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ક� નેડાથી ��સ� થતું સવ��મ ગુજરાતી સા�તા�હક SWADESH

પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

દ�શના પાંચ 
રાજ્યોની 
ચૂંટણીના 

પ�રણામો �હ�ર
નવી �દલ્હી

દ�શના પાંચ રાજ્યો ઉત્તરપ્રદ�શ, ઉત્તરાખંડ, 
મિણપુર, ગોવા અને પં�બમાં યો�યેલી 
િવધાનસભાની ચૂંટણીની મત ગણતરી બાદ 
પ�રણામો �હ�ર થયાં હતાં. ગુ�વાર� સવારથી 
જ મત ગણતરી શ� થતાં દ�શભરમાં ઉત્તેજના 
છવાઈ હતી. ઉત્તરપ્રદ�શ, ઉત્તરાખંડ, ગોવા અને 
મિણપુરમાં મોદી મેિજક છવાયો હતો. ચાર 
રાજ્યોમાં ઝળહળતા િવજય સાથે ભાજપનો 
ભગવો લહ�રાયો હતો. પં�બમાં મતદારોએ 
આમઆદમી પાટ�ને સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે સત્તા 
અપાવી હતી.  યુપી, ઉત્તરાખંડ, ગોવા અને 
મિણપુરમાં બીજેપીનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું હતું. 
તમામ રાજ્યોમાં ક�ગ્રેસ અને માયાવતીની બહુજન 
સમાજ પાટ�નાં સૂપડાં સાફ થઈ ગયાં હતાં. પાંચ 
રાજ્યોના મતદારોએ ભાજપના િવકાસને વરમાળા 
પહ�રાવી હતી જ્યાર� ક�ગ્રેસ, સપા, બસપા તેમજ 
અન્ય પક્ષોના પ�રવારવાદને �કારો આપ્યો હતો. 
ચાર રાજ્યોમાં સત્તા હાંસલ કરવા માટ� મોદીના 
�દુઈ ચહ�રાનો ક�રશ્મા કામ લાગ્યો હતો. પાંચ 
રાજ્યોની આ ચૂંટણીને ૨૦૨૪માં યો�નાર 
લોકસભાની ચૂંટણીની સેિમ ફાઈનલ તરીક� 
ગણવામાં આવી રહી છ�.

યુપીમાં ભાજપને િવજય અપાવીને સીએમ 
યોગીએ ૩૬ વષર્ પછી �વો િવક્રમ સજ્ય� 
હતો, સતત બી� ટમર્ માટ� તેઓ ભાજપની 
દરકાર રચશે. આ અગાઉ ૧૯૮૫માં એન 
ડી િતવારી સતત બી� ટમર્ માટ� ચૂંટાયા હતા 
અને સરકાર રચી હતી. આ ચૂંટણીમાં �ત 
મેળનારાઓમાં યોગી, અિસમ અ�ણ, શ્રીકાંત 
શમાર્ તથા િસધ્ધાથર્નાથ િસંહ ભાજપમાંથી 
�ત્યા હતા. જ્યાર� અિખલેશ અને િશવપાલ 
યાદવ સમાજવાદી પાટ�માંથી તેમજ રા� ભયૈા 
જેડીએલમાંથી �ત્યા હતા.

નવી �દલ્હી
ગુ�વાર� પાંચ રાજ્યોમાં યો�યેલી િવધાનસભા 
ચૂંટણીના પ�રણામ �હ�ર થયા હતા. ભાજપે 
ઉત્તરપ્રદ�શ, ઉત્તરાખંડ, ગોવા અને મિણપુરમાં 
મોટી �ત મેળવી સત્તામાં વાપસી કરી હતા. ઉત્તર 
પ્રદ�શમાં તો ભાજપે ઈિતહાસ રચી દીધો હતો. 
ભાજપને યુપીમાં ૨૭૦ જેટલી સીટો મળી હતી. આ 
વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી નર�ન્દ્ર મોદી ભાજપના કાયાર્લય 
પર પહ�ચ્યા હતા. અહ� પીએમ મોદીનું સ્વાગત 
કરવામાં આવ્યું હતું. છ�. પીએમ મોદી કાયર્કતાર્ઓને 
સંબોિધત કરતા ક�ં હતું ક� યુપીમાં બી�વાર 
આટલી મોટી �ત ખુબ મોટી વાત છ�. પીએમ 
મોદીએ ક� ક�, ઉત્તરાખંડમાં પણ ભાજપે ઈિતહાસ 
રચ્યો છ�. પ્રધાનમંત્રીએ ક� ક�, ગોવામાં તમામ 
એ�ક્ઝટ પોલ ખોટા પડયા છ�.  કાયર્કતાર્ઓએ 
ખુબ મહ�નત કરી છ�. કાયર્કતાર્ઓએ પોતાનું વચન 
પાળ્યુ છ�. પીએમ મોદીએ ક� ક�, આપણે જનતાનો 
િવશ્વાસ �તવામાં સફળ રહ્યા. તેમણે ક�ં ક�, 
કાયર્કતાર્ઓની મદદથી ભાજપે િવજયી ચોગ્ગો 
ફટકાય� છ�. પીએમ મોદીએ ક� ક� ઉત્તર પ્રદ�શે 
દ�શને અનેક પ્રધાનમંત્રી આપ્યા છ�, પર�તુ ૫ વષર્નો 
કાયર્કાળ પૂરો કરનાર મુખ્યમંત્રી બી�વાર �ત્યા 
હોય તેવું પ્રથમ ઉદાહરણ છ�. 

આપણે જનતાનો 
િવશ્વાસ �તવામાં સફળ 
રહ્યાા છીએ ઃ નર�ન્દ્ર મોદી

ઉ�ર �દ�શ સ�હત 4 રા�યમ� ભાજપનો 
ભગવો લહ� રાયો, પં�બમ� ઝાડુનો ક�ર�મો

ઉત્તર પ્રદ�શ
કુલ બેઠક 

403
ભાજપ  274
સપા 124
બસપા 02
ક�ગ્રેસ 02
અન્ય 01

કુલ બેઠક 

70
ભાજપ 48
આપ 00
બસપા 02
ક�ગ્રેસ 18
અન્ય 02

ઉત્તરાખંડ
કુલ બેઠક 

40
ભાજપ 20
TMC 02
આપ 03
ક�ગ્રેસ 12
અન્ય 03

ગોવા
કુલ બેઠક 

60
ભાજપ  32
TMC 00
NPP 07
ક�ગ્રેસ 05
અન્ય 16

મિણપુર
કુલ બેઠક 

117
ભાજપ 02
આપ 92
અકાલી 04
ક�ગ્રેસ 18
અન્ય 01

પં�બ
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ટોરોનટો 
ઓન્ટેરિયોએ ધોિણ ૧થી ૮ના 

વિદ્ાથથીઓ મા્ટે એનનજિવનયરિંગ 
ડીઝાઈન અને કોડીંગના વિષયો િધુ 
સાિી િીતે શીખિી શકાય એ મા્ટે 
એક નિા અભયાસક્રમની શરુઆત 
કિી છટે. 

િાજય સિકાિ ધોિણ ૯ના 
વિદ્ાથથીઓ મા્ટે પણ ડી-સ્ટ્ીમડ 
સાયનસ  નામનો અભયાસક્રમ તૈયાિ 
કિી િહી છટે. આ નિા અભયાસક્રમની 
શરુઆત િષ્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના શૈક્ષવણક 
િષ્ષથી કિિામાં આિશે.

સિકાિટે જિણાવયું હતું કે, વિજ્ાનના 
ક્ષેતે્ ભાિટે વિકાસ થયો છટે તયાિટે 
૨૦૦૭ના િષ્ષમાં અભયાસક્રમમાં 
સુધાિો કિિામાં આવયો હતો. હાલ 
જિે નિા અભયાસક્રમો શરુ થઇ િહા ં
છટે એમાં ઉભિી િહટેલી ્ટેકનોલોજીઝ 
જિેિી કે વિકવસત   સ્મા્્ષફોનસ, સેલફ 
ડ્ાઇવિંગ િાહનો તથા આર ્્ષરફવશયલ 
ઇન્ટેવલજિનસના વિવિધ પ્રકાિોનો 
સમાિેશ કિિામાં આવયો છટે, એમ 
ઓન્ટેરિયોના વશક્ષણ પ્રધાન નસ્્ફન 
લેવસએ મંગળિાિટે  એક પત્કાિ 
પરિષદમાં જિણાવયું હતું.

પહટેલી બાયોથલોન સ્પધા્ષમાં માક્ક 
એિટેનડેઝે સિુણ્ષચંદ્રક મેળવયો
માક્ક  એેરેને્ઝે 10 કકમીનું 
એંતર 31 મમનનટ 45.2 
સેકન્માં પૂરં કરુું 

ટોરોનટો 
કેનેડાના માક્ક એિટેનડઝેે વબવજિંગ 

પિેાવલનમપકમાં 10 રકમીની બાયોથલોન 
સ્પધા્ષમાં પુરુષોની કે્ટેગિીમાં સુિણ્ષચંદ્રક 
મેળવયો હતો. હારસ્ષવિલે P.E.I.ના 
િતનીએ 10 રકમીનું અંતિ 31 વમવન્ 
45.2 સેકનડમાં પૂરું કયુું હતું. જયાિટે 
યુક્રેનનાં ગ્ેગિી િોવસનસકીએ આ અંતિ 
32.18.0 સેકનડમાં કાપીને િજિતપદક 
તો કઝારકસ્તાનનાં એલેકઝાનડિ 

ગિેવલરસે 33.06.5 સેકનડમાં આ અંતિ 
કાપીને કાંસ્યપદક મેળવયો હતો. જયાિટે 
એિટેનડેઝે પોરડયમ પિ ચંદ્રક લેિા આવયો 
તયાિટે આ તેનો 10મો પિેાવલનમપક 
મેડલ હતો. આ અગાઉ તે કાંસ્યપદક 
મેળિી ચૂકયો હતો. બાયોથલોન નસ્પ્રન્ 
િમતમાં તેણે તેની કાિરકદથીનો આ બીજો 
ગોલડમેડલ મેળવયો છટે.

ઓનટટેરરયો 
અલબ્ા્ષની સિકાિ ભાિિધાિાથી 

પીરડતોને મદદરૂપ થિા મા્ટે િાજયમાં 
13 ્કાનાં પ્રવત વલ્િનાં દિટે ફયુઅલ 
્ટેકસ લાદશે. 1લી એવપ્રલથી આ િેિો 
અમલમાં આિશે, એમ સોમિાિટે 
વપ્રવમયિ જેિસન કેનીએ જિણાવયું 
હતું. આ મો્ાપાયે િાહત આપિાની 
અલબ્ા્ષના લોકોની માંગને ધયાનમાં 
લઈને જાહટેિાત કિિામાં આિી છટે. 
દિટેક ચીજિિસ્તુનાં િધી િહટેલા ભાિને 

કાિણે આ િાહત આપિાની સિકાિને 
પણ જિરૂિત જિણાય છટે. આ ્ટેકસ જયાં 
સુધી િેસ્્ ્ટેકસાસ ઈન્િવમરડએ્ ક્રરૂડ 
ઓઈલનાં ભાિ પ્રવત બેિલ 90 ડોલિ 
િહટેશે તયાં સુધી અમલમાં િહટેશે. િાજય 
સિકાિટે આ કિિેિાની શરૂઆત WTI 
ભાિ ઘ્ીને 80 ડોલિ થયો હતો 
તયાિટે કિી હતી. આ ઉજા્ષ િેિો ઉજા્ષનાં 
નાણાકીય િષ્ષ દિવમયાન લાગુ કિિામાં 
આિશે અને તેનો ખચ્ષ 1.3 વબવલયન 
ડોલિ થિાની શકયતા છટે, એમ 

નાણાપ્રધાન ટ્ેિીસ ્ોઝે એક પત્કાિ 
પરિષદમાં જિણાવયું હતું. 1લી એવપ્રલે 
કેનદ્ર સિકાિ કાબ્ષન ્ટેકસમાં પણ િધાિો 
કિિાની છટે, જેિ પ્રવત વલ્િટે હાલમાં 
9 ્કા છટે, તે િધાિીને 11 સેન્ પ્રવત 
વલ્િ કિિાની શકયતા છટે. આ પહટેલાં 
કેનીએ જિણાવયું હતું કે, અલબ્ા્ષનાં 
ઉજા્ષ કિમાં જેિ િધાિો કિિામાં આવયો 
છટે, તે કિિેિાઓથી સિકાિ આિોગય, 
િાહન વયિહાિ તથા અનય જીિનજિરૂિી 
સેિાઓ મા્ટે ખચ્ષ કિટે છટે. 

ભાિિધાિાથી મુશકેલીમાં મુકાયેલા લોકોનેે 
િાહત આપિા અલબ્ા્ષમાં ઉજા્ષ િેિો લદાશે
13 ટકાનાં પ્રતત નિટરનાં દરે ફુ્એિ ટેક્સની જેગવાઈ, 1િીથી નવા ેવેરા ેએમિી 

નસ્કને એવર નવર નાકેરી છાેડતી 
એટકાવવા ખાસ એારાેજન કરારું

અોનટોરરયો
ઓન્ારિયોની સિકાિ જેિ પાત્ હોય તેિી 

નસસોને પ્રોતસાહન તિીકે 5000 ડોલિની મદદ 
કિશે, કે જિેથી તેઓ અિાિનિાિ પોતાની નોકિી 
છોડે નહીં. સિકાિનાં જિણાવયા મુજિબ નસસોને 
નોકિી પિ ચાલુ િાખિા એમને પ્રોતસાવહત 
કિિા મા્ટે સિકાિને 763 વમવલયન ડોલિનો 
ખચ્ષ ઉઠાિિો પડશે. સમગ્ આિોગય સિેામાં 
નસસોની તંગીનો ઓન્ોરિયોને જિે સામનો કિિો 
પડી િહો છટે, તેને અ્કાિિા મા્ટે આ પ્રયાસ 

હાથ ધિિામાં આવયો છટે. ફરૂલ્ાઈમ કામ કિતી 
નસસોને ઉચક 5000 ડોલિ, જયાિટે ખંડ સમય 
મા્ટે કામ કિતી નસસોને 5000 ડોલિ બે હપ્ામાં 
આપિામાં આિશે. 

આ નાણાંની ચૂકિણી નસસો જિે ખાનગી 
હોનસ્પ્લોમાં કામ કિતી હશે તેમને ચૂકિિામાં 
આિશે અને સિકાિી હોનસ્પ્લમાં કામ કિતી 
નસસોને જિે-તે હોનસ્પ્લ તિફથી આ િકમ 
ચૂકિિામાં આિશે. આિોગય પ્રધાન વક્રનસ્્ન 
એવલય્ટે જિણાવયું હતું કે, આગળ પડતી નસસો 
સામાનય િીતે પ્રવતબદ્ધતા ધિાિતી નથી અને 
તેના સ્િાથથી માનસને કાિણે કેનેડાનાં આિોગય 
ક્ષેત્ને સહન કિિું પડે છટે. 

અોન્ટેરિયોમાં પરિચારિકાને પ્રોતસાહન 
મા્ટે 763 વમવલયન ડોલિની જોગિાઈ

એાેને્કરરામેાં 2007ના વર્કમાં એભ્ાસક્રમમાં સુધારા ેકરારા ેહતાે
ધોિણ ૧થી૮ વિદ્ાથથીઓ મા્ટે સાયનસનો નિો અભયાસક્રમ
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ઓન્ટેરિયો 
ઓન્ટેરિયો અને કેનદ્ર સિકાિ વચ્ે બાળ કલયાણ મા્ટે પ્રતિ 

રિન $ ૧૦નો ખર્ચ કિવા સહમતિ સાધવામાં આવી છટે.
તિક્ષણ મંત્ી સ્ીફન લેતસએ કહ્યુ હિુ કે, મતહનાઓની 

વા્ાઘા્ોના અંિે િાજય સિકાિટે જરુિી િમામ િસિાવેજો 
કેનદ્રને સોંપી િીધા છટે. આ િસિાવેજોમાં ઓન્ટેરિયોની સિકાિ 
બાળકોની ફીમાં કઇ િીિે ઘ્ાડો કિવો િથા કેનદ્રના ભંડોળ સાથે 
બાળકોના આિોગય મા્ટે કઇ િીિે વયવસથા કિવી િેની રુપિટેખા 
આપવામાં આવી છટે.

લેનનસએ મંગળવાિટે પત્કાિો સમક્ષ બોલિાં કહ્યું હિું કે, અમે 
આ કિાિ જેમ બને િેમ જલિી થઈ જાય એવું ઇન્છએ છીએ 
કે જેથી પરિવાિના પૈસા બરાવી િકાય. વા્ાઘા્ના આગામી 
િબક્ા મા્ટેનો મુસદ્ો િૈયાિ કિી લેવામાં આવયો છટે કે જેથી 
 અતધકાિીઓ કેનદ્ર સિકાિના હટેિુ, ડે્ા, રિપોર્્ચગ, કામિાિોનો  
્ટેકો િથા ઓન્ટેરિયોને ભંડોળ  પુરૂ પાડવાના માપિંડ  િૈયાિ કિી 

િકે એમ પ્રવક્ા ગોલડૈ  જણાવયું હિું. 
અતધકાિીઓએ રેિવણી આપી હિી કે, આ મતહનાના અંિ 

સુધીમાં કિાિને અિંીમ  સવિૃપ નહીં આપી  િકાય િો  પહટેલા 
વર્ચનું ભંડોળ પાછું ખરેાઇ જિે.

્ોિોન્ોના ઝૂ ખાતે લગભગ 150 
પ્ાણીને કોવિડની િસી અપાશે
Zoetis દ્ારા ઉત્ાદીત રસી 
અનેક પ્ાણીઅાનેે કાેરાનેા 
સામે રક્ષણ અાપશે

્ોિોન્ો 
પ્રાણીઓ મા્ટે િરાયેલા કોતવડ-19 

િસીના ત્ણસો ડોઝ ્ોિોન્ો ઝૂ િિફ 
િવાના થનાિ છટે. આ ડોઝ ઝૂમાં િહટેલા 
લગભગ 150 પ્રાણીઓને આપવામાં 
આવિે, એમ ઝૂએ મંગળવાિટે એક 
તનવેિનમાં જણાવયું હિું.

એક પ્રવક્ાએ જણાવયું હિું કે 
પ્રાણી સંગ્રહાલય આ િસીઓના ડોઝની 
આિુિિાથી િાહ જોઈ િહ્યું છટે,” જે 
વૈતવિક પ્રાણી આિોગય અને િવા 
કંપની Zoetis દ્ાિા ઉતપારિિ કિીને 
િાનમાં આપવામાં આવી છટે. ્ોિોન્ો 
ઝૂ 320 ડોઝ મેળવિે, જેમાં બેથી ત્ણ 
અઠવારડયાના અંિિટે પ્રાણી િીઠ બે 
ડોઝની જરૂિ પડિે.

“અમે 146 પ્રાણીઓની ઓળખ કિી 
છટે કે જેઓ િસી મેળવિે. કોતવડ-19 
સંવેિનિીલિા સરૂીના આધાિટે સંિોધન 

કિીને અનય પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં િહટેિા 
પ્રાણીઓ મા્ટે અહટેવાલોને આધાિટે આ 
િસી તવકસાવવામાં આવી છટે.

ઑક્ો. 2021માં જયાિટે પ્રાણી 
સંગ્રહાલયે પ્રાણીઓને િસી આપવાનો 
િેમનો ઈિાિો જાહટેિ કયયો, તયાિટે 
સીઈઓ ડોલફ ડેજોંગે જણાવયું કે, પ્રાણી 
સંગ્રહાલયનો ઉદ્ટેશય “િમામ પ્રાઈમે્, 
મો્ી તબલાડીઓ, ડુક્િ, રામારીરડયા 
અને મસ્ટેલીડે —સસિન પ્રાણીઓને 
આ િસી આપી કોતવડ-19થી સુિતક્ષિ 
કિવાનો છટે. પ્રાણી સંગ્રહાલયે એ પણ 
જાહટેિાિ કિી કે, િેમના “કેનરેડયન 
સમકક્ષ”, તવનીપેગ, MB ખાિેના 
અતસનીબોઈન પાક્ક ઝૂએ િેમના 
પ્રાણીઓને િસી આપવાની પ્રતરિયા િરૂ 
કિી િીધી છટે.

Zoetis જણાવયુ ં હિું કે, 
િેઓ આજની િાિીખમાં િેમની 
COVID-19 િસી સાથે સરંાતલિ 
પ્રાણીસંગ્રહાલયના પિુતરરકતસકો િિફથી 
કોઈ “નોંધપાત્” પ્રાણી પ્રતિકૂળ ઘ્ના 
અહટેવાલો પ્રાપ્ત થયા નથી.

મહિનાના અંત સુધીમાં કરારને અંતીમ  સ્વરૂપ નિીં મળે તાે પિેલા વર્ષનું ભંડાળે પાછંુ ખેચાઇ જશે

બાળ કલયાણ મા્ટે ઓન્ટેરિયો અને કનેદ્ર વચ્ે 
સહમતિ, પ્રતિ રિન 10 ડોલિનો ખર્ચ કિાિે 

્ોિોન્ો 
સિકાિની એફોડડેબલ હાઉતસંગ યોજનાને વધુ અસિકાિક 

બનાવવા મા્ટે ્ોિોન્ો િહટેિનાં કાઉનનસલિ અને કમયુતન્ીનાં 
એડવોકે્ ોએ ડેવલોપસ્ચ પિ આધાિ િાખવાને બિલે િહટેિનાં 
નીરાણવાળા તવસિાિોમાં ખાલી પડેલા મકાનો ખિીિીને 
એફોડડેબલ હાઉતસંગ તસસ્મ દ્ાિા લોકોને સસિા ભાવે આ 
મકાન પૂિા પાડવા ખાસ ભલામણ કિી છટે. સિકાિ સસિા મકાનો 
બાંધીને જરૂિિમંિોને પિૂા પાડવા મા્ટેની જે યોજના રલાવે છટે, 
િેમાં હંમિેા પુિવઠા કિિા માંગ વધાિટે િહટે છટે અને િેથી અનેક 
માનવીય સમસયાઓ ઊભી થાય છટે. જે તનવાિવા મા્ટે િહટેિમાં 
ખાલી પડેલા મકાનો ખિીિી લઈને આ યોજના સાથે જોડી 
િટેવાથી લોકોને થોડી મિિ િહટેિે, એમ વોંગ ્ટેમે જણાવયું હિંુ.  
વોંગ ્ટેમે િહટેિનાં કમ્ચરાિીઓને 214230 મકાનો જે િેિબોન્ચ 
સટ્ી્માં આવેલાં છટે, િેને એફોડડેબલ સકીમ મા્ટે ખિીિી િકાય 
કે કેમ િેની િપાસ કિવાનું જણાવયું છટે. ્ટેમે મીરડયાને આપેલી 
એક મુલાકાિમાં જણાવયું હિું કે, િહટેિમાં લાખો મકાનો ખાલી 
પડાં છટે અને િે િહટેિનાં કમ્ચરાિીઓની જાણમાં છટે. િેથી િેઓ 
આ રિિામાં સહટેલાઈથી કામ કિી િકે અને ખિીિટેલાં આ મકાનો 
લોકોને છાપરું પૂરુ ંપાડી િકે. 

અમે નવા મકાનો બાંધીને લોકોને પિૂાં પાડી િકાય િેવા 

પ્રયત્ો કિીએ છીએ, પિંિુ લોકોની માંગ મો્ી છટે. િેથી અમાિા 
પ્રયત્ો ઓછા પડે છટે. આ સમસયા કાયમી છટે અને િેના મા્ટે 
ભાગયે જ કંઈ નવું કિી િકાય િેવી નસથતિ છટે. મો્ાભાગનાં 
લોકો મકાન ભાડે આપી આવક મેળવવા મા્ટે મકાન ખિીિિાં 
હોય છટે. પિંિુ િેને કાિણે જેઓને ખિટેખિ પોિાનાં મકાનની 
જરૂિિ છટે, િેમને સહન કિવાનો વાિો આવે છટે. મકાન બાંધીને 
જરૂરિયાિો પિૂી પાડવી એ ભાિટે સમય માંગી લે, િેવું કામ છટે. 
બીજી િિફ લોકો તયાં સુધી િાહ જોવા િૈયાિ નથી, એમ હામ્ચ 
રિડકિન કો-ઓરડ્ચને્િ રિજન્ પાક્ક કમયુતન્ી હટેલથ સેન્િના 
તલનડસે તવંડેગિટે જણાવયું હિું. 

શેરબાેન્ષ સ્ટીટમાં અાવેલાં 214230 મકાનાનેી સ્થિતત અંગે તપાસ કરવા માંગણી

્ોિોન્ોના નીરાણવાળા તવસિાિોનાં મકાનો 
ખિીિીને સસિા ભાવે વેરવા ભલામણ થઈ

િાસાસાઇલ (ફાાંસ) 
તવવિના સૌથી સુંિિ મહાલય, વાસા્ચઇલ 

પેલેસમાં યુિોપીય યુતનયનના નિેાઓની 
તિખિ પરિરિ યોજવા ફાંસના પ્રમુખ 
ઇમેનયુઅલ મેરિા જયાિટે તનણ્ચય લીધો તયાિટે 
િેઓને યુરિેન-યુદ્ધની આસપાસ તવતભતરકા 
તવરે પૂિી માતહિી ન હિી. 

હવે યુિોપીયન યુતનયનના િટેિો િતિયા 
પિ અભૂિપૂવ્ચ આતથ્ચક પ્રતિબંધો લાિી 
યુરિનેને પીઠબળ આપવા એકમિ થયા છટે. 
આ પરિરિમાં ત્ણ મહત્વના મુદ્ાઓની 
રરા્ચ કિાિે. યુિોપીય સંઘમાં યુરિેનના 
સભયપિ અંગે ઝડપી તનણ્ચયો લેવા િેમની 
ઊજા્ચ અંગના િતિયા ઉપિના અવલંબનને 
કેમ િૂિ કિવું અને આ તવસિાિની સંિક્ષણ 
ક્ષમિાને કેમ વધાિવી. આ સાથે િે પણ 
સવીકાિવું પડે કે ગયા મતહને આ યુદ્ધ િરૂ 
થયું પછી યુિોપીય સંઘના િટેિોમાં પહટેલા 

કિી જોવા મળિું ન હિું િેવું ઐકય વયાપી 
ગયું છટે. િેણે સામુતહક અને યુરિેનને િસત્ો 
અને િસત્- સિંજામ મોકલયા છટે. િે મા્ટે 
ઇયુ ૮.૫૦ કિોડ અમેરિકી ડોલસ્ચ જે્ લી 
રકંમિની સહાય કિવાના છટે. યજમાન 
જમ્ચનીએ જણાવી િીધું છટે કે, િેના સિંક્ષણ 
બજે્માં િેની જીડીપીના ૨ ્કા જે્ લો 
વધાિો કિનાિ છટે અને ઝઘડી િહટેલા 
િટેિોમાં િસત્ો નહીં મોકલવાની િેની જુની 
પિંપિાનો ભાન કિાવવાનું છટે. િે યરુિેનનમાં 
એન્ી્ટેનક તમસાઇલસ અને એિડીફેનસ 
તમસાઇલ મોકલવાનું છટે. ઇસ્ોતનયાના 
વડાપ્રધાન કાજા કલાિે જણાવયું હિું કે, 
યુિોપનું સિંક્ષણ મજબિૂ કિવા આપણે 
યુિોપીય યુતનયનમાં જ સવ્ચસંમતિ સાધવી 
જોઈએ. જયાિટે કે્લીક  વખિ િો િાંતિ 
સથાપવા મા્ટે લશકિી િાકાિનો પણ 
ઉપયોગ કિવો જ પડે િેમ છટે.

યુક્રેન ક્ોક્ીનો અાંત લાિિા યિુોપીય 
યવુનયનના દટેશો સામુવિક પ્યાસો કિશે

ઓન્ટેરિયો 
ઓન્ટેરિયોમાં કોતવડ-19 સાથે 

જોડાયેલી હોનસપ્લમાં િાખલ 
િિદીઓની સંખયા ગુરુવાિટે ઘ્ીને 742 
થઈ ગઈ હિી. હોનસપ્લમાં િાખલ 
થયેલા િિદીઓમાંથી 46 ્કા લોકો 
વાયિસની રપે્માં આવયા હિા. 
જેના કાિણે િેઓને િાખલ કિવામાં 
આવયા હિા. જયાિટે 54 ્કા લોકોનો 
્ટેસ્ પોતઝર્વ આવયો હિો. િેમાંથી 
ઓછામાં ઓછા 366 િિદીઓને સંપૂણ્ચ 
િસી આપવામાં આવી છટે. 157ને િસી 
આપવામાં આવી નથી અને 30 આતંિક 
િીિે િસી આપવામાં આવી છટે. 

સિકાિ દ્ાિા િસીકિણની અનય 
કોઈ માતહિી આપવામાં આવી 
નથી. પ્રાંિે જાહટેિાિ કિી હિી કે િે 
COVID-19 મૃતયુની જાણ કિવાની 
િીિ બિલી િહી છટે.

િુરિવાિથી, આિોગય મંત્ાલય 

મૃતયુને ત્ણ કે્ટેગિીમાં તવભાતજિ 
કિવાનું િરૂ કિિે: અગાઉ નોંધાયેલ 
489 મૃતયુ COVID-19 સાથે 
સંકળાયેલા છટે, જેને ઉતકકૃષ્ટ િિીકે 
ઓળખવામાં આવયા છટે અને પ્રાંિની 

સંખયામાંથી િૂિ કિવામાં આવયા છટે. 
નવા ડે્ા િિા્ચવે છટે કે ઓન્ટેરિયોમાં 

િોગરાળાની િરૂઆિથી COVID-
19ને કાિણે 12,149 મૃતયુ નોંધાયા છટે.

િે જ સમયે, િે જ સમયમયા્ચિામાં 

20 નવા મૃતયુ પણ નોંધાયા હિા. જો 
કે, િેમાંથી 14 મૃતયુ છટેલ્ા મતહનામાં 
થયા હિા અને છ મૃતયુ એક મતહના 
કિિા વધુ સમય પહટેલા થયા હિા.

સમગ્ર પ્રાંિમાં પિીક્ષણની મયા્ચરિિ 

પહોંર વચ્ે છટેલ્ા 24 કલાકમાં 
COVID-19ના ઓછામાં ઓછા 
2,125 કેસ નોંધાયા હિા. િે કેસો 
14,695 પિીક્ષણો દ્ાિા ઓળખવામાં 
આવયા હિા.

ગુરુવાિટે નોંધાયેલા મો્ાભાગના કેસ 
્ોિોન્ો (305), પીલ રિજન (162), 
ઓ્ાવા (137) અને તમડલસેકસ-
લંડન (103)માં જોવા મળયા હિા. 
પ્રમાણમાં વધુ COVID-19 કેસની 
સંખયા ધિાવિા અનય તવસિાિોમાં 
તસમકો મુસકોકા (97), ડિહામ પ્રિટેિ 
(93), હટેતમલ્ન (90) અને તવનડસિ-
એસેકસ (88)નો સમાવિે થાય છટે.

આિોગય પ્રધાન તરિસ્ીન ઇતલય્ટે 
જણાવયું હિું કે 92.7 ્કા ઓન્ટેરિયનો 
પાસે કોતવડ-19 િસીનો એક ડોઝ છટે 
અને 90.7 ્કા પાસે બે ડોઝ છટે અને 
િેઓને સંપણૂ્ચ િસી આપવામાં આવી 
હોવાનું માનવામાં આવે છટે.

િોસ્પ્લમાાં દાખલ થયેલા દદદીઓમાાંથી 46 ્કા લોકો િાયિસની ચપે્માાં આવયા
ઓન્ટેરિયોની કોતવડ હોનસપ્લમાં હવે માત્ 742 િિદી

ગુરુવારે 
માેટાભાગના 
કેસ ટાેરાેન્ટાે, 
પીલ હરજન, 
અાેટાવા અને 
મમડલસેક્સ-
લંડનમાં નાંધાયા
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ભારતના પાંચ રાજ્યો ઉત્તર પ્રદેશ, 
ઉત્તરાખંડ, મણીપુર તથા ગયોવા અને 

પંજાબમાં ્યોજા્ેલી વવધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં 
ભારતી્ જનતા પક્ે 
શાનદાર દેખાવ ક્યો 
છે. જ્ારે કોંગ્ેસનું 
જબરદસત ધયોવાણ થ્ું 
છે. પાંચ પૈકી ચાર 
રાજ્યોમાં ભાજપનયો 
દબદબયો કા્મ રહ્યો 
તયો પંજાબમાં ભવ્ 
વવજ્ સાથે આમ 
આદમી પાટટીને સપષ્ટ 
બહુમવત મળી છે. પાંચ 

રાજ્યોમાંથી એક માત્ર પંજાબમાં કોંગ્ેસની સરકાર 
હતી. ત્ાં કોંગ્ેસે પયોતાના અ્યોગ્ વનણ્ણ્યોનું 
પરરણામ ભયોગવવું પડું છે. આ પરરણામમાં બે 
વત્ણમાન અને પાંચ ભૂતપૂવ્ણ મુખ્ પ્રધાન સવહત 
અનેક રાજકી્ ધુરંધરયોએ પરાજ્નયો સામનયો 
કરવયો પડયો હતયો. પંજાબના મુખ્ પ્રધાન 
ચરણવજતવસંહ ચન્ી અને ઉત્તરાખંડના મુખ્ 
પ્રધાન પુષકરવસંહ ધામીને પછડાટ ખાવી પડી 
છે. ઉપરાંત ઉત્તરાખંડના ભૂતપૂવ્ણ મુખ્ પ્રધાન 
હરીશવસંહ રાવત, પંજાબના ભૂતપૂવ્ણ મુખ્ પ્રધાન 
પ્રકાશવસંહ બાદલ અને અમરરનદવસંહ પણ ચૂંટણી 
હારી ગ્ા છે.

પંજાબમાં આમ આદમી પાટટી ‘આપ’નયો 
ભારે બહુમતીથી વવજ્ થ્યો હયોવા થકાં 
રાજ્ના ત્રણ ભૂતપૂવ્ણ મુખ્ પ્રધાન બાદલ, 
વસંહ અને રાવજનદર કૌર ભટ્ટલે પરાજ્નયો 
સવાદ ચાખવાની નયોબત આવી છે. ગયોવામાં 
ભૂતપૂવ્ણ મુખ્ પ્રધાન અને તૃણમૂલ કૉંગે્સના 
ઉમેદવાર ચવચ્ણલ અલેમાઓનયો બેના્ુવલમ 
બેઠક પર ‘આપ’ના ઉમેદવાર સામે 
પરાજ્ થ્યો હતયો. દેશના પાંચ રાજ્યોની 
વવધાનસભાની ચૂંટણીમાં આ વખતે ભારતી્ 
જનતા પક્ સામે અનેક પડકારયો હતા. ભાજપે 
આ તમામ પડકારયોને ઝીલ્ા છે. આ વખતની 
ચૂંટણીમાં જનકલ્ાણવાદ, વહનદુતવ અને વડા 
પ્રધાનનયો ચહેરયો લયોકયો સમક્ મુકીને ભાજપે 
કરેલા પ્રચારથી વવપક્યોનું ધયોવાણ થ્ું હતું. 
હવે આ પરરણામયો સાથે જ વર્ણ ૨૦૨૪ની 
લયોકસભાની ચૂંટણીમાં વવજ્ મેળવવાનયો 
માગ્ણ પણ ભાજપ માટે સરળ બન્યો છે. 
આ અગાઉ વર્ણ ૨૦૧૭ની વવધાનસભા 
ચૂંટણીઓમાં વવજ્ મેળવ્ા બાદ વર્ણ 
૨૦૧૯ની લયોકસભાની ચૂંટણીઓમાં ભાજપે 
ઝળહળતયો વવજ્ મેળવ્યો હતયો. જો કે, આ 
વખતે પંજાબમાં ભાજપે ભારે ઉધામા ક્ા્ણ છતાં 
અરવવંદ કેજરીવાલની પ્રમાવણક ગણાતી આમ 
આદમી પાટટીથી તેને વશકસત મળી છે. પંજાબમાં 
આમ આદમી પાટટીની જીત એ અભૂતપૂવ્ણ 
જનાદેશ છે. ગયોવામાં પ્રથમવાર ચૂંટણી લડેલી 
આપએ 3 બેઠક મેળવી છે. 

ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપના વવજ્ માટે ૪૯ 
વરટી્ ્યોગી આરદત્નાથની કડક વહીવટકતા્ણ 
તરીકેની ઇમેજ પણ પ્રભાવક નીવડી છે. 
્ુપીમાં ભાજપવવરયોધી મત મેળવવામાં 
સમાજવાદી પક્ મયોટેભાગે કામ્ાબ રહ્યો 
છે. પરંતુ આ સમીકરણ તેને સત્તાની ખુરશી 
સુધી લઈ જઈ શક્ુ નથી. ્ુપીમાં અસદુદ્ીન 
ઓવૈસીની પાટટી ઓલ ઇનનડ્ા મજવલસ-એ-
મુસલવમને ખૂબ ઉધામા ક્ા્ણ પણ તેની અસર 
દેખાઈ જ નથી. ઓવૈસીની પાટટીએ જે મુનસલમ 
મતયો મેળવ્ા છે એ સપા અને બસપાના હતા. 
જેને કારણે ભાજપને ફા્દયો જ થ્યો છે. ઉત્તર 
પ્રદેશની જીત ભાજપ માટે અનેક રીતે કારણયો 
પણ છે. અ્યોધ્ાના રામ મંરદરનયો વવવાદ 
ઉકેલાઈ જતા ભાજપે તેનયો લાભ મેળવવા પણ 
ભરપૂર પ્ર્ાસયો ક્ા્ણ હતા. આ ઉપરાંત ચૂંટણી 
દરવમ્ાન ભાજપે મુખ્ત્વે વવકાસ અને ્ુપીમાં 
મારફ્ાગીરીનયો ખાતમયો જેવા મુદ્ા લયોકયો સમક્ 

મુક્ા હતા. ઉત્તર પ્રદેશમાં રાજકારણમાં 37 
વર્ણના લાંબા ગાળા પછી પહેલી વખત કયોઇ એક 
પક્ની બહુમતીવાળી સરકાર બીજી વખત સત્તા 
મેળવવામાં સફળ રહી છે. અલબત ભાજપની 
થયોડીક બેઠકયો ઘટી હયો્ પણ સરકાર બનાવવા 
માટે તેણે કયોઈનયો ટેકયો લેવાની જરૃર પડી નથી. 
્ુપીમાં સૌથી કરૂણ રકાસ મા્ાવતીની બહુજન 
સમાજ પાટટી અને કોંગ્ેસનયો થ્યો છે. ભાજપ 
માટે સૌથી મયોટયો હાશકારયો ઉત્તર પ્રદેશના 
પરરણામયોએ આપ્યો છે. ગયોવામાં ભાજપે ફરી 
એકવાર પયોતાની સવયોપરરતા વસદ્ધ કરી છે. 
જ્ારે આ વખતે ચૂંટણી પહેલાં ઉત્તરાખંડના 
રાજકારણમાં જબરદસત ઉતાર ચડાવ આવ્ા 
હતા. ઉત્તરાખંડમાં અનેક પડકારયો હયોવા છતાં 
ભાજપ સત્તા ટકાવી રાખવામાં સફળ રહ્ં છે.

એ જ રીતે મવણપુરમાં પણ ભાજપની 
સરકાર અકબંધ રહી છે. પંજાબમાં કોંગ્ેસે 
સત્તાથી હાથ ધયોવા પડા તેનું કારણ તેની ખુદની 
ભૂલયો છે. પંજાબમાં કોંગ્ેસની અંદરયોઅંદરની 
લડાઇનયો ફા્દયો આમ આદમી પાટટીને થ્યો છે. 
વરિકેટરમાંથી રાજકારણી બનેલા નવજોતવસંહ 
વસદ્ધુ પર ભરયોસયો મૂકવાનું કોંગ્ેસને ભારે પડું 
છે. કોંગ્ેસના મુખ્મંત્રી ચરણજીતવસંહ ચન્ી 
પયોતે જ બંને બેઠકયો પરથી ચૂંટણી હારી ગ્ા છે. 
વસદ્ધુની પણ આ ચૂંટણીમાં હાર થઇ છે. વસદ્ધુએ 
સતત મયોરચયો માંડતા કેપટન અમરરંદરવસંહ 
પાસેથી કોંગ્ેસે રાજીનામુ લઈ ચન્ીને સીએમ 
બનાવ્ા હતા. જે બાદ કેપટને પયોતાની પાટટી 
બનાવી અને ભાજપ સાથે ગંઠબંધન ક્ુું હતું. 
કેપટનની પાટટી પણ ઊંધે કાંધ પટકાઇ છે. 
પરટ્ાલાના રાજવી પરરવારના સભ્ કેપટન 
પયોતે જ પરટ્ાલાની બેઠક જીતી શક્ા નથી. 
પંજાબમાં કેપટનનું રાજકારણ પૂરં થઇ ગ્ું છે. 

કેપટન ભલે ભાજપને બહુ ફા્દયો નથી 
કરાવી શક્ા પણ તેણે કોંગ્ેસને મયોટું નુકશાન 
તયો ક્ુું જ છે. પંજાબમાં આમ આદમી પાટટીનયો 
વવજ્ એ નોંધપાત્ર ઘટના છે. આપે પહેલેથી 
જ ભગવંત માનને મુખ્મંત્રીપદના ઉમેદવાર 
જાહેર ક્ા્ણ હતા. સટેનડઅપ કયોમેરડ્ન માથે 
હવે આખા રાજ્ની જવાબદારી આવી છે. 
પંજાબનું રાજકારણ બહુ પેચીદું છે. ભગવંત 
માને બહુ સમજી વવચારીને રાજ કરવું પડશે. 
ખેડૂતયોના આંદયોલન પછી વશરયોમણી અકાલી 
દળે પયોતાના જૂના સાથી ભાજપ સાથે સંબંધયો 
કાપી નાખ્ા હતા. ગયોવામાં ભાજપ પાસે આ 
વખતે મનયોહર પરરકર નહયોતા. અધૂરામાં પૂરં 
તેમનયો દીકરયો ઉતપલ પરરકરને પણ ભાજપે 
પણજીની બેઠક ન આપતા તેણે બળવયો પયોકા્યો 
હતયો. ભાજપના વાવાઝયોડામાં ઉતપલે હારનયો 
સામનયો કરવયો પડયો છે. આમ આદમી પાટટી 
અને મમતા બેનરજીની તૃણમૂલ કોંગ્ેસે પણ 
ગયોવાની ચૂંટણીમાં ઝંપલાવ્ુ હતુ. આમ છતાં 
પણ ગયોવામાં ભાજપ જીત સુધી પહોંચી ગ્યો 
છે. ગયોવામાં ગ્ા વખતે ભાજપ બીજા નંબરની 
પાટટી હતી. કોંગ્ેસ સૌથી મયોટી પાટટી હયોવા 
છતાં સરકાર બનાવી શકી નહયોતી. ભાજપે 
સાથીદારયોને શયોધીને સરકાર બનાવી હતી 
અને પાંચ વર્ણ બખૂબી ચલાવી પણ હતી. 
ઉત્તરાખંડની પણ ભાજપને થયોડી વચંતા હતી. 
છેલ્ા પાંચ વર્ણમાં ત્ાં જે ઉતાર ચડાવ આવ્ા 
એના કારણે ભાજપ ત્રણ ત્રણ મુખ્મંત્રી 
બદલવા પડા હતા. ઉત્તરાખંડ અને ગયોવાની 
જેમ જ મવણપુર પણ ભાજપની પાસે જ રહ્ં 
છે. પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીમાં સૌથી ખરાબ 
હાલત કોંગ્ેસની થઇ છે. કોંગ્ેસ પાસે હવે બે 
જ રાજ્યો છતીસગઢ અને રાજસથાન બચ્ા 
છે. આઝાદી બાદ કોંગ્ેસની કદાવચત આ સૌથી 
ખરાબ નસથવત કહી શકા્ તેમ છે.

4 રાજ્યોમાં ભાજપની ફતેહ 
પંજાબમાં ‘આપ’ની સરકાર
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સુરત

ગોથાણથી હ રા વŵે રъલવે ĺેક 

માટъ જમીન સંપાદનની થઇ રહъલી 

કામગીરીના િવરોધમાં ખેડુત સમાજ 

˛ારા ઉપાડેલી લડતમાં આજે વરીયાવ 

અને સરોલી ગામમાં ઓટલા બેઠક 

કરતા બ³−³ે ગામના ખેડુતોએ રъલવે 

ĺેક નાંખવામાં આવશે તો ઇલેકશનનો 

બિહæકાર સુધીની તૈયારીઓ બતાવી 

હતી.

સુરત િજ·ાના ઓલપાડ, 

ચોયા↓સીના 14 ગામોની જમીન સંપાદન 

કરીને ગોથાણ થી હ રા વŵે નવો 

રъલવે ĺેક નાંખવાને લઇને ખેડુત સમાજ 

˛ારા આજથી શλ કરાયેલી લડતના 

ભાગλપે વરીયાવ અને સરોલી ગામના 

ખેડુતો સાથે ઓટલા બેઠક યો  હતી.

દિΤણ ગુજરાત ખેડુત સમાજના Ĭમુખ 

રમેશ પટъલે કЅં કы, ખેડુતોમાં ભારъ 

અંસતોષ વા મળી રΝો છъ. એક જ 

સુર ઉઠી રΝો છъ કы આ નવા રъલવે 

ĺેક પર સામા×ય ĺેન તો દોડવાની જ 

નથી. બધી ĺેનો હ રાના મહાકાય 

ઉ˜ોગો માટъ દોડવાની છъ. તો સરકાર 

શા માટъ ખેડુતોની જમીન છીનવીને 

ઉ˜ોગોને ફાયદો કરાવી રહી છъ. આ ĺેક 

નાંખવાથી કіપનીઓને જ ફાયદો થશે. 

ખેડુતોને તો નુકસાન જ નુકસાન છъ.

ઓટલા બેઠકમાં વરીયાવ ગામના 

ખેડુત કàપેશ પટъલે કЅં કы,  ખેડુતોની 

મહામુલી જમીન લઇને સરકાર ઉ˜ોગોને 

જ ફાયદો કરાવવા માટъ િનકળી છъ. 

 ખેડુતોની જમીન સરકાર લેશે તો 

અમારા ગામ સિહત સરોલી ગામમાં પણ 

આગામી ઇલેકશનનો બિહæકાર કરવા 

સુધી લડત ચાલુ રાખવામાં આવશે.

સુરત  

સુરતના પાસોદરામાં Ġીæમા 

વેકЧરયાની હъરમાં હÓયા કરનારા 

આરોપી ફыિનલને બુધવારъ કોટ↓માં રજૂ 

કરવામાં આãયો હતો. ચાલુ કыસ કાય↓વાહી 

દરિમયાન અચાનક ફыિનલ ગોયાણી 

બેભાન થઈ ગયો હતો. જેથી તાÓકાિલક 

108 એÜÚયુલ×સ મારફતે િસિવલ 

હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં આãયો હતો. 

Ëયાં તબીબોએ સારવાર શλ કરી દъતા 

ફыિનલ ગોયાણીની તિબયત સુધારા પર 

આવી હતી.1 કલાક અને 20 િમિનટની 

સારવાર અપાઈ હતી.

હÓયાના આરોપી ફыિનલને િસિવલમાં 

માનિસક અને મેЧડિસન િવભાગના 

ડોÄટરોએ ચેક કરી તિબયત નોમ↓લ 

હોવાનું કЅં હતું. માĦ અશŪ હોવાની 

ફЧરયાદ બાદ ઢળી પડતા િસિવલ લવાયો 

હતો. લỲબુ પાણી પીવડાવી સારવાર 

આપાઈ રહી છъ. કમલેશ દવેના ડોકટરъ 

કЅં કы, મારા િવભાગમાં દાખલ કરવાની 

જλર નથી. બે પીઆઈ સિહતનો કાફલો 

બંદોબçતમાં ગોઠવાયો છъ.

Ġીæમા વેકЧરયાની હÓયાનો આરોપી 
ફыિનલ કોટ↓માં બેભાન થઈ ઢળી પ ો

ગોથાણ-હ રા રъલવે લાઇન માટъ ખેડૂતોની 
જમીન લઇ લેવાશે તો ચૂંટણીનો બિહæકાર
વરીયાવ અને સરાેલી ગામમાં મળેલી અાેટલા બેઠકમાં ખેડૂતાે અા મક મ જ

સુરત

સરથાણા જકાતનાકા િવçતારમાં રહъતા નેપાળી 

Ĵમ વી પЧરવારની 10 વષ↓ની રીના (નામ બદàયું 

છъ) અને તેના નાના બે ભાઇ-બહъન ઘરъ હતા Óયારъ 

અ Òયો યુવાને ભાઇ-બહъનને બાથλમમાં પૂરી 

દઇ રીના સાથે દુæકમ↓ આચરી ભાગી ગયો હતો. 

રીનાને ગુΆાંગમાં ગંભીર ઇ  અને ÚલીડỲગ વધુ 

થવાથી હાલ આઇસીયુમાં સારવાર હъઠળ છъ. 

ઘટનાની ણ થતા દોડતી થયેલા સરથાણા પોલીસ 

çટъશનના પીઆઇ એમ.કы. ગુજ↓ર અને પીએસઆઇ 

બી.એમ. કરમટાએ રીનાની પૂછપરછ હાથ ધરી 

હતી. જેમાં રીનાએ લાંબા વાળ અને કાનમાં કડી 

પહъરъલા યુવાને કЮકમ↓ કયા↓નું જણાવતા પોલીસે ત ે

Чદશામાં તપાસ શλ કરી હતી. પરѕતુ લાંબા વાળ 

અને કાનમાં કડી વાળો યુવાન નજરъ પડયો હોવાનો 

çથાિનક રહъવાસીઓએ ઇ×કાર કરતા પોલીસ 

મુંઝવણમાં મુકાઇ હતી. 

પોલીસે çથાિનક િવçતારના સીસીટીવી ફвટъજ 

ચેક કયા↓ હતા. જેમાં રીનાના મામા અને િપતા 

પુæપે×ĩ શમા↓ (ઉ.વ. 32 નામ બદàયું છъ) સવારъ 

સાડા પાંચ વાÆયે ઘરъથી કામે નીકâયા બાદ Ħણેક 

વખત અવરજવર કыદ થઇ હતી. પરѕતુ મામા અને 

િપતાએ તેઓ સવારъ સાડા પાંચ વાÆયે નીકâયા 

બાદ પરત આãયા જ નથી તેવું જણાવતા પોલીસે 

મામા અને િપતા ઉપર તપાસ કыЩ×ĩત કરી હતી. 

જે અંતગ↓ત પોલીસની આકરી પૂછપરછમાં રીનાને 

અ×ય કોઇ નહỲ પરѕતુ સગા બાપ પુæપે×ĩએ જ 

હવસનો િશકાર બનાવી પỲખી નાંખી હતી. 

સુરતના સરથાણામાં સગા િપતાએ 10 
વષ↓ની બાળકЫ પર બળાÓકાર ગુ યђ↓
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મા અંબાના Ĭાગટયથી 
લઈ 51 શિŪપીઠો હવે 
લેશરથી ઈ શકાશે

અંબા

ગુજરાત સરકારના પિવĦ યાĦાધામ િવકાસ બોડ↓ 

˛ારા શિŪપીઠ અંબા  આવતા ભŪો માટъ અનેક 

સુિવધાઓ ઉપલÚધ કરવામાં આવી રહી છъ. જે અંતગ↓ત 

ગÚબર ગોખ પર હવે ૫૧ શિŪપીઠનું મહÓવ તેમજ 

અંબા  માં અંબાના Ĭાગટયથી લઈને તેમના ઇિતહાસની 

કહાની લેસર Чકરણો ˛ારા ગÚબર પર ઈ શકાશે. જેમાં 

રાĦી દરિમયાન લેસર Чકરણોના મદદ ˛ારા માતા નો 

ઇિતહાસ ભŪો િનહાળી શકશે. જેથી લેસર શો માટъ 

અંબા  દъવçથાન ĺçટ ˛ારા ટъ×ડર Ĭિĝયા હાથ ધરવામાં 

આવી છъ. યાĦાધામ અંબા માં દર વષ › લાખો ભŪો 

મા અંબાના દશ↓ન કરવા માટъ આવે છъ જેમાં ભŪો સાથે 

બાળકો અને તેમના çવજનો પણ આવતા હોય છъ.

િવસનગરમાં ક℮ગી અĠણીના 
પુĦના લ માં જમણવારથી 
1268 લોકોને ફЮડ ફોઈઝનỲગ

િવસનગર

ક℮Ġેસ આગેવાનના પુĦના લ ના જમણવાર 

બાદ શિનવારъ મોડી રાતે ૧૨૬૮થી વધુ લોકોને ફвડ 

પોઈઝનỲગની અસર થતાં દોડધામ મચી જવા પામી 

હતી. જેમાં ૫૦૧ મિહલા અને ૫૩ પાંચ વષ↓થી નાના 

બાળકો સિહતનો સમાવેશ થાય છъ. અસરĠçત દદીઓને 

સારવાર માટъ લઈ ખસેડવામાં આવતા િવસનગર, 

મહъસાણા, િવ પુર,ગાંધીનગરની હોЩçપટલો ઉભરાઈ 

જતાં બેડ ખુટી પડયા હતા અને રાતભર એÜÚયુલ×સની 

સાયરનના અવાજ ગું  રΝા હતા. Ëયારъ સરકારી અને 

ખાનગી હોЩçપટલમાં લઈ જવાયેલા અસરĠçતોની 

ફરજ પરના તબીબો અને નસ—ગ çટાફы ખડેપગે રહીને 

સારવાર કરી હતી. 

સુરત

ઓЧરçસાની માઈĝો લીિઝંગ એ×ડ 

ફіડỲગ લી. નામની કіપનીએ સમĠ દъશમાં 

તેમની ઓЧફસ શλ કરી તેમજ એજ×ટ 

બનાવી દэિનક λ.100 Ħણ વષ↓ સુધી ભરો 

તો કіપની λ.1.08 લાખ આપશે કહી 

દъશભરમાં હ રો રોકાણકારો પાસેથી 

પૈસા ઉઘરાવી કરોડોમાં ઉઠમણું કયુ↨ હતું. 

કіપનીએ સુરતમાં વરાછારોડ િહરાબાગ 

સક↕લ પાસે મંગલદીપ એપાટ↓મે×ટમાં 

ઓЧફસ શλ કરી 31 માચ↓ 2012થી 7 

ફыĮુઆરી 2015 દરિમયાન જમનાદાસ 

નાન ભાઈ રો વાડીયા સરથાણા 

જકાતનાકા, સુરત) અને બી  હ રો 

રોકાણકારો પાસેથી લાખો λિપયા ઉઘરાવી 

ઠગાઈ કરી હોય કіપનીના ડીટъÄટરો, 

મેનેજરો અને કમ↓ચારીઓ િવιÖધ સુરત 

ĝાઈમ Įા×ચમાં સાત વષ↓ અગાઉ ગુનો 

દાખલ થયો હતો. દરિમયાન, ĝાઈમ Įા×ચે 

ઓЧરçસાના ગં મ ·ાના ĮΜપુર 

ખાતેથી િĦલોચન ઉફ⎯ ટુક³−³ા લỲગરાજ 

ગૌડા) ને ઝડપી લીધો હતો. 

કરોડોનું ફЮલેકЮі ફыરવનારો માઈĝો 
લીઝỲગનો એજ×ટ આખરъ ઝÚબે
દૈ નક .100 ણ વષ સુધી ભરાે, કંપની . 1.08 લાખ 
અાપશે કહી દેશમાં હ રાે રાેકાણકારાેને નવડા ા હતા

સુરત

આજથી ચારъક વષ↓ પહъલાં પાડેસરા િવçતારમાં 

રાજçથાની માતા પુĦી પર દુæકમ↓ આચરી હÓયા 

કરવાના ગુનામાં સંડોવાયેલા બે આરોપીઓ ને 

આજે પોકસો કыસોની ખાસ અદાલતના એડી લ 

સેશ×સ જજ એ.એચ. ધમાણીએ દોષી ઠъરવી 

આરોપી હષ↓સહાય ગુજ↓રને હÓયાના ગુનામાં 

ફાસીની સ  તથા સહ આરોપી હЧરઓમ 

ગુજ↓રને આ વન કыદ તથા દѕડની સ  ફટકારી 

છъ. કોટ‼ ભોગ બનનાર માતા -પુĦી ના વારસોને 

વીકટીમ કોÜપે×સેશન çકЫમ હъઠ 7.50  લાખનુ 

વળતર ચુકવવા હુકમ કયђ↓ છъ.

તા.1 લી એિĬલ 2018ના રોજ ભેçતાન સાઈ 

ફકЫર ĝыકટ Ġાઉ×ડપાસે બાવળની ઝાડીમાં ં  ં11 

વષ↓ની અ ણી બાળકЫ ની લાશ મળી આ વી 

હતી.બાળકЫની ે લાશનું પોçટમોટ↓મ કરતા ંતેની 

હÓયા ગળું દબાવીને  કરવામાં આવી હોવાનું   

તથા તેના શરીર પર 78  જેટલી ઈ ના િનશાનો 

સાથે તેની સાથે સેકçયુઅલ એસોàટ પણ કરવામાં 

આãયો હોવાનું બહાર આãયું હતુ.જેથી પાંડેસરા 

પોલીસે હÓયા તથા બળાÓકાર અને પોÄસો 

એÄટના ભંગની ફЧરયાદ ન℮ધી ને તપાસ હાથ 

ધરી હતી.

બંને ગુનાની તપાસમાં એક સુĦતા જળવાઈ તે 

માટъ સુરત શહъર પોલીસ કિમ રъ સુરત ĝાઈમ 

Įાંચ તથા અમદાવાદ ĝાઈમ Įાંચની મદદથી 

ગુનો ડીટъÄટ કરવા બંને લાશના ડીએનએ સેÜપલ 

લઈને એફએસએલ Чરપોટ↓ કરાવતા મરનાર 

વŵે માતા-પુĦી તરીકыનો સંબંધ çથાિપત થતો 

હતો. જેના આધારъ ગુનાનો.ભેદ ઉકыલી  મૂળ 

રાજçથાનના સવાઈ માધોપુરના ગંગાપુર સીટીના 

વતની  27 વષЪ↓ય આરોપી હષ↓ સહાય  રામરાજ 

ગુજ↓ર (રъ.સોમેΐર સોસાયટી,ભેçતાન ગાડ↓ન 

રોડ)તથા મદદ કરનાર  24 વષЪ↓ય  હરીઓમ  

હીરાલાલ ગુજ↓રની ધરપકડ કરી જેલભેગા કયા↓ 

હતા.

આરોપી હષ↓ સહાયે રાજçથાની માતા તથા 

તેની સગીર પુĦીને  ફыબુ્રઆરી-2018 માં કામરъજ 

ન ક બંધાતા માનસરોવર રъસીડે×સીના ફલેટમાં 

રાખીને માર મારતો હતો. જે અંગે બાળકЫએ 

આસપાસના રહીશોને ણ કરતા માતા પુĦીને 

વેગનાર ગાડીમા લઈ જ ઈને આરોપી હષ↓ સહાયે 

સગીર પુĦીની  નજર સામે  જ તેની માતાનુ ગળુ 

ઘોટીને લાશને ફ‹કЫ દીધી હતી. સગીર બાળકЫને 

10  Чદવસ સુધી ગોધીને દુæકમ↓ આચયા↓ બાદ તેને 

માર મારીને હÓયા કરી લાશને પાડેસરા િવçતાર 

ની ઝાડીમાં ફыકЫ દીધી હતી.

દુ મ બાદ માતા-પુ ીની હ યા કરનારને ફ સીની સ
સુરતની ઘટનામાં સહ અારાેપીને કુદરતી વનના અંત સુધી અા વન કેદ ઃ વારસાેને 7.50 લાખ વળતર ચૂકવવા હુકમ
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વડોદરા 

બ×ેક ઓફ ઇЩ×ડયાએ ડાયમડં પાવર 

ઇ×ĭાçĺũર િલિમટъડના પવૂ↓ Ĭોપરાઇટર 

ભટનાગર બધંઓુ સામ ે ન℮ધાવલે ૫૪ 

કરોડની લોન કૌભાડંની બ ે વષ↓ તપાસ 

બાદ સીબીઆઇએ ╞ોઝર Чરપોટ↓ દાખલ 

કરીન ેકોટ↓ન ેકЅ ંછъ કы આ કыસમા ંકૌભાડં 

થય ુહોય એવા કોઇ પરુાવા નથી.

ડાયમડં પાવરના Ĭોપરાઇટર એવા 

અિમત  ભટનાગર, સિુમત ભટનાગર 

સિહત છ લોકો સામ ે çટъટ બે′ક ઓફ 

ઇЩ×ડયાએ ૧૦ સØટъÜબર ૨૦૨૦ના 

રોજ એફઆઇઆર દાખલ કરીને 

આરોપ લગાãયો હતો કы અટલાદરા 

િવçતારમા ંફાઇવ çટાર હોટલના િનમા↓ણ 

માટъ λ.૫૪.૧૯ કરોડની લોન લઇને 

આરોપીઓએ તનેો ખોટો ઉપયોગ કયђ↓ છъ 

અન ેલોનન ેઅ×ય હъત ુમાટъ ડાયવટ↓ કરી 

છъ. આ કыસમા ં સીબીઆઇએ તપાસનો 

Ĭારѕભ કયђ↓ હતો અન ેઅિમત ભટનાગર, 

સિુમત ભટનાગરન ેએક વષ↓નો જલેવાસ  

પણ થયો હતો.

આ કыસમા ં દોઢ વષ↓ તપાસના અતંે 

સીબીઆઇએ કોટ↓મા ં ╞ોઝર Чરપોટ↓ 

દાખલ કયђ↓ છъ જમેા ંન℮Öય ુછъ કы ‘મજંરૂ 

કરાયલે લોનનો હોટલના બાધંકામ હъતુ 

માટъ જ ઉપયોગ કરાયો છъ. લોનનુ ંકોઇ 

અ×ય હъત ુમાટъ ડાયવઝ↓ન નથી કરાય.ુલોન 

લનેારાઓએ છъતરિપડંી નથી કરી અ×યથા 

તઓેએ હોટલનુ ંિનમા↓ણ કયુ↓ ન હોત. ૫૪ 

કરોડની લોન સામ ે૨૨૦ કરોડની સપંિǼ 

છъ એટલ ે અમદાવાદ Щçથત બ′ક ઓફ 

ઇЩ×ડયાની શાખાન ેકોઇ નકુસાન થય ુનથી 

અન ેલોન સામ ેપરુતી સરુΤા છъ.

આ અગં ે અિમત ભટનાગર સાથે 

વાત કરતા તમેણ ે કЅ ં હતુ ં કы ‘અમને 

×યાયતĦં ઉપર પણૂ↓ િવΐાસ હતો એટલે 

અમ ે પોલીસ અન ેસીબીઆઇની તમામ 

કાય↓વાહીમા ંસપંણૂ↓ સહયોગ આØયો હતો. 

અમ ેસાચા હતા અમ ેકોઇ ĭોડ નથી કયુ↓ 

ત ેસીબીઆઇએ જ સાબીત કરી બતાãયુ 

છъ. હુ ંદъશના અ×ય ઉ˜ોગપિતઓન ેપણ 

એ જ કહીશ કы  તમ ેસાચા છો તો દъશ 

છોડીન ેભાગવાની જλર નથી.

વડોદરા

િવΐ મિહલા Чદવસ આગામી 

મંગળવાર તા.૮મી માચ › ઉજવાયો 

હતો તે પહъલાં વડોદરાની દોડવીર 

યુવતીએ ણે કы આ ઉજવણીની 

આગોતરી યશçવી શλઆત કરી દીધી 

હતી. િશΤણથી ગિણતશાçĦી એવી 

આ યુવતી િનશાકЮમારીએ તાજેતરમાં 

અમદાવાદ શાંિતĠામ ખાતે યો યેલી 

અદાણી નાઈટ અàĺા મેરъથોનમાં ગàસ↓ 

કыટъગરીમાં િવજય મેળãયો હતો.

અમદાવાદ Чડçટ×સ રનર સંçથા 

˛ારા તેનું આયોજન કરવામાં આãયું 

હતું. આ મેરъથોન 4,6  અને 12 

કલાકની Ħણ કыટъગરીમાં યો ઈ 

હતી જેમાં કЮલ 180 જેટલાં çપધ↓કોએ 

ભાગ લીધો હતો. િનશાએ મેરъથોનમાં 

બાર કલાકની કыટъગરીમાં ભાગ લઈને 

સાંજના 7 વાÆયાથી બી  Чદવસની 

સવારના 7 વાÆયા સુધી દોડ લગાવી 

હતી. તેણે આ દરિમયાન 12 કલાકમાં 

6 Чકમીના 13 ચĝો પૂરા કરીને કЮલ 78 

Чકમીની દોડ પૂરી કરીને પહъલો નંબર 

ĬાΆ કયђ↓ હતો.

બે×ક ĭોડ કыસમાં ભટનગાર બંધુ  
સામે કોટ↓માં ╞ોઝર Чરપોટ↓ દાખલ

ઓЩÄસજનની માĦા શૂ×ય થઈ જતાં 
િવΐાિમĦી નદી તપાય અવçથામાં

12 કલાકમાં 78 Чકમીનું 

અંતર કાપી વડોદરાની 

િનશા િવજયી બની ફાઇવ ાર હાેટલના નમાણ માટે લીધેલી લાેનનાે 
ગેરઉપયાેગ કયા હાેવાનાે અારાેપ બે ે  મુ ાે હતાે

પીસીબીઅે હેર કયા રપાેટ, ુ ન સપલ કાેપારેશન 
સામે કાયદાકીય પગલા અને વધુ દંડની કાયવાહી થશે

વડોદરા

પોઇચા ગામે Ĭકжિત હાઉસમાં રહъતી પાιલ 

કરણિસંહ રાઉલ એ ગામમાં રહъતા દોલતિસંહ 

રાયિસંહ રાજ, નરъ×ĩિસંહ છĦિસંહ મહીડા, 

પરъશ દોલતિસંહ રાજ, ધિમ↓Ηાબેન નરъ×ĩિસંહ 

મહીડા, કરણિસંહ છĦિસંહ મહીડા, આશાબેન 

કરણિસંહ મહીડા અને સંજયિસંહ Ĭિવણિસંહ 

રાજ સામે ભાદરવા પોલીસ çટъશનમાં ન℮ધાવેલી 

ફЧરયાદમાં જણાãયું છъ કы મંગળવારъ સાંજે અમે 

પЧરવારના સÛયો ઘેર હતા Óયારъ ઉપરોŪ શÅસો 

પાવડો, લાકડીઓ જેવા મારક હિથયારો સાથે 

મારા ઘરમાં ઘૂસી આãયા હતાં અને અપશÚદો 

બોલી આજે તો કરણિસંહને પતાવી દъવાનો છъ 

તેમ કહી હુમલો કયђ↓ હતો. પાવડા, લાકડી જેવા 

હિથયારોથી માર મારતા મને, મારા પિત, પુĦ 

દъવરાજ, ભાણીયા દિશ↓તિસંહ, સાસુ શાંતાબેન, 

ભાણીબા હીરલ, નણંદ Ĭિવણાબેનને ઇ  થઇ  

હતી. હુમલાના કારણ અંગે પાιલે જણાãયું હતું કы 

મારા પિત લેÄટોસ ઇЩ×ડયા Ĭા.લી. કіપનીમાં લેબર 

કો×ĺાÄટરનું કામ કરъ છъ અને આ કો×ĺાÄટ મુˆъ 

ઘણા Чદવસોથી દોલતિસંહ સાથે માથાકвટ ચાલતી 

હતી.

સામા પΤે ધિમ↓Ηાબેન નરъ×ĩિસંહ મહીડાએ 

કરણિસંહ રમણિસંહ રાઉલ , પાιલ કરણિસંહ 

રાઉલ , શનોદ ભોઇ, શાંતાબેન રમણિસંહ 

રાઉલ , કરણિસંહની બહъન અને ચેતનિસંહ 

કરણિસંહ રાઉલ  સામે ન℮ધાવેલી ફЧરયાદમાં 

જણાãયું છъ કы થોડા Чદવસો પહъલા મારા 

દોલતિસંહને કરણિસંહъ માર માયђ↓ હોવાથી અમે 

મારા િપયરમાં િપતાની ખબર કાઢવા માટъ આãયા 

હતાં. બાદમાં મારા િપતા અને અમે ЧરΤામાં 

બેસીને કરણિસંહના ઘેર ઠપકો આપવા માટъ ગયા 

Óયારъ કરણિસંહ તેમજ અ×યએ પાવડો અને અ×ય 

હિથયારોથી મને, મારા િપતા, પિત અને મારા 

ભાઇ નરъશને માર મારી ધમકЫ આપી હતી કы 

આજે તો વતા છોડવાના નથી.

વડોદરાઃ વડોદરા િજ·ાના કરજણ તાલુકામાં 

નમ↓દા નદીના રъતી ખનનના મુˆъ ભλચના સાંસદ 

અને મામતલદારો વŵે િવખવાદ સ ↓યો છъ અને 

મામલતદાર સાથે સાંસદъ કરъલા અપમાનજનક 

ãયવહારને મુˆъ આંદોલન ચાલી રЅં છъ Óયારъ ફરી 

એકવાર સાંસદъ તેઓ ઝુŭાના નથી તેમ બતાãયું 

છъ. રъતીખનન કરતા ડÜપરની અડફыટъ Ħણના મોત 

નીપજવાના બનાવ બાદ ભλચના સાંસદъ નમ↓દા 

કલેÄટરને પĦ લખી કЅં છъ કы, તકોને મળવા માટъ 

હ  કોઇ સરકારી અિધકારી ગયા નથી કы તેમને 

સહાય પણ મળી નથી. રъતી માЧફયાઓએ નદીમાં 

૨૫ થી ૩૦ ફвટ જેટલા ખાડા પાડી દીધા છъ અને 

લોકો માટъ મોટું ખમ ઉભું કયુ↨ છъ Óયારъ તેમની 

સામે દѕડનીય કાય↓વાહી થવી ઇએ.

ખાનગી કіપનીમાં લેબર કો×ĺાÄટ 
મુˆъ 2 જૂથ વŵે ઘષ↓ણ ઃ 11ને ઇ
3 પ રવારના સ ાે મારક હ થયારાે સાથે અેકબી  પર તૂટી પડયા

મામલતદારોનું ઉĠ આંદોલન છતાં ભλચના 
સાંસદ ઝુકતા નથી, તકોને સહાયની માંગ
મૃતકાેને મળવા કાેઇ સરકારી અ ધકારી ગયા નથી : વસાવાનાે અારાેપ

વડોદરા 

ગુજરાત પોàયૂશન ક×ĺોલ બોડ↓ 

એટલે કы પીસીબીએ નવેÜબર 

૨૦૨૧માં િવΐિમĦીનું ઇ×çપેÄશન 

કરીને Чરપોટ↓ તૈયાર કયђ↓ છъ. આ Чરપોટ↓ 

વડોદરાના મેયર અને Üયુિન. કિમશનર 

માટъ કાયદાકЫય સંઘષ↓વાળો બની શકы 

તેમ છъ કыમ કы પીસીબીએ Чરપોટ↓માં 

çપΓ ન℮ધ કરી છъ કы વડોદરાના 

૯ સૂએઝ િĺટમે×ટ Øલા×ટમાંથી ૭ 

Øલા×ટ કાયદા મુજબ કામ કરતા નથી 

જેના કારણે નદીમાં ઓЩÄસજનની 

માĦા શૂ×ય થઇ ગઇ છъ જે ગંભીર 

ચેતવણીλપ છъ. પીસીબીએ Чરપોટ↓માં 

ન℮ધ કરી છъ કы ‘વડોદરામાં એક તો 

પૂરતા સૂએઝ Øલા×ટ (ગટરના પાણીને 

શુÖધ કરવાના Øલા×ટ) નથી. હાલમાં જે 

૯ Øલા×ટ છъ તેમાંથી ૭ તો પયા↓વરણના  

કાયદા મુજબ કામ જ નથી કરતા. ૯ 

સૂએઝ િĺટમે×ટ Øલા×ટમાંથી અÓયંત 

ગંદકЫ સાથેનું પાણી િવΐાિમĦી નદીમાં 

ઠાલવવામાં આવે છъ.’ આ Чરપોટ↓ના 

આધારъ પીસીબી હવે વડોદરા Üયુિન. 

કોપђ↓રъશન સામે કડક કાય↓વાહી કરી 

શકы છъ જેમાં સૂએઝ િĺટમે×ટ Øલા×ટ 

વધારવા ઉપરાંત જે હાલમાં કાય↓રત છъે 

તેને િનયમ મુજબ ચલાવવાની નોЧટસ 

આપી શકы છъ આ ઉપરાંત નદીને શુÖધ 

કરવા એÄશન Øલાન માગશે, લાખો 

λિપયાનો દѕડ પણ કરી શકы છъ અને 

જવાબદાર અિધકારીઓ સામે કыસ 

પણ ફાઇલ કરી શકы છъ. િવΐાિમĦી જ 

નહી, વડોદરાના પયા↓વરણ Ĭેમી રોિહત 

Ĭ પિતએ કЅં કы જે શહъર ગટરનું 

પાણી શુÖધ નથી કરી શŪું એને çમાટ↓ 

િસટી કઇ રીતે કહી શકાય. 
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અમરъલીથી 42 Чક.મી. 
દૂર 2.8ની તીĳતાનો 
ભૂકіપથી દોડધામ

રાજકોટ

અમરъલીથી દિΤણે ૪૨ Чકલોમીટર દૂર બુધવારъ 

સવારъ ૧૦.૨૭ વાÆયે ૨.૮ની તીĳતાનો ધરતીકіપ 

આવતા આજુબાજુમાં ધુ્ર રી અનુભવાઈ હતી. 

ખાસ કરીને ખાંભા,સાવરકЮіડલા આજુબાજુના ĠાÜય 

િવçતારમાં આ આંચકો અનુભવાયો છъ.  કы 

નમાલને કોઈ નુÄશાનના અહъવાલ નથી.સૌરા∆માં 

લાંબા સમય પછી આવો આંચકો ન℮ધાયો છъ. 

ગીરના ખાંભા પંથકમાં રાિĦના ૧૦-૨૩ અને 

૧૦-૨૭એ હળવા ભૂકіપના આંચકા અનુભવાયાનું 

Ġામજનોએ જણાãયું છъ. રાĦે લોકો ઉѕઘમાંથી ગી 

ગયા હતા અને ભય Ĭસરી ગયો હતો.  કы રાિĦના 

સમયે સǼાવાર કы×ĩમાં ભૂકіપ ન℮ધાયેલ નથી. 

મહુવામાં મંĦી મકવાણાના 
પુĦનો ફાયЧરѕગ કરતો 
વીЧડયો વાયરલ થયો

મહુવા

સોિશયલ મીЧડયામાં હાલ મહુવાના ધારાસÛય અને 

રાËય સરકારમાં સામા ક ×યાય અને અિધકાЧરતા 

મંĦી આર.સી. મકવાણાના પુĦ અિમત મકવાણાનો 

હવામાં ફાયЧરѕગ કરતા હોય તેવો વીЧડયો ખૂબ જ 

વાયરલ થઈ રΝો છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы, રાËયમાં 

હવામાં ગોળીબાર કરવો તે ગુનાની Ĵેણીમાં આવે છъ. 

Óયારъ રાËયના મંĦીના પુĦનો આ Ĭકારનો વીЧડયો 

વાયરલ થતાં લોકોમાં ભારъ રોષ ãયાØયો છъ.  વીЧડયોમાં 

ઈ શકાય છъ કы, મંĦી પુĦ િપતાના િસÄયોЧરટી 

ગાડ↓ના હિથયાર વડે હવામાં ફાયЧરѕગ કરીને રોફ 

જમાવી રΝો છъ. વીЧડયોમાં અિમત મકવાણાનો આખો 

ચહъરો પણ દъખાઈ રΝો છъ. 

રાજકોટ

રાજકોટ િજ·ા પચંાયતમા ંભાજપ ેએક 

વષ↓ પહъલા ક℮Ġસે પાસથેી શાસન કÚજે 

કયુ↓ હત.ુ દરિમયાન રાજયમા ં મÅુયમĦંી 

બદલાયા બાદ રાજકЫય સમીકરણો 

બદલાયા તનેી અસર હવ ેિજ·ા પચંાયતમાં 

વા મળી રહી છъ. િજ·ા પચંાયત Ĭમખુ 

ભપૂતભાઈ બોદર સામ ે છъ·ા થોડા  

સમયથી કыટલાક સÛયોમા ંનારાજગી વા 

મળી રહી છъ. નારાજ સÛયોમા ં બઠેકોનો 

દોર ચાલી રહયો છъ. Ĭમખુ સÛયોન ેસાથે 

લઈન ેચાલતા નથી નાના - મોટા િનણ↓યોમાં 

િવΐાસમા ં લવેાતા ન હોવાની ફЧરયાદો 

ઉઠી છъ. કыટેલાક સÛયો હવ ે ખ·ુઆેમ 

નારાજગી ãયકત કરી રહયા છъ.   રાજકોટ 

િજ·ા પચંાયતની સામા×ય સભા બજટે  

મજંરૂ  તા. 19 મી માચ › મળનાર હતી આ 

અગં ે એક - બ ે Чદવસમા ં એજ×ડા બહાર 

પાડવામા ંઆવનાર હતો પરѕત ુછъ·ી ઘેડીએ 

સામા×ય સભાની તારીખ બદલાવમા ંઆવી 

છъ હવ ે તા. ર૧ મી માચ ›મળશ.ે િજ·ા 

પચંાયતનુ ં બજટે મજંરૂ કરવા મળનારી 

ખાસ સામા×ય સભામા ં Ĭથમ વખત 

પચંાયત મĦંી િĮજશે મરે  હાજર રહъવાના 

હતા પરѕત ુહવ ેતઓે હાજર રહъશ ેનિહ. આ 

ઉપરાતં પચંાયત મĦંીની હાજરીમા ંરાજકોટ 

િજ·ાના ંસરપચંોનુ ંસ×માન કરવા સમંલેન 

બોલાવવાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆãય ુહત.ુ 

રાજકોટ પંચાયત Ĭમુખ સામે સÛયો 
નારાજ થયા, સભાની તારીખ બદલાઈ

ભીલોડા

િભલોડાના શોભાયડા 

ગામના િહѕમાંશુ રમેશભાઈ 

કટારા (ઉ.વ. 22)ની કૌટુંિબક 

કાકા મગન ખાતુ કટારાએ 

મંગળવારъ રાĦે હÓયા કરી 

હતી. હÓયા પાછળ આરોપીને 

લોકો કહъતા હતા કы િપતાની 

હÓયાના આરોપીને ઘરъ રહъવા 

ન દъવાય. બસ આ વાતે હÓયા 

કરી હતી. તકનો પЧરવાર 

અમદાવાદ રહъ છъ. શોભાયડા 

ખાતે છъ·ા 10 મિહનાથી 

મકાન બનાવવાનું કામ ચાલુ 

હોઈ િહમાંશુ ગામડે રહъતો 

હતો. દરિમયાન અગાઉ 

િપતાની હÓયાના ગુનામાં 10 

વષ↓ જેલની સ  ભોગવી Ħણેક 

વષ↓થી ઘરъ આવેલા મગન 

કટારાએ રાĦે યુવકના ઘરъ જઈ 

પથારીમાં જ તેને મોતને ઘાટ 

ઉતારી દીધો હતો. ધાЧરયું અને 

લોખંડની પાઈપ જેવા હિથયાર 

વડે ભĦી ના માથામાં ફટકા 

મારી તેની ઘાતકЫ હÓયા કરી 

કોઈને છોડવાના નથી તેમ 

કહી ધાЧરયું લઈને આ શÅસ 

લોહી તરçયો બ×યો હતો અને 

કЮટુંબના િવજય કટારાને પણ 

ધાЧરયુ માયુ↓ હતું. આ સમયે 

તેણે િહમાંશુને તો હું પતાવીને 

આãયો છું તેમ કહી બધાને 

મારી નાખવાની ધમકЫઓ 

આપી હતી. આ મામલે પોલીસે 

મગન કટારા સામે હÓયાનો 

ગુનો ન℮ધી શામળા  ખાતેથી 

અરવ·ી એલસીબીની ટીમે 

આરોપીને ઝડપી લીધો હતો

િપતાની હÓયા કરનાર મગન 

કટારાને જેલ થઈ હતી. તેની 

પ ી સાથે પણ અગાઉ તેને 

મનમેળ ન હોય છૂટાછъડા લીધા 

હતા. સ  કાપીને ઘરъ આવેલા 

આ આરોપીને શોભાયડા 

ખાતે એકલો રહъતો ભĦી  

િહમાંશુ ખાવાનુ આપતો હતો 

અને ઘરનુ કામ ચાલતુ હોય 

મજૂરી પણ આપતો હતો. કы, 

અગાઉ હÓયા કરનાર શÅસે 

જેના Óયાં ખાધું હતું. તેની જ 

હÓયા કરી હતી.

િભલોડામાં સગા િપતાની હÓયાના 12 
વષ↓ બાદ કાકા ˛ારા ભĦી ની હÓયા
પાેતાના ભાગની જમીન ન મળતાં પતાની હ ા કરી હતી

ભુજ

ભુજ તાલુકાના માધાપર ગામે આવેલ 

ગોકЮલ ધામમાં કોઈ અ Òયા ઈસમોએ છરીના 

સંÅયાબ ધ ઘા મારીને ‘ શેλ’ ΐાનની હÓયા 

િનપ વી હતી. ગોકЮલ ધામમાં છъ·ા કыટલાક 

સમયાથી ચોરીના બનાવો બને છъ. પરѕતુ આ ΐાન 

ત બનીને તçકરોનો Ĭિતકાર હોવાથી કોઈએ 

આ મુંગા Ĭાણીની હÓયા કરી નાખી હતી. હÓયાના 

આ બનાવને પગલે સોસાયટીમાં દહъશત ફыલાઈ 

છъ. માધાપરની ગોકЮલ ધામ- ૨ સોસાયટીમાં 

Ĭવેશĩાર પાસે જ રહъતા શેરીના ΐાનની કોઈ 

અ Òયા શÅશોએ આજે મંગળવારની વહъલી 

પરોઢъ છરી વડે હÓયા કરી હતી. અિહѕના 

રહъવાસીઓએ જણાãયુ હતુ કы, શેλ, Óયાં જ રહъતી 

હતી, અને આસપાસના લોકો તેને ભોજન આપતા 

હતા. શેλ રાĦે ઘર બહાર પાક↕ થતી રીΤામાં સુઈ 

જતી અને આખી સોસાયટીની ચોકЫ કરતી હતી. 

કોઈ પણ અ ણી ãયЧકત સોસાયટીમાં Ĭવેશે 

એટલે તે સાવાધાન થઈ જતી અને ર શોરાથી 

ભસીને રહъવાસીઓને ણ કરી દъતી હતી. 

માધાપરની સોસાયટીમાં છરીના ઘા 
ઝỲકЫ ‘ΐાન’ને મોતને ઘાટ ઉતાયђ↓

રાજકોટ િજ·ા સહકારી બ′કના 

ચેરમેન અને ભાજપના ધારાસÛય 

જયેશ રાદЧડયા સામે ભાજપના જ 

ઢાંકыચા અને સાવિલયા જૂથે મોરચો 

માંડયો છъ. આ જૂથે ગાંધીનગરમાં 

રજૂઆત કરી છъ કы જયેશ રાદЧડયાએ 

રાજકોટ િજ·ા બ′કમાં મોટું ભરતી 

કૌભાંડ આચયુ↨ છъ. ભાજપના જ 

પરસોǼમ સાવિલયા, નીિતન ઢાંકыચા, 

હરદъવિસંહ ડે  અને િવજય 

સિખયાએ આજે સહકાર રિજçĺારને 

જણાãયુ હતું કы હાલમાં રાજકોટ 

િજ·ા સહકારી બ′કમાં 900 જેટલા 

કમ↓ચારીઓની ભરતીમાં મોટું કૌભાંડ 

આચરાયું છъ. િવΖલ રાદЧડયા બ′કના 

ચેરમેન હતા Óયારъ 2002માં બોડ↓ 

મીЧટѕગમાં ઠરાવ કરીને ભરતીની 

તમામ સǼા ચેરમેનને આપી દъવામાં 

આવી હતી.

જે િનયમથી િવλˇ હતી. જેના 

પછી કોઈ હъરખબર આØયા વગર, 

રોજગાર કચેરીમાંથી નામ મંગાãયા 

વગર કы કોઈ Ĭકારના ઈ×ટરãયૂ યોËયા 

વગર દરъક ઉમેદવારની 3 માસના 

રોજમદાર તરીકы પટાવાળા તરીકы 

ભરતી કરાય છъ. એક વષ↓ બાદ તેને 

કાયમી કરાતા હતા અને પાંચ વષ↓ 

પછી તેને ╞ાક↕ તરીકы Ĭમોશન આપી 

આગળ વધારી દъવાતા હતા.

ગઢડા
બુધવારъ ગઢડા તાલુકા પંચાયતના 

પૂવ↓ Ĭમુખ અને ક℮Ġેસના નેતા 

વશરામભાઈ તાવીયા પર વલેણ 

હુમલો થયો હતો. આ હુમલો જુની 

અદાવતમાં થયો હોવાનું સામે આãયું 

છъ. ન℮ધનીય છъ કы 9 વષ↓ પહъલાં થયેલ 

માથાકвટમાં 3 લોકોએ પૂવૅયોિજત 

કાવતλ ઘડી વલેણ હુમલો કયђ↓ 

હોવાની ફЧરયાદ ન℮ધાઇ છъ.

મળતી માિહતી અનુસાર ક℮Ġેસના 

નેતા પર હુમલો થયો હોવાની ઘટના 

સામે આવી છъ. આ હુમલો અંગત 

અદાવતના કારણે થઇ હોવાનું 

માનવામાં આવી રЅં છъ. આ અંગે 

મળતી માિહતી અનુસાર અ×ય કોઈ 

ઈસમે લોકыશન માિહતી આપી હુમલો 

કરાવી હોવાનો ફЧરયાદમાં ઉ·ેખ કયђ↓ 

છъ. ન℮ધનીય છъ કы ગઢડા તાલુકાના 

રામપરા ગામના િહતેશભાઈ કનુભાઈ 

ખાચર તેમજ અ×ય 3 શÅસો સામે 

ગઢડા પોલીસમાં ફЧરયાદ ન℮ધાઈ 

છъ. IPC કલમ 307, 323, 504, 

506(2) તેમજ 120 મુજબ ફЧરયાદ 

દાખલ કરવામાં આવી છъ. ભાવનગર 

ખાતે સારવાર લઈ રહъલા ભોગ 

બનનારની પોલીસે િનવેદન લઈ 

કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ. 

ક℮Ġસ નેતા પર વલેણ હુમલો, 
Ħણ લોકોએ ઘ ું હતું કાવતλ
અંગત અદાવતમાં કયા હુમલાે, 3 શ ાે સામે ફ રયાદ નાધાઇ 

રાજકોટ િજ·ા બ′કમાં જયેશ રાદЧડયાનું 
ભરતી કૌભાંડઃ પટાવાળાનો ભાવ 45 લાખ
900 જેટલા કમચારીઅાેની ભરતી કરી રાદ ડયાઅે 50 કરાેડ ભેગા કયાનાે અા ેપ
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લગ્નના આઠ વરસ પછી કિમ સસંગલ થઇ
મુંબઇ : લગ્નના આઠ વરસ પછી કિમ િાર્શિયન અને રસંગર િાનય વેસ્ટના છ્ૂટાછેડાનો 
િેસ ચાલી રહ્ો છે. તેવામાં કિમે સવયંને રસંગલ ઘોરિત િરવાની અરજી અદાલતને િરી 
હતી જે મંજૂર થઇ ગઇ છે. હવે તે સત્ાવાર રીતે રસંગલ ઘોરિત થઇ ગઇ છે અને તેણે 
સોશયલ મીકડયાના એિાઉન્ટમાંથી િાનયનેી અ્ટિ દૂર િરી દઇને કિમ િાદશિર્યન વેસ્ટના 
બદલે કિમ િાકદશિ્યન િરી નાખયુ ંછે.  કિમ અને િાનયે વેસય વચ્ે છેલા એિ વરસથી 
છૂ્ટાછેડાનો િેસ ચાલી રહ્ો છે. 

આ�લિય� ભટ્ટની 
હ�ોિીવુડમ�ં 
આ�ન્ટીીઃ સ્�ઈ 
થ્રિિરમ�ં ચમકશો

હિન્દી ફિલ્મોનદી સ્ટાર અહિનેત્દી આહિયટા િટ્ટે 
અંગે્જીિટાષદી ફિલ્ ઉદ્મોગ – િમોિદીવુડ્ટાં પ્ટાપ્પણ કયુું 
છટે. તેને ઍક ્મો્ટા સ્ુફડયમોનદી ફિલ્્ટાં કટા્ કરવટાનું 
્ળયું છટે. ફિલ્ છટે આંતરટાષ્ટદીય સતરટે જાસુસદીનટા 
હવષયવટાળદી ‘િટા્્પ અમોિ સ્મોન’, જે્ટાં ઍ ગેિ ગેડમો્ 
(‘વનડર વુ્ન’િે્ અહિનેત્દી) અને જે્દી 
ડમોન્પન (‘અ  ટાઈવે્ વમોર’ િે્ 
અહિનેતટા) જેવટા કિટાકટારમો સટાથે 
જાવટા ્ળશે. આ 
ને્ફ્િકસ ફિલ્નટા 
ફ્ગ્શ્પક ્મો્ િટાપ્પર 
છટે. િટાિ્ટાં જ ફરિદીઝ થયિેદી 
‘ગંગુબટાઈ કટાફિયટાવટાડદી’્ટાં આહિયટાનટાં 
અહિનયનદી ખૂબ  શંસટા થઈ છટે. ‘િટાઈવે’, 
‘ઉડતટા પંજાબ’, ‘રટાઝદી’જેવદી ફિલ્મો્ટાં પણ 
જબર્સત ઍફક્િંગ ક્ષ્તટા ્શટા્પવદીને આહિયટા 
બમોિદીવુડ્ટાં ્મોચનદી િરમોળ્ટાં આવદી ગઈ છટે. ઍનદી નવદી 
ફિલ્ છટે – ‘રમોકી અૌર રટાનદી કી  ે્કિટાનદી’. આ કમો્ેડદી 
ફિલ્્ટંા ઍ રણવદીરહસંિ 
અને પ્
સટાથે કટા્ કરશે.

છોતરપિંડીન� આ�ર�ોિસર આભભનોત્ી સ�ોન�ક્ી 
સસનહ� વવરૂદ્ધ સિનજામીનિ�ત્ વ�ોરન્ટ

ઉત્તર પ્્ટેશનટા ્ુરટા્ટાબટા્નદી એક કમો ટ્ે બમોહિવુડ 
અહિનેત્દી સમોનટાક્ષદી હસનિટા હવરૂદ્ધ હબનજા્દીનપટાત્ 
વમોરન્ બિટાર પટાડું છટે. આ 
કેસ ફ્લિદી્ટાં આયમોહજત થનટારદી 
એક ઈવેન્્ટંા ન જવટાને િગતમો 
છટે. ્ુરટા્ટાબટા્નટા ક્ઘર થટાણટા 
હવસતટારનટા રિટેવટાસદી ઈવેન્ 
ઓગગેનટાઈઝર પ્્મો્ શ્ટા્પએ 
સમોનટાક્ષદી હસનિટાને એક ઈવેન્્ટાં 

આ્ંત્ણ આપયું િતું અને તે ્ટા્ટે અ્ુક પે્ ેન્ 
પણ કયુું િતું. ઈવેન્ ઓગગેનટાઈઝરટે આરમોપ 

િગટાવયમો છટે કે, પૈસટા િદીધટા બટા્ 

પણ સમોનટાક્ષદી તે ઈવેન્્ટંા ન પિોંચદી અને એ્િું 
જ નિીં, જયટારટે પૈસટા પટાછટા ્ટાગવટા્ટંા આવયટા તમો 

સમોનટાક્ષદી હસનિટાનટા ્ેનેજરટે 
તે પૈસટા પટાછટા આપવટાનદી પણ 
નટા પટાડદી ્દીધદી. અનેક વખત 
સમોનટાક્ષદીનમો સંપક્ક કયટા્પ બટા્ પણ 
જયટારટે ઈવેન્ ઓગગેનટાઈઝરને 
પૈસટા ન ્ળયટા તમો તે્ણે 
એકશન િઈને સમોનટાક્ષદી હવરૂદ્ધ 

છટેતરહપંડદીનમો કેસ ્ટાખિ કરટાવદી ્દીધમો છટે. આ 
્ટા્િે પમોતટાનું હનવે્ન આપવટા સમોનટાક્ષદી અનેક 
વખત ્ુરટા્ટાબટા્ જઈ ચુકી છટે. 

અહિનેત્દી રફ્્કટા ્ં્ટાનટા સટાઉથ્ટંા ખુબ ્મો્મો ચટાિક વગ્પ 
ધરટાવે છટે. િવે તે બમોિદીવૂડ્ટાં આકષ્પણ જગટાવદી ચુકી છટે. તેનદી 
હિન્દી ફિલ્મો પણ આવદી રિદી છટે. પુષપટાને કટારણે પણ તેને ખુબ 
િટાય્મો થયમો છટે. રફ્્કટા કિટે છટે િંુ એક અેક્ર તરદીકે નમોથ્પ કે સટાઉથ 

એ્ કમોઇ કે્ટેગરદી્ટંા બંધટાવટા નથદી ઈચછતદી. િંુ િટારતનદી અહિનેત્દી 
તરદીકે ઓળખટાવટા ઈચછું છું. તે િવે હિન્દી ફિલ્મો ‘હ્શન ્જનૂ’ અને 

‘ગુડબટાય’્ટંા જોવટા ્ળવટાનદી છટે. િમોકમો ્ને ‘પુષપટા ધ રટાઇઝ પટા્્પ ૧’નદી 
શ્દીવલ્દી અને ‘ગૌત્ ગમોહવં્ટા’નદી ગદીતટાનટા નટા્ે બમોિટાવે છટે. એ્િે કે 

્શ્પકમો ્ટારટા પટાત્ને યટા્ રટાખે છટે. એનમો અથ્પ એ પણ થટાય છટે કે િમોકમો 
્રટેક કન્ટેન્ જુએ છટે. હવજય ્ટેવરટાકમોનડટા સટાથે તેનટા અિેરનદી ચચટા્પઓ ચગદી 
છટે તયટા રટે તેને તે ્ટાઇ્પટાસ અિવટા ગણટાવે છટે. 

ભારતની અસભનેત્ી તરીિે ઓળખાવું છે : રશ્મિા

આ�દિત્ય ન�ર�યણે 15 વર્ષ બ�િ છ�ેડ� ે‘સ�રેગ�મ�પ�’ ન�ે સ�થ

સ્વ. દરશી કપૂરની આ�ખરી દિલ્મ આ�ેટીટી પ્ેટિ�ેમ્ષ પર રીલીઝ થશે

નસીરુદ્ીન શ�હને આ�ેન�ેમેટ�ેમેનનય� ન�મન�ે ર�ેગ

મુંબઇ: આકદતય નારાયણ જે છેલાં 15 વિશિથી સારેગામા પા ્ો ને 
હોસ્ટ િરી રહ્ાં છે, તે એિ રસંગરની સાથે સાથે એિ એક્ટર પણ 
છે. રસંગર આકદતય નારાયણે પોતાના ફેનસને સોર્યલ મીકડયા 
થિી એિ મારહતી ્ેર િરી હતી. પોતાની ઇનસ્ટાંગ્ામ પોસ્ટ પર 
આકદતયા નારાયણે લખયુ હતુ િે, તે સારે ગામા પા ્ોને છોડી રહ્ો 
છે. તેમણે એિ ફેરવેલ નો્ટ પણ લખયો હતો. પોસ્ટમાં આકદતય 
નારાયણ લખે છે િે, “ભારે મન સાથે હું એિ એવા ્ો જેણે મને 
એડલ્ટનાં રુપમાં પણ મને ઓળખ આપી છે, સારેગામાપાની સાથે 
હું મારી હોસસ્ટિંગ ડુ્્ટીને સમાપ્ત િરી રહ્ો છુ.   એિ 18 વિશિના 
્ટીનેજરથી લઇને પરત અને બાળિનો રપતા હોવા સુધી..15 વિશિ. 9 
સીઝન,50 એરપસોડ..સમય સાચે જ વહી જાય છે”

મુંબઇ : સવ. કર્ી િપૂરની આખરી કફલમને રજુ િરવાની ઘોિણા 
ઓ્ટી્ટી પલે્ટફોમશિ પરથી િરવામાં આવી છે. ્માશિજી નમિીન 
કફલમને રહતે્ ભાક્ટયો કદગદર્શિત િરી છે. આ એિ િોમેડી કફલમ 
છે જેમાં પરે્ રાવળ પણ મહતવના રોલમાં છે. ્માશિજી નમિીન 
એવી પ્રથમ રહનદી કફલમ છે, જેમાં બે પીઢ એિ્ટરો કર્ી િપૂર 
અને પરે્ રાવલ એિ સાથે એિ જ પાત્ર રનભાવતા જોવા મળ્ે. 
આ કફલમ કર્ટાયર થયેલા એિ વયરતિના જીવન પર આધાકરત 
છે. જે એિ મરહલા કિ્ટી સિ્કલમાં સામેલ થયા પછી િુકિંગને 
લઇને દીવાનો થઇ જાય છે.એિ સાધારણ વયરતિના જીવનની 
એિ સલાઇસ-ઓફ-લાઇફ સ્ટોરી છે.  આ કફલમનું પ્રીરમયર ૩૧ 
માચશિના રોજ  થવાનું છે. 

નસીરુદ્ીન ્ાહે હાલમાં જ એિ ઇન્ટરવયૂમાં િહ્ં ‘આ એિ એવી 
બીમારી છે જેમાં તમે એિ જ વાકય વારિંવાર બોલયા િરો છો’… 
બોરલવૂડ એક્ટર નસીરુદ્ીન ્ાહને ઓનોમે્ટોમેરનયા નામની 
બીમારી છે. હાલમાં જ એિ ઇન્ટરવયૂમાં એક્ટરે આ અંગે વાત 
િરી હતી. તેમણે િહ્ં હતું િે આ બીમારીમાં તેઓ ્ાંરતથી 
રહી ્િતા નથી અને પોતાની વાતો વારિંવાર કરપી્ટ િરે છે. 
ઇન્ટરવયૂમાં નસીરુદ્ીન ્ાહે બીમારીનો અથશિ તથા તેને િારણે 
પડતી મુશિેલી અંગે પણ વાત િરી હતી. તેમણે િહ્ં હતું, ‘આ 
એિ મેકડિલ િસનડ્ન છે. હું મજાિ નથી િરતો, તમે ઈચછો તો 
કડક્નરી પણ ચિે િરી ્િો છો. આ એિ એવી પકરસસથરત છે, 
જેમાં તમે ્બદ િે વાકયો િારણ વગર કરપી્ટ િરો છે, પરિંતુ તમે 

જે વાકયો સંભળાવવા માગો છે તે જ બોલે રાખો છો. હું હિંમે્ ાં આવું િરતો રહું છું. 



થાઈલેન્ડમાં કો સુમોઇ નામના ટાપુ ઉપર 
પાંચેક દિવસ પહેલાં ક્રિકેટ જગતના 

મહાન ખેલા્ડી અને સ્પન દકંગ શેન વોન્નનું 
શંકા્પિ મૃત્ુ થ્ું. માત્ર 52 વર્નની ઉંમર 
ધરાવતા શેન વોન્ન આખી ક્જંિગી મોજીલા 
્વભાવના રહાં. ઑફ ધ દફલ્ડ રંગીનીમાં 
િેખાતાં વોન્ન ઑન દફલ્ડ ઉપર પણ પોતાની 
હાજરીથી રંગ ઉમેરતા. 1992થી 2007 સુધી 
તેણે સ્પન બોક્લંગ દ્ારા ક્રિકેટક્વશ્વને કેટકેટલી 
અિભુત પળો આપવા સાથે પોતે બોલીંગ કલાથી 
ભલભલા બે્ટમેનને હંકાફી શકે તેનો પદરચ્ 
આપ્ો. શેન્ન વોન્નની આ પ્રકારના એક ખલને 
આજે પણ વારંવાર ્ાિ કરવામાં આવે છે.

તે સમ્ે વોનને ઇંગલેન્ડના જાણીતા 
બેટસમેન માઇક ગેદટંગને બોલ નાંખ્ો. 
1993માં એક્શઝની બીજી ટે્ટ મેચમાં માઇક 
ગેદટંગ ક્રિઝ પર સેટ થઈ ચૂક્ો હતો. જેથી 
ઓ્ટ્ેક્લ્ન કેપટન એલન બો્ડ્નરે ્ુવાન સ્પન 
બોલર શેન વોન્નના હાથમાં બોલ આપ્ો. 
જમણેરી માઇક ગેદટંગની સામે શેન વોનને 
બોલ નાંખ્ો ત્ારે તે બોલ લેગ ્ટમપની 
લાઈનિોરીથી ખા્સો બહાર પડ્ો. ગેદટંગે 
બોલને છો્ડી િેવાનું મુનાક્સબ માન્ું પણ બોલ 
એવો ટન્ન થ્ો કે તે પછી ગેદટંગનું ઑફ ્ટમપ 
ઉ્ડાવી િીધું. ગેદટંગને આ રીતે ટન્ન થ્ેલાં 
બોલનું આશ્ચ્્ન થ્ું. ઑ્ટે્ક્લ્ન ટીમ મેમબર 
અને ક્રિકેટ કોમેનટ્ેટરોને પણ લાગ્ું હતુ કે, 
બોલ અકલપની્ રીતે ટન્ન થ્ો છે. તે પછી 
આ બોલને ‘બોલ ઑફ ધ સેનચુરી’ તરીકે 
ખ્ાક્ત મળી. 

ઇનટરનેશનલ ક્રિકેટમાં મા્ંડ હજુ િોઢ વર્ન 
થ્ું હતું અને વોનને પોતાના સ્પનની કરતબ 
િાખવવાનું શરૂ કરી િીધું હતું. પછીના િોઢ 
િા્કા સુધી તેનું એકચરિી શાસન ચાલતું રહં્. 
ક્રિકેટમાં પિાપ્નણ ક્ા્ન બાિ શેન વોનને આઠ વર્ન 
સુધી એવું િમિાર પફફોમનસ આપ્ું કે ક્વઝ્ડન 
દ્ારા વીસમી સિીના મહાન ક્રિકેટરોની પસિંગી 
કરવાની હતી ત્ારે તેમાં પાંચમાંથી એક નામ 
વોન્નનું આવ્ું. 

અન્ ચાર નામોમાં સર ્ડોનાલ્ડ બ્ે્ડમેન, સર 
ગારદફલ્ડ સોબસ્ન, સર જેક હોબબસ અને ક્વવ 
દરચા્ડ્નસ હતા. આ ્ાિી પસંિ કરનારાંઓમાં 
ક્વશ્વભરના સો ક્રિકેટ એકસપટ્નની કક્મટી બની 
હતી. ક્વઝ્ડનની ્ાિીમાંથી તે વખતે રમી રહેલાં 
ક્રિકેટરમાં શેન વોન્ન એકમાત્ર હતો. આવી અનેક 
ક્સક્ધિઓથી શેન વોન્નનું જીવન સમૃધિ થ્ું છે. 
આજે પણ ટે્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ક્વકેટ 

લેનારાં બોલસ્નમાં શેન વોન્ન 708 ક્વકેટ સાથે 
બીજા રિમે છે. 

ઓ્ટ્ેક્લ્ાના ક્વકટોદર્ા તરફથી રમતો 
વોન્ન ઇંગલીશ કાઉનટી ટીમ હેમપશા્ર વતી પણ 
રમ્ો. આજે જેમ ભારતની IPLની બોલબાલા 
છે, તેમ એક વખતે ઇંગલીશ કાઉનટી વતી 
રમવાનો ક્રિકેટરોમાં રિેઝ હતો. ક્નવૃક્તિ પછી 
વોન્ન IPLમાં રાજ્થાન રો્લસનો મેનટર પણ 
બન્ો. કહેવા્ છે કે, ક્રિકેટ ક્વશ્વમાં જ્ારે 
લેગ સ્પન બોક્લંગ મૃત્ુશૈય્ા પર હતી ત્ારે 
વોનને તેને જીવતિાન તો આપ્ંુ 
પણ પછી એ લેગ સ્પન બોક્લંગને 
અમર બનાવી ગ્ો. તદ્ઉપરાંત 
કોમેનટ્ી સક્હત અસંખ્ પ્રવૃક્તિ 
સાથે તેનું જો્ડાણ હતું. ક્રિકેટની 
તેની આસમાની બુલંિીમાં કેટલાક કાળા ્ડાઘે્ 
લાગ્ા હતા. તેમાં ડ્રગસનું સેવન, અનૈક્તક સંબંધ 
અને બુકીઓ પાસેથી પૈસા લેવાના આરોપ હતા. 
આ આરોપમાં ક્ાં્ શેન વોન્ન બચી શકે એમ 
નહોતો. ડ્રગસ સેવન બિલ તો તેના પર પ્રક્તબંધ 

પણ લાગી ચૂક્ો હતો. જો કે, આ બધું્ છતાં 
વોન્ન ક્ારે્ ઓન-કેમેરા દ્ડ્ટબ્ન િેખા્ો નથી, 
તે તો ‘હું આવો જ છું’ તેમ બેદફકર લાગ્ો છે. 
વોન્નની આ છબી શરૂઆતથી રહી અને તેથી 
જ્ારે નેવુંના િા્કા પછી ક્રિકેટમાં બિલાવ 

આવતા ગ્ા તેમાં વોન્ન બરાબર દફટ બેસતો 
ગ્ો. સફેિમાંથી રંગીન કપ્ડામાં ગ્ાઉન્ડમાં 
ઊતરતાં ક્રિકેટરોમાં વોન્નનો ક્મજાજ બરાબર 
ગોઠવતો હતો. તેની કારદકિદીની શરૂઆતની 
મેચો સામાન્ રહી હતી. દકનતુ 1993માં એક્શઝ 
સીદરઝથી વોન્નનું ઇનટરનેશનલ ક્રિકેટમાં નામ 
ઝળકવા લાગ્ંુ. આ સીદરઝમાં છ ટે્ટમાં તેની 
સૌથી વધુ 34 ક્વકેટો હતી. 1993થી 1999માં 
વોન્નનો જાિુ એ રીતે ચાલતો ગ્ો કે, તે ત્રણસો 
ટે્ટ ક્વકેટ લેવાની ક્સક્ધિ સુધી પહોંચ્ો. તે પછી 

ઓ્ટ્ેક્લ્ન ટે્ટ ક્રિકેટ ટીમની 
વાઇસ કેપટનશીપ મળી. આ પછીના 
પ્ડાવ ડ્રગસ સેવન, પુનરાગમન 
અને ક્નવૃક્તિનો રહો, પણ કારદકિદી 
પણૂ્ન થા્ ત્ા ં સુધી વોન્નનું નામ 

ઇક્તહાસમાં સુવણ્ન અક્ષરે લખાઈ ચૂક્ું હતું.
સુનીલ ગાવા્કરની વોન્નના અવસાન પછી 

એવી કોમેનટ આવી કે વોન્નનો ભારત સામેનો 
િેખાવ સાવ સામાન્ કક્ષાનો હતો. આ વાત 
સાચી છે કે વોન્નનું સૌથી નબળું પફફોમ્નનસ ભારત 

સામે રહં્ છે. આમે્ સબકસનટનનટ ક્સવા્ના 
સ્પન બોલરોમાં ભાગ્ે જ કોઈ ભારત સામે 
િમિાર પફફોમ્નનસ આપી શકે, પરંતુ તેનો અન્ 
િેશ સામેનો િેખાવ નજરઅંિાજ કરી શકા્ 
તેમ નથી. ઓ્ટ્ેક્લ્ાના કટ્ટર પ્રક્ત્પધદી 

રહેલાં ઇંગલેન્ડ સામે વોનને 36 મેચમાં 195 
ક્વકેટ લીધી છે અને એ રીતે સાઉથ આક્રિકા 
સામે 24 મેચમાં 130 ક્વકેટ લીધી છે. ઇવન, 
શ્ીલંકા અને પાદક્તાન સામે પણ વોન્નનો 
િેખાવ પ્રભાવશાળી છે. 45 ટે્ ટ મેચમાં તેના 
રન 3,154 છે અને તેમાં 12 અ્ડધી સિી છે. 
વોન્નનું પફફોમ્નનસ જેમ ટે્ટમાં િમિાર રહં્ તેમ 
વન ્ડેમાં 194 મેચમાં તેની ક્વકેટો 293 છે. વન 
્ડેમાં કેટલીક મેચો વોન્નના કારણે પણ ્ાિ કરી 
શકા્. આવી એક મેચ એટલે 1999ના વલ્ડ્ન 
કપમાં રમા્ેલી સેમી ફાઈનલ. આ મેચમાં 
પ્રથમ ઇક્નંગમાં ઓ્ટ્ેક્લ્ાએ માત્ર 213 રન 
ક્ા્ન હતા. પ્રક્ત્પધદી સાઉથ આક્રિકાની મજબૂત 
બેદટંગ લાઇનઅપ જોતાં આ ટાગનેટ સુધી પહોંચી 
જશે તેવું સૌને લાગતું હતું. ઓપનર હર્નલ 
ગીબસ અને ગેરી ક્ટ્નન પાટ્નનરશીપમાં જે રીતે 
રહા હતા, તે પરથી તેમને આઉટ કરવું અશક્ 
લાગી રહં્ હતું. 12 ઓવરમાં 48 રને બંને રમી 
રહા હતા. વોન્ન બોક્લંગમાં આવ્ો અને તેણે 
ક્ગબસને બોલ્ડ ક્ફો. બસ, તે પછી ધીરે ધીરે 
સાઉથ આક્રિકાની ટીમ ધરાશા્ી થતી ગઈ. 
આ મેચમાં વોનને માત્ર 29 રન આપીને 4 ક્વકેટ 
ખેરવી હતી. મેચમાં પલે્ર ઑફ ધ મેચ શેન 
વોન્ન બન્ો. આવી અનેક મેચો છે જે શેન વોનને 
પ્રક્ત્પધદીઓના હાથમાંથી લઈને ઓ્ટ્ેક્લ્ાને 
ક્વજ્ી ટીમનો ક્ખતાબ અપાવ્ો.

શેન વોન્નનો જાિુ ચાલ્ો હો્ એવી બીજી 
એક ટે્ટ મેચ 2005માં રમા્ હતી. આ મેચમાં 
ઇંગલેન્ડના બેટસમેન એન્રુ ્ટ્ોસને જે રીતે બોલ્ડ 
ક્ફો તે અચકં્બત કરનાર છે. એન્ડ઼્ુ ્ટ્ોસ ્ડાબેરી 
બેટસમેન છે અને તેના માટે વોન્નનો બોક્લંગ ટપ 
પ્ડીને અંિરની બાજુ આવે. એન્રુ ્ટ્ોસ રમતો 
હતો ત્ારે બોલ ઓફ ્ટમપની લાઈનથી એટલો 
બધો બહાર પડ્ો કે, તેને પગથી જ રોકી લેવા 
માટે એન્રુ ્ટ્ોસ આગળ આવીને પ્ેડ મારવા 
ગ્ો પણ ્ટ્ોસે ધા્ફો હતો એના કરતાં વધુ 
બોલે વધુ વળાંક લીધો અને તે પછી લેગ ્ટમપ 
ઊ્ડી ગ્ું. ગ્ેટે્ટ બોલમાં ગણના થા્ તેવા 
અનેક બોલ વોન્ન દ્ારા ક્રિકેટ ક્પચ પર પડ્ા છે. 
્વાભાક્વક છે કે તેમાં જે બોલ પર ક્વકેટ મળી 
હો્ તેની જ ગણતરી થઈ હો્.

ગો્ડ ક્ગફટેટ આ કરતબને વોનને ખૂબ ક્નખા્ુું 
અને પૂરી કારદકિદી િરક્મ્ાન પોતાના સ્પન 
બોક્લંગનો િબિબો જાળવી રાખ્ો. કોરોના 
થ્ો ત્ારે શેન વોન્નને વેસનટલેટર પર રાખવામાં 
આવ્ો હતો. ક્નવૃક્તિ પછી પણ મીદ્ડ્ામાં 
વોન્નનું નામ ચમકતું રહ્ં છે. 

અનેક મેચમાં અાેસે્ટલિયાને વિજયી ટીમનાે ખિતાબ અપાિિામાં િાેન્નનાે સિંહફાળાે

બાેિને િળાંક અાપિાના ગાેડ ગગફે્ટ કરતબને કારણે શેન 
િાેનને અાઠ િર્ન િુધી દમદાર પફાનેમન્સ અાપું, જેને કારણે 

વિઝડન દ્ારા િીિમી િદીના મહાન ક્રિકેટરાેની પિંદગી થઈ 
તાે તેમાં પાંચમાંથી અેક નામ િાેન્નનું અાવંુ

પ્રાસંગિક
ધિિ શુક્લ

લેજન્ડ સ્પિનર વોન્ન : ક્રિકેટ જિતનો અજો્ડ સસતરારો
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મવેલિક્કારકા 
કેરળની સેશનસ કોર્ટે નવેમ્બર, 

૨૦૧૯માં એક વૃદ્ધ દંપતિની હત્ા 
કરવા ્બદલ ્બાંગલાદેશના નાગરરકને 
મૃત્યુ દંડની સજા ફર્કારી છે. આ હત્ા 
કેરળના અલપપયુઝા તિલ્ાના ચેનગાન્યુર 
િાલયુકાના વેનમો્ ગામમાં કરવામાં આવી 
હિી.  એરડશનલ રડસ્ટ્રિકર્ એનડ સેશનસ 
િિ  કેન્ેથ િ્ોિજે પ્રથમ આરોપી લા્બલૂ 
હસનને મૃત્યુ દંડની સજા ફર્કારી છે. િિે 
અન્ એક આરોપી િયુવલ હસનને લૂર્, 

હત્ામાં સાથ આપવા ્બદલ આજીવન 
કેદની સજા ફર્કારી છે. આ હત્ામાં ્બંને 
આરોપીઓએ વૃદ્ધ દંપતિના ચહેરા પર 
અનેક હયુમલા ક્ાયા હિાં. વકીલના િણાવ્ા 
અનયુસાર ્બે નવેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોિ વૃદ્ધ 
દંપતિના ઘરે પહોંચ્ા હિાં અને િેમણે 
સાિ નવેમ્બરના રોિ ૭૬ વર્ષી્ એ પી 
ચેરર્ન અને િેમની પત્ી  ૭૪ વર્ષી્ 
એલી ચેરર્નનો સંપક્ક સાધ્ો હિો. િેઓ 
૧૧ નવેમ્બરના રોિ દંપતિના ઘરે ગ્ા 
હિાં અને ત્ાં િેમની હત્ા કરી હિી. 

કેરળમકાં વૃદ્ધ દંપલિની હત્કા બદિ 
બકાંગિકાદેશનકા િોકોને ફકાંસીની સજા

કેરળની સેશન્સ ક�ેર્ટન�ે ચુક�દ�ે, અન્ય અકેને અ�જીવન કેદપંજા્બ પછી આપને 
હવે તહમાચલ પ્રદેશમાં 

તવિ્ની આશા
લશમિકા

પજંા્બમા ં મળેલા તવિ્ પછી આમ આદમી પાર્ષીએ 
આશા વ્ક્ત કરી છ ે કે િનેે તહમાચલ પ્રદશેમા ં પણ 
આવી િ સફળિા મળશ ેઅન ે ત્ા ંપણ સરકાર ્બનાવશ.ે 
ઉલે્ખની્ છ ે કે તહમાચલ પ્રદશેમા ં આ વર્યાના અિંે 
તવધાનસભા ચંૂર્ણી ્ોજાવાની છ.ે  ્બીજી િરફ તહમાચલ 
પ્રદશેના હાલના સત્ાધારી પક્ષ ભાિપ ેિણાવ ય્ુ ંછ ેક ેઉત્ર 
પ્રદશે અને ઉત્રાખંડમા ંજોરદાર સફળિા મળ્ા પછી અમે 
તહમાચલ પ્રદેશમા ં પણ સત્ા જાળવી રાખવામા ં સફળ 
રહીશયુ.ં પંજા્બમા ંઐતિહાતસક તવિ્ મળ્ા પછી તહમાચલ 
પ્રદશ આપ પ્રમયુખ અનયુપ કેસરીએ પત્રકારોન ેિણાવ ય્ુ ંહિયુ ંકે 
રાજ્ના લોકો પરંપરાગિ રાિકી્ પક્ષોથી કરં્ાળી ગ્ા છ.ે 

રાજીવ ગાંધી હત્ા કેસઃ 
િનમર્ીપ કાપી રહેલા 

પેરારરવલનને અંિે જામીન
નવી દદલહી

સયુપ્રીમ કોર્ટે પૂવયા વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધી હત્ા કેસમાં 
આજીવન કેદની સજા કાપી રહેલા એ જી પેરારરવલનના 
જામીનને મંિૂરી આપી હિી. ન્ા્મૂતિયા એલ નાગેશ્વર 
રાવ અને ન્ા્મૂતિયા ્બી આર ગવઇની ્બનેલી ખંડપીઠ 
દ્ારા એ જી પેરારરવલનના જામીન મંિૂર કરવામાં 
આવ્ા છે. પેરારરવલનના વકીલે કોર્યામાં દલીલ કરી હિી 
કે િે ૩૨ વર્યાથી િેલમાં છે અને િેનો વ્વહાર િેલમાં 
અને પેરોલ દરતમ્ાન િેલની ્બહાર પણ િેનો વ્વહાર 
સિંોર્િનક રહ્ો છે. ઉલ્ેખની્ છે કે ૨૦૧૪માં 
પરારરવલનની ફાંસીની સજાને આજીવન કેદમાં પરરવતિયાિ 
કરવામાં આવી હિી.

મુબંઈ
મહારાષ્ટ્રમાં ફરી ઈનકમ ર્કેસની 

રડેન ે લઈને રાિકારણ ગરમા્યુ ં છે. 
તશવસનેાના પદાતધકારી અને તશરડી 
રિટ્ર્ના સભ્ રાહયુલ કનાલના ટ્થાન 
પર આવકવરેા તવભાગ દ્ારા દરોડા 
પાડવામા ંઆવી રહ્ા છે. રાહયુલ કનાલ 
આરદત્ ઠાકરેના નજીકના માનવામાં 
આવ ે છ.ે આિે સાંિ ે સિં્ રાઉિની 
પે્રસ કોનફરનસ થવાની છે અને િે પહલેા 
આ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્ા છે.

આવકવરેાના દરોડા અંગે આરદત્ 
ઠાકરએે કહ્ ં ક ે મહારાષ્ટ્ર પર આવા 
હયુમલા ભિૂકાળમા ં પણ થ્ા છે 
અન ે અત્ારે પણ થઈ રહ્ા છ.ે 
ભિૂકાળમાં કનેદ્ી્ એિનસીઓનો આ 

રીિ ે દયુરુપ્ોગ થ્ો છ,ે િ ે ્બગંાળ, 
આધં્રપ્રદેશમા ં થ્ો છ ે અન ે હવે 
મહારાષ્ટ્રમા ં ચૂરં્ણી ્ોજાવાની છ ે િો 
અહીં પણ િ ેથઈ રહ્ ંછ.ે  આ કનેદ્ી્ 
એિનસીઓ એક રીિ ે ્બીિપેીની િ 
પ્રચાર મશીનરી ્બની ગઈ છ,ે પણ અમે 
ઝૂકીશયુ ંનહીં, મહારાષ્ટ્ર ઝયુકશે નહીં. ગ્ા 
મતહન ે આવકવરેા તવભાગે કરચોરીના 
આરોપમા ં મયુ્ંબઈમા ં તશવસનેાના 
કાઉસ્નસલર ્શવિં જાધવના ઘર પર 
દરોડા પાડ્ા હિા. જાધવની પત્ી 
્ાતમની જાધવ ભા્ખલા સીર્થી 
પાર્ષીના ધારાસભ્ છ.ે 

જાધવ એ સતમતિના વડા છે િ ેબૃહદ 
મયુ્ંબઈ મ્યુતનતસપલ કોપપોરશેનના ખચયાનો 
મોર્ો તહટ્સો ધરાવ ેછે.

લશરડી ટ્રસ્ટનકા સભ્ રકાહુિ 
કનકાિનકા ઘરે અકાઈ્ટીનકા દરોડકા

વરકિકા
કેરળના વરકલા શહેરમાં સોમવારે 

મોડી રાત્રે એક ઘરમાં આગ લાગવાથી 
એક િ પરરવારના પાંચ સભ્ોના મોિ 
થ્ા હિા. આગ લાગવાના કારણની 
િપાસ થઇ રહી છે

સોમવારે ્બપોરે વક્કલાના 
દલવપયુરમમાં ્બની હિી. મૃિકોની 
ઓળખ પ્રથાપન (62), શેરલી (53), 
અતભરામી (25), અતખલ (29) 
અને અતભરામીના આઠ મતહનાના 
પયુત્ર પ્રિાપન િરીકે કરવામાં આવી 
છે. ્બીજી િરફ પ્રિાપનનો મોર્ો પયુત્ર 
તનહયુલ ગંભીર રીિે દાઝી ગ્ો છે. િેની 
સારવાર ચાલયુ છે. પાડોશીઓએ ફા્ર 

તરિગેડને જાણ કરી હિી. ફા્ર ર્ેનકરોને 
િાતકાતલક ટ્થળ પર મોકલવામાં આવ્ા 
હિા. આગમાં ઓછામાં ઓછી પાંચ 
મોર્ર સા્કલ અને ઘરમાં લગાવેલ 
એર કંરડશનર ્બળીને ખાખ થઈ ગ્ા 
હિા. 

અતધકારીઓએ િણાવ્યું કે આગ 
લાગવાના કારણ તવશે હિયુ સયુધી કંઈ 
જાણી શકા્યું નથી. ગ્ામીણ એસપી 
રદવ્ા ગોપીનાથે કહ્ં કે ફોરેસ્નસક 
તનષણાિો ઘર્નાટ્થળની િપાસ ક્ાયા ્બાદ 
િ કંઈ કહી શકશે.

કેરળના વરકલા શહેરમાં આગની દયુઘયાર્ના, 
એક િ પરરવારના પાંચ લોકો ભડથયું થ્ા
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વિલાયા માનિતાનાં સૂર,
િસુધૈિ કુટુંબકમની ભાિના થઈ લુપ્ત , 

ગુપ્ત ,શુપ્ત .
નથી રહ્ં અહીં કોઈ બુદ્ધ,

કે નથી રહ્ં અહીં કંઈ શુદ્ધ.
બસ...

અહીં તો માત્ર યુદ્ધ ને  માત્ર યુદ્ધ.
જર, જોરુને જમીન થયા સૌના દુશમન,

‘દુશમન થયા પાણી , િાણી અને 
અમાનિીય િત્તન.

વમશાઇલોનાં વબહામણાં અજિાળાં 
િચ્ે-

નથી આભમાં ચમકતાં તારલાં, ને -
પુનમે ભાસતી અમાસી રાત.
દદિસને રાત ધસી આિતાં  

વમશાઇલોનાં ડરામણાં હુમલા,
પશુ,પંખી ,માનિીઓનાં  
મૃતદેહોનાં થતાં ખડકલાં.

ધરાશય થતી ગગનચુંબી ઇમારતો,
જાણે દેશ આખામાં મંડાયા મૃતયુનાં 

પિ્તતો.
ખડકાતાં સંિેદનાનાં શબ ,

લટકતી શબદોની લાશ,
ભાિપ્રદેશ થતાં ભસમીભૂત અને
અબાલવૃધધોની દકદકયારીઓ  

થતી ખામોશ.
અગનગોળાઓનાં

 અંધકારમાં કાંપતું થરથર  
જલ, થલ, નભ.

ગગનભેદી ગજ્તનાઓથી માના ગભ્તમાં 
થરથરતું  અજનમા બાળ.
સતય, કથય, તથય કંઈ   

સમજાય નહીં મને,
મારી મનોિેદના અને  

આંતરનાદ સાંભળ તું...
શંકરા ... ઓ ...શંકરા..
નથી અહીં કોઈ પીિાને ઝેર
અહીં તો છે માત્ર પરસપર િેર

તારી જટામાં સમાિી દે-
આવધ, વયાવધ, ઉપાવધ  
અને સઘળી વિટંબણા

 ને, પ્રસાદી દે ગંગાજ્ાન.
વરિષના ... ઓ... વરિષના...
નથી અહીં કોઈ સારથી,
બધાં બની બેઠાં પારધી;

હદય મધયે ઊભો રહી માનિમાત્રનાં-
સમજાિી દે ગીતાજ્ાન.

મા... જગદંબા... ઓ...જગદંબા...
ગળથુંથીમાં ઘૂંટીને પીિડાિ

સૌ માનિજાતને 
સાથ્તનો અથ્ત , માનિતાનો બીજમંત્ર 

અને,
‘જીિો અને જીિિા દોનો’ જીિનમંત્ર.

કિવયત્રી : વહના મોદી,  
શીર્તક : મનોિેદના

શાર્કબોટ નામના નવા એન્ડ્ોઇડ 
બેંકરંગ ટ્ોજન એનન્ટવાયરસ એપ તરીરે 
માસરરેડ રરીને Google Play 
Store સુરક્ા અવરોધોને ટાળવામાં 
સક્મ થયું છે. શાર્કબોટ તેના માલવેર 
સમરક્ો TeaBot, FluBot અને 
Oscorp (UBEL)ની જેમ મલટી-
ફેકટર ઓથેનન્ટરેશન મમરેમનઝમસને 
અટરાવીને મમેલમસયસ પ્રવૃમતિ રરવા 
માટે સક્મ નાણારીય ટ્ોજનની શ્ેણી 
સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ હેકરંગ 
ટેરમનર નવેમબર 2021 માં પ્રથમ વખત 
દ્રશય પર ઉભરી આવયું હતું.

શાર્કબોટ પોતાની અલગ ટરેમનર 
મવરસાવીને ઓટોમકેટર ટ્ાન્સફર 
મસસટમસ (ATS) દ્ારા અનમધરૃત 
વયવહારો હાથ ધરવાની ક્મતા ધરાવે 
છે. જે TeaBot થી મવપરીત છે 
અને મેમલમસયસ એનકટમવટી ફેલાવી 
કડવાઇસમાં અન્ય એન્લરેશન સાથે 
પ્રમતમરિયા રરે છે પરતું કડવાઇસને 
કરસટાટ્ટ પણ રરવાની ફરજ પડતી નથી. 
સાયબર મસકયુકરટી ફમ્ટ NCC ગ્રૂપના 
માલવેર કરસર્ટર આલબટટો સેગુરા અને 
રોલફ ગોવસસે પ્રરામશત રરેલ અહેવાલમાં 
જણાવયું હતું રે, ATS સમુવધાઓ 

માલવેરને મસમયુલેટેડ ઇવેન્્ટસની સરૂમર 
પ્રાપ્ત રરવાની મંજરૂરી આપે છે અને તે 
પૈસા ટ્ાન્સફર રરવા માટે મસમયુલેટ 
રરવામાં આવશે. આ સમુવધાઓનો 
ઉપયોગ ટર/નલિર અને બટન પ્રસેનું 
અનરુરણ રરવા માટે થઈ શરે છે. તેથી 
તેનો ઉપયોગ માત્ર આપમેળે નાણાં 
ટ્ાન્સફર રરવા માટે જ નહીં પરંતુ 
અન્ય મમેલમસયસ એન્લરેશન અથવા 
સકેટંગસમાં ફેરફાર રરવા માટે પણ થઈ 
શરે છે.

ATS એ ગેરરાયદેસર નાણાં 
ટ્ાન્સફર રરવા માટે યુઝસ્ટ દ્ારા બટન 
દબાવવા, નલિકસ અને હાવભાવ જેવી 

મરિયાઓના સમાન રિમનું અનુરરણ 
રરીને લમક્ત બેંરની છેતરમપંડી શોધ 
પ્રણાલીઓને છેતરવા માટે રાય્ટરત 
છે. 28 ફેબ્ુઆરીના રોજ Google 
Play Store પર જોવા મળેલ 
સંખયાબંધ ડ્ોપર એન્લરેશન્સ અન્ય 
ઉપરરણો પર પોતાનો પ્રરાર રરવા 
માટે Android ની ડાયરેકટ 
કર્લાય રાય્ટક્મતાનો પણ લાભ લે 
છે. જે નોકટકફરેશનને અટરાવવા માટે 
FluBot ટ્ોજન બનાવે છે અને 
એનકટવ પણ રરે છે.

મેમલમસયસ એન્લરેશનની સરૂમરમાં 
10 ફેબુ્આરીના રોજ જે એન્લરેશનનો 

સમાવેશ થયો હતો તે 57000 થી 
વધુ વખત ડાઉનલોડ અને ઇન્સટોલ 
થઈ રરૂરી છે. જેમાં Antivirus-
Super Cleaner, Atom 
Clean-Booster-Antivirus, 
Alpha Antivirus-Cleaner, 
Powerful Cleaner-
Antivirus. 

શાર્કબોટની ઘણી મવશેષતાઓ છે. તે 
પ્રમતસપધધીને ઓળખપત્રની રોરી રરવા, 
રીસટ્ોર લોગ રરવા અને કડવાઇસ પર 
સંપરૂણ્ટ રીમોટ રંટ્ોલ મેળવવા માટે 
બેંકરંગ એન્લરેશનમાં ઓવરલે ઇન્જેકટ 
રરે છે. તે ઍકસેમસમબમલટી સમવ્ટસને 
પણ બાયપાસ રરે છે. જેથી તમામ 
પ્રવૃમતિ થઈ ગયા બાદ જ યુઝરને જાણ 
થાય છે.

લિેફીના સંશોધરોએ ્લે સટોરમાં 
મળી આવેલા નવા TeaBot 
વકેરઅન્ટની મવગતો જાહેર રયા્ટના એર 
અઠવાકડયા પછી આ તારણો આવયા છે 
રે રમશયા, રીન અને યુ.એસ. સમહત 
400 થી વધુ બેંકરંગ અને નાણારીય 
એન્લરેશન પર આ એટેર રરવામાં 
આવયો હતો. 

 @beinghumanmj

શાર્કબોટ બેનન્રંગ માલવેર 

કરડની સંબંમધત રોગોના રારણે ધીમેધીમે મમહના રે 
વષટોમાં બંને કરડનીની રાય્ટક્મતા નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય 
અથવા કરડની રામ રરતી બંધ થઇ જાય, તયારે તેને 
CKD(રિોમનર કરડની કડસીસ) રહેવામાં આવે છે. 
જેમાં શરીરની બંને કરડનીને મહદઅંશે નુરશાન થાય છે. 
સંપરૂણ્ટપણે રામ રરતી બંને કરડની રેટલાર રારણોસર 
એરાએર નુરશાન પામી ટરૂંરા સમય માટે રામ રરવાનું 
બંધ રરી દે તેને એકયટુ કરડની ફેલયર અથવા એકયટુ 
કરડની ઇન્જરી અથવા એકયટુ રીનલ ફેલયર-એ.
આર.એફ. રહેવામાં આવે છે.

જયારે કરડનીમાં નુરસાન પહોંરવાની રે કરડની 
બગડવાની પ્રમરિયા મંદ હોય એટલે રે ધીમી હોય જે 
રારણોસર કરડની વષટો સુધી રાય્ટરત રહી શરે તેવા 
પ્રરારના કરડની ફેલયરને રિોમનર કરડની ફેલયર તરીરે 
ઓળખવામાં આવે છે. જેમાં લાંબા સમય બાદ 
મોટાભાગના દદધીઓમાં બંને કરડની સંરોરાઇને સાવ 
નાની થઇ રાય માટે રામ રરતી બંધ થઇ જાય છે. આ 
બંને પ્રરારના કરડની ફેલયરમાં વહેલી તરે મનદાન અને 
શરૂઆતના તબક્ાથી જ અસરરારર સારવાર મળતા 
મહદઅંશે મોટા નુરસાનથી બરી શરાય છે. કરડની 

ડાયાલિલિિ એટિે શું? કોને-ક્ારે તેની જરૂર પડે?
સંબમંધત ફેલયરની સારવારમાં ડાયામલમસસ અથવા 
કરડનીનું પ્રતયારોપણ(ટ્ાન્સ્લાન્ટ) રરવામાં આવે છે.

એકયટુ કરડની ફેલયરના દદધીઓમાં જયાં સુધી 
કરડનીની રાય્ટક્મતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થતો હોય 
તયાં સુધી જરૂકરયાત મુજબ ડાયામલમસસ રરવાની 
જરૂર પડે છે. જેથી કરડની અને પેશાબની માત્રામાં 
સુધારો થવા લાગે અને કરડની ફેલયરના રારણે થતી 
મોટી તરલીફો અને જોખમોમાં ઘટાડો થાય, તયારે 
ડાયામલમસસની જરૂકરયાતમાં ઘટાડો રરવામાં આવે 
છે. ડાયામલમસસમાં કરડની રામ રરતી બંધ થાય 

તયારે શરીરમાં ભેગા થતા મબનજરૂરી તતવો, પદાથટો 
અને વધારાના પ્રવાહી , ક્ાર અને એમસડ જેવા 
રસાયણોને રૃમત્રમ રીતે દરૂર રરવાની, શમુધિરરણ 
રરવાની પધધમતને ડાયામલમસસ રહેવામાં આવે છે. 

બંને કરડની બગડી ગઇ હોય, તયારે ડાયામલમસસ 
જ પ્રાથમમર તબક્ે આમશવા્ટદરૂપ બની રહે છે. જેનું 
વહેલી તરે મનદાન રરવા માટે મરૂત્ર પકરક્ણ દ્ારા 
પેશાબમાં પ્રોટીનની હાજરી અને રક્ત પકરક્ણ દ્ારા 
લોહીમાં મરિએટીનની હાજરીની રરાસણી રરવામાં 
આવે છે.
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Classified

• અમદાવાદમાં મહાે વાે 
પાછળ બે વષમાં . 8.98 
કરાેડ વપરાયા

ગાંધીનગર

ગુજરાત સરકારъ વષ↓ 2020 અને 

2021ના કોરોનાકાળમાં મહોÓસવે 

પાછળ λ. 27 કરોડનો ખચ↓ કયђ↓ છъ. 

નવરાિĦ મહોÓસવ, પતંગોÓસવ અને 

રણોÓસવ પાછળ આ ખચ↓ કરાયો છъ. 

આ ઉÓસવોની ઉજવણીમાં બહારથી અને 

િવદъશથી આવેલા મહъમાનો રહъવા, હરવા-

ફરવાની સાથે λ. 1.68 કરોડનું ભોજન 

ઝાપટી ગયા છъ. ગુજરાત િવધાનસભા 

હમાં ક℮Ġેસના સવાલના જવાબમાં 

રાËયના Ĭવાસન મંĦીએ આ માિહતી 

પૂરી પાડી હતી. િવધાનસભા હની 

બહાર િવપΤે આΤેપ કયђ↓ હતો કы, 

કોરોનાકાળમાં લોકો ઓЩÄસજન, દવા 

અને હોЩçપટલમાં પથારી િવના ટળવળીને 

મોતને ભેટયા Óયારъ સરકાર ઉÓસવો અને 

તાયફામાં ãયçત હતી. વષ↓ 2020માં 

નવરાિĦ મહોÓસવ યો યું ન હતું. Ëયારъ 

2021માં 319 લાખનો ખચ↓ કરાયો હતો. 

વષ↓ 2020માં પતંગોÓસવ પાછળ 703 

લાખનો ખચ↓ થયો હતો. વષ↓ 2020માં 

રણોÓસવ પાછળ 866.71 લાખ અને વષ↓ 

2021માં 816.69 લાખનો ખચ↓ કરાયો 

હતો. 2020ના રણોÓસવમાં મહъમાનોની 

સરભરામાં 6.95 લાખ, પતંગોÓસવમાં 

168 લાખનો ખચ↓ કરાયો હતો.

કÉછ ખાતેના રણોÓસવમાં પીપીપી 

મોડ પર ટъ×ટ સંદભ › Ĭવેગ કÜયુિનકыશન 

ઈЩ×ડયા િલ.ને કો×ĺાÄટ આપવામાં આãયો 

છъ, તેમ કહъતાં Ĭવાસન મંĦી પૂણ›શ 

મોદીએ જણાãયું હતું કы, આ કરાર માટъ 

વાિષ↓ક 74.18 લાખનો દર નŨી કરાયો 

છъ, સરકારને રોયàટી પેટъ વષ › λ. 74.18 

લાખની આવક થઈ છъ. અ×ય એક 

સવાલના જવાબમાં સરકારъ કЅં કы, રણ 

ઉÓસવથી સરકારને બે વષ↓માં કЮલ 9.84 

કરોડની આવક થઈ છъ.

કોરોનામાં ઉÓસવો પાછળ λ. 27 કરોડનો ખચ↓ 
મહъમાનો 1.68 કરોડનું ભોજન ઝાપટી ગયા

ભાવનગર

ભાવનગર શહъરના ઈçકોન મેગા 

િસટીમાં રહъતા અને આર કы. ĺા×સપોટ↓ 

નામે ãયવસાય કરતા ધમ ›×ĩભાઈ 

જગદીશભાઈ શમા↓એ િનલમબાગ પોલીસ 

મથકમાં તેના પુĦવધુ ગૌરીકા, તેના િપતા 

શશીકાંત ઈΐરભાઈ કૌશીક, ભાઈ આĝાશ 

શશીકાંતભાઈ કૌશીક, માનેલા મામા મનોજ 

તોમર િવλÖધ ફરીયાદ આપી હતી કы, તેના 

પુĦ અંકЫતભાઈના લ  ઉǼર Ĭદъશના 

આĠામાં રહъતી ગૌરીકા શશીકાંતભાઈ સાથે 

લેવાયા તે પુવ› λ. ૧૦ લાખ ઉછીના મેળવી 

લઈ લ  કરાવી આપી ગૌરીકાએ િપયરમાં 

જવાની દ કરી તેના લ માં ચડાવેલ 

દાગીના પોતાના િપયરમાં મુકЫ પરત 

આવી બાદ બે માસ પછી ફરી તેના ભાઈ 

આંĝાશને તેડવા બોલાવી તેના પ ીના 

જુના દાગીના પણ કબાટમાંથી લઈ જઈ 

અવાર નવાર પરત આવવાના બદલે જુદા 

જુદા બહાના બતાવી તેઓ પાસેથી રોકડ 

મેળવી લીધી હતી. દરિમયાન તેના વેવાઈને 

ગૌરીકાને મોકલવાનુ કહъતા અલગ અલગ 

બહાના બતાવી દъતા તેનો પુĦ પ ીને તેડવા 

માટъ જતા ઉŪ તમામે તેની સાથે ખરાબ 

વત↓ન કરી વધુ λિપયાની માંગણી કરી તેઓ 

સાથે િવΐાસધાત અને છъતરપỲડી કરીને 

λિપયા ૩૮, ૧૭,૫૨૧ મેળવી લીધા હતા. 

ઉŪ ફરીયાદ અનુસંધાને પોલીસે તમામ 

સામે ગુનો દાખલ કરી ધોરણસર કાય↓વાહી 

હાથ ધરી હતી.

ઈçકોન મેગા િસટીના પЧરવારને પુĦવધુ 
λિપયા 38.17 લાખનો ચુનો ચોપડી ગઈ

કÙયૂ↓ સાથે કોરોના િનયમભંગની 

FIRમાંથી મુિŪઃ માçક દѕડ ચાલુ
અમદાવાદ 

આખરъ, બે વષ › કોરોના નાઈટ કÙયૂ↓ સાથે કોરોનાના 

હъરનામા ભંગ બદલ પોલીસ ફЧરયાદની કાય↓વાહીમાંથી 

લોકોને મુિŪ મળી છъ. માચ↓ - 2020થી બે વષ↓ના 

સમયગાળામાં ગુજરાતમાં 50 લાખ લોકો પાસેથી 300 

કરોડથી વધુ રકમનો દѕડ વસુલવામાં આãયો છъ. માçક 

દѕડની ધીમી ગિતની વસુલાત હજુ ચાલુ છъ. બી  તરફ, 

અમદાવાદમાં બે વષ↓ દરિમયાન હъરનામા ભંગના એક 

લાખ કыસ ન℮ધાઈ ચૂÄયાં છъ.  કы, હવે હъરનામા ભંગની 

એફઆઈઆર ન℮ધાવાનું બંધ થતાં અમદાવાદ શહъર પોલીસ 

હવે પેĺોિલંગ અને ગુનાખોરી રોકવાના મુળ કામ તરફ 

વળશે. બે વષ↓ દ↓રિમયાન કોરોનાના િનયમપાલન કરાવવાની 

કામગીરી મુÅય બની ગઈ હતી. હવે પોલીસ કાયદો - 

ãયવçથાની Щçથિત ળવવાની કામગીરી ઉપર પૂણ↓λપે 

ફોકસ કરી શકશે તેમ જણાઈ રЅં છъ.

એરપોટ↓થી કમલā સુધી રોડ શો 

4 લાખ લોકો મોદીને આવકારશે
અમદાવાદ 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી ગુજરાતની બે Чદવસીય મુલાકાતે 

આવી રΝા છъ. નરъ×ĩ મોદીના ગુજરાત Ĭવાસને લઇને 

ભાજપે પુર શમાં તૈયારીઓ કરી છъ. એટલું જ નહỲ, 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીને આવકારવા માટъ ચાર લાખ લોકો 

એકĦ કરાશે તેવો ભાજપે દાવો કયђ↓ છъ. તા.૧૧મી માચ › 

અમદાવાદ એરપોટ↓થી માંડીને કમલમ સુધી Ġા×ડ રોડ શો 

આયોિજત કરાયો છъ. 

ઉǼર Ĭદъશ સિહત અ×ય રાËયોની ચૂંટણી બાદ 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી ગુજરાતના Ĭવાસે આવી રΝા છъ. 

તા.૧૧મી માચ › સવારъ દસ વાગે નરъ×ĩ મોદી અમદાવાદ 

એરપોટ↓ આવી પહોચશે Óયારબાદ તેમનો કાફલો કમલમ 

તરફ રવાના થશે.એરપોટ↓થી માંડીને કમલમ સુધી બંને 

બાજુએ લોકો તેમને આવકારશે.વડાĬધાન મોદી અિભવાદન 

િઝલતા કમલમ સુધી પહ℮ચશે. 

અાણંદ જ ામાં ચૂંટણી 
અ ધકારી અને ાક ારા 
નયમાે નેવે મુકાયા હાેવાનાે 
અારટીઅાઈમાં ઘટ ાેટ

આણંદ 

આણંદ િજ·ામાં ગત ЧડસેÜબર માસમાં 

યો યેલ ૧૯૨ Ġામ પંચાયતોની ચૂંટણીમાં 

સોિજĦા તાલુકામાં ઉમેદવારી ન℮ધાવનાર 

ઉમેદવારъ ભરъલ ડીપોઝીટની રકમ પરત 

આપવામાં નીિત િનયમો નેવે મુકાયા 

હોવાની િવગત ઉમેદવારъ માંગેલ આર.ટી.

આઈ.માં ખુલવા પામી છъ. 

આ સમĠ મામલે દાખવવામાં આવેલ 

બેદરકારીનો ઢાંકપીછોડો કરવા ઉમેદવારને 

તાÓકાિલક ડીપોઝીટની રકમ પરત આપી 

અિધકારી સંતોષ મા×યો હોવાની ચચા↓ઓ 

ચગડોળъ ચઢી છъ.  કы અ×ય કыટલાક 

ઉમેદવારોને Чડપોઝીટની રકમ પરત 

મળવાપાĦ હોવા છતાં પરત ન મળી 

હોવાનો ઘટçફોટ ચૂંટણી અિધકારી ˛ારા 

આપવામાં આવેલ માિહતીમાં થયો હોવાની 

માિહતી ĬાΆ થઈ છъ.

ЧડસેÜબર-૨૦૨૧ દરÜયાન આણંદ 

િજ·ાની ૧૯૨ Ġામ પંચાયતમાં ચૂંટણી 

યો ઈ હતી. જે અંતગ↓ત ચૂંટણીમાં 

ઉમેદવારી ન℮ધાવનાર ઉમેદવારъ ડીપોઝીટની 

રકમ ભરવામાં આવી હતી.

Ġા.પં.ની ચૂંટણીમાં હારъલા ઉમેદવારોની 
Чડપોિઝટ પાછી આપવા તંĦના ઠાગાઠэયા

પેĺોિલયમ પેદાશોમાં ગુજરાત 
સરકારъ બે વષ↓માં 33,000 
કરોડના વેરા વસૂલ કયા↓

ગાંધીનગર 

ગુજરાતમાં છъ·ા બે વષ↓માં પેĺોિલયમ પેદાશો 

પાછળ લેવામાં આવતા વેàયુ એડેડ ટъÄસ એટલે 

કы વેટમાં 33,000 કરોડ λિપયા વસૂલ કયા↓ છъ. 

મહÓવની બાબત એવી છъ કы કોરોના સંĝમણ અને 

લોકડાઉનના સમયમાં એટલે કы 2020ના વષ↓માં 

ધણની ખપત ઓછી હોવાથી સરકારને વેટમાં 

નુકશાન થયું છъ પરѕતુ 2021ના વષ↓માં તે સરભર થઇ 

ગયું છъ. િવધાનસભામાં પેĺોલ ડીઝલ, સીએન  અને 

પીએન  પરના વેરા અંગે પૂછવામાં આવેલા Ĭ ના 

લેિખત જવાબમાં નાણાંમંĦીએ કЅં હતું કы રાËયમાં 

પેĺોલ પર 13.7 ટકા વેરો અને ચાર ટકા સેસ  છъ. 

ડીઝલ પર 14.9 ટકા વેરો અને ચાર ટકા સેસ છъ. 

Ëયારъ સીએન  અને પીએન  પર 15 ટકાના 

દરъ વેરો વસૂલ કરવામાં આવતો હોય છъ. છъ·ા બે 

વષ↓માં વષ↓વાર પેĺોિલયમ પેદાશો પર વસૂલ કરъલા 

વેરા અંગેના પૂરક Ĭ ના જવાબમાં િવભાગે જણાãયું 

હતું કы 2020ના વષ↓માં વેરાની આવક 13691.85 

કરોડ λિપયા થઇ છъ Ëયારъ 2021માં વેરાની આવક 

20082.37 કરોડ થઇ છъ. 

• 2008ના બાે  વ ાેટ કેસમાં ખાસ 
કાેટ 38ને ફાંસીની સ  ફરમાવેલી

• અા વન કેદ પામેલા અ  11 દાે ષતાે 
માટે સરકારની અપીલ નથી થઈ

અમદાવાદ

અમદાવાદમાં 26 જુલાઈ-2008ના રોજ થયેલા 

Ĵોણીબˇ િવçફટ કыસમાં ખાસ અદાલતે 38 દોિષતોને 

આપેલી ફіસીની સ ને ક×ફમ↓ કરવા માટъ રાËય 

સરકારъ કરъલી અર  પર સુનાવણી બાદ, હાઈકોટ↓ની 

ખંડપીઠъ તમામ દોિષતોને નોЧટસ પાઠવી છъ. આ કыસની 

વધુ સુનાવણી નવ જૂને હાથ ધરાશે. હાઈકોટ‼ િનદ‼શ 

આØયો છъ કы, Ëયાં સુધી આ અર નો િનકાલ થશે 

નહỲ, Óયાં સુધી દોિષતોને ફટકારવામાં આવેલી ફાંસીની 

સ નો અમલ થશે નહỲ. સુનાવણી દરિમયાન, 

હાઈકોટ‼ રાËય સરકારને સવાલ કરъલો કы બાકЫના જે 

11 દોિષતોને આ વન કыદની સ  થયેલી છъ તેની 

સ  વધારવા માટъ રાËય સરકારъ કોઈ અપીલ કરъલી 

છъ ખરી ? આ અંગે રાËય સરકારની રજૂઆત હતી કы 

હાલ તો 38ને ફાંસીની સ  ક×ફમ›શન માટъ જ અર  

કરાયેલી છъ. હાઈકોટ‼ સરકારને એ પણ િનદ‼શ આØયો 

છъ કы, આવતી સુનાવણીએ કыસના રъકડ↓ અને ĬોિસЧડંગ 

રજૂ કરો અને ચુકાદાની સЧટ↓ફાઈડ બે નકલ આપશો. 

સરકારની રજૂઆત હતી કы, 30 થી 40 હ ર પાના 

અંગેની સોÙટ કોપી કોટ↓ને ઉપલÚધ કરાવીશું.

ગુજરાતમાં વધુ એક 
ભરતી કૌભાંડ, બોગસ 
સЧટ↓ના આધારъ ભરતી

ગાંધીનગર 

યુવાનેતા યુવરાજિસંહ ડે એ 

વધુ એક ઘટçફોટ કરીને સરકારને 

ચ℮કાવી દીધી છъ. યુવરાજિસંહъ ભરતી-

બઢતીમાં બોગસ સЧટ↓Чફકыટના આΤેપ 

લગાãયા છъ. એક Ĭેસ કો×ફર×સ કરીને 

વષ↓ 2018 બાદની ઉ ↓ િવભાગની 

ભરતીમાં થયેલ ધાંધલબા ને ઉ ગર 

કરવામાં આãયા છъ. આ ભરતી-

બઢતી Ĭિĝયામાં બોગસ સЧટ↓Чફકыટનો 

સહારો લેવામાં આãયો છъ. લોડ↓ િĝæના 

ĺçટના આર એમ પટъલે આ બોગસ 

સЧટ↓Чફકыટ આØયાં હોવાનો આΤેપ 

યુવરાજિસંહъ કયђ↓ છъ. 

વડોદરા 

વડોદરાના ડભોઇમાં ચાર વષ↓ પૂવ› સાડા 

છ વષ↓ની માસૂમ બાળકЫને આમલી આપવાની 

લાલચ આપીને દુæકમ↓ આચરવાનો Ĭયાસ કરનાર 

આધેડને વડોદરાની પોÄસો કોટ‼ 20 વષ↓ની સખત 

સ  અને 1 લાખ λિપયાનો દѕડ ફટકારવાનો 

હુકમ કયђ↓ છъ.

આ બનાવની િવગત એવી છъ કы વષ↓ 

2017માં ડભોઇ નગરમાં રહъતા જમાલભાઈ ઉફ↕ 

જુÜમાદાદા હçસુભાઈ િમઝા↓એ માસુમ બાળકЫને 

આમલી આપવાની લાલચ આપીને પોતાના 

ઘરમાં લઈ ગયો હતો અને તેની સાથે શારીЧરક 

છъડછાડ કરી તેના ઉપર દુæકમ↓ આચરવાનો િહન 

Ĭયાસ કયђ↓ હતો. દરિમયાન આ બનાવ અંગેની 

ફЧરયાદ ડભોઈ પોલીસ મથકમાં ન℮ધાતા પોલીસે 

પોÄસો એÄટ હъઠળ ગુનો દાખલ કરી કાય↓વાહી 

હાથ ધરી હતી. જે-તે સમયે આ બનાવે ડભોઇ 

નગરમાં ચકચાર જગાવી મૂકЫ હતી.

ચાર વષ↓ પૂવ› બનેલા આ બનાવ અંગેનો કыસ 

વડોદરાની પોÄસો કોટ↓માં ચાલી જતા કોટ‼ બંને 

પΤની દલીલો સાંભળી આરોપી જમાલભાઈ 

ઉફ↕ જુÜમાદાદા હçસુભાઈ િમઝા↓ને 20 વષ↓ની 

સખત કыદની સ  અને λિપયા એક લાખનો દѕડ 

ફટકારવાનો હુકમ કયђ↓ હતો. કોટ‼ આ કыસમાં 

અલગ અલગ કલમો હъઠળ આરોપીને સ  અને 

દѕડનો હુકમ કયђ↓ હતો. ડભોઇના આ ચકચારી 

કыસમાં આરોપી જમાલભાઇ િમઝા↓ને 20 વષ↓ની 

સ  કોટ‼ કરી હોવાની વાત ડભોઇ નગરમાં 

Ĭસરી જતાં ચકચાર મચી ગઇ હતી. આરોપીના 

વકЫલે આરોપી આધેડ ઉѕમરનો હોવાથી સ  

ઓછી કરવા માટъ દલીલ કરી હતી. 

બોÜબ Úલાçટ કыસ : ફાંસીની સ ની 
અપીલમાં HCની દોિષતોને નોЧટસ

ડભોઇમાં છ વષ↓ બાળકЫ પર દુæકમ↓નો Ĭયાસ 
કરનાર આધેડને 20 વષ↓ની સખત કыદની સ  
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પટના

િબહારમાં ફરી એક વખત લΖાકાંડની 

ઘટના સામે આવી છъ.  િબહારના સીવાન 

અને બેિતયા િજ·ામાં 5 લોકોના શંકાçપદ 

મોત થયા છъ. તેમાં સીવાન િજ·ામાં 3 

અને બેિતયા િજ·ામાં 2 લોકોના મોત 

થયા છъ. ણવા મâયા મુજબ સીવાન 

ખાતે 2 લોકોના પЧરવારજનોએ તેના Óયુ 

બાદ તાÓકાિલક અંિતમ સંçકાર પણ કરી 

નાÅયા હતા. સીવાન ખાતે 3 મજૂરોના 

રાતે શંકાçપદ Щçથિતમાં મોત થયા તેનું 

કારણ çપΓ નથી થયું પરѕતુ તેમના 

મોત ઝેરી દાλના કારણે થયા હોવાનું 

માનવામાં આવે છъ.  તકો પૈકЫના એક 

કમલેશ માંઝીની પ ી ચંપાદъવીએ કыટલાક 

લોકો પર બળજબરીપૂવ↓ક ઝેરી દાλ 

પીવડાવવાનો આરોપ લગાãયો છъ. તેના 

કહъવા Ĭમાણે ગામના કыટલાક લોકો તેના 

પિતને બળજબરીપૂવ↓ક ઘરъથી લઈ ગયા 

હતા. તેમણે રોકવા Ĭય  કયђ↓ તેમ છતાં 

બળજબરીથી લઈ ગયા હતા અને દાλ 

પીવડાãયો હતો. 

5ના શંકાçપદ મોત,બળજબરીથી 
દાλ પીવડાવાયો હોવાનો આરોપ

સરકાર BSNL જેવી 
સરકારી કіપની અને 

સંçથાઓની જમીનો વેચશે
નવી Чદàહી

કы×ĩીય હъરΤેĦના એકમ કы પછી સરકારી 

એજ×સીની ફાજલ પડેલી જમીનો, ઇમારત કы સંપિǼઓ 

વેચીને કы×ĩ સરકારъ નાણા એકઠા કરવા િનણ↓ય લીધો છъ. 

તે કામગીરી માટъ કы×ĩ સરકારъ એક કіપનીની રચના પણ 

કરી છъ. તે કіપનીનું નામ રા∆ીય ભૂિમ મૌĩીકરણ િનગમ 

(એનએલએમસી) રાખવામાં આãયું છъ. આ કіપની 

પર પૂરъપૂરી રીતે સરકારની માિલકЫ અિધકાર રહъશે. 

ઉ·ેખનીય છъ કы વષ↓ 2021-22ના બજેટમાં પહъલી વાર 

આ રીતની સંપિǼ વેચવાની દરખાçત મૂકવામાં આવી 

હતી. તે અનુસંધાનમાં જ સરકારъ હવે નવી કіપનીની 

રચના કરી છъ.

RBIની નવી સિવ↓સથી 
ઈ×ટરનેટ-çમાટ↓ફોન િવના 
UPI પેમે×ટ કરી શકાશે

નવી Чદàહી

કરોડો ફЫચર ફોન યઝુસ↓ માટъ એક ખશુીના સમાચાર 

છъ. હવ ે Чડિજટલ પમે×ેટ કરવા માટъ çમાટ↓ફોન અને 

ઇ×ટરનટેની જλર પણ નહỲ પડ.ે હવ ેતમ ેફЫચર ફોનથી 

Чડિજટલ પમે×ેટ પણ કરી શકો છો. આરબીઆઈની આ 

નવી સિવ↓સથી સૌથી વધ ુફાયદો Ġામીણ ભારતન ેમળશે 

કારણ ેહ  પણ Чફચર ફોનનો ઉપયોગ Ġામીણ િવçતારોમાં 

બહોળા Ĭમાણમા ંથઈ રΝો છъ. Чરઝવ↓ બ′ક ઓફ ઈЩ×ડયા 

આવા લોકો માટъ આજ ેવમુ×સ ડ ેપર એક મોટી ભટે લઈને 

આãયુ ંછъ. RBI આજ ેમગંળવારъ ફЫચર ફોન માટъ UPI 

આધાЧરત પમે×ેટ ĬોડÄટ લો×ચ કરી છъ જનેી મદદથી ફЫચર 

ફોન યઝુસ↓ સરળતાથી Чડિજટલ પમે×ેટ કરી શકશ.ે

અ તસર 

પં બની એક çકвલનો િĬЩ×સપાલ 

૧૪ વષ↓ સુધી çકвલની િવ˜ાિથ↓નીઓનું 

યૌન શોષણ કરતો રΝો. આ અંગેની 

ણકારી Ġામજનોને હોવા છતા લોકો 

ચુપ રહъતા હતા. કы અંતે ૧૪ વષ↓ના 

આ કાંડનો ભાંડો ફвટયા બાદ િĬЩ×સપાલ 

ફરાર થઇ ગયો હતો, કы પોલીસે 

બાદમાં તેની ધરપકડ કરી લીધી છъ.

પં બના નાંગલમાં િĬંિસપાલ અને 

çકвલનો માિલક ૧૪ વષ↓ સુધી પોતાની 

જ çકвલમાં િશΤણ મેળવવા આવતી 

િવ˜ાિથ↓નીઓનું યૌન શોષણ કરતો 

રΝો. કы તેનો સમĠ િવçતારમાં 

રાજકЫય દબદબો હોવાને કારણે 

Ġામજનો પણ આટલા વષђ↓ સુધી ચુપ 

રΝા હતા.  çકвલની િવ˜ાિથ↓નીઓની 

૧૫મી ફыબુ્રઆરીએ લેવામાં આવેલી 

૧૯૮ તસવીરો અને વીЧડયો  લીક થયા 

બાદ ૫૪ વષЪ↓ય િĬંિસપાલની પોલીસ 

˛ારા ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી. 

પં બ સરકાર ˛ારા આ સમĠ મામલો 

બહાર આãયા બાદ એસઆઇટીને તપાસ 

સોપવામાં આવી છъ. આ િĬЩ×સપાલના 

સંબંધ એક çથાિનક ક℮Ġેસી ધારાસÛય 

સાથે હોવાના દાવા થયા હતા.

પં બમાં િવ˜ાિથ↓નીઓનું શોષણ 
કરતાં આચાય↓-માિલકની ધરપકડ
અાચાયનાે રાજકીય દબદબાે હાેવાથી ામજનાે ચૂપ ર ા 

કોલકાતા 

યુĝыન પર હુમલો કરવા બદલ 

અમેЧરકા અને યુરોિપયન દъશો ˛ારા 

રિશયા પર મૂકવામાં આવેલા આિથ↓ક 

Ĭિતબંધોની સીધી અસર ભારતના હીરા 

ઉ˜ોગ પર પડવાની શÄયતા છъ.

કોરોના મહામારી પછી ભારતીય 

હીરા ઉ˜ોગ મદંીમાથંી બહાર આવી 

રЅ ંછъ Óયારъ રિશયા અન ેયĝુыન યુ̌ ને 

કારણ ેફરીથી તનેા પર સÄંટના વાદળો 

છવાઇ ગયા છъ. નાણાકЫય વષ↓ 2022માં 

ભારતીય હીરા ઉ˜ોગની આવક 24 

અબજ ડોલર રહъવાની શÄયતા છъ.  

રિશયાની સૌથી મોટી હીરાની ખાણ 

અલરોસા િવΐમા ં 30 ટકા રફ હીરા 

પરૂા પાડ ેછъ અન ેભારતમા પણ મોટા 

ભાગના રફ હીરા Óયાથંી જ આવે 

છъ.  ભારતમા ં િવΐના 80 થી 90 

ટકા રફ હીરાની આયાત થાય છъ અને 

Óયારબાદ તને ે કટ અન ે પોિલિશગં 

કરવાનુ ં કામ કરવામા ં આવ ે છъ. આ 

દરિમયાન ભારતની જઇેપીસીના ઇડી 

સબયાસાચી રોય ેજણાãયુ ંછъ કы અÓયાર 

સધુી કોઇ મોટી અસર વા મળી નથી. 

 કы કыટલીક બ′કો સાથે ફіડ ĺા×સફરની 

સમçયા ઉદભવી છъ. 

રિશયા અને યુĝыન યુˇથી ભારતીય હીરા 
ઉ˜ોગની ચમક ફЫકЫ પડે તેવી શÄયતા
રફ હીરા પૂરા પાડતી ર શયન હીરાની ખાણ અલરાેસામાંથી ભારતમાં હીરા અાવે છે

બહારમાં ફરી અેક વખત લ ાકાંડની ઘટના સામે અાવી

નવી Чદàહી 

એ×ફોસ↓મે×ટ ЧડરъÄટોરъટ(ઇડી)

એ કાવЪ↓ çટોક ĮોЧકіગ 

િલિમટъડ(કыએસબીએલ)ના સીએમડી 

સી પાથ↓સારથી અને અ×યો િવιˇની 

મની લો×ડЧરѕગ તપાસના સંબધમાં 

૧૯૮૪ કરોડ λિપયાની સંપિǼ ટાંચમાં 

લીધી છъ. 

ઇડીએ એક િનવેદનમાં જણાãયું 

છъ કы એ×ફોસ↓મે×ટ ЧડરъÄટોરъટએ 

૨૧૩.૬૯ કરોડ λિપયાના 

જમીનના ૧૦૨ Øલોટ તથા કыફЫન 

ટъકનોલો સમાં સી પાથ↓સારથીના 

૪૩૮.૭૦ કરોડના શેર તથા ૧૨૮૦ 

કરોડ λિપયાની કыડીએમએસએલ, 

કыએફએસએલ, એનબીએફસી અને 

કыએસબીએલની િમલકતો ટાંચમાં 

લેવામાં આવી છъ. 

હэદરાબાદ પોલીસ ˛ારા દાખલ 

કરવામાં આવેલી એફઆઇઆર અને 

લોન આપનારી બ′કો ˛ારા દાખલ 

કરવામાં આવેલી ફЧરયાદોને આધારъ 

ઇડી ˛ારા મની લો×ડЧરѕગનો કыસ 

દાખલ કરવામાં આãયો હતો. 

ઇડીએ એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ 

કы કыએસબીએલ દъશમાં એક અĠણી 

çટોક Įોકસ↓ છъ અને તેના Ġાહકોની 

સંÅયા લાખોમાં છъ. એનએસઇ ˛ારા 

૨૦૧૯માં કાવЪ↓નું ઇ×çપેકશન કરવામાં 

આãયું Óયારъ આ કૌૈભાંડ સપાટી પર 

આãયું હતું. કાવЪ↓ સમૂહ પર આરોપ 

છъ કы તેણે પોતાના Ġાહકોનો ૨૮૦૦ 

કરોડ λિપયાના શેર ગેરકાયદъસર 

િગરવી રાખી બ′કો પાસેથી મોટા પાયે 

લોન લીધી હતી.  કы Óયારબાદ સેબી 

અને એનએસઇના આદъશ પર કાવЪ↓ના 

Ġાહકોને તેમના શેર પરત આપવામાં 

આãયા હતાં. જેના કારણે બ′કો પાસેથી 

લીધેલી લોન એનપીએ બની ગઇ હતી.  

ઈડીએ કાવЪ↓ çટોક ĮોЧકіગ િલિમટъડ કіપનીના 
કыસમાં 1984 કરોડની સંપિǼ ટાંચમાં લીધી
સંપ માં 213.69 કરાેડના જમીનના 102 ાેટ, 438.70 કરાેડ પયાના શેર સામેલ નવી Чદàહી

કы×ĩ સરકારъ મંગળવારъ મોટો િનણ↓ય 

લીધો છъ. નાગЧરક ઉƒયન મંĦાલય 

˛ારા આપવામાં આવેલી માિહતી 

અનુસાર, 27 માચ↓, 2022થી લગભગ 

બે વષ↓ પછી ભારતમાં અને Óયાંથી 

કોમિશ↓યલ આંતરરા∆ીય સેવાઓ ફરી 

શλ કરવામાં આવશે. મંĦાલય ˛ારા 

કહъવામાં આãયું છъ કы આંતરરા∆ીય 

Ĭવાસ માટъ çવાçÔય મંĦાલયની 

માગ↓દિશ↓કાનું કડકપણે પાલન કરવું 

ફરિજયાત રહъશે. દъશમાં કોરોનાને 

કારણે, 23 માચ↓, 2020થી િનધા↓Чરત 

આંતરરા∆ીય પેસે×જર ÙલાઇÎસ 

çથિગત કરવામાં આવી હતી. પરѕતુ, 

પછી જુલાઈ 2020થી, એર બબલ 

ãયવçથા હъઠળ ભારત અને લગભગ 

45 દъશો વŵે િવશેષ પેસે×જર 

ÙલાઇÎસ ચલાવવામાં આવી રહી છъ.

બી  તરફ ભારતના દવા િનયામકы 

સીરમ ઈ×çટી ુટ ઓફ ઈЩ×ડયાના 

કોિવડ-19 વેЩÄસન કોવોવેÄસને કыટલીક 

શરત હъઠળ 12-17 વષ↓ની ઉѕમરના 

માટъ સીિમત આપાતકાલીન ઉપયોગની 

મંજૂરી આપી છъ. આ 18 વષ↓થી ઓછી 

ઉѕમરના લોકોની વŵે ઉપયોગ માટъ 

િનયામકની મંજૂરી ĬાΆ કરનાર ચોથી 

રસી છъ. 

આખરъ 2 વષ↓ બાદ આંતરરા∆ીય 
Ùલાઈટ પરથી હટાવાયો Ĭિતબંધ
અાગામી 27 માચથી ફરીવાર અાંતરરા ીય લાઈટ ઉડાન ભરશે

Æવાિલયર

મÖય Ĭદъશના Æવાિલયરમાંથી એક 

ચ℮કાવનારો Чકçસો Ĭકાશમાં આãયો 

છъ. Ëયાં એક બહъનપણીએ પોતાની 

જ સખી સાથે િવΐાસઘાત કયђ↓ છъ. 

નોકરીની લાલચ આપીને યુવતી પોતાની 

બહъનપણીને એક યુવક પાસે મળવા લઈ 

ગઈ હતી. Ëયારъ યુવકы યુવતીને બેભાન 

કરીને યુવતી પર દુæકમ↓ આચયુ↨, Óયારъ 

તેની દગાબાજ સહъલી તેનો વીЧડયો 

બનાવતી રહી. સખીના િવΐાસઘાત 

અને હъવાિનયતનો િશકાર થયા બાદ 

પીЧડત યુવતીએ હવે પોલીસમાં ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી છъ.

આ અંગે ĬાΆ િવગતો મુજબ, 

અહỲના સીપીનગરમાં રહъતી 19 વષ↓ની 

એક યુવતી મોના (નામ બદલેલ) 

બીએની િવ˜ાિથ↓ની છъ. મોનાએ પોતાની 

ફЧરયાદમાં જણાãયું છъ કы, 2 ફыĮુઆરીએ 

તેની મુલાકાત કોટ↓ કÜપાઉ×ડમાં 

ચંદીગઢની રાની (નામ બદલેલ) સાથે 

થઈ હતી. મોનાએ રાનીને Äયાંય પાટ↓ 

ટાઈમ જૉબ શોધી આપવા માટъ કЅં 

હતું. આથી રાનીએ પોતાના એક િમĦ 

બલરામ િવશે જણાãયું અને કЅં કы, તે 

તને નોકરી અપાવી શકы તેમ છъ.

મÖયĬદъશમાં યુવકы બહъનપણી 
સામે યુવતી પર દુæકમ↓ ગુ યુ↨
હેવાન દેહ ચૂંથતાે ર ાે અને બહેનપણી વી ડયાે બનાવતી રહી 

Ĵીનગર 

જÜમુ કાäમીરના ઉધમપુર ટાઉનમાં કોટ↓ કોÜØલેÄસ પાસે 

એક િવçફોટ થયો હતો જેમાં એક ãયિŪનું મોત િનપËયું હતું. 

Ëયારъ ૧૫ લોકો ઘવાયા હતા. આ ઘટના çલેિથયા ચોકમાં 

આવેલી કોટ↓ પાસે બપોરъ એક વાÆયે બની હતી. Ëયારъ 

બી  તરફ Ĵીનગરમાં પણ આતંકЫઓ ˛ારા એક સરપંચની 

હÓયા કરવામાં આવી હતી, આ હÓયાની જવાબદારી લäકરъ 

તોયબાના સંગઠન ટીઆરએફ ˛ારા લેવાઇ હતી. માયા↓ 

ગયેલા સરપંચનું નામ સમીર બટ છъ અને તેના ઘરમાં ઘુસીને 

આતંકЫઓ ˛ારા તેના પર ગોળીઓ વરસાવવામાં આવી 

હતી. આ હÓયાની કાäમીરના રાજકЫય પΤો ˛ારા ભારъ િનંદા 

કરવામાં આવી હતી. Ëયારъ હુમલો કરનારા આતંકЫઓની 

શોધખોળ માટъ સમĠ િવçતારને કોડ↓ન કરીને પોલીસ તેમજ 

સૈ×ય ˛ારા તપાસ અિભયાન શλ કરાયું છъ. કાäમીરમાં ટાગ ›ટ 

Чકિલંગની ઘટના ઘણા સમય બાદ સામે આવી છъ. 

જÜમુ પોલીસના એЧડશનલ ડી પી મુકыશિસંહъ પĦકારોની 

સાથે વાત કરતા જણાãયું હતું કы આ િવçફોટને અં મ આપવા 

કાäમીરમાં આતંકЫઓ બેફામ : િવçફોટમાં 
એકનું મોત, સરપંચની હÓયા, 15 ઘાયલ
વ ાેટમાં IEDનાે ઉપયાેગ કરાયાે હતાે, કેટલાકની ત ગંભીર છે : પાેલીસ



FRIDAY, 11 MARCH, 2022
Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 15નેશનલ

લખનઉ

ઉǼર Ĭદъશમાં çપΓ બહુમત સાથે 

ભારતીય જનતા પાટЪ↓ સǼામાં વાપસી 

કરી રહી છъ. ĺે×ડ અને પЧરણામમાં 

આ વાત çપΓ થઈ ચુકЫ છъ. કારણ 

કы ભારતીય જનતા પાટЪ↓ ૨૬૦થી 

વધુ સીટો પર આગળ ચાલી રહી છъ. 

ભાજપની ત બાદ મુÅયમંĦી યોગી 

આЧદÓયનાથ લખનઉ પાટЪ↓ કાયા↓લય 

પર પહ℮Éયા હતા. અહỲ પહ℮ચીને 

યોગી આЧદÓયનાથે સંબોધન કયુ↓ હતું. 

મુÅયમંĦી યોગી આЧદÓયનાથે કЅ 

કы, પીએમ મોદીના ને Óવમાં ચાર 

રાËયોમાં ભાજપ સરકાર 

બનાવી રહી છъ. 

પીએમ મોદીના 

િવકાસ અને 

સુશાસનને ફરી 

જનતાએ પોતાના 

આશીવા↓દ આØયા છъ. 

યોગી આЧદÓયનાથે 

યુપીમાં મોટી ત માટъ ĬધાનમંĦી 

મોદી, રા∆ીય અÖયΤ જેપી નƒા અને 

રા∆ીય ને Óવનો આભાર મા×યો છъ. 

તેમણે કЅ કы, ઉǼર Ĭદъશ સૌથી મોટુ 

રાËય છъ, આ કારણે ઉǼર Ĭદъશ પર 

દъશ અને દુિનયાની નજર હતી. આજે 

ભારતીય જનતા પાટЪ↓ અને સહયોગી 

પાટЪ↓ઓ Ĭચંડ ત સાથે ĬધાનમંĦી 

મોદીના ને Óવમાં ફરી સǼામાં આãયા 

છъ. Ĭચંડ બહુમત માટъ ઉǼર Ĭદъશની 

જનતાનો Чદલથી આભાર. મુÅયમંĦીએ 

કЅ કы, મતદાન બાદ બે Чદવસથી ખોટો 

Ĭચાર કરવામાં આવી રΝો હતો. આ 

દરિમયાન તેમણે શાંિતપૂણ↓ ચૂંટણી 

સંપ³−³ કરાવવા માટъ ચૂંટણી પંચ, યુપી 

પોલીસનો પણ આભાર મા×યો હતો. 

Ĭચંડ બહુમત ભાજપને રા∆વાદ, 

િવકાસ અને સુશાસનના મોડલને ઉǼર 

Ĭદъશની ૨૫ કરોડ જનતાના આશીવા↓દ 

છъ. આ આશીવા↓દનો çવીકાર કરતા અમે 

લોકોની આકાંΤાઓ અનુλપ સબકા 

સાથ, સબકા િવકાસ, સબકા િવΐાસ 

અને બધાના Ĭયાસથી આગળ વધારવા 

પડશે. ભાજપની ડબલ એЩ×જન સરકાર 

5 વષ↓થી Ĭદъશના િવકાસ માટъ કામ કરી 

રહી છъ. પીએમ મોદીના માગ↓દશ↓નમાં 

િવકાસ કાયђ↓ને આગળ વધારવાનું કામ 

કયુ↨ છъ. આજનું પЧરણામમાં જનતાએ 

િતવાદ, પЧરવારવાદ અને વંશવાદની 

રાજનીિતને નકારી છъ.  ચૂંટણીમાં 

મહા ત મâયા 

બાદ જનતાને 

સંબોધન 

કરતા યોગી 

આЧદÓયનાથે કЅ 

કы, ડબલ એЩ×જન સરકારъ પાચં 

વષ↓માં ઉǼર Ĭદъશમાં સુરΤાનો માહોલ 

બનાãયો છъ. ગરીબોને અનેક યોજનાનો 

લાભ પહ℮ચાડયો, તેનું આ પЧરણામ 

છъ. જનતાએ ફરી ભાજપ પર િવΐાસ 

ãયŪ કયђ↓ છъ.  

ભારતીય જનતા પાટЪ↓ની લખનઉ 

ઓЧફસમાં જ નો માહોલ છવાયો 

હતો. યોગી આЧદÓયનાથના સંબોધન 

દરિમયાન ભાજપના Ĭદъશ અÖયΤ 

çવતંĦ દъવ િસંહ, નાયબ મુÅયમંĦી 

Чદનેશ શમા↓, કыશવ Ĭસાદ મૌય↓ અને 

સહયોગી િનષાદ પાટЪ↓ના અÖયΤ સંજય 

િનષાદ પણ હાજર રΝા હતા.

કાયદો અને ãયવçથા ઃ સçતી વીજળી, કો×ĺાÄટ 
પર રહъલા કમ↓ચારીઓને કાયમી કરવાનું વચન, 
િશΤાિમĦોને ફરીવાર સહાયક િશΤક બનાવવા 
અને જૂની પે×શન ãયવçથા લાગુ કરવા જેવા 
મોટા વાયદાઓ પણ યોગી સરકારની કાયદો 
અને ãયવçથાની Щçથિત સામે ફыલ થઇ ગયા હતા. 
યોગી આЧદÓયનાથ લોકોને સમ વવામાં સફળ 
થયા હતા કы કાયદો અને ãયવçથા સારી રહъશે 
તો રાËયનો િવકાસ ઝડપથી થશે.
મિહલાઓનું પૂણ↓ સમથ↓ન મâયુ ઃ છъ·ી કыટલીક 
ચૂંટણીઓમાં મિહલા મતદાતાઓ ભાજપ માટъ 
સૌથી મોટી શિŪ બનીને સામે આવી છъ. પીએમ 
આવાસ યોજનાથી માંડીને ઉŹવલા યોજના અને 
વીજળી યોજના સુધી તમામે મિહલાઓને આગળ 
વધારવાનું કામ કયુ↓ છъ. મિહલાઓએ સુરΤા 
ãયવçથા મુˆъ પણ યોગી આЧદÓયનાથનો સાથ 
આØયો હતો. મુЩçલમ મિહલાઓએ પણ ભાજપને 
મત આØયા છъ.
અનાજનું મફત િવતરણ ઃ કોરોનાકાળમાં છъ·ા 
Ħણ વષ↓થી ભાજપની સરકાર ĬÓયેક ગરીબ સુધી 
મફત અનાજ ઉપલÚધ કરાવી રહી હતી. ગામે-

ગામ લોકોએ સરકારના આ પગલાની ભરપૂર 
Ĭશંસા કરી હતી. પીએમ મોદીએ રъલીઓમાં 
પણ તેનો ઉ·ેખ કયђ↓ હતો અને અનાજના આ 
િવતરણનો ભાજપને ફાયદો પણ મâયો છъ.
Чકસાન સ×માન િનિધ અને આવાસ 
યોજનાઓઃ પીએમ Чકસાન સ×માન યોજના 
હъઠળ દર વષ› નાના ખેડૂતોને છ હ ર ιિપયા 
આપવામાં આવે છъ. આ રકમ સીધી જ ખેડૂતોના 
ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છъ. ગામે-ગામ 
ખેડૂતો આ યોજનાની Ĭશંસા કરી રΝા છъ. તે 
િસવાય આવાસ યોજના અને શૌચાલય માટъ પણ 
લોકોને સારી એવી રકમ આપવામાં આવે છъ.
દિલત મતદાતાઓ ભાજપ સાથે ડાયાઃ 
રાજકЫય સમીΤકોનું કહъવું છъ કы લગભગ 70 
ટકા જેટલા દિલત મતદાતાઓ બહુજન સમાજ 
પાટЪ↓થી િશÙટ થઇને ભાજપ તરફ પહ℮ચી ગયા 
છъ. સમાજવાદી પાટЪ↓ દિલત મતદાતાઓનો 
િવΐાસ તવામાં તેને સફળતા મળી નહોતી. 
તેનું કારણ છъ કы સમાજવાદી પાટЪ↓ની સરકાર 
હતી Óયારъ દિલતો પર સૌથી વધુ અÓયાચાર 
થયો હતો.

નવી Чદàહી

પાંચ રાËયોમાં િવધાનસભા ચૂંટણીનું પЧરણામ 

આવી ગયું છъ. ઉǼર Ĭદъશ, ઉǼરાખંડ, પં બ, 

ગોવા અને મિણપુર િવધાનસભા ચૂંટણીમાં 

ક℮Ġેસનો સફાયો થયો છъ. પાંચેય રાËયોમાં ક℮Ġેસે 

કારમા પરાજયનો સામનો કરવો પડયો છъ. તો 

પં બમાં ક℮Ġેસે સǼા ગુમાવવાનો વારો આØયો 

છъ. હવે પાટЪ↓ની હાર પર રાહુલ ગાંધીએ Ĭિતિĝયા 

આપી છъ. તેમણે કЅં કы, અમને આ પЧરણામ 

çવીકાય↓ છъ. હું તમામ ક℮Ġેસ કાય↓કતા↓ઓ અને 

çવયંસેવકોને તેમની મહъનત અને સમપ↓ણ માટъ 

આભાર ãયŪ કι છું. તેમણે કЅં કы, આપણે 

તેનાથી શીખીશુ અને ભારતના લોકોના િહતો માટъ 

કામ કરતા રહીશું. 

ચૂંટણી પંચ તરફથી હъર થયેલા આંકડા 

Ĭમાણે ક℮Ġેસ ઉǼર Ĭદъશમાં માĦ બે સીટો પર 

આગળ છъ. તો ઉǼરાખંડમાં ક℮Ġેસને ૧૮ સીટો 

મળી રહી છъ. પં બમાં ક℮Ġેસ ૧૮, ગોવામાં 

૧૧ અને મિણપુરમાં ચાર સીટો પર આગળ છъ. 

ક℮Ġેસે પં બની સǼા ગુમાવી દીધી છъ. અહỲ કЮલ 

૧૧૭ સીટોમાંથી આમ આદમી પાટЪ↓ ૯૨ સીટો 

તી રહી છъ. 

અિખલેશને પછાડવામાં યોગી કыમ સફળ રΝાા?

લોકોના િહતો માટъ કામ કરતા રહીશું : રાહુલ ગાંધી

મુ મં ી યાેગીઅે ભાજપની ત બાદ જનતાનાે અાભાર મા ાે છે ઃ નરે  માેદીના નેતૃ માં ત મળી છે ઃ યાેગી

ભાજપે બુલડોઝરને બનાãયુ તનું Ĭિતક
ઉǼરĬદъશની ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ ચચા↓યેલો મુˆો 
કોઈ હોય તો એ બુલડોઝર. ઉǼરĬદъશમાં િવકાસ 
અને કાયદા-ãયવçથાનું Ĭતીક બુલડોઝર Äયારъ 
બની ગયું એનો અણસાર પણ કોઈને ન આãયો. 
જેમ જેમ રъલીઓ યો તી રહી તેમ તેમ યુપી કЫ 
મજબૂરી હэ… બુલડોઝર જλરી હэ… ના નારા વધવા 
લાÆયા. જનતાનો આ મૂડ ઈને મુÅયમંĦી યોગી 
આЧદÓયનાથ પણ રъલીઓમાં બુલડોઝરનો ઉ·ેખ 
કરીને બૂçટર ડોઝ આપતા રΝા. તો સામે સમાજવાદી 
પાટЪ↓ના અિખલેશ યાદવ પણ મુˆાને રાજકЫય રѕગ 
આપવા જતાં યોગીને બુલડોઝર બાબાનું ઉપનામ પણ 
મીЧડયાના હવાલાથી આપી દીધું. આફતને અવસરમાં 
પલટવામાં માહъર એવા ભાજપે પછી તો પાછળ વળીને 

યું પણ નહỲ ને ઠъર ઠъર બુલડોઝર ફыરવવા લાÆયા. Ĭચારમાં કы×ĩીય મંĦી હોય કы સાંસદ હોય, બુલડોઝર તો અવäય 
વા મળતું. આЧદÓયનાથની બુલડોઝર બાબાવાળી ઈમેજ ધીરъ ધીરъ માЧફયારાજને નેçતોનાબૂદ કરનાર તરીકы ઊભરવા 

લાગી. હવે Ëયારъ આજે ઉǼરĬદъશની ચૂંટણીનું પЧરણામ હъર થઈ રЅં છъ ને જનતાએ બાબાના બુલડોઝરવાળા અંદાજ 
પર મહોર મારી છъ Óયારъ સોિશયલ મીЧડયામાં પણ બુલડોઝર ઈઝ બેક હъશટъગથી યુઝસ↓ પણ અવનવા િમÜસ, ફોટોઝ 
અને વીЧડયોઝ શેર કરી રΝા છъ. આમ, યુપીના બાહુબલીઓ અને ગ′ગçટરોની સંપિǼ પર જે રીતે કાયદાનું બુલડોઝર 
ફыરવી દીધું તેમ હવે યોગીની બુલડોઝર બાબાવાળી ઈમેજ પણ ગેમ ચે×જર સાિબત થઈ ગઈ છъ.

ટъÄસાસમાં હાઉ ડી યોગી નામે એક કાર રъલીનું આયોજન
અમેЧરકામાં પણ યુપીમાં યોગી 
આЩÕÓયનાથની તની ઉજવણી 
થઈ છъ. અમેЧરકાના ટъÄસાસ 
રાËયમાં હાઉડી મોદી ઈવે×ટ 
યો ઈ હતી. હવે અહỲયા રહъતા 
ભારતીયોએ હાઉ ડી યોગી નામે 
એક કાર રъલીનુ આયોજન કયુ↓ 
હતુ. રъલીમાં સામેલ લોકોએ કЅ 
હતુ કы, યોગીના ફરી સીએમ 
બનવાના સમથ↓નમાં અમે આ 
રъલીમાં ભાગ લીધો હતો. 

દъહરાદૂન

ઉǼરાખંડ િવધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય 

જનતા પાટЪ↓ ભારъ બહુમત સાથે સǼામાં વાપસી 

કરી રહી છъ. આ ઉǼરાખંડના ઈિતહાસમાં 

Ĭથમવાર એવું થવા જઈ રЅં છъ કы કોઈ પાટЪ↓ 

સતત બી વાર Ĭદъશમાં સરકાર બનાવશે. 

પરѕતુ વત↓માન મુÅયમંĦી પુæકર િસંહ ધામી માટъ 

ખરાબ સમાચાર આãયા છъ. ખટીમા િવધાનસભા 

સીટથી ધામીએ હારનો સામનો કરવો પડયો છъ. 

તેમને ક℮Ġેસના ભુવન 

કાપડીએ છ હ રથી 

વધુ મતોથી પરાજય 

આØયો છъ. એટલે 

કы ધામીની હારથી તે 

çપΓ થઈ ગયું છъ કы 

રાËયને નવા મુÅયમંĦી 

મળશે. 

ઉǼરાખંડની ચૂંટણીના સામે આવેલા 

પЧરણામ Ĭમાણે ભુવન ચંદ કાપડી યુવા નેતા 

છъ અને ઉǼરાખંડ ક℮Ġેસના કાય↓કારી અÖયΤ 

છъ, જેણે ધામીને હરાવી દીધા છъ. યુવાઓ 

વŵે લોકિĬય ભુવન ચંદ કાપડી ઉǼરાખંડ 

યુથ ક℮Ġેસના અÖયΤ રહી ચુકયા છъ. તેમણે 

૨૦૧૭ની િવધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ પુæકર 

િસંહ ધામીને ટŨર આપી હતી. Óયારъ ધામીએ 

માĦ ૨૭૦૯ મતોથી ત મેળવી હતી. 

મુÅયમંĦી પુæકર િસંહ ધામીએ પોતાના છ 

મિહનાના મુÅયમંĦીના કાય↓કાળમાં ખટીમામાં 

પૂવ↓માં Ĭçતાિવત કામોને ઝડપથી પૂરા કામ 

કરાãયા તો નવા કાયђ↓નો પણ Ĭારѕભ કરાãયો 

હતો. પરѕતુ આ કામ પણ મુÅયમંĦી ધામીને 

કામ લાÆયા નહỲ. મુÅયમંĦી ˛ારા કરવામાં 

આવેલા મુÅય કામોમાં ચકરપુરમાં çટъЧડયમનો 

િશલા×યાસ, પૂવ↓ સૈિનકોમાટъ સીએસડી કы×ટીન, 

જન િતના િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ એકલãય çકвલ, 

એનએસ ૧૨૫ બાઈપાસનું િનમા↓ણ, રોડવેઝ 

બસ çટъશનના લોકાપ↓ણનું કામ છъ. આ િસવાય 

શહъરમાં ગટર લાઈન, ગટરને બંધ કરવી, 

રોડ બનાવવા અને નગરનું 

સ⅜દયЪ↓કરણ સામેલ છъ. 

તમને 

જણાવી દઈએ કы 

ઉǼરાખંડમાં અÓયાર 

સુધી ચાર િવધાનસભા 

ચૂંટણીનો ઈિતહાસ બે દાયકા 

જૂનો છъ. ઉǼરાખંડમાં છъ·ી ચાર ચૂંટણીમાં 

એકવાર ભાજપે તો એકવાર ક℮Ġેસે સǼા 

હાિસલ કરી છъ. કોઈ પાટЪ↓ રાËયમાં સતત 

બી વાર સરકાર બનાવી શકЫ નથી. ૨૦૦૨ની 

ચૂંટણીમાં ક℮Ġેસ તી તો ૨૦૦૭માં ભાજપે 

ત મેળવી હતી. ફરી ૨૦૧૨માં ક℮Ġેસે ત 

મેળવી અને હરીશ િસંહ રાવત મુÅયમંĦી બ×યા 

હતા. Óયારબાદ ભાજપે ૨૦૧૭માં સǼામાં ફરી 

વાપસી કરી હતી. 

ઉǼરાખંડમાં ભાજપે રÉયો 
ઈિતહાસ, પરѕતુ ધામી હાયા↓
ભાજપે ઉ રાખંડ વધાનસભા ચૂંટણીમાં ત હા સલ 
કરી છે, પરંતુ દેશને નવા મુ મં ી મળવાના છે

રા ટવાદ-સુશાસનથી જન આશીવ દ મ યા : યોગી 
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પЧરણામ પહъલા ક℮Ġેસે ઉમેદવારોને Чરસોટ↓માં ખસેડયા
ગોવામાં મતગણતરી શλ થાય તે પહъલા જ ક℮Ġેસે પોતાના તમામ ઉમેદવારોને લÄઝરી 

Чરસોટ↓માં ખસેડયા હતા. ક℮Ġેસને એЩÄઝટ પોલના અનુમાનોને તા લાગતુ હતું કы રાËયમાં 
િĦશંકЮ ધારાસભા સ ↓ઇ શકы અને પોતાના ઉમેદવારોને તૂટતા બચાવવા ક℮Ġેસે ઉમેદવારોને 
Чરસોટ↓માં ખસેડયા હતા.

સરકારનો દાવો રજૂ કરવામાં લાગશે સમયઃ બીરъનિસંહ
િવધાનસભા ચૂંટણીનું પЧરણામ સામે આવતા જ ભાજપના પΤમાં ખુશીની લહъર વા મળી 

હતી. રાËયના મુÅયĬધાન અને ભાજપ નેતા બીરъનિસંહъ કЅં હતું કы, અમને સરકાર બનાવવા 
માટъ દાવો કરવામાં સમય લાગશે. અમારા રા∆ીય નેતાઓ રાËયના આગામી સીએમના ચહъરા 
િવશે િનણ↓ય કરશે.

પં બમ  AAPનું ઝાડંુ ફર  વ યુંઃ ક ેસનો સફાયો
બાદલ, સ ધુ, ચ ી અને અમ ર રની કારમી હાર અકાલી દળના ટાેચના નેતા વ મ મ જ ઠયાની કારમી હાર

નવી Чદàહી

પં બ િવધાનસભા ચૂંટણીના હъર થઈ રહъલા પЧરણામમાં આપનુ 

રીતસરનુ વાવાઝોડુ ફЮіકાયુ છъ અને તમામ િવપΤી પાટЪ↓ના ЧદÆગજ 

નેતાઓ તેમાં સાફ થઈ ગયા છъ.

પં બ કદાચ એવુ એક માĦ રાËĂ છъ Ëયાં ક℮Ġેસ અને અકાલી 

દળના ટોચના નેતાઓ ચૂંટણી હારી ગયા છъ. જેમ કы અકાલી દળના 

સુખબીરિસંહ બાદલે પોતાની હાર çવીકારી લીધી છъ. ક℮Ġેસના Ĭદъશ 

Ĭમુખ િસÖધુ પણ અ તસર બેઠક પરથી હારી ગયા છъ.સીએમ ચ³−³ી તો 

બંને બેઠકો પરથી હારી ચુકયા છъ. અકાલી દળના ટોચના નેતા િવĝમ 

મિજЧઠયાને પણ કારમી હારનો સામનો કરવો પડયો છъ.અકાલી દળના 

િસિનયર નેતા Ĭકાશ િસંહ બાદલ પણ ચૂંટણી હારી ગયા હતા. આ 

િસવાય પં બના પૂવ↓ સીએમ કыØટન અમЧર×દરિસંહને પણ પЧટયાલા 

બેઠક પરથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડયો છъ. અહỲ આમ આદમી 

પાટЪ↓ના સીએમ પદના ઉમેદવાર ભગવતિસંહ માન હъર થઈ ચૂÄયા છъ. 

નવી Чદàહી ઃ રાËયમાં આટલી મોટી ત પર આપના 

સીએમ ઉમેદવાર ભગવંત માને િવજય ભાષણ આØયું હતું. આ 

દરિમયાન ભગવંત માન સાથે તેમની માતા અને બહъન પણ હાજર 

હતા. લોકોને સંબોધતા ભગવંત માને કЅં કы પં બીઓનો 

ખૂબ ખૂબ આભાર, દુિનયાભરના લોકોનો પણ 

આભાર, જેઓ આવી ન શકયા પણ કોઈને કોઈ Ĭકારъ 

મદદ કરી છъ. ભગવંત માને કЅં કы તેઓ પં બના 

મુÅયમંĦી તરીકы રાજભવનમાં નહỲ પરѕતુ ભગત 

િસંહના મૂળ ગામ ખટકડકલામાં શપથ લેશે. આ 

પહъલાં સીએમના શપથ રાજભવનમાં જ યો યા 

છъ. સીએમ બ×યા પછી હું પહъલો િનણ↓ય એ 

લઈશ કы કોઈ પણ સરકારી ઓЧફસમાં ભગતિસંહ 

અને બાબાસાહъબ આંબેડકરના ફોટા લગાવવા ઈએ, સીએમના 

નહỲ. તેણે કЮ પોçટમાં જણાãયું કы, તે તેના વતન ગામ સતોજ જશે 

અને આશીવા↓દ લેશે. પં બમાં ત પર અરિવંદ કыજરીવાલે કЅં 

કы, પં બમાં ઈЩūલાબ આãયુ છъ અને આજે મોટી ખુરશીઓ 

હચમચી ગઈ છъ.  જે ЧદÆગજ નામો હતાં તેમણે આજે હારનો 

çવાદ ચાખવો પડયો છъ. અમે Ĭામાિણક રાજકારણ શλ કયુ↨ 

અને આખી િસçટમ બદલી નાખી છъ. અરિવંદ કыજરીવાલે 

કЅં કы, અમે બાળકોને ભણાવવાનું કામ કયુ↨ છъ. તમામ 

પાટЪ↓ઓએ અમારી િવιˇ ષડયંĦ રÉયું, Ëયારъ તેઓ 

સફળ ન થયા તો તેમણે કыજરીવાલને આતંકવાદી 

ગણાãયા હતા. આજે દъશની જનતાએ કЅં છъ કы, 

કыજરીવાલ આતંકવાદી નથી પરѕતુ, દъશના સાચા સપૂત 

છъ. અમે એક એવા ભારતનું િનમા↓ણ કરીશું Ëયાં દરъકના 

બાળકોને િશΤણ મળશે.

નવી Чદàહી : ક℮Ġેસની પં બમાં કથળъલ Щçથિત 
માટъ ક℮Ġેસ હાઈકમા×ડ અને તેમણે િવΐાસ 
કરъલ ટોચના નેતાઓ જ જવાબદાર હોવાનો 
ઘટçફોટ ક℮Ġેસના જ પં બના સાંસદъ કયђ↓ 
છъ. આપના ઝાડૂ બાદ આĝોશ ઠાલવતા એમપી 
જસિબર િસંઘ િગલે Ţીટ કરીને કЅં કы ક℮Ġેસ 
હાઈકમા×ડે ЧટЧકટોની ફાળવણીની સમીΤા 
કરવી ઈએ અને જવાબદારી નŨી કરવી 
ઈએ, જે નેતાઓએ તેમના આિĴતોને રોકડ અથવા અ×ય Ĭકારની 

લોભમાં ЧટЧકટ આપી છъ તેમને જવાબદાર બનાવવા ઈએ. ક℮Ġેસે 
સાચા, મહъનતૂ, વફાદાર અને Ĭામાિણક ક℮Ġેસી માણસોની યોÆયતા 
અને તની Τમતાને અવગણી છъ તેથી આજે આ Щçથિતનો સામનો 
કરવો પડી રΝો છъ. અંદરોઅંદર લડાઈ, અનુશાસનહીનતા, નોટોની 
ЧટЧકટો, કાય↓કરોનો મોહભંગ, અહѕકારી દѕભ અને નેતાઓના ઘમંડે 
પં બમાં ક℮Ġેસને પછાડી છъ. પં બમાં ક℮Ġેસની હાર માટъ હરીશ 
ચૌધરી અને અજય માકને ઘણા ખુલાસા કરવા પડશે. 

પં બમાં ભગવંત માન મુ મં ીપદના શપથ ખટકડકલામાં લેશે

હાર માટે કે અે માેકલેલા નેતાઅાે 
જ જવાબદારઃ જસ બર સઘ ગલ

પં બના લાેકાેઅે અાપેલા અાદેશનાે 
ન તાપૂવક ીકાર કરાે: સુખબીર બાદલ
ચંડીગઢ : પં બની Ĭ એ આપેલા આદъશનો çવીકાર કરી લેવાની અપીલ 
કરતાં િશરોમિણ અકાલી દળના Ĭમુખે આમ આદમી પાટЪ↓ને પણ અિભનંદન 
આØયા હતા. ‘અમે ĸદયપૂવ↓ક અને પૂરી નİતા સાથે પં બના લોકોએ આપેલ 
આદъશનો çવીકાર કરીએ છીએ. લાખો લોકો જેમણે અમારા પર િવĴવાસ 
મૂÄયો તેમના તથા િશરોમિણ અકાલી દળ-બીએસપી કાય↓કતા↓ઓના 
િન:çવાથ↓ પЧરĴમ બદલ હું તેમનો આભારી છું. અમને જે કામ સ℮પવામાં 
આãયું છъ તે નİતાથી કરતા રહીશું.’ સુખબીરъ Ţીટ કરતાં કЅં હતું.

4 રાËયોમાં ભãય િવજયથી ગુજરાત ભાજપમાં ‘નો-Чરપીટ’ થીયરી આગળ વધશે
ઉǼરાખંડમાં સંગઠનનો ખુ·ેઆમ િવĩોહ, ઉǼર Ĭદъશમાં 

કોરોનામાં સ ↓યેલી અરાજતાનો રોષ અને ગોવામાં એЩ×ટ 

ઈ×કÜબ×સીને ખાળી ભાજપે પુનઃસǼા ĬાΆ કરી છъ. મિણપુર 

સિહત ચારъય રાËયોમાં ભાજપમાં 2 વષ↓થી રાજકЫય Щçથરતા 

માટъ Ĭયોગો થઈ રΝા હતા. જેને સમાંતર ગુજરાતમાં પણ 

‘નો-Чરપીટ’ના Ĭયોગ થયા છъ, હવે તેની ગિત વધશે.  કы 

આ તમામ પЧરЩçથિતમાં ગુજરાતમાં િવધાનસભા ચૂંટણીમાં 

ઉમેદવારોની પસંદગી, ЧટЧકટની ફાળવણીનો આખરી િનણ↓ય 

તો નરъ×ĩ મોદીના હાથમાં જ રહъ, તેમ ભાજપમાં ચચા↓ઈ રЅં 

છъ. વષ↓ 2002ના અપવાદ િસવાય 12મી ગુજરાત િવધાનસભા-

2007, 13મી િવધાનસભા-2012 અને Ĭવત↓માન 14મી 

િવધાનસભાની વષ↓ 2017 એમ Ħણેય ચૂંટણી મુÅયમંĦી કы 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીના નામે લડાઈ છъ. વીતેલા બે દાયકામાં 

Φાિતવાદ સામે ગુજરાતને અ×યાય, િવકાસ અને છъ·ે 

વડાĬધાન તરીકы ગુજરાતી ચહъરાની આસપાસ ભાજપ ચૂંટણી 

તતુ આãયુ છъ. આવનારી 15મી િવધાનસભા ચૂંટણીમાં 

ભાજપ ગુજરાતીપણાનું કાડ↓ સાથે Ġાિમણ ΤેĦોમાં Ĭçથાિપત 

Φાિતવાદ સામે નવા Ĭયોગો કરъ તો નવાઈ નહી. આથી 

ગુજરાતમાં ભાજપ અણધાયા↓ Ĭયોગો સાથે આવનારી ચૂંટણીમાં 

ઊતરъ અેવી શÄયતા છъ. અા વખતે ભાજપ ˛ારા નો Чરિપટ 

િથયરી અપનાવાય તેમ ણકારો જણાવી રΝા છъ.

ગોવામાં ભાજપ ફરી સǼા સંભાળશે 
સરકાર બનાવવા માટъ ગઠબંધન કરશે

મિણપુરમાં પણ ક℮Ġેસનું ધોવાણ થયું 
િવપΤના હોˆા જેટલી પણ સીટ નહỲ

ગોવા િવધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે 

ત મેળવી છъ. ભાજપના બે ЧદÆગજ નેતા 

અને ગોવાના બે ડેØયુટી સીએમ 

પોતાના ક℮Ġેસી ઉમેદવારો સામે 

હારી ગયા છъ. રાËયના નાયબ 

મુÅયĬધાન મનોહર અજગાંવકર 

મડગાંવ બેઠક પર િવપΤના નેતા અને 

ક℮Ġેસ ઉમેદવાર Чદગંબર કામત સામે 

હાયા↓ હતા. તો બી  નાયબ મુÅયĬધાન 

ચંĩકાંત કાવલેકરનો Äયૂપેમ બેઠક પર 

પરાજય થયો હતો.ગોવામાં પૂવ↓ મુÅયĬધાન 

મનોહર પાЧરકરના પુĦ ઉÓકલ પાЧરકરનો પણ 

પરાજય થયો છъ. ચૂંટણીમાં તેલા Ħણ અપΤ 

ઉમેદવારોએ ભાજપને પોતાનો ટъકો આØયો છъ.

ગોવામાં ભાજપની ત જιર થઇ છъ પરѕતુ 

çવયં મુÅયĬધાન સાવંત પણ નાના અંતરથી 

િવજેતા બ×યા છъ. ચૂંટણી પЧરણામોનું 

િવ ેષણ કરીએ તો વા મળъ છъ 

કы ગોવામાં ભાજપને હરાવવા માટъ 

મેદાનમાં ઉતરъલી ણમૂલ ક℮Ġેસ 

અને આમ આદમી પાટЪ↓ને કારણે 

ભાજપને નુકસાન થયું નથી બલકы આ 

આ પાટЪ↓ઓએ ક℮Ġેસના વોટ કાØયા છъ 

જેના કારણે ભાજપને ફાયદો થયો છъ. 

ગોવામાં આમ આદમી પાટЪ↓એ પણ પોતાનું 

ખાતું ખોલાãયું છъ.

ભારતીય જનતા પાટЪ↓એ પૂવђ↓Ǽરના 

મિણપુરમાં પોતાનું વચ↓çવ ળવી રાÅયું છъ. 

પાટЪ↓એ એЩÄઝટ પોલના અનુમાનોને સાચા 

ઠъરવતા સǼા પર કબ  જમાવી રાÅયો 

છъ. ભાજપે આપબળъ સǼા મેળવી 

છъ અને તેને સહયોગી પાટЪ↓ઓના 

ટъકાની જλર નહỲ પડે. રાËયમાં 

AFSPA કાયદાને હટાવવાનો 

મુˆો બહુ મહǽવપૂણ↓ હતો અને 

રાËયના ભાજપ નેતા અને મુÅયĬધાન 

એન.બીરъનિસંહ પણ આ કાયદાને હટાવવાના 

પΤમાં છъ. મુÅયĬધાન બીરъનિસંહъ હીનગંગ 

સીટ પર ત મેળવી હતી અને પોતાના હરીફ 

ક℮Ġેસના શરતચ×ĩને હરાãયા હતા. મિણપુરમાં 

નીતીશકЮમારની જનતાદળ યુનાઇટъડે પણ ખાતું 

ખોલાãયું છъ. પાટЪ↓ને અહỲ 6 બેઠક પર 

ત મળી છъ. રાËયના પૂવ↓ મુÅયĬધાન 

અને ક℮Ġેસ નેતા ઓકરામ ઇબોબી 

િસંહ પણ પોતાની સીટ પર Óયા 

હતા તેમણે પોતાના હરીફ અને ભાજપ 

ઉમેદવાર એલ બસંતિસંહને પરાજય 

આØયો હતો. ક℮Ġેસને િવપΤના નેતાનું પદ 

મળъ તેટલી સીટ પણ મળી નથી. ભાજપે 

સારો દъખાવ કયђ↓ હોવા છતાં પાટЪ↓અેે સંકыત 

આØયો હતો કы ભાજપ તેને ટъકો આપવાની ઇÉછા 

ધરાવતી પાટЪ↓ઓ સાથે ગઠબંધન કરશે.

મિણપુરમિણપુરપં બપં બ



ભારતની બંને ટીમાનેા પૂલમાં ઈંગલને્ડ, કેનેડા, વેલ્સ અને ઘાના સામેલ

મેલબોર્ન: ઓસ્ટે્લલયારા લેજન્ડરી સસ્પિરર શેર વોર્નરંુ 52 વર્નરી વયે અવસાર થતાં સમગ્ર લરિકેટ જગતમાં 
ઘેરા શોકરી લાગણી ફેલાવા પિામી હતી. દિગગજ સસ્પિરરરો મૃતિેહ ગુરુવારે ઓસ્ટ્ેલલયા પિહોંચયો હતો. 
આ િરલમયાર એરપિોટ્ન પિર પિદરવારરા સભયો અરે ચાહકો હાજર રહ્ા હતા. વોર્ન થાઈલેન્ડરા પ્રવાસે 
હતો અરે તયાંજ સંભવતઃ હાટ્ન એટેકથી તેરું મૃતયું થયું હોવારી આશંકા વયક્ત કરવામાં આવી રહી છે. 
વોર્ન થાઈલેન્ડ ખાતેરા તેરા લવલામાં જ જમીર પિર પિ્ડેલી હાલતમાં મળી આવયો હતો.  આંતરરાષ્ટીય 
લરિકેટમાં દિગગજ સસ્પિરર તરીકેરી પ્રલતભાથી છવાઈ જરારા શેર વોરને 1992 થી 2007 સુધીરી 
કારદકિદીમાં 145 ટેસ્ટમાં 708 લવકેટ ઝ્ડપિી હતી. તેણે 194 વર ્ડેમાં 293 લવકેટ મેળવી હતી.

શેન વ�ૉન્નન� નનધનથી ક્રિકેટ-વવશ્વ શ�ેકગ્રસ્ત : સંપૂર્ન ર�જકીય સન્�ન સ�થે અંવ્તમ વવવધ
દિવંગત સસ્પિર લેજન્ડ શરે વૉર્નરી સંપિૂણ્ન રાજકીય સનમાર સાથે અંલતમ કરાઈ હતી. ઑસ્ટ્ેલલયારા 
લરિકેટ બો્ડ્ન મેલબોર્ન લરિકેટ ગ્રાઉન્ડરા સૌથી મોટા સ્ટેન્ડ સધર્ન સ્ટેન્ડરે ‘શૅર-વૉર્ન સ્ટને્ડ’ તેવું 
રામ આપિવા લરણ્નય કયયો છે. લરિકેટ જગતરા સૌથી મહાર ખેલા્ડીઓ પિૈકીરા એક તેવા વૉર્નરા 
માત્ર ૫૨ વરને જ થયેલ અકાળ લરધરથી લરિકેટ જગત શોકમગ્ન બરી રહ્ં છે. 
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ક્રિકેટ ચાહકો માટે ખુશખબર: 
બીસીસીઆઈએ અાઈપીઅેલ 
2022નુ ક્શડ્ુલ જાહેર કરુયુ

નવી દિલ્ી
દુક્નરાભરના ક્રિકેટ ચાહકો જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ 

રહ્ા હતા તે સમાચાર હવે આવી ગરા છે. બીસીસીઅાઈ 
દ્ારા અાઈપીઅેલ2022નું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવરું 
છે. આ વર્ષે લીગને બે જયૂથમાં વહેંચીને આરોક્જત કરવામાં 
આવશે. પ્રથમ મેચમાં આ વખતે બે શ્ેષ્ઠ ટીમો આમને 
સામને થવા જઈ રહી છે. અાઈપીઅેલ 2022નું શેડ્યૂલ 
જાહેર કરવામાં આવરુ ંછે. ટયૂનાયુમેનટની પ્રથમ મેચમાં મહેનદ્ર 
ક્સંહ ધોનીના સુકાની ચેન્નઈનો મુકાબલો કોલકાતા સામે 
થશે. આ મેચ વાનખેડે સટેડડરમમાં 26 માચષે સાંજે 7.30 
કલાકે રમાશે. જેમાં અાઈપીઅેલ 2022ની છેલ્ી મેચ પણ 
વાનખેડે ખાતે રમાશે. પંજાબ ડકંગસનો સામનો સનરાઈઝસયુ 
હૈદરાબાદ સાથે થશે. તમામ 10 ટીમોને અલગ-અલગ 
ગ્ુપમાં રાખવામાં આવી છે.

જમયુન ઓપન બેડક્મનટન 
ટયૂનાયુમેનટમાં ક્સંધુ અને સાઇના 
પરાસત, શ્ીકાંત ત્ીજા રાઉનડમાં

નવીદિલ્ી 
ઓક્લમ્પકમાં બે વખત મેડલ જીતનાર ભારતની સટાર 

પીવી ક્સંધુનો તેનાથી ઓછો રેનક ધરાવતી ચીનની ઝાંગ રી 
મેન સામે હારી જતાં જમયુન ઓપન બેડક્મનટન ટયૂનાયુમેનટના 
બીજા રાઉનડમાં જ તેના અક્ભરાનનો અંત આવી ગરો 
હતો. 55 ક્મક્નટ સુધી રમારેલા મુકાબલામાં 14-21, 
21-15, 14-21થી પરાજર થરો હતો.  બીજી તરફ 
લંડન ગે્ સની બ્ોનઝ મેડાક્લસટ સાઇના નેહવાલનો પણ 
બીજા રાઉનડમાં થાઇલેનડની આઠમી રિમાંડકત રતચાનોક 
ઇંતાનોન સામે 10-21, 15-21ના સકોરથી હારી જતાં 
તેના અક્ભરાનનો અંત આવી ગરો હતો. મેનસ ક્સંગલસમાં 
ડકદા્બી શ્ીકાંતે એક કલાક સાત ક્મક્નટ સુધી સંઘર્યુ કરાયુ 
બાદ બીજા રાઉનડના મુકાબલામાં ચીનના લયૂ ગુઆંગ ઝયૂ 
સામે 21-16, 21-13, 21-18થી ક્વજર હાંસલ કરયો હતો.

બર્મિંગ્ા્મ
ઈંગલનેડના બક્મિંગહામમાં રોજાનારી 

કોમનવેલથ ગે્સમાં ભારતની મેનસ અને 
ક્વમેનસ ટીમને પ્રથમ મેચમાં ઘાનાનો સામનો 
કરવો પડશે. કોમનવેલથ ગે્સના આરોજકોએ 
હોકીનો ડ્ો અને પયૂલ જાહેર કરાયુ હતા. નોંધપાત્ 
છે કે, એક્શરાડની તૈરારીઓને ધરાનમાં રાખીને 
હોકી ઈમનડરાએ ઈંગલેનડના બક્મિંગહામમાં 
રોજાનારા કોમનવેલથ ગે્ સમાં બીજી હરોળની 
ટીમો મોકલવાની જાહેરાત કરી છે.

ભારતની મેનસ અને ક્વમેનસ ટીમના પયૂલમાં 
ઘાના ઉપરાંત ઈંગલનેડ, કેનેડા અને વેલસને પણ 
સથાન આપવામાં આવરું છે. ભારતની મેનસ ટીમ 

કોમનવેલથ ગે્સમાં બે વખત ક્સલવર મેડલ 
જીતી ચયૂકી છે. ભારત તેની પ્રથમ મેચ ઘાના 
સામે તારીખ ૨૧મી જુલાઈના રોજ રમશે. 
જરારે મક્હલા ટીમ તેની પ્રથમ મેચ ઘાના સામે 
તારીખ ૨૯મી જુલાઈના રોજ ટકરાશે.

મેનસ ટીમને તરાર બાદ ૧ ઓગસટે ઈંગલેનડ 
સામે, ૩ ઓગસટે કેનેડા સામે અને ૪ ઓગસટે 
વેલસ સામે રમવાનું છે. જરારે ભારતની 
મક્હલા ટીમ ૩૦મી જુલાઈએ વેલસ સામે, 
બીજી ઓગસટે ઈંગલેનડ સામે અને ૪ ઓગસટે 
કેનેડા સામે ટકરાશે. બંને પયૂલમાંથી ટોચની બે 
ટીમો સેક્મ ફાઈનલમાં ટકરાશે. મક્હલાઓની 
સેક્મ ફાઈનલસ પાંચ ઓગસટના રોજ રમાશે. 

શેન વોનયુનો નશ્વરદેહ ઓસટે્ક્લરા પહોંચરો, MCC ખાતે રાજકીર સનમાન
વાેન્સનું થાઈલેન્ડમાં હાટ્સ અેકેટથી મૃત્ુ થયું હાેવાની અાશંકા: વાેનને 145 ટેસ્ટમાં 708 વવકેટ ઝડપી હતી

IPLમાં પ્રથમ હરાજી શેન વાેન્નની થઈ 
હતી, પ્રથમ ખિતાબ પણ જીતાે હતાે
ઈસન્ડયર પ્રીલમયર લીગ (IPL)માં પિણ 
શેર વોર્નરું યોગિાર ઘણું મહતવપિૂણ્ન 
રહ્ં છે. જયારે આઈપિીએલરી શરૂઆત 
થઈ રહી હતી તયારે બહુ ઓછા 
લોકોરે આશા હતી કે આ ટુરા્નમેનટ 
આજે લવશ્વરી સૌથી મોટી લરિકેટ લીગ 
બરી જશે. શું તમે જાણો છો, IPL 
ઓકશરમાં વેચાયેલો પિહેલો ખેલા્ડી 
કોણ હતો અરે પ્રથમ લખતાબ જીતરાર 
કેપટર કોણ હતો?

ભારતીર મક્હલા ક્રિકેટ ટીમની ફાસટ 
બોલર ઝુલન ગોસવામીએ વલડયુ કપમાં 
નરયૂઝીલેનડ સામેની મેચમાં એક મોટો 

રેકોડયુ બનાવરો છે. ચકદા એકસપ્રેસ 
તરીકે જાણીતી 39 વર્યુની ઝયૂલને ODI 
વલડયુ કપમાં 39 ક્વકેટ ઝડપી છે. ઝુલને 
વલડયુ કપના ઈક્તહાસમાં સૌથી વધુ 
ક્વકેટ લેનાર ઓસટ્ેક્લરન ક્રિકેટર ક્લન 
ફુલસટનની બરાબરી કરી લીધી છે. 
ફુલસટને 1982-1988 વચ્ે વલડયુ કપમાં 
રમારેલી 20 મેચોમાં આ કારનામું કરુિં 
હતું. જરારે ઝુલનને 39 ક્વકેટ લેવામાં 
30 મેચનો સમર લાગરો હતો. ઝુલન 
ગોસવામીએ ગુરુવારે નરુઝીલેનડની 

કેટી માટટીનને પોતાનો 39મો ક્શકાર 
બનાવરો હતો. આ ક્વકેટ તેને છેલ્ી 
ઓવરમાં મળી હતી. મેચમાં 
ઝુલને 9 ઓવર નાંખી અને 
41 રન આપીને એક ક્વકેટ 
લીધી. તેણે મેડન ઓવર 
પણ ફેંકી હતી. બંગાળની આ 
ફાસટ બોલરે અતરાર સુધીમાં 
12 ટેસટમાં 44 ક્વકેટ, 197 
વનડેમાં 248 ક્વકેટ અને 68 
ટી20 મેચમાં 56 ક્વકેટ ઝડપી 
છે. ટીમ ઈમનડરાને વલડયુ કપમાં આગામી 
મેચ 12 માચષે રમવાની છે. એવી અપેક્ા 
રાખવામાં આવે છે કે જરારે ઝુલન વેસટ 
ઈમનડઝ સામેની મેચમાં ઉતરશે તરારે તે 
ફુલસટોનનો રેકોડયુ તોડી નાખશે. ભારતીર 
મક્હલા ટીમની અનુભવી ઝડપી બોલર 
ઝુલન ગોસવામી લગભગ 20 વર્યુથી 
ભારત માટે ક્રિકેટ રમી રહી છે. ઝુલનનો 
આ 5મો વલડયુ કપ છે. 

રવીદિલહી ઃ મોહાલીમાં રમાઈ રહેલી ભારત અરે શ્ીલંકા વચ્ેરી પિહેલી ટેસ્ટમાં શ્ીલંકા 
એક ઈલરંગથી હારરી રજીક છે. મેચરા ત્રીજા દિવસે ભારતીય સ્પિીરર આર અલશ્વરે 
ઈલતહાસ સજ્નયો હતો.તેણે ટેસ્ટ લરિકેટમાં ભારત વતી લવકેટ ઝ્ડપિવામાં કલપિલ િેવરો રેકો્ડ્ન 
તો્ડી રાંખયો છે. અલશ્વર હવે 435 લવકેટ લેરાર બીજો ભારતીય બોલર બરી ગયો છે.  
અલશ્વર કરતા માત્ર કુબંલે જ આગળ છે.કુંબલેએ પિોતારી કેદરયરમાં 619 ટસે્ટ લવકેટ 
ઝ્ડપિી છે.િુલરયામાં કુંબલે સૌથી વધુ લવકેટ લેરાર ચોથા રિમરો બોલર પિણ છે. જયારે 800 
લવકેટ સાથે મુરલીધરર આ લલસ્ટમાં ટોપિ પિર છે.

435 વવકેટ સાથે ટેસ્ટમાં સાૌથી વધુ વવકેટ લેનાર અશ્વિન બીજે ભારતીય

ટેસ્ટ બેટટંગમાં કાેહલી પાંચમા અને રાેટહત છઠ્ા ક્રમે
ભારતીર ટીમના સટાર 

ઓલરાઉનડર રક્વનદ્ર જાડેજાએ 
શ્ીલંકા સામેની પ્રથમ મોહાલી 
ટેસટમાં અણનમ ૧૭૫ રન ફટકારાયુ 

બાદ નવ ક્વકેટ ઝડપીને ખળભળાટ 
મચાવરો હતો. આ સાથે તેે એક જ ટેસટમાં 
૧૫૦થી વધુ રન અને ૯ ક્વકેટ ઝડપનારો 
ટેસટ ઈક્તહાસનો સૌપ્રથમ ક્રિકેટર બનરો હતો. 
હવે તેને આઇસીસીના ટેસટ ઓલરાઉનડસયુ 
રેમનકંગમાં પણ ટોચનું સથાન આપવામાં 
આવરુ ં છે. જાડેજાએ ટોચનું સથાન મેળવરુ ં
હતુ, જરારે ફેબુ્રઆરી, ૨૦૨૧થી ટોચના 
રિમે રહેલો ક્વમનડઝનો ઓલરાઉનડર હોલડર 

બીજા સથાને ધકેલારો છે. ટેસટ ઓલરાઉનડસયુમાં 
ત્ીજા સથાને ભારતનો જ આર. અક્શ્વન છે. ચોથા 
રિમે બાંગલાદેશનો શાડકબ અને પાચમા સથાને 
ઈંગલેનડનો બૅન સટોકસ સથાન ધરાવે છે. અગાઉ 
જાડેજા ઓગસટ, ૨૦૧૭માં પણ આઇસીસી ટેસટ 
ઓલરાઉનડસયુમાં નંબર વન બનરો હતો. જાડેજા 
બોલસયુ રેમનકંગમાં પણ ત્ણ સથાનના સુધારા સાથે 
૧૭માં રિમે આવી ગરો છે. જરારે બેડટંગ રમેનકંગમં 
તે ૫૪માંથી ૩૭માં સથાને આવી ગરોે છે.

મોહાલી: મોહાલીમાં રમારેલી શ્ીલંકા સામેની 
મેચમાં ટીમ ઈમનડરાએ જીત મેળવી છે. ભારતે ટેસટના 
ત્ીજા ડદવસે શ્ીલંકાને એક ઇક્નંગસ અને 222 રનથી 
હરાવરું હતું. આ સાથે ભારત આ શ્ેણીમાં 1-0થી 
આગળ થઈ ગરંુ છે. આ મેચમાં રક્વનદ્ર જાડેજા ટીમ 
ઈમનડરાનો સૌથી મોટો સટાર સાક્બત થરો હતો.

જેણે બેડટંગ કરતા પહેલા દાવમાં 175 રન 
બનાવરા હતા સાથે જ મેચમાં 9 ક્વકેટ પણ લીધી 
હતી. રક્વનદ્ર જાડેજાને તેની શાનદાર રમત માટે પલેરર 
ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવરો હતો. ક્વરાટ 
કોહલીની કારડકદટીની આ 100મી ટેસટ મેચ હતી, 
જેમાં ભારતે આ શાનદાર જીત મેળવી છે.

ટીમ ઈમનડરાએ બોક્લંગમાં શાનદાર પ્રદશયુન કરુિં 
અને શ્ીલંકાની ટીમ ભારતના મસપનરો સામે ટકી શકી 
નહીં. પ્રથમ દાવમાં શ્ીલંકા માત્ 174 રન જ બનાવી 
શકી હતી. ભારત તરફથી પ્રથમ દાવમાં રક્વનદ્ર 
જાડેજાએ 5 ક્વકેટ લીધી હતી જરારે જસક્પ્રત બુમરાહ 
અને રક્વચંદ્રન અક્શ્વનને 2-2 ક્વકેટ મળી હતી. 

રરવન્દ્ર જાડેજા ICC ટેસટ ઓલરાઉન્ડર્સ 
રેનન્કિંગ્માં નંબર વન : ્ોલડર બીજા સ્ાને

મ�ેહ�લી ટેસ્ટન� ત્ીજા ક્િવસે 
શ્ીલંક� સ�મે ટીમ ઈન્ડિય�ની જી્ત

કો્મનવેલ્ ગેમર ્ોકી : ભારતની ્મેન્ર 
અને રવ્મેન્ર ટી્મની ઘાના રા્મે પ્ર્્મ ્મેચ

ભારતની સટાર બોલરે વલડ્સકપ્માં 
રૌ્ી વધુ રવકેટ લઇ રચ્ો ઈરત્ાર

મક્હલ� વર્્ન કપમ�ં ન્યુઝીલેડેિ ભ�ર્તને 62 રને હર�વયું
મક્હલા વલડયુ કપની 8મી મેચમાં 

નરયૂઝીલેનડે ભારતીર ટીમને 62 રને 
હરાવરુ ંહતું. ભારતને 261 રનનો લકરાંક 
મળરો હતો, જેના જવાબમાં ટીમ 46.4 
ઓવરમાં 198 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ 
ગઈ હતી. હરમનપ્રીત કૌર (71) સૌથી 
વધુ સકોરર રહી હતી. ક્મતાલી રાજે 31 
રન બનાવરા હતા. ડકક્વઝ તરફથી લી 
તાહુહુ અને એમેક્લરા કેરે 3-3 ક્વકેટ 
લીધી હતી. ક્વશ્વકપમાં નરયૂઝીલેનડ સામે 
ટીમ ઈમનડરાની આ 10મી હાર છે.

ટોસ હારાયુ બાદ બડેટંગ કરવા 
ઉતરેલી ડકવી ટીમે 9 ક્વકેટના નુકસાને 
260 રન બનાવરા હતા. એમી સેટરથવેટ 
(75) સૌથી વધુ સકોરર હતી જરારે 
એમેક્લરા કેરે 50 રન બનાવરા હતા. 
ટીમ ઈમનડરા માટે પયૂજા વસત્ાકરે 34 
રન આપીને 4 ક્વકેટ લીધી હતી. લકરનો 
પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતની શરૂઆત 
ખરાબ રહી હતી અને સમૃક્ત મંધાના 21 
બોલમાં 6 રન બનાવીને જેસ કેરના હાથે 
આઉટ થઈ ગઈ હતી.
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રશિયા અન ેયકૂ્રેન વચ્ ે13મા 
દિવસ ે પણ યદુ્ધ ચાલ ુ રહ્યું હતુયું. 
રશિયાએ યકૂ્રેનનાયું દિવ, ખાદિકિવ, 
સમુી, ગોસ્ોમલે, માયિોલશયવ 
સશહત િર્ે લાયુંિ િહરેો પર 
સયુંખયાબયુંધ શમસાઇલસ અને 
બોમબ ઝીંકયા હતા. રશિયા દ્ારા 
સમુી ખાત ે શમસાઇલમારો િરાયો 
હતો જમેાયું 2 બાળિો સશહત 21 

નાગદરિોનાયું મોત થયાયું હતાયું. યકૂ્રેને 
િાવો િયયો હતો િરે તણે ે રશિયાનાયું 
12,000થી વધ ુ સશૈનિોન ે મોતને 
ઘા્ ઉતાયાયા છ ે અન ે 303 ્નેિ 
તમેજ 4૮ યદુ્ધશવમાનોનો નાિ 
િયયો છ.ે રશિયાએ 500 સશૈનિો 
ગમુાવયાનુયું જણાવયુયું હતુયું. યકૂ્રેનના 
રાષ્ટ્રપશત ઝલેનેસિકીએ િાવો િયયો 
હતો િરે 30 દિવસના જયુંગમાયું 

રશિયાનાયું જે્ લાયું યદુ્ધશવમાનોનો 
નાિ િરવામાયું આવ ે તનેાયું િરતાયું 
વધ ુ શવમાનોનો 13 દિવસનાયું 
યદુ્ધમાયું નાિ િરાયો છ.ે યકૂ્રેનમાયુંથી 
20 લાખથી વધ ુ લોિોએ પડોિી 
િિેોમાયું શહજરત િરી હોવાનો 
અયુંિાજ છ.ે રશિયાએ િાવો 
િયયો હતો િરે યકૂ્રેનના રાષ્ટ્રપશત 
ઝલેનેસિકી બયુંિરમાયું છપુાયા છ ેપણ 

ઝલેનેસિકીએ િાવો િયયો િરે તઓે 
દિવની બરિોવા ગલીમાયું છ ેઅને 
જયુંગ જીત ેતયાયું સધુી તયાયું રહિે.ે

તમેણ ે આક્પે િયયો હતો િરે 
રશિયા મધયયગુની અતયાચારી 
તરિકીબો અજમાવી રહ્યું છે 
પદરણામ ે યકૂ્રેનમાયું અનાજ, 
પાણી, વીજળી, િવાની તીવ્ર 
અછત સર્યાઈ છ.ે યએુસ પ્રમખુ 

જો બાઈડને ે રશિયાથી ક્રૂડની 
આયાત પર પ્રશતબયુંધનો શનણયાય 
લીધો છ.ે ર્પાન ેપણ રશિયા પર 
વધ ુ પ્રશતબયુંધો લાદ્ા છ.ે યકૂ્રેનનાયું 
અણમુથિો પરનો િબજો રોિવા 
રશિયા ઈન્રનિેનલ એ્શમિ 
એનર્જી એજનસીની શવનયુંતી 
સવીિારી વાતચીત િરવા રશિયા 
તયૈાર થયુયું છ.ે 

રશિયા અન ેયકૂ્રેન વચ્ ેત્ીર્ 
તબક્ાની મયુંત્ણા શનષ્ફળ ગઈ 
હતી. રશિયાએ યદુ્ધશવરામ મા્ે 
યકૂ્રેનન ે શનઃિસત્ીિરણ િરવા, 
ના્ોમાયું નહીં જવા, શક્શમયા તમેજ 
ડોનતેસિ અન ે લહુાનસિન ે િિે 
તરીિરે માનયતા આપવા, ત્સથ 
રહવેા મા્ ે બયુંધારણમાયું સધુારા 
િરવાની િરતો મિૂકી હતી.

યુએેસ પ્રમુખે રશશયાથી ક્રૂ ડની એાયાત પર પ્રતતબંધનાે શનર્ણય લીધા ેઃ રશશયા એને યરૂકે્ન વચ્ે ત્ીજા તબક્ાની મતં્રા શનષ્ફળ ગઈ હતી

સુમીમાં  21નાં મોત, યુદ્ધવિરામ માટે રશિયાની 4 િરત

વોશિયુંગ્ન : યુક્રેનના 
યુદ્ધને બે સપ્ાહ થઈ ગયા છે 
અને આ્લા સમયગાળામાયું 
રશિયાએ તેની ધારણા િરતાયું 
મેળવયયુંા ઓછુયું છે અને સયુંઘરયા 
વધારે િયયો છે. યુરોપમાયું 
બીર્ શવશ્વયુદ્ધ પછીના સૌથી 
મો્ા સયુંઘરયામાયું રશિયા િોઢ 
લાખથી વધારે લશિરી િળો 
સાથે ઘૂસીને હજી પણ મજબૂત 
સસથશતમાયું છે. પણ યુક્રેનનો 
પ્રશતિાર આશ્ચયયાજનિ છે. 

મોસિોનો મુખય હેતુ િકીવની 
સરિાર ગબડાવી તેના સથાને 
ક્રેમશલનને અનુિરૂળ હોય તે 
સરિાર મિૂવાનો છે. શે્ણીબદ્ધ 
શનષ્ફળતાઓના લીધે તેનુયું 
આક્મણ ધીમુયું પડયુયું છે, પરંતુ 
અ્કયુયું નથી. 

ખાસ િરીને રશિયાના 
હવાઈિળ અને ભૂશમિળ વચ્ે 
સયુંિલનનો અભાવ જોવા મળી 
રહ્ો છે. તેના લીધે તે યુક્રેનના 
આિાિમાયું અપેક્ા મુજબનુયું 

હવાઈ પ્રભુતવ સથાપવામાયું 
સ્ફળ રહ્યું નથી. 

યુક્રેનના શવિેિપ્રધાને િાવો 
િયયો છે િરે રશિયાએ માયુયાપોલ 
િહેરમાયું ચાર લાખ જે્લા 
નાગદરિોને બયુંિી બનાવયા છે. 
રશિયા દ્ારા માયુયાપોલ િહેરમાયું 
મો્ાપાયા પર થઈ રહેલા 
બોમબમારાના લીધે હર્રો 
નાગદરિો અને સૈશનિોની 
સામશૂહિ િ્ફનશવશધ િરવામાયું 
આવી છે.

દિવ : રશિયા અને યુક્રેન 
વચે્ ચાલતા યુદ્ધમાયું પરમાણુ 
શવદિરણના ભયને ઓછો ન 
આયુંિકી િિાય. રશિયાના લશિરે 
ચનનીશહવ ખાતેના નયુસલિયર 
પાવર પલાન્ પર િબ્જો 
જમાવયો છે. હવે સમાચાર છે િરે 
ચનનીશહવ પલાન્માયું રેદડએિનનો 
ભય વધી ગયો છે. તેની િરૂશલયુંગ 
શસસ્મ મા્ે ્ફક્ત બે દિવસનુયું 
જ ઇંધણ વધયુયું છે. ચનનીશહવ 
નયુસલિયર પાવર પલાન્ને 

વીજળી ગ્ીડમાયુંથી જ હ્ાવી 
િેવાયુયું છે. ્ફક્ત ઇમરજનસી 
જનરે્ર દ્ારા જ પાવર બેિઅપ 
પૂરો પડાઈ રહ્ા ેછે. યુક્ને તેમા 
દરપેદરંગ િામ ્ફરીથી િરુ િરવા 
યુદ્ધશવરામની માયુંગ િરી છે. 

હાલમાયું શચયુંતાનો શવરય એ 
છે િરે હાલમાયું જે ડીઝલ જનરે્ર 
છે તે ્ફક્ત ૪૮ િલાિ બેિઅપ 
આપી િિરે છે. તેથી જો તેને 
સમયસર દરપેર ન િરાયા તો 
સસથશત બગડી િિરે છે. યુક્રેન 

તર્ફથી આ ઘ્નાની ર્ણિારી 
ઇન્રનેિનલ એ્શમિ એનર્જી 
એજનસી (આઇએઇેએ)
ને આપવામાયું આવી છે. જો 
િરે આઇએઇએ હજી પણ 
તેને મો્ો ભય માનતી નથી. 
રશિયાના લશિરે આમ પણ 
યુરોપના સૌથી મો્ા નયુસલિયર 
પાવર પલાન્ પર હુમલો 
િયયો હતો, તે સમયે પલાન્ના 
એડશમશનસટ્ેદ્વ ક્ેત્માયું ભારે 
આગ લાગી હતી. 

યુક્રેન યુદ્ધના બીજા સપ્ાહમાં રશિયા 
ધીમું જરૂર પડયું, પણ અટકયું નથી
રશશયાએે માયુ્ણપાેલમાં 4 લાખ નાગરરકાેને બંદી બનાવ્ા છે ઃ યુકે્ન વીજમથકની સલામતી એંગે એતવરત ધારેરે મળતા ેડેટા બંધ થઈ ગયાે

પ્ાનટમાં રેડડએિનનો ભય, કૂશ્ંગ 
શસસટમ માટે બે ડિવસનું જ ઇંધણ

િકીવ : યુક્રેન પર રશિયાના આક્મણનો મયુંગળવારે 13મો 
દિવસ હતો. આખી િુશનયાના શવરોધ અને આશથયાિ પ્રશતબયુંધો 
વચ્ે પણ રશિયન પ્રમુખ વલાદિશમર પુશતને યુક્રેન પર હુમલા 
ચાલુ રાખયા છે. જોિરે, રશિયા અને યુક્રેન મયુંગળવારે 12 િલાિના 
યુદ્ધ શવરામથી માનવ િોરીડોર સૃથાપવા સયુંમત થયા હતા. જેથી 

યુક્રેનના અનિે િહેરોમાયુંથી નાગદરિો 
મો્ી સયુંખયામાયું પલાયન િરી રહ્ા છે. 
સયુંયુક્ત રાષ્ટ્રે િહ્યું િરે યુક્રેનમાયુંથી છેલ્ા 
13 દિવસમાયું જ 20 લાખથી વધુ 
લોિોએ શહજરત િરવાની ્ફરજ પડી 
છે. બીર્ શવશ્વ યુદ્ધ પછીના ભયાનિ 

યુદ્ધમાયું યુક્રેનના િહેરોમાયું ભોજન, પાણી, િવાની અછત વચ્ે 
માઈનસ 20 દડગ્ી તાપમાને યુક્રેનવાસીઓની હાલાિકી વધારી 
છે. રશિયા સાથે યુદ્ધમાયું શવજયના િાવાઓ વચ્ે યુક્રેનના પ્રમુખ 
વોલોદિશમર ઝેલેનસિકીએ ના્ોમાયું નહીં જોડાવાની અને પુશતને 
સવતયુંત્ ર્હેર િરેલા રશિયન તર્ફકી બે પ્રાયુંતોના િરજ્જા મુદે્ 
રશિયા સાથે સમાધાન િરવા તૈયાર હોવાનુયું જણાવયુયું છે.

વોશિયુંગ્ન/લયુંડન : રશિયાએ યુક્રેન પર આક્મણ િયાયા પછી 
પશશ્ચમી િેિોએ રશિયન આથૃયાતયુંત્ પર સિંજો િસવા મા્ે અનેિ 
આશથયાિ પ્રશતબયુંધો મૂકયા હતા. તેમ છતાયું રશિયન પ્રમુખ પુશતન 
િોઈને ગાયુંઠયા નથી અને તેમણે યુક્રેન પર આક્મણ ચાલુ રાખયુયું છે.

આવા સયુંજોગોમાયું રશિયાના ક્રૂડ ઓઈલ પર પ્રશતબયુંધ મૂિવાની 
યુક્રેનના પ્રમુખ વોલોદિશમર ઝેલેનસિકીની 
માગણીને અયુંતે સવીિારી લેતાયું અમેદરિા 
અને શરિ્ને મયુંગળવારે રશિયામાયુંથી 
ક્રૂડ ઓઈલની આયાત પર પ્રશતબયુંધ 
મૂિવાની ર્હેરાત િરી હતી. સામે છેડે 
યુરોપની ક્રૂડ ઓઈલની 40 ્િા માગ 
પૂરી િરતાયું રશિયાએ પણ ચીમિકી આપી હતી િરે તેના ક્રૂડની શનિાસ 
પર પ્રશતબયુંધ મૂિાતા વૈશશ્વિ સતરે ક્રૂડના ભાવ ઓછામાયું ઓછા 300 
ડોલરને આયુંબી જિે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધિે તો રશિયા જ નહીં 
વૈશશ્વિ આૃથયાતયુંત્ો પણ મુશિરેલીમાયું મુિાિે. રશિયાએ યુક્રેન સામે યુદ્ધ 
િરૂ િયુું તયારથી જ યુક્રેનના પ્રમુખ ઝેલેનસિકી રશિયન ક્રૂડ ઓઈલની 
આયાત પર પ્રશતબયુંધ મુિવાની માગણી િરતા હતા. 

નાટોમાં ન જોડાવા અને 
પુશિન સાથે સમાધાન માટે 
ઝે્ ેનસકકી િૈયાર : એબીસી

US-UKએ રશિયા પર ‘ક્ૂડ 
બોમબ’ ઝીંકયો : ઓઈ્ની 

આયાિ ઉપર પ્રશિબંધ

મોસકો : યુક્રેનના યુદ્ધમાં અનેક હિથયારો ગુમાવી ચુકરેલા રહિયાએ િવે 
હિથયારોથી ભરેલી એક આખી ટ્ેન કીવ તરફ રવાના કરી છે. મીડિયા 
અિેવાલો મુજબ ઘાતક હિથયારોથી સજ્જ આ ટ્ેન યુક્રેનના યુદ્ધમાં 
સહક્યરૂપે ભાગ લઈ રિી છે. સોહિયલ મીડિયા પર વાઈરલ વીડિયો 
મુજબ આ ટ્ેન રહિયાના હનયંત્રણ િેઠળના ક્ીહમયાના એક યાિ્ડથી 
રવાના થઈને યુક્રેનના મેહલતોપોલ િિેર પિોંચી છે. સોહિયલ મીડિયા 
પર વાઈરલ વીડિયો કયારે િૂટ કરાયો છે તે જાણી િકાયું નથી. પરંતુ 
તેના પર ‘ઝેિ’નું હનિાન છે, જે તેના યુક્રેનના યુદ્ધમાં ભાગ લઈ રિેલા 
પ્રતયેક હિથયાર પર બનેલું છે. આ ટ્ેનમાં બે િીઝલ એન્જન લાગેલા છે 
અને તેમાં અલગ અલગ પ્રકારની 8 બોગીઓ છે. 

રશિયાએ યુક્રેનના યુદ્ધમાં હવે 
હશથયારોથી સજ્જ ટે્ન ઉિારી

કકીવ
યુધધમાયું સામાનય રીતે હોસપી્લ અને સિરૂલો 

જેવા માનવતાના સમારિો પર હુમલો િરવામાયું 
આવતો નથી પરંતુ રશિયા દ્ારા યુક્રેનમાયું થયેલા 
હુમલામાયું 202 સિરૂલો અને 34 હોસસપ્લોનો 
નાથ થયો છે. એ્લુયું જ નહી 1500થી વધુ 
આવાસ સથળો બરબાિ થયા છે. આ ઉપરાયુંત 
900 જે્ લા શવસતારોમાયું વીજળી તથા પાણીની 
સુશવધાથી વયુંશચત રહી ગયા છે. મીદડયા દરપો્યા 
અનુસાર રશિયાએ યુક્રેનના 26થી વધુ દડ્ફરેનસ 
સથળોએ એર સ્ાઇિ િરી છે

તેના િરતા તો વધુ નિુસાન હોસપી્લો અને 
સિરૂલોને થયુયું છે. હાલમાયું તમામ શિક્ણ સયુંસથાન 

બયુંધ હોવાથી શિક્ણ સયુંસથાનમાયું િોઇનુયું મુતયુ થયા 
હોવાનુયું બનયુયું નથી. એિ સમાચાર એજનસીના 
જણાવયા અનુસાર રશિયન શમસાઇલોએ િકીવ 
પાસે એિ મો્ા િહેર ઝાઇ્ોશમરમાયું એિ સિરૂલને 
નષ્ટ િરી નાખી છે. યુક્રેન અને રશિયા વચ્ેનુયું 
વોર જેમ આગળ વધતુયું ર્ય છે તેમ માનવતા 
ભૂલાતી ર્ય છે. યુક્રેન અને રશિયા વચ્ે ત્ણ 
વાર િાયુંશત મા્ે વાતશચત થઇ છે પરંતુ પરીણામ 
િૂનય રહયુયું છે. યુધધમાયું ્ફસાયેલા શનિોરયા લોિોને 
બહાર િાઢી િિાય તે મા્ે શસશવશલયન િોદરડોર 
(નાગદરિ ગશલયારા) બનાવવાની વાત પર 
સયુંમશત સધાઇ તેનુયું પણ પુરેપુરુયું પાલન િરવામાયું 
આવયુયું નથી.

34 હોસસપટ્ો, 202 જેટ્ી સકૂ્ો અને 
1500થી વધુ આવાસ સથળ ભોગ બનયા

રશશયા એને યુકે્ન યુધધમાં માનવતા થઈ ધરાશાયી યુકે્ન યુદ્ધની ‘એાડ-એસર’ 
ભારત-પાક. વચ્ે ટક્ર 
જામવાની પરૂરી સંભાવના

વૉશિગંટન : રહિયા દ્ારા યકુ્રેન ઉપર કરાયલેા 
આક્મણ વચે્ અમડેરકી જાસૂસી સસંથાએ 
અમડેરકાની કોંગે્સ (સસંદ)ને જણાવયુ ંિતુ ંકરે, 
પિેલા કરતા ંભારત નરે્ દ્ર મોદીનાં નેતૃતવમાં 
પાડકસતાનની ઉશકરેરણીઓનો પ્રબળ સૈ્ ય 
બળથી જવાબ આપિે જ. આવી નસથહતમાં 
અમડેરકાન ે પણ િસતકે્પ કરવો પિિે, જે 
જરૂરી છ.ે અમડેરકાના ં નેિનલ ઈ્ટહેલજ્સ 
હનદદેિન કાયા્ડલય દ્ારા અમડેરકાની સંસદમાં 
રજ ૂકરાયલેા એ્યઅુલ થે્ટ-એસસેમે્ ટ (ભય 
કરે જોખમ અગંનેુ ંવાહ ્્ડક આકલન)માં તમે પણ 
કિવેામા ંઆવયુ ંછ ેકરે, સીમા હવવાદ અગં ેબનંે 
પરમાણ ુિહતિઓ વચ્ ેટક્કર જામવાની પણ 
િકયતા છ.ે આથી ભારત પૂરી રીત ે તયૈાર 
રહ્ ંછ.ે ચીન સાથ ેપણ ‘પનારા-પાિવા’ તણેે 
તયૈારી કરી લીધી છ.ે

યુકે્ન-રશશયા યુદ્ધની એસર 
: કે્રડટ સ્ીસે ભારતનું 
રેરટંગ ડાઉનગ્ેડ કયુ્ણ

્ંડન ઃ રહિયા-યુક્રેનના યુદ્ધના પગલે 
ક્રૂિ ઓઇલની ડકંમતમાં થયેલા ભિકાથી 
ભારતીય અથ્ડવયવસથાની નસથહત ‘દાઝયા 
પર િામ’ જેવી થઇ રિી છે. ક્રૂિ ઓઇલની 
પ્રહતકુળ અસરોને ધયાનમાં રાખી વહૈવિક 
રેડટંગ એજ્સી ક્રેડિટ સવીસે ભારતીય 
અથ્ડતંત્રનું રેડટંગ ‘ઓવરવેઈટ’ થી િાઉનગ્ેિ 
કરીને ‘અિંરવેઈટ’ કયુ્ડ છે.  રહિયામાંથી 
સપલાય અટકવાની દિેિતે વૈહવિક બજારમાં 
ક્રૂિ ઓઇલની ડકંમત ઉછળીને 140 િોલર 
પ્રહત બેરલની 14 વ્્ડની ઉંચી સપાટીને 
વટાવી ગઇ છે. ક્રૂિ ઓઇલમાં લાલચોળ તેજી 
અને રૂહપયાના મૂલયમાં ઘોવાણથી ભારતમાં 
પેટ્ોલ-િીઝલની ડકંમત વધીને રૂ.200 પ્રહત 
હલટર થવાની આિંકાઓ વયતિ કરવામાં 
આવી રિી છે.

યુકે્ન બે પ્રાંતાેને 
સ્તંત્ જાહેર 
કરવા તૈયાર 

હાેવાનાે એહેવાલ

ભાવ 300 
ડાેલરને એાંબી 

જવાની રશશયાએે 
ચીમકી એાપી
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વોશિંગ્ટન 
છેલ્લા એક અઠવલાડિયલાથી દુનિયલામલાં 

કોરોિલાિલા િવલા કેસો અિે મરણલાંકમલાં  
સતત ઘટલાિો થઇ રહ્ો હોવલાિું નવશ્વ 
આરોગય સંસથલાએ જણલાવયું છે. આરોગય 
સંસથલાએ તિેલા તલાજા અહેવલાલમલાં જણલાવયુ 
હતું કે કોરોિલા િવલા કેસોિી સંખયલામલાં 
પલાંચ ટકલાિો અિ મરણલાંકમલાં આઠ 
ટકલાિો ઘટલાિો થયો છે. કોરોિલાિલા િવલા 
કેસોિી સંખયલામલાં છેલ્લા એક મનહિલાથી 
ઘટલાિલાિી શરૂઆત થઇ છે. તેવી જ 
રીતે દુનિયલાિલા કોરોિલા મરણલાંકમલાં પણ 
પખવલાડિયલામલાં આઠ ટકલાિો ઘટલાિો 

િોંધલાયો છે.  જો કે, વેસટિ્ન પેસેડિકમલાં 
કોરોિલાિલા િવલા કેસોમલાં ૪૬ ટકલાિો 
વધલારો જોવલા મળયો છે. હોંગકોંગમલાં 
ગયલા સપ્લાહે રોજિલા દોઢસો કેસ 
િોંધલાયલા હતલા. જે દર દસ લલાખ કેસમલાં 
દુનિયલાિો સૌથી વધલારે મરણિો દર 
હતો. હોંગકોંગમલાં કોરોિલાિલા ઓનમક્ોિ 
વેડરઅનટિલા કેસો મોટલા પ્રમલાણમલાં પ્રસયલા્ન 
છે. અનયત્ર કોરોિલાિલા કેસોમલાં ઘટલાિો 
થઇ રહ્ો છે. સૌથી મોટો ઘટલાિો મધય 
પૂવ્નમલાં ૪૦ ટકલા અિે આનરિકલામલાં ૪૦ 
ટકલાિો િોંધલાયો હતો. 

હોંગકોંગમલાં કોરોિલા મહલામલારીએ 

િરી ઉથલો મલાયયો છે. મંગળવલારે 
હોંગકોંગમલાં કોરોિલાિલા િવલા ૪૩,૧૦૦ 
કેસો અિે ૧૬૦ જણલાિલા મોત 
િોંધલાયલા હતલા. તેિલા એક ડદવસ પવૂવે 
પણ ૨૫,૧૫૦ િવલા કેસો અિે 
૨૮૦ જણલાિલા મોત િોંધલાયલા હતલા. 
હોંગકોંગમલાં આટલલા બધલા મોત થવલાિે 
કલારણે શબગૃહો ઉભરલાઇ રહ્લા છે અિે 
સત્લાવલાળલાઓિે મૃતદેહો રેનરિજરેટેિ 
કનટેઇિસ્નમલાં રલાખવલાિી િરજ પિી છે.   
હોંગકોંગમલાં રસીકરણ પ્રમલાણમલાં ઓછું 
છે તેિી સલામે ઓનમક્ોિ  પૂરઝિપે 
િેલલાઇ રહ્ો છે. 

પખવલાડિયલામલાં દુનિયલામલાં કોરોિલા કેસો 
5 ટકલા અિે મરણલંાક આઠ ટકલા ઘટયલા
USમાં ઓા�મમકા�નના ક�સ દર ઓઠવાડિય� બમણાં, હાંગકાંગમાં મા�ટાપાય� પ્રસયાયો વોશિંગ્ટન 

યુકે્િ અિે યુરોનપયિ  સહયોગીઓિે 
૧૩.૬ અબજ િોલરિી સહલાયતલા 
આપવલા મલાટે અમેડરકિ સંસદ સભયોએ 
બુધવલારે સવલારે એક ડવિપક્ીય સમજૂતી 
પર સંમનત સલાધી છે. તેમલાં િેિરલ 
એજનસીઓિે ૧૫૦૦ અબજ િોલરિી 
િલાણલાકીય સહલાયતલાિલા ભલાગરૂપે 
મહલામલારીિોે સલામિો કરવલા અિેક 
અબજ િોલરિી સહલાયતલા પણ સલામેલ 
છે.  અમડેરકલાિલા પ્રમુખ જો બલાઇિેિે 
ગત સપ્લાહમલાં સૈનય, મલાિવીય અિે 
આનથ્નક સહલાયતલાિલા સવરૂપમલંા ૧૦ 
અબજ િોલરિી અપીલ કરી હતી. 

િેમોકે્ડટક અિે ડરપબ્લકિ સલાંસદોિું 
પૂરતું સમથ્નિ મળયલા પછી આ રકમ 
૧૩.૬ અબજ િોલર સુધી પહોંચી છે.  
વહલાઇટ હલાઉસમલાં બલાઇિેિે જણલાવયું હતું 
કે અમે યુક્ેિિે સમથ્નિ આપવલા જઇ 
રહ્લાં છીએ. આ નવધેયકિે  પ્રનતનિનધ 
સભલામલંા બુધવલાર સુધી અિે સેિેટમલંા આ 
સપ્લાહિલા અંત સુધી મંજૂરી મળવલાિી 
સંભલાવિલા છે. 

યુક્ેિિી મદદ કરવલા મલાટે િેમોક્ેડટક 
અિે ડરપબ્લકિ એમ બંિે પક્િલા 
સલાંસદો તૈયલાર છે. રનશયલાિલા હુમલલા 
પછી યુકે્િિો મોટો નહસસો િલાશ 
પલામયો છે.

યુક્રેન-કોરોના મા્ટે 1500 અબજ 
ડોલરના ખર્ચને US સંસદની મંજૂરી
િ�મા�ક� ડટક ઓન� ડરપબ્લિક ઓ�મ બંન� પકા�ના સાંસદા� તૈયાર

લંડન
જગનવખયલાત રોકલાણકલાર વોરિ બિેટ 

નવશ્વિલા ટોચિલા પલાંચ ધિવલાિોમલાં સલામેલ 
થઈ ગયલા છે. અમેડરકિ બજારોમલાં 
ટેકિોલોજી શેરોમલાં ઘટલાિો જોવલા મળી રહ્ો 
છે તયલારે બિેટિી સંપનત્ આ વર્વે ૭.૨ ટકલા 
વધીિે 116.2 અબજ િોલર થઈ છે.

તેમિલા બક્કશૅર હેથવિેલા શેરોમલાં તેજી 
આવી છે. તે ્લમૂબગ્ન નબનલયોિસ્ન 
ઇનિેકસમલાં પલાંચમલાં સથલાિે આવી ગયલા 
છે. આ દરનમયલાિ ટેસલલાિલા મસક અિે 

એમેઝોિિલા બેઝોસિી સંપનત્મલાં ૧૫ 
ટકલાથી પણ વધુિો ઘટલાિો જોવલા મળયો છે. 
91 વર્્નિલા બિેટે નવશ્વિલા ટોચિલા પલાંચસો 
અબજપનતઓમલાં તેમણે ટોચિલા પલાંચમલાં 
સથલાિ મેળવયુ ંછે. ગયલા વર્વે ઓકટોબરમલાં 
તે અનગયલારમલાં સથલાિે હતલા. રનશયલા - 
યુક્ેિ યુદ્ધિલા લીધે તલાજેતરિલા સપ્લાહોમલાં 
રોકલાણકલારોએ ટેકિોલોજી શેરોમલાં રોકલાણ 
કરવલાિું છોિી દીધું છે. િલાસિકે કમપોનઝટ 
ઇનિેકસ 3.6 ટકલા ઘટીિે લગભગ એક 
વર્્નિલા સૌથી િીચલલા સતરે આવયો છે. 

વોરન બફરે્ટ શવશ્વના 5મા નંબરના 
ધનવાન, સંપશતિમાં 7.2%નો વધારો

સલાઇબર નસકયોડરટી િમ્ન 
મેબનિયનટિે ગૂગલે 5.4 
અબજ િોલરમલાં ખરીદી

નવી દદલ્ી
ગૂગલે  સલાઇબર નસકયોડરટી મજબૂત બિલાવવલા સલાઇબર 

નસકયોડરટી િમ્ન મેબનિયનટિે 5.4 અબજ િોલરમલાં ખરીદી. 
રનશયલાએ યુકે્િમલંા હુમલો કયલા્ન પછી જે રીતે સમથ્નકો અિે 
નવરોધીઓએ એકબીજા ઉપર સલાઇબર હુમલલા કયલા્ન તેિલા 
સંદભ્નમલાં આ સોદલાિે જુએ છે. નવશ્ેર્કો અિે સરકલારી 
અનધકલારીઓએ જણલાવયું હતું કે ભૂરલાજકીય તિલાવ વધતલા 
તેઓિે રનશયલા અિે અનય દેશોમલાંથી સલાઇબર હુમલલામલાં 
વધલારો થશે તેવો અંદેશો હતો અિે આ સંભલાવિલા હકીકતમલાં 
પડરણમી છે.  વેિબુશિલા નવશે્ર્ક િલાિ ઇવસે લખયું હતું 
કે યુક્ેિમલંા રનશયલાએ ઘૂસણખોરી કરી તયલારે સલાઇબર 
નસકયોડરટી સેકટર ઊંઘતું ઝિપલાયું હતું. 

ફલલાઇટમલાં રૂપીિ કલાતયલાલિી 
હતયલા િીપજાવિલાર હલાઈજેકર 
ઇબ્લાહીમિી કરલાચીમલંા હતયલા

નવી દદલ્ી
ઇનિીયિ એરલલાઈનસિલાં ઉડ્ડયિ IAC-814મલાં િવ 

નવવલાનહત રૂપીિ કલાતયલારિી હતયલા કરિલારલા હલાઈજેકર 
ઝહર ઇબ્લાહીમિી કરલાચીમલંા ગોળી મલારી હતયલા કરવલામલાં 
આવી હતી. આ ઇબ્લાહીમિી હતયલા થયલા પછી હવે જૈશ-
એ-મોહમમદિલા મલાત્ર બે જ ટોચિલા િેતલાઓ બલાકી રહ્લા 
છે. હલાઈજેકરિી તલા. ૧લી મલાચ્નિલા ડદિે અજાણયલા શખસે, 
ગોળી મલારી હતયલા કરી હતી. તે હતયલા પછી જૈશિલા મલાત્ર 
બે ટોચિલા આતંકીઓ, ઇબ્લાહીમ અઝહર અિે રલાઉિ 
અસગર બલાકી (જીવંત) રહ્લા છે.  તલા. ૨૫ ડિસેમબર 
૧૯૯૯િલા ડદિે રૂપીિ કલાતયલાલ અિે તેિી પત્ી, કઠમંિુમલા 
હિીમિૂ ઉજવી પરત આવતલાં હતલા તયલારે ઘટિલા બિી હતી.

બ�ઝા�સ-મસ્કની સંપત્તિમાં 15 ટકાથી પણ વધાર� ઘટાિા� નાંધાયા�

ઈન્ટરન�શનલિ
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