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સાર ભારતી
સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ
Date : 19-05-2022

Evening : 6.58 to 7.10 pm

Day:- 35ુ વાર

Regional News

આકાશવાણી અમદાવાદ-વડોદરા .ાદ/ િશક સમાચાર

િસ6પલ ઠકકર વાંચે છે .

v .ધાનમં8ી નર/ 9: મોદ;એ ક=ું ક/ યોગ અને આAુવBદની તાકાત ઉપર FુિનયાGું
પથદશIક ભારત બ9Aું છે

v LુMયમં8ી N ૂપે9: પટ/લે

એક જ Sદવસમાં બે TજUલા

-

અરવUલી અને

ગાંધીનગરનો .વાસ ખેડ;ને િવકાસલWી સમીWા કર;

v િશWક આલમે પોતાના આઠ .YોGું Zુખદ િનરાકરણ લાવવા બદલ િશWણમં8ી
[\ુભાઈ વાઘાણીGું આભાર પ8 સાથે સ9માન કAુ_

v સૌરાabની ચાર નગરપાcલકાને પીવાGું પાણી ઘેર ઘેર પહeચ\ું કરવાની યોજના
માટ/ 45 કરોડ નવ લાખ fિપયાની સૈhાંિતક મંiૂર; રાjય સરકાર/ આપી

v િશWણનો અિધકાર કાયદા હ/ઠળ નબળા અને વંcચત iુથના

6400 બાળકોને

cબનઅGુદાિનત શાળામાં .વેશ બીl રાઉ9ડમાં અપાયો

v િવm મધમાખી Sદવસની રાab;ય કWાની ઉજવણી ક/વડ;યા ખાતે

20મી મે ના

રોજ યોlશે
-------------------------------------------------------------------------------------(9n ૂઝ pેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ-વડોદરા ક/ 9: પરથી સાંભળ; રqા છો)
(સમાચારને rતે – આકાશવાણીના અમદાવાદ-વડોદરા ક/ 9: પરથી સમાચાર s ૂરા થયા )
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ુ ા િશ<બર
પી.એમ. ;વ
.ધાનમં8ી નર/ 9: મોદ;એ ક=ું છે ક/ વૈિmક અtયવuથા વvચે િવm ભારત
પાસે નવી આશા રાખે છે . વડોદરામાં uવાિમનારાયણ મંSદર wારા આયોTજત Aુવા
િશcબરને વીSડયો કો9ફર9સ wારા સંબોધતાં yી મોદ;એ ક=ું ક/ આz આપણે G ૂતન
ભારતના િનમાIણ rગેના .યાસો કરવાની સાL ૂSહક .િત{ા લઈ રqા છ;એ. વૈિmક
અશાંિત અને સંઘષI વvચે િવm શાંિતની નવી આશા સાથે ભારત તરફ :}aટ છે .
ભારત .ાચીન પરં પરાઓ સાથે નવી ઓળખ મેળવીને આગળ વધી ર=ું છે

,

€યાર/ સમ• માનવlતને નવી Sદશા દશાIવવી જોઈએ. yીમોદ;એ ક=ું ક/ આપણે
માનવlતને યોગ અને આAુવBદની શ‚ƒતનો માગI બતાવી રqા છ;એ. સો„ટવેરથી
લઈને અવકાશ Zુધી નવા ભિવaયની રાહ જોઈ રહ/લા રાab તર;ક/ ઉભર; રqા છ;એ.
કોરોના સંકટ વvચે િવmમાં રસી અને દવાઓ પહeચાડવાથી

, આપણે આ€મિનભIર

ભારતની આશા જગાવી છે .
તેમણે ક=ું ક/ આ િશcબરGું આયોજન એવા સમયે કરવામાં આtAું છે jયાર/
આઝાદ;ના અL ૃત મહો€સવની ઉજવણી થઈ રહ; છે . વડોદરામાં yી uવાિમનારાયણ
મંSદર- †ુંડલધામ અને yીuવાિમનારાયણ મંSદર કાર/ લી બાગ wારા આ િશcબરGું
આયોજન કરવામાં આtAું છે .
એક ભારત yેaઠ ભારત , આ€મિનભIર ભારત અને uવvછ ભારત zવા અcભયાન
wારા Aુવાનોને સમાજ સેવામાં અને રાab િનમાIણ તરફ જોડવાનો આ િશcબરનો ઉ‡ે ˆય
છે .
આ .સંગે uવાિમનારાયણ મંSદરના {ાન [વનદાસ uવામી , સંસદ સ‰ય અને
.દ/ શ ભાજપ અŠયW સી.આર.પાટ;લ, મં8ી મનીષાબેન વક;લ ઉપ‚uથત રqા હતા.
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ુ યમંHી
બે ?જAલાની િવકાસ સિમCા - DE
LુMયમં8ી N ૂપે9: પટ/લે પોતાના આજના .વાસ દર‹યાન અરવUલી અને
ગાંધીનગર TજUલાની સિમWા uથાિનક તં8 સાથે બેસીને કર; હતી અને

રાjય તથા

ક/9: સરકારની ફલેગશીપ યોજનાGું અમલીકરણ સાથIક બનાવો તેવી તાક;દ કર; હતી
અરવUલીના બાયડ ખાતે એક સામાTજક કાયIŒમમાં હાજર; આ•યા બાદ
તેઓએ TજUલા વSહવટ;તં8ના અિધકાર;ઓ સાથે સમીWા બેઠક યો[ હતી. €યારબાદ
તેઓ ગાંધીનગર TજUલાના માણસા પહોvયા હતા અને માણસાથી માંડ; કલોલ Zુધીના
િવuતારની લોક સમuયાઓ ઉક/લવા તં8 સાથે બેઠક કર; હતી. માણસા
ખાતે LુMયમં8ી yી પટ/લે લોકોને અપીલ કર; હતી ક/ પાણીનો બગાડ અટકાવે અને
N ૂગભI જળના તળ Žચા આવે તે માટ/ વરસાદGું પાણી જમીનમાં ઉતારવાની .• ૃિત
કર/ .

માણસા નગરપાcલકા િવuતારના નવ તળાવGું •તSરક જોડાણ કરવા

rગે .ાથિમક અહ/વાલ તૈયાર કરવાની Z ૂચના પણ તેમણે આપી હતી .

કલોલ -

માણસા હાઇવેG ું કામ સ€વર/ s ૂ’ંુ કરવા ઉપરાંત માણસા નગરપાcલકા િવuતારમાં Sર“ગ
રોડGું આયોજન

•લાિન“ગ uક;મમાં ઉમેરવા પણ તેમણે ક=ું હ\ ું .

ગાંધીનગર

TજUલાના વીજળ; , પાણી, કાયદો-tયવuથા zવા િવિવધ િવકાસલWી Lુ‡ાઓ rગે
અિધકાર;ઓ સાથે ચચાI -િવમશI પણ કય” હતો.

ુ ાઈ વાઘાણી
િશCક સંઘ Jારા સKમાન - LMભ
•ુજરાતની િશWક આલમGું .િતિનિધ€વ કરતાં 6 zટલા િશWક સંઘ વતી
આz િશWણ મં8ી [\ુભાઈ વાઘાણીGું આભાર પ8 સાથે સ9માન કરવામાં આtAું હ\ું
િશWણ જગતના ઘણા સમયથી પડતર રહ/લા આઠ zટલા મહ€વના .YોGું Zુખદ
િનરાકરણ લાવવાની પહ/લ અને મહ/નત બદલ yી વાઘાણીનો

fબf ઋણ uવીકાર

કરવા માટ/ િશWક સL ૂહના આગેવાનો ગાંધીનગર પહevયા હતા .

આભાર સ9માનનો

.€Aુતર વાળતા yી વાઘણીએ આ .સંગે 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 •ુણવતા માટ/ સૌ સlગ બને .તેમણે ઉમેA_ ુ હ\ું
ક/ તાzતરમાં ૩૯ હlર િશWકોના Sહતમાં લેવાયેલા િવિવધ િનણIયથી rદાz તેમના
સાથે જોડાયેલા બે લાખ zટલા લોકો ઉપર તેની હકારા€મક અસર થઈ છે .
િશWક સંઘના આગેવાનો €યારબાદ ભાજપના .દ/ શ કાયાIલય "yી કમલમ "
પહevયા હતા અને .દ/ શ .Lુખ સી.આર. પાSટલGું આભાર દશIન કAુ_ હ\ું .

.િશWક

મહામંડલના .Lુખ z.પી.પટ/લ , િશWણ સેલના સંયોજક મહ/9:ભાઈ પાડલીયા , િશWણ
સેલના સહ સંયોજક મGુભાઈ પાવરા આ .સંગે ઉપ‚uથત રqા હતા.

ુ યમંHી
પાણી Oરુ વઠા યોજના મંQૂરS - DE
સૌરાabની ચાર નગરપાcલકાને પીવાGું પાણી ઘેર ઘેર પહeચ\ું કરવાની
યોજનાનો અમલ કરવા માટ/

45 કરોડ નવ લાખ fિપયાની

સૈhાંિતક મંiૂર; રાjય

સરકાર/ uવcણšમ જયંિત LુMયમં8ી શહ/ર; િવકાસ યોજના હ/ઠળ આz આપી છે
માંગરોળ, વંથલી, ઓખા અને માણાવદરનો સમાવેશ થાય છે .

, zમાં

ચાર/ ય નગરપાcલકાને

તેમના શહ/રમાં 2051ના વષIમાં વસિત ક/ટલી હશે તેના rદાજ .માણે પાણી sુરવઠા
યોજના તૈયાર કરવા કહ/વાAું હ\ ું અને •ુજરાત અબIન ડ/વલપમ›ટ િમશન હ/ઠળ તેG ું
L ૂUયાંકન કરાAું હ\.ું
માંગરોળ માટ/

રર કરોડ ૬૪ લાખ , વંથલી માટ/

માટ/ પ કરોડ ૬૯ લાખ

અને માણાવદર માટ/

૭ કરોડ .ર૧ લાખ , ઓખા

૯ કરોડ .પપ લાખ fિપયા પાણી

sુરવઠાનો .બંધ કરવા માટ/ LુMયમં8ી N ૂપે9: પટ/લ wારા મંiૂર કરવામાં આtયા છે

ુ યમંHી
બાયડ - મનોUદVયાંગ સંWથા - DE
અરવUલી TજUલાના બાયડ ખાતે િનરાધાર મનોSદtયાંગને ઘર zવો આyય
આપતી 'જય rબે મંદ ¡ુ h મSહલા સમાજ સેવા buટ

'ની Lુલાકાતે આz LુMયમં8ી
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N ૂપે9: પટ/લ પહevયા હતા અને સંuથામાં રહ/તા મનોSદtયાંગ લોકો સાથે
આ€મીયતાs ૂવIક વાતચીત કર; હતી . LુMયમં8ીyી પટ/લને અહ; સંચાલકોએ માSહતી
આપી હતી ક/ zમGું કોઇ વાલી-વારસ ન હોય તેવી
આyય અપાયો છે .

૩૫૦થી વ¤ુ બહ/નોને અહ;

શાર;Sરક ર;તે અ€યંત અશƒત હોય તેવી મSહલાઓને પણ અહ¥

લાવીને સેવા સારવાર અપાય છે . ઉપરાંત ૧૭૦ બહ/નોને માનિસક રોગની દવા , ¦ફ
ંૂ ,
લાગણી, .ેમ sુરા પાડ; સફળ ર;તે પSરવાર સાથે િમલન કરાવવામાં આtAું છે , તેમ
buટ;ઓએ જણાtAુ હ\ ું .

ુ ાઈ
લોકાપYણ /કZભ
નાણા મં8ી કGુભાઇ દ/ સાઇ અને ક/9:ીય રાjય મં8ી મહ/9: Lુજ
ં પરાની ઉપ‚uથિતમાં
§ાંગ§ા ખાતે ૧ કરોડ ૨૦ લાખથી વ¤ુના ખચB પિ©મ •ુજરાત વીજ કંપની
cલિમટ/ડની િવભાગીય કચેર;Gું

લોકાપIણ કરાAું હ\.ું આ .સંગે sુવI મં8ી

આઇ.ક/.lડ/l અને ધારાસ‰ય પરસોªમભાઈ સાબર;યા પણ ઉપ‚uથત રqા હતા.
આ .સંગે નાણાંમ8
ં ી કGુભાઇ દ/ સાઇએ જણાtAું હ\ું ક/
માથાદ;ઠ વીજ વપરાશ ૧૧૦૦ Aુિનટ છે

, , સમ• ભારતમાં

, jયાર/ •ુજરાતમાં આ માથાદ;ઠ વીજ

વપરાશ ૨૧૦૦ Aુિનટ છે .મં8ીyીએ ઉમેA_ ુ હ\ ું ક/

, §ાંગ§ામાં નવિનિમ«ત િવભાગીય

કચેર;થી આ િવuતારના વીજ •ાહકોને સાર; સેવાઓ s ૂર; પાડવામાં આવશે.

િશCણનો અિધકાર કાયદો - શાળા

વેશ

િશWણનો અિધકાર કાયદા હ/ઠળ નબળા અને વંcચત iુથના બાળકોને
cબનઅGુદાિનત શાળામાં .વેશ આપવાનો બીજો રાઉ9ડ તાર;ખ બારથી ચૌદ મે
દર‹યાન યોlઈ ગયો, zમાં ૬,૩૩૪ િવ¬ાથ-ઓને હ/ઠળ .વેશ અપાયો હતો. .ાથિમક
િશWણ િનયામકની યાદ;માં જણાવાAું છે ક/ આ tયવuથા હ/ઠળ .વેશ મેળવેલ
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િવ¬ાથ-ઓએ તા. ૨૩ મે-૨૦૨૨ Zુધીમાં z તે શાળામાં fબf જઈ જfર; આધાર
sુરાવા જમા કરાવી .વેશ િનયત કરાવી લેવાનો રહ/શે

આઝાદS કા અD ૃત મહો`સવ
આઝાદS કા અD ૃત મહો`સવ ( ોમો)

મધ Uદવસ 20 મે
ક/}9:ય †ૃિષ મં8ી નર/ 9:િસ“હ તોમર ૨૦ મેના રોજ

'િવm મધમાખી Sદવસે '

ક/વSડયા ખાતેના આયોTજત રાab;ય કાયIŒમ rતગIત ૫ રાjયોની ૭ જ®યાએ મધ
પર;Wણ લેબ અને .ોસેિસ“ગ AુિનટGું ઉ¯ાટન કરશે
આ .સંગે ક/9:ીય મં8ી તોમર wારા જ‹Lુ કˆમીરમાં sુલવામા

, બાંદ;પોરા,

ુ †ુર, ઉªર .દ/ શના સહારન sુર તથા sુણે અને ઉªરાખંડ ખાતે uથાિપત
કણાIટકના \મ
મધ પર;Wણ લેબ અને .ોસેિસ“ગ AુિનટGું વvAુઅ
I લ fપે ઉ¯ાટન કરશે. આ ઇવે9ટનો
ૂ ોને મહªમ લાભ
LુMય ઉ‡ે ˆય મધમાખી ઉછે રને .ો€સાહન આપીને દ/ શના નાના ખે°ત
આપવાનો છે , zની .ગિત માટ/ ક/9: સરકાર .િતબh છે .

ુ શહbર cલાdWટક Dfુ ત
aજ
એક પહ/લ ' એjAુક/શન એ9ડ ચેSરટ/ બલ buટ wારા `મા’ું શહ/ર , •લા}uટક Lુƒત
શહ/ર'ની નેમથી Nુજ શહ/રને •લા}uટક Lુƒત કરવા માટ/ કાપડની થેલીઓGું િવતરણ
કાયIŒમને કvછ સાંસદ અને •ુજરાત .દ/ શ ભાજપના મહામં8ી િવનોદભાઇ ચાવડાના હuતે
±ુUલો L ૂકવામાં આtયો હતો. સાંસદ yી ચાવડાએ પણ કામગીર; કઇ ર;તે કરવામાં આવશે
તેની િવગતો મેળવી હતી અને આ બાબતે જfર; માગIદશIન આપી કામગીર;માં જfર જણાય
€યાં સહભાગી થવાની નેમ tયƒત કર; હતી. સંuથા wારા Nુજ શહ/રમાં અ€યાર/ 5 હlર zટલી
કાપડ થેલીઓGું િવતરણ કરવામાં આવશે અને આ •કડો
Zુધી લઇ જવાની તૈયાર; બતાવી હતી

50 હlરથી એક લાખ થેલી
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િસિવલ -નg ંુ સUટh
Zુરતની નવી િસિવલ હો‚uપટલને "નેશનલ એŒ;ડ/શન બોડI ફોર હો‚uપટલ
અને હ/Uથ ક/ર .ોવાઈડસI"Gું સટ²Sફક/ટ આપવામાં આtAું છે .આ સSટ³Sફક/ટ મેળવનાર
Zુરત િસિવલ બી[ હો‚uપટલ છે . આ પહ/લા ભાવનગરને આ સSટ³Sફક/ટ અપાAું
હ\.ું
Zુરત નવી િસિવલ હો‚uપટલને મળે લ સટ²ફ;ક/ટ દર બે વષB ર;9Aુઅલ કરાવ•ું
પડશે

ખેલ મહાjું ભ
આરો®ય મં8ી ઋિષક/શ પટ/લે કડ; સવI િવધાલય ખાતે રાjયકWાનો 11મો
ખેલ મહા†ુંભમાં દ;કર;ઓ માટ/નો કરાટ/ uપધાIનો .ારં ભ કરાtયો હતો. આ uપધાIમાં †ુલ
1500 uપધIકો ભાગ લેશે.
કડ; િવ¬ાલય ખાતે 8ણ Sદવસ ચાલનાર આ uપધાIમાં 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;માં uપધાI યોlશે.
આરો®ય મં8ી એ જણાtAું હ\ ું ક/ રમત ગમત tયSકત ને ટ;મ વકI લ´ય Zુધી
પહeચવાનો iુuસો , આ€મl•ૃિત સંકUપશ‚ƒત
બાબતો શીખવે છે

,તાકાત અને ખામીઓ zવી અનેક

. Aુવા રમતવીરો એ પોતાની .િતભા થી રાab;ય અને

•તરરાab;ય uતર/ દ/ શ Gું નામ ઉµજવળ કર; ગોરવ વધાAુ_ છે .

નg ંુ આઇસી; ુ ;િુ નટ
દાહોદની ઝાયડસ મેSડકલ હો‚uપટલમાં આજ રોજ નવીન 9 બેડ ધરાવતા
ICU ક/ર AુિનટGું લોકાપIણ કરવામાં આtAુ.ં
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12 બેડ ધરાવ\ ું ICU Aુિનટ

ઉUલેખનીય છે ક/ કોવીડ સમયે હોuપીટલમાં

ું
હ\,zમાં
6 બેડ SICU તથા 6 બેડ ICCU ના હતા.હવે 24 બેડ ધારવ\ ું Aુિનટ તૈયાર
કરવામાં આtAુ છે . આ Aુિનટમાં વે}9ટલેટર

, મUટ;પેરા મોનીટર , ¶·ુબે
ં ટર, િસર¥જ

પં‹પ, ને¸Aુલાઈજર zવી [વન રWક Zુિવધાઓ ઉપલ¸ધ કરાવવામાં આવશે.
ઝાય¹સ હોuપીટલમાં સરકાર wારા ચલાવતી આરોગયલWી Zુિવધા માટ/ની
તમામ યોજનાઓ અમલી કરવામાં આવે છે

ભરતી કb6પ
દાહોદ TજUલાના દ/ વગઢ બાર;યા તા»ુકા પંચાયત ખાતે b/ન¥ગ અને
•લેસમે9ટના તાલીમ વગI યોlયો હતો.

જયાં ૧૯ zટલા Aુવાનોને િસ·ુSરટ; ગાડI

તેમજ ૩ Aુવાનોને ઓSફસર તર;ક/ પસંદગી કરાઇ છે . આગામી સમયમાં િવિવધ
તા»ુકાઓમાં િસ·ુSરટ; ગાડI , ZુરWા Zુપરવાઇઝર અને ZુરWા અિધકાર;ની ભરતી
કરાશે.
આગામી 20મી મે થી 26 મે Zુધીમાં TજUલાના િવિવધ ગામોમાં આ
તાલીમ તબ¼ાવાર યોlશે zમાં ધાનsુર લીમખેડા , સંzલી ,ઝાલોદ સ¥ગવડ, દાહોદ
અને ફતેsરુ ા તા»ુકા પંચાયત ખાતે આ ક/‹પGું આયોજન કરાAું છે .
ભારતીય ZુરWા કાયIદWતા નવી SદUહ; અને િસ½ોSરટ; એ9ડ ઇ9ટ/cલજ9ટ
સિવ«સ ઇ}9ડયા લી. ના સહયોગથી આ ભરતીGું આયોજન કરાAું છે

ુ ઃ
શાળા Oન

વેશ

વલસાડ સંકcલત બાળ િવકાસ નોડલ અિધકાર;એ .ાથિમક તથા મા¾Š¿મક
િવભાગમાંથી શાળા છોડ/લા બાળકોને sુનઃ શાળા .વેશ શf કરવા અથB વnુય
I લ
િમSટ“ગ આયોTજત કર; હતી.
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આ િમSટ“ગમાં TજUલા નોડલ ઓSફસરની સાથે ગામના િ.‚9સપાલ

,િશWકો અને

િશWણ અિધકાર;ઓએ જોડાયા હતા. zમાં વલસાડ TજUલાના ૬ હlર ૨૭૯ બાળકોની
.ાથિમક યાદ; તૈયાર કરવામાં આવી હતી.

શાળા છોડ/લા બાળકોના

વાલીઓGું કાઉ9સેાcલ“ગ કરાAું હ\ુ.ં વાલીઓ કપર; પSર‚uથતી વvચે બાળકોને sુનઃ
શાળાએ મોકલવા સંમત થયા હતા.

