
  

 

 

 

         

 

 

જળ�વન િમશન 
 

જળ�વન િમશન હ�ઠળ રા�યમા ં ૨૦૨૪ �ધુીમા ં તમામ ઘરમા ં નળ �ારા પાણી અપાશે. 

હાલ દ�શમા ં અ#ગયાર કરોડ પાચં લાખ *ામીણ પ+રવારોના ઘરમા ં નળ �ારા પાણીનો 

,રુવઠો મળ- ર.ો છે. જળશ01ત રા�યમ2ંી 3હલાદિસ5હ પટ�લે જણા78ુ ં ક� સરકાર 2024 

�ધુીમા ં દ�શના દર�ક *ામીણ ઘરમા ં નળ �ારા પાણી9ુ ં જોડાણ આપવા માટ� જળ�વન 

િમશનનો અમલ કર- રહ- છે.  

ગઈકાલે  લોકસભામા ં એક 3>ના લે#ખત જવાબમા ં @ી પટ�લે આ મા+હતી આપી હતી. 

તેમણે કAુ ંક�, જળ�વન િમશનની Bહ�રાત સમયે, 2ણ કરોડ 23 લાખ *ામીણ પ+રવારોના 

ઘરમા ં નળ �ારા પાણીના જોડાણ હતા.ં હવે અCયાર �ધુીમા ં વD ુ સાત કરોડ 81 લાખ 

*ામીણ પ+રવારોને નળ મારફતે પાણીના ંજોડાણો આપવામા ંઆ7યા ંછે. 

 

          શીતલ વૈGણવ 

 CM - પેૂ�� પટ�લ   
 

HIુયમ2ંી JપેૂLM પટ�લે  જણા78ુ ંક� િવNાન અને ટ�કનોલો� સાથે આPયQCમકતા અને 

ધમR9ુ ંઅ9શુાસન જોડાય છે Cયાર� િવકાસના નવા પ+રણામો સBRય છે.  

રામSૃGણ િમશન રાજકોટ �ારા યોBયેલી Uજુરાત તીથR યા2ા ગઈકાલે ગાધંીનગર 

પહVચતા સLંયાસીઓ સાથે અડાલજ િ2મ+ંદર ખાતે HIુયમ2ંીએ સવંાદ કરતા ં આ Hજુબ 

જણા78ુ ંહX ુ.ં     

આ 3સગેં રામSૃGણ આ@મ રાજકોટના િન#ખલેYરાનદં�એ  જણા78ુ ંહX ુ ંક�, યા2ામા ં

૨૦ રાજયો તેમજ બાZંલાદ�શ તથા નેપાળથી આવેલા  સLંયાસીઓ સ+હત Sુલ ૧૨૫ 

સLંયાસીઓ જોડાયા છે. ]વામી િવવેકાનદં� Uજુરાતમા ં ^ ]થળોની Hલુાકાત લીઘી તે 

]થળોની આ તીથRયા2ા દરિમયાન સLંયાસીઓ Hલુાકાત લેશે. 

              શીતલ વૈGણવ      

 

 

આકાશવાણી –જુ  

સમાચાર વાચક: શીતલ વૈGણવ      
ક!"#ટુરરાઈઝ: પલક પટ�લ   

તાર'ખ:0૩-0૨-૨૦૨૩ -.ુવાર              સમય: સવાર�:૬:૫૦     



GTU - પદવીદાન સમારંભ 
 

Uજુરાત ટ�કનોલો�કલ 8િુનવિસ_ટ-નો પદવીદાન સમારંભ અમદાવાદમા ંસાયLસ િસટ- ખાતે 

યોBઈ ગયો.  આ સમારોહમા ં Sુલાિધપિત અને રા�યપાલ  આચાયR દ�વ`ત, ઉbચ અને 

ટ�કિનકલ િશcણ મ2ંી ઋિષક�શ પટ�લ અને િશcણ રા�ય મ2ંી 3fલભાઈ પાનસેર-યાના 

હ]તે પદવી અને �વુણRપદક એનાયત કરાયા હતા.   
  

                શીતલ વૈGણવ 

ફોર� :�સક સાય:�સસ પ;રષદ  

ગાંધીનગરમાં ?ણ ;દવસ માટ�ની અ Aખલ ભારત ફોર� :�સક સાય�સ 

પ;રષદનો ગઈકાલથી આરંભ થયો હતો. 

 EહૃરાGયમ?ંી હષH સઘંવીએ જણાK#ુ ં છે ક� આવનાર દ'વસોમાં  

ફોર� :�સક સાય�સના િનMણાતોને   રાGયના   પોલીસ મથકોએ કામગીર' 

સોપાશે.આ િનMણાતો  પોલીસની   સાથે જ પહ�લા ;દવસથી Eનુાના તપાસમાં 

જોડાશે.આમ થવાથી Eનુાઓ ઝડપથી ઉક�લવામાં મદદ મળશે.સલામતીની 

�QMટએ Eજુરાત સૌથી SરુATત રાGય છે અ ને તેમાં કાયદાઓUુ ંVWુત પાલન 

Sશુાસન અ ને ફોર� :�સક સાય�સ મહXવના પ;રબળો છે 

          શીતલ વૈGણવ 

ઘાસના જZથા ને મ[ુંર'  

  રા�ય સરકાર� ગૌશાળા પાજંરાપોળ hૂધ ઉCપાદક મડંળ-ઓ અને ]થાિનક 

]વરા�ય સ]ંથાઓને ચાi ુવષj ૧૦૦ +કલો*ામ વધારાના ઘાસના જkથાને િવનાHlૂય વાઢ- થી  

લઈ જવાની મnૂંર- આપવાનો િનણRય કયo છે  

3વ1તા મ2ંી ઋિષક�શ પટ�લે આ pગે મા+હતી આપતા જણા78ુ ં ક� અબોલ પqઓુને 

,રૂતા 3માણમા ંઘાસનો જkથો મળ- રહ� તે માટ� આ િનણRય લેવાયો છે. તેમણે ઉમે8ુr ચાi ુ

વષRના pત �ધુીમા ંવન િવભાગ પાસે pદાQજત 813 લાખ +કલો*ામ ઘાસ ઉપલvધ બનશે. 

વન િવભાગ પાસે 700 લાખ +કલો ઘાસ સ*ંહ કરવાની cમતા છે વધારાના 16 લાખ +કલો 

ઘાસ ગૌશાળા પચંા,રુ ]થાિનક ]વરા�યની સ]ંથાઓ hૂધ ઉCપાદક મડંળ-ઓને વાઢ-  લેવાની 

મnૂંર- અપાશે. 

             શીતલ વૈGણવ  

  



િવ\ કમાH જયિંત 

 

 આ^  િવY કમાR જયિંત ની @zધા અને ભ01તભાવ ,વૂRક ઉજવણી કરવા મા ંઆવી રહ- છેમહા 

ભારત અને ,રુાણો મા ંિવY કમાR 9ુ ંિન{પણ દ�વો ના િશlપી તર-ક� થ8ુ ંછેતેમણે દ�વો માટ� 

અનેક  નગર- 9ુ ંિનમાRણ ક8ુr હX ુકંbછ મા ંિવિવધ ]થળોએ આ  કચપવR ની ઉજવણી થશે Jજુ  

મા ંકbછ U|ુર �તુાર Nાિત �ારા અ}Sટૂ અને ,જૂન ના કાયR~મો યોBશે મોઢ �ા�ણ Nાિત 

�ારા મોઢ�Yર- માતા�ના પાટોCસવ ની ઉજવણી કરવામા ંઆવશે 

 

              શીતલ વૈGણવ  

;.ક�ટ 

 મ+હલાઓ માટ� ની 2ણ દ�શો ની +~ક�ટ @ેણી મા ંદ#cણ આ+�કા ની ટ-મે ભારત ને 

5િવક�ટ�  પરા]ત કર-  @ેણી �તી લીધી છે દ#cણ આ+�કા ના ંક�પટાઉન ખાતે ની મેચ મા ં

ભારતે િનધાR+રત 20 ઓવર મા ં4 િવક�ટ Uમુાવી 109 રન કયાR હતા વળતા જવાબ મા ંદ#cણ 

આ+�કા એ 5 િવક�ટ ના ભોગે 113 રન કર- મેચ �તી લીધી હતી 

 

              શીતલ વૈGણવ  

હવામાન  

છેlલા  ઘણા +દવસોથી રા�યમા ંલ�તુમ તાપમાનમા ંઉતાર ચડાવ જોવા મળ- ર.ો છે Cયાર� 

કbછના ન#લયામા ંલ�તુમ તાપમાન 4.2 તો Jજુમા ં11.3 નVધાયો હX ુ.ં આગામી પાચં +દવસ 

દરિમયાન આકાશ સ,ંણૂR �યૂR3કાિશત રહ�શે તેમ જ Uજુરાતના િવિવધ ભાગોમા ં ઠંડ-ના 

પારામા ં બે થી ચાર +ડ*ીનો ઘટાડો થવા9ુ ંઅ9મુાન હવામાન િવભાગ �ારા સભંાવના 7ય1ત 

કરાઈ હતી. 

              શીતલ વૈGણવ  

  


