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પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

મારિયુપોલ
અમેરિકા અને યિુોપીય દેશોના તમામ 

આંતિિાષ્ટીય દબાણ છતાં િશશયાના યુક્રેન 
પિના હુમલાઓ અટકવાનું નામ નથી લઈ િહ્ા. 
યુક્રેનનો આિોપ છે કરે, િશશયાએ શથયેટિની અંદિ 
શિણ લઈ િહેલા યુક્રેની નાગરિકો પિ બોમબ 
વિસાવયા છે. િશશયાની આ એિસ્ટ્ાઈકમાં અનેક 
લોકો માયાયા ગયા છે અને અનેક લોકો ગંભીિ 
િીતે ઘાયલ થયા છે. યુક્રેને કિેલા દાવા પ્રમાણે 
શથયેટિમાં ૧૦૦૦ લોકો હતા જેઓ એિસ્ટ્ાઈક 
બાદ કાટમાળમાં દટાયા છે. 

યુક્રેનના અશિકાિીઓએ જણાવયું કરે, િશશયાની 
સેનાએ મારિયુપોલ શહેિ પાસે એક શથયેટિ પિ 
અચાનક જ એિસ્ટ્ાઈક કિી હતી. યુદ્ધની સસ્થશત 
વચ્ે આ શથયેટિની અંદિ સેંકડો યુક્રેની નાગરિકો 
શિણ લઈ િહ્ા હતા. યુક્રેનના કહેવા પ્રમાણે આ 
હુમલામાં કરેટલા લોકોના મોત થયા અને કરેટલા 
લોકોને ઈજા પહોંચી તે હજુ અસ્પષ્ટ છે પિંતુ 
આ હુમલામાં સેંકડો લોકો માયાયા ગયા હોવાની 
આશંકા છે.   ઉલ્ેખનીય છે કરે, િશશયા અને 
યુક્રેન વચે્ના યુદ્ધને ૨૧ રદવસ વીતી ગયા છે. 
ગુરૂવાિે બંને દેશ વચ્ેના યુદ્ધનો ૨૨મો રદવસ 
હતો. યુદ્ધનો આ મુદ્ો ઈનટિનેશનલ કોટયા ઓફ 
જસસ્ટસ સુિી પહોંચી ગયો છે અને તેણે બિુવાિે 
િશશયાને યુક્રેનમાં તિત યુદ્ધ િોકવા આદેશ 
આપયો હતો. કોટટે િશશયાના સમથયાક દેશોને આ 
મુદ્ાથી અંતિ જાળવવા માટે કહં્ છે. 

યુકે્નના થથયેટર પર એરસટ્ાઈક, િજારો દટાયા
 આખી દુનિયાિા દબાણિે વશ થયા વગિ યુક્રેિ પિ િનશયાિા હુમલા જાિી

રશિયાની સેનાએે મારરયુપાેલ િહેર પાસે એેક થિયેટર પર જ કરી, કેટલાક િરણાિથીએાે ભાેગ બન્ા

બીનિંગ
ચીનમાં ફિીથી કોિોનાના કાિણે પરિસસ્થશત 

ફિીથી બગડતી જઈ િહી છે. અહીં ૨૦૨૦ 
બાદથી સૌથી ખિાબ સસ્થશત હોવાનું જાણવા 
મળી િહ્ં છે. સતત કોિોના કરેસ વિવાના કાિણે 
ચીનના ઘણા ભાગોમાં મેરડકલ સંસાિનોની 
અછત અનુભવાઈ િહી છે. 

૧૦ અઠવારડયામાં ચીનમાં ૧૪૦૦૦થી વિુ 
કરેસ સામે આવયા છે. માનવામાં આવી િહ્ં છે 
કરે ઓશમક્ોનના કાિણે કરેસ ઝડપથી વિી િહ્ા 
છે. એવામાં ચીનને ઘણા શહેિોમાં લોકડાઉન 
લગાવવું પડયું છે. હવે ચીનની અથયાવયવસ્થા 
ઉપિ પણ તેની માઠી અસિ પડી શકરે છે. ચીનના 
કરેટલાંક ભાગોમાં પહેલાથી જ સંકટનો સામનો 
કિવો પડી િહ્ો છે. અહીં લોકોને ટેસ્ટ માટે 
માિામાિીથી ઝઝૂમવું પડી િહ્ં છે. એટલું જ 
નહીં, ચીનની કડક ‘ઝીિો કોશવડ પોશલસી’ હેઠળ 
લોકોને ક્ોિેનટાઈન કિવામાં આવી િહ્ા છે. 
ચીનમાં કોિોનાથી સૌથી વિુ પ્રભાશવત શજશલનની 

હોસસ્પટલોમાં ક્ોિેનટાઇશનંગ માટે જગયા ઓછી 
પડી િહી છે. એવી સસ્થશતમાં લોકોને ક્ોિેનટાઈન 
કિવા માટે હંગામી હોસસ્પટલો બનાવવામાં 
આવી િહી છે. અહીં કોિોનાને િોકવા માટે માત્ર 
૨-૩ રદવસનો મેરડકલ સપલાય ઉપલબિ છે. 
ઓકસફડયા યુશનવશસયાટીના એશપડેશમયોલોજીના 
પ્રોફરેસિ ચેન ઝેંગશમનને જણાવયુ ંહતું કરે, આગામી 
બે અઠવારડયા સંક્મણ િોકવા માટે મહત્વના 
સાશબત થશે. ચીન કોિોના શવરુદ્ધ ‘ઝીિો કોશવડ 
પોશલસી’ અપનાવે છે. તેમાં, સંક્શમતોની ઓળખ 
કિવામાં આવે છે.

ચીિિા અિેક ભાગોમાં મેરિકલ સંસાધિોિી અછત 

ચીનમાં છલે્ાં 10 અઠવારડયામાં 
ઓશમક્ોનના 14000થી વિુ કરેસ 
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ટોરોન્ટો 
ઓન્ટ��રયોમાં શાળા, હો�સ્પટલો 

અને સારવાર ક�ન્દ્રોને ફરિજયાત 
રસીકરણ અને ટ�સ્ટીગના િનયમોમા 
સોમવારથી મુિક્ત આપવાનો િનણર્ય 
કરવામાં આવ્યો છ�.

એક અહ�વાલ મુજબ હાલમાં 
ઓન્ટ��રયો ખાતે કોિવડ-19ના માત્ર 
228 ક�સ સિક્રય છ�. કોિવડ-19 
દરિમયાન ફરિજયાત રસીકરણની જે 
નીિત રાજ્યમાં લાગુ કરવામાં આવી 
હતી, તે પાછી ખ�ચવાની પાછળનું 
મુખ્ય કારણ એક ટોન્સના ડોક્ટરનો 

અહ�વાલ છ�. ઓન્ટ��રયો કોિવડ-
19ના ફરિજયાત િનયમો પાછા ખ�ચી 
લેવાની તૈયારીમાં છ�. તેનો અથર્ તે થયો 
ક� રાજ્યની પ�ર�સ્થિતમાં ધીર�-ધીર� 
સુધારો થઇ રહ્યો છ� અને કોિવડ-19નો 

વાયરસ નાબૂદ થઇ રહ્યો છ�. એ �તા 
એિપ્રલ 27 સુધીમાં કોિવડ-19 સબંધી 
ફરિજયાત રસીકરણ જેવા નીિતગત 
િનયમો પાછા ખ�ચી લેવામાં આવે 
તેવી શક્યતા છ�. શાળાઓ માટ� મુખ્ય 

જ��રયાત આરોગ્યની કાળ� લેવાનું છ� 
અને આ માટ� હો�સ્પટલોને વધુ સુસજ્જ 
કરાઈ રહી છ�. હો�સ્પટલોમાં પણ 
કોિવડ-19 રસીકરણની નીિત ફરિજયાત 
કરવામાં આવી હતી. હો�સ્પટલમાં જે 

કમર્ચારીઓએ રસી ના મુકાવી હોય તેના 
માટ� ફરિજયાત ટ��સ્ટ�ગની �ગવાઈ પણ 
સોમવારથી પડતી મુકવામાં આવશે. 
� ક�, કોઈ એક સંસ્થા આવી નીિતનો 
અમલ કરવા ઇચ્છતી હશે તો તે માટ� 
હો�સ્પટલમાં અલગથી વ્યવસ્થા કરી 
શકશે. સાથે જ ત્યાં ફરિજયાત િનયમોનો 
ચુસ્ત અમલ કરાવી શકશે. દરિમયાન 
આરોગ્ય મંત્રાલયના આંકડા જણાવે છ� 
ક�, સોમવારના �દવસે આઈસીયુમાં 228 
દદ�ઓ હતા. � ક�, મહત્વની વાત એ 
છ� ક�, બધી જ હો�સ્પટલના આંકડાઓ 
વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ નથી. 

રોડ અકસ્માતમાં 5 ભારતીય 
િવદ્યાથ�ઓના મોત, 2 ઘાયલ

ટોર�ન્ટો 
ક�નેડાના ટોર�ટો ખાતે એક ગમખ્વાર 

રોડ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી 
છ�. આ અકસ્માતમાં 5 ભારતીય 
િવદ્યાથ�ઓના મોત થયા છ� જ્યાર� 
અન્ય 2ને હો�સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં 
આવ્યા છ�. સ્થાિનક મી�ડયાના કહ�વા 
પ્રમાણે વાન અને ટ્રેક્ટર ટ્રેલરની ટક્કર 
બાદ આ અકસ્માત થયો હતો. ક�નેડામાં 
હાઈ કિમશનર અજય િબસા�રયાએ 
જણાવ્યું ક�, આ ઘટના 13 માચર્ના રોજ 
બની હતી. ટોર�ટો પાસે થયેલા આ 
અકસ્માતમાં 5 ભારતીય િવદ્યાથ�ઓના 
મોત થયા હતા. તે િસવાય અન્ય બે 
ઘાયલ થયા છ�. ટોર�ટો ખાતે ભારતીય 

કોન્સ્યુલેટ જનરલ ટીમ મદદ માટ� �તક 
િવદ્યાથ�ઓના િમત્રોના સંપક�માં છ�. આ 
અકસ્માતમાં હરપ્રીત િસંહ, જસિપન્દર 
િસંહ, કરણપાલ િસંહ, મોિહત ચૌહાણ 
અને પવન ક�માર નામના ભારતીય 
િવદ્યાથ�ઓના મોત થયા હતા. �તકોની 
ઉ�મર 21થી 24 વષર્ની વચ્ચે જણાવવામાં 
આવી રહી છ�. તમામ �તક િવદ્યાથ�ઓ 
ગ્રેટર ટોર�ટો અને મોન્ટ્રીયલ િવસ્તારના 
હોવાનું સામે આવ્યું છ�. સ્થાિનક 
મી�ડયાના જણાવ્યા અનુસાર, અકસ્માત 
શિનવાર� સવાર� 3.45 વાગ્યે હાઇવે-
401 પર થયો હતો. પોલીસે જણાવ્યું ક� 
અન્ય 2 િવદ્યાથ�ઓને ગંભીર હાલતમાં 
હો�સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છ�. 

ટોરોન્ટો
રોજગાર અને િવકાસ ક�નેડા 

(ઈએસડીસી)એ �હ�રાત કરી હતી ક�, 
ક�ન્દ્ર સરકાર ૧લી એિપ્રલથી લઘુતમ 
વેતન વધારીને ૧૫.૫૫ ડોલર કરશે. 
ક�ન્દ્ર સંચાિલત ઉદ્યોગો જેવાં ક� બ�કો, 
ટપાલ સેવા, આંતરરાજ્ય પ�રવહન 
અને ફ�ડરિલક્રાઉન કોપ�ર�શનના 
કમર્ચારીઓને ક�ન્દ્રીય લઘુતમ વેતન 
ધારો લાગુ પડે છ�. જે કામદારો 
ઉદ્યોગોમાં કામ કરતાં હોય અને ક�ન્દ્ર 

સંચાલન ન કરતું હોય એવાં કામદારોને 
રાજ્યોનો લઘુત્તમ વેતન ધારો લાગુ 
પડે છ�. ઈએસડીસી એ જણાવ્યું હતું 
ક�, સ્ટ�ટી�ટક્સ ક�નેડાના કહ�વા મુજબ 
લઘુતમ વેતનમાં 55 સેન્ટના વધારાને 
કારણે વષર્ ૨૦૨૧ના વાિષર્ક ઉપભોક્તા 
સૂચકાંકોમાં સર�રાશ ૩.૪ ટકાનો વધારો 
થશે. રાજ્યો અને પ્રાદ�િશક લઘુતમ 
વેતનના દરો ઉ�ચા છ�. હાલમાં ન્યુનતમ 
વેતન ૧૬ ડોલર પ્રિત કલાક છ�. યુકોન 
પણ ૧લી એિપ્રલથી લઘુતમ વેતન 

વધારીને ૧૫.૭૦ ડોલર પ્રિત કલાક 
કરશે. પીઆઇ સિહત, ન્યુબ્રુન્સવીક, 
ન્યુ ફાઉન્ડલેન્ડ એિપ્રલ ૧ લીથી લઘુતમ 
વેતનમાં વધારો અમલમાં મૂકશે અને 
લાબ્રાડોર, નોવાસ્કોટીયા, ઓન્ટ��રયો 
૧લી �ન્યુઆરીથી પ્રિત કલાક ૧૫ 
ડોલર લઘુતમ વેતન કરશે. જ્યાર� ૧લી 
મેથી ક્યૂબેક લઘુતમ વેતન વધારીને 
૧૪.૨૫ ડોલર કરશે. � ક�, એવી 
દલીલો પણ કરવામાં આવે છ� ક� આ 
વેતનવધારો પુરતો નથી. 

ક�નેડામાં અાગામી એિપ્રલ માસથી ક�ન્દ્રીય 
કમર્ચારીના લઘુતમ વેતનમાં વધારો થશે

કામદારાેને પ્ર�ત કલાકના 15.55 ડાેલર અાપવા �નણર્ય

ટોરોન્ટો 
કહ�વાતા ફ્ર�ડમ કોન્વોયના સમથર્કોને ગત 

મિહને એક ચાટર્ડર્ ફ્લાઇમાં પિશ્વમ ક�નેડાથી 
ઓટાવા લાવવામા આવ્યાં, ત્યાર� તેમણે 
પ્રવાસીઓની સલામતી માટ� કોિવડ-૧૯ની રસી 
મૂકાવી હતી ક� ક�મ ? તેની તપાસ ટ્રાન્સપોટર્ ક�નેડા 
કરી ર�ં છ�.

ફલાઇટમાં પ્રવાસીઓમાંથી ક�ટલાંક� જણાવ્યું 
હતું ક�, ક�ટલાક લોકોએ પ્રવાસ શ� કરતાં પહ�લાં 
વે�ક્સનેશનના જ�રી પુરાવા રજૂ ન કરી ક�ન્દ્ર 
સરકારના ફરિજયાત રસીકરણના કાયદાઓનો 
ભંગ કય� છ�. જે બાદ આ ઘટના અંગે ટ્રાન્સપોટર્ 
ક�નેડાને �ણ કરવામાં આવી હતી. ટ્રાન્સપોટર્ 
ક�નેડા એર ટ્રાન્સપોટર્ ઓપર�ટરો સાથે તપાસ કરી 

ર� છ� એમ ટ્રાન્સપોટર્ ક�નેડાના પ્રવક્તા સાઉ સાઉ 
લી એ એક ઇ મેઇલ મ�સેજ દ્વારા જણાવ્યું હતું.

સાસ્ક�ચવાનના ચેડ ઇરોઝે જણાવ્યું હતું ક�, 
આ સુપર પાવર પ્રાઇવેટ પ્લેન ન હતુ. ઇરોઝે 
િફ્રડમ ૨૦૨૨ �મન રાઈકટસ એન્ડ ફ્ર�ડમ્સના 
કાયર્વાહક સહાધ્યક્ષ તરીક� પોતાની ઓળખ આપી 
હતી. ટ્રાન્સપોટર્ ક�નેડાએ જણાવ્યું હતું ક�, ચાટર્ડર્ 
ફ્લાઇટના ક�નેડીયન હવાઇ મથક ઉપર તમામ 
પ્રવાસીઓએ ફ્લાઇટમાં પ્રવેશતા પહ�લા કોિવડ-
૧૯ની રસી મુકાવી હોવાના પુરાવા ફરિજયાત 
રજુ ફરવા જ�રી છ� અને આ કાયદો વ્યાપારી 
પ્રવાસીઓને લઇ જતી િવમાની સેવા માટ� હોવાથી 
દર�ક� કોિવડ- ૧૯ના કાયદાનુ ફરિજયાત પાલન 
કરવું અિનવાયર્ છ�.

ફલાઈટમાં સવારી કરનારા ફ્ર�ડમ કોન્વોયના 
સમથર્કોના વે�ક્સનેશન અંગે તપાસ શ� થઈ

શાળા, હાે��ટલાે અને સારવાર કેન્દ્રાેને રસીકરણના કાયદામાંથી મુ�� અાપશે:  છુટછાટ ન અાપવા માંગતી હાે��ટલને પાેતાની �વ�ા કરવા છૂટ

ઓન્ટ��રયોમાં કોિવડના િનયમો પાછા ખ�ચવા તૈયારી
કાેરાેનાને કારણે કાેઈ નવા માેત ના�ધાયા નહ� 

સોમવાર સુધીમાં કોરોનાને કારણે કોઈ નવા મોત થયા હોય એવા કોઈ અહ�વાલ મળ્યા નથી. પ્રથમ વખત એક �ત્યુ 
આ વષર્ની શ�આતમાં ન�ધાયું હોવાનું �ણવા મળ્યું હતું. મોતના સત્તાવાર આંકડા 12256 હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું 
છ�. રાજ્ય સરકાર� હાલમાં જ કોિવડ-19 સબંધી �ત્યુ કઈ રીતે નક્કી કરવું તેની પદ્ધિતમાં ફ�રફાર કય� છ�. હવે પછી 
થનારા મોતના આંકડામાં ત્રણ િવભાગમાં વ�ચવામાં આવશે. જેમાં કોિવડ-19ના કારણે થયેલા મોત, અ�ણ્યા કારણસર 
થયેલા મોત અથવા ગુમ થયેલી વ્યિક્તને �તક ગણી લેવામાં આવશે. અન્ય 1016 નવા આંકડાઓ કોિવડથી મોત થયું 
હોવાનું સૂચન કર� છ�. � ક�, આરોગ્ય ખાતાના અિધકારીઓને આ અહ�વાલથી થોડી િચંતા થઇ છ�.
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યુક્રેન પર થતા હુમલા રોકવા કરેનેડા 
તેનું એર સપેસ બંધ કરે ઃ ઝેલેનસકકી

ધમ્મપ્રચાર ક્ેત્ે વવશેષ યોગદાન 
બદલ જીતુ સોમપુરાને એવૉડ્મ
નાસિક ખાતે યાજેાયેલા 
િમારાેહમાં પત્રકાર 
િામેપુરાનું િન્ાન કરાયું

મુંબઈ
મુંબઈના પત્રકાર જિતુ સોમપુરાને 

ધમ્મપ્રચાર ક્ેત્રે જિશેષ યોગદાન માટે 
‘રાષ્ટ્રીય પત્રકાર ભૂષણ એિૉર્મ’થ્રી 
સનમાજનત કરાયા હતા. નાજસકના 
‘દપ્મણકાર બાલશાસ્ત્ર્રી જંભેકર પત્રકાર 
સંઘ’ આયોજિત ‘રાષ્ટ્રીય સિેા ગૌરિ 
એિૉર્મ’ જિતરણ સમારોહમાં તેમને આ 
એિોર્મ પ્રદાન કરિામાં આવયો હતો. 

તાિેતરમાં નાજસક ખાતે આયોજિત 
સંઘના અધયક્ મહેનદ્ર દેશપાંરેના નેતૃતિમાં 
યોજયેલા સમારોહમાં સંઘના અધયક્ મહેનદ્ર 
દેશપારંે, પૂનમ જબરાર્રી, મરાઠ્રી અજભનતે્ર્રી 
સુરેખા લહામગે શમા્મ હાિર હતાં. આ તકે 
જિજિધ ક્ેત્રના પ્રજતભાિંતોને એિૉર્મ અપ્મણ 
કર્રી તેઓનું બહુમાન કરાયુ હતુ. િેમાં જિતુ 
સોમપુરાએ જપ્રનટ જમડરયામાં ‘િનમભૂજમ’ 
દૈજનક અને ‘સુખ શાંજત સમૃજધિ’ જહંદ્રી 

ઈ-પજત્રકા તથા ઈલેક્ટ્ોજનક જમડરયાન્રી 
જિજિધ ધાજમ્મક ચૅનલોમાં કરેલ્રી કામગ્રીર્રીન્રી 
નોંધ લઈ એિોર્મ માટે તેમન્રી પસંદગ્રી કરાઈ 
હત્રી. ધાજમ્મક ચૅનલોના આરંભમાં મહતિનું 
યોગદાન આપનારાઓમાં એમનો સમાિેશ 
થતો હતો. તેઓ પત્રકારતિમાં છેલા ં 46 
િષ્મથ્રી કાય્મરત છે. િત્મમાનમાં તેઓ ‘સુખ 
શાજંત સમૃજધિ’ જહંદ્રી ઈ-પજત્રકાના સંપાદક 
છે. તેઓ ગુિરાતનાં ભિનોના ઈજતહાસ 
અંગેના 50 કલાકના જિડરયો મૅગજેિનના 
કાય્મકાર્રી જનમા્મતા અને ડદગદશ્મક છે. ‘પ્રીસ 
ઑફ માઈનર ચૅનલ’ માટે 450થ્રી િધુ પ્રરેક 
એજપસોર બનાવયા છે, િેમાં બ્રહ્ાકુમાર્રી 
બહેનોન્રી મુલાકાત ઉપરાંત 200થ્રી િધુ 
સાધુ-સંતોન્રી મુલાકાતના અંશો પણ છે. 
એમણે ચાર ધાજમ્મક પુસ્તક લખયા ંછે. 

ટોરોનટો 
યુકે્નના રાષ્ટપજત િોલર્રીમ્રીર 

િેલેનસ્કકીએ મંગળિારે કેનરૈાન્રી સંસદને 
સંબોધન કરત્રી િખતે જિનંત્રી કર્રી હત્રી 
કે, રજશયા સાથેના યુધધમાં તેમના પર થઈ 
રહેલા હુમલાઓને રોકિા કેનરેાએ પોતાન્રી 
એર સ્પેસ બંધ રાખિ્રી જોઈએ. 

િરચયુઅલ સંબોધનમાં તેમણે યુકે્નના 
ધિિ અને આમમી સ્િેટરમાં સિિ થઈ 
કેનેરાના હાઉસ ઓફ કોમનસને અને 
સેનેટને કહ્ં હતું કે, આપણે જમત્રો છ્રીએ 
િસ્ટ્રીન. પણ હું માનું છું કે, તમે અમાર્રી 
સસ્થજતને સાર્રી ર્રીતે સમજી શકો છો અને 
અમે િે દરરોિ અનુભિ્રીએ છ્રીએ એ 
તમે પણ અનુભિતા હશો. અમે જીિિા 
માંગ્રીએ છ્રીએ અને જીતિા પણ માંગ્રીએ 
છ્રીએ. એિા સમયે જમત્ર રાષ્ટ સાથે િાત 
કરિાન્રી આિે તો અમે તો જિનંત્રી િ કર્રી 
શકકીએ છ્રીએ કે મહેરબાન્રી કર્રીને તમાર્રી 
સ્કાય સ્પેસ બંધ કર્રી દો તો કદાચ અમારા 

પર થઈ રહેલા જમસાઈલ હુમલા અટકકી 
શકે.  કયાં સુધ્રી યુકે્નના શહેરો પર બોંબ 
િષા્મ થત્રી રહેશે. નાટોને પણ અમે જિનંત્રી 
કર્રીએ છ્રીએ કે, યુકે્નન્રી એર સ્પેસને નો 
ફલાય િોન જહેર કરે. પરંતુ કેનરેાએ પણ 
અનય સહયોગ્રી દેશોન્રી િેમ આ જિનંત્રીનો 
જિરોધ કયયો છે. કારણ કે, તેમને રર છે કે 
આમ કરિાથ્રી કદાચ તેમને રજશયા સાથે 
સ્રીધ્રી લરાઈન્રી સસ્થતમાં ઉતરિુ પર્રી શકે 
છે. િ્રીસ જમન્રીટના સંબોધનમાં િેલેનસ્કકીએ 
કેનરેાને તેના સૈનય અને માનિતાિાદ્રી 
પ્રજતભાિિાળા પ્રયાસો ચાલુ રાખિા 
આહિાન કયુ્મ હતુ. આમ કહ્રી તેમણે 
રજશયાના યુધધન્રી િાસ્તજિકતાનો જચતાર 
આપયો હતો અને યુકે્નને મદદ કરિાન્રી 
અપ્રીલ પણ કર્રી હત્રી. તેમણે પુછયું હતું 
કે શું કેનરે્રીયનો તેમના શહેરમાં બોમબ 
જિસ્ફોટોન્રી કે એનાથ્રી સજ્મત્રી સસ્થજતન્રી 
કલપના કર્રી શકે છે. િયાં નાના બાળકો 
અને વૃધધોન્રી સસ્થજત જિશે જિચાર્રી શકે છે. 

ટોરોનટો 
ર૦૦૪માં િયારે ગૌર્રી શમા્મ પહેલ્રી 

િાર ભારતથ્રી ટોરોનટો આિ્રી તયારે 
પોતાના સમાિના લોકો સાથે જોરાિા 
માટે આતુરતાથ્રી જહંદુ મંડદરન્રી શોધ કર્રી 
રહ્રી હત્રી. આ સમયે તેન્રી નિર ખુલા 
મંડદરો પૈકકી એક જહંદુ પ્રાથ્મના સમાિ પર 
પર્રી. પરંતુ એન્રી િેમ િ અનય લોકોને 
એિું લાગિા મારંયું કે આ તો મંડદરને 
બદલે ચચ્મ િેિું િ લાગે છે. એટલે એ 
પણ તયાં આિ્રીને પાછ્રી ફર્રી ગઈ હત્રી. 

ઓનટેડરયોના આડકકિટેકચરલ 
કનિિ્મનસ્રી મુિબ જહંદુ પ્રાથ્મના સમાિ 
મંડદર શહેરમાં સૌથ્રી િૂનું અને ઉત્તર 
અમેર્રીકામાં સૌથ્રી િૂનું મંડદર છે. તેણે 
લગભગ અરધ્રી સદ્રીથ્રી ભારત્રીય 
રાયસ્પોરાન્રી સેિા કર્રી છે. તેન્રી 
સ્થાપનાના દાયકાઓ બાદ ભકતો કહે 

છે કે તેઓ એ સાંભળ્રીને ખુશ થયા છે 
કે આખરે એ મંડદર ટૂંક સમયમાં િ 
ભારત્રીય મંડદર િેિંુ બનશે.

મંડદરના ફેસબુક પેિ અનુસાર આ 
પ્રોિેકટ પાછળ ૧.પ જમજલયન યુએસ 
રોલરનો ખચ્મ થશે. બહારના ભાગને 
ઉંચા જશખરમાં રૂપાંતર્રીત કરાશે અને િધુ 
સજુિધાઓ ઉભ્રી કરાશે. નિા પ્રાથ્મના ખંર 
અને રાઈનીંગ એર્રીયાને ઉંચો બનાિ્રી 
સુજિધાિનક કરિામાં આિશે. 

શમા્મના િણાવયા મુિબ કેનરેામાં 
ભારત્રીયોન્રી એકતા અને માતૃભજૂમન્રી 
સસં્કકૃજતને જોરિા માટે મડંદર િરૂર્રી છે. 
એટલે િ એ પોતાના ચાર િષ્મના પુત્ર 
ધુ્િને લઈને આિ્રી છે.

િેથ્રી એ પણ પોતાન્રી િેમ કર્રી શકે. 
ધુ્િે કહયું કે અમે ભારતથ્રી ઘણાં દૂર 
હોિા છતાં ખરેખર ભારત્રીય સંસ્કકૃજત 

સાથે જોરાિા માટે ધમ્મ સાથે જોરાિું 
પણ િરૂર્રી છે. હું કેનરેાને મારૂૂં બ્રીિુ 
ઘર માનું છું. એટલે ગમે તયારે હું તયાં 
િઈ શકુ અને પ્રાથ્મના કે ધયાન કર્રી શકુૂં 
અથિા અનય કોઈ પ્રવૃજત્ત કર્રી શકુૂં.  તે 
માને છે કે, મડંદરના નિ્રીન્રીકરણ પછ્રી 
નિા ભકતો મડંદરન્રી મુલાકાત લિેા 
પ્રેરાશે. આ એક સામુદાજયક સ્થળ છે. 
તમારો ધમ્મ કોઈપણ હોય તમે અમાર્રી 
સાથે હંમેશા જોરાઈ શકો છો. ૧૯૮૬થ્રી 
મંડદરના સમજપ્મત ભકત નરેશ ઠાકુરે સૌ 
પ્રથમ રસોરામાં સ્િયંસેિક તર્રીકે કામ 
કયુું હતું. હિે તે સેકે્ટર્રી િનરલ બનયા 
બાદ કહે છે કે, મડંદરન્રી સ્થાપના પછ્રીના 
દાયકાઓમાં ચાર િષ્મના આયોિન 
બાદ હિે જિણયોધિારનું કામ હાથ ધરાયું 
છે. એનાથ્રી સમુદાય ઉતસાહમાં છે. હિે 
અમારૂૂં સ્િપ્ન સાકાર થિા િઈ રહં્ છે.

મંદિરના બહારના ભાગને ઉંચા શિખરમાં રૂપાંતરીત કરી વધુ િુવવધા ઉભી કરાિે

ટોરોનટોના સૌથ્રી િૂના મડંદરનો દોઢ 
જમજલયન રોલરના ખચચે થશે જીણયોધિાર

- પદરણામની િત્ાવાર 
જાહેરાત રપમી માચચે 
કરવામાં આાવિે

ફોટ્મ મેકમરે 
લેક લા જબચેન્રી પેટા ચૂટણ્રીમાં 

યુનાઈટેર કનિિચેડટિ પાટમી (યુપ્રીસ્રી)ના 
ઉમેદિાર જબ્રયાન િેનન્રી સરળ જીત થઈ 
હત્રી. મંગળિારે રાત્રે િયારે પડરણામ 
જહેર થયું તયારે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે, 
અલબટા્મના જપ્રમ્રીયર િેસન કેન્્રીને પક્ના 
નેતા પદેથ્રી હટાિિાના તેમનુ લક્ય 
તેમણે હાંસલ કર્રી લ્રીધું છે. િેન જિલડ્ોસ 
પાટમીના ભૂતપૂિ્મ નેતા છે. તેમણે ૬૩.૬ 
ટકા મત મેળિ્રીને િળહળતો જિિય 
મેળિ્રી લ્રીધો હતો. તેમણે ૩,૭૧૪ મત 
મેળવયા હતા અને યુસ્રીપ્રીના ઉમેદિારને 
જીતારયા હતા. એનર્રીપ્રીના ઉમેદિાર 

એર્રીયાના મેનસ્રીન્રીને તેમણે ૧૦૮૧ 
મતથ્રી પાછળ રાખ્રી દ્રીધા હતા. કેમ કે 
િેને ૧૮.૪ ટકા િધુ મત મેળિ્રી લ્રીધા 
હતા. િયારે જિલડ્ોસ ઈનર્રીપેનરનસ પાટમી 
ઓફ અલબટા્મના ઉમેદિાર પોલ જહનમેને 
ત્ર્રીજ ક્મે રહ્રીને ૧૧ ટકા મત મેળિ્રી 
લ્રીધા હતા. 

આ પેટાચૂંટણ્રીમાં કુલ પ૮૦૦ 
લોકોએ મતદાન કયુ્મ હતુ. જો કે, 
ચૂંટણ્રીના પડરણામન્રી સત્તાિાર જહેરાત 
રપમ્રી માચચે કરિામાં આિશે. જીત 
બાદ િેણે િે પ્રજતજક્યા આપ્રી એ સ્પષ્ટ 
કરત્રી હત્રી કે, એનો આશય કેન્્રીને 
પક્પ્રમુખપદેથ્રી હટાિિાનો િ હતો. 
નિમ્રી એજપ્રલે પાટમીન્રી બેઠકમાં નિા 
નેતાન્રી િરણ્રી થશે. જોકે જિિેતા િેનન્રી 
ધારાસભય તર્રીકેન્રી શપથજિજધ પણ 
પાંચમ્રી એજપ્રલ સુધ્રીમાં િ થશે.

ફોટ્મ મેકમરેની પેટાચૂંટણીમાં કનઝવવેટીવ 
પાટટીના ઉમેદવાર વરિયાન જેનનો વવજય

ઓનટેરરયો 
પેજટ્ક બ્રાઉને સત્તાિાર ર્રીતે કનિિચેટ્રીિ 

પાટમીના આગામ્રી નેતા તર્રીકેન્રી ચૂંટણ્રીમાં 
િંપલાવયું છે. તેમણે બ્રામપટન અને 
ઓનટેડરયોમાં રજિિારે સિારથ્રી તેના 
પ્રચારન્રી શરૂઆત કર્રી હત્રી.પ્રીટર 
બ્રાઉને તેન્રી એક જહેરાતમાં િણાવયું 
હતું કે, આગળ રહેિા માટે ભૂતકાળમાં 
મેં ઘણો સંઘષ્મ કયયો છે. બ્રાઉને પોતાન્રી 
જતને એક એિા ઉમેદિાર તર્રીકે જહેર 
કયા્મ હતા કે િેમનો ઉછેર કનિિચેડટિન્રી 
િચ્ે થયો છે અને સામાનય ચૂંટણ્રીઓમાં 
તેણે જિિય મેળવયો છે. તેમણે પોતાન્રી 
ક્મતાનો પણ પડરચય પણ આપયો હતો. 
તેમણે પોતાના ટેકેદારોને િણાવયુ ંહતું કે, 
પક્ન્રી એકતા અને પ્રગજત માટે તમારા 
ટેકાન્રી િરૂડરયાત છે.

43 િષમીય બ્રાઉને સરકારન્રી ત્રણેય 
પ્રકારન્રી િિાબદાર્રીઓમાં મહતિનો 
ભાગ ભિવયો છે. તેઓ બેર્રી જિસ્તારના 

સાંસદ તર્રીકેન્રી કનિિચેડટિ પાટમીન્રી ડટડકટ 
પર 2008 થ્રી 2015ના સમયગાળા 
દરજમયાન ચૂંટાઈ આવયા હતા. રાજયનું 
રાિકારણ છોરતા પહેલા અને પ્રોગ્ેજસિ 
કનિિચેડટિના નેતા બનિા માટે તેમણે 
રાજયના રાિકારણને છોર્રી દ્રીધું હતું. 
તયારબાદ તેઓ 2018માં બ્રામપટનના 
મેયર તર્રીકે ચૂંટાઈ આવયા હતા.

ઓનટેડરયો પ્રોગ્ેજસિ કનિિચેડટિમાં 
બ્રાઉને પોતાન્રી ભૂજમકા ફર્રીથ્રી મેળિ્રી 
લ્રીધ્રી હત્રી. આ પહેલા તેમના પર જત્રીય 
સતામણ્રી તથા ગેરિત્મણુક્ા આરોપ 

મુકિામાં આવયા હતા અને તે સ્ટોર્રી 
મ્રીડરયામાં 2018માં સતત ચાલ્રી હત્રી. 
તેમણે પોતાના ઉપર કરિામાં આિેલા 
તમામ આક્ેપો ફગાિ્રી દ્રીધા હતા. સાથે 
િ આક્ેપ કરનારા ઉપર માનહાજનનો 
દાિો કયયો હતો. બ્રોરકાસ્ટર તરફથ્રી એક 
જનિેદન બ્રોરકાસ્ટ કરિામાં આવયુ ં હતું 
અને િેમાં મ્રીડરયાએ ખેદ વયક્ત કરતા 
િણાવયુ ં હતું કે, બ્રાઉન જિશેના કેટલાક 
આક્ેપો સતયથ્રી િેગળા હતા અને તેમના 
માટેના કોઈ પુરાિા મેળિ્રી શકાય 
નહોતા. હિે બ્રાઉન ફર્રી રાિકારણમાં 
સજક્ય થયા છે.  પાટમીના નેતા પદન્રી 
રેસમાં તેઓ એિા સમયે જોરાયા છે 
કે િેમાં હાઈ પ્રોફાઈલ નેતાઓ પણ 
કનિિચેડટિ પાટમીનું નેતૃતિ મેળિિાન્રી 
સ્પધા્મમાં ઉતયા્મ છે. આ નેતાઓમાં 
ક્યૂબેકના પ્ર્રીજમયર જિન કાસચેટ અને 
કનિિચેડટિ સંસદ લેસલ્રીન લુઈસ, જપયરે 
પોલ્રીિર પણ સામેલ છે. 

બ્ામ્પ્ટન આને આાનેે્દરયાેથી ચૂંટણીપ્રચારની િરૂઆાત કરાઈ

કેનરેા કનિિચેટ્રીિ પાટમીના નેતા પદન્રી 
ચૂંટણ્રીમાં પેજટ્ક બ્રાઉને પણ િંપલાવયુ

ટોરોનટો  
કેનરેામાં ફેબ્રુઆર્રી મજહના દરજમયાન મકાનોન્રી સરેરાશ 

ડકૂંમત િધ્રીને 8,16,720 રોલર ઉપર પહોંચ્રી હત્રી. િે 
જિક્મિનક સપાટ્રી ઉપર પહોંચ્રી છે, એમ કેનેડરયન ડરયલ 
એસ્ટટે એસોજસયેશન તરફથ્રી િણાિિામાં આવયુ ંહતું. 1 લાખથ્રી 
િધુ ર્રીલેટસ્મનું પ્રજતજનજધતિ કરત્રી આ સસં્થાએ મંગળિારે 
િણાવયું હતું કે, આ બ્રીજો ફેબ્રુઆર્રી મજહનો એિો રહ્ો કે, િેમાં 
મકાનન્રી ડકૂંમતમાં સતત ભાિ િધારો જોિા મળયો. ઉપરાંત 
મકાનના િેંચાણ પણ ગયા િષ્મ કરતા સૌથ્રી િધુ થયા અને િધુ 
ડકૂંમતે િેચાણ થયુ. આ િખતે 98309 મકાનોન્રી ફેર-બદલ થઇ 
હત્રી અને એ મજહનામાં એફોરચેબલ હાઉજસંગન્રી યાદ્રીમાં િધુ 
ઉમેરો થયો હતો. આ િધારો સૂચિે છે કે માચ્મમાં પણ મકાન 
બજરમાં હિુ િધ્રી તેજી જોિા મળશે. હાલમાં મકાનન્રી સરેરાશ 
ડકૂંમત 816720 રોલર છે િે ગયા િષ્મન્રી સપાટ્રી કરતા 20% 
િધુ છે. બ્રીજી તરફ સ્રીઆરઇ એ િણાવયું હતું કે, મકાનન્રી 
િેંચાણ ડકૂંમતમાં િે િધારો થયો છે તે ગેરમાગચે દોરનારં છે અને 
િેંચાણમાં કૂંઈક ગરબર કરિામાં આિ્રી છે. બજરમાં આટલ્રી 
તેજી આિે તેિ્રી શક્યતા હાલના તબકે્ િણાત્રી નથ્રી. આમ 

છતાં ટોરોનટો અને િાનકુૂંિરમાં મકાનોન્રી સરેરાશ ડકૂંમતમાં 
િધારો જોિા મળયો હતો. સરેરાશ છૂટક ડકૂંમતન્રી ખાસ નોંધ 
રાખિામાં આિત્રી નથ્રી અને તેથ્રી મકાન જયારે એક હાથમાંથ્રી 
બ્રીજ હાથમાં જય તયારે મકાનન્રી ડકૂંમતમાં કોઈક ખેલ કરિામાં 
આિે છે. પરંતુ તે ગજણત પણ તેન્રી િધુ િરપે આગળ િધ્રી રહં્ 
છે અને ગયા િષ્મ કરતા 29% ઊંચા ભાિે મકાન િેંચાયા હતા. 
તયારે 3.5%નો સરેરાશ િધારો થયો હતો. ખાસ કર્રીને આ 
િધારો પણ ફબે્રુઆર્રી મજહનામાં િ જોિા મળયો હતો િે આ 
મોટો માજસક અને જિક્મિનક કૂદકો હતો.

િમગ્ર કેનેડામાં 2021 કરતા મકાનની દકંમતમાં 20%ના ેવધારાે 
મકાનોન્રી સરેરાશ ડકૂંમત 8,16,720 રોલર 

કેનેડાની િંિિને િંબાધેન કરતા યુકે્નના રાષ્ટ્રપવત



FRIDAY, 18 MARCH, 2022
Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news04

ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબ સહિત પાંચ 
રાજ્યોમાં ્યોજા્ેલી ચૂંટણીમાં કોંગ્ેસને 

મળેલી ધયોબીપછડાટ પછી ફરીવાર મનયોમંથનને 
નામે નાટક ભજવા્ું, 
ચૂંટણીમાં કારમી 
િારની સમીક્ા સાથે 
ચચાચા હવચારણા કરવા 
કોંગ્ેસ વરકિંગ કહમટીની 
બેઠક પણ ્યોજાઈ. 
પરંતુ બે બેઠકમાં 
રાબેતા મુજબ ઘીના 
ઠામમાં ધી પડી ગ્ુ. 
આ બેઠકમાં નિેરૂ-
ગાંધી ખાનદાનના 

સયોહન્ા, રાિુલ અને હપ્ર્ંકાની હરિપુટી પર ભારે 
પસતાળ પડશે એવી વાતયો ચાલતી િતી. રકનતુ 
તેવું કાંઈ જ ન થ્ું. ઉલટાનું કોંગ્ેસના નેતાઓએ 
ફરી નિેરૂ-ગાંધી ખાનદાનને જ પાટટીની બાગદયોર 
સોંપવા ચાપલૂસી કરી. 

સયોહન્ા ગાંધીએ કોંગે્સના હિતમાં સયોહન્ા, 
રાિુલ અને  હપ્ર્ંકા રિણે્ રાજીનામાં ધરી દેવાની 
તૈ્ ારી બતાવી િતી. પરંતુ સામે સયોહન્ાના 
વફાદારયોએ સયોહન્ાને રાજીનામું નિીં આપવા 
આજીજી કરી. ભારે રરસામણાં-મનામણાં પછી 
છેવટે સયોહન્ા ગાંધીને જ પ્રમુખ પદે ચાલુ 
રખા્ા. આશ્ચ્ચાજનક રીતે સીડબલ્ુસીની બેઠક 
પછી કોંગે્સે સત્તાવાર રીતે આપેલા હનવેદનમાં 
સપષ્ટ ક્ુચા કે, ચૂંટણીમાં મળેલી હશકસત માટે 
સયોહન્ા, રાિુલ અને હપ્ર્ંકા એમાંથી કયોઈની 
જવાબદારી નથી. સાથે જ ચૂંટણીમાં મળેલી 
પછડાટ બદલ આખી જવાબદારી સીડબલ્ુસીએ 
સવીકારી છે. સીડબલ્ુસીએ કોંગ્ેસમા સંગઠનની 
ચૂંટણી ના થા્ ત્ાં સુધી સયોહન્ાને પ્રમુખપદે 
ચાલુ રિેવા પણ હવનંતી કરી છે. પાંચ રાજ્યોમાં 
કારમી િાર પછી પણ કોંગ્ેસના નેતાઓને કયોઈ 
ફરક નથી પડ્યો એવું કા્ચાકરયોને ના લાગે એટલે 
મનયોમંથન કરવા માટે હચંતન હશહબર બયોલાવવાની 
જાિેરાત કરાઈ. પણ એ હસવા્ બીજું કશું નવું 
આ બેઠકમાં ના થ્ું. 

કોંગ્ેસનું આ વલણ આઘાતજનક છે. આ 
વાતનયો પુરાવયો એ છે કે કોંગે્સ ભૂતકાળમાંથી 
કશું શીખી જ નથી. લયોકસભાની ૨૦૧૪ની 
ચૂંટણીમાં નરેનદ્ર મયોદી સામે મળેલી કારમી િાર 
પછી કોંગ્ેસના િાથમાંથી એક પછી એક રાજ્ 
સરકી રહાં છે. દરેક રાજ્માં િાર પછી કોંગે્સ 
મનયોમંથન માટે બેઠકયો તયો બયોલાવે છે. પરંતુ તે 
પછી કામગીરી થતી નથી એટલે પરરણામ શૂન્ 
રિે છે.

2022માં ્યોજા્ેલી પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણી 
પિેલાં રાિુલ અને હપ્ર્ંકાએ ખૂબ જ ખોંખારા 
ખાઈને પ્રજા ભાજપ શાસનથી રિાસી ગ્ાના 
આરયોપયો મુક્ા. જોરશયોરથી પ્રચાર પણ ક્યો. 
પરંતુ આમ છતાં મતયો મળ્ા નિીં. પાંચ 
રાજ્યોમાંથી બે રાજ્યો ઉત્તરાખંડ અને પંજાબમાં 
તયો કોંગ્ેસને સત્તા ગુમાવવી પડી છે. પંજાબમાં 
આમ આદમી પાટટીના બુલડયોઝર િેઠળ 
કોંગ્ેસનયો સફા્યો થ્યો છે. જે રાજ્યોમાં કોંગે્સે 
એકચક્ી શાસન કરેલાં એ રાજ્યોમાં પણ કોંગે્સ 
સાવ ભૂંસાઈ ગઈ છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્ેસને 
હવધાનભામાં મારિે બે બેઠકયો મળી. ્ુપી સં્ુક્ત 
િતું ત્ારે કોંગ્ેસે લયોકસભાની તમામ ૮૫ 
બેઠકયો આ જ પ્રદેશમાં જીતી િતી, ઉપરાંત ્ુપી 
હવધાનસભામાં ૪૨૫ બેઠકયોમાંથી ૩૦૯ બેઠકયો 
જીતીને પણ કોંગ્ેસે રેકયોડચા ક્યો િતયો. આ જ 
રાજ્માં કોંગ્ેસનયો કંગાળ દેખાવ નેતાઓ માટે 
ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મરવા જેવું છે. આ 
પિેલાં પહશ્ચમ બંગાળ હવધાનસભાની ચૂંટણીમાં 
તયો કોંગ્ેસ ખાતું પણ નિયોતી ખયોલાવી શકી. 

કોંગ્ેસની આ િાલત થવાનું કારણ એ છે કે, 
આખી પાટટી રામભરયોસે ચાલે છે. કોંગે્સ છેલ્ા 
અઢી વરચાથી તયો સાવ નોંધારી છે. લયોકસભાની 
ચૂંટણીમાં કોંગ્ેસની કારમી િાર પછી રાિુલે 

રાજીનામું આપ્ંુ િતુ. ત્ારબાદ કોંગ્ેસ 
પાસે ફુલટાઈમ પ્રમુખ જ નથી. કા્ચાકરયોને 
ફયોસલાવવા પ્રમુખપદને મામલે સંગીત ખુરશી 
રમા્ા કરે છે. સયોહન્ા જા્ એટલે રાિુલ 
આવે અને રાિુલ જા્ એટલે પાછાં સયોહન્ા 
આવી જા્. દેશની સૌથી જૂની પાટટીને આજે 
સાત વરચાથી પ્રમુખ પણ મળતા નથી.

અત્ારે સયોહન્ા પ્રમુખ છે પણ સયોહન્ા 
તેના ચમચા અને પયોતે જ જીતી ના શકે એવા 
નેતાઓની સલાિથી ચાલે છે. રદગ્વજ્હસંિ, 
મહલલકાજચાન ખડગે, અહંબકા સયોની વગેરે 
લયોકસભાની ચૂંટણી જીતી શક્ા નથી. આ જ 
રકમી્ાગરયો સયોહન્ાના સલાિકાર છે. બીજી 
તરફ કહપલ હસબબલ તથા મનીર હતવારી 
સહિતના અનેક નેતાઓએ અલગ ચયોકયો તયો 
રચ્યો છે પરંતુ િજુ સુધી તેઓએ કોંગે્સથી 
અલગ થવાની જાિેરાત કરી નથી. 

અધીર રંજન ચૌધરી જેવા પયોતાના 
મતહવસતારમાં જ કોંગ્ેસને ના જીતાડી શકતા 
સાંસદ લયોકસભામાં કોંગ્ેસ પક્ના નેતા છે. 
સયોહન્ાના બીજા સલાિકારયો પણ આવા જ 
છે. આ જ િાલત રાિુલ ગાંધી અને હપ્ર્ંકા 
ગાંધીના સલાિકારયોની છે. વાસતવમાં સયોહન્ા, 
રાિુલ કે હપ્ર્ંકા પયોતે પણ નેતૃતવ આપવા 
સક્મ નથી. કોંગ્ેસ ૨૦૧૪ની લયોકસભા 
ચૂંટણી સયોહન્ા ગાંધીના નેતૃતવમાં લડી ત્ારે 
કોંગે્સને મારિ ૪૪ બેઠકયો મળી િતી. કોંગ્ેસના 
ઈહતિાસમાં આટલી ઓછી બેઠકયો ક્ારે નથી 
મળી. પ્રાદેહશક પક્યો તેના કરતાં વધારે બેઠકયો 
જીતે છે. સયોહન્ા માટે બીજી રીતે પણ સંજોગયો 
પ્રહતકૂળ છે. રાિુલ ના માનતાં સયોહન્ા ગાંધીને 
વચગાળાના પ્રમુખ બનાવા્ાં અને પછી 
ફુલટાઈમ પ્રેહસડેનડ બનાવી દેવા્ાં પણ સયોહન્ા 
િવે પાટટીના પ્રમુખ તરીકે સારી રીતે કામ કરી 
શકે તેમ નથી.

કારણ કે, તેઓ પયોતે 74 વરચાના છે અને 
તેમની તહબ્ત ઘણાં સમ્થી સારી પણ 
રિેતી નથી. સયોહન્ાને ગંભીર હબમારી િયોવાથી 
િયોગસપટલની આવનજાવન ચાલુ રિે છે. તેના 
કારણે એ ફુલ ટાઈમ પ્રેહસડેનટ બને તયો પણ 
જવાબદારીને ્યો્્ ન્ા્ આપી શકે નિીં તે 
બાબત કમસેકમ કોંગ્ેસના નેતા અને ખુદ 
ગાંધી પરરવારે સમજવા જેવી છે. 2019માં 
રાિુલ પ્રમુખ િતા ત્ારે રાજ્યોની ચૂંટણીઓમાં 
પણ કોંગે્સની કારમી િાર થઈ િતી. આ 
વખતે પણ પંજાબમાં કોંગ્ેસના પ્રચારની 
કમાન રાિુલ ગાંધીએ સંભાળી િતી. નવજોત 
હસધધુને પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવવાથી માંડીને કેપટન 
અમરરનદરહસંિને િટાવીને ચરણજીતહસંિ 
ચન્ીને મુખ્મંરિી બનાવવા સુધીના હનણચા્ 
રાિુલે લીધા િતા. કોંગ્ેસના ઉમેદવાર નક્ી 
કરવામાં પણ રાિુલની ભૂહમકા મિતવની રિી 
િતી. આ સમીકરણયો જોતા િવે પંજાબમાં 
કોંગ્ેસની િારની જવાબદારી રાિુલ ગાંધીએ 
સવીકારવી જોઈએ.

્ુપીમાં હપ્ર્ંકા ગાંધીએ જ કોંગ્ેસના ચૂંટણી 
પ્રચારથી માંડીને ઉમેદવાર પસંદ કરવા સુધીના 
હનણચા્ લીધા િતા. છતાં કોંગ્ેસને મારિ બે બેઠક 
મળી. આ વખતે ્ુપીમાં કોંગ્ેસનયો વયોટ શેર પણ 
શરમજનક છે. કુલ મતદાનના પૂરા રિણ ટકા 
મત પણ કોંગ્ેસને મળ્ા નથી. જ્ંત ચૌધરીની 
પાટટી રાષ્ટી્ લયોકદળ ્ુપી હવધાનસભાની 
૪૦૩ બેઠકયોમાંથી મારિ ૩૩ બેઠકયો પર લડી 
અને તેનયો વયોટ શેર ૨.૮૫ ટકા છે જ્ારે 
કોંગે્સને ૪૦૩ બેઠકયો પર લડ્ા છતાં મારિ 
૨.૩૩ ટકા મત મળ્ા છે. મારિ ૧૭ બેઠકયો 
પર લડનારી કેનદ્રી્ પ્રધાન અનુહપ્ર્ા પટેલની 
અપના દલ  અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર

પાંચ રાજ્યોમાં રકાસ સાથે 
કોંગ્ેસ હવે મરણ પથારીએ

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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સુરત

સુમુલ ˛ારા બા પુરામાં શλ થયેલી 

દાણ ફыકટરીમાં છъ·ા પાંચ વષ↓માં 

અધધધ λા.૫૦ કરોડથી વધુ ખોટ થઇ 

હોવાના çપેિશયલ ઓડીટર િમàકના 

Чરપોટ↓માં ઘટçફોટ થતા સહકા૨ ΤેĦે 

ખળભળાટ મચી જવા પાÜયો છъ. ઓડીટ 

Чરપોટ↓માં વહીવટી ખામીઓ કાઢી 

બા પુરા યુિનટ નફો કરતુ થાય તેવા 

પગલા લેવા િનદ‼શ કરાયા છъ.

સુરત િજ·ા સહકારી દૂધ ઉÓપાદક 

સંધ (સુમુલ) ˛ારા તાપી િજ·ાના 

બા પુરા ખાતે દાણ ફыકટરી આવી છъ. 

અંિહયાથી સુરત અને તાપી િજ·ાના 

2.50 લાખ પશુપાલકોને ખોરાક 

પહ℮ચાડાય છъ. ફыકટરીનું 2015 માં કામ 

શλ કરાયા બાદ આજ સુધી ખોટ કરી 

રહી હોવાનો Чરપોટ↓ આãયો છъ. આ 

અંગે çપેિશયલ ઓડીટર િમàક પાસે 

સુમુલના છъ·ા પાંચ વષ↓ના ઓડીટ 

Чરપોટ↓ મંગાયા હતા. Чરપોટ↓ મુજબ દાણ 

ફыકટરીમાંથી સને 2016-17 થી લઇને 

2020-21 સુધીના પાંચ વષ↓માં અધધધ 

λા. 50 કરોડથી વધુની ખોટ થઇ છъ.

2016-17 વષ↓માં λા.4.04 કરોડની 

ચોÅખી ખોટ ગઇ Óયારъ સુમુલ દાણ 

ફыકટરીમાં રો- મટીરીયàસના ભાવોમાં 

લΤમાં લઇ તૈયાર માલના ભાવની 

સમીΤા કરી આગામી વષ↓માં સદર 

યુિનટ નફામાં કાય↓વંત થાય તેવુ 

આયોજન કરવા સુચન આØયુ હતુ.  કы 

2019-20 ના વષ↓માં સૌથી વધુ 29.11 

કરોડની દાણ ફыકટરીમાં ખોટ ગઇ હતી. 

ઓડીટ Чરપોટ↓માં િહસાબમાં ખામીઓ 

નથી પરѕતુ વહીવટી ખામીઓ અને 

સુચનો કરાયા છъ.

સુરત 

IT કіપનીઓ ˛ારા આચરવામાં 

આવેલ λ. 360 કરોડના પાવર બે×ક 

એપ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલી સુરતની 360 

ટъક સોફટવેર કіપનીના ЧડરъÄટરો િવλÖધ 

મંગળવારъ રાĦે ફЧરયાદ દાખલ થઈ છъ. 

ડી સીઓની સૂચનાથી અમદાવાદની 

નારણપુરા Щçથત આરઓસી કચેરીના 

ર çĺારъ નારણપુરા પોલીસ çટъશનમાં 

ફЧરયાદ કરી છъ. કіપનીના બ³−³ે ЧડરъÄટરો 

સુરત ખાતેની ઓЧફસ છોડી ફરાર થઈ 

ગયા છъ.

સરકાર અને Ġાહકોને કરોડોનો 

ચૂનો લગાવનાર અ×ય આઈટી કіપની 

સાથે સાથે મળъલી 360  ટъક સોફટવેર 

કપંનીની પેડ અપ કыિપટલ માĦ λ.10 

હ ર અને એક હ ર ઈકિવટી 

λ.10નો એક શેર એવા એક હ ર શેર 

છъ.  નારણપુરા અંકЮર ચાર રçતા પાસે 

આવેલી આરઓસી કચેરીના ર çટાર 

અનુ િવવેકએ 360 ટъક સોÙટવેરના 

Чડરъકટર મમતા વણઝારા અને િવજય 

છગન વણઝારા (રહъ,મગદ·ા,સુરત) 

િવλÖધ   ગુનો ન℮ધાãયો છъ. 

આરઓસીની તપાસમાં ખૂલેલી િવગતો 

મુજબ અ×ય કіપનીઓ ˛ારા આચરવામાં 

આવેલ કૌભાંડમાં સુરતના વેસુ રોડ પર 

સે×ĺલ બ રમાં આવેલી આઇટી કіપની 

ટъક સોફટવેર Ĭાઇવેટ િલિમટъડ પણ 

ગુનામાં સામેલ છъ. 

360 કરોડના પાવર બ′ક કૌભાંડમાં 
સુરતની ટъક સોÙટવેર કіપની સામેલ

સુમુલની બા પુરાની દાણ ફыકટરીમાં 
5 વષ↓માં λા.50 કરોડની જંગી ખોટ
2019-20માં સાૈથી વધુ ખાેટ : રપાેટમાં દાણ યુ નટ નફાે કરતાે થાય તે માટે સૂચન કરાયું

ગુજરાતમાંથી Ĭથમ 
મિહલા રાËયપાલ બનેલા 
કЮમુદબેનનું અવસાન

નવસારી

નવસારી : નવસારીના પીઢ ક℮Ġેસી અને આંĪĬદъશના 

મા  ગવન↓ર એવા ગાંધીવાદી કЮમુદબેન ષીનું આજે 

લાંબી માંદગી બાદ 88 વષ↓ની જૈફ વયે તેમના િનવાસ 

çથાન ગણદъવીના ધનોરી ચાંગા ગામે અવસાન થયું હતું. 

ગણદъવીના ધનોરી (ચાંગા) ગામના મૂળ વતની કЮમુદબેન 

ષીનો જ×મ 1934માં થયો હતો. નવસારી િજ·ામાંથી 

સૌĬથમ વખત આંધĬદъશના રાËયપાલ તરીકы પીઢ 

ગાંધીવાદી કЮમુંદબેન ષીની વરણી થઇ હતી. તેમણે 

ઓલ ઈЩ×ડયા મિહલા ક℮Ġેસ કિમટીના Ĭમુખ તરીકы 

તથા ભારત સરકારના ખાદી Ġામો˜ોગના ચેરમેન તરીકы 

પણ કાય↓ભાળ સંભાâયો હતો. 30 વષ↓ની ઉѕમરъ સિĝય 

રાજકારણમાં એ×ĺી લીધી હતી.

લોન નહỲ ચૂકવાતા 
િબàડર રાજહѕસની 

િમલકત કÚજે લેવા હૂકમ
સુરત

BOBમાથંી િબઝનસે ડવેલોપમ×ેટ માટъ 84.95 કરોડની 

લોન લીધા બાદ ભરપાઈ નિહ કરતા રાજહѕસ ઇ×ફાિબàડની 

અડાજણમા ંઆવલેી િમલકતનો કÚ  લઈ બ′કન ેસ℮પવા 

િજ·ા કલકેટર હકુમ કયђ↓ છъ. સરુતના િબàડર Ġપુ રાજહѕસ 

ઇ×ફાિબàડના સજંય પરસોતમ મોવિલયા મનોજ પરસોતમ 

મોવલીયા, િમતષે પરસોતમ મોવલીયા અન ેરાજહѕસ Ĭો. 

કોન Ĭા.લીના ઋત ુસજંય મોવલીયાએ 2017મા ંબ′ક ઓફ 

બરોડામાથંી કોપђ↓રъટ િબઝનસે ડવેલોપમ×ેટ માટъ 84.95 

કરોડની લોન લીધી હતી. આ લોન પટેъ પાચકે કરોડ ભયા↓ 

બાદ બાકЫની 79.42 કરોડની લોનની ભરપાઈ નિહ કરતા 

2020મા ં બ′ક એકાઉ×ટ NPA થતા ં બ′ક ˛ારા નોЧટસ 

ફટકારી કાય↓વાહી શλ કરાઇ હતી.

સુરત

સુરતના કાપોĩામાં મૂળ મહъસાણા 

બેચરા ના મોટપના યુવાન Ĭકાશ 

રણછોડભાઈ પટъલ સાથે લીવ ઈનમાં 

રહъતી મૂળ નેપાળની ેહલતા બનવારીની 

ઘરમાં ઘુસી ગળું કાપી ઘાતકЫ હÓયા કરъલી 

લાશ મળી આવી હતી. લાલ દરવા  ખાતે 

ઝેરોΤની દુકાન ધરાવતો Ĭકાશે કરъલો ફોન 

ેહલતાએ નહỲ ઉѕચકતા પાડોશીને તપાસ 

કરવા મોકàયો Óયારъ તેની લાશ મળી હતી. 

પોલીસ તપાસ દરિમયાન  દરિમયાન ભાંગી 

પડેલા Ĭકાશે ગુનો કબુલતા જણાãયું હતું કы 

એક વષ↓ અગાઉ પુĦી ખુશીના જ×મ પછી 

ેહલતાને પોતાના અને પુĦીના ભિવæયની 

િચંતા થવા લાગી હતી. Ĭકાશે ગામની જમીન 

વેચતા 45 લાખ આãયા. તેમાંથી λ.11 

લાખનો Ùલેટ મુંબઈમાં ેહલતાએ પોતાના 

નામે લેવડાãયો હતો. ઉપરાંત, સુરતમાં હાલ 

જે Ùલેટમાં રહъતા હતા તે Ùલેટ પણ λ.25 

લાખમાં ેહલતાએ પોતાના નામે લેવડાãયો 

હતો. તેમ છતાં િĬ×ટર અને કાЧટ↓જનો વેપાર 

કરતી ેહલતા વેપારમાં કમાયેલા λ.4 થી 5 

લાખ પોતાના બે×ક એકાઉ×ટમાં હોવા છતાં 

દુકાન લેવાની દ કરતી હતી. તેથી તેમની 

વŵે ઝઘડા થતા હતા. ેહલતાની સતત 

માંગણીને પગલે કіટાળъલા Ĭકાશે ેહલતા 

પૂ  કરતી હતી Óયારъ ગળાના આગળના 

ભાગે ચØપુ ફыરવી તેની હÓયા કરી હતી.

કાપોĩામાં લીવઇનમાં રહъતી નેપાળીની 
હÓયા કરનારો તેનો પિત જ નીકâયો
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ગોથાણ-હ રા રъલવે 

ĺેકના િવરોધમાં 500 

ખેડૂતોની બાઇક રъલી
સુરત

ગોથાણથી હ રા વŵેના 34 Чકમી 

રъàવે ĺેક માટъ જમીન સંપાદન કરવાના 

િવરોધમાં સુરત િજ·ાના 14 ગામોના 

500 ખેડૂતોએ સુરત િજ·ા કલેકટર 

કચેરી સુધી િવશાળ બાઈક રъલીનું 

આયોજન કયુ↨ હતુ.કЮલ 14 ગામોના 

200થી વધુ ખેડુતોની ખેતીલાયક જમીન 

સંદન કરવામાં આવે તેવી Щçથિતના 

પગલે ખેડૂતોએ પોતાની જમીન 

આપવાનો સાફ ઈ×કાર કયђ↓ છъ.ખેડુતોએ 

બાઈક રъલી કાઢીને 14 જેટલા વાંધા 

સાથેની અર ઓ સાથે સુરત િજ·ા 

કલેકટરને રજૂઆત કરી હતી.

વાપી 

ચણોદ ગામ ે સ×ેટ મરેી નામક 

અĠંે  માÖયમની શાળા આવલેી 

છъ. તાજતેરમા ં જ શાળામા ં ધો.૯માં 

અÛયાસ કરતા બ ે િવ˜ાથЪ↓એ એક 

બી ન ે જય Ĵી રામ કЅ ં હતુ.ં 

િવ˜ાથЪ↓ઓએ જય Ĵી રામ શÚદનો 

Ĭયોગ કરતા શાળાના આચાય↓એ બનંે 

િવ˜ાથЪ↓ન ે બોલાવી શાળાના િનયમોનું 

ઉલઘંન કયુ↨ હોવાનુ ંકહી ધમકાãયા હતા. 

બાદમા ં બનંનેા વાલીઓન ે બોલાવી 

વાતચીત કરી  આ બાબત ેમાફЫનામુ 

નહỲ લખી આપો તો િવ˜ાથЪ↓ઓને 

શાળામાથંી કાઢી મકુવાની ધમકЫ આપી 

હતી. જથેી ગભરાયલેા વાલીઓએ 

સંતાનનુ ં ભિવæય નહી બગડ ે ત ે માટъ 

કમન ે માફЫ નામુ ં લખી આØયુ ં હત.ુ 

શાળા સચંાલકો ˛ારા કરાયલેી ગભંીર 

ચΓેા બહાર આવતા લોકોમા ં ભારъ 

િવરોધ સાથ ેઆĝોશ ઉઠયો હતો. આ 

મામલ ેશિનવારъ વલસાડ ·ા િવΐ 

િહ×દ ુપЧરષદના ઉપાÖયΤ નરъ×ĩ પાયક, 

બજરѕગદળના સયંોજક રાજ ુ િમĴા 

સિહતના કાય↓કરો શાળાએ પહ℮ચી 

ગયા હતા. અન ેજય Ĵી રામ બોલનાર 

િવ˜ાથЪ↓ઓન ેશાળામાથંી કાઢી મકુવાન 

ધમકЫ આપી માફЫનામ ુલખાવવા અગંે 

ભારъ િવરોધ કરી આĝોશ ઠાલãયો હતો. 

શાળામાં જય Ĵી રામ બોલનારા 
િવ˜ાથЪ↓ઓને કાઢી મુકવા ધમકЫ

સુરત

દીકરો સુમુલમાં જ નોકરી 

કરતો હોવાની ફЧરયાદ ઉઠયા બાદ 

ગાંધીનગર સહકાર કિમ ર ˛ારા 

નોટીસ ફટકારી સુનાવણી રાÅયા 

બાદ આખરъ આજે ભરત સુદામભાઇ 

પટъલને સુમુલના િનયામક મંડળના 

સÛય તરીકыના હોદા પરથી દૂર 

કરવાનો હુકમ કરાયો છъ. તો આ 

હુકમથી ગુજરાતમાં સહકાર ΤેĦે 

૨,૦૦૦ થી વધુ ડીરъકટરો પર લટકતી 

તલવાર હોવાથી ખળભળાટ મચી જવા 

પાÜયો છъ.

સુરત િજ·ા સહકારી દૂધ ઉÓપાદક 

સંઘ (સુમુલ) ˛ારા નાિસકના Øલા×ટમાં 

ભરતી માટъ હъરાત અપાઇ હતી. આ 

ભરતીને લઇને ફЧરયાદ થઇ હતી કы 

સુમુલના જ ડીરъકટર ભરત સુદામભાઇ 

પટъલના Чદકરાને નોકરીએ રાÅયો છъ. 

અને તે પણ નાિસક Øલા×ટની ભરતીના 

નામે સુરતમાં ભરતી કરાઇ હોવાના 

આΤેપ સાથે ફЧરયાદ થતા ગાંધીનગર 

રિજçĺાર સહકારી મંડળીઓના 

સહકાર કિમ ર ˛ારા ભરત પટъલને 

નોટીસ ફટકારી સુનાવણી રાખી હતી.

Óયારબાદ રિજçĺારની બદલી 

થતા નવા રિજçĺાર તરીકы Чદનેશ 

પટъલ આવતા ફરી નોટીસ ફટકારી 

સુનાવણી રાખી હતી. સુનાવણી પૂણ↓ 

થયા બાદ સહકાર કિમ રъ ગુજરાત 

સહકારી મંડળીઓ અિધિનયમ-1961 

ની કલમ- 76 (બી) (1) અને 1965 

ના િનયમોના િનયમ નં.૩૨ની મળъલી 

સǼાની λએ ભરત પટъલને સુમુલના 

િનયામક મંડળના સÛય તરીકыના હોદા 

પરથી દૂર કરવાનો હુકમ કયђ↓ હતો.

તાપી

કы×ĩીય હ અને સહકાર મંĦી 

અિમત શાહની હાજરીમાં તાપી 

િજ·ાના બા પુરા ખાતે ‘સહકારથી 

સ ЩÖધ’ સંમેલન યો યુ હતુ. સંમેલન 

çથળъ કы×ĩીય મંĦી અિમતભાઈ શાહના 

હçતે સુમુલ ડેરી ˛ારા નવિનિમ↓ત સÓવ 

ફોЧટ↓ફાઈડ તેમજ ચŨી આટા Øલા×ટનું 

વÉયુ↓અલ ઉˆઘાટન કરાયુ હતુ. સાથે 

નવી પારડી Щçથત બનનારા આધુિનક 

બટર કોàડ çટોરъજ તથા પાવર 

વેર હાઉસનો િશલા×યાસ કરવામાં 

આãયો હતો. અિમત શાહъ જણાãયું 

હતું કы, આઝાદીનું 75મું વષ↓ દરъક 

માટъ મહÓવનું છъ. ગુજરાતમાં સહકાર 

ΤેĦથી સ ЩÖધ આવી છъ.

આજે તાપીમાં દъશનો Ĭથમ 

સહકારથી સ િˇ કાય↓ĝમ યો યો 

હતો. જેમાં હમંĦી અિમત શાહъ 

પશુપાલકોને સંબોધન કયુ↓ હતુ. 

પશુપાલકોનો િવકાસ થાય તે હъતુથી 

સ િˇ કાય↓ĝમનું આયોજન કરવામાં 

આãયું છъ. આ ΤેĦને વધુ વેગવંતુ 

બનાવવા સહકારીતા મંĦાલય 

િવભાગની રચના કરવામાં આવશે. 

સુમુલ ડેરીના સહકારથી કાય↓ĝમનું 

આયોજન કરવામાં આãયું હતું. જેમાં 1 

લાખથી વધુ પશુપાલકો ડાયા હતા. 

તેમણે સંબોધનની શλઆતમાં 

કЅ કы, દૂધ ઉÓપાદકોને મારા રામ 

રામ અને Ĭણામ. આ કાય↓ĝમથી 

સહકારી માળખુ કыટલુ મજબૂત 

થયુ છъ તેની સાΤી મળъ છъ.  અનેક 

શહીદો, çવાતંĦયવીરોને યાદ 

કરવાનો મહોÓસવ કયђ↓ અને તેમના 

Óયાગથી દъશની યુવા પેઢી Ĭેરણા લે 

અને દъશભિŪના સંçકારથી ભરાય 

તેવુ પણ આયોજન કયુ↨. તેમણે દъશને 

સંકàપ વષ↓ તરીકы ઉજવવાનુ કાય↓ 

કયુ↨. દъશ 25 વષ↓ પછી Äયા હશે તે 

સંકàપ કરવાનું નŨી કયુ↨. દъશના 

દરъક નાગЧરકને સ ˇ બનાવવાની, 

çટાટ↓અપના માÖયમથી યુવકોને 

આગળ આવવાની તક આપી. તેમ 

સહકારી કાય↓કતા↓ઓ માટъ સહકારી 

સંગઠનને મજબૂત કરવાનુ આપણે 

નŨી કયુ↓ છъ. હુ ગવ↓થી કહુ છું કы હુ 

સુવણ↓ કામ માટъ આãયો છъ.

Чદકરો સુમુલમાં જ નોકરી કરતો હોવાથી 
Чડરъકટર ભરત પટъલને હોˆાથી દુર કરાયા
ક મશનરે નાે ટસ ફટકારી હતી, સુનાવણી બાદ હુકમ કરાતા સહકાર ે માં ખળભળાટ

ગુજરાતમાં સહકાર ΤેĦથી 
સ ЩÖધ આવી, હું સુવણ↓ કામ 
માટъ આãયો છું : અિમત શાહ
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રાજકોટ

રાજકોટના ટોચના િબàડર અને 

જમીનોના શાહ સોદાગર એવા 

ડાયાભાઈ કોટъચાની વષ↓ 2009માં 

તેમની જ ઓЧફસમાં છરીના અસંÅય 

ઘા ઝỲકЫને હÓયા કરવામાં આવી હતી. 

આ કыસના આરોપી એવા આણંદપરના 

શૈલે×ĩ બચુ ડે ને રાજકોટ સેશ×સ 

અદાલત ˛ારા આ વન કыદની સ  

ફટકારવામાં આવી હતી. આરોપીએ 

આ વન કыદની સ  સામે સુĬીમ 

કોટ↓માં અપીલ કરી હતી. સુĬીમ કોટ↓ 

˛ારા અપીલ નામંજૂર કરીને આ વન 

કыદની સ નો હુકમ કાયમ રાખવામાં 

આવતાં બેફામ થયેલા ભૂમાЧફયાઓમાં 

ખોફની લાગણી Ĭસરી છъ. 

સમĠ સૌરા∆ પંથકમાં ચકચાર 

મચાવનારા આ કыસની િવગતો એવી 

છъ કы, રાજકોટમાં જમીન-મકાનના 

ãયવસાયમાં ટોચનું çથાન ધરાવતા 

અને સમાજસેવક ડાયાભાઈ કોટъચાની 

જમીન િવવાદ મામલે હÓયા કરવામાં 

આવી હતી. આણંદપર ખાતેની સવ› 

નં-441ની Чકіમતી જમીન મામલે શૈલે×ĩ 

ડે  અને ડાયાભાઈ કોટъચા વŵે 

તકરાર ચાલુ હતી અને કાલાવડ ખાતે 

િસિવલ અદાલતમાં કыસ ચાલતો હતો. 

આ દરિમયાન શૈલે×ĩ ડે  અને તેના 

પЧરવારજનો ˛ારા ડાયાભાઈને પરъશાન 

કરવામાં આવતા ડાયાભાઈએ િવિવધ 

çથળોએ ફЧરયાદ કરъલી હતી. આ અંગે 

ખાર રાખીને આરોપી શૈલે×ĩ ડે એ 

તા. 25 માચ↓ 2009ના રોજ સાંજના 

સમયે િવવાદ સુલટાવવાના બહાને 

ડાયાભાઈ કોટъચાની ઓЧફસે જઈને 

છરીના અસંÅય ઘા મારીને તેમની હÓયા 

કરી હતી.  સેશ×સ અદાલતે આરોપીને 

આ વન કыદની સ  ફટકારી તે સમયે 

કыસમાં સોગંદ ઉપર ખોટી જુબાની 

આપવાના આરોપસર ļાઈવર દીપક 

ચુનીલાલ ભાયાણી તથા આરોપીના સગા 

એવા 3 સાΤીઓ િવλˇ કોટ↓ સમΤ 

સોગંદ ઉપર ખોટી જુબાની આપવા 

કાય↓વાહી કરવા હુકમ કરъલો હતો. 

િબàડર ડાયાભાઈ કોટъચા હÓયા 
કыસમાં આરોપીની સ  યથાવત

બોટાદ પાિલકામાં ભાજપના 30 સÛયોએ 
સિમિતમાંથી રા નામા આપતા ખળભળાટ

અાણંદપર ખાતેની સવ નં-441ની કમતી જમીન મામલે 
શૈલે  ડે -ડાયાભાઈ કાેટેચા વ ે તકરાર થઈ હતી

મુખ, ઉપ મુખ, કારાેબારી ચેરમેન વગેરે મનમાની કરતા હાેવાનાે ગંભીર અારાેપ મુકાયાે

ભુજ 

િવΐની ઓગђ↓િનક ફвડની માંગને પૂરી કરવા 

ભારત- કÉછના ખેડુતો સΤમ હોવાનું કы×ĩીય 

મંĦી λપાલાએ જણાãયું હતું. જળસંચય અને 

Ĭાકжિતક ખેતી માટъ કÉછના ૩૦૦ ગામડાંઓમાં 

આÓમિનભ↓ર ખેડુત અિભયાનને લીલી ઝંડી અપાઈ 

હતી. વરસાદના પાણીની આવક, જળસંચયની 

શÄયતા અને ગામના વાિષ↓ક પાણી વપરાશને 

Öયાને રાખી કÉછના દરъક ગામમાં હѕમેશ માટъ 

પાણીની અછત દૂર કરવાના Ĭય ો માટъ આરѕભ 

“Æલોબલ કÉછ”ના “જળ જỲદાબાદ અિભયાન” 

ˇારા આÓમિનભ↓ર ભારત અંતગ↓ત આજરોજ 

કы×ĩીય મÓçય પશુપાલન અને ડેરી ઉ˜ોગ મંĦી 

પુરશોતમ λપાલાના વરદ હçતે ĮΜાકЮમારી 

˛ારા કÉછના ૩૦૦ ગામોમાં આÓમિનભ↓ર ખેડુત 

અિભયાનનો Ĭારѕભ કરાવાયો હતો. કы×ĩીય મંĦીએ 

આ તકы વ×ય પેદાશોના વાવેતર અને વેચાણ માટъ 

‘રણ થી વન’ હъઠળ કÉછ એĠો ફોરъçટરી ફામ↓સ↓ 

Ĭોડયુસર કіપની િલ. નો પણ Ĭારѕભ કરાãયો હતો. 

દъશમાં િવકાસની અનુકвળતા ઊભી થઈ છъ. 

Ĭાકжિતક ખેતી- ઓગ ›િનક ફвડની િવΐની જλЧરયાત 

અને માંગને પૂરી કરવાની તાકાત ભારતના 

ખેડુતોમાં અને કÉછીઓમાં છъ. સમĠ દъશ અને 

રાજયમાં હાઇએçટ ઇЧરગેશન કÉછ કરъ છъ. 

કÉછીઓનો પોતાનો િમ જ, િજંદાЧદલી, ધીરજ, 

લΣયથી કામ કરવાની ધગશ છъ.  જેને અનુકвળ 

અÓયારનું વાતાવરણ છъ. ĬધાનમંĦી હવે તમામ 

યોજના સો ટકા લાગુ કરવાના આશયથી Ĭારѕભ 

કરાવી રΝાં છъ જેમાં સરકાર સાથે જનતા ડાઈ 

રહી છъ. 

રાજકોટ

માચ↓ મિહનો હજુ પુરો થયો નથી Óયાં 

સૌરા∆માં મહતમ તાપમાનનો પારો 38 ЧડĠી 

સુધી પહ℮ચી ગયો છъ. એિĬલ - મે માં આકરો 

ઉનાળો શλ થાય તે પૂવ› સૌરા∆નાં અનેક 

જળાશયોમાં પાણીનો જÔથો ઝડપથી ખાલી થઈ 

રહયો છъ હાલ સૌરા∆નાં 141 જળાશયોમાં 52 

ટકા જેટલો જ પાણીનો વંત જÔથો બÉયો છъ. 

ભાદર સિહતનાં  મોટાભાગનાં ડેમોમાંથી િશયાળુ 

પાક માટъ અપાતુ િસંચાઈનું પાણી બંધ કરી 

દъવામાં આãયુ છъ. 

આ વષ › સૌરા∆નાં તમામ િજ·ામાં પાણીનું 

િચĦ એક સંતોષજનક નથી. સૌરા∆માં  દъવભૂિમ 

˛ારકા, બોટાદ, પોરબંદર અને મોરબી િજ·ામાં 

આકરો ઉનાળો શλ થાય તે પહъલા જ પાણીની 

િવકટ Щçથિત ઉભી થઈ રહી છъ. દъવભૂમી ĩારકા 

િજ·ાનાં ડેમોનાં તળીયા દъખાવા લાÆયા છъ માĦ 

29 ટકા જ પાણીનો જÔથો રહયો છъ. પોરબંદર 

િજ·ાનાં ડેમોમાં માĦ 33 ટકા અને બોટાદમાં 

માĦ 25 ટકા જ પાણીનો વંત જÔથો હાલ 

છъ. રાજકોટ  અને જૂનાગઢ િજ·ામાં પણ  

સંતોષજનક Щçથિત નથી માĦ 55 ટકા જ પાણી 

બÉયુ છъ. સૌરા∆માં એક માĦ ગીર સોમનાથ 

િજ·ાનાં ડેમોમાં સૌથી વધુ 83 ટકા પાણી છъ. 

કÉછમાં ખેતીના અનોખા અિભયાનની 
શλઆત: ‘હવે રણ નહỲ, જંગલો હશે’

સાૈરા∆ના જળાશયોમાં હવે 48% 
જ પાણી, િસંચાઈમાં મુäકыલી પડશે
ઉનાળાે શ  થાય તે પહેલા સાૈરા માં અનેક ડેમાેનાં તળીયા દેખાવા લા યા  

બોટાદ  

ભાજપના બે જુથ વŵે બોટાદ 

નગરપાિલકામાં લાંબા સમયથી િવવાદ 

ચાલતો હતો, જેના પગલે બોટાદ 

નગરપાિલકામાં આજે બુધવારъ ભાજપના 

૩૦ સÛયએ જુદી જુદી સિમિતઓમાંથી 

રા નામા આપતા ખળભળાટ મચી જવા 

પામેલ છъ. Ĭમુખ, ઉપĬમુખ, કારોબારી 

ચરમેન વગેરъ મનમાની કરતા હોવાનો 

સÛયોએ આΤેપ કયђ↓ છъ. આઠ માસથી 

િવવાદ ચાલતો હતો અને સÛયોના કામ 

ના થતા હોવાની ફЧરયાદ ઉઠી હતી. 

Ĭમુખનો ચાજ↓ એક Чદવસ ઉપĬમુખે 

સંભાળી બીલો પાસ કયા↓નો આΤેપ 

સÛયોએ કયђ↓ છъ. 

બોટાદ નગરપાિલકાના Ĭમુખ 

રાજેĴીબેન રાજુભાઈ વોરા, ઉપĬમુખ 

Чકશોરભાઈ પાટીવાળા, કારોબારી 

સÛય બળદъવ Ĭ પતી વગેરъ પોતાની 

મનમાની ચલાવતા હોવાનો આΤેપ કરી 

આજે બુધવાર બોટાદ નગરપાિલકામાં 

ભાજપના ૩૦ સÛયએ જુદી જુદી 

સિમિતમાંથી રા નામા આપતા રાજકЫય 

માહોલ ગરમાયો છъ. રા નામા આØયા 

તેમાં શાસક પΤના નેતા, દѕડક, સમાજ 

કàયાણ ચેરમેન, ગટર સિમિત ચેરમેન, 

કારોબારી, ગટર શાખા, સમાજ કàયાણ, 

આરોÆય, સમાજ કàયાણ, પાણી પુરવઠા 

સિહતની જુદી જુદી સિમિતના સÛયોએ 

રા નામા બોટાદ નગરપાિલકાના ચીફ 

ઓЧફસરને આØયા છъ, જેના પગલે 

ભાજપ પΤમાં દોડધામ મચી જવા પામી 

છъ. Ĭમુખ, ઉપĬમુખ અને કારોબારી 

ચેરમેન વગેરъ પાિલકાના અલગ અલગ 

િવભાગના ચેરમેન, કિમટીના સÛયો 

સાથે સંકલન કરવાને બદલે િવપΤ સાથે 

મીલીભગત કરી મનઘડત વહીવટ કરી 

રΝા છъ. બોટાદની જનતા અને બોટાદ 

ભાજપના કાય↓કરો દુઃખી થઈ રΝા છъ. 

બોટાદ નગરપાિલકાની અલગ 

અલગ સિમિતના ચેરમેન અને સિમિતના 

સÛયોની છъ·ા આઠ મિહનાથી રજૂઆત 

હતી, જેને Öયાને રાખી Ĭદъશ સંગઠન 

િજ·ા અને શહъર સંગઠન ˛ારા Ĭમુખ, 

ઉપĬમુખ અને કારોબારી ચેરમેનને 

કડક સૂચના આપવામાં આવી હતી છતા 

સુચનાને ગણકારવામાં આવી ના હતી. 

એક Чદવસ માટъ Ĭમુખ ર  ઉપર રહી 

ઉપĬમુખને ચાજ↓ સ℮પી અને િબલો, 

ચેકો મંજૂર કયા↓ હતાં. ભારતીય જનતા 

પાટЪ↓ના સંગઠનના હોˆъદારોની સૂચનાની 

અવગણના કરી મનઘડત િનણ↓યો કરી 

પાટЪ↓ની છબી ખરાબ કરી રΝા છъ. 

બોટાદ નગરપાિલકા Ĭમુખ, ઉપĬમુખ 

અને કારોબારી ચેરમેનના રા નામાની 

માંગ સાથે િવિવધ સિમિતઓના ચેરમેન 

અને સિમિતના સÛયોએ રા નામા 

આØયા છъ Óયારъ આ મામલે શુ િનણ↓ય 

આવે છъ ? તેની રાહ વી જ રહી. 
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વડોદરાનો જવાન કાäમીરમાં 
શહીદ ઃ ગાડ↓ ઓફ ઓનર 
સાથે અંિતમિવદાય અપાઈ

વડોદરા

કાäમીરમાં શહીદ થયેલા છોટાઉદъપુર િજ·ાના 

બોડેલી તાલુકાના અહલાદ પુરાના શહીદ જવાન 

તુલસીભાઈ બારીયાનો પાિથ↓વ દъહ મંગળવારъ વડોદરા 

એરપોટ↓ ઉપર આãયો Óયારъ તેઓને ગાડ↓ ઓફ ઓનર 

સાથે સ×માનપૂવ↓ક પુæપાંજિલ અપ↓ણ કરી તેમના 

ગામ રવાના કરવામાં આãયો હતો Ëયાં તેઓની 

અંિતમ િવિધ કરવામાં આવશે. ગઈકાલે કાäમીરમાં 

આમЪ↓માં ફરજ બ વતા છોટાઉદъપુર િજ·ાના બોડેલી 

તાલુકાના અહલાદ પુર ગામના તુલસીભાઈ બારીયાનું 

અકçમાતમાં મોત નીપËયું હતું. ફરજ દરિમયાન શહીદ 

થયેલા જવાન તુલસીભાઈનો પાિથ↓વદъહ આજે િવમાન 

˛ારા વડોદરા એરપોટ↓ ઉપર આવી પહ℮Éયો હતો.

વડોદરામાં 49મો બાળ 
મેળો સંØપન : પાંચ લાખ 
લોકોએ લાભ લીધો

વડોદરા

વડોદરા નગર Ĭાથિમક િશΤણ સિમિત, ˛ારા 11 મી 

માચ › “આઝાદી કા અ ત મહોÓસવ” થીમ પર 49મો 

બાળમેળો  Ĭ વÓસલ સર સયા રાવ ગાયકવાડના 

159માં જ×મ Чદવસે ખુ·ો મૂકયો હતો. આ ĦીЧદવસીય 

બાળમેળાનો અંદાજે પાંચ લાખ નગરજનોએ લાભ 

લીધો હતો. બાળમેળામાં બાળકોને ĬોÓસાિહત કરવા 

અિધકારીઓ પદાિધકારીઓએ સયા બાગની મુલાકાત 

લીધી હતી.  નગરજનોએ Φાનસભર, મનોરѕજન અને 

çવાЧદΓ વાનગીઓ આરોગી બાળમેળાનો રસાçવાદ 

માÒયો હતો.  વડોદરા સંçકારી નગરીની શૈΤણીક 

સંçથાઓ, શાળા-મહાશાળાઓ, Ĭવાસીઓએ મનભરી 

બાળમેળો િનહાâયો હતો. 

ખંભાત

ખંભાતમાં સીલીકોસીસના રોગે પુનઃ 

માથુ ઉચÄયું છъ. સીલીકોસીસથી પીડાતા 

વધુ એક ãયિŪનું Óયુ થતા કЮલ Óયુઆંક 

૨૧ ઉપર પહ℮Éયો છъ. છъ·ા ચાર વષ↓માં 

સીલીકોસીસ પીડીતોના Óયુ દરમાં થઈ 

રહъલ વધારાને લઈ આરોÆય તંĦ પણ 

િચંતામાં મુકાયું છъ. હાલ ટીબી હોЩçપટલમાં 

સીલીકોસીસના દદЪ↓ઓના એÄસરъ લઈ 

રોગનું િનદાન કાય↓ શλ કરાયું છъ.

આ અંગે સીલીકોસીસ પીડીતો માટъ 

કાય↓રત પીટીઆરસીના િનયામક જગદીશ 

પટъલના જણાãયા મુજબ નવાબી નગર 

ખંભાતમાં કલાÓમક અકЫકના આભુષણો 

બનાવવાનો ãયવસાય વષђ↓થી ચાલે છъ. 

જેમાં પÔથર ઘસવાની Ĭિĝયાના કારણે 

કારીગરોમાં સીલીકોસીસ િબમારી થતી 

હોય છъ. જે વલેણ હોય છъ. શહъરના 

સૈયદવાડા િવçતારમાં રહъતા એક ૪૩ 

વષЪ↓ય ãયિŪનું સીલીકોસીસના કારણે 

અવસાન થયું છъ. પЧરવારમાં તે તથા 

તેઓના િવધવા માતા એમ બે જ સÛય છъ. 

બી  અનેક અકЫકના કારીગરોની જેમ 

તક િનિવ↓વાિહત હતા અને તેમણે વીસેક 

વષ↓ સુધી ļમમાં કામ કયુ↨ હતું. Чદવસે રીΤા 

ફыરવે અને રાĦે ļમમાં જતા હતા. છ વષ↓ 

પૂવ› તેઓ િબમાર પડતા કામ અને આવક 

બંને બંધ થઈ ગયા હતા.

ખંભાતમાં સીલીકોસીસથી વધુ 1 
દદЪ↓એ વ ગુમાãયો, તાંક  21

નЧડયાદ 

યાĦાધામ ડાકોરમાં ફાગણી 

પૂનમના ધમધમાટ વŵે 

તા.૧૪મી માચ↓ને સોમવારના 

રોજ ફાગણ સુદ એકાદસીના 

Чદવસે Ĵીરણછોડરાય ના 

મંЧદરમાં આમલકЫ એકાદશીના 

પવ↓ની ધામધૂમથી ઉજવણી 

કરવામાં આવી હતી. સાંજે 

ઉÓપાથન આરતી બાદ પાંચ 

વાÆયાના સુમારъ    સΆરѕગી 

રસછોડ ઉડાડી સૌĬથમ વખત 

સોનાની પાલખી ઉપર Ĵી ની 

ભãય સવારી નીકળી હતી. 

ભŪોએ  સાત રѕગોની રસછોળો 

વŵે ધૂળъટીના વધામણાં કયા↓ 

હતા. મામલતદારની મંજૂરી ન 

મળવાથી વષђ↓થી પરѕપરાગત 

ગજરાજ પર નીકળતી Ĵી ની 

શાહી સવારી  આ વષ ›  રદ 

કરવામાં આવી છъ.  ડાકોરના 

મંЧદરમાં આમલી અિગયાસરના 

પવ↓નું  અનેι મહાÓમય છъ. 

સવારથી મંЧદરમાં Ĵી  સમΤ 

દરъક ભોગ બાદ અબીલ-

ગુલાલની રસછોળો અને  

પીચકારીમાં કыસૂડાના જળનો 

છѕટકાવ કરવામાં આãયો હતો. 

વૈæણવ સમુદાયમાં આમલકЫ 

એકાદશી ધામધુમથી ઉજવવામાં 

છъ. ડાકોરના Ĵીરણછોડરાય  

મહારાજના મંЧદરમાં દર વષ↓ની 

જેમ આ વષ › પણ પરѕપરા 

અનુસાર આ પવ↓ની ઉજવણી 

કરવામાં આવી હતી. આ Ĭસંગે 

Ĵી ને િવિવધ આભૂષણોના 

સુંદર શણગાર સજવામાં આãયા 

હતા. સવારъ Ħણ ભોગ  ખુàયા 

બાદ શણગાર આરતી કરવામાં 

આવી હતી. 

ડાકોરમાં સોનાની પાલખીમાં Ĵી ની 
સવારી, રѕગો ઉડાડી ધૂળъટીના વધામણાં

˛ારકામાં Ĵી ને 101 Чકલો ગુલાબના ફЮલનો Ŧંગાર

નЧડયાદ 

ખેડા બાયપાસ હાઇવે પર મંગળવારъ 

મોડી રાĦે ગમÅવાર અકçમાત સ ↓યો 

હતો. હાઇવે પરની એક હોટલના 

પાЧક∂ગમાં ઉભેલ ક×ટъઇનરના પાછળના 

ભાગે એક પૂરઝડપે આવતું બાઇક 

ઘૂસી જતા બાઇક પર સવાર ચારъય 

યુવકોના મોત િનપËયા હતા. આ યુવકો 

અમદાવાદના હોવાનું અને પોલીસે કબજે 

કરъલ િમĦનું બાઇક છોડાવવાના બહાને 

છъ·ાં Ħણ Чદવસથી ઘરъથી નીકâયા 

હતા. અમદાવાદના અમરાઇવાડી 

િવçતારમાં રહъતા તેશભાઇ નૌગીયા 

(ઉѕ.23), હરીશભાઇ રાણા (ઉѕ.19, 

રહъ. સીટીએમ), નરъશ વણઝારા 

(ઉѕ.22, રહъ. અમરાઇવાડી) અને છોટું 

યાદવ (ઉѕ.17, રહъ. અમરાઇવાડી) 

Ħણ Чદવસ અગાઉ એક િમĦનું બાઇક 

નЧડયાદ પોલીસે કÚજે કરъલું છъ એને 

છોડાવવાના બહાના હъઠળ ચારъય િમĦો 

એક જ બાઇક પર ઘરъથી નીકâયા હતા. 

ગત રોજ રાĦીના તેઓ નેશનલ હાઇવે 

નં. 8 પર  સોખડા પાટીયા પાસે  હાઇવે 

પર આવેલી વેçટન↓ હોટલમાં જવા માટъ 

વâયા હતા. તે સમયે યુવાનીના શમાં 

પૂરઝડપે જતી તેમની બાઇક હોટલના 

પાЧક∂ગમાં ઉભેલ એક ક×ટъઇનરની 

પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી ગઇ હતી.

ખેડા

ખેડા િજ·ાના લસુ×ĩાં ગામ 

નશાખોર શÅસે એક વષ↓ અગાઉ ઘર 

આગળ રમતી છ વષЪ↓ય બાળકЫને 

આંબલી ખાવાની લાલચ આપી 

છાપરામાં લઇ ગયા બાદ તેની સાથે 

દુæકમ↓ આચયુ↨ હતું. આ બનાવ અંગે 

નЧડયાદ કોટ↓ આરોપીને ફાંસીની સ  

ફટકારી છъ. 

45 વષЪ↓ય આરોપી દાλ પીવાની 

ટъવવાળો હોય તેના લ  થયા નહોતા. 

એક વષ↓ અગાઉ ગત તારીખ 3 માચ↓ 

2021ના રોજ તેની નજર પોતાના 

ઘરની સામે રહъતી એક 6 વિષ↓ય બાળા 

પર પડી હતી. તેના મગજમાં વાસનાનો 

કЫડો સરળતા તેણે આ Чકશોરીને 

પોતાની પાસે બોલાવી હતી ચાલ તને 

આમલી અપાવું કહી છ વષЪ↓ Чકશોરીને 

સાથે લઈ ગયો હતો. આરોપીના બદ 

ઇરાદાથી અ ણ આ બાળા તેની સાથે 

ગઈ હતી. Чકશોરીનો હાથ પકડી તે 

તેના છાપરામાં લઈ ગયો હતો અને 

બળજબરી પૂવ↓ક તેની સાથે દુæકમ↓ 

આચયુ↨ હતું અને બાદમાં 10 λિપયા 

આપી આ વાત કોઈને ન કહъવા જણાãયું 

હતું. કы, લોહીલુહાણ હાલમાં Чકશોરી 

ઘરъ આવતા તેના પЧરવારજનોને Åયાલ 

આવી ગયો હતો પોલીસે ગુનો ન℮ધી 

આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને 

ચાજ↓સીટ નЧડયાદ કોટ↓માં મૂકЫ હતી.

ખેડાના લસુ×ĩામાં 6 વષ↓ની બાળકЫ 
પર બળાÓકાર કરનારને ફાંસીની સ

ખેડા પાસે ક×ટъનર પાછળ બાઇક ઘુસી 
જતાં અમદાવાદના ચાર યુવકોનાં મોત
પાેલીસે ડટેઇન કરેલું બાઇક છાેડાવવાના બહાને ણ દવસથી ઘરેથી નકળી ગયા

યાĦાધામ ˛ારકામાં જગ િવÅયાત ˛ારકાધીશ જગતમંЧદરъ 
આજે એકાદશીના પાવન પવ↓ િનિમતે ભગવાન ˛ારકાધીશ ને 
Ŧંગાર આરતી સમયે 101 Чકલો ગુલાબ પુæપોની પાખડીના 
ફЮલ હોળીના Ŧંગાર દશ↓ન યો યા હતા. Ŧંગાર આરતી સમયે 
Ĵી ને ચાંદીની િપચકારીમાં કыસૂડાંનો રѕગ ભરી રѕગે રѕગવામાં 
આãયાનો ભાવ ãયŪ કરાયો હતો. ઠાકોર ના અલૌЧકક 
દશ↓નનો લાહવો લઇ ભાિવકો અિભભૂત બ×યા હતા. યાĦાધામ 
˛ારકામાં યાĦીકોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડયું છъ. ˛ારકા જગ 
િવÅયાત ˛ારકાધીશ જગતમંЧદરъ આજે એકાદશી ના પાવન પવ↓ 
િનિમતે ભગવાન ˛ાકાધીશ ની Ŧંગાર આરતી સમયે પુ રી 
નેતા  પરીવાર ˛ારા 101 Чકલો ગુલાબ પુæપોની પાંખડીના ફЮલ 
હોળીના Ŧંગાર દશ↓ન યો યા હતા. 
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રાધે શ્યામ �ઈને પ્રભાસના ચાહક� આત્મહત્યા કરી
બાહુબલી જેવી બ્લોકબ્લ્સ્ટર મૂવી આપીને �ફલ્મ જગતમાં નવો જ ક�િતર્માન સ્થાિપત કરનાર પ્રભાસ 
છ�લ્લા ક�ટલાક સમયથી થોડા હટક� પાત્ર કરી રહ્યો છ�. પર�તુ તેનો આ હટક� અંદાજ તેના ફ�ન્સને 
બાહુબલી જેટલો સંતોષ ક� મનોર�જન આપી ર�ં છ�. થોડા �દવસ પહ�લાં �રલીઝ થયેલી પ્રભાસ સ્ટારર રાધે 
શ્યામ મૂવી પર બોક્સ ઓ�ફસ પર ખાસ કમાલ કરી શકવામાં િનષ્ફળ રહી હતી. જેના કારણે પ્રભાસના 
એક બાય હાટર્ ફ�ન્સને ઝટકો લાગ્યો હતો. રિવ તે� નામના ફ�નને પ્રભાસની આ �ફલ્મથી એટલી 
િનરાશા થઈ હતી ક� �ફલ્મ �યા બાદ તેને ઘર� આવીને પંખાથી લટક�ને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

OTT ડે�ુ માટે તૈયાર છે કરીના કપૂર ખાન

પુ�ા-2ના રાઈટ માટે પ્રાેડ�ન હાઉસે 400 કરાેડની અાેફર કરી

મુંબઈઃ બોિલવુડ અિભનેત્રી કરીના કપૂર ખાન �ફલ્મ િનમાર્તા સુ�ય ઘોષના �ડર�ક્શનમાં બનનારી 
Netflix �ફલ્મ સાથે પોતાના OTT ડેબ્યુ માટ� તૈયાર છ� અને સ્ટ્રીમર� બુધવાર� આ અંગેની �હ�રાત 
કરી હતી. �ફલ્મના ટાઈટલનું નામ હજુ નક્કી નથી થયું પર�તુ આ મડર્ર િમસ્ટ્રી �ફલ્મ 2005ના 

�પાનીઝ બેસ્ટ સેલર ‘ધ �ડવોશન ઓફ સસ્પેક્ટ X’ પર આધા�રત છ� અને તેમાં 
અિભનેતા જયદીપ અહલાવત અને િવજય વમાર્ પણ �વા મળશે. િવદ્યા બાલન 
અિભનીત �ફલ્મ ‘કહાની’ અને તાપસી પન્નુની ‘બદલા’ જેવી િથ્રલર �ફલ્મોના 
�દગ્દશર્ન માટ� પ્રખ્યાત એવા ઘોષે જણાવ્યું ક�, તેઓ આ �ફલ્મ માટ� ક�ગો 
િહગાિશનોની નવલકથાનો પ્લોટ સ્વીકારવા માટ� ઉત્સાિહત છ�. �ડર�ક્ટર� 
જણાવ્યું ક� ‘�ડવોશન’ કદાચ મ� વાંચેલી શ્રેષ્ઠ લવ સ્ટોરી છ� અને તેને �ફલ્મમાં 
�પાંત�રત કરવાની તક મળવી એ એક સન્માનની વાત છ�. ઉપરાંત, મને 
કરીના, જયદીપ અને િવજય સાથે કામ કરવાની તક મળ� છ�. એનાથી વધાર� 
હું શું માગું?  કરીના છ�લ્લે 2020માં �ફલ્મ ‘અંગ્રે� મી�ડયમ’માં મોટા 

પડદા પર �વા મળી હતી. તેણે આ પ્રોજેક્ટને ‘ઈલેક્ટ્રીફાઈન્ગ’ 
સફરની શ�આત ગણાવ્યો હતો. કરીનાએ જણાવ્યું ક�, આ 

�ફલ્મમાં એક મહાન વાતાર્, એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા �દગ્દશર્ક અને એક 
સુપર પ્રિતભાશાળી કાસ્ટ અને ક્ર� એ બધું જ છ�. હું ખર�ખર 
સુ�ય, જયદીપ અને િવજય સાથે કામ કરવા ઉત્સુક છું. 41 

વષ�ય અિભનેત્રીએ જણાવ્યું ક�, આ એક ઈલેક્ટ્રીફાઈન્ગ સફરની 
શ�આત છ� અને િવશ્વભરના પ્રેક્ષકો આ વૈિશ્વક બેસ્ટસેલર 
પુસ્તકને �વંત �પમાં જુએ તે માટ� હું અધીરી બની છું.”  
આ �ફલ્મનું િનમાર્ણ ટ્વેલ્થ સ્ટ્રીટ એન્ટરટ�ઈનમેન્ટ, નોધર્ન 

લાઈટ્સ �ફલ્મ્સ દ્વારા બાઉન્ડસ્ક્ર�પ્ટ અને ક્રોસ િપક્ચસર્ 
સાથે મળીને કરવામાં આવ્યું છ�. 

પુષ્પાનો આ પહ�લો પાટર્ હતો.અલ્લુ અજુર્ન હવે 
આ �ફલ્મથી આખા દ�શમાં ફ�મસ થઈ ગયો છ�. 
હવે પુષ્પાના બી� પાટર્ માટ� રાહ �વાઈ રહ્યા છ� 
ત્યાર� મી�ડયા �રપોટર્ પ્રમાણે એક મોટા કોપ�ર�ટર 
પ્રોડક્શન હાઉસે પુષ્પાના િનમાર્તાઓેને પાટર્ ટુ માટ� 
દર�ક ભાષામાં �ફલ્મ �રિલઝ કરવાના રાઈટ માટ� 
૪૦૦ કરોડ �િપયાની ઓફર કરી છ�.જેમાં ઓટીટી 
અને સેટ�લાઈટ રાઈટસ તો સામેલ પણ નથી.આમ 

છતા મેકસર્ આ ઓફર સ્વીકાર� નહ� તેવી સંભાવના છ�. પુષ્પાના બી� પાટર્ માટ� આ પ્રકારની ઓફર 
અત્યારથી જ થઈ રહી છ�.  જે બતાવેવ છ� ક�, આ �ફલ્મનો માક�ટમાં ક�વો પ્રભાવ છ�.પુષ્પા ટુ તો �રિલઝ 
પહ�લા જ િહટ મનાઈ રહી છ�. પાટર્ વનની વાત કરવામાં આવે તો કોરોના કાળમાં પણ તેના િહન્દી 
વઝર્ને ૧૦૦ કરોડ �િપયા કરતા વધાર� કમાણી કરી હતી.

બોિલવૂડ �ફલ્મ ‘ધ કશ્મીર ફાઇલ્સ’ને લઈને 
આજકાલ ખૂબ ચચાર્ થઈ રહી છ�. આ �ફલ્મની થીમ 
કાશ્મીરી પં�ડતોની િહજરત િવશે છ�. ઘણા રાજ્યોએ 
આ �ફલ્મને ટ�ક્સ ફ્ર� �હ�ર કરી છ�. �ફલ્મ �રલીઝ 
થયા બાદ ક�રળ ક�ગ્રેસે જમ્મુ-

કાશ્મીરમાંથી કાશ્મીરી 
પં�ડતોની િહજરતને 
લઈને અનેક િટ્વટ 
કયાર્ છ�, જેનાથી 
િવવાદ છ�ડાઈ ગયો 

છ�. ક�રળ ક�ગ્રેસ દ્વારા 
કાશ્મીરી પં�ડતના મુદ્દ� 

જે તથ્યો બહાર 
પાડવામાં આવ્યા 

છ�, તેને લઈને િવવાદ સ�ર્યો છ�.
કાશ્મીરી પં�ડતના મુદ્દ� ક�રળ ક�ગ્રેસ દ્વારા �હ�ર 

કરાયેલા તથ્યોને કારણે લોકો સોિશયલ મી�ડયા પર 
ઘણી કોમેન્ટ કરી રહ્યા છ�. સોિશયલ મી�ડયાના ઘણા 
હ�ન્ડલ્સે ક�ટલીક તસવીરો િટ્વટ કરી છ�. આમાંની 
એક તસવીરમાં યાસીન મિલક પૂવર્ વડાપ્રધાન 

મનમોહન િસંહ એટલે ક� યુપીએ નેતા અને બી� 
તસવીરમાં પૂવર્ વડાપ્રધાન અટલ િબહારી વાજપેયી 
એટલે ક� એનડીએ નેતા સાથે હાથ િમલાવી રહ્યા 
છ�. � ક�, ક�ગ્રેસ અને ભાજપ બંને કાશ્મીરીઓની 
િહજરત માટ� એકબી� પર આરોપ લગાવી રહ્યાં છ�.

ગુજરાતમાં કાશ્મીર ફાઈલ્સ �ફલ્મ કરમુકત �હ�ર 
કરાઈ છ�. જેમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટ�લે �ફલ્મને 
કરમુક્ત કરવાનો િનણર્ય કય� છ�. �ફલ્મ ધ કાશ્મીર 
ફાઈલ્સ પીએમ મોદીને પસંદ આવી છ�. અનુપમ 
ખેર સ્ટારર �ફલ્મ ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સને ખૂબ સારા 
�રવ્યુ મળી રહ્યાં છ�. િવવેક અ�ગ્નહોત્રીના િનદ�શનમાં 
બનેલી આ �ફલ્મના દર�ક લોકો વખાણ કરી રહ્યા છ�. 
માત્ર જનતા જ નહ� પર�તુ વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદીને 
પણ આ �ફલ્મ પસંદ આવી છ�.

‘ધ કાશ્મીર ફાઇ�’ને લઈને ભાજપ-કા�ગ્રેસ અામને સામને ટોપ B સ્ક�લમાં ગંગુબાઈના 
ને�ત્વ પાઠ શીખવાડાશે

ઈજ્જત સે �ને કા… �કસી સે ડરને કા 
નહ�... ના પોલીસ સે, ના એમએલએ સે, 
ના મંત્રી સે…’ સંજય લીલા ભણસાલીની 
�ફલ્મ ગંગુબાઈ કા�ઠયાવાડીમાં સાડી 
પહ�ર�લી આિલયા ભટ્ટ આ સંવાદ રજૂ કર� 
છ�. આવતા અઠવા�ડયે IIMA ખાતેના 
સત્રમાં, �ફલ્મના પટકથા લેખક ઉત્કષર્ની 
વિશષ્ઠ ક�ન્દ્રીય પાત્રના સામાિજક ને�ત્વ 
લક્ષણો પર બોલશે. જેમાં ગંગુબાઈના 
�વનની ચચાર્ કરવામાં આવશે, જેઓ 
ગિણકાઓના મેડમ અને મા�ફયા ડોન બની 
ગયા. કઈ રીતે મુંબઈમાં સેક્સ વક�રોની 
સુધારણા અને ક�વી રીતે સામાિજક ને�ત્વ 
કૌશલ્યનું પ્રદશર્ન કર� છ� તે અંગે વાત 
કરવામાં આવશે. �ફલ્મના પટકથા લેખક 
ઉત્કિષર્ની વિશષ્ઠ સત્રનું સંચાલન કરશે. 
આગામી 22 માચર્ના રોજ ‘મુંબઈની 
અંધારી ગલીમાંથી સામાિજક ને�ત્વના પાઠ- 
ગંગુબાઈ કા�ઠયાવાડી: ધ મા�ફયા ક્વીન’ 
અંગે વચ્યુર્અલ ટોકનું આયોજન થશે.

મુંબઇ : રણબીર કપૂર આગામી �ફલ્મમાં પ�રિણતી 
ચોપરા સાથે કામ �વા મળવાનો છ�. આ �ફલ્મને અજુર્ન 
ર�ડ્ડી અને સંદીપ ર�ડ્ડી વાંગા બનાવી રહ્યા છ�.  હવે આ 
�ફલ્મને લઇને અપરડેટ એ છ� ક�, આ �ફલ્મમાં ર�શ્મકા 
મંદાનાની એન્ટ્રી થાય તેવી શક્યતા છ�. આ �ફલ્મના 
એક આઇટમ નંબર માટ� ર�શ્મકા મંદાનાનો સંપક� 
કરવામાં આવ્યો છ�. �રપોટર્ની માનીએ  તો અદાકારાએ 
�ફલ્મસજર્ક સાથે વાતચીત શ� કરી દીધી છ�. �ક� તેણે 

આ �ફલ્મની ઓફરને સ્વીકારી છ� ક� નહ� તે �ણવા 
મળ્યું નથી.  �રપોટર્ના અનુસાર, આ �ફલ્મમાં રણબીર 
કપૂર એક ડાક� અને ઇન્ટ�સ રોલમાં �વા મળવાનો 
છ�. �ફલ્મની વાતાર્ને હ� ગુપ્ત જ રાખવામાં આવી છ�.  
રસપ્રદ વાત એ પણ છ� ક�,રણબીર કપૂર અને પ�રિણતી 
ચોપરાના મુખ્ય રોલ ધરાવતી આ �ફલ્મમાં અિનલ કપૂર 
અન ેબોબી દ�ઓલ જેવા ધૂર�ધર િસતારાઓ પણ કામ 
કરવાના છ�. આ �ફલ્મના િનમાર્તા ભૂષણ ક�માર છ�.

રિશ્મકા મંદાના અાગામી �ફ�માં અાઇટમ ડા� કરશે

�ફ� ‘ધ કાશ્મીર ફાઇ�’ને મળી શાનદાર અાેપ�ન�ગ, ગુજરાત સ�હત અ� રા�માં કરમુ� કરાઈ



વર્ષોથી માનવ સમદુાય કદુરતના નનયમોને 
તોડીન ે પોત ે જ દનુનયામાં આનિપતય 

જમાવવાની મથામણ કરતો રહ્ો છે. અતયાર 
સિુી અનકે આશ્ચય્યજનક શોિ કરવા છતાં પણ 
કદુરતના કરરશમાઓ સામ ે માનવનો પનો ટૂકંો 
જ પડી રહ્ો છ.ે અનકે પુર વાવાઝોડ ુસનિતની 
આફતોન ે લઈન ે પણ કદુરત તેની તાકાતનો 
પરચો બતાવ ે છ.ે સામ ે છેડ ે માનવો પણ તેના 
સશંોિનો ચાલ ુજ રાખ ેછે. ઇંગલનેડમાં નલબ્ાિમ 
ઇનન્ટટૂ્ટના Ph.D નવદ્ાથથી રદલજીત નિલને 
2019મા ં જાણવા મળયંુ િતંુ ક,ે યોગય સમયે 
કોર્ના રૂપાતંરણન ેરોકવાથી જૂના માનવ કોર્ોનું 
વૃદ્ધતવ સમાપ્ત થઈ શક ેછે, જે મનુષયને 25 વર્્યની 
આસપાસ “યવુાન” બનાવી શક ેછે. જાનયુઆરી, 
2022મા ં અલટોસ લબેને 3 નબનલયન ડોલરના 
ભડંોળ સાથ ેશરૂ કરાઈ િતી. િવે જેફ બેઝોસ, 
યરુી નમલનર અન ેપીટર નથએલ જેવા અબજોપનત 
રોકાણકારો િરાવતી અલટોસ લબેે વૃદ્ધતવનો ઉકલે 
શોિવા માટ ે નિલ અન ે તેના સપુરવાઈઝર વુલફ 
રરક સનિતના આ ક્તે્રના ઘણા મોટા નનષણાતોને 
કાય્યમા ંજોડ્ા છ.ે

અલટોસ લબેસની ટોચની લીડરશીપમાં 
ગલકેસો ન્મથક્ાઇનની રરસચ્ય એનડ ડવેલપમનેટ 
ટીમના ભતૂપવૂ્ય વડા િલે બેરોન, US નેશનલ 
કનેસર ઇનન્ટટૂ્ટના ભતૂપૂવ્ય રડરકેટર રરક 
ક્ાઉસનર અન ે જનેટકેના ભતૂપૂવ્ય વરરષ્ઠ 
ઉપપ્રમખુ એન લી-કાલષોન આ સશંોિનમાં મખુય 
ભૂનમકા ભજવી રહ્ા છે. તેમનંુ નમશન માણસને 
કાયમ માટ ેયવુાન રાખવાનો છે. આ માટ ેતેમને 
આિનુનક ફવુારાની શોિ અને મૃતયુને િરાવવાનો 
માિ્ય શોિવાનો છ.ે અલટોસનો ઉદે્શય બીમારીઓ 
અન ેવૃદ્ધતવન ેકારણ ેથતાં નુકસાનને દરૂ કરવાનો 
છ,ે જનેા કારણ ે ઘણી વખત વયનતિ અપંિ, 
લાચાર બની જાય છ.ે વળી, આવા જ કારણોસર 
દનુનયામા ં મોતન ે ભટેનારા લોકોની સખંયા પણ 
વિ ુ રિ ે છ.ે અલટોસ લબેનો મળૂ િતુે ઉમંર 
વિતા ં થતી પરશેાનીઓનો ઉકલે શોિવા સાથે 
માણસની નજંદિીને 100-200 વર્્ય અને બની 
શક ેતો 300 વર્્ય સિુી વિારવાનો છે. આ વાત 
આમ તો વિાર ેપડતી લાિે છે. પરતું આમ છતાં 
સશંોિકોના પ્રયત્ો સતત ચાલ ુ છે. રોિ અને 
પછી મૃતય ુ તરફ દોરી જતી પ્રનરિયાઓને િીમી 
કરવા અન ેતને ેઉલટાવી દવેાની કોનશશો માટ ેઆ 
સશંોિનો થઈ રહ્ા છ.ે 5 BCમાં િરેોડોટસ અને 
2021મા ંઅલટોસ લબેસ, 16મી સદીથી મનુષયો 
કાયમ યવુાન રિવેા ‘વજૈ્ાનનક રીતે’ માિ્ય શોિી 
વૃદ્ધતવન ેઉલટાવી લવેાનો પ્રયાસ કરતા રહ્ા છે. 

વૃદ્ધતવની સૌથી ખરાબ અસરોન ે અટકાવવાનો 
પ્રયાસ પણ કરતા રહ્ા છ.ે 

1550મા ંએક ઇટાનલયન લઇુિી કોના્યરોએ િ 
આટ્ય ઓફ નલનવંિ લોંિ પુ્ તક લખયંુ િતુ,ં જમેાં 
તેણ ેલાંબુ ંજીવન જીવવા માટ ેઆદતો સિુારવા 
નવશ ેચચા્ય કરી િતી. ત ેપછી 19મી સદી આવી 
અને વૈજ્ાનનક પ્રિનતએ શરીરના અનકે રોિો 
અને ખામીઓન ેઓળખી લીિી, જ ેવિતી ઉમંર 
સાથે આવ ેછ ે. આ સાથ ેજ સશંોઘનો 
દરનમયાન એવુ ં પ્ર્થાનપત થય ુ ક,ે 
વૃદ્ધાવ્થા અન ે રોિ વચે્ અતટૂ 
સબંંિ િોવાથી વૃદ્ધાવ્થાન ેજ શકય 
િોય તો દરૂ કરવાની કોનશશ થવી 
જોઈએ. આ જ સમયની આસપાસ વૃદ્ધતવના 
ઉકલેની શોિ બ ેઅલિ અલિ ર્ત ે નવભાનજત 
થઈ િઈ િતી. કોના્યરોનો પિલેો ર્તો, જે 
વૃદ્ધતવની રફતારન ે િીમી કરવી અન ેશરીર પર 
વૃદ્ધતવનાં નચિનોન ેદરૂ કરવા નવશનેો છ.ે વત્યમાન 

યુિમાં આ ઉપાયોમા ં કસરત, આરોગયપ્રદ 
ખોરાક, જરૂરી પોર્ણ, પરૂતી ઊઘં લવેી અને 
જીવનશલૈીમા ં જરૂરી ફરેફારો જવેી બાબતો છ.ે 
જયાર ેબીજો ર્તો તનેાથી તદ્ન અલિ છ,ે જમેાં 
વૈજ્ાનનક ડી-એનજિં કિે છ ેક,ે વૃદ્ધતવન ેએક રોિ 
તરીક ેજોવામા ંઆવ ેછ,ે જનેી પર “િુમલો કરી 
નાશ” કરવામા ંઆવ ેતો માણસન ેફાયદો થાય. 

પ્રથમ પદ્ધનતમા ંતનેી અસરકારકતા સાનબત કરવા 
માટ ે ઘણી વ્તઓુ છ,ે બીજી પદ્ધનતમાં િજુ 
પણ સશંોિન અન ેફરેફારો થઈ રહ્ાં છે. આમ 
છતા ંપણ આજ ેદનુનયાના સશંોિકો વૃદ્ધાવ્થાને 
રોકવા અથવા ઉલટાવી દવેા વજૈ્ાનનક રીતે પિલેાં 
કરતા ંવિુ આિળ િપી િયા છ.ે 2013માં િિૂલ 
કો-ફાઉનડર લરેી પજે દ્ારા ભડંોળ પરૂ ંપાડવામાં 
આવતી કપંની કનેલકો સાથ ે એનટી-એનજિં 

સોલયશુનસ માટનેી શોિ શરૂ થઈ 
િતી. 

રસપ્રદ વાત એ છે કે, 2017માં 
તનેા બ ેટોચના વજૈ્ાનનકો િલે બરેોન 
અન ે ડફેન ે કોલર અચાનક કેનલકોથી 

અલિ થઈ િયા િતા. એ પછી બરેોન 2022માં 
અલટોસ લબેસના CEO બનયા િતા. કેનલકો 
અન ે અલટોસ લબેસ જવેી સં્ થાઓ વૃદ્ધતવને 
ઉલટાવવા કવેી રીત ેપ્રયાસ કરી રિી છે તે જાણવુ 
પણ જરરી છ.ે વૃદ્ધાવ્થા એ ટલેોમરે શોટ્યનનિંનંુ 

પરરણામ છ.ે ટલેોમરેસે એ રિંસતૂ્રની િાર પરની 
નાની વ્તઓુ છ ેઅન ેતઓે આપણી નજદંિીમાં 
નવભાજીત થતાનંી સાથ ેનાના બની જાય છે અને 
પોતાની કોપી બનાવી લ ેછ.ે 

ઘણી બિી નકલો બની િયા પછી તેઓ વિુ 
નવભાનજત થઈ શકતા નથી. તેઓ ‘સનેેસનેસ’ 
નામની ન્થનતમા ંપિોંચી જાય છે અને આ સમયે 

તમ ેવૃદ્ધ થવાનંુ શરૂ કરો છો. જો કે, તે એકદમ 
ખરાબ નથી. ટેલોમયેર શોટ્યનનિં િાંઠોને વિતી 
અટકાવ ે છે અને કેનસર સામ ે લડવામાં મદદ 
કરે છે પરંતુ સનેસનેટ કોનશકાઓ જ્વલનશીલ 
પદાથષો પણ છોડ ે છે, જ ે વૃદ્ધાવ્થા સાથે 
આવનારી અનય બીમારીઓ અને સમ્યાઓને 
જનમ આપ ે છે. તમાર ંશરીર િીમ ેિીમ ે તમારા 
કોર્ોન ેજાળવવાની ક્મતા િમુાવ ેછે અને તમારાં 
અંિોનુ ં્વા્્થય િીમ ેિીમ ેબિડવા લાિ ેછે. િવે 
આમાંની કેટલીક એજ-રરવસ્યલ કંપનીઓ વૃદ્ધતવને 
અટકાવવા કેવા પ્રયાસ કરી રિી છે, તે જાણવુ 
પણ જરૃરી છે. વૃદ્ધતવને રોકવા માનવીઓનો 
િાલનો પ્રયાસ સારો રહ્ો છે. જો કે, િજ ુસિુી 
ઊડંાણપવૂ્યક તપાસ કરવામાં આવી નથી. કેનલકો 
દ્ારા 2020માં બિાર પાડવામાં આવલેા સશંોિન 
પપેરમાં ્પષ્ટતા થઈ છે કે, સલે રરપ્રોગ્ાનમિં 
કોર્ોની “નવયવુાન ન્થનતને પનુઃ્થાનપત” કરી 
શકે છે. પરંતુ સાથ ે કોર્ોની બકેાબ ૂ કોપીઓ 
બનાવવા માંડ ેતો ટુ્મરનો ખતરો વિી જાય છે. 
એટલે તેનો અથ્ય એ છે કે આ વૃદ્ધતવ ઉલટાવી 
શકાય છે. પરંતુ કોર્ોની અનનયનંત્રત નકલનંુ 
કારણ બની શકે છે, જ ે િાંઠો તરફ દોરી જઈ 
શકે છે. બનમિંિિામ ખાતે યનુનવનસ્યટી ઓફ 
અલાબામામાં નજનેરટકસ, પથેોલોજી અને 
પયા્યવરણીય ્વા્્થયના પ્રોફેસર ડૉ. કેશવ નસઘંે 
2018માં દશા્યવયુ ં િતંુ કે માઇટોકોનડ્ીયલ કાય્ય 
વૃદ્ધતવ સાથ ે સકંળાયલંુે છે અને ઉંદરમાં કૃનત્રમ 
રીતે માઇટોકોનડ્ીયલ કાય્યન ે િીમુ ં કરી વૃદ્ધતવની 
િનતને િીમી કરાઈ િતી. આ અભયાસનંુ તારણ 
એવુ ં નીકળતંુ િતંુ કે, માઇટોકોનડ્ીયલ ફંકશન 
રરપરે કરવાથી વૃદ્ધ તવચાને વિ ુ યવુા, ્વ્થ 
ન્થનતમાં પનુઃ્થાનપત કરી શકાય છે. આ સાથે 
મનુષયના વાળનો નવકાસ પણ યવુાવ્થા જવેો 
થવા લાિ ેછે.

આ અભયાસમાં ઉંદરોને ડોનકસસાયનક્ન 
નામની દવા આપીને કૃનત્રમ રીતે વૃદ્ધતવને વિે 
અપાયો, જ ે બાદ જવેી આ દવા બિં કરવામાં 
આવી કે તરત ઉંદરો પર અસર દેખાઈ. ઉંદરોની 
તવચા યવુાન થઈ િઈ િતી. તેના વાળમાં ફરીથી 
ચોક્કસ વૃનદ્ધ થઈ િતી. જો કે, આ બિા પ્રયોિો 
પછી પણ િજ ુ મનુષયમાં વૃદ્ધતવને ઉલટાવી 
શકાય કે કેમ તે અંિે અનનનશ્ચતતા છે. રદલજીત 
નિલ અને વલુફ રરક દ્ારા 2019ના અભયાસમાં 
જાણવા મળયુ ંછે કે, નનયનમત કોર્ોન ે્ટેમ સલેમાં 
રૂપાંતરરત કરવા માટે સલે રરપ્રોગ્ાનમંિ કરી 
શકાય છે. એટલે કોઈને પણ 25 વર્્યની યવુાવયે 
પરત લાવી શકાય છે.

કુદરત ટક્કર આ�પવ� મ�નવજગત દ્�ર� થન�ર�ો વધુ આોક પ્રય�ોગ  

આોમોઝ�ોનન� મ�લિક જૈફ બોઝ�ોસો, ડીઆોસપીટી ગિ�ોબિન� યુરી 
મમિનર આનો પો-પ�િન� પીટર થથઆોિો આબજોનું ર�ોક�ણ કરી 
વૃદ્�વસ્�નો દૂર ધકોિવ� રરસર્ચ મ�ટો આલ�ોસ િોબ ઉભી કરી
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-	 ત્રણ	રાોડ	શાો	યાોજી	
પ્રધાનમંત્રરીએો	ભાજપનાો	
જયજયકાર	કયાયો

અમદાવાદ 
ગુજરાતમાં આવીને બે દિવસમાં ત્રણ 

રોડ શૉ અને ત્રણ સમારોહને ગજવનાર 
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોિીએ આ સાથે જ 
િરેકને સ્પષ્ટ સિંેશ આ્પી િીધો છે કે 
ગુજરાતમાં િરેકને િોરી જવા તેઓ જ 
સક્ષમ છે. ગુજરાતની જનતા અને તમની 
વચે્ અન્્ય કોઈ જ મધ્યસથી નથી.

હવે ્પછી ગુજરાતના સંિર્ભમાં 
લેવાનારા િરેક નનણ્ભ્ય અને ્પગલાંઓ 
તેમની મંજૂરીથી જ લેવામાં આવશે. 

તેમના નસવા્ય કોઈની મંજૂરી લેવાની 
રહેશે નનહ. આ સાથે જ તેમણે આ્પેલા 
વક્તવ્યો િરનમ્યાન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી 
તરીકે રૂ્પેન્દ્ર ્પટેલના નામ તથા ગુજરાત 
પ્રિેશ રાજ્પના પ્રમુખ તરીકે સી.આર. 
્પાદટલના નામને જ મંજૂરીની મહોર 
મારી છે.

ગત અઠવાદડ્યે બે દિવસમાં 
્યોજા્યેલા િરેક સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી 
અને રાજ્પના પ્રિેશ પ્રમુખ 
પ્રધાનમંત્રીની સાથે સાથે જ રહ્ા 
હતા. એર્પોટ્ભથી શ્ી કમલમ સુધીના 
રોડ શૉ, વસત્રા્પુરના સમારોહ તથા 
આજના િહેગામ સુધીના રોડ શૉ અને 
સરિાર ્પટેલ સટેદડ્યમમાં મહાકુરં 

સનહતના િરેક ફંકશનમાં રૂ્પેન્દ્ર ્પટેલ 
અને સી.આર. ્પાટીલ તેમની સાથે જ 
ઉ્પસસથત રહ્ા હતા. 

કમલમ ખાતે ્યોજવામાં આવેલી 
્પક્ષના ચૂંટણી વ્યૂહ અંગેની બેઠકમાં ્પણ 
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોિીએ નનિદેશ આપ્યો 
હતો કે ગુજરાતમાં ્યોજાનારી આગામી 
નવધાનસરાની ચૂંટણી િરનમ્યાન ્પણ 
રાજ્પના મુખ્ય ચહેરા તરીકે ્પોતાની 
જાતને જ પ્રોજેકટ કરવામાં આવશે. 

ગુજરાત નવધાનસરાની આગામી 
ચૂંટણી માત્ર ને માત્ર નરેન્દ્ર મોિીના 
નામને ચહેરો બનાવીને લડવામાં આવશે, 
કારણ કે ગુજરાતની જતનતા સાથેનો 
તેમનો સીધો નાતો ઘણો જ મજબૂત છે.

રાજ્પ ગુજરાતમાં વહેલી ચૂંટણીની દફરાકમાં, 
ઉમેિવારો ્પસંિગી માટે ્પીએમ મોિી સનરિ્ય

અમદાવાદ 
ખેલ મહાકુંરે જ સ્પોરસ્ભના નવકાસમાં 

મોટી રૂનમકા રજવીને ્યુવાનોને 
િુનન્યાના મંચ ્પર રારતને નતરંગો 
લહેરાવીગૌરવ અ્પાવવાનું કામ ક્યુું 
હોવાથી કોઈ્પણ માતા ન્પતા તેમના 
સંતાનોને રમતગમતના મિેાનમાંથી 
્પાછા ખેંચી લઈને ચો્પડીમાં ખૂં્પાવી 
િેવાની કોનશશ ન કરવા અને તેમને 
આગળ વધવા પ્રોતસાહન આ્પવાની 
સલાહ પ્રધાનમતં્રી નરેન્દ્ર મોિીએ આજે 
અમિાવાિ શહેરમાં સરિાર ્પટેલ 
સટેદડ્યમ ખાતે 11માં ખેલમહાકુંરનું 

નવમોચન કરતાં આ્પી હતી. વધુમાં 
તેમણે કહ્ં હતું કે, ગામેગામમાં થતાં 
રમતોતસવ જોવા િરેક ્પદરવારોએ 
ઉ્પસસથત રહેવું જોઈએ. તેમની હાજરી 
અને તેમની તાળીઓનો ગડગડાટ ્પણ 
્યુવા ખેલાડીઓના જુસસાને બુલિં બનાવે 
છે, જે ્યુવાનોને નવા રારતના નનમા્ભણ 
કરવા માટે ્પણ સજ્જ ્પણ કરશે. આ 
સાથે જ પ્રધાનમતં્રી નરેન્દ્ર મોિીએ 
1600 દકલોમીટરનો િદર્યાદકનારો 
ધરાવતા ગુજરાતમાં બીચ સ્પોરસ્ભનું 
કલચર ચાલુ કરવા ્પણ ગુજરાતની ્ુયવા 
્પેઢીને આવાહન આપ્યું હતું. 

સરકારની મંજૂરી લીધા 
નવના પ્રાથનમક સકકૂલોના 99 
નશક્ષકો નવિેશ ઉ્પડી ગ્યા

ગાંધીનગર 

ગુજરાતમાં સરકારને જાણ ક્યા્ભ 
નવના 99 સરકારી સકકૂલના નશક્ષકો 
નવિેશ ઉ્પડી ગ્યા છે. રાજ્યની સરકારી 
સકકૂલોમાં કુલ 347 જેટલા નશક્ષકો એવાં 
હતા કે જેઓ મંજૂરી નવના લાંબી રજા 
્પર ઉતરી ગ્યા હતા. નશક્ષણ નવરાગે 
બેિરકાર રહેલા 128 નશક્ષકોને 
ફરજમુક્ત ક્યા્ભ છે. નવધાનસરામાં એક 
પ્રશ્નના લેનખત જવાબમાં નશક્ષણ મંત્રીએ 
જણાવ્યું હતું મોટારાગના અાવા નકસસા 
સરકારી સકકૂલોના જોવા મળ્યા છે. 

કોઈપણ મા-બાપ યુવાનોને રમતના 
મેદાન પર જતાં ન રોકે : નરેન્દ્ર મોદી

રાજકોટ 
ગુજરાત નવધાનસરાની આગામી 

ચૂંટણીને લઈને સૌરાષ્ટ્ર - ગુજરાતનાં 
કોંગ્ેસનાં ધારાસભ્યોમાં સળવળાટ જોવા 
મળ્યો છે. ર્પ જેટલા કોંગી ધારાસભ્યોએ 
્પત્ર લખીને ્પક્ષનાં નેતા રાહુલ ગાંધીને 
મળવાનો  સમ્ય માગ્યો છે. જો કે 
કોંગ્ેસમાં આ મૂિે ્પણ ધારાસભ્યો બે 
જૂથમાં વહેંચા્યા હોવાનું નચત્ર ઉ્પસ્યુ છે. 

ગુજરાતમાં હજુ પ્રિેશ કોંગે્સ 
સંગઠનનું નવુ માળખુ જાહેર કરી શક્યુ 
નથી. વત્ભમાન રાજકી્ય માહોલમા 

આગામી ગુજરાત નવધાનસરાની ચૂંટણી 
એ ્પક્ષ માટે મોટો ્પડકાર હોવાથી  
ગુજરાત કોંગે્સનાં ધારાસભ્યોનાં એક જૂથે 
દિલહીમાં ્પક્ષનાં નેતાઓને મળવા પ્ર્યાસો 
શરુ ક્યા્ભ છે. િરનમ્યાન રાજકોટમાં 
કોંગે્સનાં ધારાસભ્ય લનલત કગથરાએ 
જણાંવ્યુ હતું કે, ર૦૧૭ની નવધાનસરાની 
ચૂંટણીનાં સમ્યે ્પાટીિાર આિંોલનનાં 
કારણે જે માહોલ ઉરો થ્યો હતો તેને 
કારણે કોંગ્ેસને ફા્યિો થ્યો હતો, ખાસ 
કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ બેઠકો કોંગે્સે 
મેળવી હતી ્પરંતુ આગામી ર૦રરની 

નવધાનસરાની ચૂંટણીમાં હાલ આવો 
કોઈ વેવ નથી ત્યારે વત્ભમાન સસથનતમાં 
કોંગે્સે જીત મેળવવા કેવી રણનીનત 
અ્પનાવી જોઈએ તેની ચચા્ભ કરવી જરુરી 
છે એટલે ગુજરાત કોંગ્ેસ્ભનાં ર્પ જેટલા 
ધારાસભ્યોએ રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં 
સોનન્યા ગાંધી સાથે બેઠક કરવા સમ્ય 
માગ્યો છે.  અત્રે ઉલે્ખની્ય છે કે 
ગુજરાત કોંગ્ેસનાં ધારાસભ્યો રાહુલ 
ગાંધીને દ્ારકામાં નચંતન નશનબર વખતે 
જ મળવા માગતા હતા ્પરંતુ પ્રિેશનાં 
નેતાઓ આ બેઠક ગોઠવી શક્યા ન હતા. 

ગુજરાત કોંગે્સમાં સળવળાટ, રાહુલને 
મળવા 25 ધારાસભ્યોએ ્પત્ર લખ્યો

વિધાનસભાનરી	2017નરી	ચૂંટણરીમાં	કાંગ્ોસનો	સાૌરાષ્ટ્રમા	ંિધુ	બોઠકાો	મળરી	હતરી	

રાજ્યમાં ૧-૨ ધોરણથી જ 
અંગ્ેજી નવષ્ય રણાવાશે

ગાંધીનગર
રાજ્યમાં પ્રાથનમક નશક્ષણ અંગે 

સરકારે આ મહતવનો નનણ્ભ્ય લીધો 
છે. ગુજરાતમાં હવેથી ધોરણ-૧ અને 
૨થી જ અંગે્જી નવષ્ય િાખલ કરવામાં 
આવશે તેવી જાહેરાત નશક્ષણ મતં્રી જીતુ 
વાઘાણી દ્ારા કરવામાં આવી છે. હાલમાં 
રાજ્યમાં ્પાંચમાં ધોરણથી અંગે્જી નવષ્ય 
રણાવવામાં આવે છે. ્પરંતુ હાલમાં 
અંગે્જીનું જ્ાન હોવું અત્યંત જરૂરી 
બની ગ્યું છે અને તેવામાં ગુજરાતના 
નવદ્ાથથીઓ ્પણ અંગે્જીમાં ્પાછળ ન 
રહી જા્ય તે માટે સરકાર શરૂઆતથી 
જ આ નવષ્ય રણાવવાનું શરૂ કરશે. 
ધોરણ-૧ અને ધોરણ-૨થી જ અંગે્જી 
રણાવવામાં આવશે.

અમદાવાદ
ગુજરાતની શાળાઓમાં હવે શ્ીમદ્ 

રગવદ્ ગીતાના ્પાઠ નવદ્ાથથીઓને 
રણાવવામાં આવશે. ગુજરાત સરતારે 
નવી નશક્ષણ નીનત હેઠળ આ નનણ્ભ્યની 
જાહેરાત કરી છે. તમામ શાળાઓમાં 
ધોરણ ૬થી ધોરણ ૧૨ના ક્ાસમાં 
ગીતાના ્પાઠ રણાવવામાં આવશે. 
નવદ્ાથથીઓને ગીતાના નસદાંતો અને 
મૂલ્યોનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે. 
નવી નશક્ષણ નીનત હેઠળ ગીતાનો 
અભ્યાસ ફરનજ્યાત કરવામાં આવ્યો છે. 
રાજ્યના નશક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્ારા 
આ નનણ્ભ્યની જાહેરાત કરવામાં આવી 
છે. હવે રાજ્યમાં સકકૂલના બાળકો ્પણ 

્પણ ગીતાના શ્ોકોનો ્પાઠ કરશે.
રાજ્ય સરકારે રલામણ કરતાં 

શૈક્ષનણક વષ્ભ ૨૦૨૨-૨૩થી શાળા 
નશક્ષણમાં રારતી્ય સંસકકૃનત અને 
જ્ાનપ્રણાલીનો સમાવેશ કરવાનો રહેશે. 
જે ્પૈકી પ્રથમ તબક્ામાં રાજ્યની 
શાળાઓમાં ધોરણ ૬થી ૧૨માં શ્ીમદ્ 
રગવદ્ ગીતામાં સમાનવષ્ઠ મૂલ્યો 
અને નસદાંતોનો બાળકોને સમજ અને 
રસ ્પડે તે પ્રમાણે ્પદરચ્ય કરાવવામાં 
આવે. ધોરણ ૬થી ૮માં શ્ીમદ્ રગવદ્ 
ગીતાનો ્પદરચ્ય સવાુંગી નશક્ષણ 
નવષ્યના ્પાઠ્ય ્પુસતકમાં વાતા્ભ અને 
્પઠન-્પાઠન વગેરે સવરૂ્પે આ્પવામાં 
આવે.

ગુજરાતમાં વવદ્ાર્થીઓને ભણાવાશે 
હવે શ્ીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના પાઠ

સંવષિપ્ત સમાચાર
કાંગ્ોસના	MLA	ડાૉ.	જોષરીયારાનું	નનધન

અમદાવાદ : કોરોના સંક્રમિત કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય 
અનરે પૂર્વ આરોગ્યિંત્રી ડૉ.અમનલ જોશરી્યારાનુ 
મનધન થ્યુ છે.છેલ્ા એક િમિનાથરી ચરેન્ાઇિાં એકિો 
ટેકમનકથરી ડો.જોશરી્યારાનરી સારરાર ચાલરી રિરી છે. 
69 રર્વનરી ર્યરે તરેઓ કોરોના સાિરેનો જંગ  િારરી ગ્યા 
િતાં. મિલોડાના ધારાસભ્ય ડૉ.અમનલ જોશરી્યારા 
કોરોના સંક્રમિત િતાં જરેના કારણરે તરેઓનરે અિદારાદ 

મસૃથત એક ખાનગરી િોસ્પટલિાં રખા્યા િતાં. આિ છતાં્ય તરેિના ફેફસા 
કાિ કરરી શકતા ન િતાં. લાંબરી સારરારના અંતરે સોિરારે બપોરે એક 
રાગરે ડૉ.જોશરી્યારાનુ અરસાન થ્યુ િતું. આ દુખદ ઘટનાનરે પગલરે ગૃિિાં 
કોંગ્રેસના ઉપનરેતા શૈલરેર પરિારે મરધાનસિા ગૃિ િુલતરરી રાખરાનરી 
દરખા્ત િૂકી િતરી જરેનરે સંસદરી્ય િંત્રી રાજરેન્દ્ર મત્રરેદરીએ ટેકો આપ્યો 
િતો. બરે મિનરીટનુ િૌન પાળરીનરે ગૃિનરી બરેઠક િુલતરરી રાખરાિાં આરરી 
િતરી.િુખ્યિંત્રી િૂપરેન્દ્ર પટેલરે પણ શ્રધૃધાજંમલ અપપી િતરી. 

એામ	એાદમરી	પાટટી	બમણાં	જોરથરી	ચૂંટણરી	લડશો
રાજકોટ : ઈ. 2017 ધારાસિા ચૂંટણરીિાં આિ આદિરી પાટપીએ િજબૂત 
સંગઠન ,નરેટરક્ક રગર ચૂંટણરીિાં ઝુકારતા બરેઠકો તો િળરી ન્િોતરી પણ 
િતો િળ્યા િતા અનરે િરરે આ પક્ષનરે દદલિરીિાં િ્યા્વદદત સત્ા બાદ રાજ્ય 
સરકારનરી પૂણ્વ સત્ા સાથરે પંજાબિાં જીત પછરી ગુજરાતિાં િાજપ સાિરે 
બિણાં જોરથરી ચૂંટણરી લડરાનો આજરે રાજકોટિાં જાિેર કરા્યો િતો. 
દદલિરીથરી આરરેલા આિ આદિરી પાટપીના બરે નરેતાઓએ જણાવ્યું કે ચૂંટણરી 
પદરણાિો પછરી ગુજરાતના લોકોનો િરોસો રધરી રહ્ો છે.  આજરે પંજાબના 
પદરણાિથરી સજા્વ્યરેલા િાિૌલનરી તકનો લાિ લઈ રાજકોટિાં આિ આદિરી 
પાટપીએ  આજરે મતરંગા ્યાત્ા ્યોજી િતરી અનરે બાદિાં ્યોજા્યરેલા કા્ય્વક્રિિાં 
પ્રથિરાર િાજપનું કા્ય્વ કરતા 15થરી રધુ કા્ય્વકરો કે જરેઓએ તરેિનરી સાથરે 
બરીજા દોઢસો કા્ય્વકરો િોરાનું જણાવ્યું છે તરેઓ આજરે આપિાં જોડા્યા િતા. 
િંચ ઉપર 60થરી રધુ લોકોએ આપનરી ટોપરી પિેરરી લરીધરી િતરી. િાજપના 
કેટલાક નરેતા અંદરખાનરે આપનરે િદદ કરરી રહ્ાનું પણ સૂત્ો જણારરે છે. 

િરીજ	ચાોરરી	પકડિા	ડાોનનાો	પ્રથમિાર	ઉપયાોગ
અંજાર : ગુજરાતિાં રરીજ ચોરરીનરે 
પકડરા િાટે પિેલરીરાર રરીજ 
કંપનરી દ્ારા ડ્ોનનો ઉપ્યોગ 
કરરાિાં આવ્યો છે. પમચિિ 
ગુજરાત રરીજ કંપનરી મલમિટેડ 
કંપનરીએ િાઇટેક ડ્ોન કેિરેરાનરી 
િદદથરી ગાંધરીધાિના આદદપુર 
મર્તારિાં આરરેલા િરીઠાના અગરના એકિો પાસરેથરી અંદાજરે રૂ. 48 
લાખનરી રરીજ ચોરરી પકડરી પાડરી છે. આદદપુર પાસરે આરરેલા સંઘાડ ગાિ 
નજીક આરરેલ િરીઠાના અગરોના રરીજ જોડાણ તા. ૧૧.૦૩.૨૦૨૨ના રોજ 
ચરેક કરતા કુલ ત્ણ જોડાણોિાં ટ્ાન્સફોિ્વરનરી એલટરી પરીલફરપ્રુફ કરેલા 
્ટડનરે ડરેિરેજ કરરીનરે રરીજ ચોરરી કરરા િાટેનરી વ્યર્થા કરરાિાં આરરી 
િતરી. આ રરીજ જોડાણોિાં અંદાજ રૂ. ૧૫ લાખનરી રરીજ ચોરરીના પુરરણરી 
બરીલો આપરાિાં આરરેલા છે.  આિ આદદપુર મર્તારોિાં િરીઠાના અગરોનરે 
કુલ અંદાજીત 48 લાખ રૂમપ્યાના રરીજ ચોરરીના બરીલો ફટકારરાિાં 
આરતા રરીજ ચોરરી કરનાર લોકોિાં ફફડાટ ફેલા્યો છે.

રાજ્યમાં	એગનિષાષાઃ	તાપમાન	41	સો.નો	પાર
રાજકોટ : ગુજરાતિાં સાિાન્્ય રરીતરે િાચ્વના  અંમતિ 
સપ્ાિિાં નોંધાતરી ગરિરી આ રરષે િાચ્વના બરીજા 
સપ્ાિથરી, અનરે દેશરી કેલરેન્ડર િૂજબ િોળરી પિેલા 
જ િરીટ રરેર શરુ થ્યો છે. ગુરુરારે ગુજરાતના 11 
શિેરોિાં તાપિાનનો પારો ૪૧ સરે.એ પિોંચરી ગ્યો 
િતો અનરે અિદારાદ,સુરેન્દ્રનગરિાં તો રાઉન્ડ 
ફીગરિાં તાપિાન ૪૨ સરે.નોંધા્યું છે.િોળરી તાપ્યા 
પિેલા જ ઠંડરીનરી િાત્ મરદા્ય નિીં પણ બળબળતા તાપથરી લોકોિાં 
આચિ્ય્વ ફેલા્યું છે.  િજુ બરે દદરસ સૌરાષ્ટ્ર અનરે ઉત્ર  ગુજરાતિાં 
િરીટરરેરનરી આગાિરી કરાઈ છે. 

ગુજરાતમાં	બાળકાોના	રસરીકરણનાો	પ્રારંભ
ગાંધરીનગર ઃ િુખ્યિંત્રી િૂપરેન્દ્ર પટેલરે ગાંધરીનગર શિેરનરી બોરરીજ પ્રાથમિક 
શાળા ખાતરેથરી રાજ્યિાં 12થરી 14 રર્વનરી ર્યજૂથના બાળકોનરે કોરોના 
રરેસ્સનરેશનના સુરક્ષા કરચથરી આરરરી લરેરાનરી કાિગરીરરીનો રાજ્યવ્યાપરી 
પ્રારંિ કરાવ્યો િતો. િારત સરકારનરી િાગ્વદમશ્વકા િુજબ રાજ્યિાં આજરે 
તા. 16 િાચ્વ, બુધરારથરી આ રરેસ્સનરેશન કા્ય્વરાિરીનો આરંિ થ્યો 
છે. ગુજરાતિાં આ કાિગરીરરી અંતગ્વત 12થરી 14 રર્વનરી ર્યના 22.63 
લાખ જરેટલા બાળકોનરે કોમરડ-19નરી રસરી આપરાિાં આરશરે.  રાજ્યના 
આરોગ્ય મરિાગ પાસરે આ િેતુસર કોબષેરરે્સ નાિનરી રસરીના 23.05 લાખ 
ડોઝ ઉપલબધ છે અનરે તરેનરે કોલડ ચરેઈન પોઈન્ટ સુધરી પિોંચાડરાિાં આવ્યા 
છે. તરેનરે 2થરી 8 દડગ્રી સરેન્ટરીગ્રેડ તાપિાન પર ્ટોર કરરાિાં આરરે છે. 
રાજ્ય સરકારના મશક્ષણ મરિાગ, િાતૃ અનરે બાળ મરકાસ મરિાગ તથા 
અન્્ય સંબંમધત મરિાગના સિ્યોગથરી આ કોબષેરરે્સ રરેસ્સનના ડોઝ 
પાત્તા ધરારતા તિાિ બાળકોનરે અપારાના છે. તદ્દઅનુસાર રરેસ્સનનો 
પ્રથિ ડોઝ લરીધાના 28 દદરસ બાદ બરીજો ડોઝ અપાશરે.  
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યુક્રેન સામેના હુમલામાં ડેટા વાઇપર સ્ટ્ેઈન 
વવશે વવગતો બહાર આવયાના બે અઠવાડડયા 
પછી રવશયામાં સતત લશ્કરી આક્મણ વચ્ે વધુ 
એ્ક વવનાશ્ક માલવેર શોધી ્કાઢવામાં આવયો 
છે. સ્લોવા્ક સાયબર વસકયુડરટી ્ંકપની ESET 
એ ત્ીજા વાઇપરને “CaddyWiper” 
તરી્કરે ઓળખાવયું હતું. જે સૌપ્રથમ 14 માર્ચ 
2022 ના રોજ મળી આવયું હતુું. એકકઝિકયટુેબલ 
(“caddy.exe”) સાથે સં્કળાયેલ મેટાડેટા 
દશા્ચવે છે ્કરે માલવેર સૌપ્રથમ સં્કવલત ્કરવામાં 
આવયું હતું. 

વધુમાં ્કંપનીએ જણાવયું હતું ્કરે આ નવો 
માલવેર એટેચડ ડ્ાઇવમાંથી યઝુિર ડેટા અને 
પાટટીશનની માવહતીને ભૂંસી નાખે છે. ESET 
ટેવલમેટ્ી દશા્ચવે છે ્કરે તે મયા્ચડદત સંખયામાં 
સસં્થાઓમાં થોડા ડઝિન વસસ્ટમો પર જોવામાં 
આવયું હતું.

CaddyWiper એ હ્કી્કત માટે નોંધપાત્ 
છે ્કરે તે યુક્રેનમાં અગાઉ શોધાયેલા વાઇપર સાથે 
્કોઈ સમાનતા શેર ્કરતું નથી. અગાઉ વાઈપરના 2 
વેડરયનટ મળયા હતા જેમાં HermeticWiper 
જેને FoxBlade અથવા KillDisk તરી્કરે 
પણ ઓળખવામાં આવે છે અને IsaacWiper. 
આ બંને વેડરયનટ મોટેભાગે સર્કારી સંસ્થા અને 
વયાપારી સંસ્થાઓની વસસ્ટમમાં દાખલ ્કરવામાં 
આવયુ ંહતું.

HermeticWiper જે સૌપ્રથમ ૨૮ 
ડીસેમબર ૨૦૨૧ માં મળી આવયો હતો. જયારે 

IsaacWiper એ ૧૯ ઓકટોબર ૨૦૨૧ 
માં મળી આવયો હતો. CaddyWiper આ 
બંને વેડરયનટથી વવપરીત છે પરતું બધા વેડરયનટ 
સમાન ફરેવમલીમાં હોવાનું અનુમાન છે. એટલે ્કરે 
બધા વેડરયનટ એ્ક જ હે્કર ગ્ુપ દ્ારા બનાવવામાં 
આવયા હશે. પરંતુ નવા શોધાયેલ વાઇપર 
હમમેડટ્કવાઇપર સાથે એ્ક વયૂહાતમ્ક ઓવરલેપ 
શેર ્કરે છે. જેમાં માલવેર વવનડોઝિ ડોમેન ્કંટ્ોલર 
દ્ારા તૈનાત ્કરવામાં આવયું હતું. જે દશા્ચવે છે 
્કરે હુમલાખોરોએ એકકટવ ડડરેકટરી સવ્ચર પર 
વનયંત્ણ મેળવી લીધું છે.

Cisco Telos ના ડરસર્ચર જણાવે છે 
્કરે યુક્રેનમાં રાલી રહેલા યુદ્ધમાં વૈવવિ્ક રસ તેને 
સાયબર અપરાધીઓ માટે શોષણ ્કરવા માટે 
એ્ક અનુ્ૂકળ અને અસર્કાર્ક સમારાર ઘટના 
બનાવે છે. પરંતુ માત્ યુક્રેન જ નહીં જે વાઇપર 
હુમલાઓના અંતમાં છે. ગયા અઠવાડડયે, સાયબર 
વસકયુડરટી ફમ્ચ ટે્નડ માઇક્ોએ .NET-આધાડરત 
RURansom નામના વાઇપરની વવગતો 
જાહેર ્કરી હતી જેણે રેનડમલી જનરેટ ્કરેલી 
વક્પટોગ્ાડફ્ક ્કી વડે ફાઇલોને એકનક્પટ ્કરીને 
રવશયામાં વવવશષ્ટ રૂપે એ્કમોને લકયાંડ્કત ્કયા્ચ છે.

ડરસર્ચર જણાવે છે ્કરે દરે્ક એકનક્પટેડ ફાઈલ 
માટે ્કી અનનય છે અને ગમે તયાં સંગ્વહત થતી 
નથી. જે એકનક્પશનને બદલી ન શ્કાય તેવી બનાવે 
છે અને માલવેર અને રેનસમવેર વેડરઅનટને બદલે 
વાઇપર તરી્કરે વરવનિત ્કરે છે.

 @beinghumanmj

CaddyWiper

કાશ...
મારી પણ મા હોત - તો,

એના છીપ સમાન ખોબામાં
મારાં વહી જતાં અશ્રુબબંદરુઓને ઝીલી 

લેત; ને,
મોતીડાં પકવી દેત.

કાશ ...
મારી પણ મા હોત - તો,

હવનકુંડ જેવી એની છાતીએ મને ચાંપી
મારી હદયવેદનાને ભસમીભૂત કરી દેત.

કાશ...
મારી પણ મા હોત - તો,

આ માણસનાં જંગલમાં બસંહણ બની
મને, બશકારીઓનાં પંજામાંથી ઉગારી 

લેત.
કાશ...

કવબયત્ી : બહના મોદી,  
શીર્ષક : કાશ...!

દોરડાં કુદવા
દોરડાં કૂદવાં એ શ્રેષ્ઠ 
કારડડિયાક વકાડિઉટની 

કેટેગરીમાં આવરે છે. તરેથી જો 
તમરે ઘરે જ વકાડિઉટ કરવાનું 
વવચારી રહાં હોવ તો દોરડાં 
અચૂક વસાવો. તમરે ચાહો તો 
સમાટડિ રોપ પણ વસાવી શકો 

છો. સમાટડિ રોપ તમારી રિટનરેસ 
બાબતરે તમનરે ડરેટા પણ બતાવરે 
છે. તમરે દોરડાં કૂદવાની સાથરે 
તમારી રિટનરેસ બાબતરે પણ 
સમાટડિ રોપ થકી જાણી શકો 
છો. સમાટડિ રોપ સમાટડિ વોચ 

સાથરે એટેચ કરવામાં આવરે છે 
જરેથી ડરેટા પ્ાપ્ત થઈ શકે.  

સમાર્ષ વોચ રાખવી
આજના યુગમાં સમાટડિ વોચ ખૂબ જ 
મદદગાર થાય છે. તરે તમારા ધબકારા 

બતાવવાની સાથરે તમરે આખા 
રદવસમાં કેટલાં સટેપસ 

ચાલયા અનરે તમારે 
ખરેખર કેટલું 
ચાલવાની જરૂર છે 
તરે પણ બતાવરે છે. 
તમરે કહો કે તરે જોઇનરે 

તમનરે પ્રેરણા પણ 
મળી શકશરે, માટે તરે પણ 

ચોક્કસ વસાવી લરેવી જોઇએ. 
આ વસવાય પણ બીજાં ત્રણ સાધનો વવશરે 
આવતાં સપ્તાહમાં વાત કરીશું. 

ઘરે કસરત કરવી હ�ેય ત�ે વસ�વી લ�ે આ� વસતતુ
સ્તીઆ�ે ઘરે કસરત કરીને 
પ�ેત�ની જાતને ફિટ ર�ખી 
શકતી હ�ેય છે. આલબત્ત, 
ઘરે આમતુક ય�ેગ�સન કરીને 
ફિટ રહી શક�ય છે પણ 
તેની સ�થે સ�થે આમતુક 
સ�ધન�ે પણ ઘરે વસ�વવ�ં 
જરૂરી હ�ેય છે જેન�ે ઉપય�ેગ 
કરીને તમે કસરત કરી શક�ે 
છ�ે. આ� સ�ધન�ે કય� કય� 
તે જાણવ� જેવતુતું.

અપનાવો આ હેર સ્ાઈલ ઃ દેખાશો કંઈ અલગ
એબલગેંર સરાઈલ

પ્સંગ ખાસ હોય 
તો હેરસટાઈલ 
પણ ખાસ હોવી 
જોઈએ તો જ 
પ્સંગની રંગત 
જામરે. ગલરેમરસ 
લુક માટે આ 
હેરસટાઈલ કરો 
િટાિટ અનરે થઈ 
જાઓ ઝટપટ 

તૈયાર તમારી અદાઓનો જાદુ વવખરેરવા. 
પહેલાં નીચરેના વાળમાં હોટ રોલસડિનો પ્યોગ 
કરો. સરેટ કરવા માટે મૂસ લગાવો. આગળના 
વાળનરે બંનરે બાજુથી વપનઅપ કરો.

ઓપન હેરસરાઈલ
વાળનરે ધોઈનરે 
છૂટા રાખવા એ 
સામાનય વાત છે, 
પરંતુ કલડિ કરી 
છૂટા રાખવાથી 
તરે અલગ જ લુક 
આપશો. પહેલાં 
વાળમાં કલસડિનો 
ઉપયોગ કરો. 
થોડીવાર પછી 

વાળ સરેટ થઈ જાય તો તરેનરે ધીમરેથી કાઢી લો. 
કલડિ થયરેલા કેશ પર લાઈટ હેરસપ્રે કરો જરેથી 
કલડિ ખરાબ ન થાય. એક બાજુ વાળમાં નાની 
હેર ક્લિપ અથવા બીડસ લગાવો.

કલલી હેરસરાઈલ
લોંગ સટ્રેટ હેર 
કલડિ કરી એક 
નવો લુક આપો. 
વાળ ઉપરથી 
નીચરે સુધી કલડિ 
કરો  પછી 
ઉપરની તરિ 
કલડિ કરેલા 
વાળનો અંબોડો 
બનાવો. અંબોડો 

કરતાં પહેલાં કલડિ કરેલી એકબરે લટ બહાર 
કાઢી લો. હેરસટાઈલ આકરડિક લાગરે એ માટે 
બટરફલાય ક્લિપ અથવા ડ્રેસ સાથરે મરેચ થતી 
બીજી કોઈ ક્લિપ લગાવો.

સરાઈબલશ હેરસરાઈલ
ઈવવનંગ પાટટીમાં 
જવા માટે તમારા 
કાળા રેશમી 
વાળની આ રીતરે 
હેરસટાઈલ કરો. 
પહેલાં વચ્રે પાથી 
પાડી વાળ બંનરે 
બાજુ ક્લિપ દ્ારા 
સરેટ કરી લો. 
પછી પાછળના 

નીચરેની તરિના વાળ કે જરે અગાઉથી જ કલડિ 
કયાડિ છે એનરે પાછળની બાજુ ઉપરનીચરે એવી 
રીતરે વપનઅપ કરો કે કલસડિ દેખાય. સાઈડમાં 
હેર બ્ોચ અથવા ક્લિપથી સજાવો.
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અમદાવાદ 

ઓÄટોબર-2021માં કÉછના મુંદરા 

પોટ↓ પરથી પકડાયેલા λિપયા 21,000 

કરોડની Чકіમતના Ħણ હ ર Чકલો 

હъરોઇનના કыસમાં એન.આઇ.એ.(નેશનલ 

ઇ×વેЩçટગેશન એજ×સી)એ અમદાવાદ 

Щçથત çપેિશયલ એન.આઇ.એ. કોટ↓માં 

ચાજ↓શીટ ફાઇલ કરી છъ. એજ×સી 

˛ારા કરવામાં આવેલી ચાજ↓શીટમાં 11 

આરોપીઓના નામનો સમાવેશ કરવામાં 

આãયો છъ અને ચાર આરોપી હજુ પણ 

વો×ટъડ છъ. અફઘાિનçતાનથી આવેલા આ 

ļÆઝના નાણા હવાલા મારફતે આતંકЫ 

સંગઠનોને મોકલવાના હોવાનું તપાસમાં 

બહાર આ ãયું છъ. ચાજ↓શીટમાં ઉ·ેખ 

કરવામાં આãયો છъ કы હુસૈન દાદ અને 

ગાસન દાદ અફઘાિનçતાનના કіદહારમાં 

આવેલી હસન હુસૈન િલિમટъડના માિલકો 

છъ. તેમની કіપનીએ જ અફઘાિનçતાનથી 

ļÆસનંવ ક×સાઇનમે×ટ મોકàયું હતું અને 

ઇરાનના અÚબાસ બંદરથી તેને મુંદરા 

મોકલવામાં આãયું હતું. 

ક×સાઇનમે×ટમાં મોકલવામાં આવેલા 

ļÆઝને શુˇ હъરોઇન બનાવવા માટъ દસ 

ટકા Ĭોસેસ બાકЫ હતી અને આ Ĭોસેસ 

Чદàહીમાં થવાની હોવાનું તપાસમાં 

બહાર આãયું છъ. આ નેટવક↕માં ભારત, 

પાЧકçતાન અને અફઘાિનçતાનના ļગ 

માЧફયા સંડોવેયાલા છъ અને આ જ ેચનલ 

મારફતે અગાઉ પણ તેમણે ભારતમાં 

ļÆઝ મોકàયું હતું. ક×સાઇનમે×ટમાં સેિમ 

Ĭોસેçડ પÔથર હોવાનું કહી ભારતમાં 

ļÆઝ ઘૂસાડવામાં આãયું હતું. ચાજ↓શીટમાં 

ભારતના ચાર, અફઘાિનçતાનના 11 

અને અઇરાનના એક નાગЧરકનું સંડોવણી 

આ નેટવક↕માં હોવાનું બહાર આãયું છъ. 

મુંĩા પોટ↓ પર પકડાયેલા હъરોઇનનાં નાણાં 
આતંકЫ સંગઠનો પાસે જવાના હતાંઃ NIAઅમદાવાદ 

રાજકોટ િજ·ાના મકіડોરણામાં 

અસીલને સલાહ આપવા બદલ વકЫલને 

પોલીસ çટъશનમાં ગ℮ધી રાખી માર 

મારવામાં આãયો હોવાનો અને તેના 

કારણે પેરાિલિસસનો એટъક આãયો 

હોવાનો આΤેપ કરતી િપЧટશન ગુજરાત 

હાઇકોટ↓માં કરવામાં આવી છъ. 

ચીફ જЩçટસ અરિવંદ કЮમાર અને 

જЩçટસ આશુતોષ જે. શાçĦીની ખંડપીઠъ 

સુનાવણી દરિમયાન કЅં હતું કы મુˆો 

ગંભીર છъ તેથી કોટ↓ આ મુˆъ વધુ તપાસ 

કરશે. ઘટના બની તે Чદવસની çટъશન 

ડાયરી એક કલાકની સમયમયા↓દામાં 

çથાિનક ËયુЧડિશયલ મેિજçĺેટને આપવા 

માટъ કોટ‼ ડી.વાય.એસ.પી.ને િનદ‼શ કયђ↓ 

છъ. કыસની વધુ સુનાવણી 28મી માચ↓ના 

રોજ િનયત કરવામાં આવી છъ. 

અરજદાર તરીકы વકЫલે આΤેપ 

કયђ↓ છъ તે તેના અસીલની મકіડોરણા 

પોલીસ çટъશનના અિધકારીઓ ˛ારા 

ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને બી  

Чદવસે તેને છોડી મૂકવામાં આãયો હતો. 

Óયારબાદ અરજદારને ણ થઇ હતી કы 

તેના અલીસને પોલીસ ˛ારા િનદ↓યી રીતે 

માર મારવામાં આãયો છъ.

જેથી તેણે સલાહ આપી હતી કыઆ 

અંગે પોલીસ સામે ફЧરયાદ ન℮ધાવવી 

ઇએ અને તેની સલાહ માની અસીલે 

પોલીસ સામે ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી.

પોલીસ ˛ારા વકЫલને માર મારવાનો 
મુˆો ગંભીર, તપાસ થશે : હાઇકોટ↓

મહાનુભાવોની સુરΤા 
ળવવા પોલીસને પાંચ 
કરોડના શçĦો અપાશે

ગાંધીનગર 
ગુજરાતમાં મહાનુભાવોની સુરΤા ãયવçથા 

ળવવા માટъ પોલીસને આધુિનક સાધનો અને 

શçĦો ખરીદવા માટъ પાંચ કરોડ λિપયા આપવામાં 

આવશે. એટલું જ નહỲ સુરતને ડાયમ×ડ િસટી 

પોલીસ çટъશન અને ગાંધીનગર પાસેના િગÙટ 

િસટીને અલાયદું પોલીસ çટъશન આપવાની 

ગવાઇ પણ કરવામાં આવી છъ. િવધાનસભામાં 

હ િવભાગની 8325 કરોડ λિપયાના ખચ↓ની 

માગણીઓ મંજૂર કરવામાં આવી છъ. રાËયમાં 

કાયદો અને ãયવçથાની Щçથિત અંગે િવપΤના 

Ĭહાર પછી હ રાËયમંĦી હષ↓ સંઘવીએ જણાãયું 

હતું કы આગામી નાણાકЫય વષ↓માં નવી સેવાઓ 

માટъ 665 કરોડ λિપયાની ગવાઇ કરાઈ છъ.

મોટર ટાઉન સાણંદમાં 
ફોડ↓નો Øલા×ટ ટાટા મોટસ↓ 
˛ારા હçતગત કરાશે

અમદાવાદ

અમદાવાદથી 40 Чકમી દૂર આવેલા સાણંદમાં 

ટાટા મોટસ↓ ફોડ↓ ઈЩ×ડયાના પેસે×જર ãહીકલ 

મે×યુફыũЧરѕગ Øલા×ટને ટъકઓવર કરવા માટъની 

ડીલ ╞ોઝ થવામાં છъ. આ સાથે જ સાણંદમાં 

ટાટાના બે Øલા×ટ વЧક∂ગ થઈ જશે. બંને 

કіપનીઓએ ફોડ↓ના પેસે×જર ãહીકલ મે×યફુыũЧરѕગ 

Øલા×ટની માિલકЫ ટાટા મોટસ↓ને ĺા×સફર 

કરવા માટъ સંમિત Ĭçતાવ રજૂ કયђ↓ છъ. તમામ 

સંભાવનાઓને તા રાËય સરકાર ˛ારા િનયુŪ 

હાઇ-પાવર કિમટી (HPC) દરખાçતને મંજૂરી 

આપશે, જે બાદ આવતા અઠવાЧડયા સુધીમાં ટાટા 

મોટસ↓ માટъ આ Øલા×ટના ટъકઓવર માટъનો માગ↓ 

સાફ થશે. 

જેતપુર: સાધુની હÓયા કરી 
તદъહ કыનાલમાં ફ‹કનારા 

ચાર શÅસોની ધરપકડ
રાજકોટ

4થી માચ › જેતપુરમાં દાસી વણપુરા િવçતારમાં 

આવેલી કыનાલમાં સાધુનો તદъહ મળી આãયો હતો. 

ιĩાનંદગીરી બાપુના િશæય Чકશોર દъવરાજભાઈ 

નારોદાએ તદъહ ઓળખી કા ો હતો. પોલીસે 

ઘટના çથળની મુલાકાત લીધી. તપાસ દરિમયાન 

સીસીટીવી ફвટъજ ચેક કરતા તેમાં શંકાçપદ સફыદ 

કલરની કાર રાĦે પસાર થતી વા મળી હતી. 

આ કાર િવશે લોકલ Ѕમન ઈ×ટъલીજ×સ તેમજ 

ટъકનીકલ સોસ↓ના આધારъ તપાસ કરતા çવીÙટ કાર 

જયેશ દવેનુ ણવા મâયુ હતુ. ધરપકડ કરાયેલા 

આરોપી જયેશ દવે, દશ↓ક દъગામા, Чદનેશ ભાદાણી, 

િવજય વઘાસીયા છъ. 

રાËયમાં બે વષ↓માં 86 Ĭા.
શાળાઓને તાળાં વાÆયાં, 

491 શાળાઓને મજ↓ કરાઇ
અમદાવાદ 

છъ·ા બે વષ↓માં જ ગુજરાતમાં 86 સરકારી 

Ĭાથિમક શાળાઓને ખંભાતી તાળા વાÆયા છъ 

જયારъ 491 Ĭાથિમક શાળાઓને મજ↓ કરવામાં 

આવી છъ. િવપΤનો આરોપ છъ કы, સરકારી 

શાળાઓમાં િવ˜ાથЪ↓ઓની સંÅયા ઘટી રહી છъ 

જેના કારણે શાળાઓને મજ↓ કરવામાં આવી 

રહી છъ.એટલું જ નહી,ખાનગી શાળાઓને 

ĬોÓસાહન આપવા સરકારъ આ નીિત અપનાવી 

છъ. િવધાનસભા હમાં િશΤણ િવભાગે આપેલી 

માિહતીમાં ખુલાસો થયો છъકы, આખાય ગુજરાતમાં 

કЮલ મળીને 86 સરકારી Ĭાથિમક શાળાઓ 

બંધ થઇ છъ. સૌથી વધુ જૂનાગઢ િજ·ામાં 25 

Ĭાથિમક શાળાઓને તાળા વાÆયા છъ.

સચાણા પાસે બોલેરોએ 
સાÖવી  અને સેિવકાને 
અડફыટъ લેતા બંનેના મોત

િવરમગામ 
શુĝવારના રોજ જખવાડા નાગેΐર ધામથી 

સાÖવી  તǽવĬΦાાĴી  મ.સા. ãહીલચેરમાં લઈ 

સેિવકા કіચનબેન સાથે જઈ રΝા હતા. Óયારъ બોલેરો 

પીકઅપ વાહનના ચાલકы ãહીલચેરને પાછળથી 

રદાર ટŨર મારતા અકçમાત સ ↓તા ãહીલચેરમાં 

બેઠъલા સાÖવી તǽવĬΦાાĴી  અને ãહીલચેર ચાલક 

કіચનબેનના શરીરના ભાગે ગંભીર ઈ ઓ પહ℮ચતા 

ઘટના çથળъ મોત િનપËયું હતું. બોલેરો પીકઅપ 

વાહન રોડની સાઇડ ઉપર આવેલ વરસાદી ગટર 

કЮદાવીને બાજુમાં પસાર થતી રъàવેĺેક ઉપર અટકЫ 

ગઈ હતી. આ બનાવ બનેલો Óયારъ િવરમગામ 

çથા. જૈન સંઘના ĺçટી ઇલેશ દોશી સિહતના િમĦો 

Óયાંથી ગાડીમાં અમદાવાદ જઈ રΝા હતા Óયારъ આ 

અકçમાત તા ગાડી ઉભી રાખી િવરમગામ જૈન 

સંઘના અĠણીઓ ઘટનાની ણ થતા િવરમગામથી 

જૈન સમાજના અĠણીઓ ઘટના çથળъ પહ℮ચી ગયા 

હતા. સાÖવી  મ.સા. તથા સેિવકાની લાશને પી.એમ. 

અથ › િવરમગામ સરકારી હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં 

આવી હતી. બાદમાં સાÖવી  મ.સા.ને થરા મુકામે 

અંિતમ િĝયા માટъ લઈ જવામાં આãયા હતા.

અમદાવાદ 

દЧરયાઇ સરહદ પર પાЧકçતાન મરીનની 

અવળચંડાઇ યથાવત રહી છъ. દЧરયામાં માછીમારી 

કરતાં માછીમારોને પકડી લઇ જવામાં આવી રΝા છъ. 

િવધાનસભા હમાં સરકારъ એ વાતની કબૂલાત કરી 

છъકы, આજની તારીખે ગુજરાતના 519 માછીમારો 

પાЧકçતાનની જેલમાં સબડી રΝા છъ. છъ·ા બે વષ↓માં 

માĦ 20 જ માછીમારોને મુŪ કરવામાં આãયા છъ.

ગુજરાત િવધાનસભા હમાં િવપΤના 

ધારાસÛયોએ પૂછъલાં સવાલોના જવાબમાં સરકારъ 

એવો ખુલાસો કયђ↓ છъકы, વષ↓ 2020માં 163 અને 

વષ↓ 2021માં 195 એમ બે વષ↓માં કЮલ મળીને 358 

માછીમારોને પાЧકçતાન મરીને પકડી લીધા હતાં.

પાЧકçતાન મરીનના હાથે પકડાયેલા ગુજરાતી 

માછીમારોના વન ગુ રા માટъ રાËય સરકાર 

˛ારા દэિનક λા.300ની સહાય આપવામાં આવે છъ. 

વષ↓ 2020માં સરકારъ 184 અને વષ↓ 2021માં 323 

કЮіટુબોને સહાય ચૂકવી છъ. િવપΤના આરોપ છъકы, 

પાЧકçતાનની જેલમાં 519 માછીમારો સબડે છъ પણ 

સહાય માĦ 323 કЮટુંબોને જ ચૂકવવામાં આવી છъ.  

રાËય સરકારъ ગુજરાતના માછીમારોને મુŪ કરવા 

Ĭયાસો કયા↓ છъ. 

સરકારનું કહъવુ છъકы, પાЧકçતાની જેલમાં 

માછીમારોને છોડાવવા માટъ ગુજરાત સરકારъ વષ↓ 

2020માં સાત વાર અને વષ↓ 2021માં અિગયાર વાર 

એમ કЮલ મળીને 18 વાર રજૂઆત કરવામાં આવી 

હતી. આમ છતાંય િવપΤનો આરોપ છъકы, સરકાર 

˛ારા કોઇ કાય↓વાહી કરવામાં આવતી નથી. 

ગુજરાતમાં મિહલા 

પોલીસનું Ĭમાણ 

૧૨%થી પણ ઓછું
અમદાવાદ

ગુજરાત પોલીસમાં મિહલાઓ માટъ 

૩૩% અનામતની જૂન ૨૦૧૪માં 

હъરાત કરવામાં આવી હતી. પરѕતુ હજુ 

તે મુજબ ગુજરાત પોલીસમાં મિહલાઓની 

ભરતી કરી શકાઇ નથી તેમ જણાય છъ. 

કыમકы, ગુજરાત પોલીસમાં હાલ મિહલાઓનું 

Ĭમાણ માĦ ૧૧.૭૧% છъ. ગુજરાત 

પોલીસમાં કЮલ ૯૮૪૭ મિહલાઓ છъ અને 

તેમાંથી ૭૬૨૭ કો×çટъબલ હોવાનું સામે 

આãયું છъ. ગુજરાત પોલીસમાં ૧ ×યુઆરી 

૨૦૨૦ની Щçથિતએ ૧ એЧડ લ ડી પી, 

૧ આઇ પી, ૧ ડીઆઇ , ૧૦ 

એઆઇ પી/એસએસપી/એસપી, છъ. 

સરકારનું હેર દેવું માચ 
2021ના અંતે 300963 કરાેડ, 
અેક વષના અંતે 20 હ ર 
કરાેડ થશે

ગાંધીનગર 

ગુજરાત સરકારનું હъર દъવું વધતું ય છъ, 

જેના કારણે ãયાજની રકમમાં પણ િવĝમી વધારો 

થઇ રΝો છъ. 31મી માચ↓ 2021ના અંતે એક 

વષ↓માં દъવાની રકમ 300963 કરોડ λિપયા સુધી 

પહ℮ચી છъ, Ëયારъ રાËય સરકારъ દъવાંના ãયાજપેટъ 

છъ·ા બે વષ↓માં 42292 કરોડનો ખચ↓ કયђ↓ છъ.

િવધાનસભામાં િવપΤના ધારાસÛયએ પૂછъલા 

Ĭ ના જવાબમાં રાËયના નાણામંĦીએ કЅં હતું 

કы રાËયનો િવકાસ કરવો હોય તો હъર દъવું કરવું 

જλરી છъ. હъર દъવાં પેટъ સરકારъ 2019-20માં 

20293 કરોડ ãયાજ ચૂકãયું છъ અને 16701 

કરોડ λિપયા મુˆત આપી છъ.

એવી જ રીતે સુધારъલા અંદાજ Ĭમાણે 2020-

21માં એટલે કы માચ↓ 2021 સુધીમાં સરકારъ એક 

વષ↓માં ãયાજપેટъ 22099 કરોડ λિપયા ચૂકãયા 

છъ અને 17918 કરોડ λિપયા મુˆલ આપી છъ. 

સરકાર પર દરવષ › ãયાજનું ભારણ વધતું ય છъ.

હъર દъવામાં ãયાજના દરો અંગે 

નાણામંĦીએ જણાãયું હતું કы નાણાકЫય 

સંçથાઓની લોન 4.96 ટકાના ãયાજે મળъ છъ. 

એ ઉપરાંત બ ર લોન 7.85 ટકાના દરъ લેવામાં 

આવે છъ. એનએસએસએફ લોન 9.55 ટકાના 

ãયાજદરъ મળъ છъ Ëયારъ કы×ĩીય દъવામાં 2.29 

ટકાનું ãયાજ હોય છъ.

519 ગુજરાતી માછીમાર હ  પણ 
પાક.ની જેલમાં : માĦ 20 જ છૂટયા

11 અારાેપી સામે ચાજશીટ : અફઘા ન તાન, ભારત અને ઇરાનના નાગ રકાેની સંડાેવણી

ખçતાહાલઃ ગુજરાત સરકારъ હъર દъવાના ખçતાહાલઃ ગુજરાત સરકારъ હъર દъવાના 
ãયાજ પેટъ બે વષ↓માં 42,292 કરોડ ચૂકãયાãયાજ પેટъ બે વષ↓માં 42,292 કરોડ ચૂકãયા
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નવી Чદàહી 

પં બમાં આમ આદમી પાટЪ↓ની 

સરકાર બની ગઇ છъ. Ëયારъ આપના નેતા 

ભગવંત માને પં બના મુÅયમંĦી પદъ 

શપથ Ġહણ કયા↓ હતા. શપથ Ġહણ કરતા 

જ માને કЅં હતું કы મારા મુÅયમંĦી બ×યા 

બાદ એક પણ Чદવસને વેડફવા નહỲ દઉ. 

દરિમયાન ઉǼર Ĭદъશના મુÅયમંĦી પદъ 

યોગી આЧદÓયનાથ શપથ Ġહણ કરવા જઇ 

રΝા છъ.

યોગી આЧદÓયનાથનો શપથ Ġહણ 

સમારોહ અતી ભãય હશે જેમાં 200થી 

વધુ વીવીઆઇપી મહъમાનોને આમંĦણ 

અપાયું છъ. જે 200થી વધુ વીવીઆઇપી 

મહъમાનોને આમંĦણ આપવામાં આãયું 

છъ તેમાં ક℮Ġેસ અÖયΤા સોિનયા ગાંધી, 

સપાના Ĭમુખ અિખલેશ યાદવનો પણ 

સમાવેશ થાય છъ. યોગી આЧદÓયનાથનો 

આ ભãય શપથ સમારોહ 21મીએ 

લખનઉના અટલ િબહારી વાજપેયી 

િĝકыટ çટъЧડયમમાં યો શે. જે અ×ય મોટા 

નેતાઓને આમંĦણ આપવામાં આãયું છъ. 

21મીએ યોગીનો શપથ સમારોહ 
સોિનયા સિહત 200ને આમંĦણ

પં બના મુ મં ી પદે ભગવંત માને શપથ લીધામ′ પોતે જ સાસંદોના 
સંતાનોની ЧટЧકટ કાપવા 
કЅં હતુંઃ પીએમ મોદી

નવી Чદàહી

પાંચમાંથી ચાર  રાËયોની િવધાનસભા ચૂંટણીમાં 

શાનદાર ત બાદ આજે ભાજપની સંસદીય દળની 

બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી. સૂĦોના જણાãયા Ĭમાણે 

આ બેઠકમાં પીએમ મોદીએ çપΓપણે કЅ હતુ કы, 

િવધાનસભા ચૂંટણીઓમાં  કોઈ નેતાની ЧટЧકટ કપાઈ છъ 

તો તે મારી જવાબદારી છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы, ભાજપના 

સાંસદ રીટા બહુગુણા શીએ પોતાના પુĦ માટъ લખનૌથી 

ЧટЧકટ માંગી હતી પણ પાટЪ↓એ ЧટЧકટ આપી નહોતી.આ 

િસવાય ઉǼરાખંડના પૂવ↓ ભાજપના નેતા હરક િસંહ રાવતે 

પણ પોતાની પુĦવધુ માટъ ЧટЧકટ માંગી હતી અને ભાજપે 

ЧટЧકટ નહỲ આપતા તેઓ ક℮Ġેસમાં ડાઈ ગયા હતા.

આગામી અઠવાЧડયે 
બંગાળની ખાડીમાં અસની 
ચĝવાત આવે તેવી શÄયતા

નવી Чદàહી

આગામી અઠવાЧડય ે બગંાળની ખાડીમા ં અસની 

ચĝવાત આવી શકы છъ. હવામાન િવભાગ ે કЅ ં છъ કы, 

દિΤણ-પિΌમ િહѕદ મહાસાગરમા ંનીચા દબાણનો િવçતાર 

આવતા સΆાહની શλઆતમા ંતીĳ ચĝવાતી વાવાઝોડામાં 

પЧરણમી શકы છъ. હવામાન િવભાગની આગાહી અનસુાર, 

આ ચĝવાત બાદમા ંબાÆંલાદъશ અન ેતનેી ન કના ઉǼર 

Üયાનમાર તરફ આગળ વધશ.ે હવામાન િવભાગના 

જણાãયા અનસુાર, વત↓માન લો Ĭશેર એЧરયા મગંળવારъ 

રચાયો હતો અન ે ત ે શિનવાર સધુી પવૂ↓-ઉǼર પિΌમ 

Чદશામા ં આગળ વધ ે તવેી શકયતા છъ. Óયાર બાદ તે 

આદંામાન અન ેિનકોબાર ટાપઓુ તરફ આગળ વધશ.ે

નવી Чદàહી

પાચં રાËયોમા ંયો યલેી િવધાનસભા 

ચૂટંણીમા ં મળъલી હાર બાદ ક℮Ġસે 

-૨૧નુ ં અસતંΓુ જથૂ ફરી એકવાર 

સિĝય થઈ ગયુ ંછъ. -૨૧એ બધુવારъ 

સાજં ે Чદàહીમા ંગલુામ નબી આઝાદના 

ઘરъ એક બઠેક કરી હતી અન ે િનવદેન 

આપીન ે જણાãયુ ં હતુ ં કы, ભાજપને 

પડકારવા માટъ સારો િવકàપ જλરી છъ 

એટલા માટъ ક℮Ġોસ ેસમાન િવચારધારા 

વાળા દળો સાથ ેવાતચીત કરવી ઈએ. 

પાટЪ↓ના અસતંΓુ નતેાઓએ જણાãયું 

કы, ભાજપન ેટŨર આપવા માટъ ક℮Ġસે 

પાટЪ↓ન ે મજબતૂ કરવી ખબૂ જ જλરી 

બની ગઈ છъ. મીЧટѕગ બાદ ક℮Ġસેના 

૧૮ નતેાઓએ એક Ĭસે Чરલીઝ બહાર 

પાડીન ે જણાãયુ ં હતુ ં કы, િવધાનસભા 

ચૂટંણીમા ં ક℮Ġસેન ે મળъલી કારમી હાર 

અન ે સતત નતેાઓ અન ે કાય↓કરોના 

પΤ છોડવા તરફ કઈ રીત ે Öયાન નથી 

આપી રЅ ં ત ે અગં ે ચચા↓ કરવા માટъ 

આ બઠેક બોલાવવામા ં આવી હતી. 

સĦૂોના જણાãયા Ĭમાણ ેઅસતંΓુ ક℮Ġસેી 

નતેાઓની બઠેકમાથંી ૩ મહÓવના તારણો 

બહાર આãયા છъ.આãયા છъ. -૨૧ના 

નતેાઓનુ ંકહъવુ ંછъ કы, Ëયા ંસધુી અમને 

બહાર કરવામા ંનહỲ આવ ેÓયા ંસધુી અમે 

પાટЪ↓ નહỲ છોડીશુ.ં 

ક℮Ġેસનું G-21 જૂથ સિĝય, 
પΤને મજબૂત કરવા કવાયત

અમેઠી

ઉǼર Ĭદъશના અમેઠી ખાતે Ġામ સમાજની જમીનને  

લઈને  થયેલો િવવાદ લોિહયાળ સંઘષ↓માં ફыરવાઈ ગયો 

હતો અને Óયારબાદ એક પЧરવારъ લાકડીઓ અને િતΣણ 

હિથયારથી બી  પЧરવાર પર હુમલો કયђ↓ હતો. જેમાં 4 

લોકોના મોત થઈ ગયા હતા અને 6 લોકોના ઘાયલ થવાના 

સમાચાર મળી રΝા છъ.  અમેઠીના ગુંગવાચના રા પુર 

કૌહારમાં રહъનાર સંકટા Ĭસાદના ઘરની પાસે Ġામ સભાની 

જમીન પડી છъ જેના પર ગામના જ રામદુલારъ, િĮજેશ અને 

અિખલેશ બળજબરી પૂવ↓ક કÚ  કરી રΝા હતા. Ëયારъ 

સંકટ Ĭસાદъ ના પાડી Óયારъ કબજે કરનારાઓએ સંકટા 

Ĭસાદ અને તેના પЧરવારના સÛયો પર હુમલો કયђ↓ હતો.  

 હુમલાખોરોએ સંકટા Ĭસાદ, હનુમાન યાદવ, ધ³−³ો દъવી, 

નયકા દъવી, રાજકЮમાર યાદવ અને અશોક કЮમારને લાકડી 

અને ડંડા વડે માર માયђ↓ હતો અને િતΣણ હિથયારો વડે 

હુમલો કયђ↓ હતો. આ હુમલા બાદ બધાને હોЩçપટલમાં 

ખસેડવામાં આãયા હતા. Ëયાં સંકટા યાદવ, હનુમાન યાદવ, 

અમરъશ યાદવ, પાવ↓તી યાદવનું મોત થઈ ગયુ હતું.

યુપીના અમેઠીમાં જમીનના િવવાદ મામલે 
લોહીયાળ સંઘષ↓, 4 લોકોની ઘાતકЫ હÓયા

મુંબઈ 

ભારતની Чડિજટલ પેમે×ટસ ય×ટ 

પેટીએમ માટъ ĺા×ઝેÄશ×સ Ĭોસેસ 

કરતી પેટીએમ પેમે×ટસ બ′ક િવદъશોમાં 

સવ↓રોને ડાટા મોકલીને િનયમોનું 

ઉ·ંઘન કરતી હોવાના અને તેના 

Ġાહકોનું યોÆય વેЧરЧફકыશન નહỲ કરવા 

બદલ Чરઝવ↓ બ′ક ઓફ ઈЩ×ડયાએ 

નવા Ġાહકો લેવા પર મનાઈ ફરમાવી 

પેટીએમ પેમે×ટસ બ′કને સ  કરી 

હોવાના અહъવાલ વહъતા થયા છъ. 

િવગતો ખાનગી હોવાનું કહીને  

પોતાની ઓળખ નહỲ આપી આ 

ણકારી ધરાવતી એક ãયિŪએ 

જણાãયું હતું કы, પેટીએમ પેમે×ટસ 

બ′કમાં પરોΤ રીતે હોЩàડંગ ધરાવતી 

ચાઈના Щçથત કіપનીઓ સાથે કіપનીના 

સવ↓રો થકЫ માિહતી પહ℮ચાડતી હોવાનું 

Чરઝવ↓ બ′ક ઓફ ઈЩ×ડયાને વાિષ↓ક 

ઈ×çપેકશ×સમાં જણાãયું છъ. પેટીએમ 

પેમે×Îસ બ′ક એક પેટીએમ અને તેના 

çથાપક િવજય શેખર શમા↓ વŵેનું 

સંયુŪ સાહસ છъ.

અલીબાબા Ġૂપ હોЩàડંગ િલિમટъડ 

અને તેના સહયોગી જેક માની એ×ટ 

Ġૂપ કіપની પેટીએમની માિલકЫના શેરો 

ધરાવે છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы Чરઝવ↓ બ′ક 

ઓફ ઈЩ×ડયાએ ગત સΆાહમાં શુĝવારъ 

તેના પગલા મટીЧરયલ સુપરવાઈઝરી 

િચંતાને લઈને લેવામાં આãયા હોવાનું 

િનવેદન કયુ↨ હતું. પેટીએમની પેર×ટ 

વન 97 કોÜયુિનકыશ×સ િલિમટъડનો શેર 

આજે 13 ટકા તૂટયો હતો.

પેટીએમ પેમ×ટસ બ′કને Чરઝવ↓ 

બ′કы ટъકનોલો  ઓЧડટરની િનમણૂક 

કરવાનો  આદъશ આØયો છъ. કіપની 

Чરઝવ↓ બ′કના આદъશ મુજબ બાΝ 

ઓЧડટરની િનમણૂક કરવા પગલાં લઈ 

રહી હોવાનું જણાãયું હતું. 

પેટીએમે ચાઈનીઝ કіપનીઓને ડેટા મોકલી 
િનયમોનું ઉ·ંઘન કયુ↨ હોવાનો ઘટçફોટ
પેટીઅેમ બે ને ટેકનાેલાે  અાે ડટરની નમણૂક કરવા રઝવ બે નાે અાદેશ

અ તસર

પં બ િવધાનસભા ચૂંટણીમાં 

શરમજનક હાર બાદ પં બ ક℮Ġેસ 

અÖયΤ નવ ત િસંહ િસˇુએ 

રા નામું આપી દીધું છъ. હકЫકતમાં, 

5 રાËયોમાં હાર બાદ ક℮Ġેસ અÖયΤ 

સોિનયા ગાંધીએ આ રાËયોના Ĭદъશ 

અÖયΤોના રા નામાની માંગ કરી 

હતી. નવ ત િસંહ િસˇુએ Ţીટ 

કરીને રા નામાની ણકારી આપી 

હતી. નવ ત િસˇુએ કЅં કы, ક℮Ġેસ 

અÖયΤની ઈÉછા અનુસાર હું પં બ 

ક℮Ġેસના અÖયΤ પદ પરથી રા નામું 

આપું છું.

ઉǼર Ĭદъશ, ઉǼરાખંડ, પં બ, 

ગોવા અને મિણપુરમાં યો યેલી 

િવધાનસભા 

ચૂંટણીમાં 

ક℮Ġેસને ખરાબ 

હાર મળી છъ. 

આ હારને લઈને 

પાટЪ↓ હાઈકમા×ડે 

રિવવારъ બેઠક 

બોલાવી હતી. Óયારથી, સતત 

કાય↓વાહીનો સમયગાળો શλ થયો. 

સોિનયા ગાંધીએ આ રાËયોમાં Ĭદъશ 

ક℮Ġેસ સિમિતના Ĭમુખો પાસેથી 

રા નામું માંÆયું હતું. ક℮Ġેસના રા∆ીય 

મહાસિચવ રણદીપ સુરજેવાલાએ 

કЅં હતું કы આ રાËયોમાં સંગઠનના 

પુનગ↓ઠન માટъ પીસીસી Ĭમુખોને પદ 

છોડવા માટъ કહъવામાં આãયું છъ.

પં બમાં હાર બાદ ક℮Ġેસ Ĭદъશ 
અÖયΤ પદъથી િસˇુનું રા નામું

નવી Чદàહી

કы×ĩીય સડક પЧરવહન અને રાજમાગ↓ 

મંĦી નીિતન ગડકરીએ બુધવારъ 

રાËયસભામાં જણાãયું કы, િવિભ³−³ 

ઉપાયો છતાં પણ રોડ અકçમાતો 

મામલે ભારતનો રъકોડ↓ ખાસ સારો નથી 

અને દર વષ › આશરъ ૧.૫ લાખ લોકો 

અકçમાતોમાં પોતાનો વ ગુમાવે છъ. 

ગડકરીએ જણાãયું કы, યુˇ અને 

કોરોના મહામારીના આંકડાઓ સાથે 

સરખામણી કરીએ તો માગ↓ અકçમાતોમાં 

વધારъ લોકોના મોત થાય છъ. તેમણે આ 

બાબતને દુખદ ગણાવી હતી અને કЅં કы, 

આ મામલે ભારતનો રъકોડ↓ િવΐના અનેક 

દъશોની સરખામણીએ ખરાબ છъ. 

ગડકરીના કહъવા Ĭમાણે સરકાર ટૂંક 

સમયમાં જ િવΐ બ′કની મદદથી ૭,૫૦૦ 

કરોડ λિપયાની એક યોજના લાગુ કરશે 

જેથી આ સમçયા પર કાબૂ મેળવી શકાય 

તથા રા∆ીય અને રાËય રાજમાગђ↓ પર 

દુઘ↓ટનાની આશંકાવાળા ΤેĦો (Úલેક 

çપોટ)ને ઘટાડી શકાય. સરકાર આ 

મુˆાને લઈ ખૂબ જ સંવેદનશીલ છъ અને 

ટૂંક સમયમાં જ દъશભરમાં િવΐ બ′કની 

મદદથી ૭,૫૦૦ કરોડ λિપયાની એક 

યોજના લાગુ કરવામાં આવશે.

અકçમાતો પર કાબૂ મેળવવા માટъ 
7500 કરોડની યોજના લાગુ થશે
દુઘટનાની અાશંકાવાળા ે ાેને ઘટાડવા પર કામ કરાશે નવી Чદàહી

દъશભરમાં ૧૨-૧૪ વષ↓ના 

બાળકોન રસી આપવાનો Ĭારѕભ 

કરવામાં આãયો છъ કы જેથી બાળકોને 

કોરોના સામે સુરΤા કવચ મળી રહъ. 

કોરોનાની Ħી  લહъર જે ગિતએ આવી 

તે જ ગિતએ ઠરી પણ ગઈ છъ, પરѕતુ 

હવે ચીન, હ℮ગક℮ગ, િસંગાપોર, દિΤણ 

કોЧરયા અને યુરોપના દъશોમાં વધતા 

કыસોએ ફરી એકવાર િચંતા વધારી છъ. 

દъશમાં ફરી કોરોના માથું ના ઉચકы 

તે માટъ કы×ĩ સરકાર પણ સતક↕ બની 

ગઈ છъ. 

સૂĦોએ જણાãયું છъ કы, અ×ય દъશોમાં 

વધતા કыસોને Öયાનમાં લઈને કы×ĩીય 

çવાçÔય મંĦી મનસુખ માંડિવયાએ 

હાય લેવલની બેઠક કરી છъ, આ સાથે 

જιર પડે અને કયાંય કыસમાં વધારો 

થાય તો સઘન તપાસના પણ આદъશ 

આØયા છъ. 

બુધવારъ મંĦી મનસુખ માંડિવયા 

˛ારા બુધવારъ મહÓવની બેઠક કરવામાં 

આવી હતી, જેમાં કોરોનાની Щçથિત 

ભારતમાં ચાલતા રસીકરણ અિભયાન 

અંગે ચચા↓ કરી હતી. આ સાથે ૨૭ 

માચ↓થી ઈ×ટરનેશનલ Ùલાઈટને 

મંજૂરી આપવામાં આવી છъ તે અંગે 

પણ મહÓવના મુˆાઓ Öયાને લેવા 

માટъ જણાãયું છъ. સૂĦો જણાવે છъ કы, 

આ અંગેના િનણ↓યમાં કોઈ ફыરફાર 

કરવામાં આãયો નથી. સૂĦોએ એ 

પણ જણાãયું છъ કы, આ બેઠકમાં 

ઉŵ કΤાના çવાçÔય અિધકારીઓ 

પણ હાજર રΝા હતા, જેમાં çવાçÔય 

સિચવ, ફામા↓ સિચવ અને સરકારના 

મુÅય સાયЩ×ટЧફક એડવાઈઝર પણ 

ડાયા હતા. આ બેઠકમાં નીિત 

આયોગના સÛય (çવાçÔય) વીકы પોલ, 

ICMRના ЧડરъÄટર બલરામભાગ↓વ, 

નેશનલ સે×ટર ફોર Чડિસઝ કіĺોલના 

અÖયΤ સુર ત િસંઘ અને અ×ય 

અિધકારી ડાયા હતા. 

િવદъશોમાં કોરોના ફરીથી વકરતાં ભારત 
સરકાર એલટ↓: બેઠક યો  સૂચનો કરાયા
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નવી Чદàહી

ફыĮુઆરીમાં રીટъલ ફЮગાવો વધીને 

૬.૦૭ ટકા રΝો છъ. જે છъ·ા આઠ 

મિહનાની ઉŵ સપાટી છъ. સળѕગ બી  

મિહને Чરટъલ ફЮગાવો ૬ ટકાથી વધારъ 

રΝો છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы ૬ ટકાથી 

વધુના Чરટъલ ફЮગાવાને આરબીઆઇના 

કÜફટ↓ ઝોનથી ઉપર ગણવામાં આવે 

છъ. ફыĮુઆરીમાં ખા˜ વçતુઓના ભાવ 

વધવાને કારણે રીટъલ ફЮગાવામાં વધારો 

વા મâયો છъ. ફыĮુઆરી, ૨૦૨૧માં 

ક×Ìયુમર Ĭાઇસ ઇ×ડેÄસ(સીપીઆઇ) 

આધાЧરત ફЮગાવો ૫.૦૩ ટકા રΝો હતો. 

Ëયારъ ×યુઆરી, ૨૦૨૨માં રીટъલ 

ફЮગાવો ૬.૦૧ ટકા રΝો હતો. આ અગાઉ 

જૂન, ૨૦૨૧માં રીટъલ ફЮગાવો ૬.૨૬ ટકા 

રΝો હતોે.  ઉ·ેખનીય છъ કы આરબીઆઇ 

ઇÉછъ છъ કы રીટъલ ફЮગાવો ૬ ટકાથી ઉપર 

ન ય. ઉ·ેખનીય છъ કы Чરઝવ↓ બ′ક 

ઓફ ઇЩ×ડયા Ч˛માિસક નાણાકЫય નીિત 

ઘડતી વખતે સીપીઆઇ આધાЧરત રીટъલ 

ફЮગાવાને Öયાનમાં લેતી હોય છъ. 

ફыĮુઆરીમાં રીટъલ ફЮગાવો વધીને 
૬.૦૭ ટકા ઃ આઠ મિહનાની ટોચે

ભારતના લદાખ અને 
જÜમુ-કાäમીર પાસે 
ભૂકіપનાં આંચકા

લˆાખ

લˆાખ અને જÜમુ કાäમીરમાં Ĵીનગર પાસે ભૂકіપના 

આંચકા અનુભવાયા હતા. લˆાખ ખાતે આશરъ ૦૭ઃ૦૫ 

કલાકы ભૂકіપના આંચકા અનુભવાયા હતા જેની તીĳતા 

૫.૨ જેટલી ન℮ધાઈ હતી. Ëયારъ જÜમુ કાäમીરમાં 

Ĵીનગરથી ૧૧૯ Чકમી ઉǼરમાં રાતે આશરъ ૦૯ઃ૪૦ 

કલાકы ભૂકіપના આંચકા અનુભવાયા હતા. કы સદનસીબે 

હજુ સુધી નુકસાનને લગતી કોઈ િવગતો સામે નથી આવી.  

એફઝેડજમ↓ન Чરસચ↓ સે×ટર ફોર ઓસાય×સના 

અહъવાલ Ĭમાણે ગુλવારъ વહъલી સવારъ દિΤણ ઈરાન ન ક 

૬.૦ની તીĳતાનો ભૂકіપ આãયો હતો. આ ભૂકіપનું કы×ĩ 

જમીનથી ૧૦ Чકમીની ઉѕડાઈએ ન℮ધાયું હતું.

ભારતના રોડ 2024 

સુધીમાં અમેЧરકા જેવા 

બનાવી દઇશું : ગડકરી
નવી Чદàહી

કы×ĩીય રોડ અન ેĺાસંપોટ‼શન મĦંી િનિતન ગડકરીએ 

કЅ ં હતુ ં કы તમેનુ ં લΣય 2024 સધુી ભારતીય રોડને 

અમЧેરકા જવેા બનાવી દъવાનુ ંછъ. મĦંીએ દાવો કયђ↓ હતો 

કы કы×ĩ સરકાર ભારતીય રોડન ે વધ ુ સારા બનાવવાની 

યોજના પર કામ કરી રહી છъ. એવા રોડ બનાવવામાં 

આવશ ેકы તનેા પર ચાલીએ Óયારъ એવ ુલાગ ેકы ણ ેકોઇ 

સંદુર સફર પર િનકâયા હોઇએ. બધુવારъ રાËયસભાને 

ણકારી આપતા કы×ĩીય મĦંી િનિતન ગડકરીએ કЅ ંહતું 

કы કы×ĩ 2024ના અતં સધુીમા ંભારતીય રોડના મળૂભતૂ 

માળખામા ંફыરફાર કરીન ેતને ેઅમЧેરકા જવેા બનાવી દъશ.ે 

આ માટъ હાલ યોજના તયૈાર કરવામા ંઆવી રહી છъ. 

સતત બી  મ હને રીટેલ ફુગાવાે 6 ટકાથી વધુ નાધાયાે

નોઇડા 

આવકવેરા િવભાગની ટીમે સોમવાર 

સવારથી Чરયલ એçટъટ ડેવલોપર 

ઓમેÄસ Ġૂપના Чદàહી,ઉǼર Ĭદъશ, 

હЧરયાણા અને પં બ સિહત  સમĠ 

દъશમાં 45 çથળોએ દરોડા પાડયા 

હતાં. ઓમેÄસ િબàડર ટъÄસ ચોરીનો 

આરોપ છъ. નોએડાના સેÄટર 62 અને 

93માં પણ દરોડા પાડવામાં આãયા 

હતાં. ચંડીગઢ આવકવેરા િવભાગ 

˛ારા પાડવામાં આવેલા દરોડામાં અ×ય 

çથળોેના આવકવેરા િવભાગની ટીમની 

પણ મદદ લેવામાં આવી હતી. 

Чદàહી એનસીઆરમાં 20 çથળોની 

સાથે સમĠ દъશમાં સવારъ 45 çથળોેએ 

સવારъ સાત વાÆયાથી દરોડા પાડવામાં 

આãયા હતાં. અÓયાર સુધી મળъલી 

નોઇડામાં Ħણ, ગુλĠામમાં Ħણ, 

ગાિઝયાબાદમાં એક, ચંડીગઢમાં ચાર, 

લુિધયાણામાં Ħણ, લખનઉમાં પાંચ, 

ઇ×દોરમાં ચાર çથળોએ દરોડા પાડવામાં 

આãયા હતાં. ઓમેÄસ િબàડરની હъડ 

ઓЧફસ Чદàહીના કાલકા માં આવેલી 

છъ.  નોઇડાથી બે ટીમ Чદàહી ગઇ છъ. 

Чદàહીમાં િબàડરનું ઘર અને ઓЧફસ 

છъ. ઓમેÄસ િબàડર પર ટъÄસ ચોરીની 

સાથે મોટા Ĭમાણમાં રોકડ લઇ ફલેટ 

વેચવાનો આરોપ છъ. Ġેટર નોઇડામાં 

અ×ય શહъરની ટીમ તપાસ કરી રહી 

છъ. આવકવેરા િવભાગના કЮલ 250 

અિધકારી આ ટીમોમાં સામેલ છъ. 

Чદàહીની એક ટીમ નોેઇડામાં અગાઉ જ 

આવી કાય↓વાહી કરી હતી.

ડેવલોપર ઓમેÄસ Ġુપના 45 એકમો 
પર આવકવેરા િવભાગ ટીમના દરોડા
ટે  ચાેરી-ફલેટ વેચવાનાે અારાેપ ઃ દ ી, યુપી, હ રયાણા, પં બમાં તપાસ

ચંદીગઢ

પં બના નવા મુÅયમંĦી ભગવંત 

માને આજે હъરાત કરી છъ કы ભગત 

િસંહના શહીદી Чદવસ પર એ×ટી 

કરØશન હъàપલાઇન નંબર હъર 

કરવામાં આવશે. પં બના લોકો 

વોÎસએપ પર įΓાચારની ફЧરયાદ 

કરી શકશે. તેમણે Ţીટ કરી કЅ- 

મારો પસ↓નલ વોÎસએપ નંબર હશ.ે 

 તમારી પાસે કોઈ લાંચ માંગે, તેનો 

વીЧડયો/ઓЧડયો રъકોડ↓ કરી મને મોકલો. 

įΓાચારીઓ િવιˇ કડક પગલા 

લેવામાં આવશે. 

ભગવંત માને કЅ કы, 23 માચ › 

નંબર હъર કરવામાં આવશે. 99 

ટકા લોકો ઈમાનદાર છъ, 1 ટકાને 

કારણે િસçટમ બગડે છъ. તેમણે કЅં 

કы, ઈમાનદાર ઓЧફસરો સાથે હું ઉભો 

છું. પં બમાં હવે હΆા વસૂલી બંધ 

થશે. હΆા વસૂલી માટъ કોઈપણ નેતા 

કોઈ અિધકારીને પરъશાન કરશે નહỲ.  

Чદàહીના મુÅયમંĦી અને આમ આદમી 

પાટЪ↓ના મુિખયા અરિવંદ કыજરીવાલે આ 

િનણ↓યને ઐિતહાિસક ગણાãયો છъ. તેમણે 

કЅં કы, હવે પં બમાં įΓાચાર ચાલશે 

નહỲ. આ પહъલાં મુÅયમંĦી ભગવંત 

માને Ţીટ કરી કЅ હતુ કы પં બની 

જનતાના િહતમાં આજે મોટો િનણ↓ય 

લેવામાં આવશે. પં બના ઈિતહાસમાં 

આજ સુધી આવો િનણ↓ય લેવાયો નથી. 

કોઈ લાંચ માંગે તો મને વીЧડયો-
ઓЧડયો મોકલો ઃ ભગવંત માન
પં બમાં નવી સરકારમાં અે ી કર શન હે લાઈન

બ′Æલુι, તા. ૧૫

કણા↓ટક હાઈકોટ‼ િહ બ િવવાદ પર 

મંગળવારъ મહÓવપૂણ↓ ચૂકાદો આપતા 

જણાãયું કы િહ બ પહъરવો ઈçલાિમક 

ધમ↓ની અિનવાય↓ Ĭથા નથી. આ સાથે 

હાઈકોટ‼ çકвલ-કોલે માં િહ બ પર 

Ĭિતબંધના રાËય સરકારના િનણ↓યને 

પડકારતી અર ઓ નકારી કાઢી છъ. 

ઉડુપીની િવ˜ાિથ↓નીઓએ ╞ાસλમમાં 

િહ બ પહъરવા મંજૂરી માગતા કરъલી 

અર  નકારતા હાઈકોટ‼ કЅં કы çકвલને 

ļેસ નŨી કરવાનો અિધકાર છъ અને 

િવ˜ાથЪ↓ઓ çકвલ ļેસ પહъરવાનો 

ઈનકાર કરી શકы નહỲ. સાથે જ 

હાઈકોટ‼ અચાનક જ િહ બ િવવાદ 

ઊભો થવા અંગે પણ સવાલ ઉઠાવતા 

કЅં કы ચાલુ શૈΤિણક સĦમાં જે રીતે 

િહ બ િવવાદ ઊભો થયો છъ તે તાં 

તેની પાછળ કોઈનો હાથ હોય તેમ 

લાગે છъ. 

િહ બ ઈçલામનું અિનવાય↓ 
અંગ નથી: કણા↓ટક હાઈકોટ↓
ઉડુપીની કાેલેજની વ ા થનીઅાેની અર  હાઈકાેટ ફગાવી

નવી Чદàહી 

કжિષ કાયદાઓના િવરોધથી શλ થયેલા ખેડૂત આંદોલનનું 

ને Óવ કરી રહъલા Чકસાન સંયુŪ મોરચામાં હવે િતરાડ 

પડવા લાગી છъ. Чદàહીમાં સંયુŪ Чકસાન મોરચાની બેઠક 

યો ઇ હતી. કы એક જ çથળъ આ બેઠક યો ઇ હોવા છતા 

નેતાઓએ પોતાની મનમાની મજૂબ અલગ અલગ બેઠકો યો  

લીધી હોવાના અહъવાલો છъ. એટલે કы સંયુŪ Чકસાન મોરચા 

હવે પહъલા જેટલુ મજબૂત સંગઠન ન રЅં હોવાની અટકળો છъ. 

ખેડૂતોએ આંદોલન દરિમયાન કжિષ કાયદા પરત લેવા, ટъકાના 

ભાવ, ખેડૂતો સામે આંદોલન દરિમયાન થયેલા કыસો પરત 

ખ′ચવા અને માયા↓ ગયેલા ખેડૂતોના પЧરવારને વળતરી માગણી 

કરી હતી. જેમાંથી કжિષ કાયદા પરત લઇ લેવાયા હતા Ëયારъ 

અ×ય માગો સરકારъ ન Щçવકારી હોવાના દાવા સંયુŪ Чકસાન 

મોરચા કરી રЅં છъ. આ બેઠકમાં નેતાઓ વŵે િવવાદો વા 

મâયા હતા. એવા પણ અહъવાલો છъ કы નેતાઓ વŵે સામસામે 

બોલાચાલી પણ થઇ હતી. સંયુŪ Чકસાન મોરચાના નેતાઓ 

વŵે બે ફાટા પડી ગયા હતા.

નવી Чદàહીમાં એક જ çથળ પર Чકસાન 
મોરચાના બે જૂથની અલગ-અલગ બેઠક
નેતાઅાે વ ે સામસામે બાેલાચાલી, કસાન માેરચાના નેતાઅાે વ ે બે ફાટા પ ા

બ′ગાલλુ 

કણા↓ટકમા ંએસીબીએ આવકના çĦોત 

કરતા વધ ુસપંિǼ એŪ╗ કરવાના આરોપી 

18 સરકારી અિધકારીઓ િવλˇ કરъલી 

કાય↓વાહીના ભાગλપ ે બ′ગલોર સિહત 

10 િજ·ાના 75 çથળોેએ દરોડા પાડયા 

હતા ં તમે એસીબી અિધકારીઓએ એક 

િનવદેનમા જણાãયુ ંહતુ.ં  એસીબીના 100 

અિધકારીઓ અન ે 300 કમ↓ચારીઓની 

અનકે ટીમોએ સવારъ સરકારી 

અિધકારીઓના ઘરોમા ં દરોડા પાડયા 

હતા.ં બાગલકોટ િજ·ા મÅુયમથકમાં 

બાદામી રъ×જના વન અિધકારી િશવાનગં 

ખડેાગીની પાસથેી નોટ ગણવાનુ ંમશીન 

અન ે 3.17 કЫલો ચદંનના લાકડા મળી 

આãયા છъ.  એસીબીએ ગડગ િજ·ાના 

િશરçતદાર બી એસ અિ³−³ગીરી પાસથેી 

સોના, ચાદંીના ઘરъણા , 25 એકર 

જમીન, 12 રъિસડЩે×સયલ Øલોટ અને 

1.5 લાખ λિપયાની રોકડ જΆ કરી 

હતી. એસીબીના અિધકારીઓથેી બચવા 

માટъ સોનાના ઘરъણાન ે કચરા પટેીમાં 

સતંાડવામા ંઆãયા હતા.ં  જ ે સરકારી 

અિધકારીઓના ઘરોમા ંદરોડા પાડવામાં 

આãયા છъ તમેા ં બ′ગાલλુના એЧડશનલ 

કિમશનર ĺા×સપોટ↓ Φાાન×ેĩકЮમાર, 

બીડીએ ટાઉન Øલાિનગં અિધકારી રાકыશ 

કЮમાર, યાદગીરના રъ×જ વન અિધકારી 

રમશે કાનકાžъ, ગોકાક બસવરાજના 

એЩÄઝÄયટુીવ એЩ×જિનયર શખેર રъƒી 

પાટીલ અન ે િવજયપરુા િનિમ↓તી કы×ĩ 

ĬોજÄેટ મનેજેર ગોપીનાથ મલાગીનો 

સમાવશે થાય છъ.

કણા↓ટકમાં ACBનો સપાટો : 18 જેટલા 
સરકારી અિધકારીઓના ઘરъ રъડ કરાઈ
100 અ ધકારીઅાે અને 300 કમ અાેની ટીમની 10 જ ાના 75 ળાેઅે તપાસ

શવમાેગામાં ૂ લ-કાેલેજ બંધ ઃ આ િવવાદની સંવેદનિશલતાને 
Öયાનમાં રાખીને રાËય સરકારъ કણા↓ટકના િજ·ાઓમાં કલમ ૧૪૪ લાગુ 
કરી દીધી હતી. જે િવçતારો વધુ સંવેદનશીલ છъ Óયાં શૈΤિણક સંçથાઓ 
બંધ રાખવાનો િનણ↓ય પર કરાયો હતો. િશવમોગામાં çકвલ-કોલે  બંધ 
કરી દъવાયા હતા. અહỲ ૨૧મી માચ↓ સુધી કલમ ૧૪૪ લાગુ કરાઈ છъ. 
હાઈકોટ↓ના ×યાયાધીશોના આવાસની સુરΤા પણ વધારી દъવાઈ હતી.

અલીગઢમાં િહ બ 
પર હોબાળો : IITમાં 
બુરખાનો િવરોધ

કણા↓ટક હાઈકોટ‼ િહ બ પહъરીને 
çકвલ-કોલે માં જવા પર Ĭિતબંધ 
મૂકતો ચૂકાદો આãયો છъ Óયારъ અલીગઢ 
ખાતે આઈઆઈટી કોલેજમાં ભૂતપૂવ↓ 
િવ˜ાથЪ↓ઓએ બુરખો પહъરી આવતી 
કыટલીક િવ˜ાિથ↓નીઓ સામે વાંધો 
ઉઠાવી તેમના િવરોધ સૂĦોŵાર કયђ↓ 
હતો. આ ભૂતપૂવ↓ િવ˜ાથЪ↓ઓ ભગવા 
શાલ પહъરી આãયા હતા. કы, થોડાક 
સમયમાં Щçથિત થાળъ પડી ગઈ હતી.

6 છોકરીએ સુĬીમ 
કોટ↓માં હાઈકોટ↓ના 
ચુકાદાને પડકાયђ↓

કણા↓ટકની કોલેજમાં શλ થયેલો 
િવવાદ હવે સુĬીમ કોટ↓ સુધી પહ℮Éયો 
છъ. હાઈકોટ↓ના ચુકાદોને સુĬીમ 
કોટ↓માં પડકારવા માટъ કોલેજની 6 
છોકરીઓ ˛ારા અર  કરવામાં 
આવી છъ. આ બધી છોકરીઓ 
હાઈકોટ↓માં પણ અર કતા↓ રહી ચૂકЫ 
છъ. તો બી  તરફ સુĬીમ કોટ↓માં 
િહ×દુ સેના તરફથી કыિવએટ દાખલ 
કરવામાં આવી છъ.
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દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕
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ગુ
જરાતના પૂવ↓ મંĦી અને 

ગૂજરાત િવ˜ાપીઠના પૂવ↓ 

વાઇસ ચા×સેલર ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ જે ગૂજરાત િવ˜ાપીઠમાં 

ભÒયા હતા તે જ િવ˜ાપીઠના 

તેઓ કЮલનાયક અથા↓ત વાઇસ 

ચા×સેલર થયા હતા. ડૉ. 

રાજે×ĩ Ĭસાદના અવસાન 

બાદ મોરારજી દъસાઈ ગૂજરાત 

િવ˜ાપીઠના ચા×સેલર બ×યા 

હતા. કોઈએ તેમને પૂછયું 

કы, ‘’ગૂજરાત િવ˜ાપીઠમાંથી 

તમે શું શીÅયા?’’ ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈએ જવાબ આØયો 

હતો ઃ ‘’ગાંધીજી, જગદગુι 

શંકરાચાય↓, અંબાલાલ 

સારાભાઈ િમલમાિલક અને 

મારો રિવયો દૂબળો એ સહુ 

સમાન છъ.’’

રિવયો એટલે કોણ?

ઠાકોરભાઈ દъસાઈ મૂળ 

નવસારી પાસેના ખરસાડ 

ગામના વતની. તેમના 

વડવાઓ મોસાળમાં ગણદъવી 

િજ·ાના વેગાળ ગામે ગયા 

હતા. તેઓ અનાિવલ હતા. 

મોરારજી દъસાઈ પણ અનાિવલ 

હતા. વાપીથી તાપી વસતાં 

અનાિવલ ખેડૂત કЮટુંબોમાં 

હાળીની Ĭથા હતી. 

હાળી એટલે સુખી 

જમીનદાર ખેડૂતના Óયાં કામ 

કરતો જમીનિવહોણો ખેત 

મજૂર. એક એક Ĭકારની 

ગુલામીની જ Ĭથા હતી. 

ઠાકોરભાઈ યુવાન હતા 

Óયારъ તેમને ઘેર ‘રિવયો’ 

નામનો હાળી-ખેતમજૂર કામ 

કરતો હતો. આ ‘રિવયો’ 

ઠાકોરભાઈના મનમાં વસી 

ગયો હતો. રિવયો એટલે 

સમાજનો નબળામાં નબળો 

છъવાડાનો ગરીબ માણસ. 

ગૂજરાત િવ˜ાપીમાં ભÒયા 

બાદ ઠાકોરભાઈ દъસાઈ વાઇસ 

ચા×સેલરથી માંડીને ગુજરાત 

સરકારમાં Ĭધાન બ×યા પરѕતુ 

આ સમĠ કાળ દરિમયાન 

‘રિવયો’-ગરીબ માણસની 

સેવા જ તેમનો જીવનમંĦ બની 

ગયો. એટલે જ તેઓ રિવયા 

દૂબળાને અને િમલમાિલકને 

એક સરખા ગણતા.

પાંચ ઍડિમશન Чરઝવ↓

એ વખતે ગૂજરાત 

િવ˜ાપીઠના કЮલનાયક એટલે કы 

વાઇસ ચા×સેલર કોને બનાવવા 

તેની શોધ ચાલતી હતી. 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈ તેમના 

çવભાવ Ĭમાણે કોઈ પદ માગે 

જ નહỲ. િવ˜ાપીઠના વЧરΗોએ 

નŨી કયુ↨ કы, ‘ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈને જ વાઇસ ચા×સેલર 

બનાવો.’ ઠાકોરભાઈને વાઇસ 

ચા×સેલર બનાવવાનું નŨી 

થયું તે વખતે ઠાકોરભાઈએ 

વЧરΗો આગળ એક શરત મૂકЫ 

ઃ ‘’તમારъ દર વષ› મારા માટъ 

પાંચ ઍડિમશન Чરઝવ↓ રાખવાં. 

હું જેના નામની ભલામણ કιં 

તેને ઍડિમશન આપવાં.’’

Ĭçતાવ લઈને ગયેલા 

રામલાલ પરીખ તેમને ઓળખે 

એટલે એમણે તરત જ એ શરત 

મંજૂર રાખી, પણ વાત બહાર 

આવી ગઈ. અÖયાપકોમાં 

ગણગણાટ શλ થયો ઃ ‘’આ 

શરત કыવી? પાંચ ઍડિમશન 

વાઇસ ચા×સેલર ધારъ તેને 

આપે તે કыવું?’’

આЧદવાસી િવ˜ાથЪ↓

કыટલાક સમય બાદ એક 

આЧદવાસી ગરીબ િવ˜ાથЪ↓એ 

ગૂજરાત િવ˜ાપીઠમાં Ĭવેશ 

માટъ અરજી કરી. તે લેિખત 

Ĭવેશ પરીΤામાં નાપાસ થયો. 

તે િવ˜ાથЪ↓ ઠાકોરભાઈ દъસાઈ 

પાસે આãયો. ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈએ તે ગરીબ િવ˜ાથЪ↓ને 

Ĭવેશ આપવા સૂચના આપી. 

કોઈએ પૂછયું ઃ ‘’આમ 

કыમ કયુ↨?’’ તો ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈએ જણાãયું ઃ ‘’કોઈ 

િવ˜ાથЪ↓ પછાત િવçતારમાંથી 

આવતો હોય અને તેને 

ભણવાની તીĳ ઇÉછા હોય તો 

તેને Ĭવેશ મળવો જ જોઈએ. 

આવા પછાત િવçતારમાંથી 

આવતા િવ˜ાથЪ↓ઓને ભણાવવા 

જ મ′ ગૂજરાત િવ˜ાપીઠનું 

કЮલનાયકપદ çવીકાયુ↨ છъ. મ′ 

શરત કરી હતી ને કы દર વષ› 

પાંચ ઍડિમશન મારા માટъ 

Чરઝવ↓ રાખવાં. મ′ આવા કામ 

માટъ એ શરત મૂકЫ હતી.’’

જેને ભણવું છъ અને કોઈ 

ગરીબ રિવયા દૂબળાનો દીકરો 

છъ તેથી તેને િનયમાનુસાર 

Ĭવેશ મળતો નથી એ વાત 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈને ખૂંચતી.

ઠાકોરભાઈ આઠમાવાળા

ઠાકોરભાઈ દъસાઈ આઠમા 

ધોરણથી અĠંજેી ભણાવવાના 

િહમાયતી હતા. યિુનવિસ↓ટીનું 

િશΤણ મા ભાષામા ં જ હોવું 

જોઈએ ત ે માટъના આĠહી 

હતા. તમેના સાથી મગનભાઈ 

દъસાઈ કы તઓે પણ એક તબŨы 

ગજુરાત યિુનવિસ↓ટીના વાઇસ 

ચા×સલેર થયા હતા. તઓે પણ 

મા ભાષાના કડક આĠહી 

હતા. મગનભાઈ દъસાઈની 

મા ભાષાના ખબૂ હઠાĠહના 

કારણ ે ગજુરાતી માÖયમ માટъ 

‘મગન માÖયમ’ શÚદ Ĭચિલત 

થયો હતો. કыટલાક લોકો 

ગજુરાત યિુનવિસ↓ટીના ટાવરને 

મગન ટાવર કહъતા. ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ અન ે મગનભાઈ 

દъસાઈના આઠમાથી જ અĠંજેી 

ભણાવવાના આĠહના કારણે 

એ વખતના કટાર લખેકો 

આ બનં ે મહાનભુાવો પર 

ãયગં કરતા ઃ ‘’જમેને અĠંજેી 

આવડતુ ં ના હોય ત ે લોકો જ 

અĠંજેીનો િવરોધ કરъ છъ.’’ એક 

કટાર લખેકы તો લખી નાÅંયુ ંકы 

‘’બળЧદયા ચારનારા આ બે 

જણ બળદના પૂછંડા આમળતા ં

આમળતા ંયિુનવિસ↓ટીના વાઇસ 

ચા×સલેર બની ગયા છъ.’’ એ 

બનં ે જણ ઊઠાં સધુી ભણેલા 

છъ એવી વાત વહъતી થઈ હતી. 

દъખાવમા ંપણ તઓે પહъરવશેના 

કારણ ેગામЧડયા લાગતા.

વાçતિવકતા શુ ંહતી?

પણ વાçતિવકતા કાઈં જદુી 

જ હતી. ઠાકોરભાઈ દъસાઈ 

ગજૂરાત િવ˜ાપીઠમા ં ભÒયા 

હતા અને અĠંજેી અને સçંકжત 

સાથ ે ભાષાિવશારદની પરીΤા 

પાસ કરી હતી. પરીΤા તો 

પાસ કરી પરѕત ુ પદવીદાન 

સમારѕભમા ં તઓે પદવી લવેા 

ગયા નહોતા. 

કારણ ખબર નથી. ઘણાં 

વષђ↓ સધુી તમેની પદવી 

િવ˜ાપીઠમા ં અનામત પડી 

રહી હતી. ઘણા ં વષђ↓ બાદ 

તમેણે પદવી લીધી હતી. કાકા 

કાલકેરના તઓે િĬય િશæય 

હતા. ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ 

િવનોબાજીના ગીતા Ĭવચનો 

નામના મરાઠી પçુતકનો 

ગજુરાતી અનવુાદ કયђ↓ હતો. તે 

પછી િવનોબાજીના ‘ЩçથતĬΦ 

દશ↓ન’ પçુતકનો અનવુાદ 

કયђ↓. એ પછી જવાહરલાલ 

નહેιએ જલેમાથંી તમેના ં પĦુી 

ઇЩ×દરાજીન ે જ ે પĦો લÅયા 

હતા ત ેપĦો ‘લટેર, ĭૉમ ફાધર 

ટ ુ િહઝ ડૉટર’ નામ ે Ĭગટ 

થયા હતા. તે અĠંજેી પçુતકનો 

અનવુાદ પણ ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈએ ‘ઇ×દનુ ેપĦો’ના નામે 

ગજુરાતીમા ં કયђ↓ હતો. આ 

ઉપરાંત અÉયતુ પટવધ↓ન અને 

અશોક મહъતાના ‘ધી કૉÜયનુલ 

ĺાયગંલ’ પçુતકનો પણ 

અનવુાદ તમેણે જ કયђ↓ હતો. 

મજાની વાત એ છъ કы આ તમામ 

પçુતકોના અનુવાદક ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ હોવા છતા ં તમેણે 

Äયાયં ેઅનવુાદક તરીકы પોતાનંુ 

નામ મÄૂયુ ં નથી. ન℮ધપાĦ 

વાત એ છъ, ‘ĥ↓ÈમÈમીΗѕીų 

ઉЧરજ ક↕ çŢરŢં̆ Ţ’ 

પçુતકનો ગજુરાતી અનવુાદ 

પણ ઠાકોરભાઈ  દъસાઈની 

કલમ ે થયો. ત ે પçુતકનુ ં નામ 

‘ગાધંીજીનો અΤરદъહ’ છъ. 

એ નામ પણ ઠાકોરભાઈએ 

જ આØયુ ં હતુ.ં કાકાસાહъબ 

કાલલેકર તો આ નામ પર 

જ વારી ગયા હતા. તઓે 

બોàયા હતા ઃ ‘’આ નામ તો 

ઠાકોરભાઈન ેજ સઝૂ.ે’’

અçખિલત અĠંજેી

સહથુી અગÓયની વાત 

એ છъ કы Ĭચિલત મા×યતાથી 

િવιˇ ઠાકોરભાઈનુ ં અĠંજેી 

તમેના સમકાલીનોના અĠંજેી 

કરતાં ઘણુ ંઉǼમ હતુ.ં ગજૂરાત 

િવ˜ાપીઠન ે યિુનવિસ↓ટીનો 

દરŹો આપવાના મુ̂ ъ યજુીસી 

તરફથી ડૉ. કોઠારીના અÖયΤપદъ 

ઉŵ કિમટી ગજૂરાત િવ˜ાપીઠ 

આવી હતી. ત ેવખત ેઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ િવ˜ાપીઠના કЮલનાયક 

હતા. ડૉ. કોઠારી અન ે તમેના 

સÛયો અĠંજેીમા ં જ રજઆૂત 

સાભંળવાનો આĠહ રાખતા 

હતા.  ત ે પછી ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈએ અçખિલત અĠંજેીમાં 

બોલવાનુ ં શλ કયુ↨. ડૉ. કોઠારી 

અન ેતમેના સાથીઓ ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈના Ĭભાવશાળી અĠંજેીથી 

çતÚધ થઈ ગયા અન ે તઓે 

તમેનુ ં અĠંજેી બરાબર 

સમજી શકы ત ે માટъ વાÄĬવાહ 

ધીમે કરવા િવનતંી હતી. 

ઠાકોરભાઈની મäકરી કરનાર એ 

વખતના કટાર લખેકોન ે ખબર 

જ નહોતી કы ઠાકોરભાઈ દъસાઈ 

એલકેઝા×ડર ડમૂા અન ે ચાàસ↓ 

Чડક×સનનાં બધાં જ પçુતકો 

અĠંજેીમા ં વાચંી ચÄૂયા હતા. 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈ çવય ં એક 

સાΤર હતા.

આવા હતા ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ.

...અને બળદના પૂંછડા અામળનાર ઠાકાેરભાઈ 
દેસાઈ િવદ્યાપીઠના વાઇસ ચા ેલર બની ગયા

Ĭકરણ-૩૦

રિવયાે અેટલે સમાજનાે નબળામાં 
નબળાે છેવાડાનાે ગરીબ માણસ. 

ગૂજરાત િવદ્યાપીઠમાં ભ યા બાદ ઠાકાેરભાઈ 
દેસાઈ વાઇસ ચા ેલરથી માંડીને ગુજરાત 

સરકારમાં ધાન બ ા પરંતુ અા 
સમગ્ર કાળ દરિમયાન ‘રિવયાે’-ગરીબ 
માણસની સેવા જ તેમનાે જીવનમં  

બની ગયાે. અેટલે જ તેઅાે રિવયાને અને 
િમલમાિલકને અકે સરખા ગણતા

જાણવા જેવું

Ôવીનું ગુιÓવાકષ↓ણ અવકાશમાં Äયાં સુધી લાગે? િશકારી વનçપિત : િપચર Øલા×ટ
Ôવી ભમરડાની જેમ ચĝાકાર ફરъ છъ અને તે પણ દર 

સેકіડે ૪૬૦ મીટરની ઝડપે. આટલી ઝડપ હોવા છતાંય 
માણસો સિહતની Ôવી પર રહъલી વçતુઓ બહાર 
ફ‹કાઈ જતી નથી કыમકы Ôવીનું ગુιÓવાકષ↓ણ બળ 
તમામ ચીજોને પોતાની તરફ ખ′ચી રાખે છъ. Ôવીનું 
ગુιÓવાકષ↓ણ બળ દૂર અવકાશમાં રહъલા ચંĩને પણ 
ખ′ચી રાખે છъ એટલે જ ચંĩ Ôવીની આસપાસ ફયા↓ 
કરъ છъ. ગુιÓવાકષ↓ણ એટલે Ġેવીટી. તમે ઝીરો Ġેવીટી 
શÚદ સાંભâયો હશે. અવકાશયાĦીઓ અવકાશી 

સફરમાં ગુιÓવાકષ↓ણ િવનાની Щçથિતનો અનુભવ કરъ છъ. જો કы Ôવીના ગુιÓવાકષ↓ણની 
બહાર કશું જ જઈ શŪું નથી. પરѕતુ આકાશ તરફ દર સ′કડે ૧૦ Чકલોમીટરની ઝડપે ગિત 
કરતા પદાથ↓ ઉપર ગુιÓવાકષ↓ણનુ બળ તો હોય જ છъ. પરѕતુ ચીજની ઝડપ અને કદ Ĭમાણે 
તેમાં વધઘટનો અનુભવ થાય. િવΦાાનીઓના અંદાજ મજુબ Ôવીના ગુιÓવાકષ↓ણની બહાર 
િનકળવું હોય તો ચંĩ કરતાં ૧૭ ગણા અંતરъ જવું પડે.

જગતમાં ૨૦૦ જેટલી વનçપિત જંતુઓનો િશકાર 
કરનારી છъ. િશકારી વનçપિત િપચર Øલા×ટ ન℮ધપાĦ 
અને જાણીતી વનçપિત છъ. વનçપિતને ફોટોિસ×થેસીસ 
˛ારા તેનાં પાન ખોરાક બનાવી શકы છъ તેમ છતાં આ 
વનçપિતને જંતુઓ ખાવાની શું જλર  તેવો સવાલ 
પણ થાય.  વનçપિતને પોષણ માટъ પૂરતા Ĭમાણમાં 
પોષકĩãયો જોઈએ. કыટલાક Ĭદъશમાં વધુ વરસાદથી 
જમીન ધોવાઈ જાય. પૂરતો સૂય↓Ĭકાશ ન મળતો હોય 
તેવી Щçથિતમાં થતી વનçપિત ઉÓĝાંિતકાળમાં જંતુભΤી 
બની હતી. અમેЧરકા અને ઓçĺેિલયામાં જોવા મળતા િપચર Øલા×ટ લગભગ સો જાતના હોય 
છъ. િપચર Øલા×ટના ફвલ છટકાં જેવા હોય છъ. તે લટકતી કોથળી જેવા હોય છъ. તેમાં ચીકણું 
પાચક ĩãય હોય છъ. જંતુઓ તેની ઉપર બેસે એટલે ચ℮ટી જાય અને ધીમે ધીમે કોથળીમાં 
ઉતરી જાય. કોથળીની અંદરની સપાટી મીણ જેવી િચકણી અને નીચેની તરફ ઝૂકыલા સુΣમ 
તાંતણાની બનેલી હોય છъ. જંતુ તેમાં ફસાય એટલે લપસીને  કોથળીના તિળયે જઈને પડે. 
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અોસી.-પાક. ટેસટટઃ ૬૦૩ 
મિમિટિી બેટટંગિાં ૪૨૫ બોલ 

રિી બાબરે િેચ ડ્ો કરી
કરાચી

પાટકસ્ાિ અિે ઓસટ્ેમલયા વચે્ રિાયેલી બીજી 
મરિકેટ ટેસટ િેચ ભલે ડ્ો રહી હોય પરં્ ુ આ િેચિાં 
બાબર આઝિે મવરિિી ઇમિંગ રિી હ્ી. ઓસટ્ેમલયા 
દ્ારા આપવાિાં આવેલા ૫૦૬ રિિા જંગી ટાગગેટ 
સાિે બેટટંગ િાટે િેદાિે પડેલી પાટકસ્ાિિી ટીિ 
િાટે બાબરે ૬૦૩ મિમિટિી બેટટંગિાં ૪૨૫ 
બોલિો સાિિો કરીિે ૧૯૬ રિ બિાવયા હ્ા. 
્ે ચાર રિ િાટે બેવડી સદી ચૂકી ગયો હ્ો પરં્ ુ 
આ ઇમિંગ ્ેિી કારટકદદી િાટે એક મસમધિ સિાિ 
બિી ગઈ હ્ી. પાંચિા ટદવસે ઓસટ્ેમલયાિી ટીિ 
િાત્ર સા્ મવકેટ ઝડપી શકી હ્ી. બે ટદવસિાં 
ઓસટ્ેમલયા પાટકસ્ાિિી ટીિિે ઓલઆઉટ કરી 
શકી િહો્ી. બાબર આઝિ ઉપરાં્  િોહમિદ 
ટરઝવાિે પણ સદી પૂરી કરી હ્ી.

રમશયાિા બદલે 
હવે ચેન્નઈિાં ચેસ 

ઓમલમમપયાડ યોજાશે
નવી દિલ્ી 

યરૂિેિ ઉપર હુિલાિા કારણે રમશયા 
પાસેથી છીિવી લેવાિાં આવેલી 
૪૪િી ચેસ ઓમલમમપયાડિું હવે ચાલુ 
વર્ગે ચેન્નઇ ખા્ે આયોજિ કરવાિાં 
આવશે. ૨૦૧૩િાં વરડ્ડ ચેમમપયિમશપ 
બાદ ભાર્િાં આ બીજી સૌથી િોટી 
ચેસ ટૂિા્ડિેનટ રિાશે. ્ામિલિાડુિા 
િુખયિંત્રી એિ.કે. સટામલિે મવિટર ઉપર 
આ બાબ્િે સિથ્ડિ આપીિે જણાવયુ ં
હ્ું કે ભાર્ ચેસ ઓમલમમપયાડિી 
યજિાિી કરી રહ્ં છે. ્ામિલિાડુ 
િાટે આ શાિદાર બાબ્ છે. ચેન્નઇ 
મવશ્વભરિા ટકંગ અિે ક્ીિિું ઉષિાભયુું 
સવાગ્ કરશે. 

મુંબઇ
આઈપીએલ ટી૨૦ લીગિી ૧૫િી મસઝિ િવા મિયિો 

સાથે રિાશે અિે ગવર્મંિગ કાઉમનસલે અમપાયસ્ડ ટડમસઝિ 
ટરવય ૂ મસસટિ (ડીઆરએસ)થી લઈિે કેચઆઉટ અિે 
રિઆઉટિા મિયિો પણ બદરયા છે. કોરોિાિા જોખિિે 
પણ ધયાિિાં રાખીિે ટિૂા્ડિેનટિા કાય્ડરિિિાં ફેરફાર કરી 
શકવાિો મવકરપ ખુલ્ો રાખયો છે. જો કોરોિાિા કારણે 
કોઈ ટીિ પલેઇંગ ઇલેવિિે (ઓછાિાં ઓછા સા્ ભાર્ીય 
ખેલાડીઓ હોવા જરૂરી છે) િેદાિિાં ઉ્ારી િા શકે ્ો 
આ િેચિું ફરીથી આયોજિ થઈ શકશે. તયારબાદ પણ િેચ 
રિાડી િહીં શકાય ્ો પૂરો િાિલો ટેમનિકલ સમિમ્ પાસે 
િોકલવાિાં આવશે અિે ્ે આ અંગિેો અંમ્િ મિણ્ડય લેશે. 
જો િોિ-સટ્ાઇકર બેટસિેિ બોલ િંખાયા પહેલાં મરિઝિી 
બહાર આવી જાય અિે બોલર બેઇરસિે ઉડાવી દે ્ો ્ેિે 

રિઆઉટ િાિવાિાં આવશે.   
આઇપીએલિાં અગાઉ મિયિ હ્ો કે જો કોરોિાિા 

કારણે કોઈ િેચ રિાડી શકાય િહીં ્ો ્ેિું ફરીથી આયોજિ 
કરવાિાં આવશે.  આઇપીએલિાં અતયાર સુધી િેચિાં એક 
ટીિ પાસે બોમલંગ અિે બેટટંગિો એક-એક ટરવયૂ રહે્ો 
હ્ો પરં્ુ હવે આ સંખયા વધારીિે બેિી કરવાિાં આવી છે. 
િેચિાં કુલ ડીઆરએસિી સંખયા આઠિી થઈ છે 

બીસીસીઆઇએ પો્ાિી ટી૨૦ લીગિાં એિસીસીિા 
મિયિિે લાગુ કયયો છે. કોઈ બેટસિેિ કેચઆઉટ થાય ્ો 
િવા બેટસિેિે સીધા સટ્ાઇકર છેડે જવું પડશે. અતયાર સુધી 
કેચ પકડાય ્ે પહેલાં જો બેટસિેિે છેડો બદલી િાખયો હોય 
્ો િોિ-સટ્ાઇકર બેટસિેિ િવો બોલ રિ્ો હ્ો. હવે કોઈ 
બેટસિેિ ઓવરિા છેલ્ા બોલે કેચઆઉટ થાય ્ો આગાિી 
ઓવરિો પ્રથિ બોલ બીજા છેડે રહેલો બેટસિેિ રિશે. 

િુબઇ
ભાર્ અિે શ્ાીલંકા વચ્ેિી ટેસટ 

શ્ોણી પૂરી થયા બાદ આઇસીસીએ ટેસટ 
રમેનકંગ જાહેર કયા્ડ છે. ભાર્ીય પેસ 
બોલર જસપ્રી્ બુિરાહ છ રિિાંકિા 
ફાયદા સાથે છઠ્ા રિિે પહોંચી ગયો છે. 
મવરાટ કોહલીિે ચાર રિિાંકિું િુકસાિ થયું 
છે અિે ્ે બેટસિેિોિી યાદીિાં િવિા 
રિિે સરકી ગયો છે. િોહાલી ટેસટિાં 
૧૭૫ રિિી ઐમ્હામસક ઇમિંગ રિિાર 
રવીનદ્ર જાડેજાિે પણ િુકસાિ થયું છે.

 ્ે ઓલરાઉનડરિી રેમનકંગિાં 
બીજા રિિે પહોંચી ગયો છે. બુિરાહે 
પાટકસ્ાિિા શામહિ આમરિદી, 
નયૂઝીલેનડિા કેયલ જેમિસિ, ટટિ સાઉથી 

અિે િીલ વેગિર ઉપરાં્ ઓસટ્ેમલયાિા 
જોસ હેઝલવૂડ અિે ઇંગલેનડિા જેમસ 
એનડરસિિે પાછળ રાખી દીધા છે.   

બેંગલોર ટેસટિાં બુિરાહે શ્ાીલંકાિી 
આઠ મવકેટ ઝડપી હ્ી. ્ેણે 
હોિગ્ાઉનડિાં પ્રથિ વખ્ પાંચ મવકેટ 
ઝડપવાિી મસમધિ િેળવી હ્ી. આ 
પ્રદશ્ડિિા કારણે ્ેિે છ રિિાંકિો ફાયદો 
થયો છે. િોહમિદ શિી એક રિિાંકિા 
ફાયદા સાથે ૧૭િા સથાિે પહોંચી ગયો 
છે. બોલસ્ડિી યાદીિાં ઓસટ્ેમલયાિો પેટ 
કમિનસિ પ્રથિ, ભાર્િો મસપિર આર. 
અમશ્વિ બીજા અિે સાઉથ આમરિકાિો 
કામગસો રબાડા ત્રીજા સથાિે જળવાઈ 
રહ્ા છે. 

ભાર્ે ઘરઆંગણે સ્્ ૧૫િી 
ટેસટશ્ેણી જી્ી, શ્ીલંકા સાિે 

શે્ણીમવજયિી હેમટ્ક
બેંગ્લોર

 ભાર્ે બેંગલોરિાં રિાયેલી મપંક બોલ ડે-િાઇટ 
બીજી ટેસટિાં શ્ાીલંકાિે ૨૩૮ રિિા િામજ્ડિથી 
હરાવીિે બે ટેસટિી શ્ોણીિે ૨-૦થી જી્ી લીધી 
હ્ી. મચન્નાસવાિી સટેટડયિ ખા્ે રિાયેલી ડે-િાઇટ 
ટેસટિાં ભાર્ે શ્ાીલંકાિે િેચ જી્વા િાટે ૪૪૭ 
રિિો ્ોમ્ંગ લકયાકં આપયો હ્ો. જિેી સાિે 
પ્રવાસી ટીિ બીજા દાવિાં ૨૦૮ રિિા સકોરે 
સિેટાઈ ગઈ હ્ી. ભાર્ે શ્ાીલંકાિે ટી૨૦ શ્ોણી 
બાદ ટેસટ મસરીઝિાં પણ ક્ીિસવીપ કરી છે. ટોસ 
જી્ીિે પ્રથિ બેટટંગ કરિાર ભાર્ે ૨૫૨ રિ 
બિાવયા હ્ા. ્ેિા જવાબિાં શ્ાીલંકાિો પ્રથિ દાવ 
૧૦૯ રિિાં સિેટાઈ ગયો હ્ો. ભાર્ે ૧૪૩ 
રિિી લીડ િેળવયા બાદ બીજા દાવિે િવ મવકેટે 
૩૦૩ રિિા સકોરે ટડકલેર કરી દીધી હ્ી. 

્ંડન
મવશ્વ ટેમિસિા ચારેય ગ્ાનડસલેિ ઓસટ્ેમલયિ ઓપિ, રિેનચ 

ઓપિ, મવમબરડિ ્થા યુએસ ઓપિિાં િોટો ફેરફાર કરવાિાં 
આવયો છે. આ ચારેય ગ્ાનડસલેિિા અંમ્િ સેટિાં સકોર ૬-૬થી 
સરભર રહ્ા બાદ પટરણાિ િાટે ૧૦ પોઇનટિો ટાઇબ્ેકર 

લાગુ કરી દેવાિાં આવયો છે. ગ્ાનડસલેિ સમિમ્એ ચારેય િેજર 
ટૂિા્ડિેનટિા આયોજકોિે ્ાતકામલક અસરથી આ મિયિ લાગુ 
કરવાિો મિદદેશ કરી દીધો છે. ઓસટે્મલયિ ઓપિિાં અગાઉથી 
જ ૧૦ પોઇનટિા ટાઇબે્કરિો ઉપયોગ થઈ રહ્ો છે. મવમબરડિિાં 
૧૨-૧૨િા સકોર બાદ સા્ પોઇનટિો ટાઇબ્ેકર હોય છે. 
યુએસ ઓપિિાં ૬-૬િા સકોર બાદ સા્ પોઇનટિો ટાઇબ્ેકર 
રિાડવાિાં આવે છે. િાત્ર રિેનચ ઓપિિાં મિણા્ડયક સેટિાં 
મિધા્ડટર્ પોઇનટવાળા ટાઇબે્કરિો ઉપયોગ કરવાિાં આવ્ો િથી. 
ગ્ાનડસલેિ બોડગે જણાવયું હ્ું કે સમિમ્િો મિણ્ડય ગ્ાનડસલેિિાં 
રિ્િા મિયિોિે વધારે મસથર્ા આપવા િાટે લેવાયો છે. આ 
ખેલાડીઓ ્થા સિથ્ડકો િાટે સિાિરૂપે અિુભવ વધારશે. આ 
ટ્ાયલ િુજબ જો અંમ્િ સેટિો સકોર ૬-૬થી સરભર થશે ્ો 
ઓછાિાં ઓછા બે પોઇનટિા ફરક સાથે જે ખેલાડી સૌથી પહેલાં 
૧૦ પોઇનટ સુધી પહોંચશે ્ો ્ેિે મવજે્ા િાિવાિાં આવશે. 

્ંડન
ઓલ ઇંગલનેડ બેડમિનટિ 

ચેમમપયિમશપિા બીજા ટદવસે ભાર્િે 
મિમશ્ા્ પટરણાિ િળયા હ્ા. િેનસ 
મસંગરસિાં યુવા ખેલાડી લકય સેિે 
શાિદાર ફોિ્ડિે જારી રાખીિે ત્રીજા 
રિિાંટક્ ડેિિાક્કિા એનડસ્ડ એનટોિસિિે 
૨૧-૧૬, ૨૧-૧૮થી હરાવીિે અમભયાિ 
આગળ વધાયુું હ્ંુ. બીજી ્રફ મવિેનસ 
મસંગરસિાં હૈદરાબાદિી અિુભવી ખેલાડી 
સાઇિા િેહવાલિા અમભયાિિો અં્ 
આવી ગયો હ્ો. વ્્ડિાિ વરડ્ડ ચેમમપયિ 
જાપાિિી અકાિે યાિાગુચી સાિે 
સાઇિાિે ૨૧-૧૪, ૧૭-૨૧, ૨૧-૧૭થી 
હરાવી હ્ી.  લંડિ ઓમલમમપકિી બ્ોનઝ 

િેડામલસટ સાઇિા લાંબા સિયથી ઇજા 
અિે કંગાળ ફોિ્ડિો સાિિો કરી રહી 
છે પરં્ુ ઓલ ઇંગલેનડ ટૂિા્ડિેનટિાં ્ેણે 
પ્રથિ રાઉનડિાં આસાિ મવજય હાંસલ 
કરીિે ફોિ્ડિાં પર્ ફરવાિો સંકે્ આપયો 
હ્ો પરં્ ુ બીજા રાઉનડિાં જ ્ેિા 
અમભયાિિો અં્ આવી ગયો હ્ો. બિંે 
વચ્ે ૫૦ મિમિટ સુધી િુકાબલો રિાયો 
હ્ો.  પ્રથિ ટદવસે છઠ્ી રિિાંટક્ મસંધુએ 
૪૨ મિમિટ સુધી રિાયેલી િેચિાં ચીિિી 
જી યી વાંગિે ૨૧-૧૮, ૨૧-૧૩િા 
સકોરથી હરાવી હ્ી. સાઇિાએ ૩૮ 
મિમિટિાં સપેિિી મબએમટ્સ કોરાલેસિે 
૨૧-૧૭, ૨૧-૧૯િા સકોરથી પરાજય 
આપયો હ્ો. 

િુંબઈ ટઃ િુંબઈિાં ટદરહી 
કેમપટરસિી બસ પર 5-6 અજાણયા 
લોકોએ હિુલો કયયો હ્ો. જે બાદ 
હલચલ િચી ગઈ હ્ી. િહારાષ્ટ્ર 
િવમિિા્ડણ સેિા (MNS)િા કાય્ડકરો 
દ્ારા આ હુિલો કરવાિાં આવયો 
હોવાિી જાણકરી િળયા બાદ પોલીસ 
દ્ારા MNS ચાર લોકોિી અટકાય્ 
કરવાિાં આવી હ્ી.

ઈમનડયિ પ્રીમિયર લીગ 2022 
(આઈપીએલ 2022) 26 િાચ્ડથી શરૂ 
થઈ રહી છે અિે ્ે પહેલા ખૂબ જ 
ચોંકાવિારા સિાચાર સાિે આવયા છે. 
િુંબઈિાં ટદરહી કેમપટરસિી ટીિિી 
બસ પર હુિલો થયો છે. અહેવાલો 
અિુસાર 5-6 અજાણયા લોકોએ 
ટદરહી કેમપટરસિી બસિાં ્ોડફોડ 
કરી હ્ી. આ ઘટિા બાદ િુંબઈ 
પોલીસે ચાર કલિો હેઠળ કેસ િોંધયો 
છે. એવું િાિવાિાં આવે છે કે આ 
હુિલો િહારાષ્ટ્ર િવમિિા્ડણ સિેાિા 
કાય્ડકરો દ્ારા કરવાિાં આવયો હ્ો. 
કોલાબા પોલીસે આ કેસિાં MNSિા 

ચાર લોકોિી અટકાય્ કરી છે, જયારે 
એક આરોપીિી શોધ ચાલી રહી છે. 
હવે સવાલ એ છે કે જો આ હિુલો 
MNSિા કાય્ડકરો દ્ારા કરવાિાં 
આવયો છે ્ો પછી શા િાટે થયો?

ટદરહી મસથ્ કંપિીિે IPL ટીિોિા 
બસ કોનટ્ાકટ આપવાથી MNS 
કાય્ડક્ા્ડઓ િારાજ છે. MNSિા િ્ે 
આ કોનટ્ાકટ િહારાષ્ટ્રિી કંપિીિે 
આપવો જોઈ્ો હ્ો. ્ેિા મવરોધિાં 
આ કાિદારો પર ્ોડફોડિો આરોપ 
છે. MNS એ રાજ ઠાકરેિી પાટદી 
છે અિે ઉત્તર ભાર્ીયોિા િુદ્ે ્ે 
ઘણીવાર િુંબઈિા મવવાદોિાં જોવા 
િળે છે. ટદરહી કેમપટરસિંુ અમભયાિ 
27 િાચ્ડથી બે્બોિ્ડ સટેટડયિથી શરૂ 
થશે. ટદરહીિી ટીિ પ્રથિ િેચ પાંચ 
વખ્િી ચેમમપયિ િુંબઈ ઈમનડયનસ 
સાિે રિશે. ટદરહીિા િોટાભાગિા 
ખેલાડીઓ ટીિિાં જોડાયા છે અિે 
્ેઓ ટીિ સાથે બાયો બબલિાં જ્ા 
પહેલા ત્રણ ટદવસિો ક્ોરેનટાઇિ 
સિયગાળો પણૂ્ડ કરશે.

દિલ્ી કેપિટલ્સની બ્સ િર ્ુમ્લો! 
MNSના 4 કાર્યકરની અટકારત

ટિલ્ીની કંપનીન� બસ કા�ન્ટ્ાક્ટ એાપવાથી નારાજગી

ટેમિસટઃ ચારેય ગ્ાનડસલેિિાં હવે અમં્િ 
સેટિાં ૧૦ પોઇનટિો ટાઇબ્ેકર રિાશે

્ક્ર ્ેસને ત્ીજા ક્રમાંદકત એનટલોન્સનને 
્રાવરલો, ્સાઇના વલડ્ય ચેમ્િરન ્સામે િરાસત

મેસ્સી બાિ રલોનાલડલો િણ ૧૬ વર્યમાં 
પ્રથમ વખત ક્લબ ટ્લોફીથી વપંચત રહ્ાલો

િેદર્સઃ ચેમ્િરન્સ ્ીગ ફૂટબલો્માં પક્રમસટરાનલો રલોનાલડલોની 
માનચેસટર રુનાઇટેડ ક્લબને િરાજરનલો ્સામનલો કરવલો િડરલો છે. 
રાઉનડ-૧૬ના મુકાબ્ામાં એટ્ેદટકલો મેપરિડ ક્લબે રુનાઇટેડને 
એપરિગેટ ગલો્ સકલોર ૨-૧થી ્રાવરું ્તું. માનચેસટર રુનાઇટેડનલો 
સટાર રલોનાલડલો ક્લબ ફૂટબલો્માં પ્રથમ વખત કલોઈ િણ ટ્લોફી જીતરા 
પવના પ્સઝનનલો અંત કરશે. રુનાઇટેડની ટીમ ચા્ુ વરષે પ્રીપમરર 
્ીગ અને ચેમ્િરન્સ ્ીગ ્સપ્ત કલોઈ િણ ટૂના્યમેનટની ટ્લોફી જીતી 
શકી નથી. બીજા ્ેગના મુકાબ્ામાં એટ્ેદટકલોએ ૧-૦ના માપજ્યનથી 
પવજર મેળવરલો ્તલો. નલોકઆઉટ રાઉનડમાં બન્ે ટીમલો એકબીજા ્સામે 
િલોતિલોતાના ્લોમ રિાઉનડમાં બે મેચ રમતી ્લોર છે. પ્રથમ ્ેગમાં 
રુનાઇટેડ અને એટ્ેદટકલોનલો સકલોર ૧-૧થી ્સરભર રહ્લો ્તલો. બીજા 
્ેગનલો મુકાબ્લો એટ્ેદટકલોની તરફેણમાં રહ્લો ્તલો. આ િ્ે્ાં 
આજષેમનટનાના દિગગજ ફૂટબલો્ર ્ારલોન્ મેસ્સીની ક્લબ િેદર્સ 
્સેનટ જમષેનને િણ નલોકઆઉટ રાઉનડમાંથી બ્ાર થવું િડરું ્તું.

કલો્્ીની ચાર ક્રમાંકની િીછે્ઠ, બુમરા્ 
છ ક્રમના ફારિા ્સાથે છઠ્ા સથાને િ્ોંચરલોએક િેચિાં હવે કુલ આઠ ડીઆરએસ
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ડોનેટસ્ક
એક તરફ શાંતતમંત્રણા 

ચાલી રહી છે ત્ારે બીજીતરફ 
રતશ્ન સેનાએ મંગળવારે 
દાવો ક્યો હતો કે તેમણે ્ૂક્ેનના 
ખેસયોન તવસતારને સંપણૂ્ણપણે 
પોતાના કબજામાં લઈ લીધો 
છે. રતશ્ા એકતરફ ્ૂક્ેન સાથે 
શાંતત મંત્રણા કરી રહં્ છે ત્ારે 
બીજી તરફ પોતાનું આક્મણ 
ઉગ્ર બનાવીને હવે નાગરરક 
તવસતારો પર પણ બોમબગોળા 
ફેંકી રહ્ં છે. આ બધાની વચે્ 
પોલેન્ડ, ચેક રરપબ્લકન અને 
સલોવરેક્ાના વ્ડાપ્રધાનો 
્ૂક્ેનના પ્રેતસ્ડેન્ટને મળવા મા્ટે 
રકવ જઈ રહ્ા છે. દરતમ્ાન 

સોમવારે રતશ્ન સમતથ્ણત 
તવદ્ોતહઓના કબજા ધરાવતાં 
્ડોન્ેટસક શહેરમાં એક બેલેબસ્ટક 
તમસાઇલ હુમલામાં 20 સામાન્ 
લોકોનાં મોત થ્ા હતાં અને 
અન્ 35 ઘવા્ા હતા.

બીજી તરફ ્ુક્ેનમાં રરવને 
નામના શહેરના ્ટીવી ્ટાવર 
પર રતશ્ાએ હુમલો ક્યો છે 
અને તેમાં 19 લોકોના મોત થ્ા 
હોવાનો દાવો આ પ્રાંતના ગવ્ણનરે 
ક્યો છે. હાલમાં પણ અહીં્ા 
રાહત અને બચાવ કા્્ણ ચાલી 
રહ્ છે.સંખ્ાબંધ લોકો ઘા્લ 
પણ થ્ા હોવાના અહેવાલો 
છે. ્ુક્ેનની રાજધાની કીવ પર 
રતશ્ાએ તમસાઈલ એ્ટેક ક્યો 

છે અને નવ માળના એપા્ટ્ણમેન્ટ 
પર તમસાઈલ ખાબકી છે.જેમાં 
બે લોકોના મોત થ્ા છે.બીજા 
સેક્ડો લોકોને રેસ્ક્ુ કરવામાં 
આવ્ા છે. અમેરરકાના સંરક્ષણ 
તવભાગનો દાવો છે કે, રતશ્ાએ 

્ુક્ેન પર 900 કરતા વધારે 
તમસાઈલો લોનચ કરી છે.

્ુક્ેનના રાષ્ટ્રપતત જેલેનસકીનુ 
કહેવુ છે કે, આ્ટલા રદવસના 
્ુધધમાં રતશ્ાએ ચેચેન્ા 
સામે બે ્ુધધમાં જ્ેટલા સતૈનક 

ગુમાવ્ા હતા તેના કરતા બમણા 
સૈતનક ગુમાવ્ા છે. જેલેનસકીએ 
્ુધધ પર બ્ેક વાગે તે મા્ટે 
ઈઝરા્ેલના વ્ડાપ્રધાન નફતાલી 
બેને્ટ સાથે વાતચીત કરી 
છે.દરતમ્ાન ્ુધધ વચ્ે પણ 
્ુક્ેન અને રતશ્ા વચ્ે મંત્રણા 
ચાલી રહી છે.આજે પણ બંને 
દેશોના અતધકારીઓ વચ્ે એક 
બેઠક ્ોજાવાની છે.

રતશ્ાએ આ હમુલાનો 
આરોપ ્કૂ્નેની સેના પર મ્ૂક્ો 
છ.ે બીજી તરફ મગંળવાર ેબપોરે 
રતશ્ા અને ્કેૂ્ન વચ્નેી 
મતં્રણાના પનુઃઆરભં વચે્ 
રતશ્ન દળોએ ્કૂ્નેના પા્ટનગર 
રકવ પરના હમુલાને વધારે 

તીવ્ર બનાવ્ા હતા. મગંળવારે 
વહલેી સવાર ે રહણેાક તવસતારો 
પર રતશ્ાના હવાઈ હમુલામાં 
ઓછામા ં ઓછા બ ે નાગરરકોનાં 
મોત થ્ા હતા. ્કેૂ્નની ઇમજ્ણનસી 
સતવ્ણતસસે જણાવ્ુ ંહતુ ંક ેરતશ્ન 
દળોએ મોર્ટસકા સટ્ી્ટમા ંએક 10 
માળના તબબ્્ડગં પર તમસાઇલ 
છો્ડી હતી, જનેે પરરણામ ે પ્રથમ 
પાચં માળ આગની લપ્ેટમા ંઆવી 
ગ્ા હતા.ં મગંળવાર ે સવારે 
રકવમા ં ઓછામા ં ઓછા ત્રણ 
ભ્ાનક ધ્ડાકા સંભળા્ા હતા,ં 
તમે એક જના્ણતલસ્ટ ેજણાવ્ંુ હતુ.ં 
તણેે ઉમે્ ુું હતુ ં ક ે તણેે જોરદાર 
ધ્ડાકા બાદ ધમુા્ડાનો મો્ટો ગોળો 
આકાશમા ંચ્ડતો જો્ો હતો. 

રશશયા હવે નાગરરક વવસ્ારાે પર બાેમ્બગાેળા વરસાવી રહ્યું છે, ડાેનેટસ્ક શહેરમાું મમસાઈલ એેટેકમાું 35 લાેકાે ઘાયલ

રશિયાનો ખેર્સોન પર કબજો, ડોનેટસ્કમાં 20ના મોત
 રરવનેમાં ટીવી ટાવર ઉપર અાડેધડ બોમબ ઝીંકાયા

લં્ડન ઃ રતશ્ન રાષ્ટ્રપતત પુતતનના ઓરફસ કે્મતલનનું કહેવું 
છે કે, વલારદતમર પુતતન તવશેની અમેરરકી રાષ્ટ્રપતત જો બાઈ્ડનની 
્ટીપપણી અસવીકા્્ણ અને અક્ષમ્ છે. એક અહેવાલ પ્રમાણે 
કે્મતલનના પ્રવક્ા રદતમત્રી પેસકોવે બુધવારે જણાવ્ંુ હતું કે, 
અમેરરકી રાષ્ટ્રપતતએ રતશ્ન નેતા પુતતનને ્ુદ્ધના અપરાધી 
ગણાવ્ા છે જે અસવીકા્્ણ અને અક્ષમ્ તનવેદન છે.   અમેરરકી 
રાષ્ટ્રપતતએ રતશ્ન રાષ્ટ્રપતતનો ઉલ્ેખ કરતા વોતશંગ્ટોનમાં 
સંવાદદાતાઓને જણાવ્ું હતું કે, પુતતન એક ્ુદ્ધ અપરાધી છે. ્ુક્ેન 
પર રતશ્ાના હુમલા બાદ અમેરરકી રાષ્ટ્રપતત દ્ારા પુતતન તવરુદ્ધ 
કરવામાં આવેલી આ સૌથી તીખી ર્ટપપણી છે. આ અગાઉ પણ જો 
બાઈ્ડન ્ુક્ેન પર હુમલાને લઈને ઘણી વખત રતશ્ાને ચેતવણી 
આપી ચૂ્ક્ા છે. 12 માચચે બાઈ્ડને ધમકીભ્ા્ણ અંદાજમાં કહ્ં હતું 
કે, અમે પુતતન પર અમારુ ંઆતથ્ણક દબાણ વધારવા અને વતૈવિક મંચ 
પર રતશ્ાને અલગ કરવા મા્ટે સક્ષમ છીએ. 

વોતશંગ્ટન ઃ અમરેરકન સેન્ેટ ે મગંળવારે રતશ્ન રાષ્ટ્રપતત 
વલારદમીર પુતતનન ે્દુ્ધ અપરાધી ગણાવતો ઠરાવ પસાર ક્યો હતો. 
આ ઠરાવ સવા્ણનમુત ેપસાર કરવામાં આવ્ો છે. ઠરાવ પસાર થવા 
દરતમ્ાન તવભાતજત કોંગે્રસમાં એકતા જોવા મળી હતી. સેન્ેટના 
બંન ે પક્ષોએ વારાફરતી હેગ અન ે અન્ દેશોમાં આઇસીસીને 
્કેૂ્ન પર રતશ્ાના આક્મણ દરતમ્ાન થ્લેા ્દુ્ધ અપરાધોની 
તપાસમાં રતશ્ન દળોન ે તનશાન બનાવવા મા્ટ ેપ્રોતસાતહત ક્ા્ણ. 
્ડમેોક્રે્ટક સેન્ેટના નતેા ચક શૂમરે ભાષણમાં કહ્,ં ‘અમ,ે ્ડમેોક્ટેસ 
અન ે રરપબ્લકન, સાથ ેમળીન ે કહીએ છીએ ક ે પુતતન ્કેૂ્તન્ન 
લોકો પર થ્લેા અત્ાચાર મા્ટ ે જવાબદારીમાંથી છ્ટકી શકે 
નહીં.’ રતશ્ાએ તનેી કા્્ણવાહીન ે ્કેૂ્નના ર્ડતમતલ્ટરાઇઝેશન 
અન ે અસવીકાર મા્ટ ે ખાસ લશકરી કા્્ણવાહી ગણાવી હતી. 24 
ફબે્આુરીએ રતશ્ાએ ્કેૂ્ન જ ેહુમલો ક્યો છે એ 1945 પછી કોઈ 
પણ ્રુોતપ્ન દેશ પરનો સૌથી મો્ટો હુમલો છે.

યુક્રેન-રશિયા વચે્ તણાવ 
વધયો, બાઈડને પુશતનને 
ગણાવયા વોર શક્શિનલ

અિેરર્કન સેનેટે પુશતનને 
યુદ્ધ અપરાધી જાહેર ્કયાયા, 
સવયાસંિશતથી ઠરાવ પસાર

રશિયા અને યૂક્રેન વચ્ે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે ઘણા 
પશચિમી દેિોએ રશિયા પર પ્રશિબંધો લગાવી દીધા છે. 13 માચચે, 
મેકડોનાલ્ડ્ે રશિયામાં િેની િમામ 850 રેસ્ોરાં બંધ કરી દીધી. 
આ પહેલા મેકડોનાલ્ડ્માં છેલું બગ્ગર ખાવા મા્ે રશિયન લોકોની 
ભીડ ઉમ્ી પડી હિી. હવે લાસ્ બગ્ગરનો વીડડયો ્ોશિયલ 
મીડડયા પર વાયરલ થઈ રહ્ો છે.

રશિયાિાં બગયાર ખાવા િાટે 
રસતા પર લાંબી લાઈનો લાગી

ખારકીવ ઃ ્ુક્ેનનની તવતવધ મેર્ડકલ 
્ુતનવતસ્ણ્ટીઓેએ ઓનલાઇન તશક્ષણ શરૂ 
કરી દેતા ્ુદ્ધને કારણને ્ુક્ેન પરત આવેલા 
ભારતી્ તવદ્ાથથીઓને રાહત થઇ છે. જો કે 
કે્ટલાક તવદ્ાથથીઓએ પ્રેબ્ક્ટકલ કલાસમાં હાજરી 
શ્ક્ ન હોવા અંગે તચંતા વ્ક્ કરી છે. અનેક 
મેર્ડકલ ્ુતનવતસ્ણ્ટીઓ ખાસ કરીને પતચિમ 
્ુક્ેનમાં આવેલી મરે્ડકલ ્ુતનવતસ્ણ્ટીઓએ 
સોમવારથી ઓનલાઇન ક્ાસ શરૂકરી દીધા 
છે કારણકે રતશ્ન દળોના સતત મો્ટા્ણરમારાને 

કારણે ઓફલાઇન ક્ાસ ચલાવવા અશ્ક્ 
બની ગ્ું છે. ભારતી્ તવદ્ાથથીઓના જણાવ્ા 
અનુસાર અન્ ્ુતનવતસ્ણ્ટીઓ પણ ્ટૂંક સમ્માં 
જ ઓનલાઇન ક્ાસ શરૂ કરશે. ભારતી્ 
તવદ્ાથથીઓના જણાવ્ા અનુસાર રતશ્ાના 
મો્ટા્ણરમારાની વચે્ તશક્ષકો પોતાના ઘરે અથવા 
સુરતક્ષત સથળેથી ઓનલાઇન ક્ાસ લઇ રહ્ા ંછે. 
્ુક્ેનથી પરત આવેલા એક તવદ્ાથથીએ જણાવ્ંુ છે 
કે કંઇ પણ ન હોવા કરતા કંઇક હોવું સારું. મને 
આનંદ છે કે ક્ાસ શરૂ થઇ ગ્ા છે. 

િેરડ્કલ યુશનવશસયાટીઓ દ્ારા ઓનલાઇન 
ક્ાસ િરૂ, ભારતીય શવદ્ાથથીઓને રાહત

ય્યકે્ન પ્રમ્યખ ઝેલેન્સ્કીએે 
રશશયન સશૈનકાેને સરન્ડર 
કરવા માટે એાેફર એાપી
કીવ ઃ આ દરતમ્ાન ્ૂક્ેન પ્રેતસ્ડેન્ટ 

વોલોરદમીર ઝેલેનસકીએ રતશ્ન સતૈનકોને 
સરન્ડર કરવાની ઓફર આપી છે. તેણે એક 
વીર્ડ્ો સંદેશમાં જણાવ્ું હતું કે ્ૂક્ેની લોકો 
તરફથી હું તમને જીવવાની તક આપું છું. જો 
તમે અમારી સેના સામે આતમસમપ્ણણ કરશો 
તો તમારી સાથે માણસો જેવો વ્વહાર 
કરવામાં આવશે. તેણે ઉમે્ુું હતું કે રતશ્ન 
સૈતનકો હતથ્ારો છો્ડીને ્ુદ્ધ મેદાનમાંથી 
ભાગી રહ્ા છે. 

ય્યકે્ન ય્યદ્ધમાું રશશયાને ટેકાે 
એાપવા એુંગે એમેરરકાએે 
ચીનને ચે્વણી એાપી
રોમ ઃ અમરેરકાના નશેનલ તસ્ક્રુર્ટી 

એ્ડવાઈઝર જકે સલુતાન અન ે ચીનના ફોરને 
પોલીસી એ્ડવાઈઝર ્ાંગ જી સી વચ્ ેરોમમાં 
બઠેક ્ોજાઈ હતી. તમેા ં બનં ે પક્ષોના અન્ 
વરીષ્ઠ અતધકારીઓ પણ ઉપબસથત હતા. જમેાં 
અમરેરકાએ ્ુક્ને ્દુ્ધમા ંરતશ્ાને ્ટકેો આપવા 
મા્ટ ેચીનન ેસીધી ચતેવણી આપી દીધી છ.ે તો 
બીજી તરફ ક્મેલેન ેસતત ત ેવાતન ેનકારી કાઢી 
હતી ક ેતણે ેત ે્દુ્ધમા ંચીનની શસત્ર સરજંામની 
સહા્ માગી હતી.

કીવ ઃ ્ૂક્ેન પર રતશ્ાના હુમલા પછી 
્ુરોપમાંશરણાથથીઓના ઘો્ડાપૂર આવ્ા ં છે. 
્ુદ્ધની સૌથી વધુ ખરાબ અસર ્ૂક્ેનનાં બાળકો 
પર પ્ડી છે. ્ુતનસેફના પ્રવક્ા જેમસ એ્્ડરના 
જણાવ્ા મુજબ ્ૂક્ેનમાં અત્ારસુધી ચાલેલા ્ુદ્ધ 
દરતમ્ાન 30 લાખ લોકો ્ૂક્ેનમાંથી પલા્ન 
કરી ચૂ્ક્ા છે. પલા્ન કરી ચૂકેલા આ લોકોમાં 
અ્ડધોઅ્ડધ બાળકોનો સમાવેશ થા્ છે. રતશ્ા- 
્ૂકે્ન ્ુદ્ધ શરૂ થ્ા પછી દરેક તમતન્ેટ ્ૂક્ેનના 
55 બાળકો ્ુરોપમાં શરણાથથી બનવા મજબૂર 

છે. પ્રત્ેક સેકન્ડે એક બાળક શરણાથથી બની રહ્ં 
છે.  આંતરરાષ્ટ્રી્ નાણાભં્ડોના જણાવ્ા પ્રમાણે 
્ૂક્ેનમાં રતશ્ાએ કરેલી ઘૂસણખોરી સમગ્ર વૈતવિક 
અથ્ણવ્વસથાને અસર કરશે, તવવિનો તવકાસ દર 
ધીમો પ્ડશે તેમજ મોંઘવારીમાં વધારો થશે તેમજ 
તે પા્ાના સતરે વૈતવિક આતથ્ણક વ્વસથાને નવો 
આકાર આપશે. એજનસીએ પોતાની વેબસાઇ્ટ 
પર કહ્ં હતું કે માનવી્ વ્થા અને ઐતતહાતસક 
શરણાથથી પ્રવાહની આગળ ્ુદ્ધ ભોજન અને 
ઊજા્ણની રકંમતોમાં વધારો કરી રહ્ો છે.

વોતશંગ્ટન ઃ ્ૂક્ેનના રાષ્ટ્રપતત વોલોરદમીર 
ઝેલેનસકીએ વર્ુ્ણઅલ રીતે અમેરરકન સંસદના 
સત્રને સંબોધન ક્ુ્ણ હતું. સંબોધનનો પ્રારંભ 
થા્ તે પહેલા અમેરરકાના સાંસદોએ રતશ્ા 
સામે તશંગ્ડા ભેરવી રહેલા ્ૂક્ેતન્ન રાષ્ટ્રપતતને 
સ્ટેબન્ડંગ ઓવેશન આપ્ું હતું. ઝેલેનસકીએ ્ુદ્ધને 
કારણે પોતાના દેશમાં સજા્ણ્ેલી તારાજીની 
સાથે જ દેશવાસીઓની વ્થા જણાવી હતી. 
ઝેલેનસકીએ પોતાના સંબોધનમાં અમેરરકા પર 
11 સપ્ટેમબર, 2011ના રોજ થ્ેલા ભીષણ 

આતંકવાદી હુમલાનો પણ ઉલ્ેખ ક્યો હતો. 
તેમણે અમેરરકન સાંસદોને કહ્ં હતું કે, તેઓ 
જ્ારે પણ ્ૂક્ેન તવશે તવચારે ત્ારે અમેરરકા 
પર થ્ેલા 9/11ના ભીષણ આતંકવાદી હુમલાને 
્ાદ કરે. ઝેલેનસકીએ ્ૂક્ેનના આકાશને નો 
ફલા્ ઝોન જાહેર કરવાની પોતાની માગણીને 
દોહરાવતા કહં્ હતું કે જો નો ફલા્ ઝોનની 
જાહેરાતની માગણી વધારે પ્ડતી હો્, તો 
્ૂકે્નને પોતાની રક્ષા મા્ટે ્ુદ્ધ તવમાનો અને એર 
ર્ડફેનસ તસસ્ટમ આપવામાં આવે.

યૂક્રેન જંગ ભયાન્ક તબક્ાિાં, 30 
લાખ લો્કોની વતનિાંથી શહજરત

USને 9/11, પલયા હાબયારની યાદ 
અપાવતા યુક્રેન પ્રિુખ ઝેલેનસ્કકી 
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મોસ્ો
અમેરિકા અને તેના સહયોગી દેશોએ 

અમેરિકા પાસેથી પેટ્ોલિયમની ખિીદી 
પિ પ્રલતબંધ િાદી દીધો છે. પિંતુ 
તેનો ફાયદો ભાિતને થયો છે. ભાિત 
િલશયા પાસેથી સસતામાં ક્રૂડ ઓઇિ 
ખિીદવાની શરૂઆત કિી છે. સૂત્ોના 
જણાવયા અનુસાિ ભાિત અને િલશયા 
વચ્ે બધું જ ગોઠવાઈ ગયું છે, તેના 
પગિે આઈઓસી દ્ાિા પહેિી ખેપનો 
સોદો નક્ી કિાયો છે. મે મલહનાની 
રડલિવિી માટે િલશયા અને ભાિત વચ્ે 

ક્રૂડનો સસતો સોદો થયો છે.ય તેનાથી 
ભાિતને બ્ેનટના વત્તમાન દિ કિતા 
પ્રલત બેિિ 25-30 ડોિિનો ફાયદો થશે. 
જાણકાિોના મતે આઈઓસી દ્ાિા આ 
ક્રૂડ ભાિતના રકનાિા સુધી પહોંચાડવાની 
જવાબદાિી પણ િલશયાને જ આપવામાં 
આવી છે.

ઉલે્ખનીય છે કે, સૂત્ોના અનુસાિ 
ભાિત હવે આ સોદાને અંલતમ ઓપ 
અપાઈ ગયો છે. આ ડીિ હેઠળ ભાિત 
િલશયા પાસેથી 35 િાખ બિેિ ક્રૂડ 
ઓઇિ ખિીદશે.

આઈઓસી દ્વારવા રશિયવા પવાસેથી 
સસ્વા ભવાવે ક્રૂડ ઓઈલ ખરીદવાયું
રશશયા પાસેથી 35 લાખ બેરલ ક્રૂ ડ ઓાેઇલ ખરીદશેવોશિંગ્ટન

એલશયાના બીજા નંબિના સૌથી ધલનક વયલતિ ગૌતમ 
અદાણીએ વર્ત 2021માં પોતાની સંપલતિમાં 49 લબલિયન 
યુએસ ડૉિિનો વધાિો કયયો છે. ગૌતમ અદાણીની આ 
કમાણી ટૉપ 3 અબજપલતઓ એિન મસક, જેફ બેજોસ 
અને બના્તડ અિનૉલટની વર્ત 2021માં કિવામાં આવેિી કુિ 
કમાણી કિતાં પણ વધુ છે. 

જો કે રિિાયનસ ઈનડસટ્ીઝના માલિક મુકેશ અંબાણી 
103 લબલિયન અમેરિકન ડૉિિની સંપલતિ સાથે સૌથી ધલનક 
ભાિતીય બની િહ્ા છે. જયાિે પોટ્ત ટૂ એનર્જી ગ્ુપ અદાણી 
ગુ્પના પ્રમુખ પ્રમુખ ગૌતમ અદાણી બીજા નંબિ પિ છે. 
તેમની સંપલતિ 153 ટકા વધીને 81 અબજ ડૉિિ થઈ ગઈ 
છે. લિસટમાં કહેવામાં આવયું છે કે, છેલ્ા 10 વરયોમાં જયાં 

અંબાણીની સંપલતિ 400 ટકા વધી છે. જયાિે અદાણીની 
સંપલતિ 1830 ટકા વધી છે. HCLના લશવ નાદિ 28 
લબલિયન અમેરિકન ડૉિિની સંપલતિ સાથે ત્ીજા ક્મે , સીિમ 
ઈનસટીટ્ૂટના સાઈિસ પૂનાવાિા (26 લબલિયન અલમરિકન 
ડૉિિ), સટીિ મેગ્ેટ િક્મી લમતિિ (25 લબલિયન 
અમેરિકન ડૉિિ) છે. 

ગૌતમ અદાણી કમાણીમાં બનયા નંબિ 1, 
એિન મસક અને જેફ બેજોસને પછાડ્ા

જાપવાનમવંા 7.3નો ભૂ્ંપ : 4નવા મો્, 90 લો્ો ઘવાયલ, 20 લવાખ ઘરોમવાં અંધવારપ્ટ

વોશિં્ટન
અમેરિકાના લશકાગોમાં ત્ણ વર્તના 

બાળકે તેની માતાને ગોળી માિીને હતયા 
કિી નાખી હતી. મળતી માલહતી પ્રમાણે, 
માસૂમ બાળક લપતાની બંદૂક સાથે િમી 
િહ્ો હતો, તે દિલમયાન આ અકસમાત 
સજા્તયો હતો. માતાને ગોળી ગિદનના 
પાછળના ભાગમાં વાગી હતી તયાિબાદ 
મલહિાને લશકાગોની હોસસપટિમાં િઈ 
જવામાં આવી હતી. જયાં તેમને મૃત 
જાહેિ કિવામાં આવી હતી. પોિીસે 
પણ શલનવાિે બનેિી આ ઘટનાની 
પસુટિ કિી છે. આ દઘુ્તટના શલનવાિે 
સાંજે લમડવેસટન્ત શહેિના ઉપનગિ 
ડોલટનમાં સુપિમાકકેટના પારકિંગમાં બની 

હતી. બાળક કાિની પાછળ બાઈકની 
સીટ પિ બેઠો હતો. તેની સામે તેના 
માતા-લપતા હતા. દિલમયાન, બાળક 
િમતા િમતા તેના લપતાની લપસતોિ 
પિ હાથ િાખવામાં સફળ િહ્ો હતો. 
સથાલનક પોિીસ વડા િોબટ્ત કોલિનસ ે
એએફપીને જણાવયું હતું  કે, બાળક 
કાિની અંદિ તેની સાથે િમવા િાગયો 
હતો તે દિલમયાન બાળકે લટ્ગિ દબાવયુ ં
હતું. બાળકના લટ્ગિ દબાવતાની સાથે 
જ ગોળી તેની 22 વર્તની માતા દેજાહ 
બેનેટને ગળાના પાછળના ભાગમાં 
વાગી હતી. જે બાદ તેમને લશકાગોની 
હોસસપટિમાં િઈ જવામાં આવયા હતા. 
જયાં તેમને મૃત જાહિે કિાયા હતા.

શિ્વાગોમવંા ત્રણ વર્ષનવા બવાળ્ે 
ગોળી મવારી મવા્વાની હતયવા ્રી

યરૂિલમ
સમગ્ લવશ્વ કોિોના મહામાિીની 

મહાસંકટમાંથી પસાિ થઈ િહ્ં છે. 
તયાિે ઈઝિાયિમાં કોિોના વાયિસનો 
નવો વેરિયનટ મળયો હોવાના સમાચાિ 
છે. આ વેરિયનટથી અતયાિ સુધી બે 
િોકો સંક્લમત થઈ હોવાની જાણકાિી 
મળી િહી છે. જોકે, સવાસ્થય મંત્ાિયના 
અલધકાિીઓનું કહેવું છે કે આ 
વેરિયનટને િઈને કોઈ લચંતા જેવું નથી. 

આ નવો વેરિયનટ કોલવડ ૧૯ના 
ઓલમક્ોન વેરિયનટના બે સબ 
વેરિયનટBA.1અનેBA.2નું સંયોજન 
છે. સવાસ્થય લવભાગના અલધકાિીઓએ 

જણાવયું કે ઈઝિાયિના બેન ગુરિયન 
એિપોટ્ત પિ ઉતિેિા બે મુસાફિોનો ઇ્ 
ઁઝ્રઇ રિપોટ્તમાં આ નવો વેરિયનટ મળયો 
છે. સવાસ્થય મંત્ાિય તિફથી કહેવામાં 
આવયું છે કે અતયાિે હાિ સમગ્ લવશ્વને 
આ વેરિયનટ લવશે કોઈ જાણકાિી નથી. 
મંત્ાિયનું કહેવું છે કે ઈઝિાયિમાં 
નવા વેરિયનટના જે બે કેસ સામે 
આવયા છે, તેમાં સામાનય તાવ, માથાનો 
દુખાવો અને સ્ાયુઓની લવકૃલત જેવા 
િક્ષણો જોવા મળયા છે. જોકે, આ 
વેરિયનટથી પીરડત દદદીઓને કોઈ 
લવશેર મરેડકિ સુલવધાની જરૂરિયાત 
નથી. ઈઝિાયિના પેનડેલમક રિસપાંસ 

ચીફ સિમાન જિકાએ આ વેરિયનટના 
ખતિાને નકાિી દીધો છે. તેમનું કહેવું 
છે કે અમે આ વેરિયનટને િઈને લચંલતત 
નથી. ઈઝિાયિની ૯.૨ લમલિયનની 
વસતીમાંથી ચાિ લમલિયનથી વધુ 
િોકોને કોિોના વાયિસ વેકસીનના ત્ણ 
ત્ણ ડોઝ િાગી ચૂકયા છે. તેમ છતાં 
સંક્મણના કેસ સામે આવી િહ્ા છે. 
તમને જણાવી દઈએ કે કોિોના ચીનમાં 
ફિીથી લચંતાજનક િીતે વધી િહ્ો છે, 
જે લચંતાનો લવરય છે. એવામાં એવી 
આશંકા સેવવામાં આવી િહી છે કે 
અનય દેશોમાં પણ આ વેરિયનટના કેસ 
જોવા મળી શકે છે.

ઈઝિાયિમાં કોિોના વાયિસનો ખતિનાક 
નવો વેરિયનટ મળતા મચયો ખળભળાટ

ટોક્ો : જાપાનની રાજધાની ટોકિ્ો નજીિ બુધવારે રાત્રે આવરેલા ભિૂંપના િારણરે ભારે તારાજી સજાજાઈ છે. ભૂિંપના િારણરે 4 લોિોના મોત થ્ા છે, જ્ારે 90 લોિો ઘા્લ થ્ા છે.  જરેના પગલરે સુનામીની 
ચરેતવણી આપવામાં આવી હતી. જાપાનના હવામાન વવભાગની એજનસીના જણાવ્ા મુજબ ભિૂંપનું િેનદ્ર સમુદ્રથી 60 કિમી નીચરે હતું. ભૂિંપ પછી ટોક્ોમાં 20 લાખ ઘરોમાં અંધારપટ છવાઇ ગ્ો હતો. આ 
વવસતાર ઉત્તર જાપાનમાં આવરેલો છે  જ્ાં ભૂતિાળમાં 9.0 તીવ્રતાવાળા ભૂિંપ અનરે સુનામીનરે િારણરે ભારે નુિસાન થ્ંુ હતું. ભૂિંપનરે િારણરે પરમાણુ પલાનટમાં પણ સમસ્ા સજાજાઇ હતી. જાપાનની બુલરેટ 
ટ્રેન ઓપરેટર િંપનીના જણાવ્ા અનુસાર તોહોિુમાં બુલરેટ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી ગઈ હતી. તરે સમ્રે ટ્રેનમાં 100 મુસાફરો હતા. જોિે, તરેમાંથી િોઈનરે ઈજા થઈ ન હતી.  

(સોનેિાિ)ને કોંગ્ેસ કિતાં વધાિે ૨.૪૧ 
ટકા મત મળયા છે. કોંગ્ેસ બધી બેઠકો પિ 
િડીને ૨ બેઠકો જીતી અને અનુલપ્રયાની પાટદી 
૧૭ બેઠકો પિ િડીને ૧૨ બેઠકો જીતી છે. 
કોંગે્સનો આ દેખાવ યુપીના ચૂંટણી ઈલતહાસનો 
સૌથી શિમજનક દેખાવ છે. કોંગ્ેસની આ હાિત 
દેશના ફાયદામાં નથી. એક સમયે કોંગ્ેસ દેશની 
એક માત્ િાષ્ટીય પાટદી હતી. ભાજપ અતયાિે 
દેશમાં સતિા પિ છે પણ ભાજપ પણ િાષ્ટીય પક્ષ 
નથી. દલક્ષણ ભાિતમાં ભાજપનો હજુ પ્રભાવ 
નથી જયાિે કોંગ્ેસનો પ્રભાવ દેશના દિેક ખૂણામાં 
હતો. દેશના દિેક િાજયમાં કોંગ્ેસે સિકાિ િચી 
હતી. આ િાષ્ટીય પક્ષ હવે પ્રાદેલશક પક્ષ બનીને 
િહી ગયો છે. હાિમાં કોંગે્સ પાસે િાજસથાન 
અને છતિીસગઢ બે જ િાજયોમાં જ શાસન છે. 

કોંગ્ેસ સતિામાં ના આવે તો પણ મજબૂત બને 
એ જરૂિી છે. કેમ કે દેશમાં લવપક્ષ મજબૂત 
તો જોઈએ જ. િાષ્ટીય સતિે કોંગ્સ લસવાય 
બીજો કોઈ મોટો પક્ષ સક્ષમ લવપક્ષની ભૂલમકા 
ભજવી શકે તેમ નથી. ચૂંટણીમાં હાિ-જીત થતી 
હોય પણ કોંગ્ેસમાં તો નેતૃતવની જ નાદાિી છે. 
ભાજપે િોકસભાની ૧૯૮૪ની ચૂંટણીમાં માત્ 
૨ બેઠક જીતી હતી પણ એવા કપિા સંજોગોમાં 
પણ નેતૃતવ સાવ નાદાિી નોંધાવીને નહોતું બેસી 
ગયું. અટિ લબહાિી વાજપેયી અને િાિકૃષણ 
અડવાણીએ હાિથી ડગયા લવના ભાજપને ફિી 
બેઠો કિવા કમિકસી. વાજપેયી-અડવાણીએ 
પાંચ વર્ત પછી જ ૧૯૮૯ની િોકસભા ચૂંટણીમાં 
ભાજપને ૨ બેઠક પિથી ૮૨ બેઠક પિ પહોંચાડી 
દીધો હતો.

પવંાચ રવાજયોમવંા ર્વાસ સવાથે...
અનુસંધવાન પેજ નં.4થી ચવાલુ

નવી દદલહી 
જમમુ કાશમીિના શ્ીનગિમાં સૈનય દ્ાિા હાથ 

ધિાયેિા એનકાઉનટિમાં િશકિે તોયબાના ત્ણ 
આતંકીઓ ઠાિ મિાયા હતા. માયા્ત ગયેિા આ 
આતંકીઓ હાિમાં જ ખોનમોહ લવસતાિમાં એક 
સિપંચની હતયામાં સામેિ હતા.

વહેિી સવાિે સૈનય દ્ાિા શ્ીનગિના નોવગામમાં 
સચ્ત ઓપિેશન શરૂ કિાયું હતું જે દિલમયાન 
આતંકીઓએ ગોળીબાિ કિી દીધો હતો. જયાિે 
સિકાિે કહ્ં હતું કે છેલ્ા બે વર્તમાં કાશમીિમાં 
104 જવાનો શહીદ થયા છે.  આ એનકાઉનટિમાં 
માયા્ત ગયેિા આતંકીઓ પાસેથી એક એકે-47 
અને બે લપસતોિ મળી આવી હતી. જે આતંકીઓ 

માયા્ત ગયા છે તેમના નામ આરદિ તિેી અને 
શારકબ છે અને બને્ શોરફયાંના િહેવાસી છે. જયાિે 
ત્ીજા આતંકીનું નામ ઉમિ તિેી છે. આ ત્ણેય 
આતંકીઓ િશકિે તોયબા સાથે જોડાયેિા હતા. 
અને સૃથાલનક કાશમીિીઓ પિ હુમિા કિવામાં 
પણ તેમનો હાથ હતો.  કનેદ્ર સિકાિે આંકડા જાહેિ 
કિીને જણાવયું હતું કે છેલ્ા બે વર્તમાં આતંકીઓ 
દ્ાિા ઘુસણખોિીના 176 પ્રયાસો થયા હતા. જયાિે 
આ સમયગાળા દિલમયાન જમમ ુ કાશમીિમાં 31 
આતંકીઓ માયા્ત ગયા હતા અને સાથે જ 104 
સુિક્ષા જવાનો પણ શહીદ થયા છે. આંકડા અનુસાિ 
2020માં ઘુસણખોિીના 99 પ્રયાસ થયા હતા, 
જયાિે 2021માં આવા 77 પ્રયાસો થયા હતા. 

શ્ીનગિમાં સિપંચના હતયાિા િશકિ-
એ-તોયબાના ત્ણ આતંકવાદીઓ ઠાિ
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