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જમ્મ ુ કાશ્મીરમાાં આતાંકવાદી હમ
ુ ો
કાશ્ભીયના ળોપમા જિલ્રાભાાં વર્ચ ઓયે ળન કયીને ાછી પયી યશેરી
વેનાની ટુકડી ય આતાંકીઓએ મોિનાફદ્ધ યીતે હુભરો કયતા ત્રણ વૈપનક ળશીદ
થમા છે અને અન્મ એક ભહશરાનુાં મ ૃત્યુ નીજયુાં છે તેભ િ ફે અપધકાયી વહશત 5
વૈપનક ણ ઘલામા છે . હશઝબુર મુજાહશદીને હુભરાની િલાફદાયી સ્લીકાયી છે .
બુધલાયે ભોડી યાત્રે કુગનુ

પલસ્તાયભાાં આતાંકીઓ છુામેરા શોલાની ભે રી

ભાહશતીને ગરે વેનાએ વર્ચ ઓયે ળન શાથ ધયુું શત.ુાં કરાકો સુધી તાવ કમાચ
છી કોઇ નશીં ભતા યાત્રે ફે લાગે ાછી પયી યશેરી ટુકડી ય મુલ્લુ ચર્ટ્ટયગાભ
પલસ્તાયભાાં છુામેરા આતાંકલાદીઓએ ઓચર્િંતા હુભરો કમો શતો.
પામહયિંગભાાં ત્રણ િલાન અનાંતનાગ યાથયના પનલાવી ગુરાભ ભોહશયુદ્દીન
કેયના પનલાવી શ્રીજિથ એભજે
ળશીદ થમા છે .

અને યાિસ્થાનના પનલાવી પલકાવપવિંશ ગુર્જય
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દરરયાઈ સરુ ક્ષા :
દહયમાઇ સુયક્ષા લધુ વક્ષભ ફનાલલા કેન્ર વયકાયે દે ળના દહયમાઇ
પલસ્તાયભાાં 42 જેટરા યડાય સ્ટે ળનની સ્થાના કયલાનો ભશત્ત્લનો પનણચમ રીધો
છે , જેભાાં ગુિયાતભાાં ખાંબાત અને કચ્છની દહયમાઇ વીભા યડાય સ્ટે ળનથી વજ્િ
થળે. આ યડાય દ્વાયા ાહકસ્તાનની તભાભ હશરર્ાર ય ર્ાાંતી નિય યાખલાભાાં
આલળે.
વયક્ષણ ભાંત્રી ભનોશય હયિકયે કયે રી જાશેયાત પ્રભાણે
દહયમાઇ વીભા લધુ ભિબ ૂત કયલાભાાં આલળે.

800 કયોડના ખર્ે દે ળની

અભાયા વાંલાદાતા આય. વયલૈમા

ઉભેયે છે કે, ખાંબાત અને કચ્છની દહયમાઇ પલસ્તાયભાાં યડાય સ્ટે ળન સ્થાી સુયક્ષા
ભાટે કેન્ર વયકાયનો આ પનણચમ અપત ભશત્ત્લનો યશેળે કાયણ કે, આ યડાય સ્ટે ળનની
ભદદથી અલાય-નલાય ાહકસ્તાન ભહયન દ્વાયા બાયતીમ ભાછીભાયોના અશયણના
ફનાલો ફને છે , તેના ઉય અંકુળ આલળે. આ યડાય

ભાયપત દહયમાભાાં પયતા

િશાિો, યુદ્ધ િશાિો અને ભાછીભાય ફોટો ઉય ફાિ નિય યાખલાભાાં આલળે.
800 કયોડના આ પ્રોજેક્ટનુાં શેલ ુાં ર્યણ

 ૂણચ થઇ ગયુાં છે અને આખો પ્રોજેક્ટ

યુદ્ધના ધોયણે  ૂયો કયલા કાભગીયી ર્ાલુ છે .
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ુ માંત્રી રાજ્ય વવધાનસભા :
મહેસ
યાજમ

પલધાનવબાએ ગુિયાત ળશેયી િભીન ટોર્ભમાચદા અને પનમભન

1976 અન્લમે યાજમ વયકાયભા પનહશત થમેરી િભીન ૈકી બોગલટા વાથેની
િભીનને ભાન્મ યાખી તેને પાલલા અંગેના પલધેમકને આજે ફશારી આી છે .
ભશેસ ૂર ભત્રીશ્રી ભુેન્રપવિંશ ચુડાવભાએ ગૃશભાાં આ પલધેમકને યજૂ કયુું શત ુાં
આ પલધેમકના ગરે અભદાલાદ, લડોદયા, સુયત જેલા પલક્ક્ળત ળશેયોના ૭૦

શજાયથી લધુ હયલાયોને રાબ ભલાનો છે .
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ક્ષેત્રીય પ્રચાર વનદે શાય દ્વારા સ્વાસ્્ય જાગૃવત કાયયક્રમ
બાયત વયકાયના ભાહશતી અને પ્રવાયણ ભાંત્રારમ શેઠના ક્ષેત્રીમ પ્રર્ાય
પનદે ળારમ દ્વાયા અંજાય તાલુકાના નલાગાભ ખાતે જીલ્રા કક્ષાનો કામચક્રભ મોજામો
શતો જેભાાં ભાતા અને ફાકોનુાં સ્લાસ્્મ, યવીકયણ, યાષ્ટ્રીમ હકળોય સ્લાસ્્મ
કામચક્રભો તેભિ સ્લાસ્્મ અને વાયલાય વમ્બાપધત કેન્ર વયકાયની પલપલધ
મોિનાઓ અંગે રોકોભાાં જાગૃપત આલે તે ભાટે ભાહશતી અને ભાગચદળચન આપયુાં
શત.ુાં
નલાગાભ પ્રાથપભક ળાાના ભેદાન ખાતે મોજામેરા આ કામચક્રભભાાં
અધ્મક્ષીમ ઉદફોદન કયતા જીલ્રા પ્રાથપભક પળક્ષણપધકાયી શ્રી ફી આય
િગેરીમાએ વયકાયની લપલધ આયોગ્મરક્ષી મોિનાઓનો રાબ રેલાની શાકર
કયી શતી.
િમાયે અંજાયના તાલુકા પલકાવ અપધકાયી શ્રી કોડાલારાએ ઉક્સ્થત
તભાભને સ્લચ્છ બાયત અચબમાનભાાં ોતાનુાં મોગદાન આલાની અીર કયી
શતી અંજાય તાલુકા આયોગ્મ અપધકાયી શ્રી અંજાહયમાએ કેન્ર અને યાજમ
વયકાયની પલપલધ આયોગ્મરક્ષી મોિનાઓ પલે ભાહશતી આતા તેનો રાબ કઈ
યીતે રઇ ળકામ તે અંગે ભાગચદળચન  ૂરુાં ાડ્ુાં શત.ુાં

VXZO GYJF^FL

આજે મહાવશવરાત્રી
જિલ્રાબયભાાં આજે ભશાપળલયાત્રીની ઉિલણી કયાળે જેભાાં
પળલ ભહશમ્ન , રુરાચબેક, પ્રવાદ તથા બાાંગ

ળોબામાત્રા,

પ્રવાદના આમોિનો ગોઠલામા છે

પલપલધ જ્ઞાપતઓ, વાંસ્થાઓ, ભાંડો દ્વાયા ણ ઠેય ઠેય કામક્ર
ચ ભો મોજાળે. ભુિભાાં
વભસ્ત વનાતન હશિંદુ વભાિ દ્વાયા પલળા ળોબામાત્રા પલપલધ પરોટવ વાથે
નીકળે

પળલયાપત્રની

 ૂલચવધ્ાં માએ

ગઈકારે પલપલધ ધાપભિક કામચક્રભોની

તૈમાયીઓનો ધભધભાટ િોલા ભળ્મો શતો પળલ ભાંહદયોને યોળનીથી ળણગાયલાભાાં
આવ્મા છે .
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ટેસ્ટ મેચ
ઓસ્રેરમાએ ુણેભાાં ગઈકારથી ળરૂ થમેરી

બાયત વાથેની શેરી

ટે સ્ટભેર્ભાાં આજે શેરા હદલવે ૯ પલકેટે 256 યન નોંધાલમા છે . ઓસ્રેરમાએ ટોવ
જીતીને શેરી ફેટીંગ કયલાની પનણચમ કમો અને એભ.ટી. યે ન્વોના 68, સ્ટાકના
57 અને લોનચયના 38 યનની ભદદથી ૯ પલકટે 256 યન નોંધાલમા છે . ગઈકારે
શેરા હદલવની યભત ફાંધ યશી ત્માયે સ્ટાક 57 યન વાથે અને શેિલ્લોડ એક યન
વાથે યભતભાાં શતા. બાયત તયપથી ઉભેળ માદલે ર્ાય , યલીન્ર જાડેજા

અને

અપિને ફે-ફે અને જે માદલે એક પલકેટ ખેયલી શતી.
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