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પંજાબમાં ખાિલસ્તાનવાદી અ�તપાલ િસંહના સંગઠન પર પોલીસ તૂટી પડી
અ�તપાલના ‘વારીસ પં�બ દ�’ સંગઠન સામે કાયર્વાહી હાથ ધરાઇ, પં�બમાં સખત સુરક્ષા વ્યવસ્થા, ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ 
શિનવાર રાત સુધીમાં ૭૮ની ધરપકડ, સંખ્યાબંધ લોકોની અટકાયત, � ક� અ�તપાલ છટક� ગયો

ચંદીગઢ, તા. 18 : પંજાબમાં 
ખાિલસ્તાન તરફી ક�રવાદી 
ધમ�પદેશક અ�તપાલ િસંહ તથા 
તેના ટ�કદારો પર આજે મોટા પાયે 
પોલીસ �ાટકી હતી અને ડઝનબંધ 
લોકોની ધરપકડ કરી હતી તથા 
અન્ય સંખ્યાબંધ લોકોને પૂછપરછ 
માટ� અટકાયતમાં લીધા હતા, જો 
ક� અ�તપાલ િસંહ પોતે ફરાર થઇ 
ગયો હતો. 

આજે સમ� પંજાબ રાજ્યમાં 
અ�ત પાલ િસંહના સંગઠન ‘વા�રસ 
પંજાબ દે’ સાથે સંકળાયેલા લોકો 
સામે ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું 
હતું અને રાત સુધીમાં ૭૮ની ધરપકડ 
કરવામાં આવી હતી અને અન્ય ઘણા 
લોકોને પૂછપરછ માટ� અટકાયતમાં 
લેવામાં આવ્યા હતા. આજે આ 
ઓપરેશન શરૂ થતા પહેલા સમ� 
રાજ્યમાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી 
દેવામાં આવી હતી. આજે બપોરે ૧૨ 
વાગ્યાથી લઇને રિવવારના બપોરના 
૧૨ વાગ્યા સુધી ઇન્ટરનેટ બંધ કરી 
દેવાનો આદેશ ટ�િલકોમ ઓપરેટરોને 
અપાયો હતો. બલ્ક એસએમએસ 
સેવા પણ બંધ રાખવાનો આદેશ 
પણ અપાયો હતો. બપોરે મી�ડયામાં 
એવા અહેવાલો વહેતા થયા હતા 
ક� અ�તપાલ િસંઘની ધરપકડ થઇ 
છ� પરંતુ સાંજે પોલીસે ખુલાસો કય� 
હતો ક� અ�તપાલની ધરપકડ થઇ 
નથી અને તેની શોધખોળ ચાલુ છ�. 
પોલીસે જણાવ્યું હતું ક� અ�તપાલ 
લગભગ પકડાઇ જવાની અણી 
પર જ હતો અને પોલીસને ચકમો 
આપીને ભાગી છ��ો હતો.

એવા ક�ટલાક વી�ડયો પણ ફરતા 
થયા હતા જેમાં અ�તપાલ વાહનમાં 
બેસેલો દેખાય છ� અને તેનો એક 
ટ�ક�દાર કહે છ� ક� પોલીસવાળાઓ ભાઇ 
સાબ(અ�તપાલ)ની પાછળ પડી 
ગયા છ�. આજે આ મોટ�� ઓપરેશન 
હાથ ધરવા માટ� પંજાબમાં મોટી 
તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી હતી. 
પંજાબના મુખ્યમં�ી ભગવંત માન 
આ મિહનાની શરૂઆતમાં ક�ન્�ીય 
�હ મં�ી અિમત શાહને મળ્યા હતા 
અને ત્યારે જ આ ઓપરેશન કરવાનું 

મામૂલી �ક �ાઇવરમાંથી 
િભંડરાનવાલે ૨.૦: અ�તપાલના 

ઉદય પાછળ ISIનો હાથ
ચંડીગઢ, તા. 18: અચાનક 

ચચાર્માં આવી ગયેલ અ�તપાલ 
િસંહ� પં�બના યુવાનોને પોતાની 
સાથે �ડવા માટ� એક માસ્ટર 
પ્લાન તૈયાર કય� હતો. તે 
દા� સિહતના નશામાંથી મુિક્ત 
અપાવવાના નામે યુવાનોને 
પોતાની સાથે �ડી રહ્યો હતો, 
પર�તુ સાથેસાથે પં�બમાં 
ખાિલસ્તાનની લહ�રને પણ 
હવા આપી રહ્યો હતો. બારમુ 
ધોરણ પાસ એવો અ�તપાલ 
કમાણી માટ� દુબઇ ગયો હતો 
અને ત્યાં ટ્રક ડ્રાઇવરની 
નોકરી શ� કરી હતી. પર�તુ તે 
િવદ�શોમાં વસતા ખાિલસ્તાનવાદી 
શીખો સાથે સંપક�માં આવ્યો 
અને બાદમાં પા�કસ્તાનની 
ક�ખ્યાત �સૂસી એજન્સી 
આઇએસઆઇના સંપક�માં 
આવ્યો, જે આઇએસઆઇએ તેનું 
બ્રેઇન વૉિશંગ કરીને તેને કટ્ટર 
ખાિલસ્તાનવાદી બનાવી દીધો 
અને તે દુબઇથી ફરી પં�બ 
આવીને ખુલ્લેઆમ અલગ શીખ 

રા�ની તરફ�ણ કરવા માંડ્યો 
અને �ત �તામાં તો તે બી� 
જન�લ િસંઘ િભંડરાનવાલે બની 
ગયો. અ�તપાલ િસંહનો જન્મ 
1993માં અ�તસરના જલ્લુપુર 
ખેડા ગામમાં થયો હતો. પં�બી 
અિભનેતા અને કાયર્કતાર્ દીપ 
િસદ્ધુએ 30 સપ્ટ�મ્બર 2021ના 
રોજ વા�રસ પં�બ દ� સંસ્થાની 
સ્થાપના કરી હતી. દીપ િસદ્ધુએ 
આ સંગઠનની સ્થાપના પાછળનો 
હ�તુ યુવાનોને િસખ ધમર્ના 
માગર્ પર લાવવા અને પં�બને 
જગાડવાનો જણાવ્યો હતો. ખેડૂત 

અ�તપાલને પકડવા ક�ન્�-રાજ્યએ 
યોજના બનાવી
નવી �દલ્હી, તા. 18. ખાિલસ્તાની ઉપદ�શકને પકડવા માટ� 
પોલીસ દ્વારા મોટા પાયે ઓપર�શન શ� કરવામાં આવતાં 
સ્વઘોિષત િસખ ઉપદ�શક અ�તપાલ િસંહ ફરાર છ�. પં�બના 
સીએમ ભગવંત માન અને ક�ન્દ્રીય �હ મંત્રી અિમત શાહ 
વચ્ચેની બેઠકના અઠવા�ડયા પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું 
છ�. િવશ્વસનીય સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત અહ�વાલ મુજબ, શાહ અને 
માનએ 2 માચર્ની બેઠકમાં આ મુદ્દા િવશે ચચાર્ કરી હતી. ક�ન્દ્ર 
અને રાજ્ય બંનેએ આ મુદ્દ� સાથે મળીને કામ કરવાનો િનણર્ય 
લીધો હતો. ગયા મિહને અ�તપાલ અને તેના સમથર્કો, જેમાંના 
ક�ટલાક તલવારો અને બંદૂકો લહ�રાવતાં બે�રક�ડ્સ તોડીને 
અ�તસર શહ�રની બહારના અજનાલા પોલીસ સ્ટ�શનમાં 
ઘૂસી ગયા હતા અને અ�તપાલના એક સહાયકને છોડાવવા 
માટ� પોલીસ સાથે ઘષર્ણ થયું હતું. આ ઘટના દરિમયાન 
સુપ�રન્ટ�ન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસની ર�ન્કના અિધકારી સિહત છ 
પોલીસકમ�ઓને ઈ� થઈ હતી. 

અ�તપાલ અને તેનું સંગઠન ક�ર 
ખાિલસ્તાનવાદી છ�
અ�ત પાલ િસંહ અને તેનું સંગઠન વારીસ પં�બ દ� કટ્ટર ખાિલસ્તાનવાદી મનાય છ� જે અલગ શીખ રા�ની માગણી કર� છ�. પં�બ પોલીસે કિથત િધક્કાર પ્રવચન બદલ અ�તપાલ િસંહ અને તેના ક�ટલાક ટ�કદારો સામે ગુનો પણ દાખલ કય� હતો. અ�તપાલના ધરપકડ કરાયેલા એક સાથીદાર લવપ્રીત િસંહ તુફાનની ધરપકડ પછી તેને છોડાવવા અજનાલા પોલીસ સ્ટ�શન પર હુમલો થયો તેનાથી અ�તપાલ અને તેનું સંગઠન દ�શભરમાં �ણીના બની ગયા હતા. 

...અનુસંધાન પાના 8 પર 

...અનુસંધાન પાના 8 પર 

કાેલ ે�જય મ  �સ �મ  સ પં ૂણ ર્ 
ન થ ી પ રંત ુ આ  જ શ્ર ે� ઉપ લ �ધ  

�સ �મ  છે: સ ીજઆે ઇ
કોલેિજયમ િસસ્ટમનો હ�તુ ન્યાયતંત્રની સ્વતંત્રતા �ળવી રાખવાનો છ� જે સ્વતંત્રતા ઘણી મ�ઘેરી બાબત છ�

નવી િદલ્હી, તા. 18 (PTI): 
કોઇ પણ િસસ્ટમ પરફ�ક્ટ નથી 
પરંતુ ન્યાય તં� �ારા િવકસાવવામાં 

આવેલ આ જ બેસ્ટ િસસ્ટમ છ� 
એમ ચીફ જ�સ્ટસ ઓફ ઇ�ન્ડયા ડી. 
વાય. ચં�ચૂડ� આજે જજોની િનમણૂક 
માટ�ની કોલેિજયમ િસસ્ટમનો બચાવ 
કરતા કહ્યું હતું, જે િનમણૂકોની 
બાબત સરકાર અને ન્યાય પાિલકા 
વચ્ચે એક મોટો િવવાદનો મુ�ો બની 
ગઇ છ�.

ઇ�ન્ડયા ટ�ડ� કન્ક્લેવ ૨૦૨૩માં 
બોલતા સીજેઆઇએ જણાવ્યું 
હતું ક� કોલેિજયમ િસસ્ટમનો હેતુ 
ન્યાયતં�ની સ્વતં�તા જાળવી 
રાખવાનો છ� અને તે તેને બાહ્ય 
દબાણોથી મુકત રાખીને થઇ શક� 
છ�. ચીફ જ�સ્ટસ તરીક� મારે આ 

ચ ૂટંણ ી પ ંચ મ ાં િન મ ણ ૂકાે: સ પુ્ર ીમ ન ા આ દેશ  
સ ામ ે કાય દા મ તં્ર ીઅે લ �મ ણ  રખે ા ટાંક�

�કરણ �ર�જુ કહ� છ� ક� � જ� વહીવટીકાય�માં પણ સંકળાવા માંડશે તો ન્યાય આપવાનું કાયર્ કોણ કરશે?!
લોકશાહીની િવિવધ સંસ્થાઓ માટ�ની લ�મણ ર�ખા બંધારણમાં સ્પષ્ટ દોર�લી હોવાનું કાયદા મંત્રીએ જણાવ્યું

નવી િદલ્હી, તા. 18 (PTI): 
કાયદા મં�ી �કરણ �રજીજુએ આજે 

િવિવધ સંસ્થાઓને માગર્દશર્ન 
આપતી બંધારણીય લ�મણ રેખાને 
ટાંકી હતી, જે સંસ્થાઓમાં કારોબારી 
અને ન્યાય પાિલકાનો પણ સમાવેશ 
થાય છ� અને આ�યર્ વ્યક્ત કયુ� હતું 
ક� જો જજો વહીવટી િનમણૂકોનો 
ભાગ બનશે તો અદાલતી કાયર્ કોણ 
કરશે?

�રિજજુ એ બાબતના ��નો 
જવાબ આપી રહ્યા હતા ક� સુ�ીમ 
કોટ� તાજેતરમાં સરકારને આદેશ 
આપ્યો છ� ક� તે મુખ્ય ચૂંટણી 
કિમશનર અને ચૂંટણી કિમશનરોની 
િનમણૂક માટ� જ્યાં સુધી કોઇ કાયદો 
અમલમાં નહીં આવી જાય ત્યાં 

સુધીના સમય માટ� એક પેનલની 
રચના કરે જેમાં વડા�ધાન, ભારતના 
વડા ન્યાયમૂિતર્ અને લોકસભામાં 
િવપક્ષના નેતાનો સમાવેશ થતો હોય 
જે પેનલ મુખ્ય ચૂંટણી કિમશનર 
અને બે ચૂંટણી કિમશનરોની 
પસંદગી કરે. ચૂંટણી કિમશશનોની 
િનમણૂકનું વણર્ન બંધારણમાં છ�. તે 
મુજબ િનમણૂક કરવામાં આવે છ�. 
સંસદે કાયદો અમલી બનાવવાનો 
છ�. હું સંમત થા� છ�� ક� સંસદમાં આ 
અંગે હજી કોઇ કાયદો ઘડાયો નથી, 
શૂન્યાવકાશ છ� એમ મં�ીએ ઇ�ન્ડયા 
ટ�ડ� કન્ક્લેવમાં કહ્યું હતું. �રજીજુએ 
કહ્યું હતું ક� સવ�ચ્ચ અદાલતની પોતે 

કોઇ ટીકા કરી રહ્યા નથી..પણ હું 
જે કહું છ�� તે એ છ� ક� જો સીજેઆઇ 
અથવા ભારતના જજો દરેક 
અગત્યની િનમણૂકો પર બેસી જશે 
તો અદાલતનું કામ કોણો આગળ 
વધારશે? દેશમાં ઘણુ બધુ વહીવટી 
કામ છ� અને જજોનું �ાથિમક કામ 
અદાલતી કાયર્ છ�, અદાલતી આદેશો 
આપવાનું અને લોકોને ન્યાય 
આપવાનું છ� એમ તેમણે જણાવ્યું 
હતું. �રજીજુએ એમ પણ કહ્યું હતું ક� 
જો જજો વહીવટી કાય�માં સંડોવાશે 
તો તેમની ટીકાઓ થશે. તમે જે 
વહીવટીકાયર્માં સંકળાયેલા હો તેના 
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ઇમરાન કોટ�મ� જવા નીક�યા ને 
પોલીસ �દવાલ તોડ� ઘરમ� �ૂસી

લાહોર, તા. 18 (PTI): પં�બ 
પોલીસના દસ હ�ર કરતા વધુ 
સશસ્ત્ર કમર્ચારીઓ આજે ઇમરાન 
ખાનના મકાન પર ધસી ગયા 

હતા અને તેમના પક્ષના ડઝનબંધ 
કાયર્કરોની ધરપકડ કરી હતી. 
� ક� આના પહ�લા પા�કસ્તાનના 
આ ભૂતપૂવર્ વડાપ્રધાન તેમની 

સામેના એક ભ્રષ્ટાચારના ક�સમાં 
એક અદાલતી સુનાવણી માટ� 
ઇસ્લામાબાદ જવા રવાના થઇ ગયા 
હતા.

પોલીસે એક પાવર શોવેલનો 
ઉપયોગ કરીને ઝમન પાક� 
ખાતે આવેલ ઇમરાન ખાનના 
િનવાસસ્થાનના પ્રવેશદ્વાર પરના 
બેરીક�ડો અને તંબુઓ દૂર કયાર્ 
હતા જયાં ખાનના તેહરીક� ઇન્સાફ 
પક્ષના સ�કડો કાયર્કરો ઇમરાન 
ખાનની ધરપકડ અટકાવવા 
ડેરા તંબુઓ નાખીને પડ્યા 
હતા. પોલીસે મુખ્ય દરવા� અને 
�દવાલો તોડીને ઘરમાં પ્રવેશ 

તોશખાના ક� સમ� ઇમરાન 
ખાન સામેનું ધરપકડ વોર�ટ રદ

ઇસ્લામાબાદ, તા. 18 (PTI): 
પા�કસ્તાનના ભૂતપૂવર્ વડાપ્રધાન 
ઇમરાન ખાન સામેનું તોશખાના 
ભ્રષ્ટાચાર ક�સનું ધરપકડ વોરન્ટ 
આજે એક અદાલતે રદ કયુ� હતું 
અને તેમની સામે આરોપનામુ 
મૂક્યા િવના તેમને ઘર� જવાની 
મંજૂરી આપી હતી. જ્યાર� ક� 
લાહોરના તેમના િનવાસ સ્થાને 
પોલીસ અને તેમના ટ�ક�દારો વચ્ચે 
અથડામણ ચાલી રહી હતી.

ખાન આજે ઇસ્લામાબાદમાં 
એ�ડશનલ �ડસ્ટ્રીકટ એન્ડ સેસન્સ 
જજ ઝફર ઇકબાલની અદાલતમાં 
હાજર થયા હતા. તેમની સામે 
ચૂંટણી ઉમેદવારીપત્રકના 
િનવેદનમાં પોતાની િમલકતોની 

િવગતો સંતાડવા બદલ ચૂંટણી 
પંચે કર�લી ફરીયાદના ક�સમાં 
તેઓ સુનાવણી માટ� હાજર થયા 
હતા. જજ ઇકબાલ ઇમરાનનાનના 
વક�લની એ રજૂઆત માન્ય રાખી 
હતી ક� તેમને હાજરીપત્રક પર માત્ર 
સહી કરીને જવા દ�વાય, કારણ 
ક� આજે સુનાવણી થઇ શક� તેમ 
ન હતુ. જજે તોશખાના ક�સમાં 
ઇમરાન ખાન સામેનું ધરપકડ 
વોરન્ટ પણ રદ કયુર઼્ હતું અન આ 
ક�સની સુનાવણી ૩૦ માચર્ સુધી 
મોક�ફ રાખી હતી. અદાલતની 
બહાર પોલીસ અને પીટીઆઇ 
કાયર્કરો વચ્ચે સંઘષર્ને �તા આ 
સુનાવણી આજે મોક�ફ રાખવામાં 
આવી હતી. 

ઇમરાન ખાનના લાહોરના મકાનમાં િદવાલો તોડીને પોલીસનો �વેશ, તેહરીક� ઇન્સાફના કાયર્કરોની ધરપકડ

ઇમરાન ખાનની ધરપકડ અટકાવવા �દવસોથી ડેરા નાખીને પડેલા પીટીઆઇના કાયર્કરોને ખદ�ડ્યા, ડઝનબંધની ધરપકડ કરી
આ ઓપર�શન વખતે અથડામણ પણ થઇ, પીટીઆઇના દસ જેટલા કાયર્કરોને ઇ�,  પોતાના પર ગોળીઓ છોડાઇ હોવાનો પોલીસનો દાવો 
આ ઓપર�શન પહ�લા જ ઇમરાન ખાન ઇસ્લામાબાદ જવા રવાના થઇ ગયા હતા
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ભ ારત મ ાં દૈિન ક કાેિવ ડ કેસ ન ી 
સ �ં ા 126 િદવ સ  પ છ� 800ન ે પ ાર

નવી િદલ્હી, તા. 18 (PTI).
ક�ન્�ીય આરોગ્ય મ�ંાલયના ડ�ટા 
અનસુાર, ભારતમાં એક િદવસમાં 
કોિવડ-19 ક�સની સંખ્યા શિનવારે 
126 િદવસ પછી 800ન ેવટાવી ગઈ 
છ�, જ્યાર ેસિ�ય ક�સની સંખ્યા વધીને 
5,389 થઈ ગઈ છ�. 843 નવા ચપે 
સાથે દશેમાં ક�સલોડ વધીન ે4.46 કરોડ 
(4,46,94,349) થયો છ�.  સવાર ે8 
વાગ્ય ેઅપડ�ટ કરાયલે ડ�ટા જણાવે છ� 
ક�, ચાર �ત્ય ુસાથે �ત્યઆુકં વધીને 
5,30,799 થયો છ�. જ્યાર ેઝારખંડ 
અન ે મહારાષ્�માં એક-એક �ત્યુ 

નોંધાયા હતા, જ્યાર ેક�રળ �ારા બેનું 
સમાધાન થયુ ંહતુ.ં5,839 પર સિ�ય 
ક�સોમાં હવે ક�લ ચપેના 0.01 ટકાનો 
સમાવશે થાય છ�. આરોગ્ય મ�ંાલયની 
વબેસાઇટ અનસુાર રાષ્�ીય કોિવડ-19 
�રકવરી રટે 98.80 ટકા નોંધાયો હતો. 
આ રોગમાંથી સ્વસ્થ થયલેા લોકોની 
સંખ્યા વધીન ે4,41,58,161 થઈ ગઈ 
છ� અન ે ક�સમાં �ત્યદુર 1.19 ટકા 
છ�. મ�ંાલયની વેબસાઇટ અનસુાર, 
દશેવ્યાપી રસીકરણ અિભયાન હેઠળ 
કોિવડ-19 રસીના 220.64 કરોડ ડોઝ 
આપવામાં આવ્યા છ�.

પ વૂ ર્ લ દાખ મ ાં અંકુશ  હરાેળ પ ર 
�� િત  ઘ ણ ી જ ન ાજુક છે: િવ દેશ  મ તં્ર ી
ક�ટલાક ભાગોમાં બંને દ�શોના દળો સામ સામે ખૂબ ન�ક ગોઠવાયેલા છ� અને આ �સ્થિત ઘણી ભયંકર છ�

નવી િદલ્હી, તા. 18 (PTI): 
પૂવર્ લદાખમાં વાસ્તિવક અંક�શ 
હરોળ(એલએસી) પર �સ્થિત ઘણી 
જ નાજુક રહેવાનું ચાલુ રહ્યું છ� 

અને લશ્કરી મૂલ્યાંકનમાં તે ઘણી જ 
ભયંકર છ� કારણ ક� ઘણા િવસ્તારોમાં 
દળો પાછા ખેંચવાની �િ�યા અંગે 
સારી એવી �ગિત થઇ હોવા છતાં 
ક�ટલાક ભાગોમાં બંને બાજુએ 
લશ્કરી દળોની ખૂબ નજીક નજીક 
તૈનાતી છ� એમ િવદેશ મં�ી એસ. 
જયશંકરે આજે જણાવ્યું હતું.

િવદેશ મં�ીએ એમ પણ જણાવ્યું 
હતું ક� તેમણે અને ભૂતપૂવર્ ચીની 
િવદેશ મં�ી વાંગ યી સપ્ટ�મ્બર 

૨૦૨૦માં સૈ�ાંિતક રીતે એ કરાર 
પર પહોંચ્યા હતા ક� આ મુ�ો કઇ 
રીતે ઉક�લવો અને જેના પર સહમિત 
સધાઇ છ� તેના પર હવે ચીને કામ 
કરવાનું છ�. ઇ�ન્ડયા ટ�ડ� કન્ક્લેવમાં 
એક વાતાર્લાપ સ�માં બોલતા 
જયશંકરે એ પણ સ્પષ્ટ કયુ� હતું ક� 
બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો ત્યાં સુધી 
સામાન્ય બની શક� નહીં જ્યાં સુધી 
આ સમસ્યાઓ ઉક�લી નાખવામાં 

...અનુસંધાન પાના 8 પર 


