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પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

ઈસ્લામાબાદ 
પા�કસ્તાનના વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાને 

રા��ગ સંબોધન કયુ� હતું. જેમાં તેમણે 
રા�નામું નહ� આપવાની સ્પષ્ટ વાત કરી 
છ�લ્લા બોલ સુધી હું રાજક�ય ખેલાડી તરીક� પણ 
રમીશ તેવો હુંકાર કય� હતો. પા�કસ્તાનમાં જેમ 
જેમ 3 એિપ્રલ ન�ક આવી રહી છ� તેમ તેમ 
ઈમરાન ખાનની સરકારની મુશ્ક�લીઓ વધી રહી 
છ�. આવી �સ્થિતમાં ઇમરાન ખાન પણ સત્તા 
બચાવવાના મરણીય બન્યા છ�. તેઓ સતત 
પા�કસ્તાનના લોકોને આકષર્વાનો પ્રયાસ કરી 
રહ્યા છ�. ગુ�વાર� પા�કસ્તાનના પીએમ ઈમરાન 
ખાને ક�ં હતું ક�, ‘હું ભાગ્યશાળી છું ક� ઈશ્વર� 
મને બધું આપ્યું છ� – ખ્યાિત, સંપિત્ત, બધું. મને 
આજે ક�ઈપણની જ�ર નથી, તેણે મને બધું આપ્યું 
જેના માટ� હું ખૂબ આભારી છું. પા�કસ્તાન 
મારાથી માત્ર 5 વષર્ મોટો છ�, હું આઝાદી પછી 
જન્મેલી દ�શની પહ�લી પેઢીમાંથી છું.

ઈમરાન ખાને ક�ં ક� અમે હ�મેશા અમે�રકાને 
સમથર્ન આપ્યું છ�. પર�તુ તેણે પા�કસ્તાન પર 
પ્રિતબંધો લાદી દીધા. અમે�રકામાં 9/11ના 
હુમલામાં કોઈ પા�કસ્તાની નહોતું. અમે�રકાના 
વક�લ બનવું એ મુશરર્ફની સૌથી મોટી ભૂલ 
હતી. ઈમરાન ખાને ક�ં ક� અમે�રકાના વક�લ 
બનવું મુશરર્ફની મોટી ભૂલ હતી. હું મુક્ત િવદ�શ 

નીિતના પક્ષમાં છું. તેમણે ક�ં ક� માર� ભારત ક� 
અન્ય કોઈનો િવરોધ નથી �ઈતો. બાળપણમાં 
મને યાદ છ� ક� પા�કસ્તાન ટોપ પર હતું. 
અમે ક�વી રીતે આગળ વધ્યા તે �ણવા માટ� 
દિક્ષણ કો�રયા પા�કસ્તાન આવ્યું, મલેિશયાના 
રાજક�માર મારી સાથે શાળામાં ભણ્યા. અમારી 
યુિનવિસર્ટીઓમાં મધ્ય પૂવર્થી િવદ્યાથ�ઓ 
આવતા હતા. મ� આ બધું ડૂબતું �યું છ�, મ� મારા 
દ�શની બદનામી �ઈ છ�. તેમણે સ્પષ્ટ ક�ં ક� હું 
રા�નામું નહ� આપું. તેનો િનણર્ય પણ 3 એિપ્રલે 
લેવામાં આવશે.

દરિમયાન નેશનલ એસેમ્બલીની કાયર્વાહી 3 
એિપ્રલ સવાર� 11.30 વાગ્યા સુધી સ્થિગત કરી 
દ�વામાં આવી હતી કારણ ક� એસેમ્બલીમાં સત્રની 
શ�આત થતાં જ િવપક્ષે હોબાળો મચાવી દીધો 
હતો. ઉલ્લેખનીય છ� ક�, 3 એિપ્રલે ઈમરાન ખાન 
િવ�દ્ધ અિવશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર મતદાન થવાનું 
છ�. ફવાદ ચૌધરીએ એ પણ જણાવ્યું ક� રા�ને 
સંબોધનની સાથે ઈમરાન ખાને રા�ીય સુરક્ષા 
સિમિતને પણ બેઠક માટ� સમન્સ મોકલ્યું છ�.

રા�નામું નહ� આપું, ઝૂક�શ પણ નહ� ઃ ઈમરાન

મોસ્કો
તૂક�માં રિશયા અને યુક્ર�ન વચ્ચેની શાંિત 

વાટાઘાટો સફળ થઈ હોવાના અને રિશયા ક�વ 
ન�કના િવસ્તારોમાં હુમલા ઓછા કરવા સંમત 
થયું હોવાના દાવાઓથી િવપ�રત રિશયાએ 
યુક્ર�ન પર આક્રમણ વધારી દીધું છ�. વધુમાં 
ન�કના સમયમાં રિશયા અને યુક્ર�નનું યુદ્ધ 
અટક� એવા કોઈ સંક�તો મળતા નથી. રિશયન 
પ્રમુખ વ્લા�દિમર પુિતને ક�ં ક� યુક્ર�નમાં 
યુદ્ધિવરામ કરવાનો આ યોગ્ય સમય નથી. 
યુક્ર�ન પર હુમલા ચાલુ જ રહ�શે. યુક્ર�નમાં યુદ્ધ 
િવરામનો આ યોગ્ય સમય નથી. તાજેતરના 
ભૂતકાળમાં રિશયન પ્રમુખ સાથે ટ�િલફોન પર 
થયેલી વાતચીતના સંદભર્માં પૂછવામાં આવતા 
દ્રાગીએ ક�ં ક� પુિતને તેમને જણાવ્યું ક� ગેસ 
િનકાસ અંગે પડોશી દ�શો સાથે કોન્ટ્રાક્ટ ચાલુ 
રહ�શે. પુિતનનું કહ�વું છ� ક� યુરોપીયન ક�પનીઓ 
રિશયાને ગેસની ખરીદી માટ� �બલના બદલે 

યુરો અથવા ડોલરમાં ચૂકવણી કરવાનું ચાલુ 
રાખી શક� છ�. રિશયાના મી�ડયા દ્વારા પ્રકાિશત 
એક ડીક્ર� મુજબ ‘િબનમૈત્રીપૂણર્ દ�શો’ એક 
રિશયન બેન્ક મારફત િવદ�શી ચલણમાં ક�દરતી 
ગેસની ખરીદી ચાલુ રાખી શકશે. આ બેન્કમાં 
િવદ�શી ચલણને �બલમાં કન્વટર્ કરાશે. રિશયન 
મી�ડયામાં પ્રકાિશત ડીક્ર� પર પુિતનના હસ્તાક્ષર 
છ�. આ ડીક્ર� મુજબ એક ડેિઝગ્નેટ�ડ બેન્કમાં 
પ્રત્યેક ખરીદદારના એક િવદ�શી ચલણમાં અને 
એક �બલમાં એમ બે ખાતા ખોલાશે. 

યુક્ર�ન પર હુમલા ચાલુ જ રહ�શે, 
યુદ્ધિવરામ હ� નહ� ક�ં : પુિતન
સૈ� પાછંુ ખ�ચવાના ર�શયાના દાવા પાેકળ, યુકે્રનથી 4 લાખથી 
વધુની �હજરત, ર�શયન મી�ડયા હસ્તીઅાે પર �બ્રટનનાે પ્ર�તબંધ

રિશયાનું ચેિનર્િહવ, ક�વ, મા�રયુપોલમાં આક્રમણ 
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ઓન્ટેરિયો 
ઓન્ટેરિયોની સિકાિ કોન્ોનાં આ્ેધ્ 

બાંધકામ ઉપિ નનયંત્રણ લાવવા અને સજા 
વધુ સખત કિવા બાબતે નવચાિી િહી છટે. 
સિકાિ અને ઉપભોક્ા સેવા ખાતાનાં 
પ્રધાન િોસ િોમાનોએ બુધવાિટે જણાવયું 
હતું કે, 30 રિવસમાં નવા નનયમો અમલમાં 
આવશે અને હાલમાં કોન્ોના આ્ેધ્ 
બાંધકામ થઈ િહ્ા છટે, તેને અંકુશમાં લેવા 
આ કાયિા ઉપયોગી બનશે.

જણાવયું હતું. એમણે વધુમાં જણાવયું હતું 
કે, લોકો ખિીિી મા્ટે પ્રાથનમક તબક્ે જુિા 
ભાવ બોલે છટે અને જયાિટે સોિો નક્ી થાય 

તયાિટે અસાધાિણ ભાવવધાિો માંગે છટે. 
આવા રકસસાઓને કાિણે સાચા ખિીિનાિો 
અને સિકાિ એમ બન્ેને આનથથિક નુકશાન 
ઉઠાવવું પ્ે છટે તેવુ

પ્રોગ્ેનસવ કન્ઝવવે્ીવની સિકાિને 
ધયાનમાં આવયું છટે. હવે અમાિો હટેતુ 
એક એવી પ્રણાનલક નવકસાવવાનો છટે કે, 
્ેવલપિો બાંધકામ પહટેલાં અને બાંધકામ 
પછી ભાવતાલમાં જે ખેલ કિટે છટે, એને 
અ્કાવવા મા્ટે એક સખત કાયિો હોવો 
જોઈએ.  કોપપોિટેશનો અને લોકો કે જે 
એકવાિ બાંધકામ પહટેલા જુિા ભાવ અને 
બાંધકામ થઈ ગયાં પછી તેના યુનન્ને 

જુિા ભાવ કહીને છટેતિનપં્ી કિટે છટે, તેમજ 
બાંધકામ પૂરં કિવાની સમયમયાથિિા પણ 
લંબાવે છટે અને અવાિનવાિ આવા ગુના 
કિતા િહટે છટે તેને િોકવા મા્ટે આ નવા 
કાયિામાં ખાસ જોગવાઈ કિાશે. આ િુષણ 
્ામવા મા્ટે આનથથિક સજા તથા જેલની સજા 
વધાિીને બે વષથિની કિી િટેવાઈ છટે. નવા 
નનયમો મુજબ ઓછી રકંમત આંકીને વધાિટે 
રકંમત વસૂલ કિવાની બાબતને અવયવહાર 
અને ગેિકાયિટે માનવામાં આવે છટે.  તેથી 
હોમ કનસટ્રકશન િટેગયુલે્િી ઓથોરિ્ી હવે 
આવા રકસસામાં કોઈની ફરિયાિની િાહ 
જોયા નવના પગલાં લઈ શકશે. 

ક્ોક્ીમાં આિોગય સેવા પૂિી પા્વા 
પ્રાયોનગક ધોિણે વયવસથા ગોઠવાશે

્ોિોન્ો 
શહટેિનાં બે મુખય નવસતાિોમાં 

ક્ોક્ી િિનમયાન આિોગય તથા 
માનનસક સાિવાિ આપી શકાય 
તેવી એક યોજના પ્રાયોનગક ધોિણે 
શરૂ કિવામાં આવનાિ છટે. જેમાં 
પોલીસનો ઉપયોગ કિવામાં આવશે 
નહીં. નયુ ્ોિોન્ો કમયુનન્ી ક્ાઈનસસ 
સનવથિસની શરૂઆત પૂવથિ ્ાઉન્ાઉન 
અને ઉત્તિપૂવથિના નવસતાિોમાં કિવામાં 
આવશે. આ યોજનામાં શહટેિની 
સામાનજક સંસથાઓ તથા અનય 
સેવાઓ પૂિી પા્તી સામાનજક 
સંસથાઓની સાથે ભાગીિાિી કિવામાં 
આવશે, એમ મેયિ જહોન ્ોિીએ 

બુધવાિટે આ યોજનાની શરૂઆત કિતાં 
જણાવયું હતું. યોજના અનેક ક્ોક્ીના 
બનાવો અને તેના ્ૂંકા ગાળાનાં ઉકેલને 
ધયાનમાં િાખીને શરૂ કિવામાં આવી 
છટે. કાિણ કે, આવા અઘર્ત બનાવો 
વખતે મો્ટેભાગે લોકોને સમયસિ 
સહાય પહોંચતી નથી અને જયાિટે 
લોકો પોતે સમસયાગ્સત હોય તયાિટે 
સવનનણથિયની ક્ષમતા નબળી પ્ી જતી 
હોય છટે. ગ્ે્િ ્ોિોન્ો નવસતાિમાં 
ભૂતકાળમાં જાહટેિમાં મો્ી સંખયામાં 
લોકોનાં મોત થતાં આવી યોજના શરૂ 
કિવાનો નવચાિ આવયો હતો અને 
આજે તેનો પ્રાયોનગક ધોિણે અમલ 
કિવામાં આવી િહ્ો છટે. 

ઓ્ાવા 
લાંબા સમયથી ઓ્ાવા સેને્સથિના માનલક િહટેલા હ્યુજીન 

મેનલનકનું સોમવાિટે 62 વષથિની વયે અવસાન થયું હતું. તેઓ 
ઘણાં લાંબા સમયતી નબમાિીનો સામનો કિી 
િહ્ા હતા. સોમવાિટે મો્ી િાત્રે સેને્િટે એક 
નનવેિનમાં જણાવયું હતું કે, પરિવાિની હાજિી 
વચ્ે હ્યુજીન મેનલનકે શાંનતપૂવથિક અંનતમ શ્ાસ 
લીધા હતા. 

હ્યુજીન મેનલનકે ઓ્ાવા સેને્િ ્ીમને વષથિ 
2003માં િટેવાિાિીમાંથી બહાિ કાઢી હતી અને 
્ીમને મજબૂત સસથનતમાં લાવવામાં મહતવનો 
ભાગ ભજવયો હતો. 2007માં ઓ્ાવા સેને્સથિની ્ીમ 
સ્ટેનલી કપ ફાઈનલમાં પહોંચી હતી અને 2017માં ઈસ્નથિ 

કોનફિનસ ફાઈનલસમાં નવજય મેળવયો હતો.  હ્યુજીન મેનલનકે 
સ્ટેનલી કપ ્ૂનાથિમેન્નું આયોજન િટેશની િાજધાની ખાતે થાય 
અને તે તેના કેપ્ન બને એવી પોતાની ઈચછા અને પ્રનતબદ્ધતા 

કયાિટેય છૂપાવયા નહોતા, એમ ્ીમ તિફથી એક 
નનવેિનમાં જણાવવામાં આવયું હતું.

હ્યુજીન મેનલનક છટેક સુધી પોતાની ્ીમમાં 
પ્રનતભાશાળી અને પ્રનતબદ્ધતા ધિાવતા 
ખેલા્ીઓને લાવવાના પ્રયત્ો કિી ્ીમને હંમેશા 
્ોચ પિ લાવવાના પ્રયત્ો કિતા િહ્ા હતા. 
ઓ્ાવા સેને્સથિમાં 2003 સુધી પોતાનું યોગિાન 
આપતા િહ્ા હતા. નેશનલ હોકી લીગના ગેિી 

બે્મેને હ્યુજીન મેનલનકનાં અવસાન બિલ િુઃખની લાગણી 
વયક્ કિી હતી અને પરિવાિને સાંતવના આપી હતી.

ઓ્ાવા સેને્સથિના માનલક મેનલનકનું નનધન
મેલિને્ ઓાેટાવા સેનેટર ટીમને વર્ષ 2003માં દેવાદારીમાંથી બહાર કાઢી હતી

્ોિોન્ો
ઓન્ટેરિયોમાં કેને્ાના િહટેવાસીઓ ન હોય 

તેવા મકાન ખિીિનાિા નવિટેશીઓનું પ્રમાણ વધી 
િહ્યું છટે, તે જોતાં િાજયની સિકાિટે આવા મકાન 
ખિીિનાિાઓ ઉપિ 20 ્કા વેિો લાિવાનું નક્ી 
કયુું છટે. સિકાિટે જણાવયું હતું કે, કિમાં વધાિાનો 
અમલ બુધવાિથી શરૂ કિી િટેવામાં આવશે અને આ 
મકાન બાબતે અમાિી જે નીનત છટે તેનો આ એક 
ભાગ છટે. અમાિી સિકાિ સસતાં મકાનોનું બાંધકામ 
અને નવતિણ વધાિીને ગિીબ લોકોને મિિરૂપ 
બનવા ઈચછટે છટે અને તેથી જ નવિટેશીઓ કે જે બેફામ 
રકંમતે આ મકાનો ખિીિટે છટે, તેને કાિણે મકાનોનાં 
બજાિમાં સામાનય લોકોનું નહત જળવાતું નથી.

મકાન ખિીિનાિા નવિટેશીઓ નફો કમાવા 

મા્ટે અહીં મકાન ખિીિટે છટે, તેથી સિકાિને 
અને સમાજને તેનું નુકસાન ઉઠાવવું પ્ે છટે એમ 
નાણાંમંત્રી બેથલેનફેલવીએ જણાવયું હતું. 

વધુમાં તેમણે જણાવયું હતું કે, મકાનોનો 
પુિવઠો અને વધતા ભાવને કાિણે સામાનય 
લોકો પોતાનું મકાન ખિીિવાનો નવચાિ પણ 
કિી શકતા નથી. સિકાિ બીનનનવાસીઓ મકાન 
ખિીિનાિાઓ પિ સમગ્ કેને્ામાં વયાપક 
કિવધાિો લાિવા ધાિટે છટે. મકાનવેિો પહટેલી વાિ 
2017માં લાિવામાં આવયો હતો. આ અગાઉના 
વષથિમાં મકાનવેિો 15 ્કા હતો, તેને કાિણે 
નવિટેશી મકાન ખિીિનાિાઓ પિ અંકુશ આવયો 
હતો અને સિકાિને આ કિવધાિાથી લાભ થયો 
હતો. 

ફો્થિ સિકાિ હવે મકાન ખિીિનાિા 
નવિટેશીઓ ઉપિ 20 ્કા કિ લાિશે

બાંધકામ પછી ભાવ વધારવાની નીતત ઓવ્યવહારુ, 30 દદવસમાં નવા લનયમાે ઓમિી થશે 

કોન્ોના આ્ેધમ બાંધકામ સામે ઓન્ટેરિયોમાં ક્ક કાયિાના સંકેત
ડેવલપર્સને નો્ીર આપી દટેવાઈ

અમે ડેવલપર્સને આ બાબતે નોટિર આપી છે અને જણાવ્યું છે કે 
અમે તમારું આ વત્સન ચલાવી શકીએ તેમ નથી. આવી અનેક રત્ા 
અધિકારીઓને આપવામાું આવી છે, જેથી તેઓ ઉપભોક્ાઓના ધિતોનયું 
રક્ષણ કરી શકા્. આ પગલાુંમાું એક એવી પણ જોગવાઈ કરવામાું 
આવી છે કે, મોિેભાગે ડેવલપર્સ ઉપભોક્ાને ટડપોઝીિ પાછી આપતા 
નથી, પરંતય નવા ધન્મ પ્રમાણે ડેવલપરે વ્ાજ રધિત ટડપોઝીિની રકમ 
ઉપભોક્ાને પાછી આપવી પડશે. 
દંડથી રમસયાનો ઉકેલ નહીં આવે ઃ વવપક્ષ
ધવરોિ પક્ષ ન્ય ડેમોક્ેિ તરફથી ધવરોિ કરતાું જણાવવામાું આવ્યું િતયું 
કે, દંડ વિારવાથી કે રજા વિારવાથી આ રમસ્ાનો ઉકેલ આવવાનો 
નથી અને તેની જોઈએ તેવી અરર પણ થવાની નથી. પક્ષનાું ના્બ 
નેતા રારા ધરુંગે જણાવ્યું િતયું કે, ધન્ામકોને આવી રત્ા તો ઘણાું 
વખતથી આપવામાું આવી છે, પણ તેનો અમલ થતો નથી.
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માસ્કનો િનયમ પડતો મૂકાતા કોિવડની 
છઠ્ઠી લહ�ર ચોક્કસ આવશે ઃ િનષ્ણાંતો

િક્રપ્ટો કરન્સી મામલે અલ્બટાર્ હવે 
મહત્વનું સ્થાન મેળવવાની તૈયારીમાં
- �વસાયાેમાં નવી પદ્ધ�ત 
અપનાવવાનાે સંક�, 
અાગામી સત્રમાં ખરડાે રજૂ 
કરવા સરકારની �વચારણી

અલ્બટાર્ 
િક્રપ્ટો કરન્સીને ક�ટલાક િનરીક્ષકો 

મોટો બગાડ ગણાવે છ� અને તેથી ક�નેડાનાં 
રાજ્યો પણ એવું િવચારતા હોય તો 
નવાઈ ન લાગવી �ઈએ. આવું માનનાર 
રાજ્યોમાં અલ્બટાર્નો પણ સમાવેશ થાય 
છ�. પર�તુ અલ્બટાર્એ િક્રપ્ટો કરન્સીનાં ક્ષેત્રે 
ઉત્તર અમે�રકાનાં મહત્વનાં મથક તરીક� 
ઉભરી આવવાનો સંકલ્પ �હ�ર કય� હતો. 

ઓઈલ અને ગેસનું ઉત્પાદન કરી 
રહ�લાં આ રાજ્ય િબટકોઈન, ઈથે�રયમ, 
ડોજકોઈન અને અન્ય �ડ�ટલ સેવાઓ 
આપવામાં ઉત્તર અમે�રકા માટ� મહત્વનું 
સ્થાન બનાવાની મહત્વાકાંક્ષા ધરાવે છ�. 
ગયા મિહને અલ્બટાર્ની યુસીપીની સરકાર� 
એક ભાષણમાં જણાવ્યું હતું ક�, અમારો હ�તુ 
આિથર્ક સેવાઓમાં નવીનતમ સેવાઓને 
અપનાવી આ િવસ્તારમાં અલ્બટાર્નું સ્થાન 
ટોચ પર લાવવાનો છ�. અલ્બટાર્ને અથર્તંત્ર 

માટ� આધુિનક પાવરહાઉસ અને મૂડીરોકાણ 
માટ� ચુંબક�ય સ્થાન બની રહ� અને ડેટા 
સ્ટોર�જ તથા િક્રપ્ટો કરન્સી જેવી ઉભરી 
રહ�લી ટ�ક્નોલો� માટ� અલ્બટાર્ તરફ 
લોકો નજર માંડે એવી અમારી યોજના 
છ�. આગામી સત્રમાં આ િવષયમાં એક 
ખરડો રજૂ કરવા સરકાર િવચારી રહી 
છ�, એમ રોજગાર ખાતાનાં મંત્રી ડગ 
સેિવત્ઝર� હાલમાં આપેલી એક મુલાકાતમાં 
જણાવ્યું હતું. તેમણે વધુમાં ઉમેયુ� હતું ક�, 
િક્રપ્ટોજગતમાં નવી નવી ક�પનીઓ આવી 
રહી છ� અને સારાં પ�રણામો મેળવી રહી 
છ�. છ�લ્લા ક�ટલાંક મિહનાઓથી અલ્બટાર્માં 
આવી ક�પનીઓનાં કામકાજ સારા પ્રમાણમાં 
વધ્યાં છ� અને હુજુ પણ આ ક્ષેત્રમાં વ્યાપક 
તકો રહ�લી છ�, તેનો સરકાર� લાભ ઉઠાવવા 
કાયદો બનાવવા ખરડો રજૂ કરશે.

નાગ�રકાેમાં ચેપ ફેલાવા 
માંડતા હાે��ટલમાં દદ�અાેની 
સં�ા વધવા લાગી

ઓન્ટ��રયો
સત્તાવાળાઓના જણાવ્યા મુજબ 

ઓન્ટ��રયો અને ક્યૂબેકમાં કોિવડ-19ની 
છઠ્ઠી લહ�રની શ�આત થઈ ચૂક� છ�. 
ક�ટલાંક િનષ્ણાંતો કહ� છ� ક� ફરિજયાત 
માસ્ક પહ�રવાના કાયદામાં ઢીલ મૂકવાને 
કારણે કોિવડનો ફ�લાવો અને ઓિમક્રોનના 
સબ વે�રએન્ટ બીએ-2 વાયરસનો ફ�લાવો 
વધવા લાગ્યો છ�. ડો. કાસીફ પીરઝાદા 
ક� જેઓ ઈમજર્ન્સી �ફિઝિશયન છ�, તેમણે 
ન્યુઝ ચેનલને બુધવાર� જણાવ્યું હતું ક�, 
ટોરોન્ટોમાં સાઈકોલોિજસ્ટ તરીક� �હ�ર 
આરોગ્ય ક્ષેત્રે ક�ટલાક િનયમોમ� ઢીલ 
મૂકવાને કારણે બીએ-2 વે�રએન્ટના 
ફ�લાવાને અનુક�ળતા મળી છ�. કારણ ક�, 
હો�સ્પટલોમાં દદ�ઓની સંખ્યા વધવા 
લાગી છ� અને લોકોમાં ચેપ ફ�લાવાનું 

પ્રમાણ પણ વધ્યું છ�.
આ બાબત સૂચવે છ� ક�, આપણે 

કોિવડ-19ની છઠ્ઠી લહ�રને આમંત્રણ આપી 
રહ્યાં છીએ. પીરઝાદાએ ઉમેયુ� હતું ક�, મને 
લાગે છ� ક�, સત્તાવાળાઓએ ફર�યાત 
માસ્ક પહ�રવાના િનયમને પડતો મૂક્યો 
છ�, તે આફત નોતરનારી ઘટના બની શક� 
છ�. ઓન્ટ��રયો, ક્યૂબેક, અલ્બટાર્ અને 
બીસી ખાતેથી તાજેતરમાં એવા અહ�વાલો 
મળ્યા છ� ક�, વેસ્ટ વોટરમાં કોિવડ-19ના 
વાયરસ �વા મળ્યા છ� અને ફરીથી તેની 
અસર વધવા લાગી છ�. � ક�, પીરઝાડાએ 
જણાવ્યું હતું ક�, હજુ એ બાબત સ્પષ્ટ 
નથી ક� છઠ્ઠી લહ�ર ગંભીર સ્વ�પ પકડશે 
ક� પછી અગાઉની લહ�રની જેમ સાધારણ 
રહ�શે. હાલમાં ઓન્ટ��રયો અને ક્યૂબેકમાં 
જે બની ર�ં છ� તે આ રાજ્યોમાં કોિવડની 
�સ્થિત ક�વી રહ�વાની છ�, તેના સંક�તો આપે 
છ�. ફરી એક વાર હો�સ્પટલોની ક્ષમતા 
ઘટવા લાગી છ� અને ફરીથી પ�ર�સ્થિત 
િવકટ બની રહી છ�.  દવાખાનામાં દાખલ 
થવાના �કસ્સાઓ વધી રહ્યા છ�.

ટોરોન્ટો 
ઓન્ટ��રયો લાઈનનાં બાંધકામ સમયે 

ધંધા-ઉદ્યોગને થનારી અસર સામે ફોડર્ 
અને ટોરીએ મદદની ખાતરી આપી છ�.  
મેયર જ્હોન ટોરીએ જણાવ્યું હતું ક�, 
જ્યાર� ટોરોન્ટોના નાગ�રકોને અનપેિક્ષત 
મુસીબતોનો સામનો કરવો પડતો હોય 
છ� ત્યાર� અમે તેમને સહાય કયાર્ િવના 
રહી શક�એ નહ�. ઓન્ટ��રયો લાઈનનાં 
બાંધકામથી આ િવસ્તારનાં અને એ�ગ્લન્ટન 
ક્રોસ ટાઉનનાં ધંધા-ઉદ્યોગને જે તકલીફોનો 
સામનો કરવો પડશે એમાં અમે તેની 
મદદ માટ� ઊભા રહીશું. ટોરીએ િપ્રિમયર 
ડગ ફોડર્ની હાજરીમાં ટીપ્પણી કરતાં ક�ં 
હતું ક�, ક�ન્દ્રનાં પ�રવહન પ્રધાન ઓમર 
અલ્ઘાબ્રા અને ઓન્ટ��રયોના પ�રવહન 
મંત્રી ક�રોિલન મુલરોનીની હાજરીમાં 16 
�કમી લાંબી સબલાઈનનાં બાંધકામનું 

ખાતમૂહુતર્ કયુ� ત્યાર� ક�ં હતું ક�, આ 
બાંધકામની સાથે અમને બહુ લાગેવળગે 
છ�, પર�તુ તેને કારણે નીચાણવાળા મહત્વના 
િવસ્તારો અને મુખ્ય શહ�રની વચ્ચેનું અંતર 
ઘટશે, એવી મને આશા છ�.  આ યોજનાનાં 
બાંધકામ સાથે સંકળાયેલી ક�પની મેટ્રો 
િલન્ક્સ અને ઓન્ટ��રયોની સરકાર� લોકો 
તરફથી સહકાર મળશે એવી આશા વ્યક્ત 

કરી હતી. આ બાંધકામને કારણે વેપાર-
ઉદ્યોગને નુકસાન થશે એ બાબતે ટોરીએ 
િચંતા વ્યક્ત કરી હતી, પર�તુ તેણે એમ 
પણ ક�ં હતું ક�, પ્રાર�િભક તકલીફ બાદ 
તેના સારા પ�રણામો પણ મળશે એવી 
મને આશા છ�. અમે લોકો સાથે કામની 
શ�આત કરતાં પહ�લાં જ ચચાર્ કરી હતી 
અને લોકોનો અમને સહકાર મળી રહ્યો છ�. 

પ્રારં�ભક મુશ્કેલીઅાે પછી નાગ�રકાે અને વેપારીઅાેને લાભ મળશે તેવાે સ�ાધીશાેને અાશાવાદ

ઓન્ટ��રયો લાઈન પ્રોજેક્ટથી ધંધા અને 
ઉદ્યોગને થનારી અસર ઃ મદદની ખાતરી

નવી�દલ્હી
નવી �દલ્હી: યુક્ર�ન અને રિશયા વચ્ચેની લડાઈ એક મિહના 

કરતા વધાર� સમયથી ચાલુ છ� અને અમે�રકાની સાથે જ બી� 
દ�શો તફથી રિશયા પર લગાવાયેલા પ્રિતબંધોની ખાસ અસર 
થતી દ�ખાઈ રહી નથી. અમે�રકાનો પ્રયાસ છ� ક�, રિશયા સાથે 
વેપાર કરવા માટ� કોઈ દ�શ આગળ ન આવે. તો, રિશયા સામે 
અમે�રકાની નીિત તૈયાર કરવામાં મહત્વનો રોલ ભજવનારા 
ભારતીય મૂળના ડેપ્યુટી એનએસએ દલીપ િસંહ બે �દવસના 
ભારત પ્રવાસે છ�. અહ� તેમણે એવી વાત કરી જે ભારતને 
પસંદ નહ� આવે. દલીપ િસંહ� ક�ં ક�, ભારત એવી આશા ન 
રાખે ક� ચીન તરફથી એલએસીનું કોઈ ઉલ્લંઘન થશે તો રિશયા 
તેની મદદ કરશે. ડેપ્યુટી એનએસએ દલીપ િસંહ, જેને રિશયા 
સામે પ્રિતબંધોના માસ્ટર માઈન્ડ મનાય છ�, તેમણે ભારતને 
ચેતવતા ક�ં ક�, જ્યાર� ચીન િનયંત્રણ ર�ખા (એલએસી)નું 
ઉલ્લંઘન કરશે, ત્યાર� રિશયા ભારતની મદદ કરશે એવું નથી. 
ચીન અને રિશયા હવે નો િલિમટ્સ પાટર્રનિશપમાં છ�.

અમે�રકાની ભારતને ચેતવણી, 
ચીન LACમાં ઘૂસી જશે તો 
રિશયા બચાવવા નહ� આવે

ટોરોન્ટો  
ઓન્ટ��રયો સરકાર� ક�ન્દ્ર સરકાર 

સાથે બાળ લ્યાણ સંબંધે યોજનાઓનાં 
અમલ માટ� કરાર ઉપર સહી-િસક્કા 
કયાર્ હતા. આ કરારને કારણે બાળકોની 
ફ�માં અડધોઅડધ ઘટાડો થશે અને વષા�તે 
50 ટકા ફ� પાછી આપવામાં આવશે. 
પશ્ચાદવત�ય અસરથી અમલમાં આવનાર 
આ કાયદા મુજબ મે મિહનામાં વાલીઓને 
ફ�ની 50 ટકા રકમ પાછી આપવામાં 
આવશે. વડાપ્રધાન જસ્ટીન �ડો અને 
િપ્રિમયર ડગ ફોડ� પ્રાથિમક �હ�રાત 
કરતાં કરારની િવગતો આપી હતી. 
સોમવાર� બ્રેમ્પટન ખાતે યો�યેલી પત્રકાર 
પ�રષદમાં તેમણે જણાવ્યું હતું ક�, આ 
કરારથી રાજ્ય સરકારને સર�રાશ પ્રત્યેક 
બાળક માટ� પ્રિત�દન સપ્ટ�મ્બર 2025થી 
10 ડોલરનો ખચર્ કરવાની સુિવધા મળશે.  
બાળ કલ્યાણ યોજનાના કરાર ઉપર સહી 
કરનાર ઓન્ટ��રયો સૌથી છ�લ્લું રાજ્ય છ�. 

આ મુદ્દ� �ડોએ જણાવ્યું હતું ક�, અમે 
�ણીએ છીએ ક� દર�ક બાળક �વનની 
શ�આત ઉત્તમ રીતે કરી શક� તેવી તેના 
વાલીઓની ઈચ્છા હોય છ�. ખાસ કરીને 
માતાઓની આ અપેક્ષામાં લાગણીનું તત્વ 
વધાર� �વા મળ� છ�. આથી બાળકની 
કાર�કદ� અને પ�રવાર એ બેની વચ્ચે 
પસંદગી કરવાની ફરજ ન પડવી �ઈએ. 

તેથી જ ક�ન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર� બાળકો 
માટ� શ�આતથી જ આ યોજના ચલાવી 
રહી છ�. ક�ન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે ક�નેડાના 
આિથર્ક વષર્ (માચર્ 31) પછી આ કરાર 
થયા છ�. તેથી 10.2 િબિલયન ડોલર પાંચ 
વષર્ને બદલે ચાર વષર્ સુધી આપવામાં 
આવશે અને તેનો ઉપયોગ આગામી 
વષર્માં પણ કરી શકાશે.

રા� સરકારને બાળક દીઠ પ્ર�ત�દન 10 ડાેલરનાે ખચર્ કરવાની સુ�વધા મળશે

ઓન્ટ��રયો અને ક�ન્દ્ર વચ્ચે બાળ કલ્યાણ 
યોજના સંબંધી કરાર, વાલીઓને રાહત

સ્કારબોરો 
“ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ” ચલિચત્ર 

�હ�ર જનતા માટ� વુડસાઇડ 
િસનેમા, સ્કારબોરો ખાતે ૨૦મી 
માચર્ને રિવવાર� ૩:૦૦ વાગ્યો રજૂ 
કરવાની �હ�રાત થઈ હતી. જે 
બાદ થોડા કલાકોમાં જ લોકોનો 
અપ્રિતમ સહકાર સાંપડ્યો હતો.  
િથયેટરની ક�પેસેટી કરતાં દોઢગણી 
ટીક�ટોની માંગ થઇ હતી. લોકોની 
લાગણી અને ધસારાને અનુલક્ષીને 
આયોજકોએ બીજું િથયેટર પણ બુક 
કરાવ્યું હતુ.  અને તેનો સમય પણ 
સરખો જ રાખવામાં આવ્યો હતો. 
�ફલ્મ �વા માટ� બંને િથયેટરોની 
ટીક�ટો પણ થોડા કલાકોમાં જ બધી 

બુક થઇ ગઈ હતી. આ ચલિચત્ર 
કમાવવા માટ� નહ� પણ એક 
ઇિતહાસ બતાવી લોકોને જગાડવા 
માટ� બનાવવામાં આવ્યું હોવાથી 
સૌ આક્રોશપૂણર્ રીતે ઊમટી પડયા 
હતા. પીકચર પુ�� થયા પછી પણ 
લોકો સ્તબ્ધ રીતે ગમગીન થઈને 

બેસી જ રહ્યા હતાં. જે પછી જય શ્રી 
રામ અને વંદ� માતરમના ઉદધોષ 
સાથે બધા હતપ્રભ દશામાં આક્રોશ 
સાથે બહાર નીકળ્યા હતા. જનતાએ 
તેમને ન્યુનતમ્ દરમાં સુંદર સગવડ 
પુરી પાડી આવું આયોજન કરવા 
બદલ આયોજકો િવજય પટ�લ, 

ક�નાલ પટ�લ, િચંતનબેન ભાવસાર 
તથા અ�ત પટ�લનો �દયપૂવર્ક 
આભાર માન્યો હતો. આયોજકોએ 
પણ �હ�ર જનતાનો અભૂતપૂવર્ 
સહકાર મળ્યો હોવાથી પ્રોગ્રામને 
સફળતા અપાવવા બદલ આભારની 
લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.

શાે અંગે જાહેરાત બાદ ગણતરીના સમયમાં જ અાખુ �થયેટર બુક થઈ ગયું

�ારબાેરાેના બે �થયટરાેમાં ધ કાશ્મીર ફાઈ� �ફ�ની પ્રસ્તુ�ત

સ્કારબોરોમાં ગૂંજ્યા જયશ્રી રામ અને વંદ� માતરમના નારા

યાેજના માટે 30 �બ�લયન ડાેલર ફાળવાયા ઃ ટ્રુડાે
�ડોએ વધુમાં જણાવ્યું ક�, 30 
િબિલયન ડોલર રા�ીય બાળ 
કલ્યાણ યોજના માટ� ફાળવવામાં 
આવ્યાં છ�. રાજ્ય સરકાર સાથે 
થયેલા આ કરારથી રાજ્ય સરકારને 
13.2 િબિલયન ડોલર છ વષર્ સુધી 
મળતા રહ�શે. આ યોજનામાં અન્ય 
રાજ્યો અને પ્રદ�શો �ડાયા છ�. એ 
બાબતની ન�ધ લેવી �ઈએ ક� ક�ન્દ્ર સરકાર� 2021નાં બજેટમાં આ બાબતનો 
ઉલ્લેખ કય� છ�. પાંચ વષર્ બાદ રાજ્યોને વાિષર્ક 9 િબિલયન ડોલર મળતા થશે. 

યોજના પાછળ 10.9 િબિલયન 
ડોલર થવાની શકયતા : ફોડર્

ફોડ� જણાવ્યું હતું ક�, 15 સ્ટોપની આ સબવે લાઈન 
એ�ક્ઝિબશન પ્લેસથી ડાઉન ટાઉનની મધ્યે પહ�ચશે 
અને છ�વટ� ઓન્ટ��રયોના સાયન્સ સેન્ટર પાસે 
તેનો અંત આવશે. મેટ્રિલન્ક્સે જણાવ્યું હતું ક�, આ 
યોજનાનો ક�લ ખચર્ 10.9 િબિલયન ડોલર થવાની 
ગણતરી રાખવામાં આવી છ�. આ અગાઉ નવી ટ્રા�ન્ઝટ 
લાઈન 2030માં શ� થઈ જવાની શક્યતા છ�.
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પાકિસ્ાનના ઈત્હાસમા ં ફરી એિ વધુ 
વડાપ્રધાન સામ ે લટિ્ી ્લવાર ઉભી થઈ છ.ે 
અત્ાર સધુી પાકિસ્ાનમા ં િોઈપણ વડાપ્રધાન 

પો્ાનો િા્્યિાળ પરુો 
િરી શક્ા નથી.

િોઈન ે લશિરે 
હટાવ્ા ્ો િોઈ 
બર્રફ થ્ા. 
વાસ્વમા ં પાકિસ્ાનમાં 
ચૂટંણી જીત્ા બાદ સત્ા 
ભલને ે િોઈપણ પાટટી 
િ ે ને્ ાન ે મળી હો્, 
પરં્  ુપડદા પાછળ રાજ 
્ો લશિરનુ ં જ ચાલ્ું 

હો્ છ.ે જ્ાર ે પણ પાકિસ્ાનમા ં ચૂટંણી થા્ 
છ ેત્ાર ેલશિરના જનરલ મહતવનો ભાગ ભજવે 
અન ેપો્ાના માની્ાન ેજ ચૂટંણી જી્ાડ ેછ.ે વળી, 
સત્ા મળ્ા પછી આ ને્ ા જ્ા ં સધુી લશિરના 
િહ્ામા ં રહ ે ત્ા ં સધુી બધ ુ હમેખમે ચાલ્ા િર.ે 
કિન્ ુ જવેુ ં િોઈ લશિરની સામ ે બાં્ ો ચડાવ ે છે 
િ ે ્ર્ જ ્ને ેહટાવવા પે્ં રા શરુ થા્. અનિે 
વડાપ્રધાન ેઆ પ્રિાર ેજ પાકિસ્ાનની ગાદી છોડવી 
પડી છ.ે

૨૦૧૮મા ં ઈમરાનન ે વડાપ્રધાન બનાવવામાં 
લશિર ે જ મહતવનો ભાગ ભજવ્ો હ્ો. 
પાકિસ્ાનના ્તિાલીન વડાપ્રધાન નવાઝ શરીફ 
લશિર સામ ે બાં્ ો ચઢાવવા માડં્ા લશિર ્નેો 
તવિલપ શોધી રહી હ્ુ.  આ સમ્ે ઇમરાન 
ખાનના પક્ષ પાસ ે બહમુ્ી નહો્ી, પણ ઘણા 
પક્ષોનો ટિેો મળેવીન ે ્ઓે વડા પ્રધાન બન્ા 
હ્ા. ્મેણ ેન્ા પાકિસ્ાનનુ ંસજ્યન િરવાનો િોલ 
આપી લોિોના દીલ પણ જીત્ા, પરં્  ુ લશિરના 
વડા જનરલ બાજવા સાથનેા સઘંર્યન ે િારણ ે હવે 
ખદુ ઈમરાન ખાનની સામ ેજ રાજિી્ સિંટ ઉભુ 
થ્ ુછ.ે 2018મા ંઈમરાન ખાનની પાટટી ્હરીિે 
ઈનસાફ અન ે્નેા સહ્ોગીઓ મળીન ે180 સસંદ 
સભ્ોનુ ંસમથ્યન મળ્ુ ંહ્.ુ  

પાકિસ્ાનની સસંદમા ં િલુ ૩૪૨ બઠેિો છ.ે 
એટલ ેબહમુ્ી માટ ે172 સભ્ોના ટિેાની જરૂર 
પડ્ી હો્ છ.ે પાકિસ્ાન ્હકેરિ ે ઇનસાફને 
2018ની ચૂટંણીમા ં ૧૫૫ બઠેિો મળી હ્ી, જે 
બાદ લશિરના ટિેાથી ્ઓે  લઘમુ્ી સરિારના 
વડા પ્રધાન બન્ા હ્ા.  સજંોગોવસા્ હવે 
શાસિપક્ષના 24 સભ્ોએ ઇમરાન સાથથેી છડેો 
ફાડી નાખં્ા રાજિીટ િટોિટી સર્્યઈ છ.ે અગાઉ 
સા્ સભ્ોનો ટિેો આપ્ી એમક્ુએમ નામની 
પાટટીએ પણ આજ ેસરિારન ેસમથ્યન ખેંચી લીધુ 
છ.ે દસ સભ્ ધરાવ્ા બીર્ સાથી પક્ષો પણ હવે 
ઈમરાનથી નારાજ થઈન ે ્નેો સાથ છોડવાની 
્ૈ્ ારીમા ં છ.ે 20 કદવસ પહલેાથંી જ તવપક્ષ ે
પાકિસ્ાનમા ંઅતવશ્ાસ પ્રસ્ાવની વા્ છડેીન ે6 
કદવસ પહલેા ં સસંદમા ં િા્્યવાહી િરી.  આખરે 
સપીિર ે ઈમરાનન ે તવશ્ાસ મ્ સાતબ્ િરવા 
િહી દીધ ુ છ.ે ઇમરાન ખાનની સરિાર સસંદમાં 
તવશ્ાસનો મ્ જી્ી શિ ે ્વેી િોઈ સભંાવના 
નથી. જો િ ે પાકિસ્ાની તરિિટે ટીમનો ભૂ્ પવૂ્ય 
િપેટન ઇમરાન ખાન ચમતિાર થવાની આશા સાથે 
છલે્ા બોલ સધુી રમવાની વા્ િહી રહ્ા છ.ે

ઇમરાન ખાન પો્ે ઇસલાતમિ દશેોના ને્ ા 
બનવાની મહત્વાિાકં્ષા ધરાવ ેછ ે્ ેજગર્હરે વા્ 
છ.ે  જો િ ે ચાર તદવસ પહલેા ભાર્ની તવદશે 
નીત્ના ંવખાણ િરવા પાછળ ્મેનુ ંતનશાન સાઉદી 
અરતેબ્ા નહો્ુ ં પણ પાકિસ્ાનનુ ં લશિર હ્ુ.ં 
આ રી્ ેલશિરન ે્ણે ે્ટસથ રહવેાની આડિ્રી 
શીખ આપી હ્ી. આ ઘટનારિમ બાદ તવપક્ષો 
દ્ારા રજૂ થ્લેા અતવશ્ાસના પ્રસ્ાવમા ંઇમરાન 
ખાનન ેટિેો આપવાન ેબદલ ેલશિર ે્માશો જો્ો 
હ્ો.  ્થેી ઇમરાનખાન હવ ે આક્ષપે િરી રહ્ા 
છ ે િ,ે લશિર ્ટસથ નથી, પણ ઇમરાન ખાનને 
હટાવવા માગ ેછ.ે જે બાદ રતવવાર ઇમરાન ખાને 
પ્રચડં રલેી િાઢીન ેશતતિપ્રદશ્યન િ્ુ્ય, પણ લશિરના 
વડાન ેઈમરાનની આ હરિ્થી ઝાઝી અસર થઈ 

નહીં. ઇમરાન ખાનની પાકિસ્ાન ્હકેરિ ેઇનસાફ 
પાટટીના ૧૨ સસંદસભ્ો ્મેનો સાથ છોડીને 
ચાલ્ા ગ્ા ત્ાર ેઇમરાન ખાન હ્ાશામા ંબોલ્ો 
હ્ો િ ે ્મેના ં સં્ ાનો સાથ ે લગ્ન િરવા િોઈ 
્ૈ્ ાર નહીં થા્. ્નેાથી નારાજ થઈન ેબીર્ ૧૫ 
સભ્ો પક્ષ છોડીન ેજ્ા રહ્ા હ્ા. ઇમરાન સામે 
પાકસ્ાન તપપલસ પાટટી અન ેપાકિસ્ાન મસુસલમ 
તલગ જવેા તવપક્ષો એિ થઈ ગ્ા છ.ે ્મેા ંબીર્ 
નાના પક્ષો પણ ભળ્ા છ.ે જો ઇમરાન ખાનની 
સરિારનુ ંપ્ન થા્ ્ો ભૂ્ પવૂ્ય વડા પ્રધાન નવાઝ 
શરીફના ભાઇ શાહબાઝ શરીફ વડા પ્રધાન બને 
્વેી પ્રબળ શિ્્ા છ.ે

પાકિસ્ાનના ભૂ્ પવૂ્ય વડા પ્રધાન નવાઝ 
શરીફન ે ભ્રષ્ાચારના આરોપ હઠેળ રાજીનામું 
આપવાની ફરજ પાડવામા ં આવી હ્ી. ્મેની 
અન ે્મેના ભાઇ શાહબાઝ શરીફ સામ ેનશેનલ 
એિાઉનટતેબતલટી બ્રુો દ્ારા ્પાસનો આદશે 
અપા્ો હ્ો. આ સસંથાએ તરિટનની રિોડશીટ 
નામની િપંનીની મદદ લીધી હ્ી. ્ાજે્ રમાં 
રિોડશીટ િપંનીદ્ારા આશ્ચ્્યજનિ રી્ે ર્હરે િરા્ુ 
િ,ે નવાઝ શરીફ સામનેા ભ્રષ્ાચારના આક્ષપેોમાં 
િોઈ ્ થ્ નથી. ૨૦૧૮મા ંપાકિર્ાનના ્ તિાલીન 
વડા પ્રધાન નવાઝ શરીફ સામ ેઇમરાન ખાનદ્ારા 
ઝુબંશે શરૂ િરવામા ંઆવી ્નેી પાછળ પાતરિ્ાની 
ર્સસૂી સસંથા આઈએસઆઇના ્તિાલીન વડા 
જનરલ ફે્ ાઝ હમીદની ભતૂમિા રહી હ્ી. ્મેણે 
પાકિસ્ાની લશિરના સહિારથીચૂટંણીમા ંગોલમાલ 
િરાવ્ા ઇમરાન ખાનના પક્ષન ે૧૫૫ બઠેિો મળી 
હ્ી.  જો િ,ે ઇમરાન ેસત્ા સભંાળ્ાન ેત્રણ વર્ય 
પરૂા ંિ્ા્ય ત્ા ં્ો લશિરની નજરમાથંી ્ઓે ઊ્રી 
ગ્ા છ.ે વાસ્વમા ં 2021ના અતં્મ કદવસોમાં 
લશિરના વડા જનરલ િમાર ર્વદે બાજવા સાથે 
ઈમરાન ે ખટરાગ થ્ો હ્ો. બાજવાન ે લશિરના 
વડા ્રીિ ે મદુ્ વધારી આપવાની વા્ આવી 
ત્ાર ે ઇમરાન ખાન ે સપ્ાહો સધુી ્નેી ફાઇલ 
અટિાવી રાખી હ્ી. આ સાથ ેજ જનરલ ફે્ ાઝ 
હમીદન ે પશેાવર િોપસ્ય િમાનડર ્રીિ ે તનમણિૂ 
આપવાની િા્્યવાહી ગણ્રીના િલાિોમા થઈ 
હ્ી. જનરલ ફે્ ાઝ હમીદન ે પશેાવર િોપસ્ય 
િમાનડરના વડા બનાવવાનુ ં ઇમરાન ખાનનું 
પગલુ ં ્મેન ે ર૦૨૨ના નવમેબરમા ં લશિરના 
વડા બનાવવા ્રફુ ંપ્ર્ાણ માનવામા ંઆવ ેછ.ે  
જનરલ િમાર બાજવા નવમેબરમા ંકરટા્ર થા્ ્ે 
પછી નવા લશિરી વડાની પસદંગી વ્્યમાન પાચં 
િોપસ્ય િમાનડરોમાથંી િરવાની હો્ છ.ે ્ ે પિૈી 
જનરલ ફે્ ાઝ હમીદન ેઇમરાન ેપ્રાધાન્ આપ્ા 
બાિીના ચાર િમાનડરો પણ ્મેનાથી તવરુદ્ધ થઈ 
ગ્ા છ.ે ્મેન ે ડર છ ે િ ે ્મેની તસતન્ોકરટીની 
ઉપકે્ષા િરીન ેજનરલ ફે્ ાઝ હમીદને લશિરના વડા 
બનાવી દેવાશ.ે જો જનરલ ફે્ાઝ હમીદ લશિરના 
વડા બની ર્્ ્ો ્ઓે ઇમરાન ખાનને બીજીવાર 
પાકિસ્ાનમા ં સત્ા મળે. ઈમરાનની આ જ 
રમ્ન ેિારણે નારાજ થ્લેા જનરલોએ વ ્્યમાન 
આમટી ચીફ બાજવા સાથે હાથ તમલાવ્ા અને ્ે 
પછી ઈમરાન સામે મોરચો મંડા્ો છ.ે સાઉદી 
ઉપરાં્  અમેકરિાની પણ નારાજગી વહોરનાર 
ઇમરાને ગરુુવાર ેનવો દાવ ખલે્ો હ્ો. ઈમરાને 
પો્ ે તવશ્ાસ મ્ સાતબ્ િરવાને બદલ ેરાષ્ટી્ 
જોગ સબંોધન િર્ા િહ્ ં િ,ે હુ ં હજી રાજીનામુ 
નહીં આપુ,ં એિ ખલેાડી છુ ં ્થેી છલે્ા બોલ 
સધુી રમીશ. આ વખ્ે ઈમરાને પાકિસ્ાનને 
અમકેરિાના સમથ્યિ બનવાને મોટી ભલૂ લખેાવી 
હ્ી. ઈમરાને તવપક્ષના પ્રસ્ાવ સામે સંસદ 
બરખાસ્ગીની ્રફેણ પણ િરી હ્ી. બીજી ્રફ 
પાકિસ્ાનના એસેમબલી સત્રમા ં શરઆૃ્થી જ 
તવપક્ષ ેહગંામો મચાવ્ા સપીિર ે 3 એતપ્રલ સુધી 
િા્્યવાહી સથતગ્ િરી દે્ ા ઈમરાનને હાલ પરુ્ી 
રાહ્ મળી છ.ે 

લશ્કર સામે શિંગડા ભેરવતા 
ઈમરાન પણ ભેખડે ભેરવાયા

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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અંબા
ગÚબર પવ↓ત અને અંબા  માતાના મંЧદરના 

માિલકЫ મુˆъ દાંતા રાજપЧરવારની પચાસ વષ↓ 

જુની અર માં હાઈકોટ‼ Ĵી આરાસુરી અંબા  

માતા દъવçથાન ĺçટને ડાવવા માટъની મંજૂરી 

આપી છъ. દાંતાના રાજપЧરવારъ આ અર  

રાËય અને કы×ĩ સરકાર સામે કરъલી છъ. 

હાઈકોટ↓નુ અવલોકન છъ કы, ĺçટъ આ મંЧદરની 

િમલકતનુ ãયાજ, ટાઈટલ અને કબ  મેળવેલો 

છъ. જેથી, તે જλરી પΤ છъ અને તેની હાજરી 

વગર કોઈ અસરકારક ЧડĝЫ (હુકમનામુ) પસાર 

કરી શકાય નહી.

અડધી સદી જુની આ અર માં અંબા  

મંЧદરના ĺçટ ˛ારા ડાવવા માટъ દાંતા િસિવલ 

કોટ↓માં અર  કરъલી.  કы, વષ↓ 2019માં 

દાંતા િસિવલ કોટ‼ અંબા  મંЧદરના ĺçટની 

આ અર ને ફગાવી હતી. દાંતા િસિવલ કોટ↓નુ 

અવલોકન હતુ કы આ કыસમાં ĺçટની કોઈ 

લોકસ çટъ×ડી (કોઈ લેવા દъવા નથી) નથી. 

દાંતાના રાજપЧરવાર ˛ારા અંબા  મંЧદર, તનેી 

િમલકતો અને ગÚબર પવ↓ત પર તેની માિલકЫનો 

દાવો કરъ છъ. જેનો અંબા  મંЧદર ĺçટ િવરોધ 

કરી રЅં છъ. દાંતા િસિવલ કોટ↓ના આ હુકમ 

સામે અંબા  મંЧદરના ĺçટ ˛ારા હાઈકોટ↓માં 

અપીલ કરાઈ હતી. અંબા  મંЧદર, તેની 

િમલકત અને ગÚબર પવ↓તની માિલકЫનો િવવાદ 

બહુ જુનો છъ. 

પાલનપુર 

અંબા  ખાતે આગામી તા. ૮, ૯ અને ૧૦ 

એિĬલના રોજ Ĵી ૫૧ શિŪપીઠ મહોÓસવ 

યો શે. અંબા  ગÚબર તળъટી ખાતે યો નાર 

Ĵી ૫૧ શિŪપીઠ મહોÓસવના આયોજન અંગે 

પાલનપુર કલેકટર કચેરી ખાતે  આરાસુરી 

અંબા  માતા દъવçથાન ĺçટની બેઠક યો ઇ 

હતી.  માતા ના ૫૧ શિŪપીઠોના િનમા↓ણનું 

કામ તÓકાલીન મુÅયમંĦી અને હાલના વડાĬધાન 

નરъ×ĩભાઈ મોદીએ કરાãયું હતું. દъશ અને 

િવદъશોમાં Ĵીલંકા, બાંગલાદъશ, નેપાળ, પાЧકçતાન 

વગેરъ દъશોમાં આવેલા માતા ના શિŪપીઠો Ĭમાણે 

આબેહુબ ૫૧ શિŪપીઠોનું િનમા↓ણ અંબા માં 

કરવામાં આવેલું છъ. મનુæયના એક જ જ×મમાં 

દъશ અને િવદъશોમાં આવેલા આ શિŪપીઠોમાં જઇ 

માતા ના દશ↓ન કરવા એ દરъક મનુæય માટъ સંભવ 

નથી, તેથી મૂળ çથાનક જેવા જ ૫૧ શિŪપીઠોનું 

અંબા  ગÚબર ખાતે િનમા↓ણ કરવામાં આãયું છъ 

જેમાં સવારъ-૬.૦૦ થી સાંજે-૭.૦૦ વાÆયા સુધી 

યો નાર Ĵી પЧરĝમાની ãયવçથા ળવવા માટъ 

ભાદરવી પૂનમના મેળાની જેમ અલગ અલગ ૧૪ 

જેટલી સિમિતઓ બનાવવામાં આવી છъ. 

અંબા  મંЧદરની માિલકЫના િવવાદ મામલે 
ĺçટને પΤકાર બનાવવા હાઈકોટ↓ની મંજૂરી

યાĦાધામ અંબા માં આગામી 8થી 10 એિĬલ 
દરિમયાન 51 શિŪપીઠ મહોÓસવનું આયોજન 
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સુરત 

સુરત નવી િસિવલ હોЩçપટલમાં 

કыÜપસમાં λ.70 કરોડના  ખચ› બનેલી 

અ˜તન સરકારી મેЧડકલ કાલેજનું 

આજે સાંજેે કы×ĩીય આરોÆયમંĦી 

મનસુખ માંડવીયાના હçતે લોકાપ↓ણ 

કરાયું હતુ.

કы×ĩીય આરોÆયમંĦી મનસુખ 

માંડવીયાએ જણાãયું કы, આખા દъશમાં 

હъàથ ઇ×ĭાçĺકચર વધારવાનું કામ 

ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ મોદીનાં ને Óવમાં થઇ 

રЅં છъ. ĠાÜય િવçતારમાં પણ આરોÆય 

સેવા પહ℮ચાડવાની Ĭાથિમકતા છъ. 

ડોકટર સાથે પેરામેЧડકલ çટાફ વધે 

તે દીશામાં કામ થઇ રЅં છъ. અગાઉ 

દъશમાં એમબીબીએસની બાવન હ ર 

બેઠક હતી. હાલમાં 92 હ ર બેઠકો 

છъ. દъશમા ં મેЧડકલ કોલેજની 327 

બેઠક હતી, હાલમાં 586 બેઠક છъ, 

Ëયારъ પી ની 31 હ ર બેઠક હતી 

અને હાલમાં 62 હ ર છъ. દરъક 

મેЧડકલ કોલેજનું ઇ×ĭાçĺકચર વધારવા 

માટъ દર એમબીબીએસની એક સીટъ 

1.20 કરોડ પોલીસી બનાવવામાં આવે 

છъ. રાËયના આરોÆય અને પЧરવાર 

કàયાણ મંĦી ઋિષકыશ પટъલે જણાãયું 

કы, ગુજરાતમાં અમદાવાદ મેЧડકલ 

ટુરીઝમનું હબ બની ગયુ છъ. હવે મÖય 

અને દિΤણ ગુજરાતમાં આરોÆય સેવા 

વધારવા કવાયત થઇ રહી છъ. સુરત 

અને વડોદરામા આરોÆયસેવા અપĠેડ 

કરવામાં આવશે. છъ·ા ãયિŪ સુધી 

સારવાર પહ℮ચે અને ખાસ કરીને 

િસિનયર સીટીઝનને ઘરъ બેઠા લેબ કыસ 

અને દવા મળъ તેવુ આયોજન કરવામાં 

આãયુ છъ. 

સુરત

દъશના િવિભ³−³ çટીલ Øલા×ટમાંથી 

દર વષ › 19 િમિલયન ટન çટીલનો 

કચરો નીકળъ છъ. Щçથિત એવી બની 

છъ કы, çટીલ Øલા×ટમાં કચરાના પહાડો 

બની ગયા છъ. પરѕતુ હવે çટીલના આ 

જ કચરામાંથી રçતાઓ બનશે. અનેક 

વષђ↓ના સંશોધન બાદ કы×ĩીય સડક 

સંશોધન સંçથાના વૈΦાિનકોએ çટીલના 

કચરાને Ĭોસેસ કરીને કપચીનું િનમા↓ણ 

કયુ↨ છъ. આ કપચી વડે ગુજરાતમાં 1 

Чકમી લાંબો 6 લેનનો રçતો તૈયાર 

કરવામાં આãયો છъ. હવે દъશમાં હાઈવે 

પણ આ çટીલના વેçટમાંથી જ બનશે. 

ગુજરાતના હ રા પોટ↓ ખાતે 

બનાવાયેલો એક Чકમી લાંબો આ 

રçતો પહъલા અનેક ટન વજન લઈને 

ચાલી રહъલા ĺકોના કારણે િબçમાર 

રહъતો હતો. પરѕતુ એક Ĭયોગ અંતગ↓ત 

તે રçતાને સંપૂણ↓પણે çટીલ વેçટમાંથી 

તૈયાર કરવામાં આãયો છъ. હવે દરરોજ 

1000થી પણ વધારъ ĺક 18થી 30 ટન 

વજન લઈને પસાર થાય છъ પરѕતુ રçતો 

િબલકЮલ એ જ Щçથિતમાં રΝો છъ. 

આ Ĭયોગ બાદ દъશના હાઈવે 

અને અ×ય રçતાઓ પણ çટીલના 

કચરામાંથી બનાવવામાં આવશે કારણ 

કы, તેનાથી બનેલા રçતાઓ ખૂબ જ 

મજબૂત હોય છъ અને ખચђ↓ પણ આશરъ 

30 ટકા ઓછો થાય છъ.

ગુજરાતના સુરતમાં બ×યો દъશનો 
સાૈ Ĭથમ ‘6 લેનનો çટીલનો રçતો’

ડૉકટર સાથે પેરામેЧડકલ çટાફ વધે તે 
દીશામાં કામ થઇ રЅં છъ : માંડવીયા
સ વલમાં 70 કરાેડના ખચ નવ ન મત થયેલી મે ડકલ કાેલેજ ભવનનું લાેકાપણ 

ગોથાણ-હ રા ĺેક માટъ 
જમીન સંપાદનનું હъરનામું 
રદ ન થાય Óયાં સુધી લડત

સુરત

ગોથાણથી હ રા વŵે રъલવે ĺેકમાં ખેડુતોની 

મહામુલી જમીન સંપાદન થતી હોવાથી ખેડુત સમાજ 

˛ારા આદોલન શλ કરાયુ છъ. આ આંદોલનના પગલે 

ગાંધીનગર બેઠક કયા↓ બાદ હાલમાં જે રъલવે ĺેક છъ. 

તેની બાજુમાં જ નવો ĺેક નાંખીને લાઇન લઇ જવાનું 

નŨી કરાયુ છъ. આ માટъ કыવી રીતે લાઇન જશે. કыટલી 

જમીનો કપાશે સિહતી તમામ િવગતોનો સવ› કરીને 

Чરપોટ↓ આપવાનો આદъશ  થયો છъ. આ આદъશ વŵે 

લડત ચલાવતા ખેડુત સમાજના આગેવાન રમેશ પટъલના 

જણાãયા મુજબ 14 ગામોની 85 હъકટર જમીન સંપાદન 

માટъ જે હъરનામુ બહાર પાડયુ છъ. તે પાછુ નહỲ ખ′ચે 

Óયાં સુધી આંદોલન ચાલુ રાખવાનો િનધા↓ર ãયકત કયђ↓ છъ. 

આસ ›લર-િમǼલ ˛ારા 
તાપીમાં Ĭદૂષણ મુˆъ 
કોટ↓ની સરકારને નોЧટસ

સુરત

હ રામાં આવેલા આસ ›લર-િમǼલ િનØપોન çટીલ 

િલિમટъડના Øલા×ટ ˛ારા તાપી નદી અને દЧરયામાં 

Ĭદૂષણ કરાતું હોવાનો આΤેપ કરતી હъર િહતની 

Чરટમાં હાઇકોટ‼ રાËય સરકાર, કોçટલ ઝોન મેનેજમે×ટ 

ઓથોЧરટી અને મેЧરટાઇમ બોડ↓ને નોЧટસ પાઠવી જવાબ 

માંÆયો છъ અને વધુ સુનાવણી ચોથી જુલાઇના રોજ 

િનયત કરી છъ. અરજદાર ˛ારા આΤેપ કરવામાં આãયો 

છъ કы×ĩીય પયા↓વરણ અને વનિવભાગ તરફથી કіપનીના 

Øલા×ટને િવિવધ પયા↓વરણીય િનદ‼શો આપવામાં આãયા 

છъ. Øલા×ટ અને તેની આસપાસનો િવçતાર સી.આર.

ઝેડ. અંતગ↓ત આવે છъ, આમ છતાં કіપની ˛ારા તાપી 

નદી અને દЧરયામાં Ĭદૂષમ ફыલાવાવમાં આવે છъ. 

ધરમપુર

Чરવર િલંક યોજના સામે િવરોધ ઉઠતાં 

સોમવારъ ગુજરાત ભાજપના આЧદવાસી 

સાંસદો-ધારાસÛયોના Ĭિતિનિધમંડળъ 

Чદàહી ખાતે કы×ĩ સરકારના 3 મંĦીઓ સાથે 

યોજેલી બેઠકમાં, આ યોજના ગુજરાત પૂરતી 

કાયમી ધોરણે çથિગત કરી દъવાનો િનણ↓ય 

લેવાયો હતો. પરѕતુ આЧદવાસી આગેવાનોને 

સરકારની િનયત પર િવΐાસ નથી. આ મુˆъ 

બુધવારъ ચીખલપાડા ગામે પૈખેડ ડેમ હટાવ 

સિમિતની બેઠક મળી હતી. સિમિતના 

Ĭમુખ િચંતામણી પાડવી અને ઉપĬમુખ 

કાશીનાથ માહલા, ગત તા. 27-03-22ના 

રોજ 3 મંĦીઓ ˛ારા વલસાડના સЧક↕ટ 

હાઉસ ખાતે યો યેલી Ĭેસ કો×ફર×સમાં, 

સિમિતના અ×ય હોˆъદારો-સÛયોને 

િવΐાસમાં લીધા િવના પહ℮ચી ગયા હતા. 

જેને પગલે આજરોજ ચીખલપાડા ગામે 

યો યેલી બેઠકમાં બંને હોˆъદારોને તેમના 

પદ પરથી દૂર કરી દъવાનો િનણ↓ય લેવાયો 

હતો. સિમિતના સÛય અજુ↓ન પઢъરъ જણાãયું 

કы, તા. 03-04-22એ સાતવાંકલ ગામે 

યો નારી સિમિતની બેઠકમાં સિમિતના 

નવા Ĭમુખ અન ેઉપĬમુખની વરણી કરાશે. 

Чરવર િલંક યોજના િવવાદ : સિમિતના 
Ĭમુખ-ઉપĬમુખને હોˆા પરથી હટાવાયા
ધરમપુરના ચીખલપાડામાં બેઠક યાે ઈ, લડત ચાલુ રહેશે
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વડોદરા 

તાંદલ માં આિમર કોÜØલેΤમાં 

રહъતા ૨૩ વષ↓ના ઇàયાસ યાસીનભાઇ 

મેમણને તેમના કોÜØલેΤમાં જ Ġાઉ×ડ 

Ùલોર પર આવેલી કબીર ચીકન શોપના 

સંચાલકો સાથે ઝઘડો થયો હતો. કબીર 

ચીકન શોપમાં આવતા Ġાહકો કોÜØલેΤમાં 

આડેધડ પાЧક∂ગ કરતા હોવાથી ઇàયાસ 

વારѕવાર તેઓન ે ટોકતો હતો. દરિમયાન 

તા.૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૮ના રોજ બપોરъ 

ઇàયાસ તેની રીΤા લઇને આãયો હતો 

પરѕતુ પાЧક∂ગ નહી મળતા કબીર ચીકન 

શોપવાળા ફાλક, મુ³−³ો અને ફરહાનને 

ãયવЩçથત પાЧક∂ગ માટъ કહъતા ઝઘડો 

થયો હતો.  કы Óયારъ ઝઘડો શાંત થઇ 

ગયો હતો અને ઇàયાસ પણ પોતાના ઘરъ 

જતો રΝો હતો. જ ેબાદ સાંજે સાત વાÆયે 

ઇàયાસ પડીકЫ ખવા માટъ નીચે ઉતયђ↓ 

હતો અને રોડની સામે પડીકЫ ખાઇને 

પરત આવતો હતો Óયારъ ફાλકы તેને રોÄયો 

હતો અને ઝઘડો કયђ↓ હતો. આ દરિમયાન 

ફાλકની પ ી ફરીદા પણ આવી ગઇ 

હતી અન ે ઇàયાસને લાફો માયђ↓ હતો. 

ઝઘડો વધી જતાં ઇàયાસ ભાÆયો હતો 

 કы ફાλકы તેને પકડીને છાતીમાં ચાકЮ 

મારી દીધુ હતું. આ વખતે ફાλકનો 

છોકરો ફરહાન તથા ફાλકનો ભાઇ મુ³−³ો 

પણ આવી ગયા હતા અને માર મારતા 

ઇàયાસને રોડ તરફ ખ′ચી લાãયા હતા.

બાદ મુ³−³ાએ ઇàયાસે ટ મારી Óયારъ 

નોકર પરવેઝ પણ માર મારવામાં સામેલ 

હતો. ઇàયાસને છાતીમાં છરો માયђ↓ 

હોવાથી લોહી નીકળતું હોવા છતાં ફરીદા 

અને અ×ય લોકો માર મારી રΝા હતા. 

જે બાદ ફરહાને પણ ઇàયાસને ટ મારી 

હતી. ઇàયાસને છોડાવવા વŵે પડેલા 

તેના પЧરવારજનોને પણ માર મારવામાં 

આãયો હતો. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા 

ઇàયાસનું ગોĦી હોЩçપટલમાં Óયુ થયંુ 

હતું આ કыસના આરોપીઓ ફાλક શેખ, 

ફરીદા ફાλક શેખ, ફરહાન શેખ, મહѕમદ 

મુનાફ ઉફ⎯ મુ³−³ો, અÚદુલગફЮર શેખ અને 

પરવેજ શેખને કોટ‼ આ વન કыદની સ  

ફટકારી છъ.

નЧડયાદ : ઠાસરા તાલુકાના 

ધારાસÛયની કઠલાલ તાલુકાના ફાગવેલ 

ગામની સીમમાં આવેલ દસેક િવઘા 

ખેતીિવષયક જમીન બાબતે નથી 

મારી નાંખવાની ધમકЫ અપાતા કઠલાલો 

પોલીસ મથકы ફЧરયાદ ન℮ધાઇ છъ. આ 

ઘટનામાં ફાગવેલ તાબેના શીવબાપુના 

મુવાડા ખાતે રહъતા દસ ઇસમો સામે 

ફЧરયાદ ન℮ધાઇ છъ. 

ઠાસરાના સીટỲગ ધારાસÛય 

કાંિતભાઇ શાભઇભાઇ પરમારъ  

નોધાવેલ ફЧરયાદ મુજબ કાંિતભાઇની 

કઠલાલ તાલુકાના ફાગવેલ સીમમાં 

ખાતા નંબર ૧૧૯૭ સવ› નંબર ૪૬૨, 

ખાતા નંબર ૧૧૭૩ સવ› નંબર ૭૨૫-

૧,૭૨૬-૧,૭૨૬-૬, ૭૨૯-૫ 

વાળી જમીનો આવેલી છъ. જેમાંથી 

ખાતા નંબર ૧૧૯૭ વાળી જમીન 

કાંિતભાઇની çવતંĦ માલીકЫની જમીન 

છъ. Ëયારъ બાકЫની જમીન ડાકોરના 

કોકЫલાબેન કા.પટъલ સાથે સંયુŪ 

માલીકЫની જમીન છъ. આ જમીન 

કાંિતભાઇએ દસેક વષ↓ પહъલા ફાગવેલ 

ગામના પશીબેન લખા  રાઠોડ અને 

મંછાબેન લખા  રાઠોડ પાસેથી વેચાણ 

દçતાવેજથી રાખેલ હતી. Óયારબાદ 

રъવ×ય ુ રъકડ › કાંિતભાઇનું નામ દાખલ 

થયંુ હતું. આ જમીનોમાં કાંિતભાઇએ 

બે એક વષ↓ સુધી ખેતી કરી હતી. પરѕતુ 

પોતાના વતનથી આ જમીન દૂર આવેલી 

હોવાથી ખેતી કરવા જતા ન હતા. 

છ એક મિહના પહъલા કાંિતભાઇ 

ફાગવેલ ખાતે આવેલ આ જમીનો ઉપર 

ગયા હતા. Ëયાં તેમની જમીન પર 

ફાગવેલ તાબેના શીવબાપુના મુવાડા 

ખાતે રહъતા વાભાઇ પૂં ભાઇ 

રાઠોડ, દહાભાઇ પૂં ભાઇ રાઠોડ, 

ભલાભાઇ વાભાઇ રાઠોડ, રતીભાઇ 

ઉદાભાઇ રાઠોડ, રઇ ભાઇ ડાΝાભાઇ 

રાઠોડ, કાંિતભાઇ અમરાભાઇ રાઠોડ, 

કાЩ×તભાઇ બાબરભાઇ રાઠોડ, મનુભાઇ 

િવરાભાઇ રાઠોડ,શનાભાઇ કાЩ×તભાઇ 

રાઠોડ, અમરાભાઇ બાબરભાઇ રોઠોડે 

ગેરકાયદъસર કબ  જમાવી દીધો હતો.

યુવકની હÓયા કыસમાં દѕપતી સિહત 
પાંચને આ વન કыદની સ  કરાઈ

નЧડયાદમાં MLAની જમીન 
હડપ કરનારા 10 સામે ગુનો

પા કગ વ ત કરવાનું કહેતા યુવકને ફા કે છાતીમાં 
ચાકુ માયુ, તેના પુ  અને ભાઇઅે ઇંટાે મારી પતાવી દીધાે

ફાગવેલની સીમમાં અાવેલી જમીન પર દસ શ ાેેઅે 
ગેરકાયદે કબ ે જમાવતા અર  કરવામાં અાવી હતી

િવસનગર
િવસનગર તાલુકાના કЮવાસણા ગામમાં પટъલ 

સમાજની વાડી બનાવવા ઉકરડાની જÆયા ખાલી 

કરવાના િવવાદમાં થયેલી જુથ અથડામણમાં 

ગામના ઠાકોરોનો બિહæકાર કરવાના મુˆો 

િવવાદાçપદ બ×યો હતો. ઠાકોર સમાજે રъલીની 

હъરાત કરતા  તંĦ દોડતુ થયુ હતુ. કЮવાસણા 

ગામના પટъલ આગેવાનો ˛ારા વીડીયો વાયરલ કરી 

ગામમાં કોઈ તના બંધ કરવામાં આãયા નથી 

તેવો મેસેજ ફરતો કરાયો હતો. જયારъ  સમાધાન 

માટъ ભાજપના આગેવાનો ˛ારા મોડી રાત સુધી 

Ĭય ો કરવામાં આãયા હતા.  કы  Ĭિતબંધોના 

કારણે  રોષે ભરાયેલા ઠાકોર સમાજ િવસનગરમાં 

રъલીના િનણ↓ય ઉપર મŨમ રહъતા ે આસપાસના 

તાલુકાની પોલીસ ખડકЫ દъવામાં આવી હતી. 

િનયત સમયે િવસનગરમાં ઠાકોર ΤĦીય સેનાના 

અÖયΤ અિભ તિસંહ બારડ, ઠાકોર અનામત 

સમીતીના Ĭમુખ અજમલ  ઠાકોર, શહъર ક℮Ġેસ 

Ĭમુખ મનુ  ઠાકોર, પૂવ↓ ડેલીગેટ મણા  ઠાકોર 

સહીતના આગેવાનોની ઉપЩçથિતમાં બેનર તથા 

િતરѕગા સાથે મોટી સંÅયામાં રъલી િનકળી હતી.

જયારъ મામલતદારને આવેદન આપીને માનવ 

અિધકારોનો ભંગ થતો હોવાની રજૂઆત કરી હતી.

વડોદરા 
પાસપોટ↓ વેЧરЧફકыશન માટъ નાગЧરકોને પોલીસ 

çટъશને બોલાવી ધŨા ખવડાવવામાં આવતા હોવાથી 

શહъર પોલીસ કિમશનરъ આ મુˆъ લાલ આંખ કરી છъ 

અને કોઇ પણ નાગЧરકને પાસપોટ↓ વેЧરЧફકыશન માટъ 

પોલીસ çટъશને નહỲ જવા અપીલ કરી છъ.

કોઇ પણ શહъરીજનને પાસપોટ↓ ઇતો હોય તો 

તેઓ પાસપોટ↓ ઓЧફસમાં અર  કરતા હોય છъ.જેના 

આધારъ પાસપોટ↓ કચેરી ˛ારા પોલીસ વેЧરЧફકыશનનું 

સЧટ↓Чફકыટ માંગવામાં આવે છъ.

આ માટъ પાસપોટ↓ માંગનાર અરજદાર Ëયાં રહъતા 

હોય તે પોલીસ çટъશનમાંથી તેમના પર ફોન આવતા 

હોય છъ અને પોલીસ જે સમયે બોલાવે તે સમયે 

દçતાવે  અને ઝેરોΤ સાથે હાજર રહъવાનું હોય 

છъ.આ દરિમયાન તોડબા ની બૂમો તેમજ ન વા 

કારણો બતાવી ધŨા ખવડાવવામાં આવતા હોવાની 

બૂમો પણ ઉઠતી હતી.

પરѕતુ હવેથી કોઇ પણ નાગЧરકы પોલીસ 

વેЧરЧફકыશન માટъ પોલીસ çટъશનમાં જવું નહỲ પડે.

શહъર પોલીસ કિમશનર ડો.સમશેરિસંઘે દરъક 

પોલીસ çટъશનના કમ↓ચારીઓને અરજદારને ઘેર 

જઇ વેЧરЧફыકыશન કરવા આદъશ આØયો છъ.તેમણે કЅં 

છъ કы,  કોઇ પણ પોલીસ çટъશનમાંથી નાગЧરકને 

પાસપોટ↓ ઇ×કવાયરી માટъ બોલાવે તો çપેિશયલ 

Įા×ચના ફોન નંબર (૦૨૬૫-૨૪૨૩૯૫૦) પર 

ણ કરવી.

િવસનગરમાં સામાિજક બિહæકારના 
િવરોધમાં ઠાકોર સમાજની મૌન રъલી
કુવાસણામાં ઉકરડાની જ યામાં વાડી બનાવવા મામલે બે જુથાે વ ે વવાદ

વડોદરામાં પાસપોટ↓ વેЧરЧફકыશ માટъ 
હવે નાગЧરકોના ઘરъ આવશે પોલીસ

જળ સંચય ΤેĦે િસિˇ : 
પિΌમ ઝોનમાં વડોદરા 
િજ·ો બી  ĝમે

વડોદરા

કы×ĩીય જળ શિŪ મંĦાલય ˛ારા 

Ħી  રા∆ીય જળ પુરçકાર-2020ની 

હъરાત કરવામાં આવી હતી.જેમાં 

પિΌમ ઝોનમાં સવ↓ĴેΗ િજ·ાની 

Ĵેણીમાં વડોદરા િજ·ો બી  ĝમે રΝો 

છъ. િજ·ામાં શλ કરવામાં આવેલા પંચ 

જળ સેતું ĬોજેÄટના માપદѕડોને આધારъ 

વડોદરાની સવ↓ ĴેΗ િજ·ાની Ĵણેીમાં 

પસંદગી થઈ હતી. નવી Чદàહી ખાતે 

િવΦાન ભવનમાં રા∆પિત Ĵી રામનાથ 

કોિવંદની અÖયΤતામાં આજે યો યેલ 

સમારોહમાં કы×ĩીય જળ સંસાધન 

મંĦી Ĵી ગજે×ĩિસંહ શેખાવતના હçતે 

િજ·ાના તÓકાલીન કલેકટર અને 

હાલ વડોદરા Üયુિન.કિમશનર શાિલની 

અĠવાલ તથા કલેકટર અતુલ ગોરન ે

પુરçકાર અપ↓ણ કરવામાં આãયો હતો. 

જળ સ ˇ ભારતના લΤને હાંસલ કરવા 

માટъ દъશભરમાં િવિવધ રાËયો, િજ·ા, 

ãયિŪઓ, çવૈЩÉછક સેવાભાવી સંçથાઓ 

˛ારા કરવામાં આવતા Ĭેરક કાયђ↓ અને 

Ĭયાસોને ĬોÓસાિહત કરવા વષ↓ 2018 

થી િવિવધ 11 કыટъગરીમાં રા∆ીય જળ 

પુરçકાર આપવામાં આવે છъ.
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મોરબી પાસે આંગЧડયા 
પેઢીના 1.20 કરોડ λિપયા 
લૂંટી ચાર શÅસો ફરાર

મોરબી

રાËયમાં અવારનવાર લૂંટ, હÓયા, અપહરણ અને 

દુæકમ↓ના Чકçસાઓ અવારનવાર સામે આવતા રહъ છъ. 

આવો જ એક Чકçસો મોરબી િજ·ામાંથી સામે આãયો 

છъ. Ëયાં એક આંગЧડયા પેઢીના કમ↓ચારી પાસેથી λ. 

1.20 કરોડનું પાસ↓લ લૂંટીને 4 શÅસો ફરાર થઈ ગયા 

હોવાનો બનાવ બ×યો છъ.  મોરબીની વીપી આંગЧડયા 

પેઢીનું λિપયા 1.20 કરોડનું પાસ↓લ રાજકોટથી 

સોમનાથ ĺાવેàસની બસમાં આãયું હતું. જેને લેવા માટъ 

મિનષ પટъલ નામનો કમ↓ચારી ગયો હતો. આ દરિમયાન 

શહъરના દલવાડી સક↕લ ન ક મિનષને સફыદ કલરની 

Įેઝા કારમાં આવેલા બુકાનીધારી લૂંટાιંઓએ આંતયђ↓ 

હતો. જે બાદ પાસ↓લ લૂંટીને ફરાર થઈ ગયા હતા.

િવસાવદર નગરપાિલકાએ 
મતદારોનો સૌĬથમવાર 
ઉતરાãયો અકçમાત વીમો

િવસાવદર

તાજેતરમાં િવસાવદર નગરપાિલકાની બજેટ બેઠક 

યો ઇ હતી. જેમાં સૌ Ĭથમવાર િવસાવદર શહъરના 

તમામ મતદારોનો નગરપાિલકા ˛ારા અકçમાત 

વીમો ઉતરાવવામાં આãયો છъ. િવસાવદર શહъરમાં 

મતદાર યાદીમાં નામ ધરાવતા ૧૫૪૮૬ મતદારમાંથી 

કોઈપણ ãયિŪનું Óયુ થાય તેવા Чકçસામાં વીમાકіપની 

˛ારા Óયુ પામનારના વારસદારોને એક લાખની રકમ 

ચૂકવવામાં આવશે. િવસાવદર નગરપાિલકાની બજેટ 

બેઠક યો ઇ હતી. જેમાં શહъરના િવિવધ િવકાસ 

કામોનું આયોજન કરવામાં આãયું હતું. આ બજેટ 

બેઠકમાં િવસાવદર શહъરીજનો માટъ નવી યોજના 

બનાવવામાં આવી છъ. 

મનગર

કાલાવડ તાલુકાના ફગાસ ગામની 

સીમમાંથી મળી આવેલા મિહલાના હÓયા 

કરાયેલા તદъહના Ĭકરણમાં Ĭણય 

િĦકોણ સામે આãયું હતું અને મિહલાના 

બે Ĭેમીઓએ તેણીનું કાસળ કાઢી નાÅયાનું 

બહાર આãયા પછી પોલીસે પકડી પાડેલા 

બંને Ĭેમીઓને મનગરની અદાલત 

સમΤ રજુ કરી Чરમા×ડની માંગણી કરતાં 

પાંચ Чદવસના Чરમા×ડ મંજૂર કયા↓ છъ. બ³−³ે 

આરોપીની પૂછપરછ દરિમયાન તેઓએ 

હÓયા કરવા માટъનું કાવતιં ઘડયું હતું 

અને મનગર, પોરબંદર અને રાજકોટ 

ĠાÜયના Ħણ િજ·ામાં 11 કલાકની 

રઝળપાટ કરીને 20 ગામોમાં ફયા↓ હતા 

અને આખરъ હÓયા કરીને તદъહ ફ‹કЫ દીધો 

હોવાનું કબૂàયું હતું.

કાલાવડ તાલુકાના ફગાસ ગામમાંથી 

મળી આવેલા અΦાત તદъહ અંગે 

પોલીસની ઉѕડાણપૂવ↓કની તપાસમાં તેણીની 

હÓયા િનપ વાઈ હોવાનું અને તક 

યુવતીનું નામ સબીનાબેન તૈયબભાઈ શમા 

(ઉ.વ. 40) અને તેણી ઉપલેટાની રહъવાસી 

હોવાનું Öયાનમાં આãયું હતું. જે મામલે 

કાલાવડ ĠાÜય પોલીસે ઉѕડાણપૂવ↓કની 

તપાસ કયા↓ પછી શબીનાબેનના બે 

Ĭેમીઓએ Ĭણય િĦકોણમાં કાસળ કાઢી 

નાંÅયું હોવાનંય ણવા મâયું હતું.

કાલાવડમાં હÓયાનો Øલાન ઘડી Ĭેમીઓ 
Ĭેિમકાને લઈ 11 કલાક સુધી કારમાં ફયા↓

સોમનાથ 

Ĭથમ Ëયોિતિલ↨ગ દъવાિધદъવ 

સોમનાથ મહાદъવના દશ↓ને દъશ-

િવદъશમાંથી ĴÖધાળુઓ આવતા હોય 

છъ, Óયારъ સોમનાથમાં કડવા પાટીદાર 

સમાજના ઉિમયાધામ સીદસર ˛ારા 

11 કરોડથી વધુના ખચ› િનિમ↓ત 

ઉમાઅિતથી હનું કы×ĩ સરકારના 

રાËયકΤાના મÓçયો˜ોગ મંĦી λપાલા 

˛ારા વÉયુ↓અલ માÖયમથી લોકાપ↓ણ 

કરાયું હતું.

3 વીઘા એટલે કы 54 હ ર 

ચોરસમીટર જÆયામાં ઉમા અિતિથ 

ભવનનું િનમા↓ણ કરવામાં આãયું છъ. 

60 હ ર çકવેર ફвટનું બાંધકામ 

કરાયું છъ. જેમાં 35 λમ 2 ડોરમેĺી, 

4 હોલ, 1 બે×કવેટ હોલ, 1 ડાઇિનંગ 

હોલ, અને પાટЪ↓Øલોટની ãયવçથા ઉભી 

કરવામાં આવી છъ. જેનું કы×ĩીય મંĦી 

પુરષોતમ λપાલાના હçતે લોકાપ↓ણ 

કરાયું હતું. ઉપરાંત ઉિમયા ધામ 

સીદસર ĺçટ પુરષોતમ λપાલાના 

કЮપોષણ અંગેની ઝુંબેશ ચલાવવાના 

આહવાનને લઈને કામ કરશે. ઉિમયા 

માતા  મંЧદર િસદસર ĺçટ ˛ારા 

સોમનાથમાં અÓયાધુિનક અિતિથ હ 

બનાવવાનો િવચાર સમાજના ĴેΗીઓ 

વŵે મુકવામાં આãયો હતો. Óયારъ 

કડવા પાટીદાર સમાજના અનેક 

દાતાઓ ˛ારા અનુદાન આપીને 11 

કરોડ થી ૧૨ કરોડ સુધીના ખચ› આ 

અિતથી હનું િનમા↓ણ કરાયું છъ. માતા 

ઉમાના આશીવા↓દથી િપતા એટલે કы 

મહાદъવ િશવને પાટીદાર સમાજ ˛ારા 

અિતિથ હ સમિપ↓ત કરાયું છъ.

મુ×ĩા

કÉછના મુંદરા પોટ↓ પરથી પકડાયેલા 

λિપયા ૨૧,૦૦૦ કરોડની Чકіમતના 

Ħણ હ ર Чકલો હъરોઇનના કыસમાં 

એન.આઇ.એ.એ અમદાવાદ Щçથત 

çપેિશયલ એન.આઇ.એ. કોટ‼ આર 

આરોપીઓના વધુ સાત Чદવસના 

Чરમા×ડ મંજૂર કયા↓ છъ અને અ×ય પાંચ 

આરોપીઓને ËયુЧડિશયલ કçટડીમાં 

મોકàયા છъ. ચારъય આરોપીઓને સાથે 

રાખી ઉǼર Ĭદъશ અને ઉǼરાખંડ 

તપાસ માટъ જવાનું હોવાથી વધુ 

Чરમા×ડની માંગણી કરવામાં આવી 

હતી. નેશનલ ઇ×વેЩçટગેશન એજ×સીએ 

આજે કોટ↓માં નવ આરોપીઓને Чરમા×ડ 

માટъ રજૂ કયા↓ હતા. એજ×સી ˛ારા 

રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કы આ 

ļÆસકાંડનું પગેιં ઉǼર Ĭદъશ અને 

ઉǼરાખંડમાં પણ નીકâયું છъ. તેથી 

આરોપીઓને સાથે રાખી આ રાËયોમાં 

િવિવધ çથળોએ તપાસ કરવી જιરી છъ. 

આરોપીઓએ અગાઉ મંગાવેલું ļÆસ 

કયા ગોડાઉનમાં રાખવામાં આãયું હતું 

અને તેની હъરાફыરી કыવી રીતે કરવામાં 

આવી હતી તે ણવું જλરી છъ. આ 

ઉપરાંત ļÆસના વેચાણમાં ચૂકવાયેલા 

પૈસા પાЧકçતાન અને અફઘાિનçતાનમાં 

આતંકવાદી સંગઠનો પાસે પહ℮ચવાના 

હોવાથી કыસમાં ગંભીરતાથી તપાસની 

જλર છъ.

મુંĩા પોટ↓ પરથી પકડાયેલું ļÆસનું 
પગેιં UP- ઉǼરાખંડ સુધી પહ℮Éયું

સોમનાથ ખાતે પાટીદારોએ કરોડોના 
ખચ› બનાવેલા અિતિથ હનું લોકાપ↓ણ

રાજકોટ

સૌરા∆માં ટૂЧરçટ સЧક↕ટ ઊભી કરવા તેમજ 

હવેલીઓમાં Ĵી કжæણ- λΣમણી લ ોÓસવ ગોઠવવા 

િજ·ા તĦંોન ે દોડતા કરી દъવાયા છъ. પોરબદંર 

િજ·ાના માધવપરુ ખાત ે રામનવમીથી યો તો 

મળેો દъશભરમા ં ÅયાિતĬાΆ છъ અન ે દર વષ › 

હ રો ભાિવકો તમેા ંહાજર રહીન ેĴી કжæણ અને 

λΤમણી ના િવવાહનો પરѕપરાગત Ĭસગં માણતા 

હોય છъ. અગાઉ વષ↓ 2018મા ં રાËયના તÓકાલીન 

મÅુયમĦંીની ઉપЩçથિતન ે લઈન ે માધવપરુના 

મળેાનુ ંમહÓવ ઔર વÖયુ ંહતુ ંપરѕત ુઆ વષ › આ 

અવસરન ે રા∆ીય çતરનો બનાવવાનુ ં આયોજન 

ઘડાઈ રЅ ંછъ. રાËયના િચફ સĝેыટરીએ ખાસ આ 

માટъની વીЧડયો  કો×ફર×સ રાખીન ેસચૂનાઓ આપી 

હતી. સાૈરા∆ના તĦંવાહકોન ે તાકЫદ કરવામાં 

આવી છъ કы પોતપોતાના િજ·ામા ંઆવલેી તમામ 

Ĵીકжæણ હવલેીઓન ેશણગાર રચવામા ંઆવ ેઅને 

Óયા ંઆ લ ોÓસવ ઉજવવામા ંઆવ ેએ માટъ ઘટતું 

કરવુ.ં સરકારી તĦં હવ ે હવલેીઓના વડાન ેઆ 

માટъ અપીલ કરશ.ે આ ઉÓસવ ઉજવવા માટъની 

િત ફыલાવવા ધારાસÛયો અન ેસાસંદો મારફત 

પણ Ĭચાર- Ĭસાર કરાશ.ે 

રાજકોટ

ગ℮ડલ રામ  મંЧદર 

ખાતે પૂËય મહામંડલેΐર 

હЧરચરણદાસ  મહારાજ 

ĮΜલીન થયા છъ. ગ℮ડલ 

આĴમ ખાતે તેમણે ĮΜ 

મુહૂત↓માં અંિતમ ΐાસ લીધા 

હોવાનું સામે આãયું છъ. થોડા 

સમય પહъલાં જ બાપુને 100 

વષ↓ પૂણ↓ થતાં શતાÚદી મહોÓસવ 

ઉજવવામાં આãયો હતો. 

હЧરચરણદાસ  મહારાજ ગત 

સΆાહъ ગોરા આĴમથી ગ℮ડલ 

પધાયા↓ હતા. હЧરચરણદાસ  

મહારાજની તિબયત નાદુરçત 

રહъતી હોવાથી ડો. િવ˜ુત 

ભž, ડો. શાહ, ડો. િચરાગ 

માĦાવЧડયા તેમની સારવાર 

કરી રΝા હતા. તેમજ રાકыશ 

પશુપિતનાથ િતવારી છъ·ા 4 

વષ↓થી સતત પૂËય મહારાજની 

સાથે રહъતા હતા. મંગળવારъ 

મોડી રાિĦના પૂËય બાપુનું 

ઓЩÄસજન લેવલ ઘટવા લાÆયું 

હતું અને બીપી પણ ડાઉન થઈ 

રЅં હતું. Óયારબાદ પરોЧઢયે 

4:00 કલાકы પૂËય બાપુએ 

દъહÓયાગ કયђ↓ હતો.

માધવપુરમાં કжæણિવવાહ Ĭસંગે સાત 
િજ·ામાં ટૂЧરçટ સЧક↕ટ િવકસાવાશે

ગ℮ડલ રામ  મંЧદરમાં સંત મહામંડલેΐર 
હЧરચરણદાસ  મહારાજ ĮΜલીન થયા

ી કૃ  હવેલીઅાેને શણગારીને લ ાે વ ઉજવવા તં  કરશે અપીલ
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બોલીવૂડમાં ચાર વર્ષથી કામ કરી રહેલી જહાનવી કપૂરે 
અહહ પોતાના અહિનય અને મહેનતથી ચોક્કસ સથાન 
મેળવયયં છે. તેની પહેલી ફિલમ ધડક ૨૦૧૮માં આવી હતી. 
એ પછી ઘોસ્ટ સ્ટોરીઝ, ગયંજન સકસેના, રૂહી સહહતની 
ફિલમોમાં તે કામ કરી ચયકી છે. હવે તેની ત્રણ ફિલમાોની 
ચાહકો રાહ જોઇ રહ્ા છે. જેમાં દોસતાના-૨, ગૂડલક 
જેરી અને હમલીનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં હમલી 
તેના હપતા બોની કપૂર બનાવી રહ્ા છે. જહાનવીની 
ગૂડલક જેરી હસનેમાઘરોમાં નહહ પણ ઓ્ટી્ટી 
પલે્ટિોમ્ષ ફડઝની હો્ટસ્ટાર પર ફરલીઝ થવાની 
શકયતા છે. ફિલમ બલેક કોમેડી ક્ાઇમ જોનરની 
છે. જેમાં જહાનવી સાથે ફદપક ડોબરીયાલ, 
હમતા વહશષ્ટ, હનરજ સૂદ અને સયશાંત હસંહ 
મયખય િયહમકામાં છે. જહાનવી જેરી નામની 
છોકરીનો રોલ હનિાવી રહી છે. ૨૦૧૮માં 
આવેલી તાહમલ ફિલમ ‘કોલમાવય 
કોફકલા’ની આ હહનદી રીમેક છે. 
હસદ્ાથ્ષ સેનગયપ્ા હનદદેશીત 
આ ફિલમના હનમા્ષતા 
આનંદ એલ. રાય છે.

ચાલુ શાોમાં હાોલલવૂડ સિંગર કોટી પોરીનું ફાટું પોન્ટ
હોહલવૂડ હસંગર કે્ટી પેરી સાથે ચાલય શોમાં એક મો્ટી ઘ્ટના બની.કે્ટી અમેફરકન 
આઇડોલ શોમાં તેના પ્રદશ્ષન દરહમયાન મેજર ઉપસ મોમેન્ટનો િોગ બની. પિફોમનસ 
દરહમયાન અચાનક તેનયં પેન્ટ પાછળથી િા્ટી ગયયં અને તયાં બેઠેલા પ્રેક્ષકો સતબધ થઇ 
ગયા. આ આખી ઘ્ટના કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ જેનો વીફડયો આ ઘ્ટના અમેફરકન 

આઈડોલના સોમવારના એહપસોડમાં બની હતી. તે તેના હહ્ટ ગીત ‘્ટીનેજ ડ્ીમ’ 
પર ગીત ગાતી હતી. તેના પ્રદશ્ષનને મનોરંજન પર પૂણ્ષ રાખવાના પ્રયાસમાં 
કે્ટી પાછળ ઝૂકી ગઈ અને તેનયં પેન્ટ િા્ટી ગયયં. 

મુંબઇ : એસએસ રાજોમૌલીની ફિલમ આરઆરઆર 
બોકસ ઓફિસ પર સતત રેકોર્ડસ તોરી રહી છે. ૫૫૦ 
કરોર રૂપપયાના બજેટમાં બનેલી આ ફિલમએ િક્ત 
પાંચ ફિવસમાં રૂપપયા ૬૨૦ કરોરથી વધુ વલ્ડર વાઇર 
પબઝનેસ કયયો છે. પાંચમા ફિવસે આ ફિલમનો વલ્ડર 
વાઇર પબઝનેસ રૂપપયા ૫૮ કરોરથી પણ વધુ રહ્ો હતો. 
જયારે ફિલમના પહંિી વઝ્ડને રૂપપયા ૧૦૦ કરોરથી વધુ 
કમાણી કરી છે. કહેવાય છે કે, આ ફિલમ  ફરલીઝ થયાના 
પ્રથમ અઠવાફરયામાં જ  ફિલમ બાહુબલીના ઘણા રેકોર્ડ 
તોરી નાખશે.  આરઆરઆર ફિલમએ અતયાર સુધીમાં 
ભારતમાં રૂપપયા ૪૧૨ કરોરનો ગ્ોસ પબઝનેસ કરી 
લીધો છે. આ સાથે જ આ ફિલમ સૌથી વધુ કમાણી 
કરનારી પ્રથમ પાંચ ફિલમોની યાિીમાં ત્ીજા નંબર પર 
આવી ગઇ છે. આ યાિીમાં રાજામૌલીની બાહુબલી ટુ 
રૂપપયા ૧૦૩૧ કરોર સાથે પહેલા ક્રમાંકે, બાહુબલી 
રૂપપયા ૪૧૮ કરોર રૂપપયા સાથે બીજા ક્રમાંક પર છે. 
જયારે ત્ચોથા  પર રજનીકાનતની ફિલમ ૨.૦  ૪૦૮ 

કરોર રૂપપયાની કમાણી, અને આપમર ખાનની ફિલમ 
િંગલ રૂપપયા ૩૮૭.૩૯ કરોર રૂપપયા સાથે પાંચમા 
ક્રમાંક પર છે. ફિલમ આરઆરઆર એ, ફરલીઝ થયાના 
પહેલા ફિવસે ૨૫૭.૧૫ કરોર, બીજા ફિવસે ૧૧૪.૩૮ 
કરોર,ત્ીજા ફિવસે રૂપપયા ૧૧૮.૬૩ કરોર, ચોથા 
ફિવસે રૂપપયા ૭૨.૮૦ કરોર અને પાંચમા ફિવસે રૂપપયા 
૫૮.૪૮ કરોરની સાથે કુલ મળીને રૂપપયા ૬૨૧.૪૨ 
કરોરનું બોકસ ઓફિસ પર કલેકશન કયુું છે. 

પવશ્વનો સૌથી લોકપપ્રય 
ઓસકાર એવોર્ડ 2022 
સોમવારથી યોજાયો હતો. 
આ વખતે 94મો એકેરેમી 
ઓસકાર એવોર્ડ કેપલિોપન્ડયાના 
લોસ એંજેપલસમાં રોલબી 
પથયેટરમાં યોજાઈ રહ્ો 
છે.  જયાં પવપભન્ન ફિલમ 
સમારોહમાં ચપચ્ડત બનેલી 
ફિલમ િૂન (Dune) એ મોટી સિળતા મેળવી છે.  આ 
એવોર્ડ શોમાં િુપનયાની ઘણી ફિલમો સામેલ કરવામાં આવી 
છે. જયાં પ્રખયાત અપભનેતા પવલ સસમથે ફિલમ ફકંગ ફરચર્ડમાં 
તેની ભૂપમકા માટે શ્ેષ્ઠ અપભનેતાનો એવોર્ડ જીતયો છે. 
આ વર્ષે શ્ેષ્ઠ સહાયક અપભનેત્ીનો એવોર્ડ એફરયાના રેબોસને 

ફિલમ વેસટ સાઇર સટોરી માટે 
આપવામાં આવયો હતો, જયારે 
શ્ેષ્ઠ સહાયક અપભનેતાનો 
એવોર્ડ ફિલમ કોરા માટે ટ્ોય 
કોટસર (Troy Kotsur) 
ને મળયો. તમને જણાવી િઈએ 
કે ટ્ોય કોટસરે આ એવોર્ડ 
જીતીને ઈપતહાસ રચયો છે. 
ખરેખર, ટ્ોય સાંભળી શકતો 

નથી અને તેઓ પહેલા એવા અપભનેતા છે, જેમને એવોર્ડ મળયો 
છે. આ સમારોહમાં તેમને સટેસનરંગ ઓવેશન મળયું હતું. તમને 
જણાવી િઈએ કે આ પહેલા માલલી મેટપલન, જે સાંભળી શકતી 
નથી, તેણે 1986માં ફિલમ પચલડ્રન ઓિ અ લેસર ગોર માટે 
શ્ેષ્ઠ અપભનેત્ીનો એવોર્ડ જીતયો હતો.

 » શ્ેષ્ઠ ફદગદશ્ષક - જેન કેમ્પયન (ધ 
પાવર ઓિ ડોગ)

 » શ્ેષ્ઠ ફિલમ - CODA
 » શ્ેષ્ઠ અહિનેત્રી - જેહસકા ચેસ્ટેન 

(ધ આઇઝ ઓિ ્ટેમી િેય)
 » શ્ેષ્ઠ અહિનેતા - હવલ મસમથ 

(ફકંગ ફરચાડ્ષ)
 » શ્ેષ્ઠ ગીત - નો ્ટાઈમ ્ટૂ ડાય 

(હબલી ઈહલશ અને ફિહનસ 
ઓ’કોનેલ દ્ારા સંગીત અને બોલ 
આપવામાં આવયા)

 » શ્ેષ્ઠ ડોકયયમેન્ટરી - સમર ઓિ સોલ
 » શ્ેષ્ઠ એડેપ્ટેડ સક્ીનપલે - CODA 

(સીયાન હેડર દ્ારા હલહખત)
 » શ્ેષ્ઠ મૂળ પ્ટકથા - બેલિાસ્ટ 

(કેનેથ બ્ાનઘૂ દ્ારા હલહખત)
 » શ્ેષ્ઠ કોસ્ચયયમ ફડઝાઇન - જેની 

બીવન (ક્રુએલા ફિલમ મા્ટે)
 » શ્ેષ્ઠ આંતરરાષ્ટીય ફિલમ - ડ્ાઇવ 

માય કાર (જાપાન)
 » શ્ેષ્ઠ સહાયક અહિનેત્રી - એફરયાના 

દેબોસ (વેસ્ટ સાઇડ સ્ટોરી)
 » શ્ેષ્ઠ સહાયક અહિનેતા - ટ્ોય 

કોતસયર (CODA)
 » શ્ેષ્ઠ એહનમે્ટેડ ફિલમ – એનકેન્ટો
 » શ્ેષ્ઠ હવઝયયઅલ ઇિેક્ટસ - ડ્ૂન 

(પોલ લે્બ્ટ્ષ, હટ્સ્ટન માઇલસ, 
બ્ાયન કોનર અને ગડ્ષ નેફજેર)

 » શ્ેષ્ઠ ફિલમ એફડફ્ટંગ - જો વાકર (ડ્યન)
 » શ્ેષ્ઠ સાઉનડ- ડ્યન (મેક રૂથ, 

માક્ક મૈંહગની, હથયો ગ્ીન, ડગ 
હેમ્િલ અને રોન બા્ટ્ષલે્ટ)

 » શ્ેષ્ઠ પ્રોડકશન ફડઝાઇન - ડ્ૂન 
(પ્રોડકશન ફડઝાઇન - પેહટ્સ વમમે્ટ 
અને સે્ટ ફડઝાઇન - સયસાના સીપોસ)

 » બેસ્ટ મેકઅપ અને હેરસ્ટાઈલ - ધ 
આઈઝ ઓિ ્ટેમી િેય (હલનડા 
ડાઉડસ, સ્ટેિની ઈનગ્ામ અને 
જમસ્ટન રૈલે)

 » શ્ેષ્ઠ લાઇવ એકશન શો્ટ્ષ - ધ 
લોંગ ગયડબોય

 » શ્ેષ્ઠ એહનમે્ટેડ શો્ટ્ષ - હવનડહશલડ 
પાઇપર

અપભનેતા પવલ સસમથ સટેજ 
પર પક્રસ રોલને મુક્ો મારી િીધો. 
પ્રઝેનટર પક્રસ રોકે પવલ સસમથની 
પત્ીનાં વાળ પવર્ે કમેનટ કરી 
હતી, જેના પર પવલ સસમથને ગુસસો 
આવી ગયો. તેઓ ઉભા થઈને મંચ 
પર ગયા ને પછી પક્રસ રોકને મુક્ો 
મારી િીધો. પક્રસ રોકે ફિલમ G.I. 
Jane ને લઈને પવલ સસમથની પત્ી 
જેરા પીનકેટ સસમથની મજાક ઉરાવી 
હતી. તેમણે જેરાની ટાલ પર કમેનટ 
કરતા કહ્ં હતું કે આ ફિલમમાં તેમને 
તેમના વાળ ન હોવાને કારણે લેવામાં 
આવયા છે. જયારે જેરાએ ફિલમ માટે 
પોતાના વાળ કપાવયા ન હતા. પરંતુ તે 
Alopecia નામની વાળ ન હોવાની 
પબમારીથી ઝઝૂમી રહી છે, એટલા 
માટે તેણે પોતાના વાળ કપાવેલા છે. 
પત્ીની આ પ્રકારે મજાક બનવી એ 
પવલને પસંિ પડું નહી અને તેમણે 
ચાલું શોમાં પક્રસને મુક્ો મારીને 
પોતાની પનરાશા વયક્ત કરી હતી. 

જોકે બાિમાં પવલ સસમથે 
કોમેફરયન Chris Rock 
ને મુક્ો મારવા બિલ 
માિી પણ માંગી. એવોર્ડ 
સવીકારતી વખતે પવલ 
સસમથ ભાવુક થઈ ગયા 
હતા અને પોતાના 
ભાર્ણમાં પક્રસ રૉકને 
લાિો મારવા બિલ 
માિી માગી હતી. 

ઓાોસ્ાર ઓોવાોડ્ડ-22ના 
વવજોતાઓાોની યાદી

વવલ સ્મિથો ક્રિિ રાોકનો 
લાફાો માયાયો, માફી માગી

વિલ સ્મિથને મળ્ે બેસ્ટ એેક્ટરન્ે એેિ્ેર્ડ
Oscars Award

ઓાોસ્ાર ઓોવાોડ્ડ  2022માં ‘ટાઇમ 100 
ઇમ્ોકટ ઓોવાોડ્ડ ’થી ક્દપીકાનું િન્ાન

મુંબઇ : રપવવારથી કેપલિોપનયાના લોસ એનજલસના રોલબી પથયેટરમાં 
ઓસકાર પુરસકાર સમારોહ ચાલી રહ્ો છે. એ એવોર્ડ િંકશન િીપપકા પિુકોણ 
માટે પવશેર્ રહ્ો છે.તેને આ સમારોહમાં એક ખાસ એવોર્ડથી સમમાપનત 
કરવામાં આવી છે.  િીપપકાએ સોશયલ મીફરયા પર સોમવારે સવારે એક 
પોસટ શેર કરી હતી. જેમાં તેણે લખયું હતું કે, મને લાગે છે કે સોમવારની 
સવાર માટે બહુ સારી શરૂઆત છે. મને ઓસકારએવોર્ડ સમારોહમાં ટાઇમ 
૧૦૦ ઇમપેકટ એવોર્ડથી સમમાપનત કરવામાં આવી છે.  આ એવોર્ડમાં 
એવા પસંિગીના લોકોને સમમાપનત કરવામાં આવયા છે જેમણે પોતાની 
ઓળખનો ઉપયોગ એક ઉત્તમ ભપવષય માટે કયયો છે. જેમાં એક નામ 
િીપપકા પિુકોણનું પણ છે. તેણે મેનટર હેલથ ક્ેત્માં બહુ કામ કયુું છે. 
ઉલ્ેખનીય છે કે, િીપપકા સાલ ૨૦૧૫થી મેનટલ હેલથ ક્ેત્માં 
કામ કરી રહી છે. િીપપકા પોતે પણ માનપસ તાણનો ભોગ બની 
ચુકી છે. આ પછી તેણે મેનટલ હેલથ િાઉનરેશનની શરૂઆત કરી. 
િીપપકાએ પોતે જ જણાવયું હતું કે, તે સાલ ૨૦૧૪માં ફરપ્રેશનના 
સપાટામાં આવી હતી આ પછી મેં એક મેનટલ હેલથ 
િાઉનરેશનનું સેટઅપ કયુ્ડ ંહતું. િીપપકા આ ફિશામાં 
કામ કરવાની સાથેસાથે સપષ્ટ રીતે 
પણ વાત કરે છે.

બ�ોલીવૂડ સુપર સ્�ર 
સલમ�નખ�નો ઘટન� પર 

પ્રતિક્રિય� આ�પીનો તવલ સ્મિથનુ સમથ્થન કયુ્થ છો . સલમ�નો કહ્ુ હિુ 
કો , શ�ોન� હ�ોસ્ો આ�ોક્ડયન્સ પ્રત્ો પણ સંવોદનશીલ થવ�ની જરૂર છો .

જહ�નવીની ત્રણ ક્િલ�ો ક્રલીઝ થશોર�જામ�ૌલીની ક્િલ આ�રઆ�રઆ�રઆો પ�ંચ 
ક્દવસમ�ં રૂ�. 620 કર�ોડથી વધુ કલોકશન કયુું



આમ તો ભારતની ગણના એક સેક્યુલર 
દેશ તરીકે રહી છે. પરંતયુ આમ છતાં 

અહીં રાજકી્પક્ો અન ે સરકારો ધમ્મ સાથનેી 
બાબતોમા ંસતત હસતક્પે કરતી રહી છ ેઅથવા 
તો સકંળા્લેી રહ ે છ.ે પ્ાચીન કાળના રાજા- 
મહારાજાઓ જે રીતે વૈદદક ધમ્મનાં ભવ્ 
મંદદરો સરકારી ખચચે બનાવતા હતા, તેવી જ 
રીતે તેલંગાણાના મયુખ્ પ્ધાન કે. ચંદ્રશેખર 
રાવે હાલમાં રાજ્ની તતજોરીમાંથી ૧,૨૦૦ 
કરોડ રૂતપ્ાનો ખચ્મ કરીને હૈદરાબાદથી ૪૦ 
ક્લિોમીટર દૂર આવેલાં પ્ાચીન ્દાતદ્ર મંદદરનો 
જીણણોદ્ાર ક્ણો છે. તેલંગાણામાં આ મંદદરનયું 
ધાતમ્મક મહતવ રહેલયું છે. આંધ્રપ્દેશ રાજ્ના 
ભાગલા થ્ા તે પછી આંધ્ર અને તેલંગાણા 
એમ બે રાજ્ો ભારતના નકશામાં અક્સતતવમાં 
આવ્ા છે.

આ ભાગલા સાથે જ તવશ્વપ્તસદ્ તતરૂપતી 
બાલાજીનયું મંદદર આંધ્ર પ્દેશના તહસસામાં 
આવ્યુ. આ મંદદરે દર મતહને આવતા ભક્ોની 
સંખ્ા લાખોમાં છે અને મંદદરમાં આવતયું 
દાન કરોડોમાં છે. વળી, આ મંદદર ભારતના 
ધનવાન મંદદરો પૈકીનયું એક છે. મંદદર પાસે 
સોનયુ, રોકડ રકમ, સથાવર અને જંગમ તમલકતો 
પણ છે. એટલે આંધ્રપ્દેશમાંથી છયુટા થ્ા બાદ 
તેલંગાણાના મયુખ્ પ્ધાન કે. ચંદ્રશેખર રાવે 
સંકલપ ક્ણો હતો કે તેઓ તતરૂપતીની જેમ 
જ તેમના તવસતારમાં ભવ્ મંદદર બનાવશે. 
હૈદરાબાદ નજીક ્દાતદ્રગયુટ્ટ નામની ટેકરી 
ઉપર સદીઓ જૂનયું લક્મી નરતસંહ સવામીનયું 
નાનકડયુ ગયુફામંદદર હતયું. આ ટેકરીની આજયુબાજયુ 
આઠ બીજી ટેકરીઓ આવેલી છે.  આંધ્ર પ્દેશ 
રાજ્નયું તવભાજન થ્યું તે પછી તેલંગાણાના 
મયુખ્ પ્ધાન કે. ચંદ્રશેખર રાવે તેમના ગયુરુના 
ઉપદેશ મયુજબ ર૦૧૫ના મે મતહનામાં 
ભૂતમપૂજન કરીને ભવ્ મંદદરના તનમા્મણકા્્મનો 
આરંભ કરાવ્ો હતો.

કોતવડ-૧૯ના કાળમાં પણ મંદદરનયું 
બાંધકામ ચાલયુ રાખવામાં આવ્યું હતયુ. 
હવે તા.૨૮ માચ્મના શયુભ દદવસે મંદદરની 
પ્ાણપ્તતષ્ા કરીને સંપૂણ્મ સંકુલ ખયુલયું મૂકવામાં 
આવ્યું છે. ્દાતદ્ર મંદદરનો જીણણોદ્ાર કરાવવા 
માટે ચંદ્રશેખર રાવે ્દાતદ્ર ટેમપલ ડેવલપમેનટ 
ઓથોદરટીની રચના કરી હતી, જેના અધ્ક્ 
તેઓ પોતે બન્ા હતા. ૨૦૧૬ના દશેરાને 
દદવસે મંદદરનો પહેલો થાંભલો ઊભો 
કરવામાં આવ્ો હતો. મૂળ નરતસંહ સવામી 
મંદદર આશરે ૨૫,૦૦૦ ચોરસ ફીટ જમીન 

પર બંધા્ેલયું હતયું. નવયું મંદદર ચાર એકર 
જમીન પર બનાવા્યું છે.  આ મંદદરની 
આજયુબાજયુ ધમ્મશાળા, ભોજનશાળા, શોતપંગ 
કોમપલેકસ, હોક્સપટલ વગેરે બનાવવા રાજ્ 
સરકારે આશરે ૧,૯૦૦ એકર જેટલી જમીન 
સંપાદદત કરી હતી. ્દાતદ્ર મંદદરની દડઝાઇન 
નક્ી કરવા માટે મયુખ્ પ્ધાન 
ચંદ્રશેપપમર રાવે મયુખ્ તશલપી 
આનંદ સાઈ સાથે દેશનાં અનેક 
પ્તસદ્ મંદદરોની મયુલાકાત લીધી 
હતી. મંદદરના બાંધકામ માટે આંધ્ર 
પ્દેશના ગંટયુર તજલાની ગયુરુજાપલી ખાણમાંથી 
નીકળતો કાળો ગ્ેનાઇટ પસંદ કરવામાં આવ્ો 
હતો. 

મંદદરનાં બાંધકામમાં આશરે ૨.૫૦ 
લાખ મેતરિક ટન ગ્ેનાઇટનો ઉપ્ોગ કરવામાં 

આવ્ો છે. મંદદરનાં બાંધકામ માટે એક પણ 
ઈંટ કે તસમેનટનો ઉપ્ોગ કરવામાં આવ્ો 
નથી.  પ્ાચીન કાળમાં જે રીતે પથથરોને ચૂના 
વડે જોડીને મંદદરો બાંધવામાં આવતાં હતાં તે 
પદ્તતથી આ મંદદર તૈ્ાર કરવામાં આવ્યું છે, 
જેનયું આ્યુષ્ ઓછામાં ઓછાં ૧૦૦ વર્મનયું હશે.  
આ મંદદર દ્રાતવદડ્ન અને કાકાતત્ન બાંધકામ 

શૈલીનયું સં્ોજન કરીને બાંધવામાં આવ્યું છે. 
્દાતદ્ર મંદદરનયું એક ગોપયુરમ સાત માળ જેટલયું 
ઊંચયું છે તો બીજયું ગોપયુરમ પાંચ માળ જેટલયું છે. 
મયુખ્ દરવાજાની ઊંચાઇ ૩૬ ફીટ છે.  તેનાં 
તશખરો ઉપર જે કળશો અને ધવજાદંડ શોભી 
રહ્ા છે તેને સોના વડે મઢવામાં આવ્ા છે. 

્દાતદ્ર મંદદરના બાંધકામ માટે 
આશરે ૧૫૦૦ મજૂરોને કામે 
લગાડવામાં આવ્ા હતા, જેમાંના 
૫૦૦ તો તશલપીઓ હતા. મંદદરનયું 
ઉદઘાટન ર૦૧૯માં કરવાનયું હતયું, 

પણ તેમાં જરાક મોડયું થ્યું હતયું. ૨૦૨૦ના 
જાન્યુઆરીમાં મંદદરનયું ૮૦ ટકા કામ પૂરું થઈ 
ગ્યું હતયું. માચ્મ મતહનામાં કોરોનાને કારણે 
દેશભરમાં કટોકટી જાહેર કરાઈ હતી. ૬૦ ટકા 
મજૂરો કામ છોડીને જતા રહ્ા હતા, તો પણ 

એક દદવસ માટે પણ બાંધકામ બંધ રાખવામાં 
આવ્યું નથી.

મજૂરોને કામના સથળે પહોંચવા ખાસ 
વાહનોની વ્વસથા કરવામાં આવી હતી અને 
સપેશ્લ પાસ પણ આપવામાં આવ્ા હતા. 
જે મજૂરો સથળ પર રહેવા તૈ્ાર હતા તેમની 
વ્વસથા કરવામાં આવી હતી. એક આખી 

ટેકરી મંદદર માટે રોકવામાં આવી છે. બીજી 
બે ટેકરીઓ ધમ્મશાળા વગેરેના બાંધકામ માટે 
લઈ લેવામાં આવી છે.  ્ાતરિકોને રહેવા 
માટે આશરે ૩૦૦ કોટેજો બનાવાઈ છે. દરેક 
કોટેજમાં ચાર ઓરડા છે. એક ઓરડાનયું ભાડયું 
૧,૫૦૦ રૂતપ્ા રાખવામાં આવ્યું છે. પહાડની 
તળેટીમાં ૬,૦૦૦ કાર પાક્ક કરી શકા્ તેવી 
સવલત ઊભી કરવામાં આવીછે. તળેટીથી 
પહાડની ટોચ ઉપર જવા મફત શટલ સેવા 
ચાલયુ કરવામાં આવી છે. વદરષ્ નાગદરકો 
અને દદવ્ાંગો માટે તલફટ તેમજ એસકેલેટરની 
સવલત પણ છે.

મયુખ્ મંદદરનયું બાંધકામ ચાલયુ હતયું તે 
દરતમ્ાન નરતસંહ સવામીની મૂતત્મ કામ્લાઉ 
મંદદરમાં રાખવામાં આવી હતી. જેને બાલા્મ 
કહેવાતયું હતયું.  હવે આ બાલા્મનો ઉપ્ોગ 
સાંસકકૃતતક કા્્મક્રમો માટે કરાશે. ્દાતદ્ર મંદદર 
સંકુલનયું કુલ બજેટ ૧,૮૦૦ કરોડ રૂતપ્ાનયું 
હતયું, પણ કોરોનાને કારણે બજેટ ઘટાડીને 
૧,૨૦૦ કરોડ કરવામાં આવ્યું હતયું. તે પૈકી 
ર૪૩ કરોડ રૂતપ્ાનો ખચણો તો મયુખ્ મંદદરના 
બાંધકામ માટે જ કરવામાં આવ્ો હતો, 
જે અ્ોધ્ામાં બંધાનારાં રામ મંદદર કરતાં 
પણ વધયુ છે. આ મંદદરનાં બાંધકામ દ્ારા 
મયુખ્ પ્ધાન કે. ચંદ્રશેખર રાવ તેલંગાણાના 
તહનદયુઓની લાગણી જીતવા માગે છે. મંદદરની 
આજયુબાજયુ સંકુલ ઊભયું કરવા પાછળ અત્ાર 
સયુધીમાં ૮૪ર કરોડનો ખચ્મ થઈ ચૂક્ો છે. 

આ મંદદર ભયુવનતગદર તજલામાં આવેલયું છે. 
મંદદરનયું બાંધકામ શરૂ થ્યું તે પછી ભયુવનતગદર 
તજલામાં દર્લ એસટેટના ભાવો વધીને 
રિણ ગણા થઈ ગ્ા છે. દતક્ણ ભારતનાં 
મંદદરોમાં ભવ્ ગોપયુરમ ઉપરાંત ્લી 
નામના થાંભલાઓ પણ જોવા મળતા હો્ છે. 
આ થાંભલાઓ 3પર એક તવતચરિ પ્ાણીની 
આકકૃતત કંડારવામાં આવી હો્ છે, જે હાથી, 
તસંહ અને ઘોડાના તમશ્રણ સમાન હો્ છે. 
્દાતદ્ર મંદદરમાં ૧૦૦ કરતાં વધયુ ્લી સથંભો 
લગાડવામાં આવ્ા છે. મંદદરના બાંધકામ માટે 
આશરે રિણ હજાર મેતરિક ટન ચૂનાનો ઉપ્ોગ 
કરા્ો છે. આ ચૂનાને મજબૂત બનાવવા તેમાં 
ગોળ, કુંવારપાઠયું વગેરેનયું તમશ્રણ પણ કરા્યું છે. 
મંદદરના બાંધકામ માટે જે ગ્ેનાઇટ પથથરનો 
ઉપ્ોગ કરવામાં આવ્ો તેની મજબૂતી 
ચકાસવા માટે નજીકમાં જ એક લેબોરેટરી પણ 
ઊભી કરવામાં આવી હતી. મંદદરનયું બાંધકામ 
શરૂ થ્યું તે  અનુસંધાન પેજ નં. 19 પર

યદાદ્રિ મંદ્દર એ�ટલ� રિાવિદ્િયન-કાકાવિયન બાંધકામ શૈલીનું સંયા�જન

ચાર એ�કર જમીનમાં પ્ાચીન કાળની જ�મ પથ્થરા�ન� ચૂના િિ� 
જ�િીન� મંદ્દર િૈયાર કરાયું ઃ ટ�કરી પર જ ધમ્મશાળા, ભા�જન- 

શાળા, શા�પપંગ કા�મ્પલ�ક્સ, હા�સ્પિટલ એન� કા�ટ�જ બન્ા

પ્રાસંગિક
ધિલ શુક્લ
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Chrome અપડેટ કરવું જરૂરી

ગૂગલે શુક્રવારે તેના ક્રરોમ 
બ્ાઉઝરમાં ઉચ્ચ ગંભીરતાની 
નબળાઈને સંબરોધવા માટે એક 
આઉટ-ઓફ-બેન્ડ સસક્રોરરટી 
અપ્ડેટ કરવા ્ુઝસ્સને સૂચવ્ંુ 
છે. જે હાલ માં થ્ેલા ઝીરરો-્ડે 
એટેકની ખામીને દુર કરવા 
માટે હતું. CVE-2022-
1096 તરીકે ટ્રૅક થ્ેલ 
ઝીરરો-્ડે એટેકની ખામી V8 
JavaScript એનનજનમાં 
હતી. એક અનામી સંશરોધકને 
23 માચ્સ 2022ના રરોજ આ 
બગની જાણ કરવાનરો શ્ે્ 
આપવામાં આવ્રો છે.

જ્ારે વેરીએબલ અથવા 
ઓબજેકટમાં કરોઈ ખામી 
ઉદ્દભવે છે ત્ારે જે-તે લેંગવેજ 
પર આધારરત કરો્ડમાં ખામી 
ઉદ્દભવે છે. જેમ C અને C++ 
જેવી મેમરી સલામત નથી તેમ 
હેકર કરો્ડ માં ખામી જણાતા 
આઉટ ઓફ બાઉન્ડ મેમરી 
એકસેસ કરવા માટે પરોતાના 
મેલીસી્સ કરો્ડ ્ડીફરોલટ કરો્ડ 
સાથે બાઈન્ડ કરે છે. જેના 
ગંભીર પરરણામરો આવી શકે છે.

જ્ારે ખરોટા પ્રકારનરો 
ઉપ્રોગ કરીને મેમરી બફરને 

એકસેસ કરવામાં આવે છે, 
ત્ારે તે બફરની સીમાની બહાર 
મેમરીને વાંચી અથવા લખી 
શકે છે. જ્ારે હેકર ફાળવેલ 
બફર કરો્ડ એકસેસ કરવાનરો 
પ્ર્ાસ કરે છે ત્ારે જે-તે બફર 
કરો્ડ નેનરો પ્રકારના હરો્ છે જે 
સીસટમને ક્રેશ કરે છે અથવા 
તરો સીસટમનરો રીમરોટ એકસેસ 
મેળવવામાં ઉપ્રોગી થા્ 
છે. આ સવષે MITRE માં 
Common Weakness 
E n u m e r a t i o n  
(CWE) સાથે સમજાવવામાં 
આવે છે.

ટેક જા્નટે સવીકા્ુું કે તેને 
જાણ છે કે CVE-2022-
1096 માં જે-તે શરોષણ સવષે 
દશા્સવવામાં આવ્ું છે તે સાચી 
હકીકત છે અને વધુ શરોષણ 
અટકાવવા માટે ્ુઝસ્સને 
સસક્ુરીટી પેચ સાથે અપ્ડેટ 
કરવાની સલાહ આપે છે. 
CVE-2022-1096 એ વષ્સની 
શરૂઆતથી Chrome માં 
Google દ્ારા સંબરોધવામાં 
આવેલી બીજી ઝીરરો-્ેડ 
એટેકની ખામી છે. જેમાં પ્રથમ 
CVE-2022-0609 છે. જે 

14 ફેબ્ુઆરી 2022એ પેચ 
કરવામાં આવી હતી.

આ સપ્ાહની શરૂઆતમાં, 
ગૂગલના થે્ટ એનાસલસસસ ગ્ૂપ 
(TAG) એ ઉત્તર કરોરર્ાના 
સટેટ ગ્ુપ દ્ારા ચલાવવામાં 
આવેલા ટ્ીન ઝુંબેશની સવગતરો 
જાહેર કરી હતી. જેણે ન્ૂઝ 
મીર્ડ્ા, IT, સક્રપટરોકરનસી અને 
રફનટેક ઇન્ડસટ્ીઝમાં ફેલા્ેલી 
્ુએસ આધારરત સંસથાઓ 
પર પ્રહાર કરવાની ખામીને 
હસથ્ાર બનાવ્ંુ હતું.

Google Chrome 
્ુઝસ્સ માટે કરોઈપણ સંભસવત 
જોખમરોને ઘટા્ડવા માટે 
Windows, Mac અને 
Linux માટે નવીનતમ 
સંસકરણ 99.0.4844.84 પર 
અપ્ેડટ કરવાની ખૂબ ભલામણ 
કરવામાં આવે છે. માઈક્રરોસરોફટ 
EDGE, ઓપેરા અને 
સવવાલ્ડી જેવા ક્રરોસમ્મ-
આધારરત બ્ાઉઝસ્સના ્ુઝસ્સને 
પણ સલાહ આપવામાં આવે છે 
કે તેઓ માટે જ્ારે પણ પેચ 
ઉપલબધ થા્ ત્ારે પરોતાના 
બ્ાઉઝરને અપ્ેડટ કરે.

beinghumanmj

ક્યાં છુાં સક્ષમ હુાં પૂજવય મયટે , 
શબ્દ શોધુાં છુાં પ્યર્થનય મયટે.
તયરી સતુતત તો મમ્થભે્દી છે,
ટળવળુાં મમ્થ જાણવય મયટે.
તયરી સૃષ્ટિ તવશયળ છે,

જીવ ભટકે છે રોભવય મયટે.
તયરય ઇજનની રયહ જોઉં છુાં,
તયરે ્દરવયજે આવવય મયટે.
ગીત ગયવયાં છે તયરે મયટે,

પણ, સૂર ક્યાં છે આલયપવય મયટે.

કવત્ત્ી : તહનય મો્દી,  

તવચા ટૅન થઈ ગઈ છે? તો આ ઉપાય અજમાવો  
ઉન�ળ�ની શરૂઆ�ત થઈ 

ગઈ છે, તડક� પડવ� મ�ંડશે. 
તડક� પડે આેટલે સ�ૌથી 
મ�ેટી સમસ્� ત્વચ�ની 

થ�ય છે. પ�ંચ મમનનટન�ે 
તડક�ે પણ ત્વચ� ઉપર ત્રણ 

મહહન� સયુધી આસર  
કરત�ે હ�ેય છે આેમ કહેવ�ય 

છે. પણ તમે ચ�હ�ે ત�ે 
ત્વચ� પર થયેલી તડક�ની 

આસરને ઘરેલયુ ઉપ�ય  
દ્�ર� દૂર કરી શક�ે છ�ે.

લીંબુ-મધ
લીંબુ અને મધમાં બલલીચિંગનલી ક્ષમતા હોય છે. 
તેથલી ત્વિાના જે ભાગમાં સન ટૅન થયું હોય 
તયાં એક લીંબુનો રસ નલીિો્વલી તેનલી અંદર 
મધ ભેળ્વલીને લગા્વ્વું. ત્વિા ઉપર લગા્વલીને 
આશરે અડધો કલાક તેને રહે્વા દઇ ઠંડા 
પાણલીથલી ત્વિા ધોઈ લે્વલી. આ ઉપાય સતત 
પંદર દદ્વસ અજમા્વ્વાથલી ટૅન દૂર થઇ જશે.

હળ્દર-ચણયનો લોટ
એક કપ િણાના લોટમાં એક િમિલી 
હળદરનો પાઉડર ચમકસ કરો. તયારબાદ 
તેનલી અંદર થોડું દૂધ ચમકસ કરો. આ પેસટને 
ત્વિા ઉપર મસાજ કરલીને લગાડો. તે સુકાઈ 
જાય એટલે પાણલીથલી ધોઈ લો.

્દહીં-ટયમેટયાં
ટામેટાંમાં એન્ટ ઓનકસડ્ટ અને દહીંમાં 
લેનકટક એચસડ હોય છે જે ત્વિાના ટોનને 
બ્ાઇટ કર્વાનું કાય્ય કરે છે. ટામેટાંનલી છાલ 
ઉતારલી તેને સમેશ કરલી તેનલી અંદર બે િમિલી 
દહીં ઉમેરો. આ બંનેને ત્વિા ઉપર લગા્વલી 
્વલીસ ચમચનટ રહે્વા દઇને ત્વિા ઠંડા પાણલીથલી 
ધોઈ લો. આ ઉપાય અજમા્વ્વાથલી ટૅન દૂર 
થઈ જશે.

કયકડી - લીંબુ
કાકડલીને ક્રશ કરલીને તેનલી અંદર લીંબુનો રસ 
એડ કરલી દો. આ ચમશ્રણને ટૅન થયું હોય તે 
જગયાએ લગા્વલી દો. સુકાય તયાં સુધલી તેને 
રહે્વા દઇને ત્વિાને ઠંડા પાણલીથલી ધોઈ લો.

બટયકયનો રસ
બટાકાનો રસ ડાક્ક સક્કલ દૂર કર્વાનલી સાથે સન ટૅન પણ દૂર 
કરે છે. ત્વિાના જે ભાગમાં ટૅન થયું હોય તયાં બટાકાનો રસ 
કાઢલીને લગા્વ્વો. સુકાય એટલે ઠંડા પાણલીથલી ત્વિા સાફ કરલી 
લે્વલી. આ ઉપાય અજમા્વ્વાથલી પણ ટૅન દૂર થઈ જશે.

બી. પી અને ડય્યતબટીસની મયફક સત્ીઓમયાં 
રયઇરોઇડની સમસ્યનુાં પ્મયણ વધી રહ્ાં છે. 
જીવનશૈલીનય રોગોમયાં રયઇરોઇડનો સમયવેશ 
પણ રઇ ગ્ો છે. સત્ીઓ આ સમસ્યનો 
તશકયર વધયરે પ્મયણમયાં બને છે. આ 
સમસ્યરી છુટકયરો મેળવવો હો્ તો અમુક 
પ્કયરનય ખોરયકનુાં સેવન ચોક્કસ કરવુાં.
- મગનલી દાળમાં સારલી માત્ામાં પ્ોટલીન, 

ચ્વટાચમન, ફઇબર, કાબબોહાઈડ્ેટસ અને 
ચમનરલસ હોય છે. તે આયોદડનનલી ઉણપને 
દૂર કરલીને પાિનમાં મદદ કરે છે.

- આમળા થાઈરોઈડને કંટ્ોલ કર્વામાં ખૂબ 
જ મદદગાર છે. આમળામાં નારંગલી કરતાં 8 
ગણો ્વધુ ચ્વટાચમન C અને દાડમ કરતાં 17 
ગણો ્વધુ ચ્વટાચમન C હોય છે.

- નાચળયેરમાં મલીદડયમ િેઈન ફેટલી એચસડસ, 
મલીદડયમ િેઈન ટ્ાઈનગલસરાઈડસ  પાિનમાં 
સુધારો કરે છે અને થાઇરોઇડથલી દૂર રાખે છે.

- આદું ચિંક, પોટેચશયમ અને મેગ્ેચશયમ જે્વા 

આ્વશયક ખચનજોથલી સમૃદ્ધ છે. આ ચસ્વાય 
આદુંમાં બળતરાચ્વરોધલી ગુણ હોય છે, જે 
થાઈરોઈડને ઠલીક કર્વામાં મદદ કરે છે.

- થાઇરોઈડ હોમબો્સના િયાપિય માટે 
શરલીરને સેલેચનયમનલી જરૂર છે. સૂકા મે્વામાં 
સેલેચનયમ ્વધુ હોય છે. જે થાઈરોઈડ ગ્ંચથને 
ઉત્ેચજત કર્વામાં મદદ કરે છે.

સત્ીઓને સતયવતી રયઈરોઈડની તબમયરી, જાણો તનવયરણ 

અપનયવો આ ઘરેલુાં ટીપસ
 ટામેટાંનો જયુસ માફક આ્વતો હોય તે વયચતિ તા્વ 

આ્વે તયારે પલીએ તો ગરમલી શાંત થશે અને તૃષા છલીપાશે.
 કપડાં પરના મહેંદલીના ડાઘા દૂર કર્વા ડાઘાયુતિ ભાગને 

ગરમ દૂધમાં ૩૦ ચમચનટ ડૂબાડલી રાખલી બ્શથલી ઘસ્વું.
 સંતળાઇ રહેલા કાંદાનલી તલીવ્ર ગંધ સહન ન થતલી હોય 

તો તેમાં િપટલી સાકર ભેળ્વ્વલી.
 આદટ્યદફચશયલ જ્ેલરલી પર નેલ ્વૉચન્યશનો એક કોટ 

લગાડ્વાથલી તે કાળલી નહીં પડે.
 ્વટાણા બાફતલી ્વખતે તેમાં િપટલી સોડા નાખ્વાથલી રંગ 

લલીલોછમ રહે છે.
 એ્યુચમચનયમના લોયામાં  ઢોકળા ઉતાર્વા હોય તો  

તેમાં લીંબુનલી છાલ નાખલી દે્વાથલી  લોયું કાળું નથલી પડતું.

તમયરય નયજુક 
નખની કયળજી 
આ રીતે રયખો

શરીરમાં નખ સૌથી વધુ અવગણાતા હરો્ છે. 
ચહેરાના સારા દેખાવ માટે એને ફેશવૉશ અને 
અનેક પ્રરો્ડકટથી ધુઓ છરો, પરંતુ એમાં્ નખનરો 
ભરોગ લેવા્ છે. તવચાની જેમ જ નખને પણ 
કાળજીની જરૂર પ્ડે છે. નખને હેલધી બનાવવા 
માટે અમુક સરળ ઉપા્ અજમાવી જુઓ.

મસાજ: તમારા નખ બટકી ન જા્ અથવા 
તૂટી ન જા્ એ માટે એને નરમ રાખવા મસાજ 
કરરો. સવટાસમન-ઈ ઓઇલ અથવા બદામના તેલથી 
હળવેકથી મસાજ કરરો. આ મસાજ દરરરોજ કરરો. 
તમને તરત જ નખમાં ફરક દેખાશે.

એસસટરોન ન વાપરવું: એસસટરોન (એક પ્રકારનું 
રસા્ણ) બેઝ્ડ નેઈલ-પરોસલશ રરમૂવરનરો ઉપ્રોગ 
ઘટા્ડરો. જેટલી વખત તમે એસસટરોન લગાવરો 
એટલી વખત તમારા નખનું એક સતર ઓછું થા્ 
છે. એને કારણે નખ પાતળા અને બટકણા બની 
જા્ છે એથી રરમૂવર કે નેઈલ-પરોસલશ ખરીદતી 
વખતે એમાં ઉપ્રોગ થ્ેલી વસતુઓની નોંધ જરૂર 
લેવી.

બરફંગ: બરફંગ એટલે કે નખ ચમકાવવા. ઘણા 
લરોકરો બરફંગનું મહત્વ સમજતા નથી અને એને 
અવગણે છે. બરફંગ કરવાથી નખની સખતાઈ દૂર 
થા્ છે અને એ શ્ાસ લઈ શકે છે. એના આ કામ 
સસવા્ એ નખને ચમક આપે છે.

વેસસલન: ક્ુરટકલ એટલે નખના મૂલ પાસેની 
ચામ્ડી બહુ જ સંવેદનશીલ હરો્ છે. રાતે  સૂતાં 
પહેલાં નખ પર વેસસલન લગાવીને ગલવઝ પહરીને 
સૂઈ જાઓ. એક અઠવાર્ડ્ા સુધી આવી રીતે કરરો 
અને ફરક જુઓ. ક્ુરટકલ બહુ જ નરમ પ્ડી 
જશે.

મીઠાનું મેસજક: નખને મજબૂત બનાવવા માટે 
હૂંફાળા પાણીમાં થરો્ડું મીઠું નાખરો અને પાંચ સમસનટ 
સુધી હાથને બરોળી રાખરો. અઠવાર્ડ્ામાં ત્રણેક 
વખત આમ કરશરો એટલે તમારા નખ બટકતા કે 
તૂટતા બંધ થઈ જશે.

શેમપૂથી બચરો: તમે માનરો કે ન માનરો, પણ 
અમુક શેમપૂમાં ર્ડટજ્સનટની માત્રા બહુ જ ઉચ્ચ 
હરો્ છે, જેને લીધે નખ તરત જ તૂટી જા્ છે. જો 
તમારા નખ વારંવાર તૂટતા હરો્ તરો એનું કારણ 
તમારં શેમપૂ પણ હરોઈ શકે છે. નખને બચાવવા 
શેમપૂ બદલવાનરો સવકલપ પણ ધ્ાનમાં લેવરો 
જોઈએ. શેમપૂની સામગ્ીમાં ર્ડટજ્સનટનું પ્રમાણ 
ઓછું હરો્ એવું પસંદ કરવું.

મેટલ ફાઇલર: નખને આકાર આપવા 
માટેનું આ સાધન તમારા નખની રકનારીઓને 
સમૂથ બનાવવામાં મદદરૂપ થશે. ઘણી વાર નખ 
રકનારીએથી જરાક જ તૂટે એટલે આખરો નખ 
કાપી નાખવરો પ્ડે છે. તરો ફાઇલર નખની રકનારીને 
મેનેજ કરવામાં મદદરૂપ બને છે.

મરોઈશ્ચર જરૂરી: જો તમે સન્સમત નસવસમંગ 
કરતા હરો તરો નસવસમંગ-પૂલના પાણીમાં રહેલરો 
ક્રોરરન અને તાપ બન્ે નખને એકદમ નબળા 
બનાવી દેશે. એથી તમારા ક્ુરટકલસ, નખ અને 
એની આસપાસની તવચાને મરોઇસટ રાખવી.

આહાર: શરીરના કરોઈ પણ અંગની કાળજીમાં 
આહાર મુખ્ ભાગ ભજવે છે એવી જ રીતે નખને 
સાચવવા માટે વધુ પાણી પીઓ. ગાજર અને 
સટ્રોબેરીમાં રહેલાં સવટાસમનસ મદદરૂપ થશે. એ 
સસવા્ દૂધ અને અન્ ્ડેરી-પ્રરો્ડક્ટસ તમારામાં 
કેનલશ્મનું પ્રમાણ વધારશે.



અલ્લાહ તઅલાલલા ફરમલાવે 
છે કે, ‘રલાેઝલાે મલારલા મલાટે છે 

અને હંુ જ તેનલાે બદલલાે અલાપીશ.’

પવિત્ર કુરાનમાં રોઝા માટે સૌમ શબ્દ 
આવ્ો છે એટલે કે મોવમનો જેને રોઝા 
કે રોઝો કહે છે તેને સૌમ કહેિામાં આિે 
છે. સૌમ એકિચન છે અને તેનું બહુિચન 
વસ્ામ છે.  આમ જોિા જઈએ તો રોઝાને 
અલગ અલગ ભાષામાં અલગ અલગ 
નામે પ્ર્ોગિામાં આિે છે જેમ કે ઉ્દ્દૂ 
અને ફારસીમાં રોઝા, અરબીમાં સૌમ, 
અંગ્ેજીમાં ફાસટીંગ અને ગુજરાતીમાં 
ઉપિાસ.

સૌમનો અરદૂ રા્ છે રોકાઈ જિું 
અને કુરઅાન પાકમાં સૌમ માટે સબ્રનો 
શબ્દ િપરા્ો છે અને સબ્રનો અરદૂ રા્ 
છે નફસ (મનેચછા)ને કાબ્ કરિું અને 
અડગતા ધારણ કરિી.

* જાણિા મળ્ું કે અલ્ાહની ખુશ્ુ્દી 
અને તેનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરિા ખાતર તેના 
હુકમ પર પોતાની મનેચછાઓરી રોકાઈ 
જિાનું નામ રોઝા છે.

* રોઝા એક ઈબા્દત છે અને 
ઈસલામના પા્ાના અરકાન (વન્મો)માં 

તેનું સરાન ત્રીજું છે.
* રોઝા એક એિી જાહેરી ઈબા્દત 

(પ્રારદૂના, ઈશ્િરની સતુવત) છે કે, જેમાં 
બં્દો પોતાની જાહેરી મનેચછાઓને કાબ્માં 
રાખીને અલ્ાહની ખુશી હાંવસલ કરિાની 
કોવશશ કરતો જણા્ છે, પણ હકીકતમાં 
પોતાની છ્પી મનેચછાઓ અને બુરાઈઓરી 
પણ પોતાને બાલ બાલ બચાિી રાખિું તે 
અસલ રોઝો અને તેનો મા્ના છે.

* ફક્ત જાહેરી રીતે ભ્ખ્ા કે તરસ્ા 

રહેિાનું નામ રોઝો નરી અને તે શરીઅત 
(ઈસલામી વન્મો, કા્્દા-કાન્ન)
ની દૃષ્ટિએ કંઈ ફા્્દાકારક પણ નરી. 
પ્ગંબર હઝરત મોહમમ્દ સલ્લ્ાહો 
અલ્હે િસલ્મે ખ્બ જ સાફ શબ્દોમાં 
આ િાતને જણાિી છે:

* આપ હુઝ્રે અનિર (સલ.)નું 
ફરમાન છે કે, બં્દો રોઝાની હાલતમાં 
જુઠું બોલે છે, જાવહલો અને અભણ જેિી 
િતદૂણ્ક કરે છે અને ગુનાહના કૃત્ ત્જતા 

નરી તો અલ્ાહતઆલાને તેના ભ્ખે અને 
તરસ્ા રહેિાની વબલકુલ જરૂરત નરી 
(હિાલો- ઈબ્ે માજા).

- વહાલા િાચક બંધુઓ! પવિત્ર 
કુરાનમાં સૃષ્ટિનુો સજદૂનહાર ફરમાિે છે 
કે, ‘હે ઈમાન (સત્) િાળાઓ! તમારા 
ઉપર રોઝા રાખિા ફઝદૂ કરિામાં આવ્ું 
છે, જેમ કે તમારારી અગાઉના લોકો 
પર ફઝદૂ કરિામાં આવ્ા હતા જેના રકી 
તમો પરહેઝગાર (સં્મી, સ્દાચારી) 

બને!  (સ્રહ બકરહ આ્ત ૧૮૩)
* ઈસલામમાં રોઝાને એક આગિું 

સરાન પ્રાપ્ત છે.
* રોઝાને બ્દન (શરીર)ની ઝકાત 

પણ કહેિામાં આિે છે.
* રોઝામાં બહુ જ સિાબ (પુણ્) 

કરિાનો િા્્દો કરિામાં આવ્ો છે.
* અલ્ાહતઆલા ફરમાિે છે કે, 

‘રોઝો મારા માટે છે અને હું જ તેનો 
બ્દલો આપીશ.’

* હુઝ્રે અનિર (સલ.)નું ફરમાન 
છે કે, ‘જન્નત (સિગદૂના) આઠ ્દરિાજા 
છે તેમાંરી એક ્દરિાજાનું નામ બાબુર 
રૈ્ાન છે તે ્દરિાજારી રોઝ્દાર જન્નતમાં 
્દાખલ રશે! (હિાલો: ઈમામ બુખારી િ 
મુષ્સલમ).

બોધ: જ્ારે ઈનસાનની અં્દર તકિા 
(સ્દાચાર, સં્મ)ના ગુણો પે્દા રઈ જા્ 
છે તો ઈનસાન પોતે ગુનાહ તરફ જિામાં 
કે ગુનાહ તરફ ક્દમ ઉઠાિિામાં કચિાટ 
અનુભિિા લાગે છે.
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રમઝાન મુબારકનું આાગમન

રમઝલાન મલાત્ર રલાેજા રલાખવલાનલાે નહીં, પરંતુ સ્વશુદ્ધિ કરવલાનલાે મહહનલાે પણ છે
રમઝાન માત્ર રોજા રાખિાનો નહીં, પરંતુ 

સિશુવધિ કરિાનો મવહનો પણ છે. રમઝાન 
ઈસલામી વહજરી સનનો નિમો મવહનો છે. 
ઈસલામના બધા મવહનાઓમાં રમજાનને ખુબ જ 
પવિત્ર માનિામાં આિે છે. આ જ મવહનામાં કુરાન 
નાવઝલ (અિત્ુું) ર્ો હતો. પૈગંબર હજરત 
મુહમમ્દ (સલ.) પર આકાશિાણી રઈ હતી 
અને તેમણે અલ્ાહનો પૈગામ તેમના બં્દાઓને 
જણાવ્ો. આ જ કુરાન છે. રમઝાનની 27મી 
તારીખે કુરાન મુકમમલ રઈ હતી. કુરાનમાં જ 
રમઝાન-રોઝાનો ઉલ્ેખ છે. રોઝા ફક્ત ભુખ-
તરસની પરરક્ા નરી પણ અલ્ાહની ઈબા્દત પણ 
છે. જ્ારે કોઈ રોઝા કરે છે તો તે સમજે છે કે તે 
અલ્ાહના આ્દેશોનું પાલન કરે છે.

રોજાના વિશે પૈગમબર સાહેબનું ફરમાન છે 
કે ‘સબ્ર આધા ઈમાન હૈ ઔર રોજા આધા સબ્ર 
હૈ.’ જો કે રોઝા ઈબા્દતનો ્દરિાજો છે. હજરત 

આઈશા વસદ્ીકા (રર્દ.)રી રિા્ત છે કે ‘સિગદૂનો 
્દરિાજો ખખડાવ્ા કરો.’ લોકોએ પુછ્ું કઈ 
િસતુરી, ફરમાવ્ું ભુખ (રોજા)રી. રોઝાની અં્દર 
રોઝા્દાર સિારે (ભોર)રી સાંજે (સુ્ાદૂસત) સુધી 
કઈ પણ ખાધા-પીધા વિના ભુખ્ો રહે છે. રોજાની 
અં્દર તે િાતનું ધ્ાન રાખિું પડે છે કે તમે કોઈને 
્દગો તો નરી કરી રહાં ને! જુઠ્ઠુ તો નરી બોલી 
રહાં ને અને કોઈનું નુકશાન તો નરી કરી રહાં 
ને! જો તમે કોઈની વનં્દા કરી રહાં હો્ તો તે પણ 
અપરાધ છે. રમઝાનમાં સિારે સહેરીનો આ્દેશ છે 
અને સાંજે ઈફતાર પણ જરૂરી છે. સેહરી ફજરની 
નમાઝ પહેલા અને ઈફતાર મગરરબની નમાઝ 
બા્દ કરિામાં આિે છે. બંને સમ્ે ્ોગ્ માત્રામાં 
ખાિાનો હુકમ મળે છે કેમકે રોઝા ઈબા્દતની 
સારે સારે સિાસ્થ્ માટે પણ ખુબ જ જરૂરી છે. 
રોઝામાં રોઝા્દારની આતમાની સારે સારે તેના 
શરીરની પણ બધી જ વબમારીઓ પવિત્ર રઈ જા્ 

છે. સમગ્ વિશ્વમાં આ િષષે  રમઝાન 3 એવપ્રલરી 
શરૂ રશે. આ મવહનામાં કુરાન િાંચિારી પુણ્ 
મળે છે. રમઝાનને ત્રણ ભાગમાં િહેંચિામાં આિે 
છે. 10 ર્દિસના પહેલા ભાગને રહમતો સમ્ 
તરીકે કરેિામાં આિે છે. બીજા 10 ર્દિસના 
ભાગને માફીનો સમ્ કહેિામાં આિે છે અને 
છેલ્ા 10 ર્દિસના ભાગને જહન્ન્મરી બચિાના 
સમ્ કહેિામાં આિે છે. રમજાનમાં રાખિામાં 
આિતા રોજાને ઈસલામના પાંચ સતંભોમાંરી 

એક માનિામાં આિે છે. આ ર્દિસે તાક્ા પ્રાપ્ત 
કરિામાં આિે છે. તાક્ાનો અરદૂ છે અલ્ાહને 
નાપસં્દ કામ ના કરીને તેમની પસં્દનું કા્દૂ કરિું.  
આ મવહનામાં શબ-એ-કદ્ર આિશે.  આ ર્દિસે 
મુષ્સલમ સમુ્દા્ રાતે જાગીને ઈબા્દત કરે છે. 
મવહના પછી ઉલ રફતર મનાિામાં આિે છે. આ 
મવહનો ્દાન પુણ્ કા્દૂ કરિા માટેનો છે. એટલા 
માટે આ મવહનાને નેરક્ા અને ઈબા્દતનો મવહનો 
કહેિામાં આિે છે.

જે બાબતોરી રોઝહ ત્ટી જા્ - ફાવસ્દ 
અગર બાવતલ રઈ જા્ ઍ બધી બાબતોરી 
સામાન્ મુષ્સલમો િારકફ હો્ છે જેરી ઍ 
અંગે વિગત ્દશાદૂિી નરી. અલબત્ત, રોઝહના 
સમ્ ્દરમ્ાન ખાિા, પીિા, સંભોગરી 
રોઝહ ત્ટી જા્ છે ઍ બાબત મુખ્ છે. 
કોઈ વ્રકત ભ્લરી કશું ખા્ કે પી લીઍ તો 
રોઝહ ત્ટશે નહીં. અલબત્ત, જ્ાં ્ા્દ આિે 
તુરત ખાિું પીિું છોડી ્દેિું જાઈઍ. પોતાની 
ઈચછા િગર - ઈષ્ખત્ારરી બાહરરી 
ગળામાં ધ્ળ, ધ્માડો ઘ્સી જા્ - પાસે કોઈ 
બીડી પીતું હો્ તેનો ધ્માડો નાક કે ગળામાં 
ચાલ્ો જા્ તેનારી પણ રોઝહ ત્ટતો નરી. 
કેટલાક રોઝહ્દાર રમઝાનમાં  િાસ ્દરમ્ાન 
ગાડી-બસમાં બાજુમાં બેઠેલ વબન મુષ્સલમને 
પણ ધુમ્રપાન કરતા અટકાિે છે અને કહે છે 
‘મારો રોઝહ છે’ તેમણે સમઝી લેિું જાઈઍ 
કે, મોઢું ફેરિી, રૂમાલ િગેરે મોઢા કે નાક 
ઉપર અોઢી ધ્ળ ધ્માડારી બચિું સારૂ છે. 
પરંતુ ઍનારી રોઝહ ત્ટતો નરી. ઍિી જ 

રીતે નાકમાં માખ, મચછર કે પછી કોઈ જંતુ 
ઘ્સી જા્, કોઈ માણસ ્દળિાની ઘંટીમાં 
નોકરી કરતો હો્ તો ઍ ્દરમ્ાન તેના 
નાક ગળામાં આટો ચાલ્ો જા્, તંબાકુ 
િાટિાના વ્િસા્ીના ગળામાં તંબાકુની 
ધ્ળ ચાલી જા્, કાનમાં પાણી ઘ્સી જા્ 
સિપ્ત ્દોષ રા્, ઉલટી રતા રતા અટકી 
જા્ અને ગળે આિેલ પાછી ગળામાં ચાલી 
જા્ આિી બાબતોરી રોઝહ ત્ટતો નરી. 
તેમજ કોઈ િાંધો આિતો નરી. તેિી જ 
રીતે આંખોમાં ્દિા નાંખિારી, ઈત્ર કે પછી 
ફૂલ અગર અન્ સુગંધી પ્દારદૂ સ્ંઘિારી, 
બલગમ ર્ંક ગળી જિારી રોઝહને કાંઈ 
નુકસાન રશે નહીં. 

ઈરા્દાપ્િદૂક રોડીક ઉલટી કીધી ઍનારી 
રોઝહ ત્ટશે નહીં. અલબત્ત, ઍિી ચેટિા 
સારી નરી. પરંતુ જા ઉલટી કરી અને પાછી 
િાળી ઍટલે કે, ગળી ગ્ો ભલે રોડી હો્ 
તો ઍમાં ઉલમાના મત વભન્ન છે. જેરી 
ઍહવત્ાત આિશ્ક છે.

કઈ બાબતાોથી રાોઝહ તૂટી જાય છો  
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અમદાવાદ
ગુજરાતમાં છъ·ા Ħણ વષ↓માં 514 

ખંડણીખોરોને આઈડે×ટીફાય કરાયા 

છъ. આ આરોપીઓ સામે આઈપીસી 

કલમ 384, 385, 504, 506(2) 

વગેરъમુજબ કાયદъસરની કાય↓વાહી કરી 

છъ. આરોપીઓ સામે કોટ↓માં ચાજ↓શીટ 

ફાઈલ કરવામાં આવી છъ. ગુજરાતમાં 

સૌથી વધુ ખંડણીખોરો સુરત શહъરમાં 

99 અને Óયારબાદ અમદાવાદ 

શહъરમાં 99 ન℮ધાયા છъ. આ ઉપરાંત 

સુરъ×ĩનગર િજ·ામાં 56, અમરъલી 

િજ·ામાં 53, વલસાડ િજ·ામાં 

51, બોટાદ િજ·ામાં 50, ભાવનગર 

િજ·ામાં 33, ભλચ િજ·ામાં 25 

ખંડણીખોરોને આઈડે×ટીફાય કરાયા 

છъ. ગુજરાત િવધાનસભા હમાં એક 

લેિખત સવાલના જવાબમાં રાËયના 

હ િવભાગે બુધવારъ માિહતી પૂરી 

પાડી હતી.

ગુજરાતમાં 2020ના કોરોનાકાળ 

દરિમયાન પોલીસ Άામાંથી 47 

આરોપી ભાગી છૂટયા હતા. સૌથી વધુ 

બનાસકાંઠા િજ·ામાં 12 આરોપી, 

વડોદરા શહъરમાં 4, અમદાવાદ 

શહъરમાં 3, આણંદ, મહъસાણા, 

સુરъ×ĩનગર, કÉછ પિΌમમાં 3-3 

આરોપી પોલીસ Άામાંથી ભાગી 

છૂટયા હતા. સરકારનો દાવો છъ કы, 

જવાબદાર પોલીસ કમ↓ચારીઓ સામે 

ફરજ મોકвફЫ, આંતર િજ·ા બદલી, 

રોકડ દѕડ, ઈ ફા અટકાવવા તેમજ 

ખાતાકЫય પગલાં લેવાયા છъ. આ 

ઉપરાંત સંડોવણી જણાઈ હોય તેવા 

Чકçસામાં ગુના પણ દાખલ કરવામાં 

આãયા છъ.

ગુજરાત પોલીસ ˛ારા છъ·ા Ħણ વષ↓માં 

514 ખંડણીખોરોને આઈડેЩ×ટફાય કરાયાઘટના વખતે કશાેર 
ટાેળામાં સામેલ હાેવાના 
પુરાવા અા ા

અમદાવાદ

મેઘાણીનગરની ગુલબગ↓ સોસાયટીમાં 

પૂવ↓ સાંસદ અહъસાન ફરી સિહત 69 

લોકોની કરપીણ હÓયા કыસમાં અટકાયત 

કરъલા 4 જુવેનાઈલ પૈકЫ એક Чકશોરને 

જુવેનાઈલ જçટીસ બોડ↓ના Ĭી×સીપાલ 

મેિજçĺેટ ડી.એ. દવએ ગુનેગાર 

ઠરાવીને λ.15 હ ર દѕડ ફટકાયђ↓ છъ. 

આ દѕડની રકમ બાળ કàયાણ ફіડમાં જમા 

કરવાની રહъશે. 

ગોધરાકાંડ બાદ ફાટી નીકળъલા કોમી 

તોફોનામાં મેઘાણીનગરની ગુલબગ↓ 

સોસાયટીમાં 69 લોકોની હÓયા થઈ 

હતી. જેમાં સોસાયટીની સામે બેકરીમાં 

15 વષ↓નો Чકશોર કામ કરતો હતો. આ 

ઘટના વખતે તોફાની ટોળામાં Чકશોર 

સામે થયો હતો અને તોફાની સાથે 

ભાગ ભજãયો હોવાનું જુબાની દરÜયાન 

પુરાવા આãયો હતો. જેના આધારъ કોટ‼ 

Чકશોરને ગુનેગાર ઠરાãયો હતો. Чકશોર 

સામે એસઆઈટીએ વષ↓ 2008માં કыસ 

મૂકયો હતો, Óયારъ તેની ઉѕમર 21 વષ↓ની 

થઈ હતી. હાલ સ  પામેલ Чકશોરની 

ઉѕમર 36 વષ↓ની થઈ છъ અને તેના ઘરъ 

છોકરા છъ.

ગુલબગ↓કાંડમાં એક જુવેનાઈલ 
સામે 20 વષ› કыસ પુરવાર થયો

અમદાવાદ

પૂવ↓ આઇ.પી.એસ. અિધકારી સં વ ભž સામે વષ↓ ૧૯૯૦માં મનગર 

િજ·ામાં ન℮ધાયેલી કçટોЧડયલ અÓયાચારની ફЧરયાદો પૈકЫની એક ફЧરયાદ 

પરત ખ′ચવાની તૈયારી ફЧરયાદી ˛ારા દશા↓વાવમાં આવી છъ.  આ કыસમાં કોટ‼ 

ઘણો સમય આØયો હોવાથી ફЧરયાદીને રъકડ↓ પર સોગંદનામું કરવાનો િનદ‼શ 

કરી સુનાવણી ૩૧મી માચ↓ના રોજ િનયત કરવામાં આવી છъ. બનાસકાંઠામાં 

ખોટો નાકђ↓ЧટÄસ કыસ ઉભો કરવાના કыસમાં સં વ ભž અÓયારъ પાલનપુર 

જેલમાં છъ. મનગર િજ·ાના મખંભાિળયા પોલીસ çટъશનમાં ઓÄટોબર-

૧૯૯૦માં સં વ ભž મનગરના એЧડશનલ એસ.પી. હતા Óયારъ 

રાયોЧટѕગના ગુનામાં ૧૩૩ લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. આ કыસમાં 

થયેલા કçટોЧડયલ ટોચ↓રમાં Ĭભુદાસ વૈæનાણી નામની ãયિŪનું Óયુ થયું હતું 

અને તે કыસમાં સં વ ભžને દોિષત ઠъરવી આ વન કыદની સ  કરવામાં 

આવી છъ.આ ઘટના બાદ મહъશ િચĦોડા, રાવ ભાઇ હર ભાઇ અને ચેતન 

ની ˛ારા કોટ↓માં ખાનગી ફોજદારી ફЧરયાદ ન℮ધાવવામાં આવી હતી. 

રાહુલ ગાંધી સામેના 
બદનΤી કыસની કાય↓વાહી 

પર çટъ યથાવø
અમદાવાદ

ગુજરાત સરકારના મંĦી અને તÓકાિલન 

ધારાસÛયએ ક℮Ġેસ નેતા રાહુલ ગાંધી સામે સુરતમાં 

બદનΤીનો કыસ કયђ↓ છъ. ‘મોદી’ અટક અંગે ЧટØપણી 

કરતા રાહુલ ગાંધીના ભાષણ સામે કરાયેલા કыસમાં 

પૂણ›શ મોદીની માંગણી છъ કы રાહુલ ગાંધી પોતે કોટ↓માં 

હાજર રહી ભાષણના ફвટъજ અંગે çપΓતા આપે.  

કы આવી  અર  ĺાયલ કોટ‼ ફગાવતા પૂણ›શ મોદીએ 

હાઇકોટ↓માં અપીલ કરી છъ. જેમાં કોટ‼ કыસની ĺાયલ 

આગળ વધારવા પર મૂકыલો çટъ યથાવø રાÅયો છъ 

અને વધુ સુનાવણી આઠમી એિĬલના રોજ િનયત કરી 

છъ. વષ↓ ૨૦૧૯માં રાહુલ ગાંધીએ કણા↓ટકના કોલરમાં 

મોદી અટક અંગે ЧટØપણી કરી હતી. 

અમદાવાદ

ઓઢવ િવçતારની ЧદãયĬભા સોસાયટીના 

એક ઘરમાં દુગ↨ધ આવી રહી હતી. જેથી çથાિનક 

રહીશોએ પોલીસને ણ કરી હતી. જે બાદ 

પોલીસે ઘરનું તાળું તોડીને તપાસ કરતાં ઘરના 

અલગ-અલગ λમમાંથી 4 તદъહો મળી આãયા 

હતા. જે પૈકЫ બે મિહલાઓ અને એક બાળક તેમજ 

એક બાળકЫની લાશો હતી. જે એક જ પЧરવારના 

સÛયો છъ. જેમાં મિહલા તેના બે બાળકો અને દાદી 

સામેલ છъ. Ëયારъ પЧરવારનો મોભી એવો િવનોદ 

મરાઠી ગાયબ હોવાથી પોલીસે તેની શોધખોળ 

શλ કરી હતી. આખરъ અમદાવાદ ĝાઈમ Įા×ચની 

ટીમને 48 કલાક બાદ મોટી સફળતા હાથ 

લાગી છъ. ĝાઈમ Įા×ચની ટીમે િવનોદ મરાઠીને 

ગુજરાત-રાજçથાન બોડ↓ર પરથી ઝડપી પા ો છъ. 

હવે તેની પૂછપરછમાં હÓયાકાંડ અંગે ચ℮કાવનારા 

ખુલાસા થઈ શકы છъ. િવનોદની પૂછપરછમાં સામે 

આãયું કы, પ ીના અ×ય પુιષ સાથે સબંધની 

આશંકાના પગલે ઘરમાં અવારનવાર ઝઘડા થતા 

હતા. પ ીના Ĭેમ સબંધનો અંત લાવવા માટъ 

તેઓ િનકોલથી ઓઢવ ખાતે રહъવા આãયા હતા. 

 કы હÓયાના Чદવસે પણ પЧરવાર સાથે ઝઘડો 

થયો હતો, જે બાદ ઘટનાને અં મ આØયો હતો.

પોલીસના જણાãયા મુજબ, હÓયા કરીને ĭાર થઈ 

ગયા બાદ િવનોદъ મહારા∆ના સાંગલી ખાતે રહъતા 

તેના પЧરવારનો સંપક↕ કરીને કЅ કы, તેના ઘર પર 

હુમલો થયો હતો. એનું પЧરવાર વેરિવખેર થઈ ગયું 

છъ. તમામ પЧરવારજનો મરી ગયા છъ તે પોતે વ 

બચાવીને માંડ માંડ ભાÆયો છъ. પЧરવારъ પૂછયું કы તે 

Äયાં છъ? Óયારъ તેણે બ′Æલોર હોવાનું કЅ હતુ. 

ગાંધીનગરમાં ધારાસÛયોના છъ·ા ફોટો 
સેશનમાં મા  સીઅેમ λપાણી ગેરહાજર!

ગાંધીનગર

14મી િવધાનસભામાં ચૂંટાયેલા સૌ ધારાસÛયો 

માટъ અÖયΤ ડો.િનમાબહъન આચાય › સામુિહક 

તસવીરનુ આયોજન કયુ↓ હતુ. જેમાં પૂવ↓ મુÅયમંĦી 

િવજય λપાણી ગેરહાજર રહъતા ભાજપના 

ધારાસÛયોમા તભાતની અટકળો વહъતી થઈ છъ.

આ ફોટો સેશનમા માĦ λપાણી જ નહી 

મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલની સરકારમા િવવાદાçપદ 

રાËયમંĦી ગજે×ĩિસંહ પરમાર પણ હાજર રΝા 

નથી. તેઓ લાંબા સમયથી િવધાનસભામા જ 

આવતા નથી. આ ઉપરાંત પૂવ↓ કжિષ મંĦી આર.સી.

ફળદુ, પૂવ↓ મંĦી પરસોǼમ સોલંકЫ પણ વા 

મâયા નહોતા. સોલંકЫ પોતાની નાદુરçત તિબયતને 

કારણે િવધાનસભા આવતા નથી. Ëયારъ કોĠેસના 

ધારાસÛય ભાવેશ કટારા પણ આ ફોટો સેશનમા 

આãયા નહોતા. કટારા પણ લાંબા સમયથી 

િવધાનસભામા આવતા નથી.

સામા×યત: ગુજરાતમા િવધાનસભાની મુˆત 

પૂણ↓ થવાના છъ·ા સĦમા ધારાસÛયો માટъ કાયમી 

ç િત રહъ તે ઉˆъäયથી ફોટો સેશનનુ આયોજન 

થાય છъ.  કы આ વખતે 14મી િવધાનસભાની 

મુˆતને આડે 10 મિહના જેટલો સમય બાકЫ છъ 

લોકડાઉન હોવા છતાં 
રાËયમાંથી કЮલ ૪,૯૩૭ 
ટુ-ãહીલર ચોરાયા

અમદાવાદ

ગુજરાતમાં વષ↓ ૨૦૨૦ના વષ↓માં કોરોના 

મહામારીના કારણે લોકડાઉન લાગુ કરાયું હોવા 

છતાં ૪,૯૩૭ જેટલી મોટી સંÅયામાં બાઈક 

ચોરાઈ હોવાનું સામે આãયું છъ. સૌથી વધારъ 

બાઈક અમદાવાદ શહъરમાંથી ચોરાઈ હતી, જેની 

સંÅયા ૧,૧૫૮ હતી. કЮલ ૪,૯૩૭માંથી ૨,૩૫૪ 

બાઈક પોલીસ ˛ારા શોધી કાઢવામાં આવી હતી. 

ક℮Ġેસના ધારાસÛય ઈમરાન ખેડાવાલ ˛ારા 

ઓÄટોબર, ૨૦૨૧ની Щçથિતએ વષ↓ ૨૦૨૦માં 

કыટલી બાઈકની ચોરી થઈ અને તેમાંથી કыટલી શોધી 

કાઢવામાં આવી તે અંગેનો સવાલ રયђ↓ હતો. જેના 

લેિખત જવાબમાં હ િવભાગે માિહતી આપી હતી.

સુરત અને અમદાવાદમાં સાૈથી વધુ ખંડણીખાેર અારાેપીઅાે સામે કાેટમાં ચાજશીટ

િવનોદ ગાયકવાડે 
પ ીના ચЧરĦ પર શંકા 
હોવાથી હÓયાકાંડ આચયђ↓

અમદાવાદ

આરોપી િવનોદની Ĭાથિમક પૂછપરછમાં તેણે કЅં 

કы, પ ી સોનલને દોઢ વષ↓થી અનૈિતક સબંધ હોવાથી 

અવારનવાર ઘરમાં ઝઘડા થતા હતા. જેના પગલે પોતે 

પ ીની હÓયા કરવાનું મનોમન નŨી કયુ↨ હતું. જે 

મુજબ ગત તા ૨૬મી માચ↓ના રોજ રાĦીના ૮ વાÆયે 

પ ી સોનલના બેડλમના ઘરમાં પડલેો છરો લઈને 

ગયો હતો. સોનલને આડેધડ છરાના ઘા મારતા તે 

લોહીલુહાણ હાલતમાં બુમો પાડતી ઢળી પડી હતી. 

બાદમાં રસોડામાં જઈ દીકરા ગણેશ-દીકરી Ĭગિતને 

છરાના ઘા મારી અને વડસાસુને સુભĩાબહъનની પણ 

હÓયા કરી  હતી. સાસુની હÓયાના આયોજન મુજબ 

તેઓને િવનોદъ ઘરъ બોલાãયા બાદ હુમલો કયђ↓ પણ 

દયા આવતા હÓયાનો િવચાર માંડી વાâયો હતો.

ગાંધીનગર 

િવધાનસભા સĦ વŵે આજે ક℮Ġેસ ˛ારા યુવાનોની રોજગારી 

અને પરીΤાઓમાં વારѕવાર ફвટતાં પેપરોને લઇ યુવા çવાિભમાન રъલીનું 

ગાંધીનગરમાં આયોજન કરવામાં આãયું હતું. કы સરકારъ આ રъલીને 

મંજૂરી આપી નહોતી જેથી ક℮Ġેસના કાય↓કરોને પકડવા માટъ પોલીસ 

ગઇરાતથી જ દોડતી હતી. આજે શહъરના ઘ-૦ પાસે ૫૦૦થી વધુ ક℮Ġેસના 

કાય↓કરો ઉમટી પડયા હતા અને સÓયાĠહ છાવણી ખાતે પહ℮ચવા માગતા 

પોલીસ સાથે ઘષ↓ણ થયું હતું. જેમાં પોલીસે ટỲગાટોળી કરીને ૨૫૦થી વધુ 

કાય↓કરોની અટકાયત કરી લીધી હતી.

રાËયમાં છъ·ા ઘણા સમયથી સરકારની િવિવધ ભરતી Ĭિĝયામાં 

પરીΤા સમયે પેપર ફвટવાની ઘટના બનતી રહъ છъ Óયારъ યુવાનોને રોજગારી 

પણ સમયસર સરકાર આપી શકતી નથી. જેવા મુˆાઓને આવરી લઈને 

િવધાનસભા સĦ વŵે જ યુવા ક℮Ġેસ ˛ારા ગાંધીનગરના સÓયાĠહ 

છાવણી ખાતે યુવા çવાિભમાન રъલીનું આયોજન કરવામાં આãયું હતું.

અમદાવાદ ાઈમ ા ચને મળી માેટી સફળતાઃ ગુજરાત-રાજ ાન બાેડર પરથી વનાેદ મરાઠી ઝડપાયાે

ઓઢવ હÓયાકાંડ: એક જ પЧરવારના  ચાર ઓઢવ હÓયાકાંડ: એક જ પЧરવારના  ચાર 
સÛયોની હÓયા કરનાર આરોપી ઝડપાયોસÛયોની હÓયા કરનાર આરોપી ઝડપાયો

મં ી ગજે સહ અને MLA ભાવેશ કટારા પણ ગાયબ

કыસર કыરીની વાડીઓમાં 
મિધયાએ આતંક મચાãયો 

જુનાગઢ

ગીરનાં આંબાનાં બગીચાઓમાં ઓછા પાક વŵે 

મિધયા નામનો રોગ વÖયો છъ. સામા×ય રીતે, ×યુઆરી 

બાદ રોગનું Ĭમાણ હળવું થવા લાગે છъ અને વધતી 

ગરમીથી રોગ કЮદરતી રીતે નાશ પામે છъ. પરѕતુ જેના પર  

કыરીનાં પાકનો મદાર હોય તે કોરામણ વધવાથી મિધયો 

રોગ વધી રΝો છъ. આ મિધયાના રોગે કыસર પકવતા 

ખેડૂતોની િચંતામાં બમણો વધારો કયђ↓ છъ. ગીર િવçતારનાં 

Ëયાં હાલ ૩૫ થી ૩૬ ЧડĠી તાપમાનનો પારો છъ. પણ 

ગીરમાં Ĭથમ વાર મિધયો ૩૫ ЧડĠીથી વધુ તાપમાં 

વા મâયો છъ. Ëયારъ કыસર કыરીનાં બગીચાઓમાં પાક 

ખીલવવાનો આખરી તબŨામાં આવેલ મોરમાં હાલમાં 

નાની કыરીઓ બંધાયેલી છъ. તાલાલા-ગીર સિહત સમĠ 

ગીર િવçતારમાં પથરાયેલ આંબા વાડીઓમાં કыસર કыરીનો 

પાક બચાવવા ખેડૂતો મથામણ કરી રΝા છъ. 

ગાંધીનગરના ઘ-0 ઉપર ક℮Ġેસી 

કાય↓કરો, પોલીસ વŵે ઝપાઝપી

સં વ ભž સામેની ૩૦ વષ↓ 

જૂની ફЧરયાદ પરત ખ′ચાશે
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રાજકોટ

દીકરીઓ હવે પોતાના વન સાથીની 

પસંદગીમાં મહÓવનો િનણ↓ય લેવા સΤમ 

બની રહી છъ. દીકરીનાં લ માં ખચ↓ની 

હમ′શા માતા - િપતાને હમ′શા િચંતા 

રહъતી હોય છъ પરѕતુ સમૂહ લ ની  

Ĭથાને હવે દરъક સમાજે çવીકારી વધુ 

ને વધુ આયોજનો કરવામાં આવી રહયા 

હોવાથી માતા - િપતાની િચંતા હળવી 

બની છъ સમાજ સાથે હોવાની Ĭિતિત 

તેમને થઈ રહી હોવાનું Ĭદъશ ભાજપ 

Ĭમુખે આજે રાજકોટ ખાતે જણાંãયુ 

હતુ. રાજકોટમાં રъસકોસ↓ ખાતે ૧૦૧ 

દીકરીઓનાં સવ↓Φાિત સમુહ લ નું એક 

સામાિજક સંçથા ĩારા આયોજન કરવામાં 

આãયુ હતુ. આ કાય↓ĝમમાં Ĭદъશ ભાજપ 

Ĭમુખની રકતતુલા કરવામાં આવી હતી. 

આ Ĭસંગે સી.આર.પાЧટલે કોઈ રાજકЫય 

િનવેદન કરવાનું ટાળી જણાંãયુ હતું કы 

સમુહ લ ોનાં આયોજનોમાં સરકાર અને 

કાય↓કર સાથે છъ. સરકારની યોજનાઓનો 

લાભ મળъ તે માટъ આગેવાનો Ĭયાસો કરъ. 

સમૂહ લ ોનાં આયોજનોમાં સરકાર 
અને સમાજ હમ′શા સાથે છъ: પાટીલ

પા ટલનાં કાય મમાં પાણી જૂથ ગેરહાજર રાજકોટ : ગુનેગારો સેનેટની 
ચૂંટણી લડી શકы તે માટъ 

ભાજપ-કોĠેસનાં ધમપછાડા
રાજકોટ

સૌરા∆ યુિનવિસ↓ટીની આજે મળъલી  સેનેટની બેઠકમાં 

અગાઉ રાજયપાલ ĩારા મંજૂરી અપાઈ છъ તેવા 187 

çટъÉયુટનાં કાયદાનાં અમલીકરણનાં મામલો ચચા↓માં 

આãયો હતો અને  ચ℮કાવનારી બાબત એ સામે આવી છъ કы 

ગુનેગારો ચૂંટણી લડી શકы તે માટъ તેનો આગામી સેનેટની 

ચૂંટણીમાં અમલ ન કરવા ભાજપ - ક℮Ġેસ અને સંઘ સાથે 

ડાયેલા સÛયો એક થયા હતા અને  21 સÛયોની સહી 

સાથે વીસીને આવેદનપĦ આપીને ફરી Чરકવીઝીશેન બેઠક 

બોલાવવાની માગણી કરી હતી.  બેઠકમાં ભાજપ - ક℮Ġેસ 

અને સંઘનું બેક Ġાઉ×ડ ધરાવનારા 21સÛયોએ  સહી 

કરીને કЮલપિતને આવેદનપĦ આØયંુ હતું.

PNGના ભાવ વધતાં 
મોરબીની િસરાિમક 
ઇ×ડçĺી ઠØપ થઈ ગઈ

અમદાવાદ

પાઈØડ નેચરલ ગેસ (PNG)ના ભાવમાં વધારો 

અને ગુજરાત ગેસ િલિમટъડ ˛ારા તાજેતરમાં ફોસ↓ 

મેજરનો ઉપયોગ કરી સØલાય જÔથાને ઘટાડવામાં 

આવતાં મોરબીમાં ઘણા ટાઇàસ અને સેિનટરીવેર 

બનાવતા એકમો, જેમણે ઉÓપાદનમાં ઘટાડો કયђ↓ હતો, 

આખરъ પોતાના એકમો જ બંધ કરી દъવાની ફરજ પડી 

છъ. કારણ કы હવે િબઝનેસ કરવો નફાકારક ન હોવાથી 

આમ કરવાની ફરજ પડી છъ. મોરબી િસરાિમક 

એસોિસએશનના જણાãયા અનુસાર ગેસના ભાવમાં 

વધારા વŵે લગભગ ૫૦ િસરાિમક મે×યુફыũЧરѕગ 

યુિનટોએ ઉÓપાદન બંધ કરી દીધું છъ.

હે બયસ કાેપસમાં 
હાઇકાેટનાે નદશ

અમદાવાદ

ગુજરાત હાઇકોટ‼ આંતરΦાતીય 

લ  કરનારાં યુગલને પોલીસ રΤણ 

આપવા આદъશ કયђ↓ છъ તેમજ પЧરવાર 

અને Φાિતને કાયદો હાથમાં ન લેવા 

ચેતવણી આપી છъ. કોટ‼ ન℮Öયું છъ કы 

આ Чકçસામાં કાયદો હાથમાં લેનારી 

કોઇપણ ãયિŪ સામે કડક પગલાં લેવા 

પોલીસને આદъશ આપવામાં આવે છъ.

મહъસાણા િજ·ામાંથી આવેલા 

આ કыસમાં પિતએ તેની પ ીને 

મેળવવા માટъ હાઇકોટ↓માં  હъિબયસ 

કોપ↓સની અર  કરવામાં આવી હતી. 

જેમાં ફЧરયાદ કરવામાં આવી હતી કы 

૨૪-૫-૨૦૨૧ના રોજ તેમણે લ નું 

રિજçĺેશન કરાãયું હતું. યુવકનો 

આΤેપ છъ કы તેને ધાકધમકЫથી પЧરવારъ 

તેમની પાસે રાખી છъ. જેની સામે 

યુવતીના પЧરવારъ દલીલ કરી હતી કы 

યુવતીએ સોગંદનામા પર એકરાર કયђ↓ 

છъ કы તે અરજદાર સાથે કોઇ સંબંધ 

રાખવા માંગતી નથી અને તેના પЧરવાર 

પાસે જ રહъવા માંગે છъ.  કы યુવતીએ 

હાઇકોટ↓ સમΤ વાત કરતા કોટ‼ ન℮Öયું 

છъ કы યુવતી અÓયારъ દબાણ હъઠળ છъ.

આંતરΦાતીય યુગલને હъરાન ન 
કરવા પЧરવાર-Φાિતને ચેતવણી

અમદાવાદ

 ગુજરાત સરકાર ˛ારા રાËયમાં 

વધુ નવી ૧૧ ખાનગી યુિનવિસ↓ટીને 

મંજૂરી આપવામા આવી છъ. 

બુધવારъ િવધાનસભા સĦમાં 

ખાનગી યુિનવિસ↓ટી એÄટ ૨૦૦૯ 

સુધારા િવધેયક પસાર કરવામા 

આãયું હતું અને જે સાથે િવિધવત 

રીતે આ યુિનવિસ↓ટીઓને મંજૂરી 

મળી હતી. આ નવી ૧૧ ખાનગી 

યુિનવિસ↓ટીઓને મંજૂરી મળતા હવે 

રાËયમાં કЮલ યુિનવિસ↓ટીઓની સંÅયા 

૯૪ થઈ જવા પામી છъ. સરકારી 

યુિનવિસ↓ટીઓ, Чફàડ યુિનવિસ↓ટીઓ 

ઉપરાંત ખાનગી-ЧડÜડ યુિનવિસ↓ટીઓ 

સાથે ૮૩ જેટલી યુિનવિસ↓ટીઓ છъ. 

આ નવી ૧૧ ખાનગી યુિનવિસ↓ટીઓ 

સાથે હવે રાËયમાં ૯૪ 

યુિનવિસ↓ટીઓ થઈ ગઈ છъ. ગુજરાત 

સરકાર ˛ારા બુધવારъ િવધાનસભામાં 

ખાનગી યુિન. એÄટ સુધારા િવધેયક 

પસાર આãયું હતું

ગુજરાતમાં વધુ ૧૧ ખાનગી યુિનવિસ↓ટીને 
ભાજપ સરકાર ˛ારા લીલીઝંડી અપાઈ

ખોડલધામ Ĭમુખ નરъશ પટъલના રાજકરણ Ĭવેશ અંગે સçપે×સ યથાવત

અમદાવાદ 

સોમવારъ ગોમતીપુરમાં રહъતા 

અમાન આરીફ શાખ નામનો 

િવ˜ાથЪ↓ સી.એલ çકЮલમાં પરીΤા 

આપવા માટъ પહ℮Éયો હતો.  કы 

દરિમયાન પરીΤાની શλઆતમાં જ 

િવ˜ાથЪ↓ને ઉલટી થઇ હતી. Óયાર 

બાદ અચાનક તેને છાતીમાં દુખાવો 

શλ થયો હતો. જેના પગલે િવ˜ાથЪ↓ 

Óયાં અધ↓બેભાનાવçથા જેવી Щçથિતમાં 

તેને સારવાર માટъ ખસેડવામાં આãયો 

હતો.  કы શારદાબેન હોЩçપટલમાં 

ફરજ પરના ડોÄટસ↓ ˛ારા તેને ટુંકЫ 

સારવાર આપવામાં આવી હતી  કы 

એટъકનાં કારણે તેનું મોત િનપËયું હતું. 

અĦે ઉ·ેખનીય છъ કы, આવી ઘટના 

2018 માં  આંકલાવમાં બની હતી. 

િવ˜ાથЪ↓ સંçકжતનુ પેપર લખી રΝો 

હતો Óયારъ ઢળી પ ો હતો. વડોદરા 

શહъરના આજવા રોડ પર િĝæણાપાક↕ 

સોસાયટીમાં રહъતી અને ધોરણ 12 

સાય×સમાં અÛયાસ કરતી અને રъÆયુલર 

çટુડ×ટ તરીકы પરીΤા આપી રહъલી 

19 વષЪ↓ય િનશા ઉફ⎯ બબુ િનલેશભાઇ 

દъસાઇએ કыિમçĺીના પેપરની 

પૂવ↓સંÖયાએ પરીΤાના ЧડĬેશનમાં આવી 

જઈને ફાંસો ખાઇને વાદોરી ટૂંકાવી 

લીધી હતી. તેના તદъહને પોçટમોટ↓મ 

માટъ બાપોદ પોલીસ ˛ારા સયા  

હોЩçપટલમાં લાવવામાં આãયો હતો.

બોડ↓ની પરીΤા દરિમયાન અમદાવાદ 
તેમજ વડોદરામાં િવ˜ાથЪ↓ના Óયુ

અમદાવાદ
 ખેડૂતોને આઠ કલાકને બદલે 

ચાર કલાક જ વીજપુરવઠો આપવાના 

કરવામાં આવેલા િનણ↓ય સામે િવરોધનો 

વંટોળ ઊઠયા પછી ગુજરાત સરકારની 

વીજ કіપનીઓએ ગુજરાતના જુદાં જુદાં 

િજ·ાઓમાં અઠવાЧડયે એક Чદવસ 

માટъ વીજ કાપ આપવાની હъરાત કરી 

દીધી છъ. આ çટъગЧરѕગ હોલી ડે લો 

ટъ×શન અને હાઈ ટъ×શન વીજ કનેÄશન 

ધારકો બંનેનેલ ાગુ કરવામાં આવશે. 

જે િબઝનેસમાં નોન કЩ×ટ×યુઅલ 

Ĭોસેસ હશે તેમાં આ વીજ કાપ લાગુ 

પડશે નિહ. ગુજરાત ઉ ↓ િવકાસ 

િનગમ િલમેટъડના ЧડરъÄટર (ટъકિનકલ) 

એચ.પી કોઠારીને સહી સાથે ૨૯મી 

માચ › આ સંદભ↓મા ંએક પЧરપĦ પણ 

કરી દъવામાં આãયો છъ. 

ઉ ↓મંĦી કનુભાઈએ ખેડૂતોને પણ 

પૂરતી વીજળીનો સØલાય આપવાની 

હъરાત કરી તે પછી ઔ˜ોિગક 

વપરાશકારોને પણ અઠવાЧડાના 

એક Чદવસ સØલાયમાં કાપ આપીને 

çટъગЧરѕગની િસçટમ ચાલુ કરવાનો 

િનણ↓ય લીધો છъ. ગુજરાતના દરъક 

િવçતારની વીજ િવતરણ કіપનીઓને 

આ અંગેની ણકારી આપી દъવામાં 

આવી છъ. કы વીજળીના ΤેĦના 

િનæણાતોનું માનવું છъ કы ગુજરાત 

સરકારની વીજ કіપનીઓ વીજĬોડÄશન 

અને પુરવઠાને હъ×ડલ કરવામાં 

સદѕતર િનæફળ નીવડી છъ. ગુજરાતમાં 

૨૮,૫૦૦ મેગાવોટની ઉÓપાદન Τમતા 

છъ. સરકારી વીજ કіપનીઓ ઉપરાંત 

અદાણી પાવર, તાતા પાવર, એçસાર 

પાવર જેવી ખાનગી ΤેĦની કіપનીઓ 

પણ વીજળી પેદા કરъ છъ. તદુપરાંત 

િવ×ડ પાવરથી ૬૬૬૪ મેગાવોટ 

અને સોલાર એન થી પાવર પેદા 

કરનારાઓ પાસેથી ૩૧૫૦ મેગાવોટ 

મળીને કЮલ ૧૧૦૦૦ મેગાવટ વીજળી 

મેળવવાની ગોઠવણ કરી હોવા છતાયં 

ઊનાળામાં માĦ ગુજરાતની જનતાને 

પૂરતો વીજળી પુરવઠો આપી ન શકાય 

તેવું અધકચιં આયોજન છъ. 

ઉ˜ોગોને અઠવાЧડયે એક Чદવસ વીજળી નહỲ મળъ
નગમે પાવર કટની હેરાત કરી : મંગળવારે અમદાવાદ જ ાના ઉ ાેગાેને સ ાય અટકાવાશે

રાજકોટ: ગુજરાત ક℮Ġેસ ઉપાÖયΤ ડો.હъમાંગ વસાવડાનું 
નરъશ પટъલને લઈને એક મહǽવપૂણ↓ િનવેદન સામે આãયું 
છъ. ગુજરાત ક℮Ġેસ ઉપાÖયΤ ડો.હъમાંગ વસાવડાએ 
જણાãયું છъ કы, હા..નરъશ પટъલ ક℮Ġેસમાં આવે જ છъ. 
ગુજરાત ક℮Ġેસના નેતાઓને િવΐાસમાં લેવામા ં જ 
આãયા છъ. ભરતિસંહ સોલંકЫ જ આમંĦણ આપવા ગયા 
હતા. ગુજરાતમાં ક℮Ġેસને િનરિવવાЧદત અને çવÉછ ચેહરાની જλર હતી. 
જેથી નરъશભાઈ સામાિજક અĠણી અને ઉ˜ોગપિત હોવાથી ક℮Ġેસને 
ફાયદો થશે. તેમણે વધુમાં જણાãયું હતું કы, નરъશ પટъલ ચોŨસપણે 
ક℮Ġેસમાં જ ડાશ ેએ વાતમાં કોઈ શંકા નથી. તેમને ક℮Ġેસમાં એક મોટું 
પદ આપવામાં આવશે ડો. હъમાંગ વસાવડાએ જણાãયું હતું કы, નરъશ પટъલને 
CM પદનો ચહъરો હъર કરવો કы ન કરવો આ બાબતની ચચા↓ હાલ થઈ 
નથી. તેનો આખરી િનણ↓ય યોÆય સમયે હાઈકમા×ડ લેશે.

અમદાવાદ 
પાટીદારોના મત ખોળъ 

કરવા માટъ ભાજપ, ક℮Ġેસ 

અને આમ આદમી પાટЪ↓ 

˛ારા ખોડલધામ ĺçટના 

Ĭમુખ નરъશ પટъલને 

પાટЪ↓માં સમાવી લેવા 

મથામણ થઈ રહી છъ,  કы હ  Щçથિત 

çપΓ થઈ નથી. મંગળવારъ ખોડલધામ ĺçટના 

ĬવŪા હસમુખ લુણાગЧરયાએ Ĭમુખના 

રાજકરણ Ĭવેશ અંગ ે કЅં કы નરъશ પટъલ 

કોઈ િનણ↓ય નિહ લે. ĺçટની કિમટી રચાશે 

Óયારબાદ નરъશ પટъલ િનણ↓ય લેશે. નરъશ પટъલે 

જણાãયું કы ĺçટની એક સિમિત ગુજરાતભરમાં 

સવ› કરી રહી છъ. આ સવ›ના આધારъ જ 

રાજકરણ Ĭવેશ અને કયા પΤમાં ડાવવું કы 

çવતĦં પΤ બનાવવો તે અંગે િનણ↓ય લેવાશે.

‘કા ેસ ડૂબતું વહાણ છે, તેમાં નરેશ પટેલ 
બેસે અેવું લાગતું નથી’- ગાેપાલ ઈટા લયા

અમદાવાદ: નરъશ પટъલ મામલે ગોપાલ ઇટાિલયાએ 
જણાãયું હતું કы, ક℮Ġેસ ડૂબતું વહાણ છъ. દъશમાં 
Ëયાં પણ ચૂંટણી થઈ Óયાં ક℮Ġેસ ખતમ થઈ રહી છъ. 
આવા જહાજમાં નરъશ પટъલ જેવા ĬિતિΗત ãયિŪ 
બેસે એવું મને લાગતું નથી. અમે પણ નરъશ પટъલને 
અમારી સાથે આવવા Ĭપોઝલ આØયા છъ. પરѕતુ 
અંિતમ િનણ↓ય નરъશભાઈ જ લેશે, ઇટાિલયાએ ઉમેયુ↨ હતું કы, છъ·ા 30 
વષ↓થી ક℮Ġેસ ગુજરાતમાં તી શકЫ નથી. રાËયમાં નપા, કોપђ↓રъશન, 
પંચાયતની ચૂંટણીમાં બરાબર ધોવાઈ ગઈ છъ, હવે આ Щçથિતમાં 
નરъશ પટъલને સીએમનો ચહъરો ક℮Ġેસ આપે એ મ ક જેવું છъ. અમે 
આЧદવાસી સમાજના િહતેÉછુ મહъશ વસાવાને મâયા હતા, જેથી અમે 
તમામ સમુદાય સાથે આગળ વધીશું. 

નરેશ પટેલને CM પદનાે ચહેરાે હેર કરવાે કે 
ન કરવાે તેનાે નણય હાઈકમા  લેશે- વસાવડા

આ ખાનગી યુિન.ને મંજૂરી

- ગાંધીનગર યુિન.-ગાંધીનગર
- સુભાષ યુિન.-જુનાગઢ
- ĺા×સçટъЧડયા યુિન.-અમદાવાદ
- એમ.કы.યુિન.- સુરત
- િવ˜ાદીપ યુિન.-સુરત
- ЩçકØસ યુિન.-અમદાવાદ
- મગનભાઈ અદъનવાલા યુિન. નЧડયાદ
- çવાિમનારાયણ યુિન.-અમદાવાદ
- અદાણી યુિનવિસ↓ટી-ગાંધીનગર
- લોકભારતી યુિન.-ભાવનગર
- નોબેલ યુિનવિસ↓ટી -જુનાગઢ

સમ  રા માં હવે 94 યુ નવ સટીઅાે થઈ ગઈ



FRIDAY, 01 APRIL, 2022
Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 15નેશનલ

નવી Чદàહી

છъ·ા દસ વષ↓માં અધ↓સૈિનક દળોના 

૧૨૦૫ જવાનોએ આÓમહÓયા કરી છъ 

તેમ  કы×ĩીય રાËય Ĭધાન િનÓયાનંદ 

રાયે લોકસભામાં જણાãયું હતું. તેમણે 

૨૦૧૬થી ૨૦૨૦ દરિમયાન થયેલા 

કોમી રમખાણો અંગે પણ સંસદને 

માિહતી આપી હતી. તેમણે જણાãયું 

હતું કы આ સમય દરિમયાન કોમી 

રમખાણોના ૩૪૦૦ કыસ દાખલ 

કરવામાં આãયા છъ. તેમણે જણાãયું 

હતું કы ૨૦૧૬થી ૨૦૨૦ દરિમયાન 

રમખાણોના ૨.૭૬ લાખ કыસ ન℮ધવામાં 

આãયા હતાં. 

રાયે એક ĬĴના લેિખત 

જવાબમાનેશનલ ĝાઇમ રъકોડ↓ Úયુરાે 

(એનસીઆરબી)ના અહъવાલને આધારъ 

જણાãયું હતું કы ૨૦૨૦માં કોમી અથવા 

ધાિમ↓ક રમખાણોના ૮૫૭ કыસ ન℮ધવામાં 

આãયા હતાં. Ëયારъ ૨૦૧૯માં ૪૩૮, 

૨૦૧૮માં ૫૧૨, ૨૦૧૭માં ૭૨૩, 

૨૦૧૬માં ૮૬૯ કыસ ન℮ધવામાં 

10 વષ↓માં અધ↓ સૈિનક દળોના 
1205 જવાનોએ આપઘાત કયђ↓

2021માં સાૈથી વધુ 156 જવાનાેની અા હ ાકાäમીરમાં હÓયા મુˆъ િબžા 
કરાટъ િવιˇ 31 વષ↓ બાદ 
કыસ ફરી ખોલવા માગણી

Ĵીનગર

જÜમુ કાäમીરમાં હÓયાઓના આરોપી રહી ચુકыલા 

ફાλક અહમદ ડાર ઉફ⎯ િબžા કરાટъ િવλˇ 31 વષ↓ 

બાદ આજે ફરી સુનાવણી થશે. હકЫકતે Ĵીનગરની 

કોટ↓માં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છъ જેમાં 

િબžા કરાટъ િવλˇ ન℮ધાયેલો કыસ ફરી ખોલવાની 

માગણી કરવામાં આવેલી છъ. Ĵીનગર કોટ↓માં આજે 

આ મામલે સુનાવણી થશે.  પીЧડત સતીશ ЧટŨвના 

પЧરવારъ એЩÄટિવçટ િવકાસ રાણાની મદદથી Ĵીનગર 

કોટ↓નો દરવાજો ખખડાãયો છъ. વકЫલ ઉÓસવ બ₣સ 

ЧટŨвના પЧરવાર તરફથી પΤ રાખશે. Ĵીનગર કોટ↓માં 

આજે આ મામલે સુનાવણી થશે. 

દъશનંુ લોકતંĦ જોખમમાં 
છъ, તપાસ સંçથાઓનો 

દુιપયોગ થાય છъ : મમતા
લખનઉ

બંગાળના રામપુરહાટમાં થયેલા નરસંહાર અંગે 

ઘેરાયેલાં મમતા બેનરજીએ હવે િવપΤી નેતાઓ અને 

િબન ભાજપ શાિસત રાËયોના મુÅયમંĦીઓને પĦ લખીને 

દъશનું અથ↓તંĦ જોખમમાં હોવાનું જણાãયું છъ. મમતા 

બેનરજીએ કы×ĩ સરકાર પર કы×ĩીય તપાસ એજ×સીઓના 

દુιપયોગનો આΤેપ કરતાં ભાજપ િવιˇની લડાઈમાં 

બધાને એકĦ થવા માટъ અપીલ કરી છъ. ણમૂલ ક℮Ġેસના 

Ĭમુખ તરીકы લખેલા પĦમાં મમતા બેનરજીએ ભાજપનો 

સામનો કરવા માટъની રણનીિતઓ પર ચચા↓ કરવા અને 

એકĦ થવા તથા સૈˇાંિતક િવપΤ બનાવવાનો સંકàપ લેવા 

માટъ એક બેઠક યોજવાની પણ અપીલ કરી છъ.

લખનઉ 

ઉǼર Ĭદъશમાં ધોરણ ૧૨ની બોડ↓ની 

પરીΤાનું પેપર લીક થઇ ગયું હતું, જેને 

પગલે  અંĠેજી િવષયની પરીΤા જ 

રદ કરી દъવી પડી હતી. આશરъ ૨૪ 

િજ·ાઓમાં રાËય સરકારъ પરીΤાને 

રદ કરવાનો િનણ↓ય લેવો પડયો છъ. જોકы 

પરીΤા બપોરъ બે વાÆયે શλ થાય તેના 

થોડા કલાક પહъલા જ તેને રદ કરવાનો 

િનણ↓ય લેવામાં આãયો હતો.   

પેપર લીક થવા પાછળ જે પણ લોકો 

જવાબદાર હોય તેમની સામે નેશનલ 

િસÄયોЧરટી એÄટ (એનએસએ) 

લગાવવાનો આદъશ અિધકારીઓને 

મુÅયમંĦી યોગી આЧદÓયનાથે આØયો 

હતો. સાથે જ ઉǼર Ĭદъશ પોલીસની 

çપેિશયલ ટાçક ફોસ↓ને તપાસના 

આદъશ આØયા છъ. યોગીએ આ સાથે 

જ બિલયાના çકвàસના ЧડЩçĺÄટ 

ઇ×çપેÄટરને પણ સçપે×ડ કરી દીધા 

છъ. Ëયારъ પોલીસ ˛ારા ૧૧ લોકોની 

અટકાયત કરવામાં આવી છъ.  

ઉ. Ĭદъશમાં પેપર લીક થતા 24 
િજ·ામાં ધો. 12ની પરીΤા રદ

નવી Чદàહી 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીના ને ǽવમાં સુરΤા બાબતોની 

કыિબનેટ સિમિતએ ૧૫ લાઇટ કોÜબેટ હъિલકોØટરની િલિમટъડ 

સીЧરઝ ĬોડÄશન હъઠળ ખરીદીને મંજૂરી આપી છъ. જે 

અંગે ૩૮૮૭ કરોડ λિપયાનો ખચ↓ કરવામાં આવશે.  આ 

હъિલકોØટરની સારસંભાળ માટъના ઇ×ĭાçĺકચર ડેવલોપમે×ટ 

માટъ λ. ૩૭૭ કરોડ ફાળવવાને પણ મંજૂરી અપાઇ આ 

હъિલકોØટરોની સારસંભાળ માટъ ઇ×ĭાçĺકચર ડેવલોપમે×ટ 

અંગે ૩૭૭ કરોડ λિપયા પણ મંજૂર કરવામાં આãયા છъ. 

સંરΤણ મંĦાલયે જણાãયું છъ કы લાઇટ કોÜબેટ હъિલકોØટર 

િલિમટъડ સીરીઝ ĬોડÄશન એક çવદъશી આધુિનક ફાઇટર 

હъિલકોØટર છъ. જેમાં ૪૫ ટકા çવદъશી સામĠીનો ઉપયોગ 

કરવામાં આãયો છъ. િલિમટъડ િસરીઝ ĬોÐÄશન(એલએસપી)

માં આ સામĠી વધીને ૫૫ ટકા થઇ જશે. આ િવΐનું સૌથી 

હલકЮі એટъક હъિલકોØટર છъ. િહѕદુçતાન એરોનોЧટÄસ િલિમટъડે 

વષђ↓ની મહъનત પછી તેને િવકિસત કયђ↓ છъ.

λિપયા 3,887 કરોડના ખચ› 16 લાઇટ 
કોÜબેટ હъિલકોØટર ખરીદીને મંજૂરી મળી
સરહદે તૈનાત ભારતીય સેનાના જવાનાેને સાકાે ાઇપર રાયફલથી સ  કરાયા

મુંબઈ

મહારા∆માં ઉˇવ ઠાકરъની સરકાર 

પર સંકટના વાદળો ઘેરાવા લાÆયા છъ. 

મહાિવકાસ આઘાડીની સરકાર પહъલાથી 

જ ભાજપથી પરъશાન છъ. મહારા∆ 

સરકારના નેતાઓ પર અવારનવાર 

કોઈને કોઈ કыસમાં તપાસ ચાલી રહી 

છъ. ક℮Ġેસના 25 ધારાસÛયો પોતાની 

જ સરકારના મંĦીઓથી નારાજ છъ. આ 

તમામ ધારાસÛયોએ ક℮Ġેસના અÖયΤ 

સોિનયા ગાંધીને પĦ લખીને મળવા 

માટъનો સમય માંÆયો છъ. ક℮Ġેસના 

નેતાઓએ પોતાની ફЧરયાદમાં લÅયું છъ 

કы, મંĦીઓ તેમની વાતો પર Öયાન જ 

નથી આપી રΝા.

મીЧડયા Чરપોટ↓ મુજબ, MVA 

સરકારના મંĦીઓ ખાસ કરીને ક℮Ġેસના 

મંĦીઓ તેમની સાથે સારો ãયવહાર નથી 

કરી રΝાં. એકનું કહъવું છъ કы, જો મંĦીઓ 

ધારાસÛયોને તેમના મત િવçતારમાં 

િવકાસના કામોને લાગૂ કરવાના 

આદъશને નજરઅંદાજ કરશે, તો પાટЪ↓ 

ચૂંટણીમાં સાι Ĭદશ↓ન કыવી રીતે કરશે? 

ક℮Ġેસના ધારાસÛયોનું કહъવું છъ કы, 

નાયબ મુÅયમંĦી અજીત પવાર પોતાની 

પાટЪ↓ના ધારાસÛયોને મળъ છъ અને તેમને 

પોતાના િવçતારમાં કામ કરવા માટъ પૈસા 

ફાળવે છъ. NCP વધારъ પૈસા પોતાના 

ધારાસÛયોને વહъચી રહી છъ.

જો આવું જ રЅં કы, ક℮Ġેસ નબળી 

મહારા∆માં ઉˇવ ઠાકરъની ખુરશી પર 
ખતરો, ક℮Ġેસના 25 ધારાસÛયો નારાજ
સરકાર પર સંકટના વાદળ ઘેરાયા!, NCPને કારણે મહારા માં કાેંગ્રેસ નબળી પડશે

કોલકાતા

પિΌમ બગંાળમાં ણમલૂ ક℮Ġસે 

અન ે ભારતીય જનતા પાટЪ↓ વŵનેી 

ટકરાવ ખતમ થવાનુ ં નામ નથી લઈ 

રહી. િવધાનસભામાં અથડામણનો 

મામલો હજ ુ થાળъ પડ્યો ન હતો કы 

ટીએમસીના ધારાસÛયનો એક વીЧડયો 

સામ ેઆãયો, જણે ેફરી હѕગામો મચાãયો 

હતો. વીЧડયોમાં ટીએમસીના ધારાસÛય 

જો બીજપેીન ે વોટ કરશે તો ગભંીર 

પЧરણામોની ધમકЫ આપતા જોવા મળી 

રΝા છъ. વીЧડયો બાદ ભાજપ ે ચૂટંણી 

પચંન ે ફЧરયાદ કરી છъ. રાËયપાલ 

ધનખરъ બગડતી કાયદો અન ેãયવçથાની 

Щçથિત પર સીએમ મમતા બનેજીર્ને 

બોલાãયા છъ. વાçતવમાં, મગંળવારъ 

બીજપેી આઈટી સલેના વડા અને 

પિΌમ બગંાળના સહ-Ĭભારી અિમત 

માલિવયાએ એક વીЧડયો શરે કયђ↓ હતો. 

આમા,ં આસનસોલ િજ·ાની પાડંવΐેર 

સીટના ટીએમસીના ધારાસÛય, નરъન 

ચĝવતЪ↓, બીજપેી સમથ↓કોન ે કહъ છъ કы 

‘તમેણ ેમતદાન કરવંુ જોઈએ નહỲ, નહỲ 

તો મતદાન પછી જ ેથશ ેતનેા માટъ તઓે 

પોત ેજ જવાબદાર હશ’ે. ત ેધમકЫ આપે 

છъ કы, ‘જો ત ેલોકો વોટ નહỲ આપ ેતો 

તઓે રાËયમા ંરહીન ેનોકરી કы ધધંો કરી 

શકы છъ. ટીએમસી તને ેસમથ↓ન આપશ.ે 

બનં ેપΤો વŵ ેસતત વધી રહъલા સઘંષ↓ 

વŵ ે પિΌમ બગંાળના રાËયપાલ 

જગદીપ ધનખરъ સીએમ મમતા બનેજીર્ને 

પĦ પાઠãયો છъ. 

બંગાળમાં TMC MLAની ધમકЫ 
બાદ BJPની ચૂટણીપંચને ફЧરયાદ

નવી Чદàહી

Чદàહીના સંજય ગાંધી ĺા×સપોટ↓ 

નગરમાં ગતરોજ એક દુ:ખદ 

અકçમાતમાં ચાર લોકોના મોત થયા 

હતા. ĺા×સપોટ↓ નગરમાં Ħણ કામદારો 

ગટરમાં પડ્યા, બચાવવાના Ĭયાસમાં 

એક ЧરΤા ચાલક મદદъ આãયો તે પણ 

ગટરમાં પડી ગયો, Óયારબાદ કыટલાક 

કલાકો સુધી બચાવ કાય↓ ચાàયું પરѕતુ 

કોઈને બચાવી શકાયું નહỲ. મળતી 

માિહતી મુજબ, NDRFની ટીમે મોડી 

રાĦે ચારъયના તદъહને ગટરમાંથી બહાર 

કાઢ્યા છъ.

એનડીઆરએફના આિસçટ×ટ 

કમા×ડ×ટ હЧર િનવાસનું કહъવું છъ કы 

બચાવ કામગીરી પૂણ↓ થઈ ગઈ છъ. 

તમામ તદъહ ગટર લાઇનમાંથી બહાર 

કાઢવામાં આãયા છъ.

પોલીસના જણાãયા અનુસાર, 

સમયપુર બદલી પોલીસ çટъશનને 

લગભગ સાંજે 6.30 વાÆયે આ 

દુઘ↓ટનાની માિહતી મળી, Óયારબાદ 

પોલીસની ટીમ તાÓકાિલક ઘટનાçથળъ 

પહ℮ચી અને િવçતારને કોડ↓ન કરી લીધો. 

ફાયર િવભાગના અિધકારીઓ પણ 

બચાવ કાય↓માં જોડાયા હતા.

Чદàહીમાં ગટરમાં પડી જતાં 3 
કમ↓ચારીઓ સિહત 4ના મોત
NDRFઅે કલાકાેની મહેનત બાદ મૃતદેહાે બહાર કાઢ્યા

બ′ગાલુι 

િહજાબના િવવાદ વŵે કણા↓ટકમાં 

ધોરણ ૧૦ની બોડ↓ની પરીΤા શλ થઇ 

ગઇ છъ. જોકы િવ˜ાિથ↓નીઓ હજુ પણ 

િહજાબ પહъરીને જ પરીΤા આપવાની 

જીદ કરી રહી છъ. આ Щçથિત વŵે 

કણા↓ટકના ઉφપીમાં આદъશ છતા 

કыટલીક િવ˜ાિથ↓નીઓને િહજાબ સાથે 

પરીΤાખંડમાં Ĭવેશ આપવા બદલ સાત 

િશΤકોને સçપે×ડ કરી દъવાયા હતા.  

બીજી તરફ ધોરણ ૧૦ની બોડ↓ની 

પરીΤા શλ થઇ Óયારથી લઇને અÓયાર 

સુધી ૧૦૦થી વધુ િવ˜ાિથ↓નીઓ 

િહજાબની છૂટ ન હોવાથી પરીΤાથી દુર 

રહી છъ. એવા અહъવાલો છъ કы બુધવારъ 

રાËયમાં એસએસએલસીની પરીΤા 

યોજાઇ રહી હતી એવા સમયે કыટલીક 

િવ˜ાિથ↓નીઓ પરીΤાખંડમાં િહજાબ 

પહъરીને Ĭવેશી ગઇ હતી, િશΤકો ˛ારા 

તેમને અટકાવવામા ંનહોતી આવી જેને 

પગલે સાત જેટલા િશΤકોને સçપે×ડ 

કરી દъવામાં આãયા છъ. મંગળવારъ Ĭી-

યુિનવિસ↓ટી પરીΤા યોજાઇ હતી, જેમાં 

પણ અનેક િવ˜ાિથ↓નીઓએ િહજાબની 

છૂટ ન હોવાને કારણ ે જોડાવાની ના 

પાડી દીધી હતી, અને પરીΤાથી દુર 

રહી હતી. કણા↓ટક હાઇકોટ‼ ૧૫મી 

માચ› çકвલ-કોલેજોમાં િહજાબની છૂટની 

માગ  કરતી અરજીને ફગાવી દીધી 

હતી.

જેથી બાદમાં િવ˜ાિથ↓નીઓ ˛ારા 

હાઇકોટ↓ના આદъશ સામે સુĬીમ 

કોટ↓માં અપીલ કરવામાં આવી છъ. 

જે િવ˜ાિથ↓નીઓ હાલ િહજાબની 

માગણી કરી રહી છъ તેઓએ પરીΤા 

આપવાની ના પાડી દીધી હતી. જેમાં 

કЮનદપુરમાંથી ૨૪, બીનદૂરમાંથી ૧૪ 

અને ઉડુØપીમાંથી બે િવ˜ાિથ↓નીઓ 

પરીΤાથી દુર રહી હતી. 

કણા↓ટકમાં િહજાબ સાથે િવ˜ાિથ↓નીઓને 
Ĭવેશ આØયો, સાત િશΤક સçપે×ડ કરાયા
અનેક િવદ્યાિથર્નીઅાે પરીક્ષાથી દુર રહી, િહજાબ પહેરીને જ વેશ અાપવાની જીદ પકડી 
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મુંબઇ

જયĬકાશ એસોિસએÎસ ે ૨૮ ફыĮ.ુ

ના રોજ તનેા િધરાણકતા↓ઓન ે ૨,૮૯૭ 

કરોડની ચકૂવણી કરવામાં Чડફોàટ થઇ છъ. 

કіપની ઉપર ãયાજ પટેъ ૧,૫૪૪ કરોડ અને 

િધરાણકતા↓ઓના ૧,૩૫૩ કરોડના લણેાં 

બાકЫ છъ. જપેી Ġપૂની મÅુય કіપની જયĬકાશ 

એસોિસએÎસના િધરાણકતા↓ઓમા ંICICI 

બ′ક, એЩÄસસ બ′ક, IDBI બ′ક, કыનરેા બ′ક 

અન ે BOBનો સમાવશે થાય છъ. કіપની 

જ ે પમે×ેટની ચકૂવણીમાં Чડફોàટ થઇ છъ 

જમેા ં ફіડ-આધાЧરત કાય↓કારી મડૂી, િબન-

ફіડ-આધાЧરત કાય↓કારી મડૂી, ટમ↓ લોન 

અન ે એફસીસીબી જવેી જવાબદારીઓ 

સામલે છъ. લગભગ ૩૨ બ′કોએ જયĬકાશ 

એસોિસએÎસન ેલોન આપી છъ.

કіપની પર લણેદારોનુ ંકЮલ λ. ૨૭,૦૦૦ 

કરોડનુ ંદъવુ ંબાકЫ છъ. ૨૦૧૮મા ં ICICI 

નશેનલ કіપની લો િĺÚયનુલની અàહાબાદ 

ખડંપીઠ જપેી એસોિસએÎસ િવιˇ 

નાદારીની કાય↓વાહી શλ કરવાની અરજી 

દાખલ કરી હતી.

ક×çĺÄશન કામ કરતી કіપની જયĬકાશ 
એસોિસએÎસ પર λ. 27000 કરોડનું દъવું

પંજાબમાં ļગ કыસના 80 
ટકાથી વધુ આરોપી ફરારઃ 
સુĬીમ કોટ↓ ˛ારા ટકોર કરાઈ

ચંડીગઢ

પંજાબમાં ļગ કыસના કЮલ આરોપીઓમાંથી 80 ટકા 

કરતાં વધારъ આરોપીઓ ફરાર છъ તેવંુ એક ચ℮કાવનારા 

અહъવાલમાં જણાવાયું હતું. તેમાં જણાવાયું હતું કы પંજાબમાં 

ļગ કыસમાં મોટાભાગના આરોપી ફરાર છъ અને ફŪ 13 

ટકા આરોપીઓ જ પકડાયા છъ. સુĬીમ કોટ‼ નબળા આંકડા 

અંગે િચંતા ãયŪ કરી હતી. આ સાથે કોટ‼ રાËયની નવી 

આપ સરકાર અને પોલીસને કાય↓વાહી કરવા માંગ કરી 

છъ. જЩçટસ એ. એમ. ખાનિવલકર અને જЩçટસ એ.એસ. 

ઓકાની બનેલી બ′ચે આ Чરપોટ↓ બાદ પંજાબ પોલીસ અને 

સરકારને એનડીપીએસ એÄટ 1985 હъઠળ અપરાધીઓને 

પકડવા અપીલ કરી હતી. 

આપને રા∆ીય પΤ બનતાં 
હજુ 20 વષ↓નો સમય 

લાગી શકы ઃ Ĭશાંત Чકશોર
નવી Чદàહી

ચૂંટણી રણનીિતકાર Ĭશાંત Чકશોરъ આમ આદમી પાટЪ↓ 

અંગે ભિવæયવાણી કરી છъ કы તેને રા∆ીય પΤ બનવામાં 

૧૫ થી ૨૦ વષ↓નો સમય લાગશે. કોઇ પણ પΤને રા∆ીય 

પΤ બનવા માટъ ૨૦ કરોડ વોટ ĬાΆ કરવાની જλર હોય 

છъ Ëયારъ આપને ૨૦૧૯ની ચૂંટણીમાં ફŪ ૨૭ લાખ વોટ 

મâયા હતાં. તમેણ ેજણાãયુ ંહતુ ંકы દъશમા ંઅÓયાર સધુી ક℮Ġસે 

અન ેભાજપ જ રા∆ીય પΤ તરીકы ઉભરી શÄયા છъ. દъશમાં 

અનકે પΤોએ રા∆ીય પΤ બનવાના Ĭય ો કયા↓ છъ પણ 

તમેની સફળતા મળી નથી. જો કы તનેો અથ↓ એ નથી કы અ×ય 

કોઇ પણ પΤ રા∆ીય પΤ બની શકતો નથી પણ આ રાતોરાત 

શÄય નથી તનેા માટъ ૧૫થી ૨૦ વષ↓નો સમય લાગ.ે 

સЧરçકાના ટાઈગર 
Чરઝવ↓માં આગ, 
વ×યજીવોને અસર

અલવર

સમĠ દъશમાં વાઘ માટъ જાણીતા 

અલવર નજીકના સЧરçકા ટાઈગર 

Чરઝવ↓માં અચાનક આગ ભભૂકЫ 

ઉઠી છъ. આ િવકરાળ આગ પર કાબૂ 

મેળવવા માટъ ભારતીય વાયુસેનાના 

હъિલકૉØટરોની મદદ લેવામાં આવી 

રહી છъ. છъ·ા કыટલાક કલાકોથી અહỲ 

લાગેલી આગ પર કાબૂ મેળવવા માટъ 

ભારત જહъમત ઉઠાવવામાં આવી રહી 

હતી. જો કы આગ કાબૂમાં ના આવતા 

વહીવટી તંĦએ સેનાની મદદ માંગી છъ. 

સЧરçકાના જંગલોમાં લાગેલી આગને 

ઓલવવા માટъ વહીવટી તંĦ એડીચોટીનું 

જોર લગાવી રЅં છъ. 

િધરાણકતાર્અાેના રૂિપયા 1353 કરાેડના લેણાં બાકી

નવી Чદàહી 

બ×ેકોની એનપીએ સતત વધી રહી 

છъ તવેી બમૂો પાડવામાં આવી રહી છъ 

પણ ત ેવધવાની જન ેછъ·ા સાત વષ↓માં 

કૌભાંડોના લીધ ે દъશની બ×ેકોન ે દэિનક 

ધોરણ ે 100 કરોડ λિપયાનુ ં નકુસાન 

થયંુ છъ. દъશમા ંબ×ેક ĭોડનો આકંડો પાચં 

લાખ કરોડન ેçપશЪ↓ ગયો છъ. આ ĭોડમાં 

પણ અડધો િહçસો દъશના પાચં અĠણી 

રાËય મહારા∆, Чદàહી, તલેગંણા, 

ગજુરાત અન ે તિમલનાડનુો છъ. આ 

પાંચયે રાËય દъશના સૌથી િવકિસત 

રાËય છъ તમેા પણ અડધો િહçસો એટલે 

કы 50 ટકા ફાળો તો મહારા∆નો છъ. 

આ આકંડા  Чરઝવ↓ બ×ેકы જારી કરъલા જ 

આકંડા છъ. 

આટલા ĭોડ રોજ થતા ંહોય તો પછી 

બ×ેકો Äયાથંી ઊચં ેઆવ.ે પણ રાહતની 

વાત એ છъ કы આ Ĭકારના ĭોડ સામે 

લવેાયલેા આકરા પગલાનંા લીધ ેતમેા 

દરъક વષ› ઉǼરોતર ઘટાડો જોવા 

મâયો છъ. Чરઝવ↓ બ×ેકы જણાãયુ ંહતંુ કы 

ભારતમા ં31 માચ↓ ૨૦૨૧ના અતં ેકЮલ 

4.92 લાખ કરોડ એટલ ેકы પાચં લાખ 

કરોડના ĭોડ ભારતની 90 જટેલી બ×ેકો 

સાથ ે થયા હતા. 90 જટેલી બ×ેકો, 

નાણા સçંથાઓએ કЮલ 45,613 લોન 

ĭોડના કыસ ન℮ધાãયા છъ. 2020-21માં 

જ ĭોડ લોનની રકમ 13.7 લાખ કરોડ 

હતી. તમેા સૌથી વધારъ ĭોડ çટъટ બ×ેક 

ઓફ ઇЩ×ડયા, આઇસીઆઇસીઆઇ 

બ×ેક અન ે એચડીએફસી બ×ેક સાથે 

જોવા મâયા છъ. 

SBIના 60થી વધ,ુ એચડીએફસીના 

50, એЩÄસસ બ×ેકના 35 જટેલા 

çટાફરો પણ ĭોડમા ંસકંળાયલેા હોવાનંુ 

માલમૂ પડય ુ હતુ.ં પીએનબીએ તનેા 

20 çટાફરન ેલોન ĭોડમા ંસામલ હોવા 

બદલ સçપ×ેડ કયા↓ હતા. 

7 વષ↓માં ભારતમાં કЮલ 5 લાખ કરોડની 
ઠગાઈઃ મહારા∆ રાËય Ĭથમ ĝમે
દેશના પાંચ રા  મહારા , િદ ી, તેલંગણા, ગુજરાત અને તિમલનાડુનાે સમાવેશ

આસામ

આસામ અને મેઘાલય વŵે 50 વષ↓ 

જૂના સરહદ િવવાદ પર આજે Įેક લાગી 

ગઈ છъ. બંને રાËયો વŵે ઐિતહાિસક 

કરાર પર હçતાΤર કરવામાં આãયા 

છъ. Чદàહીમાં ગૃહમંĦી અિમત શાહની 

હાજરીમાં બંને રાËયોના મુÅયમંĦીઓ 

એક સમજૂતી માટъ સંમત થયા છъ. 

મંગળવારъ આસામના મુÅયમંĦી િહમંત 

િબçવા સરમા, સાંસદ Чદલીપ સેЧકયા 

અને મેઘાલયના મુÅયમંĦી કોનાડ↓ સંગમા 

રાજધાની Чદàહીમાં ગૃહમંĦી શાહને 

મâયા હતા. આ દરિમયાન સરહદ 

િવવાદના ઉકыલ માટъ સમજૂતી કરવામાં 

આવી હતી.

ગૃહમંĦી અિમત શાહъ કЅં કы બંને 

રાËયોની 70 ટકા સરહદ આજ ે િવવાદ 

મુŪ થઈ ગઈ છъ. બંને રાËયોના 

મુÅયમંĦીએ કЅં કы અમે આગળના 

િવવાદને વાતચીત ˛ારા ઉકыલીશું. તેમણે 

કЅં કы આજે એક મોટંુ કામ થયું છъ. શાહъ 

પીએમ મોદી અને ભારત સરકાર વતી 

બંને રાËયોના મુÅયમંĦી અને તેમની 

ટીમનો આભાર મા×યો હતો. તેમણે કЅં 

કы પીએમ મોદીએ જોયેલું િવકિસત નોથ↓ 

ઈçટનું સપનું ટૂંક સમયમાં સાકાર થશે. 

આસામ - મેઘાલય વŵેનો 50 
વષ↓ જૂનો સરહદ િવવાદ ઉકыલાયો

લખનઉ

ઉǼર Ĭદъશમાં મુÅયમંĦી યોગી 

આЧદÓયનાથની આગેવાની હъઠળની 

નવી સરકારમાં મંĦાલયોનંુ િવભાજન 

સોમવારъ સાંજે થયું હતું. યોગીએ 

પોતાની પાસે ગૃહ, સામા×ય વહીવટ, 

આવાસ અને શહъરી આયોજન, 

િનમણૂક, કમ↓ચારી, ચૂંટણી, માિહતી 

અને મહъસૂલ સિહત 34 મહÓવપૂણ↓ 

િવભાગો પોતાની પાસે રાÅયા છъ.

સરકારના ĬવŪાએ સોમવારъ સાંજે 

એક િનવેદન જારી કરીને આ જાણકારી 

આપી. રાËયમાં એર કનેЩÄટિવટીના 

િવçતરણને જોઈને મુÅયમંĦીએ 

નાગЧરક ઉƒયન િવભાગ પણ પોતાની 

પાસે રાÅયો છъ, જે અગાઉ તેમના 

કыિબનેટ સાથી નંદ ગોપાલ નંદી પાસે 

હતો. આ બીજા કાય↓કાળમાં નંદી 

ઔ˜ોિગક િવકાસ, િનકાસ ĬોÓસાહન 

સિહત ચાર િવભાગોનંુ કામ સંભાળશે.

નાયબ મુÅય Ĭધાન કыશવ Ĭસાદ 

મૌય↓ને Ġામીણ િવકાસ અને સમĠ 

Ġામીણ િવકાસ અને Ġામીણ 

એЩ×જિનયЧરѕગ, ફвડ Ĭોસેિસંગ, 

મનોરѕજન કર અને જાહъર સાહસો અને 

રા∆ીય એકЫકરણ િવભાગ સિહત છ 

િવભાગોનો હવાલો સ℮પવામાં આãયો 

છъ. નાયબ મુÅયĬધાન Įજેશ પાઠકને 

મેЧડકલ એËયુકыશન, મેЧડકલ અને 

હъàથ, ફыિમલી વેલફыર અને માતા અને 

બાળ કàયાણ િવભાગની જવાબદારી 

સ℮પવામાં આવી છъ. પાઠક અગાઉની 

સરકારમાં કાયદા મંĦી હતા.

વЧરΗ નેતા સુરъશ કЮમાર ખ³−³ાને 

નાણા અને સંસદીય કાય↓ મંĦીની 

જવાબદારી મળી છъ. યોગીના Ĭથમ 

કыિબનેટમાં પણ ખ³−³ા આ િવભાગ 

સંભાળતા હતા. એવું કહъવામાં આãયું 

છъ કы સૂય↓ Ĭતાપ શાહીને કжિષ, કжિષ 

િશΤણ અને કжિષ સંશોધન િવભાગ, 

Ëયારъ ભાજપ Ĭદъશ અÖયΤ çવતંĦ દъવ 

િસંહને જલ શિŪ અને પૂર િનયંĦણ 

િવભાગની કમાન સ℮પવામાં આવી છъ.

બેબી રાની મૌય↓ને મિહલા કàયાણ, 

બાળ િવકાસ અને પોષણ િવભાગ Ëયારъ 

નંદ ગોપાલ નંદીને ઔ˜ોિગક િવકાસ, 

િનકાસ Ĭમોશન, એનઆરઆઈ અને 

ઇ×વેçટમે×ટ Ĭમોશન િવભાગ મâયું છъ. 

તેમણે કЅં કы ભૂતપૂવ↓ IAS અિધકારી 

અરિવંદ કЮમાર શમા↓ને શહъરી િવકાસ, 

શહъરી સવ↓Ġાહી િવકાસ, શહъરી 

રોજગાર અને ગરીબી િનવારણ, ઉજા↓ 

અને વધારાના ઉજા↓ સંસાધન િવભાગ 

આપવામાં આãયા છъ.

િજિતન Ĭસાદ પЩÚલક વક↕સ 

િવભાગનો હવાલો સંભાળશે.  બાંધકામ 

િવભાગ નાયબ મુÅય Ĭધાન કыશવ 

Ĭસાદ મૌય↓ પાસે હતું. ĬવŪાએ 

કЅં કы ભાજપના સાથી પΤ િનષાદ 

પાટЪ↓ના સંજય િનષાદને મÓçયો˜ોગ 

િવભાગ અને અપના દળ (એસ)ના 

નેતા આિશષ પટъલને ટъકિનકલ િશΤણ, 

Ġાહક સુરΤા અને વજન માપન 

િવભાગ આપવામાં આãયું છъ.

જયપુર

જયપુર અને ઉદયપુર એટીએસએ 

રાજçથાનને ખંખોળવા માટъ રચેલ 

ષડયંĦને િનæફળ બનાãયું છъ. પોલીસે 

Ħણ શંકાçપદ આરોપીઓની ધરપકડ 

કરી છъ. તેમની પાસેથી બોÜબ 

બનાવવાની સામĠી અને ૮ થી ૧૦ 

Чકલો આરડીએÄસ ઝડપાયંુ છъ.

િચǼોડગઢના િનÜબાહъડામાં પોલીસે 

બુધવારъ મÖયĬદъશના રતલામમાંથી 

Ħણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. 

તેમની કારમાંથી બોÜબ બનાવવાની 

સામĠી, ટાઈમર અને આરડીએÄસ 

મળી આãયુ હતું. આ આરોપીઓ 

િનÜબાહъડામાં બોÜબ બનાવીને બીજી 

ગ′ગને આપવાના હતા, જેનાથી 

જયપુરમાં Ħણ જÆયાએ Úલાçટ કરી 

શકાય.

ઉદયપુર અને જયપુર એટીએસ ટીમ 

મોડી સાંજે િનÜબાહъડા પહ℮ચી હતી. 

આરોપીઓ કોઈ ને કોઈ આતંકવાદી 

સંગઠન સાથે જોડાયેલા હોવાની પોલીસ 

અને એટીએસને શંકા છъ. Ħણેયની 

પાસે એમપી નંબર Øલેટની કાર હતી. 

Ħણેય આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલુ 

છъ અને હજી પોલીસે તેમના નામોનો 

ખુલાસો કયђ↓ નથી. સૂĦોએ જણાãયું 

કы તેમણે કોઈક આતંકવાદી સંગઠનનું 

નામ પણ આØયું છъ, જેનો અિધકારીઓ 

˛ારા ખુલાસો કરવામાં આãયો નથી.

યુપીમાં યોગી આЧદÓયનાથે 
મંĦાલયોનું િવભાજન કયુ↓

િચǼોડગઢ નજીકથી ૧૦ Чકલો 
આરડીએÄસ સાથે Ħણ ઝÚબે

ગૃહ સિહત 34 મહ પૂણર્ િવભાગાે પાેતાની પાસે રાખ્યા

નવી Чદàહી

23મી માચ› ભારતના ટોચના િબઝનેસ Ġુપ િહરો મોટોકોર 

પર આઈટી િવભાગના સચ↓ ઓપરъશનમાં અંદાજે λ. 1000 

કરોડના ખોટા ãયવહાર પકડાયા છъ. એક મીЧડયા અહъવાલ 

અનુસાર આવકવેરા િવભાગને િહરો મોટોકોપ↓ના િવિવધ 

ઠъકાણાંના દરોડામાં 1000 કરોડના બોગસ ખચ↓ અને Чદàહીના 

છǼરપુર ફામ↓હાઉસ માટъ કરъલ 100 કરોડ λિપયાથી વધુના 

રોકડ ãયવહારો પકડાયા છъ. હીરો મોટોકોપ↓ના ચેરમેન અને 

મેનેિજંગ ЧડરъÄટર પવન મુંજાલ પર Чદàહી એનસીઆરમાં 

અનેક çથળોએ સચ↓ અને જΆીની કામગીરી હાથ ધરી 

હતી, જે 26 માચ› પૂરી થઈ હતી. સચ↓ ઓપરъશનમાં Чદàહી 

એનસીઆરમાં અલગ-અલગ કЮલ 40 çથળોએ આઈટી 

િવભાગે સપાટો બોલાãયો હતો. સચ↓ ઓપરъશન દરિમયાન 

હાડ↓ કોપી દçતાવેજો અને Чડિજટલ ડેટાના λપમાં મોટી 

સંÅયામાં ગુનાિહત પુરાવા જΆ કરવામાં આãયા છъ. આ 

પુરાવામાં િહરો મોટોકોપ› કરъલ બોગસ ખરીદીઓ, જંગી 

િબનિહસાબી રોકડ ખચા↓ અને અકોમોડેશન એ×ĺીઓ ઝડપી 

પાડી છъ, જે કЮલ λ. 1000 કરોડથી વધુની છъ.

હીરો મોટોકોપ› 1000 કરોડના ખચા↓ બતાãયા 
λિપયા 100 કરોડના રોકડ ãયવહારો પકડાયા
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ક્રાઈસ્ટચચ્ચઃ ઓપનર ડરાની વ્રાટ્ટનરા 
૧૨૯ અને સોફી ડંકલેનરા ૬૦ રન 
બરાદ સોફી એક્ેસ્ટોને ૩૬ રનમરાં 
૬ વિકે્ટ ઝડપતરાં ડડફેન્ડંગ ચેન્પ્ન 
ઈંગલે્ડે સરાઉથ આવરિકરાને ૧૩૭ 
રનથી કચડીને આઇસીસી મવિલરા 
િરડ્ કપની ફરાઈનલમરાં પ્રિેશ મેળવ્ો 
િતો. ઈંગલે્ડે આઠ વિકે્ટે ૨૯૩ 
રન નોંધરાવ્રા િતરા. જિરાબમરાં 

સરાઉથ આવરિકરાની ્ટીમ 
૩૮ ઓિરમરાં ૧૫૬ 

રનમરાં જ સમે્ટરાઈ 
ગઈ િતી. િિે 
૩ એવપ્રલને 
રવિિરારે 
રમરાનરારી 
ફરાઈનલમરાં 
ઈંગલે્ડનો 

વિમે્સ િરડ્ કપ: ઇંગલે્ડ અને ઓસટ્ેવલ્રા િચ્ે રમરાશે ફરાઇનલ
વવન્ીઝને 157 રનથી પર�જર ઓ�પી ઓ�ેસે્ટશલર� નવમી વખત ફ�ઇનલમ�ં સ�ઉથ ઓ�ફ્રિક� સ�મે ઇંગલેન્ન�ે 137 રનથી ભવ્ય વવજર

િેવલંગ્ટન : ઓસટ્ેવલ્ન ્ટીમ ્્યૂઝીલે્ડ ખરાતે રમરાતરા 
આઇસીસી વિમે્સ િન-ડે િરડ્ કપની ફરાઇનલમરાં પિોંચી 
ગ્ું છે. ઓસટ્ેવલ્રાએ પ્રથમ સેવમફરાઇનલમરાં િેસ્ટ ઇન્ડઝને 
એકતરફી અંદરાજમરાં ૧૫૭ રનનરા મરાવજ્નથી પરરાજ્ આપ્ો 
િતો. ્ટયૂનરા્મે્્ટમરાં ઓસટ્ેવલ્રાનો આ સતત આઠમો વિજ્ છે. 
વિ્ડીઝે ્ટોસ જીતીને પ્રથમ ડફનરડંગ કરિરાનો વનર્્ ક્યો િતો. 
િરસરાદનરા કરારરે મેચ ૪૫-૪૫ ઓિરની કરિરામરાં આિી િતી. 
ઓસટ્ેવલ્રાએ ત્રર વિકે્ટે ૩૦૫ રનનો જંગી સકોર નોંધરાવ્ો 
િતો. સુકરાની એવલસરા વિલીએ ૧૦૭ બોલમરાં ૧૨૯ રનની 

ઇવનંગ રમી િતી અને તેને પલે્ર ઓફ 
ધ મેચ જાિેર કરિરામરાં આિી િતી. 
રેચલ િે્સે ૧૦૦ બોલમરાં ૮૫ રન 
ફ્ટકરા્રા્ િતરા અને તેરે વિલી સરાથે પ્રથમ 
વિકે્ટ મરા્ટે ૨૧૬ રનની ભરાગીદરારી 
નોંધરાિી િતી. અંવતમ ઓિસ્મરાં 
બેથ મયૂનીએ ૩૧ બોલમરાં ૪૩ રન 
ફ્ટકરારીને ઓસટ્ેવલ્રાનો સકોર ૩૦૦ 
સુધી પિોંચરાડી દીધો િતો.  િેસ્ટ 
ઇન્ડઝને ૪૫ ઓિરમરાં 
૩૦૬ રનનો ્ટરાગગે્ટ 
મળ્ો િતો અને 
પયૂરી ્ટીમ ૩૭ 
ઓિરમરાં 
૧૪૮ રનનરા 
સકોરે ઓલ 
આઉ્ટ થઈ 
ગઈ િતી. 

મુકરાબલો ઓસટ્ેવલ્રા સરામે થશે. ડડફેન્ડંગ ચેન્પ્ન 
ઈંગલે્ડની શરૃઆત મવિલરા િરડ્ કપમરાં વનરરાશરાજનક રિી 
િતી અને તેઓ તેમની શરૃઆતની ત્રરે્ મેચ િરારી ગ્રા 
િતરા. જોકે ત્રાર બરાદ તેરે જબરજસત કમબેેક કરતરાં સતત 
ચરાર મેચ જીતી િતી. સેવમ ફરાઈનલમરાં સરાઉથ આવરિકરાને 
િરરાિીને ઈંગલે્ડે અગરાઉ લીગ મેચમરાં મળેલી િરારનો બદલો 
પર િરાળી દીધો િતો. સરાઉથ આવરિકરાએ ્ટોસ જીતીને પ્રથમ 
ઈંગલે્ડને બેડ્ટંગમરાં ઉતરા્ુું િતુ. બેઉમો્્ટ (૭) અને કેપ્ટન 
િેથર નરાઈ્ટ (૧) સસતરામરાં આઉ્ટ થ્રા િતરા. 

નિી ડદરિી ચઃ ઓવલન્પક વસરિર 
મેડરાવલસ્ટ િેઇ્ટવલફ્ટર મીરરાબરાઈ 
ચરાનયૂએ બીબીસી ઇન્ડ્ન સપોરસ્િુમન 
ઓફ ધ ્રનો એિોડ્ જીત્ો છે. 
ચરાનયૂએ ૨૦૨૧મરાં ્ોજા્ેલી ્ટોક્ો 
ઓવલન્પકમરાં વસરિર મેડલ જીત્ો િતો 
અને આ વસવધિ મેળિનરાર તે ભરારતની 
પ્રથમ મવિલરા િેઇ્ટવલફ્ટર બની િતી. 
ચરાનયૂએ જરરાવ્ું િતું કે િરાલનરા સમ્મરાં 
િું અમેડરકરા ખરાતે પ્રેનક્ટસ કરી રિી છું. 
િું ચરાલુ િર્ગે ્ોજાનરારી એવશ્ન ગે્સ 
અને કોમનિેરથ ગે્સમરાં મરારં સિ્શ્ોષ્ઠ 
પ્રદશ્ન કરિરા મરાગું છું. આ  ભરારતી્ 
વિમે્સ ્ટીમની ્ુિરા વક્કે્ટર શેફરાલી 
િમરા્ને ઇમર્વંજગ પલે્રનરા એિોડ્નું 
સ્મરાન આપિરામરાં આવ્ું છે. આ 
ઉપરરાંત ૨૦૦૦મરાં ્ોજા્ેલી વસડની 
ઓવલન્પકમરાં મેડલ જીતનરાર કરરા્મ 
મલ્ેશ્વરીને લરાઇફ ્ટરાઇમ એચીિમે્્ટ 
પુરસકરાર આપિરામરાં આવ્ો છે. 

પો્ટયો (પો્ટુ્ગલ) ચઃ બ્યૂનો ફનરા્ન્ડઝનરા 
બે શરાનદરાર ગોલની મદદથી પો્ટુ્ગલે નોથ્ 
મેસેડોવન્રાને ૨-૦થી િરરાિીને ચરાલુ િર્ગે 
કતરારમરાં રમરાનરારરા ડફફરા િરડ્ કપ ફૂ્ટબોલ 
મરા્ટે ક્ોવલફરા્ કરી લીધું િતું. ઇ્ટરાલીને 
િરરાિીને મો્ટો અપસે્ટ સજ્નરાર નોથ્ 
મેસેડોવન્રા પો્ટુ્ગલને પર િરરાિિરાનું સિપ્ન 
સેિી રહ્ં િતું પરંતુ રોનરારડોની ્ટીમે તેને એક 
પર તક આપી નિોતી. નોથ્ મેસેડોવન્રા 
અત્રાર સુધી ડફફરા િરડ્ કપમરાં ભરાગ લઈ 
શક્ું નથી. પ્રથમ િરાફમરાં વક્નસ્ટ્રાનો 
રોનરારડોએ આપેલરા શરાનદરાર પરાસને બ્યૂનોએ 
૩૨મી વમવન્ટે ગોલમરાં ફેરિીને પો્ટુ્ગલને 
૧-૦થી આગળ કરી દીધું િતું. ત્રારબરાદ 
બીજા િરાફમરાં ડડઓગો જો્ટરાએ આપેલરા 
પરાસને બ્યૂનોએ ૬૫મી વમવન્ટે ગોલમરાં ફેરવ્ો 
િતો અને ્ટીમને ૨-૦ની લીડ અપરાિી દીધી 
િતી. ડદગગજ ખેલરાડી રોનરારડોનરા ્ટીમમરાં 
આવ્રા બરાદ પો્ટુ્ગલની ્ટીમ પરાંચમરા ડફફરા 
િરડ્ કપમરાં રમશે. 

િરૂઓ�તથી જ જમૈક� પર 
હ�વી થરેલી કેનેડ�ની ટીમે 
જમૈક�ને ગ�ેલ કરવ�ની 
તક સુધ્� ઓ�પી ન હતી

ટોરનટો
કેનેડરાની ફૂ્ટબોલ ્ટીમે િરડ્ કપ 

ક્ોવલફરા્સ્મરાં જમૈકરાને એકતરફી 
મુકરાબલરામરાં ૪-૦થી િરરાિીને ૩૬ િર્્નરા 
લરાંબરા ગરાળરા બરાદ ડફફરા િરડ્ કપ મરા્ટે 
ક્ોવલફરા્ કરી લીધું છે. કેનેડરાની ્ટીમ 
મરાત્ર બીજી િખત િરડ્ કપમરાં રમશે. 
છેલ્ે તે ૧૯૮૬નરા િરડ્ કપમરાં ર્્ું 

િતું. કેનેડરા ગ્રા સપ્રાિે કોસ્ટરાડરકરા સરામે 
૧-૦થી િરારિરાનરા કરારરે િરડ્ કપમરાં સથરાન 

મેળિિરાથી િંવચત રહ્ં િતું. ક્ોવલફરાઇંગ 
રરાઉ્ડમરાં તેરે છ વિજ્ બરાદ પ્રથમ 

પરરાજ્ મેળવ્ો િતો. સોમિરારે વિજ્ 
મેળિીને કેનેડરાએ િરડ્ કપમરાં પોતરાનું 

સથરાન વનવચિત કરી લીધું િતું. કેનેડરાની 
્ટીમ મુકરાબલરાની શરૂઆતથી જ જમૈકરા 
ઉપર િરાિી થઈ ગઈ િતી અને સરાઇલે 
લોડરને ૧૩મી વમવન્ટે કરેલરા ગોલ િડે 
૧-૦ની લીડ મેળિી િતી. ્ટરાઝોન બુકરાનને 
૪૪મી વમવન્ટે નોંધરાિેલરા ગોલ િડે િરાફ 
્ટરાઇમે સકોર ૨-૦નો ક્યો િતો. બીજા 
િરાફમરાં પર કેનેડરાની ્ટીમે િરીફ ્ટીમને 
કોઈ તક આપી નિોતી અને ૮૨મી 
વમવન્ટે જુવન્ર િોઇલે્ટે ત્રીજો ગોલ 
નોંધરાિીને વિજ્ વનવૃત કરી લીધો િતો. 
૮૮મી વમવન્ટે એન્રિ્ન મનરાડર્પપો 
ચોથો ગોલ કરીને ્ટીમને એકતરફી વિજ્ 
અપરાિી દીધો િતો.   

ગુજર�તન� ટ�ઇટન્સ સ�મે લખનઉન� નવ�બ હ�ર�યા
મુંબઇ ઃ છેલ્લી ઓવર સુધલી રોમાંચક બનેલલી 
આઇપલીએલનલી બે નવલી ટલીમો વચ્ેનલી મેચમાં ગુજરાત 
ટાઇટનસે લખનઉ સુપર જાયન્ટસને પાંચ વવકેટે હરાવલીને 
પોતાના અવિયાનનો વવજયલી પ્ારંિ કયયો હતો. 
લખનઉનલી ટલીમે છ વવકેટે ૧૫૮ રન બનાવયા હતા. તેના 
જવાબમાં ગુજરાતનલી ટલીમે બે બોલ બાકી રાખલીને પાંચ 
વવકેટે ૧૬૧ રન બનાવલીને વવજય મેળવલી લલીધો હતો. 

લ�ે-સ�ેફ્રગં મેચમ�ં ક�ેલક�ત� સ�મે બેંગલ�ેર જીતું
નવલી મુંબઈ । રોમાંચક બનેલલી લો-સકોરરંગ મેચમાં કોલકાતા 
નાઇટ રાઇડસ્સ સામે રોયલ ચેલેનજસ્સ બેંગલોરે ત્રણ વવકેટે 
વવજય હાંસલ કયયો હતો. બેંગલોરે ટોસ જીતલીને પ્થમ રિલ્ડંગ 
કરવાનો વનણ્સય કયયો હતો. કોલકાતાનલી ટલીમ ૧૮.૫ ઓવરમાં 
૧૨૮ રનના સકોરે ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. જેના જવાબમાં 
બેંગલોરનલી ટલીમે ચાર બોલ બાકી રાખલીને સાત વવકેટના િોગે 
૧૩૨ રન બનાવલીને ટાગગેટ ચેઝ કરલી લલીધો હતો. 

મીર�બ�ઈ ચ�નૂ ઇન્ન્રન 
સ�ેરસયાવુમન ઓ�ેફ ્ 

રરન� ઓેવ�ેડયાથી સન્�શનત

પ�ેટુયાગલ પ�ંચમી વખત 
FIFA વર્યા કપ મ�ટે 

ક�ેશલફ�ર થરું

કેનેડરા ૩૬ િર્્ બરાદ FIFA િરડ્ કપ મરા્ટે ક્ોવલફરા્, જમૈકરાને ૪-૦થી પછરાડું

ઇવિન લયૂઇસે 19મી ઓિરમરાં બે 
વસકસર અને બે બરાઉ્રિી િડે 25 રન 
ફ્ટકરારી દેતરાં લખનઉ સુપર જા્્રસ 
્ટીમે અિીં રમરા્ેલી આઇપીએલની 
લીગ મેચમરાં ચેન્નઇ સુપર ડકંગસ સરામે 
છ વિકે્ટે રોમરાંચક વિજ્ મેળિી લીધો 
િતો. લખનઉની ્ટીમે ્ટોસ જીતીને પ્રથમ 
ડફનરડંગ કરિરાનો વનર્્ ક્યો િતો. 
રોવબન ઉથપપરાનરા 50 તથરા વશિમ દુબેનરા 
49 રનની મદદથી ચેન્નઇની ્ટીમે સરાત 

વિકે્ટે 210 રનનો જંગી સકોર નોંધરાવ્ો 
િતો. તેનરા જિરાબમરાં લખનઉની ્ટીમે 
19.3 ઓિરમરાં ચરાર વિકે્ટે 211 રન 
બનરાિીને વિજ્ િરાંસલ કરી લીધો િતો. 

લયૂઇસે 23 બોલમરાં છ બરાઉ્રિી અને ત્રર 
વસકસર િડે 55 તથરા બડોનીએ નિ 
બોલમરાં 19 રન ફ્ટકરારીને ્ટીમને વિજ્ 
સુધી દોરી િતી. 

ચેન્નઇનરા ભયૂતપયૂિ્ સુકરાની ધોનીએ 
્ટી20 વક્કે્ટમરાં સરાત િજાર રનનો 
મરાઇલસ્ટોન િરાંસલ ક્યો છે અને 
તે આ વસવધિ મેળિનરાર ભરારતનો 
પ્રથમ વિકે્ટકીપર અને છઠ્ો ભરારતી્ 
બેરસમેન બ્્ો છે. 

અરાઈપીઅેલ 2022: રોમરાંચક મેચમરાં 
લખનઉએ ચેન્નરાઇને છ વિકે્ટે િરરાવ્ું

ર�જસ્�નન�ે ર�ેરલ વવજર, સનર�ઇઝસયા હૈદર�બ�દને 61 રનથી પર�જર ઓ�પ�ે
પૂણે ઃ સુકાનલી સંજૂ સેમસનના નેતૃતવ હેઠળ ટોચના બે્ટસમેનોના ઉપયોગલી રન બાદ બોલસગે કરેલલી વિસતબદ્ધ બોવલંગનલી મદદથલી 
રાજસથાન રોય્સનલી ટલીમે આઇપલીએલનલી લલીગ મેચમાં સનરાઇઝસ્સ હૈદરાબાદને ૬૧ રનથલી પરાજય આપયો હતો. રાજસથાને છ 
વવકેટે ૨૧૦ રન બનાવયા હતા. જેનલી સામે હૈદરાબાદનલી ટલીમ ૨૦ ઓવરમાં સાત વવકેટે ૧૪૯ રન બનાવલી િકી હતલી.
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તેલ અવીવ
મુંબઈમાં અજમલ કસાબે હુમલો 

કર્યો હતો તે જ રીતે ઈઝરાર્ેલની 
રાજધાની તેલ અવીવમાં આતંકી હુમલો 
થર્ો છે. જેમાં પાંચ લોકોના મોત થર્ા 
છે. આ હુમલાનો વવડિર્ો પણ સોવિર્લ 
મીડિર્ા પર વાર્રલ થઈ રહ્ો છે. જેમાં 
જોઈ િકાર્ છે કે, કેવી રીતે આતંકવાદી 
અતર્ાધુવનક રાર્ફલ વિે રસતા પર 
ગોળીઓ વરસાવી રહ્ો છે. એક વર્વતિ 
કાર લઈને જતો હોર્ છે અને તેને આ 
હુમલાખોર ગોળી મારી દે છે.

છેલ્ા એક સપ્ાહમાં આવા ત્રણ 
આતંકી હુમલા થર્ા છે. જેમાં 11 

લોકોના મોત થર્ા છે. દરવમર્ાન 
ઈઝરાર્ેલના વિાપ્રધાન નફતાલી 
બેનેટે એક આકરા સંદેિમાં કહ્યુ છે 
કે, આવા હુમલા સામે ઈઝરાર્ેલ 
જવાબ આપવા માટે પ્રવતબધધ છે. 
ઈઝરાર્ેલ ઘાતક આરબ આતંકવાદનો 
સામનો કરી રહ્યુ છે. સુરક્ા દળો તેની 
સામે લિી રહ્ા છે. જીત આપણી જ 
થિે. આતંકવાદીઓ કોઈ પણ ભોગે 
આપણને ફટકો મારવા માંગે છે અને 
આ એવા લોકો છે જેમને ર્હૂદીઓ 
પ્રતર્ે નફરત છે. તેઓ મરવા માટે પણ 
તૈર્ાર છે જેથી આપણે િાંવતથી રહી ના 
િકીએ.

ઈઝરાયેલના તેલ અવીવમાં 
આતંકી હુમલો, પાંચના મોત

કોલંબો
આઝાદી પછીની સૌથી ખરાબ 

આવથથિક કટોકટીની પડરસસથવતમાં 
શ્ીલંકા જીવી રહ્યું છે. શ્ીલંકામાં 
અતર્ાર સુધીનો સૌથી મોટો પાવર 
કાપ િરૂ થઇ ગર્ો છે. શ્ીલંકામાં 
બુધવારથી દરરોજ ૧૦ કલાકનો 
પાવર કટ કરવાનો વનણથિર્ લેવામાં 
આવર્ો છે. દેિમાં પેટ્ોવલર્મ ઇંધણની 
તીવ્ર અછત જોવા મળી રહી છે, જેના 
કારણે વીજળીનું ઉતપાદન ઓછું થઇ 

ગર્ું છે.
શ્ીલંકામાં ચોખા, ખાંિ, દૂધ જેવી 

તમામ આવશર્ક ચીજવસતુઓની 
અછત છે. જે સામાન દુકાનો પર 

ઉપલબધ છે, પણ તેનો ભાવ જોઈને 
લોકો તેમને ખરીદી િકતા નથી. તેથી 
શ્ીલંકામાંથી લોકો સથળાંતર કરવા 
મજબૂર બનર્ા છે. લોકો પોતાનો દેિ 
છોિીને પાિોિી દેિમાં જઈ રહ્ા છે.

આટલું જ નહીં શ્ીલંકામાં 
ચોખા,દાળ અને દુધ લેવા માટે લિવુ 
પિી રહ્યું છે. પેરાવસટેમોલ ૧૦થી 
૧૨ ગોળીઓ માટે ૪૨૦ થી ૪૫૦ 
આપવા પિી રહ્ાં છે અને દવાઓ 
મળી પણ નથી રહી.  

શ્ીલંકામાં આવથથિક કટોકટી, આવશર્ક 
ચીજવસતુઓની અછતઃ વીજળી િુલ
શ્રીલંકામાં બુધવારથરી દરરાેજ 10 કલાકનાે પાવર કટ કરવાનાે નનર્ણય લેવામાં આાવાે

મોસકો
ર્ુક્ેન પર આક્મણ કરીને રવિર્ા 

ભારે આવથથિક ભીંસમાં આવી ગર્ું 
છે. અમેડરકા અને ર્ુરોપીર્ન દેિોએ 
રવિર્ા પર આકરા આવથથિક પ્રવતબંધો 
ઝીંકર્ા પછી રવિર્ાની આવથથિક સસથવત 
એટલી ખરાબ છે કે તે વમત્ર દેિોને 
સસતામાં ક્રૂિ ઓઈલ વેચવા તૈર્ાર છે. 
તાજેતરમાં જ રવિર્ન પ્રમુખ વલાડદવમર 
પુવતને ભારતને તગિા ડિસકાઉનટ ભાવે 
જોઈએ તેટલું ક્રૂિ ઓઈલ આપવાની 
ઓફર કરી છે. બીજા દેિો રવિર્ન 
ઓઈલ ખરીદતા ખચકાઈ રહ્ા છે 
તેથી રવિર્ાએ ભારતને બેરલ દીઠ ૩૫ 
િોલરનું ભારે ડિસકાઉનટ ઓફર કર્ુું છે.

સમગ્ર એવિર્ામાં ચીન પછી ભારત 
સૌથી વધુ ક્રૂિ ઓઈલની આર્ાત કરે 
છે. હાલમાં આંતરરાષ્ટીર્ બજારમાં 
ઓઈલના ભાવ વધર્ા છે તર્ારે ભારત 
ઇનટરનેિનલ પ્રવતબંધોની પરવા કર્ાથિ 
વગર નીચા ભાવે રવિર્ન ઓઈલ 
મેળવી રહ્યું છે. અતર્ારે ભારત અને 
ચીન એ રવિર્ન ઓઈલના સૌથી 
મોટા ખરીદદાર છે. કેટલાક અહેવાલો 
પ્રમાણે રવિર્ાએ ર્ુદ્ધ પહેલાના ભાવ 
સામે પણ ઉંચું ડિસકાઉનટ ઓફર કર્ુું 
હતું. તેથી અતર્ારના ભાવને ધર્ાનમાં 
રાખવામાં આવે તો ભારતને ઘણા 
ઓછા ભાવે ઓઈલની ઓફર કરવામાં 
આવી છે. 

સસતુ ઈંધણ ખરીદવા રશિયાની 
ભારતને ડિસકાઉન્ટ સાથે ઓફર

મેક્સકો 
મેસ્સકોના વમચોઆકાનમાં વજનાપેકુઆરો નગરપાવલકામાં 

રવવવારે રાત્રે ખાનગી કોકફાઇટ િો દરવમર્ાન થર્ેલા સિસત્ર 
હુમલામાં કમસેકમ વીસ લોકો માર્ાથિ ગર્ા. આ જાણકારી 
સથાવનક અવધકારીઓએ સોમવારે આપી. એટનની જનરલના 
જણાવર્ા મુજબ આ હતર્ાઓ રવવવારે રાત્રે લાસ વતનાજાસ 
િહેરમાં થઈ. ઘટનાસથળે ફોરેસનસક ર્ુવનટ મોકલાર્ું હતું.

તેઓને ઘટનાસથળે ગોળી વાગેલા ૧૬ પુરુષ અને ત્રણ 
મવહલાઓના મૃતદેહ મળી આવર્ા છે. આ ઉપરાંત અનર્ 
ઇજાગ્રસતોને હોસસપટલ ભેગા કરાર્ા હતા. હવે અહીં િું થર્ું 
હતું તે સપષ્ટ કરવા માટે તપાસ િરૂ થઈ છે. માદક પદાથયોની 
દાણચોરીની ગેંગોની વહંસાથી વમચોકાઆન રાજર્ કમસેકમ 
દાર્કાથી પ્રભાવવત છે. મેસ્સકોના સાવથિજવનક સુરક્ા 
સવચવાલર્ મુજબ ૨૦૨૧માં મેસ્સકોમાં લગભગ સીત્ેર ટકા 

હતર્ાઓ સંગડઠત ગુનાખોરી સાથે જોિાર્ેલી હતી. પોલીસને 
ઘટનાસથળે હજારોની સંખર્ામાં ગોળીઓ મળી છે. મેસ્સકોના 
રાષ્ટપવતએ જણાવર્ું હતું કે આએક જૂથ દ્ારા બીજા જૂથનો 
નરસંહાર છે. મેસ્સકોમાં મરઘાની લિાઈ ગેરકાર્દેસર હોવા 
છતાં ઘણી લોકવપ્રર્ છે. 

મેસ્સકોમાં મરઘાની લિાઈમાં થર્ેલી 
ગેંગવોરમાં 20ના મોતઃ અનેક ઘાર્લ

મેલબોન્ન
ઓસટ્ેવલર્ામાં બહારથી વિક્ણ 

મેળવવવા આવતા વવદ્ાથનીઓમાં ભારતીર્ 
નાગડરકો 17 ટકા છે અને વષષે લગભગ 
25,000 વવદ્ાથનીઓ ઓસટ્ેવલર્ા ભણવા 
જાર્ છે. દેિના કુલ વવદ્ાથનીઓમાંથી સૌથી 
વધુ વવદ્ાથનીઓ ઓસટ્ેવલર્ા ભણવા જતા 
હોર્ તેમાં ગુજરાતીઓ ટોચના ક્મમાં આવે 
છે વિક્ણ ક્ેત્રે બન્ે દેિના સબંધ વધારે 
મજબૂત થાર્ એ માટે ઓસટ્ેવલર્ન સરકારે 
ભારતમાં 2.8 અબજ િોલરના રોકાણની 

જાહેરાત કરી છે  હવે બન્ે દેિ આ અંગે 
નવી તક ઊભી કરવા માટે આગળ વધી 
રહ્ા છે. બન્ે દેિની સરકારોએ જોઇનટ 
વિક્ણ, વમશ્ િીગ્રીઓ, ભારતમાં કેમપસ 
સથાપના, ઓન લાઈન કોસથિ.. વધુ વધુને 
સકીલ િેવલપમેનટ ઉપર ભાર મુકતા 
વોકેિનલ કોસથિ િરૂ કરવા માટે અભર્ાસ 
િરૂ કર્યો છે અને તે વષથિ 2023થી અમલમાં 
આવિે એમ ઓસટ્ેવલર્ન વસવનર્ર 
ટ્ેિ કવમિનર િો. મોવનકા કેનેિીએ 
અમદાવાદમાં જણાવર્ું હતું. 

ઓસટ્ેશલયા અને ભારત શિક્ષણ 
ક્ષેત્ે નવી તકોનું શનમા્નણ કરિે

આાેસે્ટનલયા 2.8 આબજ આાેસે્ટનલયન ડાેલરનું રાેકાર કરશે

િાંઘાઈ
ચીનના સૌથી વધ ુ વસતી ધરાવતા િહરે 

િાઘંાઈએ સોમવાર ે બ ે વષથિ પછી સૌથી કિક 
લોકિાઉન િરૂ કર્ુું હતુ,ં પરતં ુ એક ડદવસ 
પછી લોકિાઉન વધ ુ કિક કરી દવેામા ં આવર્ું 
હતુ.ં ચીનની સરકાર ે મગંળવાર ે બ-ેતબક્ાના 
COVID-19 લોકિાઉનના પ્રથમ તબક્ાને 
વધ ુકિક બનાવીન ેઅમકુ લોકોન ેકોરોનાવાર્રસ 
માટ ે પરીક્ણ ન થાર્ તર્ા ં સધુી ઘર ે રહવેાનું 
કહ્યુ ં છ ે કારણ ક ે અહીં દરરોજ 4,400 થી 
વધ ુ કસે નોંધાઈ રહ્ા છ.ે હઆુગંપનુી પવૂથિ 
તરફના રહવેાસીઓન ે સોમવાર ે તમેના રહણેાકં 
પડરસરમા ંકદે કરવામા ંઆવર્ા હતા, પરતં ુતમેને 
પડરસરમા ં ફરવાની મજંરૂી આપવામા ં આવી 
હતી. તર્ાનંા ત્રણ રહવેાસીઓએ કહ્યુ ંક ે તઓેને 

હજ ુસધુી તમેના ઘરની બહાર નીકળવાની મંજરૂી 
નથી.

26 વમવલર્નની વસતી ધરાવતા િાઘંાઈમાં 
લોકિાઉનના બીજા ડદવસ ે અવધકારીઓએ 
િહરેન ે હઆુગંપુ નદી અન ે પુિોંગના પૂવથિ 
નાણાકીર્ અન ે ઔદ્ોવગક વજલ્ાન ે વવભાજીત 

કરીન ે વવિષે પરીક્ણ હાથ ધરવાની વર્હૂરચના 
તૈર્ાર કરી છ.ે જોક ે વૈવવિક ધોરણો અનસુાર 
આ આકંિા સામાનર્ છ.ે કોરોના વાર્રસના 
સૌથી ઝિપથી ફેલાતા ઓવમક્ોન વેડરર્નટનું 
પેટા સવરૂપ BA.2 ર્ુરોપમાં કહેર મચાવી 
રહ્ો છે. ઈટાલીમાં બે ડદવસમાં 90,000 
સંક્વમત મળી આવર્ા છે. જર્ારે ફ્ાનસની 
હોસસપટલમાં દાખલ થનાર દદનીની સંખર્ામાં 
ઝિપથી વધારો થર્ો છે. ચીનના િાંઘાઈમાં 
દદનીઓની સંખર્ા વધી રહી છે. એવિર્ાઈ 
દેિોમાં કોરોના કેસ સસથરતા દિાથિવે છે તેમજ 
હોંગકોંગમાં સસથવત સુધરી રહી છે.

BA.2એ આ મવહને ર્ુરોપ અને ચીનના 
કેટલાક ભાગોમાં ઝિપથી ફેલાઈ રહ્ો 
છે. ફ્ાનસ, ઈટાલી, જમથિની અને વરિટનમાં 

કોરોના કેસ વધતાં શાંઘાઈમાં કડક લોકડાઉન
શાંઘાઈમાં રાોજના 4400 કોસ નાોધાય છો , માત્ર ટોસ્ટિંગ માટો જ ઘર બહાર નીકળવાની પરવાનગી, ફ્ાન્સમાં બો દિવસમાં 90 હજાર કોસ નાંધાયા

અનય દેિોમાં કોરોનાની િું કસથશત?
ફ્ાનસ : છેલ્લા 24 કલલાકમલાં ફ્લાન્સની હોસ્પિટલમલાં દલાખલ 
લોકોની ્સંખ્લા 467 વધીને 21,073 થઈ ગઈ છે. ફેબ્રુઆરી 
બલાદ આ એક જ દદવ્સમલાં આ ્સૌથી વધરુ ્સંખ્લા છે.
હોંગકોંગ : ્સોમવલારે 7685 કોરોનલાનલા નવલા ્સંક્રમમત મળી 
આવ્લા હતલા. મવશ્વનલા આ નલાણલાકી્ કેનદ્રમલાં હવે વ્તરુઓ 
સ્થર થઈ રહી છે.
ચીન : મરુખ્ વ્લાવ્સલામ્ક શહેર શલાંઘલાઈમલાં 4400 નવલા 
કે્સ મળી આવ્લા છે. બે વર્ષ બલાદ ચીનમલાં ્સંક્રમણ ઝડપિથી 
ફેલલાઈ રહ્ં છે. શલાંઘલાઈમલાં લોકડલાઉન ્સમહત અનેક કડક 
પ્રમતબંધો લલાગરુ કરવલામલાં આવ્લા છે.
ઈ્ટાલી : મલાત્ર બે દદવ્સમલાં 90થી વધરુ નવલા કે્સ નોંધલા્લા 
છે. ્સોમવલારે, 30,710 નવલા ્સંક્રમમત મળી આવ્લા હતલા. 
રમવવલારે અહીં 59,555 કે્સ મળી આવ્લા હતલા.

ર્ુએઇએ રમઝાન પૂવષે 
210 કેદીઓને સજા માફ 

કરીને છોિી મૂ્ર્ા
અબૂ ધાબી 

સંર્ુતિ અરબ અમીરાતે રમઝાન પૂવષે અનેક કેદીઓને 
માફ કરીને છોિી મુ્ર્ા છે. ર્ૂએઇની સુપ્રીમ કાઉંવસલના 
સભર્ અને િાહજાહના િાસક િો. િેખ સુલતાન વબન 
મોહમમદ અલી કાવસમીએ રમઝાન મવહનાની િરૃઆત 
થાર્ તે પૂવષે જ ૨૧૦ કેદીઓને માફ કરીને છોિી મુ્ર્ા 
છે.  જોકે કેદીઓનું સજા દરવમર્ાન કેવુ વલણ કે વતથિન હતું 
તેને ધર્ાનમાં રાખીને તેમને છોિી મુકવાનો વનણથિર્ લેવામાં 
આવર્ો છે. િારજાહ પોલીસના કમાંિર ઇન ચીફ મેજર 
જનરલ સૈફ અલ િમસીએ જણાવર્ું હતું કે આ વનણથિર્ પરથી 
સપષ્ટ થાર્ છે કે િેખ સુલતાન મોહમમદ જે કેદીઓ સજા 
કાપી રહ્ા હતા તેમના પડરવારને લઇને વચંવતત છે. 

પાડકસતાનમાં આમની કેમપ 
પર આતમઘાતી હુમલામાં 
22 ઘાર્લ, 3 આતંકી ઠાર

ઈસલામાબાદ
પાડકસતાનના ખૈબર પખતુનખવા પ્રાંતના ટાંક વજલ્ામાં 

અધથિલશકરી દળના કેમપ પર ભીષણ આતંકવાદી હુમલો 
થર્ો છે. આ હુમલામાં 3 આતંકવાદીઓના મૃતર્ુ 
પામર્ાના અહેવાલ છે અને 22 અનર્ ઘાર્લ થર્ા છે. 
તમામ ઘાર્લોને હોસસપટલમાં દાખલ કરવામાં આવર્ા 
છે. આ હુમલામાં સૈનર્ના કેટલા લોકો મૃતર્ુ પામર્ા છે 
તેની હજુ સુધી પુસષ્ટ થઈ નથી. કહેવામાં આવી રહ્યું 
છે કે આતમઘાતી હુમલાખોરો સૈનર્ કેમપમાં ઘૂસી ગર્ા 
હતા. આ હુમલા માટે ટીટીપીને જવાબદાર ગણવામાં 
આવી રહ્યું છે.  આતંકવાદીઓ નૂિકી અને પંજગુરની 
સટાઇલમાં હુમલા કરી રહ્ા હતા
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પહેલાં જૂના મંદિરના િર્શન કરવા 
રોજના પાંચ હજાર યાત્રિકો આવતાં 
હતાં. હવે નવું મંદિર તૈયાર થઈ જતાં 
યાત્રિકોની સંખયા ૩૦,૦૦૦ કરતાં 
વધવાની ધારણા છે. યિાત્રિ મંદિરના 
૫૬ ફીટ ઊંચાં ગોપુરમને સોનાથી 
મઢી લેવા માટે ૧૨૫ દકલોગ્ામ 
સોનાની જરૂર હતી. ત્િનત્નવાસી 
ભારતીયો માટે ઓનલાઇન સોનાનું 
િાન કરવાની સગવડ પણ આપવામાં 
આવી હતી. મંદિર માટે સોનાનું 
િાન કરવા ભક્ોમાં હોડ જામી 
હતી. મુખય પ્રધાન કે. ચંરિરેખર 
રાવે પોતાના પદરવાર તરફથી એક 
દકલોગ્ામ સોનાનું િાન કયુું હતું. 

પાથ્શસારત્થ રેડ્ી નામના ઉદ્ોગપત્તએ 
પાંચ ક્લિોગ્ામ સોનાનું િાન કયુું 
હતું તો મજૂર પ્રધાન મલ્ા રેઠ્ીએ 
િે દકલોગ્ામ સોનાનું િાન કયુું હતું. 
મુખય પ્રધાન કે. ચંરિરેખર રાવે કહ્ં 
હતું કે, જો િાનમાં સોનું ઓછું આવરે 
તો તેઓ દરઝવ્શ િેનક પાસેથી સોનું 
ખરીિીને પણ ગોપુરમને સોનાથી મઢી 
િેરે. િત્ષિણ ભારતમાં પ્રાચીન કાળમાં 
ત્વજયનગરના રાજાઓ ભવય મંદિરો 
િાંધવા માટે જાણીતા હતા. હમપી 
અને િિામીનાં મંદિરો તેની સાત્િતી 
છે. હવે કે. ચંરિરેખર રાવ પણ આ 
રાજાઓ જેવી જ ખયાત્ત મેળવવા 
માંગે છે.

તેલંગાણામાં ટેકરી ઉપર 1200...
અનુસંધાન પેજ નં.10થી ચાલુ

અમેરિકામાં બિફવરાષા અને તોફાન દિમમયાન િસતાઓ પિ થતા અકસમાત નવાઈની વાત નથી પણ સોમવાિે થયેલા એક 
અકસમાતમાં તો એક બીજાની સાથે 60 ગાડીઓ અથડાઈ હતી. સોમિયલ મીરડયા પિ પણ તેનો મવરડયો િેિ કિવામાં આવી 
િહ્ો છે. જેમાં બિફથી છવાયેલા િસતા પિ એક પછી એક કાિ એક બીજાને ટક્કિ માિતી નજિે પડી િહી છે. આ િસતો 
પહાડોથી ઘેિાયેલો છે અને હવે અકસમાત બાદ લોકોની િોધખોળ અને િાહત અમિયાન પણ િરૂ કિવામાં આવયયુ છે.

અમેરરકામાં બરફનું તોફાન ઃ એક સાથે 7 વાહનો અથડાયા

વોશિંગટન
ત્સકયોદરટીઝ એનડ એકસચેનજ 

કત્મરને સોમવારે જણાવયુ કે હદર પ્રસાિ 
સુરે, લોકેર લાગુડુ અને છોટુ પ્રભુ 
તેજ પુલાગમ ત્મરિ છે અને તેઓ સેન 
ફાંત્સસકો ક્સથત લિાઉડ કંપયૂદટંગ સંચાર 
કંપની ત્વિત્લયોમાં સોફટવેર એક્નજત્નયર 
તરીકે કામ કરતા હતા.

ફદરયાિમાં કહેવામાં આવયુ છે કે 
સૂરેએ પોતાના નજીકના ત્મરિ દિલીપ 
કુમાર રેડ્ી કામુજુલાને કંપનીના 
રેર સંિંત્ધત જાણકારી આપી, જેણે 
ત્વિત્લયોના રેરમાં રોકાણ કરીને નફો 
કમાયો. આ રીતે લાગુડુની સાથે રહેતી 
પોતાની ત્મરિ સાઈ નેક્ાલાપુડીને 

રેર િજાર સંિંત્ધત જાણકારી આપી. 
લાગુડુએ પોતાના નજીકના ત્મરિ 
અત્ભષેક ધમ્શપુદરકરને પણ કંપનીના 
રેર સંિંત્ધત આંતદરક જાણકારી આપી. 
પુલાગમે પોતાના ભાઈ ચેતન પ્રભુ 
પુલાગમને કંપનીના રેરમાં રોકાણ 
કરવાની સલાહ આપી. તમામ સાત 
આરોપી કેત્લફોત્ન્શયાના રહેવાસી છે.

એસઈસીએ છ મે 2020એ 
ત્વિત્લયોની 2020ની પહેલી ત્રિમાત્સક 
આવકની જાહેરાત પહેલા ભેદિયા વેપાર 
દ્ારા સામૂત્હક રીતે 10 લાખ ડોલર કરતા 
વધારેનો લાભ કમાવાને લઈને આ સાત 
વયત્ક્ઓ સામે આરોપોની જાહેરાત કરી 
હતી.

અમેરરકામાં 7 ભારતીય સામે 
ઈનસાઇડર ટ્ેરડંગના આરોપો

ફલોરરડા 
ફલોદરડા પેનહેનડલમાં ફૂંકાયેલા વાવાઝોડાના લીધે 

િેના મોત થયા હતા. વાવાઝોડાના લીધે ભારે પવન 
ફૂંકાયો હતો અને મકાનો પડી ગયા હતા. વીજ લાઇન 
ધવસત થઈ ગઈ હતી. કેટલાય મકાનોને નુકસાન થયું હતું. 
રેદરફની ઓદફસે જણાવયું હતું કે ટોનનેડોના લીધે કેટલાક 
ઘર નાર પામયા હતા. તેમના ફેસિૂક પેજ િતાવતા હતા 
કે એક ઘર તૂટી ગયુ હતુ અને િીજા ઘર પર તૂટેલું વૃષિ 
પડયુ હતું. િીજી કોઈ ત્વગત તાતકાત્લક ઉપલબધ નથી. 
તાજેતરમાં ફૂંકાયેલા િે ટોનનેડોએ  લોકોને ઇજા પહોંચાડી 
છે, ઘરોને નુકસાન પહોંચાડયુ છે અને કારોિારોને 
પણ નુકસાન થયું છે. ત્મત્સત્સપી અને ટેનેસીમાં પાવર 
લાઇનસ ધવસત થઈ ગઈ છે. વાવાઝોડાના લીધે ગુરુવારે 

લગભગ 1,85,000 ગ્ાહકોએ વીજળી વગર ચલાવવું 
પડયુ હતું. આમ ત્મત્સત્સપી, અલિામા, ટેનેસી, કેનટુકી, 
ઇક્નડયાન, ઓત્હયો, ત્મત્રગન વગેરે સથળો વાવાઝોડાનો 
ભોગ િનયા છે.  

ફલોરરડામાં વાવાઝોડાને લીધે 2ના મોત, અનેક 
મકાનો ધરાિાયી, 1,85,000 ગ્ાહકો અંધારામાં

મા અંબાની આરાધનાનું પર્વ એટલે ચૈત્ર નરરાત્ત્ર
ચૈરિ પ્રત્તપિાની ત્તત્થએ ઘટ સથાપના કરવામાં 

આવે છે. આ વખતે ચૈરિ નવરાત્રિ પર ઘટની 
સથાપનાનો રુભ સમય આગામી રત્વવારે સાંજે 
08.40 થી 10.59 (કેનેડાના સમય મુજિ) સુધીનો 
છે. આવી ક્સથત્તમાં ચૈરિ નવરાત્રિના ઘટસથાપનનો 
રુભ સમય કુલ ૦૨ કલાક ૧૮ ત્મત્નટ સુધી રહેરે.

આ િુભ યોગ બનિે
ચૈરિ નવરાત્રિમાં રત્વ પુષય નષિરિ, સવા્શથ્શ ત્સત્ધિ 

યોગ સાથે રચારે, રત્વ યોગ નવરાત્રિને સવયંભૂ 
િનાવરે. સવા્શથ્શ ત્સત્ધિ યોગ લક્મી સાથે સંિંત્ધત 
છે. માનવામાં આવે છે કે આ યોગમાં કામ રરૂ 
કરવાથી કાય્શ ત્સધિ થાય છે. િીજી તરફ, રત્વ યોગ 
તમામ િોષોનો નાર કરનાર માનવામાં આવે છે. 
તેમાં કરેલા કામનું વળતર ઝડપથી મળે છે.

ત્હં િુ કેલેનડર મુજિ, ચૈરિ મત્હનો ત્હંિુ નવા 
વષ્શનો પ્રથમ મત્હનો માનવામાં આવે છે અને 
આ મત્હનામાં િેવી િુગા્શની પૂજાનો તહેવાર ચૈરિ 
નવરાત્રિમાં ઉજવવામાં આવે છે. ત્હંિુ કેલેનડર 
મુજિ કુલ ચાર નવરારિીઓ છે. તે પૈકી ચૈરિ અને 
રારિીય નવરારિીનું ત્વરેષ મહતવ છે. નવરારિીના 
આ પત્વરિ તહેવાર પર મા િુગા્શની પૂજા કરવાનો 
કાયિો છે. નવરારિીના પ્રથમ દિવસે રૈલપુરિી 
માતાની પૂજા કરવામાં આવે છે અને તેથી અનુક્રમે 
બ્રહ્મચાદરણી માતા, ચંરિઘંટા માતા, કુષમાંડા માતા, 
સકંિમાતા, કાતયાયની માતા, કાલરારિી માતા, 
મહાગૌરી માતા અને ત્સત્ધિિારિી માતાની પૂજા 
કરવામાં આવે છે. આ નવ દિવસો િરત્મયાન ભક્ો 
ભત્ક્ભાવ સાથે માતા ના આરીવા્શિ મેળવવા માટે 
ઉપવાસ રાખે છે. આ વષને ભારતીય સમય મુજિ 
ચૈરિી નવરારિી ૦૨ એત્પ્રલ, રત્નવારથી રરૂ થઈ 
રહી છે. જે ૧૧ એત્પ્રલે સોમવારે સમાપ્ત થરે. ચૈરિ 
મત્હના માં આવતી નવરારિીને ચૈરિ નવરારિી અને 
પાનખરમાં આવતી નવરારિી રારિીય નવરારિી 
તરીકે ઓળખાય છે.

ચૈત્ર નવરાશત્રનું ધાશમમિક મહતવ
ચૈત્ર નવિામત્ર નવસંવતસિની પ્રથમ નવિામત્ર ગણાય છે. આથી આ નવિાત્રીનયું ધામમષાક 
મહતવ છે. બ્રહ્મ પયુિાણ અનયુસાિ નવિામત્રના પહેલા રદવસે આરદિમતિ પ્રગટ થઈ 
હતી. અને એવયું માનવામાં આવે છે કે દેવીના આદેિથી િગવાન બ્રહ્માએ ચૈત્ર િયુક્લ 
પક્ષ પ્રમતપદાના િોજ મવશ્વની િચનાની િરૂઆત કિી હતી. મતસય પયુિાણ અનયુસાિ ચૈત્ર 
નવિાત્રીના ત્રીજા રદવસે િગવાન મવષણયુએ મતસય અવતાિ લીધો હતો. આ પછી શ્ી 
મવષણયુએ ચૈત્ર નવિામત્રમાં જ િગવાન િામ તિીકે તેમનો સાતમો અવતાિ લીધો હતો. 
આથી ચૈત્રી નવિાત્રીનયું મહતવ આપોઆપ વધી જાય છે.

શત્રપુરા બહુચરાજીની મૂશતમિ 
નહીં પણ શ્ીયંત્રની પૂજા થાય

બહુચર મા ડેરા પાછળ કૂકડેકૂક બોલે કૂકડા 
તારી બોલી મીઠી મીઠી લાગે !

માનું વાહન કૂકડો કેમ ?
સવય ં માતાજીએ પ્રકટ થઈન ે વલ્લિ િટ્ટને 

‘આનદંનો ગિબો ‘ િમવાની પ્રિેણા આપી હતી. 
ચતૈ્ર નવિામત્રએ ‘માતાજી’ની આિાધના કિવામાં 
આવ ે છ.ે ગયુજિાતમા ં અનકે િમતિપીઠો છ.ે 
બહયુચિાજી અબંાજી અન ે પાવાગઢ (ગયુજિાતમા)ં 
બાલા બહયુચિી (બાલા મત્રપયુિાિી) તિીક ેઓળખાય 
છ.ે દક્ષકનયા સતી પાવષાતીના દહેનો ડાબો હાથ, 
ઉત્તિ ગયુજિાતના મયુવાડ પ્રદિેના બોિીવનમાં 
િખંલપયુિ વિખડી વૃક્ષ પાસ ે પડતા તયા ં બહયુચિ 
માનયુ ંપ્રાગટ્ય થયયુ.ં આ આદ્યસથાનક છ.ે દવેી િતિ 
અમદાવાદના વલ્લિ િટ્ટ ેમાતાજીના સથાનક ે િહી 
અનકે ગિબા િમયા છ.ે

આનંદનો ગિબો ગયુજિાતમાં ઘેિ ઘેિ ગવાય 
છે. બહયુચિ મા અનેક જ્ાામતઓની કુળદેવી 
તિીકે પૂજાય છે. ચૈત્ર માસમાં પૂનમે બહયુચિાજીથી 
માતાજીનો પાલખી-વિઘોડો નીકળી િંખલપયુિના 
મૂળ પ્રાગટય સથાને જાય છે. મત્રપયુિા બહયુચિાજીની 
મૂમતષા નહીં પણ શ્ીયંત્રની પૂજા થાય છે. મંરદિમાં 
મંરદિના ગોખમાં સોનાના પતિાથી મઢેલ શ્ી યંત્રનયું 
પૂજન થાય છે.

સવગમિ મૃતયુ પાતાળ વાસ સકળ તારો મા
બાળ કરી સંભાળ કર ઝાલો મા 

િાિતમાં બાવન િમતિપીઠો છે. મહમંદ ગઝનીનયું 
સૈનય બહયુચિાજી પાસેથી પસાિ થતયું હતયું. તયાં 
ચોકમાં અનેક કૂકડા, ફિતા હતા મહમંદના સૈમનકો 
કૂકડાનો મિકાિ કિી ખાવા માંડયા પણ એક કૂકડો 
બહયુચિમાના ડેિા પાછળ વિખડીના ઝાડમાં જઈ 
સંતાયો. માનયુ િિણ સવીકાયયુષા માતાએ તેને વાહન 
બનાવયો તયાિથી ‘મા’ કૂકડા ઉપિ મબિાજમાન છે. 

આવી રહેિે ગ્હોની સસથશત
ચતૈ્ર નવિામત્રમા ંિમનદવે મકિ િાિીમા ંમંગળની સાથ ેિહિે ેજેના કાિણ ેિમતિમાં વધાિો 
થિે. િમનવાિથી નવિામત્રની િરૂઆત, મંગળ સાથ ે િમનદવેનયુ ં પોતાની િામિ મકિ 
િાિીમા ંિહવેયુ ંચોક્કસપણ ેમસમધિનો કાિક છે. તનેાથી કાયષામા ંસફળતા, ઈચછાઓની પમૂતષા 
અન ે સાધનામા ં મસમધિ મળિ.ે ચતૈ્ર નવિામત્ર દિમમયાન ગયુરુ, િયુક્ર સાથ ે કુિં િાિીમાં 
િહિે.ે મીનમા ંસયૂષા, બયુધ સાથ,ે ચદં્ર મેરમા,ં િાહયુ વૃરિમા,ં કતેયુ વૃમચિકમા ંિહિે.ે
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