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ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, સુરત

મિયાિી એરપોર્ટ પર એક મિિાનનું ક્રેશ લેન્ડિંગ

# દક્ષિણ લંડનમાં રહેણાંક શેરીમાં એક ક્િશાળ 20 ફૂટ પહોળો ભૂિો પડ્ો છે અને તે એક મોટરબાઈકને ગળી
ગયો છે. ઇમરજન્ી ્ેિાઓને ગઈકાલે રાત્ે 9 િાગયા પહેલાં બેક્લીહેથમાં માટટેન્ એિનયયુ પર ઘટનાસથળ પર
બોલાિિામાં આિી હતી કારણ કે બાઇક ્િાર ક્છદ્રમાં પડતા માંડ માંડ બચયો હતો. પોલી્ અને અગ્નિશામકોને
રહેણાંક માગ્ગ પર જે ક્િશાળ ભૂિો ્ર્્ગયો હતો તયાં ધ્ી ગયા હતા - જો કે તે અસપષ્ટ છે કે તેનયું કારણ શયું છે.
ફોટોગ્ાફ્ ક્છદ્રનયું કદ દશા્ગિે છે - જે રસતાની ્મગ્ પહોળાઈમાં ફેલાયેલો છે અને તે 16 ફૂટ કરતાં િધયુ ઊંડો હોિાનયું
કહેિાય છે. પાડોશીઓએ જણાવયયું હતયું કે મોટરબાઈકના ્િાર જેમ તેમ બહાર નીકળયો હતો.

શિવસેનાના 56 વર્ષના
ઈશિહાસમાં આ ચોથો બળવો

ત્રણ બળિા તો બાલ
ઠાકરેની નજર ્ામે
થયા, ઉદ્ધિ ્ામે આ
પહેલો બળિો

મુંબઈ, 22 જૂન (પીટીઆઈ) તે
સમયના નેતૃત્વ પ્રતયે અવ્વશ્વસનીય
્વફાદારી સાથે પ્રવતબદ્ધ કેડરોનો
પક્ષ હો્વા છતાં, વિ્વસેના તેની
હરોળમાં બળ્વા માટે સં્વેદનિીલ
છે અને તેણે ચાર પ્રસંગોએ અગ્રણી
વયક્તઓ દ્ારા બળ્વો જોયો

છે, જેમાંથી ત્રણ બળ્વા તેના ન્વીનતમ નેતા બનયા.
પ્રભા્વિાળી સથાપક બાલ ઠાકરેની
વિ્વસેનાના
56
્વર્ષના
નજર સામે થયા અને હ્વે, એકનાથ ઈવતહાસમાં આ ચોથો બળ્વો છે.
વિંદે આ યાદીમાં જોડા્વા માટે અને ઉદ્ધ્વ સામે પહેલ્વહેલો છે.

રહેલો બળવો: 1991- છગન ભુજબલ

્ેનાને 1991માં પહેલો મોટો આંચકો લાગયો હતો જયારે પાટટીના OBC ચહેરા છગન ભયુજબળ કે જેમને
મહારાષ્ટ્રના ગ્ામીણ ભાગોમાં ્ંગઠનનો આધાર ક્િસતારિાનો શ્ેય પણ આપિામાં આવયો હતો, તેમણે પાટટી
છોડિાનો ક્નણ્ગય લીધો હતો. ભયુજબળે પાટટી છોડિાનયું કારણ પાટટી નેતૃતિ તરફથી “જોઈતી પ્રશં્ા ન મળિાને”ને
ટાંકયયું હતયું.ભયુજબળે મહારાષ્ટ્રના ભાગોમાં મોટી ્ંખયામાં બેઠકો જીતિામાં ્ેનાને મદદ કરી હોિા છતાં, બાળ
ઠાકરેએ મનોહર જોશીને ક્િધાન્ભામાં ક્િરોધ પષિના નેતા તરીકે ક્નયયુક્ત કયા્ગ હતા.નાગપયુરમાં અનયુગામી
ક્શયાળયુ ્ત્માં, ભયુજબલે ્ેનાના 18 ધારા્ભયો ્ાથે પાટટી છોડી દીધી અને કોંગ્ે્ને ્મથ્ગન ર્હેર કયયુું જે તે
્મયે રાજયમાં શા્ન કરી રહી હતી. પરંતયુ, 12 બળિાખોર ધારા્ભયો તે જ દદિ્ે ્ેનામાં પાછા ફયા્ગ હતા.
ભયુજબલ અને અનય બળિાખોર ધારા્ભયોને તતકાલીન ક્િધાન્ભા અધયષિ દ્ારા અલગ જૂથ તરીકે માનયતા
આપિામાં આિી હતી અને તેઓને કોઈ કાય્ગિાહીનો ્ામનો કરિો પડ્ો ન હતો.ભયુજબળ, જોકે, મયુંબઈથી
1995ની ક્િધાન્ભાની ચૂંટણીમાં તતકાક્લન ક્શિ્ેનાના નેતા બાલા નંદગાંિકર ્ામે હારી ગયા હતા અને
બાદમાં તેઓ નાક્શક ક્જલ્ામાં સથાનાંતદરત થયા હતા.1999માં કોંગ્ે્ છોડીને શરદ પિારે પાટટીની રચના કરી
તયારે પીઢ રાજકારણી NCPમાં જોડાયા હતા. ભયુજબળ (74) હાલમાં ક્શિ્ેનાની આગેિાની હેઠળની MVA
્રકારમાં મંત્ી અને ક્શંદેના કેક્બનેટ ્ાથીદાર છે.

બીજો બળવો: 2005- નારાયણ રાણે

2005માં, ક્શિ્ેનાએ અનય એક પડકારનો ્ામનો કરિો પડ્ો જયારે ભૂતપૂિ્ગ મયુખય પ્રધાન નારાયણ રાણે પષિ
છોડીને કોંગ્ે્માં જોડાયા. રાણે, જેઓ તયારબાદ કોંગ્ે્ છોડી ગયા, હાલમાં ભાજપના રાજય્ભાના ્ભય છે
અને કેનદ્રીય મંત્ી પણ છે.

ત્રીજો બળવો: 2006- રાજ ઠાકરે

્ેનાને પછીનો આંચકો 2006માં આવયો જયારે ઉદ્ધિ ઠાકરેના ક્પતરાઈ ભાઈ રાજ ઠાકરેએ પાટટી છોડીને પોતાનયું
રાજકીય ્ંગઠન - મહારાષ્ટ્ર નિક્નમા્ગણ ્ેના (MNS) બનાિિાનયું નક્ી કયયુું.2009ની 288 ્ભયોની મહારાષ્ટ્ર
ક્િધાન્ભાની ચૂંટણીમાં MNSએ 13 બેઠકો જીતી હતી. મયુંબઈમાં તેની ્ંખયા ક્શિ્ેના કરતાં એક િધયુ હતી.

એનએસઈ કો-લોકેિન કેસમાં ઓપીજી
શસક્યુરીટીસના એમડીની ધરપકડ

એમડી ્ંજય ગયુપ્ા પર
ક્િક્િધ આઈડી અને
કો-લોકેશન મારફતે
માકકેટમાં ક્િશેષાક્ધકાર
્ાથે પ્રિેશિાના આરોપ છે

ન્વી વદલહી, તા. 22 (પીટીઆઈ):
સીબીઆઈએ વદલહી કસથત બ્ોકર
અને ઓપીજી વસ્યુરીટીસના
મેનેવજંગ ડડરે્ટર સંજય ગુપતાની
ધરપકડ કરી હતી, વ્વવ્વધ આઈડી
અને સેકેનડ્ી સ્વ્ષર જેને કો-લોકેિન
સુવ્વધા કહે્વામાં આ્વે છે તેના
મારફતે માકકેટમાં વ્વિેરાવધકાર
સાથે પ્ર્વેિના આરોપ સાથે સંસથાએ
તેમની વ્વરૂદ્ધ એફઆઈઆર દાખલ
કયા્ષના ચાર ્વર્ષ બાદ આ કાય્ષ્વાહી

કર્વામાં આ્વી છે.
સીબીઆઈએ આરોપ લગાવયો
હતો કે તેમને માવહતી મળી હતી કે
ગુપતાએ અમુક લોકો સાથે મળીને
અમુક પુરા્વાઓ નષટ કર્વાના
પ્રયાસ કયા્ષ હતા સાથે જ એનએસઈ
કો-લોકેિન કોભાંડ કેસની તપાસ
કરી રહેલા એસઈબીઆઈ (સેબી)ના
અવધકારીઓને પ્રભાવ્વત કર્વાના
પ્રયાસ કયા્ષ હતા.
સંસથાએ ગુપતાને પોતાના
મુખયાલયમાં બોલાવયા હતા જયાં આ
મુદ્ાઓ પર તેમની પૂછપરછ કરાઈ
હતી, એમ તેમણે કહું હતું.
પૂછપરછ દરવમયાન ગુપતાએ
ઉડાઉ જ્વાબ આપયા હતા અને
તપાસને ગેરમાગગે દોર્વાના પ્રયાસ
કયા્ષ હતા જેના પગલે મંગળ્વારની

રાત્રે તેની ધરપકડ કરાઈ હતી, એમ
અવધકારીઓએ કહું હતું.
તેમણે ્વધુમાં કહું હતું કે ગુપતાએ
તેના ્વતી સેબીના અવધકારીઓને
લાંચ આપ્વા એક જૂથના અમુક
સભયોનો સંપક્ક કયયો હતો અને
તપાસને પ્રભાવ્વત કર્વાના પ્રયાસ
કયા્ષ હતા.સીબીઆઈ તપાસ કરી
રહી છે કે તે જૂથને આપ્વામાં
આ્વેલી લાંચ સેબીના અવધકારીઓ
સુધી પહોંચી છે કે નહીં.આરોપ છે
કે ઓપીજી વસ્યુરીટીસ ્વર્ષ 2010
અને 2014 ્વચ્ે મોટા ભાગના
ટ્ેડડંગ વદ્વસોમાં એનએસઈના ખાસ
ટીક-બાય-ટીક સ્વ્ષર પર પહેલા જ
લોગઈન કરતી હતી સાથે જ તેનો
એ્સેસ તે સ્વ્ષર પર પણ હતો જેમાં
્વધુ સારા હાડ્ડ્વેર હતા.

કેન્દ્રએ એનડીએના રાષ્ટ્રપતિપદના ઉમેદવાર
દ્રરોપદી મુમુમુને Z+ સુરક્ા આપી

ન્વી વદલહી, તા. 22 (પીટીઆઈ)
કેનદ્એ નેિનલ ડેમોક્ેડટક અલાયનસ
(એનડીએ)ના રાષટ્પવત પદનાં
ઉમેદ્વાર દ્ોપદી મુમુ્ષને સેનટ્લ ડરઝ્વ્ષ
પોલીસ ફોસ્ષ (સીઆરપીએફ) કમાનડોનું
ઝેડ પલસ સુરક્ષા ક્વચ આપયું છે.એક
્વડરષઠ અવધકારીએ જણાવયું હતું કે,
સિસત્ર ટુકડીએ બુધ્વારે ્વહેલી સ્વારે

64 ્વરમીય મુમુ્ષની સુરક્ષા સંભાળી લીધી
હતી.પાટમીના સંસદીય બોડ્ડની બેઠક
મળી હતી જેમાં ્વડા પ્રધાન નરેનદ્
મોદી અને અનય ્વડરષઠ નેતાઓ સામેલ
હતા. આ બેઠક બાદ ભાજપના પ્રમુખ
જેપી નડ્ડાએ મંગળ્વારે રાત્રે એક પ્રેસકોનફરનસમાં ઓડડિાના પક્ષના નેતા
મુમુ્ષની રાષટ્પવત પદની ઉમેદ્વારીની

ર્હેરાત કરી હતી. મુમુ્ષએ ઝારખંડના
રાજયપાલ તરીકે સે્વા આપી હતી.
અવધકારીઓએ જણાવયું હતું કે,
આ ર્હેરાત બાદ તરત જ કેનદ્ીય
ગૃહ મંત્રાલયે સીઆરપીએફને મુમુ્ષની
સુરક્ષાનો હ્વાલો લે્વા માટે તેમની
્વીઆઈપી સુરક્ષા ટીમ તૈનાત કર્વાનો
આદેિ આપયો હતો.

126 ઉતારૂઓ ્ાથેના
ક્િમાનમાં આગ લાગી,
3ને ઈર્

મંગળ્વારે વમયામી એરપોટ્ડ પર
ક્ેિ લેકનડંગ થયું હતું, નીચે ઉતરતી
્વખતે તેના લેકનડંગ વગયર ફેલ થતા
આ અકસમાત સર્્ષયો હતો.
વ્વમાન રન્વે પર પોતાના પેટ
્વોવિંગટન, તા. 22: 100 કરતા પર લપસતુ ગયુ હતુ અને એક
્વધુ મુસાફરોને લઈ જતુ એક વ્વમાને નાની ઈમારત અને કમયુનીકેિન

દેશમાં કોરોનાના 12,249
કેસ, વધુ 13નાં મોત

ન્વી વદલહી, તા. 22 (પીટીઆઈ)
ભારતમાં એક જ વદ્વસમાં
કોરોના્વાયરસ ચેપના ન્વા 12,249
કેસ નોંધા્વા સાથે દેિમાં કોવ્વડ19 કેસની કરુલ સંખયા ્વધીને
4,33,31,645 થઈ ગઈ છે, જયારે
સવક્ય કેસમાં 2,374નો ્વધારો
થતાં કરુલ આંકડો 81,687 થઈ ગયો
છે. એમ બુધ્વારે કેનદ્ીય આરોગય
મંત્રાલયએ જણાવયું હતું.
બુધ્વારે સ્વારે 8 ્વાગયે આરોગય
મંત્રાલયના અપડેટ ડેટા મુજબ, દેિમાં
કોરોનાના કારણે ્વધુ 13 લોકોનાં
મોત થતાં કરુલ મૃતયુઆંક ્વધીને
5,24,903 પર પહોંચી ગયો છે. ન્વા
13 લોકોનાં મોતમાં કેરળના 8 અને
વદલહી, જમમુ-કાશમીર, મહારાષટ્,
ઉત્તર પ્રદેિ અને પવચિમ બંગાળના
1-1નો સમા્વેિ થાય છે.મંત્રાલયે

જણાવયું હતું કે, સવક્ય કેસોમાં કરુલ
ચેપના 0.19 ટકાનો સમા્વેિ થાય
છે, જયારે રાષટ્ીય કોવ્વડ ડરક્વરી રેટ
98.60 ટકા નોંધાયો છે.આ રોગમાંથી
સ્વસથ થયેલા લોકોની સંખયા ્વધીને
4,27,25,055 થઈ ગઈ છે. જયારે આ
કેસમાં મૃતયુદર 1.21 ટકા નોંધ્વામાં
આવયો છે.મંત્રાલયે જણાવયું હતું
કે, રાષટ્વપાપી કોવ્વડ-19 રસીકરણ
અવભયાન હેઠળ દેિમાં અતયાર
સુધીમાં આપ્વામાં આ્વેલ સંવચત
ડોઝની સંખયા 196.45 કરોડને ્વટા્વી
ગઈ છે.

કોવવડ-19ના કેસો વધતા ડો.
માંડવવયા શુક્રવારે ઉચ્ચ સતરીય
સમીક્ા બેઠકની અધયક્ા કરશે

નિી દદલહી, તા. 22 (પીટીઆઈ)
કેનદ્રીય આરોગય મંત્ી મન્યુખ
માંડક્િયા શયુક્રિારે દેશમાં કોક્િડ19ના િધતા જતા કે્ોને લઈને
ક્નષણાતોની મયુખય ટીમ ્ાથે ઉચ્ચ
સતરીય ્મીષિા બેઠકની અધયષિતા
કરશે. એમ ્ત્ાિાર ્ૂત્ોએ જણાવયયું
હતયું.
ભારતમાં છેલ્ા બે અઠિાદડયાથી
કોરોનાિાયર્ ચેપમાં ઉત્રોત્ર
િધારો જોિા મળી રહ્ો છે.આજની
તારીખ ્યુધીમાં દેશના 10 રાજયોમહારાષ્ટ્ર, કેરળ, કણા્ગટક,
તક્મળનાડયુ, હદરયાણા, ઉત્ર
પ્રદેશ, તેલંગણા, પક્ચિમ બંગાળ
અને ગયુજરાતમાં 1,000થી િધયુ
્ક્ક્રય કે્ નોંધાયા છે.ક્નષણાતોની
મયુખય ટીમમાં ઓલ ઇગ્નડયા
ઇગ્નસટટ્ૂટ ઓફ મેદડકલ ્ાયન્
(એઆઈઆઈએમએ્)ના દડરેકટર
ડૉ. રણદીપ ગયુલેદરયા, ઇગ્નડયન
કાઉગ્ન્લ ઓફ મેદડકલ દર્ચ્ગ
(આઈ્ીએમઆર)ના દડરેકટર
જનરલ ડૉ. બલરામ ભાગ્ગિ અને
નેશનલ કો-ઓપરેદટિ ડેિલપમેનટ
કોપપોરેશન
(એન્ીડી્ી)ના
દડરેકટર ્યુજીત ક્્ંહનો ્માિેશ
થશે.
કેનદ્રીય આરોગય ્ક્ચિ રાજેશ
ભૂષણ, બાયોટેકનોલોજી ક્િભાગના
્ક્ચિ રાજેશ એ્ ગોખલે,
ફામા્ગસયયુદટકલ્ ક્િભાગના ્ક્ચિ
એ્ અપણા્ગ ્ક્હત અનય લોકો પણ

બેઠકમાં હાજરી આપશે.
ગયા અઠિાદડયે યોર્યેલી ઇગ્નડયન
એ્એઆરએ્ કોક્િ-2 જીનોક્મક્
કન્ોદટ્ગયમ(આઈએનએ્એ્ીઓજી)
ની ્મીષિા બેઠકમાં રાજયો/
કેનદ્રશાક્્ત પ્રદેશોને ્ાત દદિ્ના
્મયગાળામાં કોક્િડ-19 કે્ોમાં
િધારો જોિા મળયો હોય તેિા ક્જલ્ાઓ
અને ક્િસતારોમાંથી ્ંપૂણ્ગ જીનોમ
ક્્ક્વગ્ન્ંગ માટે મોટી ્ંખયામાં નમૂના
્બક્મટ કરિાનયું કહેિામાં આવયયું હતયું.
કોઈપણ નિા ઉભરતા િેદરઅનટ
અથિા પેટા-િેદરઅનટની શકયતાને
ચકા્િા અને પ્રગક્તશીલ ચેપ
પાછળનાં કારણોને શોધિા માટે
આદેશ આપિામાં આવયા હતા.
અક્ધકારીઓએ જણાવયયું હતયું કે,
‘’છેલ્ી ્મીષિા બેઠકમાં જણાિિામાં
આવયયું હતયું કે, અતયારે દેશમાં
ક્ચંતાનો કોઈ પ્રકાર નથી. ભારતમાં
હિે બીએ.2 ઉપરાંત બીએ.4 અને
બીએ.5 જોિા મળી રહ્ા છે, જે અનય
ઓક્મક્રોન ્બલાઇનેજની તયુલનામાં
થોડી િધારે ટ્ાન્ક્મક્્ક્બક્લટી ધરાિે
છે.’’આધારભૂત ્ૂત્ોએ જણાવયયું
હતયું કે, કેરળમાં 11, ક્મઝોરમ 6
અને મહારાષ્ટ્રમાં 5 ્ક્હત દેશના
43 ક્જલ્ાઓ ્ાપ્ાક્હક કોક્િડ
પોક્ઝદટક્િટી દર 10 ટકાથી િધયુ નોંધે
છે.રાજસથાનના આઠ, દદલહીના પાંચ
અને તક્મળનાડયુના ચાર ્ક્હત 42
ક્જલ્ાઓમાં ્ાપ્ાક્હક પોક્ઝદટક્િટી
દર 5થી 10 ટકાની િચ્ચે છે.

ટા્વરને તોડતા આગળ જતુ રહુ
હતુ તયારબાદ તેમાં આગ લાગી
હતી.
અકસમાત બાદ 3 લોકોને
હોકસપટલ લઈ જ્વામાં આવયા
હતા. વ્વમાનમાં 126 મુસાફરો અને
11 ક્રુ સભયો હતા.

કેનદ્ીય ઉડ્ડયન ્વહી્વટીતંત્રએ
કહુ હતુ કે વ્વમાનનું લેકનડંગ વગયર
ફેલ થયુ હતુ. આ વ્વમાન રેડ એરનું
હતુ જેની સથાપના ગયા ્વરગે જ
કરાઈ હતી.
સામે આ્વેલા ્વીડડયોમાં દેખાય
છે કે વસલ્વર રંગના વ્વમાનના

આગળનો ભાગ તૂટી ગયો છે
અને તેની ડાબી પાંખમાં લાગેલી
આગમાંથી કાળો ધુમાડો ઉપર
આકાિમાં જઈ રહો છે. એક
અનય ્વીડડયોમાં વ્વમાન રન્વે પર
લપસતા અને કમયુવનકેિન ટા્વર
સાથે અથડાતા દેખાય છે.

ફલોરરડાિાં અતયાર સુધીનો
સૌથી મવશાળ અજગર રકડાયો

અજગરનું િજન આશરે
98 દકલો અને લંબાઈ 18
ફીટ, પેટમાંથી 122 ઈંડા
મળયાં

્વોવિંગટન, તા. 22: ફલોડરડાના
વપકાયુન સટ્ાનડ સટેટ ફોરેસટના
કાદ્વ્વાળા વ્વસતારમાં ઊંડે એટલો
મોટો બમમીઝ અજગર રહેતો હતો
કે તેને એ્વરગલેડસમાંથી બહાર લઈ
જ્વામાં ત્રણ માણસો લાગયા હતા.
કનઝ્વગેનસી ઓફ સાઉથ્વેસટ
ફલોડરડાના િોધકોએ આ મહાકાય
માદા અજગરને પકડયો હતો જેનું
્વજન 97.5 ડકલો હતુ અને તેની
લંબાઈ 17.7 ફીટ હતી. આ ફલોડરડા
અથ્વા તેના મૂળ ક્ષેત્રથી બહાર

પકડ્વામાં આ્વેલા અજગરો પૈકી
સૌથી મોટો અજગર છે.
નેિનલ જયોગ્રાડફકના ્વડરષઠ
લેખક અને સંપાદક ડગલસ મેનએ
કહું હતું ‘આકાર અને ્વજનના
કારણે આ અવ્વશ્વસનીય છે. તે મોટા
ભાગના લોકો કરતા ્વજનદાર છે.’
િોધકોને અજગરની અંદર 122

ઈંડા મળયા હતા જે કોઈ પણ માદા
અજગરમાં મળેલા અતયાર સુધીના
સૌથી ્વધુ ઈંડા છે. િોધકોની ટીમને
ર્ણ્વા મળયુ હતુ કે અજગરે છેલલે
એક આખા હરણને ખાધુ હતુ.
ફલોડરડાના
અવધકારીઓનો
અંદાજ છે કે ફલોડરડામાં 30,000થી
3 લાખ સુધી અજગર રહે છે.

દ્ોપદી મયુમયુ્ષએ શદલહી જિા પહેલા
શિવ મંશદરમાં ઝાડુ લગાવ્યુ

2021માં ઝારખંડના
રાજયપાલ તરીકે ક્નવૃત્
થયા બાદથી આ તેમનયું
રોજનયું કામ છે

રાયરંગપુર (ઓડડિા), તા.
22 (પીટીઆઈ): એનડીએના
રાષટ્પવત પદના ઉમેદ્વાર દ્ૌપદી
મુમુ્ષએ ન્વી વદલહીના પ્ર્વાસ
પહેલા બુધ્વારે પરોઢના સમયે
ઓડડિાના મયુરભંજ વજલલાના આ
આવદ્વાસી-બહુલ િહેરમાં તેમના
ઘરમાં કસથત વિ્વ મંવદરમાં ઝાડુ
લગાવયુ હતુ.
ઝારખંડના રાજયપાલ તરીકે
વનવૃત્ત થયા બાદ ઓગસટ 2021માં
તેઓ પોતાના ઘરે પરત ફયા્ષ હતા
તયારબાદથી આ તેમનું રોજનું કામ
છે અને બુધ્વાર પણ કોઈ અપ્વાદ
ન હતો.
સેંકોડ સથાવનક લોકોએ જોયુ
કે એનડીએના રાષટ્પવત પદના
ઉમેદ્વારના હાથમાં ઝાડુ છે, તેમણે
આઈ્વરી રંગની હેનડલુમ સાડી
પહેરી છે જેની બોડ્ડર લાલ રંગની
છે. તેમણે સ્વારે 3થી 4 ્વાગયા
્વચ્ે મંવદરમાં ઝાડુ લગાવયુ હતુ.
સનાન કયા્ષ બાદ તેમણે રોજની
જેમ મંવદરમાં પૂર્ કરી હતી અને
નંદીના કાનમાં કંઈક કહું હતું.
કેનદ્એ તેમને ઝેડ પલસ સુરક્ષા

આપી હતી એટલે સીઆરપીએફ
કમાંડોએ મંવદરને ચારેય બાજુથી
ઘેરી રાખયુ હતુ.
બુધ્વારની ્વહેલી સ્વારથી આ
કમાંડો દ્ારા 64 ્વરમીય મુમુ્ષની
સુરક્ષા સંભાળી લે્વાઈ હતી, એમ
એક ્વરીષઠ અવધકારીએ પત્રકારોને
કહું હતું.
જયારે મુમુ્ષ મંવદરમાંથી બહાર
આવયા તેમને આચિય્ષ થયુ હતુ કે
્વહેલી સ્વાર હો્વા છતા મોટી
સંખયામાં લોકો તયાં ભેગા થયા
હતા. ઈશ્વરીય પ્રર્પવત બ્હ્મકરુમારી

સંગઠનના બે સભયોએ પણ તેમને
િુભેચછા પાઠ્વી હતી.
મંવદરની ધાવમ્ષક વ્વવધઓ
પતાવયા બાદ તેઓ પોતાન વન્વાસ
સથાન પર જતા રહા હતા અને
લોકો અને વ્વવ્વધ રાજકીય પક્ષોના
નેતાઓની મુલાકાત કરી હતી જેમાં
ઓડડિામાં સત્તાધીિ પક્ષ બીજેડીના
નેતા પણ સામેલ હતા.
મુમુ્ષ તયારબાદ ભુ્વનેશ્વરથી
વ્વમાન મારફતે વદલહી જ્વા
નીકળિે જયાં તેમનું સ્વાગત
કર્વામાં આ્વિે.

રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી: મુમુમુ 24 જૂને ઉમેદવારી નોંધાવે િેવી શક્યિા

ન્વી વદલહી, તા. 22
(પીટીઆઈ)
ભાજપની આગે્વાની હેઠળના
નેિનલ ડેમોક્ેડટક અલાયનસ
(એનડીએ)ના રાષટ્પવત પદના
ઉમેદ્વાર દ્ોપદી મુમુ્ષ 24 જૂનના
રોજ તેમનું નામાંકનપત્ર દાખલ
કરે તે્વી િ્યતા છે અને નામાંકન
દાખલ કરતી ્વખતે મુમુ્ષની સાથે
્વડા પ્રધાન નરેનદ્ મોદી સવહત
તેના ટોચના નેતાઓ પણ આ્વે મોદી, કેટલાક કેનદ્ીય મંત્રીઓ,
મુખયમંત્રીઓ અને બીજુ જનતા
તે્વી અપેક્ષા છે.
સૂત્રોએ જણાવયું હતું કે, દળ જે્વા કેટલાક સમથ્ષક પક્ષોના

મુખય નેતાઓ સમથ્ષનના પ્રદિ્ષન
રૂપે નામાંકન-ફાઇવલંગ દરવમયાન
મુમુ્ષની સાથે જોડાિે.
સૂત્રોએ ઉમેયુું હતું કે, ્વડા
પ્રધાન પ્રથમ પ્રસતા્વક હો્વાની
અપેક્ષા છે.
ભાજપનાં સૂત્રોએ જણાવયું હતું
કે, રાષટ્પવત પદના ઉમેદ્વારને
તેના નામાંકન માટે 50 પ્રસતા્વકો
અને 50 સેકનડસ્ષની આ્વશયકતા
હોય છે. મુમુ્ષના સમથ્ષનમાં
ઓછામાં ઓછા ચાર સેટ નામાંકન
દાખલ કર્વામાં આ્વી િકે છે.

ભાજપ અધયક્ષ જેપી નડ્ડાએ પણ
મતદાન પ્રવક્યામાં સામેલ પાટમીના
નેતાઓ સાથે બેઠક યોજી હતી.
તેઓ મુમુ્ષની ઝુંબેિને આગળ
ધપા્વ્વા માટે દેિભરમાં પ્ર્વાસ
કરિે.
વ્વપક્ષ દ્ારા ભૂતપૂ્વ્ષ કેનદ્ીય
મંત્રી યિ્વંત વસંહને તેના ઉમેદ્વાર
તરીકે મેદાનમાં ઉતારિે.
આંકડાઓ ઓડડિાના એક
આવદ્વાસી નેતા મુમુ્ષની તરફેણ કરે
છે. ખાસ કરીને બીજેડીના સમથ્ષન
બાદ એ સુવનવચિત કરે છે કે, તેણી

પાસે પહેલેથી જ ભાજપ સાથે
બહુમતી સમથ્ષન છે અને અપેક્ષા
રાખે છે કે, કેટલાક અનય પ્રાદેવિક
પક્ષો જેમ કે, ્વાયએસઆર કોંગ્રેસ
અને એઆઈએડીએમકે પણ તેનંુ
સમથ્ષન કરિે.
64 ્વરમીય મુમુ્ષ ઝારખંડના
ભૂતપૂ્વ્ષ ગ્વન્ષર, ઓડડિાના પ્રથમ
વયક્ત અને ટોચના બંધારણીય
પદ પર કબજો મેળ્વનાર પ્રથમ
આવદ્વાસી મવહલા હિે. જો
તેણી ચૂંટાય છે તો. જોકે, તેમના
ચૂંટા્વાની પ્રબળ સંભા્વના છે.

