
પ્રવાય બાયતી, વભાચાય વલબાગ, આકાળલાણી, અભદાલાદ 

Date : 20-01-2020                                       Morning : 7.45 to 7.55 

Day:-Monday                                            National News 

આકાળલાણી વભાચાય વભત્તર ટેર લાાંચે છે. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી આજે વલાયે 11 લાગે મોજાનાય યીક્ષા ે ચચાા 
કામાક્રભભાાં વલદ્યાથીઓ વાથે વાંલાદ કયળે. 

 બાજના યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષના દની ચ ૂાંટણી ભાટે આજે ઉભેદલાયી ત્રો બયાળે. 
 ભધ્મ મભનભાાં શૌતી ફલાખોયો દ્વાયા રોણ અને વભવાઈર દ્વાયા કયામેરા 

હુભરાભાાં 100થી લધ ુરોકોના ભોત થમા છે. ઘણા રોકોને ઈજા થઈ છે. 
 બાયતે ઓસ્ટ્રેલરમાને ગઈકારે ફેંગલરુુભાાં યભામેરી ત્રીજી લન-ડે ભેચભાાં 7 

વલકેટે યાજમ આીને 2-1થી શે્રણી વલજમ ભેવ્મો છે. 

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

PM-PARIKSHA PE CHARCHA 

પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી  આજે વલાયે 11 લાગે દદલ્શીભાાં મોજાનાય યીક્ષા ે 
ચચાા કામાક્રભભાાં દેળબયના વલદ્યાથીઓ, લારીઓ અને વળક્ષકો વાથે વાંલાદ કયળે. 

પ્રધાનભાંત્રી આ ક્રામાક્રભભાાં ફે શજાયથી લધ ુવલદ્યાથીઓને યીક્ષાનો તણાલ 
ઘટાડલા ભાગાદળાન આલા ઉયાાંત વલદ્યાથીઓના પ્રશ્નોના જલાફો આળે.  

ગમા લે જાન્દ્યઆુયીભાાં મોજામેરા યીક્ષા ે ચચાા કામાક્રભભાાં પ્રધાનભાંત્રીએ 
વભમને મલૂ્મલાન ગણાલીને , મોગ્મ વ્મલસ્ટ્થાન રાયા તેનો ભશત્તભ વદ ઉમોગ 
કયલાની ળીખ વલદ્યાથીઓને આી શતી. 



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

BJP PREZ - ELECTION 

બાજના યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષના દની ચ ૂાંટણી ભાટે આજે ઉભેદલાયી ત્રો બયાળે 
અને જો જરૂય શળે તો આલતીકારે ભતદાન થળે. બાજના લદયષ્ટ્ઠ નેતા અને ક્ષના 
વાંગઠનની ચ ૂાંટણી પ્રદક્રમાના લડા યાધાભોશન વવિંશ ેબાજના અધ્મક્ષની ચ ૂાંટણીના 
કામાક્રભની જાશયેાત કયી શતી. યાજ્મો અને કેન્દ્ર ળાવવત પ્રદેળોના બાજ એકભોની 
આંતયીક ચ ૂાંટણી પ્રદક્રમા ણૂા થમા ફાદ ક્ષ અધ્મક્ષની ચ ૂાંટણીના કામાક્રભની 
જાશયેાત કયાઈ છે. બાજના કામાકાયી અધ્મક્ષ જે.ી.નડ્ડા ક્ષના વલોચ્ચ દે 
લફનશયીપ ચ ૂાંટામ તેલી વાંબાલના છે. નલા અધ્મક્ષની ચ ૂાંટણી વાથે લતાભાન ક્ષ 
અધ્મક્ષ અવભત ળાશનો વાડા ાાંચ લાનો કામાકા યૂો થળે. 

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

VICE PRESIDENT-CHENNAI 

ઉયાષ્ટ્રવત લેંકૈમા નામડુએ જણાવ્યુાં શત ુાં કે, આણી પ્રાદેવળક બાાઓ 
પ્રાચીન બાયતીમ વભાજનુાં જ્ઞાન, મલુ્મો અને ળાનણ દળાાલતી શોલાથી બાયતીમ 
બાાઓનુાં યક્ષણ કયીને તેભને પ્રોત્વાશન આવુાં ખફુ જ ભશત્લનુાં છે. ગઈકારે 
ચેન્નાઈભાાં તવભર બાા ભાટેની કેન્દ્રીમ વાંસ્ટ્થાની મરુાકાત લખતે શ્રી નામડુએ 
બાયતીમ બાાનો વમદૃ્ધ લાયવો જાલલાનુાં ભશત્લ વભજાવ્યુાં શત ુાં. તેભણે કહ્ુાં કે, 
બાયતીમ બાાનો ફોરલાભાાં, રખલાભાાં ઉમોગ કયનાય રોકોભાાં ગૌયલની બાલના 
ઉબી કયલી જરૂયી છે. 

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



UP-CM-CAA 

ઉત્તયપ્રદેળના મખુ્મભાંત્રી મોગી આદદત્મનાથે નાગદયકત્લ સધુાયા ધાયો- CAA 
અંગે અપલાઓ પેરાલલાનો વલક્ષ વાભે આયો કમો છે. ગઈકારે ગોયખયુભાાં એક 
યેરીભાાં વાંફોધન કયતાાં તેભણે કહ્ુાં કે, ાદકસ્ટ્તાન ફાાંગ્રાદેળ અને અપઘાવનસ્ટ્તાનભાાં 
ધાવભિક વતાભણીનો બોગ ફનનાય રઘભુતીઓને આ કામદો નાગદયકત્લ આલા 
ભાટેનો છે અને કોઈણ વ્મક્તતનુાં નાગદયકત્લ આ કામદા દ્વાયા વછનલલાભાાં આલતુાં 
નથી. તેભણે કહ્ુાં કે, આ કામદા અંગે લાસ્ટ્તવલકતા જણાલલાની પયજ દયેક બાયતીમ 
ખાવ કયીને યલુાનોની છે. 
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GADKARI-VNIT 

રઘ ુઅને ભધ્મભ ઉદ્યોગોના ભાંત્રી નીવતન ગડકયીએ મોગ્મ ટેકનોરોજીના 
ઉમોગ લડે લન ઉત્ાદનો અને કોરવા જેલા કુદયતી સ્રોતોનો ભશત્તભ ઉમોગ 
કયલા વલદબાની વાંળોધન વાંસ્ટ્થાઓને અનયુોધ કમો છે. ગઈકારે નાગયુભાાં 
વલશે્વશ્વયૈમા ટેકનોરોજી યાષ્ટ્રીમ વાંસ્ટ્થા – વલવનતના દશયક ભશોત્વલ વભાયાંબભાાં તેઓ 
ફોરી યહ્યા શતા. તેભણે કહ્ુાં કે, બાયતને અખફાયોના કાગ અને તફીફી 
ઉકયણોની આમાત કયલી ડે છે. વાંળોધન વાંસ્ટ્થાઓએ રાગતા-લગતાઓ વાથે 
વશકાય અને વાંકરન વાધીને મોગ્મ ટેકનોરોજીના ભાધ્મભથી આલી ચીજોનુાં ઉત્ાદન 
કયલા ભાટે કાચો ભાર યુો ાડલો જોઈએ. તેભણે વલવનત ખાતે ટેકનોરોજી વાંળોધન 
અને કૌળલ્મ કેન્દ્રો સ્ટ્થાલા 200 કયોડ રૂવમાની વશામ આલાની વયકાય લતી 
જાશયેાત કયી શતી. 
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YEMEN ATTACK 

ભધ્મ મભનભાાં શૌતી ફલાખોયો દ્વાયા ડ્રોન અને વભવાઈર દ્વાયા કયામેરા 
હુભરાભાાં 100થી લધ ુરોકોના ભોત થમા છે .ઘણા રોકોને ઈજા થઈ છે.  વેનાના 
સતૂ્રોના જણાવ્મા મજુફ ઈયાન વભવથિત શૌતી ફલાખોયો અને વાઉદી લડણ 
શઠેની મભનની વેના લચ્ચે છેલ્રા કેટરાક ભદશનાઓથી જલામેરી ળાાંવતનો બાંગ 
થમો છે. શૌતી ફલાખોયોએ ાટનગય વાનાથી આળયે 170 દકરોભીટય અંતયે 
આલેરી એક ભસ્ટ્જીદભાાં ઈફાદત થઈ યશી શતી ત્માયે ભસ્ટ્જીદ અને નજીકના વેનાના 
ઠાણા ઉય વભવાઈર અને ડ્રોન લડે હુભરા કમાા શતા. વેનાના પ્રલતતાએ જણાવ્યુાં 
શત ુાં કે, મતૃ્ય ુાભનાયભાાં વૈવનકો અને નાગદયકોનો વભાલેળ થામ છે. જો કે શૌતી 
ફલાખોયોએ આ હુભરાની જલાફદાયી તત્કા ક્સ્ટ્લકાયી નથી. વયકાયી દોએ શૌતી 
ફલાખોયો વાભે ભોટાામે કામાલાશી ળરૂ કયી તેના ફીજા દદલવે જ શૌતી 
ફલાખોયોએ ગત ળવનલાયે આ હુભરો કમો શતો. 

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

HC-ROBERT VADRA 

દદલ્શીની લડી અદારતભાાં એન્દ્પોવાભેન્દ્ટ વલબાગ દ્વાયા કથીત ભની રોન્દ્ડદયિંગ 
કેવભાાં યોફટા  લાડ્રા અને તેના વાથી ભનોજ અયોયાને અામેર આગોતયા જાભીન યદ 
કયલાની વલનાંતી કયતી અયજીની સનુાલણી આજે શાથ ધયાળે.  

ઉલ્રેખવનમ છે કે, રામર કોટે શરેી એવપ્રરે લાડ્રા અને અયોયાના આગોતયા 
જાભીન ભાંજુય કમાા શતા. એન્દ્પોવાભેન્દ્ટ વલબાગે તેની અયજીભાાં દરીર કયી છે કે, 
રામર કોટે ચકુાદો આતી લખતે કેટરીક લાસ્ટ્તવલકતાઓ ધ્માનભાાં રીધી નથી. 

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



LEBANON-PROTESTERS 

રેફનોનની યાજધાની ફૈરૂતભાાં ગઈકારે ોરીવ અને દેખાલકાયો લચ્ચે થમેરી 
અથડાભણોભાાં 70 રોકો ઘામર થમા છે. ગત ફે દદલવભાાં આ અથડાભણો દયમ્માન 
450 રોકો ઘામર થમાાં છે. 

દેળભાાં ઉબા થમેરા આવથિક વાંકટ ભાટે જલાફદાય ભનાતા અને ભ્રષ્ટ્ટ યાજકીમ 
દાવધકાયીઓને દુય કયલા ભાટે ફધા જ ધભાના દેખાલકાયો દ્વાયા 17 ઓતટોફયથી 
અભતૂલૂા દેખાલો કયલાભાાં આલી યહ્યા છે. યેડ ક્રોવના જણાવ્મા મજુફ ગઈકારે વાાંજે 
થમેર અથડાભણોભાાં 70 રોકો ઘામર થમા છે. 

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

CRICKET-ODI 

બાયતે, ફેંગલરુુભાાં ગઈકારે મોજામેરી ત્રીજી લન-ડે દકકે્રટ ભેચભાાં ઓસ્ટ્રેલરમાને 
7 વલકેટે યાજમ આીને, 2-1થી શે્રણી ય વલજમ ભેવ્મો છે. 

પ્રથભ ફેદટિંગ કયતા ઓસ્ટ્રેલરમાએ 50 ઓલયભાાં 9 વલકેટે 286 યન નોંધાવ્મા 
શતા. ભતૂલૂા સકુાની સ્ટ્ટીલ સ્ટ્ભીથે વૌથી લધ ુ131 યન નોંધાવ્મા શતા. બાયત 
તયપથી ભશાંભદ ળાભીએ -4 અને યવલન્દ્ર જાડેજાએ -2 વલકેટો ઝડી શતી. જલાફભાાં 
બાયતે વલયાટ કોશરીના-89 , યોદશત ળભાાના-119 , અને SS અય્મયનાાં-44 યનની 
ભદદથી 47 ઓલયભાાં 3 વલકેટે 289 યન નોંધાલીને, 7 વલકેટે વલજમ ભેવ્મો. 

સકુાની વલયાટ કોશરીને ભેન ઓપ ધી વવયીઝ યુસ્ટ્કાય અામો શતો. જમાયે 
ભેન ઓપ ધી ભેચ યુસ્ટ્કાય જીતનાય યોદશત ળભાાએ, લન-ડે દક્રકેટભાાં વૌથી લધ ુઝડે 
9 શજાય યન નોંધાલલાની વવદ્ધદ્ધ ણ ભેલી છે. 



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

CRICKET-U-19 

દલક્ષણ આદિકાભાાં યભાઈ યશરેી 19 લાથી ઓછી ઉંભયના ખેરાડીઓ ભાટેની 
ICC વલશ્વક દક્રકેટ સ્ટ્ધાાની શરેી ભેચભાાં ગત લાના વલજેતા બાયતે શ્રીરાંકા વાભે 
90 યને વલજમ ભેવ્મો છે. બાયતે મળસ્ટ્લી જમસ્ટ્લાર અને સકુાની વપ્રમભ ગગાની 
અડધી વદીની ભદદથી વનધાાયીત ઓલયભાાં ચાય વલકેટે 297 યન નોંધાવ્મા શતા. જોકે 
શ્રીરાંકાની ટીભ 45 ઓલયભાાં 207 યને આઉટ થતાાં બાયતનો વલજમ થમો શતો. 
બાયત તયપથી કાવતિક ત્માગીએ એક વલકેટ જ્માયે યલી લફશ્નોઈ અને આકાળ વવિંશ ે
દયેકે ફે-ફે વલકેટો ખેયલી શતી.  

આલતીકારે બાયત અને જાાન લચ્ચે મકુાફરો થળે. 
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HK-PROTESTS 

શોંગકોંગભાાં રોકળાશી તયપી દેખાલો દયમ્માન થમેરી દશિંવાભાાં દેખાલકાયોએ ફે 
ોરીવ અવધકાયીઓને ભાય ભામો છે. ોરીવ અવધકાયીઓએ દેખાલકાયોને વલખેયાઈ 
જલાનો આદેળ આપ્મો શતો, તેના ગરે દશિંવક અથડાભણ પાટી વનકી શતી. ઘટના 
ફાદ ોરીવો ફે ઈજાગ્રસ્ટ્ત અવધકાયીઓને રઈ જતા જોલા ભળ્મા શતા. 

દેખાલના આમોજક લેન્દ્તવ રાઉએ જણાવ્યુાં છે કે, લોયાંટ કાડા ફતાલલાભાાં 
વલરાંફ કમો શોલાથી આ ઘટના ભાટે ોરીવોને જ જલાફદાય ગણલા જોઈએ. 
ત્માયફાદ રાઉની ોરીવ અવધકાયીઓને પયજ ફજાલતા યોકલાના આયોવય 
ધયકડ કયાઈ શતી. 
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KHELO INDIA 

આવાભના ગલુાશાટી ખાતે ચારી યશરેા ખેરો ઈન્ન્દ્ડમા યભતોત્વલભાાં આજે 
ફુટફોર અને ફાસ્ટ્કેટફોર સ્ટ્ધાાની પાઈનર ભેચો મોજાળે. 

ભશાયાષ્ટ્ર 60 સલુણા ચાંરક વદશત કુર 193 ચાંરકો જીતીને પ્રથભ સ્ટ્થાને છે 
જ્માયે શયીમાણા 45 સલુણા ચાંરકો વાથે ફીજા સ્ટ્થાને છે. 
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FPI-INFLOW 

વલદેળી યોકાણકાયોએ આ ભદશને 10 શજાય 200 કયોડ રૂવમાનુાં બાયતીમ ળેય 
ફજાયભાાં યોકાણ કયુું છે. 

NSDL દ્વાયા ભેરા આંકડાઓ મજુફ વલદેળી યોકાણકાયોએ 10 શજાય 200 
કયોડ રૂવમા ળેયોભાાં યોક્યા ણ ડેટ વેગભેન્દ્ટભાાંથી 8 શજાય 192 કયોડ ાછા ખેંચી 
રીધા શતા. 

આભ થલાથી વલદેળી યોકાણકાયો દ્વાયા કયલાભાાં આલેલુાં ચોખ્ખ ુમડૂીયોકાણ એક 
શજાય 288 કયોડ રૂવમા યહ્ુાં છે. 
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BADMINTON 

થાઈરેન્દ્ડની યતચાનોક ઈન્દ્તાનોને ઈન્દ્ડોનેવળમા ભાસ્ટ્ટવા ફેડવભન્દ્ટ સ્ટ્ધાાભાાં 
ભદશરાઓની વવિંગલ્વનો લખતાફ જીતી રીધો છે. સ્ટ્ધાાની પાઈનરભાાં ઈન્દ્તાનોને 
કેયોરીના ભાયીનને 2-1થી યાજમ આપ્મો શતો. પ્રથભ ગેભ શાયી ગમા ફાદ 
કેયોરીના ભાયીને ફીજી ગેભ જીતી શતી. જોકે ઈન્દ્તાનોને ત્રીજી ગેભભાાં 21-11થી 
વલજમ ભેલીને લખતાફ જીતી રીધો શતો. 
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