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ગ્રીષ્મા હત્મા કેસ: 
આમારમાેપરી ફેનિલિે 

ફમાંસરીિરી સજા

ડબલ્યુઆેચઆમાેિમા આકે્ેસ મમાેરમાટાનલરરી ડેરમામમંા મહમામમારરીિરી આસરથરી થયેલમાં મૃત્યુિે પણ ધ્માિમમાં લેવમાયમા

નવી દિલ્ી
વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને એમ 

પણ જણાવ્યયં છે કે વિશ્વમાં હજી 
સયધી જે મૃત્યયને ગણતરીમાં નથી 
લેિા્યા તે પૈકીના અડધોઅડધ મૃત્યય 
ભારતમાં થ્યેલાં છે. અહિેાલ કહે 
છે કે ભારતમાં મહામારીને કારણે 
47 લાખ લોકોનાં મૃત્યય થ્યાં હતાં, 
અને ખાસ કરીને મે અને જૂન 
2021 દરવમ્યાન મહામારી તેની 
ચરમસીમાએ હતી ત્યારે સૌથી િધય 
મૃત્યય નોંધા્યાં હતાં. પરંતય ભારત 
સરકારે જાન્યયઆરી-2020 થી 
ડડસેમ્બર-2021 દરવમ્યાન સત્ાિાર 
મૃત્યયઆંક 4,80,000 જ દરાશાિેલ 
છે. જોકે વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને 
એમ પણ જણાવ્યયં કે ભારત દ્ારા 

આ સપ્ાહે પૂરા પાડિામાં આિેલા 
નિા અંકોની સમીક્ા કરિાની હજી 
્બાકી છે.WHOના અંદાજના 
જિા્બમાં આ અંકો પૂરા પાડિામાં 
આવ્યા છે. અહી ઉલ્ેખની્ય છે કે 
ભારતની સયપ્ીમ કોરશામાં કોરોનાના 
મૃતક પડરિારને િળતર ચયકિિા 
મારે થ્યેલી અરજીમાં કોરટે ભારત 
સરકારની માત્ર કોરોનાના કારણે 
જ મૃત્યય થ્યયં હો્ય એિી પદ્ધવતને 
નકારી કાઢી હતી. સરકારે એિી 
પદ્ધવત આપિાની હતી કે માત્ર 
કોરોનાના કારણે કોઈ વ્યવતિ મૃત્યય 
પામી હો્ય તો જ તેને કોિીડ મૃત્યય 
માનિયં. આિા ડકસસામાં કોઈ વ્યવતિ 
પહેલેથી ડા્યા્બીરીસ, હૃદ્યરોગ કે 
અન્ય રોગથી પીડડત હો્ય અને તેને 

કોરોનાની અસર થઇ હો્ય, મૃત્યય 
પામે તો તેને કોરોનાના મૃત્યય તરીકે 
ગણિામાં આિતયં નહી. સયપ્ીમ કોરટે 
દરેક વ્યવતિને િળતર ચૂકિિાનો 
આદેર આપતા સત્ાિાર આંક કરતા 
ઘણા િધારે લોકોને િળતર મળ્યયં છે.

સયપ્ીમ કોરશામાં આ કેસની 
સયનાિણી દરવમ્યાન મહારાષ્ટ્ર, 
ગયજરાત અને આંધ્રપ્દેરે આંકડા રજય 
ક્યાશા હતા અને કુલ ૧,૬૮,૩૨૬ના 
સત્ાિાર મૃત્યય સામે ૩,૭૨,૨૬૧ 
લોકોએ િળતર મારે અરજી કરી 
હોિાના એફીડિેીર ફાઈલ ક્યાશા હતા. 
આ દરાશાિે છે કે કનેદ્ર સરકારે પોતાના 
સત્ાિાર આંકમાં હજય પણ આરોગ્ય 
વિભાગની માત્ર ફોમ્યયશાલા જ જાળિી 
રાખી છે.

કોરોનાથી ભારતમાં સાૈથી િધય 47 
લાખ લોકોના મોત થ્યા : WHO

ન્યૂ્ોર્ક 
િરડશા હેરથ ઓગગેનાઈઝેરને એકસેસ 

મોરાશાવલરી ડેરાના ગાવણવતક મોડેલના 
આધારે વિશ્વમાં કોરોનાથી થ્યેલા 
મૃત્યયનો આંકડો જાહેર ક્યયો હતો. 
એ પ્માણે કોરોનાથી દયવન્યામાં ૬૨ 
લાખ નહીં, પરંતય દોઢ કરોડ કરતાં 
િધય લોકોનાં મોત થ્યા હતા. આ 
અહેિાલમાં કોરોના મહામારીની 
અસરથી થ્યેલા મૃત્યયઆંકને પણ 
ધ્યાનમાં લેિામાં આવ્યો હતો.

વિશ્વમાં કોરોનાથી ૬૨,૭૦,૩૨૬ 
લોકોનાં મોત થ્યા છે. ૫૧ કરોડ 
કરતાં િધય લોકોને કોરોનાનયં સંક્રમણ 
થ્યયં હતયં. એમાંથી વિવિધ અહેિાલો 
પ્માણે ૬૨થી ૬૩ લાખ લોકોએ 
જીિ ખો્યો હતો. જોકે, હિે િરડશા 
હેરથ ઓગગેનાઈઝરેને આ આંકડો 
્બે ગણો હોિાનયં કહ્ં હતયં. િરડશા હરેથ 
ઓગગેનાઈઝરેનના િડા રેડ્ોસ એધનોમ 
ઘેબે્્યસસના કહેિા પ્માણે દયવન્યામાં 
૨૦૨૦ અને ૨૦૨૧ એમ ્બે િરશા 
દરવમ્યાન દયવન્યામાં દોઢેક કરોડ 
લોકોનાં કોરોનાથી મોત થ્યા હતા. 
અહેિાલમાં આ રેનજ ૧.૩૩ કરોડથી 

૧.૬૬ કરોડ સયધી આંકિામાં આિી 
હતી. એનો અથશા એ કે કોરોનાથી 
મૃત્યયઆંક ઓછામાં ઓછો એક 
કરોડ તતે્રીસ લાખ, િધયમાં િધય એક 
કરોડ ૬૬ લાખ સયધી હોઈ રકે છે.  
કોરોનાથી સત્ાિાર મૃત્યય આંક અત્યાર 
સયધી ૬૨થી ૬૩ લાખ નોંધા્યો છે. 
િરડશા હરેથ ઓગગેનાઈઝરેનના આ 
અહેિાલમાં કોરોના મહામારીની 
અસરથી થ્યેલા મૃત્યયને પણ ધ્યાનમાં 
લેિા્યા છે. એરલે કે કોરોના મહામારી 
દરવમ્યાન કોરોના કોમમ્લકેરનસના 
કારણે પોસર કોવિડ ડેથને પણ ધ્યાનમાં 
લેિા્યા હતા. તે ઉપરાંત કોવિડ 
મહામારી દરવમ્યાન અન્ય સારિાર 
કોરોનાના કારણે ન થઈ હો્ય તેનો પણ 
સમાિેર કરિામાં આવ્યો હતો. 

કોરોનાથી દુનનયામાં 62 લાખ નિીં પણ 1.50 
કરોડનાં મોતઃ ડબલયુએચઓનો નર્ો ફણગો

ભારતે WHOના મૃતારંના 
િાવા સામે વાંધો ઉઠાવ્ો

ભારત સરકારે વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન દ્ારા 
મૃત્યયુના અંદાજો માટે જે ગાવિવતક મોડેલનો 
ઉપ્યોગ કરિામાં આવ્યો છે તે સામે પિ િાંધો 
નોંધાવ્યો હતો.  ભારતે વનિેદનમાં જિાવ્યયું છે કે 
ભારતે ગિતરીની પ્રવરિ્યા અને મોડેલ સામે િાંધો 
નોંધાવ્યો હોિા છતાં ભારતની વિંતાની પરિા 
ક્યાયા વિના વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને મૃત્યયુઆંક 
સંબંધી અવતશ્યોવતિભ્યાયા અંદાજો જારી ક્યાયા છે.
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કાઉન્સિલનાં કમિટીનાં સભાેએે 
યાેજનાની તરફેણિાં િતદાન કયુું

ટોરોનટો 
ટોરોનટોનાં મેયરની કમમટીએ બુધવારે જણાવયું 

હતું કે, તેઓ શહેરની આજુબાજુનાં મવસતારમાં સસતી 
મયુમનમસપલ હાઈ સપીડ ઈનટરનેટ સેવા શરૂ કરવા 
મવચારી રહ્ા છે. કમમટી સવાવાનુમતે કનેકટ ટોરોનટો 
પ્ોગ્ામનું નમવનીકરણ કરી એનો અમલ કરવાનો 
મવચાર કરી રહી છે. કાઉનનસલનાં કમમટીનાં સભયોએ 
11 મેના રોજ આ યોજનાની તરફેણમાં મતદાન કયુું 
હતું. શહેરનાં રહેવાસી પૂરતી સસતા દરની હાઈસપીડ 
ઈનટરનેટ સેવા દરેક પરરવાર સુધી પહોંચે તેવું 

આયોજન કયુું છે.
પ્ાથમમક તબકે્ આ યોજના શહેરના મવસતારોમાં 

શરૂ કરવામાં આવશે. જેનો લાભ સામાનય લોકો 
પણ લઈ શકે તેવી સસતી યોજના હશે. કમમટીએ 
મયુમનમસપામલટીને આ યોજના આડે આવતાં રાજકીય 
અવરોધો દૂર કરવામાં આવે અને હાઈસપીડ ઈનટરનેટ 
સેવા ઝડપથી શરૂ કરી શકાય તેવા કામમાં મદદ 
કરે તેવી માંગ કરી છે.  સસતી હાઈસપીડ ઈનટરનેટ 
સેવાનો મનણવાય લેવાનું કારણ એવું છે કે, હજુ થોડા 
સમય પહેલાં શહેરનું એક પ્મતમનમધ મંડળ મેયર 
જહોન ટોરીને મળયું હતું અને આ મુલાકાત દરમમયાન 
શહેરમાં ઈનટરનેટ સેવાની આવશયકતા તથા તે સસતી 
અને ઝડપી હોય તે બાબતે માંગણી કરાઈ હતી. તેનાં 
અનુસંધાને આ મનણવાય લેવામાં આવયો હતો. 

ટોરોનટોમાં સસતા દરની હાઈસપીડ 
ઈનટરનેટ સેવા શરૂ કરવા મવચારણા

સુરત
સુરતના ચકચારી ગ્ીષમા વેકરીયા હતયા 

કેસના આરોપી ફેમનલ ગોયાણી મવરુદ્ધ સપીડી 
ટ્ાયલના અંતે બુધવારે કોટટે તેને દોષી ઠેરવયા 
બાદ સજાના મુદ્ે બંને પક્ોની દલીલ સાંભળી 
મુખય મજલ્ા સેશનસ જજ મવમલ કે. વયાસે 
આ કેસને રેરેસટ ઓફ રેર શ્ેણીમાં મુકયો 
હતો. આ સાથે જ જજે સરકારપક્ની દલીલ 
સાથે સંમત થઈને ગ્ીષમાના હતયારા ફમેનલ 
ગોયાણીને મૃતયુ દંડની સજા, 5 હજાર દંડ 
તથા ન ભરે તો વધુ એક વષવાની સખતકેદની 
સજા ફટકારી હતી. જયારે ભોગ બનનારના 
પરરવારને તથા ઈજાગ્સતોને કોટટે મવકટીમ 
કોમપેનસેશન સકીમ હેઠળ 7 લાખનું વળતર 
ચૂકવવા ભલામણ કરી છે.

કામરેજના પાસોદરામાં ગત તા. 12મી 
ફેબ્ુઆરીના રોજ એક તરફી પ્ેમમાં પડેલા 
આરોપી ફેનીલ ગોયાણીએ સરેઆમ ગ્ીષમા 
વેકરીયાની ગળે ચપપુ હુલાવીને હતયા કરી 
હતી. તે પહેલાં આરોપી ફેનીલને સમજાવવા 
ગયેલા ગ્ીષમાના કાકા સુભાષભાઈ તથા 
ભોગ બનનાર ગ્ીષમાના ફરરયાદી ભાઈ 
ધુ્વ વેકરીયા પર પણ આરોપી ફેનીલે ચપપુ 
વડે જીવલેણ હુમલો કરી હતયાનો પ્યાસ 
કયયો હતો. ગ્ીષમા વેકરીયા હતયા કેસમાં 
સંડોવાયેલા આરોપી ફેનીલ ગોયાણી મવરુદ્ધ 
માત્ર 69 રદવસોની સપીડી ટ્ાયલ પૂરી થતાં 
ત્રણ તબક્ે આરોપી મવરુદ્ધનો ચૂકાદો મુલતવી 
રહ્ો હતો. ગઈ તા.21મી એમપ્લના રોજ 
કોટવામાં સરકાર પક્ે મુખય મજલ્ા સરકારી 
વકીલ નયન સુખડવાલાએ કુલ 190 પૈકી  
85 સાક્ી ડ્ોપ કરીને 105 સાક્ીઓની 
જુબાની લઈ સરકાર પક્નો કેસ મન:શકપણે 
પુરવાર કયયો હતો.

ગ્રીષ્મા હત્મા કેસ: આરોપરી ફેનિલિે ફાંસરીિરી સજા
12 ફેબુ્એારીએે પાસાેદરાિાં ગ્ીષ્ા વેકરરયાની જાહેરિાં ગળું કાપી ફેનનલે કરપીણ હત્ા કરી હતી

કોર્ટે આરોપીને એકથી વધુ વાર પોતાના 
બચાવ માર્ે છેલ્ી તક આપી હતી. કોર્ટે 
આરોપીને પોતે જે કંઈ કહેવા માંગે તે 
કોર્ટે પોતાના ચૂકાદામા ર્ાકવા જણાવ્ું 
હતુ.  કોર્ટે આરોપી ફેનીલને પૂછ્ુ હતું 
કે, તમે એક નન:સહા્ ્ુવતીનો વધ 
ક્યો છે. તો મારે કલમથી તમારો વધ 
કેમ ન કરવો ? પરંતુ આરોપી ફેનનલે કંઈ 
પણ કહેવાની ના પાડીને મૌન સેવ્ું હતું. 
જેથી કોર્ટે બચાવપકે્ સજાના મુદ્ે દલીલ 
કરવા સમ્ માંગતી અરજીને મંજૂર કરી 
તા.22મી એનરિલ  સુધી સુનાવણી મોકુફ 
રાખી હતી.  અગાઉ કોર્્ટની આ મુદત 
દરનમ્ાન આરોપીની કસર્ડી ન આવતાં 
તથા આરોપીના બચાવપક્ના વકીલ કે 
મુખ્ નજલ્ા સરકારી વકીલ અનનવા્્ટ 
સંજોગોના કારણે ગેરહાજર રહેતાં કોર્ટે 
ચૂકાદો તા. 5 મી મે સુધી અનામત રાખ્ો 
હતો.

સરકાર પક્ષની દલીલાે :  ગ્ીષમા હત્ા 
કેસમાં દોષી ઠરેલા ફેનીલ ગો્ાણી નવરુદ્ધનો કેસ રેરેસર્ 
ઓફ રેર શે્ણીમાં પડતો હોઈ સરકાર પકે્ મુખ્ નજલ્ા 
સરકારી વકીલ ન્ન સુખડવાલાએ ફાસીની સજા માર્ે 
માંગ કરી હતી.  જેના સમથ્ટનમાં સરકાર પક્ે સુરિીમ 
કોર્ટે માછીનસગ તથા બચ્ચનનસગના કેસમાં રેરેસર્ ઓફ 
રેર કેસના રેસી્ો દરા્ટવતા આરોપીના ઉગ્ તથા રાંત 
થતાં સંજોગો આરોપીની નવરુદ્ધ હોવાની રજુઆત કરી 
હતી.  સરકાર પકે્ આરોપી ફેનનલે રિોફેરનલ કકલરની 
જેમ ગુનાને અંજામ આપવા કરેલી પવૂ્ટ તૈ્ારી અને તેના 
ગુનાઈત માનસ અને ગુનાઈત વત્ટણુકને પણ ધ્ાનમાં લેવા 
માંગ કરી હતી.  સરકાર પકે્ જણાવ્ું હતું કે આરોપીએ 
એકતરફી રિેમમાં એક આરાસપદ ્ુવનતને સરેઆમ તેના 
જનમદાતા માતા નપતાની નજર સામે જ રહેસી નાખી છે.  
આરોપીની નાની વ્ નહીં પણ ગે્વીર્ી ઓફ ઓફેનસને 
પણ અદાલતે ધ્ાનમાં લેવો જોઈએ.  આરોપીએ નાની 
ઉંમરે કોઈ રાનતર કદમાગના રિોફેરનલ કકલરની જેમ 
ભોગ બનનારને બાનમાં લઈને સમાજને ભ્માં મુક્ો 
છે. બનાવ સથળે હાજર લોકોને કોઈ પણ આગળ આવે 
તો ગ્ીષમાને ગળે ચપપુ હુલાવી દેવાની ધમકી આપી જાહેર 
જનતાને પણ બાનમાં લીધી છે.  જેથી આ માત્ર કોઈ એક 
વ્નતિ નવરુદ્ધનો નનહ પરંતુ સમાજ નવરોધી ગુનો છે. 

બચાવપક્ષની દલીલા ે :  આરોપી 
ફનેીલના બચાવ પક્ ે ઝમીર રખે તથા અજ્ 
ગોડલી્ાએ મખુ્તવે ફાસીની સજા અંગ ે વૈનવિક 
પકરસસથનત અંગ ે મતમતાતંર હોવાની રજૂઆત 
કરી હતી. સરુિીમ કોર્ટે વષ્ટ -2002મા ં મીઠ્ઠુનસહ 
નવ. સર્રે્ ઓફ પજંાબના કસેમા ં ડથે સનેર્નેસને 
ગરેબધંારણી્ ગણાવી હોવાની રજૂઆત કરી 
હતી.  બચાવપક્ ેઆ કસેને મીડી્ા ટ્ા્લ તથા 
પોલીસ તપાસમા ંગભંીર ભલુો કરી હોવાનો આક્પે 
કરી આરોપીની નાની વ્ને અને ભનવષ્ને ધ્ાને 
લઈ ઓછી સજા કરવા માગં કરી હતી. બચાવ પક્ે 
જણાવ્ુ ં હતંુ ક ે દરેક સતંને તેનો ભતૂકાળ અને 
દરેક પાપીને પોતાનંુ ભનવષ્ હો્ છ.ે  આરોપી 
સામ ેપણ તેનંુ ભનવષ્ છ.ે આરોપીએ ઉશકરેાર્માં 
આવીને આ કતૃ્ ક્ુું હોઈ, રેરેસર્ ઓફ રેર 
કસે ન ગણા્. આમ પણ રેરેસર્ ઓફ રેર કોને 
ગણવો તે અંગ ે કોઈ ચોક્કસ માપદડં ક ે રિમાણ 
નક્કી કરવામા ંઆવ્ુ નથી.  ફનેીલ ગો્ાણીના 
વકીલ ેજણાવ્ુ ંહતંુ ક ેઆરોપીની ્ુવાન વ્ના છ.ે 
તેનો કોઈ ગનુાઈત ઈનતહાસ નથી. આરોપીની માથે 
ઘરની જવાબદારી હોઈ સજામા ંરહમે રાખવા માગં 
કરી હતી.

ફેનિલિે ફાંસી પર લટકાવી દેવાય એવી ઈચ્ાાઃ ગ્ીષ્ાિા નપતા
ફાંસીની સજા બાદ ગ્ીષમાના માતા-નપતા જ નહીં રાજ્ના લોકો 
ખરુ છે. સજા સંભળાવ્ા બાદ ગ્ીષમાના નપતાએ જણાવ્ંુ કે, 
કોર્્ટના નનણ્ટ્થી હું ખૂબ ખરુ છું. પોલીસથી માંડીને રાજ્ 
સરકારે ખૂબ જ સહકાર આપ્ો છે. મારી માંગ હતી એ 
સંપૂણ્ટપણે પૂરી થઈ છે. હવે મને એક જ આરા છે કે ફેનનલને 
ફાંસીએ લર્કાવી દેવામાં આવે. આપણા દરેની કોઈ પણ દીકરી 
સાથે આવું કૃત્ ન બને. જાહેરમાં આવું કૃત્ કરનારી વ્નતિ 
એકવાર ફાંસી જોઈ જરે તો આવું કૃત્ કરતા નવચાર કરરે. 

ફેનિલિે કોટટે હતયા, હતયાિા પ્રયાસ સનહતિા ત્ા્ ગુિા્ાં દોષી ઠેરવયો
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મેટી રાઝેને 29,299  
યુએેસ ડાેલરનું વધારાનું 
ઈનામ એપાયું

ટોરોનટો 
નોવાસ્ોસિયાની ચેમ્પિયન સવજેતા 

મેટી રોઝે મંગળવારે રાત્ે 21મી 
જીઓપિાર્ડી સપિરાધામાં સવજય મેળવયો હતો. 
આ 23 વર્ડીય મેટી રોઝ સવિટર અને્ 
િુસવરાઓ વચ્ે ઉછરી છે. આ સપિરાધામાં 
જુસિઆ ્ોસિન પિણ પિાંચમા ક્રમે સવજેતા 
રહી હતી. રોઝને આ સપિરાધામાં 29,299 
યુએિ ર્ોિર વરારાનું ઈનામ આપિવામાં 
આવયું હતું અને આમ તેની ્ુિ ્માણી 
506,584 યુએિ ર્ોિર થઈ હતી. 

મીડર્યાને આપિેિા એ્ ઈનટરવયયૂમાં 
રોઝે જણાવયું હતું ્ે, હું હજુ પિણ માની 
શ્તી નથી ્ે આ ખરેખર િાચું છે. જો 
્ે, તેને થયેિી આ ્માણી તે ્ઈ રીતે 
વાપિરશે એ બાબતે ્ેટિાં્  આશ્ચયધાજન્ 

ત્્ક તેમણે આપયા હતા. 
તેણે ્હ્ં હતુ ્ે, હું આશા રાખું છું 

્ે, હું મારી ્માણીના મોટાભાગનું 
રો્ાણ ્રીશ અથવા તો મને ખાવાનો 
શોખ હોવાથી હું ખાનપિાનની દુ્ાન 
ચાિુ ્રીશ. પિોતાના અને્ ચાહ્ોના 
િવાિોનાં જવાબ આપિતાં રોઝે જણાવયું 
હતું ્ે, મારા ભસવષયમાં શું છે, એ જાણયા 
સવના ્ંઈ ચોક્કિ ્હી શ્ાય નહીં, પિરંતુ 
હું ્ોઈ િાહિ ચોક્કિ ્રીશ.

જો ્ે, આ તબક્કે હું ્ોઈ પિણ 
જાતની પ્રસતબદ્ધતા દશાધાવી શ્તી નથી. 
મારે એનજેિા ડ્િનરના એ્ શૈક્ષસણ્ 
્ાયધાક્રમમાં તેનો િામનો ્રવાનો છે. 

જીઓપિાર્ડી ર્ેઈિી બોકિ સ્ોર મુજબ 
રોઝે 38 વાર પ્રયત્ો ્યાધા હતા અને 33 
વખત તેણે તેમાં િફળતા મેળવી હતી. 
જીતવા માટે 87 ટ્ા મેળવવા જરૂરી છે. 
રોઝે યોગય પ્રતયાઘાત આપિી 89 પિોઈનટ 
િાથે સપિરાધામાં સવજય મેળવયો હતો.

મારા માટે આ અકલ્પનીય ઃ વિજય 
મળયા બાદ મેટી રોઝનો પ્રતયાઘાત

ટોરોનટો 
ર્ગ ફોર્ડે તેની પ્રોગ્ેસિવ ્નઝવડેડટવ પિાટડીનાં િાત મુદ્ાના 

્ાયધાક્રમ િાથે ઓનટેડરયોની ચયૂંટણીમાં ઝયૂ્ાવયું છે. રાજયની આ 
ચયૂંટણીના પ્રચારની બુરવારથી શરૂઆત ્રાઈ હતી. નેનોઝ 
ડરિચધા િવડે ્ે જેમાં 500થી વરુ િો્ોની િાથે મીડર્યા તરફથી 
એ્ ચચાધાનું આયોજન ્રવામાં આવયું હતું. આ ્ાયધાક્રમનાં 
આયોજનમાં િીપિી 24 પિણ જોર્ાઈ હતી. 

જાણવા મળયા મુજબ હાિમાં 36.9 ટ્ા ઓનટાડરયનો 
ટોરીઝનાં ટે્ેદાર છે, જયારે સિબરિ ્ે જેનું નેતૃતવ મસટવન રે્િ 
ર્ુ્ો િંભાળે છે, તેનાં ટે્ ેદારોનું પ્રમાણ 30.4 ટ્ા છે. આનદે્ 
હોવાથધા અને તેની પિાટડી એનર્ીપિી 23.7 ટ્ા િાથે ત્ીજા ક્રમે આવે 
છે. જયારે ગ્ીન પિાટડી 4.3 ટ્ા િાથે ચોતા ક્રમે આવે છે. 9 ટ્ા 
મતદારોનો અસભપ્રાય હજુ િુરી જાણી શ્ાયો નથી.

ચયૂંટણી પિહેિા થયેિા િરવેના તારણો દશાધાવે છે ્ે, જીટીએમાં 
્ે જયાં ટોરીની પિાટડી 1 પિોઈનટથી આગળ છે. જયારે સિબરિ 
પિાટડી ત્ીજા ક્રમે છે. તેને આ િવડેમાં 30 ટ્ા મત મળયા હતા પિરંતુ 
ઓનટેડરયોમાં અનય જગયાએ ટોરીને 11 પિોઈનટ મળયા છે. જયારે 
સિબરલિને 15 પિોઈનટ મળયા છે, જે એનર્ીપિી ્રતાં વરારે છે.  

સપ્રસમઅર ર્ગ ફોર્ધા આ ચયૂંટણીમાં 29.9 ટ્ા િાથે આરામથી 
ચયૂંટાઈ શ્ે તેવી મસથસતમાં જણાય છે અને તેના ટે્ેદારો પિણ માને 
છે ્ે આ પિક્ષનું નેતૃતવ વયવમસથત ્ામ ્રે છે. જયારે 17 ટ્ા 
િો્ોએ જણાવયુ ં હતું ્ે મસટવન રે્િ રુ્્ા તેમની પ્રથમ પિિંદગી 
છે અને તેના મતદાતાઓ આ પિક્ષ માટે મતદાન ્રવા ઉતિુ્ 
છે.  જયારે આનદ્ે હોવથધા િંબંરી આં્ર્ા જાહેર ્રવામાં આવયા 
તયારે આશરે 22 ટ્ા િો્ોએ જણાવયું હતું ્ે, એનર્ીપિીના આ 
નેતા સપ્રસમયર માટે અમારી પિહેિી પિિંદગી છે. આ અભયાિનું 
આયોજન 23 એસપ્રિ અને 2 મેની વચ્ે ્રવામાં આવયું હતું. 

ઓનટેડરયોમાં પ્રોગ્ેસિવ ્ નઝવડેડટવ પિાટડી 
દ્ારા ચયૂંટણીપ્રચારના શ્ીગણેશ ્રાયા

ટોરોનટો 
અમેડર્ામાં મસહિાઓનાં ્ાયદેિરનાં 

ગભધાપિાતનાં અસર્ારોનો અંત આવે 
તેવી શકયતા જણાય છે. આ બાબતે 
અમડેર્ામાં ચાિી રહેિી ગરમાગરમ 
ચચાધા પિર ્ેનેર્ાની મસહિાઓ પિણ 
ઉતિુ્તા દશાધાવી રહી છે અને ્ેનેર્ાની 
દસક્ષણ િરહદના સવસતારમાં આ સનણધાયનો 
રાજ્ીય પ્રભાવ ્ેવો હશે તે બાબતે ચચાધા 
ચાિી રહી છે. 

િંર્નમાં િાંબા િમયથી 
ઓબસટેસરિસશયન ગાયને્ોિોજીસટ તરી્ે 
ફરજ બજાવી ચયૂ્ેિાં સનવૃત્ત ર્ો. ફ્ેઝર 
ફેિોઝ ્ે જેઓ ઓનટેડરયોમાં પિણ પિોતાની 
િેવા આપિી ચયૂકયા છે. તેઓના જણાવયા 
પ્રમાણે અમેડર્ાની િુસપ્રમ ્ોટધા રો સવરુદ્ધ 
વેર્ ્ેિમાં ચુ્ાદો આપિતાં મસહિાઓનાં 
ગભધાપિાતનાં અસર્ારને રદ્ ્રે છે અને 
આ ચુ્ ાદો િમસયાઓમાં વરારો ્રશે.

્ારણ ્ે મસહિાઓ ઈચછે છે ્ે તેઓ 
જો બાળ્ ન ઈચછતી હોય તો ગભધાપિાત 
્રાવવાનો તેનો અસર્ાર છે. બે દાય્ા 
પિહેિાં 1990માં ગભધાપિાત સવરોરી ્ાયદા 
િામે ભારે મોટી ઝયૂંબેશ ચિાવવામાં 

આવી હતી અને આરોગય ક્ષેત્માં આ 
સવશે ખાિ જોગવાઈ ્રવાની માંગણી 
્રવામાં આવી હતી. ફેિો ્હે છે ્ે, હું 
જાણું છું ્ે મસહિાઓ આ બાબતે મક્કમ 
છે અને તેનો આ અસર્ાર જળવાઈ રહે 
તેવું એ ઈચછે છે. અમેડર્ામાં ગભધાપિાતનું 
િમથધાન ્રતો ્ાયદો અમિમાં આવયો 
તયારથી હંમેશા ચચાધામાં રહ્ો છે અને તેથી 
તેની અિર અમેડર્ાના ઉત્તરનાં પિર્ોશી 
દેશ ્ેનેર્ાની મસહિાઓ અમેડર્ાની 
આ બાબતની મસથસત પિર ધયાન આપિી 
રહી છે. ફિેોએ ્હ્ં હતું ્ે, હું આશા 
રાખું છું ્ે, આપિણાં રાજ્ારણીઓ પિણ 
્ેનેર્ાનાં રાજ્ારણની િરેરાશ માનસિ્તા 
િાથે િા્ય રરાવે છે અને તેઓ પિણ 
ગભધાપિાતને િમથધાન આપિતા ્ાયદાનો 
દબાતે અવાજે સવરોર ્રી રહ્ા છે. તેઓ 
ર્ાહી-ર્ાહી વાતો ્રે છે ્ે, મસહિાઓને 
િિામતીપિયૂવધા્ ગભધાપિાત ્રાવવાની મંજયૂરી 
આપિવી જોઈએ. સવાભાસવ્ રીતે ્ેનેર્ાનાં 
દસક્ષણ સવસતાર અને રાજયમાં અમેડર્ામાં 
ગભધાપિાતનાં ્ાયદા િંબરંી જે ્ોઈ સનણધાય 
િેવાશે તેની ભારે મોટી અિર અહીં પિણ 
જોવા મળશે. 

ગર્ભ્પાત સમર્ભન-વિરોધી ચચા્ભરી 
કેનેડિયન મવિલાઓમાં ઉતસસુકતા

ઓનટેડરયો 

બેન્ ઓફ ્ેનેર્ાએ વયાજના દરમાં વરારો ્યયો છે અને હજુ 
વયાજ દર વરવાના િં્ેત આપયા છે. એવું જણાય છે ્ે, ્ેનરે્ાના 
િૌથી મોટા શહેરનું ડરયિ એસટેટનું િાિચોળ બજાર હવે ઠંર્ું 
પિર્વા િાગયુ ંછે.

હાઉિ સિગમા વેબિાઇટ બજારનાં વિણો અને સમિ્તોના 
ભાવની ચર્-ઉતર પિર િતત નજર રાખે છે. તેના સબઝનેિ 
રે્વિપિમેનટ ડર્રેકટર સમશેિ ્ારને ્હે છે ્ે, ગ્ેટર ટોરોનટોના 
્ેટિાં્ સવસતારોમાં સિંગિ ર્ીટેચર્ મ્ાનોના ભાવમાં ૨૦ ટ્ાનો 
ઘટાર્ો થયો છે. ૧િી ફેબ્ુઆરીથી ૧૯ એસપ્રિ, ૨૦૨૨ના નવા 
આં્ર્ા પ્ર્ાસશત ્રવામાં આવયા ં છે, એ મુજબ મ્ાનના ભાવ 
ઘટાર્ા તરફી વિણ ચાિી રહ્ાં છે. ગ્ેટર નોઇર્ા એડરયામાં 
ફેબુ્આરી મસહનામાં ર્ીટેચર્ હોમમેઇર્ના ભાવે વેચાયા હતા. 
એસપ્રિ મસહના ્રતાં તેના ભાવ ૧૨.૧ ટ્ા ઘટીને ૧.૬૫ 
સમસિયન ર્ોિરને બદિે ૧.૪૫ સમસિયન ર્ોિર થયાં હતાં. એજ 
િમયગાળામાં ઘટાર્ા િાથે િેમી ર્ીટેચર્ મ્ાનોના ભાવ ૧૩.૫ 
ટ્ાના ઘટાર્ા િાથે ૧.૩૩થી ઘટીને ૧.૧૫ સમસિયન ર્ોિર 
થયાં હતાં. િૌથી મોટો ઘટાર્ો ફ્ી હોલર્ ટાઉન હાઉિમાં ૨૨.૬ 
ટ્ા નોંરાયો હતો. જે ૧.૨૪ સમસિયન ર્ોિર પિરથી ઘટીને 
૯૬૦.૦૦૦ ર્ોિર થયો હતો. ્ોનર્ોસમસનયમના ભાવમાં  િહેજ  

ઓછો ઘટાર્ો થયો હતો. એટિે ્ે, ૭૪૦,૦૦૦ ઉપિરથી ઘટીને 
૬૯૦,૦૦૦ ર્ોિર થયાં હતાં. હાઉિ સિગમાના મતે ચર્િાચર્િી 
મ્ાનોના ભાવવરારાનું મયૂળ ્ારણ છે. મ્ાનોની યાદીમાં ખોટું 
વેચાણ દેખાર્ી બજારમાંથી મ્ાનો પિાછાં ખેંચી િેવાય છે.  ટોરોનટો 
ડરસજયોનિ ડરયિ એસટેટ બોર્ધાના (ટીઆરઆરઇબી) ચીફ મા્કેટ 
એના સિસટ જેિન મિધાર ્હે છે ્ે, ફેબ્ુઆરી અને માચધામાં 
જીટીએમાં તમામ પ્ર્ારનાં મ્ાનોની િરેરાશ ડ્ંમતમાં િારારણ 
વરારો જોવા મળયો હતો. ટીઆરઆરઇબીએ જણાવયું હતું ્ે, 
મ્ાનના ભાવ હજુ બે આં્ ર્ાના દરે વરે છે, કયારે્  ઘટા ંપિણ 
હશે, આમ છતાં દર મસહને વિાહતીઓ, નો્રીના પ્રમાણમાં 
વરારો અને મ્ાનોની અપિયૂરતી ફાળવણીને ્ારણે જીટીએ 
સવસતારમાં િાંબા િમય િુરી મ્ાનોના ભાવ ઉંચા જ રહેશે.

માત્ર જીટીએે વવસ્ારમાં લાંબા સમય સુધી મકાનાેના ભાવ ઉંચા રહેશે

ટોરોનટોમાં મ્ાનના ભાવમાં ્ ર્ા્ો, 
ડરયિ એસટેટને માઠી અિરના િં્ેત 

ટોરોનટો 
 ્ેનેર્ામાં વિાહતીઓની અરજીઓનો ઝર્પિથી 

સન્ાિ ્રવાનાં પ્રયત્ો ્રવામાં આવી રહ્ા 
છે. આમ છતાં પિણ તમામ પ્ર્ારની 2 સમસિયન 
િો્ોની અરજી પિર્તર થઈ ગઈ છે.

હંગામી અને ્ાયમી સનવાિીની અરજીનો 
ભરાવો વધયો છે, જયારે નાગડર્તા માટેની 
અરજીના ભરાવામાં ઘટાર્ો થયો છે. જે એસપ્રિ 
િુરીમાં 4 િાખનો ભરાવો હતો. જે આ અગાઉ 
માચધા મસહનામાં 4,53,000 હતો. ગયા ઊનાળામાં 
અરજીનો ભરાવો વરતો ગયો હતો. 

મીડર્યાના નવા રે્ટા 28 એસપ્રિ િુરી 
આઈઆરિીિી તરફથી મળયા છે, જે 11મી 
એસપ્રિનાં આં્ ર્ાઓ િાથે મળે છે. મીડર્યાએ નવા 
ર્ેટા માટેની માંગણી પિણ ્રી છે. જે માસહતી પિણ 
આઈઆરિીિી તરફથી મળી છે. 

એ મુજબ માચધા અને એસપ્રિ દરસમયાન 
્ામચિાઉ રહેવાિીઓનું પ્રમાણ વધયું છે, જે 
11મી એસપ્રિનાં રોજ અગાઉનાં આં્ ર્ા ્રતાં 
1.1 સમસિયન અરજદારો વરુ છે. જેમાં ્ામ 
માટે તેમજ અભયાિ માટેની પિરસમટ 11મી માચધા 
િુરીની પ્રસક્રયામાં હતી. જેનો આં્ ર્ો 8,70,000 

જેટિો થાય છે. આરીઆરિીિીનાં પ્રવક્તનાં 
જણાવયા મુજબ ્ામચિાઉ રહેવાિીઓનાં સવઝા 
અને વ્્ક પિરસમટમાં નોંરપિાત્ વરારો થયો છે. જેનું 
્ારણ ્ેનેર્ા-યુક્રને ઓથોરાઈઝેશન ફોર ઈમજધાનિી 
રિાવેિ છે. આ ્ાયધાક્રમ હેઠળ આઈઆરિીિી 
એવા િો્ોને ્ેનરે્ા િાવવા માંગે છે, જેનાં સવઝા 

પ્રસક્રયા હેઠળ છે. જેનો આં્ ર્ો 29 એસપ્રિ િુરી 
180,903 જેટિો છે. જેમાં 11 એસપ્રિ િુરી 
મળેિી સટર્ી પિરસમટ, સટર્ી પિરસમટ એકિટેનશન, 
ટીઆર સવઝા, સવસઝટર રે્ોર્ધા, વ્્ક પિરસમટ અને 
વ્્ક પિરસમટ એકિટેનશન મળીને ્ુિ અરજી 
િંખયા 1,102,375 જેટિી થાય છે.

્ેનરે્ામાં સનવાિી માટેની 2 સમસિયન અરજી પિર્તર
કામચલાઉ રહેવાસીએાનેાં વવઝા એને વક્ક  પરમમટમાં નાંધપાત્ર વધારા ેથયાે : સરકાર ્રફથી સમસ્ા ઉકેલવા યાેજના જરૂરી

અરજીના રરાિાની 
આંકિાકીય સ્રવત 

•  એપ્રિલ 11-12, 2022માં 2,031,589.
•  માર્ચમાં 15 અને 17, 2022માં 1,844,424.
•  ફેબ્રુઆરી 1, 2022માં 1,815,628.
•  ડિસેમ્બર 15, 2021માં 1,813,144.
•  ઓક્ટો્બર 27, 2021માં 1,792,404.
•  જરુલાઈ 6, 2021માં 1,447,474.
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ભારતમાં અર્થતંત્ર ફરી ડામાડોળની 
સ્રતત તરફ જઈ રહ્ં હોય તેવા 

સંકેત બુધવારે રીઝવ્થ બેંકે કરેલા તનર્થય 
પરરી મળયો હતો. આરબીઆઈએ રેપો 

રેટ વધારતા જ હવે 
લોનનાં વયાજ વધશે. 
હોમ લોનરી માંડીને 
કોપપોરેટ સુધીની બધી 
લોન મોંઘી રઈ જતા 
લોકો પર ભારર 
વધશે. લોનનો હપ્ો 
વધે તેની અસર ચાલુ 
લોન પર પર પડશે. 
તેરી અતયારે લોન 
લીધી છે, તેનો હપ્ો 

પર વધી જશે. ભારતમાં કોરોના કાળમાં 
આતર્થક રીતે પડેલા ફટકારી લાખો લોકો 
આજે પર બેહાલ છે. વેપાર-ધંધાની સ્રતત 
હજી પર કોતવડ પહેલાના સમય જેવી રઈ 
નરી. તેવા સમયે દેશની પ્રજા માટે વધુ એક 
મુશકેલી આવી છે.

લાંબા સમય સુધી રાજકીય દબારને 
શરરે રયા પછી અંતે રરઝવ્થ બેનક ઓફ 
ઈસનડયાએ વયાજ દરોમાં વધારો કરી 
દીધો હતો. બુધવારે રીઝવ્થ બેંકના ગવન્થર 
શતતિકાંસ દાસ આ અંગે તનવેદન આપવાની 
હોવારી વયાજ દર વધવાની અટકળો ચાલી 
હતી. આ સારે જ શેરબજારોમાં પર તેની 
અસર વતા્થવા માંડી હતી. દાસ જાહેરાત કરે 
એ પહેલા જ શેરબજારમાં કડાકો બોલાયો 
હતો. જે બાદ બપોરે દાસે સંબોધનમાં રેપો 
રેટમાં ૪૦ બેતસસ પોઈનટ એટલે કે ૦.૪૦ 
ટકાનો વધારો કરવાનંુ એલાન કયુ્થ હતુ. દાસે 
રીવસ્થ રેપો રેટ ૩.૩૫ ટકા રાખયો છે પર 
કેશ રીઝવ્થ રેતશયો ૪ ટકારી વધારીને ૪.૫૦ 
ટકા કરી નાંખયો છે. 

દાસે પ્રવચનમાં ફુગાવાનો દર વધશે 
એવો સંકેત પર આપયો છે. અતયારે જ 
છૂટક ફુગાવો સાત ટકા રઈ ગયો છે. 
જયારે જથરાબંધ ફુગાવો તો ૧૪ ટકાને પાર 
રઈ ગયો છે. દાસે વાત વાતમાં કહી દીધું 
કે, આ હજુ શરૂઆત છે અને લોકોએ હજુ 
મોંઘવારીનો વધારે માર સહન કરવા તૈયાર 
રહેવું પડશે. દાસે જેવી જાહેરાત કરી તે પછી 
શેરોની રકંમતમાં ફરી ધબડકો રવા લાગયો. 
બીએસઈ સેનસેકસ બીજા ૧૨૦૦ પોઈનટ 
તૂટીને ૫૬ હજારની અંદર ઉતરી ગયો. 
એનએસઈનો તનફટી પર સાડા ત્રરસો 
પોઈનટ ઉતરીને ૧૭ હજારની અંદર આવી 
ગયો. મોટાભાગના શેરોમાં કડાકો બોલી ગયો 
અને રોકારકારોએ રાતા પારીએ રડવાનો 
વારો આવી ગયો. 

રાષ્ટીયકૃત, કોમતશ્થયલ, સહકારી સતહતની 
બેંકો રીઝવ્થ બેંક પાસેરી નારાં લે તેના પર 
વયાજ ચૂકવે તેને રેપો રેટ કહેવાય છે. રીઝવ્થ 
બેંકે રેપો રેટ ૪.૪૦ ટકા કયપો તેનો અર્થ 
એ કે, બેંકો રીઝવ્થ બેંક પાસેરી જે પર ફંડ 
લે તેના ઉપર તેમરે વાત ્્થક ૪.૪૦ ટકા 
વયાજ ચૂકવવંુ પડશે. દેશની દરેક બેંકે તેને 
મળેલી ડીપોતઝટસમાંરી ચોક્કસ રોકડ રકમ 
સીકયુરરટીના રૂપમાં રીઝવ્થ બેંકમાં મૂકવી 
ફરતજયાત છે. આ રકમને કેશ રીઝવ્થ કહેવાય 
છે.  ડીપોતઝટના જેટલા ટકા રકમ મૂકવી પડે 
તેને કેશ રીઝવ્થ રેતશયો કહેવાય. રીઝવ્થ બેંક 
બેંકો દ્ારા મૂકાતાં આ નારાં ઉપર જે વયાજ 
ચૂકવે એ રીવસ્થ રેપો રેટ કહેવાય છે. રીવસ્થ 
રેપો રેટ ૩.૩૫ ટકા જ રખાયો તેનો અર્થ 
એ રાય કે, બેંકો રીઝવ્થ બેંકમાં જે ફંડ મૂકશે 
તેના પર તેમને વધારે વયાજ નહી મળે અને 
પહેલાંની જેમ જ ૩.૩૫ ટકા વયાજ મળશે.

રીઝવ્થ બેંકે રેપો રેટ વધાયપો તેરી બેંકોએ 
રીઝવ્થ બેંક પાસેરી ઉંચા વયાજે નારાં લેવા 
પડશે. તેના કારરે લોન ઉંચા વયાજે આપવી 

પડશે, તેરી લોનનાં વયાજ વધશે. હોમ 
લોનરી માંડીને કોપપોરેટ સુધીની બધી લોન 
મોંઘી રશે. લોકો મોંઘવારીના મારરી આમ 
પર બેવડ વળેલા છે તયાં હવે લોનના હપ્ા 
પર વધશે તેરી લોકોની હાલત બગડશે. 
રીઝવ્થ બેંકે લાંબા સમયરી વયાજ દર બદલયા 
નહોતા. છેલ્ે ૨૦૨૦ના મે મતહનામાં 
વયાજ દરો ઘટાડયા તયારરી રેપો રેટ ૪ ટકા 
ઉપર, જયારે રીવસ્થ રેપો રેટ ૩.૩૫ ટકા પર 
સ્રર હતા. કોરોનાના કારરે ૨૦૨૦-૨૧નું 
નારાંકીય વ્્થ બહુ કપરં સાતબત રયુ છે.

૨૦૨૧-૨૨ના નારાકીય વ્્થ પર પર 
આગલા વરસના ઓછાયા હતા. તેના કારરે 
ઉદ્ોગ-ધંધા હજુ મંદા જ છે તયાં વયાજ દર 
વધારાનો આકરો ડોઝ ભારતીય વેપાર ધંધાને 
અસર કરશે તે તનતચિત છે. દાસે ફુગાવો વધયો 
તેના માટે રતશયા-યુકે્ન યુધધને જવાબદાર 
ગરાવયું છે. આ યુધધના કારરે ઘર બધી 
ચીજોની ઉપલબધતા પર અસર પડી છે તેરી 
ભાવ ઉંચકાઈ ગયા છે. ઉદાહરર તરીકે 
યુક્ેનમાંરી મોટા પ્રમારમાં સનફલાવર 
ઓઈલ આપરે તયાં આવતું હતું. યુધધના 
કારરે યુક્ેનરી માલ આવતો નરી, તેમાં 
બજારમાં ખાદ્તેલની અછત ઉભી રઈ, તેમાં 
બીજાં તેલના ભાવ વધી ગયા છે.  આ હાલત 
બીજી ઘરી ચીજોમાં પર રઈ છે તેરી દાસની 
વાત સાવ ખોટી નરી પર ભાવોને કાબૂમાં 
લેવામાં સરકાર તનષફળ તનવડી છે એ પર 
હકીકત છે.

જો કે, દાસ એ કોઈ રાજકીય હોદ્ેદાર કે 
સરકારના પ્રવતિા નરી. એટલે તે આ બધી 
બાબતોની ્પષ્ટતા નહીં કરે. પરંતુ ભારતમાં 
ચીજવ્તુઓનો ભાવવધારો ચાલુ જ રહેશે 
તો સામાનય જનતાને મારે મોટી આફત 
તનતચિત છે. પેટ્ોલ-ડીઝલ, રાંધર ગેસ, 
દૂધ, શાકભાજી વગેરે જીવનજરૂરીયાચતની 
ચીજોના ભાવ પહેલાંરી આસમાને છે, 
હજુ તેમાં વધારો રશે. કોરોનાકાળ પછી 
આપરી તનકાસ વધી છે પર જોઈએ એવા 
પ્રમારમાં વધી નરી, તવદેશી રોકાર પર 
જંગી પ્રમારમાં આવતું નરી. કોરોનાના 
કારરે લોકો પાસે હાર પર બહુ રોકડ નરી, 
તેરી ્રાતનક ્તરે પર લેવાલી નરી, તેરી 
બજારમા સુ્તી છે.

બે રદવસ પહેલાં જ રીપોટ્થ આવયો છે 
કે, દેશમાં બેરોજગારી વધી છે. સેનટર 
ફોર મોતનટરરંગ ઓફ ઈસનડયન ઈકોનોમી 
(સીએમઆઈઈ)ના આંકડા પ્રમારે, એતપ્રલમાં 
બેરોજગારીનો દર વધીને ૭.૮૩ ટકા રઈ 
ગયો છે. માચ્થમાં બેરોજગારીનો દર ૭.૬૦ 
ટકા  હતો તેમાં વધારો રયો છે. વળી આ 
વખતે તો ગામડાં કરતાં શહેરોમાં બેરોજગારી 
વધારે છે. માચ્થમાં શહેરોમાં બેરોજગારીનો 
દર ૮.૨૮ ટકા હતો એ વધીને ૯.૨૨ ટકા 
રયો છે. ભારતમાં શહેરો જંગી પ્રમારમાં 
રોજગારી આપે છે. શહેરોમાં બેરોજગારી 
વધે તેનો અર્થ એ રાય કે, અર્થતંત્ર કપરા 
સમયમાંરી પસાર રઈ રહ્ં છે. મોદી સરકારે 
આ સ્રતતનો ઉકેલ લાવવો પડશે. નહીંતર 
ભારતમાં સ્રતત વધુ વરસી જશે તે પર 
તનતચિત છે. છેલ્ા અઢી વ ્્થરી ભારતમાં 
કોરોનાને કારરે વેપાર, ધંધા, ઉદ્ોગોને માઠી 
અસર પહોંચી છે. તેવા સંજોગોમાં રોજગારની 
ગાડી હજી પાટે ચઢી નરી તયારે આરબીઆઈ 
દ્ારા વયાજદરોમાં વધારાનો તનર્થય પ્રજા માટે 
મોટી આફત નોતરશે તેવી શકયતા વધુ છે. 
વા્તવમાં આરબીઆઈનું આ પગલું ભારતીય 
અર્થતંત્રની વત્થમાન સ્રતતનો ્પષ્ટ તનદદેશ 
કરી રહ્ં છે.

ભારતીય અર્થતંત્ર ડામાડોળ રવાના 
સંકેત, બેરોજગારીનો દર પણ વધયો

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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અરવ·ી
ધનસુરાનાના જીનેશ પટъલ નામના યુવકને 

ઇ×çટાĠામમાં ગુજરાતી આàબમની અિભનેĦી 
યશવી પટъલ સાથે િમĦતા થઈ હતી. પોતાના 
મોજશોખ પુરા કરવા અને હાઈ Ĭોફાઈલ િજંદગી 
જીવવા માટъ અિભનેĦી યશવી પટъલે સોિશયલ 
મીЧડયાના માÖયમથી સંપક↕માં આવેલા યુવકને 
Ĭેમજાળમાં ફસાવી લાખો λિપયા ખંખેયા↓ હોવાનું 
સામે આãયું છъ. આ મામલે અિભનેĦી યશવી પટъલ 
સામે ફЧરયાદ ન℮ધાઈ છъ.
ĬાΆ િવગતો મુજબ, યશવી પટъલે જીનેશ પટъલ 

નામના યુવકને પોતાની Ĭેમજાળમાં ફસાãયા બાદ 
તેના પЧરવાર સાથે મુલાકાત પણ કરાવી હતી. બ³−³ે 
જણાં થોડા સમયમાં લગ્ન કરી લઈશું એવું કરીને 

યશવીએ શૉિપંગ, ફЫ ભરવા તેમજ પØપા બીમાર 
હોવા જેવા અલગ-અલગ બહાના બતાવીને જીનેશ 
પાસેથી 7 લાખ λિપયા પડાãયા હોવાનો આΤેપ 
કરવામાં આãયો છъ. આ મામલે યુવકы પોતાના 
અને અિભનેĦી વŵે થયેલી ચેટ અને વીЧડયો પણ 
મીЧડયા સમΤ રજૂ કયા↓ છъ. અિભનેĦી ˛ારા અવાર 
નવાર λિપયાની માંગણીઓ કરવામાં આવતા 
યુવકને પોતે છતરાતો હોવાની શંકા ગઈ હતી. 
આથી જીનેશ યશવીની માંગણીઓ પૂરી કરવાનું 
બંધ કરી દъતા અિભનેĦીએ પણ તેનો સંપક↕ કાપી 
નાંÅયો હતો. આખરъ યુવક નાસીપાસ થઈ ગયો 
હતો. જો કы સામાિજક આગેવાનોએ િહમત આપતા 
તેણે ધનસુરા પોલીસ çટъશનમાં અિભનેĦી િવιˇ 
ફЧરયાદ દાખલ કરી છъ.

મહъસાણા
મહъસાણા તાલુકાના મુદરડા ગામમાં એક 

યુવાનને માતાજીના મંЧદરમાં çપીકર વગાડવાની 
સજા λપે મોત મâયું છъ. લાંઘણજ પોલીસે આ 
મામલે ૬ શÅસ સામે હÓયાનો ગુનો ન℮ધી જેલ 
હવાલે કરી દીધા છъ. çપીકર ધીમું વગાડવા મામલે 
થયેલી તકરાર બાદ મામલો હÓયા સુધી પહ℮ચી જતા 
નાનકડા ગામમાં ચકચાર થવા પામી છъ.માતાજીના 
મંЧદરમાં સાંજની આરતી ટાંણે દીવાબǼી કરી 
çપીકર વગાડવું એ સામા×ય બાબત છъ. પણ આ 
આમ બાબતમાં મહъસાણા તાલુકાના મૂદરડા ગામમાં 
એક ૪૦ વષЪ↓ય યુવાનને જીવ ખોવાનો વારો આãયો 
છъ. મુદરડા ગામના ટъબાવાળા ઠાકોર વાસમાં 
રહъતા અજીતજી વીરસંગજી ઠાકોર અને તેમના 
નાના ભાઇ જસવંતજી ઠાકોરъ ઘરના કÜપાઉ×ડમાં 

મેલડી માતાજીનું મંЧદર બનાãયું છъ. આ મંЧદરમાં 
બંને ભાઈઓ સેવા પૂજા કરી માતાજીની આરતી 
સમયે લાઉડ çપીકર વગાડતા હતા, જે બાબત 
તેમના ઘર નજીક રહъતા લોકોને ખૂંચતી હોવાને 
કારણે મંગળવારъ સાંજે ૭ વાગે આ મામલે ઝગડો 
થયો હતો. જેમાં સદાજી રવાજી ઠાકોર, િવæણુજી 
રવાજી ઠાકોર, બાબુજી ચેલાજી ઠાકોર, Ëયંતીજી 
રવાજી ઠાકોર, જવાનજી ચેલાજી ઠાકોર અને િવનુજી 
ચેલાજી ઠાકોર નામના ૬ શÅસ લાકડી અને ધોકા 
સાથે બંને ભાઈઓ ઉપર તૂટી પડયા હતા. જેમાં 
બંને ભાઈઓને ગંભીર ઇજા થતાં સારવાર અથ› 
અમદાવાદ ખસેડવામાં આãયા હતા. સારવાર 
દરિમયાન જશવંતજી ઠાકોરનું મોત થયુ હતું. 
પોલીસે હુમલો કરનાર ૬ શÅસ સામે હÓયાનો ગુનો 
દાખલ કરી જેલ હવાલે કરી દીધા છъ.

અરવ·ીનો યુવક હની ĺેપનો િશકાર, ગુજરાતી અિભનેĦી સામે ફЧરયાદ દાખલ

મહъસાણાના મુદરડામાં યુવાનને મંЧદરમાં çપીકર વગાડવાની સજા λપે મોત મâયું



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 06 MAY, 202206 મ  ગુજરાત

નЧડયાદ 
ખેડા નગરપાિલકાના ૨૮ 

સÛયોને બુધવારъ સÛયપદъથી 
દૂર કરવાના હુકમથી 
રાજકЫય હડકіપ મચી ગયો 
હતો. નગરપાિલકાના જૂના 
િબàડỲગના ખોટા શરતી 
કરારનો િવવાદ છъવટъ ૨૮ 
સÛયોને ભારъ પડયો છъ.
ખેડા શહъરમાં આવેલ વેદ 

ઓથђ↓પેЧડક એ×ડ સજીર્કલ 
હોЩçપટલ ˛ારા ખેડા 
નગરપાિલકાનું જુનું િબàડỲગ 

ભાડે માંગવામાં આãયું હતું. જે 
માટъનો તા.૧૮.૧.૨૦૨૦નો 
પĦ પાિલકાના ઇનવડ↓માં 
૧૫.૨.૨૦૨૦થી ન℮ધાયેલો 
છъ.  એ જ Чદવસે એટલે કы 
૧૫.૨.૨૦૨૦ના રોજ ખેડા 
નગરપાિલકાની સામા×ય સભા 
ભરાયેલી હતી. જેમાં પાિલકા 
Ĭમુખ ˛ારા વધારાના કામોમાં 
નં.૨૧માં વેદ ઓથђ↓પેЧડક 
એ×ડ સિજ↓કલ હોЩçપટલ 
ખેડાને ૯ વષ↓ ૧૧ માસ 
માટъ ભાડે આપવા ઠરાવ 

નં. ૬૫થી સવા↓નુમતે ઠરાવ 
કરવામાં આવેલ. એ પછી 
તા.૩૦.૬.૨૦૨૦થી પાિલકાના 
તÓકાલીન Ĭમુખ ધિમ↓Ηાબા 

ધમ›×ĩિસંહ મહીડા અને 
કારોબારી ચેરમેન Чદનેશભાઇ 
દલસુખભાઇ રાઠોડ ˛ારા વેદ 
હોЩçપટલ સાથે શરતી કરાર 

કરવામાં આãયા હતા.
આ બાબતે Üયુિનિસપાલીટી 

એડમીનીçĺેશન, ગુજરાત રાËય, 
ગાંધીનગરના Öયાને આવતા 
રъકડ↓ની ચકાસણી કરવામાં 
આવી હતી. જેમાં િબàડỲગ 
ભાડે આપતા પહъલા ગુજરાત 
નગરપાિલકા અિધિનયમ - 
૧૯૬૩માં દશા↓ãયા મુજબની 
કોઇ કાય↓વાહી કરવામાં 
આવેલી ન હતી. આથી આ 
અિધિનયમની કલમ ૩૭ મુજબ 
પગલાં લેવા માટъ ગત ૨૮મી 

એĬીલના રોજ  પાિલકાના 
સÛયોને નોЧટસ  આપવામાં 
આવી હતી. જેમાં પાંચમી 
મેના રોજ બપોરъ સાડા Ħણ 
કલાકы ગાંધીનગરની કચેરીમાં 
પાિલકાના સÛયોને હાજર રહъવા 
જણાãયું હતું.  આ કાય↓વાહી 
દરÜયાન નગરપાિલકાના ૨૮ 
સÛયોને તેમના સÛયપદъથી દૂર 
કરવાનો હુકમ કરવામાં આãયો 
હતો.  પાિલકામાં એકસામટા 
૨૮ સÛયોને દુર કરાતા સ³−³ાટો 
છવાઇ ગયો છъ.

જૂના િબિ ંગના ખાેટા શરતી કરારનાે મુદ્દાે ગાંધીનગર સુધી પહાેંચતા કાયર્વાહી : તમામ સ ાેને પાટનગરમાં હાજર રહેવા તાિકદ કરાઈ 

ગુમ હЧરહરાનંદ ભારતી આખરъ નાિસકથી મâયા: વડોદરા લાવવા તજવીજ
વડોદરા

રાËયના અલગ અલગ પાંચ çથળોએ આવેલા 
ભારતી આĴમના ગાદીપિત હЧરહરાનંદ મહારાજના 
ગુમ થવાના મામલે વડોદરા સિહત અલગ-અલગ 
શહъરની પોલીસની િવિવધ ટીમો ˛ારા તપાસ હાથ 
ધરવામાં આવી હતી. Óયારъ હЧરહરાનંદ ભારતી 
મહારાજ મહારા∆ના નાિસકમાં સલામત છъ. તેઓને 
હાલ મહારા∆થી એક ટъÄસીમાં વડોદરા લાવવામાં 
આવી રΝા છъ. આ માિહતી ભારતી આĴમ સાથે 
સંકળાયેલા ãયિŪએ આપી હોવાનું જાણવા મâયું છъ. 
ભારતી આĴમના મહામંડલેΐર હЧરહરાનંદ çવામી 
છъ·ા 3 Чદવસથી ગાયબ થતાં અલગ અલગ શહъરના 
પોલીસ મથકમાં ફЧરયાદ ન℮ધાઇ હતી.

હાલોલની યુવતીએ જયપુર ખાતે િમિસસ ઇЩ×ડયા યુિનવસ↓નો િખતાબ જીÓયો
પંચમહાલ 
પરિણત યવુતીઓ માટъ યોજાતી 

સ⅜દય↓ çપધા↓મા ં િમિસસ ઇЩ×ડયા 
યિુનવસ↓મા ં હાલોલની દશ↓ના 
પટъલ ે િમિસસ ઇЩ×ડયા યિુનવસ↓નું 
ટાઇટલ જીતી અન ે ઇિતહાસ 
સËયђ↓ છъ. સમĠ ભારતમાથંી 
પસંદગી Ĭિĝયા બાદ જયપરુ ખાતે 
સ⅜દય↓ çપધા↓મા ં 22 યવુતીઓની 
વŵ ે çપધા↓ યોજાઈ હતી. જમેાં 
અલગ અલગ રાઉ×ડ બાદ 22 
યવુતીઓ પકૈЫ 5 યવુતીઓ અિંતમ 
રાઉ×ડમા ંપહ℮ચી હતી. 

વડોદરા 
એમ.એસ.યુિનવિસ↓ટીમાં અÖયાપકોની 

ભરતીમાં કૌભાંડના આΤેપો વŵે સેનેટ 
સÛય ˛ારા પછાત વગ↓ના ઉમેદવારોને 
અ×યાય થયો હોવાો આΤેપ કરીને રા∆ીય 
અનુસૂિચત જનજાિત આયોગને પĦ 
લખવામાં આãયો હતો.
આ મામલામાં હવે આયોગે 

યુિનવિસ↓ટીને એક પĦ લખીને તાકЫદ કરી 
છъ કы, ૩૦ Чદવસમાં ઉપરોŪ આΤેપોને 
લઈને આયોગને અહъવાલ સુપરત કરવામાં 
આવે અને જો યુિનવિસ↓ટી આ સમયમાં 
અહъવાલ સુપરત નહỲ કરъ તો કાયદાકЫય 
કાય↓વાહી કરવામાં આવશે. આયોગ ˛ારા 

યુિનવિસ↓ટીને સમ×સ પાઠવવામાં આવશે 
અને યુિનવિસ↓ટી સǼાધીશોને આયોગ 
સમΤ ιબι હાજર થવુ પડશે. ટъકનોલોજી 
ફыકàટીના સેનેટ સÛય અને અÖયાપક 
સુિનલ કહારъ ભરતીમાં પછાત વગ↓ના  
ઉમેદવારોને અ×યાય કરવામાં આãયો 
હોવાનો અને કыટલીક પોçટ પર જાણી 
જોઈને ઉમેદવારોની ભરતી નહỲ કરાઈ 
હોવાનો આΤેપ કયђ↓ હતો. તેમણે રા∆ીય 
અનુસૂિચત જનજાિત આયોગને આ અંગે 
ગત ઓકટોબર મિહનામાં એક પĦ લÅયો 
હતો.તે વખતે વાઈસ ચા×સેલર તરીકы Ĭો.
પЧરમલ ãયાસ હતા. આયોગ ˛ારા વાઈસ 
ચા×સેલર તરીકы તેમને નોЧટસ આપી હતી. 

ભરતીમાં કૌભાંડના આΤેપ,અનસૂિચત જનજાિત આયોગનુ MSUને અàટીમેટમ

ખેડા પાિલકાના 28ને સભ્યપદેથી દૂદૂર કરવા હૂહૂકમ
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આણંદ 
પેટલાદના દъવકЮવા િવçતારમાં રહъતા 

રફЫયોˆીન શેખ અને જાકЫરહુસેન 
વŵે અગાઉ કોઈ મામલે તકરાર થઈ 
હતી. આ ઝઘડાની અદાવતને લઈ 
બ³−³ે વŵે પુનઃ ઝઘડો થયો હતો. જેને 
લઈ રફЫયોˆીન શેખ, મોઈˆીન શેખ, 
અસલમુˆીન શેખ, વસીમભાઈ શેખ, 
રાજા ઉફ⎯ અ·ુ શેખ, શાહιખ મલેક, 
જાકЫર મલેક, સમીરભાઈ પઠાણ, 
ટીકЮ મલેક, મોહÜમદ સકЫલ સૈયદ 
અને સોહъલ ઉફ⎯ સુલતાન સહીતના 

શÅસોએ ભેગા મળી જાકЫરહુસેનને 
માર મારવાનું શλ કયુ↨ હતું. બીજી 
તરફ જાકЫરહુસેનના પΤે પણ કыટલાક 
લોકો એકĦ થઈ ગયા હતા અને બ³−³ે 

જૂથો વŵે સામસામે પÔથરમારો 
થતા મારામારી થઈ હતી. જેમાં 
જાકЫરહુસેનને ચØપાના ઘા વાગતા 
લોહીલુહાણ થઈ ગયો હતો. Ëયારъ 
આ તકરારમાં વŵે છોડાવવા પડેલ 
મોહસીનને પણ માથામાં ધારીયું વાગી 
જતા ઈજાઓ પહ℮ચી હતી. બ³−³ે પΤો 
˛ારા એકબીજા ઉપર ભારъ પÔથરમારો 
કરાતા વાતાવરણ તંગ બની ગયું હતું. 
ઘટનાની જાણ પેટલાદ પોલીસને થતા 
પોલીસનો કાફલો ઘટના çથળъ દોડી 
ગયા હતો.

વડોદરા
વડોદરા શહъરના રъસકોસ↓ Щçથત 

મÖય ગુજરાત વીજ કіપનીના મુÅય 
દરવાજા પાસે મંગળવારъ પૂવ↓ કમ↓ચારી 
˛ારા નગ્ન હાલતમાં ઉભા રહી િવરોધ 
Ĭદશ↓ન કરતા હોબાળો મÉયો હતો. 
એમજીવીસીએલમાં ફરજ બજાવતા 
હъમંત ગાંધી નામના Чદãયાંગ કમ↓ચારીને 
વષ↓ 2016 થી હъરાન કરવામાં આવી 
રΝા હતા જેને કારણે તેઓ અવારનવાર 
પોલીસમાં ફЧરયાદ તો પણ આપી હતી 
છતાં પોલીસે કોઇ કાય↓વાહી કરી નહી 
એટલું જ નહỲ જા×યુઆરી 2019 થી 
તેઓનું પગાર પણ અટકાવી દъવામાં 
આãયો હતો જેને Öયાનમાં રાખીને 

કમ↓ચારી એ એમજીવીસીએલના ઉŵ 
અિધકારીઓ સમΤ રજૂઆતો પણ 
કરી હતી. એમજીવીસીએલના એક 
આઈએએસ અિધકારી સમΤ તેમણે 
ઇÉછા Óયુની પણ માંગણી કરી હતી 
Óયારъ આ અિધકારીએ કમ↓ચારીને 
બચાવવાની વાત કરવાને બદલે 
ઉǼર તો જવાબ આØયો હતો. આજે 
એમજીવીસીએલની મુÅય કચેરી પાસે 
નગ્ન હાલતમાં ઉભા રહી તેમણે િવરોધ 
શλ કયђ↓ હતો અને પોતાને ×યાય મળъ તે 
માટъની માગણી કરી હતી હъમંત ગાંધીએ 
જણાãયું હતું કы મારો કોઈ વાંક ગુનો ન 
હતો છતાં પણ મારો પગાર અટકાવી 
દъવામાં આãયો છъ.

MGVCLના પૂવ↓ કમЪ↓એ ×યાય માટъ નગ્ન થઇને દъખાવો કરતા હોબાળોપેટલાદમાં મોડીરાĦે એક જ કોમના 2 જૂથ વŵે પÔથરમારો અને મારામારી
ટાેળાં સામે રાયાેટીંગનાે ગુનાે ઃ જૂની અદાવતમાં વાતાવરણ તંગ બનતા પાેલીસ દાેડી અાવી

અખાĦીજ િનિમǼે ડાકોર મંЧદરમાં રણછોડારાયને ચંદનના લેપ કરાયા
નЧડયાદ

ડાકોરના Ĵીરણછોડરાયજીના મЧંદરમા ં મગંળવારъ 
અΤય િતયા (અખાĦીજ)ના પવ↓ની ઉÓસાહભરે ઉજવણી 
કરવામા ંઆવી હતી. ઠાકોરજીન ેચદંનના લપે કરી ગરમીની 
આ સીઝનમા ંĴીજી સ×મખુ પાણીના ફЮવારાથી પણ ઠѕડક 
કરવામા ંઆવી હતી. વæૈણવ સĬંદાયના અ×ય મЧંદરોમાં 
પણ તા. ૩જીન ેમગંળવારથી Ĵીજીન ેચદંનના લપે કરવામાં 
આãયા હતા. ડાકોરના Ĵીરણછોડજી મЧંદરમા ં દર વષ › 
અખાĦીજથી Ĵીજીન ે બપોરъ રાજભોગ સમય ે ચદંનના 
વાધા ધરાવવમા ંઆવ ેછъ. રાજા રણછોડન ે ચદંનનાવાઘા 
પહъરાવવામાં આãયા હતા. મЧંદરમા ં પરѕપરા અનસુાર 
અખાĦીજથી જઠે સદુ પનૂમ સધુી Ĵીજીન ેચદંનના લપે કરી 
પાણીના ફЮવારાથી ઠѕડક કરવામા ંઆવ ેછъ.

વડોદરામાંથી પકડાયેલા ļÆસનો મુÅય સØલાયર વિસમ મુંબઇથી ફરાર
વડોદરા

×યુ સમા રોડ િવçતારની અરિવંદબાગ સોસાયટીના 
મકાનમાંથી પકડાયેલા ļÆસ કારોબારના Ĭકરણમાં ļÆસ 
સØલાયર મોહѕમદ યુસુફ મકરાણીને જેલમાં મોકલી 
આપવામાં આãયો છъ.Ëયારъ,તેના પુĦનો કોઇ પǼો 
લાÆયો નથી. એસઓજીની ટીમે અરિવંદબાગના મકાનમાં 
દરોડો પાડી િહમાંશુ Ĭજાપિતને λ.૭.૨૨ લાખના પાટЪ↓ 
ļÆસ મેથાÜફыટામાઇન સાથે ઝડપી પાડયો હતો.તેના 
મકાનમાં ļÆસ લેવા આવેલા ЧડØલોમા એЩ×જિનયર 
િવજય Ĭજાપિતને પણ પોલીસે ઝડપી પાડયો હતો. બંનેના 
Чરમા×ડ  પુરા થતાં જેલમાં મોકલવામાં આãયા છъ. ļÆસ 
કыЧરયરોની પૂછપરછ દરિમયાન હાલોલના સØલાયર 
મોહѕમદ યુસુફ મકરાણીનું નામ ખૂàયું હતું. 

આણદં 
િવ˜ાનગરના હЧરઓમનગરમાં 

રહъતા સજંયભાઈ માછી ˛ારા િવ˜ાનગર 
પાિલકાના ચીફ ઓЧફસરન ેજણાãયા મજુબ 
તઓેની ગરેકાયદъસર બાધંકામ દરૂ કરવાની 
અરજી સદંભ› અવકЮડાના આદъશનો અમલ 
કરાયો નથી. ઉપરાતં આ મામલ ે કાય↓વાહી 
કરવા માટъ Ĭમખુન ે મળવાનુ ં જણાવતા 
તઓે માનિસક હъરાનગિત ભોગવી રΝા 
છъ, સામાવાળા દબાણકતા↓ Ĭમખુના સગાં 
હોવાથી તઓેને ધમકાવતા હોવાનુ ં અને 
માનિસક Ħાસ આપતા હોવાનો આΤપે 
કરાયો છъ. આ મામલ ે િવ˜ાનગર પાિલકા 

˛ારા યોÆય કાય↓વાહી કરવામા ં ન આવતા 
અરજદારъ પોતાના પЧરવારજનો સાથે ગત 
સોમવારના રોજથી Ĭિતક ઉપવાસ આદંોલન 
શλ કયુ↨ છъ. જમેા ં િવ˜ાનગર શહъર ક℮Ġેસ 
˛ારા સજંયભાઈ તથા તમેના કЮટુબંન ે ટъકો 
જાહъર કરવામા ંઆãયો છъ. આજ ેિવ˜ાનગર 
શહъર ક℮Ġસે ˛ારા ઉપવાસ આદંોલન પર 
બઠેъલ અરજદારોની મલુાકાત લવેામાં 
આવી હતી અન ે તઓેની રજઆૂત યોÆય 
હોઈ જાહъર ટъકો આØયો હતો. સાથે સાથે 
સામાવાળા પાિલકા Ĭમખુના અગંત સગા 
હોઈ દબાણ દરૂ ન કરી સǼાનો દιુપયોગ 
કરાઈ રΝો હોવાનો આΤપે કરાયો છъ. 

િવ˜ાનગર પાિલકા Ĭમુખના સગા ˛ારા ધમકЫ અપાતા પЧરવારનું ઉપવાસ આંદોલન
દબાણ દૂર ન કરી સ ાનાે દુરુપયાેગ કરાઈ રહ્યાે હાેવાનાે અાક્ષેપ
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સુરત
ડાયમંડ નગરી સુરતના 

ખજોદમાં િનમા↓ણાધીન 
સુરત ડાયમંડ બુસ↓ આગામી 
Чદવસોમાં ધમધમતું કરવાની 
તૈયારીના ભાગ λપે કçટમ 
હાઉસને સે×ĺલ ગવ↓મે×ટ ˛ારા 
પહъલા ફыસની પરવાનગી આપી 
દъવમાં આવી છъ. જેથી ડાયમંડ 
બુસ↓નો કોઇ પણ વેપારી દъશના 
કોઇ પણ એરપોટ↓ પરથી 
આંતરરા∆ીય કΤાએ ડાયમંડ 
એÄસપોટ↓ કરી શકશે.

મુંબઇ Щçથત ભારત ડાયમંડ 
બુસ↓માં ઓЧફસ હોવી એ 
બાબત હીરા ઉ˜ોગકારો માટъ 
ગૌરવની બાબત ગણાય છъ. 
પરѕતુ સુરતના ખજોદ ખાતે 
િનમા↓ણાધીન સુરત ડાયમંડ 
બુસ› ભારત ડાયમંડ બુસ↓ને 
ઝાખું પાડી દીધું હોય તેવું લાગી 
રЅં છъ. સુરત ડાયમંડ બુસ↓નું 
કામ હાલમાં અંિતમ તબŨામાં 
છъ અને આગામી Чદવાળી 
તહъવાર સુધીમાં ધમધમતું કરી 
દъવામાં આવે તેવી શકયતા છъ. 

જેને પગલે ડાયમંડ બુસ↓ના 
વેપારીઓને ધંધામાં કોઇ 
સમçયા ઉભી નહỲ થાય તે 
માટъ અÓયારથી જ કыટલીક 
કાય↓વાહીઓ શλ કરી દъવામાં 
આવી છъ. જે અંતગ↓ત ડાયમંડ 
બુસ↓માં કçટમ હાઉસને Ĭથમ 
ફыસની પરવાનગી આપી દъવામાં 
આવી છъ. આગામી Чદવસોમાં 
બીજા ફыસમાં નોЧટફЫકыશન 
અને Ħીજા ફыસમાં કçટમ ˛ારા 
એસઓપી નŨી કરવામાં 
આવશે. 

સુરતમાં િનમા↓ણાિધન ડાયમંડ બુસ↓માં કçટમ હાઉસને કы×ĩ સરકારની મંજૂરી
કાેઇ પણ અેરપાેટર્ પરથી અાંતરરા ીય કક્ષાઅે ડાયમંડ અેક્સપાેટર્ કરી શકાશે

નમ↓દા
ચૈĦી અમાસે ઉǼરવાિહની નમ↓દા  

પЧરĝમાની પૂણા↓હૂિત થઇ Óયારъ અંદાજે 
પોણો લાખ જેટલા ભŪો ઉમટયા 
હતા. પЧરĝમાવાસીઓ ગામલાકોના 
આિતÔય ભાવ અને સેવાથી ગǾЩÕત 
થયા હતા.
કыવડીયા કોલોની થી રાજપીપળા 

જતા માગ› નમ↓દા Чકનારъ આવતા 
રામપુરા તેમજ સામે કાંઠъ િતલકવાડા 
સુધી નમ↓દા નદી ઉǼર Чદશામાં વહъતી 
હોવાથી ચૈĦ માસમાં આ પЧરĝમાનું 
િવશેષ મહÓવ છъ. ગુજરાત, મહારા∆ 
અને અ×ય રાËયોમાંથી પЧરĝમા માટъ 
પહъલા Чદવસથી જ  ભારъ ભીડ જોવા 

મળી હતી. જેથી આખા મિહનામાં 
અંદાજે 10 લાખથી વધુ ભકતોએ 
ઉǼરવાિહની નમ↓દાની પЧરĝમા કરી 
હોવાનું çથાિનકોનું માનવું છъ. પЧરĝમા 
દરિમયાન ભŪોને સહъજ પણ અગવડ 
ના પડે તે માટъ માગ↓માં આવતા 
રામપુરા, માંગરોલ, ગુવાર, િતલકવાડા, 
વાસણ,ર″ગણ સિહતના તમામ ગામો 
અને આસપાસના Ġામજનોએ ભંડારા 
અને ખાણીપીણીની િવનામૂàયે સેવા 
પુરી પાડી હતી. જેથી તેમનો  ભાવ 
જોઇ પЧરĝમાવાસીઓ પણ ગદગદ 
થઇ ગયા હતા. આ ઉપરાંત વડોદરાથી 
પણ સેવા માટъ ગયેલા ભŪોએ આખો 
મિહનો ભંડારો ચલાãયો હતો.

સુરત
સુરત ભાજપ કાયા↓લય પર િવરોધ 

Ĭદશ↓ન કરવા માટъ આવેલા આમ 
આદમી પાટЪ↓ના કાય↓કરોને પોલીસની 
હાજરીમાં ભાજપના કાય↓કરોએ મારી 
લીધા હતા. આ િવરોધ Ĭદશ↓ન વŵે 
ભાજપના કાય↓કરોએ ભારત માતાકЫ 
જય અને ખાિલçતાન મુદા↓બાદના 
નારા લગાãયા હતા. સુરત ભાજપ 
કાયા↓લય ખાતે આમ આદમી પાટЪ↓ના 
કાય↓કરો દъખાવો કરવા આવવાના છъ 
તેવી જાહъરાત બાદ ભાજપ કાયા↓લય 
બહાર ચુçત પોલીસ બંદોબçત ગોઠવી 
દъવાયો હતો. Ëયારъ બીજી તરફ 
ભાજપના કાય↓કરો પણ કાયા↓લયમાં 
ભેગા થયા હતા. આપેલા સમય કરતાં 
એક કલાક પછી આમ આદમી પાટЪ↓ના 
કાય↓કરો રъલી çવλપે આãયા હતા. 
ભાજપ કાયા↓લય બહાર જ મુકыલી 
પોલીસવાનમાં તેમને બેસાડી દъવામાં 
આãયા હતા. જોકы કыટલાક આમ 
આદમી પાટЪ↓ના કાય↓કરોએ ભાજપ 
કાયા↓લય પર જવાનો Ĭયાસ કયђ↓ હતો. 

ભાજપ કાયા↓લય પર િવરોધ કરનારા AAP કાય↓કરોને પોલીસની હાજરીમાં માર મરાયો

આમ આદમી પાટЪ↓એ કЅં હતું 
કы, ભાજપ અમારાથી ડરી ગઈ છъ 
તેથી ગુંડા ગદЪ↓ પર ઉતરી આવી 
છъ. સી.આર. પાટીલના ને Óવમાં 
ગુંડાગદЪ↓નું અિભયાન ભાજપના 
લોકોએ આખા ગુજરાતમાં શλ કયુ↨ 
છъ. પરѕતુ અમે ભાજપના ગુંડાઓ 
થી ડરતા નથી અમે કыજરીવાલ ના 
સૈિનકો છъ અને સામનો કરીશું તેમ 
કહъવાયું હતું.

શહъર ભાજપ ˛ારા આપ ઉપર સામે 
આΤેપ કરવામાં આãયો હતો. ભાજપે 
કЅં હતું કы,  આપના નેતાઓ અમારી 
પર હુમલો કરવા માટъ આãયા હતા. 
આ ઉપરાંત એક નેતાએ કЅં હતું કы 
અમે કોઈને નડતાં નથી પરѕતુ અમને 
કોઈ નડશે એને છોડીશંુ પણ નહỲ.  
િનરѕજન ઝાંઝમેરા એ કЅં હતું., 
અમારા Ĭદъશ કાયા↓લય પર આપના 
કાય↓કરોએ તોડફોડ કરી હતી. 

પાટીલના ને Óવમાં ગુંડાગદЪ↓નું અિભયાન આપના નેતાઓ હુમલો કરવા આãયા હતા ઃ BJP

નમ↓દા પЧરĝમા પૂણ↓,10 લાખથી વધુ ĴÖધાળુઓએ કરી પЧરĝમા
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મુંબઇ : શેખર કપૂરે ધ ઇમમોર્ટલ ઓફ મેલહુઆના હક્ક ખરીદી લીધા છે 
અને તેના પર વેબ સીરીઝ બનાવાની તૈયારી કરી રહ્ો છે. આ વેબ સીરીઝની 
ઘોષણા શેખર કપૂરે માર્ટ મહહનામાં જ કરી દીધી હતી. હવે તે વેબ સીરીઝ 
મારે સરાર કાસર હવશે હનણ્ટય લઇ રહ્ો છે.  મળેલા રરપોર્ટને સારો માનીએ  

તો, આ સીરીઝમાં સતીના રોલ મારે શેખર કપૂરે શ્રદ્ા કપૂર અને હરિતી 
સેનોનનો સંપક્ક કયયો છે. આ બન્ે અહિનેત્ીઓ સાથે શેખર કપૂર છેલ્ા 
બે મહહનાથી વાતરીત કરી રહ્ો છે. તેમની સાથે તેણે વેબ સીરીઝની 
વાતા્ટ અને પાત્ પર 

પણ હવસતારમાં વાતરીત 
કરી છે. તેમજ બન્ેનો લુક 
રેસર પણ લેવાઇ ગયો 
છે.  એક નયુઝ પોર્ટલના 

અનુસાર, આ વેબ 
સીરીઝમાં હશવ ખી 
પત્ી સતીનો રોલ 
બહુ મહતવ ધરાવે છે. તેથી શેખર કપૂર કોઇ દમદાર અહિનેત્ીને 
લેવા માંગે છે. તેણે શ્રદ્ા કપૂર અને હરિતી સેનોન બન્ે સાથે વાતરીત 
કરી છે. આ વેબ સીરીઝમાં સતીના પાત્નું કાસસરિંગ થયા પછી જ 
શેખર કપૂર િગવાન હશવના રોલ મારે અહિનેતા અંગે હનણ્ટય 
લેશે. જોકે આ બને્ અહિનેત્ીઓ સાથે મેળ ખાતા અહિનેતા 
મારે પણ શેખર કપૂરની શોધ રાલુ જ છે.  શેખર કપૂરને આ 
વેબ સીરીઝના શૂરરિંગ મારે એક સાથે તારીખ જોઇએ છીએ. 

વેબ સીરીઝ માટે ક્રિતી સેનન 
અને શ્રદ્ા કપૂર વચે્ હાેડ

36 કરોડનો ડ્રેસ પહેરવા 
કકમ કરાદાશિયાઅરે 21 

કરવસમાં વજન ઘટાડ્યુ

કરણ સાથરેની કોફી 
થઈ પયુરી, ફેનસનરે હવરે 
નશહ મળે બોશિવૂડની 
ચટપટી ગોશસપ

ફેશનની સૌથી મોટી ઇવેનટ મેટ ગાલા 
2022 યોજાયો છે, જેમાં 2 મે ની રાતે 
સસતારાઓ ખૂબ જ સુંદર સુંદર ડ્ેસમાં જોવા 
મળયા હતા. જેમાથી દશ્શકો અને લોકોની 
આંખો કોઇના પર અટકી હોય તો તે છે 
કકમ કદા્શસશયા, જેમણે પોતાના બોયફે્ન્ડ 
પીટ ્ેડસવ્ડસનની સાથે આ ઇવેનટમાં એનટ્ી 
કરી હતી.  તમને જાણીને નવાઇ લાગશે 
કે, આ વખતે તેમના ગલેમરસ લૂક કરતા 
તેમના વેટની ચચા્શ ચારેબાજુ થઇ હતી.કકમે 
મેટ ગાલામાં મેરસેલન મનરોના આઇકોસનક 
લુકને જ કરસરિએટ કયુું હતુ. આ ગાઉનમાં 
પોતાને ફીટ કરવા માટે તેમણે વેઇટ 
ઘટા્ડવાનો સનણ્શય લીધો હતો. જેમાં તેમણે 
21 કદવસની અંદર જ 7 કકલો વજન 
ઘટાડુ્ હતુ. કકમનો આ ગાઉન મેરેસલન 
મનરોની યાદ અપાવે છે, જે તેમણે 19 મે 
1962 ના મે્ડસસન સકવાયર ગા્ડ્શનમાં 
રાષટ્પસત જહોન અેફ. કેન્ેડીના બથ્શ ્ેડ 
પરપોમ્શનસ માટે પહેયયો હતો.

કરણ જોહરના પોપયલુર ટૉક શો કોફી સવથ 
કરણના ફેનસને ઝટકો લાગી શકે છે. કોફી 
સવથ કરણ શો ઘણા સવવાદો સાથે જો્ડાયેલો 
છે અતયાર સુધી બોલીવુ્ડ સેલેબસના ઘણા 
રાજ ખોલવા માટે જાણીતા આ શોને હવે બાય 
બાય કહેવાનો સમય પણ આવી ચૂકયો છે.  
કરણ જોહરે સોસશયલ મીક્ડયા પોસટમાં લખયું 
કે,” હેલો, કોફી સવથ કરણ શો 6 સીઝનથી 
મારા અને તમારા જીવનનો એક ભાગ રહ્ો 
છે. મને એવુ લાગે છે કે આ શો એ કંઇક 
તો પ્રભાવ પાડ્ો હશે,અને પૉપ કલચરના 
ઇસતહાસમાં કયાકં તો જગયા બનાવી છે, અને 
તેથી જ ભારે મનની સાથે આ અનાઉનસ કરી 
રહ્ો છુ કે, કૉફી સવથ કરણ શો હવે પાછો 
શરૂ નહી થાય.”  આ શોને લઇને એવી પણ 
જાહેરાતો હતી કે, આ શો માં આસલયા ભટ્ટ 
અને રણબીર કપૂર કરણના મહેમાન હશે. 
હવે કરણના આ મેસેજ પછી લોકો સોસશયલ 
મીક્ડયા પર અલગ-અલગ પ્રકારની કોમેનટ 
કરી રહ્ા છે. 

શનષફળતાઓની શચંતા ના કરોઃ મિાઈકા અરોરા
મલાઈકા અરોરાએ પોતાના સોસશયલ મીક્ડયા સટટેસમાં મોકટવેશનલ પોસટ શેર 
કરતાં તે વાયરલ થઇ છે. મલાઈકા ની સોસશયલ મીક્ડયા પ્રોફાઈલ પર મોટાભાગે 
ફેશન, કફટનેસ અને કફલોસોફીને લગતી પોસટ જોવા મળે છે. પાપારાઝી 
ફોટોગ્ાફસ્શની પણ તે મનપસંદ સટાર છે જે તેના જીમ લુક કે સલૂન સવસઝટ લૂકને 

વારંવાર કેપચર કરતા હોય છે. મલાઇકાએ જેક કેનકફલ્ડનો એક ક્ોટ શેર 
કરતાં લખયુ ંછે કે સનષફળતાની સચંતા ના કરો. તેને બદલે તમે એવી બાબતો 
સવશે સચંતા કરો જેના માટે પ્રયાસ નહીં કરવાથી તમે તે ચુકી ગયા છે. 

પંજાબી કુડી રકુલ પ્ીત હસંહે વષ્ટ ૨૦૦૯માં દહષિણ િારતના રફલમોદ્ોગથી પોતાની 
કારરકદદીનો આરિંિ કયયો અને જોતજોતામાં તયાં જામી પણ ૨૦૧૮માં આવેલી ‘અયયારી’એ તેને 
વત્ાઓછા અંશે હહનદી રફલમોદ્ોગમાં સથાપી. પરિંતુ તેના એક વષ્ટ પછી આવેલી ‘દે દે પયાર 
દે’એ બોલીવૂડમાં રકુલનું સથાન મજબૂત બનાવી દીધું. તાજેતરમાં જ રકુલની ‘રનવે ૩૪’ 
રજૂ થઇ. અહિનેત્ી માને છે કે આ મૂવીનું શરૂરિંગ તેના મારે આજીવન સિંારણું બની 
રહેશે. બાર વષ્ટથી પણ વધુ સમયથી રફલમોમાં કામ કરતી હોવા છતાં રકુલ આજે  પણ 
રફલમની પસંદગી તેના માતાહપતાને પૂછયા હવના નથી કરતી. આનું કારણ સમજાવતાં તે 
કહે છે કે મને માત્ એવી રફલમોમાં જ કામ કરવાની ઇચછા છે જે લોકો સપરરવાર જોઇ 
શકે.અમે બંને િાઇ-બહેન અમારા માતાહપતા સાથે બેસીને જે  રફલમ જોઇ શકીએ 
તે મૂવી બધા દશ્ટકો પરરવાર સાથે બેસીને જોઇ જ શકે.તે વધુમાં કહે છે કે કદાર 
આ રીતે હસનેમાની પસંદગી કરવા જતાં તે એક દશક પુરાણી લાગે તોય મને કાંઇ 
વાંધો નથી.  રકુલે ‘રનવે ૩૪’ ની પસંદગી હવશે જણાવયું હતું કે મેં અગાઉ ‘દે દે 
પયાર દે’માં અજય દેવગણ સાથે કામ કયુું હતું. ે તેમની સાથે ફરીથી કામ કરવાની 
વાતથી જ હું ઉતસાહમાં આવી ગઇ હતી. વળી તેનું રદગદશ્ટન પણ અજય 
દેવગણ સવયં કરી રહ્ાં હતાં.મને તેની પરકથા પણ બહુ ગમી ગઇ હતી. 
તદુપરાંત તેમાં મને  અહમતાિ બચ્ચન સાથે કામ કરવાની તક પણ મળી 
રહી  હતી. આ રફલમમાં આરલું બધું હોવાથી તે સવીકરાતી વખતે  મને બે 
વખત હવરારવાની પણ જરૂર નહોતી. ‘રનવે ૩૪’માં રકુલને અહમતાિ 
બચ્ચન સાથે કામ કરવાનો મોકો મળયો તેથી તે ફૂલી નથી સમાતી.તે કહે 
છે કે અહમતાિ બચ્ચન આજે  પણ યુવાનોને શરમાવે એરલા ઊજા્ટવાન છે. 
રફલમો પ્તયેનું તેમનું સમપ્ટણ કાહબલે તારીફ છે. તેઓ સરે પર સમયથી પહેલા 
પહોંરી જતાં અને શૂરરિંગ પૂરં થયા પછી તુરિંત નીકળી જવાની ઉતાવળ ન કરતાં, 
બલકે બીજા રદવસના સીન મારે રરહસ્ટલ કરવાનો આગ્રહ રાખતાં. ખરૂૂં કહું તો અહિનય 
પ્તયેની તેમની પ્હતબધધતા બેજોડ છે. તે શરૂરિંગ દરહમયાનનો એક પ્સંગ યાદ કરતાં કહે છે કે હું 
હબસસકર નહોતી ખાતી તેથી અહમતાિ બચ્ચને મને ત્ણ જાર િરીને સુકો મેવો આપયો 
હતો. અને એ જાર મેં યાદગીરી તરીકે સારવી રાખયાં છે.  

ડબિ ‘એ’ સાથરે કામ 
કરવયું આજીવન સંભારણયું

સિને જગતમાં અક્ષય કુમારના 30 વર્ષ પૂરાં, 
યશરાજ ફિલ્મ્ે પૃથ્વીરાજનું પાેસ્ટર કયુું શેર

એકિન, કોમરેડી, રોમાનસ, બાયોશપક... એવી કોઈ િૈિી નથી જરેમાં અક્ષય કુમારે અશભનય ન કયયો હોય. બોશિવૂડ 
જરેવા કકિન ક્ષરેત્રમાં 30 વરદા સયુધી તમારી જાતનરે ટકાવી રાખવી અનરે રરેક િૈિીમાં તમારી ઓળખ બનાવવી એ સરળ 
કાયદા નથી. ‘સૌગંધ’ (1991) કફલમથી મોટા પડરા પર પરાપદાણ કરવાથી િઈનરે શખિાડી ફે્નચાઈઝીમાં એકિન, હેરા 
ફેરીમાં કોમરેડી, ટોયિરેટ: એક પ્રેમ કથામાં મહતવના મયુદ્ાઓનરે િઈનરે અક્ષય કુમારે રરેક વખતરે તરેની કફલમોથી 
િોકોનરે આશ્ચયદાચકકત કયાદા છે.જો કે આ વખતરે YRFએ અશભનરેતાનરે શસનરેમામાં 30 વરદા પયુરા કરવા પર સરપ્ાઈઝ 

આપયયું છે. હકીકતમાં YRFએ અક્ષય કુમારની આગામી કફલમ પૃથવીરાજનયું નવયું પોસટર િરેર કરીનરે અશભનરેતાના 
શસનરેમામાં 30 વરદા પૂણદા કયાદાની ઉજવણી કરી. 

શરારા પહેરીને સલમાનની 
ઈદ પાર્ટીમાં પહાંચી કંગના
મુંબઈ: સલમાન ખાનની ઈદ પાટટીની તસવીરો અને વીક્ડયો 
સામે આવયા છે. આ વખતે ઈદ પાટટીનું આયોજન 
સલમાનની બહેન અસપ્શતા અને જીજા આયુષ શમા્શએ 
કયુું હતું. બોલીવૂ્ડની તમામ હસતીઓ આ પાટટીમાં 
બોલીવ્ૂડ એકટે્સ કંગના રનૌત પણ જોવા મળી હતી 
અને હવે તેનો એક વીક્ડયો સોસશયલ મીક્ડયા 
પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્ો છે. કંગના રનૌત 
અવારનવાર પોતાના ઉતસાહથી ચાહકોનું કદલ 
જીતી લે છે. છેલ્ા કેટલાક વષયોમાં કંગના રનૌતે 
સતત ઈન્ડસટ્ી સાથે જો્ડાયેલા અનેક લોકોને 
સનશાન બનાવયા છે. અને તેના આ સલસટમાં 
સલમાન ખાનનુમ નામ પણ સામેલ છે. અને 
આ સલસટમાં સલમાન ખાનનું નામ પણ 
સામેલ છે. આવી સસથસતમાં કંગના રનૌત જે 
રીતે ઈદ પાટટીમાં પહોંચી છે તયારે લોકો તેને 
જોઈને ટ્ોલ કરી રહ્ા છે. સલમાન ખાનની 
ઈદ પાટટીમાં કંગના રનૌતે ધમાકેદાર એનટ્ી 
કરી હતી અને આ દરસમયાન તેણે મીક્ડયા 
ફોટોગ્ાફર સામે જોરદાર પોઝ આપતી 
જોવા મળી હતી. શરારા સૂટમાં તેણી ખૂબ 
સુંદર લાગી રહી હતી. પાટટીમાંથી સામે આવેલા 
કંગના રનૌતના વીક્ડયો પર લોકો સમશ્ર પ્રસતસરિયા 
આપી રહ્ા છે. 
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રશિયા અને યુક્રેન વચ્ેનું યુદ્ધ અપેક્ા કરતા 
લાંબું ચાલયું છે. આ યુદ્ધ કયારે ખતમ થિે, 

તેની આગાહી કરવી પણ હવે મુશકરેલ બનયું 
છે. કારણ કરે, ખરં યુદ્ધ આશથથિક મોરચે ચાલી 
રહ્ં છે. અમેરરકા અને યુરોપના દેિો દ્ારા 
રશિયા ઉપર આશથથિક પ્રશતબંધો લદાયા છે. 
કારણ કરે યુક્રેન પર હુમલો કરવાના રશિયાના 
પગલાનો મહત્તમ દેિોએ શવરોધ કયયો છે. 
જયારે તેનો મુકાબલો રશિયા ખશનજ તેલ અને 
કુદરતી વાયુનું વેચાણ રૂબલમાં કરીને કરી રહ્ં 
છે.  રશિયા આમ કરીને એક કાંકરે ત્રણપક્ી 
મારવા માગે છે. એક રશિયા ડોલરનો શવકલપ 
આપવા માંગે છે. રૂબલની રડમાનડ વધવાથી 
ડોલર સામે રૂબલના ભાવો ઊંચકાઈ ગયા 
છે. જયારે યુરોપના દેિો દ્ારા યુક્રેનની મદદ 
કરવામાં આવી રહી છે તેનો બદલો રશિયા 
તેલ અને ગેસના વેચાણમાં દાદાગીરીથી વાળી 
રહં્ છે. યુરોપના દેિો તેમની ખશનજ તેલ અને 
કુદરતી વાયુની જરૂરરયાતો માટે રશિયા ઉપર 
વધુ પડતા શનભથિર છે.

૨૦૧૪માં રશિયાએ યુક્ેન ઉપર હુમલો 
કરીને તેનો ક્રીશમયા પ્રાંત પોતાની અંદર જોડી 
દીધો, તેના બદલામાં યુરોપના દેિો રશિયાના 
તેલ અને ગેસનો શવકલમ િોધી રહ્ા છે, પણ 
હજુ સુધી તેમને સફળતા મળી નથી. યુરોપના 
દિેોને તેમની જરૂરરયાતનું રપ ટકા ખશનજ 
તેલ અને ૪૦ ટકા ગેસ રશિયા પૂરો પાડે છે.  
યુરોપને તેલ અને ગેસ વેચીને રશિયા રોજના 
૮૫ કરોડ ડોલરની કમાણી કરે છે. રશિયાની 
જે આવક છે, તેમાં ૪૩ ટકા શહસસો તેલ અને 
ગેસનો છે. રશિયાનો ગેસ મેળવવા યુરોપના 
દિેોમાંથી પસાર થતી પાઇપલાઇન નાખવામાં 
આવી છે. જો રશિયા યુરોપને તેલ અને ગેસ 
વેચવાનું બંધ કરે તો યુરોપના દિેોમાં ઊર્થિની 
ભયંકર કટોકટી પેદા થાય તેમ છે. યુરોપના 
દેિો તેલ અને ગેસની ચૂક્વણી યુરોમાં કરે 
ડોલરમાં કરે છે, પણ રશિયા હવે તેમની પાસે 
રૂબલમાં ચૂક્વણી માગી સહં્ છે. 

પોલાવડ અને બલગરેરયાએ રૂબલમાં 
ચૂકવણી કરવાનો ઇનકાર કરતાં રશિયાએ તેનો 
બળતણનો પુરવઠો અટકાવી દીધો છે. યુરોપના 
દેિો રશિયન સરકારની માશલકરીની ગાઝપ્રોમ 
નામની કંપની પાસેથી પોતાની જરૂરરયાતના 
તેલ અને ગેસ ખરીદે છે. યુરોપના દેિોની 
સરકાર કહે છે કરે તેમણે રશિયન કંપની સાથે 
સોદો કયયો તયારે ચુકવણું થુરોમાં કરે ડોલરમાં 
કરવાની િરત રાખવામાં આવી હતી. હવે 

રશિયા રૂબલમાં રકમ માગી રહ્ં છે, કારણ 
કરે અમેરરકા દ્ારા તેની બેનકોના કારોબાર પર 
અંકિુ મૂકવામાં આવયો છે. રશિયાની બેનકો 
ડોલરના હસતાતંરણ માટે સસવફટ શસસટમનો 
ઉપયોગકરી િક્ી નથી.  પોલેનડે તો આ વરથિના 
અંત સુધીમાં રશિયાના તેલ અને ગેસ પરની 
શનભથિરતા સંપૂણથિપણે ખતમ કરવાનું 
આયોજન કયુું હતુ.  પોલેનડે 
પોતાના બંદર પર પ્રવાહી કુદરતી 
વાયુની સટીમરોને લાંગરવાની 
સવલત ઉપલબધ કરી નાંખી છે.

જયારે બલગેરરયા કહે છે કરે હમણાં તો 
તેની પાસે ગેસનો પૂરતો જથથો છે. પોલેનડ 
અને બલગેરરયાને ખશનજ તેલની તક્ીફ પડી 
િકરે તેમ નથી. કારણ કરે, બીર્ દેિો પણ તે 
માટે તૈયાર છે. યુરોપના દેિને શચંતા છે કરે જો 

રશિયા પૉલેનડ અને બલગેરરયાની જેમ તેમનો 
પણ ગેસનો પુરવઠો અટકાવી દિેે તો તેમના 
દેિોમાં મોંઘવારી હદ બહાર વધી જિે.  રશિયા 
દ્ારા નાખવામાં આવેલી નવી િરતો મુજબ 
યુરોપના દેિોએ રશિયાની ગાઝપ્રોમ બેનકમાં 

પોતાનું ખાતું ખોલાવવું પડિે.  તેમાં તેમણે 
ડોલરમાં કરે યુરોમાં રકમ જમા કરાવવી પડિે. 
ગાઝપ્રોમ બેંક તેને રૂબલમાં બદલી આપિે.  
યુરોપના દેિો આ જ બેનકમાં રૂબલનું ખાતું પણ 
ખોલાવિે. તેમાં રૂબલ જમા થિે.  

આ રૂબલનો ઉપયોગ રશિયાને ચૂકવણી 
કરવા માટે કરવામાં આવિે. 
ગાઝપ્રોમ બેનક પાસે જે યુરો કરે 
ડોલર આવિે તેનું તે વેચાણ કરીને 
રૂબલ ખરીદિે. યુરોપના દેિો દ્ારા 
સતત રશિયાના તેલ અને ગેસની 

આયાત કરવામાં આવે છે. તેનું પેમેનટ શનયશમત 
સમયાંતરે કરવામાં આવતું હોય છે. યુક્રેનનું યુદ્ધ 
િરૂ થયા પછી પહેલી વખત પેમેનટની તારીખ 
નજીક આવી રહી છે.  યુરોપના દિેો કહે છે કરે 
તેઓ કરારની ક્મ મુજબ ડોલર કરે યુરોમાં જ 

ચૂકવણી કરિે. જો રશિયા બળતણનો પુરવઠો 
બંધ કરી દે તો યુરોપમાં કટોકટી પેદા થઈ િકરે 
છે.  યુરોપના દેિો જેમ રશિયાના તેલ અને 
ગેસ પર શનભથિર છે, તેમ રશિયાનું અથથિતંત્ર પણ 
તેની આવક પર શનભથિર છે. 

જો યુરોપના દેિો રશિયાથી આયાત કરવાનું 
બંધ કરી દે તો રશિયામાં આશથથિક કટોકટી પેદા 
થવાનું શનશચિત છે. જો કરે રશિયાએ ભારતને 
સસતા ભાવે ખશનજ તેલ વેચવાનો પ્રારંભ કરીને 
તેનો ઉપાય િોધી કાઢયો છે. જો યુરોપના દેિો 
રશિયાનો માલ ખરીદવાનો ઇનકાર કરે તો 
ભારત અને ચીન તે ખરીદવા તૈયાર છે. તેથી 
રશિયાને યુરોપના દેિોનો કોઈ પગલાની અસર 
થાય નહીં. અમેરરકાએ યુદ્ધની સર્ તરીકરે 
રશિયન બેનકોને રરશવફટ શસસટમથી બાકાત 
કરી નાખી, તેના બદલાના રૂપમાં રશિયા 
દ્ારા યુરોપના દેિોને રૂબલમાં પેમેનટ કરવાનું 
કહેવામાં આવયું હતું. હવે રશિયા દ્ારા પોલેનડને 
અને બલગરેરયાને ગેસનો પુરવઠો બંધ કરવાની 
ધમકરી આપવામાં આવી છે. તે પણ રશિયા 
દ્ારા છેડવામાં આવેલા આશથથિક યુદ્ધના હશથયાર 
તરીકરે મનાય છે. તેમ કરીને વલારદશમર પુશતન 
પુરવાર કરવા માગે છે કરે તેઓ યુરોપના દેિોને 
પણ પોતાની મરજી મુજબ નચાવી િકરે છે. 

વળી તેનું પેમેનટ ગાઝપ્રોમ બેનક દ્ારા 
કરવાની િરત કરીને તેમણે આ બેનકને પણ વધુ 
આશથથિક પ્રશતબંઘોથી બચાવી લીધી છે.  અમેરરકા 
અને યુરોપ દ્ારા રશિયા પાસેથી તેલ કરે ગેસ 
ખરીદવા પરપ્રશતબંધ મૂકવામાં આવયો નથી. જો 
રશિયા રૂબલમાં પેમેનટના મુદ્ે યુરોપના દેિોને 
તેલ અને ગેસ આપવાનું બંધ કરે તો તે પણ 
એક ર્તના યુદ્ધની ઘોરણા જ હિે. યુરોપના 
અને અમેરરકાના દેિો દ્ારા યુકરેનને’ સીધી નહીં 
પણ આડક્રી સહાય આપવામાં આવે છે, તેના 
કારણે યુક્રેન બે મશહનાથી રશિયા સામે ટકરી રહ્ં 
છે.  શવયેટનામ યુદ્ધની જેમ આ યુદ્ધ પણ લાંબુ 
ચાલે તો રશિયાને પણ આશથથિક નુકસાન થિે. 
હકરીકતમાં યુરોપના દેિો રશિયા પાસેથી તેલ 
અને ગેસ ખરીદીને રશિયાને યુદ્ધમાં મદદગાર 
થઈ રહ્ા છે. 

જો યુરોપના દિેો રશિયા પાસેથી ગેસ 
ખરીદવાનું બંધ કરે તો રશિયા મુસીબતમાં 
મૂકાઈ િકરે છે.  રશિયા પોતાનું તેલ સટીમરો 
દ્ારા ભારત અને ચીનને મોકલી િકરે છે, પણ 
ગેસ મોક્ી િકરે તેમ નથી, કારણ કરે ગેસનું 
વહન પાઇપલાઇન વડે થાય છે. રશિયાથી 
કોઈ પાઇપલાઇન ભારત કરે ચીન સુધી જતી 
નથી.  રશિયાથી ભારત કરે ચીન સુધી પહોંચે 
તેવી પાઇપલાઇન નાખવી હોય તો તેમાં દાયકા 
નીકળી ર્ય. જો યુરોપના દેિો રશિયા સામે 
લડવા માગતા હોય તો તેમણે ગેસ અને તેલના 
વૈકસલપક સત્રોત િોધી કાઢવા પડિે. 

રશિયા સામે લડવા માંગતા યુરાેપીયન દેિાએેે ગેસ એને તેલના વૈકલ્પિક સ્ાેત િાેધવા પડિે

યુકે્નને મદદ કરનારા યુરાેપીયન દેિાનેે રશિયાએે ખનીજ 
તેલ એને કુદરતી વાયુ બદલ રૂબલમાં ચુકવણું કરવા 

દબાણ માંડું છે. જેથી રશિયામાં માેટી એારથથિક કટાેકટાે 
સર્જાઈ નહીં એને એમેરરકાને યાેગય જવાબ મળી રહે

પ્રાસંગિક
ધવલ િુક્લ

યુરોપનરા દેશો સરામે રશશયરાનો આર્થિક કે્ત્ે મોરચો
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દૂર... દૂર...
એક ટેકરી પર

ઘનઘોર અંધકાર વચ્ચે-
ભયાનક વીજળીનાં ચમકારે,

ટીંબચેથી ખરી પડ્યં...
બબચ્ારં...એક વાદળ !

અફળાત્યં ચાલય્યં, ઝીંકાત્યં ચાલય્યં;
પવ્વતોની ઠોકર ખાત્યં ચાલય્યં,

વહેત્યં ચાલય્ય ં-
નચે, કહેવાય્યં-

આહલાદક ઝરણ્યં.
દૂર... દૂર... O

વહેત્યં ચાલય્યં, દોડત્યં ચાલય્યં;
મોટી -મોટી ચટ્ાનોમાં હાફત્યં ચાલય્યં;

છોલાત્યં ચાલય્યં, ઘસાત્યં ચાલય્યં;
પથથરો સાથચે પયાર કરત્યં ચાલય્યં,

નચે, કહેવાય્યં-
ઝળઝળ ઝરણ્યં.
દૂર... દૂર... O

ભોંકાત્યં ચાલય્યં, કણસત્યં ચાલય્યં;
સૂકાત્યં ચાલય્યં, મરત્યં ચાલય્ય;ં
અધમૂઆ શ્ાસચે શ્સત્યં ચાલય્યં

નચે, કહેવાય્યં-
રબળયામણ્યં ઝરણ્યં -

દૂર... દૂર... O
એક ટેકરી પર

ઘનઘોર અંધકાર વચ્ચે-
ભયાનક વીજળીનાં ચમકારે,

ટીંબચેથી ખરી પડ્યં...
બબચ્ારં...એક વાદળ !

શીર્વક : વાદળ
કવબયત્ી : બહના મોદી AvosLocker Ransomware

સાયબર સુરક્ા સંશોધકોએ 
AvosLocker રેનસમવેરના નવા 
પ્રકારનો ખુલાસો કયયો છે. જે અનપેચ્ડ 
સુરક્ા ખામીઓનો લાભ લઈને 
નેટવક્કમાં દાખલ થઈ સાયબર એટેક 
કરવા માટે એનટીવાઈરસ સવવીસને 
પણ હાની પહોંચા્ડી બંધ કરે છે જેથી 
સીસટમ પર એટેક કરવું ખુબ જ સરળ 
રહે છે.

Trend Micro સંશોધકો, 
ક્રિસટોપર ઓ્ડયોનેઝ અને એલ્વન 
નીટોએ ક્વશે્ષણમાં જણાવયું 
હતું કે Avast એનટીવાઈરસની 
એનટી-રૂટકીટ ડ્ાઇવર ફાઇલ 
(asWarPot.sys) નો ઉપયોગ 
કરીને સંરક્ણ સો્યુશનને ક્નલક્રિય 
કરવાની ક્મતા ધરાવે છે. જેનો 
સૌપ્રથમ એટેક USA માં જોવા 
મળયો છે. વધુમાં, રેનસમવેર 
Nmap NSE લસરિપટનો 
ઉપયોગ કરીને Log4j નબળાઈ 
(Log4shell) માટે બહુક્વધ 
એન્ડપોઈન્ટસને સકેન કરવામાં પણ 
સક્મ છે.

AvosLocker રેનસમવેર 
એ REvil રેનસમવેર ફેમીલીમાંથી 
છુટા પ્ડેલા હેકર ગ્ુપ દ્ારા ક્નમામાણ 
કરવામાં આવયું છે. આ રેનસમવેર 
નાણાકીય સેવાઓ અને સરકારી 
સુક્વધાઓ સક્હત યુ.એસ.માં 
ક્નણામાયક ઈનફ્ાસટ્રક્ચરને લકયાંકકત કરે 
છે.

Ransomware -as -a -
Service (RaaS) દ્ારા જુલાઇ 

2021 માં જણાવવામાં આવયું હતું કે 
AvosLocker રેનસમવેર સીસટમ 
પર એટેક કયામા બાદ ્ેડટા એનક્રિપટ 
કરે છે, ્ડેટા ની ચોરી કરે છે, તયાર 
બાદ નાણાકીય માંગણી કરે છે અને 
જો પીક્ડત નાણા ની ચુકવણી ન કરે તો 
તે ્ડેટા ની હરાજી કરે છે.

માચમા 2022 માં યુ.એસ. ફ્ેડરલ 
બયરુો ઓફ ઈનવેસટીગેસન (FBI) 
દ્ારા બહાર પા્ડવામાં આવેલી 
એ્ડવાઈઝરી અનુસાર રેનસમવેર 
કાટટેલ દ્ારા દાવો કરાયેલા અનય 
લક્ક્ત પીક્ડતો સીકરયા, સાઉદી 
અરેક્બયા, જમમાની, સપેન, બેલ્જયમ, 
તુકકી, યુ.એ.ઈ., યુ.કે., કેને્ડા, ચીન 
અને તાઈવાનમાં લસથત હોવાનું 

કહેવાય છે. 
ટ્રેન્ડ માઇરિો દ્ારા એકત્ર કરવામાં 

આવેલ ટેક્લમેટ્રી ્ડેટા દશામાવે છે કે 1 
જુલાઇ, 2021 અને ફેબ્ુઆરી 28, 
2022 વચ્ે ખાદ્ય અને પીણા ક્ેત્ર 
સૌથી વધુ ક્હટ ઉદ્યોગ હતો, તયારબાદ 
ટેક્ોલોજી, ફાઇનાનસ, ટેક્લકોમ અને 
મીક્ડયા વકટમાક્સ આવે છે. કરમોટ 
સવમાર પર હોસટ કરેલ HTML 
એલપલકેશન (HTA) ચલાવવા માટે 
Zohoના ManageEngine 
ADSelfService Plus 
સોફટવેર (CVE-2021-40539) 
માં કરમોટ કો્ડ એલ્ઝ્યુશન ખામી 
માટેના શોષણનો લાભ લઈને 
હુમલા માટેના પ્રવેશ ક્બંદુને સુક્વધા 

આપવામાં આવી હોવાનું માનવામાં 
આવે છે. સંશોધકો સમજાવે છે કે 
HTA એ એક અસપષ્ટ પાવરશેલ 
લસરિપટનો અમલ કયયો જેમાં શેલકો્ડનો 
સમાવેશ થાય છે, જે મનસવી આદેશો 
ચલાવવા માટે [કમાન્ડ-એન્ડ-કટં્રોલ] 
સવમાર સાથે પાછા કને્ ટ કરવામાં 
સક્મ છે. આમાં સવમારમાંથી ASPX 
વેબ શેલ તેમજ AnyDesk કરમોટ 
્ડેસકટોપ સૉફટવેર માટે ઇનસટોલરનો 
સમાવેશ થાય છે. જેમાંથી નેટવક્કને 
સકેન કરવા માટે ટૂલનો ઉપયોગ કરી 
એનટીવાઈરસ સોફટવેરને ક્નલક્રિય 
કરી તમામ એન્ડપોઈનટસ પર 
રેનસમવેર પેલો્ડને છો્ડવામાં આવે છે. 
જેથી તમામ નેટવક્કને હાની પહોંચે છે.

હાની પહોંચેલા એન્ડપોઇનટ 
પર નકલ કરાયેલા કેટલાક ઘટકો 
Log4Shell કરમોટ કો્ડ 
એલ્ઝ્યુશન ફલો (CVE-2021-
44228) માટે નેટવક્કને સકને કરવા 
માટે Nmap લસરિપટ અને બહુક્વધ 
એન્ડપોઇનટ પર દૂક્ષત બેચ લસરિપટ 
પહોંચા્ડવા માટે PDQ નામનું માસ 
ક્ડપલોયમેનટ ટૂલ છે. બેચ લસરિપટ 
તેના ભાગ માટે ક્મતાઓની ક્વશાળ 
શ્ેણીથી સજ્જ છે. જે તેને ક્વન્ડોઝ 
અપ્ડેટ, ક્વન્ડોઝ ક્ડફેન્ડર અને 
ક્વન્ડોઝ એરર કરકવરી ક્નલક્રિય કરવા 
ઉપરાંત સુરક્ા ઉતપાદનોના સલામત 
બૂટ અમલને અટકાવવા, નવું એ્ડક્મન 
એકાઉનટ બનાવવા અને રેનસમવેર 
બાઈનરી લોંચ કરી રહ્ા છીએ.

 beinghumanmj

મેકઅપને પરફેક્ટ રાખવો છે? જાણો આ ટ્ટપ્સ
મેકઅપ પ�ેડક્ટસ

ગરમીની એન્ટ્ી થઇ ચૂકી છે. પારો 
વધવાની અસર મેકઅપ ઉપર પડે 
છે. પરસેવો અને ચીકાશને કારણે 
મેકઅપ ફેલાઇ જવો એ સામાન્્ય 
સમસ્યા છે. ગરમીમાં એવું તે શું કરી 
શકા્ય કે મેકઅપ પરફેક્ટ રહે.

સનસ્કીન
ઉનાળામાં સનસક્ીનનો ઉપ્યોગ 
ન કરવાથી તવચાને નુકસાન થા્ય 
છે. રૂટ્ટનમાં એસપીએફ 30વાળું 
સનસક્ીન હોવું જોઇએ. સનસક્ીનનો 
અલગથી ઉપ્યોગ ન કરવો હો્ય તો 
તમે એવા મોઇશ્ચરાઇઝની પસંદગી 
કરી શકો જેમાં સનસક્ીનનું પ્રમાણ 
સારં એવું હો્ય. ઘરેથી બહાર નીકળો 
ત્યારે તેને ચહેરાની સાથે ગળા અને 
હાથ ઉપર લગાવો. તમે કૉલેજ ગોઇંગ 
ગલ્લ હોવ અથવા વટકિંગ હોવ તો 
પસ્લમાં સનસક્ીનની નાની ટ્ૂબ કે 
બો્ટલ રાખી શકો છો. વો્ટરપાક્કમાં 
જવાનું હો્ય તો વો્ટરપ્રૂફ સનસક્ીન 
લગાવો.

સ્કબન�ે ઉપય�ેગ કર�ે
ઉનાળામાં સક્બ કરવાનું ્ટાળે છે. તેઓ 
એવું વવચારે છે કે એકસફોવલએશનની 
શી જરૂર છે? પણ આ વાતને મગજમાંથી 
કાઢી નાખો. હકીકતમાં તવચાને ગરમી 
દરવમ્યાન એકસફોવલએશનની વધારે 
જરૂર પડે છે. બલેક હેડસ, વહાઇ્ટ હેડસ 
અને પોસ્લના બલોકેજથી છ્ુટકારો મળે 
છે. તવચાને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓકકસજન 
મળે છે.

લ�ેશન
ગરમીમાં પરસેવો થવાના ડરને લીધે 
્યુવતીઓ મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવવાનું 
્ટાળે છે, પરંતુ તવચા સોફ્ટ અને 
નટરશડ બની રહે એ મા્ટે વો્ટર બેઝડ 
મોઇશ્ચરાઇઝરનો ઉપ્યોગ કરવો 
જોઇએ. આ પ્રકારનું મોઇશ્ચરાઇઝર 
તવચા એબસોબ્લ કરી લે છે તેથી તવચા 
ચીકણી લાગતી નથી. એ રીતે બોડી 
લોશન ઉપર પણ લાગુ થા્ય છે. ઓઇલ 
અને ક્લસરીન બેઝડ લોસનનો 
ઉપ્યોગ કરશો તો તમારે ચીકાશનો 
સામનો કરવો પડશે.

મેકઅપ પ�ેડક્ટસ ઃ આપણને વલપકસ્ટકના 
પરફેક્ટ શેડ અથવા બલશ ગમતાં હો્ય છે. જ્યાં સુધી 
વલપકસ્ટક પણૂ્લ ન થઇ જા્ય અથવા બલશ ખરાબ ન થઇ 
જા્ય ત્યાં સુધી આપણે તેનો ઉપ્યોગ ક્યયે જ રાખીએ 
છીએ. ક્યાર્ેય તેની એકસપા્યરી ડે્ટ આપણે જોતા જ 
નથી. તો હવે દરેક મેકઅપ પ્રોડક્ટસની એકસપા્યરી 
ડ્ેટ ઉપર એક વખત નજર કરી લો અને જરૂર લાગે 
તો તેને જરા પણ સંકોચ વગર ડસ્ટવબનમાં નાંખી દો. 

બેઝ મેકઅપ ઃ આપણે તવચાની સારસંભાળમાં 
તો ધ્યાન આપીએ છીએ પરંતુ મેકઅપ પ્રોડક્ટ 
ઉપર એ્ટલું ધ્યાન આપતાં નથી. ઉનાળામાં ઓઇલ 
ફ્ી મોઇશ્ચરાઇઝરનો ઉપ્યોગ કરો. તેની સાથે 
ફાઉન્ડેશન પણ ઓઇલ ફ્ી પસંદ કરો. હવે ઓઇલ 
ફ્ી અને વો્ટપ્રૂફ એમ બંને પ્રકારની મેકઅપ પ્રોડક્ટ 
ઉપલબધ છે. તમને ક્ેટલા પ્રમાણમાં પરસેવો થા્ય છે 
એ બાબતનું ધ્યાન રાખીને મેકઅપ પ્રોડક્ટ ખરીદો.

આ નુસખાથી મેળવો એસસડીટીમાં રાહત	લીંબુમાં	ક્ારીય	ગુણ	હોવાથી	પેટમાંના	સ્ત્ાવવતએવિડન	ેનાશ	
કરે	છ	ેપરરણામે	અપચાની	તકલીફ	દૂર	થાય	છે.	તેમજ	ગળામા	ં
અન	ે પેટમા	ં બળતરા	 ઓછી	 થાય	 છે.	 એક	 ગલાિ	 હુંફાળા	
પાણીમા	ંએક	ચમચો	લીંબુનો	રિ	ભેળવીને	પીવું.
	તલુિી	એવિરડટીમા	ં થતી	બળતરાથી	 રાહત	અપાવીન	ે પટેને	
આરામ	 પહોંચાડ	ે છ.ે	 પટે	અન	ેગળામાનંી	બળતરાથી	 રાહત	
પામવા	માટ	ેતલુિીના	ચાર-પાચં	 પાનન	ેચાવીન	ેખાવા.	થોડા	
પાણીમા	ંતલુિીના	પાનન	ેઉકાળવા.	આ	પાણી	હુફંાળુ	ંજ	પીવુ.ં
	મોટા	ભાગ	ેભોજન	પછી	લોકો	વરરયાળીનું	િેવન	કરતા	હોય	
છે.	વરરયાળી	આહારને	પચાવામાં	મદદગાર	છે.	તેમજ	પેટ	અન	ે
ગળાની	બળતરામાં	પણ	ઠંડક	આપે	છે.	
	ગોળ	લાભકારી	ઉપાય	માનવામાં	આવે	છે.	િેવન	પાચનવરિયાને	
તેજ	કરીને	એવિરડટીથી	બચાવે	છે.	 વધ	ુ પડતું	ભારી	ભોજન	
ખાવાનું	 હોય	તો	ભોજન	કરતા	 પહેલા	ગોળની	ગાંગડી	ખાઇ	
લેવી.	 તેમજ	 એવિરડટીના	 કારણે	 પેટમા	ં અન	ે ગળામાં	 થતી	
બળતરાથી	છુટકારો	પામવા	માટે	ગોળની	ગાંગડી	ખાઇ	લેવી.
	એલોવેરા	 જયૂિ	 સ્વાસ્્થયવધ્ધક	 છે.	 તેમા	ં િમાયેલા	

એનટીઇન્ફલેમેટરી	 ગુણોથી	 એવિરડટીથી	 થતી	 બળતરાથી	
રાહતપહોંચાડે	 છે.	 જયૂિ	બનાવા	 માટે	 	એલોવેરાનાપાનમાંથી	
પલપ	કાઢી	તેન	ેપાણીમા	ંભેળવી	જયૂિ	તૈયાર	કરવો.	રદવિમા	ં
બે-ત્ણ	વખત	આ	જયૂિનું	િેવન	કરવું.
	અડધો	ચમચો	જીરાનો	ભૂક્ો,	અડધો	ચમચો	તજન	ોપાવડર,	
એક	ઇંચ	આદુનો	ટુકડો	અન	ેએક	ગલાિ	પાણી.	

	એક	 તપેલામા	ં 	 એક	 ગલાિ	 પાણી	 નાખવું	 તેમાં	 િમારેલો		
આદુ,	જીરાનો	અને	તજનો	ભુક્ો	નાખવો.		૫-૭	વમનીટ	માટે	
ઉકાળવું.	સ્વાદમાટ	ેતેમાં	ગોળ	પણ	નાખી	શકાય.	ઉકળે	પછી	
ગેિ	પરથી	નીચે	ઉતારી		હુંફાળું	પીવું.
	આમળા	પર	િંચળ	લગાડીનેઆમળાનું	િેવન	કરવાથી	ફાયદો	
થાય	છે.	આમળા	ન	હોય	અને	તેની	પીપરમીનટ	હોય	તો	પણ	
િેવન	કરી	શકાય	છે.	
	જે	 ફળોમાં	 પાણીનું	 પ્રમાણ	 વધારે	 હોય	 તેનું	 િેવન	 કરવાથી	
રાહત	 થાય	 છે.	 કવલંગર	અને	 કાકડીમાં	 પાણીનું	 પ્રમાણ	 વધુ	
જોવા	મળે	છે.	તેના	િેવનથી	પેટમાંના	એવિડ	પાતળુ	ંથાય	છે	
જેથી	આરામ	અનુભવાય	છે.	
	ફૂદીનાના	 િેવનથી	છાતીમાં	થતી	બળતરાથી	રાહત	થાય	છે.	
ભોજન	પછી	ફૂદીનાના	બે	પાન	ચાવીને	ખાવા.
	દહીં	 પેટમા	ં થતા	 એવિડને	 રોકવામાં	 મદદ	 કરે	 છે.	 તેમજ	
પેટમાંની	 બળતરાને	 ઓછી	 કરવામાં	 કારગર	 છે.	 વનયવમત	
ભોજનમાં	એક	વાડકી	દહીંનો	િમાવેશ	કરવાથી	એવિરડટીમા	ં
રાહત	થાય	છે.	

નિયમિત  
ભ�ોજિિ�ં એોક  
વ�ડકી દહીંિ�ો  
સિ�વોશ કરવ�થી 
એોસસડડટીિ�ં ર�હત થશો
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ગુજરાતમાંથી એક મિહનામાં ૫૦ હજારથી વધુ ચાર ધામની યાĦાએ જશે
અમદાવાદ

અΤય િતયાના િદવસથી સાથે બિĩનાથ, 
કыદારનાથ, ગંગોĦી, યમનોĦી એમ ચાર ધામની 
યાĦાનો પણ  Ĭારѕભ થઈ ગયો છъ. ગુજરાતમાંથી 
માĦ મે મિહનામાં જ ૫૦ હજારથી વધુ Ĵˇાળુઓ 
ચાર ધામની યાĦા કરવા માટъ પહ℮ચશે. ગુજરાતમાંથી 
Ĵˇાળુઓનો ધસારાને પગલે અમદાવાદથી 
દъહરાદૂનનું વન-વે એરફыર બમણું વધીને λિપયા ૧૪ 
હજાર, Чદàહીનું વન-વે એરફыર λિપયા ૭ હજાર થઇ 
ગયું છъ. યમનોĦીના કપાટ ૩ મેના બપોરъ ૧૨ઃ૧૫, 
ગંગોĦીના કપાટ ૩ મેના ૧૧ઃ૧૫ અને કыદારનાથના 
કપાટ ૬ મેના સવારъ ૬ઃ૨૫, બિĩનાથના કપાટ ૮ 
મેના સવારъ ૬ઃ૧૫ના ખુàયા હતા.

માંગરોળ પાસે બે જૂથ વŵે અથડામણ 8 મિહલા સિહત 21ને થયેલી ઈજા
માંગરોળ

માંગરોળ નજીકના શેરીયાજ બારા ગામે 
મછીયારા સમાજના બે જુથો વŵે થયેલી 
અથડામણમાં 8 મહીલા સિહત 21ને નાની મોટી 
ઈજા થતા હોЩçપટલમાં ખસેડાયા હતા. જે પૈકЫ 
આઠને જુનાગઢ Чરફર કરાયા હતા. બનાવને પગલે 
પોલીસ કાÙલો ઘટના çથળъ દોડી ગયો હતો.
ઘટના અંગેની મળતી Ĭાથિમક માિહતી મુજબ 

અĦેથી 6 Чક.િમ. દુર આવેલા અને Ħણેક હજારની 
વçતી ધરાવતા શેરીયાજ બારામાં આજે મોડી સાંજે 
છોકરાવની નાની એવી બાબતે મોટું çવλપ ધારણ 
કયુ↓ હતું. જેમાં બે જુથો વŵે પÔથરમારો થતાં 
ગામમાં ભયનો માહોલ સજા↓યો હતો. બનાવમા 

ફ·ૈઝલ મુસા શમા, ફλક હનીફ· શમા, જેતુન મહъમુદ 
પટъલ, અકબર અયુબ ગોવાલસરી, સÚબીર 
જાફર, સાબીરા મુસા ગોવાલસરી, અàતાફ· જાફર, 
Чફરોઝ જાફર, ફλક ઈસા, સુલેમાન કાદર શમા, 
મહъબુબ પટъલ, ગફર ઈસા ગોવાલસરી, જેતુનબેન 
ગોવાલસરી, સાદીક ગફર, જુમા સુલેમાન, હુસેન 
સુલેમાન, હલીમા જાનીભાઈ, ખેλન મુçતાક 
શમા, હલીમા જુમા, સુખરા ઈçમાઈલ, સુગરા 
જાફર સિહતનાને ઈજાĠçત હાલતમાં હોЩçપટલમાં 
ખસેડવામાં આãયા હતા. જે પૈકЫ આઠને રીફર 
કરાયા હતા. બનાવને પગલે ડીવાયએસપી 
કોડીયાતરъ ગામમાં ચુçત પોલીસ બંદોબçત ગોઠવી 
દીધો હતો. 

એટીએસે બાવન ગેરકાયદъ હિથયાર સાથે ૨૨ને ઝડØયા
ગાંધીનગર

ગુજરાત એટીએસ સૌરા∆માં ચાલતા 
ગેરકાયદъસર હિથયારોના વેચાણના રъકыટનો 
પદા↓ફાશ કયђ↓ છъ. ગુજરાત એટીએસએ એક 
મોટુ ઓપરъશન સફળતાપૂવ↓ક પાર પાડયું છъ. 
એટીએસએ રાËય બહારથી ગુજરાતમાં ઠલવાતા 
હિથયારોના કારોબારનો પદા↓ફાશ કયђ↓ છъ. 
આ સાથે જ ગુજરાત એટીએસએ ૫૨ જેટલાં 
હિથયારો સાથે ૨૨ આરોપીઓને પણ ઝડપી 
પાડયા છъ. પોલીસની Ĭાથિમક પૂછપરછમાં 
આરોપીઓએ કબૂàયું કы, તેઓ રાËયની 
બહારથી હિથયારો લાãયા હતા. જે બાદ આ 
હિથયારોને સૌરા∆માં વેચતા હતા. જો કы, ગુજરાત 
એટીએસએ ઝડપેલા મોટાભાગના આરોપીઓ 
સૌરા∆ના જ હોવાનું સામે આãયું છъ. 

અમદાવાદ
દъશના ફામા↓ સેÄટરમાં ગુજરાતનું 

યોગદાન ખૂબ જ મહÓવપૂણ↓ છъ. 
ભારતે ૨૪ િમિલયન ડોલર દવાઓ 
િનકાસ કરવાની િસિˇ હાંસલ કરી હતી 
અને તેમાંથી ૨૫% યોગદાન માĦ 
ગુજરાતનું હતું તેમ કыЩ×ĩય મિહલા 
અને બાળિવકાસ મંĦી ç િત ઈરાનીએ 
જણાãયું છъ.
અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલી 

એÜપાવરમે×ટ ઈન ફામા↓ એ×ડ હъàથકыર 

સેÄટસ↓ની 
રા∆ીય  
કો×ફર×સનું 
ç િત ઈરાનીના 
હçતે ઉǿાટન 
કરવામાં 
આãયું હતું. 

આ Ĭસંગે તેમણે જણાãયું કы, ‘મિહલા 
સંબિધત ફામા↓ ઈ×ડçĺી સેÄટરના 
ĬÓયેકы રીપોટ↓માં એમ ન℮ધવામાં આãયું 
છъ કы મિહલાઓમાં આÓમિવΐાસનો 

અભાવ છъ એટલે તેમનું ĬિતિનિધÓવ 
જોવા મળી રЅં નથી. પરѕતુ હકЫકત એ 
છъ કы કыટલાક પુιષોને મિહલાઓ પર 
િવΐાસ નથી. હું દાવા સાથે કહી શકЮі 
છું કы આ કાય↓ĝમની λપરъખા જેણે પણ 
તૈયાર કરી છъ તે મિહલા નહỲ હોય.
અ×ય ΤેĦની માફક  ફામા↓-હъàથ કыર 

સેÄટરમાં પણ મિહલાઓને મહǼમ 
Ĭવેશ, યોÆય çથાન, પૂરતું વેતન, 
એકસમાન ઉજળી તક ઉપલÚધ થવી 
જોઇએ તે સમયની માંગ પણ છъ. 

ફામા↓ ઈ×ડçĺીમાં દъશનું ચોથા ભાગનું ઉÓપાદન 
ગુજરાતમાં થાય છъઃ કыЩ×ĩય મંĦી ç િત ઈરાનીગાંધીનગર 

ગાંધીનગર મેЧડકલ કોલેજની ગàસ↓ 
હોçટъલમાં λમ નં.૯૦૨માં રહъતી ૨૦ 
વિષ↓ય આçથા સંજયભાઇ પંચાસરъ 
એનઆરઆઇ ŭોટામાં એડિમશન 
લીધું હતું એમબીબીએસના Ħીજા 
વષ↓માં તે અÛયાસ કરતી હતી. પરѕતુ 
બીજા વષ↓માં એટીકыટી પરીΤા આપી 
રહી હતી. સોમવારъ તેણીનું એક પેપર 
પતી ગયું હતું Óયારъ મંગળવારъ અ×ય 
િવષયની પરીΤા હતી જો કы, આ 
પહъલા જ મંગળવારъ વહъલી સવારъ 
આçથા હોçટъલ િબàડỲગના નવમાં 
માળના ધાબા ઉપર પહ℮ચી ગઇ હતી 
અને Óયાંથી છલાંગ લગાવી દીધી 

હતી. નીચે આરસીસી વક↕ હોવાથી 
આçથાનું માથું પણ ફાટી ગયું હતું. 
આ ઘટનાને પગલે હોçટъલના અ×ય 
િવ˜ાથЪ↓ઓ પણ દોડી આãયા હતા. 
િવ˜ાિથ↓નીનું આ Ĭકારъ મોત થતા 
અ×ય સહપાઠીઓ પણ હъબતાઇ ગયા 
હતા. આ મામલે સે-૭ પોલીસને 
જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ çથળ 
ઉપર પહ℮ચી હતી અને અકçમાતે 
મોતનો ગુનો દાખલ કરીને આçથાના 
તદъહને પોçટમોટ↓મ માટъ મોકલી 
આØયો હતો. તેણીના માતા-િપતા 
દુબઇમાં રહъતા હોવાથી નજીકમાં જ 
રહъતા તેના દાદાને આ મામલે પોલીસ 
˛ારા જાણ કરવામાં આવી હતી.

ગાંધીનગરમાં MBBSની િવ˜ાિથ↓નીઅે નવમાં માળъથી લગાવી મોતની છલાંગ
દેશના ફામાર્-હે  સેક્ટરમાં મિહલાઅાેને પૂરતી તક, યાેગ્ય ાન, પૂરતું વેતન મળવું જાેઇઅે

મહъસાણા
આંદોલનકારી તરીકы જાહъર જીવનમાં આવી હાલ 

રાજકારણી બની ગયેલા રъäમા પટъલ  તેમજ િજΦેશ મેવાણીને 
મહъસાણામાં ૧૨ જુલાઈ ૨૦૧૭માં પરવાનગી િવના રъલી 
કાઢવાના ગુનામાં çથાિનક કોટ‼ Ħણ મિહનાની કыદની સજા 
ફટકારી છъ. આ મામલે કЮલ ૧૭ લોકો સામે ફЧરયાદ ન℮ધાઈ 
હતી Ëયારъ ૧૨ લોકો સામે ચાજ↓શીટ કરવામાં આવી હતી. 
જેમાં કોટ‼ તમામ લોકોને કસૂરવાર ઠъરવીને સજાનું એલાન 
કયુ↨ છъ. ૨૦૧૭માં સોમનાથ ચોકથી રъäમા પટъલ, િજΦેશ 
મેવાણી ઉપરાંત ક×હэયા કЮમારъ રъલી કાઢી હતી, પરѕતુ તેના 
માટъ પોલીસે કોઈ મંજૂરી નહોતી આપી. જેથી તમામ લોકો 
સામે જાહъરનામા ભંગની ફЧરયાદ દાખલ કરવામાં આવી 
હતી. ĺાયલ દરિમયાન એક આરોપીનું અવસાન થયું હતું.

મંજૂરી વગર રъલી કાઢવાના કыસમાં િજΦેશ-રъશમાને Ħણ માસની કыદ અમદાવાદ
બુધવારъ સાંજે અમદાવાદ Щçથત RSSના 

હъડŭાટ↓રમાં ગુજરાત Ĭાંતની સમ×વય બેઠકમાં 
સંતોષ, ભાજપના Ĭદъશ અÖયΤ સી.આર.પાટીલ અને 
મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલ વŵે અઢી કલાક િમЧટѕગ ચાલી 
હતી. બેઠખમાં Чકસાન સંઘ, અિખલ ભારતીય િવ˜ાથЪ↓ 
પЧરષદ- ઉ˜ોગ ભારતી, િવΐ ભારતી, સંçકાર ભારતી 
સિહતની RSSની ભગીની સંçથાઓના આગેવાનો 
તરફથી Чફડબેક રજૂ થયાનું કહъવાયું હતું. અમદાવાદમાં 
સાંજની આ બેઠક પહъલા બી.એલ.સંતોષ ધંધુકાના 
ઝાંઝરકા ખાતે ભાજપના અનૂસુિચત જાિત- SC 
āાોરચાના આગેવાનો અને કыટલાક ધારાસÛયો સાથે 
બેઠક યોજી હતી.

સમ વય બેઠકમાં સંઘ અને તેની ભિગની સં ાઅાેઅે બેઠકવાર ચૂંટણીલક્ષી િફડબેક અા ા

બે બેઠકે અેક િવ તારકને માેકલી િવગતવાર સવેર્ કરાશે
RSS સાથે બેઠક બાદ ગુλવારъ જેમને િવçતારક તરીકыની જવાબદારી સ℮પવાની 
છъ તેમની બેઠક બોલાવી હતી. આ બેઠકમાં બુથ લેવલે િવçતારક િનયુŪ કરીને 
ĬÓયેક મતΤેĦનો Чડટъલ સવ› કરવા િનણ↓ય કરાયો હતો. મળતી િવગત મુજબ બે 
બેઠક અેક િવçતારક મોકલવામાં અાવનાર છъ.  અા િવçતારકને ટૂંક સમયમાં જ જે 
તે મતિવçતારમાં મોકલી અપાશે.

સામા  બેઠક ઉપર SC-STને ઉતારાઈ તેવી શક્યતા
વષ↓ 2017માં 14મી િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં SC Чરઝ↓વ 13 પૈકЫ 7 બેઠકો ઉપર 
ભાજપને જીત મળી હતી. Ëયારъ 27 ST Чરઝ↓વ પૈકЫ 10 જ બેઠકો મળી હતી. 
આગામી 15મી િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપ 182 પૈકЫ 40 SC- ST Чરઝ↓વ 
બેઠકો ઉપરાંત સામા×ય બેઠક ઉપર પણ આ વગ↓માંથી આવતા ઉમેદવારને ઉતારશે 
તેવી શÄયતાઓ ãયŪ થઈ રહી છъ.

ભλચ
આમ આદમી પાટЪ↓ના રા∆ીય 

સંયોજક અને Чદàહીના મુÅયમંĦી 
અરિવંદ કыજરીવાલે ભλચના ચાદъિલયા 
ખાતે એક જનસભામાં હાજરી આપી 
હતી. આЧદવાસી સંકàપ સંમેલનમાં 
પોતાના સંબોધન દરિમયાન કыજરીવાલે 
કЅં હતું કы, ‘ગુજરાતમાં એક કરોડ 
કરતાં પણ વધારъ આЧદવાસીઓ 
રહъ છъ, સૌને મારા Ĭણામ. સાડા છ 
કરોડ ગુજરાતીઓને આ મંચ પરથી 
મારા Ĭણામ. પંજાબના િવજય બાદ 
આ મારી Ĭથમ જનસભા છъ તો અમે 

આЧદવાસીઓને સાથે રાખી રΝા 
છીએ. આЧદવાસીઓ પર ખૂબ જ 
જુàમ થયા છъ. પહъલા અંĠેજોએ કયા↓ 
અને હવે આ લોકો કરી રΝા છъ. ભારъ 

મોટી વĝતા કહી શકાય કы, દъશના 2 
સૌથી ધનવાન ãયિŪ પણ ગુજરાતના 
છъ અને ગરીબ પણ ગુજરાતમાંથી જ 
છъ.’

વધુમાં કыજરીવાલે કЅં હતું કы, 
‘ક℮Ġેસ અને ભાજપ અમીરો સાથે 
ઉભા છъ. તેઓ સǼામાં છъ Óયાં સુધી 
તેમને વધારъ અમીર બનાવી રΝા છъ. 

તમે અમારી પાટЪ↓ને એક તક આપો, 
અમે શાળાઓ બનાવીશું. હું તમને 
બધાને કહъવા માટъ આãયો છું કы, 
કыજરીવાલ પણ ખૂબ ઈમોશનલ છъ. જે 
સંબંધો બનાવે છъ તે Чદલથી બનાવે છъ 
અને િજંદગીભર િનભાવે છъ. કыજરીવાલે 
કЅં કы, ગુજરાતની સરકારી શાળાઓની 
Щçથિત ખૂબ જ ખરાબ છъ. મજ↓રના 
નામે 6,000 સરકારી શાળાઓને 
બંધ કરી દъવામાં આવી. શાળાઓની 
દીવાલો તૂટъલી છъ. િશΤકો નથી. લાખો 
બાળકોનું ભિવæય દાંવ પર લાÆયું છъ 
પરѕતુ આ બધું બદલાઈ શકы છъ. 

ગુજરાતમાં મજ↓રના નામે 6,000 સરકારી શાળા બંધ કરાઈ
ભરૂચમાં કેજરીવાલની સભાઃ િદ ીમાં લાખ બાળકાેઅે ાઈવેટમાંથી સરકારી શાળામાં અેડિમશન લીધું હાેવાનાે દાવાે

કыજરીવાલે ખાિલçતાની સમથ↓કને જવાબદારી સ℮પીઃ પાટીલ
ગાંધીનગર : ગુજરાતમાં આ વખતની ચૂંટણીમાં ભાજપ, ક℮Ġેસ ઉપરાંત આમ આદમી પાટЪ↓ પણ સિĝય થતાં િĦપાંિખયો 
જંગ જામવાનો છъ. ગુજરાતમાં આમ આદમી પાટЪ↓નો જનાધાર મજબૂત કરવા માટъ કыજરીવાલ ગુજરાત Ĭવાસે આãયા હતા, 
Óયારъ ભાજપના Ĭદъશ અÖયΤ સીઆર પાટીલે કыજરીવાલ પર આકરા Ĭહાર કયા↓ હતા. પાટીલે Ţીટ કરીને જણાãયું હતું 
કы, Чદàહીના મુÅયમંĦી અરિવંદ કыજરીવાલ દъશની સુરΤા માટъ ખતરાλપ છъ. કыજરીવાલે પાટЪ↓માં ખાિલçતાની સમથ↓ક 
માનિસકતા વાળા શÅસને જવાબદારી સ℮પી છъ.  હકЫકતમાં અરિવંદ કыજરીવાલે મરાઠી સીઆર પાટીલને ભાજપના Ĭદъશ 
Ĭમુખ બનાવવા પર સવાલ ઉઠાãયો હતો. કыજરીવાલે આને ગુજરાતની જનતાનું ઘોર અપમાન ગણાãયું હતું.

ચૂંટણી પહъલા બેઠક દીઠ સરવે કરવા ભાજપની કવાયત



FRIDAY, 06 MAY, 2022 ગુજરાત Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 13

સુરત ગેસ લીકેજ 
કાંડની તપાસ માટે 
હાઇકાેટર્માં PIL

અમદાવાદ
સુરતની સિચન જી.આઇ.ડી.સી.માં 

ઝેરી ગત જા×યુઆરીમાં ગેસના લીકыજના 
કારણે છ મજૂરોના અપ Óયુ થયા હતા. 
આ કыસની િનæપΤ તપાસ માટъ ગુજરાત 
હાઇકોટ↓માં જાહъર િહતની Чરટ કરવામાં 
આવી છъ. હાઇકોટ‼ િવિવધ સરકારી 
િવભાગોને નોЧટસ પાઠવી વધુ સુનાવણી 
૧૭મી જૂનના રોજ િનયત કરી છъ. Чરટમાં 
આΤેપ કરાયો છъ કы ગુજરાતમાં જોખમી 
કыિમકલ ઠાલવવાનું એક મોટું કૌભાંડ ચાલી 
રЅં છъ. સિચન જી.આઇ.ડી.સી. ગેસ 
લીકыજમાં સંડોવાયેલી મહારા∆ની કіપનીને 
અગાઉ મહારા∆ સરકારъ ╞ોઝર નોЧટસ 
ફટકારъલી છъ. તેથી આ કыસમાં હÓયાની 
કલમનો ઉમેરો થાય અને તપાસ માટъ 
çવતંĦ સિમિતની િનમણૂક થવી જλરી છъ.

સુરત
Чડંડોલીમાં પિતએ પ ીની ગળું કાપી 

હÓયા કરી પુĦ પુĦીને મૂકЫ નાસી છૂટયો 
છъ. આ ઘટનામાં 22 વષ↓ના લગ્નજીવનનો 
પિતએ અંત આÒયો છъ. 
છъ·ા 20 Чદવસથી પિત ઘરની બહાર 

રહъતો હતો. નશાની હાલતમાં અગાઉ પણ 
પુĦ અને પ ી સાથે મારઝૂડ કરતો હતો. 
પરѕતુ બુધવારъ તેણે પ ીની હÓયા કરવાના 
ઇરાદъ પુĦને નાçતો લેવા બહાર મોકàયો 
હતો અને પુĦ બહાર જતા જ દરવાજો 
અંદરથી બંધ કરી પ ીનું ગળું કાપી 
નાÅયું હતું. સુરત શહъરમાં આવેલ સોરી 
િવçતારમાં ંદાવન સોસાયટીમાં છъ·ા 
ચાર વષ↓થી રહъતા અને મૂળ સુરъ×ĩનગરના 
પાટડી ગામના વતની હѕસાબેન ઝાલા 22 
વષ↓ પહъલા સુરભાઈ ઝાલા નામના યુવક 
સાથે લગ્ન કયા↓ હતા. તેમના સુખી લગ્ન 

જીવનમાં દѕપતીને પુĦ અને પુĦી હતા. 
પરѕતુ પિત પ ી વŵે લાંબા સમય બાદ 
ઘરમાં ઝઘડાઓ શλ થયા હતા અને 
છъ·ા ચાર વષ↓થી પ ી સુરતના Чડંડોલી 
િવçતારમાં રહъતી હતી. પિત પ ીને મળવા 
આવતો જતો રહъતો હતો. જોકы છъ·ા 20 
Чદવસથી પિત દાλના નશામાં આવી પ ી 
અને પુĦી સાથે ઝઘડો કરતો હતો. પિત 
ભૂતકાળમાં પણ પ ી સાથે અણબનાવને 
લઇને જીવલેણ હુમલો કરી ચુÄયો હતો. 
જોકы આજે સુરભાઈ ઝાલા પોતાની 
પ ીના હÓયાના ઈરાદъ ઘરъ પહ℮Éયો 
હતો અને પુĦને પૈસા આપી નાçતો લેવા 
મોકàયો હતો, Óયાર બાદ પ ી ઘરમાં 
એકલી હતી તે સમયે એકલતાનો લાભ 
લઇ પ ીનું ગળુ કાપી કરપીણ હÓયા કરી 
નાખી હતી. પિત Óયારબાદ બ³−³ે બાળકોને 
મૂકЫને ફરાર થઇ ગયો હતો. 

સંિΤΆ સમાચાર

ગાેંડલ સાૈરા નું ૂ ટ િડ ેચ સે ર બ ું, 
વષેર્ 300 કરાેડથી વધુના ફળાેનું ટનર્અાેવર
રાજકોટ, : સમĠ સૌરા∆માં ĭЮટ માટъનું Чડçપેચ સે×ટર હવે ગ℮ડલ બની 
ગયું છъ. કોરોના પછીના સમયમાં બજારો ધીમે ધીમે ચાલુ થયા બાદ આ 
વષ↓માં અહી 290.15 કરોડનું ટન↓ ઓવર થઈ ચૂÄયુ છъ.એમાં એકલી 
કыરીનું વેચાણ 43 કરોડથી વધુનું રЅં છъ જયારъ મહારા∆ની ĩાΤનું 68 
કરોડનું વેચાણ થયુ છъ. હવે સૌરા∆ભરના ફળના વેપારીઓ ગ℮ડલથી 
માલ ખરીદવાનું પસંદ કરવા લાÆયા  છъ કારણ કы અહીથી ખરીદъલુ ĭЮટ 
વેચાણ માટъ  તેમજ માિજ↓ન માટъ ફાયદાકારક અને િહતકારક બને છъ. 
ગ℮ડલમાં ફળોના આઠથી દસ મોટા વેપારીઓ છъ.એ મહારા∆માં ĩાΤના 
બગીચાઓ રાખી લે છъ અને કમ↓ચારીઓની િનયુЧકત કરીને  િસમલા, 
િહમાચલ અને કäમીરમાં સફરજનની વાડીઓ રાખી લે છъ. 

માંડવીના અરેઠમાં ઢાેલના તાલે નાચી 
રહેલા વરરાજાને યમરાજ ભેટી ગયા

અમદાવાદ: સુરતમાં અરъઠ ગામે એક લગ્નનો Ĭંસગ માતમમાં 
ફыરવાઇ ગયો છъ. વરરાજાનું જ મોત થઈ જતા પЧરવારમાં ખુશીનો 
માહોલ દૂખમાં પરીણય ગયો છъ. માંડવી તાલુકાના અરъઠ ગામે રહъતા 
મીતેશભાઈ ચૌધરી (33)ના લગ્નનો મંડપ મુહૂત↓નો Ĭસંગ હતો. મંડપ 
મુહૂત↓ના Ĭસગમાં સાંજના જમણવારનો કાય↓ĝમ પૂણ↓ થયા બાદ ડીજેનો 
કાય↓ĝમ પણ રાખવામાં આãયો હતો. આ ડીજેના કાય↓ĝમમાં બધા 
નાચતા હતા. તે દરિમયાન વરરાજા મીતેશભાઈ પણ જોડાયા હતાં. 
જેમને નાચતી વેળા અચાનક જ છાંતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો. જેથી 
સંબંધીઓ મોટરસાઈકલ પર અરъઠ સરકારી દવાખાનામાં લઈ ગયા 
હતાં. Ëયાંથી બારડોલી ખસેડાયા હતાં. Ëયાં ટૂંકЫ સારવાર દરિમયાન 
મોત નીપËયું હતું.

સાેમનાથ મંિદરમાં હવે તમામ વહાર 
સં ૃ તમાં થશે, િશક્ષણ વગાેર્ની શરૂઅાત
સોમનાથ : સોમનાથ ĺçટ અને  સોમનાથ સંçકжત યુિનવિસ↓ટીના સંયુŪ 
ઉપĝમે સોમનાથ મંЧદરના પુરોિહતો અને સોમનાથ સંçકжત પાઠશાળાના 
િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ સંçકжત સંભાષણનું 15 Чદવસીય ĬિશΤણ વગђ↓નું 
આયોજન કરાયું છъ. જેના થકЫ સોમનાથ મંЧદરના ãયવહારની ભાષા 
તરીકы સંçકжતનો ઉપયોગ શλ થશે. દъશ-િવદъશના આવતા યાિĦકો સાથે 
સોમનાથ ĺçટના પુજારી શુˇ સંçકжતની અંદર સંભાષણ કરશે સંçકжત 
ભાષાની સરળતા અને મધુરતાને સોમનાથ ગભ↓ગૃહથી િવΐ ફલક પર 
ફરીથી ઉજાગર કરવા સોમનાથ ĺçટъ આ િવચારને અનુકરણમાં મૂÄયો 
છъ. કાય↓ĝમનાં ઉદઘાટક ચંĩĬકાશ Ч˛વેદીએ જણાãયું હતું કы, સંçકжત 
ભાષાએ આપણી સંçકжિત છъ. ભારતીય સંçકжિતનું તમામ Φાન સંçકжતમાં 
વસેલું છъ. સંçકжત દૂર જવાનો અથ↓ એ છъ કы, આપણે આપણું સમĠ Φાન 
ગુમાવશું. સંçકжત ભાષા પોતે શિŪશાળી છъ. 

CGSTની ટીમે બાેગસ ઇનવાેઇસના 156 
કેસ કરીને 163 કરાેડની ચાેરી પકડી 

અમદાવાદ: CGSTની ચોરીના Чકçસાઓ વધી જતાં અિધકારીઓએ 
ટъકસ ચોરી કરનારાઓ પર િવિજલ×સ વધારી દીધી છъ. CGST નોથ↓ના 
અિધકારીઓએ બોગસ ઇનવોઇસ બનાવીને ટъકસની ચોરી કરનારાઓને 
પકડીને ટъÄસની વસૂલાત કરી છъ. સૌથી વધુ 156 કыસ બોગસ 
ઇનવોઇસના કરવામાં આãયા છъ તેમાં 163 કરોડની ટъકસ ચોરી પકડી 
છъ જે પૈકЫ 12.60 કરોડની વસૂલાત કરાઇ છъ. ટъÄસ ચોરીની સાથે બોગસ 
ઇનવોઇસ બનાવવાના કыસ વધુ કરવામાં આવતા કરચોરી કરનારાઓમાં 
ફફડાટ ફыલાઇ ગયો છъ. બોગસ ઇનવોઇસ િસવાયના 24 કыસ કરવામાં 
આãયા છъ જેમાં 14 કરોડની ચોરી પકડાઇ છъ અને 6 કરોડની Чરકવરી 
કરવામાં આવી છъ. CGST નોથ↓ના અિધકારીઓ ˛ારા કЮલ 183 કыસ 
કરવામાં આãયા છъ જેમાં 19 કરોડની કЮલ Чરકવરી કરાઇ છъ. સુĦોના 
જણાãયા અનુસાર  આવનાર Чદવસોમાં વધુ કыસ કરવામાં આવશે. કыટલાક 
વેપારીઓ અને કіપનીઓ રડારમાં આવી ગઇ છъ. Чરકવરી કરવાની 
કામગીરી પણ વધારી દъવામાં આવી છъ. 

સાૈરા માં રફ હીરાનાં માલની ખેંચ, 
લાખાે કારીગરાેની રાેજગારીને અસર

રાજકોટ: કыટલાક વૈિΐક પરીબળો અને સુરતનાં çથાિનક બજારનાં 
કારણોસર સૌરા∆ની હીરા બજારમાં મંદીનો માહોલ ઉભો થયો છъ તેનાં 
કારણે હીરા ઉધોગ સાથે જોડાયેલા Ġામીણ  ΤેĦનાં લાખો કારીગરોની 
રોજગારી પર અસર થઈ છъ. રફ હીરાની સØલાય ઘટી છъ પЧરણામે 
તેનાં ભાવ ઉѕચા ગયા છъ અને સામે તૈયાર હીરાની માંગ પણ ઘટી છъ.  
સૌરા∆માં Ġામીણ અથ↓તંĦમાં ખેતી બાદ હીરા ઉધોગ બીજા નંબરનો 
ઉધોગ છъ જેના થકЫ લાખો યુવાનો રોજગારી મેળવી રહયા છъ. અમરъલી, 
બાબરા, જસદણ, ભાવનગર, લાઠી, ગઢડા,  બોટાદ, િશહોર, ભાવનગર 
સિહતનાં શહъરો હીરા ઉધોગનાં મહÓવનાં કы×ĩો છъ. આસપાસનાં 
ગામોમાંથી યુવાનો હીરા ઘસવા માટъ આ શહъરોમાં આવી રોજગારી મેળવે 
છъ. સુરતનાં હીરા ઉધોગ સાથે સૌરા∆નો હીરા ઉધોગ જોડાયેલો છъ. 

નЧડયાદ 
કપડવંજ તાલુકાના મોટી ઝેર ખાતે 

રહъતા Ħણ સંતાનોની માતા પર ગ′ગ રъપ 
કરી ĝвરતાપૂવ↓ક હÓયા કયા↓ના બનાવમાં 
આજે સાડા Ħણ વષ↓ બાદ કપડવંજ 
સેશ×સ કોટ‼ ઐિતહાિસક ચુકાદો આપી 
આરોપીઓને Óયુદѕડની સજા ફટકારી 
છъ. ઉપરાંત હાઇકોટ↓માંથી ફાંસીની 
સજાની બહાલી ન આવે Óયાં  સુધી 
આરોપીઓને જેલમાં જ રાખવાનો 
અને સખત દѕડ સાથે બે લાખનું વળતર 
ચૂકવવાનો હુકમ કરાયો છъ. આ 
બનાવમાં Ħણ આરોપીઓમાંનો એક 
મરણ જનારના સગા ભĦીજાએ કાકЫ 
પર બળાÓકાર કરી તેમની હÓયા કરવામાં 
મદદ કરી હતી.
િનરમાલી ગામના સંગીતાબેનના 

લગ્ન મોટી ઝેર ખાતે રહъતા મુકыશભાઇ 
દъવીપૂજક સાથે થયા હતા. મજૂરીકામ 
કરી જીવન ગુજારતા આ દѕપિતને 
સંતાનમાં બે Чદકરા અને એક Чદકરી 
હતા. ગø ૨૮.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ  
સાંજે સાડાછથી સાડા આઠ વાÆયા 
દરÜયાન સંગીતાબેનને ગામમાં જ રહъતા 
લાલાભાઇ ઉફ⎯ કіકЮડીયો રમેશભાઇ 

વાદી,રહъ. ઇЩ×દરાનગરી, શીહોરા અને 
જયંિતભાઇ બબાભાઇ વાદી, રહъ. 
ઇЩ×દરાનગરી, શીહોરા, તા. કપડવંજ 
મોટી ઝેર ચોકડીથી પોતાની મોટર 
સાયકલ પર અપહરણ કરીને લઇ 
ગયા હતા. જેઓ િનરમાલી સીમ તરફ 
જઇ રΝા હતા તે સમયે સંગીતાબેનનો 
ભĦીજો ગોપી ઉફ⎯ ભલાભાઇ 

ગીરીશભાઇ દъવીપૂજક જોઇ ગયો હતો. 
આથી તેને બંને શÅસોને બૂમ પાડી ઉભા 
રહъવા જણાãયું હતું. પરѕતુ બંને િનરમાલી 
સીમ તરફ ભાગી ગયા હતા. 

Óયારબાદ ગોપી િનરમાલી સીમ 
તરફ પાછળ પાછળ ગયા હતા. Ëયાં 
જયંિતભાઇ અંબાલાલ પટъલના ખેતર 
નજીક જયંિતભાઇનું મોટર સાયકલ 
પડેલું હતું. જેની પાસે લાલાભાઇ 
ઉભા હતા. આથી ગોપીએ તેના કાકЫ 
સંગીતાબેન િવશે પૂÊયું હતું. તે સમયે 

ખેતર બાજુથી આવી રહъલ જયંિતભાઇએ 
ગોપીને ચાલ તારી કાકЫ બતાવુ તેમ કહી 
જયંિતભાઇના ખેતરમાં લઇ ગયા હતા. 
Ëયાં મિહલા િનવ↓çĦ અવçથામાં બેભાન 
પડેલા હતા. આથી ગોપીએ તમે આ 
શું કયુ↓ તેમ પૂછતા જયંિતભાઇએ અમે 
અમાι કામ પતાવી દીધુ હવે તું પણ 
તાι કામ પતાવી દъ. અને જો તે અમારા 
કΝા મુજબ નહỲ કયુ↨ તો જાનથી મારી 
નાંખવાની ધમકЫ આપી હતી. આથી 
ગોપીએ પણ પોતાની સગી કાકЫ પર 
બળાÓકાર કયђ↓ હતો. Ħણેય શÅસોએ 
સામુિહક બળાÓકાર ગુજાયા↓ બાદ ગોપી 
અને લાલાભાઇએ મિહલાના હાથ પગ 
પકડી રાÅયા હતા અને જયંિતભાઇએ 
સંગીતાબેનના ગળાના ભાગે પગ મુકЫ 
તેમની ĝвરતાપૂવ↓ક હÓયા કરી દીધી હતી. 
આ બનાવ અંગે તક મિહલાના 

ભાઇ Чકરણભાઇ નગીનભાઇ દъવીપૂજક 
(રહъ. િનરમાલી)એ કપડવંજ λરલ 
પોલીસ મથકы ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી.
જેની તપાસમાં પોલીસે  શંકાના 

આધારъ ઉપરોŪ Ħણેય આરોપીઓની 
સધન પૂછપરછ કરતા આરોપીઓએ 
પોતાનો ગૂનો કબૂલી લીધો હતો. 

2018ના ચકચારી બનાવમાં 1279 િદવસ બાદ કપડવંજ સેશ  કાેટર્નાે અૈિતહાિસક ચૂકાદાે

કપડવંજ તાલુકાના િનરમાલી ગ′ગ રъપ કપડવંજ તાલુકાના િનરમાલી ગ′ગ રъપ વીથ મડ↓ર કыસમાં 3 અારોપીને ફાંસીવીથ મડ↓ર કыસમાં 3 અારોપીને ફાંસી

સુરતમાં પ ીનું ગળું કાપી પિતઅે 22 વષ↓ના લગ્નજીવનનો અંત આÒયો

સુરત
સંપિǼવાન જιર બનવું જોઇએ પણ 

ગામડા અને ખેતીને Äયારъય ભૂલવા 
જોઇએ નહી. Ġામીણ અને કжિષસંçકжિત 
આપણી જડ છъ એમ સુરતમાં સરસાણા 
Щçથત ઇ×ટરનેશનલ ક×વે×શન સે×ટર ખાતે 
સરદારધામ ˛ારા આયોજીત િĦ-Чદવસીય 
એસઆરકы Æલોબલ પાટીદાર િબઝનેસમાં 
સિમટ અને એЩÄઝિબશનનું વÉયુ↓લ 
ઉǿાટન કરતા વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ 
જણાãયું હતું.
િવડીયો કો×ફર×સ મારફત પાટીદાર 

ઉ˜ોગકારોને ĠાÜય િવçતારોમાં રોકાણ 
કરીને ĠાÜય અથ↓કારણને ધબકતું 
રાખવા આહવાન કયુ↨ હતું. એĠોબેઇઝડ 

ઇ×ડçĺીઝ, 
Ĭાકжિતક ખેતી અને 
ફвડ Ĭોસેિસંગમાં 
અપાર 
સંભાવનાઓ 
રહъલી છъ. આ તકો 
ઝડપીને ĠાÜય 

Ĭગિતમાં ભાગીદાર બનવા યુવાધનને પણ 
તેમણે અપીલ કરી હતી.  સરદાર સાહъબનું 
çમરણ કરતાં જણાãયું કы, દъશને આઝાદી 
મળી Óયારъ સરદાર સાહъબે કЅં હતું કы 
ભારતમાં સંપિǼની કમી નથી આપણે 
ફŪ આપણા Чદમાગ અને સંસાધનોનો Ĵે 
ઉપયોગ કરવો પડશે.  વડાĬધાને પાટીદાર 
Æલોબલ સમીટના આયોજનને વધાવતાં 

કЅં કы, રોજગાર, ãયાપાર િˇ અને નવા 
િબઝનેસની તકો આપતા સરદારધામની 
‘સમાજિનમા↓ણથી રા∆િનમા↓ણ’ની ભાવના 
સરાહનીય છъ.  અ³−³દાતા  ઉજા↓દાતા બની 
કжિષ આધારીત ઉ˜ોગોને અપનાવે એવી 
તાતી જιરીયાત છъ. દъશના દરъક િજ·ામાં 
૭૫ અ Ǽ સરોવરના િનમા↓ણ માટъ 
સંકàપબˇ બનવા પણ તેમણે ઉપЩçથત સૌ 
Ĵેીઓને અનુરોધ  કયђ↓ હતો.
મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩભાઈ પટъલે િવડીયો 

કો×ફર×સ મારફત સિમટને સફળતાની 
શુભેÉછા પાઠવતા જણાãયું કы, પાટીદાર 
ગુજરાતની ખમીરવંતી અને મહъનતકશ 
Ĭજા છъ. çવબળъ સંઘષ↓ કરીને સમĠ 
િવΐમાં પાટીદારોએ પાણી બતાãયું છъ. 

સુરતમાં અેસઅારકે ગ્લાેબલ પાટીદાર િબઝનેસમાં સિમટ અને અેિક્ઝિબશન

સંપિǼવાન જλર બનો પણ ગામડાં અને ખેતીને Äયારъય ભૂલવા જોઇએ નહỲ ઃ મોદી

સગા ભ ીજાઅે પણ 
અારાેપીઅાેની સાથે મળી 

દુ મર્ ગુજાયુર્ં હતું 
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મુંબઈ
ભારતીય Чરઝવ↓ બે×કы બુધવારъ અચાનક 

લગભગ ચાર વષ↓ પછી રъપોરъટમાં ૪૦ 
બેસીસ પોઈ×ટનો વધારો કયђ↓ હતો, 
જેને પગલે હવે બે×કો તેમના પરનો આ 
બોજ Ġાહકો પર નાંખશે તો હોમ, ઓટો, 
પસ↓નલ સિહત તમામ લોન મ℮ઘી બનશે 
અને ઈએમઆઈમાં પણ વધારો થશે. 
આરબીઆઈએ કોઈપણ પૂવ↓િનધા↓Чરત 
કાય↓ĝમ િવના એમપીસીસીની ઈમજ↓×સી 
બેઠકમાં રъપોરъટ અને સીઆરઆરમાં 

ફыરફાર કયા↓ હતા. રъપોરъટમાં ૪૦ બેસીસ 
પોઈ×ટો વધારો કરતાં તે ૪.૪૦ ટકા થયો 
હતો Ëયારъ સીઆરઆર ૫૦ બેસીસ 
પોઈ×ટની િˇ સાથે ૪.૫૦ ટકા થયો 
હતો. પЧરણામે લોકો અને કіપનીઓ માટъ 
લોન લેવી મ℮ઘી બનશે. એમપીસીસીની 
આગામી બેઠક ૬-૮ જૂને યોજાશે. 
Чરઝવ↓ બે×ક ઓફ ઈЩ×ડયાની મોિનટરી 
પોિલસી કિમટી (એમપીસી)એ રъપોરъટ 
અને સીઆરઆરમાં વધારો કરવા છતાં 
એકોમોડેЧટવ વલણ જાળવી રાÅયું છъ. 

આરબીઆઈએ રъપોરъટ વધારી દъતાં હોમ સિહત તમામ લોન મ℮ઘી થશે
અારબીઅાઈના રેપાેરેટ વધારીને 4.40 ટકા થયાેસાંસદ નવનીત રાણાને મâયા જામીન, 11 Чદવસ પહъલા થઇ હતી ધરપકડ

નવી Чદàહી
હનુમાન ચાલીસા િવવાદ કыસમાં બધુવારъ અમરાવતીથી 

અપΤ સાસંદ નવનીત રાણા અન ેપિત રિવ રાણાને સશે×સ 
કોટ↓માથંી જામીન મâયા છъ. રાણા દѕપતીન ેજામીન મâયા 
બાદ અમરાવતી Щçથત તમેના ઘરъ ખશુીનો માહોલ છъ. આ 
સાથે જ જય Ĵી રામના નારા પણ લગાવવામા ંઆવી રΝા 
છъ. જામીન આપતી વખત ેકોટ‼ દѕપતી માટъ ઘણી શરતો પણ 
મકૂЫ છъ. કોટ↓ના આદъશ મજુબ રાણા દѕપતી મીЧડયા સાથે 
વાત કરી શકશ ેનહỲ. કોટ‼ એવો પણ િનદ‼શ આØયો હતો કы 
દѕપતી ફરી આવો કોઈ ગનુો નહỲ કરъ. લાઉડçપીકર િવવાદ 
વŵે રાણાએ જાહъરાત કરી હતી કы સીએમ ઉˇવ ઠાકરъના 
ઘરની બહાર જશ ેઅન ેહનમુાન ચાલીસાના પાઠ કરશ.ે 

અમારી સરહદો સાથે ચેડા થશે તો જડબાતોડ જવાબ આપીશું ઃ અિમત શાહ
નવી Чદàહી
શાહъ સિજ↓કલ çĺાઈકને કરી 

યાદ કરતાં કЅં ભારત હવે સરહદો 
સાથે ચેડાં કરનારા લોકો સામે 
વળતી કાય↓વાહી કરъ છъ. કы×ĩીય 
ગૃહĬધાન અિમત શાહъ મંગળવારъ 
ભારપૂવ↓ક જણાãયું હતું કы ભારત 
હવે સરહદો સાથે ચેડાં કરનારા 

લોકો સામે વળતી કાય↓વાહી કરનારા અમેЧરકા અને 
ઇઝરાયેલ જેવા દъશો સાથે જોડાઇ ગયું છъ. શાહъ સાથે 
જ પુલવામા આતંકЫ હુમલાનો બદલો લેવા માટъ કરાયેલી 
સિજ↓કલ çĺાઇકનું પણ ઉદાહરણ આØયું હતું.

નવી Чદàહી
જÜમુ કાäમીરમાં ૩ સÛયોના 

સીમાંકન આયોગે તેમના કાય↓કાળના 
અંતના એક Чદવસ પહъલા ગુλવારъ 
કы×ĩશાિસત Ĭદъશમાં િવધાનસભા 
બેઠકોના પુનઃિનધા↓રણ સંબંિધત તેના 
અંિતમ આદъશ પર હçતાΤર કયા↓ 
હતા. હવે આ Чરપોટ↓ કы×ĩ સરકારને 
સ℮પવામાં આવશે. જЩçટસ (િન Ǽ) 
રѕજના દъસાઈના ને Óવ હъઠળના પંચે 
કы×ĩશાિસત Ĭદъશમાં બેઠકોની સંÅયા 
૮૩થી વધારીને ૯૦ કરવાનો Ĭçતાવ 
મૂકયો છъ. આ િસવાય પાЧકçતાન 
કબજાવાળા કાäમીર (પીઓકы)માં ૨૪ 

સીટો છъ જે હѕમેશા ખાલી રહъ છъ.
માચ↓ ૨૦૨૦માં કы×ĩ ˛ારા 

રચાયેલી પેનલ સુĬીમ કોટ↓ના ભૂતપૂવ↓ 
×યાયાધીશ રѕજના Ĭકાશ દъસાઈના 
અÖયΤતામાં છъ અને તેમાં મુÅય ચૂંટણી 
કિમશનર સુશીલ ચંĩા અને નાયબ 
ચૂંટણી કિમશનર ચંĩ ભૂષણ કЮમાર, 
રાËય ચૂંટણી કિમશનર (એસઈસી) 
કыકы શમા↓ અને મુÅય ચૂંટણી અિધકારી 
ĸદъશનો સમાવેશ થાય છъ. ફыĮુઆરીમાં 
આયોગનો કાય↓કાળ ફરીથી ૨ 
મિહના માટъ લંબાવવામાં આãયો હતો. 
અગાઉ તેમનો કાય↓કાળ ૬ માચ› પૂરો 
થવાનો હતો. 

જÜમુ-કાäમીરમાં બેઠકોની સંÅયા ૮૩થી વધારીને ૯૦ કરવા Ĭçતાવ
મુંબઈ

çપાઈસ જેટની મુંબઈ-દુગા↓પુર 
Ùલાઈટમાં રિવવારъ એરપોટ↓ પર 
ઉતરતી વખતે વાતાવરણમાં પલટો 
આવતા િવમાનમાં મુસાફરી કરતાં 
ઓછામાં ઓછા 40 મુસાફરોને ઈજા 
પહ℮ચી હતી. જેમાંથી 10 મુસાફરોની 
હાલત ગંભીર છъ. સૂĦોએ જણાãયું કы 
ઘાયલ મુસાફરોને હોЩçપટલમાં દાખલ 
કરવામાં આãયા છъ. çપાઈસજેટના 
ĬવŪાએ જણાãયું હતું કы 1 મેના રોજ 

çપાઈસ જેટનું બોઈєગ B737 એરĝાÙટ 
મુંબઈથી દુગા↓પુર જતી Ùલાઈટ 
SG-945નું સંચાલન કરતી વખતે 
એરપોટ↓ પર ઉતરી રЅં હતું. તે સમયે 

વાતાવરણમાં ગંભીર િવΤેપ સજા↓યો 
હતો જેના કારણે દુભા↓Æયવશ કыટલાક 
મુસાફરોને ઈજા પહ℮ચી હતી. કહъવામાં 
આવી રЅં છъ કы આ ઘટના દરિમયાન 
ઘણા મુસાફરો ખૂબ જ ગભરાઈ ગયા 
હતા. સીટોની ઉપર રાખેલો સામાન 
નીચે પડી જતાં Щçથિત વધુ ગંભીર બની 
હતી. જોકы પાઇલોÎસની સૂઝબૂઝને 
કારણે મુસાફરોથી ભરъલા Øલેનને યોÆય 
રીતે તોફાનમાંથી બહાર કાઢવામાં 
આãયું હતું.

çપાઇસજેટની Ùલાઈટમાં લેЩ×ડંગ સમયે જોરદાર આંચકો લાÆયો, 40 યાĦી ઘાયલ
પાઇલાેટ્સની સૂઝબૂઝને કારણે મુસાફરાેથી યાેગ્ય રીતે તાેફાનમાંથી બહાર કઢાયા

મુંબઈ
મહારા∆માં આ વષ› હીટ çĺોકથી 

અÓયાર સુધીમાં 25 લોકોએ પોતાના 
જીવ ગુમાવી ચૂÄયાં છъ. જે છъ·ા 6 
વષђ↓માં સૌથી વધારъ મોતનો આંકડો છъ. 
çવાçÔય િવભાગના આંકડાથી જ Åયાલ 
આવે છъ કы, માચ↓ અને એિĬલમાં જ હીટ 
çĺોકના 374થી વધારъ કыસ ન℮ધાયા છъ. 
જો કы એÄસપટ↓નું માનવું છъ કы, વાçતિવક 
આંકડો આનાથી અિધક હોઈ શકы છъ. 
ભીષણ ગરમીના કારણે 15 લોકોના 
મોત થઈ ગયા છъ. િવદભ↓ના નાગપુરમાં 
11, અકોલામાં 3 અને અમરાવતીમાં 1 

મોત થયું છъ. આ િસવાય મરાઠવાડામાં 
6 અને ઉǼર મહારા∆ના જલગાંવમાં 4 
મોત થયા છъ. મરાઠવાડાના જાલનામાં 
2 મોત, Ëયારъ ઔરѕગાબાદ, િહѕગોલી, 
ઉçમાનાબાદ અને પરભણીમાં 1-1 મોત 

થયા છъ. નાગપુર મંડલમાં સૌથી વધુ 
295 હીટ çĺોકના કыસ ન℮ધાયા છъ.
નાગપુર સિહત િવદભ↓માં કыટલાક 

િવçતારોમાં પારો 45 ЧડĠી સેЩàસયલને 
પાર પહ℮ચી ચૂÄયો છъ. એિĬલ મિહનામાં 
ચંĩપુરનું નામ િવΐના 5 સૌથી ગરમ 
શહъર તરીકы ન℮ધવામાં આãયું હતું. 
ચંĩપુરમાં ગરમીનો પારъ 46.4 ЧડĠી 
સેЩàસયલ સુધી પહ℮ચી ચૂÄયો હતો. 
મહારા∆ના િવદભ↓ િવçતારમાં ખાસ 
કરીને ચંĩપુર, અકોલા, યવતમાલ, વધા↓, 
ĮΜપુરી, અમરાવતીમાં પારો 45 ЧડĠી 
સેЩàસયસથી ઉપર પહ℮ચી ગયો છъ.

મહારા∆માં ગરમીનો Ĭકોપ : હીટçĺોકથી 25ના મોત, િવદભ↓માં સાૈથી વધુ અસર
નાગપુરમાં 11, મરાઠવાડમાં 6, જલગાંવમાં 4,  અકાેલામાં 3 અમરાવતીમાં 1 માેત થયું

કыદારનાથ
ચાર ધામ યાĦા આજથી શλ થઈ 

ગઈ છъ અને આ યાĦામાં દરરોજ કыટલા 
યાિĦકો ભાગ લઈ શકશે તે ઉǼરાખંડ 
સરકારъ નŨી કયુ↨ છъ. Ĭવાસમાં ભીડના 
ãયવçથાપન માટъ સરકારъ કરъલી આ 
ãયવçથાને અમલમાં મૂકવી પોલીસ 
માટъ હવે મોટો પડકાર બની રΝો છъ. 
માનવામાં આવે છъ કы આ યાĦામાં રъકોડ↓ 
ભŪો દશ↓ન માટъ ધામોમાં પહ℮ચશે. 
ભીડને િનયંિĦત કરવા માટъ સરકારъ 
ચાર ધામમાં જતા યાિĦકોની સંÅયા પર 
દэિનક મયા↓દા લાદી છъ અને હવે પોલીસે 

મુસાફરોને આ મયા↓દાને Öયાનમાં 
રાખવાની અપીલ કરી છъ. આ વષ› ચાર 
ધામ યાĦા ãયવçથાની અંતગ↓ત દરરોજ 
15,000 તીથ↓યાĦીઓને બĩીનાથ 
જવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છъ. 
બીજી તરફ કыદારનાથની વાત કરીએ તો 
અહỲ દરરોજ માĦ 12,000 Ĵˇાળુઓ 
જ જઈ શકશે. એ જ રીતે ગંગોĦીમાં 
દરરોજ 7000 અને યમુનોĦીમાં 4000 
તીથ↓યાĦીઓને મંજૂરી આપવામાં 
આવશે. ડીઆઈજી એસ નાગ×યાલનું 
કહъવું છъ કы પોલીસ મુસાફરીની ãયવçથા 
કરવા માટъ તમામ Ĭયાસો કરશે. 

ચારધામ યાĦા શλ: દશ↓ને જતાં Ĵˇાળુઓની મયા↓દા નŨી થઈ
બ ીનાથમાં રાેજ 15000, કેદારનાથમાં 12000, ગંગાે ી 
7000 અને યમનાે ી 4000 તીથર્યા ીઅાેની મંજૂરી

નવી Чદàહી
ભારતમાં કોરોના વાઇરસ 

મહામારીનું જોખમ ફરીથી વધી રЅં 
છъ. કોરોના સેÜપલને લઇને હાલમાં જ 
થયેલા જીનોમ િસŭЩ×સંગમાં કોરોનાના 
નવા એÄસઇ વેЧરએ×ટના કыસની પુЩΓ 
થઇ છъ. જેના કારણે એÄસપÎસ↓માં 
િચંતાના લહъર છъ. કોરોનાનો આ 
વેЧરએ×ટ અનેક દъશોમાં નવા કыસ 
વધવાની કારણે બ×યો છъ અને તે અÓયાર 
સુધીનો સૌથી ઝડપથી ĬસાЧરત થતો 
વેЧરએ×ટ છъ.
એિશયા અને યુરોપના અનેક દъશોમાં 

કોરોનાની ચોથી નો ભય શλ થઇ 
જ ગયો છъ. સાઉથ આિĭકામાં તેના 

કыસ સૌથી ઝડપથી વધી રΝા છъ, જેને 
જોતાં પાંચમી લહъરની આશંકા પણ 
ãયŪ કરવામાં આવી છъ. જો ભારતની 
વાત કરીએ તો, અહỲ છъ·ાં કыટલાંક 
અઠવાЧડયાથી નવા કыસોની સંÅયા 
ઝડપથી વધી રહી છъ અને દરરોજ 
Ħણ હજારની આસપાસ નવા કыસો 
સામે આવી રΝા છъ. ભારતમાં આ 
વેЧરએ×ટ મળવો જોખમી સાિબત થઇ 
શકы છъ, કારણ કы તેમાં કોરોનાના અ×ય 
વેЧરએ×ટની સરખામણીએ ઝડપથી 
ĬસાЧરત થવાની Τમતા છъ. ચોŨસથી 
આખા િવΐમાં તેના કыસ ઓછા છъ પણ 
જે નવા કыસો સામે આવી રΝા છъ, તેને 
જોતા તે જોખમ ઉભું કરી શકы છъ. 

જોધપુર
ઇદનાં સમયે જોધપુરમાં િહѕસા બાદ લગાવવામાં આવેલાં 

કÙયૂ↓ની સમય સીમા ૨ Чદવસ વધારી દъવામાં આવી છъ. આ 
સાથે જ ઇ×ટરનેટ પણ આગામી આદъશ સુધી બંધ રહъશે. જોકы 
િહѕસા બાદ હવે માહોલ શાંત છъ. બુધવારъ કોઇ અિĬય ઘટના 
નથી બની. પણ પોલીસ Ĭશાસન કોઇ જોખમ ઉઠાવવાં નથી 
ઇÉછતું. તેથી કÙયૂ↓ને ૬ મે સુધી વધારી દъવામાં આãયો છъ. 
િહѕસાનાં આ કыસ કોઇ અફવાઓ ન ફыલાય તે માટъ નેટબંદીને 
આગામી આદъશ સુધી બંધ રાખવામાં આવશે. િહѕસા બાદ 
શહъરનાં ખુણે ખુણે પોલીસની ચાપતી નજર છъ. કÙયૂ↓ િનયમોને 
સંપૂણ↓ પાલન કરવામાં આવી રЅં છъ. પરીΤા આપનારા 
çટૂડ×સને çકвલ આવવાં જવાની છૂટ આપવામાં આવી છъ. 

ADG કાયદો અને ãયવçથા હવા િસંહ ઘુમЧરયાએ જણાãયું 
હતું કы બુધવારъ બપોરъ શાંિત સિમિતની બેઠક દરિમયાન થોડો 
અવરોધ થયો હતો. ભાજપના રાËયસભાના સાંસદો અને 
ધારાસÛયો બેઠક છોડીને ચાàયા ગયા હતા. 

જોધપુરમાં ઈદ વેળા િહѕસા ઃ કÙયૂ↓નો સમય બે Чદવસ વધારાયો, ઇ×ટરનેટ સેવા બંધ 
પરીક્ષા અાપનારા ૂ ડ ને ૂ લ અાવવાં જવાની છૂટ અાપવામાં અાવી 

જીનોમ િસŭЩ×સંગમાં કોરોનાના નવા XE વેЧરએ×ટના કыસની પુЩΓ
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નવી Чદàહી
કોરોના મહામારીના બે વષ↓ બાદ અખા 

Ħીજે દъશભરના સોના-ચાંદીના બજારમાં 
જોવા મળી છъ. એક Ĭાથિમક અંદાજ 
મુજબ દъશમાં આજે લગભગ λ. 15,000 
કરોડની મૂàયના Чકіમતી ધાતુઓનું વેચાણ 
થયુ છъ.
બે વષ↓થી કોરોના મહામારી અને 

લોકડાઉનને કારણે Żેલસ↓ની દુકાનો બંધ 
રહъતા અખાĦીજના Чદવસે સોના-ચાંદીના 
દાગીના કы િસŨાની ખરીદ-વેચાણ થઇ 

શÄયુ ન હતુ, પરѕતુ આ વખતે કોઇ 
Ĭકારના Ĭિતબંધો ન હોવાથી Żેલસ↓ની 
દુકાન સોના-ચાંદીના બજારોમાં Ġાહકોની 
ભીડ જોવા મળી છъ. બે વષ↓ બાદ 
અખાĦીજના Чદવસે દъશભરમાં સોના-
ચાંદીનું લગભગ λ. 15,000 કરોડનો 
વેપાર થયો છъ. આજે અમદાવાદમાં 
સોનાનો ભાવ Ĭિત 10 Ġામ λ. 52,900 
અને ચાંદીનો ભાવ Ĭિત ЧકĠા λ. 
64,500 હતો, જે તેના ઓગçટ 2020ના 
ઐિતહાિસક ઉѕચા ભાવથી નીચા છъ.

દъશમાં λિપયા 15,000 કરોડની મૂàયના Чકіમતી ધાતુઓનું વેચાણ
િબહારના બÄસરમાં એકસાથે ચાર લોકોની લાશ મળી આવતાં ખળભળાટ

પટના
બÄસરમાં ફરી એકાવાર માનવતાને શમ↓સાર કરી 

દъનાર તસવીર સામે આવી છъ. િબહારના બÄસરથી એક 
મોટા સમાચાર સામે આવી રΝા છъ. Ëયાં એÄસાથે ૪ 
લોકોની લાશ મળી આવી છъ. ગુλવારъ સવારъ બાબા ઘાટ 
પાસે લાશો ગંગાના Чકનારъથી મળી આવી છъ. એકસાથે ૪ 
લોકોની લાશ મળી આવતાં હડકіપ મચી ગયો છъ. çથાિનક 
લોકોએ લાશ મળી હોવાની સૂચના પોલીસને આપી હતી. 
સૂચના મળતાં જ પોલીસ ઘટનાçથળ પર પહ℮ચી ગઇ અને 
કыસની તપાસમાં લાગી ગઇ હતી.  જોકы આ લાશ કોની 
અને કયાંથી ગંગા નદીમાં આવી તે Ĭ નો જવાબ હાલમાં 
કોઇ પાસે નથી. 

કોલકાતાની કોટ↓માં વЧરΗ 
નેતા પી. િચદÜબરમ િવιˇ 
લોકોએ િવરોધ Ĭદશ↓ન કયુ↨

કોલકાતા
ક℮Ġેસ પાટЪ↓ ĬÓયે સહાનુભૂિત ધરાવતા હોવાનો દાવો 

કરતા વકЫલોના એક વગ› એĠો-Ĭોસેિસંગ કіપની કવે×ટર 
વતી હાજર રહъવા માટъ પી. િચદÜબરમ સામે િવરોધ Ĭદશ↓ન 
કયુ↨ હતું. િચદÜબરમ સામે િવરોધ Óયારъ કયђ↓ Ëયારъ નેતા 
કોલકાતા ઉŵ અદાલતમાંથી બહાર િનકળી રΝા હતા. 
િવરોધ કરી રહъલા વકЫલોએ દાવો કયђ↓ હતો કы, િચદÜબરમ 
ક℮Ġેસ પાટЪ↓ની ભાવનાઓ સાથે રમી રΝા છъ. તેમણે એવો 
પણ આΤેપ કયђ↓ હતો કы, પિΌમ બંગાળ ક℮Ġેસના વડા 
અધીર ચૌધરીએ રાËયની ણમૂલ ક℮Ġેસ સરકાર ˛ારા મેĺો 
ડેરીના શેરના વેચાણને ખાનગી કіપનીને કોટ↓માં પડકાયા↓ બાદ 
કіપની વતી કોટ↓માં હાજર રહъવું તેમના માટъ યોÆય નથી.

મÖયĬદъશમાં ચોકલેટની લાલચ આપી દુકાનદારъ બાળકЫ પર રъપ કયђ↓
ઈ×દોર

મÖયĬદъશના મોરъના ખાત ે દъવગઢ 
પોલીસ çટъશન િવçતારના િખટોરા 
ગામમા ં આજ ે 6 વષ↓ની બાળકЫ પર 
બળાÓકારની સનસનાટીભરી ઘટના 
સામ ેઆવી છъ. માસમૂ બાળકЫ પોતાના 
િપતા માટъ બીડીનુ ંબડંલ લવેા ગઈ હતી. 
આરોપી દકુાનદાર ЧરѕકЮ શમા↓એ બાળકЫને 
ચોકલટે અન ે િબЩçકટની લાલચ આપી 
હતી. Óયારબાદ તને ે દકુાનની પાછળનાં 
λમમાં લઈ જઈ બળાÓકારની ઘટનાને 
અજંામ આપી ફરાર થઈ ગયો હતો. 
ઘટનાની જાણ થતા ંજ ગામમા ંચકચાર 
મચી જવા પાÜયો હતો.   

બે વષર્ બાદ અખા ીજે સાેના-ચાંદી બજારમાં રાેનક

નવી Чદàહી
વત↓માન કы×ĩ સરકાર Ëયારથી 

સǼા ઉપર આવી છъ Óયારથી çથાિનક 
ઉÓપાદન ઉપર વધુને વધુ ભાર મુકવામાં 
આવી રΝો છъ. અગાઉ, મેઇક ઇન 
ઇЩ×ડયા અિભયાન શλ કરવામાં આãયું 
હતું અને હવે આÓમિનભ↓ર ભારત 
થકЫ દъશનું અથ↓તંĦ િવΐમાં ઉÓપાદનનું 
કы×ĩ બને એવા ઉˆъશ સાથે ભારતના 
મૂડીરોકાણની નીિતઓ ઘડવામાં આવી 
છъ.
દъશના કыટલાક એવા રાËયો છъ 

Ëયાં અથ↓તંĦમાં ãયાપાર અને ઉ˜ોગનો 
િહçસો મોટો છъ. ગુજરાત તેમાં સૌથી 
આગળ છъ. ગુજરાતમાં છъ·ા સાત 
દાયકાથી ફામા↓, કыિમકàસ, ĝЮડ 
ઓઈલ રીફાઈનỲગ, પેĺોકыિમકàસ, 
ટъÄસટાઈàસ, કыિમકàસ જેવા ઉ˜ોગો 
çથપાયેલા છъ. આ ઉપરાંત, દъશમાં સૌથી 
લાંબો દરીયાકЫનારો ઉપલÚધ હોવાથી, 
દъશના અિĠમ હરોળના પોટ↓ અહી 
કાય↓રત હોવાથી આયાત અને િનકાસમાં 
રાËય મોખરાનું çથાન ધરાવે છъ. દъશની 
િનકાસમાં આ આંકડો  સૌથી વધુ છъ. 

આની સાથે એ પણ જાણવું જλરી છъ કы 
દъશની કЮલ િનકાસમાં ૨૭ ટકા એટલે કы 
દર λ.૧૦૦ની િનકાસનો ચોથા કરતા 
પણ વધારъ ભાગ ગુજરાત રાËયમાંથી 
િવΐના અ×ય ભાગોમાં પહ℮ચે છъ. 
જા×યુઆરી ૨૦૨૨ના ઉપલÚધ આંકડા 
અનુસાર ૯.૬૩ અબજ ડોલરની િનકાસ 
સાથે ગુજરાત િનકાસ ΤેĦે દъશમાં 
અãવલ ĝમ ઉપર હતું. આવી જ રીતે, 
દъશની િનકાસમાં િસંહફાળો આપતા 
જી·ાઓમાં પણ ગુજરાત આગળ પડતું 
çથાન ધરાવે છъ.

નવી Чદàહી
પરીΤા આપનારા તેજçવી 

િવ˜ાથЪ↓ઓ 100માંથી 100 માક↕ 
મેળવવાની અપેΤા રાખતા હોય છъ. 
જોકы િબહારની મુંગેર યુિનવિસ↓ટીએ એવુ 
Чરઝàટ આØયુ છъ કы, તેની ચચા↓ ચારъ 
તરફ છъ. િબહારના જમુઈ િજ·ાની 
કોલેજ મુંગેર યુિનવિસ↓ટી સાથે જોડાયેલી 
છъ. આ કોલેજના િવ˜ાથЪ↓ Чદિલપ શાહъ 
ĠેËયુએશનના ફાઈનલ યરની પરીΤા 
આપી હતી.
ઈિતહાસના પેપરમાં 100માંથી 555 

માક↕સ મâયા હતા. Ëયારъ તેને કЮલ 
100માંથી 108 ટકા મâયા હતા. એક 

િવ˜ાથЪ↓ને પણ ઓનસ↓ના િવષયોમાં 
કЮલ 800માંથી 868 માક↕ મâયા હતા. 
પરીΤાનુ પЧરણામ જાહъર કરતા પહъલા 
અલગ અલગ çતરъ તેની ચકાસણી થતી 
હોય છъ આમ છતા આવો છબરડો કыમ 
સજા↓યો તે અંગે યુિનવિસ↓ટીના વાઈસ 
ચા×સેલર äયામા રોયનુ કહъવુ છъ કы, બે 
િવ˜ાથЪ↓ઓની માક↕શીટમાં આ Ĭકારની 
ભુલ છъ અને આ ટъકિનકલ ખામી હતી.
તેને સુધારી લેવામાં આવી છъ. સુધારъલુ 
પЧરણામ ફરી વેબસાઈટ પર મુકЫ 
દъવાયુ છъ. આ મામલામાં કіĺોલર ઓફ 
એÄઝાિમનેશનને શો કોઝ નોЧટસ પણ 
અપાઈ છъ.

ઉǼર Ĭદъશના કાસગંજમાં બોલેરો અને ટъÜપો વŵે ભીષણ ટŨર, 8નાં મોત
દъશમાંથી થતી કЮલ િનકાસનો 25 ટકાથી વધુ િહçસો ગુજરાત રાËયમાંથી થયો
9.63 અબજ ડાેલરની િનકાસ સાથે ગુજરાત િનકાસ ક્ષે ે દેશમાં અ લ ક્રમ ઉપર રહ્યું

િબહાર યુિનવિસ↓ટીએ િવ˜ાથЪ↓ને 100માંથી 555 માક↕ આપી દીધા
કાસગંજ

ઉǼરĬદъશના કાસગંજ િજ·ાના 
અશોકપુર હાઇ-વે પર એક 
બોલેરો અને ટъÜપો સામસામા 
ટકરાતા ઘટનાçથળъ જ 8 લોકોનાં 
મોત થયા હતા અને અ×ય 11ને 
ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. ઘાયલ 
Ĭવાસીઓને તÓકાલ નજીકની 
હોЩçપટલે ખસેડવામાં આãયા હતાં. 
જો કы તમામની હાલત ગંભીર 
હોવાના કારણે તે પછી તમામને 
િજ·ાની હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં 
આãયા છъ.
અહъવાલો અનુસાર, ટъÜપો અને 

બોલેરોમાં કЮલ 19 લોકો સવાર હતા. 
આ અકçમાત એ સમયે થયો હતો કы 
Ëયારъ બોલેરોમાં બેઠъલા કાસગંજના 
લોકો ભોલે બાબાના સÓસંગમાં 

સામેલ થવા માટъ બહાદુરનગર 
જઈ રΝા હતાં. પЧટયાલા ΤેĦ 
પોલીસçટъશનના તાબામાં આવતા 
અશોકપુર હાઇ-વે પર પૂરઝડપે 
આવતા બ³−³ે વાહનો ધડાકા સાથે 
ટકરાયા હતા, બ³−³ે વાહનો એટલી 
çપીડમાં હતા કы બ³−³ે વાહનોના 
ભુŨા બોલી ગયા હતા.
આ ઘટનાની જાણ થતાં 

જ રાËયના મુÅયમંĦી યોગી 
આЧદÓયનાથે દુઃખ ãયŪ કયુ↨ હતું 
અને િજ·ાના અિધકારીઓને 
ઘટનાçથળъ પહ℮ચીને તમામ 
ઈજાĠçતોને જλરી સારવાર મફતમાં 
ઉપલÚધ કરાવવા આદъશ કયђ↓ હતો. 
અહъવાલો અનુસાર અકçમાતમાં 4 
મિહલાઓ અને 2 બાળકોનો પણ 
ભોગ લેવાયો હતો.

નવી Чદàહી, તા.૩
દъશ મ℮ઘવારી, વીજકટોકટી સિહતની 

સમçયાઓથી ઘેરાયેલો છъ તેવા સમયે 
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી Ħણ Чદવસના 
યુરોપ Ĭવાસે ગયા છъ એવા ક℮Ġેસના 
આΤેપો તેને જ ભારъ પડી ગયા છъ. 
ક℮Ġેસના આΤેપોના બીજા જ Чદવસે 
ભાજપે ક℮Ġેસના ભૂતપૂવ↓ અÖયΤ રાહુલ 
ગાંધીનો એક ╞બમાં પાટЪ↓ કરતો 
વીЧડયો સોિશયલ મીЧડયા પર વાઈરલ 
કરીને ક℮Ġેસ પર િનશાન સાÖયું છъ. 
ભાજપે લÅયું છъ, વડાĬધાનને સલાહ 
આપનારા રાહુલ પોતે જ પાટЪ↓માં ãયçત 

છъ. બીજીબાજુ ક℮Ġેસે ખુલાસો કરતાં 
કЅં, િમĦના લગ્નમાં જવું હજુ સુધી 
ગૂનો નથી.
ભાજપના આઈટી સેલના વડા 

અિમત માલિવયે તેમના િŢટર હъ×ડલ 
પરથી રાહુલ ગાંધીનો એક ચીની મિહલા 
સાથે વાત કરતો વીЧડયો Ţીટ કરીને 
કЅં કы, મુંબઈ પર હુમલા થયા હતા 
Óયારъ પણ રાહુલ એક નાઈટ╞બમાં 
હતા. તેમના પΤમાં કટોકટી સજા↓ઈ 
છъ Óયારъ પણ તે Óયાં જ છъ. તેમનામાં 
સાતÓયપણું છъ. 
માલિવયે રાહુલનો વીЧડયો Ţીટ 

કયા↓ પછી સોિશયલ મીЧડયા પર તે 
વાઈરલ થઈ ગયો અને ભાજપના અનેક 
નેતાઓ રાહુલ ગાંધીની ટીકા કરવા કвદી 
પડયા હતા.

ચીની મિહલા સાથે નેપાળમાં ╞બ પાટЪ↓ કરતા રાહુલ ગાંધીનો વીЧડયો વાઈરલ
ભાજપે રાહુલને પાટીર્માં ત રહેતા નેતા ગણા ા તાે કાેંગ્રેસે બચાવ કયાેર્

નવી 
ગ′ગરેъપનો ભોગ બનેલી સગીર 

વયની યવુતીની ફЧરયાદ ન℮ધીન ે તનેે 
મદદ કરવાની જÆયાએ ખદુ પોલીસ 
અિધકારીએ જ પીЧડતા પર રъપ કયђ↓ 
હોવાની હાહાકારી ઘટનાએ ઉǼર 
Ĭદъશ  પર ફરી ધÚબો લગાãયો છъ. 
મળતી િવગતો Ĭમાણ ેચાઈàડ લાઈનના 
કાઉЩ×સિલગંમા ં આ વાતનો ખલુાસ 
થયો હતો. પીЧડતાની માતાના કહъવા 
Ĭમાણ ેયપુીના લિલત પરુમા ં22 એિĬલે 
ચાર ãયિŪઓ 13 વષ↓ની Чકશોરીને 
ફોસવાલીન ે ભોપાલ લઈ ગયા હતા. 
Ëયા ંતમેણ ેĦણ Чદવસ તનેા પર રъપ કયђ↓ 
હતો. 25 એિĬલ ેચારъ આરોપીઓ પાલી 
પોલીસ çટъશનમાં પોલીસ અિધકારી 

પાસ ેЧકશોરીન ેછોડીને ભાગી ગયા હતા. 
આરોપ છъ કы, અિધકારીએ Чકશોરીને 
તનેા માતા િપતાને સ℮પવાની જÆયાએ 
માસીન ેસ℮પી હતી. એ પછી 27 એિĬલે 
Чકશોરીન ે િનવદેન લવેા માટъ બોલાવાઈ 
હતી અને પોલીસ મથક ઈ×ચાજ↓ 
િતલકધારી સરોજ ેયવુતી પર રъપ કયђ↓ 
હોત. પીЧડતાની માતાના કહъવા Ĭમાણે 
30 એિĬલ ે ફરી Чકશોરીન ે પોલીસ 
મથકમાં બોલાવાઈ હતી અ્ન ે યવુતીને 
ચાઈàડ હъàપ લાઈનન ેસ℮પવામાં આવી 
હતી. સçંથાએ Чકશોરીન ુ કાઉЩ×સિલંગ 
કયુ↓ Óયારъ ઉપરોકત ઘટçફોટ થયો હતો. 
એ પછી પોલીસ ે રъપ કરનારા 4 સાથે 
સાથ ેપોલીસ અિધકારી સામ ેપણ ગનુો 
દાખલ કયђ↓ છъ. 

રъપ પીЧડતાને મદદને બદલે પોલીસ અિધકારીએ પણ તેના પર રъપ કયђ↓
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દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕
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ભાઈલાલભાઈ પટъલ 
એટલે કы ભાઈકાકા.

ખેડા િજ·ાના સોજીĦા 
ગામના ખેડૂત ˜ાભાઈના ઘેર 
એક દીકરો અવતયђ↓. એને 
ભાઈલાલ નામ આપવામાં 
આãયું. ગામની જ Ĭાથિમક 
શાળામાં ભણવાની શλઆત 
કરી અને તે છ વષ↓નો થયો 
Óયાં જ િપતાનું અવસાન થયું.
ખેતી કરતાં પુĦએ 

ભણવાનું ચાલુ રાÅયું. રાĦે 
ખળામાં સૂઈ રહીને પાક 
સાચવતાં સાચવતાં અÛયાસ 
કયђ↓. બચપણમાં સÓસંગી 
સાધુઓનો પЧરચય થયો.
ભાઈલાલ સાતમા 

ધોરણમાં આãયો Óયાં જ 
માતાનું અવસાન થયું ! 
એવામાં છØપિનયો દુકાળ 
પડયો. હવે મોટાભાઈના 
ઘેર રહી અંĠેજી ચોથું 
ધોરણ(સાતમા પછી)નું 
પાસ કયુ↨. અંĠેજી પાંચમા 
ધોરણમાં Ĭથમ નંબરъ પાસ 
થતાં વડોદરા રાËયની અઢી 
λિપયાની િશæય િǼ મળવા 
લાગી. વડોદરામાં એક λમ 
ભાડે રાખી બેĦણ િમĦો સાથે 
રહી કરકસર સાથે ભણતર 
ચાલુ રાÅયું. મિહને આઠ 
λિપયાનું ખચ↓ અને િશæય િǼ 
માĦ અઢી λિપયા. 
એ Чદવસોમાં મૅિĺકની 

પરીΤા સીધી આપી શકાતી. 
મોટાભાઈને લાÆયું કы 
ભાઈલાલ સીધી જ મૅિĺક 
(આજની એસએસસી) 
પરીΤા પાસ કરъ તો ઇજનેરી 
િવ˜ાશાખામાં Ĭવેશ મળъ 
અને મિહને ૨૫ λિપયાની 
િશæય િǼ મળી જાય તો 
ખચ↓ની િચંતા ટળી જાય. 
ભાઈલાલે હા પાડી. 
એ વખતે મૅિĺકની 

પરીΤાનું કы×ĩ અમદાવાદમાં 
અને પરીΤાનું પЧરણામ 
‘મુંબઈ સમાચાર’માં આવે. 
ખૂબ જ તૈયારી કરી ભાઈલાલે 
અમદાવાદમાં એક સગાના 
ઘેર રોકાઈ મૅિĺકની પરીΤા 
આપી. તેઓ પાછા સોિજĦા 
ગયા. એ Чદવસમાં છાપું Ħીજા 
Чદવસે મળતું. બહુ ઓછા 
િવ˜ાથЪ↓ઓ ઉǼીણ↓ થયા તેમાં 
ભાઈલાલ પાસ થઈ ગયા. 
કૉલેજનો અÛયાસ પૂરો 

કયђ↓ પરѕતુ પૂણેની ઇજનેરી 
કૉલેજે Ĭવેશ ના આØયો. 
એ વખતે આઝાદીનો જંગ 
પરાકાΗાએ હતો. એ 
જ ગાળામાં બંગભંગની 
શλઆત થઈ હતી. એ 
જ અરસામાં ગુજરાતના 
સાΤર ગોવધ↓નરામ 
માધવરાવ િĦપાઠીનો 
çવગ↓વાસ થયો. છાપામાં 
તેમના જીવનની વાતો 
આવી. તેમાં ગોવધ↓નરામનો 
સંકàપ પણ લખવામાં 
આãયો હતો. આ સાΤરъ 
લÅયું હતું કы ‘સાિહÓય સેવા 
માટъ વાનĬçથ çવીકારવું, 
કમાણીનો લોભ છોડીને પણ 
માĦ સાિહÓયસેવા કરવી.’ 
ગોવધ↓નરામ િĦપાઠીએ 

ધીકતી વકЫલાત છોડીને પણ 
એમ જ કયુ↨ હતું. આ વાંÉયા 
બાદ ભાઈલાલે પણ એ જ 
સંકàપ કયђ↓ કы, ‘હъ Ĭભુ ! 
એકાવન વષ› મને વાનĬçથ 
થવા બુિˇશિŪ આપજે.’
છъવટъ ૧૯૦૮માં પૂણેની 

ઇજનેરી કૉલેજમાં Ĭવેશ મળી 
ગયો. મિહને ૩૩ λિપયાની 
િશæય િǼ મળવા લાગી. 
આિથ↓ક સંકડામણ ઓછી 
થઈ. ઇજનેરીના અÛયાસ 
દરિમયાન જ ભાઈલાલે 
પુરાતǽવ િવષે એક લઘુ 
િનબંધ લÅયો. કૉલેજના 
અÖયાપકો તો માનવા જ 
તૈયાર નહોતા કы એક િવ˜ાથЪ↓ 
આવો િનબંધ લખી શકы. 
ઇજનેરીના અÛયાસ બાદ 

વડોદરાની િશæય િǼને કારણે 
Óયાં જ નોકરી çવીકારી. 
તેમની િનમણૂક મહъસાણામાં 
થઈ. એ વખતે મહъસાણા 
વડોદરા રાËયમાં આવતું 
હતું. વડોદરામાં ફરજ 
સંભાળી લીધી તે દરિમયાન 
જ મહારાજા સયાજીરાવ 
ગાયકવાડ દુæકાળ રાહતકાયђ↓ 
િનહાળવા મહъસાણા 
આãયા. તે મુલાકાત વખતે 
મહારાજાએ બંગલાઓના 
િવગતવાર નકશાઓ અને 
અંદાજો પોતાની મુલાકાત 
વેળા જ તૈયાર કરી આપવા 
હુકમ કયђ↓. બે મિહનાનંુ કામ 
હતું. ઑЧફસ મૂંઝાઈ ગઈ પણ 
ભાઈલાલે કЅં ઃ ‘આપ કહો 
તો હું કરી દઉѕ.’ 
Чદવસરાત મહъનત કરી 

ભાઈલાલે નકશા અને 
અંદાજોનંુ કામ પૂιં કરી દીધું. 
મહારાજા  ખુશ થઈ ગયા.
થોડા વખત બાદ તેઓ 

િĮЧટશ રાËયની સરકારી 
નોકરીમાં જોડાયા. તેમને 
ધુિલયા મુકામે િનમણૂક 
આપવામાં આવી. ધુિલયામાં 
કыટલાકને નવાઈ લાગી કы 
આ નવોસવો કૉલેજમાંથી 
આવેલો છોકરો શું કામ કરશે 
? પરѕતુ ધુિલયામાં વષђ↓થી 
અટવાયેલાં કામ ઉકыલી 
નાÅયાં. ભાઈલાલની Ĭશંસા 
થવા લાગી એટલે કыટલાક 
બળી જવા લાÆયા. 
તેમને પજવવા ઑЧફસના 

એક અદъખા કમ↓ચારીએ ગોરા 
ઇજનેરને ચડવણી કરી તેમની 
બદલી આયંગર નામના 
ઇજનેરના હાથ નીચે કરી 
નાંખી. આયંગરъ ભાઈલાલને 
અઘરાં કામ સ℮Øયાં પણ 
ભાઈલાલે તે ઉકыલી નાંÅયાં. 
કત↓ãયપરાયણતા હѕમેશાં 
જીતની હોય છъ અને 
ઈæયા↓ળુઓનો હѕમેશાં પરાજય 
થતો હોય છъ. Чડપાટ↓મે×ટъ 
તેમની કદર કરી ૩૮ 
માણસોના çટાફના તેમને વડા 
બનાãયા અને ૧૦૦ λિપયાના 
પગારમાં વધારો કરી મિહને 
દોઢસોનો પગાર કરી દъવાયો.
એ વખતે િસંધુ નદી (હાલ 

તે પાЧકçતાનમાં છъ) પર 
િવΐની મોટામાં મોટી િસંચાઈ 
યોજનાને મંજૂરી મળી હતી. 

આ યોજના પર યુવા ઇજનેર 
ભાઈલાલને મૂકવામાં આãયા. 
ભાઈલાલ મહારા∆થી 

સીધા િસંધ ગયા. સÅત ઠѕડી 
અને ઊંટ પર બેસી સોળ 
સોળ માઈલની મુસાફરી 
કરવી પડે. જે િવશાળ અને 
લાંબી નહъર બનાવવાની હતી. 
તેમાં વŵે સાત મЩçજદો 
આવતી હતી. તેને હટાવવી 
જλરી હતી. ભાઈલાલે 
આ અÓયંત સંવેદનશીલ 
બાબત પોતાના હçતક 
લીધી. λЧઢચુçત લોકોને 
તેમણે પાટીદારની કЮનેહથી 

સમજાãયા અને બધા જ 
માની ગયા. બધી જ મЩçજદો 
દૂર કરી Óયાં કыનાલો તૈયાર 
કરી. ગામો-મЩçજદોનું 
પુનવ↓સન પણ કરાãયું. નહъરો 
ખોદવાનાં યંĦો ઇંÆલૅ×ડથી 
છુžા ભાગોમાં આવતાં. તેને 
જોડવામાં ગોરા ઇજનેરો પણ 
ગોથાં ખાઈ જતા. ભાઈલાલે 
સુંદર આયોજન કરી ગોરા 
ઇજનેરોને ચЧકત કરી દીધા. 
એ જમાનામાં તેમણે λ. ૧ 
કરોડની બચત કરી આપી.
િવΐિવÅયાત સŨર 

બરાજ બંધ તૈયાર થઈ ગયો.
કામ તો ચાલુ જ રЅં 

પરѕતુ ૫૧ વષ↓ની વય થતાં 
વાનĬçથનો સંકàપ યાદ 
આãયો. વળી સરદાર 
સાહъબનો સંદъશો આãયો 
કы, ‘ગુજરાત આવી જાવ.’ 

નોકરીનાં પાંચ વષ↓ બાકЫ 
હોવા છતાં ભાઈલાલે 
રાજીનામું મૂકЫ દીધું. ભãય 
િવદાય અપાઈ.
િસંધ છોડી ગુજરાત-

અમદાવાદ આãયા. હવે લોકો 
તેમને ‘ભાઈકાકા’ કહъવા 
લાÆયા.
ભાઈકાકાને અમદાવાદ 

Üયુિનિસપલ કૉપђ↓રъશનમાં 
જોડાવા િનમંĦણ મâયું. 
ભાઈકાકાએ પોતાની શરતોએ 
કામગીરી çવીકારી. તેમણે 
અમદાવાદનાં કામોનો 
અÛયાસ કયђ↓. પરા િવçતારોને 

ગટરોની જλર હતી. ૪૫ 
લાખનું ખચ↓ અંદાજવામાં 
આãયું. ભાઈકાકાએ એથીયે 
ઓછા ખચ› કામ પૂιં કરી 
આપવાની તૈયારી બતાવી, 
પણ રાજકારણીઓના 
કાવાદાવાઓથી યોજના 
અટવાતી હતી. નેતાઓની 
ગરબડના કારણે વધુ 
ખચ› યોજના પૂરી થઈ. 
ભાઈકાકાને લોકોના ચૂંટાયેલા 
Ĭિતિનિધઓની િનΗા અંગેનો 
įમ દૂર થયો.
અમદાવાદ શહъરમાં 

પીવાના પાણીની તંગી હતી. 
એ માટъ λ. પાંચ લાખની 
યોજના બનાવવામાં આવી 
હતી, પરѕતુ ભાઈકાકાએ 
λ. ૩૮ હજારમાં ભારъ 
કરકસરથી યોજના પાર પાડી 
દીધી. Üયુિનિસપાિલટીના 

Ĭમુખ(મેયર)ને આ ગÜયું 
નહỲ તેથી િસટી ઇજનેરъ 
ભાઈકાકાને અિભનંદન 
આપવાના બદલે ãયંગ કયђ↓ ઃ 
‘તમે જાણીબૂઝીને અંદાજમાં 
વધુ રકમ મૂકЫ હશે.’
હકЫકતમાં પાંચ લાખના 

અંદાજો પૂણેના ઇજનેરોએ 
કાઢъલા હતા. નેતાઓને 
પૈસા ખાવા ના મâયા એટલે 
ભાઈકાકા મૂછમાં હçયા.
ભાઈકાકામાં સ⅜દય↓ ЩΓ 

પણ હતી. કાંકЧરયા તળાવની 
આસપાસ ટъકરા હતા. 
નગરપાિલકા ટъકરા ખોદી 
કાઢવા િવચારતી હતી, 
પણ િસટી ઇજનેર તરીકы 
ભાઈકાકાએ Óયાં જ મકાનો
બનાવવાના બદલે 

કЮદરતી ઢોળાવ પર બગીચા 
બનાવવાનો Ĭçતાવ મૂÄયો. 
મહામહъનતે બગીચા માટъ λ. 
એક હજારની રકમ મંજૂર 
કરાવી.
એ વખતે અમદાવાદની 

પોળોમાં ડામરના પાકા 
રçતા બનાવવાનું કામ શλ 
થયું હતું. પોળો ખોદી નાંખી 
હોવાથી પોળોના નાકы રોડાં 
પડી રહъતાં. ભાઈકાકાને રъલવે 
પાટъથી મેટલ ઠાલવવા જતી 
ĺકોને વળતામાં રોડાં ભરી 
લાવવા કЅં. કાંકЧરયાની 
આસપાસના ઊંડા રçતા 
પૂરવા માંડયાં. મફતમાં પુરાણ 
થયું અને રçતાઓનું લેવિલંગ 
થઈ ગયું. કાંકЧરયાની 
આસપાસના ટъકરાઓ પર 
બાગબગીચા બ×યા. વન-ĺી-
હીલ, બાલવાЧટકા અને 
Ĭાણી સંĠહાલયના સંકЮલ 
ઊભા કરી ભાઈકાકાએ 
આખાયે િવçતારને નંદનવન 
બનાવી દીધો.
અમદાવાદમાં કોટ 

િવçતારની બહાર Чદàહી 
દરવાજાથી છъક શાહપુર 
દરવાજા સુધી જૂના જમાનાની 
ઊંડી ખાઈ હતી. દુäમનો 
હુમલો ના કરъ તે માટъ 
પહъલાંના સમયમાં આવી 
ઊંડી ખાઈઓ બનાવવામાં 
આવતી. જમાલપુરથી છъક 
Чદàહી દરવાજા સુધી શહъરની 
આસપાસનો કોટ તૂટъ તો જ 
આ શહъરનો ãયવЩçથત િવકાસ 
થઈ શકы એ ભાઈકાકાની 
ЩΓ હતી. 
મુЩçલમોનો સખત 

િવરોધ હોવાથી આ યોજના 
ખોરѕભે પડેલી હતી, પરѕતુ 
ભાઈકાકાએ મુЩçલમ લીગના 
સÛયોનો અંગત સંપક↕ કરી 
તેમને Ĭેમથી સમજાãયા અને 
શહъરના િવકાસમાં સહભાગી 
બનાવરાãયા. હલીમની 
ખડકЫ તોડતી વખતે અનેક 
અફવાઓ ફыલાઈ પણ 
ભાઈકાકાએ બધાંને કЮનેહથી 
શાંત પાડયા.
અમદાવાદ Üયુિનિસપલ 

કૉપђ↓રъશનમાં ચૂંટાતા 
રાજકારણીઓ એ વખતે 
પણ ભાઈકાકાને મુŪપણે 
કામ કરવા દъતા નહોતા. 
ધરોઈ યોજના અંગે 

ભાઈકાકાએ આપેલી સલાહ 
પણ અવગણવામાં આવી. 
પЧરણામે અમદાવાદને 
પીવાના પાણી માટъ λ. ૪ 
કરોડથી વધુ રકમ આપીને 
Üયુિનિસપાિલટીએ તેમાં 
જોડાવું પડયું.
ભાઈકાકા çથાિનક 

નેતાઓથી કіટાâયા હતા. 
એવામાં ૧૯૪૨ના એિĬલ 
માસમાં સરદાર સાહъબ 
અમદાવાદ આવેલા હતા. 
ભાઈકાકા એમને મળવા 
ગયા. સરદાર સાહъબે કЅં ઃ

‘ભાઈકાકા ! તમે શહъરનાં 
ઘણાં કામો કયા↨, હવે 
ગામડાંઓનાં કામો કરો.’
ભાઈકાકા ઊભા થયા.
સરદાર સાહъબે પૂછયું ઃ 

‘Äયાં જાવ છો ?’
‘રાજીનામું આપવા.’ 

ભાઈકાકાએ કЅં.
સરદાર સાહъબે તેમને હાથ 

પર લીધેલાં કામો પૂરાં કરી 
છ મિહના પછી ગામડાંઓનું 
કામ શλ કરવા કЅં.
પછી ભાઈકાકાએ ચાλતર 

િવ˜ામંЧદર ĺçટ çથાØયું. 
િશΤણ સંçથાઓ માટъ 
આણંદ આસપાસની જમીનો 
પસંદ કરી. બાકરોલ ગામના 
આગેવાનોએ ભાઈકાકાના 
હાથમાં નકશો
ને પેЩ×સલ આપી દъતાં કЅં 

ઃ ‘લો... નકશામાં લીટી દોરી 
દો અને પસંદ કરી લો જેટલી 
જમીન જોઈએ તેટલી.’

çથાિનક આગેવાનોનો 
આટલો જબરદçત િવΐાસ 
ભાઈકાકાએ સંપાદન કયђ↓ 
હતો. ૧૯૪૭ની ધનતેરસે 
કોઈ પણ જાતના ઠઠારા િવના 
એનું ખાતમુહૂત↓ થયું હતું. 
ભાઈકાકા પરના 

ભરોસાના કારણે િબરલાથી 
માંડીને અનેક Ĵીમંતોએ 
દાનનો Ĭવાહ વહъવરાãયો. 
અહỲ ડૉ. સી. વી. રામન 
આãયા, જયĬકાશ નારાયણ 
અને રાજાજી પણ આãયા. 
આંબાના ઝાડ નીચે 
વ·ભિવ˜ાનગરના નકશા 
તૈયાર થયા અને અહỲ સજા↓યું 
વ·ભિવ˜ાનગર, જે આજે 
એક વટ Τ છъ. ભાઈકાકા 
એક ઉમદા ãયિŪ, કЮશળ 
ઇજનેર, િશΤણસંçથાઓના 
Ĭણેતા અને દૂરѕદъશી નેતા પણ 
હતા. છъ·ે છъ·ે તેમનો જીવ 
નમ↓દા યોજનામાં હતો. તેઓ 
કહъતા ઃ ‘મને ખાલી λ. ૪૦૦ 
કરોડ આપો, હું સરદાર 
સરોવર બંધ બાંધી આપું.’
૩૧-૩-૭૦ના રોજ 

ભાઈકાકા ૮૨ વષ↓ની વયે 
અવસાન પાÜયા Óયાં સુધી 
‘નમ↓દા... નમ↓દા’ શÚદો 
તેમના હોઠ પર હતા. 
આજે ભાઈકાકાની 

બરાબરીનો એક પણ ઇજનેર 
ગુજરાતમાં નથી.

અઢી રૂિપયાની િશ વૃિ  પર ભણેલાે ઇજનેર

Ĭકરણ-૩૪
ભાઈકાકાને અમદાવાદ ુિનિસપલ 
કાૅપાેર્રેશનમાં જાેડાવા િનમં ણ મ ું. 
ભાઈકાકાઅે પાેતાની શરતાેઅે કામગીરી 

ીકારી. તેમણે અમદાવાદનાં કામાેનાે 
અ ાસ કયાેર્. પરા િવ તારાેને ગટરાેની 
જરૂર હતી. 45 લાખનું ખચર્ અંદાજવામાં 
અા ું. ભાઈકાકાઅે અેથીયે અાેછા ખચેર્ 
કામ પૂરંુ કરી અાપવાની તૈયારી બતાવી, 
પણ રાજકારણીઅાેના કાવાદાવાઅાેથી 

યાેજના અટવાતી હતી.  
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ઉમર્ન મલિકની આ્ગ ઝરતી બ્પોલિંગ, 157 
KMPHથી ્ટીઝનન્પો ્ટ્ૌથી ફ્સ્ટ ફેંક્પો બ્પોિ

સનરાઇઝસ્સ હૈદરાબાદના ઉમરાન મલિકે 
દર વખતે પોતાની ફાસ્ટ બોલિંગથી િોકોને 
ચોંકાવી દીધા છે. ગુરુવારે દદલહી કલેપ્ટલસ 
સામેની મેચમાં, ઉમરાન મલિકે 157 KMPHની 
ઝડપે બોિ ફેંક્ો, જે આ લસઝનનો સૌથી 
ઝડપી બોિ છે. ઉમરાન મલિકે દદલહી કલેપ્ટલસ 
સામે છેલ્ી ઓવર ફેંકી. આ ઓવરનો 

િગભગ દરેક બોિ 150થી ઉપરની સપીડનો હતો. 

બેંગિ્પોરપો ચપોન્્ઈનપો  
13 રનથી હર્વ્યું

મુંબઈ
અાઈપીઅેલ 2022ની 49મી 

મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોરે 13 
રનથી ચેન્ાઈ રુપર કિંગરને હરાવયું 
છે. ચેન્ઈ પારે 174 રનનો ટાર્ગેટ 
હતો, ્જેના ્જવાબમાં ટીમ 160/8નો 
સિોર ્જ નોંધાવી શિી અને મેચ હારી 
ર્ઈ છે. ડેવોન િોનવેએ રૌથી વધુ 56 
રન િયા્સ હતા. વળી ચેન્ઈ 7મી મેચ 
હારી લર્ભર્ પલઓેફ રરેની બહાર 
થઈ ર્યું છે. ઓપનર ડેવોન િોનવેએ 
શાનદાર બકેટંર્ િરતા આ ટૂના્સમેનટમાં 
રતત બીજી કફફટી ફટિારી હતી. જોિે, 
તે હાઈસિોકરંર્ ઇનનંર્ રમી શકયો 
નહોતો અને 37 બોલમાં 56 રન િરીને 
આઉટ થયો હતો. તેણે છેલ્ી મેચમાં 
હૈદરાબાદ રામે અણનમ 85 રન િયા્સ 
હતા.

બેંગલોર રોયલ ચેલેન્જર્સ 
અને ચેન્ાઈ રુપર કિંગર વચ્ેના 
આઇપીએલના મિુાબલામાં ધોનીની 
નવિેટ પડતાં ્જ િોહલીએ ભારે આક્રમિ 
અંદા્જમાં ઉ્જવણી િરી હતી. ધોનીની 
નવિેટ ટનનિંર્ પોઈનટ રમાન હતી.

મુંબઈ
ભારતીય નવિેટ િીપર બેટરમેન કરનધિમાન 

રાહાને ઈનટરવયુ માટે ધમિી આપનાર પત્રિાર 
બોકરયા મ્જુમદાર પર BCCI બે વર્સનો પ્રનતબંધ 
લાદી દીધો છે. બીરીરીઆઈએ આ મામલાની 
તપાર માટે ત્રણ રભયોની રનમનતની રચના િરી 
હતી. રનમનતએ આ મામલામાં મ્જુમદારને દોનરત 
ર્ણાવયા છે અને હવે તેમની રામે િાય્સવાહી થઈ 
છે. રાહાને ભારતની ટેસટ ટીમમાંથી બહાર િયા્સ 
પછી, મ્જુમદાર આ બાબતે તેમની રાથે વાત િરવા 

માંર્તા હતા, પરંતુ મ્જમુદારને ના પાડી દેતા રુ્સરે 
ભરાયા હતા અને ઈનટરવયુ કયારેય નહીં િરવાની 
ધમિી આપી હતી. ભારતીય નક્રિેટ િંટ્ોલ બોડગે 
બુધવારે વકરષ્ઠ પત્રિાર બોકરયા મ્જુમદાર પર 
કરનધિમાન રાહાને ધમિાવવા બદલ 2 વર્સ માટે 
પ્રનતબંધ મૂકયો છે. તેમને િોઈપણ સટેકડયમની અંદર 
્જવા દેવામાં આવશે નહીં. તેમને બીરીરીઆઈ 
રંબનંધત િોઈપણ િાય્સક્રમમાં રામેલ િરવામાં આવશે 
નહીં. તમામ ખેલાડીઓને બોકરયા મ્જમુદાર રાથે 
વાત િરવાની પણ મનાઈ િરવામાં આવશે. 

કપોપ્ટન ધ્પોનીઆપો હ્ર મ્ટપો બપોર્ટમપોન્પોનપો જવ્બદ્ર 
ઠપોરવ્, ્ટ્રું  પ્રદર્સન કરવ્ આ્પ્્ ્ટૂચન્પો

ચેન્ાઈ સુપર દકંગસના કેપ્ટન મહેન્દ્ર લસંહ 
ધોનીએ રો્િ ચિેેન્જસ્સ બેંગિોર સામેની 
હાર મા્ટે બેટસમેનોને જવાબદાર ઠેરવ્ા છે. 
બુધવારે રમા્ેિી મેચમાં બેંગિુરૂએ ચેન્ાઈને 
13 રને હરાવ્ંુ હતું. મેચ બાદ જ્ારે MS 
ધોનીને પ્રશ્ન કરવામાં આવ્ો ત્ારે તેણે 
બોિરોના વખાણ ક્ા્સ અને કહં્ હતુ કે, અમે 
તેમને 173 રન સુધી રોકીને સારૂં પ્રદર્સન ક્ુું હતુ પરંતુ બેદ્ંટગે 
અમને લનરાર ક્ા્સ હતા.

મેડ્રિડ
સપેનનશ િલબ કરયલ મેનરિડે આખરી 

નમનનટોમાં ઉપરા-ઉપરી ત્રણ ર્ોલ 
ફટિારીને માંચેસટર નરટી રામેની 
ચેમ્પયનર લીર્ની રેનમ ફાઈનલમાં 
રોમાંચિ જીત હાંરલ િરી હતી. 
માંચેસટર નરટીની ટીમ ૮૯ નમનનટ 
રુધી ૧-૦થી આર્ળ હતી અને તેઓ 
ચેમ્પયનર લીર્ની ફાઇનલમાં નક્ી 
મનાતા હતા. જોિે રોનરિર્ોએ ૯૦મી 
નમનનટે અને ૯૧મી નમનનટે એમ બે 
નમનનટમાં બે ર્ોલ ફટિારતાં બાજી પલટી 
હતી. નનધા્સકરત રમય બાદ ઈન્જરી 
ટાઈમમાં ૯૫મી નમનનટે બેન્ેમાએ 
પેનલટીને ર્ોલમાં ફેરવતા કરયલને 
રેિનડ લરે્ રેનમ ફાઈનલમાં ૩-૧થી 

નવ્જય અપાવયો હતો. ફસટ્સ લેર્ રેનમ 
ફાઈનલમાં માંચેસટર નરટી ૪-૩થી 
નવ્જેતા બનયું હતુ અને બંને રેનમ 
ફાઈનલરના સિોર ભેર્ા િરતાં કરયલ 
મેનરિડે ૬-૫થી માંચેસટર નરટીને હરાવીને 
ચેમ્પયનર લીર્ની ફાઈનલમાં પ્રવેશ 
મેળવયો હતો. તા્જેતરમાં ્જ ૩૫મું લા 
લીર્ા ટાઈટલ જીતી ચૂિેલી કરયલ મેનરિડ 
િલબ હવે ચેમ્પયનર લીર્ની ફાઈનલમાં 
લીવરપૂલ રામે ટિરાશે. ્ેજ મેચ ૨૯મી 
મે ના રો્જ પેકરરમાં યોજાશે. માંચેસટર 
નરટીએ ફસટ્સ લેર્ની મેચ ૪-૩થી જીતી 
હતી અને રેિનડ લેર્ની મેચમાં ૭૩મી 
નમનનટે કરયાદ મેહરા્ના ર્ોલને રહારે 
નરટીની િુલ રરરાઈ ૫-૩ થઈ ર્ઈ 
હતી. 

રાહાને ધમિાવનાર પત્રિાર પર 2 વર્સનો પ્રનતબંધ
વરિષ્ઠ પત્રકાિ બોરિયા મજુમદાિ પિ પ્રડ્િબંધ : ભાિિીય ડ્રિકેટ કંટ્ોલ બોડડે લીધો ડ્િર્ણય

ર્યું છપો  ્ટમગ્ર મ્મિ્પો ? 
19 ફેબ્ુઆરીએ શ્ીિંકા સામેની T20 અને ્ેટસ્ટ શ્ેણી 
મા્ટે BCCI દ્ારા ભારતી્ ્ટીમની જાહેરાત કરવામાં 
આવી હતી. જેમાં અનુભવી લવકે્ટકીપર દરલધિમાન 
સાહાને તેમાં સથાન મળ્ંુ ન હતું. આ પછી વદરષ્ઠ 
પત્રકાર બોદર્ા મજુમદારે સાહાને વોટસએપ મેસેજ 

મોકિીને ઈન્્ટરવ્ુની માંગણી કરી હતી, જેનો સાહાએ જવાબ ન આપ્ો અને પછી તેને મજુમદાર 
તરફથી ગંભીર પદરણામોની ધમકી આપવામાં આવી હતી. સાહાએ પોતાના લવિ્ટર એકાઉન્્ટ પર 
આ સમગ્ર બાબતનો સક્ીનરો્ટ રેર કરીને નારાજગી વ્ક્ત કરી હતી. 

કરયલ મેનરિડના આખરી નમનનટોમાં ત્રણ ર્ોલ 
માંચેસટર નરટી રામે રોમાંચિ નવ્જય

IPL 2022
29 મેિા િોજ અમદાવાદમાં િમાશે ફાઈિલ

ઈનન્ડ્ન પ્રીલમ્ર િીગ 2022ના પિેઓફને 
િઈને મહતવની માલહતી સામે આવી છે. BCCI 
સેક્ે્ટરી જ્ રાહે જાહેરાત કરી છે કે આ 
લસઝનના પિઓેફ કોિકાતા અને અમદાવાદમાં 
રમારે. જ્ારે ફાઈનિ મેચ અમદાવાદમાં રમારે.

IPL 2022 પલેઓફ શેડ્યૂલ
•  24 મે 2022 - ક્ોલિફા્ર 1, કોિકાતા
•  25 મે 2022 - એલિલમને્ટર, કોિકાતા
•  27 મે 2022 - ક્ોલિફા્ર 2, અમદાવાદ
•  29 મે 2022- ફાઇનિ, અમદાવાદ

મહિલા ટી20 ચેલેન્જ ઃ આ ઉપિાંિ જય શાહે માડ્હિી આપી છે કે આ વર્ડે ફિી મડ્હલા ટી20 ચેલેનજ 
પર શરૂ થઈ િહી છે, જે પુરેમાં યોજાવાિી છે. પહેલા એવી માડ્હિી હિી કે િે લખિઉમાં હશે, પિંિુ હવે િેિું 
સથળ બદલી દેવામાં આવયું છે. આ ટુિા્ણમેનટ 23 થી 26 મે સુધી ચાલશે જયાિે ફાઈિલ 28 મેિા િોજ યોજાશે.

પોઈન્ટસ ટેબલ
ટીમ  મેચ જીત હાર પોઈનટ
ર્ુ્જરાત 10 8 2 16
લખનૌ  10 7 3 14
રા્જસથાન 10 6 4 12
બેંર્લુરુ 11 6 5 12
કદલહી  10 5 5 10
હૈદરાબાદ 10 5 5 10
પંજાબ  10 5 5 10
િોલિાતા 10 4 6 8
ચેન્ાઈ  10 3 7 6
મુંબઈ  9 1 8 2

દદલ્ીઆપો હૌ દર્બ્દનપો 
21 રનથી હર્વ્યું

મુંબઈ
ઓપનર ડનેવડ વોન્સરે ટી20 નક્રિેટમાં 

નોંધાવેલી નવક્રમી અડધી રદી બાદ 
બોલર્સના નશસતબધિ પ્રદશ્સનની મદદથી 
કદલહી િેનપટલરને અહીં રમાયેલી 
આઇપીએલની 50મી મેચમાં રનરાઇ્ર્સ 
હૈદરાબાદને 21 રનથી પરા્જય આપયો 
હતો. કદલહીના ત્રણ નવિેટે 207 રનના 
્જવાબમાં ટોર જીતીને પ્રથમ કફમલડંર્ 
િરનાર હૈદરાબાદની ટીમ આઠ નવિેટે 186 
રન નોંધાવી શિી હતી. હૈદરાબાદની ટીમ 
માટે માિ્કરામે 42 તથા પૂરને 34 બોલમાં 
62 રનની ઇનનંર્ રમી હતી. કદલહી માટે 
શાદુ્સલ ઠાિુરે 44 રનમાં બે તથા ખલીલ 
એહમદે 30 રનમાં ત્રણ નવિેટ ્ડપી હતી. 
વોન્સરે પોતાની ્જૂની આઇપીએલ ટીમ 
હૈદરાબાદ રામે આક્રમિ બેકટંર્ િરીને 58 
બોલમાં 12 બાઉનરિી અને ત્રણ નરકરર 
વડે અણનમ 92 રન બનાવયા હતા. તેણે 
રોવમેન પોવેલ રાથે ચોથી નવિેટ માટે 66 
બોલમાં અણનમ 122 રનની ભાર્ીદારી 
નોંધાવી હતી. પોવેલે 35 બોલમાં ત્રણ 
બાઉનરિી અને છ નરકરરની મદદથી 67 રન 
ફટિારી દીધા હતા. 

શ્ી વલ્ભભાઈ ઝવેરભાઈ પ્ટેિ, સરદાર તરીકે લપ્ર્ હતા, એક ભારતી્ રાજનેતા 
હતા. એકતા, સન્માન અને પ્રલતષ્ઠાનો માણસ. તેમના નેતૃતવ મા્ેટ ભારતના િોકો તેમના 
હંમેર મા્ટે ઋણી રહરેે. સરદાર પ્ટેિ લવરે બધા જાણે છે, પરંતુ હવે તેમને અનુભવવાનો 
સમ્ આવી ગ્ો છે. વલ્ભભાઈએ તેમના જાહેર જીવનની રરૂઆત અમદાવાદમાં 
મ્ુલનલસપિ કાઉનન્સિર તરીકે કરી હતી અને તેઓ ભારતના ગૃહ પ્રધાન અને ના્બ 
વડા પ્રધાન બન્્ા હતા. મારે કહેવું જ જોઇએ કે પ્ટેિે હંમેરા રરૂઆતથી રરૂઆત કરે 
છે અને રાષ્ટ્રના શે્ષ્ઠ લહતમાં લબનરરતી પ્રેમ અને લનઃસવાથ્સ કા્યો સાથે માનવતાનું 
નેતૃતવ ક્ુું છે. જ્ારે પણ આપણે સરદાર પ્ટેિ લવરે લવચારીએ છીએ ત્ારે લષિલતજમાં 
નેહરુ દેખા્ છે, જેમના મા્ટે સરદાર પ્ટેિે ઘણું બલિદાન આપ્ંુ હતું. િખતી વખતે, 
મને વારંવાર િાગે છે કે જો મહાન નેતાએ બલિદાન ન આપ્ંુ હો્ તો રું? જો લન્લતએ 
જવાહરિાિને બદિે વલ્ભભાઈ પ્ટેિની માંગણી કરી હોત, તો ભારત એક મો્ટી િીગમાં 
હોત અને સુપર પાવર હોત ? સંજોગો સૂચવે છે કે સરદાર પ્ટેિે અ્ોગ્ પ્રભાવ હેઠળ 
બલિદાન આપ્ું હતું, પરંતુ જ્ારે આપણે મહાન નેતાઓના ડીએનએની તપાસ કરીએ 
છીએ, ત્ારે એવું િાગે છે કે વાસતલવક નેતા જીવનના સૌથી સત્માં લવશ્ાસ કરે છે. 

ઈન્ડો-કેનદેડ્ન પદરપ્રેક્્માં, આપણે સરદાર પ્ટેિને આપણામાં સાકાર કરવાની 
જરૂર છે, એકવાર સરદાર પ્ટેિ તમારા મા્ટે છે, જેને નસીબની જરૂર છે… સરદાર પ્ટેિ 
નબળાઈમાં માનતા નથી, તે ખૂબ ખચ્સ કરે છે; જ્ારે તેણે આજીજી કરી, ત્ારે ન તો તેણે 
ગેરવાજબી પ્રશ્નો ના ક્ા્સ અને ના જવાબો આપ્ા; વલ્ભભાઈએ હંમેરા અમને િોકો 
ક્ોિ કરવાની લહંમત કરે તે પહિેાં દોડવાની પ્રરેણા આપતા હતા, આ રીતે તેઓ જીવ્ા.

સરદાર પટેલ - લાેખંડી પુરુષ - પટેલને અનુભવાે

પ્રરવ પટેલ, બેરિસટિ એનડ સોડ્લસીટિ
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વોશિંગ્ટન
સામાન્ય રીતે તમે વૃદ્ધ લોકોને 

કહેતા સાંભળ્યા હશે કે હવે આપણી 
ઉંમર થઈ ગઈ છે. જ્યારે દુનન્યામાં 
એવા પણ લોકો છે જેઓ ઉંમરને 
લગતા તમામ ભ્રમને તોડીને નવી 
પ્ેરણા આપે છે. આ નવચોરનો અંદાજો 
સોનશ્યલ મીડડ્યામાં વા્યરલ થ્યેલા 
વીડડ્યોને જોઈને જાણી શકા્ય છે. જેમાં 
૧૦૦ વર્ષના એક વૃદ્ધ વ્યનતિ દોડવાની 
સપરા્ષમાં હવા સાથે વાત કરતો જોવા 
મળે છે. સોનશ્યલ મીડડ્યા પર વા્યરલ 
થ્યેલા આ વીડડ્યોને જોઈને ્યુઝસ્ષ દાંત 

નીચે આંગળી દબાવવા માટે મજબૂર 
થઈ રહ્ા છે.

વા્યરલ થઈ રહેલા આ નવડડ્યોમાં 
દેખાઈ રહેલા ૧૦૦ વર્ષના વૃદ્ધએ ટ્ેક 
એનડ ડિલડ ઈવેનટમાં ન માત્ર ભાગ 
લીરો હતો પરંતુ આ રેસમાં વલડ્ષ રેકોડ્ષ 
પણ પોતાના નામે ક્યયો હતો. તમને 
જણાવી દઈએ કે આ ૧૦૦ વરષી્ય 
લેસટર રાઈટ અમેડરકાની સૌથી જૂની 
ટ્ેક એનડ ડિલડ મીટ પેન ડરલેમાં ભાગ 
લીરો હતો. આ દરનમ્યાન તેમણે ૧૦૦ 
મીટરનું અંતર માત્ર ૨૬.૩૪ સેકનડમાં 
પૂરં ક્યુું હતું. 

મેશરિડ
જાસસૂી સોફટવેર પેગાસસ અગંે 

સપનેમા ંએક મોટા ખલુાસાથી હોબાળો 
મચી ગ્યો છે. પેગાસસ સોફટવરેથી 
સપનેના વડાપ્રાન પડે્ો સાચંઝે અને 
સરંક્ષણ મતં્રી માગ્ષરીટા રોબલસની પણ 
જાસસૂી થઈ હોવાનો ખુલાસો થ્યો છ.ે

સપનેના અનરકારીઓએ સોમવારે 
જણાવ્યુ ં હતુ ં કે, પેગાસસ જાસસૂી 
સોફટવરેથી વડાપ્રાન અન ે સરંક્ષણ 
મતં્રીના િોન ટેપ થ્યા હતા. જોક,ે 
પગેાસસ મારિત નેતાઓ, સામાનજક 
કા્ય્ષકરોની જાસૂસી કરાઈ હોવાના 

ડરપોરસ્ષ નવા નથી. અનરકારીઓએ 
જણાવ્યુ ં ક,ે વડાપ્રાન પડે્ો સાચંઝેનો 
મોબાઈલ િોન મ ે૨૦૨૧મા ંબ ેવખત 
હકે થ્યો હતો. વરમુા ં સરંક્ષણ મતં્રી 
માગ્ષરીટા રોબલસનો િોન એનપ્લ 
૨૦૨૧મા ં એક વખત હકે કરા્યો 
હતો. વરમુા ં સપનેના અનરકારીઓ 
અન્ય મતં્રીઓ અન ે વડરષ્ઠ સરકારી 
અનરકારીઓન ે પણ નનશાન બનાવા્યા 
છ ે ક ે કમે તનેી તપાસ કરી રહ્ા 
છે. પ્મખુ ઓડિસના મતં્રી િનેલકસ 
બોલાનોસ ે કહ્,ં આ ગરેકા્યદે 
દરનમ્યાનગીરી છ.ે 

100 વર્ષના વૃદ્ધે 100 મીટર દોડ 
માત્ર 26.34 સધેકનડમાં પૂરી કરી

સપધેનમાં પધેગાસસથી વડાપ્રધાન, 
સંરક્ષણ મંત્રીના ફોન ટેપ થયા

િાંઘાઈ
નવશ્વના તમામ દેશોમાં કોરોનાને 

કારણે અનેક નન્યંત્રણો લાગુ કરવામાં 
આવ્યા છે. ચીનના શંઘાઈ બાદ હવે 
રાજરાની બેઈનજંગમાં કોરોનાના 
કેસમાં સતત વરારો જોવા મળી રહ્ો 
છે. કોરોના સંક્રમણ રોકવા માટે સકકૂલો, 
રેસટોરનટ, નબઝનેસ નસવા્ય અનેક મેટ્ો 
સટેશનને બંર કરવાનો નનણ્ષ્ય લેવામાં 
આવ્યો છે. એટલું જ નહીં લોકોને વક્ક 
ફ્ોમ હોમ કરવાની સૂચના આપવામાં 
આવી છે. 

બેઈનજંગમાં ઝીરો કોનવડ પોનલસી 
અંતગ્ષત મોટા પા્યે ટેસસટંગ કરવામાં 

આવી રહ્ં છે. કોરોના સંક્રમણને રોકવા 
માટે લોકડાઉન જેવા આકરા પ્નતબંર 
લગાવવામાં આવ્યા છે. માનવામાં 
આવી રહ્ છે કે, ચીનમાં કોરોનાની 
નવી લહેર પાછળનું મુખ્ય કારણ 
ઓનમક્રોન વેડર્યનટ છે. બેઈનજંગમાં 

ગુરૂવારે કોરોનાના ૫૦ કેસ નોંરા્યા 
હતા. બેઈનજંગના ચ્યાગં નજલ્ામાં 
લોકોને વક્ક ફ્ોમ હોમ કરવાની સૂચના 
આપવામાં આવી છે. અહીં્યા લગભગ 
૩૫ લાખ લોકો વસવાટ કરે છે. તે 
લોકોને ભીડ-ભાડથી દૂર રહાવાની 
સલાહ આપવામાં આવી છે. આ 
નસવા્ય બેઈનજંગના અન્ય નજલ્ામાં 
ટોંગઝોઉમાં પણ લોકોને વક્ક ફ્ોમ 
હોમ માટે કહેવામાં આવ્યું છે. જ્યારે 
ત્યાં કોઈ મેટ્ો સટેશન બરં કરવામાં 
આવ્યું નથી. ચીનના શાંઘાઈ શહેરમાં 
કોરોનાને કારણે લોકડાઉન લાગુ 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

બેઈનજંગમાં કોરોના કેસ વરતાં નન્યંત્રણો 
લદા્યાઃ સકકૂલ-રેસટોરનટ-મેટ્ો બંર કરાઈ

ન્યૂ્ોર્ક
અમડેરકામાં રહીને કામ કરતા 

ભારતી્યો માટે બાઇડેન તતં્રે વરુ 
એક રાહતરૂપ જાહેરાત કરી છે. ગ્ીન 
કાડ્ષ ઇચછી રહ્ા હો્ય તેવા લોકો અને 
એચ-1બી નવઝા હોલડસ્ષના જીવનસાથી 
કે જેમણે એમ્પલો્યમેનટ ઓથોરાઇઝેશન 
કાડ્ષ  મેળવી લીરું હો્ય તેમના સનહત 
ઈનમગ્નરસની નવનવર કેટેગરીઝ 
માટે ખતમ થતી વક્ક પરનમટને 18 
મનહના માટે આપોઆપ લંબાવી 

આપવાની બાઇડેન તતં્રે જાહેરાત 
કરી છે. ડડપાટ્ષમેનટ ઓિ હોમલેનડ 
નસક્યોડરટી દ્ારા મંગળવારે જાહેર 
કરવામાં આવેલ આ પગલાથી હજારો 
ભારતી્ય ઇનમગ્નરસને િા્યદો થશે તેમ 
માનવામાં આવે છે.  ્ુયએસ સરકારના 
આ નનણ્ષ્યથી તતકાળ આશરે 87,000 
ઇનમગ્નરસને મદદ મળશે કે જેમનું 
વક્ક ઓથોરાઇઝેશન લ્ેપસ થઇ ગ્યું છે 
અથવા તો આગામી 30 ડદવસમાં લે્પસ 
થઇ શકે છે. 

અમેરિરાએ ખતમ થતી ઇશમગ્રન્ટ 
વર્ક પિશમ્ટને 18 મશિના લંબાવી

વર્ક  પરમીટથી હજાર�ે ભ�રતીય ઇમમગ્રન્ટ્સને ફ�યદ�ે થશે

ખાિરરવ
રનશ્યન દળોએ પૂવ્ષ ્યૂક્રનેના નવનવર 

શહેરો પર ભારે તોપમારો ક્યયો હતો, જેના 
કારણે સંખ્યાબરં લોકોનાં મોત થ્યા છે તેમજ 
ઘણા બરા લોકો ઈજાગ્સત થ્યા છે. રનશ્યન 
સંરક્ષણ મતં્રાલ્યે જણાવ્યું હતું કે, તમે ્યૂક્રેન 
સેના માટે નવદેશી હનથ્યારો મોકલવા માટે 
ઉપ્યોગમાં લેવામાં આવતા ્યૂક્રનેના 6 રેલવે 
સટેશનો પર હુમલો ક્યયો છે. જ્યારે બલેક 
સીમાં રહેલી રનશ્યન સબમરીને ્યૂક્રેનમાં 2 
સથળો પર કનેલબર ક્રકૂઝ નમસાઇલથી હુમલો 
ક્યયો હતો. રનશ્યન સેનાએ નલવમાં હુમલાને 
કારણે વીજળીનો પૂરવઠો પ્ભાનવત થ્યો હતો. 
કારણ કે રોકેટ હુમલામાં 2 પાવર સબસટેશનને 
ભારે નુકસાન થ્યું છે. આ નસવા્ય ડકરોવોગ્ાડ 

અને નવનનસતસઆ ક્ષેત્રમાં પણ હુમલા થ્યાના 
અહેવાલ મળ્યા છે. આ દરનમ્યાન ્યુરોનપ્યન 
સંઘે રનશ્યા પર પ્નતબંરોને વરારે આક્રમક 
બનાવવાની તૈ્યારી દાખવી છે. ્યુરોપી્યન 
્યુનન્યનના ટોચના અનરકારીએ ્યૂક્રેન ્યુદ્ધ 
મુદ્ે પ્નતબંરોના છઠ્ા સેટમાં રનશ્યાથી તેલની 
આ્યાત પર પ્નતબંર લાદવાનું આહ્ાન ક્યુ્ષ છે. 

હથિયારાોની હો રફોર માટો ઉપયાોગમાં લોવાતા 6 રોલવો સ્ોશનાો પર હુમલાો, રશશયાની તોલ શનકાસ પર તબક્ાવાર પ્રતતબંધ લાદવાનું આાહવાન

ભારત અને ફ્ાનસ G-20 
ડ્ાફટ હેઠળ મજબૂત સહ્યોગ 
જાળવવા માટે સંમત થ્યા

ફ્ાન્સ
નરેનદ્ર મોદી અને ફ્ાંસના રાષ્ટ્રપનત સાથે નદ્રપક્ષી્ય અને 

વનૈશ્વક મુદ્ાઓ પર ચચા્ષ કરી હતી.  વડાપ્રાન નરેનદ્ર 
મોદીની ફ્ાનસની મુલાકાત દરનમ્યાન ફ્ાનસે ન્યુસલિ્યર 
સ્પલા્યસ્ષ ગ્ુપ (એનએસજી)માં ભારતના સમાવેશ 
માટેના તેના સમથ્ષનને ડરનપટ ક્યુ્ષ હતુ. એનએસજીમાં 
સામેલ થવાથી ભારતની પરમાણુ શનતિ ઝડપથી 
વરવાની અપેક્ષા છે. આ સાથે જ ભારત અને ફ્ાનસ 
જી૨૦ ડ્ાફટ હેઠળ મજબૂત સહ્યોગ જાળવવા માટે 
સંમત થ્યા છે. ભારતે કહ્ં છે કે, તે એનએસજીમાં 
સામેલ થવાના તેમના પ્્યાસો પર નનણ્ષ્ય પર પહોંચવા 
માટે સભ્ય દેશો સાથે વાતચીત કરશે.

બાંગલાદેશમાં ચીનની 
કંપનીના નનમા્ષણ કા્ય્ષ 

બાબતે ઘર્ષણ, 9 ઈજાગ્સત
ઢારા

બાગંલાદશેના નપરોજપરુમા ં ચીની કપંનીએ નનમા્ષણનો 
નવરોર કરનારા સથાનનક લોકો વચ્ ે થ્યલેા નવવાદમા ં 3 
ચીની સનહત નવ ઈજાગ્સત થઈ ગ્યા હતા. નપરોજપરુના 
મથબડર્યામા ંએક ડમેના નનમા્ષણ સથળ પર અા બબાલ થઈ 
થઈ હતી. સતૂ્રો અનસુાર ઘટના ઉપનજલાના બદરુા ગામમાં 
ત્યાર ે શરૂ થઈ જ્યાર ે સથાનનક લોકોએ ચીની કપંની દ્ારા 
નનમા્ષણનો નવરોર ક્યયો હતો. ઈજાગ્સત ચીની નાગડરકોમાં 
મનેજેર મજીમાઓ, પ્ય્ષવકે્ષક ચાગં ડ્,ુ પ્ય્ષવકે્ષક લઈે બો છ.ે 
ઘટનામા ં ઈજાગ્સત થ્યલેા સથાનનક કા્ય્ષકતા્ષઓમા ં મહુમમદ 
નજલ્રુ રહમેાન, મહુમમદ ઈનલ્યાસ, નનજામ નસકદર, 
માનણક, બહાદરુ ઉડકલ અન ેજકાડર્યા ખાન સામલે છ.ે

US ઈનટેનલજનસ 
એડવાઈઝરી બોડ્ષમાં 
ડરચડ્ષ વમા્ષ સામેલ

વૉશિંગ્ટન
જો બા્યડેને ડરચડ્ષ વમા્ષને 

ઈનટેનલજનસ એડવાઈઝરી બોડ્ષના 
સભ્ય તરીકે નન્યુતિ ક્યા્ષ છે. અમેડરકી 
રાષ્ટ્રપનતની ઇનટેનલજનસ એડવાઇઝરી 
કાઉસનસલ તેમના કા્યા્ષલ્યનો સવતંત્ર 
ભાગ છે. ડરચડ્ષ વમા્ષ હાલમાં 
માસટરકાડ્ષ માટે જનરલ કાઉનસેલ 
અને ગલોબલ પસબલક પોનલસીના વડા 
છે. આ ભૂનમકામાં, તે ્યુનાઇટેડ સટેરસ 
અને સમગ્ નવશ્વમાં કંપનીની કાનૂની 
અને રાજકી્ય કામગીરીની દેખરેખ 
રાખે છે.

રશિયન સબમરીનોનો યૂક્રે ન પર કૂ્ઝ મમસાઇલથી હુમલો

ન્યૂ્ોર્ક
દુનન્યાના સૌથી મોટા રનકુબેર 

ઈલોન મસકે નવિટર ખરીદું ત્યારથી 
નવિટરની સનવ્ષસ અગાઉની જેમ મિત 
મળશે કે કેમ તે અંગે શંકા સેવાતી હતી. 
આ આશંકાઓનો ઈલોન મસકે પોતે 
જવાબ આ્પ્યો છે. તેમણે વિીટ કરીને 
કહં્ કે, આ ્પલેટિોમ્ષના કોમનશ્ષ્યલ 
અને સરકારી ્યુઝરે નવિટરના ઉપ્યોગ 
માટે નાણાં ચૂકવવા પડે તેવી શક્યતા 
છે. જોકે, મસક ે સામાન્ય ્યુઝર અંગે 
પણ સસથનત સપષ્ટ કરી દીરી છે.

ઈલોન મસકે વિીટ કરીને કહ્ં કે, 
નવિટર સારારણ ્યુઝર માટે હંમેશા 
મિત રહેશે, પરંતુ કોમનશ્ષ્યલ/સરકારી 

્યુઝસસે કદાચ થોડો ખચ્ષ કરવો પડી શકે 
છે. ઈલોન મસક આગામી સમ્યમાં 
નવિટરને િેસબૂકની જેમ નાણાં 
કમાવવાનું સારન બનાવવા માગે છે. 
એક અહેવાલ મુજબ બેનકો સમક્ષ 
મસકે મોનેટાઈઝેશન મારિત પણ 
ભંડોળ એકત્ર કરવાની તૈ્યારી દશા્ષવી 
હતી. આ નસવા્ય મસક ે વેડરિાઈડ 
વિીટને ઈમબેડ અથવા ક્ોટ કરવા 
પર થડ્ષ પાટષી વેબસાઈટ પાસેથી પણ 
નાણાં વસૂલવાની વાત કરી હતી. 
વરુમાં નવિટર ખાનગી માનલકીનું 
બન્યા પછી તેના નબઝનેસ મોડેલ અંગે 
પણ સોનશ્યલ મીડડ્યામાં ચચા્ષ ચાલી 
રહી છે.

િાજરી્-રોમશિશિ્લ ્ુઝ્સસે શવિ્ટિ 
મા્ટે રૂશપ્ા ચયૂરવવા પડિે : મસર

પુશતનના ખા્સ મેજિ જનિલ આંદ્ેઇ શ્સમોનોવનું મોત
યૂક્રેને દાવો કયયો છે કરે રશિયન રાષ્ટ્રપ્રમુખ પુશિનના ખાસ મનાિા સૈનય પ્રમુખ જનરલ વાલેરી શસમોનોવ 
સોમવારે યુદ્ધમાં ઘવાયા છે. િો બીજી િરફ એવા અહેવાલ આવયા છે કરે પુશિનના જ ખાસ મનાિા 
રશિયન સૈનય મેજર જનકલ આંદ્ેઇ શસમોનોવનું ખારકકિવમાં મોિ થયંુ છે. અહેવાલો અનુસાર રશિયન 
સેના કમાન્ડર વાલેરીને હેશલકોપ્ટરમાં બેલગોરો્ડ લઈ ગઈ છે. યૂક્રેને દાવો કયયો છે કરે રશિયાની સેનાએ 
યૂક્રેનમાંથી બે લાખ બાળક સશહિ 11 લાખ યૂક્રેશનયનને બંધક બનાવયા છે અને િેમને રશિયા લઈ 
જવાયા છે. જયારે  રશિયન સંરક્ષણ મંત્ાલયે કહ્યુ હિું કરે 24 ફરેબુ્આરીથી હજુ સુધીમાં રશિયાના કબજા 
હેઠલના ્ડોનબાસમાંથી 10,92,137ને રશિયા લવાયા છે. આ સંખયામાં 1,96,356 બાળક સામેલ છે.

િશિ્ાએ 4.5 શમશલ્ન ્ટન અનાજ અવિોધ્ું
યકૂ્રેનના રાષ્ટ્રપ્રમખુ વોલોરદમીર ઝલેને્સકકીએ શવશ્વ સમદુાયન ેઆ ચિેવણી આપી છ.ે કારણ કરે રશિયન 
સનેાએ કાળા સમદુ્ના બદંરો પર પોિાની ધોંસ વધારી છ ેઅન ેઅહીંથી જહાજોનુ ંઆવાગમન એકદમ 
શનયશંત્િ કરી દીધુ ંછ ેજનેા કારણ ેખાદ્ાન્નની શનકાસ પર સકં્ટ સજાજાયું છ.ે લગભગ 4.5 શમલયન ્ટન 
અનાજ હાલ યકૂ્રેનના બદંરો પર અ્ટવાયલેુ ંપ્ડયુ ંછ.ે 
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प्रगति के लिए अध्यात्म को प्ैमयानया बनयाएँ
सन १९२३, लिकयागो। एडवयाटर बीच 

होटि ्में बठैक के लिए नौ व्क्ि एकत्र 
हुए। इन नौ व्क्ि्ों ्में world’s 
most successful financiers in 
terms of money, these financial 
giants almost literally ruled the 
world वे दतुन्या के सबसे सफि 
पूंजीपति और तनवेिक थे। अपयार संपकति 
के धनी ्े नौ व्क्ि उस स्म् दतुन्या 
पर रयाज कर रहे थे।’ 

गिेन बिैंड नया्म के एक िेखक ने 
अपनी पुसिक ‘स्सेस’ ्में इस घटनया 
कया उलिेख कक्या है। इन नौ व्क्ि्ों 
के जीवन के उतिरयाध जीवन की जयाँच 
से पिया चिया कक २५ सयाि बयाद, इन नया 
व्क्ि्ों ्में से िीन ने आत्महत्या की, 
२ िोग जिै ्में थे और िीन ददवयालि्या 
हो गए थे। 

आप भी ऐसे कई िोगों को जयानि े
होंगे जो कभी अपने के्त्र ्में बेियाज 
बयादियाह थे ककनि ु जलद ही असफििया 
के गि्त ्में गगरे और कयाि के गयाि ्में 
वविीन हो गए। 

्हयाँ सवयाभयाववक रूप से एक प्रशन 
उठिया है कक उनके ववनयाि कया कयारण 
््या थया? लिक्या, सतिया और धन के िीर्त 
पर बठेै इन प्रभयावियािी िोगों के जीवन 
्में ््या क्मी थी? असील्मि संसयाधनों 
कया अनवरि ्ोग करनेवयािों कया ्ोगफि 
िून् क् ् ों हुआ? केवि भौतिक संपकति, 
सयाधनों, सुववधयाओ ंको प्रगति कया आधयार 
्मयाननेवयािे अंििः: तनरयाि िथया तन:िरे 
््ों होि ेजया रहे हैं? िो आखखर ््या है 
प्रगति कया सचचया प्ैमयानया? 

इस प्रशन के उतिर ्में ्मध्कयािीन 

संि गुरु नयानकजी कहि ेहैं-
रया्म नया्म एक अकं है,  
सब सयाधन है िून्;
एक गए सब गए,  
एक रहे दस गुन; 

इस पंक्ि कया आि् है कक कजस 
प्रकयार एक अकं के बबनया िून् कया कोई 
्मूल् नहीं है, उसी प्रकयार अध्यात्म के 
बबनया अन् सयाधन भी अथ्तववहीन हैं। 
भयारि के पवू्त 
रयाष्ट्रपति डॉ. 
रयाधयाकृष्णन 
कहि े हैं- “The 
soul of our 
progress is 
the progress 
of our soul.” 
आध्याकत्मक 
ववकयास ही 
सचचया ववकयास 
है।

इन ्महयापुरुरों, 
ववचयारकों ्या 
कवव्ों कया 
प्रगति के सयाधन 
्या उपकरणों 
से कोई ववरोध 
नहीं है। पर हयाँ, 
उनकया ्मि है कक ्े सयाधन-उपकरण भी 
्मूल्वयान होंगे ्दद इनहें आध्याकत्मकिया 
के सयाथ जोड़ दद्या जयाए। 

भयारि को ववकलसि देिों की शे्णी 
्में ियाने के लिए ववशव प्रलसद्ध पर्मयाणु 
वजै्यातनक और खगोिियासत्री श्ी अबदिु 
किया्म सयाहब के नेितृव ्में देि के 

500 बुवद्धजीवव्ों ने एक सयाथ ववचयार-
वव्मि्त और अनुसंधयान करके ववकयास के 
पयँाच के्त्रों को तनकशचि कक्या। कल्या्म 
सयाहब इस ववर् को िेकर ददनयांक 
३०-६-२००१ को ददलिी ्में संिववभतूि 
प.पू. प्र्ुमखसवया्मी ्महयारयाज से ल्मिने 
पहँुचे।  कल्या्म सयाहब ने देि के 
ववकयास के पयाँच बबनदओु ंको सवया्मीजी 
के स्मक् रखया- 1. लिक्या और सवयास्थ् 

सुरक्या २. कृवर 
और संबंगधि 
क्ेत्र 3. सूचनया 
और संचयार ४. 
बतुन्यादी ढयाँचया 
( इं फ्या सट्र ्च र ) 
और ५. 
्महततवपूण्त 
िकनीकी 
संरचनया। उनकी 
बयाि सुनकर 
प्र्मुखसवया्मी 
्महयारयाज ने 
िुरंि कहया, “ 
पयँाच बबदंओु ं के 
सयाथ छठया बबदं ु
जोड़ें - ईशवर 
्में श्द्धया और 
आध्याकत्मकिया। 

इससे ही ऐसे ्ोग् नयागररक िै्यार 
होंगे जो भयारि को एक ववकलसि रयाष्ट्र 
बनयाने ्में ्ोगदयान देंगे। आध्याकत्मक 
धन कजिनया ्मजबूि होगया, उिनया 
ही ्ह सयांसयाररक धन उसके सयाथ 
आएगया।” 

किया्म सयाहब ने कहया, “शे्ष्ठ 

नयागररक केवि सरकयारी तन््मों से 
नहीं बनि,े ्ह िो आप जसेै संिों के 
आिीवया्तद से ही बनि े हैं, आपके दवयारया 
तनल्म्ति अक्रधया्म जसेै संसकयार केनद्ों को 
देखकर ऐसया िगिया है कक आप प्रतिवर्त 
एक ियाख संसकयारी ्ुवया िै् यार कर सकि े
हैं।” प्र्ुमखसवया्मी ्महयारयाज ने अपनी कीति ्त 
और प्रिंसया के पषु्पों को गुरु ्ोगीजी 
्महयारयाज के चरणों ्में अप्तण करि े हुए 
बिया्या, “ह्मयारे गुरु कहि ेथे कक संसकयार 
और सद गुणों को बयाि-्मयानस ्में ही इृढ 
करवयाकर एक पूण्त ववकलसि रयाष्ट्र की 
नींव रखी जया सकिी है।” 

किया्म सयाहब ने भी सहर्त इस 
्मयाग्तदि्तन को सहर्त सवीकयार कर लि्या 
और कफर आगे पूछया, “पहिे िोगों को 
धयाल्म्तक बनयाकर कया्म िुरू करनया चयादहए 
्या कफर दोनों कया््त स्मयानयांिर करें?” 
सवया्मीजी ने कहया, “दोनों स्मयानयांिर करें, 
ववकयास के कया््त को जयारी रखनया आवश्क 
है। परया और अपरया ववद्या दोनों को 
सवीकयार कर ह्मयारी संसकृति ने ववकयास 
कया ्मयाग्त प्रिसि कक्या है।” 

सवया्मीजी के इस ववरलन िथया 
सव्तजीवदहियावह ्मयाग्तदि्तन की 
ऋणयालभव्क्ि किया्म सयाहब ने 
िजेसवी ्मन” नया्मक अपनी पुसिक ्में 
वविदियापवू्तक की है। वे जीवन के अिं 
िक सवया्मीजी की इस आध्याकत्मक  ऊजया्त 
से प्रभयाववि रहे। आइए, ह्म भी अपने 
दैतनक जीवन ्में प्रगति के लिए अध्यात्म 
को पै्मयानया बनयाकर जीवन के प्रत्ेक क्ण 
को आनंद्म् उतसव बनयाएँ

 - सयाधु ज्यानयानंददयास

ડેનમાર્ક
ડેનમાર્કમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 

મોદીએ રોપનહેગનમાં ભારત-
નોરડડિર સમમટમાં હાજરી આપી 
હતી. મવદેશ સમિવ મવનય 
ક્ાત્ાએ આ અંગે મામહતી 
આપી હતી. તેમણે ઉમયે્યું હત્યં 
રે, આજનો રદવસ અમારા 
માટે નોરડડિર ભાગીદારો સાથે 
જોડાવવાનો રદવસ હતો, 
જેના માટે વડાપ્રધાને ડેનમાર્ક, 
રિનલેન્ડ, આઇસલને્ડ, સવીડન 

અને નોવવેના વડાપ્રધાનો સાથે 
બીજી ભારત-નોરડડિર સમમટમાં 
ભાગ લીધો હતો.

મવદેશ સમિવ મવનય 
ક્ાત્ાએ મામહતી આપી 
હતી રે, નોરડડિર નેતાઓ સાથે 
વડાપ્રધાનની બેઠર તેમના 
નોવવેના સમરક્ષ સાથેની બેઠર 
સાથે શરૂ થઈ હતી. િિાડિ 
અને ભાગીદારીન્યં મ્યખય રેન્દ્ર 
ઈરોનોમી અને તેના મવમવધ 
પાસાઓ હતા. તેન્યં બીજ્યં િોરસ 

રરન્ય્યએબલ એનર્જી હત્યં. આ 
ઉપરાંત ટેક્ોલોજી અને રોરાણ 

સંબંધો, સવાસ્થય ક્ષેત્ તેમજ 
ભારતમાં જળ સંસથાઓના 

મનમાડિણ અંગે િિાડિ રરવામાં 
આવી હતી.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને 
સના મરરન રોપનહેગનમાં મળયા 
હતા. ભારત અને રિનલેન્ડ વચ્ે 
મવરાસલક્ષી ભાગીદારી ઝડપથી 
વધી રહી છે. આ દરમમયાન 
બંને નેતાઓએ વેપાર, રોરાણ, 
ટેક્ોલોજી અને આવા અન્ય 
ક્ષેત્ોમાં આ ભાગીદારીને વધ્ય 
મજબૂત રરવાના માગગો પર િિાડિ 
રરી.

PM મોદી અને ડેનમાર્ક, 
રિનલેન્ડ, આઇસલેન્ડ, નોવવે 
અને સવીડનના વડા પ્રધાનો 
રોપનહેગનમાં બીજી ભારત-
નોરડડિર સમમટ પહેલા િોટો 
પડાવયો હતો. આ અંગે, 
મવદેશ મંત્ાલયે મવિટ રય્યું રે, 
સટોરહોમમાં 2018 સમમટ પ્રથમ 
વખત હતી, જયારે ભારતે એર 
જ પલટેિોમડિ પર એર જૂથ તરીરે 
નોરડડિર દેશો સાથે જોડાણ રય્યું 
હત્યં.

PM મોદીએ ભારત-નોર્ડિક સમમટમાં લીધો ભાગ
ઇક�ેન�ેમી, ટેક�ેલ�ેજી સહિતન� વિષય�ે પર ચચ�ચા થઈ : હિનલેન્ડન� િડ�પ્રધ�ન મરીન સ�ન�ને પણ મળ્�

ભારતમાં રોરાણ રરો, 
આજે ચરૂશો તો પસતાશો 
ડેનમાર્ક ઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ડને્માર્કમાં 
બિઝનેસ ફોરમને ભારતમાં રોરાણ રરવા 
આમંત્રણ આપતા રહ્ં રે, આજે ચૂરી જશો તો 
પાછળથી ‘ફોમો’ જેવી સ્થબત થઈ જશે. વધુમાં 
વડાપ્રધાન મોદીએ અહીં ભારતીય સમાજને 
પણ સિંોધન રરતા રહ્ં રે, ભારતની 
તારાત વધે છે તયારે દુબનયાની તારાત પણ 
વધે છે. મંગળવારે ડને્માર્ક પહોંચયા હતા, જયાં 
ડને્માર્કનાં વડાપ્રધાન મેટે ફે્ડરરકસને તેમનું 
ઉમળરાભેર ્વાગત રયુું હતું. 

મોદીએ આઈસલેનડના PM 
રેટરરન સાથે રરી મુલારાત
આઈસલેનડ ઃ મોદીએ ડેનમાર્કની રાજધાની 
રોપેનહેગનમાં આઈસલેન્ડના પીએમ રેટરરન 
જરેોબસડોટીર સાથે રવિપક્ીય િેઠર યોજી 
હતી. િંને નેતાઓએ ભૂઉષમીય ઉર્જા, 
અથજાવયવ્થા, ઉર્જા, ખાદ્ય પ્રબરિયા, રડબજટલ 
યુબનવબસજાટીઓ સબહતના ક્ેત્રોમાં આબથજાર 
સહયોગને વધુ મજિૂત રરવાના માગગો પર 
ચચાજા રરી.  આ ઉપરાંત, પીએમ મોદીએ બલંગ 
સમાનતાને પ્રોતસાહન માટે PM જેરબસડોરટરના 
વયબતિગત પ્રયાસોની પ્રશંસા રરી હતી.

બરલલિન ઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી િબલજાન પહોંચયા તયારે લોરોએ તેમનુ ્વાગત રયુજા. પીએમ મોદીએ 
તયાંના ભારતીય મૂળના લોરો સાથે પણ મુલારાત રરી હતી. આ દરબમયાન એર િાળરીએ પીએમ 
મોદીએ પેઈસન્ટિંગ િતાવી હતી. િાળરીએ પોતાના હાથથી િનાવેલી પીએમ મોદીની પેઈસન્ટિંગ 
િતાવી હતી. પીએમ મોદીએ િાળરીને પૂછયુ રે આ તસવીરને િનાવવામાં રેટલો સમય લાગશે. 
તો િાળરીએ રહ્ રે આને િનાવવામાં લગભગ 1 રલારનો સમય લાગશે. જે િાદ પીએમએ પ્રશ્ન 
રયગો રે આ તસવીર રેમ િનાવી છે? તો િાળરીએ જવાિ આપયો, તમે મારા આઈરન છો.

બરલલિનમાં બાળરીએ PM મોદીને બતાવી ખાસ પેઈનનટિંગ
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ટોરોનટો 
દર વર્ષે ૧લી મેને 

વવશ્વભરમાં મજુર દદન તરીકે 
ઉજવવામાં આવે છે. ટોરોનટો 
અને વવિન્સ પાક્કમાં પણ 
કામદારોનાં યુવનયનોના નેતા, 
્સામાવજક ્સંસ્ાઓ અને 
્સામાવજક કાય્યકરોએ મોટાપાયે 
રેલીઓનું આયોજન કયુ્ય હતું. 
આ રેલીમાં કામદારો હાલમાં 
જે ્સમસયાઓનો ્સામનો કરી 
રહ્ા છે, તેના તરફ ્સરકાર 

અને લોકોનું ધયાન દોરવામાં 
આવયું હતું. આ રેલીમાં એક 
ઇમરજન્સી દફવિવિયન 
ગેવરિઅલ સટીફને ડે્નેજ પાક્ક 
ખાતે મીદિયાને જણાવયું હતું 
કે, કોવવિ-૧૯ મહારોગચાળા 
દરવમયાન જાહેર આરોગય 
વવભાગના  કમ્યચારીઓ ્સતત 
્ેસવામાં લાગયા ં છે.  તેમના 
માન્સ પર પણ ્સતત 
તાણ, કામના અવયવસસ્ત 
સ્ળો, દદદીઓ તેમજ તેમના 

્સંબંધીઓનાં વત્યનની વવપદરત 
અ્સર પિી છે. આ સસ્વતમાં 

કામદારો સવાભાવવક રીતે જ 
લાંબા ્સમય્ી પગાર ્સા્ેની 

માંદગીની રજા માંગી રહ્ાં છે. 
અમે તેની ગંભીરતા ્સમજીએ 
છીએ. રવવવારે ભારે વર્સાદ 
અને ્સખત ઠંિા હવામાન વચે્ 
આયોજકો ધ ઓનટેદરયો હેલ્ 
કો-એવલિન અને દફવલવપનો 
વક્ક્સષે ્સંયુક્ત પયા્યવરણ 
પદરવત્યન વવરોધી રેલી, 
કામદારોને ્તાં અનયાય ત્ા 
વરિવમયર િગ ફોિ્યના વવરોધમાં 
આ રેલીઓનું આયોજન કયુું હતું 
આ રેલીમાં જોઇનટ ક્ાઇમેનટ 

જસસટ્સની નેતા જ્ૈસે પોતાના 
કામદારો માટે દરેક માટે ્સમાન 
નીવત, લઘુતમ વેતન ૨૦ િોલર 
રિવત કલાક, યોગયતા મુજબ 
કામ, ્સસતા મકાન, પગાર 
્સા્ેની માંદગીની રજા, પૂરતા 
ભંિોળ ્સા્ેની જાહેર ્સેવા, 
તમામ લોકોને જરૂરી આવકનો 
આધાર, ક્ાઇમેટ જસસટ્સ, 
બધા વચે્ ્સમાનતા અને 
વગ્યભેદ પક્ષપાત નાબૂદ કરવાની 
માંગણીઓ કરી હતી.

કામદારો માટે સમાન નીતિ, લઘુિમ વેિન ૨૦ ડોલર પ્રતિ કલાક, યોગયિા મુજબ સુતવધા આપવા માંગણી
મજૂર દદને ટોરોનટોમાં વવિાળ રેલી, પિતર માંગણી દોહરાવાઈ

નવા 31 દદદીના માોત: સુધરી રહો લી પરરસ્થિતત વચ્ો પણ સાવચોતી રાખવી જરુરી
ઓનટેરરયો 

ઓનટેદરયોમાં કોવવિ-19 ્સાયન્સ 
એિવાઈિરી ટેબલનાં િીરેકટર િો. પીટર 
જુનીએ જણાવયું હતું કે, હોસસપટલમાં 
દાખલ ્વાનાં બનાવો અને ઈનફેકિનો 
ફેલાવાનાં આંકિાઓ વેસટ વોટરમાં 
દિા્યવવામાં આવયા હતા, તે મુજબ બંનેમાં 
ધીમે ધીમે ઘટાિો ્ઈ રહ્ો છે. મને લાગે 
છે કે આપણે ્સાચે માગષે છીએ અને જો 
આપણે આ રીતે આપણું કામ ચાલુ રાખીિું 
તો આગામી ્ોિા ્સમયમાં પદરસસ્વત 
્સામાનય બની જિે. 

પરંતુ પીટર જુનીએ ચેતવણી આપતાં 

જણાવયું હતું કે, હજુ પણ કોવવિ મા્ું 
ઉંચકી િકે છે. ્સાવધાનૂપૂવ્યક વત્યન કરવું 
એ હજુ પણ જરૂરી છે. આપણે જાહેર 
સ્ળો પર માસક પહેરવાનું અને ્સામાવજક 
અંતર જાળવવા જેવા પગલાંઓ તરફ 
આંખ આિા કાન કરવાનાં ન્ી. મોતનાં 
જે નવા 31 કે્સ નોંધાયા છે, તે કદાચ 

કોવવિ-19ની છઠ્ી લહેર પણ હોઈ િકે. 
િહેરમાં હાલમાં અંદાજે 80્ી 90 હજાર 
લોકોમાં રોજ વાઈર્સ ફેલાઈ રહ્ો છે, 
એમ વેસટ વોટરનો િેટા જણાવે છે. આ 
દરવમયાન બુધવારે દવાખાનાં દાખલ 
કરવાનાં કે્સોમાં ્સહેજ ઘટાિો ્યો હતો. 
એક દદવ્સ અગાઉ મંગળવારે કોવીિ્ી 
અ્સરગ્રસત 1699 લોકોને હોસસપટલમાં 
દાખલ કરવામાં આવયા હતા. જેમાં્ ી 199 
દદદીઓને આઈ્સીયુમાં ખ્સેિવામાં આવયા 
હતા. જેની ્સંખયા મંગળવારે 202 હતી 
અને 94 લોકોને શ્વા્સમાં તકલીફ પિતાં 
વસેનટલેટર પર રાખવામાં આવયા હતા. 

ઓનટેદરયોમાં કોવવિની છઠ્ી લહેરના ્સંકેત યુરોતપયન યુતનયને એપલ તવરુદ્ધ 
એનટી ટ્રસટ અંગેની િપાસ અાદરી

બ્રસેલસ
યુરોવપયન યવુનયને જણાવયું છે 

કે તેનું માનવું છે કે એપલે પોતાના 
ઇજારાિાહીનો ફાયદો ઉઠાવીને પોતાની 
પેમેનટ વ્સસટમ એપલ પેના હરીફોને 
મયા્યદદત તકો આપી છે.  ૨૭ દેિોનું 
્સંગઠન યુરોવપયન કવમિન ૨૦૨૦્ી 
ટેકનોલોજી કંપની એપલની વવરુદ્ધ 
તપા્સ કરી રહ્ં છે.  કવમિનને રિા્વમક 
તપા્સમાં જાણવા મળયું છે કે એપલે 
પોતાનાદિવાઇ્સ પર પોતાની રિવતસપધ્યિી 
મોબાઇલ એેપ િેવલોપ્સ્ય માટે જરૂરી 
્સુવવધા આપી ન્ી. ઇયુ કોસ્પદટિન 
કવમિનર માગષે્ે વેસટાગેરે જણાવયું છે 

કે અનય હરીફ કંપનીઓને દૂર રાખીને 
એપલે પોતાના એપલ પે વોલેટને 
્સંરક્ષણ પુરુ પાિયું છે. એપલે પોતાના 
ઇજારાિારહીનો ફાયદો ઉઠાવીને આ 
કૃતય કયુ્ય છે જે કાયદા અનુ્સાર ગેરકાયદે 
છે. જો કે કવમિને એ જણાવયુ ં ન્ી કે 
જો કંપની દોવર્ત પુરવાર ્િે તો તેને 
કેટલી રકમનો દંિ ફટકારવામાં આવિે. 
કવમિને વધુમાં જણાવયું છે કે એપલના 
આ કૃતયને કારણે ગ્રાહકોને ઓછી 
પ્સંદગી રિાપ્ત મળી છે અને અનય હરીફ 
કંપનીઓેને મોટા રિમાણમાં નુક્સાન ્યું 
છે. કવમિને આ ્સંબધમાં એપલ વવરુદ્ધ 
સટેટમેનટ ઓફ ઓબજેકિન મોકલયું છે. 

કેનેડા-ઈન્ટરનેશનલ
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