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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 26-11-2022                                     Midday : 2.30 to 2.35 

Day:-Saturday                                                 Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ- લડદયા પ્રાદેશળક વભાચાય ફકુરા યભાય લાાંચે છે. 
  

 

 

 

 

 

 

 

આઝાદી કા અમતૃ ભશોત્વલ (પ્રોભો) 
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(ન્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડદયા કેન્ર યથી વાાંબી યહ્યા છ) 

(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડદયા કેન્ર યથી પ્રાદેશળક વભાચાય યૂા થમા ) 
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PM CONSTITUTION DAY 

દેળ આજે ફધંાયણ દદલવ ઉજલી યહ્યો છે.  

નલી દદલ્શીભા ંવલોચ્ચ અદારતભા ંફધંાયણ દદલવની ઉજલણીભા ંબાગ રેતા  
પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ કહ્ુ ંછે કે , ફધંાયણભા ંનાગદયકોની પ્રવતફદ્ધતા , પ્રવતજ્ઞા 
અને વલશ્વાવે દેળને વળક્ત રોકળાશી યાષ્ટ્ર ફનાવ્ુ ંછે.  

યાજ્મબયભા ંણ ફધંાયણ દદલવની ઉજલણી કયલાભા ંઆલી યશી છે.  

આકાળલાણી અભદાલાદ દયવયભા ંણ ફધંાયણના  આમખુનુ ંલાચંન અને 
ળથ રેલાભા ંઆવમા શતા. આકાળલાણી અભદાલાદના નામફ ભશાવનમાભક શ્રી 
એન.એર.ચૌશાણ અને અન્દ્મ અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓએ ળથ રીધા શતા.  

સયેુન્ર.્નગય જજલ્રા અદારત ખાતે વપ્રન્ન્દ્વર દિસ્રીથાક્ટ જજ અને જજલ્રા 
કરેક્ટય વદશતના ભશાનબુાલોની ઉન્થથવતભા ંવેભીનાયનુ ં આમોજન કયલાભા ંઆવ્ુ ં
શત ુ.ં જેભા ંઅધ્મક્ષ વપ્રન્ન્દ્વાર ડીથરીક્ટ જજશ્રી ી.એવ ગઢલીએ જણાવ્ુ ંશત ુ ંકે , 
બાયતનુ ંફધંાયણ વલશ્વના ંતભાભ ફધંાયણોભા ંવૌથી વલવળષ્ટ્ટ ફધંાયણ છે અને 
વલશ્વબયભા ંઆણી ઓખ ફની છે. 

કેન્ર ળાશવત પ્રદેળ દભણભાાં કર્ટ  રયવયભાાં ફાંધાયણ રદલવની ઉજલણી 
અંતગટત વીજેએભ ી.એચ.ફનવડ દ્વાયા ફાંધાયણ ઉય ભારશતી આ લાભાાં આલી  
શતી. કામટક્રભભાાં દભણ ફાય એડલકેર્ના વભ્મ વરશત અન્મ રક ણ ઉસ્થથત 
યહ્યા  શતા. 

----------------- 
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Gujarat Election 

ગજુયાત વલધાનવબાની પ્રથભ તફક્કાની ચ ૂટંણી  ભાટે તભાભ યાજકીમ ક્ષો 
ભતદાયોને યીઝલલા એડી ચોટીનુ ંજોય રગાલી યહ્યા છે. 

બાજના લદયષ્ટ્ઠ નેતા અને કેન્દ્રીમ ગશૃભતં્રી અવભત ળાશે  આજે અભયેરીભા ં   
જાશયે વબા વફંોધી શતી. તેઓ બાલનગય, લડોદયા અને અભદાલાદ જજલ્રાભા ં
જાશયેવબા કયળે. 

ઉત્તય પ્રદેળના મખુ્મભતં્રી મોગી આદદત્મનાથ ગીય વોભનાથ , બાલનગય અને 
અભયેરીભા ંજાશયે વબાઓ વફંોધળે. આ ઉયાતં કેન્દ્રીમ ભતં્રીઓ થમવૃત 
ઇયાની, પરુુોત્તભ રૂારા , ધભેન્દ્ર પ્રધાન વદશત બાજના ઘણા લદયષ્ટ્ઠ નેતાઓ 
ક્ષના ઉભેદલાયોના વભથમનભા ંચ ૂટંણીવબા અને યોડ ળો મોજાળે. 

ફીજી તયપ કોંગે્રવ અધ્મક્ષ ભલ્રીકારુ્ મન ખડગે નભમદા અને સયુત જજલ્રાભા ં
જાશયેયવબા વફંોધળે. તો આભ આદભી ાટીના યાષ્ટ્રીમ કન્દ્લીનય અયવલિંદ કેજયીલાર 
બાલનગયભા ંયોડ ળો કયળે. 

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

RESOLUTION LETTER - J.P. NADDA 
  

બાજ યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ જે.ી.નડાએ ગજુયાત શલધાનવબાની ચ ૂાંર્ણી ભારે્નુાં 
વ ાંકલ્ ત્ર જાશયે કયુું.  જે  યલુાન , શળક્ષણ, ભરશરા ખેડતૂ , આરદલાવી , ળશત 
લગોને ધ્માનભાાં યાખીને તૈમાય કયલાભાાં આવયુાં છે . ગજુયાત કૃશ ભાખા ક 
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શઠે દવ શજાય કયડ રૂશમાનુાં યકાણ, પ્રધાનભાંત્રી જનઆયગ્મ મજના શઠે 
કુટુાંફ દીઠ લાશિક વાયલાયની ભશત્તભ ભમાટદા ાાંચ રાખથી લધાયીને દવ રાખ, 
શભળન થકુર ઓપ એક્વરેન્વ શઠે, દવ શજાય કયડના ખચે આગાભી ાાંચ 
લટભાાં લીવ શજાય ળાાઓને અગે્રડ કયલી,  20 રાખ યજગાયીની તક, લટ 
2036ભાાં ઓલરસ્પક ગેઇપવની મજભાની કયલાના ઉદે્દળ વાથે શલશ્વકક્ષાનુાં યભત-
ગભતનુાં ભાખુાં ફનાલલા ગજુયાત ઓલરસ્પક શભળન ળરૂ કયલા જેલી અન્મ 
મજનાઓ વાંકલ્ ત્રભાાં જાશયે કયાઇ છે.  

બાજના યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ જે.ી.નડ્ડાએ આ મજુફ લધ ુભારશતી આી શતી. 
(ફાઇર્- જે.ી.નડ્ડા) 

આ પ્રવાંગે મખુ્મભાંત્રી ભુેન્ર રે્ર અને બાજ અધ્મક્ષ વી.આય.ાર્ીર 
ઉસ્થથત યહ્યા શતા.   

ઉલ્રેખનીમ છે કે બા જ દ્વાયા રકની  ાવે વશળમર ભીરડમા , લેફવાઈર્, 

ભફાઈર નાંફય તેભજ બાજના કામાટરમ વરશતના થથએ વાંકલ્  ેર્ી યાખીને 
અલબપ્રામ રઈને વાંકલ્ ાત્ર તૈમાય કયલાભાાં આવમ છે.  

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

APPEAL TO VOTE  

ભશવેાણા જજલ્રાભા ંભતદાન અંગે રોક જાગવૃત રાલલા ભાટે અનોખો પ્રમાવ 
કયામો છે.  ભશવેાણા જજલ્રા લશીલટીતતં્ર દ્વાયા ફહચુયાજી , ઊંઝા અને ઐઠોયના 
પ્રખ્માત તીથમધાભોભા ંપ્રવાદથી રઈને દલાના વપ્રસ્થકનળન અને થરી ઉય 
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ભતદાનની અીર કયતા 50 શજાય જેટરા થટીકય રગાલીને ભતદાન જાગવૃત 
કયલાભા ંઆલી યશી છે.  ભદદયભા ંબક્તોને અાતા પ્રવાદ ઉય 5ભી દડવેમ્ફયે 
અચકૂ ભતદાન કયલાની અીર કયલાભા ંઆલી છે. 

 

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

NATIONAL MILK DAY RALLY   

 આજે યાષ્રીALમ દૂધ રદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી યશી છે. શ્વેતક્રાાંશતના 
પ્રણેતા ડ.લગીવ કુરયમનની ૧૦૧ભી જન્ભજમાંશત શનશભતે આજે આણાંદભાાં વામકર 
યેરીનુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં.  

જેભાાં જી .વી.એભ.એભ.એપ.ના એભ .ડી ડૉ.આય.એવ.વઢી , અમરૂના એભડી 
વમાવ, વરશતના ભશાનબુાલ અને અગ્રણીઓ ણ જડામા શતા. 

વભગ્ર ગજુયાતની વાથે બાયતબયભાાં ડ. કુરયમને  ડેયી વેક્ર્ય અને 
શુારનને લેગ આપ્મ.  ‘દ્મશ્રી’, ‘દ્મ ભૂણ ’, ‘દ્મ શલભૂણ ’,  ‘યભન 
ભેગ્વેવે યુથકાય ’ ‘કૃશયત્ન’થી વન્ભાશનત ડૉ. કુરયમન 15 યશુનલશવિર્ીઓની 
ડૉક્રે્યેર્ની ભાનદ દલી ધયાલતા શતા. તેભના જન્ભરદલવ ય૬ભી નલેપફયને 
યાષ્રીભામ દૂધ રદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે.  

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

TB Free India 
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 દાદયા નગય શલેરીભાાં ર્ી.ફી. મકુ્ત બાયત અલબમાન ળરૂ કયાયુાં છે. જે 
અંતગટત  ર્ીફીને નાબદૂ  કયલાના પ્રમાવને વભથટન આલા ભારે્ શનક્ષમ શભત્ર 
અલબમાન વભગ્ર બાયતભાાં ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં.   શનક્ષમ શભત્ર એ તભાભ 
વાંબશલત દાતાઓ છે જેઓ ગાભડા , બ્રક અને  જજલ્રાભાાંથી ર્ીફીના દદીઓને 
ક વશામ , ક્ક્રશનકર, વમાલવાશમક  વશામ અને લધાયાના ક યૂકના 
થલરૂભાાં વાભાજજક વભથટન આલા ભારે્ દત્તક રેલા ઇચ્છુક છે. 

 કેન્રળાશવત પ્રદેળ દાદયા  નગય શલેરી અને દભણ-દીલભાાં 
આ  વાયલાયન કવટ  લધ ુએક લટના વભમગાા ભારે્ આલાભાાં 
આલળે.  ઉલ્રેખનીમ છે કે  લટ 2025 સધુીભાાં બાયતને  ર્ી ફી મકુ્ત 
કયલાના  રક્ષ્મને શાાંવર કયલા ભારે્ કેન્રીમ ક્ષમ શલબાગ અને  આયગ્મ ભાંત્રારમ 
દ્વાયા ર્ી.ફી.   વમદુામ વશામતા ય એક કામટક્રભ ળરૂ કયામ  છે 
જેને  પ્રધાનભાંત્રી ર્ીફી મકુ્ત બાયત અલબમાન નાભ આલાભાાં આવયુાં છે.  

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

 


