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પ્રસારરસાર 

પરરાદ�િા્ રમરસાદ રરભ, અ રર રર 

ારસ�ખા: 21-10-2019      બપોસા : 2.30 થરા2.35  

 રસા: ્ો  રસા

આિર� રણરાઅ રર રર,  ડોરસર.... 

પરરાદ�િા્ રમરસાબ�ુલરાપસ રસા રમંેાછે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ન્ �ૂ ા િેા– આાપરરાદ�િા્ રમરસાઆપાઆિર� રણરાઅ રર રરા–  ડોરસરાપસથરા્રરંળ�ાસહરાછો)  

(્ રમરસનેા�ાેા– આિર� રણરા– અ રર રરા–  ડોરસરાિાન્ાપસથરાા્ રમરસાા �સરાથાર)  
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� �ટંણર 
�જુસરાાદ ધરન્રરનરાખરલરાપડાલરાછાબેઠિોનરાપેટર� �ટંણરા રટાાઆ�ા

�રદંાા �ણરાસ�ાેા ારરનાથથાસરુાંછે. ્ રસાા8  રભેા��ાથાે�ુાં ારરન રાંબપોસાા2 

 રગારા ધુર રાં્સાસર�ા28 ટિરા ારરનાથ્ાુછે. 

અ નેાહ ણરાંજા ળેલરા�િડરાઅ�ુ્ રસાબરાડાબેટખાપસા31.85 ટિર, 

અ સરથ રડ�ાબેઠિાપસા19, થસરર રાં35, �ણુર રડરા26.63 ટિર, ખેસર� ુરાં19.83 

અનેાસરધનાસુાબેઠિાપસા34 ટિરા ારરનાથ્ુાંછે. 

દ ધરન્રરનરા�ાછાબેઠિોાઉપસાપેટર� �ટંણરઓાાો�થાસહ�ાછે. ાે રાંસરધનાસુ, 

બરાડ, ખેસર�,ુ અ સરથ રડ�, �ણુર રડરાઅનેાથસરરાબેઠિોનોા્ ર ે�ાથરાાછે. 

સરધનાસુાઅનેાબરાડનરાબેઠિોાઉપસાિ�ગે્ાછોડ�નેારરજપ રાંજોડરાેલરાઓબર્રા

નેારાઅલપે�ાઠરિોસાઅનેાાે નરા્હાોભરાધ લદ્સહાૂરલરા� �ટંણરાલડ�ાસહરાહો રથરા

આાબેઠિોાઉપસાબનેંાપકોા  મેાપદાપઠરનોાજભંાબનરાસહોાછે.  

સરધનાસુ રાંરરજપનરાટ�િ�ટાઉપસાલડારાંઅલપે�ાઠરિોસનોા િુરબલોાિ�ગે્નરા

સ�ાુરા્રથા્ર ે, જારસાાબરાડ રાંરરજપનરાઉ ેર રસાધ લદ્સહાૂરલરનોા િુરબલોા

િ�ગે્નરાજ ાુપટાલા્ર ેાછે. 

ખેસર�-ુઅ સરથ રડ�ાઅનેાથસરરનરાબેઠિોારરજપનરાધરસર્ભાોાલોિ્રર રાં

� �ટંરથાઆ ારાંાે નરાસર�નર રથરાખરલરાપડ�ાહાર. જારસાા�ણુર રડરનરાબેઠિા

િ�ગે્નરાબળ રખોસાઅનેાઅપકાધરસર્ભાાસાનદ્સહાડરરરારરજપનરાજટજિટાઉપસા

લોિ્રર રાં� �ટંરથાઆ ારાંાે નરાસર�નર રારાખરલરાપડ�ાછે.  
સરજાનરાછાબેઠિોનરાપેટર� �ટંણરા રટાા�ુલા46 ઉ ેર રસોાસપધરર રાંછે. � નરા

રરગાનોા ફ્લોા14 લરખથરા �ાુ ારરસોાિસનરસાછે. �ુલા1781  ારરના થિોા

ઉપસા કુાાઅનેાનારારા ારરના રટાા� �ટંણરપમંાચરસરાાારપિાાા સથરાભોઠ  ર રાં

આ રાછે. 
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િ છાદાડા ળળુ 
િ છા જલલરનરા્સહર�ાભર ડરઓ રાંદાડનરાાડં�ુાંઆ  ણાાારપિાબનારા

 તંરરરાઆસ.્ર. ળળુા�ાદનજસકણા રટાાદાડાઅ્સગસાાભર ડરઓનોાપ ર્ાખેડ રા

િ છાપહ� ારાછે. દાડનોાપદાિરસાિસ�ાખેાર રડ�નેાબમર રાલે રા રટાાખર્ાર રનોા

છંટિર ાહરથાધસરાોાછેાઅનેાાેા રટાનરા �રનસ�ાઅનેાર રાિાન્ા્સિરસાાસ થરાઅહ ા

 ોિલરારાછે. �ૃદષ તંરાઆસ.્ર. ળળુએાપરિદ  ોાપોલર્રાખે��ાોનેાઆપનરસા

િંપનરનેાિરુાંછેાિા, �િુ્રના ોજણરા�સંુાા��ાિસા. પરિદ  રનરાઅભરઉથરાબરિ�ાહોાા

ાે રાલેણરાંખે��ાોનેા� �િ રાઆપ રાિહા ર્ુાંછે. 

હ ર રન 
હ ર રનાખરારએા્ૌસરપ્ાાથરારાકણા�જુસરા રાં ર ઠરનોા સ્રરાપડ રનરા

આભરહ�ાિસ�ાછે. અસબરા્ ુ્  રાંન રાદ્સટ ાઆિરસાલેારાપરછોાસાા સ્રરા

�જુસરા રાંપડાાાે રારરારાાાિાાિસરથાછે. ભરસ્ો નરથ, અ સાલર, પોસબરંસ, 

રર ભનસ, � નભસ, ચરસિર-િ છનરારજસારથાપપર રાંૂરપટરાંપડ�ા�િાાછે. રરહોર, 

ડરભંાઅનેાન ્રસ�ા જલલર રાંપણા ટોછ રાોા સ્રરાપડ રનરાઆભરહ�ાિસ�ાછે. 

ડફનભ્ાુ� નભસ 
� નભસ �હાસ અને  જલલરનર ્રથે ્રથે રા � �દ  ચરસિર  જલલર ર ં પણ 

ડાનગ્ �નો સોભમરળો પ્સાો �ા છે ભઈિરલે ્સિરસ� �.�.હો�સપટલ ર ંએિ�્રથે 

૧૦૩ રર�ઓ ડાનગ્નુર ્રસ રસ  રટા રરખલ થાર પછ� આ�  હાલર ્ રસા ડાનગ્નુર 

્રસ રસ લઈ સહાલર રા � �દ  ચરસિર  જલલરનર રર સરણર ભર નર એિ ્ ુરન�ુ ં�� 

હો�સપટલનર ાબછરને ્રસ રસ રસદ ારન  તૃ્ ુ નરપ�્ુ ં છે.  � નભસ �હાસનર જ 

્ૌથર  � ુ૬૯ રર�ઓ રરખલ િસરાર છે. 
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અ ્રનારર નભસ 
રર નભસનરાપરલરારણરાપથંિા રસાસુાખરાેાાળર  રાંનહર રાપડાલરાતણા

્ભરરરથઓનરાં ોાાનરપ�ારાંછે. પરલરારણરાાર�િુરનરા રસાસુાભર ેાસહાારા

 ખુરરરથા ેઘ�રરથામૌહરણનરાંતણા્ભરસા્ાંરનોાપરરસાાઆ ેલરાાળર  રાંનહર રા

પડારાહારાતારસાાતણેાાબરળિોનરા��બરાજારાં ોાાદનપજારાંછે. આાબનર નરા�ણા

થારાંજાગરરાજનોાઅનેાપોલર્ાબનર ાસથળેારોડ�ાભારાહાર. 

પોલર્ા્રંરસણરાજર ્ 
ભરધંરભનસાન�િાિસરથાખરાેાઆ ેલરાપોલર્ાારલર ાઅિરર રાખરાેાપોલર્ા

્રંરસણરાજર ્નરાઉજ ણરાઆ�ાિસરથાહાર. � રાં�જુસરાાપોલર્નરા ડરાદ� રનરંા

ૂરાહરજસાસહરાંહાર.ં પોારનરા સજાબ� ારાપરણાનાોછર સાિસનરસાપોલર્ા

અદધિરસ�ાાથરાિ રમરસ�નેા21 રાઓિટોબસાાખર્ાર્રજંાલાઆપ ર રાંઆ ેાછે. 

પોલર્ા્રંરસણરાજર ્નરાર્રજંાલાિરાર   રાંદનમાૃાપોલર્ાઅદધિરસ�ઓા ોટ�ા

્ખંાર રાંહરજસાસહરાંહાર.ં 

ખો-ખો 
 સુા રાં ��સરભેટાન�િાઆ ેલરાએ્.એ .્ર.  ેરરન રાં�ુદનાસારેણરા રટાા

સરપ્�ાાખો-ખોાસપધરરા��ાથથાછે, � રાંભથિરલેા હરસરપ્ાઅનેા�જુસરાા  મેનરા

 ેમ રાં�જુસરાનોાદ જાાથાોાહાો. આાસરપ્�ાિકરનરાષુનરર ેનટ રાંરરભાલે રા રટાા

1050 ખેલરડ�ાાે નરાિોમા્રથેા સુાાઆાારાછે. બહાનોાઅનેારરથઓનરા35-35 ટ� ા

ખો-ખો રાંસરપ્�ાામે�રપાનાબન રા ેરરન રાંઉાસ�ાછે. આાષુનરર ેનટ રાંાજ રના

ાસ�િાનરાજ રબરરસ�ા સુાાખો-ખોાએ્ોદ્ાે�નેાઉપરડ�ાછે. 
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