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 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date :  02-02-2023                                  Evening : 7.10pm to 7.20pm 

Day  :  35ુવાર                                  Regional News 

આકાશવાણી અમદાવાદ-વડોદરા .ાદ/િશક સમાચાર અિમતા વાઝંા વાચેં છે. 

v જળ:વન િમશન હ=ઠળ રાજયમા ં2024 @ધુીમા ંતમામ ઘરમા ંનળ Cારા 

પીવાEુ ંપાણી અપાશે. 

 

v G.E.B. 6ારા પાચં 89લાઓમા ંદરોડા પાડ<ને પોણા >ણ કરોડ ?િપયાની 

વીજચોર< પકડવામા ંઆવી.  

 

v Bજુરાત ટ/કનોલો8 FિુનવસGટ<નો પદવીદાન સમારોહ યોIયો. 48 

હIર ઉપરાતં િવKાથGઓને પદવી એનાયત. 

 

v NતરરાOીટ/ય જળQલાિવત Rિૂમ Tદવસની રાજયના ંચાર રામસર Uથળો 

પર ઉજવણી. 

 

v અVખલ ભારતીય ફોર/Z[સક સાય[સ પTરષદનો ગાધંીનગરમા ંઆરંભ. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
([_ઝૂ aકે  – આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ-વડોદરા ક/[b પરથી સાભંળ< રcા છો) 

(સમાચારન ેdતે  – આકાશવાણીના અમદાવાદ-વડોદરા ક/[b પરથી સમાચાર eરૂા થયા ) 
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જળ:વન િમશન 

જળ:વન િમશન હ=ઠળ રાGયમા ં૨૦૨૪ @ધુીમા ંતમામ ઘરમા ંનળ 

Cારા પાણી અપાશે. હાલ દ=શમા ંઅLગયાર કરોડ પાચં લાખ Pામીણ 

પQરવારોના ઘરમા ંનળ Cારા પાણીનો Rરુવઠો મળS રTો છે. જળશVWત 

રાGયમXંી  હલાદિસYહ પટ=લે જણા[\ુ ંક= સરકાર 2024 @ધુીમા ંદ=શના 

દર=ક Pામીણ ઘરમા ંનળ Cારા પાણીEુ ંજોડાણ આપવા માટ= જળ:વન 

િમશનનો અમલ કરS રહS છે.  

આ] લોકસભામા ંએક  _ના લેLખત જવાબમા ંaી પટ=લે આ 

માQહતી આપી હતી. તેમણે કbુ ંક= , જળ:વન િમશનની cહ=રાત સમયે , 

Xણ કરોડ 23 લાખ Pામીણ પQરવારોના ઘરમા ંનળ Cારા પાણીના જોડાણ 

હતા.ં હવે અdયાર @ધુીમા ંવe ુસાત કરોડ 81 લાખ Pામીણ પQરવારોને 

નળ મારફતે પાણીના ંજોડાણો આપવામા ંઆ[યા ંછે. 

વીજચોરS 

    રાજયમા ંઆf 8.ઇ.બી. એ પાડ/લા દરોડામા ંdદાf પોણા >ણ 

કરોડથી વiનુી વીજચોર< જોડાણ ઝડપાFુ ંછે. 
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મળતી માTહતી jજુબ આf દાહોદ, દ/વRિૂમ 6ારકા, રાજકોટ kાlય, 

mરુ/[bનગર અને પાલનeરુના અલગ અલગ Uથળોએ 157 fટલી 

8.ઇ.બી. ની ટ<મોએ તપાસ હાથ ધરાઇ હતી.  

8.ઇ.બી.ની ટ<મો સાથે 88 fટલા પોલીસ જવાનો પણ બદંોબUતમા ં

જોડાયા હતા. 2 હIર 195 વીજ જોડાણોની તપાસ કરવામા ંઆવી છે. 

fમા ં404 fટલા ગેરર<તી કરાયેલ વીજજોડાણ ઝડપાયા છે. 

GTU 

    Bજુરાત ટ/કનોલો8કલ Fિુનવિસnટ<નો પદવીદાન સમારંભ 

અમદાવાદમા ંસાય[સ િસટ< ખાતે યોIઈ ગયો. 

  આ સમારોહમા ંpુલાિધપિત અને રાqયપાલ  આચાયr દ/વsત , 

ઉtચ અને ટ/કિનકલ િશuણ મ>ંી ઋિષક/શ પટ/લ અને િશuણ રાqય મ>ંી 

.wલભાઈ પાનસેર<યાના હUતે પદવી અને mવુણrપદક એનાયત કરાયા 

હતા.   

fમા ં148 િવKાથGઓ એક Uટાટrઅપ કતાrને ગો9ડ મેડલ, 41 

પી.એચ.ડ<. સTહતના 48 હIર  882 િવKાથGઓને પદવી એનાયત 

કરાઇ. 
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આ .સગેં રાqયપાલે જણાxFુ ં  ક/ Bજુરાત ટ/કનોલોyજકલ 

Fિુનવિસnટ< એ પTરeણૂr xયZzતને સeંણૂr માનવ બનાવવાની Tદશામા ં

.ય{નશીલ છે. િવ|ાન અને ટ/કનોલો8ની સાથે ગત વષrથી આ GTU 

ભારતીય સUંpૃિત , ભારતીય દશrન , .ાચીન ભારતીય |ાન , વેદ, eરુાણ 

અને ઉપિનષદના 12 અ~યાસ�મ શ? કયાr છે.  

આ .સગેં ઉtચ અને તકનીક< િશuણ મ>ંી ઋિષક/શ પટ/લે જણાxFુ ં

હ� ુ ંક/ , પાચં �<લીયન અથrત>ંના લ�યને હાલંસ કરવા માટ/ ટ/કનોલો8 

આધાTરત સશંોધન વતrમાન સમયની જ?Tરયાત છે. 

 ભારતમા ંયોIઇ રહ/લી  G-20મા ંિવKાથGઓને પોતા�ુ ંયોગદાન 

આપવા  મ>ંી�ી પટ/લે જણાxFુ ંહ� ુ ં 

  આ કાયr�મમા ંિશuણ રાqયમ>ંી .wલ પાનસેર< યાએ પદવી 

મેળવેલા Fવુાનોને 2047 mધુીમા ંNતરરા��<ય Uતર/ Uપધાr કર<ને 

ટ/કનોલો8 અને નવીનતમ સશંોધનની િનકાસ કરશે તેવો િવ�ાસ xયકત 

કય� હતો.   

િવg જળhલાિવત iિૂમ Qદવસ 

    આf િવ� જળQલાિવત Rિૂમ Tદવસ છે. 
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આજના Tદવસે 1971મા ંઇરાનના રામસર શહ/રમા ંજળQલાિવત 

Rિૂમના સરંuણ અને િવકાસ dગે યોIયેલી પTરષદમા ંિવ�ના મહ{વના 

જળQલાિવત િવUતારોને રામસર સાઇટ તર<ક/ Iહ/ર કરવામા ંઆxયા હતા. 

રાજયમા ંઆવેલી ચાર રામસર સાઇટ-નળ સરોવર, થોળ 

અ~યાર�ય, વઢવાણા તેમજ ખીજડ<યા અ~યાર�ય ખાતે િવ� 

જળQલાિવત Tદવસની ઉજવણી કરવામા આવી. 

નળ સરોવર ખાતે આf થયેલી ઉજવણી dગે વi ુમાTહતી આપતા 

અમદાવાદ 89લા વન સરંuક પી. e�ુુષો�મે આ jજુબ જણાxFુ.ં 

(બાઇટ-પી. e�ુુષો�મ) 

જળhલાિવત :kલાવાર 

    િવ� જળQલાિવત Tદવસ િનિમ�ે આf ખેડા 89લાના માતરના 

પર<એજ સરોવર ખાતે દ/શનો .થમ સારસ  �/ન ફ/Uટ<વલ યોIયો હતો. 

ખેડા 89લા કલેકટરની  અ�યuતામા ંયોIયેલા આ ફ/Uટ<વલમા ં

તેમણે જણાxFુ ંક/ Bજુરાત fમ િસ�હ માટ/ Iણી� ુ ંછે તેમજ Bજુરાતનો 

ખેડા 89લો સારસ પuીઓ માટ/ Iણીતો છે. ભારતમા ંહવે આ સારસ  
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પuીઓની સ�ંયા 10 થી 15 ટકા રહ< છે. fથી આ પuીના .Iિતના 

સવંધrન પર ખેડા 89લા કલેકટર/ ભાર jકૂયો હતો. 

દ<વમા ંિવ� વેટલે[ડ Tદવસની ઉજવણી િનિમતે આf દ<વના �દમ 

ZUથત પuી િવહારણ ખાતે દ<વ ગેલેzસી શાળાના િવKાથGઓએ મેન�વુના 

છોડ �ુ ંરોપણ કFુr હ� ુ.ં. 

 lતરરાmnSય વેટલૅpડ Qદવસ 

    j�ુયમ>ંી Rપૂે[b પટ/લે Nતરરા��<ય જળQલાિવત િવUતાર 

Tદવસ િનિમ�ે  Bજુરાતના વેટલે[ડ પર િનિમnત Tફ9મ�ુ ં લોકાપણr કFુ�. 

   Iણીતા સગંીતકાર ?પpુમાર રાઠોડ 6ારા સગંીત અને   Uવરબ� 

કરાયેલી આ Tફ9મમા ંBજુરાતના   સj�ૃ વેટલે[ડને .U�તુ કરવામા ં

આxયા છે.    

Bજુરાતની ચાર/ય રામસર સાઇ�સ અને કtછના ંછાર<ઢંઢ fવા 

િવUતારમા ંમહ/માન બનતા પuીઓ અને Bજુરાતના ંસj�ૃ વેટલે[�સને 

એક નાનકડ< સગંીતમય Tફ9મમા ંદશાrવવા બદલ j�ુયમ>ંીએ   ?પpુમાર 

રાઠોડને અVભનદંન આQયા હતા. 
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 આ .સગેં j�ુયમ>ંીએ પuીઓની  તસવીરો ર�ૂ કરતી એક ' કોફ< 

ટ/બલ' �કુ�ુ ંિવમોચન પણ કFુ�  હ� ુ.ં   

MID BREAK- NEWS- REGIONAL 

આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ- વડોદરા ક=pq 

પરથી સાભંળS રTા છો. વe ુસમાચાર આપ અમારS વેબસાઇટ 

newsonair.gov.in/Gujarati પર વાચંી શકશો. 

ઓલ ઈvpડયા ફોર=Vpસક સાયpસ કોpફરpસ 

     ગાધંીનગરની  નેશનલ ફોર/Z[સક સાયZ[સસ Fિુનવિસnટ< ખાતે >ી 

-Tદવસીય 25મી ઓલ ઈ�[ડયા ફોર/Z[સક સાય[સ કો[ફર[સ  નો આજથી 

આરંભ થયો છે . રા��<ય માનવિધકાર પચંના અ�યu [યાયાધીશ અ?ણ 

pુમાર િમ�ાએ આ પTરષદને �9ુલી jકૂ<. 

આ .સગેં  નેશનલ ફોર/Z[સક સાયZ[સસ Fિુનવિસnટ<ના pુલપિત ડૉ. 

f.એમ. xયાસે જણાxFુ ંક/ આ પTરષદમા ંBનુાTહત .�િૃત સામેની [યાય 

.T�યાને ઝડપી બનાવવા માટ/ના તમામ   j�ુાઓ અને સમUયાઓ િવશે 

ચચાr કરાશે. ફોર/Z[સક તપાસ સTહત Bનુાની તપાસની વૈ|ાિનક પ�િતઓ  

િવશે તેમજ Bનુાની તપાસને   ઓછ< ખચાrળ બનાવવા dગે પણ 
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િવચારિવમશr કરાશે. ફોર/Z[સક સાય[સ સબંિંધત સાધનો અને 

ટ/zનોલો8ના ઉ{પાદનમા ંરસ ધરાવતી કંપનીઓની ઓળખ કર< એક મચં 

ઉપર લાવવા માટ/ પણ પTરષદમા ં.યાસ થશે. 

wxુયમXંી-iપેૂpq પટ=લ-અડાલજ 

 j�ુયમ>ંી Rપૂે[b પટ/લે   જણાxFુ ંક/  િવ|ાન અને ટ/કનોલો8 સાથે 

આ યy{મકતા અને ધમr�ુ ંઅ�શુાસન જોડાય છે {યાર/ િવકાસના નવા 

પTરણામો સIrય છે.  

રામpૃ�ણ િમશન રાજકોટ 6ારા યોIયેલી Bજુરાત તીથr યા>ા આf 

ગાધંીનગર પહ¡ચતા સ[ંયાસીઓ સાથે અડાલજ િ>મTંદર ખાતે 

j�ુયમ>ંીએ સવંાદ કરતા ંઆ jજુબ જણાxFુ ંહ� ુ.ં     

આ .સગેં રામpૃ�ણ આ�મ રાજકોટના િનVખલે�રાનદં8એ  જણાxFુ ં

હ� ુ ંક/ , યા>ામા ં૨૦ રાજયો તેમજ બા¤ંલાદ/શ તથા નેપાળથી આવેલા  

સ[ંયાસીઓ સTહત pુલ ૧૨૫ સ[ંયાસીઓ જોડાયા છે.  

Uવામી િવવેકાનદં/ Bજુરાતમા ંf Uથળોની jલુાકાત લીઘી તે 

Uથળોની આ તીથrયા>ા દરિમયાન સ[ંયાસીઓ jલુાકાત લેશે. 
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અકyમાત 

       રાજયમા ંથયેલા બે �ુદા �ુદા અકUમાતમા ંpુલ >ણ 

xયTકતઓના મોત નીપજયા છે. 

Iમનગરથી નTડયાદ લ¤ન .સગંમા ંજઇ રહ/લા એક પTરવાર ની 

કારને ચોટ<લા હાઇવે ઉપર અકUમાત નડતા બે xયZzતના ઘટના Uથળે જ 

j{ૃF ુથયા qયાર/ પTરવારના બે અ[ય જણને ગભંીર ઇI પહ¡ચી હતી. 

કોલસો ભર/લા �ક�ુ ંસ�ંલુન ખોરવાતા ંઆ અકUમાત સIrયો હતો. 

જયાર/ વલસાડના પારનેરા પારડ< હાઇવે પર ચbંમૌલે�ર મTંદર 

પાસે થયેલ અ[ય એક અકUમાતમા,ં હાઇવે પરથી પસાર થતા ંટ/lપો 

ચાલક/ અચાનક aેક મારતા ંપાછળ આવતી ઇકો કાર/ પણ aેક માર< અને 

તે ટ/lપો સાથે અથડાતા ંબચી ગઇ હતી  પરં� ુકારની પાછળ આવતી �ક 

સાથે અથડાઇ જતા ંઅકUમાત સIrયો હતો. ટ/lપો અને �કની વtચે કાર 

ચગદાઇ ગઇ હતી , જો ક/ ,  પોલીસે Uથાિનક લોકો તેમજ �/નની મદદથી 

કાર ચાલકને બહાર કાઢવાનો .યાસ કય� હતો પર[� ુગભંીર ઇIના ં

કારણે ચાલક�ુ ંઘટના Uથળે જ j{ૃF ુથFુ ંહ� ુ.ં 
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qયાર/ ભ?ચ yજ9લાના ઝગTડયા તા©કુાના ભાલોદ તરસાલી ખાતે 

એક મકાનમા ંએકાએક આગ લાગતા ંઅફરાતફર<નો માહોલ સIrયો હતો. 

આગ વધવાથી શોટr  સTકªટના ંકારણે ઘરમા ંરહ/લા ં9 સ~યો આગની 

ચપેટમા ંફસાઇ ગયા હતા. kામજનો 6ારા સમય mચૂકતા સાચવી 108 

એl«Fલુ[સને બોલાવવામા ંઆવી હતી fના ંકારણે સૌને હોZUપટલમા ં

પહ¡ચાડવામા ંઆxયા ંહતા.ં 

સારવાર દરિમયાન એક મTહલા�ુ ંમોત થયાના ંસમાચાર છે. 


