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ર�શયાઅે 25 યુવતીઅાેને બંધક બનાવી 
રેપ કયા�, 700 જેટલી મ�હલાઅાે કેદ
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પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

મોસ્કો
અમે�રકાના રિશયા અને યૂક્ર�ન વચ્ચે ભીષણ 

યુદ્ધ 50માં �દવસે પણ યથાવત ર�ં છ�. ત્યાર� 
બી� તરફ યૂક્ર�નના સશસ્ત્ર દળોની કમાને 
બુધવાર� ક�ં હતું ક�, રિશયન સેના, યૂક્ર�નના 
દોનેટ્સ્ક અને ખેરસાન ક્ષેત્રો પર હુમલો કરવા 
માટ� તૈયાર છ�. આ ઉપરાંત અમે�રકા ઝેલેન્સ્ક� 
સાથે મુલાકાત માટ� પોતાના ઉચ્ચ સ્તરના 
અિધકારીઓને �કવ મોકલવા માટ� િવચારણા 
કરી ર�ં છ�. આ ઘટનાક્રમથી ઉશ્ક�રાયેલા પુિતને 
નાટો દ�શોને યૂક્ર�નની મદદથી દૂર રહ�વાની અને 
પરમાણું યુદ્ધની પુિતને ધમક� આપી હતી.

રિશયન રા�પિત વ્લા�દમીર પુિતનના 
ન�કના સહયોગીએ નાટોને ગુ�વાર� ચેતવણી 
આપી હતી ક�, � સ્વીડન અને �ફનલેન્ડ 
અમે�રકાના ને�ત્વ હ�ઠળના સૈન્ય ગઠબંધન 
નાટોમાં �ડાશે, તો રિશયા પણ પરમાણુ 
હિથયારોના ખડકલા સિહત િવસ્તારમાં પોતાના 
�ડફ�ન્સને મજબૂત બનાવવા માટ�ના પગલા ભરશે.

રિશયાના પૂવર્ રા�પિત �દિમત્રી મેદવેદ�વે 
જણાવ્યું હતું ક�, � �ફનલેન્ડ અને સ્વીડન જેવા 
દ�શ નાટોમાં �ડાશે તો તેનો અથર્ થશે ક� રિશયાની 
સરહદ કરતા બમણી સરહદ� નાટો સેના આવી 
જશે અને તે �સ્થિતમાં રિશયા પોતાની ગ્રાઉન્ડ ફોસર્ 
અને એર �ડફ�ન્સને ગંભીર રીતે નવેસરથી ખડકશે 
તેમજ �ફનલેન્ડના અખાતમાં પોતાની નેવીની 
હાજરી વધારશે, તો બી� બાજૂ  િલથુઆિનયાના 
વડાપ્રધાન ઇ�ન્ગ્રડા સાઇમોનાઇટ� ક�ં છ� ક�, આ 
ક�ઇ નવું નથી. રિશયા ધમક� આપતું રહ� છ�, તેમાં 
ક�ઇ નવી વાત નથી. આ દરિમયાન ઓસ્ટ્રેિલયા 
સરકાર� રિશયા સરકારની માિલક� ધરાવતી 14 
ક�પની પર પ્રિતબંધ લાદ્યા છ�. 

NATO દ�શોને બરબાદ કરવાની 
�લા�દમીર પુિતનની ખુ�લી ધમક�

વોિશંગ્ટન
િવશ્વના સૌથી ધનાઢય એલોન 

મસ્ક� િટ્વટરને હસ્તાંતરણ કરવા 
માટ� 41 અબજ ડોલરની ઓફર કરી 
રહી છ�. ટ�સ્લા અને સ્પેસએક્સના 
સંસ્થાપક પ્રમોટર એલન મસ્ક� 
િટ્વટરનું હોસ્ટાઈલ 
ટ�કઓવર કરવાનો પ્રયાસ 
કય� છ�. એક ર�ગ્યુલેટરી 
ફાઈિલંગ અનુસાર 
એલોન મસ્ક� િટ્વટરને 
ખરીદવા માટ� 41.49 
અબજ ડોલરની ઓફર 
કરી છ�. 14મી એિપ્રલની ફાઈિલંગ 
અનુસાર આ ઓફરમાં મસ્ક� િટ્વટરને 
54.20 ડોલર પ્રિત શેરના ભાવે 
ક�શમાં ખરીદવાની ઓફર કરી છ�. 
મસ્ક દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલ 

ભાવ 54.20 ડોલર પ્રિત શેર 1લી 
એિપ્રલના િટ્વટરના બંધ જ્યાર� 
મસ્ક� 9% પરોક્ષ િહસ્સો ખરીદ્યો 
હતો તે �દવસના બંધ ભાવથી 
38% પ્રીિમયમે છ�. આ ઓફર 
નોનબાઈ�ડંગ છ� અને તમામ સરકારી 

ર�ગ્યુલેટરી મંજૂરીઓને 
આધીન છ�.

ક�પની મસ્કમાં પોતાનું 
મૂડીરોકાણ કરતા રહ� છ� 
અને જ�ર પડયે તેમાં 
વધાર� શેરની ખરીદી કર� 
છ� અને ઘટાડી પણ શક� છ�. 

આ અંગે િટ્વટરના બોડર્ સાથે ચચાર્ 
શ� કરી છ�. ૫મી એિપ્રલે મસ્ક દ્વારા 
આ ઓફર કરવામાં આવી હતી અને 
11મી એિપ્રલે આ પ્રસ્તાિવત સોદામાં 
ફ�રફાર કરવામાં આવ્યા હતા. 

ટ્વીટરના હસ્તાંતરણ માટ� મસ્ક 
દ્વારા 41 અબજ ડોલરની ઓફર

િટ્વટરનું હોસ્ટાઈલ ટ�કઓવર કરવા પ્રયાસ

હવે �ી� િવ� 
યુ�ના ભણકારા

ખા�ક�વમાં રિશયન શેિલંગ, 4ના મોત
યૂક્ર�નના ખા�ક�વમાં રિશયન સેનાએ ભીષણ શેિલંગ કયુર્ છ�. જેમાં 
�નહાિનના અહ�વાલ છ�. ખા�ક�વના ગવર્નર ઓલેહ િસિનગુબોવે 
જણાવ્યું હતું ક�, ખા�ક�વમાં રિશયન સેનાએ ભીષણ શેિલંગ કયુર્ હતું. 
જેમાં 4 નાગ�રકોના મોત થયા હતા, જ્યાર� દસ અન્ય નાગ�રકો 
ઇ�ગ્રસ્ત થયા છ�. 

9 માનવીય કો�રડોર પર બની સહમિત
યૂક્ર�નના નાયબ વડાપ્રધાન ઇ�રના વેર�શચુક� જણાવ્યું હતું ક� ગુ�વાર� 
મા�રયુપોલમાંથી નાગ�રકોને ખસેડવા માટ� માનવીય કો�રડોર 
બનાવવા સહતિમ વ્યક્ત કરાઇ છ�. જે પ્રમાણે મા�રયુપોલમાંથી 9 
માનવીય કો�રડોરમાંથી નાગ�રકો પોતાની ખાનગી કાર સિહતના 
વાહનો મારફત શહ�ર છોડીને બહાર નીકળી શકશે. મા�રયુપોલમાં 
રિશયન સેનાએ કાળો ક�ર વતાર્વ્યો છ�.
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ઓન્ટેરિયો 
કેનેડાએ ૩૦મી એપ્રિલથી  

તમામ રિકારની પરમેનેન્ટ રેપ્િડેનિ 
અરજીઓની ફીમાં વધારાની જાહેરાત 
કરી હતી. આ ફી વધારો ઇકોનોપ્મક, 
પરપ્મ્ટધારક, પરરવાર અને માનવતાના 
આધારે રિવેશ મા્ટે કરવામાં આવતી 
અરજીઓને લાગુ પડશે. ઇપ્મગ્ેશન, 
રેફ્ુજી એનડ પ્િર્ટઝનપ્શપ કેનેડા 
(આઈઆરિીિી)એ ૨૦૨૦નાં 
ફુગાવાને કારણે પરમેનન્ટ રેપ્િડેનિ 
અરજીઓની ફીમાં વધારાની જાહેરાત 
કરી હતી. ૨૦૦૨માં પહેલી વખત 

આઈઆરિીિીએ ફુગાવાને પ્હિાબે 
ફીમાં વધારો કરતા જણાવ્ું કે, હવેથી 
દર બે વર્ષે ફીમાં વધારો કરવામાં 
આવશે. આ અરજીઓના ફી વધારા 

પ્િવા્ અરજદારે પરમેનેન્ટ રેપ્િડનિના 
અપ્ધકારો મા્ટે ૫૦૦ ડોલિ્સ ચૂકવવા 
પડશે. આ ચુકવણી અરજી કરતી વખતે 
અથવા તમારી અરજી મંજૂર કરવામાં 

આવ્ા બાદ કરવાની રહેશે. પરમેનન્ટ 
રેપ્િડેનિ તરીકે અરજી સવીકારવામાં 
આવે ત્ાં િુધી આ રકમ અનામત 
રાખવામાં આવશે. જેની અરજીઓ 

સવીકારવામાં નહીં આવે તેમને એ 
રકમ પાછી આપવામાં આવશે. આ 
ચૂકવણી મા્ટે પરમેનેન્ટ રેપ્િડેનિ સ્ટે્ટિ 
એક્્ટવે્ટ કરવું પડશે. 

્ટોરન્ટોના મેટ્ો સ્ટેશનમાંથી નીકળતા 
ભારતી્ પ્વદ્ાથથીની ગોળી મારી હત્ા

રિલ્હી 
ગાપ્ઝ્ાબાદમાં રહેતા પ્વદ્ાથથી 

કાપ્ત્સક વાિુદેવની કેનેડાના ્ટોરન્ટોમાં 
ગોળી મારીને હત્ા કરવામાં આવી 
છે. કાપ્ત્સકના પરરવારને પહેલા તે 
પ્મપ્િંગ થ્ો હોવાની અને થોડા કલાક 
બાદ તેની હત્ા થઈ હોવાની માપ્હતી 
મળી હતી. કાપ્ત્સક િાપ્હબાબાદ કસથત 
રાજેનદ્રનગરના િે્્ટર-5માં રહેતો હતો. 
કાપ્ત્સકના પ્પતા પ્હતેશ વાિુદેવે જણાવ્ું 
કે, તેમનો પુત્ર MBAના અભ્ાિ મા્ટે 
4 જાન્ુઆરી, 2022નાં રોજ ્ટોરન્ટો 
ગ્ો હતો. તે અભ્ાિની િાથે એક 
રેસ્ટોરાંમાં પા્ટ્સ ્ટાઈમ જોબ પણ કરતો 
હતો. પરરવારે આ ઘ્ટના બાદ કેનેડા 

એમબેિીનો િંપક્ક ક્યો હતો. મંગળવારે 
કાપ્ત્સકના પ્મત્રનો તેના પ્પતા પર ફોન 
આવ્ો કે તે પ્મપ્િંગ છે. પ્મત્રોએ જણાવ્ું 
કે મંગળવારે કાપ્ત્સક ન તો કામ પર 
આવ્ો ન હતો. થોડી વાર પછી િમાચાર 
આવ્ા કે, કાપ્ત્સકને ગોળી વાગવાથી 
મોત થઈ ગ્ું છે. કાપ્ત્સકના પ્મત્રોએ 
જણાવ્ું કે, કેનેડાના િમ્ મુજબ િાંજે 
5 વાગ્ે ્ટોરન્ટોમાં મેટ્ો સ્ટેશનની બહાર 
િબ-વેમાં કાપ્ત્સકની ગોળી મારીને હત્ા 
કરી દેવામાં આવી હતી. કાપ્ત્સક મેટ્ો 
સ્ટેશનની બહાર નીકળ્ો જ હતો,  ત્ારે 
કોઈએ તેને ગોળી મારી દીધી હતી. 
્ટોરન્ટો પોલીિે કાપ્ત્સકના પ્મત્રોને આ 
ઘ્ટનાની જાણ કરી હતી. 

ઓન્ટેરિયો 
ઓન્ટેરર્ો એરલાઈનિે એપ્રિલની 

શરૂઆતમાં તેના કે્ટલાક કમ્સચારીઓની 
િામે તપાિ શરૂ કરી છે. કારણ કે, 
ડોપ્મપ્નકન એરપો્ટ્સ ઉપરથી આવેલી 
ફલાઈ્ટનાં ચાલકદળનાં િભ્ો પાિેથી 
મો્ટા રિમાણમાં માદક દ્રવ્ો મળી 
આવ્ાં છે. મીરડ્ાના અહેવાલ મુજબ 
એરલાઈનિની એક ફલાઈ્ટ ્ટોરોન્ટોના 
પ્પ્િ્સન આંતરરાષ્ટી્ હવાઈમથક પર 
હતી અને તે િમ્ે ચાલકદળનાં પાંચ 
િભ્ો પાિેથી રિપ્તબંપ્ધત માદક દ્રવ્ો 
મળી આવતા તેને અ્ટકા્તમાં લેવામાં 

આવ્ા હતા. 
આ ફલાઈ્ટ ્ટોરોન્ટો જઈ રહી હતી 

ત્ારે 5મી એપ્રિલે પન્ટાકેના હવાઈમથક 
પર ફરપ્જ્ાત ઉતરાણ કરવામાં 
આવ્ું હતું. ડોપ્મપ્નકન રરપક્લકનાં 
નેશનલ ડ્રગ કંટ્ોલ ડીરે્્ટોરે્ટે જણાવ્ું 
હતું કે, દરેક પેકે્ટમાં 25 ગ્ામ માદક 
દ્રવ્ોવાળા 200 પેકે્ટ મળી આવ્ા હતાં 
અને તે પ્વમાનનાં કંટ્ોલ કમપા્ટ્સમેન્ટમાં 
રાખવામાં આવ્ા હતા. જે ભારે તપાિ 
બાદ કબજે કરવામાં આવ્ાં હતાં. 
પાઈલો્ટે કબુલ ક્ુું હતું કે, કેનેડાના નવ 
નાગરરકો િપ્હતના ચાલકદળનાં તમામ 

િભ્ો જેમાં એક ભારતી્ પ્નવાિીનો 
પણ િમાવેશ થા્ છે, 

તેની માદક દ્રવ્ો મળી આવ્ા બાદ 
ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ 
્ટૂકડીમાં એક ડોપ્મપ્નકન નાગરરકનો 
પણ િમાવેશ થા્ છે. 

જ્ારે રિવક્ાને આ ધરપકડ 
બાબતે મીરડ્ા તરફથી રિશ્ન કરવામાં 
આવ્ો ત્ારે રિવક્ાએ જણાવ્ું હતું કે, 
ધરપકડ કરવામાં આવી છે, તે બાબતની 
અમને જાણ છે. પરંતુ આરોપીઓનાં 
રિાઈવિીના અપ્ધકારોને ધ્ાનમાં રાખતા 
વધુ માપ્હતી આપી શકા્ તેમ નથી.

પ્પ્િ્સન અેરપો્ટ્સ પર ઓન્ટેરર્ો એરલાઈનિનાં 
ચાલકદળ પાિેથી માદક દ્રવ્ોનો જથથો જપ્ત

ત્રણ વર્ષનાે એેપ્ાઈડ ડીગ્ી 
પાેગ્ામ ટંૂક સમયમાં કાેલેજેમાં 
શરૂ કરવામાં એાવશે

્ોિોન્ો 
ન્ટેરર્ો કામદારોની તંગીને પહોંચી વળવા 

મા્ટે િરકારી કોલેજોમાં ડીગ્ીના પ્વકલપો 
વધારવાના રિ્ત્ો કરી રહ્ં છે અને ત્રણથી 
ચાર વર્્સમાં સ્ાતકો તૈ્ાર થઈ શકે તથા 
ઓ્ટો િે્્ટર જેવાં ક્ેત્રોમાં જલદીથી જોડાઈ 
શકે તેવા પ્વકલપો પર પ્વચારણા કરી રહી છે. 
રાજ્ િરકારે જણાવ્ું હતું કે, ત્રણ વર્્સનો 
એપલાઈડ ડીગ્ી રિોગ્ામ ્ટૂંક િમ્માં કોલેજોમાં 

શરૂ કરવામાં આવશે. તેને કારણે કામદારોની 
કુશળતામાં વધારો થશે અને ્ટેક્ોલોજી િંબંધી 
ક્ેત્રમાં તેઓ કામ કરી શકશે. કોલેજો અને 
્ુપ્નવપ્િ્સ્ટનીનાં રિધાન જીલ ડનલોપે કહ્ં હતુ 
કે, આ કા્્સક્રમને િરકાર અગ્તા ક્રમે આગળ 
વધારવા મા્ટે તેમાં મૂડી રોકાણ થઈ રહ્ં છે. 

ઉત્તર અમેરરકાનાં એક રાજ્એ ઓ્ટો 
િે્્ટરમાં જે રિભવતવ મેળવ્ું છે, તે આવા 
કા્્સક્રમોને આભારી છે. 2023થી પ્વદ્ાથથીઓને 
આ કા્્સક્રમમાં રિવેશ આપવામાં આવશે અને 
મંત્રી તથા રાજ્ િરકારે ડીગ્ી રિોગ્ામની 
મ્ા્સદા નક્ી કરતાં જણાવ્ું હતું કે કોલેજો 
આવા રિોગ્ામની િમ્મ્ા્સદા પાંચ વર્્સની રાખી 
શકે છે.

કામદારોની તંગી પ્નવારવા ઓન્ટેરર્ોની 
કોલેજોમાં ડીગ્ીના પ્વકલપોમાં વધારો થશે

વર્્સ ૨૦૨૨ મા્ટે ઇપ્મગ્ેશન ફીના નવા દર જાહેર
અિજિાિટે કેનેડામાં પિમેનેન્ િટેસિડનિના અસિકાિો મા્ટે વિુ ૫૦૦ ડોલિ્સ ચૂકવવા પડશે

પિમેનેન્ િટેસિડેનિ મા્ટે કોણે કોણે અસિકાિ ફી ચૂકવવહી ન્ીં પડે
 » મૂળ અરજદાર અથવા પ્ાયોજક પર આધારરત બાળકો.
 » દત્તક બાળક માટે પ્ાયોજજત અરજદાર.
 » નાના ભાઈ-બહેન, ભત્રીજા-ભત્રીજીઓ અને પૌત્-પૌત્રીઓ માટેનાં અરજદાર.
 » માનવતાનાં ધોરણે પ્વેશપાત્ અરજદારો સજહત રજષિત વયજતિઓ કે જેમને રષિણ આપવામાં 
આવયયં હોય અથવા કનવેનશનલ શરણાથથી.

 » પરમેનેનટ રેજસડેનસ કાડ્ડ, પરમેનેનટ રેજસડેનસ ટ્ાવેલ ડોકયયમેન્ટસ અને ઈજમગ્ેશન 
ડોકયયમેન્ટસના રરપલેસમેનટ માટે આ વધારો લાગય નહીં પડે.
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રામનવમીએે ભારતમાં થયેલી 
હિંસાને કારણે જગમીતસસંિે 
ચિંતા વ્યક્ત કરી

ટોરોનટો 
ભારતમાં રામનવમીના દિવસે ઘણાં 

શહેરોમાં રમખાણો જેવી સ્થિતત ઊભી 
થિઈ હતી. આ તવશે કેનેડાની ન્યૂ ડેમોક્ેદિક 
પાિટીના નેતા જગમીત તસંહે ભારત પર 
આકરા પ્રહાર ક્ાયા છે. તેમણે ભારતમાં 
અલપસંખ્કો તવરુદ્ધ થિતી તહંસાને જોખમી 
ગણાવી છે. ભારતી્ મયૂળના કેનેદડ્ન 
નેતાએ કેનદ્રની નરેનદ્ર મોિી સરકાર પર 
આરોપ લગાવ્ો છે કે અહીં મુસ્લમતવરોધી 
ઉશકેરણી કરવામાં આવે છે.

જગમીત તસંહે ગુરુવારે તેમના 
ઓદિતશ્લ તવિિર હેનડલથિી કરેલા એક 
વિીિમાં લખ્ું છે કે, હું ભારતમાં મુસ્લમ 

સમુિા્ તવરુદ્ધ તહંસાની તસવીરો, વીદડ્ો 
અને જાણીજોઈને આપવામાં આવતી 
ધમકીઓ તવશે ખયૂબ તિંતતત છું. મોિી 
સરકારે મુસ્લમતવરોધી ઉશકેરણી કરવાનું 
બંધ કરવું જોઈએ. માનવ અતધકારોની 
રક્ા થિવી જોઈએ. િરેક જગ્ાએ શાંતતની 
્થિાપના કરવામાં કેનેડા એક મજબયૂત 
ભયૂતમકા તનભાવી શકે છે.

કેનેડા તસવા્ અમેદરકાના કેિલાંક 
નેતાઓએ પણ ભારતના માનવાતધકારોના 
ઉલ્ંઘન તવશે તિંતા વ્ક્ત કરી છે. 
અમેદરકન તવિેશમંત્ી એનિી સ્લકંને 
સોમવારે કહ્ં હતું કે, અમેદરકાએ ભારતમાં 
માનવાતધકારના ઉલ્ંઘન પર કડક નજર 
રાખી છે. ભારતમાં અમુક સરકાર, 
પોલીસ અને જેલ અતધકારીઓ તરિથિી 
માનવાતધકારનું ઉલ્ંઘન થિતુ હોવાની 
િદર્ાિો છે.

કાેરાેનાને કારણે માિ્ચ 2020માં 
બેંકે વ્યાજના દરમાં એડધા 
ટકાનાે ઘટાડાે કયાયો િતાે

ઓનટટેરરયો 
બેંક ઓિ કેનેડાએ તેના આધારરૂપ 

વ્ાજના િરમાં અડધા િકાનો વધારો કરીને 
1 િકા ક્યો છે. બેંક દ્ારા કરવામાં આવેલો 
વ્ાજનો વધારો કેનેડાના ઉદ્ોગો અને 
ઉપભોક્તાઓ ઉપર ભારે અસર કરશે. 

તેમણે મોગગેજ તથિા જીઆઈસી અને 
સેતવંગ એકાઉનિ ઉપર વધારે વ્ાજ િયૂકવવું 
પડશે અને લેતી વખતે પણ વધારે વ્ાજ 
િયૂકવવું પડશે. માિયા 2020માં બેંકે વ્ાજના 
િરમાં અડધા િકાનો ઘિાડો ક્યો હતો. 
પરંતુ ત્ારે કોતવડ-19ના મહા રોગિાળાની 
શરૂઆત થિઈ રહી હતી. આ ઘિાડો 
રોગિાળાનો ભોગ બનેલા ઉદ્ોગો અને 
લોકોને મિિરૂપ થિવા માિે કરવામાં આવ્ો 
હતો. તાજેતરનાં મતહનાઓમાં િુગાવાનો 
િર તેની મયૂળ ઉંિી સપાિી પર આવી ગ્ો 
હતો અને િા્કા પહેલાં જે સ્થિતત હતી, તે 

સ્થિતત ્થિાવત્ આવીને ઊભી રહી ગઈ છે. 
તેથિી કેસનદ્ર્ બેંકે આ પદરસ્થિતતને પહોંિી 
વળવા માિે સ્તા િરે આપવામાં આવતાં 
તધરાણ પર અંકૂશ મયૂકવા માિે વ્ાજના 
િરમાં અડધા િકાનો વધારો કરીને એક િકા 
ક્યો છે. 

બેંક ઓિ કેનેડાના ગવનયાર િીિ મેક્ેમે 
જણાવ્ું હતું કે, િેશમાં િુગાવાનો િર બહું 
ઉંિો છે. આપણને ઉંિા વ્ાજિરની જરૂરત 
છે. બીજી વાર બેંક તરિથિી વ્ાજના િરમાં 
વધારો કરવામાં આવ્ો છે અને બુધવારે 
બંને બેંકોએ 2017થિી ઉપરાઉપર વ્ાજના 
િરમાં વધારો ક્યો છે. વરયા 2000 બાિ 
આ સૌથિી મોિો વ્ાજનો વધારો છે. બેંક 
તરિથિી વ્ાજના િરમાં વધારો કરવામાં 
આવશે એવી અથિયાશા્ત્ીઓને આશા હતી 
અને તે પ્રમાણે િુગાવાને તન્ંત્ણમાં રાખવા 
માિે આ પગલું ભરવામાં આવ્ું છે. હાલમાં 
કેનેડામાં િુગાવાનો િર 6 િકા છે. બેંકના 
વ્ાજિરમાં વધારો કરીને બેંક બેસી રહી 
નથિી. પરંતુ તે અથિયાતંત્ને સ્થિર રાખવા માિે 
અન્ જરૂરી પગલાંઓ પણ લઈ રહી છે. 

મોદી સરકારટે મુસ્લિમ વિરોધી ઉશકકેરણી 
તાકીદટે બંધ કરાિિી જોઈએઃ જગમીતવસંહ

બેંક ઓફ કકેનેડાએ વયાજનો દર 
િધાયયો, ઉદ્ોગો-ગ્ાહકોને અસર

કયયૂબેક 
કેનેડામાં છેલ્ાં કેિલાક ઉનાળા 

િરતમ્ાન સમુદ્રી આહાર લોબ્િર 
તવના ભોજન અધુરું રહેતું હતું. પરંતુ 
આજે આ ઉનાળામાં સ્થિતત એવી છે 
કે, પ્રવાસીઓની જેમ ્થિાતનકોએ પણ 
કવિધારી આહાર માિે તખ્સામાંથિી વધુ 
નાણાં કાઢવા પડશે. કારણ કે, તેના ભાવ 
ઐતતહાતસક ઉંિાઇ પર પહોંચ્ા છે. નોવા 
્કોદિ્ાના પયૂવયા િદર્ાકાંઠે આવેલી િેનજર 
લોબ્િર કંપની તલતમિેડ લો્્િરની 
તનકાસ કરે છે. તેના મેનેજીંગ ડીરેકિર 
્િુઅિયા લામોનિેએ કહ્ં હતું કે, એક સમ્ 
એવો હતો કે, મહારોગિાળાને રે્િોરનિ 
ઉદ્ોગની માંગ ઘિતા લોબ્િરની 
તનકાસ પર તવપરીત અસર પડી હતી. 

માછીમારોને ગ્ાહકો પાસેથિી ઓછા 
ભાવ મળતા હતા. પરંતુ આજે આપણાં 
લોબ્િર સોના જેવાં થિઈ ગ્ાં છે. તેના 
ભાવ વ્ાપાર જગતના ઇતતહાસમાં સૌથિી 
ઉંિી સપાિીએ પહોંચ્ાં છે. બે ઓિ િનડી 
ઇનશોર િીશરમેન એસોતસએશનના 
અધ્ક્ કોતલન ્પ્રાઉિે જણાવ્ું હતું કે, 
“ લોકડાઉન પહેલાં બજારમાં લોબ્િરની 
તીવ્ર માંગ હતી. કોતવડ-૧૯ની પહેલી 

લહેર બાિ ખયૂલેલા બજારમાં લોબ્િરની 
ભારે  માંગને કારણે સાિા અને પ્રોસે્ડ 
લોબ્િરના ભાવમાં નોંધપાત્ વધારો 
થિ્ો છે અને એ ભાવ વધારો હજુ 
પણ િાલુ છે. વરયા ૨૦૧૯માં કેનેડાએ 
૨.૫૯ તબતલ્ન ડોલસયાના લોબ્િરની 
તનકાસ કરી હતી, જે ગ્ા વરગે ૨૫ 
િકાના તવક્મસજયાક વધારા સાથિે ૩.૨૬ 
તબતલ્ન ડોલસયા થિઈ હતી. 

ઓનટટેરરયો  
આ વરગે ્ોજાનાર િયૂંિણીમાં મતિાન 

મથિકો ઉપર ભીડ ઓછી કરવાના 
હેતુથિી ઇલેકશન ઓનિેદર્ોએ લોકોને 
રૂબરૂ આવવાને બિલે મેઇલ-ઇન 
બેલેિ અથિવા તો વહેલા મતિાન માિે 
વધારાના જે દિવસો રાખવામાં આવ્ાં 
છે, તેનો ઉપ્ોગ કરવા તવનંતી કરી 
છે. કોતવડ-૧૯ના રોગિાળા િરતમ્ાન 
કોઇ રાજ્ તરિથિી આવી વ્વ્થિા 
પહેલી વખત કરવામાં આવી છે. િયૂંક 
સમ્માં સત્ાવાર રીતે િયૂંિણી પ્રિાર 
શરૂ થિવાનો છે, ત્ારે હાલમાં રાજકી્ 
પક્ો આ મહારોગિાળાને પહોંિી વળવા 
આપાતકાલીન ્ોજનાનો પ્રિાર કરી રહાં 
છે, પણ િયૂંિણીનો વહીવિ કરી રહેલાં 
ઓનિેદર્ો ઇલેકશન કતમશને િયૂંિણી 
સમ્ે સંભાતવત મહારોગિાળા પર લાંબા 

સમ્થિી નજર રાખવાનો તનણયા્ ક્યો છે.
વદરષ્ઠ િયૂંિણી અતધકારી ગ્ેગ 

ઇનસેસનસએ ૨૦૨૦ના ઉનાળામાં 
આરોગ્ તવભાગના વદરષ્ઠ આરોગ્ 
અતધકારીને પત્ લખીને બંને તવભાગના 
િા્કિોસયા બનાવવા જણાવ્ું હતું. આ 
બંને તવભાગોની તન્તમત બેઠકો ્ોજાતી 
રહે છે અને ઇલેકશન ઓનિેદર્ો છેલ્ા 
બે વરયાથિી આરોગ્ તવભાગના િોિના 
ડોકિસયાની સલાહ મેળવીને િયૂંિણીઓનું 
આ્ોજન કરે છે. જ્ારે મતિાતાઓ 
2જી જયૂનના રોજ મતિાન કરવા જશે. 
ત્ારે ્થિળ પર સોતશ્લ દડ્િનસ 
જાળવવાના સંકેત, પલેકસી ગલાસ સ્ક્નસ, 
હેનડ સેનેિાઇઝસયા અને મા્ક આપવામાં 
આવશે. મતિાતાઓ તથિા કમયાિારીઓએ 
મા્ક પહેરવાની જરૂર નથિી પણ જે લોકો 
માંગશે તેને મા્ક આપવામાં આવશે. 

એસેનસા માને છે કે, મોિાપ્રમાણમાં 
લોકો 2જી જુનના દિવસે મતિાન કેનદ્રો 
ઉપર આવવાનું િાળશે. ઓનિેદર્ોમાં 
પરંપરાગત રીતે ૮૫થિી ૯૦ િકા લોકો 
મતિાન કરે છે. અમે ઇચછીએ છીએ કે, 
આ વખતે મતિાતાઓ પોતાની અનુકૂળતા 
મુજબ મતિાન કરે. સામાન્ રીતે મતિાન 
માિે પાંિ દિવસ રાખવામાં આવે છે. 
આ વરગે પાંિ દિવસ વધારીને િસ 
દિવસ કરવામાં આવ્ાં છે. િયૂંિણી પ્રિાર 
િરતમ્ાન ઉમેિવારો અને કા્યાકરોને 
મા્ક પહેરવાની ભારપયૂવયાક ભલામણ 
કરવામાં આવી છે. વોિસને જણાવ્ું હતું 
કે, હાલમાં જ એક ઉમેિવારનો કોતવડ-
૧૯ િે્િ પોતઝદિવ આવ્ો હતો. આવા 
સમ્ે ઉમેિવાર, તેના પદરવાર અને 
કા્યાકરોએ કોતવડ-૧૯ના તન્મોનું પાલન 
કરવું જરૂરી છે.

ભીડ ઓછી કરવા ઈલેકશન ઓનિેદર્ો 
2જી જુને મતિાન માિે વધુ તવકલપો આપશે

કાેવવડ-19ને ધ્ાનમાં રાખી સાવિેતીના તમામ પગલા ભરવા વવિારણા

તનકાસ વધતાં એિલાસનિક કેનેડામાં સમુદ્રી 
આહાર લોબ્િરના ભાવ પણ ઉંિકા્ા

છેલાં બે વર્ચ દરમમયાન 
મકાન બાંધવાનાે સરેરાશ 
ખિ્ચ 50 ટકા જેટલાે વધ્ાે

ઓનટટેરરયો  
સરકારે પ્રતત વરયા 4 ાખ મકાન બાંધવા 

માિે પ્રતતબદ્ધતા િશાયાવી છે. પરંતુ અહીં 
મોિી સમ્્ા એ છે કે આ કામ કેવી રીતે 
થિશે અને તેને માિે જરૂરી કામિારો ક્ાંથિી 
અને કોણ લાવશે ? આ એક વા્તતવકતા 
છે અને કામિારોની તંગી તનવારવાનું 
કામ સહેલું નથિી. મકાન બાંધકામનાં કામ 
સાથિે સંકળા્ેલા કામિારો મળવા જરૂરી 
છે, જે આિલી મોિી સંખ્ામાં મળી શકે 
તેની સંભાવના બહુ ઓછી છે. એિલું જ 
નહીં, પરંતુ બાંધકામ માિેનાં સંસાધનોનું 
પ્રબંધન પણ ભારે તવકિ છે. આ જોતાં એ 
વાત તદ્દન ્પષ્ટ છે કે, તમે આિલી મોિી 
સંખ્ામાં મકાનનું બાંધકામ કરી શકો નહીં. 
તેને માિે સમ્મ્ાયાિા મહતવની છે અને 
આ ક્ેત્ માિેના કામિારો તથિા સંસાધનો 
મેળવવાની શક્તા પણ બહુ ધયૂંધળી છે. 

કેનેડામાં મકાન બાંધવાનો સરેરાશ 

ખિયા છેલ્ાં બે વરયા િરતમ્ાન 50 િકા 
જેિલો વધ્ો છે, એમ કહેતા રુઈિર 
કનસટ્રકશને જણાવ્ું હતું કે અમે સમ્ 
સાથિે તાલ તમલાવવામાં અને િેશમાં વધતી 
જતી વસતી મુજબ મકાન પયૂરા પાડવામાં 
તનષિળ ગ્ા છીએ. આ બાબત ્કોદિશ 
બેંકનાં ગ્ા વરયાનાં આતથિયાક અહેવાલમાં 
જણાવવામાં આવી છે. કેનેડામાં જી-7ના 
િેશોમાં પ્રતત હજાર મકાનો કરતાં ઓછી 
સંખ્ામાં મકાનો બંધા્ા છે. પ્રતત વરયા 
આશરે 286,000 નવા મકાન બંધા્ા 
છે, એમ કેનેડા મોગગેજ અને હાઉતસંગ 
કોપયોરેશને 2021માં પ્રકાતશત કરેલા 
આંકડા જણાવે છે. નોંધપાત્ બાબત એ 
છે કે, િેશમાં મકાન બાંધકામ, વધતી 
વસતીની સાથિે સંકલન સાધી શકતું નથિી. 

દર િર્ષે 4 લિાખ મકાન બાંધકામના 
લિકયાંકમાં કામદારોની તંગીનું વિઘ્ન

ઓનટટેરરયો 
કોતવડ-19ની છઠ્ી લહેરની સંભાવનાને 

ધ્ાનમાં રાખીને ઓનિેદર્ોના નાગદરકોએ 
જાહેર ્થિળોની બહાર કે અંિર મા્ક 
પહેરવું જોઈએ. હાલમાં તન્ંત્ણોમાં 
કેિલીક છયૂિછાિો આપવામાં આવી રહી છે, 
તેની ગંભીરતાથિી સમીક્ા કરવી જોઈએ, 
એમ આરોગ્ તવભાગનાં પ્રવક્તા અને િીિ 
મેદડકલ ઓદિસર ડો. કૈરન મયૂરેએ સોમવારે 
જણાવ્ું હતું. તેમણે નાગદરકોને સાવિેતી 
રાખવાની અપીલ કરતા કહ્ં હતુ કે, આ 
વખતે વાઈરસ એક જ મતહનામાં ઝડપથિી 
વધી રહા છે. તેથિી રાજ્માં કોતવડ-19ની 
સારવાર અને પીસીઆર િેસ્િંગમાં વધારો 
કરવાની જરૂર છે. આનાથિી બિવા માિે 
આપણે તત્્તરી્ મા્કનો ઉપ્ોગ કરવો 
જોઈએ અને આ મહારોગથિી બિવા માિે 
સતત કાળજી રાખવી જોઈએ. 

જ્ારે કોતવડના નવા કેસો વધી રહા 
છે, તથિા કોરોના વાઈરસ વધુ ઝડપથિી 

િેલાઈ રહો છે અને હોસ્પિલોમાં નવા 
િિટીઓની સંખ્ા વધી રહી છે ત્ારે 
તેનાથિી બિવા માિે રાજ્ સરકાર ભારે 
મહેનત કરી રહી છે. રાજ્ સરકારે 21 
માિયાથિી િરતજ્ાત મા્ક પહેરવાના 
કા્િામાં જે ઢીલ મયૂકી છે, તેની િરીથિી 
સમીક્ા કરવી જોઈએ. જાહેર તથિા વધુ 
જોખમવાળા ્થિળો ઉપર લોકો મા્ક 
પહેરે તે માિે ઓનિેદર્ોની સરકારે સખત 
કાળજી લેવી જરૂરી છે. ગત મતહનામાં 
આપવામાં આવેલી છયૂિછાિની મ્ાયાિા 27 

એતપ્રલના રોજ પયૂરી થિા્ છે. પરંતુ મયૂરેએ 
જણાવ્ું હતું કે, ઓનિેદર્ો આ બાબતમાં 
સતક્્ િેરતવિારણા કરી રહ્ં છે અને તે 
તન્મો જાળવી રાખવા પણ ગંભીરતાથિી 
તવિારી રહ્ં છે. 13મી માિગે, એક પત્કાર 
પદરરિમાં મયૂરેએ જાહેરાત કરી હતી કે, 
કોતવડ-19ની સારવાર માિે હોસ્પિલમાં 
ભરતી થિનારા િિટીઓની સંખ્ામાં વધારો 
થિઈ રહો છે, તેનું કારણ જાન્ુઆરી 
મતહનામાં કોરોનાના તન્મોમાં જે ઢીલ 
મયૂકવામાં આવી હતી તે છે. 

ઓનિેદર્ોમાં કોતવડ-19ની છઠ્ી લહેરનો 
ભ્, મા્ક પહેરવા તબીબની ભલામણ

ફરજજયાત માસ્ક પિેરવાના કાયદામાં એપાયેલી ઢીલ એંગે ફરી સમીક્ા થવી જરૂરી

અમેરરકા સવહતના  
દટેશોમાં પ્રસંગોના ભોજન 

સમારંભ ચાલિુ થતાં 
લિોબ્ટરની માંગ િધી
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પાકિસ્ાનમાં લગભગ એિ મહિના સુધી 
ચાલેલા રાજિીય ડ્ામા પછી અં્ે 

હરિિેટરમાંથી રાજિારણી બનેલા ઈમરાન 
ખાનની સરિાર 
ગબડી ગઈ. ઈમરાને 
સરિાર ટિાવવા 
માટે છેલ્ે સુધી 
ઉધામા િયાયા પરં્ુ ્ે 
બધા નિામા ગયા. 
ઈમરાને છેલ્લો દાવ 
રમીને પાકિસ્ાનની 
સંસદ એટલે િે, 
નેશનલ એસેમબલીના 
સપીિર અસદ િૈસર 

પાસે રાજીનામું અપાવીને મ્દાન રલોિવા 
પણ િવા્ીયા માયાયા, પરં્ુ સુપ્ીમ િલોટયાના 
ફરમાનથી બાજી પલટાઈ ગઈ. આખરે 
સુહપ્મ િલોટયાના આદેશ બાદ ઈમરાનના 
નરસા કદવસલો શરુ થયા. સંસદની અંદર અને 
સંસદની બિાર થયેલા ભારે ્ાયફા પછી અં્ે 
શહનવારે મધરા્ે મ્દાન થ્ાં ઈમરાનની 
સરિાર પડી ભાંગી.

ઈમરાનને સરિાર બચાવવા થલોડલો 
વધારે સમય મળયલો િલો્ ્લો સસથહ્ િંઈ 
જુદી િલો્. એસેમબલીમાં થયેલા મ્દાનના 
આંિડા જોશલો ્લો આ વા્ સમજાશે િેમ િે 
ઈમરાનની સરિાર માત્ર બે મ્થી જ ગબડી 
છે. એસેમબલીમાં િુલ ૩૪૩ સભયલો છે ્ેથી 
અહવશ્ાસની દરખાસ્ પસાર િરવા ૧૭૨ 
સભયલોના ટેિાની જરૂર િ્ી. હવપક્લો દાવલો 
િર્ા િ્ા િે, ૧૯૬ સભયલોનલો ્ેમનલો ટેિલો છે 
પણ વાસ્વમાં ્ેમને ૧૭૪ જ મ્ મળયા છે. 
્ેનલો અથયા એ થાય િે, ઈમરાને એળે નિીં ્લો 
બેળે પણ હવપક્ી છાવણીમાંથી ૨૨ સાંસદલોને 
્લો ખેરવી જ નાંખયા િ્ા. સરિાર બચાવવા 
બીજા ૩ સાંસદલોને જ ખેરવવાની જરૂર િ્ી. 
સપીિરે એિ વસ વધારે આપયલો િલો્ ્લો એ 
ખેલ પણ થઈ ગયલો િલો્. જો િે, હવપક્લો પણ 
આ બાબ્ને સારી રી્ે જાણ્ા િ્ા. ્ેથી 
્ેઓ અડધી રા્ે ્લો અડધી રા્ે પણ મ્દાન 
િરાવવાની ્રફેણમાં રહ્ા. ઈમરાનની હવદાય 
પછી અમેકરિાની િઠપૂ્ળી જેવા શાિબાઝ 
શરીફ વડાપ્ધાન બની ગયા છે. હવપક્લોના 
સવયાસંમ્ ઉમેદવાર ્રીિે શાિબાઝ પસંદ 
થયા છે. પાકિસ્ાનમાં શરીફ ખાનદાન સામે 
દેશ સાથે પણ ગદ્ારીના આરલોપલો મુિા્ા 
રહ્ા છે. અમેકરિાને નવાઝ પકરવારના આ 
વલણની જાણિારી િલોવાથી જ શાિબાઝ પર 
પસંદગી ઉ્રાઈ િલોવાનું મનાય છે. 

ભાર્માં િિેવા્ા હવશ્ેષિલોનલો એિ વગયા 
શરીફ ખાનદાનને ભાર્ના મામલે શરીફ 
માને છે, શાિબાઝ ભાર્ સાથેના સંબંધલો 
સુધરાશે એવી વા્લો િરે છે. પણ આ વા્લોમાં 
દમ નથી. િિીિ્માં ્લો પાકિસ્ાનનલો િલોઈ 
પણ રાજિીય પક્ ભાર્ ્રફી નથી. ભાર્ને 
ગાળલો આપીને, ભાર્ સામે ઉશિેરણી િરીને 
પાકિસ્ાની ને્ા પલો્ાની દુિાન ચલાવ્ા 
રહ્ા છે. શાિબાઝે પણ પીએમ બનયા પછીના 
પિેલા ભાષણમાં જ િાશમીર રાગ આલાપયલો 
િ્લો. ્ેમણે સપષ્ટ િયુયા િ્ુ િે ્ેઓ પડલોશીઓ 
સાથે સારા સંબંધલો ્લો ઈચછે છે પરં્ુ િાશમીર 
હવવાદના ઉિેલ વગર ્ે શકય નથી. 

શરીફ ખાનદાન આમ ્લો હબઝનેસમેન 
છે. પંજાબમાં ્ેમની મલોટી સટીલ અને સુગર 
હમલલો છે. આ સુગર હમલલોની ખાંડ ્થા સટીલ 
ભાર્ને પધરાવીને શરીફ િમાય છે ્ેથી 
ભાર્ ્રફ િૂણુ વલણ િલોવાનલો દેખાવ િરે 
છે. પણ અંદરખાને શરીફ ખાનદાન ભાર્ 
હવરલોધી છે. િારહગલ યુધધ અને િાશમીર 
કદવસની ઉજવણી શરીફની ભાર્ હવરલોધી 
માનહસિ્ાના મલોટા પુરાવા છે. શરીફ 
ખાનદાનની બાપીિી પેઢી પાકિસ્ાન મુસસલમ 

લીગ (પીએમએલ) પંજાબમાં જયારે હબલાવલ 
ભુટ્લો- આહસફ અલી ઝરદારીની પાકિસ્ાન 
પીપલસ પાટટી હસંધમાં વચયાસવ ધરાવે છે. 
પાકિસ્ાનમાં આ બંને પાટટી સત્ા ભલોગવયા િરે 
છે. બંને પાટટી િળાિળ ભાર્ હવરલોધી વલણ 
ધરાવે છે, ભુટ્લો ્લો જૂનાગઢના દીવાન િ્ા. 
દેશ આઝાદ થયલો તયારે જૂનાગઢનું પાકિસ્ાન 
સાથે જોડાણ િરાવીને ભુટ્લોએ ભાર્દ્ેષ છ્લો 
િરી દીધેલલો. ભુટ્લો પકરવારને એ દ્ેષ વારસામાં 
મળયલો છે ્ેથી ્ેમની પાસેથી િલોઈ આશા 
નથી, પણ શરીફ પણ શરીફ નથી.

નવાઝ ત્રણ વાર પાકિસ્ાનના વડાપ્ધાન 
બનયા અને શાિબાઝ ત્રણ વાર પંજાબના 
મુખયમંત્રી બનયા. નવાઝની ગેરિાજરીમાં 
શાિબાઝે મુસસલમ લીગની િમાન સંભાળવા 
રાષ્ટીય રાજિારણમાં આવવું પડયું છે.  
શાિબાઝ શરીફ ભૂ્પૂવયા વડા પ્ધાન નવાઝ 
શરીફના નાના ભાઈ છે. નવાઝ શરીફ રાષ્ટીય 
રાજિારણમાં રિે્ા જયારે શાિબાઝ પંજાબ 
પ્ાં્ના રાજિારણમાં રિે્ા િ્ા. શાિબાઝનલો 
અને શરીફ ખાનદાનનલો ઈહ્િાસ જો્ાં 
પાકિસ્ાનમાં પાછલો બેફામ ભ્રષ્ટાચાર અને 
લશિરની દાદાગીરીના કદવસલો શરૂ થશે ્ેમાં 
શંિા નથી. બીજી ્રફ ઈમરાન ખાન પશ્ુન 
એટલે ઈરાની મૂળના પઠાણ છે. ઈમરાન 
૨૫ વષયાના સંઘષયા પછી વડાપ્ધાનપદ સુધી 
પિોંચયા. બાિી ્લો પાકિસ્ાનના રાજિારણમાં 
પંજાબી અને હસંધીઓનલો દબદબલો રહ્લો છે. 
શરીફ પંજાબી છે જયારે ભુટ્લો ખાનદાન હસંધી 
છે. 

અટલ હબિારી વાજપેયી વડાપ્ધાન બનયા 
પછી પાકિસ્ાન સાથેના સંબંધલો સુધારવા 
કદલથી પ્યત્લો િરેલા. ્ેના ભાગરૂપે 
૧૯૯૯માં વાજપેયી બસમાં બેસીને વાઘા 
બલોડયારેથી પાકિસ્ાન ગયા તયારે નવાઝ શરીફ 
પાકિસ્ાનના વડાપ્ધાન િ્ા, પરવેઝ મુશરયાફ 
લશિરના વડા િ્ા. મુશરયાફ ભાર્ પર િુમલલો 
િરીને િાશમીર ઉપર િબજો િરવાનાં સપનાં 
જો્ા િ્ા. એ માટે ઓપરેશન બદ્ર િેઠળ 
િાશમીરી આ્ંિવાદીઓના રૂપમાં પાકિસ્ાની 
સૈહનિલોને ભાર્માં ઘૂસાડાયા િ્ા. શરીફે 
્ેને રલોિવાના બદલે પલો્ે િશું જાણ્ા જ 
નથી એવલો ડલોળ િરીને વાજપેયી સાથે ગદ્ારી 
િરી િ્ી. જો િે, ભાર્ે ઓપરેશન હવજય 
િાથ ધરીને સમગ્ર િારહગલ પર ફરી િબજો 
િરીને પાકિસ્ાનને હશિસ્ આપી િ્ી. 
શરીફની મિેરબાનીથી પાકિસ્ાન દર વષષે 
૫ ફેબ્ુઆરીએ િાશમીર એિ્ા કદવસ ઉજવે 
છે. શરીફ ખાનદાનને િઈ િદે ભાર્ની 
પ્ગહ્, ભાર્ના હવિાસ, ભાર્ના ખુદ્ાર 
વલણની ઈષાયા છે ્ેનલો પરચલો નવાઝ શરીફની 
દીિરી મરીયમે આપયલો છે. ઈમરાને ભાર્ની 
હવદેશ નીહ્નાં વખાણ િયાાં ્ેનાથી હગન્ાઈને 
મરીયમે ટલોણા માયાયયો િે, ઈમરાનને ભાર્ 
આટલું બધું ગમ્ું િલોય ્લો ્ેણે ભાર્ જ્ા 
રિીને પાકિસ્ાનની જાન છલોડવી જોઈએ. 
વાસ્વમાં ઈમરાને ્લો રહશયા-યુરિેન યુધધમાં 
ભાર્ના મક્કમ વલણની જ પ્સંશા િરી 
િ્ી. ઈમરાન પણ ભાર્દ્ેષી છે પણ ્ેણે 
ભાર્ની એિ સફળ નીહ્ના જ વખાણ િયાયા 
્લો મરીયમથી એ વખાણ પણ સિન િરી 
શકયા ન િ્ા. ્ેના પરથી જ ્ેની ભાર્ 
્રફની નફર્નલો ખયાલ આવી જાય ્ેમ છે.

િવે શાિબાઝ અમેકરિાના પીઠ્ઠુ ્રીિે 
િામ િરશે ્ેવા આરલોપલો પણ થઈ રહ્ા છે. 
બીજી ્રફ અમેકરિા જાિેરમાં ભાર્ને દલોસ્ 
ગણાવે છે પણ અંદરખાને ભાર્ના હિ્માં 
્ેનું વલણ રિે્ું નથી.

પાકિસ્ાનમાં હવે શાહબાઝ રાજ 
ભાર્ માટે હરખાવા જવેું િશું નહીં

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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મહેસાણા 
મહેસાણાના બારોટ પરરવારના યુવાનનું કેનેડામાં 

ડૂબી જવાથી મોત થયું હોવાની ઘટના સામે આવી 
છે. બે સગા ભાઈ ફોટોશૂટ માટે કેનેડામાં આવેલા 
પોગીઝ કોવ લાઈટ હાઉસ ખાતે ગયા હતા, જયાં 
આ સમગ્ર  ઘટના બની હતી. પગ લપસી જતાં નાનો 
ભાઇ ડૂબતાં મોટો ભાઈ બચાવવા માટે પડ્ો હતો. 
જોકે તેના પ્રયત્ો નાકામ રહ્ા હતા. મોટા ભાઇની 
પણ હાલત ગંભીર છે. હર્ષિલ બારોટ નામના 
યુવાનનું ડૂબી જવાથી મોત થવાથી તેનાં માતા-રપતા 
કેનેડા જવા માટે રવાના થયાં છે. ઉલ્ેખનીય છે કે 
પાંચ મરહના પહેલાં કેનેડા ભણવા ગયેલા વડોદરાના 
યુવકનો અભયાસ પૂણષિ થતાં તે રમત્ો સાથે ફરવા 
ગયો હતો અને ક્લિફ જક્્પંગ રમતાં ઊંડા પાણીમાં  
મળતી મારહતી મુજબ, મૂળ મહેસાણાના અને 
છેલ્ાં ત્ણ વ્ષિથી કેનેડામાં સથાયી થયેલા બે સગા 

ભાઈ હર્ષિલ બારોટ અને ઝરીન બારોટ નામના બે 
યુવક કેનેડામાં આવેલા પેગીઝ કોવ ખાતે ફોટોશૂટ 
માટે ગયા હતા. લાઈટ  હાઉસ નજીક ખડકો પર 
ઊભા હતા. એ દરરમયાન પગ લપસી જતાં નાનો 
ભાઈ હર્ષિલ બારોટ દરરયામાં ડૂબી ગયો હતો. 
જયારે મોટો ભાઈ નાના ભાઈને બચાવવા પાછળ 
કૂદ્ો હતો, પરંતુ તેના પ્રયત્ો નાકામ રહ્ા હતા. 
મોટા ભાઈને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી.

ઘટનાની જાણ થતાં કેનેરડયન ફાયર અને 
ઇમજષિનસી જોઈનટ રેસ્કયૂ કો-ઓરડષિનેટર સેનટર અને 
કેનેરડયન કોસટ ગાડષિ ઘટનાસથળે આવી મોડી રાત 
સુધી યુવકોની શોધખોળ કરી હતી, કેટલીક સથારનક 
બોટની મદદથી યુવકની  શોધખોળ કરવામાં આવી 
હતી, જેમાં દરરયા રકનારા નજીકથી ઝરીન બારોટ 
મળી આવયો હતો, તેને બુધવારે રાત્ે ફાયર દ્ારા 
બચાવી લેવામાં આવયો હતો.

કેનેડામાં મહેસાણાના યુવકનું ડૂબી જતાં 
મોત, બચાવવા પડેલા મોટો ભાઈ ગંભીર

મહેસાણા
મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીમાં કરોડોની 

ઉચાપતના કેસમાં ડેરીના પૂવષિ ચેરમેન અને રાજયના 
પૂવષિ ગૃહમંત્ી રવપુલ ચૌધરી સામે સી.આઇ.ડી.એ 
અમદાવાદની સપેરશયલ કોટષિમાં ચાજષિશીટ ફાઇલ કરી 
છે. સટાફને પ્રોતસાહન બોનસ ચૂકવી તેની ૮૦% 
રકમ પરત મેળવી જ્ેલરીમાં રોકાણ કરવાના, 
મહારાષ્ટ્રમાં રવનમૂલયે સાગરદાણ મોકલી મંડળીને 
૨૨ કરોડનું નુકસાન કરવા સરહતના કેસમાં CIDએ 
6 વ્ષિ બાદ રવપુલ ચૌધરીની ધરપકડ કરી હતી. 

અમદાવાદ ક્સથત સપેરશયલ કોટષિમાં ખાસ 
વકીલ સુધીર બ્રહ્મભટ્ટ દ્ારા કરવામાં આવેલા 
સોગંદનામામાં ઉલ્ેખ કરવામાં આવયો છે કે પૂવષિ 

ચેરમેન રવપુલ ચોધરીએ બોડષિના અનય સભયોને 
રવશ્ાસમાં લીઘા વગર વ્ષિ ૨૦૧૩માં મહારાષ્ટ્રમાં 
સાગરદાણ પશુ આહાર મોકલયો હતો. આમ કરી 
તેમણે ડેરીને ૨૨.૫૦ કરોડનું નુકસાન પહોંચાડયું 
હોવાનું સહકારી રરજસટ્ારનું તારણ હતું. જેનાં 
આધારે મહેસાણામાં ફરરયાદ નોંધવામાં આવી હતી. 
આ ઉપરાંત દૂધસાગર ડેરીના કમષિચારીઓને તેમની 
કામગીરી બદલ પ્રોતસાહન બોનસ ચૂકવવામાં આવતું 
હોય છે. કમષિચારીઓને આ બોનસની રકમ ચૂકવયા 
બાદ તતકારલન ચેરમેન રવપુલ ચૌધરી અને તતકારલન 
મેનેરજંગ રડરે્કટર રનશીથ બક્ીએ બોનસની ૮૦ 
ટકા રકમ કમષિચારીઓ પાસેથી ગેરરીરતપૂવષિક પરત 
લીધી હતી અને આ રકમનુંઅંગત રોકાણ કયુું હતું.

દૂધસાગર ડેરી કૌભાંડમાં રવપુલ ચૌધરી 
સામે CIDની 22 હજાર પાનાંની ચાજષિશીટ
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પોરબદંર
મખુ્યમતં્રી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ 

માધવપુર ઘડેના મળેાના પ્ારંભે 
રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોતવદં સતિિના 
મિાનભુાવો સાથ ે ઉપસ્થિ રહ્ા બાદ 
બધુવારે મળેાના ત્રીજા દદવસ ેભગવાન 
શ્રી કૃષ્ણ અન ે રૂક્મ્ણરીના તવવાિનો 
પ્સંગ ઉજવા્યો િિો. 

માધવપરુના પ્ાચરીન મદંદર 
માધવરા્યના નરીજ મંદદરેથરી ચતૈ્ સદુ 
બારસના ભગવાનશ્રી કૃષ્ણનરી જાન 
નજીકના પતવત્ લગ્ન ્થળ મધુવનમાં 
ગઇ િિરી. ભગવાન માધવરા્યના 

જ્યઘોષ અન ે અબરીલ-ગલુાલના 
રંગોતસવ વચે્ શ્દ્ામ્ય વાિાવર્ણમાં 
મખુ્યમતં્રીએ ભગવાનશ્રી કૃષ્ણના 
પ્સગંમાં પરંપરાથરી ઉજવાિા ઉતસવમાં 
જોડાઇ ભાતવકોનુ ં અતભવાદન ઝરીલ્ુય 
િિંુ. મળેા ગ્ાઉન્ડમા ં આ્યોતજિ 
સાં્ કૃતિક મિોતસવના અંતિમ દદને 
ભાતવકોન ે શ્દ્ા પવૂ્વક જ્ણાવ્ુય િિુ ં કે, 
માધવપરુ ઘડેનો મળેો ભગવાનશ્રી કૃષ્ણ 
અન ેરૂક્ષમ્ણરીજીના તવવાિ પ્સંગપવ્વનો 
પરંપરાગિ મેળો િોવાનરી સાથે 
‘એક ભારિ શ્ષે્ઠ ભારિ’ન ે ઉજાગર 
કરે છે.  રા્ણરી રૂક્ષમ્ણરી ભારિના 

ઉિરપવૂવી્યના િિા અન ે ભગવાનશ્રી 
કૃષ્ણ રૂક્ષમ્ણરીજીન ે ગજુરાિના દદર્યા 
કાઠેં માધવપરુમા પધારરી પતવત્ લગ્ન 
ક્યા્વ િિા. આ િજારો વષષોનરી પરંપરા 
માધવપુરમા ં ભગવાનના લગ્નન ે પ્સંગ 
િરરીકે ઉજવરી દર વષષે લોકમળેો ઉજવા્ય 
છે. આ લોકમળેો પરીએમ નરેન્દ્રભાઇ 
મોદરીના નતેૃતવમાં ઉત્તર-પવૂ્વ અને 
પતચિમના સા્કૃતિક જોડા્ણથરી રાષ્ટ્રરી્ય 
ફલક ઉપર સાં્ કૃતિક તવરાસિ બન્્યો 
છે. મખુ્યમતં્રીએ વધુમા ંકહ્યુ કે, ઉતસવો 
અન ે મળેાઓ એ આપ્ણરી સં્કૃતિનરી 
આગવરી ઓળખ છે. 

જુનાગઢ
જૂનાગઢ એલસરીબરીને ગિરાિે 

બાિમરી મળરી િિરી કે, દોલિપરામાં 
એક શખસ દ્ારા ડ્રગસના જથથાનું ડરીલીંગ 
થવાનું છે, જે બાિમરીના આધારે રાિે બે 
વાગ્યે એલસરીબરી પરીઆઈ એચ.આઈ.
ભાટરી, પરીએસઆઈ ડરી.જી.બડવા 
સતિિો ્ટાફ્ રેડ કરવા નરીકળ્યો િિો, 
ઔધોતગક સલામિરી અને ્વા્થ્ય 
કચેરરીના ્ટાફ્ે સાથે રાખરીને પોલરીસે 
દોલિપરામાં પિોંચરી િરેશ ભૂપિ 
વદરના ઘરને કોડ્વન કરરીને ઘરમાં 
ઘુ્્યા િિા, ઘરમાં િરેશ વદર મળરી 

આવિા િેનરી ઝડિરી લેવામાં આવિા 
િેના પાછલા તખ્સામાંથરી પાવડર 
અને સેલવાળો વજનકાંટો મળરી આવ્યો 
િિો. સાથે કાર નંબર જીજે. 05. 
જે.કે.6285માંથરી 49800 રોકડા અને 
પલાસ્ટકનરી નાનરી-મોટરી કોથળરીઓ મળરી 
આવરી િિરી. ઘરમાંથરી ડ્રગસનો જથથો 
મળરી આવિા પોલરીસે એફ્એસએલને 
બોલાવરીને ખરાઈ કરાવિા આ ડ્રગસ 
મેફ્ડ્રોન ડ્રગસ િોવાનું ખુલ્યું િિું. િેનું 
વજન કરિા 233.78 ગ્ામ ડ્રગસનો 
જથથો જેનરી કીમિ રૂતપ્યા 23.37.800 
આંકીને કબજે કરવામાં આવ્યું િિું, 

જૂનાગઢમાં ડ્રગ્સનું વેચાણ કરનાર  
23.37 લાખના જથ્ા ્સા્ે ઝડપાયો
સાૈરાષ્ટ્રના શહેરાેમાં પણ હવે ડ્રગસનું દુષણ પહાેચું

માધવપુરમાં કૃષ્ણ વવવાહ સાથે સરકારનો 
ચાર દિવસીય સાંસકૃવિક મહોતસવ સંપન્ન

16 એતપ્લથરી સોમનાથ 
માટે મુંબઈ-કેશોદ વચ્ે 
ફ્લાઇટ સેવા શરૂ કરાશે

ગાંધીનગર
રાજ્ય મંત્રીમંડળનરી બેઠકમાં જીિુ વાઘા્ણરીએ જ્ણાવ્યુ 

કે મધ્ય ગુજરાિ, દતક્ષ્ણ ગુજરાિ અને સૌરાષ્ટ્રને 
જોડિો િારાપુર-બગોદરા તસકસલેન િાઇવેના ફ્ેઝ-
2માં રૂતપ્યા 651 કરોડના ખચષે કામ શરૂ થવાનુ છે. 
ફેઝ-1ના કામ પૂ્ણ્વ થ્યા છે િેનું લોકાપ્વ્ણ આગામરી 
સમ્યમાં મુખ્યમંત્રીના િ્િે કરાશે. ગુજરાિમાં આવેલા 
પ્થમ જ્યોતિ્વતલંગ સોમનાથ મિાદેવના ભારિભરના 
્યાત્ાળુઓને સરળિાથરી દશ્વન થઇ શકે િે માટે કેન્દ્રરી્ય 
ઉડ્ડ્યન મંત્ાલ્ય દ્ારા આગામરી 16 એતપ્લથરી મુંબઇ-
કેશોદ-મુંબઇ તવમાનરી સેવાનો પ્ારંભ કરવામાં આવશે. 
સપ્ાિમાં મંગળ, ગુરૂ અને શતન એમ ત્્ણ દદવસરી્ય આ 
તવમાનરી સેવાનો શુભારંભ કરવામાં આવશે.

૧લરી મેથરી ભુજના માિાના 
મઢ ખાિેથરી એકિા 

્યાત્ાનો પ્ારંભ કરાશે
ભુજ

રાજપુિ કર્ણરી સનેા દ્ારા એકિા ્યાત્ાનુ ં આ્યોજન 
કરા્યુ ંછે. જ ે૧ મથેરી માિાના મઢ ખાિાેથરી પ્્થાન થશ.ે 
િવેુ ંરાજપિુ કર્ણરી સનેા દ્ારા જ્ણાવા્યુ ંિિંુ. આ અગંનેરી 
વધ ુ તવગિો મજુબ આ ભવ્ય એકિા ્યાત્ાનુ ં સોમનાથ 
મદંદર ખાિ ે સન્માન કરવામા ં આવશ.ે કુલ ૧૭૦૦ 
દક.મરી. ્યોજાનારરી ્યાત્ામા ં ૩૦૦ ગાડરીઓનો કાફલો 
અન ેઅંદાજીિ બે િજાર લોકો જોડાશ.ે એકિા ્યાત્ા થકી 
સમાજમાં એકિા વાધ ે િાથા સમાજમાં કુદરવાજ પ્ાથા 
દરૂ થા્ય િવેો મખુ્ય ઉદેશ્ય િોવાનુ ં જ્ણાવરી ઉમ્ેયુું િિંુ 
કે રાજકી્ય રરીિે ક્ષતત્્ય સમાજન ેઅન્્યા્ય થઈ રહ્ો છે 
િાલમાં ગજુરાિ ક્ષતત્્ય સમાજના ધારાસભ્ય ૧પ બેઠક 
એવરી છે જનેા પર ક્ષતત્્ય સમાજનુ ંપ્ભતુવ છે.

બરવાળા 
થોડા સમ્ય પિેલા થ્યેલા તવવાદને 

કાર્ણે બોટાદ નગરપાતલકાનાં િમામ 
ચેરમેનોને રાજીનામું આપવાનરી તજલ્ા 
ભાજપ દ્ારા સુચના આપવામાં આવરી 
િિરી અને િમામ ચેરમેનોએ પોિાના 
રાજીનામા નગરપાતલકાના પ્મુખને સુપ્િ 
ક્યા્વ િિા. પરંિુ પ્મુખ રાજશ્રીબેન વોરાએ 
િમામ ચેરમેનોનાં રાજીનામા ના.મંજૂર 
ક્યા્વ િિા. જેને લઇને તવવાદ વધુ વક્યષો 
િિો. ત્યારબાદ ભ્રષ્ાચારનાં આક્ષેપ થિા 
પ્મુખને પ્ણ રાજીનામું આપરી દેવાનરી દસ 

દદવસ પિેલા સુચના આપરી િિરી. છિાં 
પ્મુખે રાજીનામું ના આપિા તજલ્ા ભાજપ 
પ્મુખએ બોટાદ નગરપાતલકાનાં પ્મુખને 
બે દદવસમાં રાજીનામું આપવાનરી નોટરીસ 
ફટકારિા ફરરી મામલો ગરમા્યો છે.

આમ નગરપાતલકાનાં પ્મુખે રાજીનામં 
નિીં આપિા તજલ્ા ભાજપ પ્મુખ અને 
નગરપાતલકાના સત્તાધરીશો વચ્ે સરીધા 
સંઘષ્વનાં મંડા્ણ થ્યા છે. જોકે િમામ 
ચેરમેનો અને પ્મુખનાં રાજીનામા લેવાનરી 
પ્દેશ ભાજપ િરફથરી સુચના મળરી િોવાનું 
જા્ણવા મળેલ છે.

બોટાદ પાલલકાના મલિલા પ્રમુખને બે 
દદવ્સમાં રાજીનામું આપવા અલટીમેટમ
મહહલા પ્રમુખ પર ભ્રષ્ાચારના આાક્ેપ થતા વવવાદ થયાે હતાે
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સુરત
મૂળ ઝાલોદ જિલ્ાનાં વતની અને 

સુરતમાં કડિયા કામ કરી પેટીયું રળતું 
દંપજત 4 સંતાનો સાથે સીતાનગર 
ચોકિી તરફ િતાં ઓવરજરિિ નીચે 
છેલ્ાં બે મજિનાથી રાત્ે આશ્રય 
લઇને રિે છે. મંગળવારે રાત્ે દસેક 
વાગયે આ પડરવાર સૂઇ ગયું િતું. રાત્ે 
એકાદ વાગયા બાદ માતાની અચાનક 
આંખ ખુલી િતી અને પિખામાં સૂતેલી 
5 વર્ષીય બાળકી જોવા મળી ન િતી. 
બાળકીને શોધતું આ પડરવાર રેશમા 

રો-િાઉસ સામે નાઇટ જશફટમાં ઉભી 
રિેલી પોલીસ પાસે પિોંચતાં પૂણા 
પોલીસને જાણ કરાઇ િતી.

િે બાદ તપાસ થતાંઅપિરણના 
સથળથી અિધો ડકલોમીટર દૂર 
આવેલી જવશ્વકમામા સોસાયટીની સેવન 
સટાર સકકુલ સામે આવેલાં પાડકિંગમાંથી 
બાળકીની િેિબોિી મળી આવી 
િતી.  બાળકીના માથાનો કચ્ચરઘાણ 
નીકળી ગયો િતો. તેની સાથે દુષકમમા 
પણ કરવામાં આવયું િતું. પોલીસે 
સીસીટીવી ચેક કરતાં એક શખસ આ 

બાળકીને નગ્ન અવસથામાં ખબા ઉપર 
ઉપાિીને લઇ િતો દેખાઇ આવયો 
િતો. િે બાદ પોલીસ સીધી િ સેવન 
સટાર ઇનટરનેશનલ સકકુલના ધાબા 
ઉપર પિોંચી િતી અને તયાં સૂતેલાં 
આરોપી લલનજસંિ ગૌણ (ઉ.વ.32)ને 
દબોચી લીધો િતો. તેણે આ બાળકીની 
ગળું દબાવી િતયા કરી દઇ સામે િ 
પાડકિંગના નાનકિા ખાિામાં દાટી 
દીધાનું િણાવતાં પોલીસે આ ખાિો 
શોધી તેમાંથી બાળકીની િેિબોિી 
બિાર કાઢી િતી.

સરુત  
નાના વરાછા ખાત ે રિેતા યવુકે 

અમેડરકાની યજુનવજસમાટીમા ં અભયાસ 
કરવાની ઈચછા પણૂમા ન થતા ં આપઘાત 
કરી લીધો િતો. ઘરમા ં કોઈ િાિર 
નિોતુ ં તે સમય ે યવુકે સાિી બાધંીને 
ફાસંો ખાધો િતો. યવુક કેજલફોજનમાયા 
સટેટ યુજનવજસમાટીમા ં માસટર ડિગ્ી કરવા 
માટે એિજમશન મળેવવા ઈચછતો િતો. 
પરંત ુ ત ે શકય ન બનતા િતાશામાં 
આવી િઈ ફાસંો ખાધો િતો. નાના 
વરાછાની તાપી દશમાન સોસાયટીની 
બાિુમા ં આવલેી જગરનાર સોસાયટી 
ખાત ેમુકેશભાઈ િસૈરુ પડરવાર સાથ ેરિે 
છે. મૂળ િનૂાગઢના માજળયા તાલકુાના 

કકુકસવાિાના 21 વર્ષીય પુત્ દીપકકુમારે 
પોતાના ઘરમા ંગળે ફાસંો ખાઈ આપઘાત 
કરી લીધો િતો. આ અગં ેકાપોદ્ા પોલીસે 
અકસમાત મોતનો ગનુો નોધી વધ ુતપાસ 
િાથ ધરી છે. પોલીસ તપાસમા ં સામે 
આવયુ ં કે, દીપની ઈચછા અમડેરકામાં 
માસટર ડિગ્ીનો અભયાસ કરવાની િતી. 
પરંત ુ ત ે શકય ન બનતા િતાશ થઈને 
આતયજંતક પગલુ ં ભરી લીધંુ િતુ.ં દીપે 
USની યજુનવજસમાટીમા ંઅભયાસ કરવા માટે 
એપલાય કયુું િતુ.ં જો કે ડદલીપકકુમારન ે
એિજમશન મળયુ ંન િતુ.ં અતં ેજનરાશ થઈ 
ગયો િતો. ઘરે એકલતાનો લાભ લઈને 
છતના િકુ સાથ ે ડિજિટલ જરિનટની સાિી 
બાધંી ફાસંો ખાઈ લીધો િતો.

યુએસ યુનિવનસસિટીમાં પ્રવેશ િ 
મળતાં યુવકે ફાંસો ખાઈ લીધોસુરતમાં મધરાત્રે માસૂમ બાળકીનું અપહરણ 

બળાતકાર બાદ પથ્થર ઉપર પછાડીનરે હત્ા
32 વર્ષીય આારાોપીની ધરપકડ બાદ ખાડામાં દાટોલી બાળકીની લાશ બહાર કઢાઈ

િોકટરે મૃત જાિેર કરેલી 
બાળકીએ દફનજવજધ સમયે 
િ આંખો ખોલતા કૂતુિલ

વલસાડ
ધરમપરુના પાનવા ગામ ે પટેલ ફળીયામા ં રેિતા 

િયમતીબને અિયભાઈ ચૌધરી ગભમાવજત િોવાથી તા.૧-
૩-૨૨ના રોિ ધરમપરુની િનની િોસસપટલમા ં રિસજુત 
થઈ િતી િમેા ંસાતમા માસ ેબાળકીન ેિનમ આપયો િતો 
પણ તનેુ ંવિન ઓછુ ંિોવાથી કાચની પટેીમા ંરાખવી પિશે 
એવુ ંપડરવારને િણાવી બાળકીને સતત ૬ ડદવસ સારવાર 
આપયા િૉકટરે બાળકીનુ ંમૃતય ુથયાનુ ંિણાવયુ ંિતુ.ં  િ ેબાદ 
બાળકીન ેસમશાનમા ંલઇ િઇ િમીનમાં ખાિો ખોદી તનેી 
અજંતમ જવજધ કરવાની તયૈારી ચાલતી િતી તયા ંઅચાનક 
બાળકીએ િાથ-પગ મરોિીન ે આખં ખોલતા િાિર 
તમામ લોકો ઘટનાને કકુતિૂલવશ જોતા રહ્ા િતા. આખરે 
બાળકીન ેવલસાિની િોસસપટલમા ંલઈ િવાઈ િતી.

નમમાદ યુજન.માં માસટર ઓફ 
આટમાસ ઇન જિનદુ સટડિઝમાં 

માત્ બે જવદ્ાથષી ભણશે
સુરત

નમમાદ યુજનવજસમાટી દ્ારા આગામી શૈક્ષજણક વર્માથી 
માસટર ઓફ આટમાસ ઇન જિનદુ સટિીઝ નો બે વર્માનો કોસમા 
શરૂ કરવા િઇ રહ્ા છે. આ માટે ફોમમા ભરવાની શરૂ 
થયેલી રિડકયામાં અતયાર સુધીમાં માંિ 11 િ  ફોમમા ભરાયા 
છે. િેમાંથી બે જવદ્ાથષીઓએ ફી ભરી િોવાની જવગતો 
સાંપિી છે. નમમાદ યુજનવજસમાટીના કકુલપજત દ્ારા જવદ્ાથષીઓને 
કેડરયરને લગતા અનેક ગ્ેિયુએટ, પોસટ ગ્ેિયુએટ તેમિ 
સડટમાફાઇિ કોસમા શરૂ કરી રહ્ા છે. િેમાં અનેક કોસસો એવા 
છે કે િે કોઇ પણ ભણી શકે તેમ છે. આવા કોસસો વચ્ચે 
આગામી શૈક્ષજણક વર્મા 2022-23 થી યુજનવજસમાટી દ્ારા 
માસટર ઓફ આટમાસ ઇન જિનદુ સટિીઝ નામનો પી.જી કોસમા 
શરૂ કરવા માટે િઇ રહ્ા છે. 

ઝઘડીયા
IDBI સજિત 5 બેંકો સાથે રૂ.1,241 

કરોિનું ફકુલેકકુ આચરનાર મુંબઈ અને 
ગુિરાતના ભરૂચમાં આવેલ ખાનગી કંપની 
અને કંપનીના ડિરેકટરો સજિત 14 િણા 
સામે સીબીઆઈએ ગુનો નોંધીને તપાસ 
શરૂ કરી છે. આ ઉપરાંત મિારાષ્ટ્ર, પજચિમ 
બંગાળ સજિત 13 િગયાએ દરોિા પાિીને 
વાધાિનક દસતાવેજો કબિે કયામા છે. 

મુંબઈના કોલાબામાં આવેલ IDBI 
બેંકએ CBIમાં મધય રિદેશના દેવાસમાં 
ઉતપાદન કરતી એક ખાનગી કંપની સામે રૂ. 
1,245 કરોિની ઠગાઈની ફડરયાદ કરી છે.

આ ખાનગી કંપની ભરૂચ જિલ્ાના 

ઝઘિીયા ઈનિસટ્ીયલ એસટેટ અને મુંબઈ 
ખાતે રજિસટિમા ઑડફસ ધરાવે છે. CBIની 
ફડરયાદમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવયો 
છે કે, ખાનગી કંપનીના રિમોટસમા-ડિરેકટરો 
અને અજાણયા જાિેર સેવકો અને ખાનગી 
વયજતિઓએ ઉચ્ચ મૂલયના ફઇન કોટન 
ફેજરિકસ અને િોમ ટેકસટાઇલસના 
ઉતપાદનના વયવસાય માટે IDBI, સેનટ્લ 
બેંક ઓફ્ ઈસનિયા, ધ િમમુ એનિ કાશમીર 
બેંક જલ., પંજાબ નેશનલ બેંક અને ઈસનિયન 
બેંકમાંથી વર્મા 2012થી 2018 સુધી લોન 
મેળવી િતી. ખાનગી કંપનીએ લીધેલ 
લોનના નાણાંનો દૂરઉપયોગ કરીને તે નાણાં 
અનય િગયાએ િાઈવટમા કરી દીધા િતા. 

1245 કરોડિું ફુલેકુ કરિાર ઝઘડડયાિી 
કંપિી સનિત 13 સ્થળ પર CBIિા દરોડા
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MLA કારાયાલર તોડફોડ 
મામલે હાર્યાક પટેલને 

રાહત, ચૂંટણી લડી શકશે
મહેસાણા

૨૦૧૫મા ં વિસનગરના ધારાસભરના 
કારાયાલર ઉપર તોડફોડ કેસમા ં  સવુરિમ કોટટે સટે 
આપતા ં કોંગ્સેના કારયાકારી રિમખુ હાર ય્ાક પટેલને 
રાહત થઈ છે. આગામી ર્િસોમા ં હાર ય્ાક 
પટેલ વિધાનસભા એન લોકસભા ચૂટંણી લડી 
શકશ.ે ઉલ્ખેનીર છે કે, પાટી્ાર અનામત 
આં્ ોલન ્રવમરાન ૨૩ જલુાઈ ૨૦૧૫ ના 
રોજ વિસનગરમાં રેલી રોજીન ે મામલત્ારને 
આિે્નપત્ર આપરા બા્ વિસનગરના ધારાસભર 
ઋવિકેશ પટેલન ે આિે્ નપત્ર આપિા ગરા 
હતા. ધારાસભર હાજર નહી હોિાથી ઉશકેરારલેા 
ટોળાએ ઓરફસમા ં તોડફોડ કરીન ે પત્રકારોના 
કેમરેા, મોબાઈલ પણ તોડી નાખરા હતા. 

્હેગામમાં કોંગ્ેસમાં 
કકળાટ: પૂિયા ધારાસભર 

કાવમનીબા પાટટીથી નારાજ
દહેગામ

્હેગામના પૂિયા ધારાસભર કાવમનીબા રાઠોડ 
પાટટીમાં પોતાની સતત અિગણનાને લઈને 
નારાજ છે. જેથી તેમને મનાિિા માટેના રિરાસો 
કરિામાં આિી રહાં છે.  કાવમનીબા રાઠોડે 
બળાપો ઠાલિતા જણાવરું કે, પાટટીમાં વહાલા 
્િલાની નીવતના કારણે કારયાકરોની સતત 
અિગણના થઈ રહી છે. કોંગ્ેસ પાટટીમાં પૂછરા 
વિના વનણયારો લેિાતા હોિાનો આરોપ લગાવરો 
હતો. પોતાની રજૂઆતો પર ધરાન નહીં 
આપિામાં આિે, તો પાટટી સાથે છેડો ફાડિાની 
તૈરારી પણ તેમણે ્શાયાિી હતી. કોંગ્ેસને 24 
કલાકના આપેલા અલટીમેટમ િચ્ે પાટટીએ 
તેમને મનાિિાના રિરાસો હાથ ધરાયા છે.

ગોધરા 
ગોધરા તાલુકાના ઓરિાડા ગામે 

ત્રણ રુિકોને થાંભલા સાથે બાંધી લાકડી 
ડંડા િડે માર મારતા હોિાનો િીરડરો  
સોવશરલ મીરડરામાં િારરલ થતા 
ચકચાર મચી છે. સગીરના રિેમ રિકરણ 
મુદ્ે રિેમી સવહત ત્રણ રુિકોને ગ્ામજનોં 
દ્ારા તાવલબાની સજા અપાતા પોલીસે 
આ આંગે ગુનો નોંધરો છે. 

ગોધરા તાલુકા પોલીસ મથકે 
ધમમેન્દ્રકુમાર વિક્રમવસંહ ખાંટ (રહે. 
સાજીિાિ તળાિ ફવળરું, તા.શહેરા)
એ નોંધાિેલી પોલીસ ફરરરા્માં 
જણાવરું છે કે તા.૭ એવરિલની રાત્રે 
એકા્ િાગરાના અરસામાં મારા સગીર 
વમત્રનો ફોન આવરો હતો અને મને 
જણાિેલ કે હું જે છોકરી સાથે રિેમ 
કરં છું તે મને ઓરિાડા ગામે મળિા 
બોલાિે છે તું પણ મારી સાથે આિ 
તેમ કહેતા હું એ રુિકના ઘેર ગરો 
હતો. મારી પાસે બાઇક નહીં હોિાથી 

ભૂપેન્દ્ર લક્મણભાઇ પટેલનો સંપક્ક 
કરી તેની સાથે ભૂપેન્દ્રની બાઇક પર 
સગીર વમત્રને લઇને રાત્રે બે િાગરાના 
અરસામાં ઓરિાડા ગામના તળાિ 
પાસે ગરા હતાં.

ઓરિાડાથી તળાિ ફવળરામાં જતા 
રાત્રે અંધારામાં એક બાઇક પર આિેલા 
બે માણસોએ અમને રોકી ગડ્ાપાટુ 
માર મારી અપશબ્ો બોલતા હતાં. આ 
િખતે બીજા માણસો આિી ગરા  હતા 
અને અમને ઘેરી િળી અમોએ જ તમને 
અહીં બોલાિેલ છે તેમં કહી અમને 
િીજ થાંભલા સાથે ્ોરડા િડે બાંધી 
િારાફરતી લાકડી તથા ડંડા િડે માર 
મારયો હતો.  સિારે ્શ િાગરા સુધી 
થાંભલા સાથે બાંધી રાખેલ તરારબા્ 
ગામના સરપંચ તથા બીજા આગેિાનોને 
જાણ થતા અમોને છોડાવરા હતાં. આ 
િખતે ગ્ામજનોએ ધમકી આપી હતી 
કે આજે તો બચી ગરા છો પણ ફરીથી 
જીિતા નવહ છોડીએ.

ખંભાત
ખંભાતમાં રામનિમી વનવમત્ે  

નીકળેલ શોભારાત્રામાં પથથરમારાના 
બનાિમાં મુખર સૂત્રધાર રજાક હુસેન 
ઉફફે પટેલ ઉફફે મૌલિી અરુબભાઈ 
મલેક, માજી્ ભાઈ ઉફફે મામલો 
રાસીનભાઈ મલેક, જમશે્ ખાન 
જોરાિર ખાન પઠાણ, મુસતકીમ ઉફફે 
મોલિી રુનુસભાઇ િોરા, મોહમમ્ 
સઈ્ ઉફફે નાનો બચ્ો વસરાજ 
મલેક, મવતન રુનુસભાઇ િોરા 
તમામ આરોપીઓએ શોભારાત્રામાં 
્ંગો કરિા ગુનાવહત-અસામાવજક 
માનવસકતા ધરાિનાર રુિાનોને સાથે 
રાખી આરોજન કરુું હતું. આ માટે 
તેમણે િાસીલ િાહી્ ભાઈ મલેક, 
શા્ાબ મરુભાઈ મવલક, તારીક 
ઉફફે ગલ્ાિાળો, રુસુફભાઈ મલેક, 
મુવબન ઉફફે મુબલા મુનાફભાઈ 
મલેક, િસીમ રસી્ મલેક, સાલીમ 
ભાણો, મોઈન ઉફફે અલટી રુસુફભાઈ 
મલેક, સોએબ ગોરા રહેઠાણ, સહી્ 

ઉલ્ા ઉફફે ખિીશ, સહેબાજ ઉફફે 
જારડરો, વરિોજ ઉફફે ફ્નટર, નાસીર 
જાકીરભાઇ, ચીના, સાલિા અખતર, 
જોન ઉફફે બાબા, અરબાઝ ઉફફે 
સુલતાને કાિતરાના ભાગરૂપે સૂચના-
આશ્ાસન આપરા હતા. આ તમામ 
આરોપીઓ પોતાને ખરાવત મળે તેિી 
વિકૃત માનવસકતા સાથે આ કાિતરં 
ઘડી હોિાનું ખુલરું છે. ખંભાત કેટલાક 
લોકો અફઘાવનસતાનમાં, ઈરાન અને 
ઇરાકમાં રોજગાર કે અન્ર રીતે સંબંધ 
ધરાિતા હોિાની માવહતી મળતા 
સમગ્ મામલે અફઘાવનસતાન સુધી 
કનેકશન હોિાની આશંકા છે.

ગોધરામાં પ્રેમપ્કરણમાં ત્રણ યુવકોનરે 
થાંભલા સાથરે બાંધી લોકોએ ફટકાયાયા 

ખંભાતમાં કોમી તોફાનના તાર 
અફઘાન સુધી હોવાની આશંકા

યુવતી પાસે ફાેન કરાવી મળવાના બહાને ઓાેરવાડા 
ગામે પ્ેમીને બાેલાવાે ઃ ઓાખી રાત ઓત્ાચાર ગુજાયાયો

માૌલવી ઓને ઓન્ય બે શખાેઓે ઓા ષડ્યંત્ર કયુું હતુયં

વહંમતનગરમાં કોમી 
વહંસા: વિધમટીઓના 
ડરથી 50 જેટલા 

પરરિારનું સથળાંતર
હહંમતનગર

વહંમતગનરમાં રામનિમી વનવમત્ે 
રોજારેલી શોભારાત્રા પર કરિામાં 
આિેલા પથથરમારા બા્ રાજરનો ગૃહ 
વિભાગ અને પોલીસ એકશનમાં આિી 
ગરાં હતાં. ત્રણ વજલ્ાની પોલીસ, 
RAF અને SRPનો ચુસત બં્ોબસત 
ગોઠિિામાં આવરો હતો. પરરસસથવતને 
થાળે પાડી ફરી કોઈ તોફાનો ન 
થાર એ માટે સોમિારે સાંજે શાંવત 
સવમવતની બેઠક વજલ્ા પોલીસિડા 
અને કલેકટરની આગેિાનીમાં રોજાઈ 
હતી.  પોલીસ સમગ્ શહેરમાં 
બં્ોબસત અને શાંવત સવમવતની 
મીરટંગ બા્ પણ તોફાન થતાં પોલીસ 
તંત્ર વનષફળ ગરું છે. અસામાવજક 
તત્િોના હુમલા બા્ િણજારાિાસમાં 
રહેતા લોકોમાં ભરનો માહોલ જોિા 
મળી રહો છે. તરાં રહેતા 50થી િધુ 
પરરિારો બાળકો અને ઘરિખરી 
સવહત વહજરત કરી રહા છે.
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જેનિફર લ�ેપેઝે બેિ એેફલેક સ�થે બીજી વખત સગપણ કર્યું
મુંબઇ: મનોરંજન જગતના ઘણા સિતારાઓ પ્રભુતામાં પગલા પાડી રહ્ા છે. તેવામાં 
હોલીવૂડના એક યુગલના પણ િગપણ કયાયાની જાણકારી આવી છે. હોલીવૂડની 
અસભનેત્ી અને ગાસયકા જેસનફર લોપેઝ અને અસભનેતા બેન એફલેકે િગપણ 
કરી લીધું છે. તેમનું આ બીજી વખતનું િગપણ છે. જેસનફરે પોતાની િત્ાવાર 

વેબિાઇટ પર પુષ્ટિ કરી છે કે, તેણે અને  બેને પ્રથમ િગપણ તૂટયાના 
૧૮ વરિ પછી ૨૦૨૧માં ફરી એકબીજાની નજીક આવયા હતા અને લગ્ન 
કરવાનો સવચાર કયયો છે. 

પ્રિયંકા ચોપરાએ પોતાના સોપ્િયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર એક વીડિયો િેર કયયો છે. જેમાં એક્ટ્ેસે વરિ્ડ 
લીિસ્ડને યૂક્રેન સપ્િત ઇસ્ટન્ડ યુરોપમાં રેફયૂજીઓ અને બાળકોની મદદ કરવાની અપીલ કરી છે. તેણે કહ્ં કરે, યૂક્રેન 
ક્ાઇપ્સસમાં વરિ્ડ વોર 2 પછી બાળકો મો્ટા ભાગે અનય જગયાની િોધમાં ઘર છોિીને જતા જોવા મળયા છે.

સાથે તેણે એમ પણ કહ્ં કરે આ અતયાર સુધીનું સૌથી મો્ટું ડરફયૂજી ક્ાઇપ્સસ છે. પ્રિયંકાએ વીડિયોની િરૂઆતમાં 
કહ્ં, વરિ્ડ લીિસ્ડ, આ તમને સીધી અપીલ છે. અમે ઇચછીએ છીએ કરે તમે માનવીય અને િરણાથથી સંક્ટનું સમથ્ડન 
કરવા મા્ટે કામ કરી રિેલા એકક્્ટપ્વસ્ટ અને એિવોકરે્ટના મદદનો જવાબ આપો, જેને આપણે દરરોજ ઇસ્ટન્ડ 
યુરોપમાં જોઈ રહ્ા છીએ. અમે ઇચછીએ છીએ કરે તમે યૂક્રેન અને પ્વશ્વભરના પ્વસથાપ્પત લોકોને મદદ મા્ટે 
તાતકાપ્લક પગલાં લો.

મુંબઇ: િાપ્િદ કપૂરની ડિરમ ‘જસથી’  વધુ એક 
વખત ઠેલાઇ છે. આ ડિરમ િવે તારીખ 14 એપ્રિલ ને 
બદલે તારીખ 22 એપ્રિલે ડરલીઝ થિે. તારીખ 14 મીએ 
કરેજીએિ ચેપ્ટર 2 ડરલીઝ થઈ રિી છે આ ડિરમને મળેલા 
એિવાનસ બુડકંગ તથા તેણે સજજેલા બઝના કારણે િાપ્િદની 
‘જસથી’ ને  સક્રીન મળવાના િાંિા થઈ ગયા િતા. ગયા 
મપ્િને ‘આરઆરઆર’ સામે અક્ષય કુમારની ‘બચ્ચન પાંિે 

‘ના જેવા િાલ થયા તે ્ટાળવા મા્ટે ‘જસથી’ ડિરમને એક 
અઠવાડિયું પાછી ઠેલવાની િરજ પિી છે.  જોકરે, એક  સપ્ાિ 
પછી પણ તે કરેજીએિના રિિારથી બચી િકિે કરે કરેમ એ તે 
અંગે િંકા સેવાય છે.  િાપ્િદની ‘જસથી ‘ મુળ આજ નામે 
બનેલી તેલુગુ ડિરમની ડરમેક છે. 2019ના તેનું િૂડ્ટંગ િરૂ 
થયું િતું અને તે પછી 2020માં તેને ડરલીઝ કરવાનો પલાન 
િતો પરંતુ કોરોનાના કારણે સમગ્ર પ્િિયુલ ખોરવાઈ ગયું.

રણબીર-આલિયા હવે ઓફિલિયિી શ્ીમાન શ્ીમતી
નવી મુંબઇઃ બોલીવુિનું સૌથી ક્યુ્ટ કપલ મનાતાં 

રણબીર કપૂર અને આપ્લયા ભટ્ટ િવે સત્ાવાર રીતે 
પપ્ત-પત્ી બની ચૂક્યાં છે. મુંબઇમાં વાસતુ એપા્ટ્ડમેં્ટ 
સંકુલમાં કપૂર અને ભટ્ટ પડરવારના સભયો તથા કરે્ટલાક 
નજીકનાં પ્મત્ોની િાજરીમાં બંને પ્વપ્ધસર િરેરા િરી 
એકમેકને સપ્પદના કોલ આપી કાયમ મા્ટે એકમેકનાં 
બની ગયાં િતાં. રણબીર અને આપ્લયાનો રોમાનસ ચાર 
વર્ડ પિેલાં બ્રહ્ાસત્ ડિરમના સે્ટ પર િરૂ થયો િતો. 
તે પછી વખતોવખત બંનેના લગ્નની વાતો ચચા્ડતી રિી 
િતી. રણબીરના ડદવંગત પ્પતા ડરિી કપૂર અને માતા 
નીતુએ બિુ પિેલેથી જ રણબીરની પસંદગી આપ્લયા પર મંજૂરીની મિોર મારી દીધી િતી. કમનસીબે આજનો ડદવસ જોવા 
મા્ટે ડરિી કપૂર સદેિે ઉપકસથત ન િતા.  જોકરે,સમગ્ર કપૂર પડરવારના સભયોએ િાજરી પુરાવી નીતુ અને ડરપ્ધિમાને ડરિીની ખો્ટ 
સાલવા દીદી ન િતી. પડરવારના સૌથી જયેષ્ઠ તરીકરે રણધીર કપૂર અને બબીતા , તેમની દીકરીઓ કડરશમા અને કરીના ,િમમી 
કપૂરનાં પત્ી નીલા દેવી, રીમા જૈન, આદર જૈન, રીતુ નંદા, નવયા નવેલી, સૌએ રંગેચંગે િાજરી આપી િતી. રણબીરના બંને 
ભાણેજ તૈમુર અને જેિ પણ ખાસ રજવાિી પોિાકમાં મામાના લગ્ન માણવા પિોંચી ગયા િતા.  ભટ્ટ પડરવારમાંથી મિેિ ભટ્ટ, 
સોની રાઝદાન, િાિીન ભટ્ટ, પૂજા ભટ્ટ તથા રાિુલ િાજર રહ્ાં િતાં. બોલીવુિમાં આપ્લયાને પુત્ી તરીકરે માનતા પ્બગ િેિી કરણ 
જોિર ઉપરાંત અયાન મુખરજી, લવ રંજન પણ ઉપકસથત િતા. અનય સેપ્લપ્બ્ર્ટી ઓ અને પાડરવાડરક પ્મત્ોમાં અપ્મતાભ બચ્ચન, 
અંબાણી પડરવારમાંથી શ્ોકા અને આકાિ અંબાણી તથા અનય મિાનુભવો આ પળનાં સાક્ષી બનયાં િતાં. 

આલિયાએ િગ્ન પછીના િોટા િેર કયાયા
અપ્ભનેત્ી આપ્લયા ભટ્ટ અને અપ્ભનેતા રણબીર કપૂર આજે લગંગ્રથીમાં 

જોિાયા િતા. બન્ેના લગ્ન પછી આપ્લયાએ પપ્ત સાથે કરે્ટલીક તસવીર ખેંચાવી 
પોતના ઈનસ્ટાગ્રામ ઉપર િેર કરી િતી. આપ્લયા એ આ પોસ્ટમાં લખયું િતું 
કરે, પાંચ વર્ડથી જે બારકનીના બેસી બન્ેએ એકબીજા સાથે ખુિીની પળો 
પ્વતાવી છે એ જ જગયાએ, કરે્ટલાક નજીકના પ્મત્ો અને કુ્ટુંબીજનો સાથે અમે 
એકબીજામાં બંધાયા છીએ.  અમારી પાછળ એક મજલ છે અને િવે સાથે નવી 
યાદો ઊભી કરવા જઈ રહ્ા છીએ.

લિકયોફરટીના કારણે રણબીરની બારાત રદ
મુંબઇઃ રણબીર કપૂર પ્ક્ષણા કો્ટેજથી વાસતુ સુધી બારાત લઇને જિે એવું 

આયોજન અગાઉ પ્વચારાયું િતું. બારાતમાં ડરપ્ધિમા, કરીના, કડરશમા ઉપરાંત 
શ્વેતા નંદા, અયાન મુખજી સપ્િતની બોપ્લવુિ સેપ્લપ્બ્ર્ટીઓ અને પડરવારના 
સભયો સાજનમાજન તરીકરે મિાલવાના િતા. પરંતુ, આ લગ્નએ સોપ્િયલ 
મીડિયામાં ભારે ક્રેઝ ઊભો કયયો િોવાથી લગ્ન સથળ બિાર પાપારાઝી િો્ટોગ્રાિસ્ડ 
અને અનય ચાિકોનાં મો્ટાં ્ટોળાં જોવા મળી રહ્ાં છે. એક એક વાિનને અંદર 
જવા દેવામાં પ્સક્યોડર્ટી જવાનોને ભારે મિેનત કરવી પિી રિી છે. 

ફિલ્મ ફિવ્યૂ

એ�ન્ટરટ�મ�ન્ટની સુનામી છ�  
ફિલ્મ KGF Chapter 2

નયુ મુંબઇઃ  સાઉથની ડિરમોની 
એક પછી એક ધમાકો કરવા 
મા્ટે ડરલીઝ થઇ રિી છે. સ્ટોરી 
આઇડિયા અને પરિોમ્ડનિનાં કારણે 
દિયોકોનું ડદલ જીતવા મા્ટે સાઉથની 
બીજી એક ડિરમ યિ સ્ટારની 
એક્િન મુવી KGF Chapter 2 
આવી ગઇ છે. રૉકરી ભાઇનાં એક્િન 
અને સ્ટાઇલની િૈન િોલોપ્વંગ 
એ્ટલી વધૂ છે કરે, લોકોએ એિવાંસ 
બુડકંગમાં જ ડિરમને 100 કરોિથી 
વધુનું ક્ેક્િન કરાવી દીધુ છે. 
સવારનો િો જોનારા લોકોએ ટ્ી્ટર 
પર જ ડિરમનો ડરવયૂ આપી દીધો 
િતો. લોકોનાં ડરવયૂ રિમાણે આ 
ડિરમ એક રોમાંચક અનુભવ છે. 
ઘણાં યુઝસ્ડ તો ઇન્ટરવલ્ડ પિેલાં જ 
ડિરમને સુપરપ્િ્ટ કિી દીધી િતી. 
ટ્ી્ટર પર િેર કરવામાં આવેલાં 
ડરવયુ રિમાણે એક યુઝરે લખયુ છે 
કરે,# KGFCHAPTER2  નો 
એક પણ િીન તમને બોર નિી કરે. 
રિિાંત નીલ સાઉથનાં મોસ્ટ વોંન્ટેિ 
િાયરેક્્ટર િિે.

પ્રિયંકાએ� વીફિયા� શ�ર કરીન� વર્લ્ડ 
લીિસલ્ડન� યૂક્�નન� મદદની એપીલ કરી

સ્ક્રીન પર એક સ્પોરિયાપિયાનનું 
પાત્ર ભજવવું ગમિે : મૃણાિ

મુંબઈ: અપ્ભનેત્ી મૃણાલ ઠાકુર, (જે છેલ્ે કાપ્ત્ડક આય્ડનની 
ધમાકામાં જોવા મળી િતી) કિે છે કરે તેને મો્ટા પિદા પર 
સપોરસ્ડપસ્ડનનું પાત્ ભજવવું ગમિે. તેણે કહ્ં, “ભારતમાં, અમે 
મપ્િલા એથલેરસ પર એ્ટલી ડિરમો નથી બનાવતા જે્ટલી તેમને 
કિેવાની અને બનાવવી જોઈએ. આ મિતવપૂણ્ડ છે કારણ કરે, અમારી 
ડિરમો દ્ારા, મિતવાકાંક્ષી રમતવીરોને રિોતસાપ્િત કરવામાં આવે છે 
અને તેમના મા્ટે એક નવી દુપ્નયા ખુલે છે.” “મને અંગત રીતે સક્રીન 
પર એક સપોરસ્ડપસ્ડનનું પાત્ ભજવવું ગમિે. તેના મા્ટે તૈયાર થવું, 
તેના મા્ટે તાલીમ આપવી, તે રિેરક અને અતયંત પિકારજનક પણ છે. 
કારણ કરે તમે એવી વયપ્તિને લાવિો કરે જેનાથી તમે દૂર છો અને તે 
કંઈક આપિે જે આપિે. 

ફિલ્મ ક�જીએ�િ-2ના િર થી શાફિદની ‘ જસસી ‘ િરી ઠ�લાઈ
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6 એપ્રિલ, 1980ના રોજ મંુબઈમાં અટલ 
પ્બહારી વાજપયેી અન ે લાલકષૃ્ણ 

અડવા્ણી સપ્હતના જનૂા જનસઘંીઓએ ભારતીય 
જનતા પાટટીની સ્ાપના કરી. આ ઘટનાક્રમને 
આજ ે ૪૨ વર્ષ પરૂા ં ્યાં અને ભાજપ ભારત 
જ નહીં પરતં ુપ્વશ્વની સૌ્ી મોટી રાજકીય પાટટી 
બની ગયો છ.ે આ મકુામે પહોંચતાં પહેલાં ૪૨ 
વર્ષ સદુી ભાજપ ેસતત સઘંર્ષ કયયો છે. વાજપેયી, 
અડવા્ણી, જોશી, કલયા્ણપ્સહં, રાજના્પ્સહં, 
સષુમા સવરાજ, અરુ્ણ જેટલી, સવામી સબુ્રમણયમ 
સપ્હતના અસખંય નતેાઓ અને લાખો કાય્ષકરોની 
મહનેતના પરર્ણામ ે આજ ે ભારતના અડધા્ી 
પ્ણ વધ ુરાજયોમા ંભાજપનુ ંશાસન છે. ઉપરાંત 
કને્દ્રમા ં2014 અન ે2019માં ત ેરકેોડ્ષબ્રકે બઠેકો 
ભાજપ ેજીતી બતાવી છ.ે

એક તબક્ ે તો ભાજપ સાવ નસેતનાબદૂ 
્ઈ જવાના આર ે આવી ગયો હતો. ભાજપની 
સ્ાપના ૧૯૮૦મા ં ્ઈ તયાર ે કોઈને કલપના 
નહોતી ક ેએક રદવસ આ પક્ષ ભારતમાં એકચક્રી 
શાસન કરશ.ે ૧૯૭૫માં ઈનન્દરા ગાંધીએ લાદેલી 
કટોકટીના પગલ ે પ્વપક્ષો એક ્યા એ પહેલાં 
ભાજપનો પવૂા્ષવતાર જનસઘં અનસતતવમાં હતો. 
કટોકટી વખતના અતયાચારોએ દેશને ધ્જુાવી 
દીધો હતો. એ વખત ેજનસઘંના અટલ પ્બહારી 
વાજપયેી, લાલકષૃ્ણ અડવા્ણી, નાનાજી દેશમુખ 
સપ્હતના નતેાઓન ેલાગયંુ ક,ે આ દેશન ેકોંગે્સના 
કશુાસનમાં્ ી મકુ્ત કરાવવંુ જરૂરી છે. 

એટલ ે તમે્ેણ જનસઘંના અનસતતવને પ્મટાવી 
દવેાનુ ંજોખમ ઉઠાવલેુ.ં ૧૯૭૭માં ઈનન્દરા સામે 
સયંકુ્ત મોરચાના રૂપમાં જનતા પાટટીની રચના 
્ઈ, તયાર ેજનસઘંન ેજનતા પાટટીમાં ભળેવી દઈ 
આ નતેાઓએ બહ ુ મોટ ુ બપ્લદાન આપયંુ હતુ.ં 
જનતા પાટટીનો રિયોગ ના ચાલયો પછી ભાજપના 
નતેા સાવ હતાશ ્ઈ ગયા, ત ે વખત ે તઓેને 
શુ ં કરવુ ં એ સઝૂતુ ં નહોતુ.ં પરતં ુ ત ે પછી ફરી 
રાજકીય પાટટી સ્ાપવાનો પ્વચાર જાગયો અને 
ભાજપની સ્ાપના ્ઈ હતી. 

ભાજપ માટ ે શરૂઆતના રદવસો કપરા 
હતા. ભાજપ પહલેી વાર લોકસભાની ચંૂટ્ણી 
૧૯૮૪મા ં લડયો એ વખત ે આખા દેશમાં 
માત્ર બ ેબઠેકો મળી. ઈનન્દરા ગાંધીની હતયાના 
સહાનભુપૂ્તના મોજા ઉપર લડાયેલી ચંૂટ્ણીમાં 
કોંગે્સ ે ૪૧૫ બઠેકો જીતીન ે બલુડોઝર ફરેવી 
દીધુ ંહતુ.ં ભાજપન ેજ ેબ ેબઠેકો મળી તમેાં એક 
મહસેા્ણાની હતી ક ે જયાં્ી ડો. એ.ક.ે પટલે 
જીતયા હતા. બીજી બઠેક આધં્ રિદેશમાં તલુેગુ 
દશેમની મદદ્ી જીતયો હતો એ જોતાં ખરખેર તો 

ભાજપન ેએક જ બઠેક મળલેી. 
ભાજપનુ ં અનસતતવ એ વખત ે ખતરામાં 

હતુ.ં ભાજપની સ્ાપના વખત ે વાજપયેીએ 
પ્હન્દતુવન ેકોરા્ણ ેમકૂીન ેગાધંીજીની પ્વચારધારાને 
અપનાવીન ે ગ્ામી્ણ પ્વકાસન ે રિાધાન્ય આપતી 
સવદેશી પ્વચારધારાન ેઅપનાવવાની હાકંલ કરી 
હતી. જો ક,ે ત ે પ્વચારધારા કામ નહીં લાગી, 
તે્ ી ભાજપ ે ફરી પ્હંદતુવનો સહારો લીધો. 
સઘં, પ્વશ્વ પ્હંદ ુ પરરરદ સપ્હતના ં પ્હંદવુાદી 
સગંઠનોએ અયોધયામા ં રામમરંદરના પ્નમા્ષ્ણનો 
મુદ્ો ચગાવીન ેલાલકષૃ્ણ અડવા્ણીને 
આગળ કયા્ષ પછી ભાજપના અચછ ે
રદન શરૂ ્યા. ભાજપ રામમરંદરના 
મુદ્ાન ે કાર્ણ ે લોકસભાની 
૧૯૮૯ની ચૂટં્ણીમા ં૮૫ બઠેકો પર 
પ્વજય મેળવયો.

જ ે બાદ ભાજપના ટકેા્ી જ પ્વશ્વના્ 
રિતાપપ્સહંની સરકાર બની હતી. જો ક ે વી.પી. 
ભાજપન ે ખાળવા માટ ે મડંલ પચંનુ ં ઓબીસી 
કાડ્ષ લઈ આવયા, તનેા કાર્ણ ેભાજપ માટ ેફરી 

સઘંર્ષ શરૂ ્યો. મડંલ કાડ્ષના મકુાબલા માટે 
અડવા્ણીએ ૧૯૯૦મા ં સોમના્્ી અયોધયાની 
ર્યાત્રા કાઢી, તનેા કાર્ેણ ભાજપ ેઉત્તર રિદશે, 
મધય રિદેશ, પ્હમાચલ રિદશે અન ે રાજસ્ાનમાં 
સત્તા મેળવી. ભાજપની એ પહલેી સરકારો હતી. 
ભાજપે પ્હદંતુવના આધારન ેમજબતૂ કરવા માટે 
ત ે પછી કારસવેાઓનો દોર ચલાવયો. તમેા ં ૬ 

ડીસમેબર, ૧૯૯૨ના રોજ બાબરી મનસજદ તટૂી 
પછી ભાજપ ઉપર ભીંસ વધી હતી. ભાજપની 
ચારયે રાજયોની સરકારોન ે બરતરફ કરાઈ. 
એક વર્ષ પછી ્યલેી ચૂટં્ણીમા ંચારમાં્ ી માત્ર 
રાજસ્ાનમા ંભાજપન ેબહમુતી મળી, આ સમયે 
ખદુ ભાજપન ે પ્ણ પ્હંદતુવના મદુ્ા અગં ે શકંા 
ઉપજી. એ વખત ેએવુ ંજ મનાતુ ંક ેભાજપ હવે 
કદી બઠેો નહીં ્ાય. પ્ણ ૧૯૯૬મા ં ભાજપે 
પહલેી વાર સરકાર રચીન ેએ માન્યતાન ેખોટી 
પાડી. એ સરકાર ૧૩ રદવસ જ ટકી પ્ણ બ ેવર્ષ 

પછી અટલ પ્બહારી વાજપયેીએ ફરી 
ભાજપન ે કને્દ્રમા ં સત્તા અપાવી. આ 
વખત ે ૧૩ મપ્હના સરકાર ચાલી 
અન ે એ પછીની ચૂટં્ણીમા ં જીત 
મળેવીન ે રચાયલેી સરકાર ે પાચં વર્ષ 

પરૂા ંકરીન ેઈપ્તહાસ રચયો.
લોકસભાની ૨૦૦૪ની ચૂટં્ણીમા ં ભાજપની 

હારન ેપગલ ેભાજપન ેમા્ે ફરી પ્ચતંાના વાદળો 
ઘરેાયા. જ ે બાદ ૨૦૦૯મા ં સળગં બીજી વાર 
ભાજપન ે પછડાટ ખાવી પડી. તયારપછી તો 

કોંગે્સના સારા રદવસો શરુ ્ઈ ગયા. પરતંુ 
આ સમયગાળામા ંજ ગજુરાત મોડલેન ેઆગળ 
કરવા સા્ ે પ્હંદવુાદી બ્રાન્ડ નતેા નરને્દ્ર મોદીનો 
આગળ કરીન ેચૂટં્ણી લડવાનો દાવ ભાજપ ેખલેી 
નાખંયો. આખર ેમોંઘવારી, ભ્રષ્ાચાર જવેા મદુ્ા 
સા્ે પ્હંદતુવ અન ેરામમરંદરનો પરુજોશમા ંરિચાર 
કરાયો. પરર્ણામ ે 2014મા ં કોંગે્સન ે જબરદસત 

પ્શકસત આપીન ેભાજપના બનેર હઠેળ મોદીએ 
ભવય પ્વજય મળેવયો.

જ ે પછી ભાજપના શર ૃ ્યલેા અચછ ે રદન 
આજ સધુી ચાલી રહ્ા છ.ે આજ ેભાજપ દશેનો 
સૌ્ી મોટો રાજકીય પક્ષ છ.ે શયામારિસાદ 
મખુરજીએ સ્ાપલેા અન ે દીનદયાળ ઉપાધયાયે 
ઉછરેલેા જનસઘંના પાયા પર રચાયલેા ભાજપને 
અટલ પ્બહારી વાજપયેી અન ે લાલકષૃ્ણ 
અડવા્ણીએ મોટો બનાવયો. કને્દ્રમા ં ભાજપ 
સત્તા ઉપર આવી જ ના શક ે એવી માન્યતાનો 
વાજપયેી-અડવા્ણીએ ખોટી પાડી તો નરને્દ્ર 
મોદીએ તને ે એક નવી ઉચંાઈ આપી છ ે એમાં 
શકંા ન્ી. મોદીએ ૨૦૧૪ અન ે૨૦૧૯ એમ 
સળગં બ ે વાર ભાજપન ે સપષ્ બહમુતી સા્ે 
ભાજપન ે સત્તા અપાવી છ.ે વાજપયેી અને 
અડવા્ણીએ નાખંલેા પાયા પર મોદીએ એક એવી 
ભવય ઈમારત ઉભી કરી છ ેક ેજને ેજોઈન ેકોઈ 
પ્ણ અજંાઈ જાય. 

મોદીએ ભાજપન ેએ હદ ેમજબતૂ બનાવયો ક,ે 
આજ ેદશેમા ંઅડધા્ી વધાર ે રાજયોમા ંભાજપ 
અન ેતનેા સા્ી પક્ષોની સરકાર છ.ે આ પકૈી ૧૨ 
રાજયોમા ંતો ભાજપની જ સરકારો છ ેઅન ેમખુય 
રિધાનો પ્ણ ભાજપના છ.ે ૧૦ મખુય રિધાનો 
તો પ્વધાનસભામા ં સપષ્ બહમુતી સા્ે સરકાર 
ચલાવ ેછ.ે આ પ્સવાય છ રાજયોમા ં મખુયમતં્રી 
ભાજપના ટકેા્ી સરકાર ચલાવ ે છ.ેદશેનાં 
૩૧ રાજયોમાં્ ી અડધા્ી વધાર ે એટલ ે કે 
૧૮ રાજયોમા ં ભાજપ સત્તામા ં છ.ે ૨૦૦૨નાં 
રમખા્ણોના કાર્ણ ેમોદીની કટ્ટરવાદી પ્હદં ુનતેા 
તરીકનેી ઈમજે હતી. મોદીએ કટ્ટરવાદી પ્હન્દુ 
નતેા તરીકનેી ઈમજેમાં્ ી બહાર આવીન ેપોતાને 
એક સધુારાવાદી અન ે પ્વકાસ પરુૂરની ઈમજે 
લોકો સમક્ષ બતાવવામા ંસફળતા મળેવી છ.ે

ભાજપનો પવૂા્ષવતાર જનસઘં પ્હદંવુાદી 
પ્વચારધારા ધરાવતો જનસઘં હતો. જનસઘંની 
સ્ાપના શયામારિસાદ મખુરજીએ ૨૧ 
ઓકટોબર, ૧૯૫૧ના રોજ કરી હતી. 
શયામારિસાદ ે જનસઘંની સ્ાપના કરવી પડી 
તનેા મળૂમા ં જવાહરલાલ નહરેૂની પ્હદંઓુને 
અન્યાયકતા્ષ કાશમીર નીપ્ત જવાબદાર હતી. 
નહરેૂએ પારકસતાનના વડારિધાન પ્લયાકત અલી 
ખાન સા્ ે રદલહી કરાર કયા્ષ તનેા પ્વરોધમાં 
શયામારિસાદ ે નહરેૂના કપે્બનટેમાં્ ી ૮ એપ્રિલ, 
૧૯૫૦ના રદવસ ે રાજીનામુ ં ધરી દીધુ ં હતુ.ં 
તયારબાદ તમે્ણ ે રાષ્ટીય સવયસંવેક સઘંના 
પીઠબળ્ી જનસઘંની સ્ાપના કરી અન ેત ેઆજે 
દશેમા ંસૌ્ી મોટો રાજકીય પક્ષ બની ગયો છ.ે

અડવાણી અને વાજપેયીઅે ઉછરેલા ભાજપને માેદી નવી ઉંચાઈઅે લઈ ગયા

ભાજપની મૂળ વવચારધારા સાથે વવકાસના મુદ્ાને માેદીઅે 
જનતા સમક્ષ મુકાે છે પરરણામે દેશના 12 રાજાેમાં ભાજપનું 

સીધુ શાસન છે અને અન્ય છ રાજાેમાં સમથ્થનથી સત્ા પર છે

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

સૌથી મોટરા રરાજકીય પક્ષ ભરાજપની સંઘર્ષમય સફર
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બ્લેકકેટ રેન્સમવલેર
સાયબર સસકયયુરરટી સંશોધકોએ 

બ્લેકકેટ જલેનલે AlphaV તરીકે પણ 
ઓળખવામાં આવલે છે અનલે બ્લેકમલેટર 
રેનસમવલેર ફેમી્ી વચ્લેની વધયુ 
કડીઓ શોધી કાઢી છે. જલેના ધણા 
રરપ્લેસમલેનટ ગયા વર્ષે આંતરરાષ્ટીય 
ચકાસણી કરતાં જોવા મળયા હતા. 

Kaspersky સંશોધકોએ એક 
નવા સવશ્લેર્ણમાં જણાવયયું હતયું કે 
નવા બ્લેકકેટ જૂથના ઓછામાં ઓછા 
કેટ્ાક સભયો બ્લેકમલેટર જૂથ સાથલે 
સ્ંકસ ધરાવલે છે કારણ કે તલેઓએ 
કસટમ એકસરફલટરેશન ટૂ્નલે 
સંશોસધત અનલે પયુનઃઉપયોગ કરે છે. 
જલે ફક્ત બ્લેકમલેટરની પ્રવૃસતિમાં જોવા 
મળયયું છે.

Fendr તરીકે ઓળખાતા 
આ ટૂ્નલે માત્ર વધયુ ફાઇ્ પ્રકારો 
સમાવવા માટે અપગ્લેડ કરવામાં 
આવયયું નથી પણ ગેંગ દ્ારા 
રડસલેમબર 2021 અનલે જાનયયુઆરી 
2022માં એન્નરિપશન પહે્ા કોપપોરેટ 
નલેટવક્કમાંથી ડલેટાની ચોરી કરવા માટે 
વયાપકપણલે ઉપયોગ કરવામાં આવયો 
છે, જલે ડબ્ એકસટોશ્શન તરીકે 
ઓળખાતી ્ોકસપ્રય યયુસક્ત છે.

Cisco Telos ના સંશોધકોએ 
બ્લેકકેટ અનલે બ્લેકમલેટર વચ્લેના 

રણનીસતઓ, તકનીકો અનલે પ્રસરિયાઓ 
(Tactics, Techniques 
and Procedures - TTPs) 
માં ઓવર્લેપની ઓળખ કયા્શના એક 
મસહના કરતાં પણ ઓછા સમયમાં 
આ તારણો આવયા છે. જલેમાં નવા 
રેનસમવલેર વલેરરઅનટનલે “વરટ્શક્ 
સબઝનલેસ સવસતરણ”ના કેસ તરીકે 
વણ્શવવામાં આવયયું છે.

બ્લેકકેટ બલે કારણોસર અ્ગ 
છે. તલે એક સંયયુક્ત ગ્યુપ છે જલેણલે 
ભૂતકાળમાં બ્લેકમલેટરનલે જમાવયયું છે 

અનલે તલેનો મા્વલેર રસટમાં ્ખાયલે્ો 
છે. જલે દશા્શવલે છે કે કેવી રીતલે જોખમી 
પ્રવૃસતિ સાથલે રિોસ-કમપાઇ્લેશન 
ક્ષમતાઓ સાથલે પ્રોગ્ાસમંગ 
ભાર્ાઓમાં વધયુનલે વધયુ પ્રલેરરત છે.

આ ગ્યુપ ઇનફ્ાસટ્રક્ચર, મા્વલેર 
સલેમપ્, રેનસમવલેર વાતાગાતો 
(negotiations) અનલે કેશ-
આઉટ પૂરં પાડલે છે. કોઈપણ 
વયસક્ત કે જલેની પાસલે પહે્લેથી જ 
સમાધાનકારી ઇનફ્ાસટ્રક્ચરનો 
ઍકસલેસ છે તલે ્ક્યનલે સંરિસમત કરવા 

માટે બ્લેકકેટના નમૂનાઓનો ઉપયોગ 
કરી શકે છે.

મા્વલેર એકવાર એન્કઝકયયુટ થઈ 
ગયા પછી મા્વલેરનલે રસજસટ્રીમાંથી 
Windows સસસટમની 
MachineGuid મળે છે. જલે 
ઑપરેરટંગ સસસટમના ઇનસટો્લેશન 
દરસમયાન જનરેટ થતી એક અનનય 
કી છે. તલેની સાથલે તલે UUID, 
યયુઝર એકાઉનટ કંટ્રો્ (UAC) 
નલે બાયપાસ કરે છે. વધયુમાં તલે 
શલેડો બલેકઅપસ કાઢી નાખલે છે અનલે 
એન્નરિપશન પ્રસરિયા શર કરે છે.

સંશોધકોએ જણાવયયું હતયું 
કે સંશોસધત ફેનડરનો ઉપયોગ 
જલેનલે ExMatter તરીકે પણ 
ઓળખવામાં આવલે છે. તલે બ્લેકકેટનલે 
ભૂતકાળની બ્લેકમલેટર પ્રવૃસતિ 
સાથલે જોડતા નવા ડલેટા પોઇનટનયું 
પ્રસતસનસધતવ કરે છે.

આ પયુનઃઉપયોગમાં ્લેવાયલે્ા 
ટૂ્ના ફેરફાર એ ગયુનાસહત 
એનટરપ્રાઇઝની ્ાક્ષસણકતા, ્સક્ષત 
ઇનફ્ાસટ્રક્ચર માટે જરૂરરયાતોનલે 
અનયુકૂસ્ત કરવા માટે વધયુ સયુસંસકકૃત 
આયોજન અનલે સવકાસ પદ્ધસત દશા્શવલે 
છે.
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જે પણ આધિભૌધિક જગિમાં
ભલે િું હોય ધરિયિમા,

િારા બનીને ચમકિી રહેજે
નીલગગનમાં,

ફૂલ જેવી મહેંકિી રહેજે
યાદોનાં ઉપવનમાં.

રિેમમાં જકડીને પકડી રાખજે
ઉજજડ થયેલ િરિીને

પલાશવનમાં આપણા પયારનો અંિ,
વાિ જીવંિ રહેશે અનંિકાળ સુિી.
જયાં  નહીં પહોંચવાવાળી િરિી પર 

હશે િું
ચોક્કસ આપણું ધમલન થશે એક 

દદવસ આ જીવનમાં,
કોઈ અજાણયા ગ્રહ કે ઉપગ્રહ પર
અથવા કોઈ અજાણયા રાજયમાં.

વાિ રહી જાય છે, 
કોદિ-કોદિ યુગની વાિ

પુરી નથી થિી,
ધવદગિ કધવની કથા લોકવાયકા 

જીવિી રહે છે
અનંિકાળ સુિી.

કધવ : ડૉ.ફણી મહંિી સાહેબ
અનુવાદક : ધહના મોદી

પુસિક : ધરિયિમા - ઓદરસસા 
અકાદમી િરફથી પુરસકકૃિ

શરીર મુજબ ટ્રાય કરો આ નલેક્રાઇન ડ્લે્સ
ફેસ - ગરદન લાંબી હાેય તાે ટટ્ટલનેક પહેરવું એેક સારાે એાેપ્શન છે. ટટ્ટલ નેકવાળું ટાેપ કે ડે્સ પસંદ કરાે ત્ારે વધારે ઊચંું ન હાેય. ટટ્ટલનેક સ્ાઇલલ્શ લુક એાપ્શે જ્ારે પણ એાઉટ 

ફફટમાં સ્ાઇલની વાત એાવે છે ત્ારે માેટાભાગની યુવતીએાે ડે્સના કલરથી લઇને પેટન્ટ, એેમ્ાેઇડરી તથા સ્લટસ વગેરે પર ધ્ાન એાપે છે, પરંતુ નેકલાઇન પર એેટલું ધ્ાન જતું 
નથી. એાઉટફફટની નેકલાઇન પણ તમારા લુકને બદલી ્શકે છે. એાઉટફફટની પસંદગી કરાે ત્ારે નેકલાઇન પર પણ ધ્ાન એાપાે. નેકલાઇન સસલેક્ટ કરાે ત્ારે તમારા બાેડીટાઇપ 

ઉપર ધ્ાન એાપાે. બાેડીટાઇપને ધ્ાનમાં લઇને નેકલાઇન સસલેક્ટ કરાે છાે તાે તમે વધુ એાકર્ટક લાગ્શાે. બાેડીટાઇપ એનુસાર કેવા પ્રકારની નેકલાઇન સસલેક્ટ કરવી જેઇએે.  

રાઉનડ નેકલાઇન
રાઉન્ડ નેકલાઇન એક ક્ાસિક 
ડ્ડઝાઇન છે. આ તમારા નેક એડરયાની 
નજીક છે. ખાિ કરીને લોકોનું ધયાન 
તમારા ચહેરા અને ખભા તરફ ખેંચાય 
છે. જો તમારી ગરદન લાંબી હોય અને 
ચહેરો પાતળો હોય તો તમે રાઉન્ડ 
નેકલાઇન આઉટડફટને સિલેકટ કરી 
શકો છો. જો તમારા શોલ્ડર વાઇ્ડ 
હોય અથવા બ્ેસટની િાઇઝ સમોલ 
હોય તો તમે રાઉન્ડ નેકલાઇન પહેરીને 
તમારા લુકને વધારે બયુટીફૂલ બનાવી 
શકો છો. 

સક્ેર નેકલાઇન
સવનટે્ડ સટાઇલ નેકલાઇન 
હંમેશાં તમારા આઉટડફટમાં 
એક ઇનટરેસસટંગ અને 
સપેસશયલ ટચ આપે છે. તેનો 
ચોરિ આકાર થો્ડું કોનટ્ાસટ 
બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે. 
જો તમારી બ્ેસટ િાઇઝ વધારે 
હોય તો તમે સકવેર નેકલાઇન 
આઇટડફટ પહેરવાથી તમે ખુબ 
જ આકસશશિત લાગી શકો છે. 
આ નેકલાઇન વલગર લાગયા 
વગર તમને ડરવીસલંગ લુક 
આપશે. િાથે જ લાજશિર નેક 
અને વાઇ્ડ શોલ્ડરને ઇલયયૂઝન 
પણ સરિએટ કરે છે.  

ઓફ શોલડર 
નેકલાઇન

ઓફ શોલ્ડર નેકલાઇન 
આઉટડફટ આજકાલ યુવતીઓમાં 
હોટ ફેવડરટ છે. એ તમને વધારે 
ફેસમનાઇન તથા સટાઇસલશ લુક 
આપે છે. આ નેકલાઇન તમારા 

શોલ્ડિશિ અને કોલરબોન પર 
વધારે ફોકિ કરે છે. જેમના 

શોલ્ડર નેરો છે એવી મસહલાઓ 
માટે ઓફ શોલ્ડર નેકલાઇન બેસટ 

ઓપશન છે. આ ઉપરાંત શોટશિ કે 
મીડ્ડયમ બ્ેસટ િાઇઝની વુમન પણ 

આ નેકલાઇન આઉટડફટને ટ્ાય 
કરી શકે છે.  

વી નેકલાઇન
આ એક ટ્ેડ્ડશનલ ડ્ડઝાઇન છે જે 
દરેક બો્ડીટાઇપ પર િારી લાગે છે. 
જયારે વી નેકલાઇન આઉટડફટ પહેરી 
રહાં હોવ તયારે તેની ્ડેપશને ધયાનમાં 
રાખવી જોઇએ. જેમના બ્ેસટની િાઇઝ 
નાની છે એવી યુવતી માટે નાની વી 
નેકલાઇન આદશશિ છે, જે તમારા 
ચહેરા પર વધારે ધયાન આકસ્શિત કરે 
છે. જયારે ્ડીપ વી નેકલાઇન સબગ 
બ્ેસટવાળી મસહલાઓ પર ખુબ જ 
િારી લાગે છે. અને તેઓ ભરાવદાર 
પણ લાગે છે.

િિ્ટલનેક નેકલાઇન
આ નેકલાઇન હાઇનેક કરતાં પણ 
અમુક ઇંચ ઉપર િુધી હોય છે. આમ 
જોવા જઇએ તો સચનને ટચ કરે છે. 
કેઝયુઅલ રહેવા છતાં પણ કોઇપણ 
આઉટડફટને આ બહુ સટાઇસલશ 
દેખા્ડે છે. તમે આને સજનિ કે સમની 
સકટશિની િાથે સટાઇલ કરી શકો છો. 
જો તમારો ફેિ અને ગરદન લાંબી 
હોય તો ટટશિલનેક પહેરવું એ એક 
િારો ઓપશન છે. તમે ટટશિલ નેકવાળું 
ટોપ કે ડ્ેિ પિંદ કરો જે વધારે ઊંચું 
ન હોય.

અપનાવો આ ઘરેલું િીપસ વાંરવાર મયૂત્રતયાગ કરવાની તકલીફમાંથી 
રાહત પામવા ત્રણ લીલા આંબળાનો રિ એક 
ગલાિ પાણીમાં ભેળવી િવાર-િાંજ પીવો.
 રેસરિજરેટરને ચોખકકુ કરવા એક કપ ગરમ 

પાણીમાં બે ચમચા બેડકંગ િો્ડા નાખી લયૂછવું.
 સિનકને ચકચડકત કરવા િરકામાં લીંબુ 

રગ્ડી ઘિથું ચકચડકત તો થશે ઉપરાંત ્ડાઘ-
ધાબા પણ દયૂર થશે.
 સમકિરમાંથી મિાલાની દુગગંધ દયૂર કરવા થો્ડો 

િયૂકો લોટ નાખીને દળવું.

 જયૂના અખબારને ગરમ પાણીમાં ભીંજવી 
બારી-બારણાના કાચ પર રગ્ડવાથી ધયૂળ-
માટીના ્ડાઘા દયૂર થાય છે.
 બળી ગયેલા ઘીને દુગગંધ રસહત કરવા 

બટાકાનો તાજો કાપેલો કટકો તેમાં નાખી ફરી 
ઘીને તપાવવું. બળેલું ઘી ચોખખું થશે.
 િમારેલા ફળો કાળા ન પ્ડે માટે દયૂધપાણી 

સમશ્રણમાં રાખવા.

 છાલ ઉતારેલા શાકને પાણીમાં બાફયા બાદ તે 
પાણી ફેંકવું નહીં. આ પાણી પો્ણયુક્ત હોવાથી 
પરોઠા બાંધવાના ઉપયોગમાં લઇ શકાય.
 કેરીની ચટણી બનાવતી વખતે તેમાં કેરી 

જેટલો ફૂદીનો નાખવાથી વધુ સવાડદષ્ટ બનશે.
 એકાદ મસહનો સનયસમત ભંિના કાચા દયૂધથી 

વાળ ખરવાની તકલીફ દયૂર થાય છે તેમજ વાળ 
કાળા થાય છે. 

 િાકર-માખણના સમશ્રણથી ૧૦ સમસનટ િુધી 
હાથ પર મિાજ કરવાથી હાથ સવચછ થાય છે.
 નખને મજબયૂત કરવા અઠવાડ્ડયામાં એક 

વાર ઓસલવ ઓઇલમાં ્ડયૂબા્ડવા.
 ચહેરા પરના ્ડાઘ દયૂર કરવા ફૂદીનાને વાટી 

લુગદી બનાવી પ્રભાસવત સથાન પર લગા્ડવું.
 પ્ડી જવાથી કે અનય રીતે છોલાઇ ગયેલી 

ચામ્ડી પર લગા્ડવા કોઇ દવા હાથવગી ન હોય 
તો પરફયયૂમ સપ્રે કરી દેવું. જોકે આ છાંટવાથી 
બળતરા ખયૂબ થશે પરંતુ દવાનું કામ કરી જશે.

ફે્શન-ટેકનાેલાેજી
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ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમિા 
અધકચરા અાયાોજિાો

અમદાવાદ
ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ વિગમ 

વિવમટેડે ૧ એવરિિ ૨૦૨૩થી ૩૧મી 
મારજા ૨૦૩૮ સુધીિા ૧૫ િરજાિા ગાળા 
માટે ૩૦૦૦ મેગાિોટ િીજળીિો 
સપિાય કરિા માટે ટેનડર મંગાિિાિી 
છૂટ આપિા ગુજરાત િીજ વિયમિ 
પંરમાં અરજી કરી છે. વિગ્ાઈટથી, 
કોિસાથી કે પછી કુદરતી ગેસિો 
ઉપયોગ કરીિે િિી િીજળી પેદા 
કરિાિો ટૂંકા ગાળામાં કોઈ જ 

આયોજિ િ હોિાથી તેમિે આ ખરીદી 
કરિાિી છૂટ આપિાિી માગણી 
કરિામાં આિી છે.

બીજું, ગુજરાત સટેટ ઇિેક્ટ્રિવસટી 
કોપપોરેસિિા જૂિા થઈ ગયેિા 
પિાન્ટસિે ભંગારમાં કાઢી િાખિા 
પડે તેમ હોિાથી ગુજરાતિી િીજ 
ઉતપાદિ ક્ષમતા ઘટી જતાં બહારથી 
િીજળી ખરીદિાિી છૂટ આપિાિી 
માગણી કરિામાં આિી છે.આ અંગે  
સટેક  હોલડસજાિા અવભરિાયો અિે 
મંતવયો વહયરરંગ દરવમયાિ ર્ણયા 
પછી ગુજરાત િીજ વિયમિ પંર 
વિણજાય િેશે.

અમદાવાદ
ગુજરાત સરકારે આજે હાઇકોટજા 

સમક્ષ વિિેદિ આપયું છે કે સરકાર 
૨૦પ્ી વઆવિક્્પટ્સ રમતોિું 
આયોજિ ગુજરાતમાં કરિાિી 
તૈયારીઓ રાિી રહી છે. જેિા 
માટે ઓવિક્્પક કવમટી ૨૦૨૫માં 
ગુજરાતિી મુિાકાત પણ િેિાિી છે. 
જેિા ભાગરૂપે િારણપુરા સપો્ટસજા 
કો્પિેક્ષ સવહતિા રિોજેટ્ટ હાથ ધરાયા 
છે. ૫૦૦ કરોડિા ખરચે બિિારા 
િારણપુરા સપો્ટસજા કો્પિેક્ષિી ટેનડર 
રિવરિયા સામે એક કનસરિટ્શિ કંપિીએ 
કરેિી વપરટશિમાં આ રજૂઆત 
કરિામાં આિી હતી.

િારણપુરા સપો્ટસજા કો્પિેક્ષિી 

ટેનડર રિવરિયા સામેિી વપરટશિમાં આજે 
હાઇકોટજાિા રીફ જક્સટસ અરવિંદ કુમાર 
અિે જક્સટસ આશુતોર જે. શાસત્રિી 
ખંડપીઠે સરકારિે રિશ્ન કયપો હતો કે 
જે કંપિીિે ટેનડર ફાળિિામાં આવયું 
છે તેમિી પાસે સપો્ટસજા કો્પિેક્ષિું 
બાંધકામ કરિાિો અિુભ છે? જેિા 
જિાબમાં સરકારે કહ્ં હતું કે કંપિી 
પાસે અિુભિ છે પરંતુ તે બાબત રેકડજા 
પર મૂકિામાં આિી િથી. અમદાિાદ 
યુવિિવસજાટીિું સપો્ટસજા કો્પિેક્ષ આ 
કંપિી દ્ારા જ તૈયાર કરિામાં આવયું 
છે. તયારબાદ અરજદાર કંપિીએ 
દિીિ કરી હતી કે યુવિિવસજાટીિું 
સપો્ટસજા કો્પિેક્ષ માત્ર વિદ્ાથથીઓિી 
રિવૃવતિ પૂરતું જ સીવમત હોય છે.

ખાનગી ઉત્ાદકો ્ાસે ૩૦૦૦ મેગાવોટ 
વીજળી ખરીદવા ઊર્જા નનગમની કવાયત

૨૦૩૬ની ઓનિમ્્કસ ગુજરાતમાં 
આયોનજત કરવાની તૈયારીઃ સરકાર

શ્રીલંકાિરી અાર થ્િક કટાોકટરીિરી 
ગુજરાત ઇફોક્ટ: ફામાજા 
ઉદાોગિા િાણં પણ શ્રીલંકામાં 
અટિાયા હાોિાિરી શક્યતા

અમદાવાદ
દેિાવળયા બિી ગયેિા શ્ીિંકા 

સાથે િેપાર કરતાં અમદાિાદ અિે 
સુરતિા ટેટ્સટાઈિિા િેપારીઓિા 
અંદાજે રૂા. ૫૦૦ કરોડથી િધુ 
સિિાઈ ગયા હોિાિું ર્ણિા મળી 
રહ્ં છે. અમદાિાદમાંથી શ્ીિંકામાં 

ખાસ કરીિે કોટિ ફેવરિટ્સ, વિટેડ 
ફેવરિટ્સ તથા ડેવિમિી તથા િેડીઝ  
ગારમેન્ટસ માટેિા ફેવરિટ્સિી વિકાસ 
કરિામાં આિે છે. આ જ રીતે 
અમદાિાદ, સુરત અિે મુંબમાંથી 
ખાસ કરીિે કોિંબોમાં જ ટેટ્સટાઈિ 
ફેવરિટ્સિી અિે રેડીમેડ ગારમેનટિી 
વિકાસ થાય છે.

િાંબા સમયથી શ્ીિંકામાં િૂંગીિું 
કાપડ મોકિતા એક િેપારીિું કહેિું 
છેકે સુરતિો પણ મોટો માિ શ્ીિંકામાં 
ભેરિાયો છે. સુરતમાંથી પોવિયેસટર 

રિીનટેડ કાપડ, વસનથેરટટ્સ ફેવરિટ્સ, 
વસનથેરટક કૂવતજાઓ સવહતિા વસનથેરટક 
ટેટ્સટાઈિિા રિોડટ્્ટસ ર્ય છે. 
અમદાિાદ અિે સુરતિું મળીિે અંદાજે 
ટેટ્સટાઈિિો જ ઓછામાં ઓછો રૂા. 
૪૦૦ કરોડિો માિ ગયો હતો.

અમદાિાદિા નયુક્ોથ માકકેટિી 
એક પેઢીિા રૂા. ૩૬ િાખિો માિ 
ગયો છે. પરંતુ હિે તે પૈસા ટ્યારે આિે 
તેિી તેમિે ખાતરી િથી. તેમિું કહેિું 
છે કે શ્ીિંકિ રૂવપયો ડૉિર સામે 
૨૩૦થી તૂટીિે ૩૩૦ થઈ ગયો છે. 

અમદાવાદ
આગામી સમયમાં ડ્ોિિી ઉપયોગી 

િધિાિી શટ્યતાિે જોતા ગુજરાત  
પોિીસ દ્ારા ડ્ોિ પાયિોટ તૈયાર 
કરિાિી યોજિા બિાિિામાં આિી 
છે.  ગાંધીિગરિા કરાઇ ખાતે આિેિી 
સટેટ પોિીસ િાયરિેસ રિેિીંગ સકૂિ 
ખાતે સરકારિા અનય વિભાગિા અિેે 
ખાિગી કંપિીિા કમજારારીઓ  ઉપરાંત, 
ખાિગી િોકોિે ડ્ોિ કેમેરાિી ખાસ 
તાિીમ આપિામાં આિશે. ડ્ોિ કેમેરા 
હાિ  પોિીસ માટે ખુબ જ ઉપયોગી 
સાવબત થયા છે. જેમાં ગુજરાત 
પોિીસ દ્ારા ભીડ પર િજર રાખિા, 

િીિીઆઇપી વસટ્યોરીટી સમયે, 
રિારફક મેિેજમેનટ, શંકાસપદ વિસતારમાં 
તપાસ કરિા માટે ડ્ોિ કેમેરાિો સફળ 
ઉપયોગ થયો છે.   આ ઉપરાંત, 
સરકારિા અનય વિભાગોમાં પણ 
ડ્ોિ કેમેરાિો ઉપયોગ િધી રહ્ો છે. 
જેથી આગામી સમયમાં ્ડ્ોિ કેમેરાિા 
સંરાિિ માટે તાિીમબધ ડ્ોિ કેમેરા 

પાયિોટિી જરૂરરયાતિી શટ્યતાિે 
જોતા ગુજરાત પોિીસિા પિાિીંગ 
અિે મોડજાિાઇઝેશિિા અવધક પોિીસ 
મહાવિદદેશક િરવસ્હા કોમર દ્ારા 
મહતિિી ર્હેરાત કરિામાં આિી છે.. 
જે અંતગજાત ડ્ોિિો ઉપયોગ વિષણાંતોિી 
જરૂરીયાત રહેશે માટે ગુજરાત પોિીસ 
દ્ારા  ,સટેટ પોિીસ િાયરિેસ રિેિીંગ 
સકૂિ ખાતે તૈયાર થિારા ડ્ોિ રિેિીંગ 
અિે કોૃઓડથીિેશિ સેનટર પર તાિીમ 
આપીિે ડ્ોિ પાયિોટ તૈયાર કરિામાં 
આિશે. જેમાં પોિીસ વિભાગ સવહત 
અનય સરકારી વિભાગો અિે ખાિગી 
િોકો તાિીમ િઇ શકશે. 

ગુજરાત પોિીસ દ્ારા ડ્ોિ પાયિોટ તૈયાર કરાશે
પાોલરીસ વિભાગ ઉપરાંત, અન્ય વિભાગાોિા કમજાચારરીઅાોિો તાલરીમ અપાશો

આિતા અઠિારડયે PM મોદી 
ફરી આિશે ગુજરાત, વિવિધ 
કાયજારિમોમાં આપશે હાજરી

ગાંધીનગર
૧૮ થી ૨૦ એવરિિ દરવમયાિ િડારિધાિ ત્રણ 

રદિસિા ગજુરાતિા રિિાસ ે આિિાિા છ.ે િડારિધાિ 
૧૮મી  એવરિિિા રોજ સાજેં રાજય સરકારિા વશક્ષણ 
વિભાગિા મહતિિા કમાનડ સનેટરિી મુિાકાત િિેાિા છ.ે 
િડારિધાિ ૧૯મી એવરિિે સિાર ે બિાસકાઠંા જિા રિાિા 
થશ.ે બિાસકાઠંાિા રદયોદરમા ં બિાસ ડરેીિા પિાનટિા  
િોકાપજાણિા કાયજારિમમા ંહાજરી આપશ ેછ.ે તયારબાદ મવહિા 
પશપુાિકોિા સમંિેિિે પીએમ મોદી સબંોધિ કરિાિા છ.ે 
તયાર બાદ િડારિધાિ ર્મિગર પહોંરશ.ે ર્મિગરમા ંવિશ્વ 
આરોગય સસંથાિા સહયોગથી બિિાર િવૈશ્વક પારપંરરક 
ઔરધી સસંોધિ કનેદ્રિંુ ભૂવમપૂજિ કરશ.ે ૨૦મી એરિીિે 
િડારિધાિ ગાધંીિગરિા મહાતમા મંરદરમા ંહાજરી આપશ.ે 

27 િરજાથી ભાજપિુ શાસિ 
છતા શાળાઓિી હાિત 

ખરાબ : મિીર સીસોદીયા
ભાવનગર

ગજુરાતમા ં ર૭ િરજાથી ભાજપિુ શાસિ છ ે છતા 
શાળાઓિી હાિત ખરાબ છ ે તમે સોમિાર ે ભાિિગર 
ખાત ે આિેિા રદલ્ીિા વશક્ષણ મતં્રીએ જણાવય ુ હતુ.ં 
સીસોદીયા સોમિાર ે સિાર ે ભાિિગર ખાત ે આવયા 
હતા.ં આ વશક્ષણ મતં્રીએ ભાિિગર શહરેિા હાદાિગર 
વિસતારમા ં આિેિ એક સરકારી શાળા અિે વસદસર 
ગામ ખાત ેઆિેિ એક સરકારી શાળાિી મિુાકાત િીધી 
હતી. જ ે બાદવસસોદીયાઅે જણાવય ુ હત ુ ક,ે ગજુરાતમાં 
ર૭ િરજાથી ભાજપિુ શાસિ છ ેછતા સરકારી શાળાઓિી 
હાિત ખરાબ છ.ે ગજુરાતિા વશક્ષણ મતં્રી આ શાળાઓિી 
મિુાકાત િ ેતો તિે ેરાત્ર ેઉઘં પણ િા આિે. શાળાઓિા 
રૂમમા ંગાબડા છ ેઅિે ઝાળા ર્મી ગયા છ.ે 

કોિડિયામાં ‘ફ્ુચર અાોફ 
જસ્ટિસ - ટોકિાોલાોજી અોન્ડ 
જ્ુડિશરીયરરી’ પર િક્તવ્ય

અમદાવાદ
સુરિીમ કોટજાિા નયાયમૂવતજા અિે સુરિીમ 

કોટજાિી ઇ-કવમટીિા રેરમેિ જક્સટસ 
ડી.િાય. રંદ્રરુડે કેિરડયામાં સટેચયુ 
ઓફ યુવિટી ખાતે યોર્યેિી િેશિિ 
જયુરડશીયિ કોનફરનસમા ગઇકાિે 
િક્તવય દરવમયાિ કહ્ં હતું કે ભારતીય 
નયાયતંત્ર હજુ પણ અવિિાયજાપણે 
સામંતો જેિું છે. ઉપરિી અદાિતોિા 
નયાયમૂવતજાઓ જયારે વજલ્માં આિિારાં 

હોય તયારે વજલ્ાિી સરહદ પર વજલ્ા 
અદાિતોિા જજિે રાહ જોિી પડે છે. 

જક્સટસ રંદ્રરુડે કહ્ં હતું કે રડસરિીટ્ટ 
ઇનસપેટ્શિ માટે વજલ્ા અદાિતો 
પર ખૂબ ભારણ હોય છે. જો હાઇકોટદે 
ઇિેટ્રિોવિક રવજસટર દ્ારા ઇનસપેટ્શિિી 
છૂટ આપે તો આ ભારણ ઘણું હળિું 
કરી શકાય તેમ છે. જક્સટસ રંદ્રરુડે િધુ 
ઉમેરતા કહ્ં હતું કે ટેકિોિોજી અિે 
માિિ બન્ે એકસરખા જ છે. બન્ેમાં 
કોઇિે કોઇ કમી રહેિી છે અિે બન્ેમાં 
ભૂિ કરિાિી શટ્યતાઓ રહેિી છે . જો કે 
તેિો અથજા જરાં પણ એિો િથી કે આપણે 
પરફેટ્શિ તરફ આગળ િધી િ શકીએ.

નયાયતંત્રમાં સામંતશાહી, ભનવષયિક્ી 
અનભગમ ખૂબ જરૂરીઃ જમ્ટસ ચંદ્રચુડ

અમદાિાદ, સુરત ટેટ્સટાઈિ ઉદ્ોગિા 
રૂવપયા ૫૦૦ કરોડ શ્ીિંકામાં સિિાયા

અમદાવાદ
સેટેિાઈટિી રામદેિિગર પોિીસ 

રોકીમાં િિમેરેજ કરી હાજર થયેિી 
પુત્રીિે ઘરે િઈ જિા માતાએ સગા સાથે 
મળી રોકીમાં તોફાિ કરતા સેટેિાઈટ 
પોિીસે ગુિો દાખિ કયપો છે. મંગળિારે 
રાત્રે બિેિી ઘટિામાં મવહિાઅે જમાઈ 
પર હુમિો કરી કેસ પેપર ઉછાળયા હતા.

સેટેિાઈટિા મવહિા કોનસટેબિ 
યોગીતાબહેિએ િક્મીબહેિ, 
સોિિબહેિ અિે કાંવતભાઈ વિરુદ્ધ 
પોિીસિી ફરજમાં અડરણરૂપ થિા અંગે 
ફરરયાદ કરી છે. જે મુજબ રામદેિિગર 
પોિીસ રોકીમાં ગત તા.30 મારજાિા 
રોજ ગૂમ થયેિી રોશિી િિમેરેજ 
કરી તેિા પવત વરરાગ અિે સાસુ સાથે 

પોિીસિી તપાસ અંગે વિિેદિ આપિા 
આિી હતી.  પુત્રી પોિીસ સમક્ષ હાજર 
થયાિી ર્ણકારી મળતા િક્મીબહેિ 
તેમિા સગા સાથે પોિીસ રોકીમાં 
પહોંચયા હતા. પોિીસ રોશિીિું વિિેદિ 
િઇ રહી હતી. દરવમયાિ િક્મીબહેિ 
સવહતિા સગાએ જમાઈ અિે તેિી માતા 
પર હુમિો કયપો અિે બન્ેિે હાથ ખેંરી 
પોિીસ રોકીમાંથી બહાર િઈ જિાિી 
કોશીર કરતા હતા. િક્મીબહેિે પોિીસ 
કેસિા પેપર હિામાં ઉછાળી ધમકી 
આપી કે,તમે કેિી તપાસ કરો છો, હું 
જોઉં છું. પોિીસે સમર્િિાિો રિયાસ 
કયપો પણ કોઈ રસતો િા િીકળતા આખરે 
રોશિીિી માતા સવહત ત્રણ જણા વિરૂધધ 
ગુિો દાખિ કરી કાયજાિાહી કરી હતી.

્ુત્રીના િવમેરેજથી નારાજ માતાનું 
ચોકીમાં તોફાન: જમાઈ ઉ્ર હુમિો

અમદાવાદ
કેનદ્ર સરકારે કૃવરિે િગતા ત્રણ 

કાયદાઓ સામે વસંઘુ બોડજાર પર િિ 
મવહિાથી િધુ િાંબા સમય સુધી 
દેખાિો થયા તેિે પરરણામે કાયદા 
પાછા ખેંરી િીધા, પંરતુ આ ત્રણ 
કાયદાિા અિુસંધાિમાં ગુજરાત 
રાજયિી સરકારે એ.પી.એમ.સી. 
એટ્ટમાં કરેિા સુધારા પરત િ 
ખેંચયા હોિાથી ગુજરાતિી ૧૭ 
એપીએમસીિી સેસિી આિક બંધ થઈ 
જતાં હાિત એટિી ખરાબ થઈ ગઈ છે 

કે કમજારારીઓિા પગાર કરિાિા પણ 
ફાંફા પડી ગયા છે. સોિગઢ, કડાણા, 
કઠિાિ, ધારી, ઉમરેઠ, િંથિી, 
ધરમપુર, માંગરોળ, ગારરયાધાર,ખેડા, 
વિજયિગર, સંતરામપુર, વસહોર, 
વતિકિાડા અિે ઉમરપાડા 
એપીએમસીિા કમજારારીઓિા પગાર 
બંધ થઈ ગયા છે. બીજી એકિીસ 
એપીએમસીિા કમજારારીઓિા પગાર 
હિે ગમે તયારે બંધ થઈ જિાિી 
સંભાિિા છે.તદુપરાંત ધારી, હાંસોટ, 
માંડિી-કચછ, િિસાડ, બગસરા, 

ખંભાત,િીિીયામોટા, માતર, 
જંબુસર, આમોદે પગાર ઘટાડી દીધા 
છે. કુવતયાણા, ધ્ોિ, ધ્ારી , જોડીયા 
અિે વસહોર એપીએમસીએ તેમિા 
કમજારારીઓિે છૂટા કરિા માંડયા છે.

ગુજરાતમાં કુિ ૩૦૯ એપીએમસી 
અિે તેિે સંિગ્ સંસથાઓ છે. તેમાંથી 
૪૦થી ૫૦ ટકા એપીએમસીિા 
આવથજાક હાિત અતયંત ખરાબ થઈ ગઈ 
છે. હિે ટૂંક સમયમાં જે એપીએમસીિા 
કમજારારીઓિા પગાર બંધ થિાિી 
દહેશત છે 

કોન્દ્ર સરકારો ત્રણ કૃવિ કાયદા પાછા ખેંચ્ા પછરી ગુજરાત સરકારો સુધારાો પાછાો િ ખેંચ્ાો

કૃવરકાયદાિા સુધારા પાછા િ ખેંરાતા ગુજરાતિી 
16 બર્ર સવમવતમાં કમજારારીિા પગાર અટટ્યા



વડોદરા 
ઓàડ પાદરા રોડ પર Чરલાય×સ મોલ 

પાછળના Ġાઉ×ડમાં Ħણ વષ↓ પહъલા ļામા 

આЧટ↓çટ Ĭાચી મૌય↓ની ગળુ દબાવીને 

કરાયેલી હÓયાના આરોપી વસીમ મલેકને 

વડોદરા સેસ×સ કોટ‼ આજીવન કыદની સજા 

ફટકારી છъ. 

ઓàડ પાદરા રોડ પર આવેલા ગરબા 

Ġાઉ×ડ પાસેના ઓિચ↓ડ બંÆલોઝમાં રહъતી 

૨૫ વષ↓ની Ĭાચી મૌય↓એ એЩ×જિનયЧરѕગનો 

અÛયાસ કયђ↓ હતો. Ĭાચી તેની માતા અને 

નાની બેન સાથે રહъતી હતી િપતા પЧરવારથી 

અલગ થઇ ગયા હતા અને મÖય Ĭદъશમાં 

રહъ છъ. પЧરવારને મદદ કરવા માટъ Ĭાચી 

ટયૂશન પણ કરાવતી હતી આ દરિમયાન 

તેનો પરીચય વસીમ ઉફ⎯ અરહાન િસકіદર 

મલેક (ઉ.૨૪, રહъ. ફાતેમા રъિસડે×સી, 

ગોરવા) સાથે થયો હતો. Ĭાચી સારી 

નોકરીની શોધમાં હતી સાથે સાથે મોડેિલંગ 

પણ કરતી હતી.હ૨૪ એિĬલ ૨૦૧૯ના 

રોજ ખંભાત ખાતે નાટકનો શો હોવાથી 

Ĭાચી સવારъ ઘરъથી બેગમાં કપડા, મેકઅપનો 

સામાન સાથે એЩÄટવા લઇને ચીકЮવાડી 

પહ℮ચી હતી Óયાંથી ખાનગી બસમાં નાટકના 

અ×ય કલાકારો સાથે ખંભાત પહ℮ચી હતી 

અને ļામાનો શો પૂણ↓ કરીને રાĦે એક વાÆયે 

વડોદરા પરત ફરી હતી. મોડી રાત હોવાથી 

એØલોઝ çટૂЧડયોની સંચાિલકા અØસરા 

અયંગરъ અ×ય એક ļામા આЧટ↓çટ અંકЫત 

શમા↓ને Ĭાચીને તેના ઘર સુધી છોડવા સાથે 

મોકàયો હતો. અા સમયે વસીમ બાઇક 

લઇને આવી પહ℮Éયો હતો જે બાદ વસીમે 

Ĭાચીને ઓઢણીથી જ Ĭાચીના ગળા ટુંપો 

આપી પતાવી દીધી હતી. અા કыસમાં 33 

સાΤીના િનવેદનો અનો દçતાવેજી પુરાવાના 

અાધારъ કોટ‼ અારોપીને સજા ફટકારી છъ.

પાદરા રોડની ļામા એÄĺેસ Ĭાચી મૌય↓ના 
હÓયારા વસીમને આજીવન કыદની સજા

ચૂંટણીમાં નાેટાનાે અેક મત 
પડતા ટાઈ થતી અટકી ગઈ, 
જયેશ પટેલ અેક મતથી િવજયી

અમદાવાદ

ખેડા િજ·ા સહકારી બૅ×કના 

ચૅરમૅનની ચૂંટણીમાં વરસો સુધી ચૅરમૅન 

રહъલા ધીιભાઈ ચાવડાનો એક મતથી 

પરાજય થયો છъ. ભાજપ તરફથી 

ચેરમેન પદ માટъ ચૂંટણી લડેલા જયેશ 

પટъલનો એક મતથી િવજય થયો હતો.

ક℮Ġેસના સમથ↓ક મનાતા પાંચ સÛયએ 

ધીιભાઈ ચાવડની િવιˇમાં મતદાન 

કરતાં તેમનો પરાજય થયો હતો. આ 

મતદાનમાં ખેડા િજ·ા સહકારી બૅ×કના 

૧૪ ЧડરъÄટરોએ ભાગ લીધો હતો. 

તેમાંથી જયેશ પટъલને સાત મત મâયા 

હતા. Ëયારъ ધીιભાઈ ચાવડાના ૬ મત 

મâયા હતા.એક ЧડરъÄટરъ બંનેમાંથી એક 

પણ ચેરમેને નોટાનો આશરો લીધો હતો. 

૧૯૪૮ પૂવ›થી ખેડાના સહકારી ΤેĦ 

પરનો કો×Ġેસનો દબદબો હતો. વધુ એક 

સફળતા મેળãયા બાદ સહકાЧરતા સેલના 

સંયોજક િબપીન પટъલે જણાãયું હતું કы 

હવે  એિĬલના છъ·ા અઠવાЧડયા કы મે 

માસના પહъલા અઠવાЧડયામાં થનારી 

ગુજરાત રાËય સહકારી સંઘના ચૅરમેન 

અને વાઈસ ચૅરમૅનની ચૂંટણીમાં ભાજપ 

પોતાના ઉમેદવારને િવજયી બનાવવા  

સિĝય બનશે. 

બહુમિત મળવા છતાં ખેડા બ′કમાં ચેરમેન 
પદની ચૂંટણીમાં ધીι ચાવડાની હાર

પાલનપુર

પાલનપુર તાલુકાના સૌથી મોટા મલાણા ગામના તળાવમાં પાણી 

નાખવા માટъ જન આંદોલન ઉĠ બની રЅં છъ. જેમાં અગાઉ પાલનપુર 

ખાતે િવશાળ ખેડૂત રъલી યોજાયા બાદ પણ પાણીની માંગ સંતોષવામાં 

ન આવતા મિહલાઓ રçતા પર ઉતરી આવી પાલનપુરમાં મિહલાઓએ 

િવશાળ રъલી યોજી હતી. જળ સંકટનો સામનો કરી રહъલા બનાસકાંઠા 

િજ·ામાં પાલનપુર તાલુકાના મલાણા પંથકમાં ઉનાળામાં  િસંચાઈ તેમજ 

પીવાના પાણીની જЧટલ સમçયા સજા↓તાં ખેડૂતો અને પશુપાલકો મુäકыલીમાં 

મુકાયા છъ. જોકы પાણીના અભાવે ખેતી અને પશુઓનો િનભાવ મુäકыલ 

બનતા તાલુકાના સૌથી મોટા મલાણાના તળાવમાં પાણી નાખવા અગાઉ 

િવશાળ ખેડૂત રъલી યોજવામાં આવી હતી. તેમ છતાં કોઈ કાય↓વાહી ન થતા  

મલાણા પંથકની ચાર હજાર જેટલી મિહલાઓ અને ચાર હજાર ખેડૂતો 

˛ારા બુધવારъ પાલનપુર ખાતે બેનરો સાથે Ħણ Чકલોમીટર પગપાળા રъલી 

યોજવામાં આવી હતી અને િજ·ા કલેÄટરને આવેદનપĦ અપાયું હતું.

વડોદરા: ભાજપના પૂવ↓ 
કોપђ↓રъટર ˛ારા ફાયЧરѕગ 
કરતો િવડીયો વાયરલ

વડોદરા

વડોદરા શહъરના સમા િવçતારના માજી કોપђ↓રъટર 

અરિવંદ Ĭજાપિતના મામાના દીકરાના લગ્ન 17મી 

માચ› સમા-સાવલી રોડ Щçથત પાટЪ↓ Øલોટમાં યોજાયા 

હતા. Ëયાં તેમણે Чરવોàવરમાંથી હવામાં ફાયЧરѕગ કયુ↨ 

હતું. દરિમયાન તે અંગે નો િવડીયો હવે સોિશયલ 

મીЧડયામાં વાઇરલ થતાં િવવાદ સજા↓યો છъ. આ સાથે 

તેમના દાλની પાટЪ↓ કરતા હોય તેવા જુના ફોટો પણ 

વાઇરલ થતાં અનેક સવાલો ઉભા થયા છъ. અગાઉ 

અરિવંદ Ĭજાપિત ને લોકડાઉન સમયે પોલીસે લાકડી 

ફટકારી હતી. તેનો િવડીયો પણ વાયરલ થયો હતો. 

Óયારબાદ કોપђ↓રъટર ધમ›શ પટણીએ મંЧદરમાં અપશÚદો 

બોલતા પુજારીએ મંЧદરનું શુિˇકરણ કયુ↨ હતું. 

ગÚબર પર માં અંબાને ધજા ચઢાવાઈ
અંબાજી

યાĦાધામ અંબાજીમાં વષђ↓થી રહъતાં ઠાકોર 

સમાજના લોકો ˛ારા શોભાયાĦા અંબાજીથી 

ગÚબર સુધી કાઢી માંના િશખરъ ધજા ચઢાવી હતી. 

આ Ĭસંગે ભિŪમય માહોલ સજા↓વા પાÜયો હતો.

અંબાજીમાં દાંતા çટъટ સમયથી રહъતાં ઠાકોર 

સમાજના લોકો ˛ારા તાજેતરમાં ૫૧ શિŪપીઠ 

પЧરĝમા મહોÓસવ વખતે િવિવધ સમાજો ˛ારા 

શોભાયાĦા કાઢી માતાજીને ધજા ચઢાવવામાં આવી 

હતી.તે મુજબ વહъલી સવારъ અંબાજીના ભૈરવજી 

મંЧદરъ સૌ એકઠા થયા હતા. અને Óયારબાદ લાલ 

ધજાઓ સાથે બોલ માડી અંબે જય જય અંબેના 

નારાઓ સાથે આ િવશાળ શોભાયાĦા ગÚબર 

પહ℮ચી હતી. Ëયાં ગÚબર પવ↓ત ચઢી માતાજીના 

િશખરъ ધજા ચઢાવવામાં આવી હતી. વષђ↓થી 

ગÚબર પવ↓ત પર માતાજીની પૂજા અચ↓ના કરવાની 

જવાબદારી ઠાકોર સમાજની છъ. અને તેઓ 

ભિŪભાવ પૂણ↓ માતાજીની સેવા-પૂજા કરી રΝા છъ. 

હવે WHOના વડાનો પણ 
રોડ શો! રાજકોટનું સરકારી 
તંĦ તૈયારીમાં ગુંથાયું

રાજકોટ

WHOના ડાયરъકટર જનરલ ટъļોસ અધાનોમ 

ઘેĮીયેસાસ આગામી સોમવારъ રાજકોટ આવી 

રΝા છъ. તેમની સાથે મોરъિશયસના વડાĬધાન 

Ĭિવંડ જુગનૌથ પણ આ મુલાકાતમાં જોડાવાના છъ. 

રાજકોટમાં તેમનો દોઢ કલાકનો રોડ શો રાખવામાં 

આવશે. આજે િજ·ા કલેકટર કચેરી ખાતે તેના 

આયોજન માટъ મળъલી બેઠકમાં મહાપાિલકા તેમજ 

તમામ સરકારી િવભાગોના અિધકારીઓ અને 

મેયર વગેરъએ િવç ત ચચા↓ઓ કરી હતી. આવા 

આયોજનમાં પણ ભાજપના Ĭદъશ કΤાના નેતા 

ઉપરાંત çથાિનક ભાજપ આગેવાનોને બોલાવવાનું 

પણ અમલદારો ચૂÄયા નહોતા!

33 સાક્ષીઅાેના િનવેદનાે અને 100થી વધુ દ તાવેજી પુરાવાઅાે રજૂ કરાયા

વડોદરા

વડોદરા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન હçતકના કમાટી બાગ ઝૂમાં છъ·ા Ħણ 

વષ↓માં 196 પશુ-પંખીઓ અને જળચર જીવોના કЮદરતી અથવા િવિવધ 

રોગના કારણે મોત થયા હોવાની િવગતો આરટીઆઇ હъઠળ બહાર આવી 

છъ. હજુ તાજેતરમાં જ 13 સાબરના એફ એમ ડી વી એટલે કы ફЮટ એ×ડ 

માઉથ Чડસીઝ વાયરસ થી મોત થયા હતા.કમાટી બાગ ઝૂમાં છъ·ા Ħણ 

વષ↓ દરિમયાન ખાસ  કરીને વષ↓ 2019-20 દરÜયાન વધુ વરસાદ વરસતા 

પૂરના કારણે 20 પંખીના Óયુ થયા હતા અને  Ëયારъ અંદરો અંદર ઝગડવા 

ના કારણે પણ અસંÅય પશુ પંખીના મોત િનપËયા છъ. આરટીઆઇ 

એЩÄટિવçટને માિહતી અિધકાર અિધિનયમ મુજબ Ĭાણી સંĠહાલયના 

સǼાધીશોએ આપેલી િવગતો અનુસાર કમાટી બાગ ઝૂમાં તારીખ 1 એિĬલ 

2019 થી 31 માચ↓ 2022 દરિમયાન 196 પશુ પંખીના મોત િનપËયા છъ. 

વષ↓  2019-20 દરÜયાન 71 પશુ-પંખી, વષ↓ 2020-21 દરÜયાન 59 પશુ-

પંખી અને વષ↓ 20 21-22 દરÜયાન 66 પશુ પંખીના મોત થયા છъ. 

નЧડયાદ 
કઠલાલ તાલુકાના છીપડી ગામે 

અજુ↓નભાઇ અતાભાઇ બારэયા રહъતા 

હતા. તેમનો Чદકરો દશરથભાઇ 

અજુ↓નભાઇ બારэયા અમદાવાદ 

તાલુકાના દશĝોઇ િજ·ાના ભાથીપુરા 

ગામે રહъતો હતો. છીપડી ગામે આવેલી 

જમીનના લાગભાગ અને પૈસા બાબતે 

અવાર નવાર બાપ-Чદકરા વŵે ઝઘડા 

થતા હતા. ગø ૨૪.૯.૨૦૧૯ના રોજ 

અજુ↓નભાઇ અને દશરથભાઇ ગામની 

સીમમાં આવેલ તેમના ખેતરમાં સૂઇ 

ગયા હતા. તે દરÜયાન બંને વŵે 

ફરી વખત જમીન બાબતે ઝઘડો થયો 

હતો. જેમાં ઉäકыરાયેલા દશરથભાઇએ 

િપતા અજુ↓નભાઇનંુ ગળુ દબાવી 

હÓયા કરી દીધી હતી. જે દરÜયાન 

અજુ↓નભાઇને મારતી વખતે બચવા 

માટъ અજુ↓નભાઇએ દશરથબાઇના હાથ 

પકડેલા હોવાથી તેમના હાથના ભાગે 

નાની મોટી ઇજાઓ પહ℮ચી હતી. જે 

મેડીકલ રીપોટ↓માં  બહાર આવતા 

પોલીસે એ Чદશામાં તપાસ કરતા 

આખો મામલો બહાર આãયો હતો અને 

દશરથભાઇની િપતાની હÓયા બદલ 

અટકાયત કરી ચાજ↓શીટ દાખલ કરી 

હતી. 

આ કыસ કપડવંજ  સેશ×સ કોટ↓મા 

ચાલી જતા વકЫલની દલીલો અને ૨૭ 

જેટલા દçતાવેજી પુરાવાઓને Öયાને 

રાખી કોટ‼ આરોપી દશરથભાઇને 

તÄસીરવાન ઠъરવી િપતાની હÓયાના 

ગુના બદલ આજીવન કыદની સજા 

ફટકારી છъ. આ ઉપરાંત λા.૫,૦૦૦નો 

દѕડ અને દѕડ ન ભરъ તો વધુ Ħણ માસની 

સજાનો હૂકમ કયђ↓ છъ.

છીપડીના ખુન કેસમાં ચુકાદાે: 3 વષર્ અગાઉ પુ અે િપતાનું ગળુ દબાવી હ ા કરી હતી

કઠલાલમાં જમીનમાં ભાગ માટъ િપતાની કઠલાલમાં જમીનમાં ભાગ માટъ િપતાની 
હÓયા કરનારા દીકરાને આજીવન કыદહÓયા કરનારા દીકરાને આજીવન કыદ

અંબાજીમાં વસતા ઠાકાેર સમાજના લાેકાે ભાવ િવભાેર બ ા

ક℮Ġેસને ફટકો, સૌરા∆ના 
2 ЧદÆગજ નેતાઓ સǼાવાર 
રીતે AAPમાં જોડાયા

અમદાવાદ

વષ↓ના અંતમાં યોજાનારી િવધાનસભાની ચૂંટણી પહъલા 

જ પΤપલટાની મોસમ ચાલુ થઈ ગઈ છъ. આ બધા વŵે 

સૌરા∆ના 2 ЧદÆગજ નેતાઓ ઈ×ĩનીલ રાજગુλ અને 

વશરામ સાગઠીયા આપમાં જોડાયા તેથી ક℮Ġેસને ભારъ 

મોટો ફટકો પડશે. ઉ·ેખનીય છъ કы, ઈ×ĩનીલ રાજગુλને 

મનાવવા માટъ ક℮Ġેસ ˛ારા અનેક Ĭય ો કરવામાં આãયા 

હતા.  શિŪિસંહ ગોિહલની નજીકના ગણાતા ઈ×ĩનીલ 

રાજગુλએ 2017માં તÓકાલીન મુÅયમંĦી િવજય λપાણીને 

રાજકોટ િવધાનસભા બેઠક પર સીધો પડકાર ફ‹Äયો હતો. 

અગાઉ અરિવંદ કыજરીવાલના ગુજરાત Ĭવાસ વખતે 

જ ઈ×ĩનીલ રાજગુλ અને વશરામ સોગઠીયા બંને 

આપમાં જોડાશે તેવા સમાચાર વહъતા થયા હતા. 

વડોદરામાં કમાટી બાગ ઝૂમાં Ħણ 

વષ↓માં 196 પશુ-પંખીઓના મોત

પાલનપુર તાલુકાના ખેડૂતો તેમજ 

મિહલાઓનું રъલી સાથે જળઆંદોલન

કલોલ

પોલીસ મથકમાં આજરોજ ãયાજખોરો 

સામે લોક દરબાર યોજાયો હતો. િજ·ા 

પોલીસ વડાની અÖયΤતામાં યોજાયેલા 

આ લોક દરબારમાં ãયાજખોરનો ભોગ 

બનેલા લોકો હાજર રΝા હતા અને 

િજ·ા પોલીસ વડાને રજુઆત કરી હતી. 

જેના અનુસંધાને િજ·ા પોલીસ વડાએ 

çથળ પર બે ãયાજખોરો સામે ફЧરયાદ 

દાખલ કરવાનો આદъશ કયђ↓ હતો. તેમજ 

બાકЫ રહъલ અરજીઓ સંદભ› તપાસ 

કરવાની સૂચનાઓ આપી હતી.એસપીએ 

આ Ĭસંગે ãયાજખોરોનો ભોગ બનનાર 

વàયિŪઓને આગળ આવી પોલીસ 

ફЧરયાદ કરવા જણાãયુ છъ. કલોલ શહъર 

તેમજ ગામડાઓમાં ãયાજખોરોએ માઝા 

મુકЫ છъ. જλરીયાતવાળા લોકોને નાણાં 

ધીરી આ ãયાજખોરો તેમની પાસેથી 

બેફામ ãયાજ વસુલી રΝા છъ. ãયાજે 

પૈસા લેનાર લોકો આવા આકરા િનયમો 

અને પેનàટીઓ વસુલાતા હોવાથી ãયાજ 

કы મુડી ચુકવી શકતા નથી અને ãયાજ 

ચુકવવા પણ બીજા પાસેથી ãયાજે પૈસા 

લેવાનો વખત આવે છъ. લોક દરબારમાં 

ãયાજખોરોનો ભોગ બનેલા અરજદારોઅે 

રજુઆત કરી હતી. અને ãયાજખોરોની 

ચુંગાલમાંથી છોડાવવાની માંગણી કરી 

હતી. પોલીસ વડાએ જાતે લોકોની 

રજુઆતો સાંભળી હતી. જે બાદ બે 

ઘટનામાં અેફઅાઈઅાર દાખલ થઈ હતી.

કલોલ પંથકમાં ãયાજખોરો સામે 
12 ફЧરયાદો : બેમાં FIR દાખલ

FRIDAY, 15 APRIL, 2022 ગુજરાત Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 13



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 15 APRIL, 202214 નેશનલ

નવી દિલ્ી 
દેશના પાચં રાજ્યોમા ં વિધાનસભાની 

ચૂટંણીઓમા ં મળેલી પછડાટ પછી 
ભવિષ્ની રણનીવિ િૈ્ ાર કરિા કોંગ્રેસ 
નરેિાગીરી વચિંન- વશવિર ્યોજિા જઈ 
રહી છે. આ પહેલા પાટટીના હાઇકમાનડ 
િરફથી કોંગ્રેસ િરકિંગ કવમટી િરેઠક 
િયોલાિાશરે. ગઈ િરકિંગ કવમટીની િરેઠકમા ં
ચૂટંણી રાજનીવિ ઘડિા માટે વચિંન 
વશવિર ્યોજિાનયો વનણ્્ણ  લરેિામાં આવ્યો 
છે. પાટટીના એક િરરષ્ઠ પદાવધકારીએ 

કહ્ ં કે, અમરે િારીખયો વનવચિિ કરિાની 
પ્રવરિ્ામા ં છીએ આ ઉપરાિં વચિંન 
વશવિરમા ં જરે મદુ્ાઓ ધ્ાન પર લરેિા 
જરેિા લાગરે િરે વિષરે પણ ચચા્ણ ચાલરે છે. 
વચિંન વશવિરની િૈ્ ારી અંગરે પહેલા ંપણ 
કેટલી ર્ે િરેઠકયો થઈ ચૂકી છે. કોંગ્રેસના 
િયોર-રૂમમા ંમગંળિારે ્યોજા ર્ેલી િરેઠકમાં 
પક્ષના િરરષ્ઠ નરેિાગણ અંવિકા સયોની, 
જ્રામ રમરેશ, મકુુલ િાસવનક અનરે 
પક્ષના મહામતં્ી કે.સી. િરેણગુયોપાલરે વચિંન 
વશવિરની િૈ્ ારીઓ અંગરે ચચા્ણ કરી હિી.

પાંચ રાજ્યોમાં પછડાટ પછી ્વે 
કોંગ્ેસ નવી રણનીતિની શયોધમાં

ચિંતન શશબિર પહેલાં CWCની િેઠક યાેજાશેએક પાટટી દેશમાં કયોમી 
એખલાસ ડહયોળિાનું કામ 
કરી રહી છે : ગરેહલયોિ

નવી દિલ્ી
રામ નિમીના રદિસરે થ્રેલ વહંસાનરે લઇનરે ભારિી્ 

જનિા પાટટીએ ન્ા્ ્ાત્ા વનકાળિાનુ ંએલાન ક્ુું છે. 
ન્ા્ ્ાત્ાની પહેલા ં ભારિી્ જનિા ્િુા મયોચા્ણનાં 
રાષ્ટી્ અધ્ક્ષ િરેજસિી સૂ્ા્ણનરે રાજસથાન પયોલીસરે ધરપકડ 
કરી છે. િીજરેપી પર મખુ્મતં્ી અશયોક ગરેહલયોિરે પલટિાર 
ક્ુું છે. અશયોક ગરેહલયોિરે કહં્ કે, BJPની સરકાર છે ત્ા ં
રામનિમીના ંપાિન રદિસરે પણ દંગા થ્ા, રાજસથાનમાં 
િધા સમહુનાં લયોકયોએ મળીનરે રામનિમીનયો આ િહેિારની 
દામધમુથી ઉજિણી કરી હિી. જો રાજસથાનમા ં કયોઇએ 
કંઇ પણ ક્ુું િયો િરેના ંવિરુદ્વ કડક પગલા ંલરેિામાં આિશરે. 
પછી િરે ગમરે િરે પાટટી અથિા િગ્ણથી સિંધં રાખિયો હશરે.

આગામી 15 િષ્ણમાં 
ભારિ ફરી િનશરે અખંડ 
રાષ્ટ ઃ મયોહન ભાગિિ

નવી દિલ્ી
આરએસએસના સર સંઘચાલક મયોહન ભાગિિરે ૧૫ 

િષ્ણમાં ભારિ એક સં્ુક્ત રાષ્ટ િનિાની કલપના કરી 
છે. હરરદ્વારમાં િરેમના પ્રિાસ દરવમ્ાન િરેમણરે જણાવ્ું 
છે કે સનાિન ધમ્ણ એ વહંદુ રાષ્ટ છે. ભારિ ૧૫ િષ્ણમાં 
ફરી અખંડ ભારિ િનશરે અનરે આ િધું આપણરે પયોિાની 
આંખયોથી જોઈશું. િરેમણરે જણાવ્ું કે અમરે માત્ અવહંસાની 
િાિ કરીશું, પરંિુ આ િાિ હાથમાં લાકડી લઈનરે કહીશું. 
આપણા મનમાં કયોઈ દ્વરેષ, દુશમની નથી, પણ દુવન્ા 
માત્ શવક્તનરે જ માનિી હયો્ િયો આપણરે શું કરીએ? 
આરએસએસના િડાએ કહ્ં કે સનાિન ધમ્ણનયો વિરયોધ 
કરનારા કહેિાિા લયોકયોનયો પણ િરેમાં સહ્યોગ છે. 

શ્ીનગર 
શ્ીનગરમા ં ગિ શરુિિારે જમુમાની 
નમાઝ પછી જામી્ા મસજીદની અદંર 
જ દેશ વિરયોધી અનરે ભડકાઉ નારેિાજી 
થઈ હિી. પયોલીસરે િરે અગંરે કુલ ૧૩ 
શખસયોની શવનિારે ધરપકડ કરી 
હિી. પયોલીસરે િરેમ પણ જણાવ્ુ ં હિંુ 
કે, જામા મસસજદમા ં કેટલાક લયોકયોએ 
આ નારાિાજી શરૂ કરી ત્ારે મયોટા 
ભાગના લયોકયો િયો િરેનાથી દરૂ રહ્ા હિા. 
િયો િીજી િરફ જામી્ા મસસજદના 

ઇનિરેજામી્ા કમીટીના સિ્ંસરેિકયોએ 
િરેનરે રયોકિાનયો પ્ર્ત્ન કરિા િરે સિ્સંરેિકયો 
અનરે નારા લગાિનારાઓ િચ્રે ભારે 
જીભાજોડી થઈ હિી. આ સિ્સંરેિકયોએ 
કહ્ ં કે ગુડંાગદટી િયો ચલાિી લરેિાશરે જ 
નહીં. આ પછી આ સિ્સંરેિકયોએ િરે 
ગુડંાઓનરે મસસજદની િહાર કાઢી મકૂ્ા 
હિા. મસસજદના દરિાજા િહાર કાઢી 
મકૂ્ા િરે પછી િરે ગુડંાઓએ દરિાજાની 
િહાર નારાિાજી શરૂ કરી, ભડકાઉ 
સતૂ્યોચ્ારયો પણ ક્ા્ણ હિા.

નમાઝ પછી જામી્ા મસ્જિિમાં 
િેશ તવરયોધી નારા : 13 પકડા્ા
જામીયા મસ્જિદની ઇન્ેજામીયા કમમટિના સ્વયંસેવકાે 

નારેિાજી રાેકવા જતાં િંને જૂથાે વચ્ે જીભાજાેડી  
નવી દિલ્ી 

િડાપ્રધાન નરેનદ્ર મયોદીએ 
૧૯૧૯માં અમૃિસરના જવલ્ાંિાલા 
િાગમાં થ્રેલા હત્ાકાંડમાં મા્ા્ણ 
ગ્રેલ શહીદયોનરે શ્ધધાંજલી અપ્ણિા 
કહ્ં હિું કે િરેઓની અસામાન્ િીરિા 
અનરે િવલદાન આગામી પરેઢીઓ માટે 
આદશ્ણરૂપ િની રહેશરે.

િરે સિ્ણવિરદિ છે કે સંસથાનિાદી 
વરિરટશ સરકારે પસાર કરેલા રયોલરેર-
એકટ દ્વારા સરકારનરે અસાધારણ સત્ા 

આપિામાં આિી હિી, જરે ભારિની 
જનિાનરે ગૂંગળાિનારી હિી. િરેનયો 
શાંવિમ્ રીિરે વિરયોધ કરિા સેંકડયો 

લયોકયો જવલ્ાંિાલા િાગમાં એકવત્િ 
થ્ા હિા. િરેમની ઉપર ગયોળીિાર 
કરિા વરિગરેડી્ર જનરલ ઓ’ડા્રે 
હુકમયો આપિાં સેંકડયો નાગરરકયો મૃત્ુનરે 
ભરેટ્ા હિા, પરંિુ િરેઓએ આ પૂિવે 
આપરેલા હુકમનયો સપષ્ટ અનાદર કરી િરે 
વિસિાર છયોડિા ઇનકાર કરી દીધયો હિયો. 
િરેથી ઓ’ડા્રે fire નયો હુકમ આપ્યો. 
પરંિુ ભારિી્યો ડર્ા નહીં. સામી 
છાિીએ સેંકડયો વનઃશસત્યોએ ડરીનરે નમી 
જિા કરિાં મૃત્ુ વહાલુ ગણ્ું હિું.

જવલ્ાંિાલા િાગ હત્ાકાંડના શહીદયોનરે 
PM નરેનદ્ર મયોદીએ શ્દાંજલી અવપ્ણિ કરી
શટહદાેની અસામાન્ય વીરતા અને િશલદાન અાગામી પેઢીઅાે માિે અાદશ્શ િનશે ઃ માેદી

નવી દિલ્ી
નીવિ આ્યોગના સટેટ એનર્જી એનડ 

કલા્મરેટ ઇનડરેકસ(એઇસીઆઇ) 
રાઉનડ ૧ના મયોટા રાજ્યોમાં ગુજરાિ 
પ્રથમ રિમરે રહ્ં છે. આ ઇનડરેકસનયો 
ઉદ્ેશ છ માનકયો પર રાજ્યો િથા 
કેનદ્રશાવસિ પ્રદેશયોના દેખાિના 
આધારે રેસનકંગ કરિાનું છે. જરેમાં િીજ 
વિિરણ કંપનીઓની કામગીરી, ઉજા્ણની 
અસરકારકિા અનરે પ્ા્ણિરણનું રક્ષણ 
સામરેલ છે. 

નીવિ આ્યોગના અહેિાલ પછી 
ગુજરાિ પછી કેરળ અનરે પંજાિનયો 

નંિર આિરે છે. આ ્ાદીમાં 
છત્ીસગઢ, મધ્ પ્રદેશ અનરે ઝારખંડ 
સૌથી છેલ્રે છે. નાના રાજ્યોમાં 
ગયોિા પ્રથમ રિમરે છે. ત્ારિાદ વત્પુરા 
અનરે મવણપુરનયો નંિર આિરે છે.  

એસઇસીઆઇ રાઉનડ ૧નયો ઉદ્ેશ 
છ માપદંડયોનરે આધારે રાજ્યોનરે રિમ 
આપિાનયો છે. આ છ માપદંડયોમાં 
િીજ વિિરણ કંપનીઓનયો દેખાિ, 
ઉજા્ણની પહોંચ, સિચછ ઉજા્ણ પહેલ, 
ઉજા્ણ દક્ષિા, પ્ા્ણિરણનું સંરક્ષણ અનરે 
નિી પહેલ સામરેલ છે.  રાજ્ અનરે 
કેનદ્રશાવસિ પ્રદેશયો આ ઇનડરેકસમાં 
પયોિાના રિમના આધારે િધુ સારી 
નીવિ વ્િસથાનયો વિકાસ કરી શકશરે. 
કેનદ્ર શાવસિ પ્રદેશયોમાં ચંડીગઢ પ્રથમ 
રિમરે છે. ત્ારિાદ રદલહી, દીિ-દમણ-
દાદરાનગર હિરેલીનયો રિમ આિરે છે.  

નીવિ આ્યોગના સટેટ એનર્જી એનડ 
કલા્મરેટ ઇનડરેકસમાં ગુજરાિ પ્રથમ
કેરળ િીજા, પંજાિ ત્ીજા ક્રમે, નાના રાજાેમાં ગાેવા પ્રથમ, ત્ત્પુરા િીજા, મણિપુર  ત્ીજુ

નવી દિલ્ી
ભારિની જાહેર ક્ષરેત્ની ઓઇલ 

ઇસનડ્ા વલવમટેડ પર સા્િર એટેક 
થ્યો છે અનરે હેકરયોએ ૭૫,૦૦,૦૦૦ 
્ુએસ ડયોલરની ખંડણી માગી છે. 
ભારિી્ ચલણમાં આ રકમ રૂ. 
૫૭ કરયોડ જરેટલી થા્ છે. ઓઇલ 
ઇસનડ્ાના અસમમાં આિરેલા હેડક્ાટ્ણર 
પર રેનસમિરેર િા્રસથી સા્િર 
એટેક ક્યો છે. હેકરયોએ કંપનીની 
આઇટી વસસટમ અનરે કયોમપ્ુટર પર 
સા્િર એટેક કરીનરે િરેનરે હેક કરી 
લીધા છે અનરે િરેનરે મુક્ત કરિામાં 
માટે રૂ. ૫૭ કરયોડની ખંડણી માગી 
છે. સા્િર અપરાધીઓએ આ રકમ 
વિટકયોઇનમા ચૂકિિાની શરિ મૂકી છે.

કંપનીએ જણાવ્ુ કે, આ એટેક ૧૦ 
એવપ્રલ, ૨૦૨૨ના રયોજ વજ્યોલયોવજકલ 
અનરે રરજરિા્ર રડપાટ્ણમરેનટ પર 
કરા્યો હિયો, પરંિુ િરેની જાણકારી 
આઇટી વિભાગરે મંગળિારે આપી હિી. 
હેકરયોએ કંપનીના નરેટિક્ક, સિ્ણર અનરે 
ક્ાઇનટના કયોમપ્ુટરનરે પણ નુકસાન 
પહોંચાડ્ુ છે.

કંપનીના મરેનરેજર (વસક્યોરરટી) 
સવચિ કુમારે જણાવ્ુ કે, ઓઇલ 
ઇસનડ્ા એ સા્િર એટેક થિા અંગરે 
અસમના દુવલ્ાજાન પયોલીસ સટેશનમાં 
ફરર્ાદ ક્ા્ણ િાદ ઇસનડ્ન વપનલ કયોડ 
અનરે ઇનફયોમવેશન ટેકનયોલયોજી એકટ-
૨૦૦૦ની વિવિધ કલમયો હેઠળ કેસ 
નોંધિામાં આવ્યો છે.

ઓઈલ ઈસ્ડ્ા તલ. પર સા્બર 
એટેક, 57 કરયોડની ખંડણી માગી

કયોલકાિા 
પ. િગંાળના નારદ્ા વજલ્ામાં 

૧૪ િષ્ણની િાળકી પર ગેંગરેપ ક્ા્ણ 
પછી હત્ા કરાઈ હયોિાનયો કેસ સામરે 
આવ્યો છે જરેમા ં તૃણમલૂ કોંગ્રેસના 
નરેિાના પુત્નુ ં નામ પણ મખુ્િઃ આવ્ું 
છે. આ અગંરે આરયોપીની પૂછપરછ ચાલરે 
છે જ્ારે પીરડિાના પરરિાર જનયોએ િરે 
્િુકના સગા- સિંંધીઓ દ્વારા પયોલીસ 
ઉપર દિાણ કરિાના પણ આક્ષરેપયો 
ક્ા્ણ છે. આથી આ કેસની િપાસ હિરે 
સીિીઆઇનરે સોંપિા અરજી કરિામાં 
આિી છે. ટીએમસીએ નરેિા સમર 

ગિાલાના ૨૧ િષ્ણના પતુ્ વૃજગયોપાલ 
ગિાલાનરે કસટડીમા લરેિામાં આવ્યો છે. 
એક િરરષ્ઠ પયોલીસ અવધકારીએ કહં્ 
હિુ ં કે, ‘આ ઘટના પછી સાિ રદિસરે 
ફરર્ાદ મળી િરે પછી કેસ દાખલ કરા્યો 
િરે છયોકરીના કુટંુિીજનયોએ િયો િરેના 
મૃિદેહના અસનિસસંકાર પણ કરી નાખ્ા 
છે અમરે િરે ્િુકની પછૂપરછ કરી રહ્ા 
છીએ પીરડિાના કુટુિંીજનયોનંુ કહેિુ ંછે કે, 
વૃજગયોપાલરે ૪ એવપ્રલના રદિસરે પયોિાની 
જનમરદનની પાટટીમા ં છયોકરીનરે િયોલાિી 
હિી િરે પાટટીમા ં િરેના વમત્યો શરાિ પીનરે 
સામવુહક િળાતકાર ક્યો હિયો. 

બંગાળમાં 14 વર્ષની બાળકી 
પર ગેંગરેપ બાિ ્ત્ા કરાઈ
તૃિમલૂ કાંગ્સેના નતેાના પતુ્નુ ંનામ પિ સામ ેઅાવું

્મીરપુર
ઉત્ર પ્રદેશના હમીરપુર ખાિરે ગિ 12 એવપ્રલના રયોજ 

સરેનટ્રલ ગુડસ સવિ્ણસ ટેકસ વિભાગની ટીમરે એક ગુટકાના 
િરેપારીના ત્ાં દરયોડયો પાડ્યો હિયો. દરયોડા દરવમ્ાન ગુટકાના 
િરેપારીના ત્ાંથી 6 કરયોડ 31 લાખ 11 હજાર 800 રૂવપ્ા 
મળી આવ્ા હિા. ખાસ િાિ એ છે કે, ગુટકાના િરેપારીએ 
આ રયોકડ રકમ િરેક િયોકસની અંદર મુકી હિી. 

આ પૈસાની ગણિરી માટે સટેટ િેંકના કમ્ણચારીઓ 3 
મશીન અનરે મયોટા-મયોટા ટ્રંક લઈનરે આવ્ા હિા. આશરે 
18 કલાક સુધી ચાલરેલી ગણિરી િાદ િરે રૂવપ્ા ટ્રંકમાં 
ભરીનરે લઈ જિામાં આવ્ા હિા. ટીમની સાથરે આિરેલા 
ડરેપ્ુટી કવમશનરે આ મામલરે કશું પણ િયોલિાની મનાઈ 

કરી દીધી હિી. િરેમણરે ફક્ત એટલું જ જણાવ્ું હિું કે, 
જોઈનટ કવમશનરે સચ્ણ િયોરનટ આપ્ું હિું અનરે િરેના પર આ 
કા્્ણિાહી કરિામાં આિી છે. 

ગુટકા િરેપારીના ત્ાં ITનયો દરયોડયો: િરેડ 
િયોકસમાંથી 6.31 કરયોડ રૂવપ્ા મળ્ા
ગિતરી માિે સે્િ િંકના કમ્શિારીઅાે 3 મશીન અને માેિા-માેિા ટં્ક લઈને અાવા હતા
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શ્રીનગર
કાશ્મીરના કુલગા્ જિલ્ા્ાં 

આતંકીઓએ વધુ એક જિન્ુને ટાગગેટ 
કરમીને તેનમી િત્ા કરમી નાંખમી છે. 
બુધવારે સાંિે સાડા સાત વાગ્ે રાિપુત 
સ્ુ્ા્ના ડ્ાઈવર સતમીશ જસંિ પર 
આતંકીઓએ ફા્રરંગ ક્ુયુ િતુ અને 
તે્ાં તે્નુ ્ોત થ્ુ િતુ. આ પિેલા ૨ 
એજરિલે પુલવા્ા્ાં જબિારના બે લોકનમી 
િત્ા કરવા્ાં આવમી િતમી.

તેના પછમીના ર્વસે શ્મીનગર્ાં 

બે સમીઆરપમીએફ િવાનો પર થ્ેલા 
િુ્લા્ાં એક િવાન શિમી્ થ્ો િતો. 
જ્ારે ૩ એજરિલે શોજપ્ાં જિલ્ા્ાં 
એક કાશ્મીરમી પંરડતનમી આતંકીઓએ 
િત્ા કરમી નાંખમી િતમી. કાશ્મીરના 
કુલગા્ અને શોજપ્ાં જિલ્ા્ાં રાિપૂત 
પરરવારોનમી સંખ્ા ઘણમી વધારે છે અને 
તે્નમી આજિજવકાનુ ્ુખ્ સાધન 
સફરિનના બગમીચા છે. મૃતક સતમીષ 
જસંિના પરરવારિનો ્મીરડ્ા સાથે વાત 
કરવા તૈ્ાર નથમી. 

કાશ્રીર્ાં રાજપૂત સ્ુદાયના 
ડ્ાઈવરનરી અાતંકીઓ દ્ારા હતયા

રાિસથાન્ાં જિંસા બા્ 
્ુસસલ્ જવસતાર્ાંથમી 

અનેક જિન્ુઓનમી જિિરત
નવરી દદલહરી

રાિસથાનના કરૌલમી્ાં બમીજી તારમીખે જિન્ૂઓનમી બાઇક 
રેલમી પર ્ુસસલ્ જવસતાર્ાં ભારે પથથર્ારો થ્ો િતો 
િે્ાં ૪૦થમી વધુ લોકો ઘવા્ા િતા. આ ઘટના બા્ સ્ગ્ર 
જવસતાર્ાં તંગ્મીલમીનો ્ાિોલ છે ત્ારે અનેક જિન્ૂઓ 
્ુસસલ્ બિુ્ત વાળા આ જવસતાર્ાંથમી જિિરત કરમી રહ્ા 
છે. અને પોતાનમી સંપજતિને વેચવા પણ કાઢમી છે. તેઓનો 
આરોપ છે કે ચોક્કસ વગયુના લોકોએ અ્ારમી સંપજતિ પર 
કબજો પણ કરમી લમીધો છે.  એક આઇપમીએસ અજધકારમીએ 
્મીરડ્ાને િણાવ્ું િતું કે કરૌલનમી સસથજત એટલમી ખરાબ છે 
કે આ જવસતાર્ાંથમી અનેક લોકોએ પલા્ણ ક્ુયુું છે.

 તેઓ કરૌલમી અથવા તો અન્ જવસતારો્ાં િતા રહ્ા 

વડારિધાન મ્ુજિ્્ ્ેશનમી 
ધરોિર, આવનારમી પેઢમી 
સત્ જનિાળશેઃ ્ો્મી

નવરી દદલહરી
વડારિધાન નરેનદ્ર ્ો્મીએ ્ેશ્ાં બધા વડારિધાનના 

જીવન અને ્ોગ્ાન પર આધારરત રિધાન્ંત્મી સંગ્રિાલ્નું 
આિે ઉદ્ાટન ક્ુું છે. પમીએ્ ્ો્મી લગભગ ૧૧ઃ૦૦ 
વાગ્ે ત્ણ ્ૂજતયુ ભવન્ાં નેિરુ સ્ારક અને સંગ્રિાલ્ 
પિોંચ્ા િતા જ્ાં કેનદ્રમી્ સંસકકૃજત ્ંત્મી રકશન રેડ્મીએ તે્નું 
સવાગત ક્ુું િતું. વડારિધાન ્ો્મીએ ્ેશના ્ુવાઓ અને 
વાલમીઓને રિધાન્ંત્મી સંગ્રિાલ્ જોવા ્ાટે ર્લિમી આવવાનમી 
અપમીલ કરમી છે. તે્ણે િણાવ્ું કે, અિીં આવનાર લોકો 
્ેશના પૂવયુ વડારિધાનના ્ોગ્ાનથમી રૂબરુ થશે. તે્નું જીવન 
અને તે્ના સંઘષયુ જવશે જાણવા ્ળશે. આ મ્ુજિ્્ ્ેશનમી 
ધરોિર છે અને આવનારમી પેઢમી તે્ાંથમી સત્ જોશે.

અલવર્ાં બસ અને 
ટ્ેકટર અથડાતા 3ના 
્ોત, અનેક ઘા્લ

જયપુર
અલવર-િ્પરુ રોડ પર સરરસકા 

પાસે કુશાલગઢ્ા ં રોડવિે બસ અને 
ટ્કેટર ટ્ોલમી સા્સા્ે અથડાઈ િતમી. 
બનં ે વાિનોને ભારે નકુસાન થ્ંુ િતંુ. 
રોડવેિ બસ્ા ં બઠેેલા ત્ણ લોકોના 
્ોત થ્ા િતા, જ્ારે 20 લોકો ઘા્લ 
િોવાનુ ં કિેવા્ છે. ત્ા્ મૃતકો અને 
ઘા્લોન ેઅલવરનમી રાજીવ ગાંધમી િનરલ 
િોસસપટલ્ા ં લાવવા્ાં આવ્ા છે. 
િોસસપટલ્ા ં ભ્નો ્ાિોલ છે. સ્ગ્ર 
વિમીવટમી તંત્ િોસસપટલ્ા ં િાિર છે 
સરરસકા નજીક કુશાલગઢ પાસ ેરોડવિેનમી 
બસ અન ેટ્કેટરનમી ટક્કર થઈ િતમી િે્ ાં 
એક ડિન લોકો ઘા્લ થ્ા િતા. 

જતરૂપજત બાલાજી 
્ંર્રે નાસભાગ થતા 
3 શ્દ્ાળુઓ ઘા્લ

નવરી દદલહરી
આધં્ર રિ્ેશના જચતિરૂ જિલ્ાના 

જતરુ્ાલા વેંકટેશ્વર ્રં્ર્ા ં એક 
ઘટના ઘટમી છે. આધં્ર રિ્ેશ્ાં આવલેા 
વેંકટેશ્વર ્રં્ર્ા ં સો્વારે આવેલા 
શ્દ્ાણુઓ વચે્ નાસભાગ િવેમી 
પરરસસથજત સજાયુઇ િતમી. િે્ ા ંઓછા્ાં 
ઓછા 3 લોકો ઘા્લ થ્ા િતા. 
જતરુ્ાલા વેંકટેશ્વર ્રં્રના રટરકટ 
કાઉનટર પર શ્દ્ાળુઓનમી ્ોટમી ભમીડ 
સવય્ુ શયુનનમી રટરકટ લવેા ્ાટે એકઠમી 
થઈ િતમી, િનેા કારણ ેનાસભાગ િવેમી 
સસથજત સજાયુઇ િતમી. 

કુલગામમાં આાતંકીઆાેઆે વધુ આેક હિનુ્ને નનશાન બનાવાે

ખરગોન
્ધ્રિ્ેશના ખરગોન્ાં 

રા્નવ્મીનમી શોભા્ાત્ા પર થ્ેલા 
પથથર્ારા બા્ ્ધ્રિ્ેશ રિશાસન 
દ્ારા કરવા્ાં આવેલમી બુલડોિર 
કા્યુવાિમીથમી રાજ્ સરકાર ઘેરાઈ ગઈ 
છે. ્રજ્્ાન, એવું પણ સા્ે આવ્ું 
છે કે સો્વારે ગેરકા્્ે બાંધકા્ો 
તરમીકે તોડમી પાડવા્ાં આવેલા 
ખરગોન્ાં રિધાન્ંત્મી આવાસ ્ોિના 
િેઠળ એક ઘર બનાવવા્ાં આવ્ું િતું. 
ખરગોન્ાં રા્ નવ્મીનમી શોભા્ાત્ા 
્રજ્્ાન પથથર્ારો થ્ો િતો. િે્ાં 
એસપમી જસદ્ાથયુ ચૌધરમી સજિત લગભગ 
બે ડિન લોકો ઘા્લ થ્ા િતા. 

આ ્ા્લે કા્યુવાિમી કરમીને એ્પમી 
રિશાસને ્ુપમીનમી િે્ બુલડોિરનમી 
કા્યુવાિમી કરમી િતમી અને અનેક ્કાનો 
અને ્ુકાનો તોડમી પાડમી િતમી. તેઓ 
પથથર્ારો કરનારા આરોપમીઓ સાથે 
સંબંજધત િોવાનું કિેવા્ છે. રજવવારે 
ખરગોન્ાં જિંસા થઈ િતમી. આ 
પછમી, જિલ્ા રિશાસને ખરગોનના 
ચાર જવસતારો્ાં 16 ્કાનો અને 29 
્ુકાનોને ગેરકા્્ેસર વ્વસા્ તરમીકે 
તોડમી પાડ્ા િતા. િે્ાં 12 ્કાનો 
ખાસાવાડમી જવસતાર્ાં િતા. િે બા્ 
કરફ્ૂ વચ્ે અનેક વાિનો સળગાવમી 
્ેવા્ા િતા. અા ્ા્લે 95નમી ધરપકડ 
કરાઈ િતમી.

્ધયપ્રદેશના ખરગોન્ાં કરયુયુ વચ્ચે 
વાહનો ફૂંકાયા, 95 લોકોનરી ધરપકડ
4 વવસતારાેમાં 16 મકાનાે આને 29 દુકાનાે તાેડી પડાઇ

્ુંબઈ
્ેશ્ાં કોલસાનું સંકટ િિુ તોળાઇ 

રહ્ં છે. ઘણમી કોલસા ખાણો્ાં િાલ 
ઉતપા્ન છેલ્ા 9 વષયુનમી તુલના્ાં 
સૌથમી નમીચા સતરે છે. જ્ારે કાળિાળ 
ગર્મીને કારણે વમીિળમીના વપરાશ્ાં 
ભારે વધારો થઇ રહ્ો છે. કોરોના 
સંકટ બા્ ઉદ્ોગોને પણ ઉતપા્ન 
વધારવા અને પાછલા નુકસાનનમી 
ભરપાઇ ્ાટે વધારે વમીિળમીનમી િરૂર 
છે. આ સસથજતને જોતા આશંકા છે કે, 
્ેશના અનેક રાજ્ો્ાં કલાકોના વમીિ 
કાપનો તબક્કો પરત ફરમી શકે છે.

આ અંગે રિાપ્ત જવગતો ્ુિબ, 

આંધ્ર રિ્ેશ, કણાયુટક, જબિાર, ્ધ્ 
રિ્ેશ, િારખંડ, પંજાબ, િરર્ાણા, 
રાિસથાન, તેલંગણા અને ઉતિર 
રિ્ેશ્ાં તો વમીિકાપનો જશરસતો શરૂ 
થઇ ગ્ો છે. 

્ેશના સૌથમી ્ોટા ઔદ્ોજગક 
રાજ્ ્િારાષ્ટ્ર તો ફરજિ્ાત 
વમીિકાપ લાગુ કરવાનમી નજીક 
પિોંચમી ગ્ું છે. જ્ારે ગુિરાત અને 
તાજ્લનાડુ િેવાં રાજ્ોએ પોતાનમી 
વમીિ કંપનમીઓને ્ોંઘમી રકં્તે અન્ 
રાજ્ો પાસેથમી વમીિળમી ખરમી્વાનમી 
્ંિૂરમી આપમી ્મીધમી છે. િેથમી કરમીને 
વમીિકાપથમી બચમી શકા્.

લખનઉ
્ુપમી્ાં જવધાનસભાનમી ચૂંટણમી બા્ 

સ્ાિવા્મી પાટટી્ાં આંતરરક ઘ્ાસાણ 
ચાલમી રહ્ છે. એક તરફ અજખલેશ 
્ા્વથમી તે્ના કાકા જશવપાલ ્ા્વ 
નારાિ છે ત્ારે પાટટીનો ્ુસસલ્ ચિેરો 
્નાતા આિ્ ખાન પણ અજખલેશથમી 
નારાિ િોવાનમી ચચાયુ શરૂ થઈ છે. જોકે 
આિ્ ખાને સતિાવાર રમીતે તો કોઈ 
એવુ જનવે્ન આપ્ુ નથમી પણ તે્ના 
્મીરડ્ા રિભારમી એક પછમી એક જનવે્નો 
આપમી રહ્ા છે અને તેને આિ્ ખાનનુ 
સ્થયુન િોવાનંુ કિેવા્ છે.

્રજ્્ાન જશવપાલ ્ા્વ અને 
આિ્ ખાન િાથ જ્લાવે તેવમી 

શક્તાઓ ્ેખાઈ રિમી છે. આ 
પિેલા જશવપાલ ્ા્વ જસતાપુર 
િેલ્ાં િઈને આિ્ખાનને ્ળમી 
ચુક્ા છે. એવમી ચચાયુ ચાલે છે કે, 
આિ્ખાનના સ્થયુકો ઈચછમી રહ્ા છે 
કે, જવધાનસભા્ાં સ્ાિવા્મી પાટટીના 
નેતા રિજતપક્ષ તરમીકે આિ્ખાનનમી 
વરણમી કરવા્ાં આવે. કારણકે 
્ુસસલ્ોએ ચૂંટણમી્ાં સ્ાિવા્મી 
પાટટીનમી તરફેણ્ાં એક તરફી વોરટંગ 
ક્ુયુ છે. બમીજી તરફ જશવપાલ ્ા્વને 
લાગમી રહ્ છે કે, આિ્ ખાન સાથે 
રિેવા્ાં રાિકી્ રમીતે ફા્્ો છે. 
એટલે તેઓ ભાિપ્ાં જોડાવાનમી 
ઉતવાળ્ાં નથમી. 

ગોદાવરરી
આંધ્ર રિ્ેશના પજચિ્ ગો્ાવરમી 

જિલ્ાના અક્કમીરેડ્મીગુડે્્ાં બુધવારે 
્ોડમી રાત્ે એક કેજ્કલ ્ેન્ુફેક્ચરરંગ 
્ુજનટ્ાં ્ોટમી ્ુઘયુટના બનમી છે, આ 
ઘટના્ાં ભમીષણ આગ ફાટમી નમીકળમી િતમી, 
િે્ાં ૬ લોકોના ક્ક્ાટમીભ્ાયુ ્ોત 
થ્ા. કેજ્કલ ્ેન્ુફેક્ચરરંગ ્ુજનટ્ાં 
થ્ેલા આ અકસ્ાત્ાં ૧૧ લોકો ગંભમીર 
રમીતે ઘા્લ િોવાનું પણ જાણવા ્ળમી રહ્ં 
છે. િે્ને સારવાર અથગે જવિ્વાડાનમી 
િોસસપટલ્ાં ્ાખલ કરવા્ાં આવ્ા 
છે. આ ઘટનાનમી ્ળતમી ્ાજિતમી રિ્ાણે 
જવકરાળ આગે કેજ્કલ ફેકટરમીના બે 

્ાળને પોતાનમી લપેટ્ાં લઈ લમીધા િતા, 
જ્ાં ૧૭ કા્્ારો કા્ કરમી રહ્ા િતા. 
કિેવા્ાં આવમી રહ્ં છે કે અકસ્ાત્ાં 
મૃત્ુ પા્ેલા ્ોટાભાગના લોકો 
જબિારના રિેવાસમી િતા અને પજચિ્ 
ગો્ાવરમી જિલ્ાના અક્કમીરેદ્મીગુડે્ સસથત 
પોરસ લેબસ રિાઈવેટ જલજ્ટેડ્ાં નાઈટ 
જશફટ્ાં કા્ કરતા િતા. વેસટ ગો્ાવરમી 
જિલ્ાના એસપમી રાિુલ ્ેવ શ્ાયુએ 
િણાવ્ું છે કે, ‘પોરસ કેજ્કલ ફેકટરમી્ાં 
બુધવારે ભમીષણ આગ ફાટમી નમીકળમી િતમી, 
જ્ાં પોજલ્ર બનાવવાનું કા્ કરવા્ાં 
આવે છે. આગ લાગવાનું કારણ િિુ સુધમી 
જાણમી શકા્ું નથમી. 

સ્ગ્ર દેશ્ાં કોલસાનું સંકટ 
અનચેક રાજયો્ાં વરીજકાપ શરૂ

અખખલચેશ સા્ચે ખશવપાલ અનચે 
આઝ્ખાન હાથ ખ્લાવરી શકે

આંધ્ર્ાં લચેબ્ાં આગ લાગતાં 
6 લોકોનાં ્ોત, 11 ઈજાગ્રસત

નવરી દદલહરી 
ભારત્ા ં કોરોનાના નવા ૧૦૦૭ 

કેસ નોંધવા્ા ં આવ્ા િતા.ં આ સાથે 
િ ્ેશ્ા ં કોરોનાના કુલ કેસોનમી સખં્ા 
વધમીને ૪,૩૦,૩૯,૦૨૩ થઇ ગઇ છે. 
્ેશ્ાં એસકટવ કેસોનમી સખં્ા વધમીને 
૧૧૦૫૮ થઇ ગઇ છે તે્  કેનદ્રમી્ 
આરોગ્ ્તં્ાલ્ દ્ારા આ ્રજ્્ાન 
ઉતિર રિ્ેશના નોઇડા સસથત ગૌત્ 
બદુ્નગર્ા ં ૧૫ બાળકો સજિત કુલ 
૪૪ લોકોના કોરોના ટેસટ પોજિરટવ 
આવ્ાછે. જિલ્ા્ા ં એસકટવ કેસોનમી 
સખં્ા ૧૦૦ન ે પાર થઇને ૧૨૧ થઇ 

ગઇ છે. જારમી કરા્ેલા આંકડા્ાં 
િણાવવા્ા ં આવ્ુ ં છે. ્િારાષ્ટ્ર્ાં 
કોરોનાથમી વધુ એક વ્રકતનુ ં ્ોત 
થતા ં કોરોનાનો કુલ મૃત્આુકં 
વધમીન ે ૫,૨૧,૭૩૭ થઇ ગ્ો છે. 

ર્લિમીનમી કેટલમીક શાળાઓ્ાં કેટલાક 
જવદ્ાથટીઓના કોરોના રરપોટયુ પોજિટમીવ 
આવ્ા પછમી ર્લિમી સરકારે કોરોના 
્ાટેનમી નવમી એડવાઇિરમી જાિેર કરમી છે. 
આ એડવાઇિરમી્ા ં િણાવવા્ા ં આવ્ું 
છે કે જો કોઇ પણ જવદ્ાથટીનો કોરોના 
ટેસટ પોજિટમીવ આવ ે તો સ્ગ્ર શાળા 
અથવા તો સ્ગ્ર જવગં થોડાક સ્્ 
્ાટે બધં રાખવાનમી સચૂના આપવા્ાં 
આવમી છે.  આ ગાઇડલાઇન્ા ંશાળાના 
જવદ્ાથટીઓ અન ે સટાફન ે ફરજિ્ાતપણે 
્ાસક પિેરવા અને સોજશ્લ રડસટનસ 
જાળવવાના જન દ્ેશ આપવા્ા ંઆવ્ા છે. 

સતત ત્મીજા ર્વસે ્ેશ્ાં 1000થમી વધુ 
કોરોનાના કેસ : એસકટવ કેસ વધમી11,058
નાેઇડા સ્થિત ગાૌતમ બુદ્ધનગરમાં 15 બાળકાે સહિત કુલ 44 લાેકાેના કાેરાેના ટેસ્ટ પાેનિહટવ

્હારાષ્ટ્ર્ાં 2500 ્ચેગાવોટનરી અછત
વીજળીની માગ અન ેસપ્ાય વચે્ 2500 મેગાવોટનો ફરક છે. ત ેબાદ રાજય 
વીજ વવતરણ કંપની ગ્ામીણ અને શહેરી વવસતારોમાં સમાનરૂપ ેફરવજયાત 
વીજકાપ ્ાગ ુકરી રહી છે. રાજય ઊર્જા વનયામક પંચને વીજ કાપની યોજના 
બનાવીન ેમોક્ાઇ છે. જેને મજંરૂી મળતા જ વીજકાપ શરૂ થઇ જશ.ે
આંધ્ર્ાં 8.7 ટકા ક્રી, ઉદ્ોગોનચે ્ાત્ર 50 ટકા વરીજ સપલાય : આંધ્રપ્રદેશના 
હા્ પણ મહારાષ્ટ્ર જેવા જ છે, તયાં વીજળીની માગ અને સપ્ાયમાં 8.7 
ટકાની કમી છે. તેનાથી ઉદ્ોગોને તેમની જરૂરરયાતની તુ્નામાં 50 ટકા જ 
વીજળીનો પૂરવઠો મળી રહ્ો છે. રાજયના આંતરરક વવસતારોમાં ક્ાકો સુધી 
વીજ કાપ થઇ રહ્ો છે. તેના કારણે રોષે ભરાયે્ી જનતા વવરોધ પ્રદશજાન 
કરવા રસતા પર ઊતરી રહી છે. જોકે, તેમ છતાં સીએમ રેડ્ીએ આ સસથવતને 
અસથાયી ગણાવી છે.
ઝારખંડ, ખબહાર, હદરયાણા, ઉત્તરાખંડ્ાં 3 ટકા અછત : સરકારના 
આંકડા અનુસાર, ઝારખંડ, વબહાર, હરરયાણા અને ઉત્તરાખંડમાં હા્ 
વીજળીની માગની તુ્નામાં સપ્ાયમાં 3 ટકા કમી જોવા મળી રહી છે. જયારે 
કેન્દ્ીય ઊર્જા મંત્ા્યનો અંદાજ છે કે, દેશના કુ્ ઊર્જા ઉતપાદનમાં માચજા-
2023 સુધીમાં 15.2 ટકાનો વધારો થઇ શકે છે. જયારે તેની સરખામણીમાં 
વીજળીની માગ છેલ્ા 38 વષજાની તુ્નામાં સૌથી વધારે ઝડપથી વધી શકે છે. 
એટ્ે કે સમસયા પૂવજાવત રહેવાની છે.
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...ગતાંકથી શλ

િહતે×ĩભાઈની િસિˇઓ

(૧) પારડી ઘાિસયા 

જમીનના Ĭ નો સફળ 

ઉકыલ.

(૨) મહъસૂલ ΤેĦે ન℮ધપાĦ 

Ĭગિતશીલ કદમ.

(૩) અછત અને 

અિત ЩΓમાં સફળ સંચાલન.

(૪) અમદાવાદમાં 

ભĩમાં કяєĠેસ ભવન પાસે 

મહાગુજરાત આંદોલનના 

શહીદોના Ĭતીકλપ શહીદ 

çમારકની રચનામાં રાજકЫય 

કૌશàયતા.

(૫) કÉછ જમીન 

સÓયાĠહમાં પરçપર સુલેહ.

(૬) સરકાર અને સંગઠન 

વŵે સુમેળભયા↓ સંબંધો.

(૭) ગુજરાતના િહતમાં 

િવરોધ પΤને વાટાઘાટો ˛ારા 

િવΐાસમાં લેવાની સુંદર 

Ĭણાિલકા.

(૮) ગાંધીનગરમાં 

વસાહતના મંડાણ.

(૯) સૌરા∆ યુિનવિસ↓ટીના 

વડામથક અંગે રાજકોટ-

ભાવનગર વŵે િવવાદ 

થયો Óયારъ ભાવનગરને 

રъિસડેЩ×સયલ યુિનવિસ↓ટી 

આપવી. ઉપરાંત ભાવનગરને 

સૌરા∆ યુિનવિસ↓ટીનું 

સંયુŪ મથક ગણવું. સાથે 

સાથે રાજકોટ પણ મુÅય 

યુિનવિસ↓ટી મથક ચાલુ રહъશે 

તેવું સમાધાન કરાãયું.

(૧૦) આયુવ›દ અને કжિષને 

ĬોÓસાહન આપવા આયુવ›દ 

તેમજ કжિષ યુિનવિસ↓ટીની 

çથાપના.

(૧૧) ઉ˜ોગોના સવા↨ગી 

િવકાસ માટъ આિથ↓ક સહાય 

અને સુિવધા.

(૧૨) લઘુ ઉ˜ોગોને 

ĬોÓસાહન માટъ િવશેષ 

સવલતો.

(૧૩) વહીવટમાં Ĭજાને 

િનæપΤતા અને çવતંĦતાનો 

ભાસ કરાãયો.

(૧૪) પΤના નીિતિવષયક 

િનણ↓યોનો સરકાર ˛ારા 

મહúઅંશે અમલ.

(૧૫) અિવકસીત 

િવçતારોને કы×ĩમાં રાખી 

ગુજરાતના સમતોલ િવકાસ 

માટъ મહǽવનંુ આયોજન અન ે

એને અનુλપ અમલીકરણ.

આવા િવિવધલΤી 

પગલાંઓને પЧરણામે 

લોકનજરъ િહતે×ĩભાઈનંુ 

શાસન ઉǼમતાના ĝમમાં 

આવે છъ.

çવભાવની સૌÜયતા 

અને ĸદયની સૌજ×યતાને 

કારણે સહુના એ આΆજન 

હતા. િવરોધપΤો સાથે પણ 

મીઠાશભયા↓ અને િનખાલસ 

સંબંધો કыળãયા હતા. 

ગુજરાતના િવકાસની કોઈ 

પણ બાબત િવધાનસભામાં 

રજૂ કરવાની હોય Óયારъ 

િહતે×ĩભાઈ એ સમયના 

િવરોધ પΤના નેતા ભાઈકાકા 

સાથે એ અંગે િવચારિવમશ↓ 

કરી એમને િવΐાસમાં લેતા. 

પЧરણામે િવધાનસભામાં 

આવી દરખાçતો લગભગ 

િવના િવરોધે પસાર થતી. 

િવધાનસભામાં વૉકઆઉટ 

જેવી ઘટનાઓ બહુ ઓછી 

બનતી.

િવરોધપΤને મહǽવ 

આપવાની િહતે×ĩભાઈની 

નીિતનંુ એક ઉદાહરણ 

જોઈએ તો એ સમયે પણ 

નમ↓દાનો Ĭ  િવવાદાçપદ 

હતો. મÖયĬદъશને કыટલાક 

મુˆાઓ અંગે િવરોધ હતો. 

મÖયĬદъશમાં çવતંĦ પΤની 

સરકાર હતી. િહતે×ĩભાઈએ 

ગુજરાતના çવતંĦપΤના નેતા 

ભાઈકાકાની આગેવાની નીચે 

સવ↓પΤીય Ĭિતિનિધ મંડળને 

ભોપાલ Óયાંની સરકાર સાથે 

વાટાઘાટો માટъ મોકàયા. 

પЧરણામે મÖયĬદъશના કыટલાક 

Ĭ ોનંુ િનરાકરણ થયું અને 

નમ↓દા યોજનાને ગિત મળી.

કыટલાક Ĭ ો અંગે 

વષђ↓થી આંદોલન ચાલતંુ 

હતું. એમાંનો એક પારડી 

ઘાિસયા જમીનનો મુˆો હતો. 

િહતે×ĩભાઈએ ૮૦૦૦ એકર 

જમીન એના માિલકો પાસેથી 

મુŪ કરાવીને આЧદવાસીઓને 

અપાવી. પЧરણામે અશોક 

મહъતા, ઈΐરલાલ દъસાઈ, 

ઉǼમભાઈ પટъલ જેવા 

સમાજવાદી અĠણીઓની 

Ĭશંસા ĬાΆ કરી, એટલું 

જ નહỲ પણ ગુજરાતને 

નકસલવાદ તરફ જતાં રોકЫ 

ગાંધી રાહъ Ĭ  ઉકыàયો. એની 

રાજકЫય અસર એવી થઈ 

કы અĠગÒય સમાજવાદીઓ 

અશોક મહъતા, ઈΐરભાઈ 

દъસાઈ, ઉǼમભાઈ પટъલ 

સિહત સ′કડો સમાજવાદીઓ 

કяєĠેસ પΤમાં જોડાયા. 

િહતે×ĩભાઈની આ િસિˇ 

નાનીસૂની નથી. મહાગુજરાત 

આંદોલન સમયે ૧૯૫૬માં 

પોલીસ ગોળીબારથી માયા↓ 

ગયેલા યુવાનોનું çમારક 

ભĩમાં કяєĠેસ ભવન સામે 

િનમા↓ણ કરવાનો Ĭ  વષђ↓થી 

િવવાદમાં હતો. ખુદ કяєĠેસ 

પΤમાં પણ મતભેદ હતો. 

પોલીસે પણ ĺાЧફકનો મુˆો 

આગળ ધરીને િવરોધ ન℮ધાãયો 

હતો. સરકાર, કяєĠેસ પΤ 

અને મહાગુજરાત આંદોલનના 

અĠણીઓ માટъ આ Ĭ  

ĬિતΗાનો બ×યો હતો. આખરъ 

િહતે×ĩભાઈએ ãયાવહાЧરક 

રçતો કાઢયો. કяєĠેસ ભવનની 

સામે ફвટપાથ પર શહીદ 

çમારક રચવાની મંજૂરી આપી. 

આખરъ ૧૯મી સØટъÜબર 

૧૯૬૮માં ઇ×દુચાચાના હçતે 

જૂના કяєĠેસ ભવન સામે એક 

ખૂણામાં શહીદ çમારકનંુ 

અનાવરણ થયું. મોરારજીભાઈ 

અને ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ 

પણ અકડાઈને બદલે 

મુલાયમતા દશા↓વી. 

સમાધાનમાં ĮΜકЮમાર 

ભž મÖયçથી બ×યા. એ 

પછી મોરારજીભાઈએ 

અને ઇ×દુચાચાએ Чદàહીમાં 

મોરારજીભાઈના િનવાસે 

સાથે ભોજન પણ લીધું. 

િહતે×ĩભાઈની સમાધાનકારી 

રાજકЫય નીિતનું આ એક 

સીમાિચΙ છъ.

િહતે×ĩભાઈનો વહીવટ 

ઉપર કыવો Ĭભાવ હતો એનું 

એક ઉદાહરણ જોઈએ. 

ગુજરાત સરકારમાં Ĵી દલાલ 

આઈસીએસ સિચવ હતા. 

એક િમЧટѕગમાં તેઓ વગર 

જાણ કરъ થોડા મોડા આãયા. 

િહતે×ĩભાઈએ Ĵી દલાલ 

જેમની નામના કડક સિચવની 

હતી તેમને રોકડંુ પરખાãયું ઃ 

‘’િમ. દલાલ, મુÅયમંĦી આવે 

પછી મુÅય સિચવ આવે તે 

ચલાવી નહỲ લેવાય.’’ એ પછી 

િહતે×ĩભાઈની ઉપЩçથિતવાળી 

દરъક િમЧટѕગ સમયસર શλ 

થવાની એક Ĭણાલી ઊભી થઈ 

ગઈ.

િહતે×ĩભાઈ મુÅયમંĦી 

હોવા છતાં કяєĠેસ પΤ સાથેના 

સુમધુર સંબંધો જાળવી રાÅયા 

હતા. અનુકвળતાએ કяєĠેસ 

હાઉસની મુલાકાત પણ લેતા. 

ગુજરાતના સમĠ િજ·ાના 

કяєĠેસ અĠણીઓ સાથે તેઓ 

સંબંધ રાખતા. આ લખનાર 

એ સમયે અમદાવાદના કяєĠેસ 

ભવનમાં સેવા આપતો હતો. 

િહતે×ĩભાઈની કяєĠેસ પΤની 

કામગીરી, મુલાકાતો, Ĭવાસો, 

િમЧટѕગો વગેરъના સંકલનની 

જવાબદારી સંભાળતો હતો. 

િહતે×ĩભાઈમાં વહીવટી શિŪ 

સાથે રાËયનો મુÅયĬધાન 

પોતાના પΤમાં પણ માગ↓દશ↓ક 

છъ, નેતા છъ. સંçથા એટલે 

સંગઠનના હોˆъદારોને પણ 

િવΐાસમાં લેવા, તેમનું 

માન જાળવવું, પΤની 

નીિતિનણ↓યોને વફાદાર રહъવું 

એ િહતે×ĩભાઈની પΤ ĬÓયેની 

િનΗા દશા↓વે છъ.

િહતે×ĩભાઈનો પૂવા↓ધ↓ એટલે 

સુવહીવટ, સૌÜયતા, સંગઠન, 

સુમેળતા, સમતોલ િવકાસલΤી 

શાસન વગેરъ િસિˇઓનો 

સરવાળો. પરѕતુ ઉǼરાધ↓ એક 

દુઃખદ સંભારણંુ પણ છъ અને 

એ છъ કોમી રમખાણો. ૧૯૬૯ 

એ ગોઝારો સØટъÜબર આજે 

પણ કіપાવે છъ. કોમી હુ·ડો, 

આગ, લૂંટ, જાહъર િમàકતોને 

નુકસાન, ખૂન, ખંજરની 

ખરાબી એ િહતે×ĩભાઈના 

શાસનની

એક કલંЧકત ઘટના 

છъ. સરકારી આંકડાઓ 

અનુસાર...!

* ૬૭૪૨ ઘર, દુકાનો, 

જાહъર મકાનોને આગ-લૂંટમાં 

નુકસાન, જેની અંદાિજત રકમ 

λ. ૪ કરોડ ૨૩ લાખ.

* ખૂનનો િબન સǼાવાર 

આંકડો ૫૧૨થી ૧૦૦૦.

* ઘાયલ ૧૦૮૪.

કы×ĩ સરકારъ જçટીસ 

જગમોહન રъતી પંચ નીÜયું. 

આ કિમશને િહતે×ĩભાઈની 

સરકારને તˆન દોિષત ન 

ઠરાવી અને તે ઇરાદાપૂવ↓કની 

નહỲ પણ પЧરЩçથિતનો તાગ 

કાઢવામાં Τિત હતી એવો 

િનæકષ↓ અહъવાલમાં દશા↓ãયો.

િહતે×ĩભાઈના શાસનની 

આ એક કલંЧકત હકЫકત હોવા 

છતાં િહતે×ĩભાઈના શાસનને 

િવકાસની ЩΓએ ĴેΗ 

શાસનના ĝમમાં મૂકЫ શકાય.

 - Ĭભાકર ખમાર

મુખ્યમં ી હાેવા છતાં િહતે ભાઈ કાૅંગ્રેસ પક્ષ 
સાથેના સુમધુર સંબંધાે જાળવી રાખતા હતા

Ĭકરણ-૩૨

ગુજરાતના િવકાસની કાેઈ પણ બાબત 
િવધાનસભામાં રજૂ કરવાની હાેય ારે 
િહતે ભાઈ અે સમયના િવરાેધ પક્ષના 

નેતા ભાઈકાકા સાથે અે અંગે િવચારિવમશર્ 
કરી અેમને િવ ાસમાં લેતા. પિરણામે 

િવધાનસભામાં અાવી દરખા તાે લગભગ 
િવના િવરાેધે પસાર થતી. િવધાનસભામાં 

વાૅકઅાઉટ જેવી ઘટનાઅાે બહુ અાેછી બનતી.

જાણવા જેવું

મÖયĬદъશનું Ĭાચીન ચĦભૂજ મંЧદર સાચા મોતી Äયાં બને છъ? .
મÖયĬદъશનંુ ઓરછા Ĭાચીન નગર 
છъ. િવΐિવÅયાત ખજુરાહોના મંЧદર 
નજીક આવેલા ઓરછામાં તેનો 
Чક·ો ઉપરાંત ઘણા જોવાલાયક 
çથાપÓય છъ. તેમાં ચĦભૂજ મંЧદર 
િવશેષ છъ. ૧૬મી સદીમાં બુંદъલ 
રાજપૂત યુગમાં બંધાયેલું આ મંЧદર 
નદીમાં આવેલ ટાપુ પર છъ. ચĦભૂજ 
મંЧદર ૧૫ ફвટ ઊંચા Øલેટફોમ↓ પર 
શંકЮ આકારના ચાર િશખરો ધરાવે 

છъ. િવશાળ Ĭવેશ˛ાર અને વŵેનું સૌથી ઉѕચુ િશખર ભãય છъ. Ĭથમ ЩΓએ 
મંЧદર બહુમાળી મહъલ જેવું લાગે. મંЧદરની દીવાલો પર ભૌિમિતક આકારની 
Чડઝાઈન ઉપરાંત રѕગીન ભỲતિચĦો છъ. ઓરછામાં Чક·ો ઉપરાંત ઝાંસીનો Чક·ો 
અને વ×યĬાણી ઉ˜ાન પણ જોવાલાયક છъ. બેટવા નદીને Чકનારъ બાંધેલી છĦીઓ 
ઓરછાની િવશેષતા છъ.

સોનું, િહરા, માણેક જેવી કỳમતી ચીજો Ôવીના 
પેટાળમાંથી ખનીજ çવλપે મળъ છъ. પરѕતુ રѕગબેરѕગી, 
તેજçવી અને સુંવાળા ગોળાકાર મોતી પણ કỳમતી 
ઝવેરાત ગણાય છъ અને તે જમીનમાંથી નહỲ પરѕતુ 
દЧરયાઈ જીવોની દъન છъ. દЧરયાЧકનારъ શંખ અને 
છીપલાં તો તમે જોયા હશે. દЧરયામાં રહъનારા 
કыટલાક કોમળ જીવ પોતાના રΤણ માટъ શરીરની 
આસપાસ સખત કવચ બનાવે છъ અને તેમાં રહъ છъ. 
આ કવચ એટલે જ શંખ અને છીપ. દЧરયામાં ઊંડે 
રહъતી કыટલાક છીપમાં મોતી તૈયાર થાય છъ. કыટલીક 
ખાસ Ĭકારની છીપ આ મોતી બનાવે છъ.આ જીવ 
વનçપિત ખાઈને જીવે છъ. ખોરાકમાં નુકસાનકારક ĩãય આવે Óયારъ તેનાથી બચવા તે ખાસ Ĭકારનું 
Ĭવાહી તે ĩãયની આસપાસ લપેટી દъ છъ. આ કામ ચોકસાઈપૂવ↓ક થાય છъ અને એકદમ ગોળાકાર આવરણ 
બને છъ. તેનો રѕગ છીપના Ĭવાહી પર આધાЧરત છъ. કыટલાક દъશોમાં મોતી મેળવવા માટъ આ છીપનો ઉછъર 
કરવામાં આવે છъ. મોતી સખત પÔથર જેવા પદાથ↓ના બનેલાં હોય છъ અને મજબૂત હોય છъ. 
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નવી મુંબઈઃ હાર્દિક પંડયાની સતત 
બીજી અડધી સ્ી સાથે ૫૨ બોલમાં 
૮ ચોગ્ા અને ચાર છગ્ા સાથે 
અણનમ ૮૭ રનની કેપ્ટન  ઈનનં્ 
તેમજ ્યાલ-ફગયુદિસનની ૩-૩ નવકે્ટની 
મ્્થી ્ુજરાત ્ટાઈ્ટનસે શાન્ાર 
્ેખાવ સાથે રાજસથાન સામે ૩૭ 
રનથી જીત હાંસલ કરી હતી. ્ુજરાતે 
આપેલા ૧૯૩ રનના ્ટા્ગે્ટ સામે 
રાજસથાન ૯ નવકે્ટે ૧૫૫ રન કરી 
શકયું હતુ. બ્ટલરે ૨૪ બોલમાં ૫૪ 
રન ફ્ટકાયાદિ હતા, પણ સામેના છેડેથી 
તેને સાથ મળી શકયો નહતો. 

૧૯૩ના ્ટા્ગે્ટનો પીછો કરવા 
ઉતરેલા રાજસથાન તરફથી બ્ટલરે 
ઝંઝાવાત જ્ાવયો હતો. જોકે સામેના 
છેડેથી નવકે્ટ પડતી રહી હતી. પરડક્કલ 
(૦) અને વન ડાઉન ઉતરેલો અનવિન 
(૮) રને આઉ્ટ થયા હતા. બ્ટલર 
છઠ્ી ઓવરના અંતે આઉ્ટ થયો તયારે 
સકોર ૬૫/૩ થઈ ્યો હતો. હેતમાયરે 
૧૭ બોલમાં ૨૯ સાથે લડત આપવાનો 
પ્રયાસ કયયો હતો, પણ ્ુજરાતે મેચ 
પર પકડ જમાવી હતી. ફગયુદિસને ૨૩ 
રનમાં અને ્યાલે ૪૦ રનમાં ૩-૩ 
નવકે્ટ ઝડપી હતી. અ્ાઉ ્ુજરાત 
્ટાઈ્ટનસને ચાર નવકે્ટે ૧૯૨ રન 
ફ્ટકાયાદિ હતા. રાજસથાનની બોનલં્ 
કં્ાળ રહી હતી. ખાસ કરીને આખરી 
પાંચ ઓવરમાં ્ુજરાતે ૬૨ રન 
ફ્ટકાયાદિ હતા.

્ુજરાત ્ટાઈ્ટનસનો ડંકો : રાજસથાન સામે 37 રને નવજય
હાર્દિક પંડયાઅે 52 બોલમાં 87 રન કયાદિ : ્યાલ-ફરય્દિસનની 3-3 વિકેટ મ્ંબઇના પરાજયનો 

પંજો, ઓરડયન સ્મથે 
છેલ્ી ઓિરમાં ત્રણ 

વિકેટ ઝડપી બાજી પલટી
ઓરડયન સસમથે છેલ્ી ઓવરમાં 

ત્રણ નવકે્ટ ઝડપીને બાજી પલ્ટી 
નાખતા પંજાબ રકંગસે છેલ્ા બોલ 
સુધી રમાયેલી રોમાંચક મેચમાં 
મુંબઇ ઇસનડયનસને ૧૨ રનથી 
પરાજય આપયો હતો. પાંચ વખતની 
ચેસ્પયન મુંબઇનો વતદિમાન લી્માં 
સતત પાંચમો પરાજય છે. ્ટોસ 
જીતીને મુંબઇએ રફસ્ડં્ કરવાનો 
નનણદિય લીધો હતો. પંજાબની ્ટીમે 
સુકાની અગ્રવાલ તથા ધવનની 
અડધી સ્ી વડે પાંચ નવકે્ટે ૧૯૮ 
રનનો સકોર નોંધાવયો હતો. તેના 
જવાબમાં મુંબઇની ્ટીમ નવ નવકે્ટે 
૧૮૬ રન નોંધાવી શકી હતી. 
રનચેઝ કરનાર મુંબઇની ્ટીમ મા્ટે 
ડેવા્ડ બ્ેનવસે ૨૫ બોલમાં ચાર 
બાઉનડ્ી અને પાંચ નસકસર વડે ૪૯, 
નતલક વમાદિએ રનઆઉ્ટ થતાં પહેલાં 
૨૦ બોલમાં ૩૬ તથા સૂયદિકુમારે 
ચાર નસકસર અને એક બાઉનડ્ી વડે 
૪૩ રન બનાવયા હતા. પંજાબ મા્ટે 
સસમથે ૩૦ રનમાં ચાર નવકે્ટ તથા 
રબાડાએ ૨૯ રનમાં બે નવકે્ટ ઝડપી 
હતી. 

અાઈસીસી ટી-20 રેન્કિં ગમાં 
પાક.ના ખેલાડીઅાેનાે દબદબાે

્્બઇ 
 વેસ્ટ ઇસનડઝ અને શ્ાીલંકા સામે સતત બે 

્ટી૨૦ શ્ોણી જીતી હોવા છતાં આઇસીસીની ્ટી૨૦ 
રેસનકં્માં ભારતીય ખેલાડીઓ નજરે પડતા નથી. 
્ટોપ-૧૦ બેટસમેન, બોલસદિ તથા ઓલરાઉનડસદિની 
યા્ીમાં લોકેશ રાહુલ એકમાત્ર ભારતીય છે.  
પારકસતાનનો બાબર આઝમ બેટસમેનોમાં ૮૧૮ 
રેર્ટં્ પોઇન્ટ સાથે પ્રથમ સથાને છે. તેને માચદિ મનહના 
મા્ટે આઇસીસી પલેયર ઓફ ધ મનથ પણ જાહેર 
કરવામાં આવયો હતો. બીજા ક્રમે સાઉથ આનરિકાનો 
એડન માક્કરામ તથા પારકસતાની નવકે્ટકીપર 
મોહ્મ્ રરઝવાન ત્રીજા ક્રમે છે. ્ટોપ-૧૦ બોલસદિમાં 
પારકસતાનનો શાનહન શાહ આનરિ્ી પણ સામેલ થયો 
છે. તે ચાર ક્રમાંકની આ્ેકૂચ કરીને ૧૦મા સથાને 
પહોંચયો છે. 

બાબર અાઝમ અને રેચલ હેન્સ 
ICC પ્ેયર અાેફ ધ મંથ બન્ા

્્બઇ 
પારકસતાનના સુકાની બાબર આઝમ અને 

ઓસટ્ેનલયાની નવમેનસ નક્રકે્ટ ્ટીમની ઓપનર રેચલ 
હેનસને માચદિ મનહના મા્ટે આઇસીસી પલેયર ઓફ 
ધ મંથ જાહેર કરવામાં આવયા છે. ઓસટ્ેનલયા સામે 
મસ્્ટ ફોમગે્ટની હોમ નસરીઝમાં બાબરે શાન્ાર પ્ર્શદિન 
કરીને આ એવોડદિ જીતયો છે. બાબરે બીજી ્ટેસ્ટમાં 
નવક્રમી ૧૯૬ રનની ઇનનં્ રમવાની સાથે ્ટેસ્ટ 
શ્ોણીમાં ૩૯૦ રન બનાવયા હતા. મેનસ કે્ટે્રીમાં 
તેણે નવનડીઝના ક્રે્ બ્ાથવેઇ્ટ તથા ઓસટ્ેનલયાના 
પે્ટ કનમનસને પાછળ રાખી ્ીધા હતા. રેચલ હેનસે 
તાજેતરમાં નયૂઝીલેનડ સામે રમાયેલા આઇસીસી વન-ડે 
વ્ડદિ કપની આઠ મેચમાં ૬૧.૨૮ની સરેરાશથી ૪૨૯ 
રન બનાવયા હતા. તેના પ્ર્શદિન વડે ઓસટ્ેનલયા પૂરી 
્ટૂનાદિમેન્ટમાં અજેય રહી હતી.

્્બઇ 
આઇસીસીએ ૨૦૧૪માં રમાનારા 

્ટી૨૦ વ્ડદિ કપ મા્ટે ઘણા નનયમો સપષ્ટ 
કરી ્ીધા છે. ્ટૂનાદિમેન્ટની યજમાની 
અમેરરકા અને વેસ્ટ ઇસનડઝ કરવાનું છે 
અને યજમાન હોવાના નાતે બન્ે ્ેશે સીધું 
ક્ોનલફાય કરી લીધું છે. ્ુબઇ ખાતે 
યોજાયેલી બેઠકમાં આ નનણદિય લેવાયો 
હતો. પ્રથમ વખત ગલોબલ ્ટૂનાદિમેન્ટમાં 
૨૦ ્ટીમોને સથાન અપાયું છે. ૨૦૨૨નો 
વ્ડદિ કપ ઓસટ્ેનલયા ખાતે ઓક્ટોબર 
અને નવે્બરમાં રમાવાનો છે અને તેમાં 
૧૬ ્ટીમો ભા્ લેશે. ૨૦૨૪ના વ્ડદિ 
કપમાં ૨૦માંથી ૧૨ ્ટીમોને સીધી એનટ્ી 
મળશે જેમાં ઓસટ્ેનલયા ખાતેના વ્ડદિ 
કપની ્ટોપ-૮ ્ટીમ ઉપરાંત બે યજમાન 

્ેશ સામેલ છે. અનય બે ્ટીમોનો નનણદિય 
ચાલુ વર્ગે નવે્બરમાં ્ટોપ રેસનકં્માં 
રહેનારી ્ટીમોના આધારે નનણદિય લેવાશે.   

નવનડીઝ જો ઓસટ્ેનલયા સાથે ચાલુ 
વર્ગે રમાનારા ્ટી૨૦ વ્ડદિ કપની ્ટોપ-૮ 
્ટીમમાં સથાન મેળવશે તો રેસનકં્માં ત્રીજા 
ક્રમે રહેલી ્ટીમને તક અપાશે. અનય આઠ 
્ટીમો રરનજનલ ક્ોનલફાયસદિના આધારે 
પ્રવેશ મેળવશે. એનશયા, આનરિકા અને 
યુરોપના ક્ોનલફાયસદિની ્ટોપ-૨ ્ટીમોને 
મે્ા ઇવેન્ટમાં સથાન અપાશે. અમેરરકા 
અને ઇસ્ટ એનશયા પેનસરફકની એક-એક 
્ટીમને સથાન મળશે.  ૨૦૨૪માં 
રમાનારા નવમેનસ ્ટી૨૦ વ્ડદિ કપમાં પણ 
મેનસની જેમ ફો્યુદિલા અમલમાં મુકાશે 
જેમાં ૧૦ ્ટીમો સામેલ થશે. 

હૈ્રાબા્
હૈ્રાબા્ની અનુભવી શ્ટલર સાઇના નેહવાલે કોમનવે્થ 

તથા એનશયન ્ે્સના ટ્ાય્સમાંથી ખસી જવા અં્ે સપષ્ટતા 
કરીને બેડનમન્ટન ફેડરેશન ઓફ ઇસનડયા સામે વળતો જવાબ 
નહીં આપવાનો આક્ેપ કયયો છે. સાઇનાએ બન્ે ્ે્સના ટ્ાય્સ 
અં્ે પણ પ્રશ્ાથદિ કયાદિ છે.

સાઇનાએ જણાવયું હતું કે મેં ફેડરેશનને ચાલુ વર્ગે રમાનારી 
કોમનવે્થ અને એનશયન ્ે્સના ટ્ાય્સમાં ભા્ લઈ શકું 
તેમ નથી તેવી જાણકારી આપી હતી. તાજેતરમાં પ્રસતુત થઈ 
રહેલા અહેવાલથી હું ચરકત થઈ છું. ફેડરેશન દ્ારા એવો ્ાવો 
કરવામાં આવે છે કે હું મારા કોમનવે્થ અને એનશયન ્ે્સના 
્ટાઇ્ટલનું રક્ણ કરવા મા્તી નથી. સાઇનાએ જણાવયું હતું 
કે ત્રણ સપ્ાહમાં હું યુરોપમાં નવનવધ ્ટૂનાદિમેન્ટમાં ભા્ લઈને 
હમણાં જ પરત ફરી છું. નસનનયર ખેલાડી હોવાના નાતે બે 
સપ્ાહમાં સતત ્ટૂનાદિમેન્ટ રમવામાં ઈજાનું જોખમ ઘણું રહેતું હોય 

છે. આ્ટલા ઓછા સમયમાં ટ્ાય્સમાં ભા્ લેવો તે મારા મા્ટે 
શકય નથી. મેં ફેડરેશનને આ તમામ બાબતની જાણકારી આપી 
હતી પરંતુ મને કોઈ વળતો જવાબ આપવામાં આવયો નથી. મને 
એવું લા્ી રહ્ં છે કે ફેડરેશનના અનધકારીઓ મને કોમનવે્થ 
તથા એનશયન ્ે્સના અનભયાનમાંથી બહાર કરીને ખુશ છે. 

કોમનવેલ્થ-એશિયન ગેમ્સમાં્થી મને બહાર 
કરી BAIના અશિકારીઓ ખુિ: ્સાઇના

2024ના ICC ટી 20 િરડદિ કપ માટે 
અમેરરકા-વિનડીઝ સીધ્ં ક્ોવલફાય

2026ની કોમનવે્થ ્ ે્સમાં ્ટી 20 નક્રકે્ટનો 
સમાવેશ કરાશે : અનય 16 રમતો સામેલ 

લંડન 
ઓસટ્ેનલયાનું નવક્ટોરરયા સ્ટે્ટના નવનવધ 

શહેર ૨૦૨૬ની કોમનવે્થ ્ે્સની યજમાની 
કરશે. મો્ટા ભા્ની ઇવેનટસ નવનવધ પ્રાંતીય 
સેન્ટસદિમાં યોજાશે જે એક જ શહેરમાં યોજાતી 
તમામ સપધાદિના આયોજનના પરંપરા્ત મોડેલ 
કરતાં અલ્ રહેશે. નવક્ટોરરયાના નવનવધ 
સ્ટે્ટમાં મેલબોનદિ, નજલોં્, બેસનડં્ો, બેલા્ટદિ 
અને નજપસલેનડનો સમાવેશ થાય છે. આ 
તમામ શહેરમાં અલ્ અલ્ ્ે્સ નવલેજ 
રહેશે. ઉદ્ા્ટન સમારંભનું આયોજન એક લાખ 
લોકોની ક્મતાવાળા મેલબોનદિ નક્રકે્ટ ગ્રાઉનડ 
(એમસીજી) ખાતે થશે. કોમનવે્થ ્ે્સ 
ફેડરેશને મં્ળવારે આ જાહેરાત કરી હતી. 

શરૂઆતમાં ્ટી૨૦ નક્રકે્ટ સનહત ૧૬ ્ે્સને આ 
મે્ા ઇવેન્ટમાં સામેલ કરવામાં આવી છે અને 
ચાલુ વર્ગે હજુ અનય રમતોને પણ સાંકળવામાં 
આવશે.

નવક્ટોરરયાના પ્રધાનમંત્રી ડેનનયલ એન્રુઝે 
જણાવયું હતું કે નવક્ટોરરયાને ૨૦૨૬ની 
કોમનવે્થ ્ે્સ મા્ટે પસં્ કરવામાં આવયું છે તે 
ઘણી સનમાનની બાબત છે. અમે અમારા રાજયમાં 
નવવિનું સવા્ત કરવા મા્ટે વધુ રાહ જોઈ શકતા 
નથી. ઓસટ્ેનલયા પાંચ વખત કોમનવે્થ ્ે્સની 
યજમાની કરી ચૂકયું છે. નવક્ટોરરયાના મેલબોનદિને 
૨૦૦૬માં આ ્ે્સની યજમાની મળી હતી જે 
્ટૂનાદિમેન્ટના  ઇનતહાસમાં સૌથી સફળ રહેલી 
્ે્સમાંની એક છે.

‘ચપોન્નઇ એપોક્સપ્પો્ટ’ એ્ખરપો પ્ટ્ ઉપર 
ચઢય્પોઃ બેંગ્્પોરનપો 23 રનથી હર્વ્પો

મ્ંબઇ 
ર્નેશ કાનતદિકનો જાડેજાએ પકડેલો ર્લધડક કેચ ્ટર્નંન્ 

પોઇન્ટ બનતા ચેન્ઇ સુપર રકંગસે બેંગલોરને ૨૩ રનથી 
હરાવીને આઇપીએલની ૧૫મી નસઝનમાં પ્રથમ વખત 
નવજયનો સવા્ ચાખયો હતો. ઉથપપા અને ્ુબેની અડધી સ્ી 
વડે ચેન્ઇની ્ટીમે ચાર નવકે્ટે ૨૧૬ રનનો સકોર નોંધાવયો 
હતો. તેના જવાબમાં ્ટોસ જીતીને પ્રથમ રફસ્ડં્ કરનાર 
બેંગલોરની ્ટીમ ૨૦ ઓવરમાં નવ નવકે્ટે ૧૯૩ રન બનાવયા 
હતા. બેંગલોર મા્ટે શાહબાઝે ૪૧ રન બનાવયા હતા. ચેન્ઇ 
તરફથી નથકશનાએ ૩૩ રનમાં ચાર તથા જાડેજાએ ૩૯ 
રનમાં ત્રણ નવકે્ટ ઝડપી હતી.

IPL ન્પોકએ્ઉટન્ બપો-બપો મુક્બ્્  
ક્પો્ક્ત્-એમદ્વ્દમ્ં રમ્ય તપોવ્ ્ટંકપોત

મ્ંબઇ 
આઇપીએલની ૧૫મી નસઝનના લી્ તબક્કાનો પૂરો 

કાયદિક્રમ જાહેર કરી ્ેવામાં આવયો હતો પરંતુ પલે ઓફ અને 
ફાઇનલની તારીખો તથા વેનયૂની જાહેરાત કરવાની બાકી 
હતી. સૂત્રોના અનુસાર પલે ઓફ અને ફાઇનલ મુકાબલાને 
બે વેનયૂમાં રમાડવાનો નનણદિય લેવાઈ ચૂકયો છે જેના અનુસાર 
કોલકાતા અને અમ્ાવા્ નોકઆઉ્ટ મુકાબલાની યજમાની 
કરશે. બીસીસીઆઇ જલ્ીથી આ અં્ેની જાહેરાત કરી શકે 
છે. અ્ાઉ એવી માનહતી મળી હતી કે વતદિમાન નસઝનની બે 
નવી રિેનચાઇઝી ્ુજરાત અને લખનઉમાં નોકઆઉ્ટ મુકાબલા 
રમાડવામાં આવશે.   
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વોશિંગ્ટન 
બાયડન વહીવટીતંત્રે ભારતનરે 

યુનોની સલામતી સમમમત તથા મવયરેના 
સ્થત નયુસલિયર સપલાયસ્સ ગ્ુપમાં 
કાયમી સભય પદ આપવા માટેના 
પ્ર્તાવોનરે ટેકો આપવાની તરેની 
પ્રમતબધ્ધતા દરા્સવી છે. આ સાથરે, 
અમરેરરકાએ ભારતરે હજી સુ્ધીમાં 
યુનોની આ સવવોચ્ચ સમમમતમાં આપરેલાં 
પ્રદાનની પણ પ્રરંસા કરી હતી.

ભારત-અમરેરરકા વચ્ચરેની ૨+૨ તરેવી 
મંત્ી કક્ાની પરરષદના અંતરે પ્રમસધ્ધ 
કરેલાં એક મનવરેદનમાં અમરેરરકાએ 
૨૦૨૧-૨૦૨૨ દરમમયાન ભારતરે 

સલામતી સમમમતમાં આપરેલાં પ્રદાનની 
પણ ભારોભાર પ્રરંસા કરી હતી. આ 
ઉપરાંત, ૧૯૭૦ની મલમબયા સરેનકરનસ 
કમીટી ૧૯૭૩ની કાઉનટર ટેરરરઝમ 
કમીટી તથા ૧૯૮૮ની તામલબાન 
સરેનકરનસ કમીટીના પ્રમુખ પદે 
ભારતરે આપરેલાં પ્રદાનની અમરેરરકાએ 
ભારોભાર પ્રરંસા કરી હતી. અમરેરરકા 
સાથરેની ૨+૨ મંત્ણામાં ભારત તરફથી 
સંરક્ણ મંત્ી રાજનાથ મસંહ તથા મવદેર 
મંત્ી એસ.જયરંકર ઉપસ્થત હતા. 
જયારે અમરેરરકા તરફથી તરેના સંરક્ણ 
સમિવ લોઇડ ઓસ્ટન અનરે મવદેર 
મંત્ી ટોની સ્લંકનરે હાજર રહ્ા હતા.

NSGમાં ભારતને કાયમી સભયપદ 
માટે USની ટેકો આપવાની જાહેરાત

કોલંબો
અનઅપરેમક્ત આમથ્સક સંકટથી 

ઘરેરાયરેલા શ્ીલંકામાં સતત સરકાર 
મવરો્ધી પ્રદર્સન વ્ધી રહ્ા છે તયારે 
વડાપ્ર્ધાન મમહનદા રાજપકસરેએ બુ્ધવારે 
રાષ્ટ્રપમત ગોટાબાયા રાજપકસરે અનરે 
તરેમના પરરવારના તમામ સભયોના 
સરકારમાંથી રાજીનામાંની માગ કરી 
રહેલા પ્રદર્સનકારીઓ સાથરે વાતિીત 
કરવાનો પ્ર્તાવ આપયો છે. બુ્ધવારે 
સરકાર મવરો્ધી દેખાવો પાંિમા રદવસમાં 
પ્રવરેશયા હતા. દેરના યુવાનો સતત 

પ્રદર્સન કરી રહ્ા છે, દેખાવકારોની માગ 
છે કે દેરની ભ્રષ્ટ રાજકીય સં્કકૃમતનરે 
સંપૂણ્સપણરે બદલી નાખવામાં આવરે, 
તરેમણરે દાવો કયવો હતો કે શ્ીલંકાએ 
1948માં મરિટન પાસરેથી ્વતંત્તા મરેળવી 
તયારબાદથી દેરમાં ભ્રષ્ટાિારની સં્કકૃમત 
ફૂલીફાલી છે. વડાપ્ર્ધાન રાજપકસરેના 
કાયા્સલય તરફથી પ્રમસદ્ધ એક મનવરેદનમાં 
જણાવયા પ્રમાણરે, વડાપ્ર્ધાન રાજપકસરે 
દેખાવ કરી રહેલા યુવાનો સાથરે 
વાતિીત કરવા માગરે છે, આ યુવાનો 
રાષ્ટ્રપમત સમિવાલય નજીક ્ધામા 

નાખીનરે બરેઠા છે. વડાપ્ર્ધાનરે કહ્ં હતું 
કે જો દેખાવકારો વાતિીત માટે તૈયાર 
હોય તો તરેઓ તરેમનરે આમંમત્ત કરરરે 
કે તરેઓ પોતાના પ્રમતમનમ્ધઓનરે મંત્ણા 
માટે મોકલરે. દેખાવકારોએ સોમરયલ 
મીરડયા પલરેટફોમ્સ પર અમભયાન રરૂ કયુું 
છે અનરે તરેઓ યુવાનોનરે ગાલરે ફેસ પર 
એકઠા થવા આહ્ાન કરી રહ્ા છે. બીજી 
તરફ કરોડોનાં દેવાંમાં ડૂબરેલા શ્ીલંકાએ 
આખરે નાદારી જાહેર કરી છે. શ્ીલંકાની 
સરેનટ્રલ બરેનકે 51 અબજ ડૉલરનું મવદેરી 
દેવું િૂકવવા અસમથ્સતા દરા્સવી છે.

શ્ીલંકામાં સંકટઃ મમહનદા રાજપકસરેની 
દેખાવકારો સાથરે વાતિીતનો પ્ર્તાવ
ભ્રષ્ટ રાજકીય સંસ્કૃ તિને બદલી નાખવા દેખાવકારાેનું અાહ્ વાન, PMના રાજીનામાંની માંગ

બૈશિંગ
ભારત - િીનના રાજકીય સબં્ંધો 

ઐમતહામસક રીતરે નીિલા ્તર ે પહોંિી 
ગયા છ,ે તરેનાથી મવપરીત બનંરે વચ્ચરેનો 
કારોબાર રદનપ્રમતરદન નવી ટોિ હાસંલ 
કરતો જાય છ.ે 2022ના પ્રથમ ક્ાટ્સરમાં 
ભારત અનરે િીન વચ્ચરેનો કારોબાર ગયા 
વષ્સના સમાન સમયગાળાનીતલુનાએ 
15.3 ટકા વ્ધી 31 અબજ ડોલર થયો 
હતો. તરેમા પણ પવૂવી લડાખમા ં લશકરી 
સઘંષ્સ પછી બનંરેના સબં્ંધો તમળયરે છ.ે 

જાનયઆુરીથી માિ્સ 2022ના સમયગાળા 
દરમમયાન િીનની ભારતમા ં મનકાસ 
વ્ધીનરે 27.01 અબજ ડોલર થઈ હતી. 
ગયા વષષે ભારત અનરે િીન વચ્ચરેનો વરેપાર 
125 અબજ ડોલરની નવી ટોિરે પહોંચયો 
હતો. આ વષષે જાનયઆુરીથી માિ્સમાં 
વરેપારખા્ધ વ્ધીનરે 22.23 અબજ ડોલર 
થઈ હતી, કારણ ક ે િીનની ભારતનરે 
મનકાસ ૨૭.૧ અબજ ડોલર હતી, જરે 
િીનની ભારત પાસરેથી 4.87 અબજ 
ડોલરની આયાત કરતા ંપાિં ગણી હતી.

સરહદે તંગદદલી છતાં ભારત-ચીનનો 
વેપાર 15 ્ટકા વધી 31 અબિ ડોલર

ભારિ-ચીન વચ્ે સંબંધાે િળિયે અને અાર થ્િક સંબંધાે ટાેચે

ન્યૂ્ોક્ક 
નયૂયોક્કના રિુકમલનમાં એક મરેટ્રો 

્ટેરન પર મંગળવારે સવારે એક 
હુમલાખોરે અં્ધા્ધૂં્ધ ગોળીબાર 
કરતાં ૧૦ લોકોનરે ગોળી વાગતા 
નાસભાગ મિી ગઈ હતી. જોકે, 
આ હુમલામાં કોઈ જાનહાની થઈ 
નથી તરેમ નયૂયોક્ક પોલીસ મવભાગના 
એક અમ્ધકારીએ જણાવયું હતું. આ 
ઘટનાનરે પગલરે હાઈએલટ્સ જાહેર 
કરાઈ હતી. પ્રારંમભક અહેવાલોમાં આ 
આતંકી હુમલો હોવાનું અનરે ્ટેરન 
પર મવ્ફોટક સામગ્ી જણાવાયું હતું. 
જોકે, પાછળથી એનવાયપીડીના 
અમ્ધકારીએ કહ્ં કે ્ટેરન પર કોઈ 

મવ્ફોટક રડવાઈસ મળી આવી નથી. 
જોકે, પોલીસ ગરેસ મા્ક અનરે બંડી 
પહેરેલા હુમલાખોરનરે રો્ધરે છે. પોલીસરે 
હુમલાખોરનો ્કેિ જાહેર કયવો હતો.

નયૂયોક્કના ફાયર મવભાગના 
એક અમ્ધકારીએ જણાવયું કે ફાયર 
મવભાગનરે સનસરેટ પાક્ક પાસરે ૩૬ ્ટ્રીટ 
્ટેરનથી ્ધૂમાડો મનકળતો હોવાની 
મામહતી મળી હતી. તરેમણરે ઉમરેયુું કે, 
ઘટના્થળ પર ૧૦ લોકોનરે ગોળી 
વાગી હતી જયારે નાસભાગના કારણરે 
૧૬થી વ્ધુ લોકોનરે ઈજા પહોંિી હતી. 
પોલીસ સૂત્ોરેએ જણાવયું કે, પ્રારંમભક 
તપાસ મુજબ રકમંદ હુમલાખોર 
કન્ટ્રકરન કામ સંબંમ્ધત ડ્રેસમાં હતો. 

પોલીસ તરેનરે રો્ધી રહી છે. જોકે, 
પોલીસરે આ ઘટના અંગરે વ્ધુ મવગતો 
આપવાનું ટાળયું હતું. પોલીસરે આ 
આતંકી ઘટના હોવાનો ઈનકાર કયવો 
હતો.

ગોળીબારની ઘટનાના પગલરે ૩૬મા 
મરેટ્રો ્ટેરન પર સનસરેટ પાક્કથી ડી, 
એન અનરે આર લાઈનો બં્ધ કરાઈ છે. 
વહાઈટ હાઉસના સમિવ જરેન સાકીએ 
જણાવયું હતું કે, આ ઘટના અંગરે 
અમરેરરકન પ્રમુખ બાઈડરેનનરે મામહતી 
અપાઈ છે. વહાઈટ હાઉસના વરરષ્ઠ 
કમ્સિારીઓ કોઈપણ પ્રકારની મદદ 
માટે નયૂયોક્કના મરેયર તથા પોલીસના 
સંપક્કમાં છે. 

અંધાધૂંધ ગાોળીબારમાં 10નો ગાોળી વાગી : હુમલાખાોરનાો સ્ોચ જાહો ર કરાયાો, ઘટનામાં કુલ 16 ઘાયલ, સબવોના કોટલાક રૂટ બંધ કરાયા

નરેપાળમાં આમથ્સક કટોકટીના 
વાદળો ઘરેરાયા : લકઝરી 

વ્તુની આયાત પર પ્રમતબં્ધ
કાઠમાંડુ

નરેપાળમા ં આમથ્સક કટોકટીના વાદળો ઘરેરાવા લાગયા 
છ.ે સરેનટ્રલ બેંકે રોકડની અછત અનરે ફોરને એક્ચિરેનજ 
રરઝવ્સમાં ઘટાડાનંુ કારણ આપીનરે વાહનો,  લકઝરી 
વ્તઓુની આયાત પર પ્રમતબ્ંધ મકૂવાની જાહરેાત કરી 
છ.ે નરેપાળ રાષ્ટ્ર બેંકે(એનઆરબી) ગયા સપ્ાહમા ં એક 
બરેઠકના અતંરે આ મનદદેર જારી કયા્સ હતા.ં આ બરેઠકમાં 
નરેપાળ કોમમર્સયલ બેંકોના અમ્ધકારીઓ પણ હાજર રહ્ા ં
હતા.ં સરકાર ેખાતરી આપી છ ેક ેનરેપાળની સ્થમત શ્ીલકંા 
જરેવી થરરે નહીં. એનઆરબીના પ્રવક્ા ગનુાખર ભટ્ાએ 
જણાવયુ ં છ ે ક ેઆયાત વ્ધવાનરે કારણરે અથ્સતતં્મા ંઅમકુ 
પ્રકારની કટોકટીના લક્ણો જોવા મળી રહ્ા ંછ.ે

ગૌતમ અદાણી મવશ્વના 
છઠ્ા ક્રમના સૌથી વ્ધુ 

્ધનવાન : મુકેર 11મા ક્રમરે
્ુએમ

મવશ્વના અબજોપમતઓની રસેમા ંભારતીય ઉદ્ોગપમત 
અનરે અદાણી જથૂના િરેરમરેન ગૌતમ અદાણીએ લાબંી 
છલાગં મારી છ ેઅનરે મવશ્વના ટોિના 10 ્ધનકબુરેરોની 
યાદીમા ંછઠ્ા ક્રમ પર જ સી્ધી એનટ્રી મારી છ.ે જો કે 
તરેમના આ મોટા કદુકાની સાથરે રરલાયનસ ઇનડ્ટ્રીઝના 
સવષેસવા્સ મકુરે અંબાણી ટોિના 10 ્ધમનકોની યાદીમાથંી 
બહાર નીકળી ગયા છ ેઅનરે હવરે તરેઓ 11મા ક્રમ પર 
પહોંિી ગયા છ.ે સોમવાર ે રરેરબજારમા ં જથૂ કપંનીના 
રરેસ્સમા ં ઉછાળા બાદ ગૌતમ અદાણીનો હનમુાન કદૂકો 
જોવા મળયો હતો, અહવેાલો અનસુાર ગૌતમ અદાણીની 
નરેટવથ્સ હવરે 118 અબજ ડોલર થઈ ગઈ છ.ે 

મરિટનમાં કોરોનામાં 
પાટવી કરવા મામલરે 

PM જહોનસનનરે દંડ
લંડન

મરિરટર વડાપ્ર્ધાન જોહ્નસન, 
નાણામતં્ી સુનાકનરે કોરોના મહામારીના 
સમયમા ં લોકડાઉન સમયરે સરકારી 
ઓરફસમા ંપાટવી કરવા બદલ દડં કરારરે 
તરેમ વડાપ્ર્ધાન કિરેરીએ જણાવયંુ હતુ.ં 
વડાપ્ર્ધાન બોરરસ જોહ્નસરે લોકડાઉનમાં 
પાટવી યોજવા બદલ માફી માગી દંડ 
ભરવાની તયૈારી બતાવી છ.ે કોરોનામાં 
લોકડાઉન છતા ં વષ્સ ૨૦૨૦મા ં૧૯મી 
જૂનરે સરકારી ઓરફસમા ં પાટવી કરવા 
બદલ જોહ્નસન સામરે લોકોમા ં ભારે 
આક્રોર ફલેાયો હતો.

ન્યૂ ્ોર્ક ના મેટ્ો સટટેશન પર હુમલો, હાઈએલટ્ક  જાહટે ર

િાંઘાઈ
ફ્ાનસ અનરે જમ્સનીમાં પણ હવરે 

કોરોનાએ માથું ઊંિકયું છે. હાલ 
િૂંટણી મોડમાં રહેલા ફ્ાનસમાં 
લગભગ 2 લાખ નવા કેસ નોં્ધાયા 
છે, તો જમ્સનીમાં 24 કલાક દરમમયાન 
કોરોનાના વ્ધુ 1.76 લાખ કેસ નો્ધાયા 
હતા. િીનના રાંઘાઇમાં રોજ 25 
હજારની આસપાસ નવા કેસ આવી 
રહ્ા છે. કોરોનાનો BA.2 વરેરરઅનટ 

યુરોપ, અમરેરરકા અનરે િીનમાં 
કાળો કેર મિાવી રહ્ો છે. ફ્ાનસમાં 
હોસ્પટલમાં દાખલ થતા દદવીઓની 
સંખયામાં ભારે વ્ધારો થઇ રહ્ો છે. 
જમ્સનીમાં 1.76 લાખ નવા કેસ સાથરે 
હજુ સુ્ધીમાં નોં્ધાયરેલા કેસની સંખયા 
23 કરોડના આંકનરે આંબી ગઇ છે. 
સાથરે જ કોરોનાથી 362 નવા દદવીના 
મોત થયા હતા. ફ્ાનસમાં 24 કલાકમાં 
1.9 લાખ નવા કેસ નોં્ધાયા હતા. 

ફ્ાનસ-િમ્મનીમાં કોરોના ફરી વધ્ો,  
કેસમાં 1.7 લાખથી વધુનો ઉછાળો

નવી દદલહી
િીનમાં કોરોના વાયરસની ત્ીજી 

લહેર કાબૂ બહાર થઈ રહી છે. કડક 
પ્રમતબં્ધો છતાં િીનમાં કોરોનાના 
રેકોડ્સ કેસ સામરે આવી રહ્ા છે. 
છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં કોરોનાના ૨૬ 
હજારથી વ્ધુ કેસ નોં્ધાયા છે. આ 
દરમમયાન ભારતરે રાંઘાઈમાં તરેની 
કોન્યુલર સરેવાઓ બં્ધ કરી દી્ધી 
છે. િીની પ્રરાસનરે બુ્ધવારે કહ્ં કે 
૧૨ એમપ્રલરે કોરોનાના ૨૫,૧૪૧ 
નવા કેસ નોં્ધાયા છે, જયારે 
લક્ણોવાળા ૧,૧૮૯ કેસ મળી 
આવયા છે. 

કોરોનાના વ્ધતા જતા કેસ વચ્ચરે 
ઝીરો કોમવડ પોમલસીનો બિાવ કરતા 
િીનના મવદેર મંત્ીના પ્રવક્ાએ કહ્ં 
કે, ‘આ પોમલસી એનટી એમપડરેમમક 
પ્રોટોકોલ સાયનસ અનરે એકસપટ્સ 

ઓમપમનયન પર આ્ધારરત છે.’ 
અહીં, લોકડાઉનનરે કારણરે રાંઘાઈમાં 
સ્થમત વણસી રહી છે. કેટલાક ફૂટેજ 
મજયાંગસુ, િાંગઝોઉ, રાંઘાઈમાંથી 
બહાર આવયા હતા. જયાં લોકોની 
ભીડ જરૂરી વ્તુઓ માટે સુરક્ા 
વયવ્થા તોડતી જોવા મળે છે. આ 
ટોળાનો વીરડયો મવિટર પર રરેર 
કરવામાં આવયો છે, જરેમાં લખવામાં 
આવયું છે કે, િીનના સૌથી મોટા 
અનરે સૌથી ્ધમનક રહેર રાંઘાઈમાં 
કોમવડ લોકડાઉન હેઠળ ભોજન 
માટે હુલ્ડ. કેટલાક અનય વીરડયો 
પણ રરેર કરવામાં આવયા છે જરેમાં 
મરેરડકલ સરેનટર અનરે સુપરમાકકેટની 
આસપાસ લૂંટ થઈ રહી છે. 
હોંગકોંગ પો્ટ અનુસાર, તયાંના 
લોકોનું કહેવું છે કે તરેઓ રદવસમાં 
માત્ એક જ વાર ખાય છે. 

ચીનમાં કોરોનાના નવા 26 હજાર કેસ, 
લોકડાઉનથી િાંઘાઈમાં સ્થશત વણસી
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ડેસ મોનિસ 
યુક્રેનના શહેર મારરયુપોલમાં રશશયાના સૈશનકોના 

ધસારા સામે યુક્રેનના સૈશનકોે શરણાગશિ સ્વીકારવી 
લવીધવી હો્ાનો દા્ો રશશયાએ કયયો છે જે મુજબ 
લગભગ 1026 સૈશનકોએ એટલે કરે એક શરિગેડે 
રશશયા સમક્ષ શરણાગશિ સ્વીકારવી છે. જયારે 
અમેરરકન પ્રમુખ બાઇડેને જણાવયું છે કરે રશશયાએ 
સમગ્ર યુક્રેનને ખિમ કર્ા માટે નરસંહાર આદયયો 
છે. િેનવી સાથે િેમણે યુક્રેનને લશકરવી સહાય પેટે 75 
કરોડ ડોલર મંજૂર કયાયા છે.

યુક્રેન-રશશયા યુદ્ધમાં મારરયુપોલમાં રશશયાનવી 
સેનાએ મોટવી સફળિાનો દા્ો કયયો છે. મારરયુપોલમાં 
યુક્રેનનવી પૂરવી શરિગેડે આતમસમપયામણ કયુયા છે. યુક્રેનનવી 
36મવી મરવીન શરિગેડે આતમસમપયાણ કયુયા છે.આ 
આતમસમપયાણ હેઠળ 1026 સૈશનકોએ શસત્ો નાખવી 
દવીધા છે. િેમા 162 યુક્રેનવી અશધકારવી પણ સામેલ 
છે. રશશયાનો દા્ો છે કરે ડોનેતસકના બળ્ાખોરો 
સાથે રશશયાના લશકરે જે ઘેરાબંધવી કરવી હિવીિેમા 
િેને મહત્્નવી સફળિા મળવી છે. આ પહેલા આમને-
સામને લાંબવી લડાઈ ચાલવી. િેના પછવી રશશયાએ 95 
ટકા શ્સિાર પોિાના કબ્જામાં લઈ લવીધો છે.

રશશયાનું લશકર હ્ે ખેરસોનનવી નજીક આ્ેલા 
શ્સિાર કી્રવીને લકયાંક બના્વી રહ્ં છે. િે હાલમાં 
કી્રવીથવી 50 રક.મવી. દૂર છે. કી્રવી ઇકોનોશમક હબ 
છે અને ઇસપાિ સેનટર પણ છે. િેથવી િેને લકયાંક 
બના્્ામાં આ્વી રહ્ં છે. ખારકકિ્માં રશશયાના 
િોપમારામાં સાિના મોિ થયા હો્ાનું શહેરના 
ગ્નયારે જણાવયું હિું. કી્માં 720 નાગરરકોના 
મૃિદેહ મળવી આવયા છે. જયારે બવીજા ૨૦૦ 
નાગરરકો ગુમ છે. આમ યુક્રેનના શ્શ્ધ શહેરોમાંથવી 
મૃિદેહ મળ્ાનું જારવી છે. રશશયાએ હ્ે બૂચામાં 
કરેલા નરસંહારનવી બાબિો જાહેર થિાં આ પ્રકારે 
ફરવીથવી સસથશિ ન સજાયાય િે માટે મોબાઇલ અસનિદાહ 

યુક્રે નના એક હજાર સૈનનકો રશિયા સામે ઘૂંટણિયે
ખાર ક્િવમાં રશશયાના તાેપમારામાં સાત લાે્ાેના માેત થયા, ્ીવમાં 720 નાગરર્ાેના મૃતદેહ મળ્ા, હજી 200 લાપતા

રશશયાના સૈનયએ 25 યુ્િવીઓને બંધક બના્વી રેપ 
કયયો, હજુ 700 મશહલાઓ પણ રશશયાનવી કરેદમાં

યુક્રેન અને રશિયા વચ્ેના જંગમાં યુક્રેનના માનવાશિકાર કશમિનરે દાવો કયયો 
છે કરે, બુચામાં રશિયન સૈશનકોએ મશિલાઓ અને યુવતીઓ પર સામૂશિક રેપ 
કયાયા છે. તેમણે કહ્યુ િતુ કરે, 25 યુવતીઓને  બેઝમેન્ટમાં કરેદ કરવામાં આવી 
િતી અને તેમાંથી ઘણી યુવતીઓની વય 14 થી 24 વરયાની છે. તેમની સાથે રોજ 
રશિયન સૈશનકો રેપ કરતા િતા, તેમના પર માનશસક અતયાચાર પણ કરાયો 
િતો. આ પૈકીની મો્ટાભાગની યુવતીઓ િવે ગભયાવતી છે. દરશમયાન યુક્રેનના 
નાયબ વડાપ્રિાને દાવો કયયો છે કરે, 500 જે્ટલી મશિલાઓને પણ રશિયન 
સેનાએ કરેદમાં રાખી છે. તેમની સાથે ખરાબ વિેવાર થઈ રહ્ો છે.તેમને બેસવા 
મા્ટે પણ મંજૂરી નથી.તેમના વાળ પણ કાપી નાંખવામાં આવયા છે. આ શસવાય 
રશિયાએ યુક્રેનના 700 સૈશનકોને કરેદી બનાવીને જેલમાં રાખયા છે અને બીજા 
1000 નાગરરકોને પણ રશિયાએ જેલમાં પૂયાયા છે.

રનિયિ સેિા રાસાયનિક હુમલાિી તૈયારીમાં 
યુક્રેિ રાષ્ટ્રપનતએ પનચિમી દેિોિી મદદ માંગી  
મોસકો : રશિયા અન ેયકુ્રેન વચે્ ઘણા રદવસોથી યદુ્ધ ચાલી રહ્યુ ંછ.ે રશિયા 
અવાર નવાર શમસાઇલ િમુલા કરી રહ્યુ ં છે. આ સ્થશત વચ્ ે િવ ે રશિયા 
આરપારના િમુલાની તયૈારી કરી રહ્યુ ંછે. એવા અિેવાલો છ ેકરે રશિયાએ યકુ્ન 
પર રાસાયશણક િમુલાની તયૈારી કરી લીિી છ.ે યકુ્રેનના રાષ્ટ્રપશત જલેે્ં કીએ 
આપી િતી. તઓેએ સાથ ેજ પશચિશમ દિેોન ે શવનતંી કરી છે કરે ત ેરશિયા પર 
દબાણ વિાર ેઅન ેવિુ પ્રશતબિંો લગાવ.ે  આ સાથ ેજ બજુોવામા ંએક સામશૂિક 
કબર મળી આવી છ.ે જમેાથંી ૫૦થી વિ ુ મૃતદિેો કાઢવામા ંઆવયા િતા. આ 
લોકો યદુ્ધમા ંમાયાયા ગયા િોવાની િકંા છે. યકુ્રેનના રાષ્ટ્રપશત જલેે્ં કીએ વીરડયો 
સદંિેામા ંકહ્યુ ંછ ેકરે રશિયાના રાસાયશણક િમુલાની િકયતાઓન ેઅમ ેબિ ુજ 
ગભંીરતાથી લઇ રહ્ા છીએ. િુ ંદશુનયાભરના નતેાઓન ેયાદ અપાવવા માગ ુછું 
કરે અમ ેપિેલા પણ રશિયા દ્ારા રાસાયશણક િમુલાની િકયતા વયક્ત કરી િતી.

યુક્રેન સાથેના યુદ્ધ વચ્ે રશિયાને મો્ટો આંચકો લાગયો છે. માશિતી 
મળી રિી છે કરે બલેક સીમાં થયેલા શવ્્ો્ટમાં રશિયન શમસાઈલ 
ક્રૂઝર નષ્ટ થઈ ગયું િતું. તયારબાદ શમસાઇલ ક્રૂઝર ‘મો્કવા’ના 
ક્રૂ મેમબસયાને સુરશષિત રીતે બિાર કાઢવામાં આવયા િતા. રશિયાના 
સંરષિણ મંત્ાલયે આ માશિતી આપી િતી. સંરષિણ મંત્ાલયના 
જણાવયા અનુસાર આ શવ્્ો્ટમાં શમસાઈલ ક્રૂઝરને ઘણું નુકસાન 
થયું છે. સંરષિણ મંત્ાલયે જણાવયું િતું કરે યુદ્ધ જિાજમાં આગ લાગયા 
બાદ શવ્્ો્ટ થયો િતો. પરંતુ આગ લાગવાનું કારણ િજુ સુિી જાણી 
િકાયું નથી. ્લાવા ક્ાસ શમસાઈલ ક્રુઝર 1979માં લોનચ કરવામાં 
આવી િતી. તેની પાસે 16 એસન્ટ-શિપ શમસાઇલો અને ઘણી એર 
રડ્રેનસ શમસાઇલો, ્ટોશપયાડો અને બંદૂકો તૈનાત છે. 

બલેક સીમાં રનિયિ સબમરીિિે 
બિાવયું નિિાિ : યુક્રેિિો દાવો

।।સ્વામીશ્ીજી ।।

સંત-ભગવાન એટલે િાશ્વત સુખનું સરનામું
પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્ામી મહારાજ શતાબ્ી લેખમાળા

જૉશુઆશલબ્મેને નામના અમેરરકાના યહૂદવી 
પાદરવી અને લેખકરે રકશોરા્સથામાં એક 

યાદવી બના્વી કરે, ’જી્નમાં શું મેળ્્ાથવી સુખવી 
થ્ાય?’િેમાં િેણે સ્ાસ્થય, સ્ેહ, સુંદરિા, સારવી 
આ્ડિ, સત્ા, અને સંપશત્ આરદ નોંધ કરવી 
હિવી. તયારબાદ એક વૃદ્ધ પાસે જઈને પોિાનવી 
યાદવી બિા્વી તયારે વૃદ્ધ કહે, ‘એમાં મહત્નવી 
્સિુ િો બાકી જ રહવી ગઈ. - ‘કઈ?’- ‘મનની 
શવાંતિ!’ આ શબ્દોએ િેનવી રદશા બદલવી નાખવી 
અને િેણે‘Peace of mind’નામનું પ્રખયાિ 
(best seller) પુસિક લખયું, જેનાથવી િે શ્શ્વ 
પ્રશસદ્ધ થયા . આજે ઘણા વયશતિઓ િેમાંથવી 
મનનવી શાંશિ મેળ્્ાનો પ્રયત્ન કરવી રહ્ા છે. 

ખરેખર, પ્રાચવીનયુગથવી આધુશનકયુગ સુધવી, 
આરદ્ાસવીથવી અમેરરકા્ાસવી સુધવી દરેક વયશતિને 
શાશ્વિ સુખ જોઈએ છે. અને િે મેળ્્ા માટે 
ઘરડયાળના કાંટે િાલ શમલા્વીને સિિ દોડધામ 
કરે છે, છિાં સાચા અને શાશ્વિ સુખનું સરનામું 
હજુ સુધવી શોધવી શકયો નથવી. 

જેમ પિંશગયું સુખનવી શોધમાં અસનિનવી 
જ્ાળાનવી આસપાસ આંટા મારે છે અને 
અંિે િેમાં જ બળવીને ભસમ થઈ જાય છે. િેમ 
માણસમાત્ સુખવી થ્ા વયશતિ, ્સિુ, ્ાિા્રણ 
કરે ્ગ પાછળ આંધળવી દોડ મૂકરે છે. પરંિુ, 
મહદ્અંશે િેમાંથવી જ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. 

પોિાને જ The law ગણા્નાર 
નેપોશલયન બોનાપાટટે યુદ્ધ દ્ારા ઘણા દેશો જીિવી 
એક મોટું સામ્ાજય સથાપયું. પરંિુ, સત્ા, સંપશત્ 
અને સામ્ાજય હો્ા છિાં પણ િેના ઉદ્ારો કંઇક 
આ્ા હિાં. ‘I have not seen six 
happy days in my life. ’ મેં મારવી 
શજંદગવીમાંસુખનાં છ રદ્સ નથવી જોયા. 

આપણને અનુભ્ાય છે કરે લૌરકક રરશદ્ધ, 
શસશદ્ધ, પ્રશસશદ્ધ અને બુશદ્ધમાં ટોચ પર પહોંચેલા 
વયશતિઓ પણ સુખવી નથવી હોિા, િેઓ પણ 
જી્નમાં દુઃખ, અશાંશિ અને બેચેનવી અનુભ્ે 
છે. 

‘‘પ્યાિ પર ચઢવી જ્ાથવી મંશિલ મળવી નથવી 
જિવી, 

હું કૈંક વયશતિઓને પ્યાિ પર 
રખડિવી જોઉ છું. ”

માટે આ લોકના 
પદાથયો પામ્ા માત્થવી 
સુખવી થઈ જ્ાશે 
એ અનારદકાળથવી 
ચાલયો આ્િો ભ્રમ 
છે. 

પદ, પ્રશિષ્ા, 
સત્ા અને સંપશત્ 
જેનાં ચરણોમાં 
આળોટિા એ્ા 
એસલ્સ પ્રેસલવી અને 
માઈકલ જેકશન. િેઓ પણ 
સુખનવી શોધમાં શનષફળ ગયા અને 
અંિે આતમહતયા દ્ારા જી્નનો અંિ આણયો. 

સાચા સુખનવી અનુભૂશિ અને શાંશિ માટે 
ઘણા લોકો ભૌશિકિા પાછળ દોડવી દોડવીને 
થાકી ગયા, હારવી ગયા અંિે નામશેષ પણ 
થઈ ગયા છિાંિેઓને જે ન મળયું િે સુખનું 
સરનામું બિા્િા ભગ્ાન સ્ાશમનારાયણ 
્ચનામૃિ ગ્રંથના સારંગપુર-૧ પ્રકરણમાં કહે 
છે : “ભગ્ાનનું જે એક શનશમષમાત્નું દશયાન 
િે ઉપર અનંિકોટવી રિહાંડનાં શ્ષય સુખ છે િે 
સ્વેને ્ારવીફરેરવીને નાંખવી દઈએ અને ભગ્ાનના 

એક રોમમાં જેટલું સુખ છે િેટલું જો અનંિ કોટવી 
રિહાંડના શ્ષયસુખ ભેળા કરવીએ િોપણ િેના 
કોટવીમાં ભાગનવી બરોબર પણ થાય નશહ. ’

સંિ િુલસવીદાસજી પણઆ જ ્ાિ દોહરા્િા 
કહે છે, 

‘સુરપુર, નરપુર, નાગપુર એ િવીનમેં સુખ 
નાહીં, 

કા સુખ હરર કરે ચરણ મેં કા 
સંિન કરે માંહવી. . ’

ખરેખર, શાશ્વિ 
સુખનવી અનુભૂશિ 
અને મનનવી શાંશિ 
ભગ્ાન અને સંિ 
પાસે જ રહેલવી છે. 

ભગ્ાનમાં જ 
રમમાણ રહેનાર 
સંિ િુકારામનું 

ગામના યુ્કોએ 
ગધેડા પર ઊંધા 

બેસાડવી ક્રૂર મજાક સાથેનું 
અપમાન કયુું. પરંિુ, આ 

ભતિ ભગ્ાનના સુખે સુખવી હિા. 
િેથવી િેઓને લેશ પણ અપમાન ન લાગયું. 
કૃષણભતિ નરશસંહ મહેિા અતયંિ ગરવીબ 

પરરસસથશિ હો્ા છિાં ભગ્ાનનું સુખ ભોગ્િા. 
િેથવી લોકો િરફથવી ઊઠિા પ્રશ્ો કયારેય િેઓને 
અડ્ા જ નથવી. 

ઉદયપુરના રાજરાણવી મવીરાંબાઈને અંિરમા 
શાંશિ હિવી િેનું કારણ સત્ા કરે સંપશત્ નહીં પરંિુ 
ભગ્ાનનવી ભશતિ હિવી. જેના બળથવી િેઓ 
કાશિલ િેર પણ પચા્વી ગયા. 

પૂ. પ્રમુખસ્ામવીમહારાજના જી્નમાં પણ 

ઘણા શ્ક્ષેપો અને શ્ઘ્ો આવયા હિા. છિાં 
ભગ્ાનનાં બળે િેઓ સ્યાદા અંિરથવી સુખવી 
હિા. િેઓ સિિ ભગ્ાનનાં શાશ્વિ સુખને 
ભોગ્િા હિા. સન ૨૦૦૨માં પ્રમુખસ્ામવીના 
હૃદય સમા ગાંધવીનગર અક્ષરધામ પર આિંકી 
હુમલો થયો હિો. આ સમાચાર સાંભળિા 
જ સૌ પ્રથમ િેઓએ ્ધારે જાનહાનવી ન થાય 
િે માટે ભગ્ાનને પ્રાથયાના કરવી હિવી. આ્વી 
શ્ષમ પરરસસથશિમાં પણપ્રમુખસ્ામવી મહારાજ 
ભગ્ાનનવી કર્યાત્ શશતિના બળથવી શાંિ અને 
સસથર હિા. જેના કારણે ગુજરાિ પણ સંપૂણયા 
શાંિ અને સસથર રહવી શકયું હિું. અને એક 
જનસંહાર થિો બચવી ગયો. અરે! ૯૩ ્ષયાનવી જૈફ 
્યે હૃદયમાં ‘પેસમેકર’ મૂક્ા માટેનવી કષ્ટદાયક 
સજયારવી કર્ા આ્વી હિવી. લોકલ એનેસથેસવીયા 
આપવીને થયેલવી મોટવી સજયારવીમાં િેઓએ એક 
ઊંહકારો પણ નથવી કયયો. જે ડોકટરો માટે અશિ 
આશ્ચયયાજનક હિું. લંડનમાં સુ્ણયાિુલાના રદ્સે 
જેટલું ભવય સનમાન થયું િેટલું જ બવીજા રદ્સે 
એક વયશતિનવી ગેરસમજથવી અપમાન થયું. છિાં 
િેઓ સનમાનમાં જેટલા સસથર અને શાંિ હિા 
િેટલા જ અપમાનમાં પણ. 

મહાપુરુષો પાસે બાહ્ રવીિે કદાચ પદ, 
પ્રશિષ્ા, સગ્ડ કરે સંપશત્ હોય કરે ન હોય. પરંિુ, 
ભગ્ાનનાં સુખથવી િેઓનું અંિર સુખવી હિું 
અનેશાશ્વિ શાંશિનવી અનુભૂશિ હિવી. જેના કારણે 
આજે પણ આપણે િેમને યાદ કરવીએ છવીએ. 

છાનદોગયોપશનષદ કહે છે: 
“सुखंभूमात व्े्”અથાયાત્ ભૂમા (પરમાતમા) જ 
સુખ છે. માટે સુખસ્રૂપ પરમાતમાના માગવે 
ચાલવીએ અને યથાથયા સુખન ભોતિા બનવીએ. 

  સાધુ કૌિલમૂનતતિદાસ
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