ગુરુવાર ૨૩ જૂન, ૨૦૨૨

૩

ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, સુરત

ઉદ્ધવ ન ી રા�ન ામ ાનં ી આ ેફર, મ �ુ મ ત્રં ી આ વ ાસ ખ ાલ ી કય ુ�
સત્તાવાર િનવાસ ખાલી
કરી માતોશ્રી રહ�વા ગયા
� એક િશવ સૈિનક
મારી જગ્યા લે છ� તો મને
ખુશી થશે
કોઈ પણ િશવ સૈિનક
મને કહ� ક� હું મુખ્યમંત્રી
પદ માટ� અક્ષમ છું તો હું
રા�નામુ આપી દઈશ:
ઠાકર�
પવારની સલાહ: િશંદ�ને
સીએમ બનાવી ડો

મુંબઈ, 22 જૂન (PTI).
િશવસેનાના નેતા એકનાથ િશંદે
�ારા બળવો વચ્ચે ટોચનું પદ
છોડવાની ઓફર કયાર્ના કલાકો પછી
મહારાષ્�ના મુખ્ય �ધાન ઉ�વ ઠાકરે
બુધવારે રા�ે દિક્ષણ મુંબઈમાં તેમના
સત્તાવાર િનવાસસ્થાનથી ઉપનગરીય
બાં�ામાં પ�રવારના ઘરે ગયા હતા.
બે િદવસ પહેલા િશંદેના બળવો
પછી તેમની સરકારને હચમચાવી
દેનાર રાજકીય સંકટના કારણે ભારે
નાટક વચ્ચે સીએમ તેમના સત્તાવાર
િનવાસસ્થાન ‘વષાર્’માંથી બહાર
નીકળી ઠાકરે પ�રવારના ખાનગી
બંગલા માતો�ી માટ� ગયા હતા.
ઠાકરે જ્યારે સત્તાવાર િનવાસસ્થાન
છોડી રહ્યા હતા ત્યારે નીલમ ગોરહે
અને ચં�કાંત ખૈરે જેવા િશવસેનાના
નેતાઓ ‘વષાર્’ ખાતે હાજર હતા.
પાટ�ના કાયર્કરોએ સૂ�ોચ્ચાર કયાર્
હતા અને મુખ્યમં�ી પર પાંખડીઓ
વરસાવી હતી કારણ ક� તેઓ રા�ે
9.50 વાગ્યે તેમના પ�રવારના
સભ્યો સાથે તેમના સત્તાવાર ઘરની
બહાર નીકળ્યા હતા.
અગાઉ, તેમની અંગત વસ્તુઓ
ધરાવતી બેગ કારમાં લોડ થતી જોવા
મળી હતી. સાંજે ‘ફ�સબુક લાઈવ’
સ� દરિમયાન, ઠાકરેએ કહ્યું હતું ક�
તેઓ ‘વષાર્’ છોડીને ‘માતો�ી’ ખાતે
રહેવાના છ�. ઠાકરે, જે િશવસેનાના
વડા પણ છ�, નવેમ્બર 2019માં મુખ્ય
�ધાન બન્યા પછી ‘વષાર્’માં ગયા
હતા. જો ક�, િશવસેનાના મુખ્ય
�વક્તા સંજય રાઉતે ભારપૂવર્ક
જણાવ્યું હતું ક� પક્ષના ધારાસભ્યોના
એક વગર્ �ારા બળવો કયાર્ બાદ
ઠાકરે રાજીનામું આપશે નહીં,
અને જો જરૂર પડશે તો સત્તાધારી
મહા િવકાસ અઘાડી (MVA)
િવધાનસભામાં તેની બહુમતી
સાિબત કરશે. શરદ પવારે િશંદેને
સીએમ બનાવવા સલાહ આપી હતી.
ભાવુક ઉ�વ ઠાકરેએ બુધવારે
...અનુસંધાન પાના 4 પર

અફઘાિનસ્તાનમાં 6.1ના ભૂક�પથી 1000નાં મોત

મહારાષ્�માં રાજકીય સંકટ વચ્ચે
રાજ્યપાલ અને મુખ્યમં�ી કોરોના�સ્ત,
જો ક� ઉ�વનો આરટીપીસીઆર નેગે�ટવ

મુંબઈ, તા. 22 (PTI). મહારા�માં રાજક�ય સંકટ વચ્ચે રાજ્યપાલ અને
મુખ્યમંત્રી બેઉને કોરોના થયો છ�. મહારા�ના રાજ્યપાલ ભગતિસંહ કોશ્યારીને
બુધવાર� દિક્ષણ મુંબઈની એક ખાનગી હો�સ્પટલમાં કોરોનાવાયરસ પોિઝ�ટવ
આવ્યા બાદ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, એમ એક અિધકારીએ જણાવ્યું
હતું. કોશ્યરી (80), હ�મેશા �હ�ર કાયર્ક્રમોમાં માસ્ક પહ�રીને �વામાં આવતા,
�રલાયન્સ ફાઉન્ડેશન હો�સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છ�, અિધકારીએ
જણાવ્યું હતું. મહારા�ના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકર�નો બુધવાર� કોિવડ-19 માટ�નો
�રપોટર્ પોિઝ�ટવ આવ્યો હતો. એમ એક અિધકારીએ જણાવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી
કાયાર્લય (સીએમઓ)ના અિધકારીએ જણાવ્યું હતું ક�, ઠાકર�નો એ�ન્ટજેન ટ�સ્ટ
પોિઝ�ટવ આવ્યો છ�. � ક� બાદમાં આરટીપીસીઆર ટ�સ્ટ નેગે�ટવ આવ્યો હતો.
61 વષ�ય સીએમએ સાપ્તાિહક ક�િબનેટ બેઠકમાં વચ્યુર્અલ હાજરી આપી હતી.

િશવસેનાએ કોં�ેસ અને એનસીપીથી
છ�ટા થઈ જવું જોઈએ: િશંદે

િશંદ�એ તેમની પાસે 34
ધારાસભ્યોનું સમથર્ન
હોવાનો દાવો કય�
સંજય રાઉતે
િવધાનસભાના
િવસજર્નનો સંક�ત આપ્યો
મુંબઈ, તા. 22 (PTI):
િશવસેનાના બળવાખોર એકનાથ
િશંદેએ દાવો કય� હતો ક� તેમની
પાસે તેમના પક્ષના 34 ધારાસભ્યોનું
સમથર્ન છ� અને બુધવારની સાંજે એક
...અનુસંધાન પાના 4 પર

િશવસેનાએ મી�ટ�ગ
બોલાવી તો િશંદેએ
દંડક નીમી દીધા

“િશવસેનાએ આજે સાંજે ‘વષાર્’
બંગલા (મુખ્યમંત્રીના સત્તાવાર
િનવાસસ્થાન) ખાતે તાક�દની
બેઠક બોલાવી છ� કારણ ક� MVA
સરકારને અ�સ્થર બનાવવાના
પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છ�.
બેઠક અંગેની િવગતો તમામ સભ્યો
(ધારાસભ્યો) સાથે શેર કરવામાં
આવી છ�. તેમનું ન�ધાયેલ ઈ-મેલ
સરનામું, Whatsapp અને SMS
...અનુસંધાન પાના 4 પર

�શવસેનાના ધારાસ�ય નીિતન દ�શમુખનો દાવો તેમને
બળજબર�થી સુરતની હો��પટલમ� દાખલ કરાયા હતા

મંગળવાર� ગુમ થયેલા
અિનલ દ�શમુખ બુધવાર�
પાંચ અન્ય િશવસેિનકો
સાથે નાગપુર પરત ફયાર્

નાગપુર, ગુવાહાટી, તા. 22
(PTI): િશવસેનાના ધારાસભ્ય
નીિતન દ�શમુખ અહ� પક્ષના

સાથી ધારાસભ્યો સાથે બુધવાર�
સુરતથી અહ� આવી પહ�ચ્યા હતા
તેઓ થોડા જ કલાકોમાં પોતાના
પક્ષના અન્ય 5 સાથીઓ સાથે
મહારા� પરત જતા રહ્યા હતા
જ્યાર� િશવસેનાના બળવાખોર
ધારાસભ્યો અહ�ની એક હોટ�લમાં
રહ્યાં હતાં. દ�શમુખ સુરતથી
સવાર� એક ચાટર્ડર્ િવમાનમાં

ગુવાહાટી આવી પહ�ચ્યા હતા
પણ તેઓ મહારા�ના બળવાખોર
મંત્રી એકનાથ િશંદ� અને અન્ય
ધારાસભ્યો સાથે શહ�રની એક
હોટ�લમાં ગયા ન હતા. ગુવાહાટીના
લોકિપ્રય ગોપીનાથ બોરડોલોઈ
આંતરરા�ીય એરપોટર્ પર થોડો
સમય રોકાયા બાદ દ�શમુખ
...અનુસંધાન પાના 4 પર

દાયકાઓનો સૌથી
ભયાનક ભૂક�પ, 1500
લોકો ઘાયલ

કાબુલ, જૂન 22 (AP).
બુધવારની વહ�લી સવાર� પૂવ�
અફઘાિનસ્તાનના
ગ્રામીણ,
પવર્તીય પ્રદ�શમાં એક શિક્તશાળી
ભૂક�પ આવ્યો હતો, જેમાં 1,000
લોકો માયાર્ ગયા હતા અને
દાયકાઓમાં દ�શના સૌથી ભયંકર
ભૂક�પમાંના એકમાં 1,500 લોકો
ઘાયલ થયા હતા, સરકારી
સમાચાર એજન્સીએ અહ�વાલ
આપ્યો હતો. અિધકારીઓએ
ચેતવણી આપી છ� ક� પહ�લેથી જ
ભયંકર મરણાંક હજુ પણ વધી શક�
છ�. પા�કસ્તાની સરહદની ન�કના

દૂરના િવસ્તારમાંથી માિહતી
દુલર્ભ રહી હતી, પર�તુ ખરબચડા
પહાડોની વચ્ચે આવેલા ગામોના
પ્રાર�િભક ફ�ટ�જમાં રહ�વાસીઓ
તૂટી પડેલા પથ્થરો અને માટીના
મકાનોના કાટમાળમાંથી ચૂંટતા
દશાર્વ્યા હતા.
પડોશી પા�કસ્તાનના હવામાન
િવભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 6.1
તીવ્રતાના ભૂક�પનું ક�ન્દ્ર પિક્તકા
પ્રાંતમાં હતું, જે ખોસ્ટ શહ�રથી
લગભગ 50 �કલોમીટર દિક્ષણ
પિશ્ચમમાં હતું. તે શિક્તના ભૂક�પ
એવા િવસ્તારમાં ગંભીર નુકસાન
પહ�ચાડી શક� છ� જ્યાં ઘરો અને
અન્ય ઇમારતો નબળી રીતે
બાંધવામાં આવી છ� અને ભૂસ્ખલન
...અનુસંધાન પાના 4 પર

આમ તો આટલા ભૂક�પથી અફઘાનના
આટલી જાનહાિન ન
ખતરનાક ભૂક�પ
થાય પણ અફઘાનનો
બખ્તર ન્યૂઝ એજન્સી
આ િવસ્તાર પવર્તીય છ�
દ્વારા આપવામાં આવેલ
યુ.એસ. �ઓલોિજકલ સવ�ના
િસસ્મોલોિજસ્ટ રોબટર્ સેન્ડસ� જણાવ્યું
હતું ક� િવશ્વમાં મોટા ભાગના સ્થળોએ,
તે શિક્તનો ધરતીક�પ આટલો વ્યાપક
િવનાશ નહ� લાવે.’ પર�તુ ભૂક�પમાં
�ત્યુઆંક વધુ વખત ભૂગોળ, મકાન
ગુણવત્તા અને વસ્તીની ગીચતા પર આવે
છ�. પવર્તીય િવસ્તારને કારણે, ત્યાં ખડકો
અને ભૂસ્ખલન છ� જેના િવશે અમને
પછીથી �ણ ન થાય ત્યાં સુધી ખબર
પડશે નહ�. જૂની ઈમારતો ક્ષીણ થઈ
...અનુસંધાન પાના 4 પર

સૌથી મોટી રૂ. 34,615 કરોડ બેંક છ�તરિપંડીમાં સીબીઆઈએ
ડીએચએફએલ િવરૂ� ગુનો નોંધ્યો

અેબ ી� ભ ૂલ ી �વ ! સ ાૈથ ી મ ાેટ� બ �ૅ ક ઠગ ાઇ
હવ ે ડીઅેચ અેફઅેલ ન ી- �. 34615 કરાેડ!
ડીએચએફએલના
ભૂતૂવર્ સીએમડી કિપલ
વાધવાન, �ડર�ક્ટર
ધીરજ વાધવાન અને
અન્ય સામે ક�સ દાખલ
મુંબઈમાં 12 સ્થળો પર
સીબીઆઈના દરોડા
2010 અને 2018 વચ્ચે
42871 કરોડની લોન
લીધી અને 2019થી
ચૂકવણી બંધ કરી

ફાયનાન્સ િલિમટ�ડ, તેના ભૂતપૂવર્
સીએમડી કિપલ વાધવાન, �ડરેક્ટર
ધીરજ વાધવાન અને અન્ય સામે
ગુનો નોંધ્યો હતો, જે સંસ્થા �ારા
તપાસ કરાયેલી સૌથી મોટી બેંક
છ�તરિપંડી છ�, એમ અિધકારીઓએ
બુધવારે જણાવ્યું હતું.
ક�સ નોંધાયા બાદ સંસ્થાના
50થી વધુ અિધકારીઓની ટીમે
મુંબઈમાં એફઆઈઆરમાં સૂચીબ�
આરોપીઓથી સંબંિધત 12 સ્થળો પર
સંકિલત શોધ તપાસ શરૂ કરી હતી
જેમાં એ�ીલીસ �રલેટસર્ના સુધાકર
શે�ી અને 8 અન્ય િબલ્ડરો પણ
સામેલ છ�.
યુિનયન બેંક ઓફ ઈ�ન્ડયા
નવી િદલ્હી, તા. 22 (PTI): (યુબીઆઈ)ની ફ�રયાદ પર આ
સીબીઆઈએ રૂ. 34,615 કરોડના કાયર્વાહી કરાઈ હતી. આ બેંક 17
તાજા ક�સમાં દીવાન હાઉિસંગ બેંકોના સંઘની અધ્યક્ષ છ� જેણે વષર્

2010 અને 2018 વચ્ચે રૂ. 42,871
કરોડની લોન આપી હતી.
બેંક� આરોપ લગાવ્યો હતો ક�
ક�પનીએ વષર્ 2010 અને 2018 વચ્ચે
િવિવધ વ્યવસ્થા હેઠળ બેંકોના સંઘ
પાસેથી રૂ. 42,871 કરોડની લોન
લીધી હતી, પણ મે, 2019થી તેણે
ચુકવણી કરવાનું બંધ કયુ� હતું, એમ
અિધકારીઓએ કહ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું હતું ક� ધીરાણકતાર્
બેંકો �ારા તે ખાતાઓને નોનપફ�િમ�ગ અસેટ્સ (એનપીએ)
જાહેર કરાયા હતા. જ્યારે ભંડોળને
બીજી જગ્યાએ લગાડવાના, રાઉન્ડ
િ�િપંગ અને ભંડોળની ઉચાપાત
�ારા છ�તરિપંડી કરી લોકોના પૈસાથી
કિપલ વાધવાન અને ધીરજ વાધવાન
માટ� િમલ્કત બનાવવાના આરોપો
...અનુસંધાન પાના 4 પર

જ�મુ કા�મીરમ� ભાર� વરસાદના પગલે
પૂર અને ભેખડ ધસવાના બનાવ બ�યા

તા.૨૨-૦૬-૨૦૨૨નું
સુરત શહેરનું

વરસાદ આજનો

હવામાન

(૧૮.૦૦ કલાક સુધી) ૦.૦૦ મીમી

મોસમનો
૮૮.૦૦ મીમી

સપાટી આજની

આઉટફલો

ઉકાઇ ૩૧૫.૫૮ ફૂટ

૧૦૫૦ કયૂસેક

મહત્તમ લઘુત્તમ ભેજ
તાપમાન ૩૪.૦૪
સે. ૨૫.૦૪ સે. ૬૭%

ક�ટલાંક િજલ્લાઓમાં
શાળાઓ બંધ કરવામાં
આવી
જમ્મુ-શ્રીનગર રા�ીય
રાજમાગર્ સતત બી�
�દવસે બંધ રહ્યો

જમ્મુ-શ્રીનગર, તા. 22
(PTI): ભાર� વરસાદ� બુધવાર�
જમ્મુ કાશ્મીરને તરબોળ કયુ�
હતું જેના પગલે પૂર અને
ભેખડ ધસવાના બનાવ બન્યા
હતા ત્યાર� સત્તાધીશોને ડોડા,

�કશ્તવાડ અને રામબન સિહત
ક�ટલાક િજલ્લાઓમાં શાળાઓ
બંધ કરવાની અને નીચાણવાળા

િવસ્તારમાંથી લોકોને બહાર
કાઢવાની ફરજ પડી હતી જ્યાર�
સતત બી� �દવસે મહત્વપૂણર્

જમ્મુ-શ્રીનગર રા�ીય રાજમાગર્
બંધ રહ્યો હતો જેના પગલે સ�કડો
વાહનો ફસાયા હતા. રામબન

અને ઉધમપુર િજલ્લાઓમાં
270 �ક.મી. લાંબા રાજમાગર્ પર
...અનુસંધાન પાના 4 પર

�ત્યુઆંક ઉત્તર
અફઘાિનસ્તાનમાં
2002માં આવેલા ભૂક�પ
જેટલો હતો.
તે 1998 પછી સૌથી
ભયંકર છ�, જ્યાર�
ભૂક�પ પણ 6.1 ની
તીવ્રતામાં અને દૂરના
ઉત્તરપૂવર્માં અનુગામી
આંચકામાં ઓછામાં
ઓછા 4,500 લોકો
માયાર્ ગયા હતા.

તાિલબાનની કસોટી,
આંતરરાષ્�ીય
સમુદાયને સહાય માટ�
અપીલ

આ આપિત્તએ અફઘાિનસ્તાનની
તાિલબાન સરકાર માટ� એક મોટી
કસોટી ઉભી કરી હતી, જેણે લગભગ
10 મિહના પહ�લા સત્તા પર કબ� કય�
હતો અને ત્યારથી િવશ્વ સમુદાય દ્વારા
મોટાભાગે દૂર રહ્યો છ�. બચાવકતાર્ઓ
હ�િલકોપ્ટર દ્વારા આ િવસ્તારમાં દોડી
આવ્યા હતા, પર�તુ તાિલબાનના
કબ� પછી ઘણી આંતરરા�ીય
સહાય એજન્સીઓએ અફઘાિનસ્તાન
છોડી દીધું હોવાથી પ્રિતભાવ જ�ટલ
...અનુસંધાન પાના 4 પર

ડીઅેચ અેફઅેલ કાૈભ ાંડમ ાં
સ ીબ ીઆ ઈ ‘બ ાંદ્રા બ ુક્સ ’ન ી
ત પ ાસ કર� રહી છે

1,81,664 ભૂિતયા લોન
એકાઉન્ટ્સ
�. 14,095 કરોડની
બાક� રકમ સાથે
બનાવટી છુટક ઋણના
ર�કોડ્સર્ ‘બાંદ્રા બુક્સ’
તરીક� �ણીતા છ�

નવી િદલ્હી, તા. 22 (PTI):
િદવાન હાઉિસંગ ફાયનાન્સ િલિમટ�ડ�
કિથત રીતે 1,81,664 ભૂિતયા લોન
એકાઉન્ટ્સ જાળવી રાખ્યા હતા જેમાં
રૂ. 14,000 કરોડથી વધુનું દેવું છ�
જેને ‘બાં�ા બુક્સ’ તરીક� ઓળખાતા
એકાઉન્ટ ડાટાબેઝના સમાંતર
સેટમાં રાખવામાં આવ્યા હતા, એમ
અિધકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
યુિનયન બેન્ક ઓફ ઈ�ન્ડયાએ
સીબીઆઈનો સંપક� કય� હતો અને
ફ�રયાદ કરી હતી ક� ફાયનાન્સ

ક�પની ડીએચએફએલએ ‘�ોજેક્ટ
ફાયનાન્સ’ તરીક� રૂ. 14,000
કરોડથી વધુનું ઋણ િવતરીત કયુ�
છ� જેને ક�પની માટ� ફુગાવેલ �રટ�લ
લોન પોટ�ફોિલયો �ોજેક્ટ કરવા
તેમના પુસ્તકોમાં છ�ટક લોન તરીક�
દશાર્વવામાં આવ્યું હતું.
આ ફ�રયાદના આધારે તપાસ
સંસ્થાએ ડીએચએફએલના એમડી
કિપલ વાધવાન અને અન્યો સામે
ગુનો નોંધ્યો છ�.
િસક્યુરીટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ
બોડ� ઓફ ઈ�ન્ડયાએ (સેબી)
પોતાના અહેવાલમાં આશંકા વ્યક્ત
કરી હતી ક� બાં�ા બુક્સમાં દેખાડ�લા
ભંડોળની મંજૂરી અને િવતરણ કિપલ
વાધવાનના ઈશારા પર કરાયું હતું.
ફ�રયાદ મુજબ રૂ. 14,095
કરોડની બાકી રકમ સાથે બનાવટી
છ�ટક ઋણના રેકોડ્સર્ ‘બાં�ા બુક્સ’
તરીક� જાણીતા છ� જેની જાળવણી
...અનુસંધાન પાના 4 પર

વડા �ધાન મોદી જી-7ની બેઠકમાં ભાગ
લેવા 26થી 27 જૂન જમર્નીની મુલાકાતે
િશખર સંમેલન દરિમયાન
વડા પ્રધાન બે સત્રમાં
સંબોધન કરશે
જમર્નીથી મોદી 28 જૂનના
રોજ સંયુક્ત અરબ
અમીરાતની મુલાકાતે જશે

નવી િદલ્હી, તા. 22 (PTI):
વડા �ધાન નરેન્� મોદી 26 અને
27 જૂનના રોજ જી-7 ની વાિષર્ક
સિમટમાં ભાગ લેવા દિક્ષણ
જમર્નીમાં સ્કોલોસ એલમાઉના
આલ્પાઇન �કલ્લાની મુલાકાત લેશે,
...અનુસંધાન પાના 4 પર

