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આ�સ�મમ�ં પૂરઃ 8ન�ં 
મ�ોત, 5 લ�ખથી વધુ 

લ�ોક�ો પ્રભ�વવત

નવી દિલ્ી
1947થી સતત 4 દાયકા સુધી 

અમેરિકા અન િશિયા વચ્ે વર્ચસવની 
જંગમાં રાલેલા કોલ્ડવોિ બાદ દુશનયા 
હવે વધુ એકવાિ કોલ્ડવોિ જોઈ 
િહી છે. આજે યૂક્રેનના બહાને બંને 
મહાસત્ાઓ કોલ્ડવોિ કિી િહી છે. 
અમેરિકા સીધેસીધું યુદ્ધમાં ઉતયુું 
નથી.

િશિયા દ્ાિા યૂક્રેન પિ 
આક્મણ અને રીનમાં કોશવ્ડ ઝીિો 
લૉક્ડાઉનના પરિણામે સપલાઈ 
રેઇન વેિશવખેિ થઈ િહી છે તેની 
વૃશદ્ધ પિ અસિ થઈ િહી છે. અને 
પરિણામે ફુગાવો ૪૦ વર્ચની ઊંરી 
સપાટી પિ પહોંરી ગયો છે. આ 
બધા મુખય કાિણો વચ્ે બલૂમબગ્ચના 
અથ્ચિાસત્ીઓએ અંદાજ મુકયો છે કરે 
૨૦૨૨માં વૈશવિક અથ્ચતંત્ના ૧.૬ 
શરિશલયન ્ડોલિ ધોવાઈ જિે. પિંતુ 
આ તો ફક્ત પ્ાિંશિક ફટકો જ હોય 
તો િું? બલૂમબગ્ચ ઇકોનોશમકસે એ 
બાબતનું અનુકિણ કયુું છે કરે લાંબા 
ગાળામાં વૈશવિકિણના તવરિત ઉતક્મણ 
કરેવું દેખાઈ િકરે છે. આ બાબત રીન 
શવવિ વયાપાિ સંગઠનમાં સામેલ થયું 
તે પહેલાંના સતિ પિ વયાપાિની સાથે 
એક ખૂબ જ નબળા અને ઓછા 
ઉતપાદક ગ્રહની તિફ ઇિાિો કિે છે. 
જો એક વધાિાનો ઝટકો લાગિે તો 

ફુગાવાનો દિ વધાિે ઊંરો જઈ િકરે 
અને વધાિે અસસથિ થિે. આિિે છ 
શરિશલયન ્ડોલિના ગુડઝ જે ગલોબલ 
જી્ડીપીના સાત ટકા કરે બિાબિ 
થાય છે તેનું રિેર્ડંગ ્ડેમોક્રેરટક અને 
ઓટોક્રેરટક દેિોની વચ્ે થાય છે. આ 
સસથશતના જોખમનો અંદાજ લગાવવા 
માટે બલૂમબગ્ચ ઇકોનોશમકસ ગલોબલ 
ઇકોનોમીના દિેક મો્ડલના રિારફક પિ 
૨૫ ટકા ટેરિફ દાખલ કિી હતી.

યુકે્નના બિાને અમેરરકા-રશશયા ર્ચ્ેનું નર્ું કોલડર્ોર ટાળર્ાની મથામણમાં

ર્ૈશવિક અથ્થતંત્રના 1.6 હટરિ સલયન ડોલર ધોર્ાયા
આોસઆોન્ડપી 500 આનો ડ�ઉજોન્સમ�ં લગભગ બો વર્ષન�ો સ�ૌથી મ�ોટ�ો કડ�ક�ો

મુંબઈ
ગિુવાિ ે િાિતીય િિેબજાિ 

ખલૂતાની સાથ ે જ ધ્ડામ થયા બાદ 
રદવસના અતેં ક્ડાકા સાથ ે બધં િહ્ા 
હતા. તેની પાછળ વશૈવિક બજાિોની 
રાલ જવાબદાિ છ ે તેવુ ં શનષણાતોનો 
મત હતો. બીએસઇ ખાતે સેનસેકસ 
1416 અકંના ક્ડાકા સાથ ે 52792 
પિ બધં િહ્ો. જયાિ ેએનએસઇ ખાતે 
શનફટી 430 અકંના જગંી ક્ડાકા સાથે 
15809 અકં પિ બધં િહી.

સેનસેકસ ે આજ ે 53000ની સપાટી 
તો્ડી નાખંી છ.ે તો શનફટીમા ં 400 
અકંથી વધનુુ ં ગાબ્ડુ ં પ્ડયુ ં હતુ.ં 
િિેબજાિમા ં આ મોટી નકુસાનીના 
લીધે િોકાણકાિોની 6.50 લાખ 
કિો્ડની મ્ૂડીનુ ંધોવાણ થઇ ગયુ.ં

દશુનયાિિના િિેબજાિમા ં હાલ 
વરેવાલીનો રિને્ડ જોવા મળી િહ્ો 
છ.ે બધુવાિે એટલ ે કરે ગઇકાલ ે તો 
અમેરિકન બજાિો િયકંિ િીતે 
તૂટ્ા હતા. વોલસરિીટની તબાહીએ 

િોકાણકાિોન ેફિીથી ધોળા રદવસ ેતાિા 
દેખા્ડી દીધા હતા. એસએન્ડપી 500 
અન ે ્ડાઉજોનસમા ં લગિગ બે વર્ચનો 
સૌથી મોટો ક્ડાકો બોલાયો. અમરેિકન 
બજાિોન ે િકેો્ડ્ચબે્ક મોંઘવાિી િ્ડાવી 
િહી છ.ે એશપ્લમા ં રિટલે મોંઘવાિી 
8.3 ટકા પિ પહોંરી ગઇ, બીજીબાજુ 
ફરે્ડ ે આ સપ્ાહે સપષ્ટતા કિી કરે જયાં 
સધુી મોંઘવાિી કાબૂમા ં નહીં આવે 
તયા ંસધુી વયાજ દિ વધતા િહેિ.ે તનેી 
બજાિ પિ અસિ પ્ડી છ.ે

રોડરેજ કેસમાં નવજોત સસદ્ુને 1 વર્ષની જેલ
રં્ડીગઢ ઃ કોંગ્રેસના નેતા નવજોત શસંહ 

શસદ્ુને િો્ડિેજ કરેસમાં મોટો ઝાટકો લાગયો છે. 
તેમને સુપ્ીમ કોટટે એક વર્ચની સજા સંિળાવી 
છે. આ િો્ડ િેજનો કરેસ 1988ની સાલનો છે. 
નવજોત શસંહ શસદ્ધુને પહેલાં આ કરેસમાં િાહત 
મળી હતી. પિંતુ િો્ડ િેજમાં જે િખસનું મૃતયું 

થયું હતું તેમના પરિવાિે રિવયુ શપરટિન દાખલ 
કિી હતી. હવે તેના પિ સુનવણી કિતાં શસદ્ધુને 
એક વર્ચની જેલની સજા સંિળાવામાં આવી છે. 
IPCની કલમ 323ની અંતગ્ચત શસદ્ધુ પિ 33 
વર્ચ પહેલાં કરેસ નોંધાયો હતો. તેમાં વધુમાં વધુ 
એક વર્ચની સજા થઇ િકરે છે. 

27 ર્ડસેમબિ 1988ના િોજ સાંજે શસદ્ધુ 
પોતાના શમત્ રૂશપંદિ શસંહ સંધૂની સાથે 
પરટયાલાના િેિાવાલે ગેટના બજાિમાં પહોંચયા 
હતા. માકકેટમાં કાિ પારકિંગને લઇ તેમની 65 
વર્ચના વૃદ્ધ ગુિનામ શસંહ સાથે અણબન થઇ. 
વાત માિમાિી સુધી પહોંરી ગઇ હતી. શસદ્ધુએ 
ગુિનામ શસંહના ઘૂંટણને તો્ડી નાંખયો હતો. 
તયાિબાદ ગુિનામ શસંહને હોસસપટલ લઇ 
જવાયા હતા જયાં તેમનું મોત થયું. રિપોટ્ચમાં 
સામે આવયું હતું કરે ગુિનામ શસંહનું મોત 
હૃદયિોગના હુમલાથી થયું હતું. 

િાિતીય િેિબજાિમાં 1400 પોઈનટનો ક્ડાકો 
િોકાણકાિોના રૂ. 6.50 લાખ કિો્ડ ધોવાયાસવક્ેપની ્ારમાળાથી 

સ્થસત વધુ વણસી
ચાર વર્ષમાં વવક્ષેપની હારમાળાઓ 
સર્્ષઈ છે. અમષેરરકા અનષે ચીન 
વચ્ષેના વ્ાપાર ્ુદ્ધથી ટેરરફમાં 
અનષેકગણો વધારો થ્ો હતો. 
રોગચાળાથી લૉકડાઉન આવ્ું અનષે 
હવષે પ્રવતબંધો અનષે વનકાસ વન્ંત્રણો 
કોમોરડટીઝ અનષે ગુડઝની સપલા્નષે 
વધારે ખોરવી રહ્ા છે.
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ઓન્ટેરિયો 
સ્વિડન અને ફીનલેનડે નાટો સાથે 

જોડાવિાના સંકેતો આપતાં કેનેડાએ 
આ બંને દેશોના નાટોનાં સભ્યપદને 
માન્યતા આપનાર દેશોમાં પ્રથમ 
્થાન મેળવ્યયં છે. આ સભ્યપદ ટ્ાનસ 
એટલાનટા મમમલટરી એલા્યનસ કેનેડા 
ખાતે આપવિામાં આવ્યયં હતયં, એમ 
કેનેડાના મવિદેશી બાબતોનાં મંત્ીએ 
જણાવ્યયં હતયં. એક વિાર નોથ્થ એટલાસનટક 
કાઉસનસલના 30 દેશોના સભ્યોએ ચચા્થ 
ક્યા્થ બાદ સ્વિડન અને ફીનલેનડને નાટો 
સૈન્યજૂથમાં પ્રવિેશને મંજયરી આપી હતી.  
બ્રસેલસમાં ્યોજા્યેલા એક કા્ય્થક્રમમાં 
જમ્થની, બેસલજ્યમ, જી7, નાટો અને 

્યયરોમપ્યન દેશોના મવિદેશપ્રધાનો હાજર 
રહ્ા હતા, ત્યારે પોતાના સમકક્ષ 
મંત્ીઓની સામે પત્કારોને સમક્ષ 
બોલતાં મવિદેશપ્રધાન મેલેની જોલીએ 
જણાવ્યયં હતયં કે, સ્વિડન અને ફીનલેનડને 
નાટોમાં સામેલ કરવિાનયં ગ્ાઉનડવિક્ક પૂરં 
થ્યા બાદ તેમને પ્રવિેશ આપવિામાં આવ્યો 
છે, જેને અમે આવિકાર આપીએ છીએ. 

પરિવહન મંત્રીનાે ખુલાસાે, અમે કાેઈને 
સમય ઘટાડવા સુચના અાપરી જ નથરી 

્ોિોન્ો 
કેનેડાનાં પરરવિહન મંત્ીએ કેનદ્ર સરકારે 

એરલાઈનસને તેનાં ઉડ્ડ્યન સમ્યમાં કાપ મૂકવિા 
માટે કે તેમનાં સમ્યપત્કમાં ફેરફાર કરવિા માટે 
કોઈ આદેશ આપ્યો નથી. હાલ કેટલીક મવિમાની 
સેવિાઓમાં મવિલંબ થઈ રહ્ો હોવિાથી સરકાર 
ઉપર આ આક્ષેપ કરવિામાં આવ્યો હતો, તેનો મંત્ી 
દ્ારા આ પ્રકારે જવિાબ આપવિામાં આવ્યો હતો. 

પરરવિહન મંત્ી ઓમર અલઘાબરાની ઓરફસે 
કેનેરડ્યન હવિાઈમથકો ઉપર હાલની સ્થમત 
બાબતે એક મનવિેદન બહાર પાડયં હતયં. તેમાં 

જણાવિા્યયં હતયં કે, તેની સરકાર આ સમ્્યાનાં 
ઉકેલ માટે પ્ર્યત્ો કરી રહી છે. જો કે, તેમણે 
એરલાઈન કંપનીને સમ્યમાં કાપ મૂકવિા બાબતે 
સીધો જવિાબ આપ્યો નહોતો. અમારી સરકારે 
એરલાઈનસ કંપનીઓને તેમની ફલાઈટના 
સમ્યમાં કાપ મૂકવિાનયં ક્યારે્ય કહ્ં નથી 
અને ભમવિષ્યમાં પણ કહેવિાના નથી. 

ભૂતપૂવિ્થ ચીફ ઓપરેરટંગ ઓરફસર જે એર 
કેનેડામાં કામ કરતા હતા, તેમણે કરેલાં એક 
મવિટને કારણે આ હોબાળો મચ્યો હતો. મવિટમાં 
જણાવિવિામાં આવ્યયં હતયં કે, એરલાઈનસને તેમનો 
ઉડ્ડ્યનનો સમ્ય ઓછો કરવિાનયં સરકાર તરફથી 
કહેવિામાં આવ્યયં છે અને તેને કારણે હવિાઈમથકો 
પર આ ગરબળ ઊભી થઈ છે.

સ્વિડન અને ફીનલેનડનાં ના્ો પ્રવિેશને 
માનયતા આપનાિામાં કેનેડા પ્રથમ દટેશ

એિલાઈન્સની ્સુવવિધામાં ફેિફાિ અંગે ભૂતપૂવિ્વ 
ચીફ ઓપિટેર્ંગ ઓરફ્સિની વવિ્ બાદ વવિવિાદ

્ોિોન્ો 
સેડલ લેક ક્રી નેશન કે જે પૂવિ્થ અલબટા્થમાં આવિેલયં છે, ત્યાં 

આશરે 200 બાળકોનાં મોત થ્યાં હોવિાના પયરાવિા મળ્યા છે. 
આ બાળકો મનવિાસી શાળામાં અભ્યાસ કરતાં હતાં. મનવિાસી 
શાળાઓમાં બનેલા આ બનાવિમાં આ સૌથી ખોફનાક અને કંપાવિી 
દેનારો બનાવિ છે, આમ એમસમોમવિન ઓપેસ્પવિ સોસા્યટીના 
એરરક લાજજે એડમનટન ખાતે મંગળવિારે પત્કારોને જણાવ્યયં હતયં.  
તેઓ લાજ્થ દફનાવિી દેવિામાં આવિેલાં બાળકોનાં અસ્થનાં 
અવિશેષોની તપાસ કરી રહ્ા હતા. 

આ બનાવિ આલટાનાં સેનટ પોલ ખાતે આવિેલી બલય મવિલસ 
ઈસનડ્યન મનવિાસી શાળામાં બન્યો હતો. તપાસ દરમમ્યાન 
જાણવિા મળ્યયં હતયં કે, 215 મવિદ્ાથથીઓનાં મોત થ્યાં હતાં. આ 
બાળકોની ઉંમર 6થી 11 વિષ્થની હતી. પરંતય હજય પણ તેનો 
ચોક્કસ આંકડો મળતો નથી. ગયમ થ્યેલાં બાળકોની સંખ્યા વિધારે 

હોવિાનયં જણા્ય છે. જે જગ્યાએ આ બનાવિ બન્યો હતો, તે અત્યંત 
સખત હતી અને માંદગી, ભૂખમરો તથા બેકારીને કારણે મહંસા 
પણ ફાટી નીકળી હતી. ઘણીવિાર લાજજે પોતે પણ આ મનવિાસી 
શાળાનાં બનાવિનાં ્થળની મયલાકાત લીધી હતી. લાજજે કેથોમલક 
ચચ્થ પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં અસ્થ મેળવ્યાં હતાં. તેમણે જણાવ્યયં 
હતયં કે, 12000 પરરવિારનાં 5 સભ્યો અને જે બીજાં બાળકો 
ગયમ થ્યાં છે, એ બાબતે કોઈ મામહતી મેળવિી શકાઈ નથી.  
અમે તપાસ માટે સભ્યનાં મનવિેદનો નોંધી રહ્ા છીએ અને દેશ 
તથા દેશની બહારનાં લોકોનો સતત સંપક્ક સાધી અપરાધી સયધી 
પહોંચવિાના પ્ર્યત્ો કરી રહ્ા છીએ. સેડલ લેક ખાતેનાં એક 
કાઉસનસલરને એકાએક જ થોડાં અસ્થ મળી આવ્યાં હતાં, જે 
આ કરણાંમતકાનો ભોગ બનેલાં બાળકોનાં હતાં અને હજય વિધય 
કબરો ખોદવિા માટે સેકડ્થ હાટ્થ મસમેટ્ીના સભ્યોની મદદ લેવિાઈ 
રહી છે.

્ોિોન્ો 
કેનેડામાં હોમ લોનના વ્યાજદરમાં વિધારાને પગલે રી્યલ એ્ટેટ 

બજારમાં મંદી જોવિા મળી રહી છે. એમપ્રલમાં મકાનોની રકંમતમાં 
વિધય ૧ર ટકાનો ઘટાડો થતા એ ૭૪૬,૦૦૦ ્યયએસ ડોલર જેટલા 
થ્યા હતા. કેનેડી્યન રી્યલ એ્ટેટ એસોમસ્યેશને સોમવિારે જણાવ્યયં 
હતયં કે, આ મોટો ઘટાડો છે, જેની અસર ખાસ ટોરનટો જેવિા શહેરમાં 
જોવિા મળી છે અને એ છેલ્ા બે મમહનાથી ચાલી રહી છે.

આ વિષ્થના ફેબ્રયઆરીમાં ૮,૧૬,૦૦૦ ્યયએસ ડોલર જેટલી ઉંચી 
રકંમત જોવિા મળી હતી. પરંતય છેલ્ા બે માસથી એમાં સતત ઘટાડો 
જોવિા મળી રહ્યો છે. માચ્થમાં સરેરાશ રકંમત ૭,૯૬,૦૦૦ ્યયએસડી 

જેટલી હતી. જેમાં વિધય ૬ ટકાના ઘટાડા સાથે એમપ્રલમાં એ ઓછી 
થઈ ગઈ હતી. આ માસ ખાસ કરીને રી્યલ એ્ટેટ માટે તેજીનો 
ગણા્ય છે. એસોમસ્યેશનના અધ્યક્ષ મજલ ઔડીલે એક મનવિેદનમાં 
જણાવ્યયં હતયં કે, છેલ્ા કેટલાક વિષષોથી કેનેડાના કેટલાક શહેરોમાં 
પ્રોપટથી બજારમાં મંદી જોવિા મળી રહી છે. એમાં્ય જ્યારથી 
હોમલોન પરના વ્યાજમાં વિધારો થ્યો છે ત્યારથી એટલે કે છેલ્ા બે 
માસથી એની અસર ગ્ાહકની ખરીદ શરકત પર પડી રહી છે.

એસોમસ્યેશન કહે છે કે, મકાનની સરેરાશ રકંમત મવિશે પણ 
ગેરસમજો ઉભી થા્ય એવિા આંકડાઓને કારણે વિાનકકંવિર અને 
ટોરનટો જેવિા શહેરોમાં મોંઘા મકાનોમાં ખરીદીમાં અચાનક ફેરફાર 

જોવિા મળ્યો છે. એમાં મકાનની રકંમતને હાઉસ પ્રાઈઝ ઈનડેક્ષ 
(એચપીઆઈ) ગણવિામાં આવિે છે. જેમાં બજારમાં મકાનોના 
વિેચાણના કદ અને પ્રકારને સમતોલ કરવિામાં આવિે છે. આ વિષજે 
એમપ્રલમાં એચપીઆઈમાં ૦.૬ ટકા ઘટ્યો છે. જે છેલ્ા બે વિષ્થનો 
પહેલો મામસક ઘટાડો છે. જ્યારે મકાનોની રકંમતોમાં થ્યેલો ઘટાડો 
અંદાજે ૭ ટકા જેટલો છે જે ગ્યા વિષ્થની સરખામણીમાં વિધય છે. 
રીટેલર ડેમન્યલ ફોચ કહે છે કે, અત્યારનયં બજાર ગ્ાહકો માટેનયં ન 
હો્ય એવિયં લાગે છે. કેમ કે, આ તો કોઈ સૌંદ્ય્થ ્પધા્થના બજાર જેવિયં 
બની ગ્યયં છે.  જો કે, ખરીદનારા તો પણ મકાન ખરીદી રહ્ા છે પણ 
ક્યારેક વિેચનાર અને ખરીદનારના ભાવિોમાં તફાવિત વિતા્થ્ય રહ્ો છે.

કેનેડામાં ઘરોની રકંમતમાં સતત બીજા મમહને ઘટાડો
કાેિાેના કાળ બાદ હાેમલાેનના વ્ાજ દિમાં થયેલા વધાિાનરી સરીધરી અસિ રિઅલ અેસે્ટ પિ પડરી

લાજજે નનવાસરી શાળા પરિસિનરી મુલાકાત લરીધા બાદ સભાેના નનવેદન નાંધ્ા

અલબટા્થમાં બાળકોનાં અસ્થ મળતાં તપાસ શરૂ
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ઓન્ટેરિયો 
 કેનેડીયન સંસદની સ્ટેનડીંગ કમિ્ી 

ઓન સી્ીઝનશીપ એનડ ઈિીગ્ેશનને 
કમિ્ીના નવા સ્ડી રીપો્્ટની ચચા્ટ પહટેલા 
ઈિીગ્ેશન મિનીસ્ર સીન ફ્ેઝરટે કહ્ં 
હતું કે, આઈઆરસીસીની અરજીઓના 
ભરાવા અને એને િંજુરીની પ્રમરિયા હવે 
પહટેલા જેવી સાિાનય બની શકશે.

ફેડરલ સરકારના અમિકારીઓ 
સમહતની સંસદીય સમિમત ઈિીગ્ેશન અને 
િલ્ીકલચરીઝિ મવશે ચચા્ટ મવચારણા કરી 
રહી છટે. ઉપરાંત ઈિીગ્ેશન મવભાગ અને 
રટેફયુજી બોડ્ટની કાિગીરીની સિીક્ા પણ 
કરશે. 

તેિણે એ મવશે એક અભયાસ પણ 
કરાવયો છટે, જે ઈિીગ્ેશન પોલીસીિાં 
સુિારાની તકોને શોિી એ મવશે 
ભલાિણો કરશે. ઈિીગ્ેશન મિનીસ્રને 
આઈઆરસીસીના પ્રમતમનિી તરીકે આ 
ચચા્ટિાં મનિંમરિત કરવાિાં આવયા હતા. 

એમપ્રલની ર૯િી તારીખ સુિીિાં ર.૧ 
મિલીયન અરજીઓ પડતર છટે અને 
પ્રમતક્ાિાં છટે જે સી્ીઝનશીપ, ઈિીગ્ેશન 
અને કાિચલાઉ મનવાસી તરીકેની 
િંજુરીની રાહ જોઈ રહ્ા છટે. એમપ્રલ 
ર૦ર૧ની સરખાિણીિાં આ વખતની 
અરજીઓ બિણી સંખયાિાં છટે એનું એક 
કારણ કેનેડા -યુરિેન ઓથોરાઈઝેશન ફોર 
ઈિરજનસી ટ્ાવે (સીયુએઈ્ી) છટે.

ફ્ેઝરટે એિ પણ કહ્ં હતું કે, 
આઈઆરસીસી પ્રમરિયાના સિયને 
સાચવવાિાં હવે પહટેલાની સસથમતિાં આવી 
જશે અને આ વર્ટ પુરૂં થાય એ પહટેલા 
બાકી અરજીઓની પ્રમરિયા પુરી થઈ 
શકશે. અિે એ અંગેની સિયિયા્ટદા પણ 
સિયે સિયે જાહટેર શકતા રહીશું.

આ લક્ય પુર કરવા મવભાગિાં 
કિ્ટચારીઓની સંખયાિાં પણ વઘાપો 
કરાશે અને ઈિીગ્ેશન મસસ્િને પણ 
અપગ્ેડ કરશે.

આઈઆિસીસીની અિજી મંજૂિીની પ્રક્રિયા 
પહટેલા જેવી સામાનય બનાવવા કવાયત

પાક. અને ચીનની હિકતો િોકવા ભાિત 
િક્િયન S-400 ક્મસાઇલ ક્સસ્મ ગોઠવિે

કેનેડામાં કાયમી ધાેરણે મફત 
ગર્ભનનરાેધકાે પુરા પાડવા 
મેડડકલના વવદ્ાર્થીઓાેની માંગ

ઓન્ટેરિયો 
કેનેડાિાં િેડડકલ સેક્રના 

મવદ્ાથથીઓએ દટેશિાં મવના િૂલયે વયાપક 
અને કાયિી િોરણે ગભ્ટમનરોિક પુરા 
પાડવા કેનદ્ર સરકાર સિક્ િાંગણી કરી 
છટે. કેનેડાિાં રાજય સરકારો િેડડકલ 
ઇન્શયોરનસ િા્ટે ગભ્ટમનરોિક સમહતના 
તિાિ સાિનો અંગે  મનણ્ટય કરટે છટે, પરંતુ 
ગભ્ટમનરોિકનું પ્રિાણ રાજય રાજય વચ્ે 
જુદું જુદું હોય છટે અને ઘણા લોકો સુિી 
આ સાિનો પહોંચતા નથી. કારણ કે, 
સરકારી કે ખાનગી મવિા યોજના અને 
હોસસપ્લોિાં ગભ્ટમનરોિકોના જથથા તરફ 
ધયાન આપવાિાં આવતું નથી. તેથી જ 

કેનેડીયન ફેડરટેશન ઓફ િેડડકલ સ્ુડન્ટસ 
તરફથી કેનદ્ર સરકારને આ બાબતે 
પગલાં લેવા િાંગણી કરવાિાં આવી છટે.  
િ જન્ટલ ઓફ ઓબસ્ટેમટ્કસ એનડ 
ગાયનેકોલોજીસ્-૨૦૧૫ના એક 
અહટેવાલ િુજબ ગભ્ટમનરોિકો પુરા 
પાડવાિાં દાખવાતી બેદરકારી પડરવાર 
અને સરકારને િોંઘા પડે છટે. કેનેડાિાં 
આયોજન મવનાના ગભા્ટિાનને કારણે 
દર વરષે આરોગય ક્ેરિને ૩૨૦ મિમલયન 
ડોલરનો વિારાનો ખચ્ટ થાય છટે.  

યુમનવમસ્ટ્ી ઓફ મરિડ્શ કોલંમબયાની 
બીજા વર્ટની િેડડકલની મવદ્ાથથી 
મનડેની લાઉએ આયોજક ગલોરીયા 
િેકરટેનકોને કહ્ હતુ કે, આયોજન 
મવનાનું ગભા્ટિાન જીવન િા્ટે જોખિી 
છટે. મશક્ણિાં અવરોિ અને વિતા 
જતા આરોગય ખચ્ટને કારણે આવાં 
અનુભવોની હારિાળા સજા્ટય છટે. 
ફેડરટેશને કહ્ં હતું કે, કમલમનકો અને 
હોસસપ્લોિાં કાિ કરવા િેડડકલના 
મવદ્ાથથીઓને ગભ્ટમનરોિકો બાબતે 
અનેક વખત બેદરકારી જોવા િળી છટે. 
તેથી અિે ઇચછીએ છીએ કે, સરકાર 
ગભ્ટમનરોિકોના ઉપયોગ અંગે પ્રોતસાહન 
આપે અને લોકોિાં જાગૃમત લાવવા 
ગભ્ટમનરોિકોનો પ્રચાર કરટે તથા આખા 
કેનેડાિાં તે સરળતાથી િળી રહટે એવી 
વયવસથા કરવાિાં આવે.

અાડેિડ ગભા્ટિાનને કારણે આરોગય ક્ેરિને 
૩૨૦ મિમલયન ડોલરનો વિારાનો ખચ્ટ

બ્ામ્પ્ન 
નવલ બજાજે આગાિી પ્રાંતીય 

ચૂં્ણીઓ, રિામપ્ન ઈસ્ હરદીપ તેિજ 
રિામપ્નની તિાિ પાંચ રાઈડડંગસ િા્ટે 
ઓન્ટેડરયોની P.C. પા્થીના ઉિેદવારો 
િા્ટે િી્ એનડ ગ્ી્નું આયોજન કયુું હતું.  
ગરટેવાલ, રિામ્પ્ન સેન્ર કેરાિાઇન 
મવમલયમસ, રિામ્પ્ન નોથ્ટ ગ્ેહાિ 
િેકગ્ેગોર, રિામ્પ્ન વેસ્ના અિરજોત 
સંિુ અને રિામ્પ્ન સાઉથ હોન.ના પ્રબિીત 
સરકાડરયાએ િી્ એનડ ગ્ી્ કાય્ટરિિિાં 
હાજરી આપી હતી.

સિુદાયના આગેવાનો, ઘણી 
વેપારી સંસથાના આગેવાનો, સાિામજક 
અને િામિ્ટક સંસથાના વડાઓ તથા 
િીડડયાકિથીઓની હાજરીિાં નવલ બજાજે 
જાહટેર જીવનિાં િજબૂત બેકગ્ાઉનડ 
િરાવતા પાંચેય ઉિેદવારોનો પડરચય 
આ્પયો હતો. બજાજે આ તકે કહ્ં હતુ કે, 
આ ઉિેદવારો પ્રાંતીય િુદ્ાઓને સિજે 

છટે. પ્રાંતીય િુદ્ાઓ પર પ્રમતમનમિતવ કરવા 
િા્ટે તૈયાર છટે તેિજ રિામપ્નને મવમવિ 
િુદ્ાઓ પર પ્રમતમનમિતવ કરવા િા્ટે યોગય 
પ્રમતમનમિતવ િળટે આપી શકે તેિ છટે. 
હાલિાં રિામ્પ્નિાં કે્લીક સિસયાઓ 
છટે. 2જી હોસસપ્લ, યુમનવમસ્ટ્ી, હાઇવે, 
એફોડષેબલ હાઉમસંગ, શૈક્મણક સંસથાના 
િુદ્ાઓ મવકાસશીલ શહટેર રિામપ્ન િા્ટે 
િહતવના છટે.

તે જ સિયે પ્રાંતીય િુદ્ાઓની 
વાત આવે તયારટે િજબૂત અવાજ હોવો 
જરૃરી છટે. બજાજે વિુિાં કહ્ં હતુ કે, 
ઈનફ્ાસટ્ક્ચર, આવાસ, વીિો તથા 
આમથ્ટક સમૃમધિ િા્ટે િહતવના ગણાતા 
નાના અને િધયિ વેપારીની િદદ જેવા 
િુદ્ા આપણી પ્રગમત િા્ટે િહતવના છટે.  
રિામ્પ્નના લોકો અને ઑન્ાડરયોના 
એકૂંદર લોકો િા્ટે વયવસાયો, નોકરીઓનું 
સજ્ટન જરૃરી છટે. નવલ બજાજે પ્રીમિયર 
ડગ ફોડ્ટના નેતૃતવ હટેઠળની વત્ટિાન સરકારટે 

છટેલ્ા 4 વર્ટિાં શું કયુું છટે તેનો મચતાર પણ 
આ્પયો હતો.

કાય્ટરિિિાં રિામપ્ન સાઉથના 
ઉિેદવાર પ્રબિીત સરકાડરયાએ અતયાર 
સુિીિાં તેઓ શું હાંસલ કરી શકયા છટે તેની 
ચચા્ટ કરી છટે. તેિણે ઓન્ટેડરયોિાં પ્રીમિયર 
ડગ ફોડ્ટ સરકારનું નેતૃતવ, રિામ્પ્ન િા્ટે 
2જી હોસસપ્લ, િેડડકલ યુમનવમસ્ટ્ી, 
હાઇવે 413, ગેસના મબલિાં ્ટેકસ 
ઘ્ાડવો જેવા પ્રશ્ો પણ રજૂ કયા્ટ હતા. 
ઉિેદવાર કેરાિાઇન મવમલયમસે રિામપ્ન 
મસ્ી િા્ટે વોડ્ટ 7 અને 8 િા્ટે કાઉસનસલર 
તરીકેના તેિના ટ્ેક રટેકોડ્ટ પર ભાર િૂકયો 
હતો. 2018િાં તેઓ રિામપ્ન મસ્ી 
કાઉસનસલ િા્ટે ચૂં્ાયા હતા. આ સિયે 
તેઓ કાઉસનસલ િા્ટે ચૂં્ાયેલી પ્રથિ અશ્ેત 
િમહલા બની હતી. આ તકે અિરજોત 
સંિુએ છટેલ્ા 4 વર્ટિાં જે કૂંઈ પ્રાપ્ત થયું 
હતું તે કોઈપણ ઉદારવાદી સરકારટે રિામ્પ્ન 
િા્ટે કયુું નથી તેવો દાવો કયયો હતો.

પીસી ઓફ રિામ્પ્નના ઉિેદવારોનો મવજય 
સવાુંગી મવકાસ િા્ટે જરરીઃ નવલ બજાજ

નવલ બજાજ દ્ારા પાંતીય ચૂંટણી પહેલા મીટ ઓેન્ડ ગ્ીટનું ઓાયાેજન 

એનડીપીના વચનો
 » વાસ્તવવક ભાડા વિયત્રણ કાયદો પાછો લાવશે
 » જાહેર િાણાં ભંડોળ દ્ારા માિવિક આરોગયિી યોજિા ્તૈયાર કરાશે. 
જેમાં ઓએચએચ પી કાર્ડ્ઝિી વયવસ્ા કરવામાં આવશે

 » વધુ પ્રમાણમાં ટીટીિી કરવામાં આવશે, મયુવિવિપલ ટ્ાન્ડીટ. 
 » ઓપરેશિ માટે ૫૦ ટકા ભંડોળ રાજય િરકાર ્તરફ્ી આપવામાં આવશે
 » ૨૦૫૦ િુધીમાં ઓનટારીઓિે િેટ ્ડીરો કરાશે
 » પ્રોવવનનશયલ આરિ્ઝ સટેટેજી  ્તૈયાર કરવામાં આવશે

નબળું ઓને બેદરકારીરયુું 
ડ્ાઈવવંગ જીવલેણ ઓકસ્ાતાે 
પાછળનું મુખ્ય કારણ

્ોિોન્ો 
ઓન્ટેડરયોિાં 2022િાં ડઝનબંિ 

ઘાતક બનાવો બનયા હતા, 2012િાં ઘાતક 
બનાવોનો દર સૌથી ઊંચો રહ્ો હતો.

ઓન્ટેડરયો રાજયની પોલીસે જણાવયું 
હતું કે, આ વર્ટિાં વાહનો વચ્ે 100થી 
વિુ જીવલેણ અથડાિણો થઈ હોવાનાં 
અિારી પાસે પુરાવા છટે. જે અનય 
દાયકાઓ કરતાં આ દાયકાિાં સૌથી 
વિુ હોવાનું સૂચવે છટે. પોલીસે એિ પણ 
જણાવયું હતું કે, નબળું અને બેદરકારીભયુું 
ડ્ાઈમવંગ આ જીવલેણ બનાવોિાં સૌથી 
િુખય કારણ છટે. િે િમહનાનાં બીજાં 
સપ્તાહિાં 107 જીવલેણ અકસિાત 
પેટ્ોલથી ચાલતાં વાહનો દ્ારા થયા છટે. 
ગત વરષે ઓપીપી ઉપર 100થી વિુ 

લોકોનાં િોત થયાં હતાં અને 2012િાં 
રોડ અકસિાતિાં િાયા્ટ ગયેલા લોકોની 
સંખયા સૌથી વિુ હોવાનું જાણવા િળયું છટે. 
પોલીસે જણાવયું હતું કે, કારના ચાલકો 79 
િાઈલ પ્રમત કલાકથી વિુ ઝડપથી વાહન 
ચલાવતા હોવાને કારણે આવા ગંભીર 
અકસિાતિાં ચાલકોને ઈજા થાય છટે.

એક જ ડદવસિાં 25 િોતનો એક 
નવો રટેકોડ્ટ બનયો છટે. ગયા વરષે આ 
જ સિયે ગંભીર અકસિાતિાં મૃતયુ 
પાિનારાઓની સંખયા 14 હતી. 
આલકોહોલ પણ આવાં વાહન અકસિાતો 
િા્ટેનું િુખય કારણ છટે. ગયા વરષે 11 
િોત આલકોહોલ પીને વાહન ચલાવવાને 
કારણે થયાં હતાં, જયારટે આ વરષે અતયાર 
સુિીિાં આવાં 15 િોત નોંિાયા છટે.  
પોલીસે નોંિ લીિી હતી કે, 27 જીવલેણ 
અકસિાતો વાહનની વિુ ઝડપને કારણે 
થયાં છટે. જયારટે ગયા વરષે 15 બનાવ 
બનયા હતા.

ઓન્ટેરિયોમાં 2012 બાદ 2022ના 
વર્ષમાં સૌથી વધુ ઘાતક બનાવો

્ોિોન્ો 
્ોરોન્ો િહાનગરપામલકાની 

છટેલ્ી ચૂં્ણી જીતયા બાદ ડગફોડ્ટની 
સરકારટે એક કાયદો પસાર કરી  
કાઉસનસલરોની સંખયાિાં કાપ િુકયો હતો. 
એ કાયદો હવે રદ કરવા િા્ટે એનડીપીએ 
્ોરોન્ો ખાતે વચન આ્પયું હતુ. 
એનડીપીના ઉિેદવાર અને ભૂતપૂવ્ટ 
કાઉસનસલર મરિસસ્ન વોગ ્ટેિે રમવવારટે 
્ોરોન્ો સેન્ર ખાતે જણાવયું હતું કે, જો 
એનડીપી આ ચૂં્ણીિાં જીતી જશે તો 
કાઉસનસલની ૨૦૧૮ ચૂં્ણી બાદ ઝડપી 
અને કરકસરયુક્ત વમહવ્ના બહાને ફોડષે 
કાઉસનસલરોની સંખયા ૪૫ ઉપરથી ઘ્ાડીને 
૨૫ કરી નાખી છટે. તે અિે સથામનક 
સવરાજયની સંસથાિાં વિુને વિુ લોકો ભાગ 

લઇ શકે એ િા્ટે ્ોરોન્ો કાઉસનસલને 
ફરીથી   યથાવત સસથમતિાં લાવવા િા્ટે નવો 
કાયદો લાવીશું. ડગફોડ્ટના આ સુિારાનો 
અનેક સાિામજક સંસથાઓએ મવરોિ કયયો 
હતો. પરંતુ સવયોચ્ નયાયાલયે ઓક્ોબર 
૨૦૨૧ના ચુકાદાિાં જણાવયું હતું કે, 

સરકારટે બંિારણની હદિાં રહીને કાિ 
કયુું છટે. આ શહટેરના મવકાસ િા્ટે લોકો 
સાથે િળીને કાિ કરવા પ્રમતબધિ, દરટેક 
નાગડરકને પ્રગમત સાિવાની તક િળટે અને 
સવિાન જળવાય એવી સરકાર િેળવવા 
િા્ટે ઓન્ટેડરયો હકદાર છટે.

ડગફાેડ્ભની સરકારે કાયદાે પસાર કરીને કાઉન્સિલરાેની સંખ્યામાં કાપ મુકાે હતાે

સત્ા િળશે તો ્ ોરોન્ો મસ્ી કાઉસનસલની 
જુની સસથમત ફરી બહાલ કરીશું: એનડીપી

વૉક્િંગ્ન 
ચીન અને પાડકસતાનની સાિે ્ક્કર 

લેવી પડે તો તે િા્ટે ભારત આગાિી 
િમહનાથી રમશયન બનાવ્ની S-400 
મિસાઇલ મસસ્ીિ આગાિી િમહનાથી 
જ ગોઠવવી શર કરશે તેના સૈનયનું 
ઝડપભેર આિુમનકીકરણ કરવું શર 
કરી દીિું છટે. આ િામહતી પેન્ાગોનના 
્ોચના જાસૂસી અમિકારીએ અિેડરકી 
કોંગ્ેસની સંરક્ણ બાબતોની સમિમત 
સિક્ રજૂ કરી હતી.

તાજેતરિાં કોંગ્ેસના હીયરીંગ 
દરમિયાન ડાયરટેક્ર ઓફ ડીફેનસ 
ઇન્ટેમલજનસ એજનસી લેફ્ટે. જનરલ 
સકો્ બેરીયરટે આ િામહતી આપતાં સેને્ 
આમડ્ટ સમવ્ટમસઝ કમિ્ીને વિુિાં કહ્ 
હતું કે, ‘ઓક્ોબર ૨૦૨૧િાં ભારતીય 
સેનાએ તેની ભૂમિ અને આકાશી 
સીિાઓના સંરક્ણ િા્ટે સમવ્ટલનસ 
મસસ્ીિ (જાસૂસી મસસ્ીિ) અને 
‘સાયબર કેપેમબમલ્ીઝ’ની રક્ણાતિક 
તથા આરિિક તેિ બંને પ્રકારની પધિમત 
મવકસાવવા િાંગે છટે તેથી તે અંગેની 
એડવાનસ મસસ્ીિ પણ પ્રાપ્ત કરનાર છટે.

ડીસેમબર ૨૦૨૧િાં ભારતે S-400 
એરડીફેનસ મસસ્ીિનો પહટેલો હપ્તો પ્રાપ્ત 
કરી લીિો છટે. જયારટે ઉપરોક્ત મસસ્ીિ 
તો તેણે ઓક્ોબર ૨૦૨૧િાં પ્રાપ્ત કરી 
લીિી હતી. જયારટે ચીન અને પાડકસતાન 
સાિે તે જૂન ૨૦૨૨િાં રમશયાની 
S-400 એરડીફેનસ મસસ્ીિ ગોઠવવાનું 
છટે. લેફ્. જનરલ બેરીયરટે સેને્ની 
સમિમત સિક્ કરટેલા મનવેદનિાં તેિ 
પણ કહ્ં હતું કે, ભારત સવમનમિ્ટત તેવા 
હાઇપર સોમનક રિરૂઝ અને એરડીફેનસ 
મિસાઇલસ મવકસાવી રહ્ં છટે. તેનાં તેણે 
૨૦૨૧િાં જ ઘણાં પરીક્ણો કરી લીિા 
છટે. તેણે ઘણા ઉપગ્હો પણ ભ્રિણ 
કક્ાિાં િુકી દીિા છટે તથા તેની અંતડરક્ 
ક્િતાઓ વિારી અંતડરક્િાંથી પણ 
આરિિણ કરવાની શમક્ત વિારી રહ્ં છટે.

બેરીયરટે તે પૂવષે પણ સાંસદોનું ધયાન 
દોયુું હતું કે, નવી ડદલહી િો્ા પાયે 
સેનાનું આિુમનકીકરણ હાથ િરી રહ્ં છટે. 
તેણે વાયુદળ, નૌકાદળ અને ભૂમિદળને 
સાંકળતો ‘ઇન્ીગ્ે્ટેડ થીએ્ર કિાનડ’ 
તૈયાર કયા્ટ છટે જેથી સેનાની રિણે પાંખોની 
સંકમલત ક્િતા વિી શકે.
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ભારતના રાજકારણમાં હવે નજીવા 
મુદ્દે પણ રાજકારણ ગરમાય જાય છદે. 
ભારતના ભૂતપૂવ્વ વડાપ્રધાન સવ. રાજીવ 
ગાંધી હતયાકાંડમાં દોષિત ઠરદેલા એ.જી. 

પેરારીવલનને 
સુપ્રીમ કોર્ટે છોડી 
મૂકવાનો આદદેશ 
બે દદવસ પહદેલા 
આપયો. સુપ્રીમ કોર્ટે 
ઐષતહાષસક ચુકાદો 
આપીને બંધારણની 
કલમ ૧૪૨ હદેઠળ 
પોતાને મળદેલા 
ષવશેિ અષધકારનો 
ઉપયોગ કયયો અને 

કેસના આરોપી પેરારીવલનની મુષતિ શકય 
બની. રાજીવ હતયા કેસમાં આરોપી એવા 
પેરારીવલને ૩૧ વિ્વ જેલમાં ગાળયા છદે. 

રાજીવ ગાંધીની હતયાનું કાવતરં લંકામાં 
તષમલોના હીરો મનાતા પ્રભાકરને ઘડેલું. 
પ્રભાકરને ૧૯૭૬માં તષમલ ર્ાઈગસ્વ ઓફ 
તષમલ ઈલમ (એલર્ીર્ીઈ)ની સ્ાપના કરીને 
શ્ીલંકામાં્ી અલગ તષમલ દદેશ માર્દે ષહંસક 
જંગ શરૂ કરી હતી. એલર્ીર્ીઈને આતંકવાદી 
સંગઠન જાહદેર કરાયું પણ એલર્ીર્ીઈ 
લશકરની જેમ કામ કરતું તે્ી તેનો પ્રભાવ 
ના ઘર્યો. કોઈ દદેશના લશકર પાસે હોય એવી 
ર્દેનકસ, અતયાધુષનક હષ્યારો, બોમબ, રોકેર્ 
લોંચર અને વીસ હજાર્ી વધારદે સૈષનકો 
એલર્ીર્ીઈ પાસે હતાં. એલર્ીર્ીઈએ સાડા 
ત્રણ દાયકા લગી જંગ છદેડીને શ્ીલંકાના 
લશકરને હંફાવી દીધું હતું. જાફના ત્ા 
આસપાસના ષવસતારો પર વરસો સુધી 
એલર્ીર્ીઈનો કબજો હતો.

શ્ીલંકાનું લશકર એલર્ીર્ીઈ સામે ઝીંક 
નહોતું ઝીલી શકતું તે્ી ભારતની મદદ 
માંગતાં રાજીવ ગાંધીએ ૧૯૮૫માં ભારતીય 
લશકરને શ્ીલંકા મોકલેલું. રાજીવના આ 
ષનણ્વયને કારણે ભારતે ઙીલંકામાં ઘણા 
સૈષનકો ખોયા પણ એલર્ીર્ીઈનો સફાયો 
ન ્યો, રાજીવ ગાંધીના આ પગલાના 
કારણે પ્રભાકરન ત્ા તષમલો તેને દુશમન 
ગણવા માંડ્ા હતા. પદરણામે એલર્ીર્ીઈએ 
૧૯૯૧માં તષમલનાડુના શ્ીપેરામબુદુરમાં 
સુસાઈડ બોમબર દ્ારા રાજીવ ગાંધીની હતયા 
કરાવી દીધી હતી. ૧૯૯૧માં રાજીવ ગાંધીની 
હતયાના આ કેસમાં મૂળ તો પચ્ીસ લોકોને 
ટ્ાયલ કોર્ટે ફાંસીની સજા ફર્કારી હતી. 
પણ હાઈકોર્ટે તેમાં્ી ચાર લોકોને ફાંસીની 
સજા માનય રાખી હતી.  જેમાં સં્ન ઉફફે 
સુધેનદ્રરાજા, મુરૂગન, મુરૂગનની પત્ી નષલની 
અને પેરારીવલન ઉફફે અરીવુને ફાંસી ્ઈ 
હતી. આ પૈકી નષલની ઉપર સોષનયા અને 
ષપ્રયંકા ગાંધીને દયા આવી જતાં તે જેલની 
બહાર આવી ગઈ હતી. જયારદે બાકીના ત્રણ 
આરોપી અર્વાઈ ગયા હતા. રાજીવ ગાંધીની 
હતયા માર્દે બનાવાયેલી ર્ુકડીમાં નષલની હતી. 
બાકીના ચારનાં મોત ્યા હતા જયારદે નષલની 
જ બચી હતી. નષલનીનું નસીબ જોર કરતું હતું 
કે, ફાંસીની સજા ્વા છતાં તે બચી ગઈ. 

નષલની ષસવાયના બાકીના ત્રણેય 
આરોપીઓએ રાષ્ટ્રપષત સમક્ષ ૨૦૧૧ના 
ઓગસર્માં દયાની અરજી કરી હતી. જેને 
રાષ્ટ્રપષતએ ફગાવી દીધી હતી. ત્રણેયને ફાંસી 
આપવા ૯ સપર્દેમબર, ૨૦૧૧નો દદવસ પણ 
નક્ી ્યો હતો. જે બાદ મદ્રાસ હાઈકોર્ટે 
તેના પર સર્દે આપયો હતો. જયારદે ૧૧ વિ્વ્ી 
તેમની દયાની અરજીનો ષનકાલ ન ્તાં 
૨૦૧૪મા સુપ્રીમ કોર્ટે ત્રણેય કેદીની ફાંસીની 
સજા આજીવન કારાવાસમાં ફેરવી નાંખી 
હતી. ૨૦૧૪માં તષમલનાડુની સરકારદે તમામ 
સાત આરોપીને છોડી મૂકવા ષનણ્વય લીધો 
હતો. પણ મનમોહનષસંહની સરકારદે અપીલ 

કરતાં આ મામલો બંધારણીય બેંચનો સોંપી 
દદેવાયો હતો. આ મામલાનું ષનરાકરણ આવે તે 
પહદેલાં ૨૦૧૫માં પેરારીવલને દયાની અરજી 
કરીને તષમલનાડુના રાજયપાલ પાસે માફી 
માંગવા કહદેવાયું હતુ. અહીં પણ રાજયપાલે 
કોઈ જવાબ ના આપતાં પેરારીવલને 
સુપ્રીમ કોર્્વમાં અરજી કરી હતી. સુપ્રીમ 
કોર્ટે ૨૦૧૮માં રાજયપાલને અરજી પર 
ષનણ્વય લેવાનો અષધકાર હોવાનું સવીકારીને 
ષનણ્વય લેવા કહ્ં પણ રાજયપાલે કોઈ 
ષનણ્વય ન લીધો. રાજયપાલે કશું ના કરતાં 
સુપ્રીમ કોર્ટે પણ ચીમકી આપવી પડેલી. એ 
પછી રાજયપાલ જાગયા અને આ ભલામણ 
રાષ્ટ્રપષતને મોકલી દીધી. રાષ્ટ્રપષત ભવનમાં 
પણ ફાઈલ આગળ ના ચાલી તે્ી છદેવર્દે 
સુપ્રીમ કોર્ટે પેરારીવલનને છોડી મૂકવાનો 
આદદેશ આપી દીધો છદે. 

સુપ્રીમ કોર્ટે બંધારણની કલમ ૧૬૧ હદેઠળ 
રાજયપાલને મળદેલા મુષતિના અષધકારની 
સમીક્ષા કરવાનું પણ નક્ી કયુું છદે.  ર્ૂંકમાં 
પેરારીવલનના કેસમાં જે કંઈ ્યું એ સુપ્રીમ 
કોર્ટે કયુું છદે, તેની સા્ે મોદી સરકારને 
કંઈ લેવાદદેવા ન્ી. આમ છતાં કોંગ્ેસે આ 
મામલામાં પણ મોદી સરકારને જવાબદાર 
ગણાવી છદે. કોંગ્ેસને ચુકાદો ના ગમે તે 
સમજી શકાય તેમ છદે. પરંતુ કોંગ્ેસે તો આ 
ચુકાદા માર્દે સીધે સીધો મોદી સરકાર પર 
આરોપ મુકી દીધો. કોંગ્ેસના એક દીગગજ 
નેતા રણદીપ સૂરજેવાલાએ આ અંગે પ્રષતક્રયા 
આપતા કહ્ં કે, મોદી સરકારદે રાજીવ ગાંધીના 
હતયારાને છોડી મૂકયો છદે.  સૂરજેવાલાએ 
સવાલ પણ કયયો છદે કે, મોદી જવાબ આપે 
કે આ જ રાષ્ટ્રવાદ છદે ?  કોંગ્ેસનું કહદેવું 
છદે કે, તષમલનાડુના ભૂતપૂવ્વ રાજયપાલ 
બનવારીલાલ પુરોષહત અને રાષ્ટ્રપષત 
રામવા્ કોષવંદદે ષનણ્વય ના લીધો એર્લે 
સુપ્રીમ કોર્ટે પેરારીવલનને છોડી મૂકવાનો 
આદદેશ આપયો છદે. 

રાજીવ ગાંધી માત્ર કોંગ્ેસના નેતા નહીં, 
પણ તે સમયે દદેશના વડાપ્રધાન હતા. આજે 
તેમના એક હતયારાને છોડી મૂકાયો તે્ી 
આજનો દદવસ દદેશ માર્દે પણ દુઃખનો દદવસ 
છદે. જો કે, સુષપ્રમના ચુકાદા્ી કોંગ્ેસ ભલે 
રાજી ન્ી, પરંતુ તેનો સા્ી પક્ષ ડીએમકે 
રાજીનો રદેડ ્ઈ ગયો છદે. ડીએમકેએ આ 
ચુકાદાને ઐષતહાષસક ગણાવીને તેનો જશ 
પણ ખાર્ી લીધો છદે. ડીએમકેનું કહદેવું છદે 
કે, રાજય સરકારના પ્રયાસો્ી પેરારવલન 
છૂર્યો છદે અને રાહુલ ગાંધીને પણ તેનો જશ 
જાય છદે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્ં હતુ કે, તેઓ 
પોતાના ષપતાના હતયારાઓને માફ કરી રહ્ા 
છદે. તે્ી આ ચુકાદા બદલ રાહુલની પ્રસંશા 
કરવી જોઈએ.  દોિારોપણમાં કોંગ્ેસનાં 
બેવડાં ધોરણોનો ષચતાર મળી રહ્ો છદે. 
ષપ્રયંકા-સોષનયાએ નષલનીને છોડાવી તયારદે 
પણ આ નેતાઓ કોંગ્ેસમાં જ હતા જેઓ 
આજે મોદી સરકાર પણ આરોપો મુકી રહ્ા 
છદે. રાજીવની હતયાના કેસમાં નષલનીને પણ 
ફાંસીની સજા ્ઈ હતી. નષલનીએ જેલમાં 
દીકરીને જનમ આપયો હતો. તેણે પોતાની 
દીકરીને ખાતર પોતાને માફ કરવા સોષનયા 
ગાંધીને પત્ર લખયો હતો. સોષનયા ના જઈ 
શકયાં પણ ષપ્રયંકા ષપતાની હતયામાં સામેલ 
નષલનીને મળવા ગયાં હતાં. નષલનીની વાત 
સહાનુભૂષતપૂવ્વક સાંભળયા પછી ષપ્રયંકાએ 
તેને માફી પણ આપી હતી. ષપ્રયંકા-સોષનયાના 
કહદેવા્ી નષલનીની સજા માફ ્ઈ ગઈ હતી. 
હવે એ જ કામ સુપ્રીમ કોર્ટે કયુું તેમાં કોંગ્ેસને 
પેર્માં ચૂંક આવી છદે.

પેરારીવલનની મુક્તિ : SCનો નનર્ણય 
છતિાં દોષારોપર મોદી સરકાર ઉપર

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news04



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsFRIDAY, 20 MAY, 2022 05દિક્ષણ ગુજરાત

નવસારી
નવસારી િજ·ાના વાંસદામાં લગ્નમાં મળъલી 

િગÙટમાં Úલાçટની ચ℮કાવનારી ઘટના સામે આવી 
છъ. જેમાં વરરાજા અને તેના ભĦીજાને ગંભીર 
ઈજાઓ થતાં તાÓકાિલક સારવાર માટъ હોЩçપટલ 
ખસેડવામાં આãયા છъ. શરીર દાઝી જવાને કારણે 
હવે તેઓ જીવન-મરણ વŵે ઝોલા ખાઈ રΝા છъ. 
વાંસદાના િમંઢાબારી ગામે મંગળવારъ સવારъ એક 
નવપЧરણીત યુવક પોતાના લગ્નની િગÙટ ખોલી 
રΝો હતો. તે સમયે એક ટъડીબેર જેવું િગÙટ ચેક 
કરવા જતાં અચાનક તેમાં ધડાકો થયો હતો, જેમાં 
વરરાજા અને તેના ભĦીજાને ગંભીર ઈજાઓ થઈ 

હતી.  ĬાΆ માિહતી અનુસાર િમંઢાબારી ગામના 
યુવક લતેશ ગાિવતના ગત 12 મેના Чદવસે લગ્ન 
હતા. યુવકના સસરાના જણાãયા અનુસાર તેમની 
નાની દીકરી અને જમાઈ િગÙટ ચેક કરી રΝા 
હતા Óયારъ ઘટના બની હતી. મોટી દીકરીના પૂવ↓ 
Ĭેમી રાજૂ ધનસુખ પટъલે આરતી પટъલ નામની 
આશા વક↕ર ˛ારા આ ટъડીબેર જવેું ઈલેÄĺોિનક 
િગÙટ મોકલાãયું હતું. પોલીસ તપાસમાં Ĭેમીકા 
અને પુĦીની હÓયા કરવા માટъ પૂવ↓ Ĭેિમએ 
ટъડીિબયરમાં Чડટોનેટર મૂકЫ ભેટ આØયું હોવાનું 
બહાર આãયું હતું. જેથી પોલીસે આરોપી રાજેશ 
પટъલની પૂછપરછ કરી હોવાનું જાણવા મâયું છъ.

લગ્નમાં મળъલી િગÙટ ખોલતા જોરદાર Úલાçટ, વરરાજા અને ભĦીજાને ઈજા
વાસંદામાં ેમીકા અને તેની પુ ીની હ ા કરવા ેમીઅે િડટાેનેટર મૂકેલું 
ટેડીબેર ભેટ અા ું હતું ઃ પાેલીસ તપાસમાં ચાેંકાવનારાે ખુલાસાે થયાે
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આણંદ 
પેટલાદ-સોિજĦા માÖયિમક 

શાળાઓના કમ↓ચારીઓની િધરાણ 
અને Ġાહક સહકારી મંડળીના Ĭમુખ 
તરીકы ગત તા.૯-૭-૨૦૧૬ના રોજથી 
જયેશભાઈ રણછોડભાઈ પટъલે ચાજ↓ 
સંભાâયો હતો. આ મંડળીમાં મંĦી 
તરીકы નડીયાદના પીજ રોડ ઉપર 
ઘનäયામ નગર સોસાયટીમાં રહъતા 
ઈΐરભાઈ કાંિતભાઈ પટъલ ફરજ 
બજાવતા હતા. આ મંડળીમાં માÖયિમક 
િશΤકો સભાસદ બની તેઓની 

માિસક બચત દર મિહને મંડળીમાં 
જમા કરાવતા હતા અને જમા થયેલ 
નાણાંનો સભાસદોને લોન પેટъ િધરાણ 
આપવામાં આવે છъ. મંડળીના તમામ 
ચોપડા, િહસાબી પĦકો રાખવા અને 
ãયવЩçથત તથા િનયિમત લખવા તથા 
લખાવવાતથા ãયવçથાપક કિમЧટ 
ઠરાવે તે હદમાં રહીને મંડળીની 
િસલક રાખવી તેમજ િહસાબી રъકડ↓ 
તૈયાર કરી ઓડીટ સમયસર રજુ કરવુ 
િવગેરъ કામગીરી આ મંડળીના મંĦી 
ઈΐરભાઈ પટъલનાઓની ફરજમાં 

આવતી હતી. જો કы જયેશભાઈ પટъલે 
મંડળીના રજીçĺર, ચેકબુક સિહતનો 
રъકોડ↓ ચેક કરતા તેમાં નાણાંકЫય 
ગેરરીિતઓ હોવાનંુ જણાઈ આવતા 
તા.૧-૪-૨૦૧૬ થી તા.૩૧-૩-
૨૦૨૧ સુધીનંુ ઓડીટ કરાવતા મંĦી 
તરીકы ફરજ બજાવતા ઈΐરભાઈ 
કાંિતભાઈ પટъલ (રહъ.નડીયાદ)
નાઓએ પોતાની ફરજ દરÜયાન 
λા.૫૯,૩૦,૭૪૦ની હѕગામી ઉચાપત 
ને λા.૪,૯૮,૭૬૫ની કાયમી ઉચાપત 
કરી હોવાનંુ ખુલવા પાÜયું હતું.  

આણંદ
આકંલાવ તાલકુાના અબંાવ ગામે 

રાખોડીયા િવçતારમા ંરહъતા નવઘણભાઈ 
ઉફ⎯ િપ×ટ ુ રાયસગંભાઈ ઉફ⎯ રાહાભાઈ 
બોળીયા અન ેરાયસỲગભાઈ બધુવારના 
રોજ બપોરના સમુારъ આસોદર સીમ 
િવçતારમા ંખતેરમા ંગાયો ચારતા હતા 
Óયારъ શલેાભાઈ ભરવાડ, કનભુાઈ 
ભરવાડ, નથુભાઈ ભરવાડ, જહાભાઈ 
ભરવાડ અન ે નાથાભાઈ ભરવાડ 
લાકડીઓ લઈ અહỲયા ગાયો કыમ ચારો 

છો. અમારી ગાયો ચરાવવાની હતી તમે 
કહી અપશÚદો બોલી રાયસỲગભાઈ 
ઉપર મારી નાખવાના ઈરાદъ હમુલો 
કયђ↓ હતો. દરÜયાન કનભુાઈ શલેાભાઈ 
ભરવાડ ેરાયસỲગભાઈના હાથના ભાગે 
લાકડીના Ħણ ફટકા માયા↓ હતા અને 
શલેાભાઈ તથા નથભુાઈએ પણ લાકડી 
વડ ેગડદાપાટનુો માર માયђ↓ હતો. 
સામા પΤ ેકનભુાઈ ભરવાડ ેઆપલે 

ફЧરયાદમા ં કЅ ં કы, કનભુાઈ તમેજ 
સાહъદો ગાયો ચરાવવા માટъ જઈ રΝા 

હતા Óયારъ રાયસỲગભાઈ સỲધાભાઈ 
ભરવાડ ે ગાયો ચરાવવાની ના પાડી 
છъ તમે છતા ં કыમ આવો છો તમે કહી 
અપશÚદો બોàયા હતા. દરÜયાન 
નવઘણભાઈ રાયસỲગભાઈ ભરવાડ 
અન ેભરતભાઈ રાવસỲગભાઈ ભરવાડ 
તઓેનુ ંઉપરાણુ ંલઈ લાકડીઓ સાથે Óયાં 
આવી ગયા હતા અન ેકનભુાઈ ભરવાડ 
ઉપર હમુલો કરી ગડદાપાટનુો માર 
મારી જાનથી મારી નાખંવાની ધમકЫ 
આપી હતી.

વડોદરા
વડોદરા નજીક શરેખીમાં સોનારકЮઇ 

ગામ નજીક અમીન ઓિચ↓ડ ફામ↓ના ૬૮ 
વષ↓ના માિલક હરીશ દાદભુાઇ અમીનનું 
િસઘંરોટરોડ પર િમિન નદી પહъલા 
ગιુવારъ વહъલી સવારъ ઇકો ગાડીમાં 
સળગી જવાથી રહçયમય સજંોગોમાં 
થયલેા મોતની તપાસ તાલકુા પોલીસ 
˛ારા શλ કરવામાં આવી છъ. ભીમપરુા-
િસઘંરોટરોડ પર વડોદરા તરફ વડોદરા 
પાિસંગની એક ઇકો ગાડી વહъલી સવારъ 
પાચં વાગ ેસળગી ગઇ હતી. આ અગંનેો 
મસેજે ૧૦૮ એÜÚયલુ×સને મâયો હતો 
બાદમાં ફાયર િĮગડે અન ેપછી તાલકુા 
પોલીસન ેજાણ થતા પોલીસ ઘટનાçથળъ 

પહ℮ચી ગઇ હતી. પોલીસ પહ℮ચી Óયારъ 
આખી ઇકો ગાડી સળગી ગઇ હતી અને 
અદંર બસેલે શÅસ પણ ભડથુ ંથઇ ગયો 
હતો. ઇકોના ચાલકની ઓળખ માટъ 
પોલીસે ઇકોના નબંરના આધારъ માિલક 
િહતશે પટъલની ઓળખ મળેવી હતી. 
પોલીસે િહતશે પટъલનો સપંક↕ કરતા તનેે 
પોતાની ગાડી અમીન ઓિચ↓ડ ફામ↓માં 
આપી હોવાનુ ં જણાãયુ ં હતંુ. પોલીસ 
પાસ ે ફામ↓ના માિલકનો નબંર હોવાથી 
માિલકનો સપંક↕ કયђ↓ હતો પરѕત ુતમેનો 
સપંક↕ નહી થતા આખરъ ફરીથી િહતશે 
પટъલનો સપંક↕ કરતા ં તક અમીન 
ઓિચ↓ડ ફામ↓ના માિલક હરીશ અમીન 
હોવાનુ ંજાણવા મâયુ ંહતંુ. 

વડોદરા
િવΐાિમĦી ટાઉનિશપ નજીક રહъતા 

દશ↓ન પંચાલે પોલીસને કЅં છъ કы, 
સોમવારъ  રાĦે મારા િમĦ િવæણુના 
લગ્ન હોવાથી અમે જાન લઇ ×યુ 
વીઆઇપી રોડ ખોડીયાર નગર નજીક 
ઘોડાના વાઈટ વુડાના મકાન ખાતે જવા 
નીકâયા હતા. ખોડીયાર માતાના મંЧદર 
પાસે જાન ઉભી રાખી અમે ડીજે પર 
નાચતા હતા તે દરિમયાન મારા િપતાને 
ĮΜા નગરના યુવકો સાથે ધકો વાગવા 
બાબતે તકરાર થઇ હતી. મારા િપતા 
પડી ગયા હોવાથી તેમણે યુવકને ઠપકો 
આØયો હતો જેથી 8થી 10 યુવકોએ 

મારા િપતાને માર માયђ↓ હતો. આ 
વખતે મારી માતાએ ફોન કરીને મને 
જાણ કરતા હું તેમજ અમારા િમĦો 
મારા િપતા પાસે દોડી જતા કыટલાક 
યુવકો દѕડા લઈને ઉભેલા હતા. જેથી 
મ′ તેઓને મારા િપતા ને કોણે માયђ↓ 
છъ અને કыમ માર માયђ↓ છъ તેમ કહъતા 
યુવકોએ પÔથરમારો કયђ↓ હતો. જેમાં 
મને મારા િપતાને તેમ જ અ×ય Ħણ 
િમĦોને ઇજા થઇ હતી.  બનાવ અંગે 
હરણી પોલીસે રાહુલ સોલંકЫ, સુયા↓ 
સોલંકЫ, ભરત સોલંકЫ, કરણ સોલંકЫ 
તેમજ અ×ય છ યુવકો સામે ગુનો ન℮ધી 
તપાસ હાથ ધરી છъ.

વડોદરામાં કારમાં આગઃ અમીન ઓિચ↓ડ ફામ↓ના માિલકનું Óયુ

ડીજેના ગીતો ઉપર નાચતી વખતે બબાલ થતાં પÔથરમારો, 4ને ઈજા

પેટલાદ-સોિજĦાના િશΤકોની સહકારી મંડળી સાથે λ. 64.69 લાખની ઉચાપત

આંકલાવમાં એક કોમના બે જૂથ વŵે ગાયો ચરાવવાની સામા×ય બાબતમાં અથડામણ

મંડળીના મં ી તરીકે ફરજ બજાવતા નિડયાદના ઈસમે ઉચાપત કરતાં કાયર્વાહી

મારામારીમાં ણને ઇજા પહાેંચી : પાેલીસ મથકે બંને પક્ષ દ્વારા સામસામી ફિરયાદ કરાઈ
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વ·ભીપુર 
ભાવનગરની વ·ભીપુર પાિલકામાં 

અલગ અલગ િવભાગના અંદાજીત 
કЮલ પાંચ ચેરમેનોએ ચેરમેન પદ 
પરથી રાજીનામા ધરી દીધા હોય જેમાં 
ભાજપના અંગત સુĦો પાસેથી મળતી 
માિહતી મુજબ વ·ભીપુર ભાજપ 
શહъર Ĭમુખને આ રાજીનામા આપનાર 
નગરસેવકોએ રાજીનામામાં દશા↓ãયા 
મુજબ જે િવભાગના ચેરમેનો હોય તેમને 
તે િવભાગોનું કોઇ પુછતા ન હોય અને 
ચચા↓ઓ કરતા ન હોય ફŪ પાિલકાના 
અમુક પદાિધકારીઓ અને અિધકારીઓ 

પોતાની મનમાની કરતા હોય તેમજ 
અમુક ગંભીર શંકાઓ કરી રાજીનામા 
ચેરમેન પદ ઉપરથી આપી દીધા છъ.
ભાજપના નગરસેવક મહъશભાઇ 

કાલાણી (ચેરમેન લાઇટ સિમતી), 
ભોળાભાઇ ચાવડા (ચેરમેન પા.પુ. 
સિમતી), પાયલબેન મકવાણા (આરોÆય 
સિમતી ચેરમેન), િવજયિસંહ ગોિહલ 
(ચેરમેન બાંધકામ સિમતી), હѕસાબેન 
સાગઠીયા (ચેરમેન ×યાય સિમતી) જેમ 
કЮલ પાંચ નગરસેવકોએ ચેરમેન પદ 
ઉપરથી રાજીનામા ધરી દીધા હતાં. 
આ અગાઉ પણ અમુક Ĭ ોને લઇ 

સÛયો વŵ ેખ′ચતાણ થવા લાગી હતી 
જેમાં િજ·ા Ĭમુખ ˛ારા ભાવનગર 
તાબડતોબ બોલાવી ને ઘીના ઠામમાં ઘી 
ઢોળી દીધુ હતંુ. પરѕતુ આ વખતે Ĭ  
િજ·ા લેવલે પણ ઉકыલાયો નથી. શહъર 
Ĭમુખ સાથે વાતચીત થતા તેમણે જણાãયું 
હતંુ કы, રાજીનામા નિહѕ પણ તમામે 
ફરજ મુŪ કરવા અને આ તમામની ટમ↓ 
પણ પૂણ↓ થતી હતી. એવા બચાવ કરી 
છુટકારો મેળવેલ હતો. રાજીનામા (ફરજ 
મુિŪનો પĦ) çવીકાર કરશે કы કыમ ? 
આવા અનેક Ĭ ોને લઇ વ·ભીપુર 
સિહત િજ·ાનું રાજકારણ ગરમાયું છъ.

અમરъલી 
અમરъલી િજ·ાના રાજુલાના  કાતર 

ગામ નજીક આવેલા એક િવçતારમાં 
એક સાથે 13 જેટલા િસંહોનું ટોળું જોવા 
મâયું હતું . અને આ સમĠ િસંહોની 
ચહલ પહલનો િવડીયો સોિશયલ 
મીЧડયા પર વાયરલ થઇ રΝો છъ.એક 
સાથે િસંહ,િસંહણ તેમજ િસંહ બાળ 
પણ સાથે હોવાનંુ ચચા↓ઈ રЅ ંછъ 
અમરъલી જી·ાના રાજુલા 

જાફરાબાદના દЧરયાઈ કાંઠાના 
િવçતારોને િસંહોએ પોતાનંુ નવું રહъઠાણ 
બનાãયું છъ ખાસ કરીને રાજુલાના 
કાતર ગામે  દરરોજની માટъ િસંહો માટъ 
ફરવાનુ çથળ બની ચૂÄયું છъ રાĦીના 

સમયે અવાર-નવાર િસંહો ગામમાં 
ઘુસી આવે છъ જેને લઈને ગામ લોકો 
અને çથાિનક પશુઓમાં ભયનો માહોલ 
બનીને રહъ છъ અહỲ એક-બે Ħણ િસંહો 
અવાર-નવાર જોવા મળતા હોય છъ 
પરѕતુ આજે સામે આવેલો એક િવડીયો 
ચ℮કાવનારો છъ અને આ િવડીયો હાલ 
સોિશયલ મીЧડયા પર વાયરલ થઇ રΝો 
છъ. અમરъલી િજ·ાને િસંહોનો ગઢ 
માનવામાં આવે છъ અને ગામડાઓમાં 
િસહંોના આંટાફыરા જોવા મળતા હોય 
છъ અવાર- નવાર એક બે િસંહો ધારી, 
સાવરકЮіડલા, રાજુલા, ખાંભા અને 
લીલીયા િવçતારના ગામડાઓમાં જોવા 
મળતા હોય છъ.

રાજુલાના કાતર ગામે એક સાથ ે13 િસંહ દъખાતા લોકોમાં ગભરાટવ·ભીપુર પાિલકામાં ભડકો : ભાજપના 5 નગરસેવકы ચેરમેન પદъથી રાજીનામા આØયા
પાિલકામાં 24માંથી 21 સ  ભાજપના છતાં ડખ્ખાે : રાજીનામા અાપતા રાજકારણ ગરમાયું

દъશને Ĭથમ રજવાડું આપનાર મહારાજા કжæણકЮમાર િસંહને ભારતર  અપાવવા રъલી
ભાવનગર

દъશન ે Ĭથમ રજવાડ ુ અપ↓ણ કરનાર ભાવનગરના 
મહારાજા કжæણકЮમારિસંહજીન ે ભારતર  આપવાની 
માગંણી સાથે ક℮Ġસે ˛ારા રъલી કઢાઈ હતી અન ે િજ·ા 
કલકેટરન ે આવદેનપĦ અપાયુ ં હતુ.ં િનલમબાગ સક↕લ 
ખાત ે મહારાજા કжæણકЮમારિસંહજીની Ĭિતમા પાસે 
મંગળવારъ સાજં ે૪.૩૦ કલાકы ક℮Ġસે કાય↓કરો એકઠા થયા 
અન ે Óયારબાદ િજ·ા કલÄેટર કચરેી સધુી રъલી કાઢી 
મહારાજા કжæણકЮમારિસંહજીન ેભારતર  આપવા માગંણી 
કરી હતી. ભારત દъશમાં સૌ Ĭથમ અઢારસો પાદરના 
ધણી ગોહીલવાડના મહારાજા કжæણકЮમારિસંહજીએ ૫૬૩ 
રજવાડામાં સૌ Ĭથમ પોતાનુ ંરા∆ન ેઅપ↓ણ કયુ↨ હતુ ંજથેી 
તમેન ેભારતની રચનામાં તમેનુ ંયોગદાન મહǽવનુ ંછъ.

રાજકોટમાં સાતમા માળъથી નીચે પટકાતાં વડોદરાની તλણીનું કіપારીજનક મોત
રાજકોટ

વડોદરાની માλિતધામ સોસાયટીમાં રહъતી અને 
ધો.૯માં અÛયાસ કરતી Öવની ગત શિનવારъ માતા 
શીતલબેન સાથે રાજકોટ બજરѕગવાડીનાં પુનીતનગર-
૨માં રહъતા મામા તુષારભાઈનાં ઘરъ વેકыશન કરવા આવી 
હતી. શુĝવારъ તે તેની માતાની માસીયાઈબેનના ઘરъ સીટી 
કોટયાડ↓માં માતા સાથે જમવા આવી હતી.  બપોરъ બધાએ 
જમી લીધા બાદ Öવની માતા શીતલબેન સાથે λમમાં સેટી 
ઉપર બેઠી હતી. સેટી ઉપર ચડી તે બારીમાંથી નજીકનો 
કબુતરનો માળો જોવા જતાં બેલે×સ ગુમાવતા તેણી નીચે 
પટકાઈ હતી. જો કы, પહъલા માળъ છાપλ હોવાથી તેની 
ઉપર પડી હતી. ઈજા થતાં Öવનીને િસિવલમાં ખસેડાઈ 
હતી. જયા ંમંગળવારъ પરોઢીયે તેણે દમ તોડી દીધો હતો.

રાજકોટ
સીિનયર િસЧટઝ×સની સહાયતા માટъ 

સરકારъ અનેક જોગવાઈઓ કરъલી છъ પણ 
વાçતવમાં તેમાંથી Äયારъ કыટલી કામ લાગે 
છъ એ નŨી નથી હોતું. રાજકોટ નજીકનાં 
સરધાર ગામના એક દѕપતીએ પુĦ- પુĦવધૂના 
Ħાસ બાબતે કરъલી રજૂઆતો કઈєક આવી 
જ Щçથિતમાં તંĦએ કાને નહỲ ધરતાં તેમણે 
ઈÉછા Óયુની મંજૂરી માગી છъ.
ખેતમજૂરી કરીને જીવનિનવા↓હ ચલાવતા 

સરધારના કЮરજીભાઈ ભુરાભાઈ રોજાસરા 
અને તેમના પ ી હѕસાબેને મજૂરીકામની 
પાંખી આવકમાંથી પણ થોડી- થોડી રકમ 
જમા કરીને ગામમાં એક મકાન વસાãયું 

હતું, Ëયાં દѕપતી અને Ħણ પુĦોના હયા↓ભયા↓ 
પЧરવારનો વસવાટ હતો. બાદમાં મોટા 
Чદકરા મહъશના લગ્ન થઈ ગયાના થોડા 
સમય પછી મહъશ અને તેની પ ી રીટાએ 
મકાન પર કબજો કરી લેવાના ઈરાદъ મારકвટ 
કરીને તથા મારી નાખવાની ધમકЫ આપીને 
કЮરજીભાઈ- હѕસાબેનને ઘરમાંથી કાઢી મુÄયા. 
પોલીસ કિમશનરને કરъલી અરજીમાં એ 
Ĵિમકы આવા આΤેપ સાથે ઉમયેુ↨ કы જો અમે 
ઘેર પાછા જઈએ તો મારા િવλÖધ છъડતીની 
ફЧરયાદ કરવા પણ પુĦવધૂએ ચીમકЫ આપી 
હતી. હાલ આ દѕપતી અને તેના બે નાના 
પુĦો અરિવંદ તથા ભાવેશ ગામના જ એક 
ખેડૂતની વાડીએ આશરો લઈ રΝા છъ.

રાજકોટમાં પુĦ-વહૂએ ઘર પચાવતાં બેઘર દѕપતી ˛ારા ઈÉછા Óયુની માંગ
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રાજકોટ
રાજકોટથી આશરъ 50 Чક.મી. દૂર આટકોટમાં 

પાટીદાર સમાજ િનિમ↓ત મàટી çપેäયાલીટી 
હોЩçપટલનો લોકાપ↓ણ સમારોહમાં વડાĬધાન 
નરъ×ĩ મોદીની હાજરીમાં યોજાનાર છъ. આ 
કાય↓ĝમની તારીખમાં ફરી એક વાર ફыરફાર થયો 
છъ અને હવે તા. ર૮ મીએ વડાĬધાન આવી 
રહયા છъ. તારીખમાં વારѕવાર ફыરબદલ ઉપરાંત, 
આમંĦણ કાડ↓માં ખોડલધામનું નામ બાકાત કરાતા 
િવવાદ ડોકાઈ રΝો છъ. હોЩçપટલનાં લોકાપ↓ણ 
કાય↓ĝમનાં આમંĦણ કાડ↓માં ખોડલધામનું નામ 
લખવામાં ન આવતા અને નરъશ પટъલને આમંĦણ 
ન અપાતા એક નવો િવવાદ ઉભો થયો છъ. 

સોäયલ મીЧડયામાં મેસેજ વાઈરલ કરી આ મૂદъ 
કыટલાક પાટીદારોએ નારાજગી ãયકત કરી છъ. 
આશરъ λ. ૪૦ કરોડનાં ખચ› આધુિનક 

હોЩçપટલ તૈયાર કરવામાં આવી છъ. અગાઉ 
તા. 28 મીએ  કાય↓ĝમ નકકЫ થયો હતો પરѕતુ  
પીએમઓની સુચનાથી  તા. 29મીએ  નકકЫ થયો 
અને હવે ફરી વાર કાય↓ĝમની તારીખ બદલવામાં 
આવી છъ અને તા. 28 મી મે એ  કરવામાં આવી  
હોવાનું  સંçથાનાં મેનેજỲગ ĺçટીએ જણાંãયુ હતુ.  
વડાĬધાન આ હોЩçપટલનાં લોકાપ↓ણમાં આવી 
રહયા હોવાથી ĺçટીઓ અને પાટીદાર સમાજ 
˛ારા વધુ લોકો એકĦ થાય તે માટъ  બેઠકોનો દોર  
કરવામાં આવી રહયો છъ. 

રાજકોટ
ગઈકાલે રાજકોટ આવીને 

મુÅયમંĦીએ çથાિનક Ĭ ો 
અંગે બેઠક રાખી Óયારъ જે 
ĬોજેÄÎસ ઢીલમાં ચાલી રΝા છъ 
તેમાં ઝડપ આણવા શું ખૂટъ છъ 
તે િવશે પૂરી હકЫકત મુÅયમંĦી 
સુધી કદાિચત પહ℮ચી જ નહોતી 
શકЫ એવો ગણગણાટ તંĦમાં 
છવાયો છъ. સંબંિધત િવભાગોના 
કыટલાંક અિધકારીઓએ પોતાનો 
વારો આવવાની રાહમાં 
કો×ફર×સ λમની બહાર જ 
બેસી રહъવું પડયું હતું, તો વળી 
આ મીЧટѕગ રાËયના તંĦવાહકો 

સાથે હોવાનાં બહાને કы×ĩ 
સરકારના સંબંિધત અફસરોને 
તો બોલાવવાનું જ ટાળવામાં 
આãયું હતું. અલબǼ, રાજકોટ- 
અમદાવાદ હાઈ- વે અને 
હીરાસર એરપોટ↓ જેવા ĬોજÄેટ 
બાબતે સરકારનો સપોટ↓ 
મગાયો છъ.
મુÅયમંĦી સમΤ રાજકોટ 

િજ·ા કલેÄટરъ જુદા- જુદા 
ĬોજેÄÎસ બાબતે Ĭેઝ×ટъશન 
કયુ↨ હતું પરѕતુ લોકĬિતિનિધઓ 
ઉપરાંત રાËયના જુદા- જુદા 
(ખાસ કરીને મહъસુલ) 
િવભાગના અિધકારીઓની 

વધુ સંÅયા થઈ જતાં િવલંિબત 
કામકાજવાળા ĬોજેÄÎસના 
કыટલાંક સંબંિધત િવભાગોના 
અિધકારીઓને બહાર બેસાડી 
રાખવામાં આãયા હતા અને 
વારો આવે એટલે બોલાવાશે 
તેમ કહી દъવાયંુ હતું પરѕતુ છъક 
સુધી બોલાવાયા જ નહોતા, 
જેથી તેમના કયા કામ શા 
માટъ ઢીલમાં છъ તેની સાચી 
અને પૂરતી િવગતો મુÅયમંĦી 
સુધી પહ℮ચી જ નહોતી એવો 
િનæકષ↓ એ અિધકારીઓ સાથેની 
ટъિલફોિનક વાતચીત પરથી 
નીકâયો છъ. 

પાટીદારો િનિમ↓ત હોЩçપટલનાં આમંĦણ કાડ↓માં ખોડલધામને બાકાત રખાતા િવવાદ

સંબંિધત અિધકારીઓને સીએમથી દૂર રાખી ĬોજેÄટસ િવશે િવંટો વાળી દъવાયો

અાટકાેટ હાેિ ટલનાે કાયર્ક્રમ ફરી બદલાયાે, માેદી હવે 28 તારીખે અાવશે

જેતપુર
સમાજમાં એકçĺા મેરીટાલ 

રીલેશનને કયારъય કોઈ સાંખી કы 
çવીકારી શકતા નથી. જેતપુરની Ħણ 
સંતાનોની માતા એવી એક પЧરણીતાની 
આંખ એક યુવાન સાથે મળી ગયા બાદ 
બાળકો અને કЮટુંબને છોડીને નાસી 
જવાનો અગાઉ બનાવ બ×યો હતો. 
આ Ĭેમી યુગલ જેતપુર પરત આવતા 
એ બ³−³ેને પકડીને પЧરવારજનોએ 
બાંધીને જુદી જુદી જÆયાએ લઈ જઈને 
ઢોર માર મારીને માથાનું મૂંડન કરી 
ગુΆ ભાગે એક λિપયાના િસકકાના 
ધગધગતા ડામ દઈ, ધોકા વડે ધોકાવીને 
પЧરણીતાને Úલેડથી નાક કાન કાપી 
લેવાની ઘટના બની છъ. 
શહъરના સામાકાંઠા િવçતારની  એક 

પЧરણીતા એમની જ Φાાિતના અરિવંદ 
પરમાર નામના એક કЮіવારા યુવાન 
સાથે Ĭેમના તાંતણે બંધાઈ હતી. બ³−³ે 
એક બીજા એક નહી થઈ શકы એમ 
લાગતા બ³−³ે Ĭેમી પંખીડા જેતપુરમાંથી 
બાળકોને મુકЫને ઉડી ગયા હતા. એક 

મિહના સુધી બ³−³ે જુદા જુદા çથળોએ 
ફયા↓ હતા. એ પછી પૈસા ખૂટી જતાં ફરી 
જેતપુર આવી ગયા હતા ! આ બાબતની 
જાણ યુવતીના સાસЧરયાને થતા જ બધા 
Óયાં પહ℮ચી ગયા હતા. અને બ³−³ેને 
વારાફરતી ઝડપી લીધા હતા ! એ 
પછી બ³−³ેની લાકડાના ધોકાથી ધોલાઈ 
કરી નાંખી હતી. એ પછી એક ગાડીમાં 
બાંધીને  લઈ ગયા હતા. બ³−³ેને જુદી 
જુદી અવાવλ જÆયાએ લઈ ગયા હતા. 
અને લાકડાના ધોકા અને ØલાЩçટકના 
પાઈપથી માર માયђ↓ હતો. બાદમાં 
બ³−³ેના મુંડન કરી તેના નાક અને અને 
કાન પણ કાપી નાંખવામાં આãયા હતા. 
આ ઘટનાથી બ³−³ે બેભાન થઈ ગયા 
હતા. જેને સોમનાથ લઈ જઈને દЧરયા 
કાંઠъ ફ‹કЫ આãયા હતા.

રાજકોટ
શહъરનાં જામનગર રોડ ઉપર 

પરાપીપળીયા ગામ પાસે મંગળવારъ 
બપોરъ જમીનનાં Ĭ ે ખેડૂત 
િવĝમભાઈ કાનાભાઈ સોનારા  
(ઉ.વ. 36, રહъ, એસઆરપી ગેઈટની 
સામે, વધ↓માનનગર સોસાયટી)
ની હÓયાનો તેના મામાના પુĦો 
સિહતની આઠ શÅસોએ Ĭયાસ કરતા 
ગાંધીĠામ પોલીસમાં ફરીયાદ ન℮ધાઈ 
છъ. આરોપીઓ ભાગી જતાં મોડી 
સાંજ સુધી હાથમાં આãયા ન હતાં. 
ફરીયાદમાં િવĝમભાઈએ જણાãયા 
Ĭમાણે ગઈકાલે બપોરъ ખંઢъરી ગામે 
આવેલી પોતાની વાડીએથી કાર લઈ 
ઘરъ જતા હતા. પરાપીપળીયા ગામની 
ગૌશાળા પાસે પહ℮ચતા બોલેરો 
ગાડીના ચાલકы તેને મારી નાખવાના 
ઈરાદъ તેની કાર સાથે એÄસીડ×ટ 
કયђ↓ હતો. 
માંડ માંડ તેણે પોતાની કાર 

કіĺોલ કરી સાઈડમાં લીધી હતી અને 
જોયું તો બોલેરોમાં તેના મામાના 
Чદકરાઓ મેરામ મેણાંદ જળુ, 
ઘનäયામ લાખાભાઈ જળુ અને Ĭકાશ 
લાખાભાઈ જળુ (રહъ, કોઠારીયા રોડ) 
હતાં. Ħણેય ગાડીમાંથી ઉતયા↓ હતાં. 
તે સાથે બીજી Ħણ ફોર ãહીલમાં 
અજાÒયા પાંચ શÅસો આãયા હતાં. 
આઠъ આરોપીઓનાં હાથમાં ધોકા 

પાઈપ હતાં. આરોપીઓ તેની કાર 
પાસે આãયા હતાં અને ખંઢъરી ગામની 
જમીન બાબતે છъ·ા પાંચેક મિહનાથી 
ઝઘડો ચાલતો હોવાથી તેની અદાવત 
રાખી તે જમીન પડાવી લેવાના 
ઈરાદાથી ધોકા મારી તેની કારનાં 
આગળ, પાછળ અને સાઈડનાં કાચનો 
ભુŨો બોલાવી દીધો હતો.  Óયારબાદ 
આરોપીઓએ તેની ઉપર ધોકા વડે 
હુમલો કયђ↓ હતો. પગ આડા કરતાં 
તળીયામાં ચારથી પાંચ ધોકાના ઘા 
ઝીકЫ દીધા હતાં.

જેતપુરમાં Ĭેમી સાથે ફરાર પЧરણીતાનંુ મૂંડન કરાયું, નાક-કાન કાપી લેવાયા રાજકોટમાં જમીન Ĭ ે ખેડૂતની હÓયાનો Ĭયાસ, આઠ સામે ગુનો
અારાેપીઅાેમાં ખેડૂતના મામાના પુ ાેનાે સમાવેશ, કારની 
સાથે કાર અથડાવી ખેડૂતને મારી નાખવા યાસ કરાયાે

િગરનાર રોપ-વે ĬોજેÄટથી ૨૦ મિહનામાં λ. ૫૬ કરોડની આવક
િગરનાર

િગરનાર રોપ- વ ે ĬોજÄેટથી 
Ĭવાસીઓની સગવડતામાં ખબૂ જ 
વધારો થયો છъ. અÓયારસધુી કЮલ ૧૧ 
લાખ લોકો િગરનાર રોપવ ેĬોજÄેટનો 
લાભ લઇ ચÄૂયા છъ અન ેતનેાથી કЮલ 
λિપયા ૫૬ કરોડની આવક થઇ છъ. 
છъ·ા Ħણ મિહનાથી કોરોનાના કыસમાં 
ઘટાડો થઇ રΝો છъ અન ે તનેી સાથે 
જ િગરનાર રોપવ ે માટъ Ĭવાસીઓની 
સÅંયામાં પણ વધારો ન℮ધાયો છъ. 
ફыબુર્આરી ૨૦૨૨માં કЮલ ૫૯૧૮૮ 
Ĭવાસીઓએ રોપવનેી સવેા માણી હતી, 
જ ેમાચ↓માં વધીન ે૭૭૭૯૬ થઇ ગઇ 
છъ. આવકની ĩЩΓએ ફыબુર્આરીમાં 
૩.૧૦ કરોડની સરખામણીએ માચ↓માં 
૪.૦૩ કરોડ સાથે એક કરોડનો વધારો 
જોવા મâયો છъ. ૨૩૩૦ મીટર લાબંા 
અન ે ૮૯૮.૪ મીટર ઊચંા રોપવમેાં 
અÓયારъ દэિનક સરъરાશ ૫૫૧ ĺીપ 
લગાવાય છъ.



FRIDAY, 20 MAY, 2022 09

નીના ગુપ્ાની બાયોપિક બનાવવા ફિલ્મ સર્જકો તૈયાર
મુંબઇ : બાલિવુડની પ્રલિભાશાળી પરંિુ પોિાની એક્ટંગ કરિા બોલડ અને લબન્ાસ 
અલભગમને કારણે વધારે  ચચાચામાં રહેિી અલભનેત્ી નીના ગુપ્ાની અંગિ લિં્ગી 
પરથી બાયોલપક બને િેવી શ્યિા છે. કેટિાક સિચાકોએ આ માટે નીનાનો સંપક્ક 
કયયો છે.  નીનાની લિં્ગી એક ફિલમી સિર િેવી િ રહી છે. લરિકેટર લવલવઅન 
ફરચડચાસ સાથેના અિેર અને િેની સાથેના સંબંધથી િનમિી મસાબાનો એક 
અપફરલણિ માિા િરીકે સવીકાર િેના જીવનની સૌથી ચચાચાયેિી ઘટના છે. એ પછી 
નીનાએ ૨૦૦૮માં લવવેક મહેરા સાથે િગ્ન કરી િીધા. 

ક�ોસ્ોટિક સર્જરીમ�ં ગફલત થત�ં 
21 વર્જની કન્નડ એોક્ટ્ોસનું મ�ોત

એરુ્જન-મલ�ઈક� એ� વર્જન� એંત 
સુધીમ�ં વવવધપૂવ્જક પરણી રશો

નવ�ઝુટદિનનો હ�ોલલવુડ  
ટફલ્મ ‘લક્મણ લ�ોપોઝ’મ�ં 

મુખ્ય ભૂમમક� મળી

મુંબઇ : કન્નડ ટીવી એકટ્ેસ ચેિના રાિુનું 
કોસમેફટક સિચારી ્રલમયાન ગિિિના 
કારણે લનધન થઈ િિાં મનોરંિન 
ઉદ્ોગમાં આઘાિની િાગણી વયાપી છે. 
માત્ ૨૧ વરચાની ચેિના માિા-લપિાને જાણ 
કયાચા લવના િ બેંગિુરુની હોકસપટિમાં 
િેટ ફ્રી સિચારી કરાવવા ગઈ હિી. માિા-
લપિાએ હોકસપટિ સામે િબીબી બે્રકારી 
બ્િ પોિીસ િફરયા્ ્ાખિ કરી છે.  
ચેિના ગઈકાિે સવારે બેંગુિુરના રાજાજી 
નગરનાં શેટ્ી કોસમેફટક સેનટરમાં િેટ ફ્રી 
સિચારી માટે ્ાખિ થઈ હિી. િેણે પોિાના 
માિા-લપિાને આ લવશે જાણ કરી ન હિી 
અને િે કેટિાક લમત્ો સાથે િ હોકસપટિ 
આવી હિી. 

મુંબઇ : મિાઈકા અરોરા પોિાના કરિાં ૧૨ 
વરસ નાના અિુચાન કપૂર સાથે આ વરચાના અંિ 
સુધીમાં િગ્ન કરવાની િૈયારી કરી રહી છે િેવી 
ચચાચાએ આિે જોર પકડયું હિું. િેઓ છેલાં 
પાંચ વરચાથી ફરિેશનલશપમાં છે.  અહેવાિો 
મુિબ મિાઈકા અને અિુચાન આ વરચાના 
નવેમબર કે ફડસેમબરમાં એક સા્ગીભયાચા 
સમારંભમાં િગ્ન કરી િેશે. આ સમારંભમાં 
માત્ ગણિરીના મહેમાનો અને પફરવારિનો 
િ હાિર રહેશે. િગ્ન પછી બંને કેટિાક લમત્ો 
માટે એક વેફડંગ પાટટી પણ યોિશે.  મિાઈકા 
અને અરબાઝ ખાને ૨૦૦૮માં િગ્ન કયાાં હિાં. 
િેમનો પુત્ અરહાન હાિ ૧૯ વરચાનો છે.  

મુંબઇ : નવાઝુફદિન લસફદિકરીને હોલિવુડના ય 
ફ્ગ્શચાક રોબટયો લિરોલટની ફિલમ ‘િક્મણ 
િોપેઝ’માં મુખય ભૂલમકા મળી છે.  નવાઝ 
હાિ કાન િેકસટવિમાં રેડ કાપપેટ ઇવેનટ માટે 
ફ્ાનસમાં છે. તયાંથી િ િેણે આ  સમાચાર શેર 
કયાચા હિા. નવાઝના િણાવયા અનુસાર આ 
એક ઇનડો અમેફરકન ફિલમ છે અને ફ્ગ્શચાક 
લિરોલટ િે રીિે કેમેરા પર કામ કરે છે અને 
કિાકારની નવી બાિુ ્શાચાવે છે િે મને પડકાર 
િનક િાગયું છે.  ફ્ગ્શચાક લિરોલટે કહ્ં હિું 
કે પોિે આ ફિલમની કસરિપટ વાંચવાની શરુ કરી 
તયારે િ મુખય કિાકાર િરીકે િેમની સામે 
નવાઝનો ચહેરો ઉભયયો હિો. 

નવી દિલ્ી: કાન્સ દિલ્મ િેસ્ટિવલનો િર્શકોની ્સાથે જ ્સેલલલરિટિીઝ પણ આતુરતાથી રા્ જોતા ્ોય 
છે. બધા પ્રખયાત ્ટિા્સ્શ ફ્ેન્ચ દરવેરા પ્ોં્ચી ્ચૂકયા છે. ્ાલ્માં જ ઉવ્શરી રૌતેલા, એશ્વયા્શ રાયની 
ત્સવીરો ્સા્મે આવી ્તી. તો બીજી તરિ પ્રથ્મ વખત કાન્સ દિલ્મ િેસ્ટિવલ જૂરી ્મેમબર બનીને 
્સા્મેલ થેયેલ દિપીકા પાિુકોણનું લુક પણ જોવા લાયક ્તું. છેલ્ા દિવ્સો્માં િીલપકાનું પ્રથ્મ લુક 
વાયરલ થયું ્તું ્વે ્ાલ્માં જ િીલપકાની નવી ત્સવીરો ્સા્મે આવી છે. જેને િેન્સ ખૂબ જ પ્સંિ કરી 
રહ્ા છે. ્સોલરયલ ્મીદિયા પર તેની ત્સવીરો તેજીથી વાયરલ થઈ ર્ી છે. 

એકટ્ે્સ િીલપકા પાિુકોણે કાન્સ દિલ્મ િેસ્ટિવલના રેિ કાપપેટિ પર પોતાની રાનિાર એનટ્ી કરી 
્તી. તે બલેક અને ગોલિન ્સાિીની ્સાથે ્ેવી ્્મોકી ્મેકઅપ્માં નજર આવી ્તી.આ ્સાિીને 
્સબય્સા્ચીએ દિઝાઈન કરી છે.  આની ્સાથે જ તેના ઓવરઓલ લુકની વાત કરીએ તો િીલપકાએ 
પોતાના ્ેરને 90sનું લુક આપી ્ાઈ ટિાઈ ્ે્સ્શ્માં નજર આવી ર્ી છે. તેના આ લુકને જોઈને 
િરેક લોકો તેને કોમ્પલી્મેનટિ આપી રહ્ા છે.  િીલપકા પાિુકોણ છેલ્ા અનેક વર્ષોથી કાન્સ દિલ્મ 
િેસ્ટિવલનો ્સતત લ્્્સો બની ર્ી છે. તે્મણે ઘણા વર્ષોથી પોતાના આઉટિદિટ્સને લઈને ટિોપ 
આઉટિદિટ્સ્માં પોતાનું ્થાન બનાવી રાખયું છે. આ વખતે દિપીકા જાણીતી ્મેકઅપ રિાનિ લોદરયલનું 
પ્ર્મોરન કરી ર્ી છે.

ક�ન્સ ટફલ્મ ફો સ્ટિવલમ�ં એભભનોત્ી 
દીમપક� પદુક�ોણન�ો દોશી એંદ�ર

્મુંબઇ : દકયારા અિવાણી અને કાલત્શક 
આય્શન પોતાની આગા્મી દિલ્મ ભૂલભૂલૈયા 
ટિુને લઇને પ્ર્મોરન્માં વય્ત છે. આ ઉપરાંત 
તે કરણ જો્રની આવનારી દિલ્મ જુગ જુગ 
લજયો્માં પણ જોવા ્મળવાની છે.  ્ાલ્માં 
જ દકયારાએ નેપોદટિઝ્મને લઇને કરણ 
જો્રનો બ્ચાવ કયષો ્તો. તેણે કહ્યુ ્તુ 
કે, બોલીવૂિ્માં ્મારં કોઇ ્થાન ન્ોતું 
અને ્મને કોઇ ઓળખતું ન્ોતું તયારે 
્મારી વ્ારે કરણ આવયો ્તો. 
્વે કરણને દિલ્મ ઇનિ્ટ્ી્માં 
નેપોદટિઝ્મ ્માટિે ટિારગેટિ 
કરવા્માં આવતો ્ોય છે. 

દકયારાનું ક્ેવું છે કે,  કરણ જો્રને ખોટિી 
રીતે ટિારગેટિ કરવા્માં આવે છે. ્ું 

જયારે બોલીવૂિ્માં ્ટ્ગલ કરતી 
્તી અને ્મને િરેક જગયાએથી  

દરજેકરનનો ્સા્મનો કરવો 
પિતો ્તો.  દકયારાએ 

વધુ્માં કહ્યુ ્તું કે, 
બોલીવૂિની એજન્સીઓ 
પણ ્મને કા્મ અપાવતી 
ન્ોતી. પરંતુ અ્ચાનક 
જ ૨૦૧૮્માં કરણે ્મને 
લ્ટિ ્ટિોરીઝ્માં કા્ટિ 
કરી ્તી.

 ટકય�ર� એડવ�ણી કરણ જોહરની તરફોણમ�ં

ટરિકોિર લશખર ધવનની 
બ�ોલલવુડ ટફલ્મનું શૂટિંગ પૂણ્જ

મુંબઇ : ભારિીય લરિકેટર લશખર ધવને 
પોિાની બોલિવુડ ફિલમનું શૂફટંગ પૂણચા 
કયુાં છે. આ ફિલમ ચાિુ વરપે ફરિીઝ થાય 
િેવી ધારણા છે. જોકે, લશખર ધવન 
િરિથી આ ફિલમ અંગે કોઈ સત્ાવાર 
ઘોરણા કરાઈ નથી.  લશખર ધવનને 
ફિલમોનો બહુ શોખ છે. િેણે પુષપા ના 
એક ડાયિોગ પરથી ફરિ પણ બનાવી 
હિી. આથી, િેણે ફિલમમાં એક્ટંગ 
કરવાની િક િરિ િ ઝડપી િીધી હિી. 
લશખર ધવન પહેિા એકફટંગની 
્ુલનયામાં ઘણા લરિકેટરો પોિાના ભાગય 
અિમાવી જોયા છે. પરંિુ િેઓ લનષિળ 
ગયા છે. 

મુંબઈ: બોલિવુડ પાસે ઓફરલિનિ સટોરી આઇફડયાની 
ભારે િંગી પ્રવિટી રહી હોય િેમ રીમેક, લસકવિ અને ડબ 
ફિલમોના સહારે ગાડું ગબડાવાઈ રહ્ં છે. અગાઉ અલનિ 
કપૂર અને માધુરી ્ીલષિિની કલટ ફિલમ િેજાબની રીમેક 
બનાવવાની જાહેરાિ થયા બા્ હવે અલમિાભ બચ્ચન 
અને રાિેશ ખન્નાની ક્ાલસક ફિલમ આનં્ની પણ રીમેક 
બનાવવાની જાહેરાિ થઈ છે. આનં્ ફિલમના ઓફરલિનિ 

પ્રોડ્ુસર એન. એન. લસપપીના પૌત્ સમીર રાિ લસપપીએ 
િ આ ફિલમ િરી બનાવવાની જાહેરાિ કરી છે. સમીરના 
કહેવા અનુસાર નવી પેઢીને આ ફિલમ નવી શૈિીથી ્શાચાવવી 
િરૂરી બની છે. િેમની સાથેના સહ લનમાચાિા લવરિમ ખખખરનું 
કહેવું છે કે આપણે જયારે નવી નવી સટોરીઝ શોધી રહ્ા 
છીએ તયારે જો આપણી િ ઓફરલિનિ ક્ાલસ્સમાં શોધ 
ચિાવીએ િો આપણને નવાં રત્ો મળી શકે િેમ છે. 

રીમેક’ના રવાડે બોલિવુડઃ કિાલિક ફિલમ આનંદની પણ રીમેક બનશે

રોક્ોલલનો વવદોશ રવ� ખ�ોિ�ં 
બહ�ન� બન�વ�ં : ભ�ંડ�ો ફૂિત�ં 

એરજી પ�છી ખેંચી લીધી
્મુંબઇ : અલભનેત્ી જેક્ેલલલન િના્શસનિઝની લવિેર જવાની ્મુરાિ 

પર પાણી િરી વળયું છે. લવિેર જવા ્માટિે તેણે કરેલી અરજી્માં 
િરા્શવેલાં કારણો ખોટિાં ્ોવાનું એનિો્સ્શ્મેનટિની તપા્સ્માં પુરવાર 
થયું ્તું. ઈિી દ્ારા આ તપા્સની લવગતો કોટિ્શ્માં રજૂ કરાયા બાિ 

જેક્ેલલને ્સા્મે ્ચાલીને જ લવિેર જવાની ્મંજૂરી ્માગતી પોતાની અરજી 
પાછી ખેં્ચી લીધી ્તી.  જેક્ેલલન ખંિણી ્સલ્તના આરોપોના કારણો્સર 
જેલવાર ભોગવતા ્સુકેર ્ચનદ્રરેખર ્સાથેના ્સંબંધો અને તેની પા્સેથી કરોિોની 
લગફટિ્સ ્વીકારવાના ્મુદ્ે તપા્સનો ્સા્મનો કરી ર્ી છે. આ કારણો્સર ગયા 
દિ્સેમબર્માં પણ તેેને ્મુંબઈ એરપોટિ્શ પરથી લવિેર જતાં અટિકાવવા્માં આવી 
્તી.  ્વે જેક્ેલલને દિલ્ીની કોટિ્શ્માં અરજી કરીને જણાવયું ્તું કે પોતાને 
અબુધાબી આઈિાના એવોિ્શ ્માટિે અને ફ્ાન્સ કાન િેસ્ટિવલ્માં ભાગ લેવા 
જવાનું છે. આ ઉપરાંત નેપાળની એક ઇવેનટિ્માં ્ાજરી પણ આપવાની 
છે.  પરંતુ એનિો્સ્શ્મેનટિ દિરેકટિરોટિે તપા્સ કરતાં ખયાલ આવયો ્તો કે 
અબુધાબીની એવોિ્શ નાઈટિ ્મુલતવી થઈ ગઈ છે. નેપાળની ઇવેનટિ્માં 
તો જેક્ેલલનને આ્મંત્ણ જ નથી અને ફ્ાન્સ જવા તેણે આપેલા 
િ્તાવેજો પણ અપૂરતા છે. 
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કાશ્મીરના ૧૦૦ તારના લોકવાદ્ય સંતરુને 
શાસ્ત્મીય સગંમીતનમી આલ્્ા ં ્ોભાદાર 

સ્્ાન અપાવનારા શશવકુ્ ાર શ્ામાનુ ં્ગંળવારે 
હારમાઅરકેન ેલમીધ ે શનધન ્યુ ં હતુ.ં છલેા ંઘણાં 
સ્ય્મી તઓે અનકે શારમીરરક સ્સ્યા્મી 
પમીડાતા હતા. ગત શશનવારે શવશ્વ- શવખયાત 
સતંરુવાદક અન ે સગંમીતકાર પંરડત શશવકુ્ ાર 
શ્ામાનો પા્થીવદહે રિલ્ અન ે સગંમીત ક્તે્નમી 
હસ્તમીઓનમી હાજરમી્ા ં શવલપેાલલેના પવનહંસ 
પાસનેા સ્્શાન્ા ં પચં્હાભતૂ્ા ં શવશલન 
્ઈ ગયો હતો. સદગતન ે સંપૂણમા રાજકીય 
સન્ાન સા્ ેઅશંત્ શવદાય આપવા્ા ંઆવમી 
હતમી. અશંત્શવશધ પહલેા ં પંરડત શશવકુ્ ારના 
પાશ્માવદહેન ે તે્ ના જહુૂ સસ્્ત શનવાસસ્્ાને 
રાખવા્ા ંઆવયો હતો. જયા ંઅશ્તાભ બચ્ચન, 
જયા બચ્ચન, જાવદે અખતર, શબાના આઝ્મી 
સશહતના કલાકારો- કસબમીઓએ સદગતના 
અશંત્દશમાન કરમી પષુપાજંલમી અપમાણ કરમી હતમી. 
તયારબાદ શણગારલેા વાહન્ા ં સંગમીતનમી 
દશુનયાના આ રદગગજ કલાકારનમી સ્્શાનયાત્ા 
નમીકળમી હતમી. શશવજીના સંગમીતકાર પુત્ રાહુલ 
અન ે રોશહત ે સદગતના શરમીરન ે અસનિદાહ 
આપયો હતો.

પંરડત શશવકુ્ ાર શ્ામાનો જન્ 1938્ાં 
જમ્ુ્ ા ં્યો હતો. તઓે જમ્ુ્ ા ંજન્લેા એવા 
પહલેા સગંમીતકાર ગણાય છ ે જે્ ણ ે લોકવાદ્ય 
સતંરુ પર શાસ્ત્મીય સંગમીત વગાડુ.ં જમ્ુ 
કાશ્મીરના લોકવાદ્યન ે વશૈશ્વક સ્તરે ઓળખ 
્ળવાનુ ં કારણ પરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામા જ છ.ે 
બાળપણ્ા ં તે્ ણ ે તબલાવાદન શમીખવાનમી 
શરૂઆત કરમી અન ેબાદ્ા ં શપતાના પ્ોતસાહન 
તરિ્મી સતંરુ તરિ વળયા. તે્ ણ ે શાસ્ત્મીય 
ગાયનનમી તાલમી્ પણ ્ળેવમી હતમી. તે્ ના 
કાયમાક્ર્ો્ા ંઘાસ્ાં્ મી વહમી જતા પવન્મી ્ાડંમીને 
કાશ્મીરના શશકારા્ા ં જવુાન છોકરમીન ે ્ળતા 
ભરવાડનુ ંદ્રશય અન ેઘાસ ચરતા ઘેંરાઓનુ ંરોળંુ 
સતંરુના સ્વરો્ાં્ મી જીવતુ ં ્ઇ દશમાકો સધુમી 
પહોંચતુ.ં ધયાનનમી ્ાિક સંતરુવાદન કરનારા 
પરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામા લોકોન ેહૃદય્ા ંસોંસરવા 
ઊતરતા.

સતંરુ શબદ સાભંળવા્ા ં જરેલો ્ધરુો છે 
તનેા કરતા ં કઇંક ગણા ્ધરુા તનેા સ્વર છ.ે 
આવા વાદ્યનમી પારગંતતા જનેમી પાસે હોય તનેમી 
પ્શતભાનમી સૌમયતાનો પયામાય હોય ત ેસ્વાભાશવક 
છ.ે પરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામાના શનધન્મી ભારતમીય 
શાસ્ત્મીય સગંમીતનમી દશુનયાન ેકદમી ન પુરમી શકાય 
તવેમી ખોર પડમી છ.ે સતંરુવાદન સુિી સંગમીત 

સા્ ેજોડાયલેુ ંછ ેઅન ેપરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામાએ 
સંતરુવાદનનુ ંઆ આધયાત્ હં્ શેા ંપ્શતશબંશબત 
કયુું છ.ે

સંતરુના ્ળૂ બધંારણ્ા,ં તને ે જ ે રમીતે 
લાકડાના સ્રનેડ પર વગાડવા્ા ં આવતુ,ં તે 
પદ્ધશત્ા ં પરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામાએ િરેિાર 
કરવાનુ ં સાહસ કયુમા. તને ે પગલે 
સંતરુવાદન કરનારા બમીજા 
કલાકારોએ પણ સતંરુનમી બાધંણમી્ાં 
િરેિાર કયામા. શાસ્ત્મીય સગંમીતના 
અવકાશ્ા ં સતંરુન ે સનેરર સ્રજે 
્ળ ેત ે્ાર ેપરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામાએ ભગમીર્ 
પ્યાસો કયામા છ.ે જને ે કારણ ે તઓેએ શસસધધ 
્ળેવમી હતમી. ભતૂકાળ્ા ં રમીકાકારો કહતેા ક,ે 
શાસ્ત્મીય વાદન્ા ંજ ે‘્ીંડ’હોય છ ે– જે્  એક 

સ્વર્મી બમીજા સ્વર તરિનુ ંનજાકત ભયુું ચઢાણ 
– ઢળાવ હોય છ ેત ેસતંરુ્ા ંશકય ન્મી. પરતંુ 
પંરડત શશવકુ્ ાર શ્ામાનમી આગંળમીઓએ ઝાલલેમી 
દાડંમી્મી એ પણ શકય બનયુ,ં પરરણા્ે ભારત્ાં 
સ્ગ્ર સગંમીત જગતન ે પરંડત શશવકુ્ ારનમી 

કલાનો પરરચય ્ળયો. દાયકાઓ્મી સતંરુ અને 
પરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામા એકબમીજાના પયામાય બનયા 
છ.ે

સતંરુનમી ઓળખ ઘડનારા પરંડત શશવકુ્ ાર 
શ્ામા જયાર ે નાના હતા, તયારે તે્ ન ે સતંરુ 
શમીખવા્ા ંઓછો રસ હતો. તે્ ના શપતા ઉ્ા 

દત્ત શ્ામા એક પરંડત હતા અને 
ઑલ ઇસનડયા રરેડયો ્ાર ે કા્ 
કરતા હતા. તે્ ણ ે દમીકરા શશવને 
સતંરુ તરિ વાળયો. શરૂઆતનાં 
વર્ષો્ા ં તબલા અન ે સતંરુ બનં્ે્ ાં 

આવડત કળેવનારા શશવકુ્ ાર ે રશવશંકર અને 
ઉસ્તાદ અલમી અકબર ખાનનમી સગંત ્ારે 
તબલા પણ વગાડા. સતંરુન ે શાસ્ત્મીય વાદ્ય 
તરમીક ેકયાર ેપણ સ્વમીકશૃત નહીં ્ળ ેતવંુે તઓે 

સતત સાભંળતા હતા.  આ વાત તે્ ણ ેપોતાનમી 
આત્ક્ા ‘જનથી વમી્ અ હનડ્ડે સ્ટ્ીંગ’્ાં 
શવગતવાર લખમી છ.ે 

સરૂોના દોસ્ત શશવકુ્ ાર શ્ામા 
ઇકોનોશ્કસ્ા ં ્ાસ્રસમા રડગ્રમી ધરાવતા 

હતા. સગંમીતન ે લગતુ ં કા્ શોધવા ્ાર ે તઓે 
22 વર્માનમી વય ે ્ુબંઇ આવયા. તે્ ણ ે એક 
ઇનરરવયૂ્ ા ં કહં્ હતુ ં ક,ે તબલા છોડવા અને 
ગજવા્ા ં500 રૂશપયા લઇન ે્ુબંઇ આવમી કા્ 
શોધવંુ તે્ નમી શજદંગમીના સૌ્મી ્ોરા જગુાર 
હતા. પરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામા શવશે શવગતવાર 
બહુ ઓછંુ જાણનારમી આજનમી પઢેમીએ એ પણ 
જાણવંુ રહ્ ં ક ે ‘શસલશસલા’, ‘ડર’, ‘ચાદંનમી’ 
અન ે‘લમહે’ જવેમી ્નેસ્ટ્મી્ બૉશલવૂડ રિલ્ો્ાં 
પણ તે્ ણ ે સગંમીત આપયુ ં હતુ.ં બાસંરુમીવાદક 
પરંડત હરરપ્સાદ ચૌરશસયા અન ે શશવકુ્ ારનમી 
જોડમી 80ના દાયકા્મી પ્ચશલત હતમી. તઓેએ 
અનકે રિલ્ો્ા ંસગંમીત ઉપરાતં વૈશશ્વક સ્તરના 
કાયમાક્ર્ો્ા ં પણ અનકે વાર સા્ે પરિો્માનસ 
આપયુ ં છે. વળમી પછમી્મી તે્ નમી સા્ે ઉસ્તાદ 
ઝારકર હુસને પણ જોડાતા હતા.

પરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામા અન ેપરંડત હરરપ્સાદ 
ચૌરશસયા એવા પહેલા ભારતમીય સગંમીતકાર 
હતા જે્ ણ ે એલરન જોન, રિલ કોશલનસ અને 
એલશનસ ્રેરસરે સા્ ે1998નમી નોબલ પ્ાઇઝ 
સરેર્નમી્ા ંઓસ્લો્ા ંપરિો્માનસ આપયુ ંહતુ.ં

જયારે પણ આ દરજ્જાના કોઇ કલાકારનમી 
શવદાય ્ાય તયારે િાળ પડ.ે કારણ ક ેઆપણે 
જાણમીએ છમીએ ક ે આવમી પ્શતભા િરમી નહીં 
્ાય. બદલાયલેા સ્ય સા્ે, ગશત સા્ે 
બધુ ં એરલુ ં ઝડપમી બનયુ ં છે ક ે ધમી્મી ગશતનમી 
્હત્વતા સ્જનારા લોકો પણ ઘરમી રહ્ા છે. 
પરંડત રશવશંકર હોય ક ેપરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામા 
– તે્ નમી શવદાય્મી એક યગુનો અતં આવયો છે. 
આજના જ્ાના્ા ંસતંરુ – સરોદ – શસતાર – 
તાનપરુાનો ભદે જાણવા ્ાર ેગગૂલ કરવંુ પડશે. 
આખંના પલકારા્ા ં્ળતમી ્ાશહતમી ત ેઆખંના 
પલકારા્ા ં ભલૂમી પણ જશે. જ ે સજંોગો્ાં 
પરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામા જવેા રદગગજ સજામાયા એ 
આદશમા, એ શવચારો, એ તાણ છતાયં સ્નવય 
તરિ ગશત કરનારા લોકો, બૌશદ્ધક રમીત ે સમૃદ્ધ 
હોવંુ અશનવાયમા છે ત ેજાણનારા લોકો સ્યાતંરે 
લઘુ્ તમી્ા ંહશે ત ેચોક્કસ છે. 

પોતાના સગંમીત્મી કાશ્મીરના સૌંદયમાન ેકયાયં 
પણ ખડુ ં કરમી શકતા પરંડત શશવકુ્ ાર શ્ામાનમી 
શવદાય્મી સજામાયલેો ખાલમીપો ભરવો અશકય 
જ છે. આ્ છતા ંઆપણ ેએરલુ ં કરમી શકીએ 
ક ે સતંરુ જ ે સ્તરે તે્ ના પ્યાસોન ે કારણ ે તે 
પહોંચયુ ં છે તનેો દરજ્ો જાળવવા પ્યાસ 
કરમીએ. લોકવાદ્યન ે વૈશશ્વક સ્તરે ્કુનાર પરંડત 
શશવકુ્ ારનુ ંના્ ભારત સગંમીત જગત્ા ંસદા 
ગૂજંત ુરહેશે.

ભારતીય સંગીતના જગતના તારલા પંડિત શિવકુમારની ફાની દુશનયાને અલવવદા

શ્રદ્ધાંજલિ
ધવલ િુક્લ

સંતુરવાદન અને પંડિત શિવકુમાર એકમેકના પર્યાર્

જમ્ુમાં જન્ેલા પંડિત શિવકુમાર િમામાની અાંગળીઅાેઅે 
ઝાલેલી દાંિીથી અેક સ્વરથી બીજા સ્વર તરફનું 

નજાકત ભયુું ચઢાણ અને ઢળાવ સંતુરમાં પણ િક્ય 
બનું, અને ભારતને પંડિતની કલાનાે પડરચય મળાે
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મૃત્યુ સાથે આંખો પરોવીને જતાં પહેલાં
એટલી તો ્ોગ્ બની જાઉં...

મોત પણ મને મારી ન શકે
જીવંત રહયું હયું, બધાનાં હદ્માં.

મૃત્થી  ડરતી નથી હયું, ડરં છયું જીંદગીથી
પાપ પયુણ્નાં મેળામાં ક્ાંક હયું રહીં નહીં જાઉં કોઈ 

ખૂણામાં !
મૃત્યુથી ડરતી નથી હયું, ડરં છયું જીંદગીથી

અન્ા્ને ઓળખીને ચૂપચાપ સહન કરી લઉં છયું.
ઉફ પણ નથી કરતી, શયું આ જીંદગી છે !

મૃત્યુ પણ આપણને પ્ેમથી ગોદમાં સમેટી લે છે
એવી જીંદગી શયું કામની !?

જો મૃત્યુથી પહેલાં મારી નાંખે છે?
અન્ા્ અત્ાચાર ત્ારે થા્ છે

જ્ારે તમે સહન કરી લો છો મમત્ો -
અન્ા્ બળાતકાર ત્ારે થા્ છે

જ્ારે તમે લડત નથી આપતા મમત્ો-
 જાતને ઊભી કર, સામનો કર

એનો - જે તમને રસતો મચંધતા પહેલાં છીનવી લે છે,
જીંદગી સડવાનયું નામ નથી, લડત આપવાનયું નામ છે.
મૃત્થી ડરીને શયું પ્ાપ્ત થા્? જીંદગીને લડત આપો.

શીર્ષક : મૃત્યુ પહેલાં
મૂળ રચનાકાર : રેણયુકા ‘લતા’

મૂળ રચનાકાર : તેલયુગયુ
ગયુજરાતી અનયુવાદ: મહના મોદી

ફિટનેસ, િોટો એફિફટંગ અને 
પઝલ એપસ તરીકે છવાયેલી 
200 થી વધુ એન્ડ્ોઇિ એપસ 
િેસસટીલર નામના સપાયવેરને 
યુઝર પાસવિ્ડ અને અન્ય મૂલયવાન 
માહિતીને સાઇિન કરવા માટે 
હવતફરત કરતી જોવા મળી છે. 
ટ્ેન્િ માઇક્ો હવશ્ેષકો હસિર િેંગ, 
િોિ્ડ હવિન અને ઝેન્્ગયુ િોંગે એક 
નવા અિેવાલમાં જણાવયું િતું કે 
જોકરની જેમ મોબાઇલ માલવેરનો 
બીજો ભાગ િેસસટીલર તેના કોિને 
વારંવાર બદલે છે. તેની શોધ થઈ 
તયારથી સપાયવેર સતત Google 
Play (PlayStore) ને 
મુશકેલીમાં મૂકે છે.

જુલાઈ 2021માં િૉકટર વેબ 
દ્ારા સૌપ્રથમ દસતાવેજીકરણ 
કરાયેલ Facestealer, 
કપટપૂણ્ડ એપના એક જૂથનો 
સંદભ્ડ આપે છે જે િેસબુક લૉહગન 
આઈ.િી. અને પાસવિ્ડ જેવા 
સંવેદનશીલ િેટાને લૂંટવાના ધયેય 
સાથે Android માટે અહધકૃત 
એપપલકેશન માકકેટપલેસ પર 
આક્મણ કરે છે. જેમાં ૨૦૦ થી 
વધુ એપસનો સમાવેશ છે. જેમાં 
૪૨ VPN એપસ, ૩૩ કેમરા 
અને િોટો એિીટીંગ એપસ અને 
૧૨ સવવે એપસ છે. આ એપસ 
િેસબુક કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીને 

વાંચી શકાય તેવી યુઝસ્ડની માહિતી 
એકહરિત કરવા માટે િીઝાઇન 
કરવામાં આવી છે. વધુમાં ટ્ેન્િ 
માઇક્ો એ ખુલાસો કયયો છે કે 
તેણે 40 થી વધુ ઠગ હક્પટોકરન્સી 
માઇનર એપસનો પદા્ડિાશ કયયો છે 
જે યુઝસ્ડને જાિેરાતો જોવા અને 
સપસ્સક્પશન સેવાઓ માટે ચૂકવણી 
કરવા માટે બનાવાયેલ માલવેર 
સાથે વરયુ્ડઅલ કરન્સીમાં રસ 
ધરાવતા યુઝસ્ડને લક્ય બનાવે છે.

કેટલીક િેક હક્પટો એપપલકેશનો 
જેમ કે Cryptomining 
Farm Your own Coin 
એપ પ્રાઈવેટ કી તથા ક્ીપટો કરન્સી 
ચોરી કરવાના પ્રયાસ પણ કરે 
છે. આવી સકેમ એપસથી બચવા 
માટે એપસના નેગેટીવ રીવયુ જોવા 

જોઈએ, પરમીશનની ચકાસણી 
કરવી જોઈએ અને થિ્ડ પાટટી એપ 
સટોર પરથી એપલીકેશન િાઉનલોિ 
કરવી જોઈએ નહિ.

નોટ્ડનલાઈિલોક અને બોસટન 
યુહનવહસ્ડટીના સંશોધકોએ 
2019 અને 2020 ની વચ્ે 
11.7 હમહલયન Android-
આધાફરત ફિવાઈસ પર ઇન્સટોલ 
કરેલા 8.8 હમહલયન PHAs 
(potentially harmful 
apps) પરથી આ તારણો જોવા 
મળયા. PHAs Google 
Play પર સરેરાશ 77 ફદવસ અને 
થિ્ડ પાટટી એપ સટોર પર 34 ફદવસ 
સુધી ચાલુ રિે છે. અભયાસમાં 
નોંધવામાં આવયું છે કે PHAs 
કયારે ઓળખવામાં આવે છે અને 

તેને દૂર કરવામાં આવે છે. પરતું 
3,553 એપપલકેશન્સ ઇન્સટોલ 
કયા્ડ પછી તેમાં કોઈ બદલાવ 
જોવા મળયા નહિ. પરતું આ એપસ 
યુઝસ્ડની માહિતીનો સંગ્રિ કરતી 
જોવા મળી.

સંશોધન એ પણ દશા્ડવે છે કે 
જયારે યુઝસ્ડ પોતાના ફિવાઈસને 
બેકઅપ માંથી પુનઃસથાહપત કરે 
છે અને એપસ આપમેળે ઇન્સટોલ 
થાય છે તયારે PHAs સરેરાશ 
લાંબા સમય સુધી લંબાય છે. 
સેમસંગ સમાટ્ડ પસવચ મોબાઇલ 
એપપલકેશનનો ઉપયોગ કરીને 
14,000 જેટલા PHAs 
ને 35,500 નવા સેમસંગ 
ઉપકરણોમાં સથાનાંતફરત કરવામાં 
આવયા િોવાનું કિેવાય છે, જેમાં 
એપપલકેશનો લગભગ 93 ફદવસના 
સમયગાળા માટે િોન પર ચાલે છે.

એન્ડ્ોઇિ હસકયુફરટી મોિલ 
મેલીસીયસ એપલીકેશનને શોધી 
કાઢવા માટે હસકયુરીટી પેચ 
અપિેટ કરતું જ રિે છે. જેનાથી 
PHAs નું પ્રમાણ ધટાિી શકાય. 
મોબાઇલ હસકયુફરટી પ્રોગ્રામસ 
દ્ારા કાય્ડરત વત્ડમાન ચેતવણી 
પ્રણાલી યુઝસ્ડને PHAs ને 
તાતકાહલક અનઇન્સટોલ કરવા માટે 
સમજાવવામાં અસરકારક નથી.
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હચકનકારી ્ગલોબલ 
ઓળખ ધરાવ ે છ.ે હચકનકારીને 
ઇપન્િયનની સાથ ે વસેટન્ડ ટચ 
આપવામા ં આવી રહ્ો છ.ે તે 

એહલગન્ટ લકુ આપ ે છ ે ગરમીમાં 
દરકે યવુતી એવા ં કપિા ં પિરેવા 
ઇરછ ે છ ે જમેા ં તઓે કલૂ મિસૂેસ 
કર.ે કોટન, હલનન મટીફરયલના 
આઉટફિટની સાથ ે હચકનકારી 
આઉટફિટ િોટ િવેફરટ છ,ે કારણ 
ક ેત ેહસમપલ લકુ આપવાની સાથે 
કલૂ લાગ ે છ.ે તથેી ગરમીમાં 
હચકનકારી બસેટ ઓપશન 
માનવામા ં આવ ે છ.ે હચકનકારી 
એક ટ્ફેિશનલ એમબ્ોઇિરી 
સટાઇલ છ.ે એના ં મૂળ 
લખનઉમા ં છ.ે હચકનકારી 
એ બારીક રીત ે કરવામાં 
આવતી એમબ્ોઇિરી છ.ે 
તનેે મસહલન, કોટન, 
હસલક, હશિોન, નટે જવેાં 
િહેબ્ક પર કરાય છ.ે તેની 
શરૂઆત સુદંર સિદે 
રગંના કોટન દોરાથી 

થઈ િતી. જોકે િવે લગભગ દરકે રગંના દોરાનો ઉપયોગ 
એમબ્ોઇિરી માટે થવા લા્ગયો છ.ે િવે તો હસલકના 
દોરાનો ઉપયોગ પણ હચકનકારી એમબ્ોઇિરી માટે થવા 
લા્ગયો છ,ે કારણ કે હચકનકારી લટેેસટ માકકેટ અને ટે્ન્્ડસ 
મુજબ અપ ટૂ િટે રિે છ.ે એક સમય એવો િતો જમેાં 
હચકનકારીને ગણયાગાઠ્ા લોકો જાણતા િતા, પરતું 
જયારથી બોહલવૂિ અને હવદશેી લોકોએ તેને અપનાવી છે 
તયારથી તેની ઓળખ વધવા લાગી છ.ે બોહલવૂિની દરકે 
એકટ્સે હચકનકારી કુરતા ંપિરેતી જોવા મળે છ.ે 

મચકનકારી કરુતી
આ કરુતીની ખાહસયત એ છ ે ક ે ત ે બિુ હસમપલ 

લકુ આપ ે છ.ે તથેી તમાર ે અલગથી કઈં કરવાની 
જરૂર પિતી નથી. હચકનકારીમા ં સલવાર સટૂના સટે 
હસવાય પણ ઘણા ંઓપશન િવ ેઉપલસ્ધ છ.ે હચકનકારી 
ફિઝાઇનવાળી અનારકલી કરુતી આકષ્ડક લાગ ે છ.ે 
ગરમીમા ં િહેમલી િકંશનમા ં તને ે પિરેીન ે તમ ે સામલે 
થઇ શકો છો. હચકનકારીમા ં એલાઇન કરુતી પસલમ 
દખેાવામા ંમદદ કર ેછ.ે હચકનકારીમા ંલોંગ, શોટ્ડ, ની 
એમ હવહવધ લને્થની કરુતી ઇન ટે્ન્િ છ.ે તમ ેહચકનકારી 
કરુતીન ે હજન્સ, લહેગં્ગસ, પને્ટ, પલાઝો કોઇપણની 
સાથ ેપરૅ કરીન ેપિેરી શકો છો. િવ ેપલને કરુતી ઉપર 
ફિિરન્ટ લકુ આપતી હચકનકારી કોટી પણ અવલેબેલ 

છ.ે જમેને ફયઝૂન િશેન પસંદ 
િોય તમેના માટ ે હચકન કોટી 
પરિકેટ છે. શોટ્ડ હચકનકારી 
કરુતીન ે લોંગ સકટ્ડની સાથ ે પણ 
પરૅ કરી શકાય છે.

મચકનકારી પલાઝો
હચકનકારી કરુતાનંી સાથ ે હચકન પલાઝો 

એહલગન્ટ લકુ આપ ે છ.ે હચકન પલાઝોમાં 
પણ િાિ હચકન વક્કવાળો પલાઝો, પલાઝોમાં 
હચકનની બોિ્ડર વગરે ે અવલેબેલ છ.ે શોટ્ડ 
ક ે ની લને્થ પલને કરુતીની સાથ ે હચકનકારી 
પલાઝો હસમપલ અન ે સૉબર લકુ આપશ.ે 
હસગાર પને્ટની સાથ ે ફિઝાઇનર કરુતી, 
એફિશનલ વક્કની સાથ ે ગોટાપત્ી સટૂ 
પિેરી શકો છો. હચકનકારીમા ંઇપન્િયનની 
સાથ ેવસેટન્ડ વરૅનુ ંચલણ વધયુ ંછ.ે હચકનકારી 
વક્કવાળા કરુતામંા ંિવ ેકલરના ઓપશન પણ 
આવવા લા્ગયા છ.ે અલગ અલગ શ્ેડસ 
પણ એમા ં ઉપલસ્ધ છ.ે એમા ં તમ ે તમારા 
િવેફરટ કલર મજુબ તનેી પસદંગી કરી શકો 
છો. હચકન ડ્સેીસની સાથ ે ઓકસોિાઇઝિ 
જ્લેરી કમાલનો લકુ આપ ેછ.ે

સ્ટાઇલની સટાથે આકર્ષક લુક પણ 
આપતાં ચિકનકટારી આઉ્ફિ્

અપનાવો આ ઘરેલું ટીપ્સ

િેસસ્ટીલર સપટાયવેર
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ચેક રીટર્ન કેસમાં દંપતી 
પૈકી પતતરે એક વર્નરી કેદ

સુરત 
ટેલરીંગરા ધંધા માટે હાથ ઉછીરા લીધેલા 60 

હજારરા લેણાં ચુકવવા આપેલા ચેક રીટર્ન થયા 
હતા. રૂા.57 હજારરા ચેક રીટર્નરા કેસમાં આરોપી 
દંપતત પૈકી પતતરે એડીશરલ ચીફ જયુડીશયલ 
મેજીસ્ટ્ેટ ચેતરકુમાર આર.મોદીએ દોરી ઠેરવી 
એક વર્નરી કેદ, ફરરયાદીરે 57 હજાર વળતર ર 
ચુકવે તો વધુ 60 રદવસરી કેદરી સજા ફટકારતો 
હુકમ કયયો છે. ભેસ્તાર ખાતે ગણેશ એપાટ્નમેનટમાં 
રહેતા ધમમેશકુમાર રૂપાવાલાએ એતરિલ-2015માં 
તમત્રતારા સંબંધરા રાતે ટેલરરંગરો ધંધો કરતાં 
સ્ેહલકુમાર શશીકાંત કાપડીયા તથા તેમરા પત્ી 
રીરાલીબેરરે રાણાંકીય જરૂરરયાત પડતાં રૂ.60 
હજાર હાથ ઉછીરા આપયા હતા. જે અંગે અપાયેલા 
બે ચેક રીટર્ન થતા કોટ્નમાં ફરરયાદ રોંધવાઇ હતી. 

સસહોરમાં લગ્ન પ્રસંગના જમણવાર બાદ 
200થી વધુ વ્યસતિને ફુડ પોઇઝનની અસર
છાશ પીધા બાદ મધ્યરાત્ીથી 
અસર થતા હાોસ્પિટલાો ઉભરાઇ 

સસહોર 
તસહોરમાં ત્રણ લગ્ન રિસંગોમાં છાશ પીધા 

બાદ લોકોરે ઝાડા-ઉલટી વયાપક રિમાણમાં થઇ 
જવા પામયા હતાં. જો કે, ફુડ પોઇઝરરી અસર 
અંદાજે 200થી વધુ લોકો ઝપટે ચડયા હતાં. 
જેમાં મોટાભાગરા બાળકોરે સતવશેર અસર 
જોવા મળી હતી. 

તસહોરમાં અલગ અલગ ત્રણ સ્થળોએ 
મોટાપાયે તમઠાઇ, દુધ, છાશરી ડેરી ધરાવતા 
અશોકભાઇ મુતરરી દુકારેથી ગઇકાલે રાત્રીરા 

જુદા જુદા ત્રણ રિસંગોમાં મોટા ચોકમાં આવેલ 
મુતર તમઠાઇરી દુકારેથી છાશરા કેરબાઓ 
રિસંગમાં પહોંચયા હતાં. જમણવાર પતયા બાદ 
મોડી રાત્રીરા 12.30 કલાકથી સવારે 4 કલાક 
સુધી ફુડ પોઇઝરરા કારણે ઝાડા-ઉલટીરા કેસો 
હોસસ્પટલ ખાતે આવવા લાગયા હતાં. સરકારી 
દવાખારે 93 તથા 150 જેટલા દદદીઓ 
રિાઇવેટ હોસસ્પટલમાં સારવાર લેવા પહોંચયા 
હતાં. તપાસ દરતમયાર ફુડ પોઇઝરીંગરું 
કારણ આવતા તંત્ર પણ સફાળુ જાગયું હતું. 
તસહોર ડે.કલેકટર પોતારી ટીમ સાથે સરકારી 
દવાખારે દોડી આવી તમઠાઇવાળારી દુકારરું 
ચેકીંગ હાથ ધરાવયું હતં,.

દેશરા અથ્નતંત્રમાં ગુજરાત 
શું કરી શકે: ટાસ્ક ફોસમે 

રરપોટ્ન રજૂ કયયો
અમદાવાદ

દેશરા પાંચ લાખ કરોડ ડોલરરા અથ્નતંત્રરા 
લક્યમાં ગુજરાતે પણ પોતારા રવ જેટલા મુખ્યબ 
ક્ેત્રો ઉપર વધારે ભાર મુકવો પડશે અરે રાજયરો 
આતથ્નક તવકાસ હજુ ઝડપી બરાવવો પડશે એવો એક 
અહેવાલ રાજય સરકારરા ટાસ્ક ફોસમે રજુ કયયો છે.  
કેનદ્ર સરકારમાં રાણા સતચવ તરીકે તરવૃત્ત થરારા 
ગુજરાત કેડરરા IAS અતધકારી હસમુખ અરિયારા 
અધયક્ સ્થારે રચાયેલા આ ટાસ્ક ફોસમે જણાવયું 
હતું કે વર્ન ૨૦૨૧માં ગુજરાતરો તહસ્સો દેશરા 
જીડીપીમાં ૮.૩૬ ટકા હતો જે આવરારા વરયોમાં 
વધારી ૧૦ ટકા કરવો પડશે આ માટે ગુજરાતે પણ 
પોતારો આતથ્નક તવકાસ વેગવંતો બરાવવો પડશે. 

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ૬૧% પાસે ટુ સવહલર 

અરે અંદાજે ૧૧% પાસે કાર હોવારું 
સામે આવયું છે. ઉત્તર રિદેશ, મહારાષ્ટ્ર, 
રાજસ્થાર, તાતમલરાડુ, મધય રિદેશ 
જેવા રાજયો કરતાં પણ ગુજરાતમાં 
કારરું રિમાણ વધારે છે.

રેશરલ ફેતમલી હેલથ સવમે ૨૦૧૯-
૨૧ રિમાણે જમમુ કાસશમરમાં સૌથી 
વધુ ૨૩.૭%, તહમાચલ રિદેશમાં 
૨૨.૧૦%, પંજાબમાં ૨૧.૯૦%, 

રાગાલેનડમાં ૨૧.૩૦% સાથે 
સૌથી વધુ લોકો કારરા માતલક છે.  
બીજી તરફ મહારાષ્ટ્રમાં ૮.૭%, 
રાજસ્થારમાં ૮.૨%, ઉત્તર રિદેશમાં 
૫.૫%,મધય રિદેશમાં ૫.૩% 
પાસે કાર છે.  સમગ્ર દેશમાં કાર 
ધરાવરારાઓરું સરેરાશ રિમાણ 
૭.૫% છે. વર્ન ૨૦૧૮માં આ 
રિમાણ ૬% હતું. ગુજરાતમાં 
૬૧.૧૦% લોકો પાસે ટુ સવહલર છે. 
બીજી તરફ પંજાબમાંથી સૌથી વધુ 

૭૫.૬૦%, રાજસ્થારમાં ૬૬.૪૦%, 
તાતમલરાડુમાં ૬૩.૯૦% ટુ સવહલર 
ધરાવે છે. સમગ્ર દેશમાં ટુ સવહલર 
ધરાવરારાઓરું રિમાણ ૪૯.૭૦% છે.

ગુજરાતમાં ૧૨.૭૦% ઘરોમાં 
વોતશંગ મતશર છે જયારે સમગ્ર દેશમાં 
આ રિમાણ ૧૮% છે. સૌથી વધુ ઘરમાં 
વોતશંગ મતશર હોય તેવા રાજયોમાં 
પંજાબ ૬૬.૪૦% સાથે માખરે, રદલહી 
૬૫.૩૦% સાથે બીજા, હરરયાણા 
૬૧.૨૦% સાથે ત્રીજા સ્થારે છે. 

ગુજરાતમાં ૬૧% પાસે ટુ સવહલર, ૧૧% 
કારરા માતલક: ફેતમલી હેલથ સવમેરું તારણજૂનના પ્ારંભો પ્ી માોન્ૂન 

અોસ્ટિવિટીનાો પ્ારંભ
અમદાવાદ

ગુજરાતમાં છેલ્ા કેટલાક સમયથી કેર 
વતા્નવી રહેલી કાળઝાળ ગરમીમાંથી હવે 
એક મતહરા કરતાં પણ ઓછા સમયમાં 
રાહત મળી શકે છે. ગુજરાતમાં આ વખતે 
સામાનયથી વહેલું એટલે કે ૧૫ જૂરરી 
આસપાસ જ ચોમાસારું આગમર થઇ જાય 
તેવી સંભાવરા છે.

હવામાર તવભાગે જણાવયું છે કે, 
‘રૈઋતયરા ચોમાસાએ સોમવારે ભારતમાં 
આગમર કરી લીધું છે. જેમાં બંગાળરી 
ખાડીરા કેટલાક જયારે આંદમાર તરકોબાર 

ટાપુરો સમાવેશ થાય છે. રિી મોનસૂર 
એસકટતવટીરા ભાગરૂપે આગામી ૪-૫ 
રદવસમાં કેરળ, કણા્નટકરા દરરયાઈ 
તવસ્તાર તેમજ મેઘાલય-આસામ-અરૂણાચલ 
રિદેશમાં આગામી ૪-૫ રદવસમાં વરસાદ 
પડી શકે છે. આ ઉપરાંત ઉત્તરપતચિમ તેમજ 
મધય ભારતમાં ગરમીરી તીવ્રતા ઘટવારું 
પણ શરૂ થઇ જશે. કેરળમાં ૨૭ મે થી 
૧ જૂરરી વચ્ે  સત્તાવાર રીતે રૈઋતયરા 
ચોમાસારું આગમર થાય તેવી સંભાવરા 
છે. ‘ ઉલ્ેખરીય છે કે, ગુજરાતમાં ગત વરમે 
ચોમાસામાં ૩૨.૫૬ ઈંચ સાથે મોસમરો 
સરેરાશ ૯૮.૪૮% વરસાદ રોંધાયો હતો. 
આ વખતે ગુજરાતમાં સામાનય ચોમાસું રહે 
તેમ મરાઇ રહ્ં છે.

ગુજરાતમાં આ વખતે ચોમાસું 
એક અઠવાડડ્યું વહેલું શરૂ થશે

૧૨.૭૦% ઘરમાં વોતશંગ મતશર, ૫૨.૨૦% ઘરમાં ફ્ીઝ, ૧૭.૫૦% ઘરમાં એસીરી સુતવધા

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ૧૫થી ૪૯રી વયજૂથમાં ૧૪% 

પુરુર અરે ૧૧% મતહલાઓ હાયપર ટેનશર 
ધરાવતા હોવારું સામે આવયું છે. આવતીકાલે 
‘વલડ્ન હાયપર ટેનશર ડે’ છે તયારે આ હાયપર 
ટેનશરરા વધતા દદદીઓરું રિમાણ તચંતાજરક છે. 
આ વખતે ‘વલડ્ન હાયપરટેનશર ડ’ેરી થીમ ‘મેઝર 
યોર બલડ રિેશર એકયુરેટલી, કનટ્ોલ ઇટ, તલવ 
લોંગર’ એટલે કે તમારું બલડ રિેશર સચોટતાપૂવ્નક 
માપો, એરે તરયંત્રણમાં રાખો, લાંબો જીવો તે છે.

ડોકટસ્નરા મતે કોરોરાથી સાજા થયેલા અરેક 
દદદીઓ સ્વાસ્્થય સંબતધત તવતવધ સમસ્યાઓ 
ધરાવે છે. જેમાં હાયપર ટેનશર, થાક, અતરદ્રા 
અરે હતાશા સામેલ છે. આ તમામ કોરોરારી 

લાંબા ગાળારી અસર છે. રેશરલ ફેતમલી હેલથ 
સવમે  ૨૦૧૯-૨૧રા રરપોટ્ન મુજબ, ગુજરાતમાં 
૧૫થી ૪૯રી વયજૂથરી ૧૧ ટકા મતહલાઓ 
હાયપરટેનશર છે, જેમાં ૭ ટકા મતહલાઓ સ્ટેજ 
૧માં, ૨ ટકા મતહલાઓ સ્ટેજ ૨ અરે ૧ ટકા 

મતહલાઓ સ્ટેજ ૩ હાયપરટેનશરમાં છે. એ 
જ રીતે ૧૫થી ૪૯ વર્નરી વયજૂથમાં ૧૪ ટકા 
પુરુરો હાયપરટેનશર છે, જેમાં ૧૦ ટકા સ્ટેજ 
૧, ૨ ટકા સ્ટેજ ૨ અરે ૦.૮ ટકા સ્ટેજ ૩ 
હાયપરટેનશરમાં છે. પુરુરો અરે મતહલાઓ એમ 
બંરે માટે વય સાથે હાયપરટેનશર વધે છે.

ડોકટરોરા મતે તમામ વયજૂથરા 
હાયપરટેસનસવ દદદીરી સંખયામાં રોંધપાત્ર વધારો 
થયો છે. આ માટે  તણાવ, બેઠાળું જીવરશૈલી, 
કસરતરો અભાવ, આલકોહોલ અરે તમાકુરું 
સેવર તેમજ અરુતચત આહાર જવાબદાર 
મહતવપૂણ્ન પરરબળો છે. તમામ વયજૂથરા 
હાયપરટેસનસવ દદદીઓરી સંખયામાં રોંધપાત્ર 
વધારો જોવા મળયો  છે. 

ગુજરાતમાં હાયપર ટોનશનના દદદીઅાો િધ્યા : અાહારમાં મીઠાના અાોછા સોિનથી બબમારીનો નનયંત્ણમાં લાિી શકાય
૧૪% પુરુર, ૧૧% મતહલા હાયપર ટેનશરરો તશકારરાજકોટમાં લગ્નમાં સ્ટેજ પર 

દારૂ પીવારું વરરાજારે મોંઘુ પડયું
રાજકોટ

રાજકોટમાં એક લગ્ન સમારોહમાં સ્ટેજ ઉપર 
વરરાજારે જાહેરમાં તેરા તમત્રો અંગ્રેજી દારૂ પીવડાવતા 
હોવારો તવડીયો વાયરલ થયા બાદ રિરગર પોલીસે 
ગુરો રોંધી યુવારરી ધરપકડ કરી હતી.  તવડીયોમાં 
દેખાતા યુવારરું રામ તચરાગ અતુલભાઈ ઠાકેચા છે. 
પોલીસ ફરરયાદ મુજબ તે વખતે તચરાગ રશાખોર 
હાલતમાં જણાયો હતો. પોતારા શરીરરું સમતોલર 
પણ જાળવી શકતો ર હતો. જેથી તેરે રાઉનડઅપ 
કરી તવડીયો બતાવતા તેણે ગઈ તા. 14રા રોજ 
રાત્રે પોતારા લગ્ન સમારોહમાં તમત્ર કતપલ (રહે. 
પરસાણારગર શેરી રં-8) પોતારે દારૂ પીવડાવતો 
હોવારું જણાવયું હતું.  જેરા આધારે પોલીસ કતપલરે 
પકડવા પરસાણારગર ગઈ હતી. તયાંથી તે પણ 
રશાખોર હાલતમાં મળી આવયો હતો. 

હળવદ
 હળવદ જીઆઇડીસીમાં આવેલા સાગર સોલટ રામરા 

મીઠારા કારખારામાં બુધવારે બપોરે બાર વાગયા આસપાસ 
રાબેતા મુજબ શ્રતમકો મીઠારી કોથળી ભરવારું કામ 
કરી રહ્ા હતા, તે દરતમયાર કોઈ કારણોસર ધડાકાભેર 
12-15 ફૂટ ઉંચી દીવાલ ધસી પડી હતી. પરરણામે તયાં 
કામ કરતા ૧૩ જેટલા શ્રતમકો દટાઇ ગયા હતા. જેમાં 
દીવાલરાં કાટમાળ અરે મીઠારી થેલીઓ રીચે દટાઈ 
જવાથી ત્રણ બાળકો સતહત 12 શ્રતમકોરાં ઘટરા સ્થળે જ 
કમકમાટીભયા્ન મોત રીપજયા હતા. જયારે એક શ્રતમકરે 
કાટમાળ રીચેથી બહાર કાિીરે સારવાર માટે સરકારી 
હોસસ્પટલે ખસેડવામાં આવયો હતો.ગોજારી દુઘ્નટરારે પગલે 

સરકારી તંત્રરે દોડધામ થઈ ગઈ હતી અરે મુખયમંત્રીએ 
પણ હળવદ દોડી આવીરે તવરીત તપાસ રીપોટ્ન તૈયાર 
કરવારો આદેશ આપયો હતો. હળવદ જીઆઇડીસીમાં 
રાજસ્થારરાં આતમારામ અરે તરિષરારામ રામરાં 
કારખારેદારરું ‘સાગર સોલટ’ રામરું કારખારું આવેલું છે, 
જેમાં મીઠારી થેલીઓ ભરીરે અનય રાજયોમાં મોકલવારી 
કામગીરી થાય છે. વર્ન-2009માં ચાલુ થયેલા સાગર સોલટ 
કારખારારું સંચાલર હળવદરાં અફઝલ અલારખા ઘાંચીએ 
સંભાળયું હતું. આજે બપોરે 12 વાગયે કારખારામાં 12-15  
ફૂટ ઉંચી રદવાલરી બન્ે તરફ મીઠારી થેલીઓ ગોઠવવામાં 
આવી રહી હતી તયારે પાછળરી તરફથી થેલીઓરું દબાણ 
વધી જતાં અા ઘટરા ઘટી હતી.

હળવદમાં કારખારારી રદવાલ ધરાશાયી થતાં 12રા મોત
મીઠાની થોલીઅાો ભરિાની કામગીરી િખતો દુર્ઘટના ઃ દટાઈ ગયોલા શ્રમજીિીઅાોનો ગંભીર ઈજા થઈ હતી હતભાગી મૃતકાોની યાદી

(1) રમેશભાઈ મેઘાભાઈ કોળી (ઉ.42)
(2) દિલીપ રમેશભાઈ કોળી (ઉ. 26)
(૩) શ્ામ રમેશભાઈ કોળી (ઉ. 13)
(4) િક્ાબેન રમેશભાઈ કોળી (ઉ. 15)
(5) શીતલ દિલીપભાઈ કોળી (ઉ. 24)
(6) િીપક દિલીપભાઈ કોળી (ઉ.વ. 5)
(7) ડા્ાભાઈ નાગજી સુસરા (ઉ. 42)
(૮) રાજીબેન ડા્ાભાઈ સુસરા (ઉ. 41)
(9) િેવીબેન ડા્ાભાઈ સુસરા (ઉ. 15)
(10) રમેશ નરસસંહ પીરાણા (ઉ. 51)
(11) કાજલ રમેશ પીરાણા (ઉ. 20)
(12) રાજેશ જેરામ મકવાણા (ઉ. 30)



FRIDAY, 20 MAY, 2022 ગુજરાત Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 13

અમદવાદમાં પાણીજ  
રાેગચાળાે, ઝાડા ઉલટીનાં 
395, ટાઈફાેઈડનાં 111 કેસ

અમદાવાદ
અમદાવાદના મહǼમ તાપમાનમાં 

વધારો થતાં મે મિહનાની શιઆતથી 
૧૪ Чદવસમાં ઝાડા ઉલટીનાં ૩૯૫ 
જયારъ ટાઈફોઈડના ૧૧૧ કыસ ન℮ધાવા 
પાÜયા છъ.આ વષ› અÓયારસુધીમાં 
પાણીના ૧૧૯ સેÜપલ અનફЫટ જાહъર 
કરવામાં આãયા છъ.
શહъરના મહǼમ તાપમાનમાં ગત 

સΆાહ દરÜયાન વધારો થતા Ĭદૂિષત 
પાણીની સમçયા વધતા પાણીજ×ય 
રોગના કыસમાં ન℮ધપાĦ વધારો થવા 
પાÜયો હતો.૧૪ મે સુધીમાં કમળાના  
૪૮ કыસ ન℮ધાયા હતા.કોલેરાનો 
એક પણ કыસ ન℮ધાયો નથી.આ વષ› 
જા×યુઆરીથી ૧૪ મે સુધીમાં ઝાડા 
ઉલટીના કЮલ ૧૯૫૭ કыસ ન℮ધાવા 
પાÜયા હતા.

અમદાવાદ
િનકોલ ખોડીયારનગરમાં ઓતંબા 

સોસાયટીમાં ચંિĩકાબહъન સોની પિત 
રાજુભાઇ અને પુĦી અવનીબહъન 
સાથે રહъ છъ. રાજુભાઇ સરદાર મોલ 
ઠŨરનગર ખાતે પદમાવતી Żેલસ↓ના 
નામે 15 વષ↓થી સોના ચાંદીનો વેપાર 
કરъ છъ. સોના ચાંદીના વેપાર દરિમયાન 
ખરીદી કરવા આવતા સુરъશ રવજી 
પટъલ(દъસાઈ), તેમની પ ી λપલ, 
િપતા રવજીભાઈ અને માતા મીનાબહъન 
સાથે ફЧરયાદીને ઘરъલુ સબંધો થયા હતા. 
સુરъશભાઈએ ફЧરયાદીને ધમ↓ની બહъન 
બનાãયા હતા. ફЧરયાદીને મકાન ખરીદવું 
હોય આરોપીઓએ તેઓનું નીકોલ શુકન 
બંગલો ખાતેનું મકાન વેચવાની ઈÉછા 
ãયŪ કરી હતી. જે મુજબ ફЧરયાદી 
અને તેમના પિતએ મકાન જોઈ વેચાણ 
લેવાનું નŨી કયુ↨ હતંુ. જે મુજબ 23.95 

લાખ મકાનની Чકіમત નŨી થઈ અને 
2019માં ફЧરયાદીએ તમામ રકમ ચૂકવી 
હતી. આરોપીઓએ મકાનનો દçતાવેજ 
કરી આપી 20 Чદવસમાં કબજો સ℮પવાનું 
કЅં હતું. તે પછી કબજો લેવા ગયા તો 
આરોપીએ કલરકામ ચાલુ હોવાની વાત 
કરી Óયારબાદ λપલબહъને કલરકામ ચાલુ 
હોવાનું અને પુĦની એÄઝામ સુધી રાહ 
જોવા જણાãયું હતું. ફЧરયાદીએ ભરોસો 
રાખી રાહ જોઈ દરિમયાનમાં આરોપી 
પЧરવારъ તે પછી નોЧટસ મોકલી કોટ↓ 
કિમશન કરાવી િમલકત તકરારી જાહъર 
કરી હતી. 2021માં કોટ↓માં કыસ હારી 
ગયા બાદ પણ આરોપીએ મકાનનો 
કબજો સ℮Øયો ન હતો. ફЧરયાદીએ આ 
મામલે કલેÄટરમાં મકાનનો કબજો લેવા 
અને લે×ડĠેિબંગ દાખલ કરવા અરજી 
કરી હતી. બનાવને પગલે કжæણનગર 
પોલીસે ગુનો ન℮ધી તપાસ હાથ ધરી છъ.

સંિΤΆ સમાચાર

રાજકાેટ િજ ા કાેંગ્રેસ દ્વારા માેંઘવારીના 
િવરાેધમાં કાયર્ક્રમ, 30ની અટકાયત

રાજકોટ: મ℮ઘવારી બેકાબુ બની રહી છъ. ખાસ કરીને પેĺોલ, ડીઝલ 
અને ગેસ સિહતની જીવન જλરી ચીજોના ભાવ આસમાને આંબતા 
મÖયમ અને ગરીબ વગ↓ પીસાઈ રΝો છъ. સરકાર સામે રોષ ãયકત કરવા 
રાજકોટ િજ·ા ક℮Ġેસ સિમિતએ આજે રાજકોટના બહુમાળી ભવન ખાતે 
િવરોધ કાય↓ĝમ આØયો હતો.  િજ·ા ક℮Ġેસ Ĭમુખ અજુ↓ન ખાટરીયાની 
આગેવાનીમાં બેનર સાથે સૂĦોŵાર કરવામાં આãયા હતા. ક℮ગી 
આગેવાનોએ લỲબુ મરચાના હાર પહъરી અને ભોજનની ખાલી થાળી રાખી 
તેમાં મીઠંુ મરચું જ રાખી િવરોધ ãયŪ કયђ↓ હતો. પોલીસે કાય↓કમની 
શλઆત થતા જ 30 જેટલા આગેવાનોની અટકાયત કરી હતી. આ 
વેળાએ કાય↓કરો સાથે ઝપાઝપી થઈ હતી.

ગુજરાતમાં કાેરાેનાના 75% અેિક્ટવ 
કેસ મા  અમદાવાદ શહેરમાં જ

અમદાવાદ: છъ·ા ૭ Чદવસમાં જ અમદાવાદ શહъરમાંથી ૧૪૯ ãયિŪ 
કોરોના સંĝિમત થઇ છъ. અમદાવાદ Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનના સૂĦોના 
જણાãયા Ĭમાણે અમદાવાદમાં સોમવારъ ન℮ધાયેલા ૨૫ કыસમાંથી 
અડધોઅડધ પિΌમ ઝોન-ઉǼરપિΌમ ઝોનમાંથી છъ. જેમાં પાલડી, 
નવરѕગપુરા, થલતેજ, બોડકદъવ સિહતના િવçતારનો સમાવેશ થાય છъ.
છъ·ા કыટલાક Чદવસથી ટъЩçટѕગ વધારવામાં આãયું છъ તેના કારણે 
કыસમાં વધારો થયો છъ. વેકыશનમાં િવદъશ જઇ રહъલાઓ ˛ારા પણ 
ટъЩçટѕગ કરાવાતાં તેમાંથી કыટલાકના રીપોટ↓ પોિઝЧટવ આવી રΝા છъ. 
હાલ અમદાવાદમાં જે કыસ ન℮ધાયા છъ તેમાં કોઇની ĺાવેલ િહçĺી નથી.  
ગુજરાતમાં હાલ કЮલ ૨૨૨ એЩÄટવ કыસ છъ અને તેમાંથી ૧૬૬ એટલે કы 
૭૫% માĦ અમદાવાદમાંથી છъ. 

પાવગઢ ખાતે ઇિતહાસમાં થમ વખત 
14.50 કરાેડના 8 કળશ ાિપત કરાયા
પંચમહાલ: યાĦાધામ અને શિŪપીઠ પાવગઢ ખાતે હાલ નવીનીકરણ અને 
િવકાસનું કાય↓ અંિતમ તબŨામાં છъ, Óયારъ મહાકાળી િનજ મંЧદર ઉપર 
ઇિતહાસમાં Ĭથમ વખત સોનાના કળશ Ĭçથાિપત કરવામાં આãયા છъ. જે 
હાલ ભŪોમાં આકષ↓ણનું કы×ĩ બ×યા છъ. શિŪપીઠ પાવગઢ ખાતે મહાકાળી 
મંЧદરનું નવીન મંЧદર બ×યા બાદ મંЧદરની ટોચ પર આવેલ મુÅય િશખર પર 
સોનાના આઠ કળશની ĬિતΗા કરવામાં આવી છъ. મંЧદરના િશખરનંુ કામ 
પૂણ↓ થતાં દાતાઓ તરફથી મળъલ સોનાના દાનમાંથી Ĭથમવાર મંЧદરના મુÅય 
િશખર સિહત કЮલ 8 િશખરો પર સોનાના ઢોળ ચઢાવેલ કળશની પૂજા િવધી 
કરી çથાપના કરવામાં આવી છъ.  કЮલ 13 કળશમાંથી મંЧદરના મુÅય િશખર 
પર 6 ફвટનો એક કળશ અને Öવજા દѕડ પર 1.50 Чક.Ġા.નો સોનાનો ઢોળ 
ચઢાવવામાં આãયો હતો. મંЧદરના અ×ય 2 ફвટના 7 િશખરો પર પણ સોનાનો 
ઢોળ ચઢાવી કળશ çથાિપત કરવામાં આãયા હતા.

સમગ્ર ગુજરાતમાંથી 50 હજારથી વધુ 
દ્ધાળુઅાે અમરનાથ યા ાઅે જશે

અમદાવાદ: પિવĦ અમરનાથ યાĦાનો ૩૦ જૂનથી Ĭારѕભ થવા જઇ રΝો 
છъ. બે વષ↓ બાદ અમરનાથ યાĦા યોજાઇ રહી હોવાથી Ĵˇાળુઓમાં 
અનેરો ઉÓસાહ છъ. માĦ ગુજરાતમાંથી ૫૦ હજારથી વધુ Ĵˇાળુઓ આ 
વખતે અમરનાથમાં બાબા બફા↓નાની દશ↓ન માટъ ઉમટશે.  અમરનાથ 
યાĦા આ વખતે ૩૦ જનૂથી ૧૧ ઓગçટ સુધી યોજાશે. કોરોનાને કારણે 
બે વષ↓થી અમરનાથ યાĦા યોજાઇ શકЫ નહોતી. આ વખતે અમરનાથ 
યાĦાની જાહъરાત કરવામાં આવતાં જ ઓનલાઇન, પોçટલ માÖયમથી 
Ĵˇાળુઓના રજીçĺેશન માટъ ભારъ ધસારો જોવા મળી રΝો છъ. અમરનાથ 
યાĦાએ જનારા માટъ Чફટનેસ સЧટ↓Чફટъ લેવું ફરજીયાત છъ. ગુજરાતમાંથી 
૯૬ સરકારી હોЩçપટલ-મેЧડકલ કોલેજને તેના માટъ મા×યતા આપવામાં 
આવી છъ. આ વખતે અમરનાથ યાĦાએ જનારા Ĵˇાળુઓના કાંડે 
રъЧડયો િĭકવ×સી આઇડેЩ×ટЧફકыશન (આરએપઆઇડી)થી સŹ કરાશે, 
જેથી તેમનું લોકыશન મળતું રહъ. આ ઉપરાંત દરъક Ĵˇાળુન ેλિપયા પાંચ 
લાખના વીમા કવચથી સુરિΤત કરવામાં આવશે. 

અમદાવાદથી વધુ 11 નવી ડાેમેિ ક 
લાઇટ શરૂ કરવા શાસકાેની જાહેરાત

અમદાવાદ: આગામી જૂન મિહનાથી અમદાવાદથી ડોમેЩçટક સેÄટરની 
નવી ૧૨ જેટલી ફલાઇટો શλ થશે. નવી ફલાઇટોમાં ગો ફçટ↓ કોચી, 
જયપુર, ગોવા અને હэદરાબાદની નવી ફલાઇટ શλ કરશે. થોડા Чદવસ 
પહъલા વારાણસીની ફલાઇટ શλ કરી હતી. આમ, ગો એરની આગામી 
સમયમાં એરપોટ↓ પરથી ૩૬ ફલાઇટોની આવાગમન થઇ જશે. ઇЩ×ડગો 
પહъલી જૂનથી વીકમાં ચાર Чદવસ જોધપુર અને બીજી જૂનથી ચંડીગઢ 
અને દъહરાદૂનની ડેઇલી ફલાઇટ અને Ħીજી જૂનથી કો્àહાપુરની 
ફલાઇટ વીકમાં Ħણ Чદવસ ઓપરъટ કરશે. આ ઉપરાંત િવçતારા પણ 
અમદાવાદથી મુંબઇની નવી Ħણ પૈકЫ બે ૧૫ મે થી Ħીજી ફલાઇટ પહъલી 
જૂનથી શλ કરશે. çટાર એર Ħીજી જૂનથી િવકમાં પાંચ Чદવસ ઉડાન 
હъઠળ અમદાવાદ ભુજ શλ કરશે. 

અમદાવાદ
ગુજરાત Ĭદъશ ક℮Ġેસ પર પાટીદાર 

નેતા હાЧદ↓ક પટъલે આકરા Ĭહારો કયા↓ 
હતા. ક℮Ġેસમાંથી રાજીનામું આØયા 
બાદ Ĭથમવાર પĦકાર પЧરષદ સંબોધી 
હતી. તેમણે કЅં હતંુ કы મ′ ગઇકાલે ગવ↓ 
સાથે રાજીનામું આØયું છъ. એક કાય↓કતા↓ 
સાιં કાય↓ કરવાની ભાવના સાથે પાટЪ↓માં 
જોડાઇ છъ. હાЧદ↓ક પટъલે જણાãયું હતું 
2015 થી 2019 સુધી ઇમાનદારીથી 
અસંÅયક લોકોના અિધકાર માટъ 
આંદોલન કયુ↨ હતંુ. સરકારના િવરોધમાં 
લડાઇ લડ્યા હતા અને િબન અનામત 
વગ↓ને 10 ટકા અનામત આપવાનંુ કામ 
કયુ↨ છъ. 
વષ↓ 2015 અને 2017 ની ચૂંટણીમાં 

ક℮Ġેસને ફાયદો કરાãયો હતો. લોકોનો 
અવાજ ઉપાડવા માટъ રાજકારણમાં 
જોડાવા નŨી કયુ↨ અને 2019 માં 

ક℮Ġેસમાં જોડાયો હતો. 2019 થી 
2022 સુધી મ′ ક℮Ġેસને જાણી, ક℮Ġેસમાં 
સૌથી વધારъ જાિતવાદ છъ. ક℮Ġેસમાં મને 
કાય↓કારી જવાબદારી સ℮પવામાં આવી 
હતી. કાય↓કારી Ĭમુખની જવાબદારી 
માĦ શોભાના ગાЧંઠયા સમાન છъ.  બે 
વષ↓ સુધી કોઈ મને કાય↓કારી તરીકыની 
જવાબદારી સ℮પવામાં આવી ન હતી. 
આજે હું ખુ·ા મનથી ચચા↓ કરવા 

માટъ આãયો છું. ક℮Ġેસમાં સૌથી મોટું 
જાિતવાદનંુ રાજકારણ છъ. ક℮Ġેસ માĦ 
લોકોનો દુιપયોગ કરીને તેમને ફ‹કЫ 
દъવાની જ નીિત અપનાવે છъ. નરહЧર 
અમીન, ચીમનભાઈ પટъલને ક℮Ġેસમાં 
હટાવી દъવાયા છъ. Ëયારъ Ëયારъ 
ક℮Ġેસમાં સાચી વાત કરવામાં આવી 
Óયારъ કыટલાક લોકો ˛ારા બદનામ 
કરવાનંુ કામ કરવામાં આવે છъ

પાટીદાર સમાજના યુવા નેતાના રાજીનામાથી ગુજરાતના રાજકારણમાં નવા સમીકરણાે રચાશે

 ‘ક℮Ġેસમાં સૌથી મોટું જાિતવાદનું રાજકારણ છъ’ ‘ક℮Ġેસમાં સૌથી મોટું જાિતવાદનંુ રાજકારણ છъ’રાજીનામા બાદ હાЧદ↓ક પટъલ ક℮Ġેસ પર ગËયђ↓રાજીનામા બાદ હાЧદ↓ક પટъલ ક℮Ġેસ પર ગËયђ↓

ધમ↓ની બહъનને 24 લાખમાં મકાન વેચી કબજો ના સ℮Øયો: 4 સામે લે×ડĠેિબંગ

સહકારી મહાસંમેલન: 
ધાનમં ી અને શાહ 

અેક જ ેજ પર દેખાશે
અમદાવાદ

ગુજરાતભરની સહકારી સંçથાઓના 
ભાજપના હોˆъદારોને એક છĦ હъઠળ 
લાવીને ૨૮મી મેએ ગાંધીનગરમાં 
મહાÓમા ગાંધી મંЧદરમાં ખાતે યોજાનારા 
મહાસંમેલનમાં વરસો બાદ ĬધાનમંĦી 
નરъ×ĩ મોદી અને કы×ĩના ગૃહમંĦી 
અિમત શાહ એક જ çટъજ પર જોવા 
મળશે. પહъલા ૨૯મી મેએ આ સંમેલન 
યોજવાનું આયોેજન કરાયું હતું. હવે આ 
આયોજન ૨૮મી મે કરાયું છъ. ભાજપ 
હવે સહકારી સંçથાઓના માÖયમથી જ 
તેઓ ચૂંટણીની વૈતરણી પાર ઉતારવા 
માગે છъ તેવો િનદ‼શ મળી રΝો છъ. તેની 
મદદથી ૧૫૦ સીટનું લΣયાંક આંબી 
જવાનું િવચાર રΝા છъ.

હાિદર્ક ખાેટંુ બાેલે છેઃ જગદીશ ઠાકાેરનાે જવાબ
હાЧદ↓કના ક℮Ġેસ પર લગાવેલા આΤેપ પર જગદીશ ઠાકોરъ િનવેદન આØયું 
છъ. જેમાં જણાãયું છъ કы હાЧદ↓ક પાસેથી વફાદારીની આશા હતી. તથા 
હાЧદ↓કને ક℮Ġેસે મોટંુ çથાન આØયું હતું. તેમજ હાЧદ↓ક પટъલ બધું ખોટું બોલે 
છъ. તથા ક℮Ġેસ ACમાં બેસતી હોત તો દાહોદમાં રъલી ના થઈ હોત. તેમજ 
હાЧદ↓કના આΤેપો પાયાિવહોણા છъ.
વડાેદરામાં અનેક કાયર્કરાે રાજીનામા અાપવાના મૂડમાં
વડોદરા: ભૂતકાળમાં હાЧદ↓ક પટъલ સાથે વડોદરા શહъર-િજ·ાના અનેક 
સમથ↓કો ક℮Ġેસમાં જોડાઇ ગયા હતા જેમાં છાણી િવçતારના વોડ↓ નંબર 1 ના 
ક℮Ġેસના કોપђ↓રъટર હરીશ પટъલનો પણ સમાવેશ થાય છъ હવે Ëયારъ હાЧદ↓ક 
પટъલ ક℮Ġેસ છોડી ભાજપમાં જશે તેવી અટકળો ચાલી રહી છъ Óયારъ વડોદરા 
કોપђ↓રъશનના ક℮Ġેસના કોપђ↓રъટર હરીશ પટъલ પણ ક℮Ġેસ છોડી હાЧદ↓ક 
પટъલ સાથે ભાજપમાં જાય તેવી શÄયતા રહъલી છъ આ ઉપરાંત કыટલાક 
સાથીદારો પણ ક℮Ġેસ છોડી દъશે તેમ માનવામાં આવે છъ.

અમદાવાદ
અમદાવાદમાં વષ↓ ૨૦૨૧માં 

જા×યુઆરીથી ЧડસેÜબર સુધીના ૧૨ 
માસમાં વાહન અકçમાતમાં કЮલ ૨૦૪ 
લોકોના મોત િનપËયા છъ. Ëયારъ રોડ પર 
રખડતી ગાયને કારણે 
નરોડા કжæણનગરમાં 
એક ãયિŪનું મોત થયું 
હોવાનું જાણવા મળъ છъ.
ઇમરજ×સી સેવા 

૧૦૮ના આંકડા મુજબ 
ગત વષ› અમદાવાદ 
શહъરમા ં ૧૭,૮૬૫ વાહન અકçમાત 
થયા હતા. çમાટ↓િસટી અમદાવાદમાં 
વાહનોની સંÅયા ЧદનĬિતદીન વધી રહી 
છъ, અમદાવાદમાં લાખોની સંÅયામાં 

વાહનો ન℮ધાયેલા છъ. ĺાЧફક સે×સ, ĺાЧફક 
િનયમનના ભારъ અભાવ વŵે શહъરમાં 
રોજ કોઇને કોઇ વાહન અકçમાત થયા 
કરતા હોય છъ. જેમાં િનદђ↓ષ લોકોના જીવ 
જઇ રΝા છъ. ઇમરજ×સી સેવા ૧૦૮ના 

અિધકારીઓના જણાãયા 
મુજબ રાËયમાં સૌથી 
વધુ વાહન અકçમાતના 
કોલ અમદાવાદમાંથી 
આવતા હોય છъ. 
અમદાવાદમાં વષ› ૧૭ 
થી ૨૦ હજાર સુધીના 

વાહન અકçમાતના કોલ આવતા રહъતા 
હોય છъ. ઇમરજ×સી સેવા ૧૦૮ની 
તાÓકાિલક મદદ મળી રહъતા અકçમાતમાં 
મોતના Ĭમાણની ટકાવારી ઘટી છъ. 

અમદાવાદમાં વષ↓ 2021 માં 17,865 વાહન અકçમાત, 204 લોકોના મોત

ગત વષેર્ નરાેડા 
કૃ નગરમાં ગાયના 
કારણે અક ાતમાં 
અેક માેત થયું
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નવી Чદàહી
એિĬલમાં જÔથાબંધ ભાવાંક 

આધાЧરત ફЮગાવો વધીને ૧૫.૦૮ 
ટકાના િવĝમજનક çતરъ પહ℮ચી ગયો 
છъ. શાકભાજી અને ફળોના ભાવ વધવાને 
કારણે એિĬલમાં જÔથાબંધ ફЮગાવામાં 
થયો છъ. જÔથાબંધ ફЮગાવોે િવĝમજનક 
çતરъ પહ℮ચી જતાં આગામી મિહને Чરઝવ↓ 
બ′ક ઓફ ઇЩ×ડયા આગામી મિહને ફરી 
એક વખત ãયાજ દરમાં વધારો કરъ તેવી 
શÄયતા છъ. એિĬલમાં હોલસેલ Ĭાઇસ 

ઇ×ડેÄસ (ડÚàયુપીઆઇ) ૧૫.૮ ટકા 
રΝો છъ જે વત↓માન િસરીઝ ૨૦૧૧-
૧૨નો સૌથી વધુ છъ. જૂની િસરીઝની 
વાત કરવામાં આવે તો ૧૫.૮ ટકાથી વધુ 
જÔથાબંધ ફЮગાવો ઓગçટ, ૧૯૯૧માં 
૧૬.૦૬ ટકા ન℮ધવામાં આãયો હતો. 
૨૦૨૨માં ન℮ધવામાં આવેલો જÔથાબંધ 
ફЮગાવો છъ·ા ૩૦ વષનો સૌૈથી વધુ 
રΝો છъ. એિĬલ મિહનામાં ખા˜, ઇંધણ, 
મે×યુફыકચЧરѕગ અને વીજળીના ભાવમાં 
વધારો જોવા મâયો છъ. 

એિĬલમાં જÔથાબંધ ફЮગાવો વધી 15.08 ટકા થયો: 30 વષ↓ની ટોચે
સળંગ 13 મિહનાથી જ થાબંધ ફુગાવાે ડબલ િડિજટમાંકાäમીરી અલગાવવાદી નેતા યાસીન મિલક ટъરર ફіЧડંગ કыસમાં દોષી જાહъર

નવી Чદàહી
કાäમીરી અલગાવવાદી નેતા યાસીન મિલકને ટъરર 

ફіЧડંગ કыસમાં દોષી ઠъરવવામાં આãયો છъ. એનઆઈએ 
કોટ‼ યાસીન મિલકને દોિષત ગણાãયો છъ. નેશનલ 
ઈ×વેЩçટગેશન એજ×સીની çપેäયલ કોટ‼ આ કыસમાં 
મિલકને દોિષત ઠъરãયો છъ.  જોકы આ કыસમાં તેને કыટલી 
સજા થશે તેનો િનણ↓ય ૨૫ મેના રોજ થશે.  અĦે 
ઉ·ેખનીય છъ કы યાસીન મિલકы પોતે ભૂતકાળમાં કબૂàયું 
હતું કы તે કાäમીરમાં આતંકવાદી ગિતિવિધઓમાં સામેલ 
હતો.  આ િસવાય યાસીન કબૂàયું હતુ કы તે આતંકવાદી 
Ĭ િǼઓમાં સામેલ હતો અને ગુનાિહત કાવતરા પણ 
ઘડયયાં હતા.

બારામુ·ામાં આતંકЫઓનો દુકાન પર Ġેનેડ હુમલો : એકનું મોત, Ħણ ઘાયલ
Ĵીનગર 

જÜમુ કાäમીરમાં આતંકЫ હુમલામાં એકનું મોત િનપËયું 
હતું. Ëયારъ Ħણ ઘાયલ થયા હતા. આ હુમલો બારામુ·ામાં 
થયો હતો. રાĦીના સમયે આતંકЫઓએ અહỲના કોટ↓રોડ 
પર એક દાιની દુકાન પર Ġેનેડથી હુમલો કયђ↓ હતો. 
જેમાં જે પણ લોકો ઘવાયા તેમને સારવાર માટъ હોЩçપટલ 
ખસેડાયા હતા, જેમાં એકનું મોત િનપËયું હતું.  જે ચાર 
લોકો આ હુમલામાં ઘવાયા તે આ દાιની દુકાન ચલાવતા 
હતા. જેમાંથી એકનું મોત િનપËયું હતું. હાલમાં જ આ 
દુકાન ખોલવામાં આવી હતી, જેમાં આતંકЫઓએ આ Ġેનેડ 
ફыકЫને હુમલો કયђ↓ હતો.  પોલીસ ˛ારા સીસીટીવી કыમેરાની 
મદદથી હુમલાખોરોની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છъ. 

લખનઉ
યુપીમાં ધમ↓çથળોથી લાઉડçપીકર 

હટાવવાનું કામ સતત ચાલી રЅં 
છъ. મુÅયમંĦી યોગી આЧદÓયનાથે 
અિધકારીઓને ઉતારવામાં આવેલા 
લાઉડçપીકરને çકвલોમાં Ĭાથ↓ના સભામાં 
ઉપયોગ કરવાનો િનદ‼શ આØયો છъ. 
મુÅયમંĦીએ કЅં કы, ધમ↓çથળથી 
લાઉડçપીકરનો અવાજ નŨી કરъલી 
મયા↓દાથી બહાર ન જવો જોઈએ. જે 
લાઉડçપીકર ઉતારવામાં આãયા છъ, 
તેને શાળામાં Ĭાથ↓ના સભામાં ઉપયોગ 
કરવામાં આવે તો કામ સાλ થશે. 
શાળામાં તેનો સારો ઉપયોગ થઈ શકы 

છъ.  મુÅયમંĦી યોગીએ કЅ કы, મોટા 
પાયે જે ધમ↓ çથળોથી લાઉડçપીકર 
ઉતારવામાં આãયા છъ, તેની Ĭશંસા 
થઈ છъ. આપણે તે નŨી કરવાનંુ છъ 
કы જે લાઉડçપીકર ઉતારવામાં આãયા 
છъ, તે બીજીવાર ન લાગવા જોઈએ. 
દરъક િજ·ામાં િજ·ાિધકારી અને 
પોલીસ કિમશનર આ વાત નŨી કરъ.  
મુÅયમંĦીએ કЅ કы જો બીજીવાર 
ધમ↓çથળમાં લાઉડçપીકરનો અવાજ 
આãયો તો એસએચઓ અને અ×ય 
અિધકારીઓ પાસે જવાબ લેવાશે. તમેણે 
એમ પણ કЅં કы, આ વખતે Ĭદъશમાં 
રçતા પર અલિવદા નમાજ ન થઈ. 

યોગીનો આદъશઃ ધમ↓çથળોમાં ફરી લાગવા નહỲ જોઈએ લાઉડçપીકર
નવી Чદàહી

ભારતીય નૌ સેના પોતાની કોલકાતા ╞ાસ Чડçĺોયસ↓ને 
અપĠેડ કરીને તેને િવશાખપžનમ ╞ાસ Чડçĺોયસ↓ની 
કыટъગરીમાં સામેલ કરી રહી છъ. આ ĬોજેÄટનુ નામ પી-15 
Įાવો ╞ાસ ĬોજેÄટ છъ. આ Ĭોજેકટ હъઠળ ચાર જહાજો 
બનવાના હતા. બે બની ચુકયા છъ અને બે તૈયાર છъ. આ પૈકЫ 
આઈએનએસ િવશાખાપžનમ ડ્યુટી પર છъ. આઈએનએસ 
મોરમુગાઓની ĺાયલ ચાલી રહી છъ અને આઈએનએસ 
ઈÜફાલનુ ЧફЧટѕગ થઈ રЅ છъ. જે આ વષ↓ના અંત સુધીમાં 
નૌસેનામાં સામેલ થશે. Ëયારъ આઈએનએસ સુરતનુ િનમા↓ણ 
ચાલી રЅ છъ. આઈએનએસ સુરત 2025માં નૌસેનામાં સામલે 

થશે.તે 7400 ટન વજનનુ છъ અને 163 મીટર લાંબુ છъ. તેની 
ઝડપ Ĭિત કલાક 56 Чકલોમીટર હશે. તેના પર ચાર ઈ×ટરસેØટ 
બોટ રાખી શકાશે અને 50 ઓЧફસર તથા 250 નૌસૈિનકો તેના 
પર રહી શકશે. તે એક સાથે 7400 Чકલોમીટરની મુસાફરી 
કરી શકы છъ અને 45 Чદવસ દЧરયામાં રહી શકы છъ.

નૌસેનાની તાકાતમાં થશે વધારો, ‘INS સુરત’, ‘INS ઉદયિગЧર’ને લો×ચ કરાયા
અગાઉ સીઅે સુમનકુમારની ધરપકડ થઈ હતી ઃ પૂજા પર મનરેગા ભંડાેળમા ઉચાપતનાે અારાેપ

યમુનોĦી
કોરોનાના કપરા કાળ બાદ બે 

વષ› શλ થયેલી ચારધામયાĦામાં દъશ 
સિહત ગુજરાતભરમાંથી મોટી સંÅયામાં 
યાિĦકો ઊમટી પડ્યા છъ. જેને પગલે 
યાĦીકોને િવિવધ Ĭકારની મુäકыલી પણ 
પડી રહી હોવાની ફЧરયાદો ઊઠી છъ. 
આ દЧરમયાન યમુનોĦી ખાતે રçતો 
તૂટી જવાના કારણે ગુજરાતના 8 
હજાર સિહત મહારા∆ના પણ કыટલાક 
યાિĦકો છъ·ા 2 Чદવસથી રાણીચžામાં 
જ ફસાઈ ગયા છъ. બીજી તરફ હોટъલ-
રъçટોર×ટવાળા તકનો લાભ ઉઠાવી 

ખાણી-પીણી માટъ લૂંટ ચલાવી રΝાં 
હોવાની પણ ફЧરયાદ ઊઠી છъ. çથાિનક 
તંĦ મદદ કરતું ન હોવાથી યાિĦકોએ 
ગુજરાત સરકારને તાÓકાિલક મદદ 
કરવા અપીલ કરી છъ.
રાણાચžી નજીક માગ↓ તૂટી ગયો 

હોવાથી çથાિનક તંĦે રçતો બંધ કરી 
દીધો હતો. જેના કારણે ભાવનગર 
િજ·ાના િવિવધ આયોજકો ˛ારા 
આવેલા 300 Ĭવાસીઓ અને 
ગુજરાતના િવિવધ ભાગોમાંથી આવેલ 
અંદાજે 8 હજાર Ĭવાસીઓ રાણાચžી 
ખાતે ફસાયા છъ. આ ઉપરાંત તેમની 

સાથે મુંબઈ અને મહારા∆ના િવિવધ 
ભાગોમાંથી આવેલા લોકો પણ અટવાયા 
છъ. 2 Чદવસથી અટવાયેલા Ĭવાસીઓ 
પાસેથી çથાિનક હોટъલ, રъçટોરъ×ટ, 
ઢાબાવાળાઓએ ખુ·ી લૂંટ ચલાવી છъ. 
Ĭવાસીઓ પાસે લાવેલું પાણી, નાçતો 
અને ભોજન પણ ખૂટી ગયું છъ. પાણીની 
બોટલના λા.40 થી 50 લેવાય છъ. 
રçતો બંધ હોવાથી ફરિજયાત રોકાવું પડે 
તેમ હોવાથી 4 થી 5 હજાર જેટલું ભાડું 
માંગી રΝાં છъ. આ ઉપરાંત çથાિનક તંĦ 
પણ મદદ કરતું ન હોવાથી યાĦીકોની 
Щçથિત કફોડી બની જવા પામી છъ.

ચારધામની યાĦાએ ગયેલા ગુજરાતના 8000 Ĭવાસીઓ યમુનોĦીમાં ફસાયા
હાેટેલ, રે ાેર  લૂંટ ચલાવતાં હાેવાની ફિરયાદઃ ગુજરાત સરકાર પાસે મદદની અપીલ

નવી Чદàહી 
ભારતના પૂવ↓ વડાĬધાન રાજીવ 

ગાંધીના હÓયારા એ.જી. પેરાЧરવલનને 
છોડી મુકવામાં આãયો છъ. જેને પગલે 
તે જેલમાંથી બહાર આãયો હતો. રાજીવ 
ગાંધીની હÓયાના કыસમાં ૧૯૯૮માં 
પેરાЧરવલનને દોષી ઠъરવીને ફાંસીની 
સજા આપવામાં આવી હતી, જેને બાદમાં 
કોટ‼ આજીવન કыદમાં ફыરવી નાખી હતી. 
૧૯૯૧માં Ëયારъ રાજીવ ગાંધીની હÓયા 
થઇ Óયારъ તેની ઉѕમર માĦ ૧૯ વષ↓ની 
હતી, તેણે ૩૦ વષ↓થી વધુની સજા કાપી 
લીધી હોવાથી અંતે તેને છોડી મુકવામાં 
આãયો હતો.  
૫૦ વષЪ↓ય પેરાЧરવલન પર આરોપ 

હતો કы તેણે રાજીવ ગાંધીની હÓયાના 

માçટરમાઇ×ડ િસવાસરનને બે નવ 
વોàટની બેટરી આપી હતી, જેનો ઉપયોગ 
બોÜબમાં કરવામાં આãયો હતો. અને 
બાદમાં આ બોÜબથી રાજીવ ગાંધીની 
હÓયા કરવામાં આવી હતી. જેલમાંથી 
બહાર આãયા બાદ પેરાЧરવલને કЅં હતું 
કы મારી માતા છъ·ા ૩૧ વષ↓થી મને 
છોડાવવા માટъ લડી રહી હતી.

રાજીવ ગાંધીનો હÓયારો પેરાЧરવલન 31 વષ↓ પછી આખરъ જેલમાંથી છુટયો

મુંબઈ
મહારા∆માં ૬ રાËયસભા સીટો 

પર ૧૦ જૂને ચૂંટણી યોજાશે. મહારા∆ 
િવધાનસભાની બેઠકોનું ગિણત જોઈએ 
તો ભાજપ સરળતાથી ૨ બેઠકો પર 
પોતાના ઉમેદવારને ઉપલા ગૃહમાં 
મોકલી શકы છъ. Ëયારъ િશવસેના, 
એનસીપી અને ક℮Ġેસ એક એક સીટ 
પર સરળતાથી પોતાના ઉમેદવારને 
રાËયસભા મોકલી શકы છъ. સાથે જ 
મહાિવકાસ અઘાડી અને ભાજપમાં 
કыટલાક સÛયો વધારાના હોવાથી બંને 
છΖી બેઠક જીતવા Ĭય  કરી રΝા 

છъ અને ઉમેદવારો ઉતારવા માંગે 
છъ.પરѕતુ હાલના રાËયસભા સાંસદ 
સંભાજી રાજે છĦપિતને આ ચૂંટણીમાં 
અપΤ ઉમેદવાર ઉતારવાનો િનણ↓ય 
કયђ↓ છъ. જોકы, હાલમાં તેઓ રા∆પિત 
˛ારા નામાંЧકત રાËયસભાના સદçય 
છъ. સંભાજી રાજેએ બધી પાટЪ↓ઓને 
તેમને સમથ↓ન આપવાની અપીલ કરી 
છъ. સંભાજી રાજે આ અગાઉ મરાઠા 
આરΤણ માચ↓માં મુÅય ચહъરો હતા 
અને હવે તેમના રાËયસભા ચૂંટણીમાં 
ઉતરવાના એલાને મહારા∆ના બધા 
રાજકЫય દળોને િચંતામાં મૂકЫ દીધા છъ. 

લખનૌ
તાજમહъલના જે બંધ 22 ઓરડાને 

લઈને િવવાદ ચાલી રΝો છъ તે λમોની 
તસવીરો ભારતીય પુરાતÓવ સવ›Τણ 
(એએસઆઈ)એ જારી કરી છъ. આ 
λમોને ખોલવા માટъ દાખલ કરъલી 
અરજી પર સુનાવણીના Ħણ Чદવસ 
પહъલા આ તસવીરો જારી કરવામાં 
આવી હતી. ASIએ 9 મેના રોજ 
પોતાના જા×યુઆરી 2022 ×યૂઝલેટરને 
Ţીટ કયુ↨ હતું. આ Ţીટમાં ઓરડાની 
કыટલીક તસવીરો શેર કરી હતી. આ 

બંધ λમોમાં રъનોવેશનનું કામ કરવામાં 
આãયું હતું.  ASIના જણાãયા Ĭમાણે 
Ëયારъ વષ↓ 2020માં તેમનું સમારકામ 
કરવામાં આãયું હતું તે દરિમયાન આ 
તસવીરો ખ′ચવામાં આવી હતી. આ 

તસવીરો એસએસઆઈની વેબસાઈટ 
પર પણ ઉપલÚધ છъ. 
હાલમાં કોટ‼ આ λમને ખોલવાની 

અરજીને બરતરફ કરી દીધી છъ. 
આગરામાં ભાજપના યુવા મીЧડયા 
Ĭભારી રજનીશ િસંહъ અàહાબાદ હાઈ 
કોટ‼ની લખનૌ બે×ચ સમΤ એર અરજી 
દાખલ કરી ASIને તાજમહъલના 22 
બંધ દરવાજાની તપાસ કરવાનો િનદ‼શ 
આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. 
જેથી એ જાણી શકાય કы, િહ×દુ દъવી 
દъવતાઓની મૂિત↓ઓ છъ કы, નહỲ.

તાજમહъલના λમોમાં િહѕદુ દъવીની મૂિત↓ઓ છъ કы નહỲ? ASIએ જાહъર કરી તસવીરો
વષર્ 2020માં થયેલા સમારકામ દરિમયાન અનેક તસવીરાે લેવાઈ હતી

મહારા∆માં 6 રાËયસભા સીટો ઉપર જૂનના બીજા અઠવાЧડયામાં ચૂંટણી
િશવાજીના વંશજ સંભાજી રાજે અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી લડશે
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નવી Чદàહી
ભારતનો લΣયાંક ચાલુ દાયકાના 

અંત સુધીમાં ૬જી ટъિલકોમ નેટવક↕ શλ 
કરવાનો છъ તેમ વડાĬધાન મોદીએ એક 
િનવેદનમાં જણાãયું છъ. ૬જી ટъકનોલોજી 
નેટવક↕થી  અàĺા હાઇ çપીડ ઇ×ટરનેટ 
કનેЩÄટિવટી મળશે.
ભારતમાં હાલ Ĩીજી અને ફોરજી 

નેટવક↕ ઉપલÚધ છъ અને આગામી કыટલાક 
મિહનાઓમાં ફાઇવજી ટъકનોલોજી નેટવક↕ 
લો×ચ થશે. ટъિલકોમ સેÄટર રъÆયુલેટર 

ĺાઇની રજત જંયિતના Ĭસંગે સંબોધન 
કરતા વડાĬધાન મોદીએ જણાãયું હતું 
કы દъશમાં ફાઇવજી નેટવક↕ લો×ચ થયા 
પછી ભારતીય અથ↓તંĦમાં ૪૫૦ અબજ 
ડોલરનો ઉમેરો થશે. તેમણે વધુમાં 
જણાãયું હતું કы ફાઇવજી ટъકનોલોજી 
ફŪ ઇ×ટરનેટની જ ઝડપ નહỲ પણ 
િવકાસની પણ ઝડપ વધશે અને અનેક 
લોકોને રોજગારી મળશે. દъશના વહીવટી 
તંĦમાં પણ ફાઇવજી ટъકનોલોજીને કારણે 
સકારાÓમક ફыરફાર જોવા મળશે.

૨૦૩૦ સુધીમાં ૬જી ટъિલકોમ નેટવક↕ લો×ચ કરવા ભારતનો લΣયાંક ઃ મોદી
RSS મોહન ભાગવતની બંગાળની યાĦાનો આરѕભ: મમતાનો કટાΤમય આવકાર

કોલકાતા
RSSના વડા મોહન ભાગવત મંગળવારъ પિΌમ 

બંગાળ પહ℮ચી ગયા છъ તેઓ રાËયમાં ઘણા કાય↓ĝમોમાં 
ભાગ લેવાના છъ. Óયારъ પિΌમ બંગાળના મુÅયમંĦી 
મમતા બેનરજીનું એક મોટું િનવેદન આãયું છъ કы જે તેમના 
તરફથી બંગાળની પોલીસ અને çથાિનક તંĦને આપવામાં 
આãયો છъ. મમતાએ પોલીસને çપΓ આદъશ આØયો છъ કы 
રાËયમાં કાયદા અને ãયવçથાની સંપૂણ↓ કાળજી રાખવામાં 
આવે અને કોઇપણ Чકіમત પર રાËયમાં તોફાનો થવા 
જોઇએ નહỲ. આપણે આપણા મહъમાનોનું Öયાન રાખીએ 
છીએ. જો કы વધારъ મહǽવ પણ ના આપતા, અ×યથા તેનો 
ખોટો ફાયદો ઉઠાવી શકાય છъ.

Чદàહીના ઉપરાËયપાલ અિનલ બૈજલે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આØયું
નવી Чદàહી

Чદàહીના ઉપરાËયપાલ અિનલ બૈજલે બુધવારъ 
પોતાના પદ પરથી રાજીનામંુ આપી દીધુ છъ. તેમણે પોતાનંુ 
રાજીનામંુ રા∆પિત રામનાથ કોિવંદને સ℮Øયું છъ. અિનલ 
બૈજલે રાજીનામાં પાછળ ãયિŪગત કારણો હોવાનું 
જણાãયું છъ. પૂવ↓ IAS અિધકારી અિનલ બૈજલને 31 
ЧડસેÜબર, 2016માં Чદàહીના ઉપરાËયપાલ તરીકы િનમણંૂક 
કરવામાં આãયા હતા. રાËયપાલ અિનલ બૈજલ અને 
Чદàહીમાં સǼાધારી આમ આદમી પાટЪ↓ વŵે અનેક મુˆъ 
મતભેદ રΝા છъ. આ વષ› પણ કોરોનાની લહъર દરિમયાન 
ઑડ-ઈવન િનયમ પર Чદàહી સરકાર અને ઉપરાËયપાલ 
વŵેના મતભેદો સપાટી પર જોવા મâયા હતા. 

Чદàહીમાં નાઇિજЧરયન સિહત બેની 40 કરોડના હъરોઇન સાથે ધરપકડ
નવી Чદàહી

Чદàહી પોલીસે ૪૦ કરોડ λિપયાનું 
હъરોઇન સાથે નાઇિજЧરયાના 
નાગЧરક સિહત ļÆસની હъરાફыરી 
કરનારા બે લોકોની ધરપકડ કરી છъ 
તે સǼાવાળાઓેએ એક િનવેદનમાં 
જણાãયું છъ.ધરપકડ કરવામાં આવેલા 
આરોપીઓની ઓળખ જનકપુરના 
રહъવાસી ૩૭ વષЪ↓ય રાકыશ કЮનાર અને 
Чદàહી Щçથત નાઇિજЧરયાના નાગЧરક 
૪૭ વષЪ↓ય ઓબુમુનેમે ×વાચુકવુ 
તરીકы કરવામાં આવી છъ. મકરબા 
ચોક પાસેથી પોલીસે કЮમારની ધરપકડ 
કરી હતી.

ાઇની રજત જંયિત સંગે વડા ધાનનું િનવેદન

નવી Чદàહી
આ વષ› અમરનાથ યાĦાની સરુΤા 

સામ ેમોટો ખતરો ĬવતЪ↓ રΝો હોવાથી 
સરકારъ તમામ તીથ↓યાĦીન ે λિપયા 
પાચં લાખનો વીમો આપવા તમેજ 
તમામ તીથ↓યાĦીન ે યિુનક રъЧડયો 
Чફકવ×સી આઇડЩે×ટЧફકыશન ટъગ 
આપવા િનણ↓ય લીધો છъ. ભતૂકાળમાં 
ĬÓયેક વાહનન ેયિુનક રъЧડયો Чફકવ×સી 
આઇડЩે×ટЧફકыશન ટъગ આપવામા ંઆવતું 
હતુ.ં મગંળવારъ કы×ĩીય ગૃહĬધાન 
અિમત શાહના અÖયΤપદъ અમરનાથ 
યાĦાની તયૈારી માટъ યોજાયલેી ઉŵ 

કΤાની બઠેક બાદ જÜમ-ુકાäમીરના 
મÅુય સિચવ અરિવંદ મહъતાએ આ 
માિહતી આપી હતી. 30 જનૂથી 
અમરનાથ યાĦા શλ થઈ રહી છъ. 
ગૃહĬધાન અિમત શાહъ Ħણ બઠેક યોજી 
હતી. ત ે પકૈЫ બ ે બઠેકમા ં અમરનાથ 
યાĦાની સરુΤા અન ેબાકЫ ãયવçથા િવશે 
ચચા↓ થઈ હતી. જÜમ-ુકાäમીરની એકіદર 
સરુΤા Щçથિતની સમΤી કરવામાં આવી 
હતી. ખીણ Ĭદъશમા ં માઇĠ×ટ અને 
િબન મЩુçલમ કાäમીરીઓન ે િનશાન 
બનાવીન ેથતા હમુલા વધી રΝા હોવાના 
સજંોગોમા ંકવાયત કરવામાં આવી હતી. 

Φાનવાપી મЩçજદ કыસ અંગેની સુનાવણી çથિગત ઃ વારાણસી કોટ↓માં પણ સુનાવણી નહỲ થાય
અલાહાબાદ

ઉǼર Ĭદъશના Ĭયાગરાજ 
(અલાહાબાદ)માં ફરી એકવાર ગંગા 
નદીના Чકનારъ રъતીમાં મોટી સંÅયામાં 
તદъહો દફનાવવામાં આવી રΝા છъ. 
ફાફમાઉ ઘાટની તાજેતરની તસવીરોએ 
ફરી એકવાર કોરોના કાળની યાદ 
અપાવી છъ.
જો કы અહỲ પહъલાથી જ તદъહને 

દફનાવવાની પરѕપરા રહી છъ. પરѕતુ 
નેશનલ Ġીન િĺÚયનુલ (NGT) 
અને િજ·ા વહીવટીતંĦે ગંગાના ઘાટો 

પર તદъહોને દફનાવવા પર Ĭિતબંધ 
મૂÄયો છъ. આમ છતાં પરѕપરાના નામે 
જે રીતે તદъહોને દફનાવવામાં આવે 
છъ તે િચંતાજનક છъ. ફફમૌ ઘાટ પર 
દરરોજ ડઝનેક તદъહો રъતીમાં 

દફનાવવામાં આવી રΝા છъ. જેના 
કારણે દરъક જÆયાએ માĦ કબરો જ 
દъખાય છъ. 
ચોમાસું આવવામાં એક મિહના 

કરતાં ઓછો સમય બાકЫ છъ. આવી 
Щçથિતમાં ગંગા નદીના Чકનારъ જે 
તદъહો દફનાવવામાં આવી રΝા 
છъ, જો નદીનું જળçતર વધશે તો તે 
ગંગામાં સમાઈ જવાનો પણ ભય છъ. 
આના કારણે રъતીમાં દાટવામાં આવેલા 
તદъહો જ ગંગામાં વહી જશે એટલું 
જ નહỲ, તે નદીને પણ Ĭદૂિષત કરશે.

Ĭયાગરાજમાં કોરોનાકાળ જેવી ભયાનક તસવીર, ગંગા Чકનારъ તદъહોના ઢગલાં
ફાફમાઉ ઘાટની તસવીરાે ખુબજ ડરામણી, મૃતદેહાેને દફનાવવાની રમત અાડેધડ ચાલી રહી છે

અમરનાથ યાĦા: તીથ↓યાĦીઓને મળશે λિપયા પાંચ લાખનો વીમો
અિમત શાહ દ્વારા ાેણીબદ્ધ સમીક્ષા બેઠકાે બાદ જાહેરાત કરાઈ

નવી Чદàહી
વારાણસીના Φાનવાપી મЩçજદ 

પર સુĬીમ કોટ↓માં આજે સુનાવણી 
થઈ હતી. કોટ‼ હાલ આ કыસમાં 
શુĝવાર સુધી આ સુનાવણી çથિગત 
કરી છъ. એમ પણ કહъવામાં આãયું કы, 
Óયાં સુધી વારાણસી કોટ↓માં પણ તેના 
પર સુનાવણી નહỲ થશે. 

 િહ×દુ પΤે વકЫલ િવæણુ જૈનને 
સુનાવણી çથિગત કરવાની માંગ કરી 
અને પોતાનો જવાબ દાખલ કરવા 
માટъ કાલ સુધીનો સમય માÆયો છъ. 
જૈને કЅં કы, વЧરΗ વકЫલ હરીશંકર 
જૈનની તિબયત ખરાબ છъ. આ વાતને 
Öયાનમાં રાખી આ મામલાને çથિગત 
કરવામાં આãયો છъ. િહ×દુ પΤની 
આ માંગ પર મુЩçલમ પΤે િવરોધ 
કયђ↓ છъ. મુЩçલમ પΤે વકЫલ હુફюઝા 
અહમદીએ કыસને çથિગત ન કરવાની 
માંગ કરી હતી. સુĬીમ કોટ‼ બંને 
પΤોની દલીલ સાભâયા બાદ કાલ 
સુધી વારાણસી કોટ↓ની કાય↓વાહી પર 
રોક લગાવી દીધી છъ. હવે આ મામલે 
કાલે સુનાવણી થશે.
આ પહъલા Φાનવાપી મЩçજદ 

પર વારાણસી કોટ↓માં સવ› Чરપોટ↓ 
રજૂ કરવામાં આવી ચૂકયો હતો. આ 
ઉપરાંત આજે શાહી ઈદગાહ મЩçજદ 
મામલે મથુરા કોટ↓માં સુનાવણી 
થવાની છъ જેના પર અમારી નજર 
રહъશે. 

ચીફ જЩçટસે કЅં કы,  અમે કાલે 
આ મામલે સુનાવણી કરીશું. ચીફ 
જЩçટસ ે પોતાના આદъશમાં કЅં કы, 
મુЩçલમ પΤે આશંકા ãયŪ કરી છъ 
કы, નીચલી અદાલતમાં કыસ ચાલી 
રΝો છъ પરѕતુ Ëયાં સુધી સુĬીમ કોટ↓ 
સુનાવણી નહỲ કરъ Óયાં સુધી નીચલી 
અદાલત સુનાવણી નહỲ કરъ. સુĬીમ 
કોટ‼ Óયારબાદ કાલ સુધી વારાણસી 
કોટ↓ની કાય↓વાહી પર રોક લગાવી 
દીધી છъ. સુĬીમ કોટ↓ હવે કાલે એટલે 
કы, શુĝવારъ ૩ઃ૦૦ વાÆયે Φાનવાપી 
મામલે સુનાવણી કરશે. સુĬીમ કોટ‼ 
કЅં કы, તરત જ નીચલી કોટ↓ના 
વકЫલો અને સંબંિધત અિધકારીઓને 
કાય↓વાહી ન કરવા અંગે સૂચના આપી 
દъવામાં આવી છъ. બીજી તરફ
આ મામલો હવે સુĬીમ કોટ↓માં 

પણ પહ℮Éયો છъ. તે જ સમયે, 
Φાનવાપી મЩçજદના AIMIM 
ચીફ, ઓવૈસીથી લઈને અિખલેશ 
યાદવ સિહત તમામ નેતાઓએ રાËય 
સરકાર પર િનશાન સાÖયું છъ.

િĦપુરા
આસામમાં ભારъ વરસાદ અને 

પૂરના કારણે કЮલ 8 લોકોના મોત 
ન℮ધાયા છъ અને પૂરના કારણે રાËયના 
પાંચ લાખથી વધારъ લોકો Ĭભાિવત 
થયા છъ. આસામમાં વરસાદ અને 
પૂરની સૌથી વધારъ અસર દીમા 
હસાઓ િજ·ામાં થઇ છъ, Ëયાં ભારъ 
પૂરના કારણે çટъશન પર ઊભેલી ĺેન 
પલટી ગઇ હતી અને રъલવેના પાટા 
પાણીમાં વહી ગયા હતા. ભારъ પૂરના 
કારણે આસામનો િĦપુરા, િમઝોરમ 
અને મિણપુરના કыટલાક ભાગો સાથેનો 
સંપક↕ તૂટી ગયો હતો. આસામ ઉપરાંત 
મેઘાલયમાં પણ ઘણા çથાનો પર માગ↓ 

અને રъલવેના પાટા પાણીમાં વહી 
ગયા છъ. દરિમયાન ભારъ વરસાદને 
પગલે આસામમાં બુધવારથી શλ 
થતી ધોરણ 11ની પરીΤાને આંિશક 
રˆ કરવામાં આવી હતી. ભારતીય 
હવામાન ખાતા ˛ારા આસામમા રъડ 
એલટ↓ સાથે આગામી 21 મે સુધી 
ભારъથી અિતભારъ વરસાદની આગાહી 
કરવામાં આવી છъ.
આસામ ઉપરાંત મેઘાલય, 

અιણાચલĬદъશ, આંદામાન-િનકોબાર 
˛ીપ સમૂહ, દિΤણ કણા↓ટક અને 
કыરળમાં મÖયમથી ભારъ વરસાદ આવી 
શકы છъ. તાિમલનાડુ, રાયલસીમા 
તથા િસЩŨમમાં હળવાથી મÖયમ 

વરસાદની સંભાવના છъ. પિΌમી 
િહમાલય, િબહારના પૂિવ↓ય િહçસાઓ 
તથા પિΌમ બંગાળમાં એક કы બે 
çથાન પર મÖયમ વરસાદ પડવાની 
સંભાવના છъ. ઝારખંડ, ઓЧડશા, 
છǼીસગઢ, તેલંગણા અને િવદભ↓ તથા 
ગોવાના કыટલાક çથાનો પર હળવા 
વરસાદની શÄયતા છъ.
દъશના ઘણા રાËયોમાં વરસાદ 

પહ℮ચી ગયો છъ. હવામાન ખાતાએ 
ઘણા રાËયોમાં ભારъ વરસાદનંુ 
અનુમાન મૂÄયું છъ જેને જોતાં કы×ĩીય 
ગૃહસિચવ અજય ભ·ાએ બુધવારъ 
તમામ રાËયોના રાહત કિમશનરો 
સાથે વાિષ↓ક સમીΤા બેઠક યોજી હતી. 

ભારે પૂરના કારણે અાસામનાે િ પુરા, િમઝાેરમ અને મિણપુરના કેટલાક ભાગાે સાથેનાે સંપકર્  તૂટી ગયાે, ેશન પર ઊભેલી ેન પલટી ગઇ

આસામમાં પૂરઃ 8નાં મોત, 5 લાખથી વધુધુ લોકો ભાિવત
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દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ડૉ. જીવરાજ મહъતા
ગુજરાતના અલગ રાËયની 

çથાપના તા. ૧લી મે, 
૧૯૬૦ના રોજ થઈ. તેના 
પહъલાં મુÅયમંĦી હતા ડૉ. 
જીવરાજ મહъતા હતા. એ વખતે 
Чદàહીમાં ગુજરાતના સવђ↓ŵ 
ગણાતા મોરારજી દъસાઈની 
ઇÉછા િવιˇ એ વખતના 
વડાĬધાન જવાહરલાલ 
નેહιએ ડૉ. જીવરાજ મહъતાને 
ગુજરાતના મુÅયમંĦી બનાãયા 
હતા. ડૉ. જીવરાજ મહъતા 
મૂળ અમરъલીના હતા. 
તેઓ Üયુિનિસપલ બǼી 
નીચે ભણી ડૉÄટર થયા 
હતા. પાછળથી મોરારજી 
દъસાઈએ ગુજરાતમાં કяєĠેસના 
ધારાસÛયોમાં ભેદભાવ ઊભા 
કરી ડૉ. જીવરાજ મહъતા જેવા 
બુિˇશાળી અને િવકાસ પુιષ 
એવા ડૉ. જીવરાજ મહъતાને 
અધવŵેથી જ હટાવી દીધા 
હતા.

બળવંતરાય મહъતા
ડૉ. જીવરાજ મહъતાને 

ઉથલાãયા બાદ ગુજરાતના 
મુÅયમંĦી તરીકы કяєĠેસના 
જ બળવંતરાય મહъતાને 
મૂકવામાં આãયા હતા. 
૧૯૬૫ના ભારત-પાЧકçતાન 
યુˇ દરિમયાન તેઓ નાના 
િવમાન ˛ારા કÉછની સરહદъ 
િનરીΤણ કરવા ગયા હતા. એ 
વખતે કરાંચીના રડાર મથકыથી 
દъખાયેલા આ િવમાનને 
પાЧકçતાની યુˇ િવમાને 
આકાશમાં જ તોડી પાડયું 
હતું અને તા. ૨૦ સØટъÜબર, 
૧૯૬૫ના રોજ તેમનંુ 
અવસાન થયંુ.

િહતે×ĩ દъસાઈ
દિΤણ ગુજરાતમાંથી 

જ આવતા અને મોરારજી 
દъસાઈના વફાદાર એવા િહતે×ĩ 
દъસાઈની ગુજરાતના મુÅયમંĦી 
તરીકы તા. ૨૦મી સØટъÜબર, 
૧૯૬૫ના રોજ શપથĠહણ 
િવિધ થઈ હતી. સાથીઓ 
તેમને ‘િહતુભાઈ’ કહъતા. 
તેઓ Ëયારъ પણ બહાર જાય 
કы કяєĠેસ ભવનમાં આવે Óયારъ 
તેમનાં ધમ↓પ ી સગણુાબહъનને 
હѕમેશાં સાથે રાખતાં. સુંદર 
અને ΐેત વçĦો પહъરતા 
િહતે×ĩભાઈ çવÉછ વહીવટ 
માટъ જાણીતા હતા. કяєĠેસના 
ભાગલા વખતે તેઓ મોરારજી 
દъસાઈની સંçથા કяєĠેસ સાથે 
રΝા હતા. પાછળથી તેઓ 
ઇЩ×દરા ગાંધીની કяєĠેસમાં 
જોડાઈ ગયા.

ઘનäયામ ઓઝા
સૌરા∆માંથી આવતા 

ઘનäયામ ઓઝા તા. ૧૭ 
માચ↓, ૧૯૭૨ના રોજ 
ગુજરાતના મુÅયમંĦી બ×યા 
હતા. તેઓ ઇંЧદરા ગાંધીની 
છાવણીના માણસ હતા. પરѕતુ 

ચીમનભાઈ પટъલે તેમની સામે 
બળવો પોકાયђ↓ હતો અને 
અમદાવાદની નજીક આવેલા 
પંચવટી ફામ↓માં બળવાખોર 
ધારાસÛયોને રાÅયા હતા. 
િવરોધીઓએ તેને Ĭપંચવટી 
પણ કહી હતી. અલબǼ 
ઘનäયામ ઓઝાની સરકાર 
ઊથલી ગઈ હતી.

ચીમનભાઈ પટъલ
ચીમનભાઈ પટъલ એક 

જમાનામાં સ′ટ ઝેિવયસ↓ 
કૉલેજમાં અથ↓શાçĦના 
અÖયાપક હતા. તેઓ 
સાઇકલ લઈને કૉલેજમાં 
ભણાવવા જતા. તે પછી 
રાજનીિતમાં આãયા હતા. એ 
વખતના વડાĬધાન ઇંЧદરા 
ગાંધીની સામે થવાની તેમણે 
િહѕમત કરી હતી. ઘનäયામ 
ઓઝાને ઊથલાવી દીધા બાદ 
ચીમનભાઈ પટъલ તા. ૧૮ 
જુલાઈ, ૧૯૭૩ના રોજ 
મુÅયમંĦી બની ગયા હતા. 
પરѕતુ એલ. ડી. એЩ×જિનયЧરѕગ 
કૉલેજના ફЮડિબલથી શλ થયેલું 
િવ˜ાથЪ↓ આંદોલન ‘નવિનમા↓ણ 
આંદોલન’માં ફыરવાઈ ગયું હતું. 
પોલીસ ગોળીબારમાં ૧૦૦ 
જેટલા લોકોના મોત નીપËયા 
હતા. તા. ૯ ફыĮુઆરી, 
૧૯૭૪ના રોજ તેમણે સǼા 
છોડવી પડી હતી. તેઓ 
વહીવટીતંĦ પર જબરદçત 
પકડ ધરાવતા હતા. નવિનમા↓ણ 
વખતે તેમની સાથે આંદોલન 
કરનારા કыટલાક યુવા નેતાઓને 
તેઓ Ëયારъ બીજીવાર 
મુÅયમંĦી બ×યા Óયારъ તેમના 
મંĦીમંડળમાં çથાન આØયું હતું. 
તેઓ અÓયંત ãયવહાι હતા.

બાબુભાઈ જ. પટъલ
મોરારજી દъસાઈના િનકટના 

સાથીદાર અને ચુçત ગાંધીવાદી 
બાબુભાઈ જશભાઈ પટъલ 
સાદગીના પયા↓ય હતા. ઇçĦી 
કયા↓ વગરનો ઝÛભો અને 
ધોિતયું પહъરતા. મુÅયમંĦી થયા 
પછી હાથમાં લીલા રѕગની થેલી 
રાખતા. મૂળ નЧડયાદના વતની 
બાબુભાઈ પટъલને બહુ ઓછા 
લોકો મળવા જતા, કારણ કы 
તેમની પાસે બદલી કы ટъ×ડર 
પાસ કરાવવાનાં કામો લઈને 
જવાની કોઈ િહѕમત કરી શકતું 
નહỲ. કોઈ લગ્નની કіકોĦી 
લઈને આવે તો બાબુભાઈ 
પટъલની પહъલી શરત એ હતી 
કы ‘વર અને ક×યા આજીવન 
ખાદી પહъરવાનો સંકàપ કરતાં 
હોય તો જ લગ્નમાં આવું.’ 
પЧરણામે તેમન ેભાÆયે જ કોઈ 
લગ્નમાં જવાનું થતું.

માધવિસંહ સોલંકЫ
એક જમાનામાં પĦકાર 

રહъલા અને ãયવસાયે 
ધારાશાçĦી એવા માધવિસંહ 
સોલંકЫ તા. ૨૪ ЧડસેÜબર, 
૧૯૭૬ના રોજ ગુજરાતના 

મુÅયમંĦી બ×યા. સુંદર વŪા, 
વાત કરવામાં િવચΤણ અને 
વહીવટીતંĦ પર જબરદçત 
પકડ ધરાવતા માધવિસંહ 
સોલંકЫ ‘ખામ’ િથયરી માટъ 
જાણીતા છъ. તેઓ એટલા 
જ જાણીતા તેમની અĮાહમ 
િલંકન િવષેની જોÄસના કારણે 
છъ. ૧૯૮૪-૮૫માં તેમની 
સરકાર સામે અનામત િવરોધી 
આંદોલન આãયું. આંદોલનને 

કચડી નાખવાના સરકારના 
સખત Ĭયાસને કારણે પોલીસે 
ગોળીબારો કરવા પડયા. 
કыટલાંય મોત નીપËયાં. Чદવસો 
સુધી ગુજરાત કÙયુ↓માં કыદ રЅં. 
પાટીદારો નારાજ થઈ ભાજપ 
તરફ વâયા પરѕતુ ઓબીસી 
વગ↓ માટъ માધવિસંહ ‘મસીહા’ 
તરીકы જ જાણીતા રΝા. તેઓ 
વાંચનના શોખીન અને િવ˛ાન 
છъ. તેમની પાસે કોઈ મુÅયમંĦી 
પાસે નહỲ હોય તેવી િવશાળ 
અંગત લાઇĮેરી છъ.

અમરિસંહ ચૌધરી
તા. ૬ જુલાઈ, ૧૯૮૫ના 

રોજ કяєĠેસના જ અમરિસંહ 
ચૌધરી ગુજરાતના મુÅયમંĦી 
પદъ આãયા. તેઓ આЧદવાસી 
પЧરવારમાંથી આવતા હોવા 
છતાં સમાજના તમામ વગђ↓માં 

લોકિĬય હતા. સમાધાન 
િǼના અમરિસંહ ચૌધરી મૂળ 
એЩ×જિનયર હતા. ગુજરાતના 
ખેડૂતો પર તેમના મોટા 
ઉપકાર છъ. ગુજરાતમાં િસંચાઈ 
માટъ ખેડૂતોને મોટરના હૉસ↓ 
પાવર આધાЧરત વાિષ↓ક ચાજ↓ 
લેવાની યોજના અમરિસંહ 
ચૌધરીની હતી. ગુજરાતના 
ખેડૂતો આÓમહÓયા કરવામાંથી 
બચી ગયા હોય તો અમરિસંહ 

ચૌધરીના કારણે છъ. તેઓ 
એક લોકિĬય મુÅયમંĦી તરીકы 
જાણીતા બ×યા.

શંકરિસંહ વાઘેલા
ગુજરાતના બીજા જે 

ન℮ધપાĦ મુÅયમંĦીઓ આãયા 
તેમાં એક શંકરિસંહ વાઘેલા છъ. 
મૂળ ભાજપના પરѕતુ ભાજપ 
સામે જ બળવો કરીને તેમણે 
વાસિણયા ગામમાં બળવાખોર 
ધારાસÛયોનો કхÜપ કયђ↓. તે 
પછી તે ધારાસÛયોને ચાટ↓ડ↓ 
િવમાન ˛ારા તેઓ ખજૂરાહો 
લઈ ગયા અને કяєĠેસના 
ટъકાથી રાજપાના નેજા હъઠળ 
સરકાર રચી. તેઓ ‘ટનાટન 
સરકાર’ના શÚદથી જાણીતા 
હતા. એક તબŨы તેમણે 
કяєĠેસને માંદી િમલ કહી અને 
પાછળથી તે જ કяєĠેસના Ĭમુખ 

પણ બ×યા. બાપુના હુલામણા 
નામથી જાણીતા શંકરિસંહ 
વાઘેલા તેમના ãયવહાι 
çવભાવ માટъ જાણીતા રΝા. 
તેમને મળવું કોઈ પણ ãયિŪ 
માટъ આસન રЅં. આજે પણ 
નાનામાં નાના માણસ કы 
કાય↓કતા↓ના ઘેર શુભ કы અશુભ 
Ĭસંગમાં તેઓ અચૂક હાજરી 
આપે છъ. તેમના પછી તેમના 
જ િનકટના સાથી Чદલીપ 
પરીખ ગુજરાતના મુÅયમંĦી 
બ×યા. હાઈ સોસાયટીમાંથી 
આવતા Чદલીપ પરીખ તેમના 
સૌÜય અને શાલીનતાથી ભરъલા 
દુ çવભાવ માટъ જાણીતા છъ.

કыશુભાઈ પટъલ
મૂળ આરએસએસમાંથી 

આવતા કыશુભાઈ પટъલ 
૧૯૯૮માં ગુજરાતના 
મુÅયમંĦી બ×યા. તેઓ પણ 
તેમની સાદગી માટъ જાણીતા 
રΝા. તેઓ અસલ ĠાÜય-
Чકસાનની ભાષા વાપરતા. 
કыશુબાપાએ એક વાર Ĭવચન 
કરતાં કЅં હતું ઃ ‘કોઈએ 
મને પૂછયું કы ડીઝલના ભાવો 
વધે છъ અને બીજી બાજુ તમે 
એસ.ટી.ના ભાડા ઘટાડો 
છો તો પૈસા Äયાંથી લાવશો 
? Óયારъ મ′ એ Ĭ કતા↓ને 
જવાબ આØયો કы તારા બાપના 
તબેલામાંથી ?’ કыશુબાપાનંુ 
આ વŪãય સાંભળી લોકો 
ખડખડાટ હçયા હતા. આ 
વાત લાંબા સમય સુધી મીЧડયા 
માટъ રમૂજનો િવષય રΝો. 
લોકો તેમને ‘કыશુબાપા’ પણ 
કહъ છъ. તેઓ ખાવાના શોખીન 
રΝા. એક વાર અમદાવાદમાં 
સાબરમતી િવçતારમાં આવેલી 
જેલના કыદીઓ ˛ારા ચાલતી 
ભિજયાની દુકાનમાં ભિજયા 
ખાવા તેમણે મુÅયમંĦીનો 
કાફલો થોભાવી દીધો હતો.

નરъ×ĩ મોદી
કыશુબાપાને હટાવીને તા. 

૭ ઑÄટોબર ૨૦૦૧ના 
રોજ નરъ×ĩ મોદી ગુજરાતના 
મુÅયમંĦી બ×યા. ગુજરાતમાં 
અવારનવાર વાઇĮ×ટ સિમટ 
યોજીને તેઓ ગુજરાતના 
િવકાસપુιષ તરીકы જાણીતા 
બ×યા. ગુજરાતને તેઓ 
િવΐના નકશા પર લઈ ગયા. 
આંતરરા∆ીય Ĭિતભાઓને 
પણ તેઓ ગુજરાત લાãયા. 
રતન તાતાથી માંડીને અનેક 
ઉ˜ોગપિતઓને ગુજરાતમાં 
મૂડીરોકાણ કરવા તેમણે 
આકિષ↓ત કયા↓. તેમણે 
ગુજરાતનાં ગામડાંઓને ચોવીસે 
કલાક વીજળી આપનાιં દъશનું 
પહъલું રાËય બનાãયું. સુજલાā 
સુફલાā યોજનાથી તેમણે 
ઉǼર ગુજરાતને િસંચાઈથી 
નવપ·વીત કયુ↨. તેમના 
શાસન દરિમયાન ગુજરાત 
કÙયુ↓ અને તોફાનોથી મુŪ 
થયું. ટъગ િવહોણા અને આઉટ 

ઑફ બૉÄસ િવચારનારા નેતા 
તરીકы તેમની છાપ ઊપસી. 
તેમની સફળતા રાજકЫય 
પંЧડતો માટъ એક રહçય રЅં. 
યુવાનો અને મિહલાઓમાં 
તેમની લોકિĬયતા આજે પણ 
અકબંધ છъ.

આનંદીબહъન પટъલ
એક જમાનામાં 

અમદાવાદની જ એક 
જાણીતી çકвલનાં આચાયા↓ 
એવાં આનંદીબહъન પટъલ 
તા. ૨૪ મે, ૨૦૧૪ના રોજ 
ગુજરાતના પહъલા મિહલા 
મુÅયમંĦી બ×યાં. તેમના 
શાસનકાળ દરિમયાન રъવ×યુમાં 
અનેક વહીવટી સુધારાઓ 
થયા. çĦીસશિŪકરણની 
અનેક યોજનાઓ શλ થઈ. 
મŨમ અને કડક çવભાવ 
ધરાવતા આનંદીબહъન પટъલ 
સિચવાલયના વતુ↓ળોમાં ‘બેન’ 
તરીકы જ સંબોધાયા. મહъસૂલ 
િવભાગના ૪૨ જેટલા નકામા 
કાયદા રદ કયા↓. રાËયના 
તમામ કલેÄટરો અને ઉŵ 
અિધકારીઓને િનયત 
મયા↓દામાં કામ પૂιં કરવા ફરજ 
પાડી. તેમણે અિધકારીઓને 
કામગીરી ĬÓયે જવાબદાર 
બનાãયા. ગરીબોને અસાÖય 
રોગોમાં મફત સારવાર 
આપવાની તેમની મુÅયમંĦી 
અ તā ‘મા’ યોજના, 
રçતાઓને ટોલ ĭЫ કરવાનો 
આદъશ તથા સાતમા પગાર 
પંચ અંગેના તેમના િનણ↓યો 
લોકિĬય રΝા.

િવજય λપાણી
તેમના પછી િવજય λપાણી 

ગુજરાતના મુÅયમંĦી તરીકы 
આãયા. çવભાવથી દુ એવા 
િવજય λપાણી એકіદરъ િબન 
િવવાદાçપદ અને લોકિĬય 
મુÅયમંĦી તરીકы જાણીતા 
બ×યા. તેઓ સખત પЧરĴમ 
માટъ જાણીતા છъ. તેમની 
સામે અનેક પડકારો છતાં 
૫૦ હજાર કરતાં વધુ અને 
જંગી બહુમતીથી રાજકોટનો 
ચૂંટણી જંગ જીતી ગયા. િવજય 
λપાણીને બીજી વાર ગુજરાતના 
મુÅયમંĦી બનવાની તક સાંપડી 
છъ. ગુજરાતમાં િવકાસનાં કામો 
આગળ ધપાવવાની જવાબદારી 
હવે તેમના િશરъ ફરી સ℮પવામાં 
આવી છъ. િવજય λપાણીએ 
આર. એસ. એસ.ના Ĭચારક 
અને તે પછી Üયુિનિસપલ 
કૉપђ↓રъટરથી શλ કરъલી કારЧકદЪ↓ 
હવે ગુજરાતના ઉŵ પદ સુધી 
પહ℮ચી છъ. કટોકટી દરિમયાન 
તેઓ જેલમાં પણ રΝા છъ. 
તેઓ çવભાવે લૉ Ĭૉફાઇલ 
હોઈ લોકિĬય બ×યા છъ.

કેશુબાપાને ભિજયાં, બાબુભાઈ પટેલને ખાદી 
અને માધવિસંહ સાેલંકીને લાઈ ેરી િ ય રહ્યા

Ĭકરણ-૩૬
કેશુબાપાને હટાવીને તા. 7 અાૅક્ટાેબર 
2001ના રાેજ નરે  માેદી ગુજરાતના 

મુખ્યમં ી બ ા. ગુજરાતમાં અવારનવાર 
વાઇ  સિમટ યાેજીને તેઅાે ગુજરાતના 
િવકાસપુરુષ તરીકે જાણીતા બ ા. 

ગુજરાતને તેઅાે િવ ના નકશા પર લઈ 
ગયા. અાંતરરા ીય િતભાઅાેને પણ 
તેઅાે ગુજરાત લા ા. રતન તાતાથી 

માંડીને અનેક ઉદ્યાેગપિતઅાેને ગુજરાતમાં 
મૂડીરાેકાણ કરવા તેમણે અાકિષર્ત કયાર્.
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ઇસ્તમ્બુલ 
ભારતીય બોક્સર નિખત ઝરીિે 

નિમેન્સ િર્લ્ડ બોકક્સિંગ ચેક્પિયિનિપિમાિં 
ગોર્લ મે્લલ જીતીિે ઇનતહા્સ રચયો 
હતો. તેણે થાઇલેન્લિી બોક્સર જૂટામા્સ 
નજતપિોંગ ્સામે એકતરફી અિંદાજમાિં 
૫-૦િા સકોરથી નિજય હાિં્સલ કયયો 
હતો. ગોર્લ મે્લલ જીતિાિી ્સાથે ઝરીિ 
િર્લ્ડ ચેક્પિયિનિપિમાિં ગોર્લ મે્લલ 
જીતિાર પિાિંચમી ભારતીય મનહલા 
બોક્સર બિી ગઇ છે. છ િખતિી 
ચેક્પિયિ એમ્સી મેરરકોમ, ્સરરતા 
દેિી, જેિી આરએલ તથા લેખા કે્સી 
આ પિહેલાિં િર્લ્ડ ટાઇટલ જીતી ચૂકી છે. 
ઝરીિિા ગોર્લ મે્લલ ઉપિરાિંત મિીષા 
મોિે ૫૭ રકલોગ્ામ તથા પિરિીિ હુ્લાએ 
૬૩ રકલોગ્ામ કેટેગરીમાિં બ્ોનઝ મે્લલ 
જીતયા હતા. ચાર િષ્ડિા ગાળા બાદ કોઇ 
ભારતીય બોક્સર િર્લ્ડ ચેક્પિયિનિપિ 
જીતી છે. મેરરકોમે ૨૦૧૮માિં ભારત 
માટે છેલ્ો ગોર્લ મે્લલ જીતયો હતો.

્ેંગકોક 
હૈદરાબાદિી સટાર િટલર પિીિી 

ન્સિંધુએ થાઇલેન્લ ઓપિિ બે્લનમનટિ 
ટૂિા્ડમેનટિી નિમેન્સ ન્સિંગર્સિી ક્ાટ્ડર 
ફાઇિલમાિં પિહોંચી હતી અિે આ 
ટૂિા્ડમેનટમાિં ભારતિી એકમાત્ર ખેલા્લી 
બચી છે. નિશ્વિી ્સાતમી ક્રમાિંરકત 
તથા બે િખતિી ઓનલક્પિક મે્લાનલસટ 
ન્સિંધુએ ન્સમ યૂ નજિિે માત્ર ૩૭ 
નમનિટમાિં ૨૧-૧૬, ૨૧-૧૩થી હરાિી 
હતી. તેિો આગામી મુકાબલો બીજી 
ક્રમાિંરકત જાપિાિિી અકાિે યામાગુચી 
્સામે થિે. જાપિાિીઝ ખેલા્લીએ બીજા 
રાઉન્લિી મેચમાિં કોરરયાિી રકમ ગા 
યુિિે ૨૧-૨૩, ૨૧-૧૫, ૨૧-૧૬િા 
સકોરથી હરાિી હતી. થોમ્સ કપિમાિં 
ભારતિે ચેક્પિયિ બિાિિામાિં મહત્િિી 
ભૂનમકા અદા કરિાર રકદા્બી શ્ાીકાિંત 
મેન્સ ન્સિંગર્સિા બીજા રાઉન્લમાિં 
હરીફ ખેલા્લીિે િોકઓિર આપિીિે 
ટૂિા્ડમેનટિી બહાર થઇ ગયો હતો. 

મુિંબઇ ઃ અણીિા ્સમયે નિરાટ 
કોહલીએ િોંધાિેલા આક્રમક ૭૩ 
રિિી મદદથી રોયલ ચેલેનજ્સ્ડ 
બેંગલોરે અહીં રમાયેલી 
આઇપિીએલિી મેચમાિં ગુજરાત 
ટાઇટન્સિે આઠ નિકેટે હરાિીિે 
પલે ઓફિી આિા જીિિંત રાખી 

હતી. બેંગલોર ચોથા ક્રમે પિહોંચી 
ગઇ છે અિે પલે ઓફ માટે ક્ોનલફાય 
થિા માટે તેિે અનય મેચિા પિરરણામ 
તથા રિરેટ ઉપિર મદાર રાખિો 

પિ્લિે. ટો્સ જીતીિે પ્રથમ બેરટંગ 
કરિાર ગુજરાતિી ટીમિા ્સુકાિી 

હારદ્ડકિા અણિમ ૬૨ રિિી મદદથી પિાિંચ નિકેટે ૧૬૮ રિ બિાવયા હતા. 
બેંગલોરે ૧૮.૪ ઓિરમાિં બે નિકેટિા ભોગે ટાગગેટ હાિં્સલ કરી લીધો હતો. 
બેંગલોર માટે ્લુ પલેન્સ્સે ૪૪ તથા ગલેિ મેક્સિેલે ૧૮ બોલમાિં અણિમ 
૪૦ રિ બિાવયા હતા. રાનિદ ખાિે ૩૨ રિમાિં બિંિે નિકેટ ઝ્લપિી હતી.

મબું્ઇ 
આઇપિીએલ ૨૦૨૨િી ન્સઝિમાિં ્સાિંજે રમાિારા 

તમામ મુકાબલા ભારતીય ્સમય અિુ્સાર ૭ઃ૩૦ કલાકથી િરૂ 
થઈ રહ્ા છે પિરંતુ ફાઇિલમાિં મેચ િરૂ થિાિા ટાઇનમિંગમાિં ફેરફાર કરિામાિં 
આવયો છે. અમદાિાદમાિં આિેલા િરેનદ્ર મોદી સટેર્લયમ ખાતે ૨૯મી મેએ ફાઇિલ 
મુકાબલો રમાિાિો હતો અિે તેિો અગાઉિી યોજિા મુજબ ટાઇનમિંગ ૭ઃ૩૦િો 
હતો પિરંતુ હિે તેિે રાત્રે ૮ઃ૦૦ િાગયાથી િરૂ કરિામાિં આિિે. બી્સી્સીઆઇ અિે 
આઇપિીએલ આયોજિ ્સનમનતિા અનધકારીઓિા અિુ્સાર ફાઇિલ પિહેલાિં ક્ોનઝિંગ 
્સેરેમિી યોજાિે તેમાિં બોનલિૂ્લિી હસતીઓ પિણ ્સામેલ છે. આ કાય્ડક્રમ લગભગ ૫૦ 
નમનિટ ચાલિે જેિા કારણે ફાઇિલ િરૂ થિામાિં થો્લોક નિલિંબ થઈ િકે છે. ફાઇિલમાિં 
ટો્સિો ્સમય ૭ઃ૩૦િો કરિામાિં આવયો છે અિે મેચ ૩૦ નમનિટ મો્લી એટલે કે રાત્રે 
૮ઃ૦૦ િાગયે િરૂ કરાિે. ૧૨ જૂિ બાદ આગામી પિાિંચ િષ્ડ માટે પ્ર્સારણ અનધકારિી 
હરાજી કરિામાિં આિિે.

સર વ્િસસસના રેસલર સતેન્દરે રેફરીને 
લાફાે મારાયો, આાજી્ન સસ્ેન્ડ કરારાે

િિી રદરહીઃ ્સનિ્ડન્સ્સિા રે્સલર ્સતેનદર મનલકે 
કોમિિેરથ ગે્્સિા ટ્ાયલ દરનમયાિ ૧૨૫ રકલોગ્ામ 
િેઇટ કેટેગરીિી ફાઇિલમાિં હાયા્ડ બાદ રેફરી જગબીરન્સિંિે 
લાફો મારી દીધો હતો. આ ્સમયે રે્સનલિંગ ફે્લરેિિ ઓફ 
ઇકન્લયાિા નબ્જભૂષણ િરિન્સિંઘ પિણ હાજર હતા અિે તેમણે 
તાતકાનલક અ્સરથી ્સતેનદરિે આજીિિ માટે ્સસપિેન્લ કરી 
દેિાિો આદેિ આપયો હતો. ્સતેનદ્ર નિણા્ડયક મુકાબલો પિૂરો 
થિાિી ૧૮ ્સેનક્લ પિહેલાિં ૩-૦થી આગળ હતો પિરંતુ મોનહતે 
તેિે ટેક-્લાઉિ કરીિે મેટિી બહાર ધકેલી દીધો હતો. રેફરી 
િીરેનદ્ર મનલકે મોનહતિે ટેક્લાઉિિા બે પિોઇનટ આપયા િહોતો 
જેિા કારણે મોનહતે રેફરીિા નિણ્ડયિે પિ્લકાયયો હતો. આ 
બાઉટિા જયૂરી ્સતયદેિ મનલકે નિષપિક્ષતાિો હિાલો આપિીિે 
પિોતાિે આ નિણ્ડયથી અલગ કરી દીધો હતો. ્સતયદેિ અિે 
્સતેનદર બિંિે એક જ ગામિા છે.   

ર્મેન્સ ટી20 ચેલેન્જમાંથી રમતાલી 
રા્જ આને ઝૂલનની બાદબાકી

મુિંબઇ ઃ ભારતિી ત્રણ સટાર મનહલા ખેલા્લી સમૃનત મિંધાિા, 
હરમિપ્રીત કૌર તથા દીનતિ િમા્ડિે ૨૩મી મેથી પિૂણે ખાતે 
યોજાિારી નિમેન્સ ટી૨૦ ચેલેનજ નક્રકેટ ટૂિા્ડમેનટ માટે ત્રણ 
ટીમોિી ્સુકાિી બિાિિામાિં આિી છે. બી્સી્સીઆઇએ પ્રતયેક 
ટીમમાિં ૧૬ ખેલા્લીઓિે સથાિ આપયુિં છે. હરમિપ્રીતિે 
્સુપિરિોિાઝ, મિંધાિાિે ટ્ેલબલેઝ્સ્ડ તથા દીનતિિે િેલોન્સટીિુિં 
િેતૃતિ ્સોંપિાયુિં છે. છેલ્ે ૨૦૨૦માિં આ ટૂિા્ડમેનટ યોજાઈ હતી 
જેમાિં ટ્ેલબલેઝ્સ્ડ ટીમ ચેક્પિયિ બિી હતી. ભારતિી ન્સનિયર 
બેટ્સિુમિ નમતાલી રાજ, પિે્સ બોલર ઝૂલિ ગોસિામી તથા 
નિખા પિાિં્લેિે કોઈ ટીમમાિં ્સામેલ કરિામાિં આિી િથી. આ 
આઇપિીએલમાિં નિદેિિી ૧૨ ખેલા્લીઓ ભાગ લેિે જેમાિં 
્સાઉથ આનરિકાિી લૌરા િોલિાટ્ડ અિે નિશ્વિી િિંબર-૧ બોલર 
્સોફી એક્ેસટોિ પિણ ્સામેલ છે. થાઇલેન્લિી િથાકેિ ચેિતમ 
બીજી િખત આ લીગમાિં રમિે. 

લખનઉનો છેલ્લા ્ોલે ્ે રનથી વિજય પંજા્ને ૧૭ રનથી હરલાિી દિલહી ટોપ-૪મલાં
મુિંબઇ ઃ છેલ્ા બોલ ્સુધી ર્સપ્રદ બિેલી આઇપિીએલિી મેચમાિં 

લખિઉ ્સુપિર જાયનટ્સે કોલકાતા િાઇટ રાઇ્લ્સ્ડિે બે રિથી પિરાજય 
આપયો હતો. ટો્સ જીતીિે પ્રથમ બેરટંગ કરિાર લખિઉિી ટીમે ્લી કોકિા 
અણિમ ૧૪૦ રિિી મદદથી નિિા નિકેટે ૨૧૦ રિ બિાવયા હતા. જેિા 
જિાબમાિં કોલકાતાિી ટીમ આઠ નિકેટે ૨૦૮ રિ િોંધાિી િકી હતી. 
્સુકાિી શ્ોય્સ ઐયરિા આક્રમક ૫૦ રિ એળે ગયા હતા. કોલકાતા 
માટે સટોનિ્સે ૨૩ રિમાિં ત્રણ તથા મોહન્સિ ખાિે ૨૦ રિમાિં ત્રણ નિકેટ 
ઝ્લપિી હતી. અગાઉ િત્ડમાિ આઇપિીએલમાિં ્સદી િોંધાિિાર ્લી કોક 
ત્રીજો ખેલા્લી બનયો છે. આ પિહેલાિં રાજસથાિ રોયર્સિા જો્સ બટલરે 
ત્રણ તથા લખિઉિા ્સુકાિી લોકેિ રાહુલે બે ્સદી િોંધાિી હતી. 

મુિંબઇ ઃ રાહુલ નત્રપિાઠીિા આક્રમક ૭૬ રિ બાદ ઉમરાિ 
મનલકે ૨૩ રિમાિં ત્રણ નિકેટ ઝ્લપિતા ્સિરાઇઝ્સ્ડ હૈદરાબાદે 
અહીં રમાયેલી આઇપિીએલિી લીગ મેચમાિં ભારે ર્સાક્સી 
બાદ મુિંબઇ ઇકન્લયન્સિે ત્રણ રિથી પિરાજય આપયો હતો. 
હૈદરાબાદિા છ નિકેટે ૧૯૩ રિિા જિાબમાિં ટો્સ જીતીિે પ્રથમ 
રફકર્લિંગ કરિાર મુિંબઇિી ટીમ ્સાત નિકેટે ૧૯૦ રિ બિાિી 
િકી હતી. નિજય મેળિીિે હૈદરાબાદિી ટીમે પલે ઓફ માટેિી 
તેિી િનહિત્ આિા જીિિંત રાખી હતી. મુિંબઇિી ઇનિિંગમાિં 
્સુકાિી રોનહત િમા્ડએ ૪૮ તથા રટમ ્લેનિ્લે ૧૮ બોલમાિં ૪૬ 
રિ બિાવયા હતા. 

મુિંબઇ ઃ નમચેલ માિગે અ્લધી ્સદી િોંધાવયા બાદ િાદુ્ડલ ઠાકુરે ઝ્લપિેલી 
ચાર નિકેટિી મદદથી રદરહી કેનપિટર્સે અહીં રમાયેલી આઇપિીએલિી 
લીગ મેચમાિં પિિંજાબ રકંગ્સિે ૧૭ રિથી પિરાજય આપિિા ઉપિરાિંત ૧૪ 
પિોઇનટ ્સાથે ટોપિ-૪માિં સથાિ મેળવયુિં હતુિં. બેંગલોરિા પિણ ૧૪ પિોઇનટ 
હોિા છતાિં રદરહીએ િધારે ્સારા રિરેટ િ્લે પલે ઓફ માટે પિોતાિો દાિો 
િધારે મજબૂત કયયો હતો. બીજી તરફ પિિંજાબિી ટીમિુિં અનભયાિ લગભગ 
પિૂરિં થઇ ચૂકયુિં છે. તેણે છેલ્ી મેચ ્સારા માનજ્ડિથી જીતિા ઉપિરાિંત અનય 
મેચોિા પિરરણામ પિોતાિી તરફેણમાિં આિે તેિી આિા રાખિી પિ્લિે. 
રદરહીિા ્સાત નિકેટે ૧૫૯ રિિા જિાબમાિં ટો્સ જીતીિે પ્રથમ રફકર્લિંગ 
કરિાર પિિંજાબિી ટીમ િિ નિકેટે ૧૪૨ રિ િોંધાિી િકી હતી.

વર્્થ ચેમ્પિયનનશપમાં રાઇ 
બાેક્સરને હરાવી નનખત 
ઝરીને ગાેર્ મેડલ જીતાે

પીવી સસંધુ ક્ાટ્થર ફાઇનલમાં, 
શ્ાીકાંત વાેકઅાેવર અાપી 
ટૂના્થમેન્ટમાંરી ખસી ગયાે

ઓલ ઇકન્લયા ફૂટબોલ ફે્લરેિિમાિં અર્લિંગો જમાિી 
બેઠેલા પ્રફુલ્ પિટેલ ્સનમનતિી બરતરફી કરાઈ

િિી રદરહી ઃ ્સુપ્રીમ કોટટે ઓલ 
ઇકન્લયા ફૂટબોલ ફે્લરેિિમાિંથી એિ્સીપિી 
િેતા પ્રફુલ્ પિટેલિા િેતૃતિ હેઠળિી 
્સનમનતિે હટાિિાિો આદેિ આપયો છે. 
રદરહી ફૂટબોલ ક્બે કરેલી અરજી અિંગે 
્સુિાિણી કરીિે આ આદેિ આપિિામાિં 
આવયો હતો. બરતરફ કરિામાિં આપિેલી 
્સનમનતિા ્સભયોમાિં પ્રફુલ્ પિટેલ પિણ 
્સામેલ છે. ્સુપ્રીમ કોટટે ત્રણ ્સભયિી 

એ્લનમનિસટ્ેટ્સ્ડ ્સનમનત (્સીઓએ) રચી 
છે જે રોનજિંદા કામકાજ, ટૂિા્ડમેનટિા 
આયોજિ, ખેલા્લીઓિી ચૂિંટણી તથા 
પિ્સિંદગી માટે ્સેિિ આયોનજત કરિાિી 
જિાબદારી આપિી છે. ્સુપ્રીમ કોટ્ડમાિં 
જકસટ્સ ્લીિાય ચિંદ્રચૂ્લ, જકસટ્સ ્સૂય્ડકાિંત 
તથા જકસટ્સ પિીએ્સ િરન્સ્હાિી બેનચે 
જણાવયુિં હતુિં કે જકસટ્સ દિેિા િેતૃતિ 
હેઠળિી ્સનમનતમાિં ભારતિા ભૂતપિૂિ્ડ ચીફ 

ઇલેકિિ કનમિિકર એ્સિાય કુરેિી 
તથા ભારતીય ફૂટબોલ ટીમિા ભૂતપિૂિ્ડ 
્સુકાિી ભાસકર ગાિંગુલીિો ્સમાિેિ 
કરિામાિં આવયો છે.

ક્બિા િકીલ પ્રિાિંત ભૂષણે ્સુપ્રીમ 
કોટ્ડમાિં કરેલી અરજીમાિં જણાવયુિં હતુિં કે 
ફે્લરેિિમાિં છેલ્ા ૧૦ િષ્ડથી કોઈ ચૂિંટણી 
થઈ િથી અિે આ બાબતિો ૨૦૧૭માિં 
રદરહી હાઇકોટ્ડમાિં પિણ કે્સ ચાલી રહ્ો છે. 

4 િર્ષ ્લાિ ક્ોવિંગ સેદરમની યોજાશે  
૨૦૧૯માં પુલવાલા હુમલામાં શહીદ થયેલા સીઆરપીએફના જવાનોના સનમાનમાં 
આઇપીએલની ક્ોઝિંગ સેરરમની સથઝગત કરી દેવામાં આવી હતી. ૨૦૨૦ની ઝસિનમાં 
કોરોના વાઇરસની મહામારીના કારણે લીગને ઘણી મુશકકેલીઓનો સામનો કરવો પડયો 
હતો. ૨૦૨૧માં પણ કોરોનાની બીકના કારણે ટૂનાનામેનટને ભારતના બદલે યુએઇમાં 
રમાડવામાં આવી હતી. આમ ચાર વરના બાદ એટલે કકે ૨૦૧૮ પ્રથમ વખત  આઇપીએલ 
૨૦૨૨માં સમથનાકોને મનોરંજનનું કોકટેલ મળશે. આઇપીએલની ઓપઝનંગ અને ક્ોઝિંગ 
સેરરમનીમાં બોઝલવૂડ સટાસનાનો દબદબો રહેતો હોય છે. નોંધનીય છે કકે ચાલુ વરષે પણ ૨૬મી 
માચષે કોઈ ઉદ્ાટન સમારંભ યોજવામાં આવયો નહોતો. 

કાેહલીની આડધી સદી, બેંગલાેરે 
પ્ે આાેફની આાશા જી્ંત રાખી

પોઈન્ટસ ટે્લ
ટીમ મેચ જીત હાર પિોઈનટ
ગુજરાત 14 10 4 20
લખિૌ 14 9 5 18
રાજસથાિ 13 8 5 16
બેંગલુર 14 8 6 16
રદરહી 13 7 6 14
કોલકાતા 14 6 8 12
પિિંજાબ 13 6 7 12
હૈદરાબાદ 13 6 7 12
ચેન્ાઈ 13 4 9 8
મુિંબઈ 13 3 10 6

રસલાકસી ્લાિ હૈિરલા્લાિે મબું્ઇને ત્રણ રનથી હરલાવયબું

IPL ક્ોનઝિંગ ્સેરરમિીઃ ફાઇિલ ૮.૦૦ િાગયાથી િરૂ થિે
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કોલંબો
શ્રીલંકાનરી નવરી સરકારે આર્થિક 

નુકશાનનરી ભરપાઈ કરવા માટે 
પોતાનરી રાષ્ટરીય એરલાઈનને 
વેચવાનરી યોજના બનાવરી છે. જે્રી 
દેશનરી નાણાકીય સ્્રતને સંભાળરી 
શકાય. અરિકારરીઓને સરકારરી 
કમથિચારરીઓનરી સેલેરરી આપવા માટે 
નવરી નોટ છાપવા માટે મજબૂર ્વું 
પડું છે. 

શ્રીલંકાના નવા તંત્રનરી યોજના છે 
કે, શ્રીલંકાનરી એરલાઈનને પ્ાઈવેટ 
હા્ોમાં સોંપરી દેવામાં આવે. વડા 

પ્િાન રારનલ રવક્રમરસંઘે ટરીવરી પર 
આપેલા એક સંબોિનમાં એ કહ્ં કે, 
માચથિ 2021માં પૂણથિ ્યેલા નાણાકીય 
વરથિમાં શ્રીલંકાનરી એરલાઈન 45 
રબરલયન રૂરપયાના નુકશાનમાં હતરી. 

શ્રીલંકા અભૂતપૂવથિ આર્થિક 
કટોકટરીનો સામનો કરરી રહં્ છે અને 
દેશ રવદેશરી દેવું પર ડડફોલટ ્વા્રી 
્ોડા ડદવસો દૂર છે. રવક્રમરસંઘે કહ્ં 
કે, એવું ન ્વું જોઈએ કે, જેમણે 
કયારેય કોઈ રવમાનમાં પગ ન મૂકયો 
હોય તેવા ગરરીબ લોકો આ નુકશાનનો 
ભાર ઉઠાવે. 

આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ કરવા 
શ્ીલંકા રાષ્ટીય એરલાઈનસ વેચાશે

સિઓલ
ઉત્તર કોડરયામાં કોરોનાનો કહેર 

સતત વિરી રહ્ો છે. એક અઠવાડડયામાં 
દેશમાં કોરોના સંક્રરમતોનરી સંખયા 20 
લાખનરી નજીક પહોંચરી છે. 24 કલાકમાં 
કોરોનાના 262,270્રી વિુ નવા કેસ 
આવયા છે. ઉત્તર કોડરયાના એનટરી 
વાયરસ મુખયાલયે આપેલરી મારહતરી 
અનુસાર છેલ્ા 24 કલાકમાં 1 મોત 
્યું છે. અહીં સંક્રરમતોનરી સંખયા 
સતત વિરી રહરી છે પણ મોતનરી સંખયા 

નહીંવત હોવા્રી ્ોડરી રાહત મળરી રહરી 
છે. રવશેરજ્ો માને છે કે મોતના આંકડા 
છૂપાવવામાં આવરી રહ્ા ન્રી. એરપ્લ 
અંત સુિરીમાં અહીં 1.98 રમરલયન્રી 
વિુ લોકો તાવ જેવા લક્ષણો્રી પરીડડત 
હતા પણ સરકારે ઓછા આંકડા 
બતાવયા હતા. મળતરી મારહતરી અનુસાર 
અહીં 7,40,160 લોકો ક્ોરનટાઈનમાં 
છે. દેશનરી રાજિાનરી પયોંગયાંગમાં 
મોટરી સંખયામાં ઓરમક્રોન્રી સંક્રરમત 
લોકો છે. દેશના નેતા ડકમ જોંગ ઉને 

સરકારરી અરિકારરીઓને બેદરકારરી 
દેખાડવાને લઈને આરોપ લગાવયા 
છે અને સા્ે ઠપકો પણ આપયો છે. 
ઉત્તર કોડરયાએ સંયુક્ત રાષ્ટ સમર્થિત 
કોવૈકસ રસરીકરણ કાયથિક્રમ્રી મદદ 
લેવાનો પ્્તાવ ઠુકરાવયો છે. એવામાં 
દેશનરી મોટરી આબાદરીને વેકસરીન 
લગાવાઈ ન્રી. મળતરી મારહતરી 
અનુસાર એકસા્ે આટલરી મોટરી 
સંખયામાં લોકોના સંક્રરમત ્વા્રી 
દેશનરી ્વા્્થય વયવ્્ા બગડરી છે.

ઉત્તર કોડરયામાં કોરોનાનો રાફડો ઃ એક 
જ ડદવસમાં 2 લાખ્રી વિુ કેસ નોંિાયા
સંક્રમિત�ેની સંખ્� વધત� દેશની સ્�સ્થ્ય વ્યવસ્�ને ખતર�ે, 740,160 લ�ેક�ે ક�ેરન્ટ�ઈન

વોસિંગ્ટન
ઘર આંગણે ઘઉંનરી ડકંમતોમાં ્યેલા વિારાના કારણે 

ભારતે ઘઉંનરી રનકાસ પર મુકેલા પ્રતબંિનો અમેડરકાએ 
રવરોિ કયયો છે. અમેડરકાના સંયુક્ત રાષ્ટના રાજદૂત રલનડા 
્ોમસ ગ્રીનડફલડે આશંકા વયક્ત કરરી છે કે, ભારતના આ 
રનણથિય્રી રવશ્વ પર અનાજનુ સંકટ વિશે. ગ્રીનડફલડે કહ્ 
છે કે, અમે ઘઉંનરી રનકાસ પર પ્રતબંિ અંગે ભારતના 
રનણથિયનો અભયાસ કયયો છે. અમને લાગે છે કે, રનકાસ પર 
આ પ્કારના પ્રતબંિ્રી રવશ્વ પર તોળાઈ રહેલુ અન્ન સંકટ 
વિારે ગંભરીર બનશે.આશા છે કે, આ રનણથિય પર ભારત ફરરી 
રવચારણા કરશે. તેમણે કહ્ હતુ કે, સુરક્ષા પડરરદ દ્ારા આ 
મુદ્ે બેઠક બોલાવવામાં આવરી છે અને અમને આશા છે કે, 
ભારત આ બેઠકમાં સામેલ ્શે. અનય દેશો દ્ારા જે રચંતા 

વયક્ત ્ઈ રહરી છે તેને ભારત ધયાનમાં લેશે. દરરમયાન 
ભારત સરકારે પ્રતબંિમાં ્ોડરી ઢરીલ મુકી છે અને કહ્ 
છે કે, રનકાસ માટે 13 મે પહેલા ક્ટમ ઈન્પેકશન માટે 
સુપરત ્ઈ ગયેલરી અ્વા રરજ્ટર ્ઈ ગયેલરી ઘઉંનરી 
ખેપને રનકાસ માટે પરવાનગરી આપરી દેવાશે.

દુરનયામાં અન્ન સંકટ ગંભરીર બનશે, ઘઉંનરી રનકાસ 
પરના ભારતના પ્રતબંિનો USએ કયયો રવરોિ

હ્યુસ્ટન 
અમેડરકામાં ફાયડરંગનરી બે ઘટનાઓ 

બનરી હતરી. આ ફાયડરંગનરી ઘટનાઓમાં 
ચારનાં મોત ્યા હતા, આઠને ઈજા 
પહોંચરી હતરી. ફાયડરંગ કરનારાઓનરી 
િરપકડ ્ઈ છે અને પૂછપરછ શરૂ 
કરવામાં આવરી છે. અમેડરકાના 
કેરલફોરનથિયામાં ઓરેનજ કાઉનટરીના 
લાગુના વૂડસમાં આવેલા એક ચચથિના 
પટાંગણમાં ભોજન સમારોહ ચાલતો 
હતો. એ વખતે એક વયરક્તએ અંિાિૂંિ 
ગોળરીબાર કયયો હતો. જેમાં બેનાં મોત 
્યા હતા અને પાંચને ઈજા પહોંચરી 

હતરી. બરીજું ફાયડરંગ હ્્ટનમાં ્યું 
હતું. હ્્ટનના એક વય્ત માકકેટમાં 
બે જૂ્ વચ્ે કોઈ બાબતે બોલાચાલરી 
્ઈ હતરી. એ દલરીલો વચ્ે એક જૂ્ે 
ગોળરીબાર કયયો હતો, જેમાં બેનાં મોત 
્યા હતા. ત્રણને ઈજા પહોંચરી હતરી. 
આ ગોળરીબારમાં કોઈ અનય નાગડરકોને 
ઈજા પહોંચરી ન્રી. જૂ્ના લોકો જ 
સામ-સામા ઘવાયા છે. પોલરીસના કહેવા 
પ્માણે જે ઈજાગ્્તોને હોસ્પટલમાં 
દાખલ કરવામાં આવયા છે, એમાં્રી જ 
બે આરોપરીઓએ ગોળરીબાર કયયો હતો. 
પોલરીસે તેનરી પૂછપરછ હા્ િરરી હતરી.

યુએિમાં ફાયરિંગના 2 બનાવો 
4 નાગરિકોનાં મોત, 8ને ઈજા
કેલલફ�ેલનનિય�ન� ચચ્ચિ�ં, હ્યુસ્ટનન� િ�કકેટિ�ં ફ�યરરગં થયયું

મોસકો
રરશયા સા્ેના યુદ્ધમાં યુક્રેન, 

દરક્ષણમાં એક ડકલ્ો ગુમાવરી ચૂકયું છે. 
82 ડદવસ્રી રરશયન દળોના હુમલાનો 
સામનો કરરી રહેલું માડરયુપોલ શહેર 
હવે યુક્રેનના હા્માં્રી નરીકળરી ગયું 
છે. દાવો કરવામાં આવરી રહ્ો છે 
કે, યુક્રેનનરી સેનાનરી છેલ્રી ટુકડરીએ 
મારરીયુપોલના એઝોવા્ટલ ્ટરીલ 
પલાનટમાં રરશયન સેનાને આતમસમપથિણ 
કરરી દરીિું છે.

260 ્રી વિુ યુક્રેરનયન સૈરનકો 
્ટરીલ પલાનટમાં મરહનાઓ્રી બંિ 

હતા અને અહીં્રી રરશયન સેના પર 
જવાબરી હુમલાઓ કરરી રહ્ા હતા. 24 
ફેબ્ુઆરરીએ જયારે રરશયાના રાષ્ટપરત 
વલાડદમરીર પુરતને યુક્રેન સામે યુદ્ધનરી 
ઘોરણા કરરી તયારે પહેલા જ ડદવસે 
મારરીયુપોલ પર રરશયન સેનાના 
ભરીરણ હુમલા ચાલુ હતા. રરશયન 
સૈનયના હુમલાઓને કારણે માડરયુપોલ 
સંપૂણથિપણે ખંડેરમાં છે. આટલા 
ડદવસોનરી ભરીરણ લડાઈ બાદ રરશયન 
સેના દ્ારા માડરયુપોલ પર કબજો 
મેળવવો એ પુરતન માટે મોટરી જીત 
માનવામાં આવે છે. મારરીયુપોલ પર 

કબજો મેળવયા પછરી, રરશયન સૈનયએ 
હવે એઝોવ સમુદ્ર્રી ખાડકકિવ સુિરીના 
રવશાળ રવ્તાર પર કબજો કયયો છે.

બરીજી તરફ ડફનલેનડ અને ્વરીડને 
નાટો સંગઠનમાં સામેલ ્વા માટે 
અરજીઓ જમા કરાવરી દરીિરી છે. 
નાટોના મહામંત્રરી જેનસ ્ટોલેનબગગે 
જાણકારરી આપતાં જણાવયું હતું કે 
ડફનલેનડ અને ્વરીડને રવશ્વના સૌ્રી 
શરક્તશાળરી સૈનય સંગઠનના સભય 
બનવા સત્તાવાર રરીતે અરજી આપરી 
દરીિરી છે. તેમણે બંને દેશોએ કરેલરી 
અરજીને આવકાર આપયો હતો. 

82 ડદવસ પછરી રરશયાનો માડરયુપોલ પર 
કબજો, યુક્રેન સેનાએ કયુું આતમસમપથિણ
રલશય� સ�િેન� યયુદ્ધિ�ં યયુકે્રને દક્ષિણિ�ં વધયુ એેક રકલ�ે ગયુિ�વી દીધ�ે છે

ડેટ્ોઈ્ટ
ટે્લાના સરીઈઓ ઈલોન મ્ક અને 

રવિટરના સરીઈઓ પરાગ અગ્વાલ 
વચ્ે રવિટરમાં નકલરી એકાઉન્ટસ 
(બો્ટસ) મુદ્ે રવવાદ સતત વકરરી 
રહ્ો છે. પહેલાં ઈલોન મ્કે અચાનક 
જ રવિટરના નકલરી એકાઉન્ટસ પાંચ 
ટકા કરતાં વિુ હોવાનો દાવો કરરીને 
ડરીલ અટકાવરી દેવાનરી જાહેરાત કરરી 
હતરી. હવે મ્કે રવિટર ખરરીદવા માટે 
અગાઉ ઓફર કરેલરી ૪૪ અબજ 
ડોલર કરતાં ઓછરી ડકંમત ચૂકવવાના 
સંકેત આપયા છે. 

મ્કે જણાવયું હતું કે, રવિટરના ચરીફ 
એસકઝકયૂડટવ ઓડફસર પરાગ અગ્વાલ 
નકલરી એકાઉનટનરી સંખયા પાંચ ટકા્રી 

ઓછરી છે તેવું જાહેરમાં પૂરવાર ન કરે 
તયાં સુિરી રવિટર સા્ેનો ૪૪ અબજ 
ડોલરનો સોદો આગળ નહીં વિે. મ્કના 
આ રનવેદન્રી રવિટર સા્ેનું તેમનું 
બહુચરચથિત ડરીલ ઘોંચમાં પડવાનરી િારણાં 
છે. મ્કે કહ્ં હતું કે, રવિટર ખરરીદવા 
માટે ૪૪ અબજ ડોલરનરી તેમનરી 
ઓફર કંપનરીના એસઈસરી ફાઈરલંગના 
આિારે હતરી. જોકે, રવિટરમાં ૨૨૯ 
રમરલયન એકાઉન્ટસમાં્રી ૨૦ ટકા 
નકલરી એકાઉનટ હોઈ શકે છે.  ઈલોન 
મ્કે ગયા સપ્ાહે નકલરી એકાઉનટ મુદ્ે 
અચાનક જ સોદાને અટકાવરી દેવાનરી 
જાહેરાત કયાથિ બાદ પરાગ અગ્વાલે 
નકલરી એકાઉનટના પુરાવા દશાથિવવાનરી 
ના પાડરી દરીિરી હતરી. 

સવિ્ટિમાં 20% નકલી એકાઉન્ટ  
િોદો અ્ટકાવી દેવા જાહેિાત થઈ

બેઈસિંગ
ચરીનમાં આ વરગે ્યેલરી ભરીરણ રવમાન દુઘથિટનાને લઈને 

ચોંકાવનારરી મારહતરી સામે આવરી છે. બલેક બોકસ ડેટા 
પ્માણે ચાઈના ઈ્ટનથિ જેટના પલેનને જાણરીજોઈને ઊંચાઈ 
પર્રી નરીચે લાવરીને ક્રેશ કરવામાં આવયું હતું. કોકરપટમાં કોઈ 
વયરક્તએ જાણરીજોઈને રવમાનને નરીચે લાવરીને ક્રેશ કરાવાયેલું 
હતું અને ્ોડરી જ સેકનડમાં તે ચકનાચૂર ્ઈ ગયું હતું. આ 
દુઘથિટનામાં રવમાનમાં સવાર બિા યાત્રરીઓ માયાથિ ગયા હતા. 
ગુઆંગ્જી પ્ાંતમાં ્યેલરી આ દુઘથિટનામાં 123 યાત્રરીઓ માયાથિ 
ગયા હતા. પલેન ક્રેશનરી પ્ા્રમક તપાસમાં એવું કહેવામાં 
આવયું હતું કે, નષ્ટ ્યેલા રવમાનના બલેક બોકસના ફલાઈટ 
ડેટાનું રવશ્ેરણ કરવામાં આવયું હતું.

આ ડેટા સંકેત આપે છે કે, કોકરપટમાં હાજર રહેલા કોઈ 
વયરક્તએ ઈરાદાપૂવથિક એરક્રાફટને નરીચે ડાઈવ કરવા મજબૂર 
કયુું હતું. જોકે, એરલાઈન અને નેશનલ ટ્ાનસપોટટેશન સેફટરી 
બોડગે આ ડરપોટથિ પર હજુ કોઈ પ્રતરક્રયા ન્રી આપરી. 

ચરીનરી રવમાન જાણરીજોઈને ક્રેશ કરાવાયું, 
બલેક બોકસના ડેટા પર્રી ્ યો ઘટ્ફોટ
23 િ�ચ્ચની એ� દયુર્ચટન�િ�ં વવિ�નિ�ં સવ�ર બધ� 123 ય�ત્ીએ�ે િ�ય�્ચ ગય� હત�

્ટોરકયો
પ્િાનમંત્રરી નરેનદ્ર મોદરી ૨૪ મેએ 

જાપાનના પ્વાસે જશે. અહીં ચો્ા 
ક્ાડ સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે 
પરીએમ મોદરી ટોકયો જઈ રહ્ા છે. 
ટોકયોમાં પરીએમ મોદરી અમેડરકાના 
રાષ્ટપરત જો બાઇડેન, ઓ્ટ્ેરલયાના 
પ્િાનમંત્રરી ્કોટ મોડરશન અને 
જાપાનના પરીએમ ફુરમઓ ડકરશદા 
સા્ે મુલાકાત કરશે. તેમનરી અમેડરકી 
રાષ્ટપરત બાઇડેન સા્ે ડદ્પક્ષરીય વાતાથિ 
પણ ્શે. ભારતરીય રવદેશ મંત્રાલયે 
આ જાણકારરી આપરી છે. ક્ાડમાં 
અમેડરકા, ઓ્ટ્ેરલયા, ભારત અને 

જાપાન સભય છે. આજે નવરી ડદલહરીમાં 
પત્રકારો સા્ે વાત કરતા રવદેશ 
મંત્રાલયના પ્વક્તા અડરંદમ બાગચરીએ 
કહ્ કે, આ રહનદ પ્શાંત ક્ષેત્ર અને 
પર્પર રહતના બરીજા રવશ્વ મુદ્ા પર 
ચચાથિ કરવાનો એક સારો અવસર 
હશે. રવદેશ મંત્રાલયના પ્વક્તાએ કહ્ 
કે, પરીએમ મોદરી જાપાનરી રબઝનેસ 
લરીડસથિનરી સા્ે એક રબઝનેસ ઇવેનટમાં 
પણ ભાગ લેશે. તો જાપાનમાં 
ભારતરીય સમુદાયને પણ મળશે અને 
તેને સંબોરિત કરશે. પરીએમ મોદરી 
ઓ્ટ્ેરલયાના પ્િાનમંત્રરી સા્ે પણ 
ડદ્પક્ષરીય વાતાથિ કરશે. 

ક્ાડ િસમ્ટમાં ભાગ લેવા 
મોદી 24 મેએ જાપાન િિે
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।। સ્વામી શ્ીજી ।।

માનવજીવનની કિંમત િેંટલી? એિં િંપ ચા જટેલી
પ. પૂ પ્રમુખસ્વામી મહવારવાજ શતવાબ્ી લેખમવાળવા

પ્રશ્ન : માનવજીવનની કિંમત િેટલી ?
જવાબ : એિ િપ ચા જેટલી.
આ કેવો વવવિત્ર જવાબ લાગે છે ! પણ આ 

એક હકીકત છે !
આણંદ વજલ્ાના એક ગામમાં, એક ભાઈએ 

પોતાની બહેન પાસે િા માગી. બહેને િા બનાવી 
આપી, પરંતુ પેલાએ વધુ એક કપ િા માગી અને 
બહેને ના પાડી. એટલામાં તો ભાઈનો ગુસસો 
સાતમા આસમાને પહોંિી ગયો અને બાજુમાં 
પડેલી કુહાડીથી બહેનને પતાવી દીધી. માનવ 
જીવનની કકંમત કેટલી? તે જગતને બતાવી.

આવો જ એક પ્રસંગ મુંબઈના પરેલ 
વવસતારમાં ત્રીજા માળે થયો. પત્ીએ બપોરે કઢી 
બનાવી. પવતએ પીધી, તો ઘણી સવાકદષ્ટ લાગી. 
એટલે સાંજ માટે રાખી મૂકવાનું કહી તે નોકરીએ 
ગયો. આ બાજુ પત્ી જયારે પાછળથી જમવા 
બેઠી, તો તેને પણ ભાવી અને જોતજોતામાં કઢી 
પૂરી થઈ ગઈ. સાંજે જયારે પવત ઘરે આવયો 
અને કઢી માંગતાં તે ન મળી, તો પત્ીને ત્રીજા 
માળેથી ફેંકી દીધી. અહીં માનવજીવનની કકંમત 
કેટલી ? એક વાટકી કઢી જેટલી.

આજનો માનવી સવાદની લોલુપતામાં એટલો 
બધો ઘેલો થયો છે કે, સંજોગોની પાર કાંઈ જ 
વવિારી શકતો નથી. અનાકદકાળથી માણસ સુખ 
મેળવવા માટે દરેક ક્ેત્રમાં ખેડાણ કરી રહ્ો છે. 
તો રસોઈનું ક્ેત્ર તેનાથી બાકાત કેવી રીતે રહે ?! 
કારણ કે, આ તો જીવપ્રાણીમાત્રના રસનો વવષય 
કહેવાય.

એનથની વરિલેટ નામની લેવખકાએ પોતાનું 
પુસતક ‘સાયકોલોજી ઓફ ટેસટ’માં લખયું છે કે, 
“એક નવા ગ્રહની શોધ કરતાં, નવી વાનગીની 

શોધ માનવજાતને વધુ આનંદ આપી શકે છે.” 
એટલે જ તો ઘરમાં નાસતાના ડબબાથી લઈને 
હોટલમાં ફૂડના મેનયુ સુધી, બધું જ સમયે-સમયે 
અપડેટ કરવું પડે છે.

સવાદ ઇન્નરિયનું વાનગીઓ પ્રતયે ઉતપન્ન થતું 
સાહજીક આકષ્ષણ, સૌના જીવ સાથે જડાયેલું 
હોય છે. પરંતુ આ આકષ્ષણ જયારે આસવતિમાં 
પકરવતતે છે, તયારે મોહાનધ થયેલા માનવો, 
માનવજીવનની કકંમત 
એક કપ િા કે એક 
વાટકી કઢી જેટલી 
બનાવી દે છે.

રોટલીમાં ઘી કેમ 
ઓછું પડું ? શાકમાં 
મીઠું કેમ વધારે છે ? 
રોજ એકનું એક મેનયુ ! 
બીજું બનાવતા આવડે 
છે કે નહીં ? વગેરે 
પ્રશ્ોની પરંપરાએ 
આજના સમાજને 
સવાદરૂપી સાંકળથી 
બાંધી દીધો છે. 
આવા પ્રશ્ો ઝઘડાની 
વિનગારીરૂપે પેદા 
થાય છે, ને પછી એ ઝઘડાના અન્નિમાં કાં તો 
સંબંધો હોમાય છે, કાં તો વયવતિ પોતે. શું આવા 
ઝઘડાનો અંત આણવા કોઈ ઉપાય છે ખરો ?

હા, આવા ઝઘડાને શરૂ કરનાર પ્રશ્ોરૂપી 
જે વિનગારી છે, તેને જ જો દાબી દઈએ, તો 
આપણા સંબંધો અને પકરવારના સભયોને આપણે 
બિાવી શકીએ. આ માટે કેવળ થોડો દૂરનો 

વવિાર કરવાની જરૂર છે.
સંસકકૃતના એક વવદ્ાન વવમલશંકર શાસત્રીનો 

પ્રસંગ આ બાબતમાં ખૂબ પ્રેરણારૂપ છે. એક 
વાર તેમના પુત્રવધુથી બપોરે ભોજનમાં મીઠું 
વધારે નંખાઈ ગયું. આથી તેઓ થોડું જમીને 
ઊભા થઈ ગયા. પુત્રવધૂને જયારે ખબર પડી 
કે, રસોઈમાં મીઠું વધારે નંખાઈ ગયું છે, તયારે 
તેણે સસરાની માફી માગી. એ વખતે વવમલશંકર 

શાસત્રી બોલયા, “દીકરી 
! આ મારં અંવતમ 
ભોજન નહોતું, કંઈ 
વાંધો નહીં, હું સાંજે 
વધુ જમી લઈશ.”

જો આવો થોડો 
દૂરનો વવિાર હોય, તો 
ઝઘડાનું કોઈ કારણ જ 
સંભવે નહીં.

પ્રમુખસવામી 
મહારાજ કહેતા, 
“આપણે ખાવા માટે 
જીવવાનું નથી, પરંતુ 
જીવવા માટે ખાવાનું 
છે.” આ જ વાત 
શબદશ: તેઓના 

જીવનમાં પણ દેખાતી. તેઓએ કયારેય જમવા 
માટે કોઈ માંગણી કે ફકરયાદ કરી જ નથી. જે 
આવે તે બધું ભગવાનને સંભારીને જમી જ લીધું 
છે.

ઇંગલેનડમાં એક વખત પ્રમુખસવામી મહારાજ 
ભોજનના અંતે ખીિડી જમી રહ્ા હતા, તયારે 
સેવક સંતે આગ્રહ કરીને કઢી વધારે આપી. 

તેમણે જમી લીધું, તયાં તો બીજા સંતે અંદરથી 
બૂમ મારતાં કહ્ં, “કઢી ન આપતા, બહુ જ 
ખરાબ સવાદ છે, ખૂબ ગંધાય છે.”

સેવક સંતે તપાસ કરી તો ખબર પડી, કે જે 
વસતુને દહીં સમજીને તેમણે કઢી બનાવી હતી, 
તે દહીં નહોતું. પણ વરિઝમાં ઘણા કદવસની 
પડી રહેલી વાસી દૂધની મલાઈ હતી. તેમણે 
િાખયું તો તેનો સવાદ કેવળ વવવિત્ર નહીં, પણ 
અતયંત વવવિત્ર હતો. તેમણે જયારે પ્રમુખસવામી 
મહારાજની માફી માગી, તયારે પ્રમુખસવામી 
મહારાજ ઠંડા કલેજે બોલયા, “ઠાકોરજી જમયા 
પછી આપણે શું વાંધો ?”

સતત ગામોગામ વવિરણ કરતા પ્રમુખસવામી 
મહારાજને આવા તો કેટકેટલા અનુભવ થયા છે. 
એકવાર મુંબઈમાં વવવિત્ર સવાદવાળો મોસંબીનો 
રસ પી ગયા હતા. તો એકવાર એક હકરભતિના 
ઘરે કોઇ પણ ફકરયાદ વગર કડવી કાકડી જમી 
ગયા. એકવાર ગોંડલમાં દૂધીના ખારા ઢેબરાં 
જમી ગયા, તો એકવાર અમદાવાદમાં નવી 
ઘંટીમાં દળાયેલા લોટની રોટલીમાં, પથથરની 
કરકર આવી ગઈ હતી, તો તે પણ એક શબદ 
ઉચ્ાયા્ષ વગર જમી ગયા. આવા તો અનેક 
પ્રસંગો છે.

માટે જમવા જેવી ક્ુલ્ક બાબતોને લીધે 
આપણા સંબંધો અને પકરવારને ખોવાનો વારો 
આવે, એમાં કયાંનું શાણપણ ? પ્રમુખસવામી 
મહારાજ જેવા મહાપુરષો આવા પ્રશ્ોમાં 
આપણા માટે દીવાદાંડીરૂપ છે. તેમનામાંથી 
પ્રેરણા લઈએ અને ખાવા માટે નહીં, પરંતુ 
જીવવા માટે ખાઈએ.

 સાધુ અચલિીરતતિદાસ

 લંડન
વરિટન સરકાર લગભગ ૯૧ લાખ 

સરકારી કમ્ષિારીઓને નોકરીમાંથી 
કાઢવાની તૈયારી કરી રહી છે. વરિટન 
સરકારના વકરષ્ઠ પ્રધાન જેકબ રીસ 
મોગના જણાવયા અનુસાર સરકાર ખિ્ષ 
ઘટાડવાના ઉદ્ેશથી આ કમ્ષિારીઓની 
સંખયા ઘટાડશે.

આ વાત માનવામાં અસામાનય લાગે 
છે પણ સરકારી કમ્ષિારીઓની સંખયા 
ઘટાડીને ૨૦૧૬ જેટલી કરી નાખવામાં 

આવશે. આ રીતે જોઇએ તો વરિટનમા 
દર પાંિમાંથી એક સરકારી કમ્ષિારીની 
નોકરી જશે.

વરિટનના વડાપ્રધાન બોકરસ જોનસને 
પણ એક ઇનટરવયુમાં જણાવયું હતું કે અમે 
સરકારી ખિ્ષમાં ઘટાડો કરવા માગીએ 
છીએ. કોરોનાને કારણે અથ્ષતંત્ર મોટા 
પાયે નુકસાન થયું છે. તેમણે જણાવયું 
હતું કે ૯૧ લાખ સરકારી નોકરીઓ 
સમાપ્ત કરવામાં આવશે. જેનો અથ્ષ થાય 
છે કે વરિટન લગભગ ૨૦ ટકા સરકારી 

નોકરીઓ સમાપ્ત થઇ જશે. તેનાથી 
વાવષ્ષક ૩.૫ અબજ પાઉનડની બિત 
થશે. 

જેકબ રીસ મોગ્ષના જણાવયા અનુસાર 
દર વષતે ૩૮૦૦૦ લોકો સરકારી 
નોકરીમાં રાજીનામું આપી રહ્ાં છે. આ 
ન્સથવતમાં એ જ યોગય છે કે સરકારી 
નોકરીઓમાં ભરતી રોકી દેવામાં આવે.
તેમણે વધુમાં જણાવયું હતું કે કોરોનાનું 
જોખમ સમાપ્ત થયા પછી પણ લોકો 
ઘરેથી કામ કરી રહ્ાં છે.

વરિટનમાં કોરોનાને કારણે અથ્ષતંત્રને ફટકો, 
91 હજાર સરકારી કમ્ષિારીની નોકરી જશે

38 હજાર લવાેકવાે સરકવારી નવાેકરી છવાેડી રહ્વા હવાેવવાનવાે દવાવવાે કરવાયવાેઇસલામાબાદ 
પાકકસતાનના ખૈબર પ્રાંતમાં બે 

શીખ વબઝનેસમેનની હતયા કરી દેવામાં 
આવી હતી. પાકકસતાનના વડાપ્રધાન 
શાહબાઝ શરીફે કહ્ં હતું કે હતયા 
પાછળ આતંકીઓનો હાથ હોઇ શકે 
છે. જે શીખોની હતયા કરાઇ તેઓ 
અફઘાવનસતાન સરહદે ખૈબર પ્રાંતમાં 
રહેતા હતા.

અફઘાવનસતાન સરહદના ખૈબર 
પ્રાંતમાં વસતા વહનદૂઓ, શીખો 
સવહતના પાકકસતાની લઘુમતીઓ પર 

આતંકીઓ દ્ારા હુમલાનું પ્રમાણ વધયું 
છે. હાલમાં જ શીખ વબઝનેસમેન 
૪૨ વષષીય સલજીતવસંહ, ૩૮ વષષીય 
રણજીતવસંહની હતયા કરવામાં આવી 
હતી.  વહેલી સવારે આ બન્ને પર બાઇક 
પર સવાર થઇને આવેલા અજાણયા 
શખસોએ ગોળીબાર કયયો હતો. આ 
બન્ને શીખ પેશાવરથી ૧૭ કકમી દુર 
મસાલાનો વેપાર કરતા હતા અને દુકાન 
પણ િલાવતા હતા. આ હુમલાની 
જવાબદારી હજુસુધી કોઇ આતંકી 
સંગઠન દ્ારા લેવામાં નથી આવી. 

પાકિસતાનના ખૈબર પ્રાંતમાં 2 
શીખ ઉદ્યોગપરતની ઘાતિી હત્ા
બવાઇક પર આવાવેલવા આજાણયવા શખવાેઆે ગવાેળીબવાર કયવાયો

ખારિીવ
કાનસ કફલમ ફેન્સટવલ 2022 ની શરૂઆત મંગળવારના 

રોજ રવશયન હુમલાનો સામનો કરી રહેલા યુક્ેવનયન રાષ્ટ્રપવત 
વોલોડીવમર ઝેલેનસકીના વીકડયો સંદેશ સાથે થઈ હતી. પહેલા, 
2020 કાનસ કફલમ ફેન્સટવલ કોરોના વાયરસ રોગિાળાને કારણે 
રદ કરવામાં આવયો હતો, જયારે ગયા વષતે તે ખૂબ જ નાના 
પાયે યોજાયો હતો.

યુક્ેન અને રવશયા વચ્ેનું યુદ્ધ કાન કફલમ ફેન્સટવલ 
2022 દરવમયાન િિા્ષમાં હતું. ઉદ્ાટન સમારોહ દરવમયાન, 
વોલોડીમીર ઝેલેનસકીએ વસનેમા અને વાસતવવકતા વચ્ેના 
સંબંધ વવશે લાંબી વાત કરી. તેમણે રિાન્નસસ ફોડ્ષ કોપોલાની 
‘એપોકેવલપસ નાઉ’ અને િાલષી િેન્પલનની ‘ધ ગ્રેટ કડકટેટર’ 
જેવી કફલમોને તેમની પ્રેરણા માની હતી. 

યુક્ેનના રાષ્ટ્રપવત વોલોડીવમર ઝેલેનસકીએ પોતાના સંદેશમાં 
મહાન હાસય કલાકાર િાલષી િેન્પલનનો ઉલ્ેખ કયયો હતો અને 
કફલમ ધ ગ્રેટ કડકટેટરમાં તેમનું છેલ્ું ભાષણ વાંિીને કહ્ં હતું 
કે, ‘લોકોની નફરતનો અંત આવશે અને સરમુખતયારોને મારી 
નાખવામાં આવશે. 

િાલષી િેન્પલનનું નામ લઈ યુક્ેન રાષ્ટ્રપવત 
ઝેલેનસકી દ્ારા પુવતન ઉપર કટાક્ કરાયો
કવાન્સ ફિલ્મ િેસ્ટિવલની શરૂઆવાત ઝેલેન્સકીનવા વીફડયવાે સંદેશ સવાથે થઈ

વૉરશંગટન 
ભારત અમેકરકા સંબંધો અતયારે 

ટોિ ઉપર છે અમેકરકા આ ‘વવશેષ 
સંબંધો’ને આગળ વધારવા પ્રયત્ો 
કરી રહ્ં છે. તે સંરક્ણ ક્ેત્રે ભારતની 
રવશયા ઉપરની વનભ્ષરતા દૂર કરવા 
ભારતને શસત્ર સહાય આપવા તૈયાર 
છે તે માટે એક પેકેજ પણ તૈયાર કરી 
રહ્ં છે. તે ભારતને ૫૦ કરોડ ડોલરની 
ઇકોનોવમક વમવલટરી સહાય આપવા 
તૈયાર છે. આ સહાય પ્રાપ્ત કરનાર 
દેશોમાં ઇઝરાયેલ અને ઇજીપ્ત પછી 
ભારત ત્રીજો દેશ બની રહેશે. કે જેને 
અમેકરકાએ આટલી મોટી સહાય આપી 
હોય. આ અંગે અમેકરકી અવધકારીએ 
જણાવયું હતું કે, ભારતને લાંબા સમયના 

સંરક્ણ ભાગીદાર તરીકે રાખવામાં તે 
પગલું મહત્વનું બની રહેશે.

અમેકરકા ભારતને યુદ્ધ વવમાનો, યુદ્ધ 
જહાજ અને ટેનકો જેવા મહત્વના શસત્ર 
સરંજામ આપવા માગે છે. અમેકરકા 
અને તેના સાથી રાષ્ટ્રો શરૂમાં તો ભારત 
અંગે વનરાશ હતા પરંતુ હવે મોદી 
સરકારને મહત્વના સંરક્ણ ભાગીદાર 
તરીકે લલિાવવાના પ્રયાસો અમેકરકા 
અને તેના સાથીઓએ શરૂ કરી દીધા છે. 
આગામી સપ્તાહે મોદી દવક્ણ કોકરયામાં 
બાયડન સાથે વશખર મંત્રણા યોજશે આ 
બેઠકમાં ક્ાડના નેતાઓ પણ ઉપન્સથત 
રહેશે. તે બેઠકમાં અમેકરકા, જાપાન 
અને ઓસટ્ેવલયા તથા ભારતના દેશો 
ભાગ લેવાના છે. 

ભારતને રરશ્ાથી અલગ િરવા USની 
પેરવી ઃ શસત્ર સહા્ આપવા તૈ્ારીઓ
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