પ્રવાય બાયતી
પ્રાદે શળક વભાચાય શલબાગ, અભદાલાદ
તાયીખ : 04-12-2021

ફોયે : 2.20pm to 2.25pm

લાય : ળશનલાય

ુ ેશ ગપ્ુ તા લાાંચે છે .
આકાળલાણી અભદાલાદ, લડોદયા....પ્રાદે શળક વભાચાય સક

(ન્ય ૂઝ બ્રેક – આ પ્રાદે શળક વભાચાય આ આકાળલાણી અભદાલાદ – લડોદયા યથી વાાંબી યહ્યા છો)
(વભાચાયને અંતે – આકાળલાણી – અભદાલાદ – લડોદયા કેન્ર યથી વભાચાય  ૂયા થમા)

ગ્રામ પંચાયત ચટ
ં ૂ ણી
યાજ્મની 10 શજાય 879 ગ્રાભ ાંચામતોભાાં વયાંચની તથા અંદાજે
89 શજાય 702 લોડોભાાં વભ્મોની આગાભી 19ભી ડડવેમ્ફયે મોજાનાયી
ચટણી
ાં ૂ
ભાટે ઉભેદલાયીત્ર બયલાનો આજે છે લ્રો ડદલવ છે . છઠ્ઠી ડડવેમ્ફયે
ઉભેદલાયી ત્રોની ચકાવણી થળે. ઉભેદલાયીત્રો ાછા ખેંચલાની છે લ્રી
તાયીખ 7ભી ડડવેમ્ફય છે .
ગ્રાભ ાંચામતોની આ ચટણી
ાં ૂ
ભતત્રો દ્વાયા મોજાનાય છે . 19ભી
ડડવેમ્ફયે વલાયના 7થી વાાંજના 6 લાગ્મા સુધી ભતદાન થળે અને 21ભી
ડડવેમ્ફયે ભતગણતયી

શાથ ધયાળે.

તે ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા

કભમચાયીઓને તારીભ આલાભાાં આલી યશી છે .
અભાયા ફોટાદ જજલ્રાના પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે
જીલ્રાભાાં ચાય તાલુકાની ૧૩૮
ેટાચુટણી
ાં
એટરે કુર ૧૫૯

ગ્રાભ ાંચામતની ચુટણી
ાં

,

ફોટાદ

અને ૨૧

ચામતની ચુટણી
ાં
થલાની છે જે ભાટે

અત્માય સુધી ૯૧ વયાંચ અને ૧૧૨૪ વભ્મોના પોભમ બયાઈ ચુક્યા છે .
અયલલ્રી જજલ્રાભાાં ગ્રાભાંચામતની ચટણીને
ાં ૂ
રઇ કરેક્ટયની
અધ્મક્ષતાભાાં પ્રેવ કોન્પયન્વનુ ાં આમોજન કયલાભાાં આવયુ.ાં જજલ્રાભાાં 694
ભતદાન ભથકો નક્કી કયલાભાાં આવમા છે .
--------------------

ુ યમંત્રી ય ૂથ પાાામેન્ટ
મખ્
મુખ્મભાંત્રી ભુેન્ર ટે રે આજે ગાાંધીનગયભાાં કણામ લતી યુશનલશવિટી
ખાતે ય ૂથ ારામ ભેન્ટ ઓપ ઈન્ન્ડમા કામમક્રભનુ ાં ઉદ્ઘાટન કયુ.ું આ તકે

પ્રાવાંગગક વાંફોધનભા , મુખ્મભાંત્રી ભુેન્ર ટે રે યુલાનોને

નલા બાયતના

શનભામ ણભાાં વડક્રમ મોગદાન આલા અનુયોધ કમો.

( ફાઇટ-મુખ્મભાંત્રી )
શલદ્યાથી વમુદામ વાંવદની કામમલાશીને વભજી ળકે તથા યાષ્ટ્રીમ
ભશત્ત્લના શલમો યની ચચામ અને વાંલાદભાાં બાગ રઈ ળકે તે ભાટે આ
ફે ડદલવીમ ‘ય ૂથ ારામ ભેન્ટ ઑપ ઇન્ન્ડમાનુ ાં આમોજન કયલાભાાં આવયુ ાં છે .
મુખ્મભાંત્રી ઉયાાંત

,

આ કામમક્રભભાાં બાજા પ્રદે ળ પ્રમુખ

વી.આય.ાટીર, બાયત વયકાયના વાંવદીમ ફાફતોના યાજ્મકક્ષાના ભાંત્રી
અર્ુ મન યાભ ભેઘલાર, આદ્યાજત્ભક ગુરુ અને BAPSના જ્ઞાનલત્વર સ્લાભીએ
યુલાનોને વાંફોધન કયુું શત.ુાં આ કામમક્રભભાાં શલદ્યાથીઓ, ભાંત્રીઓ, યાજકીમ
અગ્રણીઓ, જાશેયનીશતના શનષ્ટ્ણાતો યાષ્ટ્રીમ ભશત્ત્લના શલમો યની
ગશન ચચામ અને વાંલાદભાાં બાગ રીધો. છે .
--------------------

ઓગરમ્મ્ક્વભાાં બાયત ભાટે ગોલ્ડ ભેડર જીતીને ઇશતશાવ વર્જનાય
ખેરાડી નીયજ ચોયા આજે અભદાલાદભાાં વાંસ્કાયધાભની મુરાકાત રેળે ,
અને ખેરાડીઓભાાં વાંત ુગરત બોજન, પીટનેવ, અને યભતો પ્રત્મે જાગૃતતા
પેરાલલા પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્ર્ન ભોદીએ સ ૂચલેરા શભળનનો પ્રાયાં બ કયળે.
પ્રધાનભાંત્રી શ્રી નયે ન્ર ભોદીના અનુયોધ ય મોજાનાયા આ
કામમક્રભભાાં યાજમની ૭૫ સ્કુરના ૨૫૦ થી લધુ શલદ્યાથીઓ બાગ રેળે.
જેભાાંથી વાંદ કયામેરા શલદ્યાથીઓ વાથે નીયજ ચોયા લાતામરા કયળે.

વાંસ્કાયધાભ ળૈક્ષગણક વાંકુરના શનમાભક શ્રી ડશયે ન યીખે જણાવયુ ાં કે
યુલા ખેરાડીઓ અને શલદ્યાથીઓ વાથેના આ લાતામ રાભાાં નીયજ ચોયા
વાંત ુગરત આશાયના ભશત્લ અને યભતગભત અંગેના ોતાના અનુબલો
જણાલળે.
ઉલ્રેખનીમ છે કે

બારા પેંકના આ સ્ટાય ખેરાડીએ એથ્રેડટક્વભાાં

બાયતને પ્રથભ સુલણમ ચાંરક જીતલાનુ ાં ફહભ
ુ ાન અાવયુ ાં છે .
--------------------

આણંદ કૃષષ યષુ િવષસિટી
આઇ.વી.એ.આય. યે ન્કીંગભાાં બાયતબયની કૃશ યુશનલશવિટીભાાં આણાંદ
કૃશ યુશનલશવિટીએ

૨૦મુ ાં સ્થાન ભેવયુ ાં

છે . જ્માયે

અનુવધ
ાં ાન યીદ-આઇવીએઆય દ્વાયા યાષ્ટ્રીમકક્ષાની

બાયતીમ કૃશ
વશભતીની યચના

કયી કૃશ યુશનલશવિટીઓના શલશલધ ભાદાં ડો જેલા કે શળક્ષણની ગુણલત્તા
નલીનતભ વાંળોધનો તેભજ કૃશ શલસ્તયણ ક્ષેત્રે થમેર પ્રગશતના

,

આધાયે

યે ન્ન્કિંગ આલાભાાં આવયુ ાં છે .
કૃશ શળક્ષણ ક્ષેત્રે યુશનલશવિટીભાાં શલદ્યાથીઓની વાંખ્મા , શલદ્યાથીઓ દ્વાયા
યાષ્ટ્રીમકક્ષાની શલશલધ સ્ધામત્ભક યીક્ષાઓભાાં કયલાભાાં આલેર પ્રદળમન ,
શળક્ષકોની ગુણલત્તા અને ભશત્તભ ઉાધી , પ્રકાશળત ડયવચમ ેય , ેટન્ટ,
નાણાાંકીમ વમલસ્થાન , શલદ્યાથીઓ દ્વાયા રામબ્રેયીનો કામમક્ષભ ઉમોગ
ૂ રક્ષી શલસ્તયણની શલશલધ પ્રવ ૃશતઓના ર્ુદા ર્ુદા ભાદાં ડો
તેભજ ખેડત
મુજફ યે ન્ન્કિંગ પ્રડક્રમા શાથ ધયલાભાાં આલે છે . ગત લમ દયમ્માન

આણાંદ

કૃશ યુશનલશવિટીએ કોયોનાની લૈશિક ભશાભાયીના કયા વભમભાાં ણ ખ ૂફ
વારુાં પ્રદળમન કયુમ છે .
આઇવીએઆય યે ન્ન્કિંગભાાં યાષ્ટ્રીમકક્ષાએ ગુજયાત યાજમભાાં આલેરી
કૃશ યુશનલશવિટી ૈકી આણાંદ કૃશ યુશનલશવિટીએ

૨૦મુ,ાં નલવાયી કૃશ

યુશનલશવિટીએ ૩૧મુ ાં , ર્ૂનાગઢ કૃશ યુશનલશવિટીએ ૪૦મુ ાં ,વયદાય કૃશનગય
દાાંતીલાડા કૃશ યુશનલશવિટીએ ૬૦મુ ાં અને કાભધેન ુ યુશનલશવિટીએ ૬૭મુ ાં
સ્થાન ભેવયુ ાં છે .
-----------------

દ્વારકા-બોટ
બાયતીમ કોસ્ટ ગાડમ દ્વાયા કડલાભાાં આલેરી ફે ાડકસ્તાની

ફોટ

અને ૧૮ ઈવભોને ઓખા રાલલાભાાં આવમા.
અભાયા પ્રશતશનશધ જણાલે છે કે

, તભાભ ખરાવીઓના કોશલડ

ટેસ્ટ

કયલાભાાં આલળે ત્માય ફાદ ભયીન ોરીવ કોસ્ટ ગાડમ નેલી વડશત શલશલધ
એજન્વીઓ દ્વાયા તાવ શાથ ધયલાભાાં આલળે.
ઉલ્રેખનીમ છે કે ગઇકારે બાયતીમ તટયક્ષક દે ફે ફોટ વડશત 18
ાડકસ્તાની ભાછીભાયોની બાયતીમ જવીભાભાાંથી ધયકડ કયી શતી.
--------------------

