
FRIDAY, 04 MARCH, 2022  Vol. 19,  No. 09  Pages 20 Tel: 416-996-7755, E-mail : info@swadesh.news   Web : www.swadesh.news

ર�શયાનાે યૂકે્રનના ચ�ન��હવ 
શહેર પર હુમલાે, 22ના માેત
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પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

મંત્રણા માટે તૈયાર ર�શયાઅે યુકે્રન પર હુમલા ચાલુ રાખવા મ�મતા દાખવી

યુ� િવરામ સાથે લોકોને સુર��ત કરવા યુ�� નની મ�ગ
રિશયા કોઈપણ સં�ગોમાં યુક્ર�નમાં લ�યોને પ્રાપ્ત કરશે : પુિતનમોસ્કો

રિશયા-યુક્ર�ન વચ્ચે યુદ્ધનો આજે આઠમો 
�દવસ રહ્યો હતો. બી� તબક્કની મંત્રણા વચ્ચે 
રિશયા વધુને વધુ આક્રમક બની યુક્ર�ન પર 
અનેક તોપમારો કરી ર�ં છ�. રિશયન સેના 
દ્વારા યુક્ર�નમાં ઓઈલ ડેપો, ત્રણ સ્ક�લો, રહ�ણાંક 
િવસ્તારોને ટાગ�ટ કરવામાં આવી રહ્યા છ�. જેમાં 
માસુમ બાળકો સિહત િનદ�ષ નાગ�રકોના 
મોત િનપજ્યા છ�. તો બી� તરફ બેલા�િસયન 
ક્ષેત્રમાં રિશયન અને યુક્ર�િનયન પ્રિતિનિધઓ 
વચ્ચે બી� તબક્કાની સીદીધી વાતચીત ચાલી 
રહીચ છ�. ગુ�વાર� રિશયન અિધકારીઓ સાથે 
વાટાઘાટોમાં યુક્ર�િનયન વાટાઘાટકારો ઘેરાયેલા 
નાગ�રકોને બહાર કાઢવા માટ� યુદ્ધ િવરામ અને 
માનવતાવાદી કો�રડોરની માંગ કરી હતી. કારણ 
ક� મોસ્કોના આક્રમણ દળોએ યુક્ર�િનયન શહ�રોને 
ઘેરી લીધા હતા અને બોમ્બમારો કય� હતો. 

બી� તરફ રિશયાએ દ�રયાઈ માગ� યુક્ર�નને 
ઘેરવાની તૈયારી શ� કરી છ�. બ્લેક સીમાં રિશયન 
નેવીની મોટી િહલચાલ �વા મળી હતી. આવી 
�સ્થિતમાં યુક્ર�નના રા�પિત લેન્સક�એ રિશયન 
સૈિનકોને જલદી યુક્ર�ન છોડવાની ચેતવણી આપી 
છ�. તેમણે ક�ં હતું ક� હું મારી જમીન તમારા 
�તદ�હોથી ભરવા માંગતો નથી.  દરિમયાન 
રિશયાના િવદ�શ મંત્રી સગ�ઈ લવરોવે ક�ં હતું 
ક� મોસ્કો યુક્ર�નમાં લડાઈ સમાપ્ત કરવા વાતચીત 
માટ� તૈયાર છ�. � ક�, તેમણે એમ પણ ક�ં 
હતું ક� યુક્ર�નની સૈન્ય શિક્તને ખતમ કરવા માટ� 
રિશયા પોતાનું અિભયાન ચાલુ રાખશે. રિશયન 
પ્રિતિનિધમંડળ� આ સપ્તાહની શ�આતમાં 
યુક્ર�િનયન પક્ષ સમક્ષ તેની માંગો રજૂ કરી હતી. 
પિશ્ચમી દ�શોએ યુક્ર�નને સતત સશસ્ત્ર મોકલ્યા 
છ�. અને તેના સૈિનકોને તાલીમ આપી રહ્યા છ�. 
પિશ્ચમી દ�શો યુક્ર�નનો રિશયા સામે ઢાલ તરીક� 
ઉપયોગ કરી રહ્યા છ�.

મોસ્કો ઃ રિશયાના રા�પિત વ્લા�દમીર 
પુિતને ગુ�વાર� ફ્રાન્સના રા�પિત 
ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે ફરી વાતચીત 
કરી હતી. રિશયાના રા�પિત વ્લા�દમીર 

પુિતને ગુ�વાર� તેમના ફ્ર�ન્ચ સમકક્ષ 
ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને જણાવ્યું 
હતું ક� યુક્ર�નમાં રિશયાના 
સૈન્ય ઓપર�શનનો ઉદ�શ 
યુક્ર�નના િબનલશ્કરીકરણ 
અને તેની તટસ્થ �સ્થિત 
�ળવી રાખવાનો 
છ�. રોઇટસર્ના 
અહ�વાલો અનુસાર 

રિશયન રા�પિત વ્લા�દમીર પુિતન 
અને ફ્રાન્સના રા�પિત ઇમેન્યુઅલ 
મેક્રોન વચ્ચે લગભગ 90 િમિનટની 
વાતચીત થઈ હતી. આ દરિમયાન 
મેક્રોન સાથેની વાતચીનમાં પુિતને 
જણાવ્યું હતું ક�, યુક્ર�નમાં શું હાંસલ કરવા 
માંગે છ�. પુિતને ક�ં હતું ક�, યુક્ર�નમાં 
રિશયાના અિભયાનના લ�યો યુક�નનું 
�ડિમિલટરાઇઝેશન અને તટસ્થ �સ્થિત 
છ�. અમે આને કોઈપણ �સ્થિતમાં હાંસલ 
કરીશું. � યુક્ર�ન કોઈપણ પ્રકારની 
મંત્રણામાં િવલંબ કરવાનો પ્રયાસ કરશે 
તો રિશયા તેની માંગણીઓ વધારશે. 

ન�ધનીય છ� ક� આ પહ�લીવાર નથી. 
જ્યાર� બંને નેતાઓ વચ્ચે વાતચીત થઈ 
હોય. અગાઉ મેક્રોન અને પુિતન વચ્ચે 
28 ફ�બ્રુઆરીએ વાતચીત થઈ હતી. 
મેક્રોને પુિતનને યુક્ર�નમાં નાગ�રકો પરના 
તમામ હુમલાઓ રોકવા, નાગ�રક 
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની �ળવણી કરવા અને 
મુખ્ય રસ્તાઓ સુધી સુરિક્ષત પ્રવેશ 
આપવા િવનંતી કરી હતી. તે સમયે 
રા�પિત પુિતને ફ્રાન્સના રા�પિતને ક�ં 
હતું ક� રિશયન પક્ષ યુક્ર�નના પ્રિતિનિધઓ 
સાથે વાતચીત માટ� તૈયાર છ� અને 
મોસ્કોને યોગ્ય પ�રણામોની અપેક્ષા છ�. 

વોિશંગ્ટન
યુક્ર�ન અને રિશયા વચ્ચેના જંગમાં ભારતે 

અત્યાર સુધી કોઈનો પક્ષ લીધો નથી.�ક� 
અમે�રકાને ભારતનુ વલણ ગમ્યુ નથી અને હવે 
અમે�રકામાં મનોમંથન શ� થયુ છ� ક�, ભારત 
સાથેના સબંધોને કઈ �દશામાં લઈ જવા �ઈએ.

રિશયા સામે યુએનની િસકયુ�રટી 
કાઉ�ન્સલમાં જે પણ પ્રસ્તાવો મુકાયા હતા 
તેમાં ભારતે મતદાન કયુર્ નહતુ. જેની સામે 

અમે�રકાના સત્તાધારી અને િવપક્ષી સાંસદોએ 
નારાજગી વ્યક્ત કરી છ�. સંસદની ચચાર્માં 
સાંસદોએ ભારત અને અમે�રકા વચ્ચેના સંરક્ષણ 
સહયોગનો પણ વાર�વાર ઉલ્લેખ કય� હતો અને 
પૂછયુ હતુ ક�, આક્રમણખોર રિશયા પર ભારતનુ 
વલણ �ણ્યા બાદ પણ ભારત પર અમે�રકાની 
સરકાર પ્રિતબંધો લાગુ કરશે ક� નહ�.

અમે�રકાના �ડપ્લોમેટ્સનુ કહ�વુ છ� ક�, 
બાઈડન પ્રશાસન પર ભારત પર પ્રિતબંધનુ 

દબાણ વધી ર� છ�. �ક� સરકાર� હ� કોઈ 
િનણર્ય લીધો નથી. અમે�રકા માટ� ચીન સાથે 
બેલેન્સ રાખવા માટ� ભારતથી સારો કોઈ 
બી� િવકલ્પ નથી. અમર��કન �ડપ્લોમેટ લુએ 
ક� છ� ક�, � ભારત પર પ્રિતબંધ લગાવાશે 
તો ભારત અને તેનુ �ઈને બી� દ�શો રિશયા 
પાસેથી હિથયારો ખરીદવા માટ� પ્રેરાશે. �ક� 
મોસ્કો પાસેથી આગામી વષ�માં હિથયારો 
ખરીદવુ મુશ્ક�લ બનશે.

ભારત પર પ્રિતબંધ લાદવા USના સાંસદોની માગ
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ઓન્ટેરિયો  
સોમવારે વડાપ્રધાન જસ્ટિન 

ટ્રુડે જણાવ્યું હતયું કે, કેનેડા 
રશિ્ામાુંથી કરવામાું આવતી 
કાચા તેલની આ્ાત પર 
પ્રશતબુંધ મૂકિે અને ્યક્ેનને 
લશકરી સાધનોની ત્ીજી ખેપ 
મોકલિે કે જેથી ્યક્ેનની સેના 
રશિ્ાનો મયકાબલો કરી િકે. 
ટ્રુડોએ એમ પણ જણાવ્યું 
હતયું કે, ગઈકાલે જાહેરાત 
ક્ાયા મયજબ અમે શમશલટિરી 
સાધનોની એક નવી ખેપ 

્યક્ેન મોકલી રહ્ા છીએ. 
જેમાું બોડી આમ્યાર, હેલમેટસ, 
ગેસમા્ક અને નાઈટિશવઝન 
ગોગલસનો સમાવેિ થા્ છે. 
જે અમે ફરીથી જાહેરાત કરીએ 
છે કે, અમે ્યક્ેનને એનટિી 
ટિેનક િ્ત્પ્રણાલી અને વધય 
આધયશનક દારુગોળો મોકલવાનો 
પણ બુંદોબ્ત કરી રહ્ા છીએ.

તેમણે વધયમાું જણાવ્યું 
હતયું કે, કેનેડાની સેના હવાઈ 
માગગે આ પયરવઠો પૂરો પાડિે 
અને નાટિો દ્ારા ્યક્ેનને જે 

ટિેકો અપાઈ રહ્ો છે, તેમાું 
પણ મદદ કરિે. ્યક્ેનનાું 

સત્ાધીિોએ ઈ્યનયું સભ્પદ 
મેળવવામાું મદદ કરવા માટિે 

કેનેડાને શવનુંતી કરી હતી. 
સુંરક્ષણ પ્રધાન અશનતા આનુંદે 
જણાવ્યું હતયું કે, કેનેડા 100 
કાલયા-ગય્ટિાફ ટિેનક શવરોધી 
િ્ત્પ્રણાલી, 2000 રોકેટિ 
અને સૈશનકો ખભા પર રાખીને 
ઉપ્ોગ કરી િકે એવા 
િ્ત્ો કેનેડાની સેના પાસેનાું 
જથથામાુંથી ્યક્ેનને મોકલવામાું 
આવિે. 

પ્રાકૃશતક સુંપદા ખાતાનાું 
પ્રધાન જહોન શવલકકનસને 
હાઉસ ઓફ કોમનમાું 

પ્રશ્ોત્રીકાળ દરશમ્ાન 
જવાબ આપતાું કહ્ું હતયું 
કે, કેનેડાને રશિ્ા તરફથી 
2019થી કાચયું તેલ મોકલવામાું 
આવ્યું નથી. આજે અમે 
અમારો એવો ઈરાદો જાહેર 
કરે છીએ કે, રશિ્ાની કુલ 
આવકમાું તેલઉદ્ોગની આવક 
2/3 ગણી છે, જે પયટિીનને વધય 
મજબૂત બનાવે છે અને તેથી 
અમે રશિ્ાના તેલઉદ્ોગ ઉપર 
પ્રશતબુંધ મૂકવાનાું પગલાું લેવા 
માુંગીએ છીએ. 

નાટાેના નનર્ણયના સમર્ણનમાં કેનેડા દ્ારા યુકે્નને તમામ મદદ કરવાની ટ્ુડાેની ખાતરી

્યક્ેન માટિે કેનેડા લશકરી સાધનો મોકલાિે

ટિોરોનટિોમાું જાતી્ સતામણીનાું 100 
કેસમાું મશહલા તથા પયરુષ સામે તપાસ

ઓન્ટેરિયો 
ટિોરોનટિો પોલીસે જણાવ્યું હતયું કે, 

છેલ્ા 17 વષયાથી ડઝનબુંધ મશહલાઓ, 
બાળકો અને પયરુષોનયું િારીકરક િોષણ 
કરવાનાું 100થી વધય ગયના બદલ એક 
મશહલા અને એક પયરુષ સામે તપાસ 
ચાલી રહી છે. 37 વષયાની માકટિયાન 
વેટિલોફર અને 42 વષષી્ કેથકરન વોડયાલો 
બુંને સામે ટિોરોનટિોમાું 41 વ્શતિઓની 
જાતી્ સતામણી કરવા બદલ પોલીસ 
તપાસ ચાલી રહી છે. એમ માનવામાું 
આવે છે કે આ જોડી આવા 100થી વધય 
ગયનાઓમાું સુંડોવા્ેલી છે. સોમવારે એક 
પત્કાર ્ાદીમાું પોલીસે જણાવ્યું હતયું 
કે, જાન્યઆરી 2020થી આ જોડી સામે 

તપાસ ચાલી રહી છે. છેલ્ા 17 વષયાથી 
આ ્યગલ શવશવધ પ્રકારનાું જાતી્ િોષણ 
અને લોકોને માર મારવાનાું ગયનાઓમાું 
સુંડોવા્ેલયું છે. ડેનફોથયા એવન્ય અને 
ડાઉસ રોડ શવ્તાર તેમજ એગશલનટિન 
એવન્ય પૂવયાના શવ્તારોમાું મશહલાઓ, 
પયરુષો અને બાળકોને આ જોડીએ શિકાર 
બનાવ્ા હોવાનયું તપાસ અશધકારીઓએ 
જણાવ્યું હતયું. વધય માશહતી આપવાનયું 
એમને માટિે ્ોગ્ નથી. ટિોરોનટિો 
પોલીસનાું પ્રવતિા મેઘન ગ્ેએ જણાવ્યું 
હતયું કે, વધય માશહતી આપવાથી પીકડતોને 
નયકસાન થવાની િક્તા છે. વળી, કોટિયામાું 
કેસ ચાલી રહ્ો હોવાથી પણ વધય માશહતી 
આપી િકા્ એમ નથી.

અોન્ટેરિયો
ઓનટિેકર્ોમાું શિ્ાળો વહેલો 

િરૂ થઈ રહ્ો છે, તેને કારણે 
અગવડતાઓમાું પણ વધારો થઈ 
રહ્ો છે. આગાહી મયજબ અત્ુંત નીચયું 
તાપમાન તથા ભારે બરફ પડવાની 
આગાહી કરવામાું આવી છે. હવામાન 
ખાતા તરફથી શિ્ાળય હવામાન 
બાબતે મુંગળવારે કરવામાું આવેલી 
આગાહી મયજબ હવે પછી ઓનટિેકર્ોના 
રહેવાસીઓએ બહય ધીરજ અને 

સહનિશતિ રાખવી પડિે. કારણ કે, 
સુંકેતો એવા છે કે આવી રહેલો શિ્ાળો 
વધય ભીષણ અને જોખમી રહેિે. 

હવામાનિા્ત્ી ટિેલર હેશમલટિને 
ટિોરોનટિોના મીકડ્ાને સોમવારે જણાવ્યું 
હતયું કે, દશક્ષણ ઓનટિેકર્ો અને ખાસ 
કરીને સમગ્ દશક્ષણ પૂવયા ઓનટિેકર્ોમાું 
પકરસ્થશત વધય શવષમ રહેિે. દશક્ષણ પૂવયા 
ટિોરોનટિોનાું લોકોને એવો અનયભવ થિે 
કે, આ સમ્માું તેઓ સાચા અથયામાું 
શિ્ાળાની શસઝનનો સામનો કરી રહ્ા 

છે. ટિેલર હેશમલટિને કહ્ું હતયું કે, ટિોરોનટિો 
અને ઓનટિેકર્ોના દશક્ષણ શવ્તારમાું 
વધય બરફ પડવાની િક્તા છે. સામાન્ 
રીતે માચયા મશહનામાું જે બરફ પડે છે 
તેનાું કરતાું વધય બરફ પડવાની િક્તા 
છે. ટિોરોનટિોમાું માચયા મશહનામાું સામાન્ 
રીતે 16 સેમી બરફ પડે છે. પરંતય આ 
વષગે એવયું નહીં બને. અહીં રહેનારાુંઓએ 
કેટિલાક કદવસ આમતેમ રહીને શવતાવવા 
પડિે. જ્ાું તાપમાનનો પારો વધિે ત્ાું 
ટિૂુંકા સમ્માું ફરીથી બરફવષાયા થિે. 

શિ્ાળામાું ઓનટિેકર્ો ખાતે અત્ુંત નીચય 
તાપમાન સાથે બરફ પડવાની સુંભાવના

હવામાન ખાતા દ્ારા નવી આાગાહી જાહેર કરાઈ, નાગરરકાેને સુચનાે કરાયા

બ્રામ્પ્ન 
મુંગળવારે બ્ામ્પટિન ખાતે 20 વષયાનાું એક 

્યવકનયું ગોળીબારમાું મોત નીપજ્યું હતયું. 
પ્રાથશમક તબક્ે ટિોરાડા કોટિયા જે વેનલેસ ડ્ાઈવ 
અને હ્રોનટિોકર્ો ્ટ્ીટિ ખાતે બનેલી ઘટિના 
અુંગે બપોરે 2.40 કલાકે પોલીસને 911 નુંબર 
પર જાણકારી મળી હતી. જેમાું ગોળીબારની 
માશહતી આપવામાું આવી હતી. ત્ારબાદ પોલીસ 
તાતકાશલક બનાવનાું ્થળે ધસી ગઈ હતી, જ્ાું 
પીકડત બેભાન અવ્થામાું મળી આવ્ો હતો. 
આથી પોલીસ દ્ારા તાતકાશલક તેને સારવાર 
કેનદ્રમાું ખસેડવામાું આવ્ો હતો અને િરૂઆતમાું 
જીવનરક્ષક સારવાર આપવામાું આવી હતી. પરંતય 

તેને બચાવી િકા્ો નહોતો. પીકડતની ઓળખ 
બાબતે કોઈ ્પષ્ટતા કરવામાું આવી નથી. 

કોન્ટિેબલ ડોના મોકરસે મુંગળવારના રોજ 
ઘટિના્થળ પરથી પત્કારોને જણાવ્યું હતયું કે, 
હાલનાું તબક્ે આ બનાવ શવિે કંઈપણ કહેવયું 
વધય વહેલયું ગણાિે. પોલીસે સુંભશવત ગયનેગાર 
શવિે કોઈ માશહતી આપી નહોતી. મોકરસને જ્ારે 
પૂછવામાું આવ્યું કે, ગોળીબાર કરનારે ચોક્સ 
શનિાન સાધીને ગોળીબાર ક્યો હતો કે કેમ, ત્ારે 
તેના જવાબમાું તેણે પત્કારોને કહ્ું હતયું કે, પોલીસ 
પાસે કેટિલીક મહતવની માશહતી છે. પરંતય તપાસને 
અસર ન પહોંચે તે માટિે અમે હાલમાું આનાથી 
વધય માશહતી પત્કારોને આપી િકીએ તેમ નથી. 

બ્ામ્પટિનમાું ગોળીબાર થતાું ્ યવકનયું મોત
અારોપીને િોધવા પોલીસની દોડધામ

રશિ્ન તેલની આ્ાત 
પર કેનેડા પ્રશતબુંધ મયકિે
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ટોરોનટો
બ્રિટીશ કોલંબ્િયામાં ઉદ્ોગધંધા કરી 

રહેલાં પૂર્વ યુરોપનાં ઉદ્ોગપબ્િઓને 
યુક્રેનમાં રબ્શયાની ઘૂસણખોરીને ટેકો 
આપી રહેલા ગ્ાહકોના રોષનો સામનો 
કરરો પડી રહ્ો છે. યુક્રેનમાં ચાલી 
રહેલાં ઘષ્વણને એક સપ્ાહ થઈ ચુકયુ 
છે. અને આ ઘષ્વણની અસર હરે આ 
બ્રસિારનાં ધંધાઉદ્ોગો અને કરેટલાંક 
કરારો પર પણ થરા લાગી છે. 

રબ્શયાને સમથ્વન આપી રહેલાં 
આરાં કરેટલાંક ક્ેત્ોમાં રબ્શયન 
સપૂન કરે જે રેનકુંરર, હાિ્વર સેનટરમાં 
િેકરી ચલારી રહ્ાં છે, િેનું સંચાલન 
નાિાબ્લયા બ્મત્ોફરેનોરા કરી રહ્ાં છે. 

િેઓ મૂળ રબ્શયાનાં છે અને કરેનેડામાં 
રસે છે. નાિાબ્લયાની િેકરીમાં પૂર્વ 
યુરોબ્પયન ખાનપાનનું ઉતપાદન કરરામાં 
આરે છે અને િેની આ િેકરીમાં યુક્રેન, 
મોડડોરા, કઝાખસિાન અને રબ્શયાના 
કારીગરો કામ કરે છે. હાલ યુક્રેન પર 
રબ્શયાએ હુમલો કરી દીધો છે. જેને 
કારણે આ િેકરીના માબ્લકને સથાબ્નક 
લોકો િરફથી સિિ ધમકી મળિી રહે 
છે. નાિાબ્લયા કહે છે કરે, અમે અતયારે 
ભારે માનબ્સક ત્ાસમાંથી પસાર થઈ 
રહ્ા છીએ. લોકો અમને અમારો ધંધો 
િંધ કરી દેરાનો આગ્હ કરી રહ્ા છે. 
જો કરે, જેઓ રફાદાર ગ્ાહકો છે, િેઓ 
નાિાબ્લયાની િેકરીને રક્ણ પૂરં પાડી 

રહ્ા છે. નાિાબ્લયા કહે છે કરે, હજુ પણ 
સંઘષ્વમાં રધારો થરાની શકયિા છે 
અને દરરોજ અમારે અમારા ગ્ાહકોને 
સમજારરા પડે છે અને કરેટલાક ગ્ાહકો 
િરફથી અમને ધમકી પણ મળિી રહે 
છે. રાનકુંરરમોં કામ કરી રહેલાં એક 
અનય ઉદ્ોગપબ્િ રબ્શયન રરડ્વનાં માબ્લકરે 
મીડડયાને ઈનટરયૂ્વ આપરાનો ઈનકાર 
કયડો છે. પરંિુ જયારથી રબ્શયાએ 
યુક્રેનમાં ઘૂસણખોરી કરી છે, તયારથી 
િેમની મુસીિિ રધી ગઈ છે. કરેટલાક 
લોકો યુક્રેનને ટેકો આપિાં જોરા મળે છે.  
બ્રકટોડરયા ખાિે એક મહતરનો ઉદ્ોગ 
ચલારિા પોલ સરડો કહે છે કરે, હરે અહીં 
કામ કરરું મુશકરેલ િનિું જાય છે.

સ્વસસતિક પર પ્રતતિબંધ મુદ્દે કેનેડા 
ઝુક્ું : તબલમાં હ્વે ફેરફાર કરાશે

ઓટ્ા્વા
કરેનેડામાં સરસસિક પર પ્રબ્િિંધ 

મૂકરાની માગણી કરિા બ્િલ અંગે 
ભારિીયોનો બ્રરોધ સફળ થયો છે. અંિે 
કરેનેડાના સાંસદ ઝૂકયા છે અને સરસસિકને 
નાઝી પ્રબ્િક ગણારી પ્રબ્િિંધ મૂકરાની 
માગણી કરિા સૂબ્ચિ બ્િલની ભાષામાં 
ફરેરફાર કરરા સંમિ થયા છે. આ 
બ્િલમાં નાબ્ઝ પ્રબ્િકને સરસસિકના િદલે 
હૂકડ ક્ોસ કહેરાશે.

સરસસિક બ્હનદુ ધમ્વનું પબ્રત્ પ્રબ્િક 
છે. એરામાં કરેનેડામાં એક બ્િલમાં આખા 
દેશમાં સરસસિક પર પ્રબ્િિંધ મૂકરાની 
માગણી કરરામાં આરી હિી. આ 
બ્િલમાં જમ્વન નાઝીઓના પ્રબ્િક હુકડ 
ક્ોસના િદલે સરસસિક શબદનો ઉપયોગ 
કરાિા ભારિીય સમાજના લોકોએ ભારે 
બ્રરોધ નોંધારયો હિો. આ બ્િલ સામે 
બ્હનદુ ફરેડરેશન સંગઠને દેખારો કયા્વ હિા.

સરસસિક મુદ્ે આખા કરેનેડામાં 
ભારિીયોના ભારે બ્રરોધ પછી નયૂ 
ડેમોક્રેડટક પાટટીના સાંસદ પીટર જુબ્લયને 
કહ્ં, હું સૂબ્ચિ બ્િલ સી-૨૨૯ની 

ભાષામાં ફરેરફાર કરરા િૈયાર છું. 
બ્િલમાં સરસસિકની જગયાએ હરે હું હુકડ 
ક્ોસ શબદનો ઉપયોગ કરીશ. નાઝીઓ 
પણ િેને હૂકડ ક્ોસ જ ગણારિા હિા. 
આ પ્રાઈરેટ મેમિર બ્િલને એનડીપીના 
નેિા જગમીિ બ્સંહનું પણ સમથ્વન મળયું 
છે. આ બ્િલમાં દરખાસિ કરાઈ હિી કરે 
કરેનેડામાં નાઝી પ્રબ્િક સરસસિક બ્ચહ્નના 
રેચાણ અને િેના દેખારો પર પ્રબ્િિંધ 
મૂકાશે. િાજેિરમાં કરેનેડાની રાજધાની 
ઓટારામાં થયેલા ટ્રક આંદોલનમાં 
નાઝીઓના પ્રબ્િકનો ઉપયોગ કરાયો 
હિો. તયાર પછી આ બ્િલ િૈયાર થયું 
હિું. આ બ્િલના સમથ્વનમાં જગમીિ 
બ્સંહે ટ્ીટ કરી હિી કરે, સરસસિક અથરા 
કનફરેડરેટના ઝંડાનું કરેનેડામાં કોઈ સથાન 
નથી. આપણા ઉપર એ જરાિદારી છે 
કરે આપણે િધાને સલામિીનો અનુભર 
કરારીએ. આ સમય છે કરેનેડામાં 
હેટ બ્સમિોરસ પર પ્રબ્િિંધ મૂકારો 
જોઈએ. િેમણે બ્હનદુ ધમ્વના પ્રબ્િક 
સરસસિકને નાઝી પ્રબ્િક સાથે સરખારિા 
ભારિીયોમાં ભારે રોષ ફરેલાયો હિો.

બેકરી સંચાલકને ધંધાે બંધ કરી દેવા દબાણ : યુકે્નના સમર્થનમાં આાગળ આાવવા આપીલ

યુક્રેનમાં રબ્શયાની ઘુસણખોરી િાદ BCમાં 
પૂર્વ યુરોપના ઉદ્ોગપબ્િઓને મળિી ધમકી

ટોરોનટો 
ઓટારામાં રહેિા અને બ્મલકિો 

ધરારિા કરેટલાક લોકોએ દર રષષે 
ઓટારા શહેરના સત્ારાળાઓને િેમનાં 
મકાન ખાલી નથી, એરી જાણ કરરી 
પડશે અને જો િેમ કરરામાં િેઓ 
ભૂલચૂક કરશે િો િેમણે 250 ડોલરની 
લેટ ફી અથરા 1000 ડોલરનો કર 
ચૂકરરો પડશે. શહેરની બ્રકાસ સબ્મબ્િએ 
એક નરો ખાલી મકાન પર રેરો લાદિો 
કાયદો મંગળરારના રોજ પસાર કયડો 
છે અને રહેરાલાયક મકાનો ખાલી ન 
રહે િેની ચોકસાઈ રાખી છે. શહેરનાં 
નાણાં બ્રભાગે ખાલી પડેલી બ્મલકિો 
પર કરેટલો કર લેરો િેની સમીક્ા કરી છે 
અને બ્મલકિનાં મૂરયાંકન પછી આ રેરો 
લગભગ 1653 ડોલર લેરામાં આરશે. 

ઓનટેડરયોમાં મે 2023માં જે 
રેરા િીલ આપરામાં આરશે િેમાં 
આ કરરેરાનો સમારેશ કરી લેરામાં 

આરશે. ખાલી પડેલા મકાન માટે એરું 
માની લેરામાં આરશે કરે, આ મકાનમાં 
કોઈ મૂળ માબ્લક રહેિો નથી અને 
184 ડદરસથી રધુ સમય મકાન ખાલી 
પડું હશે િો િેને આ કાયદો લાગુ 
પાડરામાં આરશે. આ કર 6 યુબ્નટ 
ધરારિા મકાનને લાગુ પડશે. મકાન 
ખાલી પડા છે, િેની માબ્હિી મેળરરા 
માટે બ્સટી ઓફ ઓટારા 330,000 
બ્મલકિધારકોને દર રષષે એક જાહેરનામુ 

રજુ કરરાની ફરજ પાડશે. દરેક રષષે દરેક 
બ્મલકિમાબ્લકરે જાનયુઆરીથી શરૂ થિાં 
રષ્વ દરબ્મયાન માચ્વ મબ્હનાના ત્ીજા 
બ્ત્માબ્સક ગાળામાં આરું ડેકલેરેશન 
આપરાનું રહેશે અને આરા ડેકલેરેશનને 
આધારે આંકડા િૈયાર કરીને રેિસાઈટ 
પર મૂકરામાં આરશે. જો માબ્લક આ 
સમય દરબ્મયાન ડેકલેરેશન ભરરામાં 
બ્નષફળ જશે િો િેને 250 ડોલર લેટ ફી 
િરીકરે ચૂકરરાના રહેશે.

શહેર વવકાસ સમમવિ દ્ારા ખાલી મકાન પર વેરાે લાદિાે કાયદાે પસાર કરાયાે

ઓટારાના બ્મલકિદારો ધયાન ન આપે 
િો રધારાના 250 ડોલર ચૂકરરા પડશે

ઓનટદેરર્ો
કરેનેડાની કનઝરષેટીર પાટટી િેના નરા 

નેિાની 10મી સપટેમિરનાં રોજ જાહેરાિ 
કરશે અને રધુમાં રધુ કાય્વકરો આ પદની 
રેસમાં ભાગ લઈ શકરે િે માટે સમય 
લંિારરામાં આરયો છે. પક્નું નેતૃતર 
સંભાળરાની દોડમાં પીઅરે પોબ્લરરે પણ 
જોડાયા છે  

કયૂિેકનાં ભૂિપૂર્વ બ્પ્રબ્મયર જીન 
કાસષેટ પ્રોગ્ેબ્સર કનઝરષેટીરઝના નેિા 
રહી ચૂકયા છે. િેઓ પણ બ્લડરશીપની 
આ સપધા્વમાં એક મહતરના ઉમેદરાર 
છે. કાસષેટે િુધરારે રાત્ે ઓટારો ખાિે 
પત્કારોને જણારયું હિું કરે, કાયદા મુજિ 
અમે અમારો પ્રચાર કરરા માટે યોગય 
છીએ કરે કરેમ િેની હરે પછી અમને 
જાણ કરરામાં આરશે. િેઓ કનઝરષેટીર 
કકુઝનાં સભયને સિિ મળી રહ્ા છે અને 

અતયાર સુધીમાં 40 સભયોની મુલાકાિ 
લઈ ચૂકયા છે. પોિાની ઉમેદરારી બ્રશે 
િેમણે ચચા્વ કરી હિી.  એક અનય 
ઉમેદરાર કરેનડીસ િગ્વન ઘણાં લાંિા 
સમય સુધી પક્નાં રચગાળાનાં નેિા 
િરીકરે ફરજ િજારી ચૂકયા છે, િેમને 
િહુમબ્િના અભારમાં નેતૃતર પરથી 
પડિા મૂકરામાં આરયા હિા. િેઓ પણ 
પક્નાં નેિાની સપધા્વમાં છે. અતયાર 
સુધીમાં પક્નાં નેિા િરીકરેની સપધા્વમાં 
ફક્ત ચેરેસટનું નામ જ સત્ારાર જાહેર 
કરરામાં આરયું છે. ભૂિપૂર્વ કનઝરષેટીર 
પક્નાં કરેબ્િનેટ પ્રધાન પીટર મેકરે પણ 
આ દોડમાં સામેલ છે. સૂત્ોએ રેડડયો 
કરેનેડાને જણારયું હિું કરે, નેશનલ પોસટ 
કોલબ્મસટ અને રાજકીય સલાહકાર 
િાસા ખેરડીને પણ નેતૃતરની સપધા્વમાં 
ઝંપલારયું છે. 

કનઝ્વવેટીવઝ પાટટીના ન્વા નેતિાની 10મી 
સપટદેમબરદે થશે જાહદેરાતિ, અનેક દા્વેદારો

ટોરોનટો
ઓનટેડરયોની સરકારે કામ કરિાં 

કામદારો માટેનો એકટ 2022 સંસદમાં 
રજૂ કયડો હિો. જો આ ખરડો પસાર થઈ 
જશે િો દેશનાં અથ્વિંત્ને રધુ મજિૂિ 
િનારરામાં આ કાયદો અગ્ગણય 
ભાગ ભજરશે. આ ખરડામાં કરેટલાંક 
નરાં સૂચનો ઉમેરરામાં આરયાં છે 
અને કરેનેડામાં આરો કાયદો ઘડનાર 
ઓનટેડરયો સૌથી પહેલું રાજય હશે. િેમાં 
કરરામાં આરેલા સુધારા મુજિ ડીજીટલ 
પલેટફોમ્વનાં કામદારો કરે જેઓ રાઈડસ, 
ખાનપાનની રસિુઓ પહોંચાડરી અથરા 
ઉિેર, ડોર ડેશ અને ઈનસટાકાટ્વમાં સેરા 
આપે છે, એરા લોકોનેને પણ અબ્ધકારો 
આપરામાં આરશે અને િેમને માટે 
લઘુત્મ રેિનના દર પણ નક્ી કરરામાં 
આરશે. બ્પ્રમીયર ડગફોડષે જણારયું હિું 
કરે, િમે મોટી કંપનીમાં કામ કરિાં હો 
કરે કોઈ નાની કંપનીમાં કરે પછી િમે 

કોઈ ઘરમાં નોકરી કરિાં હોર, પણ 
અમારી સરકાર કોઈપણ ભેદભાર રગર 
કામદારોને આગળ લારરા ઈચછે છે. 

આંકડા દશા્વરે છે કરે, કરેનેડડયનો 
બ્રબ્ચત્ પ્રકારનાં અથ્વિંત્માં કામ 

કરી રહ્ા છે અને આરા કામદારોની 
સંખયામાં હજુ પણ રધારો થરાની 
શકયિા છે અને આરા કામદારોએ 
સિિ અચોક્સિાનો સામનો કરરો 
પડે છે. િેમની જરૂડરયાિો પૂરી થિી 

નથી. િેથી જ સરકારે નીચે દશા્વરેલા 
અબ્ધકારો આપિો એક કાયદો ડીજીટલ 
પલેટફોમ્વનાં કામદારો માટે પસાર 
કરરામાં આરયો છે. કોઈપણ ઉદ્ોગ 
કરે સાહસ ઓનટેડરયોમાં કામ કરિા 

કામદારોને લઘુત્મ રેિનધારા અંિગ્વિ 
નક્ી કરરામાં આરેલા પગારથી ઓછો 
પગાર આપી શકશે નહીં, એમ મજૂરોના 
િાલીમ બ્રભાગનાં પ્રમુખ મોનટે 
મેકનોઘટને જણારયું હિું.

કોઈ પણ ક્ેત્રમાં કામ કરતિા કામદારોને ભેદભા્વ ્વગર આગળ લા્વ્વા તપ્રમી્ર ડોગ ફડ્ડનું ્વચન
ઓનટેડરયોમાં ડીજીટલ પલેટફોમ્વનાં કામદારોને લઘુત્મ રેિન

 » કામદારે જેટલો સમય કામ કયુું હોય િેટલો સમય 
સામાનય લઘુત્મ ધારા મુજિ એને રેિન મળરું જોઈએ.

 » િેઓને આપરામાં આરિી ટીપ રધારાની આરક 
િરીકરે િેઓ પોિાની પાસે રાખી શકશે. આ આરક 
પગારરધારામાં સામેલ નહીં હોય. પગારની ગણિરી કઈ 
રીિે કરરામાં આરી છે િથા કયારે, શા માટે અને કઈ 
રીિે િેને સજા કરરામાં આરી છે, િે જાણરાનો આરા 
કામદારોને અબ્ધકાર છે. 

 » જો િેમને િેનાં કામ પરથી દુર કરરામાં આરે િો લેબ્ખિ 
કારણ દશા્વરરું પડશે.

 » ઓનટેડરયોમાં િેમનાં કામ સંિંધી સમસયાનો ઉકરેલ 
લારરાનો અબ્ધકાર આપરામાં આરયો છે. 

 » િેમને સામાજીક ભેદભાર અને ટીકા સામે રક્ણ 
મેળરરાનો અબ્ધકાર આપરામાં આરે છે. 
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સતત નવ દિવસથી રશિયા અન ે યકુ્રેન વચે્ 
ચાલી રહલેા યદુ્ધથી સમગ્ર િશુનયામા ંઅજંપો 

ફરેલાયો છ.ે બુધવાર ેયકુ્રેનના બીજા નબંરના સૌથી 
મોટા િહરે ખારકીવ 
પર કબજો કરવા માટે 
રશિયાએ જબરિસત 
આક્મણ કયુયુ, જનેે 
કારણ ે અસખંય લોકોના 
મોત થયા. એ જ 
રીત ે ગરુુવાર ે યકુ્રેનના 
ચશનયુશહવ િહરે પર 
થયલેા હમુલામા ં 22 
લોકોએ જીવ ગમુાવયા. 
રશિયા અન ે યકુ્રેનનું 

યુધધ ભયકંર સવરૂપ ધારણ કરી ચકૂયુ ં છ.ે 
િશુનયાના અનકે િિેોની િાશંતની અપીલ છતાં 
રશિયા અન ેયકુ્રેન બનં ેજીિ પર ચડી જતા કોઈ 
યુધધન ે રોકવા તયૈાર નથી. રશિયાએ યકુ્રેનમાં 
સખંયાબધં મોરચા કોલ િીધા છ.ે ખરેસોન િહરે 
પર રશિયાનો કબજો કયાયુ બાિ યકુ્રેનના બીજા 
નબંરના સૌથી મોટા િહરે ખારકીવ પર કબજો 
કરવા રશિયાએ આક્મકતા િાખવતા ઠરે ઠરે 
તબાહી સજાયુઈ છ.ે

ખારકીવમા ં ધીર ે ધીર ે યકુ્રેનના સશૈનકો ઘટી 
રહ્ા છ,ે રશિયાના સશૈનકો હવાઈ માગગે ઉતરી 
રહ્ા છ.ે ખારકીવ રશિયાની સરહિની નજીક 
આવલેુ ંિહરે છ.ે લગભગ ૧૪ લાખની વસતી 
ધરાવતુ ં આ િહરે રશિયાના કબજામા ં જાય 
તો રશિયા માટ ે મોટી જીત ગણાય. અહીં 
રશિયા સરળતાથી પોતાના સશૈનકો અન ેિસત્ર 
સરજંામનો ખડકલો મોકલી િકરે તો યકુ્રેનને 
જલિી પરાશત કરી િકરે. રશિયાએ યકુ્રેનની 
રાજધાની કીવ પર કબજો કરવા મોરચો ખોલી 
િીધો છ.ે રશિયા ગમ ેત ેભોગ ેકીવ પર કબજો 
કરવા માગ ે છ.ે રાજધાની કબજ ે થાય એટલે 
યકુ્રેનની હાર નક્ી થઈ જાય. સામ ેયકુ્રેન કીવને 
બચાવવા મક્મ છ.ે રશિયા અન ે યકુ્રેનનાં 
લશકરો વચ્ ેકીવન ેબચાવવા ખરાખરીનો જગં 
ખેલાઈ રહ્ો છ.ે કીવમા ંનાગદરકો પણ હશથયાર 
લઈન ે ઉતરી પડયા ં છ ે તથેી રશિયાના લશકર 
માટે કીવ કબજ ેકરવુ ંમશુકરેલ થઈ ગય ુછ.ે

બીજી તરફ અમદેરકા સશહતના િિેો પણ 
ધીર ેધીર ેઆક્મકતા વધારી રહ્ા છ.ે અમદેરકા 
સશહતના િિેોએ યકુ્રેનન ે થોડા થોડા પ્રમાણમાં 
લશકરી સહાય વધારવા માડંી છ.ે બીજી તરફ 
રશિયાન ે ભીંસમા ં મકૂવા માટ ે યનુાઈટડે 
નિેનસ સશહતની વશૈવિક સસંથાઓના માધયમથી 
પ્રશતબધંો પણ વધારવા માડંયા છ.ે અમદેરકાના 
પ્રમખુ જો બાઈડન ેયકુ્રેનના પ્રશતકારની પ્રસિંા 
કરીન ે રશિયાન ે ખલુ્ી ધમકી આપી છ ે કરે, 
પુશતનન ે યકુ્રેન પર આક્મણની આકરી દકમંત 
ચકૂવવી પડિે જ. બાઈડન ેએવુ ંપણ કહ્ ંછ ેકરે, 
પુશતનન ેખબર જ નથી કરે હવ ેિુ ં િુ ં બનવાનું 
છે. બાઈડન ે આ વાત રશિયા પરના આશથયુક 
તથા અનય પ્રશતબધંોના સિંભયુમા ં કહી છ ે કરે 
પછી અમદેરકા યધુધમા ંસામલે થિે એવો સકંરેત 
આપવા કરી છ ેએ સપષ્ટ નથી, પણ બાઈડન 
આક્મક બની રહ્ા છ ે તનેો સકંરેત તમેના 
શનવિેનમાથંી મળી રહ્ો છ.ે 

રશિયા પણ આક્મક મડૂમા ં છ.ે રશિયાના 
શવિિે મતં્રી સગગેઈ લાવરોવ ે રશિયા અને 
યકુ્રેનના યધુધમા ં અમદેરકા કિૂિ ે તો પરમાણુ 
યધુધ થિ ેએવી ખલુ્ી ધમકી આપી િીધી છ.ે 
લાવરોવનુ ં કહવેુ ં છ ે કરે, ત્રીજુ ં શવવિ યધુધ થિે 
તો તમેા ં પરમાણ ુ િસત્રો વપરાિે જ અન ેઆ 
યધુધ અતયતં શવનાિકારી હિે. અમદેરકા યકુ્રેનને 
બચાવવા ઝલેનેસકીન ે પરમાણ ુ બોમબ આપિે 
એવી અટકળો ચાલી રહી છ.ે તથેી લાવરોવે 
આડકતરી રીત ે અમદેરકા સશહતના િિેોને 
યધુધથી િરૂ રહવેા ચતેવણી સવરપૃ ેઆ પ્રકારનું 
શનવિેન કયુયુ છ.ે અલબત્ત અમદેરકા અતયાર 
સુધી જ ે રીત ે યધુધથી િરૂ રહ્ ં છ.ે યએુસનું 

આ વલણ િશુનયામા ંઆશ્ચયયુ સજયુનારુ રહ્ છ.ે 
અમદેરકા જો આ યુદ્ધમા ં ઝપંલાવ ે તો આખી 
િશુનયામા ં ભીષણ યુદ્ધ િરુ થાય તમેા ં િકંા 
નથી. રશિયા પરમાણ ુબોમબનો ઉપયોગ કરવા 
થનગની રહ્ ંછ.ે 

એટલ ેઅમદેરકાએ હજી વઈેટ એનડ વોચની 
સસથશત રાખી છ.ે વાસતવમા ં અમદેરકા અને 
રશિયા સામસામ ે શભડાઈ જાય તો અમદેરકાને 
વધાર ે નકુસાન થાય. રશિયા એક જ િિે છે 
જયાર ેઅમેદરકાની સાથે યુરોપીયન યુશનયનના 
૩૦ િિેો છે. રશિયા આ તમામ િિેોમા ંભારે 
તબાહી વરેી િકવા સક્ષમ છ.ે  રશિયાએ 
યકુ્રેનન ેકરવુ ંહતુ ંએટલંુ નકુસાન કરી લીધંુ છ.ે 
અતયાર ેજ ેસસથતી છ ેએ જોતા ંરશિયા ત્રણ-ચાર 
દિવસમા ંયુક્રેનના પ્રશતકારન ેખતમ કરીન ેયુધધ 
ખતમ કરી નાખંિ.ે રશિયાએ યુક્રેનના ં ત્રણયે 
મોટા ં િહરેોન ે લગભગ તબાહ કરી નાખંયાં 
છ.ે ચરેનોશબલ જેવો મહતવનો પરમાણ ુ પલાનટ 
કબજ ેકરી લીધો છ.ે રશિયાન ેયુક્રેનના નચેરલ 
ગસેના ભંડારમા ં રસ છ.ે આ ભડંાર જયાં 
આવલેા છ ેએ પ્રિિેો લુહાનસક અન ેિોનતેકસને 
રશિયાએ સવતતં્ર જાહેર કરાવીન ે ભશવષયમાં 
બનં ે પ્રિિેોન ે રશિયામા ં ભળેવી િવેાનો તખતો 
તયૈારી કરી િીધો છ.ે 

આ બધુ ં કરવા માટ ે રશિયાએ પણ ભારે 
ખવુારી વઠેી છ.ે યુક્રેનના િાવો છ ે કરે, સાત 
દિવસમા ં રશિયાના છ હજાર સૈશનકો મરાયા 
છ.ે આ િાવામા ંકરેટલંુ સતય છ ેએ તો આવનાર 
સમય જ કહિ.ે કરેમ કરે, રશિયા પોત ેસત્તાવાર 
રીત ેખવુારીના આકંડા આપતુ ંનથી. જો કરે તણેે 
ખવુારી વઠેી જ હોય તમેા પણ િકંા નથી. હવે 
ખવુારી વઠેયા પછી રશિયા યુક્રેનના પ્રમખુ 
ઝલેનેસકીન ે નકુસાન કયાયુ વગર જવા િ ે તમે 
નથી. રશિયાએ પહેલા પણ કહ્ ંજ છ ેકરે, આ 
યધુધનો લોશજકલ એનડ નહીં આવ ે તયા ં સુધી 
યધુધ સમાપ્ત નહીં થાય. યુક્રેનમાથંી ઝલેેનસકીને 
પિભ્રષ્ટ કરીન ે રશિયા પોતાની કઠપતૂળી 
સરકાર મકૂીન ેઆગળ વધવા માગં ેછ.ે રશિયા 
ઝલેનેસકીન ેતગડેીન ેકોન ેયુક્રેનની કમાન સોંપિે 
એ પણ નક્ી છ.ે યુક્રેનના ભતૂપવૂયુ પ્રમખુ 
શવકટર ફરેડોરોશવચ યાનકુોશવચનોન ેયુક્રેનના નવા 
પ્રમખુ તરીકરે રાજયાશભષેક કરાવવાની રશિયાની 
ઈચછા છે.  શવકટર યાનકુોશવચ અતયારે 
રશિયાના સાથી બલેારૂલના શમનસક િહેરમાં 
છ.ે શવકટર યાનકુોશવચ એક સમયે યુક્રેનમાં 
બહ ુ લોકશપ્રય હતા. યુક્રેનના િોનસેક પ્રાતંમાં 
રશિયા સમશથયુત અલગતાવાિીઓનુ ં વચયુસવ 
છ.ે યકુોનોશવચ િોનતેસકના છ.ે યુકોનોશવચ 
યકુ્રેનના પ્રમખુ હતા તયાર ે રશિયાના ઈિારે 
યકુ્રેનનુ ંિાસન ચાલતુ ંહત.ુ અમદેરકા સશહતના 
િિેોએ ઝલેનેસકીન ેજીતાડીન ેગાિી પર બસેાડયા 
એટલ ે યકુોનોશવચે યુક્રેન છોડીન ે ભાગવુ ં પડ્ુ 
હત.ુ પશુતન યુકોનોશવચન ે પાછા યુક્રેન લાવીને 
ફરી સત્તા સોપીન ે યુક્રેનમા ં પોતાનુ ં આશધપતય 
જમાવવા માગં ે છ.ે  રશિયાનુ ં લશકર યુક્રેનમાં 
રહ ેઅન ે યુકોનોશવચ લશકરી છત્રછાયામા ં રહે 
તો રશિયાના ં શહતો સાચવાય તમે છ.ે પશુતનનો 
આ જ ગમે પલાન છ.ે પશુતન ેપોતાનો આ પલાન 
સફળ કરવા જ યુદ્ધનો માગયુ અપનાવયો છ.ે 
જો કરે, તનેી મોટી દકમંત યુક્રેનના ં લોકો અને 
યકુ્રેનમા રહેતા ં બહારના લોકોએ પણ ચૂકવી 
છ.ે એકિમ િાતં િિે મનાતુ ંયુક્રેન અરાજરકતા 
અન ેઅિાશંતની આગમા ંહોમાઈ ગયંુ છ.ે લોકો 
સામાનય જીંિગી નથી જીવી િકતા. લોકોએ 
બકંરોમા ંરહેવુ ંપડે એવા દિવસો આવી ગયા છ.ે 
લોકો પાસ ેખાવા-પીવા કઈં નથી, કોઈ તમેની 
સભંાળ લનેારુ ં નથી.  સામાનય લોકો સાવ 
નોંધારા ંથઈ ગયા ંછ.ે  અનુસંધાન પજે નં. 19 

રશિયા-યુક્રે ન યુદ્ધ, તબાહીનું 
તાંડવ, દુનનયાભરમાં અજપંો

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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સુરત

ગોથાણ-હ રા નવી Įોડગેજ રъલવે 

લાઇનના િવરોધમાં બુધવારъ સુરત ખાતે 

યો યેલી ખેડુત સમાજની બેઠકમાં 11 

માચ › મહારъલીની હъરાત કરી એક પણ 

ઈєચ જમીન આપવાનો િનધા↓ર ãયŪ 

કરાયો હતો.

ગોથાણથી હ રા વŵે ×યુ Įોડગેજ 

રъલવે લાઇન માટъ 14 ગામોની 85 

હъકટર થી વધુ જમીન સંપાદન કરવાની 

શλ થયેલી કાય↓વાહીને લઇને ખેડુતોમાં 

ભારъ િવરોધ છъ. આગામી શિનવારથી 

14 ગામોમાં તબŨાવાર જઇને ઓટલા 

બેઠક કરવાનુ નŨી કરાયુ હતુ. આગામી 

11 મી માચ › અલગ અલગ બે જÆયા 

વરીયાવથી ભ′સાણ અને જુનાગામથી 

ઇÉછાપોર રъલી કાઢીને તમામ િજ·ા 

કલેકટર કચેરી જઇ વાધાઓ રજૂ કરાશે 

અને જમીન નહી આપવાના િનણ↓યની 

ણ કરાશે. હાલમાં કжભકો કіપનીની 

રъલવે લાઇન છъ, તે રъલવે લાઇનના પાટા 

પર જ અદાણી, એએમએનએસ કы પછી 

અ×ય કіપનીઓ માટъ ગુડઝ ĺેન દોડાવો. 

બઠેકમાં ગુજરાત ખેડૂત સમાજના 

Ĭમુખ જયેશ પટъલે જણાãયું હતું કы, 

ખેડૂતોની મહામુલી જમીન અપાશે નહી. 

હ રાના મહાકાય ઉ˜ોગોને રъલવે 

આપવા માટъ જમીન કોડીના ભાવે લઇ 

લેવા માંગે છъ.  

સુરત
ખ દ અબ↓ન ડેવલપમે×ટ 

ઓથોરીટી (ખુડા) ˛ારા 2039 

ડેવલપમે×ટ Øલાન રજુ થયો છъ. 700 

એકર જમીનના સંપાદનને લીધે 

અЩçતÓવનો Ĭ  ઉભો થયો હોવાથી 

ખેડૂતોએ લડતનું એલાન કયુ↓ ંછъ.

ખેડૂતોએ આજે કલેકટર કચેરીમાં 

મોરચો માંડીને આવેદનપĦ આØયું 

હતું. તેમાં જણાãયા મજુબ, 1989 થી 

આજЧદન સુધીના 32 વષ↓માં િવકાસના 

નામે આભવા ગામની 500 એકર 

જમીન સંપાદીત કરી દъવાઇ છъ. હવે 

આ નવા Øલાન હъઠળ બી  700 

એકર જમીન સંપાદન કરાશે. ગામના 

ખેડુત કાંિતભાઇ પટъલે આĝોશ સાથે 

જણાãયુ હતુ કы, ખેડૂતો પાસે જમીનના 

મોટા ટુકડાને બદલે હવે નાના-નાના 

ગુંઠા જ બÉયા છъ.

ખુડા હવે વધુ જમીન સંપાદન કરશે 

તો ગામના 300 ખેડૂતોની જમીન જશે 

અને તેમાં 80 ટકા ખેડૂતો િબનખેડૂત 

બની જશે. સરકાર 10 ગણી જંતરી 

ચૂકવે તો પણ તે  રકમમાંથી ખેડૂતો 

ન કમાં બી  જમીન ખરીદી શકы 

તેમ નથી. ખેડૂતો ખેડૂત મટી ય 

તેવી Щçથિત હોવાથી ખેડૂતોએ લડતનું 

એલાન કયુ↨ છъ.

ખુડા ડીપી માટъ 700 એકર 
જમીન સંપાદન સામે િવરોધ
10 ગણાે ભાવ મળે તાે પણ ખેડૂતાે બી  જમીન ખરીદી શકે તેમ નથી 

ગોથાણ-હ રાની રъલવે માટъ 14 ગામોના 
ખેડૂતો એક તસું જમીન પણ આપશે નહỲ
મહારેલી માટે કાેઇ પરમીશન લેવાશે નહી,  ધરપકડ કરાશે તાે જેલભરાે અાંદાેલન

ગાંધીનગર

પાર-તાપી Чરવર િલંક યોજનાને લઈને રાËય 

સરકાર ˛ારા એક મહÓવપૂણ↓ િનણ↓ય લેવામાં 

આãયો છъ. પાર-તાપી Чરવર િલંક યોજના હવે 

રાËય સરકાર રદ કરશે. દિΤણ ગુજરાતના 

આЧદવાસી સમાજના લોકોએ આ િવશે રજૂઆત 

કરી હતી. çથાિનકોએ સી.આર.પાટીલ, CMને 

રજૂઆત કરી હતી. 

Чરવરિલંક યોજના શÄય ન હોવાની çથાિનકોએ 

રજૂઆત કરી હતી. કы×ĩ સરકારъ બજેટમાં આ 

યોજનાની હъરાત કરી હતી. આЧદવાસી સમાજના 

િહતમાં રાËય સરકાર આ યોજનાને રદ કરશે.

માિહતી Ĭમાણે રાËયના મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ 

પટъલે પાર-તાપી યોજના અંગે આЧદ િત બાંધવોના 

Ĭ ો અને રજૂઆતોનું િનવારણ લાવવા માટъ એક 

િહતકારી િનણ↓ય લીધો છъ. મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલે 

જણાãયું હતું કы, સુિચત પાર-તાપી યોજના અંગે આ 

Чદ િત બાંધવોના Ĭ ો–રજૂઆતોનું  િનવારણ 

લાવવા રાËય સરકાર Ĭિતબˇ છъ. 

મુÅયમંĦીએ કЅં કы, પાર-તાપી યોજના અંગેની 

આЧદ િત બાંધવોની રજૂઆતો અને સમçયાઓને 

સંપૂણ↓પણે સમ ને તેમના િહતમાં હોય તેવું 

િનરાકરણ લાવીશું. 

મુÅયમંĦીએ આ સંદભ › રાજય સરકાર કы×ĩ 

સરકારમાં રજૂઆત કરશે, તેવી આЧદ િત 

સમાજને ખાતરી આપી અને જણાãયું કы, રાજય 

સરકાર આЧદ િતઓના િહતોની રΤા માટъ સદэવ 

કЧટબˇ છъ. 

િવરોધને પગલે પાર-તાપી Чરવર 
િલંક યોજના રદ થવાના અેંધાણ
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રાજકોટ

પૂવ↓ મુÅયમંĦી િવજય λપાણી અને 

રાજકોટથી ભાજપના નેતા નીિતન 

ભાર˛ાજ પર 500 કરોડ λિપયાના 

કથીત કૌભાંડનો મામલો આખરъ 

કોટ↓માં પહ℮Éયો છъ. રાજકોટ ભાજપના 

નેતા નીિતન ભાર˛ાજ ˛ારા કોટ↓માં 

ડેફરમેશનની ફЧરયાદ દાખલ કરવામાં 

આવી છъ.

િવધાનસભામાં િવપΤ નેતા 

સુખરામ રાઠવા તેમજ ક℮Ġેસના 

ધારાસÛયો સીજે ચાવડા અને શૈલેષ 

પરમાર ˛ારા પૂવ↓ મુÅયમંĦી અને 

ભાજપ નેતા નીિતન ભાર˛ાજ પર 

500 કરોડ λિપયાની જમીનમાં કૌભાંડ 

આચરવામાં આãયું હોવાનો આΤેપ 

કરવામાં આãયો હતો.

જો કы િવજય λપાણીએ પલટવાર 

કરતાં કЅં કы, તેમણે મુÅયમંĦી રહъવા 

દરિમયાન અબજો λિપયાના કામ 

કયા↓ છъ અને તેમાં કોઈ આરોપ નથી 

લાÆયો. ક℮Ġેસ જે કૌભાંડની વાત કરી 

રહી છъ, તે જમીનની Чકіમત માĦ 75 

કરોડ λિપયા છъ. ગુજરાત ક℮Ġેસના 

નેતાઓ આરોપ છъ કы, રાજકોટ અબ↓ન 

ડેવલોપમે×ટ ઓથોЧરટીમાં નવાગામ, 

આનંદપુર, મિલયાસણ વગેરъ ગામની 

111 એકર જમીનનો સમાવેશ 

કરવામાં λપાણીએ 500 કરોડ 

λિપયાની ગેરરીિત આચરી છъ.

િવધાનસભામાં નેતા િવપΤ સુખરામ 

રાઠવા, ઉપનેતા શૈલેષ પરમાર, દѕડક 

સીજે ચાવડા સિહતના નેતાઓએ 

આરોપ લગાãયા છъ કы, રાજકોટમાં 

ઝોન પЧરવત↓નના નામે પૂવ↓ મુÅયમંĦી 

િવજય λપાણી અને તેમના િવΐાસુ 

નીિતન ભાર˛ાજ સિહતના નેતાઓએ 

500 કરોડ λિપયાની જમીનનું કૌભાંડ 

આચયુ↨ છъ. જો કы હવે નીિતન ભાર˛ાજે 

પણ કોટ↓ના ˛ાર ખટખટાãયા છъ. તેમણે 

સુખરામ રાઠવા, શૈલેષ પરમાર અને 

દѕડક સીજે ચાવડા સિહતના ક℮Ġેસ 

નેતાઓ પર માનહાિનનો દાવો માંડ્યો 

છъ. તેમના વકЫલનું કહъવું છъ કы, ક℮Ġેસ 

નેતાઓ ˛ારા માફЫ નહી માંગવામાં 

આવતા તેમના િવιˇ દાવો કરવામાં 

આãયો છъ. હકЫકતમાં તેમણે કરъલા 

આΤેપ અનુસાર તે જમીનની Чકіમત 

500 કરોડ λિપયા નથી.

અગાઉ િવપΤ નેતા સુખરામ 

રાઠવાએ જણાãયું હતું કы, λપાણી-

ભાર˛ાજની માફЫ માંગવાનો સવાલ જ 

નથી થતો. અમે જે કોઈ આΤેપ કયા↓ 

છъ, તે રъકોડ↓ અને પુરાવાના આધારъ જ 

કયા↨ છъ.

પૂવર્ CM રૂપાણી-ભાજપ નેતા સામે આક્ષેપનો મુદ્દો 
કોટર્માં, કોંગ્રેસ નેતાઓ િવુરુદ્ધ માનહાિનનો દાવો

નીિતન ભારદ્વાજે કાેટર્ના દ્વાર ખટખટા ા ઃ ઝાેન ફેરના નામે 500 કરાેડ રૂિપયાનંુ કાૈભાંડ હાેવાનાે અાકે્ષપ

રાજકોટમાં 
જમીન 
કૌભાંડ

રાજકોટ

રાજકોટ સિહત સમĠ સૌરા∆માં 

નામના ધરાવતા કડવા પાટીદાર 

આગેવાન અને સૌરા∆ની જાણીતી 

યુ.વી. ╞બ સંçથાના ચેરમેન મહъ×ĩ 

ફળદુએ આÓમહÓયા કરી લેતાં 

ખળભળાટ મચી ગયો છъ. એડવોકыટ 

અને પાટીદાર અĠણી મહъ×ĩ ફળદુએ 

અંિતમ િચΖીમાં ખૂબ જ ગંભીર 

આΤેપો કરીને આÓમહÓયા કરી લીધી 

છъ. 

આÓમહÓયા પહъલા તેમણે એક 

Ĭેસનોટ લખી હતી જેમાં આÓમહÓયા 

પાછળ જવાબદાર 

તરીકы રાજકોટ 

શહъરના િબàડર 

એમ એમ પટъલ, 

અિમતભાઈ 

ચૌહાણ, 

અતુલભાઇ મહъતા તેમજ અમદાવાદના 

ઓઝોન Ġુપના જયેશ કЮમાર કાંિતલાલ 

પટъલ, Чદપક મિણલાલ પટъલ, Ĭકાશ 

ચંદુલાલ પટъલ અને Ĭાણય કЮમાર 

કાંિતલાલ પટъલ નામના ãયિŪઓનો 

ઉ·ેખ કયђ↓ છъ. 

િચΖીમાં તેમણે જમીનમાં પૈસા 

અટવાયા હોવાનો ઉ·ેખ કયђ↓ છъ અને 

તેમની આÓમહÓયાના સમાચારને લઈ 

સૌરા∆માં હાહાકાર ãયાØયો છъ. તેમના 

આપઘાતના સમાચાર મળતા જ મોટી 

સંÅયામાં પાટીદાર આગેવાનો િસિવલ 

હોЩçપટલમાં દોડી ગયા હતા.

આજે સવારъ 10:00 વાÆયાની 

આસપાસ તેઓ સવારъ ઘરъથી નીકâયા 

અને ઓЧફસ પહ℮Éયા હતા. જોકы 

ઓЧફસમાં કોઈ çટાફ આવે તે પહъલા 

જ તેમણે મોતને ãહાલુ કયુ↨ હતું. તેમણે 

પહъલા ઝેરી દવા ગટગટાવી હતી અને 

Óયાર બાદ ગળъ ફાંસો લગાãયો હતો. 

રાજકોટના પાટીદાર આગેવાન, ઉ˜ોગપિત 
મહъ×ĩ ફળદુએ આÓમહÓયા કરતાં ખળભળાટ ભાવનગર

ભાવનગરમાં 13 વષ↓ બાદ 

યોજાયેલી ભાવનગર ЧડçĺીÄટ 

બ′કની ચુંટણીમાં આજે ભાજપે કЮલ 

16 બેઠકો પૈકЫ 13 બેઠકો પર જીત 

મેળવી ભગવો લહъરાãયો હતો. લાંબા 

સમયથી ક℮Ġેસની પેનેલનું આ બ′ક પર 

આિધપÓય હતું, જેમાં આખરъ ક℮Ġેસને 

પોતાની સǼા ગુમાવવાનો વારો 

આãયો છъ.  સાવરકЮіડલા અને જેસર 

બેઠકના ભાજપના ઉમેદવારો તેમજ 

ખ િવભાગના ક℮Ġેસના ઉમેદવાર 

િબનહરીફ િવજેતા બનતા 13 બેઠકો 

માટъની ચુંટણીના પЧરણામો જાહъર 

થયા હતા. ઘોઘા અને ભાવનગરની ઘ 

િવભાગની બેઠકને બાદ કરતા બાકЫની 

તમામ 12 બેઠકો પર ભાજપનો ભગવો 

લહъરાયો હતો. એટલે કы કЮલ 16 બેઠક 

પૈકЫ 13 ભાજપ અને ૩ ક℮Ġેસને ફાળъ 

ગઈ હતી.  વત↓માન ચેરમેન નાનુભાઈ 

વાઘાણી અને તેના પુĦને પણ હારનો 

સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેમના નેજા 

હъઠળ આ ચુંટણી ભાજપે લડી હતી તે 

ગારીયાધારના ધારાસÛય કыશુભાઈ 

નાકરાણી હવે ભાવનગર ЧડçĺીÄટ 

બે×કના નવા ચેરમેન બનશે. જયારъ 

હારની સાથે જ ક℮Ġેસે હારનંુ ઠીકιં 

અિધકારીઓ પર ફોડ્યું હતું. 

ભાવનગરની ЧડçĺીÄટ બ′કની 
ચૂંટણીમાં પણ ક℮Ġેસને પછડાટ
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રાધનપુર

ક℮Ġેસ શાિસત રાધનપુર 

નગરપાિલકા છъ·ા કыટલાક સમયથી 

įΓાચારને લઈને િવવાદોમાં 

ઘેરાયેલી છъ. પાિલકામાં શાસક પΤના 

સદçયોનો િવરોધ વધતા રજા ઉપર 

ગયેલા પાિલકા Ĭમુખ ધારાસÛયની 

સૂચનાની અવગણના કરી હાજર થઈ 

કો×ĺાકટરને ઘન કચરાનું િબલ ચૂકવી 

દъતા Ĭમુખ સામે સǼાધારી સદçયોમાં 

િવરોધનો સૂર ઉઠવા પાÜયો છъ.

રાધનપુર નગરપાિલકાના Ĭમુખ 

મહъશ અદા ˛ારા સાથી સદçયોને 

િવΐાસમાં લીધા વગર મનçવી રીતે 

િનણ↓ય લેવામાં આવતા હોવાની સાથી 

સદçયોની બુમરાડો વŵે ધારાસÛય 

રઘુભાઈની સૂચનાથી નગરપાિલકાના 

Ĭમુખને એક માસ માટъ રજા ઉપર 

ઉતારવામાં આãયા હતા.Ëયારъ એક 

માસ બાદ ધારાસÛય કы સાથી સદçયોને 

જાણ કયા↓ વગર Ĭમુખ પાિલકામાં 

હાજર થયા હતા. અને પાિલકામાં 

Ĭમુખ હાજર થયા બાદ ખૂબ જ 

િવવાЧદત ઘન કચરાના કો×ĺાÄટરને 

િબલ ચુકવવામાં આãયુ હતંુ. પાલીકાના 

Ĭમુખે કો×ĺાÄટરને ઘન કચરાની 

કામગીરીમાં ૧૦ ઘણી Чકіમતનું ટъ×ડર 

બહાર પાડી ૯૮ લાખનું િબલ ચુકવણું 

કરી įΓાચાર કયђ↓ હોવાના આΤેપ 

સǼાધારી પΤના સદçય ˛ારા થયા 

હતા. 

સામા×ય સભામાં પણ ભાજપ અને 

ક℮Ġેસના સદçયોએ ઘનકચરાના િબલ 

બાબતે િવરોધ ન℮ધાãયો હતો. Óયારથી 

પાિલકામાં સતાધારી સદçયો ˛ારા 

Ĭમુખ હટાવો ઝુંબેશ શλ કરવામાં 

આવી છъ. પાિલકાના ક℮Ġેસ સદçય 

˛ારા જણાવવામાં આãયું હતું કы, Ĭમુખ 

˛ારા કોઇ પણ સદçયને િવΐાસમાં 

લેવામાં આવતા નથી. જેને લઇને Ĭમુખ 

સામે તમામ સÛયો િવરોધમાં છъ અને 

જો પાિલકા Ĭમુખને હટાવવામાં નહỲ 

આવે તો પાિલકામાં નવાજૂની થશે તેવું 

પણ સÛયએ જણાãયું હતું.

વડોદરા: સાવલી તાલુકામાં ક℮Ġેસી 

નેતાનો પુĦ રહçયમય રીતે ગુમ થયો 

હતો, જેની નદીમાંથી તદъહ મળી 

આãયો છъ. સાવલી તાલુકાના પૂવ↓ 

ક℮Ġેસ Ĭમુખ અને ΤિĦય સમાજના 

અĠણી િવજયિસંહ વાઘેલાનો 22 

વષЪ↓ય પુĦ બે Чદવસથી લાપતા ચચા↓નો 

િવષય બ×યો છъ. બે Чદવસ પહъલા 

મંજુરસર જીઆઈડીસીમાં જેસીબી 

લઈને પોતાની સાઈટ પર માટી 

કામ કરાવવા ગયા બાદ િવજયિસંહ 

વાઘેલાનો પુĦ કЮલદીપિસંહ વાઘેલા 

અચાનક ગુમો થયો હતો. 

આ ઘટનામાં ભાદરવા પોલીસે 

ĬેમĬકરણ, અપહરણ અને અંગત 

અદાવત કы ધંધાકЫય હЧરફાઈ સિહત 

તમામ િથયરીને Öયાનમાં યુવકની 

શોધખોળ શλ કરી હતી. સાવલીના 

મંજુસર ગામેથી ક℮Ġેસ નેતાનો 22 વષЪ↓ય 

પુĦ કЮલદીપિસંહ વાઘેલા ગુમ થયાના 

મામલે તેની લાશ તળાવમાંથી મળી 

આવી છъ. અલી×ĩા ઝુમકાલ ગામની 

સીમમાં આવેલ તળાવમાંથી કЮલદીપિસંહ 

વાઘેલાની લાશ મળી આવી હતી.

રાધનપુર પાિલકાના Ĭમુખને દૂર 
કરવા ક℮ગેસી સદçયોની માંગણી

શીલીમાં અથડામણ,પÔથરમારો 
વાહનોમાં તોડફોડ, 2 ઈજાĠçત

વડોદરામાં ગુમ 
ક℮Ġેસી નેતાના 
પુĦની લાશ મળી ઘન કચરાનું િબલ ચૂકવતા મુખ સામે 98 લાખના 

િબલ ચુકવણી મામલે ાચારના અાક્ષેપાે થયા
બેકાબૂ ટાેળાઅે બે પાેલીસ જવાનને ઘેરીને માર માયાેર્, 
િ િત વણસતા SOG સિહતની પાેલીસ કાફલાે ખડકાયાે

પાલનપુર

બનાસકાંઠા િજ·ામાં ઘેરા બની રહъલા 

જળસંકટને િનવારવા જન આંદોલનના મંડાણ થયા 

છъ. જેમાં પાલનપુર તાલુકાના કોટડા ગામે પચાસ 

ગામના ખેડૂતોની બેઠક મળી હતી. જેમાં જળ સંકટ 

મામેલ આગામી સમયમા ઉĠ આંદોલન કરવાની 

રણનીિત ઘડવામાં આવી હતી.

પાલનપુર તાલુકાના મલાણા ગામ સિહત 

આજુબાજુ પચાસ જેટલા ગામમો ભૂગભ↓ જળ çતર 

ઉડા જઇ રΝા હોય િસંચાઇ અને પીવાના પાણીની 

િવકટ સમçયા સજા↓ય છъ. આ પંથકમાં જળ સંકટ 

ઘેιં બનું રЅં હોય જળ સંકટની સમçયાના કાયમી 

િનરાકરણ માટъ રિવવારъ ૫૦ ગામના આગેવાનોએ 

બેઠક યોજી હતી.જેમાં  આગામી તા.૭ માચ › ના 

રોજ એક સો ĺેÄટરોમાં પાંચ હજાર લોકો જોડાઈ 

પાલનપુર શહъરમાં રъલી યોજી સરકારને જગાડવાનો 

Ĭયાસ કરશે અને જો સરકાર ખેડૂતોના પાણીના 

Ĭ નો ઉકыલ લાવવામાં નહỲ સાંભળъ તો મલાણા 

પંથકના પચાસ ગામના ખેડૂતો આગામી સમયમાં 

યોજાનાર િવધાનસભાની ચૂંટણીનો બિહæકાર 

કરવાની રણનીિત ઘડવામાં આવી હતી.ભારતીય 

Чકસાન સંધના Ĭમુખ માવજીભાઈ પટъલે જણાãયું 

હતું કы, મલાણા િવçતારના જળ સંકટના કાયમી 

ઉકыલ માટъ આગામી તા.૭ માચ› પાંચ હજાર ખેડૂતો 

સો ટъÄટર સાથે પાલનપુરમાં રъલી યોજશે.તેમ 

છતાં તેમની માંગણી નિહ સંતોષાય તો આગામી 

િવધાનસભા  ચૂંટણીનો બિહæકાર કરવાનો ચીમકЫ 

ઉŵારમાં આવી હતી.

મોડાસા

મેઘરજ તાલુકાના બીટી છાપરા ગામે પીયરમાં 

રહъતી પ ીને ડીટોનેટર વỲટાળી િવçફોટ કરી 

મોતને ઘાટ ઉતારતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. 

વેàડỲગના ãયવસાય સાથે સંકળાયેલા આ શÅસ 

પЩ  શારદાબેનને અવાર નવાર મારઝૂડ કરી 

માનિસક Ħાસ આપતાં પЩ  સિહત પુĦ અને 

સૌ Ħçત બ×યા હતા. છъ·ા ૧૦ વષ↓થી અપાતા 

આ શાЧરરીક અને માનિસક Ħાસથી કіટાળી 

પોતાના ૧૭ વષ↓ના પુĦને લઈ પીયર ચાàયા જતાં 

સમાજના અĠણીઓને વŵે રાખી સમાધાન થયંુ 

હતું. શારદાબેન વષ↓ ૨૦૧૮માં સાસરી મુલોજ 

ગામે પરત આãયા હતા. પરѕતુ દોઢ માસ અગાઉ 

દાλડીયા પિતએ કЮહાડી લઈ પોતાના પુĦ ઉપર 

હુમલો કરતાં પ ી શારદાબેન અને કોલેજમાં 

અÛયાસ કરતાં ૨૧ વિષ↓ય પુĦ અનીલ સાથે આ 

પરિણતા પીયર બીટી છાપરા ગામે આવી ભાઈઓ 

જોડે શાંતીથી રહъતા હતા.

પ ીના ચારીĦ ઉપર પહъલીથી વહъમાતા અને 

દાλની લǼે ચડેલા આ વેàડર એવા પિતએ કયાંકથી 

ડીટોનેટર મેળãયો હતો. જે બાદ શરીરъ ડીટોનેટર 

વાયર સાથે િવંટાળી પોતાની પЩ  શારદાબેનને 

બાથે પડી િવçફોટ કરતાં ધડાકો થતાં પિત અને 

પЩ ના કвŵે કвરચા ઉડયા હતા. 

બનાસકાંઠામાં જળ સંકટથી ખેડૂત Ħçત, 
િવધાનસભા ચૂંટણીના બિહæકારની ચીમકЫ
7 માચેર્ 5 હજાર ખેડૂતાે 100 ેક્ટર સાથે પાલનપુરમાં રેલી યાેજી દેખાવાે કરશે

મેઘરજમાં Чડટોનેટર બાંધી પ ીને ભેટી 
પિતનો આÓમઘાતી િવçફોટ, બંનેના મોત
પુ  ઘરની બહાર હાેવાથી બ ાે, અેસપી સિહતનાે કાફલાે દાેડી અા ાે

આણંદ 

આણંદ િજ·ાના ઉમરъઠ તાલુકાના 

શીલી ગામે િસÖધનાથ મહાદъવ મંЧદર 

ખાતેથી ડી.જે.ના તાલે ભગવાન 

િશવજીની શોભાયાĦા નીકળી હતી. 

Óયારъ શોભાયાĦા આશાપુરા માતાજીના 

મંЧદર નજીક પહ℮ચતા ડી.જે.ના સંચાલક 

બહાદુરિસંહъ સંવેદનશીલ ગીત વગાડતા 

ચૌહાણ Φાિતના લોકો ઉäકыરાઈ ગયા 

હતા અને મામલો ગરમાયો હતો. 

ઘડીભરમાં ચૌહાણ તથા પરમાર Φાિતના 

બે જૂથ સામસામે આવી ગયા હતા 

અને લાકડીઓ તથા ડંડા વડે સામસામે 

મારામારી ઉપર ઉતરી આãયા હતા. 

ધીમે ધીમે ટોળુ બેકાબુ બનતા ખંભોળજ 

પોલીસના પીએસઆઈ સિહતનો 

çટાફ ઘટના çથળъ દોડી ગયો હતો. જો 

કы મામલો વધુ ગરમાતા બંન ે જૂથોએ 

એકબીજા ઉપર પÔથરમારો શλ કરી 

દીધો હતો. જેને લઈ ભોરъ નાસભાગ 

મચી ગઈ હતી. દરÜયાન પાંચ જેટલા 

શÅશોએ çથળ ઉપર હાજર ખંભોળજના 

પોલીસ કમЪ↓ સલીમ જાવેદને ઘેરી લીધા 

હતા અને લાકડીઓ સાથે તુટી પડી 

માર મારતા માથા તેમજ શરીરના અ×ય 

ભાગોએ ગંભીર ઈજાઓ પહ℮ચાડી હતી.

પોલીસે ટીયરગેસનો ઉપયોગ કરી 

પાંચ સેલ છોડતા નાસભાગ મચી હતી 

અને પોલીસે કыટલેક અંશે કાબુ મેળãયો 

હતો. બીજી તરફ પોલીસે ઘટના çથળъથી 

પોલીસકમЪ↓ ઉપર જીવલેણ હુમલો 

કરનારા સિહત ૩૫ શÅશોની અટકાયત 

કરી હતી. સમĠ શીલી ગામમાં ચુçત 

બંદોબçત તૈનાત કરી બંને જૂથના મળી 

કЮલ 52 શÅશો  િવλÖધ રાયોટỲગનો ગુનો 

ન℮ધી ધરપકડનો દોર શλ કયђ↓ હતો.
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ભાવનગરમાં જેલમાં 
હÓયા કыસના 4 કыદીનો 

જેલર-સુબેદાર પર હુમલો
ભાવનગર

ભાવનગર જેલના ઇ×ચાજ↓ જેલર બાબુભાઇ સી. 

સોલંકЫએ િનલમબાગ મથકમાં કાચા કામના કыદી 

તરીકы રહъલ િનહાલ ગુલામઅÚબાસ ભુરાણી, િનશાંત 

િનહાલભાઇ ભુરાણી, જહીરઅÚબાસ વઝીરભાઇ 

ભુરાણી, નૌશાદ ગુલામઅÚબાસ ભુરાણી િવλˇ ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી હતી કы,  કыદીઓને િશçતબˇ બેસવા માટъ િજ·ા 

જલેના જનરલ સુબેદાર જયદъવિસંહ ગોિહલે કЅં હતંુ કы, 

આ સમયે કыદીઓએ અમે રાજકЫય વગ ધરાવીએ છીએ 

અને પૈસાવાળા છીએ, અમાλ કોઇ પણ કાંઇ બગાડી 

શકы તેમ નથી તેમ કહી તેની તેમજ જનરલ સુબેદાર 

જયદъવિસંહ ઉપર ઘાતક હુમલો કરી ફરજ પરના જેલના 

çટાફ સાથે ઝપાઝપી કરી હુમલો કયђ↓ હતો.

નરъશ પટъલને પોતાના 
પΤમાં લેવા આમ આદમી 
પાટЪ↓ના ભારъ Ĭયાસો

રાજકોટ

સૌરા∆-કÉછની 58 પૈકЫ આશરъ 20 બેઠક પર 

પાટીદાર મતો િનણા↓યક છъ Óયારъ ખોડલધામના Ĭમુખ  

અને પાટીદાર મતો પર ĬભુÓવ ધરાવતા હોવાનું મનાય 

છъ તેવા નરъશ પટъલને આમ આદમી પાટЪ↓માં લેવા 

ભરપૂર Ĭયાસો હાથ ધરાયા છъ. આપના અĠણી અજીત 

લોિખલ અને Ĭદъશ Ĭભારી તથા Чદàહીના ધારાસÛય 

ગુલાબિસંહ યાદવ તાજેતરમાં આ મુˆъ નરъશ પટъલને 

મળી ગયાનંુ જાણવા મâયું છъ તો આજે આપના Ĭિવણ 

રામ અને િનખીલ સવાણીએ પણ તેમની મુલાકાત કરી 

હતી. આ પહъલા ક℮Ġેસ અને ભાજપના નેતાઓ પણ 

ખોડલધામ Ĭમુખ સાથે બંધબારણે બેઠક યોજી ચૂÄયા છъ 

હાલ આપના નેતાઓએ બેઠને ઔપચાЧરક ગણાવી છъ.

ચોટીલા

ચોટીલાના ઝỲઝુડા ગામે રહъતા શÅસની 

સોમવારъ ચોટીલા-થાન રોડ પર આવેલ 

ભરચક બજારમાં છરીના ઘા ઝỲકЫ અને 

2 રાઉ×ડ ફાયરỲગ કરી હÓયા કરી દъવાઈ 

હતી.   8 માસ અગાઉ થયેલ હÓયા 

કыસમાં વેરનો બદલો વેરથી વાળવા માટъ 

હÓયા કરાઈ હતી. ઝỲઝુડાના 45 વષЪ↓ય 

ખેડતૂ ધમ›×ĩભાઈ શાંતુભાઈ ખાચરને 

8 માસ પહъલા ગામના જ માવજીભાઈ 

વીરજીભાઈ ગાંગડીયા સાથે બોલાચાલી 

થતા ધમ›×ĩભાઈએ પાઈપથી માર સારવાર 

બાદ મોત થયુ હતું. ઝỲઝુડામાં માથાકЮટ 

થવાની શકયતાને લીધે ધમ ›×ĩભાઈ 

છъ·ા Ħણ માસથી ચોટીલા તેમના સગા 

કાળુભાઈ રામભાઈ ધાધલના ઘરъ રહъતા 

હતા. ધમ›×ĩભાઈ અને કાળુભાઈ પરત 

આવતા હતા. જેમાં બાઈક ધમ›×ĩભાઈ 

ચલાવતા હતા. Óયારъ અચાનક બે બાઈકમાં 

આવેલા ચાર શÅસોએ  છરીના 10 ઘા 

ઝỲકયા હતા. આરોપીઓમાં લખમણ 

ગાંગડીયા, રાયધન ઉફ⎯ ભાદા ગાંગડીયા, 

ભુપત ગાંગડીયા, અનક ગાંગડીયા, વીનુ 

ગાંગડીયાનો સમાવેશ થાય છъ. 

ચોટીલાના ઝỲઝુડા ગામે બનેલા હÓયા 
કыસમાં આમЪ↓મેન સિહત 5 સામે ગુનો
8 માસ પૂવેર્ થયેલા હ ાના ઝીંઝુડાના અારાેપીનંુ ઢીમ ઢાળી દીધુ હતું

ધોરાજી

ધોરાજી રъલવે çટъશન નજીક આનંદનગર 

િવçતારના યશ અને એરીક એપાટ↓મે×ટના લોકો 

સાથે ૭થી ૮ આવારા તǽવો મારામારી કરતા હતા 

Óયારъ તેમને છોડાવવા માટъ ગયેલી પોલીસપાટЪ↓ 

પર હુમલો કરી ઘાયલ કરી નાખતા પોલીસ 

બેડામાં સનસનાટી મચી ગઈ હતી. આ ઘટનામાં 

3 પોલીસમેનને ઈજા થઈ છъ. જેમાં એકને કાન 

પાસે ટાંકા લેવા પડયા છъ.

આ બનાવની જાણવા મળતી િવગતો એવી 

છъ કы અહỲના રъલવે çટъશન પાસે ખુ·ામાં રહъતા 

અને ભીΤા િત કરતા લોકોનું ટોળુ એપાટ↓મે×ટના 

લોકો સાથે ઝઘડો કરી મારામારી કરતું હતું. 

એ વખતે પોલીસને કોલ આવતા ડી-çટાફના 

એ.એસ.આઈ. રમેશભાઈ કાળાભાઈ બોદર 

પોલીસપાટЪ↓ સાથે ઘટના çથળъ દોડી ગયા હતા. 

પોલીસ આવતાંની સાથે જ ટોળંુ િવખેરાઈ જવાને 

બદલે ટોળાએ ગેરવત↓ન ચાલુ કરી દીધંુ હતું અને 

એ.એસ.આઈ.એ સંયમ રાખી સમજાવવની 

કોિશષ કરી હતી. પરѕતુ કЮіડલીવાળી લાકડીધારી 

ટોળાએ પોલીસપાટЪ↓ çટાફના પરબત પંપાણીયાને 

લાકડીઓ ફટકારી દીધી હતી. તેને વધુ માર ન 

પડે એ માટъ બચાવવા એ.એસ.આઈ. રમેશભાઈ 

બોદર ઉપર પણ લાકડીથી હુમલો કયђ↓ હતો. 

તેમજ કો×çટъબલ બાપાલાલ ચુડાસમાને ધŨы 

ચડાવી તેને પછાડી દઈ આ ભીΤુકો તેના ઉપર 

બેસી ગયા હતા. તેમજ જોરથી ઢીકાપાટુનો માર 

મારવા લાÆયા હતા.

ધોરાજીમાં ટોળાએ સરાજાહъર પોલીસ 
ટીમ પર હુમલો કયђ↓, Ħણ ઈજાĠçત

રાજકોટ

ગુજરાત ધારાસભા-૨૦૨૨ની ચૂંટણીના 

પડઘમ વાગી રΝા છъ  Óયારъ રા∆ીય ક℮Ġેસના પૂવ↓ 

અÖયΤ રાહુલ ગાંધી શિનવારъ ˛ારકામાં યોજાયેલી 

ક℮Ġેસની િĦЧદવસીય િશિબરમાં આãયા હતા અને 

ક℮Ġેસ Äયા માગ› આગળ વધવ માંગે છъ તે çપΓ 

કરીને લાગલગાટ મળતી હારથી િનરાશ નહỲ 

થવા ક℮Ġેસના Ĭદъશ નેતાઓને હાકલ કરી હતી. 

જીએસટી, નોટબંધી, કોરોનામાં બેદરકારીથી 

ભાજપે ગુજરાતની કરોડરŹુ તોડી નાંખી છъ, 

િવΐભરમાં ગુજરાતીઓ ફыલાયેલા છъ, તેમની 

તાકાત નાના-મÖયમ વેપાર ધંધા, ઈનોવેશનને  

ભાંગી નાંખી ભાજપે ગુજરાતીઓની તાકાતને તોડી 

નાંખી છъ. ગુજરાતમાં ઓÄસીજન અને સારવારના 

અભાવે ૩ લાખ લોકો કોરોનામાં મોતને ભેટયા. 

તેમણે કЅં ક℮Ġેસમાં નહъι, સરદાર, બોઝ 

ઘણા છъ પણ ãયુહાÓમક Чદશાસૂચન આપનાર 

એક ગુજરાતી, મહાÓમા ગાંધીજી છъ. આજે પણ 

તેઓ ક℮Ġેસના રાજનીિતક ગુι છъ. આપણે 

ગાંધીના માગ › જ ચાલવાનુ છъ.  પચીસ વષ↓ સુધી 

ભાજપ સામે હું અહỲ ગજુરાતમાં હોઉ તો મારા 

આÓમિવΐાસને પણ થોડો ધŨો પહ℮ચે પણ 

આ ચૂંટણી તમે જીતેલા જ છો, બસ આ વાતને 

çવીકારવાની જλર છъ.

ભાજપે નાના વેપારોને ભાંગી નાંખીને 
ગુજરાતની તાકાત તોડી ઃ રાહુલ ગાંધી
દ્વારકામાં યાેજાયેલી કાેંગ્રેસની િશિબરમાં રાહુલના ભાજપ પર હારાે

જૂનાગઢ
જૂનાગઢમાં ભવનાથ તળъટીમાં 

યોજાયેલ પાંચ Чદવસીય મહાિશવરાિĦ 

મેળાનું મંગળવારъ રાતે નાગા સાધુઓની 

રવેડી અને ગીકЮіડમાં શાહી ાન બાદ 

ધમђ↓·ાસ માહોલમાં સમાપન થયંુ 

હતું. જેમને દુિનયાદારીનો કોઈ ભય 

નથી અને સમાજને આÖયાЩÓમકતાના 

માગ› ચલાવવો છъ, તે Чદગંબર સાધુનો 

અવતરણ સનાતન િહ×દુ ધમ↓ની રΤા 

માટъ થયેલ છъ. ભવનાથનો િશવરાિĦનો 

મેળો જેમાં નાગા સાધુઓની Чદãય અને 

ભãય રવેડીએ માĦ સાધુઓના દશ↓ન 

પૂરતો સીિમત નથી. પરѕતુ સનાતન 

િહ×દુ ધમ↓ની રΤા કાજે એક શિŪ 

çĦરોત છъ. આ રવેડીના દશ↓નથી 

ભાિવક સાધુઓ સંçકжિતના રΤણ જનતા 

માટъ એક સિમ↓પત એટલે કы બીજા 

શÚદોમાં કહીએ તો ખડેપગે હોવાની 

સમથ↓તાનો અહъસાસ કરъ છъ. રવેડીના 

દશ↓ન માટъ આવેલા લાખો Ĵˇાળુઓ 

બપોરથી λટ ઉપર બેસી ગયા હતા.

પોલીસે રવેડી λટ પર બંદોબçત 

ગોઠવી દીધો હતો. રાતે િનયત સમયે 

ભવનાથ તીથ↓ΤેĦમાં આવલેા મુÅય Ħણ 

અખાડાના સાધુ સંતોએ પૂજન અચ↓ન 

કરી પોતાના અખાડાની ધમ↓ Öવજા સાથે 

રવેડી λટ ઉપર નીકâયા હતા. Ħણેય 

મુÅય અખાડાના ઇçટદъવનીપાલખીયાĦા 

નીકળી હતી, રવેડી જુના અખાડા 

ખાતેથી શι થઈ મંગલનાથ આĴમ, 

દત ચોક, Ĭવાસન ગેઇટ, આપાગીગાનો 

ઉતારો, ભારતીઆĴમ થઈન ેભવનાથ 

મંЧદરъ પહોચી હતી. 5 Чદવસના 

મહાિશવરાિĦના મેળાના અંિતમ Чદવસે 

7 લાખ કરતા વધુ ભાિવકો ઊમટી 

પડયા હતા. લાખો ભાિવકોએ િશવરાિĦ 

િનિમǼે ભવનાથ મંЧદરъ દશ↓ન કરીને 

ધ×યતા અનુભવી હતી. ભરડાવાવથી 

જ ઇમરજ×સી સેવા િસવાયના તમામ 

Ĭકારના વાહનોને સવારના 10 

વાÆયાથી નો એ×ĺી કરી દીધી હતી. 

મહાિશવરાિ એ ભવનાથમાં 7 લાખ ભાિવકો ઊમટયાં
 મેળાનું ધમાેર્ ાસ સાથે સમાપન, સાધુઅાેની ભ  રવેડી, મૃગીકંુડમાં િદ  ાન
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લેડી ગાગાએ યૂક્રેનને કયયો સપોર્ટ
મુંબઇ : હાલ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ે લડાઇ ચાલી રહી છે. તેવામાં અમેરરકન શિંગર 
અને અશિનેત્ી લેડી ગાગાએ રશિયાના રાષ્ટ્રપશત વલારિશમર પુશતનની આલોચના કરી છે. 
લેડી ગાગાએ િેગ એવોડ્ડિ ૨૦૨૨ માટે રેડ કારપેટ પર યૂક્રેનના યુદ્ધ પીરડત નાગરરકોનો 
િપોટ્ડ કયયો હતો. તેણે કહ્ં હતું કરે, િુશનયામાં ઘણું બધુ થઇ રહ્ં છે અને હું યૂક્રેન માટે 
િુખી છું. મને લાગે છે કરે આજે રાતે આપણે યૂક્રેનનું િમમાન કરવું જોઇએ. આ િાથે જ 

લેડી ગાગાએ િોશયલ મીરડયા પર પોતાના એવોડ્ડ ફંંકિનની તિવીર િેર કરી હતી.

સામંથાએ ડડવોસ્ટ બાદ ‘સૌથી ભયાનક 
સ્થતિઓમાંથી પસાર થવા’ અંગે પો્ર કરી

મુંબઈ: ગયા વર્ષે ચાહકોને સામંથા રુથ પ્રભુ અને નાગા ચૈતનયના છુટાછેડાના સૌથી ખરાબ સમાચારનો 
સામનો કરવો પડ્ો. તેમની ચોથી લગ્નની વર્્ષગાંઠ પહેલા પૂવ્ષ દંપતીએ સંયુક્ત જાહેર નનવેદન બહાર પાડીને 
વધતી જતી અફવાઓને સત્ાવાર બનાવી દીધી હતી. 

ચૈતનયથી અલગ થયા બાદ સામંથા તેની ઇન્સટાગ્ામ ્સટોરીઝ પર સંદેશાઓ પો્સટ કરી રહી છે. મંગળવારે 
અનભનેત્ીએ તેના ઇન્સટાગ્ામ ્સટોરીઝ પર સદગુરુનો એક નવડડયો શેર કયયો, જેમાં તે કહે છે જો તમે ખૂબ જ 
ભયાનક પડરસ્સથનતઓમાંથી પસાર થાઓ છો, તો કાં તો તમે તે અનુભવનો ઉપયોગ કરીને વધુ સારા માનવ 
તરીકે બહાર આવી શકો છો અથવા એક ભયાનક ગડબડ બનવા માટે તમે અનુભવનો ઉપયોગ કરી શકો 
છો. ગયા મનહને સામંથાએ કહ્ં હતું કે તેને 2022 પાસેથી કોઈ અપેક્ાઓ નથી કારણ કે તેની કાળજીપૂવ્ષક 

ગોઠવેલી યોજનાઓ 2021માં ભૂક્ો ગઈ હતી. 
તેણે તેના છુટાછેડાના પગલે અનુભવેલી ભાવનાતમક નવનાશ નવશે પણ વાત કરી. સામંથા અને 

ચૈતનયએ ઓકટોબર 2021 માં તેમના છુટાછેડાની જાહેરાત કરી અઠવાડડયાથી ફેલાયેલી અફવાઓનો 
અંત લાવયો. સામંથાએ કહ્ 2021માં મારા અંગત જીવનમાં જે કંઈ બનયું છે તેની સાથે મને ખરેખર 
કોઈ અપેક્ા નથી. મારી બધી કાળજીપૂવ્ષક ગોઠવેલી યોજનાઓ ક્ીણ થઈ ગઈ છે, તેથી ભનવષયમાં 
મારા માટે જે કંઈ પણ છે તેના માટે હું તૈયાર છું, હું તેને મારું સવ્ષશ્ેષ્ઠ આપીશ.

એ પળોને મન ભરીને 
માણી લઉ છું: યામી
યામી ગોૈતમ લગ્ન પછી નવી ડફલ્ મો-નસરીઝના 

પ્રોજેક્ ટમાં સતત વ્ યસ્ ત છે. હાલમાં જ તેની ડફલ્ મ 
એ થસ્ષડે આવી હતી. જેમાં તેની ભુનમકાના સોૈએ 
વખાણ કયા્ષ છે. યામી કહે છે હું હું ઝડપથી લોકોના 
હાવભાવ પકડી શકુ છું. થોડો સમય કોઇની સાથે 
સમય નવતાવુ તો તેની કોપી સરળતાથી કરી લઉ 
છું. મને પહાડો સાથે વાતો કરવી ગમે છે. એવા 
લોકેશન્ સનની પળોને મન ભરીને માણુ છું. મને 
ડફટનેસ સંબંધી કંઇ ને કંઇ કરવું ગમે છે. આ 
માટે હું અગાઉ પોલો ડાન્ સ પણ શીખી હતી. 
લોકડાઉનમાં મેં યોગ પણ ખુબ કયા્ષ છે. ખુબ પાણી 
પીવાથી અને ખુશ રહેવાથી સુંદરતા પણ નીખરતી 
હોય છે. યામી કહે છે આમ તો મારી કારડકદદીમાં 
મેં ભજવેલા તમામ પાત્ો મને પસંદ છે. પણ થસ્ષડે 
ડફલ્ મમાં મેં ભજવેલી નૈનાની ભુનમકાથી અલગ 
જ અનુભવ થયો હતો. જે પ્રકારની લાગણી હતી 
એ મારે અકબંધ રાખવાની હતી. એ ભુનમકામાંથી 
બહાર આવતાં મને ખુબ સમય લાગયો હતો. ઋતિક-દીપિકા હાોલીવૂડના સ્ટંટમોન િાસોથી િાલીમ લોશો

મુંબઇ : ઋતિક રોશન અને દીતપકા પદુકોણ 
આગામી ડિલમમાં સાથે જોવા મળવાના છે, જે 
એકશન દ્રશયોથી ભરપુર છે. આ ડિલમમાં 
ઓકરેન એકશન સીનસ મારે હોલીવૂડના 
્રટંરમેનથી િાલીમ લેવાના છે. એક ડરપોર્ટના 
અનુસાર, ઋતિક રોશન અને દીતપકા પદુકોણ 
ડિલમ િાઇરર મારે આંિરાષ્ટીય ્રટંરમેન દ્ારા 
ટ્ેતનંગ લેવાના છે.ડિલમમાં એકશન સીનસને 
હોલીવૂડના ્રટંરમેન કોડરયોગ્ાિ કરશે અને 

આ બન્ે કલાકારોએ સખિ િાલીમ લેવી પડશે. 
આ ડિલમનું શૂડરટંગ જુન મતહનાથી શરૂ થાય 
િેવી શકયિા છે. આ ડિલમ એકશન પેકડ 

ડિલમ હોવાથી  શરીર પણ ડિર અને મજબૂિ 
હોવું જરૂરી હોવાથી િેની િાલીમ શરૂ થઇ ગઇ 
છે. રસપ્રદ છે કરે, ડિલમ િાઇરર ભારિની પ્રથમ 
એડરયલ એકશન ફ્રેન્ાઇઝી ડિલમ છે. જેમાં 
ઋતિક રોશન અને દીતપકા પદુકોણ સાથે જોવા 
મળવાના છે. ઉપરાંિ આ ડિલમમાં અતનલ કપૂર 
પણ મહતવના રોલમાં છે. આ ડિલમમાં ઋતિક 
અને દીતપકા પ્રથમ વખિ કામ કરી રહ્ા છે. આ 
ડિલમનું ડદગદશ્ટન તસદ્ાથ્ટ આનંદનું છે.

દરેક પ્રકારના રોલ 
મળી રહ્ા છેઃ રકૂલ

અનભનેત્ી રકૂલ નપ્રત નસંહે કહ્ં હતું કે મને દરેક પ્રકારની 
ભુનમકાઓ કરવાની તક મળી રહી છે એ માટે હું ખુશ છું. 

મારાી આગામી ડફલમોમાં મને દશ્ષકો પાઇલોટની ભુનમકામાં 
જોઇ શકશે તો એ પછી એક પસનિના રોલમાં હું જોવા 
મળીશ. આ નસવાય સાવ નોખી ભુનમકામાં પણ મને 

દશ્ષકો જોઇ શકશે. રકૂલની આવનારી ડફલમોમાં રનવે 
૩૪, થેનક ગોડ, નમશન નસનડ્ેલા સનહતની સામેલ 
છે. રકૂલના ભાઇ અમનનપ્રતે ્સટાડરંગ યૂ નામની 

એક એપ બનાવી છે. આ નવશે રકૂલ કહે છે કે આ 
એપ બોલીવૂડમાં સપનુ પુરું કરવા ઇચછતા લોકો 

માટે એક માધયમ બની રહેશે. હું મારા ભાઇને આ 
કામમાં સાથ આપી રહી છું. હાલ આ એપના ત્ીસ 

હજાર સભયો રજી્સટર છે. રકૂલની ડફલમ છતરીવાલી 
પણ ડરલીઝ માટે તૈ્યાર છે. તે કહે છે આ ડફલમ સમાજને 

મહતવનો સંદેશો આપશે. રકૂલ કહે છે મને સતત કામ 
કરતાં રહેવું ગમે છે. મને મોંઘી ગાડીઓનો ખુબ શોખ છે. 

મારી પાસે પાંચ કરેટનો ડાયમંડ પણ છે. મને પરફયુમ 
ખરીદવાનો ખુબ જ શોખ છે.

ખુશી કપૂર બોલીવૂડમાં ડેબયુ કરશે
મુંબઇ : ્સવ. શ્ીદેવી અને નનમા્ષતા બોની કપૂરની નાની પુત્ી ખુશી કપૂર 

બોલીવૂડમાં ડેબયુ કરી રહી છે. નપતા બોની કપૂરે આ વાતની પુસટિ આપી 
હતી.  ડરપોટ્ષના અનુસાર, ખુશી કપૂર, અગ્સતય નંદા અને સુહાના ખાન 
ઝોયા અખતરની ડફલમ ધ આચદીઝ દ્ારા કારડકદદીની શરૂઆત કરી રહ્ા છે. 
પુત્ી ખુશી જલદી જ શૂડટંગ શરૂ કરવાની છે આ વાતની પુસટિ બોની કપૂરે 
આપી હતી.  એક ઇનટરવયુ દરનમયાન બોની કપૂરે જણાવયું હતું કે, ખુશી 
એનપ્રલ મનહનામાં પોતાની ડફલમનું શૂડટંગ શરૂ કરવાની છે. હું આનાથી 
વધુ કાંઇ જણાવી શકુ એમ નથી. આ ડફલમ અને ખુશીના રોલ નવશે 
જલદી જ  જાણકારી આપવામાં આવશે.  

ઝોયા અખતરે ગયા વરસે નવેમબરમાં એક પો્સટ શેર કરીને 
પોતાની આવનારી ડફલમની જાણકારી આપી હતી. આ ડફલમ 
ઓટીટી પલેટફોમ્ષ નેટસ્લકસ પર રજુ થવાની છે. આ એક 
મયુનઝકલ ડ્ામા ડફલમ હશે.



દુનિયામાં યુદ્ધિી ભયાિકતા હવે કોઈિે 
સમજાવવી પડે તેમ િથી. અતયારે રનિયાએ 

યુક્રેિ પર હુમલો કયાયા બાદ સતત બોમબમારો 
અિે નમિાઈલ છોડવાિું ચાલુ રાખતા આખી 
દુનિયા નચંતાતૂર બિી છે. યુદ્ધ જયારે થાય 
છે તયારે આખા દેિિા લોકો પર તેિો ભય 
તોળાય છે અિે તેિું િુકસાિ અકલપિીય હોય 
છે. કરેટલાક કકસસામાં તો તે ભરપાઈ પણ િથી 
થઈ િકતું. નહરોિીમા અિે િાગાસાકીમાં બોંબ 
ઝીકાયા પછી વર્ષો સુધી તેિી અસર વતાયાઈ. 
અફઘાનિસતાિ, નસરીયા અિે ઇરાક જેવા દેિો 
પણ તેિી અસરથી પૂરેપૂરા મુક્ત થઈ િકયા 
િથી. યુદ્ધ થતા થતા િુકસાિ અનતસમૃદ્ધ 
દેિો પણ ખમી િકતા િથી. અમેકરકા અિે 
રનિયા જેવાં સુપરપાવર કહેવાતાં દેિો પણ 
િહીં. પ્રથમ અિે બીજા નવશ્વયુદ્ધ પછી જે રીતે 
નવશ્વએ તેિી ખુંવારી જોઈ છે તે પછી કોઈ જ 
તે તરફ આગળ વધવાિું પસંદ કરતું િથી. પરંતુ 
નવશ્વયુદ્ધ પછી પણ કરેટલીક વખત એવી સસથનત 
સજાયાઈ અિે તે પછી યુદ્ધ થયાં છે. માિવે તેિું 
િુકસાિ ભોગવવું પડું છે. જો કરે, આ સસથનત 
સાથે માિવે એટલુ પણ સમજવું પડુ છે કરે, 
યુદ્ધ એ કોઈપણ સમસયાિો ઉકરેલ િથી. તેથી 
જ અંતે તેમાં વાતચીત અિે સમાધાિ તરફ 
આગળ વધવું પડે જ છે. હાલમાં રનિયા અિે 
યુક્રેિ પણ સંવાદિી પ્રનક્યામાં આગળ વધિે 
તેવી આિા હજી પણ જીવંત છે. 

દુનિયાિો ઈનતહાસ તપાસીએ તો જાણીતી 
હસતીઓ યુદ્ધ નવરોધી રહી છે. ખૂબ જાણીતા 
મિોનચકકતસક નસગમંડ ફ્ોઇડ યુદ્ધનવરોધી હતા 
અિે તેમણે આ નવિે આલબટયા આઇિસટાઇિિે 
એક પત્ર લખયો છે જે જાણીતો છે. આ પત્રમાં 
તેણે લખયુ હતુ કરે, યુદ્ધ િા માટે? જે બાદ 
તેમણે તેિી ભયાિકતાિું આલેખિ પત્રમાં કયુયા 
હતુ.  નસગમંડ ફ્ોઇડિો આ પત્ર ‘નવશ્વમાિવ’ 
સામનયકમાં 1959િા િવેમબરિા અંકમાં 
પ્રકાનિત થયો. પત્રમાં સપષ્ટ ઉલ્ેખ હતો કરે, 
આજિી દુનિયામાં નયાય એ પિુબળિા પાયા 
પર ઊભેલો છે, અિે નહંસા દ્ારા જ નિભાવાઈ 
રહ્ો છે. એ સતય જો ભૂલી જઈિું તો આપણે 
આપણા તક્કમાં એક પગનથયું ચૂકી ગયા 
એમ ગણાિે.” નસગમંડ ફ્ોઇડે યુદ્ધિો પ્રશ્ન 
રાજકીય ગણાવયો છે, પણ તેમણે આ પત્રમાં 
માિવજાતિા ચાહક તરીકરે આઈનસટાઈિિે 
જવાબ આપયો છે. તેઓ લખે છે :

“પ્રતયેક માણસિે યુદ્ધિી મહામારીિો 
ચેપ આટલી સહેલાઈથી િી રીતે લગાડી 

િકાતો હિે? અિે તમિે લાગે છે કરે, માણસ 
આવા ચેપિો આટલા જલદી ભોગ થઈ પડે 
છે, તેિું કારણ એ હોવું જોઈએ કરે, એિામાં 
સવયંસફફૂતયા એવી નધક્ાર અિે ક્ફૂરતાિી વૃનતિ 
પડેલી હોવી જોઈએ. જે તક મળતાં જ નવફરી 
ઊઠે છે.” નસગમંડ ફ્ોઇડ મિોનચકકતસક છે 
અિે તે માણસિું કદમાગ અનય કરતાં સારી 
રીતે પારખે છે. તેથી તેમિું સપષ્ટ 
તારણ છે કરે, “ માણસજાતમાં 
રહેલી આ આક્મક વૃનતિ કયારેય 
પણ કચડાવાિી િથી. માણસિી 
આક્મક વૃનતિઓિે કચડી 
િાખવાિો કોઈ સવાલ જ ઊભો થતો િથી. 
આપણે જો કંઈ કરવા નવચારવાિું હોય તો તે 
એટલું જ કરે, એિી એ વૃનતિઓિે યુદ્ધ નસવાયિા 
બીજા માગષોએ કઈ રીતે વાળવી ?”

તે પછી ફ્ોઇડે તેિે લગતા ઉકરેલ આપયા 

છે. જેમાં તેમણે કહ્ં છે કરે, “જો આક્મક અિે 
નવિાિ કરવાિી વૃનતિ માણસિે યુદ્ધ તરફ 
ધકરેલી લઈ જતી હોય, તો એિી સામા છેડાિી 
વૃનતિિે–અથાયાત સજયાિિી વૃનતિિે પણ આપણે 
નવકસાવવી જોઈએ.” તે પછી ફ્ોઇડે સતિાિો 
દુરુપયોગ િ થાય, સવતંત્ર નવચાર કરી િકતાં 
હોય તેવું મોકળું મેદાિ મળે તેવી તરફરેણ કરી 

છે. પણ અંતે તેઓ આ નસવાયિા કોઈ ઝડપી 
માગયા િથી તેમ કહે છે. જો કરે, તેમિે યુદ્ધિી 
આ વાસતનવકતા ખબર હોવા છતાં તેઓ યુદ્ધિો 
નવરોધ ઉગ્ર રીતે પ્રગટ કરતા હતા. તે નવિે 
લખતાં તેઓ કહે છે : “આપણા જીવિિી બીજી 
અિેક ઘૃણાજિક વાસતનવકતાઓિે આપણે 
મૂંગા મૂંગા સવીકારી લઈએ છીએ. તેમ આિોય 

સવીકાર કરેમ િથી કરી લેતા? એ 
રીતે જોવા જઈએ તો આ પણ એક 
કુદરતી વૃનતિઓિું, જીવિાસત્રિા 
િક્ર પાયા પર ઊભેલી અિે 
લગભગ અનિવાયયા એવી વૃનતિઓિું 

જ પકરણામ છે.” 
આ પ્રશ્નિો ઉતિર વાળતાં ફ્ોઇડ 

આઈનસટાઈિિે મિોનચકકતસક ફ્ોઈડ લખે છે 
કરે, “પ્રતયેક મિુષયિે પોતાિી નજંદગી ઉપર 
પૂરેપૂરો અનધકાર છે. પરંતુ આ યુદ્ધો અિેક 

ઉજળાં ભાનવિી આિા આપતી નજંદગીઓિો 
િાિ કરે છે. એટલા માટે આપણે એિે 
નધક્ારીએ છીએ. કારણ કરે, યુદ્ધ વયનક્તિે એિી 
મરજી નવરુદ્ધ એવી િરમભરી પકરસસથનતમાં 
જોતરી દે છે, કરે જેમાં એિી માિવતા 
રોળાઈ જાય છે. માણસે એિા પુરુર્ાથયામાંથી 
િીપજાવેલાં ફળ સમાિ ભૌનતક સુખસાધિ, 

સગવડોિો અિે બીજી અિેક વસતુઓિો યુદ્ધિે 
કારણે િાિ થઈ જાય છે. યુક્રેિમાંથી આવી 
રહેલી તસવીર-વીકડયો ફ્ોઇડિી આ વાતિો 
પુરાવો આપે છે. યુદ્ધિી આવી અિેક સમૃનતઓ 
આજે પણ માિવજાતિે ડરાવી મૂકરે છે, પરંતુ 
જેમ બીજા નવશ્વયુદ્ધમાં એક માત્ર નહટલરથી 
કરોડો માણસિી ખુવારી થઈ હતી, તે જ 
રીતે અતયારે માત્ર પુનતિિા એક નિણયાયથી 
નવશ્વમાં અનિનચિતતાિું વાતાવરણ સજાયાયુ છે.  
હાલમાં મોટાભાગિા દેિો રનિયાિી િીનતિા 
નવરોધમાં છે. જીિીવામાં મળેલી બેઠકમાં 
142 દેિોએ રનિયાિા વલણિે વખોડુ 
હતુ. આગામી કદવસોમાં પણ તેિી અસર 
આંતરરાષ્ટીય ફલક પર વતાયાવવાિી જ છે. 
કારણ કરે રનિયા દ્ારા થયેલા હુમલામાં હવે 
નિદષોર્ોિા મોત થઈ રહ્ા છે.

વતયામાિ યુદ્ધો કરેવી રીતે થાય છે તે નવિે 
પણ ફ્ોઇડે િોંધયુ છે કરે, “જે રીતે આજે યુદ્ધો 
સંચાનલત થતાં હોય છે, એમાં હવે આપણા 
જૂિા આદિયા મુજબ વીરતા કરે િૌયયાિું કયાંય કિું 
સથાિ રહ્ં િથી અિે આપણા આધુનિક િસત્રોિે 
સહારે યુદ્ધ જીતાય છે. બંિે પક્ેથી સશ્ત્રોિો 
ઉપયોગ થાય અિે જેિી પાસે આધુનિક સસત્રો 
હોય તે જીતી જાય. 

નિક્ણનવદ્ અિે સાનહતયકાર રસેલ 
બિાયાડડે પણ યુદ્ધનવરોધી જાગૃનત લાવવા ખાસા 
પ્રયાસ કયાયા હતા. સાનહતયમાં િોબેલ સનમાિ 
મેળવિારા રસેલિે નહટલર સામે જંગ છેડવાિું 
અનિવાયયા લાગયું હતું. તેમિે લાગતું હતું કરે, 
નહટલર જેવાંિે ડામવા ભલે યુદ્ધ કરવું પડે. 
જો કરે, તેઓ પૂરું જીવિ યુદ્ધનવરોધી રહ્ા. 
તેઓ નહટલરિા, સટાનલિવાદિા નવરોધી રહ્ા, 
જેમાં સામ્ાજય ફરેલાવવાિો મુખય ધયેય હતો. 
આ ઉપરાંત તેઓ નવયેતિામ યુદ્ધિે લઈિે 
અમેકરકાિા નવરોધી પણ રહ્ા. નવશ્વમાંથી 
અણુિસત્રો િાબુદ થવા જોઈએ તે માટે તેમણે 
આંદોલિ ચલાવયું હતું. 1945િા વર્યામાં ‘ધ 
બોમબ એનડ નસનવલાઇઝેિિ’ િામિો એક 
લેખ રસેલ બિાડડે લખયો. જેમાં તેમણે પરમાણુ 
બોમબિી ઘાતકતા નવિેિી ચચાયા કરી.  પરમાણુ 
બોમબમાં વપરાતાં યુરેનિયમ નવિે તેઓએ િોંધયુ 
હતુ કરે, “યુરેનિયમ એકાએક ખૂબ જ કકંમતી 
પદાથયા બિી ચૂકયો છે. અિે હવે દેિો ઓઇલિે 
બદલે યુરેનિયમ નવિે લડતાં પણ દેખાિે. હવે 
પછીિા યુદ્ધમાં જો પરમાણુ બોમબ બંિે પક્ો 
દ્ારા ઉપયોગમાં લેવાિે તો તમામ મોટાં િહેરો 
િેસતિાબૂદ થિે,  અનસુધંાન પજે ન.ં 19

ક�ોઈપણ સમસ્�ન�ો ઉકોલ યુદ્ધ નથી તો વ�ત દુનનય� હજી સમજી શકી નથી

દુનનય�ની જાણીતીમ�ં હસતીઓ�ો પૈકી મન�ોચિકકસતક�ોઓો યુદ્ધ 
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યુધ્ધનો સ�મુકહક હત્�ન� પરવ�ન�થી ત્વશોષ ગણત� નથી
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એણે કાંકરીચાળો કર્યો શાંત સરોવરમાં અને,
હું હહંચકે ઝૂલવા મંડી પ્રહતહિંહિત લહેરાતા ચાંદ પર.

ચંચળ માછલીઓએ ઠેસ શું જરા મારી
મારા ચંચળ મન એ િાથોમાં ભરી લીધું આખું આભ .
તારાઓ સાથે છૂપાછૂપી પકડાપકડી રમતી િાળકી

 અને  રંગિેરંગી તીતલીની જેમ- ખાર્ણાં ગાતી હીંચકે,
પવનની લહેરો સાથે પહોંચી ચાંદ પર કરવા પ્રથમ ચુંિન.

પ્રેમાશ્ુઓથી ધોઈ નાંખર્ા એનાં િધા ડાઘ એ જો હતો મારો પ્રેમીક .

કવહર્ત્ી : હહના મોદી, શીર્ષક : લહેરાતો ચાંદ

નેટવર્ક-એટેચ્ડ સટટોરેજ (NAS) એ ફાઇલ-લેવલ સટટોરેજ 
આરર્કટેક્ચર છે. જે સંગ્રહિત ્ડેટાને નેટવર્કવાળા ર્ડવાઈસ માટે વધુ 
સુલભ બનાવે છે. NAS - નેટવર્ક-એટેચ્ડ સટટોરેજ, SAN - 
સટટોરેજ એરરયા નેટવર્ક અને DAS - ્ડાયરેકટ-એટેચ્ડ સટટોરેજ 
એમ ૩ મુખય સટટોરેજ આરર્કટેક્ચર છે. NAS નેટવર્કને હબલટ-ઇન 
હસકયટોરરટી, મેનેજમેનટ અને ફટોલટ ટટોલરનટ ક્ષમતાઓ સાથે સટટોરેજ 
માટે હસંગલ એકસેસ પટોઈનટ આપે છે. ટૂંરમાં રંપની પટોતાના ્ડેટાનટો 
બેરઅપ લેવા માટે NAS ર્ડવાઈસનટો ઉપયટોગ રરે છે.

ASUSTOR નેટવર્ક-એટેચ્ડ સટટોરેજ (NAS) ર્ડવાઈસ 
્ડે્ડબટોલટ રેનસમવેરના હિરાર બનયા છે. આજ રીતે QNAP 
NAS ર્ડવાઈસ પર પણ સમાન એટેર થયા છે. એટેરથી બચવા 
માટે રંપનીએ ફમ્મવેર અપ્ડેટસ (ADM 4.0.4.RQO2) 
બિાર પાડ્ા છે. વધુમાં રંપની યુઝસ્મને ્ડેટા સુરહક્ષત રાખવા માટે 
સૂચવે છે રે યુઝસસે પાસવ્ડ્મ બદલવટો, પાસવ્ડ્મમાં આલફાનયુમેરીર 
અને સપેહિયલ રેરેકટરનટો ઉપયટોગ રરવટો, ર્ડફૉલટ HTTP અને 
HTTPS પટોટસ્મ બદલવા જે 8000 અને 8001 છે, વેબ સવ્મર 
પટોટસ્મ બદલટો જે ર્ડફટોલટ પટોટ્મ 80 અને 443 છે, ટહમ્મનલ/SSH 
અને SFTP સેવાઓનટો તમે ઉપયટોગ ન રરતા િટોવ તટો તેવી અનય 
સેવાઓને બંધ રરટો અને હનયહમત બેરઅપ લટો અને ખાતરી રરટો રે 
બેરઅપ અપ ટુ ્ડેટ છે.

રેનસમવેર એટેર મુખયતવે ADM OS થી ચાલતા NAS 
ર્ડવાઈસ જેમાં AS5104T, AS5304T, AS6404T, 

AS7004T, AS5202T, AS6302T, અને AS1104T 
મટો્ડલસનટો સમાવેિ થાય છે. QNAP NAS ર્ડવાઈસને  ટાગસેટ 
બનાવતા ઘૂસણખટોરટોની જેમ જ જોખમી િેરસ્મ દાવટો રરે છે રે તેઓ 
ASUSTOR NAS ર્ડવાઈસને એન્નરિપટ રરવા માટે િૂનય-
રદવસની નબળાઈનટો ઉપયટોગ રરી રહાં છે. NAS ર્ડવાઈસનટો 
ઍકસેસ પુનઃપ્ાપ્ત રરવા માટે 0.03 હબટરટોઇનસ (~$1,150) 
ચૂરવવાની માંગણી રરે છે.

રેનસમવેર ઓપરેટરટોએ ASUSTOR માટેના એર અલગ 
સંદેિમાં જણાવયું િતું રે જો રંપનીએ 50BTCની રુલ ચુરવણી માટે 
યુહનવસ્મલ ર્ડહરિપિન રી વેચવા ઉપરાંત 7.5BTCની હબટરટોઈન 
ચુરવણી રરવી િટોય તટો તેઓ ખામીની હવગતટો િેર રરવા તૈયાર છે.

ઉપયટોગમાં લેવાતી સુરક્ષા 
નબળાઈની ચટોક્કસ હવગતટો સપષ્ટ 
નથી. પરંતુ એવી િંરા છે રે એટેર 
વેકટર EZ રનેકટ સુહવધામાં ખામી 
સાથે સંબંહધત છે. જે NAS 
ર્ડવાઈસના ઍકસેસની મંજૂરી આપે 
છે.

રંપની જણાવે છે રે જે યુઝસ્મના 
NAS ર્ડવાઈસ પર રેનસમવેર 
એટેર થઈ ચુકયટો છે તેને પટોતાના 
NAS ર્ડવાઈસમાં ઇથરનેટ નેટવર્ક 
રેબલને અનપલગ રરવટો, પાવર 
બટનને ત્રણ સેરન્ડ માટે દબાવીને 
અને પર્ડી રાખીને તમારા NASને 
સુરહક્ષત રીતે બંધ રરવું, તમારા 
NAS ને પ્ારંભ રરિટો નિીં રારણ 
રે આ તમારટો ્ડેટાને એનહરિપટ રરી 
દેિે. વધુમાં રંપની ફટોમ્મ ભરવા રિે 
છે જેથી તે તમારા ્ડેટાને રીરવર રરી 
િરે. @beinghumanmj

વાળને કાળા-મજબૂત બનાવે નારિયેળ તેલનું હેિ માસ્ક

ડેડબોલ્ટ િેન્સમવેિ

વ�ત�વરણમ�ં રહેલ�ં પ્રદૂષણ અને 
પ�ેસ્ટ ક�ેવવડ બ�દ હેર ફ�ેલની 
સમસ્� સ�મે લ�ેક�ે લડી રહ�ં 
છે. ન�રરયેળ તેલ સ�થે અન્ય 
ઇન્ગ્રિરડયગ્્ટસ અેડ કરી વ�ળને 
મજબૂત બન�વ�ે અ�જે પ્રદૂષણ 
અને પ�ેસ્ટ ક�ેવવડ હેર ફ�ેલની 
સમસ્� સ�મે અનેક લ�ેક�ે લડી 
રહ�ં છે. ન�રરયેળન� તેલને બેસ્ટ 
મ�નવ�મ�ં અ�વે છે. વ�ળની 
સ�રસંભ�ળ બહુ મહેનત મ�ંગે 
છે, જે રીતે તમે સ્વસ્થ રહેવ� 
મ�ટે ભ�ેજન કર�ે છ�ે, અે જ રીતે 
વ�ળને પણ પ�ેષણ જેઇઅે. 
વ�ળનું ભ�ેજન તેલ છે. ખરત�ં 
વ�ળને અટક�વવ�, તેને ક�ળ� 
અને મજબૂત બન�વવ� મ�ટે 
ન�રરયેળન� તેલમ�ંથી બન�વેલું 
હેર મ�સ્ક ઉત્તમ ઉપ�ય છે.

નારરર્ેળ તેલ અને કેળાંનું માસક
વાળમાં કેળું લગાવવાથી વાળ મુલાયમ બને છે. નારિયેળના તેલમાં કેળું 
મમક્સ કિીને લગાવવાથી વાળની અનેક ્સમસયા દૂિ થઈ શકે છે. 
વાળ િફ અને બેમુખી થઇ ગયા હોય તો ફાયદો થાય 
છે. વાળને લગતી ્સમસયા દૂિ થાય છે. મમક્સિમાં 
અડધું કેળું અને એક મોટો ચમચો નારિયેળનું 
તેલ નાંખીને બલેનડ કિો. આ પેસટથી તમાિા 
સકકૅલપ પિ મામલશ કિો અને પછી વાળમાં 
લગાવી દો. અડધો કલાક બાદ શેમપૂ 
કિી લો.

મધ અને 
નારરર્ેળના  
તેલનું માસક

મધ તવચા અને વાળ માટે પણ ઉત્તમ છે. 
મધ વાળમાં ચમક લાવે છે. નારિયેળના 
તેલ અને મધને મમક્સ કિીને બનાવેલું હેિ 
માસક વાળને હેલધી િાખવામાં મદદ કિે છે. 
એક મોટી ચમચી નારિયેળ તેલને ગિમ કિી લો. 
એમાં મોટી ચમચી મધ નાંખીને તેને ્સાિી િીતે મમક્સ 
કિી લો. આ પેકને સકકૅલપ અને વાળમાં લગાવો. લગાવયા 
બાદ અડધો કલાક િહેવા દો, તયાિ બાદ નવશેકા પાણીથી ધોઈ લો.

લીંિુ અને નારરર્ેળનું તેલ
લીંબુમાં મવટામમન ્સીનું પ્રમાણ વધાિે હોય છે. કોલોજનનું મનમામાણ કિવામાં 
તે મદદ કિે છે. કોલોજન વાળના ગ્ોથને વધાિે છે. જેમના વાળ ઓઇલી 

હોય તેમણે લીંબુનો િ્સ લગાવવો જોઇએ. એનાથી ડેનડ્રફ 
પણ દૂિ થાય છે. એક મોટી ચમચી નારિયેળ તેલમાં 

એક મોટી ચમચી લીંબુનો િ્સ મમક્સ કિો. તેને 
સકકૅલપમાં લગાવયા બાદ 30 મમમનટ પછી શેમપૂથી 

વાળને ધોઈ લો. 

આંિળાં, હશકાકઈ 
અને નારરર્ેળ તેલ

આંબળાં અને મશકાકઈ વાળને કાળા 
કિવામાં મદદ કિે છે અને વાળ માટે 
પૌષ્ટિક અને હેલધી છે. આંબળાંમાં 
એષ્નટ ઓષ્ક્સડન્ટ્સ અને મવટામમન ્સી 

હોય છે. જે સકકૅલપને સવસથ િાખે છે. વાળને 
ઝડપથી વધાિવામાં મદદ કિે છે. મશકાકઈ 

પાઉડિ વાળનાં મૂળને મજબૂત કિે છે. એક 
મોટી ચમચી આંબળાંનો િ્સ, એક મોટી ચમચી 

મશકાકઈ પાઉડિ, બે મોટી ચમચી નારિયેળનું તેલ, 
આ મમશ્ાણને મમક્સ કિીને તેને નવશેકું ગિમ કિી 

લો. પછી તેને ગાળીને ઠંડું થવા દો, તયાિબાદ વાળમાં મામલશ 
કિો. આખી િાત વાળમાં િહેવા દો અને ્સવાિે વાળમાં શેમપૂ કિી લો.
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અમદાવાદ 
ભાજપે બોર્ડ નિગમમાં ય 

હોદ્દેદારોિી નિમણૂંક માટદે કેટલાંક 
ધારાધોરણો િક્ી કયા્ડ છદે. 60થી 
વધુ વય હશે આૃથવા તો ત્રણ ટમ્ડ 
નવધાિસભાિી ચૂંટણી લરયા હશે તો 
તેવા િેતાઓિે બોર્ડ નિગમમાં સથાિ 
િહી મળદે. જોકે, ભાજપે  સામાજીક, 
રાજકીય સમીકરણોિે ધયાિમાં રાખી 
નિમણૂંક કરવાિી ગણતરી રાખી છદે. 

તાજેતરમાં કેટલાંક બોર્ડ નિગમમાંથી 
ચેરમેિ સનહતિા હોદ્દેદારોિુ રાજીિામુ 
લઇ લેવાયુ હતુ. ભાજપે બોર્ડ નિગમમાં 
નિમણૂંકો માટદે પણ ધારાધોરણો ઘરયા 
છદે જેમકે, જ્ાાનત-સામાજીક પ્રભુતવ 
ધરાવતાં િેતાિેી પ્રથમ પસંદગી 

કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ભાજપિા 
સંગઠિમાં હોદ્ો ધરાવતાં હશે તેિે તક 
િહી મળદે. આમ છતાંય પસંદગી કરાશે 
તો સંગઠિિા હોદ્ા પરથી રાજીિામુ 
આપવુ પરશે. ગત નવધાિસભાિી 
ચૂંટણીમાં ટીકીટ માટદે લાયક હતાં પણ 
સંજોગોવસાત છદેલ્ી ઘરીએ પરતા 
મૂકાયા હોય, મત નવસતારમાં રાજકીય 
પ્રભુતવ ધરાવતા હોય તેિે ય સથાિ 
મળી શકે છદે.  સાથેસાથે આ વખતે 
પક્ષિા સવવેમાં નવધાિસભાિી ચૂંટણીમાં 
ટીકીટ માટદે મજબૂત દાવેદાર હોય પણ 
પક્ષ ટીકીટ આપવા ઇચછુક િથી તેવા 
દાવેદારિે પણ બોર્ડ નિગમમાં ચેરમેિ 
કે ડરરદેકટર પદ આપીિે સાચવી લેવા 
િક્ી કરાયુ છદે.

60થી વધુ વય, 3 ચૂંટણી લડનારાને 
ગુજરાતના બોડ્ડ નનગમમાં સથાન નહીં

કાંગ્રેસના હારેબાળાનરે કારણરે 
રાજ્યપાલરેરે તરેનું ભાષણ 
અધવચ્રેથી પડતું મુકું

ગાંધીનગર
ગુજરાત નવધાિસભાિા બજેટ 

સત્ર પહદેલા કોંગ્ેસિા ધારાસભયો દ્ારા 
સુત્રોચાર કરવાિા કારણે રાજયપાલ 
આચાય્ડ દદેવવ્રતિે પોતાિું અનભભાષણ 
અધવચ્ે જ છોરવું પડું હતું. જે બાદ 
નવધાિસભા પડરસરમાં કોંગ્ેસિા 

ધારાસભય વીરજી ઠુમમરદે ભાજપ સરકાર 
પર આકરા પ્રહાર કયાાં હતા.

કોંગ્ેસ ધારસભય વીરજી ઠુમમરદે 
જણાવયું કે, રાજયપાલ દ્ારા પોતાિા 
અનભભાષણમાં રાષ્ટ્રનપતા મહાતમા 
ગાંધી, અખંર ભારતિા નિમા્ડતા સરદાર 
વલ્ભભાઈ પટદેલ અિે રનવશંકર 
મહારાજિા િામિો ઉલ્ેખ કરવામાં 
આવયો હતો. આથી અમારદે નવરોધ પક્ષ 
તરીકે સવાલ ઉઠાવવો પડો હતો કે, 
જો તમે ગાંધીજી અિે સરદાર પટદેલિું 
ગુજરાત કહદેતા હોવ, તો ગોરસેિા 

સેવકો અતયારદે ગુજરાતમાં સત્ામાં 
બેઠા છદે. તેઓએ રાજયપાલિે છાપીિે 
આપેલું ભાષણ વાંચવાિી ફરજ પારી 
છદે. આ ગુજરાતિું અપમાિ છદે. ગાંધીિા 
હતયારા ગોરસે નવરુદ્ધ નવધાિસભામાં 
એક શબદ પણ િા ઉઠાવવામાં આવે 
એટલે ગાંધીજીિું િામ લઈિે ગુજરાતિી 
પ્રજાિે ગેરમાગવે દોરવાિું કામ થઈ રહ્ં 
છદે.આ સાથે જ વીરજી ઠુમમરદે રાજકોટિા 
પોલીસ કનમશિરિા કનમશિ કાંરિે 
ઉજાગર કરિારા ભાજપિા ધારાસભય 
ગોનવંદ પટદેલિે અનભિંદિ પાઠવયા હતા.

ગોરસેિા સેવકો અતયારદે સત્ામાં બેઠા 
છદે, તે ગુજરાતિું અપમાિ છદે: કોંગ્ેસ

રાજકોટ
ગુજરાતમાં 12 વષ્ડથી યોજાતા ગરીબ 

કલયાણ મેળાિા નસલનસલામાં ત્રણ ડદવસ 
રાજયિા નવનવધ સથળદે આવા મેળા 
યોજાઈ રહ્ા છદે. મોરબીમાં યોજાયેલા 
કાય્ડક્રમમાં ઉપસસથત મુખયમંત્રી ભુપેન્દ્ર 
પટદેલે જણાવયું કે ખેરૂતો રાસાયનણકિે 
બદલે પ્રાકૃનતક ખેતી તરફ વળદે તે માટદે 
પ્રોતસાહિ આપવા અિેકનવધ પગલા 
લઈ  રહી છદે, આ માટદે ઓગવેનિક કૃનષ 
પેદાશોિે વધુ ભાવ ચૂકવીિે ખરીદી કરવા 
પણ સરકાર નવચારણા કરી રહી છદે. 

તેમણે ઉમેયુાં કે ખેતી ઉપર ડ્ોિથી 
દવા છંટકાવિી ટદેકિોલોજી સરકાર 

અપિાવી રહી છદે, ક્ાઈમેટ ચેન્જ માટદે 
સરકારદે અલગ નવભાગ કાય્ડરત કયયો 
છદે. મોરબીમાં 1721 લાભાથથીિે 3.40 
કરોરિી સહાય અપ્ડણ કરાઈ હતી. 
મુખયમંત્રીિી હાજરીમાં અમરદેલીમાં 
82,000 લાભાથથીિે રૂ।. 102 કરોરિી 
સહાય અપાઈ હતી. જે બાદ ગીર 
સોમિાથ નજલ્ામાં કાજલી માકકેટ યાર્ડ 
ખાતે, જામિગરમાં હાપા માકકેટ યાર્ડ 
ખાતે, જુિાગઢમાં કૃનષ યુનિવનસ્ડટીિા 
ઓડરટોડરયમ ખાતે ગરીબ કલયાણ મેળો 
એક જ સમય સવારદે 9 વાગયે યોજાતા  
મુખયમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટદેલિી વચયુ્ડઅલ 
ઉપસસથનત રહી હતી.

ઓગગેનનક ખેત પેદાશો ઊંચા ભાવથી 
ખરીદીવા સરકારની નવચારણા ઃ CM

સંનષિપ્ત સમાચાર

હાર્ટ અરેરરેક અાવતાં મહરે શ સવાણી હારેસ્પિરલમાં
સુરત ઃ સુરતના ઉદ્યોગપતત અને આપના પૂર્વ નેતા મહેશ સરાણીને હાર્વ 
એરેક આરતા હયોસ્પરલ ખાતે સારરાર મારે દાખલ કરરામાં આવ્ા છે.છેલ્ા 
2 દદરસ થી છાતીના દુખારાની ફદર્ાદ હતી. ફરી દુખારયો થતા તેઓ 
હયોસ્પરલ ગ્ા હતા. જ્ાં બલયોકેજ હયોરાનું ખબર પડતાં તેઓને સારરાર મારે 
દાખલ કરરામાં આવ્ા છે. આપના પૂર્વ નેતા અને 4000 ્ુરતીઓના લગ્ન 
કરારનાર ઉદ્યોગપતત મહેશ સરાણીની ગઈકાલથી જ હૃદ્માં દુખારયો થતયો 
હયોરાની ફદર્ાદ પદરરારના લયોકયોને કહ્ં હતું. મયોડી રાતે ડયોકરરે તપાસતા 
મહેશ સરાણીને હાર્વ એરેક આવ્યો હયોરાનું માલુમ પડ્ું હતું. મયોડી રાતે 
એનજીઓપલાસ્રક કરીને ICCUમાં દાખલ કરા્ા હતા.

અમદાવાદ અરેરપારેર્ટનરે મળું અનારેખુ સન્ાન
અમદારાદ : શહેરના સરદાર રલ્ભભાઈ પરેલ ઈનરરનેશનલ એરપયોર્વને 
‘’ઉત્તમ પ્ાદેતશક એરપયોર્વ’’ તરીકે એસયોચેમનયો પ્તતતઠિત એરયોડ્વ પ્ાપ્ત થ્યો 
છે. સરદાર રલ્ભભાઈ પરેલ ઈનરરનેશનલ એરપયોર્વને સયોમરારે આ બહુમાન 
પ્ાપ્ત થ્ું હતું. દદલહીમાં એસયોતસએર ચેમબર ઓફ કયોમસ્વ એનડ ઈનડ્ટ્ી 
ઓફ ઈનડી્ાનયો ‘’ઉત્તમ પ્ાદેતશક દરજી્યોનલ એરપયોર્વ ઓફ ધ ્ર’’ 
તરીકેનયો પ્તતતઠિત એરયોડ્વ એના્ત કરરામાં આવ્યો છે. કેનદ્રના નાગદરક 
ઉડ્ડ્ન પ્ધાન તથા અન્ રયોચના મહાનુભરયોની હાજરીમાં એસરીપીઆઈ 
એરપયોર્વને તાળીઓના ગડગડાર રચ્ે આ એરયોડ્વ એના્ત કરરામાં 
આવ્યો હતયો. એસરીપીઆઈ એરપયોર્વ અમદારાદને કયોતરડ માગ્વરેખાઓનું 
સતત પાલન કરરામાં તથા ગ્ાહકયોના અનુભરમાં સતત વૃસ્ધ કરરા બદલ 
આ એરયોડ્વ એના્ત કરરામાં આવ્યો છે. પ્રાસ કરતા સમુદા્ની અને 
પેસેનજરયોની જરૂદર્ાતનાં ક્ેત્યો અને તેમની અગ્તા પારખરાની તક ઝડપી 
લઈને એસરીપીઆઈ એરપયોરટે કામગીરી ઉપર ્્ાન કેસનદ્રત કરતુ રહ્ છે. 

ગુજરાતમાં 31 ડાયાલલસસસ સરેન્ટરારેનું લારેકાપ્ટણ
અમદારાદ : ગુજરાત ડા્ાતલસીસ પ્યોગ્ામ અંતગ્વત રાજ્ના ૩૧ જેરલા 
“આધુતનક ડા્ાલીસીસ સેનરરનું” રર્ુ્વઅલી  ઇ-લયોકાપ્વણ કરરામાં આવ્ું 
હતું. ભારત સરકાર દ્ારા નમ્વદા તજલ્ાને આકાંક્ી તજલ્ા તરીકે જાહેર 
કરા્યો છે, ત્ારે તજલ્ાના પ્જાજનયોને ઘર આંગણે જ શ્ેઠિતમ સુતરધાઓ 
મળી રહે તે હેતુસર  મંત્ી ઋતિકેશ પરેલ તથા  રાજ્કક્ાના આરયોગ્ 
મંત્ી તનતમિાબેન સુથારની ઉપસ્થતતમાં દાહયોદના દેરગઢ બારી્ા ખાતેથી 
ગુજરાત ડા્ાતલસીસ પ્યોગ્ામ અંતગ્વત રાજ્ના ૩૧ જેરલા “આધુતનક 
ડા્ાલીસીસ સેનરરનું” રર્ુ્વઅલી  ઇ-લયોકાપ્વણ  તેમજ રાજપીપલાની 
જનરલ હયોસ્પરલના તહમયો ડા્ાલીસીસ તરભાગની તકતીનું લયોકાપ્વણ ક્ુું 
હતું. આ રેળાએ તસરીલ સજ્વન ડૉ. જ્યોતતબેન ગુપ્તા, તબીબી ્રાફ, 
આરયોગ્કમમીઓ રગેરે ઉપસ્થત રહાં હતાં.

ગગફ્ટ સસરી પાસરે બીગ-બી બરે રાવર બનાવશરે
ગાંધીનગર : પારનગર 
ગાંધીનગર સ્થત ગુજરાત 
ઇનરરનેશનલ ફા્નાનસ રેક 
(તગફર) તસરી પાસે દફલમ્રાર 
અતમતાભ બચ્ને ખરીદેલી 
જમીનમાં બે મલરી્રયોદર્ેડ 
રારર ઉભા કરરામાં આરનાર 
છે. 25 થી 30 માળના આ 
રારર રૈભરી રહેઠાણયો મારે બનારરામાં આરશે. મેગા્રારે 2010માં ગુજરાત 
પ્રાસન તનગમની ‘ખુશબુ ગુજરાત કી’ નામનું એડ કેમપેઇન શરૂ ક્ુું હતું. 
આ તરડી્યો અને ઓદડ્યો શ્ેણીમાં તેમણે રાજ્ના પ્રાસન સૃથળયોનયો 
પ્ચાર શરૂ ક્યો હતયો. દરમ્ાન તેમણે તગફરની નજીક આરેલા શાહપુરમાં 
અતમતાભ બચ્ને 2011માં 23619 ચયોરસમીરર જમીન સાત કરયોડ રૂતપ્ામાં 
ખરીદ કરી હતી.

અગાઉ 2 વાર મોકૂફ રહદેલું 
સહકાર સંમેલિ હવે 13 
માચવે બાજીપુરામાં મળશે

બારડોલી
બારરોલી િજીક બાજીપુરા ખાતે 

સુમુલ દ્ારા આયોજીત સહકાર 
સંમેલિ બે વખત મોકૂફ રાખયા બાદ 
ગૃહ મંત્રાલયે ત્રીજી વખત લીલીઝંરી 
આપતા આગામી 13મી માચવે કેન્દ્રીય 
ગૃહ અિે સહકાર મંત્રી અનમત 
શાહિી ઉપસસથનતમાં સહકાર સંમેલિ 
મળશે. સુમુલ દ્ારા પહદેલા તા.16 
જાન્યુઆરીએ કેન્દ્રીય ગૃહ અનમત 
શાહિી હાજરીમાં સહકાર સંમેલિ 
યોજવાિું િક્ી કરતા સહકાર ક્ષેત્રમાં 
જિમેદિી એકઠી કરવા માટદે ગામે 
ગામ આયોજિ શરૂ થયા હતા. પરંતુ 
એકાએક સંમેલિ મોકૂફ થયું હતું.

અમદાવાદ
િરોરામાં સગાઇ થયા બાદ મંગેતેરિા 

ત્રાસથી વેપારીિા પુત્રએ આપઘાત કયયો 
હોવાિો ડકસસો પ્રકાશમાં આવયો છદે, 
પોલીસ તપાસમાં યુવક પાસે પરોશમાં 
રહદેતી યુવતી કેિેરા જવા માટદે એક 
કરોરિી માંગણી કરીિે છૂટાછદેરા માટદે 
ધમકી આપતી હતી જેિે લઇિે યુવકે 
આપઘાત કયયો હોવાિું બહાર અાવયું છદે.

િાિા નચલોરાખાતે સીએિજી  પેટ્ોલ 
પંપ પાસે કૈલાશ રોયલ ખાતે રહદેતા અિે 
મોબાઇલ તથા કાપરિો વેપાર કરતા  

રામચંદ્ર વસંતમલ માખીજા (ઉ.વ.૫૧) 
પરોશમાં સોસાયટીમાં  રહદેતી વંદિા ઉફકે 
વષા્ડ  કમલેશભાઇ જસવાણી સામે  િરોરા  
પોલીસ સટદેશિમાં ફડરયાદ િોંધાવી છદે 
કે વેપારીિા  ૩૨ વષ્ડિા પુત્ર લખિિી 
ઉપરોક્ત યુવતી સાથે િવ મનહિા અગાઉ 
સગાઇ થઇ હતી. યુવતી  દ્ારા કેિેરા જવા 
માટદે ઇંવેસટર નવઝાિા રૂા. ૧ કરોર ખચથીિે 
કેિેરા સેટલ થવા માટદે વાત કરવામાં 
આવતી હતી. તા. ૧૯  ફેબ્ુઆરીિા રોજ 
ફડરયાદીિી પત્ી તથા પુત્ર અિે યુવતી 
અિે તેિી માતા સોમિાથ બાધા પૂરી 

કરવા માટદે ગયા હતા અિે તેઓ ત્રણ 
ડદવસ બાદ પરત આવયા બાદ ફડરયાદીિે 
પત્ી તથા પુત્રએ કહ્ંું કે યુવતી કેિેરા 
જવા માટદે એક કરોરિી માંગણી કરતી 
હતી. જો રૂનપયાિી વયવસથા િહી થાય તો 
સગાઇ તોરીિે બીજા છોકરા સાથે લગ્ન 
કરવાિી વાત કરતી હોવાિો ફડરયાદમાં 
આક્ષેેપ કરવામાં આવયો છદે. જેથી સગાઇ 
તૂટી જવાિી નચંતામાં ફડરયાદીિા પુત્રએ 
મધરાતે ફાંસો ખાધો હતો, મૃતક યુવકિા 
મોબાઇલમાંથી ઓડરયો તથા મેસેજિા 
પુરાવા પોલીસે મેળવયા છદે.

કેિેરા જવા િાણાંિી વયવસથા િહી કરદે તો સગાઇ 
તોરીશ ઃ મંગેતરિી ધમકી બાદ યુવાિિો આપઘાત

કાલુપુર સવાનમિારાયણ મંડદરિે 200 
વષ્ડ પૂણ્ડ, 5 માચ્ડ સુધી નવશેષ ઉજવણી

વરેપારી પુત્રનું મારેત થતા નરારેડા પારેલીસરે પડારેશમાં રહરે તી યુવતી સામરે ગુનારે નાંધારે

અમદાવાદ
કાલુપુર સસથત સવાનમિારાયણ 

મંડદરિે 200 વષ્ડ પૂણ્ડ થવા જઈ 
રહ્ા છદે. જેિા ઉપલક્ષમાં અરાલજમાં 
27 ફ્ેબ્ુઆરીથી 5 માચ્ડ સુધી નવશેષ 
ઉજવણીિું આયોજિ થયું છદે. 7 
ડદવસિા કાય્ડક્રમમાં 15 હજારથી 
વધુ નવદદેશથી હડરભક્તો સાથે 30 
લાખથી વધુ ભક્તો દશ્ડિિો લાભ 
લેશે. રાજયિા ગૃહરાજય મંત્રી હષ્ડ 
સંઘવીએ પવ્ડ કાય્ડક્રમમાં હાજરી આપી 
હતી. આ કાય્ડક્રમમાં આવેલા સાધુ 
- સંતોિા આશીવા્ડદ લીધા હતા. આ 

કાય્ડક્રમમાં કૌશલેન્દ્ર પ્રસાદ મહારાજ, 
વજેન્દ્ર પ્રસાદ મહારાજ સનહત અિેક 
સાધુ - સંતો ઉપસસથત રહ્ા હતા. 
હડરભક્તો માટદે સતત 7 ડદવસ સુધી 
જુદા જુદા સાધુ - સંતોિું પ્રવચિ, 
હડરભક્તો માટદે સાંસકૃનતક કાય્ડક્રમ, 

કથા તેમજ અન્ય પ્રાસંનગક કાય્ડક્રમ 
સનહત માગ્ડદશ્ડિ મળદે એવા કાય્ડક્રમોિું 
આયોજિ કરવામાં આવયું છદે. કાય્ડક્રમ 
સથળદે ગ્ામીણ નવસતારોમાં જોવા મળતી 
પારંપડરક છબી ઉભી કરાઈ છદે.

ગૃહરાજય મંત્રી હષ્ડ સંઘવી આ 
કાય્ડક્રમમાં ઉપસસથત રહ્ા હતા. તેમણે 
જણાવયું હતું કે, સવાનમિારાયણ પંથમાં 
કહદેવાય છદે કે સૌથી વધુ લોક જાગૃનતિું 
કામ િશામુનક્ત માટદે કરદે છદે. એ કામ હું 
આગળ વધારવા ગુજરાત પોલીસ સાથે 
કાય્ડરત છીએ. હું નવિંતી કરીશ કે િશા 
મુનક્તિી જુમબેશ વધુ મજબૂત બિાવે. 
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અમદાવાદ

ઘાટલોЧડયામાં રહъતા િવશાલ નાગરъ 

માચ↓ 2019મા હિષ↓લ ઘનäયામભાઈ 

પટъલની ļાઈવ ઈન રોડ ગુλકЮળ રોડ પર 

આવેલી ઉડાન હોલી ડે નામની ઓЧફસનો 

સંપક↕ કયђ↓ હતો, અા સમયે િવશાલ 

નાગરને હિષ↓લ પટъલે તેમની કіપનીની 

કામગીરી સમજાવી અને ઘણા બધાને 

વક↕ પરમીટ અપાવી કыનેડા મોકલેલા ફોટા 

બતાãયા હતા. જેથી િવશાલે વક↕ પરમીટ 

કыનેડાના વીઝા માટъ હિષ↓લ પટъલને વાત 

કરી હતી. બાદમાં હિષ↓લે કыનેડાના વક↕ 

પરમીટ િવઝા બનાવવાની Ĭોસેસના 2 

લાખ λિપયા અને જλરી ડોÄયુમે×ટ  જમા 

કરાવવા કЅ. જેથી િવશાલ નાગરъ 50 

000 રોકડા તેમના ભાઈના એસબીઆઈ 

એકાઉ×ટમાંથી એЩÄસસ બે×કના 

એકાઉ×ટમાં ચેકથી ĺા×સફર કરાãયા હતા. 

પાંચેક મિહના રાહ જોયા બાદ િવશાલ 

નાગરъ તેમનો સંપક↕ કયђ↓ તો તેમણે કોઈ 

સંતોષ કારક જવાબ આØયો નહોતો. 

જેથી તેમણે λિપયા પાછા માÆયા તો 

હિષ↓લ પટъલે ફાઈલ Ĭોસેસમાં હોવાનુ 

અને બે મિહનામાં ફાઈલ પાસ થઈ જશે 

તેવુ કЅ હતુ. Óયારબાદ કોિવડ -19 ના 

કારણે િવશાલ નાગરъ તેમનો સંપક↕ કયђ↓ 

નહỲ. બાદમાં 2021 મા હિષ↓લ પટъલનો 

સંપક↕ કયђ↓ તો તેમણે કЅ કોિવડ-19 કારણે 

તેમની ફાઈલ કы×સલ થઈ ગઈ છъ અને 

તમને ιિપયા પાછા મળી જશે. Óયારબાદ 

હિષ↓લ પટъલનો સપંક↕ સાધતા તેમણે 

જણાãયુ કы તેઓ મુંબઈ કામથી આãયા છъ 

અમદાવાદ આવી ફોન કરશે. ઓЧફસ પર 

આવીને λબλમાં વાત કરશે. પરѕતુ ફોન 

આãયો નહỲ. સમĠ ઘટનામાં હિષ↓લ પટъલ 

2 લાખ, િવરજ પટъલ 5 લાખ, નીલ પટъલ 

અઢી લાખ, ભૌિતક પટъલ અઢી લાખ, 

જીલ પટъલ Ħણ લાખ એમ કЮલ મળી 15 

લાખ લઈ કыનેડાના વક↕ પરમીટ િવઝા 

લાવી નહỲ આપી િવશાલ નાગર સાથે 

છъતરિપંડી કરી હોવાથી તેમણે પોલીસ 

ફЧરયાદ ન℮ધાવી છъ.

વçĦાપુરમાં વક↕ પરમીટના બહાને કыનેડા 
લઈ જવાનંુ કહી λિપયા 15 લાખની ઠગાઈ

ગાંધીનગર 

રાËયના આЧદજાિત િવçતાર માટъ 

લે×ડ Ġેિબંગ એÄટમાં સુધારો કરવાનો 

િનણ↓ય કયા↓ પછી સરકાર િવધાનસભામાં 

િવધેયક લાવી રહી છъ, જેમાં જંગલની 

જમીનના કыસ લે×ડ Ġેિબંગ હъઠળ ગણાશે 

નહỲ. સરકારી િવધેયકની જોગવાઇ 

Ĭમાણે જમીન માંગણીની અરજી પેЩ×ડંગ 

હશે તનેી સામે લે×ડ Ġેિબંગ એÄટ લાગુ 

નહỲ થાય. આЧદજાિત િવçતારોમાંથી 

સમĠતયા મળъલી રજૂઆતનાં આધારъ 

આ િવધેયક લાવવામાં આવી રЅં છъ.

િવધાનસભાની િવચારણા માટъ રજૂ 

થયેલા ગુજરાત જમીન પચાવી પાડવા 

પર (Ĭિતબંધ) (સુધારા) િવધેયકમાં 

સરકારના મહъસુલ િવભાગ ˛╗ારા કыટલાક 

મહÓવના સુધારાઓ સુચવવામા આãયા 

છъ જે આЧદવાસી િવçતારને લાગુ પડશે. 

આ કાયદા હъઠળ çપેિશયલ કોટ↓  ˛ારા 

જે આદъશ આપવામા આવે તેને આગળ 

ઉપર ગુજરાત હાઈકોટ↓ સમΤ પડકારી 

શકાશે. જે અંગે અપીલ બહાલ રાખી 

શકાશે. અપીલ રદ કરી શકાશે. જλર 

પડયે વધારાના પુરાવા જλરી હોય 

તો કыસ પાછો ખ′ચવાની મંજૂરી પણ 

આપી શકાશે. અપીલ કરવામાં આવે 

તો પΤકારોને સુનાવણીની ãયાજબી તક 

આપવાની રહъશે. çપેäયલ કોટ↓ના આદъશ 

બાદ 30 Чદવસની અંદર અપીલ કરી 

શકાશે.

જમીન માગણીની અરજી પેЩ×ડંગ હશે 
તો લે×ડ Ġેિબંગ કાયદો નહỲ લાગશે

આંતરΦાતીય લગ્નના કારણે 

પЧરવારъ િવખૂટા કરъલાં દѕપતીનું 

હાઇકોટ↓ ˛ારા પુનિમ↓લન
છોટાઉદъપુર

આંતરΦાતીય લગ્ન થયા બાદ પણ યુવક-યુવિત 

પોતપોતાના પЧરવાર સાથે રહъતાં હતા. જો કы યુવતીના ઘરъ 

લગ્નની વાતો ચાલી રહી હોવાથી તેણે çવીકાર કયђ↓ હતો 

કы તેણે લગ્ન કરી લીધા છъ. જો કы પЧરવારજનોને આ લગ્ન 

પસંદ ન હોવાથી યુવતીની સગાઇ કરવાની તૈયારીઓ શλ 

કરી હતી. તેથી યુવકы હાઇકોટ↓માં હъિબયસ કોપ↓સની િપЧટશન 

કરી હતી. કોટ↓ના આદъશ બાદ યુવતીને હાઇકોટ↓ સમΤ 

હાજર કરાઇ હતી. જેમાં તેણે પિત સાથે રહъવાની ઇÉછા 

ãયŪ કરી હતી. પુĦીની બળજબરીથી લગ્ન કરાવવા બદલ 

હાઇકોટ‼ િપતાની ઝાટકણી કાઢી હતી અને દѕપતીને પોલીસ 

રΤણ સાથે છોટાઉદъપુર મોકલવાનો િનદ‼શ કયђ↓ હતો.

િનÓયાનંદ આĴમની િવદъશ 

જતી રહъલી યુવતીઓનો 

દૂતાવાસમાં હાજર થવા ઇનકાર
અમદાવાદ 

અમદાવાદના હાથીજણ િવçતારમાં આવેલી ડી.પી.એસ. 

çકвલમાં એક સમયે ચાલતા િનÓયાનંદ આĴમમાંથી લાપતા 

થયેલી યુવતીઓએ ભારત બહારના કોઇ અΦાત çથળъથી 

ગુજરાત હાઇકોટ↓ સમΤ જવાબ મોકલાãયો છъ કы તેઓ 

િવદъશમાં આવેલા કોઇપણ ભારતીય દૂતાવાસમાંથી  વીЧડયો 

કો×ફર×સ ˛ારા હાજર નહỲ થાય.

તેઓ અમેЧરકામાં આવેલા યુનાઇટъડ નેશ×સમાં આવેલા 

ભારતીય હાઇકિમશન સમΤ હાજર થવા માંગે છъ. હાઇકોટ‼ 

ફરી કы×ĩ સરકારને આ અંગે જવાબ રજૂ કરવાનો િનદ‼શ 

આપી વધુ સુનાવણી Ħીજી માચ↓ના રોજ િનયત કરી છъ. બ³−³ે 

પુĦીઓને શોધવા હъિબયસ કોપ↓સની Чરટ કરનારા જનાદ↓ન 

શમા↓ની અરજી અંગે આજે સુનાવણી હાથ ધરાઇ હતી. 

અમદાવાદ

નવા નરોડા હѕસપુરા પાસે સંકàપ િસટીના 

ઇ Úલોકના મકાનમાં મિહના પહъલા મૂળ 

ખેડાના વતની કюલાશબહъન ભઇજીભાઇ 

ચૌહાણ ભાડે રહъવા માટъ આãયા હતા. 

તા.૨૭ના અમરъલીથી મકાન માિલક ભાડુ 

લેવા માટъ આãયા હતા આ સમયે ઘરъ જઇ 

તપાસ કરતાં મકાનને બહારથી તાળું મારъલું 

હતું, જેથી મિહલા મકાન ખાલી કરીને જતી 

રહી હોવાની શંકા આધારъ તેઓ તાળુ તોડીને 

ઘરમાં જોયું તો કોઇ અજાણી ãયЧકતએ 

મિહલાને છરીના ઘા મારીને હÓયા કરી 

હોવાનું બહાર આãયું હતું. જેને મકાન માિલકы 

નરોડા પોલીસને જાણ કરી હતી. નરોડા 

પોલીસે આવીને તપાસ કરીને મિહલાના 

પЧરવારજનો સંપક↕ કયђ↓ હતો તો મિહલાના 

માતા-િપતાએ અમારъ કોઇ લેવા દъવા નથી 

તેમ કહીને પોલીસ ફЧરયાદ કરવાનો ઇ×કાર 

કયђ↓ હતો. જેને લઇને પોલીસ ખુદ ફЧરયાદી 

બનીને તપાસ હાથ ધરતા ગળા સહીત 

શરીરના ભાગે છરીના ઘા મારъલા હતા અને 

છરી પણ લાશ પાસેથી મળી આવી હતી. 

નરોડા પોલીસની Ĭાથિમક તપાસમાં  મિહલા 

છૂટાછъડા બાદ મકાનમાં એકલી જ રહъતી 

હતી, બીજીતરફ મિહલાનાએ એક Ĭેમીએ 

મિહના પહъલા નદીમાં પડીને આપઘાત કયђ↓ 

હતો તો મકાનમાંથી બીજા યુવક સાથે લગ્ન 

કયા↓ હોવાના પુરાવા મળી આãયા હતા.

નરોડામાં મિહલાની હÓયા ઃ Ĭેમીએ મિહના 
પહъલા નદીમાં કвદી આપાઘાત કયђ↓ હતો

આણંદમાં જુગારધામ 
પકડાયું, ભાજપ ઉપĬમુખ 
જ જુગાર રમતા પકડાયા

અાણંદ

આણંદના આંકલાવમાં હાઈĬોફાઈલ જુગારધામ 

ઝડપાયું છъ. જેમાં શહъર ભાજપ ઉપĬમુખ જુગારધામ 

રમાડતા ઝડપાયા છъ. નેતા ˛ારા રાજકЫય વગ↓નો 

દૂરઉપયોગ કરી રહъણાંક મકાનમાં જુગારધામ 

ચલાવવામાં આવતો હતો. Óયારъ ભાજપ Ĭમુખ 

જગદીશ ઠાકોર સિહત 10 જુગારીઓને પોલીસે 

ઝડપી પાડ્યા છъ. 10 હજારથી વધુનો મુˆામાલ જΆ 

કરી તપાસ હાથ ધરી છъ. 

આંકલાવમાં શહъર ભાજપ Ĭમુખ જુગાર ધામ 

ચલાવે છъ તેવી પોલીસને બાતમી મળી હતી, જેના 

આધારъ çથાિનક પોલીસે રъડ પાડી હતી. જેમાં ભાજપ 

Ĭમુખ જગદીશ ઠાકોર જ પકડાયા હતા. આંકલાવ 

પોલીસે રъડ પાડતા જ Óયાં અનેક લોકો જુગાર રમી 

રΝા હતા. જગદીશ ઠાકોર રાજકЫય વગનો દુιપયોગ 

કરી રહъણાંક મકાનમાં જુગાર ધામ ચલાવતા હોવાનુ 

સામે આãયુ છъ. આંકલાવ પોલીસે ભાજપ ઉપĬમુખ 

જગદીશ ઠાકોરને ઝડપી પાડ્યો છъ. પોલીસે ઉપĬમુખ 

સિહત 10 શÅસોને ઝડપી પાડ્યા છъ. પોલીસે 10 

હજારથી વધુનો મુˆામાલ કÚજે કયђ↓ છъ.

અમદાવાદ

શૈΤિણક સંçથાનોમાં સંરΤણ ΤેĦે સંશોધન 

માટъ λિપયા ધ Чડફы×સ રીસચ↓ એ×ડ ડેવલપમે×ટ 

ઓગ›નાઇઝેશન (ડીઆરડીઓ) ˛ારા λિપયા 

૧૨૦૦ કરોડ ફાળવવામાં આãયા છъ. જેના ભાગλપે 

ગુજરાત યુિનવિસ↓ટી સિહત ૩૦૦ જેટલી શૈΤિણક 

સંçથાઓમાંથી ૧૨૦૦ જેટલા çકોલર હાલમાં 

ડીઆરડીઓ સાથે કામગીરી પણ કરી રΝા છъ 

તેમ ડીઆરડીઓના ચેરમેન ડો. જી સિતષ રъƒીએ 

અમદાવાદ ખાતે જણાãયું છъ.  ગાંધીનગરના ઉવારસદ 

ખાતે  કણા↓વતી યુિનવિસ↓ટી ખાતે યોજાઇ રહъલા 

‘અમદાવાદ Чડઝાઇન વીક ૩.૦’ના બીજા Чદવસે 

સંરΤણ ΤેĦના િનæણાંતોઅે ડીઆરડીઓ ટાઉનહોલ 

ખાતે સંરΤણ ΤેĦમાં નિવનીકરણ-ડીઝાઇન પર ભાર 

મૂÄયો હતો તેમજ çટાટ↓ અØસને સંરΤણ સંબિધત 

પડકારોને ઉકыલવા માટъ આગળ વધવા આહવાન 

કયુ↨ હતંુ. ભારત સરકારના Чડપાટ↓મે×ટ ઓફ Чડફы×સ 

રીસચ↓ એ×ડ ડેવલપમે×ટના સિચવ ડો. રъƒીએ પોતાના 

સંબોધનમાં જણાãયું કы, ‘ડીઆરડીઓએ સંરΤણ 

ΤેĦમાં λિપયા ૧૨૦૦ કરોડ જેટલી રકમ તારવી છъ. 

યુિનવિસ↓ટીએ ટъūોલોજીના િવકાસનો મૂળભૂત પાયો 

છъ. ડીઆરડીઓ શૈΤિણક સંશોધન કાય↓ĝમ માટъ 

૩૦૦ જેટલી શૈΤિણક સંçથાઓ સાથે કામગીરી કરી 

રહી છъ. સંરΤણ ΤેĦે પાયાના çતરъ સંશોધન માટъ 

૫૦૦ જેટલા િવ˜ાથЪ↓ઓ સે×ટર ઓફ એÄસલ×સ 

સાથ ેજોડાશે. 

ગુજરાતમાં હવે મયા↓દા 
વગર Ĭસંગની ઉજવણી, 

મેળાવડાની છૂટ
અમદાવાદ 

ગુજરાત રાËય સરકારъ કોરોનાના 

કыસમાં જોવા મળી રહъલા ઘટાડાના 

આધારъ િનય↓ણ લેતા રાËયમાં તમામ 

Ĭકારના િનયંĦણ હટાવી લેવાની 

મંગળવારъ જાહъરાત કરી હતી. 

રાËયમાં ગત સΆાહથી, દરъક શહъર 

અને જી·ામાં રાિĦ કÙયુ↨ હટાવી 

લેવામાં આãયો છъ. આજેનવી જાહъરાત 

અનુસાર રાËયમાં હવે િસનેમા હોલ, 

લગ્ન Ĭસંગ, અંિતમયાĦા, બસ Ĭવાસ, 

જીમ, કોિચંગ કыÜપ કы જાહъર મેળાવડા 

ઉપર ãયિŪ મયા↓દા પણ હટાવી 

લેવાની જાહъરાત કરવામાં આવી છъ. 

ગાંધીનગર

ગુજરાત સરકારъ િવધાનસભાનીચુંટણી પહъલાનું 

છъ·ું બજેટ આજે ગૃહમાં રજુ કયુ↨ હતું.ગત વષ↓ 

કરતા બજેટમાં રાËયનો કЮલ ખચ↓ સાત ટકા વધી 

λ.૨,૪૩,૯૬૫ કરોડ રાખવામાં આવી છъ. 

વધુ એક નાણામંĦીએ સદનમાં બજેટ રજુ કરતી 

વેળાને ખાધના બદલે પુરાંત હોવાનું દશા↓વવાની 

ઈÉછા કોરાણે મૂકЫ નથી. બજેટમાં λ. ૬૬૮.૦૯ 

કરોડની પુરાંત દશા↓વાઈ છъ. બજેટમાં નવા કરવેરા 

નાખવામાં આãયા નથી અને નથી એમાં પેĺોલ અને 

Чડઝલના ઊંચા ભાવ, મ℮ઘવારીમાં કોઈ રાહત 

મળъ એવી જાહъરાત કરવામાં આવી નથી. માĦ 

ãયવસાય વેરામાં ફыરફારના કારણે λ.૧૦૮ કરોડની 

રાહત આપવામાં આવી છъ.  Ĭથમવખત બજેટ 

રજુ કરતા નાણામંĦી કનુ દъસાઈ અને મુÅયમંĦી 

ભુપે×ĩ પટъલ માટъ આ બજેટ એક પડકાર છъ કારણ 

કыબજેટમાં એવી કોઈ જાહъરાત નથી કы જેમાં કોઈ 

મોટી રોજગારીનું સજ↓ન થાય, નથી એવી કોઈ 

િવચારધારા કы જેનાથી કોરોનાની મહામારી પછી 

ગુજરાત રાËયના અથ↓તંĦને થયેલું નુકસાન અટકы 

અને ગુજરાત ફરીથી દъશના સૌથી િવકિસત રા∆ 

તરીકы આગળ ધપે. 

ગત વષ↓ની પરÜપરા અનુસાર રાËય સરકારના 

બજેટ ૨૦૨૦-૨૩ માં સૌથી વધુ નાણાકЫય 

ફાળવણી િશΤણ, શહъરી િવકાસ અને ઉજા↓ ΤેĦને 

કરવામાં આવી છъ. ગત વષ› પણ આ Ħણ ΤેĦોને 

સૌથી વધુ નાણા મâયા હતા.  રાËય સરકારъ 

જળસંપિǼ, પાણી પુરવઠો, નમ↓દા એમ દરъક ΤેĦે 

નાણાની ફાળવણી કરી છъ પણ રાËયમાં દર વષ › 

પાણીની સમçયા સજા↓ય છъ, રાËયનો ૬૭ ટકા 

ભાગ સતત પાણીની ખ′ચ સાથે જીવે છъ Óયારъ 

રાËયની જીવાદોરી એવા નમ↓દા પЧરયોજના માટъના 

ખચ↓માં ૧૭ ટકાનો ધરખમ ઘટાડો કરવામાં આãયો 

છъ. બજેટ ૨૦૨૧-૨૨મા ં નમ↓દા માટъ λ.૭૩૭૦ 

કરોડની ફાળવણી સામે આ વષ› ફાળવણી ઘટી 

λ.૬૦૯૦ કરોડ કરવામાં આવી છъ. આ અંગે 

રાËય સરકારъ કોઈ çપΓતા બજેટમાં કરી નથી. 

આઉપરાંત, જળસંપિǼ માટъની ફાળવણી પણ Ħણ 

ટકા ઘટાડી છъ. જોકы, પાણી પુરવઠા માટъની જોગવાઈ 

૩૭ ટકા વધારી λ.૫,૪૫૧ કરવામાં આવી છъ. એવું 

બની શકы કы અ×ય ચીજોમાં ઘટાડો કરી તેનો ઉપયોગ 

હવે પાણી પુરવઠા િવભાગમાં કરવામાં આવશે.

શૈΤિણક સંçથાઓમાં Чડફы×સ રીસચ↓ 
માટъ λિપયા ૧૨૦૦ કરોડની ફાળવણી

વસાય વેરામાં ફેરફારના કારણે રૂ.108 કરાેડની રાહત, નમર્દા પિરયાેજના માટેના ખચર્માં 17 ટકાનાે ઘટાડાે 

ગુજરાતનું ૬૬૮.૦૯ કરોડની પુરાંતવાળું બજેટ
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કલકǼા

બંગાળમાં નગર પાિલકાઓની 

ચૂંટણીમાં પણ મમતા બેનર ની પાટЪ↓ 

ણમુલ ક℮Ġેસનો દબદબો યથાવત 

રΝો છъ.બી  તરફ ભાજપ અને બી  

પાટЪ↓ઓનો સફાયો થઈ ગયો છъ.

બંગાળની 108 નગર પાિલકાઓ 

પૈકЫ 103માં ટીએમસીએ િવજય 

મેળãયો છъ.Ëયારъ ડાબેરી પΤોના ફાળъ 

એક નગર પાિલકા આવી છъ.Ħણ નગર 

પાિલકાઓમા ંકોઈને બહુમત મળી નથી.

બી  તરફ ભાજપ અને ક℮Ġેસને એક 

પણ નગર પાિલકામાં ત મળી નથી.

આ ચૂંટણીએ ફરી સાિબત કયુ↓ છъ 

કы, બંગાળની રાજનીિત પર ટીએમસી 

સંપૂણ↓પણે કÚ  કરીને બેઠુ છъ.

ટીએમસીએ કЅ હતુ કы, જેને વોટ 

આØયો છъ તેનો પણ આભાર અને જેણે 

વોટ નથી આØયો તેનો પણ આભાર.

બંગાળની સંçકжિત એકતાની સંçકжિત 

છъ.િવરોધી ઉમેદવારોને અપીલ છъ કы, 

તેમે Ëયારъ પણ કોઈ જιર હોય તો અમે 

પુરી કરીશું.

આ પહъલા ક℮Ġેસે અને ભાજપે 

ચૂંટણીમાં ટીએમસી પર ગરબડ કરવાનો 

આરોપ લગાãયો હતો. કы ચૂંટણીએ 

ભાજપને સૌથી વધારъ નુકસાન કયુ↓ 

છъ.ભાજપના વોટ શેરમાં ઘટાડો ન℮ધાયો 

છъ.ભાજપના જે નેતાઓનો Ĭભાવ હતો 

તેવી નગર પાિલકાઓ પર પણ ભાજપ 

ત મેળવી શÄયુ નથી.રાજકЫય રીતે 

બંગાળમાં ભાજપ હવે વધારъ નબળી 

પડી છъ.

પ. બંગાળમાં મમતાનો ડંકો,108માંથી 103 
નગર પાિલકાઓમાં ત, ભાજપનો સફાયો
ડાબેરી પ ાેના ફાળે 1 નગર પા લકા, 3 નગર પા લકાઅાેમાં કાેઈને બહુમત મળી નહ નવી Чદàહી

નાકђ↓ЧટÄસ ક×ĺોલ Úયુરો 

(એનસીબી)એ માદક પદા↓થો સાથે 

સંકળાયેલા કыસોના ઉકыલ માટъ 

િનæણાતોની એક ટીમની સેવાઓ 

લેવાનું નŨી કયુ↓ છъ. એનસીબી હવે 

નાણાકЫય િનæણાતો અને ફોરъЩ×સક 

ઓЧડટરોની મદદથી ડાક↕ વેબ અને 

િĝØટો કર×સીથી ડાયેલ માદક 

પદા↓થોના િબઝનસેની તપાસ કરશે.

ગયા વષ › નાકђ↓ЧટÄસ ક×ĺોલ 

Úયુરો(એનસીબી)ના Ĭમુખ એસ 

એન Ĭધાને િનદ‼શ આØયા હતાં કы 

એજ×સીના અિધકારીઓને ફŪ 

આંતર રાËય અને આંતરરા∆ીય કыસો, 

જЧટલ તપાસ અને હાઇ Ĭોફાઇલ 

કાટ‼લ અને િસЩ×ડકыટ સાથે ડાયેલ 

કыસોની તપાસ કરવી ઇએ.  તેમણે 

Úયૂરોના તપાસ એકમોને જણાãયું હતું 

કы માદક પદા↓થોના કыસો સાથે ડાયેલ 

લેવડદъવડની સમĠ તપાસ કરъ અને 

સંબિધત કોટ↓માં સમયસર ચાજ↓શીટ 

દાખલ કરъ. 

આ Чદશા િનદ‼શ એવા સમયે 

આપવામાં આãયા છъ Ëયારъ 

એનસીબીની મુંબઇ ઓЧફસ અનેક 

હાઇ Ĭોૈફાઇલ અને જЧટલ કыસોની 

તપાસ કરી રહી છъ. 

એનસીબી નાણાકЫય િનæણાતો, 
ફોરъЩ×સક ઓЧડટસ↓ની મદદ લેશે
સના હાઇ ાેફાઇલ, જ ટલ કેસાેની સતત વધતી સં ા

નવી Чદàહી 

╞ાઇમેટ ચ′જને કારણે દъશના સમુĩી 

Чકનારા વાળા શહъરો તેમજ િહમાલયની 

આસપાસના િવçતારો પર મોટી અસરથઇ 

શકы છъ. ટરગવન↓મ′ટલ પેનલ ઓન 

╞ાઇમેટ ચ′જ (આઇપીસીસી)ની Чરપોટ↓ના 

જણાãયા અનુસાર  ╞ાઇમેટ ચ′જ 

સામે હાલ પગલા ન લેવામાં આãયા તો 

પુરી દુિનયા માટъ પЧરણામ બહુ જ ઘાતક 

સાિબત થઇ શકы છъ. હવામાન બદલવાનેે 

કારણે વધુ આથવા ઓછો વરસાદ, પુર, 

ગરમીનું Ĭમાણ વધી શકы છъ. આ Чરપોટ↓માં 

વધી રહъલા તાપમાનને કારણે ભારતના 

કжિષ ΤેĦ પર માઠી અસર પહ℮ચશે. 

╞ાઇમેટ ચે× સ અને તેની સાથેનાં 

પЧરબળોની  તીĳ   અસરથી 2050ના 

અંત સુધીમાં એિશયાની ગંગા, િસંધુ ,અમૂ 

દЧરયા  સિહત અ×ય નદીઓના તટમાં 

પાણીની તીĳ કટોકટી સ ↓ઇ શકы છъ. 

ઇ×ટર ગવન↓મે×ટલ પેનલ ઓન ╞ાઇમેટ 

ચે× સના અહъવાલમાં આવી ગંભીર 

ચેતવણી આપવામાં આવી છъ. 

╞ાઇમેટ ચે×જને કારણે ભારતમાં 
મોટાપાયે વધેલું દુæકાળનું ખમ

જળવાયુ પ રવતનના લીધે વ ની અડધી વ તી પર તાેળાતાે ભયકіકાસ થાય તો માતા-િપતા 
પુĦવધૂને ઘરમાંથી કાઢી 
શકы ઃ Чદàહી હાઈકોટ↓

નવી Чદàહી

Чદàહી હાઇકોટ‼ પ ીના તનેા સાસરીયામા ં સપંિǼના 

અિધકારોન ેલઇન ેએક ચકુાદો આØયો હતો. અન ેતЅ ંહતું 

કы પĦુવધ ુઅન ેપĦુની વŵ ેઝઘડો થાય અન ેતનેી અસર 

ˇ માતા િપતા પર થતી હોય તો આવા માતા િપતા 

પોતાની પĦુવધનુ ે ઘર બહાર કાઢવાનો અિધકાર ધરાવે 

છъ.  જઘડાથી મિૂŪ ન પામી શકનારી પĦુવધનુ ેસયંŪુ 

ઘરમા ંરહъવાનો અિધકાર નથી. હાઇકોટ‼ કЅ ંહતુ ંકы પĦુવધુ 

અન ેપĦુ વŵનેા જગડા માતા-િપતા શા માટъ સહન કરъ? 

આ સમĠ મામલામા ંસાસ ુઅન ેસસરા ˇ છъ અન ેતથેી 

શાિંતપણૂ↓ વન વવા અન ેપĦુવધ ુતમેજ પĦુના જગડાથી 

Ĭભાિવત ન થાય તવેો તને ેઅિધકાર પણ છъ. 

હવે મુસાફરો QR કોડથી 
çકыન કરી લાંબા અંતરની 
ĺેનોની ЧટЧકટ લઇ શકશે

નવી Чદàહી

ભારતીય રъલવે િવભાગના રъલવે કыટЧરѕગ એ×ડ ટુЧરઝમ 

કોપђ↓રъશન ˛ારા કયૂ આર કોડથી ĺેનમાં સફર કરનારા 

મુસાફરો ЧટЧકટ ખરીદી શકશે એવી હъરાત કરી છъ. 

આથી ઓટોમેЧટક ЧટЧકટોના માÖયમથી હવે આ નવો 

Чડિજટલ િવકàપ મળશે અને રોકડા નાણા ખચ↓વા પડશે 

નહી. કыસલેશ ĺા×જેકશનને ĬોÓસાહન આપવા માટъ 

એટીવીએમ પર યૂપીઆઇના માÖયમથી આ Чડ ટલ 

સુિવધા Ĭથમ વાર શι કરવામાં આવી છъ. રъલવે çટъશનો 

પર ઇનçટોલ કરવામાં આવેલા એટીવીએમ એક ટચ 

çĝЫન આધાЧરત ЧટકЧટѕગ Чકયોçક છъ જે Ĭવાસીઓને 

çમાટ↓કાડ↓ િવના Чડ ટલ પેમે×ટ કરવાનો િવકàપ આપે છъ.

નવી Чદàહી 

Чદàહીને અડીને આવેલા ગુιĠામમાં 

જંગી માĦામાં િવçફોટકો મળી આવતા 

ખળભળાટ મચી ગયો છъ. હકЫકતમાં, 

ગુιĠામ પોલીસને માિહતી મળી હતી કы 

સેÄટર 31ની કોઠીમાં િવçફોટકોનો મોટો 

જÔથો પ ો છъ. ઘટનાçથળъ પહ℮ચેલી 

ગુιĠામ પોલીસને Ĭાથિમક તપાસમાં 

ણવા મâયું કы P-12 નંબરની કોઠીમાં 

િવçફોટકોનો મોટો જÔથો પ ો છъ.

આ બાબતની માિહતી બોÜબ 

Чડçપોઝલ çકવોડને આપવામાં આવી 

હતી, Óયારબાદ બોÜબ Чડçપોઝલ çકવોડે 

કોઠીમાં પડેલા િવçફોટકોનો સાવધાની 

પૂવ↓ક િનકાલ કરીને મામલાની તપાસ શλ 

કરી છъ. ગુιĠામ પોલીસનું કહъવું છъ કы 

આ કોઠી Чદàહીમાં રહъતા એક વેપારીની 

જણાવવામાં આવી રહી છъ. પોલીસે 2 

હъ×ડ Ġેનેડ, 14 ĺેઇની હъ×ડ Ġેનેડ અને 

મોટી માĦામાં ગોળીઓ જΆ કરી છъ. આ 

સમĠ મામલે ડીસીપી િવરъ×ĩ િબજના 

જણાãયા અનુસાર, બાતમીદારની 

ચોŨસ સૂચના પર અહỲ સચ↓ ઓપરъશન 

હાથ ધરવામાં આãયું હતું.

ગુιĠામ કોઠીમાંથી િવçફોટકોનો 
ખ નો મળી આવતા ખળભળાટ
હે  ેનેડ-કારતૂસ ેઈને પાેલીસ પણ ચાકી ગઈ

નવી Чદàહી

પેમે×ટ çટાટ↓અપ ભારતપેના  સહ 

સંçથાપક અશનીર Ġોવરને તેમણે 

આચરъલી અિનયિમતતા બદલ 

કіપનીમાંથી તમામ પદો પરથી દૂર 

કરવામાં આãયા છъ. હવે કіપની 

Ġોવરના કыટલાક શેરોની િહçસેદારી 

પરત લઇ તેમની સામે કાયદъસરની 

કાય↓વાહી કરી શકы છъ.  દુકાનદારોને 

Äયુઆર કોડ ˛ારા Чડિજટલ પેમે×ટ 

કરવાની સુિવધા આપનારી ભારતપે 

એ િનવેદનમાં જણાãયું હતું કы આગામી 

બોડ↓ િમЧટѕગનો એજ×ડા મâયા પછી 

Ġોવરъ પોતાના પદъથી રા નામું આપી 

દીધું હતું. 

કіપનીની બોડ↓ િમЧટѕગ ગઇકાલે મોડી 

રાત સુધી ચાલી હતી. આ બેઠકમાં 

Ġોવરъ આચરъલી અિનયિમતતા અંગે 

કરવામાં આવેલા çવતંĦ ઓЧડટના 

Чરપોટ↓ અંગે પણ ચચા↓ કરવામાં આવી 

હતી.  ભારતપેએ જણાãયું છъ કы ઓЧડટ 

Чરપોટ↓માં સામે આવેલા તÔયોને આધારъ 

તેની પાસે Ġોવર સામે કાય↓વાહી 

કરવાનો અિધકાર છъ. કіપનીએ એક 

િનવેદનમાં જણાãયું છъ કы Ġોવર પЧરવાર 

અને તેમના સંબધીઓએ કіપનીના 

ફіડમાં ગેરરીિતઓ આચરી છъ.  આટલું 

જ નહỲ Ġોવર પЧરવારъ નકલી વે×ડર 

બનાવી કіપનીના ખાતાઓમાંથી નાણાંની 

હъરાફыરી પણ કરવામાં આવી હતી.

ભારત-પેએ Ġોવરને કіપનીના 
તમામ પદોથી દૂર હટાવી દીધા

નવી Чદàહી

ફыĮુઆરી, ૨૦૨૨માં ભારતની િનકાસ ૨૨.૩૬ ટકા 

વધીને ૩૩.૮૧ અબજ ડોલર રહી છъ તેમ વાિણજય મંĦાલય 

˛ારા રી કરવામાં આવેલા આંકડામાં જણાવવામાં આãયું છъ. 

ફыĮુઆરીમાં એЩ×જિનયЧરѕગ, પેĺોિલયમ અને કыિમકલ જેવા 

સેÄટરના ઉÓપાદનોની િનકાસ વધવાને કારણે દъશની િનકાસમાં 

ઉછાળો વા મâયો છъ. 

 કы ફыĮુઆરી, ૨૦૨૨માં આયાત પણ ૩૫ ટકા 

વધીને ૫૫ અબજ ડોલર રહી છъ. જેના કારણે ફыĮુઆરી, 

૨૦૨૨માં વેપાર ખાધ ૨૧.૧૦ અબજ ડોલર રહી છъ. 

આયાત અને િનકાસ વŵેનો તફાવત વેપાર ખાધ તરીકы 

ઓળખવામા આવે છъ.  ઉ·ેખનીય છъ કы ફыĮુઆરી, 

૨૦૨૧માં વેપાર ખાધ ૧૩.૧૨ અબજ ડોલર રહી હતી. 

વાિણજય મંĦાલય ˛ારા રી કરવામાં આવેલા આંકડા 

અનુસાર એિĬલ, ૨૦૨૧થી ફыĮુઆરી, ૨૦૨૨ સુધીના 

સમયગાળામાં દъશની કЮલ િનકાસ ૩૭૪.૦૫ અબજ ડોલર 

રહી છъ. જે એિĬલ, ૨૦૨૦થી ફыĮુઆરી, ૨૦૨૧ સુધીના 

સમયગાળા કરતા ૪૫.૮૦ ટકા વધુ છъ. 

ફыĮુઆરી 2022માં િનકાસ 22.36% વધી 
33.81 અબજ ડોલર, આયાતમાં પણ વધારો
અાયાત 35 ટકા વધીને 55 અબજ ડાેલર ઃ વેપાર ખાધ વધીને 21.19 અબજ ડાેલર

કЮશીનગર

ઉǼર Ĭદъશના કЮશીનગર િજ·ામાં 

યુપીના પૂવ↓ કыિબનેટ મંĦી અને સપા 

નેતા çવામી Ĭસાદ મૌય↓ના કાફલા 

પર પÔથરમારો કરવામાં આãયો છъ. 

પÔથરમારાના કારણે અનેક વાહનોના 

કાચ તૂટી ગયા હતા. આ ઘટનાનો 

આરોપ ભારતીય જનતા પાટЪ↓ના 

સમથ↓કો પર લગાવવામાં આãયો છъ. 

çવામી Ĭસાદ મૌય↓ની પુĦી ભાજપ 

સાંસદ સંઘિમĦા મૌય↓એ કЅં કы તેમના 

િપતા પર ભાજપના લોકોએ હુમલો 

કયђ↓ છъ.

મળતી માિહતી મુજબ યુપીના 

કЮશીનગરમાં çવામી Ĭસાદ મૌય↓ના 

કાફલા પર થયેલા પÔથરમારામાં 

લગભગ એક ડઝન વાહનોના કાચ 

તૂટી ગયા છъ. ભાજપના કાય↓કરો 

પર પÔથરમારો કરવાનો આરોપ 

લગાવવામાં આવી રΝો છъ. સપા નેતા 

çવામી Ĭસાદ મૌય↓ના સમથ↓કો પાટЪ↓ના 

ઉમેદવારના સમથ↓નમાં Ĭચાર કરવા 

જઈ રΝા હતા. આ ઘટના ખલવા પžી 

ગામમાં બની હતી. ઘટના બાદ સપામાં 

રોષ વા મળી રΝો છъ. પÔથરમારાની 

ઘટના બાદ સપા નેતા çવામી Ĭસાદ 

મૌય↓ના સમથ↓કોએ રçતો રોકЫને Ĭદશ↓ન 

કયુ↨ હતું. ગોડЧરયા બ રમાં સમથ↓કોએ 

રçતો Úલોક કયђ↓ હતો. 

çવામી Ĭસાદ મૌય↓ના કાફલા ઉપર પÔથરમારો, 
ભાજપના સમથ↓કો સામે લગાãયા ગંભીર આરોપ
કારના કાચ તૂ ા ઃ ામી માૈયઅે ક ું, અા હુમલાે ભાજપની હતાશાનું તક છે
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ઇ×ટર ગવન↓મે×ટલ પેનલ ઓન 

╞ાઇમેટ ચે×જ (IPCC)એ સોમવારъ 

તેના છΖા એસેસમે×ટ Чરપોટ↓નો બી  

િહçસો Ĭિસˇ કયђ↓ હતો જેમાં તેણે 

વૈિΐક સમુદાય Ĭદૂષણને િનયંĦણમાં 

લેવામાં િનæફળ રહъશે તો ભારત સિહત 

તમામ દъશોએ તેના ખતરનાક પЧરણામો 

ભોગવવાં માટъ તૈયાર રહъવું પડશે. 

IPCC Чરપોટ↓માં જણાવાયું હતું કы 

દЧરયાની જળસપાટીમાં વધારો થવાના 

કારણે મુંબઈ સિહત દЧરયાЧકનારъ વસેલા 

ભારતીય શહъરો પર ગંભીર પૂરનો ભય 

તોળાઇ રΝો છъ.

અમદાવાદ અબ↓ન હીટ આઈલે×ડનો 

ગંભીર કыસ બની શકы છъ. ચે³−³ઇ, 

ભુવનેΐર, પટણા અને લખનઉ સિહત 

ઘણા શહъરોમાં ગરમી અને ભેજ 

ગંભીર çતર સુધી વધી શકы છъ. પેનલે 

સૌĬથમવાર Ĭાદъિશક એસેસમે×ટ કયુ↨ છъ 

અને તેના Чરપોĺસમાં મેગા િસટી ઉપર 

પણ ફોકસ કરъલું છъ. 

Ĭદૂષણને િનયંિĦત નહỲ કરાય તો 
ભારત માટъ ગંભીર પЧરણામ આવશે

યુપીના મુÅયમંĦી યોગીએ 
મતદાન કરી BJPની 
ત માટъ કયђ↓ મોટો દાવો

લખનઉ

યપુી િવધાનસભા ચૂટંણીના છΖા તબŨામા ં પવૂા↨ચલની 

57 સીટો પર મતદાન ગιુવારъ થયુ ંહતુ.ં જમેા ંઘણા ЧદÆગજ 

નતેાઓની િવΐસનીયતા દાવ પર છъ. તમેા ં çવામી Ĭસાદ 

મૌય↓થી લઈન ેરામ અચલ રાજભર અન ેલાલ  વમા↓ જવેા 

ЧદÆગજ નતેાઓની ĬિતΗા દાવ પર છъ. છΖા તબŨામાં 

સીએમ યોગી સિહત તમેના ઘણા મĦંીઓની અЩ  પરીΤા છъ. 

ગιુવારъ યો યલેી ચૂટંણીમા ંસતીશ ચĩં Ч˛વદેી, ઉપ×ેĩ િતવારી, 

આનદં çવλપ શ╞ુા મદેાનમા ંહતા. મતદાન બાદ યોગીએ 

કЅ ંકы યપુીમા ંમતદાન હવ ેિનણા↓યક તબŨામા ંપહ℮ચી ગયું 

છъ. તમ ેછъ·ા 5 વષ↓મા ંિવકાસના ĬોજÄેટ યા છъ. તમેણે 

કЅ ંકы અમ ેઆખા Ĭદъશમા ં80 ટકા સીટ તી જઇશુ.ં

એર ઇЩ×ડયાના સીઇઓ, 
એમડીનું પદ Щçવકારવા 
ઇલકыર આયસીનો ઇનકાર

નવી Чદàહી

એર ઇЩ×ડયાના નવા સીઈઓ બનવાની ઓફર મâયાના 

બે જ સΆાહ બાદ તુЧક↕શ એરલાઇ×સના પૂવ↓ ચેરમેન ઇલકыર 

આઈસીએ આ પદ Щçવકારવાની ના પાડી દીધી હતી. ટાટા 

ગુ્રપ ˛ારા તેમને સીઇઓની સાથે એમડી બનવાની પણ 

ઓફર કરી હતી. ભારતીય મીЧડયા પર આરોપો લગાવીને 

આ પદને Щçવકારવાની તેમણે ના પાડી દીધી હતી.  ન℮ધનીય 

છъ કы જેમને એર Чડયાના ચેરમેન બનવાની ઓફર આપી 

તેમના પર એવા આરોપ છъ કы તેઓ તુક–ના રા∆પિતના 

ખાસ માણસ છъ. તુક– ખુ·ેઆમ પાЧકçતાનને સમથ↓ન 

આપી રЅં છъ. જેને પગલે ભારતમાં આ િનમણુંકનો િવરોધ 

શλ થયો હતો.

મુંબઇ 

કોરોના મહામારીના કપરાકાળ 

દરિમયાન પણ ભારતમાં અàĺા- હાઇ 

નેટવથ↓ ઇЩ×ડિવઝયુઅલ (UHNWI)

ની સંÅયા વષ↓ 2021માં 11 ટકા વધીને 

13,637 થઇ છъ. આવી ãયિŪઓની 

સંપિǼમાં જંગી વધારો એ શેરબ રમાં 

તે  અને Чડિજટલ ĝાંિતને આભારી છъ.

જેમની સંપિǼ 3 કરોડ ડોલર કы 

તેથી વધારъ હોય તેમને અàĺા હાઇ-

નેટવથ↓ ઇЩ×ડિવઝયૂઅલ કહъવામાં 

આવે છъ. એક Чરપોટ↓ મુજબ વષ↓ 

2021માં વૈિΐક çતરъ અબ પિતઓની 

સંÅયાના મામલે ભારત Ħી  ĝમે 

છъ. અમેЧરકા દુિનયામાં સૌથી વધુ 

748 અબ પિતઓ ધરાવતો દъશ 

છъ, Óયારબાદ 554 અબજપિતઓ 

સાથે ચીન બી  ĝમે અને 145 

અબજપિતઓ સાથે ભારત Ħી  ĝમે 

છъ. ધી વàેથ Чરપોટ↓ 2022 - િશષ↓ક 

ધરાવતા અહъવાલમાં વૈિΐક çતરъ 

અàĺા હાઈ-નેટવથ↓ ઇЩ×ડિવઝયુઅલની 

સંÅયા વષ↓ 2021માં 9.3 ટકા વધીને 

6,10,569 થઈ ગઈ છъ, જે વષ↓ 

2020માં 5,58,828થી હતી. વધારъ 

સંપિǼ ધરાવતા HNIની વષ↓ 2021માં 

11 ટકા વધીને 13,637 છъ જે એિશયા 

પેિસЧફક ΤેĦમાં સૌથી વધુ િˇ છъ.

અàĺા હાઇ-નેટવથ↓ ધરાવનારાની 
11%ના વધારા સાથે 13,637 થઈ

લખનઉ

પીયૂષ જૈન પાસેથી પકડી પાડવામાં 

આવેલા λ.197 કરોડમા એસટીની 

ચોરીનો ખેલ એકદમ સંગЧઠત અને 

સુિનયોિજત λપથી િવકિસત થઈ રΝો 

હતો. એસટીની ચોરીના સંપૂણ↓ 

િબઝનેસનો કોડવડ↓ હતો, ફЮફા . 

ડી આઈની ટીમે એસટી ચોરીના 

આ કોડવડ↓ને શોધી કાઢયો છъ. ફЮફા  

કોડવડ↓ સાથે તૈયાર કરવામાં આવેલા 

12 નકલી ઈ-વે િબલ તેના ઘરъથી અને 

10 તેની ક³−³ોજ ફыÄટરીથી મળી આãયા 

છъ. ફોરъЩ×સક તપાસમાં તેનો ઘટçફોટ 

થયો હતો. ડમી કіપનીઓના નામે 

નકલી ઈ-વે િબલ મોકલવામાં આવતાં 

હતાં. ગણપિત રોડ કыЧરયસ↓ના ЧડરъÄટર 

Ĭવીણ જૈન અને તેના પુĦ રજત જૈનની 

મારફત નકલી ઈ-વે િબલ બનાવીને 

પીયૂષ જૈનને મોકલવામાં આવતાં હતાં. 

રજત જૈનના કમ↓ચારી  રાજેશ રાયના 

ઈ-મેલ મારફત ફЮફા ના નામથી િબલ 

મોકલવામાં આવતું હતું. ગણપિત 

ĺા×સપોટ↓ના નકલી ઈ-વે િબલ ઉપર જ 

માલ મોકલવામાં આવતો હતો. તેમાં 

ખરીદનાર અને વેચનારનું નામ ખોટѕુ 

રહъતું હતું. 

પીયૂષ જૈનની λ. 197 કરોડમાં એસટી 
ચોરીમાં કાળી કમાણીનો કોડવડ↓, ફЮફા
ડમી કંપનીઅાેના નામે નકલી ઈ-વે બલ માેકલાયાં, નકલી બલથી માલ માેકલાતાે

દેશના સમુ કનારાના 35 કરાેડ લાેકાે પર ાઇમેટ ચે જનાે ડર
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યુĝыનમાં રિશયાનું આĝમણ વધુ 

ઘાતક બની રЅં છъ Óયારъ ભારતે 

યુˇĠçત દъશમાંથી ભારતીય નાગЧરકોને 

બહાર કાઢવા  માટъ ‘ઓપરъશન ગંગા’ 

અિભયાનને વધુ ઝડપી બનાવતા 

એરફોસ↓ને પણ સામેલ કરી છъ. આ 

િમશનમાં દъશની ખાનગી એરલાઈ×સ 

પણ ડાઈ છъ. કы×ĩ આગામી Ħણ 

Чદવસમાં ૨૬ ÙલાઈÎસ મારફત 

યુĝыનમાંથી ભારતીય નાગЧરકોને çવદъશ 

લાવશે. મંગળવારъ ૬૧૬ ભારતીયોને 

પરત લવાયા હતા. બી બાજુ િવદъશ 

સચીવે મંગળવારъ મોડી રાĦે કЅં હતું 

કы કЫવમાંથી બધા જ ભારતીયો બહાર 

નીકળી ગયા છъ. યુĝыનમાં પЧરЩçથિત વધુ 

વણસી રહી છъ Óયારъ Щçથિતની સમીΤા 

માટъ વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ મંગળવારъ 

વધુ એક વખત ઉŵ çતરીય બેઠક યો  

હતી. યુĝыનમાં મંગળવારъ રિશયાના 

હુમલામાં એક ભારતીય િવ˜ાથЪ↓નું મોત 

થવા અંગે વડાĬધાન મોદીએ ભારъ દુઃખ 

ãયŪ કયુ↨ હતું. તેમણે ઓપરъશન ગંગા 

હъઠળ યુĝыનમાંથી ભારતીય નાગЧરકોને 

લાવવા માટъ ભારતીય હવાઈદળને 

ઉતારવાનો િનણ↓ય લીધો છъ. ઓપરъશન 

ગંગાના ચોથા Чદવસે મંગળવારъ યુĝыનના 

પિΌમી પડોશી દъશો રોમાિનયા અને 

હѕગેરીમાંથી ૬૧૬ ભારતીયોને પરત 

લવાયા હતા.ખાનગી એરલાઈ×સ 

અÓયાર સુધીમાં નવ િવશેષ ÙલાઈÎસમાં 

૨,૦૧૨ ભારતીયોને પરત લાવી છъ.

િવદъશ સિચવ હષ↓વધ↓ન Ĵૃંગલાએ 

જણાãયું હતું કы, ભારતીયોને લાવવા માટъ 

પોલે×ડમાં બુચારъçટ અને બુડાપેçટ તેમજ 

çલોવાક ЧરપЩÚલકમાંથી પણ ÙલાઈÎસ 

ચલાવવામાં આવી રહી છъ.

યુ નથી ભારતીયોને વદશ લાવવા ઓપરશન ગંગા
ભારતીયાેને પરત લાવવા અેરફાેસની મદદ લેવાશે : યુ ેન મુ ે પીઅેમ માેદીઅે સતત ી  દવસે ઉ  તરીય બેઠક યાે

અÓયાર સુધી ૬૪૦૦ ભારતીય યૂĝыનથી પરત ફયા↓, 
વડાĬધાન મોદીએ િવ˜ાથЪ↓ઓ સામે મુલાકાત કરી

રિશયા અને યુĝыન વŵે સતત આઠમા Чદવસે લડાઈ ચાલુ છъ અને રિશયન 
સેનાએ યુĝыનના દિΤણી શહъર ખેરસોન પર પણ કબ  કરી લીધો છъ. રિશયા 
અને યુĝыન યુˇ વŵે આજે વાતચીત કરી શકы છъ. આ માટъ રિશયન ડેિલગેશન 
બેલાιસ-પોલે×ડ બોડ↓ર પર પહ℮ચી ગયું છъ. તો બી  તરફ રિશયાના સૈ×ય 
ઓપરъશનથી ખરાબ રીતે Ĭભાિવત યુĝыનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને બચાવવા 
માટъ અિભયાન ચાલી રЅં છъ. બી  તરફ વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ ગુιવારъ 
વારાણસીમાં યુĝыનથી પરત આવેલા િવ˜ાથЪ↓ઓને મâયા હતા. ઘરъ પરત ફરъલા 
િવ˜ાથЪ↓ઓએ પીએમ સાથે તેમના અનુભવો શેર કયા↓ હતા.  પીએમને મળъલા 
આ િવ˜ાથЪ↓ઓ વારાણસી તેમજ ઉǼર Ĭદъશના અ×ય ભાગોના હતા. કы 
હાલમાં યુĝыન અને રિશયા વŵે યુˇ ચાલી રЅં છъ.  એવામાં Óયાં મેЧડકલનો 
અÛયાસ કરી રહъલા લગભગ ૨૦ હ ર ભારતીયોને પીએમ મોદીએ ઓપરъશન 
ગંગા હъઠળ Óયાંથી બહાર કાઢયા છъ. ભારત સરકાર Óયાં ફસાયેલા તેના 
િવ˜ાથЪ↓ઓ અને નાગЧરકોની સુરΤા માટъ Ĭિતબˇ છъ. એટલા માટъ યુĝыનના 
પાડોશી દъશો સાથે વાત કયા↓ બાદ તમામ ભારતીયોને સફળતાપૂવ↓ક પરત 
લાવવાનું કામ ઝડપથી કરવામાં આવી રЅં છъ.

ભારતીયોને રોમાિનયાથી 
લાવવા કવાયત તેજ

રોમાિનયા થકЫ ભારતીયોન ે çવદъશ ઝડપથી 
પરત મોકલી શકાય ત ે માટъ ËયોરાЧદÓય 
િસિંધયા બચુારъçટ પહ℮Éયા છъ. રોમાિનયા Щçથત 
ભારતીય એÜબસેીએ યĝુыનના ઓЧડસામાં 
અટવાયલેા ભારતીય િવ˜ાથЪ↓ઓન ેમોàડોવાના 
રçત ે રોમાિનયા થકЫ çવદъશ પહ℮ચવાની 
ãયવçથા કરી હોવાનુ ં જણાãયુ ં છъ. એÜબસેી 
યĝુыનમા ંફસાયલે ભારતીયોન ેમોàડોવાના રçતે 
ઓЧડશાથી રોમિનયાની રાજધાની બચુારъçટ 
પહ℮ચાડવા માટъ Óયાનંી લોકલ ઓથોЧરટી સાથે 
સપંક↕મા ંછъ.

યુĝыનમાં વધુ એક ભારતીયનું 
મોત, પં બનો રહъવાસી હતો
રિશયા અન ે યĝુыન વŵનેા યુ̌  દરિમયાન બધુવારъ 
વધ ુએક ભારતીયનુ ંમોત થયુ ંછъ. ણવા મâયા મજુબ 
તક િવ˜ાથЪ↓ પં બનો રહъવાસી હતો. મગંળવારъ પણ 

ખારકЫવના શિેલગં ખાત ેએક િવ˜ાથЪ↓નુ ં Óય ુથયુ ંહતુ.ં  
તક ચદંન િજ×દાલ (22) િવિનЩÓસયા નશેનલ મЧેડકલ 

યિુનવિસ↓ટી, િવિનЩÓસયા, યĝુыન ખાત ેઅÛયાસ કરતો 
હતો. ઈçકыિમક çĺોક બાદ તને ે હોЩçપટલમા ં દાખલ 
કરવામા ં આãયો હતો. તનેા િપતાએ તનેા તદъહને 
ભારત પહ℮ચાડવામા ંમદદ કરવા માટъ સરકારની મદદ 
માગી છъ.  હમુલામા ંમાયા↓ ગયલેા કણા↓ટકના િવ˜ાથЪ↓ના 
તદъહન ેપરત લાવવા Ĭય ો કરવામા ંઆવી રΝા છъ.

ભારતીયોને બહાર કાઢવા 
રિશયા બોડ↓ર ખોલશે

પવૂ↓ યĝુыનમા ં ફસાયલેા સ′કડો ભારતીય 
િવ˜ાથЪ↓ઓ અન ેતમેના પЧરવારજનોન ે રાહત 
મળъ તવેા અહъવાલો મળી રΝા છъ. રિશયાની 
સનેાના આĝમ વŵ ે રિશયાના ભારતના 
રાજદતૂ ડિેનસ અલીપોવન ુ કહъવ ુ છъ કы, 
ભારતીયોન ે અહỲથી સરુિΤત રીત ે બહાર 
કાઢવા માટъ િવનતંી મળી છъ.આ સબધંમાં 
અમ ે ભારતીય અિધકારીઓના સપંક↕મા ં છъ. 
અલીપોવના િનવદેનથી એવા સકંыત મળી રΝા 
છъ કы, રિશયાના રçત ેભારતીય િવ˜ાથЪ↓ઓને 
ભારત પાછા લાવવામા ંઆવી શકાય છъ. 
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આ 
કથા ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈની છъ.

નવી પેઢી માટъ ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ અ Òયું નામ હશે. 

çવાભાિવક છъ. હા, આજની 

પેઢી અમદાવાદમાં લૉ ગાડ↓ન 

પાસે આવેલા ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ હૉલને સારી રીતે ણે 

છъ. એ હૉલ એમના નામનો 

જ છъ. બસ એ જ ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈની આ વાત છъ. 

મોરાર  દъસાઈના જમાનાના 

તેઓ નેતા હતા. ૧૯૦૩ની 

સાલમાં જ×મેલા ઠાકોરભાઈ 

çવાતંĦયસેનાની હતા અને 

અનેકવાર જેલમાં જઈ આãયા 

હતા. િહતે×ĩભાઈ દъસાઈના 

મંĦીમંડળમાં તેઓ મંĦી 

બ×યા હતા. મા ભાષામાં 

જ િશΤણ આપવાના અને 

અંĠે  આઠમા ધોરણથી જ 

શીખવવાના આĠહી હોઈ 

તેઓ ઠાકોરભાઈ આઠમાવાળા 

તરીકы પણ ણીતા બ×યા 

હતા. સાદગી તેમની 

çવાભાિવક હતી. ગળી અને 

ઇçĦી વગરના ડા ધોિતયા, 

કફની અને ગોળમટોળ 

ટોપીવાળા ઠાકોરભાઈ દъસાઈ 

ગુજરાતી માÖયમના આĠહી 

હોવા છતાં અંĠે  ભાષાના 

અÉછા ણકાર હતા. 

ગૂજરાત િવ˜ાપીઠમાં ભÒયા 

હતા અને તે જ સંçથાના 

વાઇસ ચા×સેલર પણ બ×યા 

હતા. રોટલો ને મરચું ખાઈને 

વન ગુ રતા રિળયા-

હળપિત (ગરીબ લોકો)ના 

તેઓ િહતિચંતક હતા.

મં રા વગાડવા નથી

ધારાસભા કы પાલ↓મે×ટમાં 

જવા માટъ આજે લોકો 

ત તની રીતરસમો અને 

ખુશામતો કરъ છъ Óયારъ 

ઠાકોરભાઈ એક િભ³−³ 

Ĭકжિતના માણસ હતા. 

તેઓ ગુજરાત Ĭદъશ કяєĠેસ 

સિમિતના મંĦી અને તે પછી 

Ĭદъશ Ĭમુખ બ×યા હતા. 

રાજકારણમાં રહી Ĭ નાં 

કામો કરવા માટъ િવધાનસભા 

કы સંસદમાં જવું ઈએ કы 

Ĭધાનપદું મેળવવું ઈએ 

અને એમ કરવાથી જ Ĭ નાં 

કામો થાય એમ તેઓ માનતા 

નહોતા. પΤના Ĭમુખપદъ 

પહ℮Éયા પછીય તેમણે Äયારъય 

િવધાનસભા કы સાંસદની 

ЧટЧકટ મળъ તેવી ઇÉછા રાખી 

નહોતી. ૧૯૫૭ના અરસામાં 

તેમને રાËયસભાની ЧટЧકટ 

આપવાનું સૂચન થયું Óયારъ 

તેનો ઇ×કાર કરતાં. તેમણે 

લાΤિણક રીતે કЅં હતું ઃ 

‘Óયાં જઈને મારъ શું મં રા 

વગાડવાના છъ ?’ તેમણે 

મં રા વગાડવાનો િવકàપ 

ના çવીકાયђ↓ અને ગુજરાતના 

સંçથાકЫય રાજકારણના 

કы×ĩમાં પોતાનું çથાન ળવી 

રાÅયું હતું.’

ચાલીને કяєĠેસ ભવન જતાં

હાલ Ëયાં સરદાર 

çટъЧડયમ છъ Óયાં ૧૯૫૦ના 

સમયમાં બે તલાવડીઓ 

અને ટъકરો હતાં. તેની સામે 

નવ વન ÚલૉÄસ બાંધવામાં 

આãયા હતા. ૧૯૫૩ પછી 

ઠાકોરભાઈ નવ વન Ĭેસના 

ĺçટી તરીકы અહỲ રહъવા 

આãયા હતા. નદી પારનો 

આ િવçતાર વગડા જેવો 

હતો. બસ પકડવી હોય તો 

હાલના સરદાર çટъЧડયમવાળી 

જગાએથી ઇ×કમટъÄસ 

સુધી ચાલીને જવું પડતું. એ 

જમાનામાં ટૂંકЫ પોતડી, ઝÛભો 

અને માથે તીરછી ટોપી પહъરી 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈ ધગધગતા 

ઉનાળામાં નવ વન 

ÚલૉÄસ(સરદાર çટъЧડયમ 

પાસે)થી કяєĠેસ હાઉસ, ભĩ, 

લાલ દરવા  સુધી ચાલીને 

જતા. એ વખતે નેહιિĮજ 

નહોતો. નદી ઓળѕગવા 

ગાંધી પુલ કы એિલસિĮજ જ 

ઓળѕગવો પડતો. ઠાકોરભાઈ 

ગાંધી પુલ ઓળѕગી કોટ↓ની 

રાંગે રાંગે ચાલતા ભĩ-કяєĠેસ 

હાઉસના રોજ ચારથી પાંચ 

કલાક બેસતા.

ફЫ ભરવા પૈસા નહોતા

ઠાકોરભાઈ દъસાઈ મૂળ 

સૂરત િજ·ાના ખરસાડ 

ગામના વતની હતા, પરѕતુ 

અમદાવાદ આવી ઘર 

વસાãયું. Óયારъ ફિન↓ચરમાં 

તેમણે બે ખુરશીઓ, એક 

ટъબલ, આરામ કરવા એક 

પાЧટયું, બાળકોને રાખવા 

માટъ બે ઢાિળયાં, ર″Чટયો 

મૂકવા અડિધયું કબાટ, 

પાટીવાળા બે ખાટલા અને 

લાકડાની બે પેટી બનાવરાવી 

હતી. અમદાવાદમાં ઉનાળો 

આકરો છતાં ઘરમાં િસિલંગ 

ફыન વસાãયો નહોતો. રъЧડયો 

તે વખતે લÄઝરી ગણાતો. 

ઠાકોરભાઈને સમાચાર 

સાંભળવાની ટъવ છતાં રъЧડયો 

વસાવી શÄયા નહોતા. 

રъЧડયો સાંભળવા તેઓ રોજ 

વણકાકાના ઘેર જતા. 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈના પુĦ 

િજતે×ĩ દъસાઈ િપતાના 

સંçમરણો આલેખતાં ‘રિવયા 

દુબળાના રખેવાળ’ પુçતકમાં 

લખે છъ, ‘૧૯૪૮માં હું અને 

Чકલિબલ સી. એન. çકвલમાં 

ભણતાં હતાં. એક મિહને 

ફЫ ના ભરી શકવાના કારણે 

અમને બંનેને વગ↓માંથી કાઢી 

મૂકવામાં આãયાં હતાં.’ બી  

Чદવસે ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ 

સી. એન. િવ˜ાલયના 

આચાય↓ ઝીણાભાઈ દъસાઈ 

‘ ેહરЩäમ’ને િચΖી લખી 

સમયસર ફЫ ના ભરી 

શકવા માટъ Чદલગીરી 

ãયŪ કરી. ફЫ ભરવા માટъ 

મુદત માંગી હતી. એ િચΖી 

વાંÉયા બાદ ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈનાં સંતાનોને વગ↓માં 

બેસવા દъવામાં આãયાં હતાં. 

૧૯૫૬માં ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈના પુĦ િજતે×ĩ દъસાઈને 

પĦકારÓવના અÛયાસ માટъ 

નાગપુરની કૉલેજમાં જવું હતું 

પરѕતુ Óયાં હૉçટъલમાં રહી, 

ભણવાનું હોઈ એ ખચ↓ માટъની 

આિથ↓ક ãયવçથા ના હોઈ 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ પુĦને 

ગૂજરાત િવ˜ાપીઠમાં દાખલ 

કયђ↓ હતો. અહỲ પણ ફЫ મોડી 

ભરવા બદલ નોЧટસ મળી 

હતી.

કіકોતરી ના છપાવી

પુĦી Чકલિબલનાં લ  

વખતે ઠાકોરભાઈએ કіકોĦી 

પણ છપાવી નહોતી. લ  

મુંબઈમાં હતા. મહારા∆ના 

પૂવ↓ મુÅયમંĦી યશવંતરાય 

ચવાણને પણ ઠાકોરભાઈ 

કіકોતરી વગર λબλ આમંĦણ 

આપવા ગયા હતા. યશવંતરાય 

ચવાણને Чદàહી જવાનું હોઈ 

તેઓ આવી શકશે નહỲ તેમ 

તેમણે કЅં Óયારъ ઠાકોરભાઈએ 

ચવાણના પટાવાળા િવઠુને 

લ માં મોકલવા કЅં હતું.

મુંબઈમાં Ĭાંતીય સરકારો 

રચાઈ Óયારъ ખરъ સાહъબ 

મુÅયમંĦી અને મોરાર  

દъસાઈ હમંĦી હતા. એ 

વખતે િવઠુ પણ દોરીદાર 

પાઘડી, સફыદ કોટ અને 

લાલ પžો પહъરતો પટાવાળો 

હતો. એ વખતે ઠાકોરભાઈ 

મોરાર ભાઈના પીએ 

હતા. તે પછી મોરાર ભાઈ 

કы×ĩમાં ગયા અને િવઠુ પણ 

યશવંતરાય ચવાણ સાથે 

આવી ગયો. ઠાકોરભાઈએ 

િવઠુને તા જ કЅં, ‘ચવાણ 

સાહъબ, તમે આવી ના શકો 

તો કોઈ વાંધો નહỲ પણ આ 

િવઠુને ખાસ ર  આપ  

જેથી તે મારી પુĦીના 

લ માં આવે. એ મારો જૂનો 

સાથી છъ. Чકલિબલને એણે 

નાનપણમાં હъતથી રમાડી 

છъ.’ લ માં િવઠુ આãયો. 

ઠાકોરભાઈ માટъ મુÅયમંĦી 

યશવંતરાવ અને તેમના 

પટાવાળો એક સમાન હતા.

હાયા↓ એટલે હાયા↓

૧૯૬૪માં ચૂંટણી આવી. 

એ વખતે ગુજરાત કяєĠેસને 

મજબૂત કરવાનું કામ 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ કયુ↨ 

હતું. કяєĠેસના નેતાઓએ 

ઠાકોરભાઈને આĠહ 

કયђ↓ કы, ઠાકોરભાઈને હવે 

િવધાનસભામાં મોકલવા 

ઈએ. વાત çવીકારાઈ. 

ઠાકોરભાઈ માટъ નવસારી 

મતિવçતાર વધુ અનુકвળ હતો 

પરѕતુ પોતાના વતન(વેગામ)

ની અને ગણદъવીના જૂના 

સાથી કાય↓કતા↓ઓની 

લાગણીથી તેઓ ગણદъવીમાંથી 

ચૂંટણી લડયા અને હાયા↓. 

ધનવાનો ઇÉછતા નહોતા 

કы ગરીબોના િહતિચંતક 

ઠાકોરભાઈ િવધાનસભામાં 

આવે. ઠાકોરભાઈ હાર 

પચાવી શÄયા પરѕતુ 

કાય↓કતા↓ઓ તેમ કરી શÄયા 

નહỲ. તેમણે એવો મુˆો શોધી 

કાઢયો કы મતદાનના ચોવીસ 

કલાક પહъલા Ĭચાર બંધ થઈ 

જવાની આચારસંિહતા છતાં 

સામેના ઉમેદવારъ સભાઓ 

ભરી હતી તેના પુરાવા અને 

ફોટા રજૂ કરી ચૂંટણી રદ 

કરાવવા કોટ↓માં જવંુ, પણ 

ઠાકોરભાઈએ એમ કરવા 

સંમિત ના આપી.

અંતે કЅં ‘હાયા↓ એટલે 

હાયા↓... હવે આ બધાનો 

કોઈ અથ↓ નથી.’ તે પછી પણ 

કાય↓કરોના ચહъરા પર િનરાશા 

ઈ ઠાકોરભાઈ બોàયા, 

‘તમારાં મોઢાં આવા કાળી 

શાહી જેવા કыમ થઈ ગયાં 

છъ ? શું તમે કોઈ ગુનો કયђ↓ 

છъ ? તમે મહъનત કરવામાં 

કોઈ કચાશ રાખી નથી. પછી 

આ હતાશા શાની ? હતાશા 

ખંખેરી નાંખો અને ટžાર થઈ 

વ. આવી સાત ચૂંટણીઓ 

હારી જઈએ તો પણ િનરાશ 

થવાનું ના હો...’ કાય↓કરો 

çવçથ થઈ ગયા. એટલું કહી 

તેઓ ગણદъવીથી અમદાવાદ 

આવવા નીકâયા. અમદાવાદ 

આવીને તેમણે પહъલું કામ 

ર″Чટયો કાંતવાનું કયુ↨. તેમણે 

કяєĠેસ જેટલું જ ર″Чટયામાં મન 

પરોãયું.

ઠાકાેરભાઈ દેસાઈઅે લા ણક રીતે કહી દીધુંઃ 
‘ ાં જઈને મારે શું મં રા વગાડવાના છે ?’

Ĭકરણ-૨૯ 

ગળી અને ઇTી વગરના ડા ધાે તયા, 
કફની અને ગાેળમટાેળ ટાેપીવાળા 

ઠાકાેરભાઈ દેસાઈ ગુજરાતી મા મના 
અા હી હાેવા છતાં અં ે  ભાષાના અ ા 
ણકાર હતા. ગૂજરાત વ ાપીઠમાં ભ યા 

હતા અને તે જ સં ાના વાઇસ ચા ેલર 
પણ બ ા હતા. રાેટલાે ને મરચું ખાઈને 
વન ગુ રતા ર ળયા-હળપ ત (ગરીબ 
લાેકાે)ના તેઅાે હત ચતક હતા

ણવા જેવું

ભારતનો સૌથી ઊંચો ધોધ નોહકાલીકાય ધોધ બેટરી કы પાવર િવના કામ કરતું ગેસલાઇટર
મેઘાલયના ચેરાપૂં  ન ક આવેલો ધોધ નોહાકાલીકાય ૩૪૦ મીટરની ઊંચાઈથી પડે છъ. 
દъશનો આ સૌથી ઊંચો ધોધ ૨૩ મીટર પહોળો છъ. આ ધોધ દЧરયાની સપાટીથી ૧૨૩૯ મીટરની 
ઊંચાઈએ આવેલો છъ.  ચેરાપૂં  સૌથી વધુ વરસાદ માટъ પણ ણીતું છъ.નોહકાલીકાય ધોધ 
સાથે કા િલકાઈ નામની મિહલાની દѕતકથા વણાયેલી છъ. તેના નામ પરથી આ ધોધનું નામ 
નોહકાલીકાય પડેલું. આ ધોધ Ëયાં પડે છъ તે çથળъ એકઠું થયેલું પાણી લીલા રѕગનું હોય 
છъ. ઊંચા ખડકો અને ગાઢ જંગલો વŵે આવેલો આ ધોધ દુગ↓મ છъ. આ ધોધ િશલ℮ગથી 
૫૩ Чકલોમીટરના અંતરъ છъ.  ચેરાપૂં ના જંગલો ભારъ વરસાદને કારણે સ Öધ છъ. ચેરાપૂં  
આસપાસ અનેક ધોધ છъ. ખસી િહàસ ઉપર આવેલી ઈકો પાક↕, દાઈનથેલેન ધોધ, ĝыમની 
ગુફાઓ વગેરъ વા લાયક çથળો છъ. રામકжæણ િમશન પણ આ çથળъ આવેલું છъ. Τોના 
વંત મૂિળયાના બનેલા પૂલો અહỲ વા મળъ છъ.

સાધનોને વીજળી કы બાΝ શિŪની જλર પડે પરѕતુ ગેસ લાઇટર એવું સાધન છъ કы જેમાં કોઈ 
શિŪની જλર પડતી નથી પરѕતુ તણખો પેદા થાય છъ. ગેસ લાઇટરની રચના સારી છъ. લાંબી 
નળીમાં ЩçĬંગ વડે દબાણ પેદા કરતા ધાતુના બે ટુકડા પરçપર અથડાય તવેી રચના હોય છъ. બટન 
દબાવો એટલે ખટાક અવાજ થઈને તણખો પેદા થાય છъ. તેમાં વપરાતી ધાતુને િપઝો ઇલેЩÄĺક કહъ 
છъ. િપઝો એટલે દબાણ. ઘણી ધાતુઓમાં દબાણ કы ઘષ↓ણથી તણખા પેદા થાય તે તમે યું હશે. 
જૂના વખતમાં ચકમક લોઢાના ટુકડા સાથે અથડાવીને અЩ  પેદા કરાતો. જૂના વખતના લાઇટરમાં 
પથર વપરાતી જેને ઘસારો લાગે તો તણખો પેદા થતો. ગેસ લાઇટરમાં ઊંચા Ĭકારના િપઝો ઇલેЩÄĺક 
ધાતુના ટુકડા હોય છъ. આ ધાતુને આઘાત થાય Óયારъ પોિઝટીવ અને નેગેЧટવ આયનો છૂટા પડે. 
બેટરીની જેમ ઓછો વીજભાર હોય તે તરફ કરѕટ વહъ.  આ ધાતુના એક ચોરસ સે×ટીમીટરના 
ટુકડા ઉપર ૫૦૦Чકલો વજનનું દબાણ થાય તો ૨૫૦૦ વોàટ જેટલી વીજળી પેદા થઈ શકы. 



હોકી જુનિયર વર્લ્ડ કપમાંથી પણ રનિયા બહાર થયું  
ઇન્ટરનેશનલ હોકી ફેડરેશને પણ વૈશ્વિક રમતજગતને સમર્થન આપીને 
રશ્શયાને આગામી એફઆઇએચ શ્વમેનસ જુશ્નયર હોકી વરડ્થ કપમાંરી બહાર 
કરી દીધું છે. આ ્ટૂના્થમેન્ટ પહેલીરી ૧૨મી એશ્રિલ સુધી સાઉર આશ્રિકાના 
પોૃફેસ્ટ્રુમ ખાતે રમાશે. આ પહેલાં ફફફા અને યુરોશ્પયન ફૂ્ટબોલ ફેડરેશને પણ 
રશ્શયા અને બેલારુસની ક્લબોને ફૂ્ટબોલની મેજર લીગમાંરી બહાર કરી દીધા 
છે. ્ટેશ્નસ ફેડરેશને પણ બન્ે દેશની મેનસ ડેશ્વસ કપ તરા શ્વમેનસ શ્બલી શ્જન 
ફકંગ કપ ્ટૂના્થમેન્ટમાંરી હકાલટ્ી કરી દીધી છે.

હ�ોકી, ટોનિસ અિો શૂટટંગ સટહત વિવિધ ગોમ્સમ�ં 
રનશય�િી સ�થો હિો બોલ�રુસ પણ સસ્ોન્ડ થયું
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િવી દિરહી
ભારતની જિમ્ાસ્ટ દીપા કરામાકરને 

ઇન્ટરનેશનલ જિમ્ાસસ્ટક્સ ફેડરેશનની 
વેબ્સાઇ્ટ ઉપર ્સસપેનડ ખેલાડી તરીકે 
દેખાડવારાં આવી છે. આ ઘ્ટના અંગે 
ભારતીય જિમ્ાસસ્ટક્સ ફેડરેશન પરેશાન 
છે અને અજિકારીએ િણાવયયં હતયં કે 
દીપાને કયારેય અને શેના રા્ટે ્સસપેનડ 
કરવારાં આવી છે તેની અરને કોઈ 
જાણકારી િ નથી. 

નોેંિનીય છે કે વેબ્સાઇ્ટ ઉપર 
૨૮ વર્ષીય દીપા િ ્સસપેનડ દેખાય છે 
અને બાકીની તરાર ભારતીય જિમ્ાસ્ટ 
એસક્ટવ દેખાડવારાં આવી રહી છે. 
દીપાની બાયોગ્ાફીનયં િે ્સેકશન છે તેરાં 
પણ ્સસપેનડ લખેલયં છે. ્સસપેનડેડનો 

રતલભ શયં થાય છે તેનો ભારતીય 
ફેડરેશન કોઈ ખયલા્સો કરી શકયયં નથી.   

૨૦૧૬ની રરયો ઓજલસ્પકની વોલ્ટ 
ઇવેન્ટરાં ચોથા ક્રરે રહ્ા બાદ દીપા 
ચચામાનયં કેનદ્ર બની હતી. ૨૦૧૯ બાદ 
તેણે કોઈ ઇવેન્ટરાં ભાગ લીિો નથી 
અને તે ઈજાની ્સરસયાનો ્સારનો કરી 
રહી છે. તે ૨૦૨૦ની ્ટોકયો ઓજલસ્પક 
રા્ટે પણ ક્ોજલફાય કરી શકી નહોતી. 
જિમ્ાસસ્ટક ફેડરેશન ઓફ ઇસનડયાના 
પ્રરયખ ્સયિીર જરત્તલે િણાવયયં હતયં કે 
દીપાના ્સસપેનશન અંગે અરને કોઈ 
રાજહતી નથી. 

ઇન્ટરનેશનલ ફેડરેશન ્સાથે ચચામા 
કયામા પહેલાં હયં કોઈ પ્રજતજક્રયા વયક્ત કરી 
શકતો નથી.    

ઓ્સી. અને પાક.ની ્ટેસ્ટ શ્ેણીને 
બેનો-કારદર ટ્ોફી નાર અપાયયં

રાવલનપં્લી
ઓસટ્જેલયન ્ટીર ૨૪ વર્માના ગાળા બાદ પારકસતાનરાં 

પોતાની ્ટસે્ટ શ્ોણી રરશ ે અન ે આ ્ટસે્ટ શ્ોણીન ે બનેો-
કારદર ટ્ોફીના નારથી ઓળખવારા ં આવશ.ે પારકસતાન 
જક્રક્ેટ બોડડે આ બાબતન ે્સરથમાન આપીન ેિણાવયય ંહતય ં કે 
નવી ટ્ોફી બ ેરહાન લગે સસપનર રરચી બનેો અન ેઅબદયલ 
કારદરના નારથી ઓળખવારા ં આવશ.ે રરચી બનેોના 
નતેૃતવરા ં ઓસટ્જેલયાએ ૧૯૫૯રા ં પારકસતાન ્સારનેી 
પ્રારજંભક શ્ોણીરા ં ૨-૦થી જવિય હા્ંસલ કયયો હતો. 
્ટસે્ટ જક્રક્ેટરાથંી જનવૃજત્ત લીિા બાદ બનેો જાણીતા ્ટીવી 
કોરને્ટ્ેટર બની ગયા હતા. કારદર ે ઓસટ્જેલયા ્સારેની 
૧૧ ્ટસે્ટરા ં ૪૫ જવક્ેટ હા્ંસલ કરી હતી. રરચી બનેોની 
પત્ી ડાફનએે િણાવયય ંહતય ંક ેઅબદયલ કારદર ્સાથ ેરરચીના 
નારની રિંરૂી આપવાનો રન ેઆનદં થયો છ.ે 

BCCIના ્સેનટ્લ કોનટ્ાક્ટરાં પૂજારા, 
રહાણે તથા હારદમાક ડાઉન ગ્ેડ થયા

અમિાવાિ
રયબંઇ : અનયભવી જ્સજનયર બેટ્સરને ચતેશે્વર પજૂારા અને 

ભૂતપવૂમા ્ટસે્ટ ્સયકાની અજિકંય રહાણને ેબી્સી્સીઆઇના નવા 
્સનેટ્લ કોનટ્ાક્ટરા ં ડાઉન ગ્ડે કરવારા ં આવયા છ.ે કંગાળ 
ફોરમાના કારણ ે પજૂારા અન ે રહાણને ે હવે ગ્ડે-એરાથંી ગ્ડે-
બીરા ં્સારેલ કરી દવેારા ંઆવયા છ.ે બી્સી્સીઆઇની ્ટોચની 
્સજરજતએ આ યાદીન ે અજંતર સવરૂપ આપયય ં હતય.ં ્સનેટ્લ 
કોનટ્ાક્ટરા ં્સૌથી રો્ટી પીછહેઠ ઓલરાઉનડર હારદમાક પડંયાની 
થઇ છ ેિને ેગ્ડે-એરાથંી ્સીિો ગ્ડે-્સીરા ંરાખવારા ંઆવયો 
છ.ે જવવાદાસપદ જવકે્ટકીપર રરજધિરાન ્સાહાન ે્ટસે્ટ ્ટીરરાથંી 
બહાર કરી દવેારા ંઆવયો છ ેઅન ે તને ે બીરાથંી ગ્ડે-્સીરાં 
સથાન અપાયય ંછ.ે જોકે તને ેએક કરોડ રૂજપયા રળશ.ે શ્ીલકંા 
્સારે તાિેતરરા ં રરાનારી ્ટસે્ટ શ્ોણીરાથંી બહાર થયેલા 
રહાણ ેઅન ેપજૂારાન ેવાજર્માક ત્રણ કરોડ રૂજપયા રળશ.ે 

િુબઇ 
શ્ીલંકા ્સારેના શાનદાર પ્રદશમાનના 

કારણે ભારતીય બેટ્સરેન શ્ોય્સ ઐયરે 
આઇ્સી્સી ્ટી૨૦ રેસનકંગરાં ૧૭ ક્રરાંકની 
છલાંગ લગાવી છે. બીજી તરફ જવરા્ટ 
કોહલી ્ટોપ-૧૦રાંથી બહાર થયો છે. 
શ્ાીલંકા ્સારેની ત્રણ રેચરાં ત્રણ અડિી 
્સદી નોંિાવનાર ઐયર ૧૮રા ક્રરે પહોંચી 
ગયો છે. પે્સ બોલર ભયવનેશ્વર કુરાર 
પણ ત્રણ ક્રરાંકના ફાયદા ્સાથે બોલ્સમાની 
યાદીરાં ૧૭રા ક્રરે પહોંચયો છે. શ્ાીલંકાના 
પાથયર જનશાનકાએ ભારત ્સારેની બીજી 
રેચરાં ૭૫ રનની ઇજનંગ રરી હતી અને તે 

છ ક્રરાંકના ફાયદા ્સાથે નવરા ક્રરે પહોંચી 
ગયો છે. કોહલી પાંચ ક્રરાંકની પીછેહઠ 
કરીને ૧૫રા ક્રરે પહોંચયો છે. શ્ાીલંકા 
્સારેની શ્ોણીરાં કોહલીએ આરાર કયયો 
હતો.   

્ટોપ-૧૦ બેટ્સરેનોરાં લોકેશ રાહયલ 
એકરાત્ર ભારતીય બેટ્સરેન છે. તે ૧૦રા 
ક્રરે છે અને રોજહત શરામા બે ક્રરાંકની 
પીછેહઠ ્સાથે ૧૩રા ક્રરે પહોંચી ગયો છે. 
યયએઇના રોહ્રદ વ્સીરને પણ ફાયદો 
થયો છે. તેણે વલડમા કપ ક્ોજલફાયર-એની 
ફાઇનલરાં આયરલેનડ ્સારે ્સદી ફ્ટકારી 
હતી અને તે ૧૨રા ક્રરે પહોંચી ગયો છે.  

ટી૨૦ રેન્કિંગમાં શ્રેયસ ઐયરિી ૨૭ 
ક્રમાંકિી છલાંગ, કોહલીિી પીછેહઠ

સટાર નજમ્ાસટ િીપા કમા્ડકર IGF દ્ારા 
સસપરે્્લ, ભારતીય ફે્લરેિિિરે ખબર િથીકોહલીિી 100મી ટેસટ સાથરે રોનહતિી 

ટીમ ઇન્્લયાિો િવા યુગમાં પ્રવરેિ થિરે
નવીરદલહીીઃ જક્રકે્ટની પરંપરાગત ફોરડે્ટરાં હંરેશાં પ્રાિાનય આપનાર 

જવરા્ટ કોહલી પોતાની 100રી ્ટેસ્ટ યાદગાર બનાવવા રાગશે તયારે 
બીજી તરફ રોજહત શરામા શ્ીલંકા ્સારે શયક્રવારથી પી્સીએ સ્ટેરડયર ખાતે 
રરાનારી પ્રથર ્ટેસ્ટ રેચરાં ભવય જવિય હાં્સલ કરીને ભારતના 35રા 
્ટેસ્ટ ્સયકાની તરીકેની પોતાની નવી ઇજનંગની શાનદાર શરૂઆત કરવાના 
ઇરાદા ્સાથે રેદાનરાં ઊતરશે. કોહલીની 100રી ્ટેસ્ટ ઉપર તરારની નિર 
છે અને ભારતનો આ ભૂતપૂવમા ્સયકાની પણ 100રી ્ટેસ્ટરાં ્સદીના દયકાળનો અંત 
લાવવાનો પ્રયા્સ કરશે. તે છેલ્ા બે વર્માથી જટ્પલ રફગરનો સકોર નોંિાવી શકયો 
નથી. શ્ીલંકન બોલ્સમા ્સયરંગા લકરલ, લાજહરુ કુરારા તથા લજ્સથ એ્બયલડેજનયા 
િેવા બોલ્સમાની હાિરીવાળા બોજલંગ આક્રરણ ્સારે કોહલીને કોઈ પરેશાની થાય 
તેર લાગતયં નથી. કોહલી પોતાની ટ્ેડ રાક્ક કવર ડ્ાઇવ, ઓન ડ્ાઇવ, સ્લક અને પયલ 
શોટ્સથી સ્ટેરડયરરાં હાિર રહેલા તેના ્સરથમાકોને રોરાંજચત કરવાના તરાર પ્રયા્સ 
કરશે.  રોહાલી ્ટેસ્ટ રેચ ્સાથે રોજહતના નેતૃતવરાં ભારતીય ્ટીર નવા યયગનો પણ પ્રારંભ 
કરશે. રોજહતની રયામારદત ઓવ્સમાની જક્રકે્ટરાં ખા્સ કરીને આઇપીએલરાં રળેલી ્સફળતાથી 
તરાર રાજહતગાર છે જયાં તે િોની િેવા રદગગિ ્સયકાનીઓને પડકાર ફેંકી રહ્ો છે પરંતય 
્ટેસ્ટ જક્રકે્ટરાં કેપ્ટનજશપ કરવી અતયંત અલગ હોય છે. 

FIFA-UEFA દ્ારા ફૂ્ટબોલ વલડમા કપરાંથી રજશયાની હકાલપટ્ી
ઇ્ટરિરેિિલ ઓનલન્પક સનમનત દ્ારા પુનતિિા ‘ઓનલન્પક ઓ્લ્ડર’ સ્માિિરે પાછું ખેંચી લરેવાયું

લં્લિ
યૂક્રેન ઉપર હયરલા કરવા બદલ 

રજશયાને જવશ્વથી અલગ કરી દેવાનયં 
અજભયાન શરૂ થઈ ચૂકયયં છે અને 
રરતિગતે તો રજશયા ્સારે આકરાં 
પગલાં પણ ભરી લીિા છે અને હિય 
કે્ટલાક આકરાં પ્રજતબંિો પણ લાદવારાં 
આવનાર છે. જવશ્વરાં ફૂ્ટબોલની 
્સૌથી રો્ટી ્સંચાલક ્સંસથા રફફા અને 
યયરોજપયન ફૂ્ટબોલ એ્સોજ્સયેશન 
(યયઇએફએ) દ્ારા રજશયાની ચાલય વર્મા 
કતાર ખાતે રરાનારા વલડમા કપરાંથી 
હકાલપટ્ી કરી દેવારાં આવી છે. 
આ ઉપરાંત રજશયન ફૂ્ટબોલ ક્લબો 
ને જવશ્વભરની પ્રતયેક ્ટૂનામારેન્ટ અને 

ચેસ્પયનજશપરાંથી પણ ્સસપેનડ કરી 
દેવારાં આવી છે. હવે જવજવિ રરતોના 
રજશયન ખેલાડીઓ િ પોતાના દેશની 
્સરકારની આકરી ્ટીકાઓ કરીને તેરને 

યયધિ રોકવા રા્ટે હાકલ  કરી રહ્ા છે. 
યયઇએફએ દ્ારા જાહેરાત કરવારાં આવી 
છે કે રજશયન ક્લબ સપોટ્સમા રોસકોને 
યયરોજપયન લીગરાંથી બહાર કરી દેવારાં 

આવી છે અને આરબી જલપજિંગે ક્ા્ટમાર 
ફાઇનલરાં પ્રવેશ કયયો છે.  રફફાએ 
િણાવયયં હતયં કે યૂક્રેનના પ્રભાજવત લોકો 
પ્રતયે અરારી ્સહાનયભૂજત છે અને અરે 
તેરની ્સાથે છીએ. રફફાએ આશા વયક્ત 
કરી હતી કે યૂક્રેનની પરરસસથજતરાં 
િલદીથી ્સયિારો થશે અને ફૂ્ટબોલની 
રરત વિય એક વખત લોકોરાં એકતા 
તથા શાંજતની દૂત બનશે. ઇન્ટરનેશનલ 
ઓજલસ્પક ્સજરજતએ વલારદરીર 
પયજતનને ૨૦૧૧રાં આપેલા ઓજલસ્પક 
ઓડમારને પણ પાછો ખેંચી લીિો છે. આ 
ઉપરાંત અનય રજશયન અજિકારીઓને 
આપવારાં આવેલા ્સનરાન પણ પાછા 
ખેંચવારાં આવયા છે.

લંડન : યૂક્ેન ઉપર કરેલા હુમલા બાદ રશ્શયાની સારે હવે બેલારુસને પણ 
શ્વવિના રમત ફેડરેશન, ઓશ્લમ્પક સશ્મશ્ત તરા અનય મેજર ઇવેન્ટસમાંરી 
સસ્ટપેનડ કરવામાં આવી રહ્ં છે. પહેલી માચ્થરી રશ્શયાને જે રમતોની 
યજમાની મળી છે તે પણ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે. જોકે ઓશ્લમ્પક 
સશ્મશ્તએ રશ્શયન ખેલાડીઓને વયશ્તિગત સ્ટપધા્થઓમાં નેશનલ ફલેગ 
અને રાષ્ટ્ર ગીત શ્વના રમવાની મંજૂરી આપી છે પરંતુ આ શ્નણ્થયનો પણ 
ચોમેરરી મો્ટા પાયે શ્વરોધ રઈ રહ્ો છે. શ્વવિભરના મો્ટા સ્ટપોનસસસે પણ 
રશ્શયા સારેનો નાતો તોડયો છે. રશ્શયન કંપનીઓ પણ આ યુદ્ધનો શ્વરોધ 
કરીને પોતાના દેશમાં યોજાનારી મેજર ઇવેન્ટરી દૂર રઈ રહી છે. ફફફા 
વરડ્થ કપ, ઓશ્લમ્પક, ફૂ્ટબોલની શ્વશ્વધ લીગ, સાઇકશ્લંગ, ફો્યુ્થલા વન, 
એથલેફ્ટકસ, બેડશ્મન્ટન બાદ હવે શૂફ્ટંગ, હોકી તરા ્ટેશ્નસની રમતોનું 
સંચાલન કરનાર સંસ્ટરાઓએ રશ્શયા ઉપર રિશ્તબંધ લાદી દીધો છે.

યૂક્રેનની સ્ટાર ્ટેજન્સ ખેલાડી ઇલેના 
સસવ્ટોજલનાએ રજશયન ખેલાડીઓ ્સારે 
રરવાનો ઇનકાર કરી દીિો છે. તેણે 
િણાવયયં હતયં કે તે કોઈ રજશયન ખેલાડી 
્સારે રરવા કરતાં રોન્ટેરરી ઓપનર 
્ટૂનામારેન્ટને પડતી રૂકવાનયં વિારે 
પ્સંદ કરશે. રજશયા તથા બેલારુ્સના 
ખેલાડીઓને ઇન્ટરનેશનલ ઓજલસ્પક 
્સજરજત દ્ાર ત્ટસથ એથલેટ્સના બેનર 
હેઠળ લાવવારાં આવશે તો િ હયં 
તેરની ્સારે રરીશ. હયં કોઈ રજશયન 
ખેલાડીને યયધિ રા્ટે િવાબદાર ગણાવી 
રહી નથી.   

રનિયિ ખરેલા્લી સામરે રમવા 
કરતાં ટૂિા્ડમરે્ટ પ્લતી 
મૂકીિ : નસવટોનલિા 
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મોસ્ો
રશિયા દ્ારા યૂક્રેનનાં કિવ 

અને ખાકિકિવ સશિતનાં િિેરો 
પર સતત આઠમા કિવસે 
ભીષણ બોમબમારો અને 
શમસાઈલસમારો ચાલુ રહ્ો છે. 
ઉત્તર યૂક્રેનના ચશનનિશિવ િિેર 
પર રશિયન િુમલામાં ઓછામાં 
ઓછા 22 નાગકરિનાં મોત 
થયા છે. રશિયાએ યૂક્રેનનાં 
પોરનિ શસરી ખેરસોન સશિત 
પાંચથી વધુ િિેરો પર િબજો 
જમાવયો છે. યૂક્રેનના ઓડેસા, 
માઈિોવ, શનિપોલ, મેશલરોપોલ, 
બાલાક્લિયા િિેરોને િબજે 
લઈ લીધા છે. કિવથી થોડા 

અંતરે રશિયાનું લશિર અને 
રેનિો પિોંચી ગઈ છે. કિવ, 
ખાકિકિવ, બુિા, ઈરશપન સશિત 
અનેિ િિેરો ખંડેર થઈ ગયાં 
છે. યૂક્રેન પાયમાલ થઈ ગયું 
છે. ચેનનીિીવનાં ઓઈલ ડેપોમાં 
ભીષણ આગ ફારી નીિળી છે. 
UN દ્ારા યૂક્રેન પર અણુ 
િુમલાની આિંિા વયક્ત િરાઈ 
છે. જે માનવજાત મારે અનેિ 
જોખમો સર્જી િિરે છે.

પુશતને ફ્ાનસના વડા મેક્ોં 
સાથે વાતચીતમાં યૂક્રેન સાથે 
યુદ્ધ ચાલુ રાખવાનો અને તેનું 
શનઃિસ્ત્ીિરણ િરવાનો શનધાનિર 
વયક્ત િયયો છે. યૂક્રેનની સંસિે 

રશિયન નાગકરિોની શમલિતો 
જપ્ત િરવાનો િાયિો પસાર િયયો 
છે. યુદ્ધ લંબાિે તેવી ધારણા સાથે 
અમેકરિાએ તેના 12,000થી વધુ 
સૈશનિો યુરોપમાં મોિલવાનું િરૂ 
િયુું છે. અમેકરિાએ બેલારુસ 

પર પ્રશતબંધો લગાવયા છે. 10 
લાખ લોિોએ યૂક્રેન છોડયું છે. 
આિરે 40 લાખ લોિો શિજરત 
િરિે. ભારતે ખાકિકિવમાં ફસાયેલા 
લોિોને ઓનલાઈન ફોમનિ ભરવા 
એડવાઈઝરી આપી છે. રશિયાના 

પુશતને ભારતીય શવદ્ાથનીઓને 
સલામત યૂક્રેનથી બિાર િાઢવા 
ખાતરી આપી િતી. રશિયાએ 
આ મારે 130 બસો તૈયાર રાખી 
છે. રશિયા અને યૂક્રેન વચ્ે 
બેલારુસની બોડનિર પર મંત્ણાનો 
બીજો િોર યોજાયો છે. આ 
મંત્ણામાં બંને િેિો યુદ્ધશવરામ 
મારે સંમત થાય તેવી આિા છે. 
રશિયાના શવિેિપ્રધાન લાવરોવે 
િહ્ં છે િરે યૂક્રેન સાથે મંત્ણા 
િરીિું પણ િુમલા ચાલુ રિેિે. 
યૂક્રેન દ્ારા માનવતાનાં ધોરણે 
યુદ્ધ બંધ િરવા અપીલ િરાઈ છે.

યૂક્રેને િાવો િયયો છે િરે યુદ્ધમાં 
રશિયાને ભારે નુિસાન થયું છે. 

તેના 9000થી વધુ સૈશનિો માયાનિ 
ગયા છે. 30 શવમાન, 374 
ઓરોમોબાઈલસ રેિશનકસ, 
42, MLRS, 900 AFV, 
31 િેશલિોપરસનિ, 90 આકરનિલરી 
શસસ્રમ, 217 રેનિો, 3 UVA, 
11 એક્નર એર કડફરેનસ શસસ્રમનો 
નાિ િયયો છે. ભારત દ્ારા 
યુદ્ધગ્રસ્ત યૂક્રેનમાં માનવતાનાં 
ધોરણે રાિત સામગ્રી મોિલી 
અપાઈ છે. 1 માચચે પોલેનડ 
મોિલવામાં આવેલા એરફોસનિનાં 
ખાસ શવમાન C-17 ગલોબ 
માસ્રરમાં આ સામગ્રી વાયા 
પોલેનડ થઈને યૂક્રેન મોિલવામાં 
આવી િતી. 

રશશયાનાે યૂકે્નના ખેરસાેન સહિત પાંચથી વધુ શિેરાે પર કબજે ઃ હકવ, ખાહકકિવ, બુકા, ઈરપપન સહિત અનેક શિેરાે ખંડેર થયા

રશિયાનો યૂક્રે નના ચર્નહિવ િિરે ર પર િુમલો, 22ના મોત

નવી દિલ્ી : યુક્રેન પર આક્મણ શરૂ કયુું તે સાથે યુરોપમાં શીતયુદ્ધના વાિળો ઘેરાઇ ચૂકયા 
છે. અમેદરકાની આગેવાની ્ેઠળ નાટો અને તેના સાથી િેશોએ મોસકો સામે આરથથિક પ્રરતબંધો 
લાિવાની શરૂઆત કરી છે જેનો આડકતરો લાભ ચીનને થશે. યુએસ, રરશયા અને યુરોરપયન 
યુરનયનને આરથથિક રનયંત્રણોને કારણે સ્ેવું પડશે પણ ચીન આ મામલે તટસથ ્ોવાથી તેને કોઇ 
આરથથિક નુકશાન થવાની સંભાવના નથી. આમ ્વે યુએસની આગેવાની ્ેઠળ નાટો યુરોપમાં 
રરશયાને ભીંસમાં લેવા મશગૂલ ્શે તયારે ચીનને પેરસદિકમાં તેની મનમાની કરવાની તક મળી 
જશે. પદરણામે િુરનયાની ત્રણ મોટી આરથથિક તાકાતોને યુદ્ધની અસર થશે પણ ચીન તેમાંથી 
બાકાત ર્ેવાને કારણે ભરવષયમાં તેની આરથથિક સસથરત મજબૂત બનશે. 

રરશયા દ્ારા યુક્રેન પર ્ુમલાઓ કરવામાં આવી રહ્ા છે. યુક્રેન પર આક્મણ કરવાના રનણથિયના 
કારણે રરશયન રાષ્ટ્રપરત વલાદિમીર પુરતન રવશ્વમાં એકલા પડી રહ્ા છે. તયારે આ બધા વચ્ે 
મોસકોના પ્રખયાત રબઝનેસમેન એલેકસ કોનાનીરિનએ પુરતનની ધરપકડ કરનારાને કરોડો 
રૂરપયાનું ઈનામ આપવાની જા્ેરાત કરી છે. કોનાનીરિનના ક્ેવા પ્રમાણે જો કોઈ વયરતિ રરશયન 
રાષ્ટ્રપરત વલાદિમીર પુરતનની ધરપકડ કરશે તો પોતે તેને ૭.૫ કરોડ રૂરપયાનું ઈનામ આપશે.  
પોસટની સાથે જ વલાદિમીર પુરતનનો િોટો પણ લગાવયો છે અને લખયું છે કરે, જે પણ અરધકારી 
પોતાની બંધારણીય િરજનું પાલન કરશે તથા પુરતનની એક યુદ્ધ અપરાધી તરીકરે રરશયન અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય કાયિા અંતગથિત ધરપકડ કરશે તેને ્ું ૧૦ લાિ ડોલર આપીશ.’

યુક્રેન જંગને પગલે બંને મિાસત્તાઓ 
નબળી પડતાં ચીન મજબૂત બનિે

રશિયાના રાષ્ટ્રપશત પુશતનની ધરપિડ 
િરનારને ૭.૫ િરોડનું ઈનામ અપાિે

સાયબર હુમલાને ખાળવા 
યુક્રેને આઈટી આમમી રચી

રરશયા પ્રાયોરજત ્ેકરો દ્ારા મોટા પાયે થતા સાયબર 
્ુમલાનો સામનો કરી ર્ેલા યુક્રેને રવરશષ્ટ સાયબર 
પડકારોનો સામનો કરવા આઈટી આમમી ઊભી કરી છે 
તેના ટેલીગ્ામ પર લગભગ 2 લાિ વપરાશકારો જેટલી 
થઈ ગઈ છે. યુક્રેનની આઈટી આમમી તરીકરે ઓળિાતી 
આ સેના િેશને રરશયન સાયબર ્ુમલાનો સામનો 
કરવામાં તેમજ રરશયન સાઈટસ અને તેમના એજનટોને 
બંધ કરવામાં સ્ાયરૂપ થવા ટેકનોલોજી આગેવાનોનો 
સંપક્ક કરવા ટેલીગ્ામ ચેનલનો ઉપયોગ કરી ર્ી છે.

ગૂગલે પલે સટોર પરથી 
સપુતનન્ એપસને ્રી બલો્

રરશયા અન ેયકુ્રેન વચે્ ચાલી ર્ેલા યદુ્ધ વચે્ ગગૂલે 
મ્તવનુ ં પગલુ ંભયુું છ.ે ગગૂલ ેપોતાના પલ ે સટોર પરથી 
આરટી અન ેસપતુરનક સાથ ેસકંળાયલેી મોબાઈલ એપસ 
બલોક કરી િીધી છ.ે જોકરે આ ચનેલસ યરુોપની બ્ાર 
જોઈ શકાશ.ે રવજ્ાપન પર પ્લેથેી જ પ્રરતબધં મકુી 
િવેામા ં આવલેો છ.ે ગગૂલના સવારમતવવાળા યટુ્બુે 
મગંળવાર ેપોત ેયકુ્રેન પરના રરશયાના ્મુલાના જવાબમાં 
સમગ્ યરુોપમા ં રરશયન સમાચાર RT અન ે સપતુરનકને 
પણ બધં કરી િીધુ ંછ ેતવેી માર્તી આપી ્તી. 

યુદ્ધનો અમેરર્ન સોનિયલ 
મીરિયા પર અપપ્રચાર

યુક્રેન સામે રરશયા ભૌગોરલક ઉપરાંત સોશયલ 
રમદડયામાં પણ યુદ્ધ લડી રહ્ં છે. િુરનયાના મોટા ટેક 
પલેટિોમથિ પર રરશયાના સરકારી રમદડયાને તેમના 
પલેટિોમથિનો ઉપયોગ ન કરવા િેવા માટે િબાણ વધી 
રહ્ં છે. રરશયા  સોશયલ રમદડયા પલેટિોમથિનો ઉપયોગ 
તેના અપપ્રચાર માટે કરી રહ્ં છે.  અમેદરકાની 
મારલકીની કોઇ ટેક કંપનીઓએ રરશયાના સરકારી 
માધયમો પર પ્રરતબંધ મુકવી ર્ંમત િાિવી નથી. 

રનિયન સેનાના મેજર જનરલ 
રેન્ના અનિ્ારીનું મોત થયું

રરશયન સેના યુક્રેનમાં ભીષણ યુદ્ધ લડી ર્ી છે. 
છેલ્ા ત્રણ દિવસમાં રરશયન રમસાઈલોએ દકવ અને 
િાદક્કવને નષ્ટ કરી નાખયું છે. યુક્રેનનું િેરસન શ્ેર 
્વે રરશયાના કબજા ્ેઠળ છે. પરંતુ આ લડાઈમાં 
યુક્રેનની સાથે રરશયાને પણ ભારે નુકસાન થઈ રહ્ં 
છે. સમાચાર આવી રહ્ા છે કરે આ યુદ્ધમાં રરશયન 
મેજર જનરલ રેક્નના અરધકારી આંદ્ે સુિોવેતસકીનું 
મોત થયું છે. 

મોસ્િો ઃ યુક્રેન અને રશિયા 
વચ્ેના યુદ્ધ િરશમયાન 
રશિયન જવાનોએ િરેરલાિ 
વીકડયો જાિેર િયાનિ છે. જેમાં 
તેઓ આંખોમાં આંસુ સાથે 
િિી રહ્ા છે િરે અમને યુક્રેનના 
આમ નાગકરિોની િતયા 
િરવાના પણ આિેિ અપાયા 
છે જે અમારા મારે િકય નથી.  
રશિયન જવાનો િિી રહ્ા છે 
િરે રશિયન સરિાર અમારી 
પાસે અમાનવીય િામ િરાવી 

રિી છે.  જયારે અમને તૈયાર 
રિેવાનું િિેવામાં આવયું િતું 
તયારે એવી સ્પષ્ટતા નિોતી 
િરવામાં આવી િરે અમારે 
યુક્રેન સાથે યુદ્ધ િરવા જવાનું 
છે.  યુક્રેને એિ શનવેિન જાિેર 
િરીને રશિયન માતાઓને 
અપીલ િરી િતી િરે તેઓ 
પોતાના જવાનોના મૃતિેિો 
અમારી પાસેથી લઇ જાય. 
રશિયાએ પોતાનો યુદ્ધ પલાન 
બિલી નાખયો છે અને િવે 

િરેિ બાજુથી િુમલાની સ્ટ્ેરેજી 
અપવાની છે જેને પગલે અનેિ 
જાનિાનીની િકયતાઓ છે.  
આ ક્સ્થશત વચ્ે રશિયન 
જવાનોએ વીકડયો દ્ારા 
રશિયન સરિારની પોલ ખોલી 
િતી, આંખોમાં આંસુ સાથે આ 
જવાનો િિી રહ્ા છે િરે અમારે 
યુક્રેનના નાગકરિોની િતયા 
નથી િરવી. અમને તો િિેવામાં 
પણ નિોતુ આવયું િરે અમારે 
યુક્રેન સાથે યુદ્ધ મારે જવાનું છે. 

વોશિંગરન : રશિયાના 
રાષ્ટ્રપશત વલાડીમીર પુશતને 
િોઈપણ પ્રિારની ઉશિરેરણી 
વગર યુક્રેન સાથે યુદ્ધ િરૂ િયુનિ 
છે. તેમણે સેનેરના સંયુક્ત 
સત્ને સંબોધતા જણાવયું િતું 
િરે અમેકરિા તેની સામે આવી 
પિેલા પડિારને પિોંચી વળવા 
મારે તૈયાર છે.  ઇશતિાસમાંથી 
આપણે પિાથનિપાઠ િીખયા છીએ 
િરે જયારે પણ સરમુખતયારે 
તેમના આક્મણની કિંમત 

ચૂિવતા નથી તયારે તેઓ વધારે 
અંધાધૂંધી સજચે છે. તેઓ સતત 
આગળ વધતા રિે છે અને 
તેના લીધે અમેકરિા અને શવશ્વ 
સામે ભય સતત વધતો રિે 
છે.  આથી જ યુરોપમાં બીજા 
શવશ્વયુદ્ધ પછી િાંશત અને 
ક્સ્થરતા લાવવા નારો જોડાણ 
રચવામાં આવયું િતું. ૨૯ 
િેિોના સંગઠનમાં અમેકરિા 
પણ સભય છે. બાઇડેને પુશતનની 
ઝારિણી િાઢતા જણાવયું િતું િરે 

પુશતને િોઈપણ ઉશિરેરણી વગર 
યુદ્ધ િરૂ િયુનિ છે. પુશતને શવચાયુનિ 
િતુ િરે નારો વળતો જવાબ નિી 
આપે. તેણે શવચાયુનિ િતું િરે તે 
અમારામાં ભંગાણ પડાવિે. 
રશિયાએ યુક્રેન પર િુમલો િરી 
રીતસરની ખોરી ગણતરી માંડી 
છે. પુશતને શવચાયુનિ છે િરે તે યુક્રેન 
પર ફરી વળિે અને શવશ્વ જોતું 
રિેિે. તેમણે કયારેય િલપી ન 
િોય તેવી તાિાતનો સામનો 
િરવો પડયો છે. 

અમે યુક્રેનના નાગરર્ોની હતયા 
નહીં ્રીએ : રનિયન જવાનો

રશશયન જવાનાેઅે અાંસુ સાથે ભાવુક વીહડયાે જિેર કયાયા રશશયા અને યુકે્નના યુદ્ધમાં અમેહરકા સૈન્ય નિીં માેકલે

યુક્રેનની જરા પણ ઉશ્રેરણી વગર 
પુનતને હુમલો ્યયો ઃ જો બાઇિેન

આ 5 િેિો િતા િાંત િતા, તે પણ 
િવે આવી ગયા એકિન મોડમાં

સવીિનઃ વડાપ્રધાન મેગડાલેના 
એનડરસને સોમવારે યૂક્રેનના સૈનય 
મોરચે મિિની જા્ેરાત કરી. તેમણે કહ્ં 
કરે સવીડન તેના અનય િેશોને સૈનય મિિ 
ન આપવાના રસદ્ધાંતને તોડવા જઈ રહ્ં 
છે. એનડરસને કહ્ં કરે સવીડન યૂક્રેનને 
5000 એનટી ટેનક ્રથયારો મોકલશે. 
સસવત્ઝલલેનિઃ અતયાર સુધી તટસથ 
ર્ેતા સસવતઝલલેનડે રરશયા અને 
રરશયન રાષ્ટ્રપરત વલાદિમીર પુરતનની 
પણ ટીકા કરી ્તી. રાષ્ટ્રપરત 
ઇગ્ારઝયો કરેરસસે કહ્ં કરે આ યુદ્ધ 
યુરોપના હૃિયમાં થઈ રહ્ં છે. તેમણે 
આ યુદ્ધને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયિાનું 
ઉલ્ંઘન ગણાવયું ્તું. યુરોરપયન 
યુરનયન દ્ારા લાિવામાં આવેલા તમામ 
રરશયન પ્રરતબંધોને પણ લાગુ કરશે.
રિનલેનિઃ વડાપ્રધાન સના માદરને 
યૂક્રેનને ્રથયારો સપલાય કરવાની 
જા્ેરાત કરી છે. દિનલેનડ યૂક્રેનને 

2,500 એસોલટ રાઈિલસ, 1.50 લાિ 
બુલેટસ, 1,500 એનટી ટેનક ્રથયારો 
અને 70,000 િૂડ પેકરેટસ સપલાય કરશે. 
પીએમ સના માદરને દિનલેનડને નાટોમાં 
સામેલ કરવાની વાત કરી છે.
જાપાનઃ  જાપાને યૂક્રેનને 100 રમરલયન 
ડોલરની લોન તેમજ 100 રમરલયન 
ડોલરની માનવતાવાિી સ્ાયની પણ 
જા્ેરાત કરી છે. આ સાથે જ જાપાનના 
પૂવથિ વડાપ્રધાન રશનઝો આબેએ નાટો 
જેવા પરમાણુ શેદરંગ કાયથિક્મની વાત 
કરી છે. તેના પર વડાપ્રધાન ફયુરમયો 
કારશિાએ કહ્ં કરે જાપાન અમેદરકા સાથે 
પરમાણુ શેદરંગ ડીલ ન્ીં કરે.
જમ્મનીઃ જમથિની યૂક્રેનને સૈનય સ્ાયની 
જા્ેરાત કરવાની સાથે 500 સસટંગર 
રમસાઈલ આપશે. જમથિનીના ચાનસેલર 
ઓલાિ સકોલઝે પણ તેના સંરક્ષણ 
પાછળ 113 રબરલયન ડોલર િચથિ 
કરવાની જા્ેરાત કરી છે.
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લખનઉ
ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીના છઠ્ા તબક્ા હેઠળ ગુરૃિારેે 55 ટકા 

મતદાન થયું હતું. દસ વિલ્ાની 57 બેઠકો માટે ગુરુિારે થયેલા મતદાનમાં 
કુલ 676 ઉમેદિારોનું ભાવિ ઇિીએમમાં સીલ થઇ ગયું હતું. 

િે અગ્રણી નેતાઓનું ભાવિ આિે ઇિીએમમાં સીલ થયું છે તેમાં 
મુખય પ્રધાન યોગી આદદતયનાથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અિય કુમારનો સમાિેશ 
થાય છે. યોગી આદદતયનાથ ગોરખપુર શહેર અને અિયકુમાર તમકુહી 
રાિ બેઠક પરથી ઉભા રહાં છે. મતદાનનો સમય સિારે સાત િાગયાથી 
સાંિે છ િાગયા સુધીનો હતો. છઠ્ા તબક્ામાં કુલ મતદારોની સંખયા 
2.15 કરોડ હતી. હિે સાતમા અને અંવતમ તબક્ા હેઠળ 54 બેઠકો 
પર સાત માચ્ચના રોિ મતદાન થશે. તયારબાદ 10 માચ્ચના રોિ ઉત્તર 
પ્રદેશ, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, ગોિા અને મવણપુર એમ કુલ પાંચ રાજયોની 
તમામ બેઠકોની મતગણતરી કરિામાં આિશે. આિે ઉત્તર પ્રદેશમાં િે 
57 બેઠકો પર મતદાન થયું છે તે પૈકી ભાિપે 2017માં 46 બેઠક જીતી 
હતી. ચૂંટણી પંચના િણાવયા અનુસાર રાજયમાં મતદાન શાંવતથી પૂણ્ચ 
થયું હતું. આિે સિારે મુખય પ્રધાન યોગી આદદતયનાથ, બેવિક વશક્ષણ 
પ્રધાન સવતષ દવિિેદી, વિરોધ પક્ષના નેતા રામ ગોવિંદ ચૌધરી, સુહેલદેિ 

ભારતીય સમાિ પાટટીના િડા ઓમ પ્રકાશ રાિભાર, પ્રધાન ઉપેન્દ્ર 
વતિારી અને પૂિ્ચ પ્રધાન નારદ રાિ સવહતના અગ્રણી નેતાઓએ પણ 
પોતાના મતાવધકારનો ઉપયોગ કયયો હતો.  ઉલ્ેખનીય છે કે સમાિિાદી 
પાટટીએ યોગી આદદતયનાથ સામે પૂિ્ચ ભાિપ નેતા સિગ્ચસૃથ ઉપેન્દ્ર દત્ત 
શુક્ાના પત્ીને ઉભા રાખયા છે. 

યુપીમાં છઠ્ા તબક્ામાં 55 ટકા મતદાનયુએસ સેનેટમાં એચ-િનબી 
વિસાના દૂરુપયોગને રોકિા 

ખરડો રિૂ કરાયો
નવી દદલ્ી

િોવશંગટન: એચ-િનબી વિસા અને એલ-િન વિસા 
કાય્ચક્રમનો સિ્ચગ્રાહી ઉપયોગ રોકિા પ્રભાિશાળી સેનેટરોએ 
યુએસ સેનેટમાં વબલ રિૂ કયુ્ચ છે. તેઓની દલીલ છે કે તેનાથી 
અમેદરકન કામદારોના વહતોનું રક્ષણ થશે અને લોકવપ્રય વિિા 
કાય્ચક્રમનો દૂરુપયોગ કરનારી ક્ોવલફાઇડ અમેદરકનોને 
હાઇ-સકીલડ જોબસથી િંવચત રાખનારી વિદેશી આઉટસોવસિંગ 
કંપનીઓ પર પર અંકુશ લાદી શકાશે. એચ-િનબી વિસા નોન-
ઇવમગ્રન્ટ િીિા છે. તેના હેઠળ અમેદરકન કંપનીઓને ખાસ 
પ્રકારના જોબસ માટે કે વિશેષ ટેકવનકલ વનપુણતા ધરાિતા 
વિદેશી કમ્ચચારીઓને લાિિાની છૂટ મળે છે. ટેકનોલોજી 
કંપનીઓ દર િષષે આ માટે ભારત અને ચીનમાંથી હજારો 
વિદેશી કમ્ચચારીઓને હાયર કરે છે. ભારતીયો સવહતના વિદેશી 
પ્રોફેશનલસમાં િ એચ-િન વિિાનો પૂરેપૂરો ક્ોટા ઉપયોગમાં 
લેિાઈ જાય છે. એલ-િન વિિા તે નોન-ઇવમગ્રન્ટ વિિા છે. 

નવી દદલ્ી
યુક્રેનમાં ફસાયેલા છાત્ોને મળિા 

માટે અને તેમને પાછા લાિિા માટે 
કેન્દ્ર સરકારના નાગદરક ઉડ્ડયન 
મંત્ી જયોવતરાદદતય વસંવધયા 
રોમાવનયા ગયા છે. કારણકે યુક્રેનથી 
પાછા ફરેલા ભારતીય વિદ્ાથટીઓ 
રોમાવનયા પહોંચયા છે અને અલગ 
અલગ િગયાએ તેમને ઉતારો 
અપાયો છે.દરવમયાન વસંવધયાનો એક 
વિદડયો િાયરલ થઈ રહો છે.િેમાં 
રોમાવનયાના એક શહેરના મેયર અને 
વસંવધયા િચ્ે તડાફડી થઈ હોિાનુ 

દેખાય છે. સોવશયલ મીદડયા પર 
ફરી રહેલા વિદડયોમાં દેખાય છે કે, 
રોમાવનયાના એક કેમપમાં પહોંચેલા 
વસંવધયા વિદ્ાથટીઓને સરકાર વિારા 
કરાયેલી વયિસથા અંગે જાણકારી આપી 
રહા હતા તયારે મેયરે તેમને ટોકયા 
હતા.સાથે સાથે તેમણે વસંવધયાને પૂછયુ 
હતુ કે, તમે અહીંથી કયારે િઈ રહા 
છો...અમે વિદ્ાથટીઓ માટે વયિસથા 
કરી રહા છે .એ પછી વસંવધયા કહે છે 
કે, મને બધી ખબર પપડી રહી છે અને 
તેઓ મેયરથી અલગ થઈ જાય છે.

એ પછી વસંવધયા વિદ્ાથટીઓની 

પાસે િઈને કહે છે કે, અમારો પલાન 
છે કે, અમે દરેક કેમપમાંથી તમામ 
ભારતીય વિદ્ાથટીઓને કાઢીને લઈ 
િઈશું અને આ માટે રોમાવનયા 
સરકારનો ધન્યિાદ.

કોંગ્રેસના નેતા સલમાન વનિામીએ 
આ વિદડયોને લઈને કહ્યુ છે કે, િુમલા 
અને િાયદા ભારતમાં કામ કરે છે પણ 
વિદેશની ધરતી પર નહીં.રોમાવનયાના 
મેયરે વસંવધયાને પાઠ ભણાિીને કહ્યુ 
હતુ કે, તમે અહીંથી કયારે જાિ છો..
કારણકે વિદ્ાથટીઓને રહેિાની િગયા 
અને ભોિન અમે આપી રહા છે.

રોમાવનયામાં મેયર અને કેન્દ્રીય મંત્ી 
જયોવતરાદદતય વસંવધયા િચ્ે ચડભડ મુંબઈ 

 ઈન્કમ ટેકસ વિભાગે ગયા 
અઠિાદડયે વશિસેનાના એક નગરસેિક 
અને પાવલકાના અમુક કોન્ટ્ાકટરો પર 
છાપાઓ માયા્ચ હતા. આ કાય્ચિાહીમાં 
૧૩૦ કરોડ રૃવપયાની ગેરકાયદે 
સંપવત્તનો પદા્ચફાશ થયો છે િેમાં બેનામી 
માલમત્તા, હાલના િહેિારો આદીનો 
સમાિેશ થાય છે. ઈન્કમ ટેકસ વિભાગે 
૨૫ ફેબુ્રઆરીના રોિ મુંબઈમાં 
વિવિધ ૩૫ સથળોએ છાપાઓ માયા્ચ 
હતા. આ સંદભષે સેન્ટ્લ બોડ્ચ ઓફ 
ડાયરેકટ ટેકકસસ (સીબીડીટી) અનુસાર 
પ્રાથવમક તપાસ એિું સૂચિે છે કે આ 

કોન્ટ્ાકટરોએ ગેરરીવત આચરી ૨૦૦ 
કરોડ રૃવપયાની આિકની ઉચાપત 
કરી છે. આ સંદભષે સીબીડીટીના એક 
પત્ક અનુસાર પાવલકાની  સટેન્ડીંગ 
કવમટીના ચેરમેન યથિંત જાધિ તેમના 
અમુક સહયોગી અને પાવલકાના અમુક 
કોન્ટ્ાકટરોના વિવિધ સથળો પર છાપા 
મારીની કાય્ચિાહી કરિામાં આિી હતી. 
આઈટી વિભાગે તેમની આ કાય્ચિાહી 
દરમયાન ગેરરીવત સૂચિતા અનેક 
કાગળીયાઓ, દડજીટલ પુરાિાઓ િપ્ત 
કયા્ચ હતા. િપ્ત કરેલ આ પુરાિાઓ 
કોન્ટ્ાકટર અને િે- તે વયવતિના ઘવનષ્ઠ 
સંબંધ હોિાનું પુરિાર કરે છે. 

શિવસેનાના કોપપોરેટર-કોન્ટ્ાકટર 
પાસે 130 કરોડની બેનામી સંપશતિ

શમસીસાગા
ગુિરાતી વસવનયસ્ચ સમાિ 

ઓફ મીસીસાગા વિારા ગત તારીખ 
27-2-2022ને રવિિારે સંસથાની 
એક મીટીંગ સગન બેન્ક્ેટ હોલ 
ખાતે રાખિામાં આિી હતી. સટેિ 
ઉપર રસીલાબેન ગાિરીયા તથા 
ભારતીબેન ગાંધીએ કેટલાક સુચનો 
કયા્ચ બાદ તમામ હાિર સભયોને 
બીંગો ગેમ રમાડિામાં આિી હતી. 

સટેિ ઉપર રસીલાબેન તથા 
ભારતીબેનને પ્રેમલગ્ન અને અરેન્િ 

મેરેિ અંગે નાની એિી કસક્રપટ 
તૈયાર કરી તેની રિૂઆત કરી હતી. 
તેમણે પોતાના જીિન પ્રસંગો બધાને 
કહી ઘણો િ આનદં કરાવયો હતો. 
બાદમાં પ્રમખુ કલાબેને બધાને 
આિકાર આપયો અને પ્રથમ ઉપપ્રમખુ 
પ્રિીણભાઈ મહેતા તથા મધરુબેનનો 
આભાર માન્યો હતો. 

તયારબાદ લલીતભાઈ ઠાકર તથા 
શીલાબેન તથા વશલપેશભાઇ પરીખ 
તથા પનૂમબેન પરીખનું સિાગત કરાયુ 
હતુ. તે બાદ 14 િષ્ચથી સંસથાની 

ગુિરાતી વસવનયસ્ચ સમાિ ઓફ વમસીસાગાની મીટીંગ યોજાઈ

મનોરંિન પ્રવૃવત્ત કરતા વનલેષભાઈ 
પટેલ તથા પરમેશ્વરે બપપી લહેરી 

તથા લતા મંગેશકરના ગીતોથી 
શરૂઆત કરી હતી અને ધીરે ધીરે 

બધા સભયોએ ગીત ગાતા રમિટ 
જામી હતી. 

અને એ રીતે િ તમામ િૈજ્ાવનક લેબોરેટરીિ 
અને સરકારી કેન્દ્રો પણ ધિસત થશે.  સમૂહમાં 
રહેતી પ્રજા િેરવિખેર થશે, અને ફરી પાછા 
આપણે પાષાણ યુગમાં ધકેલાઈ િઈશું. ટૂંકમાં 
રસેલે પરમાણુ બોમબથી શું નુકસાન થઈ શકે છે 
તેનું વચત્ આ લેખમાં બતાવયું છે. 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં અંગ્રેિ સૈવનક તરીકે 
વહસસો રહેલા હેન્ી પેચ કહે છે કે, “યુદ્ધ એ 
સામૂવહક હતયા છે, તે વસિાય બીિું કશું નહીં.” 
આ રીતે યુદ્ધની વનરથ્ચકતા અનેક સૈવનકોએ 
પણ અનુભિી છે. 2004માં એક કાય્ચક્રમમાં 
હેન્ી પેચે કહ્યું હતું કે, “યુદ્ધનો અંત આવયો 
તયારે મને ખયાલ ન આવયો કે અમે વિિયી 
થયા. તે પછી ધીમે ધીમે કસથવત સમજી એટલે 
એટલે હું વનરાંતમાં હતો. કારણ કે તે પછી મારે 
પાછું યુદ્ધભૂવમ પર િિાનું ન હતુ. િે તે સમયે 
પાશ્ેન્ડેલમાં ભીષણ યુદ્ધ થતા હજારો યુિાનોને 

મેં મોતને ભેટેલા જોયા. આ બધાથી હું ખૂબ 
ગુસસે થયો. હું તયારે િમ્ચનીના એક સૈવનક 
સાથે હાથ મીલાિિા ગયો. આ મારી લાગણી 
છે. અતયારે તે િમ્ચન સૈવનક ચાલસ્ચ કુએન્ડિ 
107 િષ્ચના છે અને આિે યુદ્ધ વિશે વિચારીએ 
તયારે યુદ્ધનો અથ્ચ અમે જાણીએ છીએ. મારા 
મતે યુદ્ધ એિી ઘટનાનું નામ છે િેમાં હતયાઓને 
કોઈપણ રીતે સાચી અને યોગય ઠેરિિામાં આિે 
છે. કોઈપણ યુદ્ધમાં સૈવનકને યુદ્ધભૂવમમાં લડિા 
માટે મોકલાય અને એિા વયવતિને મારિાનું 
કહેિાય કે િેને તે કયારેય મળયો નથી, અને 
તે તેને જાણતો નથી, તેની ભાષા જાણતો નથી. 
આ બધા િ પોતાનું જીિન હોમી દે છે અને 
પછી યુદ્ધનો અંત ટેબલ પર આિે છે. જો 
છેલ્ે સમાધાન માટે ટેબલ ઉપર િ બેસિાનું 
હોય તો પછી યુદ્ધને નામે હજારો કે લાખો 
માનિિીંદગીનો અંત શા માટે લિાય છે.

યુદ્ધ ઃ આધુશનક જગતની સૌથી...
અનુસંધાન પેજ નં.10થી ચાલુ

આ આગ કયાર ેબિૂાશ ેએની કોઈન ેહજી ખબર 
નથી. પરતં ુરવશયાનુ ંલશકર યકુ્રનેમા ંિ રહશે ેએ 
નક્ી છ.ે યકુ્રનેની પ્રજાનો આ યધુધમા વમજાિ 
જોતા ં આ તાબદેારી સહન કર ે એિી શકયતા 
ઓછી છ.ે તથેી આતંદરક વિગ્રહ ચાલ ુ રહશેે 
એ નક્ી છ.ે સત્તા તથા િચ્ચસિની લડાઈમાં 
સામસામા હમુલા થતા રહશે ે તો લોકો મરતાં 
રહશે ે ત ે પણ વનવશ્ત છ.ે યકુ્રને ે રવશયા સામનેા 
યધુધમા ં ભારતની મદદ માગંી હતી. િડાપ્રધાન 
નરને્દ્ર મોદી રવશયાના પ્રમખુ વલાદદવમર પવુતન 
સાથે િાત કરીન ે યધુધ રોકિા કહ ે એિી વિનતંી 
યકેુ્રનના ભારત ખાતનેા રાિદતૂ ેકરી હતી. પોતાના 
નાગદરકોન ે બચાિિા માટ ે મોદી દરવમયાનગીરી 
કર ે એિી આ વિનતંીન ે માન આપીન ે મોદીએ 
પુવતન સાથ ેિાત પણ કરી. પોતાના નાગદરકોના 
જીિ બચાિિા ભારતન ે આજીજી કરતુ ં યકુ્રને 
ભારતીયોન ેબચાિિામા ંિરાય રસ બતાિતુ ંનથી. 

સોવશયલ મીદડયા પર યુક્રનેમા ં ફસાયેલા 
સખંયાબધં વિદ્ાથટીઓના િીદડયો િાયરલ થયા 
છ.ે આ િીદડયોમા ં વિદ્ાથટીઓ પોતાની િદેના 
ઠાલિી રહા છ.ે મોટાભાગના વિદ્ાથટીઓ 
માટ ે ખાિા-પીિાની કોઈ સગિડ કરાઈ નથી 
એ તો આઘાતિનક છ.ે યુધધનુ ં કને્દ્ર બનલેા 
ખારકીિમાથંી બહાર વનકળિા માટનેી ટ્નેોમાં 
પણ ચડિા નથી દિેાતા. કોઈ ભારતીય ગમ ેતમે 
કરીન ેચડી પણ જાય તો તમેન ેધક્ા મારીન ેનીચે 
ઉતારી મકૂાય છ.ે આ વિદ્ાથટીઓ પોત ે જીિતા 
િતન પાછા ફરીશંુ ક ેનહીં એ ફફડાટમા ંિ દદિસો 
કાઢી રહા છ.ે   યુક્રનેના િલણ સામ ે રવશયા 
ભારતીયોન ે મદદ કરી રહ્યુ ં છ.ે ભારતીયો માત્ 
પોતાનો ધિિ લગાિીન ે નીકળશે તો પણ તમેને 
કઈં નહીં કરાય અન ે કીિમા ંભારતીય દૂતાિાસ 
સધુી પહોંચાડી દિેાશે એિી ખાતરી રવશયાએ 
આપી છ.ે 

રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ, તબા્ીનું તાંડવ...
અનુસંધાન પેજ નં.4થી ચાલુ
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