માજહતી કચેરી, આણૂંિ
Phone No. (02692) 264994, Fax No. 261139
E-mail : cdmo-and@gujarat.gov.in & cdmoanand@gmail.com
Web site :- www.gujaratinformation.net

તારીખ : ૨૫-૦૧-૨૦૧૯ :: શુક્રિાર

મતદાતાઓને પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી પધિત્ર લોકશાહીને
જીિંત રાખિાનો અનુરોિ કરતાં ધિલ્લા કલેકટર શ્રી ધદલીપ રાણા
આણંદ ખાતે રાષ્ટ્રીય મતદાતા ધદિસની ઉિિણી કરિામાં આિી
આણંદ – શુક્રિાર :: જિલ્લા કલેકટર શ્રી જિલીપ રાણાએ ભારતીય લોકશાહીના મહાપર્વ સમાન ચૂંટણી પ્રજિયામાૂં
મતિાતાઓને પોતાના મતાજિકારનો સો ટકા ઉપયોગ કરી પજર્ત્ર લોકશાહીને જીર્ૂંત રાખર્ાનો અનુરોિ કયો છે.
આણૂંિ ખાતે ડી.એન.હાઇસ્કલમાૂં રાષ્ટ્રીય મતિાતા જિર્સની ઉિર્ણી અૂંતગવત યોજાયેલા કાયવિમમાૂં જિલ્લા
કલેકટર શ્રી જિલીપ રાણાએ ભારતીય લોકશાહી તૂંત્રમાૂં બૂંિારણમાૂં સ્ર્તૂંત્રાનો અજિકાર મળ્યો છે. લોકશાહીના મહાપર્વ
સમાન લોકતાૂંજત્રક પ્રજકયામાૂં યુર્ાનથી માૂંડી ર્યોર્ૃધ્િ સુિીના તમામ મતિારો પોતાના મતાજિકારનો ઉપયોગ કરે
િયારે િે યુર્ાનોની ઉૂંમર તા. ૧/૧/૧૯ના રોિ ૧૮ ર્ર્વની થઇ ગયેલ છે તેઓને તથા િેઓએ મતિાર યાિીમાૂં હિુ નામ
નથી નોૂંિાવ્યા તેર્ા મતિાતાઓને પોતાના નામની નોૂંિણી કરાર્ી લેર્ાનુૂં િણાર્ી જર્શ્વના સૌથી મોટા લોકતાૂંજત્રક
પર્વમાૂં મતિાનથી ર્ૂંજચત ન રહેતા સો ટકા મતિાન કરી ભારતીય લોકશાહી તૂંત્રને ર્િુ મિબત કરર્ા પ્રજતબધ્િ થર્ા
આહર્ાન કયુું હતુૂં.
આ પ્રસૂંગે રાષ્ટ્રીય મતિાતા જિર્સની ઉિર્ણી અૂંતગવત ભારતના ચૂંટણી પૂંચના મુખ્ ય જનર્ાવચન આયુકત શ્રી
સુજનલ અરોડાનો રેકોડવ કરર્ામાૂં આર્ેલ સૂંિેશો ઉપજસ્થત મહાનુભાર્ો સજહત સૌએ જનહાળ્યો હતો.
આ પ્રસૂંગે ૮૨ ર્ર્વના ર્યોર્ૃધ્ િ મતિાતા શ્રી રમણભાઇ મરઘાભાઇ પટેલનુૂં કલેકટર
શ્રી જિલીપ રાણાના હસ્તે શાલ ઓઢાડી સન્માન કરર્ામાૂં આવ્યુૂં હતુૂં.
શ્રી રમણભાઇએ પોતાનો પ્રજતભાર્ આપતાૂં કહ્ુૂં હતુૂં કે , મેં અત્યારસુિી યોજાયેલી તમામ ચૂંટણીઓમાૂં મતિાન
કરીને મારી પજર્ત્ર ફરિ બજાર્ી છે તેમ િરેકે રાષ્ટ્ર જહતમાૂં પોતાના મતાજિકારનો અચક ઉપયોગ કરર્ો િોઇએ તેમ
િણાર્ી સૌને પોતાના મતાજિકારનો ઉપયોગ કરર્ા અનુરોિ કયો હતો.
આ પ્રસૂંગે િેઓ આગામી સમયમાૂં યોજાનાર ચૂંટણીઓમાૂં પોતાના મતાજિકારનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કરનાર છે
તેર્ા બે યુર્ા મતિારો સચીન ઝાલા અને નાહીર શેખને પ્રમાણપત્ર આપી સન્માજનત કરર્ામાૂં આવ્યા હતા. આ બૂંને યુર્ા
મતિારોએ પોતાનો પ્રજતભાર્ આપતાૂં યુર્ાનોને કોઇપણ પ્રકારના પ્રલોભનોથી િર રહી મતની જકૂં મત સમજીને પોતાના
મતાજિકારનો ઉપયોગ કરર્ો િોઇએ તેમ કહ્ુૂં હતુૂં.
આ પ્રસૂંગે ગત ર્ર્વ િરજમયાન મતિાર યાિી સુિારણાની કામગીરી િરજમયાન ઉત્કૃ ષ્ટ્ કામગીરી કરનાર ૧૧
અજિકારી/કમવચારીઓને જિલ્લા કલેકટર શ્રી જિલીપ રાણાના હસ્તે સન્માનપત્ર આપી સન્માજનત કરર્ામાૂં આવ્યા હતા
િયારે કર્ીઝ સ્પિાવમાૂં જર્િેતા થનાર ચાર ટીમોના જર્દ્યાથીઓનુૂં સન્માનપત્ર અને રોકડ પુરસ્કાર એનાયત કરી
અજભર્ાિન કરર્ામાૂં આવ્યુૂં હતુૂં.
આ પ્રસૂંગે જિલ્લા કલેકટર શ્રી જિલીપ રાણા સજહત ઉપજસ્થત સર્ેએ િે શની લોકતાૂંજત્રક પરૂં પરાઓની અને
મુકત, ન્યાયી તેમિ શાૂંજતપણવ ચૂંટણીઓની ગરીમા જાળર્ર્ાના તેમિ િરેક ચૂંટણીમાૂં કોઇપણ પ્રકારના પ્રલોભનથી
પ્રભાજર્ત થયા જસર્ાય મતિાન કરર્ા શપથ લીિા હતા.
પ્રારૂં ભમાૂં નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અજિકારી શ્રી આર. ડી. ભટ્ટે સ્ર્ાગત પ્રર્ચન કરી રાષ્ટ્રીય મતિાતા જિર્સની
જાણકારી આપી હતી. િયારે અૂંતમાૂં નાયબ કલેકટર (સ્ટે મ્પ ડયુટી) શ્રી પ્રજ્ઞાબેન ગોૂંડજલયાએ આભારજર્જિ કરી હતી.
આ પ્રસૂંગે ચરોતર એિયુકેશન સોસાયટીના મૂંત્રી શ્રી કે . પી. પટેલ, કે મ્પસ ડાયરેકટર શ્રી મહેશભાઇ પટેલ,
નાયબ કલેકટર(િ.સુ.) શ્રીમતી ખ્યાજતબેન પટેલ, શાળાના જશક્ષકો, બી.એલ.ઓ.શ્રીઓ, યુર્ા મતિારો સજહત ભાજર્
મતિારો હાિર રહ્ા હતા.
--------------------

રાષ્ટ્રીય મતદાતા ધદિસની ઉિિણી અંતગગત
૧૧ અધિકારી-કમગચારીઓને પ્રમાણપત્ર આપી સન્માધનત કરાયા
આણંદ – શુક્રિાર :: ભારતના લોકશાહી તૂંત્રમાૂં મહાપર્વ સમાન લોકતાૂંજત્રક રીતે યોજાતી ચૂંટણીઓમાૂં ભારતનો િરેક
નાગજરક બૂંિારણીય રીતે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ મતાજિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે મતિારયાિીમાૂં નામ નોૂંિાયેલ હોર્ુૂં
િરૂરી છે. િરેક નાગજરક પોતાનુૂં નામ મતિાર યાિીમાૂં નોૂંિાર્ી શકે તે માટે લોકશાહી તૂંત્રમાૂં વ્યર્સ્થાતૂંત્ર ગોઠર્ર્ામાૂં

આવ્યુૂં છે. આ વ્યર્સ્થાતૂંત્ર અનુસાર મતિાર યાિીમાૂં નામ નોૂંિણી કરાર્ર્ુૂં, નામ કમી કરાર્ર્ા, નામમાૂં સુિારા કરાર્ર્ા
િેર્ી કામગીરી અજર્રત ચાલતી હોય છે .
િે અનુસાર જિલ્લામાૂં ગત ર્ર્વમાૂં મતિાર યાિી સુિારણાની કામગીરી િરજમયાન જિલ્લાના િે અજિકારીઓકમવચારીઓએ ઉત્કૃ ષ્ટ્ કામગીરી બજાર્ી હતી તેર્ા અજિકારી-કમવચારીઓને તા.૨૫મી જાન્યુઆરી, રાષ્ટ્રીય મતિાતા
જિર્સે જિલ્લા કલેકટર શ્રી જિલીપ રાણાના હસ્તે સન્માનપત્ર આપી સન્માજનત કરર્ામાૂં આવ્યા હતા િયારે આ અૂંતગવત
યોિર્ામાૂં આર્ેલ કર્ીઝ સ્પિાવમાૂં જર્િેતા થનાર જર્દ્યાથીઓનુૂં પ્રમાણપત્ર અને રોકડ પુરસ્કાર આપી અજભર્ાિન
કરર્ામાૂં આવ્યુૂં હતુૂં.
તિ્ અનુસાર જિલ્લા કક્ષાએ ૧૧૦-આૂંકલાર્ જર્િાનસભા મતિાર જર્ભાગમાૂં મતિાર નોૂંિણી અજિકારી તરીકે
શ્રીમતી ખ્યાજતબેન પટેલ, ૧૧૪-સોજિત્રા જર્િાનસભા મતિાર જર્ભાગમાૂં મિિનીશ મતિાર નોૂંિણી અજિકારી શ્રી ડી. કે .
ગામીત, ૧૦૯-બોરસિમાૂં નાયબ મામલતિાર શ્રી ટી. એન. બ્રહમભટ્ટ, ૧૧૧-ઉમરેઠમાૂં બી.એલ.ઓ. સુપરર્ાઇઝર શ્રી
જર્નોિભાઇ પટેલ અને ૧૧૧-ઉમરેઠમાૂં નોડલ ઓજફસર (મતિાર સાક્ષરતા કલબ) શ્રી હાજિવ કભાઇ ર્ૈદ્ય િયારે
જર્િાનસભા
મતજર્સ્તાર
કક્ષાએ
બી.એલ.ઓ.
સર્વ
શ્રી
હરીશભાઇ
પટેલ,
શ્રી સલીમશા જિર્ાન, શ્રી સુરશ
ે ભાઇ મકર્ાણા, શ્રીિયેશભાઇ પ્રજાપજત, શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઇ પરમાર અને શ્રી આજશર્ભાઇ
પટેલને સન્માજનત કરર્ામાૂં આવ્યા હતા.
િયારે કર્ીઝ સ્પિાવમાૂં જર્િેતા થનાર િે ચાર ટીમોના જર્દ્યાથીઓનુૂં અજભર્ાિન કરર્ામાૂં આવ્યુૂં હતુૂં. તેમાૂં
અનુિમે ઉમરેઠ તાલુકાની હમીિપુરા પ્રાથજમક શાળા, આૂંકલાર્ તાલુકની ઉમેટા પ્રાથજમક શાળા, સોજિત્રા તાલુકાની
ડભોઉ કુ માર શાળા અને આણૂંની ડી.એન.હાઇસ્કલના જર્દ્યાથીઓનો સમાર્ેશ થાય છે.
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