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કાોરાોનાથરી ચરીન બોિાલ: 
શાંઘાઈ-બોઇજિંગમાં 

દયનરીય સ્થિતિ

મુંબઈ
ગુરુવારે સતત પાંચમા દિવસે ભારતીય 

બજારમાં કડાકો નોંધાયો હતો. લાર્જ કેપ હોય કે 
સમોલ કેપ, તેઓ મંિીમાંથી બહાર આવવાનું નામ 
નથી લઈ રહ્ા. બીએસઈ  ૫૦૦ના લગભગ 
૮૦ ટકા શેર મંિીની પકડમાં છે. લગભગ ૪૦ 
કંપનીઓના શેરમાં રોકાણકારોની સંપત્તિ અડધી 
થઈ ગઈ છે.  બજારમાં વેચવાલીનું જોરિાર 
િબાણ જોવા મળી રહ્ં છે. મુખય સૂચકાંકો તેમની 
૫૨-સપ્ાહની ઊંચી સપાટી કરતાં ૧૩ ટકા વધુ 
ઘટયા છે. જયારે સમોલ કેપસ અને ત્મડ કેપસ ૨૦ 
ટકાથી વધુ ડાઉન છે. હાલમાં િર પાંચમાંથી ચાર 
શેરમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્ો છે. ગુરુવારના 
કારોબારમાં રોકાણકારોના લગભગ ૫ લાખ કરોડ 
રૂત્પયા ડૂબી ગયા છે. આ રીતે, ૧૧ એત્રિલના 
ઉચ્ચ સતરથી, બજારમાં રોકાણકારોના લગભગ 
૩૪ લાખ કરોડ રૂત્પયા ડૂબી ગયા છે.

અમેદરકામાં ફુગાવામાં અપેક્ા કરતા ઓછી 
રાહત, ડોલરમાં સતત વધારો, ત્વિેશી રોકાણકારો 
દ્ારા સતત વેચવાલી વગેરે કેટલાક મુખય કારણો 
છે, રેના કારણે બજારમાં ઘટાડો જોવા મળયો છે. 
યુએસ સીપીઆઈના તારેતરના ડેટા અનુસાર, 
ફુગાવો માચ્જમાં ૮.૫ ટકાથી ઘટીને એત્રિલમાં 
૮.૩ ટકા થયો છે. જો કે, ફુગાવાનો િર ૮.૧ 
ટકાના અંિાર કરતા વધારે રહ્ો છે. બીજી તરફ, 
યુએસ ડૉલર બે િાયકાના ઉચ્ચ સતરે યથાવત છે. 
તેના કારણે ઊભરતાં બજારોના શેરબજારોમાં 

નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ રહ્ં છે. મોટાભાગના 
એત્શયન બજારો લાલ ત્નશાન પર કારોબાર 
કરતા જોવા મળી રહ્ા છે. ત્વિેશી રોકાણકારોની 
વાત કરીએ તો બુધવારે એફપીઆઈએ સથાત્નક 
શેરોમાંથી રૂ. ૩,૬૦૯ કરોડની ચોખખો ઉપાડ 
કયયો હતો. હવે બધાની નરર ભારતના એત્રિલ 
સીપીઆઈ ડેટા પર છે. અહીં પણ મોંઘવારી 
વધવાની ધારણા છે. BSE સેનસેકસ ગુરુવારે 
૨.૧૪ ટકા અથવા ૧૧૫૮.૦૮ પોઈનટ ઘટીને 
૫૨,૯૩૦ પર બંધ થયો હતો. ગુરુવારે સવારે 
સેનસેકસ  ૪૮૦ પોઈનટના રંગી ઘટાડા સાથે 
૫૩,૬૦૮ પર ખુલયો હતો. ટ્ેદડંગ િરત્મયાન, 
તે મહતિમ ૫૩,૬૩૨ પોઇનટ અને નયૂનતમ 
૫૨,૭૦૨ પોઇનટ સુધી ગયો. બજારના બંધ 
સમયે, સેનસેકસના ૩૦ શેરોમાંથી, ફક્ત બે શેરો 
લીલા ત્નશાન પર હતા અને બાકીના લાલ ત્નશાન 
પર હતા. ત્નફટી પણ ઘટાડા સાથે બંધ રહ્ો હતો. 

ભારતીય શેરબજારમાં મંદીનું ગ્રિણ :  િેનિેક્સમાં 1158 પોઈનટ કડાકો

રોકાણકારોના 5 લાખ કરોડ રૂપપયા ધોર્ાયા
બરીઆોસઈ 500ના 80 ટકા શોર મંદરીમાં, 40 કંપનરીના શોરમાં રાોકાણકારાોનરી સંપતતિ આડધરી થઈ, જનફ્રીમાં 360 પાોઈન્ટનાો ઘટાડાો

શ્ીલંકામાં આત્થ્જક સંકટ િૂર થવાની 
આશા, રાત્નલ ત્વક્રમત્સંઘ નવા PM

શ્રીલંકાના પૂર્વ રડાપ્રધાન 
મહિન્ા, સાથરીઓને ્ેશ 

નિીં છોડરા આ્ેશ

કોલંબો
શ્ીલંકાના ભૂતપૂવ્જ વડા રિધાન રાત્નલ 

ત્વક્રમત્સંઘે વડા રિધાન તરીકે શપથ લીધા હતા. 
૭૩ વર્ષીય યુનાઇટેડ નેશનલ પાટષીના નેતાએ 
બુધવારે રાષ્ટ્રપત્ત ગોટાબાયા રારપક્ે સાથે 
વાતચીત કરી હતી અને તેઓ ગુરુવારે ફરી મળયા 
હતા. યુએનપીના વદરષ્ઠ નેતાઓએ રણાવયું હતું 
કે ગુરુવારે સાંરે ૬.૩૦ વાગયે (સથાત્નક સમય) 
ત્વક્રમત્સંઘેને રાષ્ટ્રપત્ત રારપક્ે વડા રિધાન તરીકે 
શપથ ગ્રહણ કયા્જ હતા. ત્વક્રમત્સંઘે ચાર વખત 
િેશના વડારિધાન રહી ચૂકયા છે. ઓકટોબર 
૨૦૧૮માં તતકાત્લન રાષ્ટ્રપત્ત મૈત્રીપાલા 
ત્સરીસેના દ્ારા તેમને વડારિધાન પિ પરથી 
હટાવી િેવામાં આવયા હતા. જો કે, બે મત્હના 
પછી ત્સરીસેના દ્ારા તેમને ફરીથી વડા રિધાન 
બનાવવામાં આવયા હતા. સૂત્રોએ રણાવયું હતું કે 
તેમની પાસે વચગાળાના વહીવટનું નેતૃતવ કરવા 
માટે ક્રોસ પાટષી છે રે છ મત્હના સુધી ચાલે છે. 

શાસક શ્ીલંકા પોિુજાના પેરામુના, મુખય 
ત્વપક્ સામગી રન બાલવેગયા (એસરેબી) 
ના એક ત્વભાગ અને અનય કેટલાક પક્ોએ 

શ્રીલંકામાં ચાલરી રહેલરી આર્થિક કટોકટરીનરી 
વચ્ચે પૂવથિ પરીએમ મરહન્ા રાજપક્ચે અનચે તચેમના 
સા્રી્ારોનચે ્ેશ નહીં છોડવા માટે કોટટે આ્ેશ 
આપ્ો છે. રાજપક્ચેએ પરીએમ તરરીકે રાજીનામુ 
આપ્ા બા્ પણ લોકોનો ગુસસો શાંત ્્ો 
ન્રી. મરહન્ા રાજપક્ચે ભારત ભાગરી ગ્ા 
હોવાનરી અફવા પણ ઉઠરી હતરી.
સંસિમાં બહુમતી િશા્જવવા માટે ત્વક્રમત્સંઘેને 
સમથ્જન િશા્જવયું છે. યુએનપીના રિમુખ 
વજીરા અભયવિ્જનેએ કહ્ં છે કે ત્વક્રમત્સંઘે 
નવા વડા રિધાન તરીકે શપથ લીધા પછી 
સંસિમાં બહુમતી મેળવી શકશે અને સોમવારે 
રાજીનામું આપનાર મત્હનિા રારપક્ેનું સથાન 
લેશે. ગત ચૂંટણીમાં તેમની પાટષી એક પણ 
બેઠક જીતી શકી ન હતી. યુએનપી િેશની 
સૌથી રૂની પાટષી છે. 
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ટોરોનટો 
કોવિડ-19ના ઈન્ફેક્શનમાં જે 

િધારો થયો છે, તેનું મૂળ કારણ દવષિણ 
આવરિકામાંથી આિેલા બે નિા ઓવમક્ોન 
સબ િેરરઅન્ટસ છે. મીરડયાને એક 
ઈ-મેલ દ્ારા જાહેર આરોગય એજનસી 
કફેનેડાના પ્રિક્ાએ સમથ્થન આપતાં 
જણાવયું હતું કફે, બીએ. 4ના 3 કફેસ 
કફેનેડામાં નોંધાયા છે અને એક કફેસ 
બીએ.5 નિો નોંધાયો છે. 

કફેનેડાની સરકાર હિે સખતાઈથી 
રાજયનાં કોવિડ-19 સંબંધી વનયમો 
પર નજર રાખી રહી છે.  રાજયના 

િૈજ્ાવનકોએ જણાવયું હતું કફે, બે નિા 
ઓવમક્ોન સબિેરરઅન્ટસ વિંતા ઉપજાિે 
તેિી બાબત છે. તેને માટે યોગય વયિસથા 
કરિામાં આિી રહી છે. પબ્લક હેલથ 
એજનસી કફેનેડાની સાથે રાષ્ટીય અને આંતર 
રાષ્ટીય સંસથાના વનષણાંત િૈજ્ાવનકો સવક્ય 
મોવનટરીંગ અને મૂલયાંકન કરી રહાં છે. 
બીએ.4 અને બીએ.5 સબ-વલવનયેજનો 
અભયાસ કરિામાં આિી રહો છે, એમ 
પીએિએસીનાં પ્રિક્ાએ જણાવયું હતું. 
આ અગાઉ હાથ ધરિામાં આિેલા એક 
અભયાસમાં પીઅરની સમીષિા કરિામાં 
આિી ન હતી. 

બિલ સી -18 નામથી ઓાેનલાઈન 
ન્યુઝ ઓેક્ટ ઓંગેનાે ખરડાે 
સંસદમાં રજયુ  કરાયાે

ઓનટટેરરયો 

ભારતમાં રડજીટલ સમાિાર પ્રકા્શકો કફેનેડામાં 
રડજીટલ નયુઝ ઈનટર વમજીએટરીઝ જેિી કફે, 
ગુગલની આિકની િહેંિણી માટે કફેનેડામાં એક 
કાયદો ઘડિામાં આિતાં ઉતસાહમાં આિી ગયાં 
છે. આ કાયદામાં રડજીટલ નયુઝ પબ્લ્શસ્થ અને 
ઈનટર વમજીએટરીઝ ગુગલ અને ્ફેસબુકની 
કમાણીની િહેંિણી કરિાની પદ્ધવત ઘડી કાઢિામાં 
આિી છે.  રડજીટલ ઈનટર વમજીએટરીઝ કફે જે 

તેનાં યુઝસ્થના રડજીટલ સપેસનો ઉપયોગ તેમનાં 
ગ્ાહકોને ઈનટરનેટ અને રડજીટલ ટ્ાનઝેક્શનની 
સુવિધા પૂરી પાડે છે. ભારતે આજે એક નિું 
ઉદાહરણ એિું પૂરં પાડું છે કફે, વિશ્વભરમાં 
સમાિાર પ્રકા્શકો પર કઈ રીતે વનયંત્રણ મૂકી 
્શકાય અને તેનો લાભ લઈ ્શકાય. 

કફેનેડામાં ઓનલાઈન નયુઝ એકટ સંસદમાં રજુ 
કરિામાં આવયો છે. આ વબલ સી-18નાં નામથી 
5મી એવપ્રલનાં રોજ રજુ કરિામાં આવયો છે. 
તેમાં રડજીટલ નયુઝ અને ઈનટર વમજીએટરીઝ 
પર કફેનેડામાં તેની કમાણીની આિકની િહેંિણી 
કઈ રીતે કરિી તેની જોગિાઈ કરિામાં આિી છે. 

આ કાયદામાં એક એિાં માળખાંની વયિસથા 
કરિાનો વનણ્થય કરાયો છે. 

કેનેડામાં ઓમમક્ોન સબ વેરરયન્ટસ 
દ. આમરિકાથી આવયા હોવાનું તારણ

નયયૂઝ આઉટલેટ, ફેસબુક તેમજ ગુગલની 
આવકની વહેંચણી માટટે ખરડો પસાર થયો

ટોરોનટો 
ઉત્તર આલબટા્થમાં ભારે પૂર આિિાને કારણે તયાંની િેતેહ 

કમયુવનટીનાં સેંકડો લોકો પોતાનાં ઘરો છોડીને ઉંિા સથાનો 
પર િાલયા ગયા હતા. તેઓને છેલ્ા કફેટલાક મવહનાથી ભારે 
પૂરને કારણે પોતાનાં ઘર છોડી સલામત સથળોએ સથળાંતરરત 
થિાની ્રજ પડી છે. રવિિારે અને સોમિારે મળીને આ્શરે 
1100થી િધુ ડેને થા ્સટ્થ ને્શન કમયુવનટીનાં લોકો સૌસા 
વક્ક ખાતે પૂરનાં પાણી ભરાતાં પોતાનાં ઘર છોડી ગયાં હતાં 
અને છેલ્ાં કફેટલાંક રદિસોથી પરરબસથવતની સમીષિા કરિામાં 
આિી છે.  આહાનાસેએ મીરડયાને સોમિારે જણાવયું હતું કફે, 
આ બાબત ગંભીર વિંતા ઉપજાિે તેિી છે અને હું પ્રાથ્થના 
કરં છું કફે દરેક વયવક્ સાથે મળીને કામ કરી ્શકફે અને દરેક 
પરરિાર અને તેનાં વમત્રો એકબીજાંને મદદરૂપ બને.

જયાં સુધી આ આ્તનો અંત ન આિે તયાં સુધી વહંમત 

જાળિી રાખિી આિશયક છે. જે લોકો ઉંિા સથળો પર 
રહે છે તેઓ રસતા પરથી પાણી ઓસરતાં ઝડપથી પોતાનાં 
ઘરે જઈ ્શક્શે. દર િર્ષે આ વિસતારમાં પાણી ભરાય છે 
અને સમસયા સજા્થય છે. પરંતુ આ સમસયાનો કોઈ ઉકફેલ 
લાિિામાં આિતો નથી. જયારે િરસાદનું પ્રમાણ િધે છે 
તયારે સિાભાવિક રીતે અહીં પાણીની સપાટી િધે છે. 

ઓનટટેરરયો 
 વલબરલ પાટટીનાં એક ઉમેદિારે જણાવયું હતું કફે, િૂંટણીનાં 

પ્રિાર દરવમયાન વતરસકારયુક્ ભાર્ા અને ગુંડાગદટીનાં દૃશયો 
જોિા મળયા છે. રવિિારે સકારબોરોના વગલડિુડ ખાતે વલબરલનાં 
ઉમેદિાર વમઝી હનટરને િૂંટણી સાવહતયમાં અપમાનજનક ભાર્ા 
અને પ્રિાર દરવમયાન ગુંડાગદટીનો અનુભિ થયો હતો.

વમઝીને એલઝામેર અને મારખમ રોડ ખાતે ખરાબ અનુભિ 
થયો હતો. 

તેણે મીરડયાને જણાવયું હતું કફે, મારી િૂંટણી પ્રિારની ટીમને 
રવિિારના રદિસે િસતીિાળા રદિસોમાં વબભતસ અને ગુંડાગીરી 
દ્શા્થિતાં પોસટરો જોિા મળયા હતા. આિા 16 પોસટરોમાં 
વતરસકારપૂણ્થ ભાર્ાનો ઉપયોગ કરિામાં આવયો હતો. હનટરે કહ્ં 

હતું કફે, હું 16 િર્્થથી આ વિસતારના સાંસદ તરીકફે કામ કરં છું, 
પરંતુ આિું મેં કયારેય જોયું નથી. આ ખરેખર વનરા્શાજનક અને 

અસિીકાય્થ બાબત છે. આિા પોસટરો અને વતરસકારપૂણ્થ ભાર્ાના 
ઉપયોગ કરનારાઓ દે્શને ્શું સંદે્શ આપિા માંગે છે? સમાજમાં 
આજકાલ આિા બનાિોનું પ્રમાણ િધી રહ્ં છે, જે ખરેખર 
વિંતાજનક છે. 

એલેન લેકોસે તેના ભાઈ સાથે આ વિસતારમાંથી પસાર થઈ 
રહો હતો તયારે આિા વતરસકારપૂણ્થ અને ગુંડાગીરી દ્શા્થિતા સૂત્રો 
એની નજરે પડાં હતાં. તેણે કહ્ં હતું કફે, િહેલી સિારનાં આિાં 
દૃશયો જોિા મળે એ ખરેખર વનરા્શાજનક છે. હું ટોરોનટોમાં 
આટલાં િર્ષોથી રહું છું. પરંતુ આિા બનાિો કયારેય જોિા મળયા 
નથી. તેણે કહ્ં હતું કફે, આિા આ્શરે 25 સાઈનબોડ્થ મારી નજરે 
પડા હતા. પીસી અને એનડીપી પષિો તર્થી આ પોસટરો 
મૂકિામાં આવયા હોય તેિું માનિામાં આિે છે.

વલબરલ ઉમેદિાર સામે બીભતસ લખાણિાળા પોસટર દ્શા્થિાયા
તિરસ્ારપૂર્ણ ભાષાનાે ઉપયાેગ કરનારા દેશને શયું સંદેશ ઓાપવા માંગે છે,  સવાલ ઉઠાવી સાંસદે વ્યક્ત કરી નારાજગી

ઉત્તર આલબટા્થમાં પૂર, લોકોઅે ઘર છોડા
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મિસીસાગા 
ગત તારીખ May-7-2022ને 

શનનવારે ગુજરાતી નિનનયિ્સ િમાજ ઓફ 
મીિીિોગાની મીટીંગ બપોરે 2 વાગયે 
Mississauga Valley કૉમયયૂનનટી 
હોલ ખાતે રાખવામાં આવી હતી.

આ તકે િંસ્ાના 2021/2022ના જુના 
ત્ા નવા બધા િભયો આવયા હતા. િૌપ્ર્મ 
મહેન્દ્રભાઈએ પ્રા્્સના કરાવયા બાદ કાય્સક્રમની 
રૂપરેખા રેખાબેન ગોઢિયા અને કૈલાશબેન 
દેિાઈએ રજયૂ કરી હતી. પહેલા ઇલાબેન 

દેવાનીએ બોનલવયૂડ કિરત કરાવી હતી. જે 
બાદ િંસ્ાની આવનારી EC નમઢટંગમાં ઉભા 
રહેનારા િભયો ઇલાબેન દેવાની, પંકજભાઈ 
મહેતા, અરનવદભાઈ મહેતા, અરનવંદા 
ઋસતોમજી,  અનવિનભાઈ વોરાએ પોત-
પોતાનો પઢરચય આપયો હતો. નવા મેમબેરોની 
પઢરચય નવનધ ્યા બાદ િભયોની વર્સગાંઠ 
ઉજવવામાં આવી હતી. મધિ્સ ડે નનનમત્ે 
નિનનયર માતાઓને Tulips પુષપની ભેટ 
નવજયાબેન ત્ા જયશ્ીબેન ભટ્ે આપી હતી. 
બાદ ટી-બ્ેકનું આયોજન ્યું હતુ.

મસમિયસ્સ સિાજ ઓફ િીસીસાગાિી 
મિટીંગઃ િવા સભયયોિે અાવકાર અપાયયો

એન�ક ગ્રીતા�ન્રી તાલ પર 
સભા� ગરબા પણ રમ્ા

હયોલટિ 

ૐ શ્ી ગણેશાય નમ: ના મંત્ોના 
ઉચ્ારણ િા્ે હોલટન ગુજરાતી 
િીનીયિ્સ ગ્ુપની વર્સ “૨૦૨૨ની” 
પહેલી બિ યાત્ા અને ગુજરાતી 
જલાિાનો કાય્સક્રમ ગત શનનવારે 7મી મે 
2022 રોજ યોજવામાં આવી હતી.

હિુબેન અને નબહારીભાઇ 
સ્ાનકીયાએ એક મીની બિની 
િગવડતા કરતા નિનનયિ્સ મેમબિ્સ “ 
રેકિોલ પલાઝામાં એકત્ ્યા હતા. 
“રેકિોલ પલાઝા, નમલટન” અને બીજી 
બિ “ નહંદુ હેરીટેજ િેન્ટર-મંઢદર, 
નમસિીિાગા્ી ઉપડી હતી. િૌ પ્ર્મ 
િૌ “િેન્્ચયુરી ગાડ્સન્િ ઢરનક્રએશન 

િેન્ટર” બ્ામપટન ખાતે મુલાકાતે પહોં્ચયા 
હતા. જયાં જયભાઈ ત્ા તેમના પત્ી 
નેહાબેને િૌ યાત્ીઓને આવકાર આપયો 
હતો. કલાકાર જીતેન્દ્રભાઈ જોરી અને 
બહેન હઢરતાબેન દવે, દેિાઈએ શ્ી 
ગણપનત બાપાની સતુનત્ી કાય્સક્રમનો 
શુભારંભ કયયો હતો. તયારબાદ મા 
જગદમબાને વંદન કરી “માડી  તારં કંકુ 
ખયુું અને િુરજ ઉગયો”ની પ્રસતુનત ્તાં 

શ્ોતાગણ ભાવનવભોર ્ઈ ગયો હતો.
શ્ીજી પ્રભુનું નામ સમરણ “મારા 

ઘટમાં નબરાજતા શ્ીના્જી “ના િુંદર 
ભજન્ી, પધારેલા વૈષનવોના મન જીતી 
લેવાયા હતા. જયભાઈ ભાવિારે ગાયક 
વંદને વાદ્ય વન્દનો પઢરચય કરાવયો 
હતો.  ઉપસસ્ત બહેન-ભાઈઓએ 
અમુક ગીતોના તાલ ઉપર, ઉભા ્ઈને 
ગરબાનો લહાવો પણ લીધો હતો. 

હોલટન ગુજરાતી નિનનયિ્સ ગ્ુપનો જલિા 
કાય્સક્રમ, િંગીત િા્ે ગીત-ભજનો ગયૂંજયા

ઓનટટેરરયયો  
ગત તા. તા ૬-૭-૮મેના રોજ 

VYO કેનેડાના પ્રમુખ પ્રવીણભાઈ 
કે. શાહે વ્રજયાત્ાનું આયોજન કયુ્સ હતુ. 
રાજેશભાઈ શાહના િહકાર્ી આયોનજત 
આ યાત્ામાં પી.કે શાહ પુસટિભજન 
ગ્ુપમાં નનયનમત હાજર રહેતા હોવા્ી 
તેમને આ ગ્ુપમાં્ી ૨૫-૩૦ િભયોને 
િમાવવા જણાવાયું હતુ.

અમેઢરકા્ી પુસટિ ભજનમાં િભયો 
જોડાયા હતા. જે બાદ પી.કે શાહ અને 
ગીતાબેને નનધા્સઢરત કરેલા કાય્સક્રમ મુજબ 
તા. ૬/૫/૨૨ના રોજ િવારે લકઝરી 
બિમાં િભયો નીકળયા હતા. આખા 
રસતે પુસટિમાગગીય પાઠ, ગીત, િંગીત, 
નૃતય અને ભજનનો આનંદ કરતા િૌ 
િભયો િાંજે વ્રજ પહોં્ચયા હતા. આ 
બિમાં બ્ામપટન ઉપરાંત ઈટોબીકોક 
અને સકારબોરોના વૈષણવો પણ જોડાયા 
હતા. િાંજે શ્ીયમુનાજીની આરતીનો 

લાભ લઇ પ્રિાદી લઈ બધા છુટા પડ્ા 
હતા. જે બાદ તારીખ ૭મીએ િવાર્ી 
બપોર િુધી અન્ય મનોર્ જેવા કે શ્ી 
નગ્રીરાજજીને દયૂધ અનભરેક, પઢરક્રમા, 
પયૂજન અને મુખય હવેલીમાં પલના અને 
રાજભોગ તેમજ ધજાજીનામનો ર્નો 
લાભ લીધો હતો. બપોર પછીના દરેક 
િમાના દશ્સનનો લાભ લીધા બાદ બધા 

િભયો નવરત્ હોલ તરફ પહોંચી ગયા 
હતા. જયાં શ્ીમહાપ્રભુજી અંગે અનેક 
પફયોમ્સન્િીિ અને કીત્સન પણ રજયૂ ્યા 
હતા. આ પ્રોગ્ામનું િુંદર એન્કઢરંગ 
રોનહણીબેન વાયેડાએ કયુ્સ હતુ. ટેસનિકલ 
િંચાલન ઢદલીપભાઈ પરીખે કયુું હતું. 
ભાનુભાઇ નમસત્ી દ્ારા ખાિ તૈયાર કરેલું 
શ્ીમહાપ્રભુજીનું નચત્ એક આકર્સણ હતું.

VYO કેનેડા દ્ારા વ્રજયાત્ાાઃ  પુસટિમાગગીય 
પાઠાઃ ગીત, નૃતય અને ભજનની રમઝટ

ટયોરયોનટયો 
કેનેડાના વડાપ્રધાન જસટીન ટ્રુડોએ 

શનનવારે યુક્રેનની અચાનક મુલાકાત લઈ 
આશ્ચય્સ િજયુું હતું. યુક્રેનમાં રનશયાની 
ઘુિણખોરી અને ભારે યુદ્ધનાં િમયે 
ટ્રુડોએ વલાઢદમીર જેલેન્સકીની મુલાકાત 
લઈને આ યુદ્ધમાં કેનેડા યુક્રેનનાં લોકોની 
િા્ે છે અને તેમને બનતી બધી જ મદદ 
કરવા તૈયાર છે, એમ કહ્ં હતું. 

એક િંયુક્ત નનવેદનમાં જેલેન્સકી અને 
ટ્રુડોએ જણાવયું હતું કે, કેનેડા યુક્રેનને વધુ 
િૈનનકિહાય પયૂરી પાડતું રહેશે, જેમાં 
ડ્ોન કેમેરા, િેટેલાઈટ ઈમેજરી, નાનાં 
શસત્ો, દારૂગોળો ત્ા આન્્સક મદદનો 
િમાવેશ ્ાય છે. ટ્રુડોએ એમ પણ કહ્ં 
હતું કે, કેનેડા યુક્રેનને ભારે આઢટ્સલરી 
પણ મોકલશે.

કેનેડાએ રનશયાનાં 40 લોકો અને 
પાંચ િંસ્ાઓ પર પ્રનતબંધ મયૂકયો છે. 

ટ્રુડોએ જણાવયું હતું કે, જઘન્ય 
યુદ્ધ અપરાધ માટે રનશયાનાં રાષ્ટ્રપનત 

વલાઢદમીર પુનતન જવાબદાર છે અને એ 
માટે તેમની નવરદ્ધ તપાિ યોજવી જોઈએ 
અને યુક્રેનનાં લોકોને ન્યાય મળવો 
જોઈએ. એ માટે અમે જં કંઈ િહકાર 

આપવો પડે તે આપવા માટે તૈયાર છીએ. 
આ નિવાય વલડ્સ ફૂડ પ્રોગ્ામ અંતગ્સત 
25 નમનલયન ડોલરની આન્્સક િહાયની 
જાહેરાત પણ કરવામાં આવી હતી. 

આ ઉપરાંત મનહલાઓના અનધકારોનાં 
રક્ષણ માટેની પ્રવનત્ ચલાવવાનો ખચ્સ 
પણ મંજયૂર કરવામાં આવશે. જી-7 દેશોનાં 
રાષ્ટ્રાધયક્ષો વચ્ે વ્ચયુ્સઅલ િનમટ યોજાઈ 
હતી અને તેમણે રનશયા નવરદ્ધ વધુ 
પ્રનતબંધો મયૂકવા અને યુક્રેનને મદદરૂપ 
્વા માટે પ્રનતબદ્ધત વયક્ત કરી હતી. 
ટ્રુડોની િા્ે નાયબ વડાપ્રધાન નક્રસટીયા 
ફ્ીલેન્ડ અને નવદેશમંત્ી મેલેની જોલી પણ 
જોડાયાં હતાં. તેઓ રનવવારે િવારે તયાં 
પહોં્ચયા હતા અને યુદ્ધના માર્ી ખંડેર 
બની ગયેલાં ઢકવની મુલાકાત પણ લીધી 
હતી. કેનેડાનાં વડાપ્રધાન ટ્રુડોએ ઢકવ 
ખાતે રાજદુતાવાિ ફરી્ી શરૂ કરવાની 
જાહેરાત કરી હતી અને તેના માટે 
યોજાયેલા ધવજવંદનનાં એક કાય્સક્રમમાં 
હાજરી આપી હતી. 

જઘન્ય યુદ્ધ-અપરાધ માટે વલાઢદમીર પુનતન જવાબદાર: ટ્રુડો
ટ્ુડા�એ� જ�લ�ન્સ્્રીન્રી િુલાકાત લ્રીધ્રીઃ નાયબ વડાપ્રધાન ક્રિસ્્રીયા ફ્્રીલ�ન્ડ એન� વવદ�શિંત્ર્રી િ�લ�ન્રી જ�લ્રી પણ જ�ડાયા, વધુ સૈન િદદન્રી ખાતર્રી એાપ્રી

પાક્ક-બીચ ખાતે આલકયોહયોલિી છૂટ 
અપાવવા કાઉનનસલરિી િથાિણ
એગાઉ રજૂ થય�લ્રી દરખાસતન� 
એભાસ હાથ ધરવાના� બાક્રી 
હા�વાથ્રી પડત્રી િુકાઈ હત્રી

ટયોરયોનટયો 
 ટોરોન્ટો ખાતે એક કાઉસન્િલરે એવું 

િયૂચન કયુું હતું કે, અહીંના રહેવાિીઓને 
પાક્ક અને બીચ પર આ ઊનાળા 
દરનમયાન આલકોહોલ પીવાની પ્રાયોનગક 
ધોરણે છયૂટ આપવી જોઈએ. ટોરોન્ટોનાં 
િેન્ટ પોલ, વોડ્સ નં. 12નું પ્રનતનનનધતવ 
કરી રહેલાં જોશ મેટલોવે જણાવયું હતું કે, 
બુધવારે કાઉસન્િલમાં િવારે 11્ી રાત્ે 
9 વાગયા િુધી લોકોને પાક્ક અને બીચ 
ઉપર આલકોહોલ પીવાની છયૂટ આપવી 
જોઈએ. 

ટોરોન્ટોના નાગઢરકો િલામત રીતે 
બહાર પણ આવા પીણાં પી શકે એવી 
વયવસ્ા કરવી જોઈએ. મંગળવારે 
મેટલોવે કહ્ં હતું કે, અનેક ટોરોસન્ટયનો 
પોતાનાં નનવાિસ્ાનનાં પાછળનાં 
ભાગમાં આલકોહોલયુક્ત પીણાંની મોજ 
માણતા હોય છે. પરંતુ બહાર તેઓ 
આવી મજા લઈ શકતા ન્ી. મને 

ટોરોન્ટોનાં કેટલાંક નાગઢરકોએ રજયૂઆત 
કરી હતી કે, આલકોહોલયુક્ત પીણાં 
પાક્ક અને બીચ પર પી શકાય તે માટે 
નવચારણા ્વી જોઈએ.

કેનેડાનાં અનેક શહેરોમાં આવી 
છયૂટ અમલમાં છે, એટલું જ નહીં અન્ય 
દેશોમાં પણ આવી છયૂટ આપવામાં આવે 
છે. આ િયૂચન મુજબ ઠંડા પીણાંઓમાં 
આલકોહોલનું પ્રમાણ 15 ટકા્ી વધુ ન 
હોવું જોઈએ અને પ્રાયોનગક ધોરણે શરૂ 
્ઈ રહેલો આ પ્રોગ્ામ 21 મે્ી 31 
ઓકટોબર િુધી ચાલુ રાખવો જરૃરી છે. 

આ દરખાસત કોનવડ-19ના 
મહારોગચાળાને લઈને પણ રજુ કરવામાં 
આવી હતી અને ફરી્ી આ દરખાસત 
રજુ કરવામાં આવી છે. મેટલોવે આ 
િયૂચન કયુું હતું. ગયા વર્સનાં એનપ્રલ 
મનહનામાં રજુ ્યેલી આ દરખાસતનો 
ઈકોનોનમક અને કમયુનનટી ડેવલપમેન્ટ 
કનમટીઓએ નવરોધ કયયો હતો. આ જ 
પ્રકારની દરખાસત ફરી્ી રજુ કરવામાં 
આવતાં તેના પર અભયાિ હા્ ધરવો 
જરૂરી હોવાનું બહાનું આપી ફરી એક 
વાર મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.
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ભારતમાં રાજદ્રોહની કલમ મુદ્દે ચાલી રહદેલા 
વિિાદનરો કાયમી અંત અાિે તેિા સંકેતરો છદે. 
સુપ્ીમ કરોર્ટે ઐવતહાવસક વનર્ણય લઈને ફરમાન 
કયુું છદે કે, કેન્દ્ સરકાર રાજદ્રોહની કલમની 

સમીક્ા ના કરી લે 
તયા સુધી રાજદ્રોહના 
તમામ કેસરોમાં 
સુનાિર સ્થવિત કરી 
દદેિાશે. આઈપીસીની 
કલમ ૧૨૪ એ હદેઠળ 
રાજદ્રોહનરો િુનરો 
નોંધાય છદે. સુપ્ીમ કરોર્ટે 
આ કલમ હદેઠળ નિી 
કરોઈ એફઆઈઆર 
નહીં નોંધિા પર 

આદદેશ કરી દીધરો છદે. આ સા્થે જેમની સામે 
રાજદ્રોહના કેસ છદે તેમને જામીન આપિા પર 
સુચના આપી છદે. 

સુપ્ીમ કરોર્્ણનું આ િલર અપેવક્ત જ છદે. 
કારર કે, સુપ્ીમ કરોર્ટે પહદેલાં પર રાજદ્રોહની 
કલમ સામે નારાજિી વયક્ત કરી હતી. જે તે 
સમયે કેન્દ્ સરકારદે રાજદ્રોહની કલમ નાબૂદ 
કરિી ના જોઈએ એિી દલીલ કરી હતી. જયારદે 
સુપ્ીમ કરોર્ટે તેની સામે પર િેધક સિાલ કયા્ણ 
હતા. ભારતમાં રાજદ્રોહની કલમ મુદ્દે લાંબા 
સમય્થી સુપ્ીમ કરોર્્ણમાં કાનૂની જંિ ચાલે છદે. 
આ કલમની કાયદદેસરતાને પડકારતી ઢિલાબંધ 
અરજીઓ સુપ્ીમ કરોર્્ણમાં ્થઈ છદે. લશકરના 
ભૂતપૂિ્ણ અવધકારી મેજર જનરલ એસ.જી. 
િરોમબાર્કેરદેએ કરદેલી અરજીમાં રાજદ્રોહના 
બધા કેસ રદ કરિા માિરી કરાઈ છદે. મેજર 
જનરલ િરોમબાર્કેરદેની દલીલ છદે કે, રાજદ્રોહને 
લિતી ઈનન્ડયન પીનલ કરોડની કલમ ૧૨૪ 
અવભવયવક્તના સિાતંત્યને કચડી નાંખે છદે અને 
િારી સિાતંત્ય પર ખરાબ અસર કરદે છદે. આ 
કલમનરો વયાપક દુરૂપયરોિ કરીને ખરોર્ા કેસ 
કરીને નાિરરકરોને જેલમાં ધકેલી દદેિાય છદે.

2021માં સુપ્ીમ કરોર્ટે આ અવભપ્ાય સા્થે 
સંમવત દશા્ણિીને રાજદ્રોહની કલમને અયરોગય 
િરાિી હતી. આ સમયે સુપ્ીમ કરોર્ટે કેન્દ્ 
સરકારને પ્શ્ન કયયો હતરો કે, દદેશની આઝાદીની 
લડતને કચડી નાંખિા માર્દે બનાિાયેલી આ 
કલમ આઝાદીનાં ૭૩ િર્ણ પછી પર કેમ 
અનસતતિમાં છદે. સુપ્ીમ કરોર્ટે નોંધયુ હતુ કે, 
અંગ્ેજો મહાતમા િાંધી સવહતના સિાતંત્ય 
સેનાનીઓના અિાજને દબાિી દદેિા માર્દે 
રાજદ્રોહની કલમ લિાિતા હતા અને અતયારદે 
પર નસ્થતી બદલાઈ ન્થી. સુપ્ીમ કરોર્ટે 
અરજીમાં ઉઠાિાયેલા મુદ્ાઓ અંિે કેન્દ્ સરકાર 
પાસે જિાબ માંિીને કલમની બંધારરીય 
કાયદદેસરતાની સમીક્ા કરિાનું સિીકાયુું હતુ. 
કરોર્ટે એ પર સપષ્ટ કયુું હતુ કે, પરોતે આ કલમની 
તરફેરમાં ન્થી. જો કે, મરોદી સરકારનું િલર 
રાજદ્રોહની કલમ નાબૂદ કરિાનું ન હતું. કેન્દ્ 
િતી એર્નની જનરલ કે. કે, િેરુિરોપાલે ચરોખખા 
શબદરોમાં આ કલમને ચાલુ રાખિાની તરફેર 
કરી હતી. કેન્દ્ સરકારદે તમામ હિાતીયા મારી 
જોયા પરંતુ સુપ્ીમે મચક ન આપી. છદેિર્દે િયા 
અઠિારડયે કેન્દ્ સરકારદે કમને આ કલમની 
સમીક્ા કરિાની તૈયારી બતાિિી પડી હતી.

સુપ્ીમ કરોર્ટે આકરં િલર લેિું પડયું તેનું 
કારર રાજદ્રોહની કલમનરો ભયંકર દુરૂપયરોિ 
છદે. તેના માર્દે મરોદી સરકાર પર દરોરારરોપર 
કરાય છદે. પર િાસતિમાં ભારતમાં રાજદ્રોહના 
કાયદાનરો દુરપયરોિ બધા પક્રોએ કયયો છદે. 
ભાજપની સરકાર દૂધે ધરોયેલી ન્થી જ. 
પાર્ીદાર અનામત આંદરોલન િખતે હારદ્ણક 
પર્દેલ સામે રાજદ્રોહનરો કેસ કયયો અને 9 મવહના 
સુધી તેને જેલમાં ધકેલી દીધરો હતરો.

આ ઉપરાંત પત્કાર વિનરોદ દુઆ સામે પર 
રાજદ્રોહનરો કેસ નોંધીને અવભવયવક્તની આઝાદી 
કચડિાનરો પ્યાસ સરકારદે કયયો છદે. આિા અનેક 
રકસસા છદે. જો કે આ ધંધરો કોંગ્ેસ અને બીજા 

પક્રોની સરકારરોએ પર કયયો જ છદે. હારદ્ણક 
સામેના રાજદ્રોહ કેસ મુદ્દે આભ મા્ેથ લેનારી 
કોંગ્ેસના અશરોક િેહલરોત સરકારદે ૨૦૨૦માં 
રાજસ્થાનમાં કેન્દ્ીય પ્ધાન િજેન્દ્વસંહ શેખાિત 
સામે રાજદ્રોહનરો કેસ દાખલ કયયો હતરો.

મહતિની િાત એ છદે કે, હારદ્ણક સામે 
રાજદ્રોહના કેસ પછી ૨૦૧૯ની લરોકસભા 
ચૂંર્રી િખતે ઢંઢદેરામાં કોંગ્ેસે રાજદ્રોહની કલમ 
નાબૂદ કરિાનું િચન આપયુ હતુ. પરંતુ કોંગ્ેસ 
પરોતે જ આ િચનને ઘરોળીને પી િઈ હતી.  
હમરાં મહારાષ્ટ્રમાં ઉધધિ ઠાકરદેની સરકારદે 
પર આ જ િલર દાખવયુ છદે. સાંસદ નિનીત 
રારા અને તેમના ધારાસભય પવત રવિ રારા 
સામે હનુમાન ચાલીસા વિિાદમાં રાજદ્રોહનરો 
કેસ નોંધી દદેિાયરો છદે. સુપ્ીમ કરોર્ટે ૧૯૬૨માં 
કેદારના્થ યાદિ વિરૂધધ વબહાર સરકારના 
કેસમાં રાજદ્રોહની કલમની કાયદદેસરતા પર 
મંજૂરીની મહરોર મારી હતી. ચીફ જનસર્સ 
રામનાની બેંચ એ ભૂલ સુધારિાના મૂડમાં 
છદે. સુપ્ીમ કરોર્્ણના ફરમાનને કારરે હજારરોની 
જામીનમુવક્ત માિ્ણ મરોકળરો બન્યરો છદે. સત્ાિાર 
આંકડા પ્મારે જ ૨૦૧૦ પછી ૧૦,૯૩૮ 
લરોકરો સામે રાજદ્રોહના ૮૦૬ કેસ નોંધાયા છદે. 
આ પૈકી જે પર જેલમાં છદે એ બધાને જામીન 
મળી જશે. ભારતમાં ૨૦૧૦્થી ૨૦૨૦ 
દરવમયાન રાજદ્રોહના કેસરોમાં વબહાર ૧૬૮ 
કેસરો સા્થે પહદેલા નંબરદે છદે જયારદે ૧૩૫ કેસરો 
સા્થે તવમલનાડુ બીજા સ્થાને છદે. ઉત્ર પ્દદેશ 
૧૧૫ કેસ સા્ેથ ત્ીજા, ઝારખંડ ૬૨ કેસ સા્ેથ 
ચરો્થા અને કરા્ણર્ક ૫૦ કેસ સા્ેથ પાંચમા 
સ્થાને છદે. ભાજપ રાજદ્રોહની કલમનરો ઉપયરોિ 
પરોતાની સામે ઉઠતા અિાજને દબાિી દદેિા માર્દે 
કરદે છદે એિા આક્ેપ ્થાય છદે તેનું કારર નરદેન્દ્ 
મરોદી અને યરોિી આરદતયના્થ સામે ર્ીકાતમક કે 
અપમાનજનક ર્ીપપરી બદલ ્થયેલા રાજદ્રોહના 
કેસ છદે. 2014માં કેન્દ્માં ભાજપની સરકાર 
આિી પછી મરોદી સામે ર્ીપપરી કરિા બદલ 
૧૪૯ લરોકરો સામે જયારદે યરોિીની ર્ીકા બદલ 
૧૪૪ લરોકરો સામે રાજદ્રોહના કેસ નોંધાયા 
છદે. મતલબ કે મરોદી અને યરોિીની ર્ીકા કરિા 
બદલ ૨૯૩ લરોકરો સામે રાજદ્રોહનરો કેસ ્થયરો 
છદે. આ કેસ યરોગય રીતે કરાયા છદે કે નહીં એ 
ચકાસિાનું કામ કરોર્્ણનું છદે તે્થી તેના વિશે 
ર્ીપપર કરિી યરોગય ન્થી પર કરોઈ નેતાની 
ર્ીકા બદલ રાજદ્રોહના આર્લા બધા કેસ 
્થાય એિું ભારતમાં પહદેલી િાર બન્યું છદે. 
ખેર િાત હિે અર્કી જશે તેિા સંકેતરો છદે. 
કારર કે, સુપ્ીમના ફરમાનને પિલે આ બધા 
કેસરો હાલ પૂરતા અભરાઈ પર ચડી િયા છદે. 
રાજકારરીઓ રાજદ્રોહની કલમનરો દુરૂપયરોિ 
કરદે છદે તેનરો પુરાિરો રાજદ્રોહના કેસરોમાં દરોવરત 
ઠરિાનરો રદેવશયરો છદે. ૨૦૧૪્થી ૨૦૨૦ 
સુધીમાં દદેશભરમાં રાજદ્રોહના ૩૯૯ કેસ 
નોંધાયા તેમાં્થી ૧૬૯ કેસમાં ચાજ્ણશીર્ 
દાખલ ્થઈ અને ૬૬ કેસમાં સુનાિરી પર 
પૂરી ્થઈ િઈ પર માત્ ૯ કેસને સજા ્થઈ 
છદે. મતલબ કે અઢી ર્કા્થી પર ઓછા કેસમાં 
સજા ્થઈ છદે. બાકીના ૯૮ ર્કા કેસરોમાં સજા 
ન્થી ્થઈ, તેનરો અ્થ્ણ સપષ્ટ છદે કે, આ કેસરો 
ખરોર્ા કરાયા હતા.

મરોદી સરકારની દલીલ હતી કે, કેર્લાક 
કેસરોમાં દુરૂપયરોિ ્થયરો તેના કારરે કલમ નકામી 
છદે એિું માની ના લેિાય.  સુપ્ીમ કરોર્્ણના િળદે 
આ િાત ઉતરી ન્થી એ યરોગય ્થયંુ. રાજદ્રોહની 
કલમ હદેઠળ જાહદેર જનતાને ભડકાિિાની 
કરોવશશ કરનાર કે વહંસા ભડકાિિાની કરોવશશ 
કરનારને જેલભેિરો કરી શકાય છદે. એ માર્દે 
બીજી િધારદે આકરી કલમરો છદે જ તે્થી પર 
રાજદ્રોહની કલમ જરૂરી ન્થી. 

રાજદ્રોહ ઃ કેન્દ્ની મમત સામે 
સુપ્ીમ કરોર્ટ નું આકરં વલણ

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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પાટણ 
પાટણના ધારપુર ગામ ખાતે સંગીતના  એક 

કાય↓ĝમ દરિમયાન કાજલ મહъЧરયા પર એટъક 
કરાયો હતો. કыટલાક ઈસમોએ કાય↓ĝમ દરÜયાન 
કાજલ મહъરીયા પર હુમલો કરી લૂંટ ચલાવી હતી. 
સોનાની ચેન સિહતની કыટલીક વçતુઓની 

લૂંટ કરાઈ છъ. જેમાં કાજલ મહъરીયાને સામા×ય 
ઈજાઓ પહ℮ચી છъ. જેના બાદ કાજલને પાટણ 
ધારપુરની હોЩçપટલ ખાતે સારવાર માટъ ખસેડાઈ 
હતી. સમĠ ઘટના અંગે પોલીસ ફЧરયાદ ન℮ધાઈ 
છъ.  હુમલા બાદ કાજલ મહъЧરયાએ પાટણના 
બાલીસણા પોલીસ મથક ખાતે ફЧરયાદ ન℮ધાવી 
છъ. જેમાં રમુ દъસાઈ નામના શÅસ સિહત અ×ય 4 
શÅસો સામે હુમલાની ફЧરયાદ કરી છъ. 
Чદગડી ગામના રમુ દъસાઇએ કાજલ પર જૂની 

અદાવતને Öયાનમાં રાખીને હુમલો કયђ↓ હોવાનું 
કહъવાય છъ. આ હુમલામા કાજલ મહъЧરયાને 
ઈજા પહ℮ચી છъ, તો સાથે જ તેમની ગાડીને પણ 
નુકસાન પહ℮Éયું છъ. વષ↓ 2020 માં સØટъÜબર 
મિહનામાં કાજલ મહъЧરયા પર આંતЧરક ઝઘડામાં 
હુમલો થયો હતો. મોઢъરામાં બનેલા આ બનાવમાં 
કાજલ મહъЧરયાને લાફો ઝỲકાયો હતો.  કાજલ 
મહъЧરયા ઈવે×ટ ઓગ›નાઇઝર બાબખાનના ઘરъ 
સામાિજક કામ અથ› ગયા હતા. 

પાટણમાં િસંગર કાજલ મહъરીયા પર હુમલો, સોનાની ચેઈન લૂંટી લેવાઈ
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વડોદરામાં એક રાતમાં 15 સફળ Ĭસૂિત કરાવનારી નસ↓નું સ×માન થયું
વડોદરા

દાહોદ િજ·ાના  ગરબાડાના સામુિહક આરોÆય 
કы×ĩની નસ↓ સોનલબેન તેરસỲગ ડામોરъ એક રાતમાં 
૧૫ સફળ નોમ↓લ Ĭસૂિત કરાવી હતી. જેથી  તા.૧૨ મી 
મે એ સમĠ િવΐમાં નિસ↨ગ ãયવસાયના Ĭણેતા એવા 
Ùલોરъ×સ નાઇЧટѕગલના જ×મ Чદવસને ઇ×ટરનેશનલ 
નિસ↨ગ ડે ઉજવણી દરિમયાન તેણીનું સ×માન કરાયુ 
હતું. વડોદરા સરકારી નિસ↨ગ કોલેજના િĬЩ×સપાલ અને 
સયાજી હોЩçપટલના નિસ↨ગ çટાફ ˛ારા એક સંયુŪ 
કાય↓ĝમનું આયોજન મેЧડકલ કોલેજના ઓЧડટોЧરયમ 
ખાતે કરવામાં આãયું હતું. સવારъ નિસ↨ગ કોલેજમાં 
Ĭવેશ મેળવનાર  Ĭથમ વષ↓ના çટુડ×Îસનો શપથિવિધ 
સમારોહ પણ યોજાયો હતો.

સોખડા ગુણાતીત çવામી આપઘાત કыસની તપાસ ĝાઇમ Įાંચને સ℮પાઇ
વડોદરા

સોખડા હЧરધામમાં ગુણાતીત çવામીના ચકચારી 
આપઘાત કыસની તપાસ ફરી બદલવામાં આવી છъ. 
હવે આ કыસની તપાસ િજ·ા ĝાઇમ Įાંચ કરશે. 
ઉ·ેખનીય છъ કы હЧરધામમાં ગુણાતીત çવામીના 
મોતની ઘટના છુપાવવામાં આવી હતી જો કы બીજા 
Чદવસે તેમના મોત અંગે શંકા ãયકત કરાયા બાદ સયાજી 
હોЩçપટલમાં પીએમ કરવામાં આãયું હતંુ જેમાં ગુણાતીત 
çવામીના  ગળા પર ફાંસાના િનશાન જણાતા તાલુકા 
પોલીસે અકçમાત મોતની ન℮ધ કરી તપાસ શλ કરી 
હતી. શλઆતમાં આ કыસની તપાસ તાલુકા પોલીસના 
એએસઆઇ કરતા હતા બાદમાં આ તપાસ િસિનયર 
પીએસઆઇને સ℮પવામાં આવી હતી.

આણંદ 
બોરસદ તાલુકાના નાપા ગામના 

માથાભારъ લવỲગખાન તથા તેના 
સાગરીતો ˛ારા છъ·ા Ħણ Чદવસમાં 
બે યુવકો ઉપર હુમલો કરવામાં આવતા 
Ġામજનો ˛ારા મંગળવારъ રાિĦના સુમારъ 
પોલીસની કામગીરી સામે શંકા ãયŪ 
કરી પોલીસ મથક નજીક ઘેરાવો કરવામાં 
આãયો હતો. બાદમાં બુધવારъ Ġામજનોએ 
નાપા ગામમાં વેપાર-ધંધા બંધ રાખી 
સŹડ િવરોધ ન℮ધાãયો હતો.
નાપા ગામના માથાભારъ શÅસ 

આલેફખાન ઉફ⎯ લવỲગખાન રસુલખાન 
પઠાણ તથા તેના સાગЧરતો ˛ારા Ħણ 

Чદવસ પૂવ› ઉછીના પૈસા બાબતે ગામના 
જ એક યુવક ઉપર જીવલેણ હુમલો 
કરવામાં આãયો હતો. 
જે અંગે બોરસદ ĠાÜય પોલીસ 

મથકы ફરીયાદ પણ ન℮ધાઈ હતી. 
બાદમાં ગઈકાલ રાિĦના સુમારъ પણ 
મોટરસાયકલ ઉપર નાપા તરફ જઈ 
રહъલ સલીમમીયાં રીયાઝમીયાં કાજીને 
વાંસિખિલયા ગામ નજીક લવỲગખાન 
પઠાણ તથા તેના સાગЧરતોએ રોકЫને માર 
માયђ↓ હતો. લઘુશંકા કરવા જતા પાછળથી 
એક નંબરØલેટ વગરની કારમા ં આવી 
ચડેલ શÅસોએ અશ↓ મહѕમદ સાથે ફરવાનું 
છોડી દъજે તેમ કહી ધાકધમકЫ આપી હતી.

બોરસદના નાપામાં માથાભારъ શÅસની દાદાગીરી સામે વેપારીઓએ બંધ પાâયો

નЧડયાદ 
નЧડયાદ તાલુકાના અરъરામાં 

ઉવ↓શીબેન ઉફ⎯ પૂનમ જયંતીભાઈ 
પટъલ પોતાના પЧરવાર સાથે રહъતી 
હતી. ઉવ↓શીબેનના િપતાનું અવસાન 
થયેલ હોય તે તેની માતા તથા નાના બે 
ભાઈઓ સાથે રહъતી હતી. ઉવ↓શીબેન 
નЧડયાદ એલ.આઇ.સી. ઓЧફસ 
નોકરી કરતી હતી. તે દરરોજ ЧરΤામાં 
અપડાઉન કરતી હોય મોટી િસલોડ 
ખાતે રહъતા અને ЧરΤા ļાઇિવંગ 
કરતા િનમ↓લભાઇ િવનુભાઈ સોલંકЫ 

(ઉ.વ.૩૩) સાથે િમĦતા થતાં Ĭેમ 
સંબંધ બંધાયો હતો. િનમ↓લભાઇ 
પЧરણીત હતા પરѕતુ કોઇ કારણોસર 
છૂટાછъડા લીધા હતા. ઉવ↓શીબેન 

અને િનમ↓લના Ĭેમ સંબંધને સમાજ 
çવીકારશે નહỲ તેમ જાણી બંને Ĭેમી 
પંખીડાએ સવારના સમયે સીલોડ 
ગામના ફાટક નજીક રъલવે લાઇન 
ઉપર સાથ જીય′ગે સાથ મર″ગેના 
કોલ િનભાવવા કોઈપણ ĺેન નીચે 
ઝંપલાવી જỲદગીનો અંત આÒયો હતો. 
દરિમયાન સાંજના સમયે રъલવે લાઇન 
નજીક કોઇ યુવક યુવતીના કપાઈ 
ગયેલી હાલતમાં તદъહ જોતા çથાિનક 
રહીશોએ નЧડયાદ λરલ પોલીસને 
જાણ કરી હતી. 

વડોદરા 
સાંડેસરા બંધુઓ િવિવધ બ′કોના 

મળીને λ.૧૫૦૦૦ કરોડના બ′ક 
કૌભાડના કыસમાં છъ·ા પાંચ વષ↓થી 
દъશ છોડીને ફરાર છъ. દરિમયાનમાં 
ડેÚટ Чરકવરી િĺÚયૂનલ (ડીઆરટી)
એ તાજેતરમાં એક ચુકાદો આપીને 
બ′ક ઓફ બરોડાના બાકЫ નીકળતા 
λ.૩૪૩.૬૩ કરોડ બે મિહનામાં 
ભરપાઇ કરવા આદъશ આØયો છъ.
ડીઆરટીની અમદાવાદ બ′ચના 

િĬસાઇЧડંગ ઓЧફસરъ Чરકવરી 
સЧટ↓Чફકыટ સાથે ઓડ↓ર ઇäયૂ કયђ↓ છъ જે 
મુજબ çટિલ↨ગ ઓઇલ Чરસોસ↓ િલિમટъડ 
અને તેના બે ડાયરъÄટરો િનિતન તથા 

ચેતન સાંડેસરાએ બ′ક ઓફ બરોડાના 
બાકЫ નીકળતા λ.૩૪૩.૬૩ કરોડ 
બે મિહનામાં ચુકવી દъવા. આ આદъશ 
બ′ક ઓફ બરોડાએ કરъલી અરજી 
બાદ આપવામાં આãયો છъ. બ′ક ઓફ 
બરોડાએ સાંડેસરા બંધુઓની લોન 
વસૂલી માટъ çટિલ↨ગ ઓઇલ Чરસોસ↓ની 
િમલકતો વેચીને લોનની વસૂલી માટъ 
મંજૂર માગતી અરજી ડીઆરટીમાં 
કરી હતી. ઉ·ેખનીય છъ કы çટિલ↨ગ 
ઇ×ટરનેશનલ, çટિલ↨ગ બાયોટъક અને 
çટિલ↨ગ ઓઇલ Чરસોસ↓ જેવી કіપનીના 
માિલક એવા િનિતન અને ચેતન 
સાંડેસરા ઉપરાંત તેના પЧરવારજનો 
૨૦૧૭થી ફરાર છъ. 

BOBને 343.63 કરોડ ચૂકવવા સાંડેસરા બંધુને DRTનો આદъશનЧડયાદ ખાતે Ĭેમી પંખીડાએ ĺેન નીચે ઝંપલાવી જીંદગીનો અંત આણી દીધો
યુવતીને િરક્ષા ચાલક સાથે ેમ થતા સમાજ નહીં ીકારે તેવા ભયે અાપઘાત કયાેર્
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વડોદરા 
1 જુલાઇ, 2021 ના રોજ રાĦે પંચમહાલ િજ·ાના 

િશવરાજપુર ખાતે જીમીરા Чરસોટ↓માંથી પકડાયેલા જુગારધામ 
કыસમાં હાલોલ કોટ‼ માતરના ભાજપના ધારાસÛય કыસરીિસંહ 
સોલંકЫ સિહત 26 ને દોષીત જાહъર કયા↓ છъ અને તમામને 2 
વષ↓ની સજા ફટકારી છъ. પંચમહાલ િજ·ા એલસીબી પોલીસે 
િશવરાજપુરના જીમીરા Чરસોટ↓માં ચાલતા હાઇĬોફાઇલ 
જુગારધામ પર દરોડો પાડીને 26 જુગારીઓને ઝડપી લીધા 
હતા. પોલીસે ધારાસÛય કыસરીિસંહ સોલંકЫ, 4 િવદъશી મિહલા 
સિહત કЮલ કЮલ 26 જુગારીઓને ઝડપી લીધા હતા.  પોલીસે 
જુગારધામ પરથી 3.89 લાખ λિપયા રોકડા, 25 મોબાઇલ, 
લેપટોપ અને 8 લÄઝુЧરયસ કાર સિહત 1.15 કરોડ λિપયાનો 
મુˆામાલ જΆ કયђ↓ હતો. ચુકાદામાં સજા પામેલા 26 પૈકЫ 24 
સજા સમયે હાજર હતા. કોટ‼ કલમ 4 અનુસાર 2 વષ↓ની સજા, 

3 હજારનો દѕડ, કલમ 5 અનુસાર 6 મિહનાની સજા ફટકારી 
હતી. આ ઉપરાંત 1 હજાર λિપયાનો દѕડ ફટકાયђ↓ હતો.  
કોટђ↓ આરોપીઓને સજા ફટકારી હતી. આ ઉપરાંત જીમીરા 
Чરસોટ↓નો પરવાનો પણ રˆ કરવા માટъનો આદъશ આØયો હતો.  
કыસરીિસંહ સોલંકЫ માતરના ધારાસÛય છъ અને બે ટમ↓થી 
ભાજપની ટીЧકટ પર ચૂંટાય પણ છъ. 

પંચમહાલ 
પંચમહાલના કાલોલ નગરની 

શાંિત ડહોળવાનો Ĭયાસ કરાયો હતો. 
કાલોલના ગઘેડી ફિળયામાંથી મોડી 
રાĦે એક વરઘોડો નીકâયો હતો. 
મЩçજદ પાસેથી મોડી રાĦે વરઘોડો 
નીકળી રΝો હોવાને કારણે સામા×ય 
બોલાચાલી થઈ હતી. જેના બાદ 
મામલો િબચÄયો હતો. 
આ બાદ વરઘોડા પર પÔથરમારો 

કરાયો હતો. ડી.જે. સાથે નીકળъલા 
વરઘોડા પર પÔથરમારો કરાતા રાિĦ 
દરÜયાન અફરાતફરીનો માહોલ 
સજા↓યો હતો. એટલુ જ નિહ, મહોલ 
એટલો બગડ્યો હતો કы, વાહનો અને 

દુકાનોની પણ તોડફોડ કરાઈ હતી.  તો 
બીજી તરફ, તંગદીલીભયા↓ માહોલમાં 
વરરાજાના િપતા ગંભીર રીતે ઇજાĠçત 
થયા હતા, જેમને સારવાર માટъ ખાનગી 
હોЩçપટલ ખસેડાયા છъ.  
મોડી રાિĦની ઘટનાને પગલે િજ·ા 

પોલીસ વડા, ડીવાયએસપી સિહતના 
અિધકારીઓ ઘટના çથળъ દોડી આãયા 
હતા. માહોલ તંગ બનતા સમĠ 
િજ·ાની પોલીસ પણ બોલાવવાની 
ફરજ પડી હતી. સમĠ મામલે પોલીસે 
પÔથરમારો કરનાર તÓવોને શોધી કાઢી 
ફЧરયાદ ન℮ધવાની તજવીજ હાથ ધરી 
હતી. જે બાદ બંને પΤે સામ સામે 
ન℮ધાઇ પોલીસ ફЧરયાદ ન℮ધાઈ છъ.

પંચમહાલના કાલોલમાં મЩçજદ પાસે વરઘોડા ઉપર પÔથરમારો પંચમહાલમાં ભાજપના જુગારી ધારાસÛય સિહત 26 લોકો દોષી જાહъર, 2 વષ↓ની સજા

વડોદરાનો Ĭથમ Чકçસો : ડોÄટરના અવસાન પછી તેમના ઓગ↓ન ડોનેટ કરાયા
વડોદરા

શહъરના િસિનયર રъЧડયોલોિજçટને Ħણ Чદવસ અગાઉ 
ચŨર આવતા તેઓ ઘરમાં દાદર પરથી નીચે પડી ગયા 
હતા. માથામાં ગંભીર ઇજાના કારણે ડોÄટરъ તેઓને 
Įેનડેડ જાહъર કયા↓ હતા. તેમના પЧરવારъ તેઓના ઓગ↓ન 
ડોનેટ કરવાનો િનણ↓ય લીધો હતો. અને તેઓની બે 
Чકડની અ×ય બે દદЪ↓ઓમાં ĺા×સØલા×ટ કરવામાં આવતા 
દદЪ↓ઓને નવજીવન મâયું હતું. રъસકોસ↓ િવçતારમાં 
Щ╞િનક  ચલાવતા ડો.નરъ×ĩ પરીખ (ઉ.વ.૬૭)  ગત 
ગુλવારъ સાંજે ઘરમાં દાદર પરથી નીચે પડી  જતા 
તેઓને માથામાં ગંભીર ઇજા થઇ હતી. તેમના  પ ી 
ડો.Чદãયાબેન વોЧકіગ પરથી પરત ઘરъ આãયા Óયારъ તેમણે 
ડો.નરъ×ĩ પરીખને બેભાન હાલતમાં જોયા  હતા. 

શાપ↓શૂટર એ×થોનીને ભગાડવામાં મદદ કરનાર સ³−³ી મÖયĬદъશથી પકડાયો
વડોદરા

સયાજીગંજની હોટલમાંથી ફરાર થઇ ગયેલા શાપ↓શૂટર 
એ×થોનીની પાછળ છોટાઉદъપુરથી કારમાં આવેલા 
અને એ×થોની ભાગી જતાં કાર મૂકЫ ફરાર થઇ ગયેલા 
સ³−³ી પંચોલીને પોલીસે મÖયĬદъશથી દબોચી લીધો છъ. 
છોટાઉદъપુર ખાતેની સબજેલમાંથી વડોદરાની િસિવલ  
હોЩçપટલમાં લવાયેલો ખૂંખાર ગુનેગાર અિનલ એ×થોનીને 
પીએસઆઇ જે પી ડામોર સયાજીગંજની પૂજા હોટલમાં 
પ ી અને બહъનને મળવા માટъ લઇ ગયા હતા.Ëયાં 
એ×થોનીએ અગાઉથી યોજેલા ષડયંĦ મુજબ સોહъલ 
પીએસઆઇને જમવા માટъ લઇ ગયો હતો અને એ×થોની 
ફરાર થયો હતો. આ ગુનામાં ĝાઇમ Įા×ચના પીઆઇ 
જાડેજાના નજેા હъઠળ ટીમે 9ને ઝડપી પાડયા છъ. 

નЧડયાદ 
ખેડાના ભગુપુરા ગામમાં કનૈયાલાલ 

સોલંકЫ પોતાના પЧરવાર સાથે રહъ છъ. 
તેઓને સંતાનમાં બે દીકરીઓ અને એક 
દીકરો છъ. જેમાં સૌથી મોટી પાયલ તેનાથી 
નાનો દીકરો અશોક, નાની દીકરી છાયા 
છъ. અશોકના બે વષ↓ અગાઉ નીલમ સાથે 
થયા હતા. નીલમ તેના િપયર ગયેલ હોઈ 
તા ૮ મીે અશોક પોતાના િમĦની બાઇક 
લઇ તેની સાસરી વટવા ખાતે તેને લેવા માટъ 
ગયો હતો. દરિમયાન સાંજના સાત વાગે 
અશોક પોતાની બાઈક પર પ ી નીલમને 
બેસાડી બારъજાથી ખેડા તરફ પોતાના ઘરъ 

આવતો હતો. તેની સાથે ગામના સિતષભાઈ 
સોલંકЫ બાઈક લઈ કનેરા સીમમાંથી પસાર 
થતા હતા. તે વખતે ર℮ગ સાઇડે એક ટъ×કર 
પુરપાટ ઝડપે આવી બંને બાઇકને ટŨર 
મારતા સિતષભાઈ, ભાવનાબેન સોલંકЫ 
તથા અશોક-નીલમ રોડ પર ફіગોળાઈ 
જતા તેઓને ગંભીર ઈજાઓ પહ℮ચી હતી. 
ઘવાયેલા ભાવનાબેનનું ઘટનાçથળъ Óયુ 
નીપËયું હતંુ. અકçમાત થતાં આજુબાજુના 
લોકો આવી જતા ઇજાĠçતોને સારવાર અથ› 
નવજીવન હોЩçપટલમાં ખસેડાયા હતા. Ëયાં 
ફરજ પરના તબીબે અશોક તથા નીલમને 
ત જાહъર કયા↓ હતા.

કનેરા પાસે ટъ×કરъ 2 બાઇકને ટŨર મારતાં 2 મિહલા સિહત Ħણનાં મોત
ખેડા-અમદાવાદ હાઈવે પર અક ાત પછી ચાલક નાસી છુટયાે
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સુરત
તારા પિત-િપતાને સાજો કરવા હોય તો હું 

કહું તેમ કરવું પડશે એમ કહીને બĦીસ વષ↓ના 
અકમલ બાબાએ એકથી વધુવાર બળાÓકાર 
ગુજાયђ↓ હતો. પાંચેક વષ↓ પહъલા Ĵમજીવી 
મહીલાના િબમાર પિતને દોરાધાગાથી સાજો 
કરવાના બહાને તાંિĦક િવધીના આડમાં તેની 
પ ી તથા 14 વષ↓ની સગીર પુĦી સાથ એકથી 
વધુવાર બળાÓકાર ગુજારીને ધાકધમકЫ આપનાર 
આરોપી બાબાને આજે પોÄસો કыસોની ખાસ 
અદાલતના જજ આરતી અ˛ૈત ãયાસે તમામ 
ગુનામાં દોષી ઠъરવી પોÄસો એÄટ તથા એĺોસીટી 
એÄટના ભંગ બદલ આજીવન કыદ,10 હજાર 

દѕડ તથા દѕડ ન ભરъ તો વધુ છ માસની કыદની 
સજા ફટકારી છъ.કોટ‼ ભોગ બનનારને વીકટીમ 
કોÜપે×સેશન çકЫમ હъઠળ λ. 4 લાખ વળતર 
ચુકવા િનદ‼શ આØયો છъ.
નાનપુરા હબીબશા મહો·ામાં રહъતા તથા 

દોરા ધાગા તથા મંĦતંĦ િવધી કરતાં 32 વષЪ↓ય 
આરોપી અકમલ ઉફ⎯ અકમલ બાબા અÅતર રઝા 
શેખ િવιÖધ તા.2-3-2017ના રોજ Ĵમજીવી 
પЧરવારની મહીલાએ પોતાના િબમાર પિતને 
સાજો કરવાના નામે તાંિĦક િવધીના બહાને 
પોતાના તથા 14 વષЪ↓ય સગીર પુĦીને ધાકધમકЫ 
આપીને એકથી વધુવાર બળાÓકાર ગુજારવા અંગે 
અઠવા પોલીસમાં ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી. 

સુરત
સુરતના નાનપુરા બહુમાળી િબàડỲગના એ 

Úલોકમાં આવેલી અઠવા સબ રજીçĺાર કચેરીમાં 
ન℮ધાયેલા દçતાવેજ નં. 1143, 1144, 1889, 
1890 અને 1897થી ન℮ધાયેલા ડુમસ, ખજોદ, 
વેસુ અને િસંગણપોરની જમીનના ઓરીજનલ 
દçતાવેજ બદલવાના કૌભાંડમાં ખેડૂત િવજય 
છીબુ પટъલ (રહъ. સરોધી ગામ, તા. પારડી, િજ. 
વલસાડ)ના ઘરъથી ચાર સાટાખત અને કÚજા 
રસીદ ઉપરાંત 10 લાખ રોકડા કÚજે કરનાર 
ĝાઇમ Įાંચની એસઆઇટીએ આ Ĭકરણમાં વધુ 
એકની ધરપકડ કરી છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы ગત 
શિનવારъ અડાજણ પાટીયા પાસેથી છટકЫ જનાર 

સંજય જવાહર શાહ ઉફ⎯ એસ.કы (રહъ. િસàવર 
નેçટ એપાટ↓મે×ટ, મધુવન સક↕લ, એલ.પી. 
સવાણી રોડ, અડાજણ)ને નાનપુરા કનકિનધી 
એપાટ↓મે×ટ પાસેથી ĝાઇમ Įાંચે દબોÉયો હતો.
જેની આજ રોજ સǼાવાર ધરપકડ કરવામાં 

આવી છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы સબ રજીçĺાર 
કચેરીના ઓરીજનલ દçતાવેજ ગાયબ કરી તેમાં 
બોગસ દçતાવેજ મુકЫ કરોડો λિપયાની જમીન 
પાણીના ભાવે પચાવી પાડવાનો ખેલ રચનાર 
ટોળકЫ પૈકЫનો સંજય શાહ ઉફ⎯ એસ.કы રજીçĺાર 
કચેરીમાંથી ગાયબ થયેલા ઓરીજનલ દçતાવેજના 
બદલે જે બોગસ દçતાવેજ મુકવામાં આãયા હતા 
તેમાં મહÓવની ભુિમકા હોવાનંુ જાણવા મâયું છъ. 

સુરતમાં િવિધના નામે માતા-પુĦી પર રъપ કરનાર ‘બાબા’ને આજીવન કыદ

દçતાવેજો બદલી કૌભાંડમાં અડાજણના િબàડર પુĦ સંજય શાહની ધરપકડ કરાઈ

પિત-િપતાને સાજાે કરવા હાેય તાે હંુ કહંુ તેમ કરવું પડશે કહીને કુકમર્ કરતાે હતાે

કચેરીમાંથી જે અાેરીજનલ દ તાવેજ ગાયબ કરી બાેગસ મુકા ા હતા

વાલોડ
વાલોડ તાલુકા પંચાયત કચેરીમાં 

મંગળવારъ બપોરъ 3,30 કલાકы 
અરъરાટીભરી ઘટના બની હતી. કચેરીમાં 
મનરъગા શાખામાં છъ·ા સાડા Ħણ 
વષ↓થી કરાર આધાЧરત એાપરъટર તરીકы 
કામ કરતા મિહલા કમ↓ચારી મયૂЧરકા 
અિનલ પટъલ (ઉѕમર આશરъ 40, રહъ. 
ચાંપાવાડી, ãયારા)ના લગ્ન ઉÉછલમાં 
Ĭાથિમક િશΤક તરીકы ફરજ બજાવતા 
અિનલભાઇ પટъલ જોડે થયા હતા. 
અિનલભાઇ પટъલે અગાઉ પણ તાલુકા 
પંચાયત કચેરીમાં પહ℮ચી મયૂЧરકાબેન 
સાથે શાЩÚદક બોલાચાલી કરી હતી. 
દરિમયાન મંગળવારъ બપોરъ 3.30 કલાકы 
તાલુકા પંચાયતમાં પહ℮Éયા બાદ અિનલ 
પટъલે મનરъગા શાખાની આસપાસની 
λમને બહારથી આગળો મારી દીધો હતો.
આ સમયે મનરъગા ઓЧફસમાં 

મયૂЧરકા સાથે અ×ય કામ કરતા અ×ય 
કમ↓ચારી કામ અથ› અ×ય ઓЧફસમાં 
ગયા હતા. વધુમાં અિનલ મયૂЧરકા પાસે 
પહ℮ચી તેણીના શરીર પર Żલનશીલ 

Ĭવાહી છાંટી દъતા તેણીનું શરીર સળગી 
ગયું હતંુ. આ સાથે જ ચીસાચીસ સાથે 
લોબીમાં મદદ માટъ મયુЧરકાએ દોડ 
લગાવી હતી. જો કы, આ સમયે અિનલે 
તેણીને અટકાવીને તેને બાઝી જઈ 
પોતે પણ સળગી ગયો હતો. ઘટનાને 
પગલે બૂમાબૂમ થતા કચેરીનો çટાફ 
ઉપરના માળъ ધસી ગયો હતો, પરѕતુ 
દѕપતીને બચાવવામાં તેઓ િનæફળ રΝા 
હતા. આખરъ દѕપતીએ તાલુકા પંચાયત 
કચેરીમાં જ દમ તોડયો હતો. આ 
ઘટનામાં અનેક સવાલો ઊઠયા હતા. 
અલબત સમĠ ઘટના અંગે પોલીસે 
તપાસ શλ કરી દીધી છъ.

સુરત
સરુતના જહાગંીરપરુાની પાલ કોટન 

મડંળી પાસથેી ટકુડ ે ટકુડ ે Ħણ વષ↓માં 
કરોડો λિપયાનુ ં ડાગંર ખરીદયા બાદ 
બાકЫ િનકળતી રકમ λ.27.77 કરોડ 
ચકૂવવા માટъ વાયદા કરનાર મડંળીના 
ભતૂપવૂ↓ ચરેમને અન ેનવસારી સપુાના 
પૌઆ િમલના માિલક દѕપિǼ િવιˇ 
ĝાઈમ Įા×ચમા ં છъતરિપડંીનો ગનુો 
ન℮ધાયો હતો. આ ગનુામાં ગતરોજ 
મડંળીના ભતુપવૂ↓ ચરેમને અન ે પૌઆ 
િમલના મિહલા માિલક આગોતરા 
જામીન સાથ ેહાજર થતા ĝાઈમ Įા×ચે 
ધરપકડ બાદ જામીન મŪુ કયા↓ હતા.
સુરતના જહાગંીરપરુાની પાલ 

કોટન મડંળી પાસથેી ટકુડ ે ટકુડે 
Ħણ વષ↓મા ં કરોડો λિપયાનુ ં ડાગંર 
ખરીદયા બાદ બાકЫ િનકળતી રકમ 
λ.27,76,51,350.28 ચકૂવવા માટъ 
વાયદા પર વાયદાઓ કરતા આખરъ 
મડંળીના મનેજેર સરુъશભાઈ ભવનભાઈ 
પટъલ (રહъ. સરુત) એ નવસારી સપુાની 

પ⅜આ િમલ Ĵી સાઈં હçતી ĬોડÄટ લી 
ના માિલક દѕપિǼ ĬΦશેભાઈ રમશેચĩં 
નાયક અન ે મોનાબને ĬΦશેભાઈ 
નાયક (બનં ે રહъ.સપુા, નવસારી) અને 
મડંળીના ભતૂપવૂ↓ ચરેમને જયશેભાઇ 
શંકરભાઇ પટъલ (પાલ) (ઉ.વ.61, 
સરુત) િવιĩ 420,406 સિહત અલગ 
કલમ હъઠળ ગનુો દાખલ કરવા માટъ 
પોલીસ કિમ ર સમΤ બ ે મિહના 
અગાઉ અરજી કરતા સહકાર ΤĦેે 
ખળભળાટ મચી જવા પાÜયો હતો. 
દરિમયાન, આ અરજીના આધારъ 
સરુત ĝાઈમ Įા×ચ ેગત 8 માચ↓ના રોજ 
મનેજેરની ફЧરયાદ લઈ Ħણયે િવιˇ 
λ.27.77 કરોડની છъતરિપડંીની ફЧરયાદ 
ન℮ધી તપાસ શλ કરી હતી. દરિમયાન, 
Ħણયે ે કોટ↓મા ં આગોતરા જામીન માટъ 
અરજી કરતા કોટ‼ જયશે પટъલ અને 
મોનાબનેના આગોતરા જામીન મજંરુ 
કરતા બનં ે ગતરોજ ĝાઈમ Įા×ચમાં 
હાજર થયા હતા. ĝાઈમ Įા×ચ ેબનંનેી 
ધરપકડ બાદ જામીન મŪુ કયા↓ હતા. 

વાલોડમાં પ ીને સળગાãયા બાદ પિતએ બાથ ભીડી, દѕપતીનું મોત પાલ કોટન મંડળી સાથે ઠગાઈનો ગુનોઃ ભૂતપૂવ↓ ચેરમેનની ધરપકડ
બંને અાગાેતરા જામીન સાથે હાજર થતા ક્રાઈમ ા ચે મુક્ત કયાર્ 

રા∆Öવજનું અપમાન કરનાર આપના મિહલા કોપђ↓રъટર િવιˇ ગુનો દાખલ
સુરત

સુરત મહાનગરપાિલકામાં િવપΤનું 
çથાન મેળવનાર આમ આદમી પાટЪ↓એ 
ગત 11 માચ↓ના રોજ િતરѕગા યાĦાનું 
આયોજન કયુ↨ હતું. તે અંતગ↓ત સીમાડા 
નાકા Щçથત આપના કાયા↓લય આગળ 
લોકો રા∆Öવજ લઈને ઉભા હતા. તે 
પૈકЫ મહાનગરપાિલકાના વોડ↓ નં.16 
ના મિહલા કોપђ↓રъટર શોભનાબેન 
Чકરીટભાઈ કыવડીયાએ જ રા∆Öવજ 
ઊંધો પકડી લહъરાãયો હતો.તેના ફોટા 
અને િવડીયો સોäયલ મીЧડયામાં 
વાયરલ થયા હતા. આ અંગે મૂળ 
અમરъલીના સાવરકЮіડલાના નેસડી 
ગામના વતની અને સુરતમાં સરથાણા 
યોગીચોક કжæણકЮіજ સોસાયટી ઘર નં.31 
માં રહъતા 47 વષЪ↓ય વેપારી ĬણવકЮમાર 
મગનભાઈ પટъલે કરъલી અરજીના 
આધારъ સરથાણા પોલીસે ગત મોડીરાĦે 
શોભનાબેન િવιˇ રા∆Öવજના 
અપમાનનો ગુનો ન℮Öયો હતો.
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84 વર્ષની વયે હેલન ઓટીટી વેબ સિરીઝથી કમબેક કરશે
મુંબઈ : બોલિવુડમાં આઈટમ સોંગની બોિબાિા આજની નથી. દાયકાઓ અગાઉ 
હેિને તે વખતે ક્લબ સોંગ તરીકે ઓળખાતાં આઈટમ સોંગસથી પોતાની અિગ 
ઓળખ બનાવી હતી. સિમાન ખાનની સાવકી માતા હેિન હવે ૮૪ વર્ષની વયે 
ઓટીટી વેબ લસરીઠમાં દેખા દેશે. પ્ાપ્ત માલહતી મુજબ એક ક્ાઈમ થ્ીિર વેબ 

લસરીઝ બ્ાઉનમાં હેિન અને કરરશમા કપૂર સાથે સ્ક્ક્ન શેર કરવાનાં છે. 
હેિનને આ રોિ ઓફર કરવામાં આવયો તયારે ટીમ તેમની ભૂલમકા અંગે 
એકદમ સ્ક્લયર હોવાનું તેમને જણાવયું હતું. 

મુંબઇ : બોલિવુડ મને અફોડ્ડ નહીં 
કરી શકે અને મારે લહંદી ફફલમોમાં સમય 
નથી વેડફવો એવું કહ્ા બાદ તેિુગુ 
સુપર સ્ાર મહેશબાબુની ભારે ્ીકાઓ 
થઈ હતી. આખરે, મહેશ બાબુએ એક 
ખુિાસો પ્રગ્ કરી પોતાને ખો્ી રીતે 
્ાંકવામાં આવયો હોવાનો બચાવ કયયો 
છે.  મહેશબાબુએ સપષ્ટતા કરતાં કહ્ં 
છે કે કોઈપણ ભાષાને નીચું દેખાડવાનો 
પોતાનો કોઈ ઈરાદો ન હતો. પોતે 
માત્ર એમ કહેવા માગતો હતો કે તેિુગુ 
ફફલમોમાં જ કામ કરીને પોતે ખુશ છે 
અને તેિુગુ ફફલમ ઉદ્ોગને આગળ િઈ 
જવા માગે છે. જોકે, સૂત્રોના જણાવયા 
અનુસાર મહેશાબાબુ આગામી તેિુગુ 
ફફલમ મેજરનો પ્રોડયૂસર છે. અને મેજર 
ફફલમના પ્રમોશનમાં આ ઉચ્ારણો નડતર 
રુપ ના બને તે મા્ે હવે ખુિાસો થઈ 
રહ્ો છે. જોકે, મહેશ બાબુની મુશકેિીનો 
તતકાળ અંત આવે તેમ િાગતું નથી. તેનો 
પાંચ વષ્ડ જૂનો એક વીફડયો વાયરિ થયો 
છે. તેમાં તે એમ કહેતાં સંભળાય છે કે 
મારે બોલિવુડની હોડમાં સામેિ થવું 
નથી. હું તેિુગુ ફફલમોનો લપ્રનસ છે. મારે 
બોલિવુડમાં લભખારી નથી બનવું. મહેશ 
બાબુ એક ફફલમ મા્ે ૮૦ કરોડ રુલપયાની 
ફી િે છે. આ સંજોગોમાં પોતે બોલિવુડને 
પરવડી નહીં શકે તેવી કોમેન્ની બહુ 
િોકોએ મજાક ઉડાવી છે.

મુંબઈ : આગામી તા. ૧૭મી થી 
કાન ફફલમ ફેસસ્વિનો પ્રારંભ થઈ 
રહ્ો છે. તેમાં ભારત તરફથી પૂજા 
હેગડેની રેડ કાપપે્ પર પહેિીવાર 
એનટ્ી થશે. આ ઉપરાંત સાઉથની 
નયનતારા અને ્ીવીની હીના ખાન 
અને તમન્ા ભાફ્યા પણ રેડ કાપપે્ પર 
જોવા મળશે. 

કાન ફેસસ્વિમાં ભાગ િેનારા 
ભારતીય લસતારાઓની યાદીમાં નવાં 
નામો ઉમેરાઈ રહ્ાં છે. નવી લવગતો 
અનુસાર પુજા હેગડે પહેિીવાર કાનમાં 
રેડ કાપપે્ પર ડેબયૂ કરવાની છે. પૂજા 
સાથે જ સાઉથની સ્ાર નયનતારા પણ 
રેડ કાપપે્ પર કામણ પાથરશે. 

ઓ્ી્ી અને ્ીવીની સ્ાર હીના 
ખાન તથા તમન્ા ભાફ્યા પણ રેડ 
કાપપે્ પર ડગિાં માંડવાના છે. 

આ વખતે આ ફેસસ્વિનું ૭૫મું 

સોનાક્ી લસનહાએ હાિમાં જ સોલશયિ મીફડયા પર કે્િીક 
તસવીરો શેર કરી હતી તયારબાદ એક્ટ્ેસની સગાઈના સમાચાર 
ચારે તરફ ઉડવા િાગયા હતા. સોનાક્ીએ જે રીતે આ તસવીરો 

શેર કરી છે અને કેપશન આપયું છે તેના કારણે આ સમાચાર 
ફેિાયા હતા. સોનાક્ીએ પોતાની તાજેતરની એક તસવીર 
અને વીફડયો પણ શેર કયયો છે. જે સપષ્ટ કરે છે કે 
સોનાક્ી શું કરવા જઈ રહી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, તેના હાથમાં વીં્ી 
ફિોન્ કરતી સોનાક્ી એક લમસટ્ીમેનનો હાથ 

પકડેિી જોવા મળી હતી. આ સાથે જ સોનાક્ીએ 
તેની તસવીરોને કેપશન આપયું હતું કે, ‘હું જે 
ફદવસની રાહ જોઈ રહી હતી તે આવી ગયો 
છે. હવે ચાહકોમાં આ તસવીર જોઈને તેમની 

સગાઈની અફવા ઉડી ગઈ છે.

હકીકતમાં સોનાક્ી પોતાની નવી આફ્્ડફફલશયિ નેઈિ બ્ાનડ 
િાવી રહી છે. જૂની તસવીરોમાં પણ અલભનેત્રી પોતાના સુંદર નખ 
બતાવતી જોવા મળી હતી. 

સોનાક્ીની આ બ્ાનડનું નામ SOEZI છે. સોનાક્ી આ બયુ્ી 
કેર બ્ાનડ સાથે બીજું શું િાવવા જઈ રહી છે તે હજુ સપષ્ટ નથી 
પરંતુ આ પગિાથી સોનાક્ી બોિીવુડની એવી અલભનેત્રીઓ સાથે 
જોડાઈ ગઈ છે જેઓ ફફલમો લસવાય લબઝનેસ ચિાવે છે. આવી 
અલભનેત્રીઓમાં અનુષકા શમા્ડ, કે્ફરના કૈફથી િઈને આલિયા 
ભટ્ટ સુધી અનેક અલભનેત્રીઓના નામ સામેિ છે.  અનુષકા ‘નુશ’ 
નામની ક્ોલથંગ બ્ાનડ ચિાવે છે જયારે સોનિ કપૂર અને ફરયા 
કપૂરની ‘રીઝન’ નામની કપડાંની બ્ાનડ છે.  

કે્ફરના કૈફ ‘કે બયુ્ી’ નામની કોસમેફ્ક બ્ાનડની માલિક છે 
જયારે આલિયા ભટ્ટ પ્રોડક્શન હાઉસ લસવાય કપડાંની બ્ાનડ પણ 
ચિાવે છે.

 મુંબઈ : બોલિવુડ સ્ાસ્ડ પોતે જે વસતુની જાહેરખબર 
કરે છે તેનો ક્યારેય યૂઝ કરતા હોતા નથી અને માત્ર 
પૈસા િઈને પ્રચાર કરવા ખાતર જ જે તે બ્ાંનડ એનડોસ્ડ 
કરતા હોય છે એ તો સૌ જાણે છે પરંતુ આરોગય લવષયક 
સિાહો આપે અને પછી પોતે લબનઆરોગયપ્રદ ચીજોને 
પ્રચાર કરે તયારે ભારે ટ્ોિ થાય છે. તાજેતરમાં આલિયા 
ભટ્ટ પણ પોતે સુગર નહીં િેતી હોવાનો દાવો કરીને 
ભેરવાઈ ગઈ છે.  એક ્ીવી કોમેડી શો માં આલિયા 
ભટ્ટને ચા નો કપ ધરવામાં આવે છે અને  કહેવામાં આવે 
છે કે તેમાં સુગર છે. તયારે આલિયા આ કપ સવીકારવાનો 

એમ કહીને ઈનકાર કરી દે છે કે પોતે લબિકૂિ 
સુગર િેતી નથી. 

આ સીન સંદભ્ડમાં િોકોએ આલિયાના દંભને 
ભારે વખોડયો છે. કે્િાય િોકોએ સોલશયિ મીફડયા 
પર એવી એકથી વધુ એડની સક્પ મુકી દીધી હતી 
જેમાં આલિયાએ ઠંડાપીણાં, ચોકિે્, ફ્ૂ્ લસરપ 
સલહતની સુગરનું લબનઆરોગયપ્રદ પ્રમાણ ધરાવતી 
ચીજોનું એનડોસ્ડમેન્ કયુું છે.  િોકે આલિયાને ટ્ોિ કરતાં 
કહી રહ્ા છે કે બોલિવુડ સ્ાસ્ડ જે ચીજોની જાહેરખબર 
કરે છે તેના પર રાય ભરોસો કરશો નહીં. 

ટ્રોલ થયા બાદ 
મહેશબાબુએ બરોસલવુડ 

સવશે ફેરવી તરોળયુું

પુજા હેગડે, તમન્ા, હીના ખાન, નયનતારા ‘કાન’માું રેડ કાપપેટ પર
વષ્ડ છે તે લનલમત્ે ભારતીય ફફલમો 
પર લવશેષ શો , ફડબે્ અને અનય 
ઇવેન્સ યોજાઈ છે. આર. માધવનની 
ફફલમ રોકેટ્ીનું લપ્રલમયર પણ ફેસસ્વિ 
દરલમયાન યોજાવાનું છે. 

સાઉથમાં એ. આર. રહેમાન પણ 
કાનમાં ભાગ િેવાના છે. તેમની સાથે 
ફદગદશ્ડક શેખર કપૂર અને ગીતકાર 
તથા સેનસર બોડ્ડના ચેરમેને પ્રસૂન 
જોશી પણ ભારતીય પ્રલતલનલધ તરીકે 
ભાગ િેશે. મૈઈન સટ્ીમ બોલિવુડના 
લસતારાઓમાંથી અક્ય કુમાર તથા 
એક્્ર નવાઝુફદિન લસફદિકી  ઉપરાંત 
રાજસથાનના િોક ગાયક મેમે ખાનને 
પણ કાન ફેસસ્વિમાં આમંત્રણ મળયું 
છે. 

ઉલ્ેખલનય છે કે ભારતીય 
અલભનેત્રી ફદપીકા પાદુકોણની આ 
વખતે કાનમાં જયૂરી મેમબર તરીકે 
પસંદગી કરવામાં આવી છે. 

માધવનની 
ફિલ્મનું પ્રિપ્મયરઃ 

અક્ષય, નવાઝુફદિન, 
રહેમાન સફહતના 
ભારતીય સેલેબ્સ 

ભાગ લશે    

હુું િુગર નથી લેતી એવુું કહીને 
આસલયા ભટ્ટ ફિાઈ ગઇ

લ�ોક�ોએો એ�લલય�ની ઠંડ�પીણ�ં, ચ�ોકલોટ, ફ્રૂટ સિરપ િહિતની એનોક િુગર પ�ોડક્ટિની એોડ પ�ોસ્ટ કરી

િ�ોન�ક્ી સિનિ�એો િગ�ઈ કરી લીધી િ�ોવ�ની એફવ�

પ્મસ ન્યૂ જસસી અેપ્મલી શાહનું બાેલલવુડમાં જંગલ ક્ાય ફિલ્મથી ડેબ્યૂ
મુંબઇ : લમસ નયૂ જસસીનો લખતાબ મેળવનારી અલભનેત્ી એલમિી શાહની રફલમ જંગિ 
ક્ાય ભારતમાં ઓટીટી પર અને લવદેશમાં લથયેટસ્ષમાં રજૂ થવાની છે. ઓરરક્સાના 
આરદવાસી બાળકોની ફૂટબોિ ટીમ પર આધારરત આ રફલમ અગાઉ જ જુદા જુદા 
રફલમ ફેસ્ક્ટવલસમાં એવોડ્ષઝ તથા પ્શંસા પામી ચુકી છે. એલમિી આ રફલમમાં 
રફલઝયોથેરાલપક્ટની ભૂલમકામાં છે. ઓરરક્સાના આરદવાસી બાળકોને ટ્ેલનંગ અને 
પ્ોતસાહન આપી તેમની ફૂટબોિ ટીમ રચવામાં આવે છે. પગમાં પગરખાં પણ નહીં 
પહેરનારા બાળકો રગબી કપમાં ભાગ િેવા માટે આગળ વધે છે તેવી રફલમની વાતા્ષ 
છે.  એલમિીના લપતા પ્શાંત શાહ રફલમ પ્ોડયૂસર છે.
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ચીન અને અમેરિકા બે-અઢી દાયકાથી 
એકબીજા સામે ટકિાયા કિે છે. 

વૈશ્વિક ધિી પિ પણ એક યા બીજા મુદ્ે તે 
આમને સામને િહે છે. હાલમાં િશ્િયા અને 
યુક્રેન વચ્ે યુદ્ધ ચાલી િહ્ં છે. પિંતુ ભશ્વષયમાં 
જે કિનસી યુદ્ધ અમેરિકા અને ચીન વચ્ે થવાનું 
છે તે કદાચ યુક્રેનના યુદ્ધ કિતાં પણ ભીષણ 
હિે.  બીજા શ્વવિયુદ્ધ પછી ૧૯૪૪માં નયુ 
હેમપિાયિના બ્ેટન વૂડમાં ૪૪ શ્મત્રદેિોના 
પ્રશ્તશ્નશ્ધઓ મળયા હતા. તેમણે શ્વદેિ વેપાિ 
માટે રિઝવ્વ કિનસી તિીકરે અમેરિકાના ડોલિને 
સવીકાયયો હતો. તયાિે અમેરિકાના ડોલિની 
સિખામણી સુવણ્વ સાથે કિાઈ હતી. અથા્વત્ 
ફરેડિલ રિઝવ્વ ડોલિના બદલામાં સોનું આપવાને 
બંધાયેલી હતી. ૧૯૬૧માં ફરેડિલ રિઝવવે ગોલડ 
સટાનડડ્વ તયજી દીધું તો પણ દુશ્નયાની રિઝવ્વ 
કિનસી તિીકરે ડોલિનું ચલણ કાયમ િહ્ં હતું. 
આજની તાિીખમાં દુશ્નયાની બેનકોનું ૬૧ ટકા 
અનામત ભંડોળ ડોલિના સવરૂપમાં છે. કોઈ 
દેિો ડોલિની નોટો િાખે છે તો કોઈ તેનું િોકાણ 
અમેરિકી સિકાિના બોનડમાં કિે છે. 

દુશ્નયાનું જે ૪૦ ટકા ઋણ છે તે પણ 
ડોલિના રૂપમાં છે. હવે બીજી તિફ અમેરિકા 
સાથે સતત સંઘષ્વમાં િહેતા ચીનનું અથ્વતંત્ર 
ઘણાં સમયથી ઝડપથી પ્રગશ્ત કિી િહ્ં છે. ચીન 
જગતના અથ્વતંત્રમાં ડોલિના પ્રભાવને ખતમ 
કિવા સાથે યુઆનનો પ્રભાવ સથાશ્પત કિવાની 
મથામણ કિી િહ્ં છે. વત્વમાનમાં ખનીજ તેલનું 
ઉતપાદન કિતાં દેિો તેમનું ઓઇલનું વેચાણ 
કિે તો તેના બદલામાં ડોલિ જ લે છે. તેથી 
દુશ્નયાના લગભગ તમામ દેિોને ડોલિની જરૂિ 
પડે છે. અમેરિકાનું બાહ્ય દેવું વધીને આિિે 
૬,૦૦૦ અબજ ડોલિ પિ પહોંચી ગયું છે, 
જેમાંનું ૧,૦૦૦ અબજનું દેવું ચીન સાથેના 
વેપાિમાં થઈ ગયું છે. ચીન જો તેની પાસેના 
ડોલિ વેચવા કાઢે તો અમેરિકાનું અથ્વતંત્ર ખતમ 
થઈ જાય, પણ તે પહેલાં શ્વવિયુદ્ધ થઈ જાય તેમ 
છે. આ કાિણે ચીને અમેરિકાને હિાવવા માટે 
આશ્થ્વક યુદ્ધ છેડી દીધું છે. ચીન તેના યુઆનને 
ડોલિના સથાને રિઝવ્વ કિનસી તિીકરે સથાશ્પત 
કિવા પ્રયાસો કિવા માંડ્ુ છે. જો કરે, આિબ 
દેિો અમેરિકાની પડખે હોવાથી ચીનને હજી 
સફળતા મળતી નથી. હવે ડોલિનો મુકાબલો 
કિવા માટે ચીને શ્ક્પટોકિનસી લોનચ કિવાની 
જાહેિાત કિી છે. 

ડોલિની મોનોપોલી ખતમ કિવા િશ્િયા 
અને ચીન મળીને આિબ દેિોને તેમનું ખનીજ 

તેલ ડોલિને બદલે રૂબલમાં અને યુઆનમાં 
વેચવા સમજાવટ કિી િહ્યા છે.

આમ પણ દુશ્નયાનું અથ્વતંત્ર ધીમા પગલે 
પહેલાં રડશ્જટલ કિનસી તિફ અને પછી 
શ્ક્પટોકિનસી તિફ આગળ વધી િહ્ં છે, તેમાં 
કોઈ િંકા નથી. બલોકચેઈન ટેકનોલોજીના 
આધાિે પેદા થતી શ્ક્પટોકિનસી 
છેલ્ા એક દાયકાથી ચલણમાં 
છે, પણ તેની લે-વેચ ખાનગી 
સાહશ્સકો કિે છે. તેનો ઉપયોગ 
િોકાણના માધયમ તિીકરે અને સટ્ા 
માટે વધુ થાય છે. શ્વશ્નમયના માધયમ તિીકરે 
હજુ સુધી કોઈ દેિમાં શ્ક્પટોકિનસીને મંજૂિી 
મળી નથી. ભાિતની રિઝવ્વ બેનકરે બે વષ્વ પહેલાં 
શ્ક્પટોકિનસીની લે-વેચ પિ પ્રશ્તબંધ મૂકયો 
હતો. પણ તાજેતિમાં ભાિતની સુશ્પ્રમ કોટટે તે 

પ્રશ્તબંધ ઉઠાવી લીધો છે. તેને કાિણે ભાિતમાં 
પણ સિકાિ પ્રેરિત શ્ક્પટોકિનસીના પ્રાિંભ થઈ 
િકરે છે. કોિોનાની કટોકટી વચ્ે ચીને તા.૨૫ 
એશ્પ્રલે જાહેિાત કિી હતી કરે, તે બલોકચેઇન 
સશ્વ્વસ નેટવક્ક (બીએસએન) ના નામે તેનું 
પહેલવહેલું નેિનલ બલોકચેઇન પલેટફોમ્વ તિતું 
મૂકિે. જાણકાિોના મતે સિકાિ દ્ાિા સમશ્થ્વત 

શ્ક્પટોકિનસીની રદિામાં આ ચીનનું પહેલું 
પગલું હિે. ચીનની શ્ક્પટોકિનસી રડશ્જટલ 
કિનસી ઇલેકટ્ોશ્ન પેમેનટ (ડીસી/ઇપી) તિીકરે 
ઓળખાિે.

ચીને તેની સંભશ્વત શ્ક્પટોકિનસીના જે ફોટા 
જાહેિ કયા્વ છે તે જોતા તેનું નામ યુઆન જ હિે 

તેમ લાગે છે. પણ તેની લેવડદેવડ 
માત્ર રડશ્જટલ પલેટફોમ્વ ઉપિ જ 
કિી િકાિે. શ્વવિના કોઈ પણ દેિે 
ચીન પાસેથી માલ ખિીદવો હિે તો 
તે શ્ક્પટોકિનસીના રૂપમાં જ ખિીદવો 

પડિે.  ચીન સાથે સપધા્વ કિવા દુશ્નયાના બીજા 
દેિો પણ પોતપોતાની શ્ક્પટોકિનસી લોનચ કિિે. 
છેવટે એક સમય એવો આવિે કરે દુશ્નયામાં 
પેપિ કિનસીનું ચલણ ખતમ થઈ જિે અને બધા 
વહેવાિો શ્ક્પટોકિનસીમાં જ કિવા પડિે.

ચીનની સામયવાદી સિકાિ છેક ૨૦૧૪થી 
શ્ક્પટોકિનસીનો શ્વકાસ કિવાનો મનસુબો 
ધિાવે છે. થોડા સમય પહેલાં ફરેસબુકરે પોતાની 
શ્ક્પટોકિનસી લોનચ કિવાની જાહેિાત કિી હતી, 
જેનું નામ શ્લબ્ા પાડવામાં આવયું હતું. ફરેસબુકના 
શ્વવિભિમાં ૨.૩ અબજ વપિાિકાિો હોવાથી 
તેની શ્ક્પટોકિનસી લોનનચંગ સાથે જ શ્હટ પુિવાિ 

થાય તેવી સંભાવના હતી. ફરેસબુકની જાહેિાત 
પછી અમેરિકાની સિકાિ પણ તેની પોતાની 
શ્ક્પટોકિનસી બહાિ પાડવાની શ્વચાિણા ચલાવી 
િહી હતી, પણ ચીન તે બાબતમાં આગળ વધી 
ગયું છે. ચીનનું ઉદાહિણ લઈને દશ્ષિણ કોરિયા, 
િશ્િયા, સવીડન વગેિે ઘણા દેિોની સિકાિો 
દ્ાિા તેમની સેનટ્લ બેનક રડશ્જટલ કિનસી બહાિ 
પાડવાની તૈયાિી કિી છે. ભાિતની સિકાિ પણ 
આ રદિામાં પ્રયાસો કિી િહ્યાનું કહેવાય છે.

ભાિત સિકાિ દ્ાિા રડશ્જટલ કિનસીનો 
પ્રચાિ થઈ િહ્યો છે તે પણ શ્ક્પટોકિનસીની 
રદિામાં આગેકૂચ છે. શ્ક્પટોકિનસી શ્પ્રનટીંગ 
પ્રેસમાં છાપી િકાતી નથી, પણ તેનું 
ઇનટિનેટ ઉપિ માઇશ્નંગ કિવામાં આવે છે. 
શ્ક્પટોકિનસીનું માઇશ્નંગ કિવા માટે કરેટલાક 
ગાશ્ણશ્તક કોયડા ઉકરેલવાના હોય છે. આ કોયડા 
એક વયશ્તિ ઉકરેલી િકરે તેવા હોતા નથી, માટે 
ઘણા બધા લોકો સાથે મળીને તે કોયડા ઉકરેલતા 
હોય છે. તેઓ દુશ્નયાના જુદા જુદા ભાગોમાં 
િહેતા હોય છે અને પોતાના કોમપયુટિ ઉપિ કામ 
કિતા હોય છે. આ બધાં કોમપયુટિો બલોકચેઇન 
ટેકનોલોજી વડે જોડાયેલાં હોય છે. જેથી એક 
કોયડા પિ એક સમયે ઘણા બધા શ્નષણાતો કામ 
કિી િકરે છે. આ ટેકનોલોજીમાં કોઇ એક સવ્વિ 
નથી હોતું, પણ શ્સસટમ સાથે જોડાયેલાં બધાં 
કોમપયુટિો સવ્વિનું કામ કિે છે. આ ચેઇનમાં 
જોડાયેલા બધા લોકો બધા ટ્ાનસેકિન જોઇ 
િકરે છે. પાિદિ્વકતાને કાિણે શ્ક્પટોકિનસીમાં 
છેતિશ્પંડીનો અવકાિ િહેતો નથી.

દુશ્નયામાં આજે બે ડઝનથી વધુ ખાનગી 
શ્ક્પટોકિનસી પ્રચશ્લત છે, જેમાં મુખય શ્બટકોઈન 
છે. શ્બટકોઇન લોનચ કિવામાં આવયો તયાિે તેની 
રકંમત એક ડોલિ જેટલી હતી. કોઈ સમયે તેની 
રકંમત વધીને ૧૦,૦૦૦ ડોલિ પિ પહોંચી ગઈ 
હતી. શ્ક્પટોકિનસીની ખાશ્સયત છે કરે તેની નકલ 
કિી િકાતી નથી અને તેની ચોિી કિી િકાતી 
નથી. જે િીતે રડશ્જટલ કિનસીની લેવડદેવડ 
મોબાઇલ વડે કિી િકાય છે તેમ શ્ક્પટોકિનસીની 
લેવડદેવડ પણ મોબાઇલ વડે થઈ િકરે છે. જો 
તેના માટે ઇનટિનેટનો ઉપયોગ ન કિવો હોય 
તો બલુટુથ વડે પણ લેવડદેવડ કિી િકાય છે. 
ચીની સિકાિ દ્ાિા જયાિે પણ શ્ક્પટોકિનસી 
લોનચ કિવામાં આવિે તયાિે તેનો સંપૂણ્વ કનટ્ોલ 
સિકાિના હાથમાં જ હિે તેમાં કોઈ િંકા નથી. 
વત્વમાનમાં ચીન સિકાિ દ્ાિા તેના શ્વષયક 
કાયદાઓ ઘડાઈ િહ્યા છે, જેથી ભશ્વષયમાં કોઈ 
તેનો દુરુપયોગ કિી િકરે નહીં. 

અમેરિકાના ડાેલિનાે મુકાબલાે કિવા માટે ચીન હવે રરિપાેકિન્ી લાેનચ કિશે

અાેઈલ વેચાણના રકસ્ામાં ચીન તેના યુઅાનને ડાેલિના સ્ાને 
રિઝવ્વ કિન્ી તિીકે સ્ાપિત કિવા માંગે છે, િિંતુ અાિબ દેશાે 

અમેરિકાની િડખે હાેવાથી સફળતા મળતી નથી 

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

અમેરિકરા સરામે ચીન હવે આર્થિક યુદ્ધની વેતિણમાં
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વડનાં ઝાડ પર
નીચે તરફ મુખ કરીને
લટકતું ચામાચચડીયુ

જાણે આકાશ તૂટી પડશે.
જનમથી લઈ છેલ્ા શ્ાસ સુધી

મુહૂત્તની ગણતરી કરીને
સમયને કેટલાંયે ભાગમાં

વહેંચી લો
એને કંઈજ સમજ નથી હોતી

ફક્ત તવરરત ગચતથી
ભાગવા ચસવાય.

કયારેક કયારેક દાદર ચઢતી વખતે
એક બાજુથી સડી ગયેલ  

વાંસ તૂટી જાય તો
ચબચ્ારાએ વચ્માં જ

લટકવું પડે છે.
જીંદગીમાં જેવી રીતે

આપણે ગભરાય જઈએ
મૃતયુએ જે કરવું હોય એ,

નહીં કરી શકીએ કયારેય બંધ  આ દેહને 
કે કયારેય દરવાજાને.

ઘરને બે રદવાલોને જોડતી જગયામાં
ગરોળી માથા પાસે પૂંછડીને લઈને 

ઓમકાર જેવી સ્થર થઈ ગઈ
ફણસનાં ઝાડની પેલી તરફ ચાંદ પડછાયો 

બનીને ફેલાય જાય છે
આખા બગીચામાં

આપણામાં એ ધીરજ નથી
એ જોવા માટે

શું ઘટના બનશે છેલ્ે.
કોણ પૂછે : કોનું શું ખોવાયું!
કોણ જોઈ : કોનાં બગીચાની  

વૃક્ષની ડાળી
પડોશી તરફ ગઈ કે નથી !

કોણ માપી શકે
એ અંતરરક્ષનો ખેલ !

કઈ અક્ષાંશ રેખાંશમાં પસાર થવા જેટલી 
જગયા મળી જશે?
થવા દો ગોળાધ્ત

નીકળી રહેલો  ચંદ્રમા
વાદળની ફાટેલી સાડીમાંથી.
દૂર મારા ભાઈએ મોકલેલ

શબદોની વાંસમાં ફૂલની મહેંકમાં
કાશ! દૂબી રહ્ો હોત છેલ્ે સુધી.

શીર્તક : છેલ્ે સુધી
મૂળ રચનાકાર : બંશીઘર રડંગી
ગુજરાતી અનુવાદ: ચહના મોદી જોકર માલવેર ફરી એકવાર સક્રિય

ગૂગલ પલલે સ્ટોર પર વધુ ૩ 
એપલલીકેશન જોકર માલવલેર સાથલે 
સંક્રમમત હટોવાનું જોવા મળ્ું. જોકર 
માલવલેર એ વારંવાર નવા રૂપ સાથલે 
જોવા મળે છે અનલે એપલલીકેશન સાથલે 
ભળલીનલે ડલીવાઈસનલે હાનલી પહોંચાડલે છે. 
જોકર માલવલેરનટો ઉપ્ટોગ મિમલંગ 
અનલે SMS છેતરમપંડલી મા્ે થા્ છે. 
જ્ારે તલે હેકરનલી પસંદગલીનલી સંખ્ાિંધ 
મક્ર્ાઓ પણ કરે છે. જલેમ કે ્ેકસ્ 
મલેસલેજ, કટોન્ેક્ લલીસ્ અનલે ડલીવાઈસનલી 
મામહતલી ચટોરલી કરવલી.

ગૂગલ દ્ારા તલેના સંરક્ષણનલે વધારવા 
મા્ેના સતત પ્ર્ાસટો છતાં, એપસનલે 
અવકાશ શટોધવા અનલે એપ સ્ટોરમાં 
શટોધા્લેલ ન હટોવાનું જાણવા મા્ે 
સતત પુનરાવત્તન કરવામાં આવ્ું છે. 
કેસપરસકકી સંશટોધક ઇગટોર ગટોલટોમવનલે 
ગ્ા અઠવાડડ્લે પ્રકામશત થ્લેલા એક 
અહેવાલમાં જણાવ્ું હતું કે તલેઓ 
સામાન્ રલીતલે Google Play પર 
ફેલા્ છે. જ્ાં સકેમસ્ત સ્ટોરમાંથલી 
કા્દેસર એપપલકેશનટો ડાઉનલટોડ કરે 
છે. તલેમાં મલેલલીસલી્સ કટોડ ઉમલેરે છે અનલે 
તલેનલે અલગ નામથલી સ્ટોર પર ફરલીથલી 
અપલટોડ કરે છે.

ટ્ટોજનાઇઝડ એપસમાં ઘણલીવાર 

મલેસલેમજંગ, હેલથ ટ્લેડકંગ અનલે PDF 
સકેનર એપસ તરલીકે દેખા્ છે. જલે 
એકવાર ઇનસ્ટોલ થઈ ગ્ા પછલી ્ેકસ્ 
મલેસલેજ, કટોન્ેક્ લલીસ્ અનલે ડલીવાઈસનલી 
મામહતલી ઍકસલેસ કરવાનલી પરવાનગલીનલી 
મવનંતલી કરે છે. ્ુઝસ્તનલે પ્રલીમમ્મ 

સલેવાઓમાં સબ્સક્રાઇિ કરવા મા્ે તલેનટો 
દુરુપ્ટોગ કરે છે.

Google Play ચકાસણલી 
પ્રમક્ર્ાનલે િા્પાસ કરવા મા્ે જોકર 
માલવલેર દ્ારા ઉપ્ટોગમાં લલેવામાં 
આવતલી એક તકનલીકથલી મલેલલીસલી્સ 
પલેલટોડનલે મનપક્ક્ર્ રેનડર કરવા અનલે 
એપપલકેશનસ પલલે સ્ટોર પર લાઇવ 
થઈ જા્ પછલી જ તલેના કા્યોનલે સમક્ર્ 

કરે છે.
ફેબ્ુઆરલી 2022 ના અંત સુધલીમાં 

Kaspersky દ્ારા શટોધા્લેલ 
ત્રણ જોકર-સંક્રમમત એપપલકેશનમાં 
Style Message, Blood 
Pressure App અનલે Camera 

PDF Scanner છે. જો કે તલેઓ 
Google Play પરથલી દૂર કરવામાં 
આવ્ા છે. તલેમ છતાં તલેઓ થડ્ત-પા્ટી 
એપપલકેશન સલેન્ર તરફથલી ઉપલબ્ધ 
થા્ છે. એપપલકેશન માકકે્પલલેસ પર 
સપબ્સક્રપશન ટ્ટોજનનલી ઘ્ના પહેલલી વાર 
નથલી િનલી. ગ્ા વર્ષે APKPure 
એપ સ્ટોર મા્ેનલી એપપલકેશનટો 
અનલે વ્ાપકપણલે ઉપ્ટોગમાં લલેવાતા 

WhatsApp MODમાં 
Triada  નામના માલવલેર સાથલે પણ 
મલેલલીસલી્સ કટોડ મુકવામાં આવ્ાં હતાં.

આ જાન્ુઆરલીનલી શરૂઆતમાં 
ડાક્ક હેડરંગ નામનલી પ્રલીમમ્મ સલેવાના 
દુરુપ્ટોગના અન્ કેસનલે અનુસરલીનલે  
મરિફ્હટોસ્ત નામનલી આક્રમક મનલી-મલેડકંગ 
સકકીમનલે િંધ કરલી દલીધલી. ગટોલટોમવનલે 
જણાવ્ું હતું કે સપબ્સક્રપશન ટ્ટોજન 
પલેઇડ સલેવાઓ મા્ે વલેિસાઇટસ પર 
િૉ્ શટોધનલે િા્પાસ કરલી શકે છે અનલે 
કે્લલીકવાર તલેઓ સકેમસ્તનલી પટોતાનલી 
અમવદ્યમાન (non-existent) 
સલેવાઓ મા્ે ્ુઝસ્તનલે સબ્સક્રાઇિ કરે 
છે.

અમનચછનલી્ સપબ્સક્રપશનસ ્ાળવા 
મા્ે ગૂગલ પલલે સ્ટોર મસવા્ કટોઈ પણ 
વલેિસાઈ્ પરથલી એપલલીકેશન ઇનસ્ટોલ 
કરવલી ન જોઈએ. જલે એપલલીકેશન 
માલવલેર પણ હટો્ શકે છે. અમધકૃત 
એપ સ્ટોસ્તમાંથલી એપસ ડાઉનલટોડ 
કરતલી વખતલે પણ ્ુઝસ્તએ એડવાઇઝરલી 
વાંચવલી, એપલલીકેશન કઈ પરમલીશનનલી 
માંગણલી કરે છે તલે ધ્ાનમાં લલેવું અનલે 
માત્ર ઇપચછત કા્યો કરવા મા્ે જરૂરલી 
એવલી પરમલીશન આપવલી જરૂરલી છે.

beinghumanmj

સ્ત્રીઓ�ેન� ઓમુક ઓંગ�ે જે ઘ�ટ્રીલ� ઓને સુંદર હ�ેય ત�ે તેન� ઓ�ત્મવિશ્�સ ઓને ઓ�કર્ષણમ�ં િધ�ર�ે થ�ય છે. ઓ� ઓંગ�ે છે તેન� સતન, નનતંબ ઓને કમર. ઓ� ઓંગ�ેન્રી વિશેર 
ક�ળજી લેિ�મ�ં ઓ�િે ત�ે તેને સુડ�ેળ જરૂર બન�િ્રી શક�ય છે. કેિ્રી ર્રીતે તે જણ્રીઓે... દરેક સ્ત્રી ઇચે્ છે કે તે સુંદર દેખ�ય. ક�ેઈ તેન્રી સુંદરત�ન� િખ�ણ કરે, પરંતુ સુંદરત� ત�ે 
કુદરત્રી હ�ેય છે. ન�ક, મ�ં, ઓ�ંખ, ક�ન િગેરે કુદરત્રી ર્રીતે સુંદર હ�ેય ત�ે ઠ્રીક નહ્રીતર સજ્ષર્રી કે ઇનજેક્શન્સ િગેરે દ્�ર� તેને કેટલ�ક ઓંશે સુંદર બન�િ્રી શક�ય છે, પરંતુ ઓ� 
ય�ેગય નથ્રી. જેકે, શર્રીરન� કેટલ�ંક ઓંગ ઓેિ� પણ છે જેને તમે થ�ેડંુ ધ્�ન ર�ખ્રીને તથ� મહેનત કર્રીને સુંદર કે ઘ�ટ્રીલ�ં બન�િ્રી શક�ે છ�ે જેમ કે સતન, નનતંબ ઓને કમર.

અપનાવો આ ઘરેલું ટીપ્સ	દાળને	ઉકાળતી	વખતે	જ	તેમાં	હીંગ	
નાખવાથી		દાળ	વધુ	સવાદદષ્ટ	થાય	છે.
	પાકી	કેરી	ખાધા	બાદ	એક	કપ	દૂધ	પીવાથી	
જલદી	પચી	જાય	છે.
	કોપરેલમાં	કપૂરનો	ભૂક્ો	નાખી	લાકડાનું	
ફરનનિચર	લૂછવાથી	ચકચદકત	થાય	છે.
	ઘીને	લાંબો	સમય	સાચવી	રાખવા	તેમાં	
ગોળનો	ગાંગડો	મૂકી	દેવો.
	પેટમાં	ગેસને	કારણે	દુખાવો	થાય	તો	નારભ	
પાસે	હીંગનો	લેપ	કરવાથી	રાહત	થાય	છે.
	દૂધમાં	એલચી	રાખીને	ગરમીના	દદવસોમાં	
રાખવાથી	દૂધ	જલદી	બગડતું	નથી.
	સૂકા	ફૂલના	ગુલદસતા	પરથી	ધૂળ	દૂર	કરવા	
હેર	ડ્ાયરનો	ઉપયોગ	કરવો.

	ઢોસાના	તવા	પર	રીંગણાનો	કે	કાંદાનો	કટકો	
રગડવાથી	ઢોસા	તવાને	ચોંટતા	નથી	તેથી	
ઊતારવામાં	સરળતા	રહે	છે.
	ફૂદીનો	ઘરમાં	વધુ	આવી	ગયો	હોય	તો	
તેની	પેસટ	બનાવી	તેમાં	લીંબુ	રનચોવી	
રેરરિજરેટરમાં	રાખવું.	રંગ	તેમજ	સોડમ	
જેમની	તેમ	રહેશે.
	વાસણમાંની	ચીકાશ	(ગ્ીસ)દૂર	કરવા	સોડા	
વોટરનો	ઉપયોગ	કરવો.	તેમાંનો	ક્ાર	સાબુનું	
કામ	કરીને	ચીકાશ	દૂર	કરે	છે.
	હોટ	વોટર	બેગ	(ગરમ	પાણીની	કોથળી)
માંના	પાણીને	વધુ	સમય	ગરમ	રાખવા	

પાણીમાં	રગલસદરનના	થોડા	ટીપાં	ભેળવી	દેવા.
	ચાના	કપ	પરથી	ડાઘા	દૂર	કરવા,	કપને	
રવનેગારથી	ભીનો	કરવો,	ભીનું	કપડું	મીઠાના	
દ્ાવણમાં	ભીંજવી	કપના	ડાઘા	પર	રગડીને	
લૂછવું.
	પાણીમાં	બે-ત્રણ	એસસપદરનની	ગોળી	નાખી	
પરસેવાયુક્ત	ડાઘાવાળા	કપડાં	બોળીને	
ધોવાથી	પરસેવાના	ડાઘા	દૂર	થાય	છે.
	અઠવાદડયામાં	એક	વાર	મીઠાના	પાણીમાં	
ટૂથબ્રશ	પલાળવાથી	તે	બેકટેદરયા	રરહત	
થાય	છે.
	સ્લસરીનમાં	લીંબુ	તથા	ગુલાબજળ	ભેળવી	
લગાડવાથી	તવચા	પરના	ડાઘ-ધાબા	દૂર	 
થાય	છે.

શરીરને સુંદરતા  આપતાં અંગોને  સુંદર બનાવો

્તનની સુંદરતા
વક્ષ સ્ત્રીનરી સુંદરતામાં વધારો કરે છે. સુડોળ અને ઉભારવાળા સ્તન 
તેના શરરીરને આકર્ષક બનાવે છે, પરંતુ દરેકના નસરીબમાં આ સુંદરતા 
કે આકર્ષકતા નથરી હોતરી. કોઈના સ્તનમાં જરાય ઉભાર નથરી હોતો તો 
કોઈના સ્તન બેડોળ હોય છે. ઢરીલાં થઈ ગયેલાં સ્તન ખૂબ જ ખરાબ 
દેખાવ આપે છે. 

• જો કોઈ કારણસર સ્તન નરમ એટલે કે 
ઢરીલાં પડરી જાય તો બદામનું તેલ અથવા બદામ 
રોગનને ભેંસના દૂધમાં ફેંટરીને તેનાથરી સ્તન 
પર દસથરી પંદર મમમનટ સુધરી મામલશ કરવરી. 
આમ મનયમમત રરીતે કરવાથરી સ્તન કઠોર 
બનરીને સુંદર દેખાવા લાગશે.
• યોગય માપ અને આકારનરી બ્ા પહેરો. 
તેનાથરી સ્તનો કસાયેલા રહેશે એટલે કે તેને 
સપોટ્ષ મળશે અને તે ઢરીલાં થશે નહીં.
• ગભ્ષવતરી સ્ત્રીઓએ છાતરી પર જે પણ 
અનુકૂળ હોય તે તેલ લગાવરીને ધરીરે-ધરીરે 
નરીચેથરી ઉપરનરી તરફ ગોળગોળ એમ હથેળરી 

ફેરવતા મામલશ કરવરી જોઈએ. તેનાથરી તયાંનરી તવચા ફાટશે એટલે કે રુક્ષ 
થશે નહીં અને સ્તન પણ ઢરીલાં નહીં થાય.
• જયારે બાળકને સ્તનપાન કરાવવાનું હોય તો બાળકને ખોળામાં લઈને 
એક હાથ સ્તનરી નરીચે રાખરીને તેને સપોટ્ષ આપયા પછરી દૂધ પરીવડાવો. જો 
તમે સૂતા સૂતા સ્તન પાન કરાવતા હશો તો તમારા સ્તન લટકી પડશે.

ચનતંબની સુંદરતા
બહુ મોટા અને ઘાટ વગરના મનતંબ નારરીને અનાકર્ષક બનાવરી દે છે. 
બરીજી તરફ સપાટ મનતંબ પણ દેખાવને બગાડરી નાખે છે, પરંતુ ગોળ, 
સુડોળ તથા પુષ્ટ મનતંબ દરેકના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. આવા 
મનતંબવાળરી સ્ત્રીનરી ચાલ તો મનમોહક બને જ છે સાથે કમરનો આકાર 
પણ સુંદર બને છે. સુંદર મનતંબ હોય તો તમે જે પણ ડ્ેસ પહેરો એ 
તમારરી સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાવરી દે છે.
• સુંદર અને ઘાટરીલા મનતંબ માટે રમનંગ 
અને કેટલરીક એકસરસાઈઝ જરૂરરી છે જેમ 
કે, સ્ક્ેટ, બારબેલ સ્ક્ેટ, પલાઈ સ્ક્ેટ, 
ગલૂટ મબ્જ, મસંગલ લેગ મબ્જ, ડોન્કી કકકસ 
વગેરે.
• બટસ એટલે કે મનતંબને ઉઠાવદાર 
બનાવે તેવા અંડરવેર પહેરવા. તમે ગડ્ષલ 
પહેરરીને પણ મનતંબને આકર્ષક દેખાવ આપરી 
શકો છો.
• મનતંબને વધારે ઘાટરીલાં બતાવવા માટે 
મજન્સ અને શોટસ્ષનરી અંદર એક ફુલ 
અંડરવેરને બદલે થોંગસ પહેરો, કારણ કે ફુલ અંડરવેર તમારા બટસને 
ફલેટ કરરી શકે છે અને તેને કારણે તે નાના દેખાય છે.
• પેન્ટ ખરરીદતરી વખતે અલગ-અલગ સ્ટાઈલના પેન્ટ ટ્ાય કરરીને જુઓ 
અને ખરરીદતા પહેલા દરેકમાં તમારા બટસ કેવા દેખાય છે તે જોઈ લો, આ 
જોવા માટે થ્રી-પરીસ એંગલડ મમરર (શોપમાં હોય તો)નો ઉપયોગ જરૂર કરો.

કમરની સુંદરતા
કમરનું સૌંદય્ષ પણ શારરીકરક સૌંદય્ષમાં 
મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. સામાન્ય રરીતે 
પાતળરી કમરને આકર્ષક માનવામાં આવે છે. 
• કમરને આકર્ષક બનાવવા માટે મનયમમત 
રરીતે કમર કસાય તે પ્રકારનો વયાયામ કરવો 
જરૂરરી છે. તેનાથરી કમર પાતળરી બનવાનરી 
સાથે લચકદાર પણ બને છે. • શારરીકરક 
શ્રમ કરવાથરી પણ કમરનરી વધારાનરી ચરબરી 
બળરી જાય છે અને કમર કસાવદાર બને છે. 
• વધારે પડતા ચરીકાશવાળા પદાથથો ખાવાનું 
ટાળવું જોઈએ. • સસ્વમમંગનરી જેમ જ નૃતય 
કરવું પણ એક સારરી એકસરસાઈઝ છે. 
તેનાથરી કમરને લચકદાર બનાવરી શકાય છે.
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ભાવનગરમાં ઈિતહાસ જીવંત 
થયો, પૂજામાં યુવરાજના માથા 
ઉપર ચકલી આવીને બેસી

ભાવનગર
ભાવનગર શહъરના λવાપરી માતાજી મંЧદર 

ખાતે Ĭાણ ĬિતΗા મહોÓસવ યોજાયો હતો. 
રાજવી પЧરવારના યુવરાજ જયિવરરાજિસંહની 
ઉપЩçથિતમાં Ĭાણ ĬિતΗા મહોÓસવનું આયોજન 
કરાયુ હતું. Óયારъ પૂજન િવિધ સમયે એક ચકલી 
યુવરાજ જયિવરરાજિસંહના મçતક પર આવીને 
બેસી ગઈ હતી. નવાઈની વાત તો એ છъ, કы Ëયારъ 
પણ મહારાજા કжæણકЮમારિસંહજી કોઈ શુભ કાય↓ 
કરъ તે પહъલા તેમના ભાલા પર એક ચકલી આવીને 
બેસી જતી હતી. કжæણકЮમારિસંહજી મા ખોЧડયાર 
અને માં λવાપરીને ખૂબ માનતા હતા. જેથી ચકલી 
λપે માતાજીની ĬÓયΤ હાજરી હોવાની Ĵˇા હતી.

ગુજરાતમાં છъ·ાં 14 વષ↓માં માતા અને બાળકોના Óયુ દરમાં 50%નો ઘટાડો
સુરત 

માતા અને બાળ Óયુ દર ઘટાડવા 
પાંચમી મેના રોજ મીડવાઇફ ડે મનાવાય છъ. 
મીડવાઇફ િવΐને બદલી શકы છъ. તેવા સૂĦ 
સાથે  ઇ×ટરનેશનલ મીડવાઇફ ડેની ઉજવણી 
કરાશે. ગુજરાત રાËય સરકારъ માતા અને 
બાળ Óયુ દર ઘટાડવા માટъ સરકારની િવિવધ 
યોજના અને મીડવાઇફ કોસ↓ શλ કરાતા છъ·ા 
૧૪ વષ↓માં ગુજરાતમાં માતા અને બાળકોના 

Óયુ દરમાં અંદાિજત ૫૦ ટકા જેટલો ઘટાડો 
ન℮ધાયો છъ.
ગુજરાતમાં વષ↓ 2008 - 9 માં 1000 

બાળકોએ  બાવન બાળકોનંુ Óયુ થતુ હતુ. 

Ëયારъ હાલમાં 25 બાળકો મોતને ભેટી 
રΝા છъ. Ëયારъ વષ↓ 2008 - 9 માં 1000  
માતાઓની Ĭસુિતમાં 152 જેટલી માતાઓના 

Óયુ થતા હતા. હાલમાં ઘટીને 70 Ĭસૂતાનાં 
મોત થઈ રΝા છъ. આમ 14 વષ↓માં બાળકો 
અને માતાના Óયુ દરમાં 50 ટકા જેટલો ઘટાડો  
છъ. આ આંકડા ફыિમલી હъàથ સવ› વષ↓ 2018 - 
19 મુજબના હોવાનું િસિવલ નિસ↨ગ કોલેજના 
Ĭોફыસર Чકરણભાઈ દોમડીયાએ જણાãયું હતું. 
િસિવલ ખાતે નસગ çટુડ×ટ એસોિસએશન તથા 
સરકારી નિસ↨ગ કોલેજ ˛ારા િસિવલના ગાયનેક 
િવભાગ નજીક ઇ×ટરનેશનલ મીડવાઇફ ડેની 
ઉજવણી કરાઇ હતી. 

અમદાવાદમાં સાસુએ ‘મા’ બનીને પુĦવધુને Чકડનીનંુ દાન આપી નવજીવન આØયું
અમદાવાદ

‘સાસુ-વહુ’ના સંબંધ એટલે જાણે એક જાણે 
ઉǼર ધુ્રવ તો બીજું દિΤણ ધુ્રવ. પરѕતુ હવે 
સમયની સાથે આ મા×યતાને પણ િતલાંજિલ 
મળъ તેમ છъ. આવો જ એક Чકçસો અમદાવાદમાં 
જોવા મâયો છъ. મહારા∆ના ચંĩપુરમાં રહъતી 
૩૧ વષЪ↓ય સુæમા તાØસેની બંને Чકડની ૯ મિહના 
અગાઉ અચાનક બંધ પડી જતાં ૯ મિહનાથી તેને 
ડાયાિલિસસની પીડાદાયક Ĭિĝયામાંથી પસાર થવું 
પડતંુ. હવે તેના બચવા Чકડની ĺા×સØલા×ટ જλરી 
થઇ ગયું હતું. આ સમયમાં સુæમાના સાસુ આગળ 
આãયા. તેમણે પોતાનાં પુĦવધુને પોતાની અેક 
Чકડની અાપી મોતના મુખમાંથી ઉગારી લીધી હતી. 

ગાંધીનગર
મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલે રાËયમાં 

મહъસૂલી Ĭિĝયાના સરળીકરણ તથા 
વહીવટમાં પારદશЪ↓તા આવે તે હъતુસર 
જનિહતમાં મહÓવપૂણ↓ િનણ↓ય લીધો છъ. 
મંĦી રાજે×ĩ િĦવેદીએ ભૂપે×ĩ પટъલના 
ને Óવની વત↓માન રાËય સરકારના આ 
મહÓવપૂણ↓ િનણ↓યની ભૂિમકા આપતા 
જણાãયું હતુ કы, મહъસૂલી વહીવટમાં 
સરળીકરણની ભલામણો માટъ રચાયેલી 
સી.એલ. મીના સિમિતના અહъવાલનો 

મહˆઅંશે çવીકાર કરીને મુÅયમંĦીĴીએ 
આ મહÓવપૂણ↓ િનણ↓યો લીધા છъ.
હવેથી ખેડૂતોની જમીનમાં નવી-

જૂની શરતના Ĭ ોનું િજ·ા કΤાએ 
જ િનવારણ આવશે. ઉપરાંત જૂના 
પુરાણા, વષђ↓ જૂના નાબૂદ થયેલા 24 
જેટલા િવિવધ મહъસૂલી કાયદાઓનંુ 
િનવારણ થશે. વડાĬધાન મોદીએ 
Ĭçથાિપત કરъલી ગુડ-ગવન↓×સ–
સુસાશનની આગવી પЧરપાટીને આગળ 
ધપાવતા મુÅયમંĦીએ રાËયના મહъસૂલ 

િવભાગના જૂના, પુરાણા, વષђ↓ જૂના 
અને નાબુદ થયેલા 24 જેટલા િવિવધ 
ઈનામ નાબૂદી કાયદાઓના સંદભ↓માં 
નવી/જૂની શરતની અસમંજસતાથી 
ઉદભવતા લોકોના Ĭ ોના સરળ 
અને પારદશЪ↓ િનરાકરણનો અિભગમ 
અપનાãયો છъ. અગાઉ આ સંદભ↓માં 
કોઈ çપΓ માગ↓દિશ↓કા ન હોવાને કારણે 
આવા ઉભા Ĭ ોના િનવારણ માટъ 
અરજદારોને રાËય કΤા સુધી લાંબા 
થવું પડતું હતુ. 

નવી-જૂની શરતના Ĭ ોનંુ િજ·ા કΤાએ જ 
આવશે િનરાકરણઃ મહъસૂલી કાયદામાં ફыરફારસુરત

અમરોલી ĝોસ રોડની Щçમત 
રъસીડ×સીમાં રહъતી હъમલતા ગુજરીયા 
ના પિત જયંિતભાઇનંુ વષ↓ 2003માં 

Óયુ થતા વષ↓ 2020 માં રાજુ નાથાભાઇ 
ગુજરીયા સાથે કોટ↓ મેરъજ કયા↓ હતા. 
હъમલતાને Ĭથમ પિત થકЫ સંતાનમાં બે 
પુĦ િĮજેશ અને િવવેક હાલ મુંબઇમાં 
રહъ છъ જયારъ પુĦી િવરલ પЧરણીત 
છъ. િવરલના લગ્ન થયા તે પહъલા તેની 
ĭы×ડ ઋЮતુ રાજેશ શાહુ (રહъ.અમરોલી) 
સમયાંતરъ ઘરъ આવતી હતી Óયારъ 
રાજુ સાથે તેની આંખ મળી ગઇ હતી. 
હъમલતા આ બાબતથી અજાણ હતી 
પરѕતુ અઠવાЧડયા અગાઉ પિત ઋЮતુ સાથે 

ફોન પર વાત કરતો હતો Óયારъ જાણ 
થતા પિત-પ ી વŵે ઝઘડો થયો હતો. 
રાજુએ હъમલતાને માર મારી હું ઋЮતુને 
લઇને ભાગી જાવ છું, હું તારી સાથે 
રહъવાનો નથી, મને છુટાછъડા આપી દъ 
એમ કહી રાજુ ઘર છોડીને ચાàયો ગયો 
હતો. દરિમયાનમાં બે Чદવસ અગાઉ 
ઋЮતુએ હъમલતાને ãહોÎસએપ પર વોઇસ 
મેસેજ ˛ારા ફોન ઉપાડ, રાજુ મારી સાથે 
જ છъ એમ કહી ગાળ આપી હું રાજુ સાથે 
લગ્ન કરવાની છું, તારાથી થાય તે કરી 
લેજે, તને રાજુ જોઇએ છъ તો મારી પાસે 
આવ તને રાજુ આપું છું, ફોન ઉѕચક મારી 
સાથે વાત કરી નહỲ તો હું તાλ મડ↓ર કરી 
નાંખશી તેવી ધમકЫ આપી હતી.

પЧરણીતાની ધમકЫઃ હું તારા પિત સાથે લગ્ન કરવાની છું, થાય તે કરી લે જે
ખેડૂતાેની જમીનમાં નવી-જૂની શરતના ાેનું િજ ા કક્ષાઅે જ િનવારણ અાવશે

રાજકોટ
 દъશમાં 636  લાખ ઘરોમાં 7,24,115 

મિહલા અને 1,01,839 પુλષોના ઈ.2019-
2021 દરિમયાન કરાયેલા રા∆ીય કЮટુંબ 
આરોÆય સવ›Τણની જારી કરાયેલી િવગતોમાં 
દъશમા એકіદરъ Ĭથમવાર પુλષોની સાપેΤે 
મિહલાની સંÅયા વધી છъ. દъશનો જાિત 
દર 1000 પુλષોએ 1020 મિહલા  અને 
ગુજરાતમાં જાિત દર 965નો રΝો છъ જે પાંચ 
વષ↓ પહъલાના સમય કરતા 15 ટકા વÖયું છъ. 
ગુજરાતમાં 15 વષ↓ કરતા નાની વયના 

બાળકોની વçતી 24 ટકા છъ, કвલ વçતીમાં 
Ĭિત 1000 પુλષોએ 965 çĦીઓ પણ શહъરી 
િવçતારોમાં આ Ĭમાણ માĦ 929નું  છъ. ગત 

પાંચ વષ↓માં જ×મેલા બાળકોમાં Ĭિત 1000એ 
બાળકЫની સંÅયા 955 થઈ છъ. 
સમĠ દъશમાં કвલ ĬજોÓપિતનો દર 2.2થી 

ઘટીને 2.0 થઈ ગયો જે ЧરØલેસમે×ટ રъટ કરતા 
પણ ઓછો થઈ ગયો તે આΌય↓ની વાત છъ. 
માĦ પાંચ રાËયોમાં આ દર ઉચો રΝો છъ અને 

તેમાં ગુજરાતનો સમાવેશ નથી. ગુજરાતમાં આ 
દર માĦ 1.9નો રΝો છъ અને તેમાંય શહъરી 
િવçતારમાં તો આ દર માĦ 1.6 એટલે કы Ĭિત 
100 મિહલા દીઠ માĦ 160 બાળકોનો છъ. 
જે દશા↓વે છъ લોકો ટૂંકા કЮટુંબમાં માની રΝા 
છъ.  દъશમાં મોટાભાગના રાËયોમાં દાλબંધી 
નથી પરѕતુ, 82 ટકા દાλનું સેવન કરતા નથી. 
ગુજરાતમાં દાλબંધી છъ છતાં 5.8 ટકા પુλષો 
આàકોહોલના અને 41.1 ટકા પુλષો તમાકЮના 
એક યા બીજી રીતે ãયસની છъ જેમાં સરъરાશ 
1.1 ટકા પુλષોને મુખના કы×સર (ઓરલ 
કыવીટી) માટъ તપાસ કરાવી પડી છъ. ગુજરાતમાં 
આàકોહોલનું સેવન કરતી મિહલાની સંÅયા 
માĦ 0.6 ટકા છъ. 

દારૂબંધીવાળા ગુજરાતમાં 5.8 ટકા પુરૂષાે અા ાેહાેલનું  સેવન કરે છે ારે િદવ-દમણમાં 22 ટકા 
દъશમાં 1000 પુλષો સામે 1020 મિહલા, ગુજરાતમાં 965કોટ↓ની સજાથી બચવા પોતાનું ડેથ સЧટ↓Чફકыટ બનાવનાર કыદીએ સગા બનેવીને પણ ઠગી દીધાવડોદરા

ઇ×દોરમાં ļÆસ કыસમાં વષ↓-૨૦૧૧માં પકડાયેલા 
અિભષેક જૈનને વષ↓-૨૦૧૯માં બાર વષ↓ની સજા થતાં 
તે પેરોલ પર છૂટયો હતો.દરિમયાન તેણે છોટાઉદъપુર 
નગરપાિલકાનું પોતાના નામનું જ બોગસ ડેથ સЧટ↓Чફકыટ 
બનાãયું હતું અને આ સЧટ↓Чફકыટ કોટ↓માં રજૂ કરાãયું 
હતું. જો કы,અિભષેકની ચાલબાજી લાંબો સમય ચાલી 
નહતી. વડોદરાના આજવા રોડ િવçતારમાં ભાડાના 
Ùલેટમાં રહъતા અિભષેકને વડોદરાની સાયબર સેલની 
ટીમે ઝડપી પાડતાં બોગસ ડેથ સЧટ↓Чફકыટનો ભાંડો 
ફвટયો હતો. અિભષેકы ગારમે×ટનો વેપાર કરતા તેના 
બનેવી પાથ↓ જૈન સાથે પણ મેĺોમોિનયલ સાઇટ 
મારફતે બહъનના લગ્ન કરાવી તેની પાસે વારѕવાર 
λિપયા પડાãયા હોવાની િવગતો  બહાર આવી છъ.

ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં જૂની  પે×શન યોજના 

લાગુ કરવાની માંગ સાથે હવે સરકારી 
કમ↓ચારીઓ લડી લેવાના મૂડમાં છъ. 
ગાંધીનગરમાં હજારો કમ↓ચારીઓ જૂની  
પે×શન યોજના ફરી લાગુ કરવા મુˆъ 
ધરણા કરી રΝાં છъ. 
નાણાĬધાન કનુ દъસાઈએ કЅં કы 

રાËયમાં જૂની પે×શન યોજના ફરી 
લાગુ કરવાની વાત કરવામાં નિહ 
આવે. નાણાĬધાનના આ િનવેદનથી 
સરકારનો િવચાર çપΓ છъ કы સરકાર 
જૂની  પે×શન યોજના લાગુ કરવાની 
Чદશામાં સકારાÓમક અિભગમ નથી 
ધરાવી રહી. 

રાËય સરકારના િવિવધ િવભાગોના 
કમ↓ચારીઓએ સોમવારъ જૂની પે×શન 
િસçટમ ફરીથી દાખલ કરવી, ЧફÄસ 
પગાર Ĭથા નાબૂદ કરવી અને સાતમા 
પગાર પંચની ભલામણોનો અમલ 
કરવો સિહતની અનેક માંગણીઓને 
લઈને એક Чદવસીય ધરણાં કયા↓ હતા. 
ગુજરાત çટъટ યુનાઇટъડ એÜØલોઇઝ 
ĭ×ટના બેનર હъઠળ ગાંધીનગરમાં 
સÓયાĠહ છાવણી ખાતે લગભગ તમામ 
સરકારી િવભાગોના કમ↓ચારીઓએ 
િવરોધમાં ભાગ લીધો હતો. ગુજરાતમાં 
આ વષ↓ના અંત સુધીમાં િવધાનસભાની 
ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છъ એ પહъલા  
જૂની પે×શન યોજનાનો મુˆો ગુંËયો છъ. 

પે×શન યોજના લાગુ કરવા મામલે કમ↓ચારીઓ-સરકાર સામ-સામે
રાજકોટ

ગુજરાતમાં ભાજપનો દાયકાઓથી 
ગઢ  ગણાતા સૌરા∆ના પાટનગર 
સમાન રાજકોટના ઐતહાિસક 
લાલબહાદુર શાçĦીમેદાનમાં જંગી 
મેદની સાથે બુધવારъ આમ આદમી 
પાટЪ↓એ  સૌરા∆માં Ĭચારનો આરѕભ 
કયђ↓ હતો. આમ આદમી પાટЪ↓ના 
સુĬીમો, Чદàહીના મુÅયમંĦી અરિવંદ 
કыજરીવાલે  કЅં ગુજરાતમાં ખાનગીને 
ટŨર મારъ તેવા ĴેΗ અને િનઃશૂàક 

સરકારી િશΤણ અને સારવાર, ĭЫ 
િવજળી,  અને યુવાનોને રોજીરોટી માટъ 
એક વાર અમને તક આપો.  
Ĭવચનનો આરѕભ ઉપЩçથતોને 

સંબોધનને બદલે ભારત માતા કЫ જય, 
ઈ×╞ાબ જỲદાબાદ, વંદъ માતર ા 
નારાથી કરીને  તેમણે કЅં Чદàહીની 
સરકારી çકвલોનું િશΤણ અગાઉ 
કથળъલું હતું પરѕતુ, પાંચ વષ↓માં અમે 
તેને શાનદાર કયુ↨ છъ. 7 વષ↓થી એક 
પણ ખાનગી çકвલોને ફЫ વધારવા દીધી 

નથી, 4 લાખ િવ˜ાથЪ↓ઓ ખાનગી 
çકвલો છોડીને સરકારીમાં દાખલ થયા 
છъ, માĦ ĭЫ િશΤણ નહỲ પણ આમ 
નાગЧરકના બાળકો આઈ.આઈ.ટી.માં 
Ĭવેશ મેળવે છъ અને સરકારી çકвલોનું 
99.7 ટકા  ટકા  Чરઝàટ આવે છъ. 
આવું ગુજરાતમાં 27  વષ↓માં થયું નથી, 
ઉàટુ 6,000 çકвલો બંધ થઈ છъ, કારણ 
કы શાસકોની િશΤણ સુધારવામાં રસ 
નથી, એમને લોકોના નાણાં લૂંટવામાં 
રસ છъ. 

ગુજરાતમાં ĴેΗ-ĭЫ િશΤણ, વીજળી, સારવાર, 
રોજગારી માટъ અમને તક આપોઃ કыજરીવાલ
સાૈરા માં ‘અાપ’નું શિક્ત દશર્ન  : મને રાજનીિત નહીં, કામ અાવડે છેઃ કેજરીવાલનાે ટાેણાે
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અમદાવાદ-કુબેરનગર 
વાેડર્ની ફેર મતગણતરીમાં 

ભાજપ િવજેતાઅમદાવાદ
 એક વષ↓ અગાઉ અમદાવાદ 

Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનની સામા×ય 
ચૂંટણીમાં ક℮Ġેસના ઉમેદવારને િવજેતા 
જાહъર કરવામાં આãયા બાદ હારъલા 
જાહъર કરી ભાજપના મિહલા ઉમેદવાર 
ગીતાબા ચાવડાને િવજેતા જાહъર કરાતા 
મામલો સુિĬમ કોટ↓ સુધી પહ℮Éયો હતો.
સુિĬમ કોટ↓ના આદъશને પગલે હાથ 
ધરવામા ં આવેલી ફыર મતગણતરીના 
અંતે પોçટલ બેલેટને ગણતાં  ભાજપના 
ઉમેદવારъ ૬૬૪ મતથી જીત મેળવી 
બેઠક જાળવી રાખી હતી. ફыબુ્રઆરી-
૨૦૨૧માં Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનની 
સામા×ય ચૂંટણી યોજાઈ હતી.એ સમયે 
શહъરના ઉǼરઝોનમાં આવેલા કЮબેરનગર 
વોડ↓માં ક℮Ġેસના ચાર ઉમેદવારને િવજેતા 
જાહъર કરવામાં આãયા હતા.

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં અÓયારસુધી પાસપોટ↓ 

સાત થી દસ Чદવસમાં મળતો હતો હવે 
એક મિહના જેટલો સમય લાગી રΝો છъ. 
કыમ કы કોરોના બાદ નવા કы Чર×યુ કરાવવા 
માટъ નાગЧરકોનો ધસારો વÖયો છъ અને 
તેની સામે çટાફની અછત હોવાનું સામે 
આãયું છъ. 
અમદાવાદ સિહત 

ગુજરાતમાં  પાસપોટ↓ 
સેવા કы×ĩમાં ĬિતЧદન 
પાસપોટ↓ની ૨૨૦૦ અરજી સામે  
૧૨૦૦ જેટલી સબમીટ થાય છъ. 
બાકЫની અરજીઓ પાસપોટ↓ કચેરી 
˛ારા અંડર Чરãયુમાં મોકલી દъવામાં 
આવે છъ. જેના કારણે પાસપોટ↓ની 
Ĭિĝયા ખોરવાતા અરજદારોને પાસપોટ↓ 
મળવામાં િવલંબ થઇ રΝો છъ. નવા 

કы Чર×યુ નોમ↓લ પાસપોટ↓ માટъની 
ઓનલાઇન એપોઇ×ટમે×ટ બે Чદવસ 
અને તÓકાલમાં ૧૦  Чદવસે મળી રહъ 
છъ. આ તમામ કામગીરી ટીસીએસ 
પાસે છъ. કોરોનાકાળમાં જેમના પાસપોટ↓ 
એÄસપાયડ↓ થઇ ગયા હતા તેમજ નવા 
પાસપોટ↓ કઢાવવાના બાકЫ રહી ગયા 

હોય તે તમામ નાગЧરકો 
હાલમાં એકસાથે 
એØલીકыશન કરી રΝા 
હોવાથી ચાર પીએસકыમાં 

Ĭિતદીન ૨૨૦૦  જેટલી એપોઇ×ટમે×ટ 
આપવામાં આવે છъ.
પરѕતુ બી કાઉ×ટર પાસપોટ↓ ઓЧફસનો 

çટાફ ડોÄયુમે×ટ વેЧરЧફકыશન કરી અરજી 
Ġા×ટ કરъ છъ પરѕતુ çટાફની અછત 
હોવાથી એક કમ↓ચારી ૧૫૦ એЩØલકыશન 
Ġા×ટ કરી શકы છъ.

સંિΤΆ સમાચાર

રાજકાેટ, : PGVCLના 3 ઈજનેર પર ભાજપ 
અગ્રણી અને તેના પિરવાર દ્વારા હુમલાે

રાજકોટ : મોવીયા ગામે પીજીવીસીએલની જુદી જુદી ટુકડીઓ સાથે 
વીજ ચેકỳગમાં ગયા હતાં.  તેની ટીમ ધીλભાઈ તળપદાના ઘરъ ચેકỳગ 
કરતી હતી Óયારъ ધીλભાઈ અને તેના પ ી ભારતીબેન તેમની પાસે ધસી 
આãયા હતાં અને બેફામ ગાળો ભાંડી વીજ ચેકỳગ કરવા દીધંુ ન હતંુ. 
એટલંુ જ નહી તેને ધŨા મારતા તે અને સાથેનાં કમ↓ચારી સતીષભાઈ 
અને જગદીશભાઈને ડર લાગતા ઘરમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતાં. તે 
સાથે જ બીજી ટીમનાં માણસો આવી પહ℮Éયા હતાં. આ વખતે ધીλભાઈ 
તેના પુĦ ચીરાગ, પ ી ભારતીબેન, જીΦાાબેન, રમેશભાઈ અને Ħણ 
અજાÒયા શÅસો Óયાં ધસી આãયા હતાં. અને તેની Ħણેય ટીમનાં માણસો 
સાથે ગાળાગાળી કરી હતી. આ વખતે પોલીસમેન સંજયભાઈ વાળાએ 
પણ આરોપીઓને ઝઘડો નહી કરવા સમજાવટ કરી હતી. આમ છતાં 
આરોપીઓએ તેમની સાથે ઝપાઝપી શλ કરી હતી. જેમાં Ħણ ઇજનેરોને 
ઇજા થઈ હતી. 

ચે રની ચૂંટણી અાગામી 23 જુલાઈ સુધી 
ઠેલવવા વતર્માન મુખના ફરી હવાિતયાં

અમદાવાદ ઃ ગત વરસે સØટъÜબર માસમાં Ĭમુખ તરીકыનો ચાજ↓ મâયો 
હોવાથી પોતાની મુદત બે મિહના ઓછી થઈ હોવાથી ગુજરાત ચેÜબરના 
વત↓માન Ĭમુખ હъમંત શાહъ ગુજરાત ચેÜબરની કારોબારીની આજે મળъલી 
બેઠકમાં ચેÜબરની  વાિષ↓ક  ચૂંટણી ૨૩મી જુલાઈ યોજવાની દરખાçત 
મૂકતા હોબાળો મચી ગયો હતો.તેમની આ દરખાçત સામે કારોબારીના 
ઘણાં સÛયોએ િવરોધ ન℮ધાãયો હતો. તેને ચેÜબરની ચૂંટણીની તારીખ 
જાહъર થઈ શકЫ નહોતી. હъમંત શાહની આ દરખાçત સામે ચેÜબરની 
કારોબારીના જ  સÛયોનું કહъવું હતંુ કы જુલાઈમાં વરસાદ પડે તો ચૂંટણીમાં 
મતદાન કરવા માટъ ગુજરાત બહારથી લોકો આવશે નિહ.  આ િવરોધને 
શમાવવા માટъ ચૂંટણી અિધકારી હસમુખ િહ×ગુ આ અંગે આખરી િનણ↓ય 
લેવાનું સ℮પી દъવામાં આãયું છъ.

બારાેઈ ગામમાં જૈન સમાજ દ્વારા વસતી 
વધારવા ‘હમ દાે હમારે દાે-તીન’ નાે નારાે 

કÉછ : બારોઈ ગામમાં જૈન સમાજ ˛ારા વસતી વધારવા ‘હમ દો હમારъ 
દો-તીન’ નો નારો આપવામાં આãયો છъ. બીજા અને Ħીજા સંતાન પર 
દѕપતીને λ. 10 લાખ ĬોÓસાહન λપે આપવાની જાહъરાત પણ કરાઈ છъ. જૈન 
સમાજની ઘટતી વçતીને Öયાનમાં લઈને કÉછના મુ×ĩાના બારોઈ ગામના 
કÉછ િવસા ઓસવાળ જૈન સમાજ ˛ારા આ જાહъરાત કરવામા આવી છъ.  
સમાજ ˛ારા લોકોને હમ દો હમારъ તીનનું સૂĦ આપવામાં આãયુ છъ. જેથી 
દરъક પЧરવાર  Ħીજા સંતાન િવશે િવચારъ. પЧરવારમાં જ×મ લેનાર Ħીજા 
સંતાન માટъ સમાજ ˛ારા સહાય આપવામાં આવશે. યોજનાના ભાગλપે 
સમાજમાં બીજા અને Ħીજા સંતાનના જ×મ બાદ એક લાખ અને દર જ×મ 
Чદવસે 50 હજાર મળી 18માં વષ↓ સધુ કЮલ 10 લાખની સહાય અપાશે. 
આમ, 18 વષ↓ સુધી આ સહાય મળતી રહъશે. 1 જા×યુઆરી, 2023 બાદ 
જ×મ લેનારા સંતાનોને આ યોજનાનો લાભ મળશે. 

ધાનમં ી 29 મેઅે ગુજરાતની સહકારી 
સં ાના મહાસંમેલનને સંબાેધન કરશે

અમદાવાદ: ગુજરાતભરની સહકારી સંçથાઓના ભાજપના હોˆъદારોને 
એક છĦ હъઠળ લાવીને ૨૯મી મેએ ગાંધીનગરમાં મહાÓમા ગાંધી મંЧદરમાં 
ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ મોદીની ઉપЩçથિતમાં મહાસંમેલન યોજવાનો િનણ↓ય લેવામાં 
આãયો છъ. આઝાદી પછી અને ગુજરાત અЩçતÓવમાં આãયું તે પછી પહъલીવાર 
ગુજરાતમાં ĬધાનમંĦીની ઉપЩçથિતમાં સહકારી સંçથાઓનું મહાસંમેલન 
યોજવામાં આવી રЅં છъ.  ગુજરાત િવધાનસભાની આવી રહъલી ચૂંટણી પૂવ› 
જ ગુજરાતમાં ભાજપના Ĭદъશ Ĭમુખના મે×ડેટથી અને સહકાર સેલના વડા 
િબપીન પટъલના માગ↓દશ↓ન હъઠળ સહકારી સંçથાઓની ચૂંટણી લડવામાં 
મળъલી Ĭચંડ સફળતાને પગલે ગુજરાતની તમામ સહકારી સંçથાઓના 
માÖયમથી ખેડૂતો અને ડેરી ઉ˜ોગ સાથે સંકળાયેલા પશુપાલકોને ભાજપ 
તરફ ખ′ચી લાવવાના Ĭયાસ λપે આ સમંલનનું આયોજન કરવામાં આવી 
રЅં હોવાનું સહકારી વતુ↓ળના ટોચના સૂĦો પાસેથી જાણવા મâયું છъ. આ 
મહાસંમેલનમાં ગુજરાતની તમામ કыટъગરીની સહકારી સંçથાઓના ભાજપના 
હોˆъદારોને આમંĦણ આપવામાં આવશે. 

તાેડફાેડ કેસમાં હાિદર્ક સિહત 21ને રાહત, 
સરકારે કરેલી અરજી કાેટેર્ મંજૂર કરી

અમદાવાદ: પાટીદાર અનામત આંદોલન મામલે હાЧદ↓ક સિહત 21 લોકો માટъ 
રાહતના સમાચાર સામે આવી રΝા છъ. તમામ લોકો સામે કыસ પરત ખ′ચવાની 
રાËય સરકારની Чરિવઝન અરજી સેશ×સ કોટ‼ મા×ય રાખી દીધી છъ. આજે 
આ મામલે સુનવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં વધુ 2 આરોપીઓને 
લઈ સરકારъ અરજી કરી હતી. જેમાં  સેશ×સ કોટ‼ Чરિવઝન અરજી મા×ય 
રાખી છъ. આ કыસમાં હાЧદ↓ક સિહત 19 આરોપીઓ ઉપરાંત સØલીમે×ĺી 
ચાજ↓શીટમાં વધુ 2 આરોપી છъ. જેને લઈ હવે આ કыસમાં 21 આરોપીઓ સામે 
કыસની સુનાવણી કરવામાં આવી હતી. તમને જણાવી દઈએ કы વષ › 2017 માં 
પાટીદારો સામે રામોલ પોલીસ çટъશનમાં અરજી થઈ હતી.  

અમદાવાદ
રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં દાહોદમાં 

આЧદવાસી સÓયાĠહ સંમેલન યોજાયું 
હતું. સÓયાĠહ આંદોલનના મંચ પરથી 
રાહુલ ગાઁધીએ ભાજપ પર Ĭહારો કરતાં  
ભારતના ભાગલા પાડ્યાનો આરોપ 
મૂÄયો.
સંબોધનની શλઆતમાં રાહુલ 

ગાંધીએ કЅ કы, આ પЩÚલક મીЧટѕગ 
નિહ, પણ આંદોલન અને સÓયાĠહની 
શλઆત છъ. 2014માં નરъ×ĩ મોદી 
પીએમ બ×યા, તે પહъલા તેઓ 
ગુજરાતના મુÅયમંĦી હતા. જે કામ 
તેમણે ગુજરાતમાં શλ કયુ↓, તે આજે 
દъશભરમાં કરી રΝાં છъ. જેને ગુજરાત 
મોડલ કહъવાય છъ, આજે બે ભારત બની 
રΝાં છъ. એક અમીરોનંુ ભારત, જેમાં 
િસલેÄટъડ લોકો, અરબપિત, ÚયૂરોĝыÎસ 
છъ, જેમની પાસે સǼા, ધન, અહѕકાર છъ. 
અને બીજુ ભારત સામા×ય નાગЧરકો છъ. 
પહъલા ગુજરાતમા ટъçટỲગ બાદ ભારતમાં 
લાગુ કરાયું. અમે બે ભારત નથી માંગતા, 
અમને એક ભારત જોઈએ, જેમાં સૌનો 
આદર થાય, સૌને તક મળъ, િશΤા મળъ, 
સૌને આરોÆય સેવા મળъ.  બીજેપીના 
મોડલમાં જનતાનુ ધન કોઈ ઉ˜ોગપિતનુ 
નથી, એ તમાιં છъ. આЧદવાસીઓ અને 

ગરીબોનું અને દъશના દરъક નાગЧરકોનું 
છъ. પરѕતુ તેનો ફાયદો તમને મળતો નથી. 
યુપીએ સરકારમાં અમે Ĭયાસ કયા↓ કы, 
દъશનુ ધન જળ, જંગલ, જમીનનો ફાયદો 
ભારતના સામા×ય લોકોને મળъ. અમે 
મનરъગા, જમીન અિધકરણ િબલ આØયું. 
કોરોના કાળમાં જો મનરъગા ન હોય તો 
દъશની પЧરЩçથિત ખરાબ હોત. આ જ 
ĬોĠામને આજે બીજેપી ચલાવે છъ. 
તેમણે કЅં કы, નોટબંધીથી દъશને કોઈ 

ફાયદો ન થયો. તેના બાદ જીએસટી 
લાગુ કયુ↨, જેનાથી કોઈ ફાયદો ન થયો. 
તેમણે જે કયુ↓ તે બે ભારત બનાવવા કયુ↨. 
અમીરો માટъ આજે કોઈ કાયદો નથી, 
બીજા ભારતમાં લાખો કરોડો લોકો 
ગરીબીમાં રહъ છъ. કોરોના સમયે ન 
લોકોને ઓЩÄસજન મâયુ, ન વે×ટીલેટર 

મâયું. ગુજરાતમાં કોરોનામાં 3 લાખ 
લોકો મયા↓ તેવુ કહъતા નથી. પણ એમ 
કહъ છъ કы મોબાઈલ ફોનની લાઈટ 
ચલાવો. 3 લાખ લોકોના મોત પર કોઈ 
સવાલો કરાતા નથી. 
ગુજરાતના આЧદવાસીઓ િવશે તેમણે 

કы, અહીનું ધન જળ, જમીન, જંગલ 
તમાι છъ. તે ગુજરાતની સરકારનું અને 
તમારા મુÅયમંĦીનુ નથી. તે ગુજરાતના 
ગÒયાગાઠ્યા ઉ˜ોગકારોનુ નથી. આજે 
આ જમીન, જળ જંગલનો ફાયદો 
તમને મળતો નથી. ગુજરાતનો દરъક 
આЧદવાસી આ વાતને ઊંડાણથી િવચારъ 
છъ. આЧદવાસીને આરોÆય સુિવધા નથી 
મળતી. અહી સરકારી શાળા, સરકારી 
કોલેજ બંધ કરવામાં આવી રΝાં છъ. બધુ 
ખાનગીકરણ કરાઈ રЅં છъ. 

દાહાેદમાં રાહુલ ગાંધીનાે હંુકાર, અમે નાગિરકાે-અાિદવાસીઅાેને તેમનાે હક અપાવીશંુ

ભાજપે અમીર-ગરીબના બે ભારત બનાãયાભાજપે અમીર-ગરીબના બે ભારત બનાãયા

ગુજરાતમાં પાસપોટ↓ Ĭિĝયામાં થઈ રહъલા િવલંબથી અટવાતા અરજદારો

મેઘરજ 
મૂળ સીસોદરા ગામના અને હાલ 

મેઘરજખાતે ભાડે રહъતા િન Ǽ િશΤક 
નાનાભાઈ વçતાભાઈ પટъલના પ ીનું 
૨૦ વષ↓ અગાઉ મરણ થયું હતું.ઘરકામમાં 
તેમજ જમવાનું બનાવવામાં તકલીફ 
અનુભવતા ૩ સંતાનોના િપતાએ વષ↓ 
૨૦૨૦માં કોરોના કાળ દરÜયાન પુનઃ 
લગ્ન કરવાનંુ મન બનાãયું હતું.અને ગામના 
જ કાનાભાઈ વાળѕદ અને Чદનેશભાઈ 
વાળѕદ સાથે નડીયાદ જઈ રъખાબેન રાવળ 
નામની મિહલા કы જેના પિતનું પણ મરણ 
થયંુ હતું. તેની સાથે તા. ૨૩/૭/૨૦૨૦  
ના રોજ સાદાઈથી લગ્ન કયા↓ હતા. અને 
આ રીટાયડ↓ િશΤકы લગ્ન પેટъ λ.૧.૨૫ 

લાખ રોકડા આØયા હતા. લગ્ન બાદ આ 
નવી પ ી રъખાના સગાની અવર જવર 
વધી હતી. અને કોઈને કોઈ Úહાને આ 
મજબૂર િશΤક પાસેથી પૈસા પડાવવાનો 
ગોરખધંધો આરѕભાયો હતો. આ િન Ǽ 
િશΤકને બેહોશ બનાવી નગ્ન ફોટા કહъવાતી 
માસીની Чદકરી સાથે પડાવી બળાÓકારની 
ફરીયાદ આપવાની બીક બતાવી λ.૮ 
લાખ, બનેવીને મકાન ખરીદવા λ.૫ 
લાખ, જમીન ખરીદવા λ.૧૦.૭૦ લાખ 
મળી કЮલ λ.૨૬,૨૫,૦૦૦નો ચુનો આ 
લૂંટъરી દુàહન ગ′ગે લગાãયો હતો ેેઅને 
Ĭેગ્નેટ હોવાનું બહાનું બતાવી આ દુàહન 
છૂ થઈ ગઈ હતી. આ ચકચારી Ĭકરણે 
ઉછીના અપાયેલા λિપયાની અવેજ પેટъના 

ચકે પણ મેઘરજના ઈસમ મહѕમદ સુબાન 
મકરાણીએ સમાધાન કરાવી આપંુ છું, 
એમ કહી છъતરી લઈ લીધા હતા. અાખરъ 
િશΤક નાનાભાઈ વçતાભાઈ પટъલ (રહъ.
મેઘરજની ફરીયાદ બાદ મેઘરજ પોલીસે છ 
િવλÖધ કાય↓વાહી હાથ ધરી હતી.

ગ′ગના આરોપીઓ
૧. રъખાબેન રણછોડભાઈ રાવળ 

(રહъ.નડીયાદ) ૨. રાધાબેન સ℮લકЫ 
(માસી)- (રહъ. નડીયાદ,) ૩. અજાણી 
çĦી (ઉ.વ.૨૨) ૪. િહતેશકЮમાર મનુ 
Ĭજાપિત (રહъ. ગીરીરાજ બંÆલોઝ, 
નડીયાદ) ૫. દΤાબેન કЫરીટભાઈ ભોઈ 
(રહъ.નડીયાદ) ૬. મહѕમદભાઈ મકરાણી 
(રહъ. મેઘરજ,તા.મેઘરજ)

મૂળ િસસાેદરા ગામના અને હાલ મેઘરજ રહેતા શખ્સ સાથે છેતરિપંડી કરાઈ

લૂંટъરી દુàહન : િન Ǽ િશΤક સાથે લગ્ન કરી 26 લાખ પડાવાતા નЧડયાદના 4 સામે ફЧરયાદ

અગાઉ નવાે પાસપાેટર્ 
15 િદવસમાં મળી જતાે
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નવી Чદàહી 
દъશભરમાં રાજĩોહના કыસોનું Ĭમાણ 

વધી રЅં છъ અને આ કાયદાને લઇને 
ભારъ િવરોધ પણ જોવા મળી રΝો છъ. 
આ Щçથિત વŵે સુĬીમ કોટ‼ રાજĩોહના 
કાયદા પર હાલ પુરતા રોક લગાવી દીધી 
છъ. સાથે જ રાËયોને આદъશ આØયો છъ કы 
રાજĩોહના કાયદા હъઠળ કોઇની પણ સામે 
ગુનો દાખલ કરવામાં ન આવે.  
આ સાથે જ સુĬીમ કોટ‼ ઐિતહાિસક 

ચુકાદો આપતા રાજĩોહના કાયદાના 

અમલને અટકાવવાનો િનણ↓ય લીધો છъ. 
હવે આ મામલાની વધુ સુનાવણી જુલાઇ 
મિહનાના Ħીજા સΆાહъ ફરી કરવામાં 
આવશે. સુĬીમ કોટ‼ કЅં હતંુ કы Ëયાં સુધી 
વધુ સુનાવણી ન થાય Óયાં સુધી કોઇ પણ 
રાËય ˛ારા રાજĩોહનો કыસ દાખલ નહỲ 
કરવામાં આવે. દરિમયાન Ëયારъ સુનાવણી 
ચાલી રહી હતી Óયારъ મુÅય ×યાયાધીશે 
કЅં હતંુ કы જેમના પર પણ રાજĩોહનો 
કыસ ચાલી રΝો છъ અને જેઓ જેલમાં છъ 
તેઓ કોટ↓ પાસે જઇ શકы છъ.

રાËયો અને કы×ĩ કલમ 124એનો ઉપયોગ નહỲ કરъ : સુĬીમ કોટ↓
રાજ ાેહના કાયદાના અમલ પર સુ ીમ કાેટર્નાે ે‘િહѕમત હોય તો તાજમહъલ અને લાલ Чક·ાને મંЧદર બનાવો’ ઃ મહъબૂબા મુÙતી

નવી Чદàહી
વારાણસીની Φાનવાપી મЩçજદ બાદ હવ ેતાજમહъલના 

સવ›ની પણ માગં ઉઠી છъ. પΤકારોનુ ં માનવુ ં છъ કы 
તાજમહъલના 22 બધં ઓરડાઓ ખોલવા જોઈએ કારણ 
કы તમેા ં િહѕદ ુ દъવી-દъવતાઓની મિૂત↓ઓ છъ. આ અગંે 
અàહાબાદ હાઈકોટ↓ની લખનઉ બ′ચમાં એક અરજી પણ 
દાખલ કરવામાં આવી છъ. આ દરિમયાન પીડીપી અÖયΤ 
અને જÜમ-ુકાäમીરના પવૂ↓ મÅુયમĦંી મÙુતીએ તાજમહъલને 
લઈને ભાજપન ેમોટો પડકાર ફ‹કયો છъ. મહъબબૂા મÙુતીએ 
કЅ ંકы જો તમારામાં િહѕમત હોય તો તાજમહъલ અન ેલાલ 
Чક·ાને મЧંદર બનાવી દો અન ેપછી જોઈએ કы ભારતમાં 
કыટલા લોકો તને ેજોવા આવશે. 

કાäમીરને નક↕ બનાવનારા યાસીન મિલકы કોટ↓માં ટъરર ફЩ×ડંગનો ગુનો çવીકાયђ↓
નવી Чદàહી

કાäમીરમાં અશાંિતનો માહોલ સજ↓વા માટъ ટъરર ફЩ×ડંગ 
કરવા મામલે આરોપી એવા અલગાવવાદી નેતા યાસીન 
મિલકы પЧટયાલા હાઉસ કોટ↓ ખાતે પોતાના ગુનાનો çવીકાર 
કયђ↓ છъ. યાસીન મિલકы કોટ↓ સમΤ કЅં હતું કы, તે પોતાના 
પર લાગેલા ટъરર ફЩ×ડંગ, આતંકવાદી જૂથનો સદçય 
હોવાના, ષડયંĦ રચવાના અને રા∆ĩોહના આરોપનો 
ઈનકાર નથી કરતો.  યાસીનના આ િનવેદન બાદ િવશેષ 
×યાયાધીશ Ĭવીણ િસંહъ યાસીન મિલકની સજાના િનધા↓રણ 
માટъ તારીખ 19 મે નŨી કરી છъ. મંગળવારની સુનાવણી 
દરિમયાન કોટ‼ આ કыસના અ×ય તમામ આરોપીઓ પર 
ઔપચાЧરકλપે આરોપો િનધા↓Чરત કયા↓ હતા. 

નવી Чદàહી
રાજçથાનમાં ભીલવાડા બાદ 

હનુમાનગઢમાં િહѕસક ઘષ↓ણ થયું છъ. 
હનુમાનગઢમાં િવΐ િહ×દુ પЧરષદના 
çથાિનક નેતા પર હુમલો થયા બાદ 
તણાવ વÖયો. હુમલાના િવરોધમાં 
Ĭદશ↓ન કરી રહъલા લોકોએ રçતા 
જામ કરી દીધા. હાલ વીએચપી નેતાને 
બીકાનેર હોЩçપટલ િશÙટ કરાયા છъ.  
બીજી બાજુ મÖય Ĭદъશથી પણ િહѕસાના 
અહъવાલ આવી રΝા છъ. મÖય Ĭદъશના 
રાજગઢ િવçતારના કરъડી ગામમાં બે 
સમુદાયો વŵે જૂથ અથડામણ થઈ. 
આ દરિમયાન પોલીસ ઉપર પÔથરમારો 

કરાયો અને ઉપĩવીઓએ ઘરોમાં 
આગચંપી પણ કરી. ગત રાતે ઘટъલા આ 
ઘટનાĝમમાં બે સમુદાય વŵે જમીન 
િવવાદъ સાંĬદાિયક çવλપ ધારણ કરી 
લીધુ. Щçથિત વણસી જતા બંને સમુદાયો 
તરફથી પÔથરમારો થયો અને કыટલાક 
ઘરોમાં આગચંપી કરાઈ. પોલીસ 
પાસેથી મળતી માિહતી મુજબ બે અલગ 
અલગ સમુદાયના લોકોના ઘરમાં 
આગચંપી થઈ હતી. રાજગઢ પોલીસ 
çટъશન ઈ×ચાજ↓ ઉમેશ યાદવ Ëયારъ 
અ×ય પોલીસકમЪ↓ઓ સાથે ઘટનાçથળъ 
પહ℮Éયા તો ઉપĩવીઓએ તેમના ઉપર 
પણ પÔથરમારો કયђ↓ હતો.

VHPનેતા પર હુમલો, MPના રાજગઢમાં પણ Щçથિત વણસી
રાંચી

ઇડીએ આઇએએસ અિધકારી 
અને ઝારખંડના માઇિનંગ સિચવ પૂજા 
િસંઘલ અને તેમના પિત અિભષેક ઝાની 
ધરપકડ કરી લીધી છъ. બુધવારъ સતત 
બીજા Чદવસે પૂજા િસંઘલને પૂછપરછ 
માટъ બોલાવવામાં આãયા હતાં. બુધવારъ 
બીજા Чદવસની પૂછપરછ દરિમયાન જ 
તેમની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હતી. 
સૂĦોના જણાãયા અનુસાર ધરપકડ 

પછી તેમને રાંચીની હોЩçપટલમાં 

મેЧડકલ 
ટъçટ માટъ 
લઇ જવામાં 
આãયા હતાં. 
ઉ·ેખનીય 
છъ કы ગત 
શિનવારъ પૂજા 

િસંઘલ અને તેમના પિત અિભષેક 
ઝાના સીએ સુમન કЮમારની ધરપકડ 
કરવામાં આવી હતી. ગત સΆાહમાં 
મની લોે×ડЧરѕગના કыસમાં ઇડીની ટીમે 

પૂજા િસંઘલ સાથે સંકળાયેલા અનેક 
પЧરસરોમાં દરોડા પાડયા હતાં અને આ 
દરિમયાન ઇડીના અિધકારીઓને અનેક 
મહǽવપૂણ↓ દçતાવેજો મâયા હતાં.  આ 
દરોડા દરિમયાન સીએ સુમનકЮમારના 
ઘરમાંથી ૧૭ કરોડ λિપયા રોકડા 
મળી આãયા હતાં. આ ઉપરાંત તેમની 
ઓЧફસમાંથી પણ લગભગ ૩૦ લાખ 
λિપયા મળી આãયા હતાં.  આ ઉપરાંત 
સવા કરોડ λિપયા રોકડા અ×ય çથળъથી 
મળી આãયા હતાં. 

મની લો×ડЧરѕગ કыસમાં IAS પૂજા િસંઘલ અને તેના પિત અિભષેક ઝાની ધરપરકડ 
અગાઉ સીઅે સુમનકુમારની ધરપકડ થઈ હતી ઃ પૂજા પર મનરેગા ભંડાેળમા ઉચાપતનાે અારાેપ

નવી Чદàહી
િવદъશી યોગદાન િનયમન અિધિનયમ 

હъઠળ સંÅયાબંધ એનજીઓને મંજૂરી 
આપવામાં ગૃહ મંĦાલયની અંદર 
કિથત įΓાચાર પર સીબીઆઈ ˛ારા 
રા∆ãયાપી કાય↓વાહી બાદ ધરપકડ 
કરવામાં આવી હતી.
કы×ĩીય તપાસ Úયુરોએ બુધવારъ 

મંĦાલયના િવદъશી યોગદાન િનયમન 
અિધિનયમ (FCRA) િવભાગમાં 
įΓાચારની તપાસમાં ગૃહ મંĦાલય 
(MHA)ના જાહъર કમ↓ચારીઓ 
સિહત 14 લોકોની ધરપકડ કરી હતી. 

દъશભરમાં પાડવામાં આવેલા દરોડામાં 
બે કરોડની હવાલાની લેવડ-દъવડ 
પણ ઝડપાઈ હતી. િવદъશી યોગદાન 
િનયમન અિધિનયમ હъઠળ સંÅયાબંધ 
એનજીઓને મંજૂરી આપવામાં ગૃહ 
મંĦાલયની અંદર કિથત įΓાચાર પર 
સીબીઆઈ ˛ારા રા∆ãયાપી કાય↓વાહી 
બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
મંગળવારъ, Чદàહી, રાજçથાન, 

ચે³−³ઈ, હэદરાબાદ, કોઈÜબતુર અને 
મૈસૂર સિહત દъશભરમાં 40 çથળોએ 
સચ↓ હાથ ધરવામાં આãયું હતંુ, જેમાં 
એÙસીઆરએની જોગવાઈઓનું ઉ·ંઘન 

કરવા બદલ એÙસીઆરએ િવભાગના 
એનજીઓના Ĭિતિનિધઓ, મÖયçથીઓ 
અને જાહъર સેવકોને પકડવા માટъ. 
અને લાંચના બદલામા ં ગેરકાયદъસર 
મંજૂરીઓની સુિવધા આપવી. ગૃહ 
મંĦાલયનો FCRA િવભાગ 
મંĦાલયના િવદъશી િવભાગનો એક ભાગ 
છъ અને FCRA હъઠળ NGOને 
િવદъશમાંથી ભંડોળ મેળવવાની 
પરવાનગી આપવા માટъ જવાબદાર છъ. 
જો તેઓ કાયદાનું ઉ·ંઘન કરતા જણાય 
તો તે રજીçĺેશન રદ કરવા માટъ પણ 
જવાબદાર છъ.

‘લાંચ’ માટъ FCRAની મંજૂરીઃ MHA કમЪ↓ઓ સિહત 14ની CBI ̨ ારા ધરપકડ
દેશભરમાં પાડવામાં અાવેલા દરાેડામાં 2 કરાેડની હવાલાની લેવડ-દેવડ પણ ઝડપાઈ

રામપુર
ઉǼર Ĭદъશના રામપુરમાં 

સમાજવાદી પાટЪ↓ના નેતા આઝમ 
ખાનની જૌહર યુિનવિસ↓ટી પર EDએ 
દરોડા પાડ્યા છъ. EDની ટીમ તપાસ 
માટъ લખનૌથી રામપૂરમાં જૌહર 
યુિનવિસ↓ટીના કыÜપસમાં પહ℮ચી હતી. 
EDની ટીમ તહસીલદાર Ĭમોદ કЮમાર 
સાથે આઝમ ખાનની યુિનવિસ↓ટી ગઈ 
હતી. સાથે રъવ×યુ ટીમ પણ હતી. 
મળતી િવગતો Ĭમાણે EDએ 

આઝમ ખાન અને તેમની સાથે 
સંબંિધત અ×ય મામલાઓનો Чરપોટ↓ 
િજ·ા મેિજçĺેટ પાસેથી માંÆયો હતો. 
હવે આજે EDની ટીમ અને રામપુર 
રъવ×યુ િવભાગના અિધકારીઓ બંને 

યુિનવિસ↓ટીમાં શĦુ સંપિǼની તપાસ 
કરી હતી.  અલાહાબાદ હાઈકોટ‼ શĦુ 
સંપિǼ હડપ કરવાના કыસમાં આઝમ 
ખાનને વચગાળાના જામીન આØયા 
હતા. કોટ‼ રામપુરના મેિજçĺેટને 
30 જૂન 2022 સુધી જૌહર િવΐ 
િવ˜ાલયના પЧરસરમાં Щçથત શĦુ 
સંપિǼનો કબજો લેવા અને બાઉ×ļી 
વોલ ઊભી કરવાનો િનદ‼શ આØયો 
હતો.  ×યાયાધીશ રાહુલ ચતુવ›દીએ 
તેમના િનદ‼શમાં જણાãયું હતું કы, 
આઝમ ખાનના વચગાળાના જામીનને 
િજ·ા મેિજçĺેટ રામપુરના સંતોષ 
મુજબ જમીનનો કબજો લેવાની કવાયત 
પૂણ↓ થયા બાદ િનયિમત જામીનમાં 
ફыરવવામાં આવશે.

સપા નેતાઆઝમ ખાનની જૌહર યુિનવિસ↓ટી ઉપર ઈડીના દરોડા

ભોપાલ
મÖયĬદъશના શાળા િશΤણ મંĦી 

ઈ×દર િસંહ પરમારની પુĦવધૂ સિવતા 
પરમારъ મંગળવારъ રાËયના શાજાપુર 
િજ·ામાં કિથત રીતે આÓમહÓયા કરી 
લીધી હતી. િશΤણમંĦીની પુĦવધૂએ 
માĦ 22 વષ↓ની ઉѕમરъ ગળъફાંસો ખાઇને 
પોતાનું જીવન ટૂંકાãયુ હતુ. આ ઘટના 
બાદ પЧરવારમાં શોક છવાઇ ગયો છъ.
સિવતા પરમારની લાશ તેના ઘરъથી 

મળી આવી હતી. આ ઘટનાની પુΓી 
તેના સંબંધીઓએ કરી છъ. અચાનક 
આÓમહÓયા કરી લેતા પЧરવાર અને 
આસપાસમા વાતાવરણ ગમગીન બ×યુ 
હતુ.મળતી માિહતી Ĭમાણે આ ઘટના 

પાછળનંુ કારણ કિથત રીતે ‘પાЧરવાЧરક 
સમçયા’  કહъવાઇ રЅં છъ, જોકы પોલીસે 
હજુ સુધી કіઈપણ પુЩΓ કરી નથી.
મÖયĬદъશના િશΤા મંĦી ઇ×દર 

િસંહ પરમારના પુĦ દъવરાજિસંહ સાથે 
સિવતા પરમારના લગ્ન Ħણ વષ↓ પહъલા 
થયા હતા. પરમારના પЧરવારમા લાંબા 
સમયથી પાЧરવાЧરક િવવાદ ચાલતો 
હતો, જેને લઇને 22 વષЪ↓ય સિવતા 
પરમારъ ઘરમાં જ ફાંસી લગાવીને 
આÓમહÓયા કરી હતી. આ ઘટના બાદ 
પ℮ચાનેર ગામમા સ³−³ાટો છવાઇ ગયો 
છъ. તદъહને ફોરъЩ×સક ટъçટ માટъ 
મોકલવામાં આãયો છъ, અને પોçટમોટ↓મ 
Чરપોટ↓ની રાહ જોવાઈ રહી છъ. 

નવી Чદàહી
નાણા મંĦાલયે બુધવારъ જણાãયું 

હતું કы,રъવ×યુ ઈ×ટъિલજ×સના 
અિધકારીઓએ ઈЩ×દરા ગાંધી 
ઈ×ટરનેશનલ એરપોટ↓ના એર કાગђ↓ 
કોÜØલેÄસ ખાતેથી 434 કરોડની 
Чકіમતનું 62 Чકલો હъરોઈન જΆ કયુ↨ 
છъ – જે આજ સુધીની સૌથી મોટી 
જΆીઓમાંની એક છъ.
ઓપરъશન કોડ નામ ‘Úલકે એ×ડ 

ãહાઇટ, અંતગ↓ત ЧડરъÄટોરъટ ઓફ 
રъવ×યૂ ઇ×ટъિલજ×સે 55 Чકલો હъરોઈન 

જે એક આયાત કાગђ↓ ક×સાઇનમે×ટમાં 
ĺોલી બેગ હોવાની જાહъર કરવામાં 
આãયું હતું. શંકાçપદ કાગђ↓ મૂળ 
યુગા×ડા એ×ટъÚબેનું, એર કાગђ↓ 
કોÜØલેÄસ, ઇЩ×દરા ગાંધી ઇ×ટરનેશનલ 

(IGI) એરપોટ↓, નવી Чદàહી ખાતે 
દુબઇ મારફતે આãયું હતું. પંજાબ અને 
હЧરયાણા રાËયોમાં ઝડપી ફોલોઅપ 
ઓપરъશન કામગીરી બાદ અ×ય 7 
Чકલોનું હъરોઇન અને 50 લાખ રોકડ 
જΆ કરવામાં આવી હતી. મંĦાલયે 
જણાãયું હતું કы DRI “ચાલુ નાકђ↓Чટક 
ļÆસની હъરફыરના ĝыકડાઉને અ×ય 
એક મોડસ ઓપરъ×ડી અને 62 Чકલો 
અસરĠçત હъરોઇન 10 મેના રોજ 
Ĭિતબંિધત એર કાગђ↓ ક×સાઇનમે×ટ 
ખાતેથી મળી આãયો છъ. 

Чદàહી એરપોટ↓ પર ઓપરъશન Úલેક એ×ડ ãહાઇટમાં λ. 434 કરોડનું હъરોઇન જΆ
કુિરયર/કાગાેર્/ અેર પેસે જર માેડ દ્વારા હેરાેઇનની અ ાર સુધીની સાૈથી માેટી જ ી

MPમાં િશΤણમંĦીની પુĦવધૂ ઘરમાંથી ત હાલતમાં મળી
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વારાણસી
વારાણસીમાં Φાનવાપી મЩçજદ 

મામલે કોટ‼ મહÓવનો િનણ↓ય સંભળાãયો 
છъ. કોટ‼ સવ› માટъ િનયુŪ કરъલા 
એડવોકыટ કિમશનર અજય િમĴાને 
હટાવવાનો ઈનકાર કરી દીધો છъ. આ 
સાથે જ કોટ‼ ૧૭મી મે પહъલા Φાનવાપી 
મЩçજદના ભ℮યરાનો સવ› કરવા આદъશ 
આØયો છъ. કોટ‼ ૧૭મી મેના રોજ સવ›નો 
આગામી Чરપોટ↓ આપવા માટъ જણાãયું 
છъ. અદાલતે કોટ↓ કિમશનર અજય 

િમĴા ઉપરાંત િવશાલ કЮમાર િસંહ 
અને અજય િસંહને પણ કોટ↓ કિમશનર 
બનાãયા છъ. તે બંને અથવા તો તે બંને 
પૈકЫ કોઈ એક આ સવ› દરિમયાન 
ઉપЩçથત રહъશે. ફЧરયાદી પΤના 
વકЫલે જણાãયું કы, કોટ‼ સમĠ મЩçજદ 
પЧરસરનો સવ› કરાવવાનો આદъશ 
આØયો છъ. તેમણે જણાãયું કы, ઉǼર 
Ĭદъશ સરકાર અને Ĭશાસનને આદъશ 
આપવામાં આãયો છъ કы, આ કાય↓વાહીને 
પૂણ↓ કરાવવામાં આવે.

Φાનવાપી મЩçજદમાં સવ › ચાલુ રહъશે કોટ↓ કિમશનરને હટાવવાનો ઈ×કાર
િહમાચલ Ĭદъશની રાજનીિતના ચાણÄય પંЧડત સુખરામનું અવસાન

મંડી
પૂવ↓ કы×ĩીય મંĦી અને 

ક℮Ġેસના વЧરΗ નેતા પંЧડત 
સુખરામ શમા↓નું 94 વષ↓ની ઉѕમરъ 
અવસાન થયું છъ. તેઓ ગત 
7મી મેથી Чદàહીની AIIMS 
હોЩçપટલમાં વેЩ×ટલેટર પર 
હતા. ગત 4 મેના રોજ તેમને 

Įેઈન çĺોક આãયો હતો જેથી તેમને મંડી (િહમાચલ 
Ĭદъશ)ની એક હોЩçપટલમાં દાખલ કરવામાં આãયા 
હતા. Óયાર બાદ તેમને એરિલÙટ કરીને Чદàહી એઈÜસ 
ખાતે લઈ જવામાં આãયા હતા. 

ભારતના નવા મુÅય ચૂંટણી કિમશનર બનશે રાજીવ કЮમાર, 15 મેથી સંભાળશે પદભાર
નવી Чદàહી

કાયદા મંĦાલયે 1984 બેચના આઈએએસ અિધકારી 
રાજીવ કЮમારની ભારતના નવા મુÅય ચૂંટણી કિમશનર તરીકы 
િનમણૂક કરી છъ. તે 15 મેથી પોતાનો કાય↓ભાર સંભાળશે. 
આ વાતની જાણકારી કાયદા મંĦાલયના એક પĦ ˛ારા મળી 
છъ. મહÓવનું છъ કы વત↓માન મુÅય ચૂંટણી કિમશનર સુશીલ 
ચંĩાનો કાય↓કાળ 14 મેએ પૂણ↓ થઈ રΝો છъ. તેવામાં રાજીવ 
કЮમાર 15 મેથી પોતાનો કાય↓ભાર સંભાળશે. કાયદા મંĦાલય 
Ĭમાણે રાજીવ કЮમારને આગામી મુÅય ચૂંટણી કિમશનર 
બનાવવામાં આવી રΝા છъ અને તે 15 મેથી પોતાનો 
કાય↓ભાર સંભાળશે. દъશમાં આગામી ગુજરાત, િહમાચલ 
Ĭદъશ, મÖય Ĭદъશ અન ેરાજçથાનમાં ચૂંટણી થવાની છъ. 

બાળકЫ પર રъપ કરી ગભ↓વતી બનાવનારા િપતાને 106 વષ↓ની કыદ
િતιઅનંતપુરમ 

કыરળમાં એક çપેિશયલ ફાçટ ĺેક 
કોટ↓ ˛ારા એક કыસમાં પોÄસોની જુદી 
જુદી કલમો હъઠળ એક અપરાધીને 
૧૦૬ વષ↓ની સજા ફટકારવામાં 
આવી છъ. આ ઉપરાંત જુદા જુદા 
પાંચ અપરાધોમાં આ ãયિŪને કોટ‼ 
૧૭ લાખ λિપયાનો દѕડ પણ ફટકાયђ↓ 
હતો.  આΌય↓ની વાત એ છъ કы આ 
કыસમાં અપરાધી અ×ય કોઇ નહỲ પણ 
પીЧડત સિગરાનો િપતા જ છъ. આરોપ 
છъ કы િપતા પોતાની જ ૧૨ વષ↓થી 
નાની બાળકЫ પર ૨૦૧૫થી વારѕવાર 
બળાÓકાર કરતો હતો, 

જ્ઞાનવાપી મિ દ મામલે કાેટર્નાે મહ નાે િનણર્ય

મુંબઈ
મહારા∆ના મુંĮા પોલીસ çટъશનના 

3 અિધકારીઓ અને 7 કમ↓ચારીઓને 
સçપે×ડ કરી દъવામાં આãયા છъ. તેમણે 
એક િબàડર પાસે Úલેક મની હોવાની 
બાતમીના આધાર પર તેના ઘરъ દરોડા 
પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરિમયાન 
તેમને 30 કરોડ λિપયાની રોકડ મળી 
હતી. આરોપ Ĭમાણે Ħણેય પોલીસ 
અિધકારીઓએ કыસ દબાવવા માટъ 
િબàડર પાસેથી બળજબરીથી 6 કરોડ 
λિપયા લઈ લીધા હતા.  થાણે શહъર 
પોલીસના ટોચના અિધકારીઓને આ 

અંગેની ફЧરયાદ કરવામાં આવી હતી 
અને ફЧરયાદ બાદ આ કыસની તપાસ 
હાથ ધરવામાં આવી હતી. જાણવા 
મâયા મુજબ થાણે શહъર પોલીસે મુંĮા 
પЧરમંડલના સહાયક કિમશનર ãયંકટ 
આંધળъ અને મુંĮા પોલીસ çટъશનના 
ઈ×ચાજ↓ અશોક કડલકની Чડપાટ↓મે×ટલ 
તપાસનો આદъશ આØયો હતો. હાલ 
આરોપી પોલીસ કમ↓ચારી મેડીકલ લીવ 
પર જતા રΝા છъ. તપાસ બાદ મુંĮા 
પોલીસ çટъશનના ગીતારામ શેવાલે, 
હષ↓દ કાલે અને મદને સામે કાય↓વાહી 
કરવામાં આવી છъ. 

અસાની વાવાઝોડંુ નબળું, ઓЧડશા અને બંગાળમાં હજુ ભારъ વરસાદ આગાહી
ડી ેશનના લીધે અાં માં હળવાથી વરસાદની ભીિત બ′Æલોર

કыરળ રાËયમાં અÓયારъ દુલ↓ભ 
વાયરલ બીમારી ટોમેટો ફЫવર અથવા 
ટોમેટો Ùલુના કыસ વધી રΝા છъ જેના 
કારણે પાડોશી રાËય કણા↓ટકમાં પણ 
હાઈ એલટ↓ જેવી Щçથિત જોવા મળી હતી. 
બુધવારના રોજ કыરળ બોડ↓ર પાસેના 
િજ·ાઓમાં તપાસ હાથ ધરવામાં 
આવી હતી. બોડ↓ર પાસેના િજ·ાઓના 
ЧડЩçĺÄટ હъàથ ઓЧફસસ↓(ડીએચઓ)
ને આદъશ આપવામાં આãયો હતો 
કы ખાનગી અને સરકારી મેЧડકલ 

સંçથાનોમાં ઓપીડી િવભાગમાં આવતા 
દદЪ↓ઓ પર સતત નજર રાખવામાં 
આવે. çવાçÔય િવભાગના કમ↓ચારીઓ 
˛ારા ĬાΆ જાણકારી અનુસાર, કыરળ 
રાËયના કો·મ િજ·ામાં અને તનેી 
આસપાસના િવçતારોમાં ૮૦ કરતા 
વધારъ બાળકો ટોમેટો ફЫવરનો િશકાર 
બ×યા છъ. çવાçÔય અને પЧરવાર કàયાણ 
િવભાગના કમ↓ચારીઓ જણાવે છъ કы, 
ગણતરીના Чદવસોમાં કыરળના િવિવધ 
િવçતારોમાં ૮૦ કરતા વધારъ બાળકોમાં 
આ બીમારી સામે આવી હતી. એકાએક 

જ આ બીમારીના કыસની સંÅયામાં 
વધારો જોવા મâયો છъ. એક ઉŵ 
અિધકારી જણાવે છъ કы, પાંચ વષ↓થી 
ઓછી ઉѕમરના લગભગ ૮૦થી વધારъ 
બાળકો આ બીમારીનો િશકાર બ×યા છъ 
અને આ આંકડો વધવાની શકયતા છъ. 
તિમલનાડુ બોડ↓ર પાસે પણ મુસાફરોના 
ટъçટ કરવાનો આદъશ આપવામાં 
આãયો છъ. તમામ આંગણવાડી કы×ĩોમા ં
બાળકોને ચકાસવા માટъ કыરળ સરકાર 
˛ારા ૨૪ સÛયોની એક ટીમ તૈયાર 
કરવામાં આવી છъ. 

કыરળમાં ટોમેટો Чફવરનો કહъરઃ કો·મ િજ·ામાં ૮૦થી વધુ બાળકો ચપેટમાં
કણાર્ટકમાં હાઈ અેલટર્ જેવી િ િત, તિમલનાડુ બાેડર્ર પાસે મુસાફરાેના ટે  કરવાનાે અાદેશ 

િબàડરના ઘરъ દરોડામાં મâયા 30 કરોડ, કыસ દબાવવા 6 કરોડ લીધા
3 પાેલીસકમીર્અાે ઉપરાંત 7 અ  કમર્ચારીઅાે સ ે

ભુવનેΐર
અસાની વાવાઝોનંુ નબળું પડતું 

પિΌમ બંગાળ અને ઓЧડશાના 
કыટલાક િહçસા ભારъ વરસાદનો 
સામનો કરી રΝા છъ. વાવાઝોનું 
આંĪĬદъશના પૂવЪ↓ Чકનારъ Ĭિત કલાક 
૮૫ Чક.મી.ની ઝડપે અથડાયુ હતુ, 
એમ હવામાન િવભાગે જણાãયું 
હતું.આ વાવાઝોડુ વધારъ નબળુ 
પડતા ગુιવારъ સુધીમાં તો ЧડĬેશનમાં 
ફыરવાઈ શકы છъ. આ  બાજુએ 
વાવાઝોડુ છъ તા રાજçથાન ૪૬થી 
૪૭ ЧડĠી તાપમાનમાં શેકાયું હતું. 
તેમા પણ જાલોરમાં ૪૭ ЧડĠીનું 
સૌથી વધુ તાપમાન ન℮ધાયું હતું. 
વાિષ↓ક ભારતીય હવામાન 

િવભાગે તેના બુિલટъનમાં જણાãયું હતું 
કы આ વાવાઝોડંુ આગામી કыટલાક 
કલાકોમાં ઉǼર તરફ આગળ વધે 

તેવી સભંાવના છъ. તે ઉǼર તરફ 
આગળ વધીને બપોરથી સાંજ 
સુધીમાં નરસાપુર, યનમ, કાકЫનાડા, 
તુની અને િવશાખાપžનમના કાંઠъ 
અથડાઈ શકы છъ. તે રાત સુધીમાં 
ઉǼર આંĪĬદъશ વટાવીને પિΌમ 
બંગાળની ખાડીમાં પહ℮ચી શકы છъ. 
ઓЧડશા સરકારનું કહъવું છъ કы આ 
Ĭકારની પЧરЩçથિતમાં રાËયમાં 
કыટલાક દિΤણી િજ·ાઓમાં ભારъ 
વરસાદ પડી શકы છъ, પરѕતુ તેનાથી 
િવશેષ કોઈ અસર નહી થાય. 
ઓЧડશા સરકારъ પાંચ દિΤણી િજ·ા 
મàકા×ગીરી, કોરાપુટ, રાયગડા, 
ગંજમ અને ગજપિતનેહાઇ એલટ↓ 
પર મૂÄયા છъ. આ પાંચેય િજ·ામાં 
વાવાઝોડાની અસર પડી શકы છъ. આ 
િસવાય ઓЧડશામાં બીજી કોઈ ખાસ 
અસર થાય તેવી સંભાવના નથી. 

નવી Чદàહી
વષ↓ 2002ના ગુજરાતના 

રમખાણોમાં શંકાની સોયથી લઈને 
ગુજરાતના મુÅયમંĦીથી લઈને 
વડાĬધાન સુધીની સફર ખેડનાર 
નરъ×ĩ મોદીના જીવન પર બનેલ એક 
પુçતકનું લોЩ×ચંગ બીજેપીના ચાણÄય 
ગણાતા અિમત શાહъ કયુ↨ છъ. અિમત 
શાહъ પીએમ નરъ×ĩ મોદીના 20 
વષ↓ના રાજકЫય જીવન પરના પુçતકને 
રાજકારણમાં સિĝય લોકો માટъ 
‘કжæણની ગીતા’ સમાન ગણાãયું છъ.
અિમત શાહъ પુçતક િવમોચન 

Ĭસંગે કЅં કы હું આ પુçતકમાં 
આપવામાં આવેલા ચેØટર િવશે નહỲ 
પરѕતુ પીએમ નરъ×ĩ મોદી િવશે વાત 

કરીશ. તેમણે કЅં કы આ પુçતક 
મોદીજીના 20 વષ↓ના અનુભવની વાત 
કરъ છъ, પરѕતુ તે પહъલાની 30 વષ↓ની 
તેમની સફરને જાÒયા િવના તેમને 
જાણવા અધૂરા છъ. એક માણસ જે 
Äયારъય પંચાયતનો સÛય પણ નહોતો 
અને આજે તે વૈિΐક નેતા બ×યો છъ, 
તેણે આ િસિˇ કઈ રીતે હાંસલ કરી તે 
જાણવાની જλર છъ.

મોદીના જીવકાળ અંગે બનેલી બુક રાજનીિતની ‘ગીતા’ બનશે: શાહ
નવી Чદàહી

િવΐમાં સૌથી વધુ સંપિǼ ધરાવનાર 
િબિલયોનસ↓ની યાદી દર વષ› Ĭગટ 
કરનાર ફોÚસ↓ની 36મી યાદીમાં પહъલી 
જ વખત ટોપ ટъન િબિલયોનસ↓ની 
સંપિǼમાં ગયા વષ↓ની સરખામણીમાં 
વધારાને બદલે ઘટાડો થયો છъ. છતાં 
તેમની સંપિǼ સૌથી વધુ છъ.
ફોÚસ↓ની આ યાદીમાં 7 િબિલયોનસ↓ 

અમેЧરકાના છъ, બે ભારતના છъ જેમાં 
અદાણી અને અંબાણી સિહત ટોપ ટъન 
િબિલયોનસ↓ની સંપિǼમાં મોટો ઘટાડો 
થયાનંુ સામે આãયું છъ. આ ઉપરાંત  

અને એક ĭા×સનો છъ. ટોપ ટъનમાં 
અમેЧરકા પછી બીજા નંબરъ ભારત 
છъ. કોરોના પે×ડેિમક અને યૂĝыન યુˇના 
કારણે સમĠ િવΐમાં િબિલયોનસ↓ની 
સંÅયામાં ઘટાડો થયો છъ. યાદીમાં 
કЮલ 2,668 િબિલયોનસ↓ છъ જે ગયા 

વષ↓ કરતાં 87 ઓછા છъ. તેમની કЮલ 
સંપિǼ 12.7 લાખ કરોડ ડોલર છъ 
એમાં પણ ગયા વષ↓ કરતાં 40,000 
કરોડ ડોલરનો ઘટાડો છъ. 2,668માંથી 
માĦ 1,000 એવા છъ જેમની સંપિǼમાં 
આફતો છતાં ગયા વષ↓ કરતાં વધારો 
થયો છъ. બાકЫ બધાની સંપિǼમાં 
ઘટાડો થયો છъ. યૂĝыન પર આĝમણના 
કારણે આવેલા આિથ↓ક Ĭિતભાવના 
કારણે રિશયાના 34 િબિલયોનર ઘટયા 
છъ અને ચીનની સરકારъ કડક હાથે કામ 
લેતાં ચીનના 87 િબિલયોનેર ઓછા 
થયા છъ.

અદાણી અને અંબાણી સિહત ટોપ ટъન િબિલયોનસ↓ની સંપિǼમાં થયો ઘટાડો
પહેલી જ વખત િવ ના નંબર વન બનેલા અેલન મ ની સંપિ માં સાૈથી માેટાે ઘટાડાે
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રાજનીિત અને įΓાચાર એ બે શÚદો એકબીજાના 
પયા↓ય બની ચૂÄયા છъ Óયારъ 
Чદનશા પટъલ જૂજ અપવાદો 
પૈકЫના એક છъ. કы×ĩમાં યુપીએ-
૨ સરકારમાં çમોલ çકыલ 
ઇ×ડçĺી િવભાગના મંĦી તરીકы 
િબરાજતા Чદનશા પટъલનું 
નવી Чદàહી ખાતેનું ગોલ 
ડાકખાના પાસે, ૧૧-એ, 
પંЧડત પંત માગ↓ ખાતેનું 
ઘર માĦ ખેડા િજ·ાથી જ 
આવેલી કોઈ ãયિŪ માટъ 
નહỲ, પરѕતુ ગુજરાતમાંથી 
ગયેલી કોઈ પણ ãયિŪ 
માટъ એક િવસામા જેવું હતું. 
સવારમાં તમે ગયા હો તો 
ચા-નાçતો અને બપોરъ ગયા હો 
તો મુલાકાતીને Ĭેમથી જમવાનો 
આĠહ કરવામાં આવે છъ. 
મુલાકાતીની વાત શાંિતથી 
સાંભળવામાં આવે છъ. જλરી 
ખાતાને ÓવЧરત ભલામણ કરી 
તેની જાણ પĦથી જે તે ãયિŪને 
કરવામાં આવ.ે
પાંચ વખત િવધાનસભા 

અને પાંચ વખત લોકસભાની 
ચૂંટણી જીતી ચૂકыલા Чદનશા 
પટъલને તમે મળો Óયારъ તેઓ 
કы×ĩીય મંĦી છъ તેવો અહъસાસ 
કદી થવા દъતા નથી. તેમની 
વાણી અને ãયવહારમાં સંયમ 
અને િવનİતા છъ. Ĭધાનપદાનું 
અિભમાન તેમના ચહъરા પર 
કы વત↓માનમાં નથી. અલબǼ, 
તેઓ આખાબોલા છъ, પારદશ↓ક 
છъ, મનમાં કાંઈ હોય અને 
વાણીમાં બીજું કાંઈ જ હોય 
તેવું તેમની પાસે નથી. જે 
કોઈને જે કાંઈ કહъવા જેવું 
લાગે તે પાટીદારની ભાષામાં 
કહી દъ છъ. પછી મંચ પર 
તેમની બાજુમાં મુÅયમંĦી હોય 
અને મુÅયમંĦી કોઈ ગલત 
વાત કરતા હોય તો હજારોની 
હાજરીમાં સંત કы સી.એમ.ને 
çપΓ કહી દъવામાં તેમને કોઈ 
શેહ કы શરમ નથી. આજે પણ 
નЧડયાદમાં ચાલતાં ચાલતાં 
િમĦોના ઘેર પહ℮ચી જાય છъ.
Чદનશા પટъલ સામા×ય 

Ĭજાના માનવી છъ. નЧડયાદમાં 
તેમનું ઘર કોઈ પણ 
આમઆદમી માટъ ખ·ુું છъ. 
સવારમાં અનેક લોકો તેમની 
સમçયાઓ લઈને આવે છъ. 
તેમને શાંિતથી સાંભળવામાં 
આવે છъ. મદદλપ થવા જે કાંઈ 
કરવું હોય તે કરવામાં આવે 
છъ. તેમના અંગત સિચવ તરીકы 
કામ કરતા ઘનäયામભાઈ 
પટъલ કы િવનયભાઈ મંĦીને 
અને Ĭજાને સહાયભૂત 
થવા ખડેપગે તૈયાર રહъ છъ. 
Чદનશા ના હોય તો પણ 
તેમનાં ધમ↓પ ી કЮіદનબહъન 
મહъમાનોનો બરાબર Åયાલ 
રાખે છъ. 
સાદગી એ Чદનશા પટъલના 

જીવનનો બીજો પયા↓ય છъ. 
પહъરવેશથી માંડીને અંગત 
રહъણીકરણી પણ સાદગીપૂણ↓ 
છъ. ભભકાદાર વçĦો, 
મ℮ઘીદાટ મોટરકારોનો તેમને 
શોખ નથી.
ગુજરાતના મુÅયમંĦી 

તરીકы િચમનભાઈ પટъલ હતા 
Óયારъ Чદનશા પટъલ રાËયના 
બાંધકામ મંĦી હતા. મ′ 
તેમને બાંધકામ મંĦી તરીકы 
નજીકથી કામ કરતાં િનહાâયા 
હતા. તેમની કાય↓પˇિતથી હું 
Ĭભાિવત થયો હતો. તેમની 
પાસે આવેલી રજૂઆતનો તરત 
જ િનકાલ કરી દъવામાં આવતો 
હતો. આજનું કામ આજે જ 
પતાવો તે તેમનો િનયમ રΝો 
છъ. તેમના ટъબલ પર પેЩ×ડગ 
ફાઇલોનો ઢગલો કદીયે જોવા 
નહỲ મળъ. ગુજરાતના માગ↓ને 
આધુિનક çવλપ આપવાનું 
કામ તેમણે શλ કયુ↨ હતું. ખાસ 
કરીને ગામડાંને તેમણે રçતા 
આપવાનું અને ĠાÜય રçતાને 
મુÅય ધોરીમાગ↓ સાથે જોડવાનંુ 
બહુ મોટું કામ તેમણે કયુ↨ હતું. 
ધોરીમાગ↓ પર થતા અકçમાત 
અને ĺાЧફક જામ િનવારવા માટъ 
રçતાને ફોર લેન બનાવવાનું 
કામ તેમના સમયમાં શλ થયું.
રçતાઓની મરામતના 

નામે મોટી ખાયકЫ થતી 
હતી. તે રોકવા થોડાં વધુ 
નાણાં ફાળવીને તૂટી ગયેલા 
રçતાઓને નવેસરથી જ 
બનાવી દઈ રъઇટ િલçટમાં થતી 
ખાયકЫ તેમણે બંધ કરાવી દીધી 
હતી. Чદનશા પટъલ રાËયના 
બાંધકામ મંĦી હતા Óયારъ 
પાંચ વષ↓ તેમના િવભાગનું 
બજેટ એક પણ λિપયાની કાપ 
દરખાçત િવના કы કોઈપણ 
જાતના િવરોધ વગર પસાર 
થઈ જતંુ હતું. રçતાઓ માટъ 
વધુ નાણાં જોઈતાં હોય તો 
બાંધકામ સિચવ કы બીજા 
મંĦીઓને ફોનથી સૂચના 
આપવાના બદલે તેઓ ખુદ 
નાણામંĦી પાસે જતા હતા અને 
ગુજરાતના રçતાઓના િવકાસ 
માટъ કરોડો λિપયાની Ġા×ટ 
હાંસલ કરી લેતા હતા.
સામા×ય રીતે ઍરકЩ×ડશ×ડ 

ચેÜબરોમાં બેઠъલા મંĦીઓને 
સલામો ઝીલવાની ટъવ પડી 
જાય છъ, પરѕતુ Чદનશા પટъલ 
એ બધી ખુશામતોથી દૂર રΝા 
છъ. તેઓ મંĦી હતા Óયારъ 
અને મંĦી નહોતા Óયારъ પણ 
તેમનામાં કોઈ ફરક પડયો 
નથી. તેઓ મધુĬમેહના દદЪ↓ 
છъ અને તેમની Úલડસુગર 
૩૦૦થી ૪૦૦ જેટલી થઈ 
ગઈ હોય તો પણ તેમણે લોકોને 
શાંિતથી સાંભâયા છъ. માĦ 
સામા×ય Ĭજા જ નહỲ, પરѕતુ 
િવપΤો પણ તેમને આદરથી 
જોતા રΝા છъ.
તેઓ બાંધકામ મંĦી હતા 

Óયારъ રાËયના તમામ સЧક↕ટ 
હાઉસ તેમના િવભાગ હъઠળ 
આવતાં હતાં, તેમ છતાંયે 
Ĭવાસ દરિમયાન તેઓ સЧક↕ટ 
હાઉસમાં ઊતયા↓ હોય તો તે 
પોતે જ તેનું ભાડું ચૂકવી દъતા 
હતા.
ઉǼમ માનવી અને આદશ↓ 

મંĦીનો સુભગ સમ×વય 
ધરાવતા Чદનશા પટъલ 
રાજકારણમાં હોવા છતાં તેની 
મથરાવટી કદી મેલી થઈ 
નથી. ખટપЧટયા કы તકવાદી 

રાજકારણી તરીકы તેઓ કદીયે 
વગોવાયા નથી. તેમની પાસે 
આવનારો માણસ કઈ પાટЪ↓નો 
છъ તેવું તમેણે કદી િવચાયુ↨ 
નથી. Чક³−³ાખોરી તો તેમના 
çવભાવમાં જ નથી. çપΓવŪા 
હોવા છતાં Чદલથી તેઓ 
અÓયંત Ĭેમાળ અને માયાળુ 
છъ. ના થાય તેવા કામ માટъ 
çપΓપણે ના પાડવી એ તેમનું 
જમા પાસંુ છъ. 
Чદનશા પટъલનો જ×મ 

તા. ૨૫ મે, ૧૯૩૭ના રોજ 
વડોદરા િજ·ાના ઇટોલા 
ગામે થયો હતો. તેમના િપતા 

ઝવેરભાઈનો ãયવસાય ખેતી 
હતો. Чદનશા માĦ પાંચ 
વષ↓ની વયે જ નЧડયાદમાં 
તેમના ફЮઆના ઘેર ભણવા 
માટъ આãયા. ફોઈ વષђ↓ પહъલાં 
ગુજરી ગયેલાં. આમ છતાં 
ફЮઆ ફЮલાભાઈ દъસાઈએ 
ભĦીજાને ઉછъરવાની અને 
ભણાવવાની જવાબદારી 
સંભાળી. ફЮઆએ તેમને 
ઉŵ સંçકાર અને çવાવલંબી 
બનવાનું શીખãયું.
બચપણથી જ તેઓ િĝકыટ 

અને હોકЫના શોખીન હતા. 
çથાિનક િĝકыટ ટીમના તેઓ 
કхØટન પણ રΝા. આજે પણ 
તેઓ ખેડા િજ·ા િĝકыટ 
ઍસોિસયેશનના Ĭમુખ છъ.
૧૯૫૫માં તેઓ મૅિĺક 

થયા. એ પછી કૉલેજમાં ગયા 
તે વખતે મહાગુજરાતની લડત 

આવી. Чદનશાનું યુવાન લોહી 
ગુજરાતને થયેલા અ×યાય 
સામે ઊકળી ઊઠયું. તેમણે 
િવ˜ાથЪ↓ઓને સંગЧઠત કરી 
અિહѕસક આંદોલન શλ 
કયુ↨. આ આંદોલન વખતે 
એક હોમગાડ↓થી તેમને ઈજા 
પણ થઈ. લોહીલુહાણ થઈ 
ગયા. ટાંકા પણ આãયા. આ 
આંદોલનમાં ભાગ લેવાના 
કારણે તેમણે જેલ પણ થઈ. 
આ ઘટના બાદ તેઓ જાહъર 
જીવનમાં આવવાનું મન બનાવી 
ચૂÄયા હતા. નાનો-મોટો ધંધો 
શλ કયђ↓. પરѕતુ બાબુભાઈ 

જશભાઈ પટъલે ૧૯૬૭માં 
ચૂંટણી લડવાનું નŨી કયુ↨ Óયારъ 
નЧડયાદના યુવાનોનંુ સંગઠન 
રચી યુવાન Чદનશા પટъલે 
ચૂંટણીતંĦનું સંચાલન સંભાâયું. 
તેમણે ખાદી ના પહъરતા હોય 
તેવા ૧૫૦૦ યુવાનોનંુ એક 
સંગઠન બનાãયું જેને ‘ટъરъલીન 
કяєĠેસ’ એવું નામ આપવામાં 
આãયું.
૧૯૫૬માં ફЮઆ Óયુ 

પાÜયા. ૧૯૫૮માં િપતાનંુ 
પણ અવસાન થયું. બા 
તો તેઓ પાંચ વષ↓ના હતા 
Óયારъ જ સપ↓દѕશથી Óયુ 
પાÜયાં હતાં. ૧૯૭૧માં 
તેમનાં પ ી ભારતીબહъનનું 
અવસાન થતાં ખેડા િજ·ાના 
જાણીતાં çવાતંĦયસેનાની 
ગંગાબાએ Чદનશા પટъલને ફરી 
પરણાવવામાં ભાગ ભજãયો. 

૧૯૭૨માં તેઓ કЮіદનબહъન 
સાથે પરÒયા.
એ પછી તેમણે નЧડયાદ 

Üયુિનિસપાિલટીની ચૂંટણીમાં 
ઝંપલાãયું. ૧૯૭૨થી નЧડયાદ 
નગરપાિલકામાં સતત ૧૦ વષ↓ 
સુધી ચૂંટાયા. Ĭમુખ થવાની 
કы સǼાની સાઠમારીમાં પડયા 
વગર જ તેમણે નЧડયાદનાં 
િવકાસકામ તરફ Öયાન આØયું. 
નЧડયાદનંુ આજે નવું çવλપ 
Чદનશા પટъલને આભારી છъ. 
તેમણે નЧડયાદને નવા રçતા 
આØયા. નવી સરકારી ઇમારતો 
આપી. નવા બાગ-બગીચા 
આØયા. શહъરની િસકલ જ 
બદલી નાખી. નЧડયાદના રъલવે 
çટъશનને તેમણે જ અ˜તન 
અને λપાળંુ બનાãયું. નЧડયાદ 
રъલવે çટъશનને ĴેΗ çવÉછ 
રъલવે çટъશન તરીકы ઍવૉડ↓ પણ 
મâયો. નЧડયાદ માટъ પીવાના 
પાણીનો Ĭ  હલ કયђ↓. નવી 
çĺીટલાઇટો આપી. નЧડયાદ 
અને તેની આસપાસનાં 
ગામમાં આજે ઘેરઘેર ગૅસની 
પાઇપલાઇનો છъ તે Чદનશા 
પટъલને આભારી છъ.
Чદનશા પટъલે માĦ નЧડયાદ 

કы ખેડા િજ·ાનું જ કામ કયુ↨ 
તેવું નથી. ૧૯૯૦થી ૧૯૯૫ 
દરિમયાન રાËયના બાંધકામ 
મંĦી તરીકы ગુજરાતમાં ૬૫૦૦ 
Чકલોમીટરના Ġામમાગђ↓ 
બનાãયા. ધોરીમાગђ↓ પર 
િવશાળ ચોકડીઓ બનાવી. 
રાËયમાં ૧૦થી વધુ સરકારી 
બહુમાળી ઇમારતો ઊભી 
કરી. રાËયનાં અિતિથગૃહોનંુ 
Чરનોવેશન કરાવડાãયું. 
અમદાવાદથી વડોદરાના 
ઍÄçĬેસ હાઇવેનું ૭૫ ટકા 
કામ તેમના જ સમયમાં થયું.
કы×ĩમાં પેĺોિલયમ 

રાËયમંĦી તરીકы ગયા બાદ 
ગુજરાતના નાના ઉ˜ોગ અને 
ફЧટ↓લાઇઝરનાં કારખાનાં માટъ 
ગૅસ સØલાય કરવાનો Ĭ  
તેમણે ઉકыલી નાંÅયો અને હવે 
çમોલ çકыલ ઇ×ડçĺી અને ખાદી 
મંĦી તરીકы નાના ઉ˜ોગોના 
Ĭ ો ઉકыલી નાÅયા. દъશના 
ગરીબો અને વણકરોને રોજી 
મળી રહъ તે રીતે ãયવçથા તંĦ 
ઊભંુ કરી દીધું.
Чદàહીમાં સંસદના 

પટાંગણના મુÅય Ĭવેશ˛ાર 
પાસે સરદાર વ·ભભાઈ 
પટъલની Ĭિતમા મુકાવવામાં 
તેમનો ફાળો ન℮ધપાĦ રΝો. 
અમદાવાદ શહъરના ઍરપૉટ↓ને 
આંતરરા∆ીય ઍરપૉટ↓ 
બનાવવામાં પણ તેમણે 
મહǽવપૂણ↓ ભાગ ભજãયો. 
ઍÄસĬેસ ĺેનોને નЧડયાદ અને 
આણંદનું çટોપેજ અપાવડાãયું.
Чદનશા પટъલના જાહъર 

જીવનમાં અનેક સંઘષ↓ આãયા. 
Ĵીમતી ઇЩ×દરા ગાંધીએ 
કટોકટી જાહъર કરી Óયારъ 
તેમના િવરોધના કારણે તેમણે 
‘મીસા’ હъઠળ અ×ય રાજકЫય 
આગેવાનો સાથે છ માસ 
જેલમાં ગાâયા.
Чદનશા પટъલ માĦ 

રાજનૈિતક ãયિŪ જ 

છъ તેવું નથી. તેઓ એક 
જબરજçત િવશાળ ફલક પર 
સમાજસેવાનાં કાયђ↓ કરતાં 
અĠણી પણ છъ. તેઓ ૨૨થી 
વધુ સામાિજક સંçથાઓ સાથે 
સંકળાયેલા છъ. અમદાવાદના 
સરદાર વ·ભભાઈ પટъલ 
મેમોЧરયલ સોસાયટીના 
તેઓ અÖયΤ છъ. શાહીબાગ 
ખાતેની આ ઇમારતમાં સરદાર 
સાહъબ અંગેનું Üયુિઝયમ છъ 
અને હવે તો ભãય હૉલ પણ 
છъ. એ િસવાય અંબુભાઈ 
પુરાણી કૉલેજ-રાજપીપળા, 
િહ×દુ અનાથાĴમ નЧડયાદ, 
બાલકન-જી-બારી નЧડયાદ, 
મહાગુજરાત મેЧડકલ 
સોસાયટી, ખેડા િજ·ા 
િĝકыટ ઍસોિસયેશન, દъ. 
ના. çકвલ ઑફ કÜØયૂટર 
કૉલેજ, પુιષોǼમ સોલંકЫ 
ĺçટ Ĭાંિતજ, બાબુભાઈ 
જ. પટъલ çમારક, રિવશંકર 
મહારાજ સેવા ĺçટ, ખેડા 
િજ·ા કરાટъ ઍસોિસયેશન 
તથા ગુજરાત ઍŭેЧટક 
ઍસોિસયેશનના તેઓ Ĭમુખ 
પણ છъ. આ િસવાય બીજી 
અનેક સંçથાઓના તેઓ ĺçટી 
છъ. ગરીબ બાળકો, અનાથ 
બાળકો, પછાત વગ↓નાં બાળકો 
માટъ તેઓ સુંદર સંçથાઓ 
ચલાવે છъ. 
રાજકારણમાં પડેલાઓ 

પોતાના િખçસામાંથી ભાÆયે 
જ દાન આપે છъ, પરѕતુ Чદનશા 
પટъલ Ëયારથી ધારાસÛય કы 
સંસદસÛય બ×યા Óયારથી 
કы સાંસદ તરીકы તેમને મળતું 
વેતન આ સંçથાઓને દાનમાં 
આપતા રΝા છъ. નЧડયાદની 
Чકડની હૉЩçપટલમાં રૉબોટ 
˛ારા પહъલા દદЪ↓ પર શçĦિĝયા 
કરવામાં આવી Óયારъ તેના 
ઑપરъશનનું તમામ ખચ↓ λ. 
૧ લાખ Чદનશા પટъલે તેમની 
અંગત આવકમાંથી આØયું હતું. 
અÓયાર સુધીમાં તેઓ પોતાના 
િખçસામાંથી λ. ૬૦ લાખની 
રકમનાં દાન જાહъર સંçથાઓને 
આપી ચૂÄયા છъ.
નાનાં બાળકો અને યુવાનો 

તેમને િĬય છъ. તેમનું મૂળ 
નામ Чદનુભાઈ, પણ િમĦોએ 
તેમને ‘Чદનશા’ કહъવા માંડયું 
Óયારથી લોકજીભે પણ એ નામ 
ચડી ગયું અને તેથી જ તેઓ 
Чદનશા પટъલ તરીકы જાણીતા 
બ×યા. ઘણા પારસીઓએ 
તેમને પારસી સમજીને 
અિભનંદન આપેલાં છъ, પરѕતુ 
તેઓ િવનİતાથી કહъ છъ ઃ 
‘’ભાઈ, હું પાટીદાર છું, પણ 
હું પારસી હોઉѕ કы પાટીદાર, 
શું ફરક પડે છъ ? પાટીદારોએ 
પણ પારસીઓ પાસેથી ઘણું 
શીખવાનું છъ. આપણે પહъલાં 
ભારતીય છીએ, પછી ગુજરાતી 
છીએ અને તે પછી પારસી કы 
પાટીદાર છીએ.’’
આવા છъ Чદનશા પટъલ.

સ ાનાે ઉપયાેગ લાેકિહત માટે કરનારા િદનશા પટેલ

Ĭકરણ-૩૫
નિડયાદ ુિનિસપાિલટીની ચૂંટણીમાં 
ઝંપલા ું. 1972થી નિડયાદ નગર 

પાિલકામાં સતત 10 વષર્ સુધી ચૂંટાયા. 
મુખ થવાની કે સ ાની સાઠમારીમાં પડયા 
વગર જ તેમણે નિડયાદનાં િવકાસકામ 
તરફ ાન અા ું. નિડયાદનંુ અાજે નવું 

રૂપ છે તે િદનશા પટેલને અાભારી છે. 
તેમણે નિડયાદને નવા ર તા અા ા. નવી 
સરકારી ઇમારતાે અાપી. નવા બાગ-બગીચા 
અા ા. શહેરની િસકલ જ બદલી નાખી.
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 કેક્સિયાસિ ડો સિુલ (બ્ાઝિલ)  
ભારતીય ગોલ્ફર દીક્ા ડાગરે 

બ્ાઝિલના સુલ ખાતે યોજાયેલી 
ડે્ફેઝલમ્પિકસની ગોલ્ફ ઇવેન્ટની 
્ફાઇનલમાં અમેરરકાની એશઝલન 
ગ્ેસને હરાવીને ગોલડ મેડલ જીતયો 
હતો. મૂકબઝિર ઓઝલમ્પિકમાં 
દીક્ાનો આ બીજો મેડલ છે. અા 
પિહેલાં તેણે ૨૦૧૭માં પિણ ઝસલવર 
મેડલ જીતયો હતો. આ પ્રકારની 
ઓઝલમ્પિકમાં બે મેડલ જીતનાર 
તે ભારતની પ્રથમ ગોલ્ફર બની 

ગઈ છે. યુરોઝપિયન ્ટૂરમાં ભાગ 
લેનાર ૨૧ વર્ષીય દીક્ાએ ઝવમેનસ 
ગોલ્ફ ઇવેન્ટની મેચ પલે કે્ટેગરીની 
્ફાઇનલમાં ૫-૪ના સકોરથી ઝવજય 
મેળવયો હતો. ઇવેન્ટમાં ચાર હોલની 
ગેમ બાકી હતી તયારે દીક્ાએ 
પિાંચમા હોલ ઉપિર જ ગોલડ મેડલ 
પિોતાના નામે કરી લીિો હતો.   

મૂકબઝિર ઓઝલમ્પિકમાં 
૨૦૧૭માં પ્રથમ વખત ગોલ્ફનો 
સમાવેશ કરવામાં આવયો હતો અને 
દીક્ાએ આસાનીથી ્ફાઇનલમાં 

પ્રવેશ કયયો હતો. જાેકે અમેરરકાની 
યોસ્ટ કેઝલને તેને હરાવીને ગોલડ 
જીતયો હતો. દીક્ાએ ૨૦૨૧માં 
યોજાયેલી ્ટોકયો ઓઝલમ્પિક મા્ટે 
પિણ ક્ોઝલ્ફાય કયુું હતું અને તે 
લેડીિ યુરોઝપિયન ્ટૂર ્ટાઇ્ટલ જીતી 
ચૂકી છે. ફ્ાનસની માગયો બ્ેજોએ 
અતયંત રોમાંચક મુકાબલામાં 
૨૦૧૭ની બ્ોનિ મેડાઝલસ્ટ નોવવેની 
આમનરિયા હોવસ્ટીન હેલેગેડવેને ત્ીજા 
પલે ઓ્ફમાં હરાવીને બ્ોનિ મેડલ 
જીતયો હતો.   

જુવેન્ટસિને હરાવી ઇન્ટર 
ઝિલાન ઇ્ટાઝલયન 
કપિાં ચેક્પયન

 રોિ 
એકસટ્ા ્ટાઇમ સુિી ખેંચાયેલી 

્ફાઇનલમાં ઇન્ટર ઝમલાને જુવેન્ટસને 
૪-૨ના સકોરથી હરાવીને ઇ્ટાઝલયન 
્ફૂ્ટબોલ ્ટૂનાનામેન્ટનું ્ટાઇ્ટલ જીતી લીિું 
હતું. ઇવાન પિેરરઝસચે ઇન્ટર ઝમલાન 
તર્ફથી એકસટ્ા ્ટાઇમમાં બન્ે ગોલ કયાના 
હતા. આ પિહેલાં હાકેન કલહાનોગલુએ 
ઝનિાનારરત સમયની અંઝતમ પિળોમાં 
ઝવવાદાસપિદ પિેનલ્ટીને ગોલમાં ્ફેરવીને 
ઇન્ટર ઝમલાન મા્ટે સકોેર સરભર કયયો 
હતો. આ પિહેલાં ઇન્ટર ઝમલાને ઝનકોલા 
બરેલાએ છઠ્ી ઝમઝન્ટે નોંિાવેલા ગોલની 
મદદથી ૧-૦ની લીડ મેળવી હતી. 
એલેકસ સેનડ્ોએ ૫૦મી ઝમઝન્ટે તથા 

િુંબઈ
સૅ્સની ૧૬ રનમાં ત્ણ અને બુમરાહે ૩ ઓવરમાં માત્ ૧૨ 

રન આપિતાં િડપિેલી ૧ ઝવકે્ટની મદદથી મુંબઈ ઈમનડયનસે ચેન્ાઈ 
સુપિર રકંગસને માત્ ૯૭ રનમાં સમે્ટી લીિા બાદ પિાંચ ઝવકે્ટથી મેચ 
જીતી લીિી હતી. જીતવા મા્ટેના ૯૮ રનના ્ટાગવે્ટનો પિીછો કરતાં 
મુંબઈએ માત્ ૩૩ રનમાં ચાર ઝવકે્ટ ગુમાવી દીિી હતી. જોકે ઝતલક 
વમાનાએ અણનમ ૩૪ રન ્ફ્ટકારતાં ્ટીમને જીત અપિાવી હતી. આ 
પિરાજયની સાથે ચેન્ાઈ સુપિર રકંગસની પલે ઓ્ફમાં પ્રવેશવાની રહી-
સહી આશાઓ પિણ હવે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. મુંબઈ તો પિહેલાથી જ 
બહાર ્ફેંકાઈ ચૂકયું હતુ. જીતવા મા્ટેના ૯૮ રનના ્ટાગવે્ટનો પિીછો 
કરવા ઉતરેલા મુંબઈને મુકેશ ચૌિરીએ ્ફ્ટકો પિહોંચાડતા રકશન 
(૬)ની ઝવકે્ટ િડપિી હતી. રોઝહત શમાનાએ ૧૪ બોલમાં ૧૮ રન કયાના 
હતા, પિણ તે ઝસમરજીતનો ઝશકાર બનયો હતો. ઝતલક વમાનાએ એક 
છેડો સંભાળતા શોકીન (૧૮) સાથે ૪૮ અને ડેઝવડ (૧૬*) સાથે 
અણનમ ૨૨ રન જોડતા ્ટીમને જીતાડી હતી. અગાઉ મુંબઈએ ્ટોસ 
જીતીને પ્રથમ ચેન્ાઈને બેર્ટંગમાં ઉતાયુું હતુ. ચેન્ાઈએ માત્ ૧૭ 
રનમાં ચાર ઝવકે્ટ ગુમાવી દીિી હતી. મીડલ ઓડનારમાં િોનીએ લડત 
આપિતાં ૩૩ બોલમાં અણનમ ૩૬ રન ્ફ્ટકાયાના હતા. સૅ્સે ૧૬ 
રનમાં ત્ણ ઝવકે્ટ િડપિી હતી. બુમરાહે ૩ ઓવરમાં માત્ ૧૨ રન 
આપયા હતા અને ઉથપપિાને આઉ્ટ કયયો હતો. 

મુંબઈ સામે પિાંચ ઝવકે્ટથી હારતાં ચેન્ાઈ પલે ઓ્ફમાંથી બહાર
્ટપોમ્સની 16 રનમ્ં 3 વિકપોટ : વિલક િમ્્સન્ અણનમ 34 રન: 98ન્ ટ્ર્ગેટ ્ટ્મપો મુંબઈન્પો સ્પોર 14.5 અ્પોિરમ્ં 103/5

પોઈન્ટસિ ્ટેબલ
્ટીમ  મેચ જીત હાર પિોઈન્ટ
ગુજરાત ૧૨ ૯ ૩ ૧૮
લખનૌ  ૧૨ ૮ ૪ ૧૬
રાજસથાન ૧૨ ૭ ૫ ૧૪
બેંગલુરુ ૧૨ ૭ ૫ ૧૪
રદલહી  ૧૨ ૬ ૬ ૧૨
હૈદરાબાદ ૧૧ ૫ ૬ ૧૦
કોલકાતા ૧૨ ૫ ૭ ૧૦
પિંજાબ  ૧૧ ૫ ૬ ૧૦
ચેન્ાઈ  ૧૨ ૪ ૮ ૮
મુંબઈ  ૧૨ ૩ ૯ ૬

મુંબઇ : આઇપીએલની ૧૫મી સિઝન 
પહેલાં ચેન્નઇ િુપર કિંગિે રવીન્દ્ર 
જાડેજાને િુિાની બનાવ્યો હતયો પરંતુ 
તેના નેતૃતવ હેઠળ ટીમ અપેક્ા 
મુજબનયો દેખાવ િરવામાં સનષ્ફળ રહી 
હતી. ૩૦મી મેએ જાડેજાએ ્ફરીથી 
ધયોનીને િેપટનસિપ િુપરત િરી દીધી 
હતી. કદલહી િામેની મેચમાં ઈજાના 
િારણે જાડેજા રમી િક્યો નહયોતયો. 
બેંગલયોર િામેની મેચ દરસમ્ાન 
િેચ ઝડપતી વખતે તે ઈજાગ્રસત 
થ્યો હયોવાનયો ઘટસ્ફયોટ થ્યો હતયો.  
છેલ્ા અહેવાલ મુજબ જાડેજા અને 
ચેન્નઇના ટીમ મેનેજમેન્ટ વચ્ે િંબંધયો 
વણસ્ા હયો્ તેમ લાગે છે. મેનેજમેન્ટે 
િયોસિ્લ મીકડ્ા ઇન્સટાગ્રામ ઉપર 
જાડેજાને અન્ફયોલયો િરી દીધયો છે. 

રવીન્દ્ર જાડેજા લીગમાંથી બહાર, 
CSK મેનેજમેને્ ઇન્સાગ્ામ 

ઉપર પણ અનફાેલાે કરાયો

અમદ્િ્દમ્ં ય્પોજાન્ર્ 
અ્ઇપીઅપોલ-15ન્ ્ટમ્પન 

્ટમ્રંભમ્ં બ્પોલીિૂડ 
અભભનપોિ્ રણિીર સ્ંટઘ 

અનપો ્ટંર્ીિ્ટમ્્ટ અપો.અ્ર. 
રહમ્ન ધૂમ મચ્િશપો. 

અ્ઇપીઅપોલની ફ્ઈનલ 
29મી મપો અપો અમદ્િ્દમ્ં 

ય્પોજાિ્ની છપો . 

ગુજરાત ટાઈટન્સ પ્ે અાેફમાં કાેલલફાર, 
લખનઉ 82માં સમેટાતા 62 રનથી હારુું

કાેલકાતા નાઈટ રાઈડસ્સનાે 52 રનથી વવજર, 
મુંબઈ ઈન્ડિરન્સના બેટસમેનાે લનષ્ફળ

ગીલના ૪૯ બયોલમાં અણનણ ૬૩ રન બાદ રાસિદે ૨૪ 
રનમાં ચાર સવિેટ ઝડપતાં ગુજરાત ટાઈટન્િે લખનઉ 
િુપર જા્ન્િને માત્ર ૮૨ રનમાં િમેટી લઈને ૬૨ રનથી 
હરાવ્ું હતુ. આ િાથે ગુજરાત ટાઈટન્િ આઇપીએલમાં 
પલે ઓ્ફમાં ક્યોસલ્ફા્ થનારી પહેલી ટીમ બની હતી. 
જીતવા માટેના ૧૪૫ના ટાગગેટની િામે લખનઉની ટીમ 
૧૩.૫ ઓવરમાં માત્ર ૮૨ રનમાં જ ખખડી ગઈ હતી. 
લખનઉ તર્ફથી એિમાત્ર હૂડાએ લડત આપતાં ૨૭ 
રન િ્ાયા હતા. હૈદરાબાદના આઠ બેટિમેનયો ડબલ 
ક્ફગર િુધી પણ પહોંચી િક્ા નહતા. 

વેંિટેિ-સનસતિના ૪૩-૪૩ રન બાદ િસમન્િ અને રિેલે 
૨૨-૨૨ રનમાં અનુક્રમે ત્રણ અને બે સવિેટ ઝડપતાં 
િયોલિાતાએ મુંબઈ િામેની આઇપીએલ ટી-૨૦માં ૫૨ 
રનથી સવજ્ મેળવ્યો હતયો. આ િાથે િયોલિાતાએ 
આગેિૂચની આિાને જીવંત રાખી હતી. જ્ારે મુંબઈનયો 
િતત બે સવજ્ બાદનયો આ પરાજ્ હતયો. અગાઉ 
બુમરાહે આગવી લ્ મેળવતા માત્ર ૧૦ રનમાં પાંચ 
સવિેટ ઝડપીને િપાટયો બયોલાવતા મુંબઈ ઈનન્ડ્ન્િ 
િામેની આઇપીએલ ટી-૨૦માં િયોલિાતાની ટીમ ૯ 
સવિેટે ૧૬૫ રન િુધી પહોંચી િિી હતી.

બેંગકોક
બેંગકોક  ઓઝલમ્પિક મેડાઝલસ્ટ 

પિીવી ઝસંિુના નેતૃતવ હેઠળની ભારતીય 
ઝવમેનસ બેડઝમન્ટન ્ટીમ ઉબેર કપિની 
ક્ા્ટનાર ્ફાઇનલમાં થાઇલેનડ સામે 
૦-૩થી હારીને ્ટૂનાનામેન્ટની બહાર થઈ 
ગઈ છે. સાતમી ક્રમાંરકત ઝસંિુ સતત 
બીજા રદવસે રરિમમાં નહોતી અને 
રત્ાચોક ઇનતાનોન સામે પ્રથમ ગેમ 
જીતયા બાદ હારી ગઈ હતી. ઝસંિુનો 
૫૯ ઝમઝન્ટ સુિી રમાયેલી મેચમાં 
૨૧-૧૮, ૧૭-૨૧, ૧૨-૨૧થી 
પિરાજય થયો હતો.   

શ્ાુઝત ઝમશ્ાા અને ઝસમરન ઝસંિીની 
ઝવમેનસ ડબલસની જોડી જોંગકોલ્ફાન 

રકઝથથારાકુલ અને રાઝવંદા પ્રાજોંગજેઇ 
સામે ૧૬-૨૧, ૧૨-૨૧ના સકોરથી 
હારી ગઈ હતી. આ પિરાજય સાથે 
ભારત ૦-૨થી પિાછળ થયું હતું. 
ઝવમેનસ ઝસંગલસના મુકાબલામાં આકર્ષી 
કશયપિ પિણ ૪૨ ઝમઝન્ટમાં પિોનનાપિાવી 
ચોચુવોંગ સામે ૧૬-૨૧, ૧૧-૨૧થી 
હારી જતાં ભારત ૦-૩થી હારી ગયું 
હતું. થાઇલેનડે ૩-૦ની અજેય લીડ 
મેળવી લેતાં બાકીની એક ઝસંગલસ અને 
એક ડબલસની મેચ ઔપિચારરક બની 
ગઈ હતી જેને નહીં રમવાનો ઝનણનાય 
લેવાયો હતો.ઝવમેનસ ્ટીમ બુિવારે 
ગ્ૂપિના છેલ્ા લીગ મુકાબલામાં સાઉથ 
કોરરયા સામે ૫-૦થી હારી ગઈ હતી.   

ઝસિંધુ ફરીથી ફલોપ, શરિજનક હાર 
સિાથે ભારત ઉબેર કપિાંથી અાઉ્ટ

ડપોફપો લલમ્પિક્સમ્ં ભ્રિીય ર્્પોલ્ફર દીક્્ ડ્ર્રપો ર્્પોલ્ડ જીત્પો

૧૩૯૪ કરોડની કમાણી સાથે 
લાયોનલ મેસસી હાઇએસ્ટ પિેઇડ 

એથલે્ટ, ઝવરા્ટ ૬૧મા ક્રમે
નયયૂયોક્ક ઃ આજવેમન્ટનાનો ્ફૂ્ટબોલ સ્ટાર લાયોનલ મેસસી વિુ એક વખત હાઇએસ્ટ 

પિેઇડ એથલે્ટ બની ગયો છે. ્ફોરસનાના અનુસાર મેસસીએ છેલ્ા ૧૨ મઝહનામાં કુલ 
૧૩૦ ઝમઝલયન ડોલર (લગભગ ૧૩૯૪ કરોડ રૂઝપિયા)ની કમાણી કરી છે. ૨૦૨૧માં 
પિણ મેસસીની કમાણી આ્ટલી જ હતી પિરંતુ તે સૌથી વિારે કમાણી કરનાર એથલે્ટસમાં 
બીજા ક્રમે હતો. ૨૦૨૧માં ઝમકસ માશનાલ આ્ટનાનો રેસલર કોનર મેકઝગ્ગોર 
સવાનાઝિક કમાણી કરનાર એથલે્ટ બનયો હતો. મેકઝગ્ગોરે ગયા વર્વે ૧૮૦ ઝમઝલયન 
ડોલર (૧૩૯૪ કરોડ રૂઝપિયા)ની કમાણી કરી હતી. બાસકે્ટબોલ સ્ટાર લેબ્ોન જે્સ 
૨૦૨૨માં હાઇએસ્ટ કમાણી કરવાના મામલે બીજા ક્રમે છે. તેણે ૧૨૧.૨ ઝમઝલયન 
ડોલર (લગભગ ૯૩૯ કરોડ રૂઝપિયા)ની કમાણી કરી છે. મેસસીએ રમત દ્ારા ૭૫ 
ઝમઝલયન ડોલર અને ૫૫ ઝમઝલયન ડોલર અનય રીતે કમાયા છે. 

વિર્ટ ક્પોહલીની કમ્ણી 262 કર્પોડ રૂપપય્
હાઇએસટ િમાણી િરનાર ટયોપ-૧૦૦ એથલેટિમાં ભારતી્ સક્રિેટર સવરાટ 
િયોહલી એિમાત્ર સક્રિેટર છે અને તે િમાણીના મામલે ૬૧મા ક્રમે છે. 
િયોહલીની િેલેરી અને સવસનંગ પ્ાઇઝનું મૂલ્ ૨.૯ સમસલ્ન ડયોલર આંિવામાં 
આવ્ું છે. જાહેરખબરયોની િમાણી ઉમેરીએ તયો િયોહલી છેલ્ા ૧૨ મસહનામાં 
િુલ ૩૩.૯સમસલ્ન ડયોલર એટલે િે ૨૬૨ િરયોડ રૂસપ્ા િમા્યો છે. 
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વોશિંગ્ટન
માઈક્રોસરોફ્ટના સહ-સ્ાપક અને 

વિશ્વના સૌ્ી અમીર લરોકરોમાં સામેલ 
અબજપવિ વબલ ગેટસ કરોરરોના 
સંક્વમિ ્યા છે. આ િાિની જાણકારી 
િેમણે પરોિે ટ્ી્ટ કરીને આપી છે. 
વબલ ગેટસે કરોરરોના પરોવિટ્ટિ ્િા પર, 
િેક્સનેશન કરાિિા પર અને પરોિાના 
ફાઉન્ેશન વિશે જાણકારી આપી છે. 

વબપલ ગેટસે ટ્ી્ટ કય્યું કે, મારરો 
કરોવિ્-19 ટરપરો્ટ્ટ પરોવિટ્ટિ આવયરો 
છે. હ્યં હાલમાં હળિા લક્ષણરો અન્યભિી 
રહ્રો છે. હ્યં જયાં સ્યધી સંપૂણ્ટ સિસ્ 
ન ્ઈ જાય તયાં સ્યધી હ્યં ્રો્ા ટિિસરો 

મા્ટે આઈસરોલેશનમાં રહીશ. હ્યં 
્રોક્ટરરોની સલાહને અન્યસરી રહ્રો છ્યં.  
િેમણે ટ્ી્ટ કય્યું કે, હ્યં ભાગયશાળી છ્યં 
કે, મે કરોરરોના િેક્સન લગાિી લીધી છે 
અને િેનરો બૂસ્ટર ્રોિ પણ લઈ લીધરો 
છે. અમારી પાસે કરોરરોના ્ટેકસ્ટિંગ અને 
મેટ્ટકલ હેલપની સારી સ્યવિધાઓ છે.  

ગેટસે ટ્ી્ટમાં કહ્ં કે, ગેટસ 
ફાઉન્ેશનની ્ટીમે 2 િર્ટ બાિ આજે 
પ્ર્મ િખિ એક સા્ે એકઠા ્ઈ 
રહ્ા છે. હ્યં ભાગયશાળી છ્યં કે, મને 
બધાને જોિા અને િેમની ક્ી મહેનિ 
મા્ટે િેમનરો આભાર વયક્ત કરિાની 
િક મળશે. 

માઈક્રોસરોફ્ટના સહ-સ્ાપક 
બિલ ગેટસ કરોરરોના પરોબિટ્ટવ

શવિ્ટો
ઇક્ા્રોરની એક જેલમાં બે જૂ્રો 

િચ્ે ્યેલી વહિંસક અ્્ામણમાં ૪૪ 
કેિીઓનાં મરોિ ્યા છે. ઉલ્ેખનીય 
છે કે લગભગ એક મવહના પહેલા એક 
અનય જેલમાં આિા જ પ્રકારની ્યેલી 
વહિંસામાં ૨૦ કેિીઓનાં મરોિ ્યા છે.

ગૃહપ્રધાને જણાવય્યં છે હિ્યં કે સેન્ટરો 
્રોવમંગરો કસ્િ બેલાવિસ્ટા જેલમાં 
કે્ટલાક કેિી અનય કેિીઓ પર હ્યમલરો 
કરિાના ઇરાિા્ી પરોિાના રૂમમાં્ી 
બહાર નીકળી આવયા હિાં. પ્રધાનના 

જણાવયા અન્યસાર જે કેિીઓના મરોિ 
્યા છે િેમના પર ચાકુ્ી હ્યમલા 
કરિામાં આવયા હિાં. મૃિકરોના 
સંબધીઓને ંમૃિિેહરો પરોિાના િિનમાં 
લઇ જિામાં મિિ કરિામાં આિશે. 
આ ઘ્ટના પછી પરોલીસ દ્ારા કરિામાં 
આિેલી િપાસમાં જેલમાં્ી બંિૂકરો, 
વિસફરો્ટકરો અનય શસત્રો જપ્ત કરિામાં 
આવયા છે.  અવધકારીઓએજણાવય્યં છે 
કે હ્યમલા િરવમયાન ૨૨૦ કેિી ભાગી 
ગયા હિાં. જેમાં્ી ૧૧૨ લરોકરોને ફરી્ી 
પક્ી લેિામાં આવયા છે. 

ઇક્ા્રોરની જેલમાં બે જૂ્રો િચ્ે ્ યેલી 
વહિંસક અ્્ામણમાં ૪૪ કેિીઓનાં મરોિ
જેલમાંથી બંદૂકાે, વિસાેટકાે અને અન્ય શસ્ાે જપ્ત, કેદીઅાે પર ચાકુથી હુમલાે  કરાયાે

યુકે
રવશયા અને ય્યક્ેન મવહનાઓ્ી ચાલી 

રહેલા ય્યદ્ધને કારણે ક્રૂ્ ઓઈલની ટકંમિ 
્ટરોચ પર પહોંચી ગઈ છે. જેના કારણે 
ઘણા િેશરોમાં મોંઘિારીએ ઘણા િશકરોનરો 
રેકરો્્ટ િરો્ી નાંખયરો છે.

ય્યકેમાં ફુગાિરો 30 િર્ટની ્ટરોચે પહોંચી 
ગયરો છે. જેના કારણે લરોકરોને 2 ્ટિંકની 
રરો્ટી મેળિિા પણ મ્યશકેલીઓ પ્ી રહી 
છે. એક નિા સંશરોધન મ્યજબ, આગામી 
એક િર્ટમાં લગભગ 15 લાખ પટરિારરો 

ખાિા-પીિા અને ઊજા્ટના વબલ ચૂકિિાની 
કસ્વિમાં નહીં હરોય. મોંઘિારી અને ભારે 
્ટે્સે અહીના પટરિારરોન્યં બજે્ટ બગાડ્યં 
છે. નાણા મંત્ાલયન્યં કહેિ્યં છે કે, સરકાર 
લરોકરોને િરેક સંભિ મિિ કરી રહી છે. 
NIESRએ ય્યકેની અ્્ટવયિસ્ા પરના 
િેના િાજેિરના વત્માવસક અંિાજમાં 
જણાવય્યં છે કે, ગરીબ પટરિારરો ફુગાિા્ી 
સૌ્ી િધ્ય પ્રભાવિિ ્યા છે. બેનક ઓફ 
ઈંગલેન્ન્યં કહેિ્યં છે કે, ફુગાિરો ્રો્ા 
મવહનામાં 10 % સ્યધી પહોંચી શકે છે.

યુકેમાં મંદીનો પગપેસારો, ફુગાવો 
30 વર્ષની ્ટોચ ઉપર પહોંચી ગયો

15 લાખથી િધુ પરરિારાે પર ભૂખમરીનાે તાેડાતાે ખતરાે

િાંઘાઈ
ચીનમાં કરોરરોનાના કારણે હાહાકાર 

મચી ગયરો છે. રાજધાની બેઇવજંગ 
અને વયાપારી રાજધાની શાંઘાઈમાં 
પ્રવિબંધરો લિાયા છે. ઘરરોમાં કેિ લાખરો 
લરોકરોને પણ સામાનની ટ્વલિરી લેિાન્યં 
બંધ કરી િેિામાં આવય્યં હિ્યં. બ્યધિારે 
મેના રરોજ ચીનમાં કરોરરોનાના 3,475 
નિા કેસ નોંધાયા હિા. જેમાં્ી 357 
લરોકરોમાં કરોરરોનાના લક્ષણરો જોિા મળયા 
હિા અને 3118 લરોકરોમાં કરોરરોનાના 
કરોઈ લક્ષણ જોિા મળયા ન્ી. ચીનમાં 
અતયાર સ્યધીમાં 5191 લરોકરોના મરોિ 
્યા છે.  આ િખિે ચીનમાં િીરરો 
કરોવિ્ પરોવલસી પર પણ સિાલરો 

ઉઠાિિામાં આિી રહ્ા છે. શાંઘાઈમાં 
િરોઢ મવહના્ી લરોક્ાઉન લાગ્ય છે. 
ચેપને રરોકિા મા્ટે વનયંત્ણરો ક્ક 
કરિામાં આવયા છે. હજ્ય સ્યધી કરોઈ 
સત્ાિાર જાહેરાિ ન્ી. શાંઘાઈના 
16 માં્ી ચાર વજલ્ાના લરોકરોને 
અઠિાટ્યાના અંિે નરોટ્ટસ આપિામાં 
આિી હિી કે, િેઓ િેમના ઘર છરો્ી 
શકિા ન્ી. િેઓ સામાનની ટ્વલિરી 
પણ લઈ શકિા ન્ી. પહેલા રહેણાંક 
વિસિારમાં ફરિાની છૂ્ટ હિી.

શાંઘાઈમાં નિા પ્રવિબંધરોનરો વિરરોધ 
િધી રહ્રો છે. કરોકરો િાંગ નામના 
રહેિાસી કહે છે કે, િે જેલ જેિ્યં 
છે. અમે નીવિઓ્ી ્રીએ છીએ, 

કરોરરોના િાયરસ્ી નહીં. બીજી િરફ, 
બેઇવજંગમાં અતયાર સ્યધીના સૌ્ી ક્ક 
વનયંત્ણરો જાહેર કરિામાં આવયા છે. 
િવક્ષણ-પવચિમ બેઇવજંગમાં, લરોકરોને 
િેમના ઘરની બહાર નીકળિા પર 
પ્રવિબંધ મૂકિામાં આવયરો છે. લરોકરોને 
ઘરે્ી કામ કરિા મા્ટે કહેિામાં આવય્યં 
છે. જાહેર પટરિહન પણ બંધ કરી 
િેિામાં આવય્યં છે. ઘણી ઇમારિરો અને 
ઉદ્ાનરોને પણ સીલ કરિામાં આવયા 
છે. ઉત્ર કરોટરયાના િાનાશાહ ટકમ 
જોંગ ઉનએ પયોંગયાંગમાં કરોરરોના 
િાયરસનરો પ્ર્મ કેસ નોંધાયા બાિ 
ગ્યરૂિાર્ી રાષ્ટ્ર વયાપી લરોક્ાઉન 
લગાિી િેિાય્યં હિ્યં

ચીનમાં ઝીરાે કાેવિડ પાેલલસી પર સિાલાે ઉઠ્ા, ઉ. કાેરરયામાં કાેરાેના િાયરસનાે પ્રથમ કેસ નાંધાયા બાદ રાષ્ટ્ર વ્ાપી લાેકડાઉન લગાિાયું

અફઘાવનસિાકનમાં બ્યરખરો 
પહેરિાના ફરમાન સામે 

મવહલાઓ રસિા પર ઉિરી
કાબુલ 

અફઘાવનસિાનમાં મવહલા અવધકાર કાય્ટકર કાબ્યલના 
રસિાઓ પર િાવલબાન દ્ારા લાિિામાં આિેલા બ્યરખરો 
પહેરિાના નિા ફરમાનનરો વિરરોધ કરિા રસિા પર ઉિરી 
છે. િાવલબાનના ફરમાન હેઠળ મવહલાઓએ સાિ્ટજવનક 
સ્ળરોએ બ્યરખરો પહેરિરો ફરવજયાિ છે. આ ફરમાનનરો 
વિરરોધ કરિા કાય્ટકરરોને પણ િાવલબાન ધમકાિિા 
પર ઉિરી આવય્યં છે.ધમકી છિાં પણ મવહલાઓએ 
રાજધાનીના માગગો પર કરૂચ કરી હિી અને આ ફરમાનની 
સામે નયાયની માંગ કરી હિી. પ્રિશ્ટન કરી રહેલી 
મવહલાએ જણાવય્યં હિ્યં કે અમારે િાવલબાનના કઠરોર 
વયિહારના સામનરો કરિરો પ્ી રહ્રો છે. 

ચીન સા્ે મહાય્યદ્ધ મા્ટે 
જાપાન િાઈિાનને સંપૂણ્ટ 
સા્ આપિા િતપર ્ય્યં

્ટોકયો 
પિૂ્ટ ચીન સમ્યદ્રમા ં સશસત્ સઘંર્ટ મા્ટ ે જાપાન કમર 

કસી રહ્ ં છે. એક મી્ીયા રીપરો્ટ્ટમા ં કહેિામા ં આવય્યં 
છે ક,ે જાપાન િ્ેટલા મા્ટ ે િનેી ‘િૈયારીઓ’ કરી રહં્ છે 
ક ે ય્યકે્ન ઉપરના ં રવશયાના ં આક્મણ પછી ચીન િિૈાન 
ઉપર આક્મણ કર ે િિેી પરૂી શ્યિા િખેાઈ રહી છે. 
વસગંાપ્યર પરોસ્ટ ેજણાવય્ય ં છે ક,ે સરોલરોમન ટદ્પ સમ્યદ્ર સા્ે 
સરંક્ષણ સમજૂિી પર હસિાક્ષર ્યા પછી ચીન હિ ેપ્રશાિં 
ક્ષતે્મા ંિનેી ગવિવિવધ િધારી રહં્ છે.  આ કરારરોન ેલીધે 
ઓસટ્વેલયાના સમ્યદ્ર િ્ટ્ી ૨૦૦૦ કી.મી.્ી પણ ઓછા 
અિંર ેરહેલા ્ટાપ્ય ઉપર ચીનનરો નૌ-સનેા-મ્રુ સ્ાપિાની 
પણ મજૂંરી આ કરારરોમા ંઆિરી લેિામા ંઆિી હશે.

કોરોનાથી ચીન બેહાલ: શાંઘાઈ-બેઇજિંગમાં દયનીય સ્થિતિ

લાહોર
આિંકને પરોરિ્યં પાટકસિાન ભારિને 

હેરાન પરેશાન કરિા મા્ટે નીિ નિા 
ર્યંત્રો રચિ્યં રહે છે. એકિાર ફરી્ી 
િેણે ર્યંત્ રચય્યં છે. પરોિાન્યં કરજ 
ચૂકિિા મા્ટે િેણે એક પીઓકેના એક 
વહસસાને ચીનને િેચી િેિાનરો પલાન 
ઘ્યરો છે. પાટકસિાનની કસ્વિ પણ કઈ 
સારી ન્ી. આવ્્ટક રીિે ખખ્ી ગયેલ્યં 
પાટકસિાન ધીરે ધીરે શ્ીલંકા જેિી કસ્વિ 
િરફ જઈ રહ્ં છે. પાટકસિાન અવધકૃિ 
કાશમીર ના વગલવગ્ટ-બાકલ્ટસિાનમાં 
આિિી હ્યંિા ઘા્ટી પાટકસિાન ચીનને 
ભા્ેપટ્ે આપિાની યરોજના ઘ્ી રહ્ં 
છે. અહીં એકિાિ સમજિા જેિી છે 

કે એકિાર જો ચીન પાસે િે ગય્યં િરો 
હિંમેશા મા્ટે તયાં ચીનનરો કબજો જામી 
જશે. એિ્યં પણ કહેિાય છે કે પાટકસિાન 
ચીનને તયાં ખનનની મંજૂરી આપિા 
પણ િૈયાર છે. અત્ે જણાિિાન્યં કે 
આ પહેલા આિ્યં અગાઉ ૧૯૬૩માં 
બની ચૂકય્યં છે. પાટકસિાને પીઓકેના 
૫ હજાર િગ્ટ ટકલરોમી્ટરમાં ફેલાયેલી 
શ્સગામ િેલી ચીનને આપી હિી જેના 
પર આજે પણ ચીનનરો કબજો છે. હિે 
હ્યંિા ઘા્ટી ચીનને મળિાની ચચા્ટઓ  
્િા વિસિારમાં સ્ાવનક લરોકરોનરો વિરરોધ 
શરૂ ્ઈ ગયરો છે. સ્ાવનક લરોકરોમાં 
પણ પાટકસિાનની સરકારની યરોજના્ી 
નારાજગી છે. 

પાકે. પીઓકેના એક શહસસાને 
ચીનને વેચી દેવાનો પલાન ઘડયો 

શવશ્વની પહેલી ‘બી્ટકોઇન શસ્ટી’નો નકિો સામે આવયો
અલ સાલ્ાડોર 
દેશમાં વ્શ્વનું પ્રથમ 
બીટકોઇન વસટી બન્ા 
જઈ રહ્ં છે અને હ્ે 
અલ સાલ્ાડોરના 40 
્ર્ષીય યુ્ા રાષ્ટ્રપવિ 
નાવયબ બુકેલે િેમના 
બીટકોઇન વસટીની 
શરૂઆિ કરી છે. બુકેલે 
જે મોડલનો ફોટો શેર 
કયયો છે િે ગોલડન 
કલરમાં બના્્ામાં 
આવયો છે. વ્દેશી 
રોકાણકારોને પણ 
અહીં રોકાણ કર્ા 
આમંત્રણ આપ્ામાં 
આ્ી રહ્ં છે. 
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કાલે કે હમણાં નહીં જવેા શબ્દો સપનાની હત્ા કરનારા 
‘યોગાસન પ્ાણાયામ કરવા તો 

છ,ે પણ થોડી જવાબદારીઓ 
હળવી થાય પછી.’ ‘આ વખતે 
પરરક્ાની શ્ષે્ઠ તયૈારી કરવી છે 
પણ આવતીકાલથી શરૂઆત 
કરીએ.’ ‘માર ે મારી ભલૂોની 
કબલૂાત તો કરવી છ,ે પણ 
યોગય સમય આવ ેતયાર.ે’

ભગવાનનીએ કપૃા છે કે, 
માનવમાત્રન ે શભુપ્રેણાઓની 
અતંઃસ્ફૂરણા થતી રહ ે છ.ે પણ 
મનુષયની ‘કાય્યન ેઠલેવાની’ વૃત્તિ 
એ શભુ સકંલપોના ‘પાત્ળયા’ 
બનાવી દ ે છ.ે ત્વશ્વમા ં દરરોજ 
અબજો માણસોન ે રચનાતમક 
અન ે કાતં્તકારી ત્વચારોની 
પ્રેણાથી થતી હશ,ે પરતં ુ‘કાલે’, 
‘હમણા ં નહીં’, ‘પછી કરીશંુ’ 
જેવા ઘાતક શબદો (શસત્રો!) એ 
ભવય સવપ્ાઓની હતયા કરી 
નાખેં છ.ે અન ે ત ે અસાધારણ 
ત્વચારોન ે મનમા ં અન ે મનમાં 
સગં્રહી લોકો સાધારણ વયત્તિ 
તરીક ે આ પૃથવી પરથી ત્વદાય 
થઈ જાય છ.ે

પ્ત્સધધ ત્ચતંક ગટેએે 
કહ્ ં છ ે “ What you 
can do, or dream 
you can do, begin 
it, Boldness has 

genius, Power and 
magic in it. Only 
engage and then 
the mind grows 
heated - Begin it 
and the work will 
be completed ”“ જે 
તમ ે કરી શકો છો, અથવા જે 
કરવા માટ ે તમ ે સવપ્ સવેો 
છો તનેી શરૂઆત કરી દો. 
સાહસમા ંએક શત્તિ છ,ે જાદુ 
છ,ે પ્ત્તભા છ.ે મગજને એક 
ધક્ો મળશ ે પછી કાય્ય એની 
જાત ે સપંન્ન થવા માડંશે.” 
બસ જરૂર છ ે ઠલેવાની વૃત્તિને 
ત્ચર-ત્વદાય આપવાની અને 
શરૂઆત કરવાના ‘સાહસ’ની. 
‘પછી કરીશુ’ંમા ં ત્વલંબ છ,ે 
અત્નત્ચિતતા છ,ે દુત્વધા છ,ે 
અત્વશ્વાસ છ.ે જયાર ે ‘આજે’ 
અન ે ‘અતયાર’ે મા ં નક્રતા 
છ,ે તરવરાટ છ,ે આશા છ,ે 
ઉતસાહ છ,ે શૌય્ય છ.ે ‘કાલ’ે માં 
વૃધધતવ છ ે ‘આજ’ે મા ં યૌવન 
છ.ે ‘આજ ેઅને અતયાર’ેનો મતં્ર 
અકલપનીય ચમતકારો સર્જી શકે 
છ.ે

શુ ં કોઈ કલપના કરી શકે 
ક,ે ગજુરાતના અતંરરયાળ 
ગામડાનો છોકરો ત્ગત્નસ 

વલડ્ય રકેોડ્ય દ્ારા પ્કાત્શત 
થયલે The most 
20 influential 
Personality of 
the millanium.- 
છલે્ા ૧૦૦૦ વર્યના સૌથી 
પ્ત્તભાશાળી ૨૦ વયત્તિઓની 
યાદીમા ં સથાન ધરાવતો હોય? 
શંુ કોઈ કલપના કરી શક ેમાત્ર 
૭ ધોરણ ભણલે એક ખડૂેતપતુ્ર 

UNOના મહાસદનમાથંી 
ત્વશ્વન ેશાતં્ત અન ેસવંારદતાનો 
સદંશે આપતો હોય? શંુ કોઈ 
કલપના કરી શક ે ક ે ગામડાના 
નત્ળયાવાળા ઘરમા ં ઉછરલેા 
બાળકન ે ત્ગત્નસ બકુ ઓ્ 
વલડ્ય રકેોડ્ય ‘માસટર ત્બલડર’ના 

ત્બરુદથી સનમાન?ે આવા તો 
અનકે આચિયયોની હારમાળા 
ત્વશ્વવદંનીય સતં પરમ પજૂય 
પ્મખુસવામી મહારાજના 
જીવનમા ંરચાઇ છ.ે 

૯૫ વર્યના જીવનકાળ 
દરત્મયાન સેંકડો વરયોનુ ં કાય્ય 
કરનાર પ્મખુસવામી મહારાજની 
અરદ્ત્તય ત્સધધધઓથી ત્વશ્વ 
અચતં્બત છ.ે પરતં ુઆ જવલતં 

સ્ળતા પાછળના અનકે 
કારણોમાનંુ ં એક કારણ છે 
એમના જીવનકોરમા ં ‘ચાલ’ે 
અન ે‘કાલ’ે જવેા ઘાતક શબદોને 
સથાન જ ન હતુ.ં તઓે‘આજનું 
કામ આજ ે કરીએ’ એ મતં્રને 
વરલેા ં હતા.ં સાડા સાત 

લાખથી વધ ુ પત્રોન ે વાચંીને 
તનેો પ્તયતુિર આપનાર તઓેના 
જીવનમા ં કવેી કાય્ય પ્ત્તબધધતા 
હશ ે ! એક વખત પત્રોની એક 
થપપીના જવાબો પણૂ્ય થયા બાદ 
તઓે પનેનુ ં ઢાકંણ બધં કરી 
નીચ ેમકુવા જતા હતા, તયા ંજ 
સવેક સતં ેબીજી થપપી તઓેના 
હાથમા ં આપી, પનેનુ ં ઢાકંણ 
ખોલી તઓેએ ્રી લખવાનું 
શરૂ કયુું. તયા ં ઉપધસથત એક 
સતં ે કહ્ ં “ સવામી ! હમણાં 
રહવેા દો ન?ે થોડો આરામ કરો 
પછી પત્રોના જવાબ આપજો” 
તયાર ે પ્મખુસવામી મહારાજે 
પ્તયતુર વાળયો “ પત્ર લખનાર 
કાગડોળ ે જવાબની રાહ જોતા 
હોય અન ેઆપણ ેબસેી રહીએ 
કમે ચાલ?ે આમ પણ અતયારે 
આ થપપીનો જવાબ નહીં આપું 
તો આવતીકાલ ે બીજા નવા 
કાગળ ઉમરેાશ.ે એટલ ે આ 
થપપી વધ ુ મોટી થશ.ે માટે 
આજનુ ંકામ આજ ેજ કરી લવેું 
સારુ.ં” પ્મખુસવામી મહારાજના 
શબદોમા ં કોઈ ઝાકઝમાળ કે 
છાકમછોળ નથી. પણ શે્ષ્ઠ 
જીવન જીવવાની સહજ અને 
નક્ર શલૈી છ.ે ‘આજનુ ં કામ 
આજ ે જ કરી લવેુ’ં- સહજ, 

સરળ અન ેસચોટ અનભુવામૃત. 
તઓે કહતેા ં “અતયાર ે જ ે કામ 
કરવાનુ ંહોય ત ેએક સકેનડ પછી 
કરવાનો ત્વચાર આવ ે ત ે પણ 
આળસ છ.ે આ જ ખાત્સયત છે 
મહાનપરુુરોની. 

સરરેાશ માણસો રદવસો 
અન ે કલાકના પરરમાણમાં 
જીવતા હોય છ,ે જયાર ેરદગગજ 
વયત્તિઓ ત્મત્નટો અને 
સકેનડોના પરરમાણમા ં જીવે 
છ.ે એટલ ે જ ‘કાલ’ે, ‘ચાલ’ે 
ક ે ‘પછી કરીશુ’ં જવેા શબદો 
તમેન ે અભડાવી શકતા નથી. 
યાદ રહ ેક,ે કાલ ઉપર આપણો 
કોઈ અત્ધકાર નથી. આપણા 
હાથમા ં વત્યમાન છ.ે ‘કાલ’ના 
વાયદા છોડી ‘આજ’ે અને 
‘અતયાર’ેમા ં જીવનન ે ભરીએ. 
એક ચાઇનીઝ કહવેત છ ે“છોડ 
વાવવાનો ઉતિમ સમય ૨૦ વર્ય 
પહલેાનો હતો. બીજો ઉતિમ 
સમય અતયાર ે જ છ.ે” અથ્ય 
એ છ ેક,ે કોઇપણ કામન ેઠલેયા 
વગર સતવર ે કરવાની વૃત્તિ 
રાખીએ. 

અન ેએક સતય સતત નજર 
સમક્ રાખીએ. ‘It’s Now 
or Never’– ‘ અતયાર ેનહીં 
તો પછી કયારયે નહીં.’

કોલંબો 
અભૂતપૂવ્ય આત્થ્યક સંકટમાં 

ઘેરાયેલા શ્ીલંકાની ધસથત્ત રદવસે 
ને રદવસે બદથી બદતર થઈ રહી 
છે. સરકાર ત્વરુદ્ધ લોકોમાં આકોશ 
એટલો બધો વધી ગયો છે કે મત્હનદા 
રાજાપકસેએ વડાપ્ધાનપદેથી 
રાજીનામું આપી દેવા છતાં દેખાવકારો 
દ્ારા ત્હંસક દેખાવો થઈ રહ્ા છે. 

ધસથત્તને ત્નયંત્રણમાં લેવા માટે 
રાજધાની કોલંબોને આમમીને હવાલે 
કરી દેવાયું અને દેશવયાપી કરફયૂ 
લાદવામાં આવયો છતાં ધસથત્ત 
ત્નયંત્રણમાં ના આવતા સંરક્ણ 
મંત્રાલયે દેખો તયાં ઠારનો આદેશ 
આપયો છે. વધુમાં કરફયૂ ૧૨મી 
સુધી લંબાવાયો છે. બીજીબાજુ પૂવ્ય 
વડાપ્ધાન મત્હનદા રાજાપકસેએ 

પરરવાર સાથે કોલંબો છોડીને ભાગવું 
પડયું છે.

અસાધારણ આત્થ્યક અને રાજકીય 
કટોકટીનો સામનો કરતા શ્ીલંકાના 
અનેક શહેરોમાં લોત્હયાળ સંઘર્ય 
ચાલી રહ્ો છે. પરરણામે સૈનયને 
દેખાવકારોને જોતા જ ગોળી મારી 
દેવાનો આદેશ અપાયો છે. બીજીબાજુ 
ત્વપક્ે દેશમાં સરકાર ત્વરોધી 

શાંત્તપૂણ્ય દેખાવોને ત્હંસક બનાવવા 
માટે ભૂતપૂવ્ય વડાપ્ધાન મત્હનદા 
રાજાપકસેની ધરપકડ કરવાની 
માગણી કરી છે. આખા શ્ીલંકામાં 
ચાર રદવસ પહેલા જ ઈમજ્યનસી લાગુ 
કરી દેવાઈ હતી. તેમ છતાં ધસથત્ત 
ત્નયંત્રણ હેઠળ ન આવતાં સોમવારે 
દેશવયાપી કરફયૂ લાગુ કરાયો હતો. 

બીજીબાજુ હાલ સરકાર ત્વનાના 

શ્ીલંકામાં અધયક્ મત્હનદા યાપા 
અભયવધ્યનેએ રાષ્ટ્રપત્ત ગોટબાયા 
રાજાપકસેને તુરંત સંસદ બોલાવવા 
આગ્રહ કયયો છે. ડોલરની અછત અને 
મોંઘવારી, ઈંધણ અને ગેસની અછત 
તથા કલાકો સુધી વીજકાપનો સામનો 
કરતાં લોકો ૩૧ માચચેથી રસતા પર 
ઉતરી આવયા હતા અને સરકારના 
ત્વરોધમાં દેખાવો શરૂ કયા્ય હતા. 

શ્ીલંકામાં લદોહહ્ાળ દેખાવદો: દેખદો ત્ાં ઠારના આદેશ
ભૂતપૂર્વ પીએેમ મહિન્દા રદાજાપક્ેએે 

પહરરદાર સદાથે નેરલ બેઝમદાં શરણ લીધી
ત્રિંકદાેમદાલી નેરલ બેઝ સદામે દેખદારદાે શરૂ

હિિંસક દેખદારદાેમદાં મૃત્યુએદાંક એદાઠ થયદાે, 
ગદાેટબદાયદા રદાજાપક્ેને તયુરંત સંસદ 
બદાેલદારરદા મદાટે એધ્યક્ષનદાે એદાગ્રિ

સ્થિતતને નનયં્રણમદાં લેરદા મદાટે રદાજધદાની 
કદાેલંબદાેને એદામમીને િરદાલે કરી દેરદાયયું એને 

દેશવ્દાપી કરફ્ૂ લદાદરદામદાં એદાવ્દાે

મોસકો : યુકેન પરના રત્શયાના હુમલાના ૭૨મા 
રદવસે રત્શયાએ સપષ્ટ કયુું કે, તે યુકેન પર 
પરમાણુ શસત્રનો ઉપયોગ કરવાનો કોઈ ઈરાદો 
નથી. પરમાણું શસત્રોનો ઉપયોગ થવો જ ન 
જોઈએ. રત્શયાના ત્વદેશ મંત્રાલયના પ્વતિા 
એલેકસી જૈનસેમે કહ્ં હતું કે, પત્ચિમી દેશોએ 
મુકેલા આક્ેપો પાયાત્વહોણા છે. તે યુકેનને 

ઉશકેરવા માટે જ કરવામાં આવયા છે. વાસતવમાં 
રત્શયા પરમાણુ શસત્રોનો ઉપયોગ નહી કરવાના 
ત્સદ્ધાંતનું પાલન કરે છે. આ પ્કારના હુમલામાં 
કોઈ દેશ ત્વજેતા હોતો જ નથી. અમેરરકા ઉપર 
ત્નશાન નોંધતા જૈનસેમે કહ્ં કે, અમેરરકા ધસથત 
રત્શયન રાજદૂત એનેનોલી એંતેનોવેના કથને 
મરડી મચડી રજૂ કરવામાં આવયું છે. 

ઈસલામાવાદ : આત્થ્યક કટોકટીનો સામનો કરી 
રહેલા પારકસતાનને તેના ‘જીગર-જાન દોસત’ ચીન 
જ બહુ મોટો ્ટકો આપે તેમ છે. ચીનની વીજ-
ઉતપાદક કંપનીઓએ પારકસતાનને ખુલ્ી ધમકી 
આપી છે. ૩૦૦ અબજ રૂત્પયા નહીં ચૂકવાય 
તો તેઓ પારકસતાનની બતિી ગુલ કરી દેશે. પાક.
માં કાય્યરત બે ડઝનથી વધુ ચીની કંપનીઓએ કહ્ં 

છે કે, જો આ મત્હને તેમના બાકી રહેલા ૩૦૦ 
અબજ રૂત્પયા ન ચૂકવાય તો તેઓ ત્વદ્ુત-ઉતપાદન 
કેનદ્ો બંધ કરી દેશે. ચીનની ૩૦ કંપનીઓ અતયારે 
‘ચાયના - પારકસતાન-ઈકોનોત્મક-કોરીડોર’ નીચે 
પારકસતાનમાં કાય્યરત છે.  તેઓ પારકસતાનમાં 
ઊજા્ય, સંચાર અને રેલવે સત્હત ત્વત્ભન્ન ક્ેત્રોમાં 
કામ કરે છે. 

300 અબજ રૂત્પયા નહીં ચૂકવો તો બતિી ગુલ 
કરી દેશું ઃ ચીની કંપનીઓની પાક.ને ધમકી

યુકેન પર નયુધલિયર એટેકનો ઇરાદો નથી, 
આક્ેપો પાયાત્વહોણા ઃ રત્શયન પ્વતિા
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