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

રા./પિત-2જુરાત 3વાસે : 

 રા./પિત 4ૌપદ$ 77ુુ8 રા./પિત તર$ક*નો પદભાર સભંા:યા બાદ પહ*લીવાર 

2જુરાતના બે <દવસીય 3વાસે આવી ર=ા છે. આ? રિવવાર* રા./પિત 4ૌપદ$ 77ુુ8 

સાબરમતી આ@મથી પોતાના 2જુરાત 3વાસનો આરંભ કરશે.તેઓ અમદાવાદમા ં

સાબરમતી આ@મ ર$ ડ*વલપમેDટ 3ો?EટFુ ં િનદશ8ન તેમજ ગાધંી જયતંી િનિમIે 

યોJનાર$ 3ાથ8ના સભામા ં ઉપLMથત રહ*શે.3O ઓEટોબર* સોમવાર* રા./પિત @ી 

77ુુ8 ગાધંીનગર િસિવલ ક*�પસમા ં તૈયાર થનાર$  પુર MપેQયાલીટ$ હોLMપટલFુ ં

ખાત7Rુતુ8 કરશે. રા./પિત @ી 77ુુ8 ગાધંીનગરમા ં તૈયાર થનાર$ હોLMપટલFુ ં

ખાત7Rુતુ8 કરવાના હોવાથી ક*SD4ય 2હૃમUંી અિમત શાહ ખાસ હાજર રહ*શે.                    

--નેહલ ઠ�ર -- 

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

આકાશવાણી 	જુનો Mથાપના <દન  : 



 આ? આકાશ વાણી 	જુનો ૫૭ મો Mથાપના <દન છે. વષ8 ૧૯૬૫ મા ં કYછ 

સરહદ* પા<કMતાની આZમણ પછ$ 3સારણ સેવા િવકસાવવાના ભાગ[પે આ સરહદ$ 

3દ*શમા ંર*<ડયો સેવાનો આરંભ ૨ ઓકટોબર ૧૯૬૫ ના ં<દને થયો હતો. શ[આતમા ં

મયા8<દત સમય માટ* 3યોગ અને પર$\ણ હ*] ુ શ[ થયેલ આકાશવાણી સેવાનો 

િવિધવત આરંભ ૧૦ઓકટોબરથી થયો હતો. તે સમયના મા<હતી અને 3સારણ મUંી 

@ીમતી ઇSDદરા ગાધંીના _વિન 7<ુ4ત સદં*શથી ક*D4 કાય8ર] ્થ�ુ ંહ] ુ ં . કામચલાઉ 

Mથળે શ[ થયેલ ક*D4 વષ8 ૧૯૭૫ થી 	જુમા ં b�!ુબલી cાઉDડ નOકના હાલના 

ભવનમા ં કાય8રત છે.આકાશવાણી 	જુની શ[આતથી જ અહd સેવારત રહ*લા eવૂ8 

સહાયક ક*D4 િનયામક સદગત !બિપન ભાઈ ધોળ<કયાએ ૨૦૧૫ મા ંએક કાય8Zમ 

માટ* સમાચાર િવભાગ સાથેની વાતચીતમા ંઆકાશવાણી 	જુ ની 3સારણ યાUાના 

શ[આતી વષhને યાદ કરતા આ 7જુબ જણાi�ુ ંહ] ુ.ં 
                           
                             બાઈટ-બીપીનભાઈ ધોળ<કયા  

-- નેહલ ઠ�ર -- 

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

 રુત-MવYછ સવj\ણમા ંબીJ Mથાને : 

 MવYછ સવj\ણ 2022 eરુMકારમા ંદ*શમા ંસૌથી MવYછ શહ*રોમા ં રુતનો બીજો 

Zમ આiયો છે.આઝાદ$ના 75મા વષj MવYછ સવj\ણ 2022 oતગ8ત સૌથી MવYછ 

રાbયો અને શહ*રોFુ ં રા./પિત 4ૌપદ$ 77ુુ8એ ગઈકાલે નવી<દpહ$મા ં eરુMકારોથી 

સDમાન ક�ુq. 

-- નેહલ ઠ�ર -- 



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

7rુયમUંી-વેલMપન oJર : 

 માનનીય 7rુયમUંી@ી 	પેૂD4ભાઇ પટ*લ આજરોજ તાર$ખ ૧લી ઓકટોબરના 

રોજ કYછની7લુાકાતે છે.sયાર* 7rુયમUંી@ીના વરદ હMતે તથા ક*SD4ય જલ શLEત 

મUંી@ી ગ?D4િસtહ શેખાવતની 3ેરક ઉપLMથતમા ંoJર LMથત વેpસપન કંપનીના 

૨૯૦ કરોડના ખચj િનિમuત Mટ*ટઓફ ધ આટ8  - Mટ$લ �લાDટFુ ં ઉદઘાટન કરવામા ં

આi�ુ ંહ] ુ.ંઆ 3સગેં 7rુયમUી@ી 	પેૂD4 પટ*લે જણાi�ુ ંહ] ુ ંક*, આ <ડOટલ �ગુમા ં

ભારતFુ ં યોગદાન મહsવFુ ં છે.3ધાનમUંી @ીનર*D4ભાઈ મોદ$ના ને]sૃવમા ં ભારત 

િવકાસના માગj cોથ એxDજન બD�ુ ંછે. કYછના િવકાસમા ંસહભાગી બનેyુ ંવેલMપન 

2પૃ િવકાસના પથેં આગળવધી રzુ ં છે.વ{મુા ંજણાi�ુ ં હ] ુ ં ક*, 	કંૂપ બાદ કYછમા ં

થયેલ ઓ|ો!ગકરણ થક$ સામાDય માણસ 7rુય 3વાહમા ંઆiયો છે. ?મા ંવેલMપન 

2પેૃ પણ મહsવFુ ંયોગદાન આ��ુ ંછે. 

                                                   

-- નેહલ ઠ�ર -- 

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

7rુયમUંી-ભ4 *}ર પોટ8  બીઝ : 

 રાbયના 7rુયમUંી 	પેૂD4 પટ*લે ગઈકાલે  કYછ ~જpલાના ભ4 *}ર ખાતે પોટ8  

!બઝ 



ઇDડM/$યલ પાક8F ુ ં ઉદઘાટન ક�ુq હ] ુ ંઅને 3ધાનમUંી@ી નર*D4 મોદ$એ ગઈકાલે 

<ડ~જટલટ*કનોલોOના  ૫-O નો દ*શiયાપી �ભુારંભ કરાiયો અને કYછ ખાતે પોટ8  

!બઝ ઈDડM/$યલ પાક8F ુઉદઘાટન થ�ુ,ં તે <ડ~જટલ અને ઔ|ો!ગક િવકાસની રાહ 

પર 2જુરાત અcેસર થવા આહવાન ક�ુq હ] ુ.ં7rુયમUંી@ી 	પેૂD4 પટ*લે સરહદ$ 

િવMતાર એવા કYછના િવકાસ માટ* રાbયસરકારના શ� તમામ સહકારની ખાતર$ 

ઉYચાર$ હતી. અને ઉ|ોગકારોને કYછ ખાતે શ[ થયેલા પોટ8  !બઝ ઈDડM/$યલ 

પાક8નો મહIમ લાભ લેવા અFરુોધ કયh હતો.તેમજ પોટ8  !બઝ ઈDડM/$અલ પાક8ની 

િવગતો દશા8વતી �ૂંક$ડો�મેુDટર$ <ફpમFુ ંઆ 3સગેં 3સારણ કરા�ુ ંહ] ુ.ં 

                                                  

-- નેહલ ઠ�ર -- 

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

કYછ-ગાધંી જયતંી ઉજવણી : 

 2જુરાત િવ|ાપીઠ અમદાવાદ �ારા ગાધંી જયતંીના <દને એટલે ક* આ? ગાધંી 

િવચારોની િવિવધ પર$\ાઓ કYછ મા ં લેવાશે તે�ુ ં Jણવા મળેલ છે.	જુ ખાતે 

સવાર* ૧૦ વા�યે ગાધંીO ની 3િતમા પાસે પેDશનર ઓટલા પર ગાધંી બેઠક 7જુબ 

પર$\ા લેવાશે.ધોરણ ૬ માટ* ગાધંી Oવન ઝાખંી, ધોરણ ૭ માટ* ગાધંી Oવન 

M7િૃત, અને ધોરણ ૮ માટ* ગાધંી િવચાર પર$\ાઓ લેવાશે.આ ઉપરાતં કYછમા ં

અનેક જ�યાઓએ ગાધંી જયતંી િનિમતે !ચU સપધા8F ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆi�ુ ંછે.   

                                                                                         

                                                   -- નેહલ ઠ�ર -- 



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

 


