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કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

ભારત-બ્રિટન ર્ચે્ 1 અબજ પાઉનડના કરાર

કંડલા 
ગુજરાતનો દરરયાકાંઠો જાણે ડ્રગ્સ ઘૂ્સાડવા 

માટે મારિયાઓનો િેવરરટ બની ગયો હોય તેમ 
મુંદ્ા બાદ હવે કંડલા પોટ્ટ પરથી મોટી માત્ામાં 
હેરોઈન ઝડપાયું હોવાના અહેવાલ છે.  પ્ાપ્ત 
વવગતો અનુ્સાર, કંડલા પોટ્ટ પરથી ૨૫૦ રકલો 
જેટલું હેરોઈન ઝડપાયું છે, જેની આંતરરાષ્ટીય 
બજારમાં રકંમત ૨૫૦૦ કરોડ રુવપયા જેટલી 
થાય છે. ગુજરાત એટીએ્સ અને ડીઆરઆઈની 
્ંસયુક્ત કામગીરીમાં હેરોઈન ભરેલું કનટેનર 
ઝડપી પાડવામાં આવયું હતું. 

પ્ાથવમક અહેવાલ અનુ્સાર, આ હેરોઈન 
અિઘાવનસતાનમાંથી આવયું હોવાની આશંકા 
્ેસવાઈ રહી છે. આ મામલે એટીએ્સના 
ડીઆઈજી દીપન ભદ્ને જણાવયું હતું કે 
એટીએ્સ અને ડીઆરઆઈના ્સંયુક્ત 
ઓપરેશનમાં કંડલા પોટ્ટ પરથી હેરોઈનનો 
જથથો ઝડપી લેવામાં આવયો હતો. જોકે, કેટલી 
માત્ામાં હેરોઈન ઝડપાયું છે અને તેની રકંમત 
કેટલી થાય છે તે અંગે કોઈ માવહતી આપવાનો 
તેમણે ઈનકાર કરતા કહ્ં હતું કે જથથાની માત્ા 

જાણવા માટે હાલ કામગીરી ચાલી રહી છે. 
તેમણે એમ પણ કહ્ં હતું કે, ડ્રગ્સના જથથાને 
અિઘાવનસતાનથી ‘પાવડર’માં ખપાવીને 
મોકલવામાં આવયો હતો. 

હજુ ગયા વર્ષે જ કચછ વજલ્ાના જ મુંદ્ા 
પોટ્ટ પર ૨,૯૯૮ રકલો હેરોઈન ઝડપાયું હતું 
જેની રકંમત ૨૦,૦૦૦ કરોડ જેટલી થવા 
પામતી હતી. આ ઘટનાના એક મવહના બાદ 
પોટ્ટનું ્સંચાલન કરતા અદાણી ગુ્પે જાહેરાત 
કરી હતી કે હવેથી મુંદ્ા પોટ્ટ પર પારકસતાન, 
અિઘાવનસતાન તેમજ ઈરાનથી આવતા કોઈપણ 
કાગગોને હેનડલ કરવામાં નહીં આવે. હાલ આ 
કે્સની તપા્સ એનઆઈએ દ્ારા કરવામાં આવી 
રહી છે.

માફિયાઓ માટે ગુજરાતનો દફરયાકાંઠો બનયો િેવફરટUKથી અક્ષરધામના 
મહેમાન બનયા બોફરસ

જ્હોન્સન અને મુખ્યમંત્રી ભુપેનદ્ર પટેલનું 
અક્ષર પુરૂષહોત્તમ સ્વામમનવારવા્યણ ્સંસ્વા 
BAPSનવા બ્રહ્મમ્્વારરી સ્વામરી, ઇશ્વરચરણ 
સ્વામરી અને ્રરષ્ઠ ્ંસતગણે ભવા્ભ્યુયુ 
અમભ્વાદન ક્યુયુ ્તું. ્ુય.કે.નવા ્ડવાપ્રધવાને 
અક્ષરધવામ ્સંકુલનવા મ્મ્ધ પરર્સરનરી 
પણ મુલવાકવાત લરીધરી ્તરી અને પ્રવૃમત્તઓનરી 
મ્ગતહો જાણ્વામવાં ર્સ દવાખવ્યહો ્તહો.

્ટયુફહોડયુશવા્યર સસ્ત કંપનરી સસમ્ એનડ નેફ્યુએ 
ભવારતમવંા રહોબહોરટક ્સમ્યુકલ મ્સસટમ્સ ્ેચ્વા 
મવાટે એક મહોટરી એક્સપહોટયુ ડરીલ કરરી છે અને 
નહો્યુમપટનશવા્યર મબઝને્સ સકહોટ બેડર દેશમવાં 
રરીન્યયૂએબલ એનર્જી કંપનરીઓને ્સપલવા્ય કર્વા 
મવાટે ન્રી રમેઝન્સ ફેકટરરી ખહોલશે. ભવારતરી્ય 
અ્કવાશ ્સંશહોધન ્સંસ્વાનરી મબઝને્સ કંપનરી 
ન્યયૂ સપે્સ ઈસનડ્યવા મલમમટેડ ્સવા્ે ઉપગ્ર્ પ્રક્ષેપણ 
મવાટેનવા ઐમત્વામ્સક કરવાર પર ્સતવાક્ષર 
કરનવાર ્ન્ેબનવા ડરીલનરી પણ જા્ેરવાત ્ઈ 
્તરી. આ્તરીકવાલે એટલે કે શુક્ર્વારે જ્હોન્સનન 
અને ્ડવાપ્રધવાન મહોદરી ્ચે્ બેઠક ્યહોજાશે, ્ેમવંા 
રડફેન્સ અને અન્ય મહોટવા ્સહોદવાનરી પણ જા્ેરવાત 
્ઈ શકે છે. આ મ્સ્વા્ય બેઠકમવાં ભવારત અને 
મબ્રટન ્ચે્ ફ્રી ટ્ેડ એગ્રરીમેનટનહો ન્હો પવા્યહો 
નંખવાઈ શકે છે.

રોબોફટક સરજજિકલ રસસટમસ 
વેચવા માટે એકસપોટજિ ડીલ

જ્હોન્સનો બંનો દોશહો વચ્ોનહ રહોકહણનહ પ્રસ્હવહો રજૂ કરહયા, ભહર્-રુકોમહં 1000થી વધુ નહોકરીઓહોનું સજયાન થશો
અમદાવાદ

વરિટનના વડાપ્ધાન ભારતના પ્વા્સે આવયા 
છે. ૨૧મી એવપ્લે બોરર્સ જહોન્સન અમદાવાદ 
આવી પહોંચયા બાદ તેમણે ભારત-વરિટનના 
્સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ૧ અબજ 
પાઉનડના કરારની જાહેરાત કરી હતી.

જહોન્સને ભારત અને વરિટનમાં બંને દેશોમાં 
રોકાણના પ્સતાવો રજૂ કરીને કુલ ૧ અબજ 
વરિટશ પાઉનડના કરારની જાહેરાત અમદાવાદ 
ખાતે કરતાં કહં્ કે આ નવા કરારથી બંને દેશો 
વચે્ના કારોબારી ્ંસબંધો ગાઢ બનશે. નયૂ એજ 
ટેક્ોલોજી અને અનય ્સેકટર માટે આ રોકાણ 
કરાર કરવામાં આવયા છે. યુકે અને ભારતીય 
વબઝને્સ આજે ્સોફટવેર એનનજવનયરરંગથી 
આરોગય ્ુસધીના ક્ેત્ોમાં નવા રોકાણ અને વનકા્સ 
્સોદામાં પ્ગવત કરશે. આ રોકાણથી પ્તયક્ 
૧૧,૦૦૦ નોકરીઓનું ્સજ્ટન થશે. આ કરારો 
મુજબ યુકેમાં નવી નસવચ મોવબવલટી ઇલનેકરિક 
બ્સ આરએનડડી્સેનટર અને ચેન્ાઈમાં તેમના 
એવશયા પવે્સરિક હેડક્ાટ્ટરનું ઉદ્ાટન, ભારત-
યુકેમાં ૧૦૦૦ થી વધુ નોકરીઓનું ્સજ્ટન થશે. 

ટોચની ભારતીય ઓટોમોબાઈલ કંપની 
ભારત િોજ્ટ અને ઇલનેકરિક રિક વનમા્ટતા ટેવવા 
મોટ્સ્ટદવક્ણ-પવૂ્ટમાં નવી ્સાઇટનું વવસતરણ 
કરવા અને ૫૦૦ નવી નોકરીઓનું ્સજ્ટન 
કરવાની રદશામાં યોજનાઓ છે. ભારતીય 
્સોફટવેર કંપની માસટેક યુકેમાં આગામી ત્ણ 
વર્્ટમાં ૧૬૦૦ નોકરીઓનું ્સજ્ટન કરવા 
૭.૯ કરોડ પાઉનડનું રોકાણ કરશે. વબઝન્ેસ 
કન્સલટન્સી િસટ્ટ્સો્સ્ટ ્સાઉથ વેલ્સ, વમડલેન્ડ્સ 
અને ઉત્તર-પૂવ્ટ અને ઉત્તર-પવચિમના શહેરોમાં 
નવી ઓરિ્સો ખોલશે. ગુરુવારે જહોન્સને 
અદાણી ્સાથે બેઠક કરી રડિેન્સ ્ેસકટરમાં 
થનારી કામગીરી વવશે ચચા્ટ કરી હતી. ભારતના 
વડાપ્ધાન મોદી અને વરિટન પીએમ બોરર્સ 
જહોન્સન વચે્ શુક્રવારે મુલાકાત થશે.

કંડલા પોટ્ટ પરથી 2500 કરોડનું 
હેરોઈન ભરેલું કનટેનર ઝડપાયું
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ઓન્ટેરિયો 
ઓન્ટેરિયોની લિબિિ સિકાિટે 

જાહટેિ કય્યું હત્યં કે, િાજયમાં યોજાનાિી 
ચૂં્ણીમાં જીત મેળવીને જો અમે 
સત્ા પિ આવીશ્યં તો પહટેિાં જ વર્ષે 
હટેન્ડગન પિ અમે પ્રલતબંધ મૂકીશ્યં. જૂન 
મલહનામાં ચૂં્ણી યોજાનાિ છટે, તયાિટે 
સકાિબોિો ખાતે મંગળવાિટે લિબિિનાં 
નેતાએ આ જાહટેિાત કિી હતી. જો કે, 
પક્ષનાં નેતા સ્ીવન ્ડેિ ્ડ્યકાએ તેનો 
અમિ કઈ િીતે કિવામાં આવશે તેની 
માલહતી આપી નહોતી.

જો કે, એમ માનવામાં આવે છટે 

કે હટેન્ડગનનાં વેચાણ, એનો કબજો 
િાખવો, એની હટેિફિે કિવી અથવા 
સંગ્રહ કિવા પિ પ્રલતબંધ મૂકવામાં 
આવશે. જેનો િાજયભિમાં અમિ 
કિવામાં આવશે. મંગળવાિટે ્ડેિ ્ડ્યકાએ 
જણાવય્યં હત્યં કે, અમાિો પક્ષ તમામ 
મય્યલનલસપિ કોપપોિટેશનો સાથે સાિા 
સંબંધો ધિાવે છટે, તેથી જયાિટે આ 
કાયદો ઘ્ડવામાં આવશે તયાિટે એનો 
સહકાિ મળી િહટેશે એવી આશા છટે. 
લિબિિ પા્ટીએ એવી પણ જાહટેિાત 
કિી હતી કે, તેઓ કેનદ્ર સિકાિની 
બાયબેક યોજનામાં ભાગ િેશે અને 

કનેદ્ર સિકાિને સિહદ પિથી હટેન્ડગનની 
ચોિી થતી અ્કાવવા લવનંતી પણ 
કિશે. જો કે, ્ડેિ ્ડ્યકાએ પણ આ 
યોજના બાબતે કોઈ ચોક્કસ માલહતી 
આપી નહોતી કે, આ પ્રલતબંધ કઈ િીતે 

અમિમાં આવશે અને ગ્યનેગાિો સાથે 
કેવ્યં વત્તન કિવામાં આવશે. લપ્રમીયિ 
્ડગ ફો્ડષે લવિોધ પક્ષોને હટેન્ડગન ઉપિ 
પ્રલતબધ મૂકવા બાબતે સંકેત આપયો 
હતો અને જયાિટે ્ડેિ ્ડ્યકાએ શસત્ોને 
કાિણે લહંસાન્યં પ્રમાણ વધી િહ્ં છટે, 
એવો ઉલ્ેખ કયપો તયાિટે ફો્ડ્ત સિકાિ 
પણ આ લવર્યમાં સાથ આપશે એમ 
જણાવય્યં હત્યં. 

્ોિોન્ોની પોિીસે જણાવય્યં હત્યં 
કે, ગોળીબાિનાં બનાવો ઘ્ી િહ્ા છટે 
અને છટેલ્ાં કે્ િાંક વર્પોથી હટેન્ડગનથી 
હતયાના બનાવો પણ બની િહ્ા છટે.

્ડેિ ્ડ્યકાએ જણાવય્યં હત્યં કે, લપ્રલમયિ 
ફો્ડ્તની સિકાિની નીલત હટેન્ડગનનાં 
વેપાિને અન્યકૂળ છટે અને તેના વેપાિને 
સિકાિ ઉતે્જન આપે છટે. તેના 
આક્ષેપોનો સોલિલસ્િ જનિિની 
ઓરફસના પ્રવક્ાએ યોગય જવાબ 
આપયો હતો. 

હાના જેસને સીબીસી ્ોિોન્ોને એક 
ઈ-મેિ દ્ાિા જણાવય્ય ંહત્યં કે, આંક્ડાઓ 
પરિસસથલતને સપષ્ટ કિટે છટે, તે મ્યજબ 
હટેન્ડગનથી હતયાના ગ્યનાઓમાં વધાિો 
થયો છટે અને તેનો ગિેકાયદટે ઉપયોગ 
થવા િાગયો છટે.

કોલવ્ડની નાની િહટેિની શકયતાને િીધે 
માસક પહટેિવ્યં ફિી જરૂિી ઃ વૈજ્ાલનકો

ઓન્ટેરિયો
સાયસન્રફક પેનિનાં ્ડાયિટેક્િટે 

સિકાિને સિાહ આપતાં જણાવય્યં 
હત્યં કે, િાજયમાં કોલવ્ડ-19નાં કેસ 
વધયાં છટે, તેન્યં કાિણ િજા તથા 
અનય પ્રસંગોએ ઉજવણી મા્ટે િોકો 
મો્ા પ્રમાણમાં ભેગાં થાય છટે તે છટે. 
કોલવ્ડ-19ની છઠ્ી િહટેિ આવવાની 
સંભાવનાને ધયાનમાં િાખવી જરૂિી 
છટે. ્ડો. પી્િ જૂનીએ જણાવય્યં હત્યં 
કે, આંક્ડાઓ ગમે તે સંભાવનાઓ 
દશા્તવતા હોય પણ આિોગય લવભાગનાં 
કામદાિોન્યં કોલવ્ડ-19નાં ્ટેસ્ીંગન્યં 
પરિણામ બહ્ય સ્યખદ નથી. ઈસ્િ, 
પેસોવિે અને િમજાનનાં તહટેવાિો 

ચાિી િહ્ાં છટે. પિંત્ય તેનાં પરિણામે 
કોલવ્ડનો ફેિાવો થવાની સંભાવનામાં 
ઘ્ા્ડો નથી થતો. જૂનીએ કહ્ં હત્યં 
કે, કોલવ્ડની છઠ્ી િહટેિ આવવાની 
સંભાવના છટે હાિમાં વાયિસનો જે 
ફેિાવો થયો છટે, તેન્યં કાિણ ગિમ 
હવામાન તથા િોકોની બાહ્ પ્રવૃલત્ઓ 
છટે.   જો કે, ચેપ ફેિાવાન્યં પ્રમાણ ઘણ્યં 
િહટેશે. તેથી જોખમ પણ ઓછ્યં િહટેશે 
પિંત્ય િોકો જયાિટે બહાિ નીકળતા 
હોય કે સમૂહમાં મળતા હોય તયાિટે 
િોકોએ સાવધાની ખાતિ પણ માસક 
પહટેિવ્યં જરૂિી છટે. આવતા સપ્ાહનાં 
આંક્ડાઓમાં આ સિાહન્યં મહતવ 
િોકોને જરૂિ સમજાશે. 

-	 યુકે્નની	મદદ	માટે	
કેનેડડયનાે	ઉદાર	હાથ	ેસહાય	
કરી	રહ્ા	હાવેાનાે	દાવાે

્ોિોન્ો 
ય્યક્ેલનયન કેનરે્ડયન કોંગ્રેસ ઓ્ાવાના 

અધયક્ષ ઈહોિ લમશિેલશને જણાવય્યં હત્યં 
કે, કેને્ડાએ તાતકાલિક ધોિણે ય્યક્ેન ખાતે 
ભાિટે શસત્ો મોકિવા જોઈએ. કાિણ કે, 
િલશયાએ દટેશનાં પવૂ્ત લવસતાિ ઉપિ કબજો 
કિવા મા્ટે ભયંકિ ય્યદ્ધ છટેડ્યં છટે. તેમણે 
કહ્ં હત્યં કે, કેન્ેડા ય્યક્ેનને સલૈનક સહાયતા 
અને માનવીય સહાયતા પિૂી પા્ડે છટે. 

પિંત્ય હાિમાં ય્યક્ેનને ભાિટે શસત્ોની 
જરૂિત છટે. જેથી તે િલશયાને હિાવી શકે.

કેનદ્ર સિકાિટે આ અંદાજપત્માં 
500 લમલિયનની સૈલનક સહાય મા્ટે 
જોગવાઈ કિી છટે. લમશેિલશને કહ્ં હત્યં કે, 
કેનેર્ડયનો ય્યક્ેનને મદદ કિી િહ્ા છટે અને 
તેની કેને્ડામાં પણ અસિ જણાઈ િહી છટે. 
િોકો આ મા્ટે નાણાકીય સહાય મોકિી 
િહ્ા છટે. કેનેર્ડયનો પોતાનાં ઘિ ઉપિ 
ય્યક્ેનનો ધવજ િગા્ડીને સહાન્યભૂલત અને 
લચંતા વયક્ કિી િહ્ા છટે. પિંત્ય આ્િ્યં 
પૂિત્યં નથી.

ય્યક્ેનની સેનાને આમ્ત્ડ્ત પસ્તનિ 

કેરિયિ આર્્તિિી મસ્્પિ િોનચ 
િોકે્ લસસ્મ અને એિક્ેફ્ લસસ્મ 
તથા ફાઈ્િ જે્ તેમજ નૌકાદળ મા્ટે 
એન્ીલશપ લમસાઈ્સની જરૂિ છટે. 
્ડેરિયા બેલિઆસનિકોવા કે જે ઓકલવિે 
ઓન્ારિયોમાં માકકેર્ંગ મેનેજિ છટે, તે 
પોતાનો મો્ાભાગનો સમય ય્યકે્નમાં 
સપ્ડાયેિા પોતાનાં સગાવહાિાઓની 
લચંતામાં લવતાવે છટે. તેનો પરિવાિ ય્યક્ેનનાં 
રકવમાં િહટે છટે અને રકવમાંથી હજાિો 
િોકો સિહદ પાિ કિી િહ્ા છટે. અનેક 
શહટેિોમાં બિબાદી લસવાય કશ્યં જ જોવા 
મળત્યં નથી. 

કેન્ેડાને ય્યક્ેનમાં વધ્ય શસત્ો મોકિવા 
ય્યક્ેલનયન કેનરે્ડયન કોંગ્રસેીની અપીિ

્ોિોન્ો 
્ોિોન્ોમાં ગયા સપ્ાહટે હી્ એન્ડ િનના એક 

બનાવમાં 30 વર્ટીય મલહિાન્યં મોત થય્યં હત્યં. 
એ સંબંધમાં હાિમાં ચાિ આિોપીઓ પિ કેસ 
ચાિી િહ્ો છટે અને હજ્ય પણ વધ્ય ધિપક્ડ થવાની 
શકયતા હોવાન્યં પોિીસ તિફથી જણાવવામાં આવય્યં 
હત્યં. બ્યધવાિટે એક યાદીમાં પોિીસે જણાવય્યં હત્યં 
કે ્ોિોન્ોના લનવાસી એક 42 વર્ટીય વયલક્ની 
સાથે 14મી એલપ્રિના િોજ કાિ અકસમાત થયો 
હતો. જેમાં એન્યં સાિવાિ દિલમયાન મોત થય્યં 
હત્યં અને કાિચાિક મંગળવાિટે પોિીસ સ્ટેશને 
હાજિ થઈ ગયો હતો. બીજી તિફ પીર્ડતને ગંભીિ 
હાિતમાં હોસસપ્િમાં દાખિ કિવામાં આવયો 
હતો. પિંત્ય તેને બચાવી શકાયો નહોતો. તેથી 

હવે આ કાિચાિક પિ મોતની કિમો અંતગ્તત 
કેસ નોંધવામાં આવયો છટે. તેને બ્યધવાિટે સવાિટે 
પોિીસ સમક્ષ િજ્ય કિવામાં આવયો હતો. વધ્યમાં 
પોિીસે જણાવય્યં હત્યં કે, આ ગ્યના સાથે અનય ત્ણ 
વયલક્ઓ કે જેમાં ્ોિોન્ોનો 41 વર્ટીય શખસ, 
લમસીસાગાનો એક 44 વર્ટીય શખસ અને 37 વર્્તના 
્ોિોન્ોના એક શખસનો સમાવેશ થાય છટે. આ 
ત્ણેયની ધિપક્ડ કિવામાં આવી હતી. આ ત્ણેય 
સામે જાહટેિમાં બેફામ વાહન ચિાવી િાહદાિીન્યં 
મોત લનપજાવવા અને પોિીસની ફિજમાં રુકાવ્ 
કિવાનાં આિોપો ઘ્ડવામાં આવયા છટે. પોિીસે 
જણાવય્યં હત્યં કે, કેસની તપાસ ચાિી િહી છટે અને 
તપાસ અલધકાિીઓ માને છટે કે આ બનાવમાં હજ્ય 
બીજા કે્િાક િોકો પણ સં્ડોવાયિેા છટે. 

્ોિોન્ોમાં હી્ એન્ડ િનઃ ઇજાગ્રસત મલહિાન્યં 
સાિવાિ વેળા મોત, અનેક િોકો સામે આિોપો 

અોન્ટેરિયોમાં પ્રતિબધંના અમલીકિણ અને ગુનેગાિો સાથે વિ્તન કિવા અંગે નેિાઓએ સ્પષ્ટિા કિી નહીં
સત્ા મળશે તો હટેન્ડગન પિ પ્રલતબંધ મૂકીશ્યં ઃ લિબિિ પા્ટી
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માંગ અને પુરવઠા વચ્ેનું 
સંતુલન ખાેરવાતાં અાર થ્િક 
લેવડદેવડને અસર પહાંચી

ટોરોનટો 
કેનેડાનો ફુગાવાનો દર માર્ચ મહિનામાં 

વધીને 6.7 ટકા થયો િતો. જે આહથ્ચક 
હનષ્ાંતોની અપેક્ા કરતાં ઘ્ો વધારે 
છે અને ટકાવારીનું પ્રમા્ ઘ્ું ઉંરું િતું. 
જે્ે 30 વર્ચ પિેલાં ફુગાવાનાં દરનો 
હવક્રમ તોડ્ો છે. સટેટેસસટક્સ કેનેડાના 
એક અિેવાલમાં ગુરુવારે જ્ાવવામાં 
આવયુ ં િતું કે, દેશમાં 8 રીજવસતુઓનાં 
આંકડાઓ ઉપર ધયાન કેસદ્રિત કરવામાં 
આવયુ ંિતું. 

માહ્સક ફુગાવાના જે દર જાિેર 
કરવામાં આવયા છે, તેના કરતાં પ્ આ 
વર્ચનાં માર્ચ મહિનામાં ફુગાવાનો દર 

ઘ્ો ઉંરો રહ્ો છે. જાદ્યુઆરી 1991 
બાદ આટલો મોટો ફુગાવાનો દર કયારેય 
જાિેર થયો નથી. 1991માં ગુડ્સ એદ્ડ 
્સહવ્ચ્સ ટેક્સ લાગુ કરવામાં આવયો િતો. 
તેને કાર્ે ભાવવધારો થયો િતો, એમ 
આહથ્ચક બાબતોની ્સંસથા રોયઝ મસેદ્ડ્સ 
ડડ્સજાડડ્ચદ્્સ ગ્ુપે જ્ાવયું િતું. અથ્ચતંત્રમાં 
યોગય સસથરતા બાદ ફુગાવાના દરમાં 
વધઘટ થયા કરતી િતી અને કોહવડના 
રોગરાળા દરહમયાન આ પ્રમા્ વધી 
ગયું િતું. 2020માં રીજવસતુઓના ભાવ 
વધતાં આ સસથહત ્સજા્ચઈ િતી અને 
આહથ્ચક ્સમસયા કાબુ બિાર જવા લાગી 
િતી. 2021માં આહથ્ચક ્સંતુલન ખોરવાયું 
િતું. પરંતુ વર્ચનાં પાછલા તબક્ામાં 
અથ્ચતંત્રમાં ગહત આવવા લાગી િતી. માંગ 
અને પુરવઠા વચે્નું ્ંસતુલન ખોરવાતાં 
તેની વયાપક અ્સર જોવા મળી િતી. 

કેનેડામાં ફુગાવાનો દર છેલાં 30 
વર્ષનો વવક્રમ તોડીને 6.7 ટકા ઉપર 

ઓનટેરરયો 
કેનેડાના માગગો ઉપર વધુને વધુ 

પ્રમા્માં ઈલેસકરિક કાર દોડતી જોવા 
મળી રિી છે. પરંતુ બેટરી ્સંરાહલત રિક 
જુજ પ્રમા્માં જ જોવા મળે છે. ખા્સ 
કરીને પીકઅપ કરતાં મોટા કદનાં વાિનો 
બિુ ધીમી ગહતથી બજારમાં પ્રવેશી રહ્ા 
છે. પરંતુ પડરવત્ચન આવી રહં્ છે એ 
ખૂશીની વાત છે.

કાલગેરીમાં એમએક્સ તરફથી 
નવા ઈલેસકરિક ્સહવ્ચ્સ રિક્સનો ઉપયોગ 
કામદારો માટે શરૂ કરાયો િતો. જે 
શિેરમાં ઈલેસકરિકનો પૂરવઠો ફરીથી શરૂ 
કરવાના કામમાં લેવાય છે.

દેશમાં મોટા કદનાં ઈલેસકરિક 
રિકનું ઉતપાદન ભારે મિેનત બાદ 

શરૂ કરી શકાયું છે. આ વાિનો ભારે 
નાજુક િોવાથી તેની અવારનવાર 
મરામત કરાવવી પડે છે. એમએક્સ 
દ્ારા જ્ાવવામાં આવયું િતું કે, અમે 
પિેલીવાર પ્રાયોહગક ધોર્ે મીડડયમ 
ડ્ુટી ઈલેસકરિક રિક્સનો ઉપયોગ શરૂ 
કયગો છે. આ રિક્સ દર વરષે 4300 
હલટર ડડઝલની બરત કરે એવી આશા 
છે. તેમ્ે કહ્ં િતું કે, હમડડયમ ડ્ુટી 

ઈલેસકરિક વાિનો મોંઘા પડે છે. પરંતુ 
એની જાળવ્ીનો ખર્ચ 50 ટકા જેટલો 
ઓછો આવે છે. 

ઈદ્ટરનલ કંબશન એસદ્જનવાળા 
વાિનો કરતાં ઈલેસકરિક વાિનો પ્રદરુ્ 
ઓછું કરે છે, એમ એમએક્સ પાવરનાં 
જાના મો્સહલએ જ્ાવયું છે. 2030 
્ુસધીમાં અમારા કાફલાના 400 વાિનો 
ઈલેસકરિકથી રાલતાં િશે. 

ઓનટેરરયો
રાજય ્સરકારે એક હવવાડદત જાિેરાત કરતાં 

જ્ાવયું િતું કે, ્સરકાર યોક્ક ડરહજયનમાં 40 િજાર 
એકમના બનેલા કોદ્ડોનાં બે એકમો બાંધવાની 
યોજના શરૂ કરવા જઈ રિી છે. જો કે, આ 
હવસતારનાં કેટલાક લોકોએ જ્ાવયું િતું કે, અિીં 
મા્્સોના આટલા મોટો ધ્સારાને ્સગવડ પૂરી 
પાડી શકાય તે શકય નથી. બુધવારે બિાર પાડવામાં 
આવેલી એક અખબારી યાદીમાં રાજય ્સરકાર 
તરફથી રિાસદ્ઝટ ઓડરએદ્ટેડ કયુહનટીઝ (ટોક્સ)
નું બાંધકામ કરવામાં આવશે તેવું જાિેર કરાયું 
િતું. ભહવષયમાં અિીં હરિજ તથા િાઈટેક સટેશદ્્સ 
નોથ્ચ ્સબ વે એક્સટદે્શન પ્ તૈયાર કરાશે કે જેથી 
રિાડફકની ્સમસયાને હનવારી શકાય. ્સરકારી યાદીમાં 
એમ પ્ જ્ાવાયું િતું કે, ટોક્સ યોજનાને આગળ 
વધારવા માટે ના્ાં તથા વધારાનું રિાસદ્ઝટ સટેશન 
રોયલ ઓહર્ચડ ખાતે બાંધવામાં આવશે, જે થોન્ચિીલ 
મરખમ અને યોક્ક ડરહજયનનાં લોકોને અવર-જવર 

માટે વધુ ્સગવડતા પૂરી પાડશે. હપ્રહમયર ફોડષે 
એક યાદીમાં જ્ાવયું િતું કે, અગાઉની ્સરકારે 
દાયકાઓ ્સુધી અવગ્ના કયા્ચ બાદ અમારી 
્સરકાર મકાન અને ્સબ વે બાંધવા ઈચછે છે અને 

તેમાં કશું ખોટું નથી. અદ્ય લોકો હવરોધ કરવાનાં 
અનેક કાર્ો શોધી કાઢશે. પરંતુ અિેવાલનો 
યોગય અભયા્સ કયા્ચ બાદ તેમને ખયાલ આવશે કે 
આ યોજના તૈયાર થતાં આ હવસતારનાં લોકોની 

અનેક ્સમસયાઓનો ઉકેલ આવી જશે. ઓછા ખરષે 
બાંધકામ તથા શાળાઓ અને માળખાગત ્ુસહવધાઓ 
પર વધુ ધયાન આપવામાં આવતાં ધંધાઉદ્ોગને પ્ 
એનો ફાયદો થશે. 

ગયા ્સપ્ાિે મીડડયાએ આ યોજનાના ્સમારાર 
પ્રકાહશત કરતાં જ્ાવયું િતું કે, ગુરુવારના રોજ 
આ યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, તયારે 
આ્સપા્સનાં લોકો તથા અહધકારીઓએ આ યોજના 
્સામે પોતાનો હવરોધ પ્રગટ કયગો િતો અને જ્ાવયું 
િતું કે, શાળા તથા અદ્ય માળખાગત ્ુસહવધાઓ 
આ હવસતારમાં ઉપયોગી બની શકે એમ નથી. એક 
કમયુહનટી ગ્ુપ બેટર રીરમંડિીલના ડીરેકટર ગે્િામ 
રહર્ચલે જ્ાવયુ ં િતું કે, અનેકવાર આવાં વરનો 
આપવામાં આવયાં છે, પરંતુ ફોડ્ચની ્સરકાર િજુ 
્સુધી કોઈ નક્ર કામ કરી શકી નથી. તેમ્ે એમ 
પ્ કહ્ં િતું કે, ડગ ્સરકારે આ યોજના પર ફરીથી 
હવરાર કરવો જોઈએ અને તમે જે કંઈ કરી રહ્ા છે, 
તે ટોરોદ્ટો માટે કોઈ પ્ રીતે લાભકતા્ચ નથી.

ઓદ્ટોડરયોમાં મોટાપાયે કોદ્ડો બાંધકામની જાિેરાત
યાેજના તૈયાર ્તાં જ વવસતારનાં લાેકાનેી અનેક સમસ્ાના ેઉકેલ અાવવાનાે સરકારનાે દાવા:ે ટીકાકારાેઅે સરકારને ચેતવણી અાપી

કેનેડામાં બ્સ તથા અદ્ય મોટા ઈલસેકરિક 
વાિનોનો ઉપયોગ વધવાના સપષ્ટ ્ંસકેત

ઓનટેરરયો 
કેનેડાના મકાન બજારમાં માર્ચ 

મહિનામાં મકાનની ્સંખયા અને ભાવ 
બંનેમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. ધ કેનેડડયન 
રીઅલ એસટેટ એ્સોહ્સએશન કે જે દેશના 
10 લાખથી વધુ ડરયાલટ્સ્ચનું પ્રહતહનહધતવ 
કરે છે, તે્ે મંગળવારે જ્ાવયું િતું કે, 
્સરેરાશ મકાનના વરેા્ની ્સંખયા અને 
તેનાં વેરા્ભાવમાં ઘટાડો થતાં મકાનના 
ભાવ 7,96,000 
ડોલર ્સુધી નીરે 
આવી ગયા િતા. 
ગયા મહિનામાં 
મકાનની ્સરેરાશ 
ડકંમત 8,16,720 
ડોલર િતી, જેમાં 3 ટકાનો ઘટાડો થયો 
િતો. આ નોંધપાત્ર વલ્ કેનેડાનાં મકાન 
બજારનાં ભાહવની હરંતા કરાવે તેવું 
જ્ાય છે.

માર્ચ મહિનામાં ઐહતિાહ્સક રીતે 
મકાનનાં ભાવમાં ઘટાડા તરફી વલ્ 
ભારે ્સહક્રય રહં્ િતું, તે દશા્ચવે છે કે 
ફરેિુઆરીની ્સરખામ્ીમાં બજારમાં 
મંદીનાં રોક્્સ ્ંસકેત આપે છે. જો કે, 
માત્ર એક મહિનાના બજારનાં વલ્નાં 
આધારે કોઈ હન્્ચય પર આવવું 

ઉતાવહળયું ગ્ાશે અને તેથી આપ્ે 
થોડો ્સમય રાિ જોવી જોઈએ, એમ 
્સીઆરઈએનાં અધયક્ જીલ ઔડીલે 
જ્ાવયુ ં િતું. ્સરેરાશ વેરા્ભાવમાં 
કુલ 5.6 ટકાનો ઘટાડો થયો િતો, જે 
ફેરિુઆરી મહિના કરતાં ઘ્ો નીરો િતો. 
એ મહિનામાં કુલ 54,957 મકાનોનું 
વેરા્ થયું િતું, જે અગાઉનાં વરગોમાં 
કુલ 67 િજાર મકાનનાં વેરા્ થતાં 

16 ટકા ઓછું 
િતું. ્સામાદ્ય રીતે 
માર્ચ મહિનો મકાન 
બજાર માટે ્સારો 
રિે છે. પરંતુ આ 
વરષે માર્ચ મહિનામાં 

અગાઉના તમામ માર્ચ મહિના કરતાં 
્સૌથી નીરું વેરા્ રહ્ં િતું.  જયારે 
વેરા્ ડકંમતમાં ફેરિુઆરી કરતાં માર્ચ 
મહિનામાં 11 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો 
િતો. ડરયાલટ્સ્ચનું ગ્ુપ કે જે િાઉહ્ંસગ 
પ્રાઈઝ ઈદ્ડેક્સને વધુ હવશ્વ્સનીય માને 
છે, કાર્ કે એરપીઆઈમાં મકાનનાં 
વેરા્નું પ્રમા્ અને તેના ભાવ એડજેસટ 
કરવામાં આવે છે. એ મુજબ ફેરિુઆરીમાં 
3.5 ટકાનો વધારો થયો િતો, જયારે 
માર્ચમાં એક ટકાનો ઘટાડો થયો િતો. 

માર્ષમાં મકાનનાં વેરાણ-સરેરાશ 
ભાવમાં ઘટાડાથી વરંતાનો માહોલ

ટોરોનટો 
હવશ્વભરમાં મોંઘવારી ્સાથે ઘર 

બનાવવાનું ્સપનું પ્ પુરુ કરવા મુશકેલ 
બની રહ્ં છે. જો તમે અથવા તમારા 
્સગા્સંબંધી હવશ્વના કોઇ નવા શિેરમાં 
વ્સવાટ કરવાની યોજના બનાવતા િોય તો 
તેના પિેલાં જા્ી લો કે, ્સમગ્ હવશ્વમાં 
ઘરનું ઘર ખરીદવા માટે હવશ્વના કયા-કયા 
શિેરો ્સૌથી ્સસતાં છે અને કયા-કયા શિેરો 
્સૌથી મોંઘાં છે. તાજેતરમાં ઘરની ખરીદી 
માટે હવશ્વના ્સૌથી મોંઘાં અને ્સૌથી ્સસતાં 
શિેરો અંગે ડેમોગ્ાડફયા ઇદ્ટરનેશનલ 
િાઉહ્સંગ સટડી િાથ ધરવામાં આવયો િતો. 
જેમાં 92 િાઉહ્સંગ માકકેટ્સનું મૂલયાંકન 
કરાયું િતું. તેમાં જા્વા મળયું િતું કે, 
હવશ્વમાં ્સૌથી ્સસતુ ંશિેર હપટ્સ્ચબગ્ચ અને 
્સૌથી મોંઘુ શિેર િોંગકોંગ િતું. 

આ યાદીમાં દ્યૂયોક્ક 73મા સથાન પર 
છે અને લંડન 79મા સથાન પર છે. આ 
ડરપોટ્ચમાં 2021ના ત્રીજા ક્ાટ્ચરમાં ઘરની 
ડકંમતોની તુલના ્સાથે આવકની તુલના 
કરવામાં આવી િતી. ડરપોટ્ચ અનુ્સાર 

2019ની ્સરખામ્ીએ મોંઘાં બજારોની 
્સંખયામાં 60 ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો િતો 
અને િાઉહ્ંસગ માટે ્સૌથી ્સસતા ં પાંર 
સથળમાં રાર સથાન અમેડરકાના છે.  

્સરવેમાં ડેમોગ્ાડફયા ઇદ્ટરનેશનલ 
િાઉહ્ંસગ સટડીમાં 92 િાઉહ્ંસગ માકકેટ્સનું 
મૂલયાંકન કરાયું િતુ. જેમાં ઓસરિેહલયા, 

કેનેડા, િોંગકોંગ, આયલષેદ્ડ, દ્યૂઝીલેદ્ડ, 
હ્ંસગાપોર અને હરિટનનાં બજારોની તપા્સ 
કરવામાં આવી િતી અને તેમાં જ્ાયું 
િતું કે, અમેડરકા ્સૌથી ્સસતો દેશ િતો. 
મોટાભાગના મુખય અથ્ચતંત્રોમાં કોરોના 
રોગરાળા દરહમયાન ઘરની ડકંમતોમાં 
ઉછાળો નોંધાયો િતો. 

પપટસબગ્ગ, વવશ્વમાં સાૈ્ી સસતું અને હાંગકાંગ સાૈ્ી માંઘુ શહેર : અભ્ાસ

કાલગેરીમાં કામદારો માટે 
એમએકસ દ્ારા નવા 

ઈલેક્કરિક સવવ્ષસ રિકસનો 
ઉપયોગ શરૂ કરાયો 

હવશ્વના ્સૌથી મોંઘા શિેરોમાં કેનેડાના 
ટોરોદ્ટો તેમજ વાનકુંવરનો ્સમાવેશ

સૌથી સસતા ંશહેરો
• પિટ્સબર્ગ, િીએ, અમેરિકા • ઓકલાહોમા પ્સટી, અમેરિકા • િોચેસટિ, 
એનવાઇ, અમેરિકા • એડમીંટન, એબી, કેનેડા • ્સેનટ લૂઇ્સ, અમેરિકા 
• કે્વલેનડ, અમેરિકા • ગલા્સગલોવ, પરિટન • ્સનપ્સનાટી, બાફલો 
અમેરિકા • કેન્સા્સ પ્સટી, અમેરિકા • લૂઇ્સપવલા, અમેરિકા  

સૌથી મોંઘા શહેરા
• હોંરકોંર, ચીન • 
પ્સડની, ઓસટ્ેપલયા 
• વેનકુંવિ, કેનેડા • 
્સેન હોઝે, કેપલફોપન્ગયા, 
અમેરિકા • મેલબોન્ગ, 
ઓસટે્પલયા • હોનોલૂલૂ, 
અમેરિકા • ્સાન 

ફ્ાનન્સસકો, અમેરિકા • ઓકલેનડ, નયૂઝીલેનડ • લો્સ એન્જલ્સ, અમેરિકા 
• ટોિેનટો, કેનેડા

મકાનના ભાવ 7,96,000 
ડાેલર સુધી નીચે અાવી ગયા, 

કકંમતમાં 3 ટકાનાે ઘટાડાે 
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મોદી સરકારે બહુમતિના જોરે પસાર કરેલા 
ત્રણ કતૃિ કાયદા સામે તિરોધ ચરમસીમા 

પર હિો તયારે ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર 
ખીરીમાં આતશિ તમશ્ાએ ખેડિૂો પર કાર 

ચડાિીને ચાર ખેડિૂો 
અને એક પત્રકારને 
કચડી નાંખયા હિા.  ૩ 
ઓક્ોબર, 2021ના 
રોજ ગાંધી જયંતિના 
બીજા દદિસે બનેલી 
આ ઘ્નાએ આખા 
દેશમાં ખળભળા્ 
મચાિી દીધો હિો. 
આ ઘ્નામાં સુપ્રીમ 
કો ટ્ે લાલ આંખ કરિાં 

યોગી આદદતયનાથ સરકારે આતશિને જેલભેગો 
કરી દીધો હિો. પણ અલાહાબાદ હાઈકો્ટે ૧૦ 
ફેબુ્આરીએ િેને જામીન આપિાં આતશિ જેલની 
બહાર આિી ગયો હિો. તમશ્ાએ મારી નાંખેલા 
ખેડૂિોના પદરિારજનોએ સુપ્રીમ કો્્ટમાં તમશ્ાના 
જામીન રદ કરાિિા અરજી કરેલી. સપુ્રીમ કો્ટે 
સોમિારે આ અરજી માનય રાખીને આતશિ 
તમશ્ાના જામીન રદ કરીને સાિ દદિસમાં િેને 
હાજર થિા ફરમાન કયુું છે.

ચીફ જસ્્સ એન.િી. રામન, જસ્્સ 
સૂય્ટકાનિ અને જસ્્સ તહમા કોહલીની બેંચે 
તમશ્ાના જામીન રદ કરિી િખિે જામીન 
આપિા બદલ અલાહાબાદ હાઈકો્્ટના 
આદેશની ઝા્કણી કાઢી હિી. સુતપ્રમે નોંધયુ હિુ 
કે, અલાહાબાદ હાઈકો્ટે પીદડિોને સાંભળયા 
તિના જ તમશ્ાને જામીન આપી દઈને નયાયના 
્થાતપિ તનયમોને અિગણયા છે. કો ટ્ે એિો 
ક્ાક્ષ પણ કયયો કે, એફઆઈઆરને કોઈ પણ 
ઘ્નામાં એનસાક્ોપીદડયા ગણીને ચુકાદા ના 
આપી શકાય. 

સુપ્રીમ કો ્્ટના આ આદેશથી એ્લું ્પષ્ટ 
થયુ છે કે ભારિમાં નયાયિંત્ર પર લોકો હજી 

પણ તિશ્ાસ રાખી શકે િેમ છે. સુપ્રીમ કો્ટે 
કોઈની શેહશરમ રાખયા તિના તમશ્ાના જામીન 
રદ કરિાનો ચુકાદો આપીને નયાયિંત્રની ગદરમા 
જાળિી લીધી હોિાનો મિ ચોિરફથી વયક્ત થઈ 
રહ્ો છે. કાનૂની તનષણાિો અને ખેડૂિ સંગઠનો 
સુપ્રીમ કો્્ટના ચુકાદાને દદલથી આિકારી રહ્ાં 
છે.

અગાઉ સપુ્રીમ કો્ટે આ કેસની િપાસ કરિા 
યુપી સરકારને ્પેતશયલ ઈનિેસ્્ગેશન ્ીમ 
બનાિિા આદેશ આપેલો. આ ્ીમની િપાસ 
પર નજર રાખિા મા્ે હાઈકો્્ટના તનવૃત્ત 
જજને સુપ્રીમ કો્ટે જિાબદારી સોંપી છે. 
અલાહાબાદ હાઈકો્ટે આતશિને જામીન આપયા 
પછી ્પેતશયલ ઈનિેસ્્ગેશન ્ીમ અને તનવૃત્ત 
જજે યુપી સરકારને ભલામણ કરેલી કે, જામીન 
આપિાના તનણ્ટયને સુપ્રીમ કો્્ટમાં પડકારિામાં 
આિે કેમ કે તમશ્ા િગદાર વયતક્ત છે િેથી 
પુરાિા સાથે ચેડાં કરી શકે છે, સાક્ષીઓ અને 
પીદડિોને નુકસાન કરી શકે છે. આ ભલામણને 
ઘોળીને પી ગયેલી યોગી સરકારે જામીન મળિા 
સામે કોઈ અરજી ના કરી. છેિ્ે મૃિકોનાં 
સગાંએ સુપ્રીમ કો્્ટમાં જિું પડેલું.  સપુ્રીમ કો્ટે 
લીધેલા િલણને કારણે જ આ કેસમાં નયાય 
થિાની આશા ઉભી થઈ છે. બાકી યુપી સરકાર 
જે રીિે િિ્ટિી હિી એ જોિાં તમશ્ા જેલમાં 
જશે એ િાિ િો છોડો પણ િેની સામે કેસ 
નોંધાશે એિી પણ આશા નહોિી.  એક િબક્ે 
િો ઘ્ના બની પછી ભાજપના નેિા તમશ્ાના 
દીકરાનો બચાિ કરિા હિા. સપુ્રીમ કો્ટે નયાય 
થાય એ િલણ અપનાવયું િેના કારણે તમશ્ા 
સામેનો કેસ મજબિૂ થયો. સપુ્રીમે એ િલણ 
હજુ જાળવયું છે િેના કારણે સામાનય લોકોનો 
નયાયમાં તિશ્ાસ મજબૂિ થશે. ભારિમાં લોકોને 
નયાયિંત્રમાં અપાર શ્ધધા છે. સપુ્રીમ કો્ટે આ 
શ્ધધા જળિાય એિો મો્ો ચૂકાદો આપયો છે.  
એ્લે હિે ્ુંક સમયમાં જ આતશિે જેલભેગા 
થિંુ પડશે િે તનતચિિ છે.

અઢી િિ્ટથી ભારિમાં કોરોનાએ કેર 
િિા્ટવયો અને િેનો પ્રકોપ માંડ શાંિ પડ્ો 

તયા ં હિે કોમી રમખાણોનો તસલતસલો ચાલુ 
થયો છે. જે ગુજરાિ ભાજપના રાજમાં શાંતિનો 
માહોલ જળિાયો હિો તયાં જ તહંમિનગર 
અને ખંભાિ પછી િડોદરામાં રમખાણો થયા. 
રામ નિમીના દદિસે દદલહીના જહાંગીરપુરી 
તિ્િારમાં એક નહીં પણ ત્રણ શોભાયાત્રાઓ 
નીકળી હિી. પહેલી બે શોભાયાત્રા શાંતિથી 
પસાર થઈ ગઈ, કારણ કે િેના રૂ્માં ફેરફાર 
કરીને મસ્જદિાળો ર્િો બદલિામાં આવયો 
હિો. ત્રીજી શોભાયાત્રા છેક સંધયા્ાણે 
નીકળી હિી. િેના આયોજકો કોઈ સંયોગોમાં 
મસ્જદની નજીકથી પસાર થિો રૂ્ બદલિા 
િૈયાર નહોિા. શોભાયાત્રામાં યુિાનો ભગિાં 
િ્ત્રો પહેરીને આવયા હિા અને િેમના હાથમાં 
િલિારો િેમજ લાકડીઓ હિી. મુસ્લમ યિુાનો 
પણ આ શોભાયાત્રાથી ભયભીિ થઈ ગયા 
હિા. િેમણે ્િરક્ષણ મા્ે મસ્જદમાં પતથરોનો 
્્ોક કરી રાખયો હિો.

શોભાયાત્રામાં તિિાદીિ સૂત્રોચ્ાર સાંભળી 
મુસ્લમ યિુાનો શોભાયાત્રા પર પથરો ફેંકિા 
લાગિા જ ઉશકરેાયેલા તહનદુ યુિાનો ભગિો 
ઝંડો લઈને મસ્જદમાં ઘૂસી ગયા. િેમનો 
ઇરાદો મસ્જદના ઘુમમ્ પર ચડીને ભગિો 
ઝંડો ફરકાિિાનો હિો, પણ મુસ્લમ યિુાનોએ 
િેને નાકામ બનાવયો હિો. તહનદ ુ યુિાનો 
ભગિા ઝંડા મસ્જદના કમપાઉનડમાં ફેંકીને 
ભાગી ગયા હિા. આ િોફાનો જોિજોિામાં 

આખા જહાંગીરપુરી તિ્િારમાં ફેલાઈ ગયા 
હિા. બલોક જી અને એચમાં તહનદુ બહુમિી 
હોિાથી મુસ્લમો પર હુમલા કરિામાં આવયા 
હિા. બલોક સીમાં મુસ્લમોની િસતિ િધુ 
હોિાથી તહનદઓુનાં ઘરો પર હુમલા કરિામાં 
આવયા હિા. પોલીસ પદરસ્થતિને કાબૂમાં 
લેિા મેદાનમાં આિી તયારે પોલીસ પર 
પણ ગોળીબાર થયો. પથથરમારામાં અને 
ગોળીબારમાં આઠ પોલીસ કમ્ટચારીઓ ઘાયલ 
થયા છે. જે ૨૩ આરોપીઓની ધરપકડ 
કરિામાં આિી િેમાં ૧૫ મુસ્લમ છે અને ૮ 
તહનદુ છે. સોતશયલ મીદડયામાં િાઇરલ થયેલા 
િીદડયોમાં રામ નિમીની શોભાયાત્રામાં સામેલ 
થયેલા યુિાનો હાથમાં િલિાર અને લાઠી 
ઉછાળી રહેલા જોિા મળયા હિા. કે્ લાક 
યુિાનો હાથમાં દરિોલિર લઈને હિામાં 
ગોળીબાર કરિાં પણ નજરે પડિા હિા. 
યુિાનોએ કબૂલ કયુું હિું કે િેઓ િલિાર 
લઈને આવયા હિા, પણ િેમના કહેિા મુજબ 
િેઓ માત્ર મનોરંજનના હિેુથી િલિાર લઈને 
આવયા હિા. જહાંગીરપુરીમાં ભડકી ઊઠેલાં 
િોફાનો તપ્રપલાનડ હોિાની પૂરી સંભાિના રહેલી 
છે. એ જ રીિે મધય પ્રદેશના ખરગોનમાં અને 
રાજ્થાનના કૈરોલીમાં પણ કોમી િોફાનો થિાં 
તહનદુ પદરિારોને તહજરિ કરિાની ફરજ પડી 
હિી.  અનુસંધાન પેજ નં.16 

આશીષ મિશ્રાનરા જાિીન રદ કરીને 
સુપ્ીિે ન્રા્પરાલિકરાની િરાજ રરાખી

દેશિાં કોિી તંગદીિી સરાથે અજપંો 
સરકરારની િનસરા સરાિે જ સંશ્

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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મહેસાણા
ગુજરાતીમાં એક કહેવત એવી છે કે, ઈશ્વર 

જ્ારે એક દ્ાર બંધ કરે તો, અનેક દ્ાર ખોલી દે 
છે. તમે આ વાત તો જાણતા જ હશો કે ભારતમાં 
ઘણા બાળકો અનાથ છે, અને તેની દેખ રેખ કરવા 
વાળું કોઈ નથી. તેવામાં ઘણા લોકો અનાથ બાળકોને 
દત્તક લેવાનું પસંદ કરે છે. સામાન્ રીતે આ અનાથ 
બાળકોને તેઓ દત્તક લે છે જેમને પોતાના બાળકો 
કોઈ કારણસર નથી થઇ શકતા. પરંતુ આજે અમે 
તમને મહેસાણામાં ઓસ્ટે્લલ્ન લસટીઝને 18 ગરીબ 
બાળકો દત્તક લઈને તેમના અભ્ાસથી માંડીને તમામ 
ખર્ચ ઉઠાવવાનો લનણ્ચ્ ક્યો છે. 

મહેસાણા લજલ્ાના લાંઘણજ ગામના વતની અને 
ઓસ્ટ્ેલલ્ન સીટીઝન ધરાવતા મેહુલ પટેલને તેમનો 
વતન પ્ેમ ભારતમાં પરત ખેંરી લાવ્ો છે. વ્વસા્ે 

રાટ્ચડ એકાઉટનટ મેહુલ પટેલ એ વતન મહેસાણા 
આવતાની સાથે અનેક સામાલજક સેવાકી્ પ્વૃલતઓ 
કરી છે, પણ ગરીબ બાળકોની કારકકદદી બનાવવાનો 
તેમણે લનધા્ચર ક્યો છે. આથી તેમણે સરકારી પ્ાથલમક 
શાળામાં અભ્ાસ કરતા અને માતા લપતાની કોરોનામાં 
છત્રછા્ા ગુમાવનાર ગરીબ બાળકોને દત્તક લીધા છે.  
મહેસાણા પોલીસ હેડક્ાટ્ચરની સરકારી પ્ાથલમક 
શાળાના કુલ 18 ગરીબો બાળકોને ઓસ્ટે્લલ્ન 
સીટીઝન મેહુલ પટેલે દત્તક લઈ ગરીબ બાળકોના 
અભ્ાસનો તમામ ખર્ચ ઉઠાવી લીધો છે. ઉપલબધ 
માલહતી અનુસાર છલે્ા ં 5 વર્ચમાં કુલ 19,781 
બાળકો દત્તક લેવા્ાં છે. જે પૈકી વર્ચ 2014-15માં 
4362, 2015-16માં 3677, 2016-17માં 3788, 
2017-18માં 3927 અને વર્ચ 2018-19માં 4027 
બાળકો દત્તક લેવા્ાં હતાં.

ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતા મહેસાણાના NRIનો 
વતન ભારત પ્રેમ, 18 બાળકનરે દત્તક િીધા

કિોિ 
કલોલ શહેરમાં રહેતા ્ુવાન ભાવેશ ધરમદાશ 

કેશવાણીના લગ્ન એક વર્ચ અગાઉ કલોલમાં પૂવ્ચ 
લવસ્તારની દેવીકૃપા સોસા્ટીમાં રહેતી હેમાબેન 
પરમાનંદ રંગવાણી સાથે થ્ા હતા. લગ્નજીવન 
બાદ બન્ે વચ્ે પ્શ્ો ઉભા થ્ા હતા અને તેના 
કારણે હેમા અને ભાવેશે છુટાછેડા લઇ લીધા હતા 
જો કે, ભાવેશ તેને પરત લાવવા માંગતો હતો 
અવારનવાર હેમાને ફોન કરીને સમજાવતો હતો 
પરંતુ હેમા તૈ્ાર થઇ ન હતી ત્રણ કદવસ અગાઉ 
પણ બન્ે વચ્ે મોબાઇલ ઉપર સંપક્ક થ્ો હતો 
જેમાં ભાવેશે પરત નહીં આવે તો મારી નાંખવાની 
ધમકી પણ આપી હતી. દરલમ્ાન આજે કલોલ 
શહેરમાં આવેલા નવજીવન મીલ કંપાઉનડમાં 

બ્ુટીપાલ્ચરમાં મહેંદી મુકાવીને હેમાં ઘરે પરત જઇ 
રહી હતી તે સમ્ે ભાવેશ ત્ાં આવી પહોંચ્ો હતો.
હેમાં પસાર થઇ કે તુરંત જ તેના હાથમાં રહેલી 
છરી વડે હુમલો કરી દીધો હતો. ઉપરાછાપરી સાત 
જેટલા ઘા ઝીંકવામાં આવતા હેમા ત્ાં જ ઢળી 
પડી હતી તો ભાવેશ ત્ાંથી ભાગી છુટ્ો હતો. 
આ ઘટનાને પગલે આસપાસના લોકો દોડી આવ્ા 
હતા અને ગંભીર હાલતમાં હેમાને નજીકની લસલવલ 
હોસસ્પટલમાં ખસેડી હતી જ્ાં ફરજ પરના તલબબે 
તેણીને મૃત જાહેર કરી હતી.આ ઘટનાને પગલે દોડી 
આવેલી પોલીસે હેમાના લપતાની ફકર્ાદના આધારે 
ગુનો દાખલ કરવા તજવીજ શરૂ કરી છે. તો ફરાર 
થઇ ગ્ેલા હત્ારા ભાવેશની શોધખોળ માટે ટીમો 
દોડતી કરાઇ છે.

કલોલમાં પ્ેમમાં પાગલ ્ુવાનનું કારસ્તાન 
છરીના સાત ઘા ઝીંકીને ્ ુવતીની હત્ા કરી
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આણંદ 
બોરસદ પાિલકામાં  ભાજપ ે સǼા 

હçતગત કયા↓ બાદ બ ેજથૂ પડયા છъ. 
જમેા ંએક જથૂ સગંઠન અન ેઅ×ય એક 
જથૂ ચૂટંાયલેા નતેાઓના ગુર્પનંુ હોવાનું 
ચચા↓ઈ રЅ ંછъ. બ³−³ ેજથૂ એકબીજાથી 
ઉપર હોવાના દાવા વŵ ે પોતપોતાનું 
જોર લગાવતા હોવાનુ ંપણ જાણવા મâયું 
છъ Óયારъ બોરસદ પાિલકા ̨ ારા િવકાસના 
કામોની મજંરૂ અથ› મોકલવામાં 
આવતી ફાઈલ Ĭાદъિશક કΤાએથી કોઈ 
કારણોસર રદ કરાવવામા ંઆવતી હોય 

તમેજ આણદંના સાસંદ એક ગુર્પને 
છપૂી રીત ે સપોટ↓ કરી રΝા હોવાના 
આΤપે સાથ ે અ×ય જથૂમા ં આણદંના 
સાસંદ સિહતના સÛયો માટъ છપૂો 
રોષ જોવા મળી રΝો છъ. જને ે લઈ 
નગરપાિલકાના વોડ↓ ન.ં૬માથંી ચૂટંાયેલા 
ભાજપના કાઉ×સીલર પરાગ પટъલ તથા 
બોડ↓ ન.ં૫ના કાઉ×સીલર બલુટે પટъલ 
સિહતના અ×ય બ ે કાય↓કરોએ પોતાના 
સોિશયલ િમડીયા એકાઉ×ટ ઉપર 
કોમ×ેટસ કરી હતી. જમેા ં આણદંના 
સાસંદ િમતષેભાઈ પટъલન ે અપશÚદો 

શÚદો લખવામા ંઆãયા હતા. ઉપરાતં 
એક કોમે×ટમાં પણ તો ગિભ↓ત ધમકЫ 
પણ આપવામા ંઆવી હતી. જ ેબાબતે 
આણદંના સાસંદના િમતષેભાઈ પટъલનું 
Öયાન દોરવામા ં આવતા તઓે ચ℮કЫ 
ઉઠયા હતા અન ેઆ અગં ેમહъશભાઈ 
રોિહત ˛ારા બોરસદ શહъર પોલીસ 
મથકમા ં ફЧરયાદ ન℮ધાવવામાં આવતા 
બોરસદ શહъર પોલીસે પરાગ પટъલ, 
ચĩંશે પટъલ, બલુટે પટъલ અન ે યશ 
પટъલ િવιÖધ ગનુો ન℮ધી કાયદъસરની 
કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ.

નЧડયાદ 
ખેડા િજ·ાના Ĭિસˇ યાĦાધામ 

ડાકોરમાં શિનવારъ ચૈĦી પૂનમે ડાકોરના 
ઠાકોરની મહારાસ લીલાની સમાિΆ 
લાખો ભŪો દશ↓નાથ› ઉમટી પડયા 
હતા. શુĝવારъ રાતથી જ ડાકોરમાં 
મંЧદરની બહાર Ĵˇાળુઓનો 
મહъરામણ ઉમટી પડયો હતો.  
યાĦાધામ ડાકોરમાં શિનવારъ જય 
રણછોડના નારા સાથે ભજનમંડળીઓ 
અને  ભŪો ધજા સાથે મોટી સંÅયામાં 
ઉમટી પડયા હતા. શિનવારъ વહъલી 
સવારથી જ ડાકોર ખાતે ભŪોનું 

ઘોડાપુર ઉમટી પડયુ ંહતું. અને 
Ĵીજીના અલૌЧકક દશ↓નનો લાભ લીધો 
હતો. ઠъર ઠъર િવિવધ ભજનમંડળીઓ 
ધજા સાથે મંЧદરમાં Ĭવેશ કયђ↓ હતો 
અને ધજા ચઢાવી દશ↓ન કયા↓ હતા.

ચૈĦી પૂનમે ડાકોરના મંЧદરમાં ભŪોનો મહાસાગર છલકાયો
ઠાકાેરની મહારાસ લીલાની સમાિ , લાખાે ભક્તાેઅે દશર્ન કયાર્

આણંદના સાંસદ અંગે અપશÚદ બોલનાર 2 BJP કાઉЩ×સલર સિહત 4 સામે ફЧરયાદ
ભાજપ શાિસત બાેરસદ નગરપાિલકામાં અાંતિરક જૂથવાદ સપાટી પર અા ાે

વડોદરાના કોમી છમકલાની કડી શોધતી પોલીસ ઃ 21 તોફાનીઓના Чરમા×ડ પુરા
વડોદરા

અમદાવાદી પોળ પાસે બનેલા અકçમાતના બનાવમાં 
મુЩçલમ યુવકો પર થયેલો હુમલો, રાવપુરા રોડ પર 
િહ×દુ યુવક પર હુમલો, નાગરવાડામાં પÔથરમારો, 
તોડફોડ અને મૂિત↓ ખંЧડત કરવાના બનાવ જેવી 
ઘટનાઓની પોલીસ એક પછી એક કડીઓ જોડી રહી 
છъ. પોલીસે તોફાનીઓની પૂછપરછ કરી રહી છъ.પોલીસે 
ઉપરોŪ બનાવોમાં તોફાનીઓને ઉäકыરનાર કોણ 
હતું તે પણ પૂછી રહી છъ. દરિમયાનમાં નાગરવાડા 
લાલજીકвઇ પાછળ રાવળવાસમાં વાહનોની તોડફોડ, 
પÔથરમારો અને સાંઇબાબાની મૂિત↓ ખંЧડત કરવાના 
બનેલા બનાવમાં કારъલીબાગ પોલીસે પકડેલા ૨૧ 
આરોપીઓના Чરમા×ડ પુરા થયા હતા.

ખંભાતમાં શોભાયાĦા પર પÔથરમારામાં સંડોવાયેલા વધુ બે આરોપીની ધરપકડ
ખંભાત

ખંભાત ખાતે થયેલ કોમી તોફાનોમાં ૯ શÅસોની 
ધરપકડ બાદ વધુ પાંચને રાઉ×ડઅપ કરી તે પૈકЫના બેની 
પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. પૂવ↓આયોિજત પÔથરમારામાં 
ખંભાતના એક આધેડનું Óયુ પણ નીપËયું હતું. 
શŨરપુર બાદ શહъરના સરદાર ટાવર િવçતારમાં પણ 
તોફાનીઓએ આગચંપી કરી હતી. અગાઉ પોલીસે 
ઝડપેલ ૯ આરોપીઓના શિનવારъ Чરમા×ડ પૂણ↓ થતા 
પોલીસે તેઓને કોટ↓માં રજૂ કરી ફધ↓ર રીમા×ડની માંગણી 
કરી હતી. જો કы પોલીસે આ ૯માંથી ૪ના રીમા×ડ મંજૂર 
કયા↓ હતા Ëયારъ અ×યને ËયુЧડશીયલ કçટડીમાં મોકલી 
આØયા હતા. બીજી તરફ શિનવારъ ધરપકડ કરાયેલ બ³−³ે 
આરોપીઓને પણ કોટ↓માં રજૂ કરાયા હતા.

નЧડયાદ 
કપડવંજ તાલુકાના દѕગાની મુવાડી માં 

વીજ કіપની ˛ારા વીજ ચેЧકіગ હાથ ધરવામાં 
આãયું હતું. દરિમયાન વીજ કમ↓ચારીની 
ટીમ ગોિવંદભાઈ ગોતાભાઈ સોલંકЫના 
ઘરъ ચેЧકіગ હાથ ધરતા તેઓએ ઈલેકĺીક 
લાઈન ઉપર ડાયરъÄટ વાયર નાખી 
વીજચોરી કરતા રѕગે હાથ ઝડપાઇ ગયા 
હતા. આ વખતે ગોિવંદભાઈ સોલંકЫ Ĭવીણ 
ભાઈ સાથે ઝઘડો કરી અપશÚદો બોલી 
લાકડાના દѕડાથી હુમલો કરી ગડદા પાટુ 
માર માયђ↓ હતો. આ બનાવ અંગે કપડવંજ 

λરલ પોલીસે ગોિવંદભાઈ સોલંકЫ, Ĭવીણ 
સોલંકЫ તથા જશીબેન સોલંકЫ િવરોધ 
સરકારી કામમાં λકાવટ અને િવજ કમ↓ચારી 
પર હુમલાનો ગુનો ન℮ધી તપાસ હાથ ધરી 
હતી. પોલીસે આ Ħણેય ઇસમો િવιˇ 
કપડવંજ કોટ↓માં ચાજ↓શીટ રજૂ કરી હતી.  
જે અંગેનો કыસ કપડવંજ  કોટ↓માં ચાલી 
જતાં સરકારી વકЫલની દલીલો Öયાને લઇ 
Ħણેય આરોપીને Ħણ વષ↓ની સÅત કыદની 
સજા અને λ. ૨ હજારનો દѕડ ભરવાનો 
હુકમ કયђ↓ે હતો અને દѕડ ન ભરъ તો વધુ ૩ 
માસની સજાનો હુકમ કયђ↓ હતો.

કપડવંજમાં વીજકમЪ↓ ઉપર હુમલા કыસમાં માતા, 2 પુĦને 3 વષ↓ની કыદ
વીજળીની ચાેરી કરતા પકડાતાં કમીર્અાે પર હુમલાે કયાેર્ હતાે
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સુરત
સચિન-કનકપુરના હાઉસીંગ નજીક 

શ્રી રામનગર સોસાયટરીના પ્ોટ 
નં. 3168 માં રૂમ નં. 13 માં રહેતરી 
કંિન નરચસંહ (ઉ.વ. 30) નરી ગળે 
ટુંપો આપરી હતયા થયે્ રી ્ાશ તેના જ 
રહેણાંક રૂમમાંથરી મળરી આવયાનરી જાણ 
થતા સચિન પો્રીસ મથકના ઇનિાજ્જ 
પરી.આઇ કકરણ મોદરી સટાફ સાથે ઘસરી 
ગયા હતા. કંિનના બે પુત્ર અચિષેક 
(ઉ.વ. 9) અને રૂદ્રપ્રતાપચસંહ (ઉ.વ.8) 
આગળના રૂમમાં હતા. જયારે તેનો 

પચત નરચસંહ તેજિાનચસંહ (ઉ.વ. 
33 મૂળ રહે. સંગરીપુર, યુ,પરી) ગાયબ 
હતો. જેથરી પો્રીસે કંિનનરી હતયા તેના 
પચત નરચસંહે કરરી હોવાનરી આશંકા સાથે 
તેનરી શોધખોળ શરૂ કરરી હતરી. બરીજી 
તરફ કંિનનરી હતયાનરી જાણ થતા તેના 
પકરજનો પણ દોડરી આવયા હતા. હતયા 
પચતએ કરરી છે કે અનય કોઇએ તે અંગેનરી 
તપાસ અંતગ્જત પડોશમાં રહેતરી ચપ્રતરીચસંહ 
ગૌતમચસંહે પો્રીસને જણાવયું હતું કે 
ગત રાતે પચત-પત્રી વચ્ે ઉગ્ર ઝઘડો 
થતા મારામારરી થઇ હતરી. પરંતુ પોતે 

દરચમયાનગરીરરી કરરી છુટા પાડયા હતા. 
જયારે અચિષેક અને રૂદ્રપ્રતાપચસંહનરી 
પૂછપરછ કરતા તેમણે જણાવયુ ં હતું કે 
મમમરી કિંને ગંગાધરા ચવસતારમાં રૂમ 
િાડે ્ઇ તયાં રહેવા જવાનરી જીદ્દ કરતા 
તેઓ વચ્ે ઝઘડો થયો હતો. જો કે તેઓ 
વચ્ે રોજ ઝઘડા થતા હોવાથરી પોતે સુઇ 
ગયા હતા અને સવારે ઉઠયા તયારે ્ાશ 
જોઇ પડોશરીને જાણ કરરી હતરી. દરચમયાન 
જાણવા મળયુ ં હતું કે નરચસંહે ્ાજપોર-
મરો્રી વચે્ ટ્ેન સામે પડતું મુકી 
આપઘાત કરરી ્રીધો છે. 

વાંસદા
વધઈ નજીક ડુંગરડા ગામે 

શૈ્ેષિાઇ જયરામિાઇ વૈજ્ તેમનરી 
પત્રી રધાબેન  અને પુત્ર ચમતેશ ઉ.૦૮ 
તથા છોકરરી હેતવરી ઉ.૦૪ સાથે રહેતા 
હતા. ે એકાદ વષ્જથરી ખેતરમાં મકાન 
બાંધરી રહતા હતા. બુધવારે પચત શૈ્ેષ 
િાઈઅે પત્રીને  માછ્રી બનાવવા 
કહેતા પત્રીના ના કહં્ હતું, જેથરી પચત-
પત્રી વચ્ે સામાનય બો્ાિા્રી થતા 
પત્રીને માઠુ ્ાગતા પત્રીએ રાધાબેને 
પોતે તેમજ તેમના બંને નાના બાળકોને 
િીંડામા નાખવાનરી ફોરેટ દવા પરીવડાવરી 
દેતા ત્રણેય બે  િાન થઈ ગયા હતા 

અાથરી ગિરાય ગયે્  પચત શૈ્ ેષએ 
પોતાના િાઈને બો્ાવરી ત્રણેયને વઘઇ 
સરી.એિ.સરી. હોસસપટ્ ખાતે ખસેડ્ા 
હતા. જયાં ડોકટરે બન્ે બાળકો ચમતેશ 
ઉ.વ.8 પુત્રરી હેતવ  ઉ.વ.4 નરી તપાસ 
કરતા મરણ જાહેર કરયા હતા  અને  
પત્રી રાધાબેન વધુ ગિંરીર હોવાથરી 
વધઈ સરી.એિ.સરી મા પ્રાથચમક સારવાર 
આપરી  વધુ સારવાર માટે વાંસદા 
શ્રીજી હોસસપટ્ ખાતે રરીફર કયા્જ બતા. 
હા્માં મચહ્ા બેિાન હા્તમાં જીવન 
મરણ વચ્ે ઝો્ા ખાઈ રહરી છે.   આ 
બનાવ બાબતે વધઈ પો્રીસે ગુનો નોંધરી 
આગળ નરી તપાસ હાથ ધરરી હતરીય

ડુંગરડામાં પતત સાથે ઝઘડા બાદ 
મતિલાઅે બે બાળકો સાથે ઝેર પીધું
પત્ની જીવન મરણના ઝાોલા વચ્ો સારવાર હો ઠળ

પલસાણાના ગંગાધરા ખાતે રહેવાની જીદ 
કરતી પત્ીની હત્ા બાદ પતતનો આપઘાત
પત્નીનો ગળો ટંુપાો આાપનીનો પતત સવારો લાજપાોર-મરાોલની વચ્ો ટ્ોન સામો કૂદની પડયાો

ગુજરાતમાં 6000 ્ોકો 
ચહમોકફચ્યાથરી પરીડાય છે, 
સાૈથરી વધુ સુરતમાં 614

વલસાડ
હરીમોફીચ્યા ્ોહરીનો વારસાગત રોગ છે. જેમાં 

્ોહરી ગંઠાવાનરી પ્રચરિયામાં ખામરીયુક્ત હોય છે. જયારે 
દર વષષે 17 એચપ્ર્ના રોજ ચવશ્વ ચહમોકફચ્યા કદવસનરી 
ઉજવણરી કરવામાં આવે છે. જોકે સુરતમાં 614 વયચક્ત 
ચહમોકફચ્યાનરી બરીમારરીથરી પરીડાઇ છે. િારતમાં પાંિ 
્ાખ વયચક્ત ગુજરાતમાં છ હજાર વયચક્ત આને સુરત 
માં 614 વયચક્તઓ હરીમોફીચ્યા થરી પરીડાઈ રહ્ા છે. 
હરીમોફીચ્યા ્ોહરી ગંઠાવાનરી પ્રચરિયામાં ફેકટર 8 અને 
ફેકટર 9 સંકળાયે્ા હોય છે. હરીમોફીચ્યા સેનટર શરૂ 
કરવામાં આવયું છે. હા્માં અાખા ગુજરાત રાજયમાં અા 
રોગથરી 6000 ્ોકો પરીડાતા હોવાનું સત્ાવાર રરીતે તંત્રના 
િોપડે નોંધાયું છે.

્ોન આપનારે બળાતકારરી 
કહરીને મેસેજ કરતા સુરતના 

યુવકે કરરી આતમહતયા
સુરત

્ોકો માટે એક ્ા્બત્રી સમાન કકસસો સામે આવયો 
છે. જેમાં મોબાઇ્ એસપ્કેશન દ્ારા ઓન્ાઇન ્ોન 
આપતરી કંપનરીના સાયબર બુચ્ંગનો ચશકાર બને્ા 
DGVCL કંપનરીના કમ્જિારરીએ ઝેરરી દવા ગટગટાવરી 
્રીધરી હતરી. સમરીમેર હોસસપટ્માં સારવાર દરચમયાન 
આ યુવાનનું મોત ચનપજયું હતું.  સુરતના ઓન્ાઇન 
કરકવરરીના નામે એક યુવકને એટ્ો બધો ત્રાસ 
આપવામાં આવયો હતો કે આ યુવકે મોતને મરીઠુ કયુું 
હતું. હા્ તો આ કકસસો સામે આવતા િકિાર મિરી 
ગઇ છે. તયારે મૃતક યુવકના પકરવારે આરોપરીઓ સામે 
કડક કાય્જવાહરી કરવાનરી માંગ સાથે પો્રીસ કચમશનરને 
રજુઆત કરરી છે.

સુરત
સુરતના ્ોકોનરી આગામરી 40 વષ્જ 

સુધરીનરી પાણરીનરી સમસયાનો હ્ કરવા માટે 
્ાંબા સમયથરી જેનરી ચવિારણા િા્તરી હતરી 
તે કનવેશન્ બેરેજના ટેનડરને આજે સથાયરી 
સચમચતએ મંજુર કરરી દરીધા છે. બેરેજના 
825 કરોડના કેપરીટ્ કામ અને અનય 
કામ સચહત 972 કરોડ રૂચપયાના ટેનડરને 
્રી્રી ઝંડરી મળયા બાદહવે ત્રણ તબક્ામાં 
કામગરીરરી શરૂ કરાશે. બેરેજ પ્રોજેકટ માટે 
જરૂરરી મંજુરરી મળે તયાર બાદ જ બાંધકામ 
શરૂ કરવા અને બાંધકામ પુરા થયાં બાદ 
ઓપરેશન એનડ મેઈનટેનનસ માટેનરી કામગરીરરી 

સોંપવામાં આવશે. સથાયરી અધયક્ષ પરેશ પટે્ે 
જણાવયું હતું કે, સુરત શહેરનરી વસતરીને ધયાને 
રાખરીને આગામરી ૨૫થરી 40 વષ્જનરી પાણરીનરી 
જરૂકરયાતને સંતોષવા માટે બેરેજ ઘણોજ 
મહતવનો બનરી રહેશે. ચસંગણપોર ચવયરથરી 
બેરેજનરી વચે્ 10 કક્ોમરીટરનું ચવશાળ 
પાણરીનું સરોવર બનરી જશે. આ અચતમહતવનો 
પ્રોજેકટ હોય 17 ઓકટોબર 2020ના રોજ 
ગાંધરીનગર પંદર જેટ્ા ઉચ્ અચધકારરીઓ 
સાથે િિા્જ ચવિારણા કરરીને કનવશેન્ 
બેરેજનરી કડઝાઈન નક્રી કરવામાં આવરી હતરી. 
નવરી યોજના પ્રમાણે શહેર માટે 1700- કરોડ 
ચ્ટર પાણરીનો સંગ્રહ કરરી શકાશે.

સુરતમાં 972 કરોડના બેરેજ માટે મંજૂરી 
1700 કરોડ તલટર પાણીનો સંગ્રિ થશે
તવયર કમ કાોઝવોથની બોરોજ સુધની 10 કકમનીનું મનીઠા પાણનીનું જળાશય બનશો
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રાજકોટ
રાજકોટ  પોલીસ કçટડીમાંથી રાજકોટની 

એક હોЩçપટલમાં સારવાર માટъ લઈ જવામાં 
આવી રહъલા ધારાસÛય (રા∆વાદી ક℮Ġેસ પાટЪ↓-
NCP) કાંધલ જાડેજા, પોલીસ જાΆાને થાપ 
આપીને વષ↓ 2007માં ફરાર થઈ ગયા હતા. 
ફરાર થઈ જવાના આ કыસમાં કોટ‼ કાંધલને દોિષત 
જાહъર કયા↓ છъ. કોટ‼ આ ગુનામાં દોઢ વષ↓ની સજા 
ફટકારી છъ. અને 10 હજાર λિપયાનો દѕડ કયђ↓ છъ. 
જોકы કાંધલ જાડેજાને જેલમાં નહỲ જવું પડે. તેમના 
વકЫલે કЅં કы કાંધલ 19 મિહનાની સજા ભોગવી 
ચુÄયા હોવાથી જેલમાં નહỲ જવું પડે. સજા મોકвફ 
માટъ 1 મિહના માટъ çટъ લેવામાં આãયો છъ. તેઓ 
આગામી ચંૂટણી લડી શકશે.

એક વષ↓ સાબરમતી જેલમાં રાÅયા બાદ તેને 
2006માં રાજકોટ જેલમાં િશÙટ કરવામાં આãયો 
હતો. રાજકોટમાં જેલવાસ દરિમયાન વારѕવાર 
કાંધલ હોЩçપટલમાં સારવાર માટъ દાખલ થતો 
હતો. આવા જ એક ЧકçસામાંફыĮુઆરી 2007માં 
રાજકોટની િશવાની હોЩçપટલમાંથી તે જાΆાની 
નજર ચૂકવી ભાગી ગયો હતો. આ પછી બે વષ↓ 
પોલીસની દોડધામ બાદ 2009માં પુણે નજીકથી 
તેની ફરી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
વષ↓ 2005માં કાંધલની પોતાના ભાગીદાર 

કыશુ ઓડેદરાની હÓયાના આરોપ હъઠળ ધરપકડ 
કરવામાં આવી હતી. એક વષ↓ સાબરમતી જેલમાં 
રાÅયા બાદ તેને 2006માં રાજકોટ જેલમાં િશÙટ 
કરવામાં આãયો હતો.

કЮિતયાણાના ધારાસÛય કાંધલ જાડેજાને દોઢ વષ↓ની સજા, છતાં ચૂંટણી લડી શકશે

રાજકોટ
રъઝીન અને ફાઈબર યુગમાં 

હજુ સલાયા કÉછ અને જામનગર 
પોરબંદરમાં લાકડાના વહાણોનો 
કારોબાર ચાલે છъ. એમાંયે સલાયામાં 
જÜબો કыપેિસટીના ૩૦૦ જેટલા  
વહાણો આવેલા છъ. આવા વહાણો પૈકЫ 
૮૦૦ ટન કыપેિસટી વાળા  સલાયાના  
અલ શાહъ કલંદર નામના એક વહાણમાં 
અચાનક આગ લાગતા જ દЧરયા 

વŵે ખસલ બંદરъ નાંગરъલું વહાણ 
બળીને ખાખ થઈ ગયું હતુ. સલાયાના 
વહાણવટીઓનો મુÅય આાધાર 
લાકડાના વહાણનો હોય છъ. આ ધંધો 
પરѕપરાગત રીતે વષђ↓થી ચાલે છъ. મોટા 
ભાગે માલ પЧરવહનમાં આ લાકડાના 
વહાણો રોકાયેલા છъ. િસઝનની 
શλઆતમાં ઓમાન કы દુબઈનો માલ 
ભરીને  Óયાં ચાàયા જાય છъ. અને આખી 
િસઝન Óયાં રહъ છъ.

ભુજ
રાજયમાં િવભાજીત થયેલી ૨૩૮ 

Ġામ પંચાયતો અને જુન ૨૦૨૨ની 
૫ વષ↓ની મુદત પૂરી થતી હોય તેવી 
Ġામ પંચાયતોની ચૂંટણી સંદભ› 
મહÓવનો િનણ↓ય લેવાયો છъ. જે Ġામ 
પંચાયતની મુદત પુરી થઇ રહી છъ. 
અથવા થઇ ચૂકЫ છъ તેવી તમામ 
જÆયાએ વહીવટદાર મુકવા માટъ 

તમામ િજ·ા િવકાસ અિધકારીઓને 
પĦ લખી જાણ કરી દъવામાં આવી 
છъ. આ બાબતે િવકાસ કિમ ર ˛ારા 
તમામ િજ·ા િવકાસ અિધકારીઓની 
વહીવટદારની િનમણુંક કરવા માટъ 
ખાસ પĦ લખવામાં આãયો છъ. 
Óયારъ, કÉછ િજ·ામાં પણ ૭૬ Ġામ 
પંચાયતોમાં વહીવટદારની િનમણુંક 
માટъ ગિતિવિધઓ તેજ બની છъ.

રાજકોટ
રŪદાન, ચΤુદાન અને અંગદાનની 

જેમ દъહદાનને પણ મહાદાન કહъવાય 
છъ. રાજકોટમાં અનેક પЧરવારોએ 
પોતાના જે Чદવંગત çવજનોના 
દъહનું દાન કયુ↨ તે સંÅયાબંધ મેЧડકલ 
çટુડ×Îસને માનવશરીરની ગૂઢ રચના 
જાણવામાં તો ઉપયોગી બ×યું જ છъ, 
બàકы  સામા×ય અÛયાસĝમમાં આવતી 
બાબતો ઉપરાંત કыડેવરમાં કыટલીક 
એડવા×સ મેЧડકલ çટડીઝ પણ તેનાં 
થકЫ જ શÄય બની છъ. અગાઉ માનવ 
મЩçતæક અને Чકડનીને લગતા રીસચ↓ 
બાદ હાલ ĸદય સંબંિધત સંશોધન પણ 
ચાલી રЅં છъ.
રાજકોટમાં સરકારી મેЧડકલ કોલેજ 

1995માં શλ થઈ Óયારથી અÓયાર 
સુધીમાં કЮલ 326 બોડી ડોનેશન 
ન℮ધાયા છъ. મોટъ ભાગે, મેЧડકલ 
çટુડ×Îસની ĬÓયેક નવી બેચના Ĭારѕભે 
જે એક બોડી ЧડસેÄશન સિહતના 
અÛયાસ માટъ લેવામાં આવે તેના પર 
જ એ બેચનો એમબીબીએસ કોસ↓ પૂરો 
થતા સુધી ĬેЩÄટકલ çટડી ચાલતી હોય 

છъ. આ સામા×ય અÛયાસ િસવાય પીજી 
અને યુજી çટુડ×Îસ ˛ારા સંશોધનમાં 
પણ સˆઉપયોગ થતો હોવાનું જણાવીને 
એનેટોમી Чડપાટ↓મે×ટના હъડ ડો. આશીષ 
પંડયાએ ઉમેયુ↨ કы રીસચ↓ çટડીનાં કોઈ 
મહÓવપૂણ↓ તારણો ઈ×ટર નેશનલ 
મેЧડકલ જન↓લમાં પÚલીશ થાય તો 
અને Óયારъ આવા çટડીને વૈિΐક çતરъ 
મા×યતા મળતી હોવાથી બહોળા 
જનિહત માટъ છъ·ા પાંચ વષ↓માં 
રાજકોટ ખાતે કાЧડ↓યાક વાàવ çĺũર, 
Įેઈન વે×ĺીકàસ (મગજનાં પોલાણ), 
રીનલ આટ↓રીઝ, Чફટલ Чકડની 
ડેવલપમે×ટ અને કોરોનરી આટ↓રીઝ 
પર રીસચ↓વક↕ થઈ ચૂÄયા બાદ હાલ 
કોરોનરી આટ↓રીઝ પર બીજો એક çટડી 
ચાલુ છъ.
તબીબી િવ˜ાથЪ↓ઓને Ѕમન 

એનેટોમીનો Ĭાયોિગક અÛયાસ કરાવવા 
માટъ જો કોઈ મેЧડકલ કોલેજને Äયારъક 
સહમિતપૂવ↓ક મળતા માનવદъહની કમી 
વતા↓ય તો એવા તબŨы કોઈ િબનવારસુ 
Ǽદъહને પણ çવીકારી શકાય એવી 
િનયમોમાં જોગવાઈ છъ. 

રાજકોટ સલાયાનું ૮૦૦ ટનનું વહાણ સળગીને ખાખ થઈ ગયું

કÉછ-ભુજની 76 Ġામ પંચાયતમાં િનમવામાં આવશે ‘વહીવટદાર’

રાજકોટમાં Чકડની, મગજ બાદ હવે ĸદયની રચના પર સંશોધન ભુજ-મુંબઇ ĺેનના ļાઇવરનું હાટ↓ એટъકથી મોત
ભુજ

પિΌમ રъલવેના અમદાવાદ 
િવભાગમાં રિવવારъ બે રъલ 
કમ↓ચારીઓના મોત િનપËયા 
હતા. ભુજ-મુંબઇ એÄસĬેસ ĺેનના 
લોકો પાયલટનું ĸદયના હુમલાથી 
અમદાવાદ રъલવે çટъશને મોત િનપËયું 
હતું. રિવવારъ રાĦે ૮ઃ૧૫ કલાકы 
ભુજથી મુંબઇ જવા ઉપડેલી એÄસĬેસ 
ĺેન સવારъ ૩ કલાકы અમદાવાદ રъલવે 
çટъશને પહ℮ચી હતી. આ ĺેનના લોકો 
પાયલટ કыશુરામ દъહરીની તિબયત  
અચાનક લથડતા તેઓ વોશλમમાં 
ગયા હતા. Ëયાં તેમની તિબયત વધુ 
બગડી જતા ઇમરજ×સી સેવા ૧૦૮ને 
બોલાવાઇ હતી. તેઓને તાÓકાિલક 
િસિવલ હોЩçપટલ લઇ જવાયા 
હતા.  તેમનું રçતામાં જ મોત થયું 
હોવાનું જાણવા મળъ છъ. વેçટન↓ રъલવે 
એÜØલોયીઝ યુિનયનના સંયુŪ મંડળ 
મંĦી સંજય સુય↓બલીના જણાãયા 
મુજબ  લોકો પાયલટ કыશુરામ દъહરી 
૫૮ વષ↓ની ઉѕમરના હતા. 



FRIDAY, 22 APRIL, 202209

નવી દિલ્ી: એક િશકમાં પ્રથમ વખત યુઝર્સમાં ઘટાડાના પગલે 
નેટફ્લકરના રોકાણકારોને પણ મરમોટું નુકશાન વેઠવું પડું 
છે. ગઈકાલે જા્ેર કરેલ પદરણામોમાં જાનયુઆરી-માર્સના પ્રથમ 
ત્રિમાત્રકગાળામાં નેટફ્લકરના રબસ્ક્ાઈબર્સ 2 લાખથી વધુ ઘટતા 
જે છેલ્ા િશકમાં પ્રથમ ઘટાડો છે, નેટફ્લકરના રોકાણકારોની 
રંપત્તિમાં 3.75 લાખ કરોડ રૂત્પયાનું ધોવાણ થયું છે.

પ્રથમ કવાટ્સરના પદરણામો બાિ નેગેટીવ આઉટલુક અને રેદટંગ 
ઘટવાની આશંકાએ શેરભાવમાં આવેલ 35%ના મરમોટા કડાકાને 
કારણે રોકાણકારોની રંપત્તિમાં 50 અબજ ડોલરનું ધોવાણ જોવા 
મળયું છે. એર એનડ પી 500 ઈનડેકર પર નેટફ્લકરનો શેર 

2022નો રૌથી ખરાબ પ્રિશ્સન કરનારો શેર બની ગયો છે. આ વર્ષે 
મારિ 4 મારના આ રમયગાળામાં શેરનો ભાવ 62.5%નો કડાકો 
નોંધાયો છે, જે કંપનીના ભત્વષયના આઉટલુક અને ગ્ોથ અંગેની 

શંકા રજૂ કરે છે. રોંકાવનરી વાત એ છે કે એક જ દિવરમાં આવેલ 
નેટફ્લકરના શેરમાં કડાકાને કારણે રોકાણકારોની રંપત્તિમાં થયેલ 
નુકશાન ભારતની રૌથી મોટી બેંક HDFC બેંકના અડધી માકકેટ 
કેત્પટલ રમાન છે. HDFC બેંકનું બજાર મૂલય 7.55 લાખ કરોડ 
છે અને નેટફ્લકરમાં એક જ દિવરમાં રોકાણકારોના 3,75,000 
કરોડ રૂત્પયા ધોવાયા છે. ટેત્લત્વઝન સ્ટ્ીત્મંગ કંપની નેટફ્લકરના 
શેરના કડાકાની રાથે અનય પ્રત્તસ્પધધી કંપનીઓના શેરમાં પણ ગાબડું 
જોવા મળયું છે. દડઝનીનો શેર પણ 5.5% ઘટ્ો ્તો. ગુરૂવારે રોકુ 
6% પેરામાઉનડ 8.6% અને વાન્સર બ્ોર દડસ્કવરીનો શેર પણ 
6%થી વધુ ગગડો ્તો.

 દિલમ સ્ટાર અક્ષય કુમારે ભારે ટીકાઓને 
પગલે એક ગુટખા પ્રોડકટનું એનડોરરમેનટ છોડી 
િેવાનું જા્ેર કયુું છે. એક રોત્શયલ મીદડયા 
પોસ્ટમાં અકકીએ લખયું છે કે ્ું મારા બધા રા્કો 
ની માિી માગું છું. મેં કોઈ તમાકુ ઉતપાિનની રીધે 
રીધી જા્ેરાત કરી નથી અને કરવાનો પણ નથી. 

્ું આ એનડોરરમેનટમાંથી ખરી જાઉં છું પણ 
કાનૂની કરાર પ્રમાણે જે રમયમયા્સિા નક્ી 
થઈ વ્્ે તયાં રુધી આ જા્ેરખબર 
િેખાતી ર્ેશે. તેની આવક ્ંુ 
કોઈ રારાં કામ માટે િાનમાં 
આપી િઈશ. ્વે પછી 
જા્ેરખબર માટેની મારી 
પરંિીગીમાં પણ ધયાન 
રાખીશ.  અક્ષય એક 
રરકારી જા્ેરખબરમાં 
સ્મોદકંગને જીવલેણ 
ગણાવે છે પણ 
બીજી તરિ ગુટખા 
બ્ાનડની જા્ેરાત 

કરે છે એ મુદ્ે ભારે ત્વરોધ થયો ્તો.  
ગોવા ભાજપના એક નેતાએ તો ગુટખાની 
જા્ેરાત કરનારા તમામ અત્ભનેતાઓ 
પદ્મ એવોડ્સ પાછા ખેંરી લેવાની માંગ પણ 
કરી ્તી. 

અગાઉ અત્મતાભ બચ્ચને પણ  
ભારે ટીકાઓને પગલે એક ગુટખાની 
રરોગેટ એડમાંથી નીકળી જવાનું 
પરંિ કયુું ્તું. તયારે અત્મતાભે  

એવો બરાવ કયયો ્તો કે પોતાને આ  
પ્રોડકટની એડ વાસ્તવમાં ગુટખની રરોગેટ  
એડ છે એવો ખયાલ ન 
્તો. 

મુંબઈઃ બોત્લવૂડ અત્ભનેરિી 
ત્પ્રયંકા રોપરા (Priyanka 
Chopra)ની પુરિીનો જનમ આ 
વર્ષે જાનયુઆરીમાં થયો ્તો. ત્પ્રયંકા 
અને ત્નક જોનાર રરોગરી દ્ારા 
નાની રાજકુમારીના માતા-ત્પતા બનયા 
છે. અત્ભનેરિી ત્પ્રયંકા રોપરાએ તેની 
પુરિીનું નામ માલતી મેરી પાડું છે. 
પુરિીના નામમાં પણ ભારતીય અને 
પત્ચિમી એમ બંનેનું રંત્મશ્રણ કરાયું છે. 

ત્પ્રયંકા અને ત્નકની પુરિીનું નામ Malti 
Marie Chopra Jonas 

રાખવામાં આવયું છે. 
ત્પ્રયંકાએ 

પોતાની 

પુરિીનું નામ ત્નક અને તેની રંસ્કકૃત્તને ધયાનમાં 
રાખીને રાખવામાં આવયું છે. આ ત્પ્રયંકા અને 
ત્નકની પુરિીનું નામ જે રામે આવયું છે તેમાં 
બંનેની રંસ્કકૃત્તનું સ્પષ્ટ ત્નરૂપણ છે. માલતી 
રંસ્કકૃત શબિ છે અને તે એક રુગંધી િૂલ વેલનું 
નામ છે. તેનો અથ્સ રાંિની પણ થાય છે. મેરી 
નામ લેદટનમાં રમુદ્ી તારા માટે વપરાય છે. 
રાથે તેમાં બાઈબલનો પણ રંિભ્સ છે. 

ત્પ્રયંકાની પુરિીના બથ્સ રદટ્સદિકેટમાં તેનું 
આખું નામ માલતી મેરી રોપરા જોનાર 

એવું રાખવામાં આવયું છે. ત્પ્રયંકાની પુરિી 
માલતીનો જનમ કેત્લિોત્ન્સયાના San 

Diego ખાતે રારિે 8 વાગયા બાિ 
થયો ્તો.  એવો િાવો કેટલાક 
મીદડયા દરપોટ્સરમાં કરાયો છે. 

ઉલ્ેખનીય છે કે, ત્પ્રયંકા 
ગઈ તા. 15મી જાનયઆુરીએ 
રરોગેરી દ્ારા માતા બની 
્તી.

ક�ોઇ કોવું દોખ�ય છો  કો  શું ખ�ય છો  તોની 
પંચ�ત ન� કર�ોઃ નનમ્રત ક�ૌર છંછોડ�ઈ
મુંબઈ: અત્ભનરેિીઓના લૂકર કે બોડી ટ્ાનરિોમષેશન ત્વશે રલા્ અને ટીકાઓનો મારો રલાવતા લોકો પર 

અત્ભનેરિી ત્નમ્રત કૌર નારાજ થઇ છે અને તેણે લોકોને પોતાનાં કામથી કામ રાખવા જણાવયુ ંછે. 
ઓટીટી પર રજૂ થયેલી દિલમ િરવીં માં અત્ભર્ેક બચ્ચન અને યામી ગૌતમ કરતાં પણ ત્નમ્રત કૌરની વધુ રરા્સ 

થઇ છે. ્દરયાણવી મત્્લા જેવા તેના લૂકર અને રાતોરાત એક ગૃત્્ણીમાંથી મુખય પ્રધાન બની રોિ જમાવતાં  કેરેકટરમાં 
તેની એફકટંગની બ્ુ પ્રશંરા થઇ ર્ી છે. જોકે, આ કેરેકટરનો લૂક મેળવવા માટે ત્નમ્રતે પોતાનું વજન 15 દકલો વધારવું 
પડંુ ્તું. એ િરત્મયાન તેણે કેટલીક દટપપણીઓનો પણ રામનો કરવો પડો તો. ્વે ત્નમ્રતે એક લાંબી પોસ્ટ 
મુકીને તેના ટીકાકારોને રલા્ આપી છે કે તમે તમારાં શરીર અને આ્ારની ત્રંતા કરો, બીજું કોઇ કેવું 
િેખાય છે કે પછી શું ખાય છે તેની પરંાત કરવાની કોઈ જરૂર નથી.

ત્નમ્રતે પોતાનાં રોત્શયલ મીદડયા એકાઉનટ પર એક લાંબી પોસ્ટ શેર કરી છે. રાથે રાથે તેણે 
પોતાના બોડી ટ્ાનરિોમષેશનના િોટા પણ શેર કયા્સ છે. ત્નમ્રતના જણાવયા અનરુાર આ દિલમમાં તેના 
કેરેકટરની દડમાનડ પ્રમાણે તેણે થોડા સ્થળૂ િેખાવું જરૂરી ્તું. પોતે િર મત્્ના રુધી પ્રયાર કરીને એ 
લૂકર મેળવયો ્તો.  જોકે, આ રમયગાળામાં તેણે કેટલાય લોકોની ટીક દટપપણનો રામનો કરવો પડો 
્તો. લોકોએ તેને આ ન ખવાય અને તેટલું ન ખવાય તે પ્રકારની રલા્ો આપી ્તી.  ત્નમ્રતે ભારે નારાજગી 
રાથે લખયુ ંછે કે કેટલાક લોકોને જાણે બીજા લોકો કેવા િેખાય છે, વજન વધી ગયું છે , શું ખાય છે, શું ન ખાવું 
જોઇએ એની પંરાત કરવા ત્રવાય બીજો કોઇ કામ ધંધો જ નથી. ત્નમ્રતે કહ્ં છે કે પોતે જેવી િેખાય છે તેવી કે 
પોતે જે ખાય છે તેનાથી ખુશ છે અને એનજોય કરે છે. તેમાં બીજા લોકોએ માથું મારવાની જરૂર નથી. 

Netflixના રાોકાણકારાોનો એોક જ દિવસમાં રૂ. 3,75,000 કરાોડનું નુક્ાન

ક�રતતિક અનો ક્ીરત સોન�ોન 
વચ્ો ર�ોમ�ન્સ શરૂ થય�ની અફવ�

મુંબઇ : બોત્લવુડમાં એક નવી રોમાફનટક જોડી રરાઈ છે.  કાત્તક આય્સન 
અને ત્ક્તી રેનન ડેટ કરી રહાં ્ોવાની અિવા પ્રરરી છે. તાજેતરમાં બંને દિલમ 

‘શ્ઝાિા’ના શૂદટંગ માટે મોરેત્શયર ગયાં ્તાં. તયાં તેમણે એકિમ 
પર્સનલ કેપશન રાથેની તરવીરો શેર કરી ્તી. તયારથી બંને વચ્ચે કશુંક 

રંધાતું ્ોવાનું િેનર માનવા લાગયા ્તા. બંને મોરેત્શયરથી િોટા શેર 
કરતાં ્તાં તયારે પણ કેટલાય રા્કોએ એવી કોમેનટ કરવા માંડી 

્તી કે આ જોડી રારી લાગે છે. બંનેએ એકબીજાને ડેટ કરવાં 
જોઇએ. રા્કોએ  કોમેનટ કરી ્તી કે ્વે તેઓ તેમની 

દરલેશનત્શપની રતિાવાર ઘોર્ણા કરી િે તો રારં.

બ�ોલીવુડ હલ-ચલ

વ્યાપક ટીકયાઓયા�ન� પગલ� ઓક્ષય 
કુમયાર� ગુટખયાની સરયા�ગ�ટ ઓ�ડ છયા�ડી

પ્રિયંકયા ચયા�પરયા ઓન� નનક જ�નયાસ� 
દીકરીનું નયામ પયાડું મયાલતી મ�રી

રણબીર પછી હવો 
અ�નલય� ભટ્ટ પણ 

ફફલ્મ શૂફિંગમ�ં પ્રવૃત્ત

મુંબઇ : રણબીર કપૂર બાિ ્વે 
આત્લયા ભટ્ે પણ લગ્નના થોડા 
દિવરોમાં જ પોતાનું વયવરાત્યક 
કામકાજ શર કરી િીધું છે. આત્લયા 
આગામી દિલમના શદૂટંગ માટે એરપોટ્સ 
પર િેખાઈ ્તી. મેરેજ પછી પ્ેલીવાર 
જા્ેરમાં નીકળેલી આત્લયાનો એરપોટ્સ 
લૂક લોકોને પરંિ આવયો ્તો.  મુંબઇ 
એરપોટ્સ પર ત્પંક રલવાર કમીઝમાં 
એકિમ કયૂટ લાગતી આત્લયાના 
િોટા રોત્શયલ મીદડયા પર વાયરલ 
થયા ્તા. કોચિ્ચયુમ દડઝાઇનર મનીર્ 
મલ્ોરિા પણ તેની રાથે જોવા મળયો 
્તો. આત્લયા કરણ જો્રની દિલમ 
‘રોકી ઔર રાની કી પ્રેમ ક્ાની’ માટે 
રવાના થઇ ્ોવાનું ક્ેવાય છે. આ 
દિલમમાં તે રણવીર ત્રં્ રાથે કામ 
કરી ર્ી છે. 
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ભારતમાં હવે બોલીવુડને બદલે સાઉથની 
ફિલમોની બોલબાલા વધી રહી છે. પ્ાદેશિક ભાષા 
સાથે હવે શહંદીમાં ડબીંગ થતી સાઉથની અનેક 
ફિલમોને ભારતીય પસંદ કરી રહ્ા છે. સાઉથની 
‘પુષપાાઃ ધ રાઈશિંગ’ અને ‘આરઆરઆર’ની 
બોકસ ઓફિસ પર ભારે સિળતા બાદ વધુ એક 
ફિલમે તરખાટ મચાવી દીધો છે. પ્િાંત નીલે 
ફડરેકટ કરેલી કન્નડ સુપરસટાર યિની ‘કેજીએિાઃ 
ચેપટર ટુ’ ૧૪ એશપ્લે રજૂ થઈ અને પહેલા 
અઠવાફડયે કરોડોની કમાણી કરિે તેવા સંકેત 
આપયા છે. ‘કેજીએિાઃ ચેપટર ટુ’એ પહેલા ચાર 
ફદવસમાં જ કરેલી કમાણીને જોતાં યિની ફિલમ 
બધા રેકોડ્ડ તોડી નાંખે તેવી િકયતા છે.

‘કેજીએિાઃ ચેપટર ટુ’ મૂવીએ પહેલા ચાર 
ફદવસમાં જ ઓવરઓલ ૫૫૧ કરોડની કમાણી 
કરી છે. જયારે શહંદી વિ્ડને ૧૮૦ કરોડના આંકને 
વટાવીને ‘બાહુબશલ ૨’ અને ‘દંગલ’ને પાછળ 
છોડી દીધા છે. શહનદી ફિલમો ૫૦ કરોડ રૃશપયાની 
કમાણી કરતાં હાંિી જાય છે તયારે સાઉથની ડબ 
કરાયેલી ફિલમ શહનદી પટ્ામાં ચાર ફદવસમાં 
૧૮૦ કરોડનો શબિનેસ કરે તે નાનીસૂની વાત 
નથી. મૂવીમાં કેજીએિમાં કામ કરતા કામદારોની 
દયનીય હાલતનો શચતાર રજૂ કરાયો છે.

ફિલમમાં બતાવાયું છે કે, સોનાની ખાણોમાં 
કામ કરતા કામદારોને ગુલામની જેમ રખાતા, 
અમાનવીય અતયાચારો કરાતા. આ વાતો સાચી 
છે કે નહીં એ જાણવામાં સૌને રસ પડી ગયો છે. 
ગુગલ ઉપર છેલ્ા પાંચેક ફદવસથી સૌથી વધારે 
સચ્ડ કરાતા િબદોમાં કેજીએિ ટોપ પર છે. તેના 
પરથી જ લોકોની ઉતસકુતાનો ખયાલ આવે તેમ છે. 
‘કેજીએિ’ સતયઘટનાઓ પર આધાફરત હોવાનો 
દાવો કરાય છે તેથી પણ લોકોને સવાલ થઈ રહ્ો 
છે કે, ખરેખર કેજીએિમાં કામ કરનારાં લોકોની 
દિા આટલી ખરાબ હતી ?

‘કેજીએિ’ કઈ સતય ઘટના કે ઘટનાઓ પર 
આધાફરત હોવાની સપષ્ટતા નથી કરાઈ, પણ 
ભારતમાં કેજીએિ વાસતવમાં એક સથળ છે. 
કણા્ડટકના કોલાર શજલ્ામાં આવેલી આ સોનાની 
ખાણ ૨૦૦૧માં બંધ કરી દેવાઈ હતી. પણ 
કોલર ગોલડ ફિલ્ડસ (કેજીએિ) નામનું િહેર છે 
જ. લગભગ પોણા બે લાખની વસતી ધરાવતા 
િહેરમાં મયુશનશસપલ કાઉનનસલ છે. આ િહેરમાં 
મોટાભાગે સોનાની ખાણમાં કામ કરનારા લોકોનાં 
પફરવારો રહે છે. 

કેજીએિમાં ઓગણીસમી સદીના અંતમાં સોનું 
ખોદવાનું કામ િરૃ થયું પછી અંગ્ેજો તશમલનાડુથી 
મજૂરોને લઈ આવયા હતા. સથાશનક લોકો ચોરી 

કરીને સોનું લઈ ના જાય તેથી બહારના મજૂરોને 
અહીં વસાવાયેલા. કેજીએિમા કામ કરનારા 
એનજીશનયસ્ડ, સુપરવાઈિર વગેરે ઉંચી પોસટ 
પરના બધા અંગ્ેજો હતા તેથી તેમના માટે 
આશલિાન મકાનો બનયા,ં અંગે્જી મીફડયમની 
સકકૂલ પણ બની અને કેજીએિ ક્લબ પણ બની. 

બીજી તરિ ખાણમાં કામ કરતા મજૂરો માટે 
િૂંપડપટ્ીઓ ઉભી થઈ. આ િૂંપડપટ્ીઓમાં 
અપાર ગંદકી હતી. લાકડાના પાફટયાં અને ઉપર 
પતરાં નાંખીને બનાવાયેલી દરેક િૂંપડીમાં ઢોરની 
જેમ લોકો રહેતાં. બીજી કોઈ 
સવલતો નહોતી, તેથી ચોતરિ ગંદકી 
જ ગંદકી હતી. આ શવસતારમાં ઉંદરો 
મોટા પ્માણમાં હતા. િંૂપડપટ્ીઓ 
બનતાં ઉંદરો એ તરિ વળયા. ઉંદરો 
ખાવાની ચીજો ખાઈ જતા તેથી મજૂરો તેમને 
મારી નાંખતા. વરસે ઓછામાં ઓછા ૫૦ હજાર 
ઉંદરોને મારી નંખાતા એવું કહેવાય છે. કેજીએિમાં 
બતાવાયેલી િંુપડપટ્ી જેવા શવસતારોમાં જ 
મજૂરો રહેતા હતા. અતયારે પણ કેજીએિમાં આ 

િૂંપડપટ્ીઓ છે જ. 
મૂવીમાં ખાણમાં ગેંગસટરનું વચ્ડસવ બતાવાયું 

છે, તેના ગુંડા લોકો પર અમાનવીય અતયાચારો 
કરે છે એવું બતાવાયું છે. આ બધું સાવ ખોટું નથી. 
કેમ કે અંગ્ેજો મજૂરો પાસેથી વધારે કામ કરવા 
માટે સથાશનક ગુંડાઓને રાખતા જ હતા. આ ગુંડા 
મજૂરો વધારે કામ કરે એ માટે તેમની મારિૂડ 

કરતા. કામચોરી કરે કે સોનાની ચોરીની કોશિિ 
કરે તેને મારી મારીને પતાવી દેતા. ખાણમાં 
મજૂરોએ ટનલમાં કામ કરવું પડતું. આ ટનલો 
ભઠ્ી જેવી હતી. ઘણી વાર તો તાપમાન ૫૫ ડીગ્ી 
સુધી પહોંચી જતું અને મજૂરો બેભાન થઈ જતા. 
તેમને સારવાર આપવાની કોઈ સગવડ જ નહોતી, 
તેથી ખાણમાં ગમે તયાં િેંકી દેવાતા. નસીબ હોય 
અને બચી જાય તો ઠીક, બાકી પફરવારે આવીને 
લાિ લઈ જવાની. એવું કહેવાય છે કે, આ રીતે 
દરરોજ એક-બે મજૂરો મરી જ જતા. તેમના તરિ 

સહાનુભશૂત બતાવવાની કોઈ શહંમત 
નહોતું કરતું. કેમ કે ખાણના ગુંડા 
તેમને પણ પતાવી નાંખતા હતા.

આ ગુંડાઓ ખાણની શબલકુલ 
પાસે બનેલી િૂંપડપટ્ીઓ પર પણ 

સતત પહેરો રાખતા. કોઈ મજૂર ભાગી ના જાય 
તેનું ધયાન રખાતું અને ગમે તયારે આવીને ગુંડા 
તલાિી લેતા. તલાિીના બહાને મજૂરોની સત્ીઓ 
પર બળાતકાર ગુજારાતા. મોટાભાગના ગુંડા 
િૂંપડપટ્ીઓમા જ પડયાપાથયા્ડ રહીને સત્ીઓનું 

િોષણ કરતા. ચૂપચાપ સહન કરી લે તેને કંઈ ના 
થતું પણ અવાજ ઉઠાવે તેની જીંદગી ખતમ થઈ 
જતી.  

કેજીએિમાં સંખયાબંધ ખાણ હતી. જનરલ 
ઈલેનકરિક કંપનીએ ૧૯૦૨માં ૧૪૦ ફકલોમીટર 
લાંબો કેબલ વીજળી આપવા નાંખેલો. તેના પરથી 
જ સમજાય કે, ખાણો ૧૪૦ ફકમીના પટ્ામાં 

િેલાયેલી હતી. જો કે દરેક ખાણમાં આ જ હાલત 
હતી. જોન ટેલર એનડ સનસ નામની કંપની પાસે 
સૌથી વધારે ખાણ હતી. જોન ટેલરે માયસોર 
ગોલડ કંપની નામે સબશસડરી કંપની બનાવીને 
કેટલાક ભારતીયોને ભાગીદાર બનાવયા હતા. પણ 
ગોલડના શબિનેસ પર સંપણૂ્ડ અંકુિ ટેલરનો હતો. 

દેિ આિાદ થયો પછી ૧૯૫૬માં ખાણોનું 
રાષ્ટીયકરણ થતાં અંગે્જોનો અંકિુ ગયો પણ 
સરકારમાં બેઠેલા લોકોએ ઘણી ખાણો ઉપર 
ગેરકાયદેસર કબજો કરીને ગુંડાઓ મારિતે 
વહીવટ ચલાવયો હતો.  આ ખાણોમાં મૂવીમાં 
બનાવાઈ એવી હાલત હતી જ તેથી મૂવીમાં જે 
કંઈ બતાવાયું છે એ સાવ કાલપશનક નથી જ. 
કેજીએિમાં યિે મુંબઈના ગેંગસટર રોકીનો રોલ 
કયયો છે. રોકીનો રોલ કોલર ગોલડ ફિલ્ડસમાં 
૧૯૯૦ના દાયકામાં હાહાકાર મચાવનારા થંગમ 
નામના અપરાધીના જીવન પર આધાફરત હોવાનો 
દાવો થઈ રહ્ો છે. આંધ્ર પ્દેિના શચતૂ્રમાં 
કેજીએિ પોલીસે ૨૭ ડીસેમબર, ૧૯૯૭ના ફદવસે 
થંગમને એનકાઉનટરમાં ઠાર કયયો તયારે તેની ઉંમર 
માત્ ૨૫ વષ્ડ હતી.

થંગમની મા પૌશલનાએ ‘કેજીએિાઃ ચેપટર 
વન’ની રીશલિ પછી ‘કેજીએિાઃ ચેપટર ટુ’નું િૂફટંગ 
રોકવા કોટ્ડમાં અરજી કરી હતી. પૌશલનાનો દાવો 
હતો કે, ફડરેકટર પ્િાંત નીલની ટીમે થંગમનું 
શચત્ણ સારા માણસ તરીકે કરવાનું વચન આપીને 
નેગેફટવ કેરેકટર બનાવી દીધું. પ્િાંતે કહેલું 
કે, ‘કેજીએિ’ થંગમ પર આધાફરત છે જ નહીં. 
થંગમ પર ‘કોલાર’ નામે ફિલમ બની રહી છે. તેના 
સજ્ડકોએ પણ પોતાની પાસે થંગમના જીવન પરથી 
ફિલમ બનાવવાના રાઈટસ હોવાનો દાવો કરીને 
વાંધો ઉઠાવેલો પણ મારી ફિલમ થંગમ પર નથી.

થંગમ સામે ખૂન, ધાડ, લૂંટના ૪૨ ગુના 
નોંધાયા હતા. અતયંત ક્કૂર થંગમની ગણના બીજા 
શવરપપન તરીકે થતી હતી.

એનકાઉનટરના પચ્ીસ ફદવસ પહેલાં થંગમે 
એક સટોર ઉપર ત્ાટકીને દોઢ લાખનાં ઘરેણાં 
લૂંટયાં હતાં. આ લૂંટ તેને ભારે પડી ગઈ. 
થંગમના મોત પછી તેના ત્ણ ભાઈઓ સગાયમ, 
ગોપી અને જયકુમારે ગેંગની ગશતશવશધઓ ચાલુ 
રાખી હતી. પણ ૨૦૦૩માં બે અલગ અલગ 
એનકાઉનટરમાં પોલીસે ત્ણેયને મારી નાંખયા હતા. 
પૌશલનાએ કરેલી અરજીના આધારે આ કેસમાં 
સીબીઆઈ તપાસ સોંપાઈ હતી. સીબીઆઈએ 
૨૦૧૨માં એનકાઉનટર સપેશિયાશલસટ રમેિ કુમાર 
સશહત સાત પોલીસો સામે આરોપનામું દાખલ 
કરેલું પણ આ કેસ હજુ પતયો નથી.

જબરદસ્ત શરૂઆ�્ત સ�થે ભ�ર્તીય દશ્શક�ેમ�ં સ�ઉથની વધુ આકે ફિલ્ે ડંક�ે વગ�ડ�ે

સ�ેન�ની ખ�ણમ�ં ક�મ કર્ત� મજૂર�ેની દ�રુણ  
સ્થિ્ત પર બનેલી મૂવી કેજીઆેિઆે ચ�ર ફદવસમ�ં  

જ 180 કર�ેડન�ે બબઝનેસ કરી લીધ�ે

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

KGF ચેપ્ટર 2 ઃ અમરાનવીય અતયરાચરારોની કહરાણી
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તું
શાને આમ
ગોરંભાય ?

છાતીએ ભરીને ડૂમો...
શાને આમ અકળાય?

વરસવું હોય તો વરસી જાને
મન મૂકીને,

બાકી...
ટીપાંઓ ગણીગણીને આમ

ન વરસાય.
વવરહ, વેદના, યાતના એ બધું તો 

ઠીક છે. બસ,
અશુ્વબંદુઓ આમ જ જાય સૂકાઇ.

તું -
ક્ષણ, સદી, યુગોથી  એવો ને એવો 

જ મનમોજીલો ...
બસ,

ભીની થવાને આ રેત અમસતી 
તડપાય.

શીર્ષક : ગોરંભાય
કવવયત્ી : વહના મોદી

16,500થી વધુ વેબસાઇટસ હેક થઈParrot નામની નવી ટ્ાફિક ડાયરેક્શન 
સિસ્ટમ (TDS) મેલીિીયિ એક્ટીવી્ટી કરવા 
મા્ટે હજારો ખામી વાળી વેબિાઇટિનો ઉપયોગ 
કરતી જોવા મળી. TDS એ એડલ્ટ વેબિાઇટિ, 
પિ્સનલ વેબિાઇટિ, યસુનવિસી્ટીની વેબિાઇટિ 
અને િરકારી વેબિાઇટિ એમ મળીને 16,500 
થી વધુ વેબિાઇટિ િાથે ચેડા થયા હોવાનું જાણવા 
મળયું છે. તેની િાથે જ જે-તે વેબ િવ્સર પર િાયબર 
એ્ટેક થયા હોવાનું જાણવા મળયું છે. જેની જાણકારી 
અવાસ્ટના િં્શોધકો પાવેલ નોવાક અને જાન રુસબને 
ગયા અઠવાફડયે પ્રકાસ્શત થયેલા એક અહેવાલમાં 
આપી હતી.

TDS િીસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને હેકિ્સ તેમના 
પોતાના ડોમેન પર રીડાયરેક્ટ કરે છે જેથી તેઓ 
યુઝિ્સને પોતાના ગ્ેટવેમાં એન્ટર કરે છે જેથી તેઓ 
મેલીિીયિ એક્ટીવી્ટી કરી ્શકે અને માલવેર 
ઇનસ્ટોલ કરી ્શકે. માલવેર ઇનસ્ટોલ કરવાથી યુઝિ્સની 
િીસ્ટમનો એડમીન એકિેિ હેકિ્સને મળી જાય છે.

જાનયુઆરીની ્શરૂઆતમાં બલેકબેરી ફરિચ્સ 
એનડ ઇન્ટેસલજનિ ્ટીમે પ્રોસમસથયિ નામના અનય 
TDSની સવગતવાર માસહતી આપી હતી જેનો 
ઉપયોગ િાયબર સરિસમનલ ગ્ુપ દ્ારા Campo 
Loader, Hancitor, IcedID, QBot, 

Buer Loader, and SocGholish વગેરે 
માલવેર િેલાવવામાં આવયા હતા. િેબ્ુઆરી અને 
માચ્સ 2022માં મળેલ માસહતી મુજબ Parrot 
TDS અલગ જ પ્રકારની તકનીકનો ઉપયોગ કરી 
િુરસષિત વડ્સપ્રેિ િાઇટિ હોસ્ટ કરતા િવ્સરોને હાની 

પહોચાડે છે. જેથી યુઝિ્સનો એડસમસનસટ્ે્ટર એકિેિ 
મળી ્શકે. આ મેલીિીયિ રીડાયરેકટિ દ્ારા 
બ્ાસઝલ, ભારત, યુ.એિ., સિંગાપોર, ઇનડોનેસ્શયા, 
આજજેનન્ટના, ફ્ાનિ, મનેકિકો, પાફકસતાન અને 
રસ્શયાના યુઝિ્સને હાની પોહચાડવામાં આવી છે.

િં્શોધકોએ જણાવયુ ં હતું કે િેકઅપડે્ટ (જેને 
SocGholish તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) 
દ્ારા વેબિાઇટિના રૂપ-રંગમાં બદલાવ કરવામાં 

આવે છે. જે જાવાનસરિપ્ટનો ઉપયોગ કરીને યુઝિ્સના 
બ્ાઉઝરને અપડ્ેટ કરવા મા્ટે િેક પોપ-અપ આપે છે 
અને ડાઉનલોડ કરવા મા્ટે અપડ્ેટ િાઇલ ઓિર કરે 
છે. જે એક રીમો્ટ એકિેિ ્ટૂલ તરીકે કામ કરે છે.

મેલીિીયિ િવ્સર પર હોસ્ટ કરવામાં આવેલી 
ઇનજેક્ટેડ PHP નસરિપ્ટ દ્ારા ક્ાયં્ટની માસહતી 
કાઢવા અને કમાનડ-એનડ-કંટ્ોલ (C2) િવ્સર પર 
રીક્ેસ્ટ િોરવડ્સ કરે છે. C2 િવ્સર તરિથી પ્રસતિાદ 
JavaScript કોડનું સવરૂપ લે છે જે ક્ાયં્ટ 
મ્શીન પર એનકઝકયુ્ટ કરવામાં આવે છે. દસૂિત 
બેકડોર PHP નસરિપ્ટ િાથે પણ જોવામાં આવે છે 
તે વેબ ્ેશલ છે જે વેબ િવ્સર પર પ્રસતસપધસીને િતત 
રીમો્ટ એકિેિ આપે છે.

FakeUpdate પાછળના ગુનાસહત હેકિ્સ 
Parrot TDS ના પ્રચસલત ક્ાયન્ટ હતા. 
અવાસ્ટે જણાવયું હતું કે એ્ટેકમાં યુઝિ્સને બ્ાઉિર 
અપડ્ેટ કરવાની આડમાં માલવેર ડાઉનલોડ કરવા 
મા્ટે પ્રોતિાસહત કરવામાં આવે છે. ctfmon.exe 
નામનું ફરમો્ટ એકિેિ ટ્ોજન જે હેકિ્સને િંપૂણ્સ 
એકિેિ આપે છે.  beinghumanmj

આઉટડેટેડ પ્રોડકટટ ્સ બગાડી શકે છે તમારું  ્સૌંદર્ય 
ચહેર�ની સયુંદરત�મ�ં અભિવૃદ્ધિ કરતી મેકઅપ પ�ેડક્ટ સયુંદરત�ને બગ�ડી પણ શકે છે. સમયની સ�થે તેને બદલવ�મ�ં ન અ�વે ત�ે તે 

ત્વચ�ને નયુકસ�ન કરે છે. જેમ અન્ય ચીજવસતયુઅ�ેમ�ં અેક્સપ�યરી ડેટ હ�ેય છે, અેવી રીતે ક�ેસ્ેટટક પ�ડેક્ટસમ�ં પણ અેક્સપ�યરી ડેટ 
હ�ેય છે. બ્યુટી પ�ેડક્ટ અેક્સપ�યર થઇ ગય� પછી તેન�ે ઉપય�ેગ કરવ�થી સ્કિનમ�ં અલેજજી, ત્વચ�ને નયુકસ�ન વગેરે થવ�ની શક્યત�અ�ે 
વધી જાય છે. દરેક ક�ેસ્ેટટક પ�ેડક્ટસ પર અેક્સપ�યરી ડેટ લખી હ�ેય છે અથવ� ત�ે મને્યયુફેક્ચર ડેટ હ�ેય છે. તેથી જ્�રે પણ પ�ડેક્ટ 
ખરીદ�ે અે પહેલ�ં તેન� ઉપર લખવ�મ�ં અ�વેલી ડેટ તમે ચક�સી લ�ે. તેમ છત�ં કઈ પ�ેડક્ટનયું અ�યયુષ્ય કેટલયું હ�ેય છે અ ેઅંગે જાણીઅે. 

અપનાવો આ ઘરેલું ટીપ્સ	પનીર	 બનાવતી	 વખત	ે તેમાં	 થોડું	 ક્રિમ	 ભેળવવાથી	 પનીર	
વધુ	મુલાયમ	બને	છે.	દૂધ	જમાવતી	વખતે	એક	ચમચી	ક્મલક	
પાવડર	નાખવાથી	દહીં	ઘટ્ટ	જામ	ેછે.
	લસણના	 તેલથી	 માક્લશ	 કરવાથી	 સાંધાના	 દુખાવામાં	 રાહત	
થાય	છે.
	કાચની	 રિોકરી	 બેકકંગ	 સોડા	 કે	 સોડાબાઇકાબ્બ	 થી	 ધોવાથી	
ચમકી	ઊઠ	ેછે.
	ફળન	ેલાંબો	સમય	તાજા	રાખવા	ઢાંકયા	વગર	રેક્રિજરેટરમા	ં
એક	વાસણમાં	મૂકવા.
	તેલમાં	 વાનગી	 તળતાં	 પૂવવે	 તેમાં	 ચપટી	 મીઠું	 ભભરાવવાથી	
વાનગી	તક્ળયે	ચોંટશ	ેનહીં.
	હેડકીથી	 રાહત	 પામવા	 બે-ત્રણ	 ક્લવંગ	 ચાવવા	અન	ે ઉપરથી	
પાણી	પીવું.
	દહીંવડાની	દાળની	પેસટ	ફીણતી	વખતે	તેમાં	બેકકંગ	પાવડર-	
ખાવાનો	સોડા	નાખવાથી	દહીં	વડા	મુલાયમ	બને	છે.

	ખસખસનું	શરબત	ક્પત્તથી	રાહત	અપાવ	ેછે.
	ચોખાના	 લોટમાં	 પ્રમાણસર	 બટર	 નાખવાથી	 ચકરી	 કરકરી	
બન	ેછે.	
	મેંદાના	 લોટમાં	 ચોખખા	 ઘીનું	 મોણ	 તથા	 તેલમા	ં તળવાથી	

ફરસીપૂરી	ક્રિસપી	બને	છે.
	માઇગ્ેનથી	રાહત	પામવા	૧૦-૧૨	બદામ	ચાવીને	ચાવીને	ખાવી.
	મગની	 દાળનાં	 ભક્જયાં	 બનાવવા	 લીલી	 ફોતરાવાળી	 મગની	
દાળનો	ઉપયોગ	કરવો.	ભક્જયા	ંપોચા	ંબનશે.
	દહીં	 બટાકા	 પુરીમાં	 ભરવાના	 પુરણને	 સવાકદષ્ટ	 કરવા	 તેમાં	
પ્રમાણસર	મીઠું,	 મરચું	 નાખી	બરાબર	 	 ક્મકસ	કરીને	 પૂરીમાં	
ભરવું.
	પૂરીના	લોટમા	ંરવો	ભેળવવાથી	પૂરી	ક્રિસપી	થાય	છે.
	કક્લંગરના	ટુકડાને	ક્મકસરમાં	નાખી	તેમા	ંસાથે	પાણી,	સાકર	
તેમજ	 રોજ	 શરબત	 ભેળવી	 ક્લકક્વડાઇઝ	 કરી	 ગાળી	 ઠંડ	ુ
કરી	 પીવાથી	 સવાકદષ્ટ	જયૂસ	તૈયાર	થાય	છે.	ગરમીમાં	 ઠંડા-
ઠંડા	 કુલનો	 એહસાસ	 કરાવે	 છે.ઇચછો	 તો	 બરફના	 ઝીણા	
ટુકડા	 કે	 રિશ	કરેલો	બરફ	પણ	નાખી	શકાય.તેનાથી	 જયૂસ	
વધુ	સવાકદષ્ટ	લાગ	ેછે.કક્લંગરના	નાના-નાના	ટુકડા	જયૂસમાં	
નાખવાથી	વધુ	સવાકદષ્ટ	લાગ	ેછે.

આઇલાઇનર 
લિલવિડ અને જેિ આઇિાઇનરનું આયુષય આઠ મલિનાથી એક 
વર્ષનું િોય છે. જયારે પેન્સિિ આઇિાઇનર દોઢ વર્ષ ચાિે છે. 
લિલવિડ આઇિાઇનર જયારે સિુકાવા િાગે તયારે તેનો ઉપયોગ 
કરવાનું ટાળો. કોઇપણ કોસમેટટક જયારે સુિકાવા િાગે તયારે તે 
ખરાબ થઈ ચૂકયું છે એવું સિમજી િો.

ફાઉનડેશન  
જે યુવતીઓ ફાઉ્ડેશનનો ઉપયોગ રેગયુિર કરે છે, એમને 
ખાસિ કંઈ વાંધો આવતો નથી, કારણ કે ફાઉ્ડેશન એકસિપાયર 
થાય એ પિેિાં જ મોટાભાગે પૂણ્ષ થઈ જતું િોય છે, પરંતુ જે 
યુવતીઓ કયારેક કયારેક જ ફાઉ્ડેશન િગાવે છે તેમણે જયારે 
ફાઉ્ડેશન િગાવવાનું િોય એ મલિનામાં જ ફાઉ્ડેશન વસિાવવું 
જોઇએ. આશરે એકાદ વરષે અને વધુમાં વધુ બે વર્ષ ફાઉ્ડશેન 
ચાિે છે.  

મસકારા  
આઈ મેકઅપને કન્પ્િટ કરનાર મસકારા આઠ મલિનાથી િઇને 
એક વર્ષથી વધારે નથી ચાિતો. તેથી મસકારા ખરીદતી વખતે 
તેની એકસિપાયરી ડેટ વાંચવાનું ન ભૂિતાં. મસકારા સિુકાઇ જાય 
પછી ઘણી યુવતીઓ એમાં પાણી નાંખીને તેનો ઉપયોગ કરે છે. 
એવું ન કરવું જોઇએ. બીજું, મસકારા િગાવયા બાદ આંખમાં 
બળતરા થવા િાગે, મીઠી ખંજવાળ આવે તયારે તેને વાપરવાનું 
બંધ કરી દેવું જોઇએ. નિીંતર આઈ ઇ્ફકેશન થઈ શકે છે. 

આઈશેડો 
ક્રીમ બેઝડ આઇશેડોનો ઉપયોગ વર્ષ સુિધી અને પાઉડર 
આઇશેડોનો ઉપયોગ 2 વર્ષ કરી શકાય છે. એક વખતમાં એક 
કરતાં અનેક આઇશેડોનો ઉપયોગ કરતાં િોય છે. એ દરલમયાન 
દરેક આઇશેડોમાં એક જ બ્રશનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું 
જોઇએ. આમ કરવાથી બેકટેટરયિ ઇ્ફેકશન થઇ શકે છે. તેથી 
એક વખત આઇશેડો િગાવયા બાદ બીજા આઇશેડોને વાપરતાં 
પિેિાં બ્રશને સિાફ કરી િો અથવા બીજા બ્રશને યૂઝ કરો.  

વલપસસટક 
સિામા્ય કંપનીની લિપનસટક િોય તો તેનું આયુષય એક વર્ષનું 
િોય છે, પરંતુ સટા્ડડ્ષ કંપનીની લિપનસટક િોય તો તેનું 
આયુષય બેથી અઢી વર્ષનું િોય છે. તેથી લિપનસટકનો મનગમતો 
શેડ ખરીદતા પિેિાં તેની એકસિપાયરી ડેટ જોવાનું ન ભિૂવું 
જોઈએ.  જો તમે મેકઅપ પ્ોડકટની ઉંમરને વધારવા ઇચછતા 
િોવ તો તેને સિૂકરી અને ઠંડી જગયા પર રાખો. બયુટી કોસમેટટકને 
તાપ, િવા, પાણી અને એસિીના સિીધા સિંપક્કમાં ન આવવા દો. 
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વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીના 3 દદવસીય 

ગુજરાત પ્રવાસનો બુધવારે ત્ીજો અને અંતતમ 
દદવસ હતો. વડાપ્રધાને આજે મહાતમા મંદદર 
ખાતે 3 દદવસીય આયુષ સતમટનું ઉદ્ાટન કયુું 
હતું. આ પ્રસંગે મોરેતિયસના વડાપ્રધાન પ્રતવંદ 
કુમાર જુગનૌથ અને તવશ્વ આરોગય સંસથા 
(WHO)ના ડાયરેકટર જનરલ ડો. ટેડ્ોસ 
અધાનમ ઘેબ્ેયસસ, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઉપરાંત 
કેન્દ્રીય આયુષ મંત્ી સબાબાનંદ સોનોવાલ અને 
રાજય મંત્ી ડો. મહેન્દ્ર મુંજપરા, મંત્ીમંડળના 
અન્ય સભયો પણ ઉપસસથત રહ્ા હતા.

વડાપ્રધાને વેલકમ ટુ ગુજરાત કહીને સૌને 
આવકાર આપયો હતો. તયાર બાદ વડાપ્રધાને 
પોતાના સંબોધન દરતમયાન હેલથ ટદુરઝમ ક્ેત્ે 

ભારત આકષબાણનું કેન્દ્ર બન્યુ ં છે તેમ જણાવયું 
હતું. આ સાથે જ તેમણે આયુષ તવઝા કેટેગરી 
િરૂ કરવામાં આવી રહી છે તેવી જાહેરાત કરી 
હતી. આ ઉપરાંત તેમણે તુલસીના છોડના 
ઔષતધય ગુણ સાથે તુલસીનો છોડ ભારતના 
સાંસકકૃતતક વારસાનો મહતવનો ભાગ હોવાનું 
પણ જણાવયું હતું.  તેમણે મહાતમા ગાંધીને યાદ 
કરીને તેઓ પરંપરાગત તિદકતસાના પ્રણેતા 
હોવાનો પણ ઉલ્ેખ કયયો હતો. 

આ પ્રકારના ઈન્વેસટમને્ટ સતમટના ફાયદા 
જણાવતા વડાપ્રધાને કહ્ં કે, મોડનબા ફામાબા 
કંપનીઝ અને વેસકસન મને્યુફેક્ચરસબાને સમયસર 
રોકાણ મળી રહેવાથી તેમણે કમાલની કામગીરી 
કરી બતાવી અને આપણે ઝડપથી કોરોના 
વેસકસન તવકતસત કરી િકયા. 

આયુષ ક્ેત્ે રોકાણ અને નવીનીકરણની 
અસીમ સંભાવનાઓ છે. આયુષ દવાઓ, 
સસપલમેન્્ટસ અને કોસમેદટકસના ઉતપાદનમાં 
આપણે પહેલેથી જ અભૂતપૂવબા તેજી જોઈ રહ્ા 
છીએ. 2014માં આયુષ સેકટર 3 તબતલયન 
ડોલરથી પણ ઓછાનું હતું જે આજે વધીને 18 
તબતલયન ડોલરને પાર કરી ગયું. 

આયુષ મંત્ાલયે ટ્ેદડિનલ મેદડતસન ક્ેતે્ 
સટાટબાઅપ કલિરને પ્રોતસાહન આપવા માટે અનેક 
મોટા પગલાંઓ ભયાબા છે. દેિમાં મેદડતસનલ 
પલાન્્ટસના ઉતપાદન સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતો 
સરળતાથી માકકેટ સાથે જોડાઈ િકે તેવી સગવડ 
મળે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ માટે સરકાર 
આયુષ ઈ-માકકેટ પલેસના આધુતનકીકરણ અને 
તેના તવસતાર પર પણ કામ કરી રહી છે. 

ગ્લોબ્ આયુષ ઈન્વેસ્ટમવેન્ટ એન્ડ ઈનલો્વેશન સમમમિ - 2022
ભારત આયુષ વિઝા કેટેગરી શરૂ કરશે ઃ મોદી

અંબાજીથી 
ઉમરગામ સુધીના 

ગુજરાતના આદદવાસી બેલટમાં પાણી, 
આરોગય, તિક્ણ, વીજળી, તસંિાઇ 
જેવી પ્રાથતમક સુતવધા પૂરી પાડયા 
બાદ આ તવસતારોને મુખય પ્રવાહમાં 
જોડવા તેમને મેઇક ઇન ઇસન્ડયાનું 
કેન્દ્ર તબંદુ બનાવવાની પ્રધાનમંત્ી 
નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે દાહોદમાં 
આદદવાસીઓની 
એક તવરાટ રેલીને 
સંબોધન કરતાં 
જાહેર કયુું હતું.

પ્રધાનમંત્ીએ 
જણાવયું હતું કે દાહોદ જેવા 
તવસતારમાં રૂ. ૨૦ હજાર કરોડના 
મૂડી રોકાણથી આદદવાસી તવસતારમાં 
આથક તવકાસનો નવો સયૂયોદય થિે. 
આધતુનક રેલવે એન્જીન બનવાનું 
િરૂ થતાં આસપાસના તવસતારોમાં 
આતથબાક ગતતતવતધમાં વધારો થવાની 
સાથે હજારો યુવાનોને રોજગારીની 
તકો મળિે. તેમણે કહ્ં હતું કે દાહોદ 
મેઇક ઇન ઇસન્ડયાનું સૌથી મોટું 

કેન્દ્ર બનવા જઇ રહ્ં છે.  તેમણે 
નવ હજાર હોસબા પાવરના ઈલેકટ્ીક 
લોકોમેદટવ મિીન ઉતપાદન એકમનો 
તિલાન્યાસ કયયો હતો. નવ હજાર 
હોસબા પાવરના ઇલેકટ્ીક લોકોમદેટવ 
રેલવે એન્જીન બનાવવામાં આવિે. 
જે મેઇક ઇન ઇસન્ડયાને ગતત 
આપવાની સાથે દુતનયાના દેિોની 
ઇલેકટ્ીક રેલવે એન્જીનની માંગ પૂરી 

કરવામાં દાહોદ 
મહતવની 
ભૂતમકા 
અદા કરિે. 
મહાસંમેલનમાં 

દાહોદ તજલ્ાના આદદવાસી બાંધવોને 
રૂ. ૧૮૦૯.૭૯ કરોડના તવકાસ 
કામોનું લોકાપબાણ તથા ખાતમુહતૂબા 
કયુું હતું. પિંમહાલ તજલ્ામાં જન 
સુખાકારી અને જન સતુવધાના રૂ. 
૧૫૯.૭૧ કરોડના તવકાસ કામોનું 
પણ લોકાપબાણ કયુું હતું.  દાહોદ 
તજલ્ામાં કુલ રૂ.૨૧૯૬૯.૫૦ 
કરોડના તવકાસકામોનું લોકાપબાણ 
ખાતમુહતૂબા કયુું હતું. 

આ રાજકોટ- 
જામનગર 

પાસે ગોરધનપરુમા ં મગંળવારે 
તવશ્વ આરોગય સસંથા અન ે ભારત 
સરકાર દ્ારા સમગ્ર તવશ્વના સૌ 
પ્રથમ અન ેએકમાત્ એવા  ગલોબલ 
સેન્ટર ફોર ટે્ડીિનલ મડેીસીનો 
આજે તિલાન્યાસ કરવામા ં આવયો 
હતો. આ પ્રસગં ે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ જણાવયું 
આ એક ભવનનો 
તિલાન્યાસ 
માત્ નથી પરંત,ુ 
પ્રાકકૃતતક તિદકતસા, 
પરપંરાગત દવાના ક્તે્મા ં આજે 
ભારત આઝાદીના ૭૫ વષબાનો અમૃત 
ઉતસવ ઉજવી રહ્ ંછ ે તયારે આવતા 
૨૫ વષબામા ં તવશ્વમા ં આવનારા 
ટે્ડીિનલ મડેીસીનના યગુનો 
આરભં કરાઈ રહ્ો છ.ે ભારત 
આઝાદીનુ ં િતાબદીવષબા ઉજવતું 
હસે તયારે તવશ્વના પદરવારો માટે 
આ મહતવનુ ં કને્દ્ર હિ.ે આ પ્રસગંે 
તવશ્વ આરોગય સસંથના ડાયરેકટર  

જનરલ ડો.ટડે્ોસ ધબે્યેસસ અને 
મોદરતિયસના વડાપ્રધાન પ્રતવંદ 
જગુનાથ સતહત  અનકે મહાનભુાવો 
હાજર રહ્ા હતા.  મોદીએ જણાવયુ ં 
જામનગરમા ં તવશ્વની સૌ પ્રથમ 
આયવુવેદ યતુનવતસબાટીની સથાપના થઈ 
હતી, આપણી  આ આગવી ક્મતાનું 
આ વૈતશ્વક સન્માન છ ેઅન ેઆપણી 
ઓળખન ે આ સને્ટર વૈતશ્વક ઉિંાઈ 

પર લઈ જિે. 
તવશ્વ આરોગય 
સસંથાના 
તનદદેિક 
ડો. ટડે્ોસે 

ગલોબલ સને્ટર ફોર ટે્ડીિનલ 
મડેીસીન માટ ે ભારત સરકારના 
સહયોગ માટ ે આભાર વયક્ત કયયો 
હતો. મોદરતિયસના વડાપ્રધાન  
પ્રતવન્દ જગુનાથ ે કહં્ ક,ે આયવુવેદદક 
તિદકતસાન ે ૧૯૮૦થી  સત્ાવાર 
માન્યતા અપાઈ છ.ે ૧૯૮૯માં 
કાયદસેર તબલ પસાર કરાયુ ંછ.ે અમે 
૬ આયવુવેદ પધધતતથી સારવાર કરતા 
૬ પસબલક ક્ીનીક િરુ કયાબા છ.ે 

ગાંધીનગર

દાહલોદ

હા્લો્ અમદા્ાદ

જામનગર

આદદ્ાસી મ્સિારલોનવે મવેઇક ઇન 
ઇનન્ડયાના કેનદ્લો બના્્ાની નવેમ

જામનગરથી મ્શ્વની પરંપરાગિ 
દ્ાના ન્ા યુગનલો પ્ારંભ થયલો

ગ્લોબ્ સવેન્ટર 
મા્ટે મલોદીએ 

આપયા પાંચ ્ક્યલો 
1ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી 

પરંપરાગત વિદ્ાઓનું સંકલન 
કરી ડેટાબેઝ (માવિતીસંગ્રિ) 
બનાિિો.

2પારંપરરક ઔષવિના પરીક્ષણ 
અને પ્રમાણપત્ર માટે આંતરરાષ્ટીય 

િોરણો સથાવપત થિા જોઈએ.

3આ કેન્દ્ર પર વિશ્વભરના 
વિરકતસાપધિવતના તજજ્ાો એક 

સાથે આિે, એકબીજા સાથે જોડાય 
અને અનુભિોની આપ-લે કરે.

4પરંપરાગત ઔષવિના સંશોિન  
માટે નાણાકીય ભંડોળની વયિસથા.

5પાંિમુ લક્ય સારિારનું છે. 
કેટલાક ખાસ રોગની સારિાર 

માટે પ્રોટોકોલ વિકસાિિો, જેનાથી 
દદદીને આિુવનક અને પરંપરાગત બન્ે 
દિાનો લાભ મળે. 

પીએમ નરેનદ્ મલોદી 
જામનગરમાં  મુકેશ  
અંબાણીનવે મળયા 

ગલોબલ સેન્ટર ફોર ટ્ેડીશનલ 
મેડીસીનના વશલાન્યાસ પ્રસંગે 
મંગળિારે જામનગર આિેલા 
િડાપ્રિાન નરેન્દ્ર મોદી જામનગરના 
સરકકિટિાઉસમાં બપોરનું ભોજન 
લીિું િતું તયાં તેઓ રરલાયન્સના 
િેરમેન,એમડી મુકેશ અંબાણી તેમના 
પુત્ર આકાશ અંબાણી સાથે ટૂંકી 
મુલાકાત કરી િતી અને તયાં જ તેમણે 
કાઠીયાિાડી ભોજન લીિું િતું. 

રેલવે એેન્જીન બનવાના ે
લક્ષાાંક પૂરાે થા્ષ તા ેએારથથિક 

ગતતતવતિમાાં વિારાે થશે

જામનગરમાાં તવશ્વના સાૌ પ્રથમ 
ગલાેબલ સેન્ટર ફાેર ટે્ડીશનલ 

મેડીસીનનાે શશલાન્ાસ

બુલડોઝરનો નવો પલાન્ટ ગુજરાતના 
હાલોલમાં બની રહ્ો છે. હાલોલમાં 

જેસીબી પલાન્ટની તબ્ટેનના પીએમ બોદરસ જહોન્સનના 
હસતે િરૂઆત કરવામાં આવી છે. જેસીબી ઈસન્ડયાએ 
૬૫૦ કરોડના ખિવે જેસીબી પલાન્ટ તૈયાર કયયો છે. 
પોલીસના િૂસત બંદોબસત વચ્ે પલાન્ટનું ઈનોગ્રેિન 
કરવામાં આવયુ ં હતું. જેના માટે પલાન્ટના ગેટની આગળ 
બે જેસીબી મિીન મૂકાયા હતા. આ કાયબાક્રમમાં મુખયમંત્ી 
ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ જોડાયા હતા. અત્ે ઉલ્ેખનીય છે કે 
તબ્દટિ મૂળ કંપની જેસીબીનો ભારતમાં છઠ્ો પલાન્ટ 
હાલોલમાં સથાપી રહી છે. યુતનટમાં બુલડોઝર સતહતના 
અન્ય ઉપકરણ અહીં તૈયાર કરાિે. 

હા્લો્માં જવેસીબીના પ્ાન્ટનું મરિ્ટીશ ્્ડાપ્ધાનવે ઉદ્ા્ટન કયુું
બલોદરસ જોનસન ગાંધી આશ્રમની મુ્ાકાિવે

ભારત પ્રિાસની 
શરુઆત અમદાિાદથી 

કરનારા વરિટનના િડાપ્રિાન બોરરસ 
જોન્સન ે ગાિંી આશ્રમની મલુાકાત લીિી 
િતી. આ પિલેા વરિટનના િડાપ્રિાન 
બોરરસ જોનસનનુ ં અમદાિાદ એરપોટ્ટ 
પર ગજુરાતના રાજયપાલ અન ેમખુયમતં્રી ભપૂને્દ્ર પટલે દ્ારા સિાગત કરિામાં 
આવયુ ં િતુ.ં આ સિાગત બાદ બોરરસ જોનસન ઈક્નમ ટકેસ પાસ ે આિેલી 
િોટલ હ્ાત્તમા ંપિોંચયા િતા. જ ેબાદ તમેણ ેપોતાના કાય્ટક્રમની શરુઆત ગાિંી 
આશ્રમની મલુાકાત કરી િતી. બોરરસ જોન્સન સાથ ેરાજયના મખુયમતં્રી ભપૂને્દ્ર 
પટલે પણ ગાિંી આશ્રમમા ં ઉપસસથત રહ્ા િતા. બોરરસ જોન્સનન ે મિાતમા 
ગાિંીજી સાથ ેજોડાયલેા સસંમરણો અન ેઆઝાદીની િળિળમા ંતમેણ ેભજિલેી 
મિતિની ભવૂમકાઓથી િાકફે કરાિિામા ંઆવયા િતા. 

ભારતમાાં 650 કરાેડના ખર્ચે બ્રિટિશ મૂળ કાં પનીએે જેસીબીનાે છઠાે પ્ાન્ટ તૌ્ષાર ક્ષાચે
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વાઘાેડીયા ગાેરજ અા મ 
નજીક કેનાલમાં યુવક-

યુવતીના બાંધેલા મૃતદેહ મ ા
વડોદરા

વડોદરા નજીક વાઘોЧડયા તાલુકામાં 
આજે સવારъ એક યુગલના બાંધેલી 
હાલતમાં તદъહ મળી આવતા લોકોના 
ટોળા જાÜયા હતા. વાઘોЧડયા તાલુકાના 
ગોરજ આĴમ નજીક થી પસાર થતી 
કыનાલમાં આજે સવારъ એક Ġામજને 
મિહલા યુવક અને યુવતીનો તદъહ 
જોતા Ġામજનોને જાણ કરી હતી. 
બનાવના çથળъ એકિĦત થયેલા લોકોએ 
પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે વડોદરા 
ફાયરિĮગેડની મદદ લીધી હતી. 
ઈમરજ×સી Чરçપો×સ સે×ટરની ટીમે çથળ 
પર જઇ બ³−³ે તદъહો બહાર કાઢ્યા હતા.

સુરત
રાંદъર પોલીસ çટъશનના પીએસઆઇ 

એમ.ડી. હડીયા સિહતનો çટાફ બુધવારъ 
રાતે çટાફ સાથે પેĺોલỲગમાં ચંĩશેખર 
આઝાદ િĮજ નીચે સુભાષ નગર ઝુંપડપžી 
તાપી નદીના પાળા પાસેથી પસાર થઇ 
રΝા હતા Óયારъ નાનપુરાના કЮÅયાત 
સŹુ કોઠારીનો ભાઇ આરીફ ગુલામ 
મોહમદ કોઠારી (રહъ. 2053, નેહλ નગર 
ઝુપડપžી, શીતલ ટોકЫઝ પાસે, રાંદъર) 
સાહીન મુનાફ શેખ અને તેના પુĦ મોહમદ 
શાહીન મુનાફ શેખ સિહત Ħણેક જણા સાથે 
નજરъ પડયો હતો. લાજપોર જેલ પાસેથી 
સŹુ કોઠારીને ભગાડવાના ગુનામાં વો×ટъડ 

આરીફ કોઠારીને પોલીસે દબોચી લીધો હતો 
પરѕતુ શાહીને અને તેના પુĦએ બુમાબુમ 
કરતા 40થી વધુ લોકોનું ટોળું એÄઠું થઇ 
ગયું હતું. જયારъ આરીફы આરીફы ઇન લોકો 
છોડના નહỲ તેમ કહી ટોળાને ઉશકыરણી 
કરતા ટોળાએ પોલીસ ટીમ પર હુમલો કરી 
પીએસઆઇ હડીયાનો શટ↓ ફાડી નાંÅયો 
હતો અને અ×ય હъ.કો મોબતિસંહ હъમુભાઇ, 
હъ. કો રમેશ મેરામણ, પો.કો. ભરત 
કનુભાઇ િવગેરъને માર મારી પÔથર મારો 
કરી આરીફ કોઠારીને છોડાવી લીધો હતો. 
ઘટનાની જાણ થતા ઉŵ અિધકારીઓ 
સિહત પોલીસનો મોટો કાફલો ઘટના çથળъ 
ઘસી ગયો હતો.

સંિΤΆ સમાચાર

સુરતી માેઢવિણક સમાજનાં અાધેડના 
અંગદાનથી પાંચ િકતને નવ જીવન

સુરત : રાંદъરના પાલનપુર જકાતનાકા પાસે પૂજન રો-હાઉસ રહъતા ૪૯ 
વષЪ↓ય શીતલભાઈ ધનસુખભાઈ ગાંધીને બે-Ħણ Чદવસથી માથામાં દુઃખાવો 
અને ઉલટી થતી હતી. તેથી  ગત તા.૧૪મીએ  રાĦે ખાનગી હોЩçપટલમાં 
દાખલ કયા↓ હતા.  એમ.આર.આઇ કરાવતા મગજને લોહી પહ℮ચાડતી 
નસો સાંકડી તેમજ મગજની અંદરની નસો ફвલી  જવાથી ફાટી ગઇ હોવાનું 
િનદાન થયું હતું.  ગત તા.૧૬મીએ ડોÄટરોએ તેમને Įેનડેડ જાહъર કયા↓ 
હતા. પЧરવારъ સંમિત આપતા દાનમાં મળъલુ િલવર સુરતમાં રહъતી ૩૬ 
વષЪ↓ય મિહલામાં અને એક Чકડની વાપીની  ૩૭ વષЪ↓ય મિહલામા  જયારъ 
બીજી Чકડનીનું અમદાવાદમાં રહъતી ૩૯ વષЪ↓ય મિહલામાં ĺા×સØલા×ટ કરાઇ 
હતી. તેમના અંગદાનથી પાંચ ãયિŪને નવજીવન મâયું છъ.

સુરતમાં ગ્રી ા વેકિરયા હ ા કેસમાં 
અારાેપી ફેિનલ તમામ ગુનામાં દાેિષત ઠયાેર્

સુરતઃ સુરતના ચકચારી Ġીæમા વેકરીયા હÓયા કыસના આરોપી ફыિનલ 
ગોયાણીનની િવλÖધ çપીડી ĺાયલના અંતે ગુλવારъ મુÅય િજ·ા સેશ×સ 
જજ િવમલ કы.ãયાસે તમામ ગુનામાં દોષી ઠъરવતો હુકમ કયђ↓ છъ. કામરъજ 
પાસોદરામાં ગઈ તા. ૬ ફыĮુઆરીના રોજ Ġીæમા વેકરીયાનું ગળું કાપી 
ફыિનલે તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી હતી. અા ઘટના બાદ ફыિનલની 
ધરપકડ કરી પોલીસે ચાજ↓શીટ રજૂ કરી હતી. કыસ કાય↓વાહીની 
મુદતો બાદ çપીડી ĺાયલ બાદ  કોટ‼ આરોપી ફыનીલ ગોયાણીને તમામ 
ગુનામાં દોષી ઠъરãયો છъ. સરકાર પΤે મુÅય જી·ા સરકારી વકЫલ 
નયન સુખડવાલાએ કЮલ ૧૦૫ પૈકЫ ૮૫ સાΤી ļોપ કરીને પોતાનો કыસ 
િનઃશકપણે પુરવાર કરતાં કોટ‼ આરોપી ફыિનલને હÓયા, હÓયાના Ĭયાસ 
સિહત ના તમામ ગુનામાં દોષી ઠъરãયો છъ. 

દિલત નેતા જીજ્ઞેશ મેવાણીની મધરાતે ધરપકડ
અમદાવાદઃ દિલત નેતા, ગુજરાત િવધાનસભામાં સÛય એવા જીΦેશ 
મેવાણીની આસામ પોલીસે બુધવારъ મધરાતે ધરપકડ કરી હતી. મેવાણી 
પાલનપુર ખાતે સЧક↕ટ હાઉસમાં રોકાયા હતા Óયારъ આસામ પોલીસે 
તેની અટકાયત કરી, ગુવાહાટી લઈ જવા માટъ તજવીજ હાથ ધરી છъ. 
મેવાણીના ટъકыદારોએ જણાãયું હતું કы, કયા કારણોસર કы કઈ ફЧરયાદમાં 
તેમને પકડવામાં આãયા છъ તે અંગે કોઇ િવગત નથી. આસામ પોલીસે આ 
અંગે કોઈ ફЧરયાદ કы કાગળ મેવાણીના સમથ↓કોને આØયા નથી. જોકы, 
સોિશયલ મીЧડયા ઉપર આસામ ખાતે કરવામાં આવેલી ફЧરયાદ વાયરલ 
થઈ છъ. આ ફЧરયાદમાં તા. 18 એિĬલે જીΦેશ મેવાણીએ વડાĬધાનને 
સંબોધન કરી એક મેસેજ કયђ↓ હતો. ફЧરયાદીનું માનવું છъ કы આ Ĭકારના 
Ţીટથી સમાજમાં એખલાસ ડહોળાય છъ અને તેના કારણે Ţીટ કરનાર 
મેવાણી સામે કાયદъસરની કાય↓વાહી થવી જોઈએ. 

રાજકાેટના હીરાસર અેરપાેટર્નું લાેકાપર્ણ 
અાેગ માં અશક્ય, હવે 2024ની નવી ધારણા
રાજકોટ ઃ ગુજરાતમાં એઈÜસના ĬોજેÄટમાં ઢીલ સાથે હવે કы×ĩ સરકારના 
રાજકોટ ખાતેના જ અ×ય એક મહાÓવાકાંΤી ĬોજેÄટ એવા હીરાસર 
ઈ×ટરનેશનલ એરપોટ↓નું કામ પણ ઝડપભેર કરાવાતું હોવા છતાં તેનું 
લોકાપ↓ણ આગામી ઓગΓ મિહનામાં થવું અશÄયવø બ×યું છъ. ઉˇાટન 
થઈ શકы એટલાં પૂરતું હѕગામી ટિમ↓નલ અને રન-વે ગમે તેમ કરીને ઓગΓ 
સુધીમાં તૈયાર કરાવી નાખવા સીધી પીએમઓમાંથી જ સૂચના આપવામાં 
આવતાં ધારણા કરતાં ચાર મિહના વહъલું કામ પતાવવાની ગણતરી 
માંડવામાં આવી હતી પરѕતુ એકથી વધુ અંતરાયો આવી પડતાં એરપોટ↓ 
ઓથોЧરટી ઓફ ઈЩ×ડયાની એક ટીમે રાજકોટ દોડી આવીને સાઈટ 
િવિઝટ કરી હતી અને હવે નાગЧરક ઉƒયન િવભાગ એરપોટ↓ લોકાપ↓ણને 
ઓÄટોબર પહъલાં શÄય માનતો નથી.

સાળંગપુરમાં હનુમાન 
જયંતી મહાે વની 
રંગેચંગે ઉજવણી

બરવાળા : બરવાળા તાલુકાના સાળѕગપુર 
ખાતે આવેલા કΓભંજનદъવ હનુમાનજી 
મહારાજના મંЧદરъ શિનવારъ હનુમાન જ×મ 
જયંિત મહોÓસવની દબદબાભેર રѕગદશЪ↓ 
માહોલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ 
અવસરъ પૂજન-અચ↓ન, અિભષેક, અ³−³કвટ, 

આરતી,૧૦૦૦ થીવધુ યજમાનો ˛ારા દાદાનું પંચમુખી સમૂહયΦા પૂજન, 
પચંમુખી હનુમાનજીની ભãય શોભાયાĦા, લોકડાયરો, દાદાના દરબારમાં, 
હનુમંત મંĦ એવં બીજમંĦ અનુાન સિહતના કાય↓ĝમો યોજાયા હતા.  
પંચમુખી હનુમાનજીની હાથી પર ભãય શોભા યાĦામાં હજારો બહъનો 
મçતક પર દાદાના અિભષેકનું જળ ધારણ કયુ↓ હતુ. ૨૫૧ પુιષ અને 
મિહલાઓએ સાફા ધારણ કયા↓ હતાં તથા ૧૦૮ બાળકો ˛ારા Öવજ 
લહъરાવામાં આãયો હતો. 

ઉપલેટા 
તાલુકાના રીના સોમાજી સỲગરિખયા 

અને ખીરસરા ગામે રહъતા અિનલ 
મનસુખભાઇ મહીડાએ Ĭેમલગ્ન કયા↓ 
હતા. જેના કારણે રીનાનો પЧરવાર નાખુશ 
હતો અને તેના િપતા સોમજી તથા ભાઇ 
સુનીલે બદલો લેવાનો િવચાર કયђ↓ હતો. 
જેના પગલે કાવતλ રચીને તેણે પોતાની 
જ પુĦી તથા જમાઇની હÓયા કરી નાખી 
હતી. ઉપલેટા પોલીસ મથકમાં તક 
યુવકના િપતા મનસુખ મહીડાએ ફЧરયાદ 
દાખલ કરાવી હતી. તેઓ પોતાનાં પЧરવાર 

સાથે રહъ છъ. મોટો Чદકરો અિનલ 6 
મિહના પહъલા ઉપલેટા તાલુકાના અરણી 
ગામે રહъતા સોમજીભાઇ સỲગરખીયાની 
દીકરી રીના સાથે કોટ↓ મેરъજ કયા↓ હતા. 
દીકરો બાયાવદર કોલેજમાં અÛયાસ માટъ 
જતો હતો. તે દરિમયાન અરણી ગામના 
સોમજીભાઇ જેઠાભાઇ સỲગરિખયાની 
દીકરી રીના સાથે Ĭેમમાં પડ્યો હતો. 
Óયાર બાદ બં³−³ેએ લગ્ન કરવાનું નŨી કયુ↨ 
હતું. 
અગાઉ Чરનાના િપતાએ ભાયાવદરમાં 

અિનલ િવιˇ ફЧરયાદ કરી હતી. 

અિનલજેલમાંથી છુટીને ઘરъ આãયા બાદ 
રીના પણ અિનલ સાથે રહъવા આવી ગઇ 
હતી. Óયાં તેમણે કોટ↓ મેરъજ કયા↓ હતા. 
જેના પગલે રીનાના ઉäકыરાયેલા િપતા અને 
ભાઇએ કЅં હતું કы, Ëયાં સુધી અમે રીના 
અને અિનલને પતાવી નહી દઇએ Óયાં 
સુધી શાંિત નહી થાય. Óયાર બાદ રીનાને 
દાંતમાં દુખાવો થતા અિનલ તેને દવાખાને 
લઇને જઇ રΝો હતો. Óયારъ અચાનક 
સોમાજી અને અિનલ મહીડા અચાનક 
આવી ગયા હતા અને બં³−³ેની આડેધડ 
છરીના ઘા મારીને હÓયા કરી નાખી હતી.

છે ા અેક વષર્થી ગુ ાની અાગમાં સળગી રહેલા િપતા-પુ નું કૃ

ઉપલેટામાં ઓનર Чકિલંગઃ Ĭેમલગ્ન કરનાર ઉપલેટામાં ઓનર Чકિલંગઃ Ĭેમલગ્ન કરનાર દીકરી-જમાઈની સરાજાહъર ĝвરતાપૂવ↓ક હÓયાદીકરી-જમાઈની સરાજાહъર ĝвરતાપૂવ↓ક હÓયા

રાંદъર પાસે પોલીસ ઉપર હુમલો કરી ટોળું સŹુ કોઠારીના ભાઇ આરીફને છોડાવી ગયું

લો બોલો, ગુજરાતમાં ફŪ 3 ખેડૂતોએ ટъકાના ભાવે માĦ 6 ટન ઘઉѕ વેÉયાં !
અમદાવાદ

ગજુરાત રાËયમા ં આ વષ› અÓયાર સધુીમાં ફŪ ૩ 
ખડેતૂોએ જ સરકારી ટъકાના ભાવ ેઘઉѕનુ ંવચેાણ કયુ↨ છъ ! અને 
એ પણ ફŪ ૬ ટન માલ ! ચાલ ુવષ› રાËયભરમાથંી ટъકાના 
ભાવ ેઘઉѕનુ ંવચેાણ કરવા માટъ ૧૩,૦૦૦ જટેલા ખડેતૂોએ 
રિજçĺશેન કરાãયુ ંહતુ.ં પરѕત ુ ટъકાના ભાવ કરતા બજારમાં 
વધ ુ Чકіમત મળી રહъતા ખડેતૂોએ ઘઉѕ બજારમા ં વચેી દીધા 
છъ. સરકારી ટъકાનો ભાવ ૨૦ Чકલોના ૪૦૩ λિપયાની સામે 
બજારમાં વપેારીઓ ઘઉѕની ગણુવǼા Ĭમાણ ે૪૫૦ થી ૫૦૦ 
λિપયા સધુીનો ભાવ આપી રΝા છъ. જનેા કારણ ેખડેતૂોએ 
આ વષ› સરકારી ખરીદ કы×ĩો પર જવાનુ ંટાâયુ ંછъ. ગજુરાત 
સરકારъ આ વષ› ઘઉѕની ટъકાના ભાવ ેખરીદી માટъ રાËયભરમાં 
કЮલ ૨૩૮ ખરીદ કы×ĩો ખોàયા હતા.

મંĦી ગજે×ĩિસંહ સામે મિહલાએ કરъલા આΤેપો માĦ રાજકЫય અદાવતને કારણેઃ પોલીસ Чરપોટ↓
અમદાવાદ

ગજુરાતના અ³−³ અને નાગЧરક પરુવઠા મĦંી તમેજ 
Ĭાિંતજના ધારાસÛય ગજ×ેĩિસહં પરમાર સામ ે દæુકમ↓નો 
આΤપે કયђ↓ છъ અને પોલીસ તનેી ફЧરયાદ ન ન℮ધી રહી 
હોવાના આΤપે સાથ ે ગજુરાત હાઇકોટ↓મા ં Чરટ કરવામાં 
આવી છъ. આ કыસમા ંપોલીસ ેહાઇકોટ↓મા ં Чરપોટ↓ રજ ૂકયђ↓ 
છъ કы રાજકЫય અદાવતના કારણ ેગજ×ેĩિસહંની કારЧકદЪ↓ને 
નકુસાન પહ℮ચાડવા મિહલાએ આΤપેભરી અરજી કરી છъ. 
કыસની વધ ુસનુાવણી ૧૫મી જનૂ ેહાથ ધરાશ.ે
પોલીસ ેરજ ૂકરъલા અહъવાલ Ĭમાણ ેઅરજદાર મિહલાએ 

અ×ય લોકોન ેફોન કરી ધમકЫ આપી હોવા અગંનેી ફЧરયાદ 
૨૦૧૫મા ંઅમદાવાદના સાયબર ĝાઇમ િવભાગમા ંન℮ધાઇ 
હતી. 

સાળંગપુરમાં હનુમાનજીની િવરાટ મૂિતર્ ાિપત થશે

1,35,000 વેર ફૂટના િવ તારમાં 
54 ફૂટની િવરાટ મૂિતર્ બનાવવા માટે 30 
હજાર િકલાે પંચધાતુનાે ઉપયાેગ થશે

çવાિમનારાયણ મંЧદર વડતાલધામ સંચાિલત સુĬિસˇ સાળѕગપુર 
ધામ કΓભંજનદъવ હનુમાનજી મંЧદર પЧરસરમાં કЮલ 1,35,000 
çŭેર ફвટ િવçતારમાં હનુમાનજીની પંચધાતુમાંથી બનેલી 54 ફвટની 
િવરાટ મૂિત↓ Ĭçથાિપત થશે. 30 હજાર Чકલો વજનની દાદાની િવરાટ 
મૂિત↓ અÓયારъ હЧરયાણાના માનેસરમાં બની રહી છъ. દાદાની આ 
િવરાટ મૂિત↓ નરъશભાઈ કЮમાવત બનાવી રΝા છъ. 1008 આચાય↓ 
રાકыશĬસાદજી મહારાજ વડતાલ બોડ↓ના સહકારથી દાદાની આ 
મૂિત↓ આગામી 14 તારીખે Ĭçથાિપત કરવામાં આવશે. આ મૂિત↓ની 
Чડઝાઈન અને માગ↓દશ↓નમાં કЮіડળધામના Φાનજીવનદાસ çવામીએ 
િવશેષ માગ↓દશ↓ન આØયું હતું. તો શાçĦી હЧરĬકાશદાસજી çવામીએ 
આ ĬોજેÄટને ‘Чકіગ ઓફ સાળѕગપુર’નું નામ આØયું હતું. ઉ·ેખનીય 
છъ કы, દાદાની આ મૂિત↓ સાળѕગપુર આવતાં 7 Чકલોમીટર દૂરથી 
દъખાવા લાગશે. પЧરĝમા અને દાદાની મૂિત↓ના મÖયમાં 11,900 
çŭેર ફвટમાં çટъપ વેલ અને એÜફЫ િથએટર બનાવવામાં આવશે. 
એÜફЫ િથએટરમાં 1500 દશ↓નાથЪ↓ઓ બેસીને લાઇટ એ×ડ સાઉ×ડનો 
ફઉ×ટъન શોનો રોમાંચ માણી શકશે. દાદાની સામેના 62000 
çŭેરફвટ િવçતારમાં ભãય ગાડ↓ન બનાવવામાં આવશે. 
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નવી Чદàહી
ઇ×ટરનેશનલ મોિનટરી ફіડ 

(આઇએમએફ) એ પોતાના તાજેતરના 
વàડ↓ ઇકોનોિમક આઉટલુક Чરપોટ↓માં 
ભારતનોે જીડીપી અંદાજ ઘટાડીને ૮.૨ 
ટકા કરવામાં આãયો છъ. આ અહъવાલમાં 
જણાવવામાં આãયું છъ કы વધતા ફЮગાવાને 
કારણે ખાનગી વપરાશ અને રોકાણમાં 
ઘટાડો થશે.
આ અહъવાલ મુજબ િવકાસશીલ 

દъશોમાં ભારતના જીડીપી અંદાજમાં સૌથી 

વધુ ઘટાડો કરવામાં આãયો છъ. રિશયા 
અને યુĝыન વŵે ચાલી રહъલા યુˇને 
કારણે વૈિΐક સØલાય ચેઇનમાં અવરોધ 
ઉભો થતાં સમĠ િવΐમાં આવäયક 
વçતુઓના ભાવ વધી રΝાં છъ.  આ 
અહъવાલમાં િવકિસત દъશો પૈકЫ જાપાનના 
જીડીપી અંદાજમાં સૌથી વધુ ઘટાડો 
કરવામાં આãયો છъ. આ અહъનાલ મુજબ 
ભારતના જીડીપીના અંદાજમાં ૦.૮ ટકા 
અને જાપાનના જીડીપીના અંદાજમાં ૦.૯ 
ટકાનો ઘટાડો કરવામાં આãયો છъ.

IMFએ ભારતના GDPનો અંદાજ 
9 ટકાથી ઘટાડીને 8.0 ટકા કયђ↓
વૈિ ક જીડીપીનાે અંદાજ 4.4 ટકાથી ઘટાડી 3.6 ટકા કયાેર્ જàદી ક℮Ġેસમાં સામેલ થશે Ĭશાંત Чકશોર, CM ગેહલોતે આØયા સંકыત

નવી Чદàહી
ચૂંટણી રણનીિતકાર Ĭશાંત Чકશોરના ક℮Ġેસમાં સામેલ 

થવાની ચાલી રહъલી અટકળો વŵે હવે રાજçથાનના 
મુÅયમંĦી અશોક ગહъલોતે મોટું િનવેદન આØયું છъ. 
રાજçથાનના મુÅયમંĦીએ Ĭશાંત Чકશોરના ભરપુર 
વખાણ કયા↨ છъ. CM ગહъલોતે કЅં કы, Ĭશાંત Чકશોર 
દъશમાં એક Įા×ડ બની ગયા છъ. 2014માં તેઓ નરъ×ĩ 
મોદી સાથે હતા, પછી નીિતશ કЮમાર સાથે ગયા. જે 
બાદ પંજાબમાં ક℮Ġેસ અને અ×ય અનેક પાટЪ↓ના નેતાઓ 
માટъ કામ કયુ↨. રાજçથાનના મુÅયમંĦીએ જણાãયું કы, 
આગામી ચૂંટણીની રણનીિત માટъ અમે એÄસપટ↓ અને 
એજ×સીઓની મદદ લઈએ છીએ.

નવી Чદàહી
આજે ફરી એકવખત દુિનયા 

ભારત દъશ તરફ જોઈ રહી છъ. હું 
અમારી સરકારનું સૌભાÆય માનું છું 
કы ગુιઓની સેવા કરવાની આટલી 
તક મળી રહી છъ. આપણા ગુιઓએ 
માનવતાના રçતે આગળ વધવાની 
સલાહ આપી હતી. ભારતે Äયારъય 
કોઈ સમાજ અથવા દъશ માટъ ખતરો 
ઊભો નથી કયђ↓. આપણે આÓમિનભ↓ર 
ભારતની વાત કરીએ છીએ Óયારъ 

આખા િવΐની Ĭગિતનું લΣય સામે 
રાખીએ છીએ. ગુι તેગ બહાદુરના 
400મા Ĭકાશ પવ↓ િનિમǼે દъશના 
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ લાલ 
Чક·ાથી દъશના નામે સંબોધન કયુ↨. 
પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં 
કЅં કы દъશ િનΗા સાથે ગુιઓના 
આદશђ↓ પર આગળ વધી રΝો છъ. 
આજે આખો દъશ એકસાથે આ પવ↓ 
િનિમǼે એક સંકàપ લઈને આગળ 
વધી રΝો છъ. 

‘ભારતે Äયારъય કોઈ દъશ માટъ ખતરો ઊભો નથી કયђ↓’ ઃ મોદી
ગુરુ તેગ બહાદુરના 400મા કાશ પવર્ િનિમ ે 
વડા ધાન માેદીઅે લાલ િક ાથી સંબાેધન કયુર્ં

નવી Чદàહી
Чદàહીમાં કોરોનાના કыસમાં Чદન-

ĬિતЧદન વધારો થઈ રΝો છъ. આ 
દરિમયાન એવા સમાચાર સામે આãયા 
છъ કы, Чદàહીમાં ઝડપથી વધી રહъલા 
કોરોનાના કыસ પાછળ ઓિમĝોનનું 
સબ વેЧરય×Îસ મુÅય કારણ છъ. 
બીજી તરફ ગુιવારъ અિધકારીઓએ 
જાણકારી આપી હતી કы,આઈઆઈટી 
મĩાસમાં ૧૨ લોકો કોરોના પોઝીટીવ 
મળી આãયા છъ. કોરોના કыસ વધતાં 

રાજધાની નવી Чદàહીમાં કોરોનાના 
કыસોમાં વધારો ન℮ધાતા Чદàહી સરકારъ 
જાહъર çથળો પર ફરીથી માçક પહъરવું 
ફરિજયાત બનાવી દીધું છъ અને આ 
િનયમનો ભંગ કરવા બદલ ૫૦૦ 
λિપયાનો દѕડ ફટકારવામાં આવશે.  
હЧકકતમાં સરકારી સૂĦોએ જણાãયું 

છъ કы, Чદàહીમાં ઝડપથી વધી રહъલા 
કોરોનાના કыસ પાછળ ઓિમĝોનના 
૯ સબ-વેЧરઅ×Îસ જવાબદાર છъ. 
Чદàહીમાં જીનોમ િસŭЩ×સંગમાં 

ઓિમĝોનના બીએ.૨.૧૨.૧ સિહત 
૯ વેЧરય×Îની ЩΓ કરવામાં આવી 
છъ. Чદàહીમાં કોરોનાના કыસમાં 
સતત વધારો જોવા મળી રΝો છъ. 
છъ·ા ૨૪ કલાકમાં રાજધાનીમાં 
કોરોનાના ૧,૦૦૯ કыસ ન℮ધાયા છъ. 
કોરોનાથી એક ãયિŪનું મોત પણ થયું 
છъ. Чદàહીમાં મંગળવારъ કોરોનાના 
૬૦૧ કыસ ન℮ધાયા હતા. છъ·ા ઘણા 
Чદવસોથી Чદàહીમાં કોરોનાના કыસ તેજ 
ઝડપે વધી રΝા છъ. 

Чદàહીમાં કોરોનાના વધતાં કыસ પાછળ ઓિમĝોનનું સબ વેЧરય×ટ જવાબદાર
િદ ીમાં જીનાેમ િસક્વિ ંગમાં અાેિમક્રાેનના BA 2.12.1 સિહત 9 વેિરય ટ્ની પૃિ  કરાઈ

ચે³−³ાઇ
ભારત Щçથત અમેЧરકન દૂતાવાસ 

આગામી ૧૨ મિહનામાં આઠ લાખ 
િવઝા Ĭિĝયા હાથ ધરશે તેમ એક વЧરΗ 
રાજ˛ારીએ એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ. 
પĦકારોને સંબોધતા અમેЧરકન 

દૂતાવાસમાં કો×çયુલર બાબતોના Ĭધાન 
ડોનાàડ એલ હъЧફને જણાãયું હતું કы 
આગામી ૧૨ મિહનામાં આઠ લાખ િવઝા 
ઇäયુ કરવામાં આવશે. િવઝા આપવા માટъ 
અનેક çલોટ ખૂ·ા મૂÄયા છъ. એચ અને 
એલ િવઝાની વધતી જતી માગને Öયાનમાં 
રાખી આ િનણ↓ય લેવામાં આãયો છъ. 

એક ĬĴના જવાબમાં હъફિલને 
જણાãયું હતું કы કોરોના મહામારી અગાઉ 
૧૨ િવઝા ઇäયુ કરવામાં આãયા હતાં. 
તેમણે આશા ãયŪ કરી હતી કы ૨૦૨૩ 
એથવા ૨૦૨૪માં િવઝાની સંÅયા કોરોના 

અગાઉના çતરъ પહ℮ચી જશે. હъફિલને 
પĦકારોને જણાãયું હતું કы કોરોના પહъલા 
૧૨ લાખ િવઝા ઇäયુ કરવામાં આãયા 
હતાં. અમને આશા છъ કы ૨૦૨૩-૨૪માં 
ફરીથી આટલી સંÅયામાં િવઝા ઇäયુ 
કરવામાં આવશે.
તેમણે વધુમાં જણાãયું હતું કы હાલમાં 

િવઝાની કામગીરીમાં ૫૦ ટકા çટાફ 
રોકાયેલો હતો. જો કы હવે ઓЧફસોમાં 
çટાફ વધારવામાં આવી રΝો છъ. અમે 
હэદરાબાદમાં એક નવી િબЩàડંગનું 
ઉǿાટન કરવાના છીએ. અમે નવી Чદàહી, 
મુંબઇમાં çટાફ વધારી રΝા છъ. 

ભારત Щçથત અમેЧરકન દૂતાવાસ આગામી 12 મિહનામાં આઠ લાખ િવઝા ઇçયૂ કરશે
2023-2024 સુધી િવઝાની સંખ્યા ફરીથી કાેરાેના મહામારી અગાઉના તરે પહાેંચશે

ધનબાદ
ઝારખંડના ધનબાદ ખાતે કોલસાના 

ગેરકાયદъસર ખનન દરિમયાન દુઘ↓ટના 
બની છъ. િનરસા િવધાનસભા ΤેĦના 
ડૂમરજોડ ખાતે કોલસાના ગેરકાયદъસર 
ઉÓખનન બાદ જમીન ૫૦ ફвટ જેટલા 
ΤેĦમાં ધસી ગઈ હતી. િચરકЮіડા થાણા 
ΤેĦમાં બનેલી આ દુઘ↓ટનામાં એક 
ડઝન જેટલા લોકો દટાયા હોવાનું 
સામે આãયું છъ. આ અંગે જાણ થતાં જ 
Ĭશાસન અને અ×ય ઉŵ અિધકારીઓ 
ઘટના çથળъ પહ℮ચી રΝા છъ. 
ધનબાદમાં કોલસાના ઉÓખનન 

દરિમયાન છાશવારъ દુઘ↓ટનાઓ બનતી 
રહъ છъ. ગત ગુλવારъ ચાલ ધસી જવાના 
કારણે એક જ પЧરવારની મિહલા અને 

યુવતીનું મોત થયું હતું. ઉપરાંત તે 
દુઘ↓ટનામાં ૫થી વધારъ લોકોને ઈજાઓ 
પહ℮ચી હતી. િજ·ાના બરોરા થાણા 
ΤેĦમાં િચહાટી બçતી પાસે મુરાઈડીહ 
ફોર એચ પૈચ િવçતારમાં તે દુઘ↓ટના 
બની હતી. તક ૨૦ વષЪ↓ય યુવતી 
અને ૫૫ વષЪ↓ય મિહલા બંને એક 
જ પЧરવારના હતા અને સંબંધમાં 
ભાણી અને નાની હતા. ચાલુ મિહના 
દરિમયાન કોલસાની ચાલ ધસવાથી 
અ×ય ૨ મજૂરોના પણ મોત થયા છъ. 
ગત મિહના િનરસા ΤેĦના કાપાસારા 
ઓસીપી, ગોિપનાથપુર ઓસીપી, 
દિહબાડી ખાતે ગેરકાયદъસર ખનન 
દરિમયાન અનેક ડઝન મજૂરોના મોત 
થયા હતા. 

ઝારખંડમાં ગેરકાયદъ ખનન વેળા જમીન ધસતાં ડઝન લોકો દટાયા

મુંબઈ
ઈકોનોિમક ઓફы×સ િવંગ ˛ારા 

ભારતમાં કіપનીનાં રિજçĺેશનમાં 
છъતરિપંડી કરનાર અને ગોટાળા કરનાર 
150 ãયિŪઓ સામે 34 FIR કરવામાં 
આવી છъ. જેમાં 40 ચાઈનીઝનો સમાવેશ 
થાય છъ.  અ×ય દъશનાં 110 મળીને 
કЮલ 150 લોકો સામે કાનૂની પગલાં 
લેવામાં આãયા છъ અને કыસ કરાયા છъ. 
આરોપીઓ ˛ારા ભારતનાં કાયદાનો 
ભંગ કરીને 34 કіપનીઓનું ખોટી રીતે 
રિજçĺેશન કરવામાં આãયું હતું. ભારતીય 
કіપનીઓમાં આ િવદъશીઓ ખોટી રીતે 

Чડરъકટસ↓ બ×યા હતા. ĭોડના આ કыસમાં 
જુદાજુદા દъશના 60 િવદъશીઓને સકіજામાં 
લેવામાં આãયા છъ અને તેમની સામે કыસ 
કરાયા છъ.  60 પૈકЫ 40 ચાઈનીઝ લોકો 
છъ Ëયારъ અ×ય આરોપીઓ િસંગાપુર, 
યુકы, તાઈવાન, અમેЧરકા, સાયĬસ, 
યુએઈ તેમજ સાઉથ કોЧરયાનાં છъ. તમામ 
આરોપીઓ સામે છъતરિપંડી, િĝિમનલ 
ગુનાઈત કાવĦાં અને િવΐાસનો ભંગના 
કыસ કરાયા છъ. મુંબઈની રિજçĺાર ઓફ 
કіપનીઝ ˛ારા મુંબઈનાં મરીન ļાઈવ 
પોલીસ çટъશનમાં કіપની ધારો 2013ની 
ĭોડની કલમ હъઠળ કыસ કરાયો છъ. 

કіપનીનાં રિજçĺેશનમાં ĭોડ કરતી 
40 ચીની િવιˇ મુંબઈમાં 34 કыસ
110 સિહત કુલ 150 િક્તઅાે સામે કેસ કરવામાં અા ાે

નવી Чદàહી
પજંાબમા ં થયલેો એક દદ↓નાક રોડ 

અકçમાતમ ં રાજçથાનના સીકરમં 
રહъનારા એક પЧરવારના 7 લોકોના 
મોત થયા છъ. સીકરમા ંરહъનારા ડૉÄટર 
સતીશ પિૂનયાના પЧરવારમા ં 7 લોકોનંુ 
મોત થતા જાણ ેઆભ તટૂી પડ્ય ુહત.ુ 
મગંળવારъ સાજં ે અકçમાતનો ભોગ 
બનલેા ડૉÄટર, તમેની પ ી અને 
પĦુના તદъહ તમેના ઘરъ લાવવામાં 
આãયા હતા. યવુકનો તદъહ આવતા જ 
પЧરવારમા ંઅરъરાટી ફыલાઈ ગઈ હતી. 

આ પЧરવાર મનાલીના Ĭવાસ માટъ 
નીકâયો હતો. આ પરૂો પЧરવાર રોપડમાં 
ભીષણ દઘુ↓ટનાનો િશકાર થઇ ગયો.  
આ અકçમાતમાં પિત પ ી િસવાય 

તેમનો પુĦ દΤ અને પુĦી રાજવી, 

જીજાઇ રાજેશ અને તેમની પ ી 
અને Чદકરી રાજĴીનું અકçમાતમાં 
િનધન થયુ છъ. અકçમાતના સમાચાર 
સાંભળીને ડો.સતીશની માતા રડી-
રડીને બેભાન થઈ ગઈ હતી. ડોÄટર 
અને તેમની બહъનનો પЧરવાર 
િહમાચલથી પરત ફરતી વખતે 
પંજાબમાં અકçમાતનો ભોગ બ×યો 
હતો. મંગળવારъ ડૉÄટર સતીશ કЮમાર 
પુિનયા, તેમની પ ી સЧરતા અને પુĦ 
દΤાના ત દъહને મૂળ ગામ ઠીકЧરયા 
લાવવામાં આãયા હતા. 

રાજçથાની પЧરવારને પંજાબમાં અકçમાત, એક જ પЧરવારના સાત લોકોની અથЪ↓ ઉઠી
અાખાે પિરવાર મનાલીના વાસ માટે નીક ાે હતાે, દુઘર્ટનાનાે િશકાર બ ાે

િનસાને ભારતમાં ડટસન મોડલનું ĬોડÄશન બંધ કરવાનો િનણ↓ય લીધો
નવી Чદàહી

મકે-ઇન ઇЩ×ડયા, આÓમિનભ↓ર ભારત અને 
પીએલઆઇ çકЫમ જવેી િવિવધ યોજનાઓ વŵ ે પણ 
વધ ુએક િવદъશી કાર કіપની િનસાન મોટર કોપђ↓રъશને 
ભારતમા ં તનેા Datsun મોડલનુ ં ĬોડÄશન બધં 
કરવાનો િનણ↓ય લીધો છъ. જાપાનીઝ ઓટોમકેર કіપની 
િનસાને Datsunનુ ંમહÓવાકાંΤી Æલોબલ Чર-લોЩ×ચગં 
િનæફળ જતા ંવષ↓ 2020મા ંરિશયા અન ેઈ×ડોનિેશયામાં 
આ Įા×ડન ેબધં કયા↓ બાદ અ×ય બજારોમાથંી તબŨાવાર 
બહાર નીકળવાની યોજના બનાવી હતી. હાલના િનણ↓ય 
સાથ ેDatsun ભારતમાં નવ વષ↓ની કામગીરી બાદ 
િવદાય લશે.ે



FRIDAY, 22 APRIL, 2022 નેશનલ Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 15

અમરનાથ
બે વષ↓ના િવરામ બાદ આગામી 

૩૦મી જૂનથી અમરનાથ યાĦા શλ થશે. 
અમરનાથ યાĦા માટъ નેશનલ Чડઝાçટર 
Чરçપો×સ ફોસ↓ અને çટъટ Чડઝાçટર 
Чરçપો×સ ફોસ↓ના જવાનોને િવશેષ તાલીમ 
આપવામાં આવશે. માઉ×ટъઈન રъçÄયૂ 
ટીમ સાથે મળીને આ એજ×સીઓના 
જવાનો કામ કરશે. અધ↓ લäકરી દળોની 
૪૦ ટૂકડી યાĦાળુઓની સુરΤામાં તૈનાત 
રહъશે. બે વષ↓ પછી અમરનાથ યાĦા 

ફરીથી શλ થવા જઈ રહી છъ. તેને પગલે 
સરકારી તંĦએ સુરΤા ãયવçથા ગોઠવી 
છъ. કы×ĩીય ગૃહ સિચવ અજયકЮમાર 
ભ·ાએ Ĵીનગરમાં અમરનાથ યાĦાને 
Öયાનમાં રાખીને ઉŵ çતરીય બેઠક યોજી 
હતી. એમાં કы×ĩીય અધ↓લäકરી દળોની 
૪૦ બટાિલયન તૈનાત કરવાનું નŨી 
થયું હતું. ચાર કіપનીઓ જÜમુ-કાäમીર 
પહ℮ચી ચૂકЫ છъ. આતંકવાદી હુમલાની 
દહъશત હોવાથી યાĦાળુઓને પૂરતી 
સુરΤા આપવામાં આવશે. 

અમરનાથ યાĦા માટъ NDRF અને SDRFના જવાનોને િવશેષ તાલીમ
િĝØટો.નો ઉપયોગ મની લો×ડЧરѕગ-ટъરર ફાયનાЩ×સંગ માટъ થઈ શકы ઃ સીતારમન

નવી Чદàહી
કы×ĩીય નાણાĬધાન િનમ↓લા સીતારામને જણાãયું 

હતું કы ĝોØટોકર×સીનો ઉપયોગ મની લો×ડЧરѕગ અને 
ટъરર ફાઇનાЩ×સંગ માટъ થઈ શકы છъ કы જે તમામ દъશો 
માટъ િĝØટો સાથે સંકળાયેલું સૌથી મોટું જોખમ છъ. 
નાણાĬધાન વોિશંÆટન ડીસીમાં ઇ×ટરનેશનલ મોનેટરી 
ફіડ ˛ારા આયોિજત એક કાય↓ĝમમાં બોલી રΝા હતાં. 
િનમ↓લાએ જણાãયું હતું કы ટъūોલોજીનો ઉપયોગ કરીને 
જ િĝØટોને રъÆયુલેટ કરી શકાય છъ અને જો કોઈ દъશ 
એવું િવચારъ કы તે એકલો જ તેને સંભાળી શકы છъ તો તે 
સંભવ નથી, તમામ દъશોએ સાથે મળીને તેને રъÆયુલેટ 
કરવું પડશે.

કыરળના મંЧદરોમાં મુçલમોના 
Ĭવેશ પર Ĭિતબંધ લદાતા 
વધુ એક િવવાદ સજા↓યો

ક³−³ુર
કыરળના એક મંЧદર પЧરસરમાં મુЩçલમોના Ĭવેશ 

પર Ĭિતબંધ લગાવી દъવામાં આãયો છъ. મીЧડયા ЧરપોÎસ↓ 
અનુસાર, કыરળના ક³−³ુરના કЮЩ×હમંગલમ Щçથત મЩ·યોડુ 
પલોς કાવુ મંЧદરની બહાર બોડ↓ લગાવવામાં આãયું છъ. 
જમેા ંલÅયુ ંછъ કы, “તહъવાર દરિમયાન મЩુçલમોન ેપЧરસરમાં 
Ĭવશેવાની મજંરૂી આપવામા ં આવશ ે નહỲ.” આ બોડ↓ 
14 એિĬલથી 19 એિĬલની વŵ ે િવશ ુ સબંિંધત તહъવાર 
દરિમયાન મકૂવામા ંઆãયુ ંછъ. જ ેબાદ લોકોનો િવરોધ પણ 
શι થઇ ગયો છъ. આ મЧંદર એક વષ↓ પહъલા ંપણ આ Ĭકારનું 
બોડ↓ મારીન ેચચા↓મા ંઆãય ુહત.ુ આ ઘટનાન ેલઇન ે િજ·ા 
સિચવ એમવી જયરાજન ેઆ ઘટનાન ેઅફસોસજનક કહી છъ. 

ગુλĠામમાં Чફàમ çટાઈલમાં એક કરોડ λિપયાની લૂંટ
જયપુર

ગλુĠામમા ંપોલીસ çટъશનથી ૧૦૦ 
મીટરના અતંરъ Чફàમી અદંાજમા ંએક 
લૂટં થઈ હતી. એક ખાનગી કіપનીની 
કલÄેશન વાનમાથંી લૂટંારાઓએ ગન 
બતાવીન ે આખંોમાં મરચાનો પાવડ 
નાખંીન ેએક કરોડ λિપયા લૂટંી લીધા 
હતા. ખાનગી કіપનીની કલÄેશન 
વાન અલગ અલગ çથળોએથી રોકડ 
રકમ લઈન ેબપોરъ બ′કમા ંરોકમ જમા 
કરાવવા પહ℮ચતી હતી Óયારъ Чફàમી 
અદંાજમા ંલૂટંારા ĦાટÄયા હતા. પોલીસ 
çટъશનની નજીકમા ં બનલેી આ ઘટના 
પછી પોલીસ ે આરોપીઓન ે પકડી 
લવેાની કવાયત શλ કરી હતી.

એસબીઆઈની િતજોરીમાંથી ૧૧ 
કરોડના િસŨા ગૂમ

નવી Чદàહી
િસŨા ગાયબ થયાની શકંા પછી 

મહ″દીપરુ Įા×ચ ે ઓગçટ-૨૦૨૧માં 
ખાનગી કіપની પાસ ેગણતરી કરાવી હતી 
રાજçથાનમા ં એસબીઆઈની મહ″દીપરુ 
Įા×ચમાથંી ૧૧ કરોડના િસŨા ગમુ 
થઈ ગયા હતા. િસŨા ગમુ થયાનો મુ̂ ો 
રાજçથાન હાઈકોટ↓મા ં પહ℮Éયો હોવાથી 
કોટ‼ સીબીઆઈ તપાસ શλ કરાવી છъ. 
રાજçથાનમા ં એસબીઆઈની મહ″દીપરુ 
Įા×ચની િતજોરીમા ંરાખલેા ૧૩ કરોડના 
િસŨામાથંી ૧૧ કરોડના િસŨા ગમુ થઈ 
ગયા હતા. 

બે વષર્ના િવરામ બાદ 30 જૂનથી અમરનાથ યા ા શરૂ થશે

આĪ
આંĪ Ĭદъશમાં માનવતાને શમ↓સાર 

કરતી ઘટના સામે આવી છъ. અહỲ એક 
13 વષ↓ની સગીરા, જેણે કોરોનાની 
લહъરમાં પોતાની માતાને ગુમાવી દીધી 
હતી, તેના પર 8 મિહના સુધી ગ′ગરъપ 
કરવામાં આãયો હતો. આ દરિમયાન 
80થી વધુ લોકોએ તેનું જાિતય શોષણ 
કયુ↨. પોલીસે મંગળવારъ ગંટૂરથી તેને 
રъçÄયૂ કરી હતી.
માતાના મોત બાદ સગીરાને 

હોЩçપટલમાંથી પોતાના ઘરъ લઈ 
જનારી મિહલાની પણ પોલીસે ધરપકડ 

કરી લીધી છъ. જેણે સગીરાને આ 
હવસખોરોના હવાલે કરી દીધી હતી.
પોલીસની તપાસમાં સામે આãયું છъ 

કы, 8 મિહનામાં 80થી વધુ પુιષો ˛ારા 
તેના પર સામુિહક દુæકમ↓ આચરવામાં 

આãયું હતું. પોલીસે જણાãયું કы, 
મંગળવારъ બે ટъકના એક િવ˜ાથЪ↓ સિહત 
કЮલ 10 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી 
હતી. પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા 
80 લોકોની ધરપકડ કરવા તપાસ તેજ 
કરી છъ. 
પીЧડત સગીરાને એક સવણ↓કЮમારી 

નામની મિહલાએ આશરો આØયો હતો. 
આ સવણ↓કЮમારીએ જૂન 2021માં કોરોના 
મહામારી દરિમયાન હોЩçપટલમાં પીЧડત 
સગીરાની માતા સાથે િમĦતા કыળવી 
હતી. સગીરાની માતાનું કોરોનાના કારણે 
મોત થઈ ગયું હતું. 

આĪમાં 80 લોકોએ 8 માસ સુધી સગીરા સાથે કયુ↨ દુæકમ↓, એક આરોપી લંડનમાં
પાેલીસે 10 અારાેપીઅાેની કરી ધરપકડ ઃ સગીરાને વે યાવૃિતમાં ધકેલવા મજબૂર કરાઈ

નવી Чદàહી
જાણીતી ડાયરъÄટ સેિલંગ કіપની 

એમવે ઈЩ×ડયા એ×ટરĬાઈઝીસની 758 
કરોડ λિપયાની િમલકતો એ×ફોસ↓મે×ટ 
Чડપાટ↓મે×ટ(ED) એ ટાંચમાં લઈ 
લીધી છъ. EDએ જણાãયું છъ કы, 
એમવે સામે મની લો×ડЧરѕગ સબબ 
તપાસ ચાલી રહી છъ. તપાસમાં 
જાણવા મâયું છъ કы, કіપનીએ 1996-
94થી 2020-21 દરિમયાન 21.39 
કરોડના શેર મૂડી તરીકы ખરી˜ા 
હતા અને 2859.10 કરોડ λિપયા 
Чડિવડ×ડ, રોયàટી અને અ×ય ચૂકવણા 
તરીકы પોતાના રોકાણકારો અને પેર×ટ 
કіપનીને મોકàયા છъ. કіપની િપરાિમડ 

માક⎯Чટѕગના નામે પણ ĭોડ ચલાવી 
રહી છъ. તપાસમાં જાણવા મâયું છъ 
કы, કіપની દરъક ઉÓપાદન અ×ય Įા×ડેડ 
કіપનીઓ કરતાં અનેકગણા ઊંચા ભાવે 
વેચે છъ. ડાયરъÄટ માક⎯Чટѕગ કહъવાતી 
çકЫમમાં કોઈ Ġાહક આ ઉÓપાદનો 
વાપરવા માટъ નથી ખરીદતા. મોટા 
ક×વે×શન યોજીને Óયાં એમવેના વધુને 
વધુ મેÜબર બનાવી કરોડપિત થયેલા 
લોકોને çટъજ પર બોલાવી નવા 
Ġાહકોને આંજી દъવાય છъ. જેથી તે નવા 
મેÜબરો બનાવી લાવવા ઉäકыરાય છъ. 
આમ એમવે ઉÓપાદનો વેચવામાં નહỲ 
વધુને વધુ નવા મેÜબરો બનાવવા ઉપર 
જ ફોકસ કરી રહી છъ.

EDની કાય↓વાહીઃ એÜવે ઈЩ×ડયાની λિપયા 758 કરોડની સંપિǼ ટાંચમાં
મની લાેિ ં ગ અને માકેર્ િટંગ ાેડની તપાસ શરૂ કરાઈ

નવી Чદàહી
સુĬીમ કોટ‼ જહાંગીરપુરીમાં 

MCDની કાય↓વાહી પર રોક લગાવી 
દીધી છъ. કોટ‼ જહાંગીરપુરીમાં ઉǼર 
Чદàહી Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન ˛ારા 
અિતĝમણ િવιˇ ચલાવવામાં આવી 
રહъલા અિભયાન પર યથાЩçથિત 
જાળવી રાખવાનો આદъશ આØયો છъ. 
સુĬીમ કોટ↓ આવતીકાલે એટલે કы 
ગુιવારъ આ મામલે સુનાવણી કરશે. 
સુĬીમ કોટ↓માં બે અરજીઓ દાખલ 

કરવામાં આવી છъ. યુપી, એમપી અને 
દъશના અ×ય ભાગોમાં બુલડોઝરની 

કાય↓વાહી સામે અરજી દાખલ કરવામાં 
આવી છъ અને બીજી અરજી Чદàહીના 
જહાંગીરપુરીમાં MCDની કાય↓વાહી 
િવιˇ દાખલ કરવામાં આવી છъ. 1 
કલાક સુધી આ કાય↓વાહી ચાàયા બાદ 
સુĬીમ કોટ‼ તેના પર રોક લગાવી 
છъ. સુĬીમ કોટ↓ના આદъશ બાદ હવે 
ગેરકાયદъ િમલકતો અને અિતĝમણ 
સામે MCDનું બુલડોઝર નહỲ ચાલે. 
કોટ‼ જહાંગીરપુરીમાં યથા Щçથિત 
બનાવી રાખવાનો આદъશ આØયો છъ. 
હવે આ કાય↓વાહી ચાલુ રાખવી કы 
પછી તેના પર રોક લગાવી દીથી હતી. 

લખનઉ
ઉǼર Ĭદъશમાં ગોરખનાથ મંЧદર પર 

થયેલા હુમલા બાદ ઉǼર Ĭદъશ પોલીસ 
અને તેની એજ×સીઓ રાËયના તમામ 
મહÓવપૂણ↓ મંЧદરોની સુરΤા વધારી 
રહી છъ. પોલીસ, çથાિનક અિધકારીઓ 
સાથે, બલરામપુરમાં તુલસીરામ 
શિŪપીઠના મંЧદરો, ગોરખપુરમાં 
ગોરખનાથ મંЧદર, દъવીપાટન, અયોÖયા, 
મથુરા, વારાણસીમાં સુરΤા વધારી રહી 
છъ. આ તમામ મંЧદરોમાં રъડ, યલો અને 
Ġીન ઝોનને જોડીને Ħણ çતરની સુરΤા 
બનાવવામાં આવશે. રъડ ઝોનને િસÄયોર 
ઝોન તરીકы પણ ઓળખવામાં આવે છъ 
Ëયાં હાઇ-એ×ડ સવ›લ×સ અને સુરΤા 

çથાિપત કરવામાં આવશે, Óયારબાદ 
યલો ઝોનને સેમી-િસÄયોર ઝોન તરીકы 
અને Ġીન ઝોનને પЩÚલક ઝોન તરીકы 
ઓળખવામાં આવશે. એક વЧરΗ પોલીસ 
અિધકારીએ જણાãયું કы આĠામાં Ĵી 
કжæણ જ×મભૂિમ અને શાહી ઇદગાહ 
પર પણ આવી ãયવçથા કરવામાં આવી 
છъ. રાËયના મહÓવના મંЧદરો અને 
યાĦાધામોની સુરΤા માટъ, CRPF 
મથુરા અને અયોÖયાના મંЧદરોની 
સુરΤામાં પણ મદદ કરી રહી છъ, 
Ëયારъ વારાણસી મંЧદર માટъ ગુજરાતમાં 
અΤરધામ મંЧદર જેવી સુરΤા ãયવçથા 
લાગુ કરવા માટъ અÛયાસ કરવામાં 
આવતો હતો.

નવી Чદàહી/મોçકો, તા.૧૯
યુĝыન પર હુમલાના પગલે 

આંતરરા∆ીય Ĭિતબંધોનો સામનો 
કરી રહъલું રિશયા ભારત પાસેથી વધુ 
મેЧડકલ સામાન ખરીદવા માગે છъ. 
ભારતમાં મેЧડકલ સાધનો બનાવતી 
કіપનીઓ અને રિશયાની કіપનીઓ 
વŵે ૨૨મી એિĬલે વÉયુ↓અલ 
મીЧટѕગમાં ખરીદી અંગે વાતચીત થશે.
એસોિસએશન ઓફ ઈЩ×ડયન 

મેЧડકલ Чડવાઈસ ઈ×ડçĺીના ફોરમ 
કો-ઓЧડ↓નેટર રાજીવ નાથે જણાãયું 

કы, બંને દъશોના ĺેડ ગુ્રપ મેЧડકલ 
ઉપકરણોની આયાત-િનકાસ અને 
એÄસચે×જ મીЧડયમ કર×સી અંગે 
ચચા↓ કરશે. છъ·ા કыટલાક સમયથી 
Чદàહી અને મોçકો એÄસચે×જ કર×સી 
અંગે સતત ચચા↓ કરી રΝા છъ, જેથી 
બંને દъશો વŵે વેપારને આગળ 
વધારી શકાય. સૂĦોના જણાãયા 
મુજબ બંને દъશોએ કર×સી અંગે 
સહમતી બનાવી લીધી છъ, જેમાં 
લોકલ કર×સીનો જ ઉપયોગ કરવાની 
વાત કહъવાઈ છъ.

સુĬીમે જહાંગીરપુરીમાં MCDની કાય↓વાહી પર રોક લગાવી દીધી યુપીમાં ધાિમ↓ક çથળોની સુરΤા કરાઇ લોખંડી, તંĦ થયુ સાબદુ

આંતરરા∆ીય દબાણ છતાં ભારત રિશયાને મેЧડકલ સાધનો વેચશે
ભારત અને રિશયા ાિનક કર ીમાં વેપાર કરશે

સોનુ, અંસાર સિહત 5 સામે NSA લાગુ
Чદàહીના જહાંગીરપુરીમાં હનુમાન જ×મોÓસવના Чદવસે થયેલી િહѕસામાં 
સંડોવાયેલા પાંચ આરોપીઓ સામે કы×ĩીય ગૃહમંĦાલયે રા∆ીય સુરΤા 
કાયદો (એનએસએ) હъઠળ કાય↓વાહી કરવાનો િનણ↓ય કયђ↓ છъ. આ 
આરોપીઓમાં મુÅય આરોપી અંસાર, સલીમ, સોનુ શેખ, Чદલશાદી અને 
અહીદનો સમાવેશ થાય છъ. ગૃહમંĦાલયે જહાંગીરપુરીમાં થયેલી િહѕસા મુˆъ 
કડક કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ તો બીજીબાજુ ĝાઈમ Įા×ચ પણ સિĝય થઈ 
ગઈ છъ. આ ઘટનામાં અÓયાર સુધીમાં ૨૫ લોકોની ધરપકડ કરાઈ છъ અને 
ĝાઈમ Įા×ચની ૧૪ ટીમો તપાસ કરી રહી છъ. પોલીસ પર પÔથરમારાથી તંગЧદલી વધી
Чદàહીના જહાંગીરપુરીમાં હનુમાન જ×મોÓસવના Чદવસે શોભાયાĦા પર 
પÔથરમારા પછી ફાટી નીકળъલી િહѕસામાં સોમવારъ ઘટના çથળъ તપાસ કરવા 
ગયેલી પોલીસ ટીમ પર ફરી પÔથમારો થતાં તણાવપૂણ↓ વાતાવરણમાં વધારો 
થયો હતો. બીજીબાજુ પોલીસે મંજૂરી િવના શોભાયાĦા કાઢનારા િવΐિહ×દુ 
પЧરષદ અને બજરѕગદળના આયોજકો સામે એફઆઈઆર ન℮ધી છъ. વધુમાં 
રામનવમી અને હનુમાન જ×મોÓસવના Ĭસંગે દъશમાં અનેક જÆયાએ થયેલી 
િહѕસાની તપાસ એનઆઈએને સ℮પવા સુĬીમમાં અરજી થઈ છъ. Чદàહીના 
જહાંગીરપુરીમાં હનુમાન જ×મોÓસવ Ĭસંગે શોભાયાĦા પર પÔથરમારાને પગલે 
થયેલા તોફાનોના અનેક વીЧડયો સોિશયલ મીЧડયા પર વાઈરલ થઈ રΝા છъ. 



FRIDAY, 22 APRIL, 2022
Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news16

તોફાની તÓવોન ે કાયદાનું 
ભાન કરાવવા ઉǼર Ĭદъશ અને 
મÖય Ĭદъશ પછી ગજુરાત તમેજ 
Чદ·ીમાં તોફાનોએ કરъલા ગરેકાયદъ 
બાધંકામોન ે શોધી શોધીન ે તનેા પર 
બલુડોઝર ફыરવવાનુ ંશર ૃકરાય.ુ આમ 
તો સરકારની આ કાય↓વાહી કાયદાને 
નામ ેકરાઈ છъ પરѕત ુદબાણોના સફાયા 
પાછળના હъત ુ સામ ે સવાલો ઉઠ્યા 
છъ. તોફાનો કરનારા આરોપીઓ 
પર ખટલો ચલાવવાનો હોય અને 
તઓે ગનુગેાર પરુવાર થાય તો કોટ↓ 
તમેન ેસજા કરશ.ે પરѕત ુસરકાર અને 
તĦંએ કાયદાનો જ સહારો લઈને 
તોફાનીઓનાં ઘરો પર બલુડોઝર 
ચલાવવાનુ ંશι કરી દъતા ંહવ ેકыટલાક 
િનદђ↓ષો પણ ભોગ બની રΝા છъ. 
મЩુçલમ બાદશાહો ભારતમા ંરાજ કરી 
ગયા અન ેિહ×દ ુમЧંદરોનો Öવસં કરવા 
ઉપરાંત લાખો િહ×દઓુન ે વટલાવતા 
ગયા ત ે ઐિતહાિસક હકЫકત છъ, 
પણ તનેી સજા મЩુçલમોની વત↓માન 
જમાતન ે કરવામા ં કોઈ ડહાપણ 
નથી. દъશના ં િહ×દઓુમા ં પˇિતસર 
રીત ે સોäયલ મીЧડયામાં મЩુçલમોનો 
ડર ફыલાવાઈ રΝો છъ કы, જો તમેની 

વસિત હદ બહાર વધી જશ ેતો તઓે 
ભારતન ે પણ મЩુçલમ દъશ બનાવી 
દъશ.ે  આ પЧરЩçથિતમા ં ભાજપની 
સરકાર વસિતિનયĦંણનો કાયદો 
લાવવાની વતેરણમા ં છъ. કણા↓ટકમાં 
િહજાબ અને હલાલનો િવવાદ 
ચગાવાઈ રΝો છъ તો મહારા∆માં 
મહારા∆ નવિનમા↓ણ સનેાના રાજ 
ઠાકરъ મЩçજદોમા ં થતી આઝાનનો 
િવરોધ કરી રΝા છъ. મહારા∆માં 
રાજ ઠાકરъએ ધમકЫ આપી છъ કы જો 
સરકાર તા. ૩ મ ે સધુીમાં મЩçજદો 
પરનાં ભૂગંળા ં નહỲ ઉતરાવી લ ે તો 
તઓે દરъક મЩçજદની બહાર હનમુાન 
ચાલીસાનો પાઠ લાઉડ Щçપકર પર 
કરાવશ.ે સĬુીમ કોટ↓ના આદъશ મજુબ 
રાતના ૧૦થી સવારъ ૬ દરિમયાન 
લાઉડ çપીકરનો ઉપયોગ થઈ શકતો 
નથી. પણ મЩçજદોમા ં વહъલી સવારъ 
આઝાન કરવામા ં આવતી હોય છъ. 
હવ ેઆ મુ̂ ાનો પણ રાજકЫય ઉપયોગ 
કરાઈ રΝો છъ. રાજçથાનના કરૌલીમાં 
મЩુçલમ બહમુતી િવçતારમાથંી પસાર 
થઈ રહъલી િહ×દઓુની રъલી પર 
હમુલો કરાયો, તનેા પગલે િહѕસા ફાટી 
નીકળી હતી. 

દъશમાં કોમી તંગદીલી સાથે...
અનુસંધાન પેજ નં.4થી ચાલુ

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

તમે કяєĠેસવાળા જરા તો 
િવચાર કરવો હતો ? આ 

મકનદાના જશભાઈનો બાબુ,  
આજકાલનું છોકιં. એને તે તમે 
ધારાસભામાં શું લઈ આãયા 
છો ? તે એમાં શું સમજે ?’’
અસલ ચરોતરી ભાષામાં 

ઉŵારાયેલા આ શÚદો 
૧૯૩૭માં મુંબઈ રાËયની 
ઉપલી ધારાસભાના અĠણી 
સÛય દાદુભાઈ દъસાઈએ 
શાંિતલાલ હ. શાહ સમΤ 
સહજ ભાવે ãયŪ કયા↓ હતા. 
શાંિતલાલ એ સમયે આ જ 
ધારાસભાના સÛય ઉપરાંત 
ધારાસભાના કяєĠેસ પΤના 
મંĦી પણ હતા. પાછળથી 
આરોÆય મંĦી બ×યા હતા. 
શાંિતલાલે એના Ĭિતભાવમાં 

કЅં, ‘’સરદાર સાહъબની 
પસંદગી છъ એટલે જેવી 
તેવી નહỲ હોય. માનવીને 
પારખવાની એમની પાસે 
અનોખી સૂઝ છъ.’’
સરદારનું નામ સાંભળી 

દાદુભાઈ એક િવિશΓ 
લહъકા સાથે માથું હલાવતા 
બોàયા, ‘’ઓ હો ! સરદાર 
સાહъબની પસંદગી છъ Óયારъ 
તો એ જુવાિનયામાં કіઈક તો 
િવિશΓતા અને આવડત હશે 
જ, છતાં નીવડે વખાણ.’’૨૬ વષ↓ની વયે ધારાસÛય
યુવાન બાબુભાઈ પહъલી 

જ વાર ૨૬ વષ↓ની વયે મુંબઈ 
રાËયની ધારાસભાના સÛય 
બ×યા Óયારъ માĦ કяєĠેસ 
પΤમાં જ નહỲ, બલકы અ×ય 
પΤોમાં પણ કыટલો િવવાદ 
હતો એની ઝલક ઉપરોŪ 
વાતા↓લાપમાંથી મળી રહъ છъ. 
૧૯૩૭નું મુંબઈ રાËય એટલે 

મહારા∆, ગુજરાત, ક³−³ડ અને 
િવદભ↓. આવા િવશાળ રાËયની 
ધારાસભા એટલે િવિવધ 
ΤેĦના િવ˛ાન મહાનુભાવોનો 
માનવમેળો. આ ધારાસભામાં 
બાબુભાઈ સૌથી નાની ઉѕમરના 
ધારાસÛય હોવાથી બેબી 
મેÜબર ઑફ ધ હાઉસ તરીકы 
સહુ એમને ઓળખતા.
મુંબઈ રાËયની એ 

ધારાસભામાં બાબુભાઈની 
સાથે કыવા કыવા ધુરѕધરો હતા 
એની એક ઝાંખી કરીએ તો 
ડૉ. આંબેડકર, દાદાસાહъબ 
માવળѕકર, સદોબા પાટીલ, બી. 
જી. ખેર, કы. એફ. નરીમાન, 
મોરારજીભાઈ, હѕસાબહъન 
મહъતા, નંદાજી, કનૈયાલાલ 
મુનશી, ખંડુભાઈ દъસાઈ, બ. 
કા. ઠાકોર, મજૂર નેતા ડાંગે, 
Чદનકરરાવ દъસાઈ જેવા િવિવધ 
ΤેĦના ધરખમ ધુરѕધરો અને 
નામાંЧકત નેતાઓ એનાં સÛયો 
હતાં. બાબુભાઈના મુખેથી 
Ëયારъ Ëયારъ એનાં સંçમરણો 
સાંભâયાં છъ Óયારъ ĸદયમાં 
એક રોમાંચની લાગણી ઊભરી 
આવતી હતી. મન પુલЧકત 
બની જાય, ĸદય ભાવોિમ↓મય 
બની જાય એવા એ અનુભવો 
આજે પણ ઘણીવાર યાદ આવે 
છъ. Óયારъ Ĭ  થાય છъ કы કыવી 
એ ધારાસભા હતી અને કыવા એ 
Ĭજાના Ĭિતિનિધઓ હતા ! એ 
સંçમરણો યાદ કરી ઘણીવાર 
બાબુભાઈની આંખો ભીની થતી 
ઘણાએ જોઈ છъ.ખેડાનું ખમીર
ખેડા િજ·ાની ખમીરવંતી 

ધરતી અને સાિહÓય સજ↓કોની 
ભૂિમ એવા નЧડયાદમાં 
બાબુભાઈનો જ×મ તા. ૯-૨-

૧૯૧૧ના રોજ થયો. માતા 
ચંચળબા અને િપતા જશભાઈ 
પાસેથી એવા સંçકારોનું 
પાયામાં િસંચન થયું કы જે 
જીવનપય↨ત સુવાસની જેમ 
મહ″કતું રЅં. િશçત, સાદગી, 
સમયપાલન, çવાવલંબન, 
સંવેદનશીલતા, સિહæણુતા, 
સÓયિĬયતા જેવા સǾુણોથી 
બાબુભાઈનો જીવનબાગ સદા 
મહ″કતો રΝો. બાબુભાઈનો 
અÛયાસકાળ એક સામા×ય 
કΤાના િવ˜ાથЪ↓ તરીકы હતો.

૧૯ વષ↓ની વયે ગાંધીજી સાથે મુલાકાત
૧૯૨૦-૩૦નો દાયકો 

એટલે ગાંધીજીના Ĭભાવનો 

દસકો. અનેક યુવક-યુવતીઓ 
ગાંધીરѕગે રѕગાઈને દъશસેવામાં 
જીવન ×યોછાવર કરવાના 
મનોરથ અને મનોબળ સાથે 
આઝાદી આંદોલનમાં ઉમંગ 
અને ઉÓસાહથી જોતરાઈ 
ગયા. બાબુભાઈ પણ આ 
પૈકЫના જ એક નવયુવાન 
હતા. એ સમયે તેઓ પૂનાની 
ફરÆયુસન કૉલેજના િવ˜ાથЪ↓ 
હતા. અÛયાસ છોડીને 
બાબુભાઈ લડતમાં જોડાયા 
એ વાત માતાિપતાને પસંદ 
નહોતી. પЧરણામે ૧૯ વષ↓ના 
આ યુવાનમાં ભારъ મનોમંથન 
ચાલતું હતું. આખરъ ગાંધીજીનું 
માગ↓દશ↓ન મેળવવાનું નŨી કયુ↨.

એ Чદવસ હતો ૨૯ 
એિĬલ, ૧૯૩૦. ગાંધીજી 
çવાતંĦયસંĠામની રા∆ãયાપી 
લડતમાં ખૂબ જ ãયçત હતા. 
સમય મળવો મુäકыલ હતો. 
ગાંધીજીનો મુકામ સૂરત 
િજ·ાના કરાડીમાં હતો. 
આખરъ મહાદъવભાઈ દъસાઈએ 
સવારъ સાડાચારનો સમય 
આØયો. એ મુજબ બાબુભાઈ 
Óયાં પહ℮ચી ગયા. ગાંધીજી સાથે 
મુŪમને ચચા↓ કરી. એ મુજબ 
અÛયાસની સાથે જે સમય 
મળъ તેમાં રા∆સેવાનું કામ 
કરવું એવી સલાહ ગાંધીજીએ 
આપી. એ અનુસાર જીવનપય↨ત 
લોકસેવામાં સમિપ↓ત રΝા.
વીસ વષ↓ની વયે બાબા બેરъકમાં
પુનાની ફરÆયુશન 

કૉલેજ છોડી બાબુભાઈ 
વધુ અÛયાસ અથ› મુંબઈ 
આãયા, પરѕતુ માંΝલો જીવ 
આઝાદી આંદોલન ĬÓયે ખ′ચ 
અનુભવી રΝો હતો. એટલે 
çવાતંĦયસંĠામમાં સિĝય 
થયા. પЧરણામે ધરપકડ થઈ 
અને યરવડા જેલમાં ૬ માસની 
સજાનો હુકમ થયો. 
એ સમયે એમની ઉѕમર 

માĦ વીસ વષ↓ની હતી. 
એટલે એમને બાબા બૅરъકમાં 
મૂકવામાં આãયા. આ એમની 
Ĭથમ જેલ હતી. એ પછી 
આઝાદી આંદોલન દરિમયાન 
બાબુભાઈની આઠ વખત 
ધરપકડ થઈ હતી. નાની 
મોટી સજા çવλપે એમનો 
કЮલ જેલ િનવાસ પાંચ વષ↓થી 
વધુ સમયનો હતો. ૧૯૭૫ની 
કટોકટીમાં પણ બાબુભાઈએ 
૬ મિહનાનો કારાવાસ 
ભોગãયો હતો. 

સરકારનાં િવિવધ િવભાગોમાં ન℮ધપાĦ Ĭદાન
૧૯૩૭માં ૨૬ વષ↓ની વયે 

મુંબઈ રાËયની ધારાસભામાં 
Ĭથમવાર ચૂંટાનાર બાબુભાઈ 
૧૯૫૭, ૧૯૬૭ અને 
૧૯૮૦માં પરાજય પાÜયા 
હતા. આ િસવાય ૧૯૯૦ 
સુધી તેઓ મુંબઈ અને એ 
પછી ગુજરાત રાËયની 
િવધાનસભામાં ચૂંટાયા હતા. 
આ સમય દરિમયાન તેઓએ 
સંસદીય સિચવ, નાયબ મંĦી, 
કхિબનેટ મંĦી અને મુÅયમંĦી 
તરીકыની રાજકЫય સફર કરી છъ. 
આ કાય↓ΤેĦ દરિમયાન ગૃહ, 
બાંધકામ, આયોજન, િસંચાઈ, 
નાણા, નાગЧરક પુરવઠો, 
ગૃહિનમા↓ણ, માગ↓-મકાન, 
નમ↓દા યોજના, પાટનગર 
િવકાસ વગેરъ મહǽવના ખાતામાં 
ĬજાલΤી ન℮ધપાĦ Ĭદાન કયુ↨ 
છъ. એક સમયના હાઉસ ઑફ 
ધ બેબી મેÜબરъ અÛયાસી અને 
કЮશળ વહીવટકતા↓ તરીકыની 
Ĭિતભા ઉપસાવી.મુÅયમંĦી બાબુભાઈ અને કટોકટીનો અમલ
સરદાર પટъલ જ×મશતાÚદી 

વષ↓ દરિમયાન ૧૮મી જૂન, 
૧૯૭૫માં બાબુભાઈએ 
જનતા મોરચાની િમĴ 
સરકારની રચના કરી તો બીજી 
તરફ ૨૬મી જૂને વડાĬધાન 
ઇЩ×દરા ગાંધીએ દъશમાં 
કટોકટી જાહъર કરી. 

(ĝમશઃ આવતા અંકы)

બાબુભાઈ જે. પટેલ ઃ અાઝાદીના અાંદાેલન 
દરિમયાન પાંચ વષર્નાે જેલવાસ ભાેગ ાે

Ĭકરણ-૩૩

જાણવા જેવું

દરъક સંçકжિતમાં જાત જાતના પોષાકની પરѕપરા, 
ફыશન અને Чરવાજો છъ. સાથે સાથે તેમાં  ઉપયોગી થતાં 
સાધનો પણ િવકçયા છъ, ઇçĦી એ કપડાની કરચલી દૂર 
કરવા ઉપરાંત ગડી પાડવાનું સાધન છъ. કપડાંની શોધ 
થયા પછી માણસ તેને લીસા અને સુંવાળા કરવા પÔથર 
વડે ઘસતો. ઈ.સ. ૧૮૮૩માં હъનરી સીલીએ ઇલેЩÄĺક 
ઇçĦીની શોધ કરી તે પહъલાં ધાતુના વજનદાર ચોસલાને 
સગડી કы ચૂલા પર ગરમ કરી ઇçĦીની જેમ ઉપયોગ 
થતો. Óયારબાદ ધાતુની પોલાણવાળી ઇçĦી બની તેમાં 
સળગતા કોલસા ભરી ગરમ રખાતી. આ ઇçĦીઓ 
િપǼળ, લોખંડ જેવી ધાતુમાંથી બનતી. ઇçĦીનો લંબ 
િĦકોણ આકાર સમાન રીતે જળવાઈ રΝો છъ. નકશી 
કામવાળી કલાÓમક ઇçĦીઓ પણ બનતી.કપડાની 

કરચલી કы સળ દૂર કરવા ઉપરાંત કોલર, બાંય, ટાઇ, 
ટોપી, રીબીન વગેરъને ખાસ Ĭકારની ગડી પાડવા પણ 
ઇçĦીનો ઉપયોગ થતો. ૧૮૮૨માં સેલીયે શોધેલી ઇçĦી 
ઇલેЩÄĺક યાક↕ વડે ગરમ થતી તેને ‘અમેЧરકન Úયૂટી’ 
કહъતાં તે સાત Чકલો વજનની હતી. ઇçĦી કરતાં પહъલાં 
કપડા પર થોડું પાણી છાંટવામાં આવે છъ. પાણીના ફЮવારા 
સાથેની ઇçĦી પણ બની હતી.  આધુિનક ઇçĦીમાં 
સુતરાઉ, રъશમી વગેરъ કપડા માટъ ઇÉછીત ઉæણતામાન 
જળવાઇ રહъ તેવી સુિવધા પણ હોય છъ. વધુ પડતી ગરમ 
થાય તો  આપમેળъ પાવર બંધ થઈ જાય તેવી ઇçĦીનું 
ચલણ વધુ છъ.  ઇçĦીની સાથે તેના લાકડાનું Øલેટફોમ↓ 
પણ બનેલું સારા બૂત તાપતી નામની મિહલાએ તેની 
શોધ કરъલી. 

ઇçĦીની રસĬદ પરѕપરા ઇçĦીની રસĬદ પરѕપરા અને તેનો ઇિતહાસઅને તેનો ઇિતહાસ
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નવી દિલ્ી
રશિયા અને યૂક્રેન વચ્ે 53થી વધુ 

દિવસો થઇ ગયા હોવા છતાં હજુ પણ 
યુદ્વ ચાલી રહ્ં છે. તયારે રશિયા અને 
બેલારુસના ખેલાડીઓ હવે વર્ષના ત્ીજા 
ગ્ાનડ સલેમ શવમબલડન ટેશનસ ટૂના્ષમેનટ 
પણ રમી નહી િકરે.   

શવમબલડને બુધવારે રશિયા અને 
બેલારુસના ખેલાડીઓ પર પ્રશતબંધ 
મૂકયો હતો. યુક્રેન પર રશિયાના સતત 
હુમલાના શવરોધમાં આ શનણ્ષય લેવામાં 
આવયો છે. શવમબલડનના આયોજક ઓલ 
ઈંગલેનડ લૉન ટેશનસ ક્લબે આ માશહતી 
આપી  હતી. ક્લબ દ્વારા જારી કરવામાં 

આવેલા શનવેિનમાં કહેવામાં આવયુ ં છે 
કરે, રશિયાના વૈશવિક પ્રભાવને મયા્ષદિત 
કરવા માટે આ પગલું લેવામાં આવયું 
છે. આ શનણ્ષયથી મેનસ શવવિ નંબર બે 
પુરુર ખેલાડી ડેશનલ મેિવેિેવ અને 
મશહલા એકલમાં િુશનયાની ચૌથા નંબરની 
ખેલાડી બેલારુસની આય્ષના સબાલેંકા 
માટે મુશકરેલીઓ ઉભી કરી િીધી છે. આ 
શસવાય કોઇ અનય સટાર ખેલાડી પણ આ 
શનણ્ષયથી પ્રભાશવત થિે. રશિયા અને 
બેલારુસના ખેલાડીઓને ટેશનસ ટૂરમાં 
ભાગ લેવાની છૂટ હોવા છતાં તેઓ નહી 
રમી િકરે, કરે આ વરષે શવમબલડન  27 
જૂનથી 10 જુલાઈ સુધી યોજાિે.

લંડન
 ભારતીય સુકાની રોશહત િમા્ષ અને 

પેસ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને શવઝડન 
૨૦૨૨ની એદડિનમાં શક્કરેટર ઓફ ધ 
યરના એવોડ્ષ માટે પસંિ કરાયેલા પાંચ 
શક્કરેટરમાં સથાન મળયું છે. ભારતના આ બન્ે 
ખેલાડી ઉપરાંત નયૂઝીલેનડના ડેવોન કોનવે, 
ઇંગલેનડના પેસ બોલર ઓલી રોશબનસન તથા 
સાઉથ આશરિકાની મશહલા શક્કરેટર ડેન વાન 
નીકક્કને પણ સથાન અપાયું છે. ઇંગલેનડનો 
અનુભવી બેટસમેન તથા ભૂતપવૂ્ષ સુકાની 
જોઇ રુટને મેનસ કરેટેગરીમાં શલદડંગ શક્કરેટર 
ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવયો છે. 
શવમેનસમાં સાઉથ આશરિકન મશહલા ટીમની 

બેટસવુમન શલઝેલ લીને શલદડંગ મશહલા 
શક્કરેટર તરીકરે પસંિ કરવામાં આવી છે. 
છેલ્ી ૧૦૦ ઇનટરનેિનલ મેચમાં એક પણ 
સિી ફટકારી િકવામાં શનષફળ રહેલા શવરાટ 
કોહલીને આ યાિીમાં સથાન મળયું નથી. 
પાદકસતાનના શવકરેટકીપર બેટસમેન મોહમમિ 
દરઝવાનને ટી૨૦ શક્કરેટર ઓફ ધ યર તરીકરે 
જાહેર કરવામાં આવયો છે.  

નવી મુંબઈ
ધોની(૧૩ બોલમાં ૨૮*)એ તેના આગવા 

અંિાજમાં આખરી બોલે શવજય  માટે જરુરી ચોગગો 
ફટકારીને ચેન્ાઈને મુંબઈ સામેની આઇપીએલ 
ટી-૨૦માં ત્ણ શવકરેટથી રોમાંચક જીત અપાવી 
હતી. ચેન્ાઈને જીતવા માટે આખરી ઓવરમાં ૧૭ 
રનની જરુર હતી, તયારે ઉનડકટના પહેલા બોલે 
પ્રેટોદરઅસ(૨૨) એલબીડબલયુ થયો હતો. બીજા 
બોલે બ્ાવોએ એક રન લેતા ધોનીને સટ્ાઈક આપી 
હતી. ધોનીએ તયાર બાિ છગગો અને ચોગગો ફટકારતાં 
તેમને જીતવા આખરી બે બોલમાં છ રનની જરુર હતી. 
ધોનીએ પાંચમા બોલે બે રન લીધા હતા અને આખરી 
બોલે શવજયી ચોગગો ફટકાયયો હતો. ચેન્ાઈએ ૧૫૬ના 
પડકારને સાત શવકરેટે પાર પાડતાં શસઝનની બીજી જીત 
હાંસલ કરી હતી. જયારે મુંબઈ સતત સાતમી મેચ 

હારતાં પલે ઓફની રેસમાંથી લગભગ બહાર ફેંકાયું 
હતુ. ચેન્ાઈ તરફથી રાયડુએ ૪૦, ઉથપપાએ ૩૦ 

અને પ્રેટોદરઅસે ૧૪ બોલમાં ૨૨ રન કયા્ષ હતા. 
સૅમસ ે ૩૦ રનમાં ચાર શવકરેટ મેળવી હતી. અગાઉ 
મુંબઈ ઈનનડયનસે આઘાતજનક િરૃઆતમાંથી બહાર 
આવતા શતલક વમા્ષની અણનમ ૫૧ રનની ઈશનંગને 
સહારે ચેન્ાઈ સામેની આઇપીએલ ટી-૨૦માં સાત 
શવકરેટે ૧૫૫ રન કયા્ષ હતા. ચેન્ાઈના ફાસટ બોલર 
મુકરેિ ચૌધરીએ પહેલી જ ઓવરમાં રોશહત િમા્ષ (૦) 
અને ઇિાન દકિન (૦)ની શવકરેટ ઝડપતાં મુંબઈના 
કરેમપમાં સન્ાટો છવાઈ ગયો હતો. માત્ બે રનમાં જ 
બે શવકરેટ ગુમાવનારી મુંબઈને ટીમને યુવા બેટસમેન 
શતલક વમા્ષએ ઉગારી હતી. મુકરેિ ચૌધરીએ ઘાતક 
સપેલ આગળ ધપાવતા બે્શવસ (૪)ને આઉટ કરતાં 
મુંબઈે ૨૩ રનમાં ત્ીજી શવકરેટ ગુમાવી હતી. સયુ્ષકુમારે 
ઈશનંગને સંભાળવાની કોિીિ કરી હતી, પણ તે ૩૨ 
રને સાનટનરનો શિકાર બનયો હતો. 

કિર્પોન પ્પોલ્ર્સની 
કરિિપોટમ્ંથી નનવૃત્તિ

બાબા્ષડોસ ઃ વેસટ ઇનનડઝની 
મયા્ષદિત ઓવસ્ષના સુકાની દકરોન 
પોલાડષે ઇનટરનિેનલ શક્કરેટમાંથી 
શનવૃશતિ લઇ લીધી છે. તેણે બુધવારે 
આ જાહેરાત કરી હતી. ૨૦૦૭માં 
ઇનટરનિેનલ શક્કરેટમાં ડેબયૂ કરનાર 
પોલાડષે ૧૫ વર્ષની કારદકિદીમાં કુલ 
૨૨૪ ઇનટરનેિનલ મેચ રમી છે. 
પોલાડ્ષ હાલમાં આઇપીએલમાં મુંબઇ 
ઇનનડયનસ તરફથી રમી રહ્ો છે. પોલાડષે 
૨૦૧૩માં પ્રથમ વખત વન-ડેમાં 
કરેપટનશિપ કરી હતી અને ૨૦૧૯માં 
તેને ટી૨૦ ટીમનું નેતૃતવ કરવાની તક 
મળી હતી. પોલાડષે ૨૪ વન-ડે મેચમાં 
શવનડીઝનું નેતૃતવ કયુું હતું અને આ 
િરશમયાન તેને ૧૨ મેચમાં શવજય 
તથા ૧૨ મેચમાં પરાજયનું પદરણામ 
મળયુ ં હતું. ટી૨૦માં તેમે ૩૯ મેચમાં 
નેતૃતવ કયુું હતું. જેમાં તેને ૧૩ મેચમાં 
શવજય અને ૨૧ મેચમાં પરાજય 
મળયો હતો. પાંચ મેચનું કોઇ પદરણામ 
આવયું નહોતું. પોલાડષે ૧૨૩ વન-ડેમાં 
૨,૭૦૬ રન બનાવવા ઉપરાંત ૫૫ 
શવકરેટ ઝડપી હતી. તેણે ૧૦૧ ટી૨૦ 
મેચમાં ૧,૫૬૯ રન બનાવયા હતા 
અને શક્કરેટની આ િોટટેસટ ફોમષેટમાં ૪૨ 
શવકરેટ પોતાના નામે કરી હતી.

ધ�ોનીન�ો છોલ્� બ�ોલો વિજયી ચ�ોગ્�ો : મુંબઈની સતત સ�તમી હ�ર
આ્ખરી આ્પોવરમ્ં 17 રનની જરુર હતી : ધ્પોનીન્ 13 બ્પોલમ્ં 28* ઃ 156ન્ પરિ્રનપો ચપોન્્ઈઆપો ્ટ્ત ત્વિપોટપો પ્ર પ્રય્પો

ટપોનન્ટઃ ત્વમ્બલરનમ્ં રનિય્ આનપો 
બપોલ્રૂ્ટન્ ખપોલ્રીઆ્પો પર પ્રત્તબંધ

જ્ટપ્રીત બુમર્હ આનપો ર્પોકહત િમ ્્સ 
ત્વઝરનન્ ‘કરિિપોટર આ્પોફ ધ યર’મ્ં ્ટ્મપોલ
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કાબુલ
અફઘાનિસ્ાિમાંથી એક મોટી 

દુઘ્ઘટિા ઘટી છે. ફરી એકવાર 
અફઘાનિસ્ાિ બોમબ બ્ાસટિાં કારણે 
હ્ી ગયુ છે.  અહીં મજાર એ શરીફ 
મસજીદમાં બ્ાસટ થયો છે. દેશિાં ત્રણ 
અ્ગ અ્ગ ભાગમાં બોમબ બ્ાસટ 
થયો હ્ો. અહીં કાબુ્, િગંરહાર 
અિે કુંદુજમાં પણ બ્ાસટ થયો છે. 
મસજીદમાં કુ્  ૪ બ્ાસટ થયા છે. 
જેમાં ૨૦ ્ોકોિા મો્ થયાિી 
જાણકારી મળી રહી છે.

અફઘાનિસ્ાિિા મજાર-એ- 
શરીફ મસજીદ નિવાય દેશિા અનય 
નવસ્ારોમાં બોમબ બ્ાસટ થવાિા 
કારણે ૨૦ ્ોકોિાં મો્ થઇ ગયા છે. 
આ બોમબ બ્ાસટિા કારણે ઘણાં ્ોકો 
ઘાય્ પણ થયા છે. 

ઘણા ્ોકોિે હોસસપટ્માં દાખ્ 
કરવામાં આવી રહાં છે. હોસસપટ્માં 
ઘાય્ોિી િારવાર ચા્ી રહી છે. 
અફઘાનિસ્ાિમાં ૪ બોમબ બ્ાસટ 
થવાિા કારણે અફઘાનિસ્ાિ હ્ી 
ગયુ છે.

અફઘાનમાં કાબુલ સહિત 4 
સ્થળોએ બલાસ્ટ, 20નાં મોત
મજાર-એે-શરીફ મસ્ીદનગંરહાર- કંુદુજમાં પણ બલાસ્ટ 

જોહાનિસબર્ગ
દનષિણ આનરિકામા ં હવ ે પરૂ ે ભાર ે નવિાશ વયેયો છે. 

દરરયારકિારાિા ક્ાઝનુ્-િટા્ પાં્ મા ં મશૂળધાર વરિાદ 
અિે પરૂમા ં ૪૦૦થી વધ ુ ્ોકોિા મો્ થયા છ ે જયારે 
૪૦,૦૦૦થી વધ ુપરરવારો બઘેર બિી ગયા છ.ે પરૂ ેવરેે્ ા 
નવિાશિ ેપગ્ ેપમખુ િીરર્ રામફોિાએ રાષ્ટીય હોિાર્ 
જાહરે કરી છ.ે દનષિણ-પૂવવીય દરરયા રકિારાિા શહરે 
ડરબિિા કટે્ાક ભાગોમા ં પણ પરૂિંુ પાણી ઘિૂી આવયો 
છ.ે પરૂિા કારણ ેઅિકે જગયાએ રસ્ાઓ ઊખડી ગયા છે, 
હોસસપટ્ો અિે ઘરો િનહ્ ઠરેઠરે પાણી ભરાયા છ ે ્થા 
અદંર ફિાયે્ા અિકે ્ોકો પરૂમા ં્ણાઈ ગયા છ.ે િરકારે 
જણાવયુ ં હ્ુ ં ક,ે આ પરૂમા ં અતયાર િુધીમા ં કુ્  મૃતયુઆંક 

૪૦૦િે પાર થઈ ગયો છે જયાર ે૫૦થી વધ ુ્ોકો ્ાપ્ા છે. 
૪૦,૦૦૦થી વધ ુ્ોકો બઘેર બિી ગયા છે. હજારો ્ોકોિે 
િ્ામ્ સથળે ખિડેવામા ં આવયા છે. િરકાર હજ ુ પણ 
અિેક ઘરોમા ંફિાયે્ ા ્ોકોિા મૃ્દેહો બહાર કાઢી રહી છે.

દ. આનરિકામાં ભારે પૂરથી મૃતયઆુંક વધીિે 
૪૦૦િે પાર, રાનષ્ટય હોિાર્ જાહેર કરાઈ
40 હજારથી વધુ પરરવારા ેબેઘર, હવામાન એન્ય પાંતાે પર પણ એસર કરે તેવી એાશંકા

સ્ટોકહટોમ 
સવીડિિાં અિેક શહેરોમાં યોજાયે્ા 

દેખાવો દરનમયાિ કુરા્ઘિ-એ-શરીફ 
જ્ાવવાિી ઘટિા બિી હ્ી. દેશિાં 
કેટ્ાએ શહેરોમાં છેલ્ા પાંચક 
રદવિથી વયાપક નહંિા થઈ રહી છે. 
રનવવારે રમખાણકારોિે ચે્વણી 
આપવા પો્ીિે હવામાં ગોળીબાર 
કયા્ઘ હ્ા. પાપય અહેવા્ો પમાણે 
િોરશોનવંગ શહેરમાં ત્રણ ્ોકો ઘાય્ 
થયા હ્ા અિે પો્ીિે 17 ્ોકોિી 

ધરપકડ કરી છે. િોરનશંગ ઉપરાં્ 
ન્શોનપંગ પાટિગર સટોકહોમ, 
ઓરેબરો, ્ેનડસક્ોિા અિે મા્મોમાં 
પણ રમખાણો અિે જૂથ અથડામણોિા 
િમાચાર મળયા છે. આ ્ોફાિોિું 
કારણ ્ે છે કે, ડેનિશ િે્ા રેિમિ 
પા્ુદાિિી બેઠકો પછી અિે સવીડિમાં 
જુદા જુદા શહેરોમાં કુરા્ઘિ િળગાવવાિી 
યોજિા પછી આ નહંિા ભડકી ઉઠી 
હ્ી. વયવિાયે વકી્ ્ેવા પા્ુદાિ 
મુળ ્ો સવીડિિા િાગરરક છે. 

કુરા્ગિ સળરાવવાિા મુદ્દે સવવીડિમાં 
વ્ાપક તટોફાિટો: પાંચ દિવસથવી નહંસા

નારેશાવેવંગ શહેરમાં ત્રણ લાકેાે ઘાયલ, 17 લાેકાેની ધરપકડ

ફ્ાનસ
યુરોપમાં કોરોિાએ કાળો કેર 

મચાવી રાખયો છે. જમ્ઘિી, રિાનિ 
અિે ઇટા્ીમાં કોરોિાિા કેિ અિે 
મો્િી િંખયામાં ઉત્તરોત્તર વધારો 
થયો છે. જમ્ઘિીમાં દૈનિક અંદાજે બે 
્ાખ િવા કેિ િોંધાયા છે. ગુરુવારે 
જમ્ઘિીમાં કોરોિાિા કનફમ્ઘ કેિિી 
િંખયા 1.98 ્ાખ િોંધાઇ હ્ી જેિી 
િાથે અહીં કુ્ કિેિી િંખયા વધીિે 
2,36,58,211 થઇ ગઇ છે. જયારે 
કોરોિાથી વધુ 348 દદવીએ પો્ાિા 
જીવ ગુમાવયા હ્ા, રિાનિિી વા્ 
કરીએ ્ો અહીં કોરોિા મૃતયુઆંકમાં 
વધારો થયો છે. અહીં કોરોિાથી વધુ 

181 દદવીિા મો્ થયા હ્ા જયારે 
કોરોિાિા 25,465 િવા પોનઝરટવ 
કેિ િોંધાયા હ્ા. રિાનિમાં િઘિ 
િારવારિી જરૂર હોય ્ેવા દદવીઓિી 
િંખયામાં ્ીવ્ર ઉછાળો જોવા મળી 
રહો છે. ઇટા્ીિી વા્ કરીએ ્ો 
ઇટા્ીમાં 27,214 િવા કિે િામે 
આવયા હ્ા. જયારે કોરોિાથી વધુ 
127 દદવીિા જીવ ગયા છે. 

ચીિમાં કોરોિા વયરિે હાહાકાર 
મચાવયો છે. ચીિિા શાંઘાઈ શહેરમાં 
કોનવડિા કારણે વધુ 7 ્ોકોિા મો્ 
થઈ ગયા છે. કોનવડિી આ િવી 
્હેરમાં અતયાર િુધીમાં 10 ્ોકોિા 
મૃતયુ થઈ ચૂકયા છે.  બુધવારે 

કરફયૂમાં રાહ્ અપાઇ હ્ી.
મ્ેનશયામાં પણ કોરોિાિા 

કિેમાં િ્્ વધારો થઇ રહો છે. 
અહીં 24 ક્ાકમાં કોરોિાિા 6069 
િવા દદવી િોંધાયા છે. જિેી િાથે 
દેશમાં કોરોિાિા કિેિી કુ્  િંખયા 
44,02,234 પર પહોંચી ગઇ છે. 
આ િવા કિેમાં 110 કિે બહારથી 
આવયા હ્ા. જયારે 5959 કિે 
્ોક્ ટ્ાનિનમશિિા છે. મ્ેનશયાિા 
આરોગય મંત્રા્યે પો્ાિી વેબિાઇટ 
પર જાહેર કરે્ા આંકડાઓ અિુિાર 
કોરોિાિે કારણે વધુ 12 દદવીિા મો્ 
થયા હ્ા જિેી િાથે કુ્  મૃતયુંઆક 
વધીિે 35,449 પર પહોંચી ગયો છે.  

ફ્રાન્સ-ઇટરાલીમરાં કરાોરરાોનરાનરા કોસમરાં મરાોટરાો ઉછરાળરાો, ચીનનરા શરંાઘરાઇમરંા કરાોરરાોનરાનરા કોસમરાં આરંાશશક ઘટરાડરાો, મલોશશયરામરંા કરાોરરાોનરાનરા 6069 નવરા કોસ

UAEએ નિયમોમાં કયા્ઘ 
બદ્ાવઃ હવે મુ્ાકા્ી 

્રીકે 60 રદવિ રહી શકાશે
િુબઈ

UAEએ નવઝા નિયમોમાં મોટા ફેરફારો કયા્ઘ છે. 10 
પકારિા નવઝા હવે ખૂબ જ િરળ રી્ે ઉપ્બધ થશે. 
િવા નવઝા માટે કોઈ હોસટ કે સપોનિરિી જરૂર પડશે 
િહીં. આ િાથે ્ેમિા પવેશ પર કોઈ મયા્ઘદા રહેશે િહીં. 
મુ્ાકા્ી ્રીકે, ્મે હવે દેશમાં 60 રદવિ રહી શકો 
છો. UAE માં િોકરી કરવા અિે તયાં રહેવામાં િપિું 
જોિારા ભાર્ીયો માટે એક મોટા િમાચાર છે. નવઝા 
િુધારા ્રફિા િૌથી મોટા પગ્ામાં, UAEએ દેશમાં 
પવેશ અિે નિવાિ માટે િવી યોજિા રજૂ કરી છે. આ 
અં્ગ્ઘ્ 10 પકારિા એનટ્ી નવઝા આપવામાં આવશે જે 
ખૂબ જ િરળ રી્ે ઉપ્બધ હશે. 

રનશયા દ્ારા ઈનટર 
કોસનટિેનટ્ નમિે્િંુ 
િફળ્ાપવૂ્ઘક પરીષિણ

મટોસકટો
રનશયાિા પનેિડનેટ વ્ારદમીર 

પનુ્િ કહં્ ક,ે રનશયાએ િફળ્ાપવૂ્ઘક 
િરમ્ ઈનટરકોસનટિનેટ્ બે્ સેસટક 
નમિાઈ્િંુ પરીષિણ કરી દીધુ ં છ.ે 
આ િાથ ે પનુ્િ ે કહ્ ં ક,ે આ પરમાણુ 
હનથયારિે કારણ ે ક્મે્ીિિા દશુમિ 
દશેો હવ ેબ ેવખ્ નવચારશે. િમર્િે 
પનચિમિા એિાન્સટ દ્ારા શે્ાિ-
૨ િામ આપવામા ં આવયુ ં છ.ે અિ ે ્ ે
રનશયાિી િકેસટ જિરશેિ નમિાઈ્ 
છ.ે અિે પનુ્િ આ નમિાઈ્િે અજેય 
ગણાવ ેછ.ે 

જર્મનીરાં કોરોના વકર્યો, 1.98 લાખ નવા કેસ નોંધાર્ા

ઇસલામાબાિ
પારકસ્ાિિા ભૂ્પવૂ્ઘ વડાપધાિ 

ઇમરાિ ખાિિે વધુ એક આંચકો 
્ાગયો છે. પારકસ્ાિી કોટટે વ્્ઘમાિ 
િરકારિે ભૂ્ પૂવ્ઘ વડાપધાિ ઇમરાિિે 
ઓગસટ, ૨૦૧૮ પછી નવદેશી 
હસ્ીઓ ્રફથી મળે્ 
ભેટોિી મનહ્ી જાહેર 
કરવાિો આદેશ આપયો છે.  
ઇસ્ામાબાદ હાઇકોટ્ઘિા 
નયાયમૂન ્્ઘ નમયાં ગુ્ હિિ 
ઔરંગઝેબે બે અરજીઓ 
પર િુિાવણી કર્ી વખ્ે 
શેહબાઝ શરીફ િેતૃત્વવાળી િરકારિે 
આ આદેશ આપયો હ્ો. એક 
અરજીમાં એક િાગરરકે પારકસ્ાિ 
ઇનફરમેશિ કનમશિ (પીઆઇિી)િા 
આદેશિે અમ્માં મૂકવાિી અપી્ 

કરી છે. જયારે બીજી અરજીમાં 
કેનબિેટિા આ આદેશિે પડકારવામાં 
આવયો છે. 

એક િાગરરકે ભેટોિી નવગ્ો 
જાણવા માટે પારકસ્ાિ ઇનફરમેશિ 
કનમશિિો િંપક્ક િાધયો હ્ો. જેિા 

પગ્ે કનમશિે કેનબિેટ 
રડનવઝિિે નિદટેશ આપયા 
હ્ાં કે ્ે નવદેશી રાષ્ટ 
પમુખો, શાિિ અધયષિો 
અિે અનય ગણમાનય 
વયરક્ઓ દ્ારા ઇમરાિ 
ખાિિે આપવામાં આવે્ી 

ભેટો અંગેિી માનહ્ી રજૂ કરવામાં 
આવે. કનેબિેટ રડનવઝિિે કામકાજિા 
૧૦ રદવિ દરનમયાિ માનહ્ી એકત્ર 
કરી િત્તાવાર વેબિાઇટ પર અપ્ોડ 
કરવાિો આદેશ આપવામાં આવયો છે. 

ભે્ િવી નવરતટો જાહદેર કરવા પવૂ્ગ 
પવીએમ ઈમરાિિે કટો્્ગિટો આિદેશ

ઈસલામાબાિ
પારકસ્ાિિી ૩૪ ટકા વસ્ીિી 

દૈનિક આવક ફક્ત ૩.૨ ડો્ર એટ્ે 
કે ૫૮૮ રૂનપયા છે ્ેમ વરડ્ઘ બેંકે 
જણાવયું છે. િાણાકીય કટોકટીિો 
િામિો કરી રહે્ ા પારકસ્ાિિા િવા 
િાણા પધાિ નમફ્ાહ ઇસમાઇ્િે 
ફુગાવા િનહ્િા અિેક આનથ્ઘક 
પડકારોિો િામિો કરવો પડશે. 
વોનશંગટિ સસથ્ નધરાણક્ા્ઘ દ્ારા 
જારી પારકસ્ાિ ડેવ્ોપમેનટ અપડેટ 
િામિા અહેવા્માં જણાવવામાં આવયુ ં

છે કે િ્્ વધી રહે્ ા ફુગાવાિે કારણે 
ગરીબ ્ોકોિી સસથન્ વધુ કફોડી 
બિ્ી જાય છે. ્ેમિી આવકિો 
મોટા ભાગિો નહસિો ફૂડ અિે એિર્જી 
પાછળ ખચા્ઘઇ રહો છે.  વડાપધાિ 
શેહબાઝ શરીફિે ઇસમાઇ્િી િાણા 
પધાિ ્રીકે નિમણૂક કરી તયારે વરડ્ઘ 
બેંક દ્ારા જારી કરાયે્ ા અહેવા્માં 
જણાવવામાં આવયુ ંછે કે ગરીબ ્ોકો 
પો્ાિી આવકિો ૫૦ ટકા નહસિો 
ખાદ્ય વસ્ુઓ પાછળ ખચ્ઘ કરી રહાં 
છે. 

પાદકસતાિિવી 34 ્કા વસતવીિવી 
િૈનિક આવક ફક્ત 588 રૂનપ્ા

દુનિયામાં અબજોપન્િી 
યાદીમાં મુકેશ અંબાણી 
ફરીવાર ટોપ-10માં

િવવી દિલહવી
નવશ્વમાં અરબપન્ઓિી યાદીમાં રર્ાયનિ 

ઈંડસટ્ીિિા શેરિા ભાવ વધવાિા કારણે મુકેશ અંબાણી 
એકવાર ફરીથી ટોપ-૧૦િી યાદીમાં પહોંચી ગયા છે. 
છેલ્ા કેટ્ાક િમયથી રર્ાયનિિા ચેરમિે ૧૧ મા 
સથાિે હ્ા, પરં્ ુ હવે ્ેમિી િેટવથ્ઘ ૧૦૫.૨ અરબ 
ડો્ર પર પહોંચી ગઈ અિે ્ે િીધા િવમાં સથાિે 
પહોંચી ગયા છે. મુકેશ અંબાણીિી િંપનત્તમાં જોરદાર 
વધારાિુ મુખય કારણ રર્ાયનિિા શેરિી રકંમ્માં 
વધારો થવાિુ છે. ઉલે્ખિીય છેકે રર્ાયનિ ઈંડસટ્ીિિા 
શેર છેલ્ા પાંચ િત્રમાં િા્ ટકા કર્ા વધારે ઉછળીિે 
િવા િવ્ઘકાન્ક ઉચ્ચ સ્ર પર પહોંચી ગયા છે. 
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ખારકિવ
નાટોમાં સ્ાન મેળવવની જીદને કારણે રશિયા અને યુક્રેન વચે્ 

ફાટી નીકળેલા યુદ્ધમાં એશરિલના રિ્મ સપ્ાહમાં ઓટ આવયા બાદ 
ફરી હવે ઉંચા વમળો ઉડી રહાં છે. યુક્રેને રશિયાના એક મોટા સમુદ્ી 
જહાજને તોડી પાડવા હવે પશુતન સમગ્ર મોરચે યુક્રેન સામે લડી 
લેવા તૈયાર છે. રશિયન સેનાએ ચેતવણી આપતા યુક્રેનની સેનાને 
પોતાના હશ્યાર નીચે મુકીને સરેનડર કરવાની અંશતમ ચેતવણી 
આપી છે. રશિયાએ કહ્ં કરે આ અંશતમ ચેતવણી છે જો હજી પણ 
તમે સમપ્પણ નશહ કરો તો જીવતા નશહ બચી િકો. સમાચાર એજનસી 

એએફપીએના અહેવાલ અનુસાર રશિયન ડડફરેનસ શમશનસટરીએ 
યુક્રેશનયન સૈશનકોને આખરી ચેતવણી આપી છે કરે તેઓ કબજે 
કરાયેલા માડરયોપોલ િહેરને બચાવવાનો, ફરી પરત મેળવવાનો 
રિયાસ કરી રહા ંછે, તેઓ રિશતકાર કરવાનું બંધ કરે. રશિયન સંરક્ષણ 
રિધાન યુક્રેનની રાજધાની કીવને કરેલ એક સંબોધનમાં કહં્ કરે તમારા 
સૈશનકોને કહો હશ્યાર નીચે મુકી દે. આદિે આપો કરે શબનજરૂરી 
રિશતકાર બંધ કરે. આ શસવાય અંશતમ અલટીમેટમ આપતા તેમણે 
કહ્ં કરે જો માડરયોપોલને બચાવવા લડી રહેલ તમામ સૈશનકો તેમના 
હશ્યારો નીચે મૂકરે તો તેઓ “ચોક્કસપણે જીશવત” રહી િકિે.

રશિયન સેનાએ યુક્રેનની સેનાને પોતાના હશિયાર નીચે મિુીને સરેન્ડર િરવા ફરી ચેતવણી આપી

જીવતા રહેવું હોય તો તાત્ાલિક સરેન્ડર કરો

।। સ્વામી શ્ીજી ।।

પ્રમુખ પ્રભા ઃ ભેદભાવ વવના માનવ માત્રને પ્રેમ
બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વવામી મહવારવાજ શતવાબ્ી લેખમવાળવા

અનાડદકાળ્ી અદ્ય પયયંત મનુષયનો સૂય્પ સા્ે એક શવલક્ષણ 
સંબંધ રહો છે. શવશ્વની ઘણી સંસકકૃશતમાં સયૂ્પની પૂજા ્ાય 

છે. તેનું કારણ તેની રિભા છે. રિભા અ્ા્પત્ સૂય્પનો રિકાિ, ડકરણ, 
પુંજ. સયૂ્પ સવયંની રિભા દ્ારા ધરાતલ પર વસતા રિતયકે જીવ-રિાણી 
માત્રનું કોઈ પણ રિકારના ભેદભાવ વગર પોષણ કરે છે. સયૂ્પની 
રિભા્ી રિકકૃશતમાં નૂતન ઊજા્પનો સંચાર ્ાય છે. સયૂ્પ પોતાની રિભા 
દ્ારા ધરતીના કણકણ સુધી પહોંચે છે. સયૂ્પ સવયં તપીને અનયને હૂંફ 
અપપે છે. 

સૂય્પ જેવું પરોપકારનું કાય્પ ભારતીય ભૂમીપર સંતો દ્ારા યુગો્ી 
્ાય છે. ભારતીય ધરા પરભગવાન બુદ્ધ, ભગવાન મહાવીર, 
ભક્ત નરશસંહ, ભક્ત મીરાબાઈ, સંત તુલસીદાસ, સંત કબીરજી, 
શ્ી ચૈતનય મહારિભુ, સંત તુકારામ, ગુરુ નાનક, સંત જયદેવ, સંત 
શતરુવલ્ુવર આડદ મહાપુરુષોની રિભા્ી વયશક્ત, પડરવાર, સમાજ 
અને રાષ્ટ્રને ઘણો લાભ ્યો છે. સારંિત સમયે પણ એ જ પરંપરા 
પ. પૂ. રિમુખસવામી મહારાજ જેવા સંતપુરુષ દ્ારા અશવરત પણે 
વહી રહી છે. 

આજ્ી રિારંભ ્તી આ લેખમાળામાં પણ મહાપુરુષોના જીવન 
સંદિે દ્ારા કંઇક લાભરિદ વાતોને માણવાનો રિયત્ન કરવાના છીએ. 
સૂય્પની રિભા્ી ધરાતલ પર અજવાળું ્ાય છે તેમ આ રિભા્ી 
વયશક્તના જીવનમાંઅને માનવીય સંબંધોમાં અજવાળું ્ાય છે. 

શક્ષશતજ પર જયારે અરુણોદય ્ાય છે તયારે સૂય્પ કોઈ પણ 
રિકારના ભેદભાવ શવના જીવ રિાણીમાત્રનું પોષણ કરે છે. માતા 
પોતાના સંતાનોને સમાન રિમે અપપે છે. તેમ સંત પણ કોઈપણ 
રિકારના ભેદભાવ શવના સવ્પનું પોષણ કરે છે. સવ્પને રિેમ કરે છે. 

અમેડરકાના એક સમયના રાષ્ટ્રરિમુખ શબલ ક્લિનટન સન 
૨૦૦૧માં ભારત આવયા તયારે ગાંધીનગર અક્ષરધામ ખાતે ખાસ 
રિમુખસવામી મહારાજના દિ્પન હેતુપધાયા્પ હતા. તેઓની સા્ે 

અમેડરકાના શવખયાત ભારતીયો અને ૫૦ જેટલા મહાનુભાવો પણ 
હતા. શબલક્લિનટન રિમુખસવામીને મળતા ખૂબ ભાવસભર ્ઈ 
ગયા. શ્ી ક્લિનટને હજુ શવદાય લીધી તયાજ રિમુખસવામી કચછ્ી 
આવેલા ભૂકંપગ્રસત સામાનય નાગડરકોને ઉમળકાભેર મળવામાં 
વયસત ્ઈ ગયા. તેઓના સવાસ્થય શવિે પૃચછા કરી, તેઓનો 
કાય્પક્મ જાણયો અને તયાર બાદ કચછમાં સેવાકાય્પ સંભાળતા એક 
હડરભક્તને બોલાવીને કહે કરે, ‘આ લોકોને અહીંયા્ી બેઠા બેઠા 
નહીં મોકલતા. એમ જિે તો ્ાક બહુ લાગિે. સૂતાં સૂતાં જાય 
એમ વયવસ્ા કરજો!’

એ ક્ષણે શવશ્વના માંધાતા, તો બીજી ક્ષણે સામાનય ગરીબો 
અને પીડડતો! એજ અમીનજર! अयं निजः परो वेनि गणिा 
लघचेिसाम।् उदारचररिािां िु वसुधवै कुटुम्बकम।्। મંત્રને 
ચડરતા્્પ કરનારા રિમુખસવામીને સૌ વંદી રહા. આ ન કરેવળ 
એક વયશક્ત કરે સમુદાયનો અનુભવ છે. પરંતુ, આડદવાસી્ી 
અમેડરકાવાસી, ધનપશત્ી મઠપશત, કમ્પચારીની પદાશધકારી, 
હળપશત્ી રાષ્ટ્રપશત સુધી રિતયેક વયશક્તને તેમની પાવન પશવત્ર 
રિભાનો અનુભવ ્યો છે. જે અશવસમરણીય છે. 

સૂય્પ સવયં તપીને બીજાને રિકાિ આપે છે. આ ગુણ મહાપુરુષોનો 
જનમ શસદ્ધ ગુણ છે. મહાપુરુષો સવયં પોતાના દેહની પરવાહ કયા્પ 
શવના અનયને િાતા અપપે છે. 

રિમુખસવામી મહારાજે પોતાના દેહની શચંતા કયા્પ શવના અનયની 
શચંતા કરી છે. પોતાના સમયને કયારેય ન્ી સાચવયો પરંતુ અનયના 
સમયને જરૂર સાચવયો છે. પોતાની ઇચછાને મારીને અનયની 
ઈચછાને રિાધાનય આપયું છે. સવયંના શનણ્પયનો તયાગ કરીને અનયના 
શનણ્પયને સવીકાયયો છે. 

માગિરની કડકડતી ઠંડીમાં રિમુખસવામી મહારાજ ગુજરાતના 
વાસદમાં શવરાજમાન હતા. તે સમયે તેઓનું િરીર 102 ડડગ્રી 
તાવ્ી ધગધગી રહં્ હતું. આવી નાદુરસત પડરક્સ્શતમાં પણ તેમણે 
ભગવાન સવાશમનારાયણની આજ્ાનું ય્ા્્પપાલન કરવા માટે 
એકાદિીનો શનજ્પળ ઉપવાસ કયયો હતો. આવી શવષમ પડરક્સ્શતમાં 
આ લોકના માનવીને (આપણને)આરામ કરવા શસવાય બીજો કોઈ 
શવચાર આવી િકરે ખરો? કદાચ આંખો બંધ કરે તો પણ દવા, 
દુવાઅને િયયા જ દેખાય. અને ચાલવાનું તો સદંતર બંધ જ ્ઇ 
જાય. જયારે આવી શવષમ પડરક્સ્શતમાં રિમુખસવામી મહારાજે 
122 ઘરોમાં પધરામણી કરી મુમુક્ષુઓને િાતા અપપી હતી. ખરેખર, 
આવી કરુણારિભાનો અનુભવ કરનાર વયશક્ત કરેવી રીતે ભૂલી િકરે 
આ શવરલ સંત પુરુષને. 

આ મહાપુરૂષની રિભા આજે પણ આ જગતને અજવાળી રહી 
છે પોતાના દેદીપયમાન ગુણ રિકાિ્ી. આપણે પણ આ મૂલયોને 
આતમસાત કરી આપણું જીવન રિકાશિત કરી િકીએ છીએ. 

તો આવો રિમુખસવામી મહારાજ િતાબદી મહોતસવ શનશમત્ે 
રિગટ ્તી આ લેખમાળામાં્ ી આપણે પણ જીવનના સાચા 
મૂલયોનો પાઠ રિશત સપ્ાહ િીખીએ અને આપણા જીવનની સા્ે 
સમગ્ર શવશ્વને રિભા્ી અજવાળીએ.   સાધુ િૌિલમૂશતતિદાસ

્ડોનબાસ પર હુમલાના 10 પ્રયાસ શનષફળ 
રશિયાએ કિવથી સેનાને પરત ખેંચયા બાદ હવે પૂવ્વ યૂક્રેનના 
ડોનબાસ ક્ેત્ર પર ધયાન િરેન્દ્ર િયુંર્ છે. જોિરે, અહેવાલો અનુસાર 
અહીં રશિયાની સેનાને સફળતા મળી રહી નથી. અને ડોનબાસ 
પર િબજા માટે રશિયાએ 10 વાર િરેલા હુમલામાં તેને શનષફળતા 
સાંપડી છે. તો સાથે જ માકરયાંિામાં પણ રશિયાના હાથમાં શનરાિા 
લાગી છે અને યૂક્રેનની સેનાના પ્રશતિારને િારણે રશિયન સેનાએ 
અહીંથી પીછેહઠ િરવી પડી છે.  

પવૂતિ યૂક્રેનમાં રશિયાનો ભીષણ હુમલો 
આકટ્વલરી સપોટ્વ અને રોિરેટ બેરેજ સાથે હજારો રશિયન 
સશૈનિોએ પૂવ્વ યૂક્રેન પર ભીષણ હુમલો િરૂ િયયો છે. યૂક્રેનના 
અશિિારીઓએ િહ્ં હતું િરે તેમના જવાનો આ હુમલાનો જવાબ 
આપિે, તેમણે આ યુદ્ધને ડોનબાસ યુદ્ધ નામ આપયું છે. જોિરે, 
રશિયન સેના આ શવસતારમાં ઘણી આગળ નીિળી ગઈ છે. 
રશિયાએ ક્રેશમન્ા િહેર પર િબજો િરી લીિો છે. જે લુહાન્સિમાં 
આવેલૂ છે. રશિયન સેના ચારેય તરફથી હુમલા િરી રહી છે.

યુક્રેનમાં 1.7 અબજ લોિો પર 
ગરીબી - ભૂખમરાનું સંિટ ઃ 
યુનોના મહામંત્ીની ચેતવણી
યુનો : યુક્રેન યુદ્ધનાં અનુસંધાનમાં ગંભીર ચેતવણી 

ઉચ્ારતાં, યુનોના મહામતં્રી એનટોશનયો ગુટેર એ જણાવયું 
હતુ કરે, શવશ્વની વસતીનો પાંચમાં્ ી વધુ ભાગ ભૂખમરાની 
કગાર પર આવી ગયો છે. એટલે કરે દશુનયાના ૧.૭ અબજ 
વધુ લોકો ગરીબી અને ભૂખમરામાં ડૂબી જાય તેમ છે.

ગુટેર એ રશવવારે ‘’ચેક સેજતામ્ જપાવી’’ પક્બલકરેિનને 
આપેલા એક ઈનટવયુમાં કહં્ હતુ કરે આપણે બધાએ યુક્રેનમાં 
ફરેલાઈ રહેલી ત્રાસજનક ઘટનાઓ જોઈ રહા શછએ. પરંતુ તે 
યુદ્ધે તેના સીમાડાઓ વટાવી એક મૂક આક્મણ િરૂ કરી દીધું 
છે. તે્ ી જે સંકટ ઊભું ્યું છે. તે દશુનયાના ૧.૭ અબજ 
લોકો એટલે કરે કુલ માનવ વસતીના પાંચમા ભાગ્ી વધુ 
લોકોને ગરીબી અને ભૂખમરાની હાલતમાં ધકરેલી રહ્ં છે. 
આવી પડરક્સ્શત તો આપણે છેલ્ા કરેટલાએ દાયકાઓમાં 
જોઈ ન્ી. તેમણે વધુમાં કહં્ હતુ કરે શવશ્વમાં ઘઉં અને 
જવનો ૩૦ ટકા શહસસો તો, યુક્રેન અને રશિયામાં્ ી આવે 
છે. મકાઈનો પાંચમો ભાગ અને સયુ્પમુખીનાં તેલનો તો 
અધા્પ્ી વધુ ભાગ તે દિેોમાં્ ી જ આવે છે. આ આંકડાઓને 
ધયાનમાં રાખી ગુટેરએ કહં્ હતુ કરે ઓછા શવકશસત તેવા ૪૫ 
દિેો તો, તેમની ઘઊંની જરૂડરયાતનો ત્રીજા કરતાંએ વધુ 
શહસસો રશિયા અને યુક્રેનમાં્ ી જ આયાત કરે છે.

રશિયાની સેના દશુનયાની સૌિી જંગલી, 
અમાનવીય સેના છેઃ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપશત

યકુ્રેનના રાષ્ટ્રપશત જલેને્સિકીએ આરોપ લગાવતા િહ્ છ ે િરે, 
રશિયાની સનેા દશુનયાની સૌથી જગંલી સનેા છ.ે રશિયાના સશૈનિોએ 
જગંાશલયતની તમામ હદો પાર િરી દીિી છ.ે તેમણ ે િહ્ હતુ િરે, 
રશિયાની સનેા પાસ ેજટેલા પણ હશથયાર છ ેતે તમામનો યકુ્રેન સામે 
ઉપયોગ િરવામાં આવી રહ્ો છ.ે  રશિયાના સૈશનિોએ એ દરિે વસત ુ
તમેજ વયશતિન ેટાગગેટ િયા્વ છ ેજ ેયુક્રેનને મદદ િરી િિરે તમે હોય.

રશિયાના ગુપ્ત સૈનય સિળો જાહેર િયા
યુક્રેન પર રશિયાના આક્મણના શવરોિમાં અમકેરિન આઈટી 
જાયન્ટ ગૂગલે રશિયાના બિા જ સૈન્ય સથળો ગૂગલ મેપ પર 
જાહેર દિા્વવવાનું િરૂ િરી દીિું છે. આરડ્વફોસસીસયુિરેઆર નામના 
એિ ટ્ીટર હને્ડલ પરથી રશિયન નૌિાદળ, એરફોસ્વ અને 
પરમાણુ સથળોની તસવીરો જાહેર િરાઈ છે. આ ટ્ીટર હેન્ડલે 
દાવો િયયો િરે હવે બિા જ લોિો રશિયન લોન્ચર, બેલાસસટિ 
શમસાઈલ, સીક્રેટ લેન્ડકફલ જોઈ િિિે.

યુક્રેનમાં િબરોમાંિી લાિ બહાર િાઢી 
રશિયા સામે યુદ્ધ ગુનાની તપાસ િરાઈ
યુક્રેન પર આક્મણ િરનાર રશિયા પર બુચા સશહત અનિે 
િહેરોમાં મોટાપાયે નરસંહાર િરવાનો આરોપ મિૂાયો છે તયારે 
યુક્રેને આંતરરાષ્ટ્રીય તપાસિારોની મદદથી રશિયા સામે યુદ્ધ 
ગુનાની તપાસ હાથ િરી છે. યુક્રેનના સનૈ્યે બુચા સશહતના 
િહેરોમાં સામશુહિ િબરોમાંથી મૃતદેહોને બહાર િાઢીને તેમની 
હતયા િરેવી રીતે થઈ તેની તપાસ િરૂ િરી છે. 

રશિયાઅે માકરયુપોલમાં િબજો મેળવયો
યુક્રેન હુમલાના િારણે જાપાને રશિયા પાસેથી નિેનનો વેપાર 
દરજ્ો છીનવી લીિો છે. બીજી તરફ રશિયાએ માકરયુપોલ પર પણ 
િબજો િરી લીિો છે. રાષ્ટ્રપશત વલાકદમીર પુશતને માકરયુપોલ િહેર 
પર શવજય જાહેર િયયો છે. તેમણે િહ્ં િરે અમે િહેરને આઝાદ િરી 
દીિું છે. સમાચાર એજન્સી AFPએ રશિયાના સંરક્ણ મંત્રાલયને 
ટાંિકીને આ વાત િહી છે િરે, માત્ર અઝોવસટલ પલાન્ટ શસવાય, સમગ્ર 
મેકરયુપોલ પર રશિયન સૈન્યનો િબજો છે.
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