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 સાર ભારતી 

સમાચાર િવભાગ, આકાશવાણી, અમદાવાદ 

Date : 01-10-2022                                 Evening : 6.58 to 7.08 PM 

Day:- Saturday                                         Regional News 

આકાશવાણી અમદાવાદ- વડોદરા .ાદ/િશક સમાચાર અિમતા વાઝંા વાચેં છે. 

 

· દ/શમા ં56 ઇ8ટરનેટ સેવાનો .ધાનમ<ંી નર/=:્ મોદ?એ .ારંભ 

કરાBયો. 

· રાD-્પિત Gીમતી Hૌપદ? JJુુL આવતીકાલે Nજુરાતના બે Qદવસના 

.વાસે અમદાવાદ આવશે. Rયાર/ ક/િSયL Nહૃમ<ંી અિમત શાહ આV 

અમદાવાદ આવશે. 

· ક/8Hીયમ<ંી Gીમતી WJિૃત ઈરાનીએ આV અમદાવાદના 6એમડ?સી 

ખાતે “હ/લો કમલ શZ[ત” - સવંાદ કાયL\મ]ુ ંલો^8ચ_ગ કaુb. 

· WવWછ સવcdણ 2022 eતગLત fરુત દ/શ]ુ ંબીg \મ]ુ ંસૌથી Wવiછ 

શહ/રનો jરુWકાર 6તી ગaુ.ં  

· રાkીવશય રમતોમા ંjlુષોની ટ/બલ ટ/િનસ WપધાLમા ંRયાર/ મQહલાઓ 

માટ/ની ટ/િનસ WપધાLમા ંNજુરાતે fવુણL ચHંક મેળBયા. 
 

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

(8pઝૂ sેક  – આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ- વડોદરા ક/8H પરથી સાભંળ? રtા છો) 

(સમાચારને eતે  – આકાશવાણીના અમદાવાદ- વડોદરા ક/8H પરથી .ાદ/િશક સમાચાર jરૂા થયા ) 
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PM - 5G 

 .ધાનમ<ંી નર/8H મોદ?એ આV નવી Qદuહ?મા ં .ગિત મેદાન ખાતે 

યોgયેલા કાયL\મમા ંફાઇવ-6 સેવાનો .ારંભ કરાBયો હતો.  

આ .સગેં .ધાનમ<ંીએ  કwુ ં ક/, ફાઇવ-6 સેવાની શlઆત ટ/xલકોમ 

ઉzોગ {ારા 130 કરોડ ભારતવાસીઓને અપાયેલી ભેટ છે, અને અગxણત 

તકોની Qદશાઓ |લૂવા સાથે નવા aગુ તરફ]ુ ં .યાણ છે, તેમણે જણાBaુ ં ક/ 

ફાઇવ-6 સેવાનો .ારંભથી દ/શ ેનવો ઇિતહાસ સRય} છે. 

.ધાનમ<ંી નર/8H મોદ?એ .ગિત મેદાનમા ં એક .દશLન પણ નીહા~a.ુ 

તેમણે છ�ી ભારતીય મોબાઇલ ક��ેસના ઉદઘાટન કaુL. તેનો .ારંભ ૪થી 

ઓકટોબરથી થશ.ે આ પર?ષદ]ુ ં િવષયવW� ુનવ ડ?6ટલ િવ� – રાખવામા ં

આBaુ ંછે.  

આ પQરષદ {ારા J�ુય xચ�તકો, ઉzમીઓ, નવ.વતLકો અન ે સરકાર? 

અિધકાર?ઓન ે એક મચં પર આવવાનો મોકો મળશ.ે V {ારા તેમને ડ?6ટલ 

ટ/કનીકલ મોકો મળશ.ે  

આ .સગેં સચંાર અને માQહતી ટ/કનોલો6 મ<ંી અિ�ની વૈ�ણવે, સદં/શા  

Bયવહાર રાRયમ<ંી દ/�િુસ�હ ચૌહાણ, Qરલાય8સ ઇ8ડW�?ઝના ચેરમેન Jકૂ/શ eબાણી, 

આQદ�ય xબરલા �પૂના ચેરમેન �ુમાર મગંલમ, અને ભારતીય એ8ટર.ાઇઝના 

Wથાપક fિુનલ ભારતી િમ�લે  .ાસxંગક સબંોધન  કaુb હ� ુ.ં               ..2... 
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 ...2... 

.ધાનમ<ંી  નર/8H મોદ?એ નવી Qદuહ?થી 5-G સેવાઓના કર/લા લ�^8ચગ અને 

ઇ8ડ?યન મોબાઇલ ક��ેસના ૬ �ા સWંકરણના .ારંભ અવસરમા ંJ�ુયમ<ંી �પુે8H 

પટ/લ  અમદાવાદ �જuલાના રોપડા ગામથી સહભાગી ગયા હતા.  

J�ુયમ<ંીGીએ આ .સગેં જણાBaુ ં ક/, ભારતમા ં Qડ�જટલ \ાિંતનો એક નવો 

અ�યાય શl થયો છે. 5Gની મદદથી ઔzોxગક dે< સQહત િશdણ, પયાLવરણ, 

આરો�ય Vવા અનેક dે<ોમા ં ઘણા કામ હવે ઝડપી અને વ� ુ સરળ થઇ જશે. 

4Gથી  ડ?6ટલ dે<ે અનેક બદલાવ આBયા ંછે ,  તો હવે 5G ટ/કનોલો6થી  અનેક 

પQરણામલdી ફાયદા થવાના છે તેમ J�ુયમ<ંીએ ભાર jવૂLક જણાBaુ ંહ� ુ.ં 

 

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

PRESIDENT MURMU - AMIT SHAH 

 રા��પિત {ૌપદ? Gીમતી JJુુL રા��પિત તર?ક/નો પદભાર સભંા~યા બાદ 

પહ/લીવાર Nજુરાતના બ ેQદવસીય .વાસે આવી રtા છે.  

આવતીકાલ ેરિવવાર/ રા��પિત Gીમતી Hૌપદ? JJુુL સાબરમતી આGમથી 

પોતાના Nજુરાત .વાસનો આરંભ કરશે.તેઓ અમદાવાદમા ંસાબરમતી આGમ ર? 

ડ/વલપમે8ટ .ોV[ટ]ુ ંિનદશLન તેમજ ગાધંી જયતંી િનિમ� ેયોgનાર? .ાથLના સભામા ં

ઉપZWથત રહ/શે.  

36 ઓ[ટોબર/ સોમવાર/ રા��પિત Gીમતી JJુુL ગાધંીનગર િસિવલ ક/�પસમા ં

તૈયાર થનાર? fપુર Wપે�યાલીટ? હોZWપટલ]ુ ંખાતJ�ુતુL કરશે.  
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ક/�8Hય Nહૃમ<ંી અિમત શાહ રા��પિત Gી Hૌપદ? JJુુLના Nજુરાત .વાસના 

સદંભLમા ંઆV સાVં અમદાવાદ આવી પહ�ચશે.  

રા��પિત Gી JJુુL ગાધંીનગરમા ંતૈયાર થનાર? હોZWપટલ]ુ ંખાતJ�ુતુL કરવાના 

હોવાથી ક/�8Hય Nહૃમ<ંી અિમત શાહ ખાસ હાજર રહ/શે. 
 

 

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

SMRUTI IRANI  

 ક/8Hીયમ<ંી Gીમતી WJિૃત ઈરાનીએ આV અમદાવાદના 6એમડ?સી ખાતે 

“હ/લો કમલ શZ[ત ” - “સવંાદ બહ/નો સાથે - fચૂન બહ/નોના”  આ સવંાદ 

કાયL\મ]ુ ંલો^8ચ_ગ કaુb.  

 આ .સગેં ક/8Hીયમ<ંી  Gીમતી WJિૃત ઇરાની એ િમસ કોલ નબંર gહ/ર 

કય} અને જણાBaુ ંક/ , આ િમસ કોલ નબંર 92275-92275 એ મા< એક 

 કડાક?ય નબંર નથી પરં� ુNજુરાતની નાર? શZ[ત સાથે સવંાદનો સે� ુછે.  

સબંોધનમા ં Gીમતી WJિૃત ઇરાનીએ િવરોધ પdોની આકર? ટ?કા કર? હતી.  

 આ .સગેં .દ/શ અ�યd સી.આર.પાટ?લે ક/8H સરકાર {ારા મQહલા 

સશZ[તકરણ માટ/ gહ/ર કરાયેલ િવિવધ યોજનાઓ િવશે માહ?તી આપી હતી 

અને હ/લો કમલ શZ[ત અxભયાન {ારા રાજયની વ�મુા ંવ� ુબહ/નો સાથે સપંકL 

સવંાદ થક? તેમને જોડવાની અપીલ કર? હતી.  

આ .સગેં ક/8Hીયમ<ંી  Gીમતી દશLનાબેન જરદોશ , મQહલા મોરચાના 

.દ/શના .ભાર? અને ઉપા�યd ગોરધનભાઇ ઝડફ?યાએ .ાસxંગક સબંોધન કaુL 

હ� ુ.ં 
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............................................................... 

BJP Office 

ભાજપના .દ/શ અ�યd સી.આર.પાટ?લના હWતે અમદાવાદ ખાતે આV 

Nજુરાત ભાજપ .દ/શ મીQડયા સે8ટરનો ¡ભુારંભ થયો.  

આ .સગેં, .દ/શ ભાજપના મહામ<ંી .Qદપિસ�હ વાઘેલાએ પ<કાર પQરષદ 

સબંોધતા કwુ ંક/ , િવધાનસભાની p ૂટંણી ¢ૂંક સમયમા ંયોgનાર છે , Vમા ંપdના 

િવચારો, પdના આગામી કાયL\મોની માQહતી મીQડયા થક? જનતાને સરળતાથી 

મળે તે માટ/ મીQડયા સે8ટરની શlઆત કરવામા ંઆવી છે.  

 આવનાર િવ ધાનસભાની p ૂટંણીમા ંNજુરાતની જનતા આશીવાLદ આપશે 

અને ભાજપનો િવજય થશે તેવો િવ�ાસ પણ Gી વાઘેલાએ Bય[ત કય} હતો. 

આ .સગેં .દ/શના ઉપા�યd  ગોરધનભાઇ ઝડફ?યા , રમણ વોરા , jવુL 

Nહૃમ<ંી અને ધારાસ£ય .Qદપિસ�હ gડ/g સQહત પdના કાયLકરો ઉપZWથત રtા 

હતા. 

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

 

SWACHH SURVEKSHAN AWARDS  

Wવiછ સવcdણ 2022 jરુWકારમા ંદ/શમા ંસૌથી Wવiછ શહ/રોમા ંfરુતનો બીજો 

\મ આBયો છે. 

આઝાદ?ના 75મા વષc – Wવiછ સવcdણ 2022 eતગLત સૌથી Wવiછ રાRયો 

અને શહ/રો]ુ ંરા��પિત Hૌપદ? JJુુLએ આV નવીQદuહ?મા ંjરુWકારોથી સ8માન કaુb. 
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દ/શના ંસૌથી Wવiછ રાRયોમા ંમ�ય.દ/શ .થમ, છ�ીસગઢ બીg અને મહારા�� 

<ીg Wથાને રtા હતા.ં Rયાર/ ગગંા Qકનારાના સૌથી Wવiછ નગરોમા ંહQર{ાર પછ? 

વારાણસીને બી¥ુ ંઅને ઋિષક/શને <ી¥ુ ંWથાન મ~aુ ંછે. મ�ય.દ/શ]ુ ંઇ8દોર સતત 

છ�ા વષc પણ સૌથી Wવiછ શહ/રનો jરુWકાર 6તી ગaુ ંછે. Rયાર/ fરુત બીg \મે રwુ ં

છે, તો નવી Jુબંઈ <ીg Wથાને રwુ ંછે. 

.ાસxંગક ઉદબોધનમા ંરા��પિત Hૌપદ? JJુુLએ Wવiછ સવcdણ 2022મા ંચાર 

હgરથી વ�ુ શહ/રોએ ભાગ લીધો તે બદલ આનદં Bય[ત કય} હતો. આ વષc નવ 

કરોડથી વ� ુનાગQરકોએ આ  સવcdણમા ંપોતાનો .િતભાવ આ§યો તે બદલ પણ 

તેમણ ે|શુી Bય[ત કર? હતી. રા��પિતએ  Wવiછતા eગે લોકોમા ંgNિૃત લાવવા 

બદલ આવાસ અને શહ/ર? બાબતોના મ<ંાલયની .શસંા કર? હતી. 

 

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

 

QUIZ - 60
TH

  ANSWER  

આઝાદ?ના અJતૃ મહો�સવ [વીઝનો ગઇકાલનો .¨ હતો-            

fરુતમા માનવ ધમLસભાની Wથાપના કોણ ેકર? હતી ? 

Vનો સાચો જવાબ છે- ©ુગાLરામ મહ/તા 

અમને આનદં થાય છે ક/ રાRયના ંઅલગ-અલગ �જuલાઓમાથંી ઘણા બધા 

Gોતાઓએ સાચો જવાબ મોકuયો છે , પણ સૌથી પહ/લા સાચો જવાબ મોકલીને 

િવVતા બ8યા છે fરુ/8Hનગર �જuલાના ¥ૂના રાયસણનગર ગામના QદBયરાજિસ�હ 

ઝાલા.... 
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|બૂ |બૂ અxભનદંન , QદBયરાજિસ�હ ઝાલા.....  તમને તમાl ંસQટªQફક/ટ અને 

ફ«અુલ વાઉચર ટપાલ {ારા મોકલવામા ંઆવશે.   

હવે પછ?નો .¨ આવતા ¡\ુવારના સાજંના સમાચારમા ંjછૂવામા ંઆવશે . 

તો [વીઝમા ંભાગ લઈએ અને ઉજવીએ આઝાદ?નો અJતૃ મહો�સવ...  

 

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

J & K - GOVERNOR  

 જ�J-ુકા�મીરના સરહદ? ગામના બાળકોએ આV  રાજયપાલ આચાયL 

દ/વ¬તની રાજભવન ખાતે Jલુાકાત લીધી હતી. 

 સીમા fરુdા બળ {ારા આયો�જત ભારત દશLન .વાસ eતગLત  આ 

Jલુાકાત યોgઈ હતી. 

રાRયપાલGીએ જ�J-ુકા�મીરના સરહદ? ગામના બાળકો સાથે િવચાર-

િવમશL કર? ભારતના ઈિતહાસ-સWં�ૃિત અને સમાજ 6વનથી પQરxચત થવા 

બાળકોને .ેરણા jરૂ? પાડ? હતી.  

 

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

 

NATIONAL GAMES - 2022 
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રા��?ય રમતો�સવ 2022મા ંNજુરાતે jlુષોની ટ/બલ ટ/િનસ WપધાLમા ં

ફાયનલમા ંમહારા��ને હરાવીને પહ/લો fવુણ ચHંક .ા§ત કય} છે.  

Rયાર/ મQહલાઓ માટ/ની  ટ/િનસ WપધાLમા ં eQકતા રના અને વૈદ/હ? 

ચૌધર?ની  Nજુરાતની જોડ?એ  મહારા��ની l�gુ અને વૈ�ણવીની જોડ?ને ૬-૪, 

૬-૦ થી પરાજય આપી fવુણL ચHંક .ા§ત કય} છે.  

અગાઉ મહારા��ની ઝીલ દ/સાઈએ વૈ�ણવી અડકર સામે ૬-૪ , ૬-૨ થી 

િવજય .ા§ત કય} હતો. પરં� ુબી6 મેચમા ંeQકતા રનાએ મહારા��ની °ુ�gુને 

૬-૧, ૬-૪ થી સીધા સેટમા ંપરાજય આપી બા6 બરાબર કર?. eતે , ફાઇનલ 

મેચમા ંડબuસ Jકુાબલમા ંeQકતા રના અને વૈદ/હ? ચૌધર?ની જોડ?એ °ુ�gુ અને 

વૈ�ણવી સામે ૬-૪ , ૬-૦ થી મેચ 6તી લઈ ૨-૧ની સરસાઈ .ા§ત કર? 

Nજુરાતને ગોuડ મેડલ અપાBયો. ઉuલેખનીય છે ક/ નેશનલ ગે�સ-૨૦૨૨મા ં

Nજુરાતને આ પાચંમો ગોuડ .ા§ત થયો છે. 

Rયાર/ આV શિનવાર/ ભાવનગર ખાતે રમાયેલી  રા��?ય રમતો�સવમા ં

બાWક/ટબોલ j°ુુષ ઓપન ક/ટ/ગર?મા ંલીગ કdાની રમતમા ંતિમલના²ુએ 

Nજુરાતની ટ?મને 96-61 થી માત આપી હતી. �ુલ 4 [વાટLરમા ંરમાયેલી મેચમા ં

તમામ [વાટLરમા ંતિમલના²ુએ 6ત મેળવી હતી.  

પહ/લા [વાટLરમા ંતિમલના²ુએ 27-16 બીgમા ં 20-11, <ીgમા ં 24-23 

અને ચોથા [વાટLરમા ં25-11 થી 6ત મેળવી હતી. 

અ<ે ઉuલેખનીય છે ક/ ચHંકોની fxૂચમા ંહQરયાણા 16 ચHંકો સાથે ટોચના 

Wથાને છે. Rયાર/ યજમાન હQરયાણાને નવ fવુણL , <ણ રજત અને ચાર કાWંય 

ચHંક મ~યા છે.  
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અ<ે યાદ અપાવીએ ક/ રા��?ય રમતો�સવ 2022 Nજુરાતના અમદાવાદ , 

ગાધંીનગર, fરુત, વડોદરા, રાજકોટ અને ભાવનગરમા ંયોજવામા ંઆBયો છે. 

  

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

 

GUJARAT-AAROHAN-AVROHAN  

 રાRયના િવિવધ પવLતો ખાતે aવુક સેવા અને સાWં�ૃિતક િવભાગ {ારા એક 

Qદવસીય ‘‘Nજુરાત આરોહણ-અવરોહણ ’’ WપધાL] ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆBa ુછે.  

આ WપધાL નવે�બર –૨૦૨૨ દરિમયાન રાજકોટ , fરુ/8Hનગર, સાબરકાઠંા અને 

પચંમહાલ �જuલા ખાતે યોgશે.  

આ WપધાLમા ંિવભાગવાર એક થી દસ \મે પસદંગી પામેલ WપધLકોને 

રા��?ય કdાની ‘‘ગીરનાર આરોહણ-અવરોહણ’’ WપધાLમા ંભાગ લેવા મોકલાશે. 

ભાગ લેવા ઇi´ક aવુક-aવુતીઓએ પોતાના �જuલાના �જuલા રમતગમત 

અિધકાર?Gીની કચેર? ખાતેથી અર6 ફોમL મેળવી સjંણૂL િવગતો ભર?ને આધાર 

jરુાવા સાથે V જ�યાએ ભાગ લેવા  ઈiછતા હોય તે �જuલાના �જuલા aવુા 

િવકાસ અિધકાર?Gી , રાજકોટ , fરુ/8Hનગર, સાબરકાઠંા, પચંમહાલને 

૩૦  ઓ[ટોબર fધુીમા ંમોકલી આપવાના રહ/શે. 

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

 

West Railway 
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પિ¶મ ર/લવે {ારા યા<ીઓની માગં અને fિુવધાને �યાનમા ંરાખીને �જુ -

બાHંા ટિમ·નસ અને બાHંા ટિમ·નસ -અમદાવાદ jgૂ Wપેિશયલ �/નની એક -એક 

�?પ િવશેષ ભાડા પર દોડાવવાનો િનણLય કય} છે 

પરમ Qદવસે <ી6 ઓ[ટોબર/  �જુથી  �જુ - બાHંા ટિમ·નસ 

Wપેિશયલ   દોઢ વાગે ઉપડ? 7 અને ૪૫ વાગે અમદાવાદ પહ�ચશે , અને બીg 

Qદવસે 4.40  વા�યે બાHંા ટિમ·નસ પહ�ચશે . માગLમા ંઆ �/ન ગાધંીધામ , 

સામxખયાળ?, અમદાવાદ, વડોદરા, fરુત, વાપી અને બોર?વલી Wટ/શનો પર 

ઉભી રહ/શે.  

જયાર/ 4 ઓ[ટોબર/ બાHંા ટિમ·નસથી બાHંા ટિમ·નસ - અમદાવાદ Wપેિશયલ 

૯ અને  45 વા�યે ઉપડશે અને બીg Qદવસે સવાર/ 5.05 વા�યે  અમદાવાદ 

પહ�ચશે. માગLમા ંઆ �/ન બોર?વલી, વાપી, fરુત અને વડોદરા Wટ/શનો પર ઉભી 

રહ/શે. આ બºે  �/નમા ંસેક8ડ એસી , થડL એસી, Wલીપર અને જનરલ [લાસ કોચ 

હશે. 

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

 

VISHVA VRUDDH DIN  

 

 

આV  તરરાkી..ય �»ૃ Qદવસ છે.   
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fરુ/8Hનગર ખાતે આવેલ િનધાLર િવધવા મQહલા કuયાણ �Wટ {ારા આV 

િવ� �»ૃ  Qદવસ િનિમ�ે 31 �»ૃ િવધવા બહ/નો]ુ ંસાલ, મેમો8ટો અને રાશન ક?ટ 

આપી અxભવાદન કરાaુ ંહ� ુ.ં 
                                     -------------------------------------- 


