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પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

વોિશંગ્ટન
રિશયાના આક્રમણનો મક્કમતાથી સામનો 

કરી રહ�લું યુક્ર�ન ઝુકવા માટ� જરા પણ તૈયાર 
નહ� થતાં બંને દ�શો વચ્ચે ૪૩ �દવસથી યુદ્ધ 
ચાલી ર�ં છ�. આવા સમયે સંયુક્ત રા�ની 
માનવાિધકાર પ�રષદમાંથી રિશયાની હકાલપટ્ટી 
માટ�નો પ્રસ્તાવ સંયુક્ત રા� મહાસભામાં ગુ�વાર� 
પસાર થયો હતો. અમે�રકાએ રજૂ કર�લી આ 
દરખાસ્ત પર યુએન�એમાં ગુ�વાર� મતદાન થયું 
હતું, જેમાં ૯૩ સભ્યોએ સમથર્નમાં, જ્યાર� ૨૪ 
સભ્યોએ પ્રસ્તાવની િવરોધમાં મતદાન કયુ� હતું. 
ભારત સિહત ૫૮ દ�શોએ મતદાનમાં ગેરહાજર 
રહ્યા હતા. સંયુક્ત રા� પ�રષદમાંથી રિશયાની 
હકાલપટ્ટી માટ� બે �િતયાંશ મતોની જ�ર હતી.

યુક્ર�નની રાજધાની ક�વના શહ�ર બૂચામાંથી 
રિશયન સૈન્યની પીછ�હઠ પછી નાગ�રકોના 
શબોની ભયાનક તસવીરો અને વી�ડયો સામે 
આવતાં સમગ્ર િવશ્વમાં રિશયા િવ�દ્ધ આક્રોશ 
ફ�લાયો છ�. આ તસવીરોને પગલે અમે�રકાની 
રાજદૂત િલંડા થોમસ-ગ્રીન�ફલ્ડે સંયુક્ત રા�ની 
માનવાિધકાર પ�રષદમાંથી રિશયાને કાઢી મૂકવા 
માટ� યુએન�એમાં ઈમજર્ન્સી બેઠક બોલાવી 
હતી.

યુક્ર�ન પર રિશયાના હુમલા દરિમયાન 

અમે�રકા, િબ્રટન અને યુરોપીયન દ�શો દ્વારા 
સંયુક્ત રા� સુરક્ષા પ�રષદ, મહાસભા અને 
માનવાિધકાર પ�રષદમાં અલગ અલગ પ્રસંગે 
રિશયા િવ�દ્ધ અત્યાર સુધીમાં ૧૦ પ્રસ્તાવ રજૂ 
કરાયા છ�. આ બધા જ પ્રસ્તાવોમાં મતદાન 
સમયે ભારતે ગેરહાજર રહ�વાનું વલણ �ળવી 
રાખ્યું છ�. ભારતે યુક્ર�ન અને રિશયાના યુદ્ધમાં 
તટસ્થ વલણ અપનાવ્યું છ�. �ક�, ભારતે બુચા 
શહ�રમાંથી સામે આવેલી નરસંહારની તસવીરો 
અંગે સ્વતંત્ર તપાસની માગણી કરી હતી.

બુચા શહ�રમાં નરસંહારની તસવીરો મુદ્દ� 
સમગ્ર િવશ્વમાં ચાર�બાજુથી ઘેરાયેલા રિશયાએ 
યુએન�એમાં તેના િવ�દ્ધ મતદાન થાય તે 
પહ�લાં ક�ં હતું ક�, બુચા નરસંહાર માટ� યુક્ર�ન 
જવાબદાર છ�. આ મુદ્દ� રિશયા પર મૂકાયેલા 
આરોપો ખોટા છ�. યુક્ર�ન સામેના યુદ્ધમાં 
રિશયાને સમથર્ન આપનારા ચીને સંયુક્ત રા� 
મહાસભામાં ગુ�વાર� જણાવ્યું ક�, માનવાિધકાર 
પ�રષદમાંથી સભ્યપદ તરીક� રિશયાને આ રીતે 
દૂર કરવું તે એક નવું �ખમી ઉદાહરણ રજૂ 
કરશે અને તેના ગંભીર પ�રણામો આવી શક� 
છ�. સંયુક્ત રા�ની મહાસભામાં રિશયા િવ�દ્ધ 
મતદાન શ� થાય તે પહ�લાં યુક્ર�ને જણાવ્યું હતું 
ક� યુએનએચઆરસીમાંથી સભ્ય તરીક� રિશયાની 
હકાલપટ્ટી કોઈ િવકલ્પ નથી. દરિમયાન યુક્ર�નના 
પ્રમુખ વોલો�દિમર ઝેલેન્સ્ક�એ ભારત-રિશયાના 
સંબંધો અંગે જણાવ્યું હતું ક�, ભારતનો સંબંધ 
સોિવયેત સંઘ સાથે હતો, રિશયા સાથે નહ�. 
વધુમાં તેમણે વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદીને યુક્ર�ન માટ� 
સુરક્ષા ગેર�ન્ટર બનવાની માગણી પણ કરી છ�.

UN માનવા�ધકાર સં�ામ�થી ર�શયાની હકાલપ��
યુદ્ધ મુદે્દ સંયુ� રા�ની �વ�વધ સ�મ�તઅાેમાં ર�શયા �વરુદ્ધ 10 પ્રસ્તાવાે સમયે ભારત તટ� વલણ અપનાવી ગેરહાજર

ઈસ્લામાબાદ 
પા�કસ્તાન સુિપ્રમ કોટ� પાંચ �દવસની 

સુનાવણી હાથ ધરીને ગુ�વાર� સાંજે સંસદના 
ડેપ્યુટી સ્પીકરનો અિવશ્વાસનો પ્રસ્તાવે 
ગેરબંધારણીય હોવાનો િનણર્ય ખોટો હોવાનું , 
વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનની ભલામણને આધાર� 
સંસદ ભંગ કરવાનો િનણર્ય 
પા�કસ્તાનના બંધારણની િવ�દ્ધ 
હોવાનો ચુકાદો આપ્યો છ�.

આ ઉપરાંત સુિપ્રમ 
કોટ� પા�કસ્તાનની સંસદને 
પુન:સ્થાિપત કરી વડાપ્રધાનને 
અિવશ્વાસ પ્રસ્તાવનો સામનો 
કરવાનો માટ�નો આદ�શ પણ 
આપ્યો છ�.    3 એિપ્રલના રોજ ડેપ્યુટી સ્પીકર 
દ્વારા ઈમરાન ખાન સરકાર સામે રજૂ કરવામાં 
આવેલો અિવશ્વાસનો પ્રસ્તાવ ગેરબંધારણીય 
હોવાનો િનણર્ય પા�કસ્તાનની સુપ્રીમ કોટર્ની 5 
જજની બેન્ચે સવાર્નુમતે ભૂલભર�લો હોવાનું 

�હ�ર કયુ� છ�. આ સાથે પા�કસ્તાનમાં રાજક�ય 
કટોકટી વધાર� િવકટ બની છ�. સુપ્રીમ કોટ� 
જણાવ્યું હતું ક�, આ અંગે િવગતવાર ઓડર્ર જ 
�હ�ર કરવામાં આવશે. સુપ્રીમ કોટ� સ્વીકાયુ� 
હતું ક�, વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાને નેશનલ 
એસેમ્બલી િવખેરી નાખવા માટ� કર�લી દરખાસ્ત 

માટ� યોગ્ય કારણો નથી આપ્યા.  
દરિમયાન પા�કસ્તાનના એડવોક�ટ 
જનરલ અને પા�કસ્તાન મુ�સ્લમ 
લીગ (નવાઝ)ના વક�લે હવે 
શું કરવું એ અંગે સુપ્રીમ કોટર્ને 
પોતાને દલીલો અને માગર્દશર્ન 
આપશે. એવી શક્યતા �વાઈ 
રહી છ� ક� ઈમરાન ખાન સામે 

અિવશ્વાસના પ્રસ્તાવ ઉપર ચચાર્ થાય અથવા તો 
સુપ્રીમ કોટર્ની ભલામણ અનુસાર િવરોધ પક્ષને 
સરકાર બનાવવા માટ� મોકો આપવામાં આવે. 
વધુમાં 9મી એિપ્રલે હવે પા�કસ્તાનની સંસદમાં 
અિવશ્વાસ પ્રસ્તાવ અંગે મતદાન યો�શે.

પાક.માં સંસદ ભંગ કરવાનો ડેપ્યુટી 
સ્પીકરનો િનણર્ય ગેરકાયદ� ઃ સુપ્રીમ

9 એિપ્રલે અિવશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર વો�ટ�ગ થશે
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બ્રામ્પ્ટન 
ગત રવિિાર, ૩ એવરિલ, ૨૦૨૨ના 

રોજ, રાજસ્ાન એસોવસએશન ઓફ 
નો્્થ અમેરરકા, કેનેડા RANA કેનેડા 
તરીકે જાણીતું છે, એ રાશી અને નિલ 
બજાજના બ્ામ્પટનના વનિાસ સ્ાને 
ગણગૌર ઉતસિની ઉજિણી કરાઈ હતી. 
આ િર્ષે ગણગૌર ્પૂજા તેમના બે વરિય 
વમત્ોની યાદમાં બ્ેસટ કેનસર અિેરનેસ 
વશક્ષણને સમવ્પ્થત કરિામાં આિી હતી.

આ રિસંગે સતન કેનસર સંશોધન માટે 
ભંડોળ એકત્ કરિામાં આવયું હતું. જે 
રકમ UHN અને વિવલયમ ઓસલર 
ફાઉનડેશનને એવમટી ફાઉનડેશન - એક 
સખાિતી સંસ્ા દ્ારા દાનમાં આ્પિામાં 
આિશે. અ્પૂિા્થ શ્ીિાસતિ (કોનસયુલેટ 

જનરલ ઓફ ઈનનડયા, ટોરોનટો) મુખય 
અવતવ્ હતા. રિબમીત વસંહ સરકારરયા 
(ટ્ેઝર બોડ્થ, ઓનટારરયોના રિમુખ) અને 
રોન ચઢ્ા (અધયક્ષ, ્પીલ ્પોલીસ બોડ્થ) 
્પણ આ રિસંગે ઉ્પનસ્ત રહ્ા હતા. આ 

કાય્થક્રમમાં ૨૫૦ ્ી િધુ લોકોએ હાજરી 
આ્પી હતી. તમામ મવહલાઓ ભારતીય 
્પોશાક ્પહેરીને હાજર રહી હતી. જેમ 
કે લહેંગા-ચોલી અ્િા સાડી અને ્પુરુર્ો 
કુતા્થ ્પાયજામા અ્િા રાજસ્ાની ્પોશાક 

્પહેરીને કાય્થક્રમમાં સામેલ ્યા હતા. 
રાશી અને નિલ બજાજે માત્ 

રાજસ્ાનના જ નહીં, ્પરંતુ અનય 
ભારતીય રાજયોના લોકોને ્પણ આમંત્ણ 
આપયુ હતુ. રંગબેરંગી ભારતીય િસત્ો 

અને હા્્ી બનાિેલી કઠ્પૂતળીઓ, 
સુશોભન છત્ીઓ, ફલોરલ ફેસટૂન 
બોડ્થર અ્િા બંધનિાર જેિી િસતુઓનો 
ઉ્પયોગ કરીને ્પરં્પરાગત રાજસ્ાની 
સજાિટ અને અનય ઘણી કલાકૃવતઓ્ી 
િાતાિરણ મોહક બનયું હતું. બજાજ 
્પરરિાર દ્ારા તમામ મવહલાઓ અને 
યુિતીઓને ્પૂજા માટે જરૂરી તમામ 
સામગ્ી આ્પિામાં આિી હતી. સૌરિ્મ, 
RANA કેનેડાના રિેવસડેનટ વક્રસ 
સુરાનાએ ગેસટ ઓફ ઓનર સા્ે અ્પૂિા્થ 
શ્ીિાસતિનો ્પરરચય કરાવયો હતો. 
શ્ીિાસતિે કહ્ં હતુ કે તેઓ ભારત્ી દૂર 
તેમના િારસા અને સંસકૃવતને કેિી રીતે 
સાચિિાનો રિયાસ કરી રહ્ા છે તે જોઈને 
તેઓ ખૂબ જ ખુશ છે. 

ખાનગી ઈનટરનેશનલ સ્પેસ સટેશન 
અવભયાનમાં કેનેરડયનો ્પણ જોડાશે

ઓન્ટટેરિયો 
સં્પૂણ્થ્પણે ખાનગી ઈનટરનેશનલ 

સ્પેસ સટેશનના રિિાસમાં મોનટ્ીયલનાં 
વબઝનેસમેનો ્પણ જોડાશે. માિરરક, 
ઈનિેસટીંગ અને ફાયનાનનસંગ કં્પનીનાં 
ઉદ્ોગ્પવત અને સીઈઓ માક્ક ્પે્ી આ 
વમશન એન્ઝઓમ સ્પેસ, કે જે 6ઠ્ી 
એવરિલ, 12.05 કલાકે રિાના ્શે. 
જેનું નામ એએ્સ-1 છે, જે ફલોરરડા્ી 
ઈનટનેશનલ સ્પેસ સટેશન તરફ રિાના 
્શે.  જેમાં માક્ક ્પે્ી સવહત અનય ત્ણ 
ચાલક સભયોની ટીમ છે, તે ્પણ આ 
ખાનગી અિકાશી કાય્થક્રમમાં જોડાશે.  
આ અિકાશી રિિાસ શરૂ ્ઈ રહ્ો 
છે, તે ખરેખર રોમાંચક ઘડી છે. તેમણે 

જણાવયું હતું કે અિકાશમાં જિાનું 
સ્પનું હું ઘણાં િર્ષો્ી જોતો હતો, તે 
આજે સાકાર ્ઈ રહ્ં છે, તેનો મને 
આનંદ છે. મારા માટે આ અદભુત 
અને અિણ્થનીય ઘટના છે. માક્ક ્પે્ી 
કેનેડાનાં અનય ખાનગી નાગરરકોની 
સા્ે અિકાશયાત્ામાં જોડાશે. તયારે 
તેઓ ્પણ આ એક મહતિનાં રિિાસનાં 
સાક્ષી બની રહેશે. આ રિિાસનો હેતુ 
ખાનગી ધોરણે લોકોને અિકાશયાત્ા 
કરાિિાનો છે. ખાનગી રિિાસમાં 
જોડાનાર રિ્મ નાગરરક ્યૂબેનો છે, જે 
દાયકા અગાઉ અિકાશમાં જઈ આવયો 
છે, જયારે બીજો નાગરરક મોનટ્ીયલનો 
વિવલયમ સેટનર છે,

્ટોિોન્ટો 
ઓનટેરરયો સરકારે જે લોકો બેફામ 

ડ્ાઈવિંગ કરતા હોય તેિા લોકો માટે 
1લી એવરિલ્ી િધુ દંડ કરિાના સખત 
વનયમનો અમલ શરૂ કયષો છે. 

િાહન વયિહાર ખાતાના મંત્ીના 
કહેિા મુજબ ઓનટેરરયો ખાતે સટંટ 
ડ્ાઈવિંગ કરનારાઓને અનેક િખત 
સજા કરિામાં આિી છે અને નિા 
કાયદાઓ ્પણ આ દુર્ણને કાબુમાં 
લેિામાં મદદરૂ્પ બનશે એિી આશા 
છે. સટંટ ડ્ાઈવિંગ કરનારા ડ્ાઈિરોના 
લાયસંસ ્પણ રદ્દ કરિામાં આિે એિી 
શ્યતા છે. 

આિા સટંટ ડ્ાઈિરોનાં નામની 
યાદી સરકાર દ્ારા મંજૂર કરેલી 
કં્પનીઓ ્પાસે્ી મેળિિામાં આિશે. 
્પરરિહન મંત્ાલયે મીરડયાને જણાવયું 
હતું કે, આ કાયદામાં જોખમી ડ્ાઈવિંગ 
કરનારાઓ વિરુદ્ધ 60 રદિસમાં ચુકાદો 
આિી જાય તેિી જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. જે કોઈ વયવતિ 40 રક.મી 
કે તે્ી િધારે ઝડ્પે િાહન ચલાિતી 
્પકડાશે તો તેિા મોટરસાયકવલસટને 
હળિી સજા કરિામાં આિશે. ્પરંતુ 
જયાં 80 રકમી્ી સુધીની ઝડ્પે િાહન 
ચલાિનારાઓ માટે ઓનટેરરયોમાં 
સખત સજાની જોગિાઈ કરિામાં 

આિી છે.
જે વિસતારોમાં ગવતમયા્થદા 80 

રકમી્ી િધુ નક્ી કરિામાં આિી હશે, 
એિા વિસતારોમાં સટંટ કરનારને જેલ 
અને દંડની સજામાં િધારો કરિામાં 
આવયો છે. 30 રદિસ સુધી રોડ 
સાઈડની નીચે િાહન ચલાિનારનું 
લાયસંસ સસ્પેનડ કરિામાં આિશે ત્ા 
14 રદિસ માટે તેનું િાહન ્પણ જપ્ત 
કરિામાં આિશે.  ઓનટેરરયોમાં સટંટ 
અને બેફામ ડ્ાઈવિંગ કરનારા લોકો 
માટે િધુમાં િધુ 10 હજાર ડોલરનાં 
દંડની સજાની જોગિાઈ કરિામાં 
આિી છે. 

સટંટ ડ્ાઈવિંગ કરનારા માટે સખત કાનૂન અાિશે
સ્ટંટ ડ્ાઈવિંગ કરનારા ડ્ાઈિરાેના લાયસટંસ પણ રદ્દ કરિામાટં આાિે આેિી શક્યતા

ચૂટંટણી જીતિા માટે ન્યુ ડેમાેકે્ટસ 
આને લલબરલ પાટટીઆે પણ િેતન 
િધારાનયુટં િચન આાપયુટં

્ટોિોન્ટો 
ઓનટેરરયોની રિોગ્ેવસિ કનઝિષેટીિ 

્પક્ષની સરકારે જણાવયું હતું કે, જો 
ઓ્ટોબર મવહના દરવમયાન યોજાનર 
ચૂંટણીમાં અમારી જીત ્શે તો લઘુત્તમ 
િેતનમાં 50 ટકા િધારાનું અને િચન 
આ્પીએ છીએ. લઘુત્તમ િેતન દરમાં 
િધારાનો અમલ ્િાની ઓનટેરરયોના નાગરરકોને 
મોટી આશા છે. કારણ કે, એ મવહનામાં ચૂંટણી 
્િાની છે અને આશા છે કે રિોગ્ેવસિ કનઝિષેરટિ 

્પાટટીની સરકાર આિતાં 1લી ઓ્ટોબર્ી 
લઘુત્તમ િેતનમાં િધારો કરી રિવત કલાકે 15.50 
ડોલર કરિામાં આિશે. 

રાજયનાં અનય રાજકીય ્પક્ષો ્પણ જો તેઓ 
ચૂંટાય તો લઘુત્તમ િેતનમાં િધારો 
કરિાના િચન આ્પી રહ્ા છે. વિરોધ 
્પક્ષ નયુ ડેમોક્રેટસે કહ્ં હતું કે, જો તેઓ 
આગામી ચૂંટણીમાં વિજયી ્શે તો 
1લી ઓ્ટોબર્ી લઘુત્તમ િેતનનો દર 
િધારીને રિવત કલાકે 16 ડોલર કરિામાં 
આિશે. વલબરલસ ્પણ લોકોને લાલચ 

આ્પિામાં ્પાછળ ન્ી. તેમણે ્પણ જણાવયું હતું 
કે, જો 2023માં અમે જીતીશું તો િેતનનો દર 16 
ડોલર રિવત કલાક કરીશું.

સત્તા ્પર આિીશું તો ઓ્ટોબરમાં લઘુત્તમ 
િેતન 15.50 ડોલર કરીશુઃ ફોડ્થ સરકાર

બ્ામપટનમાં રાશી અને નિલ બજાજના ઘરે ગણગૌર ઉતસિની ઉજિણી 

કઠપૂતળીઅો�, છત્ીઅો�, ફલો�રલ ફ�સૂ્ન બો�ર્ડર 
સહિતની વસતતુઅો�થી રોજસ્ોની સજાવટ કરોઈ
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મિસીસાગા 
ગુજરાતી સમાજની મીટીંગ સંગમ બેન્કવેટ 

હોલ ખાતે ગત રવવવારે યોજાઈ હતી. પ્ાર્થના 
બાદ પ્મુખ ્કલાબેન પટેલે હોલને લગતા સૂચનો 
આપયા તરા સવવે સભયો અને વવશેષમાં નવા 
સભયોનું સવાગત ્કયુું હતું. ઈ-મેલ દ્ારા જમવા 
માટે RSVP ફોમ્થ ભરીને રમણી્કભાઇ શાહને 
મો્કલવાનું ખાસ સૂચન ્કરાયુ હતુ. 

સંસરાના સદગત સભય રમેશભાઈ પંચાલને 
શ્રદાંજવલ આપી સૌએ મૌન પાળયું હતું. જે બાદ 
સંસરાના દદવાળી સુધીના ્કાય્થક્રમની તારીખોની 
જાહેરાત ્કરાઈ હતી. આ ત્કે જાહેરાત ્કરાઈ 
હતી ્કે, આવતા મવહને May ૭મી શવનવારે 
Mississauga Valleyમાં બપોરના 
બે વાગયે મીટીંગ રાખવામાં આવી છે. June 
૪ શવનવારે AGM જનરલ મીટીંગ  રાખવામાં 

આવી છે. Septempter ૧૧ દદવસે સવારે 
Trillium હોસસપટલના ફંડ રેઇવિંગ  માટે 
વોલ્કકીરોનું આયોજન રશે તયારબાદ એ જ સરળે  
વપ્કવન્ક રાખવામાં આવશે. Door Set  
Campનું આયોજન  ૨૨સપટેમબર ૧૮ રી ૨૨ 
્કરવામાં આવયું  છે.  2nd ઓકટોબરના રોજ 
દદવાળી ્કાય્થક્રમ યોજવામાં આવશે. 

ઇલાબેન દેવાનીએ સુંદર મજાના બોવલવૂડ 
ગીતો પર બોલીફકીટ ડાનસ ્કરાવયો હતો. ટ્ેિરર 
જયેશભાઈ મહેતાએ ૨૦૨૧ તરા ૨૦૨૨ના 
ડોનરોના નામ જણાવયા હતા. જે બાદ એવપ્લ 
મવહનામાં જેમની વષ્થગાંઠ આવતી હતી તેને 
સટેજ પાસે બોલાવીને બર્થ ડે ગીત ગવાયુ હતુ. 
સંસરા વતી ્કાડ્થ તરા પુષપો વવજયાબેન હુડ્કા તરા  
વક્રષનાબેન ગજરીયાએ આપયા હતા. બીપીનભાઈ 
પટેલે તેરે વલયે સાત રંગ ્કે સપને, પ્્કાશભાઈએ 

એ સારા જમાના, મહેનદ્રભાઈ ગોઢીયાએ તેરે મેરે 
સપને તરા પ્ેમીલાબેને ભાભી તમે રોડા રોડા 
ગીતો ગાયા હતા. પં્કજભાઈ મહેતાએ પોતાના 
લગ્ન જીવનની હ્કકી્કત તરા અનુભવો ્કાવય દ્ારા 
વણ્થવયા હતા. વશવ્કુમારે ્કોરોના ્કાળ સમયે 
તેમની સારે વીતેલી દુઃખદ ઘટનામાં દસ દદવસમાં 
બે ભાઈઓ તરા જમાઈના અવસાનના અશુભ 
પ્સંગની વાતો ્કરી હતી. 

આ સારે જ તેમણે પોતાના અંગત વમત્ર 
અને સંસરાના સભય સવ. મનુભાઈ પટેલને પણ 
યાદ ્કયા્થ હતા. લંચમા ગુજરાત ફૂડના પે્કેટમાં 
શા્ક, બુંદીના લાડુ ખમણ, ઢો્કળા સારે પાણીની 
બોટલ આપવામાં આવી હતી. આ સમયે સટેજ 
પર ્કૈલાસબેન દેસાઈ તરા જયશ્રીબેન ભટ્ે 
્કૈલાસબેનના જીવનના રમુજી પ્સંગોને યાદ ્કયા્થ 
હતા અને અવભનય સારે બધાને આનંદ ્કરાવયો 

હતો. વવક્રમભાઈ વવભા્કરે વબંગો ગેમ રમાડી 
તરા વવજેતાઓને પ્ાઇિ આપવામાં આવી હતી. 
વવજેતાઓમા નવલની સ્કસેના, મહેનદ્રભાઈ પટેલ, 
બેલાબેન મહેતા, અવવિન દવે, રજની્કાંત પટેલ, 
વવજયાબેન હુડ્કાનો સમાવેશ રયો હતો. પ્રમ બે 
ઈનામ ્કલાબેન પટેલ તરા ્કલપનાબેન મનુભાઈ 
પટેલ તરફરી અપાયા હતા. તયારબાદ ્કહેવતો 
અને જનરલ નોલેજ અંગે પ્શ્ોત્તરીનો ્કાય્થક્રમ 
યોજવામાં આવયો હતો. તેનું સંચાલન રમણી્કભાઈ 
શાહ તરા ચંપાબેન શાહે ્કયુ્થ હતુ. 

સંસરાના દાંદડયા વડે બધા મેમબેરો રાસ રમયા 
હતા. છેલ્ે તોખાર તમાશા આટ્થસના પ્મોશનની 
વાત ્કલાબેને ્કરી હતી. જેમાં ૨૩ એવપ્લરી 
યોગા, ડાનસ તરા મયુવિ્ક શરૂ રાય છે તેમાં જેમને 
ભાગ લેવો હોય તો ફોમ્થ ભરી મો્કલવાના રહેશે 
તેમ જણાવયું હતુ. 

મિટીંગિાં નવા સભ્યોના સવાગત બાદ સંસ્ા દ્ારા દદવાળી સુધીના કા્્યક્રિયોની જાહેરાત કરાઈ
ગુજરાતી વસવનયસ્થ સમાજનો ્કાય્થક્રમ, દફલમી ગીતોની રમિટ

મક્કા ઈસ્કામમક સેન્ટર દ્કારકા રમઝકાન 
મકાસ દરમમયકાન ફ્રી ઈફતકાર કેમ્ેઈન

અેગ્લિનટન
મક્ા ઈસલાવમ્ક સેનટરનાં ઈવેનટ 

્કો-ઓદડ્થનેટર મોહસીન પટેલે જણાવયું 
હતુ ્કે, ્કોવવડ-૧૯ મહામારીના બે 
વષ્થ પછી અમે સંપુણ્થ ક્ષમતા સારે  
મસસજદમાં નમાિ પઢવા માટે સક્ષમ 
છીએ. હવે ્કેનેડા સર્કારે પણ આ 
માટે છુટ આપી છે. જેરી નમાિ અદા 
્કરવા સમયે હવે ્કોઈ વનયંત્રણો ્કે 
વનયમો રહેશે નહીં. દર વષ્થની જેમ 
આ વષવે પણ મ્ક્કા ઈસલાવમ્ક સેનટર 

દ્ારા વવદેશરી આવતા વવદ્ારીઓ 
માટે રમિાન માસ દરવમયાન ખાસ ફ્કી 
ઈફતાર ્કેમપેઈન શરુ ્કરાયું છે. જેરી 
વવઘારીઓને રાહત મળે અને તેઓ 
પૈસાની બચત ્કરી શ્કેે. ફ્કી ઈફતાર 
માટે દરરોજ નોંધણી/રજીસટેશન 
્કરાવવુ જરુરી છે. ઈફતારના પાસ્થલનો 
પી્કઅપ સમય સાંજે ૬ રી ૭  
દરવમયાનનો રાખવામાં આવયો છે. આ  
પાસ્થલ 3234 Eglinton Ave 
East રી મેળવી શ્કાશે.

કેનેડકા

ઓનટેદર્યો 
ઑનટેદરયોમાં ્કોઈપણ વયવતિ પોતાને 

નાણા્કકીય આયોજ્ક અરવા નાણા્કકીય 
સલાહ્કાર ્કહી શ્કે છે, પરંતુ હવે નવા 
વનયમો હેઠળ તે ટાઈટલ ગ્ાહ્કો માટે 
વધારાની સુરક્ષા સારે આવશે.

ઓનટેદરયોના નાણામંત્રી પીટર 
બેરલેનફેલવીએ ્કહ્ં હતું ્કે, “અમે 
અતયારે આ ્કરી રહ્ા છીએ, ્કારણ ્કે, 
નાણા્કકીય સલાહ્કાર અને નાણા્કકીય 
આયોજ્ક ્કોણ હોઈ શ્કે તે અંગે 
અવનવચિતતા છે. આનારી ગ્ાહ્કોને 
વવવિાસ મળશે ્કે તેમને સલાહ આપનાર 
વયવતિ પાસે યોગય ઓળખપત્ર છે.”

જયારે તમારા ગીરો, રો્કાણો અને 
તમારી વનવૃવત્ત માટેના આયોજનની 
વાત આવે છે, તયારે જયાં સુધી 
તમે જાણતા હોવ ્કે તમારા આવર્થ્ક 

સલાહ્કારે યોગય અભયાસ ્કયયો છે 
અને તમને યોગય સલાહ આપવા માટે 
એ નાણા્કકીય પૃષ્ઠભૂવમ ધરાવે છે, 
તો એ તમને એમની સારે નાણા્કકીય 
વયવહાર ્કરવામાં મદદરૂપ રઈ શ્કે 
છે. બેરલેનફેલવીએ જણાવયું હતું ્કે, 
બે ટાઇટલ નાણા્કકીય સલાહ્કાર અને 
નાણા્કકીય આયોજ્ક હશે. નાણા્કકીય 
સલાહ્કાર રોજ-બ-રોજ મની મેનેજમેનટ 
પર વધુ ધયાન ્કેસનદ્રત ્કરે છે અને 
ફાઈનાસનશયલ પલાનર પદરવારો અને 
વયવતિઓને લાંબા ગાળાની નાણા્કકીય 
યોજનાઓ વવ્કસાવવામાં મદદ ્કરે છે. 
ફાઇનાસનસયલ સવવ્થવસસ રેગયુલેટરી 
ઓરોદરટી ઓફ ઓનટેદરયોએ જણાવયું 
હતું ્કે, જયારે ગ્ાહ્કો નાણાં બાબતે 
માગ્થદશ્થન ઈચછતા હોય તયારે નવા 
વનયમો ગ્ાહ્કોની મૂંિવણ દૂર ્કરશે.

ટયોરયોનટયો 
મ્કાનોના વવક્રમજન્ક વધારાની વચ્ે 

સંખયાબંધ ્કેનેદડયનો હવે મ્કાનોની 
ખરીદીના વનણ્થયને મુલતવી રાખવા 
માંડ્ા છે, એમ સ્કોટીઆ બેં્કનાં એ્ક 
અહેવાલમાં જણાવવામાં આવયું હતું. આ 
બેં્ક તરફરી એ્ક અભયાસ હાર ધરવામાં 
આવયો હતો, જે સોમવારે પ્્કાવશત રયો 
હતો. તેમાં જણાવવામાં આવયું હતું ્કે, 
જીવનધોરણનો ખચ્થ તોફાની િડપે વધી 
રહ્ો છે, તયારે બીજી તરફ મ્કાનોના 
પુરવઠામાં તંગી જણાય છે.

અને વધતી જતી માંગને ્કારણે 
મ્કાનોના ભાવ ઉંચ્કાયા હોવારી 
સવાભાવવ્ક રીતે ્કેનેદડયનોને એમ 
લાગે છે ્કે, હવે પોતાનું ઘર ખરીદવાની 

આશા છોડી દેવી જોઈએ. ્કારણ ્કે, 
વધતા ભાવને ્કારણે મ્કાનની ખરીદી 
મધયમ વગ્થના લો્કો માટે ગજા બહાર 
રઈ ગઈ છે. 

સ્કોટીઆ હાઉવસંગ પોલમાં 
જણાવવામાં આવયું છે ્કે, 43 ટ્કા 
્કેનેદડયનોએ હાલમાં મ્કાન ખરીદવાની 
યોજના મુલતવી રાખી છે. જયારે ખરીદી 
મુલતવી રાખનારાઓની ટ્કાવારી 
2021માં 33 ટ્કા હતી. જયારે 2020માં 
આ ટ્કાવારી 31 ટ્કા હતી. હાલનાં 
આવર્થ્ક વાતાવરણને જોતાં ્કેનેદડયનોએ 
મ્કાન ખરીદવાની યોજના બીજી વાર 
પડતી મૂ્કકી છે. આ વષયો દરવમયાન 
્કોવવડ-19ને ્કારણે મ્કાનોની ખરીદીમાં 
ઘટાડો રયો હતો. 

સવવે મુજબ 56 ટ્કા લો્કો 18 રી 34 
વષ્થના હતા અને તેમણે જણાવયું હતું ્કે, 
અમારે પોતાનું મ્કાન ખરીદવાની યોજના 
મુલતવી રાખવી પડી છે. જયારે 62 ટ્કા 
લો્કોએ જણાવયું હતું ્કે, મ્કાન ખરીદતાં 
પહેલાં અમે ભાવ ઘટવાની રાહ જોઈશું. 
ભાવ ઘટવાનાં ્કોઈ સં્કેત હાલમાં દેખાતા 
નરી. નવીનતમ આં્કડા જે ્કેનેદડયન 
રીઅલ એસટેટ એસોવસઓશને બહાર 
પાડ્ા છે. તેમાં નોંધાયું છે ્કે, ગયા વષવે 
મ્કાનના ભાવ વવક્રમજન્ક સપાટી પર 
પહોંચયા હતા. જે ફેબ્ુઆરી 2022માં 
816720 ડોલર પર પહોંચયા હતા. 
્કેનેડામાં ફુગાવાનો દર પણ 5.7 ટ્કા 
રયો હતો, જે છેલ્ાં 30 વષ્થ ્કરતાં ભારે 
વધુ હતો. 

હેમિલટન 
્કેનેડાનાં પ્ખયાત સંગીત્કાર અને વનદદેશ્ક બોરીસ બ્ોટનું 

મંગળવારે ઓનટેદરયોના હેવમલટન ખાતે સજા્થયેલા ્કાર 
અ્કસમાતમાં મૃતયુ રયું હતું. પોલીસે જણાવયું હતું ્કે, તેમને સવારે 
10 વાગયા પછી હેવમલટન માઉનટેન ઉપર રોંગસાઈડમાં વાહન 
ચલાવતા હોવાનું જાણવા મળયું હતું.

પોલીસે જણાવયું હતું ્કે, એ્ક રાહદારીની ્કેદફયત મુજબ પા્ક્ક 
એવેનયુ સાઉર મા્ક્કલેનડ સટ્ીટ ખાતે એ્ક વયવતિને ્કારે અડફેટે 
લીધી હતી. બાદમાં 78 વષષીય આ વયવતિની ઓળખ બ્ોટ તરી્કે 
રઈ હતી. તેને ગંભીર ઈજાઓ સારે હોસસપટલમાં ખસેડવામાં 

આવયા હતા. જયાં તેમને મૃત જાહેર ્કરવામાં આવયા હતા. પોલીસે 
જણાવયું હતું ્કે, અ્કસમાત બાદ ડ્ાઈવર નાસી છૂટ્ો હતો. પરંતુ 
તેને તરત જ િડપી લેવામાં આવયો હતો. પોલીસે વાહનનો પીછો 
્કરીને તેને અટ્કાવયો હતો, એમ રાજયના સપેશયલ ઈનવેસટીગેશન 
યુવનટે જણાવયું હતું. ત્રણ અવધ્કારીઓને ડ્ાઈવરની ધરપ્કડ ્કરતી 
વખતે ઈજાઓ રઈ હતી. આરોપીને પણ હોસસપટલમાં ખસેડવામાં 
આવયો હતો. મંગળવારે સાંજ સુધીમાં બ્ોટનાં મોતનાં સમાચાર 
ફેલાઈ ગયા હતા અને તેના સમર્થ્કોના દદલસોજીનાં સંદેશાઓ 
વહેતા રયા હતા. તેમનાં ચાહ્કોએ દુઃખ વયતિ ્કરતાં જણાવયું હતું 
્કે, ્કેનેડાનાં સંગીતજગતને બ્ોટની વવદાયરી મોટી ખોટ પડી છે.

ઓનટેદરયો ઃ એર ્કેનેડાએ એ્ક 
જાહેરાત ્કરતાં જણાવયું હતું ્કે, એર 
્કેનેડાની વેન્કુંવર અને દદલહી વચ્ેની 
ફલાઈટ રવશયા અને યુક્રેન વચ્ેના 
યુદવાળા હવાઈ વવસતારો પરરી પસાર 
રતી હોવારી હાલમાં રદ ્કરી દીધી છે. 

2જી જુનના રોજ ફલાઈટ વેન્કુંવરરી 
રવાના રશે અને 6ઠ્ી સપટેમબરે દદલહીરી 
પાછી ફરશે. જે ્કોઈએ આ ફલાઈટમાં 

આ મવહનાઓ દરવમયાન જવાનો 
્કાય્થક્રમ બનાવયો હોય તો તેમણે બીજી 
ફલાઈટસમાં તેને ત્ક આપવામાં આવશે. 

એરલાઈને જણાવયું હતું ્કે, 
હવામાનમાં ્કેટલાં્ક ચોક્સ વવસતારોમાં 
ભારે પવનો ફૂં્કાઈ રહ્ા છે અને 
ઊનાળાના હવામાનને ્કારણે અવાસતવવ્ક 
હવાઈ માગયો પરરી ઉડ્ડયન ્કરવું 
પડે છે, જે જોખમભયુું હોય છે.  સરે 

ઈસી ખાતે પોતાની પ્વાસી એજનસી 
ધરાવનાર જતીનદર દાદરાવ ્કહે છે ્કે, 
આ માગ્થ સવાભાવવ્ક રીતે અતયંત વયસત 
રહે છે. ટૂં્કા સમયની ફલાઈટ આશરે 
14 ્કલા્કની હોય છે અને સીધેસીધી 
દદલહીરી વેન્કુંવર જતી ફલાઈટમાં રવશયા 
અને યુક્રેનના યુદજનય હવાઈ વવસતારો 
પરરી ઉડ્ડયન ્કરવું પડે છે. આ ફલાઈટ 
સપ્ાહમાં પાંચ વાર ઉડાન ભરે છે.

મહત્તમ ્કેનેદડયનો ઘર ખરીદવાની 
યોજનાઓ મુલતવી રાખવા માંડ્ા
સકાેટરીઆકા બેંકનકા સરવેમકાં મકકાનનકા ઉંચકા ભકાવથરી ફરરી મુશકે્રી વધ્કાનું તકારણ

ઑનટેદરયોમાં નાણા્કકીય સલાહ્કારો 
માટે નવા વનયમો અમલમાં આવશે
નકાણકાકરીય આકાયકાેજન મકાટે સ્કાહ આકાપનકારને આકાેળખપત્ર આપકાશે

આકસ્કાત કરરી ભકાગે્કા ડ્કાઈવરને પકડતરી વખતે પકાે્રીસનકા 3 આધિકકારરીને પણ ઈજા થઈ

્કેનેદડયન સંગીત્કાર બોરીસ બ્ોટનું અોનટેદરયોના 
હેવમલટન નજી્ક ્કાર અ્કસમાતમાં ્કરૂણ મોત

આેર કેનેડકાઆે વેનકંુવર-દદલ્રી ફ્કાઈટ સેવકા આટકકાવરી
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ભારતના પડોશી એવું શ્ીલંકા દેવાદાર 
બનવા સાથે જ ત્ાં કટોકટીની હાલત 

છે. મોંઘવારી એટલી ચરમસીમાએ છે કે, 
ઈંધણના ભાવ ભડકે 
બળી રહ્ા છે. જ્ારે 
જીવન જરૃરર્ાતની 
ચીજવસતુઓની 
અછતે લોકોને જીવવું 
દુષકર કરી દીધુ 
છે, 100 રૃપપ્ાની 
એક રોટલી, ગેસના 
બોટલના ભાવ 4100 
રૃપપ્ા તથા એક કપ 
ચાનો ભાવ 100 

રૃપપ્ા બોલાવી રહ્ો છે. શ્ીલંકામાં સર્જા્ેલી 
આ કટોકટીની સસથપત થાળે પાડવા સરકાર 
અને શાસકો સદંતર પનષ્ફળ જઈ રહ્ા છે. 
જેને કારણે જનાક્ોષ પણ ભભૂકી ઉઠ્ો છે. 
ગુરૂવારે રાત્ે 5 હર્રથી લોકોએ રસતા ઉપર 
ઊતરીને રાષ્ટ્રપપત ગોટાબા્ો રાજપક્ેના 
પનવાસ તર્ફ રેલી કાઢીને ચઢાઇ કરવાનો 
પ્ર્ાસ ક્યો હતો. આ બાબત લોકોની 
પરેશાની કેટલી હદે વધી છે તેનો પચતાર 
આપી રહી છે.

શ્ીલંકામાં જે દશ્ જોવા મળ્ું, તે લગભગ 
દા્કા પહેલા ટ્ુપનપશ્ા સપહતના અખાતી 
આપરિકાના દેશોમાં જોવા મળ્ંુ હતુ. 10 વષજા 
પહેંલા આ દેશોમાં સરમુખત્ારશાહી સામે 
આક્ોશ ્ફાટી નીકળ્ો હતો. હવે શ્ીલંકામાં 
બે્ફામ મોંઘવારી ઉપરાંત ચીજોની અછત 
જેવી સમસ્ાએ સસથપત સંપૂણજાપણે વકરાવી 
છે. આજે ત્ાં ડીઝલનું ટીપું ્ મળતું નથી. 
કદાચ, ભારતી્ ઉપખંડના દેશોમાં આ 
સસથપત વધતે ઓછે અંશે સરખી જેવી છે. 
શ્ીલંકાના શાસકોએ આંખમીંચીને જે રીતે 
દેશને ચલાવ્ો છે, તેને કારણે તે પાંચ વષજા 
પહેલાંથી જ આપથજાક રીતે પા્માલ તર્ફ 
ધકેલાઈ રહ્ો હતો. આવા સમ્ે જ કોરોનાએ 
દાટ વાળ્ો. ચીન પાસે લોન લઈને શ્ીલંકાના 
શાસકોએ ભૂલ કરી હતી. આ કારણથી આજે 
2.2 કરોડની વસતીવાળા આ દેશમાં લોકોને 
કારમી પરેશાની ભોગવવી પડી રહી છે.  

જીવન જરૂરર્ાતની ચીજોના ભાવ પણ 
લોકોને દઝાડી રહ્ા છે. હવે તો સસથત એ 
હદે વણસી છે કે, શ્ીલંકામાં જીવન જરૃરી 
ચીજવસતુઓની ભારે અછત વતાજાવા માંડી છે. 
શ્ીલંકાની આ સસથપત માટે સરકારના અનેક 
પગલાં કારણભૂત છે. સરકારે તેની આવક 
સરભર કરવા લીધેલા પગલાથી મોંઘવારી 
વધુ પવકરાળ બની રહી છે.  છેલાં બે વષજા 
દરપમ્ાન કોરોનાને કારણે પવશ્વ થંભી ગ્ું 
હતું અને તેને કારણે શ્ીલંકામાં આવતા 
સહેલાણીઓ લગભગ બંધ થઈ જતા ટુરીઝમ 
ઉદ્ોગ પડી ભાંગ્ો હતો. પરરણામે દેશની 
આવકને મોટો ્ફટકો પડ્ો છે. કુશાસન અને 
વધુ લોન લેવાની સરકારની નીપતને કારણે 
શ્ીલંકાની આપથજાક સસથપત એવી થતી ગઈ 
કે, પવદેશી દેવાનો હપ્ો ચુકવવા 51 અબજ 
ડૉલર બચાવવા માટે સરકાર પાસે એક જ 
ઉકેલ બચ્ો હતો કે તે આ્ાત બંધ કરી દે. 

સરકારે એ પગલું ભ્ુું તો તેને કારણે 
બીજી મુસીબત આવી પડી. આ્ાતબંધ 
થવાને કારણે ડીઝલની અછત ઊભી થઈ અને 
એક સમ્ે પેટ્ોલ પંપ ઉપર સૈન્ ગોઠવીને 
લોકોને પેટ્ોલ-ડીઝલ આપવું પડ્ુ. શ્ીલંકામાં 
ડીઝલનો વપરાશ વધુ થા્ છે, પરંતુ 
ડીઝલની અછતને કારણે તેની માઠી અસર 
અન્ ક્ેત્ોમાં પણ વતાજાવા માંડી. ડીઝલ હવે 
મળતું બંધ થ્ું છે, તેને કારણે પરરવહન 
પણ પડી ભાંગ્ુ, આ સાથે જ વીજળીની 
સમસ્ા પણ ઉભી થઈ. ગુરૂવારે જ દેશમાં 
13 કલાકનો વીજળી કાપ મૂકવાની ર્હેરાત 

કરાઈ હતી. શ્ીલંકાના ઇપતહાસમાં આ સૌથી 
લાંબો વીજકાપ છે. વળી, વીજકાપને કારણે 
સરકારી હોસસપટલોમાં સજજારી પણ બંધ 
કરી દેવાઇ હતી.  હોસસપટલમાં જીવનરક્ક 
દવાનો જથથો પણ ઓછો છે. આ સસથપતમાં 
હવે ્ફરીથી રાજપક્ે સરકાર આંતરરાષ્ટ્રી્ 
મુદ્ા કોષ પાસેથી બેલઆઉટ પેકેજ માંગવાની 
નોબત આવી છે. ભારત અને ચીન પાસેથી 
પણ વધુ લોન માંગી છે. જો કે, આ સસથપતમાં 
હજુ શ્ીલંકા ક્ારે બહાર નીકળી શકશે એ 
એક મોટો પ્રશ્ન છે. 

્ફેબ્ુઆરીથી ઓકટોબર સુધી નાણાં 
ચૂકવશે તો પણ શ્ીલંકા વધી રહેલું પવદેશી 
દેવું ચૂકવી શકશે નહીં. ઓકટોબર સુધીમાં 
તો શ્ીલંકા પાસે ્ફક્ત 4.6 ટ્ીલી્ન ડોલર 
જ બચશે. રાજકી્ દ્પષ્ટ્રએ પણ શ્ીલંકામાં 
ડામાડોળ સસથપત છે. મંગળવારે અહીં તમામ 
મંત્ીઓએ રાજીનામા ધરી દીધા હતા. જે 
બાદ રાષ્ટ્રપપતએ પોતાના નાના ભાઈને 
નાણાં મંત્ી પદેથી હાંકી કાઢવા સાથે પવપક્ને 
સરકાર બનાવવા ઓ્ફર સુદ્ા મુકી દીધી 
હતી. જો કે, આ ઓ્ફરને પવપક્ે ્ફગાવી 
દીધી હતી. શ્ીલંકાની આપથજાક સસથપત સાવ 
નબળી થઈ ગઈ છે. મોંઘવારીનો દર ગ્ા 
વષષે રડસેમબરમાં 12.1 ટકા સુધી પહોંચી 
ગ્ો હતો. આ બધી આંકડાકી્ મા્ાર્ળમાં 
લોકોની પરેશાની વધી રહી છે. શ્ીલંકા ખાદ્ 
પદાથયો તથા ઇંધણની ઉણપ તેમ બંને તર્ફ 
ઝઝૂમી રહ્ં છે. ગુરૂવારે રાતે હર્રો લોકોએ 
રાષ્ટ્રપપત ગોટાબા્ા રાજપક્ેના પનવાસ તર્ફ 
રેલી કાઢી હતી. એ પછી કોલંબોમાં કરફ્ુ 
લાદી દેવા્ો હતો. પોલીસ તથા સેનાની 
તહેનાતી પણ વધારી દેવાઇ છે. પોલીસ સાથે 
લોકો અથડામણમાં ઉત્ાજા હતા તેમાં 45 
લોકોને પગર્ફતાર કરવામાં આવ્ા હતા. આ 
પહેલા પણ શ્ીલંકામાં 20 રદવસથી સરકાર 
સામે પહંસક પવરોધ પ્રદશજાનો થઈ રહ્ા છે. 
ગંભીર આપથજાક સંકટને લીધે દેશવ્ાપી 
પવરોધને જ્સૂ્ાજાએ જનતાને સમથજાન આપ્ું 
છે. 

શ્ીલંકામાં રાજપક્ે પરરવાર ખૂબ 
શપક્તશાળી ગણા્ છે. ગોટાબા્ા રાજપક્ેના 
મોટા ભાઇ મપહનદા રાજપક્ે દેશના 
પ્રધાનમંત્ી છે અને તેઓ આ પહેલાં શ્ીલંકાના 
રાષ્ટ્રપપત પદે પણ શાસન સંભાળી ચૂક્ા છે. 
તેમના નાના ભાઇ બાપસલ નાણાંમંત્ી છે, તો 
સૌથી મોટાભાઇ ચમલ કૃપષ મંત્ી છે. જ્ારે 
ભત્ીજો નમલ દેશના રમતગમત મંત્ી છે. 
દરપમ્ાન ભારતે હજી સુધીમાં ૨,૭૦,૦૦૦ 
મે.ટ.થી પણ વધુ ઇંધણની શ્ીલંકાને આપૂપતજા 
કરી છે. જેથી આ ટાપુ રાષ્ટ્રનંુ વીજળી સંકટ 
દૂર કરવામાં સહા્ મળે.  ભારતની મદદ 
મળ્ા બાદ ભારતન ેમોટાભાઈ કહતેા ંક્ીકટે 
લજેનડ બની રહલેા શ્ીલકંાના પવૂજાક્ીકટેર 
સનથ જ્સૂ્ ાજાએ ભારત અન ે ભારતના 
વડાપ્રધાન નરનેદ્ મોદીનો પોતાના દશેને 
સંકટ સમ્ ેસહા્ કરવા માટ ેહૃદ્પવૂજાકનો 
આભાર માન્ો હતો. જોક,ે ભારતના પાડોશી 
બીર્ દશે પારકસતાનમા ંપણ અત્ાર ેઆપથજાક 
સસથપત કથળલેી જ છ.ે જને ે કારણ ે ઇમરાન 
સરકારનુ ં ભાપવ અપનપચિત વતાજાઇ રહ્ ં છ.ે 
ખદુ ભારતમા ં પણ આજ ેમોંઘવારી પનરકુશં 
બની રહી છ.ે નપેાળમા ં પણ મોંઘવારીએ 
માઝા મકુતા લોકોની હાલત દ્ની્ બની 
છ.ે આવનારા રદવસોમા ં ભારતી્ ઉપદ્ીપ 
મહાખડંમા ં મોંઘવારીન ે કારણ ે મોટાપા્ે 
પહસંા ્ફાટી નીકળ ેતવેી શક્તાન ેપણ હાલ 
નકારી શકા્ તમે નથી.

દેવાદાર શ્રીલંકામાં ભારે અરાજકતા 
વસતતુ ખૂટી, જનાક્રોશ પરાકાષ્ાઅે

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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નવસારી 

નવસારીનાં વેçમામાં 5 વષ↓ અગાઉ 

Ĵમજીવીની હÓયા થઈ હતી જેમાં 

પોલીસે બે શÅસોને પકડીને હÓયાનાં 

ગુનામાં જેલમાં ધકыલી દીધા હતા. 

કોટ↓માં આ કыસ શλ થતા જેની હÓયા 

થઈ હતી. તે શÅસ કોટ↓ સમΤ Чફàમી 

ઢબે હાજર થતાં ચકચાર મચી હતી.

કોટ‼ આરોપી લેખાયેલા બં³−³ે શÅસોને 

િનદђ↓ષ જાહъર કરી પોલીસ ઈ×çપેÄટરને 

બં³−³ે શÅસોને દѕડ પેટъ λ.50-50 હજારનું 

વળતર ચુકવવા હુકમ કયђ↓ હતો. મરનાર 

શÅસ જો જીવંત છъ. તો હÓયા કરાયેલી 

લાશ કોની હતી? પોલીસની તપાસ 

સામે ખૂબ મોટો Ĭ ાથ↓ ઉભો થયો 

છъ. પાંચ વષ↓ અગાઉ નવસારી નજીક 

વેçમા ગામે આવેલી ને.હા.નં.48 પર 

ઈĮાહીમ Чદલેરનાં ખેતરનાં શેઢા પાસે 

એક િબનવારસી લાશ મળી હતી.

પોલીસે આ લાશ મૂળ મÖયĬદъશનાં 

Ĵમજીવી યુવાન કы જે આરકы િસસોĩા 

ગામે આવેલી મેજીĝыટ કіપનીમાં કામ 

કરતો નાગલુાલ કારસỲગ ગાયરીની 

હોવાની ઓળખ થઇ હતી. અને તેની 

હÓયાના ગુનામાં તેની સાથે કіપનીમાં 

કામ કરતા મદન સુખલા પીપલાદી 

(ઉ.વ.20) અને સુરъશ ઉફ⎯ નાચણ 

જીયાણી બાટъલા (ઉ.વ.21, બં³−³ે રહъ.

પલસુત જી.બડવાની મÖયĬદъશ)ની 

ધરપકડ કરી જેલમાં ધકыલી દીધા હતા.

મરનારની લાશ પЧરવારને સ℮પતા તે 

પોતાના વતનમાં લઈ જઈ અંિતમ સંçકાર 

કરી દીધા હતા. બીજી તરફ નવસારી 

λરલ પોલીસનાં તપાસકતા↓ તે સમયનાં 

પોલીસ ઈ×çપેકટર Ĭદીપિસંહ ગોિહલે 

કોટ↓માં ચાજ↓શીટ ફાઈલ કરી હતી.

સુરત 

લỲબાયત િવçતારમાં િપયરમાં રહъતી 

24 વષЪ↓ય સલમા (નામ બદàયું છъ) ના 

લગ્ન આકЫબ સાથે થયા હતા. સલમા 

પિત, 3 Чદયર, સાસુ, બે નણંદ, એક 

નણદોઈ, તેમના બે બાળકો સાથેના 

સંયુŪ પЧરવારમાં રહъવા ગઈ હતી. 

લગ્નના અઠવાડીયા બાદ નણંદ તહъસીન 

તેને બાહોમાં જકડી કЫસ કરતી અને 

અડપલાં પણ કરતી હતી. આ અંગે તેણે 

પિત અને સાસુને વાત કરતા તેમણે તે 

અંગે Öયાન આØયું નહોતંુ. બે મિહના 

બાદ રમજાન માસમાં તેની સાસુ બનારસ 

ગયા હતા અને મોટી નણંદ બહાર ગઈ 

હતી. ઘરъ કોઈ નહોતંુ.તે સમયે તહъસીન 

તેની પાસે આવી હતી અને જકડીને 

અંદરના λમમાં લઈ ગઈ હતી. λમમાં 

તહъસીન પુιષની જેમ વત↓ન કરવા લાગી 

હતી અને સલમાને િનઃવçĦ કરી ЩΓ 

િવιˇનું કжÓય કયુ↨ હતું. સલમાએ તેને દૂર 

કરવા Ĭયાસ કયђ↓ તો તહъસીને ધમકЫ 

આપી હતી કы તુજે જાન સે માર દૂંગી. 

આ બનાવ બાદ સલમાએ પિત અને 

મોટી નણંદને વાત કરતા તેમણે કЅં 

હતું કы તેના પર કોઈ પુιષ માણસ હાવી 

થાય છъ. જો તું આ વાત બહાર કોઈને 

કહъશે તો તને ત·ાક આપી દઈશું. બે 

Чદવસ બાદ ફરી તહъસીને ЩΓ િવιˇનું 

કжÓય કરતા ગભરાયેલી સલમાએ 

સાસરીયાઓને વાત કરી હતી.

નણંદъ પુιષની જેમ પЧરણીતા 
સાથે ЩΓ િવιˇનું કжÓય કયુ↨

જેની હÓયા માટъ બે અારોપી 5 વષ↓થી નવસારી 
જેલમાં હતા તે Ĵમજીવી જીવતો નીકâયો
વે ાથી મળેલી લાશ નાગુલાલ ગાયરીની હાેવાની પાેલીસે અાેળખ કરી હતી 

આЧદવાસી અંગે ЧટØપણી 
કરતાં SOUના જોઈ×ટ 
સીઈઓ દૂબે સçપે×ડ

કыવЧડયા

çટъÉયુ ઓફ યુિનટીના જોઈ×ટ કિમશનર અને 

સરદાર સરોવર પુનવ↓સવાટ એજ×સીના નાયબ કલેકટર 

િનલેશ દુબેએ આЧદવાસી સમાજ બાબતે ЧટØપણી 

કરતા ભારъ હોબાળો થયો હતો. આખરъ સરકારъ િશçત 

િવશે કાય↓વાહી કરી િનલેશ દૂબેને સçપે×ડ કયા↓ હતા. 

નાયબ કલેÄટર િનલેશ દુબેની આЧદવાસી સમાજ િવશે 

અપમાનજનક ЧટØપણીનો ઓЧડયો વાયરલ થતાં સમĠ 

િવçતારમાં હોબાળો મÉયો હતો. િનલેશ દુબેએ CISFના 

અિધકારી સાથે વાતચીત કરતા આЧદવાસી સમાજ 

િવλˇ અપમાનજનક શÚદો ઉŵાયા↓ હતા. આ સમĠ 

વાતચીતની ઓЧડયો Щ╞પ વાયરલ થતા આЧદવાસીઓ 

રોષે ભરાયા હતાં. 

સુરતમાં Ġીæમા વેકરીયા 
હÓયા કыસનો ચુકાદો 16 
એિĬલ સુધી મોકвફ

સુરત

બહુચિચ↓ત Ġીæમા વેકરીયા હÓયા કыસની çપીડી ĺાયલ 

દરિમયાન ગઈકાલે આરોપીના બચાવપΤની દલીલો પુરી 

થતાં આજે સરકારપΤે તેના ЧરØલાયમાં કાઉ×ટર દલીલો 

પુણ↓ કરતા મુÅય િજ·ા સેશ×સ જજ િવમલ કы.ãયાસે 

આ કыસનો સંભવિત ચુકાદો આગામી તા.16 મી એિĬલ 

સુધી મોકЮફ રાખતો િનદ‼શ આØયો છъ. કામરъજ-પાસોદરાના 

ચકચારી Ġીæમા વેકરીયા હÓયા કыસના આરોપી ફыનીલ 

ગોયાણી િવιÖધ  અગાઉ સરકારપΤની દલીલો પુરી થયા 

બાદ બચાવપΤની દલીલો હાથ ધરવામાં આવી હતી.

સતત Ħણ Чદવસો સુધી આરોપીના બચાવપΤે મુÅયÓવે 

પોલીસ તપાસમાં Τિત, પંચનામા, ગુનાના મુˆામાલ કબજે 

કરવાના મામલે આશંકા ઉઠાવી હતી. 

સુરત

મૂળ મÖયĬદъશના મુરъનાના બગીયાકાપુરા 

ગામનો વતની અને છъ·ા Ħણ મિહનાથી 

શહъરમાં કોસાડમાં એÜĮોઈડરીના ખાતામાં 

કામ કરી Óયાં જ રહъતો 25 વષЪ↓ય સિતષ 

કમલેશભાઈ કЮΐાહ ગત 18 માચ↓ ધુળъટીની 

રાĦે આઠ વાÆયાના અરસામાં વરાછા લંબે 

હનુમાન રોડ ધનäયામનગર શેરી નં.7 

માં બેભાન મâયો હતો. તે િબમાર હોવાનું 

માની તેને 108 એÜÚયુલ×સમાં સારવાર 

માટъ çમીમેર હોЩçપટલમાં દાખલ કયђ↓ હતો 

પણ બીજા Чદવસે મળçકы તેનું મોત નીપજતાં 

વરાછા પોલીસે ગુનો ન℮ધી તેનું પોçટમોટ↓મ 

કયા↓ બાદ તદъહ તેના પЧરવારને સ℮પતા 

તેઓ વતન મÖયĬદъશ ગયા હતા અને Óયાં 

અંિતમિવિધ કરી હતી.

અંિતમિવિધ બાદ સુરત આવેલા સિતષના 

પЧરવારજનોને તેની સાથે કામ કરતા બે 

િમĦોએ જાણ કરી હતી કы સિતષનું િબમારીને 

લીધે નહỲ પણ તેની Ĭેિમકાના બે ભાઈ અને 

ફોઈ-ફЮવાએ બીજા માળъથી ફ‹કЫ દъતા મોત 

નીપËયું હતું. વષ↓ 2019 મા ં સિતષ તેના 

ગામમાં જ રહъતી અને પોતાના જ સમાજની 

તιણીને Ĭેમ કરતો હોય ભગાવી ગયો હતો. 

આ અંગે પોલીસ ફЧરયાદ થતા પોલીસે દોઢ 

મિહના બાદ બંનેને પકડી સિતષને જેલ 

હવાલે કયђ↓ હતો. જયારъ તેની Ĭેિમકાને 

પЧરવારજનો ઘરъ લઈ ગયા હતા.

Ĭેિમકાના ભાઈ અને ફЮવાએ બીજા 
માળъથી ફ‹કЫ દъતા યુવાનનું Óયુ
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અમદાવાદ

ગુજરાત હાઈકોટ‼ નીચલી 

અદાલતોમાં મદદનીશ કારકЮનની 

નોકરી માટъ અનુસૂિચત જાિત કыટъગરીના 

૧૨૨ ઉમેદવારો ˛ારા દાખલ કરાયેલી 

અરજીને ફગાવી દીધી હતી, જેમાં આ 

ઉમેદવારોએ સામા×ય કыટъગરીની ખાલી 

જÆયાઓ માટъ તેમની ઉમેદવારીને 

Öયાનમાં પર લેવા માટъ કોટ↓ને અરજી કરી 

હતી. કારણ કы જનરલ કыટъગરીમાં પસંદ 

થયેલા છъ·ા ઉમેદવારો કરતાં તેમનું 

મેЧરટ ઉŵ હતું. જЩçટસ િબરъન વૈæણવે 

અરજીને એ આધાર પર ફગાવી દીધી 

હતી કы આ SC કыટъગરીના ઉમેદવારોએ 

ભરતી પરીΤા માટъ લાયક બનવા 

માટъ વય અને અ×ય માપદѕડોને લગતી 

છૂટછાટ મેળવી છъ અને તેથી તેમને 

જનરલ કыટъગરીની બેઠકો માટъ અનામત 

કыટъગરીના મેЧરટ ĬાΆ ઉમેદવારો 

ગણી શકાય નહỲ. હાઈકોટ‼ નીચલી 

અદાલતોમાં આિસçટ×ટ ╞ાક↕ની ૭૬૭ 

જÆયાઓની ભરતી માટъની જાહъરાત 

કરી હતી. ફыĮુઆરી ૨૦૨૦ માં ૫૨૫ 

ઉમેદવારોની પસંદગીની સૂિચ તૈયાર 

કરવામાં આãયા પછી, ૧૨૧ બેઠકો 

ખાલી હતી અને અનુસૂિચત જનજાિત 

કыટъગરીમાં પણ એટલી જ બેઠકો ખાલી 

હતી. એસસી કыટъગરીના આ ઉમેદવારોએ 

ખાલી બેઠકો પર બંને કыટъગરીમાં પોતાનો 

દાવો કયђ↓ હતો, તેમણે સાથે એવી દલીલ 

રજૂ કરી કы અનામત કыટъગરીઓ માટъ 

કટ-ઓફ ૬૧ ગુણ હતા Ëયારъ સામા×ય 

Ĵેણીના ઉમેદવારો માટъ તે કટ ઓફ ૫૨ 

ટકા હતા. તેમ છતાં, સામા×ય કыટъગરીમાં 

ઉમેદવારોની પૂરતી સંÅયા ન હતી અને 

૧૨૧ બેઠકો ખાલી રહી હતી. 

રાજકોટ

ભાજપ શાિસત રાËય સરકારના 

પવૂ↓ કыબીનટે મĦંી કЮіવરજી બાવિળયાએ 

િવછંીયાના અમરાપુર, કોટડા અને 

િવછંીયાની સીમમા ં  çકвલ અને çટોન 

ĝશર નામ ેગૌચરની 200 િવઘા જટેલી 

જમીન દબાવી દીધાનો આΤપે કરતી 

વધ ુએક રજઆૂત સરકારને થઈ છъ.

જસદણના રાજગૃપ સવ↓Φાાિત 

સવેાશિŪ સçંથાએ આ કыસમાં 

કЮіવરજીભાઈ સામ ે પોલીસ કыસ પણ 

થયો છъ પરѕત,ુ પΤપàટો કરી ભાજપમાં 

જઈન ે પવૂ↓ સરપચં સાથ ે સમાધાન 

કરીને Ĭકરણ દબાવી દીધંુ છъ. આ 

કыસની તટçથતાથી તપાસ કરીને જમીન 

ખાલી કરાવવા માગંણી કરાઈ છъ.  પવૂ↓ 

કыબીનેટ મĦંી અને હાલના ધારાસÛયને 

અમરાપુરની સીમમા ંસકંЮલ માટъ માĦ 4 

એકર  જમીન અને ભરડીયા માટъ 10 

ગુઠંા જમીન  મજંરુ થયલેી હતી Óયારъ 

હાલ સરકાર જો જમીનનો સવ › કરાવે 

તો આ કૌભાંડ ĬિતપાЧદત થાય તમે છъ 

તમે મÅુયમĦંી, િજ·ા કલેÄટર વગરેъને 

થયલેી રજઆૂતમા ંજણાવાયુ ંછъ. 

બાવિળયાએ ગૌચરની જમીન 
દબાãયાની સરકારને રજૂઆત
રાજગૃપ સવર્જ્ઞાિત સેવાશિક્તની કલેક્ટર, CMને ફિરયાદ 
સીમના સવેર્ નંબર ફેર ાનાે અારાેપ, અાંદાેલનની ચીમકી

અનામતનો લાભ લીધા પછી ઉમેદવાર 
જનરલ જÆયા પર દાવો કરી નહỲ શકы
હાઈકાેટેર્ અનુસૂિચત જાિત કેટેગરીના 122 ઉમેદવારાે દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીને ફગાવી દીધી

ભાવનગરના મિહલા PSIને 
ધાકધમકЫ આપી દુæકમ↓ 
કરનાર PSI  Чરમા×ડ પર

ભાવનગર

ભાવનગર પોલીસ બેડાના મિહલા અિધકારીને 

Ĭેમજાળમાં ફસાવી ખોટા જાસા આપી કÉછ હъડ ŭાટ↓રમાં 

ફરજ બજાવતા પી.એસ.આઇ.એ દુæકમ↓ આચરી મિહલા 

અિધકારી પાસેથી λિપયા ૩ લાખ અને દાગીના મેળવી 

લઈ ધાકધમકЫ આપી િવΐાસઘાત કરતા ફЧરયાદ ન℮ધાવા 

પામી હતી. જે મામલે કÉછથી પીએસઆઈને લઈ આવી 

ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. દરિમયાન આજે કોટ↓માં 

રજુ કરી તેના પોલીસે Чરમા×ડ મેળãયા હતા. Ëયારъ 

પુછપરછ દરિમયાન દુæકમЪ↓ પીએસઆઈએ મહીલા 

અધીકારી પાસેથી મેળવેલ દાગીના અમદાવાદમાં ગીરવે 

મુÄયા હોવાની કબુલાત આપતા ભાવનગર પોલીસની 

એક ટીમ દાગીના કÚજે લેવા અમદાવાદ રવાના થશે.

ઉપલેટામાં મુÅયમંĦી 
ભૂપે×ĩ પટъલની રજતતુલા, 
1.15 કરોડનું ફіડ એકિĦત 

ઉપલેટા

ઉપલેટા ગોકЮલ ગો-સદન અરની તથા Τ Ĭેમ ĺçટ 

˛ારા રજતતુલા સમારોહનંુ આયોજન કરાયું હતું. આ 

રજતǼુલામાં CM ભૂપે×ĩ પટъલની 95 Чકલો ચાંદીથી 

રજત તુલા કરાઈ હતી અને આ ચાંદીની Чકіમતથી 

ઉપલેટા િવçતારના ડેમો, જળાશયો, ચેકડેમો સિહતના 

જળસંચય સમારકામ તેમજ બનાવવામાં ઉપયોગ 

લેવામાં આવશે. કાય↓ĝમમાં મુÅયમંĦી સાથે મંĦી, 

સાંસદ સÛય,ધારાસÛય સિહતના નેતાઓ ઉપЩçથત 

રΝા હતા. મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલ ˛ારા સંબોધન 

આપતા કЅં હતું કы પાણી બચાવવું જλરી છъ તેમજ 

પાણી અને Τો એ આપડા જીવન સાથે સંકળાયેલા છъ. 

જેને સાચવવું ખૂબ જ જλરી છъ.

રાજકોટ 

ધોરાજીના સુપેડી ગામેથી ગઈકાલે 

મોડી સાંજે 4 વષ↓નાં બાળકનંુ અપહરણ 

થઈ જતાં çથાિનક પોલીસ, એલસીબી, 

એસઓજી અને અ×ય પોલીસ મથકનાં 

çટાફમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. જો કы 

પોલીસે દોઢъક કલાકનાં સમયગાળામાં 

જ અપહરણ કરનાર Чદનેશ ધનીયાભાઈ 

રાઠોડ (ઉ.વ.22, રહъ, હાલ કોઠારીયા 

ગામ, રાજકોટ)ને ઝડપી લઈ તેનાં 

સકіજામાંથી અપĸત બાળકને હъમખેમ 

મુŪ કરાãયું હતું. આરોપી Чદનેશને 

અપĸત બાળક રિસકની માતા સુમી સાથે 

Ĭેમસંબંધ હતો તે સુમીને પોતાનાં ઘરમાં 

બેસાડવા માંગતો હતો. પરѕતુ સુમીએે 

ઈ×કાર કરતા તેની કાંખમાંથી રિસકને 

છીનવી ભાગી ગયો હતો. આ કжÓય કયા↓ 

બાદ તેનો ઈરાદો આજીડેમમાં રિસક 

સાથે ઝંપલાવી આÓમહÓયા કરવાનો હતો. 

પરѕતુ પોલીસે સમયસર તેને ઝડપી લેતાં 

તેનો ઈરાદો બર આãયો ન હતો. મૂળ 

મÖયĬદъશનાં અલીરાજપુરની વતની સુમી  

હાલ ઉપલેટાનાં મોટી વાવડી ગામે Чકરીટ 

જાવીયાની વાડીએ રહъ છъ. 

ધોરાજીમાં Ĭેિમકાએ જાકારો આપતાં  
પુĦનંુ અપહરણ કયુ↨, આરોપી ઝÚબે
અારાેપીઅે બાળક સાથે ડેમમાં ઝંપલાવવાનું િનધાર્ર કયુર્ં હતંું
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તળાજા 

તળાજાના સરતાનપર (બંદર) ગામે 

ગરાહ િવçતારમાં રહъતા સવજીભાઈ 

જીવાભાઈ બારэયા (ઉ.વ.૪૫) નામના 

આધેડ આજે બપોરના સમયે ઘરના 

ફિળયામાં સૂતા હતા. તે સમયે તેમની 

પ ી મધીબેનના માથે કાળ સવાર 

હોય, પિત સૂતો હતો. Óયારъ Óયાં ધસી 

આવી સવજીભાઈને ખાટલામાં દોરડા 

સાથે બાંધી લઈ Żલનશીલ Ĭવાહી 

છાંટી કાંડી ચાપી દીધી હતી. જેના કારણે 

િનĩાંધીન પિત જીવ બચાવવા Ĭયાસ કરъ 

તે પહъલા જ આગમાં ભડથું થઈ ΐાસ 

છોડી દીધા હતા. બનાવની જાણ થતાં 

çથાિનક લોકો દોડી આãયા હતા. પરѕતુ 

મિહલાના હાથમાં Żલનશીલ Ĭવાહી 

હોય, લોકો ડરના માયા↓ દૂર ભાગી ગયા 

હતા. 

ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ કાફલો 

દોડી ગયો હતો અને પિતની હÓયા 

કરનાર મિહલા મધીબેન બારэયાને તેના 

ઘરъથી જ પકડી પાડી હતી.  જાણવા 

મâયા મુજબ તક સવજીભાઈ બારэયા 

બપોરના સમયે દાλ પીને સૂતા હતા. 

Óયારъ પЩ એ સળગાવી મારી હÓયાનો 

ખેલ રÉયો હતો. તક અગાઉ ગામમાં 

જ ઈલેÄĺોિનક વçતુના ЧરપેરỲગની દુકાન 

ચલાવતા હતા અને હાલ તેઓ ખેતમજૂરી 

કરતા હતા. તેમની એક દીકરી છъ, જેના 

લગ્ન થઈ ગયા હોવાનંુ જાણવા મâયું 

છъ. આ ઉપરાંત દѕપતી વŵે છъ·ા ઘણાં 

સમયથી મોટા ઝઘડા ચાલી રΝા હતા. 

જેથી ૧૫ Чદવસ પહъલા પણ મિહલાએ 

તેને જીવતો સળગાવી દъવાનો Ĭયાસ કયђ↓ 

હોવાની િવગતો ચચા↓ çથાને છъ.

પિતને સળગાવી મારવાની ઘટનામાં 

દાλનંુ દૂષણ મુÅય કારણ હોવાનંુ ચચા↓ઈ 

રЅં છъ. Ġામજનોમાં થતી ચચા↓ મુજબ 

તક દાλના રવાડે ચડયા હોય, જેથી 

દાλ પી આવી અવાર-નવાર પЩ  સાથે 

મારઝૂડ કરતો હતો. જેના કારણે આજે 

મિહલાએ તેના પિતને ખાટલે બાંધી 

જીવતો સળગાવી દઈ હÓયાનો ખોફનાક 

ખેલ ખેàયો હતો.

ભાવનગર

ગત તા.11 ફыĮૂઆરી,૨૦૨૨ના રોજ 

રાિĦના સુમારъ ભાવનગર િજ·ાની 

અલંગ પોલીસે Ħાપજ પાસે પાક↕ થઈને 

પડેલી એક ઈŨો કારમાં શંકાçપદ 

Ĭ િત જણાતા તપાસ કરી હતી. જેમાં 

ભાવનગર શહъરમાં રહъતી 15 વષ↓ની 

તλણી સાથે મનસુખ ભોપા સોલંકЫ  તથા 

સંજય છગન મકવાણા મળી આãયા હતા. 

પોલીસની િવશેષ પૂછપરછમાં ઉŪ બ³−³ે 

શખસો ઉપરાંત, મુçતુફા આઈનુલક શેખ  

એ  ભગવતી સક↕લ નજીકથી પૈસાની 

લાલચ આપી તλણીનંુ Ĭથમ બાઈક અને 

બાદમાં ઈŨો કારમાં અપહરણ કરી 

લઈ જઈ તેની સાથે ગ′ગરъપ આચયા↓ની 

કબૂલાત આપતાં પોલીસ ચ℮કЫ ઉઠી હતી. 

અને બ³−³ેની કબૂલાતના આધારъ પોલીસે 

બ³−³ે ઈસમો અને બાદમાં çથળ પર ન 

મળી આવેલાં મુçતુફાને શોધી Ħણેયને 

ઝડપી લીધા હતા.

દરિમયાન ભાવનગરના Ħીજા એડી.

સેશ×સ જજ અને çપે.પોÄસો જજ 

ઝંખનાબેન િĦવેદીની કોટ↓માં ચાલી જતાં 

કોટ‼ સતત 1૨ ĺાયલ ચલાવી હતી. 

જેમાં ૨7 સાહъદો, 79 દçતાવજેી પૂરાવા, 

પૂવ↓ પીપી ભરતભાઈ વોરાની ધારદાર 

દલીલો, એજીપી મનોજભાઈ જોષીની 

×યાય સંગત દલીલો તથા વત↓માન પીપી 

Īૂવભાઈ મહъતાની દલીલોને Öયાને 

લેવાઈ હતી. અને આજે ચાજ↓શીટ રજૂ 

થયાના માĦ 5રમાં Чદવસે જ ઉŪ 

Ħણેય હવસખોરોને તકસીરવાન ઠъરãયા 

હતા.જેમાં çપે. પોÄસો કોટ‼ આઈપીસી 

કલમ ૩76(૩)ના ગુ×હામાં ૨૦ વષ↓ની 

સÅત કыદ અને રોકડા λ.1૦ હજારનો 

દѕડ ફટકાયђ↓ હતો. તેમજ આઈપીસી 

કલમ ૩76(ડી) ના ગુ×હામાં જỲદગીના 

છъ·ા ΐાસ સુધીની આજીવન કыદ અને 

λ.1૦ હજારનો દѕડ તથા આરોપી દѕડ ન 

ભરъ તો વધુ છ માસની કыદ તથા અ×ય 

કલમો અ×વયે પણ કોટ‼ અલગ-અલગ 

સજા ફટકારી હતી. જયારъ, બનાવની 

ગંભીરતાને જોતા ભોગĠçતને λ.7 લાખ 

વળતર પેટъ ચૂકવવા હુકમ કયђ↓ છъ.

સરતાનપરમાં પ ીએ પિતને ખાટલા 
સાથે બાંધીને જીવતો સળગાવી દીધો

ભાવનગર 3 નરાધમને જીવનના 
અંિતમ ΐાસ સુધીની સખત કыદ

િન ાંધીન પિત પર વલનશીલ વાહી છાંટી અાંગ ચાપી, 
હ ારણ મિહલાની ધરપકડ, સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર 

54 િદવસ પૂવેર્ ભાવનગરની તરૂણીને કારમાં બેસાડી 
3 શખ્સાેઅે અાચરેલા ગેંગેરેપ કેસમાં કાેટર્નાે ચુકાદાે

ભાવનગર 

Ĭિત વષ↓ની જેમ આ વષ› પણ બરવાળા 

તાલુકાના સાળѕગપુરધામ ખાતે આવેલ કΓભંજન 

દъવ હનુમાનજી મહારાજના મંЧદરъ આગામી 

તા.૧૬ એિĬલે હનુમાન જયંિતની પરѕપરાગત રીતે 

ધામધૂમથી ઉજવણી કરાશે. તેને અનુલΤીને હનુમંત 

મંĦ અને બીજમંĦ અનુΗાનનો શુભારѕભ કરાયો છъ.

çવાિમનારાયણ મંЧદર, વડતાલધામ સંચાિલત 

સાળѕગપુરધામ કΓભંજનદъવ હનુમાનજી મંЧદર 

ખાતે શિનવારથી હનુમંત મંĦ એવં બીજમંĦ 

અનુΗાનનો વડતાલથી પધારъલ સÓસંગ મહાસભાના 

Ĭમુખ, સંતગણના સાિનÖયમાં ૧૦ ĮાΜણો ˛ારા 

Ĭારѕભ કરવામાં આવેલ છъ.આ અનુΗાન આગામી 

તા.૧૬.૪ ને શિનવાર સુધી શλ રહъશે. શારીЧરક 

અને મનની શાંિત માટъ અને હનુમાનજીદાદાને રાજી 

કરવા માટъના આ અનુΗાનની સેવામાં હЧરભકતો 

જોડાયા છъ. સાથોસાથ શિનવાર િનમીǼે દાદાને 

મોગરો, શેવંતી અને ગુલાબનો Чદãય શણગાર 

કરવામાં આãયો હતો. આ ઉપરાંત મંЧદરના 

પટાંગણમાં માλિતયΦાનું પણ આયોજન કરવામાં 

આવેલ છъ. 

રાજકોટ

ગુજરાતમાં િવધાનસભાની 

ચૂંટણી પહъલા રાજકЫય ગરમાવો 

શλ થઈ ગયો છъ.  રાજકોટ 

િજ·ા ક℮Ġેસના નવ િનયુŪ 

Ĭમુખ અજુ↓ન ખાટЧરયાના પદ 

Ġહણમાં અનેક કાય↓કરો ઉમટી 

પડ્યા હતા.ક℮Ġસના ધારાસÛય 

લિલત વસોયાએ કЅં હતુ કы, 

નરъશ પટъલ ક℮Ġેસમાં આવે 

તો હું મારી સીટ ખાલી કરવા 

તૈયાર છું. નરъશ પટъલ ક℮Ġેસમાં 

આવે તો સમĠ ક℮Ġેસને ફાયદો 

થશે. નરъશ પટъલને ધોરાજી અને 

ઉપલેટાથી ક℮Ġેસ ЧટЧકટ આપશે 

તો હું મારી સીટ ખાલી કરવા 

તૈયાર છું અને હું તેમને લડાવીશ. 

હું નરъશભાઈને ખંભે બેસાડીને 

ચૂંટણી લડાવીશ.

સૌરા∆ ક℮Ġેસના બે પાટીદાર 

ધારાસÛયોએ નરъશ પટъલને 

ક℮Ġેસમાં આમંĦણ આØયું છъ. 

તેમાં લિલત કગથરાએ કЅ 

હતંુ કы, નરъશ પટъલ સાથે Ĭદъશ 

અને કы×ĩીયકΤાના આગેવાનો 

ક℮Ġેસમાં લેવા ચચા↓ કરી રΝા 

છъ. નરъશ પટъલનો પЧરવાર 

ક℮Ġેસની િવચારધારા ધરાવે 

છъ. મારъ અનેકવાર નરъશભાઈ 

સાથે સંપક↕ કયђ↓ છъ. નરъશ પટъલ 

ક℮Ġેસમાં આવે તો ગુજરાતના 

યુવાનો અને ખેડૂતોને મોટો 

ફાયદો થશે.

સાળѕગપુરધામ ખાતે હનુમાન જયંિત 
િનિમǼે બીજમંĦ અનુΗાનનો Ĭારѕભ
મંિદરમાં કલા ક શણગારના દશર્ન અાકષર્ણનું કે  બ ા, યજ્ઞનું પણ અાયાેજન

હું મારી બેઠક ખાલી કરી નરъશ પટъલને 
ક℮Ġેસમાંથી જીતાડીશ: લિલત વસોયા
નરેશ પટેલ કાેંગ્રેસમાં અાવે તાે યુવાનાે અને ખેડૂતાેને માેટાે ફાયદાે થશે

મ℮ઘવારીના િવરોધમાં 
જામનગરમાં મિહલા 
કોપђ↓રъટરъ ઘેનની 

ગોળી ખાઈ લીધી
જામનગર

જામનગરમાં મિહલા કોપђ↓રъટરъ 

મ℮ઘવારી સામેના િવરોધ Ĭદશ↓ન  

દરિમયાન ઘેનની ટીકડી ખાઈ લેતા તેમને 

હોЩçપટલે ખસેડાયા હતા.  જામનગરમાં 

એસ.ટી.ડેપો પાસે મ℮ઘવારી રાΤસનું 

પુતળુ રાખીને ક℮Ġેસે ધરણાં કરી સરકાર 

િવλÖધ સૂĦોŵારો કરતા હતા એ વખતે 

કોપђ↓રъટર રચનાબેન નંદાણીયાએ ઘેનની 

8 ગોળી ખાઈ લેતા તેમને સારવાર માટъ 

હોЩçપટલે ખસેડાયા હતા અને દોડધામ 

મચી ગઈ હતી. 

જામનગરના વોડ↓ નં. 4ના çલમ 

િવçતારના આ મિહલા કોપђ↓રъટરъ 

હોЩçપટલના બીછાનેથી કЅં  પેĺોલ, 

ડીઝલ, ગેસ સિહત તમામ ચીજોના 

ભાવ સતત વધે છъ, મારા િવçતારમાં 

ગરીબોની  હાલત અÓયંત કફોડી થઈ  છъ 

અને કыટલાક એમ કહъતા હોય છъ કы તમે 

તો િવરોધપΤ તરીકы િવરોધ દъખાવો કરો 

છો પણ અમારъ તો મરવાને વારો આવે 

એવી કાળઝાળ મ℮ઘવારી છъ જેથી તેમણે 

આ પગલંુ ભયુ↨ હતું. 
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મહુધાના ધારાસÛય 
એમ.એ.ની પરીΤામાં 
મોબાઇલ સાથે પકડાયા

આણંદ 

મહધુાના એમએલએ ઈ×ĩજીતિસહં પરમાર એમ.એ. 

િવષયની પરીΤા  આપવા પી.એમ. પટъલ કોલજેમા ંઆãયા 

હતા. પરીΤા દરિમયાન િનરીΤકы મહધુાના એમએલએને 

ગરેરીતી કરતા ઝડપી પાડયા હોવાની ચચા↓ઓએ જોર 

પકડયંુ છъ. જો કы િનરીΤક ˛ારા કોપી કыસ કરવામાં આવ ે

ત ેપવૂ› રાજકЫય દબાણ કરાયુ ંહોવાની ચચા↓ઓ જાગી છъ. 

આ અગં ેઈ×ĩજીતિસહં પરમારએ જણાãયુ ંહતુ ંકы તઓે 

આણદંના પરીΤા કы×ĩ ખાત ેએમ.એ. િવષયની પરીΤા 

આપવા માટъ ગયા હતા પરѕત ુપરીΤામાં મોડુ ંથઈ ગયંુ 

હોય ઉતાવળમાં તઓેનો મોબાઈલ િખçસામાં રહી ગયો 

હતો. જ ેખડં િનરીΤકના Öયાન ેઆવતા તઓેએ તરત જ 

મોબાઈલ બહાર મકુЫ દીધો હતો.

ભાજપના પૂવ↓ કોપђ↓રъટર 
ઉપર લઘુમિત કોમના 
યુવકો ˛ારા હુમલો

વડોદરા

વડોદરા ભાજપના પૂવ↓ કોપђ↓રъટર અને સામાિજક 

કાય↓કર ચંĩકાંત ઠŨરъ િસЧટ પોલીસ çટъશનમાં ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી જણાãયું છъ  કы, બુધવારъ સાંજે હું ફыÄટરી પરથી 

ઘરъ આãયો હતો. અને Óયારબાદ  સં×યાસ આĴમ મંЧદર 

ગયો હતો.Óયાં સમીર તથા અયાઝ નામના  યુવકો બેઠા 

હતા. મ′ તેઓને પૂÊયું હતું કы, મંЧદર પાસે સીસીટીવી 

કыમેરા Чફટ કયા↓ છъ. તેના વાયરો કોણે કાØયા છъ? મારી 

વાત સાંભળીને તેઓ એકદમ ઉäકыરાઇ ગયા હતા. 

અને સમીર તથા અયાઝે મારા સાથે ઝપાઝપી શλ કરી 

હતી. બંનેએ મને લાફો મારી દીધો હતો. આ અગંે ગુનો 

દાખલ કરી પોલીસે સમીર જમાદાર તથા અયાઝખાન 

મહъબૂબખાન પઠાણને  રાતે જ ઝડપી લીધા હતા.

વડોદરા

વડોદરા િનઝામપુરા િવçતારમાં રહъતી 

42 વષЪ↓ય મિહલાએ ફЧરયાદ ન℮ધાવી 

હતી કы, ગઈકાલે હું મારી સાસુ તથા દીકરી 

સાથે ઘરમાં હાજર હતી. તે સમયે સવારъ 

સાડા દસેક વાÆયાના સુમારъ મારી દીકરીનો 

બોયĭы×ડ સરનજીત સતનામિસંઘ ગાવરીયા 

( રહъ - સે×ĺલ ગવમ›×ટ સોસાયટી, સમા 

રોડ, વડોદરા ) મારા ઘર બહાર ઉભો 

રહી મારી દીકરીને મળવા માટъ શોર 

મચાવી રΝો હતો. અને અચાનક મારા 

ઘરમાં ઘૂસી આãયો હતો. જેથી દીકરી 

માર મારશે તેવી બીકы બાથλમમાં સંતાઈ 

ગઈ હતી. દરિમયાન સરનજીત મારી 

દીકરીને બાથλમમાંથી બહાર ખ′ચવા જતા 

મે બચાવ માટъ કમર પžો સરનજીતને 

મારતા તેણે પžો છીનવી તે પžા વડે મને 

માર માયђ↓ હતો. Чદકરી મને બચાવવા માટъ 

વŵે આવતા સરનજીતે પžો ફ‹કЫ દઈ ΐાન 

બાંધવાની ચેન વડે મને માર માયђ↓ હતો. 

જેથી મારી દીકરી ગુçસામાં આવી જઈ 

રસોડામાં જઈ પોતાની જાતે ચØપુ લઈ 

તેના ગળાના ભાગે પોતાની જાતે મારી દીધું 

હતું. આ જોતા ગભરાયેલો સરનજીત નાસી 

છૂટયો હતો. ઉપરોŪ ફЧરયાદના આધારъ 

ફતેગંજ પોલીસે Ĭેમી િવιˇ મારામારી 

સિહતની કલમો હъઠળ ગુનો ન℮ધી 

કાયદъસરની કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ.

Ĭેમીની ધમાલ: Ĭેિમકાની માતાને માર 
મારતાં દીકરીએ ગળъ ચાકЮ ફыરવી દીધું

આણંદ 
આણંદ િજ·ાના પેટલાદ તાલુકાના 

બોરીયા ગામે મંગળવારъ રાĦે મЩçજદ 

નજીક ડી.જે. વગાડવાની બાબતે ઉĠ 

çવλપ ધારણ કરતા બે કોમના ટોળા 

આમને સામને આવી ગયા હતા અને 

એકબીજા ઉપર પÔથરમારો કરતા ચાર 

જેટલા ãયિŪઓ ઘવાયા હતા. 

આણંદ િજ·ામાંથી િવિવધ સંઘો 

માતાજીનો રથ લઈ પાવાગઢ તરફ 

Ĭયાણ કરી રΝા છъ. Óયારъ પેટલાદ 

તાલુકાના બોરીયા ગામેથી પણ 

ગઈકાલ સમીસાંજના સુમારъ સો 

થી બસો જેટલા માઈ ભŪો ડી.જે.

ના તાલે માતાજીનો રથ લઈ નીકâયા 

હતા. દરિમયાન બોરીયા ગામની 

મЩçજદ નજીકથી પસાર થતા હાલ 

રમજાન મિહનો ચાલી રહъલ હોઈ 

કыટલાક મુЩçલમ િબરાદરોએ મЩçજદ 

પાસે ડી.જે. નિહ વગાડવાનું જણાવતા 

ગરમાગરમી થઈ હતી. દરિમયાન 

મામલો વધુ ગંભીર બનતા બંને કોમના 

ટોળા સામસામે આવી ગયા હતા 

અને અપશÚદો બોલવા સાથે કыટલાક 

શÅસોએ પÔથરમારો શλ કરી દъતા 

નાસભાગ મચી ગઈ હતી. બે કોમના 

ટોળા વŵે થયેલ પÔથરમારાને લઈ 

સમĠ ગામમાં વાતાવરણ તંગ બની 

જવા પાÜયું હતું. 

પંચમહાલ 

પરિણત યુવતીઓ માટъ યોજાતી 

સ⅜દય↓ çપધા↓માં િમિસસ ઇЩ×ડયા 

યુિનવસ↓માં હાલોલની દશ↓ના પટъલે 

િમિસસ ઇЩ×ડયા યુિનવસ↓નું ટાઇટલ 

જીતી અને ઇિતહાસ સËયђ↓ છъ. 

સમĠ ભારતમાંથી પસંદગી Ĭિĝયા 

બાદ જયપુર ખાતે સ⅜દય↓ çપધા↓માં 

22 યુવતીઓની વŵે çપધા↓ યોજાઈ 

હતી. જેમાં અલગ અલગ રાઉ×ડ 

બાદ 22 યુવતીઓ પૈકЫ 5 યુવતીઓ 

અંિતમ રાઉ×ડમાં પહ℮ચી હતી. આખરъ 

િનણા↓યકો ˛ારા પાંચ યુવતીઓ પૈકЫ 

હાલોલની દશ↓ના પટъલની િમિસસ 

ઇЩ×ડયા યુિનવસ↓ તરીકы પસંદગી 

કરવામાં આવી હતી. હાલોલમાં જ×મ 

લીધા બાદ લગ્ન કરી હાલોલમાં જ 

çથાયી થયેલી દશ↓ના પટъલ એક તબીબ 

અને િબઝનેશ વુમન છъ. તેણીને એક 

બાળકЫ પણ છъ. ĬિતિΗત કહъવાતી 

િમસીસ ઇЩ×ડયા યુિનવસ↓ જેવી સ⅜દય↓ 

çપધા↓માં પંચમહાલ િજ·ામાં સૌĬથમ 

કોઈ યુવતી રા∆ીય કΤાએ સ⅜દય↓ 

çપધા↓માં ઝળકЫ હોય અને સ⅜દય↓ 

બાબતે પંચમહાલ િજ·ાની રા∆ીય 

çતરъ ન℮ધ લેવડાવી હોય એવું બ×યું છъ.

દશ↓ના પટъલ સાથે વાત કરતા 

તેઓએ જણાãયું હતું કы, તેઓને 

બાળપણથી એક મહъÉછા હતી જે 

આખરъ પૂણ↓ થઈ છъ. 

હાલોલની યુવતી જયપુરમાં િમિસસ 
ઇЩ×ડયા યુિનવસ↓નો િખતાબ જીતી

પેટલાદના બોરીયામાં જૂથ અથડામણથી 
તંગદીલી, પોલીસે ટોળા સામે ગુનો ન℮Öયો
મિ દ નજીક ડી.જે. વગાડવા મુદે્દ બે કાેમના ટાેળા સામસામે અા ા બાદ પ થરમારાે

ગાંધીનગર 

દъશમાં છъ·ા ઘણા 

સમયથી જીવનજλЧરયાતની 

ચીજવçતુઓના ભાવ સતત 

વધી રΝા છъ Óયારъ મ℮ઘવારીમાં 

સામા×ય માણસ પીડાઈ 

રΝો છъ. િવરોધ પΤ ક℮Ġેસે 

ગાંધીનગર સÓયાĠહ છાવણી 

ઉપર મ℮ઘવારીનું બેસણું યોજીને 

િવરોધ Ĭદશ↓ન કયુ↨ હતું. જેમાં 

બાઇકને ઊંધું પાડી દીધું હતંુ. 

Ëયારъ ગેસના િસિલ×ડર સાથે 

િવરોધ દશા↓ãયો હતો.

દъશમાં હાલ પેĺોલ-ડીઝલના 

ભાવ આસમાનને આંબી રΝા 

છъ. Óયારъ ઘરમાં વપરાતા ગેસ 

િસિલ×ડરના ભાવ પણ ૧૦૦૦ 

λિપયા કરતાં વધી ગયા છъ. 

આ Щçથિતમાં દъશમાં મ℮ઘવારી 

સામા×ય નાગЧરકોને નડી રહી છъ 

અને પЧરવારોને ઘરનું ગુજરાન 

ચલાવંુ પણ ભારъ પડી રЅં છъ. 

Óયારъ ગાંધીનગર શહъર િજ·ા 

ક℮Ġેસ સિમિત ˛ારા સÓયાĠહ 

છાવણી ઉપર મ℮ઘવારીના 

બેસણાનું આયોજન કરવામાં 

આãયું હતું. જેમાં મોટી સંÅયામાં 

ક℮Ġેસના કાય↓કરો એકિĦત થયા 

હતા. કы×ĩની ભાજપ સરકાર 

િવιˇ ભારъ સૂĦોŵાર કરીને 

પેĺોલ અને Чડઝલના ભાવ 

વધારાના િવરોધમાં બાઇકને 

રોડ ઉપર ઉ×ધું પાડી સરકારના 

છાજીયા લીધા હતા. એટલંુ જ 

નહỲ ગેસ િસિલ×ડરની પણ અથЪ↓ 

કાઢવામાં આવી હતી.

ગાંધીનગરમાં ક℮Ġેસે ગેસ િસિલ×ડરને 
હાર પહъરાવીને મ℮ઘવારીનંુ બેસણું કયુ↨
અાવ યક ચીજવ તુઅાેમાં થતાં ભાવ વધારાને પગલે રાેડ પર બાઈક ઊધંું 
પાડી,  િસિલ રને હાર પહેરાવી કાયર્કરાેઅે ભાજપ સરકારના છાજીયા લીધા

નЧડયાદમાં ધો. 10ની 

પરીΤામાં િવ˜ાથЪ↓નું 

હાટ↓ એટъકથી Óયુ
નЧડયાદ 

માતર તાલુકાના માલાવાડા ખાતે રહъતો 

ેહલ ભોઈ લỲબાસી નવચેતન હાઈçકвલમાં ધો. 

10ની પરીΤા આપી રΝો હતો. સોમવાર ચાલુ 

પરીΤાએ ેહલને ગભરામણ થઈ તે પરસેવે 

રъબઝેબ થઈ જતા Óયાં જ બેહોશ થઈ ગયો હતો. 

જેથી સુપરવાઇઝરъ તાÓકાિલક શાળા સંચાલકને 

જાણ કરતા તેઓએ ૧૦૮ ˛ારા ેહલ ભોઈને 

સારવાર અથ› ખેડા િસિવલ હોЩçપટલમાં 

ખસેડાયો હતો. Ëયાં ફરજ પરના તબીબે ેહલ 

ભોઇને ત જાહъર કરતાં પંથકમાં ભારъ ગમગીની 

ãયાપી જવા પામી હતી.

વડગામમાં પૂવ↓ ક℮Ġેસી 

MLA મિણલાલ વાઘેલા 

કыસЧરયો ખેસ પહъરશે
વડગામ

ક℮Ġેસના વધુ એક પૂવ↓ ધારાસÛયએ 

ભાજપની કіઠી બાંધવા તૈયારીઓ કરી છъ. 

પૂવ↓ ધારાસÛય મિણલાલ વાઘેલાએ Чદàહીમાં 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી સાથે મુલાકાત કરી છъ. 

હવે તેઓ ટૂંક સમયમાં કыસЧરયો ખેસ ધારણ 

કરъ તેવી સંભાવના છъ.  કોĠેસના ગઢ સમાન 

વડગામ બઠેક પર ભાજપની નજર મંડાઇ 

છъ. છъ·ા કыટલાંય પૂવ↓ ધારાસÛય મિણલાલ 

વાઘેલા ક℮Ġેસના ભારોભાર નારાજ છъ કыમકы, 

આ બેઠક પરથી ક℮Ġેસે િજΦેશ મેવાણીને 

ЧટકЫટ આપી હતી. 
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કહાની ગમે તાે જ કામ કરૂં  છુૂં  ઃ વિદ્ા બાલન
વિદ્યા બયાલને ઇન્ડસ્ટ્રી સફળતયા મેળિિયા ખુબ જ સંઘર્ષ કર્યો છે. તેણે અવિનર્નરી 
શરૂઆત ૨૦૦૩મયાં બંગયાલરી ફફલમથરી કરરી હતરી. વહન્રીમયાં તેનરી પહેલરી ફફલમ પફરવણતયા 
૨૦૦૫મયાં આિરી હતરી. એ પછરી પણ તેણે અવહ સફળતયા મયાટે સંઘર્ષ કર્ો હતો. આજે 
ખુબ સફળ અવિનેત્રી છે અને ઈચછયા મુજબનરી ફફલમો જ કરરી રહરી છે. ગર્યા િરષે તેનરી 

શેરનરી ફ્ડજીટલ પલોટફોણ્ષ પર આિરી હતરી. વિદ્યા સ્પષ્ટ કહે છે કે હું સમયાજમયાં 
બ્લયાિ લયાિિયા મયાટે કોઇ ફફલમમયાં કયામ કરતરી નથરી. મને જે કહયાનરી ગમે 

છે તેમયાં કયામ કરરી મયારરી જાતને વર્સ્ત રયાખુ છું. 

કુવૈત સરકારે તામિલ સુપરસ્ાર 
મવજય થલપમથની ફિલિ મિસ્ 

પર પ્રમતિંધ િૂકયયો

પત્રકાર સાથે ગેરવત્તણૂક િાિલે 
સલિાનને હાઇકયો્ટે રાહત આપી

અલ્ુ અજુ્તનને ટ્ાફિક મનયિનયો 
ભંગ કરવા િદલ દંડ ભરવયો પડયયો

તામિલ સુપર સ્ાર મિજયની નિી ફિલિ 
મિસ્ ફરલીઝ િા્ે તૈયાર છે. ફિલિ િો્ા પડદા 
પર આિે તે પહેલાં જ િેનસિાં જોરદાર ઉતસાહ 
જોિા િળી રહ્ો છે. કુિૈતથી િળતાં સિાચાર 
િુજિ કુિૈતિાં આ ફિલિના ફરલીઝ પર પ્રમતિંધ 
લાગયો છે. ફિલિનું મનદદેશન નેલસન ફદલીપકુિાર 
દ્ારા કરિાિાં આવયું છે અને ફિલિિાં મિજય 
િુખય ભૂમિકાિાં કાિ કયુું છે અને આ એક 
હોસ્ેડ ડ્ાિા ફિલિ છે. આ ફિલિિાં કમથક 
રીતે િુસસલિ પાત્ોને આતંકિાદીઓ તરીકે 
દશાશાિિાિાં આવયા છે, જેનો કુિૈત સરકારે 
જિરદસત મિરોધ કયયો છે અને તેના કારણે તયા 
મિસ્ પર પ્રમતિંધ િૂકિાિાં આવયો છે.

સલિાન ખાનને પત્કાર સાથે ગેરિતશાણૂક 
કરિાના કેસિાં િોમિે હાઇકો્શાિાંથી રાહત 
િળી છે. ગુરુિારે આ િાિલાની સુનાિણી 
દરમિયાન િોમિે હાઇકો્દે સલિાન ખાન અને 
તેના િોડીગાડશા નિાઝ શેખ મિરુદ્ધ િેટ્ોપોમલ્ન 
િેમજસટ્ે્ કો્શા દ્ારા જાહેર કરાયેલા સિનસ 
પર રોક લગાિી દીધી છે. જણાિી દઇએ કે 
પત્કાર અશોક પાંડેની િફરયાદ િાગ અંધેરી 
કો્દે 22 િાચચે સલિાન ખાન અને તેના 
િોડીગાડશા મિરુદ્ધ સિનસ જાહેર કરીને 5 
એમપ્રલે કો્શાિાં હાજર થિા િા્ે કહ્ં હતું. જોકે 
તે પહેલા પણ સલિાન ખાને હાઇકો્શાનો સંપક્ક 
કયયો હતો. જે િાદ હાઇકો્શા હિે સલિાન 
ખાનને 5 િે સુધી રાહત આપી છે. 

તાજેતરિાં જ અલ્ુ અજુશાને પુષપા ફિલિની 
સિળતાનો સિાદ ચાખયો છે. આ ફિલિિાં 
તેના અમભનય અને એકશનની ચોિેર પ્રશંસા 
થઈ રહી છે. આ દરમિયાન તે કાયદાકીય 
િુશકેલીિાં િુકાયો હોિાનું સાિે આવયું છે. 
અલ્ુ અજુશાન સાિે ટ્ાફિકના મનયિો તોડિાનો 
આરોપ લગાિાયો છે અને હૈદરાિાદ ટ્ાફિક 
પોલીસે તેની સાિે કાયશાિાહી કરી છે. ફરપો્શા 
અનુસાર અલ્ુ અજુશાનને તાજેતરિાં ટ્ાફિકના 
મનયિોનો ભંગ કરિા િદલ દંડ ભરિો પડયો 
હતો. તેની રેનજ રોિર લકઝરી એસયુિીિાં 
્ીન્ેડ ગલાસ હોિાથી હૈદરાિાદ પોલીસે 
તેને દંડ િ્કાયયો હતો. અલ્ુ અજુશાનને 700 
રૂમપયાનો દંડ ભરિો પડયો હતો. 

નિી ફદલહી: અિેફરકાના લાસ િેગાસ ખાતે એિજીએિ 
ગ્ાનડ ગાડશાન એરીનાિાં મયુમઝકનો સૌથી િો્ો એિોડશા શો 
ગ્ૈિી એિોરસશા 2022 યોજાયો હતોે. 
ભારતીય મયુમઝક કમપોઝર ફરકી કેજને 
િેસ્ નયૂ એજ આલિિ કે્ેગરીિાં 
પોતાનો િીજો ગ્ૈિી પુરસકાર િળયો છે. 
તેિને ‘Devine Tides’ િા્ે સ્ીિ્શા 
કોપલૈંડ સાથે આ એિોડશા િળયો છે. 
ફરકીએ સ્ેજ પર એિોડશા સિીકારતી િખતે 
‘નિસતે’ દ્ારા અમભિાદન કયુું હતું. ફરકીએ સ્ીિ્શા સાથેનો 
િો્ો મવિ્ કરીને લખયું હતું કે, ‘િહાન શખસીયત સાથે 
ઉભા રહેિાિાં કૃતજ્ઞતા અને પ્રેિનો અનુભિ થઈ રહ્ો 

છે. અિેફરકાિાં જનિેલા પરંતુ િેંગલુરૂિાં રહેતા 
ફરકીને િરશા 2015િાં પોતાના આલિિ ‘મિંરસ 

ઓિ સિસરા’ િા્ે 
િેસ્ નયૂ એજ આલિિ 
કે્ેગરીિાં પોતાનો પ્રથિ 
ગ્ૈિી પુરસકાર િળયો હતો. 
ભારતીય અિેફરકી ગાયક 
િાલગુની શાહને પણ 
િેસ્ મચલડ્ન મયુમઝક 

કે્ેગરીિાં એિોડશા િળયો છે. િાલગુનીને ‘અ 
કલરિુલ િલડશા’ આલિિ િા્ે સનિામનત 
કરિાિાં આિી છે. 

Grammys 2022 : ઈસનડયન અિેફરકન મસંગર 
િાલગુની શાહ, મયુમઝમશયન ફરકીને પુરસકાર

શો બયા્ ગ્ેમરી નયાઈટનો અજીબ અંત થઈ ગર્ો, 
જર્યારે 19 િરષીર્ ગયાવર્કયાએ ત્ણેર્ એિો્ડ્ષનરી સયાથે 
પોઝ આપિયાનો પ્રર્ત્ન કરતયા િૂલથરી પોતયાનરી એક 
ટ્ોફી પયા્ડરી ્રીધરી. એિો્ડ્ષ તૂટ્યા બયા્ ગયાવર્કયા 
થો્ડરી હેરયાન અને શરમ અનુિિરી રહરી હતરી પરંતુ 

તે ખૂબ વિંવતત લયાગરી રહરી નહોતરી, કેમ કે તેનરી 
પયાસે હજુ બે એિો્ડ્ષ હતયા. આ જે પણ ટ્ોફી છે, તેને 
ક્યાિ એક સયાથે જો્ડિયાનરી જરૂર પ્ડશે, કેમ કે 
આ વનવચિત રરીતે એકિયાર જમરીન પર પડ્યા બયા્ 
અ્ડધરી થઈ ગઈ.

ઓ��લિવિય� ર��ડ્રિગ��ઓ� ભૂિથી પ��ત�ન�� ગ્�મી ઓ�િ��ર્ડ ત��રી દીધ��

દીમપકા ્ાઇિ િેગેમઝન 
દ્ારા િે િખત સમિામનત 

થનારી પ્રથિ ભારતીય
િુંિઇ : સાલ ૨૦૨૨ના ્ાઇિ ૧૦૦ ઇમપેક્એિોડશાની 
યાદીિાં દીમપકા પદુકોણનું નાિ ઘણી જાણીતી વયમતિઓ 

સાથે સાિેલ છે. જેિાં મિ૫ામનકોથી લઇને સીઇઓ, 
આફ્શાસ્, એસક્મિસ્ પોપ સ્ાસશા, રાજકારણીઓ િગેરે 
સાિેલ છે. આ લીડસો પોતાના  સતત પ્રયાસો દ્ારા 
પોતાની ઇનડસટ્ી અને દુમનયાના ભમિષય ખામતર 
અસાધારણ કાયયો કયાશા છે.  રસપ્રદિાત તો એ છે 
કે, સાલ ૨૦૧૮િાં સુપરસ્ાર ્ાઇિની દુમનયાના 
સૌથી િધુ ૧૦૦ પ્રભાિશાળી વયમતિઓની યાદીિાં 
દીમપકા પદુકોણનું નાિ સાિેલ હતું. દીમપકા ્ાઇિ 
િેગેમઝન દ્ારા  િે િખત સમિામનત થનારી પ્રથિ 
ભારતીય અમભનેત્ી િની છે.  સહુ કોઇ જાણે 
છે કે, દીમપકા પદુકોણ િાનમસક તાણનો ભોગ 
િની હતી. તેણે પોતાના આ અંગત અનુભિનો 
સહારો લઇને સાલ ૨૦૧૫િાં મલિ લિ લાિ 
નાિના િાઉનડેશનની સથાપના કરી હતી. 

મવભૂમત ઠાકુર સાઈિર 
િુમલંગનયો ભયોગ િની

હાલિાં જ ્ીિી એકટ્ેસ મિભૂમત ઠાકુર 
સાઇિર િુમલંગનો ભોગ િની હતી. મિભૂમત 
ઠાકુરનો નંિર લીક થતા તેને સેકસયુઅલ 
િેિરના િોનને િેસેજ આિિા લાગયા હતા. 
મિભૂમતનો નંિર ઓનલાઇન લીક થયો હતો. 
તયારિાદ તેને અનેક અજાણયા લોકો હેરાન 
કરિા લાગયા હતા. આ્લંુ જ નહીં, તેની 
પાસે સેકસયુઅલ ફડિાનડ કરી હતી. ભદ્ા, 
અશ્ીલ િેસેજ પણ આિતા હતા. અચાનક 
આ રીતની ઘ્ના િનતા તેને પહેલા કંઈજ 
ખિર પડતી નહોતી. પછી તેને ખયાલ આવયો 
કે એક સોમશયલ િીફડયા પેજિાં તેનો નંિર 
લીક કરિાિાં આવયો હતો. પછી તેણે સાઇિર 
સેલિાં િફરયાદ કરી હતી. 

રણબરીર આવલર્યાનયા લગ્ન 2022નયા એવપ્રલમયાં થિયાનરી 
િિયા્ષઓ િચ્ે હિે કપૂર ફેવમલરીનયા નજીકનયા િતુ્ષળોમયાંથરી 
લગ્નનરી તયારરીખનયા સમયાિયારો આિરી રહ્યા છે. સૂત્ોનયા 
જણયાવર્યા અનુસયાર રણબરીર અને આવલર્યા એવપ્રલનયા 
બરીજા િરીકમયાં લગ્ન કરશે. આ મયાટેનું કયારણ એિંુ છે 
કે આવલર્યાનયા નયાનયાનરી તવબર્ત ખરયાબ છે અને તેમણે 
આવલર્યા અને તેનરી ફેવમલરી સમક્ષ એિરી ઇચછયા વર્ક્ત 

કરરી છે કે તે તેનયા લગ્ન જોિયા મયાંગે છે જેનયા કયારણે હિે 
એવપ્રલનયા બરીજા િરીકમયાં લગ્ન થિયાનરી શકર્તયાઓ છે. 
સૂત્ોનયા જણયાવર્યા અનુસયાર રણબરીર અને આવલર્યા 17 
એવપ્રલે લગ્ન કરરી શકે છે. લગ્નનું સ્થળ એનસસ્ટ્લ 
હયાઉસ RKમયાં થશે. RK હયાઉસમયાં રણબરીરનયા મયાતયા-
વપતયાનયા લગ્ન થર્યાં હોિયાથરી આ સ્થળ િેફ્ડંગ િેનર્ૂ 
તરરીકે પસં્ કરિયામયાં આવર્ું છે. 

રણિીર કપૂર અને આમલયા ભટ્ટ એમપ્રલના િીજા વીકિાં લગ્ન કરશે

ડ્રકી ક�જન� ‘Devine Tides’ મ�ટ� સ્ીિટ્ડ ક��પિૈંર સ�થ� ઓ�િ��ર્ડ મળ��

•  પોપ આલબમઃ સોર – ઓવલવિર્યા રોવરિગો
•  આર એન્ડ બરી આલબમઃ હેકસ ટેલસ – જેજમયાઇન સલવિન
•  રેપ પફફેમ્ષનસઃ ફેવમલરી ટયાઇસ બેબરી કીમ
•  નર્ૂ આફટ્ષસ્ટઃ ઓવલવિર્ો રોવરિગો
•  કનટ્રી આલબમઃ ફેવમલરી ટયાઇ્સ – વરિસ સ્ટેપલેટન
•  સોંગ ઓફ્ ધ ર્રઃ લરીિ ધ ્ડોર ઓપન
•  પ્રો્ડર્ુસર ઑફ્ ધ ર્ર (નોન ક્યાવસકલ): જેક એનટોનોફ્
•  ટ્ેફ્ડશનલ પોપ િોકલ આલબમઃ લિ ફેર સેલ – ટોનરી બેનેટ તથયા લે્ડરી ગયાગયા
•  પોપ સોલો પફફેમ્ષનસઃ રિયાઇિસ્ષ લયાઇસનસ – ઓવલવિર્ો રોવરિગો
•  કોમે્ડરી આલબમઃ વસનનસલષી લૂઇસ – સરી કે લૂઇસ સરીકે

•  વિલરિનસ મર્ુવઝક આલબમઃ અ કલરફુલ િલ્ડ્ષ – ફલુ શયાહ
•  જેઝ લોકલ આલબમઃ સોંગરયાઇટસ એપોથેકરરી લેબ – ઇનસ્પ્રેનઝયા સ્પેનલ્ડંગ
•  રેપ આલબમઃ કોલ મરી ઇફ્ ર્ૂ ગેટ લોસ – ટેલર
•  રેપ સોંગઃ જેલ   •  મેલોફ્ડક રેપ પફફેમ્ષનસઃ હફરકેન
•  રોક આલબમઃ મેફ્ડવસન એટ વમ્ડનયાઇટ
•  રોક સોંગઃ િેઇફટંગ ઓન અ િૉર
•  મેટલ પફફેમ્ષનસઃ ધ એવલર્ન રિરીમ વથર્ેટર
•  રોક પફફેમ્ષનસઃ મેફકંગ અ ફર્ર – ફૂ ફઇટસ્ષ
•  બેસ્ટ ગલોબલ મર્ુવઝક પફફેમ્ષનસઃ મહોબબત – અરોઝ આફતયાબ
•  બેસ્ટ નર્ૂ એજ આલબમઃ ફરકી કેજ



ભારતમા ં હવ ે બોલીવુડ અન ે હોલીવુડ સામે 
દક્ષિણ ભારતમા ંબનતી પ્ાદકે્િક ફિલમોનો ક્રેઝ વધી 
રહ્ો છ.ે સામાન્ય રીત ે પ્ાદકે્િક ભાષામા ં બનતી 
ફિલમોનુ ં ઘણા ં સમ્યથી ક્હદંીમા ં રપૃાતંરણ કરીને 
દિેની ટીવી ચનેલો પર પ્સારણ કરવામા ં આવી 
રહં્ છ.ે ‘પષુપાાઃ ધ રાઈઝ’ના કારણ ેઅલુ્ અરુજુન 
ભારતી્ય દિજુકોમા ં છવાઈ ગ્યો અન ે રશ્મકા 
મદંાના નિેનલ ક્િ બની ગઈ. હવે સાઉથના 
બ ે સપુરસટાર રામચરણ તેજા અન ે એનટીઆર 
રકુ્ન્યરની ‘ઇઇઇ’ ફિલમ પણ ધૂમ મચાવી રહી છ.ે 
‘પષુપા’થી સાવ અલગ પ્કારની ફિલમ હોવા છતાં 
‘ઇઇઇ’એ 14 ફદવસમા ંર 1૦૦0 કરોડ રૂક્પ્યાની 
કમાણી કરીન ે છવાઈ ગઈ છ.ે ભારતમા ં હમણાં 
‘પષુપાાઃ ધ રાઈઝ’ અન ે‘આરઆરઆરાઃ રૂદ્ર, રણ, 
રૂક્ધર’ એ બ ેસાઉથની ફિલમો ધૂમ મચાવી રહી છ.ે 
અલ્ ુ અરુજુન અન ે રશ્મકા મંદાનાની ‘પુષપાાઃ ધ 
રાઈઝ’ ૧૭ ડીસમેબર, ૨૦૨૧ના ફદવસ ે રીલીઝ 
થઈ હતી. આરે ચાર મક્હના પછી પણ લોકોમાં 
તનેો ક્રેઝ ઘટ્યો નથી.  ચાર મક્હનામા ંઆ ફિલમે 
૪૦૦ કરોડની કમાણી કરી નાખંી છ.ે હર ુ ‘મૈં 
ઝકૂરેગા નહીં, સાલા’વાળો ‘પુષપા’ અડીખમ છ ેએ 
જોતા ંફિલમ સાડા ચાર સો કરોડની કમાણી રમતા 
રમતા ંકરી નાખંિે ત ેનક્ી છ.ે સકુમુાર ક્નદદેક્િત 
ફિલમ મળૂ તલેગુમુા ંબની છ.ે પણ ક્હનદી દિજુકોને 
પણ આ ફિલમ ેપાગલ કરી દીધા છ.ે દિેના ્યવુાનો 
અલ્ ુ અરુજુનના લકૂ અન ે ચાલવાની સટાઈલની 
કોપી કરી રહ્ા છ.ે સાઉથની ડબ કરલેી ફિલમોમાં 
ક્હનદીમા ંબહ ુનથી ચાલતી પણ આ ફિલમના ક્હનદી 
વઝજુન ે દોઢસો કરોડથી વધાર ે કમાણી કરી નાખંી 
છ.ે  ‘પષુપાાઃ ધ રાઈઝ’નો ક્રેઝ િમે એ પહેલા ંતો 
સાઉથના બ ેબીજા સપુરસટાર રામચરણ તેજા અને 
એનટીઆર રકુ્ન્યરની ‘આરઆરઆર આરથી 12 
ફદવસ પહલેા ંરીલીઝ થઈ. રૂદ્ર, રણ, રૂક્ધર એટલે 
કરે આરઆરઆર ફિલમ ‘પુષપા’ કરતા ંસાવ અલગ 
ર પ્કારની છ.ે આમ છતા ં તેણ ે કમાણી કરવામાં 
‘આરઆરઆર’એ ‘પષુપા’ન ે પાછળ છોડી દીધી 
છ.ે ‘આરઆરઆર’ હરુ દસ ફદવસ પહેલા ં ર 
એટલ ેકરે ૨૫ માચચે રીલીઝ થઈ અન ે12 દાડામાં 
તો ફિલમ ે ૮૦૦ કરોડની કમાણી કરી લીધી છ.ે 
‘પષુપા’ની રમે ‘આરઆરઆર’એ પણ ૨૦૦ કરોડ 
રૂક્પ્યાથી વધારનેી કમાણી કરીન ે ક્હનદી પટ્ામાં 
છાકો પાડી દીધો છ.ે  ‘આરઆરઆર’ જોરદાર 
કમાણી કરિ ેએવુ ંસૌન ેલાગતંુ હતંુ. કરેમ કરે, આ 
‘બાહબુક્લ’  રવેી બલોક બસટર ફિલમ આપનારા 
એસ. રાજામૌક્લની ફિલમ છ.ે પ્ભાસ, અનષુકા 
િટે્ી, તમન્ા ભાફટ્યા, રમ્યાની ‘બાહુબક્લ’ બે 
ભાગમા ં બનલેી ફિલમ ે ૨૩૦૦ કરોડ રૂક્પ્યાની 

વલડજુવાઈડ કમાણી કરીન ે બોકસ ઓફિસના બધા 
રકેોડજુ તોડી નાખં્યા હતા. ‘આરઆરઆર’ એક ર 
ભાગમા ંબનલેી છ ેપણ ર ેરીત ેબોકસ ઓફિસ પર 
તેનો ડકંો વાગી રહ્ો છ.ે

રાજામૌક્લ ‘બાહબુક્લ’મા ં પ્ષિકોન ે અલગ 
ર દકુ્ન્યામા ં લઈ ગ્યા હતા. સદીઓ પહલેાનંા 
કાલપક્નક માક્હષમતી રાજ્યની ગાદી કબરે 
કરવા ખલેાતા દાવપચે અન ે બદલાની કથાને 
રાજામૌક્લએ વીએિએકસની મદદથી એ રીતે 
રરૂ કરી હતી કરે, દિજુકો મતં્રમગુધ થઈ ગ્યાં 
હતા.  બાકી હતુ ં ત ે પહલેા ભાગના 
અતેં બાહબુક્લના વિાદાર કટપપા 
દ્ારા ર તનેી હત્યાનો સીન મકૂીને 
રાજામૌક્લએ રબરદસત સસપનેસ 
ઉભુ ં કરી દીધુ ં હત.ુ ‘ બાહબુક્લ’નો 
પહેલા પાટજુ રીલીઝ થ્યા પછી આખા દિેમા ંએક 
ર સવાલ પછૂાતો હતો કરે, કટપપાન ેબાહબુક્લ કો 
ક્યુ ં મારા ? આ સવાલનો રવાબ ફિલમના બીજા 
ભાગમા ં હતો, તથેી ફિલમનો બીજો ભાગ જોવા 
લોકો ઉમટી પડ્યા.ં ‘બાહબુક્લ’ના બીજા ભાગે 

પહેલા ભાગ કરતા ં પણ જોરદાર કમાણી કરીને 
‘બાહુબક્લ’ન ે ઓલ ટાઈમ ગે્ટ મવૂી બનાવી 
દીધી.  રાજામૌક્લએ ‘આરઆરઆર’મા ં પોતાની 
માસટરી છે એવી વીએિએકસની કમાલ તો બતાવી 
ર છ,ે પણ લોકો ‘આરઆરઆર’ પર ફિદા તનેી 
જોરદાર સક્ીપટ અન ે એકિન સીક્વનસ પર છ.ે 
રામા રાર ુ બનતો રામચરણ તજેા અન ે ભીમ 

બનતો એનટીઆર જોરદાર પરિોમજુનસ આપીને 
છવાઈ ગ્યા છ.ે ‘આરઆરઆર’નંુ મ્યકુ્ઝક ‘પષુપા’ 
રવેુ ં છવાઈ ગ્ંુય નથી પણ ફિલમની સટોરીમાં 
એવા દબરદસત ચઢાવઉતાર છ ે કરે, ત્રણ કલાકની 
ફિલમ હોવા છતા ં લોકો બોર થતા નથી. ‘પષુપા’ 
અન ે ‘આરઆરઆર’ની રબરદસત સિળતાએ તે 
બાબતનો સકંરેત આપી દીધો છ ે કરે ભારતમા ં હવે 
દક્ષિણની ફિલમોનો દબદબો વધી રહ્ો છે.

છલે્ા ંદિકે વરસમા ંઆખો દિે રનેી પાછળ 
પાગલ થ્યો હો્ય એવી ફિલમોની વાત કરિો તો 

સાઉથની ફિલમોના નામ ર લવેા પડે 
તમે છ.ે  છલે્ા ંપાચં-સાત વરસમા ંર 
દર વરસ ેસાઉથની એવી મોટી ફિલમ 
આવી છ ે કરે ર ેઆખા દિેમા ંછવાઈ 
ગઈ છ.ે ‘બાહબુક્લ’ ૨૦૧૫મા ંઆવી 

પછી ૨૦૧૬મા ં રરનીકાનતની કબાલી આવલેી. 
૨૦૧૭મા ં ‘બાહબુક્લ’નો બીજો ભાગ આવ્યો 
તો ૨૦૧૮મા ં કોલ્મ ગોલડ માઈનસ એટલ ે કરે 
સોનાની ખાણો પરની ૧૯૬૦ અન ે ૧૯૭૦ના 
દા્યકાનુ ં બકેગ્ાઉનડ ધરાવતી કન્ડ સટાર ્યિની 

‘કરેજીએિ વન’ નિેનલ ક્રેઝ પદેા કરી ગઈ હતી.  
૨૦૧૯મા ં પ્ભાસની સાહો આવી. ૨૦૨૦ 
કોરોનાના કારણ ેબગડ્યુ ં પણ ૨૦૨૧મા ં ‘પષુપા’ 
રીલીઝ થતા ંર દિજુકો તનેા પર િીદા થઈ ગ્યા. 
પષુપાનો ક્રેઝ હજી પરુપેરુો નથી ગ્યો ત્યા ં હવે 
‘આરઆરઆર’ આવી ગઈ છ.ે  એક રમાનો હતો 
જ્યાર ે ક્હનદી ફિલમોનો ભારતમા ં ભાર ે દબદબો 

હતો. ૧૯૭૦ના દા્યકામા ં િોલ,ે ૧૯૮૦ના 
દા્યકામા ંલવ સટોરી, મૈંન ેપ્યાર ફક્યા, ૧૯૯૦ના 
દા્યકામા ં હમ આપ કરે હૈં કૌન, બોડજુર, કછુ કછુ 
હોતા હ,ે ફદલવાલ ેદલુહક્ન્યા લ ેજા્યેંગ ેવગરે ેએવી 
ફિલમો આવી હતી કરે, રમેનો નિેનલ ક્રેઝ ઉભો 
થ્યો હતો. ૨૦૦૦ના દા્યકામા ં સન્ી દઓેલની 
ગદર ફિલમ ેપણ આવો ક્રેઝ ઉભો ક્યયો હતો.  હવે 
સાઉથની ફિલમો એ ર પ્કાર ેભારતી્ય દિજુકોની 
પસદંગીન ે પાત્ર બની રહી છ.ે  આ બહ ુ મોટું 
પફરવતજુન છ ેઅન ે તનેુ ં કારણ સાઉથની ફિલમોની 
જોરદાર ક્વોક્લટી છ.ે સાઉથની તમામ નહીં પણ 
મોટાભાગની ફિલમોમા ં સક્ીપટથી માડંીન ે સટાઈલ 
સધુીની બધી બાબતો પર જોરદાર ધ્યાન અપા્ય 
છ.ે ટકેનોલોજીનો રબરદસત ઉપ્યોગ, લોકોન ેખિુ 
કરી દ ેએવુ ંમ્યકુ્ઝક, એકદમ નવા ંર કહવેા્ય એવા 
બકેગ્ાઉનડ વગરે ે દ્ારા સાઉથના સરજુકો દિજુકોને 
આશ્ચ્યજુચફકત થઈ રવા્ય એવી દકુ્ન્યામા ંલઈ જા્ય 
છ.ે ક્હનદી ફિલમો તમેની સરખામણીમા ંક્બબાઢંાળ 
છ.ે સાઉથના સપુરસટાસજુ દરકે ફિલમ માટ ે નવી 
નવી સટાઈલ, નવા લકૂ લઈ આવ ેછ.ે તનેી સામે 
બોલીવડુના કહવેાતા સપુરસટાસજુ વરસોથી એક ર 
ઘસાઈ ગ્યલેી સટાઈલસ મા્યાજુ કર ેછ,ે તથેી લોકોને 
નવુ ં કિુ ંમળતુ ંર નથી.  ક્હનદી ફિલમોની નરસી 
બારુ એ છ ે કરે, ક્હનદી ફિલમ ઈનડસટ્ી નકલખોર 
છ ેઅન ેતનેી પાસ ેપોતાનુ ંકહવેા્ય એવુ ંકિંુ નથી. 
નાના બરેટની કરેટલીક ફિલમો સારી બન ેછ ેપણ 
સાઉથમા ંર ેરીત ેમોટા િલક પર ક્બલકલુ અલગ 
પ્કારની ફિલમો બનાવા્ય છ ે એવુ ં કિુ ં ક્હનદી 
ફિલમો પાસ ેનથી. પષુપા’ અન ે ‘આરઆરઆર’ને 
ક્હનદી પટ્ામા ં ર ધા્ંય ધા્ંય સિળતા મળી છે 
ત્યાર ે આ ર ગાળામા ં આવલેી ક્હનદી ફિલમોના 
કહવેાતા સપુરસટાસજુની ફિલમો ખરાબ રીત ેપછડાઈ 
છ.ે એક માત્ર ‘કા્મીર િાઈલસ’ ઝીંક ઝીલી રહી 
છ.ે ‘કા્મીર િાઈલસ’ની કમાણી ૩૦૦ કરોડની 
આસપાસ છ.ે ‘પષુપા’ અન ે ‘આરઆરઆર’ની 
કમાણીની સરખામણીમા ં ‘કા્મીર િાઈલસ’ 
પણ પાછળ છ.ે પણ ક્હદંતુવના કારણ ે ‘કા્મીર 
િાઈલસ’નો દખેાવ િાનદાર છ,ે તમેા ંબમેત નથી. 
‘કા્મીર િાઈલસ’ ક્સવા્ય આ ગાળામા ં આવલેી 
સલમાન ખાનની અકં્તમ, સિૈ અલી ખાન-રાની 
મખુરજીની બટંી ઔર બબલી ટ,ુ અક્મતાભ 
બચ્ચનની ઝુડં, અષિ્ય કમુારની બચ્ચન પાડંે 
સક્હતની ફિલમો તનેા ખચજુ રટેલો વકરો પણ નથી 
કરી િકી. ગગંબુાઈ કાફિ્યાવાડી ૨૦૦ કરોડની 
આસપાસ વકરો કરી િકી પણ તનેુ ંબરટે ૧૮૦ 
કરોડ હતુ.ં એટલ ે ગગંબુાઈ કાફિ્યાવાડીન ે પણ 
સપુર હીટમા ંગણવા સામ ેિકંા ઉપરે તમે છ.ે

આ�રઆ�રઆ�ર ફિલ્મમ�ં જોરદ�ર સ્ક્રીપ્ટ આનો આોક્શન સ્રીક્વન્સ પર દર્શક�ો િ્રીદ� થઈ ગય�

‘પુષ્�’થ્રી સ�વ આલગ પ્રક�રન્રી ફિલ્મ હ�ોવ� છત�ં ‘RRR’આો 12 ફદવસમ�ં 
જ 1000 કર�ોડન્રી કમ�ણ્રી કર્રી, ર�મ� ર�જુ બનત�ો ર�મચરણ તોજ આનો 

ભ્રીમ બનત�ો આોનટ્રીઆ�ર જોરદ�ર પરિ�ોમ્શન્સ આ�પ્રીનો છવ�ઈ ગય�

પ્રાસંગિક
ધવલ રુક્લ

‘પુષપરા’ બરાદ હવે RRR: સરાઉથની ફિલ્મોનમો ડંકમો
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ઇમેઇલ માર્કેટિંગ સેવા 
Mailchimp એ પોતાના ડેિા 

ચોરી થયાની ર્બુલાત ર્રી હતી. જેના 
પટરણામે યુઝસ્સ એર્ાઉન્ટસ અને સિટેજ 
ટિશિંગ એિટેર્ અને અનશિર્ૃત ઍકસેસ 
મેળવવા માિટે આંતટરર્ ટડવાઈસના 
લીિે આ િકય બનયું હતું.

Mailchimp એ અમેટરર્ન 
માર્કેટિંગ ઓિોમેિન પલેિિોમ્સ અને 
મેઇશલંગ સૂશચઓનું સંચાલન ર્રવા 
અને ગ્ાહર્ોને મોર્લવા માિટે ઇમેઇલ 
માર્કેટિંગ ઝુંબેિ બનાવવા માિટે ઇમેઇલ 
માર્કેટિંગ સેવા છટે. Mailchimp એ 
તેના ઓપરટેિરનું ટ્ેટડંગ નામ છટે. રોર્ેિ 
સાયનસ ગ્ુપ, બેન ચેસિનિ અને માર્્ક 
આમ્સસટ્રોંગ દ્ારા 2001માં સથાપવામાં 
આવેલી અમેટરર્ન ર્ંપની છટે. જેમાં ડેન 
ર્ુશઝ્સયસ પછીથી જોડાયા હતા.

ડેિા બ્ીચની જાણ સૌ પ્રથમ 
બલીશપંગ ર્ોમપયુિર દ્ારા ર્રવામાં આવી 
હતી. Mailchimp સપિટેમબર 
2021 માં નાણાર્ીય સોફિવેર િમ્સ 
Intuit દ્ારા હસતગત ર્રવામાં 
આવી હતી. Intuit સોફિવેર િમ્સને 
26 માચચે આ ઘિનાની જાણ થઈ હતી. 

જયારટે તે ગ્ાહર્ સપોિ્સ િૂલને ઍકસેસ 
ર્રતી દૂશિત પાિટીની જાણ થઈ હતી.

મેઇલશચમપના ચીિ ઇનિોમચેિન 
શસકયુટરિી ઓટિસર શસઓભાન સસમથે 
જણાવયું હતું ર્ે આ ઘિનાનો પ્રચાર એર્ 
બાહ્ય પ્રર્ાિન દ્ારા ર્રવામાં આવયો 
હતો. જેણે મેઇલશચમપના ર્મ્સચારીઓ 
પર સિળ સોશિયલ એસનજશનયટરંગ 

એિટેર્ ર્યયો હતો. જેના પટરણામે 
ર્મ્સચારીના ઓળખપત્ો સાથે છટેડછાડ 
ર્રવામાં આવી હતી. જોર્ે મેઇલશચમપે 
જણાવયું હતું ર્ે તેણે ભંગ ર્રાયેલા 
ર્મ્સચારી એર્ાઉનિની ઍકસેસને 
સમાપ્ત ર્રવા માિટે ઝડપથી ર્ાય્સવાહી 
ર્રી હતી. પરંતુ 319 મેઇલશચમપ 
એર્ાઉન્ટસને ઍકસેસ ર્રવા અને 102 

એર્ાઉન્ટસને લગતી મેઇશલંગ સૂશચને 
વિુ શનર્ાસ ર્રવા માિટે શસિૉન ર્રાયેલ 
ઓળખપત્ોનો ઉપયોગ ર્રવામાં 
આવયો હતો.

એિટેર્સ્સ એ અસપષ્ટ સંખયામાં 
ગ્ાહર્ો માિટે API ર્ીની ઍકસેસ 
મેળવી હોવાનું માનવામાં આવે છટે. જે 
ર્ંપનીએ જણાવયું હતું ર્ે તેને અક્ષમ 
ર્રી દટેવામાં આવી છટે. જે એિટેર્સ્સને 
ઇમેઇલ-આિાટરત ટિશિંગ એિટેર્ને 
માઉનિ ર્રવા માિટે API ર્ીનો 
દુરુપયોગ ર્રતા અિર્ાવે છટે. ર્ંપની 
યુઝસ્સને તેમના ખાતાઓને િટેર્ઓવર 
એિટેર્થી સુરશક્ષત ર્રવા માિટે ટદ્-
પટરબળ પ્રમાણીર્રણ (two-factor 
authentication) ને સક્ષમ 
ર્રવાની ભલામણ પણ ર્રી રહી છટે.

શરિપિોર્રનસી વૉલેિ ર્ંપની ટ્ેઝોરટે 
રશવવારટે ર્હ્ં હતું ર્ે તે મેઇલશચમપ પર 
હોસિ ર્રટેલા ઑપિ-ઇન નયૂઝલેિરમાંથી 
ઉદ્ભવેલી સંભશવત સુરક્ષા ઘિનાની 
તપાસ ર્રી રહી છટે તે પછી હટેર્સ્સ 
ડેિાની ચોરી ર્રવા મેલીસીયસ 
ઇમેલનો પુનઃઉપયોગ ર્યયો હતો.

મેઇલશચમપે પુસષ્ટ ર્રી છટે ર્ે શરિપિો 

ર્ંપનીઓને શનિાન બનાવતા અંદરના 
વયશતિ દ્ારા તેમની સેવા સાથે છટેડછાડ 
ર્રવામાં આવી છટે. ટ્ેઝોરટે િવીિ 
ર્રતા જણાવયું ર્ે અમે ટિશિંગ ડોમેન 
[trezor.us] ઑિલાઇન લેવાનું 
વયવસથાશપત ર્યુું છટે. અને તેના યુઝસ્સને 
ચેતવણી આપી છટે ર્ે આગલી સૂચના 
સુિી ર્ંપની તરિથી ર્ોઈપણ ઈમેલ 
ખોલવાથી દૂર રહટે.

અમેટરર્ન ર્ંપનીએ હજુ સુિી એ 
વાતની સપષ્ટતા ર્રી નથી ર્ે આ એિટેર્ 
ર્ોઈ આંતટરર્ દ્ારા ર્રવામાં આવયો 
હતો. આ તબક્ે તે પણ અસપષ્ટ છટે 
ર્ે અનય ર્ેિલા શરિપિોર્રનસી પલેિિોમ્સ 
અને નાણાર્ીય સંસથાઓ આ ઘિનાથી 
પ્રભાશવત છટે.

ડેિા બ્ીચની પુસષ્ટ 
Decentraland દ્ારા પણ 
ર્રવામાં આવે છટે. જે 3D વરયુ્સઅલ 
વરડ્સ બ્ાઉઝર-આિાટરત પલેિિોમ્સ છટે. 
જેણે સોમવારટે ખુલાસો ર્યયો હતો ર્ે 
તેના નયૂઝલેિર સબસરિાઇબસ્સના ઈમેલ 
એડ્ેસ Mailchimp ડેિા ભંગમાં 
લીર્ થયા હતા.

 beinghumanmj

Mailchimp ડેટા બ્રીચ

સત્યને મળ્યયા પછી
બરૂનેઈમયાંથી વહેતું ઝરણું

જરયા શરમયા્ય ગ્યું,
નંદનકયાનનનયાં સૂકયા ઝયાડ પર

બેઠેલી ચકલીઓએ
‘નયા ‘કહી દીધી ઉડવયા મયાટે.

કોનયાક્કનયાં સમુદ્ કકનયારે
છીપને શોધતયાં શોધતયાં

એક મોતી જડી ગ્યું, તો
ખબર પડી

તું અહીં જ ક્યયાંક છે.
અનુભવ ક્યયો છે તયારો

કેટલી્ય વખત -
પરંતુ, તું હમણયાં હો્ય છે

હમણયાં નથી
પરંતુ હું તો -

ખેંચી જ લઉં છું
પવનમયાં વહેતયાં તયારયા એ અંશને 

અને
તયારી સંઘ લપેટયા્ય જા્ય છે

મયારયાં શરીરને.
રેતી પર પગલયાં મયારયાં

તયારી સયાથે
ચયાલી રહી છું હું

તયારી જ આંગળી પકડીને.
બદમયાશ તું

તયારી આંગળી ખેંચીને 
મયારયાથી અલગ થઈ જા્ય છે.

પડી જાઉં છું હું
એક અણજાણ્યયા અંધયારયા 

કુવયામયાં.
પડવયા નહીં દે મને

સયાચો બંધું છે ફક્ત તું
જકડીને પકડી લે મને
પકરચચત અપકરચચત,

સયાચીખોટી ભયાવનયાઓમયાંથી
નીકળીને પગ લંબયાવી રહી છું.

વચન છે-
પ્ર્યત્ન કરીશ,બધી ગંદકીઓને
પોતયાનયાથી દૂર કરીને, હંમેશયા 

ચયાલીશ-
તયારી સયાથે

ફક્ત તયારી સયાથે...
*બરુનેઇ-ઓકડશયાનયાં 

ઇચતહયાસનો એક પ્રચસદ્ધ પવ્વત
*નંદનકયાનન-ચચકડ્યયાઘરનું નયામ

શીર્વક : સત્યથી મળીને
કવચ્યત્ી : પયારચમતયા રયાડગી

અનુવયાદક : ચહનયા મોદી િાઈબ્ોઈડ એ સત્ીની પ્રજનનક્ષમ 
સમયગાળામાં જોવા મળતી ગભા્સિયમાં 
થતી સાદી એિલે ર્ે ર્ેનસરગ્સત ન હોય 
તેવી ગાંઠ. જે ગભા્સિયની દીવાલના 
સ્ાયુઓમાં જોવા મળટે છટે જેની સાઈઝ 
વિાણાથી લઈ ઓરટેનજ સુિીની હોઈ 
િર્ે.  

િઈબ્ોઈડ થવાનું ર્ારણ િું છટે? 
હાલ ર્ોઈ ચોક્સ ર્ારણ જાણી િર્ાયું 
નથી. સત્ી પ્રજનનતંત્ની ર્ાય્સક્ષમતાના 
અંતસત્ાવો ઈસટ્ોજન અને પ્રોજેસિટેરોન 
પૈર્ી ઈસટ્ોજનના પ્રમાણમાં થતી વિઘિ 
કયાંર્ ને કયાંર્ વૃશધિ માિટે જવાબદાર 
છટે. આનુવંશિર્તા વિુ પડતું વજન 
સંલગ્ન પટરબળો હોઈ િર્ે. આ 
સમસયા 30થી 50 વિ્સની ઉંમરટે થઈ 
િર્ે, મેનોપોઝ અવસથા દરશમયાન 
જયારટે ઈસટ્ોજનનું લેવલ ડ્ોપ થાય 
તયારટે નવા િઈબ્ોઈડ બનવાની િકયતા 
નહીંવત્ અથવા તેમની સાઈઝમાં 
ઘિાડો થાય છટે.  

િું છટે િઈબ્ોઈડનાં લક્ષણો અને 
શચહ્ો?  ઘણાંખરાં ટર્સસામાં િઈબ્ોઈડ 
નાનો હોય અથવા લક્ષણો ન પણ હોય 

તયારટે સત્ીને પોતે પણ જાણ થતી નથી 
હોતી. ઉપરાંત િઈબ્ોઈડના તેનાં માપ, 
સથાન તેમજ એ આજુબાજુના પેડૂના 
અવયવોની ર્ેિલી નજીર્ છટે એ મુજબ 
અલગ અલગ લક્ષણો હોઈ િર્ે. 

આ� તકલીફ થઈ શકે છે
 ખૂબ વધુ પડતો માસિક સ્ત્ાવ જેમ 

કે 6થી 7 દિવિ અથવા બે માસિક 
વચ્ે બ્ીદડંગ થવું.
 પેડૂમાં િુખાવો થવો અથવા નીચેના 

ભાગમાં િબાણનો અનુભવ

 કમરનો િુખાવો
 મૂત્ાશય પર આવતા િબાણને ્ીધે 

વારંવાર પેશાબ જવાની ઇચ્ા થવી
 મળાશય પર ્ગતા િબાણને ્ીધે 

મળતયાગ વખતે તક્ીફ્ થવી અને 
કયારેક િુખાવો થવો
 િંભોગ િમયે િુખાવો થવો
 પ્રજનનક્ષમતા િંબંધી પ્રસતકૂળતા 

જેમ કે, વંધયતવ, વારંવાર થતી 
કિુવાવડ, દડસ્વરી િમયે થતા 
િુખાવાિંબંધી તક્ીફે, વધુ પ્રમાણમાં 
થતા બ્ીદડંગને પદરણામે એસનસમયા  

ધ બ�ેટમ લ�ઈન 
ગભા્સિયમાં ગાંઠને લઈ ઘણી વાર 

સત્ીમાં ડર અને મૂંઝવણ જોવા મળટે છટે, 
પરંતુ મહદ્ અંિે તેઓ Benign- 
નોન ર્ેનસરસ હોય છટે. હા, િઈબ્ોઈડ 
એ ઈનિટિ્સશલિીનું એર્ ર્ારણ બની િર્ે 
છટે. િઇબ્ોઈડનો ઈલાજ િરૂઆતમાં 
અંતઃસત્ાવી દવા આપીને ર્ાબૂમાં રાખી 
િર્ાય છટે અને બલીટડંગ ર્ંટ્ોલ ર્રી 
િર્ાય છટે.  
ફ�ઈબ�ેઈડ મ�ટે સરળ આને 

પીડ�રહહત પદ્ધતત લેપ�ેસ�ેપી 
શનયશમત રીતે તબીબી તપાસ 

ર્રાવવાથી પ્રાથશમર્ તબક્ે શનદાન 
થઈ જતાં ઈલાજના બિાં જ ઓપિન 
ઉપલબિ થઈ જતાં હોય છટે. જેથી 
પટરવારમાં ર્ોઈ પણ સભયોને 
િઈબ્ોઈડની સમસયા રહી હોય તો દર 
છ મશહને એર્ વાર પેસરવર્ અરટ્ાસાઉનડ 
જરૂર ર્રાવો. જેથી િરૂઆતમાં જ તેના 
શવિે જાણી િર્ાય. તેનાથી બચવા માિટે 
હટેરિી ડાયિ અને એકસલ સાઈઝનું 
રૂટિન િેલો ર્રવું જરૂરી છટે.

સ્તરીઓને સતાવતરી ફાઈબ્રોઈડનરી સમસ્ા 

સમાિ્સ અને સિાઇશલિ દટેખાવા 
પરિેકિ એકસેસરીઝ શસલેકિ 

ર્રવી બહુ જરૂરી છટે. એમાં જ્ેલરી 
મુખય છટે. આજર્ાલ જ્ેલરીમાં િોપ 
ટ્ેનડમાં હૂપસ એટરંગસનો સમાવેિ 
થાય છટે. આ એટરંગસ ટડઝાઇન અને 
સાઇઝમાં ટડિરનિ વેરાઇિીને લીિે 
પસંદ ર્રવામાં આવે છટે. ડ્ેસની 
ટડઝાઇનને જોતાં સમોલ અને શબગ હૂપસ 
એટરંગસ ટડમાનડમાં છટે. હૂપસ એટરંગસ 
ક્ાશસર્ લુર્ આપે છટે. તેને શજનસ, િી 
િિ્સ, ગાઉન, ઇસનડયન વેરની સાથે પણ 
ર્ેરી ર્રી િર્ાય છટે, એિલે ર્ે િોમ્સલ 
અને ર્ેઝયુઅલ બંને લુર્માં પહટેરી 
િર્ાય છટે.  

હૂપસ એટરંગસમાં મળતી વેરાઇિીની 
વાત ર્રીએ તો ગોરડ અને મેિલ 
ઉપરાંત બીડસ, પલ્સ, સગલિર જેવી 
અનેર્ વેરાઇિીમાં તે અવેલેબલ છટે. 
દરટેર્ પ્રર્ારના આઉિટિિ સાથે િૂિ 
થતાં હૂપસ એટરંગસ ઓપન હટેર ર્ે 
પોની િટેલ બંનેમાં િૂિ ર્રટે છટે. િેિનની 
દુશનયામાં હોિ િેવટરિ હૂપસ એટરંગસ 
રટેકિેંગલ, ટ્ાયેંગલ, રાઉનડ, સર્વેર 
વગેરટે િેપસમાં ઉપલબિ છટે. એની 
ખાશસયત એ છટે ર્ે તે એર્દમ લાઇિવેિ 
હોય છટે જેથી લાંબા સમય સુિી તેને 
ર્ેરી ર્રવા સરળ છટે. તે એશલગનિ અને 
ક્ાસી લુર્ આપવાની સાથે શસમપલ 
અને સવીિ લુર્ પણ આપતા હોવાથી 

ર્ોલેજ તથા ઓટિસમાં નાના હૂપસ 
પણ સારા લાગે છટે.  

ઓ��વર સ�ઇડ હૂપ
ર્ૃશત સેનન સશહત અનેર્ બોશલવૂડ 

એકટ્ેસ ટડઝાઇનર આઉિટિિની સાથે 
ઓવર સાઇડ હૂપસ પહટેરતી જોવા મળટે 
છટે. જે યુવતીઓનું ગળું પાતળું અને 
લાંબં હોય તેમને ઓવર સાઇડ હૂપસ 
વિારટે િૂિ થાય છટે. ર્ેઝયુઅલ અથવા 
ર્ૂલ લુર્ મેળવવા માિટે ઓવર સાઇઝ 
એટરંગસ પણ ઉત્તમ ઓપિન છટે.  

બીડ હૂપસ
સામાનય હૂપસની સરખાણીમાં બીડ 

હૂપસ ગલેમરસ લુર્ આપે છટે. તમે પાિટી 
ર્ે ર્ોઇ ઇવેનિમાં બીડ હૂપસ ર્ોઇપણ 
આઉિટિિ સાથે પહટેરી િર્ો છો. એ 
તમને ટડિરનિ લુર્ આપિે. બીડમાં 

અનેર્ વેરાઇિી અને સાઇઝ સરળતાથી 
મળી રહટે છટે. બીડની જેમ પલ્સ હૂપસ 
એટરંગસ પણ આજર્ાલ ચલણમાં છટે.  

ર��બડ હૂપસ
જો તમે ટ્ેટડિનલ આઉિટિિ પહટેયા્સ 

છટે તો એના પર રોબડ હૂપસ બેસિ 
ઓપિન છટે. આ પ્રર્ારનાં એટરંગસ 
પહટેરીને પરિેકિ લુર્ મેળવી િર્ો છો. 
રોબડ હૂપસ ર્ોઇપણ ઉંમરની વયશતિ 
પહટેરી િર્ે છટે.  

ડ��પ હૂપસ ઓ�રરંગસ
િેસ પાતળો છટે તેમના ચહટેરા પર 

ડ્ોપ હૂપસ એટરંગસ વિારટે સૂિ થાય છટે. 
ઓિ િોરડર ગાઉનની સાથે ડ્ોપ હૂપસ 
એટરંગસ વિારટે સુંદર લાગે છટે. ડ્ોપ 
હૂપસમાં પણ સિાઇશલિ અને શસમપલ 
લુર્ મળટે એવી ટડઝાઇન ઉપલબિ છટે.

િેિનમાં એવરગ્ીન-સિાઇશલિ 
લૂર્ અપાવતાં હૂપસ એટરંગસ
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અમદાવાદ 
બનાસકાંઠા િજ·ાના ડીસામાં 

કલર કોЧટѕગ કરી અખા˜ ચણા વેચતા 

ભેળસેિળયા વેપારી પર ફЮડ એ×ડ ļÆસ 

િવભાગે દરોડો પાડયો Óયારъ ભાજપના 

ધારાસÛય શિશકાંત પંડયાએ  દાદાગીરી 

કરીને અિધકારીઓને ચણાનો જÔથો સીઝ 

કરવા દીધો ન હતો. એટલું જ નહỲ, 

ફЮડ સેÙટી ઓЧફસરોએ નાછુટકы પોલીસ 

રΤણ માંગવુ પડયુ હતું.

Чડસામાં 1લી એિĬલે સદગુλ ĺેЧડંગ 

કЮા.પર ફЮડ એ×ડ ļÆસ િવભાગે દરોડો 

પાડયો હતો.  એવી બાતમી મળી હતીકы, 

આ પેઢીમાં ચણા પર નોન એડેબલ 

કલરનુ કોЧટѕગ કરવામાં આવે છъ. ફЮડ 

એ×ડ ļÆસ િવભાગના ચારъક અિધકારીઓ 

કલર કોЧટѕગ કરъલાં અખા˜ ચણા વેચતાં 

વેપારી પર કાય↓વાહી કરી રΝા હતાં.

Óયારъ ધારાસÛય શિશકાંત પંડયાએ 

આવીને ફЮડ એ×ડ ļÆસ િવભાગના 

અિધકારીઓનો Чરતસરનો ઉધડો લઇ 

લીધો હતો. એ તો ઠીક પણ ભેળસેળ 

કરનારાં વેપારી સામેના પેપસ↓ તૈયાર 

કરાયાં તે પૈપસ↓ પણ અિધકારીઓના 

હાથમાંથી ઝૂંટવીને ફાડી નાંÅયા હતાં. 

આ જોઇને એક તબŨы સરકારી 

અિધકારીઓ પણ ચ℮કЫ ઉઠયા હતાંકы, 

ધારાસÛય શા માટъ ભેળસેિળયા વેપારીને 

બચાવી રΝા છъ. આટલુ ઓછુ હોય તેમ 

ધારાસÛય શિશકાંત પંડયાએ ફЮડ એ×ડ 

ļÆસ િવભાગના અિધકારીઓને વેપારીની 

ગોડાઉનની બહાર ય જવા દીધી નહỲ.

ગોડાઉનમાં પુરીને મોબાઇલ ફોન સુˇાં 

લઇ લીધા હતાં. ધારાસÛયની દાદાગીરી 

વŵે પણ અિધકારીઓએ સદગુλ ĺેЧડંગ 

કЮіા. િવιˇ કાય↓વાહી કરી હતી.

Чડસામાં ભાજપના ધારાસÛય ભેળસેિળયા 

વેપારીની વહારъ, અિધકારીઅોને ભગાડયાઅમદાવાદમાં રાેડ શાે 
યાેજી કેજરીવાલે ચૂંટણીનું 
રણિશંગુ ફં્ક્યું

અમદાવાદ 

અમદાવાદમાં રોડ શો યોજી અરિવંદ 

કыજરીવાલે ચૂંટણીનંુ  રણિશંગુ ફЮÄયુ છъ. 

અમદાવાદ શહъરમાં  િનકોલ-બાપુનગરમાં 

રોડ શો વખતે કыજરીવાલે લોકોને અપીલ 

કરી કы, ભાજપનું 25 વષ↓થી શાસન 

છъ.હજુ įΓાચારનો અંત આãયો નથી. 

તમે અમને એક તક આપો, ન ગમે તો 

બદલી નાંખજો.તેમણે એવું ય કЅંકы, 

હું ભાજપ-ક℮Ġેસને હરાવવા નહી પણ 

ગુજરાતીઓના Чદલ જીતવા આãયો છું. 

રોડ શો અગાઉ કыજરીવાલ અને ભગવંત 

માને ગાંધી આĴમની મુલાકાત લીધી 

હતી ગાંધીજીની Ĭિતમાને સુતરની આંટી 

પહъરાવી ĴÖધાજંિલ અપ↓ણ કરવામાં આવી 

હતી. અમદાવાદમાં િનકોલમાં ખોЧડયાર  

માતાના મંЧદરъ દશ↓ન કરી કыજરીવાલે 

રોડ શોનો આરѕભ કયђ↓ હતો. મેરા રѕગ 

દъ બસંતી ચોલાના ગીતના ગુંજ સાથે 

યોજાયેલા રોડ શો માં મોટી સંÅયામાં લોકો 

જોડાયા હતાં. સમથ↓કોએ ભારત માતા કЫ 

જયના નારા લગાવી વાતાવરણ ગુંજવી 

દીધુ હતું. અરિવદ કыજરીવાલે કЅં કы, 

આપણે દъશભŪ બનવુ પડશ.ે દસેક વષ↓ 

પહъલાં અમને કોઇ ઓળખતુ ય ન હતુ.

ભાજપનું 25 વષ↓થી શાસન છъ, એક 
તક અમને આપોઃ અરિવંદ કыજરીવાલ

અમદાવાદ

સુરતમાં રહъતા કાજલ ગોિવંદભાઈ મંજુલાએ એવી અરજ કરી છъ 

કы પોતે િશિΤત છъ, સારા કЮટુંબમાંથી આવે છъ અને ઉŵ Φાિતની છъ. 

આમ છતાં, દъશના ધમ↓ અને Φાિત અંગેની સીçટમના કારણે પારાવાર 

સહન કરવાનો વારો આãયો છъ. આ મુäકыલીઓ અને માનિસક પરъશાનીના 

કાયમી ઉકыલ માટъ પોતે ‘નો રીલીજીયન, નો કાçટ’ સટЪ↓ફЫકыટની માંગણી 

કરી રΝા છъ. પોતાની અરજીમાં તેમણે ઉ·ેખ કયђ↓ છъ કы તિમલનાડુ 

સરકારъ એક મિહલાને આ Ĭકારъ કોઈ ધમ↓ નહી, કોઈ Φાિત નહી એવું 

ĬમાણપĦ 2019માં આØયું હતું અને એ િનયમ અનુસાર પોતે પણ 

બંધારણ હъઠળ આવી દાદ મેળવી શકы છъ. અરજીમાં જણાãયા અનુસાર 

કાજલબેન મૂળ રાજગોર ĮાΜણ Φાિતના છъ પણ દъશની વણ↓ અને વગ↓ 

ãયવçથાના કારણે સતત પરъશાની ભોગવતા આãયા છъ. દરъક જÆયાએ, 

સરકારી કы અ×ય કાય↓માં તેમની પાસેથી Φાિત અને વગ↓નું Ĭમાણ કы 

ઉ·ેખ માટъ આĠહ રાખવામાં આવે છъ. 

બોÜબ Úલાçટ કыસમાં 
યાસીન ભટકલ સિહત 
ચાર સામે ચાજ↓ ĭыમ થશે

અમદાવાદ

અમદાવાદના વષ↓ ૨૦૦૮ના સીЧરયલ Úલાçટ 

કыસમાં મુÅય સૂĦધાર યાસીન ભટકલ સિહતના ચાર 

આરોપીઓ સામેના ૧૦૫ કыસ ╞બ કરી ĺાયલ 

ચલાવવાની રાËય સરકારની અરજી çપેિશયલ કોટ↓ના 

જજ એ.આર. પટъલે મંજૂર કરી છъ. આરોપીઓ અ×ય 

રાËયની જેલમાં બંધ હોવાથી તેમની સામે ĺાયલ 

ચાલી શકЫ નહોતી. તેથી આરોપીઓ અબુ ફюસલ ઉફ⎯ 

અĝમ ઉફ⎯ ઇ×ઝમામ ઉફ⎯ અજય શમા↓ ઉફ⎯ ડૉÄટરઉફ⎯ 

શાહλખ મોહમદ ઇમરાન ખાન,યાસીન ભટકલ ઉફ⎯ 

શાહλખ ઉફ⎯ મોહÜમદ એહમદ િસˆીબØપા, અÚદુલ 

સુભાન કЮરъશી ઉફ⎯ તૌકЫર મોહÜમદ ઉçમાન કЮરъશી, 

અશબ ઉ·ા ઉફ⎯ હƒી સામે હવે કыસ ઓપન થયો છъ.

માતા-િપતા ગુમાવનાર િવ˜ાથЪ↓ માટъ 
પોલીટъકિનકોમાં સુપર×યુમરી બેઠકો

અમદાવાદ

કોરોનામાં હજારો બાળકોએ માતા-િપતા 

કы બંને ગુમાãયા છъ Óયારъ વડાĬધાન ˛ારા 

લાગુ કરાયેલી પીએમ કыસ↓ çકЫમ ફોર ચીàļન 

હъઠળ એઆઈસીટીઈ ˛ારા આગામી વષ› 

પોલીટъકિનકોમાં બે-બે બેઠકો સુપર×યુમરી 

ŭોટામાં રાખવાની જાહъરાત કરી છъ. શૈΤિણક 

વષ↓ ૨૦૨૨-૨૩ માટъ જાહъર કરાયેલા અĬુવલ 

Ĭોસેસ િનયમોમાં સુપર×યુમરી બેઠકો આપવાની 

જોગવાઈ કરવામા આવી છъ.

ઓલ ઈЩ×ડયા કાઉЩ×સલ ફોર ટъકિનકલ 

એËયુકыશન ˛ારા શૈΤિણક વષ↓ ૨૦૨૨-૨૩ માટъ 

કોલેજ મંજૂરી-બેઠક મંજૂરી માટъના જાહъર કરાયેલા 

નવા િનયમોમાં ઘણા સુધારા કરવામા આãયા છъ. 

૨૦૨૨-૨૩ માટъના અĬુવલ હъ×ડબુકમાં નવી 

જોગવાઈઓ મુજબ  કાઉЩ×સલ ˛ારા આગામી 

શૈΤિણક વષ› પોલીટъકિનકોમાં બે બે બેઠકો 

સુપર×યુમરી ŭોટામાં આપવાની જાહъરાત કરી 

છъ. આ સુપર ×યુમરી બેઠકો કોરોનામા માતા-

િપતા બંને ગુમાવનારા િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ અનામત 

રહъશે અને આ બેઠકોમાં આવા બાળકોને Ĭવેશ 

આપવાનો રહъશે. 

સસરાએ જમાઇને માર 
માયђ↓, સાળાએ બનેવીને 
છરીના ઘા ઝỲÄયા

અમદાવાદ

બહъરામપુરા ખાતે સંતોષનગર ચાર માિળયા 

મકાનમાં રહъતા મોહѕમદ રફЫક  આસીફભાઇ 

શેખએ પડોશમાં રહъતા સસરા ફાιકભાઇ શેખ 

તથા તેમના બે Чદકરા સામે દાણીલીમડા પોલીસ 

çટъશનમાં ફЧરયાદ ન℮ધાવી છъ કы યુવકы ૨૦૧૫માં 

પડોશમાં રહъતી મિહલા સાથે Ĭેમલગ્ન કયા↓ હતા.

પિત પ ી વŵે તકરાર થતાં પંદર Чદવસ પહъલા 

પ ી Чરસાઇને િપયરમાં ગઇ હતી જેથી ગઇકાલે 

રાતે ૧૦.૩૦ વાગે યુવક અને તેમના માતા પ ીને 

તેડવા માટъ ગયા હતા Ëયાં તકરાર થતાં સસરાએ 

યુવકને ઢોર માર માયђ↓ હતો અને આ સમયે તેના 

સાળાએ ઉäકыરાઇને છરીના ઘા માયા↓ હતા. 

શિશકાંત પંડયાઅે દાદાગારી કરતાં ફૂડ અાેિફસરે પાેલીસ રક્ષણ માંગવું પડયું

વડોદરા

વડોદરા શહъરના વાસણા રોડ ઉપર રહъતી અંબર શેખે જે.પી.રોડ 

પોલીસ મથકы ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી કы, 03જી માચ↓ના રોજ તેઓના નાના 

નાની યુએસ થી વડોદરા આવવાના હોય હરણી એરપોટ↓ ખાતે તેઓને 

પીકઅપ કરવા માટъ નીકâયા હતા. તે સમયે કાકા રફЫકભાઈ શેખ ( 

રહъ - સેàટર એપાટ↓મે×ટ ,વાસણા રોડ) અને ફોઈનો છોકરો સોનુ શેખ 

(રહъ -રફાઈ પાક↕, તાંદલજા) એ મનીષા ચોકડી પાસે કારને ઓવરટъક 

કરી એકટીવા આગળ ઊભું રાખી દીધું હતું. અને કાર ļાઈવરને જણાãયું 

હતું કы, આ અમારી ફыિમલી મેટર છъ તું અહỲથી ચાàયો જા તેમ કહી તેન ે

ЧરΤામાં રવાના કયђ↓ હતો. Óયારબાદ મને તથા મારી મÜમીને કારમાંથી 

બહાર ઉતારી ગડદાપાટુનો મારી મારા િપતા પાસેથી 50 લાખની રકમની 

માંગણી કરી હતી. ઉપરોŪ ફЧરયાદના આધારъ પોલીસે બંને શÅસો િવιˇ 

મારામારી ધાક ધમકЫ સિહતની કલમો હъઠળ ગુનો ન℮ધી તેમની ધરપકડના 

ચĝો ગિતમાન કયા↓ હતા.

મહીસાગર

મહીસાગર િજ·ાના જાણીતા 

તીથ↓ધામ દъગમડા પાસે મહી નદીમાં 

નહાવા માટъ પડેલાં ૬ યુવાનો ડૂબી જતાં 

ચકચાર મચી જવા પામી છъ. મીЧડયા 

ЧરપોÎસ↓માં Ĭાથિમક જાણકારી અનુસાર 

છ યુવાનોમાંથી ડૂબી જવાને કારણે ૩ 

યુવાનોનાં મોત િનપËયા છъ, Ëયારъ Ħણ 

યુવાનોને સુરિΤત બહાર કાઢી લેવામાં 

આãયા છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы, મહી 

નદીમાં એક મિહનાની અંદર ડૂબી જવાને 

કારણે ૧૪ લોકોનાં મોત િનપËયા છъ. 

મીЧડયા ЧરપોÎસ↓ અનુસાર છ યુવાનો 

હોટъલમાં નોકરી કરતા હતા અને 

લુણાવાડાથી દъગમડા ગામ પાસે આવેલી 

મહી નદીમાં ×હાવા માટъ આãયા હતા. 

હોટъલમાં નોકરી કરતાં ૬ યુવાનો નદીમાં 

ડૂબી ગયા હોવાની જાણ કરતાં çથાિનકો 

˛ારા તરત જ તેઓની શોધખોળ શλ 

કરી દъવામાં આવી હતી. એટલું જ નહỲ 

આ મામલે તંĦને પણ જાણ કરી દъવામાં 

આવતાં પોલીસ કાફલો સિહત રъçકયૂ 

ટીમ તાÓકાિલક ઘટનાçથળъ દોડી આવી 

હતી અને નદીમાં ડૂબી જનાર યુવકોની 

શોધખોળ શλ કરી દીધી હતી. 

નદીમાં ડૂબી જવાની ઘટનાને પગલે 

મોટી સંÅયામાં çથાિનકો પણ Óયાં એકઠા 

થઈ ગયા હતા. પોલીસે ભીડને દૂર 

કરવાના Ĭયાસો હાથ ધયા↨ હતા. તંĦ 

˛ારા અનેક ચેતવણીઓ આપવા છતાં 

પણ લોકો મહીસાગર નદીમાં નહાવા 

માટъ પહ℮ચી જતાં હોય છъ અને પોતાનો 

જીવ ગુમાવતાં હોય છъ. 

હાેટેલમાં નાેકરી કરતાં છ યુવાનાે મહી નદીમાં નહાવા પડયા હતા : ણને બચાવાયા

તીથ↓ધામ દъગમડા પાસે નદીમાં નહાવા તીથ↓ધામ દъગમડા પાસે નદીમાં નહાવા 
પડેલાં ૬ યુવાનો ડૂÚયા, Ħણનાં મોત પડેલાં ૬ યુવાનો ડૂÚયા, Ħણનાં મોત 

ટેકિનકલ કાઉિ લ દ્વારા દરેક કાેલેજમાં કાેસર્ દીઠ બે બેઠકની મંજૂરી અપાશે

‘આઝાદી ગૌરવ યાĦા’, 
દъશના િવકાસમાં પાટЪ↓ના 
યોગદાનને રъખાંЧકત કરાશે

અમદાવાદ

çવતંĦતાના 75 વષ↓ પૂણ↓ થયાના ઉપલΣયમાં ક℮Ġેસે 

બુધવારъ ગુજરાતમાં અમદાવાદ ખાતે ગાંધી આĴમથી 

‘આઝાદી ગૌરવ યાĦા’ શλ કરી છъ. તેમાં çવતંĦતાના 

સંĠામ અને 1947 બાદ દъશના િવકાસમાં પાટЪ↓ની 

ભૂિમકાને રъખાંЧકત કરવામાં આવશે. એક ક℮Ġેસી 

નેતાએ જણાãયું કы, પાટЪ↓ અÖયΤ સોિનયા ગાંધી અને 

સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ યાĦા આયોિજત કરવાનો િનણ↓ય 

લીધો જેથી આપણી નવી પેઢીને િĮЧટશ રાજથી આઝાદી 

મેળવવા આપણા નેતાઓએ જે બિલદાન આપેલું તેનાથી 

અવગત કરાવી શકાય. આગામી 1 જૂનના રોજ Чદàહીના 

રાજઘાટ ખાતે આ યાĦા પોતાના અંિતમ પડાવ પર પહ℮ચે 

તે પહъલા 4 રાËયોમાંથી પસાર થશે. 

વડોદરા: Чફàમી ઢબે કાર રોકЫ માતા 

પુĦીને માર મારી 50 લાખની માંગણી

મને કોઈ ધમ↓ નહી, કોઈ Φાિત નહỲ, 

એવું સટЪ↓ફЫકыટ આપો: કોટ↓માં અરજ

- બે વષર્માં 3425 
ગૃિહણીઅાેની અા હ ા

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં આÓમહÓયા કરનારી 

મિહલાઓમાંથી ૭૦% ગૃિહણી હોવાનંુ 

સામે આãયું છъ.

લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવેલા 

અહъવાલ અનુસાર ગુજરાતમાં વષ↓ 

૨૦૧૯માં કЮલ ૨૪૮૬ મિહલાઓએ 

આÓમહÓયા કરીને જીવન ટૂંકાãયું હતું 

અને જેમાં ૧૬૮૯ ગૃિહણી હતી. આમ, 

વષ↓ ૨૦૧૯માં  આÓમહÓયા કરનારી 

મિહલાઓમાંથી ગૃિહણીનંુ Ĭમાણ ૬૫% 

હતું. વષ↓ ૨૦૨૦માં સમĠ રાËયમાંથી 

કЮલ ૨૫૪૨ મિહલાઓએ આÓમહÓયા 

કરી હતી અને તેમાં ૧૭૩૬ ગૃિહણી 

હતી. આમ, વષ↓ ૨૦૨૦માં આÓમહÓયા 

કરનારી મિહલાઓમાં ગૃિહણીઓનંુ 

Ĭમાણ વધીને ૭૦% થઇ ગયું છъ. આમ, 

બે વષ↓માં કЮલ ૩૪૨૫ ગૃિહણીઓએ 

આÓમહÓયા કરી છ.ે કોરોના કાળમાં 

ઘરમાં કіકાશનું Ĭમાણ વધતાં 

મિહલાઓના આÓમહÓયાના Ĭમાણમાં 

વધારો ન℮ધાયો હતો. સમĠ દъશમાંથી 

વષ↓ ૨૦૧૯માં આÓમહÓયા કરનારી 

૪૧૪૯૩ મિહલાઓમાંથી ૨૧૩૫૯ 

ગૃિહણી Ëયારъ ૨૦૨૦માં આÓમહÓયા 

કરનારી ૪૪૪૯૮ મિહલાઓમાંથી 

૨૨૩૭૪ ગૃિહણીઓ હતી. 

ગુજરાતમાં આÓમહÓયા કરનારી 
મિહલાઓમાં ૭૦ ટકા ગૃિહણી
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નવી Чદàહી 

ઉǼર પિΌમ ભારત અને તેની સાથે 

જોડાયેલા મÖય ભારતના િવçતારોમાં 

એિĬલમાં વધુ ભીષણ ગરમી પડવાની 

શÄયતા છъ તેમ ભારતીય હવામાન 

િવભાગના ડાયરъÄટર જનરલ 

Óયુંજય મહાપાĦાએ એક િનવેદનમાં 

જણાãયું છъ. 

તેમણે વÉયુ↓અલ માÖયમથી 

યોજાયેલા એક કાય↓ĝમમાં જણાãયું 

હતું કы અમારા અંદાજ મુજબ સમĠ 

ઉǼર પિΌમ ભારત અને તેની સાથે 

જોડાયેલા મÖય ભારતમાં તાપમાન 

સામા×યથી વધારъ રહъશે. હીટવેવ 

ગુજરાત, રાજçથાનથી શλ થઇને પૂવ↓ 

મÖય Ĭદъશ અને છǼીસગઢ સુધી જોવા 

મળશે.મહાપાĦાએ જણાãયું હતું કы આ 

અગાઉ પણ આઇએમડીએ જણાãયું હતું 

કы માચ↓ કરતા એિĬલ મિહનો વધારъ 

ગરમ રહъશે અને તાપમાન સામા×યથી 

વધારъ રહъશે.૧૫ એિĬલ સુધી અનેક 

િવçતારોમાં હીટ વેવ ચાલુ રહъશે.

ઉǼર પિΌમ - મÖય ભારતમાં 15 
એિĬલ સુધી ભીષણ ગરમી પડશે

ભારતીય હવામાન િવભાગની માેટી અાગાહીભારત િવΐમાં સૌથી 
વધારъ FDI મેળવનારો 
દъશ: િનમ↓લા સીતારામન

Ĵીનગર

કы×ĩીય નાણામંĦી િનમ↓લા સીતારામને સોમવારъ 

લોકસભામાં જણાãયું હતું કы, ભારત િવΐમાં સૌથી 

વધારъ FDI મેળવનારો દъશ છъ. એટલંુ જ નહỲ 

ભારતના Чરટъલ રોકાણકારોએ હવે શેરબજારોમાંથી 

FPI ˛ારા ભારъ માĦામાં ભંડોળ પાછું ખ′ચવામાં 

આવે, Óયારъ ઊભી થતી પЧરЩçથિતને સંભાળવાની 

Τમતા િવકિસત કરી લીધી છъ. લોકસભામાં Ĭ કાળ 

દરિમયાન ક℮ગી સાંસદ શિશ થιરના એક સવાલના 

જવાબમાં સીતારામને જણાãયું હતું કы, િવદъશી 

રોકાણને ફŪ એફઆઈઆઈ અને એફપીઆઈથી 

માપવું જોઇએ નહỲ.

પЧરવારવાદી પΤોએ દъશના 
યુવાવગ↓ સાથે િવΐાસઘાત 
કયђ↓ છъ : પીએમ મોદી

નવી Чદàહી

ભાજપના ૪૨મા çથાપના Чદવસ િનિમǼે વડાĬધાન 

નરъ×ĩ મોદીએ પΤના કાય↓કતા↓ઓને સંબોÖયા હતા, પોતાના 

સંબોધન દરિમયાન વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ પΤની 

સફળતાઓને ગણાવી હતી. સાથે સાથે િવપΤ પર પણ ખુબ 

હુમલા કયા↓ હતા. તેઓએ વોટ બ′કથી લઇને પЧરવારવાદનંુ 

રાજકારણ જેવા મુˆાઓ ઉઠાãયા હતા. ભાજપ એક 

ભારત, ĴેΓ ભારતના મંĦ પર ચાલતો પΤ છъ. કાäમીરથી 

ક×યાકЮમારી, કÉછથી કોિહમા સુધી ભાજપ એક ભારત, 

ĴેΗ ભારતના સંકàપને િનરѕતર સશŪ કરી રΝો છъ. Ħણ 

દસક બાદ રાËયસભામાં કોઇ પણ પΤના સÛયોની સંÅયા 

૧૦૦ને પાર નથી પહ℮ચી, ભાજપે આ િસિˇ ĬાΆ કરી છъ.

નવી Чદàહી 

આમ આદમી પાટЪ↓ના નેતા સÓય′ĩ 

જૈનના પЧરવાર સાથે જોડાયેલી 4.81 

કરોડ λિપયાની સંપિǼને ઇડીએ મની 

લો×ડЧરѕગ મામલામાં કЮક↕ કરી દીધી 

છъ. ઇડીના અિધકારીઓના જણાãયા 

અનુસાર જΆ કરવામાં આવેલી 

સંપિǼઓ અЧકіચન ડેવલપસ↓ Ĭા. િલ., 

ઇંડો મેટલ ઇંપેÄસ Ĭા. િલ., પયા↓સ 

ઇંફોસોàયૂશંસ Ĭા. િલ., મંગલાયત 

ĬોજેÄÎસ Ĭા. િલ., çવાિત જૈન, ઇંદુ 

જૈનની છъ. 

ઇડીએ સીબીઆઇ ˛ારા સÓય′ĩ 

જૈન અને અ×યો સામે જે ફЧરયાદો 

દાખલ કરી હતી તેના આધારъ મની 

લો×ડЧરѕગની તપાસ શλ કરી હતી. ઇડી 

˛ારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં સામે 

આãયું છъ કы 2015-16ના સમયગાળા 

દરિમયાન સÓય′ĩ જૈન એક લોક સેવક 

હતા. તેઓ ˛ારા હવાલા માગ↓ના 

માÖયમથી કોલકાતા િસૃથત Ĭવેશ 

ઓપરъટર℮ને લાભદાયક çવાિમÓવ અને 

િનયંિĦત કіપિનઓને રોકડા હçતાંતરણ 

િવλˇ શેલ કіપનીઓ પાસેથી 4.81 

કરોડ λિપયાની હાઉિસંગ એંĺીજ 

ĬાΆ કરી હતી.  ઇડીએ આ સમĠ 

મામલામાં કЮલ 4.81 કરોડ λિપયાની 

સંપિǼને જΆ કરી છъ. 

કыજરીવાલ સરકારના મંĦી જૈન, 
પЧરવારની કરોડોની સંપિǼ જΆ

નવી Чદàહી 

રાજçથાનના કરૌલી, ઉǼર Ĭદъશના 

ગોરખપુર અને અને અમરોહા 

િવçતારમાં કોમવાદી ઘટનાઓ સામે 

આવી છъ. 72 કલાકમાં Ħણ કોમવાદી 

ઘટનાઓ સજા↓ઈ હતી. જેની પાછળ 

કોઇ મોટુ કાવતλ હોવાની પોલીસને 

શંકા છъ. આરોપીઓની ધરપકડ 

કરી મોટા ખુલાસા થઇ શકы છъ.  

રાજçથાનના કરૌલીમાં િહ×દૂઓના નવા 

વષ↓ની ઉજવણી દરિમયાન એક બાઇક 

રъલી કાઢવામાં આવી હતી. જોકы Ëયારъ 

આ બાઇક રъલી મુЩçલમ િવçતારોમાં 

પહ℮ચી તો તેના પર પÔથરમારો કરાયો 

હતો જેમાં 40થી વધુ લોકો ઘવાયા હતા.

બાદમાં આ સમĠ િવçતારમાં 

તંગદીલી ફыલાઇ ગઇ અને કોમી ઘષ↓ણ 

થવા લાÆયું જેથી ઇ×ટરનેટ સેવા બંધ 

કરી દъવાઇ અને કરÙયૂ લાગુ કરાયો 

હતો. આ િવçતારમાં દુકાનોમાં તોડફોડ 

અને આગ લગાવવાની ઘટનાઓ પણ 

સામે આવી હતી. 

ઉǼર Ĭદъશના અમરોહા િવçતારમાં 

કыટલાક અસામાિજક તÓવો ˛ારા એક 

દરગાહને આગ લગાવી દъવામાં આવી 

હતી. જેને પગલે આ િવçતારમાં પણ 

કોમવાદી વાતાવરણ જોવા મâયંુ હતું. 

તેવી જ રીતે ઉǼર Ĭદъશના જ ગોરખપુર 

Щçથત ગોરખનાથ મંЧદરમાં એક મુЩçલમ 

યુવક ધારદાર હિથયારો સાથે ઘુસી ગયો 

હતો અને અ·ાહૂ અકબરના નારા 

લગાવીને સુરΤા જવાનો પર હુમલો કરી 

દીધો હતો. 

કરૌલી, ગોરખપુર, અમરોહામાં િહ×દુઓના 
નવા વષ↓ની ઉજવણી વેળા િહѕસાથી તંગЧદલી
સરહદે તૈનાત ભારતીય સેનાના જવાનાેને સાકાે ાઇપર રાયફલથી સ  કરાયા

મુંબઈ

મુંબઇમાં કોિવડના નવા વેЧરઅ×ટ ઓમીĝોન એÄસઇનો 

દદЪ↓ મળી આવતા ફરી એક વખત ખળભળાટ ãયાપી ગયો 

છъ. મહારા∆ સિહત સમĠ દъશમાં  કોરોનાના કыસો ઘટી 

રΝાં છъ Óયારъ દિΤણ આિĭકાની મિહલામાં નવો વેЧરઅ×ટ 

મળી આવતા તંĦ સતક↕ થઇ ગયું છъ. ઓિમĝોનથી દસ 

ગણી વધારъ ઝડપથી ફыલાતા નવા વેЧરઅ×ટ ઓિમĝોન 

એÄસઇ અંગે ડÚàયુએચઓએ પણ ચેતવણી જારી કરી છъ 

. આ દરિમયાન સમĠ દъશમાં કોરોનાના નવા ૧૦૮૬ કыસ 

ન℮ધવામાં આãયા હતાં અને વધુ ૭૧ લોકોનાં મોત થતા કЮલ 

Óયુઆંક વધીને ૫,૨૧,૪૮૭ થઇ ગયો છъ. 

યુકыમાં  મળી આવેલા કોરોના વેЧરય×ટ  એÄસ-ઈથી  

સંĝિમત  થયેલો  એક દરદી  મુંબઈમાં  મળી આãયો છъ.  

આ નવો  એÄસ-ઈ-વેЧરય×ટ  એિનĝોમન કરતાં વધુ  ચેપી 

મનાતો  હોવાથી  મુંબઈમાં  કોરોના ૧૯ની  િચંતા ફરી 

વધી છъ. મુંબઈ મહાનગરપાિલકા ˛ારા  તાજેતરમાં  જાહъર 

કરાયેલા  જીનોમ  િસકવЩ×સગમાં જોવા મâયું  છъ. ભારતમાં 

એÄસઈનો  આ પહъલો  કыસ ન℮ધાયો છъ. 

મુંબઇમાં ઓિમĝોનનો એÄસ-ઇનો દદЪ↓ 
મળી આવતા સમĠ રાËયમાં ખળભળાટ
દેશમાં કેસ ઘટી રહ્યા છે ારે અાિ કાની મિહલામાં નવાે વેિરઅ  મળતાં દાેડધામ

નવી Чદàહી

દъશિવરોધી ક×ટъ×ટ ફыલાવવાના 

આΤપે સાથ ે કы×ĩ સરકારъ ૨૨ ય-ુટયબુ 

ચનેલો પર Ĭિતબધં મકૂЫ દીધો છъ. આ 

સાથે સરકારъ Ħણ Ţીટર એકાઉ×ટ, 

એક ફыસબકૂ એકાઉ×ટ અને એક ×યઝૂ 

વબેસાઈટ પણ Úલોક કરવાનો આદъશ 

આØયો છъ. Úલોક કરાયલેી ય-ુટયબુ 

ચનેલોની કЮલ ãયઅુરિશપ ૨૬૦ કરોડ 

હતી. આ એકાઉ×Îસ અને ચનેલનો 

ઉપયોગ ભારતની સરુΤા, િવદъશ નીિત 

અન ેપЩÚલક ઓડ↓ર સબંિંધત બાબતોમાં 

ફыક ×યઝૂ અને સોિશયલ મીЧડયા પર 

ખોટી માિહતી ફыલાવવા માટъ કરાતો 

હોવાનો આΤપે થઈ રΝો હતો.

આઈટી ιàસ ૨૦૨૧ હъઠળ 

ઈમજ↓×સી પાવરનો ઉપયોગ કરીને 

ય-ુટયબુ ચનેલો, ફыસબકૂ એકાઉ×ટ, ×યઝૂ 

વબેસાઈટ Úલોક કરવાનો આદъશ આØયો 

છъ. કы×ĩ સરકારъ નવા આઈટી ιàસ 

૨૦૨૧ હъઠળ પહъલી વખત ભારતીય 

ય-ુટયબુ ચનેલો સામ ેકાય↓વાહી કરી છъ. 

સરકારъ ગયા વષ › ફыબુર્આરીમાં આઈટી 

ιàસ ૨૦૨૧નંુ નોЧટЧફકыશન જાહъર કયુ↨ 

હતુ.ં લટેъçટ ÚલોЧકіગ ઓડ↓ર હъઠળ ૧૮ 

ભારતીય અને ૪ પાЧકçતાની ય-ુટયબુ 

ચનેલો પર સરકારની તવાઈ આવી છъ. 

મĦંાલય ેજણાãયુ ંહતુ ંકы, ભિવæયમા ંપણ 

ભારત િવιˇ કાવતι ં રચવા, જΖુાણાં 

ફыલાવવા અને સમાજન ે િવભાિજત 

કરનારા આવા કોઈપણ એકાઉ×ટને Úલોક 

કરવા માટъ કાય↓વાહી હાથ ધરાશ.ે 

કы×ĩએ 4 પાЧકçતાની સિહત 22 
યુ-ટયુબ ચેનલ Úલોક કરી દીધી

નવી Чદàહી 

અકળ રાજકЫય ચાલ રમવા માટъ 

જાણીતા એનસીપીના સવ›સવા↓ શરદ 

પવારъ મહારા∆માં અઘાડી સરકારના 

આЧક↕ટъÄટમાનંા એક સજંય રાઉત પર 

એ×ફોસ↓મ′ટ ЧડરъÄટોરъટ ˛ારા કાય↓વાહીના 

બીજા Чદવસ ે જ વડાĬધાન નરъ×ĩ 

મોદી સાથ ે૨૦ િમનીટની બઠેક કરતાં 

અફવા બજાર ગરમ બ×યુ ં છъ. જોકы, 

બીજી તરફ પવારъ એવો  દાવો કયђ↓ છъ 

કы પોત ે વડાĬધાન સમΤ સજંય રાઉત 

પર થયલેી કાય↓વાહીનો િવરો ન℮ાãયો 

હતો. પવાર અન ે વડાĬધાનની આ 

બઠેકની પવૂ↓સÖંયાએ જ પવારъ Чદàહીમાં 

મહારા∆ના ધારાસÛયોની  ડીનર બઠેક 

યોજી હતી તમેા ં કы×ĩીય Ĭાન નીિતન 

ગડકરીએ સચૂક રીત ે હાજરી પરુાવી 

હતી.  મહારા∆ના રાજકારણમાં 

રોજેરોજ નવા વળાકં આવી રΝા છъ. 

હજ ુ મગંળવારъ એ×ફોસ↓મ′ટ ЧડરъÄટોરъટ 

˛ારા એક હજારથી વધ ુ કરોડના પાĦા 

ચાલ કૌભાંડમાં િશવસનેાના સાસંદ 

અન ે મહારા∆ની શાસક યિુતના સૌથી 

બોલકા અન ેબબેાક નતેા સજંય રાઉતની 

કરોડોની સપંિǼ જΆ કરવામાં આવી  

હતી. આ કાય↓વાહીની રાત ે જ પવારъ 

મહાર∆ના ધારાçÛયો માટъ રાિĦ ભોજનું 

આયોજન કયુ↨ હતુ ં તમેા ં કы×ĩીય Ĭધાન 

નીિતન ગડકરીએ હાજરી પરુાવતાં તરъહ 

તરъહની ચચા↓ઓ વહъતી થઈ હતી. 

મોદી અને પવારની બેઠકથી 
રાજકЫય તોફાનના અણસાર

મુંબઈ

ઈડીએ સંજય રાઉતના અલીબાગ 

ખાતે આવેલા 8 Øલોટ તેમજ દાદરમાં 

એક Ùલેટ ટાંચમાં લીધા, કЮલ λ. 11 

કરોડથી વધુની સંપિǼ જΆ કરાઈ જેમાં 

λ. 9 કરોડની ĬોપટЪ↓ Ĭવીણ રાઉતની 

અને λ. 2 કરોડની ĬોપટЪ↓ સંજય 

રાઉતની પ ીની છъ

λ. 1034 કરોડના પાĦા ચૉલ 

જમીન કૌભાંડમાં ઈડી ˛ારા િશવસેના 

સાસંદ સંજય રાઉત અને તેમનાં પ ીની 

કરોડોની સંપિǼ જΆ કરી છъ. ઈડીએ 

સંજય રાઉતના અલીબાગ ખાતે આવેલા 

8 Øલોટ તેમજ દાદરમાં એક Ùલેટ ટાંચમાં 

લીધા છъ. ઈડી ˛ારા મની લૉ×ડЧરѕગ કыસ 

હъઠળ પગલાં લેવામાં આãયા છъ. જેમાં 

જમીનનો એક ટુકડો તેમજ Ùલેટો ĭЫઝ 

કરવા અçથાયી રીતે જΆીનો આદъશ 

અપાયો છъ. આ કыસ મુંબઈમાં આવેલી 

એક ચાલીના પુનઃ િવકાસને લગતા λ. 

1034 કરોડનાં જમીન કૌભાંડને લગતો 

છъ. જેમાં મોટાપાયે મની લૉ×ડЧરѕગ 

કરવામાં આãયું હતું. ઈડીએ આ કыસમાં 

કЮલ λ. 11 કરોડથી વધુની સંપિǼ જΆ 

કરી છъ જેમાં λ. 9 કરોડની ĬોપટЪ↓ 

Ĭવીણ રાઉતની છъ અને λ. 2 કરોડની 

ĬોપટЪ↓ સંજય રાઉતની પ ીની છъ. 

િશવસેના નેતા સંજય રાઉતની સંપિǼ 

જΆ કરવામાં આવતા તેઓ ભડÄયા 

હતા. તેમણે આΤેપ કયђ↓ હતો કы ભાજપ 

˛ારા બદલાની ભાવનાથી તેમજ અમારી 

સરકાર પર દબાણ લાવવા આ પગલંુ 

લેવામાં આãયું છъ. રાઉતે કЅં કы હું 

કોઈથી ડરતો નથી, મારી સંપિǼ જΆ કરъ 

કы મને ગોળીઓ મારъ કы મને જેલમાં પૂરી 

દъ તો પણ હું ડરવાનો નથી.

પાĦા ચૉલ જમીન કૌભાંડમાં સંજય રાઉત 
અને તેમની પ ીની કરોડોની સંપિǼ જΆ 
રૂ. 1034 કરાેડનું પા ા ચાૅલ જમીન કાૈભાંડ મામલે રાઉત સામે પગલાં
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નવી Чદàહી

દъશની વેપાર ખાધ એટલે કы વેપારમાં 

ઘટાડો નાણાકЫય વષ↓ 2021-22માં 87.5 

ટકા વધીને 192.41 અબજ ડોલર થઈ 

ગયો છъ. અગાઉના નાણાકЫય વષ↓માં તે 

102.63 અબજ ડોલર હતો. સોમવારъ 

જાહъર કરવામાં આવેલા સરકારી 

આંકડામાં આ માિહતી મળી છъ.

ગયા નાણાકЫય વષ↓માં િનકાસ રъકોડ↓ 

417.81 અબજ ડોલર રહી હતી Ëયારъ 

આયાત પણ વધીને 610.41 અબજ 

ડોલર થઈ હતી. જેના કારણે વેપાર 

ખાધ 192.41 અબજ ડોલર રહી હતી. 

વાિણËય અને ઉ˜ોગ મંĦાલયના 

જણાãયા અનુસાર, ભારતની વçતુઓની 

માલસામાનની આયાત 31 માચ↓ 2022ના 

રોજ પૂરા થયેલા નાણાકЫય વષ↓માં 54.71 

ટકા વધીને 610.22 અબજ ડોલર થઈ 

ગઈ છъ. અગાઉ તે નાણાકЫય વષ↓ 2020-

21માં 394.44 અબજ ડોલર હતું. તે 

જ સમયે 2019-20માં 474.71 અબજ 

ડોલર કરતાં 28.55 ટકાથી વધુ છъ.

નાણાકЫય વષ↓ 2021-22માં ભારતની 
વેપાર ખાધમાં 88%નો અધધ વધારો

બદલાતી િવΐ ãયવçથામાં 
આÓમિનભ↓ર ભારત એક 
માĦ માગ↓ : એસ. જયશંકર

નવી Чદàહી

બદલાતા િવΐમાં આÓમિનભ↓રતા જ એકમાĦ માગ↓ છъ 

તેમ િવદъશમંĦી એસ. જયશંકરъ લોકસભામાં જણાãયું હતું. 

રિશયા- યુĝыન યુˇનો ઉ·ેખ કરતાં તેઓએ કЅં હતું કы, 

આ સંઘષ› દશા↓વી આØયું છъ કы ભારતે બાΝ જગત ઉપરનો 

આધાર ઘટાડવો જોઈએ. યુĝыનમાંથી ભારતીયોને પાછા 

લાવવા અંગે પૂછાયેલા Ĭ ના ઉǼરમાં તેમણે કЅં હતું કы, 

યુĝыનમાંથી ભારતીયોને પાછા લાવવા માટъ હાથ ધરાયેલું 

ઓપરъશન ગંગા એક અભૂતપૂવ↓ કાય↓ હતું અને અ×ય દъશોએ 

પણ તેમાંથી Ĭેરણા મેળવી હતી. આ સાથે તેમણે ફરી કЅં 

હતું કы, આવી રહъલા જગત સંદભ› જોતાં આÓમિનભ↓ર 

ભારત જ સાચો ઉપાય છъ.

અમરનાથ યાĦા આગામી 

30 જૂનથી, 11 એિĬલથી 

રિજçĺેશન શλ થશે
નવી Чદàહી

બાબા બફા↓નીના દશ↓ન માટъ યાĦા શλ કરવાની 

તારીખ જાહъર થઈ ગઈ છъ. , અમરનાથ યાĦા પર જવા 

માટъ Ĵˇાળઓુ કіઈ તારીખથી રિજçĺશેન કરાવી શકશ.ે 

અમરનાથની યાĦા ફરીથી શλ થઈ રહી છъ. છъ·ા 2 

વષђ↓થી બધં અમરનાથ યાĦા 30 જનૂથી શλ થવા જઈ રહી 

છъ. Ĵાઈન બોડ↓ના જણાãયા મજુબ, અમરનાથ યાĦા માટъ 

એક Чદવસમાં 20 હજાર ભŪોનુ ંજ રિજçĺશેન થઈ શકશ.ે 

આ િસવાય બોડ↓ તરફથી નŨી કરવામાં આવલેા કાઉ×ટરો 

પરથી યાĦા દરિમયાન રિજçĺશેન થઈ શકશ.ે અમરનાથની 

યાĦા માટъ 75 વષ↓થી વધ ુવય, 13 વષ↓થી ઓછી અન ે દોઢ 

મિહનાથી વધ ુસમયની ગભ↓વતી મિહલાઓ નહỲ જઈ શકы.

AMUમાં ધાિમ↓ક 

લાગણીને ઠъસ 

પહ℮ચાડનાર સçપે×ડ
લખનૌ

અલીગઢ મЩુçલમ યિુનવિસ↓ટીના 

Ĭોફыસર િજત×ેĩ કЮમારએ યૌન અપરાધ 

સાથ ે િહѕદ ુ દъવી-દъવતાઓનો ઉ·ખે 

કરવાના મામલ ે AMUએ એÄશન 

લીધ ુછъ. AMUએ Ĭોફыસરન ેસçપ×ેડ 

કરી દીધા છъ. જોકы, Ĭોફыસરએ લિેખતમાં 

માફЫ માગી લીધી હતી.  આરોપીએ 

માફЫનામામાં લÅય ુકы ભણાવવાનો હъતુ 

ધાિમ↓ક ભાવનાઓને ઠъસ પહ℮ચાડવાનો 

નહોતો પરѕત ુ સમજાવવાનો હતો કы 

બળાÓકાર સમાજનો એક ભાગ છъ. 

િવવાદ વÖયા બાદ એએમયએુ બધુવારъ 

આિસçટ×ટ Ĭોફыસરન ે કારણ બતાઓ 

નોЧટસ જારી કરી હતી.

િનયમભંગની શંકાએ 

Щçવગી, ઝોમેટો સામે 

તપાસનો આદъશ
નવી Чદàહી

ફвડ Чડિલવરી કરતી કіપની Щçવગી, 

ઝોમટેો Ĭિતçપધા↓ આયોગ સીસીઆઇના 

શકંાના દાયરામાં આવી છъ. કોЩÜપЧટશન 

કિમશન ઓફ ઈЩ×ડયાએ કЅ ંકы Щçવગી, 

ઝોમટેો પર પસૈાની ચકૂવણી અને 

પરત ચકૂવણીમાં િવલબં, એકતરફЫ 

િનયમો બનાવવા અન ે વધારъ કિમશન 

જવેા આરોપોના તપાસની જλર છъ. 

સીસીઆઈએ કыસમા ંઆદъશ આØયો છъ, 

Щçવગી-ઝોમટેાના ધારાધોરણો ãયાજબી 

નથી. બનં ે કіપની સાથ ે મળી બજારને 

અકંЮશ હъઠળ લઈ રહી છъ.

દેશમાં અાયાત પણ વધીને 610.41 અબજ ડાેલર થઈ

લˆાખ

ચીન સાથે લદાખ સિહત અનેક 

મોરચે તંગЧદલી સજા↓યેલી છъ, Óયારъ 

શકમંદ ચાઈનીઝ હъકસ↓ ˛ારા લદાખ 

પાવરĠીડને ટાગ›ટ બનાવીને ગુΆ 

માિહતી એકઠી કરવામાં આવી હોવાના 

સનસનાટીભયા↓ અહъવાલો Ĭકાશમાં 

આãયા છъ.

ચીન ભારતના પાવરĠીડને હъક 

કરીને ભારતમાં અંધકાર ફыલાવવાની 

મેલી મુરાદ ધરાવે છъ. તેનો ઈરાદો 

ભારતના પાવર સેÄટરને ટાગ›ટ કરવાનો 

છъ. ચીનના હъકસ↓ ˛ારા તાજેતરમાં 

સાઈબર જાસૂસી અિભયાન ચલાવાયું 

હતંુ. જેમાં ભારતના વીજળી ΤેĦને 

ટાગ›ટ કરાયું હોવાનંુ Ĩેટ ઈ×ટъિલજ×સ 

કіપની રъકોડ ›ડ Ùયૂચર ઈ×કો. ˛ારા 

એક અહъવાલમાં જણાવાયું છъ. આ 

કіપની Ĭાઈવેટ જાસૂસી કіપની છъ, જે 

અમેЧરકામાં મેસેÉયુસેÎસ ખાતે ઓЧફસ 

ધરાવે છъ. તેણે કЅં હતું કы, હъકસ↓ ˛ારા 

ઉǼર ભારતમાં 7 લૉડ ડીçપેચ સે×ટર 

પર સાઈબર એટъક કરાયા હતા.

કы×ĩના વીજળીĬધાન આર કы િસંહъ 

çવીકાયુ↨ હતંુ કы, ચીની હъકસ↓ ˛ારા 2 

વખત સાઈબર એટъકનો Ĭયાસ કરાયો 

હતો. જો કы તેમણે ભારતની િસçટમ 

ફЮલĬૂફ અને સુરિΤત હોવાનો દાવો કયђ↓ 

હતો.

સાઈબર એટъક ગત વષ› ઓગçટથી 

માચ↓ વŵે થયા હતા. તપાસમાં જણાયું 

હતું કы, ભારતના લૉડ ડીçપેચ સે×ટસ↓ની 

ગુΆ માિહતીના ડેટા િવΐભરમાં ચીનના 

સરકારી કમા×ડ અને કіĺોલ સવ↓સ↓ને 

મોકલવામાં આવતા હતા. ચીનના હъકસ› 

પાવરĠીડ ઉપરાંત ભારતની ઈમરજ×સી 

િસçટમ પર પણ હુમલા કયા↓ હતા. 

આ મામલે ભારત સરકારને એલટ↓ 

કરાઈ હતી.

ચીનની ફરી ચાલબાજી: ભારતમાં લˆાખ 
નજીક પાવર Ġીડ ઉપર સાઈબર એટъક
ભારતમાં અંધકાર ફેલાવવા ચીનની મેલી મુરાદ, ભારતની િસ મ ફુલ ૂફ હાેવાનાે સરકારનાે દાવાે

હэદરાબાદ

આંĪ Ĭદъશમા 2024ની 

િવધાનસભાની ચૂંટણી અગાઉ મોટાપાયે 

ફыરબદલ થઇ છъ. રાËયના સંપૂણ↓ 

મંĦીમંડળъ રાજીનામુ આપી દીધું છъ. 

24 મંĦીઓએ પોતાનું રાજીનામુ 

મુÅયમંĦી જગન મોહન રъƒીને સ℮પી 

દીધું છъ. આગામી ચૂંટણીને Öયાનમા 

રાખીને જગન મોહન સમĠ મંĦીમંડળને 

બદલવાની તૈયારીમાં છъ. સુĦો અનુસાર 

નવા મંĦીમંડળમા ફŪ એક કы બે જુના 

ચહъરાને જ çથાન મળъ તેવી સંભાવના 

છъ. જો કы આ બદલાવની અપેΤા હતી જ 

કыમ કы 2019ની ચૂંટણીમાં ભારъ િવજય 

મેળãયા બાદ જગન રъƒીએ એલાન 

કયુ↨ હતંુ કы તેઓ પોતાના કાય↓કાળના 

અડધા સમયમાં જ પુરъપુરી નવી ટીમની 

પસંદગી કરશે. આમ તો મંĦીમંડળનો 

બદલાવ પાછલા વષ↓ના ЧડસેÜબર 

મિહનામાં જ થવાનો હતો, પણ 

કોરોનાના કારણે તેને ટાળવામાં આãયો 

હતો. મુÅયમંĦી જગને બુધવારъ સાંજે 

રાËયપાલ િવΐભુષણ હЧરચંદનની 

મુલાકાત કરી હતી અને તેમને 

મંĦીમંડળમા થનારા ફыરફારની માિહતી 

પણ આપી હતી. ગુιવારъ મોડેથી તેઓ 

રાËયપાલને ફરીથી મળીને નવા 

મંĦીઓનું િલçટ સ℮પે તેવી સંભાવના 

હતી. અહъવાલો અનુસાર જગમોહન 

નવ એિĬલે પોતાના નવા મંĦીઓને 

શપથ લેવડાવશે અને 11 એિĬલે નવી 

કыિબનેટની રચના કરી શકы છъ.

ચૂંટણીનો દાવ: આંĪમાં સમĠ 
મંĦીમંડળъ CMને રાજીનામા ધયા↓

અયોÖયા

અયોÖયા-ગોરખપુર નેશનલ હાઈવે 

પર એક Ĭાઈવેટ બસ ઓવરટъક 

કરવાના Ĭય માં બેકાબૂ થઈ જતા 

પલટી ગઈ હતી. આ અકçમાતમાં 

બસમાં સવાર Ħણ લોકોના Óયુ 

થઈ ગયા હતા Ëયારъ 30થી વધારъ 

મુસાફરો ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટના 

મંગળવારъ સવારъ લગભગ 7:30 

વાÆયે બની હતી. મળતી માિહતી 

Ĭમાણે બસમાં સવાર મુસાફરો 

Чદàહીથી બંસી અને િસˇાથ↓ નગર 

જઈ રΝા હતા. 

અયોÖયાના કы×ટ પોલીસ çટъશન 

િવçતારના મુમતાઝ નગર પાસે 

નેશનલ હાઈવે પર આ અકçમાત 

થયો હતો. આ અકçમાતમાં Ħણ 

લોકોના Óયુની પુЩΓ કરવામાં આવી 

છъ અને 30થી વધુ મુસાફરો ઘાયલ 

થયા છъ. જેમાંથી લગભગ 12 લોકોને 

અયોÖયાની િજ·ા હોЩçપટલમાં 

દાખલ કરવામાં આãયા છъ. તકોમાં 

2 લોકોની ઓળખ થઈ શકЫ છъ. 

ઘટનાની જાણકારી મળતા જ િજ·ા 

અિધકારી નીતીશ કЮમાર અને વЧરΗ 

પોલીસ અિધકારી શૈલેશ કЮમાર પાંડેએ 

ઘટના çથળ અને િજ·ા હોЩçપટલનંુ 

િનરીΤણ કયુ↨ હતું. તેમણે આરોÆય 

િવભાગના અિધકારીઓને વધુ સારી 

સારવાર માટъ ãયવçથા કરવા િનદ‼શ 

આØયો હતો. મળતી માિહતી Ĭમાણે 

અકçમાત દરિમયાન પલટી ગયેલી 

બસને સીધી કરવા માટъ ĝыનની મદદ 

લેવામાં આવી હતી. ĝыન ˛ારા ઘણા 

Ĭય ો બાદ બસને સીધી કરી શકાઈ 

હતી.

નવી Чદàહી

નવી Чદàહીના ઇЩ×દરા ગાધંી 

ઇ×ટરનશેનલ એરપોટ↓ પર કçટમ 

અિધકારીઓએ ૯૦ કરોડ λિપયાના 

કોકыઇન સાથ ે લાઇબЧેરયાના એક 

ãયЧકતની અટકાયત કરી હતી તમે એક 

સǼાવાર િનવદેનમા ંજણાãયુ ંહતંુ.

આરોપી લાગોસથી Чદàહી વાયા 

દોહા થઇન ે આãયો હતો. ચЧેકіગ 

દરિમયાન િસàવર કલરની ĺોલી 

બગેમાથંી કોકыઇનના આઠ પકેыટ મળી 

આãયા હતા.ંઆ આઠ પકેыટમા ંબધં કыફЫ 

પદાથ↓નો રѕગ સફыદ હતો. 

જો કы આ કыફЫ પદાથ↓ની ટъçટ કЫટથી 

તપાસ કરવામાં આવી હતી. કçટમ 

િવભાગ ˛ારા જારી કરાયલેા િનવદેન 

અનસુાર Ĭાથિમક તપાસ સમજુબ  કыફЫ 

પદાથ↓ કોકыઇન હોવાનુ ંજાણવા મâયુ ંછъ. 

જΆ કરાયલે કોકыઇનનુ ં વજન ૫.૯ 

કЫલો હતંુ અન ેઆતંરરા∆ીય બજારમાં 

તનેો ભાવ ૮૯.૭૪ કરોડ λિપયા 

હોવાનો અદંાજ છъ. કçટમ િવભાગે 

લાઇબЧેરયાના નાગЧરકની ધરપકડ કરી 

લીધી છъ.

મુંબઈ

ભાજપ નેતા Чકરીટ સોમૈયા અને 

તેમના પુĦ નીલ પર મુંબઈમાં FIR 

ન℮ધાઈ છъ. મુંબઈ પોલીસ ˛ારા દાખલ 

કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરમાં ભાજપ 

નેતા અને તેમના પુĦ િવιˇ ઠગાઈનો 

આરોપ છъ.

પોલીસના જણાãયા મુજબ, સોમૈયા 

અને તેમના પુĦ પર ઈЩ×ડયન નેવીના 

INS િવĝાંતના નામે λિપયા 57 કરોડથી 

વધુની હъરાફરી કરવાના આરોપ હъઠળ 

ફЧરયાદ ન℮ધવામાં આવી છъ. ભાજપના 

નેતા અને તેમના પુĦ િવιˇ ગુιવારъ ĺૉÜબે 

પોલીસ çટъશનમાં એક પૂવ↓ ઈЩ×ડયન 

નેવીના જવાને ફЧરયાદ આપી હતી. આ 

ફЧરયાદમાં જણાãયા મુજબ, વષ↓ 2013થી 

2014ની વŵે પૂવ↓ સાંસદ Чકરીટ સોમૈયા 

અને તેમના પુĦ નીલે INS િવĝાંતના 

ЧરપેЧરѕગ માટъ સામા×ય નાગЧરકો પાસેથી 

પૈસા લીધા હતી. ફЧરયાદકતા↓નો આરોપ 

છъ કы, તેમણે આ પૈસા સરકારી ખાતામાં 

જમા જ નહતા કરાãયા. અિધકારીએ 

જણાãયું કы, હજુ સુધી આ કыસ સંદભ› 

કોઈને સમ×સ ઈçયૂ નથી કરવામાં આãયું. 

અમે આરોપોની તપાસ કરવા માટъ તેમના 

બ′ક એકાઉ×ટની િવગતો માંગીશુ.

અયોÖયામાં બસ પલટી જતા 
3ના મોત, 30 મુસાફર ઘાયલ

Чદàહીના એરપોટ↓ પર 90 કરોડના 
કોકыન સાથે લાઇબેЧરયન પકડાયો

BJP નેતા Чકરીટ સોમૈયા અને 
તેમના પુĦ િવιˇ FIR દાખલ

8 પેકેટમાં લાવેલાે કાેકેઇનનું કુલ વજન 5.9 િક.ગ્રા., 
અારાેપી લાગાેસથી િદ ી વાયા દાેહા થઇને અા ાે

બસ અાેવરટેક કરવામાં બેકાબૂ થઈ જતા પલટી ગઈ, 
મુસાફરાે િદ ીથી બંસી અને િસદ્ધાથર્ નગર જતાં હતા
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।। ી ાિમનારાયણાે િવજયતે ॥

...તો તમારે જીવનભર પસ્તાવંુ ન પડે
હ્મ રૂપ મુખ ામી મહારાજ શતા ી લેખમાળા

બ
હુ દૂરની નહỲ, ૭૦-૮૦ 

વષ↓ પહъલાંની આ વાત હશે. 

એક હતો લવજી. બધા Ĭેમથી 

તેને ‘લિવયો’કહીને બોલાવે. 

િસલાઈકામ કરનાર આ યુવાને 

પોતાની કળા-કાЧરગરીથી ગામમાં 

બધાનું Чદલ જીતી લીધું હતું. લિવયો 

ઉѕમરલાયક થતા તેના લગ્ન થયા. 

પહъલેથી લિવયો Чરѕગણાનો રિસયો. 

‘Чરѕગણંુ’નામ પડે અને લિવયાના 

મોઢામાં પાણી ન છૂટъ - સીધો 

ગંગાનો Ĭવાહ વછૂટъ! તે વારъ-વારъ 

તેની નવી આવેલી પ ીને કહъતો 

:‘તારા હાથે ભરъલા Чરѕગણાંનું શાક 

ખાવું છъ.’એકવાર લિવયો દુકાને 

સંચો ચલાવતો હતો Óયાં હરખા પટъલ 

આãયા : ‘લિવયા, જો તારા માટъ હું 

વાડીનાં તાજંા Чરѕગણાં લાãયો છું.’અને 

લિવયાને તલપ જાગી! એ તરત 

Чરѕગણાં લઈને ઘરъ દોડ્યો, પ ીને 

કЅં : ‘આજે બાર વાગે આવું Óયારъ 

Чરѕગણાંનું શાક તૈયાર રાખજે.’એટલું 

કહъતાં તો લિવયો પ ીની વાત 

સાંભâયા વગર જ નીકળી ગયો. 

બપોરъ જમવાટાણું થયું. Чરѕગણાંનાં 

સપનાં જોતો-જોતો લિવયો ઘરъ 

આãયો. પણ ભાણામાં Чરѕગણાં જોયા 

નહỲ. પ ી કહъ :‘તમે Чરѕગણાં લાãયા 

તે પહъલા દાળ પલાળી દીધી’તી. 

એટલે થયંુ કы Чરѕગણાં કાલે કરશું.’Óયાં 

તો લિવયો તાડુÄયો, િનદђ↓ષ પ ીને 

ન બોલવાનાં વેણ માયા↨ : ‘આના 

કરતા તો તું કвવામાં કвદીને મરી 

કыમ ન ગઈ...’થાળી ઉછાળી, મોઢંુ 

બગાડી, લિવયો જતો રΝો. મનાેમન 
જેમ-તેમ બબડતાે લિવયાે દુકાને 
અા ાે. હજી તાે સંચે બેઠાે ન બેઠાે 
ાં તાે કાેઈક દાેડતું અા ું : ‘લિવયા 

તારી પ ીઅે તાે કૂવામાં ઝંપલા ું 
છે...’સમાચાર સાંભળી હેબતાઈ ગયેલાે 
લિવયાે દાેડ્યાે તાે ખરાે, પણ અાખરે ન 
થવાનું થઈ ગયું. લિવયાએ બેય રીતે 

બગાડ્યું - કઠોર વાણીથી અને 

અયોÆય વત↓નથી. જો તેણે ૨૪ 

કલાક રાહ જોઈ હોત તો 

આખી િજંદગી પçતાવાનું 

ન રહъત!

ĮΜçવλપ 

Ĭમુખçવામી મહારાજ 

અને તેમના ગુι યોગીજી 

મહારાજ ઘણી વાર 

આ Γાંત આપતા. 

આપણે પણ થોડું તપાસવા 

જેવું તો ખιં. Äયાંક મારા 

પЧરવારજનો સાથેનો મારો સંબંધ 

આવો તો નથી ને? રોજબરોજના 

મારા સાહિજક વાણી-વત↓ન, મારા 

çવજનોને પીડાદાયક તો નથી બનતા 

ને?‘બીજાના ભલામાં આપણું ભલું; 

બીજાના સુખમાં આપણું સુખ’ એ 

જ જેમની જીવનભાવના રહી છъ - 

જેમણે જીવનભર કોઈને દુભãયા 

નથી એવા િવરલ સંત પરમ પૂËય 

Ĭમુખçવામી મહારાજના જીવનને 

જોતાં આપણને વાણી-વત↓ન ãયવહાર 

િવષયક સુંદર Ĭેરણા મળъ એવી છъ.

સન ૧૯૮૫માં લંડન મુકામે 

બી.એ.પી.એસ. çવાિમનારાયણ 

સંçથા ˛ારા ‘કàચરલ ફыçટીવલ 

ઑફ ઈЩ×ડયા’નું અયોજન થયું હતું. 

આકષ↓ક ‘çવાિમનારાયણ નગર’માં 

ભãય ભારતની ઓળખ આપતા 

કાય↓ĝમો રોજ-રોજ અંĠેજ Ĭજાને 

આΌય↓ પમાડતા હતા. આ ઉÓસવ 

િનિમǼે Ĭમુખçવામી મહારાજ પણ 

લંડનમાં જ રોકાયેલા અને Ĭતાપિસંહ 

પરમાર નામક યુવકતેઓને પોતાની 

ગાડીમાં બેસાડીને ઉતારъથી ઉÓસવ-

çથળъ લઈ જવાની સેવા કરતા હતા.

તારીખ ૧-૮-૧૯૮૫ના રોજ 

Ĭમુખçવામી મહારાજ ભોજન લેવા 

િબરાËયા Óયારъ િનÓયĝમ મુજબ 

હЧરભŪો પણ તેઓ સાથે જમવા 

બેઠા. પણ તેમાં Ĭતાપિસંહ દъખાયા 

નહỲ. તેથી Ĭમુખçવામીજીએ તેઓને 

ફોન કરાãયો : ‘બાપુ! તમારી રાહ 

જોઉѕ છું. જમવાનંુ અહỲ રાÅયું છъ, 

તમે આવો પછી સાથે જમીએ.’

બપોરъ ૧૨:૪૦ વાÆયે આ ફોન 

કયા↓ પછી તેઓએ ૨:૪૦ વાÆયા 

સુધી રાહ જોઈ! છતાં Ëયારъ 

Ĭતાપિસંહ ન આãયા અને 

ફરી ફોન કરાãયો Óયારъ 

Ĭતાપિસંહъ કЅં : ‘બાપા! 

આજે હું મોડો પરવારીશ 

એમ લાગે છъ. માટъ આપ 

જમી લો!’Ĭતાપિસહંની 

આ િવનંતી સાંભâયા બાદ 

જ Ĭમુખçવામી મહારાજે 

ભોજન આરોÆયું!!!

આમ જોવા જઈએ તો Äયાં 

Ĭમુખçવામી મહારાજ - લાખોના 

ગુι અને િવશાળ સંçથાના Ĭમુખ; 

અને Äયાં એમની સંçથામાં સેવા 

કરતા એક સામા×ય çવયંસેવક! 

છતાં જેને કારણે એમને જમવામાં 

બે કલાક મોડું થયું તે çવયંસેવકને 

તેઓએ કોઈ વેણ તો ન માયા↨ 

પણ તમેને પોતાના જાણીને કыવી 

Ĭેમસંભાળ લીધી! આપણા મુખેથી 

સરъલા Ĭેમના બે બોલ - ‘તમારી 

રાહ જોઉѕ છું...’એ સાંભળનારને 

કыવા લાગણીશીલ કરી દъ?!આપણે 

કોઈક માટъ રાહ જોઈને, બે કલાક 

સુધી ન જમીએ એ વત↓ન સામેવાળી 

ãયિŪને કыવી વશ કરી દъ?!

વધુ નહỲ તો કાંઈ નહỲ પણ 

આપણા પЧરવારજનો સાથે તો 

આવા Ĭેમભયા↓ વાણી-વાત↓ન 

રાખીએ! આપણા çવજનને માટъ 

થોડું સહન કરવું પડે તો ખુશીથી 

કરીએ! મુખ ામી મહારાજ કહે 
છે : ‘બાેલવામાં સંયમ અાવી જાય 
તાે અડધું કામ થઈ જાય. માટે વાણી 
સુધારવી,બાેલવામાં શાંિત રાખવી.નમી 
જવું.સામે ગરમ થાય તાે અાપણેનરમ 
થવું.વાણીદાેષને લીધે માેટા ઝઘડા થઈ 
જાય છે.’
વાણી વ˜ા િસવાય કы વત↓ન 

વÓયા↓ િસવાય આપણે Äયારъય 

જીવી નથી શકવાના;તો ચાલો 

આજે આપણને થયેલાં આ િવિશΓ 

‘Ĭમુખદશ↓ન’ને આધારъ -‘કોઈ કહъ 

Óયારъ નમી જઈને’વાણીમાં અને 

‘સામે ગરમ થાય Óયારъ આપણે 

નરમ થઈને’વત↓નમાં Ĭેમનું ઘટક 

ઉમેરી દઈએ.Ĭમુખçવામીના 

પગલે-પગલે આપણા પЧરવારને 

કіકાસ-ઝઘડાથી મુŪ અને Ĭેમ-

આનંદથી યુŪ કરી દઈએ... 

જેથી આપણે પણ ‘લિવયા’ની જેમ 

જીવનભર પçતાવું ન પડે.  
  સાધુ વેદકЫિત↓દાસ 

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ગુ
જરાતની Ĭગિતશીલ 

રાજનીિતનું એક મહǽવનું 

પЧરબળ એ છъ કы એને 

Ĭારѕભના વષђ↓માં Ĭભાવશાળી, 

ĬજાલΤી અને Ĭમાિણક 

મુÅયમંĦીઓ શાસક તરીકы 

ĬાΆ થયા. Ĵી િહતે×ĩભાઈ 

દъસાઈ એમાંના એક છъ.

૯ ઑગçટ ૧૯૧૫માં 

સૂરતમાં જ×મેલા િહતે×ĩભાઈ 

સાધનસંપ³−³ રીતે સુખી હતા. 

તેમના િપતાĴી કનૈયાલાલ 

(કાનજીભાઈ) દъસાઈ સરદાર 

પટъલના ચુçત અનુયાયી હતા. 

çવાતંĦયની લડતમાં પણ ભાગ 

લીધો હતો. સરદાર પટъલના 

અનુગામી તરીકы ગુજરાત Ĭદъશ 

કяєĠેસ સિમિતનું Ĭમુખપદ પણ 

વષђ↓ સુધી શોભાãયું હતું. એટલે 

િહતે×ĩભાઈનંુ રાજકЫય ઘડતર 

અને ચણતર વારસાગત ત ĬાΆ 

થયું હતું.

સૂરત Üયુિનિસપાિલટીના 

Ĭવેશ ˛ારા સેવાલΤી રાજકЫય 

કારЧકદЪ↓નો Ĭારѕભ કરનાર 

િહતે×ĩભાઈ Ĭથમવાર 

૧૯૫૭માં મુંબઈ રાËયની 

ધારાસભામાં ચૂંટાયા હતા. 

કЮલ ૪૩ િજ·ાઓવાળું 

મુંબઈ રાËય એટલે 

મહારા∆, મરાઠાવાડ, િવદભ↓, 

ગુજરાત, સૌરા∆, કÉછનો 

સમાવેશ થતો હતો. એ 

સમયે યશવંતરાય ચãહાણ 

મુÅયĬધાન હતા. Ĭથમવાર 

ચૂંટાયેલા િહતે×ĩભાઈ િશΤણ 

અને સાંçકжિતક ખાતાના Ĭધાન 

હતા. ધારાસÛયોની કЮલ સંÅયા 

૩૯૭ હતી. િશΤણ ΤેĦે 

લીધેલા ĝાંિતકારી પગલાંઓમાં 

વાિષ↓ક λ. ૯૦૦ની આવક 

ધરાવનારને મફત િશΤણની 

સુિવધા આપી હતી. મરાઠાવાડ 

યુિનવિસ↓ટીની રચના અંગે 

મુંબઈનો િવરોધ હતો, પરѕતુ 

િહતે×ĩભાઈએ સૌÜયતા અને 

રાજકЫય કЮનેહથી એ બીલ પાસ 

કરાãયું. િવΐ િવÅયાત મુંબઈ 

યુિનવિસ↓ટીની Ġાંટમાં વધારો 

કયђ↓. Ĭાથિમક િશΤણનો 

િવકાસ થાય તેમ જ તેનું çતર 

સુધરъ તે માટъ ખાસ પગલાં 

ભયા↨, ક×યા કыળવણીને Ĭાધા×ય 

આØયું. આમ િશΤણમંĦી 

તરીકы િહતે×ĩભાઈએ ખૂબ જ 

મહǽવનું કામ કયુ↨ છъ.

૧લી મે, ૧૯૬૦માં 

ગુજરાતનું અલગ રાËય સાકાર 

થયું Óયારъ Ĭથમ મુÅયĬધાન 

ડૉ. જીવરાજ મહъતાની 

સરકારમાં િહતે×ĩભાઈ કાયદો 

અને સંસદીય Ĭ િǼના Ĭધાન 

હતા. બળવંતરાય મહъતાના 

મંĦીમંડળમાં િહતે×ĩભાઈ 

ગૃહખાતું સંભાળતા હતા. એ 

સમયનો એક Ĭસંગ ખાસ 

ઉ·ેખનીય છъ.

ગુજરાતના ઇ×çપેÄટર 

જનરલ ઑફ પોલીસ જે. ડી. 

નગરવાલા સામે įΓાચારના 

આΤેપો થયા. જçટીસ બી. જે. 

દીવાનની તપાસપંચના અÖયΤ 

તરીકы િનયુિŪ થઈ. કыટલાક 

આΤેપોમાં તÔય જણાયું. Óયારъ 

ગૃહĬધાન િહતે×ĩભાઈએ 

પોલીસ દળના સવђ↓પરી એવા 

આઈ. જી. પી. નગરવાલાને 

તરત સçપે×ડ કરъલા. 

કхિબનેટમા ં Ëયારъ આ મુˆો 

ચચા↓માં આãયો Óયારъ કыટલાક 

મંĦીઓએ એવી દહъશત ãયŪ 

કરી કы પોલીસતંĦમાં એના 

િવપરીત ĬÓયાઘાત પડશે, પરѕતુ 

િહતે×ĩભાઈ મŨમ રΝા. 

એ Ĭચંડ િહÜમત ભયુ↨ પગલંુ 

હતું. ૧૮ નવેÜબર, ૧૯૬૩નો 

એ બનાવ િહતે×ĩભાઈની 

કાય↓દΤતા અને Ĭમાિણકતાનું 

એક Żલતં ઉદાહરણ છъ. 

િહતે×ĩભાઈની ગૃહĬધાન 

તરીકыની કыટલીક મહǽવની 

કામગીરીનંુ િવશ્લેષણ કરીએ 

તો કાયદો અને ãયવçથામાં 

ગુનાઓનું Ĭમાણ ઘટયું. 

પોલીસો માટъ તાલીમ તથા 

એમના પગારધોરણમાં સુધારો 

વગેરъ પગલાં ભરવામાં આãયા.

કાળની ગિત ×યારી હોય 

છъ. આ લોકોિŪ Ĭચિલત છъ. 

૧૯મી સØટъÜબર, ૧૯૬૫ના 

Чદને મુÅયĬધાન બળવંતરાય 

મહъતા કÉછ સરહદъ િવમાની 

હુમલામાં કાળધમ↓ પાÜયા. 

બીજે જ Чદવસે ૨૦મી 

સØટъÜબરъ સંગઠન અને 

સરકારમાં લોકિĬય એવા 

ગૃહમંĦી િહતે×ĩભાઈ પર Ħીજા 

મુÅયĬધાનનો કળશ ઢોળાયો. 

િહતે×ĩભાઈએ બળવંતરાયના 

સમયનું Ĭધાનમંડળ યથાવø 

રાÅયું. મુÅયĬધાન તરીકы 

િહતે×ĩભાઈની િસિˇઓનું 

િવશ્લેષણ કરીએ તો એને બે 

ભાગમાં વહ″ચી શકાય.

(૧) ૧૯૬૫થી ૧૯૬૯ 

જૂન સુધી ૪ વષ↓ પૂવા↓ધ↓.

(૨) ૧૯૬૯ જુલાઈથી મે 

૧૯૭૧ ઉǼરાધ↓.

 (ĝમશઃ આવતા અંકы)

િહતે ભાઈ દેસાઈ ઃ જેમણે કાેંગ્રેસ ભવનની 
સામે જ શહીદ ારક રચવા મંજૂરી અાપી

Ĭકરણ-૩૨

િવ  િવખ્યાત મુંબઈ યુિનવિસર્ટીની ગ્રાંટમાં 
વધારાે કયાેર્. ાથિમક િશક્ષણનાે િવકાસ થાય 
તેમ જ તેનું તર સુધરે તે માટે ખાસ પગલાં 
ભયાર્ં, ક ા કેળવણીને ાધા  અા ું.
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રસાકસી બાદ લખનઉઅે દદલ્ીને છ વિકેટે પરાજય અાપયયો
મુંબઇ

ઓપનર વવિનટન ડી કયોકની આકર્ષક 
અડધી સદી િડે લખનઉ સુપર જાયન્ટસ 
ટીમે અ્ીં રમાયેલી આઇપીએલની 
લીગ મેચમાં દદલ્ી કેવપટલસને છ વિકેટે 
પરાજય આપયયો ્તયો. લખનઉની ટીમે 
ટયોસ જીતીને પ્રથમ દિલલડંગ કરિાનયો 
વનર્ષય કયયો ્તયો. 

દદલ્ીની ટીમે પૃથિી શૉની અડધી 
સદી િડે ત્રર વિકેટે ૧૪૯ રનનયો 
સકયોર નોંધાવયયો ્તયો. જેના જિાબમાં 
લખનઉની ટીમે ૧૯.૪ ઓિરમાં ચાર 
વિકેટે ૧૫૫ રન બનાિીને વિજય 

્ાંસલ કરી લીધયો ્તયો. 
બેદટંગ માટે આસાન જરાતી વપચ 

ઉપર લખનઉની ટીમ માટે સુકાની 
લયોેકેશ રા્ુલ (૨૪) અને ડી કયોકે પ્રથમ 
વિકેટ માટે ૭૩ રનની ભાગીદારી 
નોંધાિીને રનચેઝની સારી શરૂઆત 
કરી ્તી. ઇવિન લુઇસ માત્ર પાંચ રન 
બનાિીને પેિેવલયન પરત િયયો ્તયો. 
દદલ્ીના પેસ બયોલર એનદરચ નયોર્ઝઝેએ 
બે િખત બયોડીલાઇન બયોલ નાખતાં તેને 
દિલડ અમપાયરે બયોવલંગમાંથી ્ટાિી 
લીધયો ્તયો અને તેને િયોર્વંનગ પર 
આપી ્તી. ડી કયોકે ૫૨ બયોલમાં નિ 

પૂરેઃ કવમનસે માત્ર ૧૪ બયોલમાં અડધી સદી સાથે આઇપીએલના ઈવત્ાસની સૌથી 
ઝડપી અડધી સદીના રેકયોડ્ષની બરયોબરી કરતાં ૧૫ બયોલમાં અરનમ ૫૬ રન નોંધાિીને 
કયોલકાતા નાઈટ રાઈડસ્ષને મુંબઈ ઈલનડયનસ સામે પાંચ વિકેટથી વિજય અપાવયયો ્તયો. 
કવમનસ અને િેંકટેશ ઐયર િચ્ે ૧૮ બયોલમાં ૬૧ રનની અરનમ ભાગીદારી નોંધાઈ 
્તી. જયારે મુંબઈના સૅમસે ઈવનંગની ૧૬મી ઓિરમાં ૩૫ રન આપયા ્તા. 

મુંબઈઃ ્યોલડરે આખરી ઓિરના તનાિ િચ્ે શાનદાર દેખાિ કરતાં માત્ર ૩ રન 
આપીને ત્રર વિકેટ ઝડપતાં લખનઉ સુપર જાયન્ટસે ્ૈદરાબાદ સામેની આઈપીએલ 
ટી-૨૦માં ૧૨ રનથી રયોમાંચક વિજય મેળવયયો ્તયો. ્ૈદરાબાદને જીતિા માટે આખરી 
ઓિરમાં ૧૬ રનની જરુર ્તી અને તેની ચાર વિકેટ સલામત ્તી. જોકે ્યોલડરે 
જબરજસત દેખાિ કરતાં ટીમને સિળતા અપાિી ્તી. જીતિા માટેના ૧૭૦ના ટાગઝેટ 
સામે ્ૈદરાબાદ ૯ વિકેટે ૧૫૭ રન કરી શકયું ્તુ. 

મુંબઈને હરાવીને કોલકાતા પોઈન્ટ ્ટેબલમાં ્ટોચ પરદિલહીના 3/149 સામે લખનઉના 19.4 અોવરમાં 155 રન

લખનઉનો આખરી ઓવરમાં હૈિરાબાિ સામે ૧૨ રનથી વવજય

કોદરયા અોપનઃ વસંધુએ ૧૨મી વખત 
ઓહોરીને હરાવી, શ્ીકાંતની આગેકૂચ

સુનવચયોન 
્ૈદરાબાદની શટલર પીિી વસંધુ અને 

દકદામબી શ્ીકાંતે કયોદરયા ઓપન સુપર 
૫૦૦ બેડવમનટન ટૂના્ષમેનટની વિાટ્ષર 
િાઇનલમાં સથાન મેળિી લીધું ્તું. બીજી 
તરિ યુિા ખેલાડી લક્ય સેન અને માલવિકા 

બંસયોડને બીજા રાઉનડમાં પરાજયનયો સામનયો 
કરિયો પડયયો ્તયો. બે િખતની ઓવલલમપક 
મેડાવલસટ તથા વિશ્વની સાતમી ક્રમાંદકત 
વસંધુએ જાપાનની આયા ઓ્યોરીને 
એકતરિી અંદાજમાં ૨૧-૧૫, ૨૧-૧૦ના 
સકયોરથી પરાજય આપયયો ્તયો. ઓ્યોરી 
સામે અર્યાર સુધી રમેલા તમામ ૧૨ 
મુકાબલામાં વસંધુએ વિજય ્ાંસલ કયા્ષ 
છે. તેનયો આગામી મુકાબલયો થાઇલેનડની 
બુસાનન ઓંગબામરુંગિાન સામે થશે. િલડ્ષ 
ચેલમપયનવશપના વસલિર મેડાવલસટ શ્ીકાંતે 
ઇઝરાયેલના વમશા વઝલબરમેનને ૨૧-૧૮, 
૨૧-૬થી ્રાવયયો ્તયો. 

ભારતીય અયોવલલમપક સંઘના િડા 
નરેનદ્ર બત્રા સામે ્યોકી િંડના 
દુરુપયયોગ બદલ CBI તપાસ

નવી દિલહી
ભારતીય ઓવલલમપક સંઘના િડા નરેનદ્ર બત્રા સામે 

્યોકીના િંડનયો દુરઉપયયોગ કરિાની િદરયાદને પગલે સેનટ્રલ 
બયુરયો ઓિ ઈનિેલસટગેશને (સીબીઆઇએ) પ્રારંવભક તપાસ 
શરુ કરી છે. ્યોકીના િંડના રુવપયા ૩૫ લાખનયો નરેનદ્ર 
બત્રાએ અંગત ખચ્ષ માટે ઉપયયોગ કયયો ્યોિાનયો આક્ેપ 
મૂકિામાં આવયયો છે. સીબીઆઇના સૂત્રયોએ જરાવયું છે કે, 
આ પ્રકારની તપાસને આધારે પ્રથમ દ્રષ્ીએ ગુનયો બને છે કે 
ન્ીં તેનયો વનર્ષય લેિાય છે. છેલ્ા કેટલાક સમયથી ્યોકી 
ઈલનડયા અને ભારતીય રમત જગતના સટ્રોંગમેન નરેનદ્ર 
બત્રા િચ્ે ગજગ્ા્ ચાલી રહ્યો છે. તાજેતરમાં ભારત 
ફ્ાનસ સામેની પ્રયો ્યોકી લીગની મેચમાં ્ાયુું તે પછી બત્રાએ 
ભારતીય મેનસ ્યોકી ટીમના પિયોમનસની ટીકા કરી ્તી.

બાબર આઝમ ICC પલેયર ઓિ 
ધ મનથ માટે નયોવમનેટઃ કવમનસ-

બ્ાથિેઇટ પર એિયોડ્ષ માટે દાિેદાર
નવી દિલહી

પાદકસતાનના સુકાની બાબર આઝમ, િેસટ ઇલનડઝના 
ક્રેગ બ્ાથિેઇટ તથા ઓસટ્રેવલયાના પેટ કવમનસને માચ્ષ 
મવ્નામાં તેમરે કરેલા શાનદાર વયવતિગત પ્રદશ્ષન માટે 
મેનસ આઇસીસી પલેયર ઓિ ધ મનથ માટે નયોવમનેટ થયા 
છે. બાબરે ગયા મવ્ને ટેસટ વક્રકેટમાં 390 રન બનાિિાની 
સાથે વિક્રમી 196 રનની ઇવનંગ પર રમી ્તી.

વિનડીઝના સુકાની બ્ાથિેઇટે ઇંગલેનડ સામેની ટેસટ 
શ્યોરીમાં 85.25ની એિરેજથી 341 રન બનાવયા ્તા. 
બીજી ટેસટમાં તેરે 489 બયોલનયો સામનયો કરીને 160 રન 
બનાિી મેચને ડ્યો કરિામાં મ્ત્િની ભૂવમકા અદા કરી 
્તી. મેનસ તથા વિમેનસ કેટેગરીમાં એક પર ભારતીય 
ખેલાડી નયોવમનેટ થયયો નથી. 
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ઓન્ટેરિયો 
1 એપ્રિલથી કેનેડા આવનાર 

રિવાસીઓ કે જે વેકસીનેટેડ હોય, 
તેમને કોપ્વડ -૧૯ના ટેસટમાંથી મુકકત 
આપવામાં આવી છે. જો કે રિવાસીઓએ 
વેકસીનેશન સટેટસના પુરાવાઓ અને 
તમામ ફરપ્જયાત હોય એવી જાણકારી 
એરાઈવકેન એપ દ્ારા આપવાની રહેશે. 
જે કેનેડાની હદમાં રિવેશતા પહેલા 
ડેસકટોપથી અથવા મોબાઈલથી આપી 
શકાશે. જે રિવાસીઓ એરાઈવકેન 
પર જાણકારી આપયા પ્વના રિવેશ 
કરશે તેમણે ટેસટ કરાવવો પડશે અને 

14 કદવસના કવોરનટાઈનનું પાલન 
પણ કરવું પડશે.  ક્રુઝ કે પ્વમાન 
દ્ારા આવનારા રિવાસીઓએ રિવાસ 
શરૂ થવાના 72 કલાક પહેલા તેમની 
જાણકારી એરાઈવકેન ઉપર આપવી 
પડશે. આંપ્શક રીતે વેકસીનેટેડ અને 
વેકસીન લીધી ન હોય, એવા રિવાસીઓ 
માટે પ્નયમોનું પાલન કરવું પડશે. 
કેનેડીયનો અને છૂટછાટ મેળવનારા 
પ્વદેશી રિવાસીઓએ તમામ ટેસટ 
કરાવવાના રહેશે. જે પ્વદેશી રિવાસીઓ 
પુરેપુરા વેકસીનેટેડ નથી, તેમને કેનેડામાં 
અપ્નવાય્ય સંજોગો પ્વના રિવેશ નહીં મળે. 

વેકસીનેટેડ પ્રવાસીઓને કેનેડામાં 
આગમન સમયે પરિક્ષણથી મુરકત

કોલંબો
શ્ીલંકાના પ્લજેનડ પૂવ્ય પ્ક્કેટર 

અજુ્યન રણતુંગાએ શ્ીલંકાની આપ્થ્યક 
બરબાદી માટે વત્યમાન સરકારને 
જવાબદાર ગણી હતી. એક સમયે 
શ્ીલંકાને પ્ક્કેટ પ્વશ્વકપમાં પ્વજેતા 
બનાવનાર આ ખેલાડીએ પ્નવૃપ્ત પછી 
રાજકારણમાં ઝંપલાવયું હતું. તે પય્યટન 
અને ઉડયનમંત્ી પણ રહી ચુકયા છે. 
હવે 58 વપ્્્યય રણતુંગાએ પોતાની 
યૂનાઇટેડ નેશનલ પાટટી માંથી રાજીનામુ 

આપી દીધું છે.  રણતુંગાએ ભારત 
સાથેના સંબંધોને મોટા ભાઇ જેવા 
ગણાવીને શ્ીલંકાને આપ્થ્યક મંદીમાંથી 

ઉગારવા માટે 1.35 પ્બપ્લયન ડોલરની 
લોન આપી તેને યાદ કરી હતી. પોતાના 
કાય્યકાળ દરપ્મયાન ભારત સાથેના 
સંબંધો ખૂબજ સારા રહયા હોવાનું 
જણાવયું હતું. ભારત પેટ્ોલ અને 
દવાઓ જેવી પાયાની અનેક જરુરીયાતો 
શ્ીલંકાને પુરી પાડતું રહયું છે. વધતી 
જતી મોંઘવારીના લીધે શ્ીલંકાના 
લોકોનું જીવન જીવવું દોહલું બની 
ગયું છે તયારે વધુને વધુ લોકો સરકાર 
પ્વરોધી રિદશ્યનમાં જોડાઇ રહ્ા છે. 

જયસૂયા્ય સપ્હતના પૂવ્ય પ્ક્કેટરો પણ મેદાનમાં, 
શ્ીલંકાના આપ્થ્યક ભૂંડાહાલ, સરકારને વખોડી
58 વર ષ્િય રણતુંગાએે પાેતાની યૂનાઇટેડ નેશનલ પાટટી માંથી રાજીનામુ એાપી દીધું

વોશિંગ્ન
યૂક્ેન યુદ્ધમાં હાયપરસોપ્નક 

પ્મસાઇલોનો વરસાદ કરીને તબાહી 
મચાવનારા રપ્શયા અને ચીનને 
જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે 
અમેકરકાએ તૈયારી કરી લીધી છે. 
અમેકરકાએ ગયા મપ્હને ગુપ્ત રીતે 
તેની અતયાધુપ્નક હાઇપરસોપ્નક 
ક્રુઝ પ્મસાઇલનું સફળતાપૂવ્યક 
પરીક્ષણ કયુું હતું. આ પ્મસાઈલ 
જાણીતી અમેકરકન કંપની લૉકહીડ 
માકટ્યન દ્ારા તૈયાર કરવામાં આવી 
છે. આ પ્મસાઇલને હાઇપરસોપ્નક 
એર-બ્ેપ્થંગ વેપન કોનસેપટ નામ 
આપવામાં આવયું છે. અમેકરકા પાસે 

હજુ સુધી હાઈપરસોપ્નક પ્મસાઈલ 
નથી, જયારે રપ્શયા અને ચીન સતત 
નયુક્લિયર વોરહેડસ છોડવામાં સક્ષમ 
હાઈપરસોપ્નક પ્મસાઈલો બનાવી રહ્ા 
છે. અમેકરકન પ્મસાઈલનું પરીક્ષણ 
દેશના પપ્ચિમ કકનારે પરમાણુ બોમબર 
B-52Hની મદદથી કરવામાં આવયું 
છે. યૂક્ેનને લઈને રપ્શયા સાથે ચાલી 
રહેલા તણાવને જોતા અમેકરકાએ 
અતયાર સુધી આ પરીક્ષણને ગુપ્ત રાખયું 
હતું. આવું પહેલીવાર છે જયારે આ 
અમેકરકન હાઇપરસોપ્નક પ્મસાઇલનું 
પરીક્ષણ સફળ રહ્ં છે, અનયથા 
અતયાર સુધી કરવામાં આવેલા ઘણા 
પરીક્ષણો પ્નષફળ સાપ્બત થયા હતા. 

અમેરિકાએ હાઇપિસોશનક ક્રુઝ 
શમસાઇલનું સફળ પિીક્ષણ કયુું

િાંઘાઇ 
ચીનના શાંઘાઇ શહેરમાં સતત પાંચમાં કદવસે કોરોનાના 

પ્વક્મ સજ્યક દૈપ્નક કેસો નોંધાવાને પગલે આરોગય 
અપ્ધકારીઓએ ક્સથપ્તને અપ્ત પ્વકટ ગણાવી હતી. 
શાંઘાઇમાં આજે કોરોનાના નવા ૧૭,૦૦૭ કેસ નોંધાવાને 
પગલે શહેરમાં કરુલ કેસોની સંખયા ૯૪,૦૦૦નો આંક પાર 
કરી ગઇ છે. શહેરમાં સતત બીજા સપ્તાહમાં લોકડાઉન 
લાદવામાં આવયું હોવાથી અઢી કરોડની વસતી તેમના ઘરોમાં 
કેદ છે અને તમામ સુપરમાકકેટ બંધ કરી દેવામાં આવતાં 
લોકોને ખાવાપીવાના સાંસા પડી ગયા છે.  શાંઘાઇની 
મયુપ્નપ્સપૌપ્લટીએ  છેલ્ા ત્ણ કદવસના પકરણામોનો 
અભયાસ કયા્ય બાદ બુધવારે સવારે સામૂપ્હક ટેક્સટિંગનો નવો 

રાઉનડ શરૂ કયયો હતો. શાંઘાઇ મહામારી પ્નયંત્ણ ગુ્રપના 
ડાયરેકટર ગુ હોંગહૂઇએ ક્સથપ્તને અપ્ત પ્વકટ ગણાવી 
શાંઘાઇની મહામારી પ્નયંત્ણ અને અંકરુશની હાલત અપ્ત 
મુશકેલ અને મહતવના તબક્ે હોવાનું જણાવયું હતું. 

શાંઘાઇમાં કોરોનાનો હાહાકાર, નવા 17 
હજાર કેસ, સામૂપ્હક ટેક્સટિંગ શરૂ કયુું
તમામ સુપરમાર્કેટ બંધ ર્રી દેવામાં એાવતાં લાેર્ાેને ખાવાપીવાના ફાંફા પડ્ા

લંડન
રપ્શયા-યકુ્ને યદુ્ધ વચ્ ેહવ ેઆગામી 

સમયમા ં ફરી શસત્ો અન ે હપ્થયારોની 
માગંમા ંબમપર વધારો થવાની સભંાવના 
વયકત કરવામા ં આવી છ.ે પરમાણુ 
પ્મસાઇલ અન ે બોમબ માટનેુ ં વપૈ્શ્વક 
બજાર દસ વ્્યની અદંર જ 126 અબજ 
ડોલરન ે વટાવી જશ.ે એલાઇડ માકકેટ 
કરસચ્યના અહવેાલ મજુબ યકેુ્નમાં 
રપ્શયન આક્મણ લશકરી ખચ્યન ે વગે 
આપશ.ે 2020ના 73 અબજ ડોલરના 

લવેલથેી 2030 સધુીનુ ંઆ બજાર અંદાજે 
73% વધાર ે હશ.ે કોરોના મહામારીને 
કારણ ે આરોગય ખચ્ય વધતા સંરક્ષણ 
ક્ષતે્નુ ં રિાધાનય ઘટુ ં હત ુ પરિંત ુ વત્યમાન 
તગં વાતાવરણન ે પગલ ે સેકટરની 
કરકવરી ઝડપી બનશ.ે મોટા સૈનય 
બજટેમા ં 2030 સધુી 5.4%ના વાપ્્્યક 
ચક્વૃપ્દ્ધ દર ેવધારો થવાની સભંાવના છે.  
સબમરીન-લોન્ચડ બપે્લક્સટક પ્મસાઇલો 
(SLBMs)  2020મા ં બજારનો 25% 
પ્હસસો ધરાવ ેછ.ે

2030 સુધી શમસાઈલ અને બોમબ 
માકકે્માં 73%ના જમપની આિંકા

2030 સુધી બજાર 5.4%ના વાર ષ્િર્ ચક્રવૃદ્ધિ દરે વધવાની સંભાવના

ઇસલામાબાદ 
નવુ પાકકસતાન બનાવવાના વચનો 

સાથે સત્ા પર આવેલા ઇમરાન ખાન 
હવે સત્ા ગુમાવી ચુકયા છે. જોકે 
તેઓના સાડા ત્ણ વ્્યના કાય્યકાળ 
દરપ્મયાન પાકકસતાનને તેઓે દેવામાં 
ડુબાવી ચુકયા છે. ૭૫ વ્્યમાં જેટલુ 
દેવુ નહોતુ થયું તેટલુ ઇમરાન ખાને 
ત્ણ વ્્યમાં કરી નાખયું છે. 

દેવાની આ જાણકારી પાકકસતાનની 
કરઝવ્ય બેંક તરીકે જાણીતી સટેટ બેંક 
ઓફ પાકકસતાન દ્ારા જાહેર કરવામાં 
આવી હતી. ઇમરાન ખાન દ્ારા રેકોડ્ય 
બ્ેક લોન લેવાથી હાલ પકરક્સથપ્ત એવી 
થઇ ગઇ છે કે ફેબુ્રઆરી ૨૦૨૨માં 

દેવાની રકમ વધીને ૪૨.૮ પ્ટ્પ્લયન 
પાકકસતાની રૂપ્પયા થઇ ગઇ છે. જેમાં 
ઇમરાન ખાનની સરકારના સાડા ત્ણ 
વ્્યના કાય્યકાળ દરપ્મયાન ૧૮.૧ 
પ્ટ્પ્લયન રૂપ્પયાનો વધારો થયો છે. 

આ પહેલા ઇમરાન ખાનની બે 
પ્વરોધી પાટટીઓ પીએમએલએન અને 
પીપીપીએ છેલ્ા ૧૦ વ્્યમાં ૧૮ 
પ્ટ્પ્લયનનો દેવુ કયુું હતું. આ આંકડાને 
ઇમરાન ખાને માત્ સાડા ત્ણ વ્્યમાં 
જ રિાપ્ત કરી લીધો હતો. પ્વદેશી 
દેવામાં પણ ઇમરાન ખાનની સરકારમાં 
૯૦ ટકાનો વધારો થયો છે. હાલ 
પાકકસતાનનું પ્વદેશી દેવુ વધીને ૧૫ 
પ્ટ્પ્લયન રૂપ્પયા થઇ ગયું છે. 

પાક. દેવામાં ઃ ઇમરાને 70 વર્ષનો રેકોર્ષ  તોડ્ો
પાક.નું દેવું વધીને રૂ. 42.8 ટ્રિલિયને પહાંચું ઃ ઇમરાન સરકારના સાડા ત્રણ વર્ષના કાય્ષકાળમાં દેવામાં રૂ. 18.1 ટ્રિલિયનનાે વધારાે થયાે

ઇમિાનની નજીકની 
મશહલા સામે 600 કિોડના 

કૌભાંડનો આિોપ
ગોલમાલના ગંભીર આરોપો વચ્ચે 
ઇમરાન ખાનની નજીકની મહિલા 
ફરાિ ખાન પર પાકકસ્ાન છોડીનચે 
ભાગવાનો દાવો કરવામાં આવી 
રહ્ો છે. ફરાિ ખાન પાકકસ્ાનના 
વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનની પત્ી 
બુશરા બીબીની નજીક દોસ્ છે.  
શાસનની નજીક િાવાનો ફાયદો 
ઉઠાવી ફરાિખાન પર ૬૦૦ કરોડની 
ધાંધલ કરવાનો આરોપ છે.

તુકકીમાં પણ મોંઘવારી દર 
20 વ્્યની ટોચે, માચ્યમાં 
વધીને 61 ટકા થઈ ગયો

અંકાિા
શ્ીલંકાની ખસતા હાલત જોઈને પ્વશ્વના અનય દેશો પણ 

પ્ચંતામાં મુકાયા છે. લંકા જેવી હાલત હાલ તુકકીની પણ છે. 
તુકકીમાં માચ્ય મપ્હનાનો ફરુગાવો 61.14 ટકા પર પહોં્ચયો 
હતો, જે 20 વ્્યની સૌથી ઉિંચી સપાટી છે. સોમવારે 
જાહેર થયેલ સરકારી આંકડા અનુસાર દેશમાં તમામ 
ચીજવસતુઓના ભાવ ભડકે બળી રહ્ાં છે. દેશના અનેક 
પકરવારો માટે જીવન ખચ્યની કટોકટી વધતી જઈ રહી છે. 
ટકકકિશ સટેકટક્સટકલ ઇક્નસટટૂટે જણાવયું કે માચ્યમાં ગ્ાહક 
ભાવમાં અગાઉના મપ્હનાની સરખામણીમાં 5.46 ટકાનો 
વધારો થયો હતો. વાપ્્્યક ફરુગાવો ફેબ્ુઆરીના 54.44 
ટકાની સામે 61.14 ટકાએ પહોં્ચયો છે.

રાજકીય કટોકટી તીવ્ર 
બનતા આરબ દેશ કરુવૈતની 
સરકારે રાજીનામું આપયું

દુબઈ 
કરુવતૈ સરકારે તનેી રચના થયાના ગણતરીના 

મપ્હનાઓમા ં રાજીનામ ુ આપી દીધુ ં છ.ે તનેા લીધે 
મહત્વના રાજકીય અન ેઆપ્થ્યક સધુારા અટકી પડયા છ.ે  
કરુવતૈના વડારિધાન શેખ સબાહ-અલ- ખાલદે અલ હમાદ 
અલ સબાહે ક્ાઉન પ્રિનસન ેકપે્બનટેનુ ંરાજીનામ ુસોંપય ુછ.ે 
સસંદમા ંઆ સપ્તાહમા ંરજ ૂથયલેી અપ્વશ્વાસની દરખાસત 
પસાર થાય ત ે પૂવવે સરકારે રાજીનામ ુ આપી દીધુ ં હતુ.ં 
દોઢ વ્્યમા ં રાજીનામ ુ આપનારી કરુવતૈની સળિંગ ત્ીજી 
સરકાર છ.ે પ્વપક્ષન ેરાજી રાખવા માટ ેઘણા બધા ચહેરા 
સરકારમા ંસમવાાયા હતા અન ેકડસમેબરમા ંરચાયલેી આ 
સરકારમા ંતઓેન ેરિધાનપદુ પણ આપવામા ંઆવયુ ંહતુ.ં

પાકકસતાનમા ંચાલી રહલેા રાજકીય 
સકંટ વચ્ ે ઇમરાન ખાન સરુિીમ 
કોટ્ય તરફ વળયા છ.ે તમેણ ે સરુિીમ 
કોટટે મમેોગટે કૌભાડં અતંગ્યત કરલેા 
જયકુડપ્શયલ કમીશનનુ ં ગઠન કરવા 
માગ કરી છ.ે ઇમરાન ે આ માગ 
એટલા માટ ે કરી છ ે કારણ ક,ે તે 
સતત તમેની સામ ે કરવામા ં આવલેા 
અપ્વશ્વાસ રિસતાવન ે ‘પ્વદશેી ્ડયતં્’ 
ગણાવી રહ્ા છ.ે મમેોગટે કૌભાડંનું 
અમકેરકા સાથ ે પણ કનકેશન છ.ે 

ઇમરાન ખાન સતત અપ્વશ્વાસ રિસતાવ 
પાછળ અમકેરકાનો હાથ હોવાનંુ 
જણાવી રહ્ા છે. જોક,ે અમકેરકાએ આ 
વાતન ેનકારી કાઢી છે. ઇમરાને સરુિીમ 
કોટ્યનો સપંકકિ કરતા કહં્ ક,ે જ ે રીતે 
મમેોગટે કૌભાડંની તપાસ માટ ેનયાપ્યક 
પચંની રચના કરવામા ં આવી હતી, 
તવેી જ રીત ે આ સમય ે પણ નયાપ્યક 
પચંની રચના થવી જોઈએ. આ પંચે 
ભ્રષ્ટ રાજકારણીઓના ખરીદ-વચેાણની 
તપાસ કરવી જોઈએ.

ઇમિાને કયયો મેમોગે્ કૌભાંડનો ઉલ્ેખઃ 
લાદટેન અને અમેરિકા સાથે હતું કનેકિન
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યુનો 
યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિતિર ઝેલેન્સ્કીએ 

િંગળવારે સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની સુરક્ા પદરષિ ઉપર 
પોિાની હૈયાઝાળ ઠાલવી હિી. િેઓએ તયાં 
સુધી ્હી િીધું ્રે જો િે રતિયા ઉપર પગલાં ન 
લઇ િ્રે િો િેિણે આ સં્સ્ા જ બંધ ્રી િેવી 
જોઇએ. ઝેલેન્સ્કીએ સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની સુરક્ા 
સતિતિને ્રેલાં વરયુયુઅલ સંબોધનિાં ્હ્ં હિું 
્રે, રતિયન િળોએ તયાં ્રેલા જુલિો, ઇ્સલાતિ્ 
્સ્ે્ના આિં્વાિીઓએ ્રેલાં ્ૃતયો્ી અલગ 
ન્ી. િેિણે રતિયન સૈતન્ો દ્ારા ્રાયેલા યુદ્ધ 
અપરાધોની ઇ્સલાતિ્ ્સ્ે્ સા્ે સરખાિણી 
્રિાં વધુિાં ્હ્ં હિું ્રે સંયુક્ત રાષ્ટ્રોએ ્ાંિો 
સુધારવું પડે અ્વા પોિાનો વાવ્ો વીં્ાળી 
િેવો પડે નહીં િો સુધરવું પડે અને રતિયાને 
UNSCિાં ્ાઢી જ િુ્વું પડે.  સલાિિી 
સિીિીને ્રેલાં પોિાનાં પહેલાં જ સંબોધનિાં 
િેઓએ ્હ્ં હિું ્રે રતિયન િળોના ્બજાિાં્ી 
િુક્ત ્રાયેલાં ્કીવ અને િેની પાસેનાં બુચા 
િહેરિાં્ી ્ાલે પાછો આવયો છું તયાં એ્ પણ 
અપરાધ િેવો ન્ી રહ્ો ્રે જે આચરવાિાં આવયો 
ન હોય. ્રે્લા્ તવ્સિારોિાં િો ્બ્જો જિાવયા 
પછી િાઈિ જેવાં સંગઠનોએ ્રેલા અતયાચારો્ી 
ઓછા અતયાચારો ્યા ન હિા. આ ્ાિ 
સલાિિી સિીિીના જ એ્ સભય દ્ારા ્રવાિાં 
આવયું છે ્રે જે એ્િા અને િેિની સીિાઓને 
નષ્ટ ્રી  રહ્ો છે. અંિે ઝેલેન્સ્કીએ ્હ્ં હિું 
્રે,  યુનોએે તવશ્વની િાંતિ િા્ે િિાિ આવશય્ 
પગલાં ભરવા િા્કીિે ભરવા જોઈએ.

રશિયન દળોએ તયાં કરેલા જુલ્ો, આતંકવાદી 
કૃતયોથી અલગ નથી :  ઝેલેન્સ્કીની હૈયા વરાળ

ઝેલેન્સ્કીનું સંબ�ેધન ઃ યુન�ેને વિશ્વનકી શ�ંવિ મ�ટે િમ�મ આ�િશયક પગલ�ં ભરિ� આપકીલ કરિ�મ�ં આ�િકી

િળોએ રતિયાની 8 તિસાઇલસ િોડી પાડી ઃ યૂક્રેન
રશિયા અને યૂક્રેન વચ્ે 42 દિવસના યુદ્ધ પછી પણ લોશિયાળ જંગ િમે તેવા 
કોઇ સંકરેત મળતા નથી. યૂક્રેનના િિેરો પર રશિયા બેફામ શમસાઇલમારો 
કરી રહ્ં છે તયારે પાછલા 24 કલાક િરશમયાન યૂક્રેનના િળોએ રશિયાની 
આઠ શમસાઇલસ તોડી પાડી િોવાનો િાવો કયયો છે. યૂક્રેન એર ફોસ્સના 
અશિકારીઓના જણાવયા અનુસાર આ તમામ શમસાઇલસનું ટાગગેટ યૂક્રેનના 
િિેરો િતાં અને આ તમામને બેલારુસમાંથી છોડવામાં આવી િતી. યૂક્રેનનો 
આરોપ છે કરે રશિયાની સેના િવે બેલારુસનો ઉપયોગ લોંશિંગ પેડ તરીકરે 
કરી રિી છે અને તયાંથી જ યૂક્રેન પર શમસાઇલ િુમલા કરવામાં આવી રહ્ા 
છે. તેમનો િાવો છે કરે યૂક્રેનના િવાઇ ક્ેત્રથી બિવા માટે રશિયન સેના આ 
િાલ િાલી રિી છે. િરશમયાન રશિયાએ જણાવયું િતું કરે યૂક્રેન સાથેની િાંશત 
મંત્રણાઓ જે રીતે આગળ વિવી જોઇએ તે રીતે આગળ વિી રિી નથી. 
રશિયન પ્રવક્ા દિશમત્રી પેસકોવે જણાવયું િતું કરે રશિયા પાસે પોતાનું ઋણ 
િુકવવા માટે જરૂરી તમામ સંસાિન છે. 

USની યૂક્રેનને 10 કરોડ 
ડોલરની લશકરી સહાય

અમેદરકાએ જાિેરાત કરી છે કરે તેઓ 
યૂક્રેનને 10 કરોડ ડોલરની દકંમતના 
વિારાના િશથયારો મોકલિે. સેક્રેટરી 
ઓફ સટેટ એનટની બ્લંકને જણાવયું 
િતું કરે યૂક્રેનની એબનટ-આમ્સર શસસટમસ 
માટેની તાકીિની જરૂદરયાતને ધયાનમાં 
રાખીને 10 કરોડ ડોલરની દકંમતના 
વિારાના િશથયારો યૂક્રેન મોકલવા મેં 
મંજૂરી આપી િીિી છે.

મારરયુપોલમાં રશિયાના 
હુમલા ચાલુ છે : શરિટન
શરિદટિ શમશલટરી ઇનટેશલજનસે 
બુિવારે જણાવયું િતું કરે યૂક્રેશનયન 
િિેર માદરયુપોલમાં રશિયાના િવાઇ 
િુમલા અને ભારે લડાઇ િજુ પણ િાલુ 
જ છે. આ િિેરની પદરબસથશત સતત 
કથળી રિી છે તેમ સંરક્ણ મંત્રાલયે 
જણાવયું િતું. િિેરમાં િાલમાં 1.60 
લાખ લોકો રિી ગયા છે જેમના માટે 
વીજળી નથી.

યુધિના પગલે રશિયાએ પોતાના િેિના નાગદરકો માટે  
એડવાઇઝરી જાિેર કરી છે,જેમાં યુરોશપયન િેિોમાં નિી જવા 
જણાવીને ભારત જવા માટે સલાિ આપી છે. ભારત ઉપરાંત 
યુએઇ જવાની પણ છુટ આપવામાં આવી છે. પય્સટન શવકાસ 
રાજય ડયૂમા સશમશતના ઉપાધયક્ નતાશલયા કોસટેકોએ વત્સમાન 
સંજોગોમાં યૂરોપીય િેિોનો પ્રવાસ કરવો રશિયાના નાગદરકો 
માટે જોખમી છે. કારણ કરે યુરોપના ઘણા િેિોમાં મોટી સંખયામાં 
યુક્રેશનયન રિે છે. ભારત, યુએઇ ઉપરાંત તુકકી, ઇઝરાયલ અને 
શ્ીલંકા જેવા િેિોને યુરોપ કરતા વિુ સુરશક્ત ગણાવયા છે. 

ભારત જાઓ પરંતુ યૂરોશપયન દેિોમાં 
નહી ઃ રશિયાની લોકોને એડવાઇઝરી
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