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પ્રવાય બાયતી 
વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 01-10-2022                                     Midday : 2.20 to 2.25 

Day:-Saturday                                                 Regional News 

આકાળલાણી અભદાલાદ- લડોદયા પ્રાદેશળક વભાચાય ફકુરા યભાય લાાંચે છે. 
  

 

 

 

 

 

 

 

આઝાદી કા અમતૃ ભશોત્વલ (પ્રોભો) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

(ન્ચઝૂ બ્રેક  – આ વભાચાય આ આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડોદયા કેન્ર યથી વાાંબી યહ્યા છો) 

(વભાચાયન ેઅંતે  – આકાળલાણીના અભદાલાદ- લડોદયા કેન્ર યથી પ્રાદેશળક વભાચાય યૂા થમા ) 
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PM - 5G  

 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ આજે નલી દદલ્શીના પ્રગવત ભેદાનભા ંમોજલાભા ં
આલેરા એક કામયક્રભભા ં 5G વેલાઓનો પ્રાયંબ કયાવ્મો. 5G ટેકનીકથી 
ઇન્દ્ટયનેટની ગવત ઝડી ફનળે , કલયેજનો વ્મા લધળે અને વંકય  લધાયે 
બયોવાાત્ર યીતે કયી ળકાળે. તેનાથી ઉર્જય , સ્ેકટ્રભ અને નેટલકય  કુળતા ણ 
લધળે. 

વયકાય ડીજીટર ઇન્ન્દ્ડમા , સ્ટાટયઅ ઇન્ન્દ્ડમા અને ભેક ઇન ઇન્ન્દ્ડમા જેલા 
અગ્રગણ્મ કામયક્રભો દ્વાયા ડીજીટર કનેકટીલીટીને પ્રોત્વાશન આી યશી છે. 5G 
વેલાઓ ળરૂ થલાથી નલા કાભકાજ – કાયોફાય ળરૂ થામ , કાયોફાયને લધાાાયે 
નાણા ંપ્રાપ્ત થામ તેભજ યોજગાયની નલી તકો ઉબી થામ તેલી ળકમતા છે. આ 
પ્રવગેં પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ કહ્ુ ંકે , 5G વેલાનો પ્રાયંબ તે ટેલરકોભ ઉદ્યોગ 
દ્વાયા 130 કયોડ બાયતલાવીઓને અામેરી બેટ છે. અને અગલણત તકોનો પ્રાયંબ 
તેભ જ નલા યગુ તયપનુ ંપ્રમાણ છે. તેભણે કહ્ુ ંકે , 5G વેલાના પ્રાયંબથી દેળે 
નલો ઇવતશાવ વર્જ્મો છે.  

પ્રધાનભતં્રી ભોદીએ અભદાલાદની યોડા પ્રાથવભક ળાાની વલદ્યાથીની 
વાથે લર્ચયુયઅર ભાધ્મભથી વલંાદ કમો શતો.  

પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ પ્રગવત ભેદાનભા ંએક પ્રદળયન ણ નીશાળ્ય.ુ 
તેભણે છઠી બાયતીમ ભોફાઇર કોંગે્રવના ઉદઘાટન કયુય. તેનો પ્રાયંબ ૪થી 
ઓકટોફયથી થળે. આ યીદનુ ંવલમલસ્ત ુનલ ડીજીટર વલશ્વ – યાખલાભા ં
આવ્યુ ંછે.                                                              
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 આ પ્રવગેં વદેંળા વ્મલશાય યાર્જ્મભતં્રી દેવવુવિંશ ચૌશાણ , દયરામન્દ્વ 
ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઝના ચેયભેન મકેૂળ અંફાણી , આદદત્મ લફયરા ગ્રૂના ચેયભેન કુભાય 
ભગંરભ, અને બાયતીમ એન્દ્ટયપ્રાઇઝના સ્થાક સવુનર બાયતી વભત્તર ઉસ્સ્થત 
યહ્યા શતા.   

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

 

SMUTI IRANI 

કેન્રીમ ભહશરા અને ફા શલકાવ ભાંત્રી  ભાંત્રી સ્મતૃી  ઇયાની   આજે 

અભદાલાદની મરુાકાતે છે. 

શ્રીભતી ઇયાની આજે વલાયે અભદાલાદના જીએભડીવી ગ્રાઉન્ડ ખાતેના 

કોનલેન્ળન શોરભાાં કભર ળહકત વભુન કોન્કરેલભાાં ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા. 

ફોયે  તેઓ  નેળનર માંગ વશભટભાાં બાગ રેળે તથા વાાંજે ધયતી લીકાવ ભાંડ 

કામયક્રભભાાં વશબાગી થળે.  

     

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

BJP Office 
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બાજના પ્રદેળ અધ્મક્ષ વી.આય.ાટીરના શસ્તે અભદાલાદ ખાતે આજે 
ગજુયાત બાજ પ્રદેળ ભીહડમા વેન્ટયનો શબુાયાંબ થમો.  

આ પ્રવાંગે, પ્રદેળ બાજના ભશાભાંત્રી પ્રહદશવિંશ લાઘેરાએ ત્રકાય હયદ 
વાંફોધતા કહ્ુાં કે , શલધાનવબાની ચ ૂાંટણી ટૂાંક વભમભાાં મોજાનાય છે , જેભાાં ક્ષના 
શલચાયો, ક્ષના આગાભી કામયક્રભોની ભાહશતી ભીહડમા થકી જનતાને વયતાથી 
ભે તે ભાટે ભીહડમા વેન્ટયની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે.  

 આલનાય શલ ધાનવબાની ચ ૂાંટણીભાાં ગજુયાતની જનતા આળીલાયદ આળે 
અને બાજનો શલજમ થળે તેલો શલશ્વાવ ણ શ્રી લાઘેરાએ વ્મક્ત કમો શતો. 

આ પ્રવાંગે પ્રદેળના ઉાધ્મક્ષ  ગોયઘનબાઇ ઝડપીમા ,યભણ લોયા , લુય 
ગશૃભાંત્રી અને ધાયાવભ્મ પ્રહદશવિંશ જાડેજા વહશત ક્ષના કામયકયો ઉસ્સ્થત યહ્યા 
શતા. 

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

 

BHAVNAGAR-NASHA BANDHI  

નળાફાંધી અને આફકાયી ખાત ુાં બાલનગય દ્વાયા આલતીકારથી ૮ ઓક્ટોફય 
સધુી નળાફાંધી વપ્તાશની  ઉજલણી કયલાભાાં આલળે. 

આ ઉજલણી અંતગયત આલતીકાર ગાાંધી જમાંતીનાાં  હદલવથી શળશોય 
તાલકુાની લાલડ કન્મા શલદ્યારમ ખાતે નળાફાંધી વપ્તાશનુાં   ઉદ્ઘાટન કયી 



Upload MIDDAY REGIONAL NEWS_01-10-2022  AT  2.20 TO 2.25 PM -6 

 

ગાાંધીજીલન શલળે લકૃત્લ સ્ધાય , શનફાંધ સ્ધાય , ચચત્ર સ્ધાય તેભજ વ્મવનમસુ્ક્ત 
પ્રશતજ્ઞા અને શત્રકા શલતયણ કયલાભાાં આલળે.  

રોક ડામયો, શનફાંધ, ચચત્ર, લકૃત્લ સ્ધાય તથા વ્મવન મસુ્ક્તના કામયક્રભો થકી 
રોકોને જાગતૃ કયાળે. 

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

VISHVA VRUDDH DIN - SURENDRANAGAR  

સયેુન્રનગય ખાતે આલેર શનધાયય શલધલા ભહશરા કલ્માણ ટ્રસ્ટ દ્વાયા આજે 
શલશ્વ વદૃ્ધ  હદલવ શનશભત્તે 31 વદૃ્ધ શલધલા ફશનેોનુાં વાર, ભોભેન્ટો અને યાળન કીટ 
આી અચબલાદન કયાયુાં શત ુાં. 

 આ પ્રવાંગે ફે શલધલા ભહશરાઓને શલળે એલૉડય એનામત કયામા શતા. 
કામયક્રભને વપ ફનાલલા યાજેળબાઈ યાલર , આનાંદ યાલર તથા શનધાયયની ટીભે 
જશભેત ઉઠાલી શતી. 

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

VALSAD - HIGHWAY  
લરવાડ જજલ્રાના ાયડી  ાવે નેળનર શાઈલે 48 ઉય શહયમાણા જતા એક 

કન્ટેનયભાાં અચાનક આગ બભકૂી ઉઠી શતી.  
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ાયડી પામય પાઈટયની ટીભને ઘટનાની જાણ થતાાં તાત્કાચરક ઘટના સ્થે 
શોંચી આગ ઉય કાબ ુભેલલાનો પ્રમાવ કમો શતો. કન્ટેનયભાાંથી બ્રાસ્ટ થતા 
મુાંફઇ અભદાલાદ શાઇલે સયુક્ષાના બાગ રૂે ફાંધ કયલાભાાં આવ્મા શતો.  

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

MORBI GARBA  

  ભોયફી ળશયેના રખધીય લાવભાાં હશિંદુ મસુ્સ્રભ એકતાનો અનેયો વભન્લમ જોલા 
ભે છે. 

 આ અંગે રખધીયલાવભાાં મોજાઇ યશરે જમ ભાતાજી ગયફી ભાંડના આમોજક 
ઝારા પ્રદ્યભુનશવિંશ ખભુાનશવિંશ ેજણાવ્યુાં શત ુાં કે , રગધીયલાવભાાં છેલ્રા  40 લયથી 
ભાતાજીની ગયફીનુાં આમોજન થામ છે. જેભાાં ૧૪૦ લધ ુફાાઓ શનમશભત યીતે ભા 
અંફાના ગયફા ગાઈને નલયાશત્ર લયની ઉજલણી કયે છે. તેભાાં જમાાં હશન્દુ અને મસુ્સ્રભ 
ફાાઓ એક વાથે ચાચયના ચોકભાાં અંફાના નલરા નોયતાભાાં ગયફા યભીને બસ્ક્ત 
બાલલૂયક નલયાત્રી લયની ઉજલણી કયે છે.  

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

NEHRU YUVA KENDRA - DAMAN   

કેન્ર ળાશવત પ્રદેળ દભણના  નશરુે યલુા કેન્રના સ્લમાંવેલકો શશિર બાંડાયી 
અને રૂર બાનળુા ીની યાષ્ટ્ટ્રની ભશાન શસ્તીઓને શ્રદ્ધાાંજચર આલા ભાટે 
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આલતીકારે વ ાંવદભાાં આમોજજત થનાયા કામયક્રભ ભાટે  વાંદગી  કયલાભાાં આલી 
છે.   

નશરુે યલુા કેન્ર વાંગઠન દ્વાયા વાંદ કયામેરા કુર 35 સ્લમાંવેલકોભાાં 
દભણના ફે યલુા સ્લમાંવેલકો ણ વાભેર છે. યાષ્ટ્ટ્રશતા ભશાત્ભા ગાાંધી અને યાષ્ટ્ટ્ર 
ગૌયલ રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રીજી ને શ્રદ્ધાાંજચર આલા ભાટે લર્ચયુયઅર લક્તવ્મ સ્ધાય 
દ્વાયા 15 લક્તાઓની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે.    

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

NATIONAL NUTRITION MONTH IN BHAVNAGAR  

 નેશભાયણ્મ સ્કરૂ , બાલનગય ખાતે   “યાષ્ટ્ટ્રીમ ોણ ભાશ ” ની ઉજલણી  
કામયક્રભનુાં આમોજન કયાયુાં શત ુાં.. 

ભર્ક્ુયયી અને શલનવના શલદ્યાથીઓએ  આજે વભાજના છાત શલસ્તાયના 
જરૂહયમાતભાંદ ફાકો તેભજ ભાતાઓને યાાંધેરા બોજન તેભજ પોનુાં શલતયણ 
કયલાની શરે કયી. આ હદલવે શલદ્યાથીઓએ ફાકોભાાં અને ફશનેોને અંદાજે 75 
જેટરા ઘયે યાાંધેર ટીપીનનુાં શલતયણ કયુું શત ુાં. ફાણથી જ ળેહયિંગ અને કેયીંગની 
બાલનાને ઉજાગય કયલા આ કામયક્રભનુાં આમોજન કયાયુાં શત ુાં.           

વલાયની ળાાવબા દયશભમાન ણ શલદ્યાથીઓ દ્વાયા “વાંતચુરત આશાય” ના 
ભશત્લ ય લક્તવ્મ આલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. શળક્ષકોએ ણ શલદ્યાથીઓને તેભની 
હદનચમાયભાાં ત ાંદુયસ્ત ખોયાકની આદતોને અનવુયલા પ્રોત્વાહશત કમાય. 

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


