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

પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

મુંબઈ
આઈપીએલની ૧૫મી િસઝનનો 26 માચર્થી 

આંરભ થઈ રહ્યો છ� ત્યાર� આઇપીએલ પર 
આતંકવાદી હુમલાની દહ�શત ઉભી થઈ છ�. જેમાં 
મુંબઇના વાનખેડે સ્ટ��ડયમમાં આગામી શિનવાર� 
પહ�લી મેચ રમાય તે પહ�લા જ એક આતંકવાદી 
કાવતરાનો ખુલાસો થયો છ�. 

મહારા� એ�ન્ટ ટ�ર�રસ્ટ સ્ક્વોડએ 
આઇપીએલના પ્રાર�ભ પહ�લા એક મોટું કાવત�ં 
ઉઘાડું પાડ્યું છ�. અહ�વાલો અનુસાર એટીએસએ 
ગુ�વાર� ક�ટલાક આતંકવાદીઓને ઝડપ્યા છ�. આ 
આતંકવાદીઓની પૂછપરછ કરાતા તેમણે જણાવ્યું 
હતું ક� તેમણે મુંબઇના વાનખેડે િક્રક�ટ સ્ટ��ડયમ, 
ખેલાડીઓની હોટ�લ અને બે સ્થળોને �ડનારા 
રોડની ર�ક� કરી હતી. 

આતંકવાદી હુમલાના ખતરાને ધ્યાનમાં 
રાખીને હવે સુરક્ષા માટ� નવા િનણર્ય લેવાયા છ�. 
મુંબઇના વાનખેડે સ્ટ��ડયમની સુરક્ષા-વ્યવસ્થા 
વધારી દ�વામાં આવી છ�. �રપોટ્સર્ અનુસાર 
િક્વક �રસ્પોન્સ ટીમ સ્પેિશયલ ફોિસર્સ અને 
રાજ્ય અનામત પોલીસ દળને ખડકવામાં આવી 

IPL ઃ વાનખેડ�  પર આતંક� હુમલાની દહ� શત

ક�વ
રિશયાએ યુક્ર�ન િવ�દ્ધ સૈન્ય કાયર્વાહી શ� 

કરી તેના ૩૦ જેટલા �દવસો થઈ ગયા છ�, પર�તુ 
રિશયાને હ� સફળતા નથી મળી. જમીન પર 
કબ� મેળવવાની વાત તો દૂર છ� પર�તુ રિશયન 
સેનાને હવામાં પણ યુક્ર�નની સેના બરાબરની 
ટક્કર આપી રહી છ�. રિશયાએ િવચાયુ� હશે ક� તે 
યુક્ર�નની સરખામણી વધાર� શિક્તશાળી છ�, માટ� 
સરળતાથી તેને હરાવી દ�શે પર�તુ તેના અંદા� 
ખોટા પડી રહ્યા છ�. યુક્ર�ન દ્વારા દાવો કરવામાં 
આવી રહ્યો છ� ક�, તેમની સેનાએ રિશયાના 
૧૦૦થી વધાર� ફાઈટર જેટ ધ્વસ્ત કયાર્ છ�.

લેટ�સ્ટ અહ�વાલો અનુસાર યૂક્ર�નના દળોએ 
યૂક્ર�નના દિક્ષણે આવેલા બે�ડર્યાન્સ્ક બંદર� 
લાંગરવામાં આવેલા રિશયાના મહાકાય 
જહાજને ઉડાવી દીધું છ�. બી� તરફ બુધવાર� 
યૂક્ર�નની રાજધાની �કવમાં રિશયન હુમલામાં 
એક રિશયન પત્રકારનું મોત થયું હતું. રાજધાની 

�કવના પોડોલ્સ્ક� િજલ્લામાં રિશયન બોમ્બ 
િવસ્ફોટમાં 42 વષ�ય ઓક્સાના બાિલનાએ �વ 
ગુમાવ્યો હતો. બાિલના ઇન્વે�સ્ટગે�ટવ ન્યૂઝ 
આઉટલેટ ધ ઇનસાઇડર માટ� કામ કરતી હતી 
અને તે દરિમયાન ન્યૂઝ આઉટલેટ માટ� �કવમાં 
િવનાશના વી�ડયો શૂટ કરી રહી હતી.

યુક્ર�નની વાયુસેનાના એક અિધકારીએ 
સીએનએન સાથેની વાતચીતમાં ક�ં ક�, હવે 
�સ્થિત શાંિત તરફ આગળ વધી રહી છ�. 
શ�આતમાં તેઓ વધાર� સંખ્યામાં  હોવાને 
કારણે અમારા પર હાિવ થઈ રહ્યા હતા, પર�તુ 
હવે �સ્થિત ઘણી સારી થઈ રહી છ�. અનેક 
રિશયન પાઈલટ ઉડાનથી ઈનકાર કરી રહ્યા 
છ� કારણક� અમે તેમના ફાઈટર જેટ પાડી 
રહ્યા છીએ. અિધકારીએ જણાવ્યું ક�, રિશયન 
પાઈલટ વધાર� આધુિનક લડાક� િવમાન ઉડાવી 
રહ્યા છ�. તે વધાર� દૂરથી િમસાઈલ ફાયર કરવા 
સક્ષમ છ�. 

રિશયાના 100થી વધુ ફાઈટર જેટ 
ધ્વસ્ત કયાર્ હોવાનો યુક્ર�નનો દાવો
યૂકે્રને બે�ડ�યાન્� બંદરે ર�શયાના મહાકાય જહાજને ઉડા�ું, 
�કવ પર થયેલા બાે�મારામાં ર�શયન પત્રકારે જીવ ગુમા�ાે

રિશયા-યુક્ર�ન વચ્ચે 30માં �દવસે પણ યુદ્ધ �રી

સુરક્ષા માટ� િવશેષ વ્યવસ્થા
એલટર્ બાદ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં 
આવી છ�. ખેલાડીઓને હોટ�લથી સ્ટ��ડયમ સુધી 
લઇ જતી બસને સ્પેિશયલ એસ્કોટર્ સેવા અપાશે. 
તે ઉપરાંત ટીમ હોટ�લ ખાતે પણ િવશેષ સુરક્ષા 
ઉપલબ્ધ કરાવાશે ટૂનાર્મેન્ટમાં સેવા આપનારા 
એમ્પાયસર્ અને અન્ય મેચ અિધકારીઓને પણ 
સુરક્ષા પરી પાડવામાં આવશે. મેચ દરિમયાન 
ખેલાડીઓની હોટ�લ અને સ્ટ��ડયમના �ટ પર 
પા�ક�ગ સામે પણ પ્રિતબંધ લદાયો છ�.
છ�. ૨૬ માચર્થી ૨૨ દરિમયાન, સમગ ટૂનાર્મેન્ટ 
દરિમયાન આસુરક્ષાટીમો સ્ટ��ડયમ ખાતે સુરક્ષા 
વ્યવસ્થા સંભાળશે. ઉપરાંત સ્થાિનક પોલીસ દળ 
પણ સુરક્ષામાં રહ�શે.

ATSઅે પકડેલા શંકમદની પૂછપરછમાં કાવતરાનાે ખુલાસાે, ખેલાડીઅાેની હાેટલ અને �ે�ડયમમાં રેકી થયાનાે ઘટ�ાેટ
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ઓન્ટેરિયો 
મહારોગચાળા બાદ કેનેડાએ પ્રવાસીઓ માટે પહેલી વખત 

સંપૂ્ર્ણ છુટછાટો સાથે પોતાના દ્ાર ખુલ્ા મુક્ા છે. માચ્ણ 
૨૦૨૦માં કોવવડના રોગચાળાને ધ્ાનમાં લઈને કેટલાંક 
પ્રવતબંધો મૂકવામાં આવ્ાં હતા. જે ૨૦૨૧ના ઉનાળાના 
પાછોતરા સમ્ દરવમ્ાન સંપૂર્ણ રસી મૂકાવનારાઓ માટે 
હળવા કરવામાં આવ્ા ંહતાં.

જ્ારે હવે ૧લી એવપ્રલથી  સંપૂર્ણ રસી મુકાવી હો્ એવા 
પ્રવાસીએ કેનેડામાં પ્રવેશતા પહેલાં કોવવડ-19 માટે ટેસટ કરાવવો 
નહીં પડે. ગનહાખોરી સાથે સંકળા્ેલા પ્રવાસીઓએ કેનેડા બોડ્ણર 
સવવ્ણસ એજનસી કડક તપાસમાંથી પસાર થવું પડશે અને જરુર 
પડ્ે સીબીએસએના  અવધકારી આવા પ્રવાસીને ગેરલા્ક જાહેર 
કરી શકે છે. કેનેડાની સરકાર દેશમાં સાચા પ્રવાસીઓ આવે એવું 

ઇચછે છે. આમ છતાં કેનેડાની સરકાર તમે તમારા ગુનહાઇત 
રેકોડ્ણ સુધારી શકો એ માટે અનેક ઉપા્ો સુચવે છે. આવો પહલો 
ઉપા્ ટેમપરરી રેવસડેનટ પરવમટ (ટીઆરપી) છે. જેઓ કેનેડામાં 

કામચલાઉ વ્વસા્ માટે આવતાં હો્ તેમને તે અનુકૂળ છે.
ટીઆરપી જેમ ક્રીવમનલ રરહાવબવલટેશન માટે અરજી કરી 

શકા્ છે જો આવી અરજી સવીકારવામાં આવે તો ગુનહેગારને 
પુનવ્ણસનની તક આપવામાં આવે છે. ત્ીજો ઉપા્ કાનુની 
ઓવપવન્ન લેટરનો છે. જેમાં કેનેડી્ન વસાહતી બાબતોનાં 
વકરીલ તમારા ગુનહાઓનુ એક ટુકુ વનવેદન તૈ્ાર કરી એમાં તમને 
શા માટે કેનેડા મુલાકાત લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે તેની 
સમજર આપવામાં આવે છે. આ વનવેદન સીબીએસએને તમને 
કેનેડામાં શા માટે પ્રવેશ આપવો એનો ખ્ાલ આપવામાં આવે છે. 
આ વલગલ ઓવપની્ન લેટર અનેક રીતે ઉપ્ોગી બને છે જેમ કે 
૧. પૂનવ્ણસનને પાત્ વ્વતિ, ૨. એવી વ્વતિ કે જેના પર આરોપ 
મૂકા્ો હો્ પર સજા ન થઈ હો્ ૩. એવી વ્વતિ કે જેને સજા 
થઈ હો્ પર એ સજા કેનેડાના કા્દા મુજબ ન હો્.

૧૫૦ રકમી ઝડપે કાર હંકારનારને 
ઝડપવા પોલીસને પરસેવો પડ્ો
કાેઈ નશાની હાલતમાં કાર 
હંકારી રહ્યં હાેવાનાે કાલે મળતાં 
જ પાેલીસ હરકતમાં આાવી

ડિહામ 
એક ૧૧ વર્ષી્ છોકરાએ 

ઓનટેરર્ોના વહાઇટ-બી ખાતે રવવવારે 
સાંજે પોલીસને તોફાની ઝડપ ે  કાર 
ચલાવવાની ફરજ પાડી હતી. આ 
બાબતે ડરહામ રરવજ્ોનલ પોલીસે 
જરાવ્ું હતું કે, પોલીસને ૯૧૧ ઉપર 
ફરર્ાદ મળી હતી કે, એક ડ્ાઇવર 
સંભવત: પીધેલી હાલતમાં રોડ ઉપર 
બેફામ વાહન ચલાવી રહ્ો છે. જે 
બાદ અમે જરા પર સમ્ ગુમાવ્ા 

વવના એ  કારનોનો પીછો ક્યો અને એ 
કાર આગળ ધસી જઇ કારને અટકાવી 
હતી. આ પહેલાં લગભગ ૧૫૦ રકમી 
પ્રવત કલાકની ઝડપે રોંગ સાઇડમાં આ 
કાર જઇ રહી હતી અને પાછળની સીટ 
ઉપર  ૧૨ વર્્ણનો એક છોકરો બેઠો 
હતો. પરંતુ આ આખા બનાવમાં કોઇને 
ઇજા થઇ ન હોતી. કોનસટેબલ જ્ોજ્ણ 
ટુડોસે કહ્ં હતું કે, અવધકારીએ વવરુદ્ધ 
રદશામાં જઈ વાહનથી બચવા ઘાંસ પર 
પડ્ા બાદ અવધકારીએ ઇમરજનસી 
લાઇટ કરી કારને અટકાવવા ્ુ 
ટન્ણ લીધો હતો. ટૉડોઝે કહ્ં હતું કે 
છોકરાએ કાર પરનો કાબુ ગુમાવતા 
કાર ફેનનસગ સાથે અથડાઈ પડી હતી. 

્ોિોન્ો 
જો સપ્ાહનાં અંતે તમે ઊનાળાના 

પ્રવેશદ્ાર સમા ના્ગ્ા ફોલસની મુલાકાત 
લેવા માંગતા હોવ તો ટોરોનટોથી ના્ગ્ા 
ફોલસની ટ્ેન રટરકટમાં તમે 10 ડોલરનો 
ફા્દો મેળવી શકશો. જીઓ ટ્ાનનસટ 
તરફથી જરાવવામાં આવ્ું હતું કે, 
સપ્ાહાંત માટે લોકોને બે પ્રકારના પાસ 
આપવામાં આવે છે. જેમાં મોટાભાગના 
લોકો અમ્ા્ણરદત પ્રવાસની સુવવધા 
માંગતા હો્ છે. 

પહેલા રદવસે 10 ડોલરના પાસમાં 
તમે શવનવારથી રવવવાર સુધી સંખ્ાબંધ 

સથળોનો પ્રવાસ કરી શકશો. જ્ારે 
બીજા વવકલપમાં 15 ડોલરના સપ્ાહાંત 
પાસ આપવામાં આવે છે, તેમાં સપ્ાહાંત 
અને અન્ રજાના રદવસોમાં ગમે તેટલા 
સથળે, ગમે તેટલી વખત જઈ શકશો.

સપ્ાહના અંત માટે આપવામાં 
આવતા આ પાસ માત્ ટોરોનટોથી 
ના્ગ્ા ફોલસ પૂરતા જ મ્ા્ણરદત નથી. 
પરંતુ આ પાસથી તમે કોઈપર બસ 
અથવા ટ્ેન કે જે મૂળ સથાનેથી શરૂ 
થતાં હો્ તેની પસંદગી કરી શકો છો 
અને સપ્ાહનાં અંતમાં કોઈ પર સથળે 
જઈ શકો છો.  12 વર્્ણથી નીચેની વ્ 

ધરાવતાં બાળકોને ઓનલાઈન ફ્રી પાસ 
આપવામાં આવશે.  ટોરોનટોથી ના્ગ્ા 
ફોલસ સવવ્ણસ 28 જૂનથી શરૂ થશે, જે 
શવનવાર, રવવવાર, અન્ રજાઓ અને 
સોમવારના રદવસોએ ચાલુ રહેશે. 
ઓનટોરર્ોમાં કામકાજની પરરનસથવત 
ફરીથી થાળે પડી રહી છે ત્ારે તમારે 
તમારા વમત્ો અને પરરવાર સાથે આ 
સથળની મુલાકાત લેવી જોઈએ અને 
પ્રવાસના સથળોનાં આકર્્ણર કનેદ્ર તરીકે 
આ એક નવા સથળનો તમારી ્ાદીમાં 
ઉમેરો કરવો જોઈએ, એમ જીઓ 
ટ્ાનનઝટ દ્ારા જરાવવામાં આવ્ંુ છે.

ના્ગ્ા ફોલસ રાઉનડ ટ્ીપની ફરીમાં ઘટાડો
ટારેનાનેા પ્રવાસીઆા ેમાટે બે પ્રકારના પાસની જેગવાઈ, બાળકાનેે ફ્ી પાસ મળશે

મમસીસાગા 
ગુજરાતી વસવન્સ્ણ સમાજ ઓફ વમસીસાગા 

દ્ારા ગત તારીખ 20-3-2022ના રોજ ૧0 
વાગ્ાથી ઝુમ મીટીંગનું આ્ોજન કરા્ું હતુ. 
જેમાં હાઈ બલડ પ્રેશર અને ડા્ાવલવસસ વવર્્ 
પર સંવાદ અને ચચા્ણ કરાઈ હતી.

પંકજભાઈ મહેતાએ મીટીંગમાં જોડા્ેલા 
સભ્ોનું સવાગત ક્ા્ણ બાદ હાઈ બલડ પ્રેશર અને 
રકડનીના પ્રોબલેમના વનષરાંત અને વતિા ડોકટર 
રુવચરભાઈ વત્વેદીનું પર સવાગત ક્ુું હતું. 

ગીતાબેન ભટ્ટ ડોકટર રુવચરભાઈને વમરટંગ 
માટે લાવ્ા હતા. ડોકટર રુવચરભાઈ ઉચ્ચ 
કક્ાના પ્રોફેસર ઓફ Nephrologist  
and Hypertension ના સપેવશ્ાવલસટ 

છે. ડોકટર રુવચરભાઈએ ગુજરાતીમાં વવર્્ 
સંદભભે સમજર આપી હતી. પ્રમુખ કલાબેન 
પટેલે, ઉપપ્રમુખ પ્રવીરભાઈ મહેતા તથા કવમટી 
સભ્ોએ તેમનો આભાર માન્ો હતો.  ડોકટર 
રુવચરભાઈ વત્વેદીએ પાવર પોઈનટ સલાઈડ શો 
દ્ારા માગ્ણદશ્ણન આપી સુચનો ક્ા્ણ હતા.

ગુજરાતી વસવન્સ્ણ સમાજ ઓફ વમસીસાગાની 
મીટીંગ, બલડ પ્રશેર અને ડા્ાવબટીસ અંગે સંવાદ 

માર્ચ 2020માં મહામારી ફેલાતા નનયંત્રણા ેલદાયા હતા  : 1 લી આપે્પ્રલથી  સંપૂણ્ચ રસી મ્યકાવી હાેય આેવા પ્રવાસીઆે કાેરાેનાના ેટેસ્ટ કરાવવાે નહીં પડે

મહત્તમ છૂટછાટ સાથે પ્રવાસીઓ માટે ખૂલ્ા ંકેનેડાના દ્ાર
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ઓન્ટ��રયો કોલેજ તેમજ યુિન.માં 
2022-23 સુધી ટ્યૂશન ફ� સ્થિગત

ઓન્ટો�રયોમાં કારની ન�ધણી માટ� 
નવા િનયમો, 7000 ડીલરશીપ વધશે
કાગળીયા કાયર્વાહીને 
�નવારીને સમય તથા ખચર્ની 
બચત થવાની અાશા

ઓન્ટ��રયો 
ઓન્ટો�રયોની સરકાર� વાહનોની 

ન�ધણી માટ�નાં િનયમોમાં ફ�રફાર કયાર્ છ� 
અને જ્યાર� લોકો નવું વાહન ખરીદ� ત્યાર� 
તેને ધ્યાનમાં રાખે તેવી �હ�રાત કરવામાં 
આવી છ�. ગત મંગળવાર� સરકાર� ડી�ટલ 
�ડલરશીપ ર�સ્ટ્રેશનની શ�આત કરી 
હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું ક�, 
કાગળીયા કાયર્વાહીને િનવારીને સમય 
તથા ખચર્ની બચત થતાં વપરાશકારો 
અને વેપાર-ઉદ્યોગોને ફાયદો થશે.  આ 
નવી પ્રિક્રયામાં કારની �ડલરશીપ માટ� 
વાહનોની ઓનલાઈન ન�ધણી અને 
પરિમટ તથા લાઈસન્સ પ્લેટ સીધેસીધા 
ખરીદનારાઓને આપવામાં આવશે. 

મંગળવાર� સરકાર તરફથી જણાવવામાં 
આવ્યું હતું ક�, નવા ડીડીઆરનો સંપૂણર્ 
અમલ કરવામાં આવતાં ઓન્ટો�રયોમાં 
આશર� 7000 �ડલરશીપનો વધારો થઈ 
રહ્યો છ� અને તેમણે ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ 

સ્વીકારીને કાગ� કામકાજને િતલાંજિલ 
આપી છ�, તેમજ સમયને બચાવતાં સિવર્સ 
ઓન્ટો�રયો સેન્ટર પણ ખરીદનારાઓને 
મદદ�પ બની રહ�શે.  સરકાર� જણાવ્યું 
હતું ક�, ડીડીઆરના સંપૂણર્ અમલમાં 
મૂકાતાં દર વષ� 4.8 િમિલયન �ડલરશીપ 
ર�સ્ટ્રેશન કરી શકાશે. જેમાં અગાઉથી 
માિલક� ધરાવતા વાહનો, નામ બદલવું 
તથા નવી પરિમટ મેળવવી વગેર� તમામ 
કામ ક� જે હાલ માનવબળથી કરવામાં 
આવે છ�, તે બંધ થઈ જશે.  વધુમાં 
વાહનોનું ર�સ્ટ્રેશન વધુ ઝડપી બનશે 
અને પૂરી ક્ષમતાથી કાયર્ થશે. ડીડીઆર 
પણ વધુ ચોક્કસ, ક્ષિતરિહત ન�ધણી 
કરીને વાહનની સલામતી અને માિલક�નું 
ખાનગીપણું �ળવી શકાશે એમ સરકાર 
તરફથી જણાવવામાં આવ્યું હતું.

ઓન્ટ��રયો 
ક�નેડામાં કોલેજ અને યુિનવિસર્ટીમાં 

િવદ્યાથ�ઓ પાસેથી જે ટ્યુશન ફ� 
લેવામાં આવે છ�, તે આવતા વષર્થી 
સ્થિગત કરવામાં આવશે. કોલે� અને 
યુિનવિસર્ટી િવભાગના મંત્રી �લ 
ડનલોપ ક� જે પ્રોગ્રેિસવ કન્ઝવ�ટીવ 
સરકારમાં હતા, ત્યાર� િશક્ષણ ખચર્માં 
વધારો કરતા પ�રવારો પર આિથર્ક 
બો� વધ્યો હતો. 

રાજ્ય સરકાર� ટ્યુશન ફ�માં 
2019થી 2020 સુધી શૈક્ષિણક વષર્ 

દરિમયાન આ ફ�માં 10 ટકાનો ઘટાડો 
કય� હતો અને તે પછીના બે વષર્ બાદ 
ટ્યુશન ફ� સ્થિગત કરી દ�વામાં આવી 
છ�. હવે આ િનણર્યની મુદ્દત 2022-
2023ના શૈક્ષિણક વષર્ સુધી લંબાવી 
દ�વામાં આવી છ�. આ નીિત મૂળ રાજ્ય 
સરકારની ફ� ઘટાડા નીિતના એક ભાગ 
તરીક� 2019મં શ� કરવામાં આવી 
હતી. રાજ્ય સરકાર� જણાવ્યું હતું ક�, 
યુિનવિસર્ટીના આટ્સર્ અને સાયન્સના 
િવદ્યાથ�ઓને સર�રાશ 660 ડોલરથી 
ઓછી ફ� ભરવાની રહ�શે. 

ટોરોન્ટો 
બે વષર્ના લાંબા સમયગાળા બાદ 

ટોરોન્ટોના સરકારી કામદારો આ 
સપ્તાહથી ઓ�ફસે જવા લાગ્યાં છ�. 
શહ�રમાં મોટા પ્રમાણમાં િબ�લ્ડંગો ખૂલવા 
લાગ્યાં છ�. શહ�રના ૮૦ ટકા એટલે 
ક�, આશર� ૩૨,૦૦૦ સિક્રય કામદારો 
મહારોગચાળા દરિમયાન આવશ્યક 
સેવાઓ માટ� સતત પોતાના ઘરની બહાર 
રહીને ફરજ બ�વતાં હતા. પર�તુ ૨૦ 
ટકા લોકો માચર્ ૨૦૨૦થી બેકાર બની 
ગયા હતા. તેમાંના મોટાભાગના કામદારો 
પણ નવી હાઇબ્રીડ કાયર્ પ્રણાલીને કારણે 
ખંડ સમય માટ� ઓ�ફસે આવવા લાગ્યા 
છ�. શહ�રમાં પણ �હ�ર સ્થળો જેવાં ક� 
નોથર્ યોક� િસિવક સેન્ટર, સ્કારબોરો 
િસિવક સેન્ટર, ઇટોિબકોક િસિવક સેન્ટર 
અને યોક� િસિવક સેન્ટર તથા ઇસ્ટ યોક� 

િસિવક સેન્ટર ખુલવા લાગ્યા છ�. આ 
અગાઉ ફ�બ્રુઆરી ૨૨થી કાઉન્ટર સેવા 
ચાલુ કરાઈ હતી. મેયર જ્હોન ટોરીએ 
સોમવાર� સવાર� િસટી હોલમાં એક પત્રકાર 
પ�રષદમાં જણાવ્યું હતું ક�, “મને આશા છ� 
ક�, વેપાર-ઉદ્યોગ જગત અમને અનુ્સરશે. 
એમની સાથેની એક બેઠક  બાદ હું �ણી 
શક્યો છું ક� મોટા વેપાર ઉદ્યોગો આવતા 
બે સપ્તાહથી ધમધમતા થઇ જશે. તેમણે 
જણાવ્યું હતું ક�, અનેક નોકરીદાતાઓ તેના 
ઘણા કામદારો નોકરીએ આવી પાછા કામે 

લાગી �ય તેમ ઇચ્છ� છ�. વેપાર ઉદ્યોગ 
ક્ષેત્ર પણ તેમને આવકારવા રા� છ� અને 
તેઓ આશા  રાખે છ� ક�, કામદારો સંપૂણર્ 
ત�રસ્તી સાથે ઉત્સાહથી કામ કરશે.

શહ�રમાં કામદારોને આવકારવા 
�ન્યુઆરીમાં તૈયારીઓ થઇ ગઇ હતી. 
પર�તુ ઓિમક્રોન વે�રઅન્ટ ફ�લાતા િવલંબ 
થયો છ�. રોટૂન્ડા િસટી હોલમાં પત્રકારો 
સમક્ષ ટોરીએ વધુમાં ક�ં હતું ક� “મને 
આશા છ� ક�, શહ�રના નીચાણવાળા 
િવસ્તારોમાં પાછા ફરી રહ�લા કામદારોને 
કારણે નાના વેપાર-ઉદ્યોગોના િવકાસને 
વેગ મળશે. વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું 
હતું ક�, કામના સ્થળ� કામદારોએ માસ્ક 
પહ�રવાની જ�ર નથી, �કન્તુ ભાર� 
�ખમવાળા ક્ષેત્રો જેવાં ક� પ�બ્લક ટ્રાન્ઝીટ 
જેવા સ્થળોએ રાજ્યની  ફરિજયાત માસ્ક 
નીિત ચાલુ રહ�શે.

કામદારાેને ફરીથી નાેકરી ઉપર રાખવા નાેકરીદાતાઅાેને અપાશે પ્રાે�ાહન

ટોરોન્ટો પંથકમાં મોટા વેપાર ઉદ્યોગો 
બે સપ્તાહમાં ધમધમતા થવાના સંક�તો

ઓન્ટ��રયો 
િમસીસાગામાં એક મ�સ્જદમાં વહ�લી 

સવાર� એકત્ર થયેલાં લોકો ઉપર એક 
શખ્સે હુમલાખોર� એકાએક ક�હાડી સાથે 
ધસી જઇ િબયર છાટીને હુમલો કય� હતો 
એમ રિવવાર� બંનેલા આ બનાવ િવશે 
માિહતી આપનાર પ્રત્યક્ષ દશ�એ જણાવ્યું 
હતું. એ વખતે દર-અલ- ઇસ્લાિમક સેન્ટર 
ખાતે શિનવાર� આ બનાવ બન્યો એ વખતે 
નમાઝ પઢવા આવેલાં આશર� ૨૦ લોકોના 
જૂથમાંથી એક નૂરાિણ સાઇર અલીએ 
જણાવ્યું હતું ક�, અમે એ હુમલાખોરને 
કાબુમાં લેવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. 
ત્યાર� એ વ્યિક્તના એક હાથમાં બીયરનુ 
ક�ન દ�ખાયુ હતુ. જેનાથી તેણે પોતાના એક 
હાથ પર બીયર સ્પ્રે કયુ� હતું. આ સમયે 
તેના બી� હાથમાં ક�હાડી હતી.

તે ત્યાં એકત્ર થયેલા અને પહ�લી 

લાઇનમાં ઉભેલા લોકો ઉપર સ્પ્રે છાંટવા 
લાગ્યો હતો. સ્પ્રેની તીવ્ર દુગ�ધને કારણે 
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી હતી. 
જેથી લોકોએ હુમલાખોરનો પ્રિતકાર કય� 
હતો. હુમલાખોર અત્યંત ઝનૂની અને 
િહ�સક હતો. આ ઝપાઝપી દરિમયાન 
પોલીસ આવી પહ�ચી હતી અને પીર 
રી�ઓનલ પોલીસે આરોપીને ૨૪ 
વષ�ય મહમ્મદ મોઇઝ ઓમર તરીક� 
ઓળખી કાઢી તેની ધરપકડ કરી હતી. 
પોલીસે ઘટના િવશે જણાવ્યું હતું ક�, 
આરોપી શસ્ત્રોથી િહ�સક હુમલા કરવા, 
ગેરકાયદ� શસ્ત્રો રાખવા, લોકોને ધમક� 
આપવી, ધારદાર શસ્ત્રો રાખવા અને 
ધાિમર્ક સંપિત્તને નુકસાન પહ�ચાડવા જેવા 
અનેક આરોપોનો સામનો કરી રહ્યો છ�. 
હાલ મસ્�દ પાસે સલામતી વ્યવસ્થા 
વધારાઈ છ�.

િમસીસાગામાં મ�સ્જદ પાસે ટોળા પર 
હૂમલા બાદ સલામતી વ્યવસ્થા સઘન 

ઓટાવા
ફ�ડરલ િલબરલ્સ અને ન્યુ ડેમોક્ર�ટીક� એક મુસદ્દો તૈયાર કય� 

છ�. � તેને સ્વીકારી લેવામાં આવશે તો ટ્રડોની સરકાર 2025 
સુધી સત્તામાં રહ�શે. આ લેતીદ�તી NDPની લાંબા ગાળાની 
પ્રગિતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી છ�, એવો દાવો 
મી�ડયા દ્વારા કરાયો છ�.

મી�ડયાના અહ�વાલો પ્રમાણે આ સમજુતી ઉપર હજુ 
નેતાઓએ િવચાર કરવાનો બાક� છ� અને તેના પર NDPના 
સાંસદોએ સહી િસક્કા કયાર્ નથી. � આ સમજૂતી થઈ જશે 
તો NDPનું જુથ સરકારને ભિવષ્યમાં આવનારો િવશ્વાસમત, 
અંદાજપત્રનાં મતદાન વખતે મદદ મળશે અને એ બદલ 
NDPને ફામાર્સ્યુ�ટકલ્સ અને ડેન્ટલ ક�ર ક્ષેત્રમાં િલબરલ્સ 
તરફથી મદદ કરવામાં આવશે. એક િલબરલ સાંસદ ક� જેણે 
સોમવાર� ઈનજર્ન્સી બેઠકમાં આ િવષય ઉપર ચચાર્ થઈ ત્યાર� 
હાજરી આપી હતી. તેણે ક�ં હતું ક�, સંસદમાં સાથે કામ કરવા 
માટ�ની સમજૂતી સાધવામાં આવી છ�. પર�તુ તે િવશ્વાસ અને 
કરારને અનુ�પ હોવા �ઈએ. NDPના નેતા જગિમત િસંઘ 
સોમવાર� રાત્રે પોતાના સાંસદો સમક્ષ આ મુસદ્દો રજુ કરશે. 
િલબરલ્સ સાંસદો લઘુમિતમાં છ� અને આ કરારથી િલબરલ્સની 
ક�ન્દ્ર સરકારને �સ્થરતા મળશે. તેને કારણે �ડોની ક�િબનેટ 

અિવશ્વાસની દરખાસ્ત પસાર થવાના ભય િવના કામ કરી 
શકશે.  આ િવષયની ચચાર્ થઈ ત્યાર� િલબરલ્સના સાંસદોએ 
તેને સકારાત્મક ગણાવી હતી. 2019થી િલબરલ્સ લઘુમિતમાં 
આવી ગયા છ� અને ત્યારથી NDP તેમના મુખ્ય સહયોગી 
તરીક� મતદાન દરિમયાન ટ�કો આપતા રહ્યા છ�.  

ફેડરલ �લબર� અને �ુ ડેમાેકે્રટીક પાટ�અે મુસદ્દાે તૈયાર કયા�

�ડોને 2025 સુધી સત્તામાં ટકાવી રાખવા 
NDP અને િલબરલ્સ વચ્ચે સમજૂિત

ટોરોન્ટો 
કન્ઝવ��ટવ પાટ�એ ફ�ડરલ સરકારને બાક�ના તમામ 

COVID-19 પ્રિતબંધો હટાવવા માટ� માંગ કરી છ�. પાટ�એ 
�હ�ર િનવેદનમાં જણાવ્યું હતુ ક�, આ આરોગ્ય સંકટના બે વષર્ 
પછી તમામ રોગચાળાના પગલાંમાંથી આપણે આગળ વધવું 
�ઈએ. પાટ�એ ગુ�વાર� હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં એક પ્રસ્તાવ 
રજૂ કય� હતો.

સરકાર� ફ�ડરલ પ�બ્લક સેવકો, ટ્રાન્સપોટર્ વક�સર્, ક�ને�ડયન 
આમ્ડર્ ફોસ�સ કમર્ચારીઓ અને RCMP માટ� વેક્સીન આદ�શ 
જેવા પગલાંને પડતા મૂકવા પ્રયાસ આદરવા �ઈએ. સરકાર� 
પહ�લેથી જ ક�ં છ� ક� 1 એિપ્રલથી, તેણે સંપૂણર્ રસીવાળા 
પ્રવાસીઓ માટ�-આગમન પહ�લાના પરીક્ષણ અને ફરિજયાત 
સંસગર્ િનષેધ જેવા મોટાભાગના પ્રવાસ-સંબંિધત કોિવડ 
પ્રિતબંધોને દૂર કરી દીધા છ�. જ્યાર� ક�ટલાક પ્રિતબંધો છૂટા 
કરવામાં આવશે અથવા સંપૂણર્ રીતે દૂર કરવામાં આવશે, 
સરકાર હ� પણ રસી િવનાના િવદ�શી નાગ�રકોની મુસાફરીને 
અવરોિધત કરશે આ બાબતે કન્ઝવ��ટવ્સ કહ� છ� ક� તેઓ 
ઇચ્છ� છ� ક� આ તમામ પગલાં તાત્કાિલક ઉઠાવવામાં આવે. 

ક�ને�ડયનોએ કોરોના વાયરસના ફ�લાવાને રોકવા માટ� પૂરતો 
સહયોગ આપ્યો જ છ�. કન્ઝવ��ટવ સાંસદ માઈકલ બેર�ટ� 
આરોગ્ય િવવેચક, કોમન્સમાં ચચાર્ દરિમયાન જણાવ્યું હતું 
ક�, “આપણી પાસેથી અિનિશ્ચત સમય સુધી આ પ્રિતબંધો 
હ�ઠળ રહ�વાની અપેક્ષા રાખી શકાતી નથી.” કન્ઝવ��ટવ સાંસદ 
મેિલસા લેન્ટ્સમેન, પાટ�ના ટ્રાન્સપોટર્ ટીકાકાર અને રસી 
િવરોધી આદ�શના િવરોધના પ્રાર�િભક સમથર્ક� જણાવ્યું હતું ક� 
ક્રોસ-બોડર્ર ટ્રકસર્ અને અન્ય પ�રવહન ઉદ્યોગના કામદારો માટ� 
રસીની આવશ્યકતાઓને દૂર કરવાનો સમય આવી ગયો છ�. 

પાટ�અે ગુરુવારે હાઉસ અાેફ કાેમ�માં અેક પ્રસ્તાવ રજૂ કયા� 
COVID પ્રિતબંધોને દૂર કરવા કન્ઝવ�ટીવની માંગ 

કરાર છેતર�પ�ડીના પ્રયાસથી વધુ કશું જ નથી
િલબરલ્સ અને NDP વચ્ચે થયેલા કરાર બાબતે 
કન્ઝવ�ટીવના વચગાળાનાં નેતા બજ�ને જણાવ્યું હતું ક�, આ 
કરાર છ�તરિપંડીના પ્રયાસથી વધુ કશું જ નથી. ટ્રડોને સત્તા 
પર ચીપક� રહ�વું છ� અને પાછલા બારણેથી સમાજવાદની 
વાતો કરવી છ�. NDP અને િલબરલ્સની સરકાર લોકો સાથે 
િવશ્વાસઘાત કરી રહી છ� અને મતદાતાઓને ખરીદી રહી છ�.

અા�સર્ અને 
સાય�ના 

�વદ્યાથ�અાેને 
સરેરાશ 660 

ડાેલરથી અાેછી 
ફી ભરવાની 

રહેશે
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ભારતમાં છેલાં 10 દિવસથી ધ 
કાશમીર ફાઈલસની ચચાચા ચાલી રહી 

છે. ૧૯૯૦માં કાશમીર ખીણમાંથી હહનિદુ 
પંદિતોને હાંકી કાઢવા 
છેિાયેલા આતંકવાિી 
અહભયાનનો હચતાર 
રજૂ કરતી આ 
દફલમ િેશમાં હજારો 
હસનેમાઘરોમાં રજૂ 
થઈ છે. આ દફલમને 
બોલીવદુિના કોઈ 
કલાકાર કે અનય 
મહાનદુભાવે પ્રમોટ ન 
કરવા છતાં િેશમાંથી 

જબરસત પ્રહતસાિ મળી રહ્ો હોવાથી અતયાર 
સદુધીમાં આ દફલમે 180 કરોિથી વધદુની કમાણી 
કરી લીધી છે. િેશના અનેક રાજયોમાં આ 
દફલમને જે તે રાજય સરકાર કરમદુક્ત કરી છે.

ભારતના નકશામાં મદુગટમહણનદું સથાન 
શોભાવતદું કાશમીર ઇસદુના તેરમા સૈકા સદુધી હહનિદુ 
રાજય હતદું. જેમાં કેટલાક લોકો બૌદ્ધ ધમચા પણ 
પાળતાં હતાં. આદિ શંકરાચાયયે વર્ષો સદુધી આજના 
શ્ીનગરમાં તપ કયદુું હતદું. તેમના નામે ઓળખાતી 
શંકરાચાયચા હહલ આજે પણ શ્ીનગરમાં મોજિૂ 
છે. મોઢેરામાં જેવદું જ સૂયચામંદિર કાશમીર ખીણમાં 
હતદુ. જેના જીણચા અવશેર્ો આજે પણ માતુંિ 
મંદિરના રૂપમાં છે. ઇ.સ. ૧૩૮૯માં હસકિંર 
બતતશકન નામના મદુતસલમ બાિશાહે કાશમીર 
જીતી લીધદું અને હજારો હહનિદુઓની કતલ કરી. 
હસકંિરે લાખો હહનિદુઓને મદુતસલમ બનાવયા 
હતા. મદુતસલમો અને મોગલોના સતત આક્રમણ 
છતાં કાશમીરની આશરે ૧૫ ટકા જેટલી વસહત 
હહનિદુ હતી. કાશમીરમાં ઇ.સ. ૧૮૪૬થી ૧૯૪૭ 
સદુધી િોગરા વંશના હહનિદુ રાજાઓનદું શાસન રહ્ં, 
જે િરહમયાન હહનિદુઓ અને મદુતસલમો સંપીને 
રહેતા હતા. પરંતદુ ઇ.સ. ૧૯૪૭માં ભારત-
પાદકસતાનના ભાગલા થયા તયારે પાદકસતાનના 
હજહાિીઓ કાશમીર ઉપર ત્ાટકયા. તેમનાથી 
િરીને હહનિદુઓની ૨૦ ટકા જેટલી વસહત 
કાશમીર છોિીને હહનિદુસતાનના અનય ભાગોમાં 
હહજરત કરી ગઇ. 

ઇ.સ ૧૯૮૧ સદુધી તો કાશમીરની કુલ 
વસહતમાં હહનિદુઓની ટકાવારી ઘટીને માત્ પાંચ 
ટકા પર જ આવી ગઇ હતી. 1990 પહેલાં 
કાશમીર ખીણમાં સિીઓથી પદંિતો વસવાટ 
કરતા હતા. આખા પ્રિેશમાં લાખોની સંખયામાં 
પંદિતો હોવાથી કેટલાક કટ્ટરવાિીઓને તે ગમતદુ 
ન હતદુ. આઝાિી સાથે જ ભારત- પાદકસતાન એમ 
બે િેશ અતસતતવમાં આવયા અને પીઓકે જેવી 
સમસયા ઉિભવી. જે બંને િેશ માટે વર્ષો સદુધી 
પણ લિાઈનદું કારણ બની. 1990માં કાશમીરમાં 
કટ્ટરવાિીઓએ પોતાના અલગ પ્રિેશની માંગ 
પ્રબળ બનાવી. અલગાવવાિી નેતાઓએ આ 
લિતની આગેવાની લીધી. તે પછી આવા 
કાશમીરને આઝાિી આપવાની માંગ સાથે િરરોજ 
હહંસાનો ખેલ ખેલાયો. ભારતની સેના હવરુદ્ધ 
હહથયારો સાથે ઉતરેલા આ કટ્ટરવાિીઓને તયાં 
વર્ષોથી વસતા હહંિદુ પદંિતો પણ ખૂંચતા હોવાથી 
હનિષોર્ હહંિદુ પદંિતોને પણ હનશાન બનાવવામાં 
આવયા. હતયા, બળાતકાર તથા સતત હહંસાથી 
કટ્ટરવાિીઓએ એવદું વાતાવરણ ઉભદુ કયદુું કે, 
લાખો પદંિતો પોતાનદું ઘર છોિવા મજબૂર બનયા. 

દફલમમાં રજૂ કરાયેલી હકીકત એવી પણ 
છે કે, પાદકસતાન તરફી ત્ાસવાિીઓના જૂથે 
૧૯૮૯ની ૧૯મી જાનયદુઆરીએ કાશમીર 
ખીણમાં હજારો વર્ષોથી વસતા હહનિદુ પદંિતોની 
કતલ શરૂ કરી. તેમણે હનિચાયતાપૂવચાક ૨૧૯ 
કાશમીરી પદંિતોની હતયા કરી નાંખી, જેમાં 
સત્ીઓ અને બાળકોનો પણ સમાવેશ થતો હતો. 
આતંકવાિીઓએ હહનિદુઓને ચેતવણી આપી હતી 
કે, જો તેઓ કાશમીર છોિીને ચાલયા નહીં જાય તો 
તેમની પણ હતયા કરી નંખાશે. કાશમીરમાં તયારે 

ત્ાસવાિીઓનો એટલો પ્રભાવ હતો કે, કાશમીરી 
પંદિતો પોતાનાં ઘરમાં બેસીને ‘રામાયણ’ 
હસદરયલ પણ જોઇ શકતા નહોતા. છેવટે 
ભયભીત થયેલા પદંિતો પોતાનો જીવ બચાવવા 
કાશમીર ખીણમાં આવેલાં પોતાનાં બાપિાિાનાં 
મકાનો મૂકીને ચાલી નીકળયાં. 

ઇ.સ. ૧૯૮૯ના અંત સદુધીમાં આશરે 
૩,૦૦,૦૦૦ પદંિતો કાશમીરમાંથી હહજરત 
કરી ગયા હતા. ભારતનાં પ્રસાર માધયમો આ 
અતયાચાર બાબતમાં બહદુધા મૌન જ રહ્ા છે. 
હવવેક રંજન અતનિહોહત્ દ્ારા બનાવાયેલી 
આ દફલમમાં આવી બધી ઘટનાઓનદું હનરુપણ 
કરવાનો પ્રયાસ કરાયો છે. 

અનદુપમ ખેર, પલવી જોર્ી અને િશચાનકુમાર 
જેવા કલાકારોએ પોતાનો અહભનય પણ બખૂબી 
હનભાવયો છે. અનેક પદંિત પદરવારો ૩૨ 
વર્ચા પછી પણ દિલહી અને જમમદુની હનરાહશ્ત 
છાવણીઓમાં રહે છે. તેમની એક આખી પેઢી 
હનરાહશ્ત છાવણીઓમાં મોટી થઈ છે. 1990 
પછીના ૧૦ વર્ચામાં રાહત છાવણીઓમાં આશરો 
લઇને રહેતા આશરે ૮,૦૦૦ લોકો બીમારી અને 
રોગચાળાનો હશકાર બની ગયા. આ પ્રકારની 
ઘટનાઓને ધ કાશમીર ફાઈલસમાં િશાચાવવામાં 
આવી છે. 

આ બધી વાતો અતયાર સદુધી ઘરબાયેલી 
હતી કે, તેને છદુપાવવામાં આવી છે તેવો જનમત 
િેશમાં વયક્ત થઈ રહ્ો છે. આ દફલમથી આખા 
િેશમાં એવી લાગણી જનમી છે કે, વર્ષો પછી 
આ ઘટનાની જાણકારી મળી છે. આમ છતાં 
કાશમીરના એ િરેક હવસથાહપત પદરવારોને િેશની 
સરકાર હવે નયાય અપાવે. ૨૦૧૪માં કનેદ્રમાં 
ભાજપનદું રાજ આવયદું તે પછી કાશમીરી પંદિતોને 
આશા બંધાઈ હતી કે, સરકારના સહધયારાથી 
તેઓ પોતાની માતૃભહૂમમાં પાછા ફરી શકશે, પણ 
તે આશા ઠગારી પદુરવાર થઈ હતી. ભાજપના 
આઠ વર્ચાના શાસન પછી પણ જેમને સરકારી 
નોકરી મળી છે તેવા બહદુ ઓછા પંદિત પદરવારો 
ખીણમાં પાછાં ફરી રહ્ાં છે. વાસતવમાં કેનદ્રમાં 
ભાજપના મોરચાની સરકાર આવી તેનાં આઠ 
વર્ચા પછી પણ સરકાર પાસે કાશમીરી પંદિતોની 
ઘરવાપસીનો કોઈ નક્કર પલાન િેખાતો નથી. 

સરકારના આંકિાઓ મદુજબ ૩૭૦ની કલમ 
િૂર કયાચા પછી પણ માત્ ૫૨૦ પદરવારો જ 
કાશમીર ખીણમાં પાછાં ફયાું છે. આ પહેલાં 
ઇ.સ. ૧૯૯૮થી ૨૦૦૪ િરહમયાન કનેદ્રમાં 
એનિીએની સરકાર આવી અને અટલહબહારી 
વાજપેયી વિાપ્રધાન બનયા અને કાશમીરી 
પદંિતોના પદુનવચાસન માટે પેકેજ જાહેર કરાયદું, 
પરંતદુ તેમાં એટલી બધી શરતો હતી કે, બહદું 
ઓછા પદંિતો તે સવીકારવા માટે તૈયાર થયા 
હતા. આ પેકેજમાં કાશમીરી પંદિતોને નોકરી 
આપવામાં આવતી હતી, પણ રહેઠાણની વયવસથા 
તેમણે જાતે કરી લેવાની હતી. વળી, નોકરીમાં 
તેમને એક હજલામાંથી બીજા હજલામાં બિલી 
કરવાની સવલત પણ આપવામાં આવી નહોતી. 

આખરે તે પેકેજ ફલોપ પદુરવાર થયદું હતદું. 
નરેનદ્ર મોિી ભારતના વિાપ્રધાન બનયા તે 
પછી તેમણે કાશમીરી પંદિતોના પદુનવચાસન માટે 
નવેસરથી પ્રયત્ો આિયાચા છે. તાજેતરમાં કેનદ્ર 
સરકારે જાહેર કયદુું છે કે, જે કાશમીરી પંદિત 
પોતાનાં વતનમાં પાછા ફરવા માગતા હોય, તેમને 
સરકારી નોકરી આપવામાં આવશે. પરંતદુ ૩2 
વર્ચામાં કાશમીરના સમાજજીવનમાં જે પદરવતચાન 
આવયદું છે તેને કારણે ઘણા પંદિતો પાછા ફરવામાં 
ભય અને સંકોચ અનદુભવે છે. કેટલાક પદંિતો 
કાશમીર ખીણમાં અલગ પ્રાંતની માગણી કરી 
રહ્ા છે, જેમાં માત્ હહનિદુઓ જ વસતા હોય. 
વતચામાન સરકાર સામે આ બહદુ મોટો પિકાર છે.

‘કાશ્મીર ફાઈલ્સ’ ઃ 32 વર્ષ બાદ 
હિં્સાના તાંડવનું ્સત્ય ઉજાગર

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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સુરત 

સુરતના માન દરવા  સી ટъનામે×ટમાં 

31 વષЪ↓ય નંદીની િવનોદભાઈ મોરъ પર 

બે અ Òયા Ħણ રાઉ×ડ ફાયરỲગ કરતા 

શરીરના િવિવધ ભાગે ઇ  થઈ હતી.

સારવાર વેળા ખુલાસો થયો કы અગાઉ 

પણ નંદીની મોરъ પર ફાયરỲગ થયું હતું.

Чડવોસ↓ કыસના િવખવાદને લીધે પિત પર 

શંકા ãયŪ કરાઈ હતી.બંને વાર હુમલો 

કરનાર ãયિŪઓ સમાન હોવાથી ĝાઈમ 

Įા×ચે ફвટъજના આધારъ તપાસ કરી હતી.

જેમાં હુમલાખોરો જે બાઈક પર 

આãયા હતા તે નંદીનીના પિત િવનોદ 

મોરъના િમĦ દъવની હોવાનું બહાર આãયું 

હતું. તેની પુછપરછમાં િવનોદъ ફોન કરી 

તેના િમĦને કામ માટъ બાઈકની જλર 

હોય ગત 26 ફыĮુઆરીના રોજ અને 

ગત શિનવારъ આપી હોવાનું જણાãયું 

હતું. નંદીની પર ફાયરỲગ તે બે Чદવસે જ 

થયું હતું. દરિમયાન બાતમીના આધારъ 

પુણા કડોદરા રોડ સિણયા હъમાદ ગામ 

જવાના Ħણ રçતા પાસેથી બાઈક સાથે 

રિવ×ĩ રઘુનાથ યેશે અને ર કલાકાર 

નરъ×ĩ ઉફ⎯ મયુર રમેશ વદને િપçતોલ. 

2 કારતુસ સાથે ઝડપી લીધા હતા. 

િવખવાદમાં જ િવનોદъ િમĦ રિવ×ĩને તેનું 

λ.40 હ રનું દъવું ચૂકતે કરવાની વાત 

કરી નંદીનીની હÓયા કરવાની સોપારી 

આપી હતી. િવનોદъ જ ગામમાંથી 

િપçતોલની ãયવçથા કરી સુરતમાં િમĦને 

ફોન કરી બાઈકની ãયવçથા કરાવી હતી. 

રિવ×ĩ સુરત આãયો હતો અને પોતાના 

ગામના નરъ×ĩ સાથે ગત 26 ફыĮુઆરીના 

રોજ સાંજે તેણે નંદીની પર પાંડેસરા 

બમરોલી રોડ આશીવા↓દ ટાઉનશીપ 

સામે ફાયરỲગ કયુ↨ હતું. 

સુરત

કોરોનાકાળ બાદ ધાતુ આ ભાવોમાં 

વધારો થઈ રΝો હતો અને હવે છъ·ા 

20 Чદવસથી વધુ સમયથી ચાલી રહъલા 

રિશયા અને યુĝыન વŵેના યુˇની 

અસરથી પણ ધાતુના ભાવો વÖયા છъ. 

જેની સીધી અસર સુરતના વેપાર ઉ˜ોગ 

પર પડી રહી છъ. ધાતુના ભાવમાં સતત 

વધારાને કારણે જરી ઉ˜ોગને Ĭિતકвળ 

અસર થઈ રહી છъ. જેના કારણે 80 ટકા 

જરી ઉ˜ોગકારોએ ઉÓપાદન બંધ કરી 

દીધું છъ.

છъ·ા 20 Чદવસથી યુĝыન અને રિશયા 

વŵે ચાલી રહъલા યુˇને કારણે સોના-

ચાંદી, તાંબુ અને યાન↓ના ભાવમાં વધારો 

થઈ રΝો છъ. જેની અસર સુરતના ધાતુ 

સાથે સંકળાયેલ તમામ ઉ˜ોગો પર 

પડી છъ. આંતરરા∆ીય બ રમાં સતત 

ભાવ વધવાના કારણે જરીના ખચ↓માં 

પણ વધારો થયો છъ.  ઉ˜ોગકારો આ 

વધેલા ભાવે કાચો માલ ખરીદીને તેને 

જરી બનાવીએ અને થોડા Чદવસોમાં ભાવ 

નીચે આવી ય તો મોટું નુકસાન થઈ 

શકы છъ. તેથી સુરતના મોટાભાગના જરી 

ઉ˜ોગકારોએ ઉÓપાદન બંધ કરી દીધું છъ. 

માĦ 20-25 ટકા એકમોમાં ઉÓપાદન થઈ 

રЅં છъ. જરી એસોિસયેશન ના અĠણીએ 

કЅં કы હોળીમાં અમે બે Ħણ Чદવસની 

ર  રાખતા હોઈએ છъ. પણ આ વખતે 

અમે 10 Чદવસ ર  રાખી છъ. 

ભાવ વધતા જરીના ઉધોગકારો 
હъરાન, 80% ઉÓપાદન બંધ કયુ↨

િવખવાદ થતાં આમЪ↓મેને પ ીની હÓયા 
કરવા માટъ 40 હ રમાં સોપારી આપી
મ હલાનાે બંને વખત બચાવ થયાે : પુણે અને સુરતના યુવાનાેની ધરપકડ કરાઈ

Ġીæમા વેકરીયા હÓયા 
કыસઃ તપાસ અિધકારીની 
વધુ ઉલટ તપાસ મોકвફ

સુરત

ચકચારી Ġીæમા વેકરીયા હÓયા કыસના આરોપી ફыનીલ 

ગોયાણી િવιˇ મંગળવારъ હાથ ધરવામાં આવેલી કыસ 

કાય↓વાહી દરિમયાન તપાસ અિધકારની સરતપાસ બાદ 

આરોપીના બચાવપΤે ઉલટ તપાસ હાથ ધરી હતી.જે 

અધુરી રહъતા મુÅય િજ·ા સેશ×સ જજ િવમલ કы.ãયાસે 

વધુ સુનાવણી આવતી કાલે તા.24મી માચ↓ સુધી મોકЮફ 

રાખી છъ. કામરъજ-પાસોદરાના બહુચિચ↓ત એવા Ġીæમા 

વેકરીયા હÓયા કыસના આરોપી ફыનીલ ગોયાણી િવιÖધ 

çપીડી ĺાયલની આજે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી 

હતી.મુÅય િજ·ા સરકારી વકЫલ નયન સુખડવાલાએ 

આ કыસના તપાસ અિધકારીની સરતપાસ પુણ↓ કયા↓ બાદ 

આરોપીના બચાવપΤે ઉલટ તપાસ હાથ ધરી હતી. 

વષ↓ 2022-23માં 
ટъÄસ. િનકાસનો લΣયાંક 
૬.૮ િમિલયન ડોલર

સુરત

સરકારъ ટъÄસટાઇલ ઉ˜ોગ માટъ નŨી કરъલો િનકાસ 

લΣયાંક ચાલુ વષ↓માં ĝોસ થઈ જશે. સરકારъ 6.1 િમલીયન 

ડોલરનો લΣયાંક આØયો હતો અને ×યુઆરી સુધીમાં 

5.9 િમિલયન ડોલરની િનકાસ કરી છъ. આવતા વષ › 

લΤાંક વધારીને 6.8 િમિલયન ડોલરનો કરવામાં આãયો 

છъ. િસ×થેЧટક એ×ડ રъયોન એÄસપોટ↓ Ĭમોશન કાઉ×સીલ 

(એસઆરટીઇપીસી) દъશમાંથી ટъકસટાઇલ િનકાસને 

ઉǼેજન મળъ તે માટъ દર વષ › એЩÄઝિબશન યો તી રહъ 

છъ. આ વષ › આવું એક એЩÄઝિબશન સોસ↓ 2022ના 

નામે સરસાણા ખાતે યો યું હતું. આ એЩÄઝિબશનમાં 

દъશભરમાંથી 50 થી વધુ એÄસીિબટસ › ભાગ લીધો હતો 

એમ ચેરમેન ધીરъ×ĩ શાહъ જણાãયું હતું.

સુરત

સુરતના કતારગામમાં Чકરણ હોЩçપટલ 

પાસે આવેલા જરીવાલા કÜપાઉ×ડ ખાતે 

çટъ×ડỲગ રỲગ ખાતે બે માળની િબàડỲગની 

અગાસીની ઉપર Ĭાઇવેટ ડીમોલેશનનું કામ 

ચાલતુ  હતું. જયારъ િબЩàડંગના પહъલા માળъ 

ઓનલાઇન ĺેડỲગનું કામ ચાલતુ હતુ. તે 

સમયે અગાસીમાંથી Чદવાલ સિહતનો ભાગ 

નીચે  પાЧક↕ગ એરીયા તથા પતરાના શેડ 

પર રદાર ધડાકા સાથે પડયો હતો. કોલ 

મળતા ચીફ ફાયર ઓЧફસર બંસત પરીક 

સિહત ૧૦ અિધકારીઓ અને કતારગામ, 

ઘાંચી શેરી, કોસાડ ફાયર çટъશનની ૩૦ 

ગાડીઓ અને ૧૦૮ એÜÚયુલ×સ ઘટના 

çથળъ ધસી ગઇ હતી. કાટમાળ નીચે Ħણ 

લોકો દબાઇ ગયા હતા. તેમને બહાર 

કઢાયા  હતા. પણ બે ãયિŪ રોિહત રાજુ 

રાઠોડ અને સમીર મતીઉ·ા મનીયારને 

çમીમેરમાં ડોકટરъ ત હъર કયા↓ હતા. 

તાહીર મોહમંદ એલી (ઉ-૧૯)ને સામા×ય 

ઇ  થતા ખાનગી હોЩçપટલમાં ખસેડાયો 

હતો. ĺેЧડંગ સે×ટરમાં ૭૭ લોકો કામ કરી 

રΝા હતા. તમામને લાäકરોએ સહીસલામત 

બહાર કાઢયા હતા. 

િબàડỲગની ટъરъસનો ભાગ તૂટતાં 
3 દટાયા, 2ના મોતઃ 77નું રъçÄયુ 
પા કગમા કાટમાળ પડતા 40થી વધુ વાહનાેને નુ ાન
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રાજકોટ 

કોઈ પણ પΤ તરફ ઝુકЫ શકы તેવા 

તરલ મતો સૌથી વધુ સૌરા∆-કÉછની 

58 બેઠકો પર  હોવાની  સંભાવના 

વŵે ભાજપ હવે ફвલ ઈલેÄશન મોડમાં 

આવી ગયું છъ અને ચૂંટણીની તડામાર 

તૈયારી સૌરા∆ ખાતે કરી છъ. 11 

િજ·ાઓના અĠીમ કાય↓કરો માટъ 

રાજકોટમાં આજે ઝોન બેઠક યોજવામાં 

આવી હતી અને નેતાઓને Äયા મુˆા 

પર કઈ રીતે Ĭચાર કરવા સિહતની 

રણનીિત નŨી કરવામાં આવી હતી.

Ĭદъશ ભાજપના મહામંĦીઓએ 

બેઠક અ×વયે જણાãયું કы આગામી 

સમયમાં યો નાર િવધાનસભા 

ચૂંટણી માટъ રણનીિત ઘડાઈ છъ અને 

મતદાન મથક વાઈઝ ટીફЫન બેઠક, 

સિĝય કાય↓કરોને કાડ↓ િવતરણ, વોલ 

રાઈટỲગ,બાઈક રъલી, િવિશΓ લોકોને 

ભાજપ સાથે ડવા, સાધુ સંતોને 

િતથ↓ધામોનો Ĭવાસ કરાવવા સિહતના 

કાય↓ĝમો થશે. તા.૬ એિĬલથી 

ભાજપના કાય↓કરોના ઘરъ ઘરъ 

ભાજપનો Öવજ લગાવવામાં આવશે. 

ભાજપમાં ચૂંટણીલΤી કાય↓ĝમો, 

પΤની બેઠકો માટъ અગાઉ ટોપી તો 

હતી પરѕતુ, હાલ માçકના િનયમની 

જેમ તેનું મોટાભાગે પાલન ન થતું 

અને ચલાવી લેવાતું હતું પરѕતુ, હવે 

દરъક નેતાઓ, કાય↓કરોને કыસરી ટોપી 

ખાસ પહъરવા સૂચના અપાઈ છъ. 

બી  તરફ પાસનાં ઉતર ગુજરાતનાં 

આગેવાનોએ ખોડલધામની મુલાકાત 

લઈ ખોડલધામનાં ચેરમેન નરъશ 

પટъલને ક℮Ġેસમાં ડાવાની અપીલ 

કરી છъ. 

રાજકોટ

મહામારીમાંથી મુિŪનો ΐાસ 

લઈને સમĠ સૌરા∆માં લોકોએ 

આનંદોÓસવના સાગરમાં ડુબીને 

રѕગોના ઉÓસવ ધુળъટીની મન મુકЫને 

ઉજવણી કરી હતી.  વષ↓માં માĦ 

એક વાર ધુળъટીના Чદવસે બપોરના 

સમયે ખુ·ા રહъતા ˛ારકાધીશના 

જગત મંЧદરъ ફвલડોલ ઉÓસવ ઉજવાયો 

તેમાં હэયે હъયુ દળાય તેવી િચŨાર 

ભીડ મી હતી. મંЧદર સંકЮલમાં 

અબીલ ગુલાલની છોળો ઉડી અને 

કાિળયા ઠાકોરને સંગ લોકોએ ભાવ 

અને ભિŪભેર અÓયંત ઉÓસાહથી 

ઉજવણીમાં ડાયા હતા. આ ઉપરાંત 

સૌરા∆ના અ×ય અનેક મંЧદરોમાં 

દોલોÓસવ ઉજવાયો હતો  તો શહъરો-

ગામોમાં આબાલ Öધ રѕગે રમવા 

મોજથી નીકળી પડયા હતા. 

˛ારકાધીશના મંЧદરъ બપોરъ 

દોઢ વાÆયે વૈЧદક મંĦોŵાર  બાદ 

ઠાકોર ની ઢોલ નગારા શરણાઈના 

સૂરો સાથે મહાઆરતી યો ઈ હતી 

અને Óયારબાદ કાિળયા ઠાકોરને 

ચાંદીની િપચકારીમાં કыસુડાના કыસЧરયા 

રѕગથી તથા Ĵી ના હાથે અને લલાટъ 

રѕગ લગાવી ઉÓસવનો આરѕભ થયો 

હતો, જય ˛ારકાધીશના નારાથી ˛ારકા 

ગું  ઉઠયું હતું અને અિબલ ગુલાલથી 

ભાિવકો આનંદભેર રѕગાયા હતા. 

˛ારકાના મંЧદરъ ભાિવકોની ભીડ 
ભŪો ઉÓસવના સાગરમાં ડુÚયા

ભાજપ ફરી ઈલેÄશન મોડમાં, સૌરા∆ 
ઝોનની બેઠકમાં રણનીિત નŨી કરાઈ
પાસનાં અાગેવાનાેઅે ખાેડલધામના નરેશ પટેલને કા ેસમાં ેડાવા અપીલ કરી

બાલાચડી સરકારી સૈિનક 
çકвલમાં ભણી ЧરΤાચાલકનો 
પુĦ હવે લેÙટъન×ટ બનશે

નવસારી

મનગરની બાલાચડી સરકારી સૈિનક çકвલમાં 

2014માં દાખલ થયેલો વડનગરના કહીપુરગામનો 

17 વષ↓નો કыડેટ યુપીએસસીની પરીΤા પાસ કરી હવે 

લäકરમાં લેÙટъન×ટ તરીકы સેવા આપવા તાલીમ માટъ 

પસંદગી પાÜયો છъ. દъશની 30 સૈિનક çકвલો પૈકЫની 

1961થી કાય↓રત બાલાચડી સૈિનક çકвલે લäકરની Ħણેય 

પાંખોને અÓયાર સુધીમાં સંÅયાબંધ બહાદુર અને બાહોશ 

અિધકારીઓ આØયા છъ. કહીપુરગામનો રીΤાચાલકનો 

પુĦ હъમલ Ĵીમાળી ધો-6માં દાખલ થયા બાદ હવે તેણે 

UPSC પરીΤા પાસ કરીને દъશની સેનામાં લેÙટъન×ટ 

તરીકы સેવા આપવા ખડકવાસલાની નેશનલ ડીફы×સ 

એકыડમીમાં તાલીમ લેવાનું શλ કયુ↓ છъ. 

હોળી-ધૂળъટી િનિમǼે 
યાĦાધામ ચોટીલામાં 

માનવ મહъરામણ ઉમ ું 
ચોટીલા

યાĦાધામ ચોટીલામાં ફાગણી પુનમ અને ધુળъટી પવ↓ 

િનમીતે લાખોની સંÅયામાં માનવ મહъરામણ માતા નાં 

દશ↓નાથ › ઉમટી પડયુ હતું. કાયદો અને ãયવçથાની 

ળવણી માટъ બે પીઆઈ અને ચાર પીએસઆઈ 

સિહત ૧૪૪ પોલીસકમЪ↓નો કાફલો ખડકЫ દъવાયો 

હતો. સૌરા∆ ગુજરાત સહીત િવિવધ રાજયો અને 

શહъરોમાંથી માતા ના ચરણે શીશ ઝુકાવવા આશરъ 

એક લાખ ભાિવકો ઉમટી પડયા હતા. યાĦીકોને 

કોઈપણ તની મુäકыલી ન પડે તે માટъ ચોટીલા 

પોલીસે ચુçત બંદોબçત ગોઠãયો હતો. ૨ પી.આઈ., 

૪ પી.એસ.આઈ, ૫૦ હъ- કો સહીત ૧૪૪ જેટલા 

કમ↓ચારીઓએ ખડપગે ફરજ બ વી હતી. 

રાજકોટ 

રાજકોટ : સૌરા∆માં ચૂંટણીના પડઘમ 

વગવા સાથે પાટીદાર સમાજના અĠણીના 

રાજકЫય Ĭવેશના મુˆъ સતત અટકળો 

અને ગઈકાલે કોળી સમાજની રાજકЫય 

અ×યાયના મુˆъ બેઠક ગઈકાલે યો ઈ 

હતી. આજે કરણી સેના ˛ારા ગુજરાતમાં 

ગામે ગામ ધમ↓çથળોએ તા.૧ મેથી એકતા 

યાĦાનું આયોજન હъર કરાયું છъ. 

રાજકЫય ΤેĦે થતા અ×યાય અંગે 

ΤિĦય-રાજપૂત સમાજમાં એકસૂĦતા 

કыળવીને આગામી Чદવસોમાં સમાજનું 

વલણ નŨી કરવા, સમાજમાં એકતા સાથે 

કЮЧરવાજ નાબુદી કરી િશΤણ-ãયવસાય ΤેĦે 

િત લાવવાના હъતુથી આગામી તા.૧ 

મેથી તા.૧૫ મે ગુજરાતભરમાં સૌથી 

મોટી રથ યાĦાનું રાજપૂત કરણી સેના ˛ારા 

આયોજન કરાયાનું કરણી સેનાએ જણાãયું 

હતું.

આ યાĦા ΤિĦય સમાજના  આçથા 

કы×ĩ આશાપુરા માતા નું મંЧદર માતાના 

મઢ (કÉછ)થી શλ થશે અને તેમાં રાજપૂત 

કЮળદъવીઓની Ëયોત સાથે મોમાઈ મોરા, 

અંબા , સુરજ દъવળ, ચોટીલા, રાજકોટ, 

મોરબી, ગ℮ડલ, ખોડલધામ, ગાયĦી 

આĴમ ગધેથડ, ઉિમયાધામ સીદસર, 

જુનાગઢ, ભવનાથ, કыશોદ થઈને સોમનાથ 

ખાતે પૂણા↓હુિત થશે. 

રાજકЫય અ×યાય સિહતના મુˆъ 1 
મેથી ΤિĦયો અને રાજપૂતોની યાĦા
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રાજકોટ

ગુજરાતમાં િવધાનસભાની ચૂંટણી 

પૂવ› પાટીદાર સમાજે પોતાનુ સંગઠન 

મજબુત બનાવવાનાં Ĭયાસો હાથ ધયા↓ 

છъ Óયારъ પાટીદાર સમાજ કરતા પણ વધુ 

જનસંÅયા ધરાવતા કોળી અને ઠાકોર 

સમાજનાં લોકોએ પણ એકતા મજબુત 

બનાવવા કવાયત હાથ ધરી છъ. આજે 

રાજકોટમાં સૌરા∆ - ગુજરાતનાં  કોળી 

સમાજનાં આગેવાનોની એક બેઠક મળી 

હતી તેમાં ગુજરાતમાં કોળી અને ઠાકોર 

સમાજને અ×યાય થઈ રહયો હોવાનો 

મૂદો ઉઠાવી આગામી Чદવસોમાં દરъક 

િજ·ામાં સંમેલન અને તા. ૩ એિĬલે 

ગાંધીનગરમાં િચંતન બેઠક મળશે તેવો 

િનણ↓ય લેવામાં આãયો હતો. 

રાજકોટમાં મળલી બેઠકમાં હાજરી 

આપનાર આગેવાનોએ જણાંãયુ હતું કы 

ગુજરાતમાં કોળી અને ઠાકોર સમાજની 

વસતી ૩ર ટકા જેટલી છъ પરѕતુ સંગઠન 

મજબુત ન હોવાનાં કારણે તેમજ 

િશΤણનાં અભાવને કારણે રાજકЫય 

સિહતનાં ΤેĦોમાં પુરતુ ĬિતિનિધÓવ 

મળતુ નથી. આજની બેઠકમાં એવી ચચા↓ 

કરવામાં આવી હતી કы ગુજરાતમાં કોળી 

અને ઠાકોર સમાજની કЮલ જનસંÅયાનાં 

આધારъ રાજકЫય ĬિતિનિધÓવ મળવુ 

ઈએ અને આગામી Чદવસોમાં જે 

રાજકЫય પΤ સમાજની સાથે રહъશે 

સમાજે તેની સાથે રહъશે.  સમાજમાં 

એકતા લાવવા માટъ દરъક િજ·ામાં 

સંમેલનો મળશે અને આગામી તા. ૩ 

એિĬલે ગાંધીનગરમાં િચંતન િશિબર 

યો શે તેમાં આખા ગુજરાતમાંથી 

આગેવાનો આવશે. ગુજરાતમાં કોળી 

અને ઠાકોર િવકાસ િનગમને અ×ય 

િનગમોની સરખામણીમાં ઓછુ ફіડ 

ફાળવવામાં આવે છъ સરકાર આ 

િનગમને ι. ૧૦૦૦ કરોડનું ફіડ ફાળવે 

અને સરકારી નોકરીઓમાં ઓબીસીની 

સાથે નિહ પરѕતુ અલગથી ર૦ ટકા 

અનામત આપે  અને હોçટъલ માટъ જમીન 

ફાળવવામાં આવે  તેવી માગણી હોવાનુ 

આગેવાનોએ જણાંãયુ હતુ.

રાજકોટ

ગત તા. 3 માચ↓ના રોજ રાજકોટના 

કરણિસંહ  મેઈન રોડ પર આવેલી 

હોટલ નોવા Úયુટીકમાં એક યુવતીનું 

રહçયમય સં ગોમાં મોત થયું હતું 

અને તેની સાથે રહъલા યુવકы એિસડ 

પીને આÓમહÓયા કરવાનો Ĭય  

કયђ↓ હતો. Óયારъ સારવાર દરિમયાન 

આરોપી Ĭેમી જેિમશનું પણ મોત થયું 

હતું. કыસમાં થયેલા ખુલાસા Ĭમાણે 

યુવકы જ પોતાની Ĭેિમકા એવી યુવતીની 

હÓયા કરી હતી અને પછી એિસડ 

ગટગટાવીને આÓમહÓયા કરવાનો 

Ĭય  કયђ↓ હતો. પોલીસે આ કыસમાં 

યુવક સામે હÓયાનો ગુનો દાખલ કરીને 

વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. 

રાતના સમયે એક ãયિŪએ હોટъલ 

પહ℮ચીને પોતાનો ભાઈ જેિમશ આ 

હોટъલમાં રોકાયો છъ અને તેણે ઝેરી 

દવા પી લીધી છъ તેમ જણાãયું હતું. 

આ સાંભળીને હોટъલનો çટાફ તેઓ 

Ëયાં રોકાયા હતા તે λમ તરફ દોડી 

ગયો હતો અને ડુØલીકыટ ચાવીની 

મદદથી દરવા  ખોàયો હતો. દરવા  

ખોલતાં જ જેિમશની ગંભીર Щçથિત 

અને બાજુમાં એક યુવતીનો તદъહ 

વા મâયા હતા. Óયાર બાદ હોટъલના 

સંચાલકы આ મામલે પોલીસને ણ 

કરી હતી અને જેિમશને સારવાર માટъ 

હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં આãયો હતો.  

જેિમશે Īુવાના િપતાને ફોનમાં મ′ તમારી 

દીકરીની હÓયા કરી નાખી છъ અને હવે 

હું પણ આપઘાત કરી રΝો છું તેમ કЅં 

હતું. આ કારણે Īુવાના પЧરવારજનો 

પણ રાજકોટ દોડી આãયા હતા.  

રાજકોટના ઝોન-2 DCP મનોહરિસંહ 

ડે ના કહъવા Ĭમાણે જેિમશ અને 

Īુવા છъ·ા 2 વષ↓થી એકબી ના 

સંપક↕માં હતા. 3 માચ↓ના રોજ તેઓ 

બંને સાથે જ હોટъલમાં ગયા હતા. સવારъ 

10:30 વાગતા સુધીમાં જેિમશે લોકરની 

પžી વડે ગળъટૂંપો આપીને Īુવાની હÓયા 

કરી નાખી હતી અને કલાકો સુધી Óયાં 

જ બેસી રΝો હતો.

કોળી તેમજ ઠાકોર સમાજને 20 
ટકા અનામત આપો ઃ આગેવાનો

રાજકોટમાં Ĭેિમકાની હÓયા કરી 
એિસડ પીનારા Ĭેમીનું પણ મોત

કાેળી-ઠાકાેર વકાસ નગમને 1000 કરાેડનું ફંડ ફાળવાે, 
અાગામી તા. 3 અે લે ગાંધીનગરમાં ચતન  બેઠક મળશે 

જે મશે યુવતીની માતાને ફાેન ઉપર ક ું કે, ‘મ તમારી 
દીકરીની હ ા કરી નાખી છે, હંુ પણ અાપઘાત ક ં  છંુ’

ભુજ
સંયુŪ રા∆ સંઘ ૨૦૨૬ માલાધારી વષ↓ 

તરીકы ઉજવવા આવે જેના માટъ મ℮ગોિલયા સરકારъ 

સંયુŪ રા∆સંઘમાં દરખાçત મુકыલ જેમા ૧૦૩ 

િવΐના માલાધારી દъશો ૩૦૨ િવΐની માલાધારી 

સંçથાઓએ સમથ↓નમાં Ĭçતાવને ટъકો આØયો હતો. 

જેમાં એિશયાના ૯ માલાધારી દъશોએ પણ સમથ↓ન 

આØયું હતું. ભારત દъશમાં ૧૪ માલાધારી રાËયમાં 

ગુજરાત રાËયના માલાધારીઓના Ĭદъશ ગણાતા 

બ³−³ી ભ′સ જેવી અમુàય ધરોહરથી ણીતા બ³−³ી 

િવçતારમાંથી વષ↓ ૨૦૨૧ના ×યુઆરીની તારીખ 

૯થી ૧૧ દરિમયાન  િĦЧદવસીય ગૌરવ યાĦા બ³−³ી 

પશુ ઉછъરક માલાધારી સંગઠનના ને ǽવλપી  દъશની 

Ĭથમ સમથ↓ન યાĦાની શλઆત કરાઈ હતી. જેમાં 

સંગઠનના સÛયો અને સૌ માલાધારીઓએ હોશભેર 

ભાગ લીધો હતો.  આ માંગણીને ભારત સરકારъ 

પણ સમથ↓ન આપી સુર પુરાવી અને સયુંકત રા∆ીય 

સંઘ પાસે Ĭçતાવમાં ટъકનો આØયો હતો. જે માંગણી 

બ³−³ીથી શλઆત થતા અને ભારત સરકારના સમથ↓ન 

અને સંયુŪ રા∆સંઘના હકારાÓમક વલણથી 2026ના 

વષ↓ને માલાધારી તરીકы ઉજવવા તરીકыની દરખાçત 

çવીકારાઈ હતી. આ વાતની ણ થતાં  સંગઠનના 

હોˆъદારો કારોબારી સÛયો તમામ માલાધારીઓ 

આનંદની લાગણી અનુભવી છъ. 

બોટાદ 

યાĦાધામ સાળѕગપુરધામમાં પહъલીવાર ભãય 

રѕગોÓસવ ઉજવાયો હતોે આ Ĭસંગે મંગળા 

આરતી, શણગાર આરતી, સંÖયા આરતી 

કરવામાં આવી હતી.  આ Ĭસંગે અĦે પંચરѕગી 

વાઘા સિહત અલગ-અલગ ફвલ અને પાનનું 

ડેકોરъશન પણ કરાયું હતુ. દાદા સમΤ િવિવધ 

રѕગ, િપચકારી પણ મૂકવામાં આવી હતી. આ 

અવસરъ બે હ ર Чકલોથી વધુ રѕગનો વારાફરતી 

Úલાçટ કરાયો હતો. 

લોખંડની પાઇપમાં ૩ Чકલોથી વધુ રѕગ ભરીને 

Úલાçટ કરાયેલો રѕગ ૭૦ ફвટ સુધી ઊંચે ઉડતાં 

આકાશમાં રѕગબેરѕગી ન રો વા મâયો હતો. 

આ ઉપરાંત મંЧદરના પЧરસરમાં ૨૫ હ રથી 

વધુ અલગ-અલગ ચોકલેટ પણ હЧરભŪો 

પર ઉડાડવામાં આવી હતી. અમદાવાદ, સુરત 

અને બોટાદ સિહતના હЧરભŪોએ ૨ હ રથી 

વધુ Чકલો મોકલાવેલાં કіકЮ, અબીલ સિહતના 

ઓગ ›િનક રѕગ દાદાને અપ↓ણ કરી રѕગને સંતો 

˛ારા હЧરભŪો પર ઉડાવી ઉજવણી કરવામાં 

આવી હતી.  દરъક હЧરભŪોને Ĭસાદીના રѕગથી 

રѕગવામાં આãયા હતા.

2026ને માલધારી વષ↓ તરીકы ઉજવવા અંગેની 
દરખાçતનો સંયુŪ રા∆ સંઘ ˛ારા çવીકાર 
વ ના 103 દેશાેની 302 માલધારી સં ાઅાેઅે ઉજવણીને ટેકાે અા ાે હતાે

સાળѕગપુર ધામમાં 35 વષ↓ બાદ સંતોના 
સાિનÖયમાં રѕગોÓસવની રѕગેચંગે ઉજવણી 

મનગરમાં નૌસેનાના 
જહાજ વાલસુરાને 

રા∆પિત સ×માન મળશે
મનગર 

ભારતીય નૌસેના જહાજ (INS) 

વાલસુરાને ૨૫ માચ↓ ૨૦૨૨ના રોજ 

ĬિતિΗત Ĭેિસડે×Îસ કલર એવોડ↓થી 

સ×માિનત કરાશે. ભારતના રા∆પિત 

અને ભારતીય સશçĦ દળોના સવђ↓ŵ 

કમા×ડર રામનાથ કોિવંદъ ગુજરાતમાં 

મનગર ખાતે આવેલા ઇЩ×ડયન નવલ 

િશપ (INS) વાલસુરાને ૨૫ માચ↓ 

૨૦૨૨ના રોજ ĬિતિΗત Ĭેિસડે×Îસ 

કલર એવોડ↓થી સ×માિનત કરવામાં 

આવશે. 

આ çમરણીય Ĭસંગને યાદગાર 

બનાવવા માટъ ૧૫૦ જવાનો ˛ારા 

ગાડ↓ ઓફ ઓનર સાથે આદરણીય 

રા∆પિતને માન આપવા માટъ 

ઔપચાЧરક પરъડ રજૂ કરવામાં આવશે. 

ગુજરાતના રાËયપાલ આચાય↓ 

દъવĳત, નૌસેના çટાફના વડા એડિમરલ 

આર. હરી કЮમાર, સધન↓ નેવલ 

કમા×ડના Ùલેગ ઓЧફસર કમાЩ×ડંગ-

ઇન-ચીફ વાઇસ એડિમરલ એમ.એમ. 

હЩÜપહોલી તેમજ અ×ય વЧરΗ નાગЧરક 

અને સૈ×ય મહાનુભાવો આ ઐિતહાિસક 

Ĭસંગે ઉપЩçથત રહъશે. 
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સરકાર ˛ારા ચાણોદ, 
આજવા અને નારъΐર પાસે 
વડ વનનો ઉછъર કરાશે

વડોદરા

વન િવભાગન ેમાÖયમ બનાવીન ેઆઝાદીના ૭૫ વષ↓ની 

ઉજવણીની યાદગીરી λપ ેવડના Τોની ૭૫ વાЧટકાઓ 

રાËયના ૩૩ િજ·ાઓમા ંઉછъરવાનંુ આયોજન કયુ↨ છъ. 

આ વાЧટકાઓ નમો વડ વન નામ ેઓળખાશ.ે સામાિજક 

વનીકરણ િવભાગ, વડોદરાએ િજ·ામા ં Ħણ જÆયાએ 

નમો વડ વન ઉછъરવાનુ ંઆયોજન કયુ↨ છъ. વડોદરાના 

નામ સાથ ેઆ Τ જોડાયલેુ ંછъ અન ેમહારાજા સયાજીરાવ 

મહારાજ ે ગાયકવાડી ગામોમા ં જ ે પાચં Τોના ઉછъરને 

અĠતા આપી હતી. તમેા ંવડનો સમાવશે થાય છъ. આજે 

પણ જીએસએફસીનો લગભગ બસો વષ↓ની ઉѕમરનો ઘઘેરૂ 

વડલો તથા વડોદરામા ં ઘણી જÆયાએ આવલેા િવશાળ 

વડલા વડોદરાના વડ Ĭમેીની ગવાહી આપ ેછъ. 

સાવલી તુલસીપુરાના 
સરપંચને ધમકЫ, જેલથી 

છૂટી તાιં મડ↓ર કરી નાખીશ
વડોદરા

સાવલી તાલુકાના તુલસીપુરા ગામના સરપંચ મહъશ 

બાબુભાઈ તળાવીયા ધુળъટીના Чદવસે રાĦે તેમના કЮટુંબી 

ભાઈ નવીનભાઈના ઘેર બેઠા હતા. Óયારъ ગામમાં રહъતા 

સંદીપ રોિહતભાઈ તળાવીયાએ ફોન કરી સરપંચને 

જણાવેલ કы મારા િમĦોને તે હોળીના Чદવસે જેલમાં કыમ 

પુરાãયો હતો તેમની ઉપર બળાÓકારનો કыસ કыમ લખાવે 

છъ. આ વખતે સરપંચે જણાવેલ કы આવો કોઈ કыસ 

લખાãયો નથી. હું પોલીસ çટъશનમાં ફЧરયાદ કરીશ તેમ 

જણાવતા સંદીપે સરપંચને ધમકЫ આપી હતી કы તું મારી 

િવιˇ ફЧરયાદ કર. મને એક મિહનો જેલમાં રાખશે 

અને હું જેલમાંથી છૂટીને આવીશ Óયારъ તાιં મડ↓ર કરી 

દઈશ. મારી આગળ-પાછળ કોઈ નથી.

પાલનપુર

બનાસકાંઠા િજ·ામાં વષ↓ ૨૦૧૭ની 

િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ધાનેરા 

િવધાનસભા બેઠક પર ક℮Ġેસના ઉમેદવાર 

તરીકы નાથાભાઇ પટъલે ઉમેદવારી ન℮ધાવી 

હતી. જેમાં તેમને રજૂ કરъલ સોગંદનામામાં  

િમલકત સંબધી  િવગતો છુપાવી ખોટું 

હોવાની ફЧરયાદો ઊઠી છъ. જે  અંગે 

જાગૃત નાગરીકы ચૂંટણી અિધકારીને લેિખત 

રજુઆત કરતા ચૂંટણી અિધકારી યોગેશ 

ઠŨરъ આ અંગે ધારાસÛય નથાભાઈ 

પટъલને નોЧટસ આપી ખુલાશો માÆયો હતો. 

જેને લઈ ધારાસÛયે ચૂંટણી અિધકારીને 

ખુલાશો રજુ કયђ↓ હતો. જે ખુલાશો 

ઇલેÄશન કિમશનમાં રજૂ કરવામાં આવતા 

ઇલેÄશન કિમશને ધારાસÛય નથાભાઈ 

પટъલને લોક ĬિતિનઘીÓવ અિધિનયમ 

૧૨૫ની કલમ હъઠળ િમલકત સંબધી 

ખોટું સોગંદનામું રજૂ કરવા બદલ તેમની 

સામે ફЧરયાદ દાખલ કરવાનો આદъશ 

કરવામાં આવતા બનાસકાંઠા િજ·ા ચૂંટણી 

અિધકારી એફ.એ. બાબીએ  ધાનેરાના 

ધારાસÛય નથાભાઈ પટъલ િવιˇ ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી  હતી.

ખોટુ સોગંદનામુ રજૂ કરવા બદલ 
ક℮Ġેસના ધારાસÛય સામે ફЧરયાદ
નાથા પટેલે ચૂંટણીના ફાેમર્માં િમલકત સંબંધીત હકીકતાે છુપાવી હતી

વડોદરા 

ઈડી ˛ારા વડોદરાના ઉ˜ોગપિત 

સાંડેસરા બંધુઓની સામે વધુ એક 

વખત કાય↓વાહી કરીને તેમની વધુ 

૨૦.૭૭ કરોડ ιિપયાની પાંચ સંપિǼ 

ટાંચમાં લીધી છъ.

િĬવે×શન ઓફ મની લો×ડЧરѕગ 

એકટ હъઠળ થયેલી કાય↓વાહીના 

ભાગιપે જે સંપિǼ ટાંચમાં લેવામાં 

આવી છъ તેમાં પાંચ બે×ક એકાઉ×ટ, 

શેર તેમજ પાંચ çથાવર િમલકતોનો 

સમાવેશ થાય છъ. આ તમામની કЮલ 

Чકіમત ૨૦.૭૭ કરોડ હોવાનુ ઈડીએ 

જણાãયુ છъ.

વડોદરા ખાતે çટિલ↨ગ ગુ્રપની 

કіપનીઓના માિલક સાંડેસરા 

બંધુઓની ૧૪૫૪૩ કરોડ ιિપયાની 

સંપિǼ અÓયાર સુધીમાં ઈડી ટાંચમાં 

લઈ ચુકЫ છъ. ઈડીનુ કહъવુ છъ કы, 

ભિવæયમાં હજી બીજી કыટલીક 

સંપિǼઓને ટાંચમાં લેવા માટъ 

કાય↓વાહી કરવામાં આવશે.

મની લો×ડЧરѕગના કыસમાં નીિતન 

સાંડેસરા, તેમના ભાઈ ચેતન સાંડેસરા 

તથા તેમના પ ી ЧદΆી સાંડેસરા અને 

પЧરવારના અ×ય એક સÛય િહતેશ 

પટъલને ભાગેડુ જાહъર કરવામાં આવેલા 

છъ.તેમને િવદъશથી પાછા લાવવા માટъ 

Ĭયાસ ચાલી રΝા છъ તેવુ સરકારનુ 

કહъવુ છъ. કыસમાં અÓયાર સુધી પાંચ 

ચાજ↓શીટ ફાઈલ થઈ ચુકЫ છъ.આ 

કыસમાં આંĪ બે×ક સિહતની બે×કો સાથે 

લોનની ૧૬૦૦૦ કરોડ  ιિપયાની 

છъતરિપંડીનો આરોપ çટિલ↨ગ ગુ્રપના 

સાંડેસરા બંધુઓ પર મુકાયેલો છъ.

મહъસાણા

સુિĬમકોટ↓ના આદъશ અનુસાર 

ગુજરાત Ĭદૂષણ િનયંĦણ બોડ↓ અને 

પયા↓વરણ અને વન મંĦાલયે Öવિન 

Ĭદૂષણ િનયંĦણમાં રાખવા માટъ કыટલાક 

િનયમો બનાãયા છъ. તેનો અમલ કરવા 

તાકЫદ કરતુ જાહъરનામુ બનાવીને સંતોષ 

મા×યો છъ.

મહъસાણા િજ·ામાં અમલવારી 

માટъ અિધક કલેÄટર ઇ×ĩજીતિસંહ 

આર.વાળા ફોજદારી કાય↓રીતી 

અિધિનયમ હъઠળ મળъલ સǼાની λએ 

મહъસાણા િજ·ામાં  Öવિન Ĭદૂષણ 

િનયંĦણની સૂચનાઓનું ચુçતપણે પાલન 

કરવા આદъશ કયђ↓ છъ. રાĦે ૧૦ થી 

સવારના ૬ વાÆયા સુધી હોન↓ , Öવિન 

Ĭદુષણ પેદા કરતા બાંધકામ અંગેના 

સાધનો, ફટાકડા ફોડવા, લાઉડ çપીકર 

અને વાજỲĦો વગાડવા ઉપર Ĭિતબંધ 

છъ. જાહъર çથળોમાં લાઉડ çપીકર 

િસçટમનો તથા અ×ય સાધનોથી ઉÓપ³−³ 

થતા અવાજની માĦા જે તે િવçતારની 

િનયત માĦા કરતાં ૧૦ ડીબી ( એ ) 

થી વધવી ન જોઇએ.ખાનગી çથળોમાં 

િનયત માĦા કરતાં પ-ડીબી ( એ ) 

થી વધવી ન જોઈએ. હોЩçપટલો, 

શૈΤિણક સંçથાઓ, અદાલતો અને 

ધામક çથળોની આજુબાજુના ૧૦૦ 

મીટરના ઘેરાવાનાં િવçતારને શાંત તરીકы 

ગણવામાં આવે છъ.

મહъસાણામાં Öવિન Ĭદૂષણ િનયંĦણ 
રાખવા 9 Чદવસમાં િનયમ બનાવાયા

EDની મોટી કાય↓વાહી ઃ સાંડેસરા બંધુઓની 
વધુ 20.77 કરોડની સંપિǼ ટાંચમાં લીધી

નЧડયાદ

યાĦાધામ ડાકોરના રાજા રણછોડજીનો ફાગણ 

સુદી પૂિણ↓માનો ઐિતહાિસક મળો ભરાયો હતો. 

આ અવસરъ પદયાĦી ĴÖધાળુઓનું ઘોડાપુર 

ઉમટયું હતું. જેને કારણે અમદાવાદથી ડાકોરનો 

મુÅય માગ↓ અને ડાકોર નગર રણછોડમય 

બ×યું હતું. વહъલી સવારъ ૪.૪૫ વાÆયે મંગળા 

આરતી ટાણે રાજા રણછોડના દશ↓ન માટъ Ĵˇાળુ 

ભŪોનો ભારъ ધસારો થયો હતો. યાĦાળુઓ 

સવારъ શણગાર આરતી અને Óયારબાદના 

સમયગાળામાં દશ↓ન માટъ ઉમટયા હતા. પૂનમના 

Чદવસો દરÜયાન અંદાજે સાડા Ħણ લાખ ઉપરાંત 

ĴÖધાળુઓએ ભગવાન જગ³−³ાથના દશ↓ન માટъ 

િશષ નમાવી ધ×યતાનો અનુભવ કયђ↓ હતો. ડાકોર 

મંЧદરъ ફાગણી પૂનમના મેળા દરિમયાન ગુλવાર 

સાંજ સુધીમાં ૧૬૦થી વધુ ધજા ચઢાવાઈ હતી. 

બે વષ↓ના લાંબા અંતરાય પછી ફાગણી પૂનમે 

Ĵીજીના દશ↓નના આતુર ભŪોે સંતોષ અને 

આનંદથી દશ↓ન કયા↓ હતા. લાખો Ĵˇાળુઓ 

શાંિતથી દશ↓ન કરી શકы તે માટъ મંЧદર કમીટી ˛ારા 

ઠાકોરજીના દશ↓ન ૫ કલાક વધુ ખુ·ા રાખવામાં 

આãયા હતા. 

ચાણçમા

યાĦાધામ બહુચરાજી 

અને શંખલપુર ખાતે હોળી-

ધુળъટીના પિવĦ તહъવાર 

િનિમǼે હજારો ĴÖધાળુઓ 

મા બહુચરના દશ↓નાથ› ઉમટી 

પડયા હતા. તેમજ શુĝવારъ 

પૂનમની રાĦે બાલા બહુચરની 

બે વષ↓ બાદ નગર પЧરįમણે 

નીકળъલી પાલખીમાં ખૂબ મોટી 

સંÅયામાં ĴÖધાળુઓએ જોડાઈ 

બોલ માડી બહુચર જય જય 

બહુચરના જયઘોષથી સમĠ 

વાતાવરણ ગજવી મૂÄયું હતું.

બહુચરાજીમાં શુĝવારના 

રોજ ફાગણ સુદ પૂિણ↓માને 

લઈ વહъલી સવારતી જ 

માઈભŪોનો Ĭવાહ મા 

બહુચરના દશ↓ન માટъ ઉમટી 

પડયો હતો. સમĠ ઉǼર 

ગુજરાત ચરોતર, અમદાવાદ 

અને સૌરા∆ના હજારો 

માઈભŪો વાહનો લઈને તો 

૨૫ થી વધુ પગપાળા યાĦા 

સંઘો હાથમાં માની ધજા અને 

રથ ખ′ચીને માના ધામમાં 

પહ℮Éયા હતા. માઈ મંЧદરના 

િશખરъ પૂનમે ૧૦૦થી વધુ ધજા 

ચડાવાઈ હતી. 

ડાકોર મંЧદરъ 3 લાખથી વધુ Ĵˇાળુ 
ઉમટયા, 160થી વધુ ધજા ચઢાવાઈ
સવારે 4.45 વાગ્યેથી જ રણછાેડરાયના દશર્ન માટે દ્ધાળુ ભક્તાેના ટાેળા

બહુચરાજી-શંખલપુર મંЧદરъ માઈ ભŪોનંુ ઘોડાપુર 
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અલ્લુ અરલુજુન બોલીવૂડમાં ડેબ્લુ કરે તેવી અટકળ
મુંબઇ : સંજય લીલા ભણશાલી સાથે કામ કરવા માટે ભાગના સટાસ્સ ઉતસકુ હોય છે. હાલમાં જ 
સાઉથના સુપરસટાર અલ્લૂ અજુ્સનને સંજય લીલા ભણશાલીની ઓફિસ બહાર જોવા મળયો હતો 
આ પછી તેના વવશે મનોરંજનની દુવનયામાં ચચા્સ શરૂ થઇ ગઇ છે. અલ્લૂ અજુ્સન બોલીવલૂડમાં ડેબયુ 

કરી રહ્ો છે તેવી અટકળ લોકો લગાવી રહ્ા છે. અલ્લૂ અજુ્સન છેલ્ે દવષિણની ફિલમ પુષપામાં 
જોવા મળયો હતો. આ ફિલમથી અવભનેતા રાતોરાત સટાર બની ગયો છે. તેના ડાયલોગ 

બોલવાના અંદાજને લોકોએ બહુ પસંદ કયયો હતો. 

બાહૂબલી ફેમ ડાયરેક્ટર એસ એસ 
રાજામૌલીની ફફલમ RRR 25 માર્ચે સસનેમાઘરોમાં 
ધુમ મર્ાવવા આવી રહી છે. આ ફફલમમાં સાઉથનાં 
બે સુપરસ્ટાર જોવા મળશે જેને લઇને ફેનસમાં 
ઉતસાહ વધી ગયો છે. ફફલમના ફરલીઝને લઇને પણ 
તૈયારીઓ ર્ાલી રહી છે. સથએ્ટરમાં આ ફફલમનાં 
ફરલીઝને લઇને સુરક્ા વધારી દેવામાં આવી 
છે. જે જાણીને તમને નવાઇ લાગશે.  સથયે્ટરમાં 
સ્સરિનની સુરક્ાને લઇને સથયે્ટરનાં માસલકોએ એક 
સનણ્ણય લીધો હતો, આ સનણ્ણયનાં પગલે સરિરીનની 
સામે સિલીઓ લગાવવામાં આવી છે. જેથી લોકો 
એકસાઇમેન્ટમાં સ્સરિનનેકોઇ નુકશાન ન પહોંર્ાડી 

શકે.  એક જાણકારી પ્રમાણે, સવજયવાડાના 
વેંકે્ટેશ્વરલુ અન્નપૂળા્ણ સથએ્ટરમાં સરિરીનની સામે 
િીલીઓ નાંિવામાં આવી છે. ટ્ી્ટર પર 
સથએ્ટરનાં અંદરનાં ફો્ટો વાયરલ થઇ રહાં છે. 
સાઉથની ફફલમમાં તયાંના ફેનસ દ્ારા સરિરીન સામે ર્ઢી 
જવુ અને અસિનેતાના પોસ્ટરને દૂધથી નવડાવવુ એ 
આમ વાત છે. આ બાબત પર સથએ્ટરનાં પ્રિારીને 
જયારે પૂછવામા  આવય ુ તો તેમણે જણાવયુ ં કે, આ 
કરવાનું એકમાત્ર કારણ એ છે કે, લોકો ઉતસાસહત 
થઇને મંર્ પર ર્ઢી ન જાય અને સરિરીનને નુકશાન ન 
પહોંર્ાડે. આ ફફલમ 25 માર્ચે સવશ્વિરમાં 2D સાથે 
3Dમાં પણ ફરલીઝ થશે.

મુંબઈઃ બોલીવુડથી લઈને હોસલવૂડ સુધી પોતાની ઓળિ બનાવી ર્ૂકેલી સપ્રયંકા ર્ોપરા માત્ર તેની એસ્ક્ટિંગ 
મા્ટે જ નહીં પરિંતુ તેની સ્ટાઈલ મા્ટે પણ જાણીતી છે. સપ્રયંકા તમામ પ્રકારના આઉ્ટફફટસમાં િૂબસૂરત 
લાગે છે. આ સાથે સપ્રયંકા ર્ોપરાને કયા પ્રસંગે કેવા પ્રકારના આઉ્ટફફ્ટ પહેરવા જોઈએ તે મા્ટે અસિનતે્રી 
આઉ્ટફફ્ટ કેરી કરે છે. તેનો આતમસવશ્વાસ દેિાઈ આવે છે અને જો વાત સાડીની હોય તો કહેવુ જ 
શું? આવી જ રીતે જયારે સપ્રયંકા બલેક સાડીમાં Pre-Oscar ઈવેન્ટ પા્ટટીમાં પહોંર્ી તો બધા તેની 
સામે જ જોતા રહી ગયા હતા. સાઉથ એસશયન એકસેલનસ ફફલ્મસની Pre-Oscar ઈવેન્ટ પા્ટટીમાં 
સપ્રયંકા ર્ોપરા િારતીયતાના રિંગોમાં રિંગાયેલી જોવા મળી હતી. બલેક કલરની સાડીમાં દેશી ગલ્ણ 
બાલા સુંદર લાગી રહી હતી. સાડી સાથે સટે્પલેસ બલાઉઝ કેરી કયુું હતુ. આ પા્ટટીને સમંડી કાસલંગ, 
કુમૈલ નાનસજયાની, અંજુલા અર્ાફરયા, બેલા બાજફરયા, મનીષ કે ગોયલ અને શુ્સત ગાંગુલી દ્ારા 
કો-હોસ્ટ કરવામાં આવી હતી.

ગલીબ�ોય ફોમ રોપર 
અમસી ત�ોડફ�ોડનું 24 

વર્ષની વયો નનધન

ગલી બોય િેમ રેપર ધમમેશ પરમાર ઉિફે 
એમસી તોડિોડનું ૨૪ વરસની વયે વનધન 
થઇ ગયું છે.એક ફરપોટ્સના અનુસાર તે 
અનેક બીમારીથી પીડાતો હતો, ઉપરાંત તેને 
રવવવારે સટ્ોક પણ આવયો હતો જે જીવલેણ 
નીવડયો હતો. ઉલે્ખનીય છે કે, ધમમેશે ગલી 
બોયમાં ગીત ઇન્ડયા ૯૧ને કંઠ આપયો હતો.   
ધમમેશના અવસાનની જાણકારી તેના બે્ ડ 
સવદેશી મલૂવમે્ટએ સોશયલ મીફડયા પર આપી 
છે. આ સમાચાર સાંભળતાં જ ગલી બોયના 
લીડ એકટર રણવીર વસંહ, કો-સટાર વસદાંત 
ચતુવમેદી અને ડાયરેકટર ઝોયા અખતરે શોક 
વયક્ત કયયો હતો.  રણવીરે ઇ્સટાગ્ામના 
પોતાના એકાઉ્ટ પરથી ધમમેશની તસવીર 
પર ટલૂટેલા ફદલવાળું ઇમોજી જોડયું હતું.  
જયારે ઝોયાએ તોડિોડની એક જુની તસવીર 
શેર કરીને લખયું હતું કે, તુ ંબહુ જલદી જતો 
રહ્ો.હું આભારી છું કે રસતામાં આપણો સાથ 
રહ્ો હતો. રેસટ ઇન પીસ.

અભિન્ પ્રત્ે ધ્ાન આપવા પોતાના 
ર ભનમાજુણ હાઉસનલું કામ છોડ્લું

મુંબઇઃ અનુષકા શમા્ણ પોતાના િાઇ સાથે મળીને પોતાના પ્રોડકશનહાઉસ ક્ીન સલે્ટ ફફલ્મસ સાથે 
સંકળાયેલી હતી. પરિંતુ હવે તે પોતાના સનમા્ણણહાઉસથી છૂ્ટી થઇ ગઇ છે. માતાબનયા પછી અનુષકા 
અસિનય કે્ત્ર ે  મસહલા સરિકે્ટર ઝૂલન ગોસવામીની બાયોસપકથી કમબેક કરવાની છે. અનુષકા શમા્ણએ 
સોશયલ મીફડયા પર પોસ્ટ શેર કરીને જણાવયું હતું કે, મેં અને મારા િાઇ કણચેશ શમા્ણએ જયારે ક્ીન 
સલે્ટ ફફલમસની શરૂઆત કરી હતી, તયારે અમારો એક માત્ર અજનડા દશ્ણકોનું મનોરિંજન કરવાનો હતો. 
આજે જયારે હુ િંૂતકાળમા ંડોફકયું કરીને અમે આપેલા કાયયોને જોઉું છું તો મને ગવ્ણ થાય છે. આજે માતા 
બનયા પછી મેં મારી અસિનયની કારફકદટીને મહતવ આપવાનો સનણ્ણય કયયો છે. હું હવે સંપૂણ્ણપણે એકફ્ટિંગ પ્રતય ે
જ ફોકસ કરવા માંગુ છું. અનુષકાએ સાલ ૨૦૧૩માં પોતાનું પ્રોડકશનના હાઉસ શરૂ કયુું હતું. 
જેના હેઠળ તેણે સાલ ૨૦૧૫માં એનએર્ ૧૦, ફફલ્ોરી, પરી અને બુલબુલ જેવી ઘણી ફફલમોનું 
સનમા્ણણ કયુ્ણ ંહતું. આ ઉપરાંત તેણે વેબ સીરીઝ પાતાલ લોક પણ પ્રોડયુસ કરી છે. માઇ 
અને કાલા જેવી ફફલમો પણ તેના સનમા્ણણહાઉસ હેઠળ સામેલ છે. કાલા ફફલમથી સવ. 
ઈરફાન િાનનો પુત્ર ડેબયુ કરવાનો છે.

Pre-Oscar ઈવોન્ટમ�ં પ્રિયંક� ચ�ોપર� બ�લ� અવત�રમ�ં

ફફલ્મ RRR ફરલીઝ પહો લ�ં જ 
સસનોમ�ગૃહમ�ં સુરક્� વધ�ર�ઇ

ફફલ્મ ‘RRR’નું સ્ોચ્ુ અ�ોફ યુનનટી ખ�તો રિમ�ોશન
નવી ફદલહીીઃ ભારતના જાણીતા ફિલમમેકર એસએસ રાજામૌલી ફિલમના જબરદસત પ્રમોશન માટે 
મલટી-વસટી ટલૂરનું આયોજન કયુું હતું. ફિલમની સમગ્ કાસટ ભારતના પ્રવાસે નીકળી હતી, જેમાં 
ફદગદશ્સક એસએસ રાજામૌલી અવભનેતા જવુનયર એનટીઆર અને રામ ચરણ સાથે બેંગલોર, 
હૈદરાબાદ અને દુબઈ પછી હવે વડોદરામાં ‘સરદાર વલ્ભભાઈ પટેલ સટચેયુ ઑિ યુવનટી’ની 
મુલાકાત લીધી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આની સાથે જ ‘RRR’ ફિલમ ભારતના ઐવતહાવસક 
સમારકોના પ્રવાસ કરનારી પ્રથમ ફિલમ બની ગઈ છે. 



ભારતના પૂર્વોત્તરમા ંઆરે્લુ ંપશ્ચિમ બંગાળ 
પહલેાથી જ લોહીયાળ રાજકારણનો 

ઈશ્તહાસ ધરાર્ છ.ે આ રાજયમા ં નાની નાની 
ચૂટંણીઓમા ં પણ મોટી શ્હંસા અન ે હતયાના 
બનાર્ો સામાનય છ.ે ડાબેરીઓન ેપછડાટ આપીને 
મમતા બનેરજીએ જયાર ે બંગાળની કમાન 
સભંાળી તયારે રાજયના શ્નર્વોષ નાગરરકો અને 
ર્શેને આશા હતી કે, મમતા હર્ ેબંગાળની સરુત 
અન ેર્ીશા બનં ેબર્લશે. પરતં ુઆજ ે3 ર્ખતની 
શ્ર્ધાનસભા ચૂટંણી જીતયા બાર્ પણ મમતા 
બગંાળમા ંઆ મામલ ેકશ ુજ પરરર્ત્તન લાર્ી શકી 
નથી. ઉલટુ મમતાની ટીએમસી પાટટીના કાય્તકરો 
જ શ્હંસા, હતયા, મારપીટ જરે્ા રકસસાઓમાં 
મખુય ભૂશ્મકા ભજર્ી રહ્ા છે. આ સાથે જ 
ર્શેમા ંબગંાળ અન ેખરુ્ મમતાની છબી ખરડાઈ 
રહી છ.ે મમતા બનેરજી ઘણા ં સમયથી રાષ્ટીય 
સતર ેભાજપન ેપછડાટ આપર્ાની મથામણ કરી 
રહ્ા છ.ે પરંતુ રાજયમા ંસતત શ્હંસાન ેકારણ ેહર્ ે
મમતાનો પ્રભાર્ બગંાળ પરુતો જ સીમીત રહેશે 
ત ેનક્ી છ.ે

બગંાળના બીરભમૂ શ્જલ્ામા ં તૃણમલૂ 
કોંગ્સેના નતેા ભાર્ ુશખેન ેહમુલાખોરોએ બોમબ 
ફેંકીન ેમોતન ેઘાટ ઉતારી ર્ીધા હતા. આ ઘટના 
બાર્ ભડકલેા તૃણમલૂ કોંગ્સેના કાય્તકરોએ 
રમખાણ મચાર્ીન ે ખનૂામરકી કરી નાખંી છ.ે 
શખેની હતયા રાજકીય અર્ાર્તમા ંકરાઈ હોર્ાની 
શકંા રાખીન ેતૃણમલૂના કાય્તકરોએ પહલેા ંબહાર 
તોડફોડ કરીન ે એક વયશ્તિની હતયા કરી નાખંી 
અન ેપછી રાજકીય હરીફના ઘર પર હલ્ાબોલ 
કરી ર્ીધંુ. આ ટોળાન ેજોઈન ેઘરના ંલોકો ઘરને 
અરં્રથી બધં કરીન ે બસેી ગયા ં તો તૃણમલૂના 
કાય્તકરોએ પાચં ઘરન ેબહારથી બધં કરીન ેઆગ 
ચાપંી ર્ીધી. આ આગમા ં 12 લોકો જીર્તા જ 
ભડથુ ંથઈ ગયા.ં મગંળર્ાર સધુીમા ં12 લોકોના 
સાર્ બળી ગયલેા મૃતરે્હો મળયા હતા.

એકસામટા ં આટલા લોકોન ે ઘરમા ં બધં 
કરીન ે સળગાર્ી નાખંર્ા એ અતયતં ધૃણાસપર્ 
ઘટના છ.ે રાજકારણમા ં હરરફો હોય, હારજીત 
થાય પરતં ુજીર્તા લોકોન ેઆગન ેહર્ાલ ે કરર્ા 
સુધીની નોબત કોઈપણ સમાજ, ધમ્ત ક,ે ર્શે માટે 
શરમજનક બાબત છ.ે ર્ળી, આ ઘટના બાર્ 
જરા પણ શરમ ન હોય તમે મમતા બનેરજીની 
સરકાર ઢાકંશ્પછોડો કરર્ામા ં લાગી છ.ે એક 
તરફ મમતાએ આ હતયાકાડંન ે રાજકારણ સાથે 
કંઈ લરે્ાર્રે્ા નથી એર્ી સફાઈ મારી તો બીજી 
તરફ ત્રણ સભયોની સપશે્શયલ ઈનર્સેસટગશેન 
ટીમ (એસઆઈટી) બનાર્ી તપાસન ે નામ ે પણ 

તરકટ કયુ્ત. મમતાએ જે સીટની રચના કરી તનેા 
ર્ડા તરીક ે પાછા ર્ગોર્ાયલેા જ્ાનર્તંશ્સહંની 
શ્નમણકૂ કરી. મમતા બનેરજીના ભત્રીજા 
અશ્ભષકે બનેરજીનો પગ કુડંાળામા ં પડયો છે 
એ કોલસા કૌભાડંમા ં જ્ાનરં્ત પણ સંડોર્ાયેલા 
હોર્ાનંુ કહેર્ાય છ.ે સીબીઆઈ કોલસા કૌભાડંમાં 
જ્ાનર્તંની પછૂપરછ પણ કરી ચૂકી છ.ે 

જ્ાનરં્ત મમતાના માનીતા છ,ે તથેી તપાસ 
કરે્ી હશ ે એ કહેર્ાની જરૂર નથી. 
મમતા ઈચછ ે છ ે એ રીત ે આ 
રાજકીય હતયા નથી એર્ો રીપોટ્ત 
આપી ર્રે્ાશ.ે રાજકીય શ્હસંામાં 
કરેળ અને પશ્ચિમ બગંાળ અગ્સેર 
છ.ે શ્બહાર અન ે ઉત્તર પ્રરે્શમા ં રાજકારણમાં 
અપરાધી ર્ધાર ે હોર્ાની માનયતા છ ે પણ કરેળ 
અન ે બગંાળ જેટલી રાજકીય શ્હસંા બીજા કોઈ 
રાજયમા ં થતી નથી. ઝારખડં, છત્તીસગઢ, આધં્ર 
પ્રર્શે ર્ગરે ેરાજયોમા ંનકસલર્ાર્ના કારણ ેમોટા 

પ્રમાણમા રાજકીય હતયાઓ થાય છ ેપણ સામાનય 
લોકો રાજકીય શ્હંસામા ં સામલે હોય, તનેું 
પ્રમાણ બંગાળ અન ેકરેળમા ંર્ધાર ેછ.ે રાજકીય 
કારણોસર અથડામણો, મારામારી, શ્હસંા ર્ગરેે 
આ બનં ેરાજયોમા ંસૌથી ર્ધાર ેછ.ે

બગંાળની રાજકીય શ્હસંા બહ ુજનૂી છ ેપણ 
રાષ્ટીય સતર ે તનેી બહ ુ નોંધ નહોતી લરે્ાતી. 

મમતા બનેરજી અન ેડાબરેીઓ લડયા કરતા એ 
તરફ ર્શેનુ ંધયાન નહોતુ ંજતુ.ં કમે ક,ે એ ર્ખતે 
મીરડયા આટલા સતર ેશ્ર્સતયુ્ત ન હત.ુ મીરડયાનો 
પ્રભાર્ ર્ધયો પછી નરં્ીગ્ામ અન ે શ્સગુંરમાં 
મમતા બનેરજી અન ે ડાબરેીઓ ર્ચ્ ે જામલેા 
જગં અન ે ગુડંાગીરીની ર્ાતો બહાર આર્ી. 
મમતાએ ગુડંાગીરીમા ં ડાબરેીઓન ે પછાડયા 
પછી થોડો સમય શાશં્ત રહી, પણ ભાજપે 

બગંાળમા ંમમતા બનેરજીન ેહરાર્ર્ા 
કમર કસતા જ મમતા ફરી અસલી 
રગંમા ંઆર્ી ગયા.ં

ભાજપન ે ર્બાર્ી ર્રે્ા મમતાએ 
રીતસર ગુડંાગીરી શરૂ કરી. 

શ્ર્ધાનસભાની છલે્ી ચંૂટણી ર્ખત ેમમતા પોતાનું 
રાજકીય અસસતતર્ ટકાર્ર્ા મરશ્ણયા ં બનયા ં
પછી તમેણ ે બધી મયા્તર્ા બાજુ પર મકૂી ર્ીધી 
છ.ે ભાજપના રાષ્ટીય પ્રમખુ જ.ેપી. નડ્ા સધુધા ં
આ ગુડંાગીરીનો ભોગ બની ચૂકયા છ.ે મમતાના 

ભત્રીજા અશ્ભષેક બનેરજીના ડાયમડં હાબ્તર 
મતશ્ર્સતારમા ં જ નડ્ાના કાફલા ઉપર હમુલો 
થયો હતો. પણ મમતાન ેકોઈ ફરક નહોતો પડયો. 

બગંાળમા ં શ્ર્ધાનસભાની ચૂટંણીનાં 
પરરણામ આવયા ં પછી તૃણમલૂના કાય્તકરોએ 
રાજકીય શ્હસંાનુ ં જ ે તાડંર્ કયુું તને ે લોકો નથી 
ભલૂયા.ં તૃણમલૂ કોંગ્સેના કાય્તકરોએ ભાજપની 

ઓરફસોન ેઠરે ઠરે આગ લગાર્ી હતી. ભાજપના 
કાય્તકરોના ં ઘરોમા ં ઘસૂીન ે હતયા કરી નાખંી. 
ભાજપે પોતાના નર્ કાય્તકરોની હતયા થયાનો 
આક્પે કયવો હતો. તૃણમલૂ કાય્તકરોએ ભાજપની 
ઓરફસો અન ેકાય્તકરોના ઘર પર બોમબ ફેંકયાના 
ર્ીરડયો પણ ફરતા થયા હતા. ભાજપની મશ્હલા 
કાય્તકરો પર પાશર્ી બળાતકાર ગુજારાયા હોર્ાના 
આકે્પો પણ થયા હતા. સોશ્શયલ મીરડયા પર 
તૃણમલૂ કાય્તકરોની ગંુડાગીરી અન ે શ્હંસાના 
ર્ીરડયો અન ે તસર્ીરો એ ર્ખત ે છર્ાઈ ગયા 
હતા. અતયારે જયાં તૃણમલૂના નતેાની હતયાથી 
ભડકો થયો છે એ શ્બરભૂમ શ્જલ્ામાં પણ ભારે 
શ્હંસા થઈ હતી. ચંૂટણી બાર્ની ઘટનાઓમાં 
કનેદ્ીય ગૃહ મતં્રાલય ેગંભીર બની મમતા સરકાર 
પાસ ેરીપોટ્ત માગંયો હતો. 

જો ક,ે ત ે સમય નફફટાઈની હર્ ર્ટાર્તા 
મમતાએ પોત ેમખુયમતં્રીપર્ના શપથ ના લ ે તયાં 
સધુી કાયર્ો અન ે વયર્સથાની જાળર્ણી કરર્ાની 
જર્ાબર્ારી ચૂટંણીપચંની છ ે તમે કહીન ે હાથ 
ખખંરેી નાખંયા હતા. મમતાન ેરાજકારણમા ંટકર્ા 
માટ ે શ્હસંાનો ર્ારસો રાજકારણીઓ પાસથેી 
મળયો છ.ે બગંાળ અગેં્જો સામનેી શ્હસંક લડતનું 
મખુય કનેદ્ હતુ.ં આઝાર્ી પછી સામયર્ાર્ીઓએ 
સત્તા મળેર્ર્ા યશુ્નયન પ્રવૃશ્ત્તના નામ ેગુડંાગીરી 
શરૂ કરી. તનેા જોર ે સત્તા મળી પછી સત્તા 
ટકાર્ર્ા નકસલર્ાર્ન ે પોષયો. નકસલોએ 
રાજકીય ચળર્ળના નામ ે હતયાઓ કરી અને 
લૂટં ચલાર્ી, સરકાર સામ ેશસત્રો પણ ઉઠાવયા.ં 
કાયર્ાની ઐસીતસૈી કરીન ે કોઈની હતયા કરી 
નાખંર્ામા ં પણ તમેન ે છોછ નહોતો. મમતાએ 
ડાબરેીઓન ેતમેની જ ગોળી ગળાર્ીન ેપછાડયા 
પછી ગુડંાગીરી તમેની આર્ત જ બની ગઈ છ.ે 
તૃણમલૂના કાય્તકરો મમતાના રસતે ચાલ ેછ.ે ર્ળી, 
મમતા આર્ી ઘટનાઓમા ંઆખં આડા કાન કરીને 
તમેન ેપોષ ેછ.ે

મમતાએ મખુયમતં્રી તરીકનેી પહલેી ટમ્તમાં 
શ્હસંા દ્ારા ડાબરેીઓન ે સાફ કરી નાખંયા હતા. 
ભાજપ મજબતૂ બનતા ં હરે્ મમતાએ ભાજપને 
સાફ કરર્ા તૃણમલૂના કાય્તકરોન ેછટૂો ર્ોર આપયો 
છ.ે  શ્બરભમૂ જરે્ી ઘટનાઓ મમતાની આ જ 
નીશ્તનુ ં પરરણામ છ.ે આમ તો ગૃહમતં્રી અમીત 
શાહ ે શ્બરભમૂની ઘટનાની નોંધ લઈન મમતા 
સરકારન ે શકુ્રર્ાર સધુીમા ં અહરે્ાલ રજ ૂ કરર્ા 
સચુના આપી છ.ે તથેી ગરુુર્ાર ેતો મમતાએ પોત 
જ અસરગ્સતોની મલુાકાત લીધી. પરતં ુમમતાની 
આ મલુાકાત પછી તનેા શાસનમા ં કોઈ સધુારો 
થશ ેક ેકમે એ મહતર્નો સર્ાલ છ.ે

ભારતમાં રકતરંજિત રાજ્ય તરીકે કેરળ અને પજચિમ બંગાળ સતત વગાેવાયા

TMC નેતાની હત્ા બાદ ભડકેલી હહંસામાં 5 ઘરાેને બહારથી 
તાળા મારી અાગને હવાલે કરી દેવાતા 12 લાેકાે ભડથુ થઈ 

ગયા, ગૃહમંત્ાલયે હરપાેર્ટ માંગતા િ મમતાની દાેડધામ

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

બંિરાળમાં મમતરારરાજમાં મરાનવતરા ફરી શમ્મસરાર
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અમદાવાદ 
વિધાનસભાની ચૂંટણીને જોતાં રાજ્ય 

સરકારે  અનામત આંદોલન િખતે 
પાટીદારો સામે થ્ેયલાં પોલીસ કેસો પાછા 
ખેંચિાની દદશામાં  કા્ય્યિાહી શરૂ કરી છે.  
પ્રથમ તબક્ામાં દસેક કેસો પાછા ખેચી 
લેિા નક્ી વનણ્ય્ય લેિા્યો છે.અમદાિાદ 
શહેરમાં નોધા્યેલાં દસ કેસો પાછા 
ખેંચિા માટે સરકાર િતી કોટ્યમાં અરજી 
કરિામાં આિી છે. આ અંગે તા.૧૫મી 
એવપ્રલે સુનાિણી હાથ ધરાશે. જોકે, હજુ્ય 
૧૮૭  કેસો  રાજ્યની જુદી જુદી કોટ્યમાં 
પડતર છે. આંદોલનકારીઓ આંદોલન 

કરે તે પહેલાં કેસો પાછા ખેંચી સરકારે 
માસટર સટેક મા્યયો છે. આ વનણ્ય્યને પગલે 
આંદોલનકારીઓનું ટા્ંય ટાં્ય ફીસ થ્ુય 
છે. વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને પગલે 
પાટીદાર આંદોલનકારીએ અનામત 
આંદોલન િખતે પાટીદારો વિરુધધ 
નોધા્યેલા કેસો પાછા ખેચિા માટે 
રાજ્ય સરકારને તા.૨૩મી એવપ્રલ સુધી 
અલટીમેટમ આપ્યુ હતું. હાદદ્યક પટેલ 
સવહતના આંદોલનકારીઓએ આ મામલે 
આંદોલન કરિાની વચમકી ઉચ્ારી નાક 
દબાવ્યુ હતું. જોકે, સરકારે આંદોલન શરૂ 
થા્ય તે પહેલાં જ કેસો પાછા ખેંચિાની 

કા્ય્યિાહી તેજ કરી હતી. 
અનામત આંદોલન િખતે કુલ મળીને 

૯૦૦ કેસો નોંધા્યા હતાં. તે પેકી ૪૮૫ 
કેસો તો ટકી શકે તેમ ન હતાં જેથી 
તબક્ાિાર કેસો પાછા ખેંચિામાં આવ્યા 
હતાં. આંદોલન િખતે અમદાિાદમાં 
સરકારી વમલક્તનો નુકશાન પહોંચાડિા 
બદલ કુલ ૬૩ કેસો નોંધા્યા હતાં. 
પાટીદાર સંસથાઓ જ નહીં, પણ ભાજપના 
પાટીદાર સાંસદોએ પણ કેસો પાછા ખેચિા 
સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. આખરે 
સરકાર તરફથી અમદાિાદ શહેરના ૧૦ 
કેસો પાછા ખેચિા નક્ી કરા્યુ છે. 

પાટીદારો સામેના 10 કેસો પાછા ખેંચા્યા, 
ચૂંટણી પહેલા બીજા કેસ પણ પાછા ખેંચાશે

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં એવપ્રલથી દડસેમબર 

2021ના નિ મવહનામાં બેંક દડપોઝીટમાં 
રૂ.49,058 કરોડનો િધારો જોિા 
મળ્યો છે. આમ, 275 દદિસમાં દૈવનક 
રૂ.178.49 કરોડની રકમ બેંકોમાં લોકો, 
િેપારીઓ અને ઉદ્ોગોએ જમા કરાિી છે!

ગુજરાતમાં દડસેમબર 2021ના અંતે કુલ 
ડીપોઝીટ રૂ.9,30,423 કરોડ રહી છે જે 
માચ્ય 2021ની કુલ દડપોઝીટ રૂ.8,81,338 
કરતા 5.57 ટકા અને દડસેમબર 
2020નીકુલ દડપોઝીટ રૂ.8,41,828 કરોડ 
કરતા રૂ.88,589 કરોડ િધારે છે. ગુજરાત 

રાજ્યમાં સરકારી બેંકો કરતા ખાનગી 
અને સમોલ ફાઈનાનસ બેંકનો વૃવધિ દર 
ઘણો િધારે છે એિું પણ આજે મળેલી 
સટેટ લેિલ બેનનકિંગ કવમટીના (SLBC)
ના અહેિાલ ઉપરથી જાણિા મળે છે. 
ગુજરાત રાજ્યમાં દડસેમબર 2020 સામે 
દડસેમબર 2021 દરવમ્યાન સટેટ બેંક ઓફ 
ઇનનડ્યામાં દડપોઝીટનું પ્રમાણ 9.09 ટકા 
અને રાષ્ટી્યકૃત બેંકોમાં આ પ્રમાણ 6.73 
ટકા રહં્ છે. તેની સામે ખાનગી બેંકોમાં 
આ સમ્યમાં દડપોઝીટ 16 ટકા િધી છે છે 
અને સમોલ ફાઈનાનસ બેંકોમાં તે 41 ટકા 
જેટલી િધી છે.

કોંગ્ેસ નેતા હાદદ્યક 
પટેલના ચૂંટણી લડિા 
પર સસપેનસ ્યથાિત

અમદાવાદ
ગુજરાત કોંગ્ેસના કા્ય્યકારી પ્રમુખ 

અને પાટીદાર નેતા હાદદ્યક પટેલે 
વિધાનસભાની ચૂંટણી લડિાનું સસપેનસ 
્યથાિત છે. આ માટે તેને કાનૂની પગલું 
ભ્યુું છે. 2015માં વિસનગર તોફાનોના 
કેસમાં 2 િર્યની સજા થઈ છે. જોકે, 
હાદદ્યક પટેલ અત્યારે આ કેસમાં જામીન 
પર છે. આ કેસમાં તે દોવરત ઠ્યયો 
હોિાથી તે ચૂંટણી લડિા અ્યોગ્ય છે. 
તે પોતાનો દોર સથવગત કરિા માંગે છે. 
જેથી તે ચૂંટણી લડી શકે. 

ગુજરાતીઓએ નવ મહિનામાં રોજ 
રૂ.179 કરોડ બેંકમાં જમા કરાવ્ા

ગાંધીનગર 
અમદાિાદ અને મુંબઇ િચે્ દોડનારી 

બુલેટ ટ્ેનના પ્રોજેકટ માટે અમદાિાદ 
વજલ્ાના પાંચ તાલુકાની જમીન સંપાદન 
કરિામાં આિી છે. આ જમીનનું ક્ષેત્રફળ 
૨૭૧૫૧૭ ચોરસમીટર જેટલું થા્ય છે. 
જો કે હજી ૭૨૦૩ ચોરસમીટર જમીન 
સંપાદન કરિાની બાકી છે.

વિધાનસભામાં પૂછિામાં આિેલા 
વિવિધ પ્રશ્ો પૈકી બુલેટ ટે્ન માટે 
િડોદરા વજલ્ાના િડોદરા, પાદરા, 
િડોદરા શહેર અને કરજણ તાલુકામાં 

કુલ ૧૦૪૫૪૬૨૨ ચોરસમીટર 
જમીન સંપાદન કરિામાં આિી છે. 
આ રકમ પૈકી ૮૮૨.૭૯ કરોડ રૂવપ્યા 
ચૂકિિામાં આવ્યા છે. ખેડા વજલ્ાના 
ખેડા, મહેમદાિાદ, નડી્યાદ, િસો અને 

માતર તાલુકાની ૯૯૦૦૯૭ ચોરસમીટર 
જમીન સંપાદન થઇ છે. આ જમીન પેટે 
ખાતેદારોને ૩૦૬.૦૧ કરોડ રૂવપ્યા 
ચૂકિિામાં આવ્યા છે. એિી જ રીતે 
નિસારી વજલ્ાના નિસારી, ગણદિેી, 
જલાલપોર અને ચીખલી તાલુકાની 
૮૧૩૮૨૫ ચોરસમીટર જમીન સંપાદન 
કરિામાં આિી છે. આ જમીન પેટે 
૪૧૬.૦૨ કરોડ િળતર આપિામાં 
આવ્યુ ં છે. બુલેટ ટે્ન માટે ગુજરાતમાં 
૧૦૦ ટકા જમીન સંપાદન પણૂ્ય થ્યું છે 
પરંતુ મહારાષ્ટમાં હજી અધુરૂિં છે. 

બુલેટ ટ્ેન : ગુજરાતમાં 100 ટકા જમીન 
સંપાદન, મહારાષ્ટ રાજ્યમાં હજી અધુરૂિં

ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં જમીન સંપાદન પેટે 7,279 કરાેડ ચૂકવાયા

ભાજપમાં ભરતી મેળો: 
અાપના 3000થી િધુ 

કા્ય્યકરોએ કેસદર્યો ક્યયો
અમદાવાદ

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 
પહેલા જ રાજકારણ ગરમા્યુ છે. 
કોંગ્ેસના ધારાસભ્યો અને કા્ય્યકરોને 
સીથે સાથે ભાજપ દ્ારા આપને 
કા્ય્યકરોને પણ પોતાની પાટટીમાં 
જોડાિિાનું જાણે કે અવભ્યાન શરૂ થઈ 
ગ્યુ છે અને લોકો ભાજપમાં જોડાઈ પણ 
રહ્ા છે.

ગુજરાતમાં આમ આદમી પાટટીમાંથી 
3000થી િધુ લોકો ભાજપમાં જોડા્યા 
છે. આ અંગે પ્રદેશ સંગઠન મહા મતં્રી 
પ્રદીપવસંહ િાઘેલાનું વનિેદન સામે 
આવ્યુ છે.

ગૃહ વવભાગના ઉચ્ચ 
અવિકારીઅાેની બેઠકમાં 
નનર્ણય કરાયાે

અમદાવાદ
 ગુજરાતના પૂિ્ય મુખ્યમંત્રી વિજ્ય 

રૂપાણી, પૂિ્ય ના્યબ મુખ્યમંત્રી નીવતન 
પટેલ, પિૂ્ય ગૃહ મંત્રી પ્રદદપવસંહ જાડેજા 
સવહતના ભાજપ સરકારના પિૂ્ય 
પદાવધકારીઓને વસક્યોદરટી ઘટાડિા 
ગૃહ વિભાગે તૈ્યારી આદરી છે. ગૃહ 
વિભાગના અવધક મુખ્ય સવચિ રાજકુમાર, 
રાજ્યના પોલીસ િડા આવશર ભાદટ્યા 
અને ગુજરાત નસથત સેનટ્લ ઈનટેવલજનસ 

બ્યુરોના અવધકારીઓની ઉપનસથવતમા 
ઉપરોક્ત ત્રણ્ેય સવહત પિૂ્ય પદાવધકારીઓને 
અપા્યેલુ વસક્યોદરટી કિચ દૂર કરિા 
તાજેતરમા બેઠક મળી હતી. જેમા 
સનેટ્લ ઈનટેવલજનસના દરપોટ્ય બાદ પૂિ્ય 
પદાવધકારીઓની વસક્યોદરટી ઘટાડિા 
વનણ્ય્ય કરિામા આવ્યાનુ જાણિા મળ્યુ 
છે. ટોચના અવધકારીના કહિેા મુજબ 
પૂિ્ય પદાવધકારીઓને પદ ઉપરથી ઉત્યા્ય 
બાદ એક મવહના સુધી હ્યાત સલામતી 
વ્યિસથાઓ ચાલુ રાખિામા આિતી હો્ય 
છે. બાદમા વન્યમાનુસાર જોખમના તતિોની 
સમીક્ષા અને ઈનટેવલજનસ ઇનપુટને આધારે 
તેમા િધઘટ કે પૂણ્યત: સલામતી કિચ પરત 
ખેંચિાનો વનણ્ય્ય લેિાતો હો્ય છે. 

પવૂ્વ સીએમ, ડેપ્ુટી સીએમ, ગૃિમંત્ી 
જાડેજાની હસક્ોરરટીમાં થશે ઘટાડો

સંહષિપ્ત સમાચાર

બ્ેઇનડેડ નીશાંત મહેતાના અંગદાનથી  
6 વ્યક્તિઅાેનું જીવન નનરામય બનું

અમદાવાદઃ અમદાવાદ સિસવલ મેડિિીટીની ડિિની ઇન્સટીટ્યુટમાં 
બે્ઇનિેિ વ્યસતિના અંગદાનમાં િફળતા મળી છે. બોપલના ૪૨ વર્ષી્ય 
નીશાંતભાઇ મહેતાનયું માગ્ગ અિ્સમાત થતા તેઓને બોપલની ખાનગી 
હોસ્સપટલમાં િારવાર અથથે દાખલ િરવામાં આવ્યા હતા. જ્યા ંિારવાર 
દરસમ્યાન તેઓ બ્ેઇનિેિ થતા પડરવારજનોએ અંગદાન માટેનો 
હ્યદ્ય્સપશષી સનર્ગ્ય િ્યયો હતો. બે્ઇનિેિ નીશાંતભાઇના પાસથ્ગવ દેહને 
અમદાવાદ સિસવલ મેડિિીટીની ડિિની ઇન્સટીટ્યુટમાં રીટ્ાઇવલ માટે 
લાવવામાં આવ્યા. તમામ ટ્ેસટ પૂર્ગ થ્યા બાદ અંગોના રીટ્ાઇવલની પ્રસરિ્યા 
હાથ ધરવામાં આવી. ૬ થી ૭ િલાિની ભારે જહેમત બાદ એિ હ્યદ્ય, 
બે ડિિની , એિ લીવર અને બે આંખોનયું દાન મેળવવામાં િફળતા મળી 
છે. અંગદાતા નીશાંતભાઇના હ્યદ્યને ગ્ીન િોડરિોર મારફતે મયુંબઇની 
રીલા્યનિ હોસ્સપટલમાં દાખલ દદષીના પ્રત્યારોપર માટે મોિલવામાં આવ્યયુ ં
છે. જ્યારે ડિિની અને લીવરને ડિિની ઇન્સટીટ્યુટમાં જ SOTTO હેઠળ 
નોંધા્યેલ દદષીમાં પ્રત્યારોપર િરીને નવજીવન આપવામાં આવ્યયું છે. 

સે્ચ્ુ કરતા પર સરદારનું કદ ઊચંુંઃ રાષ્ટ્રપવત
ગાંધીનગરઃ રાષ્ટ્રપસતએ ગયુજરાત સવધાનિભાને પર િંબોસધત િરતાં 
આઝાદીની લિાઈમાં ગયુજરાતના પ્રદાનથી લઈને ્સટેચ્યયુ ઓફ ્યયુસનટી, 
ગયુજરાતની સવસવધતામાં એિતા િસહતના અનેિ મયુદ્ાનો ઉલ્ેખ િ્યયો 
હતો. રાષ્ટ્રપસતએ જરાવ્યયું હતયું િે, ્સટેચ્યયુ ઓફ ્યયુસનટી ભલે દયુસન્યાની 
િૌથી મોટી પ્રસતમા હો્ય, પરંતયુ દેશના લોિોના હદ્યમાં િરદાર પટેલનયું 
િદ તેનાથી પર ઉંચયું છે. દાદાભાઈ નવરોઝી, ડફરોઝશાહ મહેતાને ્યાદ 
િરતા રાષ્ટ્રપસતએ જરાવ્યયું હતયું િે આ લિાઈને ગયુજરાતના લોિો દ્ારા 
િતત મજબૂત બનાવાઈ અને અંતે મહાતમા ગાંધીના માગ્ગદશ્ગનમાં આ 
લિાઈ ્સવતંત્રતા િંગ્ામમાં પડરરમી. ગયુજરાતનો ઈસતહાિ અડદ્સત્ય રહ્યો 
છે તેમ જરાવતા રાષ્ટ્રપસતએ િહ્ં હતયું િે ગયુજરાત િત્યાગ્હની ધરતી 
પર છે, બારિોલી િત્યાગ્હ, નમિ આંદોલન તેમજ દાંિીમાચથે ્સવતંત્રતા 
િંગ્ામને નવયું ્સવરુપ આપવાની િાથે સવદ્ોહની અસભવ્યસતિ અને 
જનઆંદોલનના િંચાલનને પર એિ નવી ઉંચાઈ આપી છે.

અમદાવાદથી જૂનમાં સી પે્નની સેવા શરૂ થશે
અમદાવાદઃ 31 ઓકટોબર 2020થી અમદાવાદના િાબરમતી 
ડરવરફ્રનટથી િેવિી્યાના ્સટેચ્યયુ ઓફ ્યયુસનટી િયુધી શરૂ થ્ેયલી િી પલેનની 
િસવ્ગિ 10 એસપ્રલ 2021 િયુધી જ ચાલી હતી. ત્યાર પછીથી આ િેવા 
બંધ છે. દરસમ્યાનમાં લોિો તરફથી િી પલેનની િયુસવધા શરૂ િરવાની 
માગરીઓ આવી રહી હતી. જેને પગલે ગયુજરાત િરિારે િી પલેનની 
િયુસવધા નવેિરથી ચાલયુ િરવાનો મહતવનો સનર્ગ્ય િ્યયો છે. જેના ભાગરૂપે 
ગત ડિિેમબર મસહનામાં િી પલેનની િયુસવધા શરૂ િરવા માટેનયું ટેનિર 
જારી િરા્યયું હતયું. તેમજ ત્રર ખાનગી િંપનીઓએ ટેનિર ભ્યયુું હતયું. જેમાં 
િૌથી ઓછા ભાવ ભરનારી િંપનીને િી પલેન ઉિાવવાનો િોનટ્ાકટ 
અપા્યો છે. આ િંપની ત્રર વર્્ગ િયુધી િેવા આપશે. િંપનીનયું િી પલેન રોજ 
ડરવરફ્રનટથી ્સટેચ્યયુ િયુધીના બે ફેરા િરશે.

ભારત માલા પાજેેક્ટ સામે ખેડૂતાે અાંદાેલન કરશે
દિેગામ : િેનદ્ િરિાર દ્ારા હાલના િમ્યમાં ભારત માલા નામની હાઇવે 
પ્રોજેકટ અમલમાં મૂિવામાં આવ્યો છે. આ પ્રોજેકટ હેઠળ ગાંધીનગર 
સજલ્ાના ખિેૂતોના સપ્યત સવ્સતાર ગરાતા એવા ગ્ીનબેલટ એડર્યામાંથી 
હાઇવે મંજયુર િરવામાં આવતા ગાંધીનગર સજલ્ાના ખેિૂતો વ્યસથત છે. આ 
હાઇવે અન્ય જગ્યાએ ખિેિવામાં આવી તેવી માગરી િાથે ગાંધીનગરના 
િે ખાતે સજલ્ાના ૫૦૦ િરતા વધયુ ખેિૂતો એિસત્રત થઈ િરિારમાં 
રજૂઆત િરવા માટે ત્ૈયાર થ્યા છે. ગાંધીનગર સજલ્ાના ગી્યોિ ખાતે 
સજલ્ાના ૫૦૦ ઉપરાંત ખિેૂતો એિસત્રત થઈ સજલ્ાના િૌથી વધયુ સપ્યત 
અને ગ્ીનબેલટ તરીિે ઓળખાતા સવ્સતારમાંથી અન્ય સવ્સતારમાં લઇ 
જવામાં આવે તે અંગેની િરિારના ્યોગ્ય સવભાગમાં રજૂઆત િરવા માટે 
િંમસત િધાઈ હતી. હાલના િમ્યમાં ખેિૂતો િોઈપર િંજોગોમાં પોતાની 
જમીન આપવા માટે ત્ૈયાર નથી ત્યારે િરિાર દ્ારા ્યોગ્ય પગલા લેવામા 
આવી અને જો ્યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો ખેિૂતો ગાંધી સચંધ્યા 
માગથે આંદોલન િરશે તેમ ખેિૂતોએ િામસૂહિ ચીમિી ઉચ્ારી છે.

ગુજરાતમાં ચૂંટરી પવૂવે અાંદાલેનકારીઅાેને શાંત પાડવા ભાજપની સે્ટટેજી

પવનની વવરુદ્ધ દદશાથી ફલાઇટ ડાઇવટ્ણ થઈ
અમદાવાદઃ અમદાવાદના િરદાર 
વલ્ભભાઈ પટેલ એરપોટ્ગ ખાતે 
િવારે પવનની સવરુદ્ધ ડદશામાં 
ગસત હોવાથી એર ટ્ાડફિ િનટ્ોલ 
ટાવર (એટીિી) એ ફલાઈટ 
લસેનિંગ માટે મંજૂરી નહીં આપતા 
તેને ઇનદોર િાઈવટ્ગ િરવી પિી હતી. આ ફલાઇટ ઇનદોરથી િવારે 
રવાના થા્ય તે પહેલા જ અમદાવાદ એરપોટ્ગનો રન-વે બંધ થઈ ગ્યો 
હતો. આમ, ડદલહીના મયુિાફરો રઝળી ન પિે તે માટે તેમને અમદાવાદથી 
બા્યરોિ વિોદરા એરપોટ્ગથી લઇ જવા પિ્યા હતા. જેના િારરે ૪૦૦થી 
વધયુ મયુિાફરો ભારે હાલાિીમાં મયુિા્યા હતા. અમદાવાદથી ડદલહી જતી 
ઇસનિગોની ફલાઇટ િવારે ૮ઃ ૩૫  િલાિે ટેિઆફ થા્ય તે પહેલાં 
િવાર ૨૧૬ જેટલા મયુિફરોનયું સિક્યોડરટી ચિેીંગ થઈ ગ્યયું હતયું. ફલાઇટ 
અમદાવાદના રિારમાં આવી પહોંચી હતી. 
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તીક્ષ્ણ
ન્હોર સમા કહોઈનાં પષ્ણ શબ્હોથી -

્વે,
્્ય પર ઉઝરડાં પડતાં નથી.

કસમયે
રષ્ણકતી ફહોનની ઘંટડીથી-

્વે,
ધબકારા વધતા નથી.

અચાનક -
સવજન મળી જવાથી

લખલખું પસાર થતું નથી.
લાગે છે -

્વે,
આ ્્ય
સાવ. ..

નન્્દયી બની ગયું છે.

કવનયત્ી : ન્ના મહો્ી,  
શીર્દક : ્્યપોતાના ઘરનું Wi-Fi કેવી 

રીતે સુરક્ષિત રાખી શકાય
ઘણા રાઉટર્સ તેમના મોડેમ અથવા રાઉટર 

માટે ડડફોલટ લોગિન ગવિતો રાથે આવે છે. આ 
લોિીન વેબપેજની ગવિતો રાઉટર્સના રપોટ્સ 
વેબપેજ અને ઓનલાઈન ફોરમ પર પોસટ 
કરવામાં આવે છે. તમારે તમારં રાઉટર રેટ કરા્સ 
પછી તરત જ ડડફૉલટ લૉગિન માગિતી બદલીને 
મજબૂત રુઝરનેમ અને પારવડ્સ રંરોજનનો 
ઉપરોિ કરવો જોઈએ.

પારવડ્સની ચોરી ટાળવા માટે તમારા Wi-Fi 
નેટવક્કને એન્ક્રિપટ કરવું જરૂરી છે. પરંતુ બધા 
રાઉટર્સ એન્ક્રિપ્શનને રપોટ્સ કરતા નથી. જો 
તમારં રાઉટર એન્ક્રિપ્શનને રપોટ્સ કરતું નથી, તો 
તમે નવા મોડલ પર અપગ્ેડ કરવાનું ગવચારી 
્શકો છો. તમારા ઘરના ઇક્ટરનેટ 
કનેક્શન રેટ કરવા માટે ગરકરુરીટી 
ડરરચ્સરની મદદ લો.

SSID બ્ોડકાન્સટંિને 
બંધ કરવું. આ એક 
એવી રુગવધા છે 
જે તમને તમારા 
Wi-Fi નેટવક્કને 
અક્ર લોકોથી છુપાવવા 
માટે મદદરૂપ છે. જરારે આ 
રેડટંિ ઓન િોર તરારે કોઈ 
તમારા ગવસતારમાં ઉપલબધ 
Wi-Fi નેટવકર્સ માટે સકકેન 
કર્શે તરારે તમારં Wi-Fi નામ (SSID) 
દેખા્શે નિીં.

રાઉટર ફમ્સવેરને ગનરગમત અપડેટ કરો. 
મોટાભાિના રાઉટર્સ પરફોમ્સક્ર અને રુરક્ા 
વધારવા માટે તેમના પોતાના ફમ્સવેર અપડેટર 
રાથે આવે છે. આ અપડેટર રાઉટરના લોિીન 
વેબપેજ દ્ારા આપમેળે ઇક્સટોલ થઈ જાર છે. 
અથવા તમારા રાઉટરના મોડેલના આધારે 
મેક્રુઅલ ઇક્સટોલે્શનની જરૂર પડી ્શકકે છે. 
ધરાનમાં રાખો કકે ફમ્સવેરને અપડેટ કરવાથી 
અન્સથર કનેક્શક્ર અથવા તો રાઉટરની 
ગનષફળતા પણ થઈ ્શકકે છે. તેથી આિળ વધતા 
પિેલા અપડેટનું રં્શોધન કરવાનું ગનગચિત કરો 
અને રાઉટરના રેડટંગરનો બેકઅપ લઈ લો.

ઘરે ન િોર તરારે તમારં Wi-Fi બંધ કરો. 
આ િેકર્સને Wi-Fi દ્ારા કનેકટેડ તમામ 
ઉપકરણોને એકરાથે ઍકરેર કરવાથી અટકાવે 
છે. જો તેઓ એક ઉપકરણની ઍકરેર મેળવે તો 
ડેટા ભંિ થઈ ્શકકે છે.

ફારરવોલનો ઉપરોિ કરો. ફારરવોલ એ 
રુરક્ા રોફટવેર છે. જે તમારા કમપરુટરને 
અગનચછનીર ઍકરેર અને િેડકંિના પ્રરારોથી 
રુરગક્ત કરવામાં મદદ કરે છે. ફારરવોલ દૂગિત 
રામગ્ીને તમારા ઉપકરણ પર ડાઉનલોડ થવાથી 
પણ અવરોગધત કરી ્શકકે છે. ફ્રી અને પેઇડ એમ 
બંને પ્રકારના ફારરવોલ ઉપલબધ છે.

ઘણા રાઉટરમાં WPS (Wi-Fi પ્રોટેકટેડ 
રેટઅપ) મૂળભૂત રીતે ઓન િોર છે. આ એક 
પારવડ્સ ફ્રી રુગવધા છે જે રાઉટરમાં બટનના 
રૂપમાં િોર છે. જે તમને એન્ક્રિપ્શન કરી દાખલ 
કરા્સ ગવના તમારા િોમ નેટવક્ક રાથે રરળતાથી 
નવા ઉપકરણોને કનેકટ કરવાની મંજૂરી આપે 
છે. જો કકે તે આગ્િણીર નથી કારણ કકે િેકર્સ આ 
રુરક્ા ખામીનો ઉપરોિ કરી ્શકકે છે અને બ્ુટ 
ફોર્સ એટેકનો ઉપરોિ કરીને તમારા Wi-Fi 
નેટવક્કની ઍકરેર મેળવી ્શકકે છે.

રાઉટરમાં UPnP (રુગનવર્સલ પલિ એક્ડ 
પલે) રેડટંગરને ઓન કરવાની ભલામણ કરવામાં 
આવતી નથી કારણ કકે તે ઉપકરણોને તમારા 

રાઉટર પર પોટ્સ ફોરવડડિંિને આપમેળે 
િોઠવવાની મંજૂરી આપે છે. જો તમે 

આ રુગવધાનો ઉપરોિ ન કરતા 
િોવ તો તમારે ડરમોટ 

મેનેજમકે્ટ રેડટંિને ઓફ 
કરવું જોઈએ કારણ 
કકે િેકર્સ રંભગવતપણે 

તેમના પોતાના 
ઉપકરણનો ઉપરોિ 

કરીને ઘરની બિારથી 
તમારા નેટવક્કની 
ઍકરેર મેળવી ્શકકે 
છે.

VPN નો ઉપરોિ કરો. વચરુ્સઅલ પ્રાઇવેટ 
નેટવક્ક (VPN) એ એક એન્ક્રિપટેડ કનેક્શન છે. 
જે તમને અનામી રીતે ઇક્ટરનેટ બ્ાઉઝ કરવાની 
મંજૂરી આપે છે. આનો અથ્સ એ છે કકે તમે કઈ 
વેબરાઈટની મુલાકાત લો છો અથવા તમારી 
ઓનલાઈન પ્રવૃગતિને કોઈ જોઈ ્શક્શે નિીં. પરતું 
તમારા IP એડે્રનો ઍકરેર કોઈ અક્ર વરગતિ 
પારે િોર તો તે આ માગિતી મેળવી ્શક્શે. જે 
ફતિ ઉપકરણ પર જ રૉફટવેર ઇક્સટોલ કરીને 
થઈ ્શકકે છે. VPN રેવાનો ઉપરોિ કરતી 
વખતે મજબૂત એન્ક્રિપ્શન પ્રદાન કરતી અને 
ગવશ્વભરના ગવગવધ દે્શોમાં ન્સથત રવ્સર્સનો 
ઉપરોિ કરતી િોર તેવી એક VPN રવવીર 
પરંદ કરવી મિતવપણૂ્સ છે. જેથી કરીને તમે દર 
વખતે માત્ર એક ચોક્કર દે્શમાંથી કનેકટ ન થાવ.

તમારા ઘરમાં સમાટ્સફોન અને લેપટોપથી 
લઈને કકેમેરા, સમાટ્સ ટીવી અને રુરક્ા ગરસટમો 
રુધીના વારરલેર રીતે કનેકટડે ઉપકરણોની શ્ેણી 
િોઈ ્શકકે છે. આ પિલાંને અનુરરીને તમારે 
એ રુગનગચિત કરવું જોઈએ કકે તમે અગધકૃત કરો 
છો તે ઉપકરણો જ તમારા ઘરના Wi-Fi અને 
રંગ્ગિત કરેલી મૂલરવાન માગિતીને ઍકરેર 
કરી ્શકકે છે. આ િેકર્સને Wi-Fi દ્ારા કનેકટેડ 
તમામ ઉપકરણોને એકરાથે ઍકરેર કરવાથી 
અટકાવે છે. જે ડેટા ચોરી અટકાવી ્શકકે છે.

 @beinghumanmj

વ�ળને સુંદર બન�વવ� ઘણી વખત આ�પણે મ�ંઘી મ�ંઘી પ�ેડક્ટન�ે ઉપય�ેગ કરીઆે છીઆ.ે આે વ�ળને નુકસ�ન પણ પહ�ંચ�ડી શકે છે. નેચરલ 
સ�ેસ્સન�ે ઉપય�ેગ કરી હેરને હેલ્ી બન�વી શક�ય. વ�ળને સુંદર આને ગલ�ેઇંગ બન�વવ� વ�ળમ�ં વવટ�મમન સી લગ�વ�ે. આે વ�ળને સસલ્ી આને 
મજબૂત બન�વવ�મ�ં મદદ કરે છે. આેન� મ�ટે કુદરતી રીતે નેચરલ સ�ેસ્સ હેર મ�સ્કન�ે ઉપય�ેગ કરી શક�ે છ�ે. જે આંગે આ�જે આ�પણે જાણીઆે.

તમારા વાળને મજબૂત બનાવવા વવટાવમન સી જરૂરી

લીંબુનહો રસ
લીંબમુા ં વિટાવમન સી હોિાની સાથે 
સાઇવરિક એવસડ હોય છ.ે ત ે િાળને 
વસલકકી સોફટ બનાિિામા ં મદદ કરે 
છ.ે નારરયળેનંુ તલે લઇ શકો. આ 
રવેમરડયનને અડધો કલાક હરેમાં 
લગાિી રાખો, તયારબાદ સાદા પાણીથી 
અન ે પછી માઇલડ શેમપપૂથી િાળ ધોઈ 
લો. લીંબનુા રસથી ખોડો ઓછો થાય 
છ ેઅન ેિાળ શાઇની-મજબપૂત બન ેછ.ે

આંબળાંનું જયયૂસ
આંબળાંનો રસ િાળ માટે ઉત્તમ છે. 
તેનો હેર વસરમની જેમ પણ ઉપયોગ 
કરી શકાય છે. આંબળાં વિટાવમન 
સીથી ભરપપૂર હોય છે. જે િાળનાં 
મપૂળને મજબપૂત કરિામાં મદદ કરે 
છે. તે િાળની ચમકને િધારિામાં 
પણ અગતયનો ભાગ ભજિે છે. આ 
ઉપરાંત આંબળાં િાળમાં રહેલા 
ખોડાને પણ દપૂર કરે છે.

સંતરાંનહો રસ
સંતરાંમાનું વિટાવમન સીિાળ 
ભરાિદાર બને છે. વનસતેજ થઈ 
ગયેલા િાળમાં ચમક પરત ફરે 
છે. આ ઉપરાંત િાળમાં ખોડો થયો 
હોય તો તેને  દપૂર કરે છે. છાલ 
ઉતારી લો. છાલને ઉકાળી નાખો. 
પછી ઠંડું પડે એટલે એ પાણીથી 
િાળને ધોઈ લો. સંતરાંની છાલનો 
પાઉડર િાળને ચમકદાર થશે.

્્ીં ્ેર માસક
દહીં ડેન્ડ્રફની સમસયા પણ દપૂર 
થાય છે. ઉપરાંત િાળ ગલોઇંગ, 
સમપૂધ બને છે. િાળમાં લગાિિું ખાટું 
દહીં લો તેને સકકૅલપમાં અને આખા 
િાળમાં એપલાય કરો. તમે ઇચછો તો 
એમાં લીંબુનો રસ વમકસ કરી શકો. 
આ માસકને અડધો કલાક સુધી 
િાળમાં લગાિી રાખયા બાદ િાળને 
પહેલાં સાદા પાણીથી ધોઇ નાંખો. 

અપનાવહો આ ્ેલથ ટીપસ
 અરૂવચની તકલીફ દપૂર કરિા ફૂદીનાનો રસ સિાર-

સાંજ પીિાથી લાભ થાય છે.
 ઊલટી થિા પર આમલીનું શરબત પીિું.
 હરસથી પીડાતી વયવતિ ધાણા, રકશવમશ અને ખડી 

સાકર રાતના પાણીમાં પલાળી  સિારે મસળી ગાળીને પીિંુ.
 લીંબુનો અને તુલસીનો રસ ભેળિી ધાધર પર 

લગાડિાથી તથા ખંજિાળ પર રાહત આપે છે.
 વબલાડી બચકું ભરે તો ઘા પર તલ િાટી લગાડિું.
 શરદીથી દાંતનો દુખાિો થતો હોય તો હળદરનો ટુકડો 

દાંતની નીચે રાખિો.
 વપત્તની તકલીફમાં આમળાનો મુરબબો ખાિાથી ફાયદો 

થાય છે. કબજીયાતની તકલીફથી છપૂટકારો પામિા કાચું 
લસણ ખાિું.
 ગરઠયા િાની તકલીફથી છપૂટકારો પામિા રોજ એક 

સફરજન ખાિું. લીંબુના રસમાં મધ, ગુલાબજળ અને 
ગગલસરરન સપ્રમાણ માત્ામાં ભેળિી ચહેરા પર લગાડિું.
 પેટમાં િીંટ આિતી હોય તો તનાથી રાહત પામિા ખજપૂર 

અથિા દહીં ખાિું.
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નЧડયાદ 
ઠાસરા તાલુકાના સીમલજ ગામે 

સગીરાની આબι લેવાના Ĭયાસની 

ઘટનામાં Ħણ આરોપીઓને Ħણ વષ↓ની 

સખત કыદની સજા ફટકારી છъ. 

સીમલજ ગામે ભાથીજીવાળા 

ફિળયામાં રહъતા મહъશભાઇ રમેશભાઇ 

તળપદા, Чકરણભાઇ રમેશભાઇ તળપદા 

અને રતીલાલ બચુભાઇ તળપદાએ એક 

સગીરાની આબι લેવાનોે Ĭયાસ કયђ↓ 

હતો. આ બનાવમાં ઘટનાના અઢી માસ 

અગાઉ મહъશભાઇએ આ સગીરાની 

શારીરીક છъડછાડ કરી હતી. આથી 

સગીરાના માતા િપતાએ મહъશભાઇને 

ઠપકો આØયો હતો. અને આ બાબતે 

ઝઘડો અને Óયારબાદ મારામારી થઇ 

હતી. આ બનાવ અંગે સગીરાના માતા 

િપતાએ ડાકોર પોલીસ મથકы Ħણેય 

આરોપીઓ િવιˇ અરજી આપી હતી. 

આ અરજીની અદાવત રાખી મહъશભાઇ 

સગીરાને અવાર નવાર રçતામાં છъડછાડ 

કરતા હતા. અને શાЧરરીક અને માનિસક 

રીતે હъરાન કરતા હતા. આથી સગીરાને 

તેના ફોઇ પોતાના નЧડયાદ તાલુકાના 

મરીડા ગામની સીમમાં આવેલ ફામ↓ 

હાઉસમાં લઇ ગયા હતા. 

Ëયાં તા.૨૧.૫.૨૦૨૧ના રોજ 

રાĦીના મહъશભાઇ, તેના ભાઇ 

Чકરણભાઇ અને રતીલાલે અનિધકжત 

રીતે Ĭવેશ કયђ↓ હતો. Ëયાં મહъશભાઇએ 

સગીરાનો હાથ પકડી તેની સાથે શાЧરરીક 

છъડછાડ કરી આબι લેવાનો Ĭયાસ કયђ↓ 

હતો. આથી સગીરાએ  બૂમાબૂમ કરતા 

મહъશભાઇએ ચØપુ બતાવી જો બૂમો 

પાડીશ તો ચØપાથી મારી નાંખીશ તેમ 

કહી મારી નાખવાની ધમકЫ આપી હતી.

સીમલજમાં Чકશોરીની આબλ લુંટવાના 

Ĭયાસના કыસમાં 3 આરોપીને 3 વષ↓ની કыદઅમદાવાદ
ગુજરાતમાં કોરોનામાં માતા અને 

િપતા બંને અથવા તો કોઈ એક વાલીનું 

મોત થયું હોય તેવા Чકçસામાં બાળકને 

સહાય માટъ 27,674 અરજી મળી છъ, 

જે પૈકЫ 20,970 અરજીઓ તો મંજૂર 

કરાઈ છъ Ëયારъ 3,665 અરજી નામંજૂર 

કરવામાં આવી છъ, આ સાથે જ 3,009 

અરજીઓ પડતર છъ. મુÅયમંĦી બાળ 

સેવા યોજના હъઠળ બાળકોને અપાતી 

સહાયની ЧડસેÜબર 2021ની Щçથિતનો 

આ િચતાર ગુજરાત િવધાનસભા 

ગૃહમાં બુધવારъ સામાિજક ×યાય અને 

અિધકાЧરતા િવભાગે રજૂ કયђ↓ છъ. 

એક તરફ ગુજરાત સરકાર કોરોનાથી 

રાËયમાં 10,942 મોત થયાનું 

જાહъર કરъ છъ બીજી તરફ કોરોનામાં 

મા-બાપની છĦછાયા ગુમાવનારા 

બાળકોની જ 27,674 અરજીઓ આવી 

છъ, આમ çપΓ છъ કы, ગુજરાત સરકાર 

કોરોનામાં મોતના આંકડા છુપાવે છъ.

મુÅયમંĦી બાળ સેવા યોજનામાં 

માતા અને િપતા બંનેનું અવસાન થયું 

હોય તો દર મિહને 4 હજાર અને માતા 

અથવા િપતા કોઈ એકનું અવસાન 

થયું હોય તો તેવા બાળકને મિહને બે 

હજારની સહાય ચુકવવામાં આવે છъ, 

ગુજરાતમાં ЧડસેÜબર 2021ની Щçથિતએ 

જ 20,970 અરજીઓ મંજૂર કરવામાં 

આવી છъ. 

કોરોનામાં મા-બાપની છĦ ગુમાવનારા 
27,674 બાળકોની સહાય માટъ ગુહાર

નЧડયાદ 

ડાકોરના રણછોડરાયના દશ↓ને દુર દૂરથી ભŪો આવતા હોય છъ. 

છતાં તેમને ભગવાનની સેવા કરવાની તક મળતી ન હતી. જેને કારણે 

છъ·ાં ઘણાં સમયથી વૈæણવભાઇઓ અને સેવકો ˛ારા ટъÜપલ કમીટી 

સમΤ આ સમçયાના િનવેડા માટъ રજૂઆતો કરાઇ હતી. જેને અનુસંધાને 

ટъÜપલ કમીટી અને ĺçટી મંડળъ ઠાકોરજીના વçĦો સવાર અને સાંજ એમ 

બે ટાઇમે વçĦો ધરાવી શકાશે અને આ માટъ જે તે ãયિŪએ મંЧદરની 

વેબસાઇટ પરથી બુકỳગ કરાવવાનું રહъશે. આ િનણ↓યથી હવે પરદъશ 

રહъતા ભŪો પણ લાભ મેળવી શકશે. આ માટъ આગામી ૧લી એĬીલથી 

૩૧,માચ↓,૨૦૨૩ દરÜયાન ઠાકોરજીના વçĦો મંગળા ાન પછી સવારના 

વçĦો, અને શયનભોગ આરતી પછીના સાંજના વçĦો ન℮ધાવવાના 

રહъશે. જે બુકỳગ ૨૫.૩.૨૦૨૨ના રોજથી સવારъ ૯ વાÆયાથી મંЧદરની 

વેબસાઇટ www.ranchhodraiji.org પર ઓનલાઇન વçĦોની 

ન℮ધણી કરાવી શકાશે એમ ડાકોર ટъÜપલ કમીટી ˛ારા જણાવાયું છъ.

અમદાવાદઃ કલર અને પાણી 
છાંટવા બાબતે બે કોમ વŵે 
જૂથ અથડામણમાં પÔથરમારો

અમદાવાદ

અમદાવાદના ગોમતીપુર િવçતારમાં બે કોમ 

વŵે જૂથ અથડામણ અને પÔથરમારાની ઘટના 

પણ બની હતી. જેમાં આİપાલી િથયેટર નજીક 

જૈન મંЧદર પાસે કыટલાક નાના બાળકો ધૂળъટી રમી 

રΝા હતા. તે દરિમયાન Óયાંથી પસાર થઈ રહъલા 

અફઝલ આબીદહુસેન પઠાણ અને તેના િમĦ ઉપર 

પાણી છѕટાઈ ગયું હતું. આ કારણે ઉäકыરાઈને 

તે બંનેએ બોલાચાલી કરી હતી અને Óયાર બાદ 

15-20 લોકોનું ટોળું બોલાવી લાવીને િબભÓસ 

શÚદો બોલીને પÔથરમારો કયђ↓ હતો. આ મામલે 

ફЧરયાદીની ડાબી આંખ પાસે તથા તેમના સાથે 

રહъલી અ×ય એક ãયિŪને માથાના પાછળના ભાગે 

પÔથરમારાના કારણે ઈજા પહ℮ચી હતી. 

અમદાવાદ

કыનેડાની સરહદъથી ગેરકાયદъસર રીતે 

અમેЧરકામાં Ĭવેશવાનો Ĭય  કરતી વખતે 

ડỲગુચા ગામના 4 લોકોના મોત થયા હતા. આ 

ઘટનાના આશરъ 2 મિહના બાદ યુએસ અને 

કыનેડાની િસÄયુЧરટી એજ×સીઓ અને કો×çયુલેટ 

જનરલ સોમવારъ ગાંધીનગર આવી પહ℮Éયા હતા. 

સૂĦોએ જણાãયું હતું કы, ફыડરલ ઈ×વેЩçટગેશન 

Úયૂરો (FBI)ના એક સÛય સિહતના Ĭિતિનિધઓ 

રાËયમાં ચાલતાં ગેરકાયદъસર ઈિમĠેશન 

રъકыટની તપાસ કરી રહъલા ગુજરાત પોલીસના 

અિધકારીઓને મâયા હતા. 

ગાંધીનગરના કલોલ તાલુકાના ડỲગુચા ગામના 

એક પЧરવારના 4 સÛયોએ 19 જા×યુઆરીએ 

યુએસ-કыનેડની બોડ↓રથી 10 મીટરના અંતરъ હાડ 

થીજવતી ઠѕડીમાં દમ તોડી દીધો હતો. Óયારબાદ, 

ગુજરાત પોલીસે ઉǼર ગુજરાતમાં ચાલતાં વધુ 

એક ગેરકાયદъસર ઈિમĠેશન રъકыટનો પદા↓ફાશ 

કયђ↓ હતો અને 8 çથાિનક એજ×ટોની ધરપકડ 

કરી હતી. આ ઘટનાની જાણકારી ધરાવતા એક 

અિધકારીએ જણાãયું હતું કы, ‘યુએસ અને કыનેડાના 

અિધકારીઓનો આ કыસમાં વધુ કડીઓ એકĦ 

કરવાનો તેમજ રાËયમાં ચાલતાં  ગેરકાયદъસર 

ઈિમĠેશનને વધુ સારી રીતે ડામી શકાય તે 

સુિનિΌત કરવાનો હъતુ છъ’. એરલાઈનના અમુક 

કમ↓ચારીઓ પણ çથાિનક એજ×ટોને માનવ 

તçકરીમાં મદદ કરી રΝા છъ. યુએસ કો×çયુલેટ 

જનરલના એક અિધકારીએ એમ પણ કЅં હતું કы, 

ડỲગુચાના પЧરવાર સાથે કыનેડા ગયેલા 6 લોકોને ટૂંક 

સમયમાં ભારત મોકલી દъવામાં આવશે. 

ભારતીય ĺાવેલ એજ×ટો ઑçĺેિલયા 
અને કыનેડાના બુЧકіગ નિહ કરી શકы

અમદાવાદ 

ભારતની રા∆ીય એર સિવ↓સ Ĭોવાઈડર 

કіપની એર ઇЩ×ડયાએ કыનેડા અને ઓçĺેિલયા 

જનારાઓ માટъની ЧટકЫટ ભારતીય ĺાવેલ 

એજ×ટો ન કરી શકы તેવો િવિચĦ િનણ↓ય કયђ↓ છъ. 

જેથી ૨૯મી માચ› એર ઇЩ×ડયાની 

અમદાવાદની ઓЧફસ બહાર દъખાવો કરવાની 

પરવાનગી આપવાની માગણી કરતા પĦો 

એજ×ટોઅે લખી દીધા છъ. જોકы એજ×ટો 

ЧટકЫટના કાળાં બજાર કરતાં હોવાથી એર 

ઇЩ×ડયાએ બુЧકіગ કરવા પર રોક લગાવી હોવાનું 

જાણવા મળી રЅં છъ. અલબǼ ĺાવેલ એજ×ટોનું 

કહъવું છъ કы થોડા એજ×ટોની ગેરરીિતઓ માટъ 

તમામ એજ×ટોને દѕડવાની એર ઇЩ×ડયાની નીિત 

ઉિચત નથી. 

જોકы ઓçĺોિલયા અને કыનેડા જવા માગતા 

Ĭવાસીઓ-ĺાવેલર જાતે ઓનલાઈન બુЧકіગ 

કરાવી શકы તેવી ãયવçથા એર ઇЩ×ડયાએ કરી 

છъ. ભારતીય ĺાવેલ એજ×ટોને મનાઈ ફરમાવીને 

િવદъશી ĺાવેલ એજ×ટોને એર ઇЩ×ડયાની 

વેબસાઈટ પર સીધી બુЧકіગ કરવાની છૂટ આપી 

હોવાથી ભારતીય ĺાવેલ એજ×ટો િગ³−³ાયા છъ.

ગુજરાત િવધાનસભા ચૂંટણીની 
તૈયારી, હાઈકમા×ડે Ĭદъશનું 
જÜબો માળખું જાહъર કયુ↨

અમદાવાદ

ક℮Ġેસ હાઈકમા×ડે અઢી વષ↓ના લાંબા િવલંબ 

બાદ ગુજરાત ક℮Ġેસનું અધૂιં માળખું જાહъર કયુ↨ છъ. 

જેમાં 25 ઉપĬમુખ અને 75 જનરલ સેĝыટરી અને 

પાંચ Ĭોટોકોલ સÛયના નામો જાહъર કરવામાં આãયા 

છъ. ઉĬĬમુખ પદъ જાહъર થયેલા નામોમાં ધારાસÛય 

ગેનીબેન ઠાકોર, મિહલા ક℮Ġેસના ગાયĦીબા વાઘેલા, 

સÓયિજતિસંહ ગાયકવાડ, શહъનાઝ બાબી, ડો. િવજય 

પટъલ, કЮલદીપ શમા↓, ભીખા રબારી, Чકશન પટъલ, 

િનિશત ãયાસ, બીમલ શાહ સિહતના 25 નામો જાહъર 

કરવામાં આãયા છъ, નારાજગી ãહોરવી ના પડે તે 

માટъ હોˆъદારોની સંÅયામાં વધારો કરાયો છъ. છъ·ે 

સંગઠનમાં 18 જેટલા ઉપĬમુખ હતા, હવે 25 થયા છъ. 

આ ઉપરાંત 75 જનરલ સેĝыટરી છъ.

મરીડા ગામની સીમમાં અાવેલા ફામર્ હાઉસમાં બનાવ બ ાે હતાે

૧૬૦૦ Чકમીના કોçટલ 
હાઈવે માટъ ૨૪૦૦ 
કરોડનો ખચ↓ થશે

ગાંધીનગર 

રાËયમાં કોçટલ હાઈવે માટъ ઉમરગામથી 

નારાયણ સરોવર સુધીના ૧૬૦૦ Чકલોમીટર 

કોçટલ હાઈવે પાછળ λિપયા ૨૪૦૦ કરોડનો ખચ↓ 

કરવામાં આવશે. ઉમરગામથી નારાયણ સરોવર 

સુધીના કોçટલ હાઈવેમાં નવસારી, સુરત, ભιચ, 

આણંદ, ભાવનગર, અમરъલી, ગીર સોમનાથ, 

પોરબંદર, દъવભૂિમ ˛ારકા, જામનગર, મોરબી 

િજ·ાઓને ફાયદો થશે. ઉમરગામથી શι થતો 

અને કÉછના નારાયણ સરોવર સુધીનો ૧૬૦૦ 

Чકલોમીટર લાંબો λટનો હાઈવે ૧૦ મીટર પહોળો 

તથા તેને અપĠેડ કરાશે. આ િસવાય ઉભરાટ-

આભવા-સુરતમાં મỲઢોળા નદી પર િસગ્નેચર પૂલ 

માટъ ૪૭૦ કરોડ λિપયા ખચા↓શે.

અમદાવાદ

અમદાવાદની િસિવલ હોЩçપટલમાં કોરોનાકાળના વષ↓ 2020 અને 2021માં 

કЮલ 27,027 દદЪ↓ઓનાં મોત થયા છъ, જે પૈકЫ વષ↓ 2020માં 12,080 દદЪ↓નાં 

મોત થયા હતા, આમ રોજના 33થી 34 દદЪ↓નાં મોત થયાં છъ, જોકы કોરોનાની 

બીજી લહъર વધારъ ઘાતકЫ સાિબત થઈ હતી એટલે વષ↓ 2021માં િસિવલ 

હોЩçપટલમાં 14,947 દદЪ↓એ સારવાર વખતે દમ તોડયો હતો, આમ 2021માં 

રોજના 40થી 41 દદЪ↓નાં મોત થયા હતા. અ×ય બીમારીના કારણે િસિવલમાં 

બે વષ↓માં 25,351 દદЪ↓નાં મોત થયા છъ, Ëયારъ કોરોનામાં 1,676 દદЪ↓ 

મોતને ભેટયા છъ, બુધવારъ રાËયના આરોÆય મંĦીએ િવધાનસભા ગૃહમાં આ 

લેિખત માિહતી આપી હતી. વષ↓ 2020ના અરસાની વાત કરીએ તો િસિવલમાં 

મે 2020માં 1344 અને જૂન 2020માં 1135 મોત થયા હતા, એ પછી 

ઓÄટોબરમાં 1018 અને નવેÜબરમાં 1852 તેમજ ЧડસેÜબર 2020માં 1331 

દદЪ↓નાં મોત થયા હતા. એ પછીના વષ↓ 2021માં િસિવલમાં એિĬલમાં સૌથી 

વધુ 3,733 અને મે માસમાં 2,822 દદЪ↓નાં મોત થયાં હતાં. 

ડીંગુચાના પિરવાર સાથે કેનેડા ગયેલા 6 લાેકાેને ટંૂક સમયમાં ભારત માેકલી દેવામાં અાવશે

ડỲગુચા પЧરવાર અપ Óયુ કыસ ઃ યુઅેસ અને ડỲગુચા પЧરવાર અપ Óયુ કыસ ઃ યુઅેસ અને 

કыનેડાની સુરΤા એજ×સીના ગુજરાતમાં ધામાકыનેડાની સુરΤા એજ×સીના ગુજરાતમાં ધામા

અેર ઇિ યાઅે ભારતીય ાવેલ અેજ ાેને બુિકંગ કરવાની મનાઈ ફરમાવી

મહીસાગર નદીમાં ડૂબી જવાથી 
4 આશાçપદ યુવાનોના મોત

નЧડયાદ

હỲમતપુરા ગામે રહъતા ૮થી ૧૦ યુવાનો ગø રોજ 

ધુળъટી પવ↓ હોવાથી વણાકબોરી પાસે આવેલ મહી નદીમાં 

×હાવા ગયા હતા. Ëયાં નહાતા સમયે ચાર િમĦો  ઊંડા 

પાણીમાં ગરકાવ થઇ ગયા હતા. જો કы અચાનક થયેલ 

આ ઘટનાથી Óયાં હાજર લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઇ 

હતી. આ ઘટના અંગે çથાિનક તરવૈયાઓને જાણ કરતા 

આ તરવૈયાઓ અને બાલાિસનોર પોલીસ ˛ારા ડુબી 

ગયેલા યુવાનોને બહાર કાઢવાના Ĭય ો હાથ ધરાયા 

હતા. Ëયાં ભારъ જહъમત બાદ ચારъય યુવાનોના તદъહને 

બહાર કાઢવામાં આãયા હતા અને નજીકની સરકારી 

હોЩçપટલમાં પીએમ અથ› મોકલી આપવામાં આãયા હતા.

આ ઘટના અંગે િહѕમતપુરા ગામમાં જાણ થતા 

યુવાનોના પЧરવારજનો ભારъ શોકમાં ડૂબી ગયા હતા.

કોરોના કાળના બે વષ↓માં અમદાવાદ 

િસિવલમાં 27,027 દદЪ↓ઓનાં મોત

ડાકોરમાં રણછોડરાયને વçĦો ધરાવવા 

માટъ હવે ઓનલાઇન બુЧકіગ કરાવી શકાશે
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નવી Чદàહી

2019ના ЧડસેÜબરમાં આવેલ કોરોના 

વાયરસને કારણે સ ↓યેલ મહામારીથી 

સમĠ દુિનયા ણે અટકЫ પડી હતી. 

માચ↓, 2020થી દъશમાં કોરોનાને કાબૂમાં 

લેવા માટъ લાદવામાં આવેલ Ĭિતબંધોને 2 

વષ↓ બાદ સંપૂણ↓પણ દૂર કરવા માટъ કы×ĩ 

સરકારъ આજે રાËયોને પĦ લÅયો છъ.

ટોચના અિધકારીઓએ જણાãયા 

અનુસાર કы×ĩ સરકારъ રાËયોને પĦ 

લખીને માçક અને સોિશયલ Чડસટ×સ 

િસવાયના તમામ Ĭિતબંધો 31મી માચ↓થી 

દૂર કરવા જણાãયું છъ. 

દъશમાં કોરોના વાયરસ કાબૂમાં 

હોવાથી હવે કડક Ĭિતબંધોની જλર 

નથી અને માçક-સોિશયલ Чડસટ×સનું 

જ પાલન હવે ફરિજયાત કરાવવા તંĦને 

સૂચના આપવામાં આવી છъ. કોરોનાના 

કыસની વાત કરીએ તો, હાલ, ભારતમાં 

4 કરોડ જેટલાં કыસ અÓયારસુધી ન℮ધાયા 

છъ, Ëયારъ ગુજરાતમાં 12 લાખ કыસ 

ન℮ધાયા હતા.

2 વષ↓ બાદ દъશમાં કોરોના Ĭિતબંધ 
દૂર કરાયા : માçક હજુ ફરિજયાત

મા -સાે શયલ ડસટ નું પાલન જ ફર જયાત કરાવવા સૂચનાદъશમાં સમાન નાગЧરક 
ધારો સૌĬથમ ઉǼરાખંડ 
રાËયમાં લાગુ થશે

દъહરાદૂન

પુæકર િસંહ ધામી આજે ઉǼરાખંડના મુÅયમંĦી તરીકы 

શપથ Ġહણ કરશે. શપથ Ġહણ પહъલા પુæકર િસંહ 

ધામીએ વચન આØયું છъ કы, મુÅયમંĦી પદ સંભાâયા 

બાદ તેઓ એ તમામ વચનો પૂરા કરશે જે ભાજપે ચૂંટણી 

પહъલા આØયા હતા. તેમાં યુિનફોમ↓ િસિવલ કોડનો પણ 

સમાવેશ થાય છъ. તેઓ પારદશЪ↓ સરકાર ચલાવશે અને 

ચૂંટણી પહъલા ભાજપે જે પણ વચનો આØયા હતા તેને 

પૂરા કરવામાં આવશે. યુિનફોમ↓ િસિવલ કોડ (સમાન 

નાગЧરક સંિહતા) પણ તેમાંથી એક છъ.  ચૂંટણી પહъલા 

ધામીએ પોતાની રъલીઓમાં યુિનફોમ↓ િસિવલ કોડનો 

ઉ·ેખ ĝયો હતો. 

અિખલેશ યાદવ અને 
આઝમખાને સંસદ સÛય 
તરીકы રા નામા આØયા 

લખનઉ

યુપીની ચૂંટણી બાદ સમાજવાદી પાટЪ↓ના Ĭમુખ 

અિખલેશ યાદવ અને વЧરΗ નેતા આઝમખાને 

સંસદમાંથી રા નામુ આપી દીધુ છъ. આ બંને નેતાઓ 

તાજેતરમાં યુપીની ચૂંટણી લ ા હતા અને તેમની ત 

થઈ હતી. આ સં ગોમાં તેમણે સાંસદ કы ધારાસÛય 

એમ બે માંથી એક હોˆા પરથી રા નામુ આપવુ પડે 

તેમ હતુ. અિખલેશ અને આઝમ ખાને ધારાસÛય પદъ 

ચાલુ રહъવાનુ નŨી કયુ↓ છъ. આમ તેમણે રાËયમાં 

વધારъ સિĝય રહъવાનો િનણ↓ય કયђ↓ હોય તેમ લાગી રЅ 

છъ. અિખલેશ યાદવે આજે લોકસભા çપીકરને મળીને 

પોતાનુ રા નામુ સ℮Øયુ હતુ. 

નવી Чદàહી 

િવΐના િવિવધ દъશોની અથ↓તંĦીય 

રъખા િવષે સતત Öયાન રાખતી ‘રъટỲગ 

એજ×સી’ ફЫÓશ ˛ારા ભારતમાં એકіદર 

આંતЧરક ઉÓપાદન (Ġોસ ડોમેЩçટક 

ĬોડÄટ GDP) નો િવકાસ દર 

૧૦.૩૦ ટકાથી ઘટાડી ૮.૫ ટકા 

જેટલો નીચો કયђ↓ છъ. રъЧટѕગ એજ×સીએ 

જણાãયું છъ કы પહъલા કોિવડ ઓમીĝોન 

અને પછી રિશયા-યુĝыન યુˇના પЧરણામે 

વધેલા ઈєધણના ભાવ, િવકાસ દરની 

પીછъહઠના મુÅય કારણ છъ. આ વષ↓ના 

જૂન ŭાટ↓રથી ભારતનો િવકાસ દર 

વધી શકы તેવી પણ સંભાવના દશા↓વી 

છъ. ЧફÓશેએ વત↓માન નાણાંકЫય વષ↓ 

દરિમયાન ભારતનો GDPિવકાસ 

દર ૬ ટકા વધી તે ૮.૭ ટકા સુધી પણ 

પહ℮ચી શકશે તેવું પણ અનુમાન આØયું 

હતું. આમ છતાં સલામત રъખા પર રહી 

તેણે તે અંક ૮.૫ ટકા જેટલો જ મુÄયો 

છъ. ભારતના GDPના િવકાસના 

દરમાં થનારા સંભિવત ઘટાડા અંગે 

આ રъટỲગ એજ×સીએ તેના ‘’Æલોબલ 

ઈકોનોિમક આઉટલુક-૨૦૨૨’’માં 

જણાãયું છъ કы કોિવડ ઓમીĝોન, 

મહામારી પછીથી રીકવરીમાં ગિતક 

પુરવઠા ઘટને લીધે ઘણો જ આઘાત 

પહ℮Éયો છъ. 

2022-23 દરિમયાન ભારતનો 
GDP ઘટી 8.5% રહъશેઃ ЧફÓશ

નવી Чદàહી 

ઉǼર Ĭદъશ સિહતના પાંચ રાËયોની 

િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ચારમાં 

ભાજપે ત મેળવી હતી. જેને પગલે 

હાલ આ રાËયોમાં ભાજપની સરકારનું 

ગઠન થયું છъ. આ રાËયોમાંથી 

મણીપુરમાં મુÅયમંĦી પદъ એન. િબરъન 

િસંહъ શપથ Ġહણ કયા↓ હતા. તેઓ 

અગાઉ પણ મણીપુરના મુÅયમંĦી રહી 

ચુÄયા છъ.

એન. િબરъનિસંહની સાથે સાથે 

અ×ય પાંચ મંĦીઓએ પણ કыિબનેટ 

મંĦી પદъ શપથ Ġહણ કયા↓ હતા. તેમને 

રાËયપાલ લા ગણેસને શપથ અપાãયા 

હતા. વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ 

િબરъનિસંહને Ţીટ કરીને શુુભકામના 

પણ પાઠવી હતી. તેમણે Ţીટ કયુ↨ હતું 

કы મને પુરો િવΐાસ છъ કы િબરъનિસંહ 

અને તેમની ટીમ મણીપુરને એક નવી 

ઉѕચાઇ પર લઇ જશે.  

ઉǼરાખંડના મુÅયમંĦી પદъ 

પુæકરિસંહ ધામીએ શપથ Ġહણ કયા↓ 

હતા. તેઓ અગાઉ પણ ઉǼરાખંડના 

મુÅયમંĦી હતા. છъ·ા ૧૧ Чદવસથી 

ઉǼરાખંડના મુÅયમંĦી કોણ બનશે 

તે અંગે અનેક અટકળો ચાલી રહી 

હતી. તેમની શપથવીધીમાં કы×ĩીય 

મંĦી રાજનાથિસંહ, િમનાΤી લેખી 

અને Ĭહલાદ શી પણ ડાયા હતા. 

ધામીની આગેવાનીમાં જ ભાજપે 

ઉǼરાખંડની ચૂંટણી લડી હતી અને 

ત પણ મેળવી હતી. ઉǼરાખંડમાં 

ભાજપને ૭૦માંથી ૪૭ બેઠક મળી 

હતી.  Ħી  રાËય ગોવામાં પણ 

ભાજપે ત મેળવી હતી, ગોવામાં 

Ĭમોદ સાવંતને આગામી મુÅયમંĦી 

બનાવવામાં આવી રΝા છъ. આ માટъ 

તેઓને હાલ ધારાસÛય દળના નેતા 

બનાવવામાં આãયા હતા.

મણીપુરમાં િબરъનિસંહ, ગોવામાં સાવંત 
અને ઉǼરાખંડમાં પુæકરિસંહ મુÅયમંĦી

હэદરાબાદ

હэદરાબાદના બોઇગુડા િવçતારમાં 

ભંગારના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ 

લાગી છъ. 12 લોકો ફસાયા હોવાની 

આશંકા છъ. ફાયર િવભાગના લોકોના 

જણાãયા અનુસાર અÓયાર સુધીમાં 

10 તદъહોને બહાર કાઢવામાં આãયા 

છъ.ભીષણ આગને કારણે એક Чદવાલ 

ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે 

લોકો બહાર નીકળી શÄયા નથી.

ભીષણ આગ પર કાબૂ મેળવવો 

મુäકыલ બની રΝો છъ, લગભગ 8 

ફાયર એЩ×જન આગ ઓલવવામાં 

રોકાયેલા છъ. લોકો હજુ પણ આગ 

ઓલવવા અને રાહત કાય↓માં લાગેલા 

છъ. કહъવામાં આવી રЅં છъ કы ભંગારના 

ગોદામમાં કામ કરતા તમામ મજૂરો 

િબહારના રહъવાસી છъ.

દુઘ↓ટના સમયે, લગભગ 8 ફાયર 

ટъ×ડર આગને બુઝાવવા માટъ ઘટના 

çથળъ પહ℮ચી ગયા છъ. ફાયર િĮગેડના 

એક અિધકારીના જણાãયા અનુસાર 

અÓયાર સુધીમાં 11 તદъહો બહાર 

કાઢવામાં આãયા છъ. તેમણે કЅં કы 

આગ એટલી ભીષણ હતી કы તેને 

કાબૂમાં લાવવામાં સમય લાÆયો હતો. 

 કы આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં 

આãયો છъ. જણાવવામાં આવી રЅં છъ 

કы જંક વેરહાઉસમાં કામ કરતા તમામ 

મજૂરો િબહારના રહъવાસી હતા.

હэદરાબાદના બોઈગુડામાં ભીષણ આગ, 
11 લોકોનાં મોત, 12 ફસાયાની આશંકા
મૃતક માેટાભાગના બહારના રહેવાસી : ભંગારના ગાેડાઉનમાં લાગી હતી અાગ

નવી Чદàહી 

કы×ĩ સરકાર ˛ારા રી કરવામાં 

આવેલી પીએમ-Чકસાન યોજનામાં મૂળ 

લાભાથЪ↓ઓ કરતા જે લોકો લાયકાત નથી 

ધરાવતા તેમના ખાતામાં કરોડો λિપયા 

જમા કરી દъવાયા હોવાનું સામે આãયું છъ. 

દъશભરમાં આશરъ ૪,૩૫૦ કરોડ λિપયા 

ગેરલાયક લાભાથЪ↓ઓના ખાતામાં જમા 

થઇ ગયા હતા. 

જેને પગલે હવે કы×ĩ સરકારъ રાËયોને 

કЅં છъ કы પીએમ-Чકસાન યોજના હъઠળ 

જે પણ ગેરલાયક લોકોના ખાતામાં પૈસા 

જમા થયા છъ તેને પરત લેવામાં આવે. 

ફыબુ્રઆરી ૨૦૧૯ના રોજ ĬધાનમંĦી 

Чકસાન સ×માન યોજના એટલે કы પીએમ-

Чકસાન યોજના રી કરવામાં આવી 

હતી. જે પણ લાભાથЪ↓ ખેડૂતો હોય તેમને 

આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવી 

રΝો છъ.  આ યોજના અંતગ↓ત દર વષ › 

આશરъ ૬૦૦૦ λિપયા ઓછી જમીન 

ધરાવતા ખેડૂતોના બ′ક ખાતામાં જમા 

કરવામાં આવે છъ. 

લોકસભામાં લેખીતમાં જવાબ આપતી 

વેળાએ કы×ĩીય કжિષ મંĦી નરъ×ĩિસંહ 

તોમરъ કЅં હતું કы આ યોજના અંતગ↓ત જે 

પણ રકમ જમા કરવામાં આવી તેના બે 

ટકા એટલે કы ૪,૩૫૨.૪૯ કરોડ λિપયા 

એવા લોકોના ખાતામાં જમા થઇ ગયા 

છъ કы જેઓ આ યોજનાનો લાભ લેવાને 

લાયક ન હોય. જેથી હવે આ લોકોની 

પાસેથી આ પૈસાને પરત લેવા માટъ રાËય 

સરકારોને કહъવામાં આãયું છъ. 

PM Чકસાન: ગેરલાયકોના ખાતામાં 
4,350 કરોડ λિપયા જમા થઇ ગયા

નવી Чદàહી

દъશની રાજધાની Чદàહીમાંથી એક 

ચ℮કાવનારી ઘટના સામે આવી છъ. 

એક કિળયુગી માતાએ 2 મિહનાની 

માસૂમ પુĦીનું ગળુ દબાવીને હÓયા 

કરી નાખી છъ. ગળુ દબાવીને હÓયા 

કયા↓ બાદ મહીલાએ માસૂમને 

ઓવનમાં નાખી દીધી હતી. માતાની 

િનદ↓યતાથી વ ગુમાવનાર માસૂમના 

તદъહને પોલીસે કબજે કરીને 

પોçટમોટ↓મ માટъ મોકલી આØયો છъ. 

આ ઘટના Чદàહીના માલિવયા નગર 

પોલીસ çટъશન િવçતારના િચરાગ 

Чદàહી ગામની છъ.

મળતી માહીતી Ĭમાણે િચરાગ 

Чદàહી ગામમાં એક મહીલાએ પુĦની 

લાલસામાં પોતાની બે મહીનાની 

પુĦીનું ગળુ દબાવીને હÓયા કરી 

નાખી છъ. હÓયા કયા↓ બાદ આરોપી 

મહીલાએ તદъહને ઘરની છત પર 

પડેલા એક માઈĝોવેવ ઓવનમાં 

છૂપાવી દીધો હતો. પЧરવારજનોએ 

બાળકЫના ગાયબ થવાની ફЧરયાદ 

પોલીસને કરી હતી. ઘરમાં શોધખોળ 

દરિમયાન બાળકЫ અન×યા કૌિશકનો 

તદъહ મળી આãયો હતો.

Чદàહીમાં 2 માસની પુĦીનું ગળું 
દબાવીને ઓવનમાં નાખી દીધી
મહીલાઅે પુ ની લાલસામાં પુ ીનું ગળુ દબાવી હ ા કરી

મુંબઈ

હીરો મોટોકોપ↓ના ચેરમેન અને 

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર (çǺ) પવન મું લના 

ઘર અને ઓЧફસ પર ઇ×કમ ટъÄસ 

Чડપાટ↓મે×ટъ આજે સવારъ દરોડો પાડયો 

હતો. િવભાગે હЧરયાણાના ગુιĠામ 

Щçથત મું લની ઓЧફસ અને ઘર 

ઉપરાંત Чદàહી અને અ×ય કыટલાક 

શહъરોમાં પણ સચ↓ ઓપરъશન હાથ 

ધયુ↓ હતું. મું લ િવιˇ આરોપ છъ કы 

તેમણે પોતાના એકાઉ×ટમાં બોગસ 

ખચા↓ દъખાડીને કરચોરી કરી છъ. ઇ×કમ 

ટъÄસ Чડપાટ↓મે×ટ તે મુˆъ જ દરોડાની 

કાય↓વાહી કરી 

રЅં છъ. સૂĦોના 

અનુસાર ટીમને 

જે શંકાçપદ ખચ↓ 

મâયા છъ, તેમાં 

કыટલાક ઇનહાઉસ 

કіપનીઓના 

પણ છъ. િવભાગના સૂĦોએ કЅં 

હતું કы આઇટી અિધકારીઓની ટીમે 

નાણાકЫય દçતાવે  અને કіપની 

અને તેના Ĭમોટસ↓ના અ×ય િબઝનેસ 

ĺા×ઝેÄશ×સની પણ તપાસ કરી હતી.

68 વષЪ↓ય પવન મું લની નેટવથ↓ 

3.2 અબજ ડોલર છъ (લગભગ 24.39 

હ ર કરોડ ιિપયા) છъ.મું લ 2021માં 

દъશના સૌથી ધિનક િબઝનેસમેનની 

યાદીમાં 54મા નંબરъ હતા. Ëયારъ 

2021ની અબ પિતઓની યાદીમાં 

665માં નંબર પર હતા. મું લને Ħણ 

સંતાન છъ જેમાં વસુધા મું લ, અ³−³ુĳત 

મું લ અને સુિĬયા મું લ સામેલ છъ. 

હીરો મોટોકોપ↓ દુિનયાની સૌથી મોટી 

ટૂ-ãહીલર િનમા↓તા કіપની છъ. તે 40 

દъશમાં પોતાનો િબઝનેસ કરъ છъ. કіપની 

પાસે Æલોબલ બે×ચમાક↕ ધરાવતા 8 

મે×યુફыũЧરѕગ Øલા×ટ છъ. 

હીરો મોટોકોપ↓ની ઓЧફસ અને કіપનીના 
ચેરમેન પવન મું લના ઘરъ ITના દરોડા
મું લ સામે પાેતાના અેકાઉ માં બાેગસ ખચા દેખાડીને કરચાેરી કરી હાેવાનાે અારાેપ
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નવી Чદàહી 

Чદàહીથી દોહા જતા પેસે×જર િવમાનનું 

કરાચીના એરપોટ↓માં ઈમરજ×સી 

લેЩ×ડંગ કરવામાં આãયું હતું. િવમાનમાં 

ટъકિનકલ ગરબડ જણાઈ હતી. 

એЩ×જનમાંથી ધુમાડો નીકળતો હોવાનું 

પાયલટъ ન℮Öયું હતું એ પછી તુરѕત કરાચી 

એરપોટ↓માં લેЩ×ડંગનો િનણ↓ય લેવાયો 

હતો. પાЧકçતાન િસિવલ એિવએશન 

ઓથોЧરટીના ĬવŪા સૈફЮર રહъમાને એક 

િનવેદનમાં કЅં હતું કы Чદàહીથી દોહા 

જતી Ùલાઈટનું પાЧકçતાનના કરાચી 

એરપોટ↓માં ઈમરજ×સી લેЩ×ડંગ કરાયું 

હતું. કતાર એરલાઈ×સની આ Ùલાઈટમાં 

૨૮૩ મુસાફરો સવાર હતા. િવમાનના 

કાગђ↓માંથી ધુમાડો નીકâયો હતો, તેના 

કારણે તાÓકાિલક લેЩ×ડંગનો િનણ↓ય 

લેવામાં આãયો હતો. કરાચી એરલાઈ×સે 

થોડી વાર માટъ તમામ એરલાઈ×સને 

અટકાવી રાખી હતી અને Чદàહીથી દોહા 

જતી Ùલાઈટને લીલી ઝંડી આપીને 

લેЩ×ડંગ કરાãયંું હતું.

Чદàહીથી દોહા જતી Ùલાઈટનું કરાચીમાં 
ઇમરજ×સી લેЩ×ડંગ, 283 Ĭવાસીનો બચાવ

તિમલનાડુમાં 25 વષЪ↓ય 
નેશનલ લેવલના કબƒી 
Øલેયરъ આÓમહÓયા કરી

ચે³−³ઈ

તિમલનાડુના કાંચીપુરમ િજ·ાના રહъવાસી નેશનલ 

લેવલના કબƒી Øલેયર ભાનુમતીએ બુધવારъ સુસાઈડ કરી 

લીધુ. માĦ 25 વષЪ↓ય ભાનુમતીએ પોતાના λમમાં ગળъફાંસો 

ખાઈને આÓમહÓયા કરી. રાĦે તેમને હોЩçપટલ લઈ જવાયા 

પરѕતુ તેઓ બચી ના શÄયા. Ĭાથિમક તપાસમાં જાણવા 

મâયુ છъ કы તેઓ નોકરી ના મળવાના કારણે િચંતામાં હતા. 

યુવા çપોટ↓સપસ↓ન ભાનુમતીના િપતા ધમ↓રાજ શાકભાજી 

િવĝыતા છъ. ભાનુમતી ઘરમાં સૌથી નાના હતા. મંગળવારъ 

ભાનુમતી Ëયારъ પોતાના λમમાં લટકыલી હાલતમાં મâયા 

Óયારъ ઘરના તેમને નજીકના Ĭાઈવેટ હોЩçપટલમાં લઈ ગયા 

હતા Ëયાં તેમને ત જાહъર કરી દъવાયા હતા.

કોરોનામાં Óયુ વળતરના 

ખોટા દાવાની તપાસ માટъ 

સુĬીમ કોટ↓ની મંજૂરી
નવી Чદàહી

સુĬીમ કોટ‼ કોરોના વાયરસના કારણે થયેલા Óયુ 

મામલે વળતર મેળવવા માટъ જે ખોટા દાવાઓ કરવામાં 

આવેલા તે અંગે ખૂબ જ મહÓવનો િનણ↓ય સંભળાãયો છъ. 

સુĬીમ કોટ‼ કы×ĩ સરકારને કોરોનાથી થયેલા Óયુ મામલે 

વળતર મેળવવા જે ખોટા દાવાઓ દાખલ કરવામાં આવેલા 

તેના આરોપોની તપાસ માટъ મંજૂરી આપી છъ. તેના અંતગ↓ત 

આંĪ Ĭદъશ, ગુજરાત, મહારા∆, કыરળમાં દાખલ થયેલા 

વળતરના દાવાઓ પૈકЫના ૫ ટકા દાવાઓની સમીΤા 

કરવામાં આવશે. કોટ‼ ૨૮મી માચ↓ સુધી કોરોનાથી જે Óયુ 

થયા હોય તેના માટъ વળતરનો દાવો કરવા ૬૦ Чદવસની 

સમય મયા↓દા નŨી કરી છъ. 

પંજાબમાં એ×ટી 
કરØશન હъàપલાઈન 

નંબર જારી
ચંદીગઢ

મÅુયમĦંી ભગવતં માન ે એ×ટી 

કરØશન હъàપલાઈન નબંર જારી કયђ↓ 

હતો. આ નબંર પર ãહોÎસ એપ કરીને 

įΓાચારની ફЧરયાદ કરી શકશ.ે પજંાબ 

મÅુયમĦંી તરફથી જારી મોબાઈલ 

નબંર 9501200200 છъ. હસુનૈીવાલા 

Чફરોઝપરુમાં શહીદ ભગત િસહંને 

Ĵˇાજંિલ અિપ↓ત કરતા ભગવતં માન ેકЅ 

કы આજ ેશહીદી Чદવસ છъ અન ેતમામને 

Ĵˇાજંિલ આપવામાં આવી રહી છъ. આપ 

ના પાડતા નહỲ. રъકોડ↓ કરીને આ નબંર પર 

મોકલી દъશો અન ેજાણકારી અમારા સધુી 

પહ℮ચી જશ.ે તમેણ ેકЅ કы મન ેઆ માટъ 

પજંાબના લોકોના સમથ↓નની જλર છъ.

િવમાનના અેિ જનમાં ધુમાડાે દેખાયાે હતાે, તપાસ શરૂ કરાઈ

નવી Чદàહી

ભાગેડું િવજય માàયા, િનરવ મોદી 

અને મેહુલ ચોકસીની અÓયાર સુધીમાં 

૧૯,૧૧૧ કરોડ λિપયાની સંપિǼ 

ટાંચમાં લેવામાં આવી છъ તેમ સરકારъ 

આજે જણાãયું હતું. 

નાણા મંĦાલયના રાËય કΤાના 

Ĭધાન પંકજ ચૌધરીએ રાËયસભામાં 

જણાãયું હતું કы Ħણ ભાગેડુંઓએ 

પોતાની કіપનીઓ ˛ારા  પЩÚલક 

સેÄટરની બ′કો સાથે છъતરિપંડી કરી 

હતી. જેના કારણે આ બ′કોને કЮલ 

૨૨,૫૮૫.૮૩ કરોડ λિપયાનું નુકસાન 

થયું હતું. 

તેમણે જણાãયું હતું કы 

૧૫ માચ↓, ૨૦૨૨ સુધીમાં 

પીએમએલએ(િĬવે×શન ઓફ મની 

લો×ડЧરѕગ એÄટ)ની િવિવધ જોગવાઇઓ 

હъઠળ ૧૯,૧૧૧.૨૦ કરોડ λિપયાની 

િમલકતો ટાંચમાં લેવામાં આવી છъ. 

૧૯,૧૧૧.૨૦ કરોડ λિપયા 

પૈકЫ ૧૫,૧૧૩.૯૧ કરોડ λિપયાની 

િમલકતો જાહъર ΤેĦની બ′કોને પરત 

આપી દъવામાં આવી છъ. આ ઉપરાંત 

૩૩૫.૦૬ કરોડ λિપયાની િમલકત 

ભારત સરકારъ જΆ કરી છъ. 

ચૌધરીએ વધુમાં જણાãયું હતું કы ૧૫ 

માચ↓, ૨૦૨૨ સુધીમાં Ħણેય ભાગેડું 

˛ારા છъતરિપંડી કરાયેલ કЮલ રકમમાંથી 

૮૪.૬૧ ટકા રકમ ટાંચમાં અથવા જΆ 

કરી લેવાઇ છъ. Ëયારъ બેેંકોને થયેલ કЮલ 

નુકસાન પૈકЫ ૬૬.૯૧ ટકા રકમ તેમને 

પરત મળી ગઇ છъ.

માàયા, િનરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસીની 
કЮલ ૧૯,૧૧૧ કરોડની િમલકતો ટાંચમાં
19,111 કરાેડ પૈકી રૂ. 15,113 કરાેડની િમલકતાે જાહેર ક્ષે ની બેંકાેને પરત અપાઈ પટના

િબહારની રાજધાની પટના ખાતેથી 

એક ખૂબ જ મોટી ઘટના સામે આવી 

છъ. ‘િબહાર Чદવસ’ કાય↓ĝમમાં સામેલ 

થવા માટъ આવેલા ૧૫૭ બાળકો ફЮડ 

પોઈઝિનંગનો િશકાર બ×યા હતા. રાતે 

ભોજન કયા↓ બાદ તમામ બાળકોની 

તિબયત લથડી હતી. Óયાર બાદ 

તાÓકાિલક બાળકોને પટના Щçથત 

પીએમસીએચમાં દાખલ કરવામાં 

આãયા હતા Ëયાં ડોÄટસ↓ અને 

અિધકારીઓના મોિનટરỲગમાં તેમની 

સારવાર ચાલી રહી છъ.  

તે િસવાય અ×ય બાળકોને ગાંધી 

મેદાન Щçથત çવાçÔય િશિબરમાં સારવાર 

આપવામાં આવી હતી.  જાણવા મâયા 

મુજબ બીમાર બાળકો પૈકЫના અનેકની 

Щçથિત ખૂબ જ ગંભીર છъ. ઉ·ેખનીય 

છъ કы, િબહારના િવિભ³−³ િજ·ાઓમાંથી 

આવેલા સ′કડો બાળકો િબહાર Чદવસ 

કાય↓ĝમમાં સામેલ થયા હતા. આ ઘટના 

બાદ Ĭશાસનમાં ભારъ હડકіપ મÉયો છъ.  

મુÅયમંĦી નીિતશ કЮમારъ ૨૨ માચ↓ના 

રોજ ‘િબહાર Чદવસ’ કાય↓ĝમનું ઉǿાટન 

કયુ↨ હતું જેમાં મોટી સંÅયામાં લોકો 

સામેલ થયા હતા. િબહાર Чદવસ િનિમǼે 

યોજાયેલા ૩ Чદવસીય કાય↓ĝમનો આજે 

સમાપન સમારѕભ છъ. 

િબહાર Чદવસ ઉજવવા આવેલા 
157 બાળકોને ફвડ પોઈઝિનંગ
બાળકાેને પટના િ ત પીઅેમસીઅેચમાં દાખલ કરાયા ઃ ડાેક્ટસર્ 
અને અિધકારીઅાેના માેિનટરીંગ દ્વારા સારવાર ચાલી રહી છે

કોલકાતા

પિΌમ બંગાળમાં એક બાદ એક 

િહѕસાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી 

છъ. બીરભૂમમાં 12 લોકોને જીવતા 

સળગાવી દъવાનો મામલો હજુ ઠѕડો 

નથી થયો Óયાં હવે નાЧદયા િજ·ામાં 

એક TMC નેતાની ગોળી મારીને 

હÓયા કરી દъવામાં આવી છъ. 

આ ઘટના બુધવારъ મોડી રાĦે બની 

હતી. પીЧડતનું નામ સહદъવ મડંલ 

જણાવવામાં આવી રЅં છъ. તેઓ 

TMCના çથાિનક કાય↓કર હતા. 

સહદъવની પ ી અિનમા મંડળ બગુલા 

Ġામ પંચાયત નંબર-2ના સÛય છъ.

બુધવારъ રાĦે çથાિનક લોકોએ 

તેઓ લોહીલુહાણ હાલતમાં રçતા પર 

પડેલા મળી આãયા હતા. આજુબાજુના 

લોકો તેમને લઈને બગુલાના çવાçÔય 

કы×ĩમાં પહ℮Éયા હતા. તેમની હાલત 

વધારъ ગંભીર થતા તેમને કжæણનગર, 

શિŪનગરના હોЩçપટલમાં રъફર 

કરવામાં આãયા હતા પરѕતુ Óયા તેમનું 

Óયું થઈ ગયું હતું. 

મળતી િવગતો Ĭમાણે પિΌમ 

બંગાળમાં બીરભૂમમાં TMCના એક 

પંચાયત નેતા ભાદૂ શેખની હÓયા કરી 

દъવામાં આવી હતી. Óયારબાદ સમĠ 

િજ·ામાં િહѕસા ફાટી નીકળી હતી. આ 

િહѕસામાં અÓયાર સુધીમાં 12 લોકોના 

સળગીને Óયું થઈ ગયા છъ. તેમના 

ઘરોમાં આગ લગાવી દъવામાં આવી 

હતી જેમાં તેઓ જીવતા સળગીને મરી 

ગયા હતા. આ ઉપરѕત મોટી સંÅયામાં 

લોકો ઘાયલ પણ થયા હતા. 

Ĵીનગર 

Ĵીનગરમા ં આતકંЫઓ ˛ારા સરુΤા 

જવાનો પર હમુલો કરવામા ંઆãયો હતો. 

જમેા ં એક પોલીસ કો×çટъબલ શહીદ 

થઇ ગયા હતા. આતકંЫઓ છપુાયા 

હોવાની જાણકારી મâયા બાદ પોલીસ 

˛ારા કવર ઓપરъશન લ℮ચ કરાયુ ંહતુ.ં 

જોકы આતકંЫઓન ે પોલીસની હાજરીની 

જાણકારી મળી જતા ગોળીબાર કરી 

દીધો હતો. જમેા ં કો×çટъબલ આિમર 

હસુનૈ શહીદ થયા હતા. 

હાલ સમĠ િવçતારન ે કોડ↓ન કરીને 

નાસી છટૂъલા આતકંЫઓની શોધખોળ 

શλ કરવામા ંઆવી છъ. દરિમયાન જÜમુ 

કાäમીરના શોિપયાં િજ·ામાં Ġનેડે વડે 

હમુલો કરાયો હતો, આ હમુલા સાથે 

સકંળાયલેા Ħણ શÅસોની ધરપકડ 

કરવામા ં આવી છъ. ધરપકડ કરાયલેા 

ફિઝલ રાિશદની પછૂપરછ કરાયા બાદ 

અ×ય બ ે શકંાçપદો કюઝર ખાન અને 

અ×ય એકની ધરપકડ કરાઇ હતી. તનેી 

પાસેથી Ħણ ચાઇિનઝ િપçતોલ, છ 

મગેિઝ×સ, ચાર ĠનેÐેસ, ૩૦ રાઉ×Ðસ 

હિથયારો જΆ કરાયા હતા હતા.

બંગાળમાં બીરભૂમ બાદ નЧદયામાં 
વધુ ટીએમસી નેતાની હÓયા કરાઈ

Ĵીનગરમાં હુમલોઃ કો×çટъબલ શિહદ 
અનેક આતંકЫઓ ઘુસવાની Чફરાકમાં
શાેિપયાંમાં ગ્રેનેડ હુમલામાં સામેલ ણ અાતંકીઅાેની 
ધરપકડ, ચીની િપ તાેલાે સિહત અનેક હિથયારાે જ

બીરભૂમમાં 12 લાેકાેને જીવતા સળગાવી દેવામાં અા ા

નવી Чદàહી 

ભારતમાં હવા Ĭદૂષણની Щçથિત 

૨૦૨૧માં અÓયંત વણસી ગઈ છъ, 

એમ વàડ↓ એર ŭોિલટી  Чરપોટ↓માં 

જણાવાયું હતું. Щçવસ ફમ↓ આઇÄયુએર 

˛ારા આ Чરપોટ↓ જારી કરવામાં આãયો 

હતો. આ Чરપોટ↓ મુજબ િવΐના ટોચના 

૧૦૦ Ĭદૂિષત શહъરોમાં ભારતના ૬૩ 

શહъરોનો સમાવેશ થાય છъ. તેમા પણ 

નવી Чદàહી સતત ચોથી વખત િવΐની 

સૌથી વધુ Ĭદૂિષત રાજધાની જાહъર 

થઈ છъ.  

અગાઉ Ħણ વખત Чદàહી દુિનયાની 

સૌથી Ĭદૂિષત રાજધાની જાહъર 

કરવામાં આવી હતી. Щçવસના એક 

સંગઠન આઇÄયુએર ˛ારા આ Чરપોટ↓ 

તૈયાર કરવામાં આãયો છъ. જેને િવΐ 

એર ŭોિલટી Чરપોટ↓ ૨૦૨૧ નામ 

આપવામાં આãયું છъ.

આ Чરપોટ↓ને ૧૧૭ દъશોના કЮલ 

૬૪૭૫ શહъરોને Öયાનમાં રાખીને 

તૈયાર કરવામાં આãયો હતો. જેમાં 

િવΐના સૌથી Ĭદૂિષત રાજધાનીમાં 

Чદàહી પછી ઢાકાનો સમાવેશ થાય 

છъ. Ħીજા ĝમે ચાડનુુ એનડીજામેના, 

તાિઝЧકçતાનનું દુશાનબે, અને ઓમનનું 

મસકыટ શહъરનો સમાવેશ થાય છъ. નવી 

Чદàહીમાં ૨૦૨૧માં પીએમ૨.૫માં 

૧૪.૬ ટકાનો વધારો જોવા મâયો 

હતો. ભારત સૌથી Ĭદૂિષત શહъરોમાં 

પણ આગળ છъ. ટોચના સૌથી Ĭદૂિષત 

શહъરોમાંથી ૩૫ ભારતમાં છъ. 

િવΐના સૌથી Ĭદૂિષત 100 શહъરોમાં ભારતના 

63ઃ રાજધાની Чદàહી સતત ચોથીવાર Ĭથમ
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દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ગુ
જરાત કяєĠેસના પૂવ↓ 

પીઢ નેતા ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ ગણદъવી િવધાનસભા 

મત િવçતારમાંથી ૧૯૬૨ની 

ચૂંટણી હાયા↓ અને ૧૯૬૭માં 

તે જ મત િવçતારમાંથી ફરી 

ચૂંટણી લડયા. આ વખતે 

તેમની ત થઈ. 

આગલી સરકારમાં 

મુÅયમંĦી બળવંતરાય 

મહъતાના િવમાની અકçમાત 

બાદ િહતે×ĩભાઈ દъસાઈ 

મુÅયમંĦી થયા હતા. તેઓ 

૧૯૬૭માં પણ મુÅયમંĦીપદъ 

ચાલુ રહъ તે çવાભાિવક હતું. 

પરѕતુ ઠાકોરભાઈ દъસાઈને 

કાય↓કરોએ કહી નાંÅયું કы 

‘‘આપણે કાંઈ િવધાનસભાનો 

એક સÛય ચંૂટીને મોકલતા 

નથી. આપણા ગુજરાતનો 

મુÅયમંĦી ચૂંટીને મોકલીએ 

છીએ.’’

ઠાકોરભાઈ દъસાઈ પણ 

સહજ આનંદમાં હતા. તેમને 

પેલા કાય↓કતા↓ની વાત ટાંકЫને 

કЅં ઃ ‘‘હું મુÅયમંĦી થઉѕ કы 

ના થઉѕ એ વાત જુદી છъ, પણ 

મુÅયમંĦી બને તેવાં સંભવીત 

નામોમાં મારી ગણના થાય 

છъ.’’ 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈનું 

આ િવધાન સાંભâયા બાદ 

િહતે×ĩભાઈ દъસાઈના 

િહતેÉછુઓને ફાળ પડી અને 

ઠાકોરભાઈ ખરъખર શું બોàયા 

હતા તે ણવા દોડાદોડી કરી 

મૂકЫ. ઘણા કાય↓કતા↓ઓએ 

ઠાકોરભાઈને કЅં ઃ ‘‘એકવાર 

તમે મુÅયમંĦી બનવા હા પાડો 

બસ પછી અમે બધું સંભાળી 

લઈશું.’’

ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ કЅં 

ઃ ‘‘મુÅયમંĦી તરીકы બધા 

મને પસંદ કરъ તો પણ એ 

કરવા જેવું નથી, કારણ કы 

એમ કરવાથી કяєĠેસની િશçત 

તૂટી ય અને બીજું કы×ĩમાં 

મોરાર ભાઈનું સાιં ના 

દъખાય. હું િવધાનસભામાં માĦ 

સÛય તરીકы બેઠો હોઉѕ તે જ 

પૂરતું છъ.’’

બ’ક એકાઉ×ટ નહોતો
તે પછી િહતે×ĩભાઈ દъસાઈ 

ગુજરાતના મુÅયમંĦી બ×યા 

અને ઠાકોરભાઈ દъસાઈને 

પંચાયત, સહકાર, ખેતી 

ખાતાના મંĦી બનાવવામાં 

આãયા. ૧૯૫૨થી ૧૯૭૧ 

સુધી ઠાકોરભાઈ દъસાઈ 

અમદાવાદમાં રΝા. ૧૯૬૭ 

સુધી અમદાવાદની કોઈપણ 

બ ’કમાં તેમનો એકાઉ×ટ નહોતો. 

૧૯૬૭માં િહતે×ĩભાઈ 

દъસાઈના મંĦીમંડળના તેઓ 

Ĭધાન બ×યા અને મંĦી 

તરીકыના વેતનનો પહъલો ચેક 

તેમને મâયો Óયારъ તેમના 

અંગત મદદનીશ છોટુભાઈએ 

ઠાકોરભાઈના પુĦ િજતે×ĩ 

દъસાઈને પૂછયું ઃ ‘‘સાહъબનો 

બ ’ક એકાઉ×ટ કઈ બ ’કમાં છъ?’’

િજતે×ĩ દъસાઈએ કЅં ઃ 

‘‘િપતા ના નામના કોઈ બ ’ક 

એકાઉ×ટ છъ જ નહỲ.’’ તે પછી 

આĴમ રોડની સે×ĺલ બ ’કમાં 

એમને બોલાવવામાં આãયા. 

૧૯૭૧માં તેમનું અવસાન થયું 

Óયારъ તેમાં ન વું બૅલે×સ હતું. 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ çવેÉછાએ 

ગરીબી çવીકારી હતી.

બીજું કાંઈ છъ?

ઠાકોરભાઈ દъસાઈનું 

ãયિŪÓવ çપΓ, િનખાલસ 

અને ભાતીગળ હતું. પĦકારોને 

તેઓ ગમતા ખરા અને Äયારъક 

સાવ િવિચĦ પણ લાગતા. એ 

વખતના દъશના રા∆ીય નેતા 

ગોિવ×દ વ·ભ પંત ગુજરી 

ગયા. ગોિવ×દ વ·ભ પંત 

આજે ઉѕ કы કાલે ઉѕ કરતા 

ખાçસા ૩૦થી ૪૦ Чદવસ 

Óયુને પાછું ધકыàયું હતું. એ 

પછી એક મધરાતે તેઓ ગુજરી 

ગયા. એક ઉÓસાહી પĦકારъ 

મધરાતે ફોન કરી ઠાકોરભાઈને 

ઊંઘમાંથી ઉઠાડતાં કЅં ઃ 

‘‘ઠાકોરભાઈ, ગોિવંદ વ·ભ 

પંત ગયા.’’

ઠાકોરભાઈએ કЅં ‘‘સાιં, 

બીજું કાંઈ છъ?’’

પĦકાર શું કહъ? બોàયા 

વગર ફોન મૂકЫ દીધો.

બંદૂકની ગોળીઓ પર

ઠાકોરભાઈ કыટલીયવાર 

બોલે જ એવું કы અખબારોને 

મસાલો મળી જતો. 

મહાગુજરાત ચળવળ વખતે 

ભĩ કяєĠેસ ભવન પરથી 

િવ˜ાથЪ↓ઓ પર ગોળીબાર થયો 

હતો. િવ˜ાથЪ↓ઓ શહીદ થયા. 

કોઈએ ઠાકોરભાઈને પૂછયું 

તો તેમણે કЅં હતું ઃ ‘‘બંદૂકની 

ગોળી પર કોઈનાં નામ-

સરનામાં હોતાં નથી.’’

એકવાર તેઓ ભλચ 

કાય↓કર સંમેલનમાં ગયા હતા. 

એ વખતે દિΤણ ગુજરાતની 

અલગ યુિનવિસ↓ટી શλ થઈ 

હતી. એ વખતે કોઈકы તેમને 

યુિનવિસ↓ટી અને વાઇસ 

ચા×સેલર અંગે Ĭ  પૂછયો. 

એના જવાબમાં ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈએ કЅં હતું ઃ ‘‘પહъલાં 

મુંબઈની એક જ યુિનવિસ↓ટી 

હતી. તેમાં વાઇસ ચા×સેલરને 

મળવું હોય તો પણ મળાય નહỲ 

તેવી Щçથિત હતી. આજે સાત 

યુિનવિસ↓ટી થઈ જતાં વાઇસ 

ચા×સેલર તો હવે બ રમાં મળъ 

છъ.’’ અખબારોએ ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈના આ િવધાનને બૉÄસ 

બનાવી છાØયા હતા.

કચરો સાફ થઈ ગયો

એ જ રીતે ઇЩ×દરા ગાંધી 

અને મોરાર  દъસાઈ વŵે 

મતભેદો થતાં કяєĠેસના 

ભાગલા થયા. તેની ઘણી મોટી 

અસર ગુજરાતમાં હતી. એ 

વખતે ગુજરાત કяєĠેસના Ĭમુખ 

તરીકы ઠાકોરભાઈ દъસાઈ હતા. 

તેઓ મોરાર  દъસાઈની çપΓ 

તરફыણમાં હતા. ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ મોરાર  દъસાઈના 

ચુçત સમથ↓ક હતા. એ વખતે 

ઇЩ×દરા ગાંધી વડા Ĭધાન 

હતાં. એ સમયે મોરાર  

દъસાઈ અને ઇЩ×દરા ગાંધી 

વŵે મતભેદો પરાકાΗાએ 

પહ℮Éયા હતા Óયારъ ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ કяєĠેસ ભવનમાં Ĭવચન 

કરતાં હъરમાં કЅં હતુ કы, 

‘‘ઇЩ×દરા ગાંધીને વડા Ĭધાનની 

ખુરશીમાંથી ઉઠાડી મૂકો. જેમને 

કяєĠેસમાં િવΐાસ ના હોય 

તેઓ કяєĠેસ છોડી ય.’’ 

આવું બોલવાની િહѕમત બી  

કોઈ કяєĠેસીમાં નહોતી.

બી  Чદવસના અખબારોમાં 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈનું આ 

િવધાન હъડલાઇ×સ તરીકы 

Ĭગટ થયું. તે પછી કોઈ 

પĦકારъ ઠાકોરભાઈને પૂછયું ઃ 

‘‘જે લોકો કяєĠેસ છોડી ગયા 

છъ તેમના માટъ તમે શું માનો 

છો?’’

ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ કЅં ઃ 

‘‘ગયા તે સાιં થયું, કચરો સાફ 

થઈ ગયો.’’ ઠાકોરભાઈના આ 

િવધાને પણ ખૂબ ચચા↓ ઊભી 

કરી હતી.

ચા અને બીડીના શોખીન

ઠાકોરભાઈ દъસાઈ ચા 

પીવાના શોખીન હતા. કોઈના 

ઘેર ગયા હોય અને યજમાન 

ચા પીવાની ઑફર કરъ તો 

ઠાકોરભાઈ ભાÆયે જ નકારતા. 

રાĦે લાંબા Ĭવાસને અંતે ઘેર 

આવે તો પણ એક કપ ચા 

પીને ઘસઘસાટ ઊંઘી જતા. 

એ જ રીતે બીડી પીવાના પણ 

તેઓ શોખીન હતા. ઘરમા ં

કકળાટ છતાં તેઓ બીડી છોડી 

શÄયા નહોતા. ઘરમાં િનયંĦણ 

આવતાં Äયારъક બાથλમમાં 

જઈ બીડી પી લેતા. તે પછી 

કાળ થી બાથλમ ધોઈ 

નાંખતા અને બાથλમમાંથી 

બીડીની વાસ ના ય Óયાં 

સુધી બહાર આવતા નહỲ. 

બહાર ગયા હોય અને તેમની 

બીડીઓ ખલાસ થઈ ગઈ હોય 

તો કાય↓કર પાસેથી પણ બીડી 

માંગીને પીતા તેમને સંકોચ 

થતો નહỲ.

નવસારીમાં બીડી વાળનાર 

કыટલાક મુસલમાન કારીગરોએ 

પોતે વાળъલી બીડી તે જ 

વેચવી તેમ નŨી કયુ↨ હતું. તે 

માટъ તેમણે દુકાન રાખવાનું 

નŨી કયુ↨. એક દુકાન રાÅયા 

બાદ તેનું ઉǿાટન કોની પાસે 

કરાવવું તે મૂંઝવણ હતી. 

કારીગરોએ નŨી કયુ↨ કы 

બીડીની દુકાનના ઉǿાટન માટъ 

બીડીની િલŹત માણનાર 

ãયિŪ જ હોવી ઈએ. તે 

બધાની નજર ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ પર ઠરી. બધા કારીગરો 

ઠાકોરભાઈ પાસે ગયા અને 

તેમની બીડીની દુકાનનું ઉǿાટન 

કરવા આવવા િવનંતી કરી. 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ તરત જ 

હા પાડી દીધી. ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ બીડીની દુકાનનું 

ઉǿાટન કરી ઘેર આãયા Óયારъ 

તેમની પાસે પચાસેક બીડીની 

ઝૂડીઓ હતી. ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈ જેવું તળપદું અને 

çવÉછ ãયિŪÓવ આજે હъર 

વનમાં શોÖયું પણ જડે તેમ 

નથી.

બીડીના શાેખીન નેતા ઠાકાેરભાઈ દેસાઈઅે 
ારે બીડીની દુકાનનું ઉદ્્ઘાટન કયુ...

Ĭકરણ-૩૧

નવસારીમાં બીડી વાળનાર કેટલાક મુસલમાન 
કારીગરાેઅે પાેતે વાળેલી બીડી તે જ વેચવી 
તેમ ન ી કયુ હતું. તે માટે તેમણે દુકાન 

રાખવાનું ન ી કયુ. અેક દુકાન રા ા બાદ 
તેનું ઉ ાટન કાેની પાસે કરાવવું તે મૂંઝવણ 
હતી. કારીગરાેઅે ન ી કયુ કે બીડીની 
દુકાનના ઉદ્્ઘાટન માટે બીડીની લ ત 
માણનાર  જ હાેવી ેઈઅે. તે પછી 
બધાની નજર ઠાકાેરભાઈ દેસાઈ પર ઠરી.

ણવા જેવું

ઓçĺેિલયાનો કાંટાવાળો કાિચંડો : થોનЪ↓ ડેિવલ લોહચુંબક કыવી રીતે બને છъ?
ઓçĺેિલયાનો થોનЪ↓ ડેિવલ તો ગજબ છъ. આમેય 
ઓçĺેિલયા તેના અજબગજબનાં Ĭાણીઓ 
માટъ ણીતો છъ. ઓçĺેિલયાના રણĬદъશમાં 
થોનЪ↓ ડેિવલ નામનો કાિચંડો વા મળъ. કદમાં 
નાનો પણ િવકરાળ ડાયનોસોર જેવા દъખાવના 
આ કાિચંડાના શરીર પર કાંટા હોય છъ. આ 
કાિચંડો પૂંછડી સિહત ૨૦ સે×ટીમીટર લાંબો 
હોય છъ. સામા×ય રીતે રણની રъતી જેવા રѕગનો 
આ કાિચંડો જλર પડયે રѕગ બદલી શકы છъ. 
થોનЪ↓ ડેિવલની પીઠ ઉપર એક મોટું ઢીમચું હોય 

છъ. આ ઢીમચું તેના બી  માથા જેવું દъખાય છъ. ખરъખર તો આ ઢીમચું િશકારી Ĭાણીઓને 
છъતરવા માટъ હોય છъ. કોઈ મોટું િશકારી Ĭાણી તેની ઉપર હુમલો કરъ તો થોનЪ↓ ડેિવલ પોતાનું 
અસલી માથું પગ વŵે સંતાડી દъ છъ. િશકારી Ĭાણી પેલા ઢીમચાંને માથું સમ  હુમલો કરъ 
Óયારъ તે પોતે જ કાંટાથી ઘાયલ થઈ ય છъ અને કાિચંડો બચી ય છъ. થોનЪ↓ ડેિવલ કЫડી 
મકોડા જેવા નાના જંતુઓનો િશકાર કરъ છъ. તેની ભ લાંબી હોય છъ. રѕગ બદલવા ઉપરાંત 
આ કાંિચડો શરીરમાં હવા ભરીને પોતાનું કદ પણ મોટું કરી શકы છъ.

લો ખંડની વçતુઓને આકષЪ↓ને પોતાની તરફ 
ખ′ચતા લોહચુંબકы કы મે ેટ એ લોખંડનો ટુકડો 
જ છъ.  પરѕતુ તેમા ચુંબકЫય શિŪ હોય છъ. આ 
શિŪ કыવી રીતે આવે છъ તે ણો છો ? િવ˜ુત 
Ĭવાહ વહъતો હોય Óયારъ તેની આસપાસ િવ˜ુત 
ΤેĦ રચાય છъ. આ ΤેĦમાં લોખંડનો ટુકડો 
મુકવામાં આવે તો લોખંડના અણુઓ ચોŨસ 
Чદશામાં ગોઠવાઈ ય છъ. અને તે ચુંબક 
બની ય છъ. ચુંબક બે રીતે બને છъ અને બે 
Ĭકારના હોય છъ. લોખંડની આસપાસ ધાતુના 
તારનું ગુંચળું િવંટાળી તેમાં વીજળી દાખલ કરવાથી તે કામ ચલાઉ ચુંબક બને એટલે કы 
વીજĬવાહ હોય Óયાં સુધી તે ચુંબકનો ગુણ રહъ છъ. મોટા ચુંબકને બી -લોખંડ સાથે એક જ 
Чદશામાં ઘસવાથી લોખંડનો ટુકડો, ચુંબક બને છъ અને તે કાયમી ગુણ ધરાવે છъ. ચુંબકના 
ટુકડાનો એક છъડો દિΤણ અને બી  ઉǼર Īુવ કહъવાય છъ. ચુંબકના આ ગુણનો ઉપયોગ 
ઘણા ઇલેÄĺોિનક સાધનોમાં થાય છъ. Чદશા બતાવતાં હોકા યંĦ, ડોરબેલ, çપીકર, ઇલેÄĺીક 
મોટર, જનરъટર, ડાયનેમાં વગેરъ સાધનોમાં ચુંબક મુÅય ભાગ છъ.
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અ્ઈપીઅપોલન્ બપો િદવ્ટ પહપો લ્ ધ્પોનીઅપો ટીમ મીટીંગમ્ં જાહપો ર્ત કરીનપો તમ્મનપો સતબ્ધ કરી દીધ્ં

ધોનીએ ચેન્નઈની કેપ્ટનશિપ છોડી, જાડેજા સુકાન સંભાળિે
ચેન્નઇ ભારતના વરડ્ડ કપ શવજેતા 

સુકાની મહેન્દ્રશસંહ ધોનીએ વધુ એક વખત 
પોતાના શનર્ડયથી તમામને સતબધ કરી 
દીધા છે. આઇપીએલની ૧૫મી શસઝન 
િરૂ થવાના બે દદવસ પહેલાં ધોનીએ 
ચેન્નઇ સુપર દકંગસની કેપ્ટનશિપ છોડી 
દીધી છે અને તેના સથાને ઓલરાઉન્ડર 

રવીન્દ્ર જાડેજાને સુકાની બનાવવામાં 
આવયો છે. જાડેજા ૨૦૧૨થી 

ચેન્નઇની ્ટીમમાંથી રમી રહ્ો છે. તે 
ચેન્નઇનો ત્ીજો સુકાની બનિે. અગાઉ 
ધોની અને સુરેિ રૈના સુકાની બન્યા હતા. 
ચેન્નઇ સુપર દકંગસે શવિ્ટર ઉપર જરાવયું 
હતું કે ધોની ચેન્નઇની વત્ડમાન શસઝન 
અને આગામી શસઝનમાં પર ચેન્નઇનું 
પ્રશતશનશધતવ કરતો રહેિે. સીએસકેના 
કાિી શવશ્વનાથને જરાવયું હતું કે ધોની 
લીડરશિપમાં ફેરફારને ઘરી આસાનીથી 

કરી િકે છે અને તેનું માનવું છે કે જાડેજા 
્ટીમનું નેતૃતવ કરવા મા્ટે પદરપક્વ થઈ 
ચૂકયો છે. 

ધોનીએ ગુરુવારે ્ટીમની ટ્ેશનંગ પહેલાં 
યોજાયેલી પલેયસ્ડની શમદ્ટંગમાં આ 
બાબતની જાહેરાત કરી હતી. નોંધનીય છે 
કે ૨૬મી માચચે કોલકાતા નાઇ્ટ રાઇડસ્ડ 
સામે ઓપશનંગ મુકાબલો રમીને ચેન્નઇ 
પોતાના અશભયાનનો પ્રારંભ કરિે.  

ચાર ટાઇટલ અને ૧૩૦ મેચમાં વિજય અપાવયા   
ધોનીએ આઇપીએલની ૧૪ સિઝનમાં ચેન્નઇની ટીમને ચાર વખત ચેમ્પયન બનાવી છે. તેણે િીએિકે 
માટે ૨૦૪ મેચમાં કેપટનસિપ કરી હતી અને ટીમને ૧૨૧ મેચમાં સવજય અપાવયો હતો. વચ્ેના ગાળામાં 
િુરેિ રૈનાએ પણ છ મેચમાં કેપટનસિપ કરી હતી જેમાં ટીમે બે સવજય મેળવયા હતા. આ બન્ને સિવાય 

અનય કોઈ ખેલાડીએ ચેન્નઇની કેપટનસિપ કરી નથી.

અંતતમ સ્ટઝન બની રહપો  તપોવી ્ટંભ્વન્   
ચેન્નઇની કેપટનસિપ છોડયા બાદ ઘણી બાબતે સપષ્ટતા 
થઈ ચૂકી છે કે ધોની પોતાની છેલ્ી આઇપીએલમાં 
રમી રહ્ો છે. ઇનટરનિેનલ સરિકેટથી દૂર રહ્ા 
બાદ ધોની માત્ર આઇપીએલમાં રમે છે. ૨૦૨૦ની 
સિઝનમાં તેણે ૧૪ મેચમાં માત્ર ૨૦૦ રન બનાવયા 
હતા. ૨૦૨૧ની સિઝનમાં તેણે ૧૬ ઇસનંગમાં 
૧૬.૨૯ની એવરેજથી ૧૧૪ રન બનાવયા હતા.  

જાડપોજા ચપોન્્ઈન્પો ત્ીજાપો કપોપ્ટન
જાડેજા 2012થી ચેન્નાઈની ટીમ િાથે છે. તે CSK 
ટીમનો ત્રીજો કેપટન હિે. મહેનદ્ર સિંહ ધોની IPLની 
પ્રથમ સિઝન એટલે કે 2008થી ટીમનું નેતૃતવ કરી 
રહ્ો હતો. 213 મેચોમાં કેપટનસિપ કરતી વખતે 
ધોનીએ 130 મેચમાં ટીમને જીત અપાવી છે. આ 

વચ્ે િુરેિ રૈનાએ 6 મેચમાં કેપટનસિપ પણ કરી 
છે જેમાંથી ટીમ માત્ર 2 મેચ જીતી િકી છે.

બાસેલ
સસવસ ઓપન બેડશમન્્ટન ્ૂટના્ડમને્્ટમાં 

ભારતના સ્ટાર ખેલાડીઓએ અપેક્ા 
મુજબ શવજયી પ્રારંભ કયયો હતો. મેન્સ 
શસંગરસમાં દકદામબી શ્ાીકાંત, સમીર 
વમા્ડ, એચએસ પ્રરોય, પી. કશયપે 
બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેિ કયયો હતો. બીજી 
તરફ સાઇના નેહવાલ, પીવી શસંધુ 
અને અસસમતા ચાશહલાએ પોતપોતાના 
પ્રથમ મુકાબલા જીતયા હતા. બે 
વખતની ઓશલસમપક મેડાશલસ્ટ શસંધુએ 
ઇન્ડોનેશિયાની લાઇન હોઝમાક્ક જેસ્ડફેરડને 
સીધી ગેમમાં ૨૧-૧૪, ૨૧-૧૨ના 
સકોરથી પરાજય આપયો હતો. લંડન 
ઓશલસમપકની બ્ોન્ઝ મેડાશલસ્ટ સાઇનાએ 
યાએલે હોયાઉને ૨૧-૧૮, ૨૧-૧૩ના 
સકોરથી હરાવી હતી. મેન્સ શસંગરસમાં 
શ્ાીકાંતે ડેનમાક્કના હરીફ મેડસ 

શરિસ્ટોફરસેનને સીધી ગેમમાં ૨૧-૧૭, 
૨૧-૧૬થી હરાવયો હતી. કશયપે ફ્ાન્સના 
ઇનોગત રોયને ૨૧-૧૭, ૨૧-૯થી, 
એચએસ પ્રરોયે ભારતના અન્ય ખેલાડી 
સાઇ પ્રરીથને સીધી ગેમમાં ૨૫-૨૩, 
૨૧-૧૬થી તથા સમીર વમા્ડએ એડે 
રેસકકીને ૧૮-૨૧, ૨૧-૧૫, ૨૧-૧૧થી 
હરાવીને બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેિ કયયો હતો.   
શવમને્સ ડબરસમાં અશશ્વની પોનપપા અને 
એન શસક્ી રેડ્ીની જોડીએ સથાશનક સસવસ 
જોડી એલાઇન મુલર અને જેનશજરા 
સ્ટેડેલમેનને ૨૧-૧૫, ૨૧-૧૬થી 
પરાજય આપયો હતો. શમકસ ડબરસમાં 
એમઆર અજુ્ડન અને ધ્ુવ કશપલાની 
જોડીનો પ્રથમ રાઉન્ડમાં ઇન્ડોનેશિયાના 
ફઝર અસરફયાન અને મોહમમદ દરયાન 
અદડ્ડયાન્તોની જોડી સામે ૧૯-૨૧, 
૧૩-૨૧થી પરાજય થયો હતો.  

બાંગલાદેિે સા. આશફ્કામાં 
ઇશતહાસ રચયો, પ્રથમ વખત 

વન-ડે શ્ેરી જીતી
સેન્ચયયુરરયન 

બાંગલાદેિની ્ટીમે સાઉથ આશફ્કાને 
ત્ીજી વન-ડેમાં હરાવીને ઇશતહાસ રચયો 
હતો. અંશતમ વન-ડેમાં બાંગલાદેિે કોઈ 
પર મુશકેલી શવના સાઉથ આશફ્કાને નવ 
શવકે્ટે પરાજય આપયો હતો. બાંગલાદેિે 
ત્ર મેચની શ્ોરી ૨-૧થી જીતી 
હતી. આ પહેલાં બાંગલાદિે સાઉથ 
આશફ્કામાં રમેલી તમામ ૧૯ મેચમાં 
પરાશજત થઈ હતી. સાઉથ આશફ્કાની 
્ટીમ ૩૭ ઓવરમાં ૧૫૪ રનના સકોરે 
ઓલઆઉ્ટ થઈ ગઈ હતી. મલાન 
અને ડી કોકે પ્રથમ શવકે્ટ મા્ટે ૪૬ રન 
નોંધાવયા હતા. તયારબાદ બેદ્ટંગ હરોળ 
વેરશવખેર થઈ ગઈ હતી. બાંગલાદેિ 
મા્ટે તસસકન અહમદે ૩૫ રનમાં પાંચ 
શવકે્ટ ખેરવી હતી. બાંગલાદિેે ૨૭ 
ઓવરમાં એક શવકે્ટના ભોગે ્ટાગચે્ટ 
હાંસલ કરી લીધો હતો. 

ફકીફા શવશ્વકપની સત્ાવાર 
સપોન્સર બની ભારતીય 

ફમ્ડ BYJU’S
નિી રિલ્ી

ફકીફા શવશ્વકપ 2022નું આયોજન 
નવેમબર-દડસેમબરમાં કતરમાં થવાનું છે. 
્ટૂના્ડમેન્્ટની િરૂઆત 21 નવેમબરે થિે 
અને ફાઇનલ મુકાબલો 18 દડસેમબરે 
રમાિે. ફકીફા ફુ્ટબોલ શવશ્વકપને 
ઓશલસમપક બાદ સપોરસ્ડની બીજી સૌથી 
મો્ટી ઈવેન્્ટ માનવામાં આવે છે. તેમાં 
દુશનયાના 32 દેિ ભાગ લિેે. ભારતીય 
એડ ્ેટક ફમ્ડ બાયજૂસ કતરમાં રમાનાર 
્ટૂના્ડમેન્્ટ મા્ટે સત્ાવાર સપોન્સરના રૂપમાં 
જાહેર કરવામાં આવી છે.  બાયજૂસની 
પાસે હવે ફકીફા શવશ્વકપના શચન્હ, 
પ્રતીક અને સંપશત્ સુધી પહોંચ હિે. તે 
જાહેરાતમાં તેનો ઉપયોગ કરી િકે છે. 
જેનાથી દશુનયાભરમાં ફુ્ટબોલ ફેન્સ સુધી 
તેની પહોંચ હિે. ફમચે સોશિયલ મીદડયા 
પર પોસ્ટ કરી તેની જારકારી આપી છે. 

સસમથના ફાસ્ટેસ્ટ આઠ 
હજાર રન પૂરા, સંગાકારાનો 
૧૨ વર્ડ જૂનો રેકોડ્ડ તોડયો

લા્ોર ઃ ઓસટ્ેશલયાના અનુભવી 
બરેસમેન સસ્ટવ સસમથે પાદકસતાન 
સામે રમાતી ત્ીજી અને અંશતમ 
્ટેસ્ટના ચોથા દદવસે એક મો્ટો રેકોડ્ડ 
પોતાના નામે કયયો હતો. તે ્ટેસ્ટ 
શરિકે્ટમાં ફાસ્ટેસ્ટ ૮,૦૦૦ રન પૂરા 
કરનાર બેરસમેન બની ગયો છે. તરેે 
લાહોર ્ટેસ્ટમાં શ્ીલંકાના દદગગજ 
સુકાની કુમાર સંગાકારાનો ૧૨ વર્ડ 
જૂનો રેકોડ્ડ બ્ેક કયયો હતો.  ૩૨ 
વરષીય સસમથે ૧૫૧મી ્ટેસ્ટ ઇશનંગમાં 
(૮૫ ્ટેસ્ટ) આ રેકોડ્ડ પોતાના નામે 
કયયો હતો.

સાઇના, પીવી શસંધ ુતથા પ્રરોય-દકદામબી 
સસવસ ઓપનના બીજા રાઉન્ડમા ંપ્રવશેયા

વરસાદન ેકારરે શવન્ડીઝ સામનેી મચે 
રદ થતાં સા. આશફ્કા સશેમફાઇનલમાં

ા ક્ાઈસટચચ્ચ ા
આઇસીસી શવમેન્સ વન-ડે વરડ્ડ કપની 

સશેમફાઇનલમાં પ્રવેિ કરી લીધો હતો. 
બન્ને ્ટીમને એક-એક પોઇન્્ટ મળયો હતો. 
સાઉથ આશફ્કાના છ મેચમાં નવ પોઇન્્ટ 
થયા છે અને તે ઓસટ્ેશલયા બાદ અશંતમ-
૪માં સથાન મેળવનાર બીજી ્ટીમ બની 
ગઈ છે. શવન્ડીઝે પોતાના લીગ તબક્ાનો 
અંત આણયો છે અને તે સાત મેચમાં સાત 
પોઇન્્ટ મેળવીને ત્ીજા રિમે છે. મેચમાં 
માત્ ૧૦.૫ ઓવરની રમત િકય બની 
હતી. સાઉથ આશફ્કાએ ચાર શવકે્ટે ૬૧ 
રન બનાવયા હતા અને પછીથી રમત 
િકય બની નહોતી. મેચ રદ થતાં ભારતે 
સશેમફાઇનલમાં પહોંચવા મા્ટે રશવવારે 
સાઉથ આશફ્કા સામેની મેચમાં કોઈ પર 
ભોગે શવજય હાંસલ કરવો પડિે. જો મેચનું 
પદરરામ આવિે નહીં તો ભારતને ફાયદો 

થિે કારર કે વેસ્ટ ઇસન્ડઝ કરતાં તેનો 
રનરે્ટ વધારે સારો છે. ભારતના છ મેચમાં 
છ પોઇન્્ટ છે અને તે પાંચમા રિમે છે.   

ઇંગલેન્ે સેવમ. માટેની 
િાિેિારી મજબૂત કરી

રિાઇસટ ચચ્ચ ઃ બોલિ્ચના સિસતબદ્ધ 
પ્રદિ્ચન બાદ ઓપનર ડેની વાયટની 
આરિમક અડધી િદીની મદદથી 
ડડફેમનડંગ ચેમ્પયન ઇંગલેનડે 
પાડકસતાનને નવ સવકેટ હરાવીને 
આઇિીિી સવમેનિ વન-ડે વરડ્ચ કપની 
િેસમફાઇનલમાં પ્રવેિવા માટેની 
પોતાની આિા જીવંત રાખી હતી. 
પાડકસતાનના ૪૧.૫ ઓવરમાં ૧૦૫ 
રનના સકોરને ઇંગલનેડે ૧૯.૨ ઓવરમાં 
એક સવકેટે ૧૦૭ રન બનાવીને સવજય 
હાિંલ કરી લીધો હતો.  

મેલબોન્ચ ઃ ઓસટ્ેશલયાની ્ટેશનસ સ્ટાર એશ્ે બા્ટષીએ ્ટેશનસમાંથી શનવૃશત્ લઇને તમામને 
સતબધ કરી દીધા છે. છેલ્ા ચાર વર્ડમાં ત્ર ગ્ાન્ડસલેમ જીતનાર બા્ટષીએ માત્ ૨૫ વર્ડની 
વયે ્ટેશનસ જગતમાં દબદબો મેળવયા બાદ રમતને અલશવદા કરી દીધી છે. બા્ટષીનો અનેક 
રમતો સાથે નાતો રહ્ો છે. ્ેટશનસ પહેલાં તે ગોરફમાં ્ટાઇ્ટલ જીતી ચૂકકી છે અને શરિકે્ટમાં 
પર તે પોતાની બેદ્ટંગથી તમામને પ્રભાશવત કરી ચૂકકી છે. ્ટેશનસમાં પુનરાગમન કયા્ડ 

બાદ તરેે પોતાની નાની કારદકદષીમાં ઘરી શસશધિઓ મેળવી હતી. ્ટેશનસમાં પાછા ફયા્ડ બાદ 
ઓસટ્ેશલયન ખેલાડીએ ત્ર ગ્ાન્ડસલેમ જીતયા હતા. તેરે ૨૦૧૯માં ક્ે કો્ટ્ડ ઉપર રમાતા ફે્ન્ચ 

ઓપનને પોતાના નામે કયયો હતો. તયારબાદ તેરે ૨૦૨૧માં ગ્ાસ કો્ટ્ડ ઉપરના 
શવમબરડનને જીતયો હતો. ચાલુ વરચે ૨૦૨૨માં હાડ્ડ કો્ટ્ડ ઉપર 
પોતાના ઘરઆંગરાના ઓસટ્ેશલયન ઓપનને જીતયો 
હતો. યુએસ ઓપનમાં બા્ટષી બે વખત ૨૦૧૮ અને 
૨૦૧૯માં ચોથા રાઉન્ડ સુધી પહોંચી હતી. શવમેન્સ 
શસંગરસમાં નંબર-૧ બનનાર તે ઓસટ્ેશલયાની એક માત્ 

મશહલા ખેલાડી છે. બા્ટષીએ કારદકદષીમાં ૧૫ શસંગરસ 
તથા ૧૨ ડબરસના ્ટાઇ્ટલ જીતયા ંહતાં. તે સતત 

૧૧૪ સપ્ાહ સુધી નંબર-૧ ખેલાડી રહી હતી. 

ચાર વર્ડમાં ત્ર ગ્ાન્ડસલેમ જીતનાર એશ્ે 
બા્ટષીની ૨૫ વર્ડની વયે ્ટેશનસને અલશવદા
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જિનેવા
જિનેવા ખાતે બુધવારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર 

માનવાજધકાર પરરષદના ૪૯મા સત્ર 
દરજમયાન કાશમમીરમી માનવાજધકાર 
કાય્યકર િુનૈદ કુરૈશમીએ અકસાઈ ચમીન 
પર ચમીનના ગેરકાયદેસર કબજાનો મુદ્ો 
ઉઠાવયો હતો.  તેમણે  કહં્ કે, અકસાઈ 
ચમીનના એક ખૂબ મોટા જહસસા પર ચમીને 
કબજો િમાવેલો છે માટે તેને ઔપચારરક 
રમીતે ‘ચમીનના કબજાવાળા િમમુ અને 
કાશમમીર’ તરમીકે માનયતા મળવમી જોઈએ. 

િુનૈદ કુરૈશમી બ્રસેલસ સસથિત યુરોપમીય 
ફાઉન્ેશન ફોર સાઉથિ એજશયન 
સટ્મીઝના ર્રેકટર છે.  િવાબમાં િુનૈદે 
કહ્ં કે, હું મારા પવૂ્યજોનમી ભજૂમ િમમ ુ
અને કાશમમીરના મુદે્ પરરષદનું ધયાન 
આકજષ્યત કરવા ઈચછું છું. આ અંગે 
પરરષદમાં અનેક દશકાઓથિમી ચચા્ય થિતમી 
આવમી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્ારા આ મુદ્ા 
અંગે િે શબદાવજલઓ રચવામાં આવેલમી 
છે તે પૈકીનમી મોટા ભાગનમી અનેક વષષોથિમી 
સામાનય ઉપયોગમાં લેવાય છે.

અક્ાઈ ચીનને ચીનના િમ્મુ-
કાશ્ીર તરીકે ્ાન્યતાની ્ાગ
જુનૈદે આ�પેલું નનવેદન ચીનની કે્ત્ીય આખંડિતત� 
આને સંપ્રભુત�ની વવરૂદ્ધ છે ઃ ચીને બળ�પ�ે ક�ઢ�ે

કોલંબો
પા્ોશમી દેશ શ્મીલંકામાં આજથિ્યક સંકટ 

એટલુ ઘેરૂ બનયુ છે કે, હવે પેટ્ોલ પંપો 
પર સેના તૈનાત કરવાનમી નોબત આવમી 
છે. શ્મીલંકામાં જીવન િરૂરરયાતનમી 
વસતુઓના ભાવ તો આસમાનને આંબમી 
િ રહ્ા છે પણ પેટ્ોલ ર્ઝલ અને 
ગેસનમી સસથિજત વધારે ગંભમીર બનમી 
છે. પેટ્ોલ ર્ઝલ ખરમીદવામાં કેટલાક 
લોકોના મોત પણ થિઈ ગયા છે.

જોકે પેટ્ોલ પંપ િે રમીતે ભમી્ ઉમટમી 
રહમી છે તેના કારણે હવે પેટ્ોલ પંપો પર 
સેના તૈનાત કરવાનો જનણ્યય સરકારે 

લમીધો છે. લોકો પેટ્ોલ પંપો પર લાંબમી 
લાઈનો લગાવમી રહ્ા છે. કારણકે પેટ્ોલ 
ર્ઝલનમી પણ અછત અનુભવાઈ રહમી 
છે. લોકો કલાકો સુધમી લાઈનોમાં ઉભા 

રહમીને પેટ્ોલ અને ર્ઝલ ખરમીદે છે.
કલાકો સુધમી લાઈનમાં ઉભા રહેવાના 

કારણે 3 વૃધધોના મોત પણ થિઈ ચુકાય 
છે તયારે હવે સરકારે પેટ્ોલ પંપો પર 
સસથિજત જનયંત્રણમાં રાખવા સેના તૈનાત 
કરવાનો જનણ્યય લમીધો છે.

જોકે સરકારનુ કહેવુ છે કે, સૈજનકો 
પેટ્ોલ કે ર્ઝલનુ જવતરણ કરશે. 
ભમી્ કંટ્ોલ નહીં કરે. દરેક પંપ પર 
ઓછામાં ઓછા બે િવાનોનમી તૈનાતમી 
કરાશે. ખોટમી રમીતે પેટ્ોલ જવતરણ અને 
સંઘરાખોરમીનમી ફરરયાદો બાદ સેનાને 
તૈનાત કરવાનો જનણ્યય લેવાયો છે.

શ્મીલંકામાં ભયંકર આજથિ્યક સંકટ, પેટ્ોલ 
પંપો પર હવે સેના તૈનાત કરવાનો જનણ્યય

વોજિગં્ટન
જો બાઇ્ેનનંુ વહમીવટમી તંત્ર 

મયાનમારમા ં રોજહગંયા મસુલમાનો 
પર વષષોથિમી ચાલમી રહલેા અતયાચારને 
નરસહંાર જાહરે કરવાનમી તયૈારમી કરમી રહ્ાં 
છ ેતમે અમરેરકાના અજધકારમીઓએ એક 
જનવદેનમાં િણાવયુ ંહતુ.ં  અજધકારમીઓએ 
નામ ન આપવાનમી શરત ેિણાવયુ ંહતંુ કે 
જવદશે પ્રધાન એનટનમી સબલંકનનમી સોમવારે 
યએુસ હોલોકોસટ મમેોરરયલ મયજુઝયમમાં 
થિનારા કાય્યક્રમમાં રોજહગંયા મુસલમાનોના 
દમનન ેનરસંહાર જાહરે કરવાનમી યોિના 
છ.ે  મયાનમારનમી સૈનય સરકાર સામે 
નવા પગલાં ભરવાનો નથિમી કારણક ે તે 
અગાઉથિમી િ રોજહગંયા જાતમીય લઘુમજતઓ 

જવરુદ્ધના અજભયાન અગં ે અમરેરકાના 
અનકે પ્રજતબધંોનો સામનો કરમી રહમી છ.ે 
ઉલ્ખેનમીય છકે ે મયાનમારનમી સનેાએ 
વષ્ય ૨૦૧૭મા ંપજચિમમી રખાઇન પ્રાતંમાં 
રોજહગંયા મસુસલમો જવરુદ્ધ અજભયાન 
ચલાવયુ ંહતંુ. અમેરરકાનમી આ જાહરેાતથિમી 
મયાનમારનમી સનેા પર આતંરરાષ્ટ્રમીય 
દબાણ વધમી શક ેછ.ે  મયાનમારનમી સનેા 
અગાઉ થિમી િ હગે સસથિત આતંરરાષ્ટ્રમીય 
કોટ્યમા ં નરસહંારના આરોપોનો સામનો 
કરમી રહમી છ.ે માનવ અજધકાર સગંઠનો 
અન ેસાસંદો અગાઉ ટ્મપ પર અન ેહવે 
બાઇ્ને પર રોજહંગયા મસુસલમો પર 
થિયલેા અતયાચારન ે નરસહંાર જાહરે 
કરવા સતત દબાણ બનાવમી રહ્ા ંછ.ે

US મ્યાં્ાર્ાં રોજિંગ્યા ્મુસ્લ્ોના 
અત્યાચારને નર્ંિાર જાિેર કરિે

કેનબરા
નેશનલ ગેલેરમી ઓફ ઓસટ્ેજલયા દ્ારા એક પ્રોિેકટ 

હાથિ ધરમીને 2014 થિમી માં્ મીને 2021 સુધમીમાં ઓસટે્જલયાના 
સંગ્રહાલયે મૂળ ભારતનમી 29 િેટલમી પ્રાજચન મજૂત્યઓ અને 
કળાકજૃતઓ ભારતને સોંપમી છે. િેમાં એનટમીક સેન્ સટોન જશવ 
ભૈરવનમી મૂજત્ય 9 થિમી 10 મમી સદમીનમી હોવાનું માનવામાં આવે છે.

તજમલના્ુનમી જપતળનમી એક નૃતય પ્રજતમા 14મમી સદમીનમી છે. 
િેમાં સાતમમી સદમીના બાલસંત સંબંદાર નૃતય કરતા િણાય છે. 
આ બાલસંતે 16 વષ્યનમી ઉમરે જશવસતૃજતમાં 16 હજાર પદોનમી 
રચના કરમી હતમી. બાલ સંતનમી ત્રણ પ્રજતમા ભારત લાવવામાં 
આવમી છે. 12 મમી અને 13 મમી શતાબદમીનમી દેવમી મજહષાસૂર 
મરદ્યનમીનમી પ્રજતમાને દગુા્યરુપમાં દશા્યવાયા છે. આક્રમક ચહેરો 
અને જીભ બહાર જનકળમી ગયેલમી છે. િયારે લક્મમી નારાયણનમી 
મૂજત્ય 10 મમી થિમી 11 મમી સદમીનમી મનાય છે િે ઉત્તરપ્રદેશ કે 

રાિસથિાનનમી હોઇ શકે છે. આ કલાકજૃતમાં લક્મમી અને નારાયણ 
બંને ઉભા રહમીને બ્રહ્ા અને જશવનમી આરાધના કરમી રહયા છે. 
લક્મમી નારાયણનમી મૂજત્ય ૧૦ મમી સદમીનમી છે િેને ઓસટ્ેજલયાનમી 
ગેલેરમીએ ૨૦૦૬માં ખરમીદમી હતમી. આ મજૂત્ય રાિસથિાન કે 
ઉત્તરપ્રદેશમાંથિમી ચોરાઇ હતમી. બમીજી એક િૈન ભગવાનનમી ૧૧ 
મમી સદમીનમી મનાતમી મૂજત્ય માઉનટ આબુ રાિસથિાનથિમી ચોરાઇ 
હતમી.દૂગા્ય મજહષાસુરમદદીનમી પ્રાચમીન મૂજત્ય મૂળ ગિુરાતનમી છે િે 
ગેલેરમી દ્ારા ૨૦૦૨માં ખરમીદવામાં આવમી હતમી. 

ઓસટ્ેજલયાએ 29 િેટલમી પ્રાચમીન મૂજત્યઓ 
તેમિ કલાકજૃતઓ ભારતને પરત સોંપમી

લંડન
આપણે સૌ જાણમીએ છમીએ કે ધરતમી પર 

૭૫ ટકા પાણમી છે. આમ છતાં જવશ્વના 
અનેક દેશો પાણમીનમી અછતનો સામનો કરમી 
રહ્ાં છે. જવશ્વના અનેક દેશો અને શહેરો 
એવા છે જયાં લોકોને પમીવાના પાણમી અને 
પોતાનમી અનય િરૂરરયાત માટેના પાણમી 
માટે અનેક માઇલ દૂર સુધમી િવું પ્ે છે. 
આટલું લાંબુ અંતર કાપયા પછમી પણ તેમને 
પમીવાનું સવચછ પાણમી મળતું નથિમી. આ 
આપણા જવશ્વનમી જવટંબણા છે. 

સંયુક્ત રાષ્ટ્રનમી તરફથિમી આ સમસયા 
પ્રતયે લોકોને સતત ચેતવણમી આપવામાં 
આવમી રહમી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પણ પાણમીનમી 
સમસયા દૂર કરવા માટે સતત પ્રયત્નશમીલ 
છે આમ છતાં આ સમસયા સતત જવકારળ 
બનમી રહમી છે. 

યુએનના એક અહેવાલ મુિબ જવશ્વના 
૭૯ કરો્ લોકોને િરૂરરયાત મુિબનું 
પાણમી મળતું નથિમી. દર વષષે ગંદા પાણમીને 
કારણે જવશ્વમાં લાખો લોકો ટાઇફોઇ્નમી 
ચપેટમાં આવે છે. 

જવશ્વના 79 કરોડ લોકોને પીવાનમું 
્વચ્છ પાણી ્ળતમું નથી : ્યમુએન

અમેરરકાના પ્રથિમ મજહલા 
જવદેશ મંત્રમી મે્ેલમીન 

આલબ્રાઈટનું અવસાન
વોજિંગ્ટન

અમેરરકાનમી પ્રથિમ મજહલા જવદેશ મંત્રમી મે્ ેલમીન 
આલબ્રાઈટનું 85 વષ્યનમી વયે કેનસરને કારણે અવસાન 
થિયું. અમેરરકાના ભૂતપૂવ્ય રાષ્ટ્રપજત જબલ સલિનટને 
આલબ્રાઈટને 1996માં અમેરરકાના ટોચના રાિદ્ારમી 
બનાવયા હતા. મે્ેલમીને સલિનટન સરકારના કાય્યકાળના 
છેલ્ા 4 વષ્ય સુધમી મિબૂતાઈથિમી કામ કયુું. તે અમેરરકાના 
64મા જવદેશ મંત્રમી હતા. સલિનટનના કાય્યકાળ દરજમયાન 
મે્ ેલમીન અમેરરકાના ઈજતહાસમાં સવષોચ્ચ ક્રમાંક પ્રાપ્ત 
કરનાર મજહલા હતમી. જો કે, મે્ેલમીન કયારેય રાષ્ટ્રપજતનમી 
રેસમાં ભાગ લઈ શકી ન હતમી. તેનું કારણ એ હતું કે તે 
ચેકોસલોવરેકયાનમી વતનમી હતમી. 

ભારતમીય અથિ્યશાસત્રમી 
િયતમી ઘોષનમી યુએનના 

સલાહકાર બો્્યમાં જનમણૂક
્યમુેન

યુએન સેક્રટેરમી િનરલ એનતાજનયો ગુતારેસે ભારતમીય 
જવકાસ અથિ્યશાસત્રમી િયતમી ઘોષનમી એેક નવા ઉચ્ચ સતરમીય 

સલાહકાર બો્્યમાં જનમણૂક કરમી છે. 
૬૬ વષદીય ઘોષ યુજનવજસ્યટમી ઓફ 
મેસસેશયુસેટસ એમહસટ્યમાં પ્રોફેસર છે. 
આ અગાઉ તેઓ િવાહરલાલ નહેરૂ 
યુજનવજસ્યટમીમાં સકકૂલ ઓફ સોજશયલ 
સાયનસમાં સેનટર ફોેર ઇકોનોજમક 

સટ્મીઝના ચેરમેન અને અથિ્યશાસત્રના પ્રોફેસર હતાં.  તેઓ 
અથિ્યશાસત્ર અને સામાજિક બાબતો અંગે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના 
ઉચ્ચ સતરમીય સલાહકાર બો્્યના પણ સભય છે. 

ગંદ� પ�ણીને ક�રણે લ�ખ�ે લ�ેક�ે ટ�ઇફ�ેઇિથી પીિ�ય છે

બઈેજિગં 
ચમીનના કનુજમગં શહરેથિમી ગઆુનઝોઉ િવા 

નમીકળલેુ ં બોઈંગ-૭૩૭ પસેનેિર જવમાન ટસેનશયાન 
કાઉનટમીનમી પહા્મીઓમા ં તૂટમી પ્યંુ હતંુ. એમાં 
૧૨૩ મસુાફરો અન ે ૯ કુ્ર મેમબસ્ય સવાર હતા. 
એ તમામના મોત થિયાનમી આશકંા છે. િ ે ગજતએ 
જવમાન ક્રશે થિયુ ં ત ે જોતા ં દગૂ્યમ પહા્મીઓ વચે્ચ 
મુસાફરો જીવતા હોવાનમી શકયતા ખબૂ િ ઓછમી 
છ.ે ચમીનના પ્રમખુ જિનજપંગ ે ઘટનાના કારણ માટે 
તપાસપચંનમી રચના કરમી છ.ે

ચાઈના ઈસટન્ય એરલાઈનસનંુ જવમાન બોઈંગ-
૭૩૭ દજષિણ ચમીનના કનુજમંગ શહેરથિમી ગઆુનઝોઉ 
િવા માટ ે નમીકળયુ ં હતુ.ં એ દરજમયાન વચે્ચ 
જવમાનમા ંકઈંક ખામમી સજા્યઈ હોવાનમી શકયતા છે. 

તેના કારણ ે જવમાન ૨૯,૧૦૦ ફકૂટનમી ઊચંાઈએથિમી 
ટસેનશયાન કાઉનટમીમા ંઆવલેમી પહા્મીઓ વચ્ચ ેતટૂમી 
પ્યંુ હતંુ. ૨૯,૧૦૦ ફકૂટનમી ઊચંાઈએથિમી સામાનય 
રમીતે જવમાનન ે નમીચ ે આવતા ૩૦ જમજનટ િટેલો 
સમય લાગતો હોય છ.ે તનેા બદલ ે આ જવમાન 
માત્ર અઢમી જમજનટમા ંનમીચ ેખાબકયંુ હતુ.ં એનો એક 
વમીર્યો પણ સોજશયલ મમીર્યામા ંવાયરલ થિયો હતો. 
એ વમીર્યો પરથિમી િણાય છ ેક ે જવમાન તટૂમીન ેતમીવ્ર 
ગજતએ નમીચનેમી તરફ ખાબકયંુ હતુ.ં ચમીનનમી સરકારે 
૬૫૦ ફાયર ફાઈટસ્યન ે પહા્મીઓનમી બનં ે તરફથિમી 
પલેનકે્રશનમી સભંજવત સાઈટ તરફ રવાના કયા્ય હતા. 
જોક,ે જવમાન ખબૂ િ દગૂ્યમ પહા્મીઓનમી વચ્ચ ેતટૂમી 
પ્યંુ હોવાથિમી તરુતં તયા ં સધુમી પહોંચવાનુ ં ખબૂ િ 
મશુકલે હોવાનુ ંસટટે ઈમરિનસમી જવભાગ ેકહં્ હતુ.ં 

ચીનમાં વિમાન તૂટી પડતા 132 પ્રિાસીઓનાં મોત
બ�ોઈંગ-737 વિમ�ન દક્ષિણ ચીનન� કુનમમંગથી ગ�ોન્�ઉ જિ� ઉડયું હતું  : 29,100 ફૂટની ઊચં�ઈએોથી વિમ�ન મ�ત્ર એઢી મમનનટમ�ં ક્ોશ થયું
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વોશિંગ્ટન
યુક્રેન પર રશિયાના આક્મણને લગભગ એક 

મશિનો પૂરો થવા આવયો છે. આ સમયમાં રશિયાએ 
યુક્રેન પર િાઈપરસોશનક શમસાઈલથી િુમલા કયાયા છે. 
પરંતુ તે આ યુદ્ધ જીતવામાં સફળ થયું નથી. ઉલટાનું 
યુક્રેને કીવનાં પરાં શવસતારો પર ફરી કબજો જમાવયો છે 
જયારે મારીયુપોલમાં આતમસમપયાણ કરવાની રશિયાની 
દરખાસત યુક્રેને ફગાવી દીધી છે. ઉપરાંત આ યુદ્ધમાં 
રશિયાએ ભારે ખુવારીનો સામનો કરવો પડયો છે. 
પરરણામે રશિયા યુક્રેન પર કરેશમકલ િશથયારોથી 
િુમલો કરે તેવી આિંકા છે તેવી અમેરરકાએ ચેતવણી 
આપી છે.

યુક્રેન અને રશિયા વચે્ યુદ્ધ ચોથા સપ્ાિમાં 
પ્રવેશયું છે. આ સમયમાં રશિયાએ યુક્રેન પર 
િાઈપરસોશનક શમસાઈલથી લઈને અનય 
િશથયારોથી િુમલા કયાયા છે. આ િુમલામાં યુક્રેનના 
અનેક િિેરોનો કચ્રઘાણ નીકળી ગયો છે. 
મારરયુપોલ સશિતના િિેરો કાટમાળમાં ફરેરવાઈ 
ગયા છે. આમ છતાં યુક્રેને રશિયા સામે ઘૂંટણીયા 
ટેકવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે. સંયુક્ત રાષ્ટે 
જણાવયુ ંિતું કરે યુક્રેનમાં િરણાથથીઓની સંખયા ૩૫ 
લાખને પાર થઈ ગઈ છે.

રશિયન પ્રમુખ વલારદશમર પુશતને યુક્રેન સાથે 
યુદ્ધશવરામ માટે અનેક માગણીઓ કરી છે, 
જેમાં યુક્રેનની તટસથ અને બીન પરમાણુ સસથશત, 
શવસૈનયીકરણ અને શવમુદ્ીકરણ, તેના કબજાવાળા 
શક્શમયાને રશિયાના ભાગ તરીકરે સવીકૃશત વગેરેનો 
સમાવિે થાય છે. જોકરે, તેના જવાબમાં યુક્રેનના 
પ્રમુખ વોલોરદશમર ઝેલેનસકીએ જણાવયું િતું કરે 
યુક્રેન તેની ક્ેત્ીય અખંડતા અને સંપ્રભુતા સાથે 
કયારેય સમજૂતી નિીં કરે. આખું યુક્રેન ખતમ થઈ 
જિે તયાર પછી જ રશિયાનું અલટીમેટમ પૂરં થઈ 
િકરે છે.

રશિયા યુક્રે ન પર કરે મિકલ હૂિલાની તૈયારીિાં : US
કીવના પરાં વવસ્ારા ેપર યુકે્નનાે ફરી કબજે, રશશયા સામે નરમ વલણ છાડેી આાકરાં થવા ભાર્ પર જે બાઈડેનનું દબાણ

ટ્ટક્ટોકના િોખે  
આઠ લોકોનો 
જીવ લીધો

યુક્રેનના એક વયક્તિએ સોક્િયલ 
મીડિયા પર સેંસેિન ફરેલાવવા માટે 
તેના દિેની બાતમીદારી કરી દેતાં 
યુક્રેનની સેના દ્ારા તેની ધરપકિ 
કરવામાં આવી છે. ડટકટોકર 
યુક્રેનની રાજધાની ડકવનો 
રહેવાસી છે અને તેણે િહેરના 
એક વયસત સુપરમાકકેટની સામે 
પોતાનો ડટકટોક વીડિયો બનાવતી 
વખતે તયાં પાક્ક કરેલી કાર અને 
લોકોની લાઈન ક્વિે જણાવયું હતું. 
આ વીડિયો પછી તરત જ ક્વસફોટ 
થયો અને ૮ લોકોના મોત થયો 
હતો. આ ઘટના ડકવના રેટ્ોક્વલે 
મોલની છે. 

રશિયાએ ફેસબુક, 
ઇન્સ્ટાગ્ામ પર 
પ્રશિબંધ મૂકયો

રક્િયા અને યૂક્રેન વચ્ેના 
યુદ્ધને 26 ડદવસ થઈ ગયા 
છે. ક્વશ્વના મોટાભાગના દિેો 
રક્િયાનો બક્હષકાર કરી ચુકયા 
છે. તણાવપૂણ્ણ પડરસસથક્ત વચ્ે 
રક્િયાએ પોતાના દિેમાં ફરેસબુક 
અને ઇનસટાગ્ામ પર પ્રક્તબંધ 
લગાવી દીધો છે. રક્િયાએ 
સોક્િયલ નેટવડકિંગ સાઇટસને 
ઉગ્વાદી સંગઠન ગણાવયા છે. 
રક્િયાની એક અદાલતે મેટાને 
ચુકાદો સંભળાવયો છે કરે ઉગ્વાદી 
પ્રવૃક્તિઓને ધયાનમાં રાખી 
રક્િયામાં ફરેસબુક, ઇનસટાગ્ામ પર 
તાતકાક્લક પ્રક્તબંધ મૂકી દીધો છે.

રશિયાના શવરોધમાં શવશ્વને ર્સિા 
પર ઊિરવા ઝેલેન્સકકીનો અનુરોધ

યુક્રેનના રાષ્ટ્રપક્ત વોલોડદમીર ઝેલેનસકીએ સમગ્ ક્વશ્વના નાગડરકોને યુક્રેન 
પરના રક્િયાના હુમલાના ક્વરોધમાં રસતાઓ પર ઉતરવા માટે અનુરોધ કયયો 
હતો.  યુક્રેનના ક્વદેિ મંત્ાલયે ઝેલેનસકીના વીડિયો મેસેજને ક્વિટ કયયો હતો. 
આ વીડિયો મેસેજમાં ઝેલેનસકી કહે છે કરે, રક્િયાનું યુદ્ધ માત્ યુક્રેનની સામે 
નથી. આ યુદ્ધ સવતતં્તાની ક્વરૂદ્ધ િરૂ કરવામાં આવયું છે. માટે હું તમને યુદ્ધ 
ક્વરૂદ્ધ ઉભા થવા માટે કહું છું. ઝેલેનસકીએ અંગ્ેજીમાં કહ્ં હતું કરે, આ ડદવસ 
બાદથી તમારૂૂં વલણ િું છે તે બતાવી દો, તમારા કાયા્ણલયો, તમારા ઘરો, 
તમારી િાળાઓ અને ક્વશ્વક્વદ્ાલયોમાંથી આવો. યુક્રેનનું સમથ્ણન કરવા 
માટે, સવતંત્તાનું સમથ્ણન કરવા આગળ આવો.

જો બાઇિેને US કૂંપનીઓને કહં્ રક્િયા અતયંત મહત્વના આઇટી 
ઇનફ્ાસટ્ક્ચર પર સાઇબર હુમલો કરી િકરે છે.  બાઇિેનના ટોચના 
સાઇબર ક્સકયોડરટી સહાયક એન નયુબગ્ણરે વહાઇટ હાઉસમાં 
તે બાબત અંગે ક્નરાિા વયતિ કરી છે કરે કરેટલીક અમડેરકન 
કૂંપનીઓએ સરકારની ચેતવણીની અવગણના કરી છે. આ 
કૂંપનીઓ જો તેમના સોફટવેરમાં સુધારો નહીં કરે તો તે રક્િયાના 
સાઇબર હુમલાનો ભોગ બની િકરે છે.

રશિયા આઇ્ટી ઇનફ્ા્સટ્રક્ચર પર 
સાઇબર હુમલો કરી િકે છે : બાઈડેન

રશિયાના 15 હજાર કરિાં વધારે 
સશૈનકોને માયાયાનો યૂકે્નનો દાવો
યૂક્રેને દાવો કયયો કરે યુદ્ધમાં રક્િયાના 15,300 સકૈ્નક માયા્ણ ગયા 
છે. જેમાં રક્િયાની 509 ટેનક, 123 હેક્લકોપટર, 99 ક્વમાન અને 
15 ક્વિેષ ઉપકરણોને પણ નુકસાન પહોંચાિયું છે. તો બીજી 
તરફ રક્િયાના હુમલામાં યૂક્રેનમાં ભારે તારાજી ફરેલાઇ છે. આ 
હુમલામાં હજુ સુધીમાં 651 મકાન અને 3780 ઘર નાિ પામયા છે.
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