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આકાશવાણી �જુ 

સમાચાર વાચક: ક�પના શાહ 

ક�� ટુરાઈઝ : િમત ગોર 

તાર�ખ : ૦૨-૦૨-૨૦૨૩ ��ુુવાર    સમય : સા/ં ૬:25 કલાક� 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ક�છ-�૨૦ સિમટ તૈયાર�ને આખર� ઓપ: 
 3-20 સિમટને આડ� હવે મા6 ગણતર�ના 7દવસો બાક� ર:ા છે <યાર� વહ�વટ� ત6ં =ારા 

તૈયાર�ઓને આખર� ઓપ અપાઈ ર:ો છે.ક�BCીય પયDટન સEચવ અરિવFદિસFહ� એક કાયDHમમા ં

જણાI ુ ંહJ ુ ંક� 7,8 અને 9 ફ��આુર� દરિમયાન યોKનાર LMુય કાયDHમમા ંભારત અને િવદ�શના 

મળ� લગભગ 75 થી 100 Qિતિનિધઓ ભાગ લેશે. દ�શમા ં 55 Sથળોએ 200થી વT ુ બેઠકો 

યોKશે અને આ વષW એક લાખથી વT ુ િવદ�શી Qિતિનિધઓ ભારતની Lલુાકાત લેશે. 

Qવાસનના XૃZ[ટકોણથી ધોરડો સ7હત સમ\ દ�શમા ં ઘણી બધી ઇવેB_સ યોKશે. 3-20ના 

ડ�લીગે_સ ૯મી ��ુુવાર� સવાર�  નેુSકો =ારા Kહ�ર વ�ડD હ�7રટ�જ સાઈટ ધોળાવીરા ખાતે 

પહaચશે bયા ં તેઓ સાઈટને િનહાળવા સાથે િવc િવરાસતના ઇિતહાસથી વાક�ફ થશે. િવદ�શી 

મહ�માનો ધોરડોથી રSતા માગW જવાના હોવાથી અહd નવો રSતો પણ બનાવવામા ંઆIયો છે.  

           - ક�પના શાહ 

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

�ાનસે� ુ��ુલ   ો"#ટ: 
 િશeણ િવભાગ =ારા દર�ક તાfકુા અને નગરપાEલકા િવSતારમા ં સામાgજક 

ભાગીદાર� સાથે hાનસેJ ુ Siલૂ' શk કરવાનો ઠરાવ કયl છે. તેમા ં સરકાર� અને અmદુાિનત 

શાળાઓના િવnાથoઓની Qવેશ પર�eાના આધાર�  નવા સ6થી ધોરણ 6 મા ંQવેશ અપાશે. આ 

hાનસેJ ુડ� Siલૂ Qો/કટ હ�ઠળ કpછના દર�ક તાfકુા દ�ઠ એક-એક તેમજ LMુયમથક �જુમા ંબે 

/ટલી આવી શાળા શk કરવાmુ ંઆયોજન છે.  

સરકાર� શાળાઓમા ંભણતા િવnાથoઓને ઉpચ �ણુવrા sુત શાળાક�ય િશeણ Qા�ત 

કરવાના ઉદ�શથી આ શાળામા ં Qવેશ મેળવનારા િવnાથoને ધો 6 થી 12 tધુી િવના L�ૂયે 

અuયાસ કરાવાશે તેમજ છા6ોને કૌશ�ય, કાર7કદw માગDદશDન, SપધાD<મક પર�eાઓની તૈયાર� 

તથા અuયાસ માટ� નીટ અને JEE તથા એનડ�એ /વી પર�eાઓ માટ� xે[ઠ કોEચFગની tિુવધા 

yરૂ� પડાશે.  

           - ક�પના શાહ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ોપટ$ કાડ& બનાવવાની કામગીર�: 
 શહ�ર િવSતારની /મ 3�લાના \ામીણ િવSતારોમા ં ગામ તળમા ંઆવેલી િમલકતોના 

QોપટwકાડD બનાવવા zોનથી સવW હાથ ધરવામા ં આIયો છે. Sવામી<વ યોજના હ�ઠળ ગામ 

તળની િમલકતોની માપણી કર�, /-તે િમલકતના માEલકને િમલકતની માEલક�ના આધાર તર�ક� 

QોપટwકાડD આપવામા ંઆવે છે. પાઇલોટ Qો/sટનો �જુ શહ�ર અને તાfકુામા ંQારંભ થયા બાદ 

અ<યાર tધુીમા ં�જુ તાfકુાના 77, રાપર 22, {Kર 39 અને LBુCા તાfકુાના 31 ગામોમા ં

zોનથી સરવે કામગીર� થઇ છે અને માડંવી તાfકુાના 65 ગામોમા ંકામગીર� ચાલી રહ� છે. 

           - ક�પના શાહ 

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

બેટ� બચાવો-બેટ� પઢાઓ: 
 7દકર�ને જો ઉડવા માટ� |�ુfુ ં આકાશ તથા સહયોગ આપવામા ં આવે તો તે 

દર�કeે6મા ંપોતાના નામની પતાકા લહ�રાવી શક� છે. આવી જ iૃિષ અને પ}પુાલન Iયવસાય 

સાથે સકંળાયેલા માલધાર� એવા રબાર� સમાજની બે 7દકર�ઓએ પરંપરા અને kઢ�વાદની 

7દવાલો તોડ�ને આચDર� /વી ઓછ� QચEલત પરંJ ુમહ�નત માગંી લેતી રમતમા ંસફળ તીર 

સાધીને છેક નેશનલ કeા tધુી પોતાmુ ં નામ નaધાI ુ ં છે. અને ભિવ[યમા ં કપર� મહ�નતના 

બળે કોમનવે�થ અને ઓEલ��પક tધુી જવાની Qબળ ઇpછા ધરાવે છે. 

 {Kર તાfકુાના અKપરની gજhા રબાર�ની અને નવાગામની ચેતનાmુ ંનાનપણ 

ગાયો-ભ�સો વpચે િવતાવીને Qાથિમક િશeણ yણૂD ક ુ�. નાનપણથી  રમત-ગમતમા ં|બુ જ 

હaિશયાર હોવાથી માધાપર ખાતે સરકાર =ારા કાયDરત 3�લાકeાની SપોટDસ Siુલમા ંએડિમશન 

Qા�ત થ ુ.ં / બાદ આ બનેં 7દકર�ઓને ઉડવા માટ� |ુ�્fુ ંફલક અને મોક�ં મેદાન મળ� ગ ુ.ં 

બનેં 7દકર�ઓની કાબેEલયતને ઓળખીને આચDર�મા ં તાલીમ આપવામા ં આવતા આ/ ૧૪ 

વષDની gજhા અને ૧૩ વષDની ચેતના નાનકડા ગામથી લઇને સમ\ �જુરાતmુ ંનામ દ�શમા ં

રોશન કર� રહ� છે. તા/તરમા ં કોફ� વીથ કલેકટર કાયDHમમા ં બનેં 7દકર�mુ ં ખાસ gજ�લા 

સમાDહતાએ ખાસ સBમાન કર�ને Qો<સા7હત કર� હતી. 
 

           - ક�પના શાહ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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િવ- જળ0લાિવત 1િૂમ 3દવસ: 
 આ/ િવc જળ�લાિવત �િૂમ 7દવસ છે. આજના 7દવસે 1971મા ંઇરાનના રામસર 

શહ�રમા ંજળ�લાિવત �િૂમના સરંeણ અને િવકાસ {ગે આતરંરા[��ય પ7રષદ યોKઇ હતી. 

LMુયમ6ંી �પેૂBC પટ�લના હSતે આ/ ગાધંીનગરમા ં �જુરાતના ંસL�ૃ જળ�લાિવત િવSતારને 

ઉKગર કરતી 'વtધૈુવ iુ�ંુ�બકમ'ની થીમ આધા7રત 7ફ�મmુ ં લોBચdગ કરવામા ં આI ુ.ં 

Kણીતા સગંીતકાર kપiુમાર રાઠોડ િનિમ�ત આ 7ફ�મમા ં રાbયની ચાર�ય રામસર સાઇ_સ 

સ7હત કpછ િવSતારમા ંમહ�માન બનતા િવદ�શી પeીઓ અને �જુરાતના ંસL�ૃ વેટલેB�સmુ ં

7ફ�મમા ંઅદ�તુ િનkપણ  કરવામા ંઆI ુ ંછે.  

આ Qસગેં LMુયમ6ંી =ારા પeીઓની તસવીરો ર�ૂ કરતી એક 'કોફ� ટ�બલ' �કુmુ ં

િવમોચન પણ કરવામા ંઆI ુ ં હJ ુ.ં રાbયના છાર�ઢંઢ, થોળ, નળ સરોવર, કpછmુ ં નાmુ ં રણ, 

વઢવાણા /વા વેટલેBડસ Sથળોએ યાયાવર પeી જોવા મળે છે. 

           - ક�પના શાહ 

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

5બાની િવદ6શમા ંિનકાસ માટ6 અપેડા ફોમ& ર��;6શન: 
 gજ�લાની નાયબ બાગાયત િનયામકxીની કચેર� =ારા જણાવવામા ં આવે છે 

ક�, �બા પાકની ખેતી કરતા ખે�ુતોને િવદ�શમા ંક�ર�ની િનકાસ કરવાની થતી હોય તો ખે�તૂોએ 

પોતાના બગીચાmુ ંઅપેડા {તગDત ફામD ર3S��શન કરાવ�ુ ંજkર� હોય છે. આ ર3S��શનની 

કામગીર� gજ�લાની નાયબ બાગાયત િનયામકxીની કચેર� =ારા કરવામા ં આવે છે. રસ 

ધરાવતા ખે�તૂોએ િનયત નLનુામા ંઅર3 ફોમD મેળવી જkર� સાધિનક કાગળો સાથે આગામી  

૨૮/૦૨/૨૦૨૩ tધુીમા ંઅર3 કરવાની રહ�શે.  

- ક�પના શાહ 

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


