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 સાર ભારતી 

 ાદ)િશક સમાચાર િવભાગ, અમદાવાદ 

 

તાર2ખ : 25-10-2020      સા5ં : 7.10 થી 7.20 

વાર : રિવવાર 

 

આકાશવાણી અમદાવાદ, વડોદરા.... ાદ)િશક સમાચાર હ)ના મોદ) વાચેં છે. 

 

·  ધાનમ?ંી નર)@A મોદ2એ લોકડાઉન દરિમયાન સેવા આપનારા અને સરહદ 

પર માHJૃિૂમLુ ંરNણ કરનારા જવાનોને તહ)વારોમા ંયાદ રાખવાની અપીલ 

કર2.  

· આ5 આકાશવાણી પરથી  સાPરત મન ક2 બાત કાયRSમમા ંTાનનો  સાર 

કરનારા UયVWતથી લઇ સYંથાઓની  શસંા કર2. 

· એિશયાઇ રમતોમા ંભારતને [વુણRચAંક અપાવનારા ંડાગંના ંસPરતા 

ગાયકવાડની , રા\ય સરકાર) નાયબ પોલીસ અિધNકપદ) િનમ]કૂ કર2. 

· અસ^ય પર સ^યના િવજયના પવR િવ\યાદશમીની રા\યભરમા ંપરંપરાગત 

_`ધાaવૂRક ઉજવણી કરાઇ.પોલીસત?ં bારા cજdલા મથકોએ શe, વાહન અને 

અfaજૂન કરાgુ.ં 108 અhigલુ@સ વાહનોLુ ંપણ aજૂન કરાgુ.ં 

· આjશVWત મા kબાની આરાધનાના મહાપવR નવરા?ીની aણૂાRlુતી થઇ.. 

 

 

 

(@gઝૂ nેક – આ  ાદ)િશક સમાચાર આપ આકાશવાણી અમદાવાદ – વડોદરા પરથી સાભંળ2 રpા છો)  

(સમાચારને kતે – આકાશવાણી – અમદાવાદ – વડોદરા ક)@A પરથી  સમાચાર aરૂા થયા)  
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 મન ક) બાત-૧  

  0ધાનમ2ંી નર567 મોદ)એ તહ5વારોના આ ;દવસોમા ંખર)દ) કરતી વખતે 

>થાિનક ઉBપાદનોને અEતા આપવા નાગ;રકોને અGરુોધ કયI છે. આ' 

આકાશવાણી પરથી 0સા;રત થયેલ મન ક) બાત કાયNOમમા ંતેમણે ખાદ)Gુ ં

ઉદાહરણ આપીને જણાQRુ ંહS ુ ંક5 , ઘણા ભારતીય ઉBપાદનો વૈિWક >તર5 લોકિ0ય 

બનવાની Xમતા ધરાવે છે. શYઆતમા ંસાદગીGુ ં0િતક એવી ખાદ) હવે 

પયાNવરણને અGZુળૂ ઉBપાદન તર)ક5 ]ણીતી બની રહ) છે.  

0ધાનમ2ંીએ ક^ુ ંક5 , ખાદ)ની 'મ જ ભારતની >થાનીક રમતો અને દ5શGુ ં

આ_યાBમ, યોગ અને આRવ̀ુદ5 સમE િવWGુ ં_યાન ખabRુ ંછે. મલખમ નામની 

દ5શી રમત 20થી વc ુદ5શોમા ંલોકિ0ય થઇ રહ) છે. 

 0ધાનમ2ંીએ ક^ુ ંક5 , કોરોનાના લીધે ]હ5ર કરાયેલા લોકડાઉનના લીધે 

આપણા fવનમા ંમદદYપ થતા ંસફાઇ કમhઓ , વેપાર)ઓ, ચોક)દાર 'વી િવિવધ 

kિૂમકા ભજવનાર લોકોGુ ંમહBવ સlુને સમ]QRુ ંછે. તેમણે ક^ુ ંક5 , આવા mnુક5લ 

સમયમા ંપણ આપણા વીર જવાનો ભારતમાતાના રXણ માટ5 સરહદ ઉપર ફરજ 

બ]વી રpા છે. તેમGુ ંઋણ kલુrુ ંન જોઇએ.  

 (બાઇટ – તહ5વાર-નમો) 
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મન ક) બાત-2 

0ધાનમ2ંીએ કહRુ ંહS ુ ંક5, ભાવનગરની િવકાસ વS ુNળ s>ટ >પધાNBમક પર)Xા 

માટ5 તૈયાર) કરતા િવtાથhઓને મદદYપ થાય છે. એવી જ ર)તે u>ુતક પરબ 

નામની બીf સ>ંથા વાચંકોને િવનાmvુયે સા;હwBયક u>ુતકો આપે છે.  

(બાઇટ – u>ુતક પરબ-ન.મો.) 

િવકાસ વS ુNળ s>ટના s>ટ) પર5શભાઇ િ2વેદ)એ s>ટની 0rિૃyઓની મા;હતી 

આપી છે. િવકાસ વS ુNળ s>ટના s>ટ) પર5શભાઇ િ2વેદ)એ s>ટની 0rિૃyઓની 

મા;હતી આપી છે. 

(બાઇટ – પર5શ િ2વેદ)) 

0ધાનમ2ંીએ આગામી 31મી ઓzટોબર5 અખડં ભારતના િશvપી સરદાર 

વvલભભાઈ પટ5લની જયિંત નો ઉvલેખ કર)ને ક^ુ ંહS ુ ંક5 , આ ;દવસને રા|s)ય 

એકતા ;દવસ તર)ક5 પણ ઉજવવામા ંઆવે છે. 31મી ઓzટોબર5 }જુરાતના ક5વ;ડયા 

ખાતે >ટ5bR ુઓફ Rિુનટ) નfક ઘણા કાયNOમોGુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે અને 

તેઓ આ 0સગેં ઉપ~>થત રહ5શે. 

0ધાનમ2ંીએ kતૂuવૂN 0ધાનમ2ંી >વગN>થ ઇ6દ)રા ગાધંીની u�ુયિતથી 31મી 

ઓzટોબર5 છે તેનો ઉvલેખ કર)ને તેમને �જ�લ આપી હતી.  

     

................. 

 

પીટ2સી-ભરતસર- Jિૂમકા  
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     અમર5લી wજvલાની ધાર) િવધાનસભા બેઠક પરની પેટા� ૂટંણી આડ5 

ગણતર)ના ;દવસો જ બાક) રpા ંછે. Bયાર5 ભાજપે આ' }જુરાત 0દ5શ ભાજપ 0mખુ 

સી.આર. પાટ)લને 0ચાર માટ5 મેદાને ઉતાયાN છે. સી.આર. પાટ)લ ધાર) પહ�ચે તે 

પહ5લા ભાજપ �ારા કાર અને બાઈક ર5લીGુ ંઆયોજન કરવામા ંઆQRુ ંહS ુ.ં   બાદમા ં

તેમણે પXના કાયNકરો સાથે મન ક) બાત કાયNOમ આકાશવાણી પર સાભં�યો હતો.   

 .      ક�Eેસ નેતા અ�ુ Nન મોઢવા;ડયાએ સી.આર. પાટ)લ પર કર5લા આXેપો 

મામલે ભાજપ 0દ5શ 0mખેુ  આકર) 0િત;Oયા આપી હતી.  

(બાઇટ – સીઆર પાટ)લ) 

.  

  

................. 
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કોરોના સદં)શ 

હવે આપ કોરોના kગેનો સદં)શ સાભંળશો 

(કોિવડ િસrનેચર ટgનુ) 

sણીતા કંપની સચંાલન સલાહકાર નયન પર2ખે કોરોના kગે સાવચેતી 

રાખવાની અપીલ કર2 છે. 

(બાઇટ-  નયન પર2ખ) 

 

................. 
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[રુ)@Aનગર પોYટલ બેલેટ 
  લtબડ2 િવધાનસભા પેટા u ૂટંણી અ@વયે ૩ નવેhબરના રોજ મતદાન થનાર 

છે. 5 kતગRત કોરોનાની મહામાર2ને `યાને લઈ લtબડ2 િવધાનસભા મતદાર 

િવભાગના PદUયાગંજનો અને ૮૦ વષRથી વ{ ુવય ધરાવતા ંમતદારો માટ) ગઇકાલે 

 અને આ5  પોYટલ બેલેટથી મતદાન કરવામા ંઆUgુ.ં 5મા ં૮૦ વષRથી  વ{ ુ

વયના તેમજ મતદાર યાદ2મા ં|લેગ થયેલ શાર2Pરક અNમ મળ2 }ુલ ૯૮૨ 

મતદારોના મળેલા ૧૨-ડ2 ફોમRને `યાને લઈ આર.ઓ. bારા આ તમામ મતદારોના 

પોYટલ બેલેટ મ�ૂંર કરવામા ંઆUયા હતા. 

૬૧ – લtબડ2 િવધાનસભા મતદાર િવભાગમા ંપોYટલ બેલેટથી હાથ ધરાયેલ 

આ મતદાનના  થમ Pદવસે એટલેક) ગઇકાલે PદUયાગંજનો તેમજ ૮૦ વષRથી વ{ ુ

વયના મતદારો મળ2 }ુલ ૫૨૨ મતદારોએ પોYટલ બેલેટથી મતદાન કર2 તેમના 

મતાિધકારનો ઉપયોગ કય� હતો. 

 

 

................. 
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દશેરા 
અસ^ય પર સ^ય, અ^યાચાર પર સદાચાર ક) આ[રુ2 ત^વ પર દ�વી ત^વના 

િવજયના પવR દશેરા-િવજયાદશમીની આ5 સમ� દ)શની સાથે રા\યમા ંપણ 

ઉજવણી કરવામા ંઆવી. 

મયાRદા a�ુુષો�મ ભગવાન _ી  રામે અ^યાચાર2 રાવણ, તેના ભાઇ }ંુભકણR અને 

a?ુ મેઘનાદનો આસો[દુ દશમે વધ કય� હતો. તેથી તેને િવ\યાદશમી પણ કહ)વાય 

છે. તો મહાભારતકાળમા ંઅTાતવાસ પછ2 પાડંવોએ શમી �Nૃ પર રાખેલા ંશeો ઉતાર2 

તેની asૂ કર2 હતી. તેથી Nિ?યો bારા આ5 પરંપરાગત _�ાaવૂRક શeોLુ ંaજૂન 

કરાય છે. િવજયાદશમી િનિમ�ે રા\યમા ંcજdલા પોલીસ મથકોએ શe, વાહન અને 

અfasૂLુ ંઆયોજન કરાgુ ંહH ુ.ં 

અમારા  િતિનિધઓએ જણાUયા અLસુાર સાબરકાઠંામા ંપોલીસ વડા ચૈત@ય 

માગં�લક અને [રુ)@Aનગરમા ંપોલીસ વડા મહ)@A બગPડયા સPહત પોલીસ જવાનો આ 

aજૂનમા ંજોડાયા હતા. 

રા\યમા ંદશેરા િનિમ�ે તમામ cજdલામા ં108 એhgલુ@સ વાહનોLુ ંપણ aજૂન 

કરવામા ંઆUgુ ંહH ુ.ં 

 

 

................. 

-પીટ2સી –સાબરકાઠંા,[રુ)@Aનગર-ભરતસર – Jિૂમકા 
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 દશેરા-શeaજૂન 

દશેરાના પાવન અવસર પર [રુ)@Aનગર cજdલામા ંશeaજૂન કરવામા ંઆUgુ ં

હH ુ.ં.િવf Pહ@�ુ પPરષદ bારા પણ [રુ)@Aનગર જોરાવર નગર મા ંશeaજૂન કરવામા ં

આUgુ ંહH ુ.ં [રુ)@Aનગર Nિ?ય સમાજ bારા શVWત માતાના મPંદર ખાતે શe aજૂનનો 

કાયRSમ યોsયો હતો. દશેરાના પાવન પવ� લોકોએ જલેબી, ચોળાફળ2,ફાફડાની 

િમજબાની માણી હતી. 

 

................. 

-પીટ2સી-[રુ)@Aનગર-ભરતસર – Jિૂમકા 
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 દશેરા-ફાફડા-જલેબી 

દશેરા િનિમ�ે આ5 રા\યભરમા ંકોરોના મહામાર2 વ�ચે પણ લોકોએ મયાRPદત 

 માણમા ંફાફડા-જલેબી અને ચોળાફળ2ની િમજબાની માણી હતી. 

ખાસ કર2ને મોટા ંશહ)રોમા ંલોકો માYક અને છ �ટLુ ંશાPરર2ક kતર sળવીને 

મીઠાઇ-ફરસાણની �ુકાનો પર લાઇનમા ંઉભેલા દ)ખાતા હતા. 

જો ક) �ાકં �ાકં િનયમોનો ભગં થતો જણાતા ંપોલીસે કડક કાયRવાહ2 કર2ને 

�ુકાનો બધં કરાવી દ2ધી હતી. 

................. 

ડ)Yક-ભરતસર – Jિૂમકા 
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સPરતા ગાયકવાડ 
  ડાગં wજvલાના કરાડ)�બા ગામે ગર)બ આ;દવાસી પ;રવારમા ંઉછર5લી  

સ;રતા ગાયકવાડ5 રમત Xે2ે િસ�� મેળવી અને ડાગં સ;હત રા�યGુ ંઅને દ5શGુ ં

નામ રોશન કRુ� છે Bયાર5 રા�ય સરકાર5 તેની  DySP તર)ક5 િનમ� ૂકં કર) િવશેષ 

સ6માન આપતા સમE આ;દવાસી સમાજમા ંઆનદં અને ઉBસાહનો માહોલ જોવા 

મળયો છે. 

ઇ6ડોનેિશયા ખાતે રમાયેલી  એિશયન ગે�સમા ં  સ;રતા ગાયકવાડ5 ભારતને 

�વુણN ચ7ંક અપાQયો હતો.  Zુમાર) સ;રતાની આ િસ�� બદલ }જુરાત સરકાર �ારા 

 રા�યના પોલીસ િવભાગમા ંનાયબ પોલીસ અિધXક તર)ક5 િનમ�ુકં પ2 અપાયો 

 છે. સ;રતાને મળેલ વગN 1 ના આ સ6માનીય પદથી તેના પ;રવાર સ;હત સમE 

આ;દવાસી સમાજમા ંઆનદં ની લાગણી જોવા મળ) છે. સ;રતા ગાયકવાડ5 આ તક5 

સરકારનો અને તેણીને  શYઆતથી માગNદશNન u�ંુૂ પાડનાર સમાજસેવક અશોક 

ધોરાfયાનો િવશેષ આભાર મા6યો હતો. 

 

................. 

પીટ2સી-ડાગં-ભરતસર – Jિૂમકા 
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  ધાનમ?ંી – શોક સદં)શ 

0ધાનમ2ંી નર567 મોદ)એ ઇ>કોન મ;ંદર અમદાવાદના અ_યX અને ઇ>કોન 

}જુરાતના ઝોનલ સેO5ટર) �ી જશોમતીનદંન દાસના અવસાન �ગે શોક Qયકત 

કયI છે. એક ટવીટમા ં�ી મોદ)એ કહRુ ંક5 જશોમતીનદંન દાસfની આ_યાBમ 

0Bયેની િન|ઠા અને સm_ૃધ ભારતીય સ>ંZૃિતને લોકિ0ય બનાવવાના 0યBનો 

ન�ધપા2 હતા. 

અ6ય ટવીટમા ં0ધાનમ2ંીએ }જુરાતના 0િસ_ધ ગીતકાર – સગંીતકાર અને 

પાટણ સસંદ)ય મત િવ>તારમાથંી ચાર વખત સાસંદ રહ) �કુ5લા �ી મહ5શ 

કનોડ)યાના અવસાન પર �ુઃખની લાગણી Qયકત કર) હતી. તેમણે કહRુ ંક5 �ી મહ5શ 

કનોડ)યાએ }જુરાતી લોકસગંીતને લોકિ0ય બનાવવામા ંમહBવનો ફાળો આ�યો 

હતો. 

. 

 

................. 
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 નવરા?ી સમાપન 

  

િમ?ો, આjશVWતની આરાધનાના પવR નવરા?ીLુ ંઆ5 સમાપન થgું . 

રા\યમા ંખાસ કર2ને �ાhય િવYતારોમા ં, મPહલાઓને મા જગદંબા સમN �Wુતમને 

ઢોલના તાલે શર2રને ��ંુ �કુવાના ંઆ પવRની aણૂાRlુતી  સગેં kતમા ંમાણીએ આ 

આ{િુનક ગરબો... 

(ગરબો- વાrયો ર) ઢોલ) 

અને સમાચાર aરૂા કરતા ંપહ)લા ��ુય સમાચાર ફર2 એકવાર 

 

 

................. 


