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FB હવે

પેપરલીક કાંડ બાદ �વવાદાે ટાળવા નામ બદ�ું હાેવાનાે તકર્

ન્યૂયોક�
ગુ�વાર� ફ�સબુકના સીઇઓ માક� ઝુકરબગ�
જણાવ્યું છ� ક� તેમની ક�પની પોતાનું �રબ્રા�ન્ડંગ
મેટા તરીક� કરી રહી છ�. આ ક�પનીના વચ્યુર્અલ
�રઆિલટી િવઝનને ભિવષ્ય માટ� આગળ કરવા
માટ�ના પ્રયાસમાં આ નામ રાખવામાં આવ્યું છ�, જે
િવઝનને ઝુકરબગર્ મેટાવસર્ના નામે ઓળખાવે છ�.
આજે ક�પનીની એક કનેક્ટ ઇવેન્ટમાં ઝુકરબગ� આ
�હ�રાત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું ક� આજે આપણે
એક સોશ્યલ મી�ડયા ક�પની તરીક� ઓળખાઇએ
છીએ પણ આપણા ડીએનએમાં આપણે એક એવી
ક�પની છીએ ક� જે લોકોને �ડવા માટ�ની ટ�કનોલો�
સજ� છ�. તેમણે જણાવ્યું હતું ક� આ �દશામાં મેટાવસર્

એ એક નવો માગર્ છ�.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું ક� ફ�સબુક નામ એ
આપણે જે કરીએ છીએ તેનું પુર�પુ�ં પ્રિતિબંબ
પાડતું નથી. મેટાવસર્ બાબતે ખૂબ આશાવાદી
એવા ઝુકરબગ� ક�ં હતું ક� તેઓ આશા રાખે છ�
ક� આગામી દાયકામાં મેટાવસર્ એ એક અબજ
લોકો સુધી પહ�ચી જશે. તેમણે જણાવ્યું હતું ક�
મેટાવસર્ એક એવું સ્થળ હશે ક� જ્યાં લોકો એક
બી� સાથે સંવાદ કરી શકશે, કામ કરી શકશે
અને ઉત્પાદનો અને સામગ્રી સ� શકશે, પહ�લી
�ડસેમ્બરથી ફ�સબુકના શૅસર્ એમવીઆરએસના
નામથી ટ્રેડ થશે. એની માિલક�ની વૉટસએપ
અને ઇન્સ્ટાગ્રામના નામ પણ એ જ રહ�શે. એવો
પણ તક� થઇ રહ્યો છ� ક� તાજેતરમાં ફ�સબુક પેપસર્
લીકને કારણે ક�પનીના ક�ટલીક આંત�રક બાબતો
કિથત રીતે છતી થઇ ગઇ હતી. જે િવવાદો ઉભા
થયા તેમનાથી વેગળા જવા માટ� ક�પનીનું નામ
બદલી નાખવામાં આવ્યું છ�.

ના નામે ઓળખાશે

સેન્સેક્સમાં કડાકો, ઈન્વેસ્ટરોના
4.80 લાખ કરોડથી વધુ ધોવાયા
સે�ે�માં 1158.63 અને �ન�ીમાં 353 પાેઈ�નાે ઘટાડાે
મુંબઈ
ગુ�વાર� શેરબ�ર ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું.
ગુ�વાર� બીએસઈનો મુખ્ય સૂચકાંક સેન્સેક્સ
૧૧૫૮.૬૩ અંક એટલે ક� ૧.૮૯ ટકાના
ઘટાડા સાથે ૫૯,૯૮૪.૭૦ પર બંધ થયો હતો.
સેન્સેક્સની સાથે િનફ્ટીમાં પણ ઘટાડો �વા મળ્યો
હતો. જેના પગલે ઈન્વેસ્ટરોના 4.80 લાખ કરોડથી
વધુ �િપયાનું ધોવાણ થઈ ગયું હતું. એનએસઈનો
મુખ્ય સૂચકાંક િનફ્ટી પણ ૩૫૩.૭૦ પોઈન્ટ
એટલે ક� ૧.૯૪ ટકા ઘટીને ૧૭,૮૫૭.૨૫
પર બંધ થયો હતો. ગુ�વાર� �દવસભરના

ટ્રે�ડંગ પછી, ઈન્ડસઈન્ડબેક્ન, એલએન્ડટી,
અલ્ટ્રાિસમેન્ટ, એિશયન પેઈન્ટ્સ, અને મા�િતના
શેર લીલા િનશાન સાથે બંધ થયા હતા. જ્યાર�,
િહ�દુસ્તાન િલવર, બ�જ ફાયનાન્સ, નેસ્ટિલઈન્ડ,
એમએન્ડએમ, એચડીએફસી, �રલાયન્સ, ઈન્ફ�,
ડૉ. ર�ડ્ડી, બ�જ ઓટો, ટીસીએસ,ટાટાસ્ટીલના
ભાવ લીલા િનશાને બંધ થયો હતા. તે જ સમયે,
આજે સવાર� પણ શેરબ�રમાં નબળી શ�આત
�વા મળી હતી. સેન્સેક્સ તેના અગાઉના
૬૧,૧૪૩ પોઈન્ટના બંધ સામે આજે સવાર�
૬૧,૦૮૧ પોઈન્ટ પર ખુલ્યો હતો.
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વેપારની નવીન પદ્ધિતનો ઉપયોગ કરવા �ડોની અપીલ
ટુડાેઅે અા�શયાન પ�રષદમાં સહયાેગી દેશાેને સંબાેધન કયુર્, નવા વેપારી માળખાથી દુ�નયાને લાભ થવાનાે દાવાે કયા�

ઓટ્ટાવા
વડાપ્રધાન જ�સ્ટન ટુડોએ આિશયાન દ�શો એટલે ક� દિક્ષણ પૂવર્ના
દ�શના જૂથને મુક્ત વેપારના કરાર સાથે રોગચાળા દરિમયાન જે
પુરવઠા હરોળ સ�ર્ઈ હતી, તેનો ઉપયોગ કરવા પર ભાર મૂક્યો
હતો. ટુડોની સરકાર ઘણા લાંબા સમયથી દિક્ષણ-પૂવર્ એટલે ક� 10
દ�શોના જૂથ સાથે મુક્ત વેપારી કરાર માટ� આગ્રહ રાખી રહી છ�.
આ આિશયાન દ�શોમાં �ફિલિપન્સ, ઇન્ડોનેિશયા, બ્રુનેઈ, િસંગાપોર,
મલેિશયા,થાઈલેન્ડ, િવયેતનામ, લાઓસ, ક�બોડીયા અને બમાર્ જેવા
દ�શોનો સમાવેશ થાય છ�.
દિક્ષણ-પૂવર્ના એિશયન દ�શોએ યોજેલી વચ્યુર્અલ િબઝનેસ
સિમટને સંબોધન કરતા ક�નેડાના પીએમ �ડોએ ક�ં હતું ક�, ક�નેડાની લેવો �ઈએ. અગાઉથી ર�કોડર્ કર�લા સંદ�શમાં ટુડોએ દલીલ કરતા
સાથે મુક્ત વેપાર કરવાથી તમામ દ�શોને લાભ થાય એમ છ� અને ક�ં હતું ક�, ઔદ્યોિગક એકમો અને સાહિસકો િવશ્વભરમાં વ્યાપારી
મહા-રોગચાળા દરિમયાન જે માળખું તૈયાર થયું છ� તેનો લાભ સંબંધો િવકસાવી રહ્યા છ�. ત્યાર� આપણે પણ તેનો લાભ લેવો �ઈએ.

તેમણે ક�ં હતું ક�, આ બેઠકથી બ�રમાં મૂડી રોકાણ કરનારાઓનો
િવશ્વાસ વધશે અને કોિવડ-19 દરિમયાન જે પુરવઠા હરોળ બની છ�,
તે આપણા બ�રોના રક્ષણ માટ� ઉપયોગી બની શક� તેમ છ�.
કોિવડ-19ને કારણે િવશ્વ વ્યાપારમાં ઉપભોક્તાઓની ધીમી માંગને
કારણે અંધા-ધૂંધી સ�ર્ઈ છ�. તે હવે ધીમે-ધીમે વ્યવ�સ્થત થવા લાગી
છ�. ધીમી પડેલી માંગ અને પુરવઠાની �સ્થિતમાં સુધારો થતો �ય
છ�. ઉપભોક્તાઓ માટ�ના �વન જ�રી ઉત્પાદનો ઉપભોક્તાઓ સુધી
પહ�ચાડવા માટ�ની વ્યવસ્થા કરવાની જ�રત છ�. જેમ ક�, કાર તથા
પ�રવહનનો ખચર્ વધ્યો છ� અને એ બોજ ઉપભોક્તાઓ ઉપર પડે છ�
અને તેને કારણે ફ�ગાવાનો દર વધે છ�.
આપણે કોિવડ-19ની સામે લડી રહ્યા છીએ. પર�તુ આપણા
સંબંધોની આિશયાન દ�શોના અથર્તંત્ર પર અસર થશે, તે ઓછી કરવા
માટ� એિશયા-પેિસ�ફકના દ�શોમાં વેપારનું વૈિવિધકરણ કરવું જ�રી છ�.

ઓન્ટ��રયોના મુખ્ય 5 શહ�રમાં મકાનાનો સ્કારબોરો ખાતે ગોળીબાર થતાં
ઇ�ગ્રસ્ત ટ�ક્સી ડ્રાઈવરનું મોત
ભાવો ઉ�ચકાયા, ઓટાવામાં સૌથી વધુ
સ�ે�ર મ�હનામાં ટાેરાે�ાે ખાતે સરે રાશ �ક� મત કરતા 7% અાેછી �ક� મતે મકાનાે વ�ચાયા

ઓન્ટ��રયો
ઓન્ટ��રયોના પાંચ મુખ્ય શહ�રોમાં
મકાનો સર�રાશ ભાવ કરતા ઊંચા ભાવે
વ�ચાઈ રહ્યા હોવાનું �ણવા મળી ર�ં છ�.
આશ્ચયર્ની વાત એ છ� ક�, ટોરોન્ટોમાં આ
વેચાણની કોઈ યાદીની મળી નથી.
આ સપ્તાહમાં ઝુકાસાએ એક નવો
અહ�વાલ �હ�ર કય� છ�. આ અહ�વાલમાં
સપ્ટ�મ્બર મિહના દરિમયાન 29 શહ�રોમાં
ઊંચા ભાવે મકાનો વ�ચાયા હોવાનું �ણવા

મળ્યું છ�. આ અહ�વાલની ગણતરી મુજબ
�ણવા મળ્યું છ� ક� યાદીના ભાવ અને
વેચવામાં આવેલા ભાવની વચ્ચેનો સર�રાશ
ભાવનો તફાવત 1 િમિલયન ડોલર નીચો
ન�ધાયો છ�. ઓટાવામાં સર�રાશ �ક�મત
કરતા ઊંચી �ક�મતે મકાન વ�ચાણ થતાં તે
યાદીમાં ટ�ચ પર છ�. અહ� વ�ચાણ �ક�મત
અને સર�રાશ �ક�મત વચ્ચે 27%નું અંતર
છ�. ઓટ્ટાવામાં સપ્ટ�મ્બર મિહનામાં મકાનનો
સર�રાશ ભાવ 5,23,842 ડોલર હતો. જયાર�

વ�ચાણ ભાવ 6,69,874 ડોલર બોલાતો
હતો. ઓટ્ટાવા પછી આ યાદીમાં વાઈટબેનો નંબર આવે છ�. અહ� મકાનની સર�રાશ
�ક�મત 9,38,831 ડોલર હતી. જયાર� વ�ચાણ
�ક�મત 10,92,945 ડોલર હતી. ત્યારબાદ
િવન્ડસર, ઓસાવા અને એજેક્સ શહ�રોમાં
સર�રાશ �કમંત કરતા ઊંચી �ક�મતે મકાનો
વ�ચાઈ રહ્યા છ�. અહ� સપ્ટ�મ્બર મિહનામાં
સર�રાશ �ક�મત અને વેચાણ �ક�મત વચ્ચે
13%નો તફાવત �વા મળ્યો હતો.

ટોરોન્ટો
ગત રિવવાર તા. 24મીએ રાત્રે
સ્કારબોરો ખાતે એક અ�ણી વ્યિક્ત
દ્વારા કરવામાં આવેલા ગોળીબારમાં ઈ�
થતાં ટ�ક્ષી ડ્રાઈવરનું મોત િનપજ્યુ હતુ.
આ ગોળીબારનો બનાવ ફામર્સી એવેન્યુ
ન�ક અને એન્ગલ�ગટન એવેન્યુ ઈસ્ટ
ખાતે રાત્રે 9 વાગ્યે બન્યો હતો.
ઘટના બાદ માિહતી આપતા
સ્કારબોરો પોલીસે જણાવ્યું હતું ક�,
અમને ઇનપુટ મળ્યા હતા ક�, એક ટ�ક્ષી
ફ�ન્સ�ગની સાથે અથડાઈ છ�. જયાર�
ઘટના સ્થળ� અમારા પોલીસ અિધકારીઓ

પહ�ચ્યા ત્યાર� ડ્રાઈવર ગંભીર હાલતમાં
મળી આવ્યો હતો. તેને તુર�ત જ ટ્રોમા
સેન્ટર ખાતે ગંભીર હાલતમાં ખસેડવામાં
આવ્યો હતો. � ક�, આ ગંભીર રીતે
ઘાયલ થયેલા આ પી�ડતે થોડા સમયમાં
જ દમ તોડી દીધો હતો. હો�સ્પટલના
તબીબે તેને �ત �હ�ર કરી દીધો હતો.
બેક ટ�ક્ષી તરફથી મી�ડયાને જણાવાયુ
હતું ક�, પી�ડત અમારી ક�પનીનો કમર્ચારી
હતો. પોલીસને ઘટના સ્થળથી કારતુસ
અને ખાલું ખોખું મળી આવ્યું હતું. એક
સપ્તાહમાં શહ�રમાં આ ચોથો ગોળીબારનો
બનાવ છ�.
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આય�નને રાહત પણ વાનખેડ�
સામે મ�લકનો મોરચો યથાવત્
નમસ્કાર, સુઞ્જ વાચકો તથા િવઞ્જાપન દાતાઓ

સોમવારથી િહ�દુ સમાજના બંધુઓનું શરૃ થતુ �દપાવલીનું પવર્ આમ તો પ્રકાશનુ
પવર્ પણ છ�. આ પવર્ સૌના �વનમાં ઞ્જાન અને સુખ�પી પ્રકાશને વધુ ઝળઝળતો કર�
અને �દવાળીમાં પ્રગટાવાયેલા દીપ માત્ર ભૌિતક અંધકારને જ નહ�, પર�તુ તમારા
�વનમાં રહ�લા પડકારોને અને દુખોને દૂર કરીને તમને સફળતાના સોપાનો સર કરાવે,
નવી િસિદ્ધઓ અપાવે તેવી અભ્યથર્ના સાથે આપ સૌને �દપાવલીના પવર્ની હા�દર્ક શૂભેચ્છા.

ડ્ર

ગ્સ ક�સમાં ઝડપાયેલા શાહ�ખ ખાનના દીકરા
આયર્ન ખાનને આખર� ગુ�વાર� �મીન મળી
ગયા. શાહ�ખે પોતાના દીકરાની વક�લાત કરવા
માટ� મુક�લ રોહતગી જેવા ધુર�ધર વક�લને રોક્યા
હતા. રોહતગી ભાજપ સાથે િનકટતા ધરાવે છ�
અને કોટર્માં લડતા
વક�લોમાં
નામના
ધરાવે છ�. � ક�, આમ
છતાં
એનસીબની
કાયર્વાહીમાં આયર્નને
25 �દવસ સુધી
જેલમાં રહ�વું પડ્યુ તે
પણ હક�કત છ�.
ગુ�વાર� બોમ્બે
તંત્રી - પ્રકાશક
હાઈકોટ�
આયર્ન
�વદેશ
સિહત
મુનમુન
ધામેચા, અરબાઝ મચર્ન્ટને �મીન પર મુક્ત
કરવાનો હુકમ કય� હતો. એનસીબીએ આયર્ન
સામે જે આરોપો મુક્યા છ� તે હત્યાથી પણ વધુ
ગંભીર છ�. તપાસ સંસ્થાએ એવો દાવો કય�
હતો ક�, આયર્ન ખાનને �મીન પર છોડાયો તો
ક�સ પર તેની અસર પડી શક� છ�. આયર્ન ખાને
હાઈકોટર્માં કર�લી �મીન અર�ની સુનાવણીનો
ગુ�વાર� ત્રી� �દવસ હતો. આ સમયે એનસીબીએ
કોટર્ને જણાવ્યું હતું ક�, આયર્નખાને પહ�લીવાર
ડ્રગ્સ નથી લીધું. તે છ�લ્લા ક�ટલાક વષ�થી ડ્રગ્સની
િનયિમત ખરીદી કર� છ�. એટલું જ નહ�, તેણે
મોટી માત્રામાં ડ્રગ્સ ખરીદ્યું હોવાનો પણ આધાર
મળ્યો છ�. તે ડ્રગ પેડલસર્ના સંપક�માં પણ હતો.
આયર્ન ખાનના ફોનમાંથી મળ�લી વોટ્સએપ ચેટ
અંગે સરકારી વક�લે જણાવ્યું હતું ક�, એનસીબી
પાસે એિવડેન્સ એક્ટ ૬૫-બી હ�ઠળ સ�ટર્. પણ
છ�. �ક�, આયર્નના વક�લોએ દાવો કય� હતો ક�,
ના તો તેની પાસેથી કોઈ ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છ� ક�
ના તો તેણે ડ્રગ્સ લીધા હોવાની કોઈ સાિબતી મળી

છ�. તેવામાં આયર્નની ખોટી રીતે ધરપકડ કરીને
તેને જેલમાં રાખવામાં આવ્યો છ�.
આમ તો આ ક�સ પહ�લાથી જ ચચાર્ને
ચકડોળ� છ�. બે �દવસ પહ�લાં જ આયર્ન ક�સમાં
એનસીબીના સ્વતંત્ર સાક્ષી પ્રભાકર સૈલ, વક�લો
સુધા �દ્વવેદી, કિનષ્કા જૈન તથા નીિતન દ�શમુખે
એનસીબી સામે જ ખંડણીના આરોપો મુક્યા
હતા. તેને પગલે ગુરવારથી ખંડણીની ફ�રયાદને
આધાર� મુંબઈ પોલીસે સમીન વાનખેડે સિહતના
અિધકારીઓ સામે તપાસ શ� કરી હતી.
દ�શમાં એક તરફ આયર્નના ક�સની ચચાર્ છ�.
ત્યાં બી� તરફ મહારા� સરકારના મંત્રી નવાબ
મિલક અને એનસીબીના સમીર વાનખેડે વચ્ચે કોટર્
બહાર જંગ શ� થયો છ�. આયર્ન ખાન જેલભેગો
થયો ત્યારથી મિલક વાનખેડેની પાછળ પડ્યા હતા.
એનસીબીની ટીમ ૨ ઓક્ટોબરને ગાંધી જ્યંતીની
રાત્રે મુંબઈથી ગોવા જતી લક્ઝૂ�રયસ ક્ર�ઝ પર
ચાલતી ડ્રગ્સ પાટ� પર ત્રાટક� હતી. આ સમયે
દરોડામાં શાહ�ખ ખાનનો દીકરો આયર્ન ખાન
ઝડપાયો હતો. બસ આ ઘટના બાદ બી� �દવસથી
મિલક મેદાનમાં આવી ગયા હતા. ભાજપના
કાયર્કર મિનષ ભાનુશાળી અને પ્રાઈવેટ ડીટ��ક્ટવ
�કરણ પી. ગોસાવીએ આયર્નને ફસાવ્યો હોવાના
આક્ષેપ પણ તેમણે કય� હતો. એનસીબીની ટીમે
આયર્નને જેલમાં ધક�લ્યો જ્યાર� ભાજપના નેતાના
સાળાને જવા દીધો એવો આક્ષેપ પણ તેમણે
કય� હતો. મિલક� એ પછી એનસીબીના ઝોનલ
�ડર�ક્ટર સમીર વાનખેડેને િનશાન બનાવવાનું શરૃ
કરી દીધુ હતુ. વાનખેડેએ પોતાના ફ�િમિલ ફ્ર�ન્ડ
ફ્લેચર પટ�લને ડ્રગ્સના ત્રણ ક�સમાં સાક્ષી બનાવ્યા
હોવાનો દાવો કરીને મિલક� બંને વચ્ચેના સંબંધોની
તપાસની માગણી કરી હતી. તે પછી મિલક એવું
લઈ આવ્યા ક�, સમીર વાનખેડે તો મુ�સ્લમ છ�
અને બોગસ દસ્તાવે�ના �ર� નોકરી લીધી છ�.
અનુસંધાન પેજ નં. 44 પર

ભારતમ� 100 કરોડને વે��નના
ડોઝ, સૌથી મોટ� ઉપલ��

કો

રોના કાળમાં સૌથી વધુ પ્રભાિવત પૈક�ના
ભારત દ�શમાં આજે 100 કરોડ લોકોને
ડોઝ અપાઈ ચૂક્યો છ�. ભારતની િવશાળ
જનસંખ્યાને �તાં રસીકરણ અિભયાન મોટો
પડકાર હતો. પર�તુ આમ છતાં સરકારનુ
આયોજન અને નાગ�રકોનો સહકાર ભેગો થતાં
આજે અિભયાન મોટી સફળતા તરફ આગળ
વધી ગયુ છ�. કોરોના મહામારી િવ�દ્ધના
અિભયાનમાં ભારત માટ� ૨૧ ઓક્ટોબરનો
�દવસ ઐિતહાિસક ગણાશે. આ �દવસે દ�શમાં
વે�ક્સનના ડોઝનો આંકડો ૧૦૦ કરોડને વટાવી
ગયો હતો. ભારતના વે�ક્સનેશન અિભયાનની
દુિનયાભરમાં પ્રશંસા થઇ રહી છ�. કોરોના
વે�ક્સનેશનમાં હવે ભારત માત્ર ચીનથી જ
પાછળ છ�. ચીનમાં વે�ક્સનના બે અબજથી
વધાર� ડોઝ અપાઇ ચૂક્યાં છ�. વે�ક્સનેશનના
મામલે ભારતનું પ્રદશર્ન અમે�રકા કરતા પણ
સા�ં ર�ં છ�. બી� દ�શો તો ભારત સામે ર�સમાં
પણ ક્યાંય નથી.
ભારતમાં કોરોનાને નાથવા માટ� રસીકરણ
અિભયાનની શ�આત ૧૬ �ન્યુઆરી
2021થી થઈ હતી. તે સમયે વે�ક્સનેશન માટ�
દ�શભરમાં ત્રણ હ�રથી વધાર� સેન્ટર બનાવાયા

હતા. પહ�લા તબક્કામાં સ્વાસ્થ્યકમ�ઓ અને
ફ્રન્ટલાઇન કમર્ચારીઓને વે�ક્સનનો ડોઝ
આપવામાં આવ્યો હતો. રસીકરણના પહ�લા જ
�દવસે આશર� બે લાખ જેટલા લોકોને વે�ક્સન
મૂકવામાં આવી હતી. જે પછીના તબક્કામાં
૬૦ વષર્થી ઉપરની વયના લોકોને અને પહ�લી
એિપ્રલથી દ�શમાં ૪૫ વષર્થી ઉપરના લોકોને
વે�ક્સનના ડોઝ મળવા માંડ્યા હતા. ત્યારબાદ
મે મિહનાથી દ�શમાં ૧૮ વષર્થી ઉપરના તમામ
લોકોને વે�ક્સન આપવાની �હ�રાત કરાઈ.
શ�આતમાં તો વે�ક્સનને લઇને લોકોમાં આશંકા
અને ગભરાટહતો. લોકો વે�ક્સન લેતા ખચકાતા
હતાં. ખાસ કરીને ગામડાના લોકોમાં વે�ક્સનને
લઇને અનેક ભ્રમ ફ�લાયા હતાં.
તેથી લોકોના ભ્રમને દૂર કરીને વે�ક્સન પ્રિત
��િત લાવવામાં તંત્રને ખાસી જહ�મત ઉઠાવવી
પડી. � ક�, લોકોમાં ��તતા અને આરોગ્ય
િવભાગના કમર્ચારીઓની જહ�મત આખર� ર�ગ
લાવી છ�.
અનુસંધાન પેજ નં. 44 પર

manoj1968@yahoo. ca
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મેગી મેકનીલ ટો�કયો ગેમ્સની
વસાહતીઓને મદદ�પ થવા ઓન્ટ��રયો ક�શ્રેનષ્ઠેડાનીમિહલા
એથ્લીટ તરીક� �હ�ર થઈ
પ્રાંતમાં નવો કાયદો ઘડાશે ઃ મજૂર મંત્રાલય
અરજી બાદ ના�ધણી પ્ર�ક્રયા વધુ ઝડપી બનાવાશે, નાેકરી મેળવવામાં પડતી તકલીફ દૂર થવાની અાશા

ક્યૂબેક
આંતરરા�ીય તાલીમ લીધેલા
વસાહતીઓ પોત-પોતાના ક્ષેત્રોમાં કામ
કરી શક� તે માટ� એક નવો કાયદો ઘડવાનું
સૂચન કરવામાં આવ્યું છ�. � આ નવો
કાયદો પસાર થશે તો હાલમાં ક�ને�ડયન
વસાહતીઓને પોતાના અનુભવ મુજબ
નોકરી મેળવવામાં જે આડખીલી છ� તે
તમામ દૂર થશે.
અહ� વ્યવસાયીઓને પોતાના કામના
અનુભવ મુજબ નોકરી મેળવવા માટ�
પ્રોફ�શનલ ર�સ્ટ્રેશન અને લાઇસન્સ

મેળવવાની જ�રત પડે છ�. આ નવા
કાયદાથી આરોગ્ય ક્ષેત્ર િસવાયના
વ્યવસાયો જેવા ક�, એન્�નીયસર્,
આ�ર�કટ�ક્ટ્સ, પ્લમ્બસર્, ઇલે�ક્ટ્રિશયન્સ,
એકાઉન્ટન્ટ્સ, હ�ર સ્ટાઈલીસીસ, િશક્ષકો
અને બાળ મં�દરોના િશક્ષકોને ફાયદો
થશે. મજુર મંત્રાયલે બહાર પાડેલી
એક યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું ક�,
મજુર મંત્રાલય અને રાજ્યોના આરોગ્ય
ખાતાઓ સાથે મળીને અમે એકબી�ને
આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં ભિવષ્યમાં કઈ રીતે
ઉપયોગી થઇ શક�એ તે �ણવાના

પ્રયત્ન કરીશું. નવા વસાહતીઓએ પણ
પ્રોફ�શનલ લાઇસ�ન્સંગ માટ� બી�
ભાષાનો ટ�સ્ટ પૂરો કરવાની જ�ર નિહ
પડે. એક વખત તેઓ વસાહત માટ�
ઓનલાઇન અર� રજુ કરી દ�, ત્યાર
પછી તેમને કોઈ વધુ પ્રિક્રયા કરવાની
જ�રત નિહ રહ�. વધારામાં રાજ્ય
સરકારો અરજદારોને તેમના સંબંિધત
વ્યવસાયો માટ� અર�ઓની ન�ધણી
ઝડપી બનાવશે અને જ્યાં સખત
જ��રયાત હોય ત્યાં અમે ઝડપી પગલાં
લઈશું.

ટોરન્ટો
મેગી મેકનીલ માટ� આ વષર્ ભાર�
મહત્વનું ર�ં હતું. ઓન્ટ��રયોની આ
�સ્વમરને ટો�કયો-2020ની
ઉત્તમ મિહલા એથ્લીટ તરીક�
�હ�ર કરવામાં આવી હતી.
ટો�કયો ગેમમાં મેકનીલે
મિહલા માટ�ની 100 મીટર
બટરફ્લાઇમાં
55.59
સેકન્ડમાં અંતર કાપી
ક�નેડા તરફથી સુવણર્ પદક
મેળવનાર પહ�લી મિહલાનું
બહુમાન મેળવ્યું હતું.
21 વષ�ય આ ખેલાડીએ 4 × 100
ફ્ર� સ્ટાઇલ રીલે ટીમમાં રજત અને 4
× 100 મેડલી રીલે ટીમમાં કાંસ્ય પદક

મેળવ્યા હતા. આ સાથે તેને મળ�લા
પદકોની સંખ્યા પણ વધી હતી. આ
ત્રણેય પદકો તેણીએ પ્રથમ વખત મેળવ્યા
છ�. એક પત્રકાર પ�રષદમાં
મેકનીલે જણાવ્યું હતું ક�, આ
એવોડર્ મેળવતા હું ગૌરવ
અનુભવી રહી છું. આ
સ્પધાર્માં મારાથી પણ સારા
અનેક ખેલાડીઓ હતા અને
ટો�કયો 2020 ઓલ�મ્પક
ગેમમાં દર�ક ખેલાડીની ખેલ
ભાવના ન�ધપાત્ર હતી.
અમે બધાએ દોઢ વષર્ સુધી આ િસિદ્ધ
મેળવવા માટ� સખ્ત પ�રશ્રમ કય� હતો.
તેણીએ ટો�કયો ખાતે �સ્વિમંગની રમતમાં
ઉજળો દ�ખાવ કય� હતો.

ઇદ-અે-િમલાદુન્નબી િનિમત્તે સૂફ� કાઉ�ન્સલ
દ્વારા વૉક ફોર િબલોવડનું આયોજન કરાયું

ટોરોન્ટો
ગત તારીખ ૨૪મી ઓક્ટોબર,
૨૦૨૧ના રિવવારના રોજ હઝરત
મહોમ્મદ પયગંબર સાહ�બના પિવત્ર
જન્મ �દવસ ઉજવણીના િનિમતે સૂફ�
કાઉ�ન્સલ દ્વારા ચોથી વાિષર્ક વૉક
ફોર િબલોવદનું આયોજન કરવામાં
આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ક�નેડાના સ�કડો
પ્રેમીઓએ કાયર્ક્રમમાં હષ�લ્લાસથી
ભાગ લીધો હતો અને હઝરત મહોમ્મદ
પયગંબર સાહ�બ પ્રત્યે પોતાની લાગણી
અને આદરભાવ વ્યક્ત કય� હતો.
નબી સાહ�બના પ્રેમીઓએ હઝરત

મહોમ્મદ પયગંબર સાહ�બના શાંિત અને
આચાર સંિહતાના સંદ�શાને યાદ કય�
હતો. વોક દરમ્યાન પયગંબર સાહ�બના
શાંિત અને પ્રેમના સંદ�શને નાત શરીફ

તમામ નાગ�રકોનો અને પ્રસંગને સફળ
બનાવનામાં સાથ સહકાર આપનારા
સ્કારબોરો-િગલ્ડવુડના જ્હોન મેકક�,
િમત્ઝી હન્ટર અને TDSB ટ્રસ્ટી
ઝા�કર પટ�લ સિહત તમામનો ખૂબ ખૂબ
પયગંબર સાહે બનાના શાં�ત આભાર માન્યો હતો.
વધુમાં સૌથી મહત્વપૂણર્ ૪૩ �ડિવઝન
અને પ્રેમના સંદેશને લાેકાે
ટોરોન્ટો પોલીસે આપેલી સેવા બદલ
સુધી પહા�ચાડવા પ્રયાસ
તમામ સૂફ� કાઉ�ન્સલના સભ્યોએ
દ્વારા તથા અન્ય માધ્યમથી લોકો સુધી ટોરોન્ટો પોલીસને િબરદાવી હતી. આ
પહ�ચાડવા પ્રયાસ કરાયો હતો.
વોકનું સંચાલન મક્કા ઈસ્લાિમક સેન્ટર
સૂફ� કાઉ�ન્સલના તમામ સભ્યોએ ઈવેન્ટ કો-ઓ�ડર્નેટર મોહસીન પટ�લ,
આ ઉજવણીમાં ઉપ�સ્થત રહ�નાર ઓમર કાદરી દ્વારા કરાયુ હતુંૃ.
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�િત-પ્રદ�શને આધાર� ટુડો પ્રધાનમંડળનું િવસ્તરણ
FRIDAY, 29 OCTOBER, 2021

નવા મંત્રીઅાેને ખાતાની સા�પણી : અાેટ્ટાવા ખાતે અાવેલા રીડ્યુ હાેલમાં 39 મંત્રીઅાેની શપથ�વ�ધ યાેજાઈ, 7 જૂના જાેગી �રપીટ કરાયા

ઓટ્ટાવા
વડાપ્રધાન જ�સ્ટન ટુડોએ પ્રધાનમંડળમાં ભાર�
ઉલટફ�ર કરી છ� અને તેની ક�િબનેટમાં નવા મંત્રીઓને
મહત્વના ખાતા સાથે સમાવવામાં આવ્યા છ�. આ
મહત્વના ખાતાઓમાં સંરક્ષણ, આરોગ્ય, િવદ�શી બાબતો
અને પયાર્વરણ સંબંધી ખાતાંઓનો સમાવેશ થાય છ�.
નવા પ્રધાનમંડળમાં લોકોના ત્રી� વખતના મેન્ડેટને
અનુ�પ લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છ�. મંગળવાર�
ઓટ્ટાવા ખાતે આવેલા રીડ્યુ હોલમાં 39 મંત્રીઓની
શપથિવિધ યો�ઈ હતી. આ નવા પ્રધાનમંડળમાં
�િતગત અને પ્રાદ�િશક પ્રિતિનિધત્વનો ખ્યાલ રાખવામાં
આવ્યો હતો. અનેક નવા મંત્રીઓને ક�િબનેટમાં મહત્વના
ખાતાઓ સ�પવામાં આવ્યા છ�. જયાર� અન્ય ખાતાઓની
પુનર્ઃ રચના કરવામાં આવી છ�. માત્ર 7 પ્રધાનોને તેમના
જુના ખાતા ફાળવવામાં આવ્યા છ�.
ટુડોએ મંગળવાર� બપોર� પત્રકારો સમક્ષ જણાવ્યું
હતું ક�, અમારા પ્રધાનમંડળમાં �ણીતા અને નવા એમ
બંને પ્રકારના પ્રધાનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છ�.
તે બધા પુરી ક્ષમતાથી કામ કરવા તૈયાર છ�. બધા જ
પ્રધાનો સખત પ�રશ્રમ કરનારા અને આગામી વષ�માં
ક�નેડીયનોને સારા પ�રણામોનો અનુભવ કરાવશે.

ભારતીય મૂળની અ�નતા અાનંદ કે નેડાના નવા સંરક્ષણ પ્રધાન બ�ા

નવી �દલ્હીઃ ભારતીય મૂળની ક�ને�ડયન રાજકારણી અિનતા આનંદ મંગળવાર� ક�નેડાની નવી સરકારમાં
નવા સંરક્ષણ પ્રધાન બન્યા છ�. વડાપ્રધાન જ�સ્ટન ટ્રેડેયુ દ્વારા ક�િબનેટમાં ફ�રફાર કરવાના પગલે તેમને આ
સ્થાન મળ્યું હતું. િલબરલ પાટ� સત્તા પર આવ્યાના મિહના પછી વડાપ્રધાને આ પગલું ભયુર્ હતું. 54 વષર્ની
અિનતા આનંદ લાંબા સમયશી સંરક્ષણ પ્રધાન રહ�લા ભારતીય મૂળના હર�ત સજ્જનનું સ્થાન સંભાળશે.
િમિલટરી �તીય દુવ્યર્વહાર પ્રકારણની અયોગ્ય રીતે સંચાલન કરવા બદલ હર�ત સજ્જનની આકરી ટીકા
થઈ હતી. સજ્જનની ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સીના પ્રધાન તરીક� િનમણૂક કરવામાં આવી છ�, સ્થાિનક
અખબારના જણાવ્યા મુજબ સંરક્ષણ ઉદ્યોગના િનષ્ણાતોના માનવા મુજબ અિનતા આનંદ આ હોદ્દા માટ�
પ્રબળ દાવેદાર હતી. અિનતા આનંદને આ હોદ્દો સ�પીને સરકાર� લશ્કરી �તીય દુવ્યર્વહારના બચેલાઓ અને
પી�ડતોને પણ સંક�ત આપ્યા છ� ક� તેઓ મોટાપાયા પરના લશ્કરી સુધારાને લઈને ગંભીર છ�. અિનતા આનંદ
કોપ�ર�ટ લોયરનું બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવે છ� અને કોપ�ર�ટ ગવનર્ન્સ માટ� તેમણે વ્યાપક રીતે કામ કયુર્ છ�.

જનતાઅે �વ�ાસ જાળ�ાે છે અેટલે
માેટાભાગના સાંસદાેને ફરી ચૂંટી કાઢ્યા છે ઃટ્રુડાે

પ્રધાનોને સંબોધન કરતા ટુડોએ ક�ં હતું ક�, 2021ની ક�ન્દ્રીય ચૂંટણીના
પ�રણામો દશાર્વે છ� ક�, જનતાએ મોટાભાગના જુના માણસો પર પોતાનો
િવશ્વાસ વ્યક્ત કય� છ�. એટલે જ સાંસદો પોતાની જૂની બેઠકો �ળવી
રાખવામાં સફળ થયા છ�. આ પ�રણામો સ્પષ્ટ રીતે દશાર્વે છ� ક�, ક�નેડાના
લોકો મોટા પ�રવતર્ન ઈચ્છ� છ� અને અમે સંસદમાં અમારી સરકારના કામકાજ
વડે લોકોની લાગણી અને માંગણીઓને સંતોષવાના પ્રયત્નો કરીશું.

નવી સરકારમાં કાેને કયું ખાતું ફાળવાયું

- નાયબ વડા પ્રધાન અને નાણાં પ્રધાન િક્ર�સ્ટયા ફ્ર�લેન્ડ પ�રવહન પ્રધાન ઓમર અલ્ઘાબ્રા - માનિસક સ્વાસ્થ્ય અને
વ્યસનોના પ્રધાન ક�રોિલન બૈન્નેટ - ક�િષ અને ક�િષ-ખાદ્ય મંત્રી મેરીક્લાઉડ િબબેઉ - ઇિમગ્રેશન, ર�ફ્યુ�સ અને િસટીઝનિશપ મંત્રી
સીન ફ્ર�ઝર - પ�રવાર, બાળકો અને સામાિજક િવકાસ મંત્રી કરીના
ગોલ્ડ - પયાર્વરણ અને આબોહવા પ�રવતર્ન મંત્રી સ્ટીવન િગલબેલ્ટ
- ક�નેડાના ન્યાય પ્રધાન અને એટન� જનરલ ડેિવડ લેમેટી.

મનોિચ�કત્સા ક્ષેત્રને મજબૂત કરવા ક�ને�ડયન કયૂબેકમાં નકલી વેક્સીન પાસપોટર્
વે
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ધરપકડ
ઉદ્યોગપિત દ્વારા 5 િમિલયન ડોલરની સહાય

ટોરોન્ટો
ક�નેડાના એક ટ�ક્નોલો� સાથે
સબંધ ધરાવતા ઔદ્યોિગક સાહિસક
સંજય િસંઘલ જયાર� 30 વષર્ના હતા,
ત્યાર� તેમને પ્રથમ વખત બાઈપોલર
�ડસઓડર્રની બીમારી હોવાનું િનદાન થયું
હતું. એક સમય તો એવો આવ્યો હતો
ક�, માનિસક રીતે તેઓ લકવાગ્રસ્ત થઇ
ગયા હતા. સતત 3 �દવસ સુધી તેઓ
પથારીમાંથી બેઠા થઇ શક્યા નહોતા.
હાલમાં 56 વષ�ય િસંઘલે જણાવ્યું
હતું ક�, ઘણી વખત હું ધૂનમાં હોઉ� છું
ત્યાર� ખોટાં િનણર્યો લેતો હોઉ� છું. જેને
કારણે મારા નાણાંનો વેડફાટ થવા સાથે
મને નુકસાન થાય છ�. 38 વષર્ સુધી
મા� �વન રોલર કોસ્ટર જેવું હતું.
બેફામ પૈસા ઉડાવ્યા હતા અને આજે 56
વષર્ની ઉ�મર� હુ મનોરોગીઓ માટ� એક
અિભયાનની શ�આત કરવા જઈ રહ્યો
છું. િસંઘલે ઉમેયુર્ ક�, તેઓ પોતાને પણ
એક �ફલેન્ડ થ્રોિપસ્ટ છ� અને ક�નેડામાં
મનોરોગીની માનિસકતાના સંશોધન માટ�

સંશોધન સંસ્થા શ� કરનાર પહ�લી વ્યિક્ત
છ�. તેમણે મનોરોગી માટ� ટોરોન્ટોની
યુિનવસ�ટી હ�લ્થ નેટવક� (યુ.એચ.એન.)
ખાતે આ ક�ન્દ્રની શ�આત કરવા માટ� 5
િમિલયન ડોલરની પહ�લી સહાય આપી
િનક�ન ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના કરી છ�.

ટાેરાે�ાેની યુ�નવસ�ટી ખાતે
�રસચર્ કે ન્દ્રાે શરૂ કરાશે,
મનાેરાેગીઅાે માટેની મે�ડ�સન
�વકસાવાય તેવી અાશા
િસંઘલે આશા વ્યકત કરી હતી
ક�, �રસચર્ ક�ન્દ્રો ખાતે મનોરોગીઓ
માટ�ની મે�ડિસન િવકસાવવામાં આવશે
અને મનોરોગીઓ તથા કહ�વાતા ગોડ
મોલેક્યુલ,
માનિસક
આરોગ્યની
સારવારમાં મદદ�પ બની રહ�શે.
�ડીયોબુકસ.કોમ સિહત અનેક
સ્ટાટર્અપ્સના સ્થાપક િસંઘલે મી�ડયા
સમક્ષ તેમના સંઘષર્ની ચચાર્ કરી હતી.

આ તક� વ્યાપાર ઉદ્યોગમાં માનિસક
બીમારી છતાં કઈ રીતે પ્રગિત સાધવી,
તેનું વણર્ન તેમણે કયુર્ હતુ. સાથે જ તેમણે
ક�ં હતુ ક�, માનિસક બીમારી શું છ� તે
હું બરાબર રીતે �ણું છું. મારી પુત્રી
િનક� પણ નાની ઉ�મર� એનોર��ક્સયા
માનિસક રોગનો સામનો કરી રહી હતી.
હું તેણીને મદદ કરવા ઈચ્છતો હતો.
8 વષર્ની ઉ�મર� તેણીને હો�સ્પટલમાં
દાખલ કરવામાં આવી હતી અને 16
વષર્ની ઉ�મર� ફરીથી હો�સ્પટલમાં દાખલ
થવું પડ્યું હતું. 3 વષર્ બાદ સા� થઇ
ગઈ હતી અને હવે તે યુિનવસ�ટી ઓફ
ટોરોન્ટોમાં ર�િસડેન્ટ સાઈ�કયાિટ્રસ્ટમાં
અભ્યાસ કર� છ�. તેણીએ સારી પ્રગિત
સાધી છ�. પર�તુ સંઘષર્ પણ તેટલો જ
કરવો પડ્યો છ�. મનોરોગીની મે�ડિસન
માટ� સંશોધન કાયર્ સાથે સંકળાયેલા
રોિબન કોહાટર્ હ��રસે એનોર��ક્સયાના
ઉપચાર તરીક� સાઈલોસાઇબીનનો ઉલ્લેખ
કય� હતો. જેના કારણે િસંઘલનો રસ પણ
�ગ્યો હતો.

ઓન્ટ��રયોઃ
ઓટ્ટાવા
પોલીસે
ક્યૂબેકના ગે�ટ�યુમાંથી કોિવડ-19
વે�ક્સનના નકલી પાસપોટર્ પાસપોટર્
વ�ચનાર ગેટ�નૌના નાગ�રકને સાણસામાં
લીધો છ�. આ 27 વષ�ય યુવકની
ધરપકડ સોમવાર� કરવામાં આવી હતી.
પોલીસને સપ્ટ�મ્બર મિહનામાં આ નકલી
પાસપોટર્ની માિહતી મળી હતી એમ
શૌન વાહબેહ� ર��ડયો ક�નેડાને જણાવ્યું
હતું. વેબે આક્ષેપ કય� હતો ક�, ક્યૂબેકના
રહ�વાસીઓને ઓન્ટ��રયો વેક્સીનના
નકલી સ�ટર્�ફક�ટ વેચવામાં આવી રહ્યા
છ�. આ નકલખોરી માટ� જેમના ઉપર
આક્ષેપ મુકવામાં આવ્યો છ� તે ક્યૂબેક
અને ઓન્ટ��રયોના કામદારો સાથે
છ�તરિપંડી કર� છ�. આ સ�ટર્�ફક�ટના
આધાર� ગ્રાહકો પોતે જે રાજ્યમાં રહ�
છ� ત્યાં રસી મુકાવી છ�. આથી ક�ટલાક
સમયથી વેકસીનના પુરાવા�પે નકલી
વે�ક્સનનું સ�ટર્�ફક�ટ રજુ કરાતુ હોવાની
શંકા હતી. આ �કસ્સામા ક�ટલાક
લોકો સાચો કયુઆર કોડ મેળવી લેતા
હતા. પોલીસે ક�ં હતું ક�, બંને પડોશી

નકલી પુરાવા લેનારા
નાગ�રકાે સામે કાયર્વાહી
કરવા પાેલીસની કવાયત

રાજ્યોમાં લોકોના દસ્તાવેજ તપાસવા
માટ�ના તંત્રો ઢીલા છ� અને �ઈએ તેવી
ચોકસાઈ ના હોવાથી આમ બન્યુ છ�.
વેબેહ�ને ક�ં હતું ક�, આરોપી કઈ રીતે
નકલી દસ્તાવે� બનાવે છ� અને અનેક
લોકોને તેનું વેચાણ કર� છ�. તે અંગે
પોલીસ હજુ પણ તપાસ કરી રહી છ�.
પોલીસે જણાવ્યું હતું ક� હાલમાં અમે
જે લોકોએ નકલી દસ્તાવેજ અથવા
સ�ટર્�ફક�ટ મેળવ્યા હોય તેમને શોધી રહ્યા
છીએ. તેમની સામે પણ હવે ગુનાિહત
બેદરકારીનો ક�સ ન�ધવામાં આવશે.

‘ડોટસર્ ડે’ઃ �દકરીને બચાવવા સક�લ્પબદ્ધ થવુ અિનવાયર્
ઈ�ાે-કે નેડા ચે�ર અાેફ કાેમસર્ના ભૂતપૂવર્ પ્રમુખ બે�ર�ર પ્રણવ પટે લ દ્વારા તા�ા�લક પહે લ કરવામાં અાવી

ઓન્ટ��રયો
૧૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧ને “ડોટસર્ ડે” તરીક� ઘોિષત કરવામાં
આવે તેવી માંગ ઉઠી છ�. કારણ ક�, સમુદાયના નેતા અને ઈન્ડોક�નેડા ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ના ભૂતપૂવર્ પ્રમુખ બે�રસ્ટર પ્રણવ પટ�લ
દ્વારા તાત્કાિલક પહ�લ કરવામાં આવી છ�. ૧૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧ના
રોજ, વધુ એક વહાલી દીકરીનું સામાિજક દબાણ અને તણાવને
કારણે �ત્યુ થયું હતુ.
સામા�ક દબાણને કારણે આપણી દીકરીઓ મરી �ય છ�. અથવા
આત્મહત્યા કર� છ� જેના પ�રણામે ઊંડો આઘાત અને તાણ આવે છ�.
બે�રસ્ટર પટ�લ કહ� છ� ક�, આજે � સરદાર �િવત હોત, તો તેઓ
ભારતીય અથવા ક�ને�ડયન સમાજમાં ઘૂસી રહ�લા આ સામાિજક
દૂષણ સામે લડવા માટ� દર�કને એક કરવા માટ� હાંકલ કરત. ૩૧
ઓક્ટોબર, એકતા �દવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટ�લને યાદ કરવા

31મી અાે�ાેબરે
અાવેદનપત્ર
અાપવા સાથે
દાેડનું અાયાેજન
કરાશે

આવશ્યક છ�. સરદાર પટ�લે માનવતાના ભલા માટ� મોટાપાયે
સમુદાયને એક કય� હતો. આજે ફરી સામાિજક દૂષણો સામે એક સંપ
થવાની જ��રયાત છ�.
સ્ત્રીઓ સામે િલંગ આધા�રત િહ�સા એ એક િનકટવત� �હ�ર
આરોગ્ય સમસ્યા છ�. જે િવશ્વભરમાં લાખો પી�ડતોનો દાવો કર� છ�.
તે ન�ધપાત્ર માનવાિધકાર ઉલ્લંઘન છ� અને તે િલંગ અસમાનતામાં

ઊંડે ઊંડે છ�. આ માત્ર રાજક�ય કાયર્ નથી, પર�તુ આઘાતની �સ્થિતમાં
રહ�લી વધુ એક પુત્રીને બચાવવાની જવાબદારી સમગ્ર સમુદાયની છ�.
એક યુવાન પુત્રીના �ત્યુને બધાએ ગંભીરતાથી લેવું �ઈએ.
બે�રસ્ટર પટ�લ દર�કને અપીલ કરી રહ્યા છ�, જેઓ દીકરીઓને પ્રેમ
કર� છ�. તેઓ એકતામાં ઊભા રહ� અને દીકરીઓનું સન્માન કરવા
અને મિહલાઓના અિધકારોનું રક્ષણ કરવા માટ� એકસાથે આવે.
એકતા �દવસે ૧૪ ઓક્ટોબરને ડોટર ડે તરીક� �હ�ર કરવા માટ�
મેમોર�ન્ડમ સબિમટ કરવામાં આવશે.
૩૧મીએ એકતા માટ� દોડાનુ આયોજન કરાયુ છ�. જેમાં 5k Run
Trail - Port Union Village CommonPark, 105
Bridgend St., Scarborough ON M1C 5G5,
Canada. તારીખ - 31 ઓક્ટોબર� બપોર� 2:00 કલાક� નાગ�રકોને
ભેગા અપીલ કરાય છ�.
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ઇલાેન મ�ની સંપ��માં અેક જ �દવસમાં 36.2 અબજ ડાેલરનાે વધારાે થયાે

ઇલોન મ� ઃ િવ�નો સૌથી વધુ સંપ��વાન ચહ� રો

અ

મે�રકાના ઉદ્યોગપિત ઇલોન મસ્કની ન�ધ
આજે ફરી આખી દુિનયા લઈ રહી છ�.
કારણ ક�, હાલમાં તેની પાસે એટલી સંપિત્ત થઇ
ગઇ છ� જેટલી માનવ ઇિતહાસમાં આજ �દન
સુધી કોઇની પાસે નહોતી. ઇલોન મસ્કની ક�પની
ટ�સ્લાના શેરોમાં આવેલા ઉછાળાના કારણે પહ�લી
વખત ક�પનીની �ક�મત ૧૦ િટ્રિલયન ડોલર એટલે
ક� લગભગ ૭૫૦ િટ્રિલયન �િપયા થઇ ગઇ છ�.
િટ્રિલયન માટ� ગુજરાતીમાં પરાધર્ શબ્દ છ� જેનો
અથર્ થાય એકની પાછળ ૧૨ મ�ડા. મસ્કની
સંપિત્તમાં એક જ �દવસમાં 36.2 અબજ ડોલરનો
વધારો થતાં આખી દુિનયામાં તેની ન�ધ લેવાઈ છ�.
હક�કતમાં કાર ભાડે આપતી ક�પની હટ્ઝર્એ ટ�સ્લા
પાસેથી એક લાખ ઇલેક્ટ્રીક વ્હીકલ ખરીદવાની
�હ�રાત કરી. તેને કારણે ટ�સ્લાના શેરોમાં ઉછાળો
આવ્યો. આ ડીલ થતાની સાથે જ ટ�સ્લાની માક�ટ
વેલ્યુ એક િટ્રિલયન ડોલરને પાર કરી ગઇ. આ
સાથે જ ઇલોન મસ્કની સંપિત્તમાં ૩૬.૨ અબજ
ડોલરનો વધારો થઇ ગયો.
ફોબ્સર્ના જણાવ્યા અનુસાર મસ્કની સંપિત્તમાં
એક જ �દવસમાં ૧૧.૪ ટકાનો વધારો ન�ધાયો.
ફોબ્સર્નું કહ�વું છ� ક�, ઇલોન મસ્ક એટલા ધનવાન
છ� ક�, તેની અત્યાર સુધીની યાદીમાં કોઇ વ્યિક્ત
પાસે આટલી સંપિત્ત ન�ધાઇ નથી. દુિનયાના
સૌથી શ્રીમંત લોકોમાં છઠ્ઠા ક્રમે રહ�લા ગૂગલના
લેરી પેજ અને સાતમા ક્રમે રહ�લા ફ�સબુકના માક�
ઝકરબગર્ની ક�લ સંપિત્ત કરતા પણ ઇલોન મસ્કની
સંપિત્ત વધી �ય છ�. ૧૯૭૧માં દિક્ષણ આિફ્રકામાં
જન્મેલા ઇલોન મસ્ક દિક્ષણ આિફ્રકા, અમે�રકા
અને ક�નેડા એમ ત્રણ દ�શની નાગ�રકતા ધરાવે છ�.
તેમના માતા મોડલ હતાં અને િપતા એ�ન્જિનયર
હતાં. �ક� ઇલોન મસ્કને તેમના િપતા પ્રત્યે ખાસ
લગાવ નહોતો. ત્રણ સંતાનોમાં સૌથી મોટા એવા
ઇલોનને નાનપણથી પુસ્તકો અને કમ્પ્યુટરનો
શોખ હતો. ૧૯૯૫માં પીએચડી કરવા માટ�
તેઓ અમે�રકાની િસિલકોન વૅલી પહ�ચ્યાં. જે
બાદ તેમણે અમે�રકાની સ્ટ�નફોડર્ યુિનવિસર્ટીમાં
એપ્લાઇડ �ફિઝક્સમાં એડિમશન લીધું. પર�તુ
માત્ર બે જ �દવસ બાદ એ કોસર્ છોડી દીધો. એ
વખતે તેમના નાના ભાઇ �કમ્બલ મસ્ક� કવીન્સ
યુિનવિસર્ટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશન પૂ�ં કયુ� હતુ. �કમ્બલ
ઇલોનથી ૧૫ મિહના નાના છ�. ગ્રેજ્યુએશન બાદ
�કમ્બલ એલન પાસે ક�િલફોિનર્યા આવી ગયાં.
આ સમયે ઇન્ટરનેટનો યુગ શ� થયો હતો. બંને
ભાઇઓએ મળીને એક સ્ટાટર્અપ શ� કરવાનો
િનણર્ય કય� અને નામ રાખ્યું િઝપ૨. આ એક
ઓનલાઇન િબઝનેસ �ડર�ક્ટરી હતી. જે પછી ધીમે

ધીમે તેમને રોકાણકારો મળવા માંડતા ક�પની પ્રગિત ઉપયોગ દર�ક સેકટરમાં વધી રહ્યો છ�. તેમ
કરવા માંડી, ૧૯૯૯માં તેમણે ૩૦ લાખ ડોલરમાં તેમ માણસોની ઉપયોગીતા ઘટી રહી છ�. ટ�સ્લા
આ ક�પની કમ્પ્યુટર ક�પની કોમ્પેકને વેચી દીધી.
મોટસર્, સોલર િસટી અને ધ બો�ર�ગ ક�પની ઉ�ર્ના
ત્યારબાદ ઇલોને એકલા હાથે એક્સ.કોમ સ્વચ્છ િવકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને ક્લાયમેટ ચેન્જ
નામની ઓનલાઇન ફાઇનાન્સ ક�પનીની શરૃઆત સામે લડવાની પ્રયાસ કરી રહી છ�. ઇલોન
કરી. આ ક�પનીની ઓ�ફસ જે િબલ્ડ�ગમાં હતી મસ્કનું માનવું છ� ક�, � માણસો એક જ ગ્રહ
ત્યાં તેની જ એક પ્રિતસ્પધ� ક�પની ખુલી જેનું નામ પર વસવાટ કરવા સુધી સીિમત રહ્યાં તો તેઓ
કોન�ફિનટી હતું. �ક� માચર્ ૨૦૦૦માં બંને ક�પની પોતાનું અ�સ્ત�વ બચાવી નહ� શક�. ક્યાર�કને
મજર્ થઇ ગઇ અને આજે તે પેપલ નામે �ણીતી ક્યાર�ક તો કોઇ માનવસિજર્ત ક� ક�દરતી આફત
છ�. ઓક્ટોબર ૨૦૦૨માં ઇબે
આવશે જે માનવ�તના અ�સ્ત�વને
નામની ક�પનીએ દોઢ અબજ ડોલરના
�ખમમાં મૂક� દ�શે. ગમે તે ઘડીએ
શેરના બદલે પેપલને જ ખરીદી
કોઇ એસ્ટ�રોઇડ �થ્વી સાથે અથડાઇને
લીધી. પેપલ છોડયા બાદ ઇલોન
ધવલ શુ� િવનાશ નોતરી શક� છ�. એટલા માટ�
મસ્ક� બી� ઘણી ક�પનીઓ ઊભી
તેમણે �થ્વી િસવાયના રહ�વાલાયક
કરી. એમાંની બે સ્પેસએક્સ અને ટ�સ્લા મોટસર્. ગ્રહ શોધવા માટ� સ્પેસએક્સની શ�આત કરી
આ બંને ક�પનીઓમાં ઈલોને પોતાની તમામ છ�. તેઓ રોક�ટ �ડઝાઇન કરતા શીખ્યાં અને
મુડીનું રોકાણ કરી દીધુ. બદલાતી જતી દુિનયામાં આજે તેઓ સ્પેસએક્સના માત્ર સીઇઓ જ નહ�,
હવે ખાનગી ક�પનીઓ પણ અવકાશયાત્રામાં ઘણો ચીફ ટ�કનોલો� ઓ�ફસર બનવા સુધીની સફર

�ાસં�ગક

માનવી ઉપર તાેળાઇ રહે લા ત્રણ જાેખમાેના તાેડ શાેધવા
અે જ ઇલાેન મ�ની દરે ક કં પનીનાે હે તુ છે . ઇલાેન મ�નું
સપનું મંગળ ગ્રહ ઉપર માનવ વસાહત �ાપવાનું છે , જે
માટે તેમણે અેક યાેજના પણ બનાવી દીધી છે
રસ લઇ રહી છ�. અમે�રકાની ક�પની સ્પેસએક્સ
આ ર�સમાં સૌથી આગળ છ�. ઇલોન મસ્કની દર�ક
ક�પનીનો હ�તુ એક જ છ� અને એ છ� માનવી પર
તોળાઇ રહ�લા ત્રણ �ખમોનુ કાયમી િનરાકરણ
આવે તે માટ� પ્રયાસો કરવા.
મસ્કનું માનવુ છ� ક�, જેમ જેમ મશીનોનો

ખેડી ચૂક્યા છ�. ઇલોન મસ્કનું સપનું મંગળ ગ્રહ
ઉપર માનવ વસાહત સ્થાપવાનું છ�. એ માટ�
તેમણે એક યોજના પણ બનાવી દીધી છ�. મસ્ક
પોતાની આ યોજના બે વષર્ અગાઉ ઇન્ટરનેશનલ
એસ્ટ્રોનો�ટકલ ક�ગ્રેસમાં �હ�ર કરી ચૂક્યા છ�.
મસ્કની યોજના અનુસાર મંગળ ગ્રહ સુધી પહ�ચવા

માટ� તેઓ એક અિત િવશાળ સ્પેસક્રાફ્ટ બનાવશે.
જેમાં એક સાથે ૧૦૦ જણાને લઇ જઇ શકાય.
આવું મોટું સ્પેસક્રાફ્ટ બનાવવાનો ફાયદો એ થશે
ક�, મંગળ સુધી પહ�ચવા માટ� વ્યિક્તદીઠ એક લાખ
ડોલર જેટલો ખચર્ આવશે એવું મસ્કનુ અનુમાન
છ�. મસ્કને આશા છ� ક�, તે આપણા �વનકાળ
દરિમયાન જ મંગળ ઉપર આવું એક રોક�ટ
મોકલવામાં સફળ નીવડશે. તેમની અપેક્ષા અનુસાર
૨૦૨૪ સુધીમાં પહ�લું સમાનવ મંગળ િમશન
કરોડો �કલોમીટરની યાત્રાએ રવાના થઇ જશે.
મંગળ ગ્રહની સમાનવ યાત્રા યો�ય એ પહ�લા
સ્પેસએક્સ એક માનવરિહત કાગ� િમશન મંગળ
રવાના કરશે જે મંગળ ગ્રહ ઉપર અમુક સામાન
પહ�ચાડશે.
�ક� મસ્કના મતે આ પહ�લી સમાનવ મંગળ
યાત્રા ભાર� ખતરનાક હશે અને એમાં મોતનો ડર
સૌથી વધાર� હશે. હક�કતમાં તો આ પહ�લા િમશન
ઉપર જનારા લોકોએ મોતનો સામનો કરવા પણ
તૈયાર રહ�વાની જ�ર પડશે. મસ્ક તો સ્પેસક્રાફ્ટમાં
ર�સ્ટોરન્ટ, ક�િબન, ગેમ્સ અને િસનેમા જેવી સગવડો
પણ ઊભી કરવા માંગે છ�. તેમના મતે આટલી
લાંબી મુસાફરી બો�ર�ગ ન બની �ય એટલા માટ�
આવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે. � ક�
સમાનવ મંગળ યાત્રા સફળ બનાવવા માટ� બહુ
મોટી સરકારી અને ખાનગી મદદની જ�ર પડશે.
હાલ તો મસ્કની આ યોજનામાં કોઇ સરકારી
મદદ મળી નથી. સ્પેસએક્સનું પહ�લું િમશન ઘણું
વધાર� મ�ઘું પડશે. પર�તુ મસ્કની એ કોિશશ રહ�શે
ક� મંગળ ઉપર જવા માંગતા લોકોને એ પરવડે.
�ક� ઘણાં �ણકારો ઇલોન મસ્કના આ સપનાને
દીવાસ્વપ્ન જ માની રહ્યાં છ�.
હાલ કોરોના સંકટ વચ્ચે પણ સ્પેસએક્સના
િમશન એક પછી એક ચાલુ છ�. જેના દ્વારા ઇલોન
મસ્ક એ સાિબત કરવા માંગે છ� ક�, ગમે તેવી
ઉથલપાથલ આવે, પર�તુ તેમનું કામ નહ� અટક�.
આમ પણ માનવીની દુિનયા અટક� ન �ય,
એટલા માટ� જ એલન મસ્ક �દવસરાત કામ કર� છ�.
ઇલોન મસ્ક પાસે અનેક યુિક્તઓ છ�. પર�તુ તેમની
સાથે કામ કરી ચૂક�લાં લોકોનું કહ�વું છ� ક�, તેમની
સાથે કામ કરવું અત્યંત મુશ્ક�લ છ�. તેઓ પોતે
અઠવા�ડયાના ૮૦ કલાક કામ કર� છ� અને બી�
લોકો પાસેથી પણ એ પ્રકાર� જ કામની અપેક્ષા રાખે
છ�. કામમાં મશગુલ હોય ત્યાર� તેઓ નાની અમથી
વાતમાં પણ ગુસ્સે થઇ �ય છ�. ટ્વીટર પર તેમના
આ િમ�જનો પરચો ઘણાંને મળી ચૂક્યો છ�. ઘણી
વખત તો તેઓ એવા ટ્વીટ કર� છ� ક� બાદમાં તેમણે
માફ� પણ માંગવી પડે છ�.

ડ્રગ્સ ક�સમાં 25 �દવસના જેલવાસ બાદ આયર્નને �મીન
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અાયર્નની સાથે મુનમુન ધામેચા અને અરબાઝ મચર્�ને પણ જામીન પર મુ� કરવાનાે મુંબઈ હાઈકાેટર્નાે અાદેશ

મુંબઈ: ડ્રગ્સ ક�સના આરોપી આયર્ન ખાનને આખર�
�મીન મળી ગયા છ�. ગુ�વાર� બોમ્બે હાઈકોટ� આયર્ન
સિહત મુનમુન ધામેચા અરબાઝ મચર્ન્ટને �મીન પર
મુક્ત કરવાનો હુકમ કય� હતો. ઉલ્લેખનીય છ� ક�, ગુ�વાર�
એનસીબીએ આયર્ન જે આરોપમાં સંડોવાયેલો છ� તે હત્યાથી
પણ ગંભીર આરોપ છ� તેમજ તે ડ્રગ પેડલસર્ના સંપક�માં
હોવાની સાથે તે લાંબા સમયથી ડ્રગ્સનું સેવન કરતો હોવાના
આરોપ મૂકયા હતા. તપાસ સંસ્થાએ એવો પણ દાવો કય�
હતો ક� આયર્ન ખાનને �મીન પર છોડાયો તો ક�સ પર તેની
અસર પડી શક� છ�. આયર્ન ખાને હાઈકોટર્માં કર�લી �મીન
અર�ની સુનાવણીનો ગુ�વાર� ત્રી� �દવસ હતો. આ સમયે
કોટર્માં એનસીબી દ્વારા દલીલો કરવામાં આવી હતી. પ્રાપ્ત
િવગતો અનુસાર, એનસીબીએ કોટર્ને જણાવ્યું હતું ક� આયર્ન
ખાને પહ�લીવાર ડ્રગ્સ નથી લીધું. તે છ�લ્લા ક�ટલાક વષ�થી
ડ્રગ્સની િનયિમત ખરીદી કર� છ�. એટલું જ નહ�, તેણે મોટી
માત્રામાં ડ્રગ્સ ખરીદ્યું હોવાનો પણ આધાર મળ્યો છ�. તે
ડ્રગ પેડલસર્ના સંપક�માં પણ હતો. આયર્ન ખાનના ફોનમાંથી
મળ�લી વોટ્સએપ ચેટ અંગે સરકારી વક�લે જણાવ્યું હતું ક�
એનસીબી પાસે એિવડેન્સ એક્ટ ૬૫બી હ�ઠળ સ�ટર્. પણ
છ�. આયર્ન ખાનની �મીન અર� પર જ�સ્ટસ સાબર�ની
કોટર્માં સુનાવણી ચાલી રહી હતી. �ક�, આયર્નના વક�લોનો
દાવો છ� ક� ના તો તેની પાસેથી કોઈ ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છ�
ક� ના તો તેણે ડ્રગ્સ લીધા હોવાની કોઈ સાિબતી મળી છ�.
તેમ છતાં આયર્નની ખોટી રીતે ધરપકડ કરીને તેને જેલમાં
રાખવામાં આવ્યો છ�.

ડ્રગ્સ ક�સમાં સાક્ષી �કરણ
ગોસાવીની ધરપકડ થઈ

પુના: આયર્ન ખાન ડ્રગ્સ ક�સમાં સાક્ષી �કરણ ગોસાવીની
મહારા�માં પુના પોલીસે ધરપકડ કરી છ�. �કરણ ગોસાવીની વષર્
૨૦૧૮ના ફ્રોડ ક�સ મામલે ધરપકડ કરાઈ છ�. અત્રે જણાવવાનું
ક� વષર્ ૨૦૧૮માં િચન્મય દ�શમુખ નામની વ્યિક્તએ મલેિશયામાં
નોકરી અપાવવા માટ� �કરણ ગોસાવીને ૬ લાખ �િપયા આપ્યા
હતા. પર�તુ �બ ન મળી. ત્યારબાદ પોલીસમાં ફ�રયાદ થઈ
હતી. આ ક�સમાં તે ભાગેડુ �હ�ર થયો હતો. ન�ધનીય છ� ક�
જ્યારથી આયર્ન ખાનનો મામલો સામે આવ્યો છ� ત્યારથી �કરણ
ગોસાવીની ધરપકડ કરવા માટ� પોલીસે ટીમ બનાવી હતી. �કરણ
ગોસાવી પણ સતત સરન્ડરની વાત કરતો હતો. � ક� હવે પોલીસે
�કરણ ગોસાવીની ધરપકડ કરી લીધી છ�.

શાહરૂખની મેનેજરનાે ફાેન હે ક કરવા 5 લાખની અાેફર

મુંબઇ: આયર્ન ખાન ડ્રગ્સ ક�સમાં હવે નવો ઘટસ્ફોટ થયો છ�. એક એિથકલ હ�કર� મુંબઈ પોલીસને �ણકારી આપીને દાવો કય� છ� ક�, શાહ�ખ ખાનની
મેનેજર પૂ� દદલાનીનો મોબાઈલ હ�ક કરીને તેની કોલ �ડટ�લ્સ કાઢવા માટ� મને પાંચ લાખ �િપયા ઓફર કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે સાથે બી� ક�ટલાક
લોકોના ફોન હ�ક કરવા માટ� પણ ઓફર અપાઈ હતી. મને આયર્ન ખાનની વોટસએપ ચેટ પણ બતાવવામાં આવી હતી. એક મી�ડયા �રપોટર્માં કહ�વાયા
પ્રમાણે હ�કરનુ નામ મનીષ માંગલે છ�. તેમણે મુંબઈ પોલીસને પત્ર લખીને આલોક જૈન અને શૈલેષ ચૌધરીનુ નામ આપ્યુ છ�. મનીષે લખ્યુ છ� ક�, ૬ ઓક્ટોબર�
આ બે લોકોએ મારો સંપક� કય� હતો અને પૂ� દદલાનીનો ફોન હ�ક કરવા માટ� ઓફર આપી હતી.સાથે સાથે મને એક વોટસએપ ચેટ પણ બતાવાઈ હતી
અને તેનુ નામ આયર્ન ખાન ચેટ હતુ.મને પ્રભાકર સેલના નામનુ એક ડમી િસમ કાડર્ પણ બનાવવા માટ� કહ�વાયુ હતુ. �ક� મનીષનુ કહ�વુ છ� ક�, આ ઓફર
મ� સ્વીકારી નહોતી. ક�ટલાક �દવસો બાદ ન્યૂઝમાં પ્રભાકર સેલનુ નામ વાંચ્યુ ત્યાર� મને લાગ્યુ હતુ ક�, માર� પોલીસને �ણકારી આપવી �ઈએ.
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હાેલીવુડ

બ્લેક િવડોના વળતર બાબતે સ્કાલ�ટ
અને �ડઝની વચ્ચે પતાવટ થઈ

વોલ્ટ �ડઝની અને સ્કાલ�ટ �હાન્સન વચ્ચે તેની
મારવેલ સુપરિહરો �ફલ્મ બ્લેક િવડોની �રલીઝથી ઉદ્ભવેલા
કાયદાક�ય િવવાદની આખર� પતાવટ થઈ છ�. તેમણે આ
બાબતની સંયુક્ત પણે �હ�રાત કરી હતી. � ક� �ડઝની અને
�હાન્સનની પે�રિવન્કલ એન્ટરટ�ન્મેન્ટ ક�પનીએ પતાવટની
િવગતો િવશે સ્પષ્ટતા નથી કરી. �ફલ્મ જ્યાર� િથયેટરોમાં
ચાલી રહી હતી ત્યાર� �ડઝનીએ પોતાની સ્ટ્રીિમંગ સિવર્સ
�ડઝની પ્લસ પર �ફલ્મની ઓફર કરતા �હાન્સને �ડઝની
પર કરારનો ભંગ કરવાનો આરોપ મુક�ને તેની સામે
જુલાઈમાં ક�સ દાખલ કય� હતો. લોસ એન્જલસ કાઉન્ટીમાં
દાખલ કર�લા ક�સમાં �હાન્સને �ડઝની પર આરોપ મુકયો
હતો ક� �ફલ્મની ડબલ �રલીઝને કારણે તેના વળતરને ફટકો
પડયો હતો. બી� તરફ �ડઝનીએ �હાન્સન પર કોિવડ
મહામારી દરમ્યાન દશર્કો સામેના �ખમની અવગણના
કરવાનો આરોપ મુકયો હતો.

એન્જલીના �લીએ સલમા
હાયેકના ચહ�રાને ક�કમાં સ્મેશ કય�
એન્જલીના �લી અને સલમા હાયેક ઘણાં સારા િમત્રો બની ગયાં છ�. બંનેએ જ્યારથી ઇટરનલ
�ફલ્મ સાથે કરી છ� ત્યારથી બંને બેસ્ટ બડીઝ બની ગયા છ�. તેથી જ શૂ�ટ�ગ
સમયે સલમાનો જન્મ�દવસ હતો ત્યાર� �લીએ ખાસ પોતાના િવલા
ઉપર તેની પાટ� આપી હતી. સલમા કહ� છ� ક� આ કોઇ પ્રીપ્લાન
નહોતું. કોણ �ણે ક�મ પણ માર� આ વષ� મારા જન્મ�દવસનું
સેિલબ્રેશન નહોતું કરવું. મને અંદરથી મૂડ જ નહોતો આવતો, તેથી
હું સેટ ઉપર હાજર રહ�લા તમામ લોકોને કહ�તી રહ�તી હતી ક� આજે
મહ�રબાની કરીને કોઈ મારા માટ� ક�ક ન લાવશો, હું સેિલબ્રેશનના
મૂડમાં નથી, પણ એન્જલીનાથી રહ�વાયું નહ�. તેણે સલમા માટ�
પોતાના િવલામાં એક સુંદર પાટ�નું આયોજન કયુ� હતું.
સલમા ત્યાં ગઇ અને તેણે �યું ક� �લીએ ખાસ તેના
માટ� ક�ક મંગાવી રાખી છ�. મ� તેને ક�ંઃ યાર, આ બધા
તામ�મની શું જ�ર હતી? પણ તેણે ક�ં ક� મને �દલથી
ઇચ્છા હતી ક� હું તારો જન્મ�દવસ ઊજવું.

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

11

12

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

FRIDAY, 29 OCTOBER, 2021

FRIDAY, 29 OCTOBER, 2021

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

13

14

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

ગુજરાત

લગ્નેતર સંબંધનો ક�ણ અં�મ ઃ હોટલના બી�
માળ�થી ક�દનાર સુરતના પ�રણીત યુવકનું મોત

વડોદરા
સુરતના કામર�જમાં સાસોદરા
િવસ્તારમાં આવેલ ગઢપુર ટાઉનશીપમાં
રહ�તો ૩૦ વષર્નો શરદ બેચરભાઇ
િભસરા સુરતના જ િલંબાયત િવસ્તારમાં
કાપડની લૂમ્સ પર કામ કરતો હતો. તે
રિવવાર� બપોર� વડોદરા આવ્યો હતો
અને સયા�ગંજ િવસ્તારમાં ડેરી ડેન
સક�લ પાસે આવેલ એિમટી હોટલમાં
બી� માળ� આવેલ �મ.નં.૧૦૨માં
રોકાયો હતો. તેની સાથે તેની ૨૪ વષ�ય
પ�રણીત પ્રેિમકા પણ રોકાઇ હતી.
બી� તરફ પ�રણીતાના પિતએ
ગત તા.૧૯મી ઓક્ટોબર� સુરત
ખાતે િસંગણપોર પોલીસ સ્ટ�શનમાં
પત્ની ગુમ થઇ હોવાની ફ�રયાદ
ન�ધાવી હતી. સુરત પોલીસે મોબાઇલ
લોક�શનના આધાર� પ�રણીતા વડોદરામાં
હોવાની �ણકારી મેળવી લીધી હતી
અને પ�રણીતાના િપતા સાથે પોલીસ

ગભર્વતી પ�રણીત પ્રે�મકા
બારીમાંથી કૂદીને બીજા
માળની પાળી પર પહા�ચી ગઈ
આજે વહ�લી સવાર� ૩.૩૦ વાગ્યાના
અરસામાં એિમટી હોટલે પહ�ચી હતી.
હોટ�લ માિલક� સુરત પોલીસને પ્રવેશ
આપ્યો નહતો અને સ્થાિનક સયા�ગંજ
પોલીસને �ણ કરતા સયા�ગંજ પોલીસ
પણ સ્થળ પર પહ�ચી હતી જે બાદ
પોલીસે રાત્રે ૪ વાગ્યાના અરસામાં �મ.
નં.૧૦૨નો દરવા� ખટખટાવ્યો હતો.

સાબરમતી આશ્રમના �રડેવલપમેન્ટ
િવ�દ્ધ ગાંધી�ના પ્રપૌત્રની PIL

આ દરિમયાન જ શરદ િભસરાએ �મની
બારીમાંથી ક�દકો લગાવ્યો હતો. જેથી
તેની પ્રેિમકાએ બૂમાબૂમ કરતા પોલીસ
દરવા� તોડીને અંદર પ્રવેશી હતી.
પ્રેિમકાએ પણ બારીમાંથી ક�દવાનો પ્રયાસ
કય� હતો પર�તુ પોલીસે તેને બચાવી
લીધી હતી જ્યાર� શરદ બી� માળ�થી
નીચે પટકાતા ગંભીર રીતે ઇ�ગ્રસ્ત થયો
હતો તેને હો�સ્પટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો
હતો જ્યાં ડોક્ટર� તેને �ત �હ�ર કય�
હતો.
સયા�ગંજની હોટલ એિમટીમાં
મળસ્ક� સુરત અને સયા�ગંજ પોલીસની
એન્ટ્રી સાથે જ હાઇ વોલ્ટ�જ ડ્રામા સ�ર્યો
હતો. હોટલમાં રોકાયેલા પ�રણીત પ્રેમી
પંખીડાઓ પૈક� પ્રેમી યુવક� બી� માળ�
�મની બારીમાંથી છલાંગ લગાવી દ�તા
તેનુ મોત થયુ હતું. જ્યાર� પ�રણીત
પ્રેિમકા પણ બારીમાંથી ક�દીને બી� માળ�
પાળી પર આવી ગઇ હતી.
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િવમાનના આગળના કાચમાં િતરાડ છતાં
૧૫૦ મુસાફરો દ્વારા �ખમી મુસાફરી

બ�ગાલુરુ-અમદાવાદ ફ્લાઇટમાં થયેલી ઘટના: અમદાવાદ
અેરપાેટર્ ખાતે લે� થયા બાદ અેરક્રા�ને ગ્રાઉ� કરી દેવાયું

અમદાવાદ
ગો એરની ફ્લાઇટ મંગળવાર� સાંજે
૫ઃ૩૫ કલાક� બ�ગાલુ�થી અમદાવાદ
આવવા માટ� રવાના થઇ હતી. આ
ફ્લાઇટમાં ૧૫૦ મુસાફરો હતા. આ
એરક્રાફ્ટનું સાંજે અમદાવાદ એરપોટર્
ખાતે લે�ન્ડંગ થયું ત્યાર� તેના આગળના
કાચમાં િતરાડ હોવાનું માલૂમ પડયું
હતું. �ક�, ક�પ્ટનને િવન્ડિશલ્ડમાં િતરાડ
અંગે ખ્યાલ આવી ગયો હતો ક� ક�મ
તે �ણી શકાયું નથી. સામાન્ય રીતે
આ એરક્રાફ્ટમાં જ રાત્રે મુસાફરોને
અમદાવાદથી બ�ગાલુ� લઇ જવામાં
આવતા હોય છ�. પર�તુ િવન્ડિશલ્ડમાં
ક્ર�ક હોવાથી આ એરક્રાફ્ટને ગ્રાઉન્ડ
કરી દ�વામાં આવ્યું હતું. જેના કારણે
આ ફ્લાઇટના ૧૬૦ મુસાફરોને અન્ય

એરક્રાફ્ટથી લઇ જવા અને �ટ�કટની
તારીખ એક્સચેન્જ કરવા એમ બે િવકલ્પ
આપવામાં આવ્યા હતા. ૧૬૦ પૈક�ના
૧૫ મુસાફરોએ �ટ�કટ એક્સચેન્જ
કરાવી હતી. અન્ય ૧૪૫ મુસાફરોને
રાત્રે ૧૨ઃ૧૫ કલાક� અન્ય એરક્રાફ્ટ
દ્વારા બ�ગાલુ� લઇ જવામાં આવ્યા હતા.
િવન્ડિશલ્ડમાં પડેલી ક્ર�કનું પ્રમાણ થોડું
વધાર� હોત તો મોટી હોનારત થવાની
પૂરી સંભાવના હતી. િવમાના આગળના
કાચમાં િતરાડ પડી હોય તેવી ભારતમાં
થયેલી આ બી� ઘટના છ�. અગાઉ આ
વષ� ક�રળના િથ�વનંતપુરમ્થી સાઉદી
અર�િબયા જઇ રહ�લી એર ઇ�ન્ડયા
ફ્લાઇટના આગળના કાચમાં પણ િતરાડ
પડતા પાયલોટ ૧ કલાક બાદ ફ્લાઇટને
િથ�વનંતપુરમ્ પરત લાવ્યો હતો.

ગ્રેડ પે માટ� ગુજરાતમાં પોલીસ દ્વારા
આંદોલન ઃ રાજ્ય સરકાર� સિમિત રચી

�બ્રજેશ ઝાની અ�ક્ષતામાં 5 સ�ાેની સ�મ�ત ઃ નાણાં �વભાગના સેક્રેટરી
સ� રહે શે ઃ પાેલીસની તમામ માગાેનું �નરાકરણ માટે પ્રયાસ કરાશે

અમદાવાદ
અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમના
પ્રસ્તાિવક �રડેવલપમેન્ટ સામે ગાંધી�ના
પ્રપૌત્ર તુષાર ગાંધીએ ગુજરાત
હાઇકોટર્માં �હ�ર િહતની અર� ફાઇલ
કરી છ�. તેમની રજૂઆત છ� ક� મહાત્મા
ગાંધીના કોઇપણ આશ્રમ ક્યાર�ય
સરકારના િનયંત્રણ હ�ઠળ નહોતા.
આઝાદીની ચળવળ સાથે �ડાયેલા
પિવત્ર સ્મારકને આવી રીતે કોમિશર્યલ
ટુ�રઝમ સ્થળમાં પ�રવિતર્ત ન કરવું
�ઇએ. અર�ની સુનાવણી �દવાળી
બાદ હાથ ધરવામાં આવે તેવી શક્યતા
છ�. ગુજરાત સરકારના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ

એન્ડ માઇન્સ િવભાગ દ્વારા ૫-૩૨૦૨૧ના રોજ ઠરાવ કરી ગાંધી આશ્રમ
મેમો�રયલના વ્યાપક અને સવર્ગ્રાહી
િવકાસ માટ� એક ગવિન�ગ કાઉ�ન્સલ
અને એક એ�ક્ઝક્યુ�ટવ કાઉ�ન્સલની
રચના કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત
અમદાવાદ મ્યુિનિસપલ કોપ�ર�શનની
સંપૂણર્ માિલક�ની ક�પની સાબરમતી
�રવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોપ�ર�શનને
�રડેવલમેન્ટની કામગીરીનું અમલીકરણ
સ�પવામાં આવ્યું હતું. તુષાર ગાંધીની
રજૂઆત છ� ક� આ પ્રકારનું �રડેવલપમેન્ટ
ગાંધી�ની અંિતમ ઇચ્છા અને તેમના
િવચારો િવ�દ્ધ છ�.

અમદવાદ
ગુજરાતમાં પોલીસ કમર્ચારીઓના
પગાર વધારાની માગને લઈને છ�લ્લા
ક�ટલાક �દવસોથી ઉગ્ર આંદોલન
ચાલી ર�ં હતું. બુધવાર� મોડી સાંજે
પોલીસ પ�રવારના આંદોલનના
નાટક�ય અંતની �હ�રાત કરવામાં
આવી હતી. આમ છતાં આજે રાજ્યના
અનેક ભાગોમાં પ્રદશર્ન કરવામાં
આવ્યું હતું. �હ રાજ્યમંત્રી હષર્
સંઘવીએ ઉચ્ચ પોલીસ અિધકારીઓ
આંદોલનકારીઓના
પ્રિતિનધી
તેમજ મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠકો કરીને
આંદોલનને લઈને ચચાર્ કરી હતી.
જેમાં આ મુદ્દાના ઉક�લ માટ� કિમટીની
રચના કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું

હતું.
ગુ�વાર� રાજ્યના DGP આિશષ
ભા�ટયાએ પત્રકાર પ�રષદ સંબોધીને
જણાવ્યું હતું ક�, પોલીસના ગ્રેડ-પે મુદ્દ�
રાજ્ય સરકાર વતી િબ્રજેશ ઝાની

અધ્યક્ષતામાં 5 સભ્યોની સિમિત
બનાવવામાં આવી છ�. આ સિમિતમાં
નાણાં િવભાગના સેક્ર�ટરી પણ સભ્ય
રહ�શે. આ િસવાય GAD અને �હ
િવભાગના ડેપ્યૂટી સેક્ર�ટરીનો પણ
સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છ�.
વધુમાં તેમણે જણાવ્યું ક�, પોલીસની
તમામ માગોનું િનરાકરણ કરવામાં
આવ્યું છ�. આ સિમિત અન્ય રાજ્યોના
ગ્રેડ-પેનો અભ્યાસ કરીને યોગ્ય
િનણર્ય લેશે. હવે પછી આ મામલે
કાયદા િવ�દ્ધ વતર્ન કરવામાં આવશે,
તો તેમના પર કાયદ�સરના પગલા
લેવામાં આવશે. છ�લ્લા થોડા �દવસોમાં
સોિશયલ મી�ડયામાં મૂકાતી પોસ્ટ મુદ્દ�
પણ 4 ગુના ન�ધવામાં આવ્યા છ�.

અમદાવાદ
અમદાવાદમાં ૧.૧૯૬ �કલો
હ�રોઇન ઝડપાવાના ક�સમાં સ્પેિશયલ
એન.ડી.પી.એસ. કોટ� બે આરોપીઓને
૧૨ વષર્ની ક�દની સ� અને �િપયા
૧.૨૦ લાખનો દ�ડ ફટકાય� છ�.
એ�ડશનલ સેશન્સ જજ �દવ્યેશ વી.
શાહ� ન�ધ્યું છ� ક� હત્યાના ક�સમાં
આરોપી એક-બે વ્યિક્તની હત્યા કર�
છ� જ્યાર� ડ્રગ્સના વેપારમાં યુવાધન
નશાખોરીના માગ� ચડી �વન બરબાદ
કર� છ� અને સમાજ પર વ�ઘાત થાય
છ�. તેથી આ ક�સમાં આરોપીએને કડક
સ� કરવી જ�રી છ�.
એન.સી.બી.ને ૧૯-૬-૨૦૧૬ના
રોજ બાતમી મળી હતી ક� અમદાવાદમાં
કાલુપુર િવસ્તારમાં હ�રોઇનની �ડલીવરી
થવાની છ�. પોલીસે વોચ ગોઠવી આ
િવસ્તારમાંથી નીકળ�લી એક કારની

તપાસ કરી હતી. જેમાં બાસમતી
ચોખાના થેલામાંથી ૧.૧૯૬ �કલો
હ�રોઇન ઝડપાયું હતું. હ�રોઇનની
�ડલીવરી આપવા આવેલા ગોપાલ
પંચાલ ઉફ� ફક�રચંદ કલાલ અને
કા�ન્તલાલ નાથુલાલ કલાલની એન.સી.
બી.એ ધરપકડ કરી હતી.
તપાસ દરિમયાન તેમણે કબૂલ્યું
હતું ક� ધંધામાં નુકસાન જતાં તેમણે
�દલાવરખાન નામના અન્ય એક
આરોપી પાસેથી બે લાખ ઉધાર લીધઆ
હતા, જેની ભરપાઇ ન થતાં �દલાવર
ખાને તેમને ડ્રગ્સની હ�રાફ�રી કરવા ક�ં
હતું. ૨૦૦૫માં આરોપીઓ મુંબઇમાં
પણ ડ્રગ્સ ક�સમાં ઝડપાયા હતા અને
૨૨ મિહનાની જેલ થઇ હતી. આઠ
સાક્ષીઓ અને ૪૮ પંચના આધાર� ગુનો
સાિબત થતા કોટ� બન્ને આરોપીઓને
૧૨ વષર્ની સ� કરી છ�

િવશ્વના ટોપ વૈઞ્જાિનકોમાં ગુજરાત સેન્ટ્રલ અમદાવાદમાં હ�રોઇનની હ�રાફ�રી
ક�
સ
માં
બે
અારોપીને
૧૨
વષર્
ન
ી
ક�
દ
યુિનવિસર્ટીના ત્રણ પ્રોફ�સરોનો સમાવેશ
ટાેચના બે ટકા વૈજ્ઞા�નકાેની ત્રીજી યાદી પ્ર�સદ્ધ, સેન્ટ્રલ યુ�ન.ના કુલપ�તનાે બે યાદીમાં સમાવેશ
અમદાવાદ

દુિનયાની �ણીતી અમે�રકન યુિનવિસર્ટી સ્ટ�નફોડર્ યુિન.
દ્વારા સંશોધકો-અધ્યાપકોના રીસચર્ પેપર-સંશોધનના આધાર�
વલ્ડર્ના ટોપ બે ટકા વૈઞ્જાાિનકોની ત્રી� યાી �હ�ર કરવામા
આવી છ�.જેમાં સેન્ટ્રલ યુિન.ઓફ ગુજરાતના ત્રણ પ્રોફ�સરોનો
સમાવેશ થયો છ�. અગાઉની યાદીમાં ગુજરાતની બે સરકારી
સ્ટ�ટ યુિન.ઓના પ્રોફ�સરોનો પણ સમાવેશ થયો હતો.
સમગ્ર દુિનયામાંથી ઉચ્ચ િશક્ષણ સંસ્થાઓના પ્રોફ�સરોવૈઞ્જાાિનકોના રીસચર્ પેપરોનો અભ્યાસ કયાર્ બાદ સ્ટ�નફોડર્
યુિનવિસર્ટી દ્વારા રીસચર્ રીપોટર્ તૈયાર કરવામા આવ્યો છ�.જેમાં
આ �રપોટર્નું પ્રથમ વઝર્ન-િલસ્ટ જુલાઈ ૨૦૧૯માં �હ�ર
કરાયુ હતુ અને ત્યારબાદ બીજુ વઝર્ન-િલસ્ટ ઓક્ટોબર
૨૦૨૦ �હ�ર થયુ હતુ અને ત્યારબાદ તાજેતરમાં જ ત્રીજુ
વઝર્ન-િલસ્ટ �હ�ર થયુ હતુ.અગાઉની બી� યાદીમાં
ગુજરાતની ફોર��ન્સક સાયન્સ યુિન.ના એક તેમજ સાઉથ

ગુજરાત યુિન.ના બે પ્રોફ�સર સિહતના ત્રણ પ્રોફ�સરો વલ્ડર્ના
ટોચના બે ટકા સાય�ન્ટસ્ટમાં સ્થાન પામ્યા હતા.ત્યારબાદ આ
ત્રી� િલસ્ટમાં પણ ગુજરાતની ક�ટલીક યુિન.ના પ્રોફ�સરોએ
ટોપ ટુ પસર્ન્ટ સાય�ન્ટસ્ટમાં સ્થાન મેળવ્યુ છ�.
સેન્ટ્રલ યુિન.ઓફ ગુજરાતના ત્રણ પ્રોફ�સરોનો આ ત્રી�
િલસ્ટમાં સમાવેશ થયો છ�. સેન્ટ્રલ યુિન.-ગુજરાતના હાલના
ક�લપિત અને બનારસ િહન્દુ યુિન.ના પ્રોફ�સર ડૉ.આર એસ
દુબે સતત બેવાર ટોપ સાય�ન્ટસ્ટની યાદીમાં સ્થાન પામ્યા છ�.
ડૉ.દુબે ઓવરઓલ રીસચર્ પફ�મર્ન્સ અને એન્યુઅલી રીસચર્
પફ�મર્ન્સ એમ બે યાદીમાં સમાિવષ્ટ થયા છ�. તાજેતરની
યાદીમાં સેન્ટ્રલ યુિન.ના ક�લપિત ડૉ.દુબે ઉપરાંત યુિન.ના
ક�િમકલ સાયન્સના પ્રો.�દનેશ ક�માર અને સ્ક�લ ઓફ નેનો
સાયન્સના પ્રોફ�સર ડૉ.િહતેશ ક�લ્હરી પણ છ�. � ક� િહતેશ
ક�લ્હરી હાલ સેન્ટલર્ યુિન.માંથી લીયન પર છ� અને નાઈપરમાં
ફરજ બ�વી રહ્યા છ�.
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ચાજર્ના નામે સ્ટિલ�ગ હો�સ્પટલે
વડોદરામાં ઉદ્યોગપિત િપતા તેમજ િવિઝટ
કોરોના દદ�ઓ પાસેથી ૩૦ કરોડ પડાવ્યા
પુત્રનો ટ્રેન નીચે પડતું મૂક� આપઘાત

વડોદરા
વડોદરા શહ�ર ન�ક આવેલ
મકરપુરા અને વરણામા ર�લવે ટ્રેક
વચ્ચે મંગળવાર� મોડી સાંજે 7 વાગ્યાની
આસપાસ અલકાપુરી િવસ્તારમાં રહ�તા
અને પ્લાસ્ટીકની ફ�કટરી ધરાવતા િપતા
તથા તેના પુત્રએ ટ્રેન નીચે પડતું મૂક�
�વન ટુંકાવ્યું હતું. અલકાપુરી િવસ્તારમાં
આવેલી સુવણર્ પુરી સોસાયટીમાં
�દલીપભાઈ િવમલભાઈ દલાલ (ઉ�70), પૂત્ર રસેશભાઈ �દલીપભાઈ
દલાલ (ઉ�- 43) અને પત્ની સાથે રહ�તા
હતા. �દલીપભાઇ પ્લાસ્ટીકની ફ�ક્ટરીના

માિલક હતા. મંગળવાર� મોડી રાત્રે િપતા
પુત્ર રીક્ષામાં બેસીને મકરપુરા ર�લવે
સ્ટ�શન પહ�ચ્યા હતા. જ્યાં ભાવનગર
એક્સપ્રેસ નીચે બંનેએ પડતું મૂક� �વન
ટૂંકાવ્યું હતું. બનાવ અંગે ર�લવે પોલીસને
�ણ થતા પોલીસ કાફલો તાત્કાિલક
ઘટના સ્થળ� દોડી આવ્યો હતો.
પોલીસે ઘટના સ્થળ� આવી તપાસ
કરતા િપતાપુત્રનું ઘટના સ્થળ� જ મોત
નીપજયું હતું. પોલીસે વધુ તપાસ હાથ
ધરી િપતાપુત્રના �તદ�હનો કબ્� લઇ
પોસ્ટમોટર્મ અથ� સયા� હો�સ્પટલ
ખાતે ખસેડ્યો હતો. તેમજ બનાવ અંગે

માતર ખેતીવાડી બ�ર
સિમિતમાં ક�ગ્રેસની
પેનલનો ન�ડયાદ
િવજય થયો

માતર માક�ટયાડર્ની ચૂંટણીમાં ક�ગ્રેસની પેનલનો િવજય
થયો હતો. માતર ખાતે આવેલ ખેતીવાડી બ�ર સિમિતમાં
ખરીદ વેચાણ સંઘની બે બેઠકો િબનહરીફ �હ�ર થઈ હતી.
અન્ય ૧૪ બેઠકો માટ� રિવવાર� મતદાન યો�યું હતું. જેની
ગણતરી સોમવાર� યો�ઈ હતી. ક�ગ્રેસની પેનલને ૧૦ માંથી
૭ અને વેપાર િવભાગમાં એક તથા િબનહરીફ ચૂંટાયેલા બે
સભ્ય મળીને ક�ગ્રેસની પેનલનો િવજય થયો હતો. સ્થાિનક
ધારાસભ્ય ક�સરીિસંહ સોલંક� સિહત ભાજપ ને પાંચ બેઠકો
મળી હતી. સંજયભાઈ પટ�લ અને કનુભાઈ પરમાર િબન
હરીફ વરણી થઈ હતી. ૧૪ બેઠકો માટ� ૨૭ ઉમેદવારો
ચૂંટણી લડયા હતા.ખેડૂત િવભાગમાંથી ૧૯૧ મતદારો અને
વેપાર વગર્માં થી ૨૬ મતદારોએ મતદાન કયુ�.હતું.

ફ�ક્ટરી માિલક �દલીપભાઈના પત્નીને
�ણ કરી હતી. પોલીસ સૂત્રો પાસેથી
મળ�લ માિહતી મુજબ �દલીપ ભાઈનો
પુત્ર રસેશ માનિસક બીમારીથી પી�ડત
હતો. તેમજ પ�રવારમાં તેઓ અને
તેમની પત્ની જ હોવાનું બહાર આવ્યું
હતું. તથા પ્રાથિમક અનુમાન મુજબ
આિથર્ક ભ�સમાં િપતા-પુત્રએ આ
પગલું ભયાર્નું અનુમાન છ�. આપઘાતનું
ચોક્કસ કારણ �ણવા પોલીસે તપાસનો
ઘમઘાટ શ� કરી દીધી છ�. િપતા પુત્રએ
ક્યાં કારણોસર મોતને વ્હાલું કયુ� છ�. તે
�દશામાં તપાસ હાથ ધરી છ�.

પાેલીસ ક�મ�રને અરજી થતા તપાસ શરૂ થઈ

વડોદરા
સ્ટિલ�ગ
હો�સ્પટલમાં
સુપર
સ્પેશ્યાિલસ્ટ તરીક� ફરજ બ�વતા
ડો.સોિનયા દલાલ દ્વારા ગંભીર આક્ષેપો
કરવામાં આવ્યા છ�. હો�સ્પટલ દ્વારા
કોરોનાની સારવાર પેટ� સરકાર દ્વારા
નક્કી
કરવામાં આવેલી ચાજર્ની
ગાઇડલાઇનનો ભંગ કરીને વધાર� �િપયા
પડાવવામાં આવ્યા છ�. મે-૨૦૨૦
થી ૧૫ એિપ્રલ ૨૦૨૧ દરિમયાન
સ્ટિલ�ગ હો�સ્પટલ દ્વારા અંદાજે ૩૦
કરોડ �િપયા ખોટી રીતે દદ�ઓની
મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવીને પડાવવામાં

ડાકોર પાિલકા પ્રમુખને કોટર્નો સમય
વેડફવા બદલ �િપયા 50 હ�રનો દ�ડ
ન�ડયાદ

ડાકોર નગરપાિલકાના પ્રમુખ મયુરીબેન
પટ�લ દ્વારા હાઇકોટર્માં એસ.પી.એ દાખલ
કરવામાં આવી હતી. આ બાબતમાં
હાઇકોટર્ના �ડિવઝન બેન્ચનો ન્યાયીક
કાયર્વાહીમાં ખોટો સમય વેડફયો હતો.અને
ખોટી રીતે પી. આઇ. એલો કરી હાઇકોટર્નો
સમય ખરાબ કય� હોવાથી આજે બપોરના
૧.૦૦ વાગ્યે �ા.૫૦,૦૦૦ નો દ�ડ ફટકાય�
હતો. પ્રમુખના ઇલેકશનમાં સસ્પેન્ડ થયેલા
૭ સભ્યોએ મતદાન કયુર્ હતુ. જેને ચેલેન્જ
રાજેશભાઇ પટ�લ દ્વારા હાઇકોટર્ના વક�લે
િસંગલ જજ જે.આર.ઉધવાણીની કોટર્માં

કયુર્ હતુ. તે ઉપર કોટ� સ્ટ�ટ આપી પ્રમુખની
સત્તાઓ છીનવી લીધી હતી, જેને પ્રમુખના
વક�લ દ્વારા હાઇકોટર્ના િસંગલ જજ િબર�ન
વૈષ્ણવની કોટર્માંથી સ્ટ� મેળવ્યો હતો.જેની
સામે રાજેશભાઇ પટ�લે પ્રમુખની સત્તા
ઉપર ફાઇનાનસીયલ મેટરમાં સ્ટ�ટ મેળવ્યો
હતો. જેનાથી નારાજ થઇ પ્રમુખના વક�લે
હાઇકોટર્માં એલ.પી.એ દાખલ કરી હતી.
જે હાઇકોટર્ની ડબ્બલ બ�ચમાં મેટર આવી
હતી. જેની સુનાવણીમાં વક�લની દલીલોને
ચીફજસ્ટીસ અરિવંદક�માર� ગ્રાહ્ય રાખી હતી.
જ્યાર� સામ પક્ષની દલીલો થતા કોટ� તેમની
દલીલો સાંભળી તેમની મેટરને કાઢી હતી.

આવ્યા હતા. આ અંગે તપાસ કરવા
માટ� પોલીસ કિમશ્નર કચેરીમાં કરવામાં
આવેલી ફ�રયાદની તપાસ ક્રાઇમ બ્રાંચ
દ્વારા કરવામાં આવી રહી છ�. કોરોનાની
મહામારીમાં ક�ટલાક ડોક્ટસર્ દ્વારા કરોડો
�િપયા ખોટી રીતે ખંખેરી લેવામાં આવ્યા
હોવાના અગાઉ ઘણીવાર આક્ષેપો
થઇ ચુક્યા છ�. આજે ખુદ ડોક્ટર� જ
આવા આક્ષેપ કયાર્ છ�. શહ�રની સ્ટિલ�ગ
હો�સ્પટલમાં પલ્મોનોલોિજસ્ટ સુપર
સ્પેશ્યાિલસ્ટ તરીક� અગાઉ નોકરી કરતા
ડો.સોિનયા દલાલે પોલીસ કિમશ્નર
કચેરીમાં ફ�રયાદ કરી છ�.

ઉમર�ઠમાં ર�તી ખનન
પર દરોડા : ઝપાઝપીમાં
અિધકારીને ઇ�

આણંદ
ઉમર�ઠ તાલુકાના લાલપુરા-સુંદલપુરા રોડ ઉપર મિહ
નદીના �કનાર� ગેરકાયદ�સર ર�તીનું ખનન થઈ ર�ં હોવાની
બાતમી મળતા ખાણ-ખનીજ િવભાગની ટીમે છાપો માય�
હતો. પોલીસે ઝડપાયેલ િહતેન્દ્રિસંહ સુર�ન્દ્રિસંહ વાઘેલા
(રહ�.પોઈચા-કનોડા) હોવાનું ખુલવા પામ્યું હતું. ઉમર�ઠ
પોલીસે ઝડપાયે શખ્શ િવ�ધ્ધ સરકારી કમર્ચારીની ફરજ
દરમ્યાન બોલાચાલી કરી �કાવટ કરવાનો ગુનો દાખલ
કરી વધુ તેની અટકાયત કરી હતી. દરમ્યાન એક વ્યિક્ત
શંકાશીલ જણાતા ભુતરશાસ્ત્રી િનક�લભાઈ પોપટભાઈ
દ�સાઈએ તેને અટકાવી ફોનની તપાસ કરવાનું કહ�તા તે
એકદમ ઉશ્ક�રાઈ ગયો હતો અને તેઓ સાથે ઝપાઝપી
કરતા િનક�લભાઈને સામાન્ય ઈ�ઓ પહ�ચી હતી.
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દ શહъર-િજ·ામાં વાયરલજ×ય
બાળ તçકરી : વડોદરાથી 7 Чદવસના આણં
રોગચાળો : બાળદદЪ↓ઓની સંÅયા વધી
બાળકને અપહરણ કરી વેચી દъવાયું
સરકારી અને ખાનગી દવાખાનાઅાેમાં દદ અાેની ભીડ

લીલાેરા ગામમાંથી પાંચ દવસ અગાઉ 7 દવસના નવ ત શશુનું અપહરણ થયું હતું
વડોદરા
વાઘોЧડયાના લીલોરા ગામમાંથી
7 Чદવસના નવ ત િશશુનું અપહરણ
થયું હતું.અપહરણકતા↓ઓએ િબહારનાં
િનઃસંતાન આમЪ↓ જવાને λ. 4 લાખમાં
િશશુને વેÉયું હોવાનો ઘટçફыટ થયો છъ.
પોલીસે આમЪ↓ જવાન અને મિહલા સિહત
સાત જણને પકડયાં છъ.
િશશુના અપહરણમાં çથાિનક પોલીસ
અને ડોગ çકવોડની ટીમ કામે લાગી
હતી. પોલીસે િનઃસંતાન દѕપતીઓ, તાંિĦક

િવિધ કરનાર ભૂવાઓ, 108–િખલિખલાટ
વેનના કમ↓ચારીઓ અને જરોદ રъફરલના
çટાફ સિહત 100 શંકાçપદોની પૂછપરછ
કરી હતી. પાંચેક મિહનાથી નવ ળ
બાળકની તપાસ કરતો કàપેશ રાઠોડની
પોલીસને માિહતી મળી હતી. કàપેશ
પЧરચીત િબહારના િનઃસંતાન આમЪ↓
જવાન માટъ બાળક શોધતો હતો. કàપેશે
તેના ફતેગંજના પЧરચીત Ĭિવણનો સંપક↕
કયђ↓ અને Ĭિવણે કોટѕબીના કાળીદાસ
ઉફ⎯ કાળીયાનો સંપક↕ કયђ↓ હતો. કàપેશ,

બરોડા બાર એસો.ના
Ĭમુખ પદ પર હસમુખ
ભž યથાવø રહъશે
વડોદરા
બરોડા બાર એસોિસએશનનો િવવાદ હવે હાઇકોટ↓માં
પહ℮Éયો હતો. આ બાબતે હાઇકોટ↓માં મંગળવારъ હાથ
ધરાયેલી સુનાવણીમાં હાઇકોટ‼ બાર કાઉЩ×સલ ઓફ
ગુજરાત ˛ારા કરવામાં આવેલો હુકમ çટъ કરવામાં આãયો
છъ. બરોડા બાર એસોિસએશનની એ એમ યો ને
બંધારણમાં સુધારા જેવા િનણ↓ય બહુમતીથી લેવામાં
આãયો હતો. જે બાદ Ĭમુખ હસમુખ ભžને હટાવીને
એડિમિનçĺેટર તરીકы કૌિશક ભžની િનમણૂંક કરવામાં
આવી હતી. હસમુખ ભžъ જણાãયું હતું કы,આ િનણ↓ય
કારોબારીમાં લેવામાં આãયો હતો. આ િનણ↓ય મારા
એકલાનો નહતો. તેમ છતાંય મને એકલાને જ Ĭમુખ પદ
પરથી હટાવવામાં આãયા હતા.જેથી,મારъ આ બી.સી. .ના
આ િનણ↓યને હાઇકોટ↓માં પકડારવો પડયો હતો.

કાળીદાસ અને મિહલા સિહત પાંચ
જણે િશશુના અપહરણનો Øલાન ઘડીને
તા.21મીના કાળીદાસ, મહъશ અને રમણે
બાળકનું અપહરણ કયુ↨ હતું. Ħણેય
ઉપરાંત Ĭિવણ અને તેની પ ીએ બાળકને
કàપેશને આØયું હતું. કàપેશે λ.4 લાખમાં
આમЪ↓ જવાન નરъ×ĩ સાથે બાળકનો સોદો
કયђ↓ હતો. બાળકનો કÚ મળતા નરъ×ĩએ
કàપેશને નાણાં ચુકãયાં હતાં. કાળીદાસને
λ.90 હ ર, Ĭિવણને λ.10 હ ર અને
રમણને λ.500 મâયાં હતાં.

આણંદ
આણંદ શહъર સિહત િજ·ાભરમાં
વાયરલજ×ય િબમારીએ માથું ઉચÄયું
છъ. સરકારી તેમજ ખાનગી દવાખાના
દદЪ↓ઓથી ઉભરાઈ રΝા છъ. ખાસ કરીને
નાના બાળકો વાયરલજ×ય િબમારીની
ઝપેટમાં વધુ આવી રΝા છъ.
વરસાદની િવદાય અને ઠѕડીના આગમન
વŵેના સમયગાળામાં છъ·ા કыટલાક
Чદવસોથી િજ·ાવાસીઓ બેવડી ઋતુનો
અનુભવ કરી રΝા છъ. બપોરના સુમારъ
ગરમીનો અહъસાસ થઈ રΝો છъ તો મોડી
રાત તેમજ વહъલી પરોઢъ ઠѕડીનો ચમકારો

Ĭદъશ Ĭમુખે વડોદરાના મેયરની
હъર મંચ પરથી ઝાટકણી કાઢી
વડોદરા
વડોદરા સરદાર ધામ ખાતે િવΐ
પાટીદાર સમાજ 2026 અંતગ↓ત િવઝન
અને પાંચ લΤ િબંદુઓ િસˇ કરવા
ઐિતહાિસક અિભયાનના ભાગλપે
આયોિજત promotional ĬોĠામ
પાંચમાં ભાજપના ĬદъશĬમુખ સી.આર.
પાટીલે
હъર મંચ પરથી વડોદરા
Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનના મેયર કыયૂર
રોકЧડયાની ઝાટકણી કાઢી હતી.
Ĭદъશ Ĭમુખે મેયરને ઉˆъશીને જણાãયું
હતું કы તમે યુવાન છો અને સફળ કામગીરી
કરશો તેવા ઉˆъશથી તમને મેયર બનાãયા
હતા પરѕતુ તમે હવે ધીમી ગિતથી કામ

કરી રΝા છો વડોદરા શહъરમાં રખડતા
ઢોરો અને ચાર રçતા પર િભΤુકોનો Ĭ
ઉકыલી શકતા નથી. રખડતા ઢોરનો Ĭ
હોય કы િભΤુકોનો Ĭ હોય કы પછી
Ĭ ના Ĭ ો ઉકыલવામાં મીટỲગો બંધ
કરો અને સફળતાપૂવ↓ક કામગીરી કરીને
દъખાડો તે જλરી છъ. તેમણે જણાãયું હતું
કы સુરતમાં રખડતા ઢોરનો Ĭ હોય કы
િભΤુકોનો Ĭ હોય તેને ઉકыલવામાં સુરત
Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનને સફળતા મેળવી છъ
સુરતમાં િભΤુકો માટъ રъન બસેરા બનાãયા
છъ Óયાં રાખવામાં આવે છъ વડોદરામાં રъન
બસેરા બનાãયા હોવા છતાં Óયાં તેઓને
રાખવામાં આવતા નથી.

અનુભવાઈ રΝો છъ. સાથે સાથે ભેજવાળા
વાતાવરણને લઈ છъ·ા કыટલાક Чદવસોથી
િજ·ામાં વાયરલજ×ય િબમારીના કыસો
વધવા પાÜયા છъ. િજ·ાની િવિવધ
હોЩçપટલોમાં દદЪ↓ઓની સંÅયામાં વધારો
ન℮ધાયો છъ. તો સરકારી આરોÆય કы×ĩો
પર પણ દદЪ↓ઓની ભીડ વા મળી રહી
છъ. ડે×Æયુના કыસોની સાથે સાથે વાયરલ
ઈ×ફыÄશનના કыસો પણ વધતા િજ·ામાં
િબમારીનો વાવર ફыલાયો છъ હાલમાં Ĭિત
Чદન એક તબીબ પાસે ૪૦ થી ૫૦ કыસ
આવી રΝા છъ. જે પૈકЫ ૧૫ થી ૨૦ કыસ
વાયરલજ×ય બીમારીના હોય છъ.

ઇ Ġçતના સંબંધીઓએ
2 લાખ λિપયા માટъ કાર
ચાલકને ગ℮ધી રાÅયો
વડોદરા
આજવા રોડ ઉપર આવેલા બોરસલી એપાટ↓મે×ટ ખાતે
રહъતો સોહъલ કાચવાલાઅે આઠમી ઓÄટોબરના રોજ
તેઅો ર℮ગ સાઇડથી કાર હѕકારી હતી. પЧરણામે બે બાઇક
સાથે અકçમાત થતા બાઇક ચાલક કનુભાઈ માછી પાછળ
બેસેલ તેમની પ ી કюલાશબેન માછી તથા અ×ય બાઇક
ચાલક હષ↓દભાઈ દવ તથા તેમની પાછળ બેસેલા ચંદન
ભાઈ બારીયાને ઈ ઓ પહ℮ચી હતી. જેથી સોહъલે ચારъય
ãયિŪઓને હોЩçપટલ ખાતે લઇ જઇ સારવાર અપાવી
હતી. અકçમાત બાદ સોહъલે પોલીસ કાય↓વાહીથી બચવા
સારવાર માટъ હોЩçપટલમાં 03,59,420 λિપયા ચૂકãયા
હતા. દરિમયાન તબીબે સારવાર માટъ વધુ બે લાખ λિપયા
ફЫનું જણાવતાં ઇ Ġçતના સબંધીઓએ 2 લાખની માંગ
કરી સોહъલને હોЩçપટલમાં ગ℮ધી રખાયો હતો.
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çટъÉયુ ઓફ યુિનટી ખાતે 562 રજવાડાઓનું ક℮Ġેસી ઉમેદવારની Чડપોિઝટ જΆ
સંĠહાલય બનાવવા વડાĬધાનને રજૂઆત થાય તેટલી મહъનત કરો ઃ પાટીલ

વ·ભિવ˜ાનગર
કыવЧડયા ખાતે લોહપુλષ સરદાર પટъલની િવΐની સૌથી
ઉѕચી Ĭિતમા-çટъÉયુ ઓફ યુિનટી Ĭવાસીઓના આકષ↓ણનુ કы×ĩ
બની રЅ છъ. Óયારъ આ çથળъ ૫૬૨ રજવાડાઓનુ Üયુઝીયમ
બનાવવા માટъ રજુઆત કરાઈ છъ. આણંદના ક℮ગી ધારાસÛય
કાંિત સોઢા પરમારъ ૫૬૨ રજવાડાઓનુ Üયુઝીયમ બનાવવા
માટъ ĬધાનમંĦી અને મુÅયમંĦીને લેિખત રજુઆત કરી છъ.
જેમા લાંબા સમયથી Üયુઝીમયની કામગીરી શλ કરવાની
િવચારણા છતાં નŨર કામગીરી કરવામા આવી નહી હોવાનો
ઉ·ેખ કરીને કામગીરી હાથ ધરાય તેવી માંગ કરી છъ.
અખંડ ભારતના િશàપી, લોહપુλષ સરદાર પટъલની િવશાળ
Ĭિતમા çટъÉયુ ઓફ યુિનટી ખાતે અગાઉ પીએમ નરъ×ĩ
મોદીએ રજવાડાઓનુ Üયુઝીયમ ઉભુ કરાય તેવી લાગણી
દશા↓વી હતી. જે ઘટનાને લાંબો સમય વીÓયો હોવા છતાં
પЧરણાલΤી કામગીરી હાથ ધરાઇ નથી. તેમજ જમીન પણ

ઓછી ફાળવાઇ છъ. તેવા ઉ·ેખ સાથે કાંિત સોઢા પરમારъ
મુÅયમંĦીને લખેલા પĦમાં તેઓેએ જણાãયુ છъ કы જેઓના
Óયાગ વગર અખંડ ભારતનુ િનમા↓ણ શÄય ન હતુ તેવા
રજવાડાઓના Óયાગ અને બિલદાનને Ĭદિશ↓ત કરી શકાય
એવા ભãય અને િવશાળ Üયુઝીયમની કામગીરી જàદી શλ
કરવામા આવે તેવી પણ તેઓએ માંગ કરી છъ.

વલસાડ
ભાજપ Ĭદъશ Ĭમુખ સી.આર.
પાટીલ રિવવારъ વલસાડ િજ·ાના
વાપીની મુલાકાતે હતા. Ëયાં સી.આર
પાટીલે પારડી િવધાનસભા બેઠકના
ભાજપની પેજ કિમટીના સંમલ
ે નમાં
કાય↓કતા↓ઓને માગ↓દશ↓ન આØયું હતુ.ં
ભાજપ Ĭદъશ Ĭમુખે સંબોધનમાં ЧટЧકટ
ન મળતા નારાજ થતા અને પાટЪ↓
બદલતા નેતાઓ અને કાય↓કતા↓ઓને
પણ આડકતરી રીતે ઈશારો કરીને
જણાãયું હતું કы, હવે પાટЪ↓માંથી ЧટЧકટ
નહỲ મળતા નારાજ થતાં કы પાટЪ↓
બદલતા નેતાઓએ પણ સમજવાની
જλર છъ કы, પેજ કિમટીની તાકાત
એટલી છъ કы હવે કોઈ એક ãયિŪ

નારાજ થાય તો પાટЪ↓ પЧરણામ બદલાશે
તેવું કોઈ િવચારી રЅં હોય તો એ ખોટું
છъ. હવે ધારાસÛયોને પેજ કિમટીની
તાકાતનું ભાન થયું છъ. નેતાઓએ
પણ કાય↓કતા↓ બનીને જ રહъવું જોઈએ.
નેતાઓ મત િવçતારમાં આવતા નથી
તેવી ફЧરયાદો ઉઠી છъ. ધારાસÛયો,
સાંસદો બહાર જાય તો આગેવાનોને
જાણ કરો. બહાર જાઓ તો જાણ કરો
એટલે લોકોની ફЧરયાદો ન ઉઠъ. પાટીલે
કЅં કы, ક℮Ġેસને હરાવવા કરતા તેમના
ઉમેદવારોની Чડપોઝીટ જΆ થાય તેવી
મહъનત કરવાની છъ. ધારાસÛયોસાંસદો મતિવçતારોમાં સંગઠનના
કામકાજ અથ› જાય Óયારъ જે-તે સંગઠને
વોÎસએપ Ġુપમાં જાણ કરવાનું રાખો .

તબીબ યુવતીએ ઈ×જેÄશનનો પહъલાં વષ› ઈલેÄĺીક ãહીકલ ખરીદનાર
ઓવરડોઝ લઈ મોતને ãહાલું કયુ↨ સુરતીઓને ãહીકલ ટъÄસમાંથી મુŪી

સુરત
મહુવાના કરચેલીયા ગામની
ડો.િજગીશા કનુભાઈ પટъલ çમીમેર
હોЩçપટલના ગાયનેક િવભાગમાં Ĭથમ
વષ↓ રъિસડ×ટ તબીબ તરીકы કાય↓રત
હતી. તે çમીમેર હોЩçપટલમાં તેને
ફાળવેલા ŭાટ↓ર કы Úલોકમાં રહъતી
હતી. ગઈકાલે સાંજે છъ·ા તેણે તેણી
માતા સાથે વાત કરી હતી. તેના બાદથી
તેનો ફોન çવીચ ઓફ આવતો હતો.
જેથી આજે તેની માતા હોЩçપટલના
ŭાટ↓રમાં પહ℮ચી હતી, Ëયાં દરવાજો
ખોલતા જ જીગીશાનો તદъહ મળી
આãયો હતો. દીકરીને ઢળъલી જોઈને

તેની માતા ચ℮કЫ ગઈ હતી. જેથી તેમણે
બૂમાબૂમ કરી હતી. અ×ય તબીબોએ
તપાસ કરતા િજગીશા ત હોવાનું સામે
આãયું હતું. Ĭાથિમક તપાસમાં જાણવા
મâયું કы, તેણે હાથ પર ઈ×જેÄશનના
ઓવરડોઝ લઈને આÓમહÓયાનુ પગલુ
ભયુ↓ હતું. જોકы, િજગીશાએ કયા
કારણોસર આÓમહÓયા કરી તે હજી
જાણવા મâયુ નથી. કનુભાઈ પટъલને
સંતાનમાં બે દીકરીઓ હતી. જેમાં
િજગીશા çમીમેર હોЩçપટલના ગાયનેક
િવભાગમાં Ĭથમ વષ↓ રъિસડ×ટ તબીબ
તરીકы કાય↓રત હતી. તો બીજી બહъન
ઈ×ટન↓િશપ કરતી હતી.

સુરત
સુરતમાં વધતા જતાં Ĭદુષણને
નાથવા માટъ સુરત Üયુિન. ંતĦ
આગામી Чદવસોમાં સુરત સીટી
ઈલેÄĺીક ãહીકલ પોલીસી 2021નો
અમલ કરવા માટъ તૈયારી કરી રહી
છъ. સુરતમાં પેĺોલ-Чડઝલથી ચાલતાં
વાહનોને બદલે ઈલેÄĺીક વાહનો
ખરીદનારને પાિલકા તંĦ ĬોÓસાહન
આપવા માટъ નીિત તૈયાર કરી રહી
છъ. જેમાં પોલીસના પહъલાં વષ↓માં
ઈલેÄĺીક ãહીલક ખરીદનારને ãહીકલ
ટъÄસમાં 100 ટકા મુિŪ ઉપરાંત

અ×ય લાભ પણ આપવામા ંઆવશે.
ભારત સરકારના ઉજા↓ મંĦાલય
˛ારા દъશના 60 શહъરોને સોલાર
સીટી તરીકы પસંદગી કરવામા ંઆવી
છъ તેથી સાથે સાથે વાહનોના Ĭદુષણ

ઘટાડવા માટъ ઈલેÄĺીક વાહનોના
ઉપયોગ કરનારને ĬોÓસાહન આપવા
માટъ પાિલકા તંĦ આયોજન કરી રЅં
છъ.
સુરત શહъરમાં હાલમાં ૩૩ લાખ
જેટલા વાહનો હોવાથી તેના કારણે
Ĭદુષણની માĦામાં વધારો થઈ
રΝો છъ તે ઘટાવા માટъ પાિલકા તંĦ
ઈલેÄĺીક ãહીકલ પોલીસના અમલ
માટъ આયોજન કરી રહી છъ. આ માટъ
સુરત ઈલેÄĺીક ãહીકલ પોલીસીનો
ļાÙટ તૈયાર કરવામાં આãયો છъ તેના
અમલ માટъ કવાયત શλ થઈ ગઈ છъ.

સુરતમાં એકસાથે 74 મુમુΤો દીΤા Ġહણ સુરતમાં ભાઠાના Įેઈનડેડ ˇના
અં
ગ
દાનથી
3
ãયિŪને
નવજીવન
કરી જૈન સમાજમાં નવો ઈિતહાસ રચશે
સુરત

અમદાવાદમાં જૈન સમાજે સુવણ↓
ઇિતહાસ લÅયો છъ. એક સાથે 74
મુમુΤુની વષЪ↓દાન યાĦા યોજાઈ હતી.
જૈન સમુદાયના 74 દીΤાથЪ↓ઓનું
અમદાવાદમાં આગમન થતાં સમçત
જૈન સમાજમાં હષђ↓·ાસ છવાઈ
ગયો હતો. જૈન સમુદાયના 74
દીΤાથЪ↓ના મહાિભિનæĝમણની ભãય
ઉજવણી અંતગ↓ત અમદાવાદમાં
હજારો ભાિવકોની ઉપЩçથતમાં
ભãય વષЪ↓દાની શોભાયાĦા રિવવારъ
યોજાઇ હતી. આ શોભાયાĦામાં
રાËય મંĦી ભુપે×ĩ પટъલ એ મુÅય

હાજરી આપી હતી. તેમાં સામેલ
તમામ મુમુΤો આગામી 29 નવેÜબર
સુરતમાં દીΤા Ġહણ કરીને ઇિતહાસ
રચશે.
જૈન શાસનના િવજય માગ↓ની
િવજય Öવજા લહъરાવતી અનેક
િવિશΓતાઓ સાથે ભãય વષЪ↓દાનનો
વરઘોડો સવારъ 10 કલાકы અમદાવાદ
શહъરના ઉçમાનપુરા સુમિતનાથ
િજનાલાયથી ઋજુવાિલકા Ùલેટથી
સÓયવાદી સોસાયટી થઇ પંચશીલ
રъસીડે×સી પહ℮Éયો હતો.
અહỲથી તલાવડી થઇ નારણપુરા
રъલવે ĝોિસંગ થઇને ડી.કы.પટъલ

શહъરામાં પુĦવધૂ સાથે
કઢѕગી હાલતમાં ઝડપાતા
ˇ િપતાની પુĦ ˛ારા હÓયા
શહъરા
માનિસક અçવçથ પ ી સાથે ૮૫ વષ↓ના િપતાના
આડા સંબંધથી કіટાળી પુĦએ વયો Öધ િપતાની
લોખંડનો સિળયો મારી હÓયા કરી હતી. ĬાΆ િવગતો
મુજબ શહъરા તાલુકાનાં જૂની સુરъલી ગામે રહъતાં ૮૫
વષ↓ના રયજીભાઈની પ ીનું ૧૦ વષ↓ પહъલા Óયુ
થતાં રયજીભાઇ મોટા પુĦ રાયિસંગ સાથે રહъતા હતા.
ગઇકાલે રાĦે રયજીભાઇ તેમની માનિસક અçવçથ
પુĦવધૂ સાથે ખરાબ કામ કરતા હતા તે પુĦ રયજી જોઇ
જતા તેનાથી સહન થયું ન હતું અને ઉäકыરાઇને રયજીએ
િપતાને લોખંડનો સિળયો માથામાં મારી મોતને ઘાટ
ઉતારી દીધા હતાં.

હોલ સુધી શોભાયાĦા યોજાઈ હતી.
આ વરઘોડામાં 74 મુમુΤો માટъ
ભãય રીતે તૈયાર કરъલી િશિબકાઓ,
આકષ↓ક ટъÚલો, દъશભરમાંથી આવેલી
મંડળીઓ અને મોટો સાધુ સમુદાય
પણ જોડાયો હતો. અમદાવાદના
જૈન શાસનના ઇિતહાસમાં આ
વષЪ↓દાનનો વરઘોડો સુવણ↓ અΤરъ
અંЧકત થશે. Óયારબાદ 29 નવેÜબરъ
સુરતના શાંિતવધ↓ક જૈન સંઘ પાલ
ખાતે સૂЧર િજન સંયમ કжપા પાĦ
જૈનાચાય↓ યોગિતલક સૂЧરΐરજીની
િનĴામાં એક સાથે 74 મુમુΤો દીΤા
લઈ સંસારનો Óયાગ કરશે.

સુરત
પુણા રોડ પર ખાડો આવતા બાઇક
çલીપ થતા ભાઠાગામના Ĭોઢને ગંભીર
ઇજા બાદ Įેઈનડેડ જાહъર કરાયા
હતા. તેમના પЧરવારъ તેમના Чકડની,
િલવર અને ચΤુ ઓનું દાન કરી
Ħણ ãયિŪઓને નવજીવન આપીને
માનવતાની મહъક ફыલાવી છъ.
હજીરા રોડ પર ભાઠાગામમાં સુરતી
çĺીટમાં રહъતા ૫૫ વષЪ↓ય દъવચંદભાઈ
જયરામભાઇ રાણા બારડોલી રોડ પર
આવેલી કіપનીમાં એકાઉ×ટ×ટ તરીકы
ફરજ બજાવતા હતા. ગત તા.૨૧મીએ
સવારъ બાઇક પર બારડોલી ખાતે
નોકરીએ જવા નીકâયા હતા Óયારъ પુણા

પેપરના ચેકર િવιˇ કાય↓વાહી નહỲ
થતા યુિનવિસ↓ટીને તાળાબંધી કરાઈ
સુરત
પેપર ચ′Чકગમાં છબરડા થતા હોવાથી
ચેકર સામે કાય↓વાહી કરવા માટъ રજુઆત
કયા↓ના ચાર Чદવસ થયા છતા કોઇ પગલાં
નહỲ ભરાતા આજે છાĦ યુવા સંધષ↓ સિમિત
˛ારા યુિનવિસ↓ટીમાં તાળાબંધી કરતા જ
દોઢ કલાક સુધી ઇ×ચાજ↓ રિજçĺારને બહાર
ઉભા રાખી સખત િવરોધ કરતા આખરъ
લેિખતમાં આદъશ આØયા પછી જ આંદોલન
સમેટયુ હતુ. છાĦ યુવા સંધષ↓ સિમિત ˛ારા
ચાર Чદવસ અગાઉ પેપર ચેેંЧકગ દરÜયાન
છબરડા થતા હોવાની ફЧરયાદ કરીને
જવાબદાર પેપર ચેકર સામે કાય↓વાહી

કરવા માંગ કરાઇ હતી. સાથે જ આજે
સોમવારનું અàટીમેટમ આØયુ હતુ. તેમ
છતા પણ પેપર ચેકર સામે કોઇ કાય↓વાહી
નહỲ થતા આજે િવ˜ાથЪ↓ઓ અને કાય↓કરો
િવફ↕યા હતા. મોટી સંÅયામાં યુિનવિસ↓ટી
ખાતે પહ℮ચી જઇને ભારъ હોબાળા મચાãયો
હતો. ઇ×ચાજ↓ રિજçĺાર આવેદનપĦ લેવા
માટъ આવતા િવ˜ાથЪ↓ઓ અને કાય↓કરોએ
જયાં સુધી પેપર ચેકર સામે કાય↓વાહી નહỲ
કરવામાં આવે Óયાં સુધી વહીવટી ભવનને
તાળુ મારીને ભારъ િવરોધ કરાયો હતો.
તાળાબંધીના કારણે દોઢ કલાક સુધી
વહીવટીભવનની કામગીરી ખ℮રવાઇ હતી.

રોડ પર ખાડી પુલ પાસે äયામ સંગીની
માક⎯ટ પાસે રોડ પર ખાડો આવવાથી
બાઇક çલીપ થઇ હતી. તેમને માથામાં
ગંભીર ઇજા થતા તાÓકાિલક અઠવાગેટની
ખાનગી હોЩçપટલમાં દાખલ કયા↓ હતા.
Óયા ં સીટી çકыન કરાવતા તેમને Įેઈન
હъમરъજ હોવાનું િનદાન થયું હતુ.ં
તા.૨૪મીએ દъવચંદભાઈને Įેઇનડેડ
જાહъર કયા↓ હતા. બાદમાં ડોનેટ લાઈફની
ટીમે હોЩçપટલ પહ℮ચીને તેમના
પЧરવારના સÛયોને અંગદાનનું મહÓવ
અને તેની સમĠ Ĭિĝયા સમજાવી હતી.
અમદાવાદની Ĭાઇવેટ હોЩçપટલમાં
તેમનું િલવર અને Чકડનીનું દાન
çવીકારાયુ હતુ.

એકતા Чદનની ઉજવણીમાં
કы×ĩીય ગૃહમંĦી અિમત
શાહ કыવЧડયા
કોલોની જશે
કыવЧડયા કોલોની
રા∆ીય એકતા Чદવસની ઉજવણી Ĭસંગે કы×ĩીય
ગૃહમંĦી અિમત શાહ કыવЧડયામાં ઉપЩçથત રહъશે. તેમની
હાજરીમાં રા∆ીય એકતા પરъડ યોજાશે. 31મી ઓÄટોબરъ
એકતા Чદવસ છъ અને Ĭિતવષ↓ çટъÉયુ ઓફ યુિનટી ખાતે
આ Чદવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છъ. ભારતના
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી એકતા Чદવસની ઉજવણી માટъ બે
Чદવસ કыવЧડયા આવવાના હતા પરѕતુ તેમનો િવદъશ Ĭવાસ
િનિΌત થયો હોવાથી આ કાય↓ĝમમાં કોણ આવશે તે મોટો
Ĭ હતો પરѕતુ હવે કы×ĩીય ગૃહમંĦી અિમત શાહ આવી
રΝાં છъ. રાËયના મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલ પણ 31મીએ
કыવЧડયા જશે.

FRIDAY, 29 OCTOBER, 2021

ગુજરાત

સૈ×યની ગુΆ માિહતીઓ પાЧકçતાન
મોકલતો BSFનો જવાન પકડાયો
માિહતી માેકલવા માેબાઈલનાે ઉપયાેગ થતાે અને પૈસા ભાઈ, િમ ના ખાતામાં
ા ફર થતા હતા : 2011માં પાિક તાન ગયાે પછી કાેSે બલ બ ાે હતાે
ભુજ
કÉછ સરહદъ તહъનાત બીએસએફનો જવાન
જાસુસી કરીને મોબાઈલ ફોનથી પાЧકçતાનમાં
માિહતી મોકલતા ઝડપાયો છъ. સીમા સુરΤા દળની
ગુΆ માિહતી પાЧકçતાન મોકલનાર જÜમુ-કાäમીરના
જવાન સ દ મોહѕમદ ઈЩÜતયાઝને એટીએસની
ટીમે ગાંધીધામ િસૃથત બટાલીયન 74/એમાંથી ઝડપી
પાડયો છъ. વષ↓ 2011માં પાЧકçતાન ગયા પછી વષ↓
2012માં સીમા સુરΤા દળમાં ભરતી થયેલો સ દ
ડમી નામનું સીમકાડ↓ પણ વાપરતો હતો અને તે નંબર
પર એЩÄટવ કરъલું વોÎસ-એપ પાЧકçતાનમાં વપરાતું
હતું. અ×ય કыટલાક શÅસો પણ સંડોવાયેલા હોવાનું
તપાસ દરિમયાન ખુલવા પાÜયું છъ.
મૂળ જÜમુ કાäમીરના રાજોરી િજ·ાના
મંજાકોટ તાલુકાના સλલા ગામના વતની સ દ
મોહѕમદ ઈЩÜતાયઝ જે હાલમાં સીમા સુરΤા દળની
74 બટાલીયનમાં આવેલી ગાંધીધામ િસૃથત એ
કіપનીમાં ફરજ બજાવે છъ. સ દ સીમા સુરΤા

દળની અિતગુΆ અને સંવેદનશીલ માિહતી પોતાના
મોબાઈલ મારફતે પાЧકçતાન મોકલતો હતો અને તેના
બદલામાં તેને λિપયા મળતા હોવાની ચ℮કાવનારી
હકЫકતો ખુલવા પામી છъ. આરોપીને ભુજ ખાતે
આવેલી એસઓજીની કચેરીમાં લવાયો હતો. ભૂજ
ખાતે પĦકારોને એટીએસના નાયબ પોલીસ અિધΤક
બલવંતિસંહ ચાવડાએ જણાãયંુ હતું કы, સજાદ મોહѕમદ
વષ↓ ર01રમાં સીમા સુરΤા દળમાં કો×çટъબલ તરીકы
ભરતી થયો હતો. જુલાઈ-ર0ર1થી તે ગાંધીધામ
ખાતે બટાલીયન 74ની એ કіપનીમાં ફરજમાં જોડાયો
હતો. તેના મોબાઈલ નંબર 968ર3ર3903ની મંગાવી
ખરાઈ કરતા તે તેના જ નામનું હતું અને આઈડી
Ĭૂફ તરીકы તેનું આધાર કાડ↓ આØયું હતું જેમાં જ×મ
તારીખ 1/1/199રની દશા↓વેલી હતી. આરોપીએ
જÜમુ ખાતેથી તેના નામનો ભારતીય પાસપોટ↓ નંબર
એચ.93પ8314નો કઢાãયો હતો જેમાં તેણે જ×મ
તારીખ અંગે એફЫડેવીટ કરી હતી, જેમાં જ×મ તારીખ
30/1/198પ દશા↓વી હતી.

માિહતી પાક. પહ℮ચાડવામાં ગોધરાના શÅસોનું કનેÄશન

૨૫ ભારતીય નેવીની ગુΆ માિહતીઓ પાЧકçતાન
પહ℮ચાડવા અંગે જાસૂસીકાંડની આંĪĬદъશમાં
ન℮ધાયેલી ફЧરયાદની તપાસ માટъ આંĪĬદъશ
કાઉ×ટર ઈ×ટъિલજ×સ çકવોડની ટીમે ગોધરાની
çથાિનક પોલીસને સાથે રાખી ગોધરા શહъરના
લધુમતી િવçતારોમાં દરોડા પાડી પાંચ જેટલા
શંકાçપદ શÅસોની અટકાયત કરી છъ.
જાસૂસીકાંડમાં ગોધરાથી અટકાયત કરાયેલા
પાંચ શÅસોમાં એક મિહલાનો પણ સમાવેશ
થાય છъ. જાસૂસીકાંડમાં આંĪĬદъશ કાઉ×ટર
ઈ×ટъિલજ×સ çકવોડની તપાસમાં ગોધરાના

કыટલાક મોબાઈલ નંબરો સામે આવતા તપાસ
હાથ ધરવામાં આવતી હોવાનું જાણવા મળી રЅં
છъ. ગોધરા શહъર બી Чડિવઝન પોલીસ çટъશન
િવçતારના જુદા જુદા િવçતારોમાં મોડીરાĦીથી
પાંચ થી છ જÆયાઓ પર છાપા મારી સચ↓ની
કાય↓વાહી હાથ ધરાતા સમĠ ગોધરામાં
ચચા↓નો િવષય બ×યો હતો. પોલીસે શંકાçપદ
ãયિŪઓના મોબાઈલ અને સીમકાડ↓ કબજે
કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છъ જોકы
આ જાસૂસીકાંડમાં સંડોવાયેલા શÅસોના નામો
પોલીસ Öવારા ગુΆ રાખવામાં આãયા છъ.
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કÉછથી મંગળ Ġહના ખડકો મળી આãયા, આંકલાવ પાિલકામાં અિવΐાસની
NASA-ISRO ˛ારા સંશોધન શλ કરાયુ દરખાçતથી ભડકો : સભા યોજાશે
ભુજ
માસ↓ િમશન કы જે અમેЧરકન
çપેસ એજ×સી નાસા અને ભારતની
અંતЧરΤ એજ×સી ઇસરો સંçથા ˛ારા
હાથ ધરવામાં આãયું છъ. આ િમશન
દરિમયાન મંગળ Ġહ પરની અસમતોલ
જમીન પરની જેરોસાઈટ નામક ખનીજ
કÉછના માતાના મઢ ખાતેથી મળી
આãયું હતું. જેનું નાસા સિહતની િવિવધ
સંçથાના વૈΦાિનકો ˛ારા સંશોધન કાય↓
હાથ ધરવામાં આãયું હતું. પરѕતુ કોરોના
કાળમાં સંશોધનમાં λકાવટ આવી હતી
Óયારъ ફરીથી આ સંશોધન આગામી
ફыĮુઆરીથી શλ કરવામાં આવશે.
વષ↓ 2014-15 દરિમયાન નાસા,

ઇસરોના તથા ભારતની કыટલીક
યુિનવિસ↓ટીના વૈΦાિનકો ˛ારા માતાના
મઢ ખાતે એક વક↕શોપ યોજવામાં
આãયો હતો. અને આ જમીન અંગે તો
પહъલથે ી જ નાસા ˛ારા સંશોધન કરવામાં
આãયું હતુ.ં અને તપાસ કરવામાં આવી
હતી કы મંગળ Ġહ પર જેવી જમીન
છъ તેવી જમીન પૂરા િવΐમાં બીજે

Äયાં Äયાં છъ Óયારъ ભારતમાં મહારા∆,
લદાખ અને કÉછના ĩæયો મંગળ
Ġહની
çટ જમીન સાથે મેળ ખાતા
હોવાનું જણાયું હતુ.ં કÉછ યુિનવિસ↓ટીના
ભૂçતરશાçĦી ડો. મહъશ ઠŨરъ જણાãયું
હતું કы,”કÉછના માતાના મઢ પાસે 3થી
4 વગ↓ Чકલોમીટરમાં રѕગીન ભૂિમ છъ
જે પીળા તથા લાલ રѕગની તથા પીળા
અને લાલ રѕગના જુદાં જુદાં શેÐસ
જેવી જમીન છъ જેમાં અલગ Ĭકારની
માટી મળી આવી છъ માટીની તપાસ
ભુçતરશાçĦીઓ કરી હતી અને આ
માટъ volcanic eruption પછી
જે ખાખ જમા થાય છъ તેમાંથી બનેલી
માટી છъ તેવું બહાર આãયું હતુ.ં

કામગીરીમાં

ાન નહીં અપાતા 9 સ

વ·ભિવ˜ાનગર
આંકલાવ નગરપાિલકાના Ĭમુખ
સંતોલભાઇ પટъલ અને ઉપĬમુખ
જયાબેન
પટъલની
પાિલકામાં
અિનયિમતતા, દэિનક કામગીરીમા Öયાન
આપતા ન હોવા ઉપરાંત િવકાસના
કામો થતા હોવાના મુˆъ ૯ સÛયોએ
બ³−³ે હોˆъદારો િવλˇ અિવΐાસની
દરખાçત રજુ કરીને સીઓને રજુઆત
કરાઇ છъ. Óયારъ આગામી Чદવસોમાં
Ĭમુખ-ઉપĬમુખ સામા×ય સભા
બોલાવીને સÛયોમા આંતЧરક િવΐાસ
જગાવવા Ĭયાસ કરશે. પાિલકામાં
અિનયિમતતા, કામગીરી ĬÓયે દુલ↓Τને

ાેઅે બાંયાે ચઢાવી

લઇને િવકાસકામો ટ·ે ચઢતા હોવાના
મુˆъ કыટલાક સÛયોમા આંતЧરક
અસંતોષ Ĭગટયો છъ જેણે ચરમસીમાનુ
çવλપ લેતા Ĭમુખ સંતોલભાઇ પટъલ
સામે કાઉ×સીલર નયનભાઇ પટъલ
તેમજ ઉપĬમુખ જયાબેન પટъલ
િવλˇ અંЧકતભાઇ પટъલે અિવΐાસની
દરખાçત રજુ કરી હતી. જેને સÛયો
કàપેશભાઇ પટъલ, મહાવીરિસંહ
પЧઢયાર, લીલાબેન ઠાકોર, શૈલાનીબેન
પટъલ, ખેλબેન રાજ, ધનાબેન રાજ,
સોલંકЫ કાિતંભાઇએ દરખાçતના
સમથ↓નમાં ટъકો આપીને સીઓને
દરખાçત સુĬત કરી છъ.

િગરનારમાં રોપવે કіપનીને સૌરા∆માં ભારъ વીજસંકટ યથાવતઃ રાĦે
130 કરોડનો ખચ↓ અને વીજળી અપાતા ખેડૂતોમાં ભારъ અાĝોશ
કમાણી માĦ 35 કરોડ જ
જૂનાગઢ-િવસાવદરમાં 17 િદવસથી અેક જ કલાક વીજળી, પાણી માટે અાખી રાતના ઉજાગરા

જૂનાગઢ
કોલસાની અછતને પગલે સૌરા∆માં
હજુય વીજસંકટ યથાવત રЅ છъ.
જૂનાગઢ અને િવસાવદર િજ·ામાં તો
એક કલાક જ વીજળી મળъ છъ જેના
કારણે ખેડૂતો રોષે ભરાયાં છъ. તેમાં ય
રાĦે વીજળી અપાતાં જંગલી જાનવરોના
ડર વŵે ખેતરોમાં કыવી રીતે જવુ એ
ખેડૂતો માટъ સમçયા બની રહી છъ.
રિવ િસઝન વખતે જ પુરતા Ĭમાણમાં
વીજળી આપવા માંગ ઉઠી છъ. એક

જૂનાગઢ
જૂનાગઢનાં િગરનાર રોપ વેને
આવતીકાલે તા.૨૪ ના એક વષ↓
પૂણ↓ થશે. આ એક વષ↓ દરÜયાન કЮલ
સાડા છ લાખ લોકોએ રોપવેની સફર
કરી છъ. રોપવે Ĭોજેકટ માટъ ૧૩૦
કરોડનો ખચ↓ કરવામાં આãયો છъ.
અને એક વષ↓માં રોપવે કіપનીને ૩૫
કરોડ જેટલી કમાણી થઇ છъ. Ëયારъ
સરકારને બેઠા થાળъ છ કરોડની
જીએસટીની આવક થઈ છъ.
જૂનાગઢના િગરનાર રોપવે માટъ
çથાિનક આગેવાનો અને લોકોએ
અનેક આંદોલન કયા↓ હતા. અનેક
અંતરાય અને કાનૂની ગુચ
ં વણોમાંથી
પસાર થઈ આખરъ ગત વષ› ૨૪
ઓÄટોબરના રોપવેનુ વડાĬધાનના
હçતે ઇ લોકાપ↓ણ કરવામાં આãયું હતુ.ં
çથાિનક લોકોમાં રોપવે ને લઈ ઉÓસાહ
હતો. પરѕતુ રોપ-વેની ЧટЧકટના ભાવ

સાંભળી લોકોના ઉÓસાહ પર પાણી
ફરી વâયું હતુ.ં શλઆતમાં વયçકો
માટъ ૬૦૦ λિપયા Ëયારъ બાળકોના
૩૦૦ λિપયા અને તેના પર ૧૮ ટકા
જીએસટી વસુલવામાં આવતો હતો.
૧૪ નવે.૨૦૨૦ બાદ વયçકો
માટъ ૭૦૦ λિપયા અને બાળકોના
૩૫૦ અને તેના પર ૧૮ ટકા
જીએસટી વસુલ કરવામાં આãયો
હતો. પરѕતુ આ ભાવનો િવરોધ થતા
જૂનાગઢનાં લોકો માટъ થોડા Чદવસ
રાહત આપવામાં આવી હતી. અને
બાદમાં વયçકો માટъ જીએસટી
સાથે ૭૦૦ λિપયા અને બાળકો
માટъ ૩૫૦ λપીયા રાખવામાં આãયા
હતા. તે પણ વધુ હોવાથી શહъરની
સામાજીક સેવાભાવી સંçથાઓએ
બેઠક કરી હતી.અને રોપવેની
ЧટЧકટના વધુ પડતા ભાવ સામે
િવરોધ કયђ↓ હતો.

21 હજારના ļÆસ કыસમાં
તપાસ માટъ NIAની
ટીમ કÉછમાં પહ℮ચી ગઈ
ભુજ
ગુજરાતના મુ×ĩા પોટ↓ પર જΆ કરવામાં આવેલા
21 હજાર કરોડના ļÆસ કыસની તપાસ હવે નેશનલ
ઈ×વેЩçટગેશન એજ×સી કરી રહી છъ. જેના માટъ NIAની
એક ટીમ કÉછ આવી પહ℮ચી છъ. અગાઉ NIA
˛ારા છъ·ા 6 મિહના દરિમયાન આવેલા શંકાçપદ
ક×સાઈનમે×ટના ડેટા ચેક કયા↨ છъ. હવે એવું મનાય છъ
કы, આ કыસમાં અનેક મોટા ખુલાસા થવાની સંભાવના
છъ. DRI ˛ારા ગુજરાતના મુ×ĩા પોટ↓ પરથી 3 હજાર
ЧકલોĠામ જેટલો હъરોઈન ļÆસ જΆ કયુ↨ હતું. જે બાદ
નારકોЧટÄસ કіĺોલ Úયૂરો અને DRI ˛ારા આ કыસની
તપાસ કરવામાં આવતી હતી.

બાજુ, કжિષ મંĦી અને ઉજા↓ મંĦીએ
એવો દાવો કયђ↓ છъકы, ગુજરાતમાં વીજ
સમçયા નથી. ખેડૂતોને પુરતી વીજળી
મળી રહી છъ. બીજી તરફ, ક℮Ġેસના
ધારાસÛય હષ↓દ Чરબડીયાએ ઉજા↓મંĦી
કનુ દъસાઇને એવી રજૂઆત કરી હતી
કы, િવસાવદર, ભ′સાણ, જૂનાગઢ ĠાÜય
િવçતારમાં છъ·ા 17 Чદવસથી એક
જ કલાક વીજળી મળી રહી છъ. વીજ
Чફડરોમાં લોડ↓ સેЧટગના નામે એક
કલાક વીજળી આવે તેમાં 4 કલાકનો

લોડ↓ સેЧટગ આવે છъ. હાલમાં 10 ટકા
કЮવા-બોર આધાЧરત િપયતથી વીજ
મોટરો ચાલી રહી છъ.હવે 15 Чદવસ
બાદ સમĠ ગુજરાતમાં રિવ િસઝનનુ
વાવેતર શλ થશે તે વખતે સો ટકા વીજ
મોટરો ચાલુ થશે તે વખતે વીજળીનુ
સંકટ વઘુ ઘેλ બને તેવા એંધાણ છъ.
આ ઉપરાંત પીજીવીસીએલે પЧરપĦ
જારી કરીને Чકસાન સૂય↓ યોજના હъઠળ
Чદવસને બદલે રાĦે વીજળી આપવા
િનણ↓ય કયђ↓ છъ.

અમરъલીમાં વાઇરલ ફЫવરના 1800, ડે×Æયૂના
68 કыસ અને ઝાડા-ઊàટીના 1200 ન℮ધાયા
િસિવલમાં રાેજ 800થી 1000 લાેકાેની અાેપીડી ઃ બેવડી ઋુતુથી રાેગચાળાનું માણ વ ું
અમરъલી
અમરъલી િજ·ામાં ચોમાસાની
િવદાય અને િશયાળાની શιઆત પહъલા
બેવડી ઋЮતુના અનુભવ વŵે ઋતુજ×ય
રોગચાળાનું Ĭમાણ વÖયું છъ. વાયરલ
ફЫવર, ઝાડા ઉàટી, ડે×Æયુ ચીકનગુિનયા
સિહતની મહામારીનું Ĭમાણ સતત
વધી રЅં છъ. રોગચાળાને રોકવા માટъ
આરોÆય િવભાગ ˛ારા રાતЧદવસ
કામગીરી કરવામાં આવી રહી છъ.
િસિવલ હૉЩçપટલમાં સામા×ય Чદવસોમાં
રોજની 400થી 500 દદЪ↓ઓની ઓપીડી
હોય છъ પણ રોગચાળાના કારણે હાલમાં

રોજના 800થી 1000 દદЪ↓ઓની
ઓપીડી થાય છъ જેના કારણે સારવાર
માટъ આવતા દદЪ↓ઓનું Ĭમાણ ડબલ
થઈ ગયુું છъ. આ અંગે અમરъલીના

જેતપુરમાં યુવાનનો ઝેરી દવા પી
આપઘાત, સાસЧરયા િવιˇ ગુનો
જેતપુર
ઉમરાળી ગામે રહъતાં િચરાગ
િવરડીયાએ ઝેરી દવા પી આપઘાત કરી
લીધો હતો. આ અંગે તકના િપતા
હરસુખભાઇએ તકના પુĦવધુના મામા
અને માતા સામે ફЧરયાદ ન℮ધાવી છъ.
હરસુખભાઇએ ફરીયાદમાં જણાãયું કы,
તા.૨૦ના રાĦીના હું મારા ઘરъ હાજર
હતો Óયારъ મારા ભĦીજા રોહીતભાઇના
મજૂર મહъશભાઇનો મને ફોન આવેલ
અને વાત કરъલ કы તમારો દીકરો ચીરાગ
અહી વાડીએ ઉàટીઓ કરъ છъ. તેવી વાત
કરતા હું પЧરવાર સાથે ભĦીજાની વાડીએ

ગયેલ હતો. આ સમયે મારા Чદકરાએ મને
કહъલ કы ૧૦૮ બોલાવો કыસ ઠોકЫ નાખવો
છъ. જે પછી મારી કારમાં મારા Чદકરાને
હોçપીટલમાં લઇ ગયો હતો. અને
તા.૨૧એ મારા દીકરાનું મોત થયું હતું.
મારા પુĦ ચીરાગને સુરъશભાઇ ભાલાળા
(મુળ.રહъ અરડોઇ)ની દીકરી Äપાલી સાથે
Ĭેમસબંધ હોય એક મહીના પહъલા લગ્ન
કરાયા હતા. થોડા Чદવસ બાદ Äપાલીએ
ઘરъ આવવા ઈ×કાર કયђ↓ હતો અને તે પછી
છૂટાછъડા માંÆયા હતા. બીજા Чદવસે આમ
સાસЧરયાના Ħાસ થી Ħાસથી ચીરાગે દવા
પી આપઘાત કયђ↓ હતો.

િજ·ા એપેડેિમક ઓЧફસર ડૉ. એ. કы.
િસંગનો સંપક↕ સાધતા તેમણે જણાãયું
કы, અમરъલી િજ·ામાં મિહનામાં
તાવ સિહત જનરલ ફЫવરના 1800,
ડ′Æયૂના 68, ઝાડા ઉàટીના 1200 અને
િચકનગુિનયાના 42 કыસો ન℮ધાયા છъ.
આ ઋતુ દરિમયાન સામા×ય રીતે આ
Ĭકારના કыસોનું Ĭમાણ વધતું હોય
છъ. રોગચાળાને કાબુમાં લેવા માટъ
આરોÆય િવભાગ ˛ારા ટીમો મારફતે
ઘરъ ઘરъ સવ›, જંતુનાશક દવાનો છѕટકાવ
સિહતની કામગીરી કરવામાં આવી
રહી છъ.

જૂનાગઢનાં બોગસ િબિલંગ
કૌભાંડમાં બે વષ↓થી ફરાર
આરોપીનીરાજકોટ
અંતે ધરપકડ
જૂનાગઢમાં વષ↓ ર૦૧૯મા િસંગદાણા કોમોЧડટીમાં
કરોડોનાં બોગસ બીલỲગ કોૈંભાડમાં જીએસટી િવભાગે
તા. ૧૯ - ૪ - ૧૯ ના રોજ આરોપી Чદલીપ મોહનભાઈ
સેજપાલની ધરપકડ કરી હતી. આ કોૈંભાડમાં તેના પૂĦ
િમતેશ સેજપાલની પણ સંડોવણી બહાર આવી હતી પરѕતુ
તે ફરાર થઈ ગયો હતો. આ આરોપીએ ધરપકડથી બચવા
કોટ↓ સમΤ આગોતરા જામીન અરજી કરી હતી જે કોટ‼
નામંજૂર કરી હતી. આરોપી િમતેશ Чદલીપ સેજપાલ બે
વષ↓ જેટલા સમયથી ફરાર હોય દરિમયાન ગાડ↓ન િસટીમાં
ભાડે રહъતો હોવાની બાતમી મળતા આ સચ↓ - િસઝરની
કાય↓વાહી હાથ ધરી તેની ધરપકડ કરાઈ હતી.
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કામધેનુ સમાન ફળ આપનારી રમા એકાદશી
વાળીના ચાર Чદવસ પહъલાં પધારતી રમા
એકાદશીનું માહાÓÜય જ કіઈક અનેιં છъ.
આ Чદવસે ĳત કરી ભગવાન Ĵીકжæણની પૂજા
કરવામાં આવે છъ. સૌભાÆયવતી çĦીઓ માટъ
આ ĳત સુખ અને સૌભાÆયĬદ માનવામાં આãયુ
છъ. રમા એટલે çĦી, એટલે કы પોતાની પ ીના
કહъવાથી આસો વદ એકાદશી મુચકુ દЮі રાજાએ
િવિધપૂવક↓ કરી હતી. અને આ રાજા તથા રાણી
બંને આ લોકમાં સવ↓ Ĭકારનાં સુખ ભોગવી
િવæણુલોક ગયાં હતાં, એટલે આ એકદશીનું નામ
રમા એકાદશી પડ્યુ.ં
રમા એકાદશીની કથા

Чદ

Ĭાચીન કાળમાં મુચકુ દЮі નામના ĬÅયાત
રાજા થઈ ગયા કы જે િવæણુના પરમ ભકત અને
સÓય ĬિતΦ હતા. પોતાના રાËય પર િનæકіટક
રાજય કરનાર એ રાજાના રાજયમાં નદીઓમાં
Ĵેæડ એવી “ચંĩભાગા” પુĦીના λપે ઉÓપ³−³ થઈ.
રાજાએ ચંĩસેનના પુĦ શોભન સાથે એના લગ્ન
કરાવી દીધા. એક વખત શોભન દસમના Чદવસે
સસરાના ઘેર આãયા. અને એ જ Чદવસે સમĠ
નગરમાં પહъલાની જેમ ઢѕઢરъ ો પીટવામાં આãયો
કы “એકાદશીના Чદવસે કોઈ પણ ભોજન ન
કરъ!” આ સાંભળીને શોભને પોતાની િĬય પ ી
ચંĩભાગાને કЅં, “િĬયે! હવે આ સમયે મારъ શું
કરવું જોઈએ એ િવશે કહъ.”
ચંĩભાગા બોલી, “çવામી! મારા િપતાને
ઘેર એકાદશીના Чદવસે મનુæય તો શું કોઈ
પાળъલા પશું વગેરъ પણ ભોજન નથી કરી શકતાં,
Ĭાણનાથ! જો તમે ભોજન કરશો તો તમારી ખૂબ
િનંદા થશે. આ Ĭમાણે મનમાં િવચાર કરીને
પોતાના િચǼને ઢ કરો.” શોભને કЅં, “િĬયે!
તાιં કહъવું સÓય છъ. હું પણ આજે ઉપવાસ
કરીશ. દъવનું જેવું િવધાન છъ, એવું જ થશે.”

ભગવાન Ĵીકжæણ કહъ છъઃ આ Ĭમાણે ઢ
િનΌય કરીને શોભને ĳતના િનયમનું પાલન કયુ.↨
પરѕતુ સુયђ↓દય થતા એમનો Ĭાણાંત થઈ ગયો.
રાજા મચકіદъ શોમનનો રાજોિચત અЩગ્ન સંçકાર
કયђ↓. ચંĩભાગા પણ પિતનું પારલૌЧકક કમ↓ કરીને
િપતાના ઘરъ જ રહъવા લાગી.

મંદરાચળ પવ↓ત પર ગયા Óયાં એમને શોભન
જોવા મâયા. રાજાના જમાઇ ઓળખીને તેઓ
એમની પાસે ગયા. શોભન એ વખતે આસન
પરથી ઊભા થયા અને એમને Ĭણામ કયા↨. પછી
સસરા રાજા મુચકЮદі ના િĬય પ ી ચંĩભાગાના
અને સમĠ નગરના કЮશળ સમાચાર પૂÊયા.

રમા અેટલે Tી, અેટલે કે પાેતાની પ ીના કહે વાથી અાસાે
વદ અેકાદશી મુચુકં ુ દ રાજાઅે િવિધપૂવર્ક કરી હતી. અને અા
રાજા તથા રાણી બંને અા લાેકમાં સુખ ભાેગવી િવ ુલાેક
ગયાં હતાં, અેટલે અા અેકદશીનું નામ રમા અેકાદશી પડ્યું
પĴેæડ! બીજી બાજુ શોભન! આ ĳતના
Ĭભાવથી મંદરાચળ પવ↓તના િશખર પર વસેલ
પરમ રમણીય દъવપુરને ĬાΆ થયા. Óયા શોભન
બીજા કЮબરે ની જેમ શોભવા લાÆયા. એક વખત
રાજા મુચકЮદі ના નગરવાસી ĬિસÖધ ĮાΜણ
સોમશમા↓ તીથ↓યાĦાના Ĭસંગે ફરતાં ફરતાં

સોમશમા↓એ કЅં, “રાજન! Óયાં બધા કЮશળ
છъ. આĴચય↓ છъ! આવું સુદં ર અને પિવĦ નગર
તો કયાંય કોઈએ પણ નિહ જોયું હોય! કહો તો
ખરા, તમને આ નગર કыવી રીતે મâયું ?”
શોભન બોàયા,“ĮΜન! આસો માસના વદ
પΤમાં જે રમા નામની એકાદશી આવે છъ એનું

ĳત કરવાથી મને આવા નગરની ĬાિΆ થઈ છъ.
મ′ Ĵˇાહીન બની ને આ ĳત કયુ↨ હતું આથી
હું એવું માનું છું કы આ નગર çથાઇ નથી, તમે
મુચકЮદі ની પુĦી ચંĩભાગાને આ તં ાંત કહъજો.”
શોભનની વાત સાંભળીને સોમશમા↓
મુચકુ દЮі રપુર ગામમાં ગયા. Óયાં ચંĩભાગાને તં ાંત
કહી સંભળાãયો. સોમશમા↓ બોàયા, “શુભ!ે મે
તમારા પિતને જોયા છъ. અને ઇ×ĩપુરી જેવા
એમના સુદં ર નગરનું પણ અવલોકન કયુ↨ છъ. પરѕતુ
એ નગર અçથાયી છъ. તમે એને çથાયી બનાવો.”
ચંĩભાગાએ કЅં : “ĮΜષ›! મારા મનમાં
પિતના દશ↓નની લગન લાગી છъ. તમે મને Óયાં
લઈ જાઓ. હું મારા ĳતના Ĭભાવે એ નગરને
çથાઇ બનાવીશ.”ચંĩભાગાની વાત સાંભળીને
સોમશમા↓ એને સાથે લઈને મંદરાચળની પાસે
વામદъવ મુિનના આĴમમાં ગયા. Óયા ઋિષના
મંĦથી શЧકત અને એકાદશીના ĳતના Ĭભાવથી
ચંĩભાગાનું શરીર Чદãય બની ગયું અને એણે
Чદãય ગિત ĬાΆ કરી લીધી. Óયાર બાદ એ
પોતાના પિત પાસે ગઇ. શોભને પોતાની િĬય
પ ી ને પોતાની ડાબી બાજુના િસંહાસન
પર બેસાડી, Óયારપછી ચંĩભાગાએ પોતાનો
િĬયતમન આ િĬય વચનો કΝાઃ “નાથ! હું
તમને િહતની વાત કιં છુ.ં સાંભળો.જયારъ હું
આઠ વરસની થઈ Óયારથી આજ સુધી કરъલી
એકાદશીથી çથાયી રહъશ,ે અને બધા Ĭકારના
ઇЩÉછત વૈભવથી સ િˇશાળી રહъશ.ે ” આ
Ĭમાણે રમા એકાદશીના ĳતથી ચંĩભાગા Чદãય
ભોગ, Чદãય λપ, અને Чદãય આભુષણોથી
િવભૂિષત બનીને પોતાના પિતની સાથે મંદરાચળ
પવ↓તના િશખરપર િવહાર કરъ છъ. રાજન! મ′
તમારી સમΤ રમા નામની એકાદશીનું વણ↓ન
કયુ,↨ આ એકાદશી િચંતાહરી અને કામધેનનુ ી
જેમ બધા મનોરથો પૂણ↓ કરનારી છъ.

વાક્ બારસે મા સરસ્વતીની આરાધનાનો મિહમા

મ, તો આ આસો વદ બારસ વાક બારસ,
વાઘ બારસ કы વસુ બારસ કહъવાય છъ.
આ Чદવસને પોડા બારસ પણ કહъવાય છъ. વાક
બારસને Чદવસે સરçવતી દъવીની આરાધના
કરવાનો પણ મિહમા છъ.
વસુ એટલે ગાય. ગાયને ιએ ιએ દъવતા છъ
એવું આપણા શાçĦો કહъ છъ એટલે ગાયનું પૂજન
કરવાથી બધા જ દъવતાઓનું પૂજન થઈ જાય છъ
એવી મા×યતા છъ. એવી મા×યતા છъ કы ગૌમાતા
બારસના Чદવસે Τીર સાગરમાંથી Ĭગટ થયેલાં.
ઈ×ĩ પાસે ઈÉછીત ફળ આપનારી કામધેનુ
નામની ગાય છъ એવી મા×યતા છъ. આમેય ભારત
જેવા ખેતીĬધાન દъશમાં ગાય અને ગૌવંશની
એક િવિશΓ મહǼા છъ. અગાઉના જમાનામાં
ãયિŪ પાસેની સ િˇનું માપ એની પાસે કыટલું
ગૌધન છъ તેના પરથી કાઢવામાં આવતું. ગાયનું
દાન આપવાનો પણ િવિશΓ મિહમા છъ Óયારъ
çવયં ભગવાન Ĵીકжæણે ગોવાળીયા બનીને જે
ગાયમાતાની સેવા કરી હતી તે આજના સમયમાં
કતલખાને ન જાય અને ગૌવંશ હÓયા ન થાય તે
માટъ પણ િહѕદુ સંçકжિતમાં માનનાર સહુ કોઈએ
શÄય હોય Óયાં સુધી પોતે ગાય રાખી એની સેવા
કરવી જોઈએ. આ ભાવનાને કારણે વસુ બારસ
એટલે કы ગૌમાતાના Τીરસાગરમાંથી Ĭાગટ્ય
Чદવસે એનું પૂજન કરી નીરણ અથવા ખાણ
ખવરાવવાનો િવિશΓ મિહમા છъ.
ખાસ કરીને ગુજરાતના પૂવЪ↓ય ભાગોમાં
એટલે કы ડાંગ ઇÓયાЧદ જંગલ િવçતારોમાં રહъતા
આЧદવાસી લોકો આ Чદવસે વાઘ દъવતાની પૂજા
કરъ છъ.વાઘને અને નાગને તે લોકો દъવતાના λપમાં
પૂજે છъ.અને ગામના પાદરમાં આ બંનેની પÔથરમાં
કіડારъલી મૂિત↓ઓ પણ હોય છъ.વાઘ બારસના
Чદવસે તેઓ વાઘદъવતાની પૂજા કરી પોતાના
જાનની અને પોતાના Ĭાણીઓની સલામતી માંગે

આ

છъ.એક અωત ĴÖધા આ સમયે આЧદવાસીઓમાં ચોપડાઓ સાથે નવા વષ↓થી નવો િહસાબ માંડે છъ.
જોવા મળъ છъ.
ગૌવÓસ ˛ાદશી
વાઘ બારસના Чદવસે જ ગુજરાતના વેપારીઓ
આ જ Чદવસને અ×ય એક “ગૌવÓસ
પોતાના બધા કામ આટોપી લે છъ.વષ↓ આખાના
જૂની લેવડદъવડના બધાં ચોપડાઓના િહસાબ ˛ાદશી”ના નામે પણ ઓળખાય છъ.આ િનિમǼે
તેઓ આજે પતાવે છъ.ટૂંકમાં,બધો િહસાબ સરભર ગાય અને તેના વાછરડાનું પૂજન કરાય છъ.એટલે

વસુ અેટલે ગાય. ગાયને રુઅે રુઅે દેવતા છે
અેવું અાપણા શાTાે કહે છે અેટલે ગાયનું પૂજન
કરવાથી બધા જ દેવતાઅાેનું પૂજન થઈ જાય છે
કરъ છъ અને Чદવાળી િનિમǼે સફાઇ કરી નાખે આ Чદવસને “વસુ બારસ” તરીકы ઓળખાય
છъ….! તે પછી તેઓ આગળના Ħણ Чદવસો સુધી છъ.”વસુ” એટલે “ગાય”.એની પાછળની વાત
નાણાનો કોઇ ãયવહાર કરતાં નથી.પછીથી નવા એવી છъ કы,એક રાજાને તેમની અમાનવીય

ãયવહારવાળી રાણીએ ગાયનો વાછરડો રાંધીને
ખવડાવી દીધો હોય છъ.એ પછી પΐાતાપ થાય છъ
અને એ Чદવસથી ગાય અને વાછરડાની પૂજા થાય
છъ.વૈæણવમાગЪ↓ ભાિવકો આ Чદવસે ગાય અને
વાછરડાની પૂજા કરી તેમને અડદના વડાં ખવડાવે
છъ. આમ,આ Чદવસને વાઘ બારસ ઉપરાંત વસુ
બારસ અથવા ગૌવÓસ એકાદશી તરીકы પણ
ઓળખાય છъ.Чદવાળીના અને નવા વષ↓ મનોહર
Чદવસો ખુલવાના દરવાજાλપ આ વાઘ બારસનું
મહÓવ અનેι છъ…..!
વનવાસી લોકજીવન Ĭકжિત પર િનભ↓ર છъ.
ડાંગના જંગલો તેમજ ગુજરાતની આЧદવાસી
પૂવ↓-ઉǼર પžીમાં વસતા વનવાસીઓને પોતાના
ઢોરઢાંખર ચારવા, ખેતી અથ› તેમજ વ×ય પેદાશો
મેળવવા જંગલમાં અવર-જવર કરવી પડતી
હોય છъ. çવાભાિવક રીતે જ આ Ĭ િǼમાં તેમને
જંગલી પશુઓ અથવા સાપ કы અજગર જેવા
સЧર પ જીવો સાથે ભેટો થતો હોય છъ. આ
કારણથી માણસ રખડુ જીવન ગાળતો હતો અને
જંગલો ખુંદતો હતો Óયારથી સાપ, વાઘ તેમજ
અ×ય વન ЩΓ તેમજ કЮદરતની ઉપાસના કરતો
આãયો છъ. આપણા વનવાસીઓમાં Ĭકжિત પૂજાની
આ Ĭથા આજે પણ ચાલે છъ.
ડાંગ જેવા જી·ાની મુલાકાત લઈએ તો
ગામના પાદરમાં çથાપન કરъલ વાઘદъવ, નાગદъવ,
ચંĩદъવ, મોરદъવ જેવાં Ĭાકжિતક દъવોની પરѕપરાગત
પૂજાઅચ↓ના થતી જોઈએ છીએ. આમાંય પોતાની
તેમજ પોતાના પાલતુ જાનવરોની સલામતી માટъ
તેઓ વાઘદъવની પૂજા કરъ છъ. આ કારણથી વાઘ
બારસ નામ આãયું હશે એમ કહી શકાય.
એક બીજી મા×યતા એવી પણ છъ કы આ Чદવસે
વાઘ નામના દэÓયને મારવામાં આãયો હતો એટલે
આ બારસને વાઘ બારસ કહъવાય છъ. જો કы આનું
કોઈ શાçĦોŪ Ĭમાણ મળતું નથી.
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ધનતેરસ ઃ શુભ મુહૂતર્માં ખરીદી-પૂજાથી થશે લાભ

જે આસો મિહનાની તેરસ એટલે કы
ધનતેરસના છъ. આસો માસની તેરસ
ધનના દъવતા એવા કЮબેર, મા લΣમી, ધવંતЧર
અને યમરાજની પૂજા કરવામાં આવે છъ.
લΣમીપૂજનની સામĠી

શહъરોમાં સૂકા ધાણા ખરીદъ છъ. ધનતેરસમાં સૂકા
ધાણાને ગોળ સાથે ભેળવીને નૈવે˜ બનાવવામાં
આવે છъ અને ભગવાનને ચઢાવવામાં આવે છъ.
તેથી ધનની ખોટ આવતી નથી.
સાવરણી અને હળદરની ગાંઠો પણ ખરીદો

પૂજા માટъ જોઈતી જλરી સામĠીમાં
નાગરવેલનું પાન, સોપારી, ચોખા, ઈલાયચી,
ચંદન, ઘી, ગંગાજળ, ફвલો, માતા લΣમી માટъ
કમળનું ફвલ અને ગુલાબનું ફвલ અને ફвલોની
માળા, ફળો, સૂકા મેવા, િમΓાન, અǼર,
પતાશા, કપૂર, ધૂપ, દીપ, તેલ અથવા ઘીથી
ભરъલા દીવા, Ĵીફળ, ધરો, બાજઠ, કળશ,
લાલ કપડું, મા લΣમી અને ગણપિતજીની મૂિત↓
અથવા ફોટો, ચાંદીનો િસŨો.
સમĠ પૂજાની િવિધ

માનવામાં તો એમ પણ આવે છъ કы
ધનતેરસમાં સાવરણી, પીળા રѕગની કોડી
તેમજ હળદરની ગાંઠો પણ ખરીદી કરાય છъ.
ધનતેરસમાં તમે પીળી કોડી ખરીદી શકો છો.
માનો કы તમને પીળી કોડીઓ ન જ મળъ તો
સાદી કોડીઓ ખરીદી શકો. હળદરના પાણીમાં
ડૂબાડી રાખવાથી પીળો રѕગ ચઢી જશે. કોડીઓ
પીળા
રѕગની કરીને તેને તમારી િતજોરીમાં મૂકЫ
ધનતેરસમાં શું ખરીદવું?
શકો છો. ઉપરાંત આ Чદવસે મુહૂત↓ જોઈને
ધનતેરસમાં પૂજા ઉપરાંત ખરીદી પણ શુભ બજારમાંથી હળદરની ગાંઠોની ખરીદી કરી કોરા
મુહૂત↓માં કરવાથી ફાયદો થાય છъ. Чદવાળીના કપડા પર રાખી ષોશોપચારથી પૂજા કરવી.
તહъવારમાં લોકો પૂજાપાઠ ઉપરાંત ચોŨસ
સાચા અથ↓માં ધનā કોને કહી શકાય?
વçતુઓની ખરીદી કરવાનું પણ શુભ માને છъ.
મોટъભાગે લોકો આજના Чદવસે મોબાઈલ, બે
આજનો Чદવસ ધનતેરસ કહъવાય છъ અને
પૈડાંવાળાં વાહન, કાર, નવું ઘર અને સોનું વગેરъ ધનની પૂજા કરવી એવો સાદો અથ↓ બધા
જેવી વçતુઓ ખરીદъ છъ. જોકы આ ખરીદી દરъક સમજે છъ. શાçĦોના Φાતા હોય એ લΣમીજીની
ãયિŪએ પોતાની રાિશ મુજબ શુભ મુહૂત↓માં પૂજા કરવાનું કહъ છъ. તો ધનની પૂજા કરવી કы
કરવામાં આવે તો શુભ મનાય છъ. કіઈ રાિશએ લΣમીજીની? લΣમીજી આપણા પોષણ અને
શું ખરીદવું એની યાદી અ×યĦ આપી છъ.
િવકાસને ગિતમાન રાખનાર શિŪ છъ. પોષણ
ખોરાકથી થાય છъ એટલે ધા×યમાં િˇ એ
પીળી વçતુ અને ધાણા ખરીદવા
લΣમીજીની કжપા છъ. િવકાસ આપણા Φાન અને
ધનતેરસમાં પીળી વçતુ ખરીદવી જોઈએ. આ ભિવæયના કપરા સમયમાં ઉપયોગી બને, એ
સંદભ› તમે સોનું ઉપરાંત િપǼળનાં વાસણ અથવા બચત થકЫ ચાલતો રહъ છъ એટલે બચત અને
સૂકા ધાણા પણ ખરીદી શકો છો. જો તમે સોનું Φાનમાં િˇ થવી એ ધ×મ કહъવાય છъ. તમારા
કы િપǼળ ન ખરીદી શકતા હોવ તો તમે સૂકા પોષણ ઉપરાંત તમને જે કіઈ ĬાΆ થાય અને તમે
ધાણાની પણ ખરીદી શકો છો. સૂકા ધાણાની તેને સંĠિહત કરો એ બધું તમારા માટъ સંપિǼ
ખરીદી શુભ મનાય છъ. ગામડાઓમાં આ Чદવસે ગણાશે. અને સંપિǼ માટъનો શાçĦીય શÚદ
ધાણાનાં બીજની ખરીદી કરવામાં આવે છъ તેમજ ધનā છъ.

આ

તેરસે સાંજના સમયે ઉǼર Чદશામાં
કЮબેર, ધવંતЧર ભગવાન અને મા લΣમીની
çથાપના કરી પુજા કરવી. પૂજા સમયે ઘીનો
દીવો Ĭગટાવવો. કЮબેરને સફыદ િમઠાઈ અને
ભગવાન ધ×વતЧરને પીળી મીઠાઈ અપ↓ણ
કરવી. પૂજા કરતી વખતે ૐ ķỲ ĴỲ ĝỳ Ĵી
કЮબેરાય અΓલΣમી મમગૃહъ ધન પુરય પુરય
નમ: મંĦનો જાપ કરવો.
ધનવંતЧર çĦોતનો પાઠ કરવો અને
ગણેશ અને મા લΣમીની પૂજા કરવી. પછી
માટીના કોЧડયામાં દીવો Ĭગટાવી મા લΣમી
અને ગણેશને ભોગ ચઢાવવો, ફвલ અપ↓ણ
કરવાં. આજના Чદવસે ધવંતЧર દъવની પૂજા
ષોડશોપચાર પૂજાના િવધાનથી કરવામાં આવે
છъ. આ પૂજા સોળ િĝયાઓથી સંપ³−³ કરવામાં
આવે છъ. સૌĬથમ તો ાન કરી તમારા
શરીરને શુˇ કરવું.

પૂજા કыવી રીતે કરવા
પુιષોએ

પીળું પીતાંબર પહъરવું અને
çĦીઓએ લાલ સાડી પહъરવી
શરીરъ સુગંિધત પદાથ↓ લગાવવો.
ભગવાન સામે આસન પાથરવું.
આસન ઉપર પ˚ાસન લગાવીને બેસવું,
તાંબાની તાસકમાં ભગવાનને બેસાડી
ગંગાજળમાં અǼર રъડી સુગંિધત પાણીથી
તેમને ાન કરાવવું.
ભગવાનને આભૂષણોથી સજાવવા અને તે
પછી કыસર અને ચંદનથી િતલક કરવું
Óયારબાદ તેમને çવÉછ આસન પર બેસાડી
ફвલો ચઢાવવાં, દીવો Ĭગટાવવો અને
ગૂગળનો ધૂપ કરવો,
તે પછી ભગવાનને નૈવે˜ અને દૂધ તેમજ
પાણીથી આચમન કરાવવું.
અંતે લΣમીજી અને ધવંતЧર દъવની આરતી
સાથે ભગવાનની આરતી ઉતારવી.
અંતે આરતી લઈને ચારъ Чદશામાં ગોળ
ફરીને બધાં દъવી-દъવતાને અપ↓ણ કરવી.

નરક ચતુદર્શી : દુ ષ્ટભાવોને દૂ ર કરવાનો િદવસ

વાળીના તહъવારો પૈકЫનો એક તહъવાર
એટલે કાળી ચૌદશ. કાળી ચૌદશનું બીજું
નામ નરક ચતુદ↓શી પણ છъ. આ Чદવસે ભગવાન
કжæણએ નરકાસુર નામના અસુરનો વધ કરીને
Ĭજાજનોને તેના Ħાસમાંથી ઉગાયા↓ હતા. આથી
નરક ચતુદ↓સી પણ કહъવાય છъ. કાળી ચૌદશ એ
મેલી િવ˜ાનાં સાધકોનો ખાસ Чદવસ છъ. તેઓ
એમ માને છъ કы આજનાં Чદવસે çમશાનમાં
સાધના કરવાથી તેમની બધી િવિધઓ પૂણ↓ થાય
છъ. મા દુગા↓નાં બે çવλપો છъ – એક સૌÜય,
ધીર અને ગંભીર Ëયારъ બીજું રૌĩ. મહાકાળી
એ રૌĩ çવλપ છъ. કાળી ચૌદસની Чદવસે રાĦે
માતાજીની ઉપાસના કરવામાં આવે છъ. દુગા↓
માતાનું આ çવλપ ભŪોમાં રહъલા દુΓભાવોને
દૂર કરીને સાચો માગ↓ બતાવે છъ. આજના Чદવસે
ગૃિહણીઓ ચાર રçતે, ગલીના નાકы વડા મૂકЫને
કકળાટ દૂર કરવાની િવિધ કરъ છъ. જેની પાછળ
એવું કહъવાય છъ કы પЧરવારમાં જે કіકાસ કы કલેહ
ãયાપી ગયો હોય તે દૂર થાય અને કЮટુંબમાં શાંિત
થાય. કыટલાંક લોકો જૂનાં માટલા અને ઝાડુ પણ
ચાર રçતા પર મૂકЫ આવે છъ.
કાળી ચૌદશ સાથે આમ તો અનેક મા×યતા
જોડાયેલી છъ. આજના Чદવસે રાĦે ઉપાસનાનું
અનેλ મહÓવ છъ. કાળી ચૌદશનાં Чદવસે સાંજે
સંÖયાકાળ પછી Óયુના દъવતા યમરાજને દીવો
કરવામાં આવે છъ. જેને નાની દીવાળી પણ
કહъ છъ. આ પૂજા કы દીપદાન કરવાથી અકાળ
Óયુથી મુિŪ મળъ છъ. એક પૌરાિણક કથા છъ
કы નરકાસુર નામના રાΤસે સોળ હજાર જેટલી
ક×યાઓને કыદ કરી રાખી હતી. તેમને મુŪ
કરાવવા માટъ ભગવાન Ĵીકжæણએ નરકાસુરનો
વધ પણ આ Чદવસે જ કયђ↓ હતો. આ વધ તેમણે
પોતાની પ ી સÓયભામા સાથે મળીને કયђ↓ હતો.
જેને લઈને આ Чદવસને નરકા ચતુદ↓સી કы નરક
ચતુદ↓સી કહъ છъ.

Чદ

કાળી ચૌદશ પવ› કયા મંĦનો જાપ કરવો?

કાળી ચૌદશની સાંજે-સંÖયા કાળъ 4 વાટવાળો
માટીનો દીવો Ĭગટાવીને પૂવ↓ Чદશા તરફ
મુખ રાખીને ઘરના મુÅય ˛ાર પાસે મૂકવો.
Óયારબાદ નવાં પીળાં કપડાં પહъરીને નીચે
જણાવાયેલા મંĦનો જાપ કરવાથી જીવનમાં
આવતા તમામ અિનΓ તǽવો-કΓોનું
િનવારણ થાય છъ.
દǼો દીપ: ચતુદ↓äયો નરક િĬતયે મયા
ચતુ↓િવ↓િત↓ સમાયુŪ : સવ↓ પાપાЩ×વમુŪયે

કાળી ચૌદશનું મહǽવ

િહѕદુ સંçકિતનો કોઈ એક તહъવાર દъશનાં
અલગ-અલગ ખૂણે અલગ અલગ રીતЧરવાજ
અને પરѕપરા Ĭમાણે ઉજવાય છъ. આ Ĭજા
“િવિવધતામાં એકતા”નો ભાવ દશા↓વતી Ĭજા
છъ. Чદપાવલીના Чદવસોમાં આવતો આવો જ
એક તહъવાર એટલે આસો વદ ચૌદસનો Чદવસ
ઉફ⎯ – કાળી ચૌદશ. જેને “નાની Чદવાળી”
તરીકы પણ ઓળખવામાં આવે છъ. Чદપ Ĭાગટ્ય
અને રોશનીની ઉજવણીનો આ એક Чદવસ!
હનુમાનજીની આરાધના
આ Чદવસે હનુમાનજીના નૈવે˜ થાય છъ.
ઘરъઘરъ આ માટъની રસોઈ બને છъ. મુÅયÓવે
અડદના વડાં અને ચુરમાના લાડુ. સાંજે
હનુમાનજીનાં મંЧદરમાં આ ભોગ ચડાવાય છъ.
ગામઠી ભાષામાં આ Чદવસને “સǼર ડોશી”
પણ કહъવાય છъ.

મહાકાળી પૂજા અને મંĦ તંĦ સાધના

આ Чદવસે આ˜શિŪ çવλપ ભગવતી
મહાકાળીનું પૂજન થાય છъ. આજના Чદવસે
મહાકાલીની પૂજા-અચ↓ના થાય છъ. આમ,
આજના Чદવસને ભગવતી મહાકાલીના
ઉÓસવના λપમાં પણ ઉજવવામાં આવે છъ.
આજે કાંસાના વાસણની નીચે Чદપ રાખી મેશ
પાડવામાં આવે છъ અને લોકો આંખે તે કાજળ
આંજે છъ. ગાલે ટીલું કરъ છъ. એવું કહъવાય છъ
કы આમ કરવાથી ખરાબ નજર નથી લાગતી.
યમરાજની આરાધના
ધનતેરસની જેમ આ Чદવસે પણ યમરાજની
પૂજા થાય છъ. સંÖયાકાળъ યમЧદપ Ĭગટાવાય છъ,
અને Ĭાથ↓ના કરાય છъ. જેથી અકાળъ યમરાજનું
આગમન થતું નથી અને તેમની કжપા આપણા
પર સદાય બની રહъ છъ. માટъ આજે યમપૂજાનું
પણ ખૂબ જ મહǽવ રહъલ છъ.

આ કામ કરવાથી બચો
આજના Чદવસે જીવ હÓયા કરવી જોઈએ
નહỲ. કારણ કы આ Чદવસે યમરાજની પૂજા
થાય છъ આથી જીવ હÓયાથી પાપ લાગે.
આજના Чદવસે અ³−³નું અપમાન ન કરવું.
અ³−³ના અપમાનથી હѕમેશા અ³−³ માટъ
તરસતા રહъવું પડશે.
કાળી ચૌદસનાં Чદવસે તેલનું દાન ન
કરવું. આમ કરવાથી લΣમી ટકતી નથી.
મોડા સૂઈને ઉઠવું નહỲ. આમ કરવાથી
ભાÆય હѕમેશા માટъ સૂતું રહъ છъ.
કાળી ચૌદસનાં Чદવસે ઝઘડો કરવો
જોઈએ નહỲ. આમ કરવાથી હѕમેશા
નકારાÓમકતાનું વાતાવરણ રહъ છъ.
આજના Чદવસે ભૂલેચૂકы માંસાહારી ભોજન
ન કરવું. માંસાહારી ભોજન કરવાથી
નરકની યાતના ભોગવવી પડે છъ.
કાળી ચૌદશે દાλનું સેવન ન કરવું. દાλ
એ તામસી Ĭકжિતનો ગણાય છъ.
આજના Чદવસે ઝાડૂને પગ ન મારવો અને
ઝાડુને Äયાંય ઊભું પણ ન રાખવું. ઝાડુને
પગ મારવાથી કы ઊભું રાખવાથી ધનનો
ખચ↓ વધે છъ.
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િદપાવલી ઃ મનના અંધકારને દૂ ર કરનારું પવર્

રતમાં દીપાવલીનો તહъવાર િહѕદુ
સમાજના લોકો વીતેલા વષ↓નાં તમામ
દુઃખો ભૂલી જઈને પણ આનંદ અને ઉ·ાસથી
ઉજવે છъ. દીપાવલી એ Ĭકાશપવ↓ છъ. દીપાવલી
એ Ĭકાશનો તહъવાર છъ. આજે ઘેર ઘેર દીવડાં
Ĭગટાવવામાં આવે છъ Óયારъ એ વાત સમજી
લેવાની જλર છъ કы દીપાવલી એ ભૌિતક
દુિનયાના જ અંધકારને દૂર કરવાનું નહỲપરѕતુ
મનના અંધકારને એટલે કы મનના અΦાનને
પણ દૂર કરવાનું પવ↓ છъ. દીપકને જીવનની
પરѕપરા અને તમસો મા Ëયોિતગ↓મયને
આકાંΤાઓનો આધાર માનવામાં આવે છъ.
િહ×દુ ધમ↓શાçĦોમાં જે નવ Ĭકારની પૂજાઅચ↓નાનું િવધાન છъ તેમાં દીપપૂજા અને
દીપદાનને ĴેΗ માનવામાં આãયું છъ. દીવડાં
Ĭગટાવવાનું એક આગવું મહǽવ છъ. દીપક
તન અને મન-એમ બેઉ Ĭકારના અંધકારને દૂર
કરъ છъ. દીપક માĦ અંધકારને જ દૂર કરъ છъ
એવું નથી પરѕતુ અંધકાર સામે લડવાની Ĭેરણા
પણ આપે છъ. Ëયારъ સૂય↓ અને ચંĩ અçત થઈ
જાય છъ Óયારъ મનુæય એ અંધકારમાં માĦ આ
અЩગ્નના સહારъ જ બચે છъ.
આ Φાનબોધ છા×દોÆય ઉપિનષદમાં
આપવામાં આવેલ છъ. એક નાનકડો દીપક
સૂય↓, ચંĩ આ અЩગ્નનો Ĭિતિનિધ બનીને
આપણા ઘરોમાં રોજ તેની દэવી ભૂિમ િનભાવે
છъ. તેનો દъહ ભલે ભૌિત હોય પરѕતુ વçતુત:તે
રોશનીનું શોમાં સંતાન છъ. ગામેગામ, નગર
નગર િનતી પોતાની દъЧદØયમાન ભૂિમકામાં
çથાિપત અસંÅય દીપશીખાઓ એ રોશની
હવે જ અસંÅય Ĭજાઓ છъ જે સૂય↓, સોર અને
અЩગ્ન એ Ħણેયમાં િનિહત ãયાપ દъવશિŪના
λપમાં ЩΓની Ĭથમ ઉષા સાથે જ સિĝય થાય
છъ. રોશની એક ભગવતી શિŪ છъ. રોશનીના

લΣમીનો એક પયા↓ય çĦી

ભા

પЧરવેષમાં જ મનુæયની ઈÉછા, Φાન અને અપમાન થાય છъ તે ઘરમાં લΣમીજી િબરાજતાં
િĝયાનો çવçથ અને સમુિચત િવકાસ થાય છъ. નથી. િભખારીને કાંઈક આપવાની અનુકвળતા
ન હોય તો તેને બે હાથ જોડીને જય Ĵી કжæણ”
અંધકાર કપટ ĝвરતાનું Ĭતીક
કહો. મળъ,
બીજા શÚદોમાં એમ કહી શકાય કы અંધકાર
પૂËય ડ℮ગરъજી મહારાજ કહъ છъ કы સાયંકાળъ
એ કપટ, અસÓય, કЮЧટલતા, ãયિભચાર અને çĦી ઘરમાં માથું ઓળવા બેસે તે ઘરમાં લΣમીજી
ĝвરતાનું Ĭતીક છъ. આ Ĭકારના અંધકારને િબરાજતાં નથી. સૌભાÆયવતી çĦીના કыશમાં
સÓય, અિહѕસા, અપЧરĠહ અને દાનના લΤમીજી િબરાજે છъ. જે ઘરમાં ઠાકોરજીની

િહ ુ ધમર્શાTાેમાં જે નવ કારની પૂજા-અચર્નાનું િવધાન
છે તેમાં દીપપૂજા અને દીપદાનને ે માનવામાં અા ું છે .
દીવડાં ગટાવવાનું અેક અાગવું મહT છે . દીપક તન અને
મન-અેમ બેઉ કારના અંધકારને દૂર કરે છે .
દીપકથી દૂર કરવાનું આ પવ↓ છъ. જે ઘરમાં
ફвલ પગ નીચે કચડાય છъ તે ઘરમાં લΣમીજી
ટકતાં નથી. જે ઘરમાં સાયંકાળъ કિજયા થાય
છъ તે ઘરમાં લΣમીજી િબરાજતાં નથી. સાયંકાળъ
લΣમીનારાયણ ઘરъ આવે છъ. જે ઘેર િભખારીનું

પૂજા થાય છъ તે વૈકЮіઠધામ ગણાય છъ. યાદ રહъ
કы ભગવાન કЅં નારાયણને લΣમીજી વગર ચાલે
છъ પરѕતુ લΤમીજીને નારાયણ વગર ચાલતું
નથી. તેથી ઘરમંЧદરમાં ભગવાન નારાયણની
પૂજા કરવી જλરી છъ.’

એ વાત સાચી છъ કы દુિનયાનું દરъક સુખ
લΣમીની સાથે જોડાયેલું છъ પરѕતુ લΣમીનાં
અનેક çવλપ છъ. વામી ધનધા×યના દъવા અને
સંસારના પાલનહારી ભગવાન Ĵી િવæણુની
િનકટ જ રહъનારાં નારાયણનાં અધા↓િગની
પણ છъ. લΣમીનો બીજો પયા↓ય çĦી પણ
છъ. જે ઘરમાં çĦીનું સ×માન થતું ન હોય તો
લΣમીજીનું અપમાન જ છъ. આજે મા લΣમીના
પૂજનની સાથે સાથે ઘરમાં çĦી çવλપ લΣમીનું
પણ સ×માન કરીએ. ખૂબ પુçતકђ↓ વાંચવાથી જે
Φાન ĬાΆ થતું નથી તે Φાન દુઃખમાં જ થાય
છъ. ભગવાન જ જીવને પોતાની તરફ ખ′ચવા
માનવીને દુઃખ આપે છъ. જે સુખમાં ભગવાન
ભુલાય તેવી સંપિǼ ખરъખર તો િવપિǼ જ છъ
અને જે દુ:ખમાં ભગવાન યાદ આવે તે િવપિǼ
જ સાચી સંપિǼ છъ. સ િˇ નામનું પતંિગયું
આપણી આસપાસ ઊડ્યા કરъ છъ પરѕતુ સÓય
એ છъ કы સુખ ભૌિતક સ િˇમાં નથી. આજનો
માનવી સ િˇની ગણના મોટર, ગાડી, બંગલા,
સોનું, ચાંદી, શેર અને બ′ક બેલે×સના Ħાજવે કરъ
છъ. પરѕતુ માનવી એ ભૂલી જાય છъ આશીવા↓દથી
જ મળъ કы એ બધું મા લΣમીના આશીવા↓દથી જ
મળъ છъ પરѕતુ સÓય એ છъ કы મા લΣમી ભાૈિતક
ચીજોની પાછળ ગયા નથી. ભગવાન િવæણુની
પાછળ દોડ્યાં છъ. સ િˇની અપેΤા હોય તો
લΣમીજી જેવી ચચળતા છોડી ભગવાન Ĵી
િવäણુની જેમ Щçથર અને શાંત િચǼ હોવું જλરી
છъ. આસો વદ અમાસના Чદવસે શારદા પૂજન,
ચોપડા પૂજન અને લΣમી પૂજન કરવામાં આવે
છъ. િવિવધ પુરાણો જેમ કы çક×ધ પુરાણ, યΦ
પુરાણ અને ભિવæય પુરાણમાં Чદવાળી અંગે
જુદા જુદા મત દશા↓વવામાં અાãયા છъ.

લક્ષ્મીની કૃ પા બનાવી રાખવા િદવાળીઅે રાતે આ જીવ દેખાશે
િદવાળીના િદવસે કરો 8 કામ તાે તમે બની શકાે છાે માલામાલ
િદવાળીનાે તહે વાર 1 નવે રથી શરૂ
થઈ રહ્યાે છે , ારે કે ટલાક ખાસ
કામ કરી લેવાથી દેવી લ મી તમારા
પર સ થાય છે અને ઘરમાં
સમૃિદ્ધ કાયમ રહે છે . િદવાળીના
િદવસે લાેકાે માતા લ મીને સ
કરવા માટે અનેક ઉપાયાે કરે છે .
તમે પણ જાણાે અા ખાસ ઉપાયાે
અને મેળવાે દેવી લ મીની કૃપા.
આ

Чદવસે મહાલΣમીના મહામંĦ ઓમ ĴỲ
ķỲ ĴỲ કમલે કમલાલયે Ĭસીદ Ĭસીદ ĴỲ ķỲ
ĴỲ ઓમ મહાલΣમયૈ નમઃના કમલગžાની
માળાથી 108 વાર જાપ કરશો તો તમારા
પર માતા લΣમીની કжપા કાયમ રહъશે.
મહાલΣમીની પૂજામાં પીળી કોડીઓને
સામેલ કરો. તેનાથી ધન સંબંધી
મુäકыલીઓ દૂર થશે. આ િસવાય હળદરની
ગાંઠ પણ રાખો. પૂજા બાદ તેને િતજોરીમાં
રાખો. Чદવાળી પર પૂજામાં લΣમી યંĦ,
કЮબેર યંĦ અને Ĵી યંĦ çથાિપત કરો.
çફЧટકનું Ĵી યંĦ સાιં રહъ છъ.
િશવિલંગ પર ચોખા ચઢાવો. Öયાન રાખો કы
તેના દાણા આખા હોય, ચોખા ખંЧડત હોય
તો ઉપયોગમાં ન લો.
અમાસના Чદવસે આ તહъવાર આવતો
હોવાથી પીપળાના ઝાડમાં જળ ચઢાવો.
શિનના દોષ અને કાલસપ↓ દોષ ઘટશે.
સાથે રાતે પીપળાના ઝાડની નીચે તેલનો
દીવો કરો. આ કામ કરીને બોàયા િવના
ઘરъ આવી જાઓ અને સાથે પાછું ફરીને
પણ ન જુઓ.

િદવાળીના િદવસને અાખા વષર્માં ખાસ માનવામાં અાવે છે . તેની
તૈયારીઅાે ઘણા િદવસ પહે લાથી શરૂ કરાય છે . માનવામાં અાવે છે કે
િદવાળીના િદવસે માતા લ મીનાે ઘરમાં વેશ થાય છે . તેથી તેમના
અાગમન પહે લા ઘરની સાફ સફાઇ અને શુકન અપશુકનને લઈને
અનેક મા તાઅાેના અાધારે સફાઈ કરાય છે . અા સાથે કે ટલાક
ાણીઅાેને તમે િદવાળીની રાતે જાેઈ લાે છાે તાે તમારું અાખું વષર્ શુભ
રહે છે અને સાથે ધનની દેવી પણ તમારા પર મહે રબાન રહે છે .

િબલાડી

કોઈ

મંЧદરમાં સાવરણીનું દાન કરો. આ
િસવાય ઘરની આસપાસ દъવી લΣમીનું
મંЧદર છъ તો ગુલાબની સુગંધીવાળી
અગરબǼી દાન કરો. આ િસવાય આ
Чદવસે સાવરણી ખરીદો અને સાથે આખા
ઘરની તે નવી સાવરણીથી સફાઈ કરો.
Ëયારъ સાવરણીનો ઉપયોગ ન કરો Óયારъ
તેને છુપાવીને રાખો.
Чદવાળીની રાતે પૂજા સમયે ઘીનો મોટો
દીવો કરો. તેમાં 9 Чદવેટ રાથો અને
તમામને Ĭગટાવીને પૂજા કરો. કનકધારા
çતોĦનો પાઠ કરો. રામરΤા çતોĦ કы
હનુમાન ચાલીસા કы સુંદરકાંડનો પાઠ પણ
કરી શકાય છъ.
ગણેશજીને દુવા↓ અિપ↓ત કરો અને તેની
21 ગાંઠ ગણેશજીને ચઢાવવાથી કжપા મળી
રહъશે. આ શુભ Чદવસે ગણેશજીની સાથે
મહાલΣમીની કжપા પણ મળી રહъ છъ.
એક દીવો તેલનો કરો અને તેમાં એક
લિવંગ મૂકો. આ દીવાને હનુમાનજીની સામે
રાખો. લΣમી પૂજન બાદ દરъક λમમાં શંખઘંટડી વગાડો. નેગેЧટિવટી દૂર થાય છъ.

Чદવાળીની રાતે િબલાડીનું દъખાવવું શુભ
માનવામાં આવે છъ. Чદવાળીની પૂજા બાદ જો
ઘરમાં કы આસપાસમાં Äયાંય પણ િબલાડી
જોવા મળъ છъ તો તે માતા લΣમીના આવવાનું
સૂચક છъ. Чદવાળી પર િબલાડી જોવા મળъ તો
ઘરમાં ખુશીઓ આવવા લાગે છъ.

ગરોળી

સામા×ય રીતે ગરોળી ઘરમાં અવારનવાર
જોવા મળъ છъ અને તમે તેને ભગાડવાની
કોિશશ કરો છો. શુકન શાçĦ અનુસાર જો
Чદવાળીની રાતે તમને ગરોળી દъખાય તો તેને
ભગાડો નહỲ. આ શુભ સંકыત માનવામાં આવે
છъ. તેનાથી ઘરમાં સુખ અને સ િˇ વધે છъ.

ગાય

ગાય હѕમેશાથી પૂજનીય રહી છъ. Чદવાળીની
રાતે જો તમને ગાય દъખાય છъ તો તે શુભ
માનવામાં આવે છъ. ગાય દъવÓવનું Ĭતીક
માનવામાં આવે છъ. આ માટъ કહъવાય છъ કы
Чદવાળીના Чદવસે કы રાતે ગાય જોવા મળъ તો
ઘરમાં સુખ અને સ િˇનો વાસ થાય છъ.

ઘુવડ

Чદવાળીની રાતે તમને ઘુવડ દъખાય છъ તો તેને
શુભ માનવામાં આવે છъ. તેને માતા લΣમીનું
વાહન માનવામાં આવે છъ. Чદવાળીની રાતે
તેને જોવાથી ઘરમાં સુખ અને સ િˇનો વાસ
રહъ છъ.

છછુંદર

સામા×ય રીતે Ëયારъ છછુંદરને જોઈએ તો
મૂડ ખરાબ થાય છъ. પણ Чદવાળીની રાતે
છછુંદરને જોવું શુભ માનવામાં આવે છъ. આ
િસવાય Чદવાળીની રાતે તેને જોવાથી ઘરમાં
ધન સંપદાની ખામી રહъતી નથી.
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મેથીના શŨરપારા

માવાના ઘૂઘરા

સામĠી : 2 બાઉલ - ઘઉѕનો લોટ, 1 બાઉલ
- મ′દો, 1 બાઉલ - મેથી, 2 ચમચી - મરચું, 2
ચમચી- આદુ-મરચા-લસણની પેçટ, 1 ચમચી તલ, 1 ચમચી હળદર, તળવા માટъ તેલ, çવાદ
મુજબ મીઠું
બનાવવાની રીત : સૌĬથમ મેથીની ભાજીને સાફ
કરી બારીક સમારી લો. હવે બંને લોટને એક
થાળીમાં ભેગા કરી લો.Óયાર પછી તેમા સમારъલી
મેથીની ભાજી તેમજ બાકЫની અ×ય સામĠી ઉમેરી
લો. હવે બે ચમચી તેલનું મોણ નાખી શŨરપારાનો
લોટ બાંધી લો. તે બાદ બરાબર લોટને મસળી લુવા
પાડી પાટલી પર પાતળા સŨરપારા કાપી લો. હવે

એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરી લો. તેલ ગરમ થાય
એટલે તેમાં, ધીમા તાપે સŨરપારાને આછા Įાઉન
રѕગના થાય Óયાં સુધી તળી લો. હવે તેને એક
Øલેટમાં નીકાળી લો. તૈયાર છъ શŨરપાળા.. જેને
તમે નાçતામાં ચા સાથે સવ↓ કરી શકો છો. કыટલીક
વખત સવારъ કы સાંજે ચાની સાથે દરъક લોકોને
કઇક િĝçપી ખાવાનું મન કરъ છъ. એવામાં અમે
આજે તમારા માટъ એક વાનગી લઇને આãયા
છીએ. જે ખાવામાં ટъçટી હોવાની સાથે-સાથે
ઝડપથી બની જાય છъ. તો તમે સવારની કы
સાંજની ચા સાથે કіઇક નવું અને ટъçટી ખાવાનું
પસંદ કરો છો તો આજે અમે તમારા માટъ
શŨરપાળાની રъિસપી લઇને આãયા છીએ.
તો આવો જોઇએ કыવી રીતે બનાવાય.

મЧઠયા

સામĠી : 1 Чકલો – મઠનો લોટ, 300 Ġામ – અડદનો લોટ,150 Ġામ – ખાંડ,
2 ચમચી – અજમો, 1 ચમચી – મરચું
બનાવવાની રીત : સૌ Ĭથમ સાકર અને અડધી વાડકЫ પાણી નાખી ગેસ પર
મૂકЫ હલાવવું. સાકર ચ℮ટъ નહỲ તેનું Öયાન રાખો. ૧૦ િમિનટ પછી (એક તારી
ચાસણી) જેવું થાય એટલે નીચે ઉતારી ઠѕડું થવા દъવું. એક થાળીમાં બ³−³ે લોટ,
મોણ, મીઠું, મરચું, અજમો નાખી નવશેકા ગરમ સાકરવાળા પાણીથી લોટ
બાંધવો. લોટ કઠણ બાંધવો. Óયાર બાદ તેને લોખંડના દçતાથી ખાંડવો. સરસ
એકસરખો થઈ જાય પછી તેને મસળીને વỲટાવાળી તેલવાળો હાથ કરીને
છરીથી ગુ·ા કરવા. Óયાર બાદ તેને પાતળી પૂરી જેવા વણી લેવા, મЧઠયા
તૈયાર થાય એટલે તળી લો. મЧઠયાં ફвલવા જλરી છъ.

સામĠી : મ′દો – 2 કપ, માવો – 1 કપ, ખાંડ
– 2 કપ, ઘી – 1 કપ, એલચી પાવડર – 1
ચમચી, બદામ છીણેલી – 1 ચમચી, પાણી
બનાવવાની રીત : માવાના ઘૂઘરા બનાવવા
માટъ, પહъલા મ′દો લો અને તેને 1/4 કપ ઘી અને
પાણીની મદદથી સારી રીતે લોટ બાંધી લો. અડધો
કલાક માટъ એમ જ રહъવા દો. ઘુઘરામાં ભરવા
માટъનું çટЧફіગ બનાવવા માટъ સૌથી પહъલા માવો લો
અને તેને ધીમા થોડીવાર શેકЫ લો. Įાઉન થઈ જાય
ઠѕડો થવા માટъ રાખો. Ëયારъ માવો ઠѕડુ થાય Óયારъ
તેમાં બદામ, એલચી પાવડર અને એક કપ ખાંડ
ઉમેરો. મ′દાના લોટમાંથી ગોળા બનાવો અને તેને

ચોરાફળી

પૂરીના આકારમાં વણી લો અને તૈયાર કરъલું çટЧફіગ
તેમાં ભરો. ઘૂઘરાની ધારને સીલ કરી આપો. આ
ઓરસીયા પર લૂઓ મૂકЫ
સામĠી : ચણાની દાળ- 500
પછી એક પેનમાં ઘી લઈને ધીમા તાપે ગરમ કરો.
અટામણ લઈને પાતળી
Ġામ, અડદની દાળનો
ઘી ગરમ થઇ જાય એટલે તેમાં તૈયાર કરъલા ઘૂઘરા
રોટલી વણવી. પછી
ઝીણો લોટ- 125 Ġામ,
તળી લો. ઘૂઘરા ગોàડન Įાઉન રѕગના થાય Óયાં
ચØપુ વડે લાંબી પžીઓ
મીઠું- çવાદ મુજબ,
સુધી તળો. હવે એક પેન લો અને તેમાં એક કપ
કાપવી. બીજી બાજું
તેલ- તળવા માટъ,
ખાંડ અને પાણી ઉમેરીને ખાંડની ચાસણી તૈયાર
કઢાઈમાં તેલ ઉકાળવા
ખારો- ચપટી
કરો. ચાસણી તૈયાર થાય એટલે તેમાં તળъલા
મૂŭું. તેલ ઉÄળъ એટલે
બનાવવાની રીત : સૌ
ઘૂઘરા નાંખો અને તેને સારી રીતે ડુબાડો. આ
આ પžીઓ તેલમાં નાખવી
Ĭથમ દળъલા લોટને મ′દાની
પછી એક Øલેટમાં ઘૂઘરા કાઢી લો અને મૂકЫ
અને ફЮલે એટલે ઝારા વડે
ચાળણીથી ચાળવો. તેમાંથી
રાખો જેથી ચાસણી સુકાઈ જાય. Ëયારъ ઘૂઘરા
કાઢી નાખી છાબડીમાં મૂકો.
થોડો લોટ અટામણ માટъ કાઢી
સંપૂણ↓પણે ઠѕડા થઇ જાય Óયારъ તેને એરટાઈટ
છાબડી નીચે થાળી રાખો જેથી તેલ
લેવો. બાકЫના લોટમાં મીઠું, હỲગ,
ડÚબામાં çટોર કરી લો. જયારъ ઈÉછા હોય
ખારો નાખી પાણી વડે કઠણ લોટ બાંધવો. થાળીમાં રહъ. હવે તેનાં પર મરચુ અને
Óયારъ આ ઘૂઘરા ખાઈ શકાય.
પછી લોટને પાપડની માફક ચરવો. સંચળ ભભરાવીને સવ↓ કરી શકો છો.

તહે વારોમાં ગ્લેમરસ લુક આપતાં પિરધાનો

યુવતીઅાેને તહે વારમાં લહેં ગા અાેલટાઇમ ફે વિરટ
છે . અેને પહે રવાથી સુંદરતાનાે રં ગ િનખરી
ઊઠે છે . અેમાં ાઇટ શેડ્સની સાથે ાઇટ
બેઝ, િપં ક, અાઇવરી, યલાે વગેરે જેવા રં ગાે
સુંદરતામાં ઉમેરાે કરે છે . અેક સમય અેવાે હતાે
ારે ગ્રે કલરને લગ્ન સંગમાં લાેકાે તેને
પહે રવામાં ખચકાટ અનુભવતાં હતા.
જાેકે ફે શન ે ની સાથે લાેકાેના
િવચારાેમાં પિરવતર્ન અા ું છે .
હવે ગ્રેના બધા શેડ્સ ઉપર કરવામાં
અાવેલું કલરફુલ વકર્ તમારા િક્ત ને
ે ી દશાર્વે છે .તહે વારાેમાં પિરધાનને
લઇને લાેકાે મૂંઝવણમાં હાેય છે , અેવું
તે શું પહે રીઅે કે ફે િ વલ ટચ મળે અને
સાથે િડફર
લુક પણ મેળવી શકાય.
સામા
રીતે તહે વારમાં િરચ લુક અાપે
અેવા અેથિનક અાઉટિફટ પહે રવા જાેઇઅે.
દીવડાંથી ઝગમગતાં અા તહે વારને યાદગાર
બનાવવા માટે િડઝાઇનર સાડી અથવા
િડઝાઇનર લાઉઝની પસંદગી કરી શકાે. અા
ઉપરાંત લહેં ગા–ચાેલી, શરારા, લાેર લે
અનારકલી, પિટયાલા ે સ, ાઝાે, ગાઉનની
સાથે કાે ા માં દુપટ્ટાે વગેરે જેવા િવક
અાપણી પાસે છે . અેમાંથી તમારા મનગમતાં
અાઉટિફટની પસંદગી કરી તમારા
અંદાજને ખાસ બનાવી શકાે છાે.

સાડી

તહъવારમાં ĺેЧડશનલ કપડાંની
Чડમા×ડ વધારъ રહъ છъ. એમાં
પારѕપЧરક ફыશનમાં પણ મૉડન↓
ટચ આપતી સાડી મોખરъ છъ.
સાડીમાં ગોàડન, િસàવર
ЩÆલટર બહુ સુંદર લાગશે.
તહъવારમાં સાડીને Ùયૂઝન
અને ĺે×ડી લુકમાં ļેપ
કરો. એ માટъ તમે સાડીને
લ′િગÆસ અને લહ″ગાની
સાથે ļેપ કરી અનોખી
çટાઇલથી પહъરી શકો
છો. આ ઉપરાંત
સાડીને ĝોપ ટોપ
સાથે પણ પહъરી
શકાય. ફы×સી
સાડી ઉપરાંત
પરѕપરાગત
પટોળું,
પૈઠણી,
બાંધણી,
િસàક વગેરъ ĺાય
કરી તહъવારમાં
Чડફર×ટ લુક
મેળવી શકો
છો.

Ùયૂઝન લુક

િĝએЧટિવટી વગર ફыશન અધૂરી છъ. જો તમે ફыશન વàડ↓
સાથે જોડાયેલા છો તો લહ″ગાની સાથે ĝыપ અથવા જેકыટ
પહъરી શકો છોે. અમુક ĺે×ડ એવરĠીન હોય છъ. જેમ
કы, શરારા. તમારા આઉટЧફટની સાથે એÄસપેЧરમે×ટ
કરો.

સલવાર સૂટ

તહъવારમાં સલવાર સૂટ પણ એક ઉǼમ િવકàપ
છъ. તમારી હાઇટ વધારъ હોય કы ઓછી, સલવાર
સૂટની ફыશન તમને çટાઇિલશ લુક આપે છъ.
એÜĮોઇડરીવાળા કЮરતાંની સાથે Øલાઝો ĺાય કરી
શકો છો. Ùયૂઝન ફыશનની વાત કરીએ તો
ઇંЩÆલશ
કલસ↓ની
સાથે હવે રъડ,
િપંક, Úલૂ, યલો
જેવા કલસ↓નું
ચલણ વધી રЅં
છъ.

ગાઉન

ગાઉન પહъરવામાં કÜફટ‼બલ, દъખાવમાં
બહુ ĺે×ડી હોય છъ. પસ↓નાિલટીને
િનખારવામાં પરફыÄટ છъ. જો તમે Щçલમ
એ×ડ િĺમ છો તો રફàસવાળું બોડી
ફЫЧટѕગ Чફશકટ ગાઉન ĺાય કરી
શકો છો. એ તમને Æલેમરસ લુક
આપશે. આ િસવાય ગાઉનમાં
અનેક વેરાઇટી ઉપલÚધ છъ,
તમારા બોડીને Öયાનમાં રાખીને
ગાઉનની પસંદગી કરો.
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મેષ, વૃષભ અને િમથુન રા શનું વા ષક ભિવ ય

શિન મહારાજનું ફળ
િવ. સંવત 2078ના આરѕભથી શિન
મહારાજ આપના કમ↓çથાનમાંથી
પસાર થાય છъ, વષ↓ની શλઆતમાં
કામો çથિગત રહъશે. ૨૯-૪૨૦૨૨થી શિન મહારાજ ધનલાભ
અપાવે. ãયવસાયોની શλઆત
કરાવે.
વાહનથી
સંભાળવું.
લોખંડ, ĺા×સપોટ↓, ખાણીપીણીના
ãયવસાયવાળા લોકોને ૧૪-૩૨૦૨૨થી િવશેષ ફાયદો થશે.

ગુι મહારાજનું ફળ

ગુι મહારાજ જમીન મકાનનો
Ĭ હલ કરાવે. ૨૦-૧૧-૨૦૨૨થી
ગુι મહારાજ િવદъશ માટъના યોગો
બનાવે. ãયવસાય માટъ કы િવ˜ા
અÛયાસ માટъ એિĬલ સુધીનો સમય
ĴેΗ છъ. એિĬલથી વષ↓ના અંત
સુધીમાં સંતાનĬાિΆની ઈÉછાવાળા
લોકોની ઈÉછા પૂરી થાય. આપની
અંદર રહъલી કાય↓Τમતા તથા
લોકોને આકષ↓વાની Τમતા જૂન
માસથી ખૂબ વધશે.
શિન મહારાજનું ફળ

શિન મહારાજ મે માસથી વષ↓ના
અંત સુધીમાં કમ↓çથાનમાંથી પસાર
થશે. વષ↓ના Ĭારѕભમાં મહъનતનું
યોÆય વળતર મળъ નહỲ. વષ↓ના
મÖયભાગથી વષ↓ના અંત સુધીમાં
આપની દરъક ઈÉછા શિન મહારાજ
પૂણ↓ કરતા હોય તેવું લાગશે.
રાજકЫય ΤેĦે કы સરકારી ΤેĦે
અણધારી સફળતા શિન મહારાજ
અપાવશે.

રાહુ મહારાજનું ફળ

વષ↓ની શλઆતમાં રાહુ મહારાજ
ધનભુવનમાંથી પસાર થતા હોવાથી
આિથ↓ક સંકડામણનો અનુભવ
કરાવશે. શેર-સžામાં નાણાં ફસાઈ
ન ય એમનું Öયાન રાખવું. વષ↓ની
શλઆતથી એિĬલ સુધી લાલચુ કы
લોભી લોકોના સંપક↕થી દૂર રહъવું.

મેષ - (અ, લ, ઈ)

પાЧરવાЧરક-વૈવાિહક વન

વષ↓ની શλઆતમાં લોકો આપની જતંુ
કરી દъવાની ભાવનાનો દુιપયોગ ન
કરъ તેનો Åયાલ રાખવો. ફыĮુઆરીથી
એિĬલની વŵે પિત-પ ીમાં ખટરાગ
ઊભો થાય. જૂનથી અિવવાિહતો માટъ
લ ના ઉǼમ યોગ બને છъ.

રાહુનું ફળ

સંતાન બાબત

ફыĮુઆરીથી જૂન સુધીમાં
સંતાનોને બહાર કы િવદъશ
અÛયાસ માટъ મોકલવાની ઈÉછા
આપની પૂણ↓ થશે. જૂન મિહનાથી
ઉŵ અÛયાસ કરતા સંતાનોના
વાલીઓને ખુશ-ખબરી મળશે.
આપનું બાળક બે વષ↓થી નાનું
હોય તો પાણીથી ખાસ સંભાળવું.
જુલાઈ માસથી આપ આપનાં
સંતાનો પર િવΐાસ રાખી નવા
ãયવસાય કы કામકાજમાં એમને
સહાયતા આિથ↓ક રીતે કરો.

ષભ (બ, વ, ઉ)

એિĬલથી ઓગçટની વŵે પ ી સાથે
નાના-મોટા ઝઘડાઓ મોટું çવλપ
ના લે તેનું Öયાન રાખવું. પЧરવારના
દરъક લોકોને ખુશ કરવાના િવચારમાં
આિથ↓ક મુäકыલીનો સામનો ના કરવો
પડે એમનું Öયાન રાખવું.

શિન મહારાજનું ફળ

રાહુનું ફળ

િમથુન (ક, છ, ઘ)

ગુι મહારાજનું ફળ

ગુι મહારાજ આપને પૈસાની Чકіમત
કરાવતા શીખવશે. પિત-પ ીને
કામના િસલિસલામાં કы નોકરીના
સંબંધમાં દૂર રહъવાનું કરાવે.
નવેÜબરથી એિĬલની વŵે જૂના
િમĦોના પЧરચયમાં આવતા ખૂબ
લાભદાયક રહъશે. વડીલ વગ↓ને
કહીને આિથ↓ક મદદ પણ મળશે.
આ વષ↓માં આપનું મૌન ઘણી બધી
ગુΆ વાતો તથા રહçયો ઉપર પડદો
પાડી દъશે.

પાЧરવાЧરક - વૈવાિહક વન

આરોÆય બાબત

Ĭેમલ માં વડીલ વગ↓નો સહકાર
મળશેે. શંકાશીલ çવભાવ આપને
બધાથી અલગ કરъ છъ. નોકરીના
કારણે અલગ રહъતી પ ીઓને
વતન કы પિતની સાથે રહъવાનો યોગ
બને છъ.

નોકરી-ધંધા બાબત

આરોÆય બાબત

આિથ↓ક બાબત

çĦીઓ માટъ

પાЧરવાЧરક - વૈવાિહક વન

પિત-પ ીના વŵેના જૂના ખટરાગો
વધતા લાગે.
çĦી પાĦ હોય તો
જતું કરી દъવાની ભાવનાથી સંબંધોમાં
પુનઃ મીઠાશ આવશે. આપનો પЧરવાર
આિથ↓ક ફાયદાની સાથે સાથે આપના
આરોÆયની પણ િચંતા કરતો હશે.

પુĦ સંતાનની ઈÉછાવાળા
દѕપતીઓને ફыĮુઆરીથી ઉǼમ
યોગ બને છъ. આપનાં સંતાનોની
અંદર સંગીતકલા, ગાયન કы
અ×ય કોઈ કૌશલ હશે તો આ
વષ↓માં બહાર લાવી શકશો.
સંતાનોને આગળ ઉŵ અÛયાસ
માટъ બહાર મોકલવામાં એિĬલથી
જુલાઈનો સમય ĴેΗ છъ.
મુäકыલીઓની વŵે પણ આપ
સંતાનોના ભિવæય માટъ જરા પણ
નમતું ખશો નહỲ.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

ЧડસેÜબરથી ફыĮુઆરીના Ĭવાસો માĦ
ખચા↓ળ રહъશે, એિĬલથી ઓગçટ
વŵેના તમામ Ĭવાસો ફાયદાકારક
તેમજ Ĭગિતકારક િનવડશે. પિતપ ી, બાળકો તથા પЧરવાર સાથે
હવાઈ મુસાફરી કરી શકશો.

યાĦા Ĭવાસ

આપ Ĭાઈવેટ નોકરી કરતા હશો
તો આપને ફыĮુઆરી પછી નોકરી
બદલવાની છъ તેવી તૈયારીમાં જ
રહъ . Ĭાઈવેટ નોકરીમાં યોÆય
વળતર આપને મળતું નથી. એિĬલ
માસથી Ĭાઈવેટ કы સરકારી નોકરીમાં
સફળતા તથા યશ મળશે.

સંતાન બાબત

નૂતન વષ↓ના Ĭારѕભથી એિĬલ સુધી
આપનું શરીર થકાન અનુભવતું
હોય તેવું લાગશે. સૂય↓નમçકાર
તથા Ĭાણાયામ આપના આરોÆય
માટъ ઘણા ઉપયોગી નીવડશે.
એિĬલ માસથી રъÆયુલર બોડી
ચેકઅપ કરાવવું આપના માટъ
િહતાવહ રહъશે. વષ↓માં આપને
આયુવ›Чદક
કы
એલોપેિથક
દવાઓનો સહારો લેવો પડશે.
ડોÄટરી,
એЩ×જિનયЧરѕગના
િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ ખૂબ સફળતાવાળું
વષ↓ રહъશે. એિĬલ માસથી વતનની
બહાર કы િવદъશમાં િવ˜ાÛયાસ
માટъ જવા ઈÉછતા િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ સાનુકвળ સમય આયુવ›Чદક,
િચĦકારો, પાઠશાળાઓ, ગુιકЮળો,
ઔષધાલયો કы ધમ↓ની સાથે
સંકળાયેલા િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ પોતાની
કાય↓Τમતાને સાિબત કરવા માટъનો
ĴેΗ સમય રહъશે.

રાહુ આપના ૧૨મા çથાનમાંથી પસાર
થતો હોવાથી પિત-પ ી વŵેના
પસ↓નલ સંબંધોમાં િવખવાદ ઊભો
કરાવે. છૂટાછъડા સુધીની નોબત ઊભી
કરાવે. આપનામાં સમજણ શિŪ તથા
ધીરજનો પЧરચય એિĬલ માસ સુધીમાં
ખૂબ થશે.
જમા કરъલા પૈસાથી આિથ↓ક Щçથિત
Щçથર રહъશે. એિĬલથી નાણાકЫય
સાહસો થશે. વેપારમાં ધનલાભ
દъખાશે. çકвલ, કોલેજ, યુિનવિસ↓ટી,
હોЩçપટલો સાથે સંકળાયેલા લોકોની
આિથ↓ક Щçથિત મજબૂત થશે.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

નોકરી-ધંધા બાબત

çĦીઓ માટъ

સંતાન બાબત

જૂના રોગો કы જૂની બીમારીઓ
વષ↓ની શλઆતમાં પરъશાન કરશે.
આંખ કы પેટને લગતા દદ↓ની પીડા
ઉÓપ³−³ થાય તો તાÓકાિલક સારવાર
કરાવવી. આપ ચŨર કы વાય
આવવા જેવા રોગોથી પીડાતા હશો
તો આ વષ↓માં તેમાંથી મુિŪ મળશે.
વધુ પડતો કાય↓બોજ આપના
આરોÆયને માટъ નુકસાનકારક
રહъશે. ખાસ ઉ ગરાથી સંભાળવું.

ધંધાકЫય ટૂરો-Ĭવાસો લાભĬદ રહъશે.
લાંબી યાĦાઓના યોગ પણ બને છъ.
પЧરવાર સાથે Ĭવાસમાં જવાનું થાય.
આપના બાળકોને કોઈ સરĬાઈઝ
િગÙટમાં Ĭવાસનું પેકыજ આપવાની
આપની ઈÉછા પૂણ↓ થાય.

યાĦા Ĭવાસ

આિથ↓ક બાબત

આિથ↓ક Щçથિત મજબૂત કરવા માટъ
આપના છъ·ાં ૪ વષ↓ના Ĭય ો
એિĬલ સુધીમાં સફળ થશે. ઈÜપોટ↓એÄસપોટ↓, Üયુિઝક, Чફàમ, કલા,
Ĭવાહી વçતુ, ફыશન Чડઝાઈિનંગ માટъ
×યુઆરીથી તે નો સમય છъ.

આરોÆય બાબત

માçટર ЧડĠી મેળવવા ઈÉછતા
િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ રાત-Чદવસ એક
કયા↓ િસવાય બી કોઈ િવકàપ
નથી. સાય×સના િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ
ખૂબ સફળતાદાયક વષ↓ નીવડશે.
કોમસ↓ તથા આăÎસ↓ના િવ˜ાથЪ↓ઓ
આળસુ િǼના કારણે વધારъમાં
વધારъ નુકસાની અÛયાસમાં
ભોગવશે. એિĬલથી જુલાઈની વŵે
çટુડ×ટ લોન કы çટુડ×ટ િવઝા પાસ
થવાના યોગો છъ.

રમતગમત, ધાિમ↓ક જÆયાઓ,
િશΤકો, વકЫલાત, જજ વગેરъ ΤેĦમાં
સંકળાયેલા હશો તો ગોàડન સમય
રહъશે. પૈસાનું રોકાણ કરતા િવશેષ
લાભ ĬાΆ થશે. ટીવી, િસЧરયલો,
કલાકારો, સંગીતકારો, ગીતકારો
વગેરъ માટъ સંઘષ↓મય સમય રહъશે.

૨૦ નવેÜબરથી એિĬલ ૨૦૨૨ ગુι
મહારાજ આપના કમ↓çથાનમાંથી
પસાર થશે. નવેÜબરથી એિĬલ
૨૦૨૨ દરિમયાન
આપ કામથી
બેદરકાર રહъશો તો આિથ↓ક
નુકસાની સહન કરવી પડશે.
આ વષ↓ના Ĭારѕભમાં જ ગુι
મહારાજની કжપાથી નૂતન હમાં
હĬવેશ કરવો શÄય બનશે. નવા
કામકા ની શλઆત માટъ તમારъ
આળસનો Óયાગ કરવો પડશે.
નૂતન વષ↓ના Ĭારѕભમાં શિનની
અઢી વષ↓ની નાની પનોતી
લોખંડના પાયે પસાર થતી હોવાથી
શλઆતમાં આપને શિન મહારાજ
કΓ તેમજ Óયુજનક પીડાઓ
આપશે. પોલીસ çટъશનના દરવા
સુધી શλઆતના મિહનામાં જવું
પડે. કોઈ જમીનમાં પડેલા હશો તો
એિĬલ સુધીમાં આપને એના પૈસાનું
ચૂકવણું કરવું પડે.

વષ↓ના Ĭારѕભમાં મેષ રાિશની çĦીઓને
િનંદા તથા કટુ વચનોનો સામનો કરવો
પડે. એિĬલથી ગેરસમ દૂર થાય.
િનઃસંતાન çĦીઓ માટъ એિĬલથી
ઓગçટની વŵે ભગવાને આપની
Ĭાથ↓ના સાંભળી હોય તેવું લાગશે.

પ ી બાબતે ખાસ સાવધાની રાખવી.
રાહુ આપના દાંપÓય વનમાં છૂટાછъડા
સુધીના Ĭ ોનું િનમા↓ણ કરી શકы.
રાજકЫય કદ વધારવામાં રાહુ સપોટ↓
કરશે. એિĬલથી વષ↓ના અંત સુધીમાં
રાજકЫય, સરકારી શિŪઓના
પЧરચય લોકોને કરાવશો.

સંતાનોનો આપ Ĭેમ પામી
શકશો.
િવદъશમાં
વસતા
સંતાનોને મળવાની ઈÉછાઓ પૂણ↓
થશે. િવવાહ યોÆય સંતાનોના
યોÆય જÆયાએ સંબંધો ગોઠવાશે.
સંતાનોને વાહન, કÜØયુટર,
ઈÓયાЧદ ભેટ સોગાદ આપવા માટъ
જૂનથી ઓગçટનો સમય ĴેΗ
છъ. આ વષ↓માં આપનાં સંતાનો
આપને સાιં પЧરણામ તથા
નોકરી-ધંધામાં સફળતા મેળવી
આપને ખુશ કરશે.

ગુι મહારાજનું ફળ

અÓયાર સુધીમાં આપે નોકરીધંધામાં સમાધાનકારી તથા જતું કરી
દъવાની ભાવનાથી જ સફળ થયા છો.
આ વષ↓માં પણ આપ આજ ફોમુ↓લા
અપનાવશો તો વધારъ સફળતા
ĬાΆ કરશો. એિĬલ માસથી બઢતી,
Ĭમોશનો આવશે.

çĦીઓ માટъ

આિથ↓ક બાબત

આિથ↓ક બાબત વષ↓ની શλઆતમાં
સંકડામણ અનુભવશો. ફыĮુઆરી
માસથી લોન મંજૂર થવી, નવા રોકાણો
આવવા, સરકારી ΤેĦથી મદદો મળી
શકы. ×યુઆરીથી એિĬલની વŵે
કોઈ લોભ-લાલચમાં આવવું નહỲ.

નોકરી અને ધંધા બાબત

માચ↓થી એિĬલ વŵે Ĭેમિવવાહ
બાબતના Ĭ ોમાં મોટો િવવાદ ઊભો
થાય. શાંિતથી સમય પસાર કરવો
િહતાવહ છъ. નોકЧરયાત વગ↓ની
મિહલાઓ માટъ ઉપલા અિધકારીઓનું
Ĭેશર હળવું બને.

યાĦા Ĭવાસ

વષ↓ના મÖયભાગમાં આપ પЧરવાર
સાથે Ĭવાસ કરી શકશો. યોÆય િમĦ
કы ભાગીદાર સાથે િબઝનેસ માટъના
Ĭવાસનું આયોજન કરશો તો િનિΌત
સફળ થશો. શÄય તેટલા આ વષ↓માં
એકલા Ĭવાસ કરવાનું ટાળ .

એિĬલ માસથી યુЧરન, ગભા↓શય
કы ગુΆરોગોની તપાસ િવનાસંકોચે
ડોÄટર પાસે કરાવવી. આિથ↓ક
બાબતને આરોÆય સાથે Äયારъય
ડવી નહỲ. પ ી-બાળકોના
આરોÆયનો ખાસ Åયાલ રાખવો.
ગેસ તથા વાયુ Ĭકжિતના લોકો માટъ
આ વષ↓ રાહતનો ΐાસ અપાવશે.
કબિજયાતના
દદЪ↓ઓ
માટъ
યોગાસનો ખૂબ લાભદાયક રહъશે.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

એÄçĺા ╞ાિસસ કы યોÆય
ãયિŪની સલાહસૂચનો આપની
કારЧકદЪ↓માં ખૂબ ઉપયોગી િનવડશે.
અÛયાસ પૂણ↓ કરъલ િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ
Ĭાઈવેટ સેÄટરોમાં નોકરીની તકો
ઊભી થશે. એિĬલથી યુરોપ ક×ĺીમાં
કы કыનેડા જવા ઈÉછતા િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ ખૂબ સારા યોગ છъ. સંગીતના
કы વાંિજĦવાદકોના િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ રાËયકΤાએ, રા∆ીયકΤાએ
ઝળકવાના યોગો બને છъ.
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શિન મહારાજનું ફળ
િવ. સંવત 2078માં મકાન-વાહનની
ખરીદી વગેરъ શÄય બનશે. કોટ↓
કыસમાં સફળતા અપાવશે. ફыĮુ.થી
માચ↓ના સમયમાં જમીન મકાનના
Ĭ ો તથા કોટ↓ના કыસોમાં સફળતા
અપાવશે. વારસાઈ સંપિǼ તથા
િમĦ તરફથી મદદ મળી રહъ.
એિĬલ માસના અંતથી આપને અઢી
વષ↓ની નાની પનોતી શλ થાય છъ જે
વષ↓ના અંત સુધી રહъશે.

ગુι મહારાજનું ફળ ઃ

નવેÜબરથી એિĬલ દરિમયાન
િનઃસંતાન દѕપતીઓ માટъ ગુι
મહારાજ સાιં પЧરણામ આપશે.
ભાઈ-ભાંડુઓ વŵે સુમેળ કરાવશે.
ĬોપટЪ↓ ખરીદવાના યોગ બનાવશે.
નવા લોકો આકષા↓શે. ફыĮુઆરીથી
એિĬલની
વŵે
મોસાળપΤ
તરફથી સારા સમાચાર મળъ. માચ↓એિĬલમાં કોટ↓ કыસોનો િનકાલ
આવે. એિĬલથી અિવવાિહતો માટъ
મંગળકારી નીવડશે.
શિન મહારાજનું ફળ

શિન મહારાજ આપની રાિશથી
છΖા çથાને પસાર થશે જે
આપને શĦુઓ ઉપર િવજય ĬાΆ
કરવાનું સામÔય↓ ĬાΆ કરાવશે.
મોસાળ પΤમાં આપનું માન
સÜમાન વધારશે. મોસાળમાંથી
િમલકતમાંથી ભાગ મળવાના યોગ
છъ. વધારъ પડતા નામ કમાવવાની
લાલસામાં આપની પસ↓નલ લાઈફ
શિન મહારાજ Чડçટબ↓ કરાવશે.

રાહુ મહારાજનું ફળ

રાહુ આપને અણધાયા↓ લાભો અપાવે.
સેટલમે×ટની દલાલીના, કિમશનના,
પશુઓના, મЧદરાના, નોનવેજના
ãયવસાયો સાથે સંકળાયેલા લોકો
માટъ રાહુ સોનાનો સૂરજ ઉગાડનાર
નીવડશે. એિĬલથી પૈસા કમાવાના
શોટ↓કટ↓ રçતાઓ બતાવશે.

કક↕ (ડ, હ)

સંતાન બાબત

નૂતન વષ↓ના શλઆતના Чદવસોમાં
પિત-પ ી વŵેના સંબંધો ખૂબ
જ મીઠાશભયા↓ રહъશે. ЧડસેÜબરથી
એિĬલની વŵે શંકા-કЮશંકાઓ
તથા લોકોની કાનભંભેરણી આપના
વૈવાિહક વનમાં કલહ ઊભો કરશે.

સંતાનો માટъ આપની પાસે ઓછો
સમય રહъશે. સંતાનોને ભેટસોગાદ çકвટર, કાર કы Чકіમતી
વçતુઓ ખરીદી કરી અપાવી
શકશો. ઉѕમરલાયક સંતાનોનાં
માતા-િપતાએ
ફыĮુઆરીથી
જૂન સુધીમાં રાહતનો અનુભવ
કરશો. આપનાં સંતાનોના
çકвલના ĬોĠામો કы એમને
ĬોÓસાિહત થતાં કાય↓ĝમોથી
આપ દૂર રહъશો તો સંતાનોની
નારાજગીનું ભોગ બનવું પડશે.

રાહુનું ફળ

િસંહ (મ, ટ)

પાЧરવાЧરક-વૈવાિહક વન

ફыĮુઆરીથી એિĬલ વŵે પЧરવારની
તથા પ ીની ઘણી ખરી ઈÉછાઓ
આપે પૂરી કરી દીધી હશે. સસરા
પΤ તરફથી ઉછીના આપેલા પૈસાની
ઉઘરાણી પરત આવશે. ઉપરાંત
વધારાની મદદ પણ મળી રહъ.

શિન મહારાજનું ફળ

રાહુનું ફળ

ક×યા (પ, ઠ, ણ)

ગુι મહારાજનું ફળ

આપનાં સંતાનોનું આરોÆય બાબત
Öયાન રાખવું. ૨૦ નવેÜબરથી ૧૩
એિĬલ, ૨૦૨૨ દરિમયાન ગુι
મહારાજ આપના છΖા çથાનમાંથી
પસાર થાય છъ જે આપના માટъ
શુભ નીવડશે. નોકЧરયાતો
માટъ Ĭમોશન આપનાર કы કોઈ
યોÆય પદ પર િબરાજમાન કરъ.
ãયવસાિયક લોકો માટъ ધંધાકЫય
યુિનટો, ફыÄટરીઓ, ઉ˜ોગો, નફો
રળતા થઈ ય.

પાЧરવાЧરક - વૈવાિહક વન

આરોÆય બાબત

િનઃસંતાન çĦીઓ માટъ એિĬલથી
ઓગçટનો સમય ĴેΗ યોગ છъ.
અહѕકાર તથા ગુçસાના કારણે આપ
લોકોનો Ĭેમ પામી શકતા નથી. આપને
Ĭશંસા સાંભળવી ગમતી હોવાથી લોકો
ગેરફાયદો ઉઠાવે છъ.

નોકરી-ધંધા બાબત

આરોÆય બાબત

આિથ↓ક બાબત

çĦીઓ માટъ

પાЧરવાЧરક - વૈવાિહક વન

પિત-પ ી વŵેના સંબંધોમાં અ×ય
કોઈ Ħાિહત ãયિŪ ˛ારા િવખવાદ
ઊભો ના થાય તેમનું Öયાન રાખવું.
વૈવાિહક વનમાં આપ હѕમેશા જતું
કરી દъવાની ભાવનાને જ Ĭાધા×ય
આપેલું છъ.

સંતાનોના ટъલે×ટનો પЧરચય
લોકોમાં ફыĮુઆરીથી શλ થવા
લાગશે. ઉŵ અÛયાસ કરવા
ઈÉછતા સંતાનો માટъ એિĬલથી
જૂનની વŵે િવદъશ મોકલવા
માટъના પણ ઉǼમ યોગો છъ. આ
વષ↓માં આપ આપનાં સંતાનો
િસવાયના પણ બી ગરીબ
લોકોના કы મા-બાપ વગરનાં
સંતાનોને ઉŵ અÛયાસમાં મદદ
કરી આપની ĴેΗતા પુરવાર
કરશો.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

મનગમતા çથળોનો Ĭવાસ માણી
શકશો. Ĭવાસ દરિમયાન ખાસ
સંતાનોના આરોÆયની કાળ લેવી.
નાના બાળકો હોય તો ખાસ જλરી
દવાઓ લઈને જ નીકળવું. જૂન માસથી
િવદъશ Ĭવાસમાં જવાના યોગ બને છъ.

યાĦા Ĭવાસ

“કા ઈસ પાર કા ઉસ પાર’’ નોકરીમાં
આપને ઘણું હુ³−³ર બતાવવું છъ પરѕતુ
આપના હાથ બંધાયેલા રહъશે. આપને
ધંધામાં ખૂબ Ĭગિત કરવી છъ પરѕતુ
કામચોર લોકો તથા ચાપલુિસયા
લોકોના કારણે ĴેΗ મુકામ સુધી
ધંધામાં પહ℮ચી શકાતું નથી.

સંતાન બાબત

આપની માંદગી કરતા પЧરવારના
લોકોની માંદગી
ઈને દુખી
થશો. ãયસન તથા કામની
જવાબદારીમાં વધારъ પડતા ãયçત
રહъવાના કારણે આપનું આરોÆય
કથળશે. વારસાગત બીમારીથી
પીડાતા હોય તો એમની ખાસ
તકыદારી રાખવી. આયુવ›Чદક ઉપર
ઉતરવાથી ĬોÚલÜસ પર કાબૂ
મેળવી શકશો.
સંçકжત, સંçકжતભારતી, સાિહÓય,
પોલીસ, રમતગમતની તૈયારીઓ
કરતા િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ સારો
સમય. આ વષ↓માં િવ˜ાથЪ↓ઓએ
કોઈપણ Ĭકારનો ભણતરની સાથે
કોÜĬોમાઈસ કરવું નહỲ. માçટર
ЧડĠી મેળવે િવદъશ જવા ઈÉછતા
િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ એિĬલ માસ પછી
સારા સમાચાર આવશે. ભલે િવ ો
આવે પણ અÛયાસમાં તમે મહъનત
સતત કરતાં રહъ .

એિĬલ માસ સુધી રાહુ આપના
ભાÆયçથાનમાંથી પસાર થાય છъ.
વષ↓ની શλઆતમાં આપ ભાઈ-ભાંડુના
આરોÆયતી િચંિતત રહъશો. આપનું
ભાÆય હવે ઉદય તરફ હોઇ કોઈ નવા
નુસખા કы લાલચમાં આવી ફસાઈ ના
વ તેનું Öયાન રાખવું.
Øલાિનંગના અભાવે આિથ↓ક સંકડામણ
અનુભવી શકો છો. ભાગીદારો સાથે,
નોકЧરયાત વગђ↓એ અિધકારીઓ
સાથે ચોખવટો કરવાથી ફાયદો થશે.
શેરસžા, વાહન, ĺા×સપોટ‼શન, ટૂસ↓ના
લોકો માટъ કજ↓ લેવો પડી શકы છъ.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

નોકરી-ધંધા બાબત

çĦીઓ માટъ

સંતાન બાબત

ĸદયરોગના દદЪ↓ઓ માટъ નૂતન વષ↓
દરિમયાન હѕમેશા કાળ રાખવી
આપના આરોÆયને સાચવવા માટъ
શÄય તેટલું વજન ના ઉપાડવું તથા
લ℮ગ ļાઈવમાં ગાડી ના ચલાવવાની
સલાહ આપવામાં આવી છъ.
ડાયાિબટીસ, બીપી તથા માથાના
દુખાવા બાબત આપ થોડા ˆી
çવભાવના હોવાથી યોÆય સારવાર
કરાવતા નથી.

આ વષ↓માં આપ યાĦા-Ĭવાસ કરશો
તથા િમĦો-પЧરવારને કરાવશો.
ĸદયરોગના દદЪ↓ઓએ િહલçટъશનમાં
જવાનું ટાળવું. Ĭવાસ દરિમયાન
નસીલા પદાથђ↓નું સેવન એિĬલ માસથી
આપને મુäકыલીમાં મૂકЫ શકы.

યાĦા Ĭવાસ

આિથ↓ક બાબત

Ħણ વષ↓થી અટકыલું કામ ફыĮુઆરી
માસમાં પૂણ↓ થશે તેવા યોગ છъ.
સરકારી ΤેĦ, રાજકЫય ΤેĦ,
સેàસમેન, ફыશન Чડઝાઈનરો, પોલીસ
Чડપાટ↓મે×ટના લોકો માટъ આિથ↓ક
બાબત કશું જ િવચારવાનું નથી.

આરોÆય બાબત

çĦીરોગના િનæણાતો, Óવચાના,
આંખના
çપેિશયાિલçટના
િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ સફળતા માટъની
ઉǼમ તક પીએચ.ડી. થવા ઈÉછતા
િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ વધારъ મહъનત
માંગી લેશે. િવદъશ જવા ઈÉછતા
િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ માચ↓થી જૂન
વŵે સરકારી મદદો મળી રહъ. જે
િવ˜ાથЪ↓ઓ કારЧકદЪ↓ના અંિતમ
તબŨામાં હોય તેઓએ ખાસ
તિબયતનું Öયાન રાખવું.

ડોÄટરી ΤેĦ, રાજકЫય ΤેĦ,
કોપђ↓રъટરો, ધારાસÛયો, સમાજસેવકો
ઉપર ખોટા આળ ના આવે તેમનું
Öયાન રાખવું. ધંધામાં આવકનું Ĭમાણ
વધારъ હોવાથી બીજે ઈ×વેçટ કરશો.
એિĬલ માસથી નોકરી-ધંધા માટъ
જવાનું થાય.

નૂતન વષ↓ના Ĭારѕભના Чદવસોમાં
આપના છΖા çથાનમાંથી પસાર
થાય છъ. શλઆતમાં જ આપ
શĦુઓ ઉપર ભયંકર તાકાતથી
જુçસાથી Ħાટકશો. આપની
સહનશિŪની હદ હવે પૂરી
થઈ ગઈ જણાશે. નવેÜબરના
અંતથી એિĬલ સુધી આપના
દાંપÓય વનમાં ખૂબ સુમેળ
આપશે. ભાગીદારીમાં નવા-નવા
ઉ˜ોગો çથાપશે.
નૂતન વષ↓ના Ĭારѕભના Чદવસોમાં
શિન મહારાજ આપના પંચમના
çથાનમાંથી પસાર થાય છъ. સંતાન
બાબત λકાવટ તથા Ĭેમસંબંધમાં
સફળતા અપાવે છъ. શλઆતના
Чદવસોમાં ઘરકіકાસથી દૂર રહъવું.
એિĬલના અંતભાગથી શિનનું રાિશ
પЧરવત↓ન આપને શĦુઓ ઉપર
િવજય અપાવશે. મોસાળ પΤથી
ખૂબ સારો લાભ અપાવશે.

જૂન-જુલાઈ માસ સુધીમાં ખૂબ
આિથ↓ક ફાયદો મેળવી શકો. એિĬલ
સુધીમાં પિત-પ ી વŵેના સંબંધોમાં
સુમેળ રહъશે. આપને સમાજમાં યોÆય
સેવા, દાન, ધમ↓ કરવાની ઈÉછા
ફળીભૂત થશે.

રાહુ આપના કમ↓çથાનમાંથી પસાર
થતો હોવાથી આપને કામ કરવાની
એક Ĭકારની તાલાવેલી કы ગાંડપણ
લગાડશે. રાહુ આપને િમલકતની
ખરીદીમાં ઉપયોગી બનશે. ધનની
અિધક લાલસામાં િસˇાંતોને મૂકЫને
પણ આપ કામ કરશો.

વષ↓ની શλઆતમાં િનઃસંતાન
દѕપતીઓએ ટъçટટયૂબ બેબી કы
અ×ય ઉપચારો કરવા ઈÉછતા
હોય તો એિĬલ માસ સુધી
çતંભી જવુ.ં સંતાન ĬાિΆમાં
માચ↓ એિĬલથી સફળતા મળъ.
દુગђ↓ણોનો છાયો આપનાં સંતાનો
પર ના પડે તેનું Öયાન રાખવુ.ં
િવવાહ યોÆય સંતાનો માટъ
એિĬલથી ઓગçટ સુધીનો સમય
ĴેΗ છъ. િવદъશમાં વસતા સંતાનો
સાથે િમલન થાય.

ગુι મહારાજનું ફળ

નોકરીમાં અટવાયેલા Ĭમોશનો સફળ
થાય. નોકરીમાં ચાલતા કыસો એિĬલ
સુધીમાં પૂણ↓ થાય. દЧરયાખેડઓ
ુ ,
પશુપાલનનો ãયવસાય કરનાર,
દલાલીનો ãયવસાય કરનાર, મЧદરાના
ãયાપારીઓ, ભાઈગીરી કરતા લોકો
આ વષ↓માં ખૂબ કમાશે.

çĦીઓ માટъ

આિથ↓ક બાબત

વષ↓માં આપ પૈસા કમાવાની લાલચમાં
કોઈ ખોટું કામ ન કરી બેસતા. માચ↓
મિહનાથી આપની આિથ↓ક મૂંઝવણો
દૂર થાય તેવા યોગો છъ. અિધકારીઓ
સાથે સારા સંબંધો રાખવાથી સારો
એવો આિથ↓ક ફાયદો મેળવી શકશો.

નોકરી અને ધંધા બાબત

ચીЧડયા çવભાવ તથા કામથી દૂર
ભાગવાવાળી çĦીઓ માટъ આ વષ↓માં
ખૂબ સહન કરવું પડશે. માચ↓થી
જૂનની વŵે લ બાબતની વાતો
આગળ વધે. િનઃસંતાન çĦીઓ માટъ
સારા સમાચાર આવી શકы છъ.

યાĦા Ĭવાસ

નાની-નાની યાĦાઓ તથા Ĭવાસો કરી
શકશો. િવદъશ યાĦાઓમાં આરોÆય
સિહતના ઘણા િવ ો આવે. Ĭવાસ
દરિમયાન આરોÆયનું ખાસ Öયાન
રાખવુ.ં Ĭવાસ દરિમયાન ãયસનો તથા
વાયુ કરતા ખોરાકોનું Öયાન રાખવુ.ં

આરોÆય બાબતે ખૂબ જ સાવધાની
રાખવી પડશે. છાતીમાં દુખાવો
હોય, ગેસ, વાયુ Ĭકжિતના લોકોએ
તકыદારી રાખવી, વધારъ પડતા
કામનું ભારણ, જλЧરયાત કરતાં
વધારъ મગજનો ઘસારો તથા વધારъ
પડતા ઉ ગરા આરોÆય માટъ ખૂબ
જ ખતરાની ઘંટીλપ છъ. આંખ,
ફыફસા, ΐાસ, દમના દદЪ↓ઓ માટъ
સારી Чરકવરી આવશે.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

સાય×સના િવ˜ાથЪ↓ઓ સફળતાને
પામી શકશે. કોમસ↓ તથા આÎસ↓ના
િવ˜ાથЪ↓ઓએ વધારъ મહъનત કરવી
અથવા એÄçĺા ટયૂશન રખાવી
વધારъ અÛયાસ કરવો પડશે.
નોકરી કરવા ઈÉછતા િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ ફыĮુઆરીથી ઉǼમ સમય.
Щçવિમંગ, એનસીસી, િĝકыટ, હોકЫ
સાથે સંકળાયેલા િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ
ઉǼમ તક. સંગીતના િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ ખૂબ કસોટીદાયક સમય.
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શિન મહારાજનું ફળ
િવ. સંવત 2078માં એિĬલ
સુધી શિનની નાની પનોતી
લોખંડના પાયે શλ છъ. એિĬલ
સુધી ભાગીદારો, અંગત િમĦો,
કૌટુંિબક લોકો સાથે વાદિવવાદમાં
ના પાડવાની સલાહ છъ. આિથ↓ક
મુäકыલીઓ દૂર કરવા માટъ એિĬલ
સુધીમાં કજ↓ કы લોન લેવી જ નહỲ.
એિĬલ સુધીમાં શÄય હોય Óયાં
સુધી િમલકતનું વેચાણ ટાળવું.

ગુι મહારાજનું ફળ

મહારાજ આપના માટъ રાહતના
સમાચાર લાવનાર છъ. નવેÜબરથી
એિĬલની વŵે ગુι મહારાજ
આપના પાંચમાં çથાનમાંથી
પસાર થાય છъ, એ સમય
દરિમયાન આપને િવ˜ાÛયાસ
થોડી મુäકыલીઓ રહъ. સુçતીનો
અનુભવ કરાવે. એિĬલથી વષ↓ના
અંત સુધીમાં મીન રાિશમાં ગુιનું
įમણ આપના માટъ ખૂબ જ સુખદ
રહъશે.
શિન મહારાજનું ફળ

આવકનું Ĭમાણ શλઆતના
મિહનામાં ખૂબ રહъશે. જેની
યોÆય ગોઠવણી કરવી ખાસ
જλરી. શλઆતના મિહનાઓમાં
ફыĮુઆરીથી એિĬલમાં આપના
કામોની Чકіમત થાય. ઉપલા
અિધકારીઓથી Ĭશંસા મળતા
આપ ઉÓસાહમાં આવી
વ.
આપની નીિત અને Ĭામાિણકતાનું
ઉદાહરણ દъવામાં આવશે.

ગુι મહારાજનું ફળ

ન ધારъલા કાયђ↓ સફળ થાય.
સહકમ↓ચારીઓ
તરફથી
ભેટસોગાદો મળъ. દъશ-િવદъશમાં
કારોબાર વધારવામાં સફળતા
આપે. ફыĮુઆરીથી એિĬલ માસ
દરિમયાન લોન કы ãયાજે λિપયા
લેવા નહỲ. િમĦોનો, ભાઈ-ભાંડુનો
સાથ સહકાર મળી રહъ. નવી ĬોપટЪ↓
ખરીદવામાં અનુકвળતા. એિĬલ
પછી અંગત લોકો પીઠ પાછળ છરા
ભ℮કવા જેવું કામ કરъ.

શિન મહારાજનું ફળ

નૂતન વષ↓ના Ĭારѕભથી એિĬલ માસ
દરિમયાન સાડાસાતી પનોતીનો
છъ·ો તબŨો છъ. એ દરિમયાન
લોભ કы લાલચમાં આવવું નહỲ.
એિĬલ સુધી ખાસ રાજકЫય કы
સરકારી લોકો સાથે સુમેળભયા↓
સંબંધો રાખવા. કોઈપણ Ĭકારના
કોટ↓ કыસ કы મીનમાં વŵે પડવું
નહỲ. ફыĮુઆરીથી એિĬલ વŵે
ભલામણોથી દૂર રહъવું.

ગુι મહારાજનું ફળ

િજˆી çવભાવના કારણે આિથ↓ક
તથા કૌટુંિબક નુકસાની ગુι
મહારાજ કરાવડાવે. આ વષ↓માં ગુι
મહારાજ આપની ધીરજની કસોટી
કરતા હોય તેવું લાગે. માચ↓, એિĬલ
બે મિહના મૌન રહъવામાં જ મ
છъ. એિĬલ માસથી વીતેલા વષђ↓ના
અનુભવો પરથી આપ સબક લઈ
બચતની ફોÜયુ↓લા તરફ આગળ
વધશો. આપનાથી થતું હશે Óયાં
સુધી સહન કરશો.

રાહુ મહારાજનું ફળ

શλઆતના વષ↓માં રાહુ મહારાજ
આપના આઠમા çથાનમાંથી પસાર થતા
હોવાથી કાયદાકЫય, કોટ↓ કચેરીના
મુäકыલીઓમાં વધારો થાય. વાહન
સંભાળીને ચલાવવું. ખાસ ãયસની લોકો
તથા અનૈિતક સંબંધો ધરાવતા લોકો
માટъ ખતરાની ઘંટી સમાન રહъશે.

તુલા (ર, ત)

પાЧરવાЧરક-વૈવાિહક વન

વાતનું વતેસર કરવામાં પ ી તથા
સસરા પΤનો િસંહફાળો હશે.
ફыĮુઆરીથી આપની સŵાઈ સામે
આવવાથી પЧરવારનો સહયોગ મેળવી
શકશો. બી લ કરનાર તથા અ×ય
સંબંધ રાખનાર માટъ મુäકыલી ઊભી છъ.

રાહુનું ફળ

નાના ઉ˜ોગવાળા ãયિŪઓ ડેરી
ĬોડÄટ, ચોકલેટો, ખાવા પીવાની
વçતુઓ, પશુપાલનના ãયવસાયધારકો
ટૂસ↓ ĺાવેàસ↓, જમીન-દલાલો, આЧક↕ટъક,
ફыશન Чડઝાઈનરો, ઈÜપોટ↓-એÄસપોટ↓
વગેરъ ãયવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો
માટъ ખૂબ સારો સમય.

çĦીઓ માટъ

આિથ↓ક બાબત

એિĬલ માસ સુધી આિથ↓ક Щçથિત
ડામાડોળ લાગે. બચાવેલા પૈસા, બ′કની
જૂની બચતો કы પ ીની બચતોમાંથી
આિથ↓ક ãયવહારો ચલાવવા પડે.
એિĬલથી આિથ↓ક Щçથિતમાં સુધારો
થાય, નવા કામ-ધંધાઓ ખૂલશે.

નોકરી અને ધંધા બાબત

સંતાન બાબત

ફыĮુઆરીથી તો આપનાં સંતાનો
આપને શાંિતથી ભજન કરવાની
પણ સલાહ આપશે. જે સંતાનો
માટъ આપ િચંિતત હતા એ
સંતાનો હવે કામધંધા બાબતે
એકદમ િસЧરયસ થઈ ચૂÄયા છъ.
જૂનથી આપનાં સંતાનોને સારી
ભેટ સોગાદો આપશો. શેરસžા
કы િĝકыટ ╞બ જેવા ધંધાઓમાં
ડાયેલા સંતાનો માગ↓દશ↓ન
મેળવીને આગળ વધશે તો
િનિΌત પૈસા કમાશે.

િĴક (ન, ય)

વાણી, વત↓ન તથા ãયવહારથી
પЧરવારમાં કіકાસના બીજ ના રોપાય
તેનો Åયાલ રાખવો. ફыĮુઆરી થી
દાંપÓય વનની ગેરસમ દૂર કરી
શકશો. મનપસંદ વçતુઓની ખરીદી
તથા çથળની મુલાકાત કરી શકશો.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

પિત-પ ી, બાળકો, પЧરવાર સાથે
હવાઈ મુસાફરી કરી શકશો. જૂનથી
ઓગçટ વŵે ãયવસાિયક Ĭવાસો
ખૂબ સફળ થશે. પયા↓વરણ અને
Ĭકжિતની વŵે જવાની આપની ઈÉછા
વારѕવાર પૂરી થશે.

નોકરી-ધંધા બાબત

આરોÆય બાબત

યાĦા Ĭવાસ

ધંધાઓમાં પЧરવારના લોકો તથા િમĦો
˛ારા ધંધાને બાપુ ની પેઢી સમ ને
પ′ધી ગયેલા લોકોને છૂટા કરવામાં જ
ભલંુ છъ. કોપђ↓રъટર ΤેĦમાં, મોડિલંગ,
ધાિમ↓ક િĝયાકાંડો, ક×çĺરÄશન કામો,
િશΤક, ખેતીવાડી સાથે ડાયેલા
વગેરъ લોકો માટъ ખૂબ સારો સમય.

આિથ↓ક બાબત

çĦીઓ માટъ

સંતાન બાબત

૨૦૭૮માં આપનું આરોÆય નરમગરમ રΝા કરъ. ખાસ કરીને
ડાયાિબટીસના પેશ×ટોએ સમયસર
ચેકઅપ કરાવવું. વષ↓ દરિમયાન
હળદરવાળું પાણી તથા દૂધ આપને
સાιં આરોÆય Ĭદાન કરશે. શરદી,
કફ, િપǼના દદЪ↓ઓએ સંપૂણ↓પણે
આયુવ›Чદક ઉપચારોથી આ રોગોને
જળમૂળમાંથી નાશ કરવાનો
Ĭય કરવો.
નૂતન વષ↓માં એЩ×જિનયЧરѕગના
િવ˜ાથЪ↓ઓ, કોમસ↓ના િવ˜ાથЪ↓ઓ,
ટъЩūકલ
લાઈન
ધરાવતા
િવ˜ાથЪ↓ઓ તમારા ધાયા↓ Ĭમાણેનું
પЧરણામ મેળવી શકશો. પોçટ
ĠેËયુએટ આગળના િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ ખૂબ ĴેΗ સમય. િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ આગળ અÛયાસ કરવા
ઈÉછતા હોય તો કરી શકશે.
િવવાહ પછી પણ િવ˜ાિથ↓નીઓ
અÛયાસ કરી શકશો.

રાહુ આપને કોટ↓ કચેરીમાં િવજય
અપાવશે. જૂના ફસાયેલા નાણાં પરત
લઈ આવશે. શĦુઓ ઉપર િવજય
ĬાΆ કરાવશે. પિત-પ ીના બગડેલા
સંબંધમાં સુધાર લાવશે. એિĬલ માસથી
વષ↓ના અંત સુધીમાં આપને સારાનરસા લોકોનું ભાન કરાવશે.
િહસાબ-Чકતાબ કરવાનું ભૂલી ગયા
હોય તેવી રીતે છૂટથી પૈસા વાપરશો.
શλઆતના મિહનાઓમાં જૂના
દъવામાંથી પણ મુિŪ મળશે. બ′ક
લોનો પણ ભરપાઈ થશે, સાથે çથાવર
સંપિǼમાં પણ વધારો કરશો.

આરોÆય બાબત

નોકЧરયાત çĦીઓ માટъ Ĭમોશનના
યોગ છъ. િનખાલસ çવભાવ તથા
ભોળપણનો લાભ લોકો આ વષ↓માં
ખૂબ લેશે. ãયવસાય ΤેĦમાં સંકળાયેલી
çĦીઓ માટъ ખૂબ જ લાભદાયક વષ↓
રહъશે. નાણાની બચત કરી શકશો.

આપ આરોÆય બાબત િનિΌત
રહъ . િનયિમત વનશૈલી તથા
ખોરાક ઉપરના અમુક િનયંĦણોના
કારણે જ બીમારી આપનાથી
દૂર રહъ છъ. આપ સુખ અને દુઃખ
બંનેને સમભાગમાં વહъચનારા
છો. જેમના કારણે આપ િનરોગી
રહો છો. જૂનથી ઓગçટની વŵે
ઈલેÄĺોિનક વçતુઓથી સાવધાની
રાખવી ખૂબ જλરી.

પЧરવારમાં Ĭેમ, લાગણી તથા
એકતાનો માહોલ જળવાઈ રહъ.
Ĭેમસંબંધો, લ બંધનમાં બંધાઇ ય.
દાંપÓય વનમાં મધુરતા રહъ. આપનાં
સુખ-દુઃખમાં આપની પ ીનો સહકાર
આ વષ↓ દરિમયાન મળી રહъશે.

બે-Ħણ વષ↓થી િવ˜ાÛયાસ માટъ
કы કામધંધાના િસલિસલામાં
દъશ-Ĭદъશ ગયેલા સંતાનોને
મળવાના સારામાં સારા યોગ
બને છъ. સંતાનોને ઘરъ સંતાનો
જ×મે એમની ખુશી આપને
અપાર મળશે. આપનાં સંતાનો
જવાબદારી ઊંચકવા માટъ સΤમ
હોવા છતાં આપનાથી માયા
છૂટતી નથી. શÄય હોય તો
એિĬલથી જૂનની વŵે સંતાનોને
મુŪ મનથી ધંધો કરવા આપ .

નાની યાĦાઓ તથા ન કના Ĭવાસો
ખૂબ લાભદાયી રહъશે. એિĬલ માસથી
જૂન માસ દરિમયાન મગજ પર ચાલી
રહъલ કોઈ ધાિમ↓ક યાĦા કы Ĭસંગનું
આયોજન સફળ થાય. િવઝાને લગતા
કાયђ↓માં આવેલી λકાવટો દૂર થાય.

ધો. ૧૦ અને ૧૨ના િવ˜ાથЪ↓ઓએ
ખૂબ મહъનત કરવી પડશે. બહાર
િવદъશમાં અÛયાસ કરતા િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ તથા અ×ય રાËયોમાં અÛયાસ
માટъ ĬેЩÄટકલ તથા નોકરી, Φાન
ĬાΆ થાય તેવા યોગ બને છъ. રમતગમત, સંગીતના, Щçવિમંગના
િવ˜ાથЪ↓ઓએ રાËયકΤાએ કы
રા∆ીયકΤાએ ચમકવાના ઉǼમ
યોગો બને છъ. અÛયાસમાં Öયાન
રાખવાથી ઉǼમ પЧરણામ ĬાΆ થાય.

રાહુનું ફળ

ધન (ભ, ફ, ઢ, ધ)

નોકરી-ધંધા બાબત

આરોÆય બાબત

પાЧરવાЧરક - વૈવાિહક વન

યાĦા Ĭવાસ

શĦુઓ તરફથી ખાસ કાળ રાખવી.
સમકΤ
નોકЧરયાતો,
સમકΤ
ધંધાદારીઓ
આપનું
રાજકЫય
વચ↓çવ તથા લોકિĬયતાને ઘટાડવા
માટъના અનેક Ĭય ો કરશે. પોલીસ
કમ↓ચારીઓ તથા ઉŵ અિધકારીઓ
વગેરએ
ъ કોઈનો િવΐાસ કરવો નહỲ.

નોકરી-ધંધામાં થોડી અડચણો આવે.
Ĭમોશનો અટકતા લાગે. ધંધામાં
એિĬલ સુધી સમાધાનકારી વલણ
રાખવું. ભાગીદારો તથા વેપારીઓ
સાથે સંબંધો બગડે નહỲ તેનો ખાસ
Åયાલ રાખવો. વેવાઈ-સાઢુભાઈઓ
સાથેે ધંધો કરવામાં ખાસ ιિચ રહъશે.

આિથ↓ક બાબત

çĦીઓ માટъ

આિથ↓ક Щçથિત ડામાડોળ થતા આપની
સૂઝબૂઝ તથા ãયિŪગત સંબંધો ˛ારા
જ સુધારી શકશો. બધું ભૂલીને કામ
તરફ સંપૂણ↓ Öયાન કыЩ×ĩત કરશો તો
આિથ↓ક તકલીફોને દૂર કરવા મોટી
ડીલો થઈ શકы.

પાЧરવાЧરક - વૈવાિહક વન

આ વષ↓માં નોકЧરયાતો તથા
ધંધાદારીઓ પૈસા કમાવાની લાલચમાં
દાંપÓય વન ઉપર મોટી અસર પડશે.
આપ પાЧરવાЧરક Ĭસંગોમાં ગેરહાજર
રહъશો તો આપને અિભમાની કы ઘમંડી
તરીકы પЧરવાર ઓળખશે.

સંતાન બાબત

સંતાનોને હѕમશ
ે ા િનભ↓ય બની
સÓય બોલવાની સલાહ આપવી.
વષ↓ના મÖયભાગથી સંતાનોથી
પૌĦ-પૌĦાદીકની ખુશીના સમાચાર
મળъ. જૂનથી સંતાનોને િવદъશ
અÛયાસ અથ› જવાની અડચણો
દૂર થશે. ãયસની સંતાનોનાં માતાિપતાએ માથે ઓઢીને રોેવાનો વારો
આવશે. ઓગçટથી ઓÄટોબર
દરિમયાન સંતાનોને ઉપયોગી
િનવડશો. સંતાનોને સારી
િમĦાચારી, તથા યોÆય પુçતકોના
વાંચનની સલાહ આપવી.

અિવવાિહત çĦીઓ તથા િનઃસંતાન
çĦીઓ માટъ ખુશીના સમાચાર
મળી શકы છъ. િહણી çĦીઓ માટъ
ફыĮુઆરીથી જૂનના સમય દરિમયાન
પિત ˛ારા મનપસંદ ઘર, કાર કы
સોનાની ગીÙટ મળવાના યોગ છъ.

યાĦા Ĭવાસ

આરોÆય તથા પЧરવારની સુરΤાને
Öયાનમાં લઈ માĦ Ĭકжિતના ખોળામાં
કы િહલ çટъશનો, દЧરયાЧકનારાના
િવçતારોના જ Ĭવાસો કરશો. શÄય
હોય તેટલો ભીડ-ભાડમાં જવાનું
Ĭવાસો ટાળ .

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

આપનાં પ ી, માતા, પુĦીના
આરોÆયની ખાસ કાળ રાખવી.
થોડી ઘરમાં પણ આપના જેવી
જ િનયિમતતા આવી ય તો
સમ આપના ઘરમાંથી બીમારી
જળમૂળમાંથી ગઈ. હાટ↓ના પેશ×ટો
માટъ િનયિમત ચેકઅપ કરાવવું.
આપ લાગણીશીલ થશો તો
ડાયાિબટીસ તથા પેરાિલિસસ જેવા
રોગનો ભોગ બનવું પડશે.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

નૂતન વષ↓માં સિચવાલય, પોલીસ,
અધ↓સરકારી કы સરકારી પરીΤા
આપવા ઈÉછતા િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ નોકરીની સુવણ↓ તક.
ધાયા↓
પЧરણામો
મેળવવામાં
સફળતા રહъશે. ધોરણ ૧૦-૧૨ના
િવ˜ાથЪ↓ઓએ ખૂબ જ મહъનત
કરવી પડશે. ઓટોમોબાઈàસ,
કыિમકલ-મેЧકિનકલ એЩ×જિનયર
વગેરъના િવ˜ાથЪ↓ઓને સારી
સફળતા મળъ.
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શિન મહારાજનું ફળ
િવ. સંવત 2078માં મકર રાિશના
તકોને સાડાસાતીનો બી
તબŨો ચાલુ જ છъ, જે એિĬલથી
છъ·ા તબŨામાં Ĭવેશ કરશે.
આ વષ↓માં ખાસ આપને સખત
પЧરĴામ કરાવશે. અપજશનો
સામનો કરાવે. વાણી ઉપરનો સંયમ
ગુમાવડાવે. સરકારી અિધકારીઓ
પાછળ પડી ય. રાજકЫય કદ
વેતરાતું હોય તેવું લાગે.

રાહુ મહારાજનું ફળ

વાહન ચલાવવામાં સાવધાની રાખવી.
સામાિજક ĬિતΗાને હાિન પહ℮ચાડે.
એિĬલ માસથી સંતાનોની િચંતા
ઓછી કરાવે. પાЧરવાЧરક ╞ેશમાં
શાંિત આપે. જૂનથી ઓગçટની
વŵે િવદъશમાં કામધંધા માટъ જવાની
ઈÉછામાં રાહુ સફળતા આપે.

મકર (ખ, જ)

સંતાન બાબત

આપ સંબધ
ં ો સાચવવામાં, બહારના
ખચા↓ઓ કરવામાં આ વષ↓માં આપ
ખૂબ જ ખ′ચાઈ જશો. ફыĮઆ
ુ રીથી
એિĬલની વŵે સફળતાની આશાઓ
જ×માવે. જ×મનો ગુι બળવાન
હશે તો માઈàસને લગતા, ખનીજને
લગતા, ĬોપટЪ↓ને લગતા કામકા માં
સફળતા અપાવી શાંિતની અનુભિૂ ત
કરાવશે. વીતેલા વષђ↓ના અનુભવો
પરની પૈસાની Чકіમત આપની પ ી
કы િપતા કરાવશે.

તમારા વૈવાિહક વનમાં ખટપટો વધે.
આપના અનૈિતક સંબંધોની ચચા↓ઓ
ર પકડતા પ ીની નારાજગીના
ભોગ બનવું પડે. સસરા પΤ તરફથી
ધાકધમકЫઓ મળъ. પ ીના આરોÆય
બાબત િચંતા રહъ.

નૂતન વષ↓માં સંતાનો આપની
કમ રી બની જશે. સંતાનોનાં
માતા-િપતાએ યોÆય પાĦની શોધ
ફыĮઆ
ુ રી માસથી કરી દъવી.
આપનાં સંતાનોને ફыફસા, પેટ
કы કમરને લગતા દદђ↓ હોય તો
યોÆય િનદાન કરાવવુ.ં સંતાનોને
ખેલકвદ, આÖયાЩÓમકતા તરફ
વાળવા. ઉŵ અÛયાસ અથ›
સંતાનોને બહારગામ કы િવદъશમાં
×યુઆરીથી માચ↓ની વŵે ઉǼમ
સમય છъ.

શિન મહારાજનું ફળ

રાહુનું ફળ

કЮіભ (ગ, શ, સ)

ગુι મહારાજનું ફળ

એિĬલ માસ સુધી સાડાસાતી
પનોતીનો Ĭથમ તબŨો ચાલી
રΝો છъ. સરકારી નોકЧરયાતો,
સિચવાલયના
નોકરી
કરતા
પોલીસમેનો, અિધકારીઓ દુäમનોથી
ખાસ ચેતતા રહъ .ે આપને લાંચιΐતમાં કы અ×ય બાબતોમાં ફસાવી
દъ તેવા Ĭય ો કરъ છъ. લોકોએ
GST, IT સિહતના કાગિળયાઓમાં
ગોટાળાઓ કરવા નહỲ.

ગુι મહારાજનું ફળ

ગુι મહારાજ પિત-પ ી વŵેની
પસ↓નલ લાઈફમાં Чડçટબ↓×સ ઊભું
કરાવે. ધાિમ↓ક લોકોની સામાિજક
સેવા કરતા લોકોની લોકચાહનામાં
ગુι મહારાજ વધારો કરાવે.
એિĬલથી જૂનની વŵે લોન કы
પૈસાની મદદ મળી રહъ તેવા યોગો
બનાવે છъ. સરકારી કામો, કોટ↓
કыસોમાં વલણ ખૂબ ઉપયોગી બનશે.
આપના ખોટા ખચા↓ઓ ઉપર ખૂબ જ
કાબૂ આવી જશે.

શિન મહારાજનું ફળ

શિન મહારાજ આપના અિગયારમાં
çથાનમાંથી પસાર થાય છъ.
સામાિજક તથા રાજકЫય અણધારી
સફળતા અપાવશે. ફыĮુઆરીથી
માચ↓ની વŵે નવી ખરીદીઓ
કરાવશે. બ′કો ˛ારા આિથ↓ક
મદદ મળશે. માચ↓થી સંતાનોના
આરોÆયની કાળ રાખવી પડશે.
એિĬલના અંતભાગથી પનોિતનો
Ĭથમ તબŨો શλ થાય છъ.

ગુι મહારાજનું ફળ

ગુι મહારાજ આપને આપના જૂના
િમĦો, Ĭેમીઓ કы સગાં- ેહીઓનો
િમલાપ કરાવશે. સંતાન બાબતના
Ĭ ોનો હલ આવે. આપના ચાહક
વગ↓માં ગુι મહારાજના Ĭતાપે
આપનું વચ↓çવ તથા માન વધતું
જણાશે. નવેÜબરથી ફыĮુઆરીની
વŵે çવમાનની લડાઈમાં ગુι
મહારાજ આપને િવજય અપાવશે.
એિĬલ માસથી નાના કામકા
કરવા પડશે.

પાЧરવાЧરક-વૈવાિહક વન

હરીફોની સામે ટકવા માટъ આપની
વનશૈલીમાં ખૂબ જ પЧરવત↓ન લાવવું
પડશે. લોકો ધંધામાં કોલેટી માંગશે.
નોકરીમાં નવું ડેવલોપમે×ટ માંગશે.
એિĬલથી ઓગçટની વŵે નોકરી
કы ãયવસાયમાં çથળાંતર તથા બદલી
કરાવીને સારો લાભ ĬાΆ કરી શકશો.

çĦીઓ માટъ

આિથ↓ક બાબત

નવેÜબરથી એિĬલ સુધી એક સાંધતા
તેર તૂટъ જેવી પЧરЩçથિતનું િનમા↓ણ થઈ
શકы. બાદમાં કમ↓ને આધીન ધન-સંપિǼ
ĬાΆ થશે. આપે આ વષ↓માં નાની-મોટી
નોકરી કы નાના-મોટા કામકા કરીને
પણ ગુજરાન ચલાવી લેવું.

નોકરી અને ધંધા બાબત

આરોÆય બાબત કાળ રાખવી.
Ĭે ×ટ મિહલાઓએ ખૂબ સંભાળીને
સમય પસાર કરવો. આ વષ↓માં આપે
થોડું કઠોર બનવાની જλર છъ. Ĭેમમાં
સફળતા અપાવે. આંતરΦાતીય િવવાહ
રા ખુશીથી થાય.

નોકરી-ધંધા બાબત

આરોÆય બાબત

આિથ↓ક બાબત

çĦીઓ માટъ

ખોટું બોલવાને કારણે પિત-પ ી
વŵેના ખટરાગો વધશે. પЧરવારમાં
માચ↓થી જૂનની વŵે શુભ Ĭસંગનું
આયોજન
થાય.
ઓગçટથી
નવેÜબરની વŵે પાЧરવાЧરક કોટ↓
કыસોનો િનકાલ આવે.

આિથ↓ક સંકળામણ કы સંઘષ↓ની
વŵે પણ આપનાં સંતાનોની
ઈÉછા, અપેΤાઓ પૂણ↓ કરશો.
એમના ધંધા, ãયવસાય માટъ કы
િવદъશ અÛયાસ માટъ આપના
બાપ-દાદાની િમલકતને વહ″ચતા
પણ ખચકાશો નહỲ. આ
વષ↓માં આપનો Öયેય નŨી છъ.
સંતાનોને વેલસેટ કરવા છъ.
િનઃસંતાન દѕપતીઓ માટъ જૂનથી
સØટъÜબરનો સમય ગભા↓ધાન
માટъ ĴેΗ રહъશે.

રાહુનું ફળ

મીન (દ, ચ, ઝ, થ)

પાЧરવાЧરક - વૈવાિહક વન

આપની કાય↓Τમતા ઉપર આંગળી
ચỲધાતા આપનો ઈગો હટ↓ થશે.
એિĬલથી જૂનની વŵે િĬયપાĦ સાથે
મુલાકાત થાય. િબઝનેસ વુમ×સ
માટъ પિતનો કы િપતાનો ãયવસાય
મŨમતાથી આગળ વધારવો પડશે.

નોકરી-ધંધા બાબત

આરોÆય બાબત

આિથ↓ક બાબત

çĦીઓ માટъ

પાЧરવાЧરક - વૈવાિહક વન

ભાઈ-ભાંડુઓ તરફથી પૂણ↓ સાથ
સહકાર મળી રહъશે. વૈવાિહક
વનમાં
શંકા-કЮશંકા
તથા
અિવΐાસના કારણે થોડા મતભેદો
રΝા કરъ. આ વષ↓માં પ ીને કરъલ
Ĭોિમસને આપ પૂરા કરી શકશો.

સંતાનોના ઉŵ અÛયાસ અથ›
બહારગામ મોકલવાની ઈÉછા પૂરી
કરવા માટъ આપે થોડી ખ′ચતાણ
અનુભવવી પડશે. જુલાઈથી
સંતાનો તરફથી ભેટ-સોગાદ
કы આિથ↓ક રીતે બ′ક બેલે×સ
મજબૂત કરવા λિપયા પણ મળી
શકы. સંતાનોને ãયસન તેમજ
લફડાઓથી દૂર રહъવાની સલાહ
આપવી. સંçકારી સંતાનોનાં
માતા-િપતા ગૌરવ લેવા જેવા કાય↓
કરી બતાવશે.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

ધંધાકЫય Ĭવાસો સારા રહъશે. Ĭવાસ
દરિમયાન તિબયતની કાળ લેવી.
પ ી તથા બાળકો સાથે િવદъશ યાĦા
કરી શકશો. નોકરી માટъ િવદъશમાં
Щçથર થવા માટъ Ħણ-ચાર મિહના
પЧરવારથી એકલું રહъવું પડશે.

યાĦા Ĭવાસ

ખેડૂતો,
કાપડ,
ઈલેÄĺોિનક,
ĺા×સપોટ↓, ઈÜપોટ↓-એÄસપોટ↓ વગેરъ
ãયવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો માટъ
નૂતન વષ↓ લાભદાયક રહъશે. બ′ક
કમ↓ચારીઓ, સરકારી અિધકારીઓ,
અ×ય લોકો, િશΤકો વગેરъને કામનું
ભારણ રહъશે.

સંતાન બાબત

આપને Чકડની, િલવર, પેટ,
આંતરડાને લગતા દદђ↓ થવાની
પૂરી શÄયતાઓ છъ. ખાસ કરીને
મ′દાની આઈટÜસ, બેકરીની
આઈટÜસથી દૂર રહъવું. આપના
વધારъ પડતા ãયસનો જ તેમજ
ઉ ગરા આપના આરોÆયને
બગાડશે. માથાનો દુખાવો,
એિસЧડટી, ગેસ વગેરъમાં તુરѕત જ
િનદાન કરાવવું.
િવ˜ાથЪ↓ઓમાં ખાસ çĦીઓ િવવાહ
પછી પણ અÛયાસ શλ રાખી
શકશે. દરъક Ĭકારના મેનેજમે×ટના
િવ˜ાથЪ↓ઓ
એЩ×જિનયЧરѕગના
િવ˜ાથЪ↓ઓ, વિવΦાન, ફામ↓સી,
આЧક↕ટъક વગેરъ ΤેĦના િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ સુવણ↓ તક સમાન છъ.
બહારગામ કы િવદъશમાં વસતા
િવ˜ાથЪ↓ઓ અÛયાસની સાથે
નોકરી કરી માતા-િપતાને મદદλપ
થઈ શકશે.

ભાઈભાંડુ, બહъનોનું ઉǼમ સુખ મળશે.
ભાઈ-ભાંડુ, બહъનો તરફથી કોટ↓ કыસો
કы િવવાદોનો યોÆય ઉકыલ આવશે.
રાહુ આપને ઓિચંતો લાભ અપાવશે.
શેરસžાના ધંધાથЪ↓ઓ માટъ જમીન,
મકાન, ĬોપટЪ↓, તેમજ ડોÄટરોને રાહુ
મહારાજ અણધારી સફળતા અપાવે.
સોના-ચાંદી, આઈસĝЫમ, Чફàમ
ઇ×ડçĺીઝ, કમ↓કાંડીઓ, કલાકારો,
વŪાઓ માટъ આિથ↓ક Щçથિત મજબૂત
કરવા સાથે બ′કોની લોન ભરપાઈ
કરવા માટъ ઉછીના લીધેલા પૈસા પાછા
આપવા માટъ ઉǼમ સમય છъ.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

આ વષ↓માં Ĭવાસોની જλર હોય તો
જ Ĭવાસો કરવા. ãયાપાЧરક Ĭવાસો
મèદઅંશે સફળ રહъશે. સહપЧરવાર
ધાિમ↓કયાĦા કરી શકશો. એિĬલથી
જુલાઈની વŵેના Ĭવાસોમાં તમારી,
બાળકોના આરોÆયની કાળ રાખવી.

યાĦા Ĭવાસ

નૂતન વષ↓માં આપ ધંધામાં એટલા
બધા ãયçત રહъશો કы જૂની કહъવત
Ĭમાણે ‘ઘડીની નવરાશ નહỲ અને
પયની પેદાશ નહỲ’ તેવું થશે. ઈÜપોટ↓એÄસપોટ↓, વીમા એજ×ટ, પૂ રીઓ,
çકвલ-કોલે
ધરાવતા ãયિŪઓ
વગેરъ માટъ લાભદાયક રહъશે.

સંતાન બાબત

તમે ધંધા, રોજગાર કы નોકરીને
આરોÆયની સાથે
ડશો તો
ЧડĬેશનમાં ધકыલાઈ શકો છો.
માચ↓થી જૂનની વŵે માયાને
લગતા, કોઈપણ દદ↓નું યોÆય
િનદાન કરાવવું ખૂબ જλરી. પૈસાના
ખચા↓ને કારણે Чરપોટђ↓ ના કરાવવા
એવું ના કરવું. એિસЧડટી, પથરીના
દુઃખાવા જેવી અનેક આરોÆયલΤી
પીડાઓથી િપડાઈ શકો છો.
િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ નૂતન વષ↓ના
Ĭારѕભથી આળસનો Óયાગ
કરવાની જλર છъ. આપના
િશΤકો કы વડીલ વગ↓ની સૂચનાનું
પાલન નહỲ કરો તો હાથે કરીને
પગ પર કЮહાડી માયા↓ બરાબર
થશે. હોçટъલ કы બહારગામ
ભણતા િવ˜ાથЪ↓ઓએ ટીમ
જૂથથી દૂર રહъવું. કોઈ બી ની
મગજમારીમાં તમે વŵે ફસાવ
નહỲ તેનો Åયાલ રાખવો.

રાહુ આપની જમીન-મકાન તથા
ક×çĺરÄશન, ĬોપટЪ↓ના કામોમાં
િવ ો નાખે. ãયાજે પૈસા લેવા વગેરમъ ાં
સમ
િવચારીને આગળ વધવુ.ં
એિĬલથી વષ↓ના અંત સુધીમાં રાહુ
આપના શૌય↓ તથા પરાĝમનો પЧરચય
સમાજને કરાવશે.
નૂતન વષ↓ના શλઆતના મિહનાઓમાં
બ′કો તરફથી, ઉઘરાણીવાળા તરફથી
Ĭેશર આવતા આિથ↓ક બાબતે બધી
બાજુ પહ℮ચી વળવું મુäકыલ બનશે.
ઉઘરાણીના પૈસા ન નીકળવાના
કારણે ખૂબ જ ખ′ચાઈ જશો.

આરોÆય બાબત

çĦીઓએ પોતાના આરોÆયનો Åયાલ
રાખવો. ૫૦ ટકાથી વધારъ રોગોનું
િનયંĦણ આપ ખુદ જ આપો છો. આપ
આપના િસˇાંતોને છોડી શકતા નથી.
સÓયની રાહ પર ચાલતા હોવાથી
આપની પરીΤાઓ ખૂબ જ થશે.

યાĦા Ĭવાસ

ફыĮુઆરીથી િબઝનેસ ટૂરો સફળ
રહъશે. િવદъશમાં સેટલ થવા ઈÉછતા
લોકોને એિĬલથી િવઝાઓ ĬાΆ થાય.
યાĦા દરિમયાન ખાવા-પીવાની ખાસ
કાળ રાખવી. ગેસ કы બીપીના
લોકોએ દવાઓ સાથે રાખવી.

શરીરમાં હાથ-પગનું ખ′ચાવું,
ĸદયનું દુઃખવું વગેરъ દદђ↓માં
િનદાન કરાવવું. ગેસ તથા પેટના
દુખાવાના દદЪ↓ઓએ યોગ-આયુવ›દ
તરફ વળી આપના શરીરને
રોગમુŪ કરી શકશો. ચŨર,
માથું દુખવું, કમરમાં દુખવું, હરસમસા, ભગંદરમાં રાહત અપાવશે.
વારસાગત બીમારીઓથી પીડાતા
લોકો માટъ રાહત થશે.

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ

િવ˜ાથЪ↓ઓને છોકરીઓ બાબતના
ઝઘડાઓથી
અને
çકвલકોલે માં ચૂંટણીના કામોથી દૂર
રહъવાની િવ˜ાથЪ↓ઓને સલાહ છъ.
િવ˜ાિથ↓નીઓ િવવાહ પછી અÛયાસ
શλ રાખી શકશે. િવ˜ા દરિમયાન
આપની તિબયત નરમગરમ રΝા
કરъ. સંગીતકલા, çવીિમંગ, ļોઈєગ,
િચĦçપધા↓, આЧક↕ટъક, જના↓િલçટ,
કોમસ↓ના
િવ˜ાથЪ↓ઓ
માટъ
સફળતાવાળું વષ↓ રહъશે.
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વàડ↓ વુમન
પાંચ વષ↓ની છોકરીએ બે કલાકમાં
વાંચી નાÅયાં ૩૬ પુçતક

એક સાιં પુçતક ૧૦૦ િમĦોની ગરજ સારъ છъ એમ કહъવાય છъ. આપણામાંના
ઘણાંને વાચનની આદત હશે જ, પણ કыટલાએ પોતાની એ આદત પોતાનાં
બાળકોમાં રોપવાની કોિશશ કરી હશે?! અબુધાબીમાં પЧરવાર સાથે રહъતી Чક યારા
કૌરમાં તેનાં માતા-િપતાએ નાનપણથી જ વાચનની આદત કыળવી હતી. Чકયારામાં
વાંચનનાં મૂળ એટલાં ઊંડાં ઊતયા↨ છъ કы તેણે Чક યારાને લંડનની વàડ↓ બુક ઑફ
રъકૉડ↓ અને એિશયા બુક ઑફ રъકૉડ↓માં çથાન મેળવવામાં મદદ કરી છъ. Чકયારાએ
૧૦૫ િમિન ટમાં એટલે કы લગભગ બે કલાકમાં અટÄયા િવ ના ૩૬ પુçતકો વાંચી
નાÅયાં અને અનોખો વàડ↓ રъકૉડ↓ ન℮ધાãયો. Чકયારા ભારતીય મૂળની અમેЧરકન છъ.
તે જ×મી અને પછી સમજણી થઈ Óયારъ તેના Ġૅ×ડફાધરъ તેનામાં પુçતકો વાંચવાનો
રસ જગાડયો હતો. તેમની પાસેથી તે કલાકો સુધી વાતા↓ સાંભળતી હતી. Чકયારાએ
મોટાં થઈને ડૉÄટર બનવું છъ.

દુàહનના ļેસે બનાãયો વàડ↓ રъકોડ↓
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વુમન વલ્ડર્

સંતરા-સફરજનો Ëયુસ પીવાથી થાય છъ વધુ ફાયદા
આપણે ઘણીવાર િવચારતા હોઈએ
છીએ કы સંતરા સારા કы સફરજન.
એમ તો સંતરાની સરખામણી
સફરજન સાથે ન કરવી ઈએ,
બંને ફળોમાં અલગ અલગ ગુણધમђ↓
છъ, બંને ફળો પોષક તÓવો અને
િવટાિમ×સથી ભરપૂર છъ. Óયારъ
આપણે આજે વાત કરીએ કы Óયારъ
બેમાંથી કયું ફળ વધુ સાιં હોય છъ.
સંતરાનો Ëયુસ અને સફરજનનો
Ëયુસ બંને શરીરને સાιં પોષણ આપી
શકы છъ. છતાં, બંનેમાં પોષક તÓવો,
િવટાિમ×સ અને ખિન ની િવિવધ
માĦા હોય છъ.
સંતરાના Ëયુસમાં સામા×ય
રીતે સફરજનના Ëયુસ કરતાં વધુ
િવટાિમન અને ખનીજ હોય છъ.
એક Æલાસ સંતરાના Ëયુસમાં 112
કыલરી, 124 િમિલĠામ િવટાિમન
સી, 496 િમિલĠામ પોટъિશયમ
અને 74 િમિલĠામ ફોલેટ હોય છъ.
તેમાં સફરજનના Ëયુસ કરતાં બેગણું
પોટъિશયમ હોય છъ, ફોિલક એિસડ
હોય છъ. સંતરાનો Ëયુસ દэિનક
િવટાિમ×સ અને ખિન ને મળવા માટъ
સારો િવકàપ છъ.
સફરજનના Ëયુસમાં લગભગ

117 કыલરી, 103 િમિલĠામ
િવટાિમન સી, 295 િમિલĠામ
પોટъિશયમ અને શૂ×ય ફોલેટ હોય છъ.
સફરજનનો રસ ફાયટો×યુિĺએ×Îસથી
સ ˇ છъ, જેમાં શિŪશાળી
એ×ટીઓЧકસડ×ટ હોય છъ જે ĝોિનક
રોગો અને વય-સંબંિધત રોગોનું
ખમ ઘટાડી શકы છъ. સંતરાના
Ëયુસમાં સફરજનના Ëયુસ કરતાં
98% વધુ પોટъિશયમ હોય છъ.
સંતરાના Ëયુસમાં 100 Ġામ દીઠ
200 િમિલĠામ પોટъિશયમ અને
સફરજનના Ëયુસમાં 101 િમિલĠામ
પોટъિશયમ હોય છъ.
સફરજનનો Ëયુસ અને સંતરાના
Ëયુસમાં સમાન Ĭમાણમાં ડાયેટરી

ફાઇબર હોય છъ, સમાન Ĭમાણમાં
ખાંડ હોય છъ અને સમાન માĦામાં
કыલરી હોય છъ. સંતરાનો Ëયુસ અને
સફરજનના રસમાં સમાન Ĭમાણમાં
આયન↓ હોય છъ. સફરજનનો Ëયુસ
Ĭોટીનમાં હલકો, કાબђ↓હાઈļેટમાં
ભારъ અને ચરબી માટъ સંતરાનો
Ëયુસ સમાન છъ.
સંતરાના Ëયુસમાં િવટાિમન સીનું
Ĭમાણ વધારъ હોય છъ. સંતરાનો Ëયુસ
પીવાથી રોગĬિતકારક શિŪ મજબૂત
થાય છъ. સંતરાનો Ëયુસ બીમાર
પ ા પછી ઝડપથી çવçથ થવામાં
પણ મદદ કરી શકы છъ. સફરજનનો
Ëયુસ પણ િવટાિમન સીનો ઉǼમ
Ķોત છъ, પણ સંતરાના Ëયુસ કરતા
ઓછું. સફરજનનો Ëયુસ અમુક
કы×સર, મગજના કોષોને નુકસાન,
અçથમા અને ĸદય રોગને રોકવા માટъ
ફાયદાકારક માનવામાં આવે છъ. તે
એ×ટીઓЧકસડ×ટથી ભરપૂર હોય છъ.
સંતરાનો Ëયુસ તˆન ખાટો
અને એિસЧડક હોઈ શકы છъ. જયારъ
સફરજનના Ëયુસ ખાંડનું Ĭમાણ
વધારъ હોય છъ. સફરજનનો વધુ
પડતો Ëયુસ પીવાથી çથૂળતા અથવા
ડાયાિબટીસ થઈ શકы છъ.

અપનાવી જૂઓ આ ટીØસ
ભỲડાને લાંબા સમય સુધી તા
રાખવા ભỲડા પર સરસવના તેલનો
હળવો હાથ લગાડવો.
ગરમ પાણીની શેકની થેલીમાં પાણી
લાંબા સમય સુધી ગરમ રહъ તે માટъ
પાણીમાં થોડું મીઠું ભેળવવું.
ફણસ જેવા કઠણ ફળ કાપતા પહъલાં
ચાકЮને ગરમ પાણીમાં બોળવું.ફળ
સરળતાથી કપાશે.
Чદવાલ પર ચ℮ટъલી સેલો ટъપને
ઉખાડતી વખતે ડાઘા ન પડે માટъ
સેલોટъપ પર હુંફાળી ઇçĦી ફыરવવીને
કાઢવાથી Чદવાલ પરનો રѕગ કы

વોલપેપર નીકળશે નહỲ.
નાકમાં ફોડલી થઇ હોય તો સવારъ
સૂરજ તરફ ઇ કોઇ પણ ફвલ સૂંઘી
ફ‹કЫ દъવાથી ફોડલીમાં રાહત થાય
છъ.
સામા×ય સો પર એલોવીરાના
પાનને હુંફાળા ગરમ કરી બાંધવાથી
સો ઊતરી જશે.
Įેડની çલાઇસ વધી પડી હોય તો
ફ‹કЫ ન દъતાં તેને સુકવી તેનો ભૂŨો
કરી કાચની શીશીમાં ભરી રાખવો.
Ġેવી કы કરી ઘž કરવા આ ભૂŨો
વાપરી શકાય.

¢kuMkðzo
દરъક યુવતીનું çવ ું હોય છъ કы લ નો Чદવસ તેને માટъ કાયમી સંભારણું
બની રહъ. એ પોતાના આઉટЧફÎસ પણ કіઇક અલગ જ પહъરવા ઇÉછъ છъ. એક
યુવતીએ પોતાના લ ના Чદવસે આજ સુધીનો સૌથી લાંબો ļેસ પહъરી િવΐ રъકોડ↓
ન℮ધાãયો છъ. સાઇĬસની રહъવાસી માЧરયા પરçકыવાએ લ ના Чદવસે સફыદ રѕગનો
ગાઉન પહъયђ↓ હતો જેના દુપžાની (વેЧડંગ વેલ) લંબાઇ ૬૯૬૨.૬ મીટર છъ. આ
દુપžાની લંબાઇ ૬૩ ફЫટ અમેЧરકЫ ફвટબોલ Ġાઉ×ડ જેટલી છъ. િગિનઝ વàડ↓ રъકોડ›
પારçકыવાનો તેના દુપžા સાથે એક વીЧડયો શેર કયђ↓ છъ. આ દુપžાને મેદાનમાં
ફыલાવવા માટъ ૩૦ માણસોને છ કલાક લાÆયા હતા.

નાઈિજЧરયામાં એЩÔલટ ફыЩçટવલમાં
Ĭેગન×ટ મિહલા ગોàડ મેડલ તી

ykze åkkÔke :
(1) ÏkhÏkçkh, Ãk¥kku (5)
(4) zktøk, íkÕkÔkkh (4)
(7) yktxku, Vuhku (3)
(8) ÃkhBku&Ôkh, ÃkhÔkhrËøkkh (2)
(9) ÃkÔkLk, r~khMíkku (3)
(11) fMkkE, r~khåAuË
fhLkkh (3)

(15) Ïk¸ÕkkMkku, rÔkÔkuåkLk (4)
(17) ÃkkuíkkLk¸t (2)
(19) òz¸t Ëkuhz¸t, Mk¥kk (2)
(20) ~kkherhf Ãkezk (3)
(21) Lkkffè¸t, çku~khBk (3)
(23) Ïkzøk, MkBk~kuh (4)
(26) ÕkÔkkË, rÔk&ÔkkMk¸ (3)
(27) Ãkúeík, MLkun (2)

આમળા થોડા કઠણ હોવાથી તેના
ઉપયોગ પહъલાં તેને પાણીમાં
પલાળવા પડતા હોય છъ. આમળાને
તરત ઉપયોગમાં લેવા માટъ તેને એક
ડીશમાં Ĭેપર કЮશરમાં મુકЫ બાફЫ
લેઇ ઉપયોગમાં લેવા.
પનીરને લાંબા સમય સુધી તાજું
રાખવા માટъ તેને િવનેગારમાં
ભỲજવેલા
કપડામાં
લપેટી
રъિĭજરъટરમાં મુકવું.
સાબુદાણાની ખીચડીના વઘાર માટъ
વનçપિત ઘી તથા તેલનું િમĴણ
કરવાથી ખીચડી çવાЧદΓ બને છъ.

(28) BkkÕkLk¸t ÇkhríkGk¸t,
hò råkêe (3)
(29) økktMkze, økqÛk (2)
(31) ŸÎk, MÔkÃLk (2)
(32) Lkhu~k, hkò (1)
(33) ÔGktz¤, neszku (2)
(34) økkZ, Îkè (2)
QÇke åkkÔke :
(1) MknÔkkMk, Mkkuçkík (3)
(2) ækkBk, çkkV (3)
(3) LkkLke zkuÕk (3)
(4) ËuÔk¸t, ÉÛk (3)
(5) Ãkkhku (3)
(6) Õkk¤, nkuX (2)
(10) yLkkÚk çkk¤ (3)
(12) WBkk, ÃkkÔkoíke (2)
(13) znkÃkÛk, rÔkÔkuf (3)
(14) ÃkkhfkLke Mºke (4)
(15) çkkuÕk, ÔkuuÛk, ~kçË (3)
(16) ã]ík,s¸økkh (3)
(18) Ôk]Ø, Îkhz¸t (3)
(20) ækkÛkkLke ÇkkS (4)
(22) ykÔkzík, fíkoÔGk (4)
(24) ykLktËe, E~fe (3)
(25) fV, rÃk¥k yLku ......... (2)
(28) rBkºk, ËkuMík (2)
(29) sÔkkçkËkhe, Çkkh (2)
(30) Bkkux¸t xku¤¸t (2)

ykze åkkÔke : (1) øktækçkhuzku (4) fhÃkkÕk (7) Õkxkh (8) hçk (9) ÔkkGkhku (11) sÕÕkkË (15) MkBksqíke (17) rLks (19)
Ëkuh (20) fku~kh (21) Lkfx¸t (23) íkÕkÔkkh (26) yBkeLk (27) nuík (28) MkíkBke (29) çkkuhe (31) Ïkkçk (32) hk (33)
Ïkkuòu (34) Îkkz¸t QÇke åkkÔke : (1) øktÎkÔkk (2) çkVkhku (3) zkuÕkåke (4) fhs (5) ÃkkhË (6) Õkçk (10) GkíkeBk (12) Mkíke
(13) ËkrLk~k (14) ÃkhËkh (15) MkÏk¸Lk (16) sqøkx¸t (18) shík (20) fkuÚkBkeh (22) fhíkçk (24) Õknuhe (25) Ôkkík
(28) MkÏkk (29) çkkuòu (30) ækkz¸t

નાઇ Чરયામાં એક મિહલા એЩÔલટъ નેશનલ çપોટ↓સ ફыЩçટવલમાં તાઇકવો×ડોમાં
ગોàડમેડલ Óયો છъ. ૨૬ વષЪ↓ય ગોàડમેડલ િવજેતા અિમનાતે આઠ મિહનાના
ગભ↓ સાથે çપધા↓માં ભાગ લીધો હતો. અિમનાત ઇĩીસે તાઇકવો×ડો િમકસ પોમાસે
કыટъગરીમાં ગોàડ મેડલ Óયો છъ. તાઈકવો×ડોની બે Įાંચ છъ. એક કોÜબાટ↓ çપોટ↓
અને બી પોમાસે. પોમાસેમાં એકસરસાઇઝ હોય છъ. અિમનાતે જણાãયું હતું કы
‘મ′ એક વાર નŨી કરી લીધું હતું અને એ માટъ ઘણી વાર ĺેિનંગ પણ લીધી. હું
Ĭેગન×ટ થઇ તે પહъલાં પણ ĺેિનંગ ખૂબ એ× ય કરતી હતી. આથી Ĭેગન×સી પછી
પણ મારા માટъ બધું નોમ↓લ જ હતું.’ અિમનાતે કыટલીક અ×ય નોન કોÜબેટ Ĵેણીમાં
પણ મેડàસ Óયા છъ.
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ગુજરાતનાે અલગ રા નાે માગ માેકળાે ઃ ભાષીથી
અલગ થવા ગુજરાતે મુંબઈ પરનાે દાવાે જતાે કયા !
હાગુજરાતની ચળવળъ
ગુજરાતને જે અનેક
Ĭમાિણક નેતાઓ આØયા
તેમાંથી એક ĮΜકЮમાર ભž
હતા. તેઓ િવ˜ાથЪ↓ નેતા
પણ રΝા, મહાગુજરાતની
ચળવળના
નેતા
પણ
રΝા. કяєĠેસ સામે લડયા.
લોકસભામાં પણ ગયા.
ગુજરાત િવ˜ુત બૉડ↓ના
ચૅરમૅન રહી Ĭશંસનીય
કામગીરી પણ બ વી.
ખાતામાં બૅલે×સ નથી

મ

તેઓ તેમના પુçતક ‘લેકы
રહ″ગે ગુજરાત’માં લખે છъ
ઃ આંદોલનમાં જે રીતે મ′
સિĝય ભાગ લીધેલો, તે તાં
૧૯૫૬ના ઑગçટથી શλ
કરી, મહાગુજરાત જનતા
પЧરષદના િવસજ↓ન સુધી
વકЫલાત તો લગભગ િવસારъ
જ પડી ગયેલી. આ સમય
દરિમયાન જ બે વખત તો
જેલમાં જવાનું થયું.
મÖયમ વગ↓ના કЮટુંબમાં
િપતા અશોક િમલમાં નોકરી
કરતા હતા અને મારો ભાઈ
રમેશ અરિવંદ િમલમાં
સુપરવાઇઝરની નોકરી કરતો
હતો. આંદોલનને કારણે
અનેક િમĦો અને કાય↓કરોની
અવરજવર, તેમાંના ઘણાંને
જમાડવા, સરભરા કરવી
વગેરъ ઘરના કામનો બો ,
મારાં પ ીએ જ ઉઠાવવો
પડતો હતો, પરѕતુ તેમ
કરવામાં તેને કોઈ અણગમો
નહỲ, પરѕતુ એક Ĭકારનો
આનંદ હતો. તેમાં અમારા
કЮટુંબનાં બધાં મદદ કરતાં.
આમ છતાં આિથ↓ક સંકડામણ
તો çવાભાિવક થોડી હતી જ.
વકЫલાત લગભગ બંધ
અને ખચ↓ કіઈક વધુ. શહીદ
çમારક સÓયાĠહમાં હું Ĭથમ
ટુકડીમાં જ જેલમાં ગયેલો.
Óયારъ જ અમદાવાદ પીપàસ
કો-ઓપરъЧટવ
બૅ×કના
મૅનેજરનો પĦ ‘રી-ડાયરъÄટ’
થઈને જેલમાં આવેલો.
તમારા ખાતામાં કશું બૅલે×સ
જ નથી, તેથી ચેકબુક પાછી
મોકલી આપશો. હું તો થોડાક
ચેકમાં સહી કરીને મારાં
પ ીને આપીને આવેલો.
çવાભાિવક રીતે જ તે Чરટન↓

થયા હશે.

Ĭોિવડ×ટ ફіડમાંથી
આથી વધારъ તો િપતાના
Ĭોિવડ×ટ ફіડના પૈસામાંથી
તેમણે એક હ ર λિપયા
‘નવ ગુજરાત’ દэિનક માટъ
આØયા. Óયારъ મને પણ કіઈક
માનિસક આઘાત લાગેલો.
મહાગુજરાતની લડતને ટъકો
આપવા અમે િમĦોએ ‘નવ
ગુજરાત’ દэિનક શλ કરъલું,
પરѕતુ પગાર નહỲ થવાથી
કіપોિઝટરોએ બેઠી હડતાળ
પાડેલી. તેવા Ĭસંગે આ
હકЫકતની
ણ થવાથી,
Ĭોિવડ×ટ ફіડના માંડ પાંચ
હ ર λિપયામાંથી એક
હ ર λિપયા કારીગરોને
ઉપાડ માટъ તેમણે આØયા.
Óયારъ મને લાગી આãયું હતું,
પરѕતુ િન િǼ પછીની ઉѕમરъ
પણ િપતા મારી પડખે રΝા.
વાત ણે એમ હતી કы,
Ĭ સમાજવાદી પΤે લડતને
ઢીલી પડવા ન દъવા માટъ ‘નવ
ગુજરાત Ĭાઇવેટ િલિમટъડ’
સંçથા ઊભી કરી. ĮΜકЮમાર
તો તેના ЧડરъÄટર પણ
નહોતા, છતાં તેનું નાણાતંĦ
સંભાળવાની
જવાબદારી
એમના પર રહъલી. કыટલીક
વાર તો એવું બનતું કы
કાગળના અભાવે છાપું
બહાર જ ન પડવાની Щçથિત
ઊભી થતી. ĮΜકЮમારના
જણાãયા Ĭમાણે િમĦો
પાસેથી સમ વટ, આ
કы દબાણપૂવ↓ક પણ તે પૈસા
ઉઘરાવી લાવતા, પરѕતુ લડત
દરિમયાન એ જેલમાં હતા.
બૅ×કમાં કіઈ બચત નહỲ
એટલે બૅ×કы ચેકબુક પાછી
મગાવેલી અને પૈસાની
જλર પડી. નવ ગુજરાતના
Ĭબંધ વાહક લીલાધર ભžъ
આ વાત ĮΜકЮમારના િપતા
રણછોડલાલભાઈને
કરી.
અશોક િમલમાંથી સામા×ય
કારકЮન પદъથી િન Ǽ થયેલા
રણછોડભાઈને
Ĭોિવડ×ટ
ફіડની પાંચેક હ રની રકમ
મળъલી. તેમણે તરત એમાંથી
એક હ ર λિપયા ભાઈ
લીલાધરને કાગળ ખરીદી
અંક બહાર પાડવા આપી
દીધા.

આમ,
ĮΜકЮમારની
લડતને સમિપ↓ત વન સાથે
એમના કЮટુંબનું સમપ↓ણ પણ
ઓછું ન℮ધપાĦ નથી.
આંદોલનમાં Ħણ મુÅય
રાજકЫય પЧરબળો હતાં. એક
Ĭ સમાજવાદી કાય↓કરોનું
જૂથ, બીજું કяєĠેસમાંથી
મહાગુજરાતના સવાલ ઉપર
છૂટા પડેલા લોકોનું જૂથ અને
Ħીજું સાÜયવાદી પĦનું જૂથ.

Ĭ ો ઉપર દъખીતી રીતે જ
બધાએ એક થઈને ચાલવું
પડતું.
સોનાની કટાર
ĮΜકЮમાર ભž ન℮ધે છъ કы,
çવ. દુલાલ યાિΦકને જનતા
પЧરષદના Ĭમુખçથાને મૂકવામાં
અને Ĭમુખપદની બંધારણીય
રીતે
થયેલી
ચૂંટણીમાં
પણ તેમને રસાકસી વŵે

Ĭકરણ-13
અાંદાેલનને કારણે અનેક મ ાે અને
કાયકરાેની અવરજવર, તેમાંના ઘણાંને
જમાડવા, સરભરા કરવી વગેરે ઘરના
કામનાે બાે ે, મારાં પ ીઅે જ ઉઠાવવાે
પડતાે હતાે, પરં તુ તેમ કરવામાં તેને કાેઈ
અણગમાે નહ , પરં તુ અેક કારનાે
અાનંદ હતાે. તેમાં અમારા કુટં ુ બનાં
બધાં મદદ કરતાં. અામ છતાં અા થક
સંકડામણ તાે ાભા વક થાેડી હતી જ.
એમ Ħણ મુÅય રાજકЫય
પЧરબળો મહાગુજરાત જનતા
પЧરષદમાં હતાં.
ઉપરાંત ઘણાં અપΤ
કાય↓કરો કы અĠણીઓ હતા,
પરѕતુ તેઓ પણ
Òયેઅ Òયે એક કы બી જૂથની
સાથે જ રહъતા હતા. મૂળભૂત

ચૂંટાવી લાવવામાં અમે Ĭ
સમાજવાદી પΤના કાય↓કરોએ
ચાવીλપ ભાગ ભજવેલો છъ.
રસાકસી ભરъલી ચૂંટણીમાં
મહъસાણાના
પુιષોǼમદાસ
પટъલને હરાવીને અમે Ëયારъ
દુલાલને ચૂંટાવી લાãયા Óયારъ
એક વખત રાતના સમયે તેઓ

Ëયારъ મારા ઘરъ રોકાયેલા,
Óયારъ વાતચીત કરતાં કરતાં
મ′ તેમને કહъલું કы, તમે જેને
વષђ↓ સુધી સહકાર આØયો તે
સાÜયવાદી પΤે તમને હરાવવા
અને પુιષોǼમદાસને ચૂંટાવી
લાવવા આકાશ-પાતાળ એક
કરъલાં છъ. Óયારъ તેમણે સૂચક
રીતે મને કહъલું કы, ‘જે સોનાની
કટાર મ′ પેટъ બાંધેલી તે જ
મને આજે વાગી છъ.’ પરѕતુ
ખιં પૂછો તો કોઈ પણ પΤના
માળખામાં Чફટ બેસે તેનું નામ
જ દુલાલ નહỲ. તેમના હѕમેશાં
આગવા િવચારો, મૌિલક
િવચારો રહъતા. ભાષા ઉપરનું
અωત ĬભુÓવ અને વાણી પણ
એટલી જ અçખિલત અને
અસરકારક, પરѕતુ નરી સાદગી
અને એટલું જ મળતાવડાપણું,
િનખાલસ પણ એટલા જ.
કોઈ વાર તેમના િનæફળ
રાજકЫય Чદવસોથી માંડીને
તેમની જુવાનીના Чદવસો અને
Ĭસંગોની પણ વાત કરъ. જયંતી
દલાલ, રિતલાલ ખુશાલદાસ,
ડૉ. ગણપતરામ પટъલ, હЧરહર
ખંભોળ , Ĭબોધ રાવળ,
હЧરĬસાદ ãયાસ વગેરъ પણ
આંદોલન શλ કરવામાં ઘણો
મહǽવનો ફાળો આપેલો છъ.
દુચાચના સાથી
ન℮ધપાĦ વાત એ છъ
કы મહાગુજરાતની લડતની
કાય↓Чદશા દાદુભાઈ દъસાઈ
સાથે નŨી કરી રહъલા કોઈ
દુચાચા લડતની આગેવાની
લેતા અચકાતા હતા, પરѕતુ
ĮΜકЮમારъ તેમની પાછળ
પડીને તેમને િહѕમતલાલ શુ╞,
િĬЩ×સપાલ એસ. વી. દъસાઈ
વગેરъ અĠણીઓને Óયાં લઈ
ગયા અને એમણે પણ લડતનો
દોર દુચાચાને સ℮પવા તૈયારી
બતાવી.
બસ Óયારથી
દુચાચા
અને ĮΜકЮમાર ગુજરાતની
લડતનું અિવભાËય જ નહỲ
પણ Ĭધાન અંગ બની રΝા.
Ĭ એ હુલામણા દુચાચાના
નામે દુભાઈને વધાવી લીધા.
દુચાચા એમના આગ ઝરતાં
ભાષણોથી પાનો ચડાવતા રΝા.
Ëયારъ ĮΜકЮમાર હકЫકતો અને
આંકડાઓ સાથેની ઠરъલ િવગતો
˛ારા લોકમાનસને Ĭભાિવત

કરતા રΝા. આંદોલન માટъની
સભાઓની િવશાળતા વધતી
ગઈ. એક તબŨы િવ˜ાથЪ↓ઓના
નારા સાથે મહાગુજરાત માટъનું
પહъલું સરઘસ રાયપુર આવી
પહ℮ચતાં ĮΜકЮમારъ તેમણે
વાડીલાલ સોડા ફાઉ×ટન
પરથી તેને સંબોÖયું, એટલું
જ નહỲ પણ િવ˜ાથЪ↓ શિŪ
અને લોકશિŪને વધુ સંગЧઠત
બનાવવા કમર કસી. કяєĠેસ
હાઉસ પર ઉäકыરાટભયા↓
સૂĦોŵાર કરતા િનઃશçĦ
િવ˜ાથЪ↓ઓ પર Чટયરગૅસ
કы લાઠીમારના બદલે સીધી
ગોળીઓ જ ચલાવી લેનાર
સરકાર પર Óયારъ Ĭ નાં રોષ
અને નફરતનો પાર ન હોઈને
દુચાચા તરફથી બહાર પડતાં
જનતા કÙયુ↓ના આદъશ સિહત
તમામ ફરમાનોનું તે પાલન
કરતી રહી. આંદોલન જનતા
પЧરષદ તરીકы સંગЧઠત બ×યું.
મુંબઈ પરનો દાવો
Ч˛ભાષી રાËયને તોડવું હોય
તો ગુજરાત મુંબઈ પરનો દાવો
જતો કરъ અને એમ થાય તો
ગુજરાતની જનતા પЧરષદ અને
મહારા∆ની સંયુŪ મહારા∆
સિમિત પરçપર હાથ િમલાવી
આંદોલનને તેની પરાકાΗાએ
પહ℮ચાડી શકы તેવું ĮΜકЮમારને
લાગતાં તેમણે એસ. એમ.
શી વગેરъ સંયુŪ મહારા∆
સિમિતના નેતાઓનો સંપક↕
સાÖયો અને ધાયુ↨ જ પЧરણામ
આãયું. આ સહયોગના પЧરણામે
જનતા પЧરષદъ શλ કરъલા
શહીદ çમારક સÓયાĠહમાં
સાથ આપવા ૨૪ મિહલાઓની
એક ટુકડી મહારા∆થી ગુજરાત
આવી પહ℮ચી અને મહારા∆ની
લડતના
નેતાઓ
પણ
અવારનવાર ગુજરાત આવી
જનતા પЧરષદની સભાઓ
સંબોધવા લાÆયા. ગુજરાતે તેના
અલગ રાËય માટъ મુંબઈ પરનો
દાવો જતો કરતાં મહારા∆ના
લોકો પણ ખુશ થયા અને
ગુજરાતના અલગ રાËય
માટъનો માગ↓ વધુ મોકળો બ×યો.

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ણવા જેવું

ભૂકіપ િવશે આ ણો છો?

Ôવી પર સૌૈથી Ĭચંડ ભૂકіપ ઇ.સ. ૧૯૬૦માં િચલીમાં થયો હતો. તેની તીĳતા ૯.૫ ની હતી. Ôવી પર વષ›
િવિવધ çથળોએ લાખો ભૂકіપ થાય છъ. લગભગ એક લાખ ભૂકіપ અનુભવાય છъ અને ૧૦૦ જેટલા ભુકіપ
નુકસાન કરъ છъ. ઇ.સ. ૧૯૦૦ના વષ↓ પથી Ôવી પર ૧૮ મોટા ભૂકіપ દર વષ› ન℮ધાયા છъ. ઇ.સ.૧૮૧૧
ના ЧડસેÜબરમાં આવેલા ભૂકіપથી િમિસિસપી નદીનો Ĭવાહ પલટાઈ ગયો હતો. ચીનમાં ઇ.સ.૧૩૨માં
િસçમોĠાફની શોધ થઈ હતી તેમાં ભૂકіપ આવે Óયારъ તાંબાના ઘડામાંથી તાંબાનો ગોળો ļેગનના મુખમાંથી
પસાર થઈ દъડકાના મુખમાં પડી જતો. Ôવી પર સૌથી વધુ ભૂકіપ પાનમાં થાય છъ. દર વષ› લગભગ
૧૫૦૦ ભૂકіપથી સૌથી વધુ નહાની ઇ.સ. ૧૫૫૬માં ચીનમાં થઈ હતી જેમાં ૮ લાખ કરતાં વધુ લોકોના
મોત થયા હતા. હવાઈ ટાપુ પર ૧૮૬૮માં આવેલ Ĭચંડ ભૂકіપના આફટર શોક હ પણ અનુભવાય છъ.
ભૂકіપને બે કы×ĩ હોય છъ. જમીનના ભૂગભ↓માં કы Ëયાંથી કіપન શλ થાય તે હાઈપોસે×ટર અને તે કы×ĩની
બરાબર ઉપરની Ôવીની સપાટી પરના çથળને એપીસે×ટર કહъ છъ.

પΤીઓનાં પỲછાંની અЖત રચના

મોરપીછ સુંદરતા અને મુદુતાનું Ĭતીક છъ. પΤીઓના પીછા વા અને તેનો સુંવાળો çપશ↓ સૌને ગમે.
પỲછા એ પΤીનો અЖત અને ઉપયોગી અંગ છъ. માણસ અને અ×ય Ĭાણીઓમાં નખ અને વાળ હોય છъ
તે જ રીતે પΤીઓને પỲછા હોય છъ. પરѕતુ પΤીઓના પỲછાની રચના અЖત હોય છъ. પΤીઓને રѕગλપ
આપવા ઉપરાંત પỲછાના ઘણા ઉપયોગ છъ. પỲછા કыરાટીનના બનેલાં હોય છъ. પΤીઓને ઉડવા માટъ અને
ઠѕડી ગરમી તેમજ અàĺવાયોલેટ Чકરણોથી રΤણ આપવા પỲછા જλરી છъ. પΤીઓના શરીર પર િવિવધ
Ĭકારના પỲછા હોય છъ. પỲછાની રચનામાં એક મજબૂત ધરીની બંને સુંવાળા રъસાની કતાર હોય છъ.
આ રъસા મુલાયમ હોવા છતાંય ધરીની બંને તરફ સમાંતર આકાર જળવાયેલી રહъ છъ. મુÅય ધરીનું મૂળ
પΤીના શરીર સાથે ડાયેલું હોય છъ. પાંખો અને પૂછડીના છъડા મજબૂત હોય છъ. પરѕતુ છъડે નરમ અને
સુંવાળા પỲછા હોય છъ. આંખની અંદરની સપાટી પર નાના પỲછાની સમાંતર કતાર હોય છъ. પΤીના
શરીરની સપાટી પર Ĭથમ ઝીણા પỲછાનું આવરણ હોય છъ. તે તેને ઠѕડી ગરમીથી રΤણ આપે છъ.

FRIDAY, 29 OCTOBER, 2021

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

નેશનલ

35

હЧરયાણાના પૂરપાટ દોડતી ĺકы 3 મિહલા જÜમુ કાäમીરમાં બસ ખીણમાં પડતા
8ના
મોત,
2
લાખની
સહાય
હъ
ર
ખેડૂત Ĭદશ↓નકારીને કચડી નાખતા ચકચાર
હЧરયાણા
હЧરયાણાના બહાદુરગઢ ખાતે સવારસવારમાં એક ભારъ મોટી દુઘ↓ટના સ ↓ઈ
હતી જેમાં પૂરપાટ ઝડપે ધસી આવેલા
એક ĺકы મિહલા ખેડૂત Ĭદશ↓નકારીઓને
કચડી નાÅયા હતા. આ દુઘ↓ટનામાં
3 આધેડ મિહલાઓના મોત થયા છъ
અને અ×ય 3ની Щçથિત ગંભીર હોવાનું
જણાવવામાં આãયું છъ. ઘટના çથળъ
પહ℮ચેલી પોલીસે સમĠ મામલે તપાસ
શλ કરી દીધી છъ.
ણવા મâયા મુજબ સવારъ 6:30
વાÆયા આસપાસના સમયે ઝŹર રોડ
પર આ અકçમાત થયો હતો. આધેડ
મિહલાઓ Чડવાઈડર પર બેઠъલી હતી

તે સમયે અચાનક જ એક ĺક તેમના
પર ફરી વâયો હતો. આ કારણે બે
મિહલાઓના ઘટના çથળъ જ મોત
થયા હતા Ëયારъ અ×ય એક મિહલાએ
હોЩçપટલમાં દમ તોડી દીધો હતો. તે
િસવાય અ×ય 3 મિહલાઓની Щçથિત
ખૂબ જ ગંભીર છъ. તે મિહલાઓ ખેડૂત

આંદોલનમાં સામેલ હતી અને તક
મિહલાઓ પં બના માનસા િજ·ાની
રહъવાસી હતી. તેઓ વહъલી સવારъ ઘરъ
જવા માટъ ઓટોની રાહ તાં Чડવાઈડર
પર બેઠા હતા તે સમયે ઝŹર રોડ પર
Ùલાઈઓવરની નીચે એક ĺકы તેમને
કચડી નાÅયા હતા. આ દુઘ↓ટના બાદ
તે િવçતારમાં ભારъ હડકіપ મÉયો છъ.
હકЫકતે કы×ĩ સરકારના 3 કжિષ કાયદાઓ
િવλˇ નવેÜબર 2020થી Чદàહીની
સરહદોએ ખેડૂત આંદોલન ચાલી રЅં
છъ. તક મિહલાઓ પણ આ આંદોલન
સાથે સંકળાયેલી હતી. તેઓ રોટъશન
અંતગ↓ત પોતાના ઘરъ જઈ રહી હતી પરѕતુ
અકçમાતનો ભોગ બની હતી.

જÜમુ કાäમીર
જÜમુ કાäમીર ખાતે ઠથરીથી ડોડા
જઈ રહъલી િમની બસ ખીણમાં ધસી
પડવાના કારણે 8 લોકોના મોત થયા
હતા અને અનેક લોકોને ઈ ઓ
પહ℮ચી છъ. અકçમાત અંગે ણ થતા
જ એÜÚયુલ×સ Óયાં પહ℮ચી ગઈ હતી
અને ઘાયલોને તાÓકાિલક હોЩçપટલ
પહ℮ચાડવામાં આãયા હતા. એЧડશનલ
એસપી ડોડાએ રાહત અને બચાવ
કાય↓ હાથ ધરવામાં આãયું હોવાની
માિહતી આપી હતી.
કы×ĩીય મંĦી
ડો. િજતે×ĩ િસંહъ જણાãયું કы, જÜમુ
કાäમીરના ડોડામાં ઠથરી પાસે થયેલા
માગ↓ અકçમાતમાં 8 લોકોના મોત
થયા છъ. ઘાયલોને એમસી ડોડા લઈ

જવામાં આãયા છъ અને આગળ પણ
જે સહાયતાની જλર હશે તે ઉપલÚધ
કરાવવામાં આવશે. વડાĬધાન નરъ×ĩ
મોદીએ રોડ અકçમાતમાં Óયુ પામેલા
લોકો માટъ શોક ãયŪ કયђ↓ હતો. તેમણે
જણાãયું કы, તકોના પЧરવારજનોને
પીએમએનઆરએફ અંતગ↓ત 2-2 લાખ
λિપયાની સહાય કરવામાં આવશે.

ચૂંટણી પંચની મંજૂરી પછી પΤનું સૂસી કરવી યોÆય નથી : પેગાસસ મુˆъ
નામ, િચΙ આપીશ ઃ અમЧર×દર çવતંĦ તપાસ કરવા સુĬીમ કોટ↓નો આદъશ

ચંડીગઢ
પં બના
પૂવ↓
મુÅયĬધાન
અમЧર×દર િસંહъ જણાãયું છъ કы ચૂંટણી
પંચ ˛ારા નામ અને િચΙને મંજૂરી
મળી ગયા પછી તે નવા રાજકЫય પΤની
હъરાત કરશે. આ દરિમયાન િસંહъ
દાવો કયђ↓ છъ કы ઘણા ક℮Ġેસી નેતાઓ
તેમના સંપક↕માં છъ.
ગયા મિહને મુÅયĬધાન પદъથી
રા નામું આØયા પછી Ĭથમ પĦકાર
પЧરષદને સંબોધતા િસંહъ જણાãયું હતું
કы તે નવા પΤની રચના કરી રΝાં છъ.
કы તેમણે હાલમાં આ નવા પΤના
નામની હъરાત કરવાનો ઇનકાર કયђ↓

હતો. તેમણે જણાãયું હતું કы Ëયારъ
ચૂંટણી પંચ નામ અને િચΙને મંજૂરી
આપશે Óયારબાદ જ તે નવા નામની
હъરાત કરશે. આ દરિમયાન તેમણે
પĦકાર પЧરષદમાં જણાãયું હતું કы
તેઓ ખેડૂતોના મુˆાઓ ઉકыલવા માટъ તે
આવતીકાલે કы×ĩીય હ Ĭધાન અિમત
શાહને મળશે. ઉ·ેખનીય છъ કы ખેડૂતો
કы×ĩ સરકારના Ħણ કжિષ કાયદાઓના
િવરોધમાં છъ·ા ઘણા સમયથી દъખાવો
કરી રΝાં છъ. એક ĬĴના જવાબમાં
અમЧર×દર િસંહъ જણાãયું હતું કы અનેક
ક℮Ġેસીઓ મારા સંપક↕માં છъ અને તેઓ
યોÆય સમયે સામે આવશે.

નવી Чદàહી
પેગાસસ
સૂસી િવવાદ મુˆъ
çવતંĦ તપાસની માગણી કરતી અનેક
અર ઓ સુĬીમ કોટ↓માં થઇ હતી,
સુĬીમ કોટ‼ આખરъ આ માગણીઓને
Щçવકારી લીધી છъ અને હવે આ સૂસી
મામલે çવતંĦ તપાસના આદъશ આપી
દીધા છъ. જેને પગલે સુĬીમ કોટ↓માં
કы×ĩ સરકારને મોટો ફટકો લાÆયો
છъ. િવપΤના નેતાઓનો આરોપ છъ
કы સરકારъ તેમના મોબાઇલ ફોન ટъપ
કરાãયા છъ અને તેથી તેની તપાસ થવી
ઇએ. સુĬીમ કોટ‼ આ તપાસ માટъ

િવશેષ િનæણાતોની કિમટીની રચનાનો
આદъશ આØયો છъ. સુનાવણી દરિમયાન
સુĬીમ કોટ‼ આકι વલણ અપનાãયું હતું
અને સરકારની ઝાટકણી પણ કાઢી
હતી. કોટ‼ કЅં હતું કы લોકોની સૂસી
કરવામાં આવે તેને કોઇ પણ Чકમતે
ન ચલાવી શકાય. આ સમĠ મામલે

હવે Ħણ િનæણાત સÛયોની કિમટી
˛ારા તપાસ કરવામાં આવશે. કિમટીને
તપાસ માટъ આઠ સΆાહનો સમય પણ
આØયો છъ. સુĬીમ કોટ↓માં પĦકાર એન
રામ અને શિશ કЮમાર તેમજ એЧડટસ↓
િગàડ ઓફ Чડયા તરફથી પેગાસસ
સૂસી મામલે તપાસની માગણી કરતી
અર ઓ કરવામાં આવી છъ.
ભારતમાં ૩૦૦ જેટલા ફોન નંબરનું
ટъિપંગ કરવામાં આãયું હતું, આ સૂસી
કы પેЧટѕગ માટъ પેગાસસ સોÙટવેરનો
ઉપયોગ કરવામાં આãયો હોવાના
આરોપો છъ.

CBIના દરોડા ઃ 6000 કરોડના બ′ક ઓફ સરકારъ રાËયો માટъ GST વળતર
પે
ટ
ъ
λ.
૪૪,૦૦૦
કરોડ
રી
કયા↓
બરોડા રъિમટ×સ કૌભાંડમાં 6ની ધરપકડ
નવી Чદàહી

સીબીઆઇએ બ′ક ઓફ બરોડાના
ફોરъન એÄસચે×જ રъિમટ×સ કૌભાંડના
સંબધમાં ૬ લોકોની ધરપકડ કરી છъ
તેમ અિધકારીઓએ એક િનવેદનમાં
જણાãયું છъ. આ કૌભાંડ ૨૦૧૫માં
સપાટી પર આãયું હતું. સે×ĺલ Úયુરો
એોફ ઇ×વેçટીગેશન એ આ કыસના
સંબધમાં ૧૪ çથળોએ દરોડા પાડયા
હતાં. ૨૦૧૫માં સપાટી પર આવેલા
આ કૌભાંડમાં ૫૯ ખાતાઓમાંથી
ગેરકાયદъ ૬૦૦૦ કરોડ λિપયા િવદъશ
મોકલાયા હતાં
ઉ·ેખનીય છъ કы એજ×સીએ ૧૨

ЧડસેÜબર, ૨૦૧૫ના રોજ çપેિશયલ
જજની કોટ↓માં ચાજ↓શીટ દાખલ
કરી હતી.સીબીઆઇ ĬવŪા આર
સી શીના જણાãયા અનુસાર આ
ચાજ↓શીટ બ′ક ઓફ બરોડાના તÓકાલીન
એ એમ અને તÓકાલીન ફોરъÄસ

પીએમ મોદીને મારા
કરતા સારી રીતે દъશની
જનતા ણે છъ ઃ શાહ
નવી Чદàહી
Чદàહીમાં લોકશાહી પર Ħણ Чદવસીય રા∆ીય પЧરષદનું
આયોજન કરવામાં આãયું છъ. આ Ĭસંગે હમંĦી અિમત
શાહъ કЅં કы ભારતની આઝાદીને 75 વષ↓ થયા છъ. Ëયારъ
આપણે આઝાદ થયા Óયારъ આપણા દъશની બંધારણ
સભાની રચના થઈ, બંધારણ સભાએ બહુપΤીય લોકશાહી
Ĭણાલીનો çવીકાર કયђ↓. તે ખૂબ કાળ સાથે çવીકારવામાં
આãયો હતો જે યોÆય િનણ↓ય હતો. તેમણે કЅં કы આટલો
મોટો દъશ, આટલી બધી િવિવધતા ધરાવતો દъશ કોઈપણ
ãયિŪના આધારъ પસંદ કયા↓ પછી ન આવવો ઈએ. શાહъ
કЅં કы કામના આધારъ અમારી ઓળખ થવી ઈએ. લોકો
પીએમ મોદીને મારા કરતા સારી રીતે ણે છъ.

ઓЧફસર િવιˇ દાખલ કરવામાં
આવી હતી. સીબીઆઇએ આજે તનુજ
ગુલાટી, ઇશા ભુટાની, ઉŹવલ સુરી,
હુ³−³ી ગોએલ, સાિહલ વાધવા અને
રાકыશ કЮમાર એમ કЮલ ૬ લોકોની
ધરપકડ કરી છъ.એજ×સીએ ૨૦૧૫માં
પણ બ′કના િવિવધ અિધકારીઓ અને
અ×ય સામે કыસ દાખલ કયђ↓ હતો.
આ કыસમાં બ′ક ઓફ બરોડાની
અશોક િવહાર શાખામાંથી ૫૯ કર×ટ
એકાઉ×ટ હોàડરોના ખાતામાંથી દિΤણ
પૂવ↓ એિશયન દъશોમાં ૬૦૦૦ કરોડ
λિપયાથી વધુની રકમ મોકલવામાં
આવી હતી.

નવી Чદàહી
સરકારъ
એસટીના વળતર પેટъ
બેક ટૂ બેક લોન હъઠળ રાËયો અને
કы×ĩ શાિસત Ĭદъશો માટъ ગુιવારъ કЮલ
૪૪૦૦૦ કરોડ λિપયા રી કયા↓ હતાં.
એસટીના કારણે રાËય સરકારોની
આવક ઘટવાને કારણે કы×ĩ સરકાર તેમને
વળતર આપી રહી છъ. ચાલુ નાણાકЫય
વષ↓માં કы×ĩ સરકારъ એસટીના વળતર
પેટъ રાËયોને કЮલ ૧.૫૯ લાખ કરોડ
λિપયાની ચુકવણી કરી છъ. આ રકમ દર
બે મિહને સેસ કલેÄશનમાંથી આપવામાં
એસટી વળતર કરતા અલગ છъ. ૨૮
મે, ૨૦૨૧ના રોજ મળъલ એસટી
કાઉЩ×સલની ૪૩મી બેઠકમાં નાણાકЫય

કЮ·ુમાં આગ લાગતાં 12થી વધુ
મકાનો બળીને ખાખ, એક ઘાયલ
કЮ·ુ
િવΐની સૌથી Ĭાચીન લોકશાહીવાળું
મલાણા ગામ બુધવારъ સવારના સમયે
આગની લપેટમાં આવી ગયું હતું. િહમાચલ
Ĭદъશના કЮ·ુમાં વસેલા આ ગામમાં 12થી
15 મકાનો સળગી ગયા હોવાની અને
એક ãયિŪ ઘાયલ થઈ હોવાની સૂચના
મળી છъ. મલાણા પંચાયતના Ĭધાન રાજૂ
રામે ભીષણ અЩ કાંડમાં 25થી 30 ઘર
સળગી ગયા હોવાની માિહતી આપી હતી.
બુધવારъ સવારъ 3:30 કલાકы ગામમાં
આગ ફાટી નીકળવાના કારણે અફરા
તફરી મચી ગઈ હતી. અЩ ની

Żાળાઓએ ભયાનક çવλપ ધારણ
કરતા અનેક મકાનો તેની લપેટમાં આવી
ગયા હતા. આખી રાત મકાનોને આગથી
બચાવવાનો Ĭય ચાàયો હતો. આ
દુઘ↓ટનામાં કરોડો λિપયાનું નુકસાન થયું
છъ. િહમાચલ Ĭદъશ çટъટ ઈમરજ×સી
ઓપરъશન સે×ટરના કહъવા Ĭમાણે 12થી
15 ઘર સળગીને સંપૂણ↓પણે રાખ થઈ
ગયા છъ અને એક ãયિŪ ઘાયલ થઈ
ગઈ છъ. પીЧડત પЧરવારોને રાહત સામĠી
િવતЧરત કરવામાં આવી છъ. અગાઉ પણ
મલાણા ખાતે આશરъ 100 ઘરો સળગીને
રાખ થઈ ગયા હતા.

વષ↓ ૨૦૨૧-૨૨માં રાËયોને એસટી
વળતર ચૂકવવા માટъ કы×ĩ સરકાર
૧.૫૯ લાખ કરોડ λિપયા ઉછીના લેશે.
નાણાકЫય વષ↓ ૨૦૨૦-૨૧માં રાËયોને
એસટી વળતર પેટъ કЮલ ૧.૧૦ લાખ
કરોડ λિપયા ચુકવવામાં આãયા હતાં.
કы×ĩ સરકારъ એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ
કы નાણા મંĦાલયે એસટી વળતર પેટъ
આજે રાËયો અને કы×ĩ શાિસત Ĭદъશો
માટъ ૪૪૦૦૦ કરોડ λિપયાની રકમ
રી કરી છъ. આ અગાઉ એસટી
વળતર પેટъ ૧૫ જુલાઇના રોજ
૭૫૦૦૦ કરોડ λિપયા અને સાત
ઓÄટોબરના રોજ ૪૦,૦૦૦ કરોડ
λિપયા રી કયા↓ હતાં.

પટનામાં મોદીની રъલીમાં
Úલાçટ મામલે 9 આરોપી
દોષી ઠયા↓ અને
1 િનદђ↓ષ
પટના
2013ના વષ↓માં પટના ખાતે થયેલા સીЧરયલ Úલાçટ
કыસના 10માંથી 9 આરોપીઓને કોટ‼ દોષી ઠъરãયા છъ.
Ëયારъ એક આરોપીને પુરાવાના અભાવે કોટ‼ િનદђ↓ષ હъર
કયђ↓ છъ. આગામી 1 નવેÜબરના રોજ કોટ↓ આ મામલે
દોષીતોને સ સંભળાવશે. આજથી 8 વષ↓ પહъલા આજના
Чદવસે જ પટના ખાતે નરъ×ĩ મોદીની રъલી દરિમયાન
રદાર િવçફોટ થયો હતો. 27 ઓÄટોબર, 2013ના રોજ
િબહારની રાજધાની ખાતે થયેલા તબŨાવાર િવçફોટોમાં
6 લોકોના મોત થયા હતા અને 90 કરતા વધારъ લોકોને
ઈ ઓ પહ℮ચી હતી. કы તે િવçફોટો છતાં રъલી ચાલુ
રહી હતી અને નરъ×ĩ મોદીએ તેને સંબોિધત પણ કરી હતી.
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કણાર્ટકમાં ડે લ્ટા+ વેિરઅન્ટના 7 કે સ, િતબંધોની શક્યતા
િદ ીમાં 1 નવે

રથી

નવી Чદàહી
ભારતમાં કોરોના વાઇરસના કыસોનું
Ĭમાણ ઘટી રЅં છъ પણ બીજી તરફ
હવે કણા↓ટકમાં ડેàટા Øલસ વેЧરઅ×ટના
સાત નવા કыસો સામે આãયા છъ. જેને
પગલે તંĦ દોડતુ થઇ ગયું છъ. જોકы
આ વેЧરઅ×ટને કારણે નવા કોઇ મોત
નથી િનપËયા. પણ મોટા ભાગનાને
હોЩçપટલમાં દાખલ કરવામાં આãયા
છъ. આ પЧરЩçથિત વŵે Чદàહીમાં
પહъલી નવેÜબરથી çકвલ, કોલેજોને ફરી
ખોલવામાં આવી રહી છъ.
Чદàહીમાં કોરોના મહામારીને
કારણે લોકડાઉન લાગુ કરાયું હતું
જેથી ૧૯ મિહનાથી રાËયની çકвલ
અને કોલેજો બંધ હતી, જેને આખરъ

ૂ લ-કાેલેજાે ખુલશે ઃ બંગાળના અેક િજ

પહъલી નવેÜબરથી ખોલવામાં આવી
રહી છъ. જોકы િવ˜ાથЪ↓ઓએ çવેÉછાએ
çકвલ કોલેજોમાં આવવાનો િનણ↓ય
લેવાનો રહъશે કોઇ પર તેના માટъ
દબાણ કરવામાં નહỲ આવે.
હાલ કыટલાક રાËયોમાં કыસો બહુ
જ ઓછા સામે આવી રΝા હોવાથી
çકвલ કыલોજો ખુલી રΝા છъ Ëયારъ

ામાં લાેકડાઉન, છ ીસગઢમાં કે સાેમાં બમણાે વધારાે

બીજી તરફ કыટલાક રાËયો Ĭિતબંધો
લાગુ કરવાની તૈયારીમાં છъ. કણા↓ટકમાં
ડેàટા Øલસ વેЧરઅ×ટના સાત નવા કыસ
સામે આવતા ફરી Ĭિતબંધો લાગુ
કરવાની તૈયારીમાં છъ. અ×ય રાËયો
જેમ કы પિΌમ બંગાળ, િબહાર, કыરળ
વગેરъમાં પણ Ĭિતબંધોની તૈયારી
ચાલી રહી છъ. કыરળમાં કોરોનાના
નવા ૯૪૪૫ કыસો સામે આãયા હતા
જેમાં ૯૩ લોકોના મોત િનપËયા
હતા. Ëયારъ ૬૭૨૩ લોકોને સાજા
કરી લેવાયા છъ. Ëયારъ દъશભરમાં
૨૪ કલાકમાં કોરોનાના નવા ૧૩
હજાર ૪૫૧ કыસો સામે આãયા છъ.
મંગળવારъ ૫૮૫ લોકોના કોરોનાને
કારણે મોત િનપËયા હતા.

કыરળમાં 41 ગભ↓વતી મિહલાઓનું મોત

સરકાર ˛ારા જાહъર કરાયેલા આંકડા અનુસાર કыરળમાં ૪૧ ગભ↓વતી
મિહલાઓનું કોરોનાને કારણે અÓયાર સુધીમાં મોત િનપËયું છъ. Ëયારъ ૧૪૯
કોરોના દદЪ↓ઓએ આÓમહÓયા કરી લીધી છъ. આ આંકડા કોરોના મહામારી
ફાટી નીકળી તે પછીના છъ. કોરોના મહામારી દરિમયાન અનેક દદЪ↓ઓને
અફવાઓને કારણે çĺેસ વધી ગયો હતો.

બાળકો માટъ ટૂંકમાં ગાઇડલાઇન જાહъર થશે

િનæણાતોનો પરામશ↓ મેળવીને બાળકોને રસી આપવાની શરતો અને Ĭિĝયા
સંબધ
ં ી તખતો તૈયાર કરી રહી છъ. જાણકાર સૂĦોના જણાãયા મુજબ બાળકને
કોિવડ િવરોધી વેЩÄસન આપવા માટъ બાળકોના તબીબની મંજરૂ ી આવäયક રહъશ.ે
ઝાયડસ હъàથકыર ˛ારા િનિમ↓ત બાળકો માટъની વેЩÄસન ઝાયકોવ-ડીને ગયા
મિહને તાકЫદના ઉપયોગ માટъ મંજરૂ ી મળી ચૂકЫ છъ. આ વેЩÄસનનું 12 અને તેથી
મોટી ઉѕમરના બાળકો પર પરીΤણ થઈ ચૂÄયું છъ. આવનારા સΆાહોમાં બાળકો
માટъની ઝાયકોવ-ડી વેЩÄસüા જાહъર રસીકરણ કાય↓ĝમનો ભાગ બની રહъશે.

કાäમીરમાં આતંકЫ હુમલામાં ભારતને ╞ાઈમેટ ચે×જના કારણે ગયા
છ ઘાયલ, હુમલાખોર ફરાર વષ› λિપયા ૬.૫૩ લાખ કરોડનું નુકસાન
પૂંચના અાેપરે શનને પૂણર્ ઃ જં ગલાેમાં તપાસ અિભયાનમાં
ચીનને 238 અબજ ડાૅલર, જાપાનને 83 અબજ ડાૅલરનું નુકસાન : પેટેરી તાલાસ
અાતંકીઅાેઅે છુપાવેલા અનેક હિથયારાે જ કરાયા
જીનેવા
ચે×જ મુˆъ ૩૧મી ઑÄટોબરъ શλ થઈ
બંદીપોરા
જÜમુ કાäમીરના બંદીપોરામાં
આતંકЫઓ ˛ારા Ġેનડે હુમલો કરવામાં
આãયો હતો, જેમાં છ નાગЧરકો
ઘવાયા હતા. સવારъ 10.20 કલાકы આ
Ġેનડે હુમલો કરવામાં આãયો હતો.
બંદીપોરાના સુબ
ં ાલ બસ çટъ×ડ પાસે
આતંકЫઓ Ġેનડે હુમલો કરી નાસી
છુટયા હતા, કЮલ છ નાગЧરકો તેમાં
ઘવાયા છъ. પૂચ
ં અને રાજોરીમાં સુરણકોટ

જંગલમાં 16 Чદવસથી આતંકЫઓ
િવλˇનું ઓપરъશન ચાલી રЅં છъ. આ
ઓપરъશનમાં નવ જવાનો શહીદ થઇ
હતા. Ëયારъ અનેક આતંકЫઓ પણ ઠાર
મરાયા છъ. હાલમાં જ એક પાЧકçતાની
આતંકЫ માયђ↓ ગયો હતો. હાલમાં જ એક
એકы રાઇફલ અને 29 રાઉ×Ðસ તેમજ બે
Ġેનડે મળી આãયા હતા. આતંકЫઓએ
અહỲ િહથયારો છુપાãયા હોવાના
અહъવાલો છъ.

િવΐ હવામાન િવભાગના એક નવા
અહъવાલ મુજબ ગયા વષ› ચĝવાત, પૂર
અને દુæકાળ જેવી Ĭાકжિતક આપિǼઓના
કારણે ભારતને અંદાજે λ. ૬,૫૩૫
અબજનું નુકસાન થયું છъ. જોકы, કЮદરતી
આપિǼઓની સૌથી વધુ ખરાબ અસર
ચીનને થઈ છъ. કЮદરતી આપિǼઓના અને ૮૩ અબજ ડોલર સાથે જાપાન
કારણે ચીનને ૨૩૮ અબજ ડોલરનું Ħીજા çથાને રΝા છъ તેમ અહъવાલમાં
નુકસાન થયું છъ. નુકસાનની બાબતમાં જણાવાયું છъ.
૮૭ અબજ ડોલર સાથે ચીન બીજા
çકોટલે×ડના Æલાસગોમાં ╞ાઈમેટ

રહъલી સંયુŪ રા∆ની સીઓપી-૨૬
બેઠક પહъલાં જાહъર થયેલો આ અહъવલ
ખૂબ જ મહÓવપૂણ↓ છъ. અહъવાલમાં
જણાવાયું છъ કы ગયા વષ› એિશયામાં
િવĝમી çતરъ ગરમી પડી હતી. ગયા
વષ› રિશયાના વેખђ↓યા×çકમાં ૩૮ ЧડĠી
સેЩàસયસ તાપમાન ન℮ધાયું હતું, જે
માĦ રિશયા જ નહỲ ઉǼર આક↕Чટક
સક↕લમાં પણ અÓયાર સુધીનું સૌથી વધુ
તાપમાન હતું.

અιણાચલના તવાંગમાં ચીની સેનાની સે×ĺલ િવçટા ĬોજેÄટમાં જમીનમાં
ફы
ર
ફાર
મુ
ˆ
ъ
સુ
Ĭ
ીમની
કы
×
ĩને
નોЧટસ
વધેલી ગિતિવિધઅોથી ભારતને િચંતા

તવાંગ
ભારતનાં આમЪ↓ ઓЧફસરો ભલે દાવો
કરતા હોય કы, પૂવ↓ સેÄટરમાં અιણાચલમાં
ચીનનું પેĺોિલંગ કы ચીની આમЪ↓ની
િહલચાલમાં નજીવો વધારો થયો છъ,
પણ Щçથિત કіઈક જુદી જ છъ છъ·ા બે
વષ↓માં તવાંગ સેÄટરમાં ચીનની િહલચાલ
અને પેĺોિલંગમાં િચંતાજનક વધારો
થયો છъ. ચીનની પીપàસ િલબરъશન
આમЪ↓ નાં અિધકારીઓની અવરજવર
વધી છъ. તવાંગનાં Ħણ સેÄટર લુંગરોલા,
િઝિમથાંગ અને Úયૂમલામાં ચીનનાં
આમЪ↓નું પેĺોિલંગ, તાલીમ તેમજ
હાજરીમાં વધારો થઈ રΝો છъ.

ચીનનાં આમЪ↓ માટъ િઝિમથાંગ િવçતાર
હોટçપોટ બ×યો છъ. અહỲ ચીની આમЪ↓ની
એЩÄટિવટીમાં જબરદçત વધારો થયો છъ.
2019માં અહỲ નાં 33 અિધકારીઓએ
મુલાકાત લીધી હતી જે 2020માં વધીને
102 થઈ છъ. આ વષ↓નાં સØટъÜબર સુધીમાં

84 વખત આમЪ↓નાં અિધકારીઓ અહỲ
આવી ચૂÄયા છъ. આમЪ↓નું પેĺોિલંગ પણ
વÖયું છъ. 2019માં 6 વખત પેĺોિલંગ
કરાયું હતું જે 2020માં વધીને 11 થયું
છъ. લુગ
ં રોલા અને Úયૂમલામાં પણ ચીનનાં
આમЪ↓ની િહલચાલમાં અસાધારણ વધારો
થયો છъ. એЧરયા ડોિમનેશન પેĺોિલંગ
વÖયું છъ. ચીન આ િવçતારમાં કોઈ
મોટી ચાલ ચાલવાની Чફરાકમાં છъ. જો કы,
ભારતનું આમЪ↓ પણ સતક↕ છъ અને ચીનની
દરъક િહલચાલ પર નજર રાખી રЅં છъ.
કыમરે ા, રડાર તેમજ માનવરિહત Щãહકàસ
અને ļોન ˛ારા ચીનની િહલચાલની ન℮ધ
રાખવામાં આવી રહી છъ.

નવી Чદàહી
સ′ĺલ િવçટા ĬોજેÄટના મનોરѕજન
પાક↕ને રહъણાંકЫ િવçતારમાં ફыરવી
નાખવા મુˆъ સુĬીમ કોટ‼ કы×ĩ સરકાર
પાસેથી જવાબ માÆયો છъ. િનિΌત
સમયમાં આ જવાબ રજુ કરવા માટъ
સુĬીમ કોટ‼ આદъશ આØયો છъ. હવે
મામલાની વધુ સુનાવણી શુĝવારъ
કરવામાં આવશે. Чદàહીમાં આકાર
પામી રહъલા સ′ĺલ િવçટા ĬોજેÄટની
જાહъરાત સØટъÜબર 2019ના રોજ
કરવામાં આવી હતી.
જેમાં નવા સંસદ ભવનને તૈયાર
કરવામાં આવશે. જેમાં 900થી 1200
સાંસદો બેસી શકы તેવી ãયવçથા

આસામના નવાંગમાંથી 2
કરોડ અને આંગલોગમાંથી
6 કરોડનું હъરોઇન પકડાયું

માચ↓ મિહના સુધીમાં સરકાર બીજા
13 એરપોટ↓નુ ખાનગીકરણ કરશે

ЧદફЮ/ નગાંવ
આસામમાં નગાંવ અને કાબЪ↓ આંગલોગ િજ·ાઓમાં
પોલીસ સાથે થયેલી અથડામણમાં ઘાયલ થયેલા એક
ļગ પેડલર પાસેથી આઠ કરોડ રૃિપયાનું હъરોઇન
જΆ કરવામાં આãયું છъ. અિધકારીઓેએ જણાãયું હતું
કы એક ગુΆ બાતમી મળી હતી કы Ħણથી ચાર લોકો
કાબЪ↓ આંગલોગમાં દીમાપુર સંડે બજાર રોડ પર
માદક પદાથђ↓ની હъરાફыરી કરી રΝાં છъ. એક પોલીસ
અિધકારીના જણાãયા અનુસાર ļÆસ પેડલરોએ પોલીસ
પર ગોળીઓ ચલાવતા પોલીસે પણ çવબચાવમાં
ગોળીઓ ચલાવી હતી. અથડામણ પછી પોલીસને એક
ãયЧકત ઘાયલ અવçથામાં મળી આãયો હતો.

એર ઈЩ×ડયાનો સોદો કયા↓ બાદ
સરકાર વધુ 13 એરપોટ↓નુ ખાનગીકરણ
આગામી માચ↓ મિહના સુધીમાં કરવા
માંગે છъ. આ એરપોટ↓નુ સંચાલન હાલમાં
સરકારની એરપોટ↓ ઓથોЧરટી ઓફ
ઈЩ×ડયા કરъ છъ. એક અંĠેજી અખબારના
Чરપોટ↓ Ĭમાણે નાગЧરક ઉƒયન િવભાગને
13 એરપોટ↓નુ િલçટ મોકલવામાં
આãયુ છъ. જેના માટъ પЩÚલક Ĭાઈવેટ
પાટ↓નરશીપના આધારъ બોલી લગાવવામાં
આવશે. આ કામગીરી માચ↓ મિહના
સુધી પૂરી કરવાનુ ટાગ›ટ છъ. અખબારъ

નવી Чદàહી

એરપોટ↓ ઓથોЧરટી ઓફ ઈЩ×ડયાના
ચેરમેન સંજીવ કЮમારને ટાંકЫને કЅ છъ કы,
પર પેસે×જર રъવે×યૂ મોડેલ Ĭમાણે બોલી
લગાવવામાં આવશે. આ મોડેલ પહъલા
પણ સફળ થયેલુ છъ. એરપોટ↓ 50 વષ↓
માટъ આપવાની ઓફર કરવામાં આવશે.
જે એરપોટ↓નુ ખાનગીકરણ કરવાનુ
છъ તેમાં વારાણસી, કЮશીનગર, ગયા,
અ તસર કાંગડા, ભુવનેΐર, િતιપિત,
રાયુપર, ઔરѕગાબાદ, ઈ×દોર, જબલપુર,
િĦચી, હુબલીનો સમાવેશ થાય છъ.
સરકારની યોજના આગામી ચાર વષ↓માં
25 એરપોટ↓નુ ખાનગીકરણ કરવાની છъ.

કરવામાં આવશે. આ નવી િબЩàડંગનું
િનમા↓ણકામ ઓગçટ 2022 સુધી
પુλ કરી લેવાનો ટાગ›ટ છъ. દъશમાં તે
સમયે 75મા આઝાદી પવ↓ની ઉજવણી
કરવામાં આવશે. એવામાં જમીનમાં
ફыરફાર કરવાના િનણ↓યને સુĬીમ કોટ↓માં
પડકારવામાં આãયો છъ.
અરજદાર વતી વકЫલે એવો દાવો
કયђ↓ હતો કы રહъણાંક માટъ જમીન
બદલવામાં આવી રહી છъ તેમાં જાહъર
િહત જેવુ કઇ નથી. સરકાર વતી હાજર
સોિલિસટર જનરલ તુષાર મેહતાને
બાદમાં સુĬીમ કોટ‼ એક ટૂંકЮ સોગંદનામુ
રજુ કરીને પોતાનો જવાબ આપવાનો
આદъશ આØયો હતો.

પીએમ મોદીએ 64,000
કરોડની આયુæયમાન
ભારત યોજના શλ કરી
નવી Чદàહી
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ સોમવારъ દъશની સૌથી મોટી
çવાçÔય યોજનાનું ઉદઘાટન કયુ↨ હતું અને કЅં હતું કы હવે
ગરીબોના સંતાનો પણ ડોÄટર બનશે. આયુæયમાન ભારત
હъàથ ઇંĭાçĺũર િમશન રા∆ને અપ↓ણ કરતી વેળાએ
મોદીએ અગાઉની સરકારોની ખરાબ çવાçÔય ΤેĦ માટъ
આકરી ટીકા કરી હતી. મોદીએ કЅં કы આજે કાશીની
ધરતીથી દъશની જનતાને શુભકામના પાઠવુ છું. શરીરને
çવçથ રાખવા માટъનું રોકાણ સવђ↓Ǽમ છъ. લાંબા સમય
સુધી સરકાર રહી તેણે જનતાને çવાçÔય સુિવધાઓથી
વંિચત રાખી દીધી. ગામડાથી લઇને શહъર સુધી çવાçÔય
સુિવધાઓની સçથિત બહુ જ ખરાબ રહી છъ.
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નેશનલ

સુપરસ્ટાર રજનીકાંતની તબિયત કથળી
ચેન્નાઈની હોસ્પિટલમાં કરાયા દાખલ

ચેન્નાઈ
સાઉથના સુપર સ્ટાર રજનીકાંતની
તબિયત લથડી. તેમને ચેન્નાઈની કાવેરી
હોસ્પિટલમાં તેમને સારવાર માટે દાખલ
કરવામાં આવ્યા છે. મળતી માહિતિ
અનુસાર તેમને રૂટિન ચેકઅપને માટે
હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છે.
ગુરુવારે બપોરે સાડા 4 વાગે તેઓ
હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. રજનીકાંતની
આવનારી ફિલ્મોમાં અન્નાત્થે 4
નવેમ્બરે રિલિઝ થશે. સિરુથાઈ શિવા
દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મનું નિર્માણ
સન પિક્ચર્સે કર્યું છે. 27 ઓક્ટોબરે

અન્નાત્થેને ચેન્નઈની એક ખાનગી
સ્ટુડિયોમાં પ્રદર્શિત કરાઈ હતી. તેઓએ
તેમના સ્ક્રીનિંગમાં પરિવાર સાથે ફિલ્મ
જોઈ હતી. ભારતીય ફિલ્મોમાં મહત્વના
અભિનેતા રજનીકાંતે ખાસ અભિનયથી
અનેક લોકોનું મનોરંજન કર્યું છે.

સિનેમાના ઈતિહાસમાં તેમનું જે યોગદાન
છે તેને માટે તેમને પ્રતિષ્ઠિત દાદા સાહેબ
ફાળકે એવોર્ડથી સમ્માનિત કરાયા છે.
25 ઓક્ટોબરને રજનીકાંતને 67મા
રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહમાં દાદા
સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ મળ્યો છે. તેઓએ
આ એવોર્ડને પોતાના દિવગંત ફિલ્મકાર
કે. બાલાચંદર, ટેકનિશયનો, ફેન્સ અને
ખાસ દોસ્ત ડ્રાઈવર રાજ બહાદુરને
સમર્પિત કર્યો છે. તેમની સફર ખાસ રહી
છે. તેઓએ બસ કંડક્ટરની નોકરીથી
કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. આ પછી
તેઓ છવાઈ ગયા હતા.

બુલેટ ટ્રેનમાં સુરતથી બિલીમોરા
માત્ર 15 મિનિટમાં જ જઈ શકાશે
સુરત
દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેન મુંબઈથી અમદાવાદ
વચ્ચે દોડવાની છે. તે પ્રોજેક્ટના એક ચરણને કદાચ
સમય પહેલા જ શરૂ કરી દેવામાં આવશે. જાણવા
મળ્યા મુજબ ગુજરાતમાં સુરતથી બીલીમોરા
વચ્ચેની બુલેટ ટ્રેનને ટૂંક સમયમાં જ શરૂ કરવામાં
આવશે. આ ટ્રેન શરૂ થયા બાદ ૫૦ કિમીની
મુસાફરી માત્ર ૧૫ મિનિટમાં જ પૂરી થઈ જશે.
રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ટૂંક સમયમાં જ દેશની
પહેલી બુલેટ ટ્રેન સુરતથી બીલીમોરા વચ્ચે દોડશે
તેવી માહિતી આપી હતી. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પર
ખૂબ જ ઝડપથી કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. દર મહિને
૫૦ પિલર કંસ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ
ઝડપને ધ્યાનમાં રાખીને રેલવે મંત્રી માને છે કે, થોડા

સમયમાં જ બુલેટ ટ્રેનનું ઘણું કામ પૂરૂ થઈ જશે.
અગાઉ પણ એવી જાણકારી સામે આવી હતી કે,
હાઈ સ્પિડ રેલ કોરિડોર માટે પહેલું સેગમેન્ટ તૈયાર
કરી લેવામાં આવ્યું છે. આ સેગમેન્ટ ગુજરાતના
નવસારી (ચેનિજ ૨૪૫) સ્થિત એક કાસ્ટિંગ
યાર્ડમાં ઢાળવામાં આવ્યા છે. આ સેગમેન્ટની લંબાઈ
૧૧.૯૦થી ૧૨.૪ મીટર અને પહોળાઈ ૨.૧થી
૨.૫ મીટર જેટલી અને ઉંડાઈ ૩.૪૦ મીટર હોવાનું
કહેવામાં આવ્યું છે. તેનું વજન પણ ૬૦ મેટ્રિક ટન
જેટલું હોવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. જાણવા મળ્યા
મુજબ હજુ આવા વધુ ૧૯ સેગમેન્ટ તૈયાર કરવામાં
આવી રહ્યા છે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ વિશ્વાસ આપ્યો હતો
કે, હવે આ પ્રોજેક્ટની ઝડપ બુલેટ કરતા તેજ થઈ
ગઈ છે અને તેને સમયસર પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
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ભાજપ ભારતમાં દાયકાઓ સુધી
શક્તિશાળી રહેશે : પ્રશાંત કિશોર

કોલકાતા
ચૂંટણી અંગેની વ્યૂહરચના તૈયાર
કરવામાં માહિર અને નિષ્ણાત ગણાતા
પ્રશાંત કિશોરે તેમની ગોવાની યાત્રા
દરમ્યાન ભાજપ અંગે ભવિષ્યવાણી
કરીને દેશના રાજકારણમાં ફરીથી
ગરમાવો લાવી દીધો હતો.
ભાજપ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને
નહી સમજવા બાબતે કિશોરે કોંગ્રેસના
નેતા રાહુલ ગાંધીને અનેક કટુવચનો
પણ સંભળાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતુ કે
સઆવનારા અનેક દાયકા સુધી ભારતના
રાજકારણમાં ભાજપ એક શક્તિશાળી
પક્ષ બની રહેશે. ભાજપને હરાવવા તેના
હરિફ પક્ષોને દાયકાઓ સુધી લડતા રહેવું

પડશે એમ કિશોરે ઉમેર્યું હતું.
પોલ કન્સલ્ટન્સી કંપની ઇન્ડિયન
પોલિટિક્સ એક્શન કમિટિ (આઇપેક)ના
સીઇઓ કિશોરે રાહુલ ગાંધી ઉપર સીધો
પ્રહાર કરતાં કહ્યું હતું કે તેમણે નરેન્દ્ર
મોદીને સત્તામાંથી દૂર કરવાના ભ્રમમાં
રહેવું જોઇએ નહીં.
મોદી યુગનો અંત લાવવા રાહ જોવી
એ રાહુલ ગાંધીની મોટી ભૂલ હશે એમ
તેમણે ઉમેર્યુ હતુ. પશ્ચિમ બંગાળના
મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી ગુરૂવારે ચૂંટણી
પ્રચાર માટે ગોવા જઇ રહ્યા છે એવા
સમયે જ પ્રશાંત કિશોરે આ મુજબનું
નિવેદન કર્યું હતુ ંજે ઘણુ સૂચક છે. પ્રશાંત
કિશોર પોતે પણ હાલ ગોવામાં જ છેે.
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વેક્સિન ખરીદવા ભારત એશિયન બેંક, ફેક ન્યૂઝ પર કેન્દ્રની લાલઆંખ
ફે
સ
બુ
ક
પાસે
થ
ી
જવાબ
માં
ગ
્યો
ચીન પાસેથી 15000 કરોડની લોન લેશે

નવી દિલ્હી
ભારત સરકારે કોરોનાની રસીના ૬૭ કરોડ ડોઝ ખરીદવા
માટે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક તેમજ ચીન સ્થિત એશિયન
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેક્ન પાસે લોનની માંગણી કરી
છે. એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક હેડક્વાર્ટર મનિલામાં આવેલુ
છે. જેમાં અમેરિકા અને જાપાનનો હિસ્સો સૌથી વધારે છે.
જ્યારે એશિયન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેક્નમાં ભારત
અને ચીનની હિસ્સેદારી સૌથી વધારે છે. એવુ મનાય છે કે,
વેક્સીન માટે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેક્ન તેમજ એશિયન
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેક્ન ભારતને અનુક્રમે ૧.૫ અબજ
ડોલર તેમજ ૫૦૦ મિલિયન ડોલરની લોન આપશે. આમ કુલ
૧૫૦૦૦ કરોડ રૂપિયા સરકાર લોન તરીકે લઈને વેક્સીન
ખરીદવા માંગે છે. બેક્ન દ્વારા ભારતના પ્રસ્તાવ પર વિચારણા
થઈ રહી છે. ભારતે લોન માટે ત્રણ મહિના પહેલા પ્રસ્તાવ
મુકયો હતો.ભારત તરફથી આ સિવાય પણ બીજા પ્રસ્તાવો લોન

ફે સબૂક પર હે ટ સ્પીડને ર�ોકવામાં નિષ્ફળ હ�ોવાન�ો આ�ર�ોપ

માટે મુકાયેલા છે.જેમાં ચેન્નાઈ મેટ્રોના બીજા તબક્કા માટેની
લોનના પ્રસ્તાવનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા એશિયન
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેક્ન દ્વારા ચેન્નાઈ મેટ્રોના બીજા
તબક્કા માટે ૩૫૬ મિલિનય ડોલરની લોન મંજૂર કરાઈ હતી.
અત્યાર સુધીમાં આ બેક્ન ભારતના ૨૮ પ્રોજેક્ટ માટે ૬.૭
અબજ ડોલરની લોન આપી ચુકી છે.

નવી િદલ્હી
હેટ સ્પીચના આરોપોને લઈને કેન્દ્ર
સરકાર સખ્તીના મૂડમાં છે. આ અંગે
કેન્દ્ર સરકારે દિગ્ગજ ટેક કંપની ફેસબુકને
પત્ર લખીને ધિક્કારજનક ભાષણને લઈને
ફેસબુક દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું છે તેનો
લેખિતમાં જવાબ આપવા જણાવ્યું છે.
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ફેસબુકને કહેવામાં
આવ્યું છે કે તેણે સોશિયલ મીડિયા
પર ફેલાતી હેટ સ્પીચને રોકવા માટે
અત્યાર સુધી શું કર્યું છે તેની વિગતવાર
માહિતી આપે. સાથે જ કંપનીએ કયા
અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કર્યો છે.
વાસ્તવમાં, એવો આરોપ છે કે ફેસબુક

તેના પ્લેટફોર્મ પર ફેક ન્યૂઝ અને હેટ
સ્પીચને રોકવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. આવી
સ્થિતિમાં કેન્દ્ર સરકાર સખ્તીના મૂડમાં
આવી ગઈ છે. તો હવે આ મામલે
સરકાર દ્વારા ફેસબુકને જવાબ આપવાનું
કહેવામાં આવ્યું છે. યુએસ મીડિયા
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સંશોધનકર્તાએ દાવો
કર્યો છે કે સોશિયલ મીડિયા કંપની
ફેસબૂક પર ઘણા ગ્રુપ અને પેજ છે,
જ્યાં ભડકાઉ અને ભ્રામક કંટેન્ટ હાજર
છે. માહિતી અનુસાર, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ
અને આઈટી મંત્રાલય એ ફેસબુકને પત્ર
લખીને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા લેવામાં
આવેલા પગલાં વિશે માહિતી માંગી છે.

સુધીમાં ૬૦,૪૪,૯૮,૪૦૫ સેમ્પલ
ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જે પૈકી
૧૨,૯૦,૯૦૦ સેમ્પલનું ગઈકાલે
ટેસ્ટિંગ થયું હતું. કોરોનાનાનું સંક્રમણ
ધીમું પડી રહ્યું છે ત્યારે દિલ્લી
એમ્સના ડિરેક્ટર ડોક્ટર રણદિપ
ગુલેરિયાએ આવનાર થોડા સપ્તાહ
મહત્વૂપૂર્ણ હોવાના અને આ સમયમાં
વધુ સાવધાન રહેવાની સલાહ આપી
છે. ડોક્ટર રણદીપ ગુલેરિયાએ
કહ્યું કે, ધીમી ગતિએ વધી રહેલા
કોરોના ઇન્ફેકશનને ડાઉન કરવા

માટે આવનાર થોડા સપ્તાહ વધુ
ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. કેન્દ્રીય
ગૃહ મંત્રાલયએ આગામી તહેવારોની
સીઝન માટે કોવિડ -૧૯ માર્ગદર્શિકા
જાહેર કર્યાના ત્રણ દિવસ બાદ વાત
કરતા જણાવ્યું કે. હવે ફેસ્ટિવલ સિઝન
શરૂ થઇ રહી છે તો બીજી તરફ
કોવિડના કેસ ધીમી ગતિએ પણ વધી
રહ્યાં છે. જો આ સમયે થોડી સતકર્તા
અને સજાગતાથી વર્તવામાં આવશે તો
કોવિડના સંક્રમણને ઓછું કરવામાં
સફળતા મળી શકશે.

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં વેપારીની હત્યાનો ભારતમાં અેક જ િદવસમાં કોરોનાના
પ્રયાસ કરનાર આતંકી ઠાર મરાયો 16156 કેસ નોંધાયાઃ 733 દર્દીના મોત

જમ્મુ કાશ્મીર
જમ્મુ-કાશ્મીરમાં વેપારીની હત્યાનો
પ્રયાસ કરનારો આતંકવાદી ઠાર થયો
હતો. આ આતંકવાદી બિહારના બે
મજૂરોની હત્યામાં પણ સંડોવાયેલો
હતો. બીજી તરફ પૂંછ જિલ્લાના મેંઢરના
જંગલમાંથી પોલીસે હુમલાના ષડયંત્રમાં
સામેલ થયેલા ૨૦ આતંકવાદીઓની
ધરપકડ કરી હતી. જમ્મુ-કાશ્મીરના
બારામુલ્લામાં
સુરક્ષાદળોએ
એન્કાઉન્ટરમાં એક આતંકવાદીને
ઠાર કરી દીધો હતો. આ આતંકવાદી
વેપારીની હત્યાનો પ્રયાસો કરતો હતો

એ વખતે જ ગોળીએ દેવાયો હતો.
પોલીસના પ્રવક્તાએ કહ્યું હતું કે જાવેદ
અલ વાહી નામનો આતંકવાદી વેપારીની
હત્યા કરવાનો હતો. એ પહેલાં જ તેને
ઠાર કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસના કહેવા પ્રમાણે આ
આતંકવાદી જ અગાઉ બે બિહારી
મજૂરોની હત્યામાં સંડોવાયેલો હતો.
માર્યા ગયેલા આતંકવાદી પાસેથી
પાકિસ્તાનની બનાવટની બંદૂક અને
મેગેઝિન મળી આવ્યા હતા. આતંકવાદી
કુલગાઁવ જિલ્લામાં રહેતો હતો અને ઘણાં
સમયથી પોલીસના હિટ લિસ્ટમાં હતો.

નવી દિલ્હી
દેશમાં જીવલેણ કોરોના વાયરસના
ઘટતા કેસ વચ્ચે મૃતકોની સંખ્યા વધી
રહી છે. ગુરુવારે સવારે આરોગ્ય
મંત્રાલયે જાહેર કરેલા આંકડા પ્રમાણે
૧૬,૧૫૬ નવા કોવિડ-૧૯ કેસ
નોંધાયા છે અને ૭૩૩ લોકોના મોત
થયા છે. છ દિવસમાં જ ૩૨૦૦થી
વધુ સંક્રમિતોના મોત થયા છે. એક્ટિવ
કેસની સંખ્યા ઘટીને ૧,૬૦,૯૮૯
પર પહોંચી છે. આઈસીએમઆરના
જણાવ્યા મુજબ દેશમાં અત્યાર
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નીરજ ચોપરા અને રવિ દહિયા સહિતના ૧૧ ખેલાડી ખેલ રત્ન માટે નોમિનેટ

ખેલ રત્ન એ�વ�ોર્ડ માટે પાંચ પેરા એ�થ્લીટ્સના નામની પણ ભલામણ: ગુજરાતની ભાવિના પટે લ અર્જુન એ�વ�ોર્ડ માટે ન�ોમિનેટ
નવી દિલ્હી
ભારતને ઓલિમ્પિકના ઈતિહાસમાં સૌપ્રથમ
વખત એથ્લેટિક્સમાં ગોલ્ડ મેડલ અપાવનારા જેવલીન
થ્રોઅર નીરજ ચોપરાની સાથે ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં
સિલ્વર જીતનારા કુસ્તીબાજ રવિ દહિયા તેમજ બ્રોન્ઝ
મેડાલીસ્ટ બોક્સર લવલીના બોર્ગોહાઈન સહિતના
૧૧ ખેલાડીઓને મેજર ધ્યાન ચંદ ખેલ રત્ન એવોર્ડ
માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે. દેશના સર્વોચ્ચ
રમત એવોર્ડ માટે પહેલા વખત આટલી મોટી સંખ્યામાં
ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. જેમાં પાંચ
પેરા એથ્લીટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ટોક્યો પેરાલિમ્પિકમાં સિલ્વર મેડલ જીતનારી
ગુજરાતની ટેબલ ટેનિસ ખેલાડી ભાવિના પટેલની

એવોર્ડની સમિતિ ખેલાડીઓના નામોની ભલામણ
ખેલ મંત્રાલયને કરે છે. જેના પર ખેલ મંત્રાલયનું કામ
માત્ર મહોર મારવાનું જ હોય છે. ખેલ રત્ન એવોર્ડ
માટે ભારતીય મેન્સ ટીમના ગોલકિપર પી.આર.
શ્રીજેશને, મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન મિતાલી રાજને
સાથે ક્રિકેટર શિખર ધવન તેમજ પેરા બેડમિંટન ખેલાડી તેમજ ફૂટબોલ ટીમના કેપ્ટન સુનિલ છેત્રીના નામની
સુહાસ યથીરાજ તેમજ હાઈ જમ્પર નિષાદ કુમારને ભલામણ કરવામાં આવી છે. છેત્રી દેશનો એવો
અર્જુન એવોર્ડ માટે નોમિનેશન આપવામાં આવ્યું છે. સૌપ્રથમ ફૂટબોલ બન્યો છે કે, જેના નામની ભલામણ
ઓલિમ્પિકમાં ઐતિહાસિક બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનારી હોકી ખેલરત્ન માટે કરવામાં આવી છે. ટોક્યો પેરાલિમ્પિકમાં
ટીમના ખેલાડીઓને પણ અર્જુન એવોડ માટે નોમિનેટ ગોલ્ડ જીતનારી શૂટર અવની લેખારા, મનીષ નરવાલ,
કરવામાં આવ્યા છે. કમિટિએ ૩૫ એથ્લીટ્સને જેવલીન થ્રોઅર સુમિત એન્ટીલ, બેડમિંટન ખેલાડી
અર્જુન એવોર્ડ માટે પસંદ કર્યા છે. જે ગત વર્ષ કરતાં પ્રમોદ ભગત અને ક્રિશ્ના નાગરને ખેલ રત્ન એવોર્ડ
આઠ વધુ છે. નિયમ અનુસાર ખેલ રત્ન અને અર્જુન માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે.

18 ટીમોના છ ગ્રૂપ વચ્ચે હવે ડેવિડ કપ યુઅેસ ઓપન બાદ રાડૂકાનુ
પ્રથમ વખત WTA મેચ જીતી
ફાઇનલ્સના હાઇવોલ્ટેજ મુકાબલા થશે

મેડ્રિડ ઃ 20 વર્ષના ગ્રાન્ડસ્લેમ વિજેતા
અને 2021માં કેલેન્ડર સ્લેમની સિદ્ધિથી
વંચિત રહેલા જોકોવિચનો સર્બિયન ટેનિસ
ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
સર્બિયન ટીમમાં ફિલિપ ક્રાઝિનોવિચ,
ડુસાન લાજોવિચ, લાસ્લો જેરે, મિઓમિર
કેકમાનોવિચને સ્થાન અપાયું છે. રશિયન
ટીમમાં મેડવેડેવ, આન્દ્રે રુબલેવ,
અશલાન કરાત્સેવ, કારેન ખાચનોવ,
ઇવગેની ડોનસ્કોઈનો સમાવેશ કરાયો છે.
મેડ્રિડ, ઇનસબ્રુક તથા તૂરિન ખાતે 25મી
નવેમ્બરથી રમાનારા ગ્રૂપ તબક્કાની
મેચોમાં 18 ટીમો ભાગ લેશે. ટીમોને છ

રોમાનિયા
એમ્મા રાડૂકાનુ ટ્રાન્સલ્વેનિયા ઓપન
ટેનિસ ટૂર્નામેન્ટના પ્રથમ રાઉન્ડમાં
સ્લોવેનિયાની પોલોના હરકોઝને પ્રથમ
સેટ ગુમાવ્યા બાદ 4–6, 7–5, 6–1થી
હરાવવામાં સફળ રહી હતી. છ સપ્તાહ
પહેલાં યુએસ ઓપન ગ્રાન્ડસ્લેમમાં
ચેમ્પિયન બન્યા બાદ રાડૂકાનુએ ડબ્લ્યૂટીએ
ટૂર ટેનિસમાં આ પ્રથમ વિજય મેળવ્યો
એ�ટીપી ટેનિસ : ન�ોવાક જોક�ોવિચ સર્બિ યા અને ડે નિલ
છે. ગ્રાન્ડસ્લેમ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન
મેડવેડેવ રશિયન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, ફાઇનલ મેડ્રિડમાં રમાશે ડબ્લ્યૂટીએ કે એટીપી દ્વારા કરવામાં
ગ્રૂપમાં રાખવામાં આવી છે. ગ્રૂપ–એમાં ગ્રૂપ–ડીમાં ક્રોએશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને આવતું નથી. બ્રિટનની ખેલાડી રાડૂકાનુના
રશિયા, સ્પેન અને ઇક્વાડોર, ગ્રૂપ–બીમાં હંગેરી, ગ્રૂપ–ઇમાં અમેરિકા, ઇટાલી, પિતા રોમાનિયન છે. તે ગ્રાન્ડસ્લેમમાં
કેનેડા, કઝાકસ્તાન અને સ્વીડન, ગ્રૂપ– કોલંબિયા તથા ગ્રૂપ–એફમાં સર્બિયા, ચેમ્પિયન બનનાર પ્રથમ ક્વોલિફાયર
સીમાં ફ્રાન્સ, બ્રિટન અને ચેક રિપબ્લિક, જર્મની,ઓસ્ટ્રિયાને સ્થાન અપાયું છે.
ખેલાડી બની હતી અને તેના બે સપ્તાહ

બાદ તે પોતાના કોચ એન્ડ્રયુ રિચાર્ડસનથી
અલગ થઈ ગઈ હતી. યુએસ ઓપન બાદ
તે માત્ર ઇન્ડિયન વેલ્સ ટૂર ટૂર્નામેન્ટમાં
રમી હતી અને તેમાં તેનો પ્રથમ રાઉન્ડમાં
જ પરાજય થયો હતો. પ્રથમ રાઉન્ડની
અન્ય મેચમાં રશિયાના વારવારા ગ્રેચેવાએ
જર્મનીની આન્દ્રિયા પેટકોવિચને 6-4,
2-6, 6-4થી હરાવી હતી.
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IPLમાં અમદાવાદ, લખનઉ ટીમની એન્ટ્રી
એ�સજી ગ્રુપે લખનઉની ટીમ રૂ. 7,090 કર�ોડમાં અને સીવીસી ગ્રુપે અમદાવાદની ટીમ રૂ. 5,625 કર�ોડમાં ખરીદી

દુબઈ
આઈપીએલમાં આવતા વર્ષથી એટલે
કે 2022 થી અમદાવાદ અને લખનઉની
એમ બે ટીમ ઉમેરાશે. આમ આઇપીએલ
હાલની આઠ ઉપરાંત બીડિંગમાં
સૌથી ઉંચા ભાવે રહીને સ્થાન પામેલ
અમદાવાદ ટીમ અને લખનઉ ટીમ મળી
દસ ટીમ વચ્ચે રમાશે. અમદાવાદની
ટીમ તમામ ચાહકો જ નહીં પણ કદાચ
બીસીસીઆઈ અને કોર્પોરેટ જગતના
આશ્ચર્ય વચ્ચે લક્સમબર્ગમાં હેડ કવાર્ટર
છે અને સિંગાપુરનું ફંડિગ ધરાવે છે તેવી

સીવીસી કેપિટલ્સે રૂ. 5625 કરોડમાં
ખરીદી છે. એવું મનાય છે કે સીવીસી
કેપિટલ્સ પાછળ રિલાયન્સનો પડછાયો
છે. તેઓનું ટીમ મેનેજમેન્ટની રીતે કે

વર્લ્ડ કપ ઃ T20 ઃ ટિટ્સ-બિટ્સ
નામિબીયાના ટ્રમ્પેલ્મેને સ્કોટલેન્ડ સામે
પહે લી જ ઓ��વરમાં ત્રણ વિકે ટ ઝડપી

અબુ ધાબીઃ નામિબીયાના રૃબેન ટ્રમ્પેલ્મેને
સ્કોટલેન્ડ સામેની સુપર-૧૨ની મેચની પહેલી જ
ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ઝડપીને સનસનાટી મચાવી
હતી. તેણે મેચના પહેલા જ બોલ પર જ્યોર્જ
મુન્સેને ક્લિન બોલ્ડ કર્યો હતો. જે પછી વાઈડ
બોલ બાદ ડોટ બોલ નાંખ્યો હતો. ફરી એક વાઈડ
બોલ નાંખ્યા બાદ તેણે ઓવરના ત્રીજા બોલ પર
કાલમ મેક્ લેઓડને વિકેટકિપર ગ્રીનના હાથે
કેચ આઉટ કરાવ્યો હતો. ચોથા બોલ પર તેણે
કેપ્ટન બેરિંગ્ટનને લેગબિફોર વિકેટ આઉટ કરીને
સનસનાટી મચાવી હતી. તેને હેટ્રિક મળી શકી
નહતી અને આખરી બે બોલ પર રન નોંધાયા
નહતા. આમ પ્રથમ ઓવરના અંતે સ્કોટલેન્ડનો
સ્કોર બે રનમાં ત્રણ વિકેટ થઈ ગયો હતો.

- વોર્નરના ૪૨ બોલમાં ૧૦ ચોગ્ગા
સાથેના ૬૫ રન અને ફિન્ચ સાથેની
તેની ૪૧ બોલમાં ૭૦ રનની
ભાગીદારીને સહારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ
શ્રીલંકાને સાત વિકેટથી હરાવ્યું.
- ઈંગ્લેન્ડે ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપની સુપર-૧૨
મેચમાં બાંગ્લાદેશ સામે આઠ વિકેટથી
આસાન વિજય હાંસલ કર્યો હતો.
જીતવા માટે જરુરી ૧૨૫ રનના ટાર્ગેટને
ઈંગ્લેન્ડે માત્ર ૧૪.૧ ઓવરમાં જ બે
વિકેટ ગુમાવીને પાર પાડયો હતો.
- શ્રીલંકાએ સુપર-૧૨ની પ્રથમ મેચમાં
બાંગ્લાદેશને પાંચ વિકેટથી પરાજય
અાપ્યો હતો
- સાઉથ આફ્રિકાએ બોલરો અને
બેટ્સમેનોના શાનદાર દેખાવને સહારે
વિન્ડિઝ સામે ૧૦ બોલ બાકી હતા, ત્યારે
આઠ વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો.

ખરીદીમાં ‘બેકિંગ’ હોઇ શકે. લખનઉની
ટીમની ગોએન્કાના એલ જી ગ્રુપે રૂ.
7090 કરોડની હાઇએસ્ટ બીડ સાથે
માલિકી મેળવી છે. ક્રિકેટ વર્તુળમાં એવી
પ્રબળ માન્યતા પ્રવર્તતી હતી કે અદાણી
ગ્રુપ જ અમદાવાદની ટીમની માલિક
બનશે પણ અદાણી ઉપરાંત ટોરેન્ટ ગ્રુપ
પણ તુલનાત્મક રીતે ઓછી બીડિંગ
સાથે આઉટ થઈ ગયા હતા. અદાણી
ગ્રુપે અમદાવાદ માટે રૂ. 5100 કરોડ
અને ટોરેન્ટ ગુ્રપે 4653 કરોડની બીડ
લગાવી હતી.

લલિત મ�ોદીની ચોંકાવનારી ક�ોમેન્ટ :
સટ્ટો રમાડતી કં પની પણ IPL ટીમ ખરીદવા લાગી!

આઇપીએલમાં બે નવી ફ્રેન્ચાઈઝીઓની હરાજીની પ્રક્રિયા
પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને લખનઉ અને અમદાવાદની બે નવી
ફ્રેન્ચાઈઝીઓ અનુક્રમે રૂા. ૭૦૯૦ કરોડમાં અને રૂા. ૫,૬૨૫
કરોડમાં વેચાઈ ગઈ છે, ત્યારે આઇપીએલના સસ્પેન્ડેડ ચેરમેન
લલિત મોદીએ હરાજીની પ્રક્રિયા સામે પ્રશ્નાર્થ સર્જ્યો છે.
લલિત મોદીએ બીસીસીઆઇ પર આક્ષેપ મૂક્યો છે કે, તેમણે
હવે સટ્ટાબેટીંગ કરતી કંપનીઓને પણ આઇપીએલમાં ટીમ
ખરીદવાની પરવાનગી આપી દીધી છે. લલિત મોદીએ આ કોમેન્ટથી અમદાવાદની
ફ્રેન્ચાઈઝી ખરીદનારી સીવીસી કેપિટલ્સ તરફ ઈશારો કર્યો હોવાનું મનાય છે.

રવિવારે ભારતે ન્યૂઝિલેન્ડ સામે જીતવું જ પડશે
ભારત ન્યૂઝિલેન્ડ સામે હારે ત�ો ટી-20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર ફેં કાય તેવી શક્યતા

દુબઈ
ભારત અને ન્યૂઝિલેન્ડ વચ્ચે
રવિવારે રમાનારી ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપની
મેચ અત્યંત મહત્વની બની ગઈ છે.
જો ટીમ ઈન્ડિયા ન્યૂઝિલેન્ડ સામેની
મેચમાં હારે તો સેમિ ફાઈનલની
રેસમાંથી બહાર ફેંકાઈ શકે છે. ભારત
અને ન્યૂઝિલેન્ડની ટીમ પાકિસ્તાન
સામે હારી ગઈ છે. જેના કારણે
હવે બધાની નજર ભારત-ન્યૂઝિલેન્ડ
વચ્ચેની મેચ પર મંડાઈ છે.
ભારત અને ન્યૂઝિલેન્ડ વચ્ચે
તારીખ ૩૧મી ઓક્ટોબર ને રવિવારે
મુકાબલો ખેલાશે. ગૂ્રપ-ટુમાં ભારત,

પાકિસ્તાન અને ન્યૂઝિલેન્ડની ટીમ છે,
જે રેન્કિંગમાં બીજો, ત્રીજો અને ચોથો
ક્રમ ધરાવે છે. જ્યારે અફઘાનિસ્તાન,
સ્કોટલેન્ડ અને નામિબીયાનો રેન્ક
અનુક્રમે ૮મો, ૧૪મો અને ૧૯મો છે.

૧. ભારત ન્યૂઝિલેન્ડ સામે જીતે

જો ભારત ન્યૂઝિલેન્ડને હરાવે અને
અફઘાનિસ્તાન,
સ્કોટલેન્ડ
તેમજ
નામિબીયા સામે જીતે તો તેના ૮ પોઈન્ટ
થશે. જ્યારે ભારત સામે હાર્યા બાદ
ન્યૂઝિલેન્ડ પણ લો રેન્ક ધરાવતા દેશો
સામે જીતે તો તેના ૬ પોઈન્ટ થશે અને
ભારત તેમજ પાકિસ્તાન સેમિ ફાઈનલમાં
પ્રવેશશે.આ માટે પાકિસ્તાને પણ તેની
બાકીની મેચો જીતવી જરુરી છે.

ટી-૨૦ ક્રિકેટમાં પહેલી
વખત ભારતનો ૧૦
વિકેટથી પરાજય થયો

દુબઈ
પાકિસ્તાન સામેની ટી-૨૦ વર્લ્ડ
કપ મેચમાં ભારતનો ૧૦ વિકેટથી
શરમજનક પરાજય થયો હતો. ટીમ
ઈન્ડિયાની આ હારની સાથે વર્લ્ડ
કપમાં તો પાકિસ્તાન સામેના જીતના
સિલસિલાનો અંત આવ્યો હતો, સાથે
સાથે ભારતને ટી-૨૦ના ઈતિહાસમાં
પહેલી વખત ૧૦ વિકેટથી હારનો
સામનો કરવો પડયો હતો. ભારતના
બેટ્સમેનો લયમાં રમી શક્યા નહતા.

રેન્કિંગ અને ફોર્મ તેમજ
પર્ફોમન્સના આધારે મનાય છે કે,
ભારત, પાકિસ્તાન અને ન્યૂઝિલેન્ડની
ટીમો અફઘાનિસ્તાન, સ્કોટલેન્ડ અને
નામિબીયા સામે તો જીતી જશે. આ

૨. ભારત ન્યૂઝિલેન્ડ સામે હારે

ભારત ન્યૂઝિલેન્ડ સામે હારે પણ
અન્ય ત્રણ લો રેન્ક ટીમ સામે જીતે
તો તેના ૬ પોઈન્ટ થાય. જ્યારે
ન્યૂઝિલેન્ડ પણ ત્રણેય લો રેન્ક ટીમ
સામે જીતે તો તેના ૮ પોઈન્ટ થાય.
પાકિસ્તાન પણ તેની લો રેન્ક ટીમો
સામેની મેચ જીત્યું હોય તો તેના ૧૦
પોઈન્ટ થાય. આમ પાકિસ્તાન અને
ન્યૂઝિલેન્ડ સેમિ ફાઈનલમાં પ્રવેશે.

૩. અફઘાનિસ્તાન અપસેટ સર્જી શકે

ભારત જો ન્યૂઝિલેન્ડ સામે હારે અને લો રેન્ક ટીમો સામેની
ત્રણેય મેચ જીતે તો તેના ૬ પોઈન્ટ થાય. જો અફઘાનિસ્તાન
ન્યૂઝિલેન્ડને હરાવીને અપસેટ સર્જે અને ન્યૂઝિલેન્ડ
નામિબીયા-સ્કોટલેન્ડ સામે જીતે તો તેના પણ ૬ પોઈન્ટ થાય.
સ્કોટલેન્ડ સામે જીતેલું અફઘાનિસ્તાન ભારત-પાકિસ્તાન સામે
હારે અને નામિબીયા સામે જીતે તો તેના પણ ત્રણ વિજય સાથે
છ પોઈન્ટ થાય . જે પછી રનરેટના આધારે નિર્ણય લેવાશે. આ
સ્થિતિમાં પાકિસ્તાન તેની બધી મેચ જીતશે તેમ માનીએ તો
તેના ૧૦ પોઈન્ટ થશે.

ટી-૨૦ બેટીંગ રેન્કિંગમાં કોહલી અને
રાહુલની પીછેહઠ : બાબર બીજા સ્થાને

દુબઈઃ ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપમાં
વિરાટ કોહલીએ પાકિસ્તાન
સામેની પ્રથમ મેચમાં સંઘર્ષમય
અડધી સદી ફટકારી હોવા છતાં
તેને રેન્કિંગમાં એક સ્થાનનો
ફટકો સહન કરવો પડયો હતો.
કોહલીને ટી-૨૦ બેટ્સમેનોમાં
પાંચમો ક્રમ મળ્યો છે. જ્યારે
ભારતીય ઓપનર કે.એલ.
રાહુલને બે સ્થાનની પીછેહઠ સાથે
આઠમું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. જ્યારે

કારણે આ ત્રણ દેશો વચ્ચેની મેચ
મહત્વની બની રહી હતી. પાકિસ્તાને
તેના બે મજબૂત હરિફોને હરાવીને
સેમિ ફાઈનલની આશા પ્રબળ
બનાવી છે. જો તે બાકીની ત્રણ ટીમો
સામે પણ જીતી જાય તો ગૂ્રપમાં
ટોચ પર રહેશે. આ જ સંભાવના
આધારે આગળ ચાલીએ તો ભારત
અને ન્યૂઝિલેન્ડ પણ અફઘાનિસ્તાન,
સ્કોટલેન્ડ અને નામિબીયા સામે
વિજેતા બનશે. આવી સ્થિતિમાં
રવિવારે ભારત અને ન્યૂઝિલેન્ડની
મેચનું પરિણામ શું અસર પાડશે તે
જોઈએ.

પાકિસ્તાનના કેપ્ટન બાબર
આઝમને રેન્કિંગમાં ફાયદો થયો
છે અને તે બીજા સ્થાને પહોંચી
ગયો છે. ઈગ્લેન્ડનો ડેવિડ મલાન
હાલમાં ટી-૨૦નો નંબર વન
બેટસમેન છે. બાબર અને મલાન
વચ્ચે માત્ર ૧૧ પોઈન્ટનું અંતર છે.
જ્યારે બાબરનો સાથી બેટ્સમેન
રિઝવાન ત્રણ સ્થાનના સુધારા
સાથે કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ ચોથા ક્રમે
આવી ગયો છે.

‘હું રંગભેદનો સમર્થક નથી,
સાઉથ આફ્રિકાના બોર્ડના
આદેશના માનવા તૈયાર છું’
દુબઈ

સાઉથ આફ્રિકાના સ્ટાર ક્રિકેટર અને
વિકેટકિપર બેટ્સમેન ડી કોકે આજે
સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તે વર્લ્ડ કપની
બાકીની મેચમાં તેમના ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા
નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે તે પ્રમાણે
મેચ શરૃ થતા પહેલા ટીમના તમામ
ખેલાડીઓ જોડે હરોળમાં ઘૂંટણીયે
બેસશે. આમ આ વિવાદનો અંત
આવ્યો છે.

પીવી સિંધુ-લક્ષ્ય સેનની આગેકૂચ, પ્રથમ રાઉન્ડમાં સાઇના-શ્રીકાંતનું અભિયાન પૂરું
નવીદિલ્હી ઃ લંડન ગેમ્સની મેડલ વિજેતા સાઇના
નેહવાલ અને કિદામ્બી શ્રીકાંતના અભિયાનનો
અંત આવી ગયો હતો. આમ ભારત માટે મિશ્રિાત
દિવસ રહ્યો હતો. સિંધુએ ડેનમાર્કની જૂલી ડેવાલ
જેકોબસનને વિમેન્સ સિંગલ્સના પ્રથમ રાઉન્ડની
મેચમાં 21–15, 21–18થી હરાવી હતી. હૈદરાબાદની
અન્ય એક ખેલાડી સાઇનાએ જાપાનની સયાકા

તાકાહાશી સામે 11–21, 2–9ના સ્કોરે મુકાબલાને
પડતો મૂક્યો હતો. સાઇનાને ઉબેર કપ દરમિયાન
જાંઘમાં ઈજા થઈ હતી. ત્રીજી ક્રમાંકિત સિંધુનો
આગામી મુકાબલો ડેનમાર્કની લાઇન ક્રિસ્ટોફર્સન
સામે થશે.
લક્ષ્ય સેને મેન્સ સિંગલ્સના આસાન મુકાબલામાં
આયરલેન્ડના એનહાટ એનગુએનને 21–10,

21–16થી હરાવ્યો હતો. સૌરભ વર્માએ આક્રમક
શરૂઆત કરીને બ્રાઝિલના યેગોર કોએલ્હો સામેના
રોમાંચક મુકાબલામાં 22–20, 21–19ના સ્કોરથી
વિજય હાંસલ કર્યો હતો. બીજા રાઉન્ડમાં તે જાપાનના
કેન્ટો નિશિમોટો સામે ટકરાશે. મેન્સમાં શ્રાીકાંત, પી.
કશ્યપ તથા એચ.એસ. પ્રણોયને પરાજયનો સામનો
કરવો પડયો હતો. શ્રીકાંતે નિર્ણાયક ગેમમાં બે

પોઇન્ટની લીડ લીધી હોવા છતાં મોમોટા 79 મિનિટ
સુધી રમાયેલી મેચમાં 18–21, 22–20, 19–21થી
પરાજિત થયો હતો. ભારતના અન્ય એક ખેલાડી
કશ્યપનો ફ્રાન્સના બ્રાઇસ લેવરડેઝ સામે 17–21,
21–17, 11–21થી પરાજય થયો હતો. પ્રણોયને
ચાઇનીઝ તાઇપેઇના ચાઉ ટિએન ચેને એકતરફી
મેચમાં 11–21, 14–21થી હરાવ્યો હતો.
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Premium SMS Scam

પ્લેસ્ટોર પર હજી પણ એવી
એપ્લીકેશન ઉપલબ્ધ છે જે તમારા
મોબાઇલને હાની પહોંચાડી શકે છે. હાની
પહોંચાડવામાં સક્ષમ એવી 151 એન્ડ્રોઇડ
એપ્સ 10.5 મિલિયન થી પણ વધુ વખત
ડાઉનલોડ થઈ ચુકી છે. જે યુઝર્સને
તેમની સંમતિ અને જાણ વિના પ્રીમિયમ
સબ્સ્ક્રિપ્શન સેવાઓમાં દોરે છે.
મે-2021 માં શરુ થયેલી એપ્લીકેશન
UltimaSMS ઘણી સેવા પૂરી પાડે
છે. જેમાં કીબોર્ડ, QR કોડ સ્કેનર્સ,
વિડિયો અને ફોટો એડિટર, સ્પામ
કૉલ બ્લૉકર, કૅમેરા ફિલ્ટર્સ અને ગેમ્સ
સહિતની વિશાળ શ્રેણીને આવરી
લેતી એપ્લીકેશન છે. મોટે ભાગે આ
એપ્લીકેશન ઇજિપ્ત, સાઉદી અરેબિયા,
પાકિસ્તાન, UAE, તુર્કી, ઓમાન,
કતાર, કુવૈત, US અને પોલેન્ડના યુઝર્સ
દ્વારા ડાઉનલોડ કરવામાં આવી છે.
UltimaSMS યુઝર્સને તમામ
સેવાનો લાભ આપવા માટે ફોન નંબર
અને ઈ-મેઈલ એડ્રેસ દાખલ કરવાનું
કહે છે. ત્યાર બાદ પ્રીમીયમ SMS
સેવામાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા માટે કે જે દેશ
અને મોબાઇલ કેરિયરના આધારે દર
મહિને $40 ચાર્જ કરી શકે. Avast

ટે કન�ોલ�ોજી

આર્યનને રાહત...
અનુસંધાન પેજ નંબર. 4નુ

સવાનખેડેના પરિવાર વિશે પણ મલિકે
ઘણી વાતો કરી હતી. સામેપક્ષે વાનખેડેએ
મહારાષ્ટ્રના મંત્રી મલિકના આક્ષેપો
બાદ બચાવ કરતા કહ્યુ હતુ કે, મલિકના
જમાઈ સામે આ કેસમાં કાર્યવાહી થઈ છે
એટલે મલેક તેમની પાછળ પડ્યા છે. મૂળ
ઉત્તર પ્રદેશના દુસવામાં જન્મેલા મલિક
૧૯૭૦ના દાયકામાં નાની ઉંમરે મુંબઈ
આવી ગયા હતા. મલિકને ફરાઝ અને
આમીર નામે બે દીકરા છે અને નિલોફર
જે એક એન્ટી-વાઈરસ કંપની છે તેના તથા સાના મલિક શેખ એમ બે દીકરી છે.
સંશોધક જેકોબ વાવરા જણાવે છે કે સમીર ખાન નિલોફરનો પતિ છે. સમીર
એપ્સની જાહેરાત મુજબ એપ્લીકેશન સામે આકરી કલમો લગાડાતા તેને વીસ
જેટલી સેવા પૂરી પાડવા માટે સક્ષમ
છે તે સંપૂર્ણ સેવા યુઝર્સને મફત મળવી
કવયિત્રી : હિના મોદી
જોઈએ અને સબ્સ્ક્રિપ્શન કર્યા બાદ પણ
શીર્ષક : ચંદ્રપંખી
કંપનીએ એપ્લીકેશનમાં જાહેરાત દર્શાવી
કદાચ
ન જોઈએ.
જો હોઉં હું અમાનવ
UltimaSMS
એ
એક
એક
પાંખવાળું ચંદ્રપંખી,
Adware scam તરીકે પણ
તો...
નોંધપાત્ર છે. જે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ
દૂરથી આ પૃથ્વી મને મારી લાગે,
અને ટિકટોક જેવી લોકપ્રિય સોશિયલ
આ
પૃથ્વી મને મારી હથેળીમાં લાગે,
મીડિયા સાઇટ્સ પર જાહેરાત ચેનલો
મને
બધું મારું -મારું લાગે, મારું-મારું
દ્વારા વિતરિત કરવામાં આવે છે. જે
લાગે.
સંશોધકોએ “આકર્ષક વિડિયો જાહેરાતો”
પરંતુ,
છે તેમ કહીને શંકાસ્પદ યુઝર્સને આકર્ષિત
અફ્સોસ...
કર્યા છે.
છું માનવ...
ગૂગલ પ્લેસ્ટોર પર થી મોટે ભાગની
મનની હજારો પાંખવાળું અપંખી,
એપ્સ દુર કરવામાં આવી છે. આવી
આ મારી પૃથ્વી મને દૂર-દૂર લાગે,
એપ્લીકેશનને મોબાઇલ ડિવાઈસ માંથી
મારી હથેળી મને ખાલી-ખાલી લાગે,
અનઇન્સ્ટોલ કરી દેવી જોઈએ. કોઈ
મને બધું ખાલી-ખાલી લાગે,
પણ એપ્લીકેશનને સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા
ખાલી-ખાલી લાગે.
અથવા તો રકમ ચુકવતા પહેલા જે-તે
કદાચ એપ્લીકેશન વિષે પૂરતી માહિતી મેળવી
હોઉં અમાનવ
લેવી હિતાવહ છે.
એક પાંખવાળું ચંદ્રપંખી.

@beinghumanmj
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વરસની સજા થાય એવું છે.
બીજી તરફ મલિકનું કહેવું છે કે,
તેમના જમાઈને રાજકીય આકાઓના
ઈશારે તેને ડ્રગ્સના ખોટા કેસમાં ફિટ
કરી દીધો છે. મલિકના વાનખેડેના પિતા
મુસ્લિમ હતા અને તેમનું નામ જ્ઞાનદેવ
નહીં પણ દાઉદ છે એવા આક્ષેપો મુદ્દે
પણ વાનખેડેના પિતાએ ચોખવટ કરી છે
કે, મારું નામ જ્ઞાનદેવ નહીં પણ દાઉદ
છે એવી વાત પાયા વિનાની છે. સમીરની
માતા ઝાહિદા મુસ્લિમ હતી, પણ હું હિંદુ
છું અને મારો પરિવાર પણ હિંદુ છે.
સમીરે સત્તાવાર નિવેદન આપીને
આ વાત કરી છે અને કહ્યું છે કે, તેના
પિતા જ્ઞાનદેવ કચરૂજી વાનખેડે રાજ્યના
એક્સાઈઝ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પુણેમાં સિનિયર
પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર હતા અને ૨૦૦૭ના

જૂન મહિનામાં રિટાયર્ડ થયા હતા.
સમીરે એવો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે
કે, પોતે ૨૦૦૬માં ડૉ. શબાના કુરેશી
સાથે લગ્ન કરેલાં અને દસ વર્ષ પછી
૨૦૧૬મા પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા
લીધા હતા. એ પહેલાં તેમને દીકરો
થયો તેના બર્થ સર્ટિફિકેટમાં પણ પિતાનો
ઉલ્લેખ જ્ઞાનદેવ તરીકે જ હતો. સમીરે
૨૦૧૭માં એક્ટ્રેસ ક્રાન્તિ રેડકર સાથે
લગ્ન કરેલાં અને રેડકરે પણ પોતાનો
આખો પરિવાર હિંદુ હોવાનું કહ્યું છે.
મલિક અને વાનખેડેના દાવા-પ્રતિદાવામાં
કોણ સાચું બોલે છે અને કોણ ખોટું બોલે
છે એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. પણ આ
બધી વાતોના કારણે આર્યનના કેસ કરતાં
વધારે ગરમી સમીર વાનખેડે વર્સીસ
નવાબ મલિકના જંગમાં આવી ગઈ છે.

ભારતમાં 100 કરોડને વેક્સિનના ડોઝ
અનુસંધાન પેજ નંબર. 4નુ

અને આજે એક વર્ષ કરતા પણ ઓછા
ગાળામાં વેક્સિનેશનમાં ભારતનું નામ
ગૂંજતુ થયુ છે. ભારતમાં શરૂઆતમાં
બે વેક્સિનને મંજૂરી મળી. એમાં
કોવીશિલ્ડ વેક્સિને ટ્રાયલના ત્રણ
તબક્કા સાંગોપાંગ પાર પાડયાં
હતાં, જ્યારે કોવેક્સિનના ત્રીજા
તબક્કાના પરિણામ આવવાના બાકી
હતાં. ખરેખર તો ભારતમાં એકસાથે
બે વેક્સિનની મંજૂરી મળ્યા બાદ
આપણે એવા દેશોમાં સામેલ થઇ
ગયાં જ્યાં વિજ્ઞાને ભારે પ્રગતિ સાધી
છે. વેક્સિનેશનનો ઉદ્દેશ જ એ હતો
કે સમાજના દરેક વર્ગને રસી આપીને
કોરોના વિરુદ્ધ રોગપ્રતિકારક શક્તિ
પેદા કરવામાં આવે. જેથી કરીને
દેશવાસીઓ પહેલાની જેમ સામાન્ય
જીવન જીવી શકે. એ સમાચાર પણ

રાહતભર્યા છે કે કોરોનાથી સાજા
થનારા લોકોની ટકાવારી ૯૮ થઇ છે
અને સંક્રમિતોની સંખ્યા બે લાખથી
ઓછી થઇ છે. માસ્ક હટાવવા માટે
ઓછામાં ઓછી પચાસ ટકા વસતીને
વેક્સિનના બંને ડોઝ લાગી ચૂક્યા
હોવા જોઇએ. પચાસ ટકા લોકો સંપૂર્ણ
વેક્સિનેટેડ થઇ ચૂક્યાં હોય એવાં ઘણાં
દેશો માસ્કફ્રી કરી દેવામાં આવ્યાં છે.
જોકે ડેલ્ટા વેરિએન્ટ ત્રાટક્યાં બાદ
કેટલાંક દેશોમાં ફરી પાછા માસ્ક
ફરજિયાત કરવામાં આવ્યાં છે. જે
દેશોને માસ્ક ફ્રી કરવામાં આવ્યાં છે
ત્યાં વસતીની ગીચતા ભારત જેટલી
નથી. જાણકારોના મતે જ્યાં સુધી ૮૫
ટકા વસતીને વેક્સિનના બંને ડોઝ ન
લાગી જાય ત્યાં સુધી સાવચેતી રાખવી
જરૂરી છે.
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અમેરિકામાં એક જ દિવસમાં 87,358
અને બ્રિટનમાં 40,954 કે સ નોંધાયા

રશિયામાં પણ નવા કે સ વધી રહ્યા, ચીનમાં ત્રણ વર્ષથી વધુ વય ધરાવતાં બાળક�ોને વેક્સિન આ�પવાની શરૂઆ�ત કરી

લંડન
બ્રિટનમાં કોરોના વાઇરસનો પ્રકોપ
જળવાયો છે. બુધવારે સાંજ સુધીના 24
કલાકમાં યુકેમાં 40,954 નવા સંક્રમણના
કેસ નોંધાયા છે. આ સાથે દેશમાં કોરોનાના
કુલ કેસની સંખ્યા વધીને 8,853,227 થઇ
ગઇ છે. પાછલા 24 કલાક દરમિયાન યુકેમાં
263 મોત પણ નોંધાયાં છે જેની સાથે કુલ
મૃતકોની સંખ્યા 1,39,834 થઇ ગઇ છે. જો
કે આ આંકડામાં ફક્ત એવા લોકોનો સમાવેશ
થાય છે જેઓના મોત કોવિડ પોઝિટિવ આવ્યા
બાદ 28 દિવસની અંદર થયા હોય. હાલમાં
યુકેમાં કોવિડના 8693 દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં
દાખલ છે. દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય અને સામાજિક
દેખભાળ વિભાગના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર
પ્રોફેસર લુસી ચેપલે જણાવ્યું હતું કે કોવિડના
પ્રતિકાર માટે પ્લાન બીની આગળ પ્લાન સીની
ભલામણ કરવામાં આવી છે. પ્લાન બીમાં
મુખ્ય રૂપથી વર્ક ફ્રોમ હોમ, ફરજિયાત માસ્ક
પહેરવા અને વેક્સિન પાસપોર્ટ રાખવા જેવા
ઉપાયો સામેલ છે.
દરમિયાન અમેરિકામાં પાછલા 24 કલાક
દરમિયાન કોરોનાના 87,358 નવા કેસ
નોંધાયા હતા અને 1733 મોત નોંધાયાં હતાં.
આ ઉપરાંત ચીન અને રશિયામાં પણ નવા કેસ
વધી રહ્યા છે. રશિયાએ વેક્સિનેશન ઝુંબેશ
તેજ બનાવી છે તો ચીને કોરોનાને રોકવા માટે
પોતાના ઘણા શહેરોમાં લૉકડાઉન લાદી દીધું છે.
ચીનમાં ત્રણ વર્ષથી વધુ વય ધરાવતાં બાળકોને
વેક્સિન આપવાની શરૂઆત કરી દીધી છે.

ચીનમાં કોરોના વકર્યો, લાન્ઝોઉમાં લૉકડાઉન

મોંગોલિયા, ગુઈઝોઉ, બેઇજિંગ, ઝાન્સુ
સહિત 11 પ્રાંતમાં સ્થિતિ વધુ વણસી

રશિયામાં કોરોનાના વધુ 40,096 કેસ,
1159ના મોત, 11 દિવસ લોકડાઉન

મોસ્કો : રશિયામાં સતત વધી રહેલા કોરોનાના નવા કેસો અને
મરણાંકને ખાળવા શનિવારથી સાત નવેમ્બર સુધી રજાઓ
જાહેર કરવામાં આવી છે. રશિયામાં સર્વાધિક કોરોનાના નવા
દૈનિક કેસોની સંખ્યા 40,096 થઇ હતી જ્યારે 1159 જણાના
મોત થવાને પગલે કોરોનાનો કુલ મરણાંક હવે 2,35,057
થયો છે. કોરોનાના ચેપના પ્રસારને ધીમો પાડવાના ઉદ્દેશથી
રશિયાના પ્રમુખ વ્લાદિમિર પુતિને 30 ઓક્ટોબરથી સાત નવેમ્બર
સુધી રજાઓ જાહેર કરી છે. આ સમયગાળામાં સરકારી અને
ખાનગી ઓફિસો, મનોરંજન સ્થળો, બાર-રેસ્ટોરાં તથા તમામ
ધંધારોજગાર પણ બંધ રાખવામાં આવશે. માત્ર જીવનાશ્યક ચીજો
વેચતી દુકાનો અને સેવાઓ પુરી પાડતી સંસ્થાઓ ચાલુ રહેશે.

ચીનના આ પ્રાંતમાં ટેક્સ્ટાઇલ,
મશીન ટૂલ્સ, માઇનિંગ ટૂલ્સ વગેરેનું
મોટા પાયે ઉત્પાદન થાય છે. લોકડાઉનના
કારણે આ ઉત્પાદનો પર અસર પડી શકે
છે. ભારતમાં દિવાળી અને ડિસેમ્બરમાં
ક્રિસમસના તહેવારને કારણે માગ પણ
વધુ રહે છે. એ સ્થિતિમાં આગામી
દિવસોમાં આ ચીજવસ્તુના પુરવઠાને
અસર થતાં ભારતમાં અછત વર્તાઇ શકે
છે.
ચીન દ્વારા 11 પ્રાંતમાં કોરોના વકરતા
ફરી લૉકડાઉન લાદવાની નોબત આવી
છે. લાન્ઝોઉ પ્રાંતમાં કોરોનાનાં કેસ વધતા
આખા શહેરમાં લૉકડાઉન લાદવામાં
આવ્યું છે. 40 લાખની વસતીને ઘરમાં
કેદ કરાઈ છે. લોકોને ઈમરજન્સીમાં જ
ઘરની બહાર નીકળવા છૂટ અપાઈ છે.
કાયદાનો ભંગ કરનાર સામે કડક પગલાં
લેવાની ચેતવણી અપાઈ છે. અહીં નવા
29 કેસ નોંધાયા છે. સરકાર દ્વારા ટેસ્ટિંગ
વધારવામાં આવ્યું છે. લક્ષણો જણાય
તેમને ક્વોરન્ટાઇન કરાઈ રહ્યા છે. દેશનાં
ત્રીજા ભાગનાં રાજ્યોમાં કોરોના વકર્યો

છે. ઈનર મોંગોલિયા, ઝાન્સુ, નિન્શિયા,
ગુઈઝોઉ તેમજ
આ અગાઉ ઈનર મોંગોલિયાનાં
એજિન શહેરમાં કોરોનાનાં નવા કેસ
વધતા 37,500થી વધુ વસતીને ઘરમાં
પૂરવામાં આવી છે. ચીનની સરકારે
દર વર્ષે યોજાતી બેઇજિંગ મેરેથોન રદ
કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ ઈવેન્ટ 31
ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની હતી. ચીનનાં
નેશનલ હેલ્થ કમિશન નાં પ્રવક્તા મિ
ફેંગ દ્વારા જણાવાયું હતું કે, કોરોનાનો
રોગચાળો વધુ વકરે તેવી ભીતિને કારણે
સરકાર આકરા પ્રતિબંધો લાદી રહી છે.
ચીનની 1 અબજથી વધુ એટલે કે 75
ટકાથી વધુ વસતીને વેક્સિન આપવા છતાં
કોરોનાનું સંક્રમણ વધી રહ્યું છે. 14 નવા
કેસ નોંધાયા હતા આ પછી આકરા પ્રવેશ
પ્રતિબંધો અમલી બનાવાયા છે. જેમને
શહેરમાં આવવું હોય તેમના માટે નેગેટિવ
કોરોના ટેસ્ટનો રિપોર્ટ ફરજિયાત છે. 14
દિવસ તેની હેલ્થનું સતત મોનિટરિંગ પણ
કરાશે. હોટેલ અને ફ્લાઇટ બુકિંગ પર
પ્રતિબંધ લગાવાયો છે.

FRIDAY, 29 OCTOBER, 2021

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

47

48

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

ઈન્ટરનેશનલ

FRIDAY, 29 OCTOBER, 2021

મસ્કની
સં
પ
ત્
તિ
માં
એક
દિવસમાં
જેફ બેઝોસ હવે અંતરિક્ષમાં બનાવશે 36.2 બિલિયન ડોલરનો વધારો

સ્પેસ સ્ટેશન, 10 લોકો રહી શકશે
વોશિંગ્ટન
એમેઝોનના સ્થાપક અને દુનિયાના
સૌથી ધનિક લોકો પૈકીના એક જેફ
બેઝોસ પોતાની બ્લુ ઓરિજિન નામની
સ્પેસ કંપની પણ ધરાવે છે.
બેઝોસે જાહેરાત કરી છે કે,
અંતરિક્ષમાં હું મારૂ પોતાનુ સ્પેસ
સ્ટેશન લોન્ચ કરીશ. જેમાં 10 લોકોના
રહેવાની જગ્યા હશે. આ સ્પેસ સ્ટેશન
2025 પછી ગમે ત્યારે લોન્ચ કરવામાં
આવશે. આ સ્ટેશનને ઓર્બિટલ
રીફ નામ આપવામાં આવ્યુ છે. જે
અંતરિક્ષમાં બિઝનેસ પાર્કની ગરજ પણ

સારશે. જ્યાં માઈક્રો ગ્રેવિટીને લગતુ
રિસર્ચ પણ કરવામાં આવશે.
બેઝોસની કંપની બ્લુ ઓરિજિનના
એક અધિકારીના કહેવા પ્રમાણે અમે
આગામી એક દાયકામાં સ્પેસમાં

ચીની કંપની અલિબાબાને
એક વર્ષમાં 25.52 લાખ
કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન

વોશિંગ્ટન
ચીનની સૌથી જાયન્ટ ઈ–કોમર્સ–ટૅકનોલોજી કંપની
અલિબાબાએ સરકારનો વિરોધ કરવાના પરિણામરૂપે એક
જ વર્ષમાં 34,400 કરોડ ડોલર (25.52 લાખ કરોડરૂપિયા)
નું નુકસાન કર્યું છે. બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ વિશ્વની
કોઈપણ કંપનીના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં આવેલી મોટામાં
મોટી ખાધ છે. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં અલિબાબાના શેર
રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે હતા. આ ઓક્ટોબરે રેકોર્ડ લો સ્તરે આવી
ગયા છે. જોકે પાંચ ઓક્ટોબરની જેક માની વિદેશયાત્રા પછી
અલિબાબાના શેરમાં 30 ટકા સુધારો થયો છે, છતાં ગયા વર્ષ
કરતાં એ 40 ટકા નીચે છે. જેક માએ ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં
શાંઘાઈ શહેરમાં સરકારની ધિરાણ અને બેન્કિંગ નીતિનો
વિરોધ કરતા પ્રવચન આપ્યા હતા.

બિઝનેસ શરૂ કરીશું. સ્પેસ ફ્લાઈટને
સામાન્ય બનાવવાની તમામ સુવિધાઓ
આ સ્પેસ સ્ટેશન થકી આપવામાં
આવશે.
નાનો રોક્સ કંપનીએ આ માટે
લોકહીડ માર્ટીન કંપની સાથે કરાર કર્યા
છે. બેઝોસનુ સ્પેસ સ્ટેશન ધરતીથી
500 કિમીની ઊંચાઈ પર હશે. જે
અત્યારના ઈન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનથી
થોડુ ઉપર હશે. અહીંયા રહેનારા યાત્રી
24 કલાકમાં 32 સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત
જોઈ શકશે. 10 લોકો તેમાં રહી શકશે
અને તેમાં વિશાળ બારીઓ પણ હશે.

ન્યૂયોર્ક
રેન્ટલ કાર કંપની હટ્ર્ઝ દ્વારા
ટેસ્લાને 1 લાખ કારનો ઓર્ડર
અપાવાની સાથે જ ટેસ્લાના શેરના
મૂલ્યમાં તોતિંગ વધારો થયો હતો. આ
સાથે જ એલન મસ્કની સંપત્તિ એક
જ દિવસમાં 36.2 બિલિયન ડોલર
વધી ગઈ હતી. બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર
ઈન્ડેક્સ પ્રમાણે મસ્કની સંપત્તિમાં
થયેલો વધારો અત્યાર સુધીનો એક
દિવસનો ઐતિહાસિક વધારો છે. આ
સાથે ટેસ્લાના 23 ટકા શેર ધરાવતા
મસ્કની નેટવર્થ 289 બિલિયન ડોલર
પહોંચી ગઈ છે. હટ્ર્ઝના ઓર્ડર બાદ
ટેસ્લાના શેરના મલૂ ્યમાં 14.9 ટકાનો

અફઘાનમાં ભૂખરામનુ સંકટ,લોકો
પોતાની બાળકીઓને વેચવા લાચાર
કાબુલ
કોરોના, દુકાળ અને ઉપરથી
તાલિબાનના શાસને અફઘાનિસ્તાનના
લોકોની સ્થિતિ દયાજનક બનાવી દીધી
છે. વર્લ્ડ ફૂડ પ્રોગ્રામે સોમવારે જ ચેતવણી
આપી હતી કે, અફઘાનિસ્તાનમાં 50 ટકા
કરતા વધારે વસ્તીને નવેમ્બર મહિનાથી
ભૂખમરાનો સામનો કરવો પડશે. દેશના
ઘણા હિસ્સામાં આ સ્થિતિ સર્જાઈ ચુકી છે.
અફઘાનિસ્તાનમાં ગરીબ પરિવારો પોતાની
દીકરીઓ વેચી રહ્યા હોવાના કિસ્સા સામે
આવી રહ્યા છે. ફાહિમા નામની મહિલાનુ
કહેવુ છે કે, મારા પતિએ 6 વર્ષ અને દોઢ
વર્ષની મારી બે બાળકીઓને કોઈની સાથે

લગ્ન કરાવવા માટે વેચી ચુકયા છે. હું આ
માટે ઘણી વખત રડી ચુકી છે. મારા પતિએ
મને કહ્યુ હતુ કે, જો આપણે દીકરીઓને
ના વેચત તો આપણે મરી જાત, આપણી
પાસે ખાવા માટે કશું છે જ નહી. મને પણ
ખરાબ લાગ્યુ છે પણ આપણી પાસે કોઈ
વિકલ્પ નથી. આ ન્યૂઝ એજન્સીનુ કહેવુ છે
કે, દંપતીએ પોતાની બંને પુત્રીઓને અનુક્રમે
3350 ડોલર અને 2280 ડોલરમાં વેચી
છે. આ બાળકીઓના ભાવિ પતિ પણ હજી
સગીર જ છે. પશ્ચિમ અફઘાનિસ્તાનમાં
પણ એક મહિલાએ પોતાની દીકરીને 500
ડોલરમાં એટલા માટે વેચી છે કે, બીજા
બાળકોના ખાવા માટે વ્યવસ્થા થઈ શકે છે.

વધારો થયો હતો જેને પગલે કંપનીના
શેર 1,045 ડોલર પહોંચી ગયા હતા.
આ પહેલાં ગત વર્ષે આવો જ એક
રેકોર્ડ નોંધાયો હતો. ચીનના પેકજ
ે
ડ્રિન્કિંગ વોટરનો બિઝનેસ કરતા
ઉદ્યોગપતિ ઝોંગ શેનશેનની સંપત્તિ 32
અબજ ડોલર વધી હતી. બ્લૂમબર્ગ
બિલિયોનેર ઈન્ડેક્સ પ્રમાણે એલન
મસ્કની કુલ આવકમાંથી બે તૃતિયાંશ
ભાગ ટેસ્લા કંપનીમાંથી આવે છે.
બ્લૂમબર્ગ ઈન્ડેક્સ પ્રમાણે હાલમાં મસ્ક
નેટવર્થ મામલે જેફ બેજોસ કરતાં ઘણા
આગળ નીકળી રહ્યા છે. બ્લૂમબરન
્ગ ા
અહેવાલો પ્રમાણે બેજોસની સંપત્તિ
193 બિલિયન ડોલર છે.

યુઝર્સની સલામતીના મુદ્દે
યુકેના સાંસદો FB, ગુગલ,
ટ્વિટરના કાન આમળશે

લંડન
યુઝર્સની સલામતિના મુદ્દે યુકેના સાંસદો ટૂક સયમાં
જ ફેસબુક, ટ્વિટર અને ગુગલ જેવી સોશિયલ મીડિયાની
મહાકાય કંપનીઓની આકરી અને સઘન પૂછપરછ કરી તેના
કાન આમળશે. બીજી બાજુ યુરોપમાં સોશિયલ મીડિયા ઉપર
નિયંત્રણ રાખવાના પ્રયાસોએ તેજ ગતિ પકડી હતી. બ્રિટનની
સરકાર ઓનલાઇન સેફ્ટી અંગેનો એક કાયદો લાવી રહી
છે અને તે અંગેનો એક મુસદ્દો પણ તૈયાર કરી દેવાયો છે.
આ મુસદ્દાની ઉંડાણપૂર્વકની ચકાસણી અને સમીક્ષા કરવાના
હેતુથી સંસદસભ્યોની એક સમિતિની પણ રચના કરી દેવામાં
આવી છે. આ સમિતિમાં સમાવિષ્ટ સાંસદો ફેસબુક, ગુગલ,
ટ્વિટર અને ટિકટોકના પ્રતિનિધિઓને યુઝર્સની સલામતિને
લગતાં સંખ્યાબંધ પ્રશ્નો પૂછશે.
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યુએસમાં ઉજવાઈ દિવાળી, ભારતવંશી ઈરાનમાં સાઇબર હુમલાને લીધે
દે
શ
ના
તમામ
ગે
સ
સ્ટેશનો
બં
ધ
સાંસદ અને જો બાઈડન થયા સામેલ
દુબઈ

દિવાળી સમારં ભનું આ�ય�ોજન સમુદાયના અનેક સંગઠન�ોના સહય�ોગ વડે થયું

ન્યૂયોર્ક
ભારતવંશી અમેરિકી સાંસદોની
આગેવાનીમાં રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન
પ્રશાસનના ટોચના સદસ્યો અને
દેશભરના ભારતવંશી સમુદાયના
સદસ્યોએ અમેરિકી કોંગ્રેસમાં પ્રકાશના
પર્વ દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી.
અમેરિકી કોંગ્રેસનું આ દૃશ્ય અમેરિકાના
સામાજીક-રાજકીય પરિદૃશ્યમાં આ
નાના પરંતુ પ્રભાવશાળી સમુદાયનો
ઉભાર દર્શાવે છે. સાંસદોએ અમેરિકાના
વિકાસમાં ભારતવંશી અમેરિકનોના
યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી અને

કોવિડ-19 બાદની દુનિયામાં દિવાળીના
મહત્વ પર પ્રકાશ ફેંક્યો હતો.
કાર્યક્રમ દરમિયાન અમેરિકાના
સર્જન જનરલ ડો. વિવેક મૂર્તિએ કહ્યું કે,
‘આપણે છેલ્લા આશરે 2 વર્ષોથી એક
વૈશ્વિક મહામારીનો સામનો કરી રહ્યા
છીએ જેણે આપણા જીવનને સંપૂર્ણપણે
બદલી નાખ્યું છે. મેં તથા આપણા
પૈકીના અનેક લોકોએ પરિવારના
સદસ્યો અને મિત્રો ગુમાવ્યા છે. મને
ખબર છે કે, તમારામાંથી ઘણાં લોકોએ
આ દુખ સહન કર્યું છે, પછી તે અહીં
રહેતા પરિવાર સાથે સંકળાયેલ હોય,

ઇસ્લામાબાદ
પાકિસ્તાન છેવટે સાઉદી અરેબિયા
પાસેથી ૪.૨ અબજ ડોલર (અંદાજે
૭૦ હજાર કરોડ પાકિસ્તાની રૂપિયા)
ની ખૈરાત મેળવવામાં સફળ રહ્યું છે.
દેવાળિયુ ફૂંકવાના આરે આવી ગયેલા
પાકિસ્તાનના અર્થતંત્રને સાઉદી
અરેબિયાની ૪.૨ અબજ ડોલરની
ખૈરાતથી સહારો મળ્યો છે.
ઇમરાન ખાન અખાતની ત્રણ
દિવસની મુલાકાત પછી પરત આવ્યા
બાદ માહિતી પ્રધાન ફવાદ ખાને આ
જાહેરાત કરી હતી. તેમણે ટ્વીટમાં
જણાવ્યું હતું કે સાઉદી અરેબિયા

દ્વારા આપવામાં આવનારા ત્રણ
અબજ ડોલર પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થ
બેન્કમાં જમા થશે અને બાકીના ૧.૨
અબજ ડોલર પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સના
રિફાઇનાન્સ પાછળ ઉપયોગમાં
લેવામાં આવશે. પાકિસ્તાનનું અર્થતંત્ર
મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યું છે ત્યારે
ક્રાઉન પ્રિન્સ સલમાન દ્વારા આ મદદ
કરવા બદલ વડાપ્રધાન ઇમરાન
ખાને તેમનો આભાર માન્યો હતો.
પાકિસ્તાનનું ચલણ મેથી ૧૩.૬ ટકા
ઘટયું છે અને તેનું મુખ્ય કારણ પડોશી
દેશ અફઘાનિસ્તાનમાં ડોલરની થતી
દાણચોરી તેનું મુખ્ય કારણ છે.

ભારતમાં વસતા તમારા પરિવારનું હોય
કે પ્રવાસી કે વિશ્વમાં કોઈ પણ જગ્યાએ
રહેતા નજીકનાઓનું સદસ્ય.. આપણે
ઘણું બધું સહન કર્યું છે.’
ઈન્ડિયાસ્પોરાએ કેપિટલ હિલ
દિવાળી
સમારંભનું
આયોજન
સમુદાયના અનેક સંગઠનોના સહયોગ
વડે કર્યું હતું. ભારતીય અમેરિકી સાંસદ
ડો. એમી બેરા, રાજા કૃષ્ણમૂર્તિ, રો
ખન્ના અને પ્રમિલા જયપાલે પણ આ
કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યો હતો અને આ
અવસરે સમુદાયને શુભેચ્છાઓ પાઠવી
હતી.

ઇરાનમાં મંગળવારે થયેલા સાઇબર
હુમલાના લીધે સમગ્ર દેશના ગેસ
સ્ટેશનો બંધ થઈ ગયા હતા, સરકારની
ઇંધણ સબસિડીઓ સંભાળતી સિસ્ટમ
બંધ થઈ ગઈ હતી. તેના લીધે
સમગ્ર દેશમાં બંધ ગેસ સ્ટેશનો પર
મોટરિસ્ટાની લાંબી લાઇન લાગી હતી.
હુમલા માટે હજી સુધી કોઈ જૂથે
તાત્કાલિક જવાબદારી લીધી નથી,
પરંતુ આ હુમલાના સીધે ઇરાનના
સુપ્રીમ લીડર કે ટોચના આગેવાન
આયતોલ્લાહ અલી ખેમેનીને ફંકવામાં
આવેલા પડકાર તરીકે જોવામાં આવી
રહ્યો છે. અમેરિકાના પ્રતિબંધોના લીધે
દેશનું અર્થતંત્ર આમ પણ પડી ભાંગ્યું

છે. સરકારી ટીવીએ દેશની નેશનલ
સિક્યોરિટી કાઉન્સિલના અજાણ્યા
અધિકારીને ટાંકીને તેહરાનમાં કારોની
લાંબી-લાંબી લાઇનો લાગ્યાના કલાકો
પછી આ વાતને સમર્થન આપ્યુ હતુ.
અર્ધસરકારી ઇસ્ના ન્યૂઝ એજન્સીએ
પહેલા આ હુમલાનો સાઇબર હુમલો
ગણાવતા જણાવ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા
જારી કરવામાં આવેલા કાર્ડથી ઇંધણ
ખરીદવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલા લોકો
જ્યારે તેનો ઉપયોગ કરે ત્યારે મશીન પર
સંદેશો આવતો હતો કે સાઇબર હુમલો
64411. દેશ આર્થિક મુશ્કેલીમાંથી
પસાર થઈ રહ્યો છે ત્યારે ઇરાનીઓ
તેમના વાહનોમાં ઇંધણ ભરવા આ
સબસિડીઓ પર આધાર રાખે છે.

દેવામાં ડૂબેલા પાકિસ્તાનને સાઉદી સલામતીની દ્રષ્ટિએ ચીનનાં ફોન-કેરિયરને
અરેબિયાની 70 હજાર કરોડની મદદ કાર્યવાહી સમેટી લેવા અમેરિકાનો આદેશ

કં પની દ્વારા જાસૂસી કરાવતું હશે અને નુકસાનકારક કાર્યવાહી કરાવતું હશે : FCC
વોશિંગ્ટન

અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે વધી
રહેલી તંગદિલીને લીધે, અમેરિકાને તેની
રાષ્ટ્રીય સલામતી સામે ભીતિ ઉભી થતી
લાગતા તેણ,ે ચીન સરકાર હસ્તકની ત્રણ
ટેલીકોમ કંપનીઓ પૈકી, અમેરિકામાં
કાર્યરત ચાયના ટેલીકોમ (અમેરિકાઝ)
ને અમેરિકામાંથી તેની કાર્યવાહી ૬૦
દિવસમાં જ સમેટી લેવા આદેશ આપ્યો
છે.
ચીન સરકાર હસ્તકની આ કંપની

અમેરિકામાં આંતરિક અને આંતરરાષ્ટ્રિય
ટેલીકોમ સેવા આપી રહી છે. પરંતુ તે
કંપની ગુપ્ત રીતે અમેરિકાની પોતાની
જ કંપનીઓની કાર્યવાહીમાં ખલેલ

પાડી રહી હતી તેટલું જ નહીં પરંતુ તે
અમેરિકાની અગ્રીમ વ્યકિતઓ વિષે
પણ ગુપ્ત દ્રષ્ટિ રાખતી હતી અને અન્ય
જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓમાં તથા અમેરિકાને
નુકસાન પહોંચે તેવી કામગીરી કરતી
હતી.વાસ્તવમાં પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના
સમયથી જ ચીનની કંપનીઓને રાષ્ટ્રીય
સલામતીની દ્રષ્ટિએ અમેરિકાની
ટેકનોલોજીથી દૂર રાખવાની કાર્યવાહી
હાથ ધરાઈ હતી. તેને પગલે જ બાયડન
વહીવટી તંત્ર ચાલી રહ્યું છે.

સિંઘના કેસનો મંગળવારે ચુકાદો આપ્યો
હતો જેમાં તેને બદઇરાદાપૂર્વક ગેરકાયદે
એરપોર્ટ ઉપર ઘૂસણખોરી કરવાના
પોલીસ દ્વારા મૂકાયેલા આરોપમાંથી
મુક્ત થયેલો જાહેર કર્યો હતો એમ
શિકાગો ટ્રિબ્યુન અખબારમાં પ્રસિદ્ધ
તયેલા અહેવાલમાં કહ્યું હતું. આદિત્ય
સિંઘ તેની માસ્ટર ડીગ્રીનો અભ્યાસક્રમ
પૂર્ણ કરવા વર્ષ પહેલાં અમેરિકાના
કેલિફોર્નિયામાં આવ્યો હતો પરંતુ કોરોના
વાઇરસથી તે એટલી હદે ફફડી ગયો
હતો કે તે કોઇપણ સંજોગોમાં હવાઇ
મુસાફરી કરવા માંગતો નહોતો.

બગદાદ
ઇરાકના બગદાદમાં આઇએસના
આતંકીઓ દ્વારા એક ગામ પર હુમલો
કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ૧૧
નાગરિકો માર્યા ગયા હતા. જ્યારે અન્ય
છ લોકો આ હુમલામાં ઘવાયા હતા.
શિયા મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરીને આ
હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
ઇરાક પોલીસ અને સુરક્ષા વિભાગે
જણાવ્યું હતું કે આ હુમલો શિયાઓના
એક ગામ પર કરવામાં આવ્યો હતો.
આતંકીઓએ સૌથી પહેલા ગામના બે
લોકોનું અપહરણ કર્યું હતું અને બાદમાં
તેને છોડવા માટે પૈસાની માગણી
કરવામાં આવી હતી. જોકે તેમની આ

માગણીઓ સ્વિકારવામાં નહોતી આવી
તેથી બાદમાં તેઓએ ગામના અન્ય
નાગરિકો પર પણ હુમલો કરી દીધો
હતો.
આ હુમલા માટે મશીન ગનનો
ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. જે પણ
લોકો ઘવાયા કે માર્યા ગયા તે દરેક
નાગરિકો છે. ૨૦૧૭માં આઇએસનો
ખાતમો બોલાવવામાં આવ્યો હોવાનો
દાવો કરાયો હતો. જે બાદ નાગરિકો પર
આઇએસ દ્વારા હુમલા ઓછા થયા હતા.
જોકે હવે તેનું પ્રમાણ વધવા લાગ્યું છે.
આ પહેલા જુલાઇ મહિનામાં બગદાદ
જિલ્લામાં હુમલો થયો હતો જેમાં ૩૦
નાગરિકો માર્યા ગયા હતા.

ઇરાકમાં શિયાઓના ગામ ઉપર
શિકાગોના એરપોર્ટ ઉપર ત્રણ મહિના આઇએસનો
હુમલો, 11ની હત્યા
સંતાઇ રહેનારો ભારતીય દોષમુકત

ન્યૂયોર્ક
વિશ્વના સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ પૈકીના
એક એવા શિકાગોના એરપોર્ટ ઉપર
ત્રણ મહિના સંતાઇ રહ્યા બાદ ગત
જાન્યુઆરી મહિનામાં જેની ધરપકડ થઇ
હતી તે 37 વર્ષિય ભારતીય નાગરિકને
છેવટે કોર્ટે બદઇરાદાથી ઘૂસણખોરી
કરવાના આક્ષેપમાંથી મુક્ત કર્યો હતો.
આ ભારતીયની સમગ્ર ઘટનાએ 2004માં
આવેલી હોલિવૂડના ખ્યાતનામ હિરો ટોમ
હેન્કની ફિલ્મ ધ ટર્મિનલની સ્ટોરીને યાદ
કરાવી દીધી હતી.
આદિત્ય સિંઘ નામના આ ભારતીય

નાગરિક કોરોના વાઇરસથી એટલી હદે
ડરી ગયો હતો કે તે કોઇપણ સંજોગોમાં
વિમાનની યાત્રા કરવા માંગતો નહોતો
તેથી તે શિકાગોના ઓ હેર નામના
એરપોર્ટના એક તદ્દન સલામત ગણાતી
જગ્યાએ ત્રણ મહિના સુધી સંતાઇ રહયો
હતો અને ગત 16 જાન્યુઆરીના રોજ
તેને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો.
જો કે આશ્ચર્યની વાત તો એ હતી
કે ત્રણ મહિના સુધી કોઇ સુરક્ષા
એજન્સીઓના એજન્ટો કે અધિકારીઓનું
તેના તરફ ધ્યાન ગયું નહોતું. કુક
કાઉન્ટીના જજ એડ્રીયન ડેવિસે આદિત્ય

અમેરિકામાં થર્ડ જેન્ડરને
મળી માન્યતા ઃ પહેલી
વખત પાસપોર્ટ જારી કર્યો

ડેનવેર
અમેરિકાએ થર્ડ જેન્ડર માટે પહેલી વખત એક્સ
જેન્ડર પાસપોર્ટ જારી કર્યો છે. આના લીધે પુરુષ અને સ્ત્રી
બંનેમાં ન આવનારા તેના હેઠળ તેમની નોંધણી કરાવી
શકશે, એમ અમેરિકાના વિદેશ વિભાગે જણાવ્યું હતું.
રાજદૂત જેસિકા સ્ટર્ને જણાવ્યું છે કે આના પગલે સરકારી
દસ્તાવેજો વધારે વાસ્તવિક બનશે અને માનવીની જાતિગત
લાક્ષણિકતાને ત્રીજો આયામ મળશે, જે અત્યાર સુધી
બહુધા પુરુષ અને સ્ત્રી સુધી જ મર્યાદિત હતી. હવે વ્યક્તિ
જ્યારે તેની સાચી ઓળખ ધરાવતો દસ્તાવેજ મેળવે છે
ત્યારે તે વધારે સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા સાથે રહી શકે છે,
એમ સ્ટર્ને જણાવ્યું હતું.

નાઇજિરિયામાં જાતીય હિંસા વધી
મસ્જિદ પર ગોળીબાર, 18નાં મોત

લાગોસ
ઉત્તર નાઇજિરિયામાં એક મસ્જિદ
પર થયેલા હુમલામાં 18 લોકોના મોત
નિપજ્યા હતા. આ હુમલો નાઇજિરિયાના
નાઇજિર સ્ટેટ પાસેના એક ગામમાં
મસ્જિદ પર થયો હતો. અહીં ગનમેન
દ્વારા ભારે ગોળીબાર કરીને 18 લોકોની
હત્યા કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક
મશેગુ સરકારના ચેરમેન અલહાસ ઇસાહે
કહ્યું હતું કે ગનમેન મસ્જિદ પાસે આવ્યો
હતો અને અચાનક જ તેણે નમાઝ માટે
આવેલા લોકો પર ગોળીબાર કરી દીધો
હતો. નાઇજિર પોલીસ કમિશનર મોન્ડે

કુર્યાસે કહ્યું હતું કે આ ઘટના સ્થાનિક
ગ્રામીણજનો અને ફુલાની હેર્ડર્સ વચ્ચે
થઇ હતી. નાઇજિરિયામાં આ પ્રકારના
હુમલાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. આ સમગ્ર
ઘટનાને અંજામ આપનારો હુમલાખોર
સૃથળ પરથી ફરાર થઇ ગયો છે જેની
શોધખોળ ચાલી રહી છે. સ્થાનિકોનો
દાવો છે કે જાતીય હિંસાની આ લડાઇ
પાણી અને જમીન માટે વર્ષોથી ચાલી
રહેલા સંઘર્ષનું પરીણામ છે. સંઘર્ષનો
શિકાર બનેલા ફુલાની સમુદાયના કેટલાક
સ્થાનિક લોકોએ હોસા કૃષક સમુદાયની
સામે હિથયારો ઉઠાવી લીધા છે.

ફોસિલ ફ્યૂઅલ ઇન્વેસ્ટર્સની
39.2 ટ્રિલિયન ડોલરની
વિનિવેશ યોજના જાહેર થઈ

ન્યૂયોર્ક
એક અહેવાલ અનુસાર સંયુક્ત રીતે 39.2 ટ્રિલિયન
ડોલરથી વધુનું રોકાણ ધરાવતાં આશરે 1,500 સંસ્થાકીય
રોકાણકારો હવે ફોસિલ ફ્યૂઅલ સ્ટોકમાંથી બહાર નીકળી
જવા પ્રતિબદ્ધ છે. 2014મા 181 સંસ્થાઓએ બાવન
અબજ ડોલરનું આવું કમિટમેન્ટ પ્રથમવાર કર્યું હતું તેની
સરખામણીએ આ જંગી વધારો છે. 2021માં અત્યાર
સુધીમાં 16 અબજ ડોલરના ફોર્ડ ફાઉન્ડેશન કે જેની
શરૂઆત હેનરી ફોર્ડના પુત્ર દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને
હાલમાં સૌથી મોટા ફેમિલી ફાઉન્ડેશનમાનું એક છે તેણે
જણાવ્યું છે કે, તે હવે ફોસિલ ફ્યૂઅલ સ્ટોક્સમાં રોકાણ
કરવાનું બંધ કરશે.
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