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(��ઝૂ �ેક – આ �ાદ�િશક સમાચાર આપ આકાશવાણી અમદાવાદ – વડોદરા પરથી સાભંળ! ર"ા છો) 

(સમાચારને &તે – આકાશવાણી – અમદાવાદ – વડોદરા ક��( પરથી  સમાચાર )રૂા થયા) 
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ક�િવડયા +ટ�-� ુ ઓફ �િૂન1ટ ખાતે આવતી કાલથી બે 1દવસીય 80 મ5 

િવધાનસભાના અ7ય8ોના સ9મેલન યો:શે. <મા ંરા=>પિત રામનાથ કોિવ?દ, ઉપરા=>પિત 

વAક�યા નાયBૂ, લોકસભાના અ7ય8 ઓમ Cબરલા ખાસ ઉપD+થત રહ�શે.  

છેFલા ક�ટલાય વષHમા ં આ સમેંલન &તગJત લોકશાહ! �ણાલીકાને 

મજLતૂાઇ આપવાના N=ટ!થી નવા િવચારો અને નવા �ણાલીકાના અનભવોOુ ં આદાન 

�દાન કરવામા ંઆવશે.   

લોકસભાના અ7ય8 ઓમ Cબરલાએ ગાધંીનગર ખાતે પQકારો સાથે વાત કરતા 

જણાR�ુ ં ક�,  Sજુરાત િવધાનસભાની કાયJવાહ! લાઇવ નહ! થવી તે રાTયોના  પોતાનો 

મામલો છે. તે < તે રાTય નU! કર� છે. 
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સવH-ચ અદાલત ેSજુરાત સ1હત 1દFહ!, મહારા=> અને આસામની સરકારોને પોતાના 

રાTયોની કોિવડ-19 ની વતJમાન D+થિત તેમજ આવનારા મ1હનાઓમા ં વધતા સYંમણને 

અટકાવવા લીધેલા પગલા ં અને આગોતર! તૈયાર!ઓ &ગેનો અહ�વાલ અદાલતન ે [પુરત 

કરવા જણાR�ુ ંછે. 

�યાય\િૂત] અશોક ^ષૂણની અ7ય8તાવાળ! ખડંપીઠ� આ રાTયોમા ં કોિવડ-19ની 

વણસતી જતી પ1રD+થિત &ગ ેCચ?તા Rય`ત કર! છે. અદાલતે જણાR�ુ ંહa ુ ંક�, Sજુરાત, 1દFહ! 

અને મહારા=>મા ંનવે9બર માસમા ંકોિવડ-19 ના ક�સમા ંવધારો થયો છે. 

ખડંપીઠ bારા કોિવડ-19 મહામાર! દરિમયાન અRયવ+થા અન ે \તૃદ�હોની અદલા 

બદલી <વા \dેુ કરાયેલી [ઓુમોટો અરe પર [નુાવણી થઈ હતી. આ ક�સમા ંવg ુ[નુાવણી 

hYુવાર� યો:શે. 
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સુમલુ ડેરી 
[રુતની [\ુલુ ડ�ર!ના 4500 કરોડના વહ!વટની i ૂટંણીOુ ં પ1રણામ આ< :હ�ર 

કરવામા ં આR�ુ ં છે. આ< 16 1ડર�`ટર અને jજFલા રjજ+>ારના ચેરમેન અને વાઈસ 

ચેરમેનના ઉમેદવારોને મળેલા મતની ગણતર! થઈ હતી. <મા ં ચેરમેન પદ� માનિસ?હ 

પટ�લની વરણી કરવામા ંઆવી છે. Tયાર� વાઈસ ચેરમેન રાkુ પાઠકની વરણી કરવામા ં

આવી છે. અQે ઉFલેખિનય છે ક�, [\ુલુની i ૂટંણી બાદ આખો મામલો હોઈકોટJમા ંગયો 

હતો. lયારબાદ આ< મતગણતર! કરવામા ંઆવી હતી. 

[\ુલુ ડ�ર!મા ં7 ઓગ+ટ� ના રોજ ચેરમેન-વાઈસ ચેરમેનની i ૂટંણી યો:ઈ હતી. 

<મા ંસરકાર તરફથી મતદાન કરવા માટ� 2 �િતિનિધઓ તર!ક� રાક�શ સોલકં! અને યોગેશ 

રાજ)તૂની િનમmુકં +ટ�ટ રjજ+>ાર bારા કરવામા ં આવી હતી. <ની સામે i ૂટંાયેલા 2 

1ડર�`ટર ભરત પટ�લ અને [િુનલ ગામીતે વાધંો લેતા ંમામલો હાઈકોટJ ગયો હતો. jજFલા 

રjજ+>ાર પાસે િનમmુકંની �1Yયા અને nા આધાર� 2 �િતિનિધઓની િનમmુકં થઈ હોવાની 

હાઇકોટo )-ુછા કર! હતી. lયારબાદ હાઈકોટo iકુાદો આપતા ં 2 સરકાર! �િતિનિધઓની 

િનમmુકં રd કર! હતી. 
 

 


