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

  

• જ��મુા ં િવકાસ યોજનાઓ �ગે લોકોના !િતભાવ મેળવવા 

નવ ક$%&ીય મ'ંીઓએ છ *જ+લાઓમા ંસમી,ા કર- 

• પર-,ા પે ચચા/ કાય/0મ આવતીકાલે યો1શે અને તેમા ં

!ધાનમ'ંી િવ3ાથ5ઓ અને િશ,કો સાથે સવંાદ કરશે. 

• પિ7મ આ89કા ન:ક દ8રયામા ં ચા;ંચયાઓ <ારા અપહરણ 

કરાયેલા 19 ભારતીયોને છોડ- �કૂાયા છે - જયાર$ એકAુ ં

મોત થBુ ંછે. 

• ખેલો ઇ%ડ-યા Bવુા રમતોEસવમા ં 53 Hવુણ/ચ&ંક સાથે 

મહારાIJ ટોચ પર રLુ ંછે 

 

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

 

 



J&K-MINISTERS VISIT 

લોક સપંક/  સેX ુિમશન �તગ/ત, જ�� ુકાYમીરમા ંઆZ બી1 

8દવસે પણ ચા\ ુછે. નવ ક$%&ીય મ'ંીઓએ જ�� ુ8ડિવઝનના, 6 

*જ+લાના 10 `લોકની �લુાકાત લીધી. 

તેમણે જ�� ુ 8ડિવઝનમા ં નાગ8રકોને મળ-ને, િવિવધ 

િવકાસલ,ી યોજનાઓ િવશે !િતભાવો મેળaયા હતા. 8દવસ 

દરિમયાન મ'ંીઓએ હbતે અનેક િવકાસલ,ી પ8રયોજનાઓનો 

િશલા%યાસ કયc. મ'ંીઓએ bથાિનક લોકોની સાથે સવંાદ કયc, તે 

ઉપરાતં પચંાયતમા ં eુટંાયેલા !િતિનિધઓ અને અને `લોક 

ડ$વલોપમે%ટ !િતિનિધઓ સાથે �લુાકાત કર-ને, િવકાસલ,ી 

પ8રયોજનાઓની અસરકારક ર-તે અમલીકરણમા ં પડતી 

�Yુક$લીઓના િનવારણ �ગે આfાિસત કયા/ હતા. !િતિનિધઓ 

પાસે િવિવધ િવકાસલ,ી યોજનાઓ િવશે !િતભાવો મેળaયા હતા. 

આવનાર સમયમા ં િવકાસલ,ી પ8રયોજનાઓ સરળ ર-તે લોક 

સમ, પહંોચે તેવી aયવbથા ઉપલ`ધ કરવવાAુ ંHચુન પણ કBુ/ 

મ'ંીઓએ અAgુછેદ 370 હટાaયાના ફાયદાઓની સાથે રાjયના 

આિથkક િવકાસ માટ$ ઓ3ો;ગક એકમોમા ં �ડૂ-રોકાણ માટ$ 



lનુmgચાર કયc હતો, અને તે <ારા આગામી વષcમા ં જ��-ુ

કાYમીરનો િવકાસ નoધપા' બની રહ$શે તેમ કLુ ંહX.ુ 

PM-PARIKSHA PE CHARCHA 

!ધાનમ'ંી નર$%& મોદ- આવતીકાલ 20મી 1%Bઆુર-એ 

8દ+હ-મા ં યો1નાર પર-,ા પે ચચા/ કાય/0મમા ં દ$શભરના 

િવ3ાથ5ઓ, વાલીઓ અને િશ,કો સાથે સવંાદ કરશે. 8દ+હ-ના 

તાલકટોરા bટ$8ડયમમા ંયો1નાર આ કાય/0મમા ંબે હ1રથી વu ુ

િવ3ાથ5ઓ, વાલીઓ અને િશ,કો ભાગ લેશે. !ધાનમ'ંી 

િવ3ાથ5ઓ સાથે સવંાદ કરવાની સાથે પર-,ાના તનાવથી �કુત 

રહ$વા બાબતે માગ/દશ/ન આપશે.  !ધાનમ'ંીએ વાલીઓને 

બાળકો પર પોતાના અuરુા રહ$લા સપનાઓ lણૂ/ કરવા દબાણ 

નહv કરવાની અપીલ કર- છે.  

 

UP-CM-CAA 

ઉતર!દ$શના �xુયમ'ંી યોગી આ8દEયનાથે નાગ8રકEવ 

Hધુારા કાયદા �ગે િવરોધપ, અફવા ફ$લાવી રyાનો આરોપ 

�zૂો છે. ભાજપ <ારા ગોરખlરુમા ંઆયો:ત ર$લીને સબંોધતા ં



તેમણે કy ં ક$ પાડોશી દ$શ પા8કbતાન, બા{ંલાદ$શ અને 

અફઘાનીbતાનમા ંઅEયાચારોનો ભોગ બનેલા લ}મુિત સ�દુાયને 

નાગ8રકEવ આપવા માટ$ આ કાયદો છે, અને તે કોઇAુ ંનાગ8રકEવ 

છ-નવી લેવા માટ$ નથી. ~ી યોગી આ8દEયનાથે કLુ ંક$ આ કાયદો 

કોઇ ભારતીય નાગ8રક િવરોધી નથી, પરંX ુ Z ગેરકાયદ$સર 

આaયા છે અને રાIJિવરોધી !�િૃત કર$ છે તેના માટ$ છે. 

�xુયમ'ંીએ કLુ ં ક$ દ$શના !Eયેક Bવુાન અને નાગર-કની ફરજ 

છે ક$ લોકોને નાગ8રકEવ Hધુારા કાયદાની જોગવાઈઓથી વાક$ફ 

કર$. તેમણે ભાજપના ધારાસ�યોને ઘેરઘેર ફર-ને સાચી વાત 

જણાવવા કLુ ં હX.ુ તેમણે પડોશી દ$શમા ંલ}મુિતના દમન માટ$ 

કો��સને જવાબદાર ગણાવી અને કLુ ં ક$ 1950 અને 1955મા ં

jયાર$ કાયદાની જોગવાઇ થઇ Eયાર$ જ કો��સ કાયદામા ં આ 

�ગેની જોગવાઇ કરવાની જmર હતી. તેમણે કLુ ં ક$ !ધાનમ'ંી 

~ી નર$%& મોદ- સરકાર$ અગાઉની �લૂ Hધુાર- લીધી છે.   

 

PULSE POLIO 

આZ રાIJ-ય રસીકરણ 8દવસ છે. રાIJપિત રામનાથ 

કોિવ%દ$ રાIJપિતભવનમા ં પ+સપો;લયો કાય/0મનો ગઇકાલે 



આરંભ કરાaયો હતો. આ કાય/0મ હ$ઠળ પાચં વષ/ Hધુીના 17 

કરોડ બાળકોને પ+સ પોલીયો રસીના ંટ-પા ંપીવડાવવામા ંઆવશે 

દ$શભરમા ંઉભા ંકરાયેલા પોલીયો �થૂ પર સવાર$ નવ થી સાZં 

ચાર વા{યા Hધુી રસી પીવડાવવામા ંઆવી હતી. 

પોલીયો ના�દૂ- અ;ભયાન હ$ઠળ આ રસી પીવડાવવામા ં

આવે છે. l�ુુચેર-મા ં �xુયમ'ંી નારાયણ સામીએ પણ 

રસીકરણનો આરંભ કયc હતો. નાગાલે%ડમા ં પણ રસી 

પીવડાવવામા ંઆવી હતી. 

 

CHENNAI-NIRMALA SITHARAMAN 

ક$�%&ય નાણામં'ંી િનમ/ળા સીતારમણે, નાગ8ર�તા Hધુારા 

કાયદા �ગે યો1યેલા પ8રસવંાદમા ં જણાaBુ ં છે. ક$ આ કાયદો 

પડોશી દ$શોમા ં શોષણનો ભોગ બનેલા લોકોને ભારતીય 

નાગ8રકતા આપે છે. ચૈ�ાઇમા,ંસીટ-ઝ%સ ફોરમ ખાતે  આયો*જત 

પ8રસવંાદમા ંઆ િવષય પર બોલતા તેમણે કLુ ં ક$, �તૂકાળમા ં

પણ પાડોશી દ$શoમાથંી આવેલા અનેક લોકોને ભાર-તીય 

નાગ8રકતા આપવામા ં આવી છે. તેમણે ભારlવૂ/ક કLુ ં ક$ આ 

કાયદો કોઇપણ ભારતીયAુ ંનાગ8રકEવ છ-નવી લેતો નથી.  



 

INDIANS KIDNAPPED-NIGERIA 

આ89કાના પિ7મકાઠં$ ચા;ંચયાઓએ અપહરણ કર$લા 19 

ભારતીયોને છોડ- �કૂાયા છે, jયાર$ એક જણAુ ંમોત થBુ ંછે, 15 

8ડસે�બર$ એમ.ટ- ડ�કુ જહાજમાથંી અપહરણ કરવામા ંઆaB ુહX.ુ 

નાઇ:8રયાના અ�1ુખાતેના ભારતીય �ુતાવાસે �વીટર પર 

જણાaB ુછે ક$ આ �ગે નાઇ:8રયા સરકાર સાથે વાતચીત કર-ને 

અ�તાના ધોરણે ભારતીયોને છોડાaયા છે, અને તેઓ ઝડપથી 

ભારત પાછા ફર$ તે માટ$ aયવbથા કર- રLુ ંછે.  

 

GADKARI-VNIT 

ક$%&ના H�ૂમ,લ} ુઅને મ�યમ ઉ3ોગમ'ંી નીિતન ગડકર-એ 

ટ$કનોલો:ની મદદથી �ુદરતી સસંાધનનો અનામત જ�થો શોધી 

કાઢવા િવદભ/ની સશંોધન સbંથાઓને જણાaBુ ં છે. આZ 

નાગlરુમા ંિવfેfર�યા રાIJ-ય ટ$કનોલો: સbંથાની હ-રકજયિંતનો 

આરંભ કરતા ં~ી ગડકર-એ કL ુક$ દ$શમા ંતબીબી સશંોધનો,માટ$ 

લાકડાનો માવો અને અખબાર- કાગળ માટ$ કાચી સામ�ી આયાત 



કરવી પડ$ છે. આ સbંથાઓ સહકાર,સકંલન અને સવંાદ <ારા 

યો{ય ટ$કનોલો: િવકસાવે એ જmર- છે તેમણે આશા દશા/વી ક$ 

તેનાથી પછાત િવbતારોમા ં ઓ3ો;ગક ઉEપાદનને વેગ મળશે 

તેમણે 1હ$રાત કર- ક$ િવffર�યા ટ$કનોલો: ઇ%bટ-ટBટુમા ં 

MSME મ'ંાલય <ારા ટ$કનોલો: સસંાધન અને ઉE�ૃIટતા ક$%& 

bથાપવા માટ$ 200 કરોડ mિપયાની સહાય અપાશે. તેમણે સીમે%સ 

ઉE�ૃIટતા ક$%&નો આ !સગેં આરંભ કયc હતો. 

 

AAP-GUARANTEE CARD 

આમ આદમી પાટ�ના રાIJ-ય સયંોજક અને 8દ+હ-ના 

�xુયમ'ંીએ આZ 8દ+હ-મા ં પ,Aુ ં બાહં$ધર-પ'ક 1હ$ર કBુ/ છે. 

તેમણે કLુ ંક$ આગામી પાચં વષ/મા ંઆમ આદમી પાટ� 24 કલાક 

પીવાAુ ં પાણી lmૂ પાડશે તથા !�ુષણ ��ુત 8દ+હ- બનાવશે 

તેમણે કLુ ં ક$ િવ3ાથ5ઓને િવના�+ૂયે બસ સેવા અપાશે તથા 

જmરતમદંને પોષાય તેવા ંઘરોAુ ંિનમા/ણ થશે. 

 

 



BJP - AAP 

િનભ/યા ક$સમા ંઅપરાિધઓને 8દ+હ-ની આમ આદમી પાટ�ની 

સરકાર બચાવી રહ- હોવાનો ભાજપે આ,ેપ �zૂો છે. આZ નવી 

8દ+હ-મા ં પ'કારો સાથેની વાતચીતમા ં 8દ+હ- ભાજપ !�ખુ 

મનોજ િતવાર-એ કLુ ં ક$ િનભ/યા ક$સમા ં હ$Xlુવૂ/ક %યાયની 

!80યામા ંિવલબં થઇ રyો છે. એટલે સ1 બે વષ/થી આપી શકાઇ 

નથી. તેમણે કLુ ં ક$ 2017મા ં આ મા8હતી આપવાના બદલે 

2019મા ં અપાઇ છે. અપરાધીઓને માફ- આપવા િનભ/યાની 

માતાને એડવોક$ટ ઇ%દ-રા જયિસ�ઘે કર$લી ર�ૂઆતને ~ી 

િતવાર-એ વખોડ- કાઢ- છે.  

 

FPI-INFLOW 

ભારતીય �ડૂ-બ1રમા ં િવદ$શી �ડૂ-રોકાણકારો <ારા આ 

મ8હને પણ ખર-દ- ચા\ ુરાખવામા ંઆવી છે. NSDLના જણાaયા 

!માણે શેરબ1રમા ં 10 હ1ર 200 કરોડ mિપયાAુ ં �ડૂ-રોકાણ 

ઇ�વીટ-મા ં થBુ ં હX ુ ં અને 8 હ1ર 912 કરોડ mિપયા ડ$`ટમાથંી 

ઉડાવી લેવાયા હતા. તેના કારણે 1%Bઆુર- મ8હનાના !થમ 



પખવા8ડયામા ં1 હ1ર 288 કરોડ mિપયાA ુ�ુલ �ડૂ-રોકાણ જોવા 

મ¢Bુ ંછે.   

 

NEPAL- AVALANCHE 

નેપાળમા ં ગડંક-!ાતંમા ં બફ�લા પહાડ ઘસી પડતા ં આઠ 

િવદ$શી !વાસી સ8હત 11 જણા લાપતા છે. £0ુવાર$ અ�lણૂા/ 

બેજક$�પમા ંJ$કvગ માગ/ પર બફ�લા પહાડ ઘસી પડયા હતા. તેમા ં

'ણ નેપાળ- ગાઇડ અને કો8રયાના ચાર નાગ8રકો ફસાઇ ગયા. 

કbક- *જ+લા પોલીસ વડા ધન બહા�ુર કડક-એ અમારા કાઠમ�ું 

સવંાદદાતાને જણાaBુ ંક$ દ$વરાણી િવbતારમા ં તેઓના સપંક/  થઇ 

શકયો નહોતો. શિનવાર$ 73 !વાસીઓને બચાવી લેવાયા છે. અને 

બાક-નાને શોધવાનો !યEનો ચાલી રyા છે.  

 

WRESTLING 

�ુYતીમા ં રોમ ર$�%ક¤ગ ~ેણીમા ં ભારતે સાત Hવુણ/ ચ&ંકો 

મેળaયા છે બજરંગ lિુનયા અને રિવ�ુમાર દ8હયાએ ¥ુના/મે%ટમા ં

Hવુણ/ ચ&ંકો :Eયા છે. 25 વિષkય બજરંગ lિુનયાએ અમેર-કાના 



જોડ/ન માઇકલ ઓલીવરને 65 કલો�ામ 89 bટાઇલ ક$ટ$ગર-મા ં4 

િવm�ધ 3 થી હરાaયો હતો. jયાર$ 23 વષ5ય રિવએ 

કઝા;ખbતાનના Aરૂબોટાટ અ`�ુલીએવને 61 8કલો�ામ ક$ટ$ગર-મા ં

12 િવm¦ 2 થી :ત મેળવી હતી. આ પહ$લા મ8હલાઓની 

bપધા/મા ંિવનસ ફોગાટ$ Hવુણ/ ચ&ંક અને �£ ુમ;લક$ રજત ચ&ંક 

:Eયા હતા. �ીકો-રોમનમા ં82 8કલો�ામ ક$ટગર-મા ં§રુ!ીત િસ�ઘે 

Hવુણ/ ચ&ંક મેળaયો હતો. Hિુનલ �ુમાર$ 97 8કલો�ામ ક$ટ$ગર-મા ં

રજત ચ&ંક :Eયા હતા jયાર$ સાજન ભનવાલે 77 8કલો�ામ 

ક$ટ$ગર-મા ંકાbંય ચ&ંક મેળaયો છે.   

 

KHELO INDIA 

§વુાહાટ-મા ંચાલી રહ$લા ખેલો ઇ�%ડયા Bવુા રમતોEસવમા ં

મહારાIJ સતત ચ&ંકો :તી રLુ ંછે. અEયાર Hધુીમા ંમહારાIJ 53 

Hવુણ/ ચ&ંકો મેળવી e ૂ̈  ુ છે. આZ મહારાIJના છોકરાઓ અને 

છોકર-ઓએ ખો-ખોની અ%ડર-17  રમતમા ંએક-એક Hવુણ/ ચ&ંક 

મેળaયો છે. વેઇટિનફટvગમા ં 8કરન મરાઠ$ અને અ;ભષેક િન©પાને 

બે વધાર$ Hવુણ/ ચ&ંકો મેળaયા છે. આસામની ટ-મે લોન બાઉ+સ 

રમતમા ં 5 Hવુણ/ચ&ંકો અEયાર Hધુી મેળaયા છે. પહ$લી વખત 



આ રમતનો ખેલો ઇ�%ડયા રમતોEસવમ� સમાવેશ કરવામા ંઆaયો 

છે. ªટબોલની �ડર-17 ક$ટ$ગર-મા ંઆસામની ટ-મ ફાઇનલ Hધુી 

પહoચી હતી. પહ$લી સેમીફાઇનલમા ંઆસામે ઓ8ડશાને 3 િવm�ધ 

1 થી હાર આપી હતી.  

  

---------- 

 

 


