
Morning Regional News 02-10-2022 at 7.00 to 7.10 AM -1 

 

પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 02-10-2022 Morning : 7.00 to 7.10 

Day: Sunday Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ-લડોદયા પ્રાદેવળક વભાચાય જાન ુયભાય લાાંચે છે. 
 

 યાષ્ટ્રતિ દ્રૌદી મમુ ુ ુઆજથી ફે દદલવમ ગજુયાિના પ્રલાવે આલળે.  
 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્દ્ર ભોદીએ  દેળભા ં5જી ઇન્દ્ટયનેટ વેલાનો ગઇકારે આયંબ 

કયાવ્મો 
 યાજમબયભા ંઆજે યાષ્ટ્રતિા ભશાત્ભા ગાધંીને િેભની 153ભી જન્દ્ભજમતંિ ય 

શ્રદ્ાજંલર અરુ્ કયલાભા ંઆલી યશી છે – તલતલધ કામુક્રભો અને વલુધભુ પ્રાથના 
વબાનુ ંઆમોજન કયાયુ ં 

 યાજ્મ વયકાયે ગાધંી જમિંી તનતભતે્ત ખાદી અને ોરી લસ્ત્રભા ંઆજથી 30 ટકા 
ખાવ લિયની જાશયેાિ કયી  

 આજથી આઠભી ઓક્ટોફય દયમ્માન યાજ્મભા ંલન્દ્મજીલ વપ્િાશની ઉજલર્ી 
કયલાભા ંઆલળ ે 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ન્દ્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાર્ીના અભદાલાદ-લડોદયા કેન્દ્દ્ર યથી વાબંી યહ્યા છો) 
(વભાચાયન ેઅંિે  – આકાળલાર્ીના અભદાલાદ-લડોદયા કેન્દ્દ્ર યથી વભાચાય યૂા થમા ) 
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PRESIDENT MURMU - AMIT SHAH 

 યાષ્ટ્રતિ દ્વૌદી શ્રીભિી મમુુ ુયાષ્ટ્રતિ િયીકેનો દબાય વબંાળ્મા ફાદ 
શરેીલાય આજે ગજુયાિના ફ ેદદલવીમ પ્રલાવે આલી યહ્યા છે.  

યાષ્ટ્રતિ શ્રીભિી દ્રૌદી મમુુ ુવાફયભિી આશ્રભથી ોિાના ગજુયાિ પ્રલાવનો 
આયંબ કયળે.િેઓ અભદાલાદભા ંવાફયભિી આશ્રભ યી ડેલરભેન્દ્ટ પ્રોજેક્ટનુ ંતનદળુન 
િેભજ ગાધંી જમિંી તનતભત્ત ેમોજાનાયી પ્રાથુના વબાભા ંઉસ્થથિ યશળેે.  

3જી ઓક્ટોફયે વોભલાયે યાષ્ટ્રતિ શ્રીભિી મમુુ ુગાધંીનગય તવતલર કેમ્વભા ં
િૈમાય થનાયી સુય થેશ્મારીટી શોસ્થટરનુ ંખાિમહુિુુ કયળે.  

યાષ્ટ્રતિ શ્રી મમુુ ુગાધંીનગયભા ંિૈમાય થનાયી શોસ્થટરનુ ંખાિમહુિુુ કયલાના 
શોલાથી કેન્દ્ન્દ્દ્રમ ગશૃભતં્રી અતભિ ળાશ ખાવ શાજય યશળેે. 

 
 

                             ------------ 
-યીીટ        
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PM - 5G 

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્દ્ર ભોદીએ ગઇકાર ે નલી દદલ્શીભા ં પ્રગતિ ભેદાન ખાિ ે

મોજામેરા કામુક્રભભા ંપાઇલ-જી વેલાનો પ્રાયંબ કયાવ્મો શિો.  

આ પ્રવગંે પ્રધાનભતં્રીએ  કહ્ુ ં કે, પાઇલ-જી વેલાની ળરૂઆિ ટેલરકોભ 

ઉદ્યોગ દ્વાયા 130 કયોડ બાયિલાવીઓન ે અામેરી બેટ છે, અને અગલર્િ 

િકોની દદળાઓ ખરૂલા વાથ ે નલા યગુ િયપનુ ં પ્રમાર્ છે, િેભર્ ે જર્ાવ્યુ ં કે 

પાઇલ-જી વેલાનો પ્રાયંબથી દેળ ેનલો ઇતિશાવ વજ્મો છે. 

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્દ્ર ભોદીએ પ્રગતિ ભેદાનભા ં એક પ્રદળુન ર્ નીશાળ્ય.ુ 

િેભર્ ે છઠી બાયિીમ ભોફાઇર કોંગ્રેવના ઉદઘાટન કયુ.ુ િેનો પ્રાયંબ ૪થી 
ઓકટોફયથી થળ.ે આ યીદનુ ં તલમલથત ુનલ ડીજીટર તલશ્વ – યાખલાભા ં
આવ્યુ ંછે.  

આ દયદ દ્વાયા મખુ્મ લચિંિકો, ઉદ્યભીઓ, નલપ્રલિુકો અન ે વયકાયી 
અતધકાયીઓન ે એક ભચં ય આલલાનો ભોકો ભળ.ે જે દ્વાયા િેભન ે ડીજીટર 

ટેકનીકર ભોકો ભળ.ે  

આ પ્રવગેં વચંાય અને ભાદશિી ટેકનોરોજી ભતં્રી અતશ્વની લૈષ્ટ્ર્લે, વદેંળા  

વ્મલશાય યાજ્મભતં્રી દેવતુવિંશ ચૌશાર્, દયરામન્દ્વ ઇન્દ્ડથરીઝના ચેયભેન મકેૂળ અંફાર્ી, 
આદદત્મ લફયરા ગ્રૂના ચેયભેન કુભાય ભગંરભ, અને બાયિીમ એન્દ્ટયપ્રાઇઝના 
થથાક સતુનર બાયિી તભત્તરે  પ્રાવલંગક વફંોધન  કયુું શત ુ.ં               ..2... 
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પ્રધાનભતં્રી  નયેન્દ્દ્ર ભોદીએ નલી દદલ્શીથી 5-G વેલાઓના કયેરા રોંન્ન્દ્ચગ અને 
ઇન્દ્ડીમન ભોફાઇર કોંગે્રવના ૬ ઠ્ઠા વથંકયર્ના પ્રાયંબ અલવયભા ંમખુ્મભતં્રી ભુેન્દ્દ્ર 

ટેર  અભદાલાદ જજલ્રાના યોડા ગાભથી વશબાગી ગમા શિા.  

મખુ્મભતં્રીશ્રીએ આ પ્રવગેં જર્ાવ્યુ ં કે, બાયિભા ં દડજજટર ક્રાતંિનો એક નલો 
અધ્મામ ળરૂ થમો છે. 5Gની ભદદથી ઔદ્યોલગક ક્ષેત્ર વદશિ તળક્ષર્, માુલયર્, 

આયોગ્મ જેલા અનેક ક્ષેત્રોભા ં ઘર્ા કાભ શલે ઝડી અને લધ ુ વય થઇ જળે. 
4Gથી  ડીજીટર ક્ષેત્રે અનેક ફદરાલ આવ્મા ંછે ,  િો શલ ે5G ટેકનોરોજીથી  અનેક 

દયર્ાભરક્ષી પામદા થલાના છે િેભ મખુ્મભતં્રીએ બાય લૂુક જર્ાવ્યુ ંશત ુ.ં 

 

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

-યીીટ 
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Gandhi Jayanti 
વભગ્ર દેળ વહશત યાજ્મભાાં આજે યાષ્ટ્રવતા ભશાત્ભા ગાાંધીને તેભને 153ભી જન્ભજ ાંમવત 

ઉય શ્રદ્ાાંજલર અપણ કયલાભાાં આલી છે.  આજ યોજ યાજ્મભાાં વલવલધ કામપક્રભો વહશત 
વલપધભપ પ્રાથપના વબા આમોજન કયલાભાાં આવયુાં છે. 

યાજ્મ ભાાં   ગાાંધી જમાંવત વનવભતે્ત વલવલધ કામપક્રભોનુાં આમોજન કયલાભાાં આલી યહ્ુાં છે. 
મખુ્મભાંત્રી ભેૂન્ર ટેર વલાયે ભશાત્ભા ગાાંધીના જન્ભસ્થ ોયફાંદયભાાં કીવતિ ભાંહદય ખાતે 
પ્રાથપનાવબાભાાં શાજયી આળે. કેયના ગલનપય આયીપ ભોશમ્ભદ ખાનની શાજયીભાાં 
વાફયભતી આશ્રભભાાં તભાભ ધભપની પ્રાથપના કયલાભાાં આલળે. પ્રાથપના ફાદ શ્રી ખાન „વફકા 
બાયત - ભશાત્ભા ગાાંધીની નજયથી ‟વલમ  ય પ્રલચન આળે. આ ઉયાાંત યાજ્મભાાં ગાાંધી 
જમાંવત વનવભતે્ત યક્તદાન કેમ્ અને સ્લચ્છતા અલબમાનનુાં ણ આમોજન કયલાભાાં આલી યહ્ુાં 
છે. 

બાલનગય ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા આજે "ગાાંધી જમાંતી" વનવભતે્ત પષુ્ટ્ાાંજલર કામપક્રભ 
તેભજ ખાદી ખયીદી કામપક્રભ મોજાળે. 

આ કામપક્રભ વલાયે 9:30 કરાકે, કે્રવન્ટ ચોક ,  બાલનગય ખાતે પજૂ્મ ભશાત્ભા 
ગાાંધીજીની પ્રવતભાને "પષુ્ટ્ાાંજલર કામપક્રભ" તેભજ 9:30 કરાકે ગાાંધી સ્મવૃત ખાતે "ખાદી 
ખયીદી" કામપક્રભ યાખલાભાાં આલેર છે  

 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-બાલનગય, રુ, જાન-ુ(નલીન) 
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rajyapal airforce 
 

યાજ્માર આચામપ દેલવ્રતે  અભદાલાદ ખાતે „નો મોય એયપોવપ‟ પ્રદળપનનુાં ઉદ્ઘાટન કયુું 
આ પ્રદળપન આજે અને આલતીકાર ના   યોજ જાશયે જનતા ભાટે ખલુ્ુાં યશળેે બાયતીમ 

લાયવેુનાના દલિણ વિભી એય કભાન્ડના શડેક્લાટપય દ્વાયા 01 ઓક્ટોફયથી 03 ઓક્ટોફય 
2022 દયવભમાન “નો મોય એયપોવપ ” પ્રદળપનનુાં આમોજન કયલાભાાં આવયુાં છે.   01 ઓક્ટોફય 
2022ના યોજ આ પ્રદળપનનો ઉદ્ઘાટન કામપક્રભ મોજામો શતો  વળસ્ત્ર દો અને યાજ્મ વયકાયના 
પ્રવતષ્ષ્ટ્િત ભશાનબુાલો આ પ્રવાંગે ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા. વલવલધ ળાાઓ અને NCCના કેડેટ્વ 
ણ આ કામપક્રભના વાિી ફન્મા શતા. આ પ્રદળપનભાાં બાયતીમ લાયવેુનાની વલવલધ 
અસ્કમાભતો જેભ કે , એયક્રાફ્ટ, વભવાઇરો, ળસ્ત્ર પ્રણારીઓ , યડાય લગેયેનુાં સ્ટેહટક (અચર) 
હડસ્્રે યાખલાભાાં આવયુાં છે. આ ઉયાાંત , ઇન્ડક્ળન બ્લરવવટી પ્રદળપન વશીકર (બાયતીમ 
લાયવેુનાની વભજ ધયાલત ુાં વલળેજ્ઞ વશીકર) અને ફ્રાઇંગ વવમ્યરેુટય (એયક્રાફ્ટ ફ્રાઇંગનુાં 
ગેવભિંગ કોન્વોર) ણ વલદ્યાથીઓ/મરુાકાતીઓ ભાટે ઉરલધ કયાલલાભાાં આવમા છે. એયપોવપ 
ફેન્ડ દ્વાયા આ કામપક્રભના તભાભ હદલવો દયવભમાન યપોભપન્વ આલાભાાં આલળે.  

બાયતીમ લાયવેુનાભાાં કાયહકદીની તકો વલળે ભાહશતી આતી વત્રકાઓનુાં અશીં આલેરા 
વલદ્યાથીઓભાાં વલતયણ કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. આ ઉયાાંત , એયપોવપ ફેન્ડના વાંગીતભમ 
યપોભપન્વથી કામપક્રભભાાં ઉસ્સ્થત યશરેા તભાભ રોકો ભાંત્રમગુ્ધ થઇ ગમા શતા. 
અભદાલાદભાાં એય કાગો યોડ ય કમ્યવુનકેળન ફ્રાઇટ ખાતે મોજલાભાાં આલે્ુાં આ પ્રદળપન 
આજે અને આલતીકાર દયવભમાન વલાયે 10.00 થી વાાંજે 6.00 લાગ્મા સધુી વાભાન્મ 
જનતા/મરુાકાતીઓ ભાટે ખલુ્ુાં યશળેે. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
અર્ાુભભે, જમળે ટેર-(નલીન) 
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CM KHADI 
મખુ્મભતં્રી શ્રી ભૂેન્દ્દ્ર ટેર ગાધંી જમતંિ તનતભત્તે ખાદી અને ોરી લસ્ત્રભા ંઆજથી 30 

ટકા ખાવ પ્રોત્વાશન વશામ આલાની જાશયેાિ કયી છે. 
શાર યાજમ વયકાય દ્વાયા ગાધંી જમતંિના ઉરશમભા ંદય લુની જેભ ફીજી 

ઓક્ટોફયથી 31ભી દડવેમ્ફય 2022 સધુીના વભમગાા ભાટે અાિી 20 ટકા ખાવ ફજાય  
પ્રોત્વાશન અામ  છે. યંત ુઆ લે મખુ્મભતં્રીએ લધ ુ10 ટકા ખાવ ફજાય પ્રોત્વાશન વશામ 
આલાની જાશયેાિ કયી છે. આ જાશયેાિથી ખાદી અને ોરીલસ્ત્રની તલતલધ ચીજલથતઓુના 
લેચાર્ભા ંભશત્તભ લધાયો થિા ંખાદી કાભગીયી વાથે વકંામેરા ગ્રાભીર્ કાયીગયોના ઘયભા ં
દદલાીના દદલવોભા ંઆતથિક ઉજાવ થયાળે.  

------------------------------------------------------------------------ 
ભાખા. જાન,ુ-(નલીન) 
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SHASTRI JAYANTI 
દેળબયભાાં આજે પલૂપ પ્રધાનભાંત્રી  રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રીને તેભની જન્ભજમાંવત ય 

શ્રદ્ાાંજલર અણપ કયલાભાાં આલી યશી છે. શ્રી ળાસ્ત્રીજીના નેતતૃ્લભાાં બાયતે ાહકસ્તાન વાભે 
1965નુાં યદુ્ જીત્યુાં શત ુાં. ળાસ્ત્રીજીએ વૈવનકો અને ખેડતૂોના વન્ભાન ભાટે જમ જલાન , જમ 
હકવાનનો નાયા આ્મો શતો. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
રુ, જમળે લગેડા-(નલીન) 
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VANYAJIV SAPTAH 

દય લે ફીજી ઓક્ટોફયથી 8 ઓક્ટોફય દયતભમાન લન્દ્મજીલ વપ્િાશની 
ઉજલર્ી કયલાભા ંઆલે છે. 

લન્દ્મજીલ વપ્િાશ દયતભમાન ઇન્દ્દોડા પ્રકૃતિ ઉદ્યાન અને અયણ્મ ઉદ્યાન 
ગાધંીનગય ખાિે મરુાકાિીઓ ભાટે તનિઃશલુ્ક પ્રલેળ યશળેે. આ લે ગીય પાઉન્દ્ડેળન 
દ્વાયા ફટય પરામ લોક, પ્રાન્દ્ટ લોક, ફડુ લોક, લાઇલ્ડ ટોક, થનેક ફાઇટ અલયનેવ, 
લાઇલ્ડ પોટોગ્રાપવુ લકુળો કભ રેતનિંગ લગેયે જેલા તલતલધ કામુક્રભોનુ ંઆમોજન કય 
લાભા ંઆવ્યુ ંછે. ફાકો ભાટે થોટ સ્ક્લઝ, ન્દ્થટકય  દડથટીબ્યળુનનુ ંર્ આમોજન કયાયુ ં
છે. આ લે ખાવ લાઇલ્ડ રાઇપ પોટોગ્રાપી કોમ્પ્ટીળન િેભજ પોટોગ્રાપ અને ેઇન્દ્ન્દ્ટિંગ 
એન્ક્ઝલફળનનુ ંર્ આમોજન કયાયુ ંછે. 

------------------------------------------------------------------------ 
ભાખા. જાન,ુ -(નલીન) 

 
 
 
 

  



Morning Regional News 02-10-2022 at 7.00 to 7.10 AM -10 

 

BHAVNAGAR WILD LIFE 

ભશાયાજા કૃષ્ટ્ણકુભાયવવિંશજી બાલનગય યવુનલવીટી સ્સ્થત રાઈપ વામન્વ બલન   તથા 
ગજુયાત લન વલબાગના વાંયકુ્ત ઉક્રભે લન્મ જીલ વ્તાશ નુાં આમોજન    8 ઓક્ટોફય 2022 

સધુી   મોજાઇ યહ્ુાં છે.  
યલુાધન ને લન્મ જીલ વાંયિણના ભાગપ તયપ દોયી જલા , લન્મ જીલ અસ્સ્તત્લનુાં 

લૈજ્ઞાવનક અને વાભજજક ઢફે   ભશત્લ વભજલા , આ ઉયાાંત અન્મ જરૂયી ામાના મલૂમો ને 
વભજલા ભાટે વ્તાશ નુાં આમોજન કયલાભાાં આલી યહ્ુાં છે. આ લન્મ જીલ વ્તાશભાાં 
વલદ્યાવથિઓ તેભજ લેાલદય યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનભાાં પયજ ફજાલી યશરેા અવધકાયીઓ જોડાળે. 

વભગ્ર કામપક્રભ રાઇપ વામન્વ બલનના અધ્મિ ડો. બાયતવવિંશ ગોહશર , શ્રી. એન.એભ. 
જોળી ડો. લચત્તયાંજન દલે , ડો. ી. ી. ડોડીમા જેલા તજજ્ઞોની શાજયી ભાાં   રાઇપ વામન્વ 
બલનના જે. વી. ફોઝ. ખાતે   આમોજજત કયામો   છે જેભાાં   snakes of Gujarat, : jewels of 

wild, wetland birds of Gujarat વલમો વલે ભાહશતગાય કયલાની વાથોવાથ લેાલદય 
ખાતે field visit નુાં અને લાઇલડ રાઇપ પોટોગ્રાપીની સ્ધાપન ુાં  આમોજન કયલાભાાં આવય ુ છે 

------------------------------------------------------------------------ 
ીટીવી-બાલનગય, જમળે ટેર-(નલીન) 

 

 
 


