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 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 19-05-2022                                  Evening : 6.58 to 7.10 pm 

Day:- 35ુવાર                                                    Regional News 

આકાશવાણી અમદાવાદ-વડોદરા .ાદ/િશક સમાચાર િસ6પલ ઠકકર વાચેં છે. 

v .ધાનમ8ંી નર/9: મોદ;એ ક=ુ ંક/ યોગ અને આAવુBદની તાકાત ઉપર FુિનયાGુ ં

પથદશIક ભારત બ9Aુ ંછે 

 

v LMુયમ8ંી Nપૂે9: પટ/લે   એક જ Sદવસમા ંબ ેTજUલા  -  અરવUલી અને 

ગાધંીનગરનો .વાસ ખડે;ને િવકાસલWી સમીWા કર;  

 

v િશWક આલમે પોતાના આઠ .YોGુ ંZખુદ િનરાકરણ લાવવા  બદલ િશWણમ8ંી 

[\ભુાઈ વાઘાણીGુ ંઆભાર પ8 સાથે સ9માન કAુ_ 

 

v સૌરાabની ચાર નગરપાcલકાને પીવાGુ ંપાણી ઘરે ઘરે પહeચ\ ુ ંકરવાની યોજના 

માટ/  45 કરોડ નવ લાખ fિપયાની સૈhાિંતક મiૂંર; રાjય સરકાર/ આપી 

 

v િશWણનો અિધકાર કાયદા હ/ઠળ નબળા અને વcંચત iુથના 6400 બાળકોને 

cબનઅGદુાિનત શાળામા ં.વેશ બીl રાઉ9ડમા ંઅપાયો 

 

v િવm મધમાખી Sદવસની રાab;ય કWાની ઉજવણી ક/વડ;યા ખાતે  20મી મે  ના 

રોજ યોlશે  

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

(9nઝૂ pકે  – આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ-વડોદરા ક/9: પરથી સાભંળ; રqા છો) 

(સમાચારન ેrતે  – આકાશવાણીના અમદાવાદ-વડોદરા ક/9: પરથી સમાચાર sરૂા થયા ) 
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પી.એમ. ;વુા િશ<બર 

    .ધાનમ8ંી નર/9: મોદ;એ ક=ુ ંછે ક/ વૈિmક અtયવuથા વvચ ેિવm ભારત 

પાસે નવી આશા રાખ ેછે. વડોદરામા ંuવાિમનારાયણ મSંદર wારા આયોTજત Aવુા 

િશcબરને વીSડયો કો9ફર9સ wારા સબંોધતા ંyી મોદ;એ ક=ુ ંક/ આz આપણ ેGતૂન 

ભારતના િનમાIણ rગેના .યાસો કરવાની સાLSૂહક .િત{ા લઈ રqા છ;એ. વૈિmક 

અશાિંત અને સઘંષI વvચ ેિવm શાિંતની નવી આશા સાથે ભારત તરફ :}aટ છે.  

ભારત .ાચીન પરંપરાઓ સાથે નવી ઓળખ મેળવીને આગળ વધી ર=ુ ંછે , 

�યાર/ સમ� માનવlતને નવી Sદશા દશાIવવી જોઈએ. yીમોદ;એ ક=ુ ંક/ આપણ ે

માનવlતને યોગ અને આAવુBદની શ��તનો માગI બતાવી રqા છ;એ. સો�ટવેરથી 

લઈને અવકાશ Zધુી નવા ભિવaયની રાહ જોઈ રહ/લા રાab તર;ક/ ઉભર; રqા છ;એ. 

કોરોના સકંટ વvચ ેિવmમા ંરસી અને દવાઓ પહeચાડવાથી , આપણ ેઆ�મિનભIર 

ભારતની આશા જગાવી છે.  

તેમણ ેક=ુ ંક/ આ િશcબરGુ ંઆયોજન એવા સમયે કરવામા ંઆtAુ ંછે jયાર/ 

આઝાદ;ના અLતૃ મહો�સવની ઉજવણી થઈ રહ; છે. વડોદરામા ંyી uવાિમનારાયણ 

મSંદર- �ંુડલધામ અને yીuવાિમનારાયણ મSંદર કાર/લી બાગ wારા આ િશcબરGુ ં

આયોજન કરવામા ંઆtAુ ંછે.  

એક ભારત yેaઠ ભારત , આ�મિનભIર ભારત અને uવvછ ભારત zવા અcભયાન 

wારા Aવુાનોને સમાજ સેવામા ંઅને રાab િનમાIણ તરફ જોડવાનો આ િશcબરનો ઉ�ે�ય 

છે.  

આ .સગેં uવાિમનારાયણ મSંદરના {ાન [વનદાસ uવામી , સસંદ સ�ય અને 

.દ/શ ભાજપ અ�યW સી.આર.પાટ;લ, મ8ંી મનીષાબને વક;લ ઉપ�uથત રqા હતા. 
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બે ?જAલાની િવકાસ સિમCા - DEુયમHંી 

    LMુયમ8ંી Nપૂે9: પટ/લ ેપોતાના આજના .વાસ દર�યાન અરવUલી અને 

ગાધંીનગર TજUલાની સિમWા uથાિનક ત8ં સાથે બસેીને કર; હતી અને   રાjય તથા 

ક/9: સરકારની ફલગેશીપ યોજનાGુ ંઅમલીકરણ સાથIક બનાવો તેવી તાક;દ કર; હતી 

અરવUલીના બાયડ ખાતે એક સામાTજક કાયI�મમા ંહાજર; આ�યા બાદ 

તેઓએ  TજUલા વSહવટ;ત8ંના અિધકાર;ઓ સાથે સમીWા બઠેક યો[ હતી. �યારબાદ 

તેઓ ગાધંીનગર TજUલાના માણસા પહોvયા હતા અને માણસાથી માડં; કલોલ Zધુીના 

િવuતારની લોક સમuયાઓ ઉક/લવા ત8ં સાથે બઠેક કર; હતી. માણસા 

ખાતે  LMુયમ8ંી yી પટ/લ ેલોકોને અપીલ કર; હતી ક/ પાણીનો બગાડ અટકાવે અને 

NગૂભI જળના  તળ �ચા આવે તે માટ/ વરસાદGુ ંપાણી જમીનમા ંઉતારવાની .�િૃત 

કર/.  માણસા નગરપાcલકા િવuતારના નવ તળાવGુ ં�તSરક જોડાણ કરવા 

rગે  .ાથિમક અહ/વાલ તૈયાર કરવાની Zચૂના પણ તેમણ ેઆપી હતી .   કલોલ - 

માણસા હાઇવેG ુ ંકામ સ�વર/ s�ંુૂ કરવા ઉપરાતં  માણસા નગરપાcલકા િવuતારમા ંSર�ગ  

રોડGુ ંઆયોજન   �લાિન�ગ uક;મમા ંઉમેરવા પણ તેમણ ેક=ુ ંહ\ ુ ં.  ગાધંીનગર 

TજUલાના વીજળ; , પાણી, કાયદો-tયવuથા zવા િવિવધ િવકાસલWી L�ુાઓ rગે 

અિધકાર;ઓ સાથે ચચાI-િવમશI પણ કય� હતો. 

િશCક સઘં Jારા સKમાન - LMભુાઈ વાઘાણી 

     �જુરાતની િશWક આલમGુ ં.િતિનિધ�વ કરતા ં 6 zટલા િશWક સઘં વતી 

આz િશWણ મ8ંી [\ભુાઈ વાઘાણીGુ ંઆભાર પ8 સાથે સ9માન કરવામા ંઆtAુ ંહ\ ુ ં

િશWણ જગતના ઘણા સમયથી પડતર રહ/લા આઠ zટલા મહ�વના .YોGુ ંZખુદ 

િનરાકરણ લાવવાની પહ/લ અને મહ/નત બદલ yી વાઘાણીનો   fબf ઋણ uવીકાર 

કરવા માટ/ િશWક સLહૂના આગેવાનો ગાધંીનગર પહevયા હતા .  આભાર સ9માનનો 

.�Aતુર વાળતા yી વાઘણીએ આ .સગેં ક=ુ ંહ\ ુ ંક/   િશWકોને .મોશન , ઉvચતર 
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પગાર, એલટ;સી, બદલી સSહતના લાભો આપી રાjય સરકાર/ તેમનો ઉ�સાહ   વધાય� 

છે, zથી શાળા િશWણ ની �ણુવતા માટ/ સૌ સlગ બને .તેમણ ેઉમેAુ_ હ\ ુ ં

ક/  તાzતરમા ં૩૯ હlર િશWકોના Sહતમા ંલવેાયેલા િવિવધ િનણIયથી rદાz તેમના 

સાથે જોડાયેલા બ ેલાખ zટલા લોકો ઉપર તેની હકારા�મક અસર થઈ છે.  

િશWક સઘંના આગેવાનો �યારબાદ ભાજપના .દ/શ કાયાIલય "yી કમલમ " 

પહevયા હતા અને .દ/શ .Lખુ સી.આર. પાSટલGુ ંઆભાર દશIન કAુ_ હ\ ુ ં.   .િશWક 

મહામડંલના .Lખુ z.પી.પટ/લ , િશWણ સેલના સયંોજક મહ/9:ભાઈ પાડલીયા , િશWણ 

સેલના સહ સયંોજક મGભુાઈ પાવરા આ .સગેં ઉપ�uથત રqા હતા. 

પાણી Oરુવઠા યોજના મQૂંરS - DEુયમHંી 

    સૌરાabની ચાર નગરપાcલકાને પીવાGુ ંપાણી ઘરે ઘરે પહeચ\ ુ ંકરવાની 

યોજનાનો અમલ કરવા માટ/ 45 કરોડ નવ લાખ fિપયાની  સૈhાિંતક મiૂંર; રાjય 

સરકાર/ uવcણ�મ જયિંત LMુયમ8ંી શહ/ર; િવકાસ યોજના હ/ઠળ આz આપી છે , zમા ં

માગંરોળ, વથંલી, ઓખા અને માણાવદરનો સમાવેશ થાય છે.   ચાર/ય નગરપાcલકાને 

તેમના શહ/રમા ં2051ના વષIમા ંવસિત ક/ટલી હશે તેના rદાજ .માણ ેપાણી sરુવઠા 

યોજના તૈયાર કરવા કહ/વાAુ ંહ\ ુ ંઅને �જુરાત અબIન ડ/વલપમ�ટ િમશન હ/ઠળ તેG ુ ં

LUૂયાકંન કરાAુ ંહ\ ુ.ં  

માગંરોળ માટ/   રર કરોડ ૬૪ લાખ , વથંલી માટ/   ૭ કરોડ .ર૧ લાખ , ઓખા 

માટ/ પ કરોડ ૬૯ લાખ   અને માણાવદર માટ/   ૯ કરોડ .પપ લાખ fિપયા પાણી 

sરુવઠાનો .બધં કરવા માટ/ LMુયમ8ંી Nપૂે9: પટ/લ wારા મiૂંર કરવામા ંઆtયા છે 

બાયડ - મનોUદVયાગં સWંથા - DEુયમHંી 

    અરવUલી TજUલાના બાયડ ખાતે િનરાધાર મનોSદtયાગંને ઘર zવો આyય 

આપતી 'જય rબ ેમદં ¡ુh મSહલા સમાજ સેવા buટ 'ની Lલુાકાતે આz LMુયમ8ંી 
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Nપૂે9: પટ/લ પહevયા હતા અને સuંથામા ંરહ/તા મનોSદtયાગં લોકો સાથે 

આ�મીયતાsવૂIક વાતચીત કર; હતી . LMુયમ8ંીyી પટ/લને અહ; સચંાલકોએ માSહતી 

આપી હતી ક/ zમGુ ંકોઇ વાલી-વારસ ન હોય તેવી   ૩૫૦થી વ¤ ુબહ/નોને અહ; 

આyય અપાયો છે.   શાર;Sરક ર;તે અ�યતં અશ�ત હોય તેવી મSહલાઓને પણ અહ¥ 

લાવીને સેવા સારવાર અપાય છે. ઉપરાતં  ૧૭૦ બહ/નોને માનિસક રોગની દવા , ¦ૂફં, 

લાગણી, .ેમ sરુા પાડ; સફળ ર;તે પSરવાર સાથે િમલન કરાવવામા ંઆtAુ ંછે , તેમ 

buટ;ઓએ જણાtA ુહ\ ુ ં. 

લોકાપYણ /કZભુાઈ 

    નાણા મ8ંી કGભુાઇ દ/સાઇ અને ક/9:ીય રાjય મ8ંી મહ/9: Lુજંપરાની ઉપ�uથિતમા ં

§ાગં§ા ખાતે ૧ કરોડ ૨૦ લાખથી વ¤નુા ખચB પિ©મ �જુરાત વીજ કંપની 

cલિમટ/ડની િવભાગીય કચરે;Gુ ં  લોકાપIણ કરાAુ ંહ\ ુ.ં આ .સગેં sવુI મ8ંી 

આઇ.ક/.lડ/l અને ધારાસ�ય  પરસોªમભાઈ સાબર;યા પણ ઉપ�uથત રqા હતા.   

આ .સગેં નાણામં8ંી કGભુાઇ દ/સાઇએ જણાtAુ ંહ\ ુ ંક/ , , સમ� ભારતમા ં

માથાદ;ઠ વીજ વપરાશ ૧૧૦૦ Aિુનટ છે , jયાર/ �જુરાતમા ંઆ માથાદ;ઠ વીજ 

વપરાશ ૨૧૦૦ Aિુનટ છે.મ8ંીyીએ ઉમેAુ_ હ\ ુ ંક/ , §ાગં§ામા ંનવિનિમ«ત િવભાગીય 

કચરે;થી આ િવuતારના વીજ �ાહકોને સાર; સેવાઓ sરૂ; પાડવામા ંઆવશે. 

િશCણનો અિધકાર કાયદો -  શાળા  વેશ  

    િશWણનો અિધકાર કાયદા હ/ઠળ નબળા અને વcંચત iુથના બાળકોને 

cબનઅGદુાિનત શાળામા ં.વેશ આપવાનો બીજો રાઉ9ડ તાર;ખ બારથી ચૌદ મે 

દર�યાન યોlઈ ગયો, zમા ં૬,૩૩૪ િવ¬ાથઓને હ/ઠળ .વેશ અપાયો હતો. .ાથિમક 

િશWણ િનયામકની યાદ;મા ંજણાવાAુ ંછે ક/ આ tયવuથા હ/ઠળ .વેશ મેળવેલ 
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િવ¬ાથઓએ તા. ૨૩ મે-૨૦૨૨ Zધુીમા ંz તે શાળામા ંfબf જઈ જfર; આધાર 

sરુાવા જમા કરાવી .વેશ િનયત કરાવી લવેાનો રહ/શ ે

આઝાદS કા અDતૃ મહો`સવ 

આઝાદS કા અDતૃ મહો`સવ ( ોમો) 

મધ Uદવસ 20 મે 

     ક/}9:ય �ૃિષ મ8ંી નર/9:િસ�હ તોમર ૨૦ મેના રોજ 'િવm મધમાખી Sદવસે ' 

ક/વSડયા ખાતેના આયોTજત રાab;ય કાયI�મ rતગIત ૫ રાjયોની ૭ જ®યાએ મધ 

પર;Wણ લબે અને .ોસેિસ�ગ AિુનટGુ ંઉ¯ાટન કરશે  

આ .સગેં ક/9:ીય મ8ંી તોમર wારા જ�L ુક�મીરમા ંsલુવામા , બાદં;પોરા, 

કણાIટકના \મુ�ુર, ઉªર .દ/શના સહારન sરુ તથા sણુ ેઅને ઉªરાખડં ખાતે uથાિપત 

મધ પર;Wણ લબે અને .ોસેિસ�ગ AિુનટGુ ંવvAુIઅલ fપે ઉ¯ાટન કરશે. આ ઇવે9ટનો 

LMુય ઉ�ે�ય મધમાખી ઉછેરને .ો�સાહન આપીને દ/શના નાના ખ°ેતૂોને મહªમ લાભ 

આપવાનો છે, zની .ગિત માટ/ ક/9: સરકાર .િતબh છે.   

aજુ શહbર cલાdWટક Dfુત 

      એક પહ/લ ' એjAકુ/શન એ9ડ ચેSરટ/બલ buટ wારા  `મા�ંુ શહ/ર , �લા}uટક L�ુત 

શહ/ર'ની નેમથી Nજુ શહ/રને �લા}uટક L�ુત કરવા માટ/ કાપડની થેલીઓGુ ંિવતરણ 

કાયI�મને કvછ સાસંદ અને �જુરાત .દ/શ ભાજપના મહામ8ંી િવનોદભાઇ ચાવડાના હuતે 

±Uુલો Lકૂવામા ંઆtયો હતો. સાસંદ yી ચાવડાએ પણ કામગીર; કઇ ર;તે કરવામા ંઆવશે 

તેની િવગતો મેળવી હતી અને આ બાબતે જfર; માગIદશIન આપી કામગીર;મા ંજfર જણાય 

�યા ંસહભાગી થવાની નેમ tય�ત કર; હતી. સuંથા wારા Nજુ શહ/રમા ંઅ�યાર/ 5 હlર zટલી 

કાપડ થેલીઓGુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવશે અને આ �કડો  50 હlરથી એક લાખ થેલી 

Zધુી લઇ જવાની તૈયાર; બતાવી હતી 
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િસિવલ -નgુ ંસUટh 

    Zરુતની નવી િસિવલ હો�uપટલને "નેશનલ એ�;ડ/શન બોડI ફોર હો�uપટલ 

અને હ/Uથ ક/ર .ોવાઈડસI"Gુ ંસટ²Sફક/ટ આપવામા ંઆtAુ ંછે.આ સSટ³Sફક/ટ મેળવનાર 

Zરુત િસિવલ બી[ હો�uપટલ છે. આ પહ/લા ભાવનગરને આ સSટ³Sફક/ટ અપાAુ ં

હ\ ુ.ં     

Zરુત નવી િસિવલ હો�uપટલને મળેલ સટ²ફ;ક/ટ દર બ ેવષB ર;9Aઅુલ કરાવ�ુ ં

પડશે 

ખેલ મહાjંુભ 

    આરો®ય મ8ંી ઋિષક/શ પટ/લ ેકડ;  સવI િવધાલય ખાતે રાjયકWાનો  11મો 

ખલે મહા�ંુભમા ંદ;કર;ઓ માટ/નો કરાટ/ uપધાIનો .ારંભ કરાtયો હતો. આ uપધાIમા ં�ુલ 

1500 uપધIકો ભાગ લશેે.  

        કડ; િવ¬ાલય ખાતે 8ણ Sદવસ ચાલનાર આ uપધાIમા ંપહ/લા Sદવસે 14 

વષIથી નાની વયની 470 uપધIકોએ ભાગ લીધો હતો ,બીl Sદવસે 17 વષIથી નાની 

વાય iુથ જયાર/ 8ીl Sદવસે ઓપન ક/ટ/ગર;મા ંuપધાI યોlશે.      

   આરો®ય મ8ંી એ જણાtAુ ંહ\ ુ ંક/ રમત ગમત tયSકત ને ટ;મ વકI લ´ય Zધુી 

પહeચવાનો iુuસો , આ�મl�િૃત સકંUપશ��ત ,તાકાત અને ખામીઓ zવી અનેક 

બાબતો શીખવે છે . Aવુા રમતવીરો એ પોતાની .િતભા થી રાab;ય અને 

�તરરાab;ય uતર/ દ/શ Gુ ંનામ ઉµજવળ કર; ગોરવ વધાAુ_ છે. 

નgુ ંઆઇસી; ુ;િુનટ 

    દાહોદની ઝાયડસ મેSડકલ હો�uપટલમા ંઆજ રોજ નવીન 9 બડે ધરાવતા 

ICU ક/ર AિુનટGુ ંલોકાપIણ કરવામા ંઆtAુ.ં 
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ઉUલખેનીય છે ક/ કોવીડ સમયે હોuપીટલમા ં 12 બડે ધરાવ\ ુ ં ICU Aિુનટ 

હ\ ુ,ંzમા ં6 બડે SICU તથા 6 બડે ICCU ના હતા.હવે 24 બડે ધારવ\ ુ ંAિુનટ તૈયાર 

કરવામા ંઆtA ુછે. આ Aિુનટમા ંવે}9ટલટેર , મUટ;પેરા મોનીટર , ¶·ુબંટેર, િસર¥જ 

પ�ંપ, ને¸Aલુાઈજર zવી [વન રWક Zિુવધાઓ ઉપલ¸ધ કરાવવામા ંઆવશે.   

ઝાય¹સ હોuપીટલમા ંસરકાર wારા ચલાવતી આરોગયલWી Zિુવધા માટ/ની 

તમામ યોજનાઓ અમલી કરવામા ંઆવે છે 

ભરતી કb6પ 

    દાહોદ TજUલાના દ/વગઢ બાર;યા તા»કુા પચંાયત ખાતે b/ન¥ગ અને 

�લસેમે9ટના તાલીમ વગI યોlયો હતો.  જયા ં૧૯ zટલા Aવુાનોને િસ·Sુરટ; ગાડI 

તેમજ ૩ Aવુાનોને ઓSફસર તર;ક/ પસદંગી કરાઇ છે. આગામી સમયમા ંિવિવધ 

તા»કુાઓમા ંિસ·Sુરટ; ગાડI , ZરુWા Zપુરવાઇઝર અને ZરુWા અિધકાર;ની ભરતી 

કરાશે.  

        આગામી 20મી મે થી 26 મે Zધુીમા ંTજUલાના િવિવધ ગામોમા ંઆ 

તાલીમ તબ¼ાવાર યોlશે zમા ંધાનsરુ લીમખડેા , સzંલી ,ઝાલોદ સ¥ગવડ, દાહોદ 

અને  ફતેsરુા તા»કુા પચંાયત ખાતે આ ક/�પGુ ંઆયોજન કરાAુ ંછે.  

ભારતીય ZરુWા કાયIદWતા નવી SદUહ; અને િસ½ોSરટ; એ9ડ ઇ9ટ/cલજ9ટ 

સિવ«સ ઇ}9ડયા લી. ના સહયોગથી આ ભરતીGુ ંઆયોજન કરાAુ ંછે 

શાળા Oનુઃ  વેશ 

    વલસાડ સકંcલત બાળ િવકાસ નોડલ અિધકાર;એ .ાથિમક તથા મા¾�¿મક 

િવભાગમાથંી શાળા છોડ/લા બાળકોને sનુઃ શાળા .વેશ શf કરવા અથB વnુIયલ 

િમSટ�ગ આયોTજત કર; હતી.    
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આ િમSટ�ગમા ંTજUલા નોડલ ઓSફસરની સાથે ગામના િ.�9સપાલ ,િશWકો અને 

િશWણ અિધકાર;ઓએ જોડાયા હતા. zમા ંવલસાડ TજUલાના ૬ હlર ૨૭૯ બાળકોની 

.ાથિમક યાદ; તૈયાર કરવામા ંઆવી હતી.  શાળા છોડ/લા બાળકોના 

વાલીઓGુ ં  કાઉ9સેાcલ�ગ કરાAુ ંહ\ ુ.ં વાલીઓ કપર; પSર�uથતી વvચ ેબાળકોને sનુઃ 

શાળાએ મોકલવા સમંત થયા હતા. 

 

 


