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પ્રવાય બાયતી 
પ્રાદેશળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ 

તાયીખ : 20-01-2020      વલાયે : 7.05-7.15 
લાય : વોભલાય 

આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા.... 

પ્રાદેશળક વભાચાય નનકિતા ળાશ લાાંચે છે. 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી  આજે યીક્ષા ે ચચાા કામાક્રભ દ્વાયા દેળબયના શલદ્યાથીઓ , 

લારીઓ અને શળક્ષકો વાથે વાંલાદ કયળે. 

 સયુત ળશયેને સ્ભાર્ટ  નવર્ી પ્રોજેક્ર્ના અભરીિયણભાાં શે્રષ્ઠ પ્રદળટન ફદર  યાષ્રીમ 

િક્ષાનો યુસ્િાય જાશયે થમો. 

 ગલુાશાર્ીભાાં ચારી યશરેી ખેરો ઈન્ડિમા યભતોત્વલભાાં તયણ સ્ધાટભાાં યાજ્મની 

િલ્માણી વિવેનાએ ફીજો વલણટ ચાંદ્રિ ભેવ્મો. 

 યાજમબયભાાં પયી લેલુાં ઠાંિીનુાં ભોજુ મથાલત- યાજમના ાાંચ ળશયેોભાાં તાભાન 10 

કિગ્રીથી ઓછાં નોંધાયુાં. 

 (ન્દ્યઝૂ બ્રકે – આ પ્રાદેશળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડોદયા યથી વાાંબી યહ્યા છો)  
(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્દ્ર યથી  વભાચાય પયૂા થમા)  
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યીક્ષા ે ચચાટ 

પ્રધાનમતં્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે વલાયે 11 લાગે કદલ્શીભાાં મોજાનાય યીક્ષા ે 
ચચાટ િામટક્રભભાાં દેળબયના નલદ્યાથીઓ, લારીઓ અને નળક્ષિો વાથે વાંલાદ િયળે. 

પ્રધાનભાંત્રી આ ક્રામટક્રભભાાં ફે શજાયથી લધ ુનલદ્યાથીઓને યીક્ષાનો તણાલ 
ઘર્ાિલા ભાગટદળટન આલા ઉયાાંત નલદ્યાથીઓના પ્રશ્નોના જલાફો આળે.  

ગમા લે જાડયઆુયીભાાં મોજામેરા યીક્ષા ે ચચાટ િામટક્રભભાાં પ્રધાનભાંત્રીએ 
વભમને મલૂ્મલાન ગણાલીને, મોગ્મ વ્મલસ્થાન દ્રાયા તેનો ભશત્તભ વદપ્રમોગ 
િયલાની ળીખ નલદ્યાથીઓને આી શતી 

આ િામટક્રભભાાં બાગ રેનાય દભણની કયમા બાંિાયીએ ોતાનો પ્રનતબાલ આ 
મજુફ આપ્મો શતો. 

(ફાઈર્) 

યીક્ષા ે ચચાટ/ યેકિમો 

એિ અગત્મની જાશયેાત 

આિાળલાણીનો વભાચાય નલબાગ આજે યાતે્ર પ્રવાકયત થનાયા 
વાપ્તાકશિ િામટક્રભ બ્લરિ સ્ીિભાાં યીક્ષા ે ચચાટ અંગે િામટક્રભ પ્રવાકયત 
િયળે. 

આજે યાતે્ર વાિા નલ લાગે પ્રવાયીત થનાય આ િામટક્રભ આ FM ગોલ્િ 
ચેનર તથા લધાયાની કપિલડવીઓ યથી વાાંબી ળિળો. 
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શ્રોતાઓ, િામટક્રભના પ્રવાયણ લખતે આિાળલાણીના સ્ટુકિઓભાાં 
ઉસ્સ્થત નનષ્ણાાંતોને પ્રશ્નો છૂી ળિળે. પ્રશ્નો છૂલા ભારે્ ર્ોર પી રે્રીપોન 
નાંફય છે.-1800-11-5767 

શ્રોતાઓ આ િામટક્રભ ડયઝુ ઓન એય એ તથા દૂયદળટનના DTH 
ચેનર ઉયથી ણ વાાંબી ળિળે 

અગત્મની જાશયેાત યૂી થઈ 

સયુત સ્ભાર્ટ  વીર્ી 
 

સયુત ળશયેને સ્ભાર્ટ  નવર્ી પ્રોજેક્ર્ના અભરીિયણભાાં શે્રષ્ઠ પ્રદળટન 
ફદર યાષ્રીમ િક્ષાનો યુસ્િાય જાશયે થમો 

સયુત, ફે પ્રોજેક્ર્ િલ્ચય એડિ ઇિોનોનભ િેરે્ગયી અને ભોબફબરર્ી એડિ 
રાડવોરે્ળન િેરે્ગકયભાાં  નલજેતા જાશયે થમા છે. 

કેન્દ્રીમ ગશૃ શનભાાણ અને ળશયેી ફાફતોના ભાંત્રારમ  દ્વાયા દેળના સ્ભાર્ા  
શવર્ીઓને પ્રોત્વાશન આલા ભારે્ ઇન્ન્દ્ડમન સ્ભાર્ા  શવર્ી એલોડા  આલાભાાં 
આલે છે . જે  અંતગાત લા 2019 ના એલાડા ભારે્  તભાભ સ્ભાર્ા  શવર્ી ાવેથી 
સળુાવન , માાલયણ, વાભાજજક - વાાંસ્કૃશતક અને આશથિક રયભાણો  , ળશયેી 
માાલયણ , ભોબફરીર્ી અને લાશનવ્મલશાય  , જ અને ગર્ય વ્મલસ્થા જેલી 
વાત અફાન થીભ શઠે પ્રોજેક્ર્નુાં નોશભનેળન ભાંગાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. આ 
તભાભ શથભભાાં સયુત સ્ભાર્ા  શવર્ી ડેલરોભેન્દ્ર્ બરશભરે્ડે નોશભનેળન કયુું શત ુાં. 

સ્ભાર્ા  શવર્ી શભળન શઠે સયુતને સ્ભાર્ા  શવર્ી પ્રોજેક્ર્ના શ્રેષ્ઠ પ્રદળાન 
ભારે્ શવર્ી એલોડા જાશયે કયલાભાાં આવ્મો છે. આ એલોડા આંધ્રપ્રદેળના 
મખુ્મભાંત્રી જગન ભોશન યેડ્ડી અને શાઉશવિંગ અને અફાન અપેવાના કેન્ન્દ્રમ ભાંત્રી 
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શયદીશવિંશ પયુી દ્વાયા  24 જાન્દ્યઆુયીએ શલળાખાટ્ટનભ ખાતે એનામત 
કયલાભાાં આલળ ે

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

ભોિાવા 

ભોિાવા દુષ્િભટ િેવભાાં યચામેરી એવઆઇર્ી દ્વાયા ગઈિારે સ્થ તાવ 
િયલાભાાં આલી શતી. ઉલ્રેખનીમ છે િે આ અંગે ગનુાળોધિ ળાાના 
િી.આઇ.જી. ગૌતભ યભાયના અધ્મક્ષદે વીર્ની યચના થઇ શતી. તેભણે 
ગઈિારે સ્થની મરુાિાત રીધી છે તેભણે વામયા ગાભની મરુાિાત રઇ 
અનધિાયીઓ વાથે વભગ્ર ફનાલની ભાકશતી ભેલી શતી. ગઇ ાાંચભી િાયીખે 
ફનેરી દુઘટર્ના િેવભાાં ોરીવે અત્માય સધુીભાાં ત્રણ આયોીઓની ધયિિ 
િયી છે. 

(ફાઈર્ પ્રકદનવિંશ જાિેજા) 

ખેરો  

ગલુાશાર્ીભાાં ચારી યશરેી ખેરો ઈન્ડિમા યભતોત્વલભાાં તયણ સ્ધાટભાાં 
યાજ્મની િલ્માણી વિવેનાએ ફીજો સલુણટ ચાંદ્રિ ભેવ્મો છે. 

િલ્માણીએ ગઈિારે 400 ભીર્ય ઈડિી.ભેિરેભાાં સલુણટ ચાંદ્રિ ભેવ્મો છે. 
અગાઉ તેણે 100 ભીર્ય બે્રિ સ્રોિ ઈલેડર્ભાાં ણ સલુણટ ચાંદ્રિ ભેવ્મો શતો. 

ફાઈર્ 

યાજમની, ભાના રે્રે 100 ભીર્ય ફેિ સ્રોિ ઈલેડર્ભાાં િાાંસ્મ અને 
દેલાાંળ યભાયે 400 ભીર્ય કિસ્ર્ાઈર સ્ધાટભાાં યજત ચાંદ્રિ ભેવ્મા છે. આ 
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વાથે યાજ્મની કુસ્તીફાજી ખળુી માદલે અંિય-17 ગલ્વટ િેરે્ગયીભાાં 57 
કિરોગ્રાભ લમજૂથ લગટભાાં િાાંસ્મ ચાંદ્રિ ભેવ્મો છે. 

આ વાથે યાજમની, ખો-ખો અંિય 17 િેરે્ગયીભાાં છોિયીઓની ર્ીભે િાાંસ્મ 
તો છોિયાઓની ર્ીભે યજત ચાંદ્રિ ભેવ્મો છે. 

આ ઉયાાંત યાજમની રે્નનવ ખેરાિી લૈદેશી ચૌધયી અંિય 21 ગલ્વટ 
નવિંગલ્વ સ્ધાટની વેભી પાઈનરભાાં ભશાયાષ્રની ભાકશભા માદલને શયાલી 
પાઈનરભાાં શોંચી છે 

યણજી 

યણજી રોપી ભેચોભાાં ગઈિારે ગજુયાતે ાંજાફ વાભે 277, વૌયાષ્રએ 
ભધ્મપ્રદેળ વાભે  295 યન તો કશભાચરે ફયોિા વાભે 314 યન િમાટ છે. 

લરવાિભાાં ચારી યશરેી યણજી ભેચભાાં ગજુયાતે ર્ોવ જીતી ફેકર્િંગ વાંદ 
િયતા બાગલટ ભેયાઈના 130 યનની ભદદથી શરેા કદલવની યભતના અંતે 
નલ નલિેરે્ 277 યન િમાટ છે. 

ધયભળારાભાાં યભાઈ યશરેી યણજી ભેચભાાં કશભાચરે ગઈિારે પ્રથભ 
કદલવે ભજબતૂ પ્રાયાંબ િયતા ફયોિા વાભે ાાંચ નલિેરે્ 314 યન િમાટ શતા. 

ઈડદોયભાાં યભાઈ યશરેી યણજી ભેચના પ્રથભ કદલવે ગઈિારે વૌયાષ્રના 
ળેલ્િન જેક્વનના ળાનદાય 143 યન વાથે વૌયાષ્રે, 8 નલિેરે્ 295 યન િમાટ છે. 
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શલાભાન 

યાજમબયભાાં ઠાંિીનુાં પયી લેલુાં ભોજુ મથાલત યહ્ુાં છે. અને યાજમના ાાંચ 
ળશયેોભાાં તાભાન 10 કિગ્રીથી ઓછાં નોંધાયુાં છે. 

વૌથી ઓછાં તાભાન નબરમાભાાં 4.6 કિગ્રી નોંધાયુાં છે. આ વાથે િેળોદભાાં 8.2, 
ભજૂભાાં 9.0, યાજિોર્ભાાં 9.2, ગાાંધીનગયભાાં 9.0, સયેુડદ્રનગય અને અભયેરીભાાં 10.0 
િાંિરા એયોર્ટભાાં 10.7, ભહુલાભાાં 10.5 કિગ્રી વેલ્વીમવ તાભાન નોંધાયુાં છે,આ 
નવલામ અડમત્ર ઠાંિીનો ાયો વાધાયણ યહ્યો શતો. આગાભી 24 િરાિભાાં યાજમભાાં 
ઠાંિીભાાં પેયપાય થલાની વાંબાલના નશીલત છે. જોિે 22-23 જાડયઆુયીએ રઘતુ્તભ 
તાભાનભાાં 3થી 4 કિગ્રીનો ઘર્ાિો થલાની વાંબાલના વાથે ઠાંિીભાાં લધાયો થલાની 
આગાશી શલાભાન ખાતેએ િયી છે. 

ફ્રાલય ળો 

અભદાલાદ કયલયિડર્ ખાતે ચારી યશરેો ફ્રાલય ળો ફે કદલવ ભારે્ 
રાંફાલામો છે. 

ઉલ્રેખનીમ છે િે 5 જાડયઆુયીથી ળરૂ થમેરા ફ્રાલય ળોને ભેરા 
ફશોા પ્રનતવાદને જોતા લશીલર્ીતાંત્ર દ્રાયા તેને લધ ુફે કદલવ ભારે્ 
રાંફાલલાનો નનણટમ રીધો છે. છેલ્રા 14 કદલવભાાં 8 રાખથી લધ ુ
મરુાિાતીઓએ પરાલય ળોની મરુાિાત રીધી છે. રોિો દ્રાયા ભેરા આ 
અભતૂલૂટ પ્રનતવાદના ગરે મ્યનુનનવર િનભળનયે ફ્રાલય ળો આજે અને 
ગઈિારે એભ લધ ુફે કદલવ ચાલ ુયાખલાનો નનણટમ િમો છે. આ ફાંને્ન કદલવે 
ભકશરા-ફાિો અને લકિરોને નલનામલૂ્મો પ્રલેળ અાળે. 
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અભયેરી વી વી ર્ી લી 

અભયેરી જજલ્રાભાાં વીવીર્ીલી કભાન્દ્ડ કાંટ્રોર વેન્દ્ર્યનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં 

આવ્મો છે. અભાયા પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે શલશ્વાવ પ્રોજેકર્ અંતગાત જીલ્રાભાાં 

અરગ-અરગ એન્દ્ટ્રી તથા એકઝીર્ ોઈન્દ્ર્ તથા ભશત્લના સ્થો ભીને કુર-

૩ય રોકેળનો ય ય૧૪ જેર્રા કેભેયા રગાલામા છે. એવી કચેયી ખાતે તૈમાય 

કયામેરા વીવીર્ીલી કન્દ્ટ્રોર રૂભભાાં ોરીવ દ્વાયા ય૪ કરાક  વીવીર્ીલી કેભેયાનુાં 

સુયલીઝન કયલાભાાં આલળ.ે . 

  આ ઉયાાંત અભયેરી જજલ્રા ખાતે વાઈફય આશ્વળત પ્રોજેકર્ ળરૂ 

કયલાભાાં આવ્મો છે. આ પ્રોજેક્ર્ શઠે જજલ્રાના નાગયીકો વાથે થતાાં વામફય 

ક્રાઈભનો ત્લયીત શનકાર કયલાભાાં આલળે અને શલશ્વાવ પ્રોજેકર્ દ્વાયા ગનુાઓને 

અર્કાલી ળકાળે. 

            અભયેરી ઈન્દ્ચાર્જ ોરીવ અશધક્ષકની શાજયીભાાં તથા નામફ ોરીવ 

અશધક્ષકના ભાગાદળાન શઠે આ પ્રોજેક્ર્નો શબુાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો . આ 

પ્રોજેકર્ ભારે્ એક ીઆઈ, ૩ ીએવઆઈ, ૧ એએવઆઈ તથા ૯ જેર્રા 

ોરીવ કોન્દ્સ્રે્ફર પયજ ફજાલળ ે 

 

 

 


