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આકાશવાણી સમાચાર જયેશ પટલ વાંચે છે .
_____________________________________________________________
•

ધાનમં"ી

નર#$

મોદ&

એકતાનગર ખાતે આયો3ત

આ'

વી(ડયો

કો#ફર+#સ,ગના

મા-યમથી

ુ રાતના
/જ

પયા4 વરણ મં"ીઓની રા67&ય પ(રષદ9 ંુ વ:;અ
4 ુ લી

ઉ=ાટન કરશે.
•

ધાનમં"ી નર#$ મોદ&ના પસંદ કરાયેલાં ભાષણોના સં>હ9 ંુ આ' નવી (દ@હ&માં
િવમોચન કરવામાં આવશે.

ુ ાકાતે છે . તેઓ E ૂBણGયા
• ક#$ીય /ૃહમં"ી અિમત શાહ આજથી Bબહારની બે (દવસીય Dલ
અને (કશનગંજમાં િવિવધ કાય4Hમોમાં ભાગ લેશે.
• મં"ાલયે IJોસ એરોKપેસ

ુ લ-રોલ
ાઇવેટ Bલિમટડ (BAPL) સાથે વધારાની ડSઅ

સUમ જમીનથી જમીન પર માર કરનાર IJોસ િમસાઇલોના સંપાદન માટ કરાર પર
હKતાUર કયા4 છે .
• ભારત અને ઓK7Bલયા વ:ચે બી3 Vવે#ટ& Vવે#ટ& Wતરરા67&ય મેચ આ' નાગEરુ ના
િવદભ4 (Hકટ એસોિસએશન Kટ(ડયમમાં રમાશે. મેચ સાં' 7 વાYયે શZ થશે.
---------------------------------------------------------------------------------------------(

ૂઝ

ેક – આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળ ર ા છો)
(સમાચારને

તે – આકાશવાણી પરથી સમાચાર " ૂરા થયા)

PM SPEECHES-BOOK RELEASE
$ધાનમં&ી નર' ( મોદ ના પસંદ કરાયેલાં ભાષણોના સં,હ.ુ ં "ુ0તક.ુ ં આ1 નવી
2દ3હ માં િવમોચન કરવામાં આવશે. “$ધાનમં&ી નર' ( મોદ કહ' છે -સબ કા સાથ, સબ કા
િવકાસ, સબ કા િવ:ાસ. આ "ુ0તકમાં . ૂતન ભારતના $ધાનમં&ીના (;<ટકોણને ર>ુ
કરવામાં આ?યા છે . આ "ુ0તક િવમોચન કાય@Aમમાં ક'રળના રાBયપાલ આર ફ મોહDમદ
ખાન, " ૂવ@ ઉપરા<Gપિત એમ. વIકJયા નાયKુ તથા મા2હતી અને $સારણ મં&ી અ.ુરાગ
ઠાOુર ઉપP0થત રહ'શ.ે મા2હતી અને $સારણ મં&ાલયના $કાશન િવભાગ Qારા તે. ુ ં
આયોજન કરવામાં આ?Sુ ં છે .
. ૂતન ભારત આTમિનભ@ર બ ને અને આફતને અવસરમાં ફ'રવવામાં સUમ બ ને તેવી
આશા અને આકાંUાઓ ?યWત કરતા આ "ુ0તકમાં મે 2019 થી મે 2020 દરિમયાનના
$ધાનમં&ીના 86 ભાષણોનો સં,હ છે . તેને >ુદા >ુદા દસ િવષયોમાં વગ^Oૃત કરવામાં
આ?યા છે . આTમિનભ@ર ભારત, અથ@?યવ0થા, લોકક' (ી શાસન, કોિવડ સામેની લડાઈ,
ઉભરતા ભારત અને િવદ' શી બ ાબ તો, જય 2કસાન, ટ'ક ઈ; ડયા- Sુ ઈ; ડયા, ,ીન ઈ; ડયાર' bઝbલએ ટ ઈ; ડયા-Wલીન ઈ; ડયા, 2ફટ ઈ; ડયા-કાય@Uમ ભારત, આcુિનક ભારતસાં0Oૃિતક વારસો અને 'મન ક બ ાત' 1વી બ ાબ તોને તેમાં આવર લીધી છે .
આ "ુ0તક 2હ દ અને

,ેe ભાષામાં $કાિશત થશે. દ' શભરના $કાશન િવભાગના

વેચાણક' (ો અને નવી 2દ3હ માં f ૂચના ભવનની gુક ગેલેર માં તે ઉપલhધ થશે. આ
ઉપરાંત $કાશન િવભાગની વેબ સાઈટ તેમજ ભારતકોશ iલેટફોમ@ પરથી પણ ઓનલાઈન
ખર દ શકાય છે . ઈ-gુWસ એમેઝોન અને j ૂગલ iલે પર પણ ઉપલhધ હશે.
AMIT SHAH- BIHAR
ક' (ીય jૃહમં&ી અિમત શાહ આજથી bબ હારની બ ે 2દવસીય kુલાકાતે છે . તેઓ
" ૂbણlયા અને 2કશનગંજમાં િવિવધ કાય@Aમોમાં ભાગ લેશે. kુmયમં&ી નીિતશOુમારની
આગેવાની હ'ઠળના જનતાદળ Sુનાઈટ'ડ ' ભાજપ સાથે ગઠબ ધ
ં ન તોડnા બ ાદ jૃહમં&ીની

bબ હારની આ $થમ kુલાકાત છે . તેઓ " ૂbણlયામાં રં ગo ૂિમ મેદાન ખાતે જનભાવના ર' લીને
સંબ ોધશે. ભારતીય જનતા પાટpના bબ હાર એકમના $kુખ સંજય જય0વાલે કqું છે ક'
રાBયમાં બ દલાતા

ટં ૂ ણી માહોલ વrચે sી શાહની આ kુલાકાત મહTવ" ૂણ@ છે . જનસભાને

સંબ ોિધત કયા@ બ ાદ sી

શાહ 2કશનગંજમાં પાટpના અિધકાર ઓ સાથે બ ેઠક કરશે.

આવતીકાલે તેઓ વહ વટ અિધકાર ઓ સાથે બ ેઠક કરશે.
US- RATE HIKE
અમે2રકાની મtય0થ બ Iક' વધતા જતા ભાવ પર િનયં&ણ માટ' ?યાજ દરમાં પોણા
ટકાનો વધારો કયu છે . છે 3લાં 15 વષ@માં આ સૌથી મોટો વધારો છે . ફ'ડ રલ 2રઝવx ચાવી
yપ ?યાજ દરમાં આ વધારાની zહ'રાત કર હતી. ફ'ડ રલ 2રઝવ@ના અtયU 1રોમ પોવેલે
જણા?Sું ક' બ ે કની સિમિતએ સવ@સમ
ં િતથી બ ે ચમાક@ ર' ટને સર' રાશ &ણથી સવા &ણ ટકા
1ટલો કરવા માટ' સંમત થયા હતા. તેમણે જણા?Sુ ં ક', વધતી જતી માંગને હળવી કરવા,
ભાવવધારા પરના દબ ાણને ઓ{ં કરવા અને અથ@ત&
ં ને થતા લાંબ ા ગાળાના .ુકસાનને
ટાળવા માટ' દરમાં વધારો કરવો જyર હતો. ?યાજદર વધવાથી િધરાણ ખચ@ વધે તેવી
ધારણા છે .
|ગાવાને

Oુશમાં લેવા માટ' લેવાયેલા આ કઠોર િનણ@યથી આિથ}ક મંદ ની bચ~તા

વધી છે . અમે2રકાની 1મ, લગભગ દર' ક દ' શમાં બ Iકો આ કટોકટ નો સામનો કર રહ છે ,
અને |ગાવો ઘટાડવાની સમ0યાનો સામનો કરવા ?યાજદરમાં વધારો કર' છે .
iran riot
ઈરાનમાં, પોલીસ Qારા અટકાયત કયા@ પછ 22 વષ^ય મ2હલા મહસા અમીનીના
ક0ટો2ડયલ k ૃTSુને પગલે રાજધાની તેહરાન ઉપરાંત 2હzબ બ ાબ તે િવરોધ અ ય 80
શહ'રો અને નગરોમાં પહ€ચી ગયો છે . મહસા અમીની, &ણ 2દવસ કોમામાં ર ા પછ
•ુAવાર' તેહરાનની હોP0પટલમાં k ૃTSુ પામી હતી. એક માનવાિધકાર >ૂથે જણા?Sુ ં હ‚ુ ં ક'

ઓછામાં ઓછા 31 નાગ2રકો માયા@ ગયા હતા, Bયાર' રાBય ટ'bલિવઝન k ૃTSુ„ક 17 દશા@વે
છે .
મહસા અમીની 13 સiટ'Dબ રના રોજ રાજધાનીની kુલાકાતે આવી રહ

હતી

Bયાર' પોલીસ અિધકાર ઓ Qારા તેણીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, 1મણે તેના પર
કાયદા.ુ ં ઉ3લંઘન કરવાનો આરોપ k ૂ†ો હતો 1માં મ2હલાઓને 2હzબ અથવા હ'ડ 0કાફ@ થી
તેમના વાળ ઢાંકવા જyર છે .
Oુ2દˆ શ માનવાિધકાર >ૂથ હ' ગાવે અહ'વાલ આiયો હતો ક' gુધવાર' fુરUા દળો Qારા
આઠ િવરોધીઓ માયા@ ગયા હતા, 1માં Oુલ સંmયા 15 પર પહ€ચી ગઈ હતી. અ ય એક
સંગઠન, ઈરાન qુમન રાઈ‰સે અહ'વાલ આiયો હતો ક' અશાંિતના $થમ છ 2દવસમાં
ઓછામાં ઓછા 31 નાગ2રકો માયા@ ગયા હતા, 1માં ઉŠર-પિ‹મમાં નવ અને મઝા ડરન
$ાંતમાં 17નો સમાવેશ થાય છે , 1 તેહરાનની ઉŠર' ક'P0પયન સkુ( પર છે .
ઈરાની અિધકાર ઓએ નકાર કાઢŒું છે ક' fુરUા દળોએ કોઈપણ િવરોધીઓને માયા@
છે અને તેના બ દલે "તોફાનીઓ" ને દોષી ઠ'ર?યા છે .
રાBય ટ'bલિવઝનએ વcુ િવગતો આiયા િવનાજણા?Sું હ‚ુ ં ક' $દશ@નકાર ઓ અને
fુરUા કમ@ચાર ઓ સ2હત 17 લોકો માયા@ ગયાહતા.
un gutres
ુ ન
;એ

સેHટર&-જનરલ

એ#ટોિનયો

ુ રસે
/ટ

ુ >Kત
;p

;Hુ નમાં

ઝાપો(રr્ Bઝયા

#;tુ uલયર પાવર vલા#ટની +Kથિત પર Bચwતા xયuત કર& છે અને કy ં ુ છે ક પરમાz ુ
માળખાને કોઈપણ 9કુ સાન એ િવKતાર અને તેની બહારના લોકો માટ ભયંકર પ(રણામો
ુ ન સેHટર& જનરલે
લાવી શક છે . 15-સદKયની •રુ Uા પ(રષદની બેઠકમાં સંBUvતમાં ;એ
જણાx; ંુ હ• ંુ ક, ઝાપો(રr્ Bઝયા #;tુ uલયર પાવર vલા#ટની +Kથિત ગંભીર Bચwતા9 ંુ કારણ છે .
ુ નના સેHટર& જનરલે ;p
ુ ને સમાvત કરવાની જZ(રયાત પર ભાર D ૂકતાં
;એ

કyં ુ ક

;Hુ નમાં ‚ુઃખનો „ત લાવવાનો આ એકમા" રKતો છે . કાળા સD$ુ ના અનાજના સોદા િવશે
વ… ુ બોલતા, †ી

ુ રસે જણાx; ંુ હ• ંુ ક આ સોદા પર હKતાUર થયા પછ&, વૈિˆક
/ટ

ખા‰પદાથŠના ભાવમાં તી‹ ઘટાડો થયો છે . તેમણે રા•યોને રિશયન ખાતરોની િનકાસ
માટ Kપ6ટ માગ4 E ૂરો પાડવા જણાx; ંુ હ• ંુ અને ચેતવણી આપી હતી ક જો ખાતર9 ંુ બŽર
+Kથર નહ• થાય તો આવતા વષ• િવˆને ખા‰ સંકટનો સામનો કરવો પડ& શક છે . રિશયાના
ુ વાર Žહરાત કર& હતી ક તેમણે ;Hુ નમાં ચાલી રહલા
રા67પિત xલા(દમીર Eિુ તને ‘ધ
સંઘષ4 વ:ચે રિશયામાં Wિશક ગિતશીલતા „ગે ના ’ુકમનામાં પર હKતાUર કયા4 છે .
Jayshankar - Ukrain
િવદ' શ મં&ી એસ જયશંકર' કqું છે ક' SુA'ન સંઘષ@નો માગ@ સમ, „તરરા<G ય
સkુદાય માટ' ગહન bચ~તાનો િવષય છે . SુA'ન પર Sુએનએસસી

ી2ફ~ગમાં બ ોલતા, ડૉ.

જયશંકર' કqું ક' •ૃ;<ટકોણ ખર' ખર અ?યવP0થત લાગે છે . તેમણે કqું ક' વૈિ:ક કરણની
•ુિનયામાં, તેની અસર •ૂરના $દ' શોમાં પણ અ.ુભવાઈ રહ છે .
મં&ીએ કqું ક' ભારત તમામ •ુ‘મનાવટને તાTકાbલક સમાiત કરવાની અને સંવાદ
અને રાજQાર તરફ પાછા ફરવાની જy2રયાતનો ભાર" ૂવ@ક "ુનરોrચાર કર' છે . તેમણે કqું
ક' આ Sુ’નો Sુગ ન હોઈ શક' . ડૉ. જયશંકર' ભાર" ૂવ@ક જણા?Sુ ં હ‚ુ ં ક' શાંિત અને યાયની
fુરUાના મોટા $યાસો માટ' kુPWત સામેની લડાઈ મહTવ" ૂણ@ છે . તેમણે ભાર" ૂવ@ક જણા?Sુ ં
હ‚ુ ં ક' રાજકારણ †ાર' ય જવાબ દાર થી બ ચવા માટ' કવચ " ૂ“ું પાડ”ુ ં જોઈએ નહ•.
મં&ીએ વcુમાં જણા?Sુ ં હ‚ું ક' જો 2દવસે 2દવસે કરવામાં આવેલા ભયંકર –ુમલાઓને
સz િવના છોડ દ' વામાં આવે છે , તો fુરUા પ2રષદ' તે સંક'તો પર િવચાર કરવો જોઈએ.
તેમણે ઉમેS— ુ હ‚ું ક' જો િવ:સનીયતા fુિનિ‹ત કરવી હોય તો fુસગ
ં તતા હોવી જોઈએ.
‘

Cricket
ભારત અને ઓ0G'bલયા વrચે બ ીe ‰વે ટ

‰વે ટ

„તરરા<G ય મેચ આ1

નાગ"ુરના િવદભ@ 2Aક'ટ એસોિસએશન 0ટ'2ડયમમાં રમાશે. મેચ સાં1 7 વા˜યે શy થશે.
ઓ0G'bલયાએ મંગળવાર' eત સાથે &ણ મેચની sેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી
છે . ઓ0G'bલયા નાગ"ુરમાં બ ીe ‰વે ટ ‰વે ટ ઈ ટરનેશનલ eતીને 2-0ની અ1ય લીડ
લેવા આ‚ુર હશે. બ ીe તરફ ભારતની નજર sેણીમાં બ રોબ ર કરવા પર હશે.
PM Gujarat
ુ રાતના
ધાનમં"ી નર#$ મોદ& આ' સવાર વી(ડયો કો#ફર+#સ,ગના મા-યમથી /જ
એકતાનગર ખાતે આયો3ત પયા4વરણ મં"ીઓની રા67&ય પ(રષદ9 ંુ વ:;અ
4 ુ લી ઉ=ાટન
કરશે. આ

ુ રાતના D›ુ યમં"ી œપ
ુ ે#$ પટલ
સંગે તેઓ સભાને પણ સંબોિધત કરશે. /જ

રા67&ય પ(રષદમાં હાજર& આપશે.
સહકાર& સંઘવાદની ભાવનાને આગળ વધારતા, ક#$ અને રા•ય સરકારો વ:ચે વ… ુ
ુ ેળ બનાવવા માટ પ(રષદ બોલાવવામાં આવી રહ& છે , 'માં બ’ુપUીય અBભગમ •ારા
•મ
vલાžKટક

‚ૂષણને ના‘ ૂદ કરવા, લાઇફ-પયા4વરણ 'વા DŸુ ાઓ પર વ… ુ સાર& નીિતઓ

ુ ઃKથાપના અને વ#ય3વ સંરUણ પર
ઘડવામાં આવી રહ& છે . તે Uીણ થયેલી જમીનની Eન
િવશેષ ભાર સાથે વન િવKતાર વધારવા પર પણ -યાન કž#$ત કરશે.
આ' અને આવતીકાલે આયો જત બે (દવસીય કો#ફર#સમાં છ િવષયવાર સ"ો હશે,
'માં લાઇફ, કો¡બે(ટwગ uલાઈમેટ ચે#જ પ(રવેશ (એકટ&>ેટડ >ીન tuલયર#સ માટ િસwગલ
િવ#ડો િસKટમ); ફોરK7& મેનેજમે#ટ;

‚ૂષણ9 ંુ િનવારણ અને િનયં"ણ; વ#ય3વન

xયવKથાપન; vલાžKટક અને વેKટ મેનેજમે#ટ (ઉ£સ¤નના ઘટાડા માટ uલાઈમેટ ચે#જ પર
Kટટ એuશન vલાન અપડટ કરવા અને uલાઈમેટ ઈ¡પેuVસ માટ અ9¥ુ લ
ૂ ન) પર -યાન
કž#$ત કરવામાં આવશે.

Brahmosh
મં"ાલયે IJોસ એરોKપેસ

ુ લ-રોલ
ાઇવેટ Bલિમટડ (BAPL) સાથે વધારાની ડSઅ

સUમ જમીન થી જમીન પર માર કરનાર IJોસ િમસાઇલોના સંપાદન માટ કરાર પર
હKતાUર કયા4 છે ' 1700 કરોડ Zિપયાની ખર&દ& હઠળ છે .

આ ¨•-રોલ સUમ

િમસાઇલોના ઇ#ડuશનથી ભારતીય નૌકાદળના કાફલાની સંપિªની ઓપરશનલ Uમતામાં
ન«ધપા" વધારો થશે.
ન«ધનીય છે ક BAPL એ ભારત અને રિશયા વ:ચે9 ંુ સં;uુ ત સાહસ છે ' નવી
પેઢ&ની

જમીન

થી જમીન

પર માર કરનાર

િમસાઇલોને વધારવામાં મહ££વE ૂણ4

યોગદાન આપે છે અને જમીન તેમજ જહાજ િવરોધી ’ુમલા માટ ઉ-ત †ેણી અને ¨•
œ ૂિમકાની Uમતા ધરાવે છે . આ કરાર Kવદશી ઉ‰ોગની સ(Hય ભાગીદાર& સાથે (H(ટકલ
વેપન િસKટમ અને દાZગોળાના Kવદશી ઉ£પાદનને વ… ુ

ો£સાહન આપશે.

MEA - PM JAPAN
$ધાનમં&ી

નર' ( મોદ આ મ2હનાની 27મી તાર ખે ટો†ોમાં zપાનના " ૂવ@

$ધાનમં&ી િશ ઝો આબ ેના

િતમ સં0કારમાં ભાગ લેવા zપાન જશે. આ1 બ પોર' નવી

2દ3હ માં મી2ડયાને સંબ ોધતા િવદ' શ મં&ાલયના $વWતા અ2ર~દમ બ ાગચીએ જણા?Sુ ં હ‚ુ ં ક'
sી મોદ kુલાકાત દરિમયાન zપાનના $ધાનમં&ી ફ™ુિમયો 2કિશદાને પણ મળશે.
મી2ડયાના $šનો જવાબ આપતા sી બ ાગચીએ ભારતીય નાગ2રકોને થાઈલે ડમાં
નોકર 0વીકારતા પહ'લા સાવચેતી રાખવા િવનંતી કર . તેમણે કqું ક' તેઓ આઈટ
કંપનીઓથી વાક'ફ છે ક' થાઈલે ડમાં રોજગારની તકોના બ હાને ભારતીય કામદારોની
ભરતી કર' છે 1મને ગેરકાયદ' સર ર તે Dયાનમાર લઈ જવામાં આવે છે . તેમણે કqું ક'
થાઈલે ડ અને Dયાનમારમાં ભારતીય િમશનના $યાસોને કારણે ક'ટલાક પી2ડતોને
બ ચાવવામાં સફળતા મળ છે .

ક'નેડ ામાં ખાbલ0તાન જનમત પર $વWતાએ કqું ક' તેને ક'નેડ ામાં ઉ,વાદ અને
ક›રપંથીઑ Qારા આયો•જત એક હા0યા0પદ કવાયત ગણાવી. તેમણે કqું ક' આ મામલો
રાજQાર માtયમો Qારા ક'નડે ાના સŠાવાળાઓ સાથે ઉઠાવવામાં આ?યો છે . sી બ ાગચીએ
કqું ક' ભારતને તે ž ૂબ જ શંકા0પદ લાગે છે ક' રાજક ય ર તે $ે2રત કવાયતને િમ& દ' શમાં
કરવાની મં>ૂર છે . તેમણે કqું ક' ભારત સરકાર આ મામલે ક' નડે ા સરકાર પર દબ ાણ
કરવા.ુ ં ચાŸુ રાખશે.
US-RUSSIA ASTRONAUTS
અમે2રકા અને રિશયાના અવકાશ યા&ીઓ 0પેસ 0ટ' શન પર સલામત ર તે પહ€ચી
ગયા છે . અમે2રકન અવકાશ એજ સી નાસાએ જણા?યા અ.ુસાર એક અમે2રક
અવકાશયા&ી અને બ ે રિશયાના અવકાશયા&ીઓ, રિશયાના અવકાશ યાનમાં fુરbUત
ર તે ઈ ટરનેશનલ 0પેસ 0ટ' શન પર પહ€ચી ગયા છે . રિશયાની 0પેસ એજ સી, રોસકો0મોસ
અને નાસા, બ ન
ં ેએ કઝાખ0તાનમાંથી છોડાયેલા અવકાશ યાન.ુ ં eવંત ટ'જ દશા@?યા હતા.
મી2ડયા 2રપો¡્@ સ અ.ુસાર, &ણેય અવકાશયા&ીઓ છ મ2હના 0પેસ 0ટ'શન પર
વીતાવશે. અમે2રકાએ રિશયાના એરો0પેસ ઉ£ોગ પર $િતબ ધ
ં ોની zહ'રાત કર Tયારથી
અવકાશ Uે&માં તણાવ વtયો છે . ઇ ટરનેશનલ 0પેસ 0ટ'શન 1998 માં શીત Sુ’
દરિમયાન અમે2રકા અને રિશયા વrચે સહકારની આશાના સમયે શy કરવામાં આ?Sુ ં હ‚ુ.ં
SRILANKA-INFLATION
sીલંકામાં, વાિષ}ક |ગાવાનો દર ગયા ઓગ0ટ મ2હનામાં 70 ટકાથી વcુ ન€ધાયો છે .
સૌથી ખરાબ આિથ}ક કટોકટ સાથે sીલંકામાં ગયા વષ@ની સરખામણીમાં ખા£પદાથuના
ભાવમાં 84.6 ટકાનો વધારો થયો છે . સŠાવાર „કડાઓ દશા@વે છે ક' ઓગ0ટના
fુધીના &ણ મ2હનામાં અથ@ત&
ં માં 8.4 ટકાનો ઘટાડો થયો છે .

ત

જો ક', આ મ2હનાની શyઆતમાં, sીલંકાએ 2.9 અબ જની લોન માટ' „તરરા<G ય
નાણા ભંડ ોળ સાથે કરાર કયા@ છે .

દા1 સવા બ ે કરોડની વસતી ધરાવતા sીલંકામાં આ

વષx નાણાક ય અને રાજક ય અરાજકતાના કારણે િવદ' શી –ુડં યામણની અછત ઉભી થઇ
છે . પ2રણામે બ ળતણ, ખાતર અને દવા સ2હતની kુmય આયાત પણ પોસાય તેમ નથી.
Delhi – UP Rain
2દ3હ

એનસીઆરમાં ભાર' વરસાદને કારણે આ $દ' શમાં સામા ય જનeવન

ખોરવાઈ ગSુ ં છે . 2દ3હ -એનસીઆરમાં અસંmય િવ0તારોમાં પાણી ભરાયેલા જોવા મ¦યા
હતા, 1ના કારણે Gા2ફકની લાંબ ી સમ0યા સz@ઈ હતી કારણ ક' પોલીસ ર0તાઓ પર ભીડ
ઘટાડવા માટ' સંઘષ@ કર રહ હતી. ભારતીય હવામાન િવભાગે આ1 રા<G ય રાજધાનીમાં
યલો એલટ@ zર કSુ— છે , 1માં મોટા ભાગના 0થળોએ મtયમ વરસાદ િવશે લોકોને
સાવચેતી આપવામાં આવી છે .
ૂ હવામાનને tયાનમાં રાખીને, નોઇડાની શાળાઓ આ1 ધોરણ 1 થી 8 ના
$િતOળ
િવ£ાથ^ઓ માટ' બ ધ
ં રહ'શ.ે હ2રયાણામાં, સરકારની 2ડઝા0ટર મેનજ
ે મે ટ ઓથો2રટ એ પણ
jુડ ગાંવમાં ઓ2ફસો અને કોપuર' ‰સને •ુAવાર' ઘર' થી કામ કરવા માટ' કમ@ચાર ઓને કહ'વા
માટ' એક નો2ટસ zહ'ર કર , 2દ3હ ની શાળાઓમાં રz

ગે કોઈ સŠાવાર zહ'રાત

કરવામાં આવી નથી. જોક', ઘણી ખાનગી શાળાઓએ વાલીઓને નો2ટસ મોકલીને zણ કર
છે ક' શાળાઓ બ ધ
ં રહ'શે. આવો જ 2ક0સો jુડ ગાંવ અને ફર દાબ ાદ •જ3લામાં છે Bયાં ઘણી
ખાનગી શાળાઓએ રz zહ'ર કર છે .
ઉŠર $દ' શમાં, ભાર' વરસાદને કારણેસામા ય જનeવન ખોરવાઈ ગSુ ં છે અને
છે 3લા 24 કલાક દરિમયાન રાBયનાપિ‹મ ભાગમાં ઘણા લોકોના મોત થયા છે . આ1
ઘણા •જ3લાઓમાં 12માંધોરણ

fુધીની શાળાઓ અને કોલેજો બ ધ
ં છે .રાBયનો

" ૂવ@

ભાગ પણ " ૂરના $કોપથી ઝ§મી ર ો છે .kુmયમં&ી યોગી આ2દTયનાથ " ૂર,0ત
િવ0તારો.ુ ં હવાઈ સવx કરશે.

Giriraj PFI
ક' (ીય મં&ી bગ2રરાજ િસ~હ' bબ હારના kુmયમં&ી નીતીશ Oુમાર અને આર1ડ ના વડા
લાŸુ યાદવ પર સાં0Oૃિતક સંગઠનો તર ક' ભારતના પોiSુલર ¨ ટ ઓફ ઇ; ડયા પીએફઆઈને સમથ@ન આપવાનો આરોપ લગા?યો છે .
" ૂbણlઆમાં પ&કારો સાથે વાત કરતા bગ2રરાજિસ~હ' કqું ક' bબ હાર આતંકવાદ ઓ માટ'
0લીપર સેલ બ ની ગયો છે અને પીએફઆઈ " ૂbણlયાને તે. ુ ં ક' ( બ નાવવા માંગે છે .
પી.એફ.આઇ. િવ“ુ’દ' શમાં ?યાપક એનઆઈએ દરોડા પર, તેમણે કqું ક' કાયદો
પોતાનો કામ કરશે.

