
GST કાયદાની કલમ 16(2) હ�ઠળના પ્રોિવઝો િનયમ 3, સાથે વાંચતા, એ ખૂબ સ્પષ્ટ છ� અને શંકાને કોઇ સ્થાન નથી ક� જ્યાર� ર�સ્ટડર્ વ્ય�કત દ્વારા, માલ અથવા સેવા ક� બંનેના સપ્લાયના સપ્લાયરને વેરાની રકમ સિહતની રકમનું પેમેન્ટ નહ� કયુ� હોવા છતાં પ્રથમ તબક્ક� ઇન્પૂટ ટ�ક્ષ ક્ર�ડીટ મળવાપાત્ર છ�. અલબત્ત જયાર� 180 �દવસમાં આમ પેમેન્ટ ન કરવાને કારણે ટ�ક્ષ ક્ર��ડટ નામંજૂર કરવાની થતી હશે ત્યાર� ર�સ્ટડર્ વ્ય�કતની આઉટપૂટ ટ�ક્ષની જવાબદારી વ્યાજ સાથે ઉમેરવામાં આવશે, એમ જણાવી અરજદારની ટ�ક્ષ ક્ર��ડટ બ્લોક કરતું અવરોધનું પગલું ગેરકાયદ�સર ઠરાવતો અગત્યનો ચૂકાદો તાજેતરમાં નામદાર �દલ્હી હાઇકોટ� આપ્યો છ�. ખેર ! ના. હાઇકોટર્ના તા. 5-12-22 �ર.પી. 3444/2022ના ચૂકાદા તરફ એક નજર નાંખીએ તો....

હક�કત...GST કાયદા હ�ઠળ અરજદાર મોબાઇલનું સપ્લાય કરતા, ન�ધાયેલ વેપારી છ�. ખાતાના મંતવ્યે, અરજદાર� ડી.�. ઇમ્પેક્ષ પાસેથી મેળવેલ સપ્લાયનું 180 �દવસમાં પેમેન્ટ કયુ� નહ� હોવાથી, સંબંિધત અિધકારીએ અરજદારની ઇલેકટ્રોનીક ક�શ લેજરની ઇન્પૂટ ટ�ક્ષ ક્ર��ડટ બ્લોક કરી હતી. અવરોધી હતી. ખાતાના અિધકારીના મતે, કરદાતા જયાં સુધી સપ્લાયરને પેમેન્ટ નહ� કર� ત્યાં સુધી ઇલે. ક્ર��ડટ લેજરમાંથી ક્ર��ડટ મેળવવા પાત્ર નથી. આમ અરજદારની ઇલે. ક્ર��ડટ લેજરમાંથી �ા. 1,37,17022ની ઇન્પૂટ ટ�ક્ષ, ક્ર��ડટ તા. 11-2-2020ના રોજ ખાતાના અિધકારી દ્વારા બ્લોક કરવામાં આવી હતી. તો અરજદારને �ણ કયાર્ વગર ક� સાંભળવાની પૂરતી તક આપ્યા વગર, આમ ક્ર��ડટ બ્લોક  કરવામં આવી હતી.

ઉપરાંત િનયમ 86એ હ�ઠળ એક વષર્ ઉપરાંતના સમય માટ� ક્ર��ડટ બ્લોક થઇ શક� નહ�, આમ ક્ર��ડટ અનબ્લોક કરવા ખાતાના અિધકારીને કરવામાં આવેલ િવનંતી નકારવામાં આવતા અરજદાર� ના. �દલ્હી હાઇકોટર્ સમક્ષ 

�રટ-પીટીશન ફાઇલ કરી.ચૂકાદો...ના. હાઇકોટ� ચૂકાદો આપતા જણાવ્યું ક� િનયમ 55 એ હ�ઠળ ઇલેકટ્રોનીક લેજરમાં બંધન ત્યાર� જ મૂક� શકાય ક� જયાર� ટ�ક્ષ ક્ર��ડટ છલકપટથી મેળવવામાં આવી હોય અને ના. હાઇકોટ� સરસ રીતે જણાવ્યું ક� આ રીતે ક્ર��ડટ બ્લોક કરવામાં આવે તે આક� પગલું છ� અને તેથી આવું પગલું શરતોનું પાલન કરવામાં આવે ત્યાર� જ લઇ શકાય.GST કાયદાની કલમ 166/2 હ�ઠળનો પ્રોિવઝો, િનયમ 37 સાથે વાંચતા એ ખૂબ સ્પષ્ટ છ� ક� જયાર� 

ર�સ્ટડર્ વ્ય�કત દ્વારા માલ ક� સેવાના સપ્લાયરને ક� બંનેના સપ્લાયરને િબલની તારીખથી 180 �દવસમાં પેમેન્ટ નહ� કયુ� હોવા છતાં તેને પ્રથમ તબક્ક� ક્ર��ડટ મળવાપાત્ર છ�. અલબત્ત જયાર� 180 �દવસમાં આમ પેમેન્ટ ન કરવાને કારણે, ટ�ક્ષ ક્ર��ડટ નામંજૂર કરવાની થતી હશે ત્યાર� ર�. વ્ય�કતની આઉટપૂટ ટ�ક્ષની જવાબદારી વ્યાજ સાથે ઉમેરવામાં આવશે.આમ ના.હાઇકોટ� ઠરાવ્યું ક� ખાતાના સંબંિધત અિધકારીએ 

કાયર્વાહીમાં ખોટી રીતે અથર્ઘટન કયુ� છ� ક� જયાં સુધી પેમેન્ટ નહ� કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તે ક્ર��ડટ લેજરમાંની ક્ર��ડટ મેળવવા હક્કદાર નથી. આમ  ઇલે. ક્ર��ડટ લેજરમાંની ક્ર��ડટ વધુ સમય બ્લોક કરવાના ખાતાના અિધકારીના પગલાંને કાયદાનું કોઇ સમથર્ન નથી એમ જણાવી, ખાતાના અિધકારીને અરજદારની ઇલે. ક્ર��ડટ લેજરમાંથી ક્ર��ડટ ત્વ�રત અનબ્લોક છૂટી કરવા ફરમાવી, રીટ-પીટીશન મંજૂર કરી.

િવતલેા સપ્તાહમાં સને્સકેસ 1145 પોઇન્ટ અને િનફ્ટી 313 પોઇન્ટનો ઘટાડો ન�ધાયોઃ સ્મોલક�પ અને િમડક�પ ઇન્ડેક્સ ઘટયા
અમદાવાદ, તા. 18: છ�લ્લા ક�ટલાક 

િદવસોથી વૈિ�ક સંક�તોની પાછળ 
ભારતીય શેરબજારમાં વધઘટ જોવા 
મળી હતી. જેમાં મોટા ભાગના ���ડ�ગ 
સેસન્સમાં વેચવાલી હાવી રહી હતી. 
અમે�રકાની બેન્કો નાદારીએ પહોંચી 

રહ્યા હોવાના અહેવાલથી શેરબજારમાં 
ફફડાટ વ્યાપી જવા પામ્યો હતો 
અને વૈિ�ક બજારોમાં ગભરાટભરી 
વેચવાલી જોવા મળી હતી. 

આગામી સપ્તાહમાં અમે�રકામાં 
ફ�ડરલ �રઝવર્ની બેઠક મળનારી છ� અને 
આ બેઠક ઉપર રોકાણકારોની નજર 
મંડરાયેલી છ�. જેમાં ફ�ડરેટ ક�ટલું વધશે 
તે જોવાનું રહેશે. અમે�રકન બેન્કીગ 
સેકટરમાં ઉથલપાથલ છતાં વ્યાજદરમાં 
25 બેસસી પોઇન્ટનો વધારો કરશે. 
બેન્ક ઓફ ઇગ્લેન્ડ� 50 બેસીસ 
પોઇન્ટનો વધારો કરવાની જાહેરાત કરી 
દીધી છ�. જોક�, ચીન સેન્�લ બેન્ક �ારા 
25 બેસીસ પોઇન્ટના સીઆરઆરમાં 
ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છ�, જેનાથી 

ઇન્ડસ્�ીયલ સેકટરને બુસ્ટ મળ� તેવી 
સંભાવના છ�. જ્યારે ચીનમાં ટ��કા અને 
મધ્યમ ગાળાની લોન �ાઇમ રેટની 
આવનારા સમયમાં જાહેર કરાશે. 

આ ઉપરાંત, યુનાઇટ�ડ સ્ટ�ટસ 
ડયુરેબલ ગુડસ ઓડ�સર્ના ડ�ટાની 24 
માચ� જાહેરાત કરવામાં આવશે. 
યુરોપમાં ઝેડઇડબલ્યુ ઇકોનોમીક્સ 
સે�ન્ટમેન્ટ ઇન્ડ�ક્સ 21મી માચર્ના રોજ 
જાહેર કરવામાં આવશે. આ તમામ 
માઈ�ો ડ�ટા ઉપર નજર રહેશે.

જોક�, યુએસના ફ�ડરલ �રઝવર્ના 
વ્યાજદરની જાહેરાત ઉપર બજારની 
ખાસ નજર મંડરાયેલી રહેશે.

ચીનની સેન્�લ બેન્ક �ારા 
સીઆરઆરમાં 25 બેસીસ પોઇન્ટનો 

ઘટાડો કય� છ�, જેના પ�રણામે આગામી 
સપ્તાહમાં મેટલ સેકટરમાં માગ નીકળી 
હતી. બીજી તરફ, ડીએલએફમાં િવ�મી 
વેચાણના આંકડા જાહેર થયા છ�, જેના 
પ�રણામે �રયલ્ટી સેકટરમાં પણ તેજી 
આગળ વધી શક� છ�. 

બીજી તરફ, ��ડ ઓઇલની �ક�મતો 
15 મિહનાના નીચલા સ્તરે પહોંચી 
ગયા છ� અને સેન્ટ, પેઇન્ટસ તથા 
ઓઇલ માક�ટીંગ ક�પનીઓના શેરોમાં 
પણ પગલાં જોવા મળી શકશે. જેના 
પ�રણામે જો કોઇ મોટા વૈિ�ક સંક�તો 
નકારાત્મક ન આવે તો બજારમાં 
તેજીનો પવન ફુંકાઇ શક� છ�. 17મી 
માચર્ના રોજ ભારતીય શેરબજારમાં 
ઉતારચઢાવ વાળ�� સપ્તાહ રહ્યું છ�. આ 

સપ્તાહમાં શરૂઆતી �ણ િદવસોમાં 
બજારમાં દબાણ જોવાયું હતું. 

અમે�રકામાં બેન્કીંગ સેકટરને ભારત 
સિહત દુિનયામાં બજારો પોતાના 
નેગે�ટવ અસર રહી હતી. પરંતુ આ 
સંકટ પુરૂ કરવા માટ� અમે�રકાની 
તરફથી ઝડપી પગલાં ઉઠાવતા 
બજારમાં છ�લ્લા િદવસોમાં સુધારો જોવા 
મળ્યો હતો અને ઘટાડો રીકવર થતો 
જોવા મળ્યો હતો.  િવતેલા સપ્તાહમાં 
ભારતીય શેરબજારમાં સેન્સેકસ 
1145.23 પોઇન્ટ એટલે ક� 1.93 ટકા 
ઘટીને 57989.90 પોઇન્ટ અને િનફ્ટી 
312.90 પોઇન્ટ એટલે ક� 1.79 ટકા 
ઘટીને 17100 પોઇન્ટના સ્તરે બંધ રહ્યા 
હતા. 

ભારતના બધા ધમ� માને છ� ક� �થ્વી સપાટ છ� અને � ધરતીના પટેાળમાં નીચે જવામા ં આવે તો એક પછી એક સાત નક� આવે છ�.  િવઞ્જાનીઓ માન ેછ� ક� �થ્વી દડા જેવી ગોળ છ�, જનેો વ્યાસ ૮,૦૦૦ માઈલ જેટલો છ�. તેમની માન્યતા મુજબ � �થ્વીના પટેાળમા ં૮,૦૦૦ માઈલ જેટલું ખોદકામ કરવામા ંઆવ ેતો તેના બી� છ�ડે નીકળી શકાય છ�. � િવઞ્જાનીઓ �થ્વીના પટેાળમા ં૮,૦૦૦ માઈલ જેટલું ખોદકામ કરી શક� તો તઓે પુરવાર કરી શક� ક� �થ્વી દડા જેવી ગોળ છ�, પણ તેઓ આજ �દન સધુીમા ં�થ્વીના પટેાળમા ંવધુમાં વધુ ૮ માઈલ ઊંડે જ જઈ શક્યા છ�. �થ્વીના ક�ન્દ્રમા ં પહ�ચવાની હોડની શ�આત અમે�રકા અને સોિવયેત રિશયા વચે્ચના શીતયુદ્ધથી થઈ. અમ�ેરકા અન ેરિશયા વચ્ચનેી અણહુોડ અને અવકાશને સર કરવાની દોડ તો જગ�હ�ર છ� જ, પર�ત ુ એ સમય દરમ્યાનની તમેની �થ્વીના પાતાળન ેસર કરવાની હોડ િવષ ે કદાચ જ કોઈ �ણતુ ં હોય. કદાચ એવો િવચાર આવે ક� �થ્વીની બહારના િવશ્વને છોડી �થ્વીની અંદરના પથ્થર અને માટીમા ં ક�મ વઞૈ્જાિનકોન ેરસ પડ્યો હશે? હક�કત એમ છ� ક� �થ્વીની સપાટી ઉપર એક �દાવરણ આવલેુ ંછ� જનેી �ડાઈ ૫ થી લઈને ૭૦ �કલોમીટર જટેલી છ� અને તેની નીચે �થ્વીનુ ંિમશ્રાવરણ આવલેું છ�, જનેી �ડાઈ લગભગ ૨,૯૦૦ �કલોમીટર જેટલી છ�. આ આવરણ �થ્વીના ક�લ દળના લગભગ ૮૪% જટેલંુ છ�. વૈઞ્જાિનકો આ આવરણ િવષ ેજે પણ માિહતી ધરાવે છ� તે ફક્ત ભૂસ્તરીય તર�ગો, અવકાશી ઉલ્કાઓ વગરે�ના ંઅવલોકનો ઉપરથી અનમુાન લગાવી મળેવવામા ંઆવી છ�. � આ િમશ્રાવરણના નમનૂાઓ મળી શક� તો �થ્વીના પેટાળની સચોટ �ણકારી મેળવી શકાય અને ત ે મુજબ નવા વૈઞ્જાિનક િસદ્ધાતંોને સાિબત કરી શકાય. વષર્ ૧૯૫૭ મા ં અમે�રકાએ �થ્વીના પટેાળમા ંપ્રવેશ કરવા માટ� પહ�લ કરી. શારકામ વડ ે �થ્વીના પટેાળમાં પ્રવેશવાનો ઉદ્દ�શ ધરાવતા આ પ્રોજકે્ટનંુ નામ હતંુ પ્રોજેક્ટ મોહોલે. મે�ક્સકોની બાજુમા ંઆવલેા એક ટાપ ુપાસ ેપિેસ�ફક મહાસાગરના તિળયે શારકામ કરવામા ંઆવ્યંુ અને લગભગ ૬૦૧ ફ�ટ જટેલી ઊંડાઈ સધુી શારકામ થયંુ. પ્રોજેક્ટ મોહોલનેે ભડંોળ આપવાનંુ કામ નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશનનુ ંહતંુ પર�ત ુફક્ત ૮ જ વષર્મા ંતેનુ ંભંડોળ કાપી નાખવામાં આવ્યંુ અન ેપ્રોજેક્ટન ેબધં કરી દ�વામાં આવ્યો. આમ, �થ્વીના પાતાળમાં પ્રવેશવાની પહ�લ કરી હોવા છતા,ં અમ�ેરકા પોતાનુ ંલ�ય કદી હાસંલ ન કરી શક્યુ.ં પ્રોજકે્ટ મોહોલનેે પડતો મુકાયાના લગભગ ૧૦ વષર્ બાદ ઓકલાહોમામા ંલોન સ્ટાર પ્રોડૂ્યિસગં ક�પની દ્વારા ખનીજ તેલ માટ� શારકામ કરવામા ંઆવ્યંુ. અનેક જહ�મત બાદ ખનીજ તલે તો ન મળ્યુ ંપણ ત ેમાટ� ખોદવામા ંઆવેલ ક�વો ૩૧,૪૦૦ ફ�ટ 

જટેલો ઊંડો બન્યો જણે ે િવશ્વિવક્રમ સજ્ય�.  આ ક�વો ત ેસમય ેિવશ્વનો સહુથી ઊંડો માનવસ�ત ક�વો હતો. આ ક�વાને “બથાર્રોજસર્ િડ્રલ” નામ આપવામા ંઆવ્યુ.ંઅમે�રકાની પહ�લ બાદ રિશયાને તેના પગલે ચાલતાં ઘણો સમય વીતી ગયો. અંતે  ૨૪ મી મે, ૧૯૭૦ ના �દવસ ેરિશયાએ �થ્વીના પાતાળમાં પહ�ચવા માટ�ના તેના પ્રોજકે્ટ “કોલા”ને અમલમા ં મૂક્યો. આ પ્રોજેક્ટ રિશયાના ઓછી વસ્તીવાળા પચેેનગસ્ક� પ્રાતંમા ંઆયો�ત કરવામાં આવ્યો હતો. રિશયાની નમે બહ ુસાદી હતી, જેમ બન ેતેટલુ ં�થ્વીના પટેાળમાં ઊડં ેસધુી જવંુ. તેમા ં પણ ન્યૂનતમ 

૪૯,૦૦૦ ફ�ટની ઊંડાઈ હાસંલ કરવી, એવુ ંઠરાવવામાં આવ્યુ ંહતુ.ં શારકામ કરવા માટ� રિશયાની ટીમ ખાસ પ્રકારનાં ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી હતી. શ�આતમા ં યૂરાલમેશ ૪-ઈ ની સધુાર�લી આ�િત્તનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો જ ે૭,૦૦૦ ફ�ટ સધુી ઊડં ેજઈ શક�. વષર્ ૧૯૭૦થી તેમણે યૂરાલમશે ૧૫,૦૦૦ ન ેકામ ેલગાડંુ્ય હતંુ. શારકામ દરમ્યાન રિશયાની ટીમે તિળયાની માપણીનાં ખાસ યંત્રોનો ઉપયોગ કય� હતો, જનેે કારણે તમેના પ્રયોગની ચોકસાઇ વધી હતી. રિશયાની ટીમ ેફક્ત એક જ ક�વો ન બનાવતા ંએક સાથે અનેક ક�વાઓ પર કામ ચાલ ુરાખ્યુ ંહતંુ જેથી કરીને � કોઈ એક ક�વામા ંખામી આવી પડે તો બી� ક�વામા ંશારકામ ચાલ ુરહ�.વષર્ ૧૯૭૯ ની ૬ જનેૂ રિશયાના એસ�-૩ નામના ક�વાએ અમે�રકન“બથાર્રોજસર્િડ્રલ”નો ૩૧,૪૦૦ ફ�ટનો િવક્રમ તોડ્યો અને તે િવશ્વનો સહુથી ઊડંો માનવસ�ત ક�વો બન્યો. વષર્ ૧૯૮૩ સધુીમા ંતો આ ક�વો �થ્વીની સપાટીથી ૩૯,૦૦૦ ફ�ટ જેટલી ઊંડાઈ પ્રાપ્ત કરી ચકૂ્યો હતો. ત્યાર બાદ એક વષર્ સધુી આ ક�વાનું શારકામ બધં રખાયુ ંજેથી કરીન ેતેના ઉપર વઞૈ્જાિનક પ્રયોગો થઈ શક�. જ્યાર� 

ફરી શારકામ શ� કરાયુ ંત્યાર� યાિંત્રક ખામીને કારણ ેએસ�-૩ ક�વાન ેબધં કરવો પડ્યો અન ેઅન્ય એક ૨૩,૦૦૦ ફ�ટ ઊંડા ક�વામા ંશારકામ ચાલુ રખાયુ.ં આ બી� ક�વો વષર્ ૧૯૮૯ સુધીમાં ૪૦,૨૩૦ ફ�ટની ઊંડાઈ સુધી પહ�ચી ગયો હતો, જ ે �થ્વીની સપાટીથી લગભગ ૭.૫ માઈલ જેટલુ ંઊંડંુ ગણી શકાય. રિશયન ટીમન ેએવી આશા બધંાઈ ક� તેઓ વષર્ ૧૯૯૦ સધુીમાં લગભગ ૪૪,૦૦૦ ફ�ટની ઊડંાઈ હાસંલ કરી શકશે. પર�તુ ૪૯,૦૦૦ ફ�ટની ઊંડાઈનુ ંલ�યાંક હાંસલ થાય તે પહ�લા ં જ ભગૂભર્ના તાપમાનમાં અને પથ્થરોમા ં ફ�રફાર આવ્યો. તાપમાન ૮૦ �ડગ્રી સ�ેલ્સયસ ઉપરથી સીધંુ ૧૮૦ �ડગ્રી સ�ેલ્સયસ ઉપર પહ�ચી ગયંુ અને પથ્થરોની ઘનતા ઓછી થઈ ગઈ. શારકામના ં યંત્રો આ ગરમી અન ેઓછી ઘનતા તથા પ્લા�સ્ટક જવેા પથ્થરો સામે બરાબર કામ ન આપી શક્યા. રિશયનોએ વષર્ ૧૯૯૨ સધુી શારકામ ચાલુ રાખવાની કોિશશ કરી પર�તુ ૨૦૦૫માં છ�વટ� પ્રોજકે્ટને પડતો મુકાયો અને “કોલાસપુરડીપબોરહોલ” ને સીલ કરી દ�વામા ંઆવ્યો. આજની તારીખે આ ક�વો િવશ્વનો સહથુી ઊડંો માનવસ�ત ક�વો છ�. પર�તુ, � �થ્વીના ક�ન્દ્ર ક� પછી �થ્વીના િમશ્રાવરણ સધુી પહ�ચવાની દ�ષ્ટએ િવચાર કરીએ, તો આ ક�વો �થ્વીના સહુથી ઉપલા આવરણના ફક્ત એક �તીયાશં ભાગ સધુી જ પહ�ચ્યો છ� તેમ જ �થ્વીના ક�ન્દ્ર સુધીના અતંરનું ફક્ત ૦.૨% અતંર જ કાપી શક્યો છ�. “કોલાસપુરડીપબોરહોલ”ની વૈઞ્જાિનક સફળતાની દ�ષ્ટએ, ક�વામા ં ૪ માઈલની ઊડંાઈ ઉપર ૨૦૦ કરોડ વષર્ જનૂા એક-કોિશય દ�રયાઈ �વનો અવશેષ મળ્યો હતો. �થ્વીના પટેાળમા ંઆટલે ઊડેં કોઈ �વ હોઈ શક� એ જ આશ્ચયર્ પમાડે તવેી બાબત હતી. શારકામ દરમ્યાન પટેાળનંુ તાપમાન ધાયાર્ કરતા ંઘણું વધાર� હતંુ જેની વઞૈ્જાિનકો દ્વારા ન�ધ લેવાઈ હતી અને તે મુજબ �થ્વીના તાપમાનના નકશામા ંફ�રફારો કરાયા હતા. “કોલાસુપરડીપબોરહોલ” વડે “કોનર�ડિવરામ”નો િસદ્ધાતં ખોટો સાિબત થયો હતો, જે િસદ્ધાતં મજુબ �થ્વીની સપાટીથી ૩ થી ૬ �કલોમીટર ઊંડાઈએ ગ્રનેાઇટના ખડકો બાસલ્ટમાં બદલાઈ જશે એવંુ ધારવામા ંઆવ્યંુ હતંુ. � ક� આ ક�વામા ં છ�ક સધુી ગે્રનાઇટના જ ખડકો હતા અન ેકોઈ પણ જગ્યાએ બાસલ્ટના ખડકો �વા ન મળ્યા. તે ઉપરાતં આ ક�વામા ંઅમકુ માઈલની ઊંડાઈ ઉપર વહ�તંુ પાણી પણ �વા મળ્યંુ હતંુ.  વૈઞ્જાિનકો કરોડો પ્રકાશવષર્ દરૂના અવકાશી િપડંની માિહતી હોવાનો દાવો કર� છ� પર�તુ �થ્વીના પટેાળમા ં ૮,૦૦૦ માઈલની ઊંડાઈ હોવા છતા ંઆઠ માઈલથી વધુ ઊંડે પહ�ચી શકતા નથી. માનવ�તની �થ્વીના ક�ન્દ્રની શોધ હજુ ઘણી લાબંી ચાલશે. � િવઞ્જાનીઓ �થ્વીની આરપાર નીકળી શક� તો જ �થ્વી દડા જેવી ગોળ સાિબત કરી શકાય.

ગુજરાતિમ� તથા ગુજરાતદપર્ણ, સુરત ૯રિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩

ક�વામાં ૪ માઈલની �ડાઈ ઉપર ૨૦૦ કરોડ વષર્ જૂના એકકોષીય દ�રયાઈ જીવનો અવશેષ મળ્યો 
હતો. �થ્વીના પેટાળમાં આટલે �ડ� કોઈ જીવ હોઈ શક� એ જ આ�યર્ પમાડ� તેવી બાબત હતી

�થ્વીના પેટાળની �ડાઈ ૮,૦૦૦ માઇલ છ� : 
િવજ્ઞાનીઓ મા� ૮ માઈલનું જ િછ� પાડી શક્યા છ�

ÝëÞý Ú½ß çðßÖ Þßõå / ÜðÀõå CëíäëYëë
ÕþÎðá/çëáëçß/ÀõÕáùÞ wë.

30/24 Úþë³Ë 279.00

30/36 ±õÎÍí 296.00

áùÀá

62/36 ì¿QÕ 143

68/36 139

72/36 ì¿QÕ 137

90/36 ì¿QÕ 132

84/48 ì¿QÕ 132

30/14 ì¿QÕ 193

80/72   ßùËù. 131

80/36   ßùËù. 132

150/48Úþë³Ë  119

75/36      ÓÓ 123

50/36     ÓÓ 134

50/48 SD/¿õÕ 195

RIL ìßáëÝLç 

90/36   ì¿QÕ 133

114.13  ßùËù ---

100 ËõZë 132

äõáÞùÞ (°±õçËí çë×õ)

80/72 ßùËù 132.5

80/72 ÎùSÍß 152

160 ÍíVÀõË 160

--- ---

80/108   ÓÓ 142

----- ---

80/72 OáõÀ ßùËù 152

ÃëÍýÞ

49/24 ±õÎÍíäëÝ 130

30/14 ì¿QÕ 198

62 ì¿QÕ 144

68 ì¿QÕ 138

72 ì¿QÕ 137

75 ì¿QÕ 136

80 ì¿QÕ 132

80/72 ßùËù 132

30/24 Úþë³Ë ---

30/36 ±õÎÍí ---

°±õçËí çë×õÞë Ûëä 3516446
2599974

BUSINESS િમ�BUSINESS િમ�

કાયદાની ક�ડીએ...
ઇ�ર રૂદલાલ

રજીસ્ટડ� વ્ય�કત �ારા માલ ક� સેવાના સપ્લાયરને �થમ તબ�� 180 િદવસની અંદર વેરા સિહતની 
રકમનું પેમેન્ટ નહીં કયુ� હોવા છતાં ટ�ક્ષ ���ડટ

ફ�ડરલ �રઝવર્ના વ્યાજદર ઉપરાંત વૈિ�ક સંક�તોની ઉપર જ બજારમાં વધઘટ જોવા મળશે
ચીનની સેન્�લ બેન્ક� 25 પોઇન્ટ સીઆરઆર ઘટાડતાં મેટલ શેરોમાં આકષર્ણ જોવાશે

--નામદાર િદલ્હી હાઇકોટ�નો અગત્યનો ચૂકાદો

Öõá Ú½ß çðßÖ
15 ìÀáùÞë Ûëä

çÙÃÖõá (15 ìÀ.) 3050

çÙÃÖõá (15 ìá.) 2880

çÙÃÖõá (Õ áí) 960

ÀÕëçíÝë (15 ìÀ.) 2130

ÀÕëçíÝë (15 ìá.) 1960

ÀÕëçíÝë (5 ìá.) 720

çßçíÝð_ Öõá 2500

ÀùÕßõá   2750

äÞVÕìÖ Cëí 1900

çÞÎáëäß 2150

ÖáÖõá 5900

ìØäõá 2550

ÜÀë³ Öõá 2050

çùÞë-Çë_Øí çðßÖ
(ËõZë çìèÖ)

VËëLÍÍý çùÞð_ 61600
Öõ½Úí çùÞð_ 61540
ØëÃíÞë-22 ÀõßõË 58220
ØëÃíÞë-Úí±õç±ë´ èùáÜëÀý            60370
çùÞëÞë_ ãÚVÀíË 616000
Çë_Øí(999) 70400
Çë_Øí ìçyë 71900

રાનીની િમિસસ ચટજ� વસ�જ નોવ� ભાવુક 
વાતાર્ હોવા છતાં દશર્કોને ભાવુક કરતી નથી

આ �ફલ્મ એક એવી માતાની વાતાર્ 
છ� જે પોતાના બાળકો માટ� નોવ�માં 
ત્યાંની સરકાર સામે બાથ ભીડ� છ�. 
દેિબકા ચટજ� (રાની મુખજ�) અને 
અિનરૂ� ચટજ� (અિનબાર્ન ભ�ાચાયર્) 
પોતાના બે બાળકો સાથે નોવ�માં રહે 
છ�. ત્યાંની સરકાર વેલ��ડ નામના 
એક િચલ્�ન હોમને ભંડોળ આપે છ� 
જે તે બાળકોને પોતાને ત્યાં રાખે છ� 
જેમની દેખરેખ તેમના માતા િપતા 
સારી રીતે નથી કરી શકતા. એક 
િદવસ વેલ��ડના સાઈકોલોિજસ્ટ 
દેિબકાના બંને બાળકોને લઈ જાય છ� 
કારણ ક� તેમનું માનવું છ� ક� દેિબકા-
અિનરૂ� બાળકોનો ઉછ�ર સારી રીતે 
નથી કરી રહ્યા. ત્યારબાદ બાળકોના 
કબજા માટ� દેિબકા અને નોવ� સરકાર 
વચ્ચે અદાલતી લડાઈ ચાલે છ�. સમીર 
સતીજા, આિશમા િછબ્બર અને રાહુલ 
હાંડાની પટકથા નબળી છ�. દેિબકાની 
ભાવનાનો જ્વાળામુખી �ફલ્મના 

ક્લાઈમેક્સમાં ફાટતે તો સારું રહેતે પણ 
�ફલ્મમાં દેિબકા હંમેશાં જ્વાળામુખીની 

જેમ દેખાઈ છ�. સંવાદ �દયસ્પશ� 
નથી. રાની જે હંમેશાં સારું અિભનય 
કરે છ� તે આ �ફલ્મમાં પોતાની છાપ 
નથી છોડતી. બાકીના અિભનેતાઓએ 
પણ સામાન્ય કામ કયુ� છ�. આિશમા 
િછબ્બર એક ભાવુક િવષય પર ભાવુક 
�ફલ્મ બનાવવામાં િનષ્ફળ ગઈ છ�. 
અિમત િ�વેદીનું સંગીત સામાન્ય છ�.

પ્લસ પોઈન્ટ: વાતાર્ સારી છ�
માઈનસ પોઈન્ટ: પટકથામાં ઘણી 

ખામીઓ છ�, ભાવનાઓ નથી.

ફાઇબર પર એન્ટી ડમ્પીંગ ડયુટી 
લાદવાથી વણકર-�સ્પનરોને અસર કરશે

નવી િદલ્હી, તા. 18: ભારતની િવસ્કોસ 
વલે્ય ુચિેનસ ખાધનો સામનો કરી રહી છ� 
કારણ ક� સ્થાિનક પરુવઠો માંગન ેપણૂર્ કરી 
શકતો નથી. આયાત ડાઉનસ્�ીમ ઉ�ોગ માટ� 
સ્પધાર્ત્મક ભાવ ેગણુવત્તાયકુ્ત કાચો માલ 
મળેવવા માટ� રાહતનો સ્�ોત બની છ�, ખાસ 
કરીન ેજ્યાર ેકપાસના ભાવ વધી રહ્યા હતા.

# અિભનેતા: રાની મુખજ�, અિનબાર્ન ભ�ાચાયર્, િજમ સભર્ # િનદ�શક: આિશમા િછબ્બર # િનમાર્તા: િનિખલ અડવાની

ક�. અમર (ડ�ની) �ારા

એક લાઈનમાં કહું તો એક દમદાર વાતાર્ પર િનદ�શક સારી �ફલ્મ બનાવવામાં ચૂક� ગઈ

િમિસસ ચટજ� વસ�જ નોવ�


