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> y{ËkðkË, íkk.20 >
Ëhuf økwshkíkeyku økkihð ÷E þfu íkuðk Mk{k[kh Mkk{u 

ykÔÞk Au. {q¤ y{hu÷e rsÕ÷k™k „wshkŒe rVÕ{ {ufh 
…k™ ™r÷™™e „wshkŒe f®{„ ykìV yus rVÕ{ ‘÷kMx 
rVÕ{ þkì’ (AuÕ÷ku þkì)™u ykuMfh yðkìzoT‚ {kxu ¼khŒ™e 
ykìrVrþÞ÷ yuLxÙe Œhefu …‚tË„e fhðk{kt ykðe Au. 
økwshkíke rVÕ{ ‘÷kMx rVÕ{ þkì’yu yk ð»ko™e ‚w…hrnx 
rVÕ{ku hkò{kir÷™e ‘RRR’ y™u rððuf yÂø™nkuºke™e ‘Ä 
fk~{eh VkRÕ‚’™u …ý …kA¤ Akuze ËeÄe Au.  

økwshkíke ÃkkLk Lkr÷LkLke rVÕ{  ‘÷kMx rVÕ{ þkì’ 
ykðŒk ð»kuo y{urhfk™k ÷ku‚ yuLs÷‚ ¾kŒu Þkuò™khk 
‘yufuz{e yðkìzoT‚’ Þk™u fu ‘ykuMfh yðkìzoT‚’{kt ¼khŒ™wt 
«rŒr™rÄíð fhþu y™u ‘ƒuMx RLxh™uþ™÷ rVÕ{’™e 
fuxu„he{kt rðï¼h™e rVÕ{ku ‚kÚku M…Äko{kt QŒhþu. 
¼khŒ{kt 14 ykuõxkuƒhu yk ‘AuÕ÷ku þkì’ rVÕ{ rh÷eÍ 
Úkþu. yºku WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, yu‚. yu‚. hkò{kir÷™e 
{uø™{ yku…‚ rVÕ{ ‘RRR’™e s ykuMfh {kxu …‚tË„e 
Úkþu. Œu™e ‚kÚku fk~{ehe …trzŒku™e ðuË™k™u ðk[k yk…Œe 
y™u ƒkuõ‚ ykurV‚ …h ‚h«kR®Í„ heŒu ‚w…hrnx s™khe 
rððuf yÂø™nkuºke™e y™w…{¾uh-…Õ÷ðe òuþe Mxkhh 
rVÕ{ ‘Ä fk~{eh VkRÕ‚’ r‚÷uõx Úkðk™k …ý ™¬h [kL‚ 
nŒk. ¼khŒ™e ykuMfh {kxu™e ykurVrþÞ÷ yuLxÙe ƒ™ðk 
{kxu Œu÷w„w hku{uÂLxf rnx rVÕ{ ‘~Þk{ ®‚½k hkuÞ’ …ý 
hu‚{kt nŒe.

Mk{økú økwshkík {kxu økkihð  
÷uðk suðk Mk{k[kh

økwshkíke rVÕ{ ‘÷kMx rVÕ{ þkì’yu yk ð»ko™e ‚w…hrnx rVÕ{ku hkò{kir÷™e ‘RRR’ y™u rððuf yÂø™nkuºke™e ‘Ä fk~{eh VkRÕ‚’™u 
…ý …kA¤ Akuze ËeÄe k Mk{økú çkku÷eðwzLku [kUfkðe ËeÄwt k „wshkŒe rVÕ{ {ufh …k™ ™r÷™ {q¤ y{hu÷e rsÕ÷kLkk ðíkLke...

rVÕ{‘÷kMx rVÕ{ þkì’ ykðŒk ð»kuo y{urhfk™k ÷ku‚ yuLs÷‚ ¾kŒu ‘ykuMfh yðkìzoT‚’{kt ¼khŒ™wt «rŒr™rÄíð fhþu k ‘ƒuMx RLxh™uþ™÷ rVÕ{’™e fuxu„he{kt rðï¼h™e rVÕ{ku ‚kÚku M…Äko{kt QŒhþu

Mk{økú Ëuþ{kt 14 ykuõxkuƒhu ‘AuÕ÷ku þkì’ rVÕ{ rh÷eÍ Úkþu
¼khŒ{kt «kuzâw‚h r‚ØkÚko hkuÞ f…qh yk rVÕ{ 14 ykuõxkuƒh™k hkus rh÷eÍ fhe hÌkk Au. 
™ð ð»ko™k ƒk¤f ‚{Þ (¼krð™ hƒkhe)™e ðkŒko fnuŒe yk rVÕ{ ‘AuÕ÷ku þkì’ r‚™u{k™u «u{…
ºk Au. ‚kihküÙ™k ™k™fzk „k{ [÷k÷k™k yuf ™k™fzk r‚™u{k nkì÷™k «kusuõþr™Mx VÍ÷ 
(¼kðuþ ©e{k¤e™e ‚kÚku ËkuMŒe fu¤ðe™u rVÕ{ku òu™khk ƒk¤f™k r‚™u{k «íÞu™k ÷„kð™e 
yk ËkMŒk™ Au. yk rVÕ{™e ðkŒko 1988{kt ykðu÷e ÏÞkŒ™k{ Rxkr÷Þ™ rVÕ{ ‘r‚™u{k …
uhurz‚ku’™e ÞkË y…kðu Au. yk rVÕ{ …ý Œu ð»ko™ku ƒuMx Vkuhu™ ÷Uøðus rVÕ{™ku ykuMfh SŒe 
nŒe.nkur÷ðqz™k rËø„s rVÕ{{ufh hkuƒxo ze r™hku îkhk þY fhkÞu÷k ‘rxÙƒufk rVÕ{ VuÂMxð÷,  
M…u™™k ðu÷kzkur÷z rVÕ{ VuÂMxð÷ ‚rnŒ™kt yktŒhhküÙeÞ rVÕ{kuí‚ðku{kt yZ¤f R™k{ku, «þt‚k 
y™u f{ŠþÞ÷ ‚õ‚u‚ …ý {u¤ðe [qfe Au. 

LÞqÍ rçkúV

Syu‚xeyu „wshkŒ hkßÞ{kt 
«Úkðkh ‚whŒ{kt yuf‚kÚku 
20Úke ðÄw fu‚ ŒiÞkh fÞko 

suŒ…wh{kt rðãkŠÚkykuyu 
yktËku÷™ fhŒk ÷t…x 
rþûkf™e yxfkÞŒ

> ‚whŒ, íkk.20 >
Syu‚xe™k ‚ðk …kt[ ð»ko 

ƒkË nðu rz…kxo{uLxu {kuxk…kÞu 
[ksoþex («kur‚fâwþ™)™e 
þY fÞwO Au. Syu‚xeyu 
yuf‚kÚku 20Úke ðÄw fu‚ ŒiÞkh 
fÞko Au, su{kt 7 nòh fhkuzÚke 
ðÄw™k ƒku„‚ rƒ®÷„™k 
xÙkLÍufþ™ nkuðk™ku ¾w÷k‚ku 
ÚkÞku Au. yk fktz{kt 23Úke 
ðÄw ykhku…e Au. hksÞ{kt 53 
nòh fhkuz™k ƒku„‚ rƒ®÷„ 
þkuÄe™u 3 nòh fu‚ fhkÞk 
Au. rz…kxo{uLx Œ…k‚™e ‚kÚku 
‚tf¤kÞu÷kt Œ{k{ …whkðk hsq 
fhe hÌkku Au. yu‚Syu‚xe™k 
‚qºkku fnu Au fu y{ËkðkË{kt 
yuf fu‚{kt [ksoþex ƒkË 
xÙkÞ÷ þY ÚkE Au. 

> hksfkux, Œk.20 >
suŒ…wh þnuh{kt ykðu÷ 

fwt¼kýe „Õ‚ nkE Mfw÷™k rþûkf 
îkhk rðãkÚkeo™eyku ‚kÚku y¼ÿ 
ðŒo™ fhŒk nkuðk™e ƒkƒŒ™u 
÷E™u rðãkÚkeo™eyku hý[tze 
ƒ™e nŒe y™u yk {k{÷kÚke 
ºkMŒ ÚkE™u rðãkÚkeo™eyku îkhk 
þnuh{kt ‚wºkkuå[kh ‚kÚku hu÷e 
ÞkuS™u Ähýk Þkusðk{kt ykÔÞk 
nŒk y™u yk ÷t…x rþûkf ‚k{u 
fkÞËu‚h™e fkÞoðkne fhðk™e 
{kt„ fhe Au.

Þwfu{kt „uhfkÞËu ð‚ðkx fhŒk ¼khŒeÞku™u ™f÷e ËMŒðuòu {kuf÷ðk™wt fki¼ktz

> y{ËkðkË, íkk.20 >
Þw.fu.{kt „uhfkÞËu‚h ð‚ðkx 

fhŒk ¼khŒeÞku™u ƒUf yufkWLx 
¾ku÷kððk fu òuƒ {u¤ððk {kxu 
sYh ™f÷e …k‚…kuxo ÄkŠ{fT „útÚkku{kt  
Aq…kðe fwrhÞh {khVŒu {kuf÷ðk™wt 
hufux Íz…kÞwt Au. ‚eykEze ¢kE{u 
yk „w™k™k ƒu  {wÏÞ ‚qºkÄkh Þw.fu.
ÂMÚkŒ r[hk„ …xu÷ y™u hkýe…™k 
rðfk‚ sÞMðk÷ rðYØ 10 rËð‚ 
y„kW „w™ku Ëk¾÷ fhe Œ…k‚ 
nkÚk Ähe Au. …ku÷e‚ Œ…k‚{kt 
¾w÷u÷e rð„Œku {wsƒ ykhku…eyku 
yLÞ ÔÞÂõŒyku™k Vkuxku ykEze  
fku…e™ku W…Þku„ fhe fwrhÞhÚke ™f÷e  
…k‚…kuxo {kuf÷Œk nŒk. fwrhÞh 

ft…™e™k ‚t[k÷fu …ku÷e‚™u ÷ur¾Œ 
yhS yk…e su™e Œ…k‚{kt ‚{„ú 
¼ktzku VqxÞku nŒku. 

Vuf …k‚…kuxo ŒiÞkh fhe ÄkŠ{f 
„útÚkku{kt Aq…kðe rðËuþ {kuf÷ðk™k 
hufux™k {k{÷u ‚eykEze ¢kE{u 
Ë‚ rËð‚ y„kW hkýe… ysqo™ 

yk©{ …k‚u hnuŒk rðfk‚ f™iÞk÷k÷ 
sÞMðk÷ y™u Þw.fu.{kt hnuŒk r[hk„ 
…xu÷ rðYØ  „w™ku Ëk¾÷ fÞkuo Au.  
…ku÷e‚ Œ…k‚{kt ¾w÷u÷e rð„Œ 
{wsƒ ykhku…e rðfk‚ sÞMðk÷ Œu™k 
r{ºk r[hk„ …xu÷™u Vuf …k‚…kuxo 
fwrhÞhÚke Þw.fu. {kuf÷Œku nŒku. 

¼khŒÚke fwrhÞh {khVŒu fu 
{¤rŒÞk {khVŒu ykðŒk …k‚…
kuxo Äkhf™k Vkuxku fkZe r[hk„ su 
ÔÞÂõŒ™u …k‚…kuxo™e sYh nkuÞ Œu™ku 
Vkuxku [kutxkze ËeÄku nŒku. yk heŒu 
…k‚…kuxo yk…ðk™k r[hk„ ÷k¾ku 
Yr…Þk ð‚w÷Œku nŒku. r[hk„ …xu÷ 
‚kÚku rðfk‚ sÞMðk÷ ‚rnŒ™k 
yLÞ ÷kufku™e r{r÷¼„Œ™e …

ku÷e‚™u òý ÚkE …ý ƒnw {kuzwt ÚkE 
„Þwt nŒwt. yk Ëhr{Þk™{kt ykhku…
eyku™u Axfƒkhe {¤e „E nŒe.

‚eykEze ¢kE{ ƒ™kðxe 
…k‚…kuxo rðËuþ {kuf÷ðk™k hufux™e 
Œ…k‚ þY fhŒk rðfk‚ sÞMðk÷™e 
…qA…hA fhe nŒe. …ku÷e‚™e …qA…
hA ƒkË …kuŒk™k …h ‚tfòu f‚kþu 
Œuðe „tÄ ykðe sŒk ykhku…e rðfk‚ 
…ý {fk™™u ÷kuf {khe Þw.fu. ¼k„e 
„Þku nŒku. ‚eykEze ¢kE{™e 
Œ…k‚{kt ¾w÷u÷e rð„Œku fwrhÞh{kt 
…k‚o÷ {kuf÷ðk {kxu ykhku…e …k‚o÷ 
{kuf÷™kh Œhefu yLÞ ÔÞÂõŒyku™k 
ykÄkh fkzo™e Vkuxku ykEze fwrhÞh 
ft…™e{kt hsq fhŒku nŒku.

ykhku…eyku yLÞ ÔÞÂõŒyku™k Vkuxku ykEze fku…e™ku W…Þku„ fhe fwrhÞhÚke ™f÷e …k‚…kuxo {kuf÷Œk nŒk

„wshkŒ{kt fkut„úu‚™e ‚hfkh ykðþu Œku sq™e …uLþ™ Þkus™k ÷k„w fhkþu : hknw÷ „ktÄe
> y{ËkðkË, íkk.20 >

„ktÄe™„h òýu Akðýe{kt VuhðkÞwt 
nkuÞ Œu heŒu rðrðÄ rð¼k„ku™k f{o[kheyku 
îkhk „úuz …u, …„kh ðÄkhku, fk{™k f÷kfku, 
sq™e …uLþ™ Þkus™k ‚rnŒ™k {wÆu yktËku÷™ 
fhðk{kt ykðe hÌkwt Au. yk yktËku÷™{kt 
rð÷us fBÃÞwxh yku…huxhku …ý òuzkÞk Au, 
suyku „k{u „k{{ktÚke „ktÄe™„h{kt yufXk 

ÚkE™u …kuŒk™e {kt„™u ðÄkhu {sƒqŒkEÚke 
hsq fhe hÌkk Au. 

yk ƒÄk™e ðå[u hknw÷ „ktÄeyu …ý 
f{o[kheyku™k sq™e …uLþ™ Þkus™k™u 
÷k„w fhðk™k yðks™u æÞk™u ÷eÄku 
Au.hknw÷ „ktÄeyu yktËku÷™ fhe™u {kt„ 
fhe hnu÷k f{o[kheyku™u Œu{™e ‚hfkh 
‚¥kk{kt ykðþu Œku …uLþ™ Þkus™k ÷k„w 

fhðk™e ƒktnuÄhe yk…e ËeÄe Au. hknw÷ 
„ktÄeyu ÂxTðx fhe™u ÷ÏÞwt Au fu, sq™e 
…uLþ™ Þkus™k™ku ytŒ ÷kðe™u ¼ks…u 
½hzkyku™u ykí{r™¼ohÚke r™¼oh ƒ™kðe 
ËeÄk. Ëuþ™u {sƒqŒ fhŒk ‚hfkhe 
f{o[kheyku™ku nf Au, sq™e …uLþ™ 
Þkus™k. Œu{ýu yk yt„u yk„¤ fÌkwt Au 
fu, y{u hksMÚkk™, A¥ke‚„Z{kt sq™e  

…uLþ™ Þkus™k [k÷w fhe Au. nðu 
„wshkŒ{kt …ý fkut„úu‚™e ‚hfkh ykðþu 
Œku sq™e …uLþ™ Þkus™k [k÷w fhðk{kt 
ykðþu.yuf ŒhV yk{ ykË{e …kxeo 
¼ks…™k þk‚™Úke «ò ºkMŒ ÚkE „E 
nkuðk™k Ëkðk fhðk{kt ykðe hÌkk Au 
y™u ¾uzqŒku™k ŒÚkk ðes¤e ‚rnŒ™k {wÆu 
¾wÕ÷e [[ko™e [u÷uLs VUfe hÌkk Au. 

hknw÷ „ktÄe îkhk „wshkŒ{kt fkut„úu‚™e Vhe ‚¥kk ÷kððk {kxu ¼„ehÚk «Þk‚yk„k{e [qtxýeyku™u ÷E™u hksfeÞ …ûkku™e ð[™ku™e ÷nkýe

„wshkŒ{kt ¼ks…™e ‚k{u fkuE 
«rŒM…Äeo ™Úke : su.…e.™œk

ðzkuËhk™k 17 nòh ÷kufku™u 
«kÚkr{f ‚wrðÄkyku …qhe  
…kzðk {kxu {kt„ýe fhe

> „ktÄe™„h,íkk.20 >
¼ks…™k hküÙeÞ yæÞûk 

su. …e ™œk {t„¤ðkhu ‚kihküÙ™k 
«ðk‚u nŒk. ynªÚke Œu{ýu 
ÍtÍkðkŒe [qtxýe «[kh þY fÞkuo 
Au. hksfkux{kt ‚tƒkuÄ™ fhŒk su…e 
™œkyu fkut„úu‚ y™u yk{ ykË{e 
…kxeo …h «nkhku fÞkO nŒk. ŒÚkk 
yk„k{e rðÄk™‚¼k [qtxýe{kt 
¼ks…™e SŒ™ku Ëkðku …ý fÞkuo 
nŒku. „wshkŒ{kt rðÄk™‚¼k™e 
[qtxýe ¼÷u nsw ònuh ™Úke ÚkE, òu 
fu [qtxýe™ku {knku÷ ò{e [qfâku Au, 
yk ÿ~Þku Œu™ku …whkðku Au. ¼ks…
™k hküÙeÞ yæÞûk su …e ™œkyu 
‚kihküÙÚke [qtxýe «[kh™k ©e„ýuþ 
fÞko Au. {kuhƒe y™u hksfkux{kt 
{wÏÞ{tºke y™u y™u «Ëuþ ¼ks… 
yæÞûk ‚rnŒ™k ™uŒkyku™ku 
s{kðzku òuðk {éÞku nŒku.

hksfkux{kt ™œkyu [qtxkÞu÷k 
«rŒr™rÄyku™k {nk‚t{u÷™{kt 
nkshe yk…e, …t[kÞŒÚke ‚kt‚Ë 
‚wÄe™k 10 nòh «rŒr™rÄyku 
fkÞo¢{{kt nksh hÌkk. fkÞo¢{{kt 
‚tƒkuÄ™ fhŒk Œu{ýu hksfkux{kt 
ŒiÞkh ÚkE hnu÷e yuEB‚™u ÷„Œk 
yuf rfM‚k™wt ðýo™ fÞwO...

hksfkux ƒkË ™œk {kuhƒe …
nkutåÞk nŒk, ßÞkt Œu{ýu ¼ÔÞ hkuz 
þku ÞkußÞku, {kuhƒe™k þ™k¤k 

hkuzÚke ƒkƒk ‚knuƒ yktƒuzfh™e 
«rŒ{k ‚wÄe ÞkuòÞu÷k hkuz þku{kt 
50 nòhÚke ðÄw ÷kufku òuzkÞk 
nkuðk™ku Ëkðku fhðk{kt ykÔÞku Au.

™œkyu yk¾hu [qtxýe «[kh 
{kxu ‚kihküÙ y™u yu{kt …ý 
{kuhƒe Œu{s hksfkux™e …‚tË„e 
þk {kxu fhe, Œku Œu™ku sðkƒ yu 
Au fu {kuhƒe ¼qŒfk¤{kt …kxeËkh 
y™k{Œ yktËku÷™™wt yu…e‚uLxh 
nŒwt. …kxeËkh yktËku÷™™k fkhýu 
¼ks…™u ‚kihküÙ{kt ™wf‚k™ ÚkÞwt 
nŒwt. 2017™e [qtxýe{kt ‚kihküÙ{kt 
¼ks…™wt ™ƒ¤wt «Ëþo™ hÌkwt. ¼ks…
™u ‚kihküÙ- fåA™e 54{ktÚke VõŒ 
23 ƒuXf {¤e nŒe. 2022{kt 
…ý ¼ks… ‚k{u fkut„úu‚™k {sƒqŒ 
W{uËðkhku …zfkhY… Au. fu{ fu 
fkut„úu‚™kt SŒu÷k Äkhk‚ÇÞ{ktÚke 
{kuxk ¼k„™k rh…ex Úkðk™e «ƒ¤ 
þfâŒk Au. su™u òuŒkt ‚kihküÙ{kt 
¼ks… yk ð¾Œu þwt hý™erŒ 
y…™kðu Au, Œu òuðwt hnuþu.

> ðzkuËhk, Œk.20 >
ðzkuËhk fku…kuohuþ™{kt ð»kkuo …qðuo ‚{kðuþ 

fhðk{kt ykðu÷k …qðo rðMŒkh™k z¼kuR hkuz 
‚ku{k Œ¤kð …k‚u™k RLÿ™„h, f]»ý™„h 
y™u ½kt½uhuxeÞk™k 17 nòh ÷kufku™u «kÚkr{f 
‚wrðÄkyku ™ {¤Œk Úkkzeyku ð„kze™u «kÚkr{f 
‚wrðÄkyku …qhe …kzðk {kxu {kt„ýe fhe nŒe. 
{rn÷kykuyu sýkÔÞwt nŒwt fu, ðzk«Äk™™k 
fnuðkÚke fkuhku™k ‚{Þu Œtºk™u «kuí‚kn™ yk…ðk 
{kxu Úkkzeyku ð„kze nŒe. nðu y{u y{™u y{khe 
‚wrðÄkyku {¤u Œu {kxu Úkkzeyku ð„kzðk™e 
Vhs …ze Au. ðkux ÷R™u sŒk hnu÷k yuf …ý 
fkWÂL‚÷h fu Äkhk‚ÇÞku Ëu¾k ËuŒk ™Úke. ðzkuËhk 
þnuh{kt M{kxo r‚xe «kusuõx™e ‚{Þ {ÞkoËk …qýo 
ÚkE [qfe Au. {kuxk¼k„™k rðfk‚™k rðrðÄ fk{ku 
yksu …ý yÄqhk Au. yuf ŒhV Œtºk M{kxo r‚xe™k 
Ëkðk fhu Au. Œku ƒeS ŒhV «kÚkr{f ‚wrðÄk 
{wÆu ðzkuËhkðk‚eyku Œtºk™e fk{„ehe ‚k{u hku»k 
Xk÷ðe hÌkk Au. ðzkuËhk fku…kuohuþ™™e nË{kt 
ð»kkuo y„kW y™uf „k{ku™ku ‚{kðuþ fhðk{kt  
ykÔÞku nŒku. 

su.…e. ™œk ƒu rËð‚u „wshkŒ «ðk‚u ykÔÞk yktËku÷™™e [e{fe

¼ks… hküÙeÞ yæÞûk su.…e.™œk ™{ku rf‚k™ …t[kÞŒ 
fkÞo¢{{kt þw¼kht¼ fhkðe™u R-ƒkRf™u ^÷u„ ykuV fhkÔÞwt

yksÚke „wshkŒ rðÄk™‚¼kLkwt xwtfw [ku{k‚w ‚ºk 
fkut„úu‚ zÙø‚, {kut½ðkhe ‚rnŒ™k {wÆu ‚hfkh™u ½uhþu 

> y{ËkðkË, íkk.20 >
„wshkŒ rðÄk™‚¼k™k Œk.21 y™u 22 

‚ÃxuBƒhu {¤™khk [ku{k‚w ‚ºk™u ÷tƒkððk fkut„úu‚ 
…ûku {kt„ýe fhe Au.  rðÄk™‚¼k™e fk{fks 
‚÷knfkh ‚{eŒe{kt fkut„úu‚ yk {wËku WXkðkþu. 
rðÄk™‚¼k{kt rð…ûk™k ™uŒk ‚w¾hk{ hkXðkyu  
…ºkfkh …rh»kË{kt sýkÔÞwt nŒwt fu ‚hfkhu Œu™e su 
r™»V¤Œkyku Au Œu™u Aw…kððk {kxu rðÄk™‚¼k™wt xwtfw 
‚ºk ƒku÷kðe™u «ò™k «§ku [[koÞ ™ne Œuðku fkh‚ku 
fÞkuo Au. …htŒw fkut„úu‚ …ûk yk {wËu ‚hfkh™u ¼ª‚{kt 
{wfþu y™u hksÞ™u zÙ„™wt …kx™„h ƒ™kðe ËuðkÚke 
÷E™u ÷êkfktz y™u ËkÁ™k ¾wÕ÷uyk{ ðu[ký, fkÞËku 

y™u ÔÞðMÚkk™e …heÂMÚkrŒ ‚rnŒ™k {wËu ‚hfkh™u 
½uhþu. „wshkŒ rðÄk™‚¼k [qtxýe ™Sf ykðŒk 
Ëhuf hksfeÞ …kxeoyku yufþ™{kt òuðk {¤e hne 
Au. íÞkhu 27 ð»koÚke þk‚™ fhe hnu÷e ¼ks… …ý  
…kuŒk™w ð[oMð ò¤ððk {Úkk{ý fhe hne Au. 

hküÙeÞ ™uŒk PM {kuËe y™u yr{Œ þkn ‚rnŒ™k 
™uŒkyku™k „wshkŒ «ðk‚ …ý ðÄe hÌkk Au. yk 
ƒÄk™e ðå[u ykðŒefk÷u ¼ks… Äkhk‚ÇÞ Ë¤™e 
ƒuXf {¤þu. {krnŒe {wsƒ rðÄk™‚¼k™k xqtfk 
‚ºk {kxu yk ƒuXf {¤ðk™e Au. su{kt Äkhk‚ÇÞku™u 
2 rËð‚™e fk{„ehe yt„u {krnŒe y…kþu. yk 
ƒuXf{kt {wÏÞ{tºke y™u ¼ks… «Ëuþ yæÞûk ‚rnŒ 
yk„uðk™ku nksh hnuþu.

h¾zŒk Zkuh r™Þtºký fkÞËk yt„u {kuxk ‚{k[kh 
‚k{u ykÔÞk Au. su {wsƒ nðu h¾zŒk Zkuh r™Þtºký 
fkÞËk™u …hŒ ¾U[ðk{kt ykðþu. AuÕ÷k ½ýk ‚{ÞÚke 
h¾zŒk Zkuh r™Þtºký fkÞËk™ku rðhkuÄ ÚkE hÌkku nŒku.

[ku{k‚w ‚ºk™u ÷tƒkððk fkut„úu‚ …ûku {kt„ýe fhe

y{hu÷eLkku rðïfûkkyu ztfku, …k™ ™r÷™™e „wshkŒe rVÕ{™e ykuMfh{kt yuLxÙe 

ƒUf ¾kŒk-™kufhe {kxu ÄkŠ{f økútÚkkuo{kt Aw…kðe™u 
™f÷e …k‚…kuxo Þwfu {kuf÷ðk™wt hufuxLkku ÃkËkoVkþ
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 » મોરાઇ ફાટક ફરી આજથી બંધ  » સેલવાસ ક્ાઇમ બાંચ દ્ારા ત્રણની ધરપકડ

 » ટ્રક ચાલક અકસમાત કરી સથળ પરથી ફરાર  » ગુજરાતમાં આયોજીત 36મી નેશનલ ગેમસ અંતગ્ગત

 »ભારે વરસાદના પગલે નીચાણવાળા િવસતારમાં પાણી ભરાયાં  »છેલલા ત્રણ વર્ગમાં પાંચ મૃત ડોલલફન મળી આવી 

 »ચોરાયેલી કારનો 75 ટકા કલેઇમ ચૂકવવા વીમા કંપની જવાબદાર છે  »સુરતની નવી િસિવલ હોિસપટલની લાિલયાવાડીથી દદીદીઓ ત્રસત

પલસાણા તાલુકામાં બે કલાકમાં 3 ઇંચ 
વરસાદ ખાબકતાં જનજીવન ખોરવાયું

વલસાડના નારગોલ ખાતે દરરયા 
િકનારેથી બે મૃત ડોલ્ફિન મળી આવી

મોડી જાણ કરાતાં કલઇેમ નકાયયો, 
ગ્ાહક કોર્ટ કલેઇમ ચૂકવવા હુકમ કયયો

સરમુખતયારશાહી, મફિતમાં ભોજન 
મળશે પરંતુ તમારુ વાસણ હશે તો જ 

 » સુરતના કાપોદ્ા િવસતારની ઘટના

 » પલસાણા પોલીસેને મળી મોટી સફળતા સાંપડી

 » અઠવાિડયાથી વરસતા વરસાદના કારણે ગટરના પાણી બેક મારી પરત ઘરમાં પ્રવેશી રહાં છે

 »  છાપરાભાઠા પંચવટી સોસાયટીમાં સવારે આગ બાદ પરરવારના ત્રણને ઇજા 

નવસારીના પિચિમ િવસતારમાં ગટરના પાણીથી લોકો ત્રસત

છાપરાભાઠા અને ઉધનાના મકાનમાં ગેસ િલકેજ

વાપીથી પારડી સુધીમાં મારિ 1 
માસમાં છઠ્ી વખત ફાટક બંધ

ટેનકરમાંથી દૂધ કાઢી પાણી 
ભેળવવાનું કૌભાંડ ઝડપાયુ

સુરતમાં ક્િટ એનડ રન અકસમાતમાં 
બાઈક સવારનું મોત નીપજયું

સુરતના ઇનડોર સટેડડયમ ખાતે 
નેશનલ ગેમસ ટુનાનામેનટનો પ્ારંભ

પાસ કનવીનર અલપેશ કથીડરયા 
પર રીષિા ચાલકનો ક્િંસક િુમલો

માંખીંગા ચેકપોસટ પાસે 10.47 લાખ 
રૂપીયાનો દારૂ ભરેલી ટ્રક ઝડપાઇ

ા વાપી ા
ઉ મ ર ગ ા મ થ ી  ડ ુંગ ર ી  સુ ધ ી ન ી 

રેલવે લાઇનમા ં ફિારકોના સથળોએ 
ઓવરિરિજોની કામગીરી ચાલી રહી છ.ે 
જે હજુ સુધી પૂણ્ણ થઇ શકી નથી. તયારે 
હાલના હયાત રેલવે ફિારકો પર વાર 
વાર મરામત કામગીરીના નામે ફિારકો 
બંધ રાખવામાં આવી રહા ંછે. છે્ લા 1 
માસમા ં બલીઠા,બગવાડા,મોરાઇ,ઉદ
વાડા,પારડી, પલસાણા રેલવે ફિારક પાસે 
મરામત કામગીરીના કારણે ફિારકો બંધ 
કરવામાં આવયા હતાં.હવે 19 સપરેમબરથી 
5 ઓકરોમબર સુધી વાપી નજીકના મોરાઇ 
ફિારક બંધ કરવામાં આવયું છે. મોરાઇ 
ફિારક બંધ થવાથી બલીઠા હાઇવે પર 
ટ્ારફિક જામનો પ્રશ્ન ઉદભવે છે. અંદાજે 

50 હજાર કરતાં વધુ વાહન ચાલકોને 
તેની અસર અસર થઇ રહી છે. આ 
વાહનચાલકોએ લાંબો ચકરાવો મારવાની 
ફિરજ પડી રહી છે.

સ થ ા િ ન ક  સ ર પ ંચ ો ન ા  મ તે  રે લ વે 
ઓ વ ર િ રિ જ ન ી  ક ા મગ ી ર ી ન ા  ક ા ર ણે 
રેલવે ફિારકો બંધ કરવામાં આવતાં નથી. 
માત્ર રેલવે લાઇનના ટ્ેક પર મરામત 
કામગીરીના નામે વાર વાર ફિારકો બંધ 
કરવામાં આવે છે. એક વખત મરામત 
કામગીરી પણૂ્ણ થયા બાદ તરત જ મરામત 
કામગીરી ક ેમ કરવામા ં આવે છે તે 
સમજાતુ નથી. બીજી તરફિ સથાિનકોના મતે 
િરિજની કામગીરીના કારણે ફિારકો બંધ રહે 
તે યોગય છે, પરંતુ િરિજની કામગીરી અને 
ફિારકો બંધ રહેવાન ેકોઇ લેવા દવેા નથી.

ા સેલવાસ ા
સેલવાસના નરોલી િવસતારમાં લાંબા 

સમયથી કેિમકલ ચોરીનું મોરંુ નરેવક્ક ચાલી 
રહું હતું. જોકે, અચાનક ક્ાઇમ રિાનચની 
રીમે નરોલીમાં કિેમકલ ચોરી ઝડપવા 
મારે છાપો માયયો હતો જમેાં રેનકરમાંથી દરૂ 
ચોરીનું પણ ચાલતંુ રેકેર ઝડપાયું હતંુ.

દાનહના નરોલી, રખોલી સિહત 
ઓદ્ોિગક િવસતારમાં લાંબા સમયથી 
રેનકરમાથંી કિેમકલ અને ઓઇલ ચોરીનું 
નેરવક્ક ચાલી રહું હતું. એસપી આર.પી.
મીણા અને એસડીપીઓ િસદ્ાથ્ણ જૈનના 
માગ્ણદશ્ણનમાં દાનહ ક્ાઇમ રિાનચના 
પીઆઇ હરશેિસંહ રાઠોડના નતેૃતવમા એક 
રીમ બનાવીને નરોલીના વડ ફિિળયામાં 
ચાલતું કેિમકલ ચોરીના કામગીરી ઉપર 
કાય્ણવાહી કરી હતી. જોકે, કિેમકલ ચોરી 
પકડવા ગયેલી સેલવાસ પોલીસને સથળ 

ઉપરથી 40 હજાર િલરર દૂધ ભરેલી બે 
રેનકર મળી આવયા હતા.સૂત્રોના જણાવયા 
મુજબ કિેમકલ ચોરીના મારફિયાઓ 
લાંબા સમયથી પ્રદેશમાં આવતા અથવા 
અનય સથળ ે જતા દૂધના રેનકરને તેમના 
સથાને બોલાવી રેનકરમાંથી દૂધની પણ 
ચોરી કરતા હતા. બે રેનકરમા 40 હજાર 
લીરર દૂધથી ભરેલા હતા. રારા યોદ્ા 8 
ભરેલા દુધના ડબબા રેનકરમાથી કાઢવામા 
આવયા હતા. પોલીસે અંદાજીત 28 લાખ 
60 હજારનો મુદ્ામાલ જપત કયયો હતો. 
સેલવાસ પોલીસે કિેમકલ ચોરીના મુખય 
આરોપી કૃષણા કાલુ નાગરી ઉ.વ.42 રહે. 
ભેસતા ફિિળયા, સેલવાસ, ઈશ્વર નાથુજી 
ચંડેલ ઉ.વ.42 રહવેાસી વડ ફિિળયા, 
નરોલી અને રકરણિસંહ જસવંતિસંહ 
રાજપૂત ઉ.વ.54 રહેવાસી રિાહ્મણપાડા 
નંિદગામ,તલવાડાની ધરપકડ કરી છે.

ા સુરત ા
સુ ર ત  િ જ ્ લ ા મ ા ં શ રૃ  થ યે લ ા 

પાછોતરા વરસાદમાં આજ ેિદવસના બે 
કલાકમાં પલસાણા તાલુકામાં ત્રણ ઇંચ 
સિહત િદવસ દરમયાન સાડા ત્રણ ઇંચ 
વરસાદ ખાબકતા સવ્ણત્ર નીચાણવાળા 
િવસતારમાં પાણી ફિરી વળવાની સાથે 
િવયર, કોઝવે છલકતા જનજીવનને 
વ ય ા પ ક  અ સ ર  પ ડ ી  હ ત ી .  અ ન ય 
તાલુકામાં હળવાથી મધયમ વરસાદ 
ઝીંકાયો હતો.

ફિલંડ કંટ્ોલના પ્રવકતાના જણાવયા 

મુજબ હવામાન િવભાગ દ્ારા હળવાથી 
મધયમ વરસાદની આગાહી થઇ છે. 
આ આગાહી વચે્ સુરત િજ્લાના 
કોઇને કોઇ તાલુકામાં હળવાથી મધયમ 
વરસાદના બદલે દમેાર વરસાદ ઝીંકાઇ 
રહો છે. આજે િદવસના પલસાણા 
તાલુકામા  ં સવારથી જ મેઘરાજા 
કોપાયમાન બનયા હોઇ તેમ આકાશ 
કાળા રડબાંગ વાદળોથી ઘેરાવાની સાથે 
જ ધોધમાર વરસાદ શર ૃથયો હતો. આ 
વરસાદનું જોર આખો િદવસ રહુ હતુ. 
પરતું સવાર ે૧૦ થી ૧૨ ના બ ેકલાકમાં 

મેઘરાજા આક્મક બનીને વરસતા બે 
કલાકમાં જ ત્રણ ઇંચ વરસાદ ખાબકયો 
હતો. એકધારા વરસાદથી જનજીવન 
ખોરવાયુ હતુ. ઘણા નીચાણવાળા 
િવસતારોમાં તેમજ કરેલાક ગામોની 
ફિ ર તે  પ ણ  પ ા ણ ી  ભ ર ા ય ા  હ ત ા . 
પલસાણામાં સવારે છ થી સાજંે છ 
વાગયા સુધીના ૧૨ કલાકમાં ૩.૫૨ ઇંચ 
વરસાદી પાણી પડતા ખેડુતોની િચંતા 
વધી ગઇ હતી. આજના વરસાદની 
સાથે જ પલસાણા તાલુકામાં ૯૨.૫૬ 
ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. 

ા વલસાડ ા
વલસાડ િજ્લાના ઉમરગામ 

તાલુકાના નારગોલ દરરયા રકનાર ે2 મૃત 
હાલતમાં ડોલ્ફિન તણાઈ આવી હતી. 
સથાિનક લોકો અને માછીમારોનું ધયાન 
જતા ગામના અગ્ણીઓ અન ેસરપંચને 
ઘરનાની જાણ કરવામાં આવી હતી. 
ગામના સરપંચે ઉમરગામ સામાિજક 
વનીકરણ િવભગની રીમને નારગોલ 
દરરયા રકનારે રડકમપોઝ હાલતમાં મૃત 
ડો્ફિીન મળી આવી હોવાની જાણ કરી 
હતી.વલસાડ િજ્લાના ઉમરગામ 

તાલુકાના નારગોલ ગામે દર વર્ષે 
દરરયાની અંદરથી મૃત હાલતમાં 
ડોલ્ફિન તણાઈ આવવાના બનાવ 
બનતા હોય છે. નારગોલ બીચ ઉપર 
ભરતીના પાણીમાં નારગોલ ગામના 
માલવણ બીજ િવસતારમાં એક સાથે 
2 ડોલ્ફિન મૃત હાલતમાં રકનારે તણાઈ 
આવતા સથાિનક માછીમારોએ ગામના 
સરપંચ સવીરી ભંડારીનો સંપક્ક કયયો 
હતો. ડોલ્ફિન વગ્ણ એકનું પ્રાણી હોય 
જેથી સરપંચ સવીરીબેને નારગોલના 
દરરયા રકનારે મૃત હાલતમાં આવેલ 

ડ ો લ ્ ફિ ન  અં ગે ન ી  જા ણ  સ થ ા િ ન ક 
સામાિજક વન િવભાગના આરએફિઓ 
અિમત રંડેલને રેલીફિોિનક રીતે જાણ 
કરતા અિમતભાઈ રંડેલ અને રીમ 
સથળ ખાતે આવી પહોંચી હતી. વેરેનરી 
ડોકરરને જાણ કરી મૃત ડોલ્ફિનનુ ં 
પીએમ કરાવયા બાદ મૃત ડોલ્ફિનને 
દફિન કરવામાં આવી હતી. એક સાથે બે 
ડોલ્ફિન અમૃત હાલતમાં મળી આવી છે 
તે ઉપરાંત આ િવસતારમાં છે્ લા ત્રણ 
વર્્ણની અંદર પાંચથી વધુ ડોલ્ફિન મૃત 
હાલતમાં મળી આવી હતી.

સુરત
વાહનચોરીની જાણ આઠ દિવસના દવલંબ બાિ વીમા કંપની 

તથા પોલીસને કરી હોય તો  વીમા કંપની પોલીસી શરતના ભંગ 
બિલ ચોરાયેલા વાહનના પુરો કલેઈમની રકમ પોલીસી શરતના 
ભંગ બિલ નકારી શકે નહી.ંપરંતુ આવા સંજોગોમાં વીમા કંપની 
વીમાિારના  કુલ કલઈેમના 75 ટકા લેખે રકમ ચકુવવા વીમાકંપની 
જવાબિાર છે.આવો મહતવપણુ્ણ ચકુાિો આજ ેસુરત દજલલા ગ્ાહક 
તકરાર દનવારણ ફોરમના પ્રમુખ જજ પી.પી.મેખીયા,સભય 
પવુીવીબેન જોશી,ડૉ.દતથથેશ મહેતાએ આપયો છે.પવ્ણત પાટીયા સ્થત 
ખોડીયારનગરમાં રહેતા ફરરયાિી રકશોર બાબુ પરમારે જુલાઈ-
2015માં રૃ.4.13 લાખની રકંમતની મારૃદત વેગન વીએકસએલ 
નામની કાર લોન પર લીધી હતી.જે કારની એચડીએફસી 
એરગો જનરલ ઈન્યુરનસ કંપની પાસેથી માચ્ણ-2017થી માચ્ણ-
2018િરદમયાન ર.ૃ3.41 લાખની સમ એ્યોડ્ડ  ધરાવતી પ્રાઈવેટ 

કાર પકેેજ પોલીસી લીધી હતી. િરદમયાન તા.1-5-17ના રોજ કાર 
ચોરાઈ જતાં પણુા પોલીસમાં ફરરયાિ કરી વીમા કંપનીમાં કલઇેમ 
કરાયો હતો. પરંતુ વીમા કંપનીએ પોલીસી શરતના ભંગ બિલ 
વીમાિારનો કલેઈમ નકારી કાઢતાં વીમા કંપની દવરુધધ ગ્ાહક 
કોટ્ડમાં ધા નાખી હતી.સુનાવણીમાં વીમા કંપની તરફે જણાવાયું 
કે, ફરીયાિીએ જરૃરી પાટીવીને ફરરયાિમાં પક્ષકાર તરીકે જોડેલી 
નથી. જેથી મીસ જોઈનડર એફ પાટીવીઝ અને નોન જોઈનડર ઓફ 
પાટીવીઝનો બાધ નડે છ.ે ફરરયાિીએ વાહન ચોરી થવા અંગે વીમા 
કંપનીન ેઆઠ દિવસ અન ેપોલીસન ેનવ દિવસે જાણ કરીન ેપોલીસી 
શરતનો ભંગ કયયો છે. પોલીસી શરતના ભંગ થતો હોય તો પણ 
વીમા કંપની વીમાિારનો પુરો કલેઈમ નકારી શકે નહીં પરંતુ કુલ 
કલઈેમના 75  ટકા રકમ ચકુવવા જવાબિાર છે. કોટટે કુલ કલઇેમ 
રાૃ.3.41 લાખના 75ટકા રકમ મળેવવા વીમાિાર હકિાર હોવાનું 
જણાવી ચકૂવી આપવા વીમા કંપનીન ેહુકમ કયયો છે.

ા સુરત ા
 સુરત નવી દસદવલ હોસ્પટલમાં 

વર્યોથી િિીવીઓ માટે વાસણ પ્રથા બધં 
છ.ે ગરીબોને અહીં જમવાનું તો મળી 
રહે છે પણ વાસણ િિીવી પાસે હોય તો 
જ. કેટલાક િિીવીઓ ઘરથેી એમ જ આવી 
ગયા હોય તો તમેણ ેવાસણની વયવ્થા 
કરવી પડે છે અથવા બહાર જમવાની 
વયવ્થા કરવી પડે છે.

િદક્ષણ ગુજરાતની દવશાળ સુરત 
નવી દસદવલ હોસ્પટલમાં દવદવધ 
વોડ્ડમાં ૯૫૦થી વધુ િિીવીઓ િાખલ 
કરીને સારવાર આપવામાં આવી રહી 

છે. આ ગરીબ િિીવીઓ માટે દસદવલ તંત્ર 
દ્ારા બે સમય ભોજન તથા બે સમય ચા 
તો અમુક િિીવીઓને તબીબની સલાહ 
મુજબ બ્ેડ કે ઈંડાનું દવતરણ કરવામાં 
આવે છે. પણ ચોંકાવનારી વાત તો એ 
છે કે, સરકાર ભોજન કે ચા ના્તો ફ્ીમાં 
આપે છે પણ ભોજન, ના્તો મુકવા 
માટેનું વાસણ કે ડીશ આપતી નથી. 
િાખલ િિીવી પાસે વાસણ ન હોય તો 
જમવાની બહારથી વયવ્થા કરવી પડે છે 
અથવા તો કોઈ સંજોગોમાં કલાકો ભખૂયા 
રહેવાનો વારો આવતો હોવાનુ ંસૂત્રોએ 
જણાવયુ ંહતું.નવી દસદવલ હોસ્પટલમાં 

ઘણા અજાણયા િિીવીઓ કે જનેું કોઈ નથી 
એવા િિીવીઓ સારવાર માટે િાખલ 
કરવામાં આવ ેછે. આવા િિીવીઓ વાસણ 
કયાંથી લાવશે અન ેખાશે ? ખાસ કરીને 
આવા િિીવીઓની હાલત કફોડી ગઈ 
હોવાનુ ં સૂત્રોએ જણાવયુ ં હતુ ં. નવી 
દસદવલના તબીબી અદધક્ષક ડૉ.ગણેશ 
ગોવકેર ેજણાવયું હતું કે, કોરોના કાળમાં 
રડ્પોઝલ ડીશમાં જમવાનું આપવામાં 
આવતું હતું. જરૃરરયાતમિં િિીવીઓને 
તકલીફ ન પડે ત ેમાટે આગામી દિવસમાં 
રડ્પોઝલ ડીશમાં િિી વીને જમવાનુ ં 
આપવામાં આવશે.

ા સુરત ા
સુરતમાં ફિરી એક વખત િહત 

એનડ રનનો બનાવ બનવા પામયો છે. 
મગદ્લા-ONGC રોડ ઉપર એક 
ટ્કે બાઈકને અડફિેરે લીધી હતી. જે 
બાદ ટ્ક ચાલક ઘરના સથળેથી ફિરાર 
થઇ ગયો હતો. આ અકસમાતમાં 
બાઈકસવારનું ઘરના સથળે મોત થયું 
હતંુ.

મળતી માિહતી મુજબ સુરત 

સહહેરના મગદ્લા ONGC રોડ 
ઉપર એક ટ્ક અને બાઈક વચ્ે 
અકસમાત થયો હતો. જે બાદ ટ્ક 
ચાલક ફિરાર થઇ ગયો હતો. બાઈક 
ઉપર સવાર એ વયલકતઓ પૈકી 
બાઈક ચાલકનું ઘરના સથળે જ મોત 
થયું હતું. જયારે અનય એક મિહલા 
ગંભીર રીતે ઇજાગ્સત થઇ હતી. હાલ 
મિહલાન ેસારવાર મારે હોસપીરલમાં 
ખસેડવામાં આવી છે.

ા સુરત ા
ગુ જ ર ા ત મ ા  ં આ ય ો જી ત  3 6 મ ી 

નેશનલ ગેમસ અંતગ્ણત સુરતમાં રેબલ 
રેિનસ રુના્ણમેનરનો આજથી પ્રારભં થયો. 
ગુજરાતમાં આયોિજત 36મી નેશનલ 
ગેમસ અંતગ્ણત સુરતના ઇનડોર સરેડીયમ 
ખાતે રેબલ રેિનસ રુના્ણમેનરનો આજરોજ 

પ્રારંભ થયો હતો. આ કાય્ણક્મમાં મનપા 
કિમશ્નર, પોલીસ કિમશ્નર અને સુરત 
કલેકરર ઉપલસથત રહા હતા અને 
નેશનલ ગેમસની શરૂઆત કરી હતી. 
અત્રે ઉ્લેખનીય છે કે રેબલ રેિનસમા ં
કુલ 6 રાજયોની રરમો વચે્ સાત ગો્ડ 
મેડલ મારે ખરાખરીનો જંગ જામશ.ે

ા નવસારી ા
ન વ સ ા ર ી  શ હ ેર મ ા ં પ ા છ ો ત ર ા 

વરસાદને કારણે અનેક લોકોને મુશકલેી 
ઊભી થઈ છે.ગઈકાલે 4 કલાકમાં સાડા 
ચાર ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો.જેથી 
શહેરમા ં જળબંબાકારની સથિત બની 
હતી. છે્ લા અઠવારડયાથી વરસતા 
વરસાદને કારણે અનેક નીચાણવાળા 
રહીશોના ઘરોમા ં રોડ, રસતાઓને 
દકુાનોમાં પાણી ભરાવાની સમસયા સામે 
આવી છે.તયારે શહેરના પિચિમ િવસતાર 
એવા હીરા મેનશનથી લઈને ગાયત્રી 
સંકુલ સુધીના નીચાણવાળા િવસતારમાં 
વરસાદ વરસયા બાદ ભરાતા પાણીને 
કારણે ગરરનું ગંદુ દુગગંધ મારતું પાણી 

ઘરોમાં બકે મારતા આ મામલે પાિલકાને 
અનકે વખત કરલેી ફિરરયાદનું િનરાકરણ 
ન આવતી હોવાની રાવ ઉઠી છે.

પિચિમ િવસતારમા ં અનેક ઘરો 
નીચાણ વાળા હોવાન ેકારણે પાિલકા દ્ારા 
વરસાદી પૂરને કારણે ગરરના ઢાંકણા 

ખોલી દીધા બાદ વરસાદનું પાણી પ્રેશર 
સાથે ડ્ેનેજમાં જાય છે. જે નીચાણવાળા 
ઘરોમાં ઉભરાવાની સમસયા સામે આવી 
છે. ગાયત્રી સંકુલ સિહત િવસતારમાં 
જોવા મળયું છે કે વરસાદ આવે તયારે 
જ ગરર વારે પાણી ઘરોમાં આવે છે. 

લાંબા સમયથી ગરરોની સાફિ-સફિાઈ 
પાિલકા દ્ારા ન થતી હોવાની ફિરરયાદો 
પણ સથાિનકો કરી રહા છે અનેક વખત 
પાિલકા કચેરીએ ધક્ો ખાઈને ફિરરયાદ 
કરવા છતાં પણ કમ્ણચારીઓને ગરરની 
સાફિ-સફિાઈમાં કોઈ જ રસ ન રહો હોય 
તેવી વાત સથાિનકો કરી રહા છે.

ગાયત્રી સંકુલ સિહતમાં પણ આ જ 
પ્રકારની સમસયા સામે આવી છે. આ 
િવસતારોમાં રહેતા મોરાભાગના િસિનયર 
િસરીઝન વગ્ણને વરસાદી માહોલમાં 
ઘરોમાંથી મહા મુશકેલીયે પાણી બહાર 
કાઢવાનો વારો આવે છે. મિહલાઓ 
આ પાણી ભરાવાના કારણે સૌથી વધુ 
મુશકેલીમાં મુકાય છે.

ા સુરત ા
છાપરાભાઠા ખાતે એક મકાનમાં 

આજે સોમવારે સવારે ગેસ લીકેજના 
લીધે આગ ભડકી ઉઠી હતી.જોકે 
આગની  જવાળા તયાં હાજર ત્રણ 
વયલકતન ેલાગતા દાઝી જતા  સારવાર 
મારે હોલસપરલમાં ખસેડવામા આવયા 
હતા. જયારે બીજા બનાવમાં ઉધના 
યાડ્ટમાં આજે ગેસનો બારલો િલકેજ 
થતા આગ લાગતા આધેડ દાઝયો 
હતો.

ફિાયર િવભાગ પાસેથી મળતી 
માિહતી મુજબ છાપરાભાઠા રોડ 
ખાતે પ્રાણનાથ હોલસપરલની ગલીમાં 
પંચવરી સોસાયરીમાં એક મકાન માં 
આજે  સોમવારે સવારે  િસિલનડર 
માંથી ગેસ લીકેજ થઇ જતા આગ 
ભડકી ઉઠી હતી. જેના લીધે તયા ં

નાસભાગ થઇ જવા પામી હતી. જોત 
જોતામાં આગ આખાઘરમાં આગ 
ફિેલાતા રોયલેર,બાથરૃના દરવાજા 
સહીત સરસામાન બળી ગયો હતો.
એરલુજં નહીં તયાં હાજર ૫૫ વર્ીષીય 
સુદામસીંગ સરદારસીંગ,તેમજ  
ક્પનાબેન રાજપૂત (ઉ-વ-૫૫) 
અને  નંિદની રાજપૂત (ઉ-વ-૧૩)ને 
આગની જવાળા લાગતા   સામાનય 
રીતે દાઝી ગયા હતા.જયારે સથળ 

ઉપર ભેગા થયેલા લોકોએ આગને 
કાબુમાં લેવાની પણ કોિશશ કરતા 
હતા અને આ અંગે ફિાયર િરિગેડને 
જાણ થતા કોસાડ ફિાયર સરશેનની 
ગાડી સાથે ફિાયરજવનો ધરના સથળ 
ઉપર પહોંચી ગયા હતા. દાઝી ગયલેા 
ત્રણે વયલકતઓન ેસારવાર મારે ૧૦૮ 
એમબયુલેનસ દ્ારા સારવાર મારે 
હોલસપરલમાં ખસેડાયા હતા. જયારે 
ફિાયરજવાનોએ થોડાજ સમયમાં 

આગ બઝુાવી હતી.
બીજા બનાવમાં ઉધનામાં રતન 

ચોક પાસે ભરવાડ ફિિળયામાં આજે 
સોમવારે  સવારે  એક મકાનમા 
િસિલનડર માંથી ગેસ લીકેજ થતા 
આગ ફિારી નીકળી હતી.  તેથી 
તયાં હાજર લોકોમાં ભાગદોડ થઇ 
જવા પામી હતી. આગની લપેરમાં 
નારાયણભાઈ નાયક (ઉ-વ-૫૩)
ના માથાના વાળ બળી ગયા હતા 
અને તેઓ  સામાનય રીતે દાઝી ગયા 
હતા. દુભાલ અને ડીંડોલી ફિાયર 
સરેશનને જાણ થતા ફિાયરજવાનો 
ઘરના સથળે પહોંચીને થાડા સમયમાં 
આગ પર કાબુ મેળવયો હતો. જયારે 
આગના લીધે ધરવકરી સિહતની 
ચીજવસતુઓને નુકશાન થયુ હોવાનું 
ફિાયર સુત્રો જણાવય ુહતંુ.

ા સુરત ા
સુરતના કાપોદ્ા ચીકુવાડી િવસતારમાં 

આજે સવારે બાઈક ઉપર હોલસપરલ જવા 
નીકળેલા પાસના કનવીનર 
અ્પેશ કથીરરયા ઉપર રીક્ા 
ચાલકે સામાનય બાબતે લાકડી 
વડે હુમલો કરતા કાપોદ્ા પોલીસે 
ગુનો નોંધી રીક્ા ચાલકની 
અરકાયત કરી છે.

પોલીસ સૂત્રો દ્ારા પ્રાપત થતી 
િવગતો મુજબ પાસના કનવીનર 
અ્પેશ કથીરરયા આજે સવાર ે
૮.૪૫ વાગયાના અરસામાં પોતાની બાઈક 
ઉપર સમીમેર હોલસપરલ જવા નીકળયા 
હતા તયારે ચીકુવાડી સવાિમનારાયણ 

મંિદર પાસે આગળ જતો રરક્ાચાલક 
રીક્ા વાકી ચૂકી ચલાવતો હોય તે બાબતે 
તેને ઠપકો આપતા િભક્ાચાલકે ઝઘડો 

કયયો હતો અને રીક્ામાંથી 
લાકડી કઢી હુમલો કરતા 
અ્પેશ કથીરરયા ને ખબર 
ના ભાગે ઈજા થઈ હતી. 
બનાવને પગલે લોકોનું રોળું 
એકત્ર થઈ ગયુ ં હતું અને 
ઘરનાની જાણ થતા કાપોદ્ા 
પોલીસ ઘરના સથળે દોડી 
ગઈ હતી બાદમાં પોલીસે 

અ્પેશ કથીરરયા ની ફિરરયાદના આધારે 
ગુનો નોંધી રીક્ા ચાલકની અરકાયત કરી 
હોવાનું જાણવા મળયુ ંછે.

ા બારડોલી ા
મળતી માિહતી અનુસાર બારડોલી 

િવભાગીય પોલીસ વડા ભાગ્ણવ પંડયા 
સાહેબ અન ેપલસાણા પોલીસ પી.એસ.
આઈ.ચેતન ગઢવી નાઓને અંગત 
રાહે મળેલી બાતમી આધારે પલસાણા 
પોલીસની એક રરમ મંગળવારેના રોજ 
પલસાણા ચોકડીથી થોડે દુર માંખીગા 
ચેક પોસર પર વોચમાં જતા તયારે મુંબઈ 
તરફિથી આવતી એક શંકાસપદ MH 
04 KU 9618 આવતા તેને એરકાવી 
તપાસ કરતા ટ્ક માંથી િવિવધ રિાનડની 
4896 નંગ િવદેશી દારૂ અને િબયરની 
બોરલો મળી આવી હતી ઘરના પોલીસે 
ટ્ક ડ્ાઇવર કાલુિસંગ ખુમિસંગ રાવત 

( ઉ . વ . 2 4  ર હ ે. આ મ ને ર  ભે રૂ ખે ડ ા 
તા.ભીમ જી.રજસમંદ રાજસથાન) 
ની અરકાયત કરી 10,47,600/-ની 
રકંમતની િવદશેી દારૂ 7 લાખની રકંમતનો 
ટ્ક તેમજ અનય રોકડ અને મોબાઈલ 
મળી કુલ 17,55,600/- નો મુદ્ામાલ 
કબજે કયયો હતો ઘરના અંગે પોલીસે 
મુંબઈના પઠાણ શેખને વોનરેડ જાહેર 
કયયો હતો

50 હજાર લોકોને મુશકેલી : ततતંત્રના પેટનું પાણી હાલતુ નથી સેલવાસ ક્ાઇમ બાંચે 28 લાખ 60 હજારનો મુદ્ામાલ જપત કયયો

કાળા રડબાંગ વાદળોથી ઘેરાવાની સાથે જ ધોધમાર વરસાદ શરૃ થયો મૃત ડોલલફનનું પોસટમોટ્ટમ કયા્ગ બાદ દફનાવી દેવામાં આવી

પવ્ગતપારટયાના રહીશની કાર ચોરાઇ જતાં કલેઇમ નકારી કાઢ્ો હતો દાખલ દદીદીઓ પાસે વાસણ ન હોય તો હાલત કફોડી બને

મગદલલા ONGC રોડ ઉપર અકસમાત ઃ એક મિહલા ગંભીર 6 રાજયોની રટમો વચ્ે સાત ગોલડ મેડલ માટે ખરાખરીનો જંગ

પાિલકા દ્ારા લાંબા સમયથી ગટરોને સાફ ન કરવામાં આવતાં રોગચાળાને િનમંત્રણ

 ઉધના રતનચોક ભરવાડ ફિળયામાં પ્રોઢના માથાના વાળ બળી ગયા

જોખમી રીતે રીક્ા હંકારતાં ઠપકો આપતાં મામલો  િબચકયો

ટ્રક ડ્ાઇવરની અટકાયત ઃ મુંબઇનો પઠાણ શેખ વોનટેડ જાહેર
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 » સિરામીક કારખાનાઓથી લોકો ત્રસ્ત થયાં

 » અિામાસજક ્તત્ો દ્ારા એસ્ો ્ર્ફને ખોદી નંખાઇ

 »ટ્રેઝરી ઓફરિનો નકલી  સિક્ો લગાડી કૌભાંડ આચય્યું

 » રામના નામે પથથર ્તયાયા, હ્ે નાણા કમા્્ાનો ્તંત્રનો ઇરાદો 

 »કસ્ત્યરબા ગાંધી બાસલકા સ્દ્ાલયમાં બનેલા બના્થી હાહાકાર 

રાજકોટમાં જંત્રીના નાણા બારોબાર 
સગેવગે કરરી નાંખનાર બે ઝડપાયાં

રાજકોટનો "રામવન’ િવવાદનું કેન્દ્ર 
ખાનગરી સંસ્ાને સોંપવાનરી િહલચાલ!

હળવદના મેરૂપર ગામે બે િિિષિકાનાે 
ત્ાસઃ17 િવદ્ાિ્થિનરીનરી તિબયત લ્ડરી

 » જામનગરને છો્ા કાશી ્તરીકે પણ ઓળખાય છરે

 »  જામનગરમાં િીમા જાગરણ મંચ દ્ારા

 » માલધારી િમાજ દ્ારા ઉગ્ર લડ્તના એંધાણ

 » ममમાન્્તા મરી પર્ારી ા જિદણ પોલીિ સ્રેશનમાં ય્ય્કને પોલીિે માર માર્તાં હ્તાશામાં િરી પડ્ો

 »  જે્તપ્યરની કુંભાણી ગરિયા હાઈસકકૂલના પી.્ી. સશક્ષક સ્રમ નંદાણીયા દ્ારા સશક્ષકની ગરીમાને લાંછન લગાડાય્યં

પોલીિે માર માર્તાં અપમાસન્ત ય્ય્કનો આપઘા્ત

સશક્ષક દ્ારા સ્દ્ાસથયાનીઓ િાથે ગેર્્તયાન કરા્તાં હોબાળો

મોરબી SDMનો નકલી હુકમ રજૂ કરી એક કરોડની ઠગાઇ
ા રાજકોટ ા

 ટ ંકારાના સરાયા ગામે આવેલરી 
જમરીનનો એક પાટરીટી સા્ે સોદો કયાથિ બાદ 
અન્ય વયક્તને વેંચવાનરી પેરવરી કરવા 
ઉપરાંત મોરબરી એસડરીએમનો ખોટો 
હુકમ રજુ કરવા અંગે સરાયા ગામના 
જસવંતિસંહ રામિસંહ સરાન અન ેતેના પતુ્ 
રણજીતિસંહ િવરૂધ્ધ બરી-ડરીવરીઝન પોલરીસ 
મ્કમાં ફરરયાદ નોં્ધાઈ છે. 

રણછોડનગર િેરરી નં- 29 ઉપરાંત 
સા્ુધ વાસવાણરી રોડ પરના પલેડરીયમ 
હાઈટસ િબલડરીીંગમાં રહેતા રસરીલાબેન 
પાચંાભાઈ ચોવટરીયા (ઉ.વ. 45) એ 
નોં્ધાવેલરી ફરરયાદમા ંજણાવયું છે કે તેના 
પિતને માલરીયાસણમાં મારૂતરી ફયુલ 
નામ્રી પેટ્ોલ પંપ છે. 2014  નરી સાલમાં 

સરાયા ગામે રેવન્યુ સવવે નં- 21 નરી જમરીન 
કે જે અિવભાજય િરતનરી ખેડવણ જમરીન 
હતરી તે ખેડુત ખાતેદાર જસવંતિસંહ પાસે્રી 

ખરરીદવાનું નક્રી કયુું હતું. આ માટે તેના 
પિત કમલેિે જસવંતિસંહ અને તેના પુત્ 
રણજીતિસંહ સા્ ેરૂા.૧૦૦ ના સટેમપ પપેર 
ઉપર સમજુતરી કરાર કયાથિ હતા. જેમાં રૂા. 

એક કરોડ પાંચ લાખમાં સોદો ્યો હતો.
આ કરાર વખતે રૂા. 15 લાખનરી 

રકંમતનરી એસયુવરી કાર, મોરબરી રોડ પરનું 

રૂા. 35 લાખનરી રકંમતનું મકાન, રૂા.  8 
લાખ રોકડા, રૂા. 4 લાખ ચેક્રી મળરી કુલ 
રૂા. 62 લાખનું પેમેન્ટ કયુું હતું. આ પેમેન્ટ 
જસવંતિસંહ અન ેતેના પતુ્ન ેરણછોડનગર 

ખાતેના પોતાના ઘરે કયુું હતું. બદલામાં 
બંનેએ અવેજનરી પહોંચ અને સોંપણરીનો 
કરાર પણ લખરી આપયો હતો.  2017 નરી 
સાલમાં જસવંતિસંહે જમરીનનું સાટાખત 
એટલે કે વેંચાણ કરાર પણ કરરી આપયું 
હતંુ. તયારબાદ અવાર-નવાર તેના તરફ્રી 
દસતાવેજ કરરી આપવા માટે કહેવાતું હતું 
પરીંતુ તેને ટાળતા રહરી િદવસો પસાર કયાથિ 
હતા. 

દોઢેક વરથિ પહેલા જસવંતિસંહ અને 
તેનો પુત્ તેના રણછોડનગર કસ્ત ઘરે 
આવયા હતા. આવરીને કહું ક ે હવે તેમનરી 
જમરીન જુનરી િરતમાં ફેરવાઈ ગઈ છ.ે 
જે્રી તેનો દસતાવેજ કરરી આપિે, તેમ 
કહરી મોરબરી એસડરીએમનો હકુમ પણ 
બતાવયો હતો. તે વખતે બંનેને રૂા. 8 લાખ 

આપયા હતા. છ માસ પહેલા જસવંતિસંહનું 
અવસાન ્યું હતું. તયારબાદ તેનો પુત્ 
રણજીતિસંહને અવાર-નવાર દસતાવેજ 
કરરી આપવાનું કહું હતું. પરીંતુ તે ્ોડા 
િદવસનું કહરી ટાઈમ પાસ કરતો હતો. 

આખરે તેના પિતએ જમરીનને જુનરી 
િરતમાં ફેરવવાનો જ ેહુકમ આરોપરીઓએ 
રજ ુકયયો હતો તે અંગે મોરબરી સેવા સદનમાં 
જઈ તપાસ કરતા નકલરી હોવાનું જાણવા 
મળયુ ં હતું. આ બાબતે રણજીતિસંહનો 
મોબાઈલ પર સંપક્ક કરતા કોલ રરીસરીવ 
કયયો ન હતો. ગામમાં્રી પણ મળરી આવયો ન 
હતો. વ્ુધ તપાસ કરતા જાણવા મળયું કે બંને 
આરોપરીઓ બરીજા કોઈને જમરીન વેંચવાનરી 
પરેવરીમાં છે. જે્ રી આખરે ફરરયાદ નોં્ધાવરી 
હતરી. 

મોરબીમાં તંત્રના પાપે આજે 
પણ લોકો માસક પહેરી રાખે છે

રાજકોટમાં યુનન.નાં હોકી મેદાનની 
ચકાસણી માટે નદલહીથી ટીમ આવશે

શનનમનંદરમાં લોકોની અતૂટ શ્રદ્ા 
દશ્શન માત્રથી કષટોનું નનવારણ

બાલાછડી બીચ ખાતે સથાનનકોના 
સહકારથી સફાઇ અનિયાન કરાયું

રખડતાં ઢોર નનયંત્રણ નવધેયક 
પાછો ખેંચાવા અંગે સસપેનસ

ા મોરબી ા
કોરોના કાળ બાદ લોકોએ સવવૈચછરીક રરીતે 

માસક્રી મુક્ત લઈ લરી્ધરી છે, પરીંતુ રાજયનું 
એક િહેર એવું છે જયા ં હજુ લોકો માસક 
પહેરે છે. જોકે, કારણ કોરોના ન્રી પરીંતુ 
માસક પહેવાનું કારણ ્ધૂળ છે. મોરબરીમાં 
િસરાિમક કારખાનાઓના કારણે ઉડતરી 
્ધૂળના લરી્ેધ લોકોને મોઢે રૂમાલ બાં્ધરીને 
નરીકળવું પડે છ.ે મોરબરી િહેર ્ધૂળમાં્ રી 
ટાઇલસનું ઉતપાદન કરતુ િહેર છે, પરીંતુ 
રહેણાંક િવસતારમાં ઊડતરી ્ધૂળ લોકો માટે 
મુસરીબત બનરી છે. િહેરમાં અનકે રસતાઓ 
પર ્ધૂળનરી ડમરરીઓ ઉડરી રહરી છે. જેના્રી 
વાહન ચાલકો, દકુાનદારોન ેભાર ેહાલાકરીનો 
સામનો કરવો પડે છે. તો વળરી ઉડતરી ્ધૂળ 
આંખમાં અન ેમોંમા પણ જાય છે.સ્ાિનકોનું 

કહેવુ છે કે, કોરોનાનરી વેક્સન તો આવરી 
ગઈ છ ેપરીંતુ ્ધૂળના કારણે બગડેલા ફેફસા 
સારા કરવાનરી વેક્સન આવરી ન્રી. જેને 
કારણે લોકોને મોંઢે રૂમાલ બા્ંધવો પડે 
છે. સ્ાિનકોને આ ્ધૂળને કારણે ફેફસાનરી 
બરીમારરી, શ્ાસનરી બરીમારરી, પ્રરી જેવા 
રોગોનરી ભરીિત છે. તો વળરી તૂટલેા રોડને 
કારણે ડમરરીઓ પણ ઉડરી રહરી છે. સ્ાિનકો 
વહેલરી તકે રોડ-રસતાના સમારકામનરી માગ 
કરરી રહા છે. જે્રી ્ધૂળમાં્રી મુક્ત મેળવરી 
લોકો રોગના ભય્રી પણ મુ્ત ્ાય. જે્રી 
વહેલામાં વહેલરી તકે મોરબરીમાં રોડ રસતા 
સારા બનાવવામાં આવે અને િહેરને 
્ધૂળમાં્રી મુક્ત અપાવરીને ભિવષયમાં ્તા 
રોગોના ભયમાં્રી મુક્ત અપાવે એવરી 
લોકોનરી તંત્ પાસે માંગણરી છે.

ા રાજકોટ ા
 રાજકોટ ખાતે અરજદારોની સુચીત 

મિલકતને રેગ્ુલરાઈઝ કરવા િાટ ેજરૂરી 
જંત્ીના નાણાં ચલણથી બેંકિા ં જિા 
કરાવવાને બદલે બારોબાર ચાઉ કરી જતાં 
હતાં બદલાિાં ચલણિાં બેંકના બોગસ 
સહી, મસક્ા કરી કૌભાંડ આચરનાર 
િાિલતદાર કચેરીિાં કોન્ટ્ાકટ  બેઈઝ પર 
નોકરી કરતા બે કિ્મચારી અલપેશ િોહન 
ગડી્લે (ઉ.વ. 37) અન ેમવવકે ઘનશ્ાિ 
રાઠોડ(ઉ.વ. 25) ને ક્ાઈિ બ્ાન્ચે ઝડપી 
લીધા હતા. આ બંનેએ છ અરજદારોના 
નાણાં ઉચાપત ક્ા્મનું પ્ાથમિક તપાસિાં 
બહાર આવ્ંુ છે. 

સૂત્ોના જણાવ્ા અનુસાર આરોપી 
અલપેશ િાિલતદાર કચેરી (પૂવ્મ) િાં 
કોન્ટ્ાકટ બેઈઝ પર કોમ્પ્ુટર ઓપરેટર 
તરીકે નોકરી કરે છે. બીજો આરોપી 
મવવેક પણ ત્ા ંજ કોન્ટ્ાકટ બેઝથી ડ્ાઈવર 
છે. બંને આરોપીઓ પોતાની કચેરીિાં 
સુચીત મિલકતને રેગ્ુલરાઈઝ કરવા િાટ ે
અરજદારો પાસેથી જંત્ી િુજબના નાણા ં
ચલણથી બેંકિાં ભરવા એસબીઆઈિાં જતા 
હતા. અરજદારન ેબેંકની બહાર ઉભા રાખી 
આરોપીઓ બેંકની અંદર જઈ ચલણિાં 
બેંકના બોગસ રબબર સટેમપ લગાડી, રકિ 
પોતાના મખસસાિાં નાખી અરજદારને 
ચલણ ભરાઈ ગ્ું છે, તેિ જણાવી દેતા 

હતા.   ત્ારબાદ િાિલતદાર કચેરીિાંથી 
ટ્ેઝરી ઓફિસિાં ચલણ િુજબના નાણાં 
ભરાઈ ગ્ા છે કે કેિ તેનો વેરીફિકેશન 
પત્ િોકલવાિાં આવતો બંને આરોપીઓ 
તે વેરીફિકેશન પત્ પોતે રાખી લઈ તેિાં 
ટ્ેઝરી ઓફિસના વેરીફિકેશનનો બોગસ 
રબબર સટેમપ લગાડી પરત િાિલતદાર 
કચેરીિાં િોકલી દેતા હતા. જેથી તેના 
ઉપરથી અરજદારની મિલકતની સનદ 
અન ેપ્ોપટીટી કાડ્ડ પણ ઈશ્ ુથઈ જતા હતા. 
બંને આરોપીઓ મવરૂધધ જિીન, િકાનના 
ધંધાથીટી િમનષ ખોળાભાઈ રાઠોડ સમહત ત્ણ 
પાસેથી રૂા. 5.61 લાખની ઉચાપત ક્ા્મની 
િફર્ાદ ક્ાઈિ બ્ાન્ચિાં નોંધાઈ હતી. 

ા રાજકોટ ા
રાિના નાિે પથથર તરી ગ્ાં છે હવે આપણને પણ કિાણી 

કરી આપશે તેિ િાની રાજકોટના વાતાનુકૂલીત ચેમબરિાં 
બેસેલાઓએ  રાજકોટના આજી ડિેના ડાઉન સટ્ીિિાં ફકસાન 
ગૌશાળા પાસે 47 એકર જિીનિાં રૂ।. 18 કરોડનું પ્જાની 
મતજોરીિાંથી આંધણ કરીન ેબનલેા રાિવનિાં રાિની પ્મતિાના 
દશ્મન િાટે એન્ટ્ી િી ઝીંક્ા પછી હવે આવક રળવા િાટે તે 
ખાનગી સંસથાન ેસોંપી દવેાની હીલચાલ શરૂ થઇ હોવાનું જાણવા 
િળેલ છે.

રાજકોટ િહાનગર પામલકા પાસે 4000નો પ્ા્મ્પત સટાિ 
વષષે દહાડે રૂ।. 350 કરોડથી વધુ પગાર, ભથથા અપા્ છે. આ 
સટાિની િાંગણીઓ તાજતેરિાં સંતોષાઈ છે અન ેઅન્્ નાણાકી્ 
લાભો અપા્ છે. આવા મવકાસકા્યોના સંચાલન ખચ્મ કાઢવા 
તગડો ટેકસ િનપાન ેલોકો ચકૂવ ેછે ત ેઓછો પડતા એન્ટ્ી િીની 

લાખો રૂ।.ની આવક પણ થા્ છે. ટી.પી.સકીિોિાં અબજો રૂ।.
ની જિીનો વચેાણ કરવા િનપાન ેપ્ા્પત થઈ છે. આિ સંચાલન 
સોંપવા કોઈ દખેીતુ ંકારણ નથી છતાં સત્ાનો કા ્્મકાલ પરૂો થા્ 
તે પહેલા પ્જાની મિલકત િાનીતી સંસથાના હાથિાં ચાલી જા્ 
તે ઈરાદે આવી હીલચાલ શરૂ થ્ાની શંકા જન્િી છે.  રાજકોટ 
િનપાની આ પહેલા પીપીપીના નાિે રૂ।. 1200 કરોડની જિીનની 
બજાર ભાવથી ઘણા સસતાિાં લહાણી કરાઈ હતી. મજિ,ઈન્ડોર 
સટેફડ્િ, સકલૂો સમહત અનેક મિલકતો પર ખાનગી કબજો 
આવી ગ્ો છે,પાણી મવતરણથી િાંડીને ડ્ેનેજ ફરપેરીંગ સમહત 
અનકે સેવાઓનું ખાનગીકરણ થઈ ચકૂ્ંુ છે અન ે લોકો કટાક્ષિાં 
હવે િાત્ િહાપામલકાનું ખાનગીકરણ જ બાકી છે તેિ કહે છે. 
ઉલલેખની્ છે કે રાિવન એક ઉદ્ાન છે અને રાજકોટિા ં155 
ઉદ્ાનોનું સંચાલન હાલ િનપા કરી જ રહી છે અન ેતને ેથોડો સટાિ 
વધાર ેઆપીન ેરાિવનનું સંચાલન આસાનીથી સંભવ છે. 

ા હળવદ ા
હળવદ તાલુકાના મેરૂપર ગામે આવેલ કસતુરબા 

ગા્ંધરી બાિલકા િવ્ધાલયમાં િવવાદ સામે આવયો છે.જેમાં  
િવદ્ા્નરીઓને બે િિિષિકાઓ ત્ાસ આપતરી હોવાનો આષિેપ 
્યો છે. ત્ાસને કારણે 17 જેટલરી િવદ્ા્રીટીનરીઓનરી તિબયત 
ગઇકાલે લ્ડતા તમામન ેહળવદ સરકારરી હોકસપટલે સારવાર 
માટે ખસેડાઇ હતરી. ગભરાટ અને માનિસક તણાવના કારણે 
તિબયત િવદ્ા્નરીઓનરી તિબયત બગડરી હોવાનું તબરીબોએ 
જણાવયુ ંહતંુ. સમગ્ર મામલે વાલરીઓએ આજ ેસવાર ેિવ્ધાલય 
ખાતે હોબાળો મચાવયો હતો. બનાવના પગલે મોરબરી્રી ઉચ્ચ 
અિ્ધકારરીઓનરી ટરીમ મેરૂપર કસતુરબા ગા્ંધરી બાિલકા િાળા 
ખાતે પહોંચરી  હતરી. સમગ્ર િવવાદ મામલે તપાસ હા્ ્ધરરી છે.

હળવદ તાલુકાના મેરૂપર ગામે આવેલ કસતુરબા 
ગાં્ધરી બાિલકા િવદ્ાલયમાં અભયાસ કરતરી 17 જેટલરી  
િવદ્ા્નરીઓનરી તિબયત લ્ડતા તમામ  િવદ્ા્નરીઓને 
હળવદ સરકારરી હોકસપટલે ખસેડવામાં આવરી હતરી.જ ેબાબતે  
િવદ્ા્નરીઓએ ભણાવયા વગર પરરીષિા આપવાનું કહરીને બે 
િિિષિકાઓ ત્ાસ આપતા હોવા્રી તિબયત લ્ડરી હોવાના 
આષિપેો કયાથિ હતા.સમગ્ર મામલે આજ ેસવારે ે િવદ્ા્નરીઓના 
વાલરીઓએ  કસતુરબા બાિલકા િવ્ધાલય ખાતે પહોંચરીને 
હોબાળો મચાવયો હતો. અન ેિાળાના આચાયથિ પણ િિિષિકાઓ 
પર આષિપે કરરી રહયા છે.તયાર ેબરીજી તરફ આ સમગ્ર મામલો 
આચાયથિએજ ઉભો કરતા હોવાનો િિિષિકાઓ દ્ારા આષિેપ 
કરવામાં આવયો છે.

ા રાજકોટ ા
 નેિનલ ગેઈમસનરી હોકરીનરી મેચ 

જયાં રમાવાનરી હતરી એ સૌરાષટ્ યુિન.
નાં હોકરી ગ્રાઉન્ડમાં કોઈ અવળંચડા 
તતવોએ મેદાનમાં એસટો ટફ્કને ખોદરી 
ન ા ંખ ય ા ન રી  ઘ ટ ન ા ન ા ં ઘે ર ા  પ ડ ઘ ા 
રાષટ્રીય સતરે પહોંચયા છે. ગુજરાતમાં 
નેિનલ ગેઈમસ જેનાં માગથિદિથિન હેઠળ 
રમાવાનરી છે તે ઈકન્ડયન ઓિલકમપક 
એસોિસએિનનાં િનષણાંતોનરી એક ટરીમ 
રાજકોટ આવરી રહરી છે અને બુ્ધવારે 
સવારે હોકરી મેદાનનરી મુલાકાત લરી્ધા 
બાદ રમવા અંગેનો િનણથિય જાહેર કરિ.ે 

રાજકોટમાં હોકરી અને સવરીમરીીંગ 
બે રમતોનરી યજમાનરી માટે તડામાર 
તવૈયારરીઓ ્ઈ રહરી હતરી તયારે જ યુિન.
નાં હોકરી ગ્રાઉન્ડન ેિકુ્રવાર ેતા. ૧૬ મરીએ 
રાતે કોઈ તતવોએ કટર જેવા સા્ધનોનરી 
મદદ્રી મેદાનન ેનકુિાન પહોંચાડયાનરી 

ઘટના્રી સ્ાિનક તંત્ અને યુિન.નરી 
ગંભરીર બદેરકારરી સામે આવરી છે. રાજય 
અને રાષટ્રીય સતરે્રી આ અંગે સ્ાિનક 
અિ્ધકારરીઓને પણ ઠપકો આપવામાં 
આવયો હતો અને યુિન.એ આ અંગે 
પોલરીસ ફરરયાદ પણ નોં્ધાવરી હતરી. 
રાજકોટમાં નેિનલ ગેઈમસ રમાવાનરી 
હોય એ િહેર માટે ગોવૈરવનરી વાત છે 
તયારે આવુ િહન કૃતય આચરવામાં 
આવયુ તેના્રી આખા િહેરનરી પ્રિતષઠા 
ખરડાઈ છે. આ મામલે રાજય અને 
રાષટ્રીય સતરે રમતગમત િવભાગ અને 
ઓિલકમપક એસો.નાં પ્રિતિનિ્ધઓ 
વચ્ચે ઓનલાઈન ચચાથિઓ કરવામા ં
આવરી તયારે આ ઘટનાનરી ગંભરીર નોં્ધ 
લેવાઈ હતરી. ભૂતકાળમાં મુ ંબઈમાં 
વાનખેડે િક્રક્રેટ મેચ ખોદરી નાંખવાનરી 
ઘટના વખતે દેિભરમાં હોબાળો મચરી 
ગયો હતો. 

ા રાજકોટ ા
જસદણ ખાતે એટરીએમમાં લાખોનરી 

ચોરરી મામલે  પોલરીસે રાજકોટના યુવકને 
પોલરીસ સટેિને બોલાવરી ઢોર માર મારતાં 
સમાજમાં અપમાનરીત ્વાનરી બરીકે 
રાજકોટના જય ગોસવામરીએ આપઘાત 

કરરી લરી્ધાનો આષિેપ ્તા હોબાળો મચરી 
ગયો છે. જયપુરરી ગોસવામરી એટરીએમમાં 
રૂિપયા નાખવાનું કામ કરતો હતો. તેના 
સિહત કુલ ત્ણ લોકો પાસે જ 12 આંકડાનો 
કોડ હોય છે. રડિજટલ લોક ખોલરી રૂ.17.33 
લાખનરી ચોરરીના બનાવમાં પોલરીસે િંકાના 
આ્ધારે પોલરીસ સટેિન બોલાવરી પોલરીસે 
ટોચથિર કરતાં જયપુરરીએ આપઘાત કયાથિનો 
આષિેપ કરરી પરરવારે મૃતદેહ સવરીકારવા 
ઈન્કાર કરતા પોલરીસ િસિવલ હોકસપટલે 
દોડરી ગઈ છે.

સૂત્ો દ્ારા પ્રાપત ્ તરી માિહતરી અનસુાર 
જસદણ ખાતે ખાનપર ગરીતાનગર રોડ 
પર આવેલા બેન્ક ઓફ બરોડા િાખાના 
એ ટ રી એ મ નુ ં બ ો ્ સ  ખ ો લ રી  તે મ ા ં્ રી 

રૂ.17.33નરી રોકડ ચોરરી કરરી ગયાનરી 
ફરરયાદ જસદણ પોલરીસમાં નોં્ધાઈ 
હતરી. અતે્નરી બેંક ઓફ બરોડા િાખામાં 
ચરીફ મેનેજર તરરીકે ફરજ બજાવતા િપન્ટુ 
કુમારે ફરરયાદમાં જણાવયું હતું કે, અમારરી 
બેંક િાખાનરી બાજુમાં બેક ઓફ બરોડાનું 
એ.ટરી.એમ આવેલુ છે. જેમાં એ.ટરી.એમ 
માં કિે નાખવા વાળરી એજન્સરી તરરીકે 
સરીકયોર વેલયુ એજન્સરી પાસે કોન્ટ્કટ છે 
અને જેમાં રાજકોટના રિવન્દ્ર ગોસવામરી 
લોકેિન ઇન્ચાજથિ છે. ગત તા.15/09 ના 
રોજ હું બ્ાન્ચ ખાતે હાજર હતો છએક 
વાગય ેરાજકોટ ખાતે્રી કસટોડરીયલ રિવન્દ્ર 
ગોસવામરી ત્ા જયપુરરી ગૌસવામરી બન્ન ે
આવયા હતા અને વાત કરરી કે તેઓ એ 

એ.ટરી.એમ. મિરીન ખોલેલ હતુ જેમાં 
િહસાબ કરતા જાણવા મળેલ કે રૂ.17.33 
લાખ ઓછા હતા. સરીસરીટરીવરી જોતા ગત 
તા.06/09ના રાત્રીના કોઇ અજાણયો િખસ 
એ.ટરી.એમ. મા આવરીન ેએ.ટરી.એમ. ચાવરી 
વડે ખોલરીને તેમાં પાસવડ્ડ નાખરી ને રૂિપયા 
કાઢરી ગયાનુ ં કેમેરામાં રેકોડરીીંગ ્ઇ ગયું 
હતું.જયપુરરીના પરરવારનો આષિેપ છે કે, 
તેનરી કોન્ટ્ાકટ કંપનરીના રિવન્દ્રએ તા.16ના 
રોજ જયપુરરીને  બોલાવયો હતો અને 
પોલરીસમાં િનવેદન લખાવવા જવું પડિે 
તેમ કહરીીં પોલરીસ મ્કે બોલાવેલ, તયાં 
પોલરીસે ટોચથિર કયુું અન ેરૂિપયા ્ યાં છે તેવરી 
પૂછપરછ કરરી માર માયયો હતો. જેનું લાગરી 
આવતાં જયપરુરીએ આતમહતયા કરરી હતરી. 

ા જેતપુર ા
જેતપુર ખાતે આવેલરી ક ુંભાણરી 

મયિુન ગલસથિ હાઈસકકૂલના િિષિક પોતાનરી 
ગ ર રી મ ા ભૂ લ ત ા ં લ ા ંછ ન રૂ પ  ઘ ટ ન ા 
પ્રકાિમા ં આવરી છે.િવદ્ાિ્થિનરીઓ 
સા્ે અભદ્ર વતથિન કરવાનો િિષિક પર 
ગંભરીર આષિેપ મૂકવામાં આવયો છે.  
િવદ્ાિ્થિનરીઓ અને વાલરીઓએ સકકૂલમાં 
જઇને વયાપક હોબાળો મચાવયો હતો 
તેમજ વાલરીઓ અન ેિવદ્ા્રીટીનરીઓ દ્ારા 
િિષિક સામે  પોકસો કલમ હેઠળ ફરરયાદ 
નોં્ધાવવામાં આવરી હતરી. 

સૂત્ો દ્ારા મળતરી માિહતરી અનુસાર  
જેતપુરમાં પાિલકા દ્ારા સંચાિલત 
કુંભાણરી ગલસથિ હાઈસકકૂલના પરી.ટરી. 
િિષિક િવરમ નંદાણરીયા દ્ારા િિનવારના 

રોજ ્ધોરણ ૧૧નરી િવદ્ાિ્થિનરીઓને 
અપિબદ બોલતા વાલરીઓ આજે સકકૂલે 
પહોંચયા હતા અને િવદ્ાિ્થિનરીઓ તેમજ 
વાલરીઓએ આચાયથિને રજૂઆત કરરી 
હતરી. પરીંતુ આચાયથિ દ્ારા આ બાબતે 
િિષિકનો બચાવ કરતા મામલો બગડયો 
હતો અને િવદ્ા્રીટીનરીઓ દ્ારા િિષિક 

િવરૂધ્ધ સૂત્ોચાર કરરી પોલરીસ સટેિન 
સ્ુધરી રલેરી યોજી પોલરીસ સટેિનનો ઘેરાવ 
કરવામાં આવયો હતો.

આ સમગ્ર મામલે અિખલ ભારતરીય 
િવદ્ા્રીટી પરરરદના આગેવાનો પોલરીસ 
સટેિન રજઆૂત કરવા પહોંચતા પોલરીસ 
અને કાયથિકરો વચ્ચે ઘરથિણ સજાથિયું હતું 

કાયથિકતાથિઓને પોલરીસે અટક કરતા 
િવદ્ા્રીટીનરીઓએ પોલરીસ સટેિનનો 
ઘેરાવ કરરી િિષિક સામે તતકાિલક પગલા 
લઈ સસપેન્ડ કરવાનરી માંગ કરરી હતરી. 
આ મામલે અિખલ િવદ્ા્રીટી પરરરદ 
દ્ારા નગરપાિલકામાં ચરીફ ઓરફસરને 
આવેદન આપરી િિષિકને તતકાિલક 
સસપેન્ડ કરવા માંગ કરરી હતરી અને જો 
આગામરી િદવસોમાં િિષિક સામે પગલાં 
લેવામાં નહરી આવે તો ઉગ્ર આંદોલનનરી 
ચરીમકરી ઉચ્ચારવામાં આવરી હતરી.

મહતવનું છે કે, િિષિકોના અભદ્ર 
વતથિનન ેલઇનિેવદ્ાિ થ્િનરીઓ દ્ારા અનકે 
વખત િાળાના આચાયથિને ફરરયાદ કરરી 
હોવા છતાં નક્ર પગલાં ન લેવાતાં 
મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો. 

ા જામનગર ા
જાિનગરને છોટા કાશીનું મબરુદ 

આપવાિાં આવ્ું છે, જિે કાશીનાં અનકે 
િંમદરો છે તેવી જ રીતે જાિનગરિાં 
નાનાિોટા અનેક િંમદરો આવેલા છે, 
એટલું જ નહીં આ િંમદરો ઐમતહામસક 
પણ છે અન ેતનેી સાથ ેઅનકે િાન્્તાઓ 
પણ જોડા્ેલી છે. આ િંમદરોિા ં 
િહાદેવ, કૃષણ િંમદરો અને િાતાજીના 
અનેક િંમદરો આવેલા છે, દરરોજ 
હજારોની સંખ્ાિાં બહારગાિનાં ભકતો 
દશ્મન કરવા િાટે જાિનગર આવે છ.ે 
ત્ાર ેઆ િંમદરોિાં એક એવ ુપણ િંમદર 
છે જેના દશ્મન કરવાનુ ંભકતો ક્ારે્ 
ચુકતા નથી, આ િંમદર છે શમનદેવનું 
િંમદર જે જાિનગરિાં આવેલુ ં છે. 
શમનવાર અને િંગળવારે શમનદેવનાં 

દશ્મન કરવા િોટી સંખ્ાિાં ભકતો 
આવે છે. અહીંના પુજારીનું કહેવું છે કે 
જાિનગરિાં નાગેશ્વરિાં આવેલા આ 
શમન િંમદરની સથાપના 15 વષ્મ પહેલા 
2008 િાં કરવાિાં આવી હતી, ત્ારથી 
લોકો અહીં દશ્મનાથષે આવે છે અને 
િનોકાિના પુણ્મ થતી હોવાનું જણાવે 
છે. તો અહીં આંકળાની િાળા અન ેતલે 
પણ ચઢાવ ેછે. તો કાળા અળદ અન ેતલ 
પણ ચઢાવ ેછે. તિાિ ગ્રહોિાં શમનદવેનુ ં
ખાસ િહતવ રહેલુ છે. કષટ મનવારવા 
િાટે શમનની પુજાનું ખાસ િહતવ રહેલું 
છે.જાિનગર આવો એટલે સાિા કાંઠે 
રગંિતી નદીનાં કાંઠે ખોફડ્ાર િાતાજીથી 
લઈને ભગવાન ભળાનાથનું િંમદર પણ 
આવેલું છે. તો અહીં જ શમન દેવનું 
સંુદરતા િંમદર આવલંુે છે. 

ા જામનગર ા
ભારતને 7500 રકલોમરીટર જેટલા 

િવિાળ અન ેસૌ્રી લાંબા અન ેસંુદર દરરયા 
રકનારો હોવાનો ગવથિ છે. જો કે પલાકસટકના 
સવરૂપમાં વ્ધતો કચરો ખાસ કરરીને નદરી 
અને દરરયાઈ પયાથિવરણમાં એક મોટરી 
િચંતા અને વ્ધતરી જતરી આંતરરાષટ્રીય 
સમસયા છે. અસખંય અભયાસોએ દરરયાઈ 
જવૈવ િવિવ્ધતા, જીવસૃકષટ, માછરીમારરી, 
માનવ સવાસ્થય અને અ્થિ વયવસ્ા પર 
તેનરી હાિનકારક અસરો દિાથિવરી છે. તયારે 
દરરયાકાંઠાન ેપલાકસટક મુ્ત બનાવવા માટે 
દર વરવે સપટમેબરનાં ત્રીજા િિનવારે િવશ્ 
કોષટલ ક્લન અપ િદવસ તરરીકે ઉજવવામાં 
આવે છે. જનેું જામનગરમાં સરીમા જાગરણ 

મંચ દ્ારા પણ સવચછ સાગર સુરિષિત 
સાગર અિભયાન હા્ ્ધરવામાં આવયું 
હતંુ. આ અિભયાન અંતગથિત સરીમા જાગરણ 
મંચનાં સવયંસેવકોએ જામનગરનરી ભાગોળે 
આવેલા બાલાચડરી બરીચ પર સફાઈ કરરી 
પલાકસટક મુ્ત સાગરમાં પોતાનું યોગદાન 
આપયુ ં હતુ ં.જામનગરમાં રોઝરી બંદર, 
દાતા ડાડાનરી જગયા, નાનાનાગના પાછળ, 
િવભાપર પાછળ, સોલડ સેન્યરુરી, બાલાચડરી 
બરીચ પર સરીમા જાગરણ સંસ્ાના ં 
વોલેન્ટરીયરો ત્ા જામનગર િહેરનરી 8 
કોલેજ, 11 િવિવ્ધ સંસ્ા મળરીન ેકુલ 650્રી 
વ્ધુ લોકો દ્ારા સફાઈ અિભયાન હા્ ્ધયુું 
હતું અને લોકોને પણ પલાકસટકનો ઉપયોગ 
બં્ધ કરવા માટે માિહતરી આપરી હતરી.

ા રાજકોટ ા
ગુજરાત સરકાર થોડા સિ્ પહેલા ં

ગુજરાત મવધાનસભાિાં પસાર કરેલો 
રખડતાં ઢોર મન્ંત્ણ મવધે્ક પાછો 
ખેંચે એવી મવગતો બહાર આવી છે. જોકે 
ગુજરાત સરકારે આ મવશે કોઈ સપષટતા 
કરી નથી.

છેલલા કેટલાક મદવસોથી િાલધારી 
સિાજ દ્ારા ઢોર મન્ંત્ણ મવધે્ક સાિે 
મવરોધ કરાઈ રહ્ો છે. રમવવારે ગુજરાત 
િાલધારી િહાપંચા્ત દ્ારા જાહેર સભા 
પણ કરવાિાં આવી હતી અને એિાં 
શહેરી ઢોર મન્ંત્ણ કા્દાન ેનાબૂદ કરવા 
િાગણી બુલંદ કરી હતી. આ ઉપરાંત 
૨૧ સ્પટેમબર બુધવારે સિગ્ર ગુજરાતિાં 
િાલધારીઓ દ્ારા એક મદવસની દૂધની 
હડતાળ જાહેર કરી છે. આ મદવસે 
િાલધારીઓ ડેરીઓિાં તેિ જ ઘરે-ઘરે 
દૂધ આપવા નહીં જા્. િાલધારી સિાજ 

દ્ારા ઉગ્ર લડત ચલાવવાિાં આવી રહી 
છે અને એક પછી એક કા્્મક્િ પણ જાહેર 
કરી રહ્ા છે ત્ાર ેમબનસત્ાવાર રીત ેએવી 
મવગત બહાર આવી છે કે રાજ્પાલે આ 
મવધે્ ક પનુઃ મવચારણા િાટે પાછો ક્યો છે. 
ગુજરાતિાં આગાિી મદવસોિાં િળનારી 
મવધાનસભાિાં આ મવધે્ક ગુજરાત 
સરકાર પાછો ખેંચશે એવું ચચા્મઈ રહંુ્ છે.

મોરબી પાસલકા દ્ારા રોડન્યં િમારકામ ના થ્ાના કારણે મ્યશકેલીમાં ્ધારો

 બંને આરોપીઓએ ભેગા મળીને છ અરજદારના નાણાં હજમ કરી નાંખયાં

રામ્નન્યં િંચાલન કર્ા મનપા પાિે 4000નો પયાયાપ્ત સ્ાર છ્તાં પણ માસન્તાને લાભ કરા્્ા ચાલ્તી ગોઠ્ણ

્તબીય્ત બગડ્ાન્ય મ્યખય કારણ ગભરાહ્ અને માનિીક ્તણા્ હો્ાન્યં ્તબીબોન્યં ્તારણ 

્ાનખેડરે દ્ારા રાજકો્માં બનેલી ઘ્નાથી રમ્તપ્ેમીઓમાં આક્ોષ

જયપ્યરી ગોસ્ામી આપઘા્ત  કેિમાં સિસ્લ હોસસપ્લ ખા્તે િમાજના ્ોળા એકત્ર થયાં

્ાલીઓએ હોબાળો મચા્ી િમગ્ર પોલીિ સ્રેશનને ઘેરી લે્તાં ્ા્તા્રણ ઉગ્ર બનય્યં

શસન મંસદરની 15 ્ષયા પહરેલા 2008 માં કર્ામાં આ્ી હ્તી

650થી ્ધ્ય લોકો દ્ારા િરાઈ અસભયાનમાં ભાગ લીધો

્તા.21મી િપ્રેમબરના રોજ ગ્યજરા્તમાં માલધારી િમાજ દૂધ નહીં આપે

 »  જમીનને જ્યની શર્તમાં રેર્્ાનો જે હુકમ આરોપીઓએ રજ્ય કયયો હ્તો ્તે અંગે મોરબી િે્ા િદનમાં જઈ ્તપાિ કર્તા નકલી હો્ાન્યં જાણ્ા મળય્યં 

 » જમીન જ્યની શર્તમાં રેર્ાઈ ગઈ છરે દસ્તા્ેજ કરી આપશે ્તેમ અનય પા્ીટીને જણા્ી એિડીએમનો નકલી હુકમ બ્તાવયો હ્તો
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sðkLkku Mkk{uLkk Ãkzfkhku
sB{w fk~{eh{kt þktrík MÚkkrÃkík fhðkLkk «ÞkMk {kuxk ÃkkÞu fhðk{kt 

ykðe hÌkk Au suLkk ¼køkYÃku AuÕ÷k fux÷kf Mk{ÞÚke [k÷e hnu÷k 
ykuÃkhuþLk yku÷ykWxLkk Ãkrhýk{MðYÃku yufÃkAe yuf {kuxe MkV¤íkk nkÚk 
÷køke hne Au. ík{k{ fwÏÞkík ºkkMkðkËe MktøkXLkkuLke f{h íkwxe [wfe Au. nðu 
ºkkMkðkËeyku íku{Lkk yÂMíkíðLke ÷zkR ÷ze hÌkk Au. sB{wfk~{eh{kt Mkr¢Þ 
ºkkMkðkËe MktøkXLk rnÍçkw÷ {wòneÆeLk yLku ÷~fhu íkkuÞçkkLkk ík{k{ xkuÃkLkk 
ºkkMkðkËeyku VwtfkR [wõÞk Au. yk ykuÃkhuþLk nuX¤ {kÞko økÞu÷k ºkkMkðkËeyku 
ÃkkMkuÚke {kuxe {kºkk{kt rðMVkuxf Ãký fçksu fhðk{kt ykðe hÌkk Au. økÞk ð»kuo 
200Úke ðÄkhu ºkkMkðkËeykuLku Xkh fhðk{kt ykÔÞk níkk. yk ð»kuo Ãký {kuxe 
MktÏÞk{kt ºkkMkðkËeyku {kÞko økÞk Au. su{k ÃkkuMxh çkkuÞ xkRøkhLkku Ãký Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au. çkwhnkLk ðkLke økUøkLkku MkVkÞku fhðk{kt ykÔÞku Au. òu fu sB{w fk~{eh{kt 
þktrík MÚkkrÃkík fhðk yLku ÷kufku{kt ykí{rðïkMk ¼hðk {kxu yLkuf Ãkøk÷kLke 
sYh Au. Mkk{kLÞ ÷kufku Mkwhûkk Ë¤ku yLku MkuLkkLke Ãkqhíke {ËË fhu íku sYhe Au. 
MÚkkrLkf ºkkMkðkËeykuLku hûký yLku yk©Þ ykÃkðkLkk çkË÷u íku{Lkk MktçktÄ{kt 
økwó {krníke Mkwhûkk Ë¤kuLku {krníke ykÃku íku sYh Au. ºkkMkðkË Mkk{uLke ÷zkR{kt 
MkkiÚke {níðÃkqýo ¼qr{fk LkkøkrhfkuLke hnu Au. òu ík{k{ Mkíkfo yLku MkknMke íkhefu 
hnuþu íkku ºkkMkðkËLku Ãkøk Vu÷kððkLke íkf {¤þu Lkne. ËwrLkÞkLke ík{k{ Mkhfkh, 
Lkuíkk, ºkkMkðkËLke Mkk{u yuf ÚkR hÌkk Au. yuf ÚkRLku s ºkkMkðkËLkku ytík ÷kðe 
þfkÞ Au. ÷kufku nw{÷k çkkË Lkkhksøke «økx fhðk {kxu ykøk¤ ykðu Au íkuLku 
ºkkMkðkËLke nkh íkku fne þfkÞ Au Ãkhtíkw ºkkMkðkËLkku ¾kík{ku çkkfe Au. ykLkk {kxu 
Mk{økú {kLkðíkk yuf ÚkkÞ íku sYhe Au. ºkkMkðkËLku Srðík hk¾Lkkh, íku{Lku {ËË 
fhLkkh. íku{Lku yk©Þ ykÃkLkkh ËuþkuLke Mkk{u Ãký Ãkøk÷k ÷uðk Ãkzþu. M÷eÃkh 
Mku÷Lku Lkü fhðkLke rËþk{kt Ãkøk÷k ÷uðk Ãkzþu. ºkkMkðkËLku {ËË fhLkkh fkuR 
Ãký ÔÞÂõík, MktøkXLk yÚkðk íkku Ëuþ fu{ Lk hnu íkuLke Mkk{u MktÞwõík ÞwØ  Auze 
ËuðkLke sYh Au. òu ykðw fhðk{kt Lkne ykðu íkku fXkuh «ríkr¢Þk, Úkðk íkku ÷~fhe 
fkÞoðkneÚke ºkkMkðkËeyku Úkkuzkf rËðMk íkku þktík hne þfu Au Ãkhtíkw Vhe fkuRLku 
fkuR søÞkyu nw{÷ku fheLku hõíkÃkkík MkSo Ëuþu. ¼khík, y{urhfk, £kLMk, rçkúxLk 
ºkkMkðkËeykuLkk rnxr÷Mx{kt hÌkk Au. íku{Lku ËwrLkÞkLkk yLÞ ËuþkuLke MkkÚku {¤eLku 
ÃkkuíkkLke økwó[h ÔÞðMÚkkLku MkwÄkhe Ëuðk, Mkwhûkk Ë¤kuLku ykÄwrLkf fhðk yLku 
ºkkMkðkËe MktøkXLk Ãkh fkÞoðkne Lke ÞkusLkk çkLkkððe Ãkzþu.  sB{w fk~{eh{kt 
ºkkMkðkËe nw{÷kLke ðkík nðu Mkk{kLÞ çkLke [wfe Au.  ºkkMkðkËe nw{÷kuLkku çkLkkð 
su fkuR Ãký nkuÞ Ãkhtíkw {kuxku «&™ yu ÚkkÞ fu íku nw{÷kLku y{u fR heíku nkÚk 
Äheyu Aeyu. yk y{khe Lkçk¤kR Au fu ykðe ºkkMkðkËe ½xLkkLku nkÚk Ähíke 
ðu¤k y{u ºkkMkðkËeykuLku Srðík Ãkfze ÃkkzðkLkk «ÞkMk fhíkk LkÚke. suÚke fux÷ef 
Lk¬h rðøkík nkÚk ÷køkíke LkÚke.  nðu ºkkMkðkËeyku Mkk{u ykuÃkhuþLk yku÷ykWx 
yMkhfkhf íkçk¬k{kt Au. 

çku®føkLkk ûkuºk{kt furhÞh çkLkkððk {kxuLke RåAk ÄhkðLkkh ÞwðkLkku 
{kxu Ãký fux÷ef Mkwðýo íkf hnu÷e Au. íku{Lke Mkk{u fux÷kf 

rðfÕÃk hnu÷k Au. íku{ktÚke yuf rðfÕÃk ÷kuLk ykurVMkh çkLkeLku ÷kufkuLkk 
MkÃkLkkLku Ãkqýo fhðk {kxuLkku Ãký Au. ÷kuLk ykurVMkh çkLkeLku furhÞhLku 
Ws¤e çkLkkðe þfkÞ Au. ðkík nku{ ÷kuLkLke nkuÞ fu ÃkAe rçkÍLkuMk 
÷kuLkLke nkuÞ fu ÃkAe ÃkhtMkLk÷ ÷kuLkLke nkuÞ íku{kt ÷kuLk ykurVMkhLke 
¼qr{fk [kðeYÃk hnu Au. çkUfku yLku økúknfku ðå[u ÷kuLk ykurVMkMko yuf 
MkuíkwLke su{ fk{ fhu Au. Ëhuf ÔÞÂõíkLkw yuf MkÃkLkw nkuÞ Au fu íku ÃkkuíkkLke 
÷kRV{kt ÃkkuíkkLkk Ãkrhðkh {kxu yuf ½h ¾heËeLku ykøk¤ ðÄu. Ãkhtíkw 
yuf {æÞ{ðøkeoÞ ÃkrhðkhLke ÔÞÂõík {kxu ½h ÷uðkLkw MkÃkLkw sÕËe Ãkqýo 
Úkíkw LkÚke. íkuLke yux÷e sðkçkËkhe Ãknu÷kÚke s nkuÞ Au fu íku yk rËþk{kt 
ðÄkhu ykøk¤ ðÄðkLke ®n{ík fhe þfíke LkÚke. yuf fkh ¾heËe 
þfu íkuðe Ãký RåAk nkuÞ Au Ãkhtíkw yk MkÃkLkk Ãkqýo fhðkLke çkkçkík 
yux÷e Mkh¤ LkÚke. {æÞ{ ðøkoLke ÔÞÂõíkLke fkuR Ãký «fkhLke ÷kuLk 
÷uðkLke RåAkLku Ãkqýo fhðkLkw fk{ s ÷kuLk ykurVMkh fhu Au. íkuLku ÷kuLk 
yÃkkððk{kt ÷kuLk ykurVMkh s {ËË fhu Au. Ëuþ{kt çku®føk MkwrðÄkLke 
{ktøk Mkíkík ðÄe hne Au. ðÄíke síke {ktøkLkk fkhýu AuÕ÷k fux÷kf 
ð»kkuo{kt yk ûkuºk{kt Lkkufhe {kxuLke þõÞíkk hufkuzo økríkÚke ðÄe økR Au. 
÷kuLk ykurVMkh çkUfLkk økúknfku yLku çkeò ÷kuLkLke yhS fhLkkh ÷kufku 
{kxu {ËË íkhefuLke fk{økehe yËk fhu Au. ÷kuLk ykurVMkh ÔÞÂõíkLku 
nku{, fkh, yußÞwfuþLk yLku rçkÍLkuMk íku{s ÃkMkoLk÷ ÷kuLk yÃkkððk{kt 
{ËË fhu Au. íku økúknfku {kxu ÞkuøÞ ÷kuLk Lk¬e fhðk{kt {ËË fhu Au. 
íku{Lku swËe swËe sYrhÞkíkku yLku þhíkkuLkk MktçktÄ{kt {krníke ykÃku Au. 
íku ÔÞÂõíkLke ¢urzx rnMxÙe, fkuÃkkuohux LkkýktfeÞ ÷uðzËuðz yLku yLÞ 
LkkýktfeÞ òýfkhe yufrºkík fhu Au. íku ík{k{ ËMíkkðus {u¤ðe ÷eÄk 
çkkË ÷kuLkLkk ÃkkMkk Ãkh yÇÞkMk fhu Au. ÷kuLkLkk yuøkúe{uLxMkLke Mk{eûkk 
fhu Au. Ãku{uLx þuzâw÷Lke økýíkhe fhu Au. økúknfkuLke sYrhÞkíkkuLku Ãkqýo 
fhðk {kxu Lkðe ÷kuLkLke {krníke Ãký yufrºkík fhu Au. ÷kuLk ykurVMkh 
ykÄwrLkf Mk{Þ{kt {køk Ähkðíkk ykurVMkh íkhefu Au. fkuMko Ëhr{ÞkLk 
rðãkÚkeoLku ík{k{ «fkhLke «ufrxf÷ òýfkhe ykÃkðk{kt ykðu Au. su{ 
fu y÷øk y÷øk «fkhLkk ÷kuLk Ãkh ÔÞks Ëh þw nkuÞ Au íku ytøku {krníke 
ykÃkðk{kt ykðu Au. ÷kuLkLkk RLMxku÷{uLx fR heíku Lk¬e fhðk{kt ykðu 
Au íku ytøku {krníke ykÃkðk{kt ykðu Au. çkutfLkk ík{k{ Mkuõxh MktçktÄ{kt 
íkk÷e{ ykÃkðk{kt ykðu Au. çkutfLkk fk{ fhðkLkk íkhefk ytøku Ãký 
òý fhðk{kt ykðu Au. ÷kuLk ykurVMkh çkLkðk {kxu fux÷ef ÞkuøÞíkk 
Ãknu÷kÚke s nkuðe sYhe nkuÞ Au. MLkkíkf yÚkðk íkku fkuR Ãký MxÙe{{kt 
ytrík{ ð»koLkk rðãkÚkeoyku u®føk yLku VkÞLkkLMkLkk fkuMko fhe þfu Au.

çku®føk ûkuºku furhÞh 
çkLkkððk íkf Au

rðïLkk Ëuþku{kt Mkwhûkk yLku rðfkMkLkk Lkk{ 
Ãkh nrÚkÞkhkuLku ÷RLku øk¤k fkÃk MÃkÄko 

[k÷e hne Au ykLke MkkÚku s Ãk]Úðe Ãkh fÞk{íkLkw 
fkWLx zkWLk Ãký [k÷e hÌkw Au. yk ðkík fkuR yLÞ 
Mkk{kLÞ ÷kufku Lkne çkÕfu rðïLkk  xku[Lkk ði¿kkrLkf 
fçkw÷e [wõÞk Au. fux÷kf ði¿kkrLkfku  Úkkuzkf Mk{Þ 
Ãknu÷k yk ytøkuLke ðkík fheLku ík{k{Lku MkkðÄkLk 
fhðkLkk «ÞkMk fÞko níkk.  ø÷kuçk÷ ðku‹{øk, 
suLkurxf÷e yuÂLsrLkÞzo ðkÞhMk yLku LÞwÂõ÷Þh 
ðkuhLkk fkhýu Ãk]ÚðeLkk yÂMíkíð Mkk{u Mktfx W¼w 
ÚkR økÞw Au íkuðk Mktfuík ði¿kkrLkfkuyu ykÃÞk níkk. 
rð¿kkLkLke nk÷{k tsu heíku «økrík ÚkR hne Au íkuLkk 
fkhýu ¾íkhk ðÄe hÌkk Au. rð¿kkLkLke «økríkLkk 
Lkfkhkí{f Ãkûk Ãkh yksu y{u ykt¾ku çktÄ fhe 
[wõÞk Aeyu. ¾íkhkLke ½txe Mk{kLk Au. y{Lku 
MkkðÄkLk ÚkR sðkLke  sYh Au. ykðLkkh ÃkuZeykuLkk 
¼rð»Þ {kxu nsw ½ýk Ãkøk÷k ÷uðkLke sYh Au. 
rðfkMk yLku MkwhûkkLkk Lkk{u y{u rðLkkþLku yk{tºký 
ykÃke hÌkk Aeyu. MkwhûkkLke ®[íkk{kt y{u y{khk 
rðLkkþLkk s Mkk{kLk ¼uøkk fhe hÌkk Aeyu. suÚke 

yuf ðkík íkku Lk¬e Au fu ykøkk{e 100 yÚkðk íkku 
yuf nòh ð»ko{kt Ãk]Úðe Ãkh rðLkkþLkw íkktzð Úkþu s. 
nkur÷ðwzLke rVÕ{ku{kt s Lkne yMk÷Lke ÷kRV{kt 
Ãký suLkur[f÷e yuÂLsrLkÞzo ðkÞhMkLkk «fkuÃkLku 
y{u òuR [wõÞk Aeyu. Rçkku÷k ðkÞhMkLkk fkhýu 
y{u ykr£fk{kt {kuíkLkk íkktzðLku rLknk¤e [wõÞk 
Aeyu. ð»ko 2014-15{kt Rçkku÷k ðkÞhMkLkk 
Vu÷kðkLkk fkhýu ¼khu {w~fu÷e MkòoR økR níke. 
¼khu snu{ík WXkÔÞk çkkË íkuLku ytíku {nk rçk{khe 
çkLke sðkÚke hkufðk{kt MkV¤íkk {¤e níke. Aíkkt 
nòhku ÷kufkuLku òLk økw{kðe  ËuðkLke Vhs Ãkze níke. 
suLkurxf÷e heíku yuÂLsrLkÞzo ðkÞhMk ykLkk fhíkk 
Ãký ðÄkhu íkçkkne {[kðe þfu Au. fux÷kf Ëuþku 
ÃkkuíkkLke MkwhûkkLkk Lkk{u yuðk sirðf nrÚkÞkhku s{k 
fhe hÌkk Au su{kt yk «fkhLkk ½kíkf ðkÞhMkLkku 
WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðe hÌkku Au. ykLkku WÃkÞkuøk 
íkçkkne MkSo þfu Au. y{u  Ëhhkus Mkk{kLÞ heíku 

fkuRLku fkuR Lkðk ÃkzfkhkuLkku Mkk{Lkku fhe hÌkk 
Aeyu. fux÷kf økuMk ÷ef ÚkðkLkk çkLkkðku y{u òuR 
[wõÞk Aeyu. Lkðk Lkðk ðkÞhMk ytøku ðkt[e Ãký 
hÌkk Aeyu.  nk÷{kt MfeLk fuLMkhLke Mkkhðkh {kxu 
xe-ðuf ÚkuhkÃkeLke þkuÄ fhðk{kt MkV¤íkk {¤e Au. 
íkuLkk {wsçk þhehLke «ríkhkuÄf ûk{íkkLku s rðfrMkík 
fheLku fuLMkhLke Mkk{u ÷ze þfkÞ Au. Ãkhtíkw nkurfLMk 
yk {k{÷u y{Lku MkkðÄkLk fhu Au. íku{Lkk fnuðk 
{wsçk yk{k ¾wçk òu¾{ Au. fkhý fu SLkLku 
{kuzeVkÞ fhðk ykuzu ykðLkkh MktòuøkkuLku ÷RLku 
ðÄkhu ði¿kkrLkf þkuÄ ÚkR LkÚke.  þtfk Au fu ykðk 
ðkÞhMkLkku íkkuz fkuR yuLxe çkkÞkurxfLke ÃkkMku s Lk 
nkuÞ. MxeVLk nkurfLMku ð»ko 2007{kt r÷ÞkuLkkzkuo 
rz fur«ÞkuLke ËMíkkðuS rVÕ{{kt ®[íkk ÔÞõík fhíkk 
fÌkw níkw fu y{u òýíkk LkÚke fu ø÷kuçk÷ ðku‹{økLke 
ÂMÚkíke õÞkhuÞ ¾ík{ Úkþu íku{Lku fÌkw Au fu òu Mk{Þ 
hnuíkk fkuR MkwÄkhkLkk Ãkøk÷k ÷uðk{kt Lkne ykðu íkku 

yu rËðMk Ëwh LkÚke ßÞkhu Ähíke þw¢Lke su{ çkLke 
sþu. ßÞk íkkÃk{kLk 250 rzøkúe ÚkR òÞ Au yLku 
yurMkzLkku ðhMkkË ÚkkÞ Au. Mktfuík rçk÷fw÷ MÃkü Au 
fu ykiãkurøkf ¢kÂLík çkkË ÄhíkeLkw Mkhuhkþ íkkÃk{kLk 
0.8 rzøkúe MkwÄe ðÄe økÞw Au. y{u rðfkMk {kxu 
fku÷Mkk yLku ÃkuxÙkur÷Þ{Lkku ¼hÃkwh WÃkÞkuøk fhe 
hÌkk Aeyu. ykLkk fkhýu fkçkoLk zkR ykuõMkkRz 
yLku økúeLk «¼kð yMkh fhLkkh fux÷ef økuMkku sL{ 
÷uþu. rðïLkk swËk swËk ¼køkku{kt ø÷kuçk÷ ðku‹{økLke 
yMkh Ëu¾kððk ÷køke økR Au. ði¿kkrLkfkuLkw fnuðw Au 
fu {kLkðeÞ Ëhr{ÞkLkøkeheLkk fkhýu yLkLkeLkkuLke 
yMkh Ãký òuðk {¤e þfu Au. íkuLkku MkeÄku MktçktÄ 
ø÷kuçk÷ ðku‹{økÚke Au.nðu ðÄw MkkðÄkLke sYhe Au. 
ø÷kuçk÷ ðku‹{øk srx÷ Mk{MÞk yLku yuf Ãkzfkh 
íkhefu Au. ø÷kuçk÷ ðkuŠ{tøk {k{÷u ¼khík Ãký 
rðïLkk Ëuþku MkkÚku økt¼eh Au. ði¿kkrLkfku ÷køku÷k Au 
Ãkhtíkw ík{k{ ÷kufkuLku òøk]ík ÚkðkLke sYh Au

nwt yuf rËð‚ {khk …ºkfkh r{ºk™u 
½hu ðzkuËhk {¤ðk„Þku nŒku 

íÞkhu zÙku#„Y{{kt yu{™k r…ŒkS™u 
ykhk{ fhŒk òuÞu÷k. {U yu{™u ™{MŒu 
fÞko. ¾ƒh …ý …qAe. …ý {khk r{ºkyu 
{™u sýkÔÞwt fu yu{™u yÕÍkR{h™e 
ƒe{khe Au. yu{kt yu{™u ÞkË hnuŒwt ™Úke 
fu fkuE™u yku¤¾Œk ™Úke. íÞkhu {™u Úkkuzku 
ykt[fku ÷k„u÷ku.yufË{ ŒtËwhMŒ ÔÞÂõŒ 
þkherhf heŒu ¾qƒ ‚khk nkuÞ …ý ÞkË 
þÂõŒs ™ nkuÞ, fþwt ÞkË s ykðŒwt ™ nkuÞ 
fu yk…ýk s Mðs™ku™u yku¤¾e ™ þfŒk 
nkuÞ íÞkhu fux÷wt Ëw:¾ ÚkŒwt nþu.íÞkhu {™u 
ÚkÞwt fu ¼q÷e sðk™e rƒ{khe ¾hu¾h fux÷e 
Ëw:¾Ë nkuÞ Au.

¾k‚ fhe™u ¼q÷e sðk™e yk ƒe{khe 
ð]ØkðMÚkk™e ô{h{kt  ƒe{khe òuðk 
{¤u Au. su{kt ÞkËþÂõŒ ½xe òÞ Au. 
ÔÞÂõŒ™e sÞkhu ÞkËþÂõŒ, r™ýoÞ ÷uðk{kt 
{w~fu÷e, Œu{s ƒku÷ðk{kt Œf÷eV Úkðk™e 
‚kÚku ËËeo …rhðkhs™ku™k ™k{ …ý ¼q÷e 
òÞ íÞkhu {k™ðk{kt ykðu Au fuykðe 
ÔÞÂõŒ yÕÍkR{h ƒe{kheÚke Œu …ezkÞ 
Au.yÕÍkR{h™e ƒe{khe{kt ÞkËþÂõŒ 
y™u rð[khðk™e ûk{Œk ¾í{ ÚkR òÞ Au.

òufu nS yk hku„ yt„u rðþu»k  
ò„]ŒŒk™ku y¼kð òuðk {¤e hÌkku Au. 
rðï¼h{kt ÷k¾ku ÷kufku yk hku„ Úke …ezkÞ 
hÌkk nkuðk™wt …ý òýðk {éÞw Au.

rðï{kt 5 fhkuzÚke ðÄw ÷kufku™u r[¥k 
¼ú{ ‚kÚku Sðu Au.rðï{kt Ëh ºký ‚ufLzu 
fkuE™u fkuE ÔÞÂõŒ r[¥k ¼ú{™ku rþfkh 
ƒ™u Au.ð»ko 2050 ‚wÄe{kt r[¥k ¼ú{ 
‚kÚku SðŒk ÔÞÂõŒyku™e ‚tÏÞk ºký „ýe 
ÚkE™u 15.2 fhkuz Úkðk™ku ytËks Au. 

Œu{ktÚke 68 xfk ÷kufku ykuAe y™u {æÞ{ 
ykðf ÄhkðŒk Ëuþku™k nþu.r[¥k ¼ú{™u 
fkhýu Ëuþ W…h Ëh ð»kuo yuf rxÙr÷Þ™ 
y{urhf™ zku÷h™ku ykŠÚkf ƒkus …zu Au, 
su hf{ ð»ko 2050 ‚wÄe{kt ƒ{ýe Úkþu.

yksu 21 ‚ÃxuBƒh yux÷u rðï 
yÕÍkR{h rËð‚ Au.ô{h ðÄðk™e ‚kÚku 
s Œ{k{ «fkh™e ƒe{kheyku yk…ýk 
þheh™u r™þk™ ƒ™kððk™wt þY fhe Ëu Au. 
íÞkhu yÕÍkR{h …ý Œu{ktÚke yuf ƒe{khe 
Au. yk ð]Ø ÷kufku{kt òuðk {¤u Au. ô{h 
ðÄðk™e ‚kÚku-‚kÚku ÞkË fhðk™e ûk{Œk 
ykuAe ÚkŒe hnu Au y™u ðkŒku ¼q÷e sðkÞ 
Au. yk ƒe{khe rðþu ò„]fŒk ÷kððk 
{kxu Ëh ð»kuo 21 ‚ÃxuBƒh™k rËð‚u 
rðïyÕÍkRh{‚o-rz{uÂLþÞk rËð‚ 
{™kððk{kt ykðu Au. yÕÍkR{h hku„™wt 
™k{ zku.y÷kuR‚yÕÍkR{h™k ™k{Úke 
hk¾ðk{kt ykÔÞw Au. 1906{kt s{o™e ™k 
LÞwhku÷kuSMx zku.y÷kuR‚ yÕÍkR{hu yk 
hku„ yt„u™e òýfkhe {u¤ðe nŒe, yuf 

{rn÷k Œuyku™k íÞkt {k™r‚f ƒe{khe™e 
‚khðkh yÚkuo ykðe nŒe y™u Œu ƒe{khe™k 
fkhýu Œu™w {]íÞw ÚkÞw nŒw. ŒuÚke zku.y÷kuR‚u 
{rn÷k™k {„s™u ÷„Œe Œf÷eVku™e 
òýfkhe {u¤ððk {kxu ôzku yÇÞk‚ 
fÞkuo nŒku y™u Œuykuyu fhu÷k …heûký{kt 
{rn÷k ™k {„s{kt ™k™k ™k™k …uþeyku 
™k xwfzk òuðk {éÞk nŒk Œu{s zkuõxh 
r™heûký fÞwO nŒwt fu ™ðo ‚u÷ y™u {„s 
ðå[u ™ku ‚t…fo ™ nkuðk™wt fkhý yk hku„™wt 
{wÏÞ ÷ûký Au.

fku÷trƒÞk nkìÂM…x÷™k LÞqhku÷kìrsMxu 
sýkÔÞwt fu yÕÍkR{h™e ƒe{khe{kt 
ÞkËþÂõŒ y™u rð[khðk™e ûk{Œk ¾í{ 
ÚkR òÞ Au. {nk{khe™k ‚{Þ{kt su ÷kufku 
yÕÍkR{hÚke …ezkÞ Au Œu{ýu ðÄkhu 
æÞk™ hk¾ðk™e sYh nkuÞ Au. Œu{™k 
nkÚk™e ‚VkR, {kMf …nuhðwt, ‚k{krsf 
ytŒh™u ò¤ðe hk¾ðk {kxu Œu{™u ÞkË 
fhkððwt sYhe ƒ™e „Þwt Au.

‘yÕÍkR{‚o’’™k ™k{™ku ErŒnk‚ 

-ð»ko 1906{kt s{o™e™k rVrÍrþÞ™ 
zkì.yu÷kuR‚ yÕÍkR{hu ‚ki«Úk{ðkh 
M{hýþÂõŒ{kt {kuxk «{ký{kt ½xkzku 
y™u {„s{kt yrŒ ‚qû{ VuhVkhku ÄhkðŒe 
yk rð÷ûký ƒe{khe rðþu sýkÔÞwt nŒwt. 
ƒe{khe™k þkuÄfŒko zkì.yÕÍkR{h™k 
™k{ W…hÚke nðu yk ƒe{khe™u yk…ýu 
yÕÍkE{‚o Œhefu yku¤¾eyu Aeyu.

r[¥k¼ú{ {kxu ðiÂïf MŒh™e 
fkÞoÞkus™k{u, 2017{kt ðÕzo nuÕÚk 
yku„uo™kEÍuþ™ (zƒÕÞwyu[yku)
yu ð»ko 2017Úke 2025 ËhBÞk™ 
ònuh MðkMÚÞ™k «rŒ‚kË W…h ðiÂïf 
fkÞoÞkus™k y{÷{kt {qfe. ðiÂïf 
fkÞoÞkus™k {kxu zƒÕÞwyu[yku™k Œ{k{ 
194 ‚ÇÞ Ëuþku ‚kŒ ûkuºku …„÷kt ÷uðk 
{kxu ð[™ƒØ ÚkÞk.

ònuh MðkMÚÞ{kt r[¥k ¼ú{™u 
«kÚkr{fŒk yk…ðe.r[¥k ¼ú{ rðþu  
ò„]rŒ Vu÷kððer[¥k ¼ú{™e ƒe{khe 
{kxu™kt òu¾{ ½xkzðkr™Ëk™™e ‚ð÷Œku 
‚w„{ fhðe‚khðkh y™u ‚t¼k¤ 
÷uðeËu¾¼k¤ fh™khkyku™u {ËËY… 
Úkðwt{krnŒe yufºk fhðe y™u ‚tþkuÄ™ 
fhðkt Œu{kt «íÞuf rðMŒkh {kxu ÷ûÞktfku 
™¬e fhkÞkt Au, su™u Ëhuf Ëuþ™e ‚hfkhkuyu 
ð»ko 2025 ‚wÄe{kt nkt‚÷ fhðk™kt Au. 
òu fu, yuzeykE™k ynuðk÷{kt sýkÔÞk 
{wsƒ, …zfkh ½ýku {kuxku Au y™u «rŒ‚kË 
yíÞtŒ Äe{ku Au.yÕÍkR{‚o™e ƒe{khe 
rðþu nfefŒku yÕÍkR{‚o™e ƒe{khe 
rðþu™wt [ku¬‚ fkhý nsw ‚wÄe òýðk 
{éÞwt ™Úke. {„s{kt [ku¬‚ srx÷ 
h[™kyku ÚkŒkt yk ƒe{khe òuðk {¤u Au. 
rðï™k Ëh ºký{ktÚke ƒu ÔÞÂõŒyku {k™u Au 

fu Œu{™k Ëuþ{kt r[¥k ¼ú{ rðþu ÷kufku{kt 
¼køÞu s yÚkðk Œku fkuE s ‚{sý ™Úke.

yk {nk{kheyu ÷kufku™k {k™r‚f 
MðkMÚÞ™u …ý y‚h fhe Au. Œuyku yk 
fkhýu …kuMx xÙku{krxf MxÙu‚ rz‚ykìzohÚke 
…ezkR hÌkk Au. su™k fkhýu yÕÍkR{hÚke 
…erzŒ ËËeoyku™e ‚tÏÞk{kt ðÄkhku ÚkR 
þfu Au. ykxeorVr‚Þ÷ RLxur÷sL‚ suðe 
fux÷eÞ xuÂõ™f Au, su™kÚke yÕÍkR{h™e 
ƒe{khe™e ‚khðkh ¾qƒ s y‚hfkhf 
heŒu fhe þfkÞ Au. yk ƒe{khe{kt  
…rhðkh™k ‚ÇÞku y™u ‚{ks™k ÷kufku™ku 
‚nÞku„ ¾qƒ s sYhe Au

rðï yÕÍkR{h rËð‚ òýku hku„ 
yt„u™k ÷ûkýku y™u W…kÞ

hku„™k ÷ûkýku
Mð¼kð{kt VuhVkhku, ŒkS {krnŒe 

¼q÷e sðwt y™u ðMŒwyku ykzeyð¤e {qfe 
Ëuðe.‚{MÞkyku Wfu÷ðk{kt {w~fu÷e …zðe 
y™u ½h fu fk{fks™k MÚk¤u …rhr[Œ fkÞkuo 
…qhkt fhðk{kt Œf÷eV …zðe.‚{Þ y™u 
MÚk¤ rðþu rîÄk y™w¼ððe Œu{s Œkhe¾ 
y™u ‚{Þ™ku {u¤ „w{kðu Au. ðkt[ðk{kt, 
ytŒh rðþu™ku ytËks ÷„kððk{kt Œu{s 
ht„ yku¤¾ðk{kt Œf÷eV …zu Au.‚k{krsf 
y™u yk™tË-«{kuË™e «ð]r¥kyku fhðk™wt 
xk¤u Au.

yÕÍkE{h™k «khtr¼f ÷ûkýku{kt 
ÞkË þÂõŒ ™ku y¼kð,r™ýoÞ fhðk{kt 
‚{MÞk,fkuE {w~fu÷e™e ‚{MÞk{ktÚke 
ƒnkh ™ef¤ðk{kt …huþk™e Úkðe,Ëir™f 
fkÞkuo ™u …whk fhðk{kt …ý y‚V¤ hnuðw.

yk hku„™e ðÄkhu y‚h ÚkŒk ËËeo  
…rhðkh™k ‚ÇÞku ™e yku¤¾ …ý ™Úke fhe 
þfŒku,Œu{s rðr[ºk nhfŒku fhu Au.

yÕÍkR{h™e ƒe{khe{kt ÞkËþÂõŒ y™u rð[khðk™e ûk{Œk ¾í{ ÚkR òÞ Au

MkhnËe ¾U[íký çkkË rnLË {nkMkkøkh{kt ¼khík «¼kð ðÄkhþu...

yksu 21 ‚ÃxuBƒh yux÷u rðï yÕÍkR{h rËð‚ Au ô{h ðÄðk™e ‚kÚku s Œ{k{ «fkh™e ƒe{kheyku yk…ýk þheh™u 
r™þk™ ƒ™kððk™wt þY fhe Ëu Au íÞkhu yÕÍkR{h …ý Œu{ktÚke yuf ƒe{khe Au

rðï{kt  
5 fhkuzÚke 
ðÄw ÷kufku™u 
r[¥k ¼ú{ 
‚kÚku Sðu  
Au rðï{kt 
Ëh ºký 
‚ufLzu 
fkuE™u  
fkuE ÔÞÂõŒ 
r[¥k ¼ú{™ku 
rþfkh  
ƒ™u Au

MkwhûkkLkk Lkk{ Ãkh rðLkkþLku yk{tºký
rð¿kkLkLke «økríkLkk Lkfkhkí{f ÃkûkÚke Mkkrçkíke {¤e hne Au : rðïLkk Ëuþku ðå[u MÃkÄko ðå[u ½ýe çkuËhfkhe hk¾e hÌkk Au su òu¾{e

÷zk¾{kt øk÷ðkLk  ¾eý{kt 
[eLk MkkÚku ÷kurnÞk¤ støk çkkË 

¼khík yLku [eLk ðå[uLkk MktçktÄ rðMVkuxf 
Míkhu Ãknku[u÷k Au. çktLku Ëuþku yufçkeòLke 
Mkk{u yLkuf Ãkøk÷k ÷R hÌkk Au. ¼khíku 
rxf xkuf Mkrník 59 [kRLkeÍ yuÃMk 
Ãkh «ríkçktÄ {wfe ËeÄku Au. çkeS çkksw 
ÔÞwnkí{f {kuh[k Ãkh [eLkLku sðkçk 
ykÃkðk {kxuLke Ãký íkiÞkhe fhkR Au. 
ykLkk ¼køkYÃku nðu rnLË {nkMkkøkh{kt  
Ãký zÙuøkLku sðkçk ykÃkðk {kxu íkiÞkhe 
fhe ÷uðkR Au [eLkLke ík{k{ LkkÃkkf 
nhfíkku Ãkh Lksh hk¾ðk{kt ykðe hne 
Au. ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu Úkkuzkf 
Mk{Þ Ãknu÷k ykr£fe ËuþkuLke Þkºkk  fhe 
níke. {kuËe {kuòÂBçkf, Ërûký ykr£fk, 
íkkLòrLkÞk yLku fuLÞkLke Þkºkk Ãký fhe 
Au. nfefík{kt ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLkk 
Lkuík]íð{kt ¼khíkLke rðËuþ rLkíke{kt ¾wçk 
ðÄkhu Mkr¢Þíkk òuðk {¤e hne Au. 
¼khíkLkk MktçktÄ ykr£fk MkkÚku MkktMf]rík, 
yiríknkrMkf yLku ÃkhtÃkhkøkík hÌkk Au. 
yk MktçktÄkuLku ðÄkhu {sçkwík fhðkLke 
rËþk{kt Mkíkík Ãknu÷ fhðk{kt ykðe 

hne Au. {kuËeyu {kuòÂBçkf ÃknkU[eLku 
fux÷kf yiríknkrMkf rLkýoÞ fÞko níkk. 
fux÷ef Mk{swíke fhe níke. yk ykŠÚkf 
Mk{swíkeLkk MkeÄk ÷k¼ ¼khíkLku ÚkLkkh 
Au. {kuòÂBçkf ykr£fkLkk ÃkqðeoÞ ËrhÞk 
rfLkkhu Au. MkkÚku MkkÚku rnLË {nkMkkøkhLkk 
rfLkkhu ÂMÚkík Au. íÞkt {kuËeyu ¼khík 
{kxu r÷ÂõðVkRz Lku[h÷ økuMk ykÞkík 
fhðk {kxu Mk{swíke fhe níke. nfefík{kt 
¼khík ÃkkuíkkLke sYheÞkík Ãkife 90 xfk 
yu÷yuLkS fíkkh{ktÚke ykÞkík fhu Au 

yLku {æÞÃkqðoLkk yk Ëuþ{kt íkksuíkh{kt 
òuhËkh yÂMÚkhíkkLkku {knku÷ Au. ykðe 
ÂMÚkíke{kt Ëuþ {kxu yk çkkçkík sYhe 
níke fu ÃkhuþkLkeLkk yk Ëkuh{kt fíkkh 
rMkðkÞ yLÞ fkuR Ëuþ MkkÚku Ãký Mk{swíke 
fhðk{kt ykðu suÚke fkuR íkf÷eV Lk Ãkzu. 
ykLkk {kxu {kuòÂBçkfÚke Mkkhk Ëuþ íkhefu 
¼khík {kxu fkuR nkuR þfu Lkne.y{Lku 
yuf Lkðk r{ºk Ãký {¤e økÞk Au. suLke 
ÃkkMkuÚke RåAk {wsçk yu÷yuLkSLke 
{ktøk  fhe þfeyu Aeyu. yuf {níðÃkqýo 

Mk{swíke fXku¤ {kxu Ãký fhðk{kt ykðe 
níke. yk Mk{swíke  WÃkÞkuøke Mkkrçkík 
ÚkR þfu Au. fXku¤Lkk {k{÷u ¼khík 
÷ktçkk Mk{ÞÚke yLÞ Ëuþ Ãkh yÚkðk íkku 
ykÞkík Ãkh ykÄkrhík Au. ðÄíke síke 
{ktøk yLku ykÞkík Ãkh rLk¼ohíkkLku ½xkze 
Ëuðk {kxu ¼khík nðu {kuòÂBçkf{kt s{eLk 
¾heËLkkh Au. íÞkts fXku¤Lkw WíÃkkËLk 
fhðk{kt ykðLkkh Au. íÞkthçkkË fXku¤Lke 
íÞktÚke rLkfkMk fhðk{kt ykðLkkh Au. 
ykLkk fkhýu fXku¤Lkk ¼kð{kt ½xkzku íkku 
Úkþu MkkÚku MkkÚku MÚkkrLkf ÷kufkuLku hkusøkkhe 
Ãký {¤Lkkh Au. ¼khík{kt íkuLke ®f{íkLku 
ytfwþ{kt ÷uðk{kt Ãký {ËË {¤e þfþu. 
ykðe s fuLÞk MkkÚku fux÷kf fhkhku 
fhðk{kt ykðe [wõÞk Au.  Ërûký ykr£fk 
MkkÚku ¼khíku {kR®Lkøk, Ëðk, ykhkuøÞ, 
ðe{k «ðkMk, Wòo suðk ûkuºkku{kt Mk{swíke 
fhe Au. ynª æÞkLk ykÃkðk {kxuLke 
çkkçkík yu Au fu {kuòÂBçkf, fuLÞk yLku 
íkkLòrLkÞk MkkÚku Mkthûký MknÞkuøk yLku 
yLÞ Mk{swíke fhe Au. {kuòÂBçkf{kt íkku 
¼khík çktËh rðfrMkík fhLkkh Au. çkuRhk 
çktËhLku rðfrMkík fhðk {kxu Mk{swíke 

fhðk{kt ykðe Au. íkuLkku MkeÄku ÷k¼ íkku 
{kuòÂBçkf{kt {wzehkufký fhLkkh ËuþkuLku 
{¤Lkkh Au. MkkÚku MkkÚku y{Lku Ãký ykLkku 
MkeÄku VkÞËku ÚkLkkh Au. ykÞkík yLku 
rLkfkMkLke ÿrüyu yk çktËh WÃkÞkuøke 
Mkkrçkík ÚkR þfu Au. çktËhLku rðfrMkík 
fhðkLke çkkçkíkÚke {kuòÂBçkf Mkrník 
yLÞ ËuþkuLku VkÞËku ÚkLkkh Au. ykLkk 
fkhýu rnLË {nkMkkøkh{kt ¼khíkLkk 
«¼kðLku ðÄkhe Ëuðk{kt Ãký {ËË {¤e 
hne Au. ¼khík n{Uþk yk çkkçkíkLku ÷RLku 
®[ríkík hnu Au fu [eLkLke Mkçk{heLk õÞkhuÞ 
ÃkkrfMíkkLk{kt íkku õÞkhuÞ ©e÷tfkLkk çktËh 
Ãkh sRLku hkufkÞ Au. ykðe ÂMÚkíke{kt 
yk{kt çkúuf {wfkþu. ykðe ÂMÚkíke{kt 
ËrhÞk{kt çkks Lksh hk¾ðk{kt {ËË 
{¤þu. Mkh¤ ¼k»kk{kt fnuðk{kt ykðu 
íkku ¼khíkLku rnLË {nkMkkøkh{kt ÃkkuíkkLke 
ÂMÚkíkeLku {sçkwík fhðk yLku nkshe 
ðÄkhe ËuðkLke þkLkËkh íkf {¤e økR Au. 
rnLË {nkMkkøkh{kt TzÙuøkLkLku Ãkhkuûk sðkçk 
ykÃkðk {kxu {kuËeyu f{h fMke ÷eÄe Au. 
íkuLke íkkfkík [eLkLke økríkrðÄe Ãkh Lksh 
hk¾ðk {kxu ðÄe sþu. 

rnLË {nkMkkøkh{kt zÙuøkLkLku sðkçk
[eLkLke ík{k{ LkkÃkkf nhfíkku Ãkh Lksh hk¾ðk{kt ykðe hne Au ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu Úkkuzkf Mk{Þ Ãknu÷k ykr£fe 
ËuþkuLke Þkºkk  fhe níke {kuËe {kuòÂBçkf, Ërûký ykr£fk, íkkLòrLkÞk yLku fuLÞkLke Þkºkk Ãký fhe Au

{kuòÂBçkf, 
fuLÞk yLku 
íkkLòrLkÞkLke 
MkkÚku Mkthûký 
fhkh fhðk{kt 
ykÔÞk Au : 
{kuòÂBçkf{kt 
¼khík çktËhLku 
rðfrMkík 
fhðk íkiÞkh

ð»ko 2050 ‚wÄe{kt r[¥k ¼ú{ ‚kÚku SðŒk ÔÞÂõŒyku™e 
‚tÏÞk ºký „ýe ÚkE™u 15.2 fhkuz Úkðk™ku ytËks Au

yksfk÷
÷u¾f : Ëe…f s„Œk…
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મંદીના એંધાણ: નોકરિયાત વર્ગ માટે વર્લ્ડ બેનકનો આ રિપોટ્ડ મહતવનો
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નિયમિકારી નિંતાઓ તથા 
નિશ્વભરિી કેન્દ્ીય બેન્કકો દ્ારા વયાજ 
દરમાં આક્રમક િધારાિી દહેશતે  
નક્રપ્કોકરન્્ીઝિા ભાિમાં ્કોમિારે 
િોંધપાત્ર ઘ્ાડકો જોિાયકો હતકો. 

મુખય નક્રપ્કો નબ્કકોઈિિકો ભાિ રૂનપયા 
૧૯૦૦૦ ડકોલરિી અંદર ્રકી ગયકો હતકો. 
િૈનશ્વક મંદીિા ભણકારા તથા વયાજ દરમાં 
િધારાિી નિંતા િચ્ે રકોકાણકારકો જોખમી 
એ્ે્્થી હાલમાં દૂર રહેિાિું પ્ંદ કરી 
રહ્ા છે.  બજાર મૂલયિી દ્ષ્્એ ્ૌથી 
મકો્ી નક્રપ્કો નબ્કકોઈિ ્કોમિારે આઠ 
્કાથી િધુ તૂ્ી મકોડી ્ાંજે ૧૮૩૮૭ ડકોલર 
બકોલાતકો હતકો. નબ્કકોઈિિકો ભાિ ત્રણ 
મનહિાિી િીિી ્પા્ીએ જોિા મળયકો 
હતકો. એથરિકો ભાિ ૧૨૮૫ ડકોલર ્ાથે 
બે મનહિાિી િીિી ્પા્ીએ કિકો્ કરાતકો 
હતકો. મુખય નક્રપ્કોકરન્્ીઝિી પાછળ 
અન્યિા ભાિ પણ  ઘ્ાડા તરફી રહ્ા 

હતા.બજારિે તેજીિું કારણ મળતું િહી 
ંહકોિાિું ખેલાડીઓ માિી રહ્ા છે. દરેક 
નક્રપ્કોકરન્્ીઝિી મળીિે માકકે્ કેપ ૮૫૮ 
અબજ ડકોલર જોિા મળી હતી જે જુલાઈિા 
મધય બાદ ્ૌથી િીિી છે. 

જોખમી એ્ે્્ મા્ેિું માિ્ હાલમાં 
્ાિુકૂળ જણાતું િથી એમ એક નિશ્લષકે 
જણાવયું હતું. અમેરરકામાં ફુગાિકો 
ફરી ઊંિકો આવયા બાદ ફેડરલ રરઝિ્વ 

િાણાં િીનતિે િધુ ્ખત બિાિશે તેિી 
ગણતરી મુકાઈ રહી છે. િત્વમાિ િષ્વમાં 
ફેડરલે વયાજદરમાં અતયાર્ુધી ૨૨૫ 
બેનઝ્ પકોઈન્્િકો િધારકો કયયો છે જેિે 
કારણે નક્રપ્કોકરન્્ીઝ ્નહતિી જોખમી 
એ્ે્ે્માં હાલમાં અષ્થરતા આિી 
ગઈ છે. ડેરરિેર્વ્માં િિા િેિાણ આિી 
રહ્ાિું પણ એક્િેન્જોિા આંકડા જણાિે 
છે.
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શુ મંદીિા ભણકારા ઝડપથી િાગી રહ્ા 
છે? છેલલા અમુક ્મયથી મંદીિે લઈિે 
આશંકાઓ િતા્વિાઈ રહી હતી તે હિે 
િક્કર ્િરૂપ લેતી જોિા મળી રહી છે. 

િલડ્ડ ઈકકોિકોમીિા મંદીથી ઘેરાિાિી 
ભનિ્યિાણી કરિારા નદગગજ 
અથ્વશા્ત્રીઓિી નલ્્ લાંબી થતી જોિા 
મળી રહી છે અિે હિે િલડ્ડ બેન્કિી એક 
રરપકો્્ડ નિંતા ઉભી કરી રહી છે. રરપકો્્ડ 
અિુ્ાર ્મગ્ર દુનિયાિા કેન્દ્ીય બેન્ક 
જે રીતે વયાજદર િધી રહી છે તેિાથી 
2023માં ગલકોબલ અથ્વવયિ્થા મંદીિકો 
નશકાર થઈ શકે છે.  મંદીિા ડરએ 
િકોકરરયાત લકોકકોમાં િધુ ડર ઊભકો કયયો 
છે કેમ કે તેમિા મગજ પરથી અતયાર 
્ુધી કકોનિડિા ્મયિી છં્ણીિી યાદકો 
ભૂં્ાઈ િથી. આનથ્વક પેકેજિા િામે 
ખિ્વ, િીિમાં કકોનિડ પ્રનતબંધકોથી ્પલાય 

િેિિે પહોંિેલા િુક્ાિ અિે યુક્રેિ પર 
રનશયાિા હુમલાઓએ પેટ્કોલ-ડીઝલ અિે 
ખાદ્ાન્િિી મકો્ી રકંમતકોિે દાયકાઓિી 
ઊંિાઈ ્ુધી પહોંિાડી દીધી છે. 

અમેરરકી કેન્દ્ીય બેન્ક ફેડરલ રરઝિ્વથી 
લઈિે, બેન્ક ઓફ ઈંગલેન્ડ, જાપાિી 
કેન્દ્ીય બેન્કએ મોંઘિારીિે કાબૂ કરિા 
મા્ે વયાજદરકોિે િધારિાિી તૈયારી કરી 

લીધી છે. િીિિા કેન્દ્ીય બેન્કએ વયાજ 
દર િધારિાિી તૈયારી તકો કરી િથી પરંતુ 
તેણે વયાજદરકોમાં ઘ્ાડકો રકોકી દીધકો છે.  
વયાજદરકોિે િધારિાથી કંપિીઓ અિે 
્ામાન્ય ગ્રાહકકો બંિે મા્ે લકોિ મોંઘી થઈ 
જાય છે. કંપિીઓ પકોતાિા નિ્તરણિે 
રકોકી દે છે અિે ્ામાન્ય ગ્રાહક ખિ્વ 
ઓછા કરિા લાગે છે. આિાથી રડમાન્ડ 

ઘ્િા લાગે છે અિે આનથ્વક ગનતનિનધઓ 
ધીમી થઈ જાય છે. આિાથી અથ્વવયિ્થાિું 
મંદીમાં ફ્ાિાિુ જોખમ િધી જાય છે. 
આનથ્વક ગનતનિનધઓમાં મંદીિી ્ૌથી 
મકો્ી અિે ઊંડી અ્ર િકોકરીઓ પર પડે 
છે. 

નોકિી કિતા લોકોને શું ્લિ છે? | ગલકોબલ 
અથ્વવયિ્થા િત્વમાિ ષ્થનતમાં આ 
જ તરફ િધી રહી છે. મંદીિા મારથી 
િકોકરીઓ જિાિી આશંકાઓએ 
િકોકરરયાત લકોકકોિે ડરાિી દીધા છે. ગયા 
અઠિારડયે િલડ્ડ બેન્કએ એક રરપકો્્ડ જારી 
કયયો છે તે અિુ્ાર ગલકોબલ ઈકકોિકોમીમાં 
રરકિરી બાદિી ્ૌથી મકો્કો ઘ્ાડકો જોિા 
મળી રહ્કો છે. આ 1970 બાદ આ પ્રકારિકો 
્ૌથી મકો્કો ઘ્ાડકો છે.

દુનિયાિી ત્રણ મકો્ી અથ્વવયિ્થા 
અમેરરકા, િીિ અિે યુરકોપીય 
અથ્વવયિ્થાઓમાં ઝડપથી ઘ્ાડકો જોિા 
મળી રહ્કો છે. આ પરરષ્થનતમાં ગલકોબલ 

ઈકકોિકોમી પર પડેલી ્ામાન્ય ઈજા પણ 
આિે મંદીમાં ધકેલી શકે છે. 

દુનિયાિી નદગગજ રડલીિરી કંપિી 
ફેડએક્એ રકોકાણકારકોિે કહ્ુ છે કે તેમિી 
પેકેજ રડલીિરીમાં ભારે ઘ્ાડકો આિી શકે 
છે. એનશયા અિે યુરકોપમાં પરરષ્થનત 
િધારે ખરાબ હકોિાિી આશંકા છે. 
આિાથી તેમિા નબઝિે્ ઓપરેશિ પર 
ખૂબ અ્ર પડશે.

કંપિીિે કરકોડકો ડકોલરિા િુક્ાિિી 
આશંકાએ ગુરૂિારે આિા શેરિે 20 ્કા 
્ુધી ઘ્ાડી દીધા. માત્ર ફેડએક્ જ િહીં 
પરંતુ અમેઝકોિ, ડકોએિે પકો્્ અિે રકોયલ 
મેલ જેિી રડલીિરી કંપિીઓિા શેર પણ 
પડી ગયા.  ફેડએક્એ કહ્ુ છે કે રડમાન્ડમાં 
ઘ્ાડાિે કારણે કંપિી પકોતાિી ્નિ્વ્માં 
ઘ્ાડકો કરી શકે છે. તેઓ પકોતાિી ડઝિકો 
ઓરફ્ બંધ કરિાિુ આયકોજિ કરી રહ્ા 
છે. આિાથી આિા ્ેંકડકો કમ્વિારીઓિી 
િકોકરીઓ પર તલિાર લ્કી ગઈ છે.

મંદીના ભણકારા તથા દરમાં વધારાની 
ચિંતા પાછળ રોકાણકારો ચરિપ્ોથી દૂર
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ભારતીય શેરબજારમાં છેલલા છ-આઠ મનહિાથી 
ભારે ઉથલપાથલ જોિા મળી રહી છે. ્ેકન્ડરી 
માકકે્િી આ અણધારી િાલિી અ્ર પ્રાઈમરી 
માકકે્ પર જોિા મળી શકે છે. ૧૯ કંપિીઓિી IPO 
બહાર પાડિા મા્ે એક િષ્વિી ્ ેબી દ્ારા આપિામાં 
આિતી નિયમિકારી મંજૂરી આગામી બે મનહિામાં 
્માપત થિા જઈ રહી છે. બજાર અહેિાલ અિુ્ાર 
આમાંથી મકો્ા ભાગિા આઈપીઓ નિધા્વરરત 
્મયમયા્વદામાં બજારમાં આિી શકે તેમ િથી. બેંક્સે 
ખાિગી ધકોરણે આપેલ આ માનહતી ્ાથે જણાવયું 
કે આ પ્રકારિા આઈપીઓિું કદ રૂ. ૨૩,૦૦૦-
૨૪,૦૦૦ કરકોડિી આ્પા્ છે.

કંપિીઓ પા્ે રેગયુલે્રી મંજૂરીઓ જિા 
દેિા અથિા તેમિકો આઈપીઓ પરત ખેંિીિે ફરી 
ફાઈલ કરિાિકો નિકલપ છે. તાજેતરમાં જ જેનમિી 
એરડબલ્ એન્ડ ફેટ્ ઈષન્ડયાએ રૂ. ૨૫૦૦ કરકોડિકો 
આઈપીઓ પરત ખેંિી લીધકો હતકો. આ ન્િાય 
્્ીચડ ્ેક્્ાઈલ્ અિે એ્એ્બીએ ઈિકોિેશન્્ે 
ઓગ્્માં તેમિા ઓફર ડકોકયુમેન્ટ્ પરત ખેંચયા 
હતા.

આ ન્િાય ભારતિી ્ૌથી મકો્ી ઓિલાઈિ 
ફામ્વ્ી, ફામ્વઈઝીિા માનલક એપીઆઈ હકોષલડિંગ્ે 
ગયા મનહિે બજારિી ષ્થનત અિે વયૂહાતમક 
બાબતકોિે ્ાંકીિે ભરણં પરત ખેંચયું હતુ. હિે તેઓ 
રાઇટ્ ઇશયૂ દ્ારા ભંડકોળ એકત્ર કરિાિી યકોજિા 

ધરાિે છે. ઘણી મકો્ી કંપિીઓએ મે અિે જુલાઈ 
િચ્ે રકોડ-શકો કયા્વ હતા અિે રકોકાણકારકો તરફથી 
િબળકો પ્રનત્ાદ મળયકો હતકો કારણ કે બજારકોમાં 
ભારે ઉથલપાથલ હતી. બેંક્્વિા જણાવયા અિુ્ાર 
બજારકો હજુ પણ અષ્થર છે. અમુક મજબૂત 
કંપિીઓ આગળ િધશે પરંતુ આઈપીઓિે યકોગય 
પ્રનત્ાદિી આશા તેમિે પણ િથી.

આ ન્િાય કંપિીઓ હિે ભંડકોળિી તાતકાનલક 
જરૂર હકોય તકો અન્ય નિકલપકો તરફ પણ નિિારી રહી 
છે. ગયા અઠિારડયે ઉષ્જિિ ્મકોલ ફાઇિાન્્ 
બેંકે કિકોનલફાઇડ ઇષન્્્્યૂશિલ પલે્મેન્્ દ્ારા રૂ. 
૪૭૫ કરકોડ ઊભા કયા્વ હતા. ઓગ્્માં એયુ ્મકોલ 
ફાઇિાન્્ બેંકે ્ં્થાકીય રકોકાણકારકો પા્ેથી આશરે 
રૂ. ૨૦૦૦ કરકોડ એકત્ર કયા્વ હતા.

 ્ ેબી તરફથી લગભગ રૂ. ૧ લાખ કરકોડિા ઇશયુ 
્ાથે ૬૭ કંપિીઓિે નિયમિકારી મંજૂરી મળી િૂકી 
છે. આ ન્િાય અન્ય ૪૬ કંપિીઓ નિયમિકારી 
મંજૂરીિી રાહ જોઈ રહી છે જે અંદાજે ૬૭,૦૦૦ 
કરકોડ એકત્ર કરી શકે છે.
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મુંબઈ કરન્્ી બજારમાં આજે  રૂનપયા ્ામે ડકોલરિા 
ભાિ બેતરફી  િધઘ્ પછી  ધીમા  ્ુધારા ્ાથે પલ્માં  
બંધ રહ્ા હતા.   શેરબજાર ઘ્યા પછી ફરી ઉંિકાતાં 
કરન્્ી બજાર પર તેિી  અ્ર જોિા મળી હતી.  આ 
્પતાહમાં  મળિારી અમેરરકિ  ફેડરલ  રરઝિ્વિી  
નમર્િંગ  ઉપરાંત બેન્ક  ઓફ ઈંગલેન્ડ  તથા  બેન્ક ઓફ  
જાપાિિી  નમર્િંગ પર  બજારિા  ખેલાડીઓિી  િજર 
રહી હતી.    દરનમયાિ,  મુંબઈ કરન્્ી  બજારમાં   
આજે રૂનપયા ્ામે   ડકોલરિા ભાિ  રૂ.૭૯.૭૫ િાળા 
્િાર રૂ.૭૯.ત૬૮ ખુલી િીિામાં  ભાિ  રૂ.૭૯.૫૮   
થયા પછી   ભાિ ફરી  ઉંિકાઈિ ઉંિામાં  રૂ.૭૯.૭૯  
થઈ રૂ.૭૯.૭૭  રહ્ા હતા.    નિશ્વ બજારમાં   નિનિધ  
પ્રમુખ કરન્્ીઓ ્ામે ડકોલરિકો  િૈનશ્વક ઈન્ડેક્ આજે 
ફરી િધી   ૧૧૦ પાર કરી ઉંિામાં ૧૧૦.૧૨  થઈ 
૧૧૦.૦૭  રહ્ાિા નિદસેશકો હતા. 

િૈનશ્વક  ડકોલર ૨૦ િષ્વિી ્કોિ િજીક  પહોંચયકો છે. 
નિશ્વ બજારમાં  ક્રૂડતેલ ઉંિેથી ઘ્તાં   કરન્્ી બજારમાં  
રૂનપયામાં  ઘ્ાડકો મયા્વનદત  રહ્ાિું બજારિા  ્ૂત્રકોએ 
જણાવયું હતું.

નિશ્વ બજારમાં  ડકોલરિી મજબુતાઈ િચ્ે  ડકોલર 
્ામે  િીિિી કરન્્ી યુઆિિા ભાિ  ઘ્ી ૨૬ 
મનહિાિા તનળયે  ઉતરી ગયાિા  નિદસેશકો હતા.  
દરનમયાિ,  ભારતિી એક બેન્ક ્ાથે રનશયાિી એક 
બેન્કે કરાર કયા્વ છે તથા  આિા પગલે રૂપી-રૂબલિકો 
ઉભયપક્ી  િેપાર (ટ્ેડ)  શરૂ થિાિી  શકયતા  બજારિા 
જાણકારકો  બતાિી રહ્ા હતા.   

દરનમયાિ, મુંબઈ  બજારમાં આજે  રૂનપયા ્ામે  
નરિ્ીશ પાઉન્ડિા ભાિ  ૧૨ પૈ્ા ઘ્યા  હતા. 
પાઉન્ડિા  ભાિ રૂ.૯૦.૬૩  રહ્ા  હતા.

યુરકોપીયિ   કરન્્ી યુરકોિા ભાિ   ઉંિામાં 
રૂ.૭૯.૭૧  થઈ રૂ.૭૯.૫૧ રહેતા િજીિા  પલ્માં  
બંધ રહ્ા  હતા. જોકે  જાપાિિી કરન્્ી આજે  રૂનપયા 
્ામે  ૦.૨૫  ્કા  તૂ્ી  હતી ્ામે િીિિી કરન્્ી 
૦.૫૨ ્કા   માઈિ્માં  રહ્ાિું બજારિા  ્ૂત્રકોએ  
જણાવયું  હતું.   ભારતમાં ફકોરેક્ રરઝિ્વ ઘ્ી  રહ્ાિા 
નિદસેશકોિી મુંબઈ કરન્્ી  બજારમાં ખા્્ી  િિા્વ 
્ંભળાઈ રહી હતી.

તીવ્ર વધઘ્ને કારણે રૂ. 24,000 
કરોડના IPOનું ભચવષ્ય અદ્ધરતાલ

વૈત્વિક ્લોલિ ઉછળીને 20 વર્ગની ટોચે : 
ચીનની કિન્ી તૂટી 26 મત્હનાના તત્ળયે
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આગામી મનહિાથી શરૂ થિારી  
૨૦૨૨-૨૩િી િિી રૂ મકો્મમાં દેશમાં 
રૂિું ઉતપાદિ િાનષ્વક ધકોરણે પંદર ્કા િધુ 
રહેિાિી ધારણાં મૂકિામાં આિી રહી છે. 
જો કે હિામાિિી ષ્થનત કે્લી ્ાિુકૂળ 
રહેશે તેિા પર પણ ઉતપાદિિકો આધાર 
રહેલકો છે, એમ ્રકારી એજન્્ી કકો્િ 
કકોપયોરેશિ ઓફ ઈષન્ડયા (્ી્ીઆઈ)િા 
્ુત્રકોએ જણાવયું હતું.

રૂિા ઊંિા ભાિ તથા અછતિે કારણે 
દેશિી પિા્ ્કા ષ્પનિંગ નમલ્ બંધ 
પડી જિાિી કેન્દ્ ્રકારિે નિંતા ્તાિી 
રહી છે. 

રૂિા ભાિ ્યારે ્ેકાિા ભાિથી 
િીિે િાલી જાય છે તયારે ્ી્ીઆઈ રૂિી 
ખરીદી કરી ખેડૂતકોિે ્ેકકો પૂરકો પાડે છે. 
ઓક્કોબરથી શરૂ થિારી િિી રૂ મકો્મમાં 
દેશિું રૂ ઉતપાદિ ૧૭૦ રકલકોિી એક એિી 
૩૬૦ લાખ ગાં્ડી રહેિાિકો ્ી્ીઆઈએ 

અંદાજ મૂકયકો છે. િત્વમાિ મકો્મમાં રૂિા 
ભાિ પ્રનત ખાંડી જે જાન્યુઆરીમાં રૂનપયા 
૬૦,૦૦૦ હતા તે િધી રૂનપયા ૧.૧૦ 
લાખ પહોંિી ગયા હતા. િિી મકો્મમાં 
પણ ્ારા ભાિ મળી રહેિાિી અપેક્ાએ 
ખેડૂતકોએ િત્વમાિ ખરીફ મકો્મમાં 
કપા્િું િધુ િાિેતર કયુું છે. 

પ્રાપત આંકડા પ્રમાણે રૂિું િાિેતર 

્ાતથી આઠ ્કા જે્લું િધુ રહ્ું છે. ગઈ 
ખરીફ મકો્મમાં ૧૨૦.૫૫ લાખ હેક્ર 
્ામે િત્વમાિ િષસે કપા્િકો િાિણી 
નિ્તાર િધી ૧૨૮ લાખ હેક્ર રહ્કો 
હકોિાિું કૃનષ મંત્રાલયિા આંકડા જણાિે 
છે. કકો્િ એ્કોન્એશિ ઓફ ઈષન્ડયા 
દ્ારા પણ ૩૫૦ લાખ ગાં્ડી ઉતપાદિિકો 
અંદાજ મુકાયકો છે.
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નિરા્ કકોહલી ઓ્ટ્ેનલયા ્ામે િિા અંદાજમાં જોિા 
મળશે. પછી તે િાત બેર્િંગિી હકોય કે િિા લૂકિી. 
કકોહલી એનશયા કપ દરનમયાિ પકોતાિા ફકોમ્વમાં િાપ્ી 
કરી િૂકયકો છે. હિે ભૂતપૂિ્વ ભારતીય કેપ્િે િિકો લૂક પણ 
અપિાવયકો છે. ત્રણ મેિિી T20 ન્રીઝ પહેલાં નિરા્ 
કકોહલીએ ્્ાઈનલશ હેર ક્ કરાવયા છે.

્ેનલનરિ્ી હેર આર્્ડ્્ રાશીદ ્લમાિીએ શનિિારે 
કકોહલીિકો ફકો્કો પકો્્ કરી લખયું- “ન્યૂ લૂક ફકોર રકંગ 
કકોહલી”. તમિે જણાિી દઈએ કે કકોહલી તેિા ્્ાઈનલશ 
હેર ક્િે લઈ ફેન્્ િચ્ે િિા્વમાં રહે છે.

મકોહાલીમાં પ્રથમ મુકાબલકો રમશે
્ીમ ઈષન્ડયા મંગળિારે મકોહાલીમાં પ્રથમ T20 મેિ 

રમશે. ત્રણ મેિિી T20 ન્રીઝ પછી ભારતીય ્ીમ 
્ાઉથ આનરિકા ્ાથે પણ T20 ન્રીઝ રમશે. આ બંન્િે 
ન્રીઝ િલડ્ડ કપિી દૃષ્્એ ખૂબ મહત્િપૂણ્વ છે. ્ીમ 
શનિિારે રાતે્ર મકોહાલી પહોંિી છે. નિરા્ પણ ્ીમિી 
્ાથે પહોંચયા છે.

T20 વરડ્ડ કપ પહેલા નવો લૂક
{ કોહલીએ હેર ક્ કરાવ્યા; સેચલચરિ્ી હેર આર્્ડસ્ે ફો્ો 
પોસ્ ક્યયો, ઓસટ્ેચલ્યા સામે નવા અંદાજમાં જોવા મળશે

તેંડુલકરે 12 વર્ષ અગાઉ બેવડી સદી ફ્કારીને 
ઈચતહાસ રચ્યો હતો, હવે ભે્માં મળ્યો બોલ

નવા ત્નયમોથી િમાશે T20 વર્લ્ડ કપ, 
માંકર્લંર હવે િનઆઉટ તિીકે રણાશે
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હાિ બેટ્મેિ ્નિિ તેંડુલકરે 12 
િષ્વ અગાઉ ગિાનલયરમાં આંતરરા્ટ્ીય 
િિ-ડે ઈનતહા્માં જે બકોલથી પ્રથમ 
બેિડી ્દી ફ્કારી હતી, તે બકોલ તેમિે 
ઈન્દકોરમાં ભે્ તરીકે આપિામાં આવયકો 
છે. મધયપ્રદેશ નક્રકે્ એ્કોનશએશિ 
(MPCA) િા એક અનધકારીએ 
્કોમિારિા રકોજ આ જાણકારી આપી 
હતી. ઉલલેખિીય છે કે, તેંડુલકર હાલમાં 
‘રકોડ ્ેફ્ી િલડ્ડ ્ીરરઝ ્ૂિા્વમેન્્’િી T-
20 મેિકોિા અિુ્ંધાિે ઈન્દકોરમાં છે. આ 
ઝડપી ગનતિું ફકોમસે્ ધરાિતી આ ્પધા્વમાં 
પૂિ્વ ભૂતપૂિ્વ આંતરરા્ટ્ીય નક્રકે્રકોથી 
્્જ નિનિધ દેશકોિી ્ીમકો િચ્ે મેિ 
રમાઈ રહી છે. તેમાં તેંડુલકર ‘ઈષન્ડયા 
નલજેન્ડ્’િું િેતૃતિ કરી રહ્ા છે. 
MPCAિા મુખય કયૂરે્ર ્મંદર ન્ંહ 

િૌહાણે જણાવયું હતું કે, તેંડુલકર પ્રેષક્્ 
મા્ે રનિિારિા રકોજ ઈન્દકોરિા હકોલકર 
્્ેરડયમ પહકોચયા હતા. િૌહાણ તેમિી 
પા્ે ગિાનલયરમાં બિાિેલ ્દીિા રેકકોડ્ડ 
્ાથે જોડાયેલ બકોલ લઈિે ગયા અિે 
તેિી ઉપર ઓ્કોગ્રાફ આપિાિી નિિંતી 
કરી હતી. િૌહાણે કહ્ું હતું કે, ‘તેંડુલકર 
આ બકોલ જોતા જ ઉત્ાનહત થઈ ગયા 
હતા. તેમણે મિે પુછું હતું કે, શું આ 
બકોલ તમે મિે ભે્માં આપી શકકો છકો? 
હું તરત જ ્ંમત થઈ ગયકો હતકો કારણ 
કે આ મારા મા્ે ્ૌભાગયિી િાત હતી. 
હિે આ બકોલ તેિા ્ાિા માનલક પા્ે 
પહોંિી ગઈ છે.’

િૌહાણે જણાવયું હતું કે, ગિાનલયરમાં 
12 િષ્વ પહેલા ભારત અિે દનક્ણ 
આનરિકા િચ્ે રમાયેલ િિ-ડે મેિ પૂણ્વ 
થયા બાદ તેમણે તેંડુલકરિી બેિડી ્દીિા 
રેકકોડ્ડ ્ાથે જોડાયેલ બકોલિે યાદગારીિા 

ભાગરૂપે ્ાિિીિે મૂકી દીધકો હતકો. 
નપિ તૈયાર કરિામાં 4 દાયકાથી 

િધુિકો અિુભિ ધરાિતા કયૂરે્ર િૌહાણે 
જણાવયું હતું કે, ગિાનલરિા કેપ્િ 
રૂપન્ંહ ્્ેરડયમમાં તેમિા દ્ારા તૈયાર 
કરિામાં આિેલી નપિ ઉપર તેંડુલકરે 
આ રેકકોડ્ડ િોંધાવયકો હતકો. ઉલલેખિીય છે 
કે, ગિાનલયરમાં 24 ફેરિુઆરી 2010માં 
દનક્ણ આનરિકાિી ્ામેિી િિ-ડે મેિમાં 
તેંડુલકરે 147 બકોલ ્ામે 25 ફકોર અિે 
3 ન્ક્ ફ્કારીિે 200 રિિી અણિમ 
ઈનિંગ રમી હતી. આંતરરા્ટ્ી નક્રકે્િા 
આ ફકોમસે્માં કકોઈ પણ ખેલાડી દ્ારા 
બેિડી ્દી ફ્કારિાિકો પહેલકો પ્ર્ંગ 
હતકો. આ મેિમાં ભારતે દનક્ણ આનરિકા 
્ામે 153 રિિા નિશાળ માનજ્વિથી 
જીત મેળિી હતી. આ મેિમાં તેંડુલકરિે 
‘પલેયર ઓફ ધ મેિ’ જાહેર કરિામાં 
આવયા હતા.
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્ીમ ઈષન્ડયાિા પૂિ્વ ઓપનિંગ ખેલાડી 
ગૌતમ ગંભીરે ઈષન્ડયિ નક્રકે્્્વિે ્્ાર 
બિાિિાિા કલિર ઉપર ્િાલ ઉઠાવયા 
છે. તેમણે ઈષન્ડયિ એક્પ્રે્િે આપેલા 
એક ઈન્્રવયૂમાં કહ્ું હતું કે ‘1983િા િલડ્ડ 
કપથી આિું િાલતું આિે છે. કનપલ દેિે 
માત્ર િલડ્ડ કપ િહકોતકો અપાવયકો, પરંતુ તમે 
તેમિે ્્ાર બિાિીિે તેમિી પૂજા કરિા 
લાગયા હતા. આિું જ ધકોિી અિે કકોહલી 
્ાથે પણ થયું છે. માત્ર આ બન્િેએ જ 
ભારતિે જીત અપાિી િથી.’

ગૌતમ ગંભીર ફેન્્ અિે રિકોડકા્્્્વ 
ઉપર પણ ભડકયકો હતકો. ગંભીરે આગળ 
જણાવયું હતું કે ‘ડ્ેન્ંગ રૂમમાં ્ ્ાર અથિા 
હીરકો જન્મ લેતા િથી. ભારતીય નક્રકે્ જ 
્ાિા હીરકો છે. આપણે કકોઈ એક ખેલાડીિે 
મકો્કો બિાિિાિી જગયાએ પૂરી ્ીમિે 

મકો્ા બિાિિા ઉપર જોર અિે ધયાિ 
લગાિિું જોઈએ. ફેન્્ અિે ખા્ કરીિે 
મેિિા રિકોડકા્્્્વએ આ િાત નિિારિી 
જોઈએ. તેમણે ભારતીય નક્રકે્િી ઇ્જત 
કરિી જોઈએ. કકોઈ એક ખેલાડીિી િનહ.’

ગંભીરે એનશયા કપિું ઉદાહારણ 
આપતાં કહ્ું હતું કે ‘ જે નદિ્ે નિરા્ 
કકોહલીએ 71મી ્ેન્િુરી ફ્કારી હતી, તે 
જ મેિમાં િાિકડા શહેર મેરઠિા ખેલાડી 
ભુિિેશ્વર કુમારે પણ 5 નિકે્ ઝડપી હતી. 
કકોઈએ તે િાતિે ધયાિે પણ લીધી િહકોતી.

આ ્ ાિે જ દુભા્વગયપૂણ્વ િાત કહેિાય. 
હું એકલકો વયષકત હતકો કે જે કકોમેન્ટ્ીમાં 
ભુિિેશ્વરિે લઈિે ્તત િિા્વ કરતકો 
હતકો. ભુિિેશ્વર કુમારે 4 ઓિરમાં માત્ર 
4 રિ આપીિે 5 નિકે્ ઝડપી હતી. પરંતુ 
મિે િથી લાગતું કે આ નિશે કકોઈિે યાદ 
હશે.’ ગૌતમ ગંભીર આ્લેથી રકોકાયકો 
િહકોતકો અિે નિરા્ કકોહલીિી ્ેન્િુરી પછી 
દેશમાં જશ્ન મિાિિા ઉપર પણ ગુ્્કો 
કયયો હતકો. તેણે કહ્ું હતું કે ‘નિરા્િી આ 
ઇનિંગિાં ખૂબ ગુણગાિ ગિાયાં છે. પૂરા 
દેશમાં જશ્નિકો માહકોલ હતકો. 

ગૌતમ ગંભીરે કહું: કોહલી અને 
ધોનીની પૂજા કરવાનું બંધ કરો

{ ્યુએસ ઉપરાંત જાપાન તથા ચરિ્નમાં 
પણ વ્યાજ વૃચદ્ધના વાગતા ભણકારા
{ અમેરરકામાં આ સપતાહે થનારી વધુ  
વ્યાજ વૃચદ્ધ પર નજર

આગામી માસથી નવી મોસમમાં 
રૂનું ઉતપાદન 15% ઊંિુ રહેશે

1. બેટિ ટાઈમ આઉટ
કકોઈપણ બે્રિા આઉ્ થયા પછી િિા બે્રિા નક્રઝમાં આિિાિકો 
્મય ઓછકો કરી દેિામાં આવયકો છે. હિે ્ે્્ અિે િિ-ડેમાં 2 
નમનિ્િી અંદર ્ટ્ાઈક ઉપર આિિાિું રહેશે. ્યારે T20 
આંતરરા્ટ્ીય નક્રકે્માં 90 ્ેકેન્્ડ્િી ્ ાઈમ નલનમ્ રાખિામાં આિી 
છે. જો િિકો બે્ર ્ાઈમ ઉપર િા આિી શકયકો, તકો રફષલડિંગ ્ીમિા 
કેપ્િ ્ાઈમ આઉ્િી અપીલ કરી શકે છે.
્ૌથી પહેલા 1919માં ્ાઈમ આઉ્ પ્રમાણે આઉ્ દેિામાં આવયકો 
હતકો. ્ાઉિ્િં્ કાઉન્્ી ગ્રાઉન્ડમાં હેરાલડ હેગે્ આ નિયમ પ્રમાણે 
આઉ્ થિારકો પહેલકો બે્ર બન્યકો હતકો. જોકે આ નિયમિકો 1980માં 
્માિેશ કરિામાં આવયકો હતકો. તયારે બે્રિે 2 નમનિ્િકો ્મય 
મળતકો હતકો. પછી 2000માં આિે 3 નમનિ્ કરી દેિામાં આવયકો 
હતકો.

2. બોલ િમવાનો અત્ધકાિ
જો કકોઈ બે્રિે બકોલ ્ુધી પહોંિિા મા્ે પીિિી બહાર જિું પડે, તકો 
અંપાયર કકોલ આપી શકે છે કે તે ડેડ બકોલ આપે. જો કકોઈ બકોલ બે્રિે 
પીિિી બહાર આિિું પડે છે, તકો અંપાયર તેિે િકો બકોલ આપી શકે 
છે. 26 એનપ્રલે RCB-RR મેિમાં રરયાિ પરાગ અિે હષ્વલ પ્ેલ 
િચ્ે બકોલાિાલી થઈ હતી. 26 એનપ્રલે RCB-RR મેિમાં રરયાિ 
પરાગ અિે હષ્વલ પ્ેલ િચ્ે બકોલાિાલી થઈ હતી.

3. રિર્લિ અથવા બોલિનો ખિાબ વયવહાિ
બકોનલંગિી દરનમયાિ જો કકોઈ બકોલર ખરાબ વયિહાર કરે છે અથિા 
તકો જાણી જોઈિે ખકો્ા પ્રકારિી મુિમેન્્ કરે છે, તકો અંપાયર એકશિ 
લઈ શકે છે. તેઓ બેર્િંગ ્ીમિા ખાતામાં 5 રિ આપી શકે છે. 
તેિે ડેડ બકોલ પણ આપી શકે છે. ढ{ IPLમાં અનશ્વિે જો્ બ્લરિે 
માંકરડિંગ કરીિે િિા્વમાં આવયકો હતકો. { IPLમાં અનશ્વિે જો્ 

બ્લરિે માંકરડિંગ કરીિે િિા્વમાં આવયકો હતકો.

4. માંકર્લંર ખતમ, હવે િનઆઉટ તિીકે રણાશે
માંકરડિંગિે અમાન્ય કરી દેિામાં આવયુ છે. હિે તેિે રિઆઉ્િી 
કે્ેગરીમાં મૂકી દેિામાં આવયુ છે.

5. બોલની પહેલા સ્ટ્ાઈક ઉપિ િહેલા બેટિની 
્ામે થ્ો
       જો કકોઈ બકોલર બકોલ ફેંકિા મા્ે રિઅપ લે છે અિે બકોલ ફેંકિા મા્ે 
બે્ર નક્રઝથી આગળ આિી ગયકો છે, તકો તયારે બકોલર આઉ્ કરિાિા 
ઈરાદે ્ ટ્ાઈકરિી ્ામે થ્કો કરે છે, તકો તે બકોલિે ડેડ ગણિામાં આિશે.

લોક પત્રિકા | નવી ત્દરહી

ઈન્્રિેશિલ નક્રકે્માં હિે માંકરડિંગ આઉ્ 
િનહ ગણાય, પરંતુ ICCએ તેિે રિઆઉ્ 
તરી કે  માન્ય રાખયુ છે. ICCિા િીફ 
એષકઝકયૂ્ીિ કનમ્ીએ મંગળિારે નિયમકોમાં 
બદલાિે મંજૂરી આપી દીધી છે. ICCએ બકોલ 
િમકાિિા મા્ે લાળ ઉપર પ્રનતબંધ મૂકી દીધકો 
છે. આ્લું જ િનહ, બે્રિકો ્ાઈમ નપરરયડ 
પણ ઓછકો કરી દીધકો છે.

િીફ એ ષકઝકયૂ્ીિ કનમ્ીએ ્ૌરિ 
ગાંગુલીિી આગેિાિીમાં બિેલી કનમ્ીિા આ 
પ્ર્તાિકોિે મંજૂરી આપી દીધી છે. ઈન્્રિેશિલ 
નક્રકે્માં આ બદલાયેલા નિયમકો 1 ઓક્કોબરથી 
લા ગુ  થ શે. એ્લે કે 16 ઓક્કોબરથી 
ઓ્ટ્ેનલયામાં યકોજાિારા T20 િલડ્ડ કપ આ 
બદલાયેલા નિયમકોિી હેઠળ રમાશે.

{ પૂવ્ષ ચરિકે્ર બોર્યો- ફેનસ, 
રિોડકાસ્સ્ષ ભારતી્ય ચરિકે્ની 
ઇજજત કરે, સ્ાર ના બનાવે
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આયુર્વેદિક ચૂર્ણ ર્જન ઘટાડર્ામાં મિિ કરી શકે છ.ે આ 
પાઉડરથી તમે ર્જન ઘટાડર્ાની સાથે પાચનમાં પર 

સુધારો કરી શકો છો. આર્ો જારીએ આ દર્શે
સથૂળતા આજકાલ લોકો માટ ે મોટી સમસયા બની 

ગઈ છે. જો તમે ર્ધતી સથૂળતાથી પરેશાન છો, તો  આ 
આયુર્વેદિક ચૂર્ણ આપના  માટે રામબાર સાદબત થઈ 
શકે છે. આયુર્વેિમાં છુપાયેલ પાર્ડર પેટની ચરબી 
ઘટાડર્ાની સાથે ર્ધારાની ચરબી પર ઘટાડે છે. તે 
મેટાબોદલઝમને પર ર્ેગ આપી શકે છે. આર્ો જારીએ 
ર્જન ઘટાડર્ા માટે કયા પાર્ડરનું સેર્ન કરર્ું જોઈએ.

વજન ઘટાડવા માટેના ચૂર્ણ
દરિફળા પાર્ડરથી ર્જન ઘટશે ર્જન ઘટાડર્ા માટે 

દરિફળા ચૂર્ણ સર્ાસ્થયપ્રિ સાદબત થઈ શકે છે. આ પાર્ડર 
રિર ફળોનું દમશ્રર છે, જે સથૂળતા ઘટાડે છે. આ પાર્ડરનું 
સેર્ન કરર્ા માટે, 1 ચમચી દરિફળા પાર્ડર લો. તેને સર્ારે 
ખાલી પેટ ગરમ પારી સાથે લો. તેનાથી થોડા દિર્સોમાં 
સથૂળતા ઓછી થઈ શકે છે. આ સાથે તે અનેક જીર્લેર 
રોગોને પર િૂર કરી શકે છે.

ક્લોંજીનો પાવડર
કલોંજી પાર્ડર પેટની ચરબી ઘટાડે છે કલોંજીમાં 

હાજર પોષક તતર્ો ર્જન ઘટાડી શકે છે. આનાથી 
તમે ઝડપથી ર્જન ઘટાડી શકો છો. આ પાર્ડરનું 
સેર્ન કરર્ા માટે 100 ગ્ામ કલોંજી લો. હર્ે 
તેને સારી રીતે શેકીને પીસી લો. તયાર 
બાિ તેને ગરમ પારી સાથે સેર્ન કરો. 
આ તમારા ર્જનને ખૂબ જ ઝડપથી 
ઘટાડી શકે છે. આ સાથે દનયદમત 
કસરત કરો અને યોગય આહારનું 
પાલન કરો.

અજમાનો પાવડર
 અજમાનો પાર્ડર ર્જન ઘટાડે છે અજમાનો 

પાર્ડર તમને પાચનમાં દર્ક્ેપ તેમજ ર્જન ઘટાડર્ામાં 
મિિ કરી શકે છે. તે તમારા પેટને ઠંડુ રાખર્ામાં 
અસરકારક છે. તેનું સેર્ન કરર્ા માટે અજમાને જરા 
શેકી લો અને તેનો પાર્ડર બનાર્ી લો. તયાર બાિ તેને 
ઠંડા પારી સાથે ખાઓ. તેનાથી ર્જનમાં ઘટાડો થઈ શકે 
છે. આની સાથે પાચનદરિયામાં થતી ગડબડ પર િૂર થશે.

વજન ઘટાડવા આ 
આયુવવૈદિક ચૂર્ણ, 
થોડો સમયમાં જ 

મળશે રિઝલટ

।। મુંબઈ ।।
પોપયુલર કોમેડી શો ધ કદપલ શમા્ણ શોમાંથી ર્ધુ 

એક દર્કેટ પડી હોર્ાના અહેર્ાલ આર્ી 
રહ્ા છે. કૃષરા અદિષેક બાિ હર્ે 
ચંિન પ્રિાકર પર શોમાં નહીં જાર્ા 
મળે. ચંિુ ચાર્ાળાના રોલમાં જોર્ા 
મળતા ચંિન પ્રિાકરે હાલ તો શો 
છોડ્ો છે અને આમ કરર્ા 
પાછળનું કારર પર તેરે 
પોતે જ જરાર્ી િીધું છે. 

એક ઇનટરવયૂમાં 
ચંિન પ્રિાકરે કહ્ું હતું 
કે તે હર્ે શોના આગામી 
એદપસોડમાં જોર્ા મળશે 
નથી. તે ફસટ્ટ એદપસોડમાં 
જોર્ા મળયો હતો, પરંતુ હર્ે 
તે જોર્ા મળશે નહીં. ઉલલેખનીય 

છે કે ચંિન તથા કદપલ સકકૂલ ટાઇમના દમરિો છે. બંને 
કરરયરની શરૂઆતથી સાથે કામ કરી રહ્ા 

છે.ર્ધુમાં ચંિને કહ્ું હતું કે તે છેલલાં 
પાંચ ર્ષ્ણથી આ શો સાથે જોડાયેલો 
છે. તે હર્ે થોડો ટાઇમ બ્ેક લેર્ા 
માગતો હતો. તેને લાગયું કે જયારે 

તમે કોઈ પ્રોજેકટ સાથે લાંબા 
સમયથી જોડાયેલા હો તો 

તમારે બ્ેક લેર્ો જરૂરી 
બની જાય છે અને 
અનય બાબતો પર 
ફોકસ કરર્ી જોઈએ. 
તે હર્ે રે્બ શોમાં કામ 

કરર્ા માગે છે અને 
પરરર્ાર સાથે કર્વૉદલટી 

ટાઇમ પસાર કરશે.

ધ કદિલ શમા્ણ શો: કૃષરા અદિષેક બાિ 
હવે શોમાં ‘ચંિુ ચાવાળાએ’ શો છોડ્ો

 

ગુજરાતમાં નર્રાદરિની તૈયારીઓ શરૂ થઇ ગઇ છે. આ દસર્ાય 
િ ા ર ત િ ર મ ા ં િુગા્ણપૂજા, નર્રાદરિ અને અર્નર્ા 

તહેર્ારોની શરૂઆત પર થઇ જશે. આર્તા અઠર્ારડયાથી 
િુગા્ણપૂજા અને નર્રાદરિઓની શરૂઆત 

થ ઇ રહી છે. િારતમાં 
ત હ ેર્ ા ર ો ન ી 
ઉજર્રી હંમેશા 
ખાસ હોય છે.

ફેસ સ ટ ર્ લ 
નાઇટસની 

ર્ાત થઇ રહી હોય અને 
ખાસ કરીને નર્રાદરિનો ઉલલેખ 

થઇ રહ્ો હોય તો આ િરદમયાન 
ર્ાળ અને તર્ચાની િેખરેખને 
કોઇ કેર્ી રીતે િૂલી શકે છે. 
જો નર્રાદરિમાં ર્ાળની અલગ 
જ હેરસટાઇલથી તમે લોકોને 
ઇમ્પ્રેસ કરર્ા ઇચછતા હોર્ તો 
તેની સંિાળ લેર્ાની શરૂઆત 
આજથી જ 
કરી 

િો. 
જો નર્રાદરિ માટે તમે હેર કટ માટે દર્ચારી રહ્ા છો અથર્ા હેરસટાઇલને 

અનુરૂપ ર્ાળની લેનથ રાખર્ા ઇચછતા હોર્ તો આનાથી તમને ફ્ેશ લૂક મળશે. 
તેમ છતાં મારિ નર્ દિર્સ માટે તમારાં લાંબા ર્ાળને અલદર્િા કહેર્ાનું મન 
ના હોય તો તેને નેચરલ, ઓગવેદનક અથર્ા દર્ગન દહના દરિમથી કલર 
કરો. કેદમકલ હેર ડાઇથી ર્ાળને લાંબાગાળે નુકસાન થશે. તેથી નેચરલ 
ઇસનગ્રડયનટસ ધરાર્તી દહના જેમાં આમળા સદહત દર્ટાદમન સી જેર્ા નેચરલ 
તતર્ો હોય તેર્ા પ્રોડકટસ પસંિ કરો. આનાથી ર્ાળના મૂળ સુધી પોષર મળશે 
અને તમારાં ર્ાળ સટ્ોંગ બનશે.

ક્લર શેમપૂ રહેશે બેસટ
જો તમે ર્ાળમાં કલર ટ્ીટમેનટ કરાર્ી લીધી હોય તો આ પ્રકારના ર્ાળની 

િેખિાળ માટે નેચરલ બેઝડ શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરો. જો હેર કલરને ર્ધારે 
સમય થઇ ગયો હોય તો નેચરલ દહના દરિમનો ઉપયોગ કરો, માકકેટમાં ઉપલબધ 
દરિમને ર્ાળમાં બે કલાક સુધી લગાર્ીને રાખો. આ પ્રકારની દરિમ બેઝડ મહેંિી 
ર્ાળમાં 20 દિર્સ સુધી રહેશે અને તમને મળશે સમૂધ હેર.

વધારે સટાઇલ્લસટ પ્ોડક્ટ્સનો ઉપયોગ
નર્રાદરિમાં આખી રાત સુધી ગરબાનો કાય્ણરિમ ચાલતો હોય છે. ખાસ 

કરીને ર્રકિંગ દર્મેનસને દિર્સ િરદમયન ર્ાળની સંિાળ રાખર્ાનો સમય 
રહેતો નથી. તેથી જ ર્ાળને ર્ધારે નુકસાનથી બચાર્ર્ા માટે સટાઇદલંગ 

પ્રોડકટસનો ઉપયોગ ટાળો. તેના બિલે એર્ી સટાઇદલસટ 
હેરસટાઇલ પસંિ કરો જેમાં ઓછા સટાઇદલસટ પ્રોડકટસનો 

ઉપયોગ થાય. ર્ાળને ર્ધારે જોરથી ના બાંધો નહીં તો 
તે તૂટર્ાનો િય રહે છે.

તહેર્ાર િરદમયાન ર્ારંર્ાર હેરસટાઇલ કે 
સટાઇદલંગથી થતા નુકસાનથી બચર્ા માટે ઓગવેદનક 
શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરો. આનાથી તમારાં સકાલપ અને 
ર્ાળ સર્સછ રહેશે ઉપરાંત ર્ાળને પર પોષર મળતું 

રહેશે. આ દસર્ાય સપતાહમાં બે ર્ખત હેર સપા પર 
કરાર્ી શકાય છે.

નવિાદરિમાં વાળની િાખો ખાસ સંિાળ, માવજત માટે 
આજથી જ શરૂ કિી િો આ વસતુઓનો ઉિયોગ

આરામની ઉંઘ રકસમતથી મળે છે - આ લાઇન તમે કોઇ મૂર્ી કે સીરરયલમાં 
ચોક્કસથી સાંિળી હશે. જો કે, આ લેખમાં આ લાઇનનો અથ્ણ કંઇક 

અલગ છે. દર્શ્વમાં ઘરાં એર્ા લોકો છે જેઓને પથારીમાં પડતાની સાથે જ ઉંઘ આર્ી 
જાય છે. જયારે કેટલાંક લોકોને ઉંઘમાં બેચેની અને શ્વાસ લેર્ામાં તકલીફ થાય છે. આ 
એક પ્રકારે મેરડકલ કસનડશન છે જેને ડોકટસ્ણ સલીપ એપદનયા કહે છે.

અનુસાર, સલીપ એપદનયા કે ઓબસટ્સકટર્ સલીપ એપદનયા એર્ી બીમારી છે જેમાં 
ઉંઘતી ર્ખતે શ્વાસ ર્ારંર્ાર અટકીને ચાલે છે, ઘરીર્ાર શ્વાસ ઉંઘમાં જ રોકાઇ જાય 
છે, આ સમસયા 1 સેકનડથી લઇને 1 દમદનટ સુધીના અંતરાળમાં પર થઇ શકે છે. 
ResMedમાં પ્રકાદશત એક રરસચ્ણ અનુસાર, દર્શ્વમાં અંિાદજત 936 દમદલયન લોકો 
આ બીમારીથી પીરડત છે, આ આંકડો અગાઉના રરસચ્ણ કરતાં 10 ગરો ર્ધારે છે.

આ બીમારીની ગંિીરતાનો અંિાજ એ બાબતથી લગાર્ી શકાય છે કે, ઉંઘમાં 
વયસકતના શ્વાસોશ્વાસની પ્રદરિયા સિંતર બંધ થઇ જાય છે. આ બીમારીથી પીરડત 
વયસકતને હૃિયરોગ ઉપરાંત શ્વાસ લેર્ાની તકલીફ સદહત અનય બીમારીઓ અને 
ટાઇપ-2 ડાયાદબટીસ (Type-2 Diabetes) પર થઇ શકે છે. ઉપપસલા યુદનર્દસ્ણટી, 
સસર્ડન (Uppsala University, Sweden)ની રરસચ્ણ ટીમ દ્ારા હાથ ધરાયેલા એક 
સંશોધન અનુસાર, જે લોકોને સલીપ એપદનયાની બીમારી હોય તેઓને બલડ કલોટસની 
ગંિીર સમસયા ઉિી થઇ શકે છે, ઉપરાંત લાંબા ગાળે વયસકતને ફેફસાંનું કેનસર અને 
શ્વસનને લગતી તકલીફ પર થઇ શકે છે.

શું છે સ્લલીપ એપલનયા?
માયો સકલદનક અનુસાર, સલીપ એપદનયા એક ગંિીર સલીપ રડસ્ઓડ્ટર છે જેમાં 

ર્ારંર્ાર શ્વાસોશ્વાસની પ્રદરિયા બંધ થઇ જાય છે અને ફરીથી શરૂ થઇ જાય છે. જો તમે 
જોરજોરથી નસકોરાં બોલાર્ો છો અને આખી રાત ઉંઘ બાિ પર થાકનો અનુિર્ કરો છો 
તો તમને સલીપ એપદનયા હોઇ શકે છે. આ રિર પ્રકારના હોય છે - સેનટ્લ, ઓબસટ્સકટર્ 
અને કોમ્પલેકસ સલીપ. જેમાં સૌથી સામાનય ઓબસટ્સકટર્ સલીપ એપદનયા છે.

બપપલી ્લહેરલીએ ગુમાવયો હતો જીવ
બોદલર્ૂડના પ્રખયાત દસંગર બપપી લહેરીનું 69 ર્ષ્ણની ઉંમરે ફેબ્ુઆરી 2022માં 

દનધન થયું હતું, જેનું મુખય કારર ઓબસટ્સકટર્ સલીપ એપદનયા હતું. સૂતી ર્ખતે 
આપરી ઉંઘ ચાર ચરરમાંથી પસાર થાય છે, જેમાં બલડપ્રેશર અને શ્વાસોશ્વાસમાં ઉતાર-
ચઢાર્ પર સામેલ છે. સામાનય રીતે સૂતી ર્ખતે આપરી માસપેશીઓ આરામની મુદ્ામાં 
હોય છે, પરંતુ જો ગળાની પેશીઓ ર્ધારે તરાર્મુકત થઇ જાય તો અંિર હર્ા જતો 
રસતો બંધ થઇ જાય છે અને શ્વાસ લેર્ામાં તકલીફ થર્ા લાગે છે.

કેવા ્લોકોને છે આ બલીમારલીનું જોખમ?
અમેરરકાના રાષટ્ીય સર્ાસ્થય સંસથાન અનુસાર, કેટલાંક લોકોમાં ઓબસટ્સકટર્ સલીપ 

એપદનયા દર્કદસત થર્ાની સંિાર્ના ર્ધારે હોય છે. જો તેઓ મેિસસર્તા, ધુમ્રપાન અને 
આલકોહોલનું સેર્ન કરતાં હોય ઉપરાંત આ સમસયા ર્ારસાગત પર હોઇ શકે છે. આ 
સમસયા પુરૂષો અને વૃદ્ોમાં સૌથી ર્ધારે જોર્ા મળે છે.

લવશ્વમાં 1 અબજ ્લોકો ગંભલીર સ્લલીપ 
એપલનયાથલી પલીડડત, ઉંઘમાં થાય છે બેચેનલી 

અને શ્વા્સ ્લેવામાં તક્લલીફ; જારો ઇ્લાજ

।। મુંબઈ ।।
 બોલીર્ૂડ અદિનેતા રરર્ીર દસંહે ઈનટરનેટ પર 

ર્ાયરલ થયેલો પોતાનો નયૂડ ફોટો કોઈએ મોફ્ફ કરીને 
મુકયો હોર્ાનું મુંબઈ પોલીસને જરાવયું છે. રરર્ીરે 
મુંબઈની ચેમ્બુર પોલીસને જરાવયું છે કે પોતે કુલ 
સાત ફોટા અપલોડ કયા્ણ હતા. તેમાં ઈનટરનેટ પર 
ર્ાયરલ થયેલા એ નયૂડ ફોટાનો સમાર્ેશ થતો નથી 
જેમાં તેના પ્રાઈર્ેટ પાટ્ટસ િેખાડર્ામાં આવયા છે. 

આ ફોટા સાથે કોઈએ ચેડાં કરેલાં છે એમ 
અદિનેતાએ પોલીસને જરાવયું છે. રરર્ીરે પોતે 
અમેરરકી મેગેદઝન માટે શૂટ કરાર્ેલા અને સોદશયલ 

મીરડયા પર અપલોડ કરેલા ઓરરદજનલ ફોટા પર 
પોલીસને સોંપયા છે. રરર્ીરે અમેરરકી મેગેદઝન માટે 
નયૂડ ફોટો શૂટ કરાવયું હતું. તેના ફોટા ઈનટરનેટ પર 
ર્ાયરલ થયા હતા. આ સંિિ્ણમાં મુંબઈનાં ચેમ્બુર 
પોલીસ મથકે રરર્ીર સામે અશ્ીલ સામગ્ીનાં 
પ્રસારર બિલ ગુનો િાખલ કરર્ામાં આવયો હતો.  
આ એફઆઈઆરના સંિિ્ણમાં રરર્ીરે ચેમ્બુર 
પોલીસ મથકે હાજર થઈ બે કલાક સુધી પોતાનું 
દનર્ેિન પર લખાવયું હતું. તેમાં તેરે અમેરરકી 
મેગેઝીન સાથેના કોનટ્ાકટ, આ ફોટો માટેનું શૂરટંગ 
ર્ગેરે દર્ગતો આપી હતી.

રરવલીરનો દાવો, ઈનટરનેટ પર 
વાયર્લ નયૂડ ફોટો મોફ્ફ કરાયે્લો છે

।। મુંબઈ ।।
તેલુગુ રફલમ ‘દજનના’માં જોર્ા મળેલી અદિનેરિી સની દલયોની તેના માલિીર્ 

ર્ેકેશનની કેટલીક લેટેસટ તસર્ીરો ઈનસટાગ્ામ પર શેર કરી છે. આમાં તે દપંક ફલોરલ 
દબકીનીમાં જોર્ા મળી છે. તસર્ીરોમાં તે િરરયા રકનારે રેતીમાં સુતેલી જોર્ા મળે છે.

દસનેમા જગતમાં એક અલગ જ ઓળખ બનાર્નાર અદિનેરિી સની દલયોનીએ 
આગામી રફલમનું શૂરટંગ પૂર્ણ કરી લીધું છે. આર્ી સસથદતમાં તે આ દિર્સોમાં રફલમોથી 
િૂર પરરર્ાર સાથે રજાઓ ગાળર્ા માલિીર્ ગઈ છે. જયાંથી એકટ્ેસે દસઝદલંગ પોઝ 
આપયા છે. સની દલયોની માલિીર્માં છે અને પદત ડેદનયલ સાથે તેના જીર્નની 
સુંિર ક્રો દર્તાર્ી રહી છે.

સનીએ હાલમાં જ તેને તેના ઓરફદશયલ ઈનસટાગ્ામ પર આ ફોટો શેર કયયો છે. 
તેના આ ફોટો ર્ાઇરલ થઈ રહ્ા છે. સની દલયોનીની આ લેટેસટ તસર્ીરોમાં તમે 
જોઈ શકો છો કે અદિનેરિી દપંક કલરની દબરકનીમાં પોતાની હોટનેસ 
ફેલાર્ી રહી છે ફોટોમાં સની દલયોન દબરકનીમાં બીચ પર એક 
પછી એક રકલરને પોઝ આપતી જોર્ા મળે છે. ફેનસને 
પર આ ફોટો પસંિ આર્ી રહ્ા છે. સની દલયોનીની 
માલદિવસ ટૂરની તસર્ીરોને સ ો દ શ ય લ 
મીરડયામાં લાખોમાં લાઇકસ મળતાં 
ર્ાયરલ થઇ હતી.

માલિીવમાં િરિયા રકનાિે િેતીમાં આળોટી સની દલયોની 

।। મુંબઈ ।।
ટેદલદર્ઝનની સટાર એકટ્ેસ અને િદક્ર િારતીય રફલમોમાં 

પવૉપયૂલર થઇ ચૂકેલી હીરોઇને દનક્કી તંબોલી આજકાલ ખુબ ચચા્ણમાં 
છે. તાજેતરમાં જ દનક્કી તંબોલીનુ નામ ઇડી તપાસમાં પર 

ઉછળયુ છે. પરંતુ આ બધાની ર્ચ્ે તે સોશયલ મીરડયા 
પર પર એસકટર્ થઇ ચૂકી છે. તેને તાજેતરમાં જ ફરી 
એકર્ાર પોતાનો બવૉલડ અને સેકસી અંિાજ ફેનસ સામે 
શેર કયયો છે.

દનક્કી તંબોલીએ પોતાના ઇનસટાગ્ામ પર તસર્ીરો 
શેર કરી છે, જેમાં તેનો અંિાજ ખુબ જ સેકસી છે, આમાં 
તે પોતાની સેકસી બવૉડી અને લેગસને ફલવૉનટ કરી રહી 
છે. દનક્કીને સાચી ઓળખ સલમાન ખાનના શો ‘દબગ 
બોસ’ 14 થી મળી હતી. દનક્કી તંબોલીએ સાઉથની 
ઘરી રફલમોમાં પર કામ કયુું છે. આ દસર્ાય તે ઘરા 
મ્યુદઝક ર્ીરડયોમાં પર જોર્ા મળી છે. ‘દબગ બોસ’ 
પછી તેના ફેનસની યાિી ઘરી લાંબી થઈ ગઈ છે. ‘દબગ 
બોસ’ દસર્ાય દનક્કી તંબોલી ‘ખતરો કે દખલાડી’માં 
પર જોર્ા મળી છે. ટૂંક સમયમાં તે ‘ઝલક દિખલા 

જા’માં પર સપધ્ણક તરીકે જોર્ા મળશે.

‘લબગ બો્સ’ ફેમ લનક્લી તંબો્લલીનો કાલત્લ અંદાજ



LkuþLk÷ - ELxhLkuþLk÷ 07LOK PATRIKA21-09-2022 WednesdayAhmedabad

sÞÃkwhLke rMkrð÷ ÷kELMk ¾kíku hkßÞ{kt ZkuhLke [k{zeLkk hkuøkÚke Úkíkk {]íÞw ÚkðkLkk fkhýu ¼ksÃkLkk fkÞofhku îkhk rðhkuÄ «ËþoLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. íku{s rðhkuÄ «ËþoLk hkufðk {kxu Ãkku÷eMk f{eo yLku ¼ksÃkLkk fkÞofhku Mkt½ òuðk {éÞku níkku.

> ™ðe rËÕne, íkk.20 >
ðzk«Äk™ ™huLÿ {kuËeyu yksu 

ðerzÞku fkuLVhL‚ îkhk ¼ks…™k 
{uÞhku™e ‚¼k™u ‚tƒkuÄ™ fÞwO. 
Ëhr{Þk™ …eyu{ {kuËeyu ¼ks… 
{uÞhku ‚{ûk rðfk‚™ku Ã÷k™ {qfâku.

ðzk«Äk™ {kuËeyu fÌkw fu 
ykÍkËe™k y{]Œfk¤{kt yk„k{e 
25 ð»ko {kxu ¼khŒ™k þnuhe 
rðfk‚™ku yuf hkuz {u… ƒ™kððk{kt 
yk ‚t{u÷™™e {kuxe ¼qr{fk Au. 
yk…ýu hksfkhý{kt {kºk „kËe 
…h ƒu‚ðk ykÔÞk ™Úke. ‚¥kk{kt 
ƒu‚ðk ykÔÞk ™Úke. ‚¥kk yk…
ýk {kxu {kæÞ{ Au. ÷ûÞ ‚uðk Au. 
‚wþk‚™ îkhk fÞk «fkhu yk…ýu 
s™Œk™e ‚uðk fhe þfeyu Aeyu 
Œu {kxu yk…ýu fk{ fheyu Aeyu. 
¼ks…™w hküÙeÞ {uÞh ‚t{u÷™ 

„ktÄe™„h{kt ÚkE hÌkw Au. hküÙeÞ 
{uÞh ‚t{u÷™{kt …eyu{ {kuËeyu 
fÌkw fu ‚hËkh ðÕ÷¼¼kE …xu÷yu 
{uÞh Œhefu …kuŒk™e ‚Vh þY fhe. 
yk…ýu yuf ©uc ¼khŒ {kxu Œu{™k 
ƒŒkðu÷k {k„o …h [k÷eþw y™u 
yk™k rðfk‚ {kxu fk{ fheþw.

Œ{k{ {uÞhkuyu ‚ki™ku ‚kÚk, 
‚ki™ku rðfk‚ y™u ‚ki™k «Þk‚™w  
…k÷™ fhðw òuEyu. ‚hËkh 
‚knuƒu ™„h …kr÷fk{kt fk{ fÞko 
Œu™u yksu …ý ¾qƒ ‚L{k™Úke 
ÞkË fhðk{kt ykðu Au. Œ{khu 
…ý …kuŒk™k þnuhku™u Œu MŒhu ÷E 

sðk™k Au suÚke yk„k{e …uZeyku 
Œ{™u ÞkË fhu. ðzk«Äk™ ™huLÿ 
{kuËeyu fÌkw fu ‚k{kLÞ ™k„rhf™ku 
‚tƒtÄ òu ‚hfkh ™k{™e fkuE 
ÔÞðMÚkkÚke ykðu Au Œku …t[kÞŒÚke 
ykðu Au, ™„h …t[kÞŒÚke ykðu Au,  
™„h…kr÷fkÚke ykðu Au, {nk™„h 
…kr÷fkÚke ykðu Au. ŒuÚke yk «fkh™k 
rð[kh-rð{þo™w {níð ðÄe òÞ Au.

yk…ýk Ëuþ™k ™k„rhfkuyu 
¾qƒ ÷ktƒk ‚{ÞÚke þnuhku™k 
rðfk‚ yt„u ¼ks… …h rðïk‚ 
{qfâku Au. Œu™u r™htŒh ò¤ðe 
hk¾ðku, Œu™u ðÄkhðku yk…ýk 
‚ki™e sðkƒËkhe Au. s{e™e 
MŒhÚke fk{ fhðw Œ{k{ {uÞhku™e 
sðkƒËkhe Au. ©uc ‚wrðÄkyku  
…qhe …kzðk{kt ykðu y™u rðfk‚ 
™¬e ÚkkÞ.

ykÍkËe™k y{]Œ fk¤{kt yk„k{e 25 ð»ko {kxu ¼khŒ™k þnuhe rðfk‚™ku 
yuf hkuz {u… ƒ™kððk{kt yk ‚t{u÷™™e {kuxe ¼qr{fk nkuðk™wt fÌkwt

þþe ÚkYh- yþkuf „nu÷kŒ fkut„úu‚ «{w¾™e 
hu‚{kt, hknw÷ økktÄe™k ™k{™u ÷E™u yðZð

> ™ðe rËÕne, íkk.20 >
fkut„úu‚ «{w¾™e [qtxýe 

{kxu ™k{ktf™ þY Úkðk{kt nðu 
„ýŒhe™k rËð‚ku ƒkfe hÌkk Au. 
ykðe ÂMÚkrŒ{kt W{uËðkhku™u ÷E™u 
ÂMÚkrŒ ftEf ytþu M…ü ÚkE hne 
Au. òufu, ðkÞ™kz™k ‚kt‚Ë hknw÷ 
„ktÄe {uËk™{kt WŒhþu fu ™nª? 
Œu nsw M…ü ™Úke. ƒeS ŒhV 
S-23 ™uŒkyku{kt ‚k{u÷ hnu÷k 
þrþ ÚkYh yk …Ë …h Ëkðku hsq 
fhðk™e ŒiÞkhe fhe hÌkk Au. yk 
‚kÚku hksMÚkk™™k {wÏÞ{tºke y™u 
„ktÄe …rhðkh™k ™Sf™k „ýkŒk 
yþkuf „un÷kuŒ …ý hu‚{kt 
yk„¤ Au.ÚkYh [qtxýe ÷zu Œuðe 
«ƒ¤ þfâŒkyku Au. òufu, Œu{ýu 
yk yt„u …kuŒk™e ÂMÚkrŒ M…ü ™Úke 
fhe. ŒksuŒh{kt Œuyku ð[„k¤k™k 
«{w¾ ‚kur™Þk „ktÄe™u {¤ðk …
nkutåÞk nŒk. ƒuXf Ëhr{Þk™ 
Œu{ýu …kxeo™k «{w¾™u yæÞûk 
…Ë {kxu [qtxýe ÷zðk™e EåAk 

rðþu sýkÔÞwt nŒwt. yuðwt fnuðk{kt 
ykðe hÌkwt Au fu, ‚kur™Þk ŒhVÚke 
yuðwt …ý fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu, 
Œu fkuE W{uËðkh™u ¾k‚ ‚{Úko™ 
™nª yk…u. {níð™e ðkŒ yu Au 
fu, rŒÁð™tŒ…wh{™k ‚kt‚Ë …ý 
yæÞûk™e [qtxýe{kt …khËŠþŒk™u 
÷E™u yðks WXkðe hÌkk Au.

fkut„úu‚™k {nk‚r[ð 
sÞhk{ h{uþu sýkÔÞwt nŒwt fu, su 
fkuE [qtxýe ÷zðk {kt„u Au Œu {wõŒ 
y™u Œu{™wt Mðk„Œ Au. fkut„úu‚ 
yæÞûk y™u hknw÷ „ktÄe™wt yk 
‚ŒŒ ð÷ý hÌkwt Au. Œu yuf ¾wÕ÷e 
÷kufþkne y™u …khËþof «r¢Þk 
Au. [qtxýe ÷zðk {kxu fkuE™u 
fkuE™e …hðk™„e™e sYh ™Úke.

fkut„úu‚ «{w¾™e [qtxýe {kxu ™k{ktf™ þY Úkðk{kt „ýŒhe™k rËð‚ku ƒkfe

…kxeo{kt [qtxýe {kxu ™k{ktf™™e «r¢Þk 24 ‚ÃxuBƒhÚke 
þY ÚkE hne Au su 30 ‚ÃxuBƒh ‚wÄe [k÷þu

hksfkhý{kt {kºk „kËe W…h ƒu‚ðk 
ykÔÞk ™Úke, ÷ûÞ ‚uðk : Ãkeyu{ {kuËe

{kuËeyu ðerzÞku fkuLVhL‚ îkhk ¼ks…™k {uÞhku™e ‚¼k™u ‚tƒkuÄ™ fÞwO

[qtxýe VtÂLzt„™u 
fk¤kÄ™Úke {wõŒ 
fhðk™e õðkÞŒ

hksfeÞ …ûkku™u hkufz Vtz™e {ÞkoËk 20 nòhÚke 
½xkze™u ƒu nòh fhðk [qtxýe …t[™ku «MŒkð

{wÏÞ [qtxýe fr{þ™h hkSð fw{khu fuLÿeÞ fkÞËk 
«Äk™ rfhu™ rhrssw™u …ºk ÷¾e™u ÷kuf «rŒr™rÄíð 

fkÞËk{kt fux÷kf ‚wÄkhk™e ¼÷k{ý fhe

> ™ðe rËÕne, íkk.20 >
[qtxýe …t[u «MŒkð ykÃÞku Au fu, hksfeÞ  

…ûkku {kxu yuf ð¾Œ{kt {¤™kh hkufz VtÂLzt„™e 
{ÞkoËk 20,000 Yr…ÞkÚke ½xkze 2,000  
Yr…Þk fhðk{kt ykðu. ŒÚkk fw÷ Vtz{kt hkufz™e 
{ÞkoËk yrÄfŒ{ 20% yÚkðk 20,000 
‚wÄe {ÞkorËŒ fhðk{kt ykðu suÚke [qtxýe 
VtÂLzt„™u fk¤kÄ™Úke {wõŒ fhe þfkÞ. 

«kó {krnŒe «{kýu {wÏÞ [qtxýe 
fr{þ™h hkSð fw{khu fuLÿeÞ fkÞËk «Äk™ 
rfhu™ rhrssw™u …ºk ÷¾e™u ÷kuf «rŒr™rÄíð 
fkÞËk{kt fux÷kf ‚wÄkhk™e ¼÷k{ý fhe Au. 
Œu{ýu fÌkwt fu, …t[™e ¼÷k{ýku™ku nuŒw hksfeÞ 
…kxeoyku™u Vtz yk…ðk™e «ýk÷e{kt ‚wÄkhku 
y™u …khËŠþŒk ÷kððk™ku Au. fr{þ™u yk  
…„÷wt íÞkhu WXkÔÞwt Au ßÞkhu Œuýu ŒksuŒh{kt 
s hrsMxzo r÷Mx{ktÚke yuðe 284 …kxeoyku™u 
nxkðe ËeÄe Au suyku r™Þ{ku™wt …k÷™ ™nkuŒe 
fhe hne nŒe. ykðfðuhk rð¼k„u ŒksuŒh{kt 
fh[kuhe™k ykhku…‚h ykðk y™uf hksfeÞ 
yuf{ku™k Xufkýk …h Ëhkuzk …kzâk nŒk. 

‚qºkku™wt fnuðwt Au fu, [qtxýe …t[u hksfeÞ 
…ûkku™u yuf ð¾Œ™k hkufz Ëk™™e {n¥k{ 

{ÞkoËk 20 nòh Yr…ÞkÚke ½xkze™u 2 nòh 
Yr…Þk fhðk™e rn{kÞŒ fhe Au. nk÷™k 
r™Þ{ku «{kýu hksfeÞ …kxeoykuyu 20,000 
Yr…ÞkÚke ðÄw™wt Œ{k{ Ëk™ ònuh fhðwt …zþu. 
yk yt„u™ku ynuðk÷ …t[ ‚{ûk hsq fhðk™ku 
hnuþu. ‚qºkkuyu sýkÔÞwt fu, òu ykÞku„™k yk 
«MŒkð™u fkÞËk {tºkk÷Þ™e {tsqhe {¤e òÞ 
Œku 2000 Yr…ÞkÚke ðÄw™k Œ{k{ Ëk™™e 
òý hksfeÞ …ûkku™u fhðe …zþu su™kÚke  
…khËŠþŒk ðÄþu.

‚qºkkuyu sýkÔÞwt fu, òu ykÞku„™k yk 
«MŒkð™u fkÞËk {tºkk÷Þ îkhk {tsqhe yk…
ðk{kt ykðu Œku 2000 Yr…ÞkÚke ðÄw™k Œ{k{ 
Ëk™™e òý hksfeÞ …ûkku™u fhðe …zþu su™kÚke  
…khËŠþŒk ðÄþu. fr{þ™u yuðe …ý ¼÷k{ý 
fhe Au fu fkuE…ý hksfeÞ …ûk îkhk {¤u÷k 
fw÷ Ëk™™k {n¥k{ 20% yÚkðk 20 fhkuz 
Yr…Þk hkufz nkuðe òuEyu. [qtxýe …t[ yuðwt 
…ý EåAu Au fu, [qtxýe Ëhr{Þk™ W{uËðkhkuyu 
[qtxýe {kxu yuf y÷„ ƒUf ¾kŒwt ¾ku÷kððwt 
òuEyu y™u yk ¾kŒk{ktÚke Œ{k{ ÔÞðnkhku 
fhðk òuEyu y™u yk {krnŒe [qtxýe ¾[o™e 
rð„Œku{kt …ý yk…ðe òuEyu.

™kuEzk{kt ƒkWLzÙe ðku÷ …zŒkt [kh ÷kufku™kt fYý {kuŒ
> ™kuEzk, íkk.20 >

„kiŒ{ƒwØ™„h rsÕ÷k™k ‚uõxh 21 
ÂMÚkŒ …kuþ rðMŒkh{kt yuf ƒkWLzÙe ðku÷  
…zðkÚke 4 ÷kufku™k {kuŒ ÚkE „Þk Au ßÞkhu 
yLÞ ÷kufku fkx{k¤{kt ËxkÞk nkuðk™e 
‚q[™k {¤e Au. nk÷{kt yu™zeykhyuV 
y™u 4 su‚eƒe™e ‚nkÞŒkÚke huMfâw yku…
huþ™ [÷kððk{kt ykðe hÌkwt Au. …ku÷e‚ 
nkEf{kLz ½x™k MÚk¤ …h …nkutåÞk Au. 
™kuEzk™k ‚uõxh 21{kt s¤ðkÞw rðnkh™e 
yk ½x™k Au. VkÞh rƒú„uz rð¼k„™e 
„kzeyku …ý ½x™k MÚk¤u …nkut[e Au. «kó 
{krnŒe «{kýu yk ƒkWLzÙe ðku÷ 100 
{exh ÷ktƒe nŒe. ykþtfk Au fu yfM{kŒ{kt 
{]íÞwyktf ðÄe þfu Au. yu™zeykhyuV,  

…ku÷e‚ «þk‚™ y™u VkÞh rƒú„uz™e {ËËÚke 
ƒ[kð fk{„ehe nkÚk Ähðk{kt ykðe hne 
Au. Wå[ yrÄfkheyku™e ‚kÚku zkuõxhku y™u 
yuBçÞw÷L‚ …ý MÚk¤ …h nksh Au. {]íÞw 
…k{u÷k ÷kufku™e yku¤¾ …Ã…w, …w»…uLÿ, …Òkk 
÷k÷ y™u yr{Œ Œhefu ÚkE Au. Œ{k{ {]Œfku  
Þw…e™k ƒËkW™ rsÕ÷k™k sýkððk{kt ykðe 
hÌkk Au.

zeyu{ ‚wnk‚ yu÷ðkÞyu sýkÔÞwt fu 
õ÷kE{ux rƒnkh yu…kxo{uLx™k „xh™k  
rh…u®h„™wt fk{ [k÷e hÌkwt nŒwt íÞkhu yk 
ƒkWLzÙe ðku÷ ÄhkþkÞe ÚkE „E. yíÞkh 
‚wÄe{kt [kh ÷kufku™u fkx{k¤{ktÚke ƒnkh 
fkZðk{kt ykÔÞk Au. rsÕ÷k nkuÂM…x÷{kt ƒu 
y™u fi÷kþ nkuÂM…x÷{kt ƒu {]íÞw ™kutÄkÞk Au. 

™kuEzk™k ‚uõxh 21{kt s¤ðkÞw rðnkh™e ½x™k yk ƒkWLzÙe ðku÷ 100 {exh ÷ktƒe nŒe, fkx{k¤ ™e[u ËxkÞu÷kyku™u ƒ[kððk™e fk{„ehe ÞÚkkðík

> ™ðe rËÕne, íkk.20 >
…x™k{kt ƒu‚e™u y{urhf™ 

™k„rhfku ‚kÚku ‚kÞƒh X„kE 
fh™khe „U„™e Œ…k‚{kt rƒnkh 
…ku÷e‚ ELx…ku÷™e {ËË ÷uþu. 
yuzeS nuzõðkxoh suyu‚ „t„ðkhu 
…x™k{kt sýkÔÞwt nŒwt fu rË½k  
…ku÷e‚ Mxuþ™u ‚kÞƒh £kuz 
‚tƒtrÄŒ fu‚{kt ºký þkrŒhku™e 

Äh…fz fhe Au. …rù{ ƒt„k¤{kt 
hnuŒk yk X„ku îkhk ÷kufku™u 
V‚kððk {kxu rhLx ‚uLxh, 
MfkÞ…, xuõMx ™kW suðe yu…™ku 
W…Þku„ fhðk{kt ykðŒku nŒku. 
Œu{ýu fÌkwt fu, X„kE™ku yk {k{÷ku 
rðËuþ ‚kÚku ‚tƒtrÄŒ Au ŒuÚke Œu™e 
Œ…k‚ {kxu ELxh…ku÷™e {ËË 
÷uðk{kt ykðþu. 

Mxux ƒUfu {kuƒkE÷ Vtz xÙkL‚Vh …h yu‚yu{yu‚ [kso nxkðe ËeÄku …x™kÚke Þwyu‚ ™k„rhfku ‚kÚku ‚kÞƒh X„kE 
fhŒe „U„™e Œ…k‚ {kxu E™xh…ku÷™e {ËË ÷uðkþu> ™ðe rËÕne, íkk.20 >

Ëuþ™e ‚kiÚke {kuxe ƒUf Mxux 
ƒUf ykuV EÂLzÞk îkhk „úknfku™u 
{kuxe hknŒ yk…ðk{kt ykðe Au. 
ƒUfu {kuƒkE÷ Vtz xÙkL‚Vh …h 
yu‚yu{yu‚ [kso nxkðe ËeÄku 
Au. nðu „úknfku™u yk ‚wrðÄk {kxu 
fkuE [kso [wfððku …zþu ™nª. nðu 
yu‚ƒeykE „úknfku xÙkLÍuõþ™ 
{kxu fkuE …ý [kso [wfÔÞk 

ð„h Þwyu‚yu‚ze ‚uðk™ku ÷k¼ 
{u¤ðe þfþu. ƒUfu fÌkwt fu yk™kÚke 
„úknfku™u …zŒk ðÄkhk™k ¼khý 
½xe sþu y™u Vtz xÙkL‚Vh™e 
{krnŒe {u¤ððk™e ‚wrðÄk {¤þu.

Mxux ƒUf ykuV EÂLzÞkyu fÌkwt 
fu Œu {kuƒkE÷ Vtz xÙkL‚Vh {kxu 
yu‚yu{yu‚ Ve‚™u ¾Œ{ fhe 
hÌkk Au. yk r™ýoÞ „úknfku™k 
…ûk{kt ÷uðkÞku Au, suÚke Œu{™u 

ðÄkhk™ku ¼kh …zŒku nŒku Œu ¾Œ{ 
fhkÞku Au. yu‚ƒeykE™k „úknfku 
{kuƒkE÷ îkhk Þwyu‚yu‚ze 
(y™MxÙõ[zo ‚Ã÷e{uLxÙe ‚Šð‚ 
zuxk) {kuƒkE÷™ku W…Þku„ fhe ƒUf 
Mxux{uLx, xÙkL‚Vh™e òýfkhe 
{u¤ðu Au. su™k {kxu yu‚ƒeykE 
„úknf …kuŒk™k {kuƒkE÷{kt *99# 
™tƒh xkE… fhu Au y™u ƒUf 
Œu{™k ¾kŒk{kt hnu÷e h{f, Vtz 

xÙkL‚Vh™e {krnŒe ‚rnŒ ½ýe 
«fkh™e {krnŒe {u‚us îkhk 
{kuf÷u Au. ƒUf yk {u‚us {kuf÷ðk 
{kxu „úknfku …k‚u [kso ð‚w÷Œe 
nŒe. òufu, Œu™u nðu yu‚ƒeykE 
îkhk ¾Œ{ fhkÞku Au.

Mxux ƒUf ykuV EÂLzÞkyu 
fÌkwt fu, *99# xkE… fhe™u „úknf 
{VŒ{kt ƒu®f„ ‚uðkyku™ku ÷k¼ 
…nu÷k™e su{ s ÷E þfu Au. 

…tòƒ™k …qðo {wÏÞ{tºke 
fuÃx™ y{®hËh ®‚n 
¼ks…{kt òuzkÞk

> …tòƒ, Œk.20 >
…tòƒ™k …qðo {wÏÞ{tºke fuÃx™ 

y{®hËh ®‚n ¼ks…{kt òuzkR „Þk 
Au. Œu{™u …kuŒk™e …kxeo …tòƒ ÷kuf 
fkut„úu‚™wt ¼ks…{kt rð÷Þ fhe ËeÄwt Au. 
Œu{™e ‚kÚku s ½ýk yLÞ ™uŒk …ý 
¼ks…™ku ¼k„ ƒ™e „Þk Au. …tòƒ{kt 
Œu{™e …kxeo ftR ¾k‚ «Ëþo™ fhe þfe 
™ne. fuÃx™u rËÕne ÂMÚkŒ ¼ks…™k 
{wÏÞk÷Þ{kt fuLÿeÞ {tºke ™huLÿ Œku{h 
y™u rfhu™ rhrssq, ‚w™e÷ ò¾z y™u 
…tòƒ [eV yï™e þ{ko™e nkshe{kt 
¼ks…™e «kÚkr{fŒk ‚ËMÞŒk „úný 
fhe. Œ{™u sýkðe ËRyu fu rðÄk™‚¼k 
[qtxýe{kt fuÃx™™u fkut„úu‚u ™shytËks 
fhe …tòƒ ÷kuf fkut„úu‚™e h[™k fhe 
nŒe. [qtxýe Ëhr{Þk™ Œu{™e …kxeoyu 
¼ks… ‚kÚku „XƒtÄ™ fÞwO nŒwt. Œu ‚{Þu 
Œu{™k …wºk hý$ÿ ®‚nu s ¼ks… ‚kÚku 
Œ÷k{u÷ fhe rxfexku™e ðnU[ýe{kt 
{níð…qýo ¼qr{fk ¼sðe nŒe.

> ™ðe {wtƒR , íkk.20 >
Œr{÷ rVÕ{ ELzMxÙe{ktÚke yuf ‚{k[kh ‚k{u 

ykðe hÌkk Au. {¤Œk ynuðk÷ «{kýu Œr{÷™e 
«ÏÞkŒ yr¼™uºke …kir÷™ sur‚fk WVuo Ëe…k™wt 18 
‚ÃxuBƒhu [uÒkkE{kt …kuŒk™k ½hu {]Œ nk÷Œ{kt {¤e 
ykðe nkuðk™k ynuðk÷ Au. ‚kWÚk rVÕ{ ‘ðiÄk’™e 
yr¼™uºke …kir÷™™ku {]ŒËun …kuŒk™k s yu…
kxo{uLx{kt …t¾k ‚kÚku ÷xfŒku {¤e ykÔÞku nŒku. yuðe 
ykþtfk Au fu, …ki÷e™u Œu™k yt„Œ Sð™{kt {w~fu÷e™k 
fkhýu ykí{níÞk fhe Au.yk ½x™k™u ÷R™u  
…ku÷e‚u fu‚ ™kutÄe™u Œ…k‚ þY fhe Au. fkuÞBƒuzw  
…ku÷e‚™u sur‚fk™k …kzkuþeykuyu Œu™k {]íÞw yt„u 
òý fhe nŒe. …ku÷e‚u ½x™kMÚk¤u …nkut[e™u {]ŒËun™u  
…kuMx{kuxo{ {kxu rf÷…kif ‚hfkhe {urzf÷ fku÷us 
y™u nkuÂM…x÷{kt {kuf÷e ykÃÞku nŒku. su ƒkË 
yr¼™uºke™k ‚tƒtÄeyku™u òý fhðk{kt ykðe 
nŒe y™u Œu™k {]ŒËun™u yktÄú«Ëuþ {kuf÷ðk{kt 
ykÔÞku nŒku. …ku÷e‚u fÌkwt, y{u ÷kufr«Þ yr¼™uºke  
…kir÷™ sur‚fk™e frÚkŒ ykí{níÞk™e Ëhuf yU„÷Úke 
Œ…k‚ fhe hÌkk Aeyu y™u  ‚e‚exeðe ™e {ËË ÷E 
hÌkk Aeyu. …ku÷e‚u òýðk™ku «Þk‚ fhe hne Au fu  
…kir÷™™k ½hu fkuý ykÔÞwt nŒwt. ykí{níÞk™k rËð‚ 
…nu÷k Œu ykuxku{kt Œu™k yu…kxo{uLx{kt …nkut[e nkuðk™wt 
òýðk {éÞwt nŒwt. …ku÷e‚ yu …ý òýðk™ku «Þk‚ 
fhe hne Au fu, yk ykí{níÞk™ku {k{÷ku Au fu  
…Ae fkuEyu Œu™u ykí{níÞk fhðk {kxu «urhŒ fÞkuo Au.  
…ku÷e‚™k sýkÔÞk y™w‚kh, yuf ‚w‚kEz ™kux {¤e 
Au su{kt Œuýu WÕ÷u¾ fÞkuo Au fu Œu™k {]íÞw …kA¤ yuf 
r™»V¤ ‚tƒtÄ nŒku.

> [tËe„Z, íkk.20 >
…tòƒ™k {kunk÷e ¾kŒu ykðu÷e [tËe„Z 

Þwr™ðŠ‚xe™e nkuMxu÷{kt hnuŒe 60 sux÷e 
rðãkÚkeo™eyku™k f…zkt ƒË÷Œk y™u M™k™ fhŒk 
ðerzÞku ðkÞh÷ Úkðk™k fktz ƒkË ¼khu nt„k{ku 
òuðk {¤e hÌkku Au. þr™ðkhu ‚ktsu yk ½x™k 
«fkþ{kt ykÔÞk ƒkË rðãkÚkeo™eyku yktËku÷™ …h 
WŒhe nŒe …htŒw zeykES y™u «þk‚™ îkhk 
r™»…ûk Œ…k‚ {kxu ykïk‚™ yk…ðk{kt ykÔÞwt 
íÞkh ƒkË hrððkhu {kuze hkŒu rðãkÚkeo™eykuyu 
«Ëþo™™ku ytŒ ykÛÞku nŒku. yk {k{÷u nðu 
[kuÚkk ykhku…e™e yuLxÙe ÚkE „E Au. ‚kŒ rËð‚ 
‚wÄe™k …ku÷e‚ rh{kLz …h {kuf÷kðu÷k 3  
ykhku…eyku (rðãkÚkeo™e, Œu™ku ƒkuÞ£uLz ‚™e 
{nuŒk y™u Œu™ku r{ºk hfts ð{ko)™e «kÚkr{f 
…qA…hA{kt y™uf ŒÚÞku nkÚk ÷køÞk Au. 
rðãkÚkeo™e™k {kuƒkE÷{ktÚke 12Úke ðÄw ðerzÞku 
rhfðh fhe ÷uðk{kt ykÔÞk Au. 

Œr{÷™e yr¼™uºke …kir÷™ 
sur‚fk WVuo Ëe…k [uÒkkE™k 
½h{kt {]Œ nk÷Œ{kt {¤e

yu{yu{yu‚ fktz{kt ykhku…e 
Akºkk™kt {kuƒkE÷{ktÚke 
12 ðerzÞku rhfðh ÚkÞk

ƒ[kð fk{„ehe [k÷w Au zeyu{yu fÌkwt fu yk ½x™k fu{ ƒ™e, Œu™e Œ…k‚ 
fhðk{kt ykðþu. Œu{ýu fÌkwt fu ™kuEzk ykuÚkkurhxe îkhk fkuLxÙkõx …h fk{ 
fhðk{kt ykðe hÌkwt Au. „xh™e $xku nxkðŒe ð¾Œu yk yfM{kŒ ‚òoÞku nŒku.

9 ½kÞ÷ku™e ‚khðkh [k÷e hne Au 

Ëw½ox™k …h þkuf ÔÞõŒ fhŒk 
{wÏÞ{tºke Þku„e ykrËíÞ™kÚku þkuf„úMŒ 
…rhðkhku «íÞu ‚tðuË™k ÔÞõŒ fhe 
Au. zeyu{ y™u …ku÷e‚™k ðrhc 
yrÄfkheyku™u Œkífkr÷f ½x™k 
MÚk¤ …h …nkut[ðk™ku ‚eyu{yu r™Ëuoþ 
ykÃÞku Au. {wÏÞ{tºkeyu rzÍkMxh 
rh÷eV Vtz{ktÚke {]Œfku™k …rhs™ku™u 4 
÷k¾ Yr…Þk™e hknŒ hf{ yk…ðk™ku 
…ý r™Ëuoþ ykÃÞku Au. Œ{k{ ½kÞ÷ku™u 
ÞkuøÞ ‚khðkh fhkððk {kxu …ý 
{wÏÞ{tºkeyu r™Ëuoþ ykÃÞku Au.

½kÞ÷ku™u ÞkuøÞ ‚khðkh fhkððk {kxu 
…ý {wÏÞ{tºkeyu r™Ëuoþ ykÃÞku Au

LÞqÍ rçkúV
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Ãk¤uÃk¤Lkk Mk{k[khLke yÃkzux òuðk {kxu yksu s zuE÷e nLx{kt ÷kuf ÃkrºkfkLku Vku÷ku fhku

nðu ynª Ãký
¼khíkLke Lkt.1 LÞqÍ yuÃk

nh nh {nkËuð, hksfkux þnuh™k «k[e™ 
hk{™kÚk {nkËuð {trËh™ku rsýkuoØkh Úkþu

™{oËk “‚¾e” ð™ Mxku… ‚uLxhu „w{ ÚkÞu÷ 
{rn÷k™wt …rhðkh ‚kÚku ‚w¾Ë r{÷™ fhkÔÞwt  

zkt„ rsÕ÷k™k W…hðk‚{kt ¼khu 
ðh‚kË™u …„÷u ™Ëeyku{kt ½kuzk…wh

> hksfkux, íkk.20 >
{wÏÞ{tºke ¼q…uLÿ …xu÷u hksfkux {nk™„h 

…kr÷fk™u hk{™kÚk {nkËuð {trËh y™u ykS 
rhðh£Lx zuð÷…{uLx™k fk{ku {kxu 187 
fhkuz Yr…Þk™e Vk¤ðýe {kxu ‚iØktrŒf 
{tsqhe yk…e Au. hksfkux þnuh ykS ™Ëe™k  
…qðo y™u …rù{ ƒuÞ fktXu Íz…e rðfk‚™u fkhýu 
rðfMÞwt Au. yux÷wt s ™rn, hksfkux {nk™„h 
…kr÷fk îkhk ykS rhðh£Lx zuð÷…{uLx 
fhðk {kxu RLxh‚uÃxh ÷kR™™e fk{„ehe …ý 
«„rŒ{kt Au. þnuh™e {æÞ{ktÚke …‚kh ÚkŒe ykS 
™Ëe™k …rù{ rf™khu ykðu÷wt yrŒ «k[e™ y™u 
MðÞt¼q hk{™kÚk {nkËuð {trËh zuð÷… fhðk 
{kxu™e fk{„ehe „wshkŒ …rðºk ÞkºkkÄk{ 
rðfk‚ ƒkuzo îkhk {nk™„h…kr÷fk™u ŒƒËe÷ 
fhðk{kt ykðe Au. {wÏÞ{tºke ¼q…uLÿ …xu÷ ‚{ûk 

yk ‚tË¼o{kt hksfkux {nk™„h…kr÷fkyu 11 
rf.{e ykS rhðh£Lx zuð÷…{uLx «kusuõx™e 
fk{„ehe yrŒ «k[e™ hk{™kÚk {trËh™k  
zuð÷…{uLx ‚kÚku ‚w‚t„Œ fhðk™e Ëh¾kMŒ 
„wshkŒ BÞwr™r‚…÷ VkÞ™kL‚ ƒkuzo {khVŒu hsq 
fhe nŒe. {wÏÞ{tºkeyu MðŠý{ sÞtrŒ {wÏÞ{tºke 

þnuhe rðfk‚ Þkus™k™k yk„ðe yku¤¾ ½xf™k 
yk fk{ku™u y™w{kuË™ ykÃÞwt Au. yk™k …rhýk{u 
nðu h0hh-h3™k ð»ko{kt Y. 187 fhkuz «Úk{ 
VuRÍ{kt hksfkux {nk™„h…kr÷fk™u Vk¤ððk™e 
‚iØktrŒf {tsqhe {wÏÞ{tºke©eyu yk…e Au. hksfkux 
{nk™„h…kr÷fk nðu ©e hk{™kÚk {nkËuð 
{trËh™k rsýkuoæÄkh W…hktŒ rðþk¤ …k‹f„ 
yurhÞk, xuB…÷ Ã÷kÍk, rfykuMf, ÷uLz Mfu…ª„ 
suðe rðfk‚ fk{„ehe nkÚk Ähþu ŒÚkk ¼rð»Þ{kt 
ðÄw zuð÷…{uLx {kxu™e søÞk …ý hk¾þu. yk 
W…hktŒ ykS ™Ëe{kt {trËh™e …kA¤™k ¼k„{kt 
sYrhÞkŒ {wsƒ [ufzu{ ƒ™kðkþu. {wÏÞ{tºkeyu 
yk…u÷e yk ‚iØktrŒf {tsqhe™u fkhýu hksfkux{kt 
ykS rhðh£Lx zuð÷…{uLx «kusufx y™u yrŒ 
«k[e™ hk{™kÚk {nkËuð {trËh™k rðfk‚ fk{ku 
Íz…Úke ‚kfkh Úkþu.

> hks…e…¤k, íkk.20 >
¼khŒ ‚hfkh™k {rn÷k 

y™u ƒk¤ rðfk‚ rð¼k„ îkhk  
y{÷ef]Œ Œu{s ™{oËk rsÕ÷k™k 
{rn÷k y™u ƒk¤ yrÄfkhe™e f[uhe 
‚t÷ø™ “‚¾e” ð™ Mxku… ‚uLxh, 
™{oËk ¾kŒu Œk. 05/09/2022 ™u 
‚ku{ðkh™k hkus xkW™ …ku.Mxu. îkhk 
yuf yòýe {rn÷k™u yk©Þ y™u 
…hk{þo {kxu {wfðk{kt ykÔÞk nŒk. 
xe{ îkhk {rn÷k™wt fkWL‚®÷„ fhŒk 
òýðk {éÞwt fu Œuyku {kºk rnLËe ¼k»kk 
ƒku÷e y™u ‚{S þfu Au. fkWL‚®÷„ 
ƒkË {rn÷k™u {urzf÷ ‚nkÞ™e sYh 
sýkŒk ‚¾e ð™ Mxku… ‚uLxh™e xe{ 
îkhk Œuyku™u hks…e…÷k r‚rð÷ nkuÂM…
x÷ ¾kŒu ‚khðkh yÚkuo Ë‚ rËð‚ 
‚wÄe Ëk¾÷ fhðk{kt ykÔÞk nŒkt. su 
Ëhr{Þk™ {rn÷k ‚kÚku hks…e…÷k 
xkW™ …ku÷e‚ Mxuþ™™k ƒu {rn÷k 

f{o[kheyku™u Œu{™e ‚kh‚t¼k¤ y™u 
‚whûkk {kxu hk¾ðk{kt ykÔÞk nŒk. 
‚khðkh ƒkË {rn÷k™u VheÚke “‚¾e” 
ð™ Mxku… ‚uLxh ¾kŒu ÷kðe ‚¾e 
ð™ Mxku…™k f{o[kheyku y™u xkW™  
…ku÷e‚ Mxuþ™ îkhk „w{ ÚkÞu÷ 
{rn÷k™k fwxwtƒs™ku™u þkuÄðk {kxu 
‚ŒŒ «ÞJku fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt. 

ytŒu …rhðkh ‚kÚku ‚t…fo ÚkŒk 
òýðk {éÞwt fu „w{ ÚkÞu÷ {rn÷k W¥kh 
«Ëuþ™k ƒhu÷e rsÕ÷k™e ðŒ™e Au 
y™u Œuyku {k™r‚f heŒu yMðMÚk nŒk.  

…rhðkhs™ku Úkfe {rn÷k™u þkuÄðk ½ýk 
«ÞJku fhðk{kt ykÔÞk …htŒw ‚V¤ ÚkE 
þfâk ™ nŒk. „w{ ÚkÞu÷ yk {rn÷k™u 
Œuyku™wt …rhðkh Œk. 18/09/2022 
™u hrððkh™k hkus ‚¾e ð™ Mxku… 
‚uLxh …h ÷uðk {kxu ykðe …nkutåÞk 
nŒk. „w{ ÚkÞu÷ {rn÷k™u …hŒ  
…kuŒk™k …rhðkh ‚kÚku ‚w¾Ë r{÷™ 
fhkððk ƒË÷ Œuyku™k …rhðkhs™kuyu 
‚¾e ð™ Mxku… ‚uLxh™ku ´ËÞ…wðof 
yk¼kh ÔÞõŒ fhe™u Œu{™e fk{„ehe™u 
rƒhËkðe nŒe.

> y{ËkðkË, íkk.20 >
‚kÚke nkÚk ƒZk™k VkWLzuþ™ 

y™u ÷kÞL‚ õ÷ƒ ykuV y{ËkðkË 
ðkRƒúLx  îkhk  {u„k ‚Šð‚ «kusuõx 
rðãkËk™ {nkËk™ fkÞo¢{ ytŒ„oŒ  
Auðkzk™k ytŒheÞk¤ rðMŒkhku{k 
sYrhÞkŒ {tË ƒk¤fku ™u 18 ‚ÃxuBƒh 
™k hkus yußÞwfuþ™ fex y™u hkþ™ 
fex ™w rðŒhý fhðk{k ykÔÞw nŒw.
yk fkÞo¢{ zkt„ rsÕ÷k s{k÷…kzk 
„k{ ™k ykrËðk‚e ‚{ks ™k Akufhk 
Akufheyku ™u þiûkrýf sYrhÞkŒ  
…qhe fhðk™ku ¼„ehÚk «Þk‚ fhðk{k 
ykÔÞku nŒku. Œu{s sYhŒ{tË  
…rhðkh ™u hkþ™fex yk…ðk{k 
ykðe nŒe. yk fkÞo¢{ {k 430 Úke 
ðÄw …rhðkh y™u ƒk¤fku yu ÷k¼ 
÷eÄku nŒku.yk ‚tMÚkk AuÕ÷k 3 ð»ko Úke 
ykðk y™uf ‚uðkfeÞ  fkÞP fhe hne 
Au .‚tMÚkk îkhk y{ËkðkË þkneƒk„ 
‚kt[kuhe ¼ð™ ¾kŒu 14 {e ‚ÃxuBƒh 
™k hkus yk fkÞo¢{ ™wt WÆ½kx™ 

ŒÚkk yk fex ™wt y™kðhý fhðk{kt  
ykÔÞwt nŒw. 

fkÞo¢{{k WË½kxf Œhefu 
÷kÞL‚ õ÷ƒ rzMxÙeõx 3232 B1 ™k 
rzMxÙeõx „ð™oh hr‚f …xu÷, {wÏÞ 
{nu{k™  rîŒeÞ W… „ð™oh ‚wr™÷ 
„w„r÷Þk õ÷ƒ «{w¾ f{÷uþ ƒkƒu÷ 
‚kÚke nkÚk ƒZk™k ™k f{÷ si™ y™u 
{ehk þkn ŒÚkk ‚{ks y™u yLÞ 
‚tMÚkk ™k y„úýeyku ™e nkshe nŒe.

> zkt„, íkk.20 >
 rsÕ÷k{kt …ze hnu÷k ÄkuÄ{kh ðh‚kË 

‚kÚku W…hðk{kt …ý ¼khu ðh‚kË™u fkhýu zkt„ 
rsÕ÷k™e {wÏÞ ™Ëeyku{kt ½kuzk…qh òuðk {éÞk Au. 
Ä‚{‚Œk …kýe™u fkhýu rsÕ÷k{kt 20Úke ðÄw ™k™k 
{kuxk fkuÍðu W…h …kýe Vhe ð¤Œk y™uf „k{ku  
‚t…fo rðnkuýk ƒLÞk nŒk ßÞkhu nòhku ÷kufku yxðkE  
…zâk nŒk. zkt„ rsÕ÷k{kt AuÕ÷k ƒu rËð‚Úke fâktf 
ÄkuÄ{kh Œku fâktf Aqxku AðkÞku ‚kðoÂºkf ðh‚kË 
™kutÄkÞku Au. …kAkuŒhk ðh‚kË™u …„÷u ¾uzqŒku™u 
™wf‚k™ sðk™e ¼erŒ ‚uðkR hne Au. ßÞkhu 
‚k{kLÞ s™Sð™ …ý «¼krðŒ ƒLÞwt Au. „úkBÞ 
rðMŒkhku{k ºký …þw™k …ý {]íÞw ™kutÄkÞk Au. ‚ŒŒ 
ðh‚kË™u ÷eÄu rsÕ÷k™k ytŒrhÞk¤ rðMŒkh™k 
{k„kuo W…h ðh‚kËe …kýe Vhe ðéÞkt nŒk. yk 
ðh‚kË™u …„÷u rsÕ÷k™k 20 sux÷k ÷ku ÷uð÷ 
fkuÍ ðu, y™u ™e[kýðk¤k {k„kuo W…h ðh‚kËe  
…kýe ¼hkE „Þk nŒk. ðneðxe Œtºk îkhk ‚whûkk™u 
æÞk™{kt hk¾e yk Œ{k{ {k„kuo ðkn™ ÔÞðnkh {kxu 
ƒtÄ fhkÞk Au. hknËkheyku, …þw…k÷fku ŒÚkk ðkn™ 
[k÷fku™u yk {k„kuo ™u ƒË÷u, Œtºk yu ‚q[ðu÷k ðifÂÕ…f 
{k„kuo™ku W…Þku„ fhðk™e y…e÷ fhðk{kt ykðe Au.

{wÏÞ{tºkeyu 187 fhkuz™e Vk¤ðýe fhe

xe{ îkhk fkWL‚®÷„ fhŒk òýðk {éÞwt fu {rn÷k rnLËe ¼k»kk ƒku÷e y™u ‚{S þfu Au 20Úke ðÄw fkuÍðu W…h …kýe Vhe ðéÞkt

 …ku÷e‚ Mxuþ™ îkhk „w{ ÚkÞu÷ {rn÷k™k fwxwtƒs™ku™u þkuÄðk {kxu ‚ŒŒ «ÞJku fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt

rzVuL‚ fkurhzkuh{kt „wshkŒ™ku ‚{kðuþ fhðk hsqykŒ fhkE

{rn÷kyku y™u ƒk¤fkuyu ™Ëe{kt …kýe yku‚hu íÞkt ‚wÄe hkn òuðe …ze

> y{ËkðkË, íkk.20 >
fuLÿ ‚hfkh ykí{r™¼oh ¼khŒ 

yr¼Þk™ nuX¤ nðu ‚thûký ûkuºk{kt 
ykí{r™¼oh ƒ™ðk {kt„u Au. ‚u™k™e 
sYheÞkŒku Ëuþ{kt …qhe ÚkkÞ y™u Ëhuf 
ðMŒw™wt Wí…kË™ Ëuþ{kt ÚkkÞ Œu {kxu 
‚hfkh ‚ŒŒ «Þk‚ fhe hne Au. yk 
{kxu W¥kh «Ëuþ{kt ‚thûký fkurhzkuh 

ƒ™kððk™e ŒiÞkhe …ý [k÷e hne 
Au. íÞkhu „wshkŒ [uBƒh ykuV fku{‚o 
yuLz ELzMxÙeyu «Äk™{tºke™u …ºk 
÷¾e™u „wshkŒ™ku ‚{kðuþ rzVuL‚ 
fkurhzkuh{kt fhðk {kxu hsqykŒ fhe 
Au. „wshkŒ [uBƒh ykuV fku{‚o yuLz 
EzMxÙeÍ îkhk „wshkŒ™ku ‚{kðuþ 
rzVuL‚ fkurhzkuh{kt fhðk {kxu  

…eyu{ {kuËe™u …ºk ÷¾ðk{kt ykÔÞku 
Au. „wshkŒ [uBƒh ykuV fku{‚o yuLz 
RLzMxÙe™k «{w¾ …Úkef …xðkheyu 
fÌkw fu, „wshkŒ …k‚u rzVuL‚ fkurhzkuh 
{kxu™e Œ{k{ ‚wrðÄk y™u ûk{Œk 
Au. Œu{ýu fÌkwt fu, „wshkŒ{kt rzVuL‚ 
fkurhzkuh nþu Œku rzVuL‚ ‚uõxh™u 
VkÞËku Úkþu. 

Œu{ýu fÌkwt fu, yk {kxu „wshkŒ 
…k‚u W¥k{ {k¤¾wt Au. „wshkŒ rzVuL‚ 
‚kÄ™ku™k Wí…kË™{kt „u{[uLsh 
‚krƒŒ Úkþu. Œu{ýu fÌkwt fu „wshkŒ{kt 
42 ËrhÞkE ƒtËh, 17 yuh…kuxo y™u 
yuhMxÙe…™e ÔÞðMÚkk Au. Œku hkßÞ{kt 
75 nòh rf÷ku{exh™k hMŒk y™u 8 
nòh rf÷ku{exh™ku hu÷ðu xÙuf …ý Au.

rsÕ÷™k W…hðk‚{kt …zu÷ ¼khu ðh‚kË™u ™Ëeyku{kt ykðu÷ 
½kuzk…qh™u ÷eÄu 20 sux÷k ÷ku÷uð÷™k fkuÍðu W…h …kýe 
Vhe ðéÞk nŒk. su{kt {wÏÞ ‚Œe-ðkt„ý-fwŒh™kåÞk hkuz,  
™k™k…kzk-fw{khƒtÄ-ƒkuhËnkz hkuz, ½kuzðn¤ ðe.yu.hkuz,  
¾kŒ¤ VkxfÚke ½kuze hkuz, {kA¤e-r[¾÷k-rËðzâkð™ hkuz, 
ZkZhk ðe.yu.hkuz, ðktÍxyktƒk-fkuÞ÷e…kzk hkuz, ‚kÚku Ëw÷Äk, 
fhts…kzk, ƒtÄ…kzk suðk {wÏÞ fkuÍðu ‚rnŒ y™uf ™k™k 
{kuxk {k„kuo yðhkuÄkŒk zkt„ SÕ÷k™k nòhku {ký‚ku yxðkE 
…zâk nŒk.

rþûkf ¼hŒe fki¼ktz 
{k{÷u {q¤ VrhÞkËe 
…whkðk ‚kÚku  …ku÷e‚ 

{Úkfu …nkuåÞk

fk÷ku÷™k Þwðk™ku  
÷un-÷Æk¾™k …u„kut„ ÷uf 

…k‚u 13,862 Vqx™e 
Ÿ[kE …h „hƒk hBÞk

> ¾uzk, íkk.20 >
¾uzk{kt rðãk‚nkÞfku-rþûkf 

¼hŒe fki¼ktz {k{÷u ™zeÞkË  
…rù{ …ku÷e‚u fkuxo{kt VrhÞkË 
hsq fhe Au.  {q¤ VrhÞkËe 
rs¿kkþk …xu÷ …whkðk ‚kÚku  
…rù{ …ku÷e‚ {Úkfu …nkuåÞk 
nŒk ßÞkt Œ{™u fki¼ktz™e 
VrhÞkË{kt …ku÷e‚u ‚kûke ƒ™kÔÞk 
Au. ‚kûke Œhefu rs¿kk‚kƒu™  
…xu÷™wt …ku÷e‚u r™ðuË™ ÷eÄwt 
nŒwt. Œu{kt rs¿kk‚kƒu™u sýkÔÞwt 
nŒwt fu ¼hŒe{kt yLÞkÞ ÚkŒk 
y{u fkuxo{kt VrhÞkË fhe nŒe. 
ƒku„‚ rËÔÞkt„ ‚xeoyku hsq fhe™u 
Œífk÷e™ DPOyu fki¼ktz yk[ÞwO 
nkuðk™wt ‚k{u ykÔÞwt nŒwt. fki¼ktz 
{k{÷u AuÕ÷k 12 ð»koÚke ÷zkE 
[k÷w nkuðk™wt rs¿kkþkƒu™u  sýkÔÞwt 
nŒwt.  …ku÷e‚u ðkhtðkh fkuxo{kt 
¾kuxk sðkƒku hsq fÞko nkuðk™w …ý 
sýkðkÞwt nŒwt. …htŒw ÷ktƒe ÷zŒ 
ƒkË VrhÞkË ™kutÄkŒk yk™tË™e 
y™w¼qrŒ ÚkE nkuðk™wt rs¿kkþkƒu™u 
W{uÞwO nŒwt. 

> …t[{nk÷, íkk.20 >
„wshkŒeyku™u „hƒk SðÚke 

…ý Ônk÷k nkuÞ Au. „{u Œuðe 
{w~fu÷ …rhÂMÚkrŒ{kt …ý „wshkŒe 
÷kufku „hƒk h{ðk ÷k„u Au. …Ae 
¼÷u™u „{u Œu søÞk nkuÞ. {kºk 
™ðhkÂºk{kt s „hƒk òuðk {¤u Œu 
sYhe ™Úke. „wshkŒeyku Œku hu÷ðu 
Mxuþ™ nkuÞ fu ƒ‚ Mxuþ™ „{u íÞkt 
„h{u h{ðk ÷k„u Au. „wshkŒ™k 
„hƒk™ku s÷ðku rðËuþ{kt …ý 
òuðk {¤u Au. íÞkhu …t[{nk÷™k 
fk÷ku÷™k Þwðk™kuyu ÷un ÷Æk¾™e 
{w÷kfkŒ Ëhr{Þk™ „hƒk hBÞk 
nŒk. …t[{nk÷™k fk÷kuf™k 
Þwðk™kuyu ÷un ÷Æk¾™e {w÷kfkŒ 
Ëhr{Þk™ {kÞ™‚ rz„úe Œk…
{k™™e fzfzŒe Xtze{kt „hƒk™e 
h{Íx ƒku÷kðe nŒe. yk 
Þwðk™kuyu “f]»ý ¼„ðk™ nkÕÞk 
îkhfk” „eŒ™k Œk÷ …h „hƒk 
hBÞk nŒk. yk Þwðk™ku™ku ðerzÞku 
‚kurþÞ÷ {erzÞk{kt ðkÞh÷ ÚkE 
hÌkku Au. 

‚kÚke nkÚk ƒZk™k VkWLzuþ™ y™u ÷kÞL‚ 
õ÷ƒ ykuV y{ËkðkË ðkRƒúLx îkhk ykÞkusLk

Auðkzk™k ytŒheÞk¤ rðMŒkhku{kt 
sYrhÞkŒ {tË ƒk¤fku™u yußÞwfuþ™ 
fex y™u hkþ™ fex™wt rðŒhý fhkÞwt

íkÃkkMk{kt {kuxwt Lkuxðfo 
çknkh ykððkLke þõÞíkk

y{ËkðkË{kt …k™ …k÷oh™e ykz{kt zÙø‚Lkwt 
ðu[kýLkku ÃkËkoVkþ, çku ykhkuÃkeLke ÄhÃkfz

ykhku…eyku …k‚uÚke 57 „úk{ sux÷ku yu{ze zÙø‚™ku 
sÚÚkku {¤e ykðíkk rðrðÄ rËþk{kt íkÃkkMk þY

> y{ËkðkË, íkk.20 >
„wshkŒ{kt AuÕ÷k ½ýk 

‚{ÞÚke zÙø‚™ku fk¤ku fkhkuƒkh 
¾wƒ [k÷e hÌkku Au. zÙø‚ ŒÚkk 
™þe÷k …ËkÚkkuo™e nuhkVuhe™wt 
«{ký rËð‚u™u rËð‚u ðÄe 
hÌkwt Au. …ku÷e‚u …ý yíÞkh 
‚wÄe ykðk ½ýk ykhku…eyku™e  
Äh…fz fhe Au. íÞkhu y{ËkðkË 
yu‚ykuS xe{u {uVuzÙku™ zÙø‚ 
‚kÚku òuÄ…wh rðMŒkh{ktÚke 

ƒu ÔÞÂõŒ™e Äh…fz fhe Au.  
Íz…kÞu÷k ƒt™u ykhku…eyku 
…k‚uÚke 57 „úk{ sux÷ku yu{ze 
zÙø‚™ku sÚÚkku {¤e ykÔÞku 
Au. yu‚ykuSyu ‚kŒ ÷k¾™k 
{wÆk {k÷ ‚kÚku ƒt™u™e Íz…e  
÷eÄk Au. 

zÙø‚™k ƒtÄkýe ƒt™u÷k ƒt™u 
ÔÞÂõŒyku nðu zÙø‚ ðu[Œk nŒk. 
yk ƒt™u ykhku…eyku {uVuzÙku™ zÙø‚ 
ðu[Œk nkuðk™e nfefŒ ykÄkhu 

SOG™e xe{u òuÄ…wh rðMŒkh{kt 
huz fhe …hƒŒ Ík÷k y™u Wþk{k 
ƒûke™e Äh…fz fhe Au. …fzkÞu÷k 
ykhku…e ykizk™k {fk™{kt hnuŒkt 
y™u …k™ …k÷oh™e ykz{kt 
MD zÙø‚ ðu[Œk. …fzkÞu÷ 
ykhku…e …hƒŒ Ík÷k …k‚uÚke  
…ku÷e‚u 23.210 „úk{ sux÷w MD 
zÙø‚ fƒsu fÞwO Au. ßÞkhu Wþk{k 
…k‚uÚke 33 „úk{ zÙø‚ fƒsu  
fÞwO nŒwt.

y{u íkiÞkh Aeyu... y{ËkðkËLkk ÞwðkLkku{kt økhçkk h{ðk {kxu yLkuhku ÚkLkøkLkkx

y{ËkðkË k ™ðhkÂºk ykðŒk Ëhuf hk‚ „hƒk h{™kh hr‚fku îkhk „hƒk ™e «uÂõx‚ fhu Au Œuðe heŒu ÃktLk„x hk‚-„hƒk îkhk yksu „hƒk™e «uÂõx‚ 
fhkð{kt ykðe níke. nk÷ y{ËkðkË Mkrník Mk{økú økwshkík{kt LkðhkrºkLke íkiÞkheLkku {knku÷ òuðk {¤e hÌkku Au. 

{trËh™k rsýkuoæÄkh W…hktŒ rðþk¤ …k‹f„ yurhÞk, xuB…÷ Ã÷kÍk, 
rfykuMf, ÷uLz Mfu…ª„ suðe rðfk‚ fk{„ehe nkÚk Ähðk{kt ykðþu

fkÞo¢{{kt 430Úke ðÄw …rhðkh y™u ƒk¤fkuyu ÷k¼ ÷eÄku
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