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COMMENT

અ&ય ગેલેરીઅ&ય ગેલેરી
બýજ પ+સર Hણ કલર વે<રઅ&ટમાL 125 લો&ચ થયુL, IાLરિભક <ક\મત 64 હýર ]િપયા

દેશના વીરોનુL ર^ાબLધન

િબહારના 24 વષી`ય િમિથલેશે પોતાનુL સપનુL પૂરુL કરવા માટF નેનો કારને હFલીકૉbટરમાL ફUરવી દીધી

‘ખતરા ખતરા ખતરા’ની ટીમ  વાઘા બોડ,ર પર બીએસએફના જવાનોને મળી

ટીવી અિભનેHી નીિત ટFલરે બોયeU&ડ પરીિ^ત સાથે સગાઈ કરી

લાલ <ક+લા પર 1વતLHતા િદવસ પહFલા <રહસ5લ શ]

સુઝુકી @bbdrr 125નુL નવુL વે<રઅ&ટ લો&ચ થયુL, 4 કલર ઓbશનમાL મળશે

બýજ પ+સર Hણ કલર વે<રઅ&ટમાL 125 લો&ચ થયુ L, IાLરિભક <ક\મત 64 હýર ]િપયાબýજ પ+સર Hણ કલર વે<રઅ&ટમાL 125 લો&ચ થયુ L, IાLરિભક <ક\મત 64 હýર ]િપયા

દેશના વીરોનુ L ર^ાબLધનદેશના વીરોનુ L ર^ાબLધન

િબહારના 24 વષી`ય િમિથલેશે પોતાનુ L સપનુ L પૂરુ L કરવા માટF નેનો કારને હFલીકૉbટરમાL ફUરવી દીધીિબહારના 24 વષી`ય િમિથલેશે પોતાનુ L સપનુ L પૂરુ L કરવા માટF નેનો કારને હFલીકૉbટરમાL ફUરવી દીધી

‘ખતરા ખતરા ખતરા’ની ટીમ ‘ખતરા ખતરા ખતરા’ની ટીમ વાઘા બોડ,ર પર બીએસએફના જવાનોને મળીવાઘા બોડ,ર પર બીએસએફના જવાનોને મળી

ટીવી અિભનેHી નીિત ટFલરે બોયeU&ડ પરીિ^ત સાથે સગાઈ કરીટીવી અિભનેHી નીિત ટFલરે બોયeU&ડ પરીિ^ત સાથે સગાઈ કરી
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સુઝુકી @bbdrr 125નુL નવુL વે<રઅ&ટ લો&ચ થયુL, 4 કલર ઓbશનમાL મળશે

સોનમ કપૂર વેલે%&ટનોમાL fવા મળી, ઈ&1ટાgામ પર ફોટો શેર કયા5

સુઝુકી @bbdrr 125નુ L નવુ L વે<રઅ&ટ લો&ચ થયુ L, 4 કલર ઓbશનમાL મળશેસુઝુકી @bbdrr 125નુ L નવુ L વે<રઅ&ટ લો&ચ થયુ L, 4 કલર ઓbશનમાL મળશે
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વધુ જુઓ

ટોપ &યૂઝટોપ &યૂઝ વધુ જુઓવધુ જુઓ

હવામાન / હવામાન / અમદાવાદમાL ઝરમરઅમદાવાદમાL ઝરમર
વરસાદ, ઠFર-ઠFર પાણી ભરાયા,વરસાદ, ઠFર-ઠFર પાણી ભરાયા,
ર1તાઓ પણ ધોવાયાર1તાઓ પણ ધોવાયા

અમદાવાદ / અમદાવાદ / શહFરનાશહFરના
અનેક િવ1તારોમા Lઅનેક િવ1તારોમા L
ગટરના પાણીગટરના પાણી

ઉભરાયા, િવરાટનગરના કોપjરેટરઉભરાયા, િવરાટનગરના કોપjરેટર
રિહશોના રોષનો ભોગ બ&યારિહશોના રોષનો ભોગ બ&યા

ગાLધીનગર / ગાLધીનગર / સિચવાલયના દરવાý પાસેસિચવાલયના દરવાý પાસે
કારમા L કપલને કઢlગી હાલતમાL fઈકારમા L કપલને કઢlગી હાલતમાL fઈ
મિહલા H@R અિધકારી શરમમાL મુકાયામિહલા H@R અિધકારી શરમમાL મુકાયા

સુરત / સુરત / ઉઘરાણી કરવા નીકળFલાઉઘરાણી કરવા નીકળFલા
યુવકને બે િદવસ પહFલા િમHોએ બોલાવીયુવકને બે િદવસ પહFલા િમHોએ બોલાવી
હmમલો કયj, હmમલો કયj, આજે મોતઆજે મોત

ગુજરાતી વી<ડયોગુજરાતી વી<ડયો વધુ જુઓવધુ જુઓ

આ છF બૉિલવૂડના એવા ભાઈ-આ છF બૉિલવૂડના એવા ભાઈ-
બહFન જે લાઇમ લાઇટથી દૂર રહFબહFન જે લાઇમ લાઇટથી દૂર રહF
છFછF
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xકડા / xકડા / હોલસેલહોલસેલ
મsઘવારી દર જુલાઈમા Lમsઘવારી દર જુલાઈમા L
ઘટીને 1.08% રyો, 25ઘટીને 1.08% રyો, 25

મહીનામા L સૌથી ઓછોમહીનામા L સૌથી ઓછો

શેરબýર / શેરબýર / અમે<રકાએ ચાઈનીસ ટF<રફઅમે<રકાએ ચાઈનીસ ટF<રફ
બાબતે સમય લેતા સે&સેSસ 353 {કબાબતે સમય લેતા સે&સેSસ 353 {ક
વ|યો, િન}ટીએ 11,000ની સપાટીવ|યો, િન}ટીએ 11,000ની સપાટી
વટાવીવટાવી

િગ}ટ િસટી / િગ}ટ િસટી / શોભા િલિમટFડશોભા િલિમટFડ
ગુજરાતમા L 33 માળનુ L સૌથી ~ચુ Lગુજરાતમા L 33 માળનુ L સૌથી ~ચુ L
રહFણા Lક િબ+ડી ંગ બનાવશેરહFણા Lક િબ+ડી ંગ બનાવશે

1પો3સ51પો3સ5 વધુ જુઓવધુ જુઓ

બીસીસીઆઈ / બીસીસીઆઈ / ટીમ ઈ%&ડયાનાટીમ ઈ%&ડયાના
નવા હFડ કોચની આજે સાLજે 7નવા હFડ કોચની આજે સાLજે 7
વાગે ýહFરાત થશે, 6 દાવેદારમાLવાગે ýહFરાત થશે, 6 દાવેદારમાL
રિવ શા1Hી સૌથી આગળરિવ શા1Hી સૌથી આગળ

ટFિનસ / ટFિનસ / 16 વષ5મા L16 વષ5મા L
ફ Uડરરની સૌથી મોટીફUડરરની સૌથી મોટી
હાર, 70મા રે&ક વાળાહાર, 70મા રે&ક વાળા

રુબેલવે 61 િમિનટમાL હરા�યોરુબેલવે 61 િમિનટમાL હરા�યો

દુઃખદ / દુઃખદ / ભારતના પૂવ5 િOકUટર અનેભારતના પૂવ5 િOકUટર અને
નેશનલ િસલેSટર વીબી ચL�શેખરેનેશનલ િસલેSટર વીબી ચL�શેખરે
આvમહvયા કરીઆvમહvયા કરી

એિશઝ / એિશઝ / ��લે&ડ 258માL ઓલઆઉટ,��લે&ડ 258માL ઓલઆઉટ,
િદવસના {તે ઓ1TFિલયા 30/1િદવસના {તે ઓ1TFિલયા 30/1

બોિલવૂડબોિલવૂડ વધુ જુઓવધુ જુઓ

િવવાદ / િવવાદ / તાપસી પ&નુના સવાલતાપસી પ&નુના સવાલ
પર રંગોલીએ જવાબ આપતાLપર રંગોલીએ જવાબ આપતાL
કyુ L, તે એવુL કયુ � જ શુL છF કUકyુ L, તે એવુL કયુ � જ શુL છF કU
તારા વખાણ થાય?તારા વખાણ થાય?

Thank you for
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push
notifications!
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ફ1ટ, લુક / ફ1ટ, લુક / સૈફ અલીસૈફ અલી
ખાનના બથ5 ડF પરખાનના બથ5 ડF પર
તેની <ફ+મ ‘લાલતેની <ફ+મ ‘લાલ

કbતાન’નો ફ1ટ, લુક વી<ડયો <રલીઝકbતાન’નો ફ1ટ, લુક વી<ડયો <રલીઝ
કરાયોકરાયો

ઈ&ટર�યૂ / ઈ&ટર�યૂ / િસ&ટાના ઝોનલ હFડઃ િવ�ાિસ&ટાના ઝોનલ હFડઃ િવ�ા
િસLહા દીકરીને લઈ િચLતામા L હતાL,િસLહા દીકરીને લઈ િચLતામા L હતાL,
બ�કમા L ખાલી પા Lચ લાખ ]િપયા છFબ�કમા L ખાલી પા Lચ લાખ ]િપયા છF

બોSસઓ<ફસ / બોSસઓ<ફસ / ‘િમશન મLગલ’ <ફ+મની‘િમશન મLગલ’ <ફ+મની
પહFલા િદવસની 29.16 કરોડ ]િપયાનીપહFલા િદવસની 29.16 કરોડ ]િપયાની
કમાણી, અ^ય ક�મારની સૌથી વધુકમાણી, અ^ય ક�મારની સૌથી વધુ
કમાણી કરનારી <ફ+મ બનીકમાણી કરનારી <ફ+મ બની

ટોપ &યૂઝટોપ &યૂઝ વધુ જુઓવધુ જુઓ

હવામાન / હવામાન / અમદાવાદમાL ઝરમરઅમદાવાદમાL ઝરમર
વરસાદ, ઠFર-ઠFર પાણી ભરાયા,વરસાદ, ઠFર-ઠFર પાણી ભરાયા,
ર1તાઓ પણ ધોવાયાર1તાઓ પણ ધોવાયા

અમદાવાદ / અમદાવાદ / શહFરનાશહFરના
અનેક િવ1તારોમા Lઅનેક િવ1તારોમા L
ગટરના પાણીગટરના પાણી

ઉભરાયા, િવરાટનગરના કોપjરેટરઉભરાયા, િવરાટનગરના કોપjરેટર
રિહશોના રોષનો ભોગ બ&યારિહશોના રોષનો ભોગ બ&યા

ગાLધીનગર / ગાLધીનગર / સિચવાલયના દરવાý પાસેસિચવાલયના દરવાý પાસે
કારમા L કપલને કઢlગી હાલતમાL fઈકારમા L કપલને કઢlગી હાલતમાL fઈ
મિહલા H@R અિધકારી શરમમાL મુકાયામિહલા H@R અિધકારી શરમમાL મુકાયા

સુરત / સુરત / ઉઘરાણી કરવા નીકળFલાઉઘરાણી કરવા નીકળFલા
યુવકને બે િદવસ પહFલા િમHોએ બોલાવીયુવકને બે િદવસ પહFલા િમHોએ બોલાવી
હmમલો કયj, હmમલો કયj, આજે મોતઆજે મોત

ગુજરાતી વી<ડયોગુજરાતી વી<ડયો વધુ જુઓવધુ જુઓ

આ છF બૉિલવૂડના એવા ભાઈ-આ છF બૉિલવૂડના એવા ભાઈ-
બહFન જે લાઇમ લાઇટથી દૂર રહFબહFન જે લાઇમ લાઇટથી દૂર રહF
છFછF

https://www.divyabhaskar.co.in/bollywood/bollywood-news/news/laal-kaptaan-teaser-released-on-saif-ali-khans-birthday-1565938964.html
https://www.divyabhaskar.co.in/bollywood/bollywood-news/news/cintaa-zonal-head-tina-ghai-said-vidya-sinha-feared-about-her-daughter-janhvi-1565938233.html
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લLડનમાL ભારતીય હાઈલLડનમાL ભારતીય હાઈ
કિમશનની ઓ<ફસકિમશનની ઓ<ફસ
બહાર કાpમીર મુq ેબહાર કાpમીર મુq ે

િવરોધ Iદશ5ન, 4ની ધરપકડિવરોધ Iદશ5ન, 4ની ધરપકડ

‘rીમ ગલ5’નુ L પહFલુ L‘rીમ ગલ5’નુ L પહFલુ L
સsગ રાધે રાધે <રલીઝ,સsગ રાધે રાધે <રલીઝ,
આયુtમાન-નુસરતેઆયુtમાન-નુસરતે

મચાવી ધમાલમચાવી ધમાલ

ભારતીય હાøઓએભારતીય હાøઓએ
મuામાL 1વાતLv wયતામuામા L 1વાતLv wયતા
િદવસની ઉજવણી કરીિદવસની ઉજવણી કરી

રાtTગીત ગાયુ LરાtTગીત ગાયુ L

ગુજરાતગુજરાત વધુ જુઓવધુ જુઓ

હવામાન / હવામાન / અમદાવાદમાL ઝરમરઅમદાવાદમાL ઝરમર
વરસાદ, ઠFર-ઠFર પાણી ભરાયા,વરસાદ, ઠFર-ઠFર પાણી ભરાયા,
ર1તાઓ પણ ધોવાયાર1તાઓ પણ ધોવાયા

અમદાવાદ / અમદાવાદ / શહFરનાશહFરના
અનેક િવ1તારોમા Lઅનેક િવ1તારોમા L
ગટરના પાણીગટરના પાણી

ઉભરાયા, િવરાટનગરના કોપjરેટરઉભરાયા, િવરાટનગરના કોપjરેટર
રિહશોના રોષનો ભોગ બ&યારિહશોના રોષનો ભોગ બ&યા

ગાLધીનગર / ગાLધીનગર / સિચવાલયના દરવાý પાસેસિચવાલયના દરવાý પાસે
કારમા L કપલને કઢlગી હાલતમાL fઈકારમા L કપલને કઢlગી હાલતમાL fઈ
મિહલા H@R અિધકારી શરમમાL મુકાયામિહલા H@R અિધકારી શરમમાL મુકાયા

સુરત / સુરત / ઉઘરાણી કરવા નીકળFલાઉઘરાણી કરવા નીકળFલા
યુવકને બે િદવસ પહFલા િમHોએ બોલાવીયુવકને બે િદવસ પહFલા િમHોએ બોલાવી
હmમલો કયj, હmમલો કયj, આજે મોતઆજે મોત

િબઝનેસિબઝનેસ વધુ જુઓવધુ જુઓ

ઈ&વે1ટમે&ટ / ઈ&વે1ટમે&ટ / તમારી બચતનેતમારી બચતને
બýજ ફાઈના&સ એફડીથીબýજ ફાઈના&સ એફડીથી
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વધારોવધારો

xકડા / xકડા / હોલસેલહોલસેલ
મsઘવારી દર જુલાઈમા Lમsઘવારી દર જુલાઈમા L
ઘટીને 1.08% રyો, 25ઘટીને 1.08% રyો, 25

મહીનામા L સૌથી ઓછોમહીનામા L સૌથી ઓછો

શેરબýર / શેરબýર / અમે<રકાએ ચાઈનીસ ટF<રફઅમે<રકાએ ચાઈનીસ ટF<રફ
બાબતે સમય લેતા સે&સેSસ 353 {કબાબતે સમય લેતા સે&સેSસ 353 {ક
વ|યો, િન}ટીએ 11,000ની સપાટીવ|યો, િન}ટીએ 11,000ની સપાટી
વટાવીવટાવી

િગ}ટ િસટી / િગ}ટ િસટી / શોભા િલિમટFડશોભા િલિમટFડ
ગુજરાતમા L 33 માળનુ L સૌથી ~ચુ Lગુજરાતમા L 33 માળનુ L સૌથી ~ચુ L
રહFણા Lક િબ+ડી ંગ બનાવશેરહFણા Lક િબ+ડી ંગ બનાવશે

1પો3સ51પો3સ5 વધુ જુઓવધુ જુઓ

બીસીસીઆઈ / બીસીસીઆઈ / ટીમ ઈ%&ડયાનાટીમ ઈ%&ડયાના
નવા હFડ કોચની આજે સાLજે 7નવા હFડ કોચની આજે સાLજે 7
વાગે ýહFરાત થશે, 6 દાવેદારમાLવાગે ýહFરાત થશે, 6 દાવેદારમાL
રિવ શા1Hી સૌથી આગળરિવ શા1Hી સૌથી આગળ

ટFિનસ / ટFિનસ / 16 વષ5મા L16 વષ5મા L
ફ Uડરરની સૌથી મોટીફUડરરની સૌથી મોટી
હાર, 70મા રે&ક વાળાહાર, 70મા રે&ક વાળા

રુબેલવે 61 િમિનટમાL હરા�યોરુબેલવે 61 િમિનટમાL હરા�યો

દુઃખદ / દુઃખદ / ભારતના પૂવ5 િOકUટર અનેભારતના પૂવ5 િOકUટર અને
નેશનલ િસલેSટર વીબી ચL�શેખરેનેશનલ િસલેSટર વીબી ચL�શેખરે
આvમહvયા કરીઆvમહvયા કરી

એિશઝ / એિશઝ / ��લે&ડ 258માL ઓલઆઉટ,��લે&ડ 258માL ઓલઆઉટ,
િદવસના {તે ઓ1TFિલયા 30/1િદવસના {તે ઓ1TFિલયા 30/1

બોિલવૂડબોિલવૂડ વધુ જુઓવધુ જુઓ

િવવાદ / િવવાદ / તાપસી પ&નુના સવાલતાપસી પ&નુના સવાલ
પર રંગોલીએ જવાબ આપતાLપર રંગોલીએ જવાબ આપતાL
કyુ L, તે એવુL કયુ � જ શુL છF કUકyુ L, તે એવુL કયુ � જ શુL છF કU
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નીની   સLપૂણ5 વાLચનસામgી સLપૂણ5 વાLચનસામgી

ગુજરાતગુજરાત  ઈ%&ડયાઈ%&ડયા  વ+ડ,વ+ડ,  W- SલૂિઝવW- Sલૂિઝવ  િબઝનેસિબઝનેસ  1પો3સ51પો3સ5  બોિલવૂડબોિલવૂડ  CA કોલમCA કોલમ
ગુજરાતી વી<ડયોગુજરાતી વી<ડયો  ઓટોઓટો  હF+થહF+થ

તારા વખાણ થાય?તારા વખાણ થાય?

ફ1ટ, લુક / ફ1ટ, લુક / સૈફ અલીસૈફ અલી
ખાનના બથ5 ડF પરખાનના બથ5 ડF પર
તેની <ફ+મ ‘લાલતેની <ફ+મ ‘લાલ

કbતાન’નો ફ1ટ, લુક વી<ડયો <રલીઝકbતાન’નો ફ1ટ, લુક વી<ડયો <રલીઝ
કરાયોકરાયો

ઈ&ટર�યૂ / ઈ&ટર�યૂ / િસ&ટાના ઝોનલ હFડઃ િવ�ાિસ&ટાના ઝોનલ હFડઃ િવ�ા
િસLહા દીકરીને લઈ િચLતામા L હતાL,િસLહા દીકરીને લઈ િચLતામા L હતાL,
બ�કમા L ખાલી પા Lચ લાખ ]િપયા છFબ�કમા L ખાલી પા Lચ લાખ ]િપયા છF

બોSસઓ<ફસ / બોSસઓ<ફસ / ‘િમશન મLગલ’ <ફ+મની‘િમશન મLગલ’ <ફ+મની
પહFલા િદવસની 29.16 કરોડ ]િપયાનીપહFલા િદવસની 29.16 કરોડ ]િપયાની
કમાણી, અ^ય ક�મારની સૌથી વધુકમાણી, અ^ય ક�મારની સૌથી વધુ
કમાણી કરનારી <ફ+મ બનીકમાણી કરનારી <ફ+મ બની
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