
 

પ્રસાર ભારતી 
નેન સમાચાર વળભાગ, આકાળાણી, અમદાળાદ 

 
તારીખ : 21-10-2019      બપોરે : 1.20 થી 1.30 
ળાર : સોમળાર 

આકાળાણી સમાચાર બકુા પરમાર ળાાંચે છે. 
                  ----------------------- 
 ભશાયાષ્ટ્ર અને શરયમાણા વલધાનવબાની ચ  ૂંટણી ભાટે 
ભતદાન થઇ યહ્યૂં છે.  
 રોકવબાની  ફે અને વલધાનવબાની 51 ફેઠકોની 
ેટાચ  ૂંટણી ણ  આજે મોજાઇ છે.  
 બાયતીમ વેનાના જલાનોએ ારકસ્તાન શસ્તકના 
કાશ્ભીયભાૂં આલેરા 3 આતૂંકલાદી વળબફયોનો ખાત્ભો કમો 
છે, જેભાૂં 10 ારકસ્તાની  વૈવનકો અને 10 આતૂંકલાદીઓ 
ઠાય થમા છે. . 
 ઉત્તય-  લવ ચોભાસય વરિમ થતા કેય અને રક્ષદ્વિભાૂં બાયે 
લયવાદની એરટવ જાશયે કયલાભાૂં આલી.  

 
(ન્યઝૂ બ્રેક – આ પ્રાદેવક સમાચાર આપ આકાળાણી અમદાળાદ – ળડોદરા પરથી સાાંભલી રહ્યા છો)  

(સમાચારને અંતે – આકાળાણી – અમદાળાદ – ળડોદરા કેન્ર પરથી  સમાચાર પરૂા થયા)  



 

REV HARYANA/MAHA-POLL PERCENTAGE 

 
શરયમાણાભાૂં  વલાયે ોણા ફાય લાગ્મા સયધીભાૂં 22.40 ટકા ભતદાન 

થયયૂં શત યૂં. ભશાયાષ્ટ્રભાૂં ફોય સયધીભાૂં 12 ટકાથી લધય ભતદાન નોંધાયયૂં શત યૂં.  

 

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

HARYANA-CM VOTE 
 
શરયમાણાના મયખ્મભૂંત્રી ભનોશયરારે કયનાર વલધાનવબા ભતવલસ્તાયભાૂં 

પે્રભનગય ખાતે આલેરી વયકાયી ઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક ળાાભાૂં ભતદાન કયયું 
છે. તેઓ ભતદાયોને માવલયણ યક્ષણનો વૂંદેળો આલા ભતદાન ભથકે 
વામકર ઉય શોંચ્મા શતા. ત્માયફાદ ત્રકાયો વાથેની લાતચીતભાૂં 
મયખ્મભૂંત્રીને શરયમાણાભાૂં બાજનો વલજમ થળે તેલો વલશ્વાવ વ્મક્ત કમો શતો. 

 

 

 

MAHA-POLLING PERCENTAGE 
 
ભશાયાષ્ટ્ર વલધાનવબાની 288 ફેઠકો ભાટે શાર ભતદાન ચારી યહ્યૂં છે 

પ્રથભ ફે કરાકભાૂં મયૂંફઇભાૂં 7 થી 9 ટકા ભતદાન થયયૂં શત યૂં. એન.વી.ી.ના 
લડા ળયદ લાયે મયૂંફઇના ત્રાડદેલ વલસ્તાયભાૂં ભતદાન કયયું શત યૂં. મયૂંફઇભાૂં 
ળરૂઆતભાૂં ભતદાન કયનાયાઓભાૂં ક્ષના નેતા આળી ળેરાય, વળલવેનાના 
યવલન્દ્ર લાઇકય, અબબનેતા આભીયખાન લગેયેનો વભાલેળ થામ છે.  



 

આજે વલાયે મયૂંફઇના કેટરાક વલસ્તાયભાૂં શલો લયવાદ થમો શોલા 
છતાૂં લરયષ્ટ્ઠ નાગરયકો અને પ્રથભલાય ભતદાન કયનાય યયલાઓ ભતદાન 
ભથકે શોંચ્મા શતા. 

 

 

MAHARASHTRA CM-VOTE 
 
ભશાયાષ્ટ્રના મયખ્મભૂંત્રી દેલેન્દ્ર પડણલીવે વિભ નાગયયનાૂં એક બયથભાૂં 

ભતદાન કયયું અને રોકોને ણ ભતદાન કયલા અીર કયી શતી. તેભની વાથે  
તેભના ત્ની અને ભાતાએ ણ ભતદાન કયયું શત યૂં. શ્રી પડણલીવ નાગયય 
દબક્ષણ-વિભ વલધાનવબા ફેઠક ઉયથી 5ભી લખત ચ  ૂંટણી રડી યહ્યા છે. 
કોંગે્રવના ડો.આવળ દેળમયખ તેભની વાથે ચ  ૂંટણી રડી યહ્યા છે. કેન્દ્ન્દ્રમભૂંત્રી 
નીવતન ગડકયી, તવભરનાડયના યાજ્માર ફનલાયીરાર યયોરશત, 
આય.એવ.એવ.નાૂં લડા ડો. ભોશન બાગલતે ણ નાગયયના તેભના 
ભતદાયકે્ષત્રભાૂં ભતદાન કયયું શત યૂં.  

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

PM-APPEAL 
 
પ્રધાનભૂંત્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ આજે મોજાઇ યશરેી ફે યાજ્મોની 

વલધાનવબાઓની ચ  ૂંટણી અને કેટરીક ફેઠકોની ેટાચ  ૂંટણીભાૂં ભોટી વૂંખ્માભાૂં 
ભતદાન કયલા ભતદાયોને અીર કયી છે. રટલટય ઉય આેરા વૂંદેળાભાૂં 
પ્રધાનભૂંત્રીએ આળા વ્મક્ત કયી છે યયલાનો આજે ભોટી વૂંખ્માભાૂં ભતદાન 
કયળ.ે 

 

 

BYPOLLS 



 

 
રોકવબાની ફે અને 17 યાજમોની વલધાનવબાઓની 51 ફેઠકોની 

ેટાચ  ૂંટણીભાૂં આજે ભતદાન થઇ યહ્યૂં છે. 

રોકવબાની બફશાયની વભસ્તીયય તથા ભશાયાષ્ટ્રની વાતાયા ફેઠકની 
ેટાચ  ૂંટણી મોજાઇ યશી છે. એલી જ યીતે યાજ્મ વલધાનવબાઓની જે 51 
ફેઠકોની ેટાચ  ૂંટણી આજે છે, તેભાૂં ઉત્તયપ્રદેળની 11, ગયજયાતની – 6, કેય 
તથા બફશાયની 5 – 5, વવક્કીભની – 3, ૂંજાફ અને આવાભની દયેકની 4, 
તભીરનાડય, યાજસ્થાન, તેરૂંગણા, ભધ્મપ્રદેળ, છત્તીવગઢ, ભેઘારમ, યદય ચેયી 
અને અરયણાચર પ્રદેળની 1 – 1 ફેઠકોનો વભાલેળ થામ છે. 

બફશાયભાૂં રોકવબાની વભસ્તીયય અને વલધાનવબાની ાૂંચ ફેઠકોની 
ેટાચ  ૂંટણી વરાભતીની વઘન વ્મલસ્થા લચ્ચે મોજાઇ યશી છે. વલધાનવબાની 
રકળનગૂંજ, દયૌન્દ્ડા, ફેરશય, નાથનગય અને વીભયી બક્ક્તમાયયય ફેઠકો 
ઉય 32 રાખથી લધય ભતદાયો 51 ઉભેદલાયોનયૂં યાજકીમ બાવલ આજે નક્કી 
કયળ.ે 

કેયભાૂં ણ અરૂય, એનાવકયરભ વરશત ાૂંચ વલધાનવબા ફેઠકોની 
ેટાચ  ૂંટણી આજે મોજાઇ યશી છે. અશીં વાડા 9 રાખથી લધય ભતદાયો 35 
ઉભેદલાયોનયૂં બાવલ નક્કી કયળે.  

તેરૂંગણાની હયજયયનગય વલધાનવબા ફેઠક ઉય ફે રાખ 36 શજાયથી 
લધય ભતદાયો ભતાવધકાય ધયાલે છે. અશીં 28 ઉભેદલાયોએ ચ  ૂંટણીજ ૂંગભાૂં 
ઝૂકાવ્યયૂં છે. 

 

 

ADD BYPOLLS 
 



 

ભેઘારમભાૂં ળેરા વલધાનવબા ફેઠક ઉય ભતદાન થઇ યહ્યૂં છે. આ 
ફેઠક ઉય બાજના જોશયઆ લયજયી અને યય.ડી.ી.ના ફરજૈદ લચ્ચે 
મયકાફરો છે અને આ ભતવલસ્તાયભાૂં 29 શજાય 582 ભતદાયો ભતાવધકાય 
ધયાલે છે.  

અરૂણાચર પ્રદેળભાૂં ખોનવા વલધાનવબા ફેઠકની ેટાચ  ૂંટણીભાૂં 
વલાયના વાત લાગ્માથી ળરૂ થમેર ભતદાન ફોયના 2 લાગ્મા સયધી ચારળે. 
આ ફેઠક ઉય ફે અક્ષ ઉભેદલાયો લચ્ચે વીધો મયકાફરો છે.  

ગયજયાતભાૂં વલધાનવબાની યાધનયય, થયાદ, ખેયાલય, ફામડ, 
અભયાઇલાડી અને લયણાલાડા આ - 6 ફેઠકો ઉય ઉબા યશરેા 42 
ઉભેદલાયોનાૂં યાજકીમ બાવલ ભતદાયો વનધાવયીત કયળે. અશીં વત્તાધાયી બાજ 
અને વલક્ષ કોંગે્રવના ઉભેદલાયો લચ્ચે વીધો મયકાફરો છે. ચ  ૂંટણીૂંચે કયર 1 
શજાય 781 ભતદાન ભથકો ઉબા કમાવ છે.  

ેટાચ  ૂંટણીની ભતગણતયી 24ભી ઓક્ટોફયે શાથ ધયાળે. 

 
 

ASSAM-BYPOLL PERCENTAGE 
 
આવાભ વલધાનવબાની ચાય ફેઠકોની મોજાઇ યશરેી ચ  ૂંટણીભાૂં 

અત્માયસયધી 12 ટકા ભતદાન થમાના અશલેાર છે. ચાય ફેઠકો ઉય 20 
ઉભેદલાયોએ ચ  ૂંટણી જ ૂંગભાૂં ઝુકાવ્યયૂં છે. આજના ભતદાનભાૂં 6 રાખ 79 શજાય 
ભતદાયો ભતદાનનો અવધકાય ધયાલે છે. તેભના ભાટે 830 ભતદાન ભથકો 
ઉબા કયામા છે. 

 

 

JK-ARMY 



 

 
બાયતીમ વેનાના જલાનોએ ારકસ્તાન શસ્તકના કાશ્ભીયભાૂં આલેરા 

ત્રણ આતૂંકલાદી વળબફયોનો ખાત્ભો કમો છે અને 10 ારકસ્તાની વૈવનકો અને 
દવ આતૂંકલાદીઓને ઠાય કમાવ છે. ારકસ્તાની દોએ કોઈણ ઉશ્કેયણી 
વલના કયેરા ગોીફાયના જલાફભાૂં બાયતીમ વેનાએ ગઈકારે વનરભ ખીણ 
વલસ્તાયભાૂં ારકસ્તાન શસ્તકના કાશ્ભીયભાૂં આલેરા ચાય આતૂંકલાદી વળબફયો 
ઉય બાયે તોભાયો કમો શતો. વેનાની આ કામવલાશીભાૂં 10 આતૂંકલાદીઓ 
ણ ઠાય થમા છે. રશ્કયના લડા જનયર બફવન યાલતે જણાવ્યયૂં છે કે, 
લાસ્તવલક વનમૂંત્રણ યેખાની વાભેની ફાજયએ આલેરા આતૂંકલાદીઓ ભાટેની 
ભાખાકીમ સયવલધાને ઘણયૂં ન યકળાન થયયૂં છે. તેભણે જણાવ્યયૂં શત યૂં કે દો િાયા 
નષ્ટ્ટ કયલાભાૂં આલેરા આતૂંકી વળબફયો એથમયક્કભ, કયૂંડર, ળાશી, જયયા અને 
રીા ખીણભાૂં ક્સ્થત છે. 

 

 

PM -POLICE DAY 
 
પ્રધાનભૂંત્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ આજે ોરીવ વૂંબાયણા રદલવ વનવભતે્ત 

નોંધાત્ર કાભગીયી કયનાય ોરીવ જલાનોને અબબનૂંદન આપ્મા છે. અને 
પયજ ફજાલતી લખતે ળશીદ થમેરા ોરીવ જલાનોને લૂંદન કમાવ છે. રટલટય 
ઉય આેરા વૂંદેળાભાૂં પ્રધાનભૂંત્રીએ જણાવ્યયૂં છે કે, વનષ્ટ્ઠા  લવક પયજ 
ફજાલનાય ોરીવ જલાનો અન્દ્મ ભાટે પે્રયણાસ્ત્રોત ફન્દ્મા છે. શ્રી ભોદીએ કહ્યૂં 
કે, ગમા લે યાષ્ટ્રીમ ોરીવ સ્મવૃતસ્થનયૂં રોકાવણ કયાયયૂં શત યૂં આ 
સ્મવૃતસ્થ રોકોને પે્રયણા આે છે. 

 

 

REV SHAH - POLICE COMMERATION DAY 
 



 

ગશૃભૂંત્રી અવભત ળાશ ેકહ્યૂં છે કે  ોરીવ કભવચાયીઓ   યી 
કતવવ્મવનષ્ટ્ઠાથી  તેભની જલાફદાયી વનબાલી યહ્યા  શોલાથી દેળ પ્રગવત કયી 
યહ્યો છે. તેઓ આજે રદલ્શીના યાષ્ટ્રીમ ોરીવ સ્ભાયક ખાતે ોરીવ સ્મવૃત 
રદલવ વનવભતે્ત ળશીદ ોરીવ કભીઓને શ્રદ્ાૂંજબર આપ્મા ફાદ વૂંફોધન કયી 
યહ્યા શતા.  

આ પ્રવૂંગે તેભણે કહ્યૂં શત યૂં કે ોરીવ કભીઓના કાભ ભાટે મોગ્મ 
લાતાલયણ, આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વૂંફૂંવધત પ્રશ્નોના વનયાકયણ ભાટે 
વયકાય વભમે-વભમે મોગ્મ ગરાૂં રેળે. તેભણે કહ્યૂં શત યૂં કે ોરીવ ળાનદાય 
કામવ કયી યશી છે. કાયણ કે 1 રાખ નાગરયકો લચ્ચે 222 ોરીવ કભીઓ શોલા 
જોઇએ. તેની વાભે પક્ત 144 ોરીવ કભીઓ છે, અને રગબગ 90 ટકા 
ોરીવકભીઓ 12 કરાકથી ણ લધાયે વભમ સયધી કતવવ્મારન કયે છે. 
તેભણે કહ્યૂં શત યૂં કે, અત્માય સયધી 35 શજાયથી લધય ોરીવ કભીઓ ોતાની 
પયજ દયવભમાન ળશીદ થમા છે.  

21 ઓક્ટોફય 1959નાૂં રદલવે રદાખના શોટ ક્સ્પ્રિંગ્વભાૂં બચની દો િાયા 
કયામેરા હયભરાભાૂં ળશીદ થમેરા ોરીવ કભીઓની માદભાૂં દય લે આજના 
રદલવે ોરીવ સ્મવૃત રદલવ ભનાલલાભાૂં આલે છે.  

                          ------ 
 

 

BJP-RAM MADHAV 
 
બાજના યાષ્ટ્રીમ ભશાભૂંત્રી યાભ ભાધલે આકે્ષ કમો છે કે, 

અટકામતભાૂં યખામેરા મયખ્મ પ્રલાશના નેતાઓ રોકોને બાયત વલરૂદ્ શથીમાયો 
ઉાડલા ઉશ્કેયી યહ્યા છે. 



 

શ્રીનગયભાૂં ક્ષના વૂંભેરનભાૂં ફોરતા શ્રી યાભ ભાધલે વૂંફૂંધીત 
નેતાઓને સ્થાવનકો ભાટે યોજગાય વરશત જાશયે રશતના મયદે્દ યાજકાયણ કયલાની 
ળીખ આી શતી. 

તેભણે કહ્યૂં કે, કાશ્ભીય ળાૂંવત અને વલકાવના ૂંથે આગ લધી યહ્યૂં છે 
અને જે રોકો આ કામવભાૂં અલયોધરૂ ફનલાનો પ્રમાવ કયળે તેભની વાભે 
કડક શાથે કામવલાશી કયાળે. 

તેભણે કહ્યૂં શત યૂં કે, રયક્સ્થવતભાૂં સ યધાયો થતા યાજકીમ કામવલાશી ળરૂ 
કયલાભાૂં આલળ.ે તેભણે જણાવ્યયૂં શત યૂં કે, જે કૂંઇણ કયલાભાૂં આવ્યયૂં છે તે 
રોકો ભાટે કયલાભાૂં આવ્યયૂં છે અને આ શરેા જે થઇ યહ્યૂં શત યૂં તે કેટરાૂંક 
રયલાય અને નેતાઓ ભાટે થઇ યહ્યૂં શત યૂં. કરભ 370 યદ થમા ફાદ ખીણ 
પ્રદેળભાૂં બાજના લરયષ્ટ્ઠ દાવધકાયી િાયા કયલાભાૂં આલેલયૂં આ શલે ય 
વૂંફોધન શત યૂં. 

 

 

 

PM-JOKO WIDODO 
 
પ્રધાનભૂંત્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ ફીજી મયદતભાૂં ળાવનની કાભગીયી ળરૂ 

કયનાય ઇન્દ્ડોનેવળમાના યાષ્ટ્રપ્રમયખ જોકો લીડોડોને અબબનૂંદન ાઠવ્મા છે. 
રટલટય ઉય આેરા વૂંદેળાભાૂં પ્રધાનભૂંત્રીએ વલશ્વાવ વ્મક્ત કમો છે કે, શ્રી 
લીડોડોના નેતતૃ્લ શઠે બાયત અને ઇન્દ્ડોનેવળમા લચ્ચેની ભૈત્રી અને વશકાય 
લધય સયરઢ ફનળ.ે 

 

 

KERALA RAINS 
 



 

ઉત્તય-  લવ ચોભાસયૂં વિીમ થતાૂં કેયભાૂં આગાભી ચાય રદલવ સયધી 
લયવાદ થલાની વૂંબાલના છે. કેય અને રક્ષદ્વિભાૂં ઘણા વલસ્તાયોભાૂં બાયે 
લયવાદ થતાૂં વતરૂઅનૂંતયયભ વરશત આઠ જજલ્રાઓભાૂં ઓયેન્દ્જ એરટવ જાયી 
કયાયયૂં છે.  

શલાભાન વલબાગના જણાવ્મા મયજફ કેયના દરયમાકાૂંઠે લનની ગવત 
ચારીવથી 55 રકરોભીટય પ્રવતકરાક યશલેાની વૂંબાલના છે અને ભાછીભાયો 
દરયમો નશીં ખેડલાની સ  ચના અાઇ છે. 

 

 

ARMY COMMANDER-SIACHEN VISIT 
 
ઉત્તયી કભાનનાૂં જનયર ઓપીવય કભાન્દ્ડીંગ ઇન ચીપ રેપટનન્દ્ટ 

જનયર યણલીય વીંઘે ગઇકારે વવમાચીન ગ્રેવળમયની મયરાકાત રીધી શતી. 
તેભની વાથે જનયર ઓરપવય કભાન્દ્ડીંગ પામય એન્દ્ડ પરયયી િોપ્વ, રેપટનન્દ્ટ 
જનયર શયીન્દ્દય વવિંઘ ણ જોડામા શતા. રેપટનન્દ્ટ જનયર યણલીય વવિંઘે 
ોતાના વભવણ અને રઢતા ભાટે વેકટયભાૂં તૈનાત વૈવનકોની પ્રળૂંવા કયતા 
કહ્યૂં શત યૂં કે, દેળને વવમાચીન લોરયમવવની લીયતા અને ફબરદાન ભાટે ગલવ છે.  

 

 

SC-BAGHEL 
 
વલોચ્ચ અદારતે છત્તીવગઢના મયખ્મભૂંત્રી અને કોંગે્રવના લરયષ્ટ્ઠ નેતા 

ભ  ેળ ફાધેર જેભાૂં આયોી છે તેલી કવથત જાતીમ ગેયલતવન લાી વીડી 
કેવની સયનાલણી ઉય ભનાઇહયકભ પયભાવ્મો છે. મયખ્મ ન્દ્મામમ  વતિ યૂંજન 
ગોગોઇના લડણ શઠેની ફેન્દ્ચે આ કેવના વાક્ષીઓને મયખ્મભૂંત્રી િાયા ધાક-



 

ધભકી અાઇ યશી શોલાથી પોજદાયી કેવની કામવલાશી છત્તીવગઢની ફશાય 
ખવેડલા વી.ફી.આઈ. િાયા કયામેરી અયજીના આધાયે ફાધેરને નોરટવ 
ાઠલી છે. વોરીવીટય જનયર ત યાય ભશતેાએ વી.ફી.આઈ. લતી દરીર 
કયતાૂં જણાવ્યયૂં શત યૂં કે, કેવના ફે આયોીઓએ તેભને આયોી લતી અન્દ્મ 
િાયા ધાક-ધભકી અાઇ શોલાનયૂં વનલેદન આપ્યયૂં છે.  

ઉલ્રેખનીમ છે કે, વી.ફી.આઈ.એ તે લખતના કોંગે્રવના છત્તીવગઢ 
એકભના અધ્મક્ષ ભ  ેળ ફાધેર વાભે થમેરી પરયમાદના આધાયે ગમા લે 
વપ્ટેમ્ફયભાૂં કેવ દાખર કમો શતો.  

 

WB-VISIT 

વિભ ફૂંગાના મયખ્મભૂંત્રી ભભતા ફેનજી આજે ઉત્તય ફૂંગાની 
મયરાકાત રેળ.ે આ દયવભમાન તેઓ આલતીકારે જરાઇગયડી, ક ચ ફેશાય 
અને અબરયયિાય જજલ્રાનાૂં અવધકાયીઓ વાથે વભીક્ષા ફેઠક મોજળે. તેઓ 
બયધલાયે કયયવેંઓગભાૂં દાજીરીંગ અને ક્ક્રમ્ીંગ જજલ્રાના અવધકાયીઓ વાથે 
અરગથી વભીક્ષા ફેઠક કયળે. ગયરૂલાયે તેઓ કયયવેઓંગ ખાતે એક વત્તાલાય 
કામવિભભાૂં શાજયી આળે. વલકાવકામોની ભારશતી રેલા ભાટે તેઓ દાજીરીંગ 
જામ તેલી ળક્યતા છે. સયશ્રી ફેનજીની રોકવબાની ચ  ૂંટણી ફાદ ઉત્તય 
ફૂંગાની આ શરેી મયરાકાત છે.   

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

 

ULFA-ARREST 
 



 

અરૂણાચર પ્રદેળના ચાૂંગરાૂંગ જજલ્રાના જોંગપોશટેભાૂં વરાભતીદોએ 
ઉલ્પા-આઈ વૂંગઠનના ઉગ્રલાદીની ધયકડ કયી છે. 

આવાભના તીનસયખીમાના યશલેાવી અને રૂાૂંતો ભોશન તયીકે 
ઓખામેરા ઉગ્રલાદી ાવેથી એભ.ક્યય. એવોલ્ટ યાઇપર વરશત ળસ્ત્રો અને 
વલસ્પોટકોનો જથ્થો કડામો છે. 

વરાભતી દોએ ગયપ્તચય વલબાગ િાયા અામેરી ફાતભીના આધાયે 
એક વપ્તાશ સયધી વઘન ળોધખો ફાદ રૂાૂંતોની ધયકડ કયી છે. 

 

REDDY-ASSAM-POLICE 

 

કેન્દ્ન્દ્રમ ગશૃ યાજ્મભૂંત્રી જી.રકળન યેડ્ડીએ જણાવ્યયૂં છે કે ઘયવણખોયી 
વાભેની કામવલાશીભાૂં આવાભ ોરીવની વાશવવકતા અને ગયણલત્તા પ્રળૂંવનીમ 
છે. ગયલાશાટીભાૂં ોરીવ સ્મવૃત  રદલવની ઉજલણીભાૂં વૂંફોધન કયતાૂં શ્રી 
યેડ્ડીએ યાજ્મભાૂં ળાૂંવત સ્થાલા ફદર ોરીવની કાભગીયી બફયદાલલા રામક 
છે. ોરીવે ઘયવણખોયીની વાભે કડક કામવલાશી કયી છે, અને ઉલ્પા વભસ્માભાૂં 
ણ ભશત્લની ભ  વભકા બજલી છે.  

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

 

RAJNATH-LADAKH 
 
વૂંયક્ષણભૂંત્રી યાજનાથવવિંશ કનવર બચલાૂંગ યીનચેન વેત યના ઉદઘાટન 

વભાયૂંબભાૂં ઉક્સ્થત યશલેા આજે વલાયે રદ્દાખ જલા યલાના થમા છે. 



 

વયશદ ભાગવ વૂંસ્થા – BRO િાયા 14 શજાય 650 ફૂટની ઊંચાઈએ 
રદ્દાખભાૂં આ વેત યન યૂં વનભાવણ કયાયયૂં છે. 

 

 
 


