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-------------------------------------------------------------------------------------------------------દિલ્હી ખાતે સ્ળતંત્રતા પળવની ઉજળણી:

દે ળ yksu 71{k Mðíktºkíkk rËðMkLke Wsðýe fhe hÌkwt Au. hksÄkLke rËÕne{kt ÷k÷rfÕ÷k Ãkh ykÞkursík

{wÏÞ Mk{khkun{kt «ÄkLk{tºke LkhuLÿ {kuËeyu hk»xÙeÞ æðs VhfkÔÞku níkku. rºkhtøkku Vhfkðíkk Mk{Þu rVÕz huS{uLx
îkhk 21 íkkuÃkkuLku Mk÷k{e yÃkkE níke. «ÄkLk{tºke LkhuLÿ {kuËeyu xTðex fheLku ËuþðkMkeykuLku MðkíktºÞ ÃkðoLke
íku{s sL{kü{eLke þw¼uåAkyku ÃkkXðe «ÄkLk{tºkeyu ÷k÷rfÕ÷k ÃkhÚke hk»xÙ æðs VhfkðeLku ËuþðkMkeykuLku LkqíkLk
¼khíkLkk rLk{koý {kxu ykbkLk fÞwO níkwt. «ÄkLk{tºkeyu ÷k÷ rfÕ÷k íkhVÚke MktçkkuÄ Lk fhíkkt MÃküíkk fhe fu,
ykíktfðkË yLku ykíktfðkËeyku Ãkh નયભ ð÷ý yÃkLkkððkLkku fkuE «&™ s Q¼ku Úkíkku LkÚke. íku{ýu fÌkwt fu,
¼khík rðï Mk{wËkÞ MkkÚku {¤eLku ykíktfðkËLkku Mkk{Lkku fhe hÌkwt Au. ©e {kuËeyu MktfxLke yk ½zeyu Ãkerzík
÷kufkuLke Mk÷k{íke {kxu íku{Lke MkkÚku Mkhfkh Ãkqhe MktðuËLkþe÷íkk MkkÚku Q¼e Au. íkuðe ¾kíkhe ykÃke níke. íku{ýu
fÌktw fu, fwËhíke ykVík yu Ëuþ {kxu {kuxku Ãkzfkh Au. ðMíkw yLku Mkuðk fh rðþu sýkðíkk íku{ýu fÌkwt fu, yk
y«íÞûk fh MknÞkuøkÃkqýo Mkt½ðkËLke ¼kðLkkLkwt «íkef Au yLku SyuMkxeLku Mk{økú Ëuþ{kt Mk{ÚkoLk {éÞwt Au. íku{ýu
fÌkwt fu, nðu yk ËuþLkk økheçkkuLkku hk»xÙLke {wÏÞ Äkhk{kt Mk{kðuþ ÚkE hÌkku Au yLku Ëuþ rðfkMk ÃkÚk Ãkh ykøkufq[
fhe hÌkku Au.
- આયતી બટ્ટ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------સ્ળતંત્રતા પળવની રાજ્યકક્ષાની ઉજળણી:

ુ મભંત્રી
દે ળના ૭૧ભાં સ્લતંત્રતા લવની યાજ્મક્ષાના ઉજલણી લડોદયા નલરખી ખાતે મખ્

શ્રી વલજમ રૂાણી દ્વાયા ધાવ્જ્લંદન કયી અને યે ડ ની વરાભી ઝીરીને કયલાભાં આલી શતી.

71{k MðkíktºÞ Ãkðo rLkr{¥ku {wÏÞ{tºke ©e rðsÞ¼kE YÃkkýeyu 6 fhku z økwshkíkeykuLku þw¼uåAk ÃkkXðíkkt
MkkiLkku MkkÚk MkkiLkku rðfkMkLkk {tºkLku [rhíkkÚko fheLku yuf yLku Lkuf ÚkELku MðhksÞLkwt rLk{koý fhðkLkwt yknðkLk fÞwo.
økwshkíkLkk MkwþkMkLkLku ðÄw ÿZ çkLkkððkLke Lku{Lkku ÃkwLkhkuå[kh fhíkk ©e YÃkkýeyu sýkÔÞwt fu 36Ãk rËðMk{kt
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økwshkíkLke rLkýkoÞf Mkhfkhu 36Ãk Úke ðÄkhu sLkrníkfkhe rLkýoÞku fÞko Au . íku{ýu MðkíktºÞ Ãkðo rLkr{íkíku MknwLku
nkŠËf þw¼fk{Lkk ÃkkXðe níke.
- આયતી બટ્ટ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------સ્ળાતંત્ર્ય પળવ – જીલ્ાકક્ષાની ઉજળણી:
આજયોજ જજલ્રાકક્ષાના ૭૧ભાં સ્લાતંત્ર્મ દદલવની ઉજલણી શ્રભ અને યોજગાય વલબાગના
ુ મભંત્રીશ્રીના વંવદીમ વચચલશ્રી ન
ુ ભબાઈ ભકલાણાએ દે ળની આન-ફાન-ળાન એલા
મખ્
યાષ્ટ્રધ્લજને પયકાલી ને વરાભી આી યે ડ વનયીક્ષણ ફાદ ઉસ્સ્થત નાગદયકોના અચબલાદન
ઝીલ્મા શતા. શ્રી ભકલાણાએ ઉદ્દફોધનભાં જણાવ્જય ંુ શત ંુ કે, લવ ૨૦૦૧ના ભ ૂકં ભાં મ ૃત્યુ ાભેરા
ળાાના ૧૮૩ દદલંગત ફાકોની સ્મ ૃવતભાં યાજ્મ વયકાય દ્વાયા લીય ફાદ ભ ૂભી સ્ભાયકન ંુ
વનભાવણ કામવ આયં બી દે લાની વૈધાંવતક ભંજુયી આી દે લાઈ છે તેભજ કચ્છ જીલ્રાએ વલકાળના
વળખયો વય કયી યહ્યા છે તેભ જણાલતાં તેભને ઉદ્યોગક્ષેત્રે પ્રલાવન ક્ષેત્રે કચ્છની શસ્ત
કાયીગયોની પ્રગવતનો ઉલ્રેખ કમો શતો. કચ્છ ભોયફી વંવદ ળતી વલનોદ ચાલડા, ભાંડલીમન્દ્ુ રાના ધાયાવભ્મ તાયાચંદબાઈ છે ડા, જીલ્રા ંચામત અધ્મક્ષા કૌળલ્માફેન ભાધાયીમા
ુ ાલો એ ધ્લજલંદનના કામવક્રભભાં બાગ રીધો શતો.
વશીત અનેક ભશાનબ

- આયતી બટ્ટ

-------------------------------------------------------------------------------------ળીર પોટવ:

øk]n{tºke hksLkkÚk®Mknu ¼khíkLkk ðeh Ãkkuxo÷Lku «kuíMkknLk ykÃkðk {kxu økRfk÷u Mðíktºkíkk rËðMkLke Ãkqðo

MktæÞkyu ÷kEð xTðexh ðku÷Lke þYykík fhe níke. yk «Mktøku hksLkkÚk®Mkn íkÚkk øk]nhkßÞ{tºke ntMkhks øktøkkhk{
yneh yLku rfhý rhrssqyu ÃkkuíkkLkku yuf {rnLkkLkku Ãkøkkh ðeh fku»k{kt ËkLk fÞkuo níkku. øk]n{tºkeyu fÌkwt fu,
MkwhûkkË¤kuyu ÃkkuíkkLkk fíkoÔÞÃkk÷Lk Ëhr{ÞkLk Mkðkuoå[ çkr÷ËkLk ykÃÞwt Au yLku ÷kufkuLku íkuLkk ÃkrhðkhkuLke MknkÞLkk
{kxu MkkÚku Q¼k hnuðkLke sYh Au. ¼khíkLkk ðeh Ãkkuxo÷Lke þYykík hksLkkÚk®Mkn yLku yr¼Lkuíkk yûkÞfw{khu yk
ð»kuo Lkð yr«÷u fhe níke.
- આયતી બટ્ટ
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એસ.બી.એફ. જળાનની કેન્દ્રના મેડ માટે પસંિગી:
કેન્દ્ર વયકાયના ગૃશભંત્રારમ દ્વાયા સ્લતંત્રતાના લવની ઉજલણી વભમે વૈન્દ્મ અને અધવ
વૈન્દ્મ દભાં પયજ ફજાલતા કચ્છ ફી.એવ.એપ.ના ત્રણ જલાનોની ભેડર ભાટે વંદગી થતા
ુ ીનો ભાશોર છે . જેભાં ભજ
ુ ના ૨ જલાન તથા ગાંધીધાભના ૧
સ્થાવનક ફી.એવ.એપ. એકભભાં ખળ
જલાનનો ળભાલેળ થામ છે . ગૃશભંત્રારમ દ્વાયા પ્રળંળનીમ કાભગીયી ભાટે જાશેય કયામેરા ભેડર
ભાટે કચ્છની દદયમાઈ વયશદે પયજ ફજાલતા જલાનની વંદગી કયલાભાં આલી શતી.
- આયતી બટ્ટ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------જન્દ્માષ્ટમી પળવ:

sL{kü{eLkwt Ãkðo yksu ËuþLkk swËk swËk «Ëuþku{kt ©Øk yLku WÕ÷kMkÃkqðof Wsððk{kt ykðe hÌkwt Au. yk

f]»ý sL{kuíMkðLkwt Ãkðo Au. yk rËðMku {kuxe MktÏÞk{kt ©Øk¤w ¼õíkku f]»ý {trËhku{kt Ãkqò -y[oLkk fhu Au. {Úkwhk{kt
sL{kuíMkð rLkr{¥ku yLkuf fkÞo¢{kuLkwt ykÞkusLk fhkÞ Au, su ½ýk rËðMkku MkwÄe [k÷w hnu Au. økwshkík yLku
{nkhk»xÙ{kt sL{kü{eLkk rËðMku Ënª-nktzeLkk ykÞkusLkLke ÃkhtÃkhk Au. hk»xÙÃkrík yLku WÃkhk»xÙÃkríkyu
sL{kü{eLkk ÃkkðLk Ãkðo rLkr{¥ku ËuþðkMkeykuLku þw¼fk{Lkkyku ÃkkXðe Au.
ુ ધાભધ ૂભથી અને બસ્ક્તબાલ વશીત
જીલ્રાભાં ણ કૃષ્ટ્ણજન્દ્ભોત્વલને બક્તો દ્વાયા ખફ
ઉજલલાભાં આલી યહ્યો છે .
- આયતી બટ્ટ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ખેમહાકુંભ:
જીલ્રાભાં આગાભી ૩૦ ઓગસ્ટ થી તાલકુ ા કક્ષાના ખેરભશાકું બનો પ્રાયં બ થળે. તે  ૂલે
૨૯ ઓગસ્ટના જીલ્રાની તભાભ પ્રાથવભક, ભાધ્મવભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક ળાાઓભાં
યભતગભત કચેયી દ્વાયા કયલાભાં આવ્જય ંુ છે .

- આયતી બટ્ટ

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