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ઉત્તર રમચિિ ભારતિાં 20-21 િાર્પ સુધી હળવો વરસાદ રાલુ રહેશે

દિલ્હીના કેટલાક ભાગાેમાં કરા સાથે વરસાિ 
પડાે, અનેક વવસ્ારાેમાં પાણહી ભરાયાં

દિલ્હી-જયપુર હાઈવે અને સોહના રોડ, ન્યૂ ગુરુગ્ામ અને જયૂના શહેરના મોટા વવસ્ારો જળબંબાકાર
નવી દિલહી, ્ા. 18 (પીટીઆઈ)
શવનવારે દિલહીના કેટલાક 

ભાગોમાં કરા સાથે વરસાિ પડ્ો 
હ્ો, જેના કારણે મહત્તમ ્ાપમાન 
સીઝનની સરેરાશ કર્ાં પાંચ 
દડગ્ી ઓછું 25.3 દડગ્ી સેલલસ્સ 
થઈ ગ્ું હ્ું, જે આ મવહને 
અત્ાર સુધીનું સૌથી નીચું છે. એમ 
અવધકારીઓએ જણાવ્ું હ્ું.

ભાર્ હવામાન વવભાગ 
(આઈએમડી)એ જણાવ્ું હ્ું કે, 
આ્ા નગર ખા્ેની વેધશાળાએ 
મહત્તમ 8.4 મીમી વરસાિ નોંધ્ો 
હ્ો. ત્ાર બાિ પાલમમાં 3.3 મીમી 
અને લોધી રોડમાં 3 મીમી વરસાિ 
નોંધા્ો હ્ો.

લઘુત્તમ ્ાપમાન 18.2 દડગ્ી 
સેલલસ્સ નોંધા્ું હ્ું, જે સામાન્ 
કર્ાં બે દડગ્ી વધુ હ્ું.

વરસાિને કારણે રાષ્ટી્ 

રાજધાનીમાં બુરારી સવહ્ અનેક 
વવસ્ારોમાં પાણી ભરા્ાં હ્ાં.

અવધકારીઓએ જણાવ્ું હ્ું 
કે, દિલહી ટ્ાદિક પોલીસને દટકરી 
બોડ્ડર, કરોલ બાગમાં બગગા 
વલંક ચાર રસ્ા અને લોની રોડ 
આસપાસ પાણી ભરાવા અંગે ત્રણ 
કોલ મળ્ા હ્ા.

દિલહી-એનસીઆર ક્ેત્રમાં સૌથી 
વધુ વરસાિ ગુરુગ્ામમાં 38.5 
મીમી નોંધા્ો હ્ો અને કેટલાક 
વવસ્ારોમાં કરા પણ પડ્ા હ્ા. 
એમ આઈએમડીએ જણાવ્ું હ્ું.

સ્્ ભારે વરસાિને કારણે 
સમગ્ શહેરમાં પાણી ભરાઈ ગ્ાં 
હ્ાં અને ઠેર-ઠેર ટ્ાદિકજામ થઈ 
ગ્ો હ્ો. મુસાિરોએ દિલહી-
જ્પુર હાઈવે અને સોહના રોડ, 
ન્યૂ ગુરુગ્ામ અને જયૂના શહેરના 
મોટા વવસ્ારો પર પાણી ભરાઈ 
જવાની િદર્ાિ પણ કરી હ્ી.

શહેરમાં મોટા ભાગે પાણીનો 
ભરાવો નરવસંહપુર નજીક દિલહી-
જ્પુર હાઇવે સવવ્ડસ લેન પર થા્ 
છે. અવધકારીઓએ જણાવ્ું હ્ું કે 
શવનવારે, સવવ્ડસ લેનમાંથી પાણી 
મુખ્ કેરેજવેમાં ઘયૂસી ગ્ું હ્ું, 

જેના કારણે ટ્ાદિકની ઓછી માત્રા 
હોવા છ્ાં જામ થઈ ગ્ો હ્ો.

કેટલી્ વસાહ્ોમાં ત્રણ િૂટ 
સુધી પાણી ભરાઈ ગ્ાં હ્ાં, 
ગુરુગ્ામ મેટ્ોપોવલટન ડેવલપમેનટ 
ઓથોદરટી (જીએમડીએ) અને 
નાગદરક સંસથાની ટીમોને ડ્ેનેજનું 
કામ શરૂ કરવાની િરજ પડી હ્ી. 
અનેક વવસ્ારોમાં વીજ જોડાણો 

પણ કાપી નાખવામાં આવ્ાં હ્ાં.
જીએમડીએના ચીિ એલનજવન્ર 

રાજેશ બંસલે જણાવ્ું હ્ું કે, 
નરવસંહપુરમાં પાણી ભરા્ાં બાિ 
સથળાં્ર માટે ટીમો ્ ૈના્ કરવામાં 
આવી હ્ી. જોકે મોટા ભાગનાં 
સથળોએ સાંજે પાણી ઓસરી ગ્ાં 
હ્ાં.

મુસાિરોએ ભીખાજી કામા 

પલેસ, જૈન નગર અને ખજયૂરીથી 
ભજનપુરા સુધીના માગ્ડ સવહ્ 
કેટલાક વવસ્ારોમાં ટ્ાદિક અંગે 
પણ િદર્ાિ કરી હ્ી.

આઈએમડીના પ્ાિેવશક આગાહી 
કેનદ્રના વડા કુલિીપ શ્ીવાસ્વે 
જણાવ્ું હ્ું કે, ‘’ઉત્તરપવચિમ 
ભાર્ સવરિ્ પવચિમી વવક્ેપને 
કારણે પ્િેશમાં વરસાિ અને 

કેટલાક વવસ્ારોમાં કરા પડી 
રહ્ા છે. વધુ એક પવચિમી વવક્ેપ 
રવવવારથી પ્િેશને અસર કરવાનું 
શરૂ કરશે... સામાન્ રી્ે 
વાિળછા્ું આકાશ અને ઉત્તર 
પવચિમ ભાર્માં 20-21 માચ્ડ સુધી 
હળવો વરસાિ ચાલુ રહેશે.’’

હવામાન વવભાગ દ્ારા વરસાિની 
પ્વૃવત્ત 20 માચચે ટોચ પર રહેવાની 
આગાહી કરવામાં આવી છે. ભીની 
મોસમના કારણે પારો અંકુશમાં 
રહેશે. 20 માચચે દિલહી-એનસીઆર 
સવહ્ ઉત્તર પવચિમ ભાર્ના 
કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની 
આગાહી છે. જોરિાર પવન અને 
કરા સાથે વાવાઝોડું બાગા્્ અને 
ઊભા પાકને નુકસાન પહોંચાડી 
શકે છે. આઈએમડીએ ચે્વણી 
આપી છે કે, કરા લોકો અને 
પશુઓને ખુલ્ા સથળોએ પણ ઈજા 
પહોંચાડી શકે છે જ્ારે ્ીવ્ર પવન 
કમજોર માળખાંઓ, કાચાં મકાનો, 
િીવાલો અને ઝયૂંપડાંઓને નુકસાન 
પહોંચાડી શકે છે. હવામાન વવભાગે 
રવવવારે સામાન્ રી્ે વાિળછા્ું 
વા્ાવરણ રહેવાની સાથે હળવા 
વરસાિની આગાહી કરી છે. 

ટ્રમ્પને મંગળવારે ્પોતાની 
ધર્પકડ થવાનો ભય

ટ્રમપપે સોશ્લ મીદડ્ા પોસટમાં જણાવ્ું કે મેનહટ્ટનના એટનનીની કચેરીમાંથી લીક થ્ેલી માવહ્ી સયૂચવે છે કે મંગળવારે મારી ધરપકડ થઇ શકે
ટ્રમપ દ્ારા પો્ાના પર જા્ી્ હુમલાઓ થ્ા હોવાની જે મવહલાઓએ િદર્ાિ કરી હ્ી ્ેમને ચયૂપ કરવા ટ્મપ ્રિથી નાણા ચયૂકવા્ા હોવાના કેસમાં આ ધરપકડ થવાની શક્્ા

ન્યૂ્ોર્ક, તા. ૧૮(એપી): ભયૂતપયૂર્વ 
અમેરિરી પ્રમુખ ડોનાલડ ટ્રમપે એર 
સોશ્લ મીરડ્ા પોસ્ટમાં જણાવ્ું હતું 
રે તેમને એરી શક્તા જણા્ છે રે 
મંગળરાિે તેમની ધિપરડ થઇ શરે 
છે રાિણ રે ટ્રમપ દ્ાિા પોતાના પિ 

દા્રાઓ પહેલા જાતી્ હુમલા થ્ા 
હોરાની જે મહહલાઓએ ફરિ્ાદ 
રિી હતી તેમને ચયૂપ રિરા મા્ટે 
નાણા ચુરરા્ા હોરાના આિોપો પિ 
ન્યૂ્ોર્કના પ્રોહસક્ુ્ટિ તપાસ રિી િહ્ા 
છે. પોતાના ટ્રુથ સોશ્લ ને્ટરર્ક પિ 
ટ્રમપે એર પોસ્ટમાં આજે રહેલી સરાિે 
જણાવ્ું હતું રે મેનહટ્ટન રડસટ્રીક્ટ 
એ્ટનનીની રચેિીમાંથી ગેિરા્દે િીતે 
લીર થ્ેલ માહહતી સંરેત આપે છે 
રે ખયૂબ આગળ ચાલતા રિપબ્લરન 
ઉમેદરાિ અને અમેરિરાના ભયૂતપયૂર્વ 
પ્રમુખની આરતા સપતાહે મંગળરાિે 
ધિપરડ થઇ શરે છે. શહનરાિે મયૂરા્ેલા 

આ મેસેજનો રડબસટ્રક્ટ એ્ટનનીની 
રચેિીએ તતરાળ રોઇ જરાબ આપ્ો 
ન હતો. ટ્રમપના પ્રહતહનહધઓએ પણ 
ર્ટપપણી મા્ટેના રોલસનો તિત જરાબ 
આપ્ો ન હતો. ટ્રમપે જો રે સોશ્લ 
મીરડ્ા પિ એની રોઇ હરગતો આપી 
ન હતી રે રઇ િીતે તેમને જાણરા 
મળ્ું રે તેમની ધિપરડ થઇ શરે છે. 
પોતાની પોબસ્ટિંગસમાં તેમણે પોતાના 
એ જુઠાણાઓ દોહિાવ્ા હતા રે 
૨૦૨૦માં ચોિીથી ડેમોક્ે્ટ જો બાઇડન 
પોતાની સામે ચયૂં્ટણી જીતી ગ્ા હતા 
અને ટ્રમપે પોતાના ્ટેરેદાિોને હરનંતી 
રિી હતી રે તેઓ હરિોધ રિે અને 
આપણા દેશને પાછો લઇ આરે! આ 
મેસેજની ભાષા એરી જ હતી જેરી ૬ 
જાન્ુઆિી, ૨૦૨૧ના િોજની ્ુએસ 
રેહપ્ટોલ ખાતેના તોફાનો પહેલાના 
તેમના સંદેશાની હતી.ટ્રમપની સામે 
આિોપ મયૂરાઇ શરે તેરા સંજોગો 
મા્ટે રા્દા અમલીરિણ એજનસીઓ 
ન્યૂ્ોર્કમાં સુિક્ા તૈ્ાિીઓ રિી િહી 
છે. આ રેસમાં જો રે રોઇ જાહેિાત 
રિાઇ નથી. મેનહટ્ટનની ગ્ાનડ જ્ુિી 
આ રેસમાં સાક્ીઓની સુનારણી રિી 
િહી છે.

ભગવાન રામની મૂરતતિ માટે કરાતિટકના કરકલાથી 
રવશાળ રશલા અયોધયા મોકલવામાં આવી

મેંગલુિુ, તા. 18 (પી્ટીઆઈ)
પ્રસતાહરત િામ મંહદિમાં ભગરાન 

િામની મયૂહત્વના હનમા્વણ મા્ટે 
રણા્વ્ટરના ઉડુપી હજલલાના રિરલાથી 
ઉત્તિ પ્રદેશના અ્ોધ્ામાં એર 
હરશાળ હશલા િરાના રિરામાં આરી 
છે. રીએચપી સયૂત્ોએ જણાવ્ું હતું રે, 
હરશ્વ હહનદુ પરિષદ (રીએચપી) અને 

બજિંગ દળના રા્્વરિોએ પયૂજા રિી 
હતી અને પથથિને એર હરશાળ ટ્રરમાં 
અ્ોધ્ા મોરલ્ો હતો. 

રણા્વ્ટરના ઊજા્વ, રનનડ અને 
સંસરકૃહત મંત્ી રી સુનીલ રુમાિ, 
જેઓ િાજ્ હરધાનસભામાં 
રિરલાનું પ્રહતહનહધતર રિે છે, તેમણે 
સમાિોહમાં હાજિી આપી હતી. 

નેલલીરાિુ પથથિ તિીરે ઓળખાતો 
ખડર અનન્ ગુણધમમો ધિારે છે અને 
રે્ટલાર પ્રખ્ાત મયૂહત્વઓના હનમા્વણમાં 
તેનો ઉપ્ોગ રિરામાં આવ્ો છે, જે 
અગ્ણી સથાનો પિ પ્રદહશ્વત થા્ છે. 
તુંગભદ્ા નદીના રરનાિે એર નાની 
્ટેરિી પિથી ખડર-હનષણાતો દ્ાિા 
તેની પસંદગી રિરામાં આરી હતી.

કોવિડના નિા એક્સબીબી૧.૧૬ િેરિઅન્ટના 
૭૬ કે્સ ભાિતમાં મળી આવ્ા

સૌથહી વધુ ૩૦ કેસો કણા્ડટકમાં, ગુજરા્માં એક કેસ મળી આવ્ો છે
કોવિડના કેસોમાં ્ાજે્રના વધારા માટે કેટલાક વનષણા્ો આ વેદરઅનટને જવાબિાર માને છે

નરી હદલહી, તા. ૧૮(પી્ટીઆઇ): 
રોહરડ-૧૯ના એકસબીબી૧.૧૬ 
રેરિઅન્ટના રુલ ૭૬ સેમપલો મળી 
આવ્ા છે જે દેશમાં તાજેતિમાં આ 
િોગના રેસોમાં થ્ેલા રધાિા મા્ટે 
જરાબદાિ હોઇ શરે છે એ મુજબ 
ઇનસારોગના આંરડાઓ પિથી 
જાણરા મળે છે. આ રેરિઅન્ટના 
રેસો રણા્વ્ટરમાં ૩૦, પુદુચેિીમાં 

૭, હદલહીમાં પ, તેલંગાણામાં ૨, 
ગુજિાતમાં ૧, હહમાચલ પ્રદેશમાં ૧ 
અને ઓરડશામાં ૧ મળી આવ્ા છે, 
એમ ઇબનડ્ન સાસ્વ રોર-્ટુ જીનોહમર 
રોનસોર્ટટિ્મ(ઇનસારોગ)ના આંરડાઓ 
દશા્વરે છે. એકસબીબી૧.૧૬ રેરિઅન્ટ 
સૌપ્રથમ જાન્ુઆિીમાં મળી આવ્ો 
હતો જ્ાિે બે સેમપલો આ રેરિઅન્ટ 
મા્ટે પોહિર્ટર આવ્ા હતા જ્ાિે 
ફેબ્ુઆિીમાં રુલ પ૯ સેમપલો મળી 
આવ્ા હતા. માચ્વમાં, અત્ાિ સુધી 
આ રેરિઅન્ટના ૧૫ સેમપલો મળી 
આવ્ા છે એમ ઇનસારોગ જણારે છે. 
તાજેતિમાં ભાિતમાં રોહરડ-૧૯ના 
રેસોમાં થ્ેલા રધાિા મા્ટે રે્ટલાર 
હનષણાતો આ રેરિઅન્ટને જરાબદાિ 
ગણારી િહ્ા છે.  એઇમસના ભયૂતપયૂર્વ 
રડિેર્ટિ ડો. િણદીપ ગુલેરિ્ા, રે 
જેમણે રોહરડ ્ટાસર ફોસ્વની આગેરાની 
લીધી હતી, તેમણે જણાવ્ું છે રે દેશમાં 

તાજેતિમાં રોહરડના રેસોમાં થ્ેલો 
રધાિો એકસબીબી૧.૧૬ રેરિઅન્ટથી 
દોિરા્ો હોઇ શરે છે જ્ાિે 
ઇન્ફલુએનિાના રેસો એચ૩એન૨નના 
રાિણે છે. આ બંને મા્ટે રોહરડ 
અનુરૂપ રત્વણૂર ચેપનો ફેલારો 
િોરરામાં મદદરૂપ થઇ શરે છે. અને 
મો્ટાભાગના રેસો ગંભીિ પણ નથી, 
તેથી અત્ાિે રોઇ ભ્ િાખરાની જરૂિ 
નથી મે તેમણે જણાવ્ું છે. એર અન્ 
હનષણાત હરહપન રહશષઠે જણાવ્ું છે 
રે એકસબીબી૧.૧૬ રેરિઅન્ટના રેસો 
ઓછામાં ઓછા ૧૨ દેશોમાં મળી 
આવ્ા છે જેમાં સૌથી રધાિે ભાિતમાં 
છે જેના પછી અમેરિરા, બ્ુનેઇ, 
હસંગાપોિ અને ્ુરે આરે છે. છેલલા 
૧૪ હદરસમાં ભાિતમાં રોહરડના 
રેસોમાં ૨૮૧ ્ટરાનો ઉછાળો અને 
મૃત્ુઓમાં ૧૭ ્ટરા રધાિો થ્ો છે 
એમ તેમણે જણાવ્ું હતું.

કોમવડનો ઉદભવ નક્ી કરવા િાટે િામહતી 
આરવાિાં રારદશશી બનવા રીનને હુની હાકલ

આ રોગચાળાના ઉિભવ અંગે સપષ્ટ્ા થા્ ્ે નૈવ્ક અને વૈજ્ાવનક બંને રી્ે જરૂરી છે 
સં્ુકત િાષટ્રો/ જીનીરા, તા. 

૧૮(પી્ટીઆઇ): હરશ્વ આિોગ્ 
સંગઠને ૨૦૨૦માં રુહાનના 
બજાિમાંથી લેરા્ેલા સેમપલોને લગતી 
માહહતીઓ અ્ટરારી િાખરા બદલ 
ચીનની ્ટીરા રિી છે જે રોહરડ-૧૯ના 
િોગચાળાના ઉદભર અંગે મહતરની 
જાણરાિી પુિી પાડી શરે છે, અને આ 
સંગઠને બૈહજંગને હારલ રિી છે રે તે 
તેણે જે તપાસ રિી છે તેના પરિણામો 
આપરામાં પાિદશની બને.મધ્ ચીનના 
રુહાન શહેિમાં આરેલ હુઆનાન 

મારકે્ટ એ િોગચાળાનું ઉદભરહબંદુ છે. 
ત્ાંથી તેના ઉદભર સાથે સાસ્વ રોર-્ટુ 
રા્િસ િડપભેિ ૨૦૧૯ના અંતભાગે 
રુહાનમાં અન્ સથળોએ ફેલા્ો અને 
ત્ાિબાદ બારીના હરશ્વમાં ફેલા્ો. 
રોહરડ-૧૯ના મયૂળ અંગેના અભ્ાસને 
લગતી માહહતીઓનો દિેર ્ટુરડો 
આંતિિાષટ્રી્ સમુદા્ને તિત પુિો 
પડારો જોઇએ. અને આ માહહતી 
ત્ણ રષ્વ પહેલા જ પુિી પડાઇ હોરી 
જોઇતી હતી એમ હરશ્વ આિોગ્ 
સંગઠન(હુ)ના રડિેર્ટિ જનિલ ડો. 
્ટેડ્ોસ અધાનોમે ગઇરાલે જીનીરામાં 
રહ્ું હતું. અમે ચીનને એ રહેરાનું 
ચાલું િાખીએ છીએ રે રોહરડ-૧૯ના 
મયૂળના અભ્ાસને લગતી માહહતીનો 
દિેર ભાગ આંતિિાષટ્રી્ સમુદા્ને 
પુિો પડા્ તે જરૂિી છે. અમે તેને 

માહહતી આપરામાં પાિદશની બનરાની 
હારલ રિરાનું ચાલુ િાખીએ છીએ. 
િોગચાળો રઇ િીતે શરૂ થ્ો તે 
બાબતની સમજ નૈહતર અને રૈજ્ાહનર 
બંને િીતે અગત્ની છે એ મુજબ 
તેમણે રહ્ું હતું.  અતે્ ઉલલેખની્ 
છે રે ૨૦૧૯ના અંતભાગે ચીનના 
રુહાન શહેિના પશુ બજાિમાંથી 
એર િહસ્મ્ િોગની શરૂઆત 
થઇ હોરાનું જણા્ું હતું, જે બાદમાં 
રોિોનારા્િસજન્ એર િોગ હોરાનું 
સમજા્ું હતું જેને રોહરડ-૧૯ નામ 
આપરામાં આવ્ું હતું અને આ 
િોગ ૨૦૨૦ની શરૂઆતથી આખા 
હરશ્વમાં ફેલાઇ ગ્ો હતો જેમાં ૭૬ 
રિોડથી રધુ લોરોને ચેપ લાગ્ો અને 
૬૮ લાખથી રધુ લોરોનાં મોત થ્ા 
હોરાનું આંરડાઓ રહે છે.

ચૂં્ટણી પંચમાં વનમણૂકો: ્સુપ્ીમના આદેશ 
્સામે કા્દા મંત્ીએ લક્મણ િેખા ્ટાંકી

દકરણ દરજીજુ કહે છે કે જો જજો વહીવટીકા્યોમાં પણ સંકળાવા માંડશે ્ો ન્ા્ આપવાનું કા્્ડ કોણ કરશે?!
લોકશા્હીનહી વવવવધ સંસથાઓ માટેની લક્મણ રેખા બંધારણમાં સપષ્ટ િોરેલી હોવાનું કા્િા મંત્રીએ જણાવ્ું 

નરી હદલહી, તા. ૧૮(પી્ટીઆઇ): 
રા્દા મંત્ી રરિણ રિજીજુએ આજે 
હરહરધ સંસથાઓને માગ્વદશ્વન આપતી 
બંધાિણી્ લક્મણ િેખાને ્ટાંરી હતી, 
જે સંસથાઓમાં રાિોબાિી અને ન્ા્ 
પાહલરાનો પણ સમારેશ થા્ છે અને 
આશ્ચ્્વ વ્કત ર્ુું હતું રે જો જજો 
રહીર્ટી હનમણૂરોનો ભાગ બનશે તો 
અદાલતી રા્્વ રોણ રિશે?

રિહજજુ એ બાબતના પ્રશ્નનો 

જરાબ આપી િહ્ા હતા રે સુપ્રીમ રો્ટટે 
તાજેતિમાં સિરાિને આદેશ આપ્ો 
છે રે તે મુખ્ ચયૂં્ટણી રહમશનિ અને 
ચયૂં્ટણી રહમશનિોની હનમણૂર મા્ટે 
જ્ાં સુધી રોઇ રા્દો અમલમાં 
નહીં આરી જા્ ત્ાં સુધીના સમ્ 
મા્ટે એર પેનલની િચના રિે જેમાં 
રડાપ્રધાન, ભાિતના રડા ન્ા્મયૂહત્વ 
અને લોરસભામાં હરપક્ના નેતાનો 
સમારેશ થતો હો્ જે પેનલ મુખ્ 
ચયૂં્ટણી રહમશનિ અને બે ચયૂં્ટણી 
રહમશનિોની પસંદગી રિે. ચયૂં્ટણી 
રહમશશનોની હનમણૂરનું રણ્વન 
બંધાિણમાં છે. તે મુજબ હનમણૂર 
રિરામાં આરે છે. સંસદે રા્દો 
અમલી બનારરાનો છે. હું સંમત થાઉં 
છુિં રે સંસદમાં આ અંગે હજી રોઇ 
રા્દો ઘડા્ો નથી, શયૂન્ારરાશ છે 
એમ મંત્ીએ ઇબનડ્ા ્ટુડે રનકલેરમાં 
રહ્ું હતું. રિજીજુએ રહ્ું હતું રે સરમોચ્ચ 
અદાલતની પોતે રોઇ ્ટીરા રિી િહ્ા 
નથી..પણ હું જે રહું છુિં તે એ છે રે જો 
સીજેઆઇ અથરા ભાિતના જજો દિેર 
અગત્ની હનમણૂરો પિ બેસી જશે 

તો અદાલતનું રામ રોણો આગળ 
રધાિશે? દેશમાં ઘણુ બધુ રહીર્ટી 
રામ છે અને જજોનું પ્રાથહમર રામ 
અદાલતી રા્્વ છે, અદાલતી આદેશો 
આપરાનું અને લોરોને ન્ા્ 
આપરાનું છે એમ તેમણે જણાવ્ું 
હતું. રિજીજુએ એમ પણ રહ્ું હતું રે 
જો જજો રહીર્ટી રા્મોમાં સંડોરાશે 
તો તેમની ્ટીરાઓ થશે. તમે જે 
રહીર્ટીરા્્વમાં સંરળા્ેલા હો તેના 
અંગેનો રેસ આરશે તો તમે ચુરાદો 
આપી શરશો? એરો પ્રશ્ન િીજીજુએ 
ર્મો હતો. અતે્ ઉલલેખની્ છે 
રે મુખ્ ચયૂં્ટણી રહમશનિ અને 
ચયૂં્ટણી રહમશનિોની હનમણૂરોની 
બાબતને રાિોબાિી તંત્(સિરાિ)
ની દખલગીિીથ બચારરા મા્ટે 
સુપ્રીમ રો્ટટિ તાજેતિમાં રૂલીંગ આપ્ું 
હતું રે આ મા્ટે એર સહમહતની 
િચના રિરામાં આરે જે સહમહતમાં 
રડાપ્રધાન, ભાિતના ચીફ જબસ્ટસ 
અને લોરસભાના હરપક્ના નેતાનો 
સમારેશ થતો હો્ અને આ સહમહત 
દ્ાિા આ હનમણૂરો રિરામાં આરે.

મોદી અને હ્સીનાએ ભાિતથી બાંગલાદેશ ્સુધી રૂ. 
377 કિોડના ખચચે ડીઝલ પાઇપલાઇનનું ઉદ્ા્ટન ક્ુું
131.5 દકમી લાંબી પાઇપલાઇનથી આસામના નુમાલીગઢથી બાંગલાિેશને વાવ્્ડક 10 લાખ ટન ડીઝલ સપલા્ કરાશે

નરી હદલહી, તા. 18 (પી્ટીઆઈ)
રડા પ્રધાન નિેનદ્ મોદી અને 

બાંગલાદેશનાં રડાં પ્રધાન શેખ 

હસીનાએ શહનરાિે ભાિતથી ઉત્તિ 
બાંગલાદેશ સુધી ડીિલના પરિરહન 
મા્ટે ખચ્વમાં ઘ્ટાડો અને રાબ્વન 
ફૂ્ટહપ્રન્ટમાં ઘ્ટાડો રિરા મા્ટે રૂ. 377 
રિોડની પાઇપલાઇનનું ઉદ્ા્ટન ર્ુું 
હતું. ઉદ્ા્ટન સમ્ે મોદીએ જણાવ્ું 
હતું રે, આ પાઇપલાઇન ભાિત-
બાંગલાદેશ સંબંધોમાં એર નરો 
અધ્ા્ શરૂ રિશે. 

હાલમાં 512 રરલોમી્ટિના િેલ 

માગ્વ દ્ાિા બાંગલાદેશને ડીિલ 
સપલા્ રિરામાં આરે છે. 131.5 
રરમીની પાઇપલાઇન આસામના 
નુમાલીગઢથી બાંગલાદેશને રાહષ્વર 10 
લાખ ્ટન ડીિલ સપલા્ રિશે.

રડા પ્રધાન મોદીએ જણાવ્ું હતું 
રે, આનાથી માત્ પરિરહન ખચ્વમાં 
ઘ્ટાડો જ નહીં, પિંતુ બળતણને લઈ 
જરામાં રાબ્વન ફૂ્ટહપ્રન્ટમાં પણ ઘ્ટાડો 
થશે. 

મહારાષ્ટ્ર: ખેડૂતોએ મંુબઈ 
સુધીની લોંગ મારતિ ્પાછી ખેંરી

મુબંઈ, તા. 18 માચ્વ (પી્ટીઆઈ) 
મહાિાષટ્રના નાહસર હજલલામાંથી 

મુબંઈ જઈ િહેલા પ્રદશ્વનરાિી ખેડૂતો 
અન ેઆહદરાસીઓએ શહનરાિે તમેની 
માગણીઓન ે િાજ્ હરધાનસભામાં 
હરચાિ રિરા અન ે ગ્ાઉનડ-લેરલના 
અહધરાિીઓન ેઆદશેો મળ્ાની સાથે 
તમેની લોંગ માચ્વ પાછી ખેંચી લીધી હતી. 
એમ સીપીઆઈ(એમ) ધાિાસભ્એ 
જણાવ્ુ ંહતુ.ં

12 માચચે મુબંઈથી લગભગ 195 રરમી 
દયૂિ આરલેા રડિંડોિી ્ટાઉનથી રૂચ શરૂ 
થઈ હતી, જમેાં ભાર ઘ્ટાડાથી પીરડત 
ડુિંગળીના ઉતપાદરોન ેપ્રહત બકરન્ટલ 600 
રૂહપ્ાની િાહત, ખેડૂતોન ે 12 રલાર 
અહરિત રીજ પિુરઠો અન ેખેત લોન 
માફ રિરાની માગણી રિરામાં આરી 

હતી. તઓે મુબંઈથી લગભગ 80 
રરલોમી્ટિ દયૂિ થાણ ેહજલલાના રાહસંદ 
શહેિમાં પહોંચ્ા હતા. 

શુક્રાિ ેમખુ્મતં્ી એરનાથ હશંદએે 
હરધાનસભામાં જણાવ્ુ ંહતુ ંરે ડુિંગળીના 
ખેડૂતોન ે350 રૂહપ્ા પ્રહત બકરન્ટલની 
આહથ્વર િાહત આપરામાં આરશે અને 
તમેન ે હરિોધ બંધ રિરા અપીલ રિી 
હતી.

રમ્ુહનસ્ટ પા્ટની ઓફ ઈબનડ્ા 
(માર્કહસસ્ટ)ના ધાિાસભ્ હરનોદ 
હનરોલેએ જણાવ્ુ ં હતુ ં રે, ‘’અમાિી 
માગણીઓ સંતોષરામાં આરી છે. 
ખેડૂતોની તમામ માગણીઓન ે િાજ્ 
હરધાનસભામાં ધ્ાનમાં લેરામાં આરી 
છે અન ે રલેક્ટિ અન ેતહસીલદાિોને 
આદશે જાિી રિરામાં આવ્ા છે. 

જામત આધારરત વસતીગણતરીનો િુદ્ો - એક િૂંઝવણ
‘કહા ભી ના જા્ે, ચયૂપ રહા ભી ના જા્ે...’ આ એક મયૂંઝવણ છે જેનો મોટા ભાગે રાજકી્ ને્ાઓ સામનો કરે છે. કિાચ, માત્ર ્ેઓ જ નથી કે જેઓ આ નવા પ્કારના મરડાથી પીડા્ છે. કેટલીક વાર મુદ્ાઓ એવા હો્ છે કે, પદરલસથવ્ માંગ હોવા છ્ાં કે મૌન જ શ્ેષ્ઠ માગ્ડ છે, ને્ાજી માટે હોઠ સીવી લેવા અવનવા્્ડ બની જા્ છે.જાવ્ આધાદર્ વસ્ીગણ્રીનો મુદ્ો એક મયૂંઝવણ છે, જેનો સામનો ખાસ કરીને વબહાર અને ઉત્તર પ્િેશમાં ને્ાઓ કરે છે. વબહારમાં ઊભરી આવેલી આ જીની ઉત્તર પ્િેશના એ ને્ાઓ માટે માથાનો િુખાવો બની ગઈ છે જેઓ પછા્-વગ્ડ કેલનદ્ર્ રાજકારણમાં પો્ાનું સારું ભવવષ્ જોઈ રહ્ા હ્ા. વવપક્ી ને્ાઓ માટે મેિાન સાિ છે અને ્ેઓ જાવ્ આધાદર્ વસ્ીગણ્રી મુદ્ે ્ેમની ્ાકા્નું પ્િશ્ડન કરી રહ્ા છે. જોકે, આ મયૂંઝવણે ભાજપની અંિરના પછા્ વગ્ડના ને્ાઓને ઘેરી લીધા છે. જ્ારે ્ુપી વવધાનસભામાં મુખ્ વવપક્ી પાટની સમાજવાિી પાટની ્ેના ને્ા અવખલેશ ્ાિવની આગેવાની હેઠળ ગૃહની અંિર અને બહાર ખુલ્ેઆમ આ કાડ્ડનો ઢીંઢોરો પીટી રહી છે. ભાજપના પછા્ ને્ાઓ ચુપચાપ છટપટાઈ રહ્ા છે. ્ ેમની મયૂંઝવણને ‘કહા ભી ના જા્ે, ચયૂપ રહા ભી ના જા્ે...’ કહેવ્ દ્ારા શ્ેષ્ઠ રી્ે સમજાવી શકા્ છે.

મવદેશી િહેિાનો ભારતીય થાળી અને 
રીરસવાની શૈલીથી િંત્રિુગધ થયા
કોઈ મહેમાનને સમજાવવાની અથવા ્ેને સારી રમયૂજમાં રાખવાની શ્ેષ્ઠ રી્ પેલેટને સં્ો્વાની છે. અને આં્રરાષ્ટી્ મુતસદ્ીગીરીમાં પણ બીજી બાજુ મનાવવા અને જી્વા માટે આનાથી વધુ સારો રસ્ો બીજો ક્ો હોઈ શકે. આ વ્્ડ િરવમ્ાન િેશમાં અલગ-અલગ સથળોએ ્ ોજાનારી જી-20 મીદટંગસમાં પેલેટની આ રમ્ પહેલાથી જ પયૂણ્ડ રૂપે ચાલી રહી છે. વવિેશી પ્વ્વનવધઓ ભલે ભાર્ની વવકાસગાથાથી પ્ભાવવ્ હો્, પરં્ુ ્ે કર્ાં પણ વધુ ્ેઓ ્ેમની થાળીમાં પીરસવામાં આવ્ી વવવવધ વાનગીઓનો આનંિ માણી રહ્ા છે. િેખી્ી રી્ે, ભોજનની ્ેમના મન પર એક સારી અસર પડી રહી છે અને આ બેઠકો પાછળના ભાર્ી્ રાજદ્ારી કોર અથવા વ્યૂહરચનાકારો દ્ારા સારી રી્ે કામ કરવામાં આવી રહ્ં છે. ્ાજે્રમાં બેંગલુરુમાં આ્ોવજ્ જી-20 િેશોના નાણા મંત્રીઓ અને સેનટ્લ બેંકોના ગવન્ડરોની કોનિરનસ િરવમ્ાન મહેમાનોને પરંપરાગ્ ભાર્ી્ ખાદ્ય ચીજો પર આધાદર્, વવવવધ પ્કારની વાનગીઓથી ભરેલી 10 કટોરીઓના ગોળાકાર સાથે થાળીમાં લંચ પીરસવામાં આવ્ું હ્ું. પરંપરાગ્ ખોરાક અને પીરસવાની શૈલીએ વવિેશી પ્વ્વનવધઓને મંત્રમુગધ કરી નાખ્ા હ્ા. ઇનટરનેશનલ મોનેટરી િંડનાં મેનેવજંગ દડરેકટર વરિસટાવલના જ્ોવજ્ડવા એટલા પ્ભાવવ્ થ્ાં કે ્ેમણે વવિટ દ્ારા ્ેમની લાગણીઓ અને કૃ્જ્્ા વ્ક્ત કરી.
જયારે એકથી વધુ વકીલો એકસાથે બોલવાનું શરૂ કરે...

ન્ાવ્ક વ્ુ્ડળોમાં વકીલો એકબીજાને અટકાવે ્ે હવે સામાન્ બાબ્ માનવામાં આવે છે. કિાચ વકીલો દ્ારા થ્ી આવી પ્વૃવત્તને રોકવી મુશકેલ લાગે છે, ત્ાં સુધી કે અિાલ્ોએ પણ આ ધોરણ સવીકા્ુું લીધું છે, પરં્ુ ટેક્ોલોજીનો વધ્ો ઉપ્ોગ, ખાસ કરીને કેસની સુનાવણી હાથ ધરવાના વર્ુ્ડઅલ મોડને કારણે, કોટ્ડ માટે પણ આ પ્વૃવત્તને વન્ંવત્ર્ કરવી મુશકેલ બની ગ્ું છે. આથી હવે શું કરવું? આ મોટો પ્શ્ન છે. ્ાજે્રમાં સુપ્ીમ કોટટે પ્ા્ોવગક ધોરણે કેસની સુનાવણીની લાઇવ ટ્ાનસવરિપટ ્ૈ્ાર કરવાની વસસટમ શરૂ કરી છે. જોકે, આમ કરવાથી સમસ્ા એ ઊભી થઈ છે કે, જો એકથી વધુ વકીલ એકસાથે બોલવાનું શરૂ કરે ્ો આ પ્વરિ્ાને સરળ્ાથી કેવી રી્ે લાગુ કરવી. લોડ્ડવશપ હાલમાં આ સમસ્ા સાથે ઝઝયૂમી રહી છે.

આસામ રાજય ફિલમ ્પુરસકાર 
રવજેતાઓને અ્પાયેલા રેક બાઉનસ થયા

ગરુાહા્ટી, તા. 18 (પી્ટીઆઈ)
આસામ િાજ્ રફલમ પિુસરાિોના 

ઘણા હરજતેાઓન ેઆપરામાં આરલેા 
ચરે બાઉનસ થ્ા છે. જનેા રાિણ ેિાજ્ 
સિરાિ શિમજનર બસથહતમાં મરુાઈ 
ગઈ છે. આ પિુસરાિ સોમરાિે એના્ત 
રિરામાં આવ્ા હતા.

શુક્રાિે બકલ્િનસ મા્ેટ િજયૂ રિરામાં 
આરતાં બેંર દ્ાિા આઠ હરજતેાઓને 
આપરામાં આરલેા નર ચરે પિત 
રિરામાં આવ્ા હતા. 

અપિાહજતા પયૂજાિીએ જણાવ્ુ ંહતું 
રે, ‘’મેં શુક્રાિ ેચરે જમા રિાવ્ો અને 
બેંરમાંથી ફોન આવ્ો રે ત ેબાઉનસ થ્ો 
છે. તિત જ મેં આ્ોજરોન ેફોન ર્મો, 
જમેણ ેરહંુ્ રે અપ્ા્વપત બેલેનસ છે.’’ 
પયૂજાિીએ 2018 મા્ેટ હસનમેામાં શ્ષેઠ 
લેખનનો એરોડટિ જીત્ો હતો. સયૂત્ોએ 
જણાવ્ુ ંહતુ ં રે, અમૃત પ્રીતમ (સાઉનડ 
રડિાઇન), દબેાજીત ચાંગમાઇ (સાઉનડ 
હમબકસંગ), પ્રાંજલ ડેરા (હદગદશ્વન), 
દબેાજીત ગા્ન (સાઉનડ રડિાઇન અન ે
હમબકસંગ) અન ે બેનજાહમન ડા્મિી 
(એબક્ટિંગ) જરેી અન્ અગ્ણી રફલમ 

હસતીઓન ે આપરામાં આરલેા ચેર 
પણ બાઉનસ થ્ા હતા. િાજ્ રફલમ 
પિુસરાિ સમાિોહનુ ંઆ્ોજન આસામ 
સ્ેટ્ટ રફલમ ફાઇનાનસ એનડ ડેરલપમને્ટ 
રોપમોિશેન (એએસએફએફડીસી) દ્ાિા 
રિરામાં આર ેછે. ચરે પિ સાંસરકૃહતર 
બાબતોના હન્ામરની સહી છે.

સાંસરકૃહતર બાબતોના મતં્ી હબમલ 
બોિાહે તમેના અહધરાિીઓન ેતાતરાહલર 
તપાસ રિરા જણાવ્ુ ંહતુ.ં

આ્ોજરોએ શહનરાિ ે પયૂજાિીને 
બોલારી અન ેફિીથી ચરે જમા રિારરા 
રહંુ્. એએસએફએફડીસીના એર 
અહધરાિીએ જણાવ્ુ ંહતુ ંરે, ‘’્ેટબકનરલ 
રાિણોસિ ચરે બાઉનસ થ્ા હતા. પ્રથમ 
હદરસે 18 લાખ રૂહપ્ાના ચરે બકલ્િ 
થ્ા હતા, પિતં ુ બીજા હદરસે આઠ 
વ્બકતઓના નર ચેર બાઉનસ થ્ા 
હતા.’’  

સમસ્ાન ે સુધાિી લેરામાં આરી છે 
અન ેતમામ આઠ લોરોન ેતમેના ચરે 
જમા રિારરા મા્ેટ શહનરાિ ેવ્બકતગત 
િીત ે જાણ રિરામાં આરી છે. એમ 
અહધરાિીએ ઉમે્ ુું હતુ.ં

અિનલ આનંદસા રે ગ મ


