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ીએભ 5G પ્રાયંબ  
 પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ આજે નલી દદલ્શીના પ્રગતિ ભેદાનભા ંમોજલાભા ં
આલેરા એક કામયક્રભભા ં 5Gવેલાઓનો પ્રાયંબ કયાવ્મો. 5G ટેકનીકથી ઇન્દ્ટયનેટની 
ગતિ ઝડી ફનળે , કલયેજનો વ્મા લધળે અને વંકય લધાયે બયોવાાત્ર યીિે કયી 
ળકાળ.ે િેનાથી ઉજાય , સ્ેકટ્રભઅને નેટલકય કુળિા ણ લધળે. વયકાય ડીજીટર 
ઇન્ન્દ્ડમા, સ્ટાટયઅ ઇન્ન્દ્ડમાઅને ભેક ઇન ઇન્ન્દ્ડમા જેલા અગ્રગણ્મ કામયક્રભો દ્વાયા 
ડીજીટર કનેકટીલીટીને પ્રોત્વાશન આી યશી છે.  

 

5G વેલાઓ ળરૂ થલાથી નલા કાભકાજ –કાયોફાય ળરૂ થામ , કાયોફાયને લધાયે 
નાણાપં્રાપ્િ થામ િેભજ યોજગાયની નલી િકો ઉબી થામ િેલી ળકમિા છે. આ પ્રવગેં 
પ્રધાનભતં્રીનયેન્દ્ર ભોદીએ કહ્ુ ંકે , 5G વેલાનોપ્રાયંબ િે ટેલરકોભ ઉદ્યોગ દ્વાયા 130 કયોડ 
બાયિલાવીઓને અામેરી બેટ છે. અને અગલણિિકોનો પ્રાયંબ િેભ જ નલા યગુ 
િયપનુ ંપ્રમાણ છે. િેભણે કહ્ુ ંકે , 5G વેલાના પ્રાયંબથી દેળે નલો ઇતિશાવ વર્જ્મો છે.  

 

પ્રધાનભતં્રી ભોદીએ અભદાલાદની યોડા પ્રાથતભક ળાાની તલદ્યાથીની વાથે 
લર્ચયુયઅર ભાધ્મભથી વલંાદ કમો શિો. પ્રધાનભતં્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ પ્રગતિ ભેદાનભા ં
એક પ્રદળયન ણ નીશાળ્ય.ુ િેભણે છઠી બાયિીમ ભોફાઇર કોંગે્રવના ઉદઘાટન કયુય. 



 

 

િેનો પ્રાયંબ ૪થી ઓકટોફયથી થળે. આ યીદનુ ંતલમલસ્ત ુનલ ડીજીટર તલશ્વ – 

યાખલાભા ંઆવ્યુ ંછે.                                                                 

આ પ્રવગેં વદેંળા વ્મલશાય યાર્જ્મભતં્રી દેવતુવિંશ ચૌશાણ , દયરામન્દ્વ ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઝના ચેયભેન 
મકેૂળ અંફાણી , આદદત્મ લફયરા ગ્રૂના ચેયભેન કુભાય ભગંરભ , અને બાયિીમ 
એન્દ્ટયપ્રાઇઝના સ્થાક સતુનરબાયિી તભત્તર ઉસ્સ્થિ યહ્યા શિા.   

          જાગતૃિ લકીર   

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

કેન્દ્રીમભતં્રી સ્મતુિ ઈયાની  અભદાલાદ ની મરુાકાિે   

 

          જાગતૃિ લકીર     

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

વીએભ કયછભા ંગાધંીધાભ એનેક્ષી ઉદ્ઘાટન   

કર્ચછનો તભજાજ જ કંઈ ઓય છે , ભકંૂ જેલી દયસ્સ્થતિ શોમ કે અન્દ્મ કોઈણ 
દયસ્સ્થતિશોમ કર્ચછ ભજબિૂ ફનીને ઉબયુું છે. આજે કર્ચછ એ ગજુયાિનુ ંગ્રોથ એન્ન્દ્જન 



 

 

છે િેવુ ંગાધંીધાભચેમ્ફય ઓપ કોભવય એન્દ્ડ ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઝના ન્દ્ય ુએનેક્ષી બલનનુ ં
મખુ્મભતં્રીશ્રી ભૂેન્દ્રબાઈ ટેરે  ઉદ્ઘાટન કયિી લેાએ જણાવ્યુ ંશત ુ.ંકર્ચછ બાયિનો અને 
ગજુયાિનો તલળા જજલ્રો શોલાને કાયણે િથા વ્માાયની અાયવબંાલનાઓને રક્ષભા ં
યાખી ગાધંીધાભ ચેમ્ફય ઓપ કોભવય દ્વાયા આ બલનનુ ંતનભાયણ કયલાભાઆંવ્યુ ંછે ત્માયે 
આજે મોજામેરા બલનના રોકાયણ કામયક્રભ અલવયે મખુ્મભતં્રીશ્રી ભુેન્દ્રબાઈટેરે 
ઉદ્યોગકાયોને વફંોધિા જણાવ્યુ ંશત ુ ંકે , લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભોદી 
ગજુયાિનામખુ્મભતં્રી શિા ત્માયે લાઇબ્રન્દ્ટ ગજુયાિની ળરૂઆિ કયીને યાર્જ્મના દયેક 
તલસ્િાયભા ંઉદ્યોગોરાલલાનુ ંભશત્લપણૂય કાભ કયુું છે. જેના ભીઠા પરૂે યાર્જ્મ અને 
કર્ચછભા ંણ ભોટા ામેઔદ્યોલગકયણ થયુ ંછે અને શજુ ણ ઔદ્યોલગકયણ  ની તલકાવ 
યંયા આગ લધાયલા ભાટેગજુયાિ વયકાય કટીફધ્ધ છે. િેભણે લેાય અને લાલણર્જ્મ 
ક્ષેત્રભા ંઉદ્યોગકાયોને કોઈણજાિની વભસ્મા ન થામ િે ભાટે વયકાય કદટફધ છે. આ 
ક્ષેત્રના કોઈણ પ્રશ્નો શળે િો વયકાયિેને દૂય કયલા ભાટે કાભગીયી કયળે એલી ખાિયી 
ણ ઉસ્સ્થિ ઉદ્યોગકાયોને મખુ્મભતં્રીશ્રીએઆી શિી. 

  આજના કામયક્રભભાં  તલધાનવબા અધ્મક્ષ ડો નીભાફેન આચામય વદશિ 
દાતધકાયીઓ કર્ચછના વૉલ્ટ , દટમ્ફય, ટ્રાન્દ્વોટય , તળતિંગ વદશિ અરગ અરગક્ષેત્રના 
ઉદ્યોગતિઓ શાજય યહ્યા શિા. 

          જાગતૃિ લકીર     

તલધાનવબા અધ્મક્ષા શ્રી શાયી ાકય ખાિે 

આજરોજ  શ્રીહરર  ર્ક  વિર્ સ સવમવિ દ્વ ર  આયોજીિ વિિ િરર્િ ઉ સન  
પ્રવિર્ એિ  વિિ યન ાં ભવૂમપજૂન વિધ નસભ ન  અધ્યક્ષ શ્રી ડો.વનમ બેન આચ યકએ 
ર્ય ું  હત  ાં. 

આ િરે્ વિધ નસભ  અધ્યક્ષ શ્રીએ વિિ ભગિ નને આર ધન  ર્રી અને 
ોર્ર્લ્ય ણ મ ટેની પ્ર ર્કન  ર્રી હિી અને િેમને હિનમ ાં ભ ગ ીધો હિો. 



 

 

આ પ્રસાંગે િેમની સ રે્ નગર લર્  પ્રમ ખશ્રી ઘનશ્ય મભ ઈ ઠક્કર િેમજ હરી 
 ર્ક  વિર્ સ સવમવિન  સભ્યો હ જર રહ્ ાં હિ ાં 

         જાગતૃિ લકીર  

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

કયછ ધોયણ ૧૦,૧૨ લગય ભજુંયી  

કતભળનય ળાાઓની કચેયી, ગાધંીનગય દ્વાયા યાર્જ્મની કુલ્ર 107 વયકાયી ભાધ્મતભક અને 
ઉર્ચચ ભાધ્મતભક ળાાઓભા ંલફનઆદદજાતિ , આદદજાતિ અને ખાવ અંગભિૂ મોજના 
શઠે ધો.  11 અને 12ના લગોને ભજૂંયી અાઈ છે , જેભા ંકર્ચછને  20 લગય પાલલાભા ં
આવ્મા છે  .જજલ્રા તળક્ષણાતધકાયી કચેયીભાથંી પ્રાપ્િ તલગિો મજુફ કર્ચછભા ં
ધોયણ 11ના 12 અને ધોયણ 12ના આઠ લગય ભજૂંય કયામા છે     
          જાગતૃિ લકીર  

શઓુને યવીકયણ કયછ વયાણા ભેાભા ં 

  જજલ્રા ચંામિ કર્ચછની શુારન ળાખા અને શ ુલચકત્વારમ 
ભજુના ઉક્રભે વયાણ ભાિાજીના ભેાભા ં૦૪ ઉંટને દપટોડા , ખાજી યોગ લીયોધી 
યવી આલાનો કેમ્ મોજામો શિો. વયા એ કર્ચછી ફોરીભા ંદપટોડા િયીકે 
ઓખાિો યક્િ પ્રજીલોથી થિો  એક ગબંીય યોગ છે. જેનાથી શ ુળયીયથી નફળુ 
ડી જામ છે અને યોગ પ્રતિકાયક ળસ્ક્િ ઘટી જલાથી લફભાય ડી જલામ છે. આ 
યોગ ઉંટ ભાટે જીલરણે વાફીિ થામ છે. કર્ચછભા ંભોટી વખં્માભા ંઉંટ શુારકો 
છે. અને વયાણના ભેાભા ંઉંટ શુારકો  ઉંટ વાથે અશીં યવી કેમ્નો રાબ રીધો 
શિો. આ િકે ઉસ્સ્થિ શ ુલચદકત્વકોએ આ યોગથી ઉંટને કઈ યીિે ફચાલી 



 

 

ળકામ િે ભાટે વભજણ આી શિી અને વયકાયની તલતલધ મોજનાઓનો રાબ 
રલેા અનયુોધ કમો શિો. 
          જાગતૃિ લકીર  

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

 

 

 

 

 


