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પ્રસાય બાયતી 
સભાચાય વિબાગ, આકાશિાણી, અભદાિાદ 

Date : 24-09-2020                                   Morning : 7.45 To 7.55 

Day: Thursday                                     National News 

આકાશિાણી સભાચાય જમેશ િેગડા િાાંચે છે. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 કેન્દ્ર વયકાયે SDRF ભાાંથી યાજ્મ દ્વાયા ઉમોગભાાં રેલાતા બાંડોની ભશત્તભ 

ભમાાદા 35 ટકા શતી ત ેલધાયીન ે50 ટકા કયી છે. 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી આજે દેળવ્માી ફપટ ઇન્ન્દ્ડમા વાંલાદ દયમભમાન 

ફપટનેવ પ્રબાલકો અન ેનાગફયકો વાથ ેલાતચીત કયળે.  

 વાંવદે કાભદાયોના કલ્માણ અને સયુક્ષા ભાટે ત્રણ ભજૂય કોડ બફર વાય 

કમાા છે.  

 2023 સધુીભાાં યેરલેએ તેના બ્રોડગેજ ભાગોના 100 ટકા લીજીકયણ 

ભાટેની મોજના ફનાલી છે. 

 અભેફયકાના રોકતાાંમત્રક ક્ષના યાષ્ટ્રમત દના ઉભેદલાય જો બફડેને જો 

તેઓ ચ ૂાંટાળે તો એચ-1 ફી મલઝા વફશત અભેફયકાભાાં યશતેાાં બાયતીમોના  

પ્રશ્નનો ઉકેર રાલલાની શૈમાધાયણ આી છે 

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

(LÞwÍ çkúuf - yk Mk{k[kh ykÃk ykfkþðkýe ÃkhÚke Mkkt¼¤e hÌkk Aku) 

         (Mk{k[khLku ytíku- ykfkþðkýe ÃkhÚke Mk{k[kh Ãkqhk ÚkÞk)
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પ્રધાનભાંત્રી છ યાજ્મો 
કેન્દ્ર વયકાયે યાજ્મ આમત્ત પ્રમતબાલ બાંડો SDRF ભાાંથી યાજ્મ દ્વાયા 

ઉમોગભાાં રેલાતા બાંડોની ભશત્તભ ભમાાદા 35 ટકા શતી તે લધાયીને 50 ટકા કયી 

છે. 

કોમલડથી વૌથી લધ ુઅવયગ્રસ્ત છ યાજ્મોના મખુ્મભાંત્રીઓ અને 

આયોગ્મભાંત્રીઓ વાથે ગઈકારે લીફડમો ભાધ્મભથી મોજામેરી ફેઠકભાાં પ્રધાનભાંત્રી 

નયેન્દ્ર ભોદીએ આ મજુફ જણાવ્યુાં શત ુાં. તેભણે કહ્ુાં કે, કોમલડથી વૌથી લધ ુઅવયગ્રસ્ત 

યાજ્મો કોમલડનો અવયકાયક યીતે વાભનો કયી ળકે તે શતેથુી આ મનણામ રેલામો છે. 

તેભણે કોમલડના કેવો ઝડથી ળોધીને તેભને વાયલાય આી ળકામ તે શતેથુી 

યીક્ષણો લધાયલા દલાઓની આંતયયાજ્મ શયેપેય વય ફનાલલાનુાં સચૂન કયુું શત ુાં.  

ઉલ્રેખનીમ છે કે, દેળના કોમલડના કુર કેવ ૈકી 63 ટકાથી લધ ુએન્ટટલ કેવ 

ભશાયાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેળ, કણાાટક, ાંજાફ, ફદલ્શી, ઉત્તયપ્રદેળ તથા તમભરનાડુ આ છ 

યાજ્મો તથા કેન્દ્ર ળામવત પ્રદેળોભાાં આલેરા છે.  

આ ફેઠકભાાં વાંફાંમધત યાજ્મોભાાં કોમલડ વાભેની રડતના આમોજનની વભીક્ષા 

કયલાભાાં આલી શતી. 
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ફપટ ઈન્ડડમા 
પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી આ જે દેળવ્માી ફપટ ઇન્ન્દ્ડમા વાંલાદ દયમભમાન 

ફપટનેવ પ્રબાલકો અને નાગફયકો વાથે લાતચીત કયળે. ફપટ ઈન્ન્દ્ડમા ઝાંફેળની શરેી 

લાગાાંઠની ઉજલણી ભાટે આ વાંલાદનુાં આમોજન કયલાભાાં આલી યહ્ુાં છે. 

પ્રધાનભાંત્રીએ વાયા સ્લાસ્્મ મલળેના તેભના મલચાયો અંગે ભાગાદળાન આળે. તેભાાં 

મલયાટ કોશરીથી રઈને મભબરિંદ વોભણ અને રૂજુતા ફદલેકય સધુીના અન્દ્મ ફપટનેવ 

પ્રબાલકો ણ બાગ રેળે. 

પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા પીટ ઈન્ન્દ્ડમા વાંલાદ એ દેળના નાગફયકોને બાયતને તાંદુયસ્ત 

યાષ્ટ્ર ફનાલલાની મોજના તૈમાય કયલા ભાટે ળાભેર કયલાનો લધ ુએક પ્રમાવ છે. 

પીટ ઈન્ન્દ્ડમા શઠે મોજામેરા મલમલધ કામાક્રભોભાાં તભાભ કે્ષત્રના રોકો અને દેળબયના 

રોકોએ ઉત્વાશબેય બાગ રીધો છે. પીટ ઈન્ન્દ્ડમા ફ્રીડભ યન, પ્રોગ યન, વામટરોથોન, 

પીટ ઈન્ન્દ્ડમા લીક , પીટ ઈન્ન્દ્ડમા સ્કૂર વફટિફપકેટ અને અન્દ્મ મલમલધ કામાક્રભોભાાં વાડા 

ત્રણ કયોડ રોકોની વાંયટુત બાગીદાયી જોલા ભી છે. 
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આયએસ-રેફય કોડ 
વાંવદે કાભદાયોના કલ્માણ અને સયુક્ષા ભાટે ત્રણ ભજૂય કોડ બફર વાય કમાા 

છે. યાજ્મવબાએ ગઈકાર ેઆ બફરને ભાંજૂયી આી દીધી શતી જ્માયે ભાંગલાયે 

રોકવબાએ તેને વાય કયી દીધુાં શત ુાં. વ્મલવામમક વરાભતી , આયોગ્મ અને કામાકાયી 

ફયસ્સ્થમતઓ વાંફશતા કોડ 2020, વાંસ્થાભાાં કામાયત વ્મસ્ટતઓની વ્મલવામમક 

વરાભતી, આયોગ્મ અને કામાકાયી ફયસ્સ્થમતઓને મનમાંમત્રત કયનાયા કામદાભાાં 

સધુાયો કયલાનો પ્રમાવ કયે છે. શ્રભ અને યોજગાય ભાંત્રી વાંતોકુભાય ગાંગલાયે બફર 

અંગેની ચચાાના જલાફભાાં જણાવ્યુાં શત ુાં કે , વભમભમાાદાભાાં પફયમાદ મનલાયણ 

વ્મલસ્થા ફનાલીને આ ફીરો કાભદાયોના ફશતો ય દૂયગાભી અવય કયળે. તેભણે 

સ્ષ્ટ્ટતા કયી શતી કે વયકાયે મલયોધ કયલા ભજૂયોના શક છીનવ્મા નથી. તેભણે કહ્ુાં 

કે, ભજૂયો દ્વાયા ઉઠાલલાભાાં આલતા મદુ્દાઓનો સખુદ વભાધાન ળોધલા ભાટે શડતાર 

ભાટેના 14 ફદલવની લૂા સચૂનાની મદુત મકુલાભાાં આલી છે. તેભણે ઉભેયુું કે 

સ્થાાંતય કાભદાયોના કલ્માણ ભાટે અનેક જોગલાઈઓ કયલાભાાં આલી છે. 

બફરભાાં ગેયાંટીડ રઘતુભ અને વભમવય લેતન , મનશલુ્ક આયોગ્મ તાવણી 

સમુલધા અને સ્થાાંતય કાભદાયોને લાભાાં એકલાય તેભના ઘયે જલા બ્થા વફશતની 

અનેક જોગલાઈઓ કયલાભાાં આલી છે.  
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સાંસદ ફેઠક 
કોમલડ યોગચાોને ધ્માનભાાં યાખીને વાંવદના ચોભાસુાં વત્રને આઠ ફદલવ 

શરેાાં મરુતલી યાખલાભાાં આવ્યુાં છે. 14 ભી તાયીખે ળરૂ થમેલુાં ચોભાસ ુવત્ર શરેી 

ઓકટોફયે ણૂા થલાનુાં શત ુાં.  

યાજ્મવબાના વબામત એભ. લેંકૈમા નામડુએ કહ્ુાં કે , 10-ફદલવીમ વત્ર 

દયમભમાન 25 ખયડા વાય કયલાભાાં આવ્મા અને છ નલા ખયડા ગશૃભાાં યજૂ કયલાભાાં 

આવ્મા શતા. તેભણે કહ્ુાં, યાજ્મવબાની ઉત્ાદકતા 100 ટકાથી લધ ુશતી. યમલલાયે ફે 

કૃમ બફર વાય થલા દયમભમાન થમેરા રશ્મનો ઉલ્રેખ કયતાાં તેભણે બમલષ્ટ્મભાાં 

આલી ઘટનાનુાં નુયાલતાન ન થામ તે સમુનમિત કયલા વભ્મોને મલનાંતી કયી. તેભણે 

કહ્ુાં, વભ્મોએ તેભની ભરૂોનો અશવેાવ કયલો જોઈએ. આ મશુ્કેર વભમભાાં વત્રભાાં 

બાગ રેલા ભાટે તેભણે તભાભ વભ્મોનો આબાય ભાન્દ્મો.  

શ્રી નામડુએ આ યોગચાા વાભે રડલાભાાં લોફયમવાની ભમૂભકાની ણ પ્રળાંવા 

કયી. રોકવબાની ફેઠક ણ વાાંજે ભી શતી અને અધ્મક્ષ દ્વાયા નીચલુાં ગશૃ ભોકૂપ 

યાખલાની જાશયેાત કયલાભાાં આલી શતી. 
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આય.એસ. યેરિેઝ 
2023 સધુીભાાં યેરલેએ તેના બ્રોડગેજ ભાગોના 100 ટકા લીજીકયણ ભાટેની 

મોજના ફનાલી છે. આ લાત યેરલેભાંત્રી મયુ ગોમરે ગઈકાર ેયાજ્મવબાભાાં એક 

રેબખત જલાફભાાં જણાલી છે. તેભણે જણાવ્યુાં કે ચાલ ુલે શરેી એમપ્રર સધુીભાાં કુર 

63 શજાય 631 ફકરોભીટયભાાંથી રગબગ 63 ટકા બ્રોડગેજ રાઇનનુાં લીજીકયણ થઈ 

ચકૂ્ુાં છે. તેભણે કહ્ુાં , દેળભાાં કુર 23 શજાય 765 રૂટ ફકરોભીટય રાઈનોનુાં 

લીજીકયણ થલાનુાં ફાકી છે. એક પ્રશ્ન અંગે શ્રી ગોમરે કહ્ુાં કે , યેલ્લેની ખારી ડેરી 

જભીન જે જરૂયી નથી , તે લધાયાના નાણાકીમ વાંવાધનોને એકમત્રત કયલા ભાટે 

લચગાાના વભમગાાભાાં ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે.  

તેભણે જણાવ્યુાં શત ુાં કે , સ્ટેળનના નુમલિકાવની મોજના ખાનગી બાગીદાયીને 

આભાંત્રણ આીને સ્ટેળનની આજુફાજુભાાં અને તેની આવાવના મલસ્તાયભાાં સ્થાલય 

મભરકત વાંબમલત રાબ દ્વાયા કયલાની મોજના છે.  
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બફડેન 
અભેફયકાના રોકતાાંમત્રક ક્ષના યાષ્ટ્રમતદના ઉભેદલાય જો ફીડેને કહ્ુાં છે કે, 

બાયતીમ મૂના અભેફયકનોએ તેભના વખત ફયશ્રભ અને ઉદ્યભીનાથી અભેફયકાની 

આમથિક વદૃ્ધિને ફ આપ્યુાં છે.  

બાયતીમ અભેફયકનો દ્વાયા ચ ૂાંટણી બાંડો એકઠુાં કયલા આમોજીત ઓનરાઈન 

વબાને વાંફોધતાાં શ્રી ફીડેને કહ્ ુશત ુાં કે, તેઓ જો ચ ૂાંટાળે તો યાષ્ટ્રમત તયીકે એચ-

લન-ફી મલઝા અને કાનનૂી યીતે અભેફયકાભાાં સ્થામી થમેરા બાયતીમોના પ્રશ્નોનો 

ઉકેર રાલળે. તેભણે ઉભેયુું શત ુાં કે, બાયતીમો ઉદ્યભી છે અને અભેફયકા તથા દુમનમાભાાં 

વપતાલૂાક ોતાના લેાય-ઉદ્યોગ ચરાલી યહ્યા છે. બાયતીમોએ અભેફયકાભાાં 

આમથિક અને વાાંસ્કૃમતક ગમતળીરતાના ઘડતયભાાં ણ ભદદ કયી છે. 
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સયેુશ અંગડી 
કેન્દ્રીમ યેરલે યાજ્મભાંત્રી સયેુળ અંગડીનુાં ગઈકારે ફદલ્શીની એઇમ્વભાાં અલવાન 

થયુાં છે. તેઓ કોયોનાથી વાંક્રભણ ફાદ એઇમ્વભાાં વાયલાય રઈ યહ્યા શતા.  

યાષ્ટ્રમત, ઉયાષ્ટ્રમત અને પ્રધાનભાંત્રીએ તેભના અલવાન ફદર ઊંડા 

ળોકની રાગણી વ્મટત કયી છે. શ્રી અંગડી ફેરગાલી રોકવબા ફેઠક યથી ચાય લાય 

રોકવબાના વાાંવદ યહ્યા શતા. 
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આસાભ ધયકડ 
આવાભની ક્રાઇભબ્રાાંચે વફ ઇન્દ્સ્ેટટયની યીક્ષાના ેય રીક કૌબાાંડભાાં 

વાંડોલામેરી ફે વ્મસ્ટતઓની ધયકડ કયી છે. ગલુશાટીના ોરીવ કમભળનયે જણાવ્યુાં 

છે કે, આ વભગ્ર ફાફતની તાવ ચારી યશી છે. 

અભાયા વાંલાદદાતા જણાલે છે કે, ગત યમલલાયે વફ ઇન્દ્સ્ેટટય દ ભાટે 

રેલામેરી યીક્ષાના એકાદ કરાક શરેાાં પ્રશ્નત્ર ફૂટી ગયુાં શત ુાં. આ ફનાલના ગરે 

આ સ્ધાાત્ભક યીક્ષા યદ કયલાભાાં આલી શતી. આ યીક્ષાની નલી તાયીખો શલે 

છી જાશયે કયળે. 

મખુ્મભાંત્રી વલાાન ાંદ વોનોલારે આ ફનાલભાાં કસયૂલાય વ્મસ્ટતઓ વાભે કડક 

કામાલાશી કયલાના આદેળ ોરીવ લડાને આપ્મા છે. 
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એનસીફી ફોબરવડુ 
નળીરા દાથા મનમાંત્રણ ળાખા એનવીફીએ ફપલ્ભ અબબનેત્રીઓ દીીક 

ાદુકોણ, શ્રધ્ધાકયૂ, વાયા અરીખાન અને યાકુર મપ્રતમવિંશને ફોબરવડુ અને નળીરા 

દાથાના ધાંધા લચ્ચેની વાાંઠગાાંઠ ભાભરે છૂયછ ભાટે વભન્દ્વ ાઠવ્મા છે. 

એનવીફીના નામફ મનમાભક કેીએવ ભલ્શોત્રાએ જણાવ્યુાં કે ફદીકા ાદુકોણ 

આલતીકારે જ્માયે શ્રધ્ધાકયૂ અને વાયા અરી ખાન યભફદલવે તેભનુાં મનલેદન 

આળે. જ્માયે યાકુર મપ્રતમવિંશ આજે એનવીફી વભક્ષ શાજય થળે. 

આ અગાઉ ફદીકા ાદુકોણની ભેનેજય કફયશ્ભા પ્રકાળને છૂયછ ભાટે 

ફોરાલલાભાાં આલેર યાંત ુતેને શકુ્રલાય સધુીનો વભમ આલાભાાં આવ્મો છે. તેના 

વ્શોટઅ વાંદેળાભાાં નળીરા દાથો અને કોઈ ડી નો ઉલ્રેખ ભી આવ્મો છે. 

એનવીફી આ ડી વ્મસ્ટત કોણ છે તેની ભાફશતી ભેલલા ભાાંગે છે. એનવીફી આ 

વભમ સળુાાંતમવિંશ યાજતુની કમથત આત્ભશત્મા કેવભાાં આવ્મા શતા. નળીરા 

દાથાના ધાંધા અંગેની તાવ કયી યશી છે. જે અંતગાત એનવીફીએ સળુાાંતમવિંશની 

પ્રેમભકા ફયમા ચક્રલતી અને તેના બાઈ તથા અન્દ્મ ફાય જેટરા વ્મસ્ટતઓને નળીરા 

દાથોની ખયીદી અને ઉમોગના આયોવય ધયકડ કયી છે. 
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મુાંફઈ િયસાદ 
મુાંફઈના અગ્રીાડાભાાં ગઈકારે એક ફહભુાી ભકાનની બરફ્ટભાાં પવાઈ જતા 

ફે સયુક્ષા ગાડાના ભોત મનજ્માાં છે. આ ફાંને ગાડા ાણી યૂલઠાને ચાલ ુકયલા 

બરફ્ટભાાં બોમતીમે ગમા શતા યાંત ુત્માાં શરેાાંથી જ ાણી બયામેલુાં શોલાથી તેઓ 

બરફ્ટભાાં યત ઉય આલી ળકમા નશોતા. અસ્ગ્નળભનના જલાનોએ બરફ્ટનો ઉયનો 

બાગ કાીને ફાંનેના મતૃદેશો ફશાય કાઢયા શતા. 

દયમભમાન શલાભાન મલબાગે આગભી ચોલીવ કરાકભાાં મલમલધ સ્થોએ બાયે 

લયવાદ થલાની વાંબાલના વ્મટત કયી છે. શલાભાન મલબાગના નામફ ભશામનમાભક 

કે. એવ. શોવરીકયે જણાવ્યુાં કે, મુાંફઈ નલી મુાંફઈ, થાણે અને ારઘય વફશત કોંકણ 

મલસ્તાયભાાં લયવાદી લાતાલયણ ઊભુાં થયુાં છે. આ અગાઉ મુાંફઈભાાં 1974 ફાદ 

ગઈકારે ચોથીલાય વૌથી લધ ુલયવાદ નોંધામો છે. જેનાથી વાભાન્દ્મ જનજીલન અસ્ત 

વ્મસ્ત થયુાં છે. યેરલે વેલા તથા લાશન વ્મલશાયને અવય થઈ છે. મિભી રાઇન 

ઉય યેરલે વ્મલશાય સચુારૂરૂથી ચારી યહ્યો છે. જ્માયે મુાંફઈના છત્રમત મળલાજી 

ભશાયાજ ટમભિનર દાદય અને શાફાય રાઇન તથા લાળી રાઇન ઉય યેરલે ફાંધ 

કયલાભાાં આલી છે. ફોમ્ફે લડી અદારતે બાયે લયવાદને ગરે આજ થનાયી તભાભ 

સનુાલણી સ્થબગત કયી છે. દયમભમાન યાજ્મ વયકાયે યાષ્ટ્રીમ આમત્ત પ્રમતબાલ 

દના ાાંચ ટકૂડીઓ તૈમાય યાખી છે. 

 

જમેળ લેગડા– દુગેળ 
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આઈીએર 
અબ ુધાફીભાાં યભામેરી આઈીએર ફક્રકેટ સ્ધાાની ભેચભાાં મુાંફઈ ઇન્ન્દ્ડમન્દ્વે 

કોરકતા નાઇટ યાઇડયને 49 યનથી યાજ્મ આપ્મો છે. 

યોફશત ળભાાના 80 તથા સમૂાકુભાય માદલના 47 યનની ભદદથી મુાંફઈ 

ઇન્ન્દ્ડમન્દ્વે કોરકતાને મલજમ ભાટે 196 યનનો રક્ષ્મ આવ્મો શતો. જલાફભાાં 

કોરકતાની ટીભ નલ મલકેટે 146 યન જ ફનાલી ળકતા મુાંફઈનો મલજમ થમો શત. 
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નેશનર-કોવિડ 
એક ફદલવભાાં , 83 શજાય 347 નલા દદીઓ વાથે દેળના કોમલડ  કેવ 56 

રાખનો આંક લટાલી ગમા છે. અત્માય સધુીભાાં 45 રાખથી લધ ુરોકો આ યોગભાાંથી 

મટુત થમા છે. આયોગ્મ ભાંત્રારમના જણાવ્મા અનવુાય યાષ્ટ્રીમ વાજા થલાનો 81.25 

ટકા યહ્યો છે. 

કોયોના લામયવ કેવરોડ 56 રાખ 46 શજાયની વાટીએ શોંચી ગમો શતો , 

જ્માયે મતૃ્યનુી વાંખ્મા , 90 શજાય ય શોંચી ગઈ શતી , જેભાાં 24 કરાકના ગાાભાાં 

1085 રોકો આ યોગનો બોગ ફન્દ્મા શતા. દેળભાાં અત્માય સધુીભાાં કુર ફયકલયી 45 

રાખ 87 શજાય 613 થઈ ગઈ છે. 

કોયોના લામયવ ચેને કાયણે કોમલડ કેવનો મતૃ્યદુય ઘટીને 1.59 ટકા થઈ 

ગમો છે. દેળભાાં કોયોના લામયવના ચેના 9 રાખ 68 શજાય 377 વફક્રમ કેવ છે જે 

કુર કેવના બાયણના 17.15 ટકા છે. 
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મ્માનભાય ચીન પ્રોજેક્ટ 
મ્માનભાયભાાં વાભાજજક વાંગઠનોએ ચીનની ગેવ તથા ાઇરાઇન મોજના 

અંતગાત શ્વે ગેવ ફયમોજના અને રાન્દ્વ ફભાા ાઇરાઇનના મનભાાણભાાં માાલયણને 

અવય કયલા તથા ભાનલ અમધકાયોના ઉલ્રાંઘનનો આયો રગાવ્મો છે. 

યાબખનના વાભાજજક વાંસ્થા શ્વે ગેવ આંદોરને એક વભાચાયત્રને જણાવ્યુાં કે, 

તેભના મલસ્તાયના રોકો યોજગાયી ગભુાલી યહ્યા છે અને આ મોજનાઓને કાયણે 

તેભના ભાનલ અમધકાયોનો બાંગ થામ છે. મ્માનભાયભાાં ચીની તેર અને કુદયતી ગેવ 

ાઇરાઇનનુાં કાભ 2009 ભાાં ળરૂ થયુાં શત ુાં. સ્થામનક વાંસ્થાઓએ તેનો મલયોધ કમો 

શતો અને ત્માયથી યાબખન, ળાન અને ભાગાલભાાં નકુવાનની બયાઈની ભાાંગણીને 

રઈને ઘણા દેખાલો કયલાભાાં આલી યહ્યા છે. 

અન્દ્મ એક બફન વયકાયી વાંસ્થા ઇસ્ટલબરટી મ્માનભાયે કહ્ુાં કે, ઘણી મોજનાઓ 

માાલયણને નકુવાન કયી યશી છે અને ભાનલ અમધકાયોનુાં ઉલ્રાંઘન કયલાભાાં આલી 

યહ્ુાં છે. 
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જે એન કે બફર 
વાંવદે જમ્મ-ુકાશ્ભીયની વત્તાલાય બાા મલધેમક વાય કયુું છે. યાજ્મવબાએ 

ગઈકારે તેને ભાંજૂયી આી દીધી છે. આ બફર કાશ્ભીયી , ડોગયી, ફશન્દ્દી, અંગ્રેજી અને 

ઉદૂાને કેન્દ્ર ળામવત જમ્મ-ુકાશ્ભીયની વત્તાલાય બાા તયીકે ફનાલે છે. બફર અંગેની 

ચચાાના જલાફભાાં કેન્દ્રીમ ગશૃ યાજ્મભાંત્રી જી. ફકળન યેડ્ડીએ કહ્ુાં કે આ કામદો જમ્મ-ુ

કાશ્ભીયની પ્રજાની રાાંફા વભમથી ભાાંગને ણૂા કયળે. તેભણે કહ્ુાં કે , જમ્મ-ુકાશ્ભીયના 

રેફ્ટનન્દ્ટ ગલનાયે કેન્દ્રને ભાફશતી આી શતી કે કેન્દ્રળામવત પ્રદેળોના રોકો ફોરાતી 

અને વભજામેરી બાાઓને તેભની વત્તાલાય બાા તયીકે વભામલષ્ટ્ટ કયલાની ભાાંગ 

કયી યહ્યા છે.  

તેભણે કહ્ુાં કે , કાશ્ભીયી રોકો દ્વાયા ફોરાતી બાાઓને વત્તાલાય બાાની 

સ્સ્થમતની ખાતયી આીને આ બફર દ્વાયા છેલ્રા 70 લોની ભરૂો સધુાયલાભાાં આલળે. 

તેભણે કહ્ુાં કે , વયકાય જમ્મ-ુકાશ્ભીયભાાં ાંજાફી અને અન્દ્મ પ્રાદેમળક બાાઓને 

પ્રોત્વાશન આલાનુાં કાભ કયળે. યાજ્મ ભાંત્રી યાભદાવ આઠલરે અને બાજના વાાંવદ 

સયેુન્દ્રમવિંશ નાગય , અકારી દના નયેળ ગજુયાર અને ીડીીના ભીય ભોશમ્ભદ 

પૈમાઝે ણ બફર ય યજૂઆત કયી શતી.  
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બાયત-તકુી-કાશ્ભીય 
બાયતે કહ્ુાં છે કે જમ્મ-ુકાશ્ભીય ય તકુીના યાષ્ટ્રમતની ફટપ્ણી બાયતની 

આંતફયક ફાફતોભાાં એકદભ દખર છે અને તે વાંણૂાણે અસ્લીકામા છે. યાષ્ટ્ર વાંઘભાાં 

 ન્દ્યમૂોકા ખાતે બાયતીમ મભળન દ્વાયા જલાફના અમધકાય અંતગાત કહ્ુાં છે કે તકુીએ 

અન્દ્મ યાષ્ટ્રોના વાલાબૌભત્લનુાં વન્દ્ભાન કયલાનુાં ળીખવુાં જોઈએ અને તેની ોતાની 

નીમતઓને લધ ુઊડાણલૂાક પ્રમતબફિંબફત કયલી જોઈએ. તકુીના યાષ્ટ્રમતએ યાષ્ટ્ર વાંઘ 

વાભાની વબાભાાં 75 ભા અમધલેળનભાાં યેકોડા કયેરા લીફડમો મનલેદનભાાં જમ્મ-ુ

કાશ્ભીયનો વાંદબા આપ્મો શતો.  
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આયએસ-પોયેન પાંફડિંગ બફર 
વાંવદે મલદેળ પાો મનમભન સધુાયણા બફર વાય કયુું છે. યાજ્મવબાએ 

ગઈકારે તેને ભાંજૂયી આી છે. બફર મલદેળી પાો મનમભન અમધમનમભ વ્મસ્ટતઓ , 

વાંગઠનો અને કાંનીઓ દ્વાયા મલદેળી મોગદાનની સ્લીકૃમત અને ઉમોગને મનમાંમત્રત 

કયે છે. મલદેળી સ્રોત દ્વાયા કોઈણ ચરણ , સયુક્ષા અથલા દાન અથલા સ્થાનાાંતયણ 

એ મલદેળી મોગદાન છે. બફરભાાં ઉભેયલાભાાં આવ્યુાં છે કે જાશયે વેલકોને કોઈણ 

મલદેળી મોગદાન સ્લીકાયલા ય પ્રમતફાંધ યશળેે.  

કોઈણ વ્મસ્ટતએ નોંધણી અથલા નોંધણીના નલીકયણની ભાાંગ કયી શોમ તે 

ઓખ દસ્તાલેજ તયીકે તેના તભાભ દામધકાયીઓ , ફડયેટટય અથલા  મખુ્મ 

કામાકતાાઓનો આધાય નાંફય યૂો ાડલો આલશ્મક છે. બફરભાાં કશલેાભાાં આવ્યુાં છે કે 

મલદેળી મોગદાન પટત ફેંક દ્વાયા એપવીઆયએ ખાતા તયીકે મનયટુત ખાતાભાાં જ 

પ્રાપ્ત થવુાં જોઈએ . ગશૃ યાજ્મ ભાંત્રી મનત્માનાંદ યામે આ બફર અંગેની ચચાાના 

જલાફભાાં કહ્ુાં શત ુાં કે બફરનો મખુ્મ ઉદે્દળ એ છે કે મલદેળી બાંડોથી દેળના વાભાજજક 

અને યાજકીમ ક્ષેત્રે અવય થતી નથી.   
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