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તા. ૨૪-૦૧-૨૦૨૩નું સુરત શહ�રનું
હવામાન

...અનુસંધાન પાના 8 પર 

દ�શના ગ્રામીણ અથર્તંત્રમાં પ�રવતર્ન 
ક�ન્દ્રીય ગ્રામીણ િવકાસ 

મંત્રાલયે તાજેતરમાં જ દ�શના 
ગ્રામીણ અથર્તંત્રમાં પ�રવતર્ન 
લાવી શક� તે માટ� જનતાના 
સભ્યોના િવચારો, ઉક�લો અને 
પગલાંઓને આમંિત્રત કરવા 
માટ� એક અનોખો પડકાર શ� 
કય� છ�. આ ક�િષ અથર્વ્યવસ્થાને 
વેગ આપવાની સરકારની 
યોજનાઓના સંબંધમાં છ�, જે 
ગ્રામીણ અથર્તંત્રનો એક મોટો 
ઘટક છ�. ‘પ્રજ્જવાલા’ નામ 
આપવામાં આવેલ ચેલેન્જને 
ગ્રામીણ િવકાસ સિચવ શૈલેષ 
ક�માર િસંહ દ્વારા શ� કરવામાં 
આવી હતી. આ પગલાનો ઉદ્દ�શ્ય 
વ્યિક્તઓ, સામાિજક સાહસો, 
સ્ટાટર્-અપ્સ, ખાનગી ક્ષેત્ર, 
નાગ�રક સમાજ અને સમુદાય-
આધા�રત સંગઠનો પાસેથી 
િવચારો પ્રાપ્ત કરવાનો છ�, જેઓ 
ગ્રામીણ અથર્તંત્રમાં પ�રવતર્ન 
લાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છ�. 
આ િવષયને લગતા સૂચનો 
અને નવા િવચારો આપવા 
માટ� રસ ધરાવતા લોકોએ 
31 �ન્યુઆરી, 2023 સુધી 
તેમની દરખાસ્તો મોકલવાની 
રહ�શે. આ યોજના પસંદ કર�લ 
એન્ટ્રીઓ માટ� પ્રોત્સાહનોના 
સંદભર્માં આકષર્ણ ધરાવે છ�. 

BBCની મોદી પરની િવવાદાસ્પદ ડોક્યુમેન્ટરી ક�રળમાં જાહેરમાં દશાર્વાઈ
ડોક્યુમેન્ટરીના સ્ક્ર�ન�ગના િવરોધમાં ભાજપની યુવા પાંખે રાજ્યમાં િવિવધ સ્થળો પર પ્રદશર્ન કયાર્
એનાર્ક�લમ અને િથ�વનંતપુરમમાં મંગળવારની સાંજે અમુક કોલે�માં ડોક્યુમેન્ટરીનું સ્ક્ર�ન�ગ કરાયું
એ ક� એન્ટોનીના પુત્રએ ડોક્યુમેન્ટરી દશાર્વવા સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી

િથરૂવનંતપુર, તા. 24 (PTI): 
વડા �ધાન નરેન્� મોદી જ્યારે 
ગુજરાતના મુખ્યમં�ી હતા તે 
સમયમાં 2002નાં ગુજરાત રમખાણો 
પર બનેલી બીબીસીની િવવાદાસ્પદ 
ડોક્યુમેન્ટરીને મંગળવારે ક�રળમાં �ો-
લેફ્ટ સ્ટ�ડન્ટ્સ ફ�ડરેશન ઓફ ઈ�ન્ડયા 
(એસએફઆઈ) સિહત િવિવધ 
રાજકીય સંગઠનો �ારા દશાર્વવામાં 
આવી હતી જ્યારે ભાજપની યુવા 
પાંખે તેના સ્�ીનીંગના િવરોધમાં 
�દશર્નો કયાર્ હતા.

બીબીસની ‘ઈ�ન્ડયા: ધ મોદી 
ક્વે�ન’નું સ્�ીનીંગ મંગળવારે 
રાજ્યના િવિવધ ભાગોમાં કરાયું 
હતું, તેના િવરોધમાં ભાજપના યુવા 
મોચાર્એ માચર્ કયુ� હતું.

રાજ્યની રાજધાની સિહત ક�રળના 
ક�ટલાંક િવસ્તારોમાં તણાવ ફ�લાયો 
હતો. િથરૂવનંતપુરમમાં પોલીસને 
યુવા મોચાર્ના �દશર્નકારીઓને 
િવખેરવા પાણીનો મારો ચલાવવો 

યુિનવિસર્ટીએ હ�વાલ મગાવ્યો
હ�દરાબાદ, તા. 24 (PTI).

હ�દરાબાદ યુિનવિસર્ટી 
(યુઓએચ)ના િવદ્યાથ�ઓના જૂથે 
પૂવર્ સૂચના ક� પરવાનગી િવના 
તેના ક�મ્પસમાં વડા પ્રધાન નર�ન્દ્ર 
મોદી પરની િવવાદાસ્પદ બીબીસી 
ડોક્યુમેન્ટરીના સ્ક્ર�િનંગનું 
આયોજન કયુ� હતું. ત્યાર બાદ 
યુિનવિસર્ટી સત્તાવાળાઓને જ�રી 
પગલાં લેવા માટ� ઘટના અંગે 
�રપોટર્ માંગ્યો છ�.

યુઓએચના રિજસ્ટ્રાર 
દ�વેશ િનગમે એક િનવેદનમાં 
જણાવ્યું હતું ક�, ‘’યુઓએચ 
ક�મ્પસમાં િવદ્યાથ�ઓના એક 
જૂથ ધ ફ્ર�ટરિનટી મૂવમેન્ટએ પૂવર્ 
સૂચના ક� પરવાનગી િવના 21 
�ન્યુઆરીએ િવવાદાસ્પદ બીબીસી 
ડોક્યુમેન્ટરી ‘ઇ�ન્ડયા: ધ મોદી 
ક્વેશ્ચન’ના સ્ક્ર�િનંગનું આયોજન 
યુિનવિસર્ટીના નોથર્ ક�મ્પસમાં 
કયુ� હતું.’’  િનયત પ્રિક્રયા 
મુજબ, યુિનવિસર્ટી ક�મ્પસમાં કોઈ 
કાયર્ક્રમ યોજવા માંગતા િવદ્યાથ� 

સંગઠને ડીન, િવદ્યાથ� કલ્યાણ 
દ્વારા સત્તાિધકારી પાસેથી પૂવર્ 
પરવાનગી મેળવવી જ�રી છ�. 
રિજસ્ટ્રારએ જણાવ્યું હતું ક�, 
‘’આ �કસ્સામાં �ક�, કોઈ પૂવર્ 
પરવાનગી લેવામાં આવી ન હતી. 
જે હાલના ધોરણોનું ઉલ્લંઘન છ�. 
ઘટના શાંિતપૂણર્ રીતે પસાર થઈ 
હોવા છતાં યુિનવિસર્ટીએ વધુ 
જ�રી પગલાં લેવા માટ� ઘટના 
અંગે સુરક્ષા પાંખ પાસેથી �રપોટર્ 
માંગ્યો છ�.’’ રિજસ્ટ્રાર� ક�ં હતું 
ક�, ડોક્યુમેન્ટરીના સ્ક્ર�િનંગની 
માિહતી મળતાં જ સુરક્ષા ટીમ 
અને ડીન, સ્ટુડન્ટ્સ વેલફ�ર 
સ્થળ પર દોડી ગયા હતા અને 
આયોજકોને ડોક્યુમેન્ટરીનું 
સ્ક્ર�િનંગ અટકાવવા િવનંતી કરી 
હતી. �ક�, આયોજકોએ આ 
િવનંતીને સ્વીકારી ન હતી અને 
થોડા િવદ્યાથ�ઓની હાજરીમાં 
ડોક્યુમેન્ટરીનું સ્ક્ર�િનંગ ચાલુ 
રાખ્યું હતું, દ�વેશ િનગમે વધુમાં 
ક�ં હતું ક�, કોઈ અિપ્રય ઘટના 
બની નથી અને ક�મ્પસ શાંત અને 
શાંિતપૂણર્ છ�. અગાઉ, યુઓએચ 

િવ�ાથ�ઓના જૂથે હૈદરાબાદ યુિનવિસર્ટીમાં 
બીબીસી ડોક્યુમેન્ટરી બતાવી

...અનુસંધાન પાના 8 પર ...અનુસંધાન પાના 8 પર 

નેપાળમાં 5.9નો ભૂક�પ, 
ઉત્તર-પિ�મ ભારતમાં 

પણ આંચકા અનુભવાયા

નેપાળમાં ભૂક�પથી 1નું મોત, ઘણાં મકાનોને નુકસાન
કાઠમંડુ, તા. 24 (PTI).

અિધકારીઓએ જણાવ્યું હતું ક�, 
મંગળવાર� પિશ્ચમ નેપાળના દૂરના 
પવર્તીય િજલ્લાઓમાં 5.9ની 
તીવ્રતાના ભૂક�પના આંચકાથી 
એક વ્યિક્તનું �ત્યુ થયું હતું અને 
આ પ્રદ�શમાં ડઝનેક મકાનોને 
નુકસાન થયું હતું. સુદુરપિશ્ચમ 
પ્રાંતના બાજુરા િજલ્લાના મેલા 
િવસ્તારમાં ક�ન્દ્રિબંદુ ધરાવતો 
ભૂક�પ સ્થાિનક સમયાનુસાર 
બપોર� 2:43 વાગ્યે આ પ્રદ�શમાં 
આવ્યો હતો. એમ ભૂક�પ માપન 
અને સંશોધન ક�ન્દ્રના વડા લોક 
િબજય અિધકારીએ જણાવ્યું 

હતું. પોલીસે જણાવ્યું હતું ક�, 
કાઠમંડુથી 450 �કમી પિશ્ચમમાં 

િદલ્હી-ઉત્તરાખંડ, 
હ�રયાણા, 
રાજસ્થાનમાં પણ 
આંચકા અનુભવાયા 
નેપાળમાં મંગળવાર� બપોર� 5.9ની તીવ્રતાનો ભૂક�પ આવ્યો હતો અને �દલ્હી અને જયપુર સિહત ભારતના ઉત્તર-પિશ્ચમ િવસ્તારમાં પણ આંચકા અનુભવાયા હતા.નેશનલ સેન્ટર ફોર િસસ્મોલો�એ જણાવ્યું હતું ક�, ભૂક�પ 

...અનુસંધાન પાના 8 પર 

...અનુસંધાન પાના 8 પર 
...અનુસંધાન પાના 8 પર 

નાટુ નાટુ બે�ટ સ�ગ માટ�  
ઓ�ારમ� નોિમનેટ

ભારતની સત્તાવાર �ફલ્મ ‘ધ લાસ્ટ શો’ બહાર થઈ
ભારતીય ડોક્યુમેન્ટરી ‘ઓલ ધેટ બ્રીથ્સ’ અને ‘એિલફ�ન્ટ �વ્હસ્પસર્’ને અલગ અલગ વગર્માં નોિમનેશન મળ્યું
આ પ્રથમ વખત છ� ક� દ�શની 3 �ફલ્મો ઓસ્કારમાં અલગ અલગ વગર્માં અંિતમ પાંચમાં પહ�ચી

લોસ એન્જેિલસ, તા. 24 
(PTI): એસ એસ રા�મૌલીની 
બ્લોકબસ્ટર ‘આરઆરઆર’ના 
િહટ ડાન્સ ગીત ‘નાટુ નાટુ’એ 
પોતાની િવજયી ક�ચ �રી રાખતા 
ઓસ્કાર 2023માં ઓરીજનલ 
સ�ગ માટ� પ્રિતિષ્ઠત નોિમનેશનમાં 
જગ્યા બનાવી છ�, જ્યાર� 
ભારતીય ડોક્યુમેન્ટરી ‘ઓલ 
ધેટ બ્રીથ્સ’ અને ‘એિલફ�ન્ટ 
�વ્હસ્પસર્’ને ક્રમશ: ડોક્યુમેન્ટરી 
ફ�ચર અને ડોક્યુમેન્ટરી શોટર્ 
વગર્માં નામાંકન મળ્યું છ�.

આંતરરા�ીય �ફલ્મના વગર્માં 
ભારતની સત્તાવાર �ફલ્મ ‘ધ 

લાસ્ટ શો’ અંિતમ પાંચમાં જગ્યા 
બનાવવામાં િનષ્ફળ ગઈ હતી પણ 
ઉજવણી માટ� ઘણા કારણો છ� 
કારણ ક� કદાચ આ પ્રથમ વખત 
છ� ક� દ�શની 3 �ફલ્મો અલગ 
અલગ વગર્માં અંિતમ 5માં પહ�ચી 
છ�.

‘નાટુ નાટુ’ની હરીફાઈ ટ�લ ઈટ 
લાઈક અ વુમનના ‘એપ્પલોઝ’, 
ટોપ ગન: માવરીકના ‘હોલ્ડ માય 
હ�ન્ડ’, બ્લેક પેન્થર: વાકાન્ડા 
ફોરએવરના ‘િલફ્ટ મી અપ’ 
અને એવરીથ�ગ એવરીવ્હ�ર 
ઓલ એટ વન્સના ‘ધીસ ઈઝ 
લાઈફ’ ગીત સાથે થશે.

4.35 િમનટનું નાટુ નાટુ ડાન્સ 
નંબર દ�શી સંગીતમાં આનંદની 
ભાવનાને દશાર્વે છ�, તેનું સંગીત 
એમ એમ ક�રવાનીએ આપ્યું 
છ� અને તેની કો�રયોગ્રાફ� પ્રેમ 
રિક્ષથે કરી છ�, સોિશયલ મી�ડયા 

પર ક�ટલાંક લોકો આ ગીતના 
ડાન્સ સ્ટ�પની નકલ કરવાના 
પ્રયાસ કર� છ�. કલા ભૈરવ અને 
રાહુલ િસપલીગુંજે આ ગીત ગાયું 
છ�.

�ફલ્મના સત્તાવાર ટ્વીટર 
એકાઉન્ટથી પોસ્ટ કરાયું હતું, 
‘અમે ઈિતહાસ રચી દીધો!’ 
સંગીતકાર ક�રવાનીએ આખી 
ટીમને શુભકામના પાઠવી હતી.

ઉલ્લેખનીય છ� ક� આ મિહનાની 
શ�આતમાં ગીતને ગોલ્ડન ગ્લોબ 
પુરસ્કાર અને િક્રટીક્સ ચોઈસ 
પુરસ્કાર મળ્યા હતા.

ઓલ ધેટ બ્રીથ્સની સ્પધાર્ 
‘ઓલ ધ બ્યુટી એન્ડ ધ 
બ્લડશેડ’, ‘ફાયર ઓફ લવ’, 
‘અ હાઉસ મેડ ઓફ �સ્પલન્ટસર્’ 
અને ‘નાવલ્ની’ સાથે આ વષર્ની 
શ્રેષ્ઠ ડોક્યુમેન્ટરી માટ� થશે.

પ ેિરસ -ન વ ી િદ�હી �લ ાઇટમ ાં ગ ેરવ ત ર્ણ ૂકન ી બ ે ઘ ટન ામ ાં 
ડી�સ ીઅેઅે અેર ઇ��ડય ા પ ર �. 10 લ ાખ ન ાે દંડ ફટકાય ા�

નવી િદલ્હી, તા. 24 (PTI).
એિવએશન રેગ્યુલેટર ડીજીસીએએ 
મંગળવારે એર ઇ�ન્ડયા પર ગયા 
વષ� �ડસેમ્બરમાં પે�રસ-નવી િદલ્હી 
ફ્લાઇટમાં બે અશાંત મુસાફરોના 
વતર્નની બે ઘટનાઓની જાણ ન 
કરવા બદલ 10 લાખ રૂિપયાનો દંડ 
ફટકાય� હતો.

એક અઠવા�ડયા કરતાં પણ ઓછા 
સમયમાં આ બીજી વખત છ� ક� 
જ્યારે વોચડોગે બેકાબૂ મુસાફરોની 
વતર્ણૂકના સંબંધમાં એરલાઇન સામે 
અમલીકરણની કાયર્વાહી કરી છ�.

મંગળવારે એક િનવેદનમાં 
�ડરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ િસિવલ 
એિવએશન (ડીજીસીએ)એ જણાવ્યું 

હતું ક�, પે�રસથી નવી િદલ્હી જતી 
AI-142 ફ્લાઇટમાં 6 �ડસેમ્બર, 
2022ના રોજ પેસેન્જર સાથે 

દુવ્યર્વહારની ઘટનાઓ બની હતી. તે 
આ મિહને જ િનયમનકારના ધ્યાન 
પર આવી હતી.

નશામાં ધૂત એક પેસેન્જર 
શૌચાલયમાં ધૂ�પાન કરતો પકડાયો 
હતો અને ��ની સૂચનાઓનું પાલન 
કરતો ન હતો અને અન્ય મુસાફરે 
કિથત રીતે ખાલી સીટ અને સાથી 
મિહલા મુસાફરનો ધાબળો લઈ 
લીધા જ્યારે તેણી શૌચાલયમાં ગઈ 
હતી. િનવેદનમાં જણાવ્યું હતું ક�, 
‘’ડીજીસીએને ઘટનાની જાણ ન કરવા 

એર ઈ�ન્ડયાએ ફ્લાઈટની અંદર દારૂ 
પીરસવાની નીિતમાં સુધારો કય�
નવી �દલ્હી. હાલમાં જ મુસાફરો દ્વારા તોફાની વ્યવહાર કરાયો હોવાના પગલે એર ઈ�ન્ડયાએ તેની ફ્લાઈટની અંદર દા� પીરસવાની સેવામાં સુધારો કય� હતો હવે ક�બન ક્ર� � જ�ર પડે તો આદરપૂવર્ક વધુ દા� પીરસવાથી ઈન્કાર કરી શકશે. બે આંતરરા�ીય ફ્લાઈટ્સમાં મુસાફરોએ ગેરવતર્ણૂક કરી હતી તેના સંબંધમાં ડી�સીએ દ્વારા ટાટા સમૂહની માિલક�ની એરલાઈન્સ 

...અનુસંધાન પાના 8 પર 

...અનુસંધાન પાના 8 પર 
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નવી િદલ્હી, તા. 24 (PTI). 
ક�ન્�ીય કાયદામં�ી �કરેન �રિજજુએ 
મંગળવારે જણાવ્યું હતું ક�, 
ઇન્ટ�િલજન્સ બ્યુરો (આઈબી) અને 
�રસચર્ એન્ડ એનાિલિસસ િવંગ (રો)
ના સંવેદનશીલ અહેવાલોના અમુક 
ભાગોને સુ�ીમ કોટ�ના કોલેિજયમ 
�ારા જાહેર કરવામાં આવ્યા તે 
ગંભીર િચંતાનો િવષય છ�

�કરેન �રિજ્જુએ કહ્યું હતું ક�, 
ગુપ્તચર એજન્સીના અિધકારીઓ 
રાષ્� માટ� ગુપ્ત રીતે કામ કરે છ� અને 
જો તેમના અહેવાલો જાહેર કરવામાં 
આવશે તો તેઓ ભિવષ્યમાં બે વાર 
િવચારશે. �રિજ્જુએ કહ્યું હતું ક�, તેની 
અસર પડશે. મં�ી ક�ટલાક તાજેતરના 
સુ�ીમ કોટ�ના કોલેિજયમના ઠરાવો 

પરના ��ોના જવાબ આપી રહ્યા 
હતા, જેમાં ઉચ્ચ ન્યાયાલયના 
ન્યાયાધીશો તરીક� િનમણૂક માટ� 
સુ�ીમ કોટ� �ારા પુનરાવિતર્ત અમુક 
નામો પરના આઈબી અને રો 
અહેવાલોના ભાગ હતા, જે ગયા 

અઠવા�ડયે જાહેર કરવામાં આવ્યા 
હતા. આ �થમ વખત છ� ક� સરકારે 
સુ�ીમ કોટ� કોલેિજયમ �ારા જાહેર 
ડોમેનમાં મૂકવામાં આવેલા આ 
અહેવાલોના ભાગો પર �િતિ�યા 
આપી છ�. કોલેિજયમે આ મિહનાની 
શરૂઆતમાં ઇન્ટ�િલજન્સ ઇનપુટ્સને 
નકારીને સરકારને નામો પુનરાવિતર્ત 
કયા� હતાં. �રિજજુએ અહીં કાયદા 
મં�ાલયના એક કાયર્�મમાં 
પ�કારોને જણાવ્યું હતું ક�, ‘’રો અને 
આઈબીના સંવેદનશીલ અથવા ગુપ્ત 
અહેવાલોને સાવર્જિનક ડોમેનમાં 
મૂકવા એ ગંભીર િચંતાનો િવષય છ�, 
જેના પર હું યોગ્ય સમયે �િતિ�યા 
આપીશ. આજે યોગ્ય સમય નથી.’’ 

...અનુસંધાન પાના 8 પર 


