íkkhe¾ : 23-06-2017
ðkh : þw¢ðkh

Mk{Þ : çkÃkkuhu : 2.30 – 2.35

આકાશવાણી અમદાવાદ – વડોદરા ાદ િશક સમાચાર પલ ની વાંચે છે .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÞwÍ çkúuf - yk «kËurþf Mk{k[kh ykÃk ykfkþðkýe y{ËkðkË-ðzkuËhk ÃkhÚke Mkkt¼¤e hÌkk Aku
Mk{k[khLku ytíku ykfkþðkýe-y{ËkðkË-ðzkuËhk fuLÿ ÃkhÚke Mk{k[kh Ãkqhk ÚkÞk
રાપિતપદ માટના એનડ એના ઉમેદવાર રામનાથ કોિવ#દ આ$
સંસદભવન ખાતે પોતા' ંુ ઉમેદવાર પ) ભ*+ ુ છે . જયાર .ી કોિવ/દ ઉમેદવાર પ)
ભ*+ ુ 0યાર ધાનમં)ી નર /2 મોદ , ભાજપ રા ય અ3ય4 અિમત શાહ, ભાજપ
ુ યમં)ીઓ, એનડ એના અ/ય પ4ોના વ9રઠ નેતાઓ હાજર
શાિસત રાજયોના 67
ર;ા હતા.
ગઇકાલે ક>?ેસ પ4ની આગેવાની હઠલના િવરોધપ4ોએ રાપિતપદના
ઉમેદવાર તર ક લોકસભાના @ ૂવB અ3ય4 મીરાCુ મારના નામની હરાત કર હતી.
પાંચ વાર સાંસદ તર ક રહ D ૂક લા @ ૂવB આઇએફએસ અિધકાર મીરાCુ માર,
ુ ી છે .
ક>?ેસના દFલત વ9રઠનેતા બાH ુ જગIવનરામના @)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

એન.ડ .એ.ના રાપિતપદના ઉમેદવાર .ી રામનાથ કોિવ/દ ઉમેદવાર પ)
ભ*+ ુ 0યાર તેમના વતી નોિમનેશનના )ણ સેટ ન>ધાયા હતા.
.ી કોિવ/દ 0યારબાદ પ)કારો સાથેની વાતચીતમાં જણાJ* ંુ ક , રાપિત' ંુ
બંધારણમાં સવKLચ પદ છે , $ને અગાઉ ડા. રા$/2 સાદ, ડા. સવBપMલી
ુ ાવોએ શોભાJ* ંુ છે , તેમણે
રાધાCૃ ણ',્ ડા. એ.પી.$. અPQુલ કલામ $વા મહા'ભ
કR ં ુ ક, રાપિત' ંુ કાયાBલય કોઇ રાજક ય કાયાBલય નથી $થી તેને રાજકારણથી
Qૂર રાખS ંુ ઇએ
.ી કોિવ/દ તેમને ટ કો હર કરનારા તમામનો આભાર મા/યો હતો, અને
તેઓ આ સવKLચ પદની ગ9રમા વવવાનો ય0ન કરશે. તેમ જણાJ* ંુ હT ંુ
----------------------------------------------------------------------------------------------ભUુચ VજMલાનાં હાંસોટ તાWકુ ાના કતપોર ગામના કોટXર મહાદ વના
મં9દરના પટાંગણમાં દસ ગામ કલYટરનો સેવા સેT ુ કાયBZમ મામલતદાર આર એસ
પરમારના અ3ય4Yથાને યોજવામાં આJયો હતો
ગામડાંના લોકોને આવક, િત, સીિનયર િસ9ટઝન, િવધવા સહાય આધાર
કાડB અને નોન 9Zિમનલ $વા દાખલા ઓ ઘર ]ગણે સરળતાથી મળ રહ અને
ગામડાના લોકોએ સરકાર કચેર ઓમાં ધ_ા ખાવા ન પડ તે માટ રા`ય સરકારની

યોજના અ'ુ પ હાંસોટ તાWકુ ાના કતપોર ગામે આવેલા કોટXર મહાદ વના મં9દર
દસ ગામ કલYટર કતપોર, $તપોર, દં )ાઇ, છ લોદરા, વાંસનોલી, બાદોડરા,
]aલવા, વમલેXર અને કં 9ટયાંલ ગામનો સેવા સેT ુ કાયBZમ યોયો.
હાંસોટના મામલતદાર આર એસ પરમારના અ3ય4 Yથાને આ કાયBZમ
યોજવામાં આJયો હતો આ યોજનાનો લાભ લેવા મોટ સં7યામાં લોકો ઉપbYથત
ર;ા હતા. દરિમયાન મે9ડકલ ચેકઅપ નો કાયBZમ પણ રાખવામાં આJયો હતો મોટ
સં7યામાં અરજદારો ઉપbYથત રહ આ યોજનાનો લાભ લીધો હતો
----------------------------------------------------------------------------------------------મહસાણા VજMલામાં સબસીડાઇઝ રાસાયણીક ખાતરના વેચાણને કશલેશ
અને પારદશBક બનાવવા ડ બીટ યોજના cતગBત VજMલામાં ૫૬૪ $ટલા
િવZતાઓને પી.ઓ.એસ. મશીનના ઉપયોગને લઇ તાલીમ આપી તા$તરમાં
ખેતીવાડ િવભાગના સહયોગથી VજMલાના િવZતાઓને પી.ઓ.એસ. મશીન' ંુ
િવતરણ કરા* ંુ હT ંુ તેમજ પહલી gુલાઇથી ખાતરની ખર દ કરતી વખતે
આધારકાડB સાતે લઇ જવા' ંુ રહશે.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

6 ૂળ પેટલાદની અને હાલ કરમસદમાં રહતી જMપા કાિછયા એ યોગ 4ે)ે
ઝળહળતી િસhi હાંસલ કર રા ય અને ]તરરા ય 4ે)ે સફળતા ાjત કર
ુ ી તેણે ૯ ગોMડ મેડલ, સાત િસMવર મેડલ, ૫ mો/ઝ મેડલ, ૨૫ $ટલી
અ0યાર kધ
અ/ય ોફ જMપાએ હાંસલ કર છે . તે િવX યોગ ચેÂoપયન પણ છે .
િવX યોગ 9દને આણંદના એક િસનેમાના પટાંગણમાં સાં$ ૫ કલાક થી રા)ે
ુ ી સતત પાંચ કલાક s ૂમાસન-62ુ ાસનમાં રહ ને એિશયાની થમ
૧૦ વાrયા kધ
ુ તી બનવાનો િવX િવZમ સજt ભારત અને આણંદ VજMલા' ંુ નામ રોશન ક*+ ુ છે .
*વ
આ ર કોડB ઇÂ/ડયા Hકુ ઓફ ર કોડB માં ન>ધાયો છે . $ના ઓPસેવBર તર ક આણંદના
ડj*ટુ કલેકટર ભાવનાબેન બારડ ઉપÂYથત ર;ા હતા.
ૂ સમયમાં જ સતત નવ કલાક s ૂમાસન કર ને
જMપાએ કR ં ુ ક, તે હવે પછ uં ક
Fગિનઝ Hકુ ઓફ વMડB ર કોડB માટ દાવેદાર ન>ધાવશે.
----------------------------------------------------------------------------------------------સમ? રા`યમાં શહર િવYતારના િ)9દવસીય ક/યા કળવણી અને શાળા
વેશો0સવ કાયBZમનો ારં ભ થયો છે .

ભUુચના ધારાસvય .ી Qુયંતભાઇ પટ લની ઉપÂYથિતમાં નગર ાથિમક
િશ4ણ સિમિત ભUુચ ખાતે શાળા વેશો0સવનો કાયBZમ યોયો હતો. કાયBZમના
ારં ભે બાળકો wારા
આભાર - િનહાર કા રિવયા મ'ુ ય ગૌરવગાન, દ શભÂaત' ંુ ગાન તથા
આદશB યોગ' ંુ િનદશBન કરવામાં આJ* ંુ હT.ંુ
ાસંFગક ઉQ્ બોધનમાં ધારાસvય.ી Qુયંતભાઇએ જણાJ* ું હT ંુ ક , આજ' ંુ
બાળક એ આવતીકાલ' ંુ ભાિવ નાગ9રક છે . િશ4ણથી જ Iવન' ંુ ઘડતર કર
શકાય છે . બાળક શાળામાં દાખલ થયા બાદ અધવLચેથી અvયાસ છોડ ન દ તેની
કાળI આપણે સzુએ રાખવી પડશે.
ભUુચના ધારાસvય .ી Qુયંતભાઇ પટલે િવિવધ શાળાઓમાં બાળકોનો
વેશો0સવ કરાJયો હતો અને તેજYવી બાળકો' ંુ તથા દાતાઓ' ંુ સ/માન કરા* ંુ હT ંુ
કાયBZમમાં િવિવધ શાળાના આચાયB.ીઓ તથા િશ4કગણ, વાલીઓ, આગેવાનો
અને વેશપા) િવ{ાથtઓ મોટ સં7યામાં ઉપÂYથત ર;ા હતા.
----------------------------------------------------------------------------------------------ુ રાતમાં અમદાવાદ પછ સૌથી મોટ બીI રથયા)ા ભાવનગરમાં છે Mલા
|જ
૩૨ વષBથી ઉજવવામાં આવે છે .

આગામી ૨૫ gુનના રોજ સવાર ૮ કલાક ભગવાન .ી જગાથI, મોટાભાઇ
ુ 2ાIની 6 ૂિતઓની શા†◌ોaત િવિધથી Yથાપના
.ી બલરામI અને બહન .ી kભ
કર @ ૂ અચBના કરવામાં આવશે
ુ ાવોની ઉપÂYથિતમાં ભાવનગરના નામદાર
સંતો મહંતો અને મહા'ભ
ુ રાજ.ી જયવીરિસ#હIના વરદ હYતે
મહારા .ી િવજયરાજિસ#હI તથા *વ
સોનાના સાવરણાથી છે ડાપોર િવિધ તથા પ9હ/દ િવિધ કર રથયા)ાને Yથાન
કરાવવામાં આવશે તેમ આ મા9હતી આપતા રથયા)ા સિમિત Yટના અ3ય4.ી
હUુભાઇ ગ>ડFલયાએ પ)કાર પ9રષદમાં જણાJ* ંુ હT.ંુ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

