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[e™{kt 
fkuhku™k™ku fk¤ku 
fuh, M{þk™ku{kt 

÷k„e ÷ktƒe ÷kE™

…kr÷Œkýk{kt si™ {trËh™ku rððkË ðÄw ðfÞkuo > þºkwtsÞ …ðoŒ …h ‚e‚exeðe fu{uhk™ku Úkkt¼÷ku y™u …uZe™k ƒkuzo™e ŒkuzVkuz fh™khk Œíðku ‚k{u fzf …„÷k ¼hðk™e {kt„

> ¼kð™„h,íkk.19 >
AuÕ÷k fux÷kf rËð‚Úke …kr÷Œkýk ¾wƒ [[ko{kt Au. ynª þuºkwtS …ðoŒ 

…h ykðu÷k ™e÷ftX {nkËuð™k {trËh ƒnkh ŒkuzVkuz ÚkÞk ƒkË rððkË ðÄw 
ðfÞkuo Au. {trËh™e ƒnkh ÚkÞu÷e ŒkuzVkuz ƒkË si™ ‚{ks hku»ku ¼hkÞku Au. 
yksu Ãkkr÷Œkýk{kt 10 nòhÚke ðÄw si™ ‚{ks™k ÷kufkuyu hu÷e fkZe rðhkuÄ 
«Ëþo™ fÞwO nŒwt. ynª si™ ‚{ks™e Ä{o‚¼k …ý ÞkuòE nŒe. Ä{o ‚¼k 
ƒkË si™ ‚{ks îkhk hu÷e fkZe™u «ktŒ yrÄfkhe™u ykðuË™ …kXððk{kt ykÔÞwt 
nŒwt. si™ ‚{ksu ŒkuzVkuz fh™khk Œíðku ‚k{u fkÞoðkne fhðk™e {kt„ fhe nŒe. 
¼kð™„h™k ‚w«r‚Ø …kr÷Œkýk{kt ¾kŒu ykðu÷ r™÷ftX {trËh™ku rððkË ðÄw 
yuf ð¾Œ ðfÞkuo Au. «kó rð„Œ y™w‚kh …qòhe y™u ykýtËS fÕÞkýS 
…uZe ðå[u {trËh fux÷kf ‚{ÞÚke yk {k{÷u rððkË [k÷u Au. þºkwtsÞ …ðoŒ 
…h ‚e‚exeðe fu{uhk™ku Úkkt¼÷ku y™u …uZe™k ƒkuzo™e ŒkuzVkuz fh™khk Œíðku 
‚k{u fzf …„÷k ¼hðk™e {kt„ýe ‚kÚku ‚{„ú si™ ïuŒktƒh {qŠŒ…wsf 
Œ…k„åA {nk‚t½ y{ËkðkË y™u {wtƒR si™ ‚t½ îkhk {ki™ rðhkuÄ hu÷e 
fkZðk{kt ykðe nŒe. yk {k{÷u yksu …k÷eŒkýk Œ¤uxe ¾kŒu Ëuþ¼h™k si™ 
‚{ks™k y„úýe y™u ‚tMÚkkykuyu rðhkuÄ yÚkuo …k÷eŒkýk …nkutåÞk nŒk Œ¤uxe 
¾kŒu si™ ‚{ks™e yuf {kuxe Ä{o ‚¼k …ý ÞkuòR nŒe. ™e÷ftX {trËh™k 
[k÷Œk rððkË™u ÷E yuf hu÷e fkZðk{kt ykðe nŒe su{kt 10,000Úke ðÄw 
si™ ‚{ks™k yk„uðk™ku yk hu÷e{kt òuzkÞk nŒk.þuºkwtS …ðoŒ …h ykðu÷k 
™e÷ftX {nkËuð {trËh ‚k{u ‚e‚exeðe ÷„kðŒk …qòhe y™u Œu™k ‚k„heŒkuyu 
Œkuzk …kzâk nkuðk™ku ykûku… si™ ‚{ks îkhk fhðk{kt ykÔÞku nŒku. 

Ãkkr÷Œkýk{kt si™ ‚{ks™k 10 nòh ÷kufkuyu hu÷e fkZe rðhkuÄ «Ëþo™ fÞwO 

> ¼ðh {eýk îkhk Ãkk÷LkÃkwh,íkk.19 >
rsÕ÷k™k ‚hnËe rðMŒkh{ktÚke 

…‚kh ÚkŒk ¼khŒ{k÷k «kusuõx™u 
÷E™u y™uf ¾uzqŒku™e {w‚eƒŒ{kt 
ðÄkhku ÚkÞku Au. ¾uzqŒku™wt ‚hfkhe 
yrÄfkheyku fu fkuLxÙkõxhku 
™ ‚kt¼¤Œk nkuðkÚke yk¾hu 
‚wR„k{™k hzfk „k{™k 
¾uzqŒkuyu Ähýkt W…h ƒu‚e™u fk{ 
yxfkðe rðhkuÄ ËþkoÔÞku nŒku. yk  
W…hktŒ [e{fe Wå[khe nŒe fu ßÞkt 
‚wÄe y{khe rðrðÄ {kt„ýeyku ™ 
Mðefkhu íÞkt ‚wÄe Ähýkt fheþwt.

¼khŒ ‚hfkh™k rzÙ{ 
«kusuõx ¼khŒ{k÷k ƒ™k‚fktXk™k 
‚hnËe rðMŒkh ðkð, ÚkhkË 
y™u ‚wE„k{{ktÚke …‚kh ÚkkÞ 
Au. ¼khŒ{k÷k «kusuõx ytŒ„oŒ 
ƒ™k‚fktXk rsÕ÷k™k ‚hnËe 
rðMŒkh{ktÚke 489 nuõxh s{e™ 
‚t…kË™ fhðk{kt ykðe Au. ‚hfkhu 
stºke™k ¼kðu {kut½e s{e™ku ¾uzqŒku 
…k‚uÚke …zkðe ÷eÄe nkuðk™k  
ykûku…ku ‚kÚku y„kW ¾uzqŒkuyu y™uf 
yktËku÷™ku fÞko nŒk. òu fu, ‚hfkh™k 

rðfk‚™k Ëkðkyku y™u ¾uzqŒku™u 
fkuE s «fkh™e …huþk™e ™nª ÚkkÞ 
Œuðk yrÄfkheyku™k ðkÞËkyku 
ƒkË ¾uzqŒku þktŒ ÚkÞk nŒk. …htŒw 
nðu ¼khŒ{k÷k «kusufx™k fkhýu 
‚wR„k{™k hzfk „k{™k ¾uzqŒku™e 
{w~fu÷eyku ðÄe Au.¼khŒ{k÷k 
«kusufx™u ÷E™u y„kW ¾uzqŒku™k 
¾uŒhku f…kÞk nŒk. 

nðu «kusuõx™wt fk{ …qhòuþ{kt 
[k÷e hÌkwt Au y™u ¾uzqŒku™u  
…kuŒk™k s yuf ¾uŒh{ktÚke ƒeò 
¾uŒh{kt sðk™ku hMŒku ™ yk…Œk 
Œu{s ðh‚kËe …kýe™ku r™fk÷ 
fhðk™e søÞk ™ yk…Œk ¾uzqŒku™e 
nk÷Œ fVkuze ƒ™e Au. ¼khŒ{k÷k 
«kusuõx™k hkuz™k fk{{kt hzfk 
„k{u yufƒkswÚke ƒeSƒksw sðk™wt 
fkuE ™k¤wt fu ƒku„Ëwt ™ ƒ™kðŒk 
¾uzqŒku …kuŒk™k s ¾uŒh{kt sE 
þfŒk ™Úke. Œku ð¤e, fkuLxÙfxh 
îkhk fk{ Ëhr{Þk™ ¾uzqŒku™e 
…kýe™e …kR…ku Œkuze ™kt¾Œk 
¾uzqŒku™u {kuxwt ™wf‚k™ ¼ku„ððk™ku 
ðkhku ykÔÞku Au.

‚hfkh™k …kuf¤ ËkðkÚke ¾uzqŒku …huþk™

ƒ™k‚fktXk™k ¾uzqŒkuyu Ähýkt W…h 
ƒu‚e™u ¼khŒ{k÷k «kusuõx yxfkÔÞku

ƒku„‚ yuÂÃ÷fuþ™ 
{khVŒu AuŒh®…ze™wt 

fki¼ktz

÷ku™ yk…ðk™k ™k{u ÚkŒe AuŒh®…ze rðÁØ 
400Úke ðÄw yuÂÃ÷fuþ™ y™u …kuxo÷ ƒtÄ

y{ËkðkË ‚kÞƒh ¢kR{™u 3 {rn™k™e 
{nu™Œ ƒkË ‚V¤Œk {¤e, Ãkku÷eMk  

îkhk íkÃkkMkLkku Ä{Ä{kx þY

> y{ËkðkË,íkk.19 >
y{ËkðkË ‚kÞƒh 

¢kR{™e ‚kiÚke {kuxe fkÞoðkne 
‚k{u ykðe Au. ðkŒ òýu yu{ 
Au fu, ÷ku™ yk…ðk™k ™k{u 
ÚkŒe AuŒh®…ze rðÁØ ‚kÞƒh 
¢kR{u {kuxe  fkÞoðkne fhe Au. 
su{kt ‚kÞƒh ¢kR{u 400Úke 
ðÄw yuÂÃ÷fuþ™ y™u …kuxo÷ 
ƒtÄ fhkÔÞk Au.  ™kutÄ™eÞ Au 
fu, ƒku„‚ yuÂÃ÷fuþ™ {khVŒu 
AuŒh®…ze™wt fki¼ktz [k÷Œwt nŒwt. 
yk ‚kÚku ykhku…eyku y™uf 

÷kufku ‚kÚku AuŒh®…ze yk[he™u  
nuhk™ fhŒk nŒk. ykhku…eyku 
÷ku™ yu… îkhk Yr…Þk …zkðe 
zuxk [kuhe™wt fki¼ktz fhŒk nŒk. 

y{ËkðkË ‚kÞƒh 
¢kR{™u 3 {rn™k™e {nu™Œ 
ƒkË {kuxe ‚V¤Œk {¤e Au. 

ðkŒ òýu yu{ Au fu, ‚kÞƒh 
¢kR{u ÷ku™ yk…ðk™k ™k{u 
ÚkŒe AuŒh®…ze rðÁØ 400Úke 
ðÄw yuÂÃ÷fuþ™ y™u …kuxo÷ 
ƒtÄ fhkÔÞk Au. ykhku…eyku 
y™uf ÷kufku ‚kÚku AuŒh®…ze 
yk[he™u  nuhk™ fhŒk nŒk.   
ykhku…eyku ÷ku™ yu… îkhk  
Yr…Þk …zkðe zuxk [kuhe™wt 
fki¼ktz fhŒk nŒk. yk ‚kÚku 
ykhku…eyku y÷„-y÷„ 
Ve™k ™k{u ÷kufku …k‚uÚke Yr…Þk  
…zkðe nuhk™ fhŒkt nŒk. 

„wshkŒ™k nòhku ƒk¤fku™k ¼rð»Þ òu¾{{kt

Äkuhý-1{kt ‘«ðuþ™k r™Þ{’™u ÷E 
ðk÷eyku y‚{ts‚™e ÂMÚkrŒ{kt {wfkÞk

> ðzkuËhk,íkk.19 >
ðzkuËhk{kt Äkuhý-1{kt «ðuþ {wÆu 

ðk÷eyku y‚{ts‚™e ÂMÚkrŒ{kt {wfkÞk 
Au. 6 ð»ko …qýo fÞko ƒkË Äkuhý 1{kt 
«ðuþ™k r™Þ{™u ÷E ðk÷eyku y‚{ts‚™e 
ÂMÚkrŒ{kt {wfkÞk Au. ™ðk r™Þ{™u ÷E 
ðzkuËhk{kt ðk÷eykuyu DEO™u hsqykŒ fhe 
Au. ƒk¤f™wt yuf ð»ko ƒ„zu yÚkðk Œku Œu™u  
he…ex fhkððk …zu Œuðe ÂMÚkrŒ ‚òoE Au. 
‚hfkhu …rh…ºk fÞkuo íÞkhu ƒk¤fku™k «ðuþ 
™‚ohe{kt ÚkE [qfâk nŒk. Äkuhý-1 {kt «ðuþ 

{wÆu ðk÷eyku y‚{ts‚ ÂMÚkrŒ{kt {wfkÞk Au. 
fu{ fu, ‚hfkhu ™ðk r™Þ{ku™wt …rh…ºk ƒnkh 
…kzâwt nŒwt íÞkhu ƒk¤fku™k «ðuþ ™‚ohe{kt ÚkE 
[qfâk nŒk. ‚hfkh™k r™Þ{ {wsƒ 6 ð»kuo 
ƒk¤fku™u Äkuhý 1{kt «ðuþ {¤e þfu Au. KG 

‚ufþ™™k 3 ð»ko ƒkË Äkuhý 1{kt «ðuþ™k 
r™Þ{™u ÷E ðk÷eyku yðZð{kt {wfkÞk 
Au. ƒk¤f™wt yuf ð»ko ƒ„zu yÚkðk Œku Œu™u  
he…ex fhkððku …zu Œuðe ÂMÚkrŒ ‚òoE Au. 
DEO f[uheyu {kuh[k MðY…u ðk÷eyku  
…nkuåÞk Au. ‚hfkh {æÞMÚke ƒ™u y™u 1 
ð»ko yuõ‚xuLþ™ yk…u Œuðe ðk÷eykuyu {kt„ 
fhe Au. ðzkuËhk þnuh y™u hkßÞ™k nòhku 
ƒk¤fku™k ¼rð»Þ …h y‚h …ze þfu Au. òu 
rðãkÚkeo™u he…ex fhðk{kt ykðu Œku 40,000 
W…hktŒ™e ðkŠ»kf Ve ¼hðe …zu.

ðk÷eyku îkhk hsqykŒ fhðk{kt ykðe Au Œu ‚tMÚkk™u æÞk™ Ëkuheþwt 
y™u Œu{™k ‚q[™k {wsƒ ÞÚkkÞkuøÞ fkÞoðkne fhðk{kt ykðþu

«ò‚¥kkf …ðo™e Wsðýe ƒkuxkË ¾kŒu fhðk™wt ykÞkus™ nkÚk ÄhkÞw 
> y{ËkðkË,íkk.19 >

„wshkŒ hkßÞ™k Œífk÷e™ {wÏÞ{tºke y™u nk÷™k 
ðzk«Äk™ ™huLÿ ¼kR {kuËeyu „wshkŒ{kt MðŒtºk y™u 
«ò‚¥kkf …ðo rsÕ÷k Œu{s Œk÷wfk fûkk™k …ðo™u 
y÷„-y÷„ Œk÷wfk {Úkfku Œu{s „k{zkyku{kt sR™u 
yk MðkŒtºÞ …ðo™e Wsððk™e þYykŒ fhe nŒe. [k÷w 
‚k÷ 2022{kt r„h‚ku{™kÚk ¾kŒu Wsðýe fhkE 

nŒe Œku 2021{kt ËknkuË{kt hkßÞfûkk™k 72{k 
«ò‚¥kkf …ðo™e Wsðýe fhðk{kt ykðe nŒe. W…hktŒ 
ð»ko 2020{kt hksfkux ¾kŒu Wsðýe ÚkR nŒe. su™e  
…ht…hk™k ¼k„Y…u yk ð¾Œu hkßÞfûkk™ku «ò‚Œkf  
…ðo ƒkuxkË{kt Wsðkþu. 

Ëuþ™k «ò‚¥kkf …ðo™u nðu „ýŒhe™k rËð‚ku ƒkfe 
hÌkk Au. su …ðo™u ÷E™u Ëuþðk‚eyku{kt ¼khu Wí‚kn 

òuðk {¤e hÌkku Au. íÞkhu {níð™k ‚{k[kh ‚k{u 
ykÔÞk Au. su{kt hkßÞfûkk™k «ò‚¥kk™e ƒkuxkË{kt 
Wsðýe fhðk yt„u™wt ykÞkus™ ½ze fkZðk{kt ykÔÞwt 
Au.Ëuþðk‚eyku™k „ðo™k …ðo  «ò‚¥kkf rË™™e 
hkßÞfûkk™e Wsðýe™k ykÞkus™™u ÷E™u ƒkuxkË Œtºk 
îkhk Œzk{kh ŒiÞkhe nkÚk Ähðk{kt ykðe Au. su{kt 
hkßÞ…k÷ yk[kÞo ËuððúŒS y™u CM ¼w…uLÿ …xu÷ 

‚rnŒ y™uf {tºkeyku y™u  hksfeÞ yk„uðk™ku ‚rnŒ 
{kuxe ‚tÏÞk{kt ÷kufku nkshe yk…þu. ƒkuxkË {kxu yk 
„ðo™ku yð‚h nkuðkÚke Œtºk îkhk f[uheyku{kt hkuþ™e™k 
þý„kh fhe ƒkuxkË™u ™ðkuZk™e su{ þý„khðk{kt 
ykðþu. Íkf{Íku¤ Wsðýe™u ÷E™u Œtºk îkhk ŒiÞkhe 
…ý nkÚk Ähðk{kt ykðe Au.yºku WÕ÷u¾™eÞ Au fu 
hkßÞ™k ™ðe ‚hfkh h[kÞk™u Úkkuzku s ‚{Þ ðeíÞku Au.

«ò‚¥kkf …ðoLkku ÷kufku{kt y™uhku Wí‚kn økwshkíkLkk hkßÞ…k÷, {wÏÞ{tºke ¼q…uLÿ …xu÷ ‚rnŒ {tºkeyku nksh hne hküÙ æðs™u ‚÷k{e yk…þu AMC f[uhe ¾kŒu s{k÷…wh™k …kÚkhýkðk¤k™ku nÕ÷kƒku÷

AMC ¾kŒu …kÚkhýkðk¤k™ku rðhkuÄ
> y{ËkðkË,íkk.19 >
y{ËkðkË fku…kuohuþ™e 

ykurV‚ ¾kŒu Vheðkh rðhkuÄ 
‚k{u ykðe Au. fku…kuohuþ™ 
¾kŒu …kÚkhýkðk¤k™ku rðhkuÄ 
‚k{u ykÔÞku Au. AMC™e 
f[uhe ¾kŒu s{k÷…wh™k  
…kÚkhýkðk¤k™ku rðhkuÄ ‚k{u 
ykÔÞku Au. fkuLxÙkõxh™u f{kE 

y™u …kÚkhýkðk¤k™u nk÷kfe™ku 
ykûku… fhðk{kt ykÔÞku Au.

y{ËkðkË BÞwr™r‚…÷ 
fku…kuohuþ™™e ykurV‚ ¾kŒu 
…kÚkhýkðk¤kyu rðhkuÄ 
fÞkuo Au. s{k÷…wh™k  
…kÚkhýkðk¤k rðhkuÄ fÞkuo Au 
y™u fkuLxÙkõxh™u f{kE y™u 
…kÚkhýkðk¤k™u nk÷kfe™ku 

ykûku… fhðk{kt ykÔÞkt 
Au. Œu{s ¼ks… rðYØ 
‚wºkkuå[kh fhe rðhkuÄ ™kutÄkÔÞku 
Au. þkf¼kS ‚rnŒ™k  
…kÚkhýkðk¤kykuyu Œtºk …h 
nuhk™„Œe fhðk™ku ykhku… 
{wfâku Au. …kÚkhýkðk¤kykuyu 
MÚkkÞe søÞk yk…ðk™e {k„ 
…ý fhe Au.

ßÞkt ‚wÄe y{khe rðrðÄ {kt„ ™nª MðefkhkÞ íÞkt ‚wÄe 
y{u Ähýkt fheþwt y™u fk{ ™nª fhðk ËEyu : ¾uzqŒ

„]n{tºke n»ko ‚t½ðeyu yrÄfkheyku™u Œ…k‚™ku ykËuþ ykÃÞku 
yk ½x™k ƒkË si™ ‚{ks hku»ku ¼hkÞku Au. yk …nu÷k ykýtËS fÕÞkýS …uZeyu 
{trËh™ku fƒòu ÷E …kuŒk™k …qòhe y™u [kufeËkh ™¬e fhŒk rnLËw ‚{ks{kt …ý si™ 
‚{ks ‚k{u hku»k òuðk {éÞku nŒku. yk ½x™k ƒkË ‚hfkhu ƒu Äkhk‚ÇÞku™u ÷E™u Œ…k‚ 
fhðk™wt sýkÔÞwt nŒwt. Œku hkßÞ™k „]n{tºke n»ko ‚t½ðeyu ¼kð™„h™k ykES y™u yLÞ 
yrÄfkheyku™u Œ…k‚™ku ykËuþ ykÃÞku Au. r„rhhks …ðoŒ …h rððkË òýu fu þ{ðk™wt 
™k{ ™Úke ÷E hÌkku. Úkkuzk ‚{Þ y„kW …ðoŒ …h ykðu÷k rþð {trËh {wÆu rnLËw {t[ îkhk 
÷ktƒk ‚{Þ yktËku÷™ [kÕÞwt nŒwt. su{kt „wshkŒ ¼h™k ‚tŒku {ntŒku rþð {trËh ƒ[kððk 
yktËku÷™{kt òuzkÞk nŒk y™u ytŒu ‚hfkh™e {æÞMÚkeÚke ‚{kÄk™ ÚkÞwt nŒwt. íÞkhu nðu  
…uZe îkhk ‚qhsfwtz ¾kŒu ÷„kððk{kt ykðu÷k ‚e‚exeðe™k Úkkt¼÷kyku ™wfþk™ fhkŒk 
si™ ‚{ks{kt hku»k òuðk {¤e hÌkku Au. ßÞkhu rþð {trËh™k …rh‚h{kt …uZe îkhk ÷ku¾tz™k 
Úkkt¼÷kyku Q¼k fhe Ëƒký fhkŒwt nkuðk™e rþð {trËh™k {ntŒ îkhk yhS fhðk{kt 
ykðe nkuðk™wt òýðk {¤e hÌkwt Au. þuºkwtsÞ …ðoŒ …h ‚whsfwtz …k‚u CCTV W¼k fhkÞk 
nŒk. fux÷kf ÷kufkuyu CCTV ™k …ku÷ nxkÔÞk Au. íÞkhu ‚kurþÞ÷ {erzÞk{kt ŒkuzVkuz™e 
½x™k …h {ntŒu M…üŒk fhe Au fu, fkuE ŒkuzVkuz ™Úke fhkE {kºk …ku÷ nxkððk{kt 
ykÔÞk. Œku ƒeS ŒhV, ðes …ku÷ nxkððk{kt ykðŒk si™ ‚{ks{kt ™khks„e òuðk {¤E 
Au. rþð {trËh{kt si™ku îkhk Ëƒký fhkŒwt nkuðk™ku ykûku… WXTÞku Au. rþð {trËh {wÆu 
rnLËw {t[ ÷ktƒk ‚{ÞÚke yktËku÷™ [÷kðu Au.
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ƒk…w™„h, r™fku÷ ‚rnŒ™k rðMŒkhku{kt 
nw¬kyku™wt …ý ÚkR hnu÷wt ðu[ký

yuh…kuxo™e yk‚…k‚™k rðMŒkh ‚rnŒ ™hkuzkÚke 
™khku÷ ‚wÄe™k …èk{kt …ku÷e‚™e fk{„ehe ‚k{u ‚ðk÷

…qðo y{ËkðkË{kt E-r‚„khux 
‚rnŒ™k {kËf …ËkÚkkuo™wt 
ƒuhkufxkuf ÚkŒwt ðu[ký

> y{ËkðkË, Œk.19 >
…qðo y{ËkðkË{kt E-r‚„khux ‚rnŒ™k {kËf  

…ËkÚkkuo™wt ƒuhkufxkuf ðu[ký ðÄðk™u fkhýu ÞwðkÄ™ 
ƒhƒkË ÚkR hÌkwt Au. ƒk…w™„h, r™fku÷ ‚rnŒ™k 
rðMŒkhku{kt nw¬kyku™wt …ý ðu[ký ÚkE hÌkwt Au. ¾k‚ 
fhe™u ™hkuzkÚke ™khku÷ ‚wÄe™k rðMŒkh™u ykðhe ÷uðk 
…èk{kt E-r‚„khux y™u nw¬kyku™wt ðu[ký ƒuhkufxkuf 
heŒu ÚkR hÌkwt nkuðk™wt rƒ™‚¥kkðkh ynuðk÷kuÚke òýðk 
{¤u Au. þnuh™k yuh…kuxo™e yk‚…k‚™k rðMŒkh ‚rnŒ 
™hkuzkÚke ™khku÷ ‚wÄe™k …èk{kt …ku÷e‚™e fk{„ehe 
‚k{u ‚ðk÷ ÚkR hÌkku Au. ™kutÄ™eÞ Au fu y{ËkðkË 
‚kRƒh ¢kE{u ‚kurþÞ÷ {erzÞk {khVŒu «rŒƒtrÄŒ E 
r‚„hux™ku ðu…kh fhŒk yuf þÏ‚™e Äh…fz fhe Au. 

…ku÷e‚u yk ykhku…e …k‚uÚke 97 sux÷e r‚„hux 
fƒsu …ý fhðk{kt ykðe Au. ykhku…e …kuŒk™k …k‚u 
ðu[ðk …qhŒku sÚÚkku hk¾Œku nŒku. ßÞkhu ƒkfe™ku sÚÚkku 
½hu hk¾Œku nŒku. nk÷ ykhku…e™e Äh…fz fhe™u ‚kRƒh 
¢kR{u ðÄw Œ…k‚ nkÚk Ähe Au.

Ëhr{Þk™ ykhku…e™e ðÄw …qA…hA fhŒk ðÄkhk™ku 
sÚÚkku …kuŒk™k {fk™{kt Aw…kðu÷wt nkuðk™wt sýkÔÞwt nŒwt. 
suÚke …ku÷e‚u ykhku…e™k ½hu huz fhe nŒe ßÞkt Œ…k‚ 
fhŒk y÷„ y÷„ ^÷uðh™e fw÷ 97 sux÷e E r‚„hux 
{¤e ykðe nŒe.yk Œ{k{ r‚„hux ðu[ðk …h «rŒƒtÄ 
nkuðk AŒkt ykhku…e „uhfkÞËu‚h heŒu R r‚„hux™wt 
ðu[ký fhŒku nŒku.

‚kurþÞ÷ {erzÞk {khVŒu R r‚„hux™wt ðu[ký 
fhðk{kt ykðŒwt nkuðk™wt …ý …ku÷e‚ Œ…k‚{kt ¾wÕÞwt nŒwt. 
‚kÞƒh ¢kR{ fw÷ 1,47,900™e r‚„hux fƒsu fhe™u 
ykhku…e rðÁØ{kt „w™ku ™kutæÞku Au. ykhku…e™e Äh…fz 
fhe™u E r‚„hux fâktÚke ÷kðŒku nŒku y™u fku™u ðnU[Œku 
nŒku Œu rËþk{kt ðÄw Œ…k‚ nkÚk Ähe Au. ‚kurþÞ÷ 
{erzÞk {khVŒu R r‚„hux™wt ðu[ký ÚkŒwt nkuðk™wt ‚kEƒh 
¢kE{™k æÞk™u ykðŒk ‚kÞƒh ¢kR{ îkhk yk «fkhu 
Œ…k‚ fhe™u „w™ku ™kutÄðk{kt ykÔÞku Au.

…qðo rðMŒkh{kt h¾zŒk ïk™ y™u 
fhzðk™k ðÄŒk ƒ™kðÚke ¼Þ Vu÷kÞku

™hkuzkÚke ™khku÷ ‚rnŒ™k …èk{kt ÷ku™™k ™k{u AuŒh®…ze

> y{ËkðkË, Œk.19 >
þnuh™k …qðo rðMŒkh{kt 

h¾zŒk ïk™ y™u fhzðk™k 
ðÄŒk ƒ™kðÚke ¼Þ Vu÷kÞku 
Au. ynª ™hkuzk, ƒk…w™„h, 
‚hËkh™„h, r™fku÷, fwƒuh™„h, 
hr¾Þk÷, ykuZð, ðxðk ‚rnŒ™k 
rðMŒkhku{kt h¾zŒk ïk™™ku  
W…ÿð ðæÞku Au. ‚kÚku ‚kÚku ïk™ 
fhzðk™k ƒ™kð …ý ðæÞk Au. 
AuÕ÷kt ½ýk ‚{ÞÚke þnuh™k  
…qðo rðMŒkh{kt hMŒk 

[k÷™khkyku™u fqŒhk fhzðk™e 
½x™k{kt ™kutÄ…kºk ðÄkhku ÚkÞku Au. 
ynª™k rðMŒkhku{kt h¾zŒk fqŒhk 
…fzðk™e fk{„ehe{kt ðÄkhku 
fhðk{kt ykðu Œu{ ÷kufku RåAu 
Au.ŒksuŒh{kt ònuh ÚkÞu÷k yuf 
rh…kuxo{kt „wshkŒ{kt AuÕ÷k [kh 
ð»ko{kt fw÷ 12.49 ÷k¾Úke ðÄw 
÷kufku fqŒhk fhzðk™ku rþfkh ƒLÞk 
Au. yk …ife fqŒhk fhzðk™e 1.44 
÷k¾ ½x™k {kºk yk ð»kuo s ™kutÄkR 
Au. „wshkŒ{kt ð»ko 2019{kt 

4.80 ÷k¾, 2020{kt 4.31 
÷k¾, 2021{kt 1.92 ÷k¾ 
y™u 2022{kt 1.44 ÷k¾ 
½x™k ™kutÄkR Au. ð»ko 2022{kt 
™ðuBƒh ‚wÄe fqŒhk fhzðk™e 
½x™k ‚kiÚke ðÄw ™kutÄkR nkuÞ Œuðk 
hkßÞku{kt „wshkŒ Aêk MÚkk™u Au. 
zkuõxhku™k {Œu fqŒhk fhzðk™k 
{kuxk¼k„™k fu‚ 14 ð»koÚke 
ykuAe ô{h™k ƒk¤fku{kt òuðk 
{¤u Au. yk  W…hktŒ 77 xfk 
fu‚{kt fuxu„he-3™ku ½kð Au. 

> y{ËkðkË, Œk.19 >
y{ËkðkË™k …qðo rðMŒkh{kt AuÕ÷kt ½ýk 

‚{ÞÚke ÷ku™™k ™k{u ƒkhkuƒkh ™kýkt ‚uhðe 
÷uðk™k y™u ƒu<{kt ¾kŒuËkh™e òý ƒnkh ‚ne 
fhe™u {kuxe hf{ W…kze ÷uðk™k rfM‚k …ý ðæÞk 
Au. ‚kRƒh ¢kR{ ‚rnŒ™e „w™k¾kuhe™u zk{ðk 
{kxu …ku÷e‚ rð¼k„ îkhk ykÞkus™ {kxu {kt„ýe 
ÚkR hne nkuðk™wt òýðk {¤u Au.

ŒksuŒh{kt þnuh™k …qðo rðMŒkh{kt  
ƒk…w™„h, ™hkuzk, ™khku÷, hr¾Þk÷, fwƒuh™„h, 
ðxðk ‚rnŒ™k rðMŒkhku{kt ÷ku™™k ™k{u ™k„rhfku 
‚kÚku X„kR fh™khk „U„ ‚r¢Þ ƒ™e nkuðk™e 
[[ko ò„e Au. Œu™u fkhýu …ku÷e‚™e ‚ŒfoŒk 

‚k{u …ý ‚ðk÷ ÚkÞku Au. ™kutÄ™eÞ Au fu þnuh™k 
…qðo rðMŒkh{kt 2017 ƒUf {u™ush y™u þÏ‚u  
ðu…khe™e ÷ku™™e hf{ ¾kuxe ‚neyku fhe™u  
Yr…Þk 16 ÷k¾ W…kze ÷eÄk nŒk. {u™ushu  
ðu…khe™k ƒUf yufkWLx{kt Œu™k nkuÆk™ku ËwÁ…Þku„ 
fhe™u 63 ÷k¾™wt xÙkLÍuõþ™ …ý fÞwO nŒwt. …htŒw  
ðu…khe™u ÷ku™™k Yr…Þk ™ {¤Œk ƒUf {u™ush y™u 
þÏ‚ ‚k{u …ku÷e‚ Mxuþ™{kt VrhÞkË ™kutÄkðŒk 
Œ…k‚ nkÚk Ähe Au.

…ku÷e‚ îkhk ònuh fhðk{kt ykðu÷e {krnŒe 
y™w‚kh …qðo rðMŒkh™k ™khku÷{kt hnuŒk rsŒuLÿ 

[kðzk r‚÷kE fk{™wt fkh¾k™wt Ähkðe™u …kuŒk™k  
…rhðkh™wt „wshk™ [÷kðu Au. su{kt „Œ 2017{kt 
Œu{™u r‚÷kE {þe™ku ¾heËðk™k nkuðkÚke ÷ku™ 
÷uðk {kxu Œu{ýu ™khku÷ fu™uhk ƒUf™k {u™ush 
heŒuþ þ{ko ‚kÚku {w÷kfkŒ ÚkE nŒe. 

su Œu ‚{Þu heŒuþu fkuxuþ™ ð„h ÷ku™ ™nª 
{¤u fnuŒk …kzkuþ{kt hnuŒk ½™~Þk{™u ðkŒ fhe 
y™u Œu{ýu rË™uþ«‚kË s{uËkh ‚kÚku fhkðe nŒe. 
su{kt rË™uþ«‚kËu fÌkwt fu, nwt fkuxuþ™ yk…eþ 
yux÷u Œ{khe ÷ku™ {tsqh ÚkE sþu y™u su{ktÚke nwt 
10 xfk fr{þ™ ÷Rþ Œuðe ðkŒ fhe nŒe.

„wshkŒ{kt [kh ð»ko{kt s 12.49 ÷k¾ ÷kufku™u ïk™ fhzðk™k ƒ™kð

þnuh{kt yuf ð»ko{kt xe.ƒe.™k 17384 fu‚ su{kt 668 ËËeo™kt {kuŒ

…qðo rðMŒkh{kt y{hkEðkze, y‚khðk, ƒnuhk{…whk{kt xeƒeÚke ‚kiÚke ðÄw {kuŒ
> y{ËkðkË, íkk.19 >

y{ËkðkË™k …qðo rðMŒkh{kt 
xeƒe™k ËËeoyku™e ‚tÏÞk{kt „t¼eh heŒu 
ðÄkhku ÚkR hÌkku nkuðk™wt òýðk {¤u Au. 
…qðo rðMŒkh{kt y{hkEðkze, y‚khðk, 
ƒnuhk{…whk{kt xeƒeÚke ‚kiÚke ðÄw {kuŒ 
‚hfkhe [ku…zu ™kutÄkÞk Au. Œu{kt …ý  
…qðo rðMŒkh{kt ¼kE…whk Œu{s hr¾Þk÷ 
ðkuzo{kt xe.ƒe.™k hku„Úke {]íÞw …k{™kh 
ËËeoyku™e ‚tÏÞk ‚kiÚke ðÄw Au.

™kutÄ™eÞ Au fu ŒksuŒh{kt ƒu ð»ko™ku 
‚{Þ ðiÂïf fkuhku™k {nk{khe™k 
‚{Þ{kt …‚kh ÚkÞk ƒkË y{ËkðkË{kt 
xe.ƒe.™ku hku„ fkuhku™k fhŒk …ý ðÄw 
½kŒf ƒ™Œku òuðk {¤e hnÞku Au. ð»ko-
2022{kt yíÞkh ‚wÄe™k ‚{Þ{kt 
þnuh{kt xe.ƒe.™k 17384 ËËeo 
™kuÄkÞk Au. ™kutÄkÞu÷k fu‚™e ‚k{u 668 
ËËeo™k {kuŒ ÚkÞk Au. y‚khðk W…hktŒ 
ƒnuhk{…whk ŒÚkk hr¾Þk÷ y™u òuÄ…wh 
ðkuzo{kt xe.ƒe.™k yuf nòhÚke …ý ðÄw 
fu‚ ‚k{u ykÔÞk Au. 

þnuh™k …qðo rðMŒkh{kt 
y{hkEðkze, y‚khðk™e ‚kÚku 

ƒnuhk{…whk, ¼kE…whk Œu{s hr¾Þk÷ 
ðkuzo{kt xe.ƒe.™k hku„Úke {]íÞw …k{™kh 
ËËeoyku™e ‚tÏÞk ‚kiÚke ðÄw Au Œu{ 
‚hfkhe [ku…zu ÚkÞu÷e rð„ŒkuÚke òýðk 
{¤u Au.

™kutÄ™eÞ Au fu ¼khŒ{ktÚke ð»ko-
2025 ‚wÄe{kt xe.ƒe.™k hku„™w 
r™{qo÷™ fhðk™e ònuhkŒ ‚kÚku ‚hfkh 
y™u y{ËkðkË BÞwr™r‚…÷ fku…kuohuþ™ 
ŒhVÚke y™uf ykÞkus™ nkÚk Ähðk{k 
ykÔÞk Au. yk{ AŒkt nðkÚke Vu÷kŒk 
xe.ƒe.™k ËËeoyku y™u {kuŒ™e ‚tÏÞk 
y{ËkðkË suðk þnuh{k ‚ŒŒ ðÄe 
hne Au yu ƒkƒŒ Œƒeƒku {kxu ®[Œk™ku 
rð»kÞ ƒ™ðk …k{e Au. 

yuf {krnŒe y™w‚kh xe.ƒe. 
‚t¢r{Œ ËËeo sÞkhu ¾kt‚e fu Aªf ¾kÞ 
yu ‚{Þu xe.ƒe.™k fexkýw Íz…Úke 
nðk{k Vu÷kE™u yLÞ ‚kò ÔÞrfŒ{kt 
«ðuþ fhŒk nkuÞ Au. ÷kune ‚kÚku „¤Vku 
…zðku, þheh{k ‚ŒŒ ™ƒ¤kE ÷k„ðe, 
ðs™ ykuAw Úkðw, hkŒ™k ‚{Þu …ý 
…h‚uðku ð¤ðku ð„uhu xe.ƒe.™k hku„™k 
÷ûký Au.

xe.ƒe.™k hku„™w r™{qo÷™ fhðk™e ònuhkŒ ‚kÚku ‚hfkh y™u y{ËkðkË BÞwr™r‚…÷ fku…kuohuþ™ ŒhVÚke y™uf ykÞkus™ nkÚk Ähðk{k ykÔÞk Au
…qðo rðMŒkh{kt xeƒe™k ËËeoyku™e ÂMÚkrŒ

ƒk…w™„h, r™fku÷, ™hkuzk ‚rnŒ™k rðMŒkhku{kt „w™k¾kuhe ðÄe

ƒkhkuƒkh ‚ne fhe™u ƒuLf ¾kŒkyku{ktÚke ™kýkt ‚uhðe ÷uðk™k y™uf ƒ™kð ‚k{u ykÔÞk

xe.ƒe.™k ËËeoyku™u þkuÄe hku„ r™Ëk™ {kxu ‚kuVxðuh™e {ËË ÷uðkÞ Au
y{ËkðkË BÞwr™r‚…÷ fku…kuohuþ™ ŒhVÚke ™eûkÞ «kusufx nuX¤ þnuh™k rðrðÄ ðkuzo{k ‚ðuo™e fk{„ehe fhe xe.ƒe.™k 
ËËeoyku™u þkuÄe Œu{™w r™Ëk™ fhðk™e ‚kÚku ‚khðkh …ý yk…ðk{k ykðe hne Au. yk {kxu ‚kuVxðuh …ý ŒiÞkh fhðk{k 
ykÔÞw Au. su™e {ËËÚke nuÕÚk ðfoh y™u {uzef÷ MxkV Œu{™k rðMŒkh{k ykðu÷k xe.ƒe.™k ËËeoyu Œu™u ÷uðk…kºk Ëðk™ku zkuÍ 
÷eÄku fu ™nª yu ƒkƒŒÚke ÷E Œu™k hku„ yt„u™w AuÕ÷w Mxux‚ …ý òýe þfu Au.

©{eSðe y™u M÷{ rðMŒkhku{kt xeƒe™k ËËeoyku™e ™kutÄ…kºk ‚tÏÞk
þnuh BÞwr™r‚…÷ Œtºk ŒhVÚke fhðk{k ykðŒk «Þk‚™e ðå[u …ý yk ð»kuo …Âç÷f ‚ufxh{kt xe.ƒe.™k 17384 fu‚ y™u 
668 ËËeo™k {kuŒ ™kutÄkÞk Au. {kºk ©{ Sðe ðMŒe fu M÷{ fu [k÷e rðMŒkh{k s xe.ƒe.™k fu‚ y™u {kuŒ ™kutÄkÞk Au yuðw 
™Úke …htŒw þnuh™k …kuþ „ýkŒk rðMŒkhku{k …ý xe.ƒe.™k fu‚ y™u {kuŒ™e ‚tÏÞk ‚ŒŒ ðÄŒe sE hne Au.

ðkuzo fu‚ {kuŒ
y{hkEðkze 977 47

y‚khðk 1164 45

ƒk…w™„h 548 23

ƒnuhk{…whk 1148 47

¼kE…whk 699 41

EÂLzÞk fku÷ku™e 684 39

E‚™…wh 577 32

™kuƒ÷™„h 756 31

hr¾Þk÷ 1147 42

‚is…wh 564 17

ðxðk 731 34

rðhkx™„h 915 24

‚kRƒh ¢kR{ ‚rnŒ™e „w™k¾kuhe™u zk{ðk {kxu …ku÷e‚ rð¼k„ îkhk ykÞkus™ {kxu {kt„ýe
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 » જામનગરની જી.જી. હોસ્પિટલ ફરી વિિાદમાં  » િેરાિળમાં છોટા હાથીએ બાઈકને અડફેટે લીધો

 » જૂનાગઢની અગત્્ય હોસ્પિટલમાં  » િંથલીના ધણફૂલી્યા ગામે 

 »કાલાિડ રોડ પિર દુકાનમાં શખ્સ ઈ-વ્સગારેટનો ધંધો ચલાિતો  »ગંભીર અક્માત બાદ તંત્ર ઉઠશે?

 » રાજકોટ મે્યરે ઢોર પિકડિા SRPની ટુકડી ઉતારી  »પિાવલતાણા તીથ્થનગરી ફરી વિિાદોમાં

સોશિયલ શિડીયાના િાધયિથી 
ઇ - સીગારેટ વેચનાર ઝડપાયો

વીરપુર-જેતપુર ને. હાઇવેિાં ગાબડાંનું 
સામ્ાજય, વાહનચાલકો લાલચોળ 

શનવૃત્ત આિીમીિેનના બનાવિાં 
અજાણયા પિુ િાશલક શવરુદ્ધ FIR

નીલકંઠ િંશિર બહાર લગાવેલા સીસીટીવીનો 
થાંભલો તૂટ્ો અને િાિલો ગરિાયો

 » પિસતન ્સત્તત અને ્સળગ રીતે વ્યવભચાર આચ્યયો

 » પિતની લીિ ઇનમાં રહેતી હો્ય તો પિણ 

 »ઘા્સ ્સળગી જતા માલધારીઓ પિરેશાન

 »પિોલી્સે િધુ રરમાનડની માગ ન કરતા 

લખપિતના હરોડાની ્સીમમાં પિિનચક્ીના કારણે આગ ભભૂકી

રાજકોટ કોટટે દેિા્યત ખિડ ્સવહત ત્રણે્ય આરોપિી જેલ હિાલે

‘મારી પત્ી્ી એક મહિલાએ 
ગળું દબાવી િત્ા કરી

પુત્ર્ી ્જર સામે હપતા્ું 
કરૂણ મૃત્ુ ્ીપજ્ું

મહિલા્ે બેભા્ ક્ાયા વગર જ મગજ્ી 
ગાંઠ્ું સફળ ઑપરેશ્ કરા્ું

પીર્ી દરગાિમાં ચોરી કર્ાર 
હત્રપુટી્ે ક્ાઈમ બાંચે દબોચી

વ્હભચારી જીવ્ જીવતી પતત્ , 
ભરણપોષણ મેળવવા િકદાર ્થી

ભરણપોષણ્ી અરજી રદ કરી 
છુટાછેડા્ી મંજુરી આપતી કોટ્ટ

 ા જામ્ગર ા
સૌરાષ્ટ્રની સૌથી િોટી જાિનગરની 

સરકારી જી.જી. હોસ્પટલ ફરી શવવાિિાં 
આ વ ી  છ ે.  હ ો સ ્ પ ટ લ ન ા  િ ા ન શ સ ક 
શવભાગના વોડ્ડિાં િાખલ થયેલી એક 
િશહલાનુ ં ગઈકાલે રાતે્ રહ્યિય 
સ ંજો ગ ો િ ા ં મૃ ત યુ  ન ી પ જ યુ ં હ તુ ં.  જે 
િશહલાના મૃતયુ અંગે મૃતકના પશત દ્ારા 
અનય એક િાનશસક બીિાર િશહલા િિીમીએ 
ગળું િબાવી િીધું હોવાનો આકે્પ કરાયો 
હતો. જોકે પીએિ રરપોટ્ડિાં િશહલાનું 
િોત હાટ્ડ-એટેકથી થયું હોવાનુ ંસાિે આવયુ ં
છે. જયારે સાિે આવેલા સીસીટીવીિાં બે 
િશહલા ઝપાઝપી કરતી કેિ થઈ છે, પરંતુ 
એન ેકારણે િોત થયું હોય એવાં કોઈ દૃશયો 
નજર ેપડતાં નથી.

જાિનગરિાં પટેલ કોલોની િેરી 
નબંર 9િાં રહેતી િધુબેન અિોકભાઈ 
ભ ટ્ ી જા ણ ી  ન ા િ ન ી  4 0  વ ર ્ષ ન ી 
શસંધીલોહાણા િશહલા કે જે છેલલાં 25 
વર્ષથી િાનશસક બીિારીથી પીડાતી હતી 
અને તેને ગત 26િી તારીખે સારવાર 
િાટે જાિનગરની જી.જી. હોસ્પટલના 
િાનશસક શવભાગના વોડ્ડિા ં િાખલ 
કરવાિાં આવી હતી. તયા ંગઈકાલે રાતે્ 
તેનું રહ્યિય સંજોગોિાં મૃતયુ હતું. આ 
બનાવ અંગે મૃતકના પશત અિોકભાઈ 
હરિાસભાઇ ભટ્ીજાણીએ પોલીસન ેજાણ 
કરતાં શસટી બી. રડશવઝનનો પોલીસકાફલો 
ઘટના્થળે િોડી ગયો હતો અન ેમૃતિહેનો 
કબજો સંભાળી પો્ટિોટ્ડિ સશહતની 
કાય્ષવાહી હાથ ધરી હતી.

ા ગીર સોમ્ાથ ા
વેરાવળ ગડુ હાઈવે ઉપર શાંતિપરા 

ગામના પાટીયા પાસે આવેલી ચેક પોસટ 
નજીક એક છોટા હાથીના ચાલકે ડબલ 
સવાર મોટર સાયકલને અડફેટે લેિા 
પાછળ બેઠલેા તપિાને માથાના ભાગ ે
ગંભીર ઇજાઓ થવાથી કરૂણ મૃતયયુ 
નીપજયયું હિયું. જયારે પયુત્રને ફ્ેકચર જેવી 
ગંભીર ઇજાઓ પહોંચિા સારવાર અથથે 
હોસપીટલ ખસેડવામાં આવયો હિો. આ 
અકસમાિ અંગ ેપોલીસે ગયુનો નોંધી િપાસ 
હાથ ધરી હિી.

આ અકસમાિની પોલીસમાંથી પ્ાપિ 
માતહિી મયુજબ, વેરાવળ િાલયુકાના 
સીડોકર ગામે રહિેા સિાર ઇભ્ામ 
ડોસાણી િથા િેના તપિા ઇભ્ામ 
હાજીભાઇ ડોસાણી બંને તપિા-પયુત્ર મોટર 

સાયકલમા ં ગઈકાલે સા ંજે નજીકના 
ખોરાસા ગામ ેકામ સબબ જઇ રહાં હિા. 
િ ેસમય ેવરેાવળ ગડુ હાઈવ ેઉપર સીમાર 
ગામના પાટીયા પાસે આવેલા શાંતિપરા 
ચેક પોસટ નજીક પૂરપાટ આવી રહેલા 
છોટા હાથીના ચાલકે પયુર ઝડપે અને 
બેફીકરાઇથી ચલાવી આગળ જઈ રહેલા 
ડબલ સવાર મોટર સાયકલને પાછળથી 
અડફેટે લીધો હિો. જમેાં મોટર સાયકલમાં 
સવાર બંને  જોરદાર રીિે  પટકાિા 
પયુત્ર સિારને ફ્કેચર સતહિની ગંભીર 
ઇજાઓ જયારે તપિા ઇભ્ામને માથાના 
ભાગે ગભંીર ઇજાઓ પહોંચી હિી. 
બંનેને સારવાર અથથે સીવીલ હોસપીટલે 
ખસેડવામાં આવયાં હિા. જયાં ફરજ પરના 
િબીબે ઇભ્ામનયું મૃતયયુ થયાનયું જાહેર કરિા 
ગમગીની પ્સરી ગઈ હિી. 

ા રાજકોટ ા
રાજકોટ િહેરના કાલાવડ રોડ પર 

્વાશિનારાયણ િંશિર સાિે આવેલ 
અિીવરા્ષ કોમપલેકસિાં ્િોકસ્ષ સીસા 
એનડ પરફયુિ નાિની િુકાનિાં પોલીસે 
િરોડો પાડ્ો હતો. જેિાં અલગ-અલગ 
ફલેવરની ઈ-શસગારેટના જથથા સાથે 
ભવય જયિેભાઈ ગંધા નાિના વેપારીની 
ધરપકડ કરી છે. પોલીસ પૂછપરછિાં 
ભવયએ જણાવયું હતું કે, તે છેલલા એક 
િશહનાથી પોતાની િુકાને શનયશિત 
આવતાં ગ્ાહકોને સોશિયલ િીરડયાના 

િાધયિથી ઈ-શસગારેટનું વેચાણ કરી 
રહ્ો હતો. ઈ-શસગારેટનો જથથો તેણે 
ઓનલાઈન એસ્લકેિન િારફતે જ 
િગાવયો હતો. તે અલગ-અલગ ફલેવર 
તેિજ કંપનીની ઈ-શસગારેટને 1500થી 
3000 રૂશપયાિાં વેચી રહ્ો હોવાનુ ં 

જણાવયું હતું.
ભ વ ય  ઉ પ ર  એ ક  વ ર ્ષ  પ હ ેલ ા ં 

ઈ-શસગારેટનુ ં વેચાણ કરવા બિલ 
SOG પોલીસે પણ ધરપકડ કરી 
હતી. તે સિયે ધરપકડ બાિ તેણે આ 
ધંધો બંધ કરી િીધો હતો. પરંતુ ફરી 
ગ્ાહકોિાંથી િાગણી થવા લાગતાં તેણે 
એક િશહનાથી ઈ-શસગારેટનું વેચાણ 
િરૂ કરી િીધું હતું. હાલ પોલીસે. જેિાં 
અલગ-અલગ ફલવેરની ઈ-શસગારટેના 
જથથા સાથે ભવય જયેિભાઈ ગંધા 
નાિના વેપારીની ધરપકડ કરી છે.

ા રાજકોટ ા
રાજકોટ તજલલાના યાત્રાધામ તવરપયુર-જેિપયુર નેશનલ હાઈવે 

પર વીરપયુર ગામ પાસે હાઇવે રોડ િેમજ તબહામણી પયુલ િરીકે 
ઓળખાિા પયુલની રેલીંગ 6 મતહનાથી િૂટી ગઈ હોવા છિાંય 
નશેનલ હાઈવ ેઓથોરરટી દ્ારા રીપરેીગં ન કરી કોઈ મોટા અકસમાિ 
થવાની રાહ જોઇ રહા હોય િેવયુ વાહન ચાલકો આક્ેપ કરી રહા 
છે.આ અંગે વાહન ચાલક કુલદીપતસંહ પીપળીયાએ મીરડયાને 
જણાવયયું હિયું કે, એક બાજયુ સમગ્ર રાજયભરના નેશનલ હાઈ વેના 
રસિા એટલી હદ ેિટૂી ગયા છે કે ઘણા વાહન ચાલકોન ેિો વાહનના 
ટાયર અને વાહનની સલામિી માટે વાહનને પાક્ક કરીને મૂકી દેવા 
પડયા છે. બીજી બાજયુ હાઇવ ેઓથોરીટી વાહન ચાલકો પાસેથી રોજ 
લાખો કરોડો રયુતપયાનો ટોલટેકસ વસૂલી રહા છે. ઉપરથી જયા ં
જોઈએ તયાં જાણે પડ્ા પર પાટુ મારિા હોય િેટલા ટોલ નાકાનો 
ટોલ ટેક્ આમાં વાહન ચાલકો ફરીથી ગાડા યયુગમાં આવી જાય 

િેવો માહોલ સરકારે ઉભો કરી દીધો છે. આટલયું ઓછું હોય િેમ 
કરોડો રયુતપયાનો ટોલટેકસ વસયુલિા ટોલ નાકા પાસે રોડ, પયુલ 
રીપેરીંગ કરાવાની હાઈ વે ઓથોરીટીની જવાબદારી હોવા છિાંય 
રીપેરીંગની કંઈ કામગીરી કરવામા ંઆવિી નથી.જેિપયુર-રાજકોટ 
નેશનલ હાઇવે પર વીરપયુર ગામ પાસે નેશનલ હાઇવે 27માં મસ 
મોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે જે રોડ અતિ તબસમાર હાલિમાં થઈ 
ગયો છે જયારે વીરપયુર પાસે નેશનલ હાઇવે 27 પર આવેલ પયુલને 
તબહામણા પયુલ િરીક ેઓળખવામાં આવે છે. પયુલની રેલીંગ છેલલા 
6 મતહનાથી િૂટી ગઇ છે જેમાં થોડા તદવસ પૂવથે જ પેસેનજર ભરેલ 
એક છકડો રરક્ા પૂલ નીચે ખાબકિા સટેજમાં રહી ગઇ હિી. જો 
નીચ ેખાબકી હોિ િો ખૂબ મોટી જાનહાની થઇ જ હોિ આ બાબિે 
વીરપયુરના જાગૃિ યયુવાનોએ નશેનલ હાઈવ ેઓથોરીટીન ેઅનકેવાર 
ઓનલાઈન રજયુઆિો કરી છિાં નશેનલ હાઇવ ેઓથોરરટી દ્ારા કોઈ 
પગલાં લેવામાં આવિા ન હોવાનો આક્પે કયયો હિો.

ા રાજકોટ ા
રાજકોટ િહેરિાં ભોિેશ્વર શવ્તારિાં શ્રિજીવી 

સોસાયટીિાં રખડતા ઢોરે એકસ આિીમીિેન નવલશસંહ 
ઝાલા અને તેિની પૌત્ીને ઢીંકે ચડાવયા હતા જેિાં 
નવલશસંહને િાથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે 
અને હાલ ખાનગી હોસ્પટલિાં સારવાર ચાલી રહી છે. 
િાત્ િોઢ જ િશહનાિાં ઢોરની ઢીંકનો બીજો ગંભીર બનાવ 
બનતા તેની જવાબિારી ફકતને ફકત િનપા પર જ ગઈ 
છે અને તેથી જ ભોિેશ્વર શવ્તારિાં ઢોર પકડ ઝુંબેિ 
સજજડ બનાવી છે. તયારે આ િાિલે રાજકોટ િનપાના 
િેયર ડો.પ્રિીપ ડવે િીરડયાને જણાવયું હતું કે, રાજકોટના 
ભોિેશ્વર શવ્તારિાં અજાણયા પિુ િાશલક શવરુદ્ધ ગુનો 

િાખલ કરવાિાં આવયો છે. આવો બનાવ બીજીવાર ન બને 
તે િાટે હવે િનપા દ્ારા કડક કાય્ષવાહી કરવાિાં આવિે 
અન ેઢોર પકડવા િાટે SRPની ટુકડી ફાળવવાિાં આવી છે.

ઢોરે ઢીંકે ચડાવયાની ઘટના િુક્રવારે બપોરે બની 
હતી અને સાંજે જ િનપાની ઢોર પકડ પાટીમીને ભોિેશ્વર 
શવ્તારિાં તૈનાત કરી િેવાઈ હતી. ટીિે આખી રાત 
પટે્રોશલંગ કયુું હતંુ અન ેઢોર પકડવાની કાિગીરી ચાલુ રાખી 
હતી જેથી બપોર સુધીિાં એટલે કે ઘટના બનયાના 24 જ 
કલાકિાં 14 ઢોર પકડી િકાયા હતા. હાલ સૌથી પહેલા આ 
શવ્તારન ેઢોરિુકત બનાવવા િાટે િયેર અન ેમયશુનશસપલ 
કશિિનરે આિેિ કયા્ષ છે અને તયારબાિ આસપાસના 
શવ્તારોિાં કાય્ષવાહી થિ.ે

ા ભાવ્ગર ા
ભાવનગરમાં પાતલિાણામાં શેત્રયુંજી 

પવ્વિ પર આવેલા નીલકંઠ મહાદેવ 
મંતદર બહાર થયલેી િોડફોડનો તવવાદ 
વધયુ વકયયો છે. નીલંકઠ મતંદરની 
બહાર થયેલી િોડફોડને લઈ જૈન 
સમાજમાં રોષ વયાપયો છે, જેના 
તવરોધમાં પાતલિાણામાં 10 હજારથી 
વધયુ જૈન સમાજના લોકોએ રેલી કાઢી 
તવરોધપ્દશ્વન કયયુું હિયું. િળેટી ખાિે 
જૈન સમાજની ભવય ધમ્વસભા પણ 
યોજાઈ હિી. ધમ્વસભા પરૂી થયા બાદ 
જૈન સમાજની તવશાળ રેલીએ તવરોધ 
નોંધાવયો હિો અને પ્ાંિ અતધકારીને 
આવેદનપત્ર પાઠવી કોમી વૈમનસય 

ફેલાવનારાં િત્વો સામે પગલા ંભરવા 
માંગ કરી હિી. જોકે સામે પૂજારીએ 
િોડફોડ તહનદયુ સંગઠને નહીં, પણ 
અસામાતજક િત્વોએ કરી હોવાની વાિ 
કરી હિી અને રતવવારે આવેદનપત્ર 
સવીકારવા બદલ સરકાર પર પણ 
આક્ેપ કયા્વ હિા. જોકે િોડફોડના 
સીસીટીવી પણ સામે આવયા હિા. 
જયારે હજયુ આ મામલે જૈન સમયુદાય 
અમદાવાદ અને સયુરેનદ્રનગરમાં રેલી 
કાઢશે.

ભાવનગરના પાતલિાણામા ં 
નીલક ંઠ  મ તંદરના પૂજારી અને 
આણંદજી કલયાણજી પેઢી વચે્ મતંદર 
મામલે તવવાદ જોવા મળી રહો છે. 

તયાર બાદ મંતદર બહાર પેઢીએ મૂકેલા 
સીસીટીવીમાં તશવ મતંદરના પૂજારી 
અને િેના સાગરીિો દ્ારા િોડફોડ 
કરાઈ હોવાનયુ ં બહાર આવિાં જૈન 
સમાજ રોષે ભરાયો છ.ે આ મામલે 
રતવવારે પાતલિાણા િળેટી ખાિે 
દશેભરના જનૈ સમાજના અગ્રણી અને 
સંસથાઓએ તવરોધ અથથે પાતલિાણા 
પહોંચયા હિા. િળેટી ખાિે જૈન 
સમાજની ભવય ધમ્વસભા પણ યોજાઇ 
હિી, જેમાં જૈન આચાય્વ દ્ારા ધમ્વનો 
ઉદ્શે આપયો હિો. તયાર બાદ નીલકંઠ 
મંતદરના ચાલિા તવવાદને લઈ ભવય 
રેલી યોજાઈ હિી, જેમાં 10 હજારથી 
વધયુ યયુવાઓ રલેીમાં જોડાયા હિા.

ા જૂ્ાગઢ ા
જૂનાગઢ મધયુરમમાં રહેિા જલપાબેન 

કાછડીયા નામના દદીદીનયું મગજની ગાંઠનયું 
ઑપરેશન નયયુરોસજ્વન ધવલ ગોતહલ 
દ્ારા કરવામાં આવયયુ ંહિયું. જેમાં બીજા 
ઑપરેશનથી કંઈક અલગ રીિે બેભાન 
કયા્વ વગર જ મગજની ગાંઠનયું ઑપરશેન 
કરવામાં આવયયુ ંહિયું.

દદી દીને બેભાન કયા્વ વગર સિિ 
ત્રણ કલાક ગાંઠનયુ ં ઑપરેશન ચાલયયુ ં 
હિયું. અગતસયના નયયુરોસજ્વન ડૉ.ધવલ 
ગોતહલે જણાવયયું હિયું કે, સામાનય રીિે 
દદીદીને બેભાન કરી બાદમાં મગજની 
ગા ંઠનયુ ં ઑપરેશન કરવામા ં આવિયુ ં 
હોય છે. જો સપીચ માટેના કંટ્ોતલંગ 
નજીકનયું લોકેશન હોય િો પણ દદીદીને 
સિિ જાગૃિ અવસથામાં રાખીને દદીદીને 
બોલાવિાં ઑપરેશન કરવયુ ં પડે જેથી 
િેમના એ ભાગમાં થોડો પણ ફેરફાર 

થાય િો િે ઑપરેશન કરનારને જણાવી 
શકે. સામાનય રીિ ેમગજની ગાંઠ (brain 
tumor) દદીદીને બેભાન કરી બાદમાં 
ઓપરશેન કરવામાં આવિયું હોય છે, પરિંયુ 
અમયુક ગાંઠો કે, જે મગજના બોલવાના 
એરરયા અને હાથ પગ કંટ્ોલ એરરયાની 
નજીક હોય છે. એવી ગાઠંોમાં સભાન 
અવસથામાં ઑપરેશન કરવાથી ફાયદો 
થાય છે .સભાન અવસથામાં ઑપરેશન 
કરવાથી દદીદીના હાથ-પગની મૂવમેનટ 
અને દદીદીના બોલવાની ક્મિા નક્ી કરી 
શકાય છે અને ગાંઠને વધારે કાઢી શકાય 
છે. જનેાથી દદીદીન ેફાયદો થાય છે.

વધયુમાં નયયુરોસજ્વન ધવલ ગોતહલે 
જણાવયયુ ં હિયુ ં ક ે, સભાન અવસથામાં 
ઑપરેશન કરિા રકસસાઓ જવલલે જોવા 
મળિાં હોય છે. કારણ કે, મગજના ઘણા 
બધા એવા એરીયાઓ હોય છે ક ેજે હાથ 
પગની હલચલન ેકંટ્ોલ કરિા હોય છે.

ા જૂ્ાગઢ ા
ગિ િા.  5-12ના  વ ંથલીન ા 

ધણફૂલીયા ગામે હજરિ પીર સીરાજી 
દરગાહમાંથી દાનપેટીમાંથી રોકડા સવા 
લાખની રોકડાની ચોરીની ફરરયાદ વંથલી 
પોલીસમાં નોંધાઈ હિી. જે મામલે રેનજ 
નાયબ પોલીસ મહાતનરીક્ક મયંકતસંહ 
ચાવડા એસપી રતવ િેજા વાસમ શેટીએ 
ચોરીને અંજામ આપનારાઓને િાતકાલીક 
દબોચી લેવા િાકીદ કરિા ક્ાઈમ બ્ાનચના 
પીઆઈ જે.એચ. તસંધવ પીએસઆઈ 
જે .જે .  ગઢવી  િેમજ એએસઆઈ 
તવક્મભાઈ ચાવડા અને સટાફે જયુદી જયુદી 
ટીમો બનાવી બાિમીના આધારે કોયલી 
ફાટક પાસેથી ભેંસાણ િાબેના મેંદપરા 
ગામનો યયુસયુફ ઉફફે મીમલી ગની ગામેિી, 
સલીમ ઇબ્ાહીમ ગામેિી અને સલીમનો 
તદકરો અલિાફ ત્રણેયને મો.સા. ન.ં જીજે 
10 સીએસ 1507 િથા મો.સા. નં. જીજે 

11 એમએમ 5130માં જયુનાગઢ આવિા 
હોય અને વંથલી િરફ ચોરી માટે જિા 
હોવાની બાિમીના આધારે દબોચી લીધા 
હિા.િેઓની પ્ાથતમક પયુછપરછમા ં 
દરગાહમાંથી રોકડ રયુતપયા દોઢ લાખની 
ચોરીની કબૂલાિ આપી હિી. ત્રણેય 
પાસેથી મો.સા. બનને રકંમિ 50,100 
રોકડ રયુા. 5300 મોબાઈલ રયુતપયા 
10,000 અનય પાસેથી રયુા. 3300 રોકડ, 
મોબાઈલ કબજે કયા્વ હિા. અનય ચોરીની 
કબૂલાિમાં દોઢ માસ પૂવથે અલિાફ સલીમ 
જયુણેજા, સલીમ ઇબ્ાહીમ જયુણેજા બનને 
મેંદરડાવાળાઓએ મો.સા. નં. જીજે 11 
એમએન 5130માં કાલાવડ ગામ ેઝયુંપડપટ્ી 
પાસેથી મો.સા. જીજ ે10 ડીકે 8451 ચોરી 
કરેલ.કેશોદના અજાબ ગામેથી 15 તદવસ 
પહેલા સિ દેવીદાસ-અમરદેવીદાસની 
દાનપેટીમાંથી રોકડ 8 થી 10 હજારની 
ચોરી કયા્વનયું કબૂલયયું હિયું.

ા ભુજ ા
પતચિમ સરહદે આવેલા લખપિ 

િાલયુકાના હરોડા ગામની તસમમાં એક 
તદવસ બાદ આજે ફરી બીજી વખિ 
આગ લાગી હિી. આઈનોકસ કંપનીની 
પવનચક્ીના ટાવર પાસે આગની ઘટના 
બનિા સથાતનક લોકોમા ંભાગદોડ મચી 
ગઇ હિી. લોકોએ પશયુ ચરરયાણ માટેના 
ઘાસચારાને બચાવવા આગ પર પાણીનો 
મારો ચલાવી આગને કાબયુમાં લેવા ભાર ે
જહેમિ લીધી હિી. જોકે પવનચક્ીના 
વીજ િારના કારણે અવારનવાર આગના 
બનાવથી લોકોમાં ખાનગી કંપની તવરૂદ્ધ 
રોષની લાગણી ફેલાઇ છે અને આગના 
બનાવ અટકાવવા યોગય ઉપાય શોધવા 
માગ ઉઠી છે.

લખપિના હરોડા સીમમાં એક તદવસ 

પૂવથે પણ પવનચક્ીના ખયુલલા વીજિારમાં 
શોટ્ટ સરક્કટ થવાથી સીમ તવસિારમા ં
આગની ઘટના બની હિી. જે બપોરથી 
રાતત્રના સમય ેસયુધી 6 કલાક સયુધી અતવરિ 
રહી હિી. જેના કારણે પશયુ ચરરયાણ 
માટેનયું કુદરિી ઘાસ બળીને ખાક થઈ જિા 
માલધારી વગ્વમાં ભારે નારાજગી ફેંલાઇ 
હિી. આજે ફરી હરોડા ગામની સીમમાં 
આગ લાગી ઉઠી હિી. પરિંયુ પવનચક્ીના 
કોઈજ જવાબદારો આગના અટકાવવા માટે 
ફરકયા ના હોવાનયું સથાતનકોએ જણાવયયુ 
હિયુ. િો ખાનગી કંપનીઓ અથવા વહીવટી 
િંત્ર દ્ારા આગના સમય ેફાયર ફાઇટર જવેી 
સયુતવધા તવકસાવવા માલધારીઓ માગ કરી 
છે. અનયથા આજ પરરસસથતિ કાયમ રહી િો 
ભતવષયમાં સીમ તવસિારમાં એક પણ ઝાડી 
કે ઘાસચારો જોવા મળશે નહી.ં

ા રાજકોટ ા
રાજકોટ િહેરના સવવેશ્વર ચોકિાં 

યુવા શબલડર પર ખૂની હિુલો કરી 
નાસી છૂટેલો િેવાયત ખવડ 10 શિવસ 
સુધી ફરાર રહ્ા બાિ િુક્રવારે બપોરે 
ક્રાઈિ બ્ાનચિાં હાજર થયો હતો. 
તેના બે સાગરીતો હરેિ રબારી અને 
રકિન કુંભારવાડીયા પણ પોલીસ 
સિક્ હાજર થઈ ગયા હતા. િશનવારે 
આ ત્ણેય આરોપીઓને એ-ડીવીઝન 
પોલીસે કોટ્ડિાં રજૂ કરી બે શિવસના 
રરિાનડ િેળવયા હતા. રરિાનડની 
અવધી આજે પૂરી થતા આજે કોટ્ડિાં 
રજ ૂકરવાિાં આવયા હતા. પરતું પોલીસે 
વધુ રરિાનડની િાગ ન કરતા કોટટે 
ત્ણેયને જેલહવાલે કરવાનો આિેિ 
આ્યો હતો. ગુનાિાં વપરાયેલી કાર, 

હશથયારો અને આરોપીઓના કપડા 
વગેર ેપોલીસ કબજ ેકરી ચકૂી છે.

વોનટડે રહ્ાના સિય િરશિયાન 
િવેાયત ખવડ અન ેઅનય આરોપીઓએ 
કયાં આિરો લીધો હતો તે િુદ્ે પોલીસે 
તપાસ કયા્ષ બાિ જણાવયું કે, આરોપી 
િેવાયત ખવડ પોતાની િૂળી પંથકિાં 
આવેલી વાડીિા ં આિરો લીધાનુ ં 
જણાવી રહ્ો છે. જયારે તેના ડ્ાઇવર 
હરેિ ઉફફે કાના રબારીએ પણ પોતાનો 
િોબાઈલ ્ વીચ ઓફ કરી નાખયો હતો.
િેવાયત ખવડ િુક્રવારે બપોરે ક્રાઈિ 
બ્ાનચિાં હાજર થયો હતો.િેવાયત 
ખવડ િુક્રવારે બપોરે ક્રાઈિ બ્ાનચિાં 
હાજર થયો હતો.

જો કે િેવાયત ખવડ અન ેપોલીસના 
શનવિેનો વચ્ ેભિે જોવા િળી રહ્ો છે. 

બનાવના 10 શિવસ સુધી ફરાર રહેતા 
પોલીસ તેના વતનિાં પણ િોધખોળ 
હાથ ધરી હોવાનું જણાવયુ ંહતંુ. તયાર ેજો 
વતનિાં િોધ કરી હતી તો આરોપીઓ 
પોલીસને હાથે કિે ન આવયા? કે પછી 
કલાકાર હોવાના કારણે તપાસના નાિે 
પોલીસ િાત્ વાતો કરતી હતી! તે પણ 
સવાલો ઉિભવી રહ્ા છે.

આ સિગ્ ઘટનાનો જે વીરડયો 
વાઇરલ થયો હતો તેિા ં િેવાયત 
ખવડ હિુલો કયા્ષ  બાિ પાછળની 
શિિાિાં કોઈને ઈિારા કરતો હોવાનું 
િેખાયુ ંછે. તયારે તેની સાથે અનય કોઈ 
આરોપીઓની સંડોવણી હતી કે કિે તે 
બાબતે પોલીસે તેની પૂછપરછ કરતા 
કહ્ું કે, જયા ંઈિારો કયયો તે તરફ લોકો 
એકશત્ત થઈ ગયા હતા. જેથી તેિને 

તયાથંી જવા િાટે ઈિારો કયયો હતો. 
બાકી તેની સાથે કોઈ અનય આરોપીઓ 
પાછળ આવયા નહોતા. એટલું જ નહીં 
હશથયારો પહેલેથી જ કારિાં પડયા 
હોવાનું રટણ કયુું છે.

કાલાવડ રોડ પરની શવષ્ણુશવહાર 
સોસાયટીિાં રહેતા શબલડર િયૂરશસંહ 
સ ંપ ત શ સ ંહ  ર ા ણ ા  ( ઉં . વ . 4 2 )  7 
રડસેમબરના રોજ બપોરે  સવવેશ્વર 
ચોકિાં શચત્કૂટ એપાટ્ડિેનટ પાસે પાક્ક 
કરલેી પોતાની કાર પાસે જઈ રહ્ા હતા. 
તયારે પાછળથી એક કાર ધસી આવી 
હતી અને કારિાંથી િેવાયત ખવડ 
તથા એક અજાણયો િખસ નીચ ેઊતયા્ષ 
હતા. િયૂરશસંહ કંઈ સિજે એ પહેલાં 
જ િેવાયત સશહત બનને િખસ ધોકા-
પાઇપથી યવુક પર તૂટી પડ્ા હતા.

ા  ભાવ્ગર ા
ભાવનગરની ફેતમલી કોટ્ટમાં અરજદાર 

પસતનને સામાવાળા પતિએ શારીરરક કે 
માનતસક ત્રાસ આપી ઘરમાંથી પહેરેલ 
કપડે કાઢી મયુકી નથી કે િેણીનો તયાગ 
કરેલ નથી પરંિયુ અરજદાર પસતન સત્તિ 
અને સળગ રીિે વયતભચાર આચયયો છે િે 
સામાવાળા પતિએ નામદાર કોટ્ટમાં પયુરવાર 
કયયુ્વ છેઅન ેસિિ વયતભચારી જીવન જીવિી 
પસતન િેમના પતિ પાસેથી ભરણપોષણ 
મળેવવા હકકદાર નથી િવેો ફેમીલી કોટ્ટના 
જજ શ્ી તહમાંશયુભાઈ તત્રવેદીએ મહતવનો 
ચયુકાદો આપીને મયુળ ભાવનગરના પરંિયુ 
હાલ કચછ જીલલાના લિપિ િાલયુકામાં 
સરકારી તનગમમાં નોકરી કરિા અતધકારી 
સામે મહીને રૂતપયા 50,000 / માંગિી 
િેમના પસતનની ભરણપોષણની અરજી 
રદ કરેલ છે.આ કેસની તવગિ એવી છે 

કે , ભાવનગર મયુકામે પક્કારોના લગન 
થયેલ, લગનજીવનથી સિંાનમાં પયુત્ર છે. 
સસંાર સારો ચાલિો હિો. પરંિયુ પતિ 
નોકરી એ ગયા તયાર ેરહેણાકના નાનીછેર 
ગામ ખાિનેા કવા્વટરમાં પ્મેી યયુવક આવલે 
અને િે માતહિી મળિા પક્કારો રહેિા 
હિા િ ેકવા્વટર માંથી આ યયુવક બાથરૂમમાં 
સિંાયેલો મળી આવેલ અને રંગેહાથ 
પકડાયેલ અને કંપનીના સીકયોરીટીના 
માણસો પણિ ેસમય ેહાજર હિા અન ેતયાર 
બાદ બાળકની સારવાર માટે અરજદારે 
પસતન ભાવનગર આવેલ તયારે પણ બીજા 
પ્ેમી સાથેનો શંકાસપદ વયવહાર બહાર 
આવેલ અને તનકટના સંબધ દશા્વવિો 
ફોટોગ્રાફ પણ અરજદાર પસતનના મોબાઈલ 
માંથી મળી આવલે જ ેિમામ રજયુઆિો પતિ 
દ્રારા નામદાર કોટ્ટમાં મૌખીક અન ેલેખીિ 
પયુરાવાઓ સાથ ેઆપવામાં આવી હિી.

ા રાજકોટ ા
લીવ ઇન રીલેિનિીપિાં રહેતી 

પતનીની અને  સંતાનોની ભરણ 
પ ો ર ણ ન ી  અ ર જી  ક ર ી  પ શ ત ન ો 
છુટાછેડાનો િાવો િ ંજુર કરવા 
જુનાગઢની ફિેીલી કોટટે હુકિ કયયો 
છ.ે આ કેસની શવગત એવા પ્રકારની 
છે ક ે તા.  11-2-2007ના રોજ 
રિિેભાઈના લગન સુિીતાબને સાથે 
થયેલા. લગનજીવનથી ત્ણ સંતાનો 
થયેલા.

પ ત ન ી  પ ર ર ણ ી ત  હ ો વ ા  છ ત ા 
પ્રશવણભાઈ નાિના વયસકત સાથે 
લીવ ઇન રીલેિનિીપિાં રહેતા હોય 
પતની એક સંતાનને લઇ પ્રશવણભાઈ 

સાથે અલગથી રહવેા ચાલયા ગયેલા. 
જેથી પશત તરફથી જુનાગઢની કોટ્ડિાં 
છુટાછેડાનો કેસ િાખલ કરેલો. જેિાં 
પતની તરફથી પોતાની અને એક 
સંતાનની ભરણપોરણની અરજી 
કરતા કોટટે બંને  પક્ોની િલીલો 
સાંભળેલી.  

પ શ ત ન ા  એ ડ વ ો ક ેટ  ત ર ફ થ ી 
ધારિાર િલીલોને ધયાનિાં લઇને 
પતની અને સંતાનની ભરણપોરણની 
અરજી રિ કરી પશતના છુટાછેડા 
િંજુર કરવાનો જુનાગઢની ફેિીલી 
કોટટે હુકિ કયયો હતો. આ કેસિાં પશત 
તરફે જુનાગઢના એડવોકેટ જીતેન 
પી. જોરી રોકાયેલ હતા.

પિીએમ રરપિોટ્ટ કહે છે, હાટ્ટ-એટેકથી મોત ચાલક ના્સી જતા તેને પિકડિા પિોલી્સે તપિા્સ હાથ ધરી

પિોલી્સે ઈ-વ્સગારેટના જથથા ્સાથે ભવ્ય ગંધાની ધરપિકડ કરી િાહન ચાલકો ફરીથી ગાડા ્યુગમાં આિી ગ્યા

24 કલાકમાં મનપિાએ 14 ઢોર પિકડ્ા  એક્સાથે 10 હજાર લોકોનું રેલી ્સાથે વિરોધપ્રદશ્થન

્સતત ત્રણ કલાક ્સુધી ગાંઠનું ઓપિરેશન ચાલ્યું ધાવમ્થક ્થળે મંવદરો-દરગાહ અને ઘરફોડ ચોરીનાં બનાિોના ભેદ ઉકેલા્યા 

ભવિષ્યમાં ્સીમ વિ્તારમાં એક પિણ ઝાડી કે ઘા્સચારો જોિા મળશે નહીં

દેિા્યત ખિડ ્સવહત ત્રણે્યને કોટ્ટમાં રજૂ કરિામાં આવ્યા હતા

ભરણપિોષણ માંગતી અરજી ભાિનગર ફેમીલી કોટટે રદ કરી

્સંતાનની ભરણપિોષણની અરજી કરતા કોટટે બંને પિક્ોની દલીલો ્સાંભળેલી

20-12-2022 Tuesday



AhmedabadyurzxkurhÞ÷ 04LOK PATRIKA20-12-2022 Tuesday

Vhe yuf ðkh ¼q…uLÿ …xu÷u 
„wshkŒ™e f{k™ ‚t¼k¤e
„wshkŒ rðÄk™‚¼k [qtxýe{kt hufkuzo ‚exku SŒðkÚke Wí‚krnŒ 

¼ks…™e ™ðe ‚hfkh™k þ…Úk „úný ‚{khkun …ý òuhËkh 
heŒu ‚t…Òk ÚkÞku. Vhe yuf ðkŒ ¼q…uLÿ …xu÷u „wshkŒ™e f{k™ ‚t¼k¤e. 
Œu{™u hkßÞ…k÷ yk[kÞo ËuððúŒu ‚r[ðk÷Þ™k nu÷e…uz „úkWLz{kt 18{k 
{wÏÞ{tºke Y…u þ…Úk y…kÔÞk. yk heŒu Œuyku …nu÷k …kxeËkh ™uŒk ƒLÞk 
suyku ƒeS ð¾Œ {wÏÞ{tºke ƒLÞk nkuÞ. ¾k‚ ðkŒ yu hne fu …kuŒk™k  
„]nhkßÞ „wshkŒ{kt ‚hfkh „X™ ‚{khkun{kt ðzk«Äk™ ™huLÿ {kuËe …ý 
nksh hÌkk. Œu{ýu {kÚkwt ™{kðe™u „wshkŒ™e s™Œk™ku yk¼kh …ý ÔÞõŒ 
fÞkuo Au. ‚{khkun{kt „]n{tºke yr{Œ þkn, hûkk{tºke hks™kÚk ®‚n, ¼ks… 
þkr‚Œ hkßÞku™k Œ{k{ {wÏÞ{tºke, fux÷kf yLÞ fuLÿeÞ {tºke y™u ‚tŒku 
…ý ‚k{u÷ ÚkÞk. Œu™k …nu÷kt hrððkhu hkuz þku îkhk ™huLÿ {kuËe s™Œk ðå[u 
„Þk nŒk. yk ‚{khkun{kt {wÏÞ{tºke W…hktŒ 16 yLÞ {tºkeykuyu …ý þ…
Úk ÷eÄk, su{kt ykX furƒ™ux {tºke, ƒu MðŒtºk «¼khðk¤k y™u A hkßÞ {tºke 
…ý ‚k{u÷ Au. yr„Þkh {tºke …kA÷e ‚hfkh{kt …ý {tºke hne [qfâk Au. 
r™:‚tËun, hkßÞ{kt …nu÷e ðkh 182{ktÚke 156 SŒðkÚke ¼ks… ½ýe 
Wí‚krnŒ Au. …kA÷e rðÄk™‚¼k [qtxýe™k {wfkƒ÷u 58 ðÄw ‚exku SŒðk™u 
…kxeo {kuxe ‚V¤Œk {k™e™u [k÷e hne Au. yk yux÷k {kxu …ý sYhe nŒwt, 
fkhý fu ¼ks… 2024™e ÷kuf‚¼k [qtxýe™u …kuŒk™wt ÷-Þ ƒ™kðe™u [k÷e 
hne Au. r™:‚tËun yk ‚V¤ŒkÚke ¼ks…™u ƒ¤ {éÞwt Au. yu ‚tËuþ yk…ðk™ku 
«Þk‚ fhkE hÌkku Au fu yksu …ý {kuËe {ursf yuðwt™u yuðwt s Au. r™:‚tËun  
„]nhkßÞ{kt {¤u÷e yk ÄqtykÄkh ‚V¤Œk™k ™huLÿ {kuËe™k hksfeÞ fË 
{kxu ½ýk yÚko Au. yk hufkuzo SŒÚke ¼ks…u rn{k[÷ y™u rËÕne yu{‚eze™k 
Ëw:¾™u Zktfðk™ku …ý «Þk‚ fÞkuo Au. ßÞkhu ƒeS ŒhV yk [qtxýe …rhýk{Úke 
„wshkŒ™e hks™erŒ{kt …kxeËkh ‚{wËkÞ™k ËƒËƒk™u Vhe yuf ð¾Œ  
Mðef]rŒ {¤e Au. 12Úke 14 xfk ykƒkËeðk¤k …kxeËkh ‚{wËkÞ™ku ÷„¼„ 
61 ‚exku …h «¼kð {k™ðk{kt ykðu Au. su{kt 55 ‚exku ¼ks…u SŒe y™u 
yux÷u s yk ‚{wËkÞ™u hkßÞ™wt hksfeÞ ™uŒ]íð …ý {éÞwt.

yksfk÷ Ëuþ¼h{k ykuhe™k 
ðÄŒk sŒk fu‚ku ®[Œk™wt 

fkhý ƒLÞk Au. ¾k‚ fhe™u ƒk¤fku{kt 
òuðk {¤Œe yk ƒe{khe{k h‚efhý 
AŒkt ‚{„ú Ëwr™Þk{kt measles yux÷u 
fu ykuhe™k rfM‚k (fu‚ku){kt ºký „ýe  
ð]rØ ÚkE Au. „Þk ð»ko™e ‚h¾k{ýe fhŒkt 
yuf ðkŒ M…ü ÚkkÞ Au fu yk ð»kuo yíÞkh 
‚wÄe{kt ‚kŒ {rn™k{kt s ykuhe™k rfM‚k 
ºký „ýk ðÄe „Þk Au. ykhkuøÞ ‚tMÚkk 
(nq)yu yk ðkŒ sýkðe Au. Œuýu fÌkwt Au 
fu ‚{„ú Ëwr™Þk{kt ykuhe™e h‚e yt„u 
rðhkuÄ …ý òuðk {¤e hÌkku Au. ‘nq’™k 
yktfzk y™w‚kh, ð»ko 2019™k «Úk{ 
ºký {rn™k{kt ‚{„ú Ëwr™Þk{kt ykuhe™k 
3,64,808 rfM‚kyku ™kutÄkE „Þk Au. 
„Þk ð»kuo ð»ko 2018{kt yk ‚{Þ ‚wÄe{kt 
1,29,239 rfM‚kyku ™kutÄkÞk nŒk. 
M…ü Au fu yk ð»ko™ku yktfzku „Þk ð»ko 
fhŒkt ºký „ýkuAu.

„wshkŒ{kt AuÕ÷k ƒu {rn™kÚke 
ƒk¤fku{kt ykuhe™k fu‚{kt ®[Œks™f 
ðÄkhku ÚkR hÌkku Au. ¾k‚ fhe™u 
™ðuBƒh{kt ykuhe™k fu‚{kt ðÄkhku òuðk 
{éÞku nŒku. „wshkŒ{kt ™ðuBƒh {k‚ 
Ëhr{Þk™  1650 ƒk¤fku™u ykuhe 
ÚkÞk Au ßÞkhu 9 ƒk¤fku™k Œu™kÚke {]íÞw 
ÚkÞk Au. ™ðuBƒh{kt ykuheÚke ‚kiÚke ðÄw 
ƒk¤fku™k {]íÞw ÚkÞk nkuÞ Œuðk hkßÞku{kt 
{nkhküÙ ƒkË „wshkŒ ƒeò MÚkk™u Au.

÷kuf‚¼k™k rþÞk¤w ‚ºk{kt ‚hfkh 
îkhk ÂMðfkhðk{kt ykÔÞwt Au fu ™ðuBƒh{kt 
ƒk¤fku{kt ykuhe™k fu‚{kt ðÄkhku 
ÚkÞku Au. ‚{„ú Ëuþ{ktÚke ™ðuBƒh{kt 
10416 ƒk¤fku™u ykuhe ÚkÞk nŒk y™u 

40 ƒk¤fkuyu Sð „w{kÔÞku Au. su{kt 
{nkhküÙ{ktÚke ‚kiÚke ðÄw 3075 fu‚-13 
{]íÞw ÚkÞk Au. ykuhe™k ‚kiÚke ðÄw fu‚{kt 
Íkh¾tz ƒeò y™u „wshkŒ ºkeò MÚkk™u 
Au. y{ËkðkË™k Ëðk¾k™kyku ykuhe™k 
ËËeoykuÚke W¼hkE hÌkkt Au. ƒk¤fku ‚kiÚke 
ðÄe yk hku„™e Í…ux{kt ykðe hÌkkt Au. 
yk ÂMÚkrŒ{kt Œtºk îkhk ¾k‚ yuõþ™ Ã÷k™ 
…ý ½Ze fkZðk{kt ykÔÞku Au. su ytŒ„oŒ 
ykuhe™k fu‚ku ðÄŒk y{ËkðkË{kt AuÕ÷kt 
20 rËð‚{kt 70 nòh ƒk¤fku™u h‚e 
yk…ðk{kt ykðe nŒe.

{wtƒE{kt  ykuhe™k  fu‚ Íz…Úke 
ðÄe hÌkk Au. ƒ]nL{wtƒE BÞwr™r‚…÷  
fku…kuohuþ™ (BMC)yu ÂMÚkrŒ ðÄw ðý‚e 
„E Au. BMC™k rh…kuxo y™w‚kh, 
{wtƒE™k 8 ðkuzo{kt ykuhe™ku [u…e hku„ 
Vu÷kÞku Au. Œu{kt …ý ‚kiÚke ðÄw fu‚ 
yu{-EMx ðkuzo™k Au. yk ðkuzo{kt „kuðtze 
y™u yk‚…k‚™k rðMŒkhku™ku ‚{kðuþ 
ÚkkÞ Au. ykuhe™k fu‚ku™u r™ÞtÂºkŒ fhðk 
{kxu, BÞwr™r‚…÷ fku…kuohuþ™u ykuhe™k 
÷ûkýku ÄhkðŒk ËËeoyku {kxu ½ýe nkuÂM…
x÷ku{kt ykR‚ku÷uþ™ ðkuzo  W¼k fÞko Au. 
ƒeyu{‚e™k rh…kuxo y™w‚kh ‚ÃxuBƒh{kt 

ykuhe™k fu‚ ‚k{u ykÔÞk ƒkË {wtƒE{kt 
ykuhe™k fkhýu 7 þtfkM…Ë {]íÞw ÚkÞk 
Au. yk [u…™k yíÞkh ‚wÄe{kt 164 fu‚ 
™kutÄkÞk Au. ŒksuŒh{kt s {wtƒE{kt …ý 
ykðk 184 ™ðk fu‚ ‚k{u ykÔÞk Au, su{kt 
…erzŒku™u ykuhe Úkðk™e ‚t¼kð™k Au. yk 
÷kufku™u Œkð™e ‚kÚku þheh …h VkuÕ÷eyku™e 
‚{MÞk™ku ‚k{™ku fhðku …ze hÌkku Au. yk 
fu‚ku ƒkË nðu þnuh{kt ykuhe™k þtfkM…Ë 
ËËeoyku™e ‚tÏÞk ðÄe™u 1,263 ÚkE „E 
Au. Œu{ktÚke 647 ËËeoyku 1 Úke 4 ð»ko™e 
ðÞ™k ƒk¤fku Au.

‘nq’™k «ðõŒk r¢rùÞ™ ®÷z{uÞhu 
fÌkwt fu ð»ko 2006 …Ae yk ð»kuo ykuhe™k 
‚kiÚke ðÄw rfM‚kyku™kutÄkÞk Au. yk 
yktfzk [kutfkð™khk yux÷k {kxu …ý Au 
fkhýfu Ëwr™Þk¼h{kt {kºk 10{ktÚke 
yuf rfM‚ku ™kutÄkÞ Au. ƒkfe™krfM‚kyku 
Œku ™kutÄkŒk …ý ™Úke. ykuhe ¾qƒ s 
‚t¢k{f ðkRh÷ ƒe{khe Au. ‚whrûkŒ 
y™u y‚hfkhf h‚e «kÃÞ nkuðk 
AŒkt yk ƒe{khe rðï MŒh …h ™k™kt 
ƒk¤fku™kt{]íÞw™wt yuf {n¥ð™wt fkhý Au. 
‘nq’ {wsƒ, su{™u [u… ÷køÞku nkuÞ Œuðe 
ÔÞÂõŒ™e WÄh‚ fu Aªf ‚kÚku ™ef¤Œkt 

xe…kt nðk{kt Vu÷kÞ íÞkhu Œu™k ‚t…fo{kt 
ƒeS ÔÞÂõŒ ykðu yux÷u Œu™u …ý [u… 
÷k„u Au.

yk hku„™kt «khtr¼f ÷ûkýku 
þYykŒ{kt Ëu¾kŒkt ™Úke. 10-12 rËð‚ 
…Ae s Ëu¾kÞ Au. òufu ykuhe™uhkufðk 
{kxu ƒu zkìÍ h‚e y™u xefk «kÃÞ Au. 
…htŒw ‘nq’yu sýkÔÞwt fu AuÕ÷k fux÷kf 
{rn™kyku{kt h‚efhý™k Ëh{kt ƒnw 
Íz…Úke ½xkzku òuðk {¤e hÌkku Au. 
ykr£fk ûkuºk{kt ykuhe™k rfM‚kykuýkt 
900 xfk ðÄkhku òuðk {¤e hÌkku Au 
Œku y{urhfk{kt …ý yíÞkh ‚wÄe{kt ð»ko 
2019{kt ÷„¼„ 1200 rfM‚kyku 
ykuhe™k ƒnkh ykÔÞk Au. „Þk ð»kuo 
y{urhfk{kt {kºk 372 rfM‚kyku s 
ƒnkh ykÔÞk nŒk. Þwhku…{kt yíÞkh 
‚wÄe{kt 90 nòhÚke ðÄw rfM‚k ykuhe™k 
™kutÄkE „Þk Au. ‘nq’™ku Ëkðku Au fu 
ykuhe™e h‚e ‚t…qýo heŒu ‚whrûkŒ Au y™u 
¾qƒ s y‚hfkhf Au. …htŒw ÷kufku{kt 
ykuhe™e h‚e yt„u ¼ú{ y™u ¾kuxe ðkŒku 
Vu÷kðkE hne Au su™k fkhýu ÷kufku h‚e 
÷uðkÚke Ëqh ¼k„u Au. Œu™k …rhýk{u ykuhe 
™ef¤ðk™wt «{ký ðÄe hÌkwt Au.

÷ûkýku :
 zkuõxh  [k{ze …h™kt [fk{kt òuE™u 

y™u ÷ûkýku Œ…k‚e™u Œ{™u fne þfuAu . 
{kuZk{kt [ktËkt…zu÷kt nkuÞ Œu …ý yk hku„™wt 
yuf ÷ûký Au. Œkð ykððku, þhËe Úkðe, 
„¤wt ƒu‚e sðwt yu …ý ÷ûký Au. ykuhe™e 
{urzf÷ ûkuºk{kt fkuE [ku¬‚ ‚khðkh ™Úke. 
…htŒw h‚e y™u RBÞq™«kìxe™™ku zkìÍ su™u 
RBÞq™kuø÷kuçÞwr÷™ yk…ðk{kt ykðu Au. 
Œkð {xkzðk zkìõxh yu‚exkr{™kuVu™ 
yÚkðk ykEçÞw«kìVu™™e ¼÷k{ý fhe 
þfu Au. Œ{khe hku„«rŒfkhf þÂõŒ 
ðÄkhðk {kxu ykhk{ fhðk™e ‚÷kn 
yk…e þfu Au. «ðkne …w»f¤ ÷uðk™e 
‚÷kn yk…e þfu Au. fV y™u ƒtÄ „¤wt 
‚kÁt fhðk Ìkwr{rzVkÞh™e ¼÷k{ý fhe 
þfu Au. rðxk{e™ yu™k ‚Ã÷e{uLx yk…e 
þfu Au. ykÞwðuoË™k {Œ {wsƒ, ykuhe fV 
y™u r…¥k Ëqr»kŒ Úkðk™k fkhýu ÚkE þfu Au. 
‚k{kLÞ heŒu Œu ð‚tŒ y™u …k™¾h ÉŒw{kt 
ÚkkÞ Au. þYykŒ{kt ËËeo™u þhËe, WÄh‚ 
y™u Œkð ÚkkÞ Au. ykt¾ ÷k÷ ƒ™u Au. Ÿ½ 
Ÿ½ ÷køÞk hk¾u Au. yÁr[ ÚkkÞ Au. Íkzk 
…ý ÚkE þfu Au. f…k¤Úke Vkuz÷e Úkðk™e 
þYykŒ ÚkkÞ Au.

h‚efhý AŒkt ‚{„ú Ëwr™Þk{kt ykuhe™k fu‚ku{kt ºký „ýku ðÄkhku?!
ykuhe yu ƒk¤fku{kt òuðk {¤Œku „t¼eh ðkÞh÷ [u… Au ¼khŒ{kt ykuhe {kxu h‚efhý fhðk{kt ykðu Au {wtƒE{kt yk ƒe{khe™k 
fu‚ku{kt y[k™f ðÄkhku òuðk {éÞku Au ykÚke yuõ‚…xo …u™÷™e h[™k fhðk{kt ykðe Au

„h{ …kýe 
y™u yLÞ 
«ðkne  
yk…ðwt òuEyu 
Œu{ ykÞwðuoË 
r™»ýkŒku ‚q[ðu 
Au. yktƒ÷e™kt 
ƒe y™u n¤Ëh 
rËð‚{kt ºký 
ðkh ÷uðk™wt  
…ý ‚q[ðkÞ Au 
n¤ðku ¾kuhkf 
y™u V¤ku™ku h‚ 
yk…ðk™wt …ý 
fnuðkÞ Au 
ËËeo™u ™h{  
…Úkkhe{kt y™u 
Úkkuzk ytÄkrhÞk 
Y{{kt hnuðk™wt 
fnuðkÞ Au

fkuhku™k Ëhr{Þk™ h‚e {qfðk™wt ƒtÄ fÞwO nkuðkÚke ðkÞh÷ 
[u… ykuhe™k fu‚{kt ®[Œks™f ðÄkhku ÚkÞk™e ‚t¼kð™k

yksfk÷
÷u¾f : Ëe…f s„Œk…

ykŠxrVrþÞ÷ fkuŠLkÞk yÚkðk íkku f]rºk{ 
fkuŠLkÞkLkk fkhýu nðu ÷kufkuLku ykt¾Lke 

hkuþLke {¤ðk ÷køke økR Au. yuBMkLkk íkçkeçkku 
îkhk «Úk{ ð¾ík Ëuþ{kt ykŠxrVrþÞ÷ fkuŠLkÞkLkku 
WÃkÞkuøk fhðkLke þYykík fhe Ëuðk{kt ykðe Au. 
ykŠxrVrþÞ÷ yux÷u fu rMkLÚkurxf fkuŠLkÞkÚke nsw 
MkwÄe 12 ÷kufkuLku hkuþLke ykÃke Ëuðk{kt MkV¤íkk {¤e 
Au. {urzf÷e heíku yk fkuŠLkÞkLku çkkÞkuyuÂLsrLkÞ®høk 
fkuŠLkÞk íkhefu fnuðk{kt ykðu Au. ykR zkuLkuþLkLke 
f{eLku ykŠxrVrþÞ÷ fkuŠLkÞk Ëwh fhe þfu Au. {ktøk 
yLku MkÃ÷kÞ ðå[u hnu÷k ytíkhLku Ãký ÍzÃkÚke Ëwh 

fhðk{kt íku {ËËYÃk Mkkrçkík ÚkR þfu Au. yuBMkLkk 
ykR MÃkurþÞkr÷Mx íkçkeçkkuLkw fnuðw Au fu MkkiÚke Mkkhe 
çkkçkík yu Au fu rMkLÚkurxf fkuŠLkÞkLkk rhsuõþLkLkku 
¾íkhku rçk÷fw÷ LkÚke. yux÷u fu ËËeoyku Ãkh íkuLke fkuR 
Lkfkhkí{f yMkh ÚkR hne LkÚke. yk MktçktÄ{kt yuBMkLkk 
íkçkeçkku fnu [u fu yk rMkLÚkurxf fku÷usLkÚke çkLku Au. 

suÚke íkuLku rMkLÚkuxf fkuŠLkÞk íkhefu fnuðk{kt ykðu 
Au. nk÷{kt íkuLkku WÃkÞkuøk {kºk yktíkrhf MÚk¤ Ãkh s 
fhðk{kt ykðu Au. ykLkku WÃkÞkuøk {kºk yktíkrhf Míkh 
¾hkçk ÚkÞk çkkË fhðk{kt ykðu Au. 12 ÷kufku{kt íkuLkku 
WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au. 12 ÷kufku{kt íkuLkku WÃkÞkuøk 

fhðk{kt ykÔÞk çkkË yk ËËeo 100 xfk MðMÚk Au. 
íku{Lku fkuR ykz yMkh Ãký ÚkR LkÚke. nk÷{kt Ãkrhýk{ 
Mkkhk {¤e hÌkk Au. íkçkeçkku fnu Au fu y{u ykLkk Ãkh 
AuÕ÷k çku ð»koÚke fk{ fhe hÌkk níkk íÞkhu nðu MkV¤íkk 
{¤e Au. nk÷{kt ÃkkA¤Lkk ÷uÞh{kt íkuLku MkV¤íkk {¤e 
hne LkÚke Ãkhtíkw íku{kt Ãký yÇÞkMkLke «r¢Þk [k÷e 
hne Au. nk÷{kt ykøk¤Lkk ÷uÞh{kt íkuLkku WÃkÞkuøk 
fhðk{kt ykðe hÌkku Au. íkçkeçkkuyu fÌkw Au fu Mk{økú 
ËwrLkÞk{kt rhMk[oLke «r¢Þk [k÷e hne Au. yuBMk{kt Ãký 
yÇÞkMkLke fk{økehe nkÚk Ähðk{kt ykðe Au. y{u 
yksu fne þfeyu Aeyu fu ykŠxrVrþÞ÷ fkuŠLkÞkLkku 

WÃkÞkuøk fhðkLkk {k{÷u yuBMku {kuxe MkV¤íkk nktMk÷ 
fhe Au. íkçkeçkku fnu Au fu xÙkLMk Ã÷kLx çkkË ËËeoykuLku 
ykLkku VkÞËku ÚkR hÌkku Au. 

rðsLk Ãký õ÷eÞh Au. íku{Lku òuðk{kt Ãký 
fkuR Mk{MÞk ÚkR hne LkÚke. íkçkeçkku fnu Au fu Mkkhk 
Ãkrhýk{ nðu rËLk «ríkrËLk {¤íkk hnuþu. Ëuþ{kt ykR 
zkuLkuþLkLkk {k{÷k yÃkuûkk fhíkk ykuAk òuðk {¤e 
hÌkk Au íÞkhu ykŠxrVþÞ÷ fkuŠLkÞk yk Mk{MÞkLku 
Ëwh fhe þfu Au. rMkLÚkurxf fkuŠLkÞk yuf Lkðe ykþk 
÷RLku ykðu Au. íkçkeçkku fnu Au fu ßÞkhu fkuR {]ík 
ÔÞÂõíkLkk fkuŠLkÞk fkuR yLÞ Srðík ÔÞÂõík{kt ÷økkðe 

Ëuðk{kt ykðu Au íÞkhu rhsuõþLkLkku ¾íkhku hnu Au. 
ykLkk {kxu ËËeoLku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe yuLxe rhsuõþLk 
{kxuLke Ëðk ÷uðe Ãkzu Au. Ãkhtíkw ykŠxVrþÞ÷ 
fkuŠLkÞk{kt rhsuõþLkLke íkfku Lkneðík Mk{kLk Au. 
suÚke íkuLkk Ãkrhýk{ Ãký Mkkhk {¤e hÌkk Au. yk 
MktçktÄ{kt yuBMkLkk fkuŠLkÞk MÃkurþÞkr÷Mx íkçkeçk fnu 
Au fu þYykíke Ãkrhýk{ Mkkhk {¤e hÌkk Au. òu fu 
nk÷{kt yk «fkhLke Mkkhðkh ¾wçk ¾[ko¤ íkhefu Au. 
íkuLkk Ãkh ðÄkhu fk{ fhðkLke sYh Au.  nk÷{kt {kºk 
yuBMk{kt ykLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðe hÌkku Au Ãkhtíkw 
Äe{u Äe{u íkuLkku WÃkÞkuøk ËuþLke ík{k{ {kuxe ykt¾Lke 

nkuÂMÃkx÷{kt fhðk{kt ykðLkkh Au. Mkk{kLÞ ËËeoLku 
Úkkuzkf ðÄkhu ÃkiMkk [wfðeLku hkník ÚkR þfþu. yk 
rËþk{kt rLk»ýktík íkçkeçkku ðÄw Mkkhk Ãkrhýk{ nktMk÷ 
fhðk {kxu ÷køku÷k Au. 

fkuŠLkÞkLke íkf÷eV Ähkðíkk ÷kufkuLku {kuxe hkník 
Úkþu. rËLk «ríkrËLk ðÄwLku ðÄw rMkLÚkurxf fkuŠLkÞk ytøkuLke 
rðøkík nðu çknkh ykðe hne Au. fux÷ef Lkçk¤kRLku 
Ëwh fhðkLkk «ÞkMk Ãký nk÷{kt fhðk{kt ykðe hÌkk 
Au. ykt¾Lkk rLk»ýktík íkçkeçkku yLku ði¿kkrLkfku Lkðe 
Lkðe þkuÄ{kt ÷køku÷k Au. {kºk ¼khík{kt s Lkne çkÕfu 
rðï{kt Ãký ykLke Ãknu÷ ÚkR Au.

yuBMkLkk íkçkeçkku îkhk Ëuþ{kt «Úk{ ð¾ík ykŠxrVrþÞ÷  
fkuŠLkÞkLkku WÃkÞkuøk fhðkLke þYykík fhe Au : ÷uçk{kt fkuŠLkÞk íkiÞkh

ŒksuŒh™k rËÕne{kt ™þk™k 
ykËe yuf Þwðfu Í½zk 

ƒkË …kuŒk™e {kŒk, ËkËe, ƒnu™ y™u 
r…Œk™e [kfw {khe níÞk fhe ™k¾e. 
Þwðf fux÷kf rËð‚ku …nu÷k s 
™þk {wÂõŒ y™u …w™ðko‚ fuLÿ{ktÚke  
…hŒ VÞkuo nŒku. „wY„úk{™e yuf 
ft…™e{kt Œu fk{ fhŒku nŒku …htŒw 
yuf {rn™k …nu÷k s Œuýu ™kufhe 
Akuze ËeÄe nŒe. ðkMŒð{kt ™þk™k 
ykËe Þwðfku™e ‚kiÚke {kuxe ‚{MÞk 
Œu{™wt {k™r‚f ‚tŒw÷™ ƒ„ze sðwt 
Au. ™þku ßÞkt {k™r‚f heŒu …t„w 
ƒ™kðe Ëu Au íÞkt …krhðkrhf f÷un™wt 
fkhý …ý ƒ™u Au. su{ su{ ™þk™e 
÷Œ™k rþfkh Þwðfku™e ‚tÏÞk ðÄŒe 
sR hne Au Œu{-Œu{ ™þk {wÂõŒ 
fuLÿku™e ‚tÏÞk …ý ðÄŒe sR hne 
Au. ‚ðk÷ Au fu rƒ÷kze™k xku…™e 
su{ W„e hnu÷k ™þk {wÂõŒ fuLÿ 
þwt ðkMŒð{kt ™þk™e ÷Œ Akuzkððk 
{kxu «{krýf «Þk‚ku fhe hÌkkt 
Au? rËÕne{kt yk¾k …rhðkh™u 
{kuŒ™u ½kx WŒkh™kh Þwðf ™þk 
{wÂõŒ y™u …w™ðko‚ fuLÿ{kt fux÷kuf 
‚{Þ …‚kh fhe …hŒ VÞkuonŒku. 
M…ü Au fu ™þk {wÂõŒ fuLÿ Œu™u 
{k™r‚f heŒu MðMÚk y™u yux÷ku 
{sƒqŒ ƒ™kðe ™ þfâw fu ykx÷wt 
yÄ{ f]íÞ yk[he ™ þfâk nkuŒ. 
ðkMŒð{kt yk ‚{Þ{kt ™þk {wÂõŒ 
fuLÿku …ý ÔÞkð‚krÞfŒk™k þftò{kt 
Au. {kuxk¼k„u ™þk {wÂõŒ fuLÿku™k 
‚t[k÷fku y™u f{o[kheyku™e ytŒh 
‚{ks‚uðk™ku ¼kð Ëu¾kŒku ™Úke. 
ßÞkhu ™þk {wÂõŒ fuLÿ ¾ku÷e òÞ Au 

Œku sýkððk{kt ykðu Au fu yk fuLÿ 
‚k{krsf ¼kð™k ‚kÚku ¾ku÷ðk{kt 
ykðe hÌkkt Au …htŒw Äe{u-Äe{u yk 
fuLÿkuÚke ‚k{krsf ¼kð™k ‚kÚku 
‚k{krsf ¼kð™k Ëqh ÚkŒk ÚkŒe sR 
òÞ Au. Œu™wt MÚkk™ ÔÞÂõŒ„Œ MðkÚko 
÷R ÷u Au. yk fkhýu y™uf søÞkyu 
™þk {wÂõŒ fuLÿku ÞkŒ™k fuLÿku ƒ™e 
„Þk Au. ŒksuŒh{kt yuðe y™uf 
½x™kyku «fkþ{kt ykðe nŒe su{kt 
™þk {wÂõŒ fuLÿku™e ytËh y™irŒf 
ÔÞðnkh fhðk{kt ykðe hÌkku nŒku. 
fux÷kf ‚{Þ …nu÷k ËnuhkËq™™k 
yuf ™þk {wÂõŒ fuLÿ{kt yuf s 
Y{{kt 35 ÷kufku™u hk¾ðk™e ½x™k 
«fkþ{kt ykðe nŒe. ËunhkËq™{kt 
yuf ðfe÷u ykhxeykR ytŒ„oŒ 
{krnŒe {k„e Œku ¾w÷k‚ku ÚkÞku nŒku 
fu y™uf {kuxk fuLÿku™e ™k Œku ™kutÄýe 
ÚkR Au y™u ™k Œku yLÞ ‚wrðÄkyku 
suðe fu Œk÷e{ …k{u÷ MxkV, 
‚e‚exeðe fu{uhk, Ëir™f hrsMxh 
y™u VrhÞkË ƒwf ð„uhu Au. 

Ëuþ™k y™uf rðMŒkhku{kt 
{kuxk¼k„u ™þk {wÂõŒ y™u  
…w™ðko‚ fuLÿku y™uf «fkh™e 
yr™Þr{ŒŒkyku™k rþfkh Au. 
WÕ÷u¾™eÞ Au fu ‚k{krsf LÞkÞ y™u 
yrÄfkrhŒk {tºkk÷Þ ytŒ„oŒ [k÷Œk 
™þk {wõŒ ¼khŒ yr¼Þk™{kt y™uf 
Þkus™kyku y{÷e ƒ™kððk{kt ykðe 
hne Au. {tºkk÷Þ™k yuf ‚ðuoûký 
y™w‚kh Ëuþ{kt 60 r{r÷Þ™Úke 
ðÄkhu ™þe÷e Ëðkyku™ku W…Þku„ 
fh™khk ÷kufku Au su{kt {kuxe ‚tÏÞk{kt 
10Úke 17 ð»keoÞ Þwðkyku Au.

Ëkðkyku™e nfefŒ ftRf 
ykuh s òuðk {¤e hne Au
ðkMŒð{kt yk…ýu ‚{sðwt …zþu fu ™þk {wÂõŒ 

fuLÿku™e ÔÞðMÚkk{kt shk ‚h¾e …ý ƒuËhfkhe yk 
‚tË¼o{kt ‚hfkhe ™erŒyku™u ÞkuøÞ heŒu y{÷e 

ƒ™kððk{kt Œku yðhkuÄ ƒ™þu s, ™þk™e ÷Œ™k 
rþfkh Þwðk™ku™k ¼rð»Þ ‚k{u …ý «§kÚko ÷„kðþu

fkuhkuLkk fk¤Lku ºký ð»ko : fhkuzkuLku yMkh, 60 ÷k¾Úke ðÄw {kuík

ËwrLkÞkLkk Ëuþku nk÷{kt  fkuhkuLkkLkk  
økk¤k{ktÚke ÃkMkkh ÚkR hÌkk 

Au.fkuhkuLkk {nk{kheLke þ\ykík ÚkÞk çkkË 
ykLku nðu økwYðkhLkk rËðMku ºký ð»koLkku 
økk¤ku Ãkqýo ÚkÞku Au. fkuhkuLkkLke {w~fu÷e{ktÚke 
ËwrLkÞkLkk Ëuþku çknkh ykðe økÞk Au. 
fux÷kf  Ëuþku nsw ÃkhuþkLk Au. su{k [eLk 
Mkk{u÷ Au.  AuÕ÷k ºký ð»koÚke fkuhkuLkkyu 
Mk{økú rðïLkk ËuþkuLku ÃkkuíkkLkk Mkftò{kt 
÷R ÷eÄk níkk. 67 fhkuzÚke ðÄkhu 
fuMkku rðï{kt LkkUÄkÞk Au. MkkÚku MkkÚku 70  
÷k¾Úke ðÄkhu ÷kufkuLkk {kuík Ãký ÚkR [wõÞk 
Au. Mk{økú Ëuþ{kt fkuhkuLkkLkk fkhýu íkçkeçke 
MkuðkLke su ÔÞðMÚkk níke íku ¾wÕ÷e Ãkze økR  
níke. nðu ËwrLkÞkLkk Ëuþku fkuhkuLkk{ktÚke 
çknkh rLkf¤e hÌkk Au. ykhkuøÞLke MkuðkLku 
ðÄkhu {sçkwík fhðkLke sYh Au. ¼khík 
suðk rðþk¤ Ëuþ{kt {sçkwík hksfeÞ 
RåAkþÂõík MkkÚku s íkçkeçke MkuðkLku MkwÄkhe 
þfkÞ Au. fkuhkuLkk fk¤ çkkË ykhkuøÞ Mkuðk 
¾wçk ðÄkhu fk{ fhðkLke sYh W¼e ÚkR 
Au. fkuhkuLkk{kt {kuxe MktÏÞk{kt ÷kufkuLkk {kuík 
¼khík{kt ÚkÞk níkk. ¼khík{kt ykhkuøÞLke 
MkwrðÄk nsw Ãký yÃkuûkk fhíkk ¾wçk Lkçk¤e 
hnu÷e Au. íku{kt ¾wçk æÞkLk ykÃkðkLke sYh 
Au. òýfkh rLk»ýktíkku fnu Au fu òu hksfeÞ 

RåAkþÂõík nkuÞ íkku Ëhuf LkkøkrhfLku Mkkhe 
ykhkuøÞLke MkwrðÄk ykÃke þfkÞ Au. Ëhuf 
LkkøkrhfLku Mkkhk ykhkuøÞ {kxu {VÚk 
rLkÞr{ík {urzf÷ [ufyÃk yLku Mkw÷¼ 
WÃk[kh  {kxu fkLkwLke yrÄfkh ykÃke 
þfkÞ Au. ¼khík{kt «rík ÔÞÂõík íkçkeçkkuLke 
MktÏÞk ¾wçk ykuAe nkuðkLkk fkhýu íkçkeçkku 
Ëhuf ËËeoLku Mkhuhkþ çku r{rLkx ykÃke þfu 
Au. ßÞkhu y{urhfk, MðezLk, Lkkuðuo suðk 
Ëuþku{kt ykÄwrLkf íkÃkkMk MkkÄLk çkkË Ãký 
Mkhuhkþ 20 r{rLkx «rík ËËeoLku ykÃkðk{kt 
ykðu Au. yk «fkhLkk ytíkhLku òuRLku fne 

þfkÞ Au fu ¼khík{kt ykhkuøÞMkuðkLku MðMÚk 
çkLkkððk {kxu {sçkwík RåAkþÂõíkLke 
sYh Ëu¾kR hne Au. y{khu Ëuþ{kt òu 
yuf s rsÕ÷k{kt MkUfzku çkk¤fku WÃk[kh 
fhe þfkÞ íkuðk hkuøkLkk fkhýu {]íÞw Ãkk{u 
Au. srx÷ hkuøkÚke økúMík 99 xfkÚke ðÄkhu 
hkuøke {kuxk yLku rLk»ýktík íkçkeçk MkwÄe 
ÃknkU[e þfíkk LkÚke., Mkk{kLÞ Mkhfkhe 
nkuÂMÃkx÷{kt ÷ktçke ÷kRLkLkk fkhýu hkuøkeLku 
÷RLku Ãkqýo {krníke {u¤ÔÞk ðøkh s íkçkeçk 
Ëðk ÷¾eLku ykøkk{e ËËeoLku çkku÷kðe ÷u Au. 
÷kufkuLku íku{Lkk ½hLke çknkh Mkk{kLÞ heíku 

«kÚkr{f heíku ykhkuøÞ fuLÿLke MkwrðÄk {¤e 
hne LkÚke. òu yk «fkhLke ÂMÚkíke nkuÞ íkku 
fne þfkÞ Au fu hkuøkeÚke Ãknu÷k íkçkeçke 
ÔÞðMÚkkLkk ykhkuøÞLku MkwÄkhe ÷uðkLke sYh 
Au. ykhkuøÞ MkuðkLke yk Lkkswf ÂMÚkíkeLkw 
{wÏÞ fkhý Ëuþ{kt ykhkuøÞ Mkuðk {kxu 
fhðk{kt ykðíke ykuAe çksux Vk¤ðýe 
Ãký Au. ykLku íkçk¬kðkh heíku [kh økýe 
fhðkLke íkkfeËLke sYh Ëu¾kR hne Au. 
y{khk çktÄkhý{kt Ëhuf ÔÞÂõíkLku MðMÚk 
SðLkLkk yrÄfkh íkku ykÃkðk{kt ykÔÞk 
Au Ãkhtíkw yk yrÄfkh yu ð¾íku MkkÚkof Úkþu 

ßÞkhu Mkhfkh Ëhuf ÔÞÂõíkLku Mkwøk{, Mkw÷¼ 
yLku Mkh¤ heíku Ãkqýo ykhkuøÞ Mkuðk WÃk÷çÄ 
fhkðu. òu fkuR ÔÞÂõíkLku yk MkwrðÄk {¤íke 
LkÚke íkku íku nkuÂMÃkx÷ yÚkðk íkku MkhfkhLke 
Mkk{u fuMk fheLku íku{Lku Ëkur»kík ònuh fhe 
þfu íkuðe ÔÞðMÚkk nkuðe òuRyu. ykhkuøÞLkk 
yrÄfkhLku fkuR Ãký {w¤¼wík yrÄfkhÚke 
ykuAk {níðÃkqýo økýe þfkÞ íku{ LkÚke. 
òu fkuR Ëuþ{kt ÞkuøÞ íkçkeçke Mkkhðkh 
ðøkh ÷kufku íkzVe hÌkk Au íkku íÞktLke 
MkhfkhLku ÃkkuíkkLku õÕÞkýfkhe Mkhfkh 
íkhefu økýkððkLkku fkuR yrÄfkh LkÚke. 
ykhkuøÞ MkuðkLkk MkwÄkhk {kxu MkhfkhLku 
[kh Míkh Ãkh fk{ fhðkLke sYh Au. 
Ãknu÷k [hýLkk ¼køkYÃku ÞkuøÞ Ãkku»kýLke 
MkwrðÄk ík{k{Lku {¤u íku sYhe Au. ¾kMk 
fheLku çkk¤fku yLku Mkøk¼koðMÚkk{kt hnu÷e 
{kíkkLku Ãkku»kýLke ÔÞðMÚkk Úkðe òuRyu. 
çkeò íkçk¬k{kt hkuøkLkk hûký {kxu Mk½™ 
MðåAíkk yr¼ÞkLk  suLkk ¼køkYÃku nk÷{kt 
[k÷e hnu÷k yr¼ÞkLkLku yLkuf økýk Míkh 
Ãkh ðÄkhu íkeðú fhðkLke sYh Au. ºkeò 
íkçk¬kLkk ¼køkYÃku hkuøkLke þYykík{kt 
yku¤¾ fheLku íkuLke Mkkhðkh  fhðkLke sYh 
nkuÞ Au. rLkÞr{ík YxeLk íkÃkkMk fhðk{kt 
ykðu íku sYhe Au. 

fkuhkuLkk : rðïLkk Ëuþ çknkh ykÔÞk
Ëuþku fkuhkuLkk{ktÚke çknkh rLkf¤e hÌkk Au ykhkuøÞLke MkuðkLku ðÄkhu {sçkwík fhðkLke sYh Au ¼khík suðk rðþk¤ Ëuþ{kt {sçkwík hksfeÞ 
RåAkþÂõík MkkÚku s íkçkeçke MkuðkLku MkwÄkhe þfkÞ Au fkuhkuLkk fk¤ çkkË ykhkuøÞ Mkuðk ¾wçk ðÄkhu fk{ fhðkLke sYh W¼e ÚkR Au

¼khík{kt 
íkçkeçkkuLke 
MktÏÞk ¾wçk 
ykuAe 
nkuðkLkk 
fkhýu yuf 
íkçkeçk ËËeoLku 
Mkhuhkþ çku 
r{rLkx s 
ykÃke Au : 
®[íkksLkf 
çkkçkík 
MkÃkkxeyu

ykuhe yuf ðkÞh÷ [u…
Œƒeƒku™k {Œu ykuhe yuf ðkÞh÷ [u… Au. yk hku„ ðkÞh‚Úke ÚkkÞ Au y™u [u…
„úMŒ ƒk¤fÚke yLÞ ƒk¤fku{kt Íz…Úke Vu÷kÞ Au. Œu™kÚke [u… ÷køÞk ƒkË 7 
Úke 14 rËð‚{kt ÷ûkýku Ëu¾kðk ÷k„u Au. ™k™k ƒk¤fku s ™nª hku„ «rŒfkhf 
þÂõŒ ykuAe nkuÞ Œuðe …wg ðÞ™e ÔÞÂõŒ™u …ý ykuhe ÚkkÞ Au. xeƒe fu 
yu÷So™e ‚{MÞk ÄhkðŒk ËËeoyu ¾k‚ ŒfuËkhe hk¾ðe òuRyu. Œkð ykðŒku 
nkuÞ fu ykuhe™k ÷ûký sýkÞ Œuðk ƒk¤fku™u Mfq÷ fu yLÞ ƒk¤f ‚kÚku h{ðk 
{kuf÷ðk òuRyu ™nª
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સંષિષીપત સમાચાર
ઉધનાના ભષીડભંજન મહાદેવ 
મંક્દરમાં ઘષીનાં કમળ ચડાવાયા

સુરતના ઢાબામાં બેકાબૂ 
બોલેરો ક્પક-અપ ઘૂસષી

સુસાઈડ નોટ લખષી સુરતના 
વેપારષીનો આપઘાત

સુરત ઃ સુરતના ઉધના વિસતારમાં આિેલા ઐવતહાવસક ભીડભંજન 
મહાદેિ મવંદરમાં માગશર અવગયારસની ઉજિણી કરિામાં આિી હતી. 
મવંદરમાં વશિભકતતો માટે ખાસ કેદારનાથના દશ્શન કરાિિામાં આવયા ંહતાં. 
સાથે જ ભગિાન ભતોળાનાથન ેઘીના કમળ પણ ચડાિિામાં આવયાં હતાં.બીજી 
તરફ અમરેલી વજલલાના મતોટી કુંકાિાિ તાલુકાના ખજૂરી પીપળીયા ગામનતો 
સનહેવમલન સમારતોહ યતોજાયતો હતતો.દર િર્ષે થતાં માગશર માસમાં ધીનાં કમળ 
ભીડ ભંજન મહદિેન ેચડાિિામાં આિ ેછે. સતોમિારન ેઅવગયારસનાં વદિસે 
ભકતતોએ “શ્ી કેદારનાથના દશ્શન ઉધના ગામમાં વશિભકતતોને કરાિિામાં 
આવયા હતાં. જેથી ભાવિકતોએ ધનયતાની અનુભતી કરી હતી.મવંદરના 
પૂજારીએ જણાવયુ ંહતું કે, આ મવંદર સિયંભૂ છે. ભગિાન ભતોળાનાથનું આ 
અવતપ્ાચીન મવંદર છે. અવહં દરેક િાર તહિેારની અનતોખી રીતે ઉજિણી 
કરિામાં આિતી હતોય છે. તેમાં પણ ખાસ થીમ રાખિામાં આિતી હતોય છે. 
ઘીના કમળ ભગિાનને ખૂબ વપ્ય હતોિાથી દરિર્ષે ઘીના કમળ ચડાિિામાં 
આિ ેછે.

સુરત ઃ સુરતના સારતોલી વિસતારમાં આશ્ચય્શજનક ઘટના સામે આિી છે. 
સીસીટીિી કેમેરા જોઈને ભલભલાનાં હૃદય હચમચી જાય એ પ્કારનાં દૃશયતો 
સામે આવયાં છ.ે ઢાબામાં બેઠેલા લતોકતો રીતસરના ઢાબાની બહાર દતોડતા 
દેખાયા હતા. ઘટના છે અકસમાતની જેમાં એક બતોલેરતો વપક-અપ બેકાબૂ 
બનતાં ‘બાપાનતો બગીચતો’ નામના ઢાબામાં ઘૂસી ગઈ હતી. ઢાબામાં જમિા 
બેઠેલા એક યુિકને સીધતો જ કચડી નાખયતો હતતો, જેને લઈને ગંભીર ઈજાઓ 
પહોંચી હતી.સારતોલી વિસતારમાં રતોડ પાસે આિલેા ‘બાપાનતો બગીચતો’ નામના 
ઢાબામાં ગ્ાહકતો બઠેા હતા. ઢાબાના નજીકથી પસાર થતી બતોલેરતો વપક-અપના 
ચાલકે સટીયરરંગ પરથી કાબૂ ગુમાિતા ંજોિા જેિી થઈ હતી. ડ્ાઇિરે કાબૂ 
ગુમાિતાં સીધે સીધી વપક-એપ ઢાબામાં પ્િશેી ગઈ હતી. ઢાબામાં પ્િશેતાં જ 
અંદરના ગ્ાહકતો બહાર દતોડ્ા હતા. સારતોલી વિસતારના ઢાબામાં ફુલ સપીડમાં 
વપક-અપ બતોલેરતો પ્િેશી હતી. જમિા બેઠેલા એક યિુકન ેકચડી નાખયતો હતતો. 
સીસીટીિી કેમેરામાં સપષટ દેખાય છે કે બતોલેરતો સીધા રતોડ પરથી ઢાબાની 
અંદર જ આિી જાય છે અને અંદર જે ખાટલા મૂકિામાં આવયા હતા તેમના 
ઉપર કેટલા ગ્ાહકતો સૂઈને મતોબાઈલમાં જોતા હતા. તતો એક ગ્ાહક ખુરસી 
પર પણ બઠેેલતો હતતો. વપક-અપ ગાડીએ ખુરસી પર બેઠેલા યિુકન ેજબરદસત 
ટક્કર મારી ઉડાડી દીધતો હતતો તેમજ બાજ ુઉપર જ ેચા બનાિી રહ્તો હતતો તે પણ 
પતોતાના જીિ બચાિીન ેબહાર ભાગતતો દખેાય છે.

સુરત ઃ મુંબઈના િેપારીએ રૂ.25 લાખનું પેમેનટ કરિાને બદલે 
એલફેલ િાતતો કરતા ઉધનાના પલાસટીક િેપારીએ પતોતાના ગતોડાઉનમાં 
ગળેફાંસતો ખાઈ આતમહતયા કરી લીધતો હતી. તેની પાસેથી મળેલી 
થેલીમાથંી એક બુકમાં એક લીટીની સુસાઈડ નતોટમાં િેપારીએ મુંબઈના 
િેપારીને લીધે આતમહતયા કરી રહ્તો છું તેિતો ઉલલેખ કયયો હતતો. જેથી 
ઉધના પતોલીસે સાપરાધ મનુષય િધનતો ગુનતો દાખલ કરી તપાસ શરૂ કરી 
છે.મૂળ જૂનાગઢના કેશતોદના િતની અને સુરતમાં ભેસતાન ગાડ્ડનની 
સામે આશારામનગરમાં રહેતા વહરેનભાઇ ગતોપાલભાઇ પાઘડાળના 
અપરવણત ભાઈ ઉદય ( ઉ.િ.32 ) સાથે ઉધનામાં શ્ીજી પલાસટીકના 
નામે પલાસટીકના સામાનનતો હતોલસેલ િપેાર કર ેછે. સામાન મુકિા તેમણે 
ઉધના રતોડ નં.8 જીિરાજ ચાની ગલીમાં ખાતા નં.116 માં ગતોડાઉન પણ 
ભાડે રાખયું છે. વહરેનભાઈ ગત 16 મીના રતોજ અમદાિાદ ખાતે પ્મુખ 
સિામી મહારાજ શતાબદી મહતોતસિના સેિાકાય્શમાં હાજર હતા. તયારે 
સિારે પતની પારુલે ફતોન કરી જાણ કરી હતી કે તેમનતો ભાઈ ઉદય િહેલી 
સિારથી ગતોડાઉન ઉપર ગયતો છે અને ફતોન ઉપાડતતો નથી. વહરેનભાઈએ 
પણ અિારનિાર ફતોન કયા્શ હતા પણ ઉદય ફતોન ઉપાડતતો ન હતોય વમત્ર 
વમતુલને ગતોડાઉન ઉપર મતોકલયતો હતતો. વમતુલે તયા ંજઈ જોયું તતો શટર 
અંદરથી બંધ હતંુ. આથી આજબુાજનુા લતોકતોન ેસાથે રાખી શટર ઉંચ ુકરી 
જોયું તતો ઉદય છતના હુક સાથે દતોરી બાંધી ગળેફાંસતો ખાધેલી હાલતમાં 
નજરે પડ્તો હતતો. આ અંગે પતોલીસને જાણ કરતા ઉધના પતોલીસ દતોડી 
ગઈ હતી અને ઉદયના મૃતદેહને પતોસટમતોટ્ડમ માટે ખસેડી કાય્શિાહી 
હાથ ધરી હતી. સુરત દતોડી આિેલા વહરેનભાઈએ ઉદયની અંવતમવિવધ 
પતાિી પતોલીસનતો સંપક્ક કરતા પતોલીસે ગતોડાઉનમાં ઉદયની લાશ પાસે 
એક થેલીમાંથી નાની બીલબુકના લીટીિાળા પાનામાં લાલ બતોલપેનથી 
ગુજરાતીમાં લખેલી એક સુસાઈડ નતોટ મળી હતોિાનું જણાવયુ ંહતું. તેમાં 
લખયુ ંહતંુ કે આ ગૌતમ મંુબઈમાં 25 લાખ જિેી રકમ ન આપતા હંુ ફસાઈ 
ગયતો છંુ, એટલે આ કરું છંુ. વલ.ઉદય.

 »સ્લોગન બુમરેગ સાબબત થયલો »CCTVના આધારે ગુનાનલો ભેદ ઉકે્ાયલો

સાપુતારામાં ‘ટેબલ પતોઇનટ’ અને 
‘સનરાઈઝ પતોઇનટ’ પર કતોનક્ીટનું જંગલ

કાપતોદ્ામાં વસકયતોરીટી ગાડ્ડની હતયા 
કરનાર રીઢતો આરતોપી ઝડપાયતો

 » વાગરાના ધારાસભય અરુણબસંહ રણાએ  » 50 વર્ષથી નવસારીમાં ગરમ કપડાનું વેચાણ કરવા આવતું  » વર્ષ પૂણ્ષતાના આરે છતાં બવ્ંબ

 » ચાર મબહના પહે્ા કપરાડા RTO ચેકપલોસ્ટ પાસે

 » કામરેજ ્ટલો્નાકા પર સથાબનકલો પાસેથી 

્ટલો્્ટેક્ષ વસુ્વામાં આવતા ભારે હલોબાળલો

પાણષીનષી ટાંકષી, સમપ, પાણષીનષી 
લાઇન અને મંક્દરના હોલનું લોકાપ્પણ 

ક્તબેટન માકકેટ ઠંડષી ન હોવાથષી 
ઠંડુ, વેપારષીઓનષી ક્ચંતા વધષી

સુરત ક્િષિણ સક્મક્તનષી િાળાઓમાં ક્વદ્ાથષીથીઓને 
યુક્નફોમ્પ-બુટ-મોજા આપવામાં ક્વલંબ

વલસાડ પોલષીસે ચાર 
ગૌતસકરોને ઝડપષી પાડ્ા

 ા ડાંગ ા
મળતી માહિતી મુજબ હિરિમથક 

સાપુતાિા ખાતે પ્રવાસન હવભાિ દ્ાિા 
ટેબલ પોઇનટ અને સનિાઈઝ પોઇનટ 
ઉપિ હવકાસના નામે કોનક્ીટનું જંિલ 
ઉભુ કિી માત્ર કિોડો રૂહપયાની ગ્ાનટ 
વાપિી તમામ પોઇનટ બંજિ િાલતમાં 
આવી િયા છે. સનિાઈઝ પોઇનટ પિ 
કિોડો રૂહપયાના આંધણ છતાં પ્રવાસીઓ 
વિેલી સવાિ ેસનિાઈઝ જોવા જતા સ્ટ્ીટ 
લાઈટના અભાવે ભાિે મુશકકેલી વેઠવાની 
નોબત ઉભી થઈ છે. બીજી તિફ િવન્નિ 
હિલ પિ પણ તાજેતિમાં જ અંદાજે 20 
કિોડના માતબિ ખર્ચે હવકાસ બતાવયો 
છે પિંતુ તયા ં પણ સનસેટ બાદ સ્ટ્ીટ 
લાઈટના અભાવે ઘોિ અંધકાિ વયાપી 

જાય છે.સદીના મિાનાયક અહમતાભ 
બચ્ચન દ્ાિા “કબ તક બૈઠે િિોિ ેહસમનેટ 
કકે જંિલો મેં, કુછ હદન તો િજુાિો ડાંિ કકે 
જંિલો મેં”નું સૂત્ર દેશ દુહનયામાં િુંજતું 
કયુું છે. તયાિે િવે હિરિમથક સાપુતાિા 
ખાતે પ્રવાસન હવભાિ દ્ાિા હસમેનટ 
ક્રોંક્ીટના જંિલો ઉભા થતાં પયા્નવિણ 
નષટ થવા સાથે તેમનો સ્લોિન બુમિેિ 
સાહબત થઈ િહ્ો છે. િાલ સાપુતાિાનું 
િાટ્ટ િણાતું હિલ નં. 1 સનસેટ ઉપિ 
પણ હવકાસના ઓઠા િેઠળ ક્રોંક્ીટનુ ં 
બાંધકામ કિાઈ િહુ્ં છે. જયાંથી ડૂબતા 
સૂય ્નનાિાયણનુ ં નયનિમય નજાિો 
હનિાળવા પ્રવાસીઓને બેઠક વયવસ્થા કકે 
િરિયાળી માટે વૃક્ાિોપણ કિવાન ેબદલે 
તયાં પાક્ી દકુાનો બનાવાઈ િિી છે. જથેી 

સનસેટનો નજાિો અવિોધવા સાથે ડાંિ 
હજલલાની લીલીછમ વનિાઈનો નજાિો 
પણ ઢંકાઈ જતા પ્રવાસીઓને નજાિાથી 
વંહર્ત િિેવંુ પડશે.

સાપુતાિામાં આવતા પ્રવાસીઓને 
ભૌહતક સુહવધાઓમાં વધાિો થાય તે 
માટે નક્િ કામિીિી કિવામાં આવે તે 
લેખે જાય પિંતુ છેલલા કકેટલાક સમયથી 
ર્ીફ ઓરફસિની જગયા ખાલી છે. જે 
કાિણોસિ કિોડો રૂહપયાના ખર્ચે હનમા્નણ 
થઈ િિેલા હવકાસ કામો પિ કોઈ દખેિખે 
ન િખાતી િોવાથી પ્રવાસન હવભાિ 
િાંધીનિિ કરે્િીએ બેસી સેટેલાઈટ 
ઇમેજથી સાપુતાિાનું હવકાસ કાય્ન િાથ 
ધિતા અસ્સલ હવકાસ થવાના બદલે 
હવનાશ નોતિાઈ િહ્ો છે. 

ા સુરત ા
સુરતના કાપતોદ્ા વિસતારમાં આિેલા 

નિા બંધાતા વરિજ નીચે એક વસકયુરરટી 
ગાડ્ડની લાશ મળી આિી હતી. મૃતદેહ 
જોતા હતયા થઈ હતોિાની શંકા હતી.જેથી 
પતોલીસે આ મામલે લંૂટ વિથ મડ્ડરનતો ગુનતો 
નતોધી તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં હતયા 
કરનાર આરતોપીને સુરત ક્ાઇમ રિાનચ 
પતોલીસે ઝડપી પાડ્તો છે.

સુરતમાં કાપતોદ્ા વિસતારમાં વસકયરુરટી 
ગાડ્ડની હતયા કરીન ેપલુ નીચ ેતેનતો મૃતદહે 
ફેંકી દિેામાં આવયતો હતતો. જમેાં લાશ મળયા 
બાદ પીએમ રરપતોટ્ડમાં ખુલાસતો થયતો કે, 
ગાડ્ડની હતયા કરિામાં આિી છે. મૃતકની 
હતયા થઈ છે. સુરતના કાપતોદ્ા વિસતારમાં 

નિા બંધાતા વરિજ પાસે એક વદિસ પહેલા 
એક યુિકની લાશ મળી આિી હતી 
.પતોલીસે તપાસ કરતા યુિક સીકયુંરીટી 
ગાડ્ડ તરીક નતોકરી કરતતો હતોિાનું જાણિા 
મળયું હતું. જેની તપાસ કરતા કાપતોદ્ા 
પતોલીસે ગઢપરુ રતોડ પાસેથી મુખય આરતોપી 
સંતતોર્ ઉફફે તલતો ઉફફે તલિારને ઝડપી 
પાડ્તો છે.

મરનાર વસકયુરરટી ગાડ્ડનું હતયા થયુ ં
હતોિાનુ ં કારણ સામે આિતા પતોલીસે 
હતયારની વદશામાં તપાસ શરૂ કરી હતી. 
પતોલીસે કાપતોદ્ા વિસતારમાં સીસીટીિી 
ફૂટેજ તપાસિાની હાથ ધરી હતી. જેમાં 
કાપતોદ્ા પતોલીસે લુંટ વિથ મડ્ડરનતો ગુનતો 
નતોધી િધુ તપાસ શરૂ કરી હતી. આરતોપી 

સંતતોર્ ઉફફે તલલતો ઉફફે તલિાર અનેક 
ગુનામાં સંડતોિાયેલતો હતોિાનુ ં જાણિા 
મળયું છે. લૂંટફાટની ઘટનાઓમાં પણ તે 
સંડતોિાયતો હતતો.

ઘટનાને પગલે સુરત ક્ાઇમ રિાનચ 
પતોલીસ પણ આ તાપસમા જોતરાઈ હતી.
ક્ાઇમ રિાનચ પતોલીસને બાતમી આધારે 
અગાઉ એક આરતોપી વદપક ઉફફે બાિરી 
પાંડેસરાના ગધા નગર વિસતારમાંથી 
ઝડપી પાડ્તો છે.પતોલીસે બાતમીના 
આધારે આરતોપી વદપક ઉફફે બાિરીની 
ધરપકડ કરી હતી. કાપતોદ્ા પતોલીસે આજે 
મુખય સૂત્રધાર આરતોપીને ઝડપી પાડ્તો 
છે. લતોટ વિથ        મડ્ડરમાં ક્ાઈમ રિાનચ અને 
કાપતોદ્ા પતોલીસ સવક્ય થઈ હતી.

ા સુરત ા
સુરત વજલલાના કામરેજ ખાતે આિેલ 

ટતોલનાકે સથાવનક િાહનચાલકતો પાસેથી પણ 
ટતોલટેક્ષ લેિામાં આિતા ફરી એક િખત 
હતોબાળતો થયતો હતતો. લતોકતોએ હલલાબતોલ કરતા 
પતોલીસ તંત્ર પણ દતોડતું થયુ હતું અને સથળ 
પર પહોંચી મામલતો થાળે પાડિાનતો પ્યાસ 
શરૂ કયયો છે. તતો બીજી તરફ રતોરે્ ભરાયેલા 
સથાવનકતોએ NHAIની ઓરફસને તાળાબંધી 
કરી હતી.

સુરતના ભારટયા ટતોલનાકા પર થયેલ 
વિિાદ બાદ હિે કામરેજ ટતોલનાકા પર 
આજરતોજ હતોબાળતો થયતો હતતો. સુરત પાવસિંગ 
અને બારડતોલી પાવસિંગની ગાડીઓ પાસે 
પણ ટતોલ િસુલિામાં આિે છે. જેને લઈ 

સથાવનકતો દ્ારા અનેકતો િખત રજૂઆત કરિા 
છતાં કતોઈ વનરાકરણ નહીં આિતા આજરતોજ 
મતોટી સંખયામાં લતોકતો ભેગા થયા હતા અને 
ટતોલનાકા ખાતે હલલાબતોલ કયુિં હતંુ. એક તરફ 
હાઇિે પર મસમતોટા ખાડાઓ તતો બીજી તરફ 
સથાવનકતો પાસે ટતોલ લેિા મામલે અવધકારીઓ 
એકબીજાને ખતો આપતા લતોકતો રતોર્ે ભરાયા 
હતા. અને એન.એચ.એ.આઈની ઓરફસન ે
સથાવનકતોએ તાળાબંધી કરી હતી.

ટતોલટેક્ષનતો મામલતો ગરમાતા કામરેજ 
પતોલીસ તાતકાવલક સથળ પર પહોંચી હતી અને 
મામલતો થાળે પાડિાના પ્યાસ શરૂ કયા્શ હતા. 
ટતોલટેક્ષ મુદ્ે સથાવનકતોને જો નયાય નહીં મળે 
તતો તેઓ દ્ારા આિનાર સમયમાં હાઇિે પર 
ચક્કાજામ કરિાની ચીમકી પણ ઉચ્ારી છે.

ા ભરૂચ ા
િાગરા વિધાનસભા બેઠક પર સતત 

ત્રીજી િખત વિજેતા બનેલા ધારાસભય 
અરુણવસંહ રણાએ ભરૂચ તાલુકાના 
આમદડા ગામે પાણીની યતોજના અને 
ભાથીજી મવંદરના હતોલનુ ંલતોકાપ્શણ કરિા 
સાથે અંદાજે 35 લાખના વિવિધ વિકાસના 
કામતોના લતોકાપ્શણ કરી ત્રીજી ટમ્શના 
વિકાસનતો પ્ારભં કરાવયતો હતતો.

િાગરાના ધારાસભય ધારાસભય 
અરુણવસંહ રણાના પ્યાસતોથી આમદડા 
ખાતે 35 લાખના ખચષે પાણીની યતોજના 
અને રૂવપયા 10 લાખના ખચષે ભાથીજી 
મહારાજના મંવદરનતો હતોલનું વનમા્શણ થતા 
લતોકાપ્શણ કાય્શક્મ યતોજાયતો હતતો. જેમાં 
ધારાસભય અરુણવસંહ રણાએ પાણીની 
ટાંકી, સમપ અને પાણીની લાઈન તથા 
હતોલનું લતોકાપ્શણ કયુિં હતું. સાથે તેમણે 

રૂવપયા 35 લાખના વિવિધ વિકાસના 
કામતોમાં ખાત મુહતૂ્શ કરી ત્રીજી ટમ્શના 
વિકાસના કામતોનતો પ્ારંભ કરાવયતો હતતો. 
લતોકાપ્શણ કાય્શક્મ દરમયાન આમદડાના 
ગ્ામજનતોએ ધારાસભય અરુણવસંહ રણાને 
સતત ત્રીજી િખત ભવય વિજય મેળિિા 
બદલ િધાવયા હતા. સાથે હારતતોરા કરી 
તેમન ેસનમાવનત કરિામાં આવયા હતા. આ 
પ્સંગે ભાડભૂત વજલલા પંચાયત બેઠકના 
ભાજપના આગેિાનતો,વિવિધ ગામના 
સરપંચતો તથા વજલલા ભાજપ ઉપપ્મુખ 
વદવયજીતવસંહ ચુડાસમા, ભરૂચ તાલુકા 
ભાજપ પ્મુખ અલપશેવસંહ રાજ, મહામંત્રી 
ગજાનંદભાઇ , ભપુનેદ્વસંહ , ગણપતભાઇ, 
ભ દ્ે શ વ સ ંહ ,  પ્ વ િ ણ વ સ ંહ  ર ણ ા , 
કવલદાસભાઈ, મનહરભાઈ, મુકેશભાઈ 
તથા એન સી રણા િગેરે ઉપસસથત રહ્ા 
હતા .

ા નવસારષી ા
છેલલા 3 િર્્શથી સમગ્ વિશ્વમાં કતોરતોનાની 

અસર હેઠળ તમામ ઉદ્તોગધંધાની કમર તૂટી 
ગઈ હતી. હાલમાં જયારે કતોરતોના અસસતતિ 
રહંુ્ નથી તયાર ેઉદ્તોગ ધંધાની ગાડી પાટે ચઢી 
છે.પણ કુદરત રૂરઠ હતોય તેમ રડસેમબર માસમાં 
જે કડકડતી ઠંડી પડે છે તે ગાયબ થઈ છે જેથી 
વહમાચલ પ્દેશ ના ધમ્શશાળા માંથી િેપાર 
કરિા આિતા મૂળ વતબેટના ગરમ કપડાંના 
િપેારીઓ ઠંડા માકફેટ ન ેકારણે વનરાશ થયા છે.

નિસારી વજલલામાં છેલલા 50 િર્્શથી 
ગરમ કપડા િેચિા માટે વહમાચલ પ્દેશથી 
િપેારીઓનું જથૂ વતબટેીયન માકફેટ નામ હેઠળ 
દુકાનતો લગાિે છે અને આ િર્ષે પણ તેઓ 
ટાટાહતોલ પાસેના પારક્કગ પલતોટમાં િેપારની 
શરૂઆત કરી છે. તયારે 2-3 િર્્શ બાદ તેઓ 
નિસારી શહેરમાં આિીને ઉદ્તોગ ધંધાની 
શરૂઆત તતો કરી છે, પરંતુ કુદરતે પણ તેમની 

પરીક્ષા લઈ રહ્ા હતોય તેમ રડસેમબરનતો અડધતો 
મવહનતો િીતિા છતાં પણ ઠંડીનતો ચમકારતો ન 
િધતા માકફેટ હાલ ઠંડુગાર જોિા મળી રહંુ્ છે.

વહમાચલ પ્દેશ રાજયના કાંગરા અને 
ધમ્શશાળા વજલલામાં િસેલા આ િેપારી 
પરરિારતો સમગ્ િર્્શ દરવમયાન હાથ અને 
મશીન દ્ારા સિેટર મેનયુફેકચરરંગ કરે છે. 
જેમાં 500થી િધુ લતોકતો આ િેપાર સાથે 
સંકળાયેલા છે અને તેમની રતોજીરતોટી ચાલે 
છે. તયારે તેઓ વદિાળી બાદથી નિસારી 
વજલલામાં આિે છે અને ફરુેિઆરી માસમાં 
પાછા જતાં રહે છે. આ િખતે માકફેટની સસથવત 
કંઈ અલગ જ પ્કારની જોિા મળી રહી છે. 
હાલમાં નિસારી વજલલામાં ઉનાળાની સીઝન 
હતોય તેિા િાતાિરણનતો અહેસાસ થઇ રહ્તો 
છે. જેમાં વદિસે અકળાિનારી ગરમી અને 
રાતે્ર નામ માત્રની ઠંડીનતો અહેસાસ થઇ રહ્તો 
છે. 

ા સુરત ા
સુરત મહાનગરપાવલકાની અગાઉની 

તમામ સામાનય સભાઓમાં અને એ વસિાય 
પણ અનેક િખત લેવખત-મૌવખક રજૂઆતતો 
વિપક્ષ દ્ારા કરિામાં આિી છે. યવુનફતોમ્શ, બટુ-
મતોજા, સકકૂલબગે, સટેશનરી કીટ િગેર ેસવહતની 
તમામ જરૂરી િસતુઓ શાળા શરુ થતાની સાથે 
જ આપિા આિ ેતેિંુ આયતોજન કરિંુ જરૂરી છે. 
જોકે, વશક્ષણ સવમવતની શાળાઓમાં હજુ સુધી 
યુવનફતોમ્શ, બુટ-મતોજા સવહતની િસતુઓ મળી 
નથી. જેથી આજે વિપકે્ષ પલેકાડ્ડ સાથે વિરતોધ 
નોંધાવયતો હતતો.

ડીસેમબર મવહનતો પણ અડધતો પૂરતો થઇ 
ગયેલ હતોિા છતાંય હજુ સુધી તમામ બાળકતોને 
યુવનફતોમ્શ-બુટ-મતોજા મળયા નથી. જે યુવનફતોમ્શ-
બુટ-મતોજા મળયા છે એમાં પણ એમની સાઈઝ 
અને ગુણિત્ા બાબતે ખુબ જ ફરરયાદતો છે. 
યુવનફતોમ્શ-બુટ-મતોજાનું યતોગય અને સમયસર 

ટેસટીંગ પણ કરાિિામાં આવયુ ંનથી.
આટઆટલી ગેરરીવતઓ કરિા છતાંય 

બ ંને  એ જ ન સ ી ઓ ને  ક તો ઈ  પ ણ  પ્ ક ા ર ન ી 
પેનલટી કરિામાં આિેલ નથી અને િળી આ 
જ એજનસીઓને રરપીટ ઓડ્ડરતો આપિામાં 
આવયતો છે જે બહુ ગંભીર બાબત છે. યુવનફતોમ્શ, 
બુટ-મતોજા, સકકૂલબેગ, સટશેનરી કીટ, િગેરે 
જેિી તમામ બાકી રહેલી જરૂરી િસતુઓ 
બાળકતોને તાતકાવલક પૂરી પાડિામાં આિે અને 
િક્ક ઓડ્ડરની શરતતોનતો ભંગ કરિા બદલ બંને 
એજનસીઓ ઉપર પગલાં લેિામાં આિે તેિી 
વિપક્ષ દ્ારા માગ કરિામાં આિી છે.

વિપક્ષ દ્ારા આકે્ષપ કરિામાં આવયતો છે 
ક,ે નગર પ્ાથવમક વશક્ષણ સવમવતમાં કરતોડતો 
રૂવપયાનું બજટે હતોિા છતાં પણ જ ેબાળકતો માટે 
આ ફંડ ફાળિિામાં આવયતો છે તેઓ જ લાભથી 
િંવચત રહે તતો બજટેનતો શું ફાયદતો. િર્્શ પણૂ્શ થઈ 
જિાની આરે આિી ગયું છે .

ા વલસાડ ા
વલસાડ હજલલાના કપિાડા RTO 

કર્ેિી પાસે 31મી ઓિષટની િાત્રીએ 
મિાિાષટ્થી આવતા વાિનોનું વાિન 
કપિાડા પોલીસ વાિન ર્ેકીંિ કિી િિી 
િતી. જે દિહમયાન પોલીસની ટીમને 
જોઈને મિાિાષટ્ તિફ જતા િાજસ્થાન 
પાહસિંના કનટેનિ ર્ાલકકે કનટેનિ મૂકી 
ભાિી છૂટ્ો િતો. પોલીસને શંકા 
જતા કનટનેિમાં ર્ેક કિતા કનટનેિમાંથી 
કુ્િતાપવૂ્નક ભિલેા 46 બળદો મૃત િાલતમાં 
મળયા િતા. કપિાડા પોલીસે તાતકાહલક 
હજલલા અને તાલુકા પશુ આિોગય 
હવભાિની ટીમની મદદ લઈને ઘટના 
સ્થળે તમામ બળદોનું PM કિાવવામાં 
આવયુ ંિતું. તે કકેસમાં વલસાડ LCBની 
ટીમે ઝીણવટ ભિી િીતે કકેસની તપાસ 
િાથ ધિી િતી. ટેક્નકલ સવચેલનસ અને 
બાતમીદાિોની મદદ વડે િાજસ્થાનથી 4થી 
6 વર્નના વાછિડાને મિાિાષટ્ કતલખાને 
લઈ જતી આંતિ િાજય િૌ વંશની િેિાફકેિી 
કિતી િેંિ ઝડપાઇ િઈ છે.

વલસાડ હજલલા પોલીસ દ્ાિા કપિાડા 
સહિતની ર્ેકપોસ્ટ ઉપિ 31 ઓિષટના 
િોજ િાજય બિાિથી આવતા વાિનોનું 
વાિન ર્ેકીંિ િાથ ધયુું િતું. જે અંતિ્નત 
કપિાડા પોલીસ દ્ાિા કપિાડા RTO 
ર્ેકપોસ્ટ પાસે પોલીસનું વાિન ર્ેરકિં 
ર્ાલી િહંુ્ િતું. જ ેદિહમયાન નાહસક તિફ 
જતા િાજસ્થાન પાહસંિના કનટેનિના 
ર્ાલકકે પોલીસનું વાિન ર્ેકીંિ જોઈને 
પકડાઈ જવાની બીકકે કનટેનિ િસ્તા ઉપિ 
મૂકી બાજુમાં ભાિી છૂટ્ો િતો. પોલીસ 
જવાનોને કનટેનિ હબનવાિસી મળી 
આવતા કનટેનિમાં ર્ેક કિતાં ક્ુિતા પૂવ્નક 
ભિલેા 46 મૃત બળદો મળી આવયા િતા. 

કપિાડા પોલીસે તાતકાહલક તાલુકા અને 
હજલલા પશુ હર્રકતસકની ટીમની મદદ 
લઈન ેમૃત બળદોનું PM કિવી આિળની 
તજવીજ િાથ ધિી િતી.

તે કકેસમાં વલસાડ હજલલા પોલીસ 
વડા ડો. િાજદીપહસંિ ઝાલાની સૂર્ના 
અને માિ્નદશ્નન મુજબ વલસાડ LCB 
PI વી.બી. બાિડ, PSI કકે એમ બેરિયા 
સહિત LCBની ટીમે ઝીણવટભિી તપાસ 
િાથ ધિી િતી. વલસાડ LCBની ટીમે 
ટેક્નકલ સવચેલનસ અને બાતમીદાિોની 
મદદ લેવામાં આવી િતી. પોલીસ તપાસ 
કિતા કનટેનિમાંથી મળેલા મૃત િૌવંશ 
4થી 6 વર્નના િોવાનુ ં જાણવા મળયુ ં
િતું. પોલીસની ટીમે વધુ તપાસ િાથ 
ધિી િતી. જે દિમયાન કનટેનિ માહલકની 
શોધખોળ કિતા કનટેનિ માહલક મુબાિીક 
શેખની પ્રાથહમક પછૂપિછ િાથ ધિી િતી. 
જેમાં િાજસ્થાનના ટોક તથા રકશનિઠ 
હજલલાના કકેટલાક આવી િૌ વંશની તસ્કિી 
કિતી િેંિ સહક્ય િોવાનું જાણવા મળયું 
િતું. વલસાડ LCBની ટીમ ેઊંડાણમાં રે્ક 
કિતા િૌ તસ્કિીના કકેસમાં િાજસ્થાનથી 4 
આિોપીઓન ેઝડપી પાડયા િતા.આ િેંિ 
દ્ાિા મિાિાષટ્, મધયપ્રદેશ, િૈદિાબાદ 
સહિતના િાજયોમાં 4થી 6 દાંત વાળા 
િૌવંશનું માસ કુમળું િોવાથી લોકોમાં 
6 દાંતના િૌવંશના માસની રડમાનડ 
વધાિે િિેતી િતી. િાજસ્થાનની િેંિના 
સાિરિતો દ્ાિા િાજસ્થાનના ટોક અને 
રકશનિઠ હજલલામાં અને આજુબાજુના 
હવસ્તાિમાં પશુપાલકો પાસેથી 4થી 6 
વર્નના િૌવંશ ખિીદી કિી 30થી વધું 
િૌવંશ.થાય એટલે રડમાનડ મુજબ અલિ 
અલિ િાજયોમાં પશુધનને કનટેનિમાં 
મોકલવામાં આવતા િતા.

અસસ્ બવકાસ થવાના બદ્ે બવનાશ નલોતરાઈ રહ્લો છેઘ્ટનાને પગ્ે સુરત ક્ાઇમ બ્ાનચ પલો્ીસ પણ આ તાપસમા જોતરાઈ

હાઇવે ચક્ાજામ કરવાની ચીમકી ઉચ્ારી ઃ પલો્ીસ ઘ્ટનાસથળે પહોંચી

ત્ીજી ્ટમ્ષના બવકાસના કામલોનલો પ્ારંભ કરાવયલો રાત્ે નામ માત્ની ઠંડીનલો અહેસાસ થઇ રહ્લો છે ગેરરીબતઓ બદ્ પગ્ાં ્ેવા બવપક્ષની રજૂઆત

બંધ કન્ટેનરમાથી બળદના મૃતદેહલો મળયા હતા
ખટોદરા અને પાંડેસરામાં એક સાથે 14 વયાજખોરો સામે કાય્પવાહષી

ા સુરત ા
સુરતમાં વયાજખતોરતોના આતંક સામે 

સુરત પતોલીસ દ્ારા િધુ એક મતોટી કાય્શિાહી 
કરિામાં આિી છે. સુરત પતોલીસના ઝતોન 
ફતોરમાં આિતા પાંડેસરા અને ખટતોદરા 
પતોલીસ મથકમા ં એક સાથે 14 જેટલા 
વયાજખતોરતો સામે ફરરયાદ નોંધિામાં આિી 
છે. જેમાંથી 12 જેટલા રૂવપયાના વધરાણ ના 
નામે ઊંચું વયાજ િસૂલ કરતા વયાજખતોરતોની 
ધરપકડ કરી છે. આ તમામ વયાજખતોરતો દ્ારા 
જદુા જદુા વયસકતઓ પાસેથી તેમની મજબરૂી 
નતો લાભ લઈ 19 લાખ જેટલા રૂવપયાનું 
વધરાણ કરિામાં આવયું હતું તેની સામે 37 
લાખથી િધુનું વયાજ િસૂલ કરાયું છે.

સુરતમા ં ઊંચા દરે  વયાજના નામે 

લતોકતોને હેરાન કરતા વયાજખતોરતો સામે સુરત 
પતોલીસ એકશન મતોડ પર આિી છે. સુરત 
પતોલીસ દ્ારા ડ્ગસની જેમ વયાજખતોરતો સામે 
પણ મુવહમ ઉપાડી છે. જે અંતગ્શત પતોલીસ 
વયાજખતોરતોના આતંક વિરુધ સામૂવહક કેસ 
કરી રહી છે. અગાઉ ઝતોન 5ના પતોલીસ 
મથકમાં પતોલીસે એક સાથે અનકે વયાજખતોરતો 
સામે કેસ કયા્શ હતા અને અનેકની ધરપકડ 
કરી હતી. તયારે હિે સુરત પતોલીસ ઝતોન 
4માં આિલે ખટતોદરા અન ેપાંડેસરા પતોલીસ 
મથકના વયાજખતોરતો સામે મતોટી કાય્શિાહી 
કરી છે. પતોલીસે પાંડેસરા અને ખટતોદરા 
પતોલીસ મથકમા ંકુલ 14 વયાજખતોરતો વિરુદ્ધ 
કાય્શિાહી કરી 12 જેટલા આરતોપીઓની 
ધરપકડ કરી છે.

સુરત શહેર પતોલીસ ની ઝતોન ફતોર 
અંતગ્શત આિતા પતોલીસ મથકમાં આજે 
પતોલીસે ખૂબ જ મતોટી વયાજખતોરતો સામે 
કાય્શિાહી કરી છે. વયાજના ચંગુલમાં 
ફ સ ા યે લ ા  જ રૂ ર ર ય ા ત  મ ંદ  લ તો ક તો ન ી 
અ િ ા ર ન િ ા ર  પ તો લ ી સ  પ ા સે  આ િ ત ી 
ફરરયાદતોને ધયાને રાખી ઝતોન ફતોરમાં આિેલ 
પાંડેસરા અને ખટતોદરા પતોલીસ મથકમાં 
વયાજખતોરતોના ફરરયાદ સામે મતોટી કાય્શિાહી 
કરિામાં આિી છે. પતોલીસે એક સાથે બંને 
પતોલીસ મથકતો મળીન ે14 જટેલા વયાજખતોરતો 
સામે એક સાથે ગુના નોંધયા છે. જેમા ં આ 
વયાજખતોરતો મુદ્લ પર બમણાથી પણ ત્રણ 
ગણં વયાજ િસૂલી લતોકતોને હેરાન પરેશાન 
કરતા હતા. આ તમામ વયાજખતોરતો મળી 

19 લાખ 51 હજારનું વધરાણ કરી તેની 
સામે 37 લાખ 10 હજાર 100 નું તતો માત્ર 
વયાજ જ િસૂલ કરી ઉઘરાણી કરતા હતા. 
આ અસવહય વયાજની રકમ મેિિા માટે 
રૂવપયા આપનારને પઠાણી ઉઘરાણી કરી 
હેરાન પરેશાન કરતા હતા. જેમની સામે 
પતોલીસે એક સાથે કાય્શિાહી કરી 12 જેટલા 
વયાજખતોરતોની ધરપકડ કરી જેલના સવળયા 
પાછળ ધકેલી દીધા છે.સુરત પતોલીસ દ્ારા 
વયાજખતોરતો સામે એક સાથે કાય્શિાહી કરાયા 
બાદ આ અંગે પતોલીસ કવમશનર અજય 
કુમાર ઉંમરે માવહતી આપતા જણાવયું હતું 
કે વયાજ પર વધરાણ કરિાનતો ધંધતો લતોકતો 
કરી શકે છે પરંતુ તેના પણ કેટલાક ધારા 
ધતોરણતો અને વનયમતો છે. કતોઈપણ વયસકત 

કતોઈની પણ પાસેથી િાવર્્શક 18% એટલે ક ે
માઈને દતોઢ ટકાથી િધુ વયાજ િસૂલી શકતતો 
નથી. પરતું અહીં તતો મવહન ેપાંચ ટકાથી લઈ 
સતો ટકા સુધીનું વયાજ િસૂલાત કરિામાં 
આિે છે. લતોકતો આવથ્શક ભીષમ આિીને 
મહામુસીબતમાં મુકાયા હતોય તયારે ન છૂટકે 
વયાજે રૂવપયા લેતા હતોય છે. અને આિા 
લતોકતોનતો લાભ આિા વયાજખતોરતો ઉપાડે છે. 
આિા જરૂરરયાતમંદ લતોકતો એક િાર રૂવપયા 
લીધા બાદ આજીિન વયાજના ચંગુલમાં જ 
ધકેલાયા કર ેછે. જથેી પાંડેસરા અન ેખટતોદરા 
પતોલીસ મથકમાં આિેલી વયાજખતોરતો 
સામેની તમામ ફરરયાદતોમાં પતોલીસે એક 
સાથે કાય્શિાહી કરી છે. બંને પતોલીસ મથક 
વિસતારમાં ઊંચા વયાજે નાણાંનુ ં વધરાણ 

ક ર ત ા  વ ય ા જ ખ તો ર તો એ  જ રૂ ર ર ય ા ત મ ંદ 
ફરરયાદીઓને કુલલે 19,51,000નું અલગ 
અલગ વયાજખતોરતોએ અલગ અલગ ભતોગ 
બનનાર પાસેથી પાંચ ટકાથી લઈને સતો ટકા 
સુધીનું વયાજ િસૂલ કરી રહ્ા છે. અને આ 
તમામે વયાજ પેટે અતયાર સુધીમાં કુલલે 
37,10,100 જેટલા મતદાર રૂવપયા િસૂલ 
કરી લીધા છે અને હજુ પણ ફરરયાદીઓ 
પાસે વયાજ િસૂલ કરિામાં આિે છે મુદ્લ તતો 
ઊભીન ેઉભી જ રહે છે. જને ેલઇ વયાજખતોરતો 
વિરુદ્ધમાં પાંડેસરા પતોલીસ મથકમાં કુલ 
11 તથા કઠતોદરા પતોલીસ મથકમાં કુલ ત્રણ 
ગુનાઓ મળી 14 ગુનાઓ એક સાથે દાખલ 
કરી કાયદેસરની કાય્શિાહી હાથ ધરિામાં 
આિી છે .

ગેરકાયદેસર ઊંચું વયાજ વસૂલષી હેરાન કરતા વયાજખોરો સામે પોલષીસનષી લાલઆંખ

વયાજખતોરતો વિરુદ્ધ પતોલીસનું અવભયાન ઃ 19 લાખના વધરાણ સામે 37 લાખથી િધુનું વયાજ િસૂલાતુ
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યુક્રેનને તેના યુદ્ધથી તબાહ થયેલ કૃષિ અને તેલ આયાત 
ઉદ્યોગયો અને અનય કંપનીઓને પુન:ષનરામાણ કરવારાં 
રદદ કરવા રાટે ખાનગી વયવસાયયોને ઈનટરનેશનલ 
ફાઈનાનસ કયોપપોરેશન તરફથી ૨ ષબષલયન ડયોલરની 
નાણાકીય સહાય પ્ાપત થશે. ઈનટરનેશનલ ફાઈનાનસ 
કયોપપોરેશન એ ષવશ્વ બેંક જૂથનું સભય છે, જે ષવકાસશીલ 
દેશયોરાં  ખાનગી ક્ેત્રને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે.

આ લયોન યુક્રેનને દાતા દેશયો પાસેથી રળેલી અબજો 
ડયોલરની અનુદાનથી અલગ છે. યુક્રેનને ચયોક્કસવપણે 
આ રકરનું દેવું ચૂકવવું પડશે. યુક્રેનના નાણા રંત્રાલયના 
જણાવયા અનુસાર, ફરેબુ્રઆરીરાં યુક્રેન પર રષશયાના 
આક્રણ પછી દેશરાં ઓછારાં ઓછા અડધા ષરષલયન 
લયોકયોએ તેરની નયોકરી ગુરાવી દીધી છે.

યુક્રેનની નેશનલ બેંકનયો અંદાજ છે કરે આ વિષે 
સપટેમબર સુધીરાં ૧૧ ટકા વયવસાયયો બંધ હતા અને 
અડધા વધુ ક્રતાથી નીચે કાયમારત છે. દેશના ખાનગી 
ક્ેત્રને લયોન આગારી વિપો રાટે ષનણામાયક બની રહેશે. 
કારણ કરે યુક્રેનનું નાણા રંત્રાલય બજેટની ખાધ સાથે 
ઝઝૂરી રહું છે.

{ તાજિકિસતાન, ક્યુબા, 
લક્ઝમબર્ગ અને સયુદાનનીે 
જમિેજન્ઝમનો ઉપ્ોર િરવા 
અંરે ભારત સાથે વાતચીત
{ અરાઉ મોરેજિ્સ અને 
શ્ીલંિાએ પણ રસ દાખવ્ો છે

બે કરોડથી વધુની જીએસટીની 
ચોરીના કેસમાં ફોજિારી કાર્યવા્ી

IPOને 70 જદવસને બદલે 7 જદવસમાં 
પરવાનરી આપવાની તૈ્ારી િરતયું સેબી

વધુ 4 િેશો રૂપી ટ્રેડ સેટલમેનટ ત્મકેત્નઝમ તરફ આકરા્યરા
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ગુડસ એનડ સષવમાસ ટેકસ કાઉનનસલની 
આજે ષદલહીરા ંયયોજાયેલી બેઠકરાં જીએસટીની 
રૃા. ૨ કરયોડની ચયોરી કરનાર સારે કયોટ્ટ 
કાયમાવાહી કરવાનયો ષનણમાય લીધયો છે. જૂની 
વયવસથા હેઠળ રૃા. ૧ કરયોડની જીએસટીની 
ચયોરી કરે ગરબડ કરનાર સારે કયોટ્ટ કાયમાવાહી 
કરવાની વયવસથા હતી. જોકરે બયોગસ ષબલ 
બનાવીને રૃા. ૧ કરયોડની વેરાની ઉચાપત 
કરનાર સારે કયોટ્ટકાયમાવાહી કરવાની વયવસથાને 
જાળવી રાખવાનયો ષનણમાય કયપો છે. આ રયામાદા 
રૃા. ૫ કરયોડથી વધારીને ૨૦ કરયોડની કરવાનયો 
અગાઉ ષનદષેશ આપવારાં આવયયો હતયો. 
અલબત્ત સૌથી આઘાતજનક બાબત તયો એ 
છે કરે જીએસટીની વયવસથા દાખલ થયાને 
આજે સાડા પાંચ વિમા પૂરા થવા આવયા હયોવા 
છતાંય આજે સરય ન હયોવાનું કારણ આગળ 
કરીને નાણાં રંત્રીએ જીએસટી રાટ એપેલેટ 
ષરિબયુનલ રચવાનયો રુદ્ાને સપશમા કયામા ષવના 
જ જીએસટી કાઉનનસલની આજની બેઠકનું 
સરાપન કરી દીધું હતું. જીએસટીરાં એપેલેટ 
ષરિબયુલન ન રચાઈ હયોવાથી ડેપયુટી કષરશનર 
કરે કષરશનર લેવલના અષધકારીઓ કયોઈ 
ઓડ્ટર કરે તયો તેને પડકારવા રાટે વેપારીઓને 
હાઈકયોટ્ટરાં વળતયો કરેસ કરવાનયો ખચામાળ 
ષવકલપનયો આશરયો લેવયો પડી રહયો છે.

ગુડસ એનડ સષવમાસ ટેકસ કાઉનનસલ 

આજની બેઠકના એજનડા પર રૂકરેલા ૧૫ 
રુદ્ારાંથી રાત્ર ૮ રુદ્ાઓ પર જ ષનણમાય 
લઈ શકી હતી. તેરાં સૌથી રહતવનયો અને 
વેપારીઓને કનડતયો એપેલેટ રિીબયુનલની 
રચના કરવાનયો રુદ્યો જ કયોરાણે રહી ગયયો છે. 
આ જ રીતે ઓનલાઈન ગેષરંગ, કરેષશનયો અને 
અશ્વદયોડ-ઘયોડદયોડ પરનયો વેરાનયો દર નક્કી 
કરવા અંગે પણ ષનણમાય લઈ શકાયયો નહયોતયો. 
તેવી જ રીતે પાનરસાલા અને ગુડટાનું 

ઉતપાદન કરતી કંપનીઓ પાસેથી જીએસટીની 
વસૂલી કરવાની ફયોમયુમાલા નક્કી કરવાને રુદ્ે 
પણ ષનણમાય લઈ શકાયયો નથી.  રેઘાલયના 
રુખયરંત્રી કયોનાડ્ટ સંગરાએ આ ત્રણ આઈટેમસ 
પરના જીએસટી અંગેનયો  અહેવાલ સુપરત 
કરી દીધયો છે, પરંતુ તે અંગે કયોઈ જ ષનણમાય લઈ 
શકાયયો નથી. સેડન કારને સેસને પાત્ર ગણવી 
કરે નષહ તે અંગેનયો રુદ્યો કરેટલાક સભયયોએ છેડયયો 
હતયો. આ તબક્કરે એર.યુ.વી. કાર અંગે ચચામા 

પણ થઈ હતી. જોકરે સપયોરસમા યુટટષલટી વેષહકલ 
(એસયુવી) વાહન પરના જીએસટી ઉપરાંત 
લેવાતા ૨૨ ટકાના સેસ વસૂલવા રાટેની 
ફયોમયુમાલા નક્કી કરી આપવારાં આવી છે. 
આ એસયુવીના એનનજનની ક્રતા ૧૫૦૦ 
સીસીથી રયોટી હયોવી જરુરી છે. તેની લંબાઈ 
૪૦૦૦ એરએરથી વધુ હયોવી જરુરી છે. 
તેર જ ગ્ાઉનટ નકલયરનસ ૧૭૦ એરએર કરે 
તેનાથી વધુ હયોય તયો જ તેના પર ૨૨ ટકા સેસ 

લાગુ કરવારાં આવશે તેવયો ષનણમાય લેવારાં 
આવયયો છે. ટફટરેનટ કષરટી આ અંગે વધુ 
ષવચારણા કરસે તેર સરકારે જણાવયું છે. 

રહેસૂલ સષચવ સંજય પ્સાદે જણાવયું હતું 
કરે ત્રણ પ્કારના ગુનાઓને કયોટ્ટકાયમાવાહીને 
પાત્ર ન ગણવાનયો ષનણમાય લેવારાં આવયયો 
છે. આ ત્રણ ગુનાઓરાં કયોઈ અષધકારીને 
તેની ફરજ બજાવતા રયોકવાની બાબતનયો કરે 
પછી તેરાં અવરયોધ ઊભયો કરવાની બાબતનયો 
સરાવેશ થાય છે. 

તદુપરાંત ભૌષતક પુરાવાઓ સાથે ચેડાં 
કરવાના પગલાંને પણ કયોટ્ટકાયમાવાહી કરવાને 
પાત્ર ન ગણવાનયો ષનણમાય લેવાયયો છે. આ જ 
રીતે રાષહતી પૂરી પાડવારાં ષનષફળ જાય તયો 
પણ તે વયનકત સારે કયોટ્ટકાયમાવાહી ન કરવાનયો 
ષનણમાય લેવારાં આવયયો છે. રાલ સપલાય 

કયામા ષવના જ બયોગસ ષબલ બનાવીને રૃા.૧ 
કરયોડની જીએસટીની ચયોરી કરનાર સારે કયોટ્ટ 
કાયમાવાહી કરવારાં આવશે. અનય સંજોગયોરાં 
રૃા. ૨ કરયોડથી વધુની જીએસટીની ચયોરી કરી 
હશે તયો જ ફયોજદારી ધારા હેઠળ કયોટ્ટ કાયમાવાહી 
કરવાનયો ષનણમાય લેવારાં આવયયો છે. 

જોકરે જીએસટીના કરેનદ્રના અષધકારીઓએ 
ગત સપટેમબરરાં રૃા. પ કરયોડથી વધુ રકરનયો 
ગુનયો બનતયો હયોય તયો તેવા સંજોગયોરાં જ 
ફયોજદારી ધારા હેઠળ કયોટ્ટકાયમાવાહી કરવાની 
સૂચના આપી હતી. આ રયામાદા વધારીને 
રૃા. ૨૦ કરયોડ કરવારાં આવશે ત વી ધારણા 
હતી. પરંતુ આ રયામાદા વધારવારાં આવી 
નથી. તેનાથી જીએસટીની ચયોરી વધી જવાની 
દહેશતનેક કારણે આ પગલું લેવાનું ટાલયું 
હયોવાનું રાનવારાં આવે છે. 
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ભારતની રૂષપયયો સેટલરેનટ 
ષરકરેષનઝર, આંતરરાષરિીય વયવહારયો રાટે 

ડયોલર અને અનય રુખય ચલણયોને બદલે 
રૂષપયાનયો ઉપયયોગ કરવાનું રાધયર, વધુ 
દેશયો તરફથી રસ દાખવવારાં આવી રહયો 
છે.

સત્તાવાર રાષહતી અનુસાર 
તાષજટકસતાન કયુબા, લકઝરબગમા અને 
સુદાને ષરકરેષનઝરનયો ઉપયયોગ કરવા અંગે 
ભારત સાથ વાત કરવાનું શરૂ કયુું છે. 
યુક્રેન યુદ્ધને લઈને રયોસકયો પર પ્ષતબંધયો 
લાદ્ા બાદ રષશયા દ્ારા તેનયો ઉપયયોગ 
કરવારાં આવયયો છે. ટરઝવમા બેંક ઓફ 
ઈનનડયા એ જુલાઈરાં આ ષરકરેષનઝરની 

સથાપના કરી હતી. સરકાર એવા દેશયોને 
ષરકરેષનઝરરાં લાવવાનું ષવચારી રહી છે 
જેરની પાસે ડયોલરની અછત છે, એર આ 
રુદ્ાથી વાકરેફ સત્રયોતે જણાવયું હતું.

ચાર દેશયોએ વયોસરિયો એકાઉનરસ તરીકરે 
ઓળખાતા સપેષશયલ રૂપી એકાઉનરસ 
ખયોલવારાં રસ દાખવયયો છે, પરંતુ 
ભારતરાં ભાગીદાર બેંકયોએ હજુ સુધી 
તે સુષવધાઓ પૂરી પાડી નથી, દસતાવેજો 
દશામાવે છે. આ ખાતા ખયોલવા રાટે 
ભારતીય ટરઝવમા બેંકની રંજૂરીની જરૂર 
છે. રયોરેષશયસ અને શ્ીલંકાએ પણ રસ 

દાખવયયો છે.
ભારતની સેનરિલ બેંકયોએ રષશયા સાથે 

રૂષપયારાં વેપાર કરવા રાટે ૧૨ વયોસરિયો 
ખયોલવાની રંજૂરી આપી છે. શ્ીલંકા 
સાથેના વેપાર રાટે પાંચ અને રયોરેષશયસ 
સાથેના વેપાર રાટેના એક સષહત અનય 
છ ખાતાઓને અષધકૃત કરવારાં આવયા 
છે.

ભારત ક્રૂડ સપલાયસમા સાઉદી 
અરેષબયા અને સંયુકત  આરબ અરીરાત 
સષહતના રયોટા વેપારી ભાગીદારયો સાથે 
રૂષપયારાં વેપારના રૂલયની ચચામા કરવાનું 

ચાલુ રાખયું છે. 
ભારત અને યુએઈ રધયસથ બેંકયો 

દ્ારા સંભષવત રૂષપયા-ષદરહાર વેપાર 
ષરકરેષનઝરની ષવગતયો તૈયાર કરવારાં 
આવી રહી છે. સાઉદી અરેષબયા સાથે 
રૂષપયા-ટરયાલ વેપાર ષરકરેષનઝર પર 
પણ વાતચીત ચાલુ છે.

આ વિમાની શરૂઆતરાં જારી કરાયેલા 
ષનયરયોના ભાગ રૂપે ભારતીય સેનરિલ 
બેંકરે સરકારી ષસકયયોટરટીઝરાં કયોઈપણ 
રૂષપયાના હયોનલડિંગને રયોકાણ કરવાની 
રંજૂરી આપી છે.
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ઈષનષશયલ પનબલક 
ઓફરીંગ(આઈપીઓ) ડયોકયુરેનટને રંજૂરી 
આપવાની પ્ષક્યાને ફાસટ રિેક પર લાવવા 
રૂડી બજાર ષનયારક તંત્ર ષસકયુટરટીઝ 
એનડ એકસચેનજ બયોડ્ટ ઓફ ઈનનડયા(સેબી) 
તૈયારી કરી રહું છે.

સેબી દ્ારા આઈપીઓ દસતાવેજોને 
રંજૂર કરવા લેવારાં આવતાં ૭૦ 
ષદવસના સરયને ઘટાડીને હવે રાત્ર સાત 
ષદવસનયો કરવાની સેબીની યયોજના હયોવાનું  
ચેરપરસન રાધબી પુરી બુચએ જણાવયું 
હતું. 

આ ષવશે તેરણે કહું કહું હતું કરે, તે 
રારી ઈચછા છે અને અરે ટૂંક સરયરાં એવા 
તબક્કરે પહોંચીશું કરે ભારતીય બજારયોરાં 
રૂડી ઊભી કરવા રાટેના ડયોકયુરેનટસને 
રાત્ર સાત ષદવસરાં જ રંજૂર કરી શકાય.

રુંબઈરાં ઈનવેસટરેનટ બેંકસમાની સભાને 

સંબયોધતા સેબી ચેરપરસને વધુ  કહું હતું કરે, 
તેરની ટીર દસતાવેજો અને ષનયરનકારી 
રંજૂરીની ફાઈષલંગરાં સારેલ રેડ-ટેપને 
ઘટાડવા રાટે ષબનલડિંગ બલયોકસને એકસાથે 
રૂકવા પર કાર કરી રહી છે અને તેના 
પટરણારયો રાચમા ૨૦૨૩ સુધીરાં દેખાશે.

આ ઉપરાંત તેરણે જણાવયું હતું કરે, 
ષવલંષબત અરજીઓ અરારા ષવશે સારી 
વાત કરતું નથી અને નવા રાળખા સાથે 
સંપૂણમા પારદષશમાતા હશે. દરેક વયનકત 
જાણશે કરે કયોણ(સેબી અથવા ઈનવેસટરેનટ 
બેંકસમા) ખરેખર ષવલંબ કરી રહું છે. આ 
સરયે ઉપનસથત બેંકરયોએ જણાવયું હતું કરે, 

તેઓને ઘટાડેલી સરય રયામાદા ષવશે સેબી 
તરફથી સૂચના રળી ચૂકી છે. જયાં સુધી 
રારયો સંબંધ છે, હું કહેવા રાગું છું કરે, સેબી 
સાત ષદવસરાં ડયોકયુરેનટ નકલયર કરે છે.

આ રાટે બયોલ તરારા કયોટ્ટરાં ૮૦ 
ટકા(રચમાનટ બેંકસમા) અને ૨૦ ટકા સેબી 
પાસે છે. જે સરગ્ સરુદાય-ઈનવેસટરેનટ 
બેંકસમા રાટે એક પડકાર છે. જે નયો રને એક 
ભાગ લાગે છે. ચાલયો એ કરીએ. પ્યોસેસ 
ટર-એનનજષનયરીંગ અને નવી પયોલીસી 
હશે. જયારે બેંકસમાના ખાતારાં ષવલંબ થશે, 
તયારે અરે ઔપચાટરક રીતે ડયોકયુરેનટ પર 
કરીશું  એર સેબી ચેરપરસને કહું હતું. 

{ ્યુક્ેન પર રજિ્ાના આક્મણ પછી 
દેિમાં ઓછામાં ઓછા અડધા જમજલ્ન 
લોિોએ તેમની નોિરી રયુમાવી દીધી

{ વૈજવિિ ડોલર ઘટતાં જવવિ 
બજારમાં સોનાના ભાવ ફરી 
ઉંચિા્ા

{ નવા ધોરણો માચ્ગ 
૨૦૨૩ સયુધીમાં લારયુ િરવા 
ઈનવેસટમેનટ બેંિોને સજિ થવા 
સેબી ચેરપરસને િરેલી તાિીદ

{ 10-15%નો વધારો િરવામાં 
આવ્ો હોવાની િક્તા
{ સોનીએ રૂ. 31ની કિંમતને 
બંધ િરી દીધી છે. તેના સથાને 
રૂ. 43ની કિંમત નક્ી િરાઈ

{ .5 વર્ગ પછી્ એપેલેટ 
ટ્ીબ્યુનલની રચના િરવાનો 
સમ્ ન મળ્ો

સોના-ચાંદીમાં તેજીનો ચમિારો: બંધ 
બજારે રૂજપ્ા સામે ડોલરમાં ઘટાડો

્વે તમારું ટીવી જોવાનંુ પણ થશે મોંઘુ, રિણ વર્ય બાિ લેવારો મોટો ત્નણ્યર

્યુક્ેનને િૃજર, તેલ 
આ્ાતના વ્વસા્માં 
મદદ માટે બે જબજલ્ન 
ડોલરની સહા્ મળિે
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રુંબઈ ઝવેરી બજારરાં  આજે   
શષનવારના કારણે બુલીયન બજાર 
સત્તાવાર બંધ રહી હતી.   જો કરે બંધ 
બજારે સયોનાના ભાવરાં  તેજી આગળ 
વધી હતી સારે  ચાંદીના ભાવ  પણ 
આંચકા પચાવી  ફરી ઉચંકાયા  હતા.    
ષવશ્વ બજારના સરાચાર  સયોના તથા  
ચાંદીરાં તેજી  બતાવતા હતા. જો કરે  ષવશ્વ 
બજારરાં  પલેટીનર તથા  પેલેડીયરના 
ભાવ  દબાણ  હેઠળ રહા હતા. 

ષવશ્વ બજાર પાછળ  રુંબઈબજારરાં   
આજે સયોના-ચાંદીના ભાવ  ઉંચા  
બયોલાતા થયા હતા. ષવશ્વ  બજારરાં  
સયોનાના ભાવ  ઔંશના  ૧૭૮૩થી  
૧૭૮૪ વાળા  વધીસ૧૭૯૪થી  ૧૭૯૫  
થઈ છેલલે  સપતાહના  અંતે  ૧૭૯૩થી  
૧૭૯૫ ડયોલર રહાના સરાચાર  હતા. 

સયોના પાછળ વૈષશ્વક ચાંદીના ભાવ પણ 
ઔંશના  ૨૨.૮૪થી  ૨૨.૮૫  વાળા 
વદી  ૨૩.૨૫થી ૨૩.૨૬ થઈ છેલલે  
૨૩.૨૨થી  ૨૩.૨૩ ડયોલર  રહા હતા. 

અરેટરકારાં  ટરટેલ સેલના આંકડા 
તથા ઈનડસરિીયલ ઉતપાદનના આંકડા 
અપેક્ાથી નબળા આવતા  વૈષશ્વક 
ડયોલરરાં  પીછેહટ વચ્ે ષવશ્વ બજારરાં  
સયોનારાં ફંડયોનું  બાઈંગ ફરી  વધયાની 
ચચામા  હતી. દરષરયાન,  ષવશ્વ  બજારરાં 
ડયોલર  ઘટતાં રુંબઈ  કરનસી બજારરાં 
આજે  બંધ બજારે  રૂષપયા સારે  ડયોલરના 
ભાવ  રૂ.૮૨.૮૬ વાળા  ઘટી ૮૨.૭૭  
આસપાસ  બયોલાઈ રહા  હયોવાનું 
બજારના  સૂત્રયોએ જણાવયું હતું.

દરષરયાન, રુંબઈ બુલીયન બજારરાં 

આજે બંધ બજારે  સયોનાના ભાવ  ૧૦ 
ગ્ારના  જીએસટી  વગર ૯૯.૫૦ના  
રૂ.૫૩૭૮૨ વાળા  રૂ.૫૩૯૫૦ તથા 
૯૯.૯૦ના  ભાવ  રૂ.૫૩૯૯૮  વાળા 
રૂ.૫૪૧૫૦ બયોલાઈ રહા હતા જયારે 
રુંબઈ  ચાંદીના  ભાવ ટકલયોના  જીએસટી 
વગર  રૂ.૬૬૦૬૫  વાળા આજે વધી  
રૂ.૬૬૪૫૦ રહા  હતા.

રુંબઈ  બુલીયન બજારરાં   સયોના-
ચાંદીના જીએસટી  સાથેના ભાવ  આ 
ભાવથી  ૩ ટકા ઉંચા  રહા હતા.  ષવશ્વ 
બજારરાં  પલેટીનરના  ભાવ ઔંશના 
૯૯૮થી ૯૯૯ વાળા નીચારાં  ૯૯૨થી 
૯૯૩ થઈ છેલલે  ૯૯૪થી ૯૯૫ ડયોલર 
રહા હતા. ષવશ્વ બજારરાં પેલેડીયરના 
લ ભાવ ઔંશના ૧૭૮૦થી  ૧૭૮૧ વાળા  

નીચારાં  ૧૭૧૩ થઈ છેલલે  ૧૭૨૦થી 
૧૭૨૧  ડયોલર રહા હતા.   વૈષશ્વક 
કયોપરના  ભાવ છેલલે  ધીરયો  ઘટાડયો 
બતાવતા હતા.  ચીનરાં  કયોષવડના કરેસયો 
ફરી વધયાના ષનદષેશયો  હતા અને તેની 
અસર  પલેટીનર તથા પેલેડીયર અને 
કયોપરના ભાવ  પર દેખાઈ રહી હતી. 

દરષરયાન, ષવશ્વના ષવષવધ દેશયોની 
સેનરિલ બેનકયોએ  આ વિમાના  ત્રીજા  
ષત્રરાષસકરાં  કુલ આશરે  ૪૦૦ ટન 
સયોનાની  ખરીદી કયામાના  ષનદષેશયો હતા.   
અરદાવાદ ઝવેરી બજારરાં આજે 
સયોનાના ભાવ રૂ.૨૦૦ વધી ૯૯.૫૦ના  
રૂ.૫૩૫૦૦ તથા ૯૯.૯૦ના  
રૂ.૫૩૭૦૦  રહા હતા. 

અરદાવાદ ચાંદી  રૂ.૬૫૫૦૦ 
બયોલાઈ રહી હતી. ષવશ્વ બજારરાં  
ક્રૂડતેલના ભાવરાં  ધીરયો ઘટાડયો  આગળ 
વધયયો હતયો. નયુયયોક્ક ક્રૂડના ભાવ  બેરલના  
૭૪.૩૨ વાળા નીચારાં  ૭૩.૩૩  થઈ 
છેલલે  ૭૪.૨૯ ડયોલર  રહા હતા જયારે  
બ્ેનટક્રૂડના  ભાવ ૭૯.૫૦ વાળા ઘટી  
૭૮.૨૯ થઈ ૭૯.૦૪ ડયોલર છેલલે રહા 
હતા.
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રયોટા બ્યોડકાસટસમા જેવા કરે ઝી 
એનટરટેઈનરેનટ, કલવર રેકસ 
એનટરટેઈનરેનટ અને સન ટીવી નેટવકકે 
ત્રણ વિમાના સરયગાળા પછી તેરના બુકરે 
રેટરાં વધારયો કયપો છે, એક અહેવાલરાં આ 
અંગેની રાષહતી રળે છે. આ નવી ટકંરતયો 
આવતા વિષે 1 ફરેબ્ુઆરીથી અરલરાં આવી 
શકરે છે.

કરેટલાક અહેવાલયોરાં  દરરાં 10-15%નયો 

વધારયો કરવારાં આવયયો હયોવાનું કહેવાયુ 
છે.  એક કરેબલ ટીવી કંપનીના એક વટરષઠ 
એનકઝકયુટટવએ કહું હતું કરે, સયોનીએ રૂ. 
31ની ટકંરતને બંધ કરી દીધી છે. તેના સથાને 
રૂ. 43ની ટકંરત નક્કી કરાઈ છે. ચેનલયોએ 
તેરની સંદભમા ઇનટરકનેકટ ઑફસમા અથવા 
ષનયરયો અને શરતયોનયો ઉલલેખ કરતા 
દસતાવેજો અને ટકંરતયો ફાઇલ કરી છે, જેના 
હેઠળ સેવા પ્દાતા તેના નેટવક્ક સાથે અનય 
કરેટરયરને ઇનટરકનેકશનની રંજૂરી આપશે. 
ટડઝની સટાર ઈનનડયા અને વાયાકયોર 18 
ટૂંક સરયરાં તેરના આરઆઈઓ સાથે 
ફયોલયોઅપ કરશે. ડીડી ફ્ી ડીશ અને ઓટીટી 
પલેટફયોરમાની સપધામાનયો સારનયો કરી રહેલા 
ટડનસરિબયુશન સષવમાસ પ્યોવાઇડસમારાં ભાવ 
વધારાના કારણે કષથત રીતે ખળભળાટ 
રચી ગયયો છે. નવા ટેટરફ ઓડ્ટરરાં રિાઈના 

સુધારાને પગલે આ વધારયો કરવારાં આવયયો 
છે, જે  ટીવી ચેનલયોની પ્ાઇસ કરેપ રૂ. 19 થી 
રૂ. 12 સુધી પુનઃસથાષપત કરે છે.

ટડઝની સટાર ઇનનડયા અને Viacom18 
ટૂંક સરયરાં તેરના RIO ફાઇલ કરી શકરે છે. 
ટીવી ષવતરણ સેવા પ્દાતાઓ બ્યોડકાસટસમા 
દ્ારા ભાવ વધારાને લઇ ષચંતારાં છે. 
કારણકરે તે પે-ટીવી ઉદ્યોગને અસર કરશે, 
જે ડીડી ફ્ી ડીશ - પ્સાર ભારતીના ફ્ી 
ડાયરેકટ-ટુ-હયોર (ડીટીએચ) પલેટફયોરમા - 
અને ઓવર-ધ-ટયોપ (OTT)પલેટફયોરમા જે 
સખત સપધામાનયો સારનયો કરી રહા છે. “અરે 
રિાઈ (ટેષલકયોર રેગયુલેટરી ઓથયોટરટી ઓફ 
ઈનનડયા, જે આ ક્ેત્રનું પણ ષનયરન કરે 
છે)ને ષવનંતી કરી હતી કરે તેઓ (ટેટરફ) 
₹19ની MRP કરેપ પર પાછા ન જાય, પરંતુ 
ષનયરનકારે તેરની વાત સાંભળી નહીં. 
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રુંબઈ તેલ-ષબયાં બજારરાં આજે  
ષવષવધ ખાધતેલયોના ભાવ શાંત હતા.  
નવી રાગ ધીરી  હતી.  સૌરાષરિના  
સરાચાર  સાંકડી વધઘટ  બતાવતા હતા.   
અરેટરકાના  કૃિી બજારયોરાં  ઓવરનાઈટ  
રિેડરાં  સયોયાતેલના ભાવ  ૪૫થી ૫૦ 
પયોઈનટ   ઘટયા હતા જયારે  સયોયાબીનના 
ભાવ ૬૦થી ૬૫ પયોઈનટ  ઉંચકાયા હતા. 
સારે તયાં  સયોયાખયોળના ભાવ  ૭૫થી 
૮૦  પયોઈનટ  પલસરાં રહા હતા. રુંબઈ  
બજારરાં  ૧૦ ટકલયોના ભવા ષસંગતેલના   
રૂ.૧૫૭૦ તથા કપાષસયા તેલના 
રૂ.૧૨૩૦  બયોલાતા હતા.  આયાતી 
પારતેલના  ભાવ  રૂ.૯૩૫ રહા હતા.   
સનફલાવરના  ભાવ ટરફાઈનડના 

રૂ.૧૩૨૦  જયારે  રસટડ્ટના ભાવ 
રૂ.૧૩૭૦  તથા ટરફાઈનડના રૂ.૧૪૦૦ 
રહા હતા.  સયોયાતેલ ટરફાઈનડના  ભાવ 
રૂ.૧૨૩૫  રહા હતા. દરષરયાન, 
રુંબઈ હાજર ષદવેલના  ભાવ  આજે  
વધુ  રૂ.૧૦ તૂટયા હતા.   જયારે હાજર  
એરંડાના  ભાવ ટકવ.ના  વધુ  રૂ.૫૦ 
ઘટયા હતા. રુંબઈખયોળ બજારરાં  આજે 
ટનના ભાવ ષસંગખયોળના  રૂ.૧૦૦૦ 
તથા સનફલાવર કયોળના  રૂ.૫૦૦ અને  
સયોયાખયોળના   રૂ.૮૦૦ વધયા  હતા.  
જયારે એરંડા ખયોળના  ભાવ ટનના  
રૂ.૨૦૦  તથા કપાષસયા ખયોળના   
રૂ.૫૦૦ નીચા બયોલાઈ  રહા હતા.  
હઝીરા ખાતે  ષવષવધ ટડલીવરીના  ભાવ  
સયોયાતેલ ટરફાઈનડના  રૂ.૧૨૩૦થી  
૧૨૩૫ રહા હતા. 
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વષૈશ્વક આષથમાક વૃષદ્ આગારી વિમા 
૨૦૨૩રાં રદં પડવાની અથમાશાસત્રીઓની 
આગાહી-અનરુાન વિાુંત ે આવવા 
લાગયા સાથ ેઅરટેરકાએ આશ્ચયમાજનક 
રીત ેય.ુએસ. ફરેડરલ ટરઝવમાની રીટટિંગરાં 
વયાજ દરરાં અડધા ટકાનયો વધારયો કરીને 
આગારી વિમારાં પણ ઊંચા વયાજ દરની 
નીષત જાળવશ ેએવા સકંરેત આપતાં અને 
યરુયોપના અનય દશેયોએ પણ  વયાજ દરરાં 
કરલેા વધારાએ સનેટીરનેટ ડહયોળાયુ ંછ.ે આ 
સાથે હવે વિમા ૨૦૨૨ પરૂુ ંથવારાં છ,ે તયારે 
ષક્સરસ વકેરેશનના હયોલીડ ેરડૂરાં બજારરાં 
આગારી સપતાહથી ફયોરેન ફડંયોની સષક્યતા 
ઘટવાની શકયતા રહશે.ેઆ સજંોગયો વચ્ે 
આગારી સપતાહરાં સનેસકેસ ૬૧૯૧૧ની 
પ્ષતકારક સપાટીએ ૬૦૭૭૭ તટૂવાના 
સજંોગયોરાં ૬૦૧૧૧ અને ષનફટી સપયોટ 
૧૮૪૪૪ની પ્ષતકારક સપાટીએ ૧૮૧૧૧ 
તટૂવાના સજંોગયોરાં ૧૭૯૧૧ જોવાઈ 
શકરે છ.ે જ ે૪૭,૫૪૬ શરેયોના પ્રયોટસમા 
હયોનલડિંગનુ ંશરે દીઠ રૂ.૭૭૩૬ ભાવ રજુબ 
રલૂય રૂ.૩૬.૭૮ કરયોડ થાય છ.ે એટલે 
કરે સલઝર આ કંપનીરાં શરે દીઠ રૂ.૨૩ 
રયોકાણ રલૂય ધરાવ ેછ.ે

GST કાઉનનસલની બેઠકમાં 
8 મુદ્ે ચચા્ય ન થઇ શકી
સપોરસ્ય રુટટત્લટી વેત્્કલ પર જીએસટી 
ઉપરાંત 22 ટકા સેસ લેવાના પટરબળ 
બેઠકમાં નક્ી કરારા

રત્જસટ્રેશન ન ધરાવતા વેપારીઓને ટરફંડ આપવા ત્નરમ સુધારશે
વાષિમાક રૃા. ૨૦ લાખથી ઓછી રકરનું ટનમાઓવર ધરાવતા સષવમાસ પ્યોવાઈડસમા કરે પછી વાષિમાક રૃા. ૪૦ 
લાખથી ઓછી રકરનું ટનમાઓવર ધરાવતા વેપારીઓને ટરફંડ રળી શકરે તે રાટે સીજીએસટી રૂલસ 
૨૦૧૭રાં ફરેરફાર કરવાનયો ષનણમાય લેવારાં આવયયો છે. ઉપરયોકત બંને કરેટેગરીરાં આવતા વેપારીઓ 
ટરફંડ રાટે ફયોરમા ભરી શકરે તે રાટેની પ્ષક્યા ષનયર રારફતે દશામાવવારાં આવશે. આ બંને કરેટેગરીરાં 
આવતા વેપારીઓ અનરષજસટડ્ટ ડીલર ગણાય છે. ઇ-કયોરસમાના સેકટરરાં સષક્ય નાના નાના એકરયો 
એક રાજયરાંથી બીજા રાજયરાં સપલાય આપી શકરે તે રાટે તેરને અનરષજસટર સપલાયર તરીકરે સષક્ય 
થવાની પરવાનગી આપશે. પહેલી ઓકટયોરબ ૨૦૨૩થી આ વયવસથા દાખલ કરાશે. 

ઇથારલ આલકો્ોલ અને કઠોળની ફોતરી પરનો જીએસટી ઘટાડરો
કઠયોળની ફયોતરી પર લેવારાં આવતયો ૫ ટકાનયો જીએસટી નાબૂદ કરીને શૂનય ટકા કરી દેવારાં આવયયો 
છે. આજ રીતે પેરિયોલરાં ભેળવવા રાટે બનતયો ઇથાયલ આલકયોહયોલ પરનયો જીએસટી ૧૮ ટકાથી 
ઘટાડીને ૫ ટકા કરી દેવારાં આવયયો છે. રષજસટડ્ટ વયનકતને પયોતાના અંગત વપરાશ રાટે રહેઠાણની 
પ્યોપટીટી ભાડે આપી હશે તયો તેવા સંજોગયોરાં તેના ભાડાંની આવક પર કયોઈ જ જીએસટી લગાડવારાં 
આવશે નષહ તેવી સપષટતા પણ કરવારાં આવી છે.

બજારમાં સો્ાબીનના ભાવ 
વધ્ા સામે સો્ાતેલમાં ઘટાડો

નવા સપતાહમાં 
સેનસેકસ 60777 

તૂટતાં 60111 જોવાિે



કતારની ટ્ીપ પછી આદિત્ય 
રો્ય કપૂર અને અનન્યા 
પાંડેના ડેટિંગની વધુ પુષ્િ

Ahmedabad 08LOK PATRIKA20-12-2022 Tuesdayસ્પોર્ટ્સ

બોલીવુડ

અભિનેત્રી અનન્યા પયાંડે અને આભિત્ રો્ કપૂરે 
તયાજેતરમયાં કતયારનરી ટ્રીપ સયાથે સયાથે કરતયાં તેમનયા 

વચ્ે ડેટિંગ ચયાલતું હોવયાનરી અિકળોને વધયારે બળ મળ્ું છે.  
અનન્યા કતયારમયાં ફરીફયા વરડ્ડ કપનરી સેમરી ફયાઈનલ જોવયા ગઈ 
હતરી. તેમયાં તેણે પોતે આજજેનનિનયાને સપોિ્ડ કરરી રહરી હોવયાનરી 
પોસિ પણ કરરી હતરી. તેનરી સયાથે ભપતયા ચંકરી પયાંડે પણ સયામેલ 
હતયા.  જોકે, આ ટ્રીપમયાં અનન્યા સયાથે આભિત્ રો્ 
કપૂર પણ હતો. બંને મુંબઈ એરપોિ્ડ પર પણ બંને 
સયાથે િેખયા્યાં હતયંા. આ ટ્રીપ પછરી બંને વચ્ે ડેટિંગ 
ચયાલતું હોવયાનરી અફવયાને વધયારે બળ મળ્ું છે.  
અગયાઉ ભરિતરી સેનને ્ોજેલરી પયાિરીટીમયાં પણ 
તેઓ ગૂપચૂપ વયાતો કરતયાં િેખયા્યંા હતયાં.  
આ ઉપરયાંત કેિલરી્ ઈવેનિસમયાં તેઓ 
સયાથે જોવયા મળરી રહયંા છે. જોકે, 
અનન્યા કે આભિત્ બંનેમયાંથરી 
કોઈએ હજુ પણ  પોતયાનયા 
ડેટિંગ ભવશે કોઈ ફોડ પયાડ્ો 
નથરી. 

કંગનાએ સંસિમાં ‘ઈમરજનસી’ 
ટિલમના શૂટિંગની મંજૂરી માંગી

દરિસમસ પહેલા િીકરી 
સાથે ટ્ીપ પર નીકળી 
દરિ્યંકા ચોપરા જોનાસ અભિનેત્રી કંગનયા રણૌતે તેનરી આગયામરી ટફરમ ‘ઈમરજનસરી’નું 

સંસિ િવનનરી અંિર શૂટિંગ કરવયા િેવયાનરી પરવયાનગરી 
લોકસિયા સેરિેિટરએિ પયાસે મયાગરી છે. જોકે,  કંગનયાને આ અરજી 
અંગે હજુ સુધરી કોઈ જવયાબ અપયા્ો નથરી. જોકે, મયાભહતગયાર 
સૂત્ોનયા જણયાવ્યા અનુસયાર કંગનયાને આવરી પરવયાનગરી મળે તેવરી 
સંિયાવનયા નહરીંવત્ત છે.  સંસિ પટરસરનરી અંિર કોઈ પણ ખયાનગરી 
વ્ન્ત કે સંસથયાને વરીટડ્ોગ્યાફરી કે કોઈપણ સવરુપનયાં ટફરમયાંકનનરી 
મંજૂરરી અપયાતરી નથરી. જો કોઈ સરકયારરી કયામ કે અન્ કોઈ સત્તયાવયાર 
કયા્્યરિમ મયાિે ટફરમયંાકન થતું હો્ તો જ તેમયાં વરીટડ્ોગ્યાફરીનરી છૂિ 
હો્ છે. સંસિિવનનરી અંિર ક યા્્યરિમોનયાં શૂટિંગનરી પરવયાનગરી 
મયાત્ િૂરિશ્યન તથયા સંસિ િરીવરીને જ છે.  કોઈ ખયાનગરી હેતુ મયાિે 
કોઈ ખયાનગરી સંસથયાને સંસિ િવનનરી અંિર શૂટિંગનરી પરવયાનગરી 
અપયાઈ હો્ તેવું આ પહેલયંા ્્યારે્  બન્ું નથરી એમ સૂત્ોએ 
જણયાવ્ું હતું.  ‘ઈમરજનસરી’ ટફરમનું શૂટિંગ ગ્યા જુન મયાસથરી શરુ 
થ્ું છે. આ ટફરમનરી લેખક  તથયા ભિગિશ્યક કંગનયા રણૌત જ છે અને 
તે પોતે જ તેમયાં સવ. વડયાપ્રધયાન  ઈનનિરયા ગયાંધરીનરી િૂભમકયા િજવરી 
રહરી છે. કંગનયાએ અગયાઉ જણયાવ્ું હતું કે કિોકિરી આ િેશમયાં એક 
ભસમયાભચહ્નરુપ રયાજકરી્ ઘિનયા હતરી. તે પછરી આપણો સત્તયા તરફનો 
દૃન્િકોણ બિલયાઈ ગ્ો છે. આ કયારણોસર જ મેં આ ભવષ્ પર ટફરમ 
બનયાવવયાનું નક્રી ક્ુું છે. 

ક્ટરસમસને હવે ગણતરરીનયા જ ભિવસો બયાકરી છે ત્યારે સેલેબ્રીિરી 
ફેમરીલરી સયાથે વેકેશન મોડમયાં આવરી ગ્યા છે તે વચ્ે ભપ્ર્ંકયા 

ચોપરયાએ ઈનસિયાગ્યામ પર તેનરી િરીકરરી મયાલતરી મેરરી ચોપરયા જોનયાસ 
સયાથેનો એક સુંિર ફોિો શેર ક્યો છે, જેમયાં તે ફલયાઈિમયાં બેઠરી છે તેનરી 
િરીકરરી સયાથે. બંને જણયા બયારરીનરી બહયાર જોઈ રહયા છે. ભપ્ર્ંકયા બલેક 
ડ્ેસમયંા સુંિર લયાગરી રહરી છે તો મયાલતરી વહયાઈિ ડ્ેસમયાં નજર આવરી 
રહરી છે. આ ફોિોને શેર કરરીને અભિનેત્રીએ કેપશનમયાં લખ્ું છે. “ 
ઓફ વરી ગો..” જેનરી સયાથે તેણે સુંિર હયાિ્ડનું ઈમોિરીકોન પણ શેર ક્ુું 
છે. ભપ્ર્ંકયા ચોપરયા ઘણરીવયાર તેનયા ફેનસ મયાિે તેનરી િરીકરરીનયા ફોિો શેર 
કરતરી જોવયા મળે છે. ભપ્ર્ંકયા ચોપરયા આવતયા વષજે રોમયાંટિક-કોમેડરી 
ટફરમ ‘ લવ અગેન’મયાં િેખયાશે, આ ટફરમ 12 મે 2023 નયા રોજ 

શાહરુખ ખયાન તથયા િરીભપકયા પયાિુકોણનરી ટફરમ 
‘પઠયાણ’નયા બેશરમ રંગ ગરીતમયાં િરીભપકયાએ િગવયા 

ટરંગનરી ભબકરીનરી પહેરરી હોવયા મુદ્ે ભવવયાિ વકરરી રહો છે. 
આ ભવવયાિો સયામે ટફરમનો બચયાવ કરવયા મયાિે શયાહરુખે 
િેશિન્તનરી િલરીલ આગળ ધરરી છે.  શયાહરુખ સમ્યંાતરે 
ન્વિર પર તેનયા પ્રશ્ોત્તરરી ્ોજે છે. તેમયાં એક પ્રશ્નયા 
જવયાબમયાં શયાહરુખે આ ટફરમનો બચયાવ કરતયંા કહું હતું 
કે આ ટફરમ િેશિન્તથરી િરપૂર એ્શન ટફરમ છે. તેણે 
પોતયાનયા ચયાહકોને આ ટફરમ જોવયા મયાિે અપરીલ કરરી હતરી. 
જોકે, ટફરમ સયામે િેશિરમયાં ભવરોધ વધતો જા્ છે. એકથરી 
વધુ રયાજ્ોમયાં શયાહરુખ તથયા િરીભપકયાનયાં પૂતળયાં ફંકવયામયાં 
આવ્યા હોવયાનયા બનયાવ બન્યા છે.  વયારયાણસરીમયંા િયાજપ 
ટકસયાન મયારચયાયાનયા કયા્્યકરોએ આ ટફરમનયા પોસિસ્યનું 
િહન ક્ુું હતું. ભસકરમયંા પણ ભહંિુવયાિરી સંગઠનનયા 
કયા્્યકરોએ પઠયાણનયા પોસિસ્ય સળગયાવ્યાં હતયાં. મહયારયા્ટ્ 
તથયા ભબહયારમયાં આ ટફરમ પર પ્રભતબંધનરી મયાગણરી સયાથેનરી 
ફટર્યાિો પણ પોલરીસ સભહતનરી એજનસરીઓ સમક્ષ 
કરવયામયાં આવરી છે. મુંબઈમયંા સયાકરીનયાકયા પોલરીસ મથકે 
આ ટફરમ સયામે અરજી આપવયામયાં આવરી હતરી. જુિયાં જુિયાં 
રયાજ્ોનયા ભહંિુવયાિરી સંગઠનો આ ટફરમનયાં બભહ્કયારનરી 
અપરીલ કરરી રહયા છે. િયાજપનયા અનેક સયાંસિો તથયા 
રયાજ્ોનયા મંત્રીઓ પણ આ મયાગણરીને િેકો આપરી રહયા 
છે. મધ્પ્રિેશ ભવધયાનસિયાનયા સપરીકર ભગરરીશ ગૌતમે 
શયાહરુખને આ ટફરમ તેનરી િરીકરરી સયાથે બેસરીને જોવયાનો 
પડકયાર ફે્્ો હતો. કંબોજનયા સંસિસભ્ સુબ્ત પયાઠકે કહું 
હતું કે શયાહરુખ જેવયા લોકો એક એજનડયા પર જ ચયાલે છે 
અને આ ટફરમ તેનયા એ એજનડયાને પ્રગિ કરે છે.

શાહરુખનો બચાવઃ ‘પઠાણ’ િેશભષ્તથી ભરપૂર એ્શન ટિલમ છે

ફિલ્મ ‘પઠાણ’ના સોન્ગ ‘બેશર્મ 
રં્ગ’ વિિાદ્માં હિે કુદયો કેઆરકે

અિતાર 2નો બોકસ ઓફિસ પર ધ્માકો,  
3 વદિસ્માં ક્માણીનો આંકડો ચોંકાિનારો

FIFA WORLD CUP 2022ની ટ્ોિીના 
અનાવરણ માિે િીદપકાની પસંિગી કેમ?
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ભપકયા પયાિુકોણ એક ગલોબલ આઈકોન 
છે અને તે અવયારનવયાર િેશને ગલોબલ 
ફલક પર રરીપ્રેઝનિ કરે છે અને િયારતનું 
નયામ રોશન કરે છે ત્યારે ફરીફયા વરડ્ડ કપ 
2022નરી ટ્ોફરીનું અનયાવરણ કરરીને તેણે 
નવો ઈભતહયાસ સજ્યો છે. 

ગત 18 ટડસેમબરે આજજેનિરીનયા અને 
ફયાંસ વચ્ે ફરીફયા વરડ્ડ કપનરી ફયાઈનલ 
્ોજઈ  હતરી, આ મેચ ખુબ જ રસપ્રિ 
અને રોમયાંચક મેચમયાંનરી એક બનવયા પયામરી 
હતરી. આ ભવશ્વ કપ ફયાઈનલનું બરીજું એક 
આકષ્યણનું કેનદ્ર સિયાર ગોરડ પલેિેડ ટ્ોફરી 
પણ હતરી જેને આજજેનિરીનયાનયા ખુબ લોકભપ્ર્ 
પલે્ર મેસરીએ પોતયાને નયામ કરરી હતરી. 

િોહયા ખયાતે ્ોજા્ેલ ફરીફયા વરડ્ડ કપ 
2022ને મયાણવયા મયાિે િેશ-ભવિેશથરી લોકો 
ખયાસ હયાજર રહયા હતયા, ઘણયા બોલરીવુડ 
ભસતયારયાઓ પણ મેચ જોવયા મયાિે ખયાસ

િોહયા પહોચ્યા હતયા ત્યારે આ મેચનરી 

બરીજી ઐભતહયાભસક વયાત એ પણ રહરી કે 
મેચનયા પૂવજે િયારતરી્ અભિનેત્રી િરીભપકયા 
પયાિુકોણે શયાનિયાર ટ્ોફરીનું અનયાવરણ ક્ુું 
અને આનરી સયાથે જ ફરીફયાનયા ઈભતહયાસમયંા 
તે પહેલરી એવરી િયારતરી્ બનરી છે કે 

જેને આ તક મેળવરી હો્. િયારતનરી 
સૌથરી લોકભપ્ર્ અને મોિરી ગલોબલ 
એમબેસેડરમયાનરી એક  એવરી િરીભપકયા 
પયાિુકોણે ફરીફયાનયા ભિગગજ પલે્ર અને 
િૂતપૂવ્ય સપેનરીશ ફિબોલર ઈકર કેસરીલરીસ 
ફનયા્યનડરીઝ સયાથે લૂઈ ભવતોનનયા ટ્ંકમયાં 
ટ્ોફરીને રરીવરીલ કરરી હતરી. 

સુત્ો અનુસયાર ‘પઠયાણ’ એ્ટ્ેસ 
િરીભપકયા પયાિુકોણનેનરી િોહયા ખયાતે ્ ોજા્ેલ 
ફરીફયા વરડ્ડ કપ 2022નરી ટ્ોફરીનું અનયાવરણ 
કરવયા મયાિે એિલયા મયાિે પસંિ કરયાઈ હતરી 
કયારણ કે, તેણે ગત મેં મભહનયામયાં મોસિ 
લ્ઝુરરીઅસ બ્યંાડ લુઈ ભવતોનનરી ગલોબલ 
એમબેસેડર છે. લૂઈ ભવતોન વષ્ય 2010થરી 
ફરીફયા વરડ્ડકપનું પયાિ્ડનર છે ત્યારે છેરલયંા 
10 વષ્યથરી તે ફિબોલ ભવશ્વકપને સપોિ્ડ 
કરતુ હોવયાથરી, આ વખતે 18 ટડસેમબરે 
આજજેનિરીનયા અને ફયાંસ વચ્ે જે ફયાઈનલ 
્ોજાઈ તેનયા ટ્ોફરી લોનચ મયાિે તેનરી 
ગલોબલ એમબેસેડર િરીભપકયા પયાિુકોણનરી 
પસંિગરી કરવયામયાં આવરી  હતરી.  

{ િીિા િલડ્ડ કપ 2022 
દોહા ખાતે 18 ડીસેમબરના 
રોજ યોજાઈ હતી

કેપ્ટનની ઇજાને લઈને ્મો્ટું અપડે્ટ, 
બીજી ્ટેસ્ટ પણ નહીં ર્ેમ રોવહત શ્મામા
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રોભહત શમયા્ય બયાંગલયાિેશ સયામેનરી બરીજી 
વનડેમયાં ઈજાગ્સત થ્ો હતો. આ પછરી 
તે બયાંગલયાિેશ સયામેનરી પ્રથમ િેસિમયાં રમરી 
શ્્ો ન હતો. ત્યારે મળતરી મયાભહતરી 
મુજબ, કેપિન બરીજી િેસિમયંા પણ નહરીં 
રમે. તેનો અંગૂઠો હજી સંપૂણ્ય રરીતે સયાજો 
થ્ો નથરી. આ કયારણે િરીમ મેનેજમેનિ 
તેને લઈને કોઈ ટરસક લેવયા મયાંગતુ નથરી. 
તે હજુ પણ િયારતમયાં છે અને બયાંગલયાિેશ 
જવયા રવયાનયા થ્ો નથરી. િયારત અને 
બયાંગલયાિેશ વચ્ે કુલ 2 િેસિ મેચ રમયાવયાનરી 

છે. િયારતરી્ િરીમ અત્યારે 1-0થરી આગળ 
છે. િરીમ હવે ્લરીન સવરીપનયા ઈરયાિયા સયાથે 
મેિયાનમયાં ઉતરશે. િયારતરી્ િરીમ મયાિે વરડ્ડ 
િેસિ ચેનમપ્નભશપનરી ફયાઈનલનરી રેસમયાં 
િકરી રહેવયા મયાિે બયાકરીનરી 5 િેસિ ખૂબ જ 

મહતવપૂણ્ય છે. મળતરી મયાભહતરી અનુસયાર, 
મેટડકલ િરીમે રોભહત શમયા્યનરી તપયાસ ક્યા્ય 
બયાિ કોઈ જોખમ ન લેવયાનો ભનણ્ય્ ક્યો 
છે. જો કે, તે આવતયા મભહને શ્રીલંકયા 
સયામે 3 મેચનરી ઓડરીઆઈ અને િરી 20 

શ્ેણરીમયાં રમે તેવરી શ્્તયા છે. આ શ્ેણરી 
3જી જાન્ુઆરરીથરી શરૂ થઈ રહરી છે. સૌ 
કોઈ જાણે છે કે, રોભહતનરી જગ્યાએ ત્રીજી 
વનડેમયાં ઈશયાન ટકશનને તક મળરી અને 
તેણે બેવડરી સિરી ફિકયારરી. રોભહત શમયા્ય 
ઈજાગ્સત થ્યા બયાિ મુંબઈ પરત ફ્યો 
હતો. 

આ પછરી, અહરીં તેમનરી તપયાસ કરવયામયંા 
આવરી રહરી છે. રોભહત ન રમ્ો હોવયાથરી 
કોચ રયાહુલ દ્રભવડે રયાહતનો શ્વયાસ લરીધો 
હશે. કયારણ કે, શુિમન ભગલે પ્રથમ 
િેસિમયાં સિરી ફિકયારરીને પોતયાનું સથયાન 
મજબૂત ક્ુું હતું. આવરી નસથભતમયાં રોભહત 
પલેઇંગ-11મયાં રમ્ો ત્યારે કોને પડતો 
મુકવો તે અંગે ભનણ્ય્ લેવો સરળ ન હતો. 
જો રોભહત હોત તો રયાહુલ ઉપ-કેપિન હોત. 
આવરી નસથભતમયાં તે મેચમયંા પ્રવેશ કરશે. 
જોકે, પ્રથમ િેસિમયાં તેનું પ્રિશ્યન કંઈ ખયાસ 
રહું ન હતું.

{ કેપ્ટન રોવહત શ્મામા 
બીજી િન ડે્માં ઇજાગ્રસત
અં્ગૂઠાની ઇજા હજુ પણ 
નથી થઈ સારી

પોતયાનયા ભવવયાભિત ્વરીિ અને આખયાબોલયા સવિયાવથરી બોલરીવુડ 
સેલેબસનરી અવયાર નવયાર િરીકયા કરનયાર કમયાલ રયાશરીિ ખયાન 

હમેશયા ચચયા્યમયાં રહે છે. કેઆરકે િરેક વસતુમયાં પોતનયા ઓપરીનરી્ન 
આપતયા રહે છે અને ્્યારેક તે સેલેબસનયા ફેનસનો ભવરોધ ને ગુસસનો 
પણ િયાગ બનતયા હો્ છે. આ વખતે કેઆરકે એ બરી-િયાઉનનરી ફેમસ 
એ્ટ્ેસ િરીભપકયા પયાિુકોણ પર િયાગજેિ ક્ુું છે.. િરીભપકયાનરી આગયામરી 
ટફરમ ‘પઠયાણ’નયા ગરીત ‘બેશરમ રંગ’ પર જે ભવરોધ ચયાલરી રહો છે તે 
ધ્યાનમયાં રયાખરીને તેમણે િરીભપકયાનરી આકરરી િરીકયા કરતયા એક ભવવયાભિત 
ભનવેિન આપ્ું છે.   અત્યારે િેશમયાં જે રરીતે ટકંગ ખયાન અને િરીભપકયાનરી 
ટફરમનયા ગરીત ‘બેશરમ રંગ’ પર જે ભવવયાિ ગરમયા્ો છે તેમયાં કેઆરકે 
કેવરી રરીતે શયાંત બેસરી શકે?? તેમણે બેશરમ રંગ ગરીત અને િરીભપકયા 
પયાિુકોણનરી આકરરી િરીકયા કરરી છે. તેમનયા સોશ્લ મરીટડ્યા પર તેમણે 
્વરીિ કરરીને ભનવેિન આપ્ું છે.  આ ્વરીિમયાં કમયાલ ખયાને લખ્ું 
છે કે, “ મુજે ્યાિ હૈ કરી મેં એકબયાર િરીભપકયા પયાિુકોણકયા પ્રમોશન 
કર રહયા થયા ઔર હર રોજ ્વરીિર પર ઉનહેં ટકસ કર રહયા થયા. અબ 
બેશરમ રંગ ગયાને મેં અસલરી િરીભપકયા કો િેખકર મુજે અપનરી હરકતો 
પર પછતયાવયા હો રહયા હે. હે િગવયાન, મેં ઇતનરી િ્યાનક ભિખને 
વયાલરી લડકરી કયા પ્રમોશન કેસે કર સકતયા હૂં”  કમયાલ ખયાને િરીભપકયાનયા 
એ ગરીતમયાં િેખયાવ પર િરીપપણરી કરતયા તેને િ્યાનક િેખયાવવયાળરી કહરી 
તો સયાથે પોતે એક સમ્ે તેને પ્રમોિ કરતયા બિલ હવે પસતયાઈ રહયા 
છે તેમ પણ કહું હતું. 

2000 કરોડ રૂભપ્યાનરી ટફરમ ‘અવતયાર ધ 
વે ઓફ વોિર’ એ મયાત્ ત્ણ ભિવસમયાં 

ભવશ્વિરમયંા 3600 કરોડ રૂભપ્યાથરી વધુનરી 
કમયાણરી કરરી છે. િુભન્યામયાં પરવયા ક્યા્ય ભવનયા 
ભનમયા્યતયા-ભનિજેશક જેમસ કેમરૂને જે જાિુ 
સજ્યો છે તે િેખયાઈ રહો છે. આ ટફરમે 
િયારતમયાં અત્યાર સુધરીમયાં 132.95 કરોડ 
રૂભપ્યાનરી કમયાણરી કરરી છે. આમયાં પણ, 
અંગ્ેજી વઝ્યનનો સૌથરી વધુ ભહસસો રયાખ્યા 
પછરી, ભહનિરી વઝ્યન િશયા્યવતયા ભથ્ેિર સૌથરી 
વધુ કમયાણરી કરવયામયાં બરીજા નંબરે છે. 
િેશમયાં ટરલરીઝ થ્ેલરી હોલરીવુડ ટફરમોમયાં 
સૌથરી વધુ ઓપભનંગ વરીકેનડ કલે્શનનો 
રેકોડ્ડ હજુ પણ 2019નરી ટફરમ ‘એવેનજસ્ય 
એનડગેમ’ પયાસે છે. 
‘અવતાર’ બંધ કરવાની સલાહ આપવામાં 
આવી હતી | ટફરમ ‘અવતયાર ધ વે ઓફ 
વોિર’ ટરલરીઝ થ્યાનયા 13 વષ્ય પહેલયા 
જ્યારે જેમસ કેમરુને તેનરી પ્રથમ ટફરમ 
‘અવતયાર’ બનયાવરી હતરી, ત્યારે તેનયા 
કેિલયાક િયાગો ટફરમ જગતનયા લોકોને 
બતયાવવયામયાં આવ્યા હતયા. પછરી મોિયા 

િયાગનયાએ જેમસ કેમરુને ત્યંા આ પ્ર્ોગ 
બંધ કરવયાનરી સલયાહ આપરી હતરી અને કહું 
હતું કે તેમયાં સયામેલ તમયામ નયાણયાં ડૂબરી 
જશે અને કેમરુનનરી કયારટકિરીટી બરબયાિ થઈ 
જશે. જોકે, તેમયાં િભવ્્નરી શ્્તયાઓ 

જોનયારયાઓએ પણ કેમરૂનને પ્રોતસયાભહત 
ક્યા્ય હતયા. આ જ ઉતસયાહ સયાથે ટરલરીઝ 
થ્ેલરી ટફરમ ‘અવતયાર’એ ભસનેમયાનયા 
ઈભતહયાસમયાં સૌથરી વધુ કમયાણરી કરનયાર 
ટફરમનો રેકોડ્ડ બનયાવ્ો હતો.

બોલરીવુડ અભિનેત્રી રતનયા પયાઠક 
શયાહે તયાજેતરમયાં જ પઠયાણ 

ટફરમનયા ગરીતને મુદ્ે થઈ રહેલયા ભવવયાિ 
પર પોતયાનરી પ્રભતભરિ્યા આપરી છે. તેમણે 
કહુ કે આપણે ખૂબ જ નયાસમજણનયા 
સમ્મયાંથરી પસયાર થઈ રહયા છરીએ. જો 
આ જ બધુ તમયારયા મગજમયાં ચયાલતુ 
રહેશે તો કંઈ સયારુ થશે નહરીં.  રતનયા 
પયાઠક શયાહે કહુ કે તેઓ એ ભિવસનરી 
રયાહ જોઈ રહયા છે જ્યારે લોકો નફરતથરી 
થયાકરી જશે અને આખરે આશયા તરફ 

પોતયાનુ પલડુ ઝુકયાવશે. તેમનું મયાનવુ છે 
કે આજે િરેક બયાબતને રયાજકરી્ એનગલ 
આપવયામયાં આવરી રહો છે. ભહંિરી ટફરમ 
ઈનડસટ્રી િરરોજ નફરત વેઠરી રહરી છે. 
્્યારેક તો સકયારયાતમકતયાનો સમ્ 
આવશે. ્્યારેક તો બધુ પુરુ થઈ જશે.  
પઠયાણ ટફરમનયા બેશરમ રંગ ગરીત પર 
વકરેલયા ભવવયાિ વચ્ે રતનયા પયાઠક શયાહે 
કહુ કે લોકોનરી પયાસે િોજન નથરી પરંતુ 
કોઈ અન્નયા વસત્ મુદ્ે ભવવયાિ કરવયાનું 
ચૂકતયા નથરી.

રતના પાઠક શાહે ‘પઠાણ’ ટિલમના 
ગીતના દવવાિ મુદ્ે રિદતદરિ્યા આપી



> …urh‚, íkk.19  >
fŒh{kt ÚkÞu÷k VeVk ðÕzo 

f… 2022™e VkE™÷{kt 
yksuOrx™k™k nkÚku {k{q÷e 
ytŒhÚke nkh ƒkË £kL‚{kt 
Vwxƒku÷ «þt‚fkuyu nkuƒk¤ku 
{[kÔÞku Au. 

ÕÞku™, ™e‚ y™u hksÄk™e 
…urh‚™k hMŒk …h WŒhu÷k 
Vwxƒku÷™k VuL‚u ŒkuzVkuz 
fhe y™u yk„ ÷„kðe nŒe.  
…ku÷e‚™e ‚kÚku …ý Í…kÍ…e 
ÚkE nŒe. W…ÿðeyku™u fkƒq 
fhðk {kxu …ku÷e‚u rxÞh „u‚™k 

„ku¤k Akuzâk nŒk. Ë ‚™™k yuf 
rh…kuxo y™w‚kh, …urh‚{kt Vu{‚ 
[UÃ‚ yur÷‚eÍ …h h{¾kýku™u 
fkƒq fhðk {kxu «þt‚fku™e ‚kÚku 
yÚkzk{ý ÚkE nŒe. fkhý fu 
Œýkð…qýo h{Œ ƒkË ^÷uÞ‚o 
‚¤„kÔÞk y™u ykfkþ{kt 
ykŒþƒkS fhe nŒe. Vwxƒku÷ 
rðï f… VkE™÷{kt SŒ™e 
ykþk{kt nòhku «þt‚f …urh‚ 
y™u yLÞ £kt‚e‚ þnuhku{kt s{k 
ÚkÞk nŒk. …ý Œu{™e hküÙeÞ xe{  
…u™Õxe þqxykWx{kt yksuOrx™k™k 
nkÚku 4.2Úke nkhe „E nŒe.

LkuþLk÷ - ELxhLkuþLk÷ 09LOK PATRIKA

> Lkðe rËÕne,íkk.19  >
[e™{kt fkuhku™k™ku «fku… Vhe 

òuðk {¤e hÌkku Au. Œu™u ÷eÄu [e™{kt 
Vhe yuf ð¾Œ fkuhku™k™u ÷E ÷kufku{kt 
¼Þ™ku {knku÷ «ðŠŒ hÌkku Au. {¤Œe 
{krnŒe «{kýu fkuhku™k {nk{khe™u 
÷eÄu Vhe yuf ð¾Œ {kuxe ‚tÏÞk{kt 
÷kufku Sð „w{kðe hÌkk Au. fkuhku™k 
{nk{khe™k ðÄŒk «fku…™u ÷eÄu 
ƒuESt„{kt {kuxe ‚tÏÞk{kt ÷kufku 
Sð „w{kðe hÌkk Au. 

Mðs™ku™k {kuŒ ƒkË þr™ðkhu 
ƒuESt„™k M{þk™{kt {kuxe ‚tÏÞk{kt 
¼ez òuðk {¤e hne Au. ÷kufku ytrŒ{ 
‚tMfkh {kxu M{þk™{kt hzŒk òuðk 
{éÞk Au. ƒuESt„™k ‚kiÚke {kuxk 
M{þk™ ½kx ƒkƒkuþk™™e ÂMÚkrŒ 
¾qƒ s zhkð™kh Au. ynª …k‹f„ 
{kxu søÞk hne ™Úke. M{þk™{kt 

fk{ fh™kh yuf f{o[kheyu 
sýkÔÞw fu yíÞkhu þƒÞkºkk {kxu 
ƒw®f„ fhkððwt {w~fu÷ Au. ÷kufku  
…kuŒk™k …rhðkhs™ku fu ‚tƒtÄe™k  
{]ŒËunku™u «kEðux ðkn™ku{kt ÷E 
sE hÌkk Au. ynª M{þk™{kt ‚{„ú 

rËð‚ Ëhr{Þk™ Äq{kzku s Äq{kzku 
òuðk {¤u Au. 

yusL‚e™k sýkÔÞk «{kýu 
[e™™k W¥kh …rù{{kt ykðu÷ 
SÞk™ þnuh{kt ‚kiÚke ðÄkhu ¾k÷e 
søÞk Au. Ëuþ™k ðkrýßÞ fuLÿ 

þkt½kE{kt …ý r¢‚{‚ y™u LÞqÞh™u 
÷E fkuE ¾k‚ Wsðýe fu yk™tË™ku 
{knku÷ ™Úke. MÚkkr™f ÷kufku™wt fnuðwt 
Au fu yk Wí‚ð™ku {knku÷ ™Úke. ÷kufku 
yk½kŒ{kt Au. [e™™k [U„Ëq{kt {k„kuo 
‚w™‚k™ Au.

y{urhfk ÂMÚkŒ ‚tþkuÄ™ ‚tMÚkkyu yk ‚ókn fÌkwt fu Ëuþ{kt fu‚ku™ku rðMVkux ÚkE 
þfu Au y™u [e™{kt ð»ko 2023{kt 10 ÷k¾Úke ðÄkhu ÷kufku™k {kuŒ ÚkE þfu Au

÷kufkuyu …urh‚™k hMŒk 
…h WŒheLku ŒkuzVkuz fhe

VkE™÷{kt £kL‚™e nkh ÚkŒkt VuL‚ ¼zfâk

ÕÞku™, ™e‚ y™u hksÄk™e …urh‚™k hMŒk …h WŒhu÷k 
Vwxƒku÷™k VuL‚u ŒkuzVkuz fhe y™u yk„ ÷„kðe nŒe

[e™{kt fkuhku™k™ku fk¤ku fuh, 
M{þk™ku{kt ÷k„e ÷ktƒe ÷kE™

hksÄk™e ƒuESt„{kt ykur{¢ku™ ðurhyuLx™ku nknkfkh

hksfkhý™k [Œwh 
¾u÷kzeyu Vhe 
fuLÿ™u V‚kðe

¼khŒeÞ «kuzõx ¾heËðk 
fusheðk÷™e ÷kufku™u y…e÷

yk™k fkhýu yÚkoÔÞðMÚkk {sƒwŒ Úkþu 
yuðku ™uŒk™ku Ëkðku, fusheðk÷™e yk 

{k„™ku Œku fËk[ s fkuE rðhkuÄ fhe þfu

> ™ðe rËÕne, íkk.19 >
hksfkhý™k [Œwh ¾u÷kze 

ƒ™e [wfu÷k yh®ðË fusheðk÷ 
½ýeðkh yuðe {kt„ku fhu Au, 
su fuLÿ ‚hfkh {kxu …ý  
…qýo fhðe y‚t¼ð Au. òufu 
yk {kt„ku™k fkhýu fusheðk÷ 
[[ko™k fuLÿ{kt ykðe òÞ Au. 
„Œ rËð‚ku{kt Œu{ýu „wshkŒ 
rðÄk™‚¼k [qtxýe Ëhr{Þk™ 
fuLÿ ‚hfkh™u ¼khŒeÞ [÷ý …h 
„ýuþ-÷û{e™e Œ‚ðehku ytrfŒ 
fhðk™e {kt„ fhe nŒe. Œu{ýu 
Ëkðku fÞkuo nŒku fu, yk{ fhðkÚke 
Ëuþ™e yÚkoÔÞðMÚkk ðÄw ‚khe 
ƒ™þu. fusheðk÷™e yk {kt„™u 
rnLËw fkzo Œhefu òuðk{kt ykðe 
nŒe. òufu yk {wÆu yÚkoÔÞðMÚkk™k 
r™»ýktŒkuyu fusheðk÷™k yk 
r™ðuË™™u ðkrnÞkŒ „ýkðe nŒe. 
Œku fusheðk÷u Vhe yufðkh yuðe 
„w„÷e VUfe Au fu, su™ku rðhkuÄ 
¼ks… yÚkðk ykhyu‚yu‚Úke 

òuzkÞu÷ku ÷kufku …ý ™nª fhe 
þfþu. fusheðk÷u fÌkwt fu, yuf 
ŒhV [e™ yk…ýk Ëuþ™e ‚hnËku 
…h ½»koý fhe hÌkwt Au, íÞkhu [e™ 
…h «rŒƒtÄ ÷„kððk™k ƒË÷u fuLÿ 
‚hfkh Œu™u E™k{ yk…ðk™wt fk{ 
fhe hne Au. ¼khŒ [e™{ktÚke Ëh 
ð»kuo nòhku fhkuzku Yr…Þk™ku ‚k{k™ 
ykÞkŒ fhu Au. yk «kuzõxku{kt 
h{fzkt, ðes¤e™k ‚k{k™™e 
‚kÚku ‚kÚku [~{k suðe ™k™e-™k™e 
«kuzõxku Au, su™u yk…ýk Ëuþ{kt 
…ý ƒ™kðe þfkÞ Au. Œu{ýu fÌkwt 
fu, òu ¼khŒeÞ Wãku„fkhku™u  
…Þkoó ‚wrðÄkyku …qhe …kzðk{kt 

ykðu, Œku ¼khŒu ykðe «kuzõxku 
[e™{ktÚke ykÞkŒ fhðe ™nª …zu 
y™u [e™ ‚rnŒ rðËuþku{kt ykðe 
«kuzõxku™e r™fk‚ …ý fhðk 
÷k„þu. Œu{ýu ÷kufku™u y…e÷ fhe 
Au fu, [kEr™Í «kuzõx ™ ¾heËku, 
¼khŒeÞ «kuzõx ƒu ½ýe ®f{Œ™e 
nkuðk AŒkt ÷kufku MðËuþe «kuzõx 
s ¾heËu. yk™k fkhýu yk…ýk 
Ëuþ™e yÚkoÔÞðMÚkk {sƒwŒ Úkþu. 
fusheðk÷™e yk {kt„Œku fËk[ s 
fkuE rðhkuÄ fhe þfu.

òufu yÚkoÔÞðMÚkk™k 
r™»ýktŒku™wt {k™ðwt Au fu, nk÷ 
¼khŒ [e™™e «kuzõxku™ku  
‚t…qýo ƒrn»fkh fhðk™e ÂMÚkrŒ{kt 
™Úke. ykŠÚkf ƒkƒŒku™k r™»ýkŒ 
zkì.™k„uLÿfw{kh þ{koyu y„úýe 
{erzÞk sqÚk™u {krnŒe yk…Œk 
fÌkwt fu, yu{kt fkuE þtfk ™Úke fu 
[e™{ktÚke Ëh ð»kuo nòhku fhkuz 
Yr…Þk™k rƒ™-sYhe ‚k{k™™e 
ykÞkŒ fhkÞ Au. 

ÚkkE÷uLz ™uðe™wt snks ËrhÞk{kt zqçÞwt : 31 „w{
> ƒU„fkuf, íkk.19 >

hrððkhu ÚkkE÷uLz ™uðe™wt yuf snks 
ËrhÞk{kt zqƒe „Þwt nŒwt. snks{kt 100 
Úke ðÄw ÷kufku ‚ðkh nŒk. 75 ÷kufku™wt 
MÚk¤ktŒh fhðk{kt ykÔÞwt Au. ßÞkhu 
31 nsw …ý „w{ nkuðk™k ynuðk÷ Au. 
{¤Œe {krnŒe y™w‚kh, hkuÞ÷ ÚkkE 
™uðe™wt yu[xeyu{yu‚ ‚w¾kuÚkkE fkuðuox 
hrððkhu ‚ktsu ÚkkE÷uLz™e ¾kze{kt Œus 
…ð™ y™u ËrhÞkE {kuò™u fkhýu zqƒe 
„Þwt nŒwt. hknŒ y™u ƒ[kð {kxu snkòu 
y™u nur÷fkuÃxh Œi™kŒ fhðk{kt ykÔÞk 
Au. {krnŒe {¤Œkt s hkuÞ÷ ™uðeyu ºký 
snkòu y™u {kuƒkR÷ …ÂB…t„ {þe™ku 
‚kÚku ƒu nur÷fkuÃxh snks™k …kýe™u 

Ëqh fhðk {kxu {kufÕÞk nŒk. …htŒw, 
Œus …ð™™u fkhýu Œu r™»V¤ „Þk nŒk. 
snks™e rðãwŒ ÔÞðMÚkk™e r™»V¤Œk™u 
fkhýu, Œu Íz…Úke …kýeÚke ¼hkðk ÷køÞwt. 
su™k fkhýu Œu zqƒe „Þwt nŒwt. yk yfM{kŒ 
«k[wyk… ¾uhe ¾k™ «ktŒ{kt ƒt„‚kVk™ 
rsÕ÷k{kt suxeÚke 32 rf{e Ëqh ËrhÞk{kt 
ÞwØ snks …uxÙku®÷„ fhe hÌkwt nŒwt íÞkhu 
ÚkÞku nŒku. Ërûký ÚkkE÷uLz ŒksuŒh™k 
rËð‚ku{kt ŒkuVk™ y™u …qh™ku y™w¼ð fhe 
hÌkwt Au. Œu™u òuŒk snkòu™u rf™khu hnuðk™e 
[uŒðýe yk…ðk{kt ykðe nŒe. ™kifkË¤u 
sýkÔÞwt nŒwt fu, ‚ku{ðkhu ‚ðkh ‚wÄe{kt 
75 ÷kufku™u ƒ[kðe ÷uðk{kt ykÔÞk nŒk.  
…htŒw, 31 nsw …ý …kýe{kt nŒk.

ÚkkE÷uLz™e ¾kze{kt Œus …ð™™u ÷eÄu Ëw½ox™k hkuÞ÷ ™uðeyu ºký snkòu y™u {kuƒkR÷ …ÂB…t„ {þe™ku ‚kÚku ƒu nur÷fkuÃxh snks™k …kýe™u Ëqh fhðk {kufÕÞk

> ™ðe rËÕne, íkk.19 >
Ëuþ™k rðËuþ {tºke yu‚ 

sÞþtfhu ‚ku{ðkhu ÷kuf‚¼k{kt 
fÌkwt fu hksfeÞ xefk nt{uþk 
ykðfkÞo Au, …htŒw yk…ýu  
yk…ýk ‚ir™fku™wt y…{k™ ™ fhðwt 
òuEyu. yu‚ sÞþtfhu fÌkwt, '{U 
‚kt¼éÞwt Au fu rðËuþ {tºke Œhefu 
{khu {khe ‚{sý™u ðÄw „kZ 

fhðk™e sYh Au. {n¥ð™e ðkŒ 
yu Au fu su ™uŒk {™u yk ‚÷kn 
yk…e hÌkk Au Œu{™k «íÞu nwt 
VõŒ ™{Mfkh fhe þfwt Awt. rðËuþ 
{tºke yu‚ sÞþtfhu ‚ku{ðkhu 
÷kuf‚¼k{kt fÌkwt fu hksfeÞ 
xefk nt{uþk ykðfkÞo Au …htŒw  
yk…ýu yk…ýk sðk™ku™wt y…
{k™ ™ fhðwt òuEyu. 

ƒuLfkuyu ¾k÷e ÷kufh™e ‚tÏÞk y™u ÷kufh™k ðuE®x„ r÷Mx™e ònuhkŒ fhðe …zþuËuþ™k ‚ir™fku™wt y…{k™ ™ 
fhðwt òuEyu : yu‚.sÞþtfh > ™ðe rËÕne, íkk.19 >

yk„k{e ð»ko™k …nu÷k s rËð‚Úke ƒuLfku™u 
÷„Œk r™Þ{ku{kt VuhVkh ÚkE hÌkk Au. …nu÷e 
òLÞwykhe 2023Úke çkuLf ÷kufh™k r™Þ{ku{kt 
{kuxk VuhVkh Úkþu y™u „úknfkuyu ™ðu‚hÚke 
çkuLf ‚kÚku yu„úe{uLx fhðk …zþu. yíÞkh ‚wÄe 
÷kufh™k {k{÷u çkuLfku ðÄkhu …zŒe {™{k™e 
fhŒe nŒe y™u „úknfku™u …huþk™ fhŒe hne 
Au. …htŒw nðu çkuLfku™e sðkƒËkhe{kt ðÄkhku 
Úkþu y™u yk «r¢Þk ðÄkhu …khËþof ƒ™þu. 

yu‚ƒeykE y™u …eyu™ƒe ‚rnŒ ½ýe 
çkuLfkuyu „úknfku™u yu‚yu{yu‚ îkhk ™ðk 
r™Þ{ku™e {krnŒe yk…ðk™e þYykŒ fhe Au. 
ykhƒeykEyu sýkÔÞwt Au fu çkuLfkuyu ¾k÷e 
÷kufh™e ‚tÏÞk y™u ÷kufh™k ðuE®x„ r÷Mx™e 
ònuhkŒ fhðe …zþu. çkuLfku ðÄw{kt ðÄw ºký ð»ko 
{kxu yuf ‚kÚku ÷kufh™wt ¼kzwt ð‚w÷e þfþu Äkhku 
fu ÷kufh™wt ðkŠ»kf ¼kzwt 1500 Yr…Þk nkuÞ Œku 
çkuLfku yLÞ [kŠs‚™u ƒkË fhŒk „úknf …k‚uÚke 
4500 Yr…Þk fhŒk ðÄkhu ð‚w÷ ™nª fhe 

þfu. çkuLfku ½ýe ð¾Œ „úknfku™u yÞkuøÞ þhŒku 
{k™ðk {kxu {sƒqh fhu Au. …htŒw nðu yuðwt ™nª 
[k÷u. çkuLfku …kuŒk™e sðkƒËkhe{ktÚke Axfe 
òÞ Œuðe þhŒku ™nª hk¾e þfu. yu‚ƒeyk 
{wsƒ ÷kufh™k [kso …ý nðu ƒË÷kþu. nk÷{kt 
÷kufh™e ‚kEÍ™k ykÄkhu Œu™ku [kso ðkŠ»kf 
500 Yr…ÞkÚke 3000 Yr…Þk ‚wÄe nkuÞ 
Au. {kuxk þnuhku y™u {uxÙku r‚xe{kt yk [kso 
2000 Yr…ÞkÚke ÷E™u 12,000 Yr…Þk 
‚wÄe nkuÞ Au.

rnLËw Ä{o rðÁØ rVÕ{ku 
ƒ™kðŒk f÷kfkhku™u 
r¼¾khe ƒ™kðe Ëku

> ™ðe rËÕne, íkk.19  >
{nkí{k „ktÄe …h rððkËeŒ r™ðuË™ 

yk…™khk fk÷e[hý {nkhks VheÚke 
[[ko{kt ykÔÞk Au. Œu{ýu yk ð¾Œu 
ƒkur÷ðqz …h ½k fÞkuo Au y™u rððkËeŒ 
rVÕ{ku™ku ƒrn»fkh fhðk™e y…e÷ fhe 
Au. ‚tŒ fk÷e[hýu fÌkwt fu, rVÕ{ …Xk™ 
nkuÞ fu yLÞ, ykðe rVÕ{ku ƒ™kðŒk 
zkÞhuõx‚o™u r¼¾khe ƒ™kðe Ëuðk™e 
sÁh Au. ‚tŒ fk÷e[hý™wt fnuðwt Au fu, 
ykðe rVÕ{ku™ku ƒrn»fkh Úkðku òuEyu, 
su Ä{o rðÁØ Au y™u ykðe rVÕ{ku™k 
zkÞhuõx‚o™u r¼¾khe ƒ™kðe Ëuðk 
òuEyu. Œu{ýu yk„¤ fÌkwt fu, nwt Œ{k{ 
rnLËw ¼kE ƒnu™ku™u ykbk™ fÁ Awt fu 
rnLËw Ä{o™wt y…{k™ fh™khk sux÷k …ý 
Ä{o ÿkune rVÕ{ ƒ™kðe hÌkk Au, Œu{™ku 
…whe ŒkfkŒ ‚kÚku ƒrn»fkh fhðku òuEyu 
y™u yk Œ{k{™u ‚ƒf rþ¾ðkzku fu, 
Ä{o™wt y…{k™ fh™khkyku™u fuðe ‚ò 
{¤u Au. fk÷e[hýu fÌkwt fu, …Xký nkuÞ 
fu, yLÞ rVÕ{ yk Œ{k{ rVÕ{ku™ku 
ƒrn»fkh Úkðku òuEyu. 

> ™ðe rËÕne, íkk.19 >
ykxe ft…™e RLVkur‚‚™k MÚkk…f yu™.ykh. 

™khkÞý {qŠŒyu Syu{ykh RÂLMxxâqx ykìV 
xuõ™ku÷kuS ¾kŒu yuf fkÞo¢{{kt rðãkÚkeoyku™u 
‚tƒkuÄŒk sýkÔÞwt nŒwt fu ¼khŒ™e ðkMŒrðfŒk 
¼úük[kh, „tËk hMŒk, «Ëq»ký y™u fâkhuf 
ðes¤e ™Úke. ßÞkhu, ®‚„k…kuh™e ðkMŒrðfŒk 
MðåA hMŒkyku, «Ëq»ký {wõŒ ðkŒkðhý y™u 
…w»f¤ Qòo Au. "Œu ™ðe ðkMŒrðfŒk ƒ™kððk™e 
Œ{khe sðkƒËkhe Au," Œu{ýu rðãkÚkeoyku™u fÌkwt, 
Syu{ykh îkhk òhe fhkÞu÷k yuf «fkþ™{kt 
sýkÔÞwt nŒwt. rðsÞ™„h{ rsÕ÷k™k hks{ 
¾kŒu Syu{ykh RÂLMxxâqx ykìV xuõ™ku÷kuS™k 
hsŒ sÞtrŒ ‚{khkun{kt rðãkÚkeoyku™u ‚tƒkuÄŒk, 
™khkÞý {qŠŒyu fÌkwt fu Ëhuf ¾k{e™u …rhðŒo™™e 
Œf Œhefu òuðe òuEyu y™u "yuf ™uŒk Œhefu 
Œ{khe òŒ™e fÕ…™k fhku, ÔÞÂõŒyu ¾k{e™u 
Ëqh fhðk™ku «Þk‚ fhðku òuEyu, fkuE™e hkn 
òuðe ™nª. ™khkÞý {qŠŒyu ðÄw{kt sýkÔÞwt 
nŒwt fu, Þwðk™kuyu ‚{ks{kt …rhðŒo™ ÷kððk™e 
{k™r‚fŒk fu¤ððe òuEyu, ònuh s™Œk, 

> Lkðe rËÕne, íkk.19  >
GST fkWÂL‚÷™e 48{e ƒuXf rËÕne{kt  

…qýo ÚkE Au. yk ƒuXf™e yæÞûkŒk fuLÿeÞ ™kýk 
{tºke r™{o÷k ‚eŒkh{ý fhe hÌkk nŒk. yk 
ƒuXf{kt ™k™k ðu…kheyku™u E-fku{‚o îkhk {k÷ 
ðu[ðk™e Aqx yk…ðk{kt ykðe Au. fkuLVuzhuþ™ 
ykuV yku÷ EÂLzÞk xÙuz‚oyu fkWÂL‚÷™k yk 
r™ýoÞ™u yuf {kuxwt …„÷wt „ýkÔÞwt Au. GST 
fkWÂL‚÷™k yk r™ýoÞÚke Ëuþ¼h™k ™k™k  
ðu…kheyku{kt ¾wþe™ku {knku÷ òuðk {¤e hÌkku 
Au. su ™k™k ðu…kheyku nsw ‚wÄe E-fku{‚o  
…kuxo÷ …h ™kutÄkÞu÷k ™Úke Œuyku …ý nðu Œu{™ku 
{k÷ yku™÷kE™ ðu[e þfþu. yku÷ EÂLzÞk xÙuz‚o 
fkuLVuzhuþ™u yksu yk {kxu ðzk«Äk™ ™huLÿ {kuËe 
y™u ™kýk{tºke r™{o÷k ‚eŒkh{ý™ku yk¼kh 
{kLÞku Au. fuxu fÌkwt fu yk yuf «„rŒþe÷ r™ýoÞ Au 
su™e {kt„ ƒu ð»koÚke ðÄw ‚{ÞÚke fhðk{kt ykðe 
hne nŒe. CAT™k hküÙeÞ yæÞûk ƒe‚e ¼hrŒÞk 
y™u hküÙeÞ {nk‚r[ð «ðeý ¾tzu÷ðk÷u 
Œu{™k ‚tÞwõŒ r™ðuË™{kt sýkÔÞwt nŒwt fu yk 
r™ýoÞ ™k™k ðu…kheyku™u E-fku{‚o îkhk Œu{™k 
ÔÞð‚kÞ™u rðMŒkhðk {kxu ‚þõŒ fhþu y™u PM 
{kuËe™k rzrsx÷ EÂLzÞk™k rðÍ™™u Ëuþ¼h{kt  
{sƒqŒ fhþu. 

ELVkur‚‚™k MÚkk…f™wt rððkËkM…Ë r™ðuË™

Ëuþ™k ™k™k ðu…kheyku {kxu ‚khk ‚{k[kh

LÞqÍ rçkúV

¼khŒ™e ðkMŒrðfŒk ¼úük[kh, 
„tËk hMŒk Au : ™khkÞý {qŠŒ

8 fhkuzÚke ðÄw ™k™k ðu…kheyku 
yku™÷kR™ {k÷ ðu[e þfþu
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Lkðe rËÕne ¾kíku rþÞk¤kLke Xtze Mkðkh økkZ ÄwB{Mk ðå[u hMíkk Ãkh {wMkkVhku síkk Lkshu Ãkzu Au.
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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

r÷Mxuz ƒwx÷u„h ËuðuLÿ®‚n WVuo ƒt‚e …rhnkh™e 
‘yk¾hu’ y{ËkðkË „úkBÞ …ku÷e‚u Äh…fz fhe

ŸÍk™k ‚wýf-xwtzkð {k„o™u zk{hÚke 
{Zðk fku™wt …ux Ëw:¾u Au? ÷kufku{kt hku»k

çkwx÷uøkhu yk¾k „k{{kt ðku[ „kuXðe Aíkk …ku÷e‚u ËƒkuåÞku

> y{ËkðkË,íkk.19 >
r÷Mxuz ƒwx÷u„h ËuðuLÿ®‚n WVuo ƒt‚e  

…rhnkh™e y{ËkðkË „úkBÞ …ku÷e‚u Äh…fz fhe Au. 
«kurnrƒþ™™k y™uf „w™k{kt ðkuLxuz ƒt‚e …rhnkh …h 
Mxux {kur™x®h„ ‚u÷ îkhk Yr…Þk 25,000™wt R™k{ 
…ý hk¾ðk{kt ykÔÞwt nŒwt.

hkßÞ{ktÚke ËkY™wt Ëw»ký zk{ðk {kxu „wshkŒ  
…ku÷e‚ fhe hne Au. „wshkŒ hkßÞ™k r÷Mxuz 
ƒwx÷u„hku …h MÚkkr™f …ku÷e‚ W…hktŒ rðrðÄ 
yusL‚eyku îkhk …ý ‚ŒŒ ðku[ hk¾ðk{kt ykðe 
hne Au. ßÞkhu su ™k{[e™ ƒwx÷u„hku fu su ðkuLxuz Au 
Œu™u …fzðk {kxu …ý …ku÷e‚u fðkÞŒ þY fhe Au y™u 
Œu{kt™ku s yuf ðkuLxuz ƒwx÷u„h ËuðuLÿ®‚n …rhnkh™u 
…fzðk{kt y{ËkðkË „úkBÞ …ku÷e‚ ™u ‚V¤Œk {¤e 
Au. ƒt‚e ƒwx÷u„h W¥kh «Ëuþ{kt yk„úk ¾kŒu nksh 
nkuðk™e ƒkŒ{e {¤Œk s …ku÷e‚u Œu™e Äh…fz fhe 
Au. ƒt‚e …h Mxux {ku™exhª„ ‚u÷ yu Yr…Þk 25 
nòh™wt R™k{ …ý ònuh fÞwO nŒwt.

ƒt‚e fý¼k y™u ‚kýtË …ku÷e‚ Mxuþ™™k 
«kunerƒþ™™k „w™k{kt ðkuLxuz nŒku. 

yk W…hktŒ r[÷kuzk Ëun„k{ y™u hr¾Þk÷ 
yu{ fw÷ …kt[ „w™k{kt ðkuLxuz nŒku. òufu y„kW 
…ý Œu y÷„-y÷„ ðe‚ sux÷k „w™k{kt  
…fzkE [qfâku Au. r™fku÷ …ku÷e‚u y„kW Œu™e 
Äh…zf fhe™u 11 sux÷e {kut½eËkx „kze …ý 
fçsu fhe nŒe. òu fu [kutfkð™khe ƒkƒŒ Œku yu 
Au fu …ku÷e‚Úke ƒ[ðk {kxu ƒt‚e ¾k‚ ŒfuËkhe 

hk¾Œku nŒku. Œuýu Œu™k {fk™™e yk‚…k‚ 16 
sux÷k ‚e‚exeðe fu{uhk ÷„kÔÞk nŒk. su™wt 
{ku™exhª„ Œu Œu™k ƒuzY{{kt hk¾Œku nŒku. 
yux÷wt s ™®n „k{{kt fkuE …ý ƒnkh™e …ku÷e‚ 
ykðu Œku ŒhŒ s Œu™u òý ÚkE òÞ Œu {kxu™e 
ÔÞðMÚkk …ý Œuýu fhe nŒe. nk÷{kt …ku÷e‚u  
ykhku…e™e Äh…fz fhe ðÄw fkÞoðkne þY fhe Au.

> ŸÍk, íkk.19 >
ŸÍk Œk÷wfk™k ‚wýfÚke xwtzkð 

„k{™u òuzŒkt ™urhÞk™k {k„o™u zk{h 
hkuzÚke {Zðk {kxu ð»kkuoÚke ynª™k 
„úk{s™ku y™u ¾uzqŒku …kuŒk™k s™ 
«rŒr™rÄyku™u hsqykŒ fhŒk ykÔÞk 
Au. …htŒw yks rË™ ‚wÄe „úk{s™ku 
y™u ¾uzqŒku™u ‚tŒku»k ÚkkÞ Œuðwt fk{ 
[wtxkÞu÷k s™ «rŒr™rÄ fu Œu{™k 
yrÄfkheykuyu æÞk™ W…h ™ ÷eÄwt 
nkuðkÚke ƒt™u „k{™e ytËksu 10 Úke 
11 nòh™e s™ ðMŒe{kt ‚hfkh 
«íÞu ¼khu hku»k òuðk {¤e hÌkku 
Au. yux÷wt s ™nª ð»ko 2020{kt 
Œífk÷e™ Äkhk‚ÇÞ ykþkƒu™ …
xu÷u ‚k{qrnf hsqykŒ™k …„÷u su 
Œu ð¾Œ™k ™kÞƒ {wÏÞ{tºke Œu{s 
{k„o y™u {fk™ rð¼k„™ku nðk÷ku 
‚t¼k¤Œk ™erŒ™¼kE …xu÷™u …ºk 
ÔÞðnkh fhe™u „úk{s™ku ðŒeÚke …
kuŒk™e ðkŒ {qfe nŒe. su™k «íÞwŒh{kt 
™kÞƒ {wÏÞ{tºkeyu su Œu rð¼k„™k 
yrÄfkheyku™u …ºk ÔÞðnkh 
fÞkuo nŒku. …htŒw yk s rË™ ‚wÄe 
„úk{s™ku™eyu hsqykŒ V¤e¼qŒ ™k 
ÚkÞk™ku hts „úk{s™ku™u ‚Œkðe hÌkku 
Au. nðu „úk{s™ku EåAu Au fu ‘¼ks…
™e ¼hku‚k™e ‚hfkh’ „úk{s™ku™k 
¼hku‚k™u fkÞ{ hk¾e ™urhÞk™ku {k„o 
zk{hÚke {Zðk {kxu™e fk{„ehe fhe 
‚{MÞk{ktÚke {wÂõŒ y…kðu.

ŸÍk Œk÷wfk™k ‚wýf „k{Úke 
xwtzkð „k{sðk {kxu ™urhÞk™ku ð»kkuo 
sq™ku {k„o ykðu÷ku Au. su {k„o™k 
‚e{kzu ƒt™u „k{™k ¾uzqŒku™e ytËksu 

nòhÚke 1200 ðe½k sux÷e 
søÞk{kt ¾uŒe÷kÞf s{e™ku Au. ßÞkt 
sðk {kxu ƒt™u „k{™k ¾uzqŒku yk 
™uheÞk™ku W…Þku„ fhu Au. yux÷wt s 
™nª xwtzkð „k{™e ytËksu …kt[ nòh 
y™u ‚wýf „k{™e ytËh su ‚kŒ 
nòh sux÷e s™ ðMŒe™u yuf „k{Úke 
ƒeò „k{ sðk {kxu yk {k„o yrŒ 
Zqfzku …zu Au. su {k„o™u zk{h hkuz 
ƒ™kððk {kxu „k{™k yk„uðk™ku y™u 
y{wf ò„]Œ ™k„rhfkuyu Äkhk‚ÇÞ, 
rsÕ÷k, Œk÷wfk …t[kÞŒ™k ‚ÇÞku 
‚rnŒ™k sðkƒËkhku™u ð¾Œkuð¾Œ 
÷ur¾Œ Œu{s {kir¾f hsqykŒku fhu÷e 
Au. …htŒw Œu hsqykŒku VkR÷ku{kt 
ËƒkE „E nkuÞ Œu heŒu fkuE…ý 
s™ «rŒr™rÄyu ™urhÞk™ku yk {k„o 
zk{hÚke {ZkÞ Œu™k {kxu Ëk™Œ 
‚kV hk¾e™u fk{„ehe fhe nkuÞ 
Œuðwt ÷k„Œwt ™Úke. ŸÍk™k Œífk÷e™ 
Äkhk‚ÇÞ ykþkƒu™ …xu÷u hkßÞ 
‚hfkh{kt hsqykŒ fhe nŒe. …htŒw 
ºký ð»ko ƒkË …ý ‚hfkh ŒhVÚke 

fkuE ‚tŒku»kfkhf fk{„ehe fhðk{kt 
ykðe ™Úke. ð»ko 2020{kt ÚkÞu÷e 
hsqykŒ …Ae nðu ð»ko 2022 {kt 
™ðe ‚hfkh ƒ™e Au y™u Œuykuyu 
su ¼hku‚k™e ðkŒ fhe Au Œu {wsƒ 
nðu „úk{s™ku™e hsqykŒ «íÞu æÞk™ 
yk…ðk{kt ykðu Œuðe {k„ýe «ƒ¤ 
ƒ™e Au.

W{huX y™u ykýtË 
Œk÷wfk{kt ykðu÷k 20 ¼êk{kt 

8 ÷k¾Úke ðÄw™wt ™wf‚k™

RSS™k MðÞt ‚uðf™u 
þk¾k{kt sŒe ðu¤k 
SUV fkhu f[zâk

÷Ëk¾ ƒkìzh W…h 
¾uhk÷w™k [ký‚ku÷ 

„k{™ku sðk™ þneË

> ykýtË,íkk.19 >
ykýtË rsÕ÷k™k W{huX 

y™u ykýtË Œk÷wfk™k „k{{kt 
„Œ ƒwÄðkhu ÚkÞu÷k {kðXk …„÷u 
¾uŒe ‚rnŒ $xku™k ¼êk™u ¼khu 
™wf‚k™ ÚkÞwt Au.rsÕ÷k{kt 130 
Úke ðÄw $xku™k ¼êk ykðu÷k Au. 
rþÞk¤k™e r‚Í™{kt $xku …kzðk™wt 
fk{ [k÷Œw nkuÞ Au.fk[e $xku 
ŒiÞkh fhe™u ‚wfðe™u …fððk {kxu 
{wfðk{kt ykðu Au. ykýtË Œk÷wfk™k 
„k{zk{kt {kuxk¼k„™k ¼êk …h 
fk[e $xku ŒiÞkh fhe™u ‚wfkððk 
{kxu {wfe nŒe. íÞkhu ƒwÄðkh 
‚ðkhu W{huX, ykýtË Œk÷wfk 
‚rnŒ yk‚…k‚™k rðMŒkh{kt 
{kðXwt ÚkÞwt nŒwt. Œu{s fux÷ef 
søÞkyu ¼khu ðh‚kË …zÞku nŒku.
Œu™k fkhýu ykýtË Œk÷wfk™k 10, 
W{huX™k 6 y™u yLÞ Œk÷wfk{kt 
4 {¤e™u fw÷ 20 ¼êk™e fk[e 
$xku ðh‚kË{kt ÄkuðkR sŒkt 
ytËksu 8 ÷k¾ ™wf‚k™ ÚkÞwt Au. 
ykýtË rsÕ÷k™k {kuxk¼k„™k 
$xku ¼êk …h nk÷{kt fk[e $xku  
…kzðk™wt fk{ …wh òu»k{kt [k÷e hÌkwt 
Au. Þw…e,rƒnkhÚke {sqhku ÷kðe™u 
fk[e $xku ƒ™kððk™e fk{„ehe 
fhðk{kt ykðu Au.

> y{ËkðkË,íkk.19 >
y{ËkðkË™k ½w{k rðMŒkh{kt 

ðnu÷e ‚ðkhu ÷k÷„uƒe yk©{ 
…k‚u™k hkuz …h yuf fkh …qh…kx 
Íz…u sE hne nŒe. yk Ëhr{Þk™ 
yk fkh …k‚u ykðu÷k „úkWLz{kt 
½w‚e „E nŒe, ßÞkt hküÙeÞ MðÞt 
‚uðf ‚t½ (RSS)™k MðÞt ‚uðfku 
f‚hŒ fhe hÌkk nŒk, íÞkhu 
yuLzuðh fkhu Œu{™u Wzkzâk nŒk, 
ßÞkt yuf ÔÞÂõŒ™wt ½x™k MÚk¤u s 
{kuŒ r™…ßÞwt nŒwt. y{ËkðkË™k 
ƒku…÷ rðMŒkh{kt hnuŒk r‚r™Þh 
r‚rxÍ™ fk¤w¼kE hk¾ku÷eÞk  
…kuŒu hkus ‚ðkh™e su{ yksu …ý 
ðnu÷e ‚ðkhu ykhyu‚yu‚™e 
þk¾k{kt sðk {kxu ½huÚke ™eféÞk 
nŒk. ‚ðkhu [k÷Œk [k÷Œk 
½huÚke ™eféÞk íÞkhu Œuyku ½w{k 
…k‚u™k ÷k÷ „uƒe yk©{ …k‚u™k 
„úkWLz{kt …nkutåÞk íÞkhu hkuz …hÚke 
½w‚u÷e yuLzuðh fkhu Œu{™u yzVuxu 
÷eÄk nŒk. ‚qºkku {wsƒ yk fkh 
yux÷e Íz…u nŒe fu fk¤w¼kR™u 
Vt„ku¤e™u ™e[u ¼xfkÞk ƒkË Œu{™k 
…h xkÞh …ý Vhe „Þwt nŒwt y™u 
fkh ™Sf{kt ykðu÷k {uËk™{kt  
…nkut[e™u Íkze Íkt¾hk{kt ½w‚e „E 
nŒe.ðnu÷e ‚ðkhu ynªÚke …‚kh 
ÚkŒkt ÷kufkuyu yfM{kŒ ÚkÞwt nkuðk™e 
òý ÚkŒkt …ku÷e‚™u òý fhe nŒe. 

> {nu‚kýk,íkk.19 >
{nu‚kýk rsÕ÷k™k ¾uhk÷w 

Œk÷wfk™k [ký‚ku÷ „k{™k y™u 
sB{w{kt ÷Ëk¾ ƒkìzh …h Vhs 
ƒŒkðŒk sðk™ ¼hŒ®‚n hkýk 
ðeh„rŒ …kBÞk Au. yksu Œuyku™k 
…kŠÚkðËun™u [ký‚ku÷ „k{u 
÷kðŒk ‚{„ú „k{ þkuf{Þ ƒLÞwt 
nŒwt. „k{{kt Œu{™e ytrŒ{Þkºkk 
™ef¤Œk ‚{„ú „k{ rnƒfu [zâwt 
nŒwt. ¾uhk÷w™k [ký‚ku÷ „k{™k 
¼hŒ®‚n hkýk y™u Œu{™k ¼kR 
ƒt™u yk{eo{kt Vhs ƒòðŒk nŒk. 
¼hŒ®‚n hkýk ÷Ëk¾ ƒkìzh …h 
y™u Œu{™k ¼kR rn{k[÷ «Ëuþ{kt 
Vhs ƒòðu Au. ¼hŒ®‚n hkýk 
yufkË yXðkrzÞk …nu÷kt zâwxe …h 
nŒk íÞkhu ðkŒkðhý Xtzw nkuðkÚke 
Œu{™wt ykuÂõ‚s™ ÷uð÷ ½xe „Þwt 
nŒwt. suÚke Œu{™u [trË„Z ¾kŒu 
‚khðkh {kxu ÷kððk{kt ykÔÞk 
nŒk. ßÞkt Úkkuze rhfðhe ykðe 
nŒe. òufu, VheÚke Œu{™wt ykuÂõ‚s™ 
÷uð÷ ½xe sŒkt Œu{™wt {kuŒ ÚkÞwt 
nŒwt. Œu{™k {kuŒ™k ‚{k[kh  
…rhðkhs™ku y™u „úk{s™ku™u 
{¤Œkt ‚{„ú „k{ þkuf{kt zqƒe  
„Þwt nŒwt.

‚whŒ{kt rðr[ºk yfM{kŒ ‚òoÞku, ËkuzÄk{ {[e

…ku÷e‚u ðÄw rh{kLz ™ {k„Œk ¾ðz ‚rnŒ ºký su÷ nðk÷u

‚whŒ{kt …i‚k ™ [qfðe þfŒk 
Þwðf™wt ÔÞks¾kuhu y…nhý fÞwo

‚whŒ{kt ƒufkƒq ƒ™u÷e ƒku÷uhku 
r…f-y… Zkƒk{kt ½q‚e „E !!

> hksfkux, íkk.19 >
hksfkux{kt yuf Þwðf …h …kE…kuÚke 

nq{÷ku fÞko ƒkË Vhkh ÚkÞu÷ ËuðkÞŒ 
¾ðz nq{÷k™k 10 rËð‚ ƒkË …ku÷e‚ 
‚{ûk nksh ÚkÞku nŒku. Œu W…hktŒ Œu™k 
ƒu ‚k„heŒku …ý …ku÷e‚ ‚{ûk nksh 

ÚkE sŒkt ºkýuÞ™u fkuxo{kt hsq fhðk{kt 
ykÔÞk nŒkt. fkuxuo Œu{™k ‚ku{ðkh ‚wÄe™k 
rh{kLz {tswh fÞko nŒkt. yksu Œu{™k 
rh{kLz …qýo ÚkŒkt ºkýuÞ™u fkuxo{kt hsq 
fhðk{kt ykÔÞk nŒkt. …ku÷e‚u fkuxo{kt ðÄw 
rh{kLz™e {kt„ ™nª fhŒkt ºkýuÞ™u su÷ 

nðk÷u fhðk™ku fkuxuo ykËuþ ykÃÞku nŒku. 
ËuðkÞŒ ¾ðz™k ðfe÷u …ºkfkhku™u fÌkwt nŒwt 
fu, …ku÷e‚u 307 nuX¤ „w™ku ™kutæÞku Au  
…htŒw …ku÷e‚™e yuVykEykh s 
¾kuxe Au.  ‚e‚exeðe Vqxus™k ykÄkhu 
yuVykEykh fhðk{kt ykðe Au Œu 

‚e‚exeðe{kt Vqxus{kt M…ü…ýu Ëu¾kÞ Au 
fu fkuRf ÔÞÂõŒ fu su™wt {kuZwt ™Úke Ëu¾kŒwt. 
Œu fkuRf ztzk yÚkðk Œku ÷ku¾tz™k …kR… 
ðzu yu™k …h nw{÷ku fhe hÌkku Au, Œu™k 
…„ …h {khe hÌkku Au. {kÚkk™k ¼k„u 
fâktÞ {kÞwO ™Úke. ‚kŒÚke ykX ð¾Œ {kÞwO 

Au y™u fkuR „t¼eh Rò yu™u fhe ™Úke 
Œku 307™ku W{uhku Œu{kt fâkhuÞ ÚkE þfu 
™nª.  ËuðkÞŒ ¾ðz îkhk su {Þwh®‚n 
hkýk …h nq{÷ku fhðk{kt ykÔÞku nŒku Œu 
{Þwh®‚n™k …rhðkhu nðu Auf ðzk«Äk™ 
fkÞko÷Þ ‚wÄe hsqykŒ fhe nŒe.

> ‚whŒ,íkk.19 >
þnuh™k ®h„hkuz™e fkurn™qh 

{kfuox™k ‚kze™k ðu…khe™wt y…nhý 
fhe™u ƒuhnu{e…qðof {kh {khðk™e 
½x™k ‚k{u ykðe Au. 

«kÚkr{f Œ…k‚{kt yk ½x™k 
…i‚k™e ÷uŒeËuŒe{kt ÚkE Au. Œuðwt òýðk 
{éÞwt Au. nk÷ …ku÷e‚u yk {k{÷u 
„w™ku ™kutÄe Œ…k‚ nkÚk Ähe Au. {¤Œe 
{krnŒe «{kýu, ®h„hkuz™e fkurn™qh 

{kfuox™k ðu…kheyu fkh „ehðu {qfe 10 
xfk ô[k ÔÞksu 2 ÷k¾ Yr…Þk ÷eÄk 
nŒk. íÞkhu VkR™kL‚h ‚rnŒ Œu™k ƒu 
r{ºkkuyu fkh{kt ðu…khe™wt y…nhý fÞwo 
nŒw y™u „kuzkËhk™e ykurV‚{kt ÷E 
sE ‚r¤Þk ðzu ƒuhnu{e…qðof {kh 
{kÞkuo nŒku. 

yk {k{÷u r[hk„ ™k{™k 
VkR™kL‚h™wt ™k{ ¾q÷Œk Œu™e 
‚k{u …ku÷e‚ VrhÞkË ™kutÄe™u 

fkÞËu‚h™e fkÞoðkne nkÚk Ähe 
nŒe. yk {k{÷u …ku÷e‚u yuf  
ykhku…e™e Äh…fz fhe Au. {¤Œe 
{krnŒe «{kýu, 10 xfk ÔÞksu yk…u÷k 
2 ÷k¾ Yr…Þk ð‚q÷ðk {kxu {kÚkk¼khu 
Œíðkuyu fk…z ðu…khe™u {Ähkºku 
„kuzkËhk{kt ykðu÷e ykurV‚u ÷E 
sE™u Zkuh{kh {kÞkuo nŒku. „kuzkËhk 
…ku÷e‚u 3 ÷kufku ‚k{u yk {k{÷u „w™ku 
Ëk¾÷ fÞkuo Au. 

> ‚whŒ,íkk.19 >
‚whŒ{kt yuf ¾Œh™kf yfM{kŒ 

‚òoÞku Au. yuf ƒku÷uhku r…f-y… 
ƒufkƒq ƒ™Œk Zkƒk{kt ½q‚e „E nŒe. 
zÙkRðhu fkƒw „w{kðŒk yk ƒku÷uhku ‚eÄku 
Zkƒk{kt ½q‚e „Þku y™u ynª s{e 
hnu÷k yuf Þwðf™u f[ze ™kÏÞku nŒku, 
su™u „t¼eh Eò …nkut[e Au. 

‚whŒ þnuh™k ‚khku÷e rðMŒkh{kt 
ƒk…k™ku ƒ„e[ku ™k{™k Zkƒk{kt „úknf 
s{ðk ƒuXku nŒku. yk Ëhr{Þk™ hkuz 
…hÚke …‚kh ÚkE hnu÷ ƒku÷uhku r…f-
y…™k zÙkRðhu fkƒw „w{kðe ËeÄku nŒku. 

yk ƒku÷uhku ‚eÄku Zkƒk™e ytËh 
½w‚e „Þku nŒku. ynª Zkƒk{kt ŒkuzVkuz 
{[kðe ƒku÷uhkuyu xuƒ÷ …h ¼kus™ 
fhe hnu÷k yuf Þwðf™u f[ze ™kÏÞku 

nŒku. yk ½x™k ƒkË Zkƒk™e ytËh 
hnu÷k ÷kufku Íz…Úke ƒnkh ¼k„e 
„Þk nŒk. ‚whŒ™k ‚khku÷e rðMŒkh{kt 
ÚkÞu÷k yk yfM{kŒ™k ‚e‚exeðe 
‚k{u ykÔÞk Au.Vw÷ M…ez{kt ykðe 
hnu÷ ƒku÷uhku r…f-y… Zkƒk{kt ½q‚e 
òÞ Au. ynª xuƒ÷ …h s{e hnu÷k 

yuf Þwðf™u f[™e ™k¾u Au. ynª 
{wfðk{kt ykðuu÷k ¾kx÷k, xuƒ÷ 
¾whþe™k ¼w¬k ƒku÷kðe ƒku÷uhku ytËh 
«ðuþu Au. yk òuhËkh yfM{kŒ ƒkË 
Zkƒk{kt nksh ÷kufku ‚eÄk ƒnkh 
¼k„u Au. ynª Zkƒk{kt yuf Þwðf [k 
…ý ƒ™kðe hÌkku nŒku.

«kurnrƒþ™™k y™uf „w™k{kt ðkuLxuz ƒt‚e …rhnkh …h Mxux {kur™x®h„ ‚u÷ îkhk Yr…Þk 25,000™wt R™k{ …ý hk¾ðk{kt ykÔÞwt nŒwt
ð»ko 2020{kt ŸÍk™k Œífk÷e™ Äkhk‚ÇÞ ykþkƒu™ …xu÷u ‚hfkh{kt hsqykŒ fhe nŒe

¾heËe{kt ÷kufku r™Yí‚kne nkuðkÚke Œtºk {qtÍðý{kt {wfkÞw

ò{™„h{kt ‚hfkhe ykðk‚ ƒu ð»koÚke ŒiÞkh AŒkt ¾k÷e¾{
> ò{™„h,íkk.19 >

ò{™„h {nk™„h…kr÷fk 
îkhk swËe-swËe søÞk …h ƒ™kðu÷k 
156 ykðk‚ ƒu ð»koÚke ¾k÷e  
…zÞk Au. {nk™„h…kr÷fk îkhk 
ykðk‚™e ¾heËe fhðk {kxu 
yhSyku {kt„ðk{kt ykðu Au  
…htŒw {nk™„h…kr÷fk™k ykðk‚ 
¾heËe{kt ÷kufku Wí‚kn ËþkoðŒk 
™Úke. JMC îkhk ðkhtðkh yð‚ku™wt 
ðu[ký fhðk {kxu «ÞJku fhðk{kt 
ykðu …htŒw «ÞJku r™»V¤ hÌkk 
Au. yhsËkhku ðkhtðkh Vku{o ¼Þko 
ƒkË fuL‚÷ fhkðe hÌkk Au. ƒeS 

ŒhV {™…k™k yrÄfkheyku ÷q÷ku 
ƒ[kð fhe hÌkk Au.

ò{™„h {nk™„h…
kr÷fk îkhk «Äk™{tºke y™u 
{wÏÞ{tºke ykðk‚ Þkus™k nuX¤ 
{Þwh™„h {uR™ hkuz ðkBƒu 
ykðk‚ Þkus™k ƒksw{kt, yu{.…e.
þkn WÄku„™„h …kA¤, nk…k  

…uxÙku÷ …t… …kA¤ ð™ ƒuzY{ 
nku÷ fe[™ y™u xw ƒuzY{ nku÷ 
fe[™™k V÷ux ƒ™kðk{kt ykÔÞk 
Au. yk Þkus™k ƒu ð»ko fhŒk ðÄw 
‚{ÞÚke …qýo ÚkR „R Au. yk{ 
AŒkt [kh ykðk‚ Þkus™k{kt 
™ðk™fkuh 156 V÷ux ¾k÷e  
…zÞk Au. ò{™„h {™…k îkhk 
¾k÷e …zu÷k V÷ux {kxu Akþðkhu 
yhSyku {t„kðk{kt ykðu Au.  
…htŒw yhsËkhku Vku{o ¼Þko ƒkË 
fuL‚÷ fhkðe ™k¾Œk nkuÞ Au. 

ykðk‚ ¾k÷e …zÞk nkuðk 
AŒkt {nk…kr÷fk™k yrÄfkheyku 

…kuŒk™ku ÷q÷ku ƒ[kð fhe hÌkk 
Au. ¾hk yÚko{kt ykðk‚™k MÚk¤ 
÷kufku™u …‚tË ™ nkuðkÚke yk 
‚{MÞk ‚òoR Au. íÞkhu ðÄw yuf 
ð¾Œ {™…k îkhk ykðk‚ {kxu 
yhSyku {t„kðk{kt ykðe Au. 
ò{™„h™k {Þwh™„h {uR™ 
hkuz …h 52 ykðk‚ ¾k÷e  
…kzÞk Au Œku Wãku„™„h …kA¤ 
70 ykðk‚ ¾k÷e  …kzÞk Au. 
ðÄw{kt nk…k …uxÙku÷ …t… …kA¤ 24 
ykðk‚ ‚rnŒ fw÷ ¾k÷e 156 
ykðk‚™wt fkuE ÷u™kh ™ nkuÞ Œuðku 
½kx ‚òoÞku Au.

SÃkeyuMk y™u …t[kÞŒ 
rð¼k„™e …heûkk 

yuf s rËð‚u,Œkhe¾ 
VuhƒË÷ fhðk {k„

> ðzkuËhk,íkk.19 >
GPSC y™u …t[kÞŒ rð¼k„™e 

…heûkk yuf s rËð‚u Au. GPSC 
ð„o-2 y™u …t[kÞŒe rð¼k„™e  
…heûkk yuf s rËð‚u Au. …heûkk™e 
Œkhe¾ VuhƒË÷ fhðk ABVP 
yu {k„ fhe Au. su™u ÷E ðzkuËhk 
f÷uõxh™u ykðuË™ yk…e …heûkk™e 
Œkhe¾ VuhƒË÷ fhðk {k„ fhe 
Au. ƒt™u …heûkk yk…Œk rðÄkÚkeoyku™u 
‚{MÞk™e hsqykŒ fhðk{kt ykðe 
Au. ƒt™u …rhûkk yk…Œk rðãkÚkeoyku  
…heûkk yk…e þfu Œu {kxu ÔÞðMÚkk fhðk 
…ý {k„ fhðk{kt ykðe Au.ðzkuËhk 
ABVP {tºke ðús ¼è sýkÔÞwt 
fu, ðzkuËhk õ÷uõxh™k {kæÞ{Úke 
hkßÞ™k {wÏÞ{tºke …k‚u {k„ fheyu 
Aeyu fu, 8 òLÞwykhe Þkuò™khe  
…heûkk GPSC ð„o-2 y™u  
…t[kÞŒe™e rð¼k„ yu{ ƒÒku  
…heûkkyku Œu{s 29 òLÞwykhe 
Þkuò™khe …heûkk …ý yuf s 
rËð‚{kt ƒtÒku nkuðkÚke ½ýk ƒÄk 
rðãkÚkeoyku ƒÒku …heûkkyku yk…u Au.

‘‚hfkh ¼hku‚k™e Au’ Œuðwt „úk{s™ku™u ‚krƒŒ fhe ƒŒkðu !

yhsËkhku ðkhtðkh Vku{o ¼Þko ƒkË fuL‚÷ fhkðe hÌkk Au, ƒeS ŒhV {™…k™k yrÄfkheyku ÷q÷ku ƒ[kð fhe hÌkk Au

ðu…khe™wt …i‚k™e ÷uŒeËuŒe{kt y…nhý fhe™u ƒuhnu{e…qðof {kh {khðk™e ½x™k ‚k{u ykðe Au

ËuðkÞŒ ¾ðz îkhk su {Þwh®‚n hkýk …h nq{÷ku fhkÞku níkku : …rhðkhu ðzk«Äk™ fkÞko÷Þ ‚wÄe hsqykŒ fhe nŒe

[ku{k‚k{kt …kýeÚke ¼hkE 
sŒku {k„o ¾uzqŒku {kxu 
{w~fu÷e ‚So hÌkku Au 

‚wýf y™u xqtzkð „k{™k ¾uzqŒku™e 
ytËksu 1200 ðe½k sux÷e ¾uŒe÷kÞf 
s{e™ yk {k„o W…h ykðu÷e Au. 
ßÞkt yðh-sðh fhŒk ¾uzqŒku™u 
‘„kzkðkx’  …h …kuŒk™k rî[¢e ðkn™ 
÷E™u sðwt {w~fu÷e ¼ÞwO ƒ™e hnu Au. 
yux÷wt s ™nª ‚kiÚke {kuxe nuhk™„rŒ 
[ku{k‚k{kt ¾uzqŒku™u ÚkE hne Au. 
ðh‚kË™u ÷E™u yk {k„o …h ¼hkŒkt 
„kuXý zqƒ …kýe™u ®ðÄe™u ¾uzqŒku™u  
…kuŒk™k ¾uŒhku{kt sðk {kxu {sƒqh 
Úkðwt …zu Au. hkßÞ™e s™Œkyu ¼ks…k 
W…h ¼hku‚ku {qfe™u 156 Äkhk‚ÇÞku 
Œu{™k ¾ku¤k{kt ƒu‚kze ËeÄk Au. íÞkhu 
hkßÞ¼h™k Œ{k{ þnuhe y™u „úkBÞ 
«ò™u f™zŒk «§ku n÷ fhðk {kxu 
nðu ‚hfkhu …kuŒu ¼hku‚k ÷kÞf Au 
Œu …whðkh fhðwt …zu Œu{ Au. òufu 
ynª ðkŒ ‚wýf y™u xwtzkð „k{™e 
Au yux÷u ynª™k „úk{s™ku™u ‚hfkh  
…kuŒu ¼hku‚k™e Au Œuðku ¼hku‚ku y…kðu 
Œu sYhe sýkE hÌkwt Au.

Zkƒk™k {kr÷fu fÌkw fu, yuf ÔÞÂõŒ™u £uõ[h ÚkÞwt nkuðk™wt 
òýðk {éÞwt Au, yk yfM{kŒ ƒkË zÙkRðh ¼k„e „Þku nŒku
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