
ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, સુરત ૩િંગળવાર ૧૫ ફેબ્ુઆરી, ૨૦૨૨

ટાટાએ ઇલ્કર આયસીને એર ઇન્ડિયાના એમડિી બનાવયા
તેઓ તુર્કિશ એરલાઇન્સના પૂર્વ ચેરમેન છે

મુંબઈ, તા. 14: તાતા સનસસે તુર્કિશ 
એરલાઇનસના પૂર્વ ચસેરમસેન ઇલ્ર 
આયસીનસે એર ઇનનડિયાના નરા 
મસેનસેજિંગ રડિરસેક્ટર (એમડિી) અનસે ચીફ 
એનકઝિકયુર્ટર ઓરફસર (સીઇઓ) 
બનાવયા છે. ્ંપનીના બોડિ્ડની 
સોમરારસે મળેલી મીર્ટંગમાં આ જનર્વય 
લસેરામાં આવયો છે. ઇલ્ર આયસી 
1 એજરિલથી પોતાની િરાબદારી 
સંભાળશસે. બોડિ્ડની મીર્ટંગમાં તાતા 
સનસના ચસેરમસેન એન ચંદ્રશસેખરન પર 
હાિર રહ્ા હતા. બોડિ્ડના સભયોએ 
યોગય જરચાર-જરમશ્વ બાદ આયસીના 
નામ પર મંિૂરીની મહોર લગારી 
હતી.

નરા સીઈઓની જનયુનકત મા્ટે 

હજી બધા જનયમન્ારો પાસસેથી 
મંિૂરી લસેરાની બા્ી છે. તાતા ગ્ુપસે 
એર ઇનનડિયાની 100 ્ટ્ા ભાગીદારી 
18,300 ્રોડિ રૂજપયામાં ખરીદી હતી. 
ગઈ 27 જાનયુઆરીએ આ ડિીલ પૂર્વ 
થઈ અનસે એ જદરસથી તાતા સનસ 
એર ઇનનડિયાના માજલ્ બની ગયા છે.

આયસીનો િનમ 1971માં 

ઇસતંબુલમાં થયો હતો. 51 
રર્ષીય આયસી તુ્ષીની જબલ્કેન્ટ 
યુજનરજસ્વ્ટીમાં પોજલર્ટ્લ સાયનસ 
અનસે પન્લ્ એડિજમજનસટ્ેશન 
રડિપા્ટ્ડમસેન્ટના 1994ની બસેચના પૂર્વ 
જરદ્ાથષી છે. 1995માં તસેમરસે ઇંગલસેનડિની 

લીડસ યુજનરજસ્વ્ટીમાં પોજલર્ટ્ 
સાયનસ પર એ્ રરસચ્વ રિોિસેક્ટ 
તૈયાર ્યયો હતો. 1997માં આયસીએ 
ઇસતંબુલની મરમારા યુજનરજસ્વ્ટીમાંથી 
ઇન્ટરનસેશનલ રરલસેશનસ માસ્ટર 
રિોગ્ામ પૂરો ્યયો હતો.

આયસીએ ્હ્ું હતું ્કે,’’હું લીરડિંગ 
આઇ્ોજન્ એરલાઇનસનસે લીડિ 
્રરા અનસે તાતા ગ્ુપ સાથસે જોડિારા 
બદલ ખુશ છું. અમસે એર ઇનનડિયાના 
મિબૂત રારસાનો ઉપયોગ ્રીશું 
અનસે દુજનયામાં તસેનસે બસેસ્ટ એરલાઇનસ 
બનારરાની ્ોજશશ ્રીશું.’’

અત્સે ઉલલસેખનીય છે ્કે, તાતા સનસ 
પાસસે અતયારસે ત્ર એરલાઇનસ છે. 
િસેમાં એર એજશયા, જરસતારા અનસે 
એર ઇનનડિયાનો સમારસેશ થાય છે.

િુન્ાભાઇ MBBS જેવું દ્રશ્ય 
હતું, તિાિ દદદીઓ કડેધડે 
હતા: િેડડકલ કોલેજ્ા 

મ્રીક્ષણ રછી સુપ્ીિે કહું
નરી જદલહી, તા. ૧૪: સુરિીમ 

્ો્ટટે આિસે એ્ મસેરડિ્લ ્ોલસેિમાં 
રધારાના જરદ્ાથષીઓના રિરસેશની 
પરરાનગી રદ ્રરા અંગસેના એ્ 
્કેસનસે હાથ ધરતા બોલીરુડિની રફલમ 
મુનનાભાઇ એમબીબીએસનસે યાદ ્રી 
હતી. ્કે્ટલા્ િજોએ એ્ મસેરડિ્લ 
્ોલસેિના ્રસેલા ઇનસપસે્શનનસે યાદ 
્રતા ્ો્ટટે ્હ્ું હતું ્કે તસે ્ોલસેિમાં 
મુનનાભાઇ એમબીબીએસ રફલમ િસેરું 
દ્રશય હતું. 

િનસ્ટસ ચંદ્રચુડિ અનસે િનસ્ટસ 
સુય્વ્ાનતની બસેનચસે આ જનરીક્ષર યાદ 
્રતા ્હ્ું હતું ્કે તસે આઘાતિન્ 
હતું. તસે મુનનાભાઇ મૂરી િસેરું હતું. 
રોડિ્ડમાંના તમામ દદષીઓ તાજા માજા 
અનસે તંદુરસત િરાતા હતા. બાળ્ોના 
રોડિ્ડમાં પર ્ોઇ ગંભીર દદષી ન હતો. 
ઇનસપસે્શનમાં બીિું શું જોયું તસે અમસે 
્હી શ્તા નથી. અમનસે આશ્ચય્વ 
થયું હતું એમ તસેમરસે ્હ્ું હતું. ર્ીલ 
અજભર્સે્ જસંઘરીએ ્હ્ું ્કે ્ોઇ પર 
નોર્ટસ જરના અનસે રજાના જદરસસે 
ઇનસપસે્શન ્રરામાં આવયું હતું તસેની 
સામસે અદાલતસે ્હ્ું હતું ્કે માંદગી 
્ોઇ રજાએ બંધ રહસેતી નથી. તમારા 
અસીલ (્ોલસેિસે) ખરસેખર તો ્હ્ું િ 
ન હતું ્કે તયાં ્ોઇ દદષી નથી એમ 
બસેનચસે ્હ્ું હતું.

આ લોન યુપીએ શા્સનમાં અપાઇ અને એના શા્સનમાં જ એનપીએ થઈ હતી  એબીજી શશપયાર્વના કૌભાંરમાં ફરરયાદ નોંધારરામાં શરલંબ થયો હોરાનું નકારતા નાણા મંત્ી
સામાન્ય કરતા ઓછા ્સમયમાં ફ્ોર શોધી કાઢીને ફરરયાદ નોંધારાઇ હોરાનું જણારતા ્સીતારમણ

નરી જદલહી, તા. ૧૪(પી્ટીઆઇ): 
નારા મતં્ી જનમ્વલા સીતારમરસે ગિુરાત 
નસથત એબીજી જશપયાડિ્ડ દ્ારા રૂ. ૨૨૮૪૨ 
્રોડિની લોન ચુ્ રરી ચૂ્  બાબતસે 
છેતરજપડંિીની રિથમ ફરરયાદ નોંધારરામાં 
પાંચ રર્્વ લાગયા તસે બાબતનો બચાર 
્રતા ્હંુ્ હતુ ં ક્ે ફ્ોડિ શોધી ્ાઢરામાં 
લસેરાયસેલો સમય સામાનય ્રતા ઓછો 
છે. તસેમરસે આિસે િરાવયુ ંહતુ ં ક્ે એબીજી 
શીપયાડિ્ડનુ ં એ્ાઉન્ટ અગાઉના યપુીએ 
શાસન દરમયાન એનપીએમાં ફકેરરાઇ ગયું 
હતુ ંઅનસે બસેન્ોએ આ જશજપગં ્ંપની દ્ારા 
આચરરામાં આરસેલ છેતરજપડંિીનસે શોધી 
્ાઢરા મા્ેટ સામાનય ્રતા ઓછો સમય 
લીધો હતો. 

આ ચોક્કસ ક્ેસમાં ખરસેખર મારસે ્હસેરું 
જોઇએ ક્ે શ્સેય બસેન્ોનસે જાય છે િસેમરસે આ 
રિ્ારની છેતરજપડંિીઓ શોધરા મા્ેટ સામાનય 
રીતસે િસે સરસેરાશ સમય લાગસે છે તસેના ્રતા 

ઓછો સમય લીધો છે એમ નારા મતં્ી 
જનમ્વલા સીતારમરસે આરબીઆઇ બોડિ્ડના 
સભયોનસે સંબોધન ્યા્વ પછી એ્ પત્્ાર 
પરરર્દમાં ્હંુ્ હતુ.ં મતં્ીએ િરાવયું 
હતુ ં ક્ે બસેન્ો સામાનય રીતસે આરા ક્ેસો 
શોધી ્ાઢરા મા્ેટ અનસે ફોલો-અપ 
પગલાઓ લસેરા મા્ેટ પ૨-૨૬ મજહનાનો 
સમય લસેતી હોય છે. સસેનટ્લ ્યરુો ઓફ 
ઇનરસેસ્ટીગસેશન(સીબીઆઇ)એ તાિસેતરમાં 
એબીજી જશપયાડિ્ડ જલજમ્ેટડિ, તસેના ભતૂપરૂ્વ 
અધયક્ષ અનસે મસેનસેિીંગ રડિરસ્ે ્ટર ઋજર્ ્ મલસેશ 
અગરરાલ તથા અનયો સામસે ્જથતપરસે 
આઇસીઆઇસીઆઇ બસેન્ની આગસેરાની 
હસેઠળના બસે ડિઝિન જધરાર્તા્વઓના એ્ 
સમહૂનસે છેતરરા બદલ ક્ેસ દાખલ ્યયો 
છે. જનમ્વલાએ ્હંુ્ હતુ ં ક્ે આ જધરારો 
્ોંગ્સેસની આગસેરાની હસેઠળના યપુીએ 
શાસન દરમયાન િ આપરામાં આવયા હતા 
અનસે તસે નરસેમબર ૨૦૧૩માં નોન-પફયોજમગં્ 
એસસે્ટ(એનપીએ) બની ગયા હતા 
અનસે આ દસેરાનુ ંમાચ્વ ૨૦૧૪માં તમામ 
જધરાર્તા્વઓ દ્ારા રરસટ્્ચરરગં ્રરામાં 
આવયુ ંહતુ ંપર તસેનસે બચારી શ્ાયુ ંન હતુ.ં 

“હંુ આરબીઆઈ જરિમાઈસીસમાં બસેઠી 
છંુ, તસેથી હંુ રાિ્ારર જરશસે રધારસે રાત 
્રરા માંગતી નથી, પરતં ુરડિારિધાન નરસેનદ્ર 

મોદીના સમયમાં સૌથી મો્ટો ‘ઘો્ટાળા’ 
એ રિ્ારનો ઘોંઘા્ટ આરી રહ્ો છે, મનસે 
માફ ્રશો, જબલ્ુલ િ નહીં. આ લોન 
આપરામાં આરી હતી 2013 પહસેલા અનસે 
2013 સુધીમાં તસે એનપીએ પર બની 
ગયુ ંહતુ.ં તસેથી લો્ો એરા ખાડિા ખોદસે છે 
િસેમાં તસેઓ પોતસે િ પડિી જાય છે,” એમ 
નારામતં્ીએ ્હંુ્.

એબીજી જશપયાડિ્ડનુ ંબસેન્ ્ૌભાંડિ એ 
નીરર મોદી તથા તસેના મામા મસેહુલ ચો્સી 
દ્ારા આચરરામાં આરસેલા બે્ં  ્ૌભાંડિ 
્રતા ઘણુ મો્ંુટ છે, િસેમરસે ્જથતપરસે 
ખો્ટા લસે્ટર ઓફ અંડિર્ેટર્ંગસ આપીનસે 
પજંાબ નસેશનલ બસેન્(પીએનબી) સાથસે રૂ. 
૧૪૦૦૦ ્રોડિ િસે્ટલી ર્મની છેતરજપડંિી 
્રી હતી. જરપક્ષ ્ોંગ્સેસસે આક્ષસેપ ્યયો છે 
ક્ે નરસેનદ્ર મોદી સર્ારમાં ઉચ્ચ સથાનોએ 

બસેસસેલા લો્ોની સંમજત અનસે સાંઠગાંઠથી 
આ ્ૌભાંડિ થયુ ં છે િસે ્ૌભાંડિનસે ભારતનું 
સૌથી મો્ંુટ બેં્ ્ૌભાંડિ ગરારાયુ ંછે. બીજી 
બાિુ, નારા મતં્ી સીતારમરસે ્હંુ્ છે ક્ે 
્ોઇ લોન ખાતાનસે ફ્ોડિ જાહસેર ્રરામાં 
બસેન્ોએ ચોક્કસ રિજરિયાનસે અનસુરરંુ પડિતું 
હોય છે અનસે આ ર્સસામાં બસેન્ોએ ફ્ોડિ 
શોધી ્ાઢરામાં સામાનય ્રતા ઓછો 
સમય લીધો છે.

હિજાબ હિિાદમાં નિો િળાં્ક: શાળાના ગણિેશના રંગનો 
સ્કાર્ફ પિેરિા દેિાની ્ક્યાઓની િાઇ્કોટ્ટમાં માગપ્રતતબંધ્ આદેશો રચ્ે કણા્વટકમાં શાળાઓ ફરી શરૂ થઇ

બેંગલુર,ુ તા. ૧૪(પી્ટીઆઇ): શાંજત, 
સંરાજદતા અનસે ્ાયદો તથા વયરસથા ખોરરી 
શ ક્ે તસેરા ્ોઇ પર રસત્ના ઉપયોગ પર 
જનયતં્ર મૂ્ તા સર્ારના આદસેશનસે પડિ્ારતા 
િસેમરસે ્રા્વ્ટ્ હાઇ્ો્ટ્ડમાં જહજાબની 
તરફકેરમાં અરજી ્રી છે તસેરી છો્રીઓએ 
આિસે હાઇ્ો્ટ્ડનસે જરનતંી ્રી હતી ક્ે તસેમનસે 
શાળાના ગરરસેશના રગંની ઇસલાજમ્ 
માથાબાંધરી પહસેરરા દસેરામાં આરસે.  આ 
્નયાઓએ ચીફ િનસ્ટસ રીત ુરાિ અરસથી, 
િનસ્ટસ િસે. ્ાઝિી અનસે િનસ્ટસ જરિષના 
જદજક્ષતનો સમારસેશ ધરારતી હાઇ્ો્ટ્ડની ફુલ 
બસેનચ સમક્ષ આ અરજી ્રી હતી. હંુ ફકત 
સર્ારી આદસેશનસે પડિ્ારતો નથી પરતં ુએ્ 
હ્ારાતમ્ આદસેશની માગરી ્રુ ંછંુ િસે મનસે 
શાળાના યજુનફોમ્વના રગંનો િ હસેડિસ્ાફકિ 
પહસેરરાની મિંરૂી આપસે એમ એડિરો ક્ે્ટ દસેરદત્ત 

્ામતસે ્ હંુ્ હતુ ંિસેઓ ઉડુિપીની જરિ-યજુનરજસ્વ્ટી 
સર્ારી ્ોલસેિની છો્રીઓ રતી ઉપનસથત 
થયા હતા. ્ામતસે એરો પર દારો ્યયો 
હતો ક્ે ક્ેનદ્રીય શાળાઓ મનુસલમ ્નયાઓનસે 
શાળાના ગરરસેશના રગંનો િ માથાનો સ્ાફકિ 
પહસેરરાની મિંરૂી આપસે છે, તસેરુ ંિ અહીં 
્રી શ્ાય. તસેમના ્હસેરા રિમારસે માથસે સ્ાફકિ 
પહસેરરા એ આરશય્ ધાજમ્્વ  પરપંરા છે અનસે 
તસેના ઉપયોગ પર જનયતં્ર મૂ્ રુ ંતસે ભારતીય 
બંધારરની ્લમ ૨૫નો ભગં છે. 

દરમયાન, એ્ સપતાહ િસે્ટલા સમયથી 
જહજાબ જરરાદનસે ્ ારરસે જયાં રજા પડિી હતી તસે 
્રા્વ્ટ્ની હાઇ સ ક્ૂલો આિસે ખુલી હતી. ઉડુિપી 
જિલલામાં તથા અનય ક્ે્ટલા્ જિલલાઓના 
સંરસેદનશીલ જરસતારોમાં રિજતબંધ્ આદસેશો 
જારી રહ્ા છે અનસે અનસ્ે  જરસતારોમાં ્લમ 
૧૪૪ અમલી છે. ક્ે્ટલી્ મનુસલમ ્નયાઓ 
જહજાબ પહસેરીનસે શાળાએ પહોંચી હતી િસેમનસે 
તસે ્ ાઢી નાખરાનુ ં્ હસેરાતા તસેમરસે ્ ાઢી નાખયા 
હતા અનસે િસેમરસે ્ાઢરાનો ઇન્ાર ્યયો તસેમનસે 
ઘરસે પાછી મો્લી દસેરાઇ હતી. 

એબીજી શિપયાર્ડ કાંર યુપીએ 
િાસન વખતનું: શનર્મલા

ડરશિટલ કરનસી અંગે RBI સાથે ચચા્મઓ ચાલી રહી છે: નાણા રંત્ી
પૂરતી ચચા્વ શરચારણાઓ પછી યોગય ્સમયે શનણ્વય લેરામાં આરશે

નરી જદલહી, તા. ૧૪(પી્ટીઆઇ): 
નારા મંત્ી જનમ્વલા સીતારમરસે 
આિસે િરાવયું હતું ્કે મધયસથ બસેન્ના 
્ટે્ારાળા રડિજિ્ટલ ચલર અંગસે રરઝિર્વ 
બસેન્ સાથસે ચચા્વઓ ચાલી રહી છે અનસે 
યોગય ચચા્વ જરચારરાઓ પછી જનર્વય 
લસેરામાં આરશસે. 

સીતારમરસે પહસેલી ફકેબ્ુઆરીએ 
પોતાના બિસે્ટ રિરચનમાં જાહસેર 
્યુું હતું ્કે આગામી નારા્ીય 

રર્્વમાં આરબીઆઇ દ્ારા રડિજિ્ટલ 
રૂપી અથરા સસેનટ્લ બસેન્ રડિજિ્ટલ 
્રનસી(સીબીડિીસી) જારી ્રરામાં 
આરશસે. તસેમરસે એરી પર જાહસેરાત ્રી 
હતી ્ કે અનય ્ ોઇ પર ખાનગી રડિજિ્ટલ 
જમલ્તોમાંથી થયસેલી ્મારીઓ પર 
સર્ાર ૨૦ ્ટ્ા રસેરો પહસેલી એજરિલથી 
રસૂલ ્રશસે. આરબીઆઇના સસેનટ્લ 
બોડિ્ડ ઓફ રડિરસે્્ટસ્વનસે સંબોધન ્ યા્વ પછી 
રિશ્ોના િરાબ આપતા સીતારમરસે 
િરાવયું હતું ્કે રડિજિ્ટલ ્રનસીઓના 
સંદભ્વમાં મધયસથ બસેન્ અનસે સર્ાર 
રચ્ચસે સહમજત રિરતતે છે. તસેમરસે એમ 
પર િરાવયું હતું ્કે સીબીડિીસી અંગસે 

આરબીઆઇ સાથસે ચચા્વઓ બિસે્ટ 
પહસેલાથી િ ચાલી રહી છે અનસે હજી 
પર ચાલુ િ છે. આરબીઆઇના 
ગરન્વર શનકત્ાંત દાસસે રધુમાં િરાવયું 
હતું ્કે અનય ઘરા મુદ્ાઓની િસેમ આ 
મુદ્ો પર આરબીઆઇ અનસે સર્ાર 
રચ્ચસે આંતરર્ રીતસે ચચા્વ હસેઠળ છે. મુદ્ો 
એ છે ્કે અમસે સર્ાર સાથસે ચચા્વ ્રીએ 
છીએ એમ તસેમરસે ્હ્ું હતું. 

ગયા સપતાહસે, દાસસે િરાવયું હતું ્કે 
મધયસથ બસેન્ ઉતારળ ્રરા માગતી 
નથી અનસે પોતાનું રડિજિ્ટલ ચલર 
રિૂ ્રતા પહસેલા તમામ પાસાઓ 
્ાળજીપૂર્વ્ ચ્ાસી લસેરા માગસે છે. 

 કન્નર એક્ટશરસટ રટલ નાગરાજે બેંગલુરુમાં રેલેનટાઈન રેની ઉજરણી પ્ર્સંગે બે ગધેરાના પ્રતીકાતમક 
લગ્ન કરાવયા.

યુક્રેઇન નજી્ક િિે ૧૩૦૦૦૦ 
જેટલા રહશયન સૈહન્કો ખડિ્કાયેલા છેગમે તે ઘરીએ રશશયાનું આક્રમણ થરાનો ્સેરાતો ભય
્યુદ્ધ ખાળરા જમ્વન ચાન્સેલર યુક્રરેઇન પહોંચયા

રૉજશંગ્ટન, તા. ૧૪: ્કે્ટલી્ 
એરલાઇનોએ યુરિકેઇનની રાિધાની 
મા્ટેની ફલાઇ્ટો રદ ્રી દીધી છે 
અનસે ના્ટોના સભય દસેશોના સૈજન્ો 
શસત્ો રાહનોમાંથી ઉતારતા 
દસેખાયા હતા, તસે સાથસે યુરિકેઇનના 
જરસતારમાં યુદ્ધનો ઓછાયો 

છરાયસેલો છે િસેના મા્ટે અમસેરર્ાએ 
ચસેતરરી આપી છે ્કે યુરિકેઇનની 
બહાર એ્ લાખ ત્ીસ હજારથી 
રધુ સૈજન્ો ખડિ્ાયસેલા છે. 

યુરિકેઇનના રિમુખ રોલોદીમીર 
ઝિસેલસેનસ્ીએ આિસે અમસેરર્ી રિમુખ 
જો બાઇડિન સાથસે એ્ ્લા્ િસે્ટલો 
સમય ફોન પર રાત ્રી હતી અનસે 
્હ્ું હતું ્કે કયાંય રધુ મિબૂત 
રજશયન લશ્રના આરિમર 
સામસે યુરિકેઇનીયનો સલામત અનસે 
જરશ્ાસપાત્ રક્ષર હસેઠળ છે. 

વહાઇ્ટ હાઉસસે િરાવયું હતું ્કે 
અમસેરર્ા અનસે યુરિકેઇન સંભજરત 
લશ્રી આરિમર ખાળરા હુમલા 

સામસેનું છત્ અનસે રાિદ્ારી રિયાસો 
બંનસે રધારરા સહમત થયા હતા. 
બાઇડિન રિશાસન રજશયાના 
સંભજરત આરિમર સામસે રધતા 
િતા રિમારમાં રાચાળ બની રહંુ્ 
છે. 

દરમયાન, આરિમર ખાળરાના 
રિયાસમાં િમ્વનીના નરા ચાનસસેલર 
ઓલસેફ શોલઝિ આિસે યુરિકેઇનની 
મુલા્ાતસે ગયા હતા. 

તસેઓ રજશયા િરાની પર 
યોિના બનારી રહ્ા છે જયાં તસેઓ 
રજશયન રિમુખ વલાદીમીર પુ્ટીનનસે 
આરિમર નહીં ્રરા સમજારરાનો 
રિયાસ ્રશસે.

રરા પ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ ્સોમરારે ઘાતક પુલરામા આતંકરાદી હુમલાની ત્ીજી રર્સી પર શહીદ ્સેનટ્રલ રરઝર્વ પોલી્સ ફો્સ્વ (CRPF) ના જરાનોને શ્રદાંજશલ આપરા માટે રાષ્ટ્રનું નેતૃતર કયુું હતું અને કહ્ં હતું કરે તેમની બહાદુરી અને ્સરવોચ્ બશલદાન દરેક ભારતીયને ્સમૃદ અને મજબૂત બનરાની રદશામાં કામ કરરા પ્રેરરત કરે છે. રાજકીય નેતાઓએ શહીદ જરાનોને શ્રદાંજશલ અપપી પાટપી લાઇનને પાર કરીને આ પ્ર્સંગને શચશનિત કરરા દેશભરમાં અનેક કાય્વક્રમોનું આયોજન કરરામાં આવયું હતું. ્સીઆરપીએફએ તેમના ્સાથીદારોને પુષપાંજશલ અપ્વણ કરરા માટે હુમલાના સથળની નજીકના એક ્સશહત અનેક ્સમારોહનું આયોજન કયુું હતું.

હવે રંજાબિાં િોદી્ે કારણે 
ચન્ી્ે ઉડતા અટકાવા્યા
ચદંીગઢ, તા. 14 : પજંાબમાં પીએમ 

મોદીના રિરાસનસે લઇનસે નરો રાિનીજત્ 
જરરાદ શરૂ થઈ ગયો છે. આ રખતસે મામલો 
સીએમ ચરરજીત ચનનીના હસેજલ્ોપ્ટરનસે 
લઇનસે છે. ચનનીના હસેજલ્ોપ્ટરનસે પહસેલાં 
ચદંીગઢ અનસે પછી સુજાનપરુમાં ઉડિાન 
ભરરાથી રો્ી રખાયા હતા. સીએમ ચનની 
જાલંધર િરા માંગતા હતા. જયાં પીએમ 
મોદીની રસેલી હતી. બસે રાર હસેજલ્ોપ્ટર રો્ી 
દીધા બાદ સીએમ ચનની ભડિ્ી ગયા હતા. 
તસેમરસે ્હંુ્ હતુ ં ક્ે,’’રાિનીજત્ ્ારરસે મનસે 
રિચાર ્રરાથી રો્રામાં આરી રહ્ો છે. 
હંુ રિદસેશનો મખુયમતં્ી છંુ. ્ોઈ આતં્ રાદી 
નથી.’’ આ તરફ રડિા રિધાન નરસેનદ્ર 
મોદીએ પર જાલંધર રસેલીમાં આ જરરાદનો 
ઉલલસેખ ્રતાં ્હંુ્ હતુ ં ક્ે, જયારસે તસેઓ 
ગિુરાતના મખુયમતં્ી હતા અનસે તસેમનસે 
ભાિપના પીએમ ઉમસેદરાર જાહસેર ્રાયા 
હતા તયારસે પઠાર્ો્ટથી જહમાલયમાં રિચાર 
મા્ેટ િતી રખતસે તસેમના હસેજલ્ોપ્ટરનસે રો્ી 
દસેરામાં આવયુ ંહતુ.ં 
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