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રશિયાએ� ખ�રસનન� પર કયાયો કબજ�, 
300 જ�ટલા લા�કા�ન� બંધક બનાવ્ા
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પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

ચીનમાં કોરોનાનો રાફડોઃ 27 શિેરોમાં લૉકડાઉન

નવી દિલ્ી 
ભારતમાં ગરમીનો પારો વધી રહ્ો છે. 

કેટલાક રાજ્ોમાં તાપમાન હવે ૪૫ ડીગ્ીને 
પાર પહોંચવા લાગ્યં છે. ગયરુવારે રાજસ્ાનના 
વનસ્ળીમાં તાપમાન ૪૫.૪ ડડગ્ી નોંધા્ય 
હતયં જ્ારે બિકાનેર અને ફાલોદીમાં પણ 
૪૫.૨ ડડગ્ી તાપમાન રહ્ં છે. રાજ્ના મોટા 
ભાગના સ્ળોએ તાપમાન ૪૪ ડડગ્ી્ી વધય 
રહ્ં હતયં, જેને પગલે લોકોએ ભારે હાલાકીનો 
સામનો કરવો પડ્ો હતો. આગામી ચાર્ી 
પાંચ ડદવસ તાપમાન વધી શકે છે અને 
હીટવેવની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. 
રાજસ્ાનની જેમ જ ડદલહીમાં પણ તાપમાનમાં 
૨્ી ૩ ડડગ્ીનો વધારો ્્ો હતો. ડદલહીના 
સફદરજંગમાં મહત્તમ તાપમાન ૪૧.૫ 
ડડગ્ી રહ્ં જ્ારે બપતમપયરામાં ૪૩.૬ ડડગ્ી, 
મયંગેશપયરમાં ૪૪.૧ ડડગ્ી તાપમાન નોંધા્યં 
હતયં. રાજધાની નવી ડદલહીનયં મહત્તમ તાપમાન 
૪૪ ડડગ્ી સયધી પહોંચવાની આગાહી છે.

 જ્ારે હવામાન બવભાગે એવી ચેતવણી 
આપી છે કે ડદલહીનયં મહત્તમ તાપમાન 

આગામી ડદવસોમાં વધીને ૪૬ ડડગ્ીએ પણ 
પહોંચી શકે છે. સા્ે જ હીટવેવની પણ 
આગાહી આપવામાં આવી છે. િપોરના સમ્ે 
લોકોને ઘરોમાં જ રહેવાની સલાહ આપવામાં 
આવી છે.  એક તરફ ભારે ગરમી છે ત્ારે 
કેટલાક રાજ્ોમાં બવજસંકટની સસ્બત છે. 
ખાસ કરીને પૂવ્વના રાજ્ોમાં બવજળી કટોકટી 
સર્્વઇ હતી. ઓડડશા, બિહાર, ઝારખંડમા 
ંતાપમાનનો પારો ૪૦ ડડગ્ીને પાર પહોચી 
ગ્ો છે આ રાજ્ોમાં અનેક શહેરો અને 
ગામડાઓમાં કલાકો સયધી બવજળી ગયલ 
રહેવા્ી લોકોએ ભારે હાલાકીનો સામનો 
કરવો પડ્ો હતો. 

ભારતમાં ્ીટવેવની આગા્ી વચ્ે ગરમીનો પ્રકોપ
વાયરસ રા�કવા માટ� લા�કડાઉન, માસ ટ�સ્ટિંગ, કા�ર�ન્ટીન એન� સરહદા� બંધ કરવા જ�વા એાકરા પગલાં ભરાયા

બેઇજિંગ
ચીનમાં કોરોના મહામારીને લઈને સરકારની 

દમનકારી નીબતને કારણે લોકોમાં ડરનો માહોલ 
છે. ઝીરો કોબવડ પોબલસીને કારણે ગણ્ાંગાંઠ્ા 
કેસ સામે આવવા પર પણ કરોડોની વસતીવાળા 
શહેરમાં તતકાલ લૉકડાઉન લગાવવામાં આવી 
રહ્ં છે. બન્ંત્રણોનો અંદાજ તેના પર્ી લગાવી 
શકા્ છે કે વત્વમાનમાં ચીનના ૨૭ શહેરોમાં 
લૉકડાઉન લાગૂ છે. આ શહેરોમાં રહેતા ૧૬.૫ 
કરોડ લોકો પોત-પોતાના ઘરોમાં િંધ છે. તેમાં 
સૌ્ી ખરાિ સસ્બત ચીનની આબ્્વક રાજધાની 
શાંઘાઈની છે. સંક્રમણ બપક પર પહોંચવા 
દરબમ્ાન શહેરમાં એક ડદવસમાં લગભગ 
૧૦ હર્ર કોરોના કેસ નોંધા્ા હતા. આ વચ્ે 
રાજધાની િેઇબજંગમાં પણ મોટાપા્ે લોકોના 
કોરોના ટેસટ કરવામાં આવી રહ્ાં છે. 

મહામારી દરબમ્ાન ચીન પોતાની ઝીરો 
કોબવડ પોબલસી પર અડડગ છે. તે હેઠળ વા્રસ 
રોકવા માટે લોકડાઉન, માસ ટેસસટિંગ, ક્ોરેનટીન 
અને સરહદો િંધ કરવા જેવા આકરા પગલાં 
ભરવામાં આવી રહ્ાં છે. પરિંતય વધય સંક્રામક 
ઓમીક્રોન વેડરએનટને કારણે ઝડપ્ી વધતા 

રાજસ્ાનમાં તાપમાન 45 ડડગ્ીને 
પાર, ડદલહીમાં 46 ડડગ્ીની આગાહી

કેસોએ ચીનની આ પોબલસી પર સવાલ ઉઠાવ્ા 
છે. કોરોના વા્રસ ઝડપ્ી ચીનના અલગ-
અલગ પાંતમાં ફેલા્ રહ્ો છે. તેવામાં ચીનની 
ઝીરો કોબવડ પોબલસીના આકરા પબતિંધોની 
અસર જોવા મળી રહી ન્ી. તો પબતિંધોને 
કારણે લોકો ભૂખે મરવા માટે મજિૂર છે. 

સીએનએનના ડરપોટ્વ અનયસાર ચીને 
દેશભરમાં ઓછામાં ઓછા ૨૭ શહેરોમાં પૂણ્વ 
કે આંબશક લૉકડાઉન લગાવ્યં છે. તેવામાં આ 
પબતિંધોને કારણે ૧૬.૫ કરોડ લોકો ઘરમાં િંધ 
છે. લોકોને જીવન જરૂરી્ાતની વસતયનો સકોર 
કરવાની પણ મંજૂરી આપવામાં આવી રહી ન્ી. 
તેવામાં એક કે િે કેસ મળવા્ી લોકો ડરને કારણે 
ખરીદી કરી રહ્ાં છે. આ કારણે ચીનના શહેરોમાં 
ખાવા-પીવાની વસતય અને િીર્ જરૂરી સામાનની 
કમી ્વા લાગી છે. 
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ઓન્ટેરિયો 
કેન્દ્ર સરકારે ફ્રિડમ કોન્્ોય કે 

જેનું આયોજન ટ્રકચાલકો દ્ારા 
ફરફ્જયાત રસીકરણના ફ્્રોધ 
માટે કર્ામાં આવયું હતું. તેને 
પહોંચી ્ળ્ા માટે ઈમરજન્સી 
એકટનો અમલ કર્ા ટ્રુડોની 
એક રાષ્ટીય તપાસ સફ્મફ્તની 
રચના કર્ામાં આ્ી છે. 

આ માટે ્ડાપ્રધાન 
જસ્ટન ટ્રુડોએ પોલ એસ. 
રોલી્નાં નેતૃત્માં પસ્લક 

ઓડ્ડર ઈમરજન્સી કફ્મશન 
રચ્ા ક્ાયત આદરી છે. જે 
કફ્મશન કટોકટીનો ઉપયોગ 
કર્ા બદલ તપાસ કરશે. પોલ 
એસ. રોલી્ ઘણાં લાંબા સમય 
સુધી ન્યાયાધીશ તરીકે સે્ા 
આપી ચૂકયા છે અને તેઓ આ 
તપાસમાં આખરી અહે્ાલ રજૂ 
કરશે. જેમાં મહત્નાં સંશોધન 
તથા સરકારે આમાંથી શો 
બોધપાઠ લીધો છે, તેનો ફ્નષકર્ડ 
કઢાશે. હાઉસ ઓફ કોમન્સ તથા 

સેનેટના અફ્ધકારીઓ પણ તેમાં 
પોતાની ફરજ બજા્શે. 

ફેબ્ુઆરી 2023 સુધીમાં 

અહે્ાલ રજૂ કર્ામાં આ્શે.  
આ સફ્મફ્ત સરકાર તરફથી 
જે પગલાં લે્ામાં આવયાં છે, 

તેની યોગયતા અને અસરનો 
અભયાસ કરશે અને સરકારે 
કયા સંજોગોમાં કટોકટીના 
કાયદાનો ઉપયોગ કયયો છે, તેની 
તપાસ કરશે. ્ધુ ચોકસાઈપૂ્્ડક 
કહીએ તો આ કફ્મશન ફ્્રોધી 
દેખા્કારો, આયોજકો અને 
ભાગ લેનારાઓનું મૂલયાંકન 
અને તેમનાં હેતુઓની જાણકારી 
મેળ્શે. ઉપરાંત આ દેખા્ોમાં 
્થાફ્નક અને ફ્્દેશી નાણાંની 
ભૂફ્મકા તથા ટોળાએ ભજ્ેલી 

ભૂફ્મકા ફ્્શે તપાસ કરશે.  
સોફ્શયલ મીડડયાનો ઉપયોગ 
અને આ સ્ોતનો ખોટી માફ્હતી 
ફેલા્્ામાં કેટલો ઉપયોગ 
થયો છે તેની પણ તપાસ આ 
કફ્મશન કરનાર છે. આ ઉપરાંત 
આ ્લોકેડની ્થાફ્નક અને 
આંતરરાષ્ટીય કક્ાએ પડેલી 
અસર તેમજ દેખા્ો દરફ્મયાન 
પોલીસ તથા અન્ય સંબંફ્ધત 
સં્થાઓના પ્રયાસોનો કયાસ 
પણ કાઢ્ામાં આ્શે.

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા પ્ર્ર્તિવાન આચવાય્ત  મિરેંમરિયમપ્રયદવાસજી સ્વાિરીજી 
િહવારવાિનરી  આજ્વાથરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંદદર િમણનગરનવા  િહંર સદગુરુ 
ભગ્ત્પ્પ્રયદવાસજી સ્વાિરીએ  પ્રખયવાર પવાઘડરી પહેરવા્રી UKનવા ્ડવાપ્રધવાન બોદરસ  
જોનસનને મગફ્ટ મસ્ટરી ગવાંધરીનગર ખવારે સનિવામનર  કયવા્ત હરવા.  આ પ્રસંગે શ્રી 
િુક્તજી્ન પવાઇપ બેનડે સંગરીરનરી સુિધુર  સુરવા્લરી રેલવા્રી હરરી.

્ોિોન્ો
્સાહતી ખાતાનાં પ્રધાન સીન રિેઝરે 

એક ન્ી નીફ્તની જાહેરાત કરી છે. તે 
મુજબ આંતરરાષ્ટીય સ્ાતકોને લાંબા 
સમય સુધી કેનેડામાં રહે્ાની મંજૂરી 
આપ્ામાં આ્નાર છે.

આ ઊનાળાથી અમલમાં આ્ી 
રહેલી નીફ્ત મુજબ આંતરરાષ્ટીય 
સ્ાતક ફ્્દ્ાથથીઓ કે જેમણે પો્ટ 
ગ્ેજયુએશન ્ક્ક પરફ્મટ (PGWP)
માં કામ કયુું હોય અને જાન્યુઆરી તથા 
ડડસેમબર 2022ની ્ચ્ે જેનું કામ પૂરં 
થઈ ગયું હોય તેઓને કેનેડા ્ધુ સમય 
માટે ઓપન ્ક્ક પરફ્મટ 18 મફ્હનાની 
મુદ્દત સુધી આપ્ામાં આ્શે.  

સામાન્ય સંજોગોમાં PGWPને મુદ્દત 
લંબા્ી આપ્ામાં કે નફ્્નીકરણ 
કરી આપ્ામાં આ્તું નથી. આગામી 
સપ્ાહોમાં આ નીફ્તની ્ધુ માફ્હતી 
ઉપલ્ધ કરા્્ામાં આ્શે. આ 
જાહેરાતને PGWP ધારકોને કેનેડામાં 
લાંબો સમય રહીને કામનો ્ધુ અનુભ્ 
મેળ્ી શકે એ નીફ્તનાં ભાગરૂપે જો્ામાં 
આ્ે છે.  જેથી તેમને કાયમી ફ્ન્ાસી 
તરીકેની તક મેળ્્ામાં મદદ મળી રહે.  
ઈમીગ્ેશન રેફયુજીઝ એન્ડ ફ્સટીઝનશીપ 
કેનેડા (IRCC)ના જણાવયા મુજબ 
2022માં 95 હજાર ફ્્દ્ાથથીઓની 
PGWPની મુદ્દત પૂરી થાય છે અને 
આશરે 50 હજાર લોકોને આ નીફ્તથી 

્ધુ લાભ થશે. 
આ જાહેરાત એ્ા સમયે કર્ામાં 

આ્ી છે કે, રિેઝર તરફથી ઈકોનોફ્મક 
ક્ાસનાં ્સાહતીઓ એટલે કે, 
એકસપ્રેસ એન્ટ્રી ડ્ો કુશળ કારીગરો 
કે જે CEC અને ફેડરલ ્કકીલડ ્ક્કર 
પ્રોગ્ામ (FSWP)નાં ઉમેદ્ારોને 
મદદરૂપ બની શકશે, એમના માટે 
જાહેર કર્ામાં આ્ી છે. ઉમેદ્ારો 
પણ જુલાઈ મફ્હનાથી શરૂઆત કરી 
શકશે. IRCCએ હાલના મફ્હનાઓમાં 
પ્રોસેફ્સંગની પ્રફ્રિયા ફ્્રિમજનક રીતે 
ઝડપી બના્ી છે. 2022માં એક લાખથી 
્ધુ લોકોની પરફ્મટ એસ્લકેશન હાથ 
ધર્ામાં આ્ી હતી, 

PGWP ધારકોને ઓપન ્ ક્ક પરફ્મટ અપાશે

સ્કાિબોિો
અબો્ાથ ગ્ુપે અલટ્રાસાઉન્ડ મશીનની ખરીદી 

માટે ્કારબોરો જનરલ હોસ્પટલને $ 55000નું 
દાન આ્યું છે. આ અંગે સંગઠને જણાવયું હતુ કે, 
અમારો વય્સાયનો ફ્સદાંત દરેક ડૉલરનો એક ભાગ 
જરૂડરયાતમંદોને દાનમાં આપ્ાનો છે. ્કારબોરોના 
્તની તરીકે, અમે માનીએ છીએ કે, સંગઠને રકમ 
એકત્ર કયા્ડ પછી સમુદાયને તે પાછા આપ્ાની 
અમારી નૈફ્તક જ્ાબદારી છે. અબો્ાથ ગ્ૂપ દરેક 
ટ્રાન્ઝેકશનનો એક ફ્હ્સો ્કારબોરો હોસ્પટલ અને 
માંદા બાળકો માટે કામ કરતી ્થાફ્નક સખા્તી 
સં્થાઓને આપીને આનંદની લાગણી અનુભ્ે છે. 
તમારા સતત સમથ્ડન અને ફ્્શ્ાસને કારણે અમે 
આ ભેટોને ્ા્તફ્્કતામાં લા્્ા સક્મ છીએ. 

ડે્યુટી મેયર ફ્મશેલ થોમપસનને અમારા કાય્ડ માટે 
સતત સમથ્ડન આ્યુ છે. આખરે અમાર સંગઠન 
્કારબોરોની હોસ્પટલ-સન ફાઉન્ડેશનને અલટ્રાસાઉન્ડ 
મશીન ખરીદ્ા માટે $ 55000 દાન કરી શકયુ છે. 
આ રકમ અમોએ SHN ફાઉન્ડેશનને આપી છે.

સિ્કાિ તિફથી લેવકાયેલકા પગલકાંની યોગયતકા અને અસિનો અભયકાસ ્િકાશે : ફેબ્રુઆિી 2023 સરુધીમકાં અહટેવકાલ િજૂ ્િકાશે
ફ્રિડમ કોન્્ોય સામે ઈમરજન્સી એકટના ઉપયોગ બદલ તપાસ થશે

આ�ંતરર�ષ્ટ્રીય સ્�તક�ોનો લ�ંબ� સમય સુધ્રી કોનોડ�મ�ં રહો વુ સરળ બનશો

અબો્ાથ ગ્ુપ દ્ારા ્ કારબોરો જનરલ 
હોસ્પટલને $ 55000નું દાન અપાયું

ભગ્સતપ્રયદાસજી ્્ામી દ્ારા પાઘડી 
પહેરા્ી UKના PM જોન્સનનું સન્માન
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ડેમાેગ્ાફીક પરિવર્તનાેને 
કાિણે આાગામી 
દાયકાઆાેમાં કામદાિાેની 
આછર સર્્તવાની ભીતર

ટોરોનટો

કેનેડામાં કામ કરી શકે તેવા લોકોની 
સંખ્ામાં ઘટાડો થઈ રહ્ો છે. છેલ્ા 
કેટલાક વર્ષથી આ વલણ જોવા મળી રહ્ં 
છે, એમ બુધવારે જાહેર થ્ેલા વસતી 
ગણતરીનાં નવા આંકડામાં દશા્ષવવામાં 
આવ્ું છે. કામ કરી શકે તેવા દર પાંચ 
માણસમાં એક વ્ક્તિ વૃદ્ધ હતી અને 
ક્નવૃક્તિના આરે આવી પહોંચી હતી, એમ 
સટેટટસટીકસ કેનેડાએ જણાવ્ું હતું. 

તેણે વધુમાં ઉમે્ુું હતું કે ડેમોગ્ાફીક 
પટરવત્ષનોને કારણે કેનેડામાં કામદારોની 
આગામી દા્કાઓમાં ભારે અછત 

સજા્ષશે. સેનટર ઓફ ડેમોગ્ાફી 
સટેટટસટીકસ કેનેડાનાં લોરેનટ માટટેલે કહ્ં 
હતું કે, એક ટદવસ એવો આવશે જ્ારે 
વસતીમાં ભારે મોટું પટરવત્ષન કેનેડાનાં 
ભાગ્ને નક્ી કરશે. હાલમાં કેનેડા એક 
ખાસ સથળ બની ગ્ું છે. અહીં મોટા 
પ્રમાણમાં ડેમોગ્ાફીક ચેનજ જોવા મળે 
છે. આ સસથક્ત ખરેખર ક્ચંતા ઉપજાવે 
તેવી છે. 

કેનેડાની વસતીમાં મોટાભાગનાં 55થી 
64 વર્ષનાં લોકોનું પ્રમાણ 15થી 24 
વર્ષની વ્ના લોકો કરતાં ઘણું વધારે છે. 
જેની અસર કામદારોમાં પણ જોવા મળે 
છે. 1966માં 15 થી 24 વર્ષનાં 200 
લોકોની સામે 55 થી 64 વર્ષનાં 100 
લોકો જ હતા. જ્ારે હવે આ સસથક્ત 
તદ્દન ઉલટી થઈ ગઈ છે અને 2021માં 
15 થી 24 વર્ષનાં 81 લોકોની સામે 55 
થી 64 વર્ષનાં વૃદ્ધોની સંખ્ા વધીને 100 
થઈ ગઈ છે.

કેનેડામાં વૃદ્ોની વસતી ફરીવાર 
વધવા માંડી ઃ સટટેટ કેનનો અહટેવાલ

ઓનટટેરરયો
ઓનટેટર્ો પ્રોગ્ેક્સવ કન્ઝવવેટીવ પાટટીનાં નેતાઓ કોક્વડ-

19એ દેશમાંથી ક્વદા્ લઈ લીધી હો્ એ રીતે ચૂંટણી પ્રચાર 
કરી રહ્ા છે. પરંતુ ક્નષણાંતો કહે છે કે, આ મહામારી પોતાનો 
રંગ ફરીથી દેખાડે એવું લાગે છે. ચૂંટણી દરક્મ્ાન કોઈને 
કોઈ રીતે આ મહામારી આ હરીફ પાટટીને મતદાતાઓને ખોટાં 
વચનો આપવા બદલ પરચો દેખાડશે. જો કે, પક્ષ તરફથી હજુ 
સતિાવાર પ્રચાર શરૂ કરવામાં આવ્ો નથી. પરંતુ ક્પ્રક્મ્ર 
ડગ ફોડ્ષ તેનાં પ્રધાનમંડળનાં સહ્ોગીઓ ગ્ેટર ઓનટેટર્ોનાં 
ક્વસતારોમાં ઓનટેટર્ોને મજબૂત બનાવવો એવા બહાના હેઠળ 
મતદાતાઓને શક્ ન હો્ તેવાં વચનો આપી રહ્ાની ચચા્ષ 
ચાલી રહી છે. ઉતિરનાં ક્વસતારોમાં અમુક અમુક જગ્ાએ 
પટરવહનની મોટી સમસ્ા છે. આ માટે વચન આપતાં તેઓ 
કહે છે કે, અમે નવા હાઈવે, સબ-વે બાંધીશું તથા નવા 
ઈલેકટ્ીક વાહનોને પ્રોતસાહન આપીશું કે જેથી રાજ્નાં લોકોનાં 
આરોગ્ને નુકસાન ન થા્. આ પાટટી હોસસપટલો તથા અન્ 
ભારે ખચા્ષળ ્ોજનાઓનો અમલ કરવાના વચનો આપે છે. 

ટોરી્ઝ મહારોગચાળાને કારણે સમસ્ામાં સપડા્ેલા 

રાજ્ને નવી ઉજા્ષ સાથે ધબકતું કરવાનાં વચનો આપી પોતાની 
જાતને શક્તિશાળી બતાવવાનાં પ્ર્ાસો આ નેતાઓ કરી રહ્ાની 
ચચા્ષ પણ લોકોમાં ચાલી રહી છે.

ઓનટેટર્ોમાં 2જી જૂનના રોજ મતદાન થવાનું છે.  સુસી 
હીથ કે જે કન્ઝવવેટીવ પાટટીની રણનીક્ત સાથે જોડા્ેલા છે અને 
ભૂતપૂવ્ષ કમ્ષચારી છે, તેઓ કહે છે કે પટરવત્ષન માટે પૂરતાં નાણાં 
મળી રહેશે અને તેથી તે ક્નરાશ થ્ેલા મતદાતાઓને ક્ચંતા ન 
કરવા અને લોકડાઉન તથા અન્ ક્ન્મનોથી ડ્ા્ષ ક્વના કામ 
કરવાની જરૂર છે. 

ઓનટેટર્ોમાં કોક્વડ મહામારીના ડર ક્વના 
ડગફોડ્ષ સક્હતના નેતાઅો દ્ારા ચૂંટણી પ્રચાર

સકારબોરો 
મંગળવારે રાત્ે સકારબોરો ટાઉન 

સેનટર મોલમાં ત્ણ વ્ક્તિને ધારદાર 
હક્થ્ારથી ગંભીર ઈજા પહોંચાડનાર 14 
વરટી્ એક સગીરની ધરપકડ કરવામાં 
આવી હોવાનું ટોરોનટો પોલીસ તરફથી 
જણાવવામાં આવ્ું હતું. આ ઘટના 
મેકોન અને એક્લસમેર રોડ સકારબોરો 
ખાતે ઘટી હતી. પોલીસને સાંજે સાડા છ 
વાગ્ે આ બાબતની 
માક્હતી આપવામાં 
આવી હતી. 

જ્ારે પોલીસ 
અક્ધકારીઓ 
ઘટનાસથળે પહોંચ્ા 
ત્ારે ટોરોનટો પોલીસ પ્રવતિાના પોલીસ 
કોનસટેબલ એલેકસ લીએ જણાવ્ું હતું 
કે, તેઓ જ્ારે મોલમાં પહોંચ્ા ત્ારે 
છરીથી ગંભીર ઈજા પામેલા પીટડતો ત્ાં 
ભોં્ પર પડ્ા હતા. ટોરોનટો પેરામેડીક 
સંસથા તરફથી આ ઈજાગ્સતોને હોસસપટલ 
પહોંચાડવામાં આવ્ા ત્ારે તેમની સસથક્ત 
ગંભીર હતી. પોલીસે આ પીટડતોનાં નામ 
આપ્ાં નહોતાં. તપાસ અક્ધકારીઓએ 

જણાવ્ું હતું કે, આ પ્રકારના બનાવની 
અમે કલપના કરી શકતાં નથી. એલેકસ 
લી મોલનીએ બહાર પત્કારો સાથે વાત 
કરી હતી. મોલની ક્સક્ુટરટીની મદદથી 
પોલીસ આ સગીરને ્ઝડપી લેવામાં સફળ 
થઈ છે. મને ક્વશ્ાસ છે કે આ ઘટનામાં 
બીજા કેટલાક લોકો પણ સંડોવા્ેલા હશે. 
જ્ાં પૂરેપૂરી જગ્ા હો્ અને લોકોની 
અવરજવર હો્ તેવા ક્વસતારમાં એક 

એક સગીર છરી 
દ્ારા ત્ણ વ્ક્તિને 
ગંભીર ઈજા 
પહોંચાડી શકે એ 
માની ન શકા્ એવું 
કામ છે. 

અમારી તપાસ ટુકડી પણ આ 
મુદ્દાને ધ્ાનમાં રાખીને આગળ વધી 
રહી છે. પોલીસે લોકોને અપીલ કરી 
હતી કે, જેમણે પણ આ ઘટના જોઈ 
હો્ તે પોલીસને મદદ કરે કે જેથી 
ખરા ગુનેગારોને ્ઝડપી શકા્. માક્હતી 
આપનાર વ્તિનાં નામ ગુપ્ત રાખવામાં 
આવશે. આમ પોલીસે લોકોનો સહકાર 
માંગ્ો હતો.

સકારબોરોમાં ત્રણને ગંભીર ઈજા 
પહોંચાડનાર સગીરની ધરપકડ

ટોરોનટો 

કેનેટડ્નો ટર્લ એસટેટ બજારમાં 
ભારે મોટા પ્રમાણમાં રોકાણ કરે છે, 
આ બાબત પણ કેનેડાનાં ટરઅલ એસટેટ 
બજારમાં ભારે તેજી માટે જવાબદાર 
હોવાનુ એક મંતવ્ પ્રચક્લત થઈ રહ્ં છે.

્ુક્નવક્સ્ષટી ઓફ સમાટ્ષ પ્રોસપેટરટી 
ઈસનસટટ્ૂટનાં માઈક મોફેટને આપેલી 
એક મુલાકાતમાં વેસટ બલોકનાં ડેક્વડ 
અકીને જણાવ્ું હતું કે, ક્વદેશી લોકો 
કેનેડાનાં હાઉક્સંગ માકકેટમાં ભારે રોકાણ 
કરી રહ્ા હોવાથી આ બજારમાં તેજી હજુ 
પણ વધશે અને તેને કારણે સમસ્ામાં 
પણ વધારો થશે. જ્ારે ક્વદેશી ગ્ાહકો 
સથાક્નક લોકોની પટરસસથક્તને અવગણી 
રહ્ા છે.

આ માન્તા પાછળ કડવી વાસતક્વકતા 
એ છે કે, ભલે ક્વદેશી ગ્ાહકોનું હાઉક્સંગ 
માકકેટ તેજી માટે જવાબદાર ગણવામાં 
આવતું હો્, એ થોડું સત્ પણ હોઈ 

શકે, પરંતુ આ ક્વર્માં બીજાં કેટલાંક 
પટરબળો પણ છે કે જે બજારને સતત 
તેજીમાં રાખે છે. ક્લબરલની કેનદ્ર સરકારે 
સસતા મકાન બાંધવા માટે વર્ષ 2021માં 
એક ્ોજના તૈ્ાર કરી હતી અને તેમણે 
મક્હનાઓથી તેમનો પ્રચાર ક્યો છે પરંતુ 
એ પ્રચારનું સૂરસૂટર્ું થઈ ગ્ું છે. 

સરકાર એમ કહે છે કે તેઓ આ 
સમસ્ાના ઉકેલ માટે આક્થ્ષક મદદ 
કરશે. પરંતુ તે હજી વાસતક્વકતા બની 
શકી નથી. કેટલાંક પગલાંમાં એવું 

સૂચવવામાં આવે છે કે, બે વર્ષ સુધી 
ક્વદેશી ગ્ાહકો ઉપર પ્રક્તબંધ મૂકવો 
જોઈએ તથા 12 મક્હનામાં એક જ વાર 
મકાન ખરીદી કરી શકા્ તેવો ક્ન્મ 
બનાવવાનો આગ્હ સેવાઈ રહ્ો છે. 
પરંતુ જેમણે ક્મલકત ખરીદી લીધી છે, 
તેઓને આ ક્ન્મથી કંઈ નુકસાન થા્ 
એમ નથી. માત્ મૂડીરોકાણ ખાતર જ 
મકાનની ખરીદી કરી રહેલા લોકો પર 
ક્ન્ંત્ણ લાદવાથી તેની આડઅસર 
થવાની પણ શક્તા છે. 

આાગામી બે વર્ત સુધી તવદેશી ગ્ાહકાે ઉપિ પ્રતરબંધ મૂકવા માંગણી

હાઉક્સંગ માકકેટમાં ક્વદેશીના રોકાણથી 
જ મકાનનાં ભાવ હજી વધવાના સંકેત

કથિર હુમલાની ઘટનામાં 
આન્ય આાિાેપી સંડાેવાયા 

હાેવાનું પાેલીસનું આનુમાન

નનણ્તયિી કેનેડાની 
િેસસડેન્શયલ સુ્લાે વચ્ે 
સહયાેગ વધાિવામાં મદદ 
મળશે રેવાે દાવાે

ઓનટટેરરયો 
ટરઅરસન ્ુક્નવક્સ્ષટીનું જુનું 

નામ સતિાવાર રીતે બદલી નાંખવામાં 
આવ્ું છે અને ટોરોનટો મેટ્ોપોક્લટન 
્ુક્નવક્સ્ષટી કરવામાં આવ્ું છે. સકકુલનાં 
બોડ્ષ ઓફ ડીરેકટરની એક બેઠકમાં 
ઠરાવ કરીને નામ બદલવાની બાબતનું 
સમથ્ષન આપવામાં આવ્ું હતું. આ 
બાબતે એવો ક્વવાદ થ્ો છે કે, જે 
લોકોએ આ સંસથાની સથાપનાથી લઈને 
એનાં સંચાલન સુધી ભોગ આપ્ો છે, 
તેનું આ ઘોર અપમાન છે પરંતુ તેનાં 
સમથ્ષનમાં એવો દાવો પણ કરવામાં 
આવે છે કે આ ક્નણ્ષ્થી કેનેડાની 

રેક્સડેસનશ્લ સકકુલો વચ્ે સહ્ોગ 
વધારવામાં મદદ મળશે. 

કેનેડામાં ક્નવાસી સકકુલ શરૂ કરવામાં 
મહતવનો ભાગ એજટ્ષન ટરઅરસને 
ભજવ્ો હતો. તેણે શાળામાં વ્વસસથત 
પદ્ધક્ત, ્ોગ્ કમ્ષચારીઓ અને 
ક્શક્ષાક્વદોને ભારે પ્રોતસાહન આપ્ું હતું. 
પરંતુ કમ્ષચારીઓ અને ક્વદ્ાથટીઓને 
નામ બદલવાના ક્નણ્ષ્નો ક્વરોધ કરવા 
પ્રોતસાક્હત કરવામાં આવ્ા છે.

પ્રેક્સડેનટ અને વાઈસ ચાનસેલર 
મોહંમદ લેચેમીએ કહ્ં હતું કે, ટોરોનટો 
મેટ્ોપોક્લટન ્ુક્નવક્સ્ષટીથી કોઈ 
વધુ સારં નામ હો્, તેની હું કલપના 
કરી શકતો નથી. ્ુક્નવક્સ્ષટીની ખડી 
સક્મતીએ નામ બદલવા માટે 22 
મજબૂત ભલામણો કરી હતી. સત્ અને 
આતમ સંશોધન એ આ સકકુલનાં નવા 
નામ પાછળનો મુળભૂત હેતુ છે. 

ભારટે વવવાદ વચ્ે પણ ટોરોનટો 
યુવનવવસસિટીનું નામ બદલાયું

ટોરોનટો 
મેહોક કોલેજ હેક્મલટનનાં 

સસટેક્નક્બલીટી મેનેજર એક્લસન 
મેકસટેડે જણાવ્ું હતું કે, કોક્વડ-19 હજુ 
ગ્ો નથી. તેથી આપણે ભલે કોઈને 
મદદ ન કરી શકીએ, પરંતુ મારા ધ્ાનમાં 
આવ્ું છે કે, કોક્વડ-19ની અસર હજુ 
પણ આજુબાજુના ક્વસતારમાં જોવા મળી 
રહી છે. મારા ધ્ાનમાં એ પણ આવ્ું છે 
કે, આ મહારોગચાળા દરક્મ્ાન લોકોએ 
પોતાની સલામતી માટેનાં સાધનોનો 
બહોળો ઉપ્ોગ કરતાં કચરાનું પ્રમાણ 
પણ વધ્ું છે. તમારે વારંવાર જાહેર 
આરોગ્ સંબંક્ધત ચચા્ષ ન કરવી જોઈએ. 
માસક તથા મોટા પ્રમાણમાં ક્સંગલ ્ુ્ઝ 
પેટકંગ વસતુઓનો વધારે પડતો ઉપ્ોગ 

થવાને કારણે કચરાનું પ્રમાણ પણ વધ્ું 
છે. પરંતુ તેના સકારાતમક ઉપ્ોગ માટે 
પણ ક્વચાર કરવો જોઈએ. 

એનવા્રોનમેનટલ સા્નસ 
ટેક્ોલોજીનાં સંશોધક કે જેઓ પોટુ્ષગલ 
અને કેનેડા એમ બંને દેશોનું પ્રક્તક્નક્ધતવ 
કરે છે, તેમણે આ વ્ક્તિગત ઉપ્ોગનાં 
સાધનો બાબતે 2020માં એક અહેવાલ 
બહાર પાડ્ો હતો. તેમાં જણાવ્ા મુજબ 
ક્વશ્માં પ્રત્ેક ક્મક્નટે ત્ણ ક્મક્લ્ન 
માસક ફેંકી દેવામાં આવે છે. તેમણે આ 
બાબતે પોતાની ક્ચંતા વ્તિ કરી હતી 
અને જણાવ્ું હતું કે પીપીઈ કીટનો 
ઉપ્ોગ જમીનનું પોલાણ પૂરવા માટે 
કરવો જોઈએ. 

જ્ારે ક્વદ્ાથટીઓએ મેકસટેડ 

સમક્ષ પીપીઈને ટરસાઈકલ કરી ક્વક્વધ 
પ્રકારનાં ઉપ્ોગમાં લેવાનું સૂચન કરતાં 
તેને ભારે આવકાર મળ્ો હતો અને 
ભારે ઉતસાહથી વપરા્ેલા પીપીઈના 
ટરસાઈકલનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્ું 
હતું. ઊનાળામાં કોલેજે 260,000થી 
વધુ માસકનો ઉપ્ોગ જમીનનાં પૂરાણ 
માટે ક્યો હતો. જેને માટે કેટલીક 
બીજી સંસથાઓ પણ આ કા્્ષમાં 
મદદરૂપ થઈ રહી છે. હાલમાં મેકસટેડે 
મીટડ્ા સમક્ષ જણાવ્ું હતું કે, કોલેજ 
ટેરાસા્કલ પાસેથી ટરસા્કક્લંગ માટે 
જીરો વેસટ બોસકસસની ખરીદી કરી 
હતી, તેને કેમપસમાં લાવવામાં આવ્ા 
છે અને ત્ારબાદ એક કંપનીને મોકલી 
આપવામાં આવ્ા છે. 

તવશ્વમાં પ્રત્ેક મમનનટે ત્રણ મમનલયન માસ્ ફેંકી દેવામાં આાવે છે

મહામારી દરક્મ્ાન ઉપ્ોગમાં લેવા્ેલા 
2,60,000 માસકથી જમીન પુરાણ કરા્ું
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ટ્વિટરે અંતે ટેસ્લાનલા ઇ્ોન મસ્ક સલાથે 
સોદો ્કરી નલાંખ્ો. છેલલાં ્કેટ્લા્ક 

સમ્થી ટ્િશ્વમલાં સૌથી ધટ્ન્ક વ્ટ્તિ મસ્ક 
ટ્વિટર ખરીદિલાની મથલામણ ્કરી રહ્લા હતલા. 

પણ ટ્વિટરનું બોર્ડ 
તેમને મચ્ક આપતું 
નહોતું. ૧૪ એટ્રિ્ે 
મસ્કે શેરદીઠ ૫૪.૨૦ 
રો્રનલા ભલાિે ૪૪ 
અબજ રો્રમલાં 
ટ્વિટર ખરીદિલાની 
ઓફર આપી તે પછી 
ટ્વિટરને મસ્કનલા 
હલાથમલાં જતું રો્કિલા 
ટ્વિટરનું બોર્ડ એ્કદમ 

આક્રમ્ક બની ગ્ુ. આ બોરડે ટ્વિટરનું સંચલા્ન 
મસ્કનલા હલાથમલાં નહીં જા્ તે મલાટે અને્ક 
રિ્લાસો પણ ્કરી જો્લા. શેરહોલરરો ‘પોઈઝન 
ટ્પ્’ ટ્િ્કલપ અપનલાિીને મસ્કની મથલામણને 
ટ્નષફળ બનલાિે એ દલાિ પણ બોરડે ખેલ્ો હતો.

દરટ્મ્લાન સોમિલારે મળે્ી બોર્ડ ઓફ 
ડરરેકટસડે મસ્કની જે ઓફરને પહે્લાં ફગલાિી 
દીધી હતી એ જ ઓફરને સિી્કલારી ્ીધી. 
બોર્ડની બેઠ્ક બલાદ ્કંપની મસ્કને િેચિલાનલા 
ટ્નણ્ડ્ની સત્લાિલાર જાહેરલાત પણ ્કરી દેિલાઈ. 
જે બલાદ તરત જ મસ્કને ્કંપની સોંપિલાની 
રિટ્ક્ર્લા શરૂ થઈ. હિે રિટ્ક્ર્લા પૂરી થતલાં આઠે્ક 
મટ્હનલા ્લાગશે. એ પછી ટ્વિટર મસ્કની 
મલાટ્્્કીની ્કંપની બની જશે. ્કોપપોરેટ ભલાષલામલાં 
્કહીએ તો રિલાઈિેટ્ી હેલર ્કંપની બની જશે. 

મસ્કનલા નલામથી જ ભર્કતલા ટ્વિટરનલા 
ડરરેકટસ્ડ અચલાન્ક જ ્કેમ મસ્કને શરણે 
થઈ ગ્લા એ સિલા્ હિે દુટ્ન્લામલાં ચચલા્ડઈ 
રહ્ો છે. આ સલાથે જ મસ્કને ટ્વિટર 
ખરીદિલામલાં રસ ્કેમ પડ્ો તે ટ્િશે પણ 
દુટ્ન્લાટ્મલાં અટ્કળો ચલા્ી રહી છે. મસ્કની 
ગણનલા આક્રમ્ક ટ્બઝનેસમેન તરી્કે થલા્ 
છે પણ ટ્વિટર ખરીદિલા મલાટે મસ્કની 
તલા્લાિે્ીએ અને્ક સંશ્ો ઉભલા ્ક્લા્ડ છે. 
આમ તો ૨૦૧૭મલાં પહે્ીિલાર મસ્કે ટ્વિટર 
ખરીદિલાની ઈચછલા વ્તિ ્કરી હતી. પણ તેની 
િલાતને ્કોઈએ ગંભીરતલાથી ્ીધી નહોતી. 
મસ્ક એ િખતે ટ્વિટર ખરીદિલા આટ્લા 
બધલા ઉતસલાટ્હત પણ ન હતલા. ડ્કનતુ ૨૦૨૨મલાં 
અચલાન્ક જ તેમણે ટ્વિટરનલા શેર ખરીદિલાની 
જીદ પ્કરી. જે બલાદ તેમણે ધીરે ધીરે ૯ ટ્કલા 
શેર પોતલાનલા નલામે ્કરી દીધલા. 

મસ્ક પલાસે ૯ ટ્કલા શેર છે એ જાહેર થ્ું 
પછી મસ્કને ટ્વિટરનલા ડરરેકટર બનલાિિલાની 
તૈ્લારી પણ બોરડે બતલાિી હતી. ટ્ન્મ રિમલાણે 
ટ્વિટરનલા બોર્ડમલાં હો્ એ ૧૫ ટ્કલાથી િધલારે 
શેર નલા રલાખી શ્કે. મસ્કની ઈચછલા ટ્વિટરનલા 
બોર્ડ સલાથે જોરલાિલાની હોત તો તેણે આ ઓફર 
સિી્કલારી ્ીધી હોત. તેનલા બદ્ે મસ્કે ્કંપની 
ખરીદિલાનું જ ્ક્્ રલાખ્ું.  હિે એ્ક ખોટ 
્કરતી ્કંપનીને ખરીદિલા મસ્ક ્કેમ જીદે ચઢ્લા 
તે સિલા્ મહતિનો છે. ૨૦૨૧મલાં ૨૨ ્કરોર 
રો્રની ખોટ ્કરી હોિલા છતલાં મસ્ક જેિલા 
ટ્બઝનેસમેને ્કેમ અધધ ર્કમ આપીને આ 
્કંપની ખરીદી ?  મસ્કે ટ્વિટર સલાથે સોદો નક્ી 
થ્ો પછી ્કરે્ી ટ્વિટમલાં ‘ફ્ી સપીચ’ની દુહલાઈ 
આપી છે. મસ્કે એિો દલાિો પણ ્ક્પો ્કે, પોતે 
ટ્વિટરની ટ્િશ્વસની્તલા િધલારશે. ઇ્ોન મસ્કે 
૪૪ અબજ રો્રમલાં ટ્વિટર ખરીદી એ િલાતનો 
આખી દુટ્ન્લામલાં રિચલાર થ્ો પણ ટ્વિટર 
િેચી ્કોણે તેની મોટલાભલાગનલાં ્ો્કોને ખબર 
નથી. ટ્વિટરનલા દરે્ક શેરદીઠ શેરહોલરરોને 
૫૪.૨૦ રો્ર મળશે એિી જાહેરલાત ્કરલાઈ 
પણ શેરહોલરરો િતી ્કોણે ટ્નણ્ડ્ ્ીધો એ 
ટ્િશે ્ો્કો અજાણ છે. ટ્વિટર િેચિલાનો ટ્નણ્ડ્ 
બોર્ડ ઓફ ડરરેકટસડે બહુમતી શેરહોલરરો િતી 
્ીધો છે. ટ્વિટર પબ્્્ક ટ્્ટ્મટેર ્કંપની હતી. 
૨૦૧૩મલાં તેનો આઈપીઓ આવ્ો હતો. 

છેલલાં ૯ િષ્ડમલાં ટ્વિટરની શેરહોબલરંગ પેટન્ડમલાં 
બહુ ફેરફલાર થ્લા છે. છેલી બસથટ્ત રિમલાણે 
એ્ન મસ્ક ૯ ટ્કલા શેર સલાથે મોટલા શેરહોલરર 
હતલા. બલા્કી રહે્લા શેરમલાંથી મોટલાભલાગનલા 
નલાનલા રો્કલાણ્કલારો પલાસે છે જ્લારે ચલા્ીસે્ક ટ્કલા 
ઈબનસટટ્ુશન્ રો્કલાણ્કલારો પલાસે છે.  આ પૈ્કી 
સૌથી િધલારે ૧૦.૩ ટ્કલા શેર િેનગલાર્ડ ગ્ુપ પલાસે 
છે. િેનગલાર્ડ ટ્િશ્વમલાં સૌથી મોટી ઈનિેસટમેનટ 
મેનેજર ્કંપનીમલાંથી એ્ક છે. ઈનિેસટમેનટ 
બેં્કર અને એસેટ મેનેજર મોગ્ડન સટેન્ી 
પલાસે ૮.૪ ટ્કલા, ઈનિેસટમેનટ મેનેજર ્્ે્કરો્ક 
ઈન્કોપપોરેશન પલાસે ૬.૫૦ ટ્કલા અને સટેટ સટ્ીટ 
્કોપપોરેશન પલાસે પણ ૪.૫ ટ્કલા શેર છે. બોર્ડ 
ઓફ ડરરેકટસ્ડમલાં સિતંત્ર ડરરેકટસ્ડ છે ્કે જેમણે 
મોટલા શેરહોલરસ્ડ સલાથે ચચલા્ડ ્ક્લા્ડ પછી મસ્કને 
્કંપની િેચિલાનો ટ્નણ્ડ્ ્ીધો.

ટ્વિટર પર બોટસ એટ્ે ્કે રોબોડટ્ક 
પ્ે્ર દ્લારલા અને્ક ખોટલાં એ્કલાઉનટ ચ્લાિલા્ 
છે ્કે જેનલા િરે રિોપેગેનરલા ચ્લાિલા્ છે, ખોટી 
મલાટ્હતી ફે્લાિલા્ છે. આ બધું હટલાિીને 
ટ્વિટરને એ્કદમ ઓથેબનટ્ક બનલાિિલાની નેમ 
પણ મસ્ક રલાખી રહ્લા છે. જો ્કે એનલાટ્્સટસનલા 
મતે, મસ્ક અત્લારે ભ્ે રલાહી રલાહી િલાતો ્કરતો 
પણ મસ્કને મૂળ રસ ટ્વિટરનલા પલાિરમલાં છે. 
ટ્વિટર ટ્િશ્વમલાં સૌથી િધલારે ્ુઝસ્ડ ધરલાિતું 
સોટ્શ્્ મીડર્લા નથી પણ સૌથી તલા્કતિર 
ચો્કકસ છે.

ટ્વિટરનલા ૨૨ ્કરોર સટ્ક્ર્ ્ુઝસ્ડ સલામે 
બીજાં સોટ્શ્્ મીડર્લા પલાસે અને્ક ગણલા 
િધલારે એબકટિ ્ુઝસ્ડ છે. પરંતુ ટ્વિટરની 
તલા્કલાત તેનલા સટ્ક્ર્ ્ુઝસ્ડનો એ્ક િગ્ડ છે. 
દુટ્ન્લામલાં સૌથી પલાિરફુ્ મનલાતલા ્ો્કો 
ટ્વિટર પર છે. મસ્ક ટ્બઝનેસમેન છે અને 
તેની મહતિલા્કલાંક્લાઓ બહુ મોટી છે. મસ્ક 
ટ્વિટરનો ઉપ્ોગ પોતલાની મહતિલા્કલાંક્લાઓને 
પલાર પલારિલા ્કરે તો નિલાઈ નહીં. મસ્ક ટ્વિટર 
પર િરસોથી સટ્ક્ર્ છે અને ટ્િિલાદલાસપદ 
્કોમેનટસ ્ક્લા્ડ ્કરે છે. તેનલા ્કલારણે સતત 
ટ્િિલાદો ઉભલા થલા્ છે. મસ્ક ત્ક્કસંગત નલા 
હો્ એિી અને અિૈજ્લાટ્ન્ક ટ્વિટસ મલાટે 
્કુખ્લાત છે. ્કોટ્િરની મહલામલારી િેળલા મસ્કની 
ટ્વિટસનલા ્કલારણે તેની સલામે ખોટી મલાટ્હતી 
ફે્લાિિલાનો આક્ેપ થ્ો હતો. ક્રીપટો્કરનસી, 
આડટ્ડડફટ્શ્્ ઈનટેટ્્જનસ સટ્હતનલા 
મુદ્ે પણ તથ્ ટ્િનલાની િલાતો ્કરીને મસ્ક 
ટ્િિલાદોમલાં ફસલા્લા હતલા. આખરે તેની ટ્વિટસ  
હટલાિલાઈ છે. 

મસ્કે આ િલાતને ડદ્ પર ્ઈ ્ીધી છે 
તેથી ફ્ી સપીચની દુહલાઈ આપ્લા ્કરે છે એિું 
પણ મનલા્ છે.  મસ્ક ફ્ી સપીચની િલાત ્કરે 
છે પણ અત્લારે પણ ટ્વિટર પર મુતિ રીતે 
પોતલાનો અટ્ભરિલા્ વ્તિ ્કરિલાની છૂટ છે 
જ. ટ્વિટર પોતલાનલા ્ુઝસ્ડને જે ્ખિું હો્ 
એ ્ખિલાની છૂટ આપે છે અને ્કોઈને રો્કતું 
નથી. ગમે તેિો ચમરબંધી હો્ પણ ટ્વિટરની 
ગલાઈર્લાઈનને નલા અનુસરે તો તેને ્્ો્ક ્કરી 
દેતલાં પણ ટ્વિટર ટ્િચલારતું નથી.  આ જ તેની 
તલા્કલાત પણ છે. ટ્વિટરે જેમને રિટ્તબંટ્ધત 
્ક્લા્ડ એિલાં મોટલાં મલાથલાંનલા ઈશલારે મસ્કે ટ્વિટર 
ખરીદી હોિલાની િલાત પણ ચચલા્ડમલાં છે.

અમેડર્કલાનલા ભૂતપૂિ્ડ રિમુખ રોનલાલર ટ્મપ 
સટ્હતનલા ઘણલા ડદગગજો આ ્લાદીમલાં આિે છે. 
ટ્વિટર તેમનલા પરનો રિટ્તબંધ હટલાિિલા તૈ્લાર 
નહોતું તેથી તેમણે મસ્કને ખરીદીને ટ્વિટર 
જ ખરીદી ્ીધી. ખેર િલાત ભ્ે ગમે તે હો્ 
ટ્વિટર મસ્કનલા હલાથમલાં જશે પછી નિો ્ુગ 
શરૂ થશે. આ ્ુગ ફ્ી સપીચનો હશે ્કે પછી 
મસ્કની મરજી રિમલાણે ટ્વિટરનલા સંચલા્નનો 
હશે એ હિે મહતિનું છે.

twitter મસ્કના હાથમાં, જાહેર 
અભિવ્યક્તિના નવા ્યુગની આશા

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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સુરત
11 વષ↓ પહъલા ંડમુસ ચોપાટીની ઝાડીમાં  બઠેъલા 

યવુિત તથા તનેા મગંતેરન ેમારી નાખવાની ધમકЫ 
આપી ગ′ગરъપ ગજુારી લુટંી લવેાના કыસમાં ફરાર 
થયલેા વધ ુબ ેઆરોપીન ેઉમરા પોલીસે પાછળથી 
ઝડપી લીધા બાદ આ આરોપીઓન ે  એડી લ 
સશે×સ જજ અ Ǽ એચ. ધમાણીએ તમામ ગનુામાં 
દોષી ઠъરવી બળાÓકારના ગનુામાં કЮદરતી જીવન 
જીવ ેÓયા ંસધુી આજીવન કыદ, λ.50 હજાર દѕડ તથા 
દѕડ ન ભરъ તો વધ ુĦણ વષ↓ની સÅતકыદની સજા 
ફટકારી છъ. ડમુસ ચોપાટી વન િવભાગની ઝાડીમાં 
િસમે×ટના બાકંડા પર ગઈ તા.28-10-2011ના 
રોજ ભોગ બનનાર તથા તનેો મગંતેર બઠેા હતા. 
Óયારъ આરોપી કનયૈા વાЩàમકЫ િસગં ભિુમહાર(રъ.
ઉિમયામЧંદર પાસે એ.કы.રોડ .વરાછા) રાજકЮમાર 
ઉફ⎯ મથુલુ ઉફ⎯ કЮદો äયામલી િસહં ભિુમહાર 
(રъ.સિૈનક કોલોની પાસ,ે એસ.જી.એમ.નગર 
ફરીદાબાદ ઓàડ (હરીયાણા), જીત×ેĩકЮમાર ઉફ⎯ 

રાજ ુ મધુસદુનિસગં ભિુમહાર, કમલનયન િસગં 
િĝæણાનદંિસગં ભિુમહારъ એકબીજાની મદદગારીમાં 
યવુતીન ેઢીŨ મŨુીનો માર માયђ↓ હતો અન ેતનેા 
મગંતેરન ેજમીન પર પટકЫન ેહાથ-પગ બાધંી બમુો 
પાડશ ેતો માર ડાલ′ગ ેકહી ધમકЫ આપી હતી. અને 
ચારъય જણાય ે યવુતી પર વારાફરતી બળાÓકાર 
ગજુાયђ↓ હતો. અને સોનાની ચઇેન, મોબાઇલ, કાડંા 
ઘЧડયાળ અન ેરોકડા મળી λા.14,800ની મǼા લૂટંી 
ફરાર થઇ ગયા હતા. યવુતીની ફЧરયાદના આધારъ 
ઉમરા પોલીસે ગ′ગરъપ, લૂટંનો ગનુો ન℮ધી બે 
આરોપી જીત×ેĩકЮમાર ઉફ⎯ રાજ ુતથા કમલનયનિસંગ 
ભિુમહારન ે ઝડપી લીધા હતા. બનં ે આરોપીને 
જલુાઈ-2013મા ંતÓકાલીન િĬ×સીપલ સશે×સ જજે 
દોષી ઠъરવીન ેઆજીવન કыદની સજા ફટકારી હતી. 
Ëયારъ આ કыસના ફરાર આરોપી કનયૈા ભિુમહાર 
તથા રાજકЮમાર ઉફ⎯ મથુલુ ભિુમહાર વષ↓ 2018 માં 
ઝડપાતા તેમની િવιÖધ અલગથી ચાજ↓શીટ કરી કыસ 
કાય↓વાહી હાથ ધરાઇ હતી. 

ચકચારી ડુમસ ગ′ગરъપ કыસમાં વધુ બે આરોપીને આજીવન કыદ,50 હજાર દѕડ

સુરત
સુરતના ડુમસ રોડની 

ટીજીબી હોટલના એકાઉ×ટ×ટની 
ઘાતકЫ હÓયા થયેલી લાશ 
હોટલના બેઝમે×ટના પાક―ગમાં 
કચરા પેટીમાં ફ‹કЫ દъવાયેલી 
હાલતમાં મળી આવતા ડુમસ 
પોલીસ દોડતી થઇ ગઇ હતી. 
સુરતના ડુમસ રોડ Щçથત િસટી 
Øલસ િથયેટરની બાજુમાં આવેલી 

ટીજીબી હોટલના એકાઉ×ટ×ટ 
ભેદી સંજોગોમાં ગુમ થઇ ગયા 
હતા. હોટલના çટાફ ˛ારા 
તેમની શોધખોળ અંતગ↓ત તેમની 
હÓયા થયેલી લાશ હોટલના 
બેઝમે×ટના પાક–ગમાં કચરા 
પેટીમાંથી મળી આવતા ચકચાર 
મચી જવા પામી હતી. ઘટનાની 
જાણ થતા તુરѕત જ ડુમસ પોલીસ 
સિહત ઉŵ અિધકારીઓ ઘસી 

ગયા હતા. બીજી તરફ પોલીસે 
હÓયારાઓનું પગેλ મેળવવા માટъ 
હોટલના સીસીટીવી ફвટъજ ચેક 
કરવાની કવાયત હાથ ધરી છъ.  
ઉ·ેખનીય છъ કы એકાઉ×ટ×ટ 
પાસે લાÅખો λિપયા હતા અને 
તે ગાયબ હોવાથી હÓયા લૂંટના 
ઇરાદъ કરવામાં આવી કы અંગત 
અદાવતમાં તે હજી જાણી શકાયું 
નથી.

સુરત ટીજીબી હોટલના એકાઉ×ટ×ટની હÓયા કરી લાશ કચરા પેટીમાં ફ‹કЫ દીધી
અેકાઉ  પાસે રાેકડ હાેવાથી લૂંટના ઇરાદે હ ા કરાયાની અાશંકા
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વડોદરા
વડોદરાના સોખડા çવાિમનારાયણ 

મંЧદર િવવાદના મામલે Ĭેમçવλપ 
çવામી અને Ĭબોધ çવામી સમાધાન 
કરશે કы કыમ? તેની ચચા↓ થઇ રહી છъ. 
જો કы આ િવવાદનો જàદી અંત આવશે 
તેમ લાગી રЅં છъ. જેમાં બ³−³ે પΤો વŵે 
સમાધાન માટъ િન ત જજની વરણી 
કરવામાં આવશે. હકЫકતમાં કોટ↓મા ં
ચાલી રહъલા કыસમાં સમાધાનની ફોમુ↓લા 
નŨી કરવા માટъ બેઠકોને ધમધમાટ 
શλ થઈ ગયો છъ. આ માટъ સોખડા 
અને બાકરોલમાં બેઠકો ચાલી રહી 
છъ. Ĭબોધ çવામીના જૂથ ˛ારા મોડી 

રાત સુધી બેઠક ચાલી હતી. હЧરĬસાદ 
çવામીજી ĮΜલીન થયા એ પૂવ› દર વષ› 
વૈશાખ સુદ દસમે કы અનુકвળ તારીખે 
çવામીજીનો જ×મોÓસવ ધામધૂમપૂવ↓ક 
ઉજવાતો હતો. જો કы çવામીજી 
ĮΜલીન થયા બાદ સંતોના બે જૂથ 
વŵે સજા↓યેલા વૈમનçયને પગલે આ 
વષ› çવામીજીનો જ×મોÓસવ તા.11મી 
મે તેમજ તા.23મી મે ના રોજ પણ 
ઉજવવામાં આવશે. Ĭેમçવλપ 
çવામીના જૂથ ˛ારા તા.11મી મે ના 
રોજ çવામીજીનો જ×મોÓસવ ધામધૂમ 
પૂવ↓ક ઉજવવાની તડામાર તૈયારીઓના 
Ĵીગણેશ કરી દъવાયા છъ.

ખેડા
ખેડા િજ·ાના ગોબલજ ગામમાં 

આવેલા બિળયાદъવ દાદાના મંЧદરમાં 
24.4.22ના Чદવસે ગામના શેનવા 
વાસમાં રહъતા નાગЧરકો ધાિમ↓ક િવિધ 
અથ› ગયા હતા. Ëયાં બાધા રાખેલ હોય 
ટાઢું ખાવાની િવિધ પૂણ↓ કરવામાં આવી 
હતી.  ગામના અ×ય Φાિતના નાગЧરકોને 
પસંદ આવી ન હતી અને રાĦીના સમયે 
આરોપીઓ ભીખાભાઇ સનાભાઇ 
સોઢા પરમાર, અશોકભાઇ િવΖલભાઇ 
પટъલ, ભરતભાઇ મફતભાઇ ભોઇ, 
રણજીતભાઇ ચંદુભાઇ ચૌહાણ સિહત 

લોકો એકĦ થઇ અનુસૂિચત જાિતના 
નાગЧરકોને બોલાવવામાં આãયા હતા. 
તેઓને કહъવામાં આãયું હતું હવે તમારъ 
ફરી આ રીતે મંЧદરમાં Ĭવેશ કરવો નહી 
અને કરશો તો માર મારવામાં આવશે. 
આથી ભોગ બનનાર લોકો ˛ારા 

સમĠ મામલાની ખેડા ટાઉન પોલીસ 
મથકы ફЧરયાદ આપવામાં આવી હતી. 
ખેડા ટાઉન પોલીસ મથકы ફЧરયાદ 
આપવામાં આવતા પોલીસે એĺોિસટી 
એÄટ મુજબ ફЧરયાદ ન℮ધી ચારъય 
આરોપીઓની ધરપકડ કરી જેલના 
હવાલે કરી દીધા છъ.

ખેડાના ગોબલજમાં દિલતોને મંЧદરમાં Ĭવેશ ઉપર Ĭિતબંધ
પાેલીસે 4 અારાેપીઅાેની ધરપકડ કરી જેલના હવાલે કયાર્

સોખડા çવાિમનારાયણ મંЧદરનો િવવાદ: મÖયçથી માટъ િન ત જજની િનમણૂક કરાશે

નЧડયાદ પાસેની બંધ પડેલી પોલીમર કіપનીમાં ભીષણ આગથી ભારъ અફડાતફડી
વડોદરા

નЧડયાદ નજીક આવેલ એક બધં પોલીમર કіપનીમાં 
મગંળવારъ ભીષણ આગ લાગતા અફડાતફડી મચી હતી. 
આગ એટલી િવકરાળ હતી કы Ħણ Чકલોમીટર દરૂથી આ 
આગના ગોટъગોટા આકાશમા ંજોવા મળતા હતા. નЧડયાદ 
અન ેઆણદંના ફાયર ફાયટરોએ ભારъ જહъમત બાદ મોડી 
સાંજ સધુી આગ પર કાબૂ મળેãયો હતો. આ ઘટનામાં 
કોઇ જાનહાની થઇ ન હોવાનંુ જાણવા મâયુ ંછъ. ખડેા 
હાઇવ ેપર દъગામ ગામ પાસ ેઆવલે યનુીસફે પોલીમર 
કіપનીમા ંમગંળવારъ બપોરъ અચાનક િવકરાળ આગ ફાટી 
નીકળી હતી. આ ઘટના અગં ે નЧડયાદ ફાયર Įીગડેને 
જાણ કરતા બ ેફાયર ફાયરટ સાથે ઘટના çથળъ પહ℮Éયા 
હતા. આગ પર કાબ ૂમળેવવાનો Ĭય  કયђ↓ હતો. 

ડાકોરમાં ધાિમ↓ક કાય↓ĝમના પોçટર ઉતારીને ક℮Ġેસના પોçટરો લગાવી દъતા િવવાદ
ડાકોર

ડાકોરમાં ક℮Ġેસના કાય↓ĝમમાં ગુજરાતના ક℮ગી 
ધારાસÛયો, Ĭદъશના અĠણી નેતાઓ અને રાિ∆ય 
નેતાઓ હાજર રΝા હતા. જોકы, આ Ĭસંગે çથાિનક 
ક℮Ġેસના કાય↓કરો િવવેક ચૂÄયાની ફЧરયાદ ઉઠી છъ.  
ડાકોરમાં ચાલી રહъલી એક ભાગવત સΆાહના પોçટરો 
çથાિનક કાય↓કરોએ ઉખાડીને Óયાં અિમત ચાવડાના 
જ×મЧદવસના અને ક℮Ġેસની ઉજવણીના પોçટરો 
લગાવી દъવામાં આãયા હતા. આથી િવવાદ છѕછъડાયો 
છъ અને તેઅંગેની િવિવધ કΤાએ રજૂઆતો પણ કરાઇ 
છъ. અમીત ચાવડાએ બેઠકમાં જણાãયું હતુ કы અમે અહỲ 
રાજા રણછોડરાય અને ભાથીજી મહારાજને Ĭાથ↓ના 
કરવા આãયા છીએ.  

વડોદરા
વડોદરા િજ·ાના પાદરા તાલુકામાં 

આજે મહીસાગરમાં બે Чકશોર વયના 
ભાઇબહъન ડૂબી ગયા હોવાનો બનાવ 
બનતાં વડોદરા ફાયર િĮગેડની મદદ 
લેવામાં આવી હતી.
ડબકા પાસે આજે બપોરъ ઢોર ચરાવવા 

ગયેલા Чકશોર વયના  બે ભાઇ બહъન 
મહીસાગરમાં ઢોરોને પાણી પીવડાવવા 
માટъ ગયા તે દરિમયાન પાણીના વહъણમાં 
તેઓ તણાયા હોવાની િવગતો જાણવા મળી 
છъ. ઉપરોŪ બનાવને પગલે çથાિનક 
તરવૈયાઓ શોધખોળના કામે લાગતાં સાત 
વષЪ↓ય ભાઇનો તદъહ મâયો હોવાની 

િવગતો જાણવા મળી છъ. Ëયારъ,પાયલ 
નામની ૧૦ વષ↓ની બહъનનો કોઇ પǼો 
નહỲ લાગતાં વડોદરા ફાયર  િĮગેડની 
મદદ લેવામાં આવી હતી. મકરપુરા ફાયર 
િĮગેડના çટъશન ઓЧફસર િનકЮіજ આઝાદъ 
કЅં હતું કы,સામા×ય રીતે ફાયર  િĮગેડ 
˛ારા ડૂબેલાઓના Чકçસામાં અંધારામાં 
કામગીરી કરવામાં આવતી નથી.પરѕતુ 
ઉપરોŪ બનાવની ગંભીરતા જોતાં ફાયર 
િĮગેડની ટીમે મોડીરાતે નદીમાં બોટ 
ઉતારી શોધખોળ શλ કરી હતી. પાદરા 
તાલુકામાં વારѕવાર ડૂબવાના બનાવો બનતા 
હોવા છતાં નગર પાિલકા ˛ારા રъçÄયૂ ટીમ 
રાખવામાં આવી નથી.

પાદરામાં મહીસાગરમાં ઢોરોને પાણી પીવડાવવા જતાં ભાઇ-બહъન ડૂÚયા

Ĭબોધ çવામી જૂથના સંતનું રહçયમય મોત
સોખડા મંЧદરમાં ગાદીના ગજĠાહ 
વŵે Ĭબોધ çવામી જૂથના સંતનું 
રહçયમય સંજોગોમાં મોત િનપજતા 
ચકચાર મચી ગઈ હતી. હЧરભŪ 
સંજય ભાઈ ચૌહાણે જણાãયું હતું 
કы, હЧરધામ સોખડામાં ગુણાતીત 
çવામીના િનધન ઉપર અમને શંકા છъ. 
તેઓ હъàથી અને સેવામાં સિĝય હતા. 
બે Чદવસ અગાઉ તેમણે Ĭબોધ çવામી 
પાસે બાકરોલ જવાની ઇÉછા ãયŪ 
કરી હતી. 



FRIDAY, 29 APRIL, 2022 મ  ગુજરાત Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 07

આણંદ 
આણંદ શહъરના જુના બસ çટъ×ડ 

સામેની ગલીમાં આવેલ ધગડ 
ફળીયામાં રહъતો શાહીદ યુસુફભાઈ 
છીપા ગત તા. ૨૨-૫-૨૦૧૮ના 
રોજ રાિĦના સુમારъ આણંદની રъલવે 
ગોદી સામે આવેલ એક કોÜપલેΤની 
દુકાનના ઓટલા ઉપર સુઈ રહъલ 
એક સગીરાને આઈçĝЫમ અપાવવાની 
લાલચ આપી બાઈક ઉપર અપહરણ 
કરી લઈ ગયો હતો. Óયારબાદ ગામડી 
ગામની સીમમાં એક ખેતરમાં લઈ 

જઈ સગીરા સાથે જાતીય અÓયાચાર 
ગુજાયђ↓ હતો. તેવી જ રીતે આણંદ 
શહъરના ૧૦૦ ફвટ રોડ ઉપરથી પણ 
આ શÅસે એક બાળકЫનંુ અપહરણ 
કયુ↨ હતું અને બાળકЫને અમદાવાદ-
વડોદરા એÄસĬેસ વેના ગરનાળાથી 
સામરખા તરફના રોડ પરના પડતર 
ખેતરમાં લઈ જઈ બાળકЫ સાથે દુæકમ↓ 
આચયુ↓ હતું. જે અંગે આણંદ શહъર 
પોલીસ દફતરъ ફરીયાદ નોધાતા પોલીસે 
શાહીદ યુસુફભાઈ છીપા િવιÖધ ગુનો 
ન℮ધી તા. ૨૯-૫-૨૦૧૮ના રોજ 

તેની ધરપકડ કરી ચાજ↓શીટ ફાઈલ 
કરી હતી. આ કыસ આણંદના çપેäયલ 
જજ અને એડીશનલ સેશ×સ જજની 
અદાલતમાં ચાલી જતા ફરીયાદી પΤે 
ઉપЩçથત સરકારી વકЫલની દલીલો 
તેમજ ૩૨ દçતાવેજી પુરાવાની 
ચકાસણી કયા↓ બાદ ×યાયાિધશે શાહીદ 
યુસુફભાઈ છીપાને તકસીરવાન ઠъરવી 
આ બ³−³ે ગુનામાં આજીવન કыદની 
સજાનો હુકમ સંભળાãયો છъ. સાથે સાથે  
ભોગ બનનારને λા. ૫ લાખ વળતર 
પેટъ ચૂકવવાનો પણ હુકમ કયђ↓ છъ.

નЧડયાદ 
નЧડયાદ િબલોદરા િજ·ા જેલ 

પાસે આવેલી પૂવ↓ કાઉЩ×સલ અને 
ભૂમાЧફયા ભાનુ ભરવાડની ફыÄટરી 
પર બરોડા જી.યુ.વી.એન.એલ. અને 
િવજીલ×સ çકવોડ↓ દરોડો પાડી વીજ 
ચોરી કરતા રѕગે હાથે ઝડપી પાડયા 
હતા. નЧડયાદ િબલોદરા જેલ પાસે 
આવેલી બજેપીના પૂવ↓ કાઉЩ×સલર 
ભાનભુાઈ જોધાભાઈ ભરવાડની 
આઇસ ફыÄટરી પર જી.યુ.વી.એન.એલ. 
અને િવજીલ×સ çકવોડ↓ દરોડો પાડયો. 
આઇસ ફыટરીએ એમ.જી.વી.સી.
એલ વીજ કનેÄશન મેળãયું હતું ભાનુ 

ભરવાડ પોતાની ફыÄટરીમાં વધારાના 
કыબલ ફЫડરનો ઉપયોગ કરીને મીટર 
બાય પાસ કરી ડાયરъÄટ કરતો હોવાની 
માિહતી બરોડા જી.યુ.વી.એન.એલ તથા 
િવજીલ×સ çકવોડ↓ અિધકારીઓને મળી 
હતી. આ માિહતીના સંદભ› ગોધરાના 
અિધકારીઓની ટીમે જી.યુ.વી.એન.
એલ.ના પોલીસ અિધકારીઓ સાથે 
ઉપરોŪ çથળъ દરોડો પાડયો હતો. આ 
અિધકારીઓએ વીજ મીટર ચેક કરતા 
ડાયરъÄટ કયુ↨ હોવાનું માલુમ પડયું હતું, 
જેથી તેઓએ ૧ વષ↓ની રકમ ગણતરીમાં 
લઈ અંદાજે λ.૭૦ લાખ દѕડ પેટъ 
ભરવાનો હોવાનું માલૂમ પડયું હતું. 

નЧડયાદના માજી કોપђ↓રъટરની ફыÄટરી પર િવિજલ×સની રъડ
વીજ ચાેરી ઝડપાતા 70 લાખ જેટલાે દંડ ફટકાયાેર્ હાેવાની ચચાર્

બળાÓકાર આચરવાના બે અલગ અલગ ગુનામાં આણંદના શÅસને આજીવન કыદ
અેક બાળકીને અાઇKીમની લાલચ અાપી અને અ નું અપહરણ કરી દુ મર્ ગુજાયુર્ં

વડોદરાના િચĦકારનંુ પેઈЩ×ટѕગ વૈિΐક હરાજીમાં 18.81 કરોડમાં વેચાયું
વલસાડ

વડોદરાના એક િચĦકાર çવગЪ↓ય ભૂપેન ખÅખરનું િચĦ 
વૈિΐક çતરъ યોજાયેલી હરાજીમાં 18.81 કરોડ λિપયામાં 
વેચાયું છъ. ‘ધ બનયન ĺી’ નામનું ઓઈલ કыનવાસ 
પેઈЩ×ટѕગ ભૂપેન ખÅખરъ 1994માં બનાãયું હતંુ. િĝЩçટના 
ઓÄશન હાઉસમાં 23 માચ↓ 2022ના રોજ તેની હરાજી 
કરવામાં આવી છъ. િચĦમાં જોઈ શકો છો કы, કыટલાક લોકો 
વડના Τો નીચે બેસીને એકબીજા સાથે વાતો કરી રΝા 
છъ. તેની પાછળ પવ↓તો જોવા મળъ છъ. ભૂપેન ખÅખરના 
િચĦો હѕમેશાથી દъશ-િવદъશમાં વખણાયા છъ પરѕતુ છъ·ા 
થોડા વષђ↓થી િચĦો િવĝમજનક Чકіમતે વેચાઈ રΝા છъ. 
ખÅખરના આ િચĦ માટъ 18.81 કરોડ λિપયા અÓયાર 
સુધીમાં મળъલી સૌથી મોટી રકમ છъ. 

મહી કыનાલમાં પЧરણીતાએ દોઢ વષ↓ના પુĦ સાથે મોતની છલાંગ લગાવી
નЧડયાદ

ગળતΐેરના સોનયૈા ગામ પાસ ેમહી કыનાલના Чકનારъ 
મગંળવારъ સવારъ આઠ વાÆયાની આસપાસ કыટલીક 
મિહલાઓ કપડા ધોઇ રહી હતી. ત ેસમય ેમહી કોતરીયાથી 
તરતી તરતી બ ે લાશો ડાભસર ગામના આડબધં તરફ 
જઇ રહી હતી. જ ેબાદ ભારъ જહъમત બાદ તરવૈયાઓએ 
બનં ે લાશો બહાર કાઢી હતી. તક મિહલાની ઓળખ 
પચંમહાલ િજ·ાના પોરડા ગામના આરતીબને તરીકы થઇ 
હતી. પЧરણીતાના લગ્ન ચણી ઇંટાડી ગામના કાળાભાઇ 
ડાભઇભાઇ પરમારના ૨૪ વિષ↓ય પĦુ રાહલુકЮમાર સાથે 
૪ વષ↓ અગાઉ થયા હતા. તમેન ેએક Чદકરો જયવીર પણ 
થયો હતો. બ ેЧદવસ અગાઉ આરતીબને અન ેરાહલુભાઇ 
વŵ ેઝઘડો થયો હતો. 

વડોદરા
×યુ સમારોડ િવçતારની સોસાયટીમાંથી 

પકડાયેલા પાટЪ↓ ļÆસના સØલાયરને 
હાલોલથી ઝડપી પાડયા બાદ ļÆસનું પગેλі 
મુંબઇ સુધી પહ℮Éયું છъ. એસઓજીની એક 
ટીમ મકરાણીની કોàસ ડીટъલ તપાસી રહી 
છъ. ×યુ સમાની અરિવંદબાગ સોસાયટીમાં 
રહъતા િહમાંશુ Ĭજાપિત પાસે પોલીસે 
λ.૭.૨૨ લાખની Чકіમતનું પાટЪ↓ ļÆસ કબજે 
કરી તેની પાસે ļÆસ લેવા આવેલા ЧડØલોમા 
એЩ×જિનયર િવજય Ĭજાપિતને પણ ઝડપી 
પાડયો હતો.  Чરમા×ડ દરિમયાન ļÆસ કыЧરયર 
િહમાંશુએ હાલોલ-પાવાગઢ રોડ પર કબીર 

પાક↕ પાછળ રહъતા મોહѕમદ યુસુફ મકરાણી 
પાસે ļÆસનો જÔથો મંગાãયો હોવાની િવગતો 
ખૂલતાં એસઓજીના પીઆઇ આર એ પટъલે 
એક ટીમ મોકલી ગઇ સાંજે મકરાણીને ઝડપી 
પાડયો હતો. Ĭાથિમક તપાસમાં મકરાણી 
મુળ મુંબઇનો રહъવાસી હોવાનું અને તેના Ħણ 
પુĦો મુંબઇ રહъતા હોવાની િવગતો ખૂલી છъ. 
મકરાણી છъ·ા પંદરъક વષ↓થી હાલોલ ખાત ે
રહъવા આવી ગયો હતો. ļÆસનો જÔથો તે પુĦ 
વિસમ પાસે મંગાવતો હતો અને Äયારъક તે 
પોતે મુંબઇ લેવા જતો હતો. જેથી પોલીસ 
વિસમની સંડોવણી કыટલી છъ તે મુˆъ તેની પણ  
પૂછપરછ કરશે.

વડોદરા ļÆસ Ĭકરણઃ મકરાણી તેના પુĦ વસીમ પાસે ļÆસ મંગાવતો હતો
મકરાણી 10 મિહના પહેલાં પણ વડાેદરાના વેમાલીમાં પકડાયાે હતાે
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ભુજ
ભજુ Ĵી çવાિમનારાયણ મЧંદરમા ં િબરાજમાન 

મÅુયદъવન ે આગામી ૨૦૨૩મા ં ૨૦૦ વષ↓ 
પણૂ↓ થવા જઈ રΝા છъ Óયારъ નરનારાયણ દъવ 
િĩશતાÚદી મહોÓસવ ભજુના ઉપલΣયમાં કÉછનું 
ýાથમ હાઈટъક સવેા આĴમ બનાવવા જઈ રЅ 
છъ. જનેુ ં ખાતમુહુતૂ↓ ભજુ મЧંદરના સ.ગ.ુ મહѕત 
çવાિમ ધમ↓નદંનદાસજી, સ.ગ.ુઉપમહѕત પરુાણી 
çવાિમ ભગવદજીવનદાસજી, પાષ↓દવય↓ કોઠારી 
જાદવજી ભગત, çવાિમ ĬમેĬકાશદાસજી તમેજ 
çવાિમનારાયણ સવેા આĴમ કાય↓મા ં λિપયા ૪ 
કરોડનુ ંઅનદુાન આપનાર આ સકંЮલના યજમાન 
પરબતભાઈ કЮіવરજી હાલારીયા, અમરબેન 

પરબતભાઈ હાલારીયા હçત ે તમેના પĦુી 
સિુમĦાબેન પરબતભાઈ હાલારીયાના હçતે 
કરવામાં આãય ુ હતુ. આ Ĭસગં ે ભજુ મЧંદરના 
મહѕત પરુાણી çવાિમ ધમ↓નદંનદાસજીએ જણાãયુ 
હત ુ કы, મЧંદર તરફથી અનકે સવેાકЫય કાય↓ થઈ 
રΝા છъ. ભજુ મЧંદરના કોઠારી દъવĬકાશદાસજીએ 
જણાãય ુહત ુકы, આ હાઈટъક સવેા આĴમમા ં૫૦ 
λમો બનાવાશ.ે એક λમમાં બ ે વડીલોન ે સિુવધા 
અપાશ.ે જમેા ં ભોજનાલય, હોçપીટલ, વડીલોને 
Öયાન ે રાખીને ત ે Ĭકારનુ ં જીમ, મЧંદર, ગાડ↓ન, 
લાયĮરેી, સગંીતમય વાતાવરણ સાથે અડંર Ġાઉ×ડ 
મીની થીયેટર કы જમેા ંતઓે ધાિમ↓ક કાથાવાતા↓ તમેજ 
સÓસગં કરી શકы તવેી ãયવçથા કરવામાં આવી છъ. 

કÉછનું Ĭથમ હાઈટъક çવાિમનારાયણ સેવાĴમ ભુજ ખાતે આકાર પામશે
ભાેજનાલય, હાેિ ટલ, જીમ, , ગાડર્ન અને અંડર ગ્રાઉ  િથયેટર હશે

જખૌ
વધુ એક વખત કÉછની દЧરયાઈ 

સરહદથી ļÆસની હъરાફыરી થાય 
તે પહъલાં હъરોઈનનો જÔથો પકડી 
પાડવામાં આãયો છъ. જખૌની 
જળસીમામાં ગુજરાત એટીએસની ટીમ 
અને કોçટગાડ↓ની ટીમે સંયુŪ રીતે 
Чદલધડક ઓપરъશન કરી ૨૮૦ કરોડનંુ 
હъરોઈન પકડી પાડયું છъ. કરાંચીથી 
નવ ખલાસી સાથે નીકળъલા ЧફશỲગ 
ĺોલરને બાતમી આધારъ આંતરરા∆ીય 
જળિસમાથી ભારતની સરહદમાં ૧૪ 
નોЧટકલ માઈલ  અંદર પડકારવામાં 
આવી હતી. પાЧકçતાન તરફ ભાગવાનો 
Ĭયાસ કરવામાં આવતાં ફાયЧરѕગ 
કરવામાં આãયું હતું. ફાયЧરѕગમાં 
Ħણ પાЧકçતાની માછીમાર ખલાસીને 
સામા×ય ઈજા પહ℮ચી હતી. હાઈçપીડ 
ЧફશỲગ ĺોલરમાં તપાસ કરતાં 
માછલીઓને બદલે ૨૮૦ કરોડની 
Чકіમતના ૫૬ Чકલો વજનના હъરોઈનના 

૫૬ પેકыટ પકડાયા છъ.
ગુજરાત એટીએસના નાયબ પોલીસ 

અિધΤક ભાવેશ રોજીયાને બાતમી મળી 
હતી કы, પાЧકçતાનનો મુçતુફા નામનો 
ļÆસ માЧફયા પાЧકçતાનના બંદરથી 
અલ હજ નામની પાЧકçતાની બોટમાં 
હъરોઈન ભરી ગુજરાતના દЧરયાЧકનારા 
મારફતે ઉǼર ભારતમાં મોકલવાનો 
છъ. પાŨી બાતમીના આધારъ એટીએસ 
અને કોçટ ગાડ↓ની ટીમે ભારતીય 
જળસીમામાં વોચ ગોઠવી હતી. 
આંતરરા∆ીય જળસીમાથી ભારતીય 
જળસીમામાં ૧૪ નોЧટકલ માઈલ 
અંદર બાતમી અનુસારનંુ ĺોલર જોવા 
મâયું હતું. કોçટગાડ› િનયમાનુસાર 
ચેતવણી ઉŵારતા ĺોલર ભગાવવામાં 
આãયું હતું. બોટને બદલે ĺોલર હોવાથી 
તેની ગિત વધારી દъવાઈ હતી. કોçટગાડ↓ 
તરફથી અપાયેલી ચેતવણી ઉવેખવામાં 
આવતાં િનયમાનુસાર પહъલાં પાણીમાં 
ફાયЧરѕગ કરવામાં આãયું હતું. 

રાજકોટ
ગુજરાતમાં સવા↓િધક તરલ મતો 

સૌરા∆માં હોવાની શÄયતાના પગલે 
અને ગત ધારાસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ-
ક℮Ġેસ વŵે કસોકસની çપધા↓ રહъવાને 
પગલે સૌરા∆માં ભાજપ-ક℮Ġેસના 
ટોચના નેતાઓની ગિતિવિધઓ ભારъ 
તેજ બની છъ. ભાજપના Ĭદъશ Ĭમુખ 
સી.આર.પાЧટલ, ક℮Ġેસના Ĭભારી 
રઘુ શમા↓ સિહત અનેક નેતાઓની 
મલુાકાતો, મીટỲગોનો દોર શι થયો છъ.
રાજકોટમાં મંગળવારъ ભાજપના 

પાЧટલે આિથ↓ક સંપ³−³ િબàડરો સાથે 
બેઠક યોજી હતી અને બુધવારъ 
જસદણમાં માલધારી સમાજ ˛ારા 
તેમનું સ×માન યોજવામાં આãયું હતુ. 
પૂવ↓ મંĦી બાવિળયાના મતિવçતારમાં 
પાЧટલ ટૂંકા સમયમાં બીજી વાર 
આãયા છъ.તો ભાજપના કы×ĩીય મંĦીઓ 
અને નેતાઓની સૌરા∆ મુલાકાતો 
ખાçસી વધી છъ. બુધવારъ પરસોતમ 

λપાલા અને મુÅયમંĦીની હાજરીમાં 
અમરъલીમાં  કાય↓ĝમ યોજાયો હતો.  
ક℮Ġેસના Ĭભારી રઘુ શમા↓એ મંગળવારъ 
રાજકોટ  શહъર ક℮Ġેસ કы જેનું સંગઠન 
હજુ ãયવЩçથત થતું નથી Óયાં નેતાઓના 
╞ાસ લીધા હતા અને ઉપલેટામાં 
ભાજપ સામે ટŨર આપવા ક℮Ġેસના 
િવિવધ મોરચા, રાજકોટ િજ·ાના ૧૩ 
તાલુકાના Ĭમુખો, ધારાસÛયો, િજ·ા 
Ĭમુખ વગેરъની હાજરીમાં ચચા↓ કરવામા ં
આવી હતી. ક℮Ġેસે એઆઈસીસીમાંથી 
મહામંĦી રામЧકશન આહુજાને 
સૌરા∆નો હવાલો સ℮Øયો છъ.
ભાજપે એક એક બૂથ વાઈઝ જીત 

માટъ કыટલા મતો જોઈશે અને તે કઈ 
રીતે મેળવવા તે અંગે માઈĝોØલાનỲગ 
શι કયુ↨ છъ તો ક℮Ġેસ ના મોવડી મંડળъ 
સૌરા∆માં પΤની બહારના સવ›યરોને 
મોકલીને Äયાં Äયા નેતામાં કыવો દમ છъ, 
લોકોમાં ક℮Ġેસની Щçથિત વગેરъનો તાગ 
મેળવાઈ રΝો છъ. 

ગુજરાતમાં 9 પાЧકçતાની λ.300 કરોડનું ļÆસ ઘુસાડતા ઝડપાયાચૂંટણી પહъલાં સૌરા∆માં ભાજપ- ક℮Ġેસના નેતાઓની દોડધામ 
દેશ ભાજપ મુખે રાજકાેટમાં િબ રાે,જસદણમાં માલધારી 

સમાજને  મ ા, ઉપલેટામાં કાેંગ્રેસના નેતાઅાે સાથે મીટીંગાે 
પરત ભાગવાના યાસમાં ફાયિરગં થતાં 3 પાક. 
માછીમાર ખલાસીને સામા  ઈજા પહાેંચી હતી

નરъશ પટъલે રાજકારણમાં Ĭવેશ ન કરવો જોઈએ ઃ સવ›માં ધડાકો
રાજકોટ

ગજુરાત િવધાનસભાની ચૂટંણીનો 
ધમધમાટ હાલ રાËયમા ં જોવા મળી 
રΝો છъ. હાલ ખોડલધામના ચરેમને 
નરъશ પટъલ રાજનીિતમાં Ĭવશેવું 
જોઈએ કы નહỲ? કіઈ પાટЪ↓માં જોડાશે 
જવેા અનકે ચચા↓ઓ થઈ રહી છъ.  
આ વાત વŵ ે રાજકોટમાં પાટીદાર 
અĠણી રમશે ટીલાળાએ એક 
મહÓવપણૂ↓ િનવેદન આપીન ેખળભળાટ 
મચાãયો છъ. રાજકોટ ખોડલધામની 
કારોબારી બઠેક અચાનક રˆ કરવામાં 
આવી હતી. Óયારબાદ ĺçટી રમશે 
ટીલાળાએ જણાãયુ ં હતુ ં કы, આજે 
મળનારી ખોડલધામની કારોબારી 
બઠેક ભાવનગર, અમદાવાદ અને 
જનૂાગઢના ĺçટીઓ હાજર ન રહъતા 
બઠેક રˆ કરાઈ છъ. રમશે ટીલાળાએ 
નરъશ પટъલન ે રાજકારણમા ં Ĭવશે ન 
કરવા જણાãયુ ંછъ. તમેણ ેસવ›નો હવાલો 
આપીન ે નરъશ પટъલ અગં ે Ĭિતભાવ 
આપતા રાજનીિત ગરમાઈ હતી. 
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ટ્વિન્કલ ખન્નાની શોર્ટ 
સરોરી પરથી ફિલ્મ બનશે

મુંબઇ: અભિનેત્રી અને રાઇટર ભવિન્કલ 
ખન્ાનરી એ્ક શોટ્ટ સટોરરી પરથરી ફિલમ 
બનવવાનરી જાહેરાત થઈ છે.  અક્ષય 
્કુમારનરી પત્રી ્કે રાજેશ ખન્ા અને ફિમપલ 
્કાપિરીયાનરી દરી્કરરીથરી પણ એ્ક ભવશેષ 
ઓળખ ભવિન્કલ ખન્ાએ ઉિરી ્કરરી છે. 
આજે ભવિન્કલનરી ગણતરરી દેશના શ્ેષ્ઠ 
હાસય લેખ્કોમાં થાય છે. તેનાં પુસત્કો બેસટ 
સેલર ્કેટેગરરીમાં સથાન પામે છે.  ભવિન્કલનરી 
એ્ક બુ્ક ‘ભિ ભલજેનિ ઓિ લક્મરી પ્રસાદ’ 
બહુ લો્કભપ્રય થઈ હતરી. હવે તેમાંથરી જ એ્ક 
શોટ્ટ સટોરરી ‘સલામ નોનરી આપા’ પરથરી 
ફિલમ બનવાનરી છે. ખુદ ભવિન્કલે સોભશયલ 
મરીફિયા પર આ માભહતરી આપરી છે. 

મુંબઇ : ભારતીય અભભનેત્ી દીભિકા િાદુકોણની ૭૫માં કાન ફિલમ િેસ્ટિવલમાં જયુરી મેમબર તરીકે િસંદગી કરવામાં 
આવી છે. આ િેસ્ટિવલ આગામી મે મભિનામાં તા. ૧૭થી ૨૮ દરભમયાન યોજાવાનો છે. કાન િેસ્ટિવલના સોભિયલ 
મીફિયા િેનિલ દ્ારા જયયૂરીની સત્ાવાર ઘોષણા કરવામાં આવી તે િછી દીભિકા િાદુકોણે િણ આ નયયૂઝ િેર કયાયા િતા. 
રણવીર ભસંિે િત્ીની આ ભસભધિને વાિ એમ લખીને તાળીઓના ઇમોજી સાથે વધાવી િતી  દીભિકાએ િિેલીવાર 
૨૦૧૭માં આ િેસ્ટિવલમાં િેબયયૂ કયુું િતું. િવે તે િિેલીવાર જયયૂરી મેમબર તરીકે ભાગ લેિે. ભારતમાંથી ફિચર ફિલમ 
કેટિેગરીમાં જયયૂરી તરીકે િસંદ િામનારી પ્રથમ િ્તી ઐશ્વયાયા બચ્ચન િતી. તેને ૨૦૦૩માં આ સનમાન મળયું િતું. દર 
વષષે કાનમાં ઐશ્વયાયાની િાજરીની ખાસ રાિ જોવાય છે.  અનેક ભારતીય અભભનેત્ીઓ કાનમાં રેિ કાિષેટિ ઇવેનટિમાં 
ભાગ લે છે. તેમના કોશ્ચયુમ , જવેલરી વગેરે ખાસ ચચાયાનો ભવષય બને છે.  દીભિકા િિેલાં િભમયાલા ટિાગોર, મૃણાલ 
સેન, િેખર કિયૂર, મીરાં નાયર,  ભવદ્ા બાલન, અરુઁધભત રોય અને નંફદતા દાસ િણ ભવભવધ કેટિગરીમાં જયયૂરી તરીકે 
િસંદગી િામી ચયૂકયાં છે. 

75્મના ્કનાન્સ િેસસરવલની જ્યૂરી્મનાં 
દીટ્પ્કના પનાદયૂ્કોણની પ્સંદગી

સાઉથ ફિલમની સિળતાનો દબદબો વધી રહ્ો છે. આ 
સિળતાના કારણે િવે ભાષાને લઈને ભવવાદ ઉભો થયો છે. 
કન્નિ અભભનેતા ફકચ્ચા સુદીિના ભવિટિથી િરૂ થયેલો આ 

મામલો સમગ્ર દભષિણ અને 
ઉત્ર ઈનિ્ટ્ર વચ્ચે ચચાયાનો 
મોટિો મુદ્ો બની ગયો 
છે. ફકચ્ચા સુદીિે કહ્ં 

િતું કે, ભિનદી િવે 
રાષ્ટીય ભાષા નથી 
તયારે બોભલવયૂિ 
સુિર્ટિાર અજય 

દેવગને તેમના િર કટિાષિ કયયો િતો. 
અજયે દેવગને આ મુદ્ા િર ભિનદીમાં 
ભવિટિ કયુું િતું કે, ભિનદી અમારી 
માતૃભાષા અને રાષ્ટભાષા િતી, છે 

અને િંમેિા રિેિે. બંને અભભનેતાઓના ભવિટ્ બાદ 
િવે જાણીતા ભનદદેિક રામ ગોિાલ વમાયાની પ્રભતભરિયા 
સામે આવી છે. રામ ગોિાલ વમાયાએ 2 ્ટિાસયા 

વચ્ચેની લિાઈમાં સાઉથ 
એકટિર કીચા સુદીિને સિોટિયા 
કયયો છે. ફકચ્ચાના વખાણ કરતા 
ફિરેકટિરે અજય દેવગણ િર સવાલ 
ઉઠાવયા છે. એક ભવિટિમાં ફકચ્ચાએ 
િોતાનો ખુલાસો આિતા કહ્ં િતું 
કે, તે ભિનદી િીખી ગયો છે. તે 
આ ભાષાને માન આિે છે િરંતુ 

જો તેણે િોતાનું ભવિટિ કન્નિમાં લખયું િોત તો? અભભનેતાના 
આ વિીટિ િર પ્રભતભરિયા આિતા રામ ગોિાલ વમાયાએ લખયું 
િતું કે, આ મુદ્ાને તમારા આ પ્રશ્ન કરતાં વધુ સારી રીતે 
સમજાવી િકાય તેમ નથી. 

હિન્દી ભાષા વિિાદઃ રામ ગાોપાલ િમામા  હિચ્ા સુદદીપના 
સમરમાનમાં,  અજય દોિગન પર પરાોક્ષ રદીતો પ્રિાર િયાયો

અ્મીષના પરેલે એ્ક ્કલના્કનના પૈ્સના લઇ 3 જ 
ટ્્મટ્નર પરિો્મ્ટન્સ આપતનાં ચીફરંગની િફર્નાદ

મુંબઈ:  ફિલમ અભિનેત્રી અમરીષા પટેલે મધયપ્રદેશના ખંિવામાં એ્ક ઇવેનટમાં એ્ક ્કલા્ક માટે પરિોમ્ટનસ આપવાના 
પૈસા લરીિા બાદ માત્ ત્ણ ભમભનટમાં ચાલતરી પ્કિતાં રોષે િરાયેલા આયોજ્કોએ તેનરી સામે પોલરીસ િફરયાદ નોંિાવરી છે. 
સામા પક્ષે અમરીષાએ એવો બચાવ ્કયયો છે ્કે આખરી ઇવેનટ બહુ ખરાબ રરીતે ઓગગેનાઇઝ ્કરવામાં આવરી હતરી અને તયાં 

પોતાને જીવનું જોખમ લાગયું એટલે તત્કાળ રવાના થઇ ગઈ હતરી.  મધયપ્રદેશના ખંિવામાં 23મરી એભપ્રલનરી રાતે નવચંિરી 
મહોતસવનું આયોજન ્કરાયું હતું. અમરીષા સટેજ પર આવરી પરંતુ માત્ ત્ણ જ ભમભનટમાં તયાથરી રવાના થઇ ગઇ હતરી. 
્કેટલા્ક અહેવાલ અનુસાર અમરીષાને એ્ક ્કલા્ક હાજરરી માટે સાિા ચાર લાખ રૂભપયા ચૂ્કવવાનો ્કરાર થયો હતો 
અને એ મુજબ એિવાનસ પેમેનટ પણ અપાઈ ગયું હતું. પરંતુ, અમરીષાએ ગણતરરીનરી ભમનરીટોમાં ચાલતરી પ્કિતાં 
આયોજ્કોને આંચ્કો લાગયો હતો.  બરીજા ફદવસે એ્ક આયોજ્કે સથાભન્ક પોલરીસ સટેશનમાં અમરીષા સામે િફરયાદ 
નોંિાવતાં આરોપ મુકયો હતો ્કે ઇવેનટમાં જેટલો સમય હાજરરી આપવાના પૈસા અમરીષાએ લરીિા હતા તેટલો સમય 
તે રો્કાઇ ન હતરી. અમરીષાએ ભવિટ ્કરરીને એવું જણાવયું હતું ્કે પોતે આ મહોતસવમાં િાગ લેવા ગઇ હતરી. પરંતુ 
તે બહુ ખરાબ રરીતે આયોભજત થઇ હતરી. મને તયાં જાનનું જોખમ લાગયું હતું. સથાભન્ક પોલરીસે મને તયાંથરી 
ઉગારરીને બહાર નરી્કળવામાં મદદ ્કરરી તે બદલ તેમનો આિાર માનું છું.  સથાભન્ક પોલરીસે 
જણાવયું હતું ્કે ઇવેનટનાં સથળે બહુ િરીિ જામરી હતરી. 

આંતરરાષ્ટરીય ઓટરીટરી સ્સરિભમંગ જાયનટ 
નેટસ્્લકસને િારતમાં હાંિ ચઢરી ગઈ છે. 
તેણે િારતમાં 90 ટ્કા પ્રોજેકટસ પર ્કાતર 
િેરવવા તૈયારરી ્કરરી લરીિરી છે. અતયાર 
સુિરી નેટસ્્લકસ માટે ફિલમો અને ભસરરીઝ 
બનાવનારા પ્રોડ્ુસસ્ટને ઘરી ્કેળાં હતાં ્કારણ 
્કે નેટસ્્લકસ તેમને િાયા્ટ પૈસા આપતું 
હતું. પરંતુ, હવે બિા પ્રોડ્ુસસ્ટને માપમાં જ 
ખયા્ટ ્કરવા ્કહરી દેવાયું છે. ્કેટલાય ફદગગજ 
પ્રોિકશનના મહતવના શોનાં આયોજન પિતા 

મૂ્કવામાં આવયા છે. નેટસ્્લકસનરી ખુદનરી 
જાહેરાત અનુસાર તેણે 2022ના પહેલા 

ત્ણ મભહનામાં ભવશ્વિરમાં બે લાખ 
સબસક્ાઈબર ગુમાવયા છે. 

જો્કે, નેટસ્્લકસના એકસ 
સરીઇઈઓ રરીિ હોસ્સટંગે 
તો અગાઉ જ જાહેર 

્કયુું હતું ્કે િારતમાં તેઓ 
સદંતર ્લોપ ગયા છે. એ પછરી 

નેટસ્્લકસે પોતાનરી પ્રાઇભઝંગ સરિેટેજી 
બદલરી હતરી અને બહુ સસતા મોબાઇલ 

પલાન લોંચ ્કયા્ટ હતા. તો પણ તેનો ્કોઇ 
િાયદો થયો નથરી. 

મુંબઇ : ભશલપા શેટ્રીએ  હવે પોતાનરી વરીએિએકસ ્કંપનરી શરુ ્કરરી છે. 
બોલરીવુિના સુપરસટાર શાહરુખ ખાન અને અજય દેવગણ પોતાનરી 

વરીએિએકસ ્કંપનરીઓ િરાવે છે. બાહુબલરી અને આર આર આર 
જેવરી ફિલમોમાં  િવય દશયો પાછળ વરીએિએકસનરી જ ્કમાલ હતરી.  
તે ભસવાય ઓછાં બજેટ નરી ફિલમોમાં પણ ચોક્કસ લો્કેશન, િરીિનાં 
દૃશયો અને સપેશયલ ઇિેકટસ ઉપરાંત પાત્નરી ચોક્કસ આિા ઊિરી ્કરવા 
વરીએિએકસનો જ ઉપયોગ થાય છે. િારતરીય  વરીએિએ્કસ ્કંપનરીઓએ 
વૈભશ્વ્ક સતરે ગજું ્કાઢયું છે. હોલરીવુિ નરી અને્ક પ્રભસદ્ધ ફિલમોનું વરીએિએકસ નું 
્કામ િારતમાં થયું છે. હવે તે એ્ક પેરેલલ ઇનિસરિરી બનરી ચુ્કી છે.  ભશલપા મુંબઇમાં 
એ્ક પ્રખયાત રેસટોરાં ચેઇન પણ ચલાવે છે. 

્સટ્ચનની દી્કરી 
બોટ્લવયૂડ્મનાં ડેબ્યૂ ્કરી 
રહી હોવનાની અર્કળો

મુંબઈ : સભચન તેંિુલ્કરનરી દરી્કરરી 
સારા બોભલવુિમાં ઝંપલાવરી રહરી હોવાનરી 
અિવાઓ િરરી ગલેમર વલિ્ટમાં િરરી 
વળરી છે. સારાએ એસ્કટંગ ક્ાસ જોઇન 
્કરરી લરીિા છે અને ટૂં્ક સમયમાં જ તેના 
બોભલવુિ િેબયૂનરી જાહેરાત થવાનરી 
સંિાવના છે એવરી ચચા્ટઓએ જોર 
પ્કિયું છે. સારાએ થોિા સમય 
પહેલાં એ્ક ઇનટરનેશનલ બાંનિ 
માટે મોિેભલંગ ્કયુું હતું. તયારથરી 
જ સારા ગલેમર વલિ્ટમાં પ્રવેશરી 
રહરી હોવાનરી અટ્કળો તેજ બનરી 
હતરી. અગાઉ શાભહદ ્કપૂરનરી 
ફિલમમાં તેનરી લરીિ ભહરોઇન 
તરરી્કે પસંદગરી થઇ 
હોવાનરી પણ અિવા ઉિરી 
હતરી. 

નેરસ્લક્સ થનાક્યં, 
ભનારત્મનાં 90 ર્કના પ્ોજેકર્સ 

પર ્કનાતર િેરવશે

ટ્શલપના શેટ્ીએ હવે વીએિએક્સ 
ટ્બઝને્સ્મનાં પણ ઝંપલનાવ્યં
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આજકાલ આપણ ેજાણીએ છીએ ક ેકષૃિ 
જમીનની પ્રકષૃિ, સ્વભા્વ અથ્વા 

પ્રકાર લબેોરેટરી ટસેટ કરા્વીન ેજાણી શકાય છ.ે 
લબે. ટસેસટગ દરષમયાન આપણ ે જમીન કયા 
પ્રકારની છ ેઅન ેિમેા ંકટેલા ખાિર અન ેપાણીની 
જરૂર છ ેઅન ેિ ેપ્રમાણ ેકયો પાક ઉગાડી શકાય 
તયા ં સધુીની જાણકારી ્વજૈ્ાષનકોના સશંોધનોને 
કારણ ેઆજે મળે્વી શકાય છ.ે માન્વીના શરીરનું 
પણ એ્વુ ં જ છ.ે ષ્વજ્ાન ે અતયાર સધુી કયા 
પ્રકારની બીમારીમા ં કઇ દ્વા કારગિ ની્વડ ે િે 
ષ્વશ ે ચોક્કસ પ્રમાણ સાથ ે દ્વા અન ે સાર્વાર 
પષધિષિ આપી છ.ે પરંિ ુ કારગિ ની્વડ ે એ્વી 
દ્વાઓના પ્રકાર પણ ્વધયા છ.ે અનકેન ે બદલે 
માત્ર એક જ રામબાણ દ્વા હોય છિા ં કટેલાક 
દદદી માટ ે િ ે દ્વા ખાસ લાભદાયી રહિેી નથી, 
જટેલી બીજા દદદીઓ માટ ેિ ેફાયદમેદં રહી હોય.

કોઇક લોકોના શરીર પર િનેી ષબલકલુ અસર 
થિી નથી અથ્વા કોઇક જદુા પ્રકારની અસર થાય 
છ.ે  કટેલીક ્વખિ ઘણી દ્વાઓનુ ં રરએકશન 
આ્વ,ે સાઇડ ઇફકેટસ આ્વ,ે એ રીિે અમકુ 
વયરકિન ે અમકુ ખોરાકની પણ અસર થિી રહે 
છ.ે અનકે માણસોન ેઘણી એ્વી ચીજોની એલર્જી 
હોય છ ે જે બીજાઓના શરીરન ે ષબલકલુ માફક 
આ્વ ેછ.ે એ ચીજો આરોગયા પછીના અનભુ્વો 
દ્ારા િનેો ખયાલ આ્વ ેછ.ે અગાઉ અનકે બાળકો 
આબંલી-કાિરી ખાઇન ે ધન્ુવાવા (ટીટનેસ)નો 
ષશકાર બનિા ં હિા.ં હ્વ ે આ જ ચીજો ઔિધી 
બના્વ્વામા ં પણ ઉપયોગમા ં લ્ેવાઈ છ.ે ખાધા 
અગાઉ માણસન ે ખબર પડી જિી હોિ ક,ે આ 
ચીજ ખા્વાથી આરોગય બગાડશ,ે િો િને ેખાિ ુજ 
નહીં હોિ. પરંિુ હ્ેવ કોઇ શારીરરક િકલીફ લાગુ 
પડ ે િ ે પછી એલર્જીન ે લગિા ં ષ્વસતૃિ પરીક્ષણો, 
ટસેટ કરા્વાય તયારે ચોક્કસ ષનષકિવા નીકળ ે છ.ે 
આ એક કટંાળાજનક પ્રોસીજર છ,ે પણ ઘણાને 
કરા્વ્વા પડ ે છ.ે  જો એ રીિ ે આપણ ે જાણિા 
હોઈએ ક ેઅમકુ કષ્ટસાધય બીમારીમા ંઆ દદદીને 
આ દ્વા જ માફક આ્વશ ેઅન ેબીજા દદદીન ેબીજી 
દ્વા અને 

ત્રીજા દદદીન ે ત્રીજી દ્વા માફક આ્વશ ે િો 
િ ે િમામ દદદીન ે સત્વર ે સટીક સાર્વાર આપી 
શકાય. અસર ન કરે એ્વી દ્વાઓના ડોઝ દરદીને 
આપીન ે લાબંા સમય, નાણા ં અન ે િષબયિનો 
બગાડ ઝડપથી અટકા્વી શકાય. અમકુ જ દ્વા 
અમકુ માણસન ેમાફક આ્ેવ છ.ે પરિં ુહ્વ ેજ ેિે 
માણસની પ્રકષૃિ ક ેશારીરરક સ્વભા્વન ેઅગાઉથી 
જાણી લઇન ે એન ે માફક આ્ેવ એ્વી જ દ્વાથી 
સાર્વારની પધિષિ િરફ સશંોધકો આગળ 

્વધી રહ્ા છ.ે ઘણા લોકોની કનેસરની ગાઠં દરૂ 
કર્વામા ં િબીબો સફળ રહ ેછ.ે પરિં ુ તયારબાદ 
રકમોથરેપીની સાર્વાર આપ્વામા ં આ્ેવ છ ે િનેું 
અમકુ દરદીઓન ે િીવ્ર રરએકશન આ્ેવ છ.ે 
િઓેએ 15 રદ્વસ સધુી હોસસપટલમા ં રહ્ંુેવ પડે 
છ.ે  જો ક ેબધાન ેએટલુ ંસખિ રરએકશન આ્વિું 
હોિંુ નથી. જો આ દદદીન ે રકમોથરેપી આપિા 
અગાઉ અમકુ ટસેટ કરાવયા હોય િો રરએકશનને 
ટાળી શકાય. આ ટસેટમા ં ષલ્વરના એનઝાઇમના 
કોડ ધરા્વિા જીનનુ ં પરીક્ષણ કરાય છ.ે આ 
એનઝાઇમ ‘રડહાઇડ્ોપાઇરરષમરડન 
રડહાઇડ્ોષજનસે’ િરીક ે ઓળખાય 
છ.ે એનઝાઈમો પાચક િત્્વો રૂપે 
કામ કર ે છ ે અન ે અમકુ દ્વાઓનું 
યોગય રીિ ેપાચન કરી િને ેશરીર પર 
કામ કરિી બના્ેવ છ,ે લોહીમા ંભળે્વ ેછ.ે 

આજ ેખાસ એનઝાઇમ છ ેિ ે કનેસરન ેલગિી 
કટેલીક દ્વાઓન ેપચા્વી અથાવાિ બ્કે ડાઉન કરી 
જાણ ેછ.ે પણ જો િ ે પચા્વી શક્વામા ં સમથવા ન 
થાય અથ્વા આ એનઝાઇમની સદિંર ગરેહાજરી 

હોય િો ઔિધ ઔિધન ેબદલ ેશરીરમા ંઝરે રૂપે 
જમા થ્વા લાગ ેછ.ે કયારકે િનેા કારણ ેમરણિોલ 
અણધાયુવા પરરણામ પણ આ્વી શક ેછ.ે જો ક ેકોઇ 
દલુવાભ જણમા ં ‘ડીપીડી’ના નામથી ઓળખાિા 
આએનઝાઇમનો સદિંર અભા્વ હોય છ.ે ્વધુ 
ઘટના એ પ્રકારની જો્વા મળ ેછ ે ક ેઆ જીનના 
ચાર ભાગમા ં ટકુડા અથ્વા મયટુશેન થિુ ં હોય 

છ.ે પરરણામ ે ડીપીડીના એનઝાઇમના ઉતપાદનનું 
પ્રમાણ ઘટી જાય છ.ે આ ચાર ષ્વભાજનમાથંી 
એક ભાગ પણ શરીરમા ં હોય િો રકમોથરેપીની 
સાર્વાર કષ્ટદાયક બન ેછ.ે શરીરમા ંઆ પધધષિએ 
કામ કરિા અનકે જીનસ હોય છ ેજ ે‘ફામાવાકોજીનસ’ 
િરીક ે ઓળખાય છ.ે િઓેનુ ં સક્રીષનંગ અથ્વા 
િપાસ કયાવા બાદ ઓિધો અપાય િો સાર્વાર 
સસિી, ઝડપી અન ેઅસરકારક બન ેછ.ે 

ડૉકટરોમા ં પણ હ્ેવ આ પ્રકારના ટેસટનો 
આઇરડયા ્વધ ુ અન ે ્વધ ુ સ્વીકિૃ બની રહ્ો છે. 

અમરેરકાની અનકે હોસસપટલોમાં 
લગભગ એકાદ ડઝંન જટેલા 
ફામાવાકોજીનસના પરીક્ષણો બાદ જ 
દ્વા અપાય છ.ે  યરુોપના સાિકે 
દશેોમા ં પણ આ પધધષિ પ્રાયોષગક 

ધોરણ ે દાખલ કર્વામા ં આ્વી છે. કેનસર અને 
એચઆઈ્વી એઇડસની ઔિધીય સાર્વાર શરૂ 
કરિા પહલેા ં સબષંધિ ફામાવાકોજીનસનંુ પરીક્ષણ 
થ્વા માડંયુ ં છ.ે િબીબો અને ષ્વજ્ાનીઓની 
સસંથાઓ આ્વા પરીક્ષણોન ે એક ડઝન પરથી 

ષ્વસિારીન ે 40 પ્રકારના ફામાવાકોજીનસ આ્વરી  
લ્ેવાની ષહમાયિ કરી રહ્ા છ.ે કેટલાક દેશમાં 
િો સરકાર દ્ારા આ પધિષિનો ઉપયોગ કર્વા 
પ્રોતસાહ અપાઈ રહ્ા છ.ે જો ક,ે િમેાં 20 હજારનો 
અદંાષજિ ખચવા આ્વી રહ્ો છ.ે કેટલાક દેશમાં 
િો િજજ્ો સરકારોન ે સલાહ આપી રહ્ા છે 
ક ે ન્વા બાળકો જનમ ેિ ે િમામન ેઆ ટેસટમાંથી 

પસાર કર્વામાં આ્વ,ે જથેી ભષ્વષયની પઢેી ્વધુ 
િદુંરસિ રહ.ે  સાથ ે જ આરોગય વય્વસથા પર 
અના્વશયક સાર્વારને કારણે ખોટંુ દબાણ નહીં 
આ્વ.ે જો ક ેફામાવા લોબી માટ ેટૂકંા ગાળામા ંઆ 
વય્વસથા નુકસાનકારક ષન્વડશે પણ લાંબા ગાળે 
ફાયદાકારક એટલા માટે બનશે કે દ્વાઓ અને 
િબીબો પર ષ્વશ્ાસ ્વધશે. આ્વિા ્વરસથી 
યકેુની િમામ સરકારી હોસસપટલોમાં ન્વી 
પધિષિથી સાર્વાર શરુ કરાશે. આ પ્રકારના 
ષજનેરટક સસક્ષનગંના અનેક ફાયદાઓ છે. માત્ર 
કઇ દ્વા કામ કરશે એટલંુ જ જાણી શકાિુ ંનથી, 
પણ દ્વાની કે્વી અસર પડશે? શરીરમાં િનેા 
કારણે કેટલા ઝરેી િત્્વો ફેલાશે? 

દ્વા ષલ્વરમાં કે્વી રીિ ે પચશે ? શરીર િનેે 
કે્વી રીિ ે ગ્રહણ કરશે? દદદીને કેટલી માત્રામાં 
દ્વા આપ્વાની રહશેે? ્વગરેે બાબિો અગાઉથી 
જ નક્કી કરી શકાશે.  અમકુ પ્રકારના ષજનેરટક 
સસંમરણો એક કરિાં અનેક દ્વાઓ પર નેગરેટ્વ 
અસર પાડિા હોય છે. કારણ કે, િઓે અનેક 
કોમન એનઝાઇમસની પ્રકૃષિ બદલી નાખિા 
હોય છે. પરીક્ષણો બિા્વ ેછે કે, લગભગ 99% 
લોકોમાં કમસકેમ એક ફામાવાકોજીનની અને 25% 
લોકોમાં ચાર ચાર ફામવાકોજીનની હાજરી હોય છે. 
યરુોપની ગોરી અથ્વા કોકેષસયન પ્રજામાં 9% 
લોકોમાં ડીપીડીની ખામી હોય છે અને 200માંથી 
એક જણમાં આ એનઝાઇમનો સદંિર અભા્વ 
હોય છે. એ જ રીિ ે જોઇએ િો ષબ્ટનની 8% 
પ્રજાને “કોડીન’ નામની દ્વા લે્વા છિાં પીડામાંથી 
રાહિ મળિી નથી. ઘણાને પરેાષસટામોલ અસર 
કરિી નથી. કોડીન જમેને અસર ન કરે િઓેના 
શરીરમાં એ એનઝાઇમ જ હોિુ ંનથી. જ ેકોડીનનંુ 
મોફફીનમાં રૂપાંિર કરીને િનેે લોહીમાં ભળે્વી 
શકે. ઊલટાનંુ કોડીનનંુ એ્વા પદાથવાના સ્વરૂપમાં 
રૂપાંિર થાય છે કે શરીરનાં દદવા, પીડા પર િનેી 
કોઇ અસર પડિી નથી. જીનસ અને દ્વાના આ્વા 
120 ક્જોડાં ષ્વજ્ાનીઓએ હાલ સધુીમાં ઓળખી 
કાઢયાં છે જઓેને આપસમાં બનિુ ંનથી. આમાંની 
લગભગ અડધા પ્રકારની દ્વાઓનો ષ્વકલપ 
ઉપલબધ છે. મિલબ કે 60 પ્રકારના કજોડામાંથી 
એકાદ દ્વા બદલ્વામાં આ્વ ેિો સાર્વાર આગળ 
્વધી શકે છે. ષબ્ટનમાં 70 % વૃધધોમાં પણ આ 
ખામી દેખા્વાનંુ શરૂ થયુ ંછે જમેને કોઇકને કોઇક 
પ્રકારની દ્વાની અનુકૂળ અસર જણાિી નથી. 
ષબ્ટનમાં જ ે દરદીઓને હોસસપટલોમાં દાખલ 
કર્વામાં આ્વ ેછે અને અમકુને ફરી ્વાર દાખલ 
કર્વા પડ ે છે િનંુે મખુય કારણ દ્વાનંુ રરએકશન 
હોય છે. દ્વા પોિ ેજ બીમારી લઇને આ્વ ેછે. 

અમેરિકા સરિતના દેશાેમાં ફામામાકાેજીન્સના પરિક્ષણાે બાદ દવા અાપવાની પદ્ધતતની શરુઅાત 

અા પદ્ધતતમાં કઇ દવા કામ કિશે અને કેવી અસિ કિશે? કેટલા 
ઝેિી તત્ાે ફેલાશે? લલવિમાં કેવી િીતે પચશે?  કેટલી માત્ામાં 

દવા અાપવી પડશે? વગેિે બાબતાે અગાઉથી નક્ી કિી શકાશે

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

સ્વભરા્વ-પ્કૃતિ જાણી સરાર્વરારની ન્વીનિમ્ પધ્ધતિ 
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વારંવાર વારંવાર...
સૂના હદયમાં બેઠેલ વૈશાખ પૂછે મને-

અષાઢ કયારે આવશે?
ગગન ગજાવવાને મલહાર કયારે 

આવશે?
સૂના હૈયામાં લહેરાશે ગુલમહોર ;
મલકાશે લજ્જાશીલ લજામણી,

તયારે...?
વારંવાર O

સૂની આંખોમાં થશે સપનાનાં વાવેતર;
સૂર સરોવરમાં પ્રણય કરતી હશે સારસ 

બેલડી,
તયારે...?
વારંવાર O

હૈયાથી આંખો સુધીનાં વવરહ પથ પર;
અશ્ુનાં બે વબંદુ વચ્ે હશે પૂનમની 

રાતલડી,
તયારે...?
વારંવાર O

શીષ્ષક : વૈશાખ
કવવયત્ી : વહના મોદી

શું રેનસમવેરથી બચી શકાય છે?
રેન્સમવેર એ ક્રિપ્ટોવાયરટોલટોજી માલવેરનટો 

એક પ્રકાર છે. અદ્યતન માલવેર ક્રિપ્ટોવાયરલ 
એક્સ્ટોર્શન નામની તકનીકનટો ઉપયટોગ કરે છે. 
્સૌથી વધુ પ્રચક્લત હટોય એવા રેન્સમવેર તરીકે 
WannaCry, Petya, Bad Rabbit, 
SamSam, LockBit છે.

ધંધામાં નુકરાની પહટોચાડવા અને યુઝ્સ્શના 
ડે્ાની ચટોરી કરવા હેક્સ્શ વધુને વધુ અ્સરકારક 
રેન્સમવેરનટો ઉપયટોગ કરતા હટોય છે અને બદલામાં 
રૂક્પયાની માંગણી કરતા હટોય છે. રેન્સમવેરને 
એક માલવેર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જે 
તમારા કટોમપયુ્રમાં પ્રવેરી ્સીસ્મ ફાઈલ્સ ક્્સવાય 
યુઝ્સ્શની તમામ પ્સ્શનલ ફાઈલ્સને એનક્રિપ્ કરે છે. 
જેને ્સરળ ભાષામાં ્સમજીએ તટો હેક્સ્શ દ્ારા તમારા 
કટોમપયુ્ર પર એ્ેક કરવામાં આવે છે અને તમારા 
ડે્ાને લટોક કરે છે. જેથી તમે જે-તે ફાઈલને વાંચી ન 
રકટો. અને તેને ડીરિરીપ્ એ્લેકે અન-લટોક કરવા મા્ે 
હેક્સ્શ પા્સે કરી (વચુ્શઅલ ચાવી) ની માંગણી કરવી 
પડે છે અને બદલામાં અમુક રકમ ચુકવવાની હટોય 
છે. આ રકમ મટો્ેભાગે બી્-કટોઈન ના રૂપે હટોય 

છે. પરતું મટો્ેભાગે હેક્સ્શને રૂક્પયા ચૂકવી દીધા બાદ 
પણ યુઝ્સ્શને તેની ફાઈલ્સ તેના મૂળ રૂપમાં મળતી 
નથી.

્સાયબર ક્્સકયુરર્ી કંપની ગ્ુપ-આઈબી 
દ્ારા તાજેતરમાં કરાયેલા ક્વશ્ેષણમાં 2021 માં 
રેન્સમવેર હુમલા બમણાં થયા હટોવાનું બહાર આવયું 

છે. જયારે ્સાયબર ક્્સકયુરર્ી વેનચ્સ્શની આગાહી 
છે કે 2022 માં રેન્સમવેરના હુમલા દર 9 ્સેકંડમાં 
થરે. જેથી દરેક કટોપપોરે્ કંપની તથા હટોમ યુઝ્સ્શએ 
પટોતાના ડે્ાના રક્ષણ મા્ે અને રેન્સમવેરથી 
બચવાની તૈયારી કરવાની જરૂર છે.

(1) જેના મા્ે દરેક યુઝ્સ્શએ પટોતાની પ્સ્શનલ 
્સીસ્મને લટોકલ ને્વક્કથી અલગ કરવાની જરૂર છે. 

વધુમાં આ ્સીસ્મ પર પૂરતા ્ૂલ્સ એપલાય કરવાની 
જરૂર છે. 

(2) તમારા બીઝને્સમાં રેન્સમવેરથી કટોઈ 
નુકરાની થાય તટો તેના મા્ે ભક્વષયના ક્નણ્શય 
હાલમાં લેવાની જરૂર છે. જેમાં દરેક રકય પગલાની 
નોંધણી કરવી જરૂરી છે. 

(3) ્સાયબર એ્ેકની જાણ કંપનીના CEO 
તથા કંપનીની ્સાયબર એજન્સીને કરટો. તયારબાદ 
રેન્સમવેર એ્ેકનટો ક્વગતવાર રીપટો્્શ ્સાયબર રિાઈમ 
ડીપા્્શમેન્ અને લટો-એનફટો્સ્શમેન્ ડીપા્્શમેન્ને 
આપવું જરૂરી છે. 

(4) બેકઅપ ્સીસ્મ માંથી ડે્ાને પુનઃસથાક્પત 
કરવાની યટોજના બનાવવી જોઈએ. પરંતુ બેકઅપ 
ફાઈલ્સ પણ રેન્સમવેરથી એનક્રિપ્ ન થઇ જાય 
એની તકેદારી રાખવી જોઈએ. 

(5) રેન્સમવેર એ્ેકની જાણ થતા જ ્સીસ્મ 
પર મટોની્રીંગ રાખવું અને જે-તે ક્્સસ્મને ને્વક્ક 
માંથી દૂર કરી દેવું. રેન્સમવેરના પેચની માક્હતી પણ 
મેળવી લેવી.

્સાયબર એક્સપ્્શ તરીકે મારી ્સલાહ છે કે 
્સીસ્મ બેકઅપ લેવાની ફરજ પાડવી જોઈએ. જેથી 
રેન્સમવેર એ્ેક થાય તટો ડે્ા રરકવરી ્સરળતાથી 
થઈ રકે.  beinghumanmj
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	રાતના	સૂતી	 વખતે	ગરમ	પાણીમાં	 થોડું	 મીઠું	 નાખી	 પીવાથી	
કબજજયાતથી	રાહત	થાય	છે.
	દોઢથી	 બે	 તોલાભાર	 મેથી	 અથવા	 મેથી	 પાવડર	 	 પલાળીને	
લેવાથી	વા	મટે	છે.
	હળદર	અને	ખાંડ	એક	એક	ચમચી	લઇ	ફાકી	મારવી.	તેના	
પર	ગરમ	દૂધ	ધીમે	ધીમે	પીવાથી	વધેલા	કાકડા	બેસી	જાય	છે.
	પા	 ચમચી	 અજમા	 સાથે	 એક	 ચમચી	 આદુનો	 રસ	 સવારે	
અને	રાતના	લેવાથી	કરમ	મટે	છે.	તુલસીનો	રસ	ત્રણ	ગ્ામ,	
આદુનો	રસ	ત્રણ	ગ્ામ	અન	એક	ચમચી	મધ	લેવાથી	કફથી	
રાહત	થાય	છે.	
	બાફેલા	કાંદામાં	મીઠું	નાખી	તેની	પોટીસ	બનાવી	ગુમડા	પર	

બાંધવાથી	ગુમડું	ફૂટી	જાય	છે.
	છાશ	 વડે	 મોં	 ધોવાથી	 ચહેરા	 પરના	 ખીલના	 ડાઘા	 તથા	
કાળાશ	દૂર	થાય	છે.
	વાગેલા	ઘા	પર	હળદર	દબાવી	દેવાથી	ઘામાંથી	નીકળતું	લોહી	

બંધ	થાય	છે	અને	ઘા	પાકતો	નથી.
	સફેદ	ઢોકળાનો	આથો	આપતી	વખતે	તેમાં	મલાઇ	નાખવાથી	
ઢોકળા	મુલાયમ	પોચા	થાય	છે.
	કેળાને	છુંદી	ચહેરા	પર	લગાડવાથી	ચહેરા	પરના	ધૂળ-માટી	
તથા	મૃત	તવચા	દૂર	થઇ	ચહેરો	સવચછ	થાય	છે.
	શરદીને	લીધે	આવતા	તાવમાં	તુલસીના	પાનનો	રસ	મધ	સાથે	
ચાટવાથી	રાહત	થાય	છે.
	ગ્ીલચીઝ	 સેનડજવચમાં	 ટામેટા-બટાકાના	 પૈતાની	 બદલે	
ઝીણાં	 સમારી	તેમાં	 મીઠું	 તથા	સેનડજવચ	મસાલો	ભેળવવાથી	
સેનડજવચનો	સવાદ	સારો	આવે	છે.
	પાણીપૂરીના	પાણીંમાં	ખટાશ	સાથે		ગળપણ	માટે	સહેજ	ગોલ	
નાકવો	સવાદ	વધુ	સવાદદષ્ટ	થશેે.
	મેથીના	મૂદઠયા	બનાવતી	વખતે	લોટના	પ્રમાણ	કરતાં	મેથીનું	
પ્રમાણ	વધુ	હોય	તો	મૂદઠયાનો	સવાદ	વધે	છે.	એટલે	કે	બાંધેલા	
લોટમાં	મેથી	સરખી	દેખાવી	જોઇએ.

માનુનીઓની સુંદરતા મહત્ત્વનો ભાગ 
ભજત્વતું એત્વું ડિઝાઇનર નેઇલ આર્ટ  

ઓ��મ્બ� ન�ઇલ્સ  
આ સ્ાઇલ યુવતીઓમાં લટોકક્પ્રય છે. 
આ એક ક્ાક્્સક રૈલી છે અને કયારેય 
જૂની થતી નથી. ઓમબ્ે નેઇલ આ્્શમાં 
એક ્સાથે ક્મક્સ બે અથવા બેથી વધારે 
રંગટોનું કટોમમબનેરન છે. એમાં રાઇક્નંગ 
અને ચમકની ્સાથે કરવામાં આવે છે.  

ફ્��ર્ ન�ઇલ્સ  
આ વષષે આ સ્ાઇલ ટ્ેનડમાં છે. ફૂલટો 
અને રંગટોની ્સાથે અનેક વેરરએરન જોવા 
મળે છે. આ નેલ આ્્શને અજમાવવા 
મા્ે અનેક રીતટો છે. તેને ઇચછા હટોય એ 
મુજબ કસ્માઇઝ કરી રકાય છે.  

ફ્રી હ� ન્ડ પ��્ક� ડ��ટ 
ફ્રી હેનડ ડટો્ મા્ે કટોઇપણ મે્ નેઇલ 
પેઇન્ની ્સાથે મીરડયમ ્સાઇઝની 
પટોલકા ડટો્ ક્પ્રન્ બનાવી રકટો છટો.  

હ�ફ મૂન સ્�ઇ્ 
તમે તમારા નખને બધા કરતાં કંઈક 
હ્કર બતાવવા ઇચછતા હટોવ તટો 
અધ્શ ચંદ્રમા આકારની હાફ પટોલકા 
સ્ાઇલ પણ ક્રિએ્ કરી રકટો છટો. આ 
રડઝાઇન બહુ જલદી બની જાય છે અને 
બનાવવામાં પણ ્સરળ છે. 

ઝિગિ�ગ ડડિ�ઇન 
આ નેઇલ આર્ટને ખુબ સરળ છે. જો તમે એને પરફેકર શેઇપ આપી શકતા ન 
હોવ તો તમારા નખ ઉપર એક નેઇલ પેઇનર લગાવો. એ સુકાઈ જાય એ પછી 
એના ઉપર ટ્ાનસપરનર સેલોરેપ લગાવો. પછી બીજો નેઇલ પેઇનર લગાવો. આ 
રીતે ટ્ાનસપરનર સેલોરેપની મદદથી તમે મનગમતી ડિઝાઇન પરફેકર રીતે 
ક્રિએર કરી શકો છો. 

બલેક એેન્ડ વ્�ઇટ 
તમે નેઇલ પેઇનર પર વહાઇર કલરની પોલકા િોર પણ ક્રિએર કરી શકો છો. જો 
તમારી ઇચછા બલેક પોલકા િોર બનાવવાની હોય તો તમે કોઇ લાઇર શેિ પર આ 
ક્રિનર ટ્ાય કરી શકો છો.  

મમક્સ ન�ઇ્ ઓ�ટ્ટ 
જો તમને એક સાથે અનેક નેઇલ પેઇનર લગાવવાનો શોખ હોય તો આ આર્ટ 
તમારા મારે છે. એ મારે તમારે સૌથી પહેલાં નખ પર વહાઇર નેઇલ પેઇનરનો 
બેઝ લગાવવાનો હોય છે. એ પછી તમારા મનગમતા રંગોની આિીઅવળી લીરી 
બનાવો. તમારં મન કરે એવી લાઇન બનાવો. 

યયુવતીએ�ેની સયુંદરત�મ�ં નનખ�ર લ�વવ�મ�ં નખ મહત્ત્વન�ે ભ�ગ ભજવે છે. યયુવતીએ�ેમ�ં પહેલ�ં એેક જ 
કલરની નેઇલપ�ૉનલશ કરવ�ન�ે ટે્ન્ડ હત�ે. હવે એલગ એલગ પ્રક�રન� નેઇલ પેઇન્ટ કરવ�નયું પસંદ કરે છે. 
મહહલ�એ�ેની એ� પસંદને ધ્�નમ�ં ર�ખીને મ�કકેટમ�ં નેઇલ એ�ટ્ટનયું ચલણ વધ્યું છે. પહેલ�ં પ�ટટી, લગ્ન એને 
સ્ેનશયલ એ�ેકેઝનમ�ં મહહલ�એ�ે નેઇલ એ�ટ્ટ કરવ�નયું ભૂલતી નહ�ેતી. હવે ત�ે રેગયયુલરમ�ં ક�ૉલેજ ગ�ેઇંગ 
યયુવતીએ�ે નેઇલ એ�ટ્ટ કરવ�નયું પસંદ કરી રહી છે. ત�ે એ�જે હિફરન્ટ પ્રક�રની નેઇલ એ�ટ્ટ એંગે જાણીએે…  

અતયારની ફાસ્ લાઇફને કારણે 
દરેક વયક્તિનું જીવન વધારે વયસત 
થઇ ગયું છે. એમાંય ખા્સ કરીને 
મક્હલાઓનું. ઘર અને કરરયરને બેલેન્સ 
કરતી સત્ી પટોતાની તવચાની ્સાર્સંભાળ 
ક્નયક્મત રીતે રાખી રકતી નથી. કામનું 
્ેનરન અને ખટોરાકની અ્સર પણ તવચા 
પર પડે છે. ્ૂંકમાં, એવું કહી રકાય 
કે બદલાયેલી લાઇફસ્ાઇલને કારણે 
હેલથની કેર કરવી અતયારે જરૂરી બની 
ગયું છે. જો ધયાન રાખવામાં ન આવે 
તટો એની ્સીધી અ્સર તવચા પર પડે 
એ સવાભાક્વક છે. પરરણામે સત્ીઓના 
ચહેરા ઉપર ્સમય કરતાં પહેલાં જ 
ઉંમરનટો આભા્સ થવા લાગે છે.  

બીજી બાજુ સત્ીઓ હંમેરાં એવું 
ઇચછતી હટોય છે કે તે કાયમ યંગ 
દેખાય. કમ ્સે કમ પચા્સી વ્ાવે તયાં 
્સુધી તટો સત્ી પટોતાની જાતને યંગ ફરીલ 
કરી રકે અને તેનટો ચહેરટો એની ઉંમરની 
ચાડી ન ખાય તેવી આરા તેમને હટોય 
જ છે. આ આરા પૂરી કરવા મા્ે 

તમારે તમારી તવચાની ખા્સ કાળજી 
રાખવાની જરૂર છે. ખા્સ કરીને અમુક 
ઉંમર થાય તે પછી તવચાની કાળજી 
રાખવી અગતયની બની જતી હટોય 
છે. હા, પહેલાં કરતાં બયુ્ી પ્રટોડક્ટ્સ 
વધી છે, પરંતુ ઘણી વખત કયારે કઈ 
પ્રટોડક્નટો ઉપયટોગ કરવટો જોઈએ એનટો 
યુવતીઓને ખયાલ હટોતટો નથી.  

તવચાને યંગ રાખવા ક્નયક્મત 
એમન્ એક્જંગ પ્રટોડક્ટ્સનટો ઉપયટોગ 
કરતી વખતે એક વાત ખા્સ યાદ 
રાખવી કે જો તમે નાઇ્ રિરીમ લઇ 
રહાં હટોવ તટો તેને રાતના ્સમયે જ 
વાપરવી જોઇએ. એનટો ઉપયટોગ 
રદવ્સના ્સમયે ન કરવટો જોઇએ. 
રદવ્સે તેનટો ઉપયટોગ કરરટો તટો તેની 
અ્સર તવચા ઉપર દેખારે નહીં. 
એમન્ એક્જંગ રિરીમ ફે્સવટોર કયા્શ 
બાદ લગાવવી. ્સારં રરઝલ્ જોઈતું 
હટોય તટો ્સારી કંપનીની એમન્ એક્જંગ 
ખરીદવાનું પ્સંદ કરવું જોઇએ. બીજું 
એમાં નાઇ્ રિરીમ લગાવવી જોઇએ.

એેન્ન્ટ એેનજંગ ક્ીમન�ે 
ઉપય�ેગ ક્�રે કરવ�ે?
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અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ડિસેમ્બરમાં આવનારી 

વવધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા સરકારી 
્બોિ્ડ-વનગમોમાં ચેરમેન-િેપ્ુટી ચેરમેન-
ડિરેકટર-સભ્ જેવા આશરે 900 
રાજકી્ પદો ઉપર વનમણૂકો કરવા 
માટે ગત જાન્ુઆરીમાં ભાજપ પ્રદેશ 
કા્ા્ડલય્ દ્ારા વ્વતિગત ઇ-મેઇલથી 
1,200 જેટલી અરજીઓ મગાવ્ા પછી 
તૈ્ાર થ્ેલી ફાઇલ, ભાજપના જાણકાર 
સૂત્ોના કહેવા પ્રમાણે, મુખ્મંત્ી 

કા્ા્ડલ્માં ક્ારની્ે પિી છે, પણ એ 
અંગે હજી પ્રોસેસ નહીં શરૂ થતાં, પક્ષના 
આગેવાનોમાં હતાશા વ્ાપી છે.

પાટટીએ પહેલીવાર વ્વતિગત ઇ-મેઇલ 
કરીને મગાવેલા ્બા્ોિેટામાં 1,200-
1,300 અરજીઓ આવી છે, જેમાં ગ્ેિેશન 
મુજ્બ નામાવવલની પ્રોસેસ પૂરી કરી 
ક્ારની્ે ફાઇલ સીએમ કા્ા્ડલ્માં 
પહોંચી હોવા છતાં તે અંગે વનણ્ડ્માં ઢીલ 
થતાં આગેવાનો અકળામણ અનુભવી 
રહ્ા છે. સૂત્ો કહે છે, ટોચની 60 જેટલી 

વનમણૂકો માટે માપદંિ ્બહુ સપષ્ટ છે, 
જેમને વવધાનસભાની સીટ આપવાની 
નથી અને ડટડકટ નહીં આપતા ચૂંટણીમાં 
નિી શકે તેવા આગેવાનોને જ ્બોિ્ડ-
વનગમોમાં ટોચના સથાને ્બેસાિવાના છે, 
ત્ારે આ મહત્વની વનમણૂકો હમણાં 
રહેવા દઈ ્બાકીના પદો માટે તો હવે 
ત્બક્ાવાર વનમણૂકોની પ્રવરિ્ા શરૂ 
કરવાનો સમ્ પાકી ચૂક્ો છે. દર વર્ષે 
વવધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં વનમણૂકો 
કરવામાં આવે જ છે.

800 હાોદ્ા પર નિમણૂકાો અટકી ઃ સરકાર પાસો કુલ 1300 અરજી અાવી

્બોિ્ડ અને વનગમમાં વનમણૂકોની ફાઇલ પર 
અવનણા્ડ્કતાથી ભાજપીઅોમાં અકળામણ અમદાવાદ

અમદાવાદ વસડર્લ બલાસટ કેસમાં 
સામેલ ચાર આરોપીઓ પૈકી મુખ્ 
સૂત્ધાર ્ાસીન ઉફફે વસીમ સમસુદ્ીન 
સીદી્બા્બા ઉફફે ્ાસીન ભટ્ટકલએ 
ચાજ્ડશીટની નકલો મેળવવા અને ડદલહી 
વતહાર જેલથી અમદાવાદની જેલમાં 
ટ્ાનસફ્ર કરવા માટે અરજી કરી છે. આ 
મામલે કોટ્ડમાં સુનાવણી પૂણ્ડ થતા ખાસ 
જજ અં્બાલાલ આર. પટેલે અરજી ઉપર 
ચુકાદો અનામત રાખ્ો છે.  

26 જુલાઇ 2008ના રોજ થ્ેલા 
વસરી્લ બલાસટ કેસમાં આરોપી 
મોહંમદએહમદ ઉફફે શાહરખ ઉફફે 
્ાસીન ઉફફે વસીમ ઝરાર સમસુદ્ીન 

સીદીકી્બા્બા ઉફફે વસીમ સમસુદ્ીન 
સીદી્બા્બા તરફથી કોટ્ડમાં અરજી કરી 
હતી. જેમાં એવી રજૂઆત કરી હતી કે, 
સુરતના બલાસટના કાવત્ાના કેસોમાં 
આરોપી તરીકે મારા નામનો ઉલ્ેખ 
ક્યો છે. જ્ારે અમદાવાદના વસડર્લ 
બલાસટના કેસોમાં આરોપી તરીકે પણ 
મારં નામ છે. અમારી ધરપકિ કરીને 
કોટ્ડમાં ડરમાનિ માટે રજૂ ક્ા્ડ હતા તેની 
ડરમાનિની નકલ મેળવવાની છે. વસડર્લ 
બલાસટના કુલ 35 કેસોની ચાજ્ડશીટની 
નકલો વતહાર જેલ નં્બર-3ની ્બેરેકમાં 
રાખી છે. અમોને હાલ વતહાર જેલ 
નં્બર-2માં રાખેલ હો્ તેની કોપી 
અમારી પાસે નથી. 

સિરિયલ બલાસ્ટ : િાબિમતી જેલમાં 
ટ્ાનિફિ અાપવાની આિોપીની માગ

જીગ્ેશ મેવાણીની મુશકેલી 
વધી, કોટટે શવનવાર સુધી 
પોલીસ કસટિીમાં મોકલ્ા 

વડગામ
મંગળવારે આસામના ્બારપેટા વજલ્ાની 

સથાવનક કોટટે મેવાણીને મવહલા પોલીસ કમ્ડચારી 
સાથે છેિછાિ કેસમાં 5 ડદવસના પોલીસ રીમાનિ 
પર મોકલી દીધા છે. જ્ારે રાષ્ટી્ અનુસૂવચત 
જાવત આ્ોગે આ સંદભષે ગુજરાત અને આસામની 
સરકાર પાસે જવા્બ માંગ્ો છે.

વિાપ્રધાન મોદી વવરદ્ધ વવવાડદત ટ્ીટ કરવાને 
લઈને કોટટે સોમવારે જ જીગ્ેશ મેવાણીને જામીન 
આપી દીધા હતા. જો કે જામીન મળ્ા ્બાદ જીગ્ેશ 
મેવાણી પર ્બીજા એક પોલીસ સટેશનમાં મવહલા 
પોલીસ કમ્ડચારી સાથે ગેરવત્ડણૂંક કરવાના કેસમાં 
ધરપકિ કરવામાં આવી હતી.

ગુજિાતમાં GSECL િંચાસલત સલગ્ાઈ્ટ 
આધારિત ચાિ પાવિ પલાન્ટ બંધ કિાયા

અમદાવાદ
વલગ્ાઈટથી સૌથી સસતી વીજળી પેદા કરી 

શકાતી હોવાનું પ્રસથાવપત થઈ ચૂક્ું હોવા છતાં્ 
ગુજરાત સટેટ ઇલેક્કટ્વસટી કોપયોરેશન વલવમટેિની 
દેખરેખ હેઠળ ચાલતા વલગ્ાઈટ આધાડરત ચાર 
પાવર પલાનટને ફરવજ્ાત ્બંધ કરી દેવામાં આવ્ા 
છે. તેને પડરણામે ગુજરાતના વીજ વપરાશકારોને 
માથે રોજનો રૂ. ૫ કરોિનો અને વરસનો રૂ. 
૧૮૨૫ કરોિનો વ્બનજરૂરી ખચ્ડ ્બોજ આવી 
રહ્ો છે. વલગ્ાઈટના પલાનટની મદદથી ્ુવનટદીઠ 
રૂ. ૩ના ખચષે વીજળી પેદા કરી શકા્ છે. કુલ 

૫૦૦ મેગાવોટ વીજળી પેદા કરવાની ક્ષમતા 
ધરાવતા ્બીએલટીપીએસના ્બે વીજ મથકોમાં 
એક પણ ્ુવનટ વીજળી પેદા કરવામાં આવતી 
નથી. તેવી જ રીતે ૧૫૦ મેગાવોટની ક્ષમતા 
ધરાવતા કેએલટીપીએસના ્બે પાવર પલાનટને પણ 
ફરવજ્ાત ્બંધ રાખવામાં આવ્ા છે. હંમેશની 
માફક ગુજરાત વીજ વન્મન પંચ - જક્ક આ મુદ્ે 
મૌન સેવીને ્બેઠું હોવાથી ગુજરાત વીજ સંકટ 
તરફ ધકેલાઈ રહ્ં છે. તેમ જ ગુજરાતના ૧.૩૦ 
કરોિ વીજવપરાશકારોને માથે મોટી રકમના વીજ 
વ્બલનું ભારણ વધી રહ્ં છે. 

ઔદ્ોવગક ઘનકચરાનો 
ઉપ્ોગ કરવા ઉદ્ોગોને 

સરકારની અનુમતી
અમદાવાદ

કેક્નરિ્ પ્રદુર્ણ ્બોિષે વન્મમાં ફેરફાર કરીને એક 
ઉદ્ોગમાંથી નીકળતા પ્રદુવર્ત ઘનકચરાનો ઉપ્ોગ 
કરવા સામે મનાઈ ફરમાવતા ગત સપ્ાહમાં કરેલા 
પડરપત્ સામે ગુજરાતના ઉદ્ોગો તરફથી રજૂઆત 
કરાતા આજે તે વનણ્ડ્ને ઉલટાવીને તેનો ઉદ્ોગોને 
ઉપ્ોગ કરવા દેવાની છૂટ આપવાનો વનણ્ડ્ 
લેવામાં આવ્ો છે. ગુજરાતના ઉદ્ોગ મંત્ી જગદીશ 
વવશ્વકમા્ડએ જણાવ્ું હતું કે આજે ઉદ્ોગે આ સંદભષે 
રજૂઆત કરવા માટે તેમને મળ્ા હતા. તેમણે કહ્ં 
હતું કે વરસોથી આ પ્રવરિ્ા ચાલે જ છે.  હાલ 
ઉદ્ોગોને ઘન કચરાનો વનકાલ ્ોગ્ રીતે કરવા 
છૂટ અપાઈ છે.

ગુજરાતિા વીજ ગ્ાહકિો માથો રાોજિાો રૂ. 5 કરાોડિાો ખાોટાો બાોજ

અમદાવાદ
એ પ્ારી સી નદી કો પ્રે કરતે હૈ કી 

વો મુજે સુકુન દે આ શબદો ્બોલી અને 
પવતના ત્ાસ છતાં તેના વવશે પ્રેમના શબદો 
્બોલી હસતાં મોઢે વીડિ્ોમાં પોતાનું દુઃખ 
છુપાવી આ્ેશાએ ગત વર્ષે ૨૫ ફેબ્ુઆરી 
૨૦૨૧ના ડદવસે આ ફાની દુવન્ા છોિી 
હતી. તેણે દુવન્ા છોિતા પહેલા પણ 
પોતાનું સવ્ડસવ જેને ગણતી હતી તે પવતને 
ફોન ક્યો હતો અને મરી જવાની વાત 
કરી હતી. જોકે પવતએ જે વનરસ રીતે 

જવા્બ આપ્ો હતો તે ્બાદ તેણે એક 
વીડિ્ો ્બનાવીની જીવનનો અંત આણ્ો 
હતો. આ ઘટનાનો વીડિ્ો સોવશ્લ 
મીડિ્ામાં ત્ારે ખૂ્બ જ વા્રલ થ્ો 

હતો. આ કેસમાં અમદાવાદ સેશનસ 
કોટટે આરોપી આરીફ દોવર્ત જાહેર કરી 
૧૦ વર્્ડ સજા ફટકારી દીધી છે. કોટટે 
આ્ેશાના અંવતમ વવિીઓને મહતવનો 
પુરાવો ગણીને સજા ફટકારતાં એ પણ 
નોંધ્ું કે સમાજમાં ઘરેલુ વહંસા ઘટાિવા 
આરોપીને ્બક્ષી શકા્ નહીં. આ ઉપરાંત 
આ્ેશાના મો્બાઈલમાં રહેલા રેકોર્વંિગ 
માટે આરોપીનો વોઇઝ ટેસટ પણ કરવામાં 
આવ્ો હતો જેના ડરપોટ્ડને મહતવનો 
પુરાવો ગણ્ો હતો. 

અમદાવાદ આઈશા આતમહત્ા કેસ, સેશનસ 
કોટટે પવત આરીફને 10 વર્્ડની સજા ફટકારીિાબિકાંઠા

અરવલ્ી વજલ્ાના એક વ્વતિએ 
તેની પત્ીને પરત મેળવવા માટે કરેલી 
હેવ્બ્સ કોપ્ડસની અરજીમાં હાઈકોટટે 
ટકોર કરી છે કે, જ્ાવત- જાવતમાં તો 
આપણે ્બધુ ખતમ કરી નાખ્ું છે. આ 
વલણના લીધે ્ુવાનોના જીવન મુશકેલીમાં 
મુકા્ છે. જે દુભા્ડગ્પૂણ્ડ છે. હાઈકોટ્ડના 
આદેશ ્બાદ, પોલીસે ્ુવતીને હાઈકોટ્ડ 
સમક્ષ રજૂ કરાઈ હતી. આ કેસની વધુ 
સુનાવણી આગામી ડદવસોમાં હાથ ધરાશે. 
સુનાવણી દરવમ્ાન, હાઈકોટ્ડના ધ્ાને એ 
વાત આવેલી કે છોકરી છે તે પટેલ છે 
અને છોકરો છે તે કચછી પટેલ છે. તેમના 
‘ગોળ’ અલગ છે, જેના લીધે, છોકરીના 

પડરવારજનોને આ સં્બંધ સવીકા્્ડ નથી. 
સરકારી વકીલની રજૂઆત હતી કે, આ 
મવહલા તેના પવત સાથે જવા માગતી 
નથી. હાઈકોટટે વનદટેશ આપ્ો છે કે, એક 
વાર પવત-પત્ીને મળવા દો અને પછી 
આ અંગે વનણ્ડ્ લેશુ. જો, મવહલા તેના 
પવત સાથે જવા તૈ્ાર ન હો્ તો પછી 
છૂટાછેિા માટે સં્બંવધત ફેવમલી કોટ્ડમાં 
અરજી કરી શકો છો.

હાઈકોટ્ડમાં અરજદારના વકીલની 
રજૂઆત હતી કે, અરજદારે થોિા સમ્ 
પહેલા તેની સત્ીવમત્ સાથે કા્દાકી્ 
રીતે લગ્ કરેલા છે. જેની નોંધણી પણ 
કરાવવામાં આવેલી છે અને આ સટટીડફકેટ 
હાઈકોટ્ડ સમક્ષ રજૂ પણ કરા્ેલુ છે. 

જ્ાસત-જાસતમાં આપણે બધું ખતમ કિી 
નાખયું છે : હાઈકો્ટ્ટની માસમ્ટક ્ટકોિ

અાઈશાઅો પતતિા ત્ાસિા કારણો વીડડયાો બિાવતા િદીમાં છલાંગ લગાવી હતી

અમદાવાદ
કચછ વજલ્ાના 25 વર્ટી્ મુક્સલમ ્ુવકને માગ્ડ 

અકસમાત નડ્ો હતો. જે ્બાદ અમદાવાદ વસવવલમાં 
સારવાર દરવમ્ાન તેને બ્ેઈન િેિ જાહેર કરા્ો હતો. 
વસવવલ હોક્સપટલની  SOTTOની ટીમે  પડરવારજનોને 
અંગદાન માટે સમજાવ્ા હતા. ઉલ્ેખની્ છે કે, કેટલાક 
સમાજ-ધમ્ડ-વગ્ડમાં જુદા જુદા અથવા અગમ્ કારણોસર 
અંગદાન સવીકા્્ડ નથી. એ સમાજમાંથી આ ્ુવકનો 
પડરવાર હોવા છતા વસવવલ હોક્સપટલના ત્બી્બોની 
સમજાવટના પગલે અબદુલના પડરવારે ‘માન્તા’ કરતા 
‘માનવતા’ને મહતવ આપ્ું. રમઝાનના પવવત્ માસમાં 
મુક્સલમ સમાજના ્ુવકના પડરવારજનોએ અંગદાનનો પાક 
વનણ્ડ્ કરીને પરવરડદગારને ઈ્બાદત સમવપ્ડત કરી છે. 

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં વર્્ડ ૨૦૧૫માં થ્ેલા પાટીદાર અનામત 

આંદોલન સમ્ના તોફાન ્બાદ હાડદ્ડક પટેલ સવહતના 
પાટીદાર નેતાઓ અને અન્ લોકો સામે વવવવધ સથળો પર 
પોલીસ કેસ નોંધવામાં આવ્ા હતા. જેમાં રામોલમાં ભાજપ 
કોપયોરેટરના ઘર પર હુમલાના કેસમાં વર્્ડ ૨૦૧૭માં હાડદ્ડક 
પટેલ સવહત ૧૭ વ્વતિઓ સામે કેસ નોંધા્ો હતો. આ 
કેસ પરત ખેંચવાની રાજ્ સરકારની અરજી મેવજસટ્ેટ કોટટે 
ફગાવતા હવે સરકારે સેશનસ કોટાાં ડરવીઝન અરજી કરી છે 
અને મેવજસટ્ેટ કોટ્ડનો ચુકાદો રદ કરવા માંગણી કરી છે. 
રાજ્ સરકારે આપેલી ડરવીઝન અરજીમાં રજૂઆત કરવામાં 
આવી છે કે રાજ્ના ગૃહવવભાગે પાટીદાર આંદોલન 
સમ્ના પોલીસ કેસ પરત ખેંચવાનો વનણ્ડ્ ક્યો છે. 

હાડદ્ડક પટેલ સામેનો કેસ 
પરત ખેંચવા સરકારની 

ડરવીઝન અરજી

રમઝાન મવહનામાં  
મુક્સલમ ્ુવકે અંગદાન કરી 

‘માનવતા’ મહેકાવી
‘ત્ણે્ સંતાનો મારા નથી, DNA ટેસટ 
કરાવવા પિશે’, શંકાશીલ પવતનો અાક્ષેપ

અમદાવાદ
શહેરના જુહપુરામાં રહેતી ૩૭  

વર્ટી્ પડરણીતાએ તેના પવત વવરૂધધ 
દડર્ાપુર પોલીસ સટેશનમાં ગંભીર 
આક્ષેપ કરતી ફડર્ાદ નોંધાવી છે. જેમાં 
જણાવ્ા મુજ્બ પવત  તેના ચાડરત્્ 
પર શંકા રાખીને કહેતો હતો કે લગ્ 
જીવનમાં જનમેલા ત્ણે્ સંતાનો કોઇ 
્બીજાના છે. માટે િીેએનએ ટેસટ 
કરાવવો પિશે. એટલું જ નહી ્બીજાના 
મો્બાઇલથી પત્ીના મો્બાઇલ પર 
વાંધાજનક મેસજ કરીને પત્ી પર ખોટા 
આક્ષેપ કરતો હતો. સાથેસાથે તેના 
ભાઇ પાસેથી ધંધો કરવા માટે ્બે લાખ 

રૂવપ્ાની માંગણી કરતો હતો.  આ 
તમામ ્બા્બતોમાં મવહલાના સાસડર્ાઓ 
તેના પવતને સમજાવવાના ્બદલે મવહલા 
સાથે જ ગેરવત્ડન કરતા હોવાથી છેવટે 
કંટાળીને પોલીસમાં દાદ માંગતી ફડર્ાદ 
કરી હતી. જે અંગે પોલીસે તપાસ હાથ 
ધરી છે. રઝી્ા્બાનુ શેખ હાલ સરદાર 
સમૃવત સોસા્ટીમાં તેમના ભાઇ સાથે 
રહે છે. તેમના લગ્ વર્્ડ ૨૦૦૫માં 
દડર્ાપુરમાં િ્બગરવાિમાં આવેલી 
ચંગીશ પોળમાં રહેતા સીરાજ શેખ સાથે 
થ્ા હતા. જેમાં ત સ્ુતિ કુટું્બમાં રહેતી 
હતી. લગ્જીવન દરવમ્ાન તેમને ત્ણ 
સંતાનોના જનમ થ્ો હતો. 
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અાેઢણીથી બાંધેલી 
યુવાન અને યુવતીની 
લાશ કેનાલમાંથી મળી

જરોદ
ιમીપુરા ગામ પાસેની નમ↓દા Įાંચ 

કыનાલના ગેટ પાસે યુવક અને યુવતીની 
લાશ આવીને અટકЫ ગઇ છъ તેવી જાણ 

çથાિનક લોકોને થતા વાઘોЧડયા પોલીસને 
જાણ કરાઇ હતી. પોલીસે ઘટનાçથળъ 
પહ℮ચીને બંનેની લાશ બહાર કઢાવી 
હતી. આશરъ ૩૦થી ૩૫ વષ↓ની વયના 
યુવાન અને ૨૫થી ૩૦ વષ↓ની યુવતીના 
હાથ ઓઢણીથી બાંધેલા હતાં. પોલીસે 
બંનેની લાશને પીએમ માટъ જરોદ રъફરલ 

ખસેડી હતી. તે બાદ પોલીસે જણાãયું 
હતું કы આશરъ પાંચ Чદવસ જૂની બંનેની 
લાશ હોવાથી ЧડકÜપોઝ થઇ ગઇ હોવાથી 
બંનેની ઓળખ મૂäકыલ બની છъ. 

નЧડયાદ 
ઠાસરા તાલુકાના ઢુંડી ગામે બુધવારъ 

સવારъ નીકળъલા વરઘોડા દરÜયાન 

ગામના બે સમાજના જૂથ વŵે ઝઘડો 
થયો હતો. ચૂંટણીની જૂની અદાવતમાં 
મામલો બીચકતા પÔથર મારો થયો હતો. 
આ ઘટનાની જાણ ઠાસરા પોલીસને 

થતા પોલીસની આખી ટીમ ઘટના çથળъ 
ઉમટી પડી હતી. અને બંને કોમના 
જવાબદાર શÅસોેને પકડીને પોલીસ 

મથકы લઇ ગયા હતા. 
ઢુંડી ગામે બુધવારъ સવારъ ડીજેના 

તાલે ચાવડા સમાજના એક çથાિનકનો 
જવારાનો વરઘોડો નીકâયો હતો. તે 
સમયે ગામના ચાવડા સમાજ અને 

પરમાર સમાજ વŵે પહъલા તો ડીજે 
વગાવડા બાબતે ઝઘડો શι થયો હતો. 
Óયારબાદ ચૂંટણીની જુની અદાવતમાં 
અને સોäયલ મીડીયા પર થયેલ કોમે×ટો 
બાબતે મામલો ઉĠ બ×યો હતો અને 
પÓથરમારો શι થયો હતો. લાલ ઇંટના 
ઢъખાડાથી સામસામે પÓથરમારો થતા 
અનેક લોકોને ઇજાઓ પહ℮ચી હતી. 
જો કы આ ઘટનાથી વાતાવરણ તંગ 

બ×યું હતુ અને çથાિનક પોલીસને જાણ 

કરતા પોલીસની ટીમ ઢૂંડી ગામે ઉતરી 
પડી હતી.  ઠાસરા પોલીસે ઘટના çથળъ 
આવી બંને સમાજના પÓથરમારો કરનારા 
લોકોને પકડીને પોલીસ મથકы લઇ ગયા 
હતા. 

સંિΤΆ સમાચાર

કલાેલમાં કિપરાજનાે અાતંક યથાવત 
વધુ ચારને કરડતા ભયનાે માહાેલ

કલોલ : કલોલમાં વાંદરાનો આતંક સતત બીજા Чદવસે પણ યથાવત રΝો 
છъ. રિવવારъ એક ãયિŪનો હાથ કરડી ખાધા બાદ સોમવારъ પણ વાંદરાએ 
Ħણ લોકોને  પોતાના િનશાન બનાãયા હતા. જેને લઈને çથાિનકોનો જીવ 
પડીકы બંધાઈ ગયો છъ. વાહન લઈને પસાર થતા લોકોની પાછળ વાનરો 
દોડ લગાવી તેમને જમીન પર પટકЫ દъ છъ  તેવી ફЧરયાદો પણ સામે આવી 
છъ. જેને લઈને બે પાંજરા મંગાવી વાંદરાઓને પકડવાની કામગીરી હાથ 
ધરવામાં આવી છъ. જેમાં બે વાંદરાઓને પકડી લેવામાં Чટમને સફળતા 
મળી છъ. કલોલ પૂવ↓માં આવેલ પાણીની ટાંકЫ પાસે તોફાને ચડેલા વાનરોએ 
ચાર ãયિŪઓને બચકા ભરી ઇજા પહ℮ચાડી છъ. એક ˇને માથાના 
ભાગે તેમજ આધેડને બંને પગે બચકЮі ભરી લોહીલુહાણ કરી દીધા હતા. 

રાજકાેટ નાગિરક સહકારી બે ને 
ભારતીય િરઝવર્ બે ે  12 લાખનાે દંડ કયાેર્

અમદાવાદ: તક ãયિŪના કર×ટ એકાઉ×ટમાં પડી રહъલી િસલક પર 
અને ãયિŪગત માિલકЫની કіપનીના એકાઉ×ટમાં પડી રહъલી રકમ પર 
ãયાજની ચૂકવણી કરવાના Чરઝવ↓ બે×કના આદъશનું સતત ઉ·ંઘન 
કરવા બદલ Чરઝવ↓ બૅ×કы આજે રાજકોટ નાગЧરક સહકારી બે×કને 
λ. ૧૨ લાખનો દѕડ કયђ↓ છъ.  Чરઝવ↓ બે×કы કરъલી તપાસ દરિમયાન આ 
હકЫકત બહાર આવી હતી. આ  હકЫકત બહાર આãયા પછી રાજકોટ 
નાગЧરક સહકારી બે×કને કારણદશ↓ન નોЧટસ ફટકારવામાં આવી હતી. 
આ નોЧટસના જવાબમાં બે×ક ˛ારા કરવામાં આવેલો ખુલાસો સંતોષજનક 
ન જણાતા બે×કને λા.૧૨ લાખનો દѕડ કરવામાં આãયો હતો. 

િસહાેરના રામધરીના મૃતક મિહલાનાે કાેંગાે 
ફીવરનાે રીપાેટર્ પાેિઝિટવ અાવતા દાેડધામ
ભાવનગર : ભાવનગર િજ·ાના િસહોર તાલુકાના રામધરી ગામે રહъતા 
એક મિહલાનુ બે Чદવસ પૂવ› ક℮ગો ફЫવરથી મોત થયા હોવાની શંકાના 
પગલે તેના રીપોટ↓ તપાસ માટъ લેબોરъટરીમાં મોકલવામાં આãયા હતાં. 
આ રીપોટ↓ શિનવારъ પોિઝЧટવ આવતા દોડધામ મચી જવા પામી હતી. 
આરોÆય િવભાગની ટીમે સવ› સિહતની કામગીરી હાથ ધરી હતી અને 
ઇતરડીના નમુના લેવામાં આãયા હતાં. િસહોર તાલુકાના રામધરી ગામે 
રહъતા એક પપ વષ↓ના મિહલાની તબીયત ગત તા. ૧૯ એિĬલે બગડી 
હતી તેથી તેઓને çથાનીક કΤાએ Ĭાથિમક સારવાર આપવામાં આવી 
હતી પરѕતુ Óયારબાદ તેઓની તબીયત વધુ બગડતા ભાવનગરની ખાનગી 
હોЩçપટલમાં અને Óયારબાદ શહъરની સર તÅતિસંહજી હોЩçપટલ સારવાર 
માટъ ખસેડવામાં આãયા હતા, જયાં મિહલાનુ ગત તા. ર૧ એિĬલે સવારъ 
૧૧ કલાકના સમય આસપાસ મોત િનપજયુ હતંુ. 

સુરત: ખેલાે અાેલ ઈિ યા ઈ ર યુિનવિસર્ટીમાં 
ક ાણી સક્સેનાઅે તરણમાં ગાે  જી ાે

સુરત : બ′Æલોર ખાતે જૈન યુિનવિસ↓ટીમાં ખેલો ઓલ ઈЩ×ડયા ઈ×ટર 
યુિનવિસ↓ટીનું આયોજન કરવામાં આãયું છъ.આ આયોજન ૨૫ થી ૨૮ એિĬલ 
સુધી રાખવામાં આãયું છъ. જેમાં તરણ çપધા↓માં સુરતની કàયાણી સÄસેનાએ 
૨૦૦ મીટર બટરફલાયમાં Ĭથમ ĝમે ગોàડ મેડલ હાંસલ કયђ↓ છъ. કàયાણીએ 
ગતરોજ પણ એક ગોàડ અને એક Įો×ઝ મેડલ જીÓયો હતો. વીર નમ↓દ 
દિΤણ ગુજરાત યુિનવિસ↓ટીમાં અÛયાસ કરનારી અને જલપરી અને ડોЩàફન 
ગલ↓ તરીકы ઓળખાતી કàયાણી સÄસેનાએ ખેલો ઓલ ઈЩ×ડયા ઈ×ટર 
યુિનવિસ↓ટીની તરણ çપધા↓માં Ĭથમ ĝમાંક મેળãયો છъ. કàયાણીએ ૨૦૦ મીટર 
બટર ફલાઈમાં ૨:૩૧:૯૮ સમય સાથે ગોàડ મેડલ ĬાΆ કયђ↓ છъ. ઉ·ેખનીય 
છъ કы કàયાણીએ ગતરોજ પણ ૧ ગોàડ, ૧ બોઝ મેડલ જીÓયો છъ.આ çપધા↓માં 
૧૪૦ યુિનવિસ↓ટી અને ૯૧૦ કોલેજે ભાગ લીઘો છъ. તરણવીરોના બહъનોના 
Ġુપ કàયાણીએ બાજી મારી છъ. ગત રોજ ૨૦૦ મીટર બેસસટોકમાં ૨:૪૯:૨૪ 
સમય સાથે Įો×ઝ મેડલ અને ૪૦૦ મીટર આઈ.એમમાં ૫:૨૪:૪૦ સમય સાથે 
ગોàડ મેડલ મેળવી નવો રъકોડ↓ બનાãયો છъ.

અાપને વધારે અેક ગઢવી મ ાં, 300 
કાયર્કતાર્અાે સાથે કાેંગ્રેસમાંથી યાણ કયુર્ં

ગાંધીનગર : ક℮Ġેસ નેતા કюલાશ ગઢવીએ અગાઉ પણ એક િŢટ કરીને 
પોતાની લાગણીઓ ãયŪ કરી હતી. હવે પાટЪ↓માં થાક બહુ લાÆયો છъ, 
ચાલો કіઈક નવું કરીએ. સǼા મેળવવા કы સરકાર બનાવવાના કžર 
સંકàપના અભાવમાં છъ·ા કыટલાક સમયથી ક℮Ġેસનું ને Óવ ગુજરાતમાં 
સરકાર બનાવવામાં િનæફળ રЅં છъ. જેના કારણે સૌથી વધારъ નુકસાન 
જમીન સાથે જોડાયેલા કાય↓કતા↓ઓને જ થયું છъ. ચાટ↓ડ એકાઉ×ટ×ટ 
કюલાશ ગઢવીના અનુસાર મને ક℮Ġેસમાં નવસજ↓ન કы નવો દોરી સંચાર 
જેવું કіઇ જોવા નથી મળતું. એ જ બીબાઢાળ ક℮Ġેસ હોવાના કારણે હવે 
હું 300 જેટલા કાય↓કતા સાથે આમ આદમી પાટЪ↓માં સાથે જોડાણ કરીશ. 
અĦે ઉ·ેખનીય છъ કы, કюલાશ ગઢવીએ અગાઉ Чદàહીના મુÅયમંĦી અને 
આપના સુĬીમો અરિવંદ કыજરીવાલ સાથે મુલાકાત યોજી હતી. તે વખતે 
ક℮ગેસના િસનીયર નેતાએ આપમાં જવાનું નŨી કયુ↨ હતંુ. કюલાશ ગઢવી 
અગાઉ ક℮Ġેસમાં Ĭવકતા પણ રહી ચુકયા છъ. 

અમદાવાદ
મિહનાઓ સુધી મહъનત કરીને 

અનાજ અને શાકભાજી કы તેિલિબયાં 
પેદા કરનારા ખેડૂતોને પોષણΤમ 

ભાવ ન મળતા હોવાથી સિહયારી 
ખેતી અને સિહયારો વેપાર કરવાના 
ઇરાદા સાથે િવસાવદર પંથકના ૩૦૬ 

ખેડૂતોએ ૪૦૦૦ િવઘા જમીનમાં 
ખેતી કરીને તેના પાકનું વેચાણ પણ 

પોતાની જ કіપની મારફતે થાય તે 
માટъ એક કіપનીની çથાપના કરી છъ. 
િવસાવદર તાલુકા ખેત સહકારી મંડળી 

િલિમટъડ નામથી કіપનીની çથાપના 
કરવામાં આવી છъ. ૩૦૬ ખેડૂતોને આ 

કіપનીના સભાસદ એટલે કы શેરહોàડર 
બનાવવામાં આãયા છъ. 
છ મિહના રાતЧદવસ એક કરનારા 

ખેડૂતોને સાઠ λિપયા પણ ન મળъ અને 
છ કલાક ખેલ કરીને ૬૦૦ કમાઈ 

લેતા વેપારીઓનો Ĭિતકાર કરવા માટъ 
ખેડૂતોએ તેમની પોતાની ઉપજનો પોતે 
જ વેપાર કરવાનો િનણ↓ય કયђ↓ છъ. આ 

માટъ તેઓ પોતાની એક અલગ Įા×ડ 
પણ બનાવે તવેી સંભાવનાને નકારી 

શકાતી નથી. વેપારીઓની સંĠહખોરી 
અને નફાખોરીથી બચવા માટъ પણ આ 

કіપની પોતાની રીતે સીધો બજારમાં જ 

વેપાર કરશે. 
ખેડૂતો ˛ારા પકવવામાં આવેલા 

માલનું શોЧટ↨ગ અને ĠેЧડંગ કરવાની તથા 
તેનું પેЧકіગ કરવાની કામગીરી પણ આ જ 

કіપની કરશે. તેની સાથ ેસાથે ĮાЩ×ડંગનું 
આયોજન કરી વેàયુ એЧડશન પણ કરશે. 
૩૦૬ ખેડૂતોની જમીનની પЧરસરમાં જ 

તેઓ શોЧટ↨ગ, ĠેЧડંગ માટъના એકમો અને 
પેЧકіગ માટъના એકમો તૈયાર કરશે. 

ઉ ાદનનાે પાેષણક્ષમ ભાવ મેળવવા 306 ખેડૂતાેઅે મળીને કંપની બનાવી

િવસાવદરમાં ખેડૂતોની કіપની ૪૦૦૦ િવસાવદરમાં ખેડૂતોની કіપની ૪૦૦૦ િવઘામાં ખેતી કરી ઉપજનો વેપાર કરશેિવઘામાં ખેતી કરી ઉપજનો વેપાર કરશે

ઠાસરાના ઢુંડી ગામે લગ્નના વરઘોડામાં જૂથ અથડામણ : સામસામે પÔથરમારો

હાઈબો×ડ િસમે×ટ ફыÄટરીની કыિમકલ ટъ×કમાં Úલાçટ થતાં Ħણ કામદારોના Óયુ
ગ℮ડલ

ગ℮ડલ નજીક નેશનલ હાઈ-વે પર ગોમટા ચોકડી નજીક 
આવેલી હાઈબો×ડ િસમે×ટ ફыÄટરીમાં મંગળવારъ સવારъ પાંચ 

વાÆયાના અરસામાં Ĵિમકો  આિશષ હમીરભાઈ સોલંકЫ 
(રહъ. દъવલપુર, તા.કોЧડનાર) અમરનાથ િશવઆધાર િવΐકમા↓ 
(રહъ. બલવાઈ-યુપી) તથા રાહુલ જેશાભાઈ કіપાણીયા (રહъ.
સુĦાપાડા) કыિમકલની ટъ×કમાં વેЩàડંગ કરી રΝા હતા. Óયારъ 
અચાનક ટъ×ક ધડાકાભેર ફાટતા Ħણેય કામદારોને ગંભીર ઈજા 

પહ℮ચી હતી. Ħણેય ઈજાĠçત Ĵિમકોને ગ℮ડલની િસિવલ 

હોЩçપટલ ખસેડાતા ફરજ પરના તબીબોએ તેમને ત જાહъર 
કયા↓ હતા. ફыÄટરીમાં અંદાજે 500 જેટલા કમ↓ચારીઓ કામ કરъ 
છъ. પૈકЫ નાઈટ િશÙટમાં 150 જેટલાકા કામદારો કામ કરી 
રΝા હતા.

િવસાવદર તાલુકા પંચાયતનાં Ĭમુખની ચેÜબરમાં ભાજપના આગેવાનો બાખડી પડ્યા
િવસાવદર

ગત તારીખ 12 એિĬલના રતાંગ ગામના પૂવ↓ સરપંચ એવા 
િવસાવદર માક⎯ટỲગ યાડ↓ના ЧડરъÄટર અરિવંદભાઈ સાંગાણી 
તાલુકા પંચાયતના Ĭમુખની ચેÜબરમાં ગયા હતા Óયારъ Óયાં 
તાલુકા પંચાયતના સÛયના પિત અશોક માળવીયાએ કહъલ કы તું 
અમારા ગામની Ġા×ટ માટъ કыમ પૂછપરછ કરъ છъ તેમ કહી ઝઘડો 
કરવા લાગેલ અને ભાજપ અĠણી અરિવંદભાઈને ગાલ ઉપર 
ચાર પાંચ લાફા મારી ગાળો આપી મારી નાખવાની ધમકЫ આપી 
હતી. આ બનાવ સમયે ખુદ તાલુકા પંચાયતના Ĭમુખ િનતીન 

કપુરીયા અને અ×ય ગામના સરપંચોઅે અરિવંદભાઈને માર 
ખાતા છોડાવેલ હતા. Óયારબાદ અશોક માળવીયાએ અરિવંદ 
સાંગાણીને તુ Äયાંય રçતામાં પણ સામો મળતો નહỲ નહીતર તને 
મારી નાખીશ તેવી પણ ધમકЫ આપી હતી. 

ડીસા
ડીસામાં એક મૂકબિધર Чકશોરી પર 

બળાÓકાર ગુજારી તેની હÓયા કરનારા 
નરાધમને ફાંસીની સજા આપવામાં 
આવી છъ. બનાસકાંઠા િજ·ાના ડીસામાં 
દોઢ વષ↓ પહъલા એક મૂકબિધર Чકશોરી 
પર પાશવી બળાÓકાર ગુજારીને તેની 
હÓયા કરનારા નીિતન માળી નામના 
આરોપીને ડીસા એЧડશનલ સેશ×સ 

કોટ‼ ફાંસીની સજા સંભળાવી છъ. 
ડીસા કોટ↓ના ઈિતહાસમાં આ Ĭથમ 

કыસ છъ જેમાં આરોપીને ફાંસીની સજા 

સંભળાવવામાં આવી છъ. 

ડીસાની કોટ‼ અÓયંત ઝડપથી આ 

કыસ ચલાãયો છъ અને અંતે નરાધમને 

સજા ફટકારી છъ. ડીસામાં દોષ વષ↓ 
અગાઉ આરોપીએ 11 વષЪ↓ય મૂકબિધર 
Чકશોરીનું અપહરણ કયુ↨ હતું અને તેને 
અવાવλ જÆયામાં લઈ ગયો હતો. Ëયાં 
તેણે Чકશોરી સાથે બળાÓકાર ગુજાયђ↓ 
હતો અને બાદમાં તેની હÓયા કરી દીધી 
હતી. જેને લઈને ડીસા જ નહỲ પરѕતુ 
સમĠ રાËયમાં આઘાત અને રોષની 
લાગણી ãયાપી ગઈ હતી. પોલીસે 
આરોપી સામે પોÄસો 376 અને 302 

અંતગ↓ત કыસ ન℮Öયો હતો. 

ડીસામાં 2020માં 16 ઓÄટોબરъ 
ડીસામાં શખસે 11 વષЪ↓ય મૂકબિધર 
Чકશોરીનું અપહરણ કયુ↨ હતું. 
પોતાની દીકરી ગાયબ હોવાના કારણે 
પЧરવારજનોએ આખી રાત તેની 
શોધખોળ કરી હતી. જોકы, તેમને 
પોતાની દીકરી મળી ન હતી. અંતે 
પЧરવારъ પોલીસને જાણ કરી હતી. 
પોલીસે પણ ઘટનાની ગંભીરતા જોતાં 
તાÓકાિલક તપાસ હાથ ધરી હતી. 
પોલીસે સીસીટીવી ફвટъજ ચકાçયા હતા 
અને તેમાં એક શખસ Чકશોરીને લઈને 
જતો જોવા મળъ છъ.

ડીસામાં મૂકબિધર Чકશોરી પર રъપ કરી હÓયા કરનારા નરાધમને ફાંસીની સજા
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નવી Чદàહી 
નરъ×ĩ મોદીએ બેઠકમાં કોરોના 

મુˆъ વાટાઘાટો બાદ પેĺોલ અને ડીઝલ 
પરના ઉѕચા વેટનો મુˆો છъડી દીધો 
હતો. મોદીએ જે રાËયોએ પેĺોલ અને 
ડીઝલ પરનો વેટ નથી ઘટાડયો તેને આ 
ચાલુ બેઠકમાં ટકોર કરી હતી, અને વેટ 
ઘટાડવા માટъ િવનંતી પણ કરી હતી. જેને 
પગલે આ રાËયોના મુÅયમંĦીઓ પણ 
થોડા સમય માટъ આΌય↓માં મુકાઇ ગયા 
હતા.   િવપΤ પેĺોલ અને ડીઝલના ભાવ 

વધારા મુˆъ કы×ĩ સરકારને ઘેરી રΝો છъ 
Óયારъ મોદીએ હવે એવા રાËયોને ઘેયા↓ 
છъ કы જે િબનભાજપ શાિસત હોય અને 
પેĺોલ અને ડીઝલ પરનો વેટ ન ઘટાડયો 
હોય. મોદીએ આ રાËયોને અપીલ કરી 
હતી કы તેઓ આમ નાગЧરકોના િહત 
માટъ પેĺોલ અને ડીઝલ પરના વેટને 
ઘટાડે.  જે રાËયોએ પેĺોલ અને ડીઝલ 
પરના વેટને નથી ઘટાડયો તેમાં મહારા∆, 
પિΌમ બંગાળ, તેલંગાણા, આંĪ Ĭદъશ, 
તાિમલનાડુ, કыરળનો સમાવશે થાય છъ.

િવપΤી રાËયોએ પેĺોલ-ડીઝલ પરનો વેટ નહỲ ઘટાડી અ×યાય કયђ↓: મોદી
માેદીઅે પે ાેલ-ડીઝલના ઉંચા ભાવનાે મુદ્દાે છેડયાેહવે Чદàહીના શાહીન બાગમાં પણ બુલડોઝરો ચલાવવાની તૈયારી

નવી Чદàહી
જહાંગીરપુરી બાદ Чદàહીના બહુ ચિચ↓ત શાહીનબાગ 

સિહતના બીજા િવçતોરોમાં પણ બુલડોઝરનો ઉપયોગ 
કરવાની તૈયારી તંĦે કરી લીધી છъ. દિΤણ Чદàહી નગર 
િનગમના મેયરъ કЅ છъ કы, શાહીનબાગ, સЧરતા િવહાર 
તેમજ કાિલંદી કЮіજમાં પણ બુલડોઝર ચલાવાશે. કારણકы 
અહỲયા પણ લોકોએ જમીન પર કÚજો કરી લીધો છъ. 
મેયરъ કЅ હતુ કы, શાહીનબાગમાં સરકારી જÆયાઓ 
પર દબાણ થયેલ છъ. Чદàહીમાં ગેરકાયદъ દબાણો સામે 
મોટુ અિભયાન ચલાવાવામં આવી રЅ છъ. Чદàહીમાં 
બાંÆલાદъશીઓ અને રોિહѕÆયાઓએ ઘણી જÆયાએ 
ગેરકાયદъ કÚજો જમાãયો છъ. 

ટૂંકા પણ તીĳ યુˇ માટъ તૈયાર રહો : IAFના વડા એર ચીફ માશ↓લ ચૌધરી
નવી Чદàહી

વત↓માન ભૂ-રાજકЫય પЧરЩçથિત ભારતીય વાયુ સેનાને 
ટૂંકા ગાળાનાં પણ તીĳ યુˇ માટъ તૈયાર રહъવાની ફરજ 
પાડે છъ. તેમ કહъતાં એક સેમીનારમાં એર-ચીફ માશ↓લ 
વી.આર.ચૌધરીએ જણાãયું હતું કы આ સાથે ભારતીય 
વાયુ સેનાએ લડાખ જેવા લાંબા સમયના િવવાદ માટъ 
પણ તૈયારી રાખવી અિનવાય↓ છъ, આ રીતે કાય↓વાહી 
તેમજ લોિજЩçટ╞ી તેમ બંને ĩЩΓએ પણ ઉǼર આપવા 
દરъક સમયે તૈયાર રહъવું પડશે. પЧરЩçથિત જ તેવી ઉભી 
થઇ રહી છъ કы આપણે ટૂંકા ગાળાનાં પણ તીĳ યુˇ માટъ 
સતત તૈયાર રહъવું જ પડે તેમ છъ, તે માટ મોટી પણ અને 
આનુષંિગક બાબતો માટъ પૂરતો સમય ન પણ મળъ.

નવી Чદàહી
દъશના સૌથી મોટા બ×ેક કૌભાંડ 

ABG િશપયાડ↓ કыસમાં ED ટીમે 
ફરીવાર દરોડાની કાય↓વાહી કરી છъ. 
ED અિધકારીઓએ મગંળવારъ મુબંઇ, 
પણૂ ેઅન ે સરૂતમા ં દъશની સૌથી મોટી 
ખાનગી જહાજ િનમા↓તા કіપની ABG 
િશપયાડ↓ સાથ ેજોડાયલેા 26 પЧરસરોમાં 
દરોડા પાડયા હતા.

ABG િશપયાડ↓ અન ેતનેી ભિગની 
સçંથાઓ અન ે એЩÄઝÄયЧૂટãસના 
પЧરસરોમા ં િĬવ×ેશન ઓફ મની 
લો×ડЧરѕગ એÄટ (PMLA) હъઠળ આ 
કાય↓વાહી કરાઇ હતી. કы×ĩીય તપાસ 

એજ×સી CBI ˛ારા દાખલ કરવામાં 
આવલેી FIRના આધારъ એ×ફોસ↓મ×ેટ 
ЧડરъÄટોરъટએ કіપની સામ ે મની 
લો×ડЧરѕગનો કыસ દાખલ કરીન ે તપાસ 
હાથ ધરી હતી. આ કыસની Ĭાથિમક 
તપાસમાં સામ ે આãયુ ં હતંુ કы, કіપની 
˛ારા બ×ેક પાસથેી જગંી રકમ લવેામાં 
આવી હતી અન ેત ેરકમન ેભારત અને 
િવદъશોમાં 100થી વધારъ શલે કіપનીઓ 
મારફત ડાયવટ↓ કરવામાં આવી હતી. 
CBIએ ABG પર ICICI બ×ેકના 
ને Óવ હъઠળ બ×ેકોના સમહૂ સાથે 
22,848 કરોડ λિપયાની છъતરિપડંીનો 
આરોપ લગાãયો હતો. 

ABG િશપયાડ↓ બ′ક કૌભાંડમાં EDના દъશમાં 26 ઠъકાણે દરોડા
ચંડીગઢ

ગરમી વધવાની સાથે જ વીજળીની 
માગ પણ વધી રહી છъ. બીજી તરફ તેની 
ઉપલÚધતામાં ભારъ ઘટાડો જોવા મળી 
રΝો છъ જેના કારણે વીજ સંકટ ઘેι 
બની રЅં છъ. ઉǼર Ĭદъશ, ઉǼરાખંડ, 
મહારા∆, ઝારખંડ સહીત દъશના અનેક 
રાËયોમાં વીજળી સંકટને જોતા વીજ 
કાપ શλ થઈ ગયો છъ જેના કારણે 
લોકોને ઘણી મુäકыલી થઈ રહી છъ. 
સૌથી વધારъ વçતીવાળા ઉǼરĬદъશમાં 

કોલસાનો çટોક પણ જλરતના Ĭમાણમાં 
માĦ 26% જ બÉયો છъ. જેના કારણે 
વીજ સંકટ વધુ ઘેιં બનવાનો જોખમ 
વધી ગયો છъ.  

સંકટની વŵે Ĭદъશના થમ↓લ પાવર 
çટъશનોની પાસે માĦ એક ચતુથા↨શ 
કોલસો જ બÉયો છъ. સǼાવાર સૂĦોના 
જણાãયા Ĭમાણે એિĬલના Ĭથમ 
પખવાЧડયામાં આકરી ગરમીને કારણે 
વીજળીની માંગ વધી ગઈ છъ. એિĬલ 
મિહનામાં વીજળીની માગ 38 વષ↓ના 
ઉŵતમ çતર પર પહ℮ચી ગઈ છъ. યુપી 
çટъટ ઇલેЩÄĺિસટી જનરъશન કોપђ↓રъશન 
પાસે કોલસાના çટોકમાંથી માĦ 26 ટકા 
જ બÉયો છъ.

દъશના 12થી વધુ રાËયોમાં વીજ સંકટ, યુપીમાં સાત Чદવસનો કોલસાનો çટોક
યુપી, ઉ રાખંડ, મહારા , ઝારખંડ સિહતના રા ાેમાં વીજ સંકટને જાેતા વીજ કાપ શરૂ

નવી Чદàહી 
રા∆ના શાસક પΤ ભાજપે ૨૦૨૪ની 

સામા×ય ચૂંટણીઓની તૈયારીઓ શλ કરી 
દીધી છъ તેણે ‘બૂથ કિમટી’ઓ રચી છъ. 
તથા વોડ↓ Ĭમુખોને સતક↕ કરી દીધા છъ 
હવે તેણે ‘વીક બૂથ કિમટી’ (સાΆાિહક 
બૂથ કિમટી) રચવા િનણ↓ય લીધો છъ. આ 
˛ારા પΤ દъશભરના તે બૂથો ઉપર Öયાન 
કыЩ×ĩત કરશે કы Ëયાં ભાજપ હજી સુધી 
િનબ↓ળ રΝો છъ. આ અંગે ભાજપના 
રા∆ીય ઉપાÖયΤ Чદલીપ ઘોષે કЅં હતું 
કы, ‘ભાજપે વીક બૂથ કિમટીઓની રચના 
કરવાનો િનણ↓ય લીધો છъ. દъશભરમાં 

આ કિમટીઓમાં ૪ કાય↓કરોને સામેલ 
કરાશે તે કિમટીઓનો હъતુ તે છъ કы જે 
બૂથો પર ભાજપ િનબ↓ળ છъ Óયાં તેની 
તાકાત વધારવી. તેઓએ વધુમાં કЅં 
હતું કы, ૨૦૨૪ની સામા×ય (લોકસભા)

ની ચૂંટણી પહъલા અમે આ બાબત ઉપર 
Öયાન કыЩ×ĩત કરવાના છીએ.’
આ સાથે તેમણે કЅં હતંુ કы, અમોને 

આશા છъ કы ૨૦૨૪ની સામા×ય 
ચૂંટણીમાં સફળતા મેળવીશું. આજે 
(સોમવારъ) ભાજપના અ×ય રા∆ીય 
ઉપાÖયΤ Ĵી વેજયંત પાંડાના ને Óવ નીચે 
મળъલી બેઠકમાં Чદલીપ ઘોષ, સી.ટી. 
રિવ ઉપરાંત પΤના વЧરΗ નેતાઓ 
ઉપЩçથત હતા Чદલીપ ઘોષે જણાãયું હતું 
૨૦૨૪માં સામા×ય ચૂંટણીઓ આવવાની 
છъ તે પહъલાં સંગઠનમાં જે ખામીઓ 
દъખાય છъ તે દૂર કરવામાં આવશે. 

ભાજપ અÓયારથી જ ‘િમશન - 2024’ની તૈયારીમાં લાÆયો: ‘વીક બૂથ કિમટી’ રચી
કિમટીમાં 4 કાયર્કતાર્અાે રહેશે, તેમનાે હેતુ ભાજપ િનબર્ળ છે ાં તેની શિક્ત વધારવાનાે રહેેશે

રાંચી
ઝારખંડમાં ખૂંટી િજ·ાના તોરપા 

Úલોક ખાતેથી એક ખૂબ જ હચમચાવી 
દъનારી ઘટના સામે આવી છъ. લગ્ન 
સમારѕભ દરિમયાન આપસી મતભેદ 
બાદ 6 જેટલા સગીરોએ યોજનાબˇ 
રીતે એક 10 વષЪ↓ય માસૂમ બાળકЫ 
સાથે સામૂિહક દુæકમ↓ કયુ↨ હતું. આ 
બનાવ અંગેની સૂચના મâયા બાદ 
પોલીસે તમામ આરોપીઓને બાલસુધાર 
ગૃહમાં મોકલી આØયા છъ. 
આ અંગે પંચાયતમાં ઉકыલ ન 

આવવાથી પીЧડત બાળકЫની માતાએ 
તપકરા થાણા ખાતે FIR દાખલ 
કરાવી હતી અને શુĝવારъ સમĠ બનાવ 
જાહъર થયો હતો.  ખૂંટીના તપકરા 

થાણાના Ĭભારી સÓયજીત કЮમારъ 
જણાãયું કы, FIR ન℮ધાવાયા બાદ 
પોલીસે શુĝવારъ જ 5 સગીરોને ઝડપી 
લીધા હતા Ëયારъ એક સગીર રિવવારъ 
હાથમાં આãયો હતો. આરોપી અને 
પીЧડતા સૌ આЧદવાસી સમુદાયના છъ. 
બુધવારъ નજીકના એક ગામમાં લગ્ન 
હતા અને 10 વષЪ↓ય પીЧડતા પણ તેમાં 
સામેલ થવા માટъ ગઈ હતી.  લગ્ન 
દરિમયાન બાળકЫને જાનમાં આવેલા 
કыટલાક છોકરાઓ સાથે બોલાચાલી 
થઈ ગઈ હતી. Óયાર બાદ રાિĦના 
સમયે તેણી એકલી પોતાના ગામ પરત 
ફરી રહી હતી Óયારъ િવવાદમાં સામેલ 
6 છોકરાઓએ યોજના ઘડીને તેનું 
અપહરણ કયુ↨ હતું. 

ઝારખંડમાં બદલો લેવા 10 વષ↓ની બાળકЫ પર 6 જણાનો બળાÓકાર

ગવુાહટી
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ ગιુવારъ 

કЅ ંહતુ ંકы પવૂђ↓Ǽર ΤĦેમાથંી આફçપાને 
સપંણૂ↓પણ ેહટાવવાના Ĭયાસો ચાલ ુછъ. 
દીફвમા ં ‘શાિંત, એકતા અને િવકાસ’ 
રъલીન ે સબંોધતા, તમેણ ે કЅ ં કы આ 
Ĭદъશના િવિવધ ભાગોમાંથી આફçપા 
પાછી ખ′ચી લવેામાં આવી શકы છъ. 
કારણ કы છъ·ા આઠ વષ↓મા ં કાયદો 
અન ે ãયવçથાની Щçથિતમા ં સધુારો 
થયો છъ. તમેણ ે કЅ ં હતુ ં કы કાયદાના 
અમલીકરણથી ફыરફારો લાવવામાં 
આવતા િવçતારમા ં િહѕસામાં ૭૫ ટકા 

ઘટાડો થવા સાથે કાયદો અન ેãયવçથાની 
Щçથિતમા ંસધુારો થયો છъ. તમેણ ેકЅ ંકы 
પહъલા િĦપરુામાં અન ેપછી મઘેાલયમાં 
આÙçપા (એએફએસપીએ)  હટાવવામાં 
આãયો હતો. ĬધાનમĦંી મોદીએ કЅં 
કы છъ·ા Ħણ દાયકામાં, આસામની 
અગાઉની સરકારોએ કાયદો અને 
ãયવçથાની Щçથિતમા ં કોઈ સધુારો 
ન થવાન ે કારણ ે આફçપાન ે વારѕવાર 
લબંાãયો હતો. છъ·ા આઠ વષ↓મા,ં 
Щçથિત િનયĦંણમાં લાવવાના કારણે 
રાËયના મોટાભાગના ભાગોમાંથી 
આફçપા  હટાવી દъવામાં આãયો છъ. 

પૂવђ↓Ǽર ΤેĦથી આફçપાને સંપૂણ↓ હટાવવાના Ĭયાસ ચાલુ ઃ  મોદી
પૂવાેર્ ર રા ાેમાં કાયદાે- વ ાની િ િતમાં સુધારાનાે દાવાે

મુબંઈ
મુબંઈમા ંમાતોĴીની બહાર હનુમાન 

ચાલીસા વાચંવાની જાહъરાત બાદ 
િવવાદમાં આવલેા સાસંદ નવનીત 
રાણાએ િશવસનેા નતેા સજંય રાઉત 
સામ ેЧદàહી પોલીસ કિમશનરન ેફЧરયાદ 
કરી છъ. નવનીત રાણાએ Чદàહી પોલીસ 
કિમશનરન ે પĦ લખીન ે િશવસનેા 
સાસંદ પર જાિત િવષયક શÚદો કહી 
અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવીને 
કાય↓વાહીની માગં કરી છъ. રાણાએ 
પોતાની ફЧરયાદમા ં કЅ ં છъ કы સજંય 

રાઉત ેતને ે420 કહીન ેબદનામ કરી છъ. 
ફЧરયાદમા ં જણાãયુ ં હતુ ં કы અમરાવતી 
લોકસભા મતિવçતાર અનસુિૂચત જાિત 
માટъ અનામત હોવાથી મ′ 2014માં 
પહъલીવાર િશવસનેાના ઉમદેવાર 

સામ ે ચૂટંણી લડી હતી. મારી પહъલી 
ચૂટંણીથી જ િશવસનેાના ઉમદેવારો 
અન ે તમેના કાય↓કરો મન ે ધમકાવી 
રΝા છъ અન ે મારી જાિત અગં ેખોટા 
આΤપેો કરી રΝા છъ. નવનીત ે વધમુાં 
કЅ ંકы 2019ની લોકસભા ચૂટંણીમા ંહું 
િશવસનેાન ે હરાવીન ે અનસુિૂચત જાિત 
માટъ અનામત અમરાવતી લોકસભા 
મતિવçતારમાથંી ચૂટંાયો હતો. Óયારથી 
િશવસનેાના ĬવŪા અન ેરાËયસભાના 
સાસંદ સજંય રાઉત વારѕવાર મારી 
િવιˇ બોલી રΝા છъ.

નવનીત રાણા ̨ ારા Чદàહી પોલીસ કિમશનરને પĦ લખી ફЧરયાદ, સંજય રાઉત સામે આરોપ 
હનુમાન ચાલીસાના િવવાદ બાદ સાંસદ જેલમાં : રાઉતે 420 કહીને બદનામ કરી
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નવી Чદàહી
એ×ટી ļÆસ એજ×સી એનસીબીની 

Чદàહી યુિનટъ શાહીન બાગમાં મોટી 
કાય↓વાહી કરતા ૫૦ Чકલો હъરોઇન અને 
૪૭ Чકલો શંકાçપદ નાકђ↓ જΆ કયુ↨ છъ. 
આ દરિમયાન ૩૦ લાખ રોકડા અને નોટ 
ગણવાનું મશીન પણ એક ઘરમાંથી મળી 
આãયું છъ. શાહીન બાગમાંથી આ ļÆસ 
મળી આãયું છъ. ļÆસને ĺાવેલ બેગમાં 
છુપાવવામાં આãયું હતું. એનસીબીના 
ડીડીજી સંજય િસંહъ કЅ કы શાહીન બાગ 

Щçથત આવાસીય પЧરસરથી બુધવારъ 
ļÆસ મળી આãયું છъ.  એનસીબી Ĭમાણે 
અફઘાિનçતાનથી હъરોઇન આãયું હતું, 
તો રોકડ રકમને હવાલા ˛ારા લાવવામાં 
આવી હતી. ļÆસ સમુĩ માગ↓ અને 
બોડ↓રના માગ› લાવવામાં આãયું હતું. 
ЩÙલપકાટ↓ના પેЧકіગમાં હъરોઈનને પેક કરી 
લાવવામાં આવતું હતું.  સૂĦો Ĭમાણે આ 
હъરોઇન ઝાડની ડાળીમાં કыિવટી બનાવી 
તેમાં છુપાવી સમુĩ અને પછી પાЧકçતાન 
બોડ↓રથી ભારતમાં લાવવામાં આãયું હતું. 

શાહીન બાગમાંથી  ૫૦ Чકલો હъરોઇન, ૩૦ લાખ રોકડા જΆ
મÖયĬદъશના પૂવ↓ મુÅયમંĦી કમલનાથે િવપΤી નેતા પદъથી રાજીનામું આØયું

ભોપાલ
મÖય Ĭદъશ િવધાનસભામાં િવપΤ નેતાની ભૂિમકા ભજવી 

રહъલા પૂવ↓ મુÅયમંĦી કમલનાથે પોતાના પદ પરથી રાજીનામુ 
આપી દીધું છъ. તેમના çથાને હવે ગોિવંદ િસંહને િવપΤ 
નેતા બનાવી દъવામાં આãયા છъ. અગાઉ પણ એવી અટકળો 
લગાવાઈ રહી હતી કы, કમલનાથ પોતાના પદъથી રાજીનામુ 
આપી શકы છъ Óયારъ આખરъ તેમણે પોતાનું રાજીનામુ ક℮Ġેસ 
હાઈકમાનને સ℮પી દીધું છъ.  જોકы કમલનાથના આ પગલાં 
પાછળનું ચોŨસ કારણ હજુ સુધી સામે નથી આãયું. 
છъ·ા અનેક Чદવસથી કમલનાથ િવવાદોમાં ઘેરાયેલા હતા. 
િવધાનસભાની કાય↓વાહી મામલે તેમણે એક િનવેદન આØયું 
હતું તેને લઈને પણ િવવાદ જાÆયો હતો. 

ટъçલા ભારતમાં ઉÓપાદન કરી શકશે પણ ચીનથી આયાત શકશે નહỲ કરી : ગડકરી 
નવી Чદàહી

કાર કіપની ટъçલા ભારતમાં વાહનોનંુ િનમા↓ણ કરવા 
માગતી હોય તો અમને કોઇ વાંધો નથી પણ કіપની 
ચીનમાંથી કારોની આયાત કરી શકશે નહỲ તેમ કы×ĩીય 
Ĭધાન નીિતન ગડકરીએ એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ.  
રાયસીના ડાયલોગમાં ગડકરીએ વધુમાં જણાãયું હતંુ કы 
ભારત એક િવશાળ બજાર છъ અને અહỲ તમામ Ĭકારના 
ઇલેЩÄĺક વાહનો માટъ િવશાળ તકો રહъલી છъ. તેમણે 
જણાãયું હતંુ કы જો ઇલોન મçક ભારતમાં મે×યુફыકચЧરѕગ 
કરવા માગતા હોય તો અમને કોઇ વાંધો નથી. ભારતમાં 
આવો, મે×યુફыકચЧરѕગ ચાલુ કરો. ભારત એક મોટું બજાર 
છъ. તેઓ ભારતમાંથી િનકાસ પણ કરી શકы છъ.

λડકЫ ધમ↓ સંસદ અટકાãયા બાદ હЧર˛ારમાં હવે નહỲ યોજાય મહાપંચાયત
હЧર˛ાર

λડકЫ ધમ↓ સંસદ અટકાવાયા બાદ 
હવે હЧર˛ાર Ĭશાસને પણ પોતાના 
Óયાં યોજાનારી મહાપંચાયત પર રોક 
લગાવી દીધી છъ. હЧર˛ાર િજ·ા 
Ĭશાસને મંગળવારъ િહѕદુ ધમ↓ગુλઓ 
˛ારા એક મહાપંચાયતની ઘોષણા 
કરવામાં આવી Óયારબાદ દાદા જલાલપુર 
ગામના 5 Чકમીના ΤેĦમાં કલમ 144 
અંતગ↓ત િનષેધાΦા લાગુ કરી દીધી 
હતી.  હЧર˛ારના િજ·ાિધકારી વીએસ 
પાંડેયે જણાãયું કы, દાદા જલાલપુર અને 
આસપાસના 5 Чકમી ΤેĦમાં કલમ 144 
લાગુ કરી દъવામાં આવી છъ. 

ગ્સને ાવેલ બેગમાં છુપાવી દેવામાં અા ું હતું

તંજાવુર
તિમલનાડુના તંજાવુરમાં એક 

ભયંકર અકçમાત થયો છъ. આ ઘટના 
બુધવારъ સવારъ તંજાવુર િજ·ામાં 
મંЧદરના ઉÓસવ દરિમયાન બની 
હતી જેમાં વીજ કરѕટ લાગવાથી 
11 લોકોએ જીવ ગુમાãયા હતા. 
મળતી માિહતી મુજબ, શોભાયાĦા 
દરિમયાન રથ ઉપરથી પસાર થતા 
હાઈ ટъ×શન વાયરના સંપક↕મા ંઆãયો 
હતો, Óયાર બાદ આખા રથમાં કરѕટ 
ફыલાઈ ગયો હતો અને આગ લાગી 
હતી.
રથયાĦા દરિમયાન ભŪો રçતા 

પરથી પસાર થઈ રΝા હતા Óયારъ 

કોઈક રીતે ઉપરથી પસાર થતો 
ઈલેÄĺીક વાયર રથ સાથે સંપક↕માં 
આãયો હતો અને કરѕટ ફыલાઈ ગયો 
હતો. આ દઘુ↓ટનામાં કыટલાયે લોકો 
ઘાયલ થયા અને દાઝી ગયા હોવાના 
પણ સમાચાર છъ. 
ઉŵ અિધકારીઓ ઘટનાçથળъ 

પહ℮ચી ગયા હતા અને રાહત અને 
બચાવ કાય↓ કયુ↨ હતું. દુઘ↓ટના બાદ 
મુÅયમંĦી કાયા↓લય ˛ારા તકોના 
પЧરવારજનોને 5-5 લાખ λિપયાની 
આિથ↓ક સહાય આપવાની જાહъરાત 
કરવામાં આવી છъ. આઈજી 
વી બાલિĝæનને જણાãયું કы આ 
અકçમાતમાં 15 લોકો ઘાયલ થયા છъ. 

તેમણે કЅં કы શોભાયાĦા દરિમયાન 
રથ એકદમ ઈલેÄĺીક વાયરના 
સંપક↕માં આãયો, Óયારબાદ આ 
અકçમાત થયો. તકોમાં બાળકЫનો 
પણ સમાવેશ થાય છъ. અØપાર 
મંЧદરની રથયાĦા નીકળી રહી હતી 
Óયારъ કાલીમેડુ નજીક બુધવારъ વહъલી 
સવારъ આ દુઃખદ અકçમાત સજા↓યો 
હતો. પોલીસ અને ĬÓયΤદશЪ↓ઓએ 
જણાãયું કы રથ પસાર થઇ રΝો 
હતો અને તે દરિમયાન તે ઉપરથી 
પસાર થઈ રહъલા ઈલેÄĺીક વાયરના 
સંપક↕માં આãયો, જેના કારણે રથમાં 
હાજર લોકોને વીજ કરѕટ લાગવાથી 
11 જણા મોતને ભેટ્યા હતા.

તિમલનાડુમાં રથ તારને અડી જતાં કરંટથી 11ના મોત
દુઘર્ટના બાદ મતૃકાનેા પિરવારજનાેન ે5-5 લાખ રૂિપયાની અાિથર્ક સહાય અાપવા મખુ્યમં ી કાયાર્લય દ્વારા જાહેરાત

મુંબઈ
મુકыશ અંબાણીની લીડરિશપ હъઠળની 

Чરલાય×સ ઈ×ડçĺીઝ દъશના શેરબજાર 
પર િલçટъડ કіપનીઓમાં  λ. 19 લાખ 
કરોડના માક⎯ટ-કыપને પાર કરનાર Ĭથમ 
કіપની બની હતી. બુધવારъ ઈ×ĺા-ડે 
ધોરણે બીએસઈ ખાતે λ. 2827.10ની 
સવђ↓ŵ સપાટી વખતે કіપનીનંુ માક⎯ટ-
કыપ λ. 19 લાખ કરોડની સપાટી પાર 
કરી ગયું હતું. જોકы પાછળથી બજારમાં 
વેચવાલી નીકળતાં કіપનીનો શેર 0.08 
ટકા સુધારા સાથે λ. 2777.90ની 

સપાટી પર બંધ રΝો હતો. છъ·ાં સાત 
ĺેЧડંગ સĦોમાં Чરલાય×સ ઈ×ડçĺીઝનો 
સેર 11 ટકા જેટલો સુધારો દશા↓વી રΝો 
છъ. 18 એિĬલે કіપનીનો શેર λ. 2544ના 
çતરъ ĺેડ થઈ રΝો હતો. Ëયાંથી બુધવારъ 
તેણે λ. 2827ની ટોચ ન℮ધાવી હતી. 
છъ·ાં Ħણ મિહનાનો દъખાવ જોઈએ 
તો શેર 20 ટકા જેટલું Чરટન↓ દશા↓વે 
છъ. જેની સરખામણીમાં બીએસઈ 
સે×સેÄસે 0.42 ટકાનંુ સાધારણ વળતર 
આØયું છъ. આમ Чરલાય×સે Įોડ 
માક⎯ટને આઉટપફ⎯મ↓ કયુ↨ છъ. કіપનીમાં 

Ĭમોટસ↓ 50 ટકાથી વધુ િહçસો ધરાવે 
છъ. જેને જોતાં બુધવારъ Ĭમોટસ↓ પણ 
λ. 9.5 લાખ કરોડથી વધુનું માક⎯ટ-કыપ 
ધરાવતાં બ×યાં હતાં. કіપનીએ મંગળવારъ 
જ અબુધાબી કыિમકલ ડેЧરવેЧટãસ 
કіપનીઆરએસસી(તિઝઝ) સાથે કыિમકલ 
ĬોજેÄટ માટъ શેરહોàડર એĠીમે×ટ કયા↨ 
હતાં. આ કરાર Чરલાય×સ માટъ નવી 
રъવ×યૂ çĺીÜસ ઊભી કરъ તેવી શÄયતાં 
છъ. 
જેને કારણે આજે નરમ બજારમાં પણ 

Чરલાય×સ ઈ×ડçĺીઝના શેરમાં મજબૂતી 

લખનૌ
યોગી આЧદÓયનાથના િનદ‼શ બાદ 

યુપીમાં ધાિમ↓ક çથળો પર ગેરકાયદъસર 
રીતે લગાવવામાં આવેલા લાઉડçપીકર 
સામે સરકારનું અિભયાન જારી છъ. 
મુÅય સિચવ ગૃહ અવનીશ અવçથીના 
િનદ‼શ બાદ બુધવારъ સાંજ સુધીમાં 
રાËયના અલગ અલગ િજ·ાઓમાંથી 
કЮલ 10923 ગેરકાયદъસર લાઉડçપીકર 
હટાવવામાં આãયા છъ Ëયારъ 35221 
લાઉડçપીકર િનધા↓Чરત ધોરણો મુજબ 
કયા↓ હતા. યોગી આЧદÓયનાથે ધાિમ↓ક 
çથળો પર લાઉડçપીકરનો ઉપયોગ 
નŨી માપદѕડો અનુસાર જ કરવાની 

વાત કરી હતી. તેમણે અિધકારીઓને 
િનદ‼શ આØયો છъ કы, નવા ધાિમ↓ક çથળો 
પર લાઉડçપીકર નહỲ લગાવવા. આ 
ઉપરાંત ધમ↓ગુλઓ સાથે વાતચીત કરી 
લાઉડçપીકર ઉતારવા અને અવાજ 
ઓછો કરવાનો િનદ‼શ પણ આØયો હતો.

કોરોના ફરી વકયђ↓, વધુ 3303 કыસ ન℮ધાયા, 39 લોકોના મોત Чરલાય×સ 19 લાખ કરોડનું માક⎯ટ-કыપ પાર કરનારી Ĭથમ ભારતીય કіપની બની
બીઅેસઈ ખાતે ઈ ા-ડે ધાેરણે કંપનીઅે રૂ. 19.02 લાખ કરાેડનું અેમ-કેપ દશાર્ ું

યોગી એÄશનમાં ઃ ધાિમ↓ક çથળો પરથી લાઉડçપીકર ઉતરાવી દીધા

નવી Чદàહી
દъશમાં ફરી એકવાર કોરોનાના 

કыસ ઝડપથી વધી રΝા છъ. દરરોજ 
આંકડામાં વધારો થઈ રΝો છъ, જે 
લોકોની િચંતામાં વધારો કરી રΝો 
છъ. છъ·ા ૨૪ કલાકમાં, કોરોનાના 
૩,૩૦૩ નવા કыસ ન℮ધાયા છъ, જે 
પછી એЩÄટવ કыસની સંÅયા વધીને ૧૬ 
હજાર ૯૮૦ થઈ ગઈ છъ.
દэિનક હકારાÓમકતા દર પણ 

વધીને (૦.૬૬%) થયો છъ. Чરપોટ↓ 
અનુસાર છъ·ા ૨૪ કલાકમાં ૨૫૬૩ 
નવા દદЪ↓ઓ સાજા પણ થયા છъ. જો 
કЮલ આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, 
કોરોનાથી સંĝિમત લોકોની સંÅયા 
વધીને ૪ કરોડ ૨૫ લાખ ૨૮ હજાર 
૧૨૬ થઈ ગઈ છъ. આ િસવાય 
મહામારીના કારણે ૫ લાખ ૨૩ 
હજાર ૬૯૩ લોકોના મોત થયા છъ. 
સરકારી આંકડા મુજબ છъ·ા ૨૪ 
કલાકમાં કોરોનાને કારણે ૩૯ લોકોએ 

જીવ ગુમાãયા છъ. રાજધાની Чદàહીમાં 
કોરોના વાયરસનો કહъર વધી રΝો છъ. 
કોિવડના નવા કыસોની સંÅયા દરરોજ 
વધી રહી છъ, છъ·ા ૨૪ કલાકમાં 
બુધવારъ કોિવડના ૧,૩૬૭ નવા 
કыસ ન℮ધાયા છъ. હાલમાં, Чદàહીમાં 
કોિવડના એЩÄટવ દદЪ↓ઓની સંÅયા 
૪૮૦૦ થી વધુ થઈ ગઈ છъ. અગાઉ 
૬ ફыĮુઆરીએ Чદàહીમાં ૧,૪૧૦ નવા 
કыસ ન℮ધાયા હતા. 
Чદàહીમાં સતત છΖા Чદવસે કોિવડ 

ચેપના ૧,૦૦૦ થી વધુ કыસ ન℮ધાયા 
છъ. ચપેના કЮલ કыસ ૧૬ સØટъÜબર 
૨૦૨૦ના રોજ ૫૦ લાખ, ૨૮ 
સØટъÜબર ૨૦૨૦ના રોજ ૬૦ લાખ, 
૧૧ ઓÄટોબર ૨૦૨૦ના રોજ ૭૦ 
લાખ, ૨૯ ઓÄટોબર ૨૦૨૦ના રોજ 
૮૦ લાખ અને ૨૦ નવેÜબરના રોજ 
૯૦ લાખને વટાવી ગયા હતા. ૧૯ 
ЧડસેÜબર ૨૦૨૦ ના રોજ, દъશમાં આ 
કыસ એક કરોડને વટાવી ગયા હતા. 

Чદàહીમાં 24 કલાકમાં 1,204 નવા કыસ 
નવી Чદàહી : રા∆ના પાટનગરમાં કોરોનાનો કыર હજી વકરી રΝો છъ 
એવું લાગે છъ કы, કોરોના ફરી Óયા આવી ગયો છъ. મંગળવારъ કЮલ નવા 
૧૨૦૪ કыસો ન℮ધાયા છъ. ૧ દદЪ↓નું Óયુ પણ થયું છъ. Чદàહીમાં આજ સુધીમાં 
પોિઝЧટવીટી રъઇટ ૪.૬૪%થી ઉપર ગયો છъ. એЩÄટવ કыસ પણ વધીને 
૪,૫૦૦થી ઉપર ગયો છъ. કы×ĩીય આરોÆય મંĦાલય ˛ારા Ĭિસˇ કરાયેલા 
એક બુલેЧટન Ĭમાણે આ આંકડા આપવામાં આãયા છъ. બુલેЧટન વધુમાં 
જણાવે છъ કы, આજે (મંગળવારъ) ૮૬૩ રોગીઓ સાજા થયા છъ હજી સુધીમાં 
કЮલ સંĝિમતોની સંÅયા ૧૮,૭૭,૦૯૧ થઈ છъ. ૩,૧૯૦ હોમ આઇસોલેશનમાં 
છъ. કોરોના સંĝિમતોના એЩÄટવ કыસ વધીને ૪,૫૦૮ થયા છъ. પરѕતુ 
૧૮,૪૬,૪૧૪ દદЪ↓ઓ સાજા પણ થયા છъ. જો કы, કЮલ Óયુઆંક તો ૨૬,૧૬૯ 
સુધી પહ℮ચી ગયો છъ.
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..ગતાંકથી શλ
આમ છતાં બાબુભાઈ આ સંજોગોમાં પણ રાËયની ધૂરા લેતા 

ને વહીવટ ચલાવતા ડÆયા નહỲ. એટલું જ નિહ કы×ĩ સરકારને 
પડકાર કયђ↓ કы ગુજરાતમાં કટોકટીનો અમલ નહỲ થાય. એ 
અરસામાં બાબુભાઈ Чદàહી ગયેલા. વડાĬધાન સાથે શુભેÉછા 
મુલાકાત કરી. 
ઇЩ×દરાજીને બાબુભાઈએ કЅં ઃ  ‘’બહъનજી, આપ કЫ 

ઇમરજ×સી હરગીજ ગલત હэ !’’ ઇЩ×દરાજી ડગાઈ ગયાં. 
બાબુભાઈનો પુÒયĬકોપ જોયો પરѕતુ Ĭિતભાવ ન આØયો. 
ગુજરાતના Ĭ ોની એક ન℮ધ વડાĬધાનને આપી. વાત પૂરી 
થઈ. ઇЩ×દરાજી બાબુભાઈને બારણા સુધી વળાવવા આãયાં. આ 
હતી બાબુભાઈની çપΓવŪા અને િનખાલતા તરીકыની Ĭિતભા. 
કટોકટીમાં બાબુભાઈનું શાસન એટલે ગુજરાતમાં મુŪ વાતાવરણ, 
સંપૂણ↓ çવતંĦતા અને Ĭધાનો એટલે પારદશ↓ક Ĭમાિણકતાની છાપ, 
Ĭધાનમંડળ અને સિચવો પરçપર મેળ રાખતા. સિચવો મંĦીઓને 
આદરપૂવ↓ક જોતા. મંĦીઓનું વત↓ન સાદગીભયુ↨, મŨમતા સાથે 
આમજનતા ĬÓયે માનવતાભયુ↨. વહીવટ સવા↨ગી ĬજાલΤી અને 
િવકાસલΤી.
પરѕતુ રાજકЫય કાવદાવા, સǼાલΤી મહǽવકાંΤાએ પΤપલટા 

શλ થયા. િવધાનસભામાં નાગЧરક પુરવઠાની માગણીની ચચા↓માં 
૧૨મી માચ↓, ૧૯૭૬માં બાબુભાઈની સરકાર પરાજય પામી. આ 
૯ માસનો સમય એટલે બાબુભાઈના માĦ રાજકЫય જ નહỲ પણ 
જાહъરજીવનનો સૂવણ↓કાળ ગણી શકાય.

•ËયĬકાશનો પĦ
જયĬકાશ નારાયણે બાબુભાઈની સરકારના પતન અંગે 

એક પĦ લÅયો હતો. જેનો સંપૂણ↓ પાઠ અહỲ Ĭçતુત કયђ↓ છъ.
તા. ૧૬ માચ↓, ૧૯૭૬

મુંબઈ
િĬય બાબુભાઈ,

આપની સરકારના પતનથી મને કોઈ આΌય↓ થયું નથી. 
શાસક કяєĠેસના બધા જ Ĭલોભનો અને દબાણોની સામે તે 
હમણાં સુધી કыવી રીતે ટકЫ શÄયું એની જ મને નવાઈ લાગે છъ. 
િવધાનસભામાં આપની સરકારના પતન પછી તરત જ રાજીનામંુ 
આપીને આપે લોકતંĦની પરѕપરાનું પાલન કયુ↨ છъ.

મને એ બાબતનો સંતોષ છъ કы આપે આપના ટૂંકા શાસનમાં 
ગુજરાતને એક કЮશળ અને çવÉછ રાજવહીવટ આપવાની અને 
લોકશાહીની મયા↓દાઓને ટકાવી રાખવાનીકોિશશ કરી છъ. હવે 
િવરોધપΤના નેતા તરીકы આપે લોકશાહીની લડાઈ લડવાની છъ 
અને ‘જનતા મોરચા’ને એક સાથે રાખી આગળ વધવાનું છъ.

મને આશા અને િવΐાસ છъ કы આપના ને Óવમાં ગુજરાતની 
સÓયાĠહી જનતા આ લડાઈ વીરતાપૂવ↓ક લડશે અને ગુજરાત 
ફરીથી એકવાર ભારતને માગ↓ ચỲધવાને સમથ↓ થશે.

હાЧદ↓ક શુભેÉછાઓ સાથે.
આપનો સ ેહ

જયĬકાશ
(જયĬકાશ નારાયણ)

પુનઃ મુÅયમંĦી
કટોકટી કાળમાં ગુજરાત જ એક માĦ લોકશાહીનો ટાપુ હતો. 

એ દરિમયાન ઇЩ×દરાજીએ ૧૯૭૭ની ૧૮મી જા×યુઆરીએ 
લોકસભાની ચૂંટણી જાહъર કરી. જેમાં ઇЩ×દરાજીનું ગિણત 
ખોટું પડયંુ. એમના ને Óવ નીચે કяєĠેસનો પરાજય થયો. 
મોરારજીભાઈના વડાĬધાનપદъ કы×ĩમાં બહુપΤીય સરકારની 
રચના થઈ.
ગુજરાતમાં પણ બાબુભાઈની જનતા મોરચા સરકાર ફરી 

અЩçતÓવમાં આવી. એ Чદવસ હતો ૧૧મી એિĬલ, ૧૯૭૭. પાંચ 
વષ↓ના ગાળામાં બાબુભાઈ બે વખત મુÅયĬધાન થયા.

• જૂન ૧૯૭૫થી માચ↓, ૧૯૭૬.
• એિĬલ ૧૯૭૭થી ફыĮુઆરી ૧૯૮૦.બાબુભાઈની સરકારની િસિˇઓ-િવિશΓતાઓ
ગુજરાતમાં Ĭથમવાર જ બીનકяєĠેસી સરકારની રચના થઈ 

એ જ બાબુભાઈની રાજનૈિતક કારЧકદЪ↓ની અωત િસિˇ છъ. 
સાથી પΤોમાં વૈચાЧરક મતભેદો છતાં બાબુભાઈ સહુને સાથે 
રાખી શÄયા. મોટાભાગના Ĭધાનમંડળના Ĭધાનો નવા જ. 
સǼાના િબન અનુભવી છતાં Ĭધાન તરીકы થોડા અપવાદ િસવાય 
Ĭધાનો કાય↓દΤ રΝા. સંçથા કяєĠેસ અને જનસંઘ બ³−³ે ઘટકો 
વŵે મતમતાંતર થાય બાબુભાઈનો િનણ↓ય આખરી માનવામાં 
આવે. બાબુભાઈના ãયિŪÓવનો એ Ĭભાવ હતો. Ĭધાનો સાદા, 
Ĭમાિણક, કરકસરયુŪ અને લોકાિભમુખ હતા. બાબુભાઈના

વડપણ હъઠળની િસિˇઓની ઝાંખી કરીએ.
(૧) Ĭધાનમંડળની સંÅયા સરકાЧરયા પંચની ભલામણ 

અનુસાર ૧૮ની જ રાખી અને સહુને કхિબનેટ ર″ક આપી. 
ભારતભરમાં આ Ĭથમ ઘટના હતી. નાયબ મંĦીની Ĭથા રદ 
કરી.

(૨) મંĦીમંડળની રચનાના બીજા જ Чદવસે Ĭધાનોએ વેતનમાં 
૧૦ ટકા કાપ çવીકાયђ↓.

(૩) મંĦીઓ સાડાદશને ટકોરъ સિચવાલયમાં પહ℮ચી જતા. 
એની અસર સિચવોથી માંડી સામા×ય કમ↓ચારીઓ પર એવી થઈ 
કы સહુ સમયસર હાજર રહъવા લાÆયા.

(૪) Ĭધાનોને શુĝ, શિન, રિવના Чદવસોમાં જ Ĭવાસ કરવાનો 
આદъશ થયો. પЧરણામે એમની સિચવાલયની હાજરીને કારણે 
ફાઈલોનો િનકાલ ઝડપી બ×યો.

(૫) મુÅયમંĦી બાબુભાઈ મોડે સુધી સિચવાલયમાં હાજર 
રહી રોજેરોજ ફાઈલો અને ટપાલોનો િનકાલ કરતાં.
િવકાસની ЩΓએ િવચારીએ તો...
• વીજળીમાં હરણફાળ
• િસંચાઈ અને કжિષમાં િˇ
• દરъક િજ·ે ઉ˜ોગ કы×ĩો અને આિથ↓ક સહાય
• નમ↓દા યોજના ĺીÚયુનલનો ચુકાદો
• િશΤણની નવી તરાહ
• બΤીપંચની ભલામણોનો અમલ
• ભાવનગર યુિનવિસ↓ટીની çથાપના
• અિભવન Ġામિનમા↓ણ યોજનાનો Ĭારѕભ
• અંÓયોદય યોજનાઓ શλ
• ˇ, િનરાધાર, અપંગને આિથ↓ક સહાય
• Ġામીણ બ’કોની çથાપના
• મ℮ઘવારીમાં ધરખમ ઘટાડો. પામોલીનને સçતું તેલ તથા 

સçતું અનાજ, ખાંડ λ. ૨.૩૦, ઘઉѕ ૨.૦૦, ગોળ λ. ૧.૫૦ પર 
Чકલો.

• ગુનાઓનું Ĭમાણ ઘટયું
• મંĦીઓને િનણ↓યમાં çવતંĦતા
આ તો એક ઝલક છъ. અનેક િવકાસલΤી યોજનાઓ એમના 

શાસનમાં સાકાર થઈ છъ.પડકાર સામે પુιષાથ↓
ઑગçટ ૧૯૭૯માં મોરબીમાં અિત ЩΓ થઈ. પЧરણામે મÉછુ 

ડૅમ તૂટયો. ગુજરાતમાં પણ અ×ય çથળъ મેઘતાંડવ સજા↓યું. કЮલ 
૧૩૬૧નાં Óયુ થયાં. બાબુભાઈએ એક મિહનો મોરબીમાં મુકામ 
કયђ↓. çથળ પર િનણ↓યો લીધા. સિચવોને િનણ↓ય લેવાની સંપૂણ↓ 
સǼા આપી. આમ મોરબી પુનઃ બઠેું થયું તેનો યશ બાબુભાઈને 
છъ. ટી.વી.માં અમેЧરકામાં એ હોનારત ભારતથી પહъલાં બતાવાઈ.
આમ Ĭજાને પોતાનું શાસન હોય એવી ઝાંખી બાબુભાઈએ 

કરાવી હતી.
 • Ĭભાકર ખમાર

9 માસનાે અે સમય બાબુભાઈના મા  રાજકીય જ 
નહીં પણ જાહેરજીવનનાે સૂવણર્કાળ ગણી શકાય

Ĭકરણ-૩૩

જાણવા જેવું
અવકાશનો અજાયબ ધૂમકыતુ : હъલી સેટъલાઇટ ટીવીમાં કઈ રીતે Ĭસારણ થાય છъ?

ĮΜાંડમાં Ġહો અને અવકાશી પદાથђ↓ ઉપરાંત પૂંછЧડયા તારા કы ધૂમકыતુ પણ જોવા મળъ છъ. 
ધૂમકыતુ અ×ય Ġહોની જેમ િનયિમત ĬદિΤણા કરતાં હોય છъ. ધૂમકыતુ હજારો વષ↓થી આકાશદશ↓ન 
કરનારાઓમાં અજાયબી ગણાય છъ. Ĭાચીન કાળમાં ધૂમકыતુઓ સાથે દѕતકથાઓ વણાયેલી હતી. 
ઘણા ખગોળશાçĦીઓએ Ôવી પરથી દъખાતા ધૂમકыતુઓ શોધી કાઢયા છъ. અંĠેજ િવΦાાની 
એડમ×ડ હъલીએ શોધેલો ધૂમકыતું િવિશΓ છъ. તેના નામ ઉપરથી તેને હъલીનો ધૂમકыતુ કહъ છъ. 
હъલીનો ધૂમકыતુ આકાશમાં તેજિલસોટાની જેમ પસાર થાય છъ. દર ૭૫ વષ↓ તે Ôવી પરથી જોવા 
મળъ છъ. હъલીનો ધૂમકыતુ ĬદિΤણા ૭૪ થી ૭૯ વષ› પુરી કરъ છъ. હъલીનો ધૂમકыતુ એક માĦ ટૂંકЫ 
ĬદિΤણા ધરાવતો છъ અને Ôવી પરથી નરી આંખે દъખાય છъ. છъ·ે તે ૧૯૮૬ના ફыĮુઆરીમાં 
જોવા મâયો હતો. હવે ૨૦૬૧ના જૂલાઈની ૨૮ તારીખે જોવા મળશે.

મહǽવની મેચ અને ઓિલЩÜપક ગેમનું એક જ çથળъ સમĠ િવΐમાં જીવંત Ĭસારણ જોવા મળъ 
છъ. એક સાથે સમĠ દુિનયાના ટી.વી. Ĭસારણના િસગ્નલો કઈ રીતે પહ℮ચે છъ તે જાણો છો ? 
સેટъલાઇટ ટી.વી. ˛ારા આ શÄય બ×યું છъ. Ôવી ગોળાકાર છъ. િસગ્નલો સીધી લીટીમાં ગિત 
કરъ છъ એટલે જમીન પર રહъલા Ĭસારણ કы×ĩના િસગ્નલોને Ôવી બહાર અવકાશમાં રહъલા 
સેટъલાઇટને મોકલવામાં આવે છъ. સેટъલાઇટ Ôવી પર બધી જ જÆયાએ િસગ્નલો મોકલી શકы 
છъ. આ Ĭકારનું કામ જીઓçટъશનરી સેટъલાઇટ કરъ છъ. જીઓçટъશનરી સેટъલાઇટ અવકાશમાં 
ફરъ છъ પરѕતુ હѕમેશા Ôવીના એક જ િવçતાર પર રહъ છъ કોઈ પણ çથળъથી આવેલા િસગ્નલો તે 
સમĠ Ôવી પર મોકલી શકы છъ. આથી િવΐભરમાં એક જ çથળъ રખાતી મેચનું જીવંત Ĭસારણ 
એક સાથે થાય છъ.
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મનિલા
ભારતની ડબલ ઓલલમ્પિક મેડાલીસ્ટ 

પિી.વી. લિંધુએ લિંગાપિોરની યુઈ યાન 
જાસલીન હૂઈ િામે ૨૧-૧૬, ૨૧-૧૬ થી 
િીધી ગે્િમાં લવજય મેળવતા બેડલમં્ટન 
એલિયા ચેમ્પિયનલિપિની ક્ા્ટ્ટર ફાઈનલમાં 
પ્રવેિ મેળવી લીધો હતો. જયારે ભારતની 
િાયના નેહવાલ ચીનની વાંગ ઝી યી િામે 
૨૧-૧૨, ૭-૨૧, ૨૧-૧૩થી હારી જતા 
બહાર ફેંકાઈ હતી.

વરડ્ટ ચેમ્પિયનલિપિમાં લિરવર મેડલ 

જીતનારો ભારતનો કકદા્બી શ્ીકાંત પિણ 
બીજા રાઉનડમાં ચીનના વેંગ હોંગયાંગ િામે 
ત્રણ ગેમના િંઘર્ટ બાદ ૧૬-૨૧, ૨૧-૧૭, 

૧૭-૨૧થી હારી ગયો હતો. આ િાથે મેનિ 
લિંગરિમાં ભારતના પિડકારનો ક્ા્ટ્ટર 
ફાઈનલ પિહેલા જ  અંત આવી ગયો હતો. 
િાતમો ક્રમાંક ધરાવતી િામ્વકિાઈરાજ 
અને લચરાગ િેટ્ીની જોડીએ મેનિ ડબરિની 
ક્ા્ટ્ટર ફાઈનલમાં પ્રવેિ મેળવયો હતો. 
તેમણે જાપિાનના એકકરા કોગા અને ્ટાઈચી 
િૈ્ટોની જોડીને ૨૧-૧૭, ૨૧-૧૫થી 
પિરાજીત કરી હતી. અગાઉ ભારતનો યુવા 
બેડલમં્ટન સ્ટાર લક્ય િેેન પિહેલી જ મેચમાં 
હારીને બહાર ફેંકાયો હતો.

લંડિ
ઈંગલેનડના ્ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે અપિેક્ા 

મુજબ જ ઓલરાઉનડર બૅન સ્ટોકિની 
લનયુલતિ કરવામાં આવી છે. ઈંગલેનડ 
એનડ વેરિ લક્રકે્ટ બોડડે નવા મેનેલજંગ 
ડાયરેક્ટર રોબ કીની ભલામણને 
સવીકારી લેતાં સ્ટોકિ ઈંગલેનડનો 
૮૧મો ્ટેસ્ટ કેપ્ટન બનયો હતો. સ્ટોકિે 
ઈંગલેનડની ્ટેસ્ટ કેપ્ટનિી િંભાળી તેની 
િાથે િાથે બ્ોડ અને એનડરિનની ફાસ્ટ 
બોલલંગ જોડીનું પિુનરાગમન પિણ નક્ી 
જેવું જ મનાય છે. નવા ્ટેસ્ટ કેપ્ટન બૅન 
સ્ટોકિે ઈંગલેનડની રેકોડ્ટ બ્ેકકંગ ફાસ્ટ 
બોલલંગ જોડી બ્ોડ અને એનડરિનના 
પિુનરાગમનની તરફેણ કરી હતી. 
ઈંગલેનડને હવે નયુઝીલેનડ િામે ્ટેસ્ટ શ્ેણી 
રમવાની છે, જેમાં બ્ોડ-એનડરિનનું 
પિણ ્ટીમમાં પિુનરાગમન થિે, તેમ રોબ 
કીએ જણાવયું હતુ. અગાઉ એલિઝની 
લનષફળતા બાદ બ્ોડ-એનડરિનને પિડતા 
મૂકવામાં આવયા હતા. 

લંડિ
કોરોનાની વેમકિન ન લેવાના કારણે 

ઓસટ્ેલલયન ઓપિન ગ્ાનડ સલેમ ગુમાવનારા 
વરડ્ટ નંબર વન ્ટેલનિ સ્ટાર યોકોલવચને 
ઓલ ઈંગલેનડ કલબે રાહત આપિી છે. 
લવ્બરડન ગ્ાનડ સલેમમાં રમવા મા્ટે 
ખેલાડીએ કોરોનાની વેમકિન લીધી હોવી જ 
જોઈએ તેવો લનયમ દૂર કરવામાં આવયો છે. 
જેના કારણે વેમકિન ન લેનારા ખેલાડીઓ 
પિણ આ વરડે લવ્બરડન ગ્ાનડ સલેમ 
ચેમ્પિયનલિપિમાં રમી િકિે. આ કારણે 
વરડ્ટ નંબર વન ્ટેલનિ સ્ટાર યોકોલવચ 
લવ્બરડનમાં તેનું ્ટાઈ્ટલ જાળવી રાખવા 
મા્ટે ઉતરિે. અગાઉ પિેકરિમાં યોજાનારી 
ફ્ેનચ ઓપિન ગ્ાનડ સલેમના આયોજકોએ 
પિણ કોરોના અંગેના લનયંત્રણો પિડતા મૂકયા 
હતા. જેના કારણે યોકોલવચ મા્ટે  ક્ે કો્ટ્ટ 
પિર યોજાતી ગ્ાનડ સલેમમાં રમવા મા્ટેના 
દરવાજા ખુરયા હતા. લવ્બરડન ગ્ાનડ 
સલેમમાં આ વરડે કોરોના અંગેના કોઈ પિણ 
લનયંત્રણો નહીં હોય. 

મુંબઈઃ કુલદીપિની ૧૪ રનમાં ચાર 
અને રહમાનની ૧૮ રનમાં ત્રણ 

લવકે્ટ િલહત બોલરોની લિસતબદ્ધ 
બોલલંગ બાદ વોન્ટરના ૪૨ 
અને પિોવેલના અણનમ ૩૩ની 

મદદથી કદરહી કેલપિ્ટરિે 
કોલકાતા નાઈ્ટ રાઈડિ્ટ 
િામેની આઇપિીએલ 
્ટી-૨૦માં ચાર લવકે્ટથી 

લવજય મેળવયો હતો. જીતવા 
મા્ટેના ૧૪૭ના ્ટાગડે્ટ િામે કદરહીએ 

૧૯ ઓવરમાં છ લવકે્ટે ૧૫૦ રન 
નોંધાવયા હતા. કદરહીએ આ િાથે ૮મી 
મેચમાં ૪ જીત હાંિલ કરી હતી. જયારે 
કોલકાતાનો િતત પિાંચમી મેચમાં પિરાજય 
થયો હતો.

જીતવા મા્ટેના ૧૪૭ના ્ટાગડે્ટનો 
પિીછો કરવા ઉતરેલા કદરહીએ માત્ર ૧૭ 
રનમાં િૉ (૦) અને લમચેલ માિ્ટ (૧૩)
ની લવકે્ટ ગુમાવી હતી. જોકે, વોન્ટરે ૨૬ 
બોલમાં ૮ ચોગગા િાથે ૪૨ રન ફ્ટકાયા્ટ 
હતા. તેનો િાથ આપિતા લલલત યાદવે 

૨૨ રન કયા્ટ હતા. જોકે ઉમેિ યાદવે 
વોન્ટર અને પિંતને અને નારાયણે લલલતને 
આઉ્ટ કરતાં કદરહી ૮૨/૨ થી ૮૪/૫ પિર 
ફિડાયું હતુ. પિોવેલે ૧૬ બોલમાં લવજયી 
લિકિર િલહત ૩ છગગા  અને એક 
ચોગગા િાથે અણનમ ૩૩ રન ફ્ટકારતાં 
્ટીમને જીતાડી હતી. અક્રે ૧૭ બોલમાં 
૨૪ રન કયા્ટ હતા, પિણ તે રનઆઉ્ટ થઈ 
ગયો હતો. આખરે પિોવેલ િાથે િાદૂ્ટલ 
ઠાકુર (૮ રન) નો્ટઆઉ્ટ હતો. ઉમેિ 
યાદવે ૨૪ રનમાં ત્રણ લવકે્ટ ઝડપિી હતી.

મુંબઈ
કંગાળ ફોમ્ટનો લિકાર બનેલા 

લવરા્ટ કોહલીને તેના માનીતા કોચ 
રલવ િાસત્રીએ આઇપિીએલમાંથી ખિી 
જવાની િલાહ આપિી છે. આઇપિીએલમાં 
કોમેન્ટે્ટર તરીકેની જવાબદારી િંભાળી 
રહેલા િાસત્રીએ કહ્ં કે, કોહલીએ 
તેની ખુદની પ્રલતભાને જાળવવા મા્ટે 
આઇપિીએલમાંખી ખિી જવું જોઈએ.

ધુરંધર બેટિમેન તરીકેની પ્રલતભા 
ધરાવતો કોહલી આઇપિીએલની આ 
લિઝનમા િદંતર ફલોપિ રહ્ો હતો. તે 

છેલ્ા ત્રણ વર્ટથી કોઈ પિણ ફોમડે્ટમાં 
િદી ફ્ટકારી િકયો નથી. કોહલી અને 
િાસત્રી વચ્ે િારી દોસતી છે. કોહલી 
જયારે ભારતીય ્ટીમનો કેપ્ટન હતો, 
્યારે તેણે િાસત્રીને ફરી વખત કોચ 
બનાવવાની તરફેણ પિણ કરી હતી. કોચ 
િાસત્રી અને કેપ્ટન કોહલીની જોડીએ 
આંતરરાષ્ટીય લક્રકે્ટમાં નોંધપિાત્ર િફળતા 
પિણ મેળવી હતી. િાસત્રીએ કહ્ં કે, તે 
છેલ્ા કે્ટલાક િમયથી અલવરત લક્રકે્ટ 
રમી રહ્ો છે. તેને આરામની જરુર છે. 
તે તમામ ફોમડે્ટમાં ્ટીમની કેપ્ટનિી કરી 

ચૂકયો છે. તેણે લક્રકે્ટમાંથી લવરામ લેવો 
જોઈએ. િાસત્રીએ એક યૂ્ટયુબ ચેનલની 
િાથેની મુલાકાતમાં કહ્ં કે, એક તબક્ે 
તો િંતુલન રાખવું જ જોઈએ. તેણે તેની 
આંતરરાષ્ટીય કારકકદદીને લંબાવવા મા્ટે 
બ્ેક લેવો જરુરી છે.

અગાઉ પિણ િાસત્રી કોહલી મા્ટે 
આંતરરાષ્ટીય લક્રકે્ટમાંથી આરામની 
માંગણી કરી ચૂકયો છે. તેણે કહ્ં હતુ કે, 
પિિંદગીકારોએ કોહલીને ઈંગલેનડ પ્રવાિ 
પિહેલા કે પિછી આરામ આપિવાનો લનણ્ટય 
લેવો પિડિે.

બેંગલલોરિા બેટ્સમેિલોિલો કંગાળ દેખાવ 
જારી, રાજસ્ાિ રલોયલ્સિલો ૨૯ રિ્ી નવજય

પિૂણે ઃ કરયાન પિરાગના ૩૧ બોલમાં અણનમ ૫૬ રન બાદ કુલદીપિ િેને 
ચાર અને અલવિને ત્રણ લવકે્ટ ઝડપિતાં રાજસથાન રોયરિે રોયલ ચેલેનજિ્ટ 
બેંગલોર િામેની આઇપિીએલ ્ટી-૨૦માં ૨૯ રનથી લવજય મેળવયો હતો. 
જીતવા મા્ટેના ૧૪૫ના ્ટાગડે્ટ િામે બેંગલોર માત્ર ૧૧૫ રનમાં જ ખખડી 
ગયું હતુ. િતત બે મેચમાં ગોરડન ડક બાદ ઓપિલનંગમાં ઉતરેલો કોહલી ૯ 
રને આઉ્ટ થયો હતો. જીતવા મા્ટેના ૧૪૫ના આિાન લાગતાં પિડકારનો 
પિીછો કરવા ઉતરેલા બેંગલોરનો ધબડકો થયો હતો. કોહલી ૯, ડુ પલેિીિ 
૨૩, મેકિવેલ ૦ રનમાં આઉ્ટ થયા હતા. રાજસથાને લનયલમત અંતરે 
લવકે્ટ ઝડપિીને બેંગલોરને હાર તરફ ધકેરયું હતુ. 

ઈંગ્પોન્ડન્ ટપોસ્ટ કપોપ્ટન તરીકપો  
સ્ટ્પોક્સની નનયુક્તિ : બ્પોડ-
એપોન્ડર્ટનનું પુનર્ગમન

ય્પોક્પોવિચ ક્પોર્પોન્ની િપોક્ક્સન 
્ીધ્ વિન્ પણ ફ્પોનચ એ્પોપન-

વિમ્બલ્ડનમ્ં રમી શકશપો

બેડમિંટન એેશિયા ચેમ્પિયનશિપ: ભારતની પી.વી. 
સિંધુ ક્ાટ્ટર ફાઈનલિાં, િાયના-શ્ીકાંત બહાર
્સાત્વક ્સાઈરાજ અિે નિરાગિી જોડી મેન્સ ડબલ્સમાં અંનિમ આઠમાં

કંગ્ળ ફ્પોમ્સન્પો નશક્ર બનપો્્પો વિર્ટ ક્પોહ્ી 
એ્ઈપીએપો્મ્ંથી ખ્ટી જાય : રવિ શ્સ્તી

એકમાત્ર ટેસટ-
વિ-ડે શ્ેણી માટે 
ઉમરાિિે ઇંગલેનડ 
લઈ જાઓ : 
ગાવસકર
મુંબઈઃ આઇપીએલમાં 
ધમાકેદાર પર્ફોમન્સ 
આપિારા જમમુ-
કાશમીરિા ર્ાસટ બલોલર 
ઉમરાિ મનલકિી 
પ્રનિભા આજકાલ 
ભારિીય નરિકેટમાં 
આકર્ષણિું કેનદ્ર 
બિી છે. ્સિરાઈઝ્સ્ષ 
હૈદરાબાદ િરર્્ી 
રમિલો ઉમરાિ મનલક ૧૫૦ 
કકમી પ્રનિ કલાક્ી પણ વધુ 
ઝડપે બલોનલંગ િાંખે છે અિે િેણે 
આઇપીએલિી ૮ મેિમાં ૧૫.૯૩િી 
્સરેરાશ્ી ૧૫ નવકેટ ઝડપી છે. 
ભારિિા લેજનડરી બેટ્સમેિ ્સુનિલ 
ગાવસકરે યુવા ર્ાસટ બલોલરિે ટીમ 
ઈતનડયામાં ્સમાવવાિી વકાલિ કરી છે. 
ગાવસકરે કહ્ં કે, ભારિે ઉમરાિ મનલકિે 
ઈંગલેનડ પ્રવા્સમાં રમાિારી એકમાત્ર ટેસટ 
માટેિી અિે મયા્ષકદિ ઓવરલોિી શ્ેણી 
માટેિી ટીમમાં ્સામેલ કરવલો જોઈએ. િેિા 
જેવી યુવા પ્રનિભાિે ભારિીય ટીમમાં સ્ાિ 
મળે અિે ડ્ેન્સંગરુમિા વાિાવરણિલો અિુભવ 
મળે િે જરુરી છે. લેજનડરી બેટ્સમેિ 
ગાવસકરે કહ્ં કે, ઉમરાિ મનલક માટે હવે 
પછીિું સટેજ ભારિીય ટીમ છે. િેિે કદાિ 
પલેઈંગ ઈલેવિમાં સ્ાિ િ મળે કારણ કે 
મલોહમમદ શમી, ન્સરાજ, બુમરાહ અિે ઉમેશ 
યાદવ જેવા ઈિ ર્લોમ્ષ બલોલરલો ભારિીય ટીમ 
પા્સે છે. જોકે ટીમ ઈતનડયાિલો નહસ્સલો બિવાિલો 
અિુભવ િેિી કારકકદદી માટે મહ્વિલો છે. રલોનહિ 
શમા્ષ, નવરાટ કલોહલી જેવા ખેલાડીઓિી ્સા્ે 
ડ્ેન્સંગરુમ શેયર કરવલો એ િેિા માટે મહ્વિલો છે. 

કુલદીપિી ૧૪ રિમાં ૪ અિે રહમાિિી ૧૮ રિમાં ૩ નવકેટ : વલોિ્ષરિા ૪૨ રિ

કદલહીિલો િાર નવકેટ્ી નવજય : કલોલકાિા 
િાઈટ રાઈડ્સ્ષ ્સિિ પાંિમી મેિ હાયુું

પલોઈનટ્સ ટેબલ
્ટીમ  મેચ જીત હાર પિોઈન્ટ
ગુજરાત 8 7 1 14
રાજસથાન 8 6 2 12
હૈદરાબાદ 8 5 3 10
લખનૌ  8 5 3 10
બેંગલુરુ 9 5 4 10
કદરહી  8 4 4 8
પિંજાબ  8 4 4 8
કોલકાતા 9 3 6 6
ચેન્ાઈ  8 2 6 4
મુંબઈ  8 0 8 0

ર્નશદ ખ્નપો એંવતમ એ્પોિરમ્ં 3 સ્ટક્સર ફટક્રી ગુજર્તનપો વિજય એપ્વ્પો
મુંબઈઃ રાલિદ ખાન પિોતાની િાનદાર બોલલંગ 

મા્ટે જાણીતો છે પિરંતુ IPL 2022માં પિણ તેણે 
બે્ટથી િાનદાર પ્રદિ્ટન કયુું છે. બુધવારે રાત્રે 
રમાયેલી મેચમાં તેણે 20મી ઓવરમાં 3 લિકિર 
િલહત 25 રન બનાવયા અને ગુજરાત ્ટાઈ્ટનિને 
રોમાંચક જીત અપિાવી હતી. T20 લીગની 40મી 
મેચમાં હૈદરાબાદે પિહેલા રમતા 6 લવકે્ટે 195 
રનનો સકોર બનાવયો હતો. જવાબમાં ગુજરાતને 

અંલતમ ઓવરમાં જીતવા મા્ટે 22 રન કરવાના 
હતા પિરંતુ રાહુલ તેવક્ટયા અને રાલિદે િાનદાર 
બેક્ટંગ કરી હતી અને અંલતમ બોલ પિર ્ટીમને 
રોમાંચક જીત અપિાવી હતી. ગુજરાતની 8 મેચમાં 
આ 7મી જીત છે. ્ટીમ ્ટેબલમાં 14 પિોઈન્ટ 
િાથે ફરીથી ્ટોપિ પિર પિહોંચી ગઈ છે. ગુજરાત 
્ટાઈ્ટનિની ઈલનંગિની 20મી ઓવરમાં ડાબા 
હાથના ફાસ્ટ બોલર માકકો યેનિને મુકયો હતો. 
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જકારાતા 

ઈન્ડોનિનિયા તમામ ખાદ્યતેલડોિી 
નિકાસ પર પ્રનતબંધ મૂકવા મક્કમ 
છે અિે તેિી માટે નિકાસ પ્રનતબંધિડો 
દાયરડો વઘાયયો છે. જયારે ત્રણ દદવસ 
અગાઉ જ તેણે નિકાસ પ્રનતબંધમાંથી 
ક્રૂ્ પામતેલ અિે આરબી્ી પામડોનલિ 
તેલિી બાકાત રાખવાિી વાત કહી હતી 
જેિે ફેરવી ટાળયયં છે. ઇન્ડોિેનિયાિા 
આનથથિક બાબતડોિા મંત્રી એરલંગા 
હાટથિટયોએ બયધવારે જણાવયય કે, નિકાસ 
પ્રનતબંધડોમાં રડો-મદટદરયલ, આરબી્ી 
પામતેલ અિે વપરાયેલા ખાદ્યતેલિડો 

પણ સમાવેિ કરાયડો છે. આમ હવે 
ક્ પામતેલ, આબી્ી પામડોનલિ 
તેલિી નિકાસ પર પણ પ્રનતબંધ લાગય 
થિે. નિકાસ પ્રનતબંધિી િવી જાહેરાત 
બાદ કુઆલાલંપયર ખાતે પામતેલિા 
જયલાઇ દ્નલવરી વાયદામાં ૧૦ 
ટકાિડો ઉછાળડો આવયડો છે.  ભારત 
પડોતાિી કુલ પામતેલ આયાતમાંથી 
૬૦% ઈન્ડોિેનિયા પાસેથી ખરીદે 
છે. પામતેલિી આયાત પર પ્રનતબંધ 
મૂકાયાિા અહેવાલ બાદ ખાદ્યતેલડોિા 
સથાનિક અિે વૈનવિક ભાવમાં મડોટડો 
ઉછાળડો આવયડો છે.

ઇન્ડોનેશિયાએ ખાદ્યતેલડોની 
શનકાસ પર પ્રશતબંધ મૂકયડો

પોક્ોવ્સક 
રનિયાએ યયક્ેિિા િસત્રડો માટે 

ગેટવે બિેલા પડોલેન્ અિે બલગેદરયાિે 
આપવામાં આવતા પયરવઠામાં 
િોંધપાત્ર કાપ મૂકતા વતથિમાિ યયદ્ધમાં 
િવડો વળાંક આવયડો છે. યયરડોપે આિે 
બલેકમેઇનલંગ તથા યયરડોપીયિ દેિડોિે 
એકબીજા સામે મૂકવાિડો પ્રયાસ 
ગણાવયડો છે. રનિયાએ પૂવવી યયક્ેિમાં 
તેિા હયમલા વધારે તીવ્ર બિાવતા 
લડોકડો જવા માં્યા છે.   જયારે 
ઝેલેનસકકીએ ચેિયોનબલ અંગે ચેતવણી 

આપી છે. 
અમેદરકા અિે યયરડોપિા 

સહયડોગીઓ દ્ારા યયક્ેિિે િસત્રડો પૂરા 
પા્વાિી ઝ્પ વધારવાિા નિણથિયિા 
દદવસ પછી રનિયાએ પડોલેન્ અિે 
બલગેદરયાિે આપવામાં આવતા 
ગેસિા પયરવઠામાં કાપ મૂકવાિી સાથે 
તેિે સંપૂણથિ બંધ કરવાિી ધમકકી આપી 
છે. તેિી ધમકકી છે કે જો યયરડોપ યયક્ેિિે 
ટેકડો આપવાિયં બંધ િહી કરે તડો ગેસિડો 
પયરવઠડો સદંતર બંધ કરવામાં આવિે.

પડોલેન્ તેિી ગેસિી કુલ 

જરુદરયાતિા ૪૫ ટકાિી અિે 
બલગેદરયા ૯૦ ટકાિી રનિયાથી 
આયાત કરે છે. સપેિે તડો તેિા માટે 
વૈકલલપક સંસાધિ તૈયાર રાખયા છે. 
તેિી પાસે મડોટાપાયા પર કડોલસડો છે 
અિે ઓઇલ ભં્ાર પણ છે. તેમાથી 
બે પાઇપલાઇિ િરૂ થવાિી છે. પણ 
વધારે તકલીફ બલગેદરયાિે પ્વાિી 
છે. જો કે  રનિયાિે પડોતે પણ આ 
પગલાંથી દરરડોજિડો ૪૦ કરડો્ 
્ડોલરિડો ફટકડો પ્િે. તેિા અથથિતંત્ર 
પર પણ અસર પ્િે. 

રનિયાએ પડોલેન્ અિે બલગેદરયાિા ગેસ 
સપલાયમાં કાપ મૂકતા નવવાદ વણસયડો
અમેરરકા-બ્રિટને યુકે્નને શસ્ાે પૂરા પાડવા કહેતાં રશશયાની ત્ીજા વવશ્વયુદ્ધની ધમકી

લંડન 
સવી્િિી દ્ફેનસ નથંક ટેંક 

એસઆઈપીઆરઆઈ (સીપ્રી)િા 
અહેવાલમાં દાવડો થયડો હતડો કે દયનિયાિયં 
દ્ફેનસ બજેટ પહેલી વખત ૨.૧ નરિનલયિ 
્ડોલર એટલે કે અંદાજે ૧૬૦ લાખ કરડો્ 
રૂનપયાિેપાર થયયં છે. અહેવાલ પ્રમાણે 
અમેદરકા પ્રથમ, ચીિ બીજા અિે ભારત 
ત્રીજા ક્મે છે. રનિયા અિે નરિટિિડો પણ 
સૌથી વધય બજેટ ફાળવતા દેિડોમાં ટડોપ-
પમાં સમાવેિ થાય છે. સવી્િિી નથંક 

ટેંક સટડોકહડોમ ઈનટરિેિિલ પીસ રીસચથિ 
ઈલનસટટયૂટ (નસપરી)િા અહેવાલમાં 
દાવડો કરાયડો હતડો કે સતત સાતમા વર્ષે 
દયનિયાિા સંરક્ષણ બજેટમાં વધારડો થયડો 
છે. પ્રથમ વખત દયનિયાિયં દ્ફેનસ બજેટ 
૨૧૧૩ અબજ ્ડોલર થયયં છે. સૌથી વધય 
૮૦૧ અબજ ્ડોલરિયં સંરક્ષણ બજેટ 
અમેદરકા ફાળવે છે. ૨૯૩ અબજ ્ડોલર 
સાથે ચીિ બીજા ક્મે છે અિે ભારત ત્રીજા 
ક્મે છે. ભારતે ૨૦૨૧િા વર્થિમાં ૭૬.૬ 
અબજ ્ડોલરિયં દ્ફેનસ બજેટ ફાળવયયં હતયં. 

પ્રથમવાર વવશ્વનું સંરક્ષણ બજેટ 160 
લાખ કરોડને પા૨ : સીપ્રીનો રરપોટતા

US પ્રથમ, ચીન બીજંુ અને ભારત 76.6 અબજ ડાેલર સાથે ત્ીજંુમયાિમારિી કડોટટે ભ્રષ્ાચારી 
િેતાિે ફટકારી સજા, સય 
કકીિે પાંચ વર્થિિી જેલ

દુબઈ
મયાિમારમાં સાિ સય કકીિે ભ્રષ્ાચારિા આરડોપમાં 

દડોનર્ત ઠેરવયા અિે બયધવારિા રડોજ પાંચ વર્થિિી જેલિી 
સજા ફટકારવામાં આવી હતી. ગયા વર્ષે ફેરિયઆરીમાં 
સેિાિા તખતાપલટ પછી સત્ામાંથી ફેંકાઈ ગયેલી સય કકીએ 
પડોતાિા ટડોચિા રાજકકીય સાથીદાર પાસેથી સડોિયં અિે 
હજારડો ્ડોલર લાંચ તરીકે લીધા હડોવાિા આરડોપડોિે િકારી 
કાઢ્ા હતા. આ ગયિા હેઠળ મહત્મ 15 વર્થિિી સજા અિે 
દં્િી જોગવાઈ છે. પૂવથિ િેતા આંગ સાિ સય કકીિા સમથથિકડો 
અિે સવતંત્ર કાિૂિી નિષણાતડોએ તેમિી સજાિે વખડો્તા 
અિે 76 વર્વીય સય કકીિે રાજકારણમાંથી દૂર કરવાિા હેતયથી 
આ પગલય લેવામાં આવયાિડો આરડોપ લગાવાયડો હતડો.

પાદકસતાિિી કરાચી 
યયનિવનસથિટીમાં બલાસટિે 
કારણે 5 લડોકડોિા મડોત

કરાચી
પાદકસતાિિી કરાચી યયનિવનસથિટીમાં એક વાિમાં 

બલાસટ થયડો છે. આ નવસફડોટમાં 5 લડોકડોિા મડોત થયા 
છે, જયારે ઘણા લડોકડો ઘાયલ હડોવાિયં કહેવાય છે. 
વાિમાં બલાસટ થયાિી માનહતી મળતાં જ ઘટિાસથળે 
પહોંચેલા પડોલીસ અનધકારીઓએ તપાસ િરૂ કરી છે. 
પાદકસતાિિી કરાચી યયનિવનસથિટીમાં બલાસટિે કારણે 5 
લડોકડોિા મડોત થયા છે, જયારે ઘણા લડોકડો ઘાયલ થવાિી 
આિંકા છે. પાદકસતાિિા સથાનિક મીદ્યાિા અહેવાલડો 
અિયસાર, નવસફડોટ કરાચી યયનિવનસથિટીિા કન્ફયયનિયસ 
ઇલનસટટ્ૂટ પાસે એક વાિમાં થયડો હતડો. બલાસટ બાદ 
વાિમાં આગ લાગી હતી.

નસંગાપડોરમાં હીરડોઈિ 
સાથે પક્ાયેલા મૂળ 

ભારતીય યયવકિે ફાંસી
વસંગાપોર

નસંગાપડોરમાં માિનસક રીતે અલસથર 
ભારતીય મૂળિા મલેનિયિ િાગદરક 
િાગેનદ્રિ ધમથિનલંગમિે બયધવારે ફાંસી 
આપવામાં આવી હતી. િાગેનદ્રિિી 
માતાએ છેલ્ી ક્ષણ સયધી પડોતાિા પયત્રિે 
ફાંસીથી બચાવવાિા પ્રયત્ડો કયાથિ પણ 
આ તમામ પ્રયત્ડો નિષફળ નિવ્યા 
હતાં.  બયધવારે ફરીથી િાગેનદ્રિિી 
માતા કડોટથિમાં ગયા હતાં પણ કડોટટે તેમિી 
અરજી ફગાવી દેતા બયધવારે તેિે ફાંસી 
આપી દેવામાં આવી હતી. િાગેનદ્રિ પર 
ડ્રગસિી હેરાફેરી કરવાિડો આરડોપ હતડો. 

વોવિંગટન
અમેદરકામાં નમનસનસપીિા ગલફ 

કડોસટ પરિી એક હડોટલમાં ગડોળીબારમાં 
ચાર લડોકડોિા મડોત થયા છે. આ પછી 
િંકાસપદિે પડોલીસ દ્ારા થડો્ે દૂરથી 
પક્ી લેવામાં આવયડો હતડો. ગલફપડોટથિ 
પડોલીસે જણાવયયં હતયં કે િંકાસપદ એક 
નબઝિેસ કડોમપલેકસિી અંદર બંધ હતડો. 
અનધકારીઓએ નવસતારિે સીલ કરી 
દીધડો હતડો. 

ઓદફસર હેન્ા હેનડ્રીએ જણાવયયં 
કે અનધકારીઓએ િંકાસપદ વયનતિિે 
આતમસમપથિણ કરવાિયં પણ કહ્ં હતયં. 
નબલડોકસી પડોલીસ નવભાગિા કેપટિ 
નમલટિ હૌસમેિે પયલષ્ કરી કે ચાર 

લડોકડો માયાથિ ગયા છે, પરંતય તેમિી 
ઓળખ જાણી િકાઈ િથી. પડોલીસે 
જણાવયયં કે ગડોળીબાર સવારે ૯ 
વાગયાિી આસપાસ નબલડોકસી રિડો્વે 
ઇિમાં થયડો હતડો. 

પડોલીસે જણાવયયં કે બંદૂકધારી ભાગી 
ગયડો અિે પછી લગભગ ૧૩ માઇલ 
(૨૦ દકલડોમીટર) દૂર ગલફપડોટથિમાં અનય 
પીદ્તા પર હયમલડો કયયો. જે બાદ પડોલીસે 
તેિે પક્ી લીધડો હતડો. આ પહેલા 
નમનસનસપીમાં િવા વર્થિિી પૂવથિ સંધયાિી 
પાટવીમાં અિેક લડોકડોએ ગડોળીબાર કયયો 
હતડો, જેમાં ત્રણ લડોકડો માયાથિ ગયા હતા. 
ફાયદરંગિી આ ઘટિામાં અનય ચાર 
લડોકડો ઘાયલ થયા છે. 

વમવસવસપીમાં હોટલમાં ઘૂસીને 
િખસનો ગોળીબાર, 4ની હત્ા

અબુ ખિાબ
સીદરયાિા અબય ખિાબ િામિા 

િાિક્ા િહેરમાં યડોજાયેલી ઈ્ફતાર 
પાટવીમાં આઈએસિા આતંકવાદીએ 
અંધાધૂંધ ગડોળીબાર કયયો હતડો, જેમાં 
સાતિાં મડોત થયા હતા અિે ચારિે 
ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. અમેદરકાિા 
સમથથિિથી ચાલતી સીદરયિ ્ેમડોક્ેદટક 
દરફડોમસથિિા અનધકારીએ રમજાિ 
માસ ચાલતડો હડોવાથી ઈ્ફતાર પાટવીિયં 
આયડોજિ કયયું હતયં. નરિદટિ હ્મુમિ 
રાઈટસ સંસથાએ દાવડો કયયો હતડો કે 
પાટવીમાં આઈએસિડો આતંકકી ઘૂસી 
ગયડો હતડો અિે ચાલય પાટવીએ અંધાધૂંધ 
ગડોળીબાર કયયો હતડો. લડોકડો કંઈ સમજે 
તે પહેલાં જ સાતિાં મડોત થઈ ગયા 

હતા. હયમલામાં ઘણાં લડોકડો ઈજાગ્રસત 
બનયા હતા. એમાંથી ચાર લડોકડોિે 
ગંભીર ઈજા પહોંચી છે.

અહેવાલડો પ્રમાણે દૈર અલ 
ઝડોર પ્રાંતમાં આ ઘટિા બિી હતી. 
મડોટરસાઈકલ પર આવેલડો આતંકવાદી 
ઈ્ફતાર પાટવીમાં પહોંચયડો કે તરત જ 
તેણે ફાયદરંગ કરી દીધયં હતયં. તેિડો ઈરાદડો 
અનધકારીિે નિિાિ બિાવવાિડો હતડો. 
આ ફાયદરંગમાં સીદરયિ ્ેમડોક્ેદટક 
દરફડોમસથિિા પ્રવતિાિયં પણ મડોત થયયં 
હતયં. આ પ્રાંત આઈએસિા કબજામાં 
હતડો. એ વખતે કુદદથિિ આતંકવાદીઓ 
હયમલા કરતા હતા, પરંતય હવે ફરીથી 
આ નવસતારમાં આઈએસિા આતંકકીઓ 
હયમલા કરવા લાગયા છે. 

સીરર્ામાં ઈફરાર પાટટીમાં ISના 
આરંકીનો ગોળીબાર, 7ના મોર

દક્ષિણ-પૂર્વીય નાઈજીરિયાની એક ગેિકાયદેસિ ઓઈલ રિફાઈનિીમાં ક્ર્સફફોટ 
થર્ાના કાિણે 100થી ર્ધાિે લફોકફોના મફોત થયા હફોર્ાની આશંકા છે જયાિે 
અનય કેટલાય લફોકફોને ઈજાઓ પહોંચી છે. જાણર્ા મળયા મુજબ ક્ર્સફફોટના 
કાિણે લાગેલી આગ આસપાસની ઈમાિતફો સુધી પણ ફેલાઈ ગઈ હતી. 

નાઈજીરર્ાની ઓઈલ 
રરફાઈનરીમાં વવ્સફોટ, 
100થી વધુના મોર

કેપટાઉન
હીરા એ દયનિયાિી સૌથી મૂલયવાિ 

વસતયઓમાંિી એક છે. પારદિથિક 
ઉપરાંત, આ હીરા ઘણા રંગડોિા છે, 
જેિી દકંમત કરડો્ડોમાં છે. નવવિિા 
સૌથી મડોટા બલય હીરાિી હરાજી 
કરવામાં આવી હતી, જેિી દકંમત 
57.5 નમનલયિ એટલે કે લગભગ 4.4 
અબજ રૂનપયા છે. ફાઇિ આટસથિ કંપિી 
સડોથેબીએ હોંગકોંગમાં આ હીરાિી 
હરાજી કરી હતી. સડોથેબીિા જણાવયા 
અિયસાર, 15.10-કેરેટ સટેપ કટ રત્િયં 
િામ ‘ધ ્ી બીયસથિ કલીિિ બલય’ 

રાખવામાં આવયયં છે. ચાર ખરીદદારડો 
વચ્ે બડોલી લગાવવાિયં આઠ નમનિટ 
સયધી ચાલયયં. એક અજાણયા ખરીદદારે 

ફડોિ કરીિે હીરા માટે 48 નમનલયિિી 
સૌથી વધય બડોલી લગાવી. આ દયલથિભ 
હીરા 2021માં દનક્ષણ આનરિકાિી 
કલીિિ ખાણમાંથી મળી આવયડો 
હતડો. રંગીિ હીરામાં તે સવયોચ્ સથાિ 
ધરાવે છે. અમેદરકાિી જેમડોલડોજીકલ 
ઇલનસટટ્ૂટ એ સડોથેબીિા નિવેદિ 
અિયસાર આ દાગીિાિે ‘ફેનસી નવનવ્ 
બલય’ તરીકે વગવીકૃત કયાથિ છે. સંસથાિે 
અતયાર સયધી મડોકલવામાં આવેલા 
તમામ વાદળી હીરામાંથી, તેિયં કલર 
ગ્રેદ્ંગ ટડોચ પર છે, જે અતયાર સયધીિા 
હીરાિા માત્ર એક ટકા છે.

નવવિિા સૌથી મડોટા હીરાિી હરાજી, 
4.4 અબજમાં બલય ્ાયમં્િયં વેચાણ
દ. અારરિકાની ખાણમાંથી મળેલાે ડી બીયસ્સ કલીનન બલુ ડાયમંડ 15.10 કેરેટનાે છે
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ન્યૂ્ોર્ક
રશિયા અને યુક્રેન વચ્ેના યુદ્ધને 

બે મશિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે. 
પરંતુ યુદ્ધ અટકવાનું નામ નથી લઈ 
રહ્ં. મળતી માશિતી મુજબ, રશિયા 
માત્ર દારૂગોળો અને શમસાઈલ જ નિીં 
પરંતુ યુક્રેન પર સાઈબર િુમલા પણ 

કરી રહ્ં છે. યુદ્ધની વચ્ે, રશિયન 
િેકસ્સની એક ટીમ સાયબર િુમલા 
કરીને યુક્રેનને નબળું પાડી રિી છે. 
માઈક્ોસોફટ કંપનીએ બુધવારના રોજ 
જાિેર કરેલા એક રરપોટ્સમાં જણાવયું 
છે કરે, રશિયન સરકારના સમશથ્સત 
િેકસસે છેલ્ા કરેટલાક સમયમાં યુક્રેનમાં 

ડઝનબંધ સંસથાઓ પર સાયબર એટેક 
કયયો છે અને તેમના ડેટાનો નાિ કયયો 
છે. રરપોટ્સમાં કિેવામાં આવયું છે કરે, 
રશિયન િેકસસે માશિતીનું અરાજકતાભયુ્સ 
વાતાવરણ ઊભું કયુું છે.

અિેવાલમાં જણાવાયું છે કરે, 
લગભગ અડધા િુમલા મિતવપુણ્સ 

માળખાગત સુશવધાઓ પર કરવામાં 
આવયા િતા અને આવા ઘણા િુમલાઓ 
બોમબ શવસ્ોટ સાથે સાથે કરવામાં 
આવયા િતા. માઇક્ોસોફટે જણાવયું 
િતું કરે, રશિયા સાથે જોડાયેલા સમુિ 
માર્સ 2021 થી વયયૂિાતમક અને યુદ્ધ 
ક્ેત્રની ગુપ્ત માશિતી એકશત્રત કરવા 

અને ભશવષયમાં તેનો ઉપયોગ કરવા 
નેટવક્કને િેક કરવા માટે િુમલાની 
તૈયારી કરી રહ્ા િતા. અિેવાલ મુજબ, 
યુદ્ધ દરશમયાન, િેકરોએ નાગરરકોની 
શવશ્વસનીય માશિતી અને મિતવપયૂણ્સ 
સેવાઓની ઍકસેસને અવરોધવાનો 
પ્રયાસ કયયો િતો.

રશિયાએ યુક્રે ન પર કયયો સાયબર અટરેક

વિભૂવિ િૈભિ

વિભૂવિ િૈભિને જાણિા અને માણિા જરૂરી છે
પ્રમુખ પરરમલ લેખમાળા - 1

જયારે એ સામાનયપણું છોડીને અસામાનય બને 
તયારે, જયારે એનામાં મિાનતા પ્રગટે તયારે.

મિાનતા વેરાતી મળતી નથી, ખેતરમાં 
ઉગાડી િકાતી નથી, પરંતુ એ શવભયૂશત પુરુષોના 
કદમ રયૂમતી આવે છે. કારણ કરે, એમની પાસે 
સદગુણોનો ભંડાર િોય છે. એ જ છે શવભયૂશત 
પુરુષોનો વૈભવ! એ વૈભવ એમની જીવનભરની 
સાધનાનો પરરપાક િોય છે. 

આ સંસારમાં આપણી વચ્ે જ રિીને ઘયૂમતા-
્રતા આ ઓશલયાઓની જીવનિૈલી આપણા 
કરતાં ખાસ અલગ નથી િોતી, પરંતુ એમનો 
આંતરરક વૈભવ શિમાલય કરતાં પણ ઊંરો િોય 
છે. છેલ્ી એક સદીથી આપણી વચ્ે રિીને, 
ઈશ્વરના રરણે જીવન સમશપ્સત કરી દીધું િોવા 
છતાં, આપણા સૌના માટે પોતાના જીવનની ક્ણે-
ક્ણને લોિીનો કણેકણ વાપરી જનારા મિાપુરુષ 
િતા પ્રમુખસવામી મિારાજ.

The higher you go, the 
higher is the level of courtesy; 
and the higher is the level of 
courtesy, the higher you go - 
જેમ જેમ શવનમ્રતા વધતી જાય છે, એમ મિાનતા 
પણ વધતી જાય છે. પ્રમુખસવામી મિારાજે 
પોતાના જીવન દ્ારા આ શસદ્ધાંતને સાશબત કરી 
બતાવયો છે. ઈ.સ.૧૯૮૨માં એમના શવદેિના 
ધમ્સ પ્રવાસની િરૂઆત  લંડનના િીથ્ો એરપોટ્સ 
ઉપરથી થઈ. શ્ી દાદુભાઇ પટેલ ખયૂબ ઉમંગભેર 
જાજરમાન રોલસ-રોઈસ ગાડી લઈને એમને 
શવમાન ઉપર તેડવા આવેલા. સવામીશ્ી ગાડીની 
આગલી બેઠક પર બેઠા. દાદુભાઇ જમણી બાજુની 
બેઠક પરથી ગાડી રલાવતા િતા. પાછળની 

બેઠક ‰પર રાર સિયાત્રીઓ ગોઠવાઈ ગયેલા. 
આ શવિાળ એરપોટ્સમાંથી ગાડીને સલામત રીતે 
બિાર લઈ જવા માટે એક અંગ્ેજ ભોશમયા પણ 
આવેલા િતા, પરંતુ પ્રશ્ન એ થયો કરે એ કયાં 
બેસે ? ગાડીમાં તો કોઇ જગયા જ બાકી નિોતી. 
સવામીશ્ીએ આ જોયું કરે, તરત એક ક્ણના પણ 
શવલંબ વગર તેઓ આગલી બે બેઠકની મધયમાં 
આવેલ શગયરબોકસ ઉપર બેસી ગયા અને 
ભોશમયાને પોતાની સીટ ઉપર બેસાડ્ા. જેનું 
સવાગત કરવા રોલસ-
રોઈસ ગાડી આવેલ 
તે બેઠા શગયર-બોકસ 
ઉપર, અને પોતાની 
બેઠક ઉપર બેઠા બીજા. 
જોવાની ખયૂબી એ િતી 
કરે, સવામીશ્ી આમ 
કરતી વખતે એટલા 
સિજ રીતે વત્સતા િતા 
કરે િું બની ગયું એનો 
કોઈને ખયાલ પણ ન 
આવયો.

તારીખ 74-1-24. 
મુંબઈ. બીજે રદવસે 
સવામીશ્ી શવદેિની ધમ્સયાત્રાનો પ્રારંભ કરવાના 
િોવાથી આજે પોદાર કોલેજના િોલમાં શવદાય-
સભા આયોજીત થઈ િતી. આ સભામાં પ્રખર 
વક્ા પયૂજયશ્ી શરનમયાનંદજી પણ ઉપસસથત 
રિેવાના િતા. તેના અનુસંધાનમાં સવામીશ્ીએ 
પિેલેથી જ આયોજકોને સયૂરના આપેલી કરે 
બંને આસન- એટલે કરે પોતાનું અને અશતશથને 
બેસવાનું- એકસરખાં જ કરવાનાં છે તે ધયાન 

રાખજો. જયારે પણ કોઈ સંત-મિાતમા સભામાં 
આવવાના િોય તયારે તેઓની આ કાયમી 
આજ્ા રિેતી. મુંબઈમાં આવા જ એક પ્રસંગે 
એક સંત-મિાતમા અણધાયા્સ જ આવી પિોંચયા. 
એમના માટે બીજું સારું આસન લાવવું િકય 
દેખાતું નિોતું. તયારે સવામીશ્ી તરત જ પોતાના 
આસન ઉપર ખસી જઈને એકદમ ખયૂણામાં 
બેસી ગયા અને અશતશથસંતને પોતાના આસન 
ઉપર વયવસસથત રીતે માન સશિત બેસાડ્ા. 

શનમા્સનીપણે વત્સવું 
એ એમનો સિજ 
સવાભાશવક ગુણ િતો.

પરાસ-સો માણસો 
જયારે પોતાનું શનરીક્ણ 
કરી રહ્ા િોય, તયારે 
સદગુણી દેખાવાનો 
પ્રયત્ન કોઈ પણ 
માણસ કરવાનો. પરંતુ 
જીવનના કણેકણમાં 
શનમા્સનીપણું વણાયેલું 
િોય, એ તયારે જણાય 
કરે જયારે છેક નાની 
વયથી જ એ વયશક્ 

શનમા્સનીપણે વત્સતી િોય. પ્રમુખસવામીને એમના 
ગુરુ િાસત્રીજી મિારાજે દીક્ા આપી તયાર 
પછીના થોડા વષયો એમણે એક નાના સાધકની 
જેમ મંરદર બાંધકામની તનતોડ મજયૂરી-સેવા 
કરીને અને સંસકકૃતનો અભયાસ કરીને શવતાવેલા. 
પરંતુ એમનામાં છુપાયેલી રદવય પ્રશતભાને ગુરુ 
ઓળખી ગયેલા. આથી િાસત્રીજી મિારાજે 
પ્રમુખસવામીને ૨૮ વષ્સની વયે શવશ્વવયાપી 

બોરાસણવાસી અક્ર-પુરુષોત્તમ સવાશમનારાયણ 
સંસથાના પ્રમુખ (એટલે કરે મુખય વિીવટકતા્સઅને 
સત્તાધીિ) બનાવયા. આના દ્ારા પ્રમુખસવામી 
સંસથાના તમામ વડીલ સંતો અને તમામ 
િરરભક્ોના ઉપરી બની ગયા િતા. પરંતુ પ્રમુખ 
તરીકરેના એમણે કરેલ પ્રથમ ઉદબોધનમાં સત્તાની 
સવીકકૃશતનો એક છાંટો પણ દેખાયો નિીં, ઊલટાનું 
એમણે તો માત્ર પ્રાથ્સના કરી કરે, મારામાં જે િશક્ 
જ્ાન અને પ્રેરણા છે તે બધું જ આપે આપેલું છે. 
િું આજે આપ ગુરુશ્ી સમક્ પ્રશતજ્ા કરું છું કરે, 
મારું કત્સવય બરાબર બજાવવા આપની સંસથાને 
મારા દેિની પરવા કયા્સ શસવાય પયૂણ્સ રીતે વ્ાદાર 
રિી આપનો કકૃતકકૃતય બનીિ. કરોડો ભાશવકોના 
હૃદયમાં ગુંજતું થયેલું નામ પ્રમુખસવામી જે 
રદવસે અસસતતવમાં આવયું એ રદવસે સવામીશ્ીના 
પ્રથમ ઉદગારોમાં શનમા્સનીભાવ, દાસભાવ, 
સેવકભાવના મેિુલા વરસયા. એની પરાકાષ્ા 
તો તયારે આવી કરે, જયારે આ સભા પયૂણ્સ થઇ 
તયારે ઉપસસથત તમામ િરરભક્ોને જમાડવામાં 
આવેલાં. એ બધાનાં એંઠાં વાસણ પ્રમુખસવામીએ 
એકલા િાથે જ ઊટકી કાઢાં. The Servant 
Leader તરીકરે એમણે કરેલી આ પ્રમુખપદની 
પ્રથમ સેવા િતી. દુશનયાના કયા પ્રમુખની 
કારરકદદી આવી સેવાથી િરૂ થઈ િિે !

પુસતકોના વાંરન દ્ારા સદગુણોની માશિતી 
રોક્કસ મળે, પરંતુ એને આતમસાત્ કરવા માટે 
એ સદગુણો જેમણે જીવનમાં ઉતાયા્સ િોય એમનું 
જીવન જ પ્રેરણા આપી િકરે. એટલા માટે આ 
શવભયૂશત વૈભવ જાણવો અને માણવો જરૂરી છે.

 સાધુ ્ોગેનદ્રદાસ, BAPS
(Los Angeles, USA)

માઇક્ોસોફ્ટના 
રિપો્ટ્ટમાં ખુલાસો

2021થી સાયબર હુમલાની તૈયારી કરી રહ્ા હતા, હેકસસે ડઝનબંધ સંસ્ાના ડેટાનાે નાશ કયાસે, યુદ્ધની ગુપ્ત મારહતી એેકત્રિત કરાઈ

ખારકીવ : યુક્રેન પર રશિયાના આક્મણને 
બે મશિનાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ 
યુદ્ધના અંત અથવા િાંશત સથપાવાની કોઈ 
િકયતા જોવા મળતી નથી. રશિયાએ યુક્રેનના 
પૂવવીય અને દશષિણી ભાગો પર િુમલા વધાયાયા 
છે. બીજીબાજુ રશિયાનો સામનો કરવા માટે 
અમેરરકા અને શરિટન સશિતના દેિોએ યુક્રેનને 
સૈનય સિાય વધારી છે. વધુમાં યુક્રેનનું સૈનય 
રશિયાને િરાવી િકરે છે તેવા અમેરરકાના 
શનવેદનથી રશિયા ઉશકરેરાયું છે. તેણે વધુ એક 

વખત યુક્રેન યુદ્ધ ત્ીજા શવશ્વયુદ્ધ, પરમાણુ 
યુદ્ધમાં પરરવશતયાત થવાના જોખમની ચેતવણી 
આપી છે. રશિયન સમાચાર એજનસી સાથે વાત 
કરતાં રશિયાના શવદેિ મંત્ી સગગેઈ લાવરોવે 
યુક્રેન સાથે િાંશત મંત્ણા શનષ્ફળ જવા અંગે 
કીવના દૃષ્ટિકોણની ટીકા કરતા કહ્ં કરે, ત્ીજા 
શવશ્વ યુદ્ધનું જોખમ ‘વાસતશવક’ છે અને ત્ીજું 
શવશ્વ યુદ્ધ થિે તો પરમાણુ યુદ્ધ પણ શનશચિત 
છે, જે વધુ ભયાનક િિે. તેમણે કહ્ં કરે, યુક્રેન 
સાથે િાંશત મંત્ણા ચાલુ રિેિે. 

રશિયનોએ કબજે કરેલા ખેરસન ષિેત્માં એક જેલ શસશબર બનાવી છે, 
જયાં 300 યુક્રેશનયન કાયયાકરો અને સૈશનકોને રાખવામાં આવયા છે. યુક્રેનની 
રિ્ફરેનસ ઈનટેશલજનસ અનુસાર, તયાંના લોકોની પૂછપરછ, મારપીટ અને ટોચયાર 
કરવામાં આવે છે. રશિયાએ યુક્રેનના ખેરસન પર કબજો જમાવયો છે. અિીં 
સતત ગોળીબાર થવાને કારણે માનવ કોરરિોર શનષ્ફળ ગયો છે, જેના કારણે 
િજારો લોકો અિીં ્ફસાયેલા છે. કિેવામાં આવી રહ્ં છે કરે, આ િિેરને લઈને 
રશિયા અને યુક્રેન વચ્ે ઝઘિો ચાલી રહ્ો છે. િોનબાસની તજયા પર રશિયા 
પણ ખેરસનમાં જનમત યોજવા માગે છે. 

પુશતને ્ફરી એકવાર પશચિમી દેિોને ચેતવણી આપી છે. પુશતને કહ્ં છે કરે, 
જો કોઈ પશચિમી દેિ અમારા સપેશિયલ ઓપરેિનમાં િસતષિેપ કરવાનો 
પ્રયાસ કરિે તો રશિયા તે દેિો પર િુમલો કરતા અચકાિે નિીં. પુશતને 
ધમકી આપી છે કરે, જો કોઈ દેિ યુક્રેન સામેના યુદ્ધમાં િસતષિેપ કરિે તો 
િુમલો કરિે. રશિયાના રાષ્ટ્રપશત વલારદમીર પુશતને બુધવારે કહં્ િતું કરે, 
યુદ્ધમાં િસતષિેપ કરવાનો શનણયાય લેનારા દેિો પર તાતકાશલક િુમલો કરવા 
માટે રશિયા પાસે તમામ સાધનો છે. રશિયાએ અમેરરકાને યુક્રેનને િસત્ો 
મોકલવાનું બંધ કરવા કહ્ં છે. 

મોસરો : રશિયા અને યુક્રેન વચ્ે બે મશિના 
કરતા વધારે સમયથી જંગ ચાલી રહ્ો છે.જોકરે 
બંને પષિો પાછા િટવાનુ નામ નથી લઈ રહ્ા. 
યુધધના કારણે બને દેિોના િજારો સૈશનકોએ 
જીવ પણ ગુમાવયો છે. આમ છતા યુધધનો અંત 
દેખાઈ રહ્ો નથી. રશિયાએ યુક્રેનના 500 
સૈશનકોને મારી નાંખવાનો દાવો કયયો છે. રશિયન 
નયૂઝ એજનસીએ કહ્ િતુ કરે, રશિયન એર્ફોસગે 
યુક્રેનના 87 જેટલા શમશલટરી બેઝને ટાગગેટ કયાયા 
િતા અને તેમાં 500 યુક્રેની સૈશનકોના મોત 

થયા છે. જોકરે યુક્રેને િજી સુધી આ બાબતને 
સમથયાન આપયુ નથી. દરશમયાન યુક્રેને દાવો 
કયયો છેકરે, દોનેતસક શવસતારમાં રશિયન સેનાએ 
નાગરરકોને ટાગગેટ બનાવીને 24 કલાકમાં 17 
વખત ્ફાયરરંગ કયુયા છે અને તેમાં ચાર લોકોના 
મોત થયા છે. દરશમયાન રશિયાએ ્ફરી ચેતવણી 
આપીને કહ્ છે કરે, યુક્રેન ત્ીજા શવશ્વ યુધધને 
ભિકાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્ો છે અને તેમાં 
પરમાણુ યુધધના ખતરાને ઓછો આંકી િકાય 
તેમ નથી.

્ુક્રેનને અમેરિરા-બ્રિ્ટનની સૈન્ સહા્ 
પિમાણુ ્ુદ્ધ નોંતિી શરરે: સગગેઈ લાવિોવ

િબ્શ્ાએ ખેિસનને પિ ર્યો રબજો, 
300 જે્ટલા લોરોને બંધર બનાવ્ા

્ુક્રેનનું સમર્ટન રિનાિા દેશ પિ રિાશે 
હુમલો, િબ્શ્ાએ ફિી ધમરી આપી

87 બ્મબ્લ્ટિી બેઝ પિ એિ સટ્ાઈરમાં 500 
્ુક્રેની સૈબ્નરોના મોત ઃ િબ્શ્ાનો દાવો
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