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આકાશવાણી +જુ 

સમાચાર વાચક:  શીતલ વૈ7વ 

ક89:ટુરાઈઝ : પલક પટ>લ 

તાર?ખ : ૨૧-૧૦-૨૦૧૯ સોમવાર    સમય : સાGં ૬:25 કલાક>  

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

 ૂટંણી: 

  

           - શીતલ વૈ7વ 

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

&ુબંઈ-મતદાન: 

 મહારાJK િવધાનસભાની ૨૮૮ બેઠકોની  આG યોSયેલી T ૂટંણીમા ંVુબંઈમા ંવસતા 

કWછ?ઓએ મતદાન કર? લોકશાહ? પવ\ના ]સગંને પાર પાડ`ો હતો. 

 Vુબંઈમા ંવસતા કWછ?ઓ ખાસ કર?ને વાગડ aન સમાજના Vbુ ુડં, દાદર, માcંુગા, 

કાદં?વલી િવdતારમા ંમતદારોએ મતદાનમા ંઉfસાહભેર ભાગ લીધો હતો.   

           - શીતલ વૈ7વ 

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

ક0છ તીડ-આર.સી ફળ9ુ: 
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           - શીતલ વૈ7વ 

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

પોલીસ =&િૃત @દવસ-પીએમ: 

  

           - શીતલ વૈ7વ 

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

પોલીસ =&િૃત @દવસ-ક0છ: 

 પોલીસ dVિૃત hદન કWછમા ંમનાવાયો હતો. +જુમા ંપોલીસ Viુયાલય ખાતે યોSયેલા 

કાય\jમમા ંસરહદ? ર>kજના પોલીસ મહાિનયામક lભુાષ િnવેદ?એ શહ?દ પોલીસ જવાનો ને 

opાlમુન અપ\ણ કયા\ હતા. 

  પિrમ કWછ પોલીસ અિધsક સૌરભ તોલબંીયા અને અkય પોલીસ અિધકાર?ઓ 

કાય\jમમા ંસહભાગી બkયા હતા. 

 ગાધંીધામમા ંપોલીસ અિધsક કચેર? ખાતે uવૂ\ કWછ પોલીસ અિધsક પર?vsત રાઠોડ 

wારા શહ?દ પોલીસોને સલામી સાથે opાજંvલ અપ\ણ કરાઈ હતી. 

           - શીતલ વૈ7વ 

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

ટC=ટ મેચ: 

 રાચંી ખાતેથી બીy અને zિતમ ટ>dટ મેચમા ંભારતીય ટ?મનો િવજય િનિrત મનાય છે. 

મેચના આG nીS hદવસે દsીણ આh{કાની ટ?મના ]થમ દાવ ૧૬૨ રનમા ંuરુા થતા 

ફોલોઓન ની ફરજ પડ? હતી. રમત બધં હતી fયાર> ]વાસી ટ?મે ૮ િવક>ટના ભોગે ૧૩૨ રન 
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કયા\ હતા. ભારતે ]થમ દાવમા ં૯ િવક>ટ> ૪૯૨ રન કર? દાવ uરૂો કય� Sહ>ર કય� હતો. હવે 

દsીણ આh{કા ને yત માટ> ૨૦૩ રનની જ�ર છે તેની પાસે બે જ િવક>ટ બાક? છે. 

           - શીતલ વૈ7વ 

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

@દવાળFની રોનક: 
 +જુ શહ>રમા ંદ?પાવલી પવ\ની સ9તાહ uવૂ� જ તૈયાર?ઓ થતી જોવા મળ? રહ? છે. 

રિવવાર> રાSના hદવસે પણ �ાહકોની ચહલ પહલ બSરમા ંજોવા મળ? હતી. Gમા ંખાસ 

કર?ને રંગોળ? માટ>ના રંગો અને દ?વડાઓ ઉપરાતં રોશની માટ>ની િવિવધ એસેસર?ઝની ખર?દ? 

થઇ હતી. સવાર> �ા8ય િવdતારમાથંી લોકોની અવાર જવર રહ? હતી અને બપોર બાદ શહ>રના 

લોકોએ બSરોમા ંલટાર માર? હતી. Gથી વેપાર?ઓના ચહ>રા પર રોનક જોવા મળ? હતી. 

 જો ક> એક બા�ુ શેરમા ંમોટા મોટા મોલ ��ુયા છે અને બીy બા�ુ ઓનલાઈન ખર?દ?નો 

j>ઝ પણ વ�યો છે Gથી કોઈ ચો�સ બSરમા ંભીડ જોવા મળ? ન હતી.  

           - શીતલ વૈ7વ 

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

હવામાન: 

 

           - શીતલ વૈ7વ 

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

 

 

 

 


