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કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

જમ્મુ કાશ્મીર
ગુરુવારે આતંકીઓએ કુલગામમાં એક બેંક મેનેજર 

પર ફાયરરંગ કરી તેને મોતને ઘાટ ઉતાયયો હતો. અનય એક 
ઘટનામાં બડગામ જજલ્ાના ચદૂરા જવસતારના મગરેપોરામાં 
આતંકવાદીઓએ બે પરપાંતીય મજૂરો પર ફાયરરંગ કરતા 
એકનું મોત થયું હતુ. રાજસથાનના જવજયકુમાર કુલગામના 
મોહનપોરામાં અરેહ મોહનપોરા બેંકમાં ફરજ બજાવતા હતા. 
જમમુ કાશમીર પોલીસના જણાવયાં મુજબ આતંકવાદી આજે 
ગ્ાહકના વેશમાં બેંકમાં ઘૂસયો હતો જે પછી તેણે આમતેમ નજર 
ફેરવીને તક મળતા જ બેંક મેનેજર પર ફાયરરંગ કયુું અને પછી 
ભાગી ગયો હતો. ઘટના બાદ ઈજાગ્સત જવજયકુમારને સારવાર 
માટે હોસસપટલમાં ખસેડાયા હતા. જયાં સારવાર દરજમયાન 
તેમનું મોત જનપજયું હતુ.  

અનય એક ઘટના મધય કાશમીરના બડગામ જજલ્ાના ચદૂરા 
જવસતારના મગરેપોરામાં બની હતી. અહીં આતંકવાદીઓએ બે 
પરપાંજતય મજૂરો ઉપર ફાયરરંગ કયુું હતુ. તેથી એક મજૂરના 
હાથમાં ગોળી વાગી હતી અને બીજા મજૂરના હાથ ખભા 
પર ગોળી વાગી છે. ઇજાગ્સત અવસથામાં બંનેને નજીકની 
હોસસપટલમાં લઇ જવાયા હતા. જબહાર જનવાસી રદલખુશને 
એસએમએચ હોસસપટલ પહોંચતાં મૃત જાહેર કરાયો હતો. બીજી 
તરફ ઈજાગ્સત એક મજૂરનું નામ ગોરરયા છે, મે મજહનામાં 
બીજા કાશમીરી પંરડતની આતંકીઓ દ્ારા હતયા થઇ છે. જેને 
પગલે ઘાટીમાંથી કાશમીરી પંરડતોએ સામૂજહક જહજરતની 
ચીમકી આપી છે. ઘટનાને પગલે કેનદ્ીય ગૃહમંત્ી અજમત શાહે 
ઉપરાજયપાલ મનોજ જસનહા અને અનય સાથે જમમૂ કશમીરની 
સસથજત પર ચચાચા માટે એક ઉચ્ચ સતરીય બેઠક બોલાવી સુરક્ા 
માટે આવશયક પગલા લેવા સુચના આપી હતી.

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમમત શાહે અધિકારરીઅાે સાથે તાબડતાેબ બેઠક યાેજી અાવશયક પગલા લેવા અાદેશ અાપાે

ઓક્ાહો
અમેરરકામાં ફરી ગોળીબારની ઘટના સામે આવી છે. આ હુમલો 

ઓક્ાહોમાના તુલસા જસટીમાં સેનટ ફ્ાસનસસ હોસસપટલ પરરસરમાં નતાલી 
જબસ્ડંગમાં થયો છે. તુલસા પોલીસના જણાવયા અનુસાર, એક અજાણયા 
હુમલાખોરે ચાર લોકોની ગોળી મારીને હતયા કરી હતી. તયારે પોલીસ ે ઘટનાસથળે 
જઈ હુમલાખોરને ઠાર માયયો હતો. અમેરરકામાં આમસચા લાયસનસ કાયદાના કારણે 
અવારનવાર ગોળીબારની ઘટનાઓ સામે આવે છે, જેમાં જનદયોષ લોકો માયાચા જાય 
છે. 24 મેના રોજ, ઉવા્ડેની પાથજમક શાળામાં ગોળીબારમાં 19 બાળકો સજહત 

23 લોકો માયાચા ગયા હતા. આ અંગે જચંતા વયક્ત 
કરતા રાષ્ટ્રપજત જો જબડેને કહ્ં કે હવે આ રદશામાં 
પગલા ભરવાનો સમય આવી ગયો છે. રાષ્ટ્રપજત જો 
જબડેનને પણ તુલસા હોસસપટલ સંકુલમાં ગોળીબારની 
જાણ કરવામાં આવી હતી. બુધવારે સથાજનક સમય 
અનુસાર વહાઇટ હાઉસ દ્ારા જારી કરવામાં આવેલા 
જનવેદનમાં કહેવામાં આવયું છે કે તે સસથજત પર નજર 
રાખી રહ્ં છે. તુલસા પોલીસે ફેસબુક પોસટમાં 
જણાવયું હતું કે એક અજાણયા રાઈફલમેન નતાલી 
જબ્ડીંગમાં ઘૂસી ગયા હતા અને અંધાધૂંધ ગોળીબાર 
કયયો હતો, જેમાં ચાર લોકો માયાચા ગયા હતા.

જમ્મુ-કાશમરીરમાં ટાગગેટ કકલલંગનાે દાેર  ઃ 26 કદવસમાં 8 લાેકાેનરી હત્ાથરી ભયનાે માહાેલ

હહંદમુ ક્્મચારમીઓને હિશેષ 
સમુહિધા અને સમુરક્ા અપાશે
ટાર્ગેટ કિલિંર્થી બચાવવા માટે પ્રદેશના એિજી 
મનોજ લિન્ાએ બુધવારે અલધિારીઓ િાથે 
મ્તવની બેઠિ યોજી ્તી.  પીએમ પેિેજ ્ેઠળ 
િરિારી નોિરી િરવા માટે િાશમીર ઘાટીમાં 
પાછા ફરેિા લ્નદુઓને ટાર્ગેટ કિલિંર્થી બચાવવા 
માટે તેમની તૈનાતી ્વે લજલ્ા મુખયાિયો પર 
િરાશે. અ્ીં તે િમ્મચારીઓની િુરક્ાની પૂરતી 
વયવસથા પણ િરાશે. આ િાથે જ તેમના ર્ેવાની 
વયવસથા પણ િરવામાં આવશે અને એિદમ 
ફૂિપ્રૂફ િુરક્ા વયવસથા અપાશે. આવા લ્નદુ 
િમ્મચારીઓને ્વે તિ્ીિો િે કરમોટ એકરયાની 
ડ્ૂટીમાંથી ્ટાવી દેવાશે. િાશમીરી લ્નદુઓને 
જમમુ કરિોિેટ િરવાની માંર્ણી સવીિારાશે ન્ીં. 

26 દદિસ્ાં જ 8 હત્ા
7મી મેઃ શ્ીનર્રનાં આઈવા લરિજ પાિે પોિીિ િોનસટેબિ 
ર્ુિામ ્િન ડારની ર્ોળી મારીને ્તયા.
12મી મેઃ બડર્ામમાં િરિારી ઓકફિમાં ઘૂિીને 
આતંિીઓએ મ્ેિૂિી અલધિારી રા્ુિ ભટ્ટની ર્ોળી 
મારીને ્તયા િરી ્તી. રા્ુિ ભટ્ટ િાશમીરી પંકડત ્તા.
13મી મેઃ પુિવામામાં જમમુ-િાશમીરના પોિીિ િોનસટેબિ 
કરયાઝ ઠોિરની તેના ઘર પાિે જ ર્ોળી મારીને ્તયા.
17મી મેઃ બારામૂિાનાં દીવાન બાર્ લવસતારમાં વાઈન 
શોપ પર આતંિીઓ દ્ારા ગ્ેનેડ ્ુમિો િરાયો જેમાં 52 
વર્મનાં રંલજતલિં્નું મોત થયું ્તું. ૩ને ઈજા થઈ ્તી.
24મી મેઃ પોિીિિમ્મચારી િૈફુદ્ીન ચૌધરીની ર્ોળી 
મારીને ્તયા. જેમાં તેની 7 વર્મની પુત્ીને ઈજા થઈ ્તી.
25મી મેઃ િશિર-એ-તોયબાના 3 આતંિીઓએ ઘરમાં 
ઘૂિી એક્ટ્ેિ અમરીન ભટ્ટની ર્ોળી મારી ્તયા િરી.
31મી મેઃ િુિર્ામનાં ર્ોપાિપુરમાં આતંિીઓ દ્ારા લ્નદુ 
લશલક્િા રજનીબાળાની ્તયા િરી ્તી.
2 જૂનઃ િુિર્ામમાં લ્નદુ બેનિ મેનેજર લવજયિુમારની 
ર્ોળી મારીને ્તયા િરાઈ ્તી.

યુએસના ઓક્ાહોમામાં 
હોસસપટલમાં ફાયરરંગથી 4 
મોત, હુમલાખોર પણ ઠાર

કાશમીરમાં બેંક મેનેજર િહિત 2 હિનદુની િત્ા
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ટોરોનટો 
ઓન્ટેરિયોની ચૂં્ણીમાં લગભગ 

દિટેક ઉમેદવાિટે લોકોની પોષણક્ષમતાની 
વાતો કિી છટે. લોકોના જીવનધોિણને 
અનુરૂપ આવકના વચનો આપયા 
હતા અને લોકોની આવક વધાિવાની 
પણ ખાતિી આપી હતી. તેમના 
પક્ષો તિફથી ઘણી બધી િાહતો 
અને વળતિની પણ વાત કિી છટે. 
ખાસ કિીને ્ટેકઆઉ્ ખાણા પિના 
સેલસ્ટેક્ષ ઘ્ાડવાની વાત મુકી હતી. જે 
મતદાિોને ગુંચવી નાંખે એવી હતી.

આ વાતો સાંભળવામાં સાિી હતી 
પણ એનો અમલ થશે કે કેમ એવો 
સવાલ દિટેકને થાય એ સવાભાવવક છટે. 

સડબિી સસથવત ઓિટેકલપોલ િીસચ્ચના 
પ્ેસીડેન્ પોલ સેસકાપીના કહટે છટે કે, 
લોકો મા્ટે મતદાન કિતી વખતે શું 
કિવું એ દુવવધા સમાન બનયું હતું. કયા 
પક્ષની વાતને માનવી એ મુશકેલ હતું.

્ીમીનસની નોધન્ચ કોલેજમાં ્ટેક્ષેસન 
શીખવાડનાિા જેસન બોઈસોનોલ્ કહટે 
છટે કે, લોકો મા્ટે મવહનાના અંતે કે્લી 
બચત થશે એ નક્ી કિવાનું મુશકેલ 
છટે તયાિટે કોના વચન ઉપિ ભિોસો 
િાખવો. 

કોઈ પા્ટીએ ફુગાવો કેવી િીતે 
ઘ્ાડી શકાય એની વાત કિી નથી. 
પ્ોગ્ેસીવ કન્ઝવવેર્વના મંચ ઉપિથી 
ફોડ્ચ સિકાિટે જે લોકો અઠવારડયે 

૧પ ડોલિની બચત કિવા માંગતા 
હોય તેમને મા્ટેની યોજનાઓની 
ચચા્ચ કિી હતી, અને એને મા્ટે ગેસ 
ઉપિના ્ટેક્ષને ઘ્ાડવાની જોગવાઈ 
બજે્માં કિાઈ હોવાનું જાહટેિ કિાયું 
હતું. બોઈસોનોલ્ કહટે છટે કે, સિકાિટે 
્ટેક્ષ ક્ેડસ્ આપવાની વાત કિી છટે, 
પણ એનાથી ઓછી કે મધયમ આવક 
ધિાવનાિાઓના બજે્માં કોઈ મો્ો 
ફેિ પડશે નહીં. તમાિા વખસસામાં 
પૈસા બચશે જ એવું નથી. કેમ કે એ 
ક્ેડી્ તો વષ્ચના અંતે તમાિા ખાતામાં 
જમા થશે. આવા વચનો લોકોને 
ગુંચવી નાંખનાિા હોય છટે એ્લે આવી 
ચૂં્ણીથી કોઈનું ભલું થઈ નહીં શકે.

ટોરોનટો 
અમેરિકામાં ્ટેકસાસના ઉવાલડેમાં ફાઇરિંગમાં 

19 બાળક અને 2 વશક્ષકની હતયા બાદ ગન કલચિ 
કાબૂમાં લેવા મુદ્ટે અમેરિકામાં ચચા્ચ છટેડાઇ છટે. 
તયાિટે તેનો પાડોશી દટેશ કેનેડા એક ડગલું આગળ 
વધયો છટે. કેનેડાના વડાપ્ધાન જસસ્ન ટ્રૂડોએ ગન 
કંટ્ોલ મા્ટેનો પ્સતાવ િજૂ કયયો છટે, જે અંતગ્ચત 
લોકોએ ખતિનાક તથા વમવલ્િી ગ્ેડનાં હવથયાિો 
બાયબેક પ્ોગ્ામ અંતગ્ચત બદલાવવાના િહટેશે. 
આ પ્સતાવ દ્ાિા સિકાિ હવથયાિોની ક્ષમતા પણ 

મયા્ચરદત કિશે અને ગન જેવાં દટેખાતાં િમકડાં 
ઉપિ પણ પ્વતબંધ લાદશે. આ સાથે જ સિકાિટે 
હટેનડગનના ખિીદ-વેચાણ, વનકાસ તથા બીજી 

વયવતિને ટ્ાનસફિ કિવા મા્ટેના વનયમો  પણ 
જાહટેિ કયા્ચ છટે.  ટ્રૂડોએ કહ્ં હતુ કે, નવા ઉપાય 
જરૂિી હતા. કેમ કે, બંદૂક વહંસા વધી િહી છટે. 

આપણે દટેશમાં હટેનડગન મયા્ચરદત કિવી જ પડશે.  
હટેનડગનના વેચાણ ઉપિ િોકનો પ્સતાવ 2020માં 
નોવા સકોવસયામાં ફાઇરિંગમાં 22 લોકોની હતયા 
બાદ વહંસા િોકવા લેવાયેલાં પગલાંની કડીમાં નવો 
છટે. નોવા સકોવસયાની ઘ્ના બાદ ટ્રૂડો સિકાિટે 
વમવલ્િી ગ્ેડની  સેમીઓ્ોમેર્ક એઆિ-15 
સવહતની િાઇફલસના 1500 મોડલ પિ િોક 
લગાવી હતી.  કેનેડાના જાહટેિ સુિક્ષામંત્ી માકયો 
મેસનડવસનોએ કહ્ં હતુ કે, બાયબેક ચાલુ વષ્ચના 
અંત સુધીમાં શરૂ થવાની શકયતા છટે. 

કેનેડામાં હટેનડગન ઉપિ પ્વતબંધ લાદવા પ્સતાવ
મિલલર્રી ગ્ેડનાં હથિયારાે પરત લેવાશેઃ હથિયારાેની ક્ષિતા પણ િયાયાદિત કરાશે, હથિયાર વેચાણ અને ખરીિી અંગેના લનયિાે જાહેર

અોન્ટેરિયોમાં ચૂં્ણી અને વચનોની લહાણી

રાશી અને નવલ બજાજના 
લનવાસ સ્ાને િહાિંડલેશ્વર સ્ાિી 
જ્ાનાનંિજી િહારાજની પધરાિણી

ઓનટટેરરયો 
મહામંડલેશ્વિ સવામી જ્ાનાનંદજી મહાિાજ 

એ  સવામી જ્ાનાનંદજી અથવા સવામી જ્ાનાનંદજી 
મહાિાજ તિીકે વધુ જાણીતા, એક ભાિતીય 
મહામંડલેશ્વિ સંત છટે. જેઓ ભગવદ ગીતા પિના 
સંશોધન મા્ટે જાણીતા છટે અને ગીતા અંગેના વતિા 
છટે. તેમણે ગીતાનું અથ્ચઘ્ન કયુું છટે અને વૈવશ્વક 
સતિટે ઘણા વયાવસાવયકોને પ્ેિણા આપી છટે.

 તે વહંદુ રફલોસોફિ અને સામાવજક કાય્ચકિ પણ 
છટે. તેઓ “શ્ી કૃષણ કૃપા સેવા સવમવત” નામની 
વૈષણવ ધમ્ચને અનુસિતી સંસથાના સથાપક છટે. તેમણે 
ભગવદ ગીતાના પ્ચાિ મા્ટે “GIEO GITA” 
નામની બીજી સંસથાની પણ સથાપના કિી છટે, તેથી 
તેઓ ગીતા મનીષી સવામી શ્ી જ્ાનાનંદજી મહાિાજ 
તિીકે પણ ઓળખાય છટે. 2016માં તેમણે ગીતા 
સંશોધન કેનદ્રની સથાપના કિી હતી. જેનું ઉદઘા્ન 
વડાપ્ધાન નિટેનદ્ર મોદી દ્ાિા કિવામાં આવયું હતું. 

તેમના ઉપદટેશોએ હજાિો લોકોને પ્ભાવવત કયા્ચ છટે. 
તાજેતિમાં નવલ બજાજના વનવાસસથાનની મુલાકાત 
દિવમયાન, સવામીજીએ માનવના િોવજંદા જીવનમાં 
શ્ી ભગવદ ગીતાના મહતવ પિ ભાિ મૂકયો હતો. 

તેમણે ઉમેયુું હતું કે ગીતા માત્ એક ધમ્ચ પુિતી 
મયા્ચરદત નથી, પિંતુ સમગ્ માનવજાત મા્ટે છટે. 
તમામ સાંસારિક અને આધયાસતમક પ્શ્ોનો અંવતમ 
ઉકેલ શ્ી ભગવદ્ ગીતામાં સમાયેલો છટે. તેમના 
વવવવધ પ્વસદ્ધ અવતિણોમાં, તેમણે જણાવયું કે 
આજના યુવાનો પણ તેમની વચંતા અને તણાવ 
તથા હતાશાના તમામ ઉકેલો આ પવવત્ પુસતકમાં 
શોધી શકે છટે. ગીતાના ઉપદટેશને જીવનમાં અમલમાં 
મૂકવાથી કેવી િીતે સુખી અને શાંવતપૂણ્ચ જીવન 
જીવવવામાં મદદ મળશે. પૃથવી પિના તમામ જીવો 
પ્તયે તમાિો પ્ેમ અને લાગણી દશા્ચવો. નવલ બજાજે 
સવામીજીનો આભાિ માનતા ભાિપૂવ્ચક જણાવયું 
હતું કે, પવવત્ ભગવદ ગીતાના ઉપદટેશનો અમલ 
કિવાથી વયવતિને વધુ સાિા માનવ બનવામાં મદદ 
મળટે છટે. ભગવદ્ ગીતા એ આધયાસતમક ગ્ંથ નથી, 
પણ જીવન જીવવાનો માગ્ચ છટે. તેમણે સૌને ગીતા 
મહોતસવનો ભાગ બનવા અનુિોધ કયયો હતો.

ફાયરિંગના વધેલા બનાવાે સિકાિના નનર્ણય પાછળનું કાિર
કેનેડામાં હેનડગનના વેચાણ-ઉપયોગ પર રોકના પ્રસ્ાવનું મોટું કારણ એ છે કે ફાયરરંગના 60% 
બનાવોમાં ્ેનો ઉપયોગ હોવાનું જણાયું છે. કેનેડામાં દર ત્રીજા માણસ પાસે ગન છે. સસવટ્ઝરલેનડનરી 
NGO ‘ધ સમોલ આરસ્સ’ના સરવે મુજબ 3.8 કરોડનરી વસ્રીવાળા કેનેડાના લોકો પાસે 2017 સુધરીમાં 
કાયદેસર-ગેરકાયદે મળરીને કુલ 1.27 કરોડ ગન હ્રી. એટલે કે દર 100 લોકો દરીઠ 35 હથિયાર 
હ્ા. અંદાજે 33 કરોડનરી વસ્રીવાળા અમેરરકામાં 30 કરોડિરી વધુ હથિયારો ચલણમાં છે. 

તમામ સાંસારરક અને આધયાત્મક પ્રશ્ોનો 
અંતતમ ઉકેલ ગીતામાં છટે ઃ સ્ામી જ્ાનાનંદજી

ફંુગને “ઘાેસ્ટ ફાેરેસ્ટ” 
િારે્ $ 60,000નું ઇનાિ 
અાપવાિાં અાવું

ટોરોનટો 
વાનકુવિમાં ઉછિટેલા 

લેખક પીક-શુએન ફુંગે 
આ વષ્ચનો એમે્ઝોન 
કેનેડા ફસ્્ચ નોવેલ એવોડ્ચ 
જીતી લીધો છટે. બુધવાિના 
િોજ ્ોિોન્ોમાં એક 
સમાિોહમાં ફુંગને “ઘોસ્ 
ફોિટેસ્” મા્ટે $ 60,000નું ઇનામ 
આપવામાં આવયું હતું. 

પ્કાશક સટ્ેનજ લાઇ્નું શીષ્ચક તેના 

વપતાના મૃતયુ સાથે ્ઝ્ઝૂમી િહટેલા અનામી 
નાયકની વાતા્ચને અનુસિટે છટે. ફુંગનો જનમ 
હોંગકોંગમાં થયો હતો અને તેનો ઉછટેિ 
વાનકુવિમાં થયો હતો, પિંતુ તે હવે 
નયૂયોક્ક શહટેિમાં િહટે છટે.

1976માં શરૂ થયેલ, 
પ્થમ નવલકથા પુિસકાિના 
અગાઉના વવજેતાઓમાં 
માઈકલ ઓનડાતજે, ડબલયુ.
પી. રકનસેલા, નીનો રિક્ી, 
ડેવવડ બે્ઝમો્ઝગીસ, આનદ્રે 
એલેસકસસ અને મેડેલીન 

વથએનનો સમાવેશ થાય છટે.  ઈનામ 
એમે્ઝોન અને ધ વોલિસ દ્ાિા સંયુતિ 
િીતે આપવામાં આવે છટે.

પીક-શુએન ફુંગનાં પુસતકને મળયો 
એમેઝોન કેનેડા ફસટ્ટ નો્ેલ એ્ોડ્ટ
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યુકે્ન ઉપર હુમલાના 
વિરાેધમાં કેનેડાએે િધુ 
એેક પગલું ભયુું

ઓન્ટેરિયો 
કેનેડાએ એલિના કાબેવાનું નામ 

પ્રલિબંલિિ યાદીમાં સામેિ કયુું છે, જે 
રલિયન પ્રમુખ વાલદામીર પુલિનની 
સ્ત્ીલમત્ હોવાના અહેવાિો છે. રલિયાની 
સરકારના લનકટિમ ગણાિા રર િોકોની 
યાદીમાં પૂવ્વ ઓલિમપીયન જીમનાસ્ટનું 
નામ પણ છે, જેમના પર હાિના યુક્ેન 
પરના હુમિા બાદ પ્રલિબંિો િાદવામાં 
આવયા છે. 

યુ.કેએ આ મલહનાના આરંભે જ 
કાબેવા ઉપર યુરોલપયન યુલનયનમાં પ્રવેિ 
ઉપર પ્રલિબંિ જાહેર કરી દીિો હિો. 

િેમણે પણ એવા િોકોની યાદીમાં એનું 
નામ સામેિ કયુું હિું. િે સમયે લવદેિી 

બાબિોના લમનીસ્ટર મેિેની જોિીએ કહ્ં 
હિું કે, આવુ પગિું િેઓ પણ િઈ િકે 
છે. કેમ કે, કેનેડા પણ રલિયાના િોકોના 
પ્રવેિ ઉપર પ્રલિબંિ િાદવા માંગે છે. 
અમે પુટીનની સરકાર અકળાય એવું 
ઈચછીએ છીએ. આ યુધિ િરૂ થયું તયારથી 
અમે યુક્ેનને કેવી રીિે મદદ કરી િકાય 
એ લવિે લવચારી રહ્ા હિા, જોિીએ 
મંગળવારે પત્કારો સાથેની વાિચીિમાં 
આમ કહ્ં હિું. 

િેમણે કહ્ં હિું કે, કેનેડા અને િેના 
સાથીઓ એવા િોકો ઉપર પ્રલિબંિ 
િાદવા માંગે છે પણ એને માટે બિા વચ્ે 
સંકિનની પણ એટિી જ જરૂર છે. 

કેનેડાએ પુ્ીનની કથિત સ્ત્ીથિત્નું 
નાિ પ્રથતબંથિત યાદીિાં સાિેલ કયુું

પ્ાથમમક તબકે્ નનર્ણયની 
એસર ચકાસ્ા બાદ 
કાયદામાં ફેરફાર થશે

કયયૂબેક 
લરિટીિ કોિંલબયાના િરૂણો જેમની 

પાસે નજીવી માત્ામાં પ્રલિબંલિિ ડ્રગસ 
હિે િેમની સામે ગુનો નહીં નોંિાય 
એવી જાહેરાિ કેનેડાની ફેડરિ સરકારે 
મંગળવારે કરી હિી. જો કે, આ છુટછાટ 
આવિા વર્વથી મળિે. અને િે પ્રાયોલગક 
િોરણે હિે. ફેડરિ સરકાર કહે છે કે, 
કેનેડાના લરિટીિ કોિંલબયામાં ૧૮ વર્વ 
કે એનાથી વિુ વયના િોકો કુિ ર.પ 
ગ્ામ જેટિું ડ્રગ રાખી િકિે. જેમાં 
ઓલપયોઓઈડ, કોકેન, મેથામફેલટેમાઈન 
અને એમડીએમએનો સમાવેિ થાય છે, 
જેની માંગણી પ્રાંિીય સરકારે કરી હિી. 

જે આ પ્રકારની પહેિી માંગણી હિી. 
સરકારે કહ્ં હિું કે, ઓછી માત્ાને ધયાને 
રાખી સરકાર નવા સુિારાનો અમિ 
૩૧મી જાનયુઆરી, ર૦ર૩થી કરિે. જે 
૩૧મી જાનયુઆરી ર૦ર૬ સુિી રહેિે. 
જો તયા સુિીમાં કાનૂનમાં સુિારો થઈ 
ગયો હિે િો એ કાયમ રહેિે. અથવા 
એમાં પણ ફેરફાર થઈ િકે છે. 

આ છૂટછાટનો અથ્વ એવો હિે કે 
જેમની પાસે ર.પ ગ્ામથી ઓછી માત્ામાં 
ડ્રગ હિે િેમની સામે કોઈ ગુનો દાખિ 

નહીં થાય અને િેમની િરપકડ પણ નહીં 
કરાય કે ડ્રગ કબજે નહીં િેવાય, આ 
જાહેરાિ ફેડરિ સરકારના લમનીસ્ટર 
ઓફ મેનટિ હેલથ એનડ એડીિકન 
કેરોિીન બેનેટ અને પ્રાંિના િેમના 
સમકક્ષ િીિા માલકોમસને વાનકુંવરમાં 
મંગળવારે કરી હિી.

કોલવડ-૧૯ મહામારીના સમયે 
િહેરમાં ર,રર૪ િંકાસ્પદ ઝેરી ડ્રગસ 
સેવનને કારણે થયેિા મૃતયુના કકસ્સા 
જોયા હિા જે ઓવરડોઝને કારણે થયા 
હિા. જે ર૦૧૬ની સરખામણીમાં 
૯૪૦૦ જેટિા હિા. આજે અમે 
જે પહેિ કરી રહયા છીએ એ નીલિ 
પરીવિ્વન માટે મોટા પગિા સમાન છે. 
આ પગિાને કારણે િું ફેરફારો જોવા 
મળિે એનો અભયાસ પણ થિે, પછી જ 
કાયમી લનણ્વય કરાિે.

બીસીમાં ઓછી માત્ામાં પ્રલિબંલિિ 
ડ્રગસ િરાવનારને છુટછાટના સંકેિ

ઓન્ટેરિયો 
સ્ટેકટસસ્ટકસ કેનેડાનો કરપોટ્વ દિા્વવે છે કે, કેનેડામાં નોકરીની 

ખાિી જગયાઓ અતયારે સૌથી વિુ પ્રમાણમાં ખાિી છે. 
સ્ટેકટસસ્ટકસ કેનેડાના નોકરીની ખાિી જગયાઓ, પગારપત્ક અને 
કમાણી અંગેના નવીનિમ અહેવાિ મુજબ કેનેકડયન એમ્પિોયરો 
માચ્વ 2022ની િરૂઆિમાં 10 િાખથી વિુ ખાિી જગયા ભરવા 
માટે સલક્યપણે પ્રયાસ કરી રહ્ા હિા.

કેનેડામાં નોકરીની ખાિી જગયાઓની સંખયા માચ્વમાં 
1,012,900ની રેકોડ્વ-ઉચ્ સપાટીએ પહોંચી છે, જે સ્પટેમબર 
2021માં અગાઉના 988,300ના રેકોડ્વ કરિાં ઘણી વિુ છે. 
ફેરિુઆરી અને માચ્વ વચ્ે 186,400 ખાિી જગયાઓમાં વિારો 
થયો હિો. જોબ વેકેનસી રેટ, જે ખાિી પડેિી અને ભરેિી 
જગયાઓના પ્રમાણ િરીકે ખાિી જગયાઓની સંખયાને માપે છે, 
િે 5.9%ની લવક્મી ઊંચી સપાટી સાથે મેળ ખાય છે. જે ગયા 
સ્પટેમબરમાં હિો. આવાસ અને ખાદ્ય સેવાઓ િેમજ છૂટક 
વેપાર બંનેમાં ખાિી જગયાઓમાં એક તૃિીયાંિ કરિાં વિુ વિારો 
થયો છે. આવાસ અને ખાદ્ય સેવાઓના એમ્પિોયરો િગભગ 
158,100 જગયાઓ ભરવા માંગે છે અને છૂટક નોકરીદાિાઓ 
પાસે િગભગ 109,200 જગયાઓ છે. આરોગય સંભાળ અને 
સામાલજક સહાય િેમજ બાંિકામમાં નોકરીની ખાિી જગયાઓનું 

રેકોડ્વ િેવિ હિું. આરોગય સંભાળ અને સામાલજક સહાયના 
એમ્પિોયરો 154,500 ખાિી જગયાઓ ભરવા માંગે છે, અને 
કનસટ્રકિન ક્ષેત્નાં નોકરીદાિાઓ 81,900 કમ્વચારીઓની િોિ 
કરી રહ્ા હિા. િમામ પ્રાંિોમાં નોકરીની ખાિી જગયાઓ હિી. 
સાસ્કાચેવન, નોવા સ્કોલસયા અને નયુફાઉનડિેનડ અને િેરિાડોરમાં 
મલહના-દર-મલહનાનો સૌથી મોટો વિારો જોવા મળયો હિો. 

નોવા સ્કોલસયા, મેલનટોબા, સાસ્કાચેવન અને લરિકટિ 
કોિંલબયામાં નોકરીની ખાિી જગયાઓની સંખયા લવક્મજનક ઉચ્ 
સ્િરે પહોંચી છે. સ્પટેમબર 2021થી સળંગ પાંચ મલહના સુિી 
નોકરીની ખાિી જગયાઓ ઘટી હિી, જે લસઝનિ માંગને કારણે 
થયું હિું. કેનેડામાં, વસંિ અને ઉનાળામાં આલથ્વક પ્રવૃલતિ વિે છે 
અને લિયાળામાં એમાં ઘટાડો થાય છે.

કેનેડામાં એક લમલિયનથી વિુ નોકરી ખાિી 
આવાસ અને ખાદ્ય સેવામાં નોંિપાત્ અસર
સે્ટિસ્સ્ક્સ કેનેડાએે નાેકરીની ખાલી જગયાએાે, પગારપત્રક એને કમારી એંગે એહેિાલ જારી કયાયો

માેરગેજ એને કે્ટડિની એન્ય 
લાઇન માિે ઉધારીના દરમાં 
િધારાે થશે

્ોિોન્ો 
બેંક ઓફ કેનેડાએ બુિવારે િેનો 

બેનચમાક્ક વયાજ દર વિારીને 1.5 ટકા 
કયયો હિો અને સંકેિ આ્પયો હિો કે વિુ 
વિારો થવાની િૈયારીમાં છે. સેનટ્રિ બેંક 
દ્ારા િેના દરમાં અડિા ટકાનો વિારો 
કરવાનો લનણ્વય અપેલક્ષિ હિો. કારણ કે, 
િે ઊંચા ફુગાવા પર આક્મક રીિે િગામ 
િગાવે છે. એલપ્રિમાં ફુગાવો 6.8 ટકા 
ઉપર પહોંચયો હિો, જે સેનટ્રિ બેનક જે 
િેવિ ઈચછે છે િેના બમણા કરિાં પણ 
વિુ છે. િૂનયાવકાિમાં, મધયસ્થ બેંકો 
સુસ્િ અથ્વિંત્ને ઉતિેજીિ કરવા માટે 
ઉિાર િેવા અને રોકાણને પ્રોતસાલહિ 
કરવા વયાજ દરોમાં ઘટાડો કરે છે, અને 
જયારે િેઓ અથ્વિંત્ને ઠંડુ કરવા માંગે છે 

તયારે િેઓ દરમાં વિારો કરે છે.
બીજા ઘણા દેિોની જેમ, કેનેડાએ 

COVID-19 રોગચાળાના િરૂઆિના 
કદવસોમાં લિરાણ દરમાં ઘટાડો કયયો હિો. 
પરંિુ િે રેકોડ્વમાં નીચા ઉિાર દરોએ 
ફુગાવો વિારવામાં મહતવનો ફાળો આ્પયો 
છે, જે સેનટ્રિ બેંકને કદિા બદિવા માટે 
પ્રોતસાલહિ કરે છે. સેનટ્રિ બેંક કહે છે કે 
હજુ પણ વસ્િુઓનાં ભાવ ટોચ ઉપર 
પહોંચયા હોય િેમ નથી િાગિું, બુિવારે 
એક લનવેદનમાં જણાવયું હિું કે, “નજીકના 
સમયગાળામાં સંભવિઃ ભાવ વિુ ઊંચે 
જિે.” આ વિારો બેંકના દરને 1.75 
ટકાના સ્િરના એક ક્ાટ્વરની અંદર િાવે 
છે જે િે રોગચાળા પહેિા હિો, અને 
બેંકે િેના લનવેદનમાં સ્પષ્ટ કયુું છે કે દર 
વિારવાનું આયોજન છે.  સેનટ્રિ બેંકે 
એક લનવેદનમાં જણાવયું હિું કે, “ફુગાવો 
િક્ય કરિાં વિુ સારી રીિે ચાિુ છે અને 
નજીકના ગાળામાં ઊંચો જવાની િારણા છે.

બેંક ઓફ કેનેડાએ બેન્ચિાક્ક 
વયાજ દિ વિાિીને 1.5% કયયો

્ોિોન્ો 
લમલસસાગાના અલિકારીઓએ ફેડરિ સરકારને સોમવારે 

જણાવયું હિું કે, િેમણે પીયરસન ઈનટરનેિનિ એરપોટ્વ ઉપર 
થિા લવિંબને રોકવા િતકાળ પગિા િેવા જોઈએ. આ વાિ 
ચિાવી િેવાય એવી નથી. િેમણે કહ્ં હિું કે, આ બાબિની અસર 
આંિરરાષ્ટીય પ્રવાસીઓને વિુ પ્રમાણમાં થાય છે. કેમ કે, કોલવડ-
૧૯ના ટેસ્ટીંગ અને આરોગયને િગિી િપાસ વારંવાર કરવામાં 
આવિી હોવાથી પ્રવાસીઓને મુશકેિી પડે છે અને આખરે એની 
અસર ઉનાળુ વેકેિન માણવા આવનારા પ્રવાસીઓના પ્રમાણ 
ઉપર પણ પડે છે. જેને કારણે ટુરીઝમને પણ નુકસાન થઈ િકે છે. 
લમલસસાગાના મેયર બોની ક્ોમબીએ પત્કારો સાથેની વાિચીિમાં 
આમ કહ્ં હિું. િેઓ નેિનિ ટુરીઝમ વીકની ઉજવણી માટે 
રિીફીંગ કરી રહયા હિા. આ પત્કાર પકરરદ ટમમીનિ વનમાં 
યોજાઈ હિી. જયાં અનય નેિાઓએ પણ વકિવયો રજુ કયા્વ હિા. 

િેમણે કહ્ં હિું કે પ્રવાસીઓને સારો અનુભવ થાય એ જરૂરી છે, 
આપણે એ કદિામાં વિુ સારૂં કામ કરવું જ જોઈએ.

ખાસ કરીને પીયરસન એરપોટ્વ ઉપર વિુ લવદેિી પ્રવાસીઓ 
આવિા હોવાથી અહીં વિુ ધયાન આપવુ પડિે. સાથે સાથે ફેડરિ 
સરકારે આ સમસ્યા ઉપર વિુ ધયાન આપવું પડિે. લમલસસાગાનું 
ટુરીઝમ સેકટર આ પ્રાંિનું પ્રવેિદ્ાર ગણાય છે. જો પ્રવાસીઓને 
સારો અનુભવ થિે િો એ િોકો બીજીવાર આવવા લવચારિે. 
એરપોટ્વ પરની પ્રલક્યાને વિુ અસરકારક બનાવવી જરૂરી છે. 
ક્ોમબીએ કહ્ં હિું કે, કેનેડા અને અમેકરકાની સરકારો પણ સમજે 
છે કે િોકોને વિુ સમય રાહ જોવી પડે એ સમસ્યા બની િકે છે. 
લમલસસાગા આ અંગે િકય મદદ કરવા િૈયાર છે. જો ફેડરિ 
સરકાર કેટિીક વારંવાર િપાસની પ્રલક્યા ઘટાડે િો સમસ્યાનો ઉકેિ 
આવી િકે છે. આ પ્રસંગે ફેડરિ સરકારના ટ્રાનસપોટ્વ લમનીસ્ટર 
અને પસ્િક સેફટી લમનીસ્ટરે પણ વકિવયો રજુ કયા્વ હિા.

કાેવિડ િેસ્ટીંગ એને એારાેગયને લગતી તપાસ િારંિાર કરાતી હાેિાથી પ્િાસીએાેને મુશકેલી

પીયરસન એરપોટ્વ પર યાત્ા પ્રલક્યામાં 
થિાં લવિંબની સમસ્યા દૂર કરવા િાકીદ

મમસસસાગાના િુરીઝમ સેકિરને ફાયદાે કરાિિા ફેડરલ સરકારને એપીલ 

્ોિોન્ો 
પય્વટન ક્ષેત્ના પ્રલિલનલિઓ રાહિની 

માંગ કરવા માટે ઓટાવામાં ભેગા 
થયા હિા, તયારે વડાપ્રિાન જસસ્ટન 
ટ્રુડોએ COVID-19ને કારણે સરહદ 
ઉપરના પ્રલિબંિોના િાજેિરમાં કરેિાં 
એકસટેનિનનો બચાવ કયયો છે. 

ટ્રુડોએ કહ્ં કે, કેનેડા હજુ પણ 
રોગચાળા અને પ્રલિબંિો હટાવવાની 
વચ્ેનાં સમયગાળામાં છે. જેમ કે, લવદેિી 
પ્રવાસીઓએ પોિાના પ્રવેિ ઉપર કોલવડ-
19ના રસીકરણનો પુરાવો દિા્વવવો 
જરૂરી છે, નહીં િો બહુ જલદી પય્વટન 
ક્ષેત્ માટે ખરાબ પકરણામો આવી િકે છે. 
વાસ્િલવકિા એ છે કે, િોકો દેખાડો કરે છે 
કે આપણે મુશકેિીમાં નથી, પણ આપણે 
હજી પણ રોગચાળાનો સામનો કરી 
રહ્ા છીએ. આજે પણ ઘણાં કેનેકડયનો 
COVID-19ને કારણે દરરોજ મૃતયુ 

પામે છે. િેમણે બુિવારે પત્કારોને કહ્ં 
હિું કે, હું જાણું છું કે િોકો પોિાને ગમિી 
બાબિો ફરી કરવા આિુર છે. પરંિુ જો 
એને કારણે કોરોનાની બીજી િહેર આવિે 
િો આપણા પય્વટન ઉદ્યોગને વિુ નુકસાન 
થિે.” ઉદ્યોગ જૂથોએ બુિવારે પાછી 
એક પ્રેસ કોનફરનસ યોજી હિી. જેમાં 
ઉનાળુ વેકેિનની મુસાફરીની મોસમ માટે 
સમયસર િાઇનઅપ અને લવિંબ જેવા 
મુદ્ાઓને દૂર કરવા ફેડરિ સરકારને 
હાકિ કરિાં કહ્ં હિું કે,“અમે કેનેકડયનોને 
સુરલક્ષિ રાખવા માટે અમારો ભાગ 
ભજવયો છે અને હવે આખરે સ્વસ્થ થવાનો 
અમારો વારો છે.  મુસાફરી હવે પડકારરૂપ 
બની હોવાથી અમે બહુ ખુિ નથી. પરંિુ 
અમારા કેનેકડયન એરપોટ્વ પર મુસાફરોનો 
અનુભવ પણ એક પડકાર છે.  એમ હોટેિ 
એસોલસયેિન ઓફ કેનેડાના પ્રમુખ અને 
સીઈઓ સુસી લગ્નોિએ જણાવયું હિું.

આપણે હજી પણ 
િોગ્ચાળાનો સાિનો કિી 
િહ્ાા છીએ - જસ્્ીન ટ્રુડો 
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ભારતીય રાજકારણમાં આજકાલ 
રાજયસભાની ચૂંટણીનો પારો ઉચે 

ચઢી રહ્ો છે. આગામી 10 જૂને 15 રાજયોની 
57 બેઠકો માટે આ ચૂંટણી યોજાવાની છે. રાજય 

સભાના સાંસદની 
ચૂંટણીમાં વવધાનસભયો 
અને સાંસદોના 
મતો મળીને બેઠકનું 
પરરણામ નક્ી થતું 
હોય છે, એ જોતાં 
જરાક ભૂલ થાય તો 
રાજકીયપક્ે બેઠક 
ગુમાવવી પડતી હોય 
છે. જેને કારણે જ આ 
ચૂંટણી રસાકસીભરી 

હોય છે. ભારતમાં સંસદના બે ગૃહ લોકસભા 
અને રાજયસભા છે. કોઈપણ સરકારને આ 
બંને ગૃહમાંથી વબલ પસાર કરાવવા પડતા 
હોય છે. તેથી લોકસભાની ચૂંટણી જીતયા બાદ 
રાજયસભામાં પણ જે તે પક્ે પોતાના સભયો 
વધારવાની વેતરણ કરવી પડતી હોય છે.

જોકે ચૂંટણી માટેની સામાનય ગણતરી માંડીએ 
તો કોંગ્ેસને 57માંથી 11 સીટો મળી શકે છે. આ 
સાથે ગૃહમાં પાટટીની સીટોની સંખયા 29થી વધીને 
33 થઈ શકે છે. જયરામ રમેશ, ગુલામ નબી  
આઝાદ, પી. વચદમબરમ, રાજીવ શુક્ા, અજય 
માકન, રણદીપ સૂરજેવાલાના નામની ચચાચા થઈ 
રહી છે. પવન ખેડા, તારરક અનવર અને પ્રમોદ 
વતવારી પણ રટરકટવાંચછુઓની રેસમાં હોવાનું 
ચચાચાય છે. કોંગ્ેસ પાટટી રાજસથાનની ત્રણેય 
બેઠકો જીતવા પ્રયાસ કરી રહી છે. 

છત્ીસગઢની બે બેઠકો મળશે. તવમલનાડુ, 
ઝારખંડની એક-એક બેઠક પણ કોંગ્ેસના ફાળ 
જશે, તો હરરયાણા, એમપી અને કણાચાટકમાં પણ 
કોંગ્ેસને એક-એક બેઠક મળવાની આશા છે. 
વતચામાન ગવણત મુજબ કોંગ્ેસને રાજસથાનમાં 
ત્રણ, છત્ીસગઢમાંથી બે, મહારાષ્ટ્ર, કણાચાટક, 
હરરયાણા અને મધયપ્રદેશમાં એક-એક બેઠક 
મળી શકે છે. જો તવમલનાડુમાં શાસક ડીએમકે 
અને ઝારખંડમાં જેએમએમ એક-એક સીટ 
આપે તો કોંગ્ેસને વધુ બે સીટો મળી શકે છે. 
પૂવચા મંત્રી પી. વચદમબરમ તવમલનાડુની બેઠક 
ઉપરથી રાજયસભામાં પહોંચવાની મનસા સેવી 
રહ્ા છે. તેઓ ડીએમકેના નેતા અને મુખયમંત્રી 
સટાવલનને પણ મળયા છે. આ ચૂંટણી જંગ માટે 
ભારતીય જનતા પાટટી પણ સવરિય છે. પીયૂષ 
ગોયલ, મુખતાર અબલાસ નકવી ભાજપમાંથી 
રાજયસભામાં જનારા સંભવવત ચહેરાઓ 
બની શકે છે. મહારાષ્ટ્રમાં વશવસેનાના સંજય 
રાઉત અને સંજય પવારે રાજયસભાની બેઠકો 
માટે ઉમેદવારી નોંધાવી છે. બે બેઠકો તો તે 
જીતી જ શકે છે, પરંતુ ત્રીજી બેઠક માટે પણ 
વશવસેના પ્રયાસ કરી રહી છે. મહારાષ્ટ્રમાં 
રાજયસભાની કુલ 6 સીટો ઉપર જંગ છે. અહીં 
જીતવા માટે 42 ધારાસભયોના સમથચાનની જરૂર 
હોય છે. ભાજપ પાસે બે બેઠકો જીતવા માટે 
પૂરતી સંખયા છે. જયારે સત્ાધારી વશવસેના, 
રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્ેસ પાટટી અને કોંગ્ેસ અલગ-અલગ 
એક-એક ઉમેદવારને જીતાડી શકે છે. પરંતુ જો 
તેઓ સાથે આવે તો તેઓ રાજયસભામાં બીજા 
ઉમેદવારને મોકલી શકે છે. હકીકતમાં 288 
વવધાનસભયો ધરાવતી મહારાષ્ટ્ર વવધાનસભામાં 
ભાજપ પાસે 106 તથા વશવસેના પાસે 55, 
એનસીપી પાસે 53, કોંગ્ેસ પાસે 44, બસપા 
વવકાસ અઘાડી પાસે 3 અને સમાજવાદી પાટટી 
તથા એઆઈએમઆઈએમ અને પ્રહાર સવતિ 
પાટટી પાસે બબબે ધારાસભયો છે. તેથી વશવસેના 
અને તેનું ગઠબંધનવાળી સરકાર રાજયસભા 
માટે મહારાષ્ટ્રમાંથી ત્રીજો ઉમેદવાર મોકલવા 
માથાપચ્ી કરી રહ્ા છે. આ ઉપરાંત યુપી અને 
બવહરામાં ચૂંટણીને લઈને વધુ ઉતસાહ છે. થોડા 
રદવસો પહેલાં જ કોંગ્ેસના રદગગજ નેતા વસબબલે 
પાટટીને અલવવદા કહીને સપામાંથી રાજયસભા 

માટે ફોમચા ભયુચા હતુ. જયારે બીજી બાજુ 
વવધાનસભાની ચૂંટણીમાં સત્ા ન મળી હોવા 
છતાં, એસપી, આરએલડી તેમની એકતા વધુ 
બતાવી રહી છે. રાષ્ટ્રીય લોકદળના વડા જયંત 
ચૌધરી ઉત્રપ્રદેશથી રાજયસભાની ચૂંટણીમાં 
સપા અને આરએલડીના સંયુતિ ઉમેદવાર હશે. 
ઉત્રપ્રદેશમાં રાજયસભાની 11 બેઠકો માટે 10 
જૂને મતદાન થશે. કોંગ્ેસના ભૂતપૂવચા વરરષ્ઠ નેતા 
કવપલ વસબબલ અને ભૂતપૂવચા રાજયસભા સભય 
જાવેદ અલીએ સપા તરફથી ઉમેદવારી નોંધાવી 
છે. 403 સભયોની ઉત્રપ્રદેશ વવધાનસભામાં 
સપાના 111 સભયો છે અને તે પોતાના ત્રણ 
ઉમેદવારોને સરળતાથી રાજયસભામાં મોક્ી 
શકે છે. ઉત્રપ્રદેશમાં ભાજપ 11માંથી 8 બેઠકો 
ઉપર ચૂંટણી લડવા માંગે છે, જયારે તેની પાસે 
આઠમી બેઠક જીતવા માટ સંખયાનો અભાવ છે.  
બીજી તરફ સપા છે, જે ત્રણ બેઠકો જીતી શકે છે 
અને ચોથા ઉમેદવારને ઊભા કરી શકે છે અથવા 
ભાજપને આઠમી બેઠક પર જતા અટકાવવા 
માટે અનય કોઈ ઉમેદવારને સમથચાન આપી 
શકે છે. ભાજપ દ્ારા કેનદ્ીય નેતૃતવને 21 નામ 
મોક્વામાં આવયા છે. તેમાંથી 8 નામો પસંદ 
કરાશે. યુપીમાં જો સમાજવાદી પાટટી ઉમેદવારને 
મેદાનમાં ઉતારશે તો 10 જૂને મતદાન થશે. જો 
આમ થશે તો રઘુરાજ પ્રતાપ વસંહ ઉકકે રાજા 
ભૈયાનો રોલ ઘણો મોટો બની જશે. નંબર ગેમ 
પરરસસથવતને સપષ્ટ કરી શકે છે. ભાજપ ગઠબંધન 
પાસે 273 ધારાસભયો છે. સપા ગઠબંધન પાસે 
125 ધારાસભયો છે. કોંગ્ેસ પાસે 2, રઘુરાજ 
પ્રતાપ વસંહ ઉક્ક રાજા ભૈયાની પાટટી જનસત્ા 
પાટટી પાસે 2 અને બસપા પાસે 1 ધારાસભય 
છે. આવી સસથવતમાં, જો કોઈ ઉમેદવાર 31 મે 
સુધીમાં ઉમેદવારી નોંધાવે છે અને તેની તરફેણમાં 
પૂરતા ધારાસભયોના સમથચાનનો દાવો કરે છે, તો 
ચૂંટણી વનવચિત છે. અહીં બસપાના ધારાસભય 
રાજા ભૈયા યુપીના આઠમાં ઉમેદવારનો 
વનણચાય કરશે. સપાને હાલ એવો ડર છે કે, 
આઝમખાનના રૃપમાં પહેલાથી જ વવખવાદ છે 
અને હવે વસબબલે પાટટી તરફથી દાવેદારી કરી 
છે. વળી, વશવપાલ યાદવ પણ સપામાં ઘણાં 
સમયથી બગાવતી સૂર દાખવી રહ્ા છે. આ 
ઉપરાંત અવખલેશથી અનય કેટલાક નેતાઓ પણ 
નારાજ હોવાથી સપાને રિોસ વોટીંગનો ભય છે. 
આ જ કારણે તે ચોથો ઉમેદવાર ઉભો રાખવા 
માંગતી નથી.

અનય એક રાજય રાજસથાનમાં કોંગ્ેસના 
108, ભાજપના 71, રાષ્ટ્રીય લોક તાંવત્રક પાટટીના 
3, સીપીઆઈ અને બીટીપીના બ-બે ધારાસભયો 
છે. રાજસથાનમાં રાજયસભાની કુલ 10 બેઠકો 
પૈકી ચાર ખાલી છે. અહીં આમ તો કોંગ્ેસની 
સસથવત મજબૂત છે પરંતુ ગહેલોત અને પાયલટ 
જૂથની લડાઈની વચંતા મોવડી મંડળને સતાવી 
રહી છે. ગેહલોતના ખાસ ગણાતા ડુંગરપુરના 
રદનેશ ખોડાવનયાને રાજય સભામાં મોકલવા 
પ્રયાસ થઈ રહ્ો છે. પરંતુ ગેહલોતની આ પેરવી 
સામે અનેક ધારાસભયએ નારાજગી વયતિ કરી 
છે કારણ કે ખોડાવનયા સામે અગાઉ ભ્રષ્ટાચારના 
આક્ેપો થઈ ચૂકયા છે. રાજસથાનમાંથી 
રાજયસભાની ચાર બેઠકો ખાલી છે.જેમાં બે 
બેઠક કોંગ્ેસ આસાનીથી જીતી શકે છે. જયારે 
ભાજપ એક સીટ જીતી શકે તેમ હોવાથી અહીં 
ચોથી બેઠક માટે ખરેખરાનો જંગ થવાનો છે. 
રાજસથાનની ચોથી બેઠક માટે 13 અપક્ 
ધારાસભયોની ભૂવમકા મહતવની બની રહેનાર 
છે.  આ ઉપરાંત વબહારમાં પાંચ બેઠકો માટે 
ચૂંટણી થવાની છે. જેમાં ભાજપ જેડીયુ ગઠબંધન 
સરળતાથી 3 બેઠક જીતી શકે છે.  જયારે વવપક્ 
રાષ્ટ્રીય જનતા દળ અને કોંગ્ેસ અનય બે બેઠકો 
પર પોતાના ઉમેદવાર જીતાડી શકે છે. 

રાજ્યસભાની 57 બેઠકોની ચંૂટણી  
રાજકી્ય પક્ોને ક્ોસ વોટીંગનો ડર 

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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અંબાજી
યાĦાધામ અંબાજીમાં સોનાના 

દાનની સરવાણી અિવરત ચાલતી 
રહъ છъ. મા અંબાના દશ↓ને 
દુિનયાભરમાંથી ભŪો આવતા 
છъ અને પોતાની મનોકામના 
પૂરી થતાં હરખભેર માતાજીના 
મંЧદરમાં ખુ·ા Чદલથી દાન 
આપતા હોય છъ. મા અંબાના 
મંЧદરનું િશખર ગુજરાત જ નહỲ 
સમĠ ગુજરાતમાં આકષ↓ણનું ક‹ĩ 
માટъ વહીવટી તંĦ ˛ારા સતત 
Ĭયાસ કરવામાં આવી રΝા છъ. 
યાĦાધામ અંબાજીના િશખરને 

સોનાથી મઢવાનું કામ લાંબા 
સમયથી ચાલી રЅં છъ. આ 
દરિમયાન ઘણાં માઈભŪો સોના 
અને ચાંદીનું પોતાની યથાશિŪ 

Ĭમાણે દાન કરી ચૂÄયા છъ. Óયારъ 
હાલ લુણાવાડાનો એક માઈભŪ 
ચચા↓નો િવષય બ×યો છъ. 
માઈભŪે યાĦાધામ અંબાજીમાં 
મા અંબાને સોનાનો મુગટની 
ભેટ આપી છъ. ËયેΗ માસના 
Ĭથમ Чદને સુદ એકમે મહીસાગર 
જી·ાના લુણાવાડા તાલુકાના 
ચેનપુર ગામનો એક પЧરવાર 
મંગળવારъ માં અંબાના દશ↓નાથ› 
આãયો હતો. Ëયાં પЧરવારъ 
મંЧદરમાં પુજા અચ↓ના કયા↓ બાદ 
સોનાનો મુગટ ભેટ ધયђ↓ હતો. 
જોકы માઈ ભŪે પોતાનું નામ 
જાહъર કરવાનો ઇ×કાર કયђ↓ હતો. 

બાધા પૂણ↓ થતાં લુણાવાડાના ભŪે મા અંબેને સોનાના મુગટ દાન કયા↓

બનાસકાંઠા િજ·ાના વાવની ખોડાઢોર પાંજરાપોળમાં 30 પશુઓના મોતથી હાહાકાર
સાબરકાંઠામાં હિથયારો પકડવા ગયેલી પોલીસ પર ફાયЧરѕગ, 3 કમЪ↓ ઇજાĠçતવાવ

વાવની ખોડાઢોર પાજંરાપોળમાં શિનવારъ 
રાĦ ે અગÜય કારણોસર ૩૦ પશઓુના અચાનક 
મોત થતા ં પથંકમાં હાહાકાર મચી ગયો હતો. 
૩૦ પશઓુના મોત અગં ે જાણ થતા ં વટેરનરી 
તબીબો સાથનેી પશપુાલન િવભાગની ટીમ ે ઘટના 
çથળъ પહ℮ચીને ત પશઓુના સÜેપલ લીધા 
હતા. પશઓુના મોતન ુ કારણ જાણવા પાણી અને 
ઘાસચારાના સÜેપલ લઇન ેદાતંીવાડા કжિષ યિુનવસટી 
લબેોરъટરીમાં પરીΤણ અથ› મોકલાયા હતા. સÜેપલો 
Чરપોટ↓ આãયા બાદ મોતનુ ંકારણ જાણી શકાય તમે 
છъ. Ëયારъ ભયકંર દગુ↨ધ મારતી હોવાથી રોગચાળો 
ફыલાય નહી ત ેમાટъ çથાિનક તĦં ˛ારા પશઓુના 
તદъહના િનકાલની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી.

િહѕમતનગર
સાબરકાંઠા: પોશીનાના કાલીકіકરનાં ગૌરી 

ગામમાં પોલીસને ગેરકાયદъસર હિથયારો અંગેની 
બાતમી મળી હતી. જેથી ગૌરી ગામે દરોડા પાડવા 
ગયેલી પોલીસ પર પહъલાથી જ સંતાડી દીધેલા 
હિથયાર વડે જ ફાયЧરѕગ કરવામાં આãયું હતું. આ 
ઘટનામાં એક પોલીસકમЪ↓ને પગમાં Ëયારъ અ×ય 
3 પોલીસકમЪ↓ને ઈજાઓ થતાં સારવાર હъઠળ છъ. 
ઘટનાની ગંભીરતાને લઈને એલસીબી, એસઓજી 
ઘટનાçથળъ પહ℮ચીને તપાસ હાથ ધરી છъ. આ 
ઉપરાંત çથાિનક પોલીસ સિહત આજુબાજુની 
પોલીસને ખડકЫ દъવામાં આવી છъ. ઉ·ેખનીય છъ 
કы, રાËયમાં ભૂતકાળમાં પણ રъડ કરવા ગયેલી 
પોલીસ પર હુમલાની ઘટનાઓ બની ચૂકЫ છъ.
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આણંદ
ક℮Ġેસના ЧદÆગજ નેતા ભરતિસંહ 

સોલંકЫની રѕગરъલીયાનો કિથત 
વીЧડયો સામે આãયા બાદ રાજકЫય 
ગિલયારોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છъ. 
આ વીЧડયોમાં ક℮Ġેસના ЧદÆગજ નેતા 
ભરતિસંહ સોલંકЫની પ ી રъશમા પટъલ 
Ëયારъ ઘરનો દરવાજો ખોલી અંદર 
Ĭવેશે Óયારъ ભરતિસંહ તેમની પ ીને 
દરવાજા પર અટકાવે છъ તે જ સમયે 
એક યુવતી જોવા મળъ છъ. ભરતિસંહ 
સોલંકЫ અને તેમની પ ી રъશમા પટъલ 

વŵે ઘણા સમયથી િવવાદો ચાલી રΝા 
હતા. જેને લઇને ભરતિસંહ સોલંકЫએ 
તેમની પ ીને છૂટાછъડા આપવા માટъ 
અરજી પણ કરી છъ. પરѕતુ રъશમા પટъલ 
ભરતિસંહ સોલંકЫન ે મનાવવા આણંદ 
િવ˜ાનગર રોડ Щçથત આĴય બંગલો 
ખાતે પહ℮Éયા હતા. Ëયાં રъશમા પટъલ 
ઘરમાં Ĭવેશે છъ Óયાં જ ભરતિસંહ 
સ℮લકЫ અ×ય યુવતી સાથે પકડાયા હતા. 
Óયારъ જે યુવતી સાથે ભરતિસંહ પકડાયા 
છъ તે યુવતીને લઇ મોટો ખુલાસો થયો 
છъ. ભરતિસંહ જે યુવતી સાથે પકડાયા 

તે યુવતી વડોદરાના મિહલા ક℮Ġેસ 
નેતાની ભાણી હોવાની માિહતી મળી 
રહી છъ. આ ઉપરાંત ક℮Ġેસ નેતાએ 
જ આ યુવતીનો ભરતિસંહ સાથે 
પЧરચય કરાãયો હોવાની પણ માિહતી 
સામે આવી છъ. રъäમા પટъલે વાયરલ 
વીЧડયોની પુЩΓ કરી છъ. આ મામલ ે
રъશમા પટъલે જણાãયું હતું કы, મારા 
પિતને ઘણા વખતથી હું શોધતી હતી. 
પણ ગઇકાલે આણંદ િવ˜ાનગર રોડ 
પર એક યુવતી સાથે તેમને આઇçĝЫમ 
ખાતા જોયા હતા.

આણંદ 
આણંદમાં ૨૦૧૯માં સી.પી. કોલેજ 

નજીક વડાપાઉѕની લારી પાસે શશાંક 
ભાટીયા  અને તેનો િમĦ મૈિĦક પટъલ 
હાજર હતા. દરÜયાન િનલેશકЮમાર 
ખુમાનિસંહ પરમાર સિહતના Ħણ 
શÅસોએ ચીમનભાઈનો મોબાઈલ 
ફોન તથા ચાવી લઈ લીધેલ હોઈ બંને 
િમĦોએ િનલેશકЮમાર પરમારને ઠપકો 
આØયો હતો. જેને લઈ તકરાર થઈ 
હતી અને િનલેશે શશાંકને છરીના ઘા 
મારી દъતા શશાંક લોહીલુહાણ હાલતમાં 

જમીન ઉપર ફસડાઈ પડયો હતો 
અને તેનું ઘટના çથળъ મોત નીપËયું 
હતું. આ તકરારમાં તેનો િમĦ મૈિĦક 
વŵે પડતા તેને પણ છરીના ઘા મારી 
ગંભીર ઈજાઓ પહ℮ચાડી િનલેશ 
પરમાર સિહતના શÅસો ફરાર થઈ 
ગયા હતા. આ બનાવ અંગે મૈિĦક 
આિશષભાઈ પટъલે મથકમાં ફЧરયાદ 
ન℮ધાવતા પોલીસે િનલેશકЮમાર 
ખુમાનિસંહ પરમાર, ખુમાનિસંહ 
અનવરિસંહ પરમાર અને િવજયભાઈ 
ઉફ⎯ ભયલુ િવનુભાઈ ગોિહલ િવιÖધ 

ગુનો ન℮ધી તા. ૧૧મી નવેÜબરના રોજ 
તેઓને ઝડપી પાડયા હતા. આ કыસમાં 
આણંદના ચોથા એડીશનલ સેશ×સ 
જજની કોટ↓માં ચાલી જતા ફરીયાદી 
પΤે સરકારી વકЫલની દલીલો તેમજ 
૧૪ મૌખીક પુરાવા અને ૪૫ દçતાવેજી 
પુરાવા ચકાçયા બાદ ×યાયાધીશે 
િનલેશકЮમાર પરમારને તકસીરવાન 
ઠъરવી આજીવન કыદની સજા સંભળાવી 
હતી. સાથે સાથે અલગ-અલગ કલમો 
હъઠળ તેને  ૧,૪૫,૦૦૦નો દѕડ પણ 
ફટકારવામાં આãયો હતો.

આણંદ 
ઉમરъઠના ધોળી ગામ ે  િવĝમભાઈ 

સોલંકЫના સબંધંીના લગ્નĬસગં િનિમǼે 
ગામમાં વરઘોડો ચાલતો હતો. દરÜયાન 
આકાશભાઈ ચીમનભાઈ પરમાર 
પોતાનંુ ટãુહીલર લઈ Óયાથંી પસાર થઈ 
રΝા હતા Óયારъ જણેાભાઈન ેટ-ુãહીલર 
અથડાવી આકાશભાઈ અપશÚદો બોલી 
ઝઘડો કયђ↓ હતો. જનેી રીષ રાખી 
થોડા સમય બાદ સભુાષભાઈની ગાડી 
ઘોળી-ખભંોળજ માગ↓ પરથી પસાર 
થતી હતી Óયારъ િવજયિસંહ જીલુભાઈ 
ઝાલાએ પોતાની મોટરકાર રçતા 
વŵ ેઅવરોધλપ મકુЫ દીધી હતી અને 

જણેાભાઈન ેગમ ેતમે અપશÚદો બોલી 
માર માયђ↓ હતો. િવજયિસંહનંુ ઉપરાણું 
લઈ આવલેા આકાશ અન ે રમશેભાઈ 
પરમાર પણ લાકડી લઈ Óયા ં આãયા 
હતા અન ે િવĝમભાઈ તથા ઘરના 
સÛયોન ે ગમ ે તમે િબભÓસ અપશÚદો 
બોલી માર માયђ↓ હતો અન ેિવરъ×ĩકЮમાર 
તમેજ કોકЫલાબેનન ે પણ ગડદાપાટનુો 
માર મારી જાનથી મારી નાખવાની 
ધમકЫ આપી હતી. આ બનાવ અગંે 
િવĝમભાઈએ ખભંોળજ પોલીસ 
મથકમાં ફЧરયાદ આØયા બાદ સામાપΤે 
આકાશભાઈ પરમારъ પણ ફЧરયાદ 
ન℮ધાવી હતી. 

વડોદરા
ભારત સરકારની િવદъશ નીિત 

પણ ઘર આંગણાની નીિતની જેમ 
સબ કા સાથ, સબ કા િવકાસના મંĦ 
પર આધાЧરત છъ તેમ િવદъશ મંĦી 
એસ.જયશંકરъ મંગળવારъ એમ.એસ.
યુિનવિસ↓ટીના કાય↓ĝમમાં કЅ હતુ.
પીએમ નરъ×ĩ મોદી પરના મોદી 

એટ ૨૦ નામના પુçતકના અંશોનુ 
પઠન આ કાય↓ĝમમાં કરવામાં આãયુ 
હતુ. જેમાં િવદъશ મંĦી એસ.જયશંકરъ 
પોતાના અનુભવો અંગે કЅ હતુ કы, 
પીએમ મોદીની અલગ અલગ દъશોમાં 
વસતા ભારતીય સમુદાય સાથેની 

િનકટતા વષђ↓થી છъ. ઉપરાંત પીએમ 
મોદી િવદъશોમાં Ëયારъ યાĦા કરતા 
હોય છъ Óયારъ Óયાંની સારી બાબતોનો 
ભારતમાં અમલ કરવા માટъ Ĭય  
કરъ છъ.Ĭધાન મંĦી આવાસ યોજના, 
બુલેટ ĺેન જેવા Ĭોજેકટો તેનુ 
ઉદાહરણ છъ. ૨૦૧૪માં વડાĬધાન 
બ×યા બાદ નરъ×ĩ મોદીએ મને 
િવદъશ સિચવ તરીકы સાક↕ દъશોની 
યાĦા કરવા માટъ કЅ હતુ અને તેમાં 
પાЧકçતાન માટъ તેમનો સંદъશ એ હતો 
કы, આતંકવાદ ચલાવી નહỲ લેવાય. 
આપણી નીિત ઝીરો ટોલર×સના પાયા 
પર આધાЧરત છъ.

ઉમરъઠના ધોળી ગામે લગ્નĬસંગના વરઘોડામાં મારામારી થતા નાસભાગ
વાહન અડી જવા બાબતે તકરારમાં મામલાે િબચક્યાે

આપણી િવદъશ નીિત સબ કા સાથના મંĦ ઉપર આધાЧરત : એસ. જયશંકર

પિત, પ ી ઔર વો... : ગુજરાત ક℮Ġેસ નેતા ભરતિસંહ સોલંકЫ િવવાદોમાં ઘેરાયા 

આણંદમાં નજીવી બાબતે તકરારમાં હÓયા કરનારને આજીવન કыદ, 1.45 લાખનો દѕડ
માેબાઇલ-ચાવી લેવાના મામલે ઠપકાે અાપતા હુમલાે કરાયાે હતાે : 3 સામે ગુનાે નાેંધાયાે હતાે

સાેલંકીની રંગરેલીયાનાે કિથત વીિડયાે સામે અા ા બાદ રાજકીય ગિલયારાેમાં ખળભળાટ
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મૂળ વલસાડની દીકરી હુમેરા લંડનમાં કાઉЩ×સલમાં çપીકર તરીકы ચૂંટાઈ 
વલસાડ

વલસાડના એનઆરઆઇ અને સેવાભાવી મુЩçલમ 
મુનાવર ગરાિસયાના ભાઇ રЧફÄભાઇ ગરાિસયાની પુĦી 
હુમેરા ગરાિસયાએ ફરીથી લંડનમાં ભારતીય મૂળના 
નાગЧરક તરીકыનો નવો રъકોડ↓ çથાØયો છъ. તેણીએ વષ↓ 
2018માં 19 વષ↓ની વયે કાઉЩ×સલરની પદવી અને હવે 
21 વષ↓ની વયે સૌથી નાની વયની çપીકર બની એક 
નવી િસિˇ હાંસલ કરી છъ. હુમેરા લંડનમાં લેબર પાટЪ↓ની 
કાય↓કર છъ. તેણી યુવાવçથાથી જ સેવાના કાય↓માં જોડાઇ 
ગઇ હતી. તેમજ તેણે રાજЧકય પΤ સાથે કામ કરવાનું શλ 
કયુ↨ હતુ. Ĭથમ વખત જ તેણીએ હъકનીની કાઉЩ×સલની 
ચૂંટણીમાં ઝંપલાãયું હતું. Óયાર બાદ હવે તેણી હъકની 
કાઉЩ×સલ (પાિલકા)ની çપીકર તરીકы ચૂંટાઇ આવી છъ.

કыદારનાથ યાĦા ગયેલા વલસાડના યુવકનું ખીણમાં પડી જતાં મોત
વલસાડ

પારડીના કલસર ગામના 40 ભŪોનંુ Ġૂપ થોડા Чદવસ 
પહъલા ચારધામની યાĦાએ ગયુ હતુ. જેમાં કલસર ગામના 
સડક ફિળયામાં રહъતા ધિનશ ભીકЮભાઈ પટъલ (ઉѕમર 32 
વષ↓) પણ આ Ġૂપ સાથે ચારધામ જાĦાએ ગયો હતો. 
સૌĬથમ તેઓ હЧર˛ાર પહ℮Éયા હતા. Ëયાં ધિનશ પટъલ 
પડ્યો હતો, અને તેના માથામાં ઈજા પહ℮ચી હતી. જોકы, 
ઈજા સામા×ય હોવાથી તે Ġૂપ સાથે Ĭવાસમાં આગળ 
વÖયો હતો. તેના બાદ તેઓ કыદારનાથ પહ℮Éયા હતા. Ëયાં 
રામપુર ખાતેની એક હોટલમાં રોકાણ કયુ↓ હતું.  રામપુરમાં 
વહъલી સવારъ ધિનશ કામથી હોટલ બહાર નીકâયો હતો, 
Ëયાં તે નજીકની એક ખીણમાં પડી ગયો હતો. જેના બાદ 
ધિનશનો તદъહ પહાડીમાઁથી મળી આãયો હતો. 

ઓલપાડ
એક વષ↓ પહъલા ઓલપાડ િવçતારની 16 

વષ↓ની તλણીને લગ્નની લાલચ આપી કારમાં 
લઇ જઇને વારѕવાર શરીર સબંધ બાંધી 
સગભા↓ બનાવનાર આરોપી યુવાનને આજે 
પોÄસો કыસોની ખાસ અદાલતના એડી લ 
સેશ×સ જજ Чદલીપ પી.મહીડાએ પોÄસો 
એÄટના ભંગ બદલ દોષી ઠъરવી 20 વષ↓ની 
સÅતકыદ, λ.20 હજાર દѕડ તથા દѕડ ન ભરъ તો 
વધુ એક વષ↓ની કыદની સજા ફટકારી છъ.

16 વષ↓ની તλણીને 28 વષЪ↓ય આરોપી 
રોશન ગોમાન પટъલ (રъ.પાકЫçતાન ફળીયંુ, 

મંદરોઈ તા.ઓલપાડ) સાથે ઓÄટોબર-2020 
દરિમયાન નવરાિĦમાં ગરબા રમવા જતી 
વખતે િમĦતા થઇ હતી. Óયારબાદ લગ્નની 
લાલચ આપી તιણીને ટયુશન ╞ાસમાંથી 
પોતાની કારમાં અવાવι જÆયાએ લઇ જઇ 
મરજી િવιÖધ એકથી વધુવાર શરીર સબંધ 
બાંધતા તλણીને ચાર માસનો ગભ↓ રહી ગયો 
હતો. આ અંગે માતાએ પુછયા બાદ તλણીએ 
આરોપી રોશન પટъલે બળાÓકાર ગુજાયા↓ની 
વાત કરતા માતાએ તા.21-5-2021ના રોજ 
આરોપી િવιÖધ પોÄસો એÄટના ભંગ બદલ 
ફЧરયાદ ન℮ધાવતા ધરપકડ કરાઇ હતી.

તλણીને લગ્નની લાલચે સગભા↓ બનાવનારને 20 વષ↓ની સખત કыદ
અાેલપાડના મંદરાેઇ ગામના અારાેપી રાેશન પટેલને રૂા.20 હજાર 
દંડ, ભાેગ બનનાર તરૂણીને1.75 લાખ વળતર ચૂકવી અાપવા હુકમ

સુરત
સુરત એરપોટ↓ના સવ↓Ġાહી િવકાસ માટъનું કામ ખૂબ જ 

ઝડપથી આગળ વધી રЅં છъ. આ માટъ ι. 353 કરોડના 
Ĭોજેકટને આગામી  મિહનામાં ЧડસેÜબરના અંત સુધીમાં તૈયાર 
કરવાનું લΣય એરપોટ↓ ઓથોЧરટી ઓફ ઇЩ×ડયાનંુ છъ. ટમનલ 
િબàડỲગને િવકાસ ĬોજેÄટ અંતગ↓ત 8474 ચો.િમ.થી 25520 
ચો.િમ. સુધી િવçતારાશે. ટમનલ િબЩàડંગના િવçતરણ માટъ 
58 ટકાથી વધુ કામ પૂણ↓ થઈ ગયંુ છъ. િબЩàડંગના િવçતરણ 
ઉપરાંત, એĬોનનું 5 પાકગ-બેથી 18 પાકગ-બે સુધી િવçતરણ 
અને સમાંતર ટъÄસી ĺેકનું બાંધકામ પણ Ĭગિતમાં છъ. 
ĬોજેÄટ પૂણ↓ થયા પછી, નવી અÓયાધુિનક િવç ત ટમનલ 
િબàડીગ પીક અવસ↓ દરિમયાન 1200 ડોમેЩçટક અને 600 

ઇ×ટરનેશનલ પેસે×જરોને હъ×ડલ કરવામાં સΤમ હશે, જેની 
વાષક પેસે×જર Τમતા 2.6 િમિલયન થશે.  તમામ આધુિનક 
પેસે×જર સુિવધાઓથી સŹ, ટમનલ િબЩàડંગમાં 20 ચેક-ઇન 
કાઉ×ટર, 5 એરો-િĮજ, ઇન-લાઇન બેગેજ હъ×ડિલંગ િસçટમ, 
મુસાફરો માટъ 5 ક×વેયર બેàટ હશે. નવાં ટમનલ િબЩàડંગમાં 
475 કારની Τમતા સાથે પાકગ એЧરયા પણ હશે.

સુરત
સુરત શહъરમાં એક જ λમમાંથી 

૫૦૦ બોગસ કіપનીઓ ઓપરъટ 
કરીને બગોસ િબિલંગનું કરોડોનંુ 
કૌભાંડ કરનારાઓ પાંચ ãયિŪઓની 
મÖયĬદъશના જીએસટી કિમશનરના 
કચેરીના અિધકારીઓ ગત સΆાહમાં 
સુરતથી ધરપકડ કરીને ઇ×દોર લઈ 
ગયા છъ. સુરતમાં નાનકડી ઓરડીમાંથી 
ઓપરъટ કરતી પાંચ ãયિŪઓએ ૫૫૦ 
બનાવટી કіપનીઓના જીએસટી નંબરનો 
ઉપયોગ કરીને λા. 800 કરોડના િબલ 
બનાવીને તેના પર ઇનપુટ ટъÄસĝыЧડટ 
મેળવી હોવાનું બહાર આãયું છъ. આ 
કіપનીઓ માĦ કાગળ પર જ અЩçતÓવ 

ધરાવતી હતી. તેમણે ઓછામાંઓછી 
λા. 100 કરોડની બોગસ ઇનપુટ 
ટъÄસĝыЧડટ મેળવી લીધી હોવાનો અંદાજ 
મૂકવામાં આવી રΝો છъ. નાનકડી 
ઓરડીમાં ચારથી પાંચ ટъલબ અને 
ખુરશી ગોઠવીને 550 કіપનીઓના 
િબિલંગ કરવામાં આવતા હતા.આ 
ઓરડીમાં એક સમયે એકસાથે છથી 
વધુ ãયિŪઓ બેસી શકы તેમ જ નથી. 
તેમ છતાંય તેમના સરનામા પર 550 
બોગસ કіપનીના જીએસટી રિજçĺેશન 
મેળવવા માટъ તેમણે ગરીબોના 
ઓળખના પુરાવાઓ મેળવીને બોગસ 
કіપનીઓના નામ આપી જીએસટી 
રિજçĺેશન મેળવી લીધા હતા. 

550 બનાવટી કіપની ઊભી કરીને બોગસ િબલ બનાવનાર ઝડપાયાસુરત એરપોટ↓ના િવકાસ માટъ λ. 353 કરોડનો ĬોજેÄટ 7 મિહનામાં પૂણ↓ કરાશે
અ ાધુિનક ટિમર્નલ િબ ીંગ 1200 ડાેમેિ ક અને 600 ઇ રનેશનલ પેસે જરાેને હે લ કરશે
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તળાજા 
ભાવનગરના તળાજા તાલુકાના 

દъવલી ગામે રહъતા દъવાભાઈ બચુભાઈ 
વાઘેલા અને તેઓનો Чદકરો મુકыશભાઈ 
દъવાભાઈ બ³−³ે બાઈક નંબર જીજે. 
૦૪. ડીએચ-૭૬૬૭ લઈ કાચી 
કыરી અને કыરીના કыરъટ લઈ શુĝવારъ 
સવારъ ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ 
હાઈવે પરથી જઈ રΝા હતા. તે 
વેળાએ તળાજાની શેĦુજી નદીના 
પુલથી આગળ વેળાવદર ગામ વŵે 
પહ℮ચતા તેઓનો બાઈક ઉપર પીછો 
કરી રહъલ દъવલી ગામનો અને હાલ 
બપાડા ગામની િસમમાં કыનાલ પાસે 

રહъતો મુ³−³ો ઉફ⎯ નારણ ભોળાભાઈ 
વાઘેલા અને એક અજાÒયા શÅસે 
ચાલુ બાઈકы ફાયરỲગ કરતા િપતા-પુĦ 
બાઈક ઉપરથી પટકાયા બાદ રъલỲગ 
ટપી જીવ બચાવવા ભાÆયા હતા. પરѕતુ 
બ³−³ે શÅસ પૈકЫ એક ચાલુ બાઈક રાખી 
ઉભા રહી Ëયારъ અ×યએ પીછો કરી 
ધડાધડ િપતા-પુĦ ઉપર ફાયરỲગ કય↨ું 
હતંુ. જે બાદ લોહીથી લથપથ િપતા-
પુĦને તળાજા ૧૦૮ મારફતે તાÓકાલીક 
સારવાર અથ› અĦેની સર ટી હોЩçપટલ 
ખસેડાયા હતા. Ëયા ફરજ પરના 
તબીબે મુકыશભાઈ દъવાભાઈ વાઘેલાને 
તપાસી ત જાહъર કયા↓ હતા. 

મહુવા
મહુવા તાલુકાના સ′દરડા ગામે 

આવેલ રોજકЫ ડેમમાં આજે સોમવારъ 
માતા, પુĦ-પુĦી સહીત 4 ãયЧકત ડૂબી 
જતા તમામના કλણ મોત િનપજવા 
પાÜયા હતા. મુળ નૈપ ગામનો પЧરવાર 
કપડા ધોવા માટъ ડેમ Чકનારъ ગયો હતો 
તે વેળાએ પુĦ ડેમના પાણીમાં પડે 
ડૂબવા લાગતા અ×ય તેને બચાવવા 
માટъ પડતા તમામ ઉѕડા પાણીમાં 
ડૂબી જતા કλણાિતંકા સજા↓વા પામી 
હતી. બનાવને લઈ મોટી સંÅયામાં 
Ġામજનો ઉમટી પડયા હતા. અને 
પોલીસ કાફલો ઘસી આãયો હતો. 
બનાવના પગલે સમĠ ગામમાં શોકનું 
મોજુ ફરી વâયું હતું.
મહુવા તાલુકાના નૈપ ગામના વતની 

અને હાલ મજૂરી કામ અથ› સ′દરડા 
ગામે çથાઈ થયેલ Ĵિમક પЧરવારના 
મંગુબેન આણંદભાઈ બારэયા (ઉ.વ. 
૪૫), દΤાબેન મનુભાઈ શીયાળ 
(ઉ.વ. ૨૫), મંગુબેનના પુĦવધુ 

કાજલબેન ĬЧદપભાઈ બારэયા (ઉ.વ. 
૨૫) કપડા ધોવા માટъ સ′દરડા ગામ 
નજીક આવેલ રોજકЫ ડેમના Чકનારъ 
કપડા ધોવા ગયા હતા. તે વેળાએ 
મંગુબેનને પુĦ િનકЮલ આણંદભાઈ 
(ઉ.વ. ૧૪) તેમની સાથે ગયો હતો. 
દરિમયાન િનકЮલ અકçમાતે ડેમના 
પાણીમાં પડી જઈ ઉѕડા પાણીમાં 
ડુબવા લાગતા તેને િનહાળી તેના 
માતા મંગુબેન બાદ બહъન દΤાબેન 
અને કાજલબેન બચાવવા માટъ ડેમના 
પાણીમાં પડતા તમામ ઉѕડા પાણીમાં 
ગરકાવ થઈ ગયા હતા. ઉŪ બનાવને 
લઈ ભારъ અરъરાટી સાથે આધાત 
છવાઈ જવા પાÜયો હતો. 

સ′દરડાના રોજકЫ ડેમમાં ડૂબી જતા માતા અને પુĦ સિહત ચારના મોત
માતા-દીકરી, પુ વધુ ડેમ િકનારે કપડા ધાેવા ગયા હતા

મંЧદરના પૂજારીઓને વેતન Ĭથા ચાલુ કરવા માંગણી
Īોલ

ભારતભરના મંЧદરમાં સેવા પુજા 
કરતા પૂજારીઓની આિથ↓ક Щçથિત 
કફોડી હોવાના કારણે સરકારъ આ 
સમુદાયને મદરъસા અને મૌલવીઓને 
જેવી રીતે Ġા×ટ અને વેતન અપાય છъ 
એવી જ રીતે પુજારીઓને વેતન યોજના 
અંતગ↓ત જોડવા માટъ Īોલ તાલુકાના 
લતીપર ગામે યોજાયેલા રામાનંદી 
સાધુ સમાજના સંમેલનમાં માંગ 
ઉઠાવવામાં આવી હતી.  લતીપરના 
પટъલ સમાજમાં મળъલા સાધુ સમાજના 
સંમેલનમાં જીવનસાથી પસંદગી મેળો 
પણ યોજવામાં આãયો હતો જેમાં 212 
યુવક અને 40 યુવતીઓએ ભાગ લીધો 
હતો. આ સંમેલનમાં ગુજરાતભરના 
રામાનંદી સાધુ સમાજના લોકો એકĦ 
થયા હતા. ખાસ કરીને રામાનંદી સાધુ 
સમાજમાં મંЧદરના પુજારી હોવાનંુ 
ખુબજ મહÓવ છъ. પણ બધા મંЧદરમાં 
પુરતી આવક હોતી નથી. આવા 
સંજોગોમાં સરકારъ રાજયાĴય આપવો 
જλરી બ×યો છъ. 

આધુિનક ટъકનોલોજીની મદદથી દЧરયાઇ સુરΤા વધુ મજબૂત બનશે
જામખંભાિળયા

દъવભુિમ ˛ારકા િજ·ામાં ઓખા ˛ારકાની 
કોçટલ પોલીસỲગની રા∆ીય અકાદમીની 
કы×ĩીય ગૃહમંĦી અમીત શાહъ મુલાકાત લીધી 
હતી. તેઓએ આ Ĭસંગે જણાãયુ ંહતું કы, દъશની 
સીમાઓની પિવĦતા અને સુરΤા જાળવી 
રાખવામાં બીએસએફની કામગીરી સદэવ 
સરાહનીય રહી છъ. દъશના જુદા જુદા રાજયોની 
મરીન પોલીસને ઉŵ િશΤણ આપવામાં નેશનલ 
એકыડમી ખુબ ઉપયોગી થશે. તેમ તેઓએ જણાવી 
આધુિનક ટъકનોલોજીની મદદથી દЧરયાઈ સુરΤા 
વધુ મજબુત બનાવવામાં આવી રહી હોવાનું  
જણાãયું હતું.

રાજકોટનાં આંગણે સૌરા∆ Ĭદъશ કΤાના કલા મહાકЮіભનો Ĭારѕભ
રાજકોટ

રાજકોટનાં આંગણે યુવક સેવા અને 
સાંçકжિતક Ĭ િǼ િવભાગ તેમજ િજ·ા 
રમતગમત અધીકારીઓની કચેરીના સંયુŪ 
ઉપĝમે આજથી સૌરા∆ Ĭદъશ કΤાના કલા 
મહાકЮіભનો Ĭારѕભ થયો હતો. સૌરા∆નાં 
જુદા-જુદા િજ·ાનાં અંદાજે ૪ હજાર જેટલા 
કલાકારો આ Ĭદъશ કΤાના િĦ-Чદવસીય કલા 
મહાકЮіભમાં માગ લેશે. ગુιવારъ Ĭથમ Чદવસે 
આયોજીત çપધા↓માં ભાવગનરનાં કલાકારોનો 
દબદબો જોવા મâયો હતો. લોક Óય, 
સમૂહગીત અને ભરત નાટયમની çપધા↓માં 
રાજકોટનાં કલાકારો Ĭથમ િવજેતા થયા હતા.

ભુજ
અÓયાર સધુી આપણ ે ļોનની 

િવિવધ ઉપયોગ જાÒયા હશ ેપરѕતુ 
ટપાલના પાસ↓લન ે મળુ ãયિŪ 
સધુી પહ℮ચાડવા Ĭથમ Ĭયાસ 
છъ. પોçટ િવભાગ ˛ારા ļોનથી 
ટપાલ સવેા શλ કરવા સવ› 
કરવામાં આãયો હતો. જમેા ંભજુ 
તાલકુાના હબાયથી ભચાઉના નરે 
ગામની પસદંગી કરવામાં આવી 
હતી અન ે2 Чકલોનુ ંપાસ↓લ ફકત 
75 મીનીટમાં 47 Чકલોમીટર દરૂ 
પહ℮Éયુ ંહતુ.ં ĺાયલબઝેના આધારъ 
સફળ પરીΤણ કરાય ુહતુ.ં  ĺાયલ 

બઝેની ચકાસણી બાદ સરકાર 
˛ારા સતાવાર માિહતી આપી 
ļોન ટપાલ સવેા ચાલ ુ કરવામાં 
આવશે. હવ ે પોçટ િવભાગની 
સવેાઓ પણ ઝડપી અન ેબહъતર 
બન ે તવેો તખતો ઘડાઈ ગયો 
છъ. ļોન મારફત પોçટની પાસ↓લ 
સવેાની Чડિલવરીનુ ં ટъЩçટѕગ 

આખા દъશમા ં આજ ે Ħણ જ 
çથળъ હાથ ધરાયુ ંહતુ,ં જમેા ંકÉછ 
િજ·ો પણ સામલે હતો. ઉŵ 
અિધકારીઓ અન ે િનæણાતોની 
હાજરીમાં આજે હબાયથી નરે 
-બધંડી સધુી ļોન મારફત એક 
પાસ↓લ ગતંãયçથાન ેપહ℮ચાડવાનું 
સફળ પરીΤણ થયંુ હતુ.ં 

દъશમાં Ĭથમ વખત ļોનના માÖયમથી કÉછમાં 2 Чકલોનું પાસ↓લ મોકલાયંુ
ભુજ તાલુકાના હબાયથી ભચાઉના નેર ગામ ખાતે પાસર્લ માેકલાયું હતું

ભાવનગરના તળાજામાં િપતા અને પુĦ ઉપર ફાયЧરѕગ, દીકરાનું મોત
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બોલીવૂડ ક્યારે્ ખતમ નહીં થયા્ઃ રોહહત શેટ્ી
પુષપપા અને કેજીએફ જેવી સપાઉથની ફફલ્મોને હિન્ી બેલ્ટ્પાં ્ળેલી સફળતપા બપા્ 
ઘણપા લમોકમો બમોલીવૂડનપા ભપાહવ પર સવપાલમો ઉઠપાવવપા ્પાંડ્પા છે. તેનપા પર બમોલીવૂડનપા 
સુપર હિ્ટ ફડરેક્ટર રમોહિત શેટ્ીએ પ્રહતહરિયપા આપી છે. એક ઈવેન્ટ્પાં તે્ણે કહ્યુિતુ 
કે, બમોલીવૂડ કયપારેય ખત્ નિીં થપાય. ત્ે ઈહતિપાસ જોઈ લમો...50 અને 60નપા 
્પાયકપા્પાં પયપાર ફકયે જા નપા્ની ફર્ેક બની િતી. 80નપા ્પાયકપા્પાં અહ્તપાભ અને 
હવનમો્ ખન્પાનુ કેફરયર ્ટમોપ પર િતુ તયપારે ક્લ િસનની એક ્ુજે કે હલયે િી્ટ.. 

થઈ િતી.

હોલીવુડ ફિલ્મ પાઇરેટ્સ ઓિ 
ધ કેરેબિયન્સ ફિલ્મ અને બ્સરીઝ્માં 
અબિનય કરનાર અને ત્રણ વખત 
ઓસકર-નોબ્મનેટ થયેલા અબિનેતા 
જોની ડેપે તેની િૂતપૂવ્વ પત્ી એમિર 
હડ્વ ્સા્મે ્માનહાબનનો દાવો જીતયો 
છે. હોલીવુડ અબિનેતા જોની ડેપ અને 
તેની પૂવ્વ પત્ી એમિર હડ્વનો કોટ્વ કે્સ 
છેલ્ા છ અઠવાફડયાથી ચચા્વ્માં હતો. 
ચુકાદાના ફદવ્સે એમિર હડ્વ વબ્્વબનયા 
કોટ્વરૂ્મ્માં હા્ર હતી, જયારે જોની ડેપ 
ચુકાદાના ફદવ્સે કોન્સટ્વના કારણે હા્ર 
રહી શકયો નહતો. 58 વર્વના જોની ડેપે 
તેની િૂતપૂવ્વ પત્ી અને અબિનેત્રી 36 
વર્વની એમિર હડ્વ પર કે્સ કયયો હતો. 
હકીકત્માં, 2018્માં એમિરે વોબશંગટન 
પોસટ અખિાર્માં એક બવગતવાર લેખ 
લખયો હતો કે તે ઘરેલુ બહં્સાનો બશકાર 
િની હતી, જોકે તેણે કોઈનું ના્મ લીધું 
ન હતું. પરંતુ જોની ડેપે કહ્ં છે કે આ 
લેખ તેની િદના્મી કરે છે અને તેનાથી 
તેની કારફકદદી પર અ્સર પડી છે. આ 
પછી જોની ડેપે તેની પૂવ્વ પત્ી ્સા્મે 
$50 બ્મબલયનનો કે્સ દાખલ કયયો. 
િદલા્માં, એમિરે $100 બ્મબલયનનો 
કે્સ પણ કયયો.

્મુંિઈ : ૯૦ના દાયકાની ગલે્મર્સ અબિનેત્રી ્સોનાલી િેનદ્ેએ કિૂલાત કરી છે કે તેણે પોતાની કારફકદદી્માં િહુ 
કચરો ફિલ્મો કરી છે. પરંતુ તે ્સ્મયે પફરવારની આબથ્વક સસથબત ્સારી ન હોવાથી ્ે ફિલ્મો ્મળે તે કરી લેવા બ્સવાય 
તેની પા્સે કોઈ બવકલપ ન હતો. ્સોનાલીને કેટલીય બહટ ફિલ્મો ્મળી તેના પર બપક્ચરાઈઝ થયેલાં કેટલાંય ગીતો આ્ે 

પણ લોકબરિય છે પરંતુ ્મોટાિાગની ફિલ્મો્માં તેણે િહુ ્મહતવની ના હોય તેવી િૂબ્મકાઓ કરી છે. કારફકદદીની 
શરુઆત્માં ્ િહુ યાદગાર િૂબ્મકાઓ કે્મ ના કરી તેવું એક ્મીફડયા ્સંવાદ્માં પૂછાતાં ્સોનાલીએ કહ્ં હતું કે તેને 
પૈ્સાની ્રુર હતી એટલા ખાતર થઈન ેતેણે એ િધી િંગાર ફિલ્મો કરી હતી.  ્સોનાલીના કહેવા અનુ્સાર ્મારે 
પૈ્સાની ્રુર હતી. ્મારે ઘરનું િાડું િરવાનું હતું. ્મારે કેટલાંય બિલ િરવાનાં હતાં. ્મારા પફરવારની આબથ્વક 
સસથબત તે વખતે િહુ ્સારી ન હતી. હું ઝડપથી પૈ્સા ક્માઈ શકું એ ્માટે આ લાઈન્માં આવી  હતી અને ્મારી 
પા્સે ્સારા રોલ ્ કરવા એવી કોઈ ચોઈ્સ ્ ન હતી.  ્સોનાલીએ એ ફદવ્સો યાદ કરતાં કિૂલયું હતું કે કેટલીક 
વખત તો હું પોતે ્મનો્મન ્મારી જાતને કો્સતી હતી કે આ હું શું કરી રહી છું, પરંતુ, પછી ચેક 
આવવાનો છે એવું યાદ કરી તે્માં ઓતરિોત થઈ ્તી હતી. ્સોનાલીએ બનખાલ્સ 
રીતે ્ણાવયું હતું કે ્મારી પોતાની કેટલીય ફિલ્મો ્મેં ખુદ 
જોઈ નથી કારણ કે એ્માં કાંઈ જોવાલાયક 
હતું ્ નહીં. 

જુગ જુગ હજ્ોની વયાતયાતાની 
ઉંઠયાંતરીનો મયામલો સેનસર 

બોડતામયાં પહોંચ્ો

્મુંિઈ : કરણ જોહરની ધ્મા્વ 
રિોડકશનની ફિલ્મ ્ુગ ્ુગ બ્યોની 
્મૂળ વાતા્વની ઉઠાંતરીનો ્મા્મલો ્સેન્સર 
િોડ્વ્માં પહોંચયો છે. આ ફિલ્મ પોતાની ્મૂળ 
વાતા્વ પરથી િની હોવાનો દાવો કરનારા બરિએફટવ 
રિોડયૂ્સરે ્સેન્સર િોડ્વ્માં ધા નાખી ફિલ્મને ્સેન્સર 
્સફટ્વફિકેટ નહીં આપવા અપીલ કરી છે.  તે્મણે 
પોતે ફિલ્મની ફરલીઝ અટકાવવા કાનૂની પગલાં પણ 
િરી રહ્ા હોવાનું ્ણાવયું છે. ફકયારા અડવાણી, 
વરુણ ધવન અને નીતુ બ્સંહ અને અબનલ કપૂરની 
ફિલ્મ ્ુગ ્ુગ બ્યોની વાતા્વ પોતાની ્મૂળ સટોરી 
િન્ી રાની પરથી ઉઠાવવા્માં આવી હોવાનો આક્ેપ 
બરિએફટવ રિોડયૂ્સર અને રાઈટર બવશાલ બ્સંહે કયયો 
છે. તે્મના ્ણાવયા અનુ્સાર પોતે ૨૦૨૦્માં આ 
વાતા્વ સરિીનપલે રાઈટર એ્સોબ્સએશન્માં રબ્સટર 
કરાવી હતી અને પછી ફિલ્મ કો રિોડયૂ્સર કરવા 
્માટે ધ્મા્વ રિોડકશનને ્મોકલી હતી. 

fufq fufq fufq fufq fu રિયા ચક્રવર્તી માટે ન્યાયની 

કોલકત્યા : ‘હમ રહે ્યા નયા રહે કલ’, ‘અલહવદયા’, 
‘અભી અભી તો હમલે હો’ જેવયા અનેક બલોકબસ્ટર 
ગીતનયા ગયા્ક બોલીવુડનયા પોપ્ુલર હસંગર કેકે એ્ટલે 
કે, કૃષ્ણ કુમયાર કુન્નથનું હનધન થઈ ગ્ું છે. હસંગર 
કેકેનયા આકસસમક હનધનથી બોહલવુડ શોકમયાં ગરકયાવ 
થઈ ગ્ું છે. બોહલવુડનયા કલયાકયારો, હનમયાતાતયાઓ, 
સંગીત હનદદેશકો તથયા ંઈંડસટ્ી  સયાથે સંકલયા્ેલયા 
લોકો દ્યારયા કેકેને અંજહલનો પ્રવયાહ દદવસભર ચયાલતો 
રહ્ો હતો. વડયાપ્રધયાન નરેનદ્ર મોદી સહહત દેશભરનયા 
મહયાનુભવોએ પ્ણ કેકેનયાં હનધન મયા્ટે દુ:ખ વ્ક્ત 

ક્ુું છે. વડયાપ્રધયાન નરેનદ્ર મોદીએ અંજહલ આપતયાં 
કહ્ં હતું કે કેકેનયા મોતથી પોતે ભયારે ગમગીની 
અનુભવી રહ્યા છે. તેમ્ણે અનેકહવધ મનોભયાવ રજૂ 
કરતયાં ગીતો સયાથે લોકોનયાં દદલ જીતી લીધયાં હતયાં. 
તેઓ તેમનયાં ગીતો દ્યારયા સદયા્ અમર રહેશે. ગૃહ 
પ્રધયાન અહમત શયાહ, કોંગ્ેસનયા નેતયા રયાહુલ ગયાંધી, 
બંગયાળનયાં મુખ્પ્રધયાન મમતયા બેનરજી સહહતનયા 
રયાજકી્ મહયાનુભવોએ પ્ણ કેકેને અંજહલ આપી 
હતી. બોહલવુડનયા કલયાકયારો તથયા સજતાકોએ પોતયાનયા 
કેકે સયાથે સંસમર્ણોને તયાજં ક્યાું હતયાં. સંગીતકયાર 

હવશયાલદદલયા્ણીએ કહ્ં હતું કે મયારયા મયા્ટે આંસુ 
રોકવયાનું અશક્ છે.  સંગીતકયાર અને દિલમ 
દદગદશતાક હવશયાલ ભયારદ્યાજે કહ્ં હતું કે વર્ષો પહેલયાં 
મેં અને કેકેએ દદલહીમયાં એકસયાથે શરુઆત કરી હતી. 
મયાચીસ દિલમ દ્યારયા અમને બંનેને એકસયાથે કયામ્યાબી 
મળી હતી. છોડ આ્ે હમ વોહ ગલી્યાં ગીત સયાથે 
કેકેએ લત્યા મંગેશકરનયા પયાની પયાની રે ગીતનયા બીજ 
ભયાગમયાં પ્ણ કંઠ આપ્ો હતો. મયારયા મયા્ટે એ નયાનયા 
ભયાઈ જેવો હતો. સંગીતકયાર હપ્રતમ કહ્ં હતું કે કોઈ 
મને કહે તો સયારું કે કેકેનયા મોતનયા સમયાચયાર ખો્ટયા છે. 

તડપ તડપ કે.... ના ગીતકાર કેકેના બનધનથી િોબલવુડ્માં શોક
દેશભરમાં કરાેડાે ચાહકાેને આાંચકાે: વડાપ્રધાન માેદી સહહતના મહાનુભવાેઆે શ્રદાંજલિ આાપી

મુંબઈનયા વસષોવયા હહનદુ 
સમશયાન ભૂહમ ખયાતે કેકેનયા 
અંહતમ સંસકયાર
બુધવયારે મોડી રયાત્ે કેકેની પત્ી અને 
તેનયા બન્ને બયાળકો તેમનયા પયાહથતાવ 
શરીરને લઈને મુંબઈ પહોંચ્યા હતયા. 
આ દરહમ્યાન કેકેની એક ઝલક 
જોવયા મયા્ટે તેમનયા િેનસની ભીડ 
તેમનયા એપયા્ટતામેન્ટની બહયાર 
જોવયા મળી હતી. હસંગર 
કેકેનયા પયાહથતાવ શરીરને 
અંહતમ દશતાન મયા્ટે સવયારે 
10:30 વયાગ્યાથી 12:30 
વયાગ્યા સુધી તેમનયા ઘર 
પર જ રયાખવયામયાં અયાવ્ું 
હતું. જ્યાં મીદડ્યા અને 
તેમનયા િેનસ તેમનયા અંહતમ દશતાન 
ક્યાતા હતયા. બપોરે લગભગ 1:00 વયાગ્યા 
બયાદ વસષોવયા હહનદુ સમશયાન ભૂહમમયાં તેમનયા 
અંહતમ સંસકયાર થ્યા હતયા. જ્યાં ઈનડસટ્ી, 
પદરવયાર અને સયામયાન્ લોકો પહોંચ્યા હતયા.

બોહલવુડ ગયા્ક કેકેને કોલકયાતયામયાં ગન 
સેલ્ૂ્ટ અપયાઈઃ રયાજકી્ સનમયાન સયાથે હવદયા્

કોલકયાતયામયાં સંપૂ્ણતા રયાજકી્ સનમયાન સયાથે દદવંગત ગયા્કને 
શ્રદયાંજહલ આપવયામયાં આવી હતી. આ પ્રસંગે કેકેનયાં પત્ી જ્ોહત 

કૃષ્ણયા, પુત્ નકુલ અને પુત્ી તમયારયા સહહત પદરવયારનયા અન્ 
સભ્ો પ્ણ હયાજર રહ્યાં હતયાં. રયાજ્નયા મુખ્પ્રધયાન મમતયા બેનરજી 
પ્ણ કોલકયાતયાનયા રબીનદ્ર સદન પહોંચ્યાં હતયાં અને તેમ્ણે કેકેને 
શ્રદયાંજહલ આપી હતી. મમતયાએ પદરવયારનયા લોકો સયાથે મુલયાકયાત 

કરીને તેમને સયાંતવનયા આપી હતી.  દરહમ્યાન કેકેનયાં મોતનું 
કયાર્ણ સપષ્ટ થઇ શક્ું નથી. એવયા અહેવયાલો આવ્યા છે 

જેમયાં ગરમીની િદર્યાદ અને ઇજનયા હનશયાનની વયાત 
કહેવયાઇ હતી. મીદડ્યા દરપો્ટતામયાં કહેવયા્ું હતું કે 
ગયા્કનયા મયાથયા પર ઇજનયાં હનશયાન હતયાં, 

તો એક અન્ દરપો્ટતામયાં કહેવયા્ું 
હતું કે કેકેએ ગરમીની 

િદર્યાદ કરી હતી. 
પોલીસે કેકેનયાં 

મોતની ઘ્ટનયામયાં 
અસયામયાન્ મોતનો 
કેસ દયાખલ ક્ષો છે 

અને તપયાસ હયાથ ધરી છે.

્માનહાની કે્સ્માં 
જોની ડેપે એમિર 

હડ્વને હરાવી

્મુંિઇ : શાહરુખ ખાનના પુત્ર આય્વન 
ખાનને એન્સીિી દ્ારા સલિનચીટ આપી દેવાયા િાદ ફરયા 

ચરિવતદી ્સા્મે થયેલા એન્સીિી કે્સો્માં પણ િેરતપા્સની ્માંગ તેના વકીલે કરી છે. 
જોકે આ ્માગણીથી ્સુશાંતના ચાહકો એટલા રોરે િરાયા હતા કે તે્મણે િોયકોટ િોબલવુડના 

ટ્ેનડ ચલાવી દીધો હતો. આય્વન ખાન ્સા્મે એન્સીિીને કોઈ પુરાવા ્મળયા ન હતા. એન્સીિીએ પોતે ્ કરેલી 
કિૂલાત ્મુ્િ આય્વન પા્સે કોઈ ડ્રગ પણ ્મળયું ન હતું અને તેની વહોટ્સ એપ ચેટને ્સ્મથ્વન આપે તેવા કોઈ િૌબતક પુરાવા 

પણ હાથ લાગયા ન હતા.  એન્સીિીએ ્સુશાંત કે્સ િાદ ફરયા ચરિવતદી ્સા્મે ત્રણ કે્સ કયા્વ હતા. તેને પગલે િોબલવુડ સટા્સ્વની 
પરેડ એન્સીિી ઓફિ્સ્માં થઈ હતી. ફરયાના વકીલ ્સતીશ ્માનબશંદેએ ્ શરુઆત્માં આય્વન કે્સ્માં પણ દલીલો કરી હતી. 
હવે ્સતીશ ્માનબશંદેએ આય્વન કે્સને પગલે ફરયા ચરિવતદી ્સા્મેના કે્સો્માં પણ િેરતપા્સની ્માગણી કરી હતી. 

સાેનાિી બેન્દે્આે કબૂલું  
ઘરભાડંુ કાઢવા કચરાે હિલાે કરી

હરયા ચક્રવતતી માટે ન્ાયની માગણી થતાં સુશાંતના ચાહકાે નારાજ
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પંજાબી ગાયક સિધુ મુિાવાલાની હતયા થતાં 
િમગ્ર પંજાબમાં િનિની મચી ગઈ, આ ઘટનાના 
કલાકોમાં જ દિલહી પોલીિે આ કેિમાં સતહાર 
જેલમાં રહેલા માદિયા ડોન લોરેનિ સબશ્ોઈનો 
હાથ હોવાની શંકા િેવી છે. જેથી પંજાબ 
પોલીિે પણ લોરેનિ સબશ્ોઈએ જેલમાં રહીને 
મુિાવાલાની હતયાનું કાવતરં કેવી રીતે ઘડું? તે 
િીશામાં તપાિ આગળ વધારી છે.

સિધુ મુિાવાલાની હતયા કેટલી ક્રૂરતાપૂવ્વક 
કરવામાં આવી હતી તેની ચોંકાવનારી સવગતો 
તેની ગાડીમાં જ બેઠેલા સમત્રએ આપી છે. સિધુ 
મસહનદ્ા થાર જીપમાં બેિીને બરનાલામાં રહેતી 
તેની આનટીની મુલાકાત લેવા જતો હતો. આ 
િમયે તેની િાથે તેના બે સમત્રો ગુરસવનિર સિંહ 
અને ગુરપ્ીત સિંહ પણ કારમાં હતા. ગુરસવનિર 
સિંહે તો કારની પાછલી િીટમાં બેિીને આખો 
હુમલો જોયો હતો. જીપમાં બે િુરક્ા કમ્વચારીનો 
િમાવેશ થઈ શકે તેમ ન હોવાથી તેઓ પાછળની 
કારમાં આવતા હતા. તેના કહેવા મુજબ તેઓ જેવા 
બરનાલાની નજીક પહોંચયા કે તરત જીપ ઉપર 
િામેથી અંધાધૂંધ ગોળીબાર થઈ ગયો. આ િમયે  
આગળ એક કારે તેમનો રસતો રોકી લીધો હતો. જે 
બાિ એક માણિ જીપની િામે આવયો હતો અને 
તેણે ઓટોમેદટક એિોલટ રાઇિલમાંથી ગોળીઓનો 
વરિાિ કયયો. સિધુએ પણ પોતાની સપસતોલમાંથી 
બે રાઉનડ ગોળીબાર કયયો હતો પણ હુમલાખોરો 
પાિે અદ્યતન હસથયારો હોવાથી તેનો ઝાઝો િાયિો 
થયો નહીં.

ગુરસવનિર સિંહના કહેવા મુજબ આશરે 
8થી 10 હુમલાખોરો સિધુની જીપ આિપાિથી 
ગોળીબાર કયયો તયારે સિધુએ ભાગી જવાનો 
પ્યત્ન કયયો હતો પણ તે સનષિળ ગયો હતો. તેના 
પર આશરે 30 ગોળીઓ છોડવામાં આવી હતી. 
આટલી ગોળીઓ છોડા પછી પણ હતયારાઓએ 
તપાિ કરી કે, સિધુ ખરેખર મરી ગયો છે કે કેમ? 
હુમલાખોરો બે કારમાં આવયા હતા. તેમાંની એક 
િેિાન હતી અને બીજી SUV હતી. હતયા કરીને 
તરત હતયારાઓ કાર હંકારી ભાગી છૂટ્ા હતા.

આમ તો મુિેવાલાની હતયાની જવાબિારી 
કેનેડામાં રહેતા ગેંગસટાર ગોલડી બ્ારે લીધી છે, જે 
સબશ્ોઈ ગેંગનો િાગરીત હોવાનું માનવામાં આવે 
છે. મૂિેવાલાની પંજાબી યુવકોમાં ભારે લોકસપ્યતા 
છે પણ આ લોકસપ્યતા અશ્ીલ ગીતોના કારણે 
છે. મૂિેવાલા િામે અશ્ીલતા િેલાવવાના બે 
કેિ નોંધાયેલા છે. મૂિેવાલાને પંજાબના યુવકોમાં 
ગન કલચરનો િેલાવો કરવા માટે પણ જવાબિાર 
ગણવામાં આવે છે. 

હવે મુિાવાલાની હતયા માટે જેને જવાબગાર 
ગણાય છે તે સબશ્ોઈ ગેંગના સબશ્ોઈની િામે 
હતયા અને હપ્ા વિૂલી જેવા બે ડઝન કેિ 
નોંધાયેલા છે. મુિાવાલાની હતયા સબશ્ોઈ ગેંગ 
અને િેસવનિર બાંસભયા ગેંગ વચ્ેની લડાઈને 
કારણે થઈ છે. િેસવનિર બાંસભયાની 2016માં 
ગેંગ વોરમાં હતયા થઈ હતી. જે બાિ તેની ગેંગનું 
િંચાલન લકી પસતયાલ કરી રહ્ો છે. હાલમાં તે 
આમમેસનયાની જેલમાં કેિ છે. ભારતની સતહાર જેલ 
એસશયાની િૌથી મોટી જેલ છે. તેમાં 
આશરે 17, 500 કેિીઓ રહે છે. 
તેમાં રહેનારાને વધુમાં વધુ િુરક્ા 
પ્િાન કરવામાં આવે છે. તો પણ 
જેલમાં કયારેક ગેંગવોર િાટી નીકળે 
છે.

સતહાર જેલમાં CCTV, કોમ્પયુટરાઈઝડ 
સપ્ઝનર મેનેજમેનટ સિસટમ, મોબાઈલ જામિ્વ, 
X-REY સકેનિ્વ, મેટલ દડટેકટર વગેરેનો ઉપયોગ 

કરવામાં આવે છે. સતહાર જેલમાં મોબાઈલ જામિ્વ 
લગાડવામાં આવયા હોવા છતાં કેિીઓ મોબાઈલ 
એપનો ઉપયોગ કરીને પોતાના િાગરીતોના અને 
સશકારના પણ િંપક્કમાં રહેતા હોય છે. સતહાર 
જેલના કેિીઓ પાિેથી અનેકવાર વપરાયા હોય 
તેવા મોબાઇલ િોન મળી આવે છે. પોલીિે 
શાહરૂખ નામના શકમંિની ધરપકડ કરી છે. જેણે 
મોબાઈલ એપનો ઉપયોગ કરીને સતહારમાં રહેલા 

લોરેનિ સબશ્ોઈની ગોલડી બ્ાર િાથે કેનેડામાં 
વાત કરાવી હતી. સિધુ મુિાવાલાની હતયામાં જે 
િેસવનિર બાંસભયાની ગેંગનો હાથ હોવાનું મનાય 
છે, તેનું અિલી નામ િેસવનિરસિંઘ સિધુ હતું અને 
તે કબડ્ીનો ખેલાડી હતો. તે ભણવામાં હોંસશયાર 
હતો. મોગા સજલ્ામાં આવેલા બાંસભયા ગામના 
દકિાન પદરવારનો નબીરો હતો અને શાપ્વ શૂટર 
પણ હતો.  2010માં તે કોલેજમાં ભણી રહ્ો હતો, 
તે િરસમયાન બે જૂથો વચ્ેની અિાવતમાં થયેલી 

હતયામાં તેનું નામ બહાર આવતા તેને 
જેલમાં ધકેલી િેવાયો, જયાં તે ઘણા 
ગેંગસટરોના િંપક્કમાં આવયો હતો અને 
ગુનાખોરીના પાઠો શીખયો હતો.  21 
વર્વની ઉંમરે તે જેલમાંથી છટકી ગયો 

અને પોતાની ગેંગ ઊભી કરી. જે બાિ 6 હતયામાં 
તેની િંડોવણી હોવાનું િત્ાવાર રીતે નોંધાયુ છે.

હતયાની ઘટનાને અંજામ આ્પયા બાિ ખુિ તે 
પોતે જ િોસશયલ મીદડયા પર તેની માસહતી જાહેર 

કરતો હતો. તેણે પંજાબ પોલીિને અનેક વાર 
પડકારી હતી. 2016માં 26 વર્વની ઉંમરે પંજાબ 
પોલીિ િાથેની અથડામણમાં ભદટંડા પાિેના 
રામપુર ગામની નજીક તેની પણ હતયા થઈ ગઈ 
હતી. િેસવનિર બાંસભયાની હતયા પછી તેના આશરે 
અડધો ડઝન િાગરીતોએ ગેંગનું િંચાલન ચાલુ 
રાખયું. હાલમાં આ ગેંગના કેટલાક િાગદરતો 
પંજાબની જેલમાં છે, તો કેટલાક સવિેશમાં છે. 

તેઓ પણ િેસવનિરની જેમ પોતાની પ્વૃસત્ઓ 
િોસશયલ મીદડયા પર જાહેર કરે છે. હદરયાણામાં 
રહેલી કૌશલ ચૌધરીની ગેંગ િેસવનિર ગેંગની 
ભાગીિારીમાં કામ કરે છે.  તેમને હદરયાણામાં 
કોઈ હતયા કરવી હોય તો તેઓ ચૌધરી ગેંગની 
મિિ માગે છે. િેસવનિર ગેંગના િંચાલકોમાં 
આમમેસનયાની જેલમાં રહેલા ગુંડા લકી ગૌરવ 
ઉપરાંત િંગરર જેલમાં રહેલા િુખપ્ીત સિંહ 
બુડાનો િમાવેશ થાય છે. તાજેતરમાં જલંધરમાં 
ઇનટરનેશનલ કબડ્ી ખેલાડી િંિીપ સિંહની 
હતયા થઈ, તેમાં પણ િેસવનિર બાંસભયા ગેંગનો 
હાથ હતો. સબશ્ોઈ અને બાંસભયા ગેંગ વચ્ેની 
િુશમનાવટ બહુ જૂની છે.  પંજાબના જે લોકગાયકો 
છે, તેમની વચ્ેની હરીિાઈ થતી રહે છે અને 
તેને કારણે જ અિાવતમાં વાત હતયા િુધી પહોંચે 
છે. ગયા વરમે મોહાલીમાં જેની હતયા થઈ હતી તે 
અકાલી નેતા િુખપ્ીત સમિુખેરા પણ િંગીત ઉદ્યોગ 
િાથે િંકળાયેલ હતા.

હવે સિધુ મુિાવાલાની હતયા અકાલી યુવા 
નેતા સવકી સમિુખેરાની હતયાનો બિલો લેવા માટે 
કરવામાં આવી હોવાની દ્ઢ આશંકા છે. સવકી 
સમિુખેરા સબશ્ોઈ ગેંગ િાથે જોડાયેલો હતો. તેની 
હતયા સિધુ મુિાવાલાએ કરાવી હોવાના આરોપો 
મુકાતા રહ્ા છે. સિધુ મુિાલાવાએ તેની િુપારી 
બાંસભયા ગેંગને આપી હોવાની ચચા્વ છે. હકીકતમાં 
સબશ્ોઈ ગેંગ એ બાંસભયા ગેંગની િુશમન હોવાથી 
સિધુની િુપારી સબશ્ોઈ ગેંગને આપવામાં આવી 
હતી. જો કે, સબશ્ોઈ ગેંગના ગુંડાઓ કહે છે કે 
મુિાવાલાની હતયામાં તેમનો હાથ નથી. પણ તેમાં 
તેમનું નામ જાણીજોઈને લેવાઈ રહ્ં હોવાથી તેઓ 
બિલો લેશે, આવી જાહેરાત પણ તેમણે િોસશયલ 
મીદડયાની પોસટ મારિતે કરી છે. બીજી તરિ સિધુ 
મુિાવાલાના િાથીિારોનું માનવું કે તેનો િંબંધ 
બાંસભયા ગેંગ િાથે હોવાથી તેની હતયાના આગલા 
દિવિે જ તેની સિકયોદરટીમાં ઘટાડો કરી િેવાયો 
હતો. બાંસભયા ગેંગના આક્ેપ મુજબ મનદકરાત 
ઔલખ નામનો ગાયક સબશ્ોઈ ગેંગની નજીક 
હોવાથી તેની િુરક્ા ઘટાડી નાખવામાં આવી 
નહોતી. નોઈડાની નીરજ બવાના ગેંગ પણ સિધુ 
મુિાવાલાના ટેકામાં આવી છે. તેમણે િોસશયલ 
મીદડયામાં જાહેર કયુું છે કે, તેઓ બે દિવિમાં 
મુિાવાલાની હતયાનો બિલો લેશે. આ ઉપરાંત 
પંજાબમાં થયેલા િત્ા પદરવત્વન િાથે પણ સિધુ 
મુિાવાલાની હતયાનો િંબંધ છે.  પંજાબમાં 
‘આપ’ની િરકાર બની કે તરત 424 ઇિમોની 
િુરક્ા પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી કે ઘટાડી 
નંખાઈ હતી. તે પૈકી સિધુની િુરક્ા પણ ઘટી હતી.

પંજાબમાં હરીફાોનો ખતમ કરવા ગાયકાો દ્ારા ગેંગસ્ારાોની મદદ લોવાનાો સિલસિલાો

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

મુસેવરાલરાની હત્રા ઃ બે િેંિની લડરાઈ કરારણભૂત

અકાલી યુવા નોતા વવકી મમદુખોરાની હત્ા બાદ મુિોવાલા પર 
અાક્ોપાો થતા રહ્ા,  મુિોવાલાની હત્ાની જવાબદારી કોનોડામાં રહો તા 

અનો સબશાોઈ ગેંગના કથથત િાગરરત ગેંગસ્ાર ગાોલ્ી બ્ારો લીધી 
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પોસ્ટમેને પૂછ્યું-
‘ફલાણયું સરનામયું ક્ાું?’

મેં આુંગળી ચીંધી
ને,

આવી બેઠયું મારી આગળી પર
પરસેવે રેબઝેબ એક સૂ્્યકકરણ.

પછી;
ધીરેથી,

એણે મને પૂછ્યું -
‘શીતળતાનયું સરનામયું ક્ાું???’

શીર્યક :
શીતળતાનયું સરનામયું

કવય્ત્ી : 
યિના મોદી

માનુનીઓને લાંબા સમય સુધી 
મઘમઘતા રાખતા પરફ્યૂમ

પ્રસંગ�ેપ�ત ઉપય�ેગમ�ં લેવ�ત�ં પરફ્યૂમે હવે મહહલ�ઓ�ેન� વ�ેર્ડર�ેબમ�ં સ્�ન જમ�વી લીધું છે. ક�ૉલેજગ�ેઇંગ ગલ્ડ 
હ�ેય કે વહકિંગ વુમન દરેકન� પસ્ડમ�ં સ�ેલ સ�ઇઝ પરફ્યૂમ હ�ેટ ફેવહરટ બની ગય�ં છે. સ�મ�ન્ય રીતે પરસેવ�ની 
દુગગંધથી છુટક�ર�ે મેળવવ� પણ ઘણ� લ�ેક�ે પરફ્યૂમન�ે ઉપય�ેગ કરે છે. ઓ�મ ઓેક પરફ્યૂમ ઓનેક રીતે 
ઉપય�ેગી છે. તમને દીવ�ન� બન�વી દે ઓેવી મ�દક સુગંધન�ં પરફ્યૂમ બજારમ�ં ઉપલબ્ધ છે. જ્�રે તમે 
પરફ્યૂમ ખરીદવ� જાવ ત્�રે તેની સુગંધથી તમને ક�ેઇ પ્રક�રની ઓેલજજી ત�ે નથી થતીને ઓે સ�ૌથી પહેલ�ં 
ચક�સી લ�ે. પરફ્યૂમ વવશે જાે તમને ખ�સ કંઈ મ�હહતી ન હ�ેય ત�ે તેને મેળવવ�ન� ઓનેક વવકલ્પ છે જે 
તમને ઘણી વખત કન્ફ્યૂઝ કરી દે છે. તેથી પરફ્યૂમ ખરીદતી વખતે ઓમુક વ�તનું ધ્�ન ર�ખ�ે.

પરફ્ૂમની પરખ
કોઇપણ પરફ્યૂમને પારખવા માટે સૌથી પહેલાં તમે કોઇ સ્ટ્રિપ 

પર છાંટીને સયૂંઘો. એ પછી તમારા બોડી પર લગાવીને રિા્ કરો. 
જો તેની સુગંધ પાંચથી દસ મમમનટ સુધી ટકી રહે છે તો સમજો કે 
આ પરફ્યૂમ ્ોગ્ છે.

લોનગ લાસસ્ટિંગ
અગમણત ફલેવર અને કંપનીઓનાં પરફ્યૂમ સરળતાથી 

બજારમાં મળી રહે છે. એમાંથી ઘણાં પરફ્યૂમ એવાં હો્ છે જેની 
સુગંધ લોનગ લાસ્ટ્ટિંગ હોતી નથી એટલે કે પરફ્યૂમ લગાવ્ાને 
બે-ત્રણ કલાકમાં સુગંધ ઊડી જા્ છે. આવું ન થા્ એટલે તમને 
જે પરફ્યૂમ પસંદ આવે તેની બોટલ પર જ્ાં લેબલ લગાવેલું હો્ 
છે ત્ાં ઇડીપી અને ઇડીટી જેવા બે ટમ્મ લખેલા હો્ છે. લોનગ 
લાસ્ટ્ટિંગ સુગંધ માટે ઇડીપીવાળા પરફ્યૂમનો મવકલપ બેટ્ટ છે.

બોડી પોઇન્ટસ પર કરો ટ્ા્
સામાન્ રીતે પરફ્યૂમની ફ્ેગરનસને આપણે હાથ પર છાંટીને 

રિા્ કરતાં હોઇએ છીએ. તમે એને આંગળી અને હથેળી પર 
અજમાવી શકો છો. ઘણી ્ુવતીઓ પરફ્યૂમની સરસ મજાની 
બોટલને જોઈને પરફ્યૂમ ખરીદી લેતી હો્ છે. આમ કરવાને 

બદલે પરફ્યૂમની ફ્ેગરનસને કાંડા, આંગળી કે પછી હથેળી ઉપર 
અજમાવ્ા બાદ જ ખરીદો.

પરફ્ૂમની સયગુંધ
તમારી પસ્મનામલટીમાં પરફ્યૂમની સુગંધ બહુ મોટો ભાગ 

ભજવે છે તેથી પરફ્યૂમ ખરીદતી વખતે તેની સુગંધ ઉપર ખાસ 
ધ્ાન આપો. તેની ટ્રિરોંગ સુગંધથી ઇરરટેશન થતું હો્ તો એવું 
પરફ્યૂમ ક્ારે્ ન ખરીદો. માઇલડ અને મીઠી સુગંધનો અહેસાસ 
કરાવે એવાં પરફ્યૂમની પસંદગી કરો.

પરફ્ૂમ લગાવવાની રીત
પરફ્યૂમને જો ્ોગ્ જગ્ા પર લગાવવામાં આવે તો તેની 

સુગંધ લાંબા સમ્ સુધી ટકે છે. ઘણાં લોકો પરફ્યૂમને કાંડા પર 
લગાવે છે પણ તેને કોણીની અંદર લગાવવામાં આવે તો લાંબા 
સમ્ સુધી ટકે છે, કારણ કે કોણીની અંદર ગરમી ઉતપન્ન થા્ 
છે. જેથી પરફ્યૂમ લાંબા સમ્ સુધી ટકે છે. કાનની પાછળ પણ 
તમે પરફ્યૂમ લગાવી શકો. આ એવું ટ્પોટ છે જે ઓઇલી હો્ છે, 
તેથી ત્ાંથી પરફ્યૂમ જલદી ઊડતું નથી. એવી રીતે બીજો ટ્પોટ્મ 
નામભ છે. આ શરીરનો એવો ભાગ છે જ્ાંથી હીટ નીકળે છે. જે 
પરફ્યૂમ લગાવવા માટે પરફેકટ પોઇનટ છે.

2022 માં મોબાઇલ થ્ેટ લેનડટ્કેપનું મવશ્ેષણ 
દશા્મવે છે કે સૌથી વધુ માલવેર એટેકસ ટ્પેન અને તુકકી 
પર થ્ા છે. નવા અને હાલના બેંરકંગ રિોજનનું મમશ્રણ 
ઓન-રડવાઈસ ફ્ોડ (ODF) કરવા માટે Android 
ઉપકરણોને વધુને વધુ લક્્ બનાવી રહ્ા છે. અન્ 
લમષિત દેશોમાં પોલેનડ, ઓટ્રિેમલ્ા, ્ુ.એસ., જમ્મની, 
્ુ.કે., ઇટાલી, ફ્ાનસ અને પોટુ્મગલનો સમાવેશ થા્ છે. 
ડચ સા્બર મસક્ુરીટી કંપની થ્ેટફેમરિક જણાવે છે કે 
ODF એ સૌથી વધુ મચંતાજનક મવષ્ છે.

માત્ર 2022 ના પ્રથમ પાંચ મમહનામાં જ ડીવાઈસ 
ઉપ્ોગ કરીને છેતરમપંડી કરવા માટે Android 
OS નો દુરુપ્ોગ કરતા માલવેર ફલેવરમાં 40% 
થી વધુનો વધારો થ્ો છે. જે પરિંપરાગત છેતરમપંડી 
ટ્કોરરિંગ એસ્નજનનો ઉપ્ોગ કરીને તેમને શોધવાનું 
લગભગ અશક્ બનાવે છે. Hydra, FluBot 
(aka Cabassous), Cerberus, Octo, 
and ERMAC એ સમાન સમ્ગાળા દરમમ્ાન 
જોવા મળેલા નમયૂનાઓની સંખ્ાના આધારે સૌથી વધુ 
સમરિ્ બેંરકંગ રિોજન માટે જવાબદાર છે. Google 
Play Store પર નવી ડ્ોપર એસ્્લકેશનસની સતત 
શોધ કરવામાં આવે છે. જે માલવેર ્ુક્ત એ્લીકેશનના 
મનમા્મણકતા્મ અને ઉપ્ોગકતા્મ બન્ને પર નજર રાખે છે. 
વધુમાં ખામી્ુક્ત એ્લીકેશનને Google Play 
Store દ્ારા વારિંવાર દુર કરવામાં આવે છે. ગત 
અઠવારડ્ામાં Google Play Store પરથી દુર 
કરવામાં આવેલી એ્લીકેશનની ્ાદી નીચે મુજબ છે.

 Nano Cleaner (com.casualplay.
leadbro)  QuickScan (com.
zynksoftware.docuscanapp)  
Chrome (com.talkleadihr)  Play 
Store (com.girltold85)  Pocket 
Screencaster (com.cutthousandjs) 

 Chrome (com.biyitunixiko.
populolo)  Chrome (Mobile com.
xifoforezuma.kebo)  BAWAG PSK 
Security (com.qjlpfydjb.bpycogkzm)

ODFએ શું છે? ODFએ પીરડતોના 
ડીવાઈસમાંથી બોગસ વ્વહારો શરૂ કરવાની એક છુપી 
પદ્ધમતનો સંદભ્મ આપે છે. તેણે બેંરકંગ એસ્્લકેશનસમાં 
લૉમગન કરવા અને નાણાકી્ વ્વહારો કરવા માટે 

અગાઉ ચોરી કરેલા ઓળખપત્રોનો ઉપ્ોગ કરવાનું 
શક્ બનાવ્ું છે. બાબતોને વધુ ખરાબ કરવા માટે 
બેંરકંગ રિોજન પણ તેમની ષિમતાઓને સતત અપડેટ 
કરતા જોવામાં આવ્ા છે, ઑકટો સબમમટ થા્ તે 
પહેલાં જ ઓવરલે ટ્રિીનમાંથી ઓળખપત્ર ચોરી કરવા 

માટે એક સુધારેલી પદ્ધમત ઘડી રહ્ા છે.
સંશોધકોએ સમજાવ્ું કે જો કંઈક શંકાટ્પદ હો્ 

અને ઓવરલે પેજમાં હાજર રફમશંગ લોમગનને વાટ્તવમાં 
એનટર થ્ા મવના ઓવરલે બંધ કરે તો પણ ઓળખપત્રો 
મેળવવામાં સષિમ થવા માટે આવું કરવામાં આવે છે. 
ERMAC, જે ગ્ા સ્ટેમબરમાં ઉભરી આવ્ું હતું, 
તેને તેના પોતાના નરોંધપાત્ર સુધારાઓ પ્રાપ્ત થ્ા છે 
જે તેને Androidની ઍકસેમસમબમલટી સેવાનો 
લાભ લઈને ટ્વ્ંસંચામલત ફેશનમાં મવમવધ 
મરિ્ટોકરનસી વૉલેટ એસ્્લકેશનસમાંથી સીડ 
શબદસમયૂહો બનાવવાની મંજયૂરી આપે છે.

તાજેતરના વષષોમાં ઍકસેમસમબમલટી સમવ્મસ 
એ એનડ્ોઇડની હીલ સવવીસ રહી છે. જે જોખમી 
માલવેરને નકલી ઓવરલે ટ્રિીનો સાથે અસંરદગધ 
્ુઝસ્મને સેવા આપવા અને સંવેદનશીલ મામહતી 
મેળવવા માટે કા્દેસર APIનો લાભ લેવાની 
મંજયૂરી આપે છે. ગ્ા વષષે Google એ 
સુમનમચિત કરીને સમટ્્ાનો સામનો કરવાનો 
પ્ર્ાસ ક્ષો હતો કે માત્ર એવી સેવાઓ કે જે 
મવકલાંગ લોકોને તેમના ડીવાઈસને ઍકસેસ 
કરવામાં મદદ કરવા અથવા અન્થા તેમની 
મવકલાંગતામાંથી ઉદ્ભવતા પડકારોને દયૂર કરવામાં 
મદદ કરવા માટે રચા્ેલ છે તે જાહેર કરવાને 
પાત્ર છે કે તેઓ સુલભતા સાધનો છે.

ટેક જા્નટ એનડ્ોઇડ 13 એક ડગલું આગળ 
જઈ રહ્ં છે. જે હાલમાં બીટા ટ્વરૂપમાં છે 
અને ્ુઝસ્મએ એપ ટ્ટોરની બહારથી સાઈડલોડ 

કરેલી એ્સ માટે API ઍકસેસને પ્રમતબંમધત કરીને, 
સંભમવત રૂપે નુકસાનકારક એ્સ માટે સેવાનો દુરુપ્ોગ 
કરવાનું અસરકારક રીતે મુશકેલ બનાવે છે. બા્પાસ 
કરેલ ઇનટ્ટોલેશન પ્રમરિ્ા દ્ારા આ પ્રમતબંધોને નજીવી 
રીતે બા્પાસ કરવામાં સષિમ છે. જે આવા જોખમોનો 
સામનો કરવા માટે વધુ કડક અમભગમની જરૂરર્ાત 
સયૂચવે છે.

એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ્ુઝસ્મ 
Google Play Store પરથી જ એ્સ ડાઉનલોડ 
કરે. એવી એ્સને અસામાન્ પરવાનગીઓ આપવાનું 
ટાળે કે જેની પાસે તેમના માટે પયૂછવાનો કોઈ હેતુ 
નથી (દા.ત. સંપક્ક સયૂમચને ઍકસેસ કરવા માટે પયૂછતી 
કેલક્ુલેટર એસ્્લકેશન) અને ઇનટ્ટોલ કરવાના હેતુથી 
કોઈપણ રફમશંગ પ્ર્ાસોથી સાવચેત રહો.

Android OSની મનખાલસતા સારી અને 
ખરાબ બંને રીતે સેવા આપે છે. કારણ કે માલવેર 
કા્દેસર સુમવધાઓનો દુરુપ્ોગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. 
જ્ારે આગામી પ્રમતબંધો આવી એસ્્લકેશનોના દયૂમષત 
ઇરાદાઓમાં ભાગ્ે જ દખલ કરે છે. 

 beinghumanmj

ઓન-રડવાઈસ ફ્ોડ માટે એનડ્ોઈડ ઉપકરણ સરળ માગ્મ
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પાલિતાણા 
વડોદરા ખાતે તંત્ર દ્ારા તાજતેરમાં 

માલધારીઓ દ્ારા ઘરઆગંણે બાંધેલા 
પશુઓન ેલઈ જઈ પશપુાલકોન ેપરશેાન 
કરવામાં આવ્ા હતા. આ ઉપરાંત સમગ્ર 
માલધારી સમાજન ેસપશ્શતા કા્દાઓ રદ 
કરવાની માંગ સાથ ે ગજુરાત માલધારી 
મહા પચંા્ત દ્ારા અપા્લેા રાજ્વ્ાપી 
આંદોલન થવાના અંેધાણ છ.ે મંગળવારે 
ભાવનગર જજલ્ામાં પાજલતાણા 
સજહતના તાલકુા મથકોમાં સથાજનક 

માલધારી સમાજના આગવેાનો દ્ારા 
મામલતદારન ે આવદેનપત્ર સુપ્રત કરવા 
સજહતની આદંોલનાતમક કા ્્શવાહીઓ 
હાથ ધરાઈ રહી છ.ે ગજુરાત માલધારી 
મહાપચંા્ત દ્ારા માલધારી સમાજને 
સપશ્શતા અનકેજવધ પ્રશ્ો અને તઓેની 
સમસ્ાઓના કા્મી જનરાકરણ માટે 
તેમજ લા્સનસ પ્રથા સજહતના કાળા 
કા્દાઓ રદ કરવાની બલુદં માગં સાથે 
ગજુરાતભરના માલધારીઓ ઠેર-ઠરે ફરી 
લડત કરી રહ્ા છ.ે

માિધારી સમાજને સપર્શતી સમસ્ા 
અંગે રાજ્વ્ાપી આંદોિનના મંડાણ

દરર્ાઈ માગગે મુંબઈના 
દ્ાર ખુલશે, ટૂંક સમ્માં 

રો-પેકસ સજવ્શસ શરૂ કરાશે
ભાવનગર

ભાવનગરનું હજીરા (સુરત) સાથે જળસીમાથી 
કનેકશન મળ્ા બાદ આગામી ટૂંક સમ્માં દરર્ાઈ 
માગગે મુંબઈના દ્ાર પણ ખુલી જશે. ઘોઘા-હજીરા 
રો-પેકસ ફેરી સજવ્શસને જવસતારવાનું આ્ોજન કરા્ું 
છે. આ માટે ૧૧૫ કરોડના ખચગે અત્ાધુજનક સુજવધાથી 
સજ્જ જહાજની ખરીદી થઈ ચુકી છે અને આ વહેસલ 
હજીરા ખાતે આવી ગ્ું છે. ભાવનગર-હજીરા વચ્ે 
ચાલી રહેલી રો-પેકસ ફેરી સજવ્શસને મુંબઈ સુધી 
લંબાવવા માટે કેનદ્ર સરકારે આ્ોજન ક્ુું છે. જળ 
પરરવહન માગને જવકસાવવાના હેતુંથી મુંબઈ રો-પેકસ 
ફેરી સેવા શરૂ કરવા તૈ્ારીઓ થઈ રહી છે. 

ગુજરાતમાં કોરોનાના કુલ 
કેસો પૈકી 65 ટકા એકકટવ 
કેસ અમદાવાદ શહેરમાં

અમદાવાદ
ગુજરાતમા ં ૨૪ કલાકમા ં કોરોનાના ૩૪ નવા 

કસે સામ ે આવ્ા છ ે જ્ારે સળગં ૨૪મા ં રદવસે 
કોરોનાથી એકપણ મૃત્ ુ નોંધા્ંુ નથી. અત્ારસધુી કલુ 
૧૨,૧૩,૯૯૭ દદદી કોરોનાન ે હરાવી ચકૂ્ા છ ે અને 
સાજા થવાનો દર ૯૯.૦૯% છ.ે રાજ્મા ંહાલ ૨૧૬ 
એકકટવ કસે છ.ે અમદાવાદમાથંી સૌથી વધ ુ ૧૩૯ 
દદદીઓ સારવાર હઠેળ છ.ે  આમ, ૬૫ ટકા એકકટવ કેસ 
માત્ર અમદાવાદમાંથી છે. વડોદરામાંથી ૩૮, સુરતમાંથી 
૭,  રાજકોટમાંથી ૫ એકકટવ કેસ છે. સોમવારે વધુ 
૨૫૪૭૩ દ્ારા કોરોના વેકકસન લેવામાં આવી હતી. કુલ 
વેકકસનેશન ડોઝ હવે ૧૦.૯૯ કરોડ છે. 

સપોટ્શસ કોમપલેકક્ષ 
અને ઈકો જસસટમને 
મજબૂત બનાવશે

અમદાવાદ
નારણપુરાના વરદાન ટાવર 

પાસેના પલોટમાં આંતરરાષ્ટી્ સપોટ્શસ 
કોમપલેકસના ખાતમૂહુત્શ સમ્ે કેનદ્રી્ 
ખેલમંત્રી અનુરાગજસંહ ઠાકુરે કહ્યુ, 
આ સપોટ્શસ કોમપલેકસ ગુજરાત અને 
દેશની સપોટ્શસ ઈકો જસસટમને મજબુત 
બનાવશે. દેશનું સપોટ્શસ બજેટ આજે 
ત્રણ હજાર કરોડ ઉપર પહોંચ્ુ છે. 
આ સપોટ્શસ કોમપલેક્ષના જનમા્શણનો 
લાભ લાખો રમતવીરોને થશે. કેનદ્રી્ 
ગૃહમંત્રી અજમત શાહે કહ્યુ આ 
સપોટ્શસ કોમપલેકસની કામગીરી ત્રીસ 
મજહનામાં પુરી કરી લેવાશે.

સમાજના આાગેવાનાેઆે મામલતદારને આાવેદનપત્ર આાપુું

નડડ્ાદ 
ઠાસરા તાલુકાના સીમલજ ગામની 

પ્રાથજમક શાળામાં ખોટા જવદ્ાથદીઓ 
દાખલ કરવામાં આવ્ા હોવાની 
આશંકાએ જોર પકડ્ું છે. ઓગષ્ટના 
મહેકમમાં ૯૦ને બદલે ૯૧ જવદ્ાથદી 
ઓ હોવાનો સુધારો ક્યો હતો. પરંતુ 
બે મજહના બાદ જવદ્ાથદીઓ ૯૦ થઇ 
ગ્ા હતા. બદલી કેમપ દરમ્ાન વધ 
પડેલા દંપજત માટે ભૂજત્ા જવદ્ાથદીઓ 
દાખલ કરી નવી ભરતી કરવાનો 

આશ્ બહાર આવ્ો છે. આ 
માટે જાગૃત નાગરરકો દ્ારા જજલ્ા 
જશક્ષણાજધકારીની કચેરીએ ફરર્ાદ થઇ 
હતી. પરંતુ જવાબદારો સામે પગલાં 
ભરવાને બદલે જજલ્ા કચેરીએથી એક 
વધુ જશક્ષક ફાળવી અપાતા સથાજનકોમાં 
રોષ ફેલા્ો છે. તો વળી આ શાળામાં 
ખોટી રીતે વધારાના જશક્ષક ફાળવીને 
જજલ્ા અને તાલુકા પ્રાથજમક જશક્ષણ 
જવભાગની શંકાસપદ ચુપકીદી સામે 
આંગળી જચંધાઇ છે.

જસદણ
જસદણ તાલુકાના વડોદ ગામે 

સગા ભાઈએ ગઢડાથી સગાઓને 
બોલાવી જપતા, ભાઈ, ભાઈના પત્ી 
પર હુમલો કરાવ્ો હતો. શાદુ્શલ અને 
રાવત બન્ે સગા ભાઈઓ છે. અને 
બન્ે આસપાસમાં રહે છે. રાવત અને 
ચંદુ લીબાં ખાવરડ્ા શાદુ્શલના ઘર 
પાસે મજહલાઓના ઔજચત્નો ભંગ 
થા્ એવી ગાળો બોલતા હતા. આથી 
રાવતના ભાઈ શાદુ્શલે ગાળો બોલવાની 
ના પાડી હતી. જે તે સમ્ે બન્ે જુદા 

પડીને ચાલ્ા ગ્ા હતા આ વખતે 
રાવતે એમના ભાઈ શાદુ્શલને કહ્યુ હતુ 
કે આ અમારો મામલો છે. 

ઘર ે ગ્ા પછી રાવત ે ગઢડા ફોન 
કરીન ેએમના સગાઓન ેહજથ્ાર સાથે 
વડોદ આવી જવા કહ્યુ હત.ુ એ મજુબ 
ગઢડાથી મજહલાઓ સજહત ચાર શખસો 
હજથ્ાર સાથ ેવડોદ આવી ગ્ા હતા. 
આ ચાર ઉપરાતં રાવત, રાવતના પત્ી 
અન ેચંદ ુલીંબા મળી કલુ સાત શખસોએ 
શાદુ્શલના ઘરે આવીન ે ગાળો ભાડંવા 
લાગ્ા હતા. આ સમ્ે રાવતન ેએમના 

જપતા રવજીભાઈ ચારોલાએ તનેે 
સમજાવવા અનગેાળો ન બોલવા કહેતા 
એ અટક્ા ન હતા. અન ે ગઢડાથી 
આવલેા ભૂરા કશુે વાઘલેા, અન ે અને 
એનો ભાઈ નક ુ કશુે વાઘલેાએ શાદુ્શલ 
પર પાઈપથી હુમલો કરી દીધો હતો. 
જથેી શાદુ્શલ ગંભીર રીત ેઘવા્ો હતો. 
એજ સમ્ ેનક ુકશુેની પત્ી , ચદું કશુે 
વાઘલેા, રાવત, રાવતની પત્ી ગીતા, 
ભુરા કશુે વાઘલેા, નક ુ કશુે વાઘલેા, 
નકનુી પત્ી, તથા ચદું લીંબા વાઘલેાએ 
પણ સામજુહક હુમલો કરી દીધો હતો.

જસદણમાં સગા પુત્રે જ ભાઈ-ભાભી અને 
જપતા પર લાકડા-દાતરડાથી હુમલો કરાવ્ો

પપતા-પુત્ર આને પુત્રવધૂ સારવાર હેઠળ, રાયાેટિંગ સટહતની કલમાે હેઠળ ગુનાે 

ઠાસરામાં ભૂલત્ા લવદ્ાર્થી દરા્શવી 
લરક્ષક દંપલતને સમાવવાનું કૌભાંડ
મહેકમમાું ભૂલ હાેવાનુું જણાવી 90 ને બદલે 91 વવદ્ાર્થી 
ચાેપડે દરાશાવાયા : ટડસે. 2021માું ફરી સુંખ્ા 90 કરી દીધી

રાજકોટ
આઠ વષ્શ પહેલા ગુજરાતે મને 

જવદા્ આપી હતી, પણ પ્રેમ વધતો 
જા્ છે, પૂ.ગાંધી બાપુ અને સરદાર 
પટેલની આ ધરતીમાં મને જે 
જશક્ષણ,સંસકાર મળ્ા છે તેના કારણે 
આઠ વષ્શથી દેશની સેવામાં કોઈ કસર 
છોડી નથી, એક પણ ખોટુ કામ ક્ુું 
નથી અને કરવા દીધું નથી, ગરીબોના 
કલ્ાણ અને સુશાસનને જ પ્રાથજમકતા 
આપી છે તેમ આજે જસદણ તાલુકાના 
આટકોટમાં પટેલ સેવા સમાજ ટ્રસટની 
હોકસપટલનું ઉદ્ાટન કરીને વડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોદીએ  જચક્ાર જનમેદનીને 
સંબોધનમાં જણાવ્ું હતું.

રાજકોટથી 52 રક.મી.દૂર 
ભાવનગર હાઈવે  પર નાનકડા 

આટકોટમાં જવશાળ માનવ 
મહેરામણ ઉમટી પડ્ો હતો. સેંકડો 
મજહલાઓએ કળશ અને કેસરી રંગની 
સાડી પરરધાન કરીને કરેલા સનમાનથી  
ભાવજવભોર મોદીએ જન સમુદા્ને 
વંદન કરીને ધોમધખતા તાપમાં 
આજશવા્શદ દેવા આવ્ા છો તેમ કહી 
ધન્વાદ આપ્ા હતા. 

તેમણે કહ્યું કે દરેક નાગરરકને 
નાતજાત,સગાવાદના ભેદભાવ કે 
ભ્રષ્ટાચાર વગર જે હક્દાર છે તે 
તમામને 100 ટકા ્ોજનાનો લાભ 
મળે તે માટે સરકાર અજભ્ાન ચલાવી 
રહી છે. કોરોના કાળમાં દેશની 
જનતાના આરોગ્ની જચંતા કરીને 
ટેસટીંગ, ટ્રીટમેનટથી માંડીને તમામને 
મફત વેકસીન આપી છે.  દેશમાં 3 
કરોડ ગરીબ પરરવારોને ઘરનું ઘર, 
10  કરોડને શૌચાલ્ો, 9 કરોડને 
ધુમાડાથી મુજતિ માટે ગેસ જસજલનડર, 
6 કરોડને નળથી જળ,૨.૫૦ કરોડને 
જવજળી આપી એ માત્ર આંકડા નથી 
પરંતુ, ગરીબોની સેવા માટે અમારી 
કરટબદ્તા છે.આ્ુષ્માન કાડ્શ 
દુજન્ાની સૌથી મોટી ્ોજના છે. 

આઠ વર્ષમાં એક પણ ખોટંુ કામ નહીં : મોદી

બોટાદ પાલિકા પ્રમુખની ચૂંટણીમાં 
બળવો, BJPના 19 સભ્ દ્ારા  

મેનડેટ લવરૂધધ મતદાન 

બરવાળા 
બોટાદ નગરપાજલકામાં ભાજપનાં 

સભ્ોમાં લાંબા સમ્થી ડખખો ચાલી 
રહ્ો છે, જેના પગલે મંગળવારે 
બોટાદ નગરપાજલકામાં પ્રમુખની 
ચુંટણીમાં ભાજપના કેટલાક સભ્ોએ 
બળવો કરતા ભાજપનાં ઉમેદવારનો 
પરાજ્ થ્ો હતો. કોંગ્રેસના 
સભ્ોએ પણ બળવાખોર ઉમેદવારને 
મત આપતા તેઓ પ્રમુખ બન્ા હતા. 

બોટાદ નગરપાજલકાની ગત 
ચુંટણીમાં બોટાદ નગરની જનતાએ 
ભાજપને સપષ્ટ બહુમતી આપી શાસન 
અને જવકાસ કરવા માટેની ધૂરા સોંપી 
હતી. બોટાદ નગરપાજલકામાં કુલ 
૪૪ સભ્ોમાંથી ૪૦ સભ્ો ભારતી્ 
જનતા પાટદીનાં ચુંટા્ા છે. છેલ્ા 
ઘણા સમ્થી બોટાદ નગરપાજલકાને 

જાણે ગ્રહણ લાગ્ું હો્ તેમ એક 
પછી એક જવવાદ સામે આવી રહ્ાં 
છે અને જૂથ બંધીને કારણે બોટાદ 
નગરનાં જવકાસની ગજતને બ્ેક લાગી 
ગઈ છે. એક માસ અગાઉ બોટાદ 
નગરપાજલકામાં પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ 
અને કારોબારી સજમજતનાં હોદ્ેદારો 
સામે સભ્ોએ ફરર્ાદ કરતા 
જીલ્ા ભાજપ પ્રમુખ દ્ારા પ્રમુખ, 
ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી સજમજતનાં 
ચેરમેનને રાજીનામું આપ્ું નહોતું 
અને તમામ ચેરમેનોનાં રાજીનામાનો 
પણ અકસવકાર ક્યો હતો અંતે પ્રદેશ 
ભાજપનાં આગેવાનોએ મધ્સથી 
કરી પ્રમુખ-પપ્રમુખ અને કારોબારી 
સજમજતનાં ચેરમેનનાં રાજીનામા લઈ 
લીધા હતા અને પ્રમુખની ખુરશી 
ખાલી પડી હતી.

બળવાખાેર ઉમેદવારને 23 મત મળ્ા : કાંગ્ેસનાું ચાર 
સભ્ે મત આાપતા બળવાખાેર ઉમેદવાર પ્રમુખ બન્ા

આટકોટ ખાતે PM મોદીના હસતે હોસસપટિનું િોકાપ્શણ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજકોટના આટકોટ ખાતે નવ-નનનમમિત માતોશ્ી 
કેડીપી મલટી-સપેનિયાનિટી હોસસપટિનું િોકાપમિણ કયુું હતું વડાપ્રધાનના સંબોધન 
પહેિા મુખયમંત્ી ભૂપેન્દ્ર પટેિે તેમને આવકાયામિ હતા અને તેમને સુિાસનના 
પ્રણેતા ગણાવયા હતા. આ હોસસપટિ સૌરાષ્ટ્રમાં સવાસ્થય સેવા માટે ઉપયોગી 
બનિે. રાજકોટમાં બનેિી આધુનનક હોસસપટિ િોકો માટે િાભદાયી બનિે.



તમાકુથી કાેિવડ-19 ઇ ેક્શનની અાડઅસરાે અને મૃ ુદરમાં નાેંધપા  વધારાે
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 વડોદરા
અ×ય ભારતીય દુàહનની જેમ જ 

Τમા િબંદુ પણ ૧૧ જુલાઈના એ 
ખાસ Чદવસે દુàહનની જેમ તૈયાર થશે. 
૨૪ વષ↓ની વડોદરાની Τમાએ આ 
માટъની તૈયારીઓ પણ કરી લીધી છъ. 
પાનેતર અને ઘરъણાની ખરીદીની 

સાથે પાલ↓ર પણ બૂક કરાવી લીધું 
છъ. તે દુàહન બનીને મંડપમાં બેસવા 
માટъ તૈયાર છъ. જોકы, તેની સાથે ફыરા 
ફરવા માટъ વરરાજા નહỲ હોય. તમને 

આΌય↓ થશે કы વરરાજા નહỲ હોય 
તો ફыરા કોની સાથે ફરશે દુàહન? 
પરѕતુ અહỲ Τમા કોઈ છોકરા સાથે 
નહỲ પરѕતુ પોતાની જાત સાથે જ 
લગ્ન કરવા જઈ રહી છъ. પોતાના જ 
આÓમા સાથે લગ્નનો િનણ↓ય કરનારી 
Τમાએ હનીમૂન પર જવાનો પણ 
Øલાન બનાãયો છъ. તે બે અઠવાЧડયા 
માટъ દъશના આ સૌથી ĬÅયાત çથળ 
પર હનીમૂન પર જવાની છъ. આ 
સાંભળીને ઘણાંને િવΐાસ નથી 

થતો પરѕતુ આ વાત સાચી છъ. Τમા 
પરѕપરાગત રીતે અનુΗાન કરીને અને 
Óયાં સુધી કы તે િસંદૂર પણ લગાવશે, 
ગુજરાતમાં લગભગ આ રીતે પોતાની 
જાત સાથે પહъલીવાર લગ્ન થઈ રΝા 
છъ. Τમાએ જણાãયું કы, હું લગ્ન કરવા 
નહોતી માગતી, પરѕતુ હું દુàહન બનવા 
માગતી હતી. માટъ મે પોતાની જાત 
સાથે લગ્ન કરવાનો િનણ↓ય કયђ↓ છъ. 
લગ્ન વખતે કыટલીક રસમો અાવે Óયારъ 
હું અરીસાનો ઉપયોગ કરીશ.

ફેરા અેકલી ફરવા સાથે અમુક રસમાેમાં અરીસાનાે ઉપયાેગ કરશે

અમદાવાદ
અપોલો સીબીસીસી કы×સર કыરના 

સીનિયર સિજ↓કલ ઓ×કોલોિજçટ 
લΣમીધર મુત↓ઝાએ મંગળવારъ વàડ↓ 
નો-ટોબેકો ડેના Ĭસંગે કЅં હતું કы, 
“કોિવડને કારણે તમાકЮના સેવનમાં 
વધારો થયો છъ. તમાકЮના સેવનથી 
કોિવડ-19 ઇ×ફыÄશનની આડઅસરો અને 

Óયુદરમાં વધારો થયો છъ. ગુજરાતમા ં
શાળાએ જતાં કЮલ 20થી 25 ટકા 
છોકરાઓ એક યા બીજા çવλપે તમાકЮનું 

સેવન કરъ છъ.”
આરોÆય મંĦાલયે હાથ 

ધરъલા નેશનલ ફыિમલી હъàથ સવ› 
(એનએચએફએસ 5)માંથી ĬાΆ ડેટામાં 
ખુલાસો થયો છъ કы, ગુજરાતમાં શહъરી 
િવçતારોની સરખામણીમાં Ġામીણ 
િવçતારમાં તમાકЮનું સેવન કરતાં લોકોની 
સંÅયા થોડી વધારъ છъ. સવ›માં ખુલાસો 
થયો છъ કы, ગુજરાતમાં 15થી 49 વષ↓ની 
વયજૂથમાં આશરъ 46 ટકા પુιષો અને 
ફŪ 6 ટકા મિહલાઓ તમાકЮના એક યા 

બીજા çવλપનંુ સેવન કરъ છъ. પુιષો મોટા 
ભાગે ગુટકા કы તમાકЮ સાથે પાનમસાલા 
(34 ટકા), બીડી (5 ટકા), િસગારъટ, 
તમાકЮ સાથે પાન (4 ટકા) અને ખૈની (3 
ટકા)નું સેવન કરъ છъ. મિહલાઓ અને 
પુιષો વŵે ગુજરાતમાં શહъરી િવçતારો 
(મિહલાઓમાં 4 ટકા અને પુιષોમાં 37 
ટકા)ની સરખામણીમાં Ġામીણ િવçતારો 
(મિહલાઓ માટъ 7 ટકા અને પુιષો માટъ 
53 ટકા)માં તમાકЮના કોઈ પણ çવλપનંુ 
સેવન થોડું વધારъ થાય છъ. 

ક℮Ġેસ ફરી સોÙટ િહѕદુÓવનો 
માગ›: રાહુલ ગાંધી ફરી 
એકવાર આવશે ગુજરાત

ગાંધીનગર
િવધાનસભા ચૂંટણી પહъલાં ક℮Ġેસ ફરી સોÙટ િહѕદુÓવનો 

માગ› અપનાãયો છъ. શહъરી િવçતારોને મજબૂત કરવા 
રામકથા, ગણેશ પૂજન અને નવરાિĦનંુ આયોજન કરશે 
એવું જાણવા મળી રЅં છъ. બીજી બાજુ ક℮Ġેસ સાંસદ રાહુલ 
ગાંધી ફરી એકવાર ગુજરાત Ĭવાસ નŨી થયો છъ. રાહલુ 
ગાંધી નવસારીના વાંસદામાં આЧદવાસી અિધકાર સÓયાĠહ 
રъલીનું સમાપન કરાવશે. રાહુલ ગાંધી 12 જુને ગુજરાતમાં 
આવી રΝા છъ. રાહુલ ગાંધી આЧદવાસી અિધકાર સÓયાĠહ 
રъલીનુ સમાપન કરાવશે. વાંસદાવી ચારણવાડા ગામે રાહુલ 
ગાંધીની એક જાહъર સભા પણ ગજવશે. Ëયાં આЧદવાસી 
મતો અંકы કરવા ક℮Ġેસ સિહત રાહુલ ગાંધી એડી ચોટીનો 
Ĭયાસ કરશે. વાંસદાના ચારણવાડા ગામે દિΤણ ઝોનનો 
કાય↓ĝમ યોજાશે.

GUVNLએ ૬૦૦ મેગાવોટ 
િવ×ડ અને સોલાર પાવર 
ખરીદીના ટъ×ડર મંગાãયા

અમદાવાદ
ગુજરાત ઉજા↓ િવકાસ િનગમ િલિમટъડ ૫૦૦ મેગાવોટ 

િવ×ડ પાવર અને ૧૦૦ મેગાવોટ સોલાર પાવર ખરીદવા 
માટъના ટъ×ડર મંગાãયા છъ. Чર×યુએબલ એનજીર્ના ૧૨૨૬૮ 
મેગાવોટ પાવરની ખરીદી માટъ પાવર પરચેઝ એĠીમે×ટ કરી 
લીધા બાદ પણ આ નવી ખરીદી કરવા માટъ ટъ×ડર મગંાãયા 
તેથી પાવર સેÄટરમાં આΌય↓ની લાગણી પણ ફыલાઈ છъ. 
ગુજરાત ઉજા↓ િવકાસ િનગમ િલિમટъડ-જીયુવીએનએલએ 
તાજેતરમાં જ પાવરની ખરીદી માટъ જાહъરાત બહાર 
પાડી છъ. આ સાથે જ વીજ ઉજા↓નું મેનેજમે×ટ કરવામાં 
જીયુવીએનએલ આડેધડ અને અિવચારી પગલાં લઈ રЅં 
હોવાનું ફરી એકવાર Ĭçથાિપત થઈ રЅં છъ. વીજ પુરવઠો 
સçતા ભાવે, Щçથર અને સંગીન રહъ તેવા આયોજન 
જીયુવીએનએલ પાસે ન હોવાનું જણાય છъ

હાિદર્કના ાગત માટે ઠેર-ઠેર 
પાે સર્ લાગ્યા

અમદાવાદ  
પાટીદાર અનામત આંદોલનથી 

પાટીદારનો ચહъરો બનેલા હાЧદ↓ક પટъલ 
ક℮Ġેસના કાય↓કારી Ĭમુખપદъથી રાજીનામું 
આપી ગુιવારъ 12.39ના િવજય મુહૂત↓ 
ભાજપનો કыસЧરયો ખેસ પહъરી લીધો 
હતોે. તેમણે સવારъ એસપીજી ગુιકЮળ 
ખાતે રામ, äયામ અને ઘનäયામનાં દશ↓ન 
કરીને સાધુ-સંતોની હાજરીમાં ગાયની 
પૂજા કરી હતી. જે બાદ કોબાથી કમલમ 
સુધી તેમનો રોડ શો યોજાયો હતો. બીજી 
તરફ ક℮Ġેસનાં પૂવ↓ નેતા ΐેતા ĮΜભžને 

ભાજપ-Ĭમુખ સી.આર. પાટીલે કыસЧરયો 
ખેસ પહъરાવીને ભાજપમાં çવાગત કયુ↨ 
હતંુ. હાЧદ↓ક પટъલે ભાજપમાં Ĭવેશ 
મેળવીને પĦકારોને જણાãયું હતું કы, 
આંદોલન દરિમયાન અનેક ચઢાવ 
ઉતાર જોયાં, 2015માં એક આંદોલનની 
શλઆત થઈ હતી. આ ચડાવના ઉતાર 
દરિમયાન વડાĬધાન મોદી ˛ારા 10 ટકા 
EBC આપવામાં આãયું. હું ક℮Ġેસમાં 
જનિહતની ભાવના સાથે જોડાયો હતો. 
દરъકની માણસની આંકાંΤા હોય કы તે 
દъશના િહત માટъ કામ કરъ. મ′ ક℮Ġેસથી 
દુઃખી થઈને તમામ પદ પરથી રાજીનામું 
આØયું છъ. હું પΤનો સામા×ય કાય↓કર 
બનીને કામ કરીશ. 

અમદાવાદ
ગુજરાત çટъટ કોઓપરъટીવ માક⎯Чટѕગ 

ફыડરъશન-અમદાવાદની ચૂંટણીમાં  
ઉѕમેદવારી ન℮ધાવવાની પહъલી જૂનની 
છъ·ીતારીખે ૧૭ જÆયા પર ભાજપના 
ઉમેદવારો િબનહЧરફ ચૂંટાઈ આãયા છъ.  
આ સǼર બેઠકોમાં વલસાડ,તાપી, સુરત, 
રાજકોટ, પોરબંદર, પંચમહાલ, નમ↓દા, 
મોરબી, મિહસાગર, ગીરસોમનારષ 
ગાંધીનગર, દાહોદ, દъવભિૂમ ˛ારકા, 

બનાસકાંઠા, અણાંદ અને અમરъલીની 
૧૬ બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો 
િબનહરીફ ચૂંટાયા છъ. એક માĦ 
બોટાદની બેઠક પર કો×Ġેસના રવજી 
રાજપરા િબનહરીફ ચૂંટાયા છъ. આ 
િસવા ખેડા, ભાવનગર અને વડોદરાની 
બેઠક પરથી જ ચૂંટણી થવાની સંભાવના 
જણાઈ રહી છъ.
સાબરકાંઠાની એક જ બેઠક માટъ 

ભાજપ તરફથી એક સામટા ૧૧ જણાએ 

ફોમ↓ ભયા↓ છъ. આ બેઠક પર સિહત 
ભાજપના જ ઉમેદવારો હોય તેવી 
તમામ બેઠકો પર ચૂંટણી ન થાય તે માટъ 
ભાજપના Ĭદъશ Ĭમુખ સી.આર. પાЧટલ 
તરફથી મે×ડેટ ઇäયૂ થનાર હોવાથી અ×ય 
દાવેદારъ પાછી ખ′ચી લેવાનો આદъશ 
કરવામાં આવશે તેવું જાણવા મળી રЅં છъ. 
ખેડાની બેઠક પરથી કો×Ġેસના ધીι ચાવડા 
સામે ભાજપના મહъશ પટъલ અને જયેશ 
પટъલ બંનેએ ઉમેદવારી ન℮ધાવી છъ.

ગુજકોમાસોલની ચૂંટણી યોજાઈ તે પૂવ› જ ક℮Ġેસે શરણાગિત çવીકારી લીધી
ભાજપના 17 િબનહરીફ ચૂંટાયા: સાબરકાંઠાની અેક બેઠક માટે ભાજપના 11 ફાેમર્

અમદાવાદ
ચાંદખેડા તપોવન સક↕લ પાસે ˛ારકыશ 

રъિસડ×સીમા વેàટъસા Ĭા.લી.કіપનીના 
સંચાલકની તેની જ ઓЧફસમાં મારમારીને 
હÓયા કરવામાં આવી હતી. પૈસાની 
પઠાણી ઉઘરાણી કરવા આવેલા શખસે 
યુવાન વેપારીને ગડદાપાટુનો મારમારી 
બેહોશ કરી નાÅયો હતો. çટાફના માણસો 
વેપારીને હોЩçપટલ લઈ ગયા પણ ફરજ 
પરના ડોકટરોએ ત જાહъર કયા↓ હતા. 
ચાંદખેડા પોલીસે આરોપી િવιˇ ગુનો 
ન℮ધી તપાસ હાથ ધરી છъ.
ચાંદખેડાના ×યુ સીજી રોડ પર 

ઉજા↓ બગલોમાં રહъતા Ĭિતતીબહъન 

કમલેશ પટъલએ આરોપી ભĩેશ ઉફ↕ 
ચીકા ડાΝાભાઈ પટъલ રહъ, િશવ દશ↓ન 
સોસાયટી, ચાંદખેડા િવλÖધ હÓયાની 
ફЧરયાદ ન℮ધાવી છъ. જે મુજબ ફЧરયાદી 
તેમના પિત કમલેશભાઈ, 17 વષ↓ના પુĦ 
સાથે રહъતા તેમજ ˇ સાસુ-સસરા તેમના 
વતનમાં રહъ છъ. કમલેશભાઈ હાઇજેિનક 
અને હъàથ Ĭોડકટનો વેપાર કરતા હતા. 
કમલેશભાઈએ ˛ારકыશ રъિસડ×સીમા 
વેàટોસા Ĭા.લી.કіપનીના નામે ઓЧફસ 
શλ કરી હતી. આ દુકાન આરોપી ભĩેશ 
ઉફ↕ ચીકાએ ભાડે આપી હતી. આ ઉપરાંત 
કમલેશભાઈ આરોપી પાસેથી ધંધા માટъ 
નાણાંકЫય લેવડદъવડ કરતા હતા. 

ચાંદખેડા સક↕લ પાસે વેàટોસા કіપનીના સંચાલકની તેની જ ઓЧફસમાં હÓયા

પાટીદાર યુવા નેતા હાЧદ↓કનો ભાજપમાં દબદબાભેર Ĭવેશ ગુજરાતમાં 15થી 49 વષ↓ના 46% પુιષો અને 
ફŪ 6% મિહલાઓ તમાકЮનું કરъ છъ સેવન

રાજકોટના ગ℮ડલમાં Ħણ હъવાનોએ સગીરાને બનાવી હવસનો િશકાર
રાજકોટ 

રાજકોટ િજ·ાના ગ℮ડલમાં એક 
સગીરા Ħણ હъવાનોની વાસનાનો ભોગ 
બની હોવાનો ચ℮કાવનારો Чકçસો Ĭકાસમાં 
આãયો છъ. ગ℮ડલમાં એક સગીરા Ħણ 
હъવાનોની વાસનાનો ભોગ બની હોવાનું 
સામે આãયું છъ. મળતી માિહતી અનુસાર 
ગ℮ડલના ચોરડી દરવાજા પાસે રહъતો 
Ĭતીક િપĦોડા નામનો યુવાન પોતાની 
સગીર વયની Ĭેિમકા સાથે ઉમરાળા રોડ 
પર એકાંત માણી રΝો હતો. આ સમયે 
અજય નાથ, Чદનેશ નાથ તેમજ મુકыશ નાથ 
સિહતના Ħણ શÅસો મોટર સાઇકલ પર 
સવાર થઈને નીકâયા હતા. Ĭેમી યુવલ 

કіઇ સમજે તે પૂવ› જ Ħણેય શÅસોએ યુવક 
સાથે મારઝૂડ કરી હતી.
Ħણેયએ યુવકને છરીની અણીએ ગ℮ધી 

રાÅયો હતો અને Óયાર બાદ સગીરાને 
૩૦૦ મીટર દૂર ઢસડી જઈ વારાફરતી 
દુæકમ↓ આચયુ↨ હતું. સમાજમાં આબλ 
જવાની બીકы તેમજ નામ જાહъર થશે તેમજ 
બદનામી થશે તેવા ડરથી તιણી તેમજ 
તેના પЧરવારજનો પોલીસ ફЧરયાદ કરવા 
માગતા ન હતા. જોકы, પોલીસે સમજાãયા 
બાદ તλણીના પЧરવારъ ફЧરયાદ દાખલ 
કરાવી હતી. જે બાદમાં પોલીસે તાÓકાિલક 
અસરથી Ħણેય આરોપીની ધરપકડ કરી 
લીધી હતી

╞ાસીફાઈડ / CLASSIFIED 

કы.રાજેશના બ′ક લોકરમાંથી 
૫ કરોડ રોકડા મળી આãયા

અમદાવાદ ઃ ગુજરાતના ૨૦૧૧ની બેચના આઈએએસ 
અિધકારી અને સુરъ×ĩનગરના પૂવ↓ કલેÄટર અને રાËય 
સરકારમાં મહÓવની જવાબદારી ભજવનારા આઈએએસ 
કы. રાજેશે લાંચ સિહતના ખોટા કામ કરીને સરકારી પદનો 
દુરોપયોગ કયા↓નું સામે આãયું હતું. સીબીઆઈ ˛ારા કરાઈ 
રહъલી તપાસમાં સુરъ×ĩનગરની નશેનલાઈઝ બ′કમાં આવેલા 
રાજેશના લોકરની તપાસ કરતા તેમાંથી ૫ કરોડ λિપયા કыશ 
અને અ×ય Чકіમતી વçતુઓ મળી આãયા છъ. 

વડોદરાની યુવતી પોતાની સાથે જ કરશે વડોદરાની યુવતી પોતાની સાથે જ કરશે લગ્ન, ગુજરાતનો સંભવતઃ Ĭથમ Чકçસોલગ્ન, ગુજરાતનો સંભવતઃ Ĭથમ Чકçસો
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નવી Чદàહી
દъશમાં સતત ચોથા વષ› સારા 

ચોમાસાના સંકыતો વŵે આ િવકાસદર 
એક શુભ સંકыત છъ નાણાકЫય વષ↓ 2021-
22માં દъશની રાજકોષીય ખોટ જીડીપીના 
6.9 ટકા રહъવાનું અનુમાન હતું પણ તેની 
સરખામણીએ 6.7 ટકા રહી છъ
દъશના આિથ↓ક િવકાસને લઇને 

મંગળવારъ મોટા સમાચાર સામે આãયા 
છъ. નાણાકЫય વષ↓ 2021-22માં દъશમાં 
GDP િˇ 8.7 ટકાના દરъ ન℮ધાઇ 

હતી કы જેની સરખામણીએ આગલા 
વષ› 6.6 ટકાનંુ સંકોચન ન℮ધાયંુ હતું 
તેમ નેશનલ çટъЧટЩçટકલ ઓЧફસ ડેટામાં 
જણાãયું હતું. નાણાકЫય વષ↓ 2021-
2022ના ચોથા િĦમાિસક ગાળા માટъ 
દъશનું અથ↓તંĦ 4.1 ટકાના દરъ િˇ 
પાÜયું હતું. પાછલા વષ› સમાન ગાળા 
માટъ દъશની જીડીપી 39.18 લાખ કરોડ 
λિપયાની હતી જે િવતેલા નાણાકЫય 
વષ↓ના ચોથા ŭાટ↓રના અંતે 40.78 
લાખ કરોડ λિપયાની ન℮ધાઇ હતી. 

નાણાકЫય વષ↓ 2021-22માં દъશનો GDP Ġોથ રъટ 8.7 ટકા ન℮ધાયો
21-2022ના ચાેથા િ માિસક ગાળા માટે અથર્તં  4.1 ટકાના દરે વૃિદ્ધઅમરનાથ યાĦા કરવા માટъ હવે Ĵˇાળુઓ ઓનલાઈન હъિલકોØટર બુક કરાવી શકશે

Ĵીનગર 
Чદàહી હાઇકોટ↓માં અમરનાથજી બોડ↓ ˛ારા 

જણાવવામાં આãયું છъ કы બોડ › નŨી કયુ↨ છъ કы યાĦાળુઓ 
માટъ જે હъિલકોØટર સેવા શλ કરવામાં આવી છъ તેનું 
બૂЧકіગ ઓનલાઇન કરવામાં આવશે. હાઇકોટ↓માં જે 
માગણી કરવામાં આવી હતી તેનો બોડ↓ ˛ારા Щçવકાર 
કરવામાં આãયો છъ.   આ પહъલા Чદàહી હાઇકોટ↓માં એક 
અરજી ˛ારા માગણી કરવામાં આવી હતી કы સુરΤાને 
Öયાનમાં રાખીને હъિલકોØટરનંુ બૂЧકіગ ઓનલાઇન 
કરવાની છૂટ આપવામાં આવે. જેની સુનાવણી વેળાએ 
બોડ › આ માગણીનો Щçવકાર કયђ↓ હતો, પરીણામે 
હાઇકોટ‼ આ અરજીનો િનકાર કરી લીધો છъ. 

ક℮Ġેસમાં ફરી ઘમસાણ: આિશષ દъશમુખ અને કલØપા િĮજેશનું રાજીનામું
Ĵીનગર

રાËયસભા બેઠક પર ક℮Ġેસમાં હોબાળો ચાલી રΝો 
છъ. ક℮Ġેસે રાËયસભાની ચૂંટણી માટъ પાટЪ↓ વતી 10 
ઉમેદવારોના નામ જાહъર કયા↓ છъ, ઉǼર Ĭદъશના ઈમરાન 
Ĭતાપગઢીના નામને લઈને થઈ રΝો છъ. હવે મહારા∆ના 
એક નેતાએ ઈમરાન Ĭતાપગઢીના નામાંકનના િવરોધમાં 
ક℮Ġેસના મહારા∆ એકમના મહાસિચવ પદ પરથી 
રાજીનામંુ આપી દીધંુ છъ. બીજી તરફ કણા↓ટકમાં ક℮Ġેસને 
જોરદાર આંચકો લાÆયો છъ. ક℮Ġેસના જાણીતા નેતા અને 
સુĬીમ કોટ↓ના વકЫલ િĮજેશ કલØપાએ પાટЪ↓ના Ĭાથિમક 
સÛય તરીકы રાજીનામંુ ધરી દીધંુ છъ. કલØપાએ સંરΤણ 
આપવા બદલ સોિનયા ગાંધીનો આભાર મા×યો હતો. 

વારાણસી
વારાણસીના Φાનવાપી-Ĵૂંગાર ગૌરી 

પЧરસરમાં સરવેΤણનો Чરપોટ↓ અને 
વીЧડયો સોમવારъ લીક થઈ ગયા હતા. 
આ બાબતની તપાસ કરવા સંબંિધત 
અરજી કોટ‼ મંગળવારъ çવીકારી હતી. 
જોકы, િહ×દુ પΤનું સીલબંધ કવર 
çવીકારવાનો કોટ‼ ઈનકાર કરી દીધો 
હતો. આ સંદભ↓માં હવે ૪થી જુલાઈએ 
સુનાવણી થશે. 
વારાણસી કોટ‼ સોમવારъ િહ×દુ 

પΤની ચાર મિહલા અરજદારોને 
બંધ કવરમાં Φાનવાપી-Ĵૂંગાર ગૌરી 
પЧરસરમાં સરવેΤણનો Чરપોટ↓ સ℮Øયો 

હતો, તેના થોડાક જ સમયમાં વીЧડયો 
લીક થઈ ગયો હતો. Óયાર પછી ચારъય 
મિહલાઓએ સીલબંધ Чરપોટ↓ કોટ↓માં 
સર×ડર કરવાનો Ĭયાસ કયђ↓ હતો, 
પરѕતુ કોટ‼ આ કવર પાછા çવીકારવાનો 
ઈનકાર કયђ↓ હતો.  Φાનવાપીના 
સરવેનો વીЧડયો લીક થવા અંગે િહ×દુ 
પΤની ચારъય મિહલા અરજદારોએ 
સીબીઆઈ તપાસની માગણી કરતા 
કોટ↓માં અરજી કરી હતી. વારાણસી 
કોટ‼ તપાસ કરવા સંબંિધત અરજી 
çવીકારી લીધી હતી. કોટ‼ કЅં કы ૪થી 
જુલાઈએ વીЧડયો લીક તળાના કыસની 
પણ સુનાવણી થશે. 

Φાનવાપી મЩçજદ કыસમાં વીЧડયો લીકની તપાસ કરાવવા કોટ↓ તૈયાર
િશમલા

પીએમ મોદીએ િશમલામાં ‘ગરીબ કàયાણ સંમેલન’ 
કાય↓ĝમમાં ૧૦ કરોડથી વધુ ખેડૂતોના ખાતામાં પીએમ 
Чકસાન સ×માન િનિધના λ. ૨૧,૦૦૦ કરોડ ĺા×સફર કયા↓ 
હતા. વડાĬધાન મોદીએ એનડીએ સરકારના શાસનના આઠ 
વષ↓ પૂરા થવાની ઊજવણીના Ĭસંગે િશમલામાં એક રોડ 
શોમાં ભાગ લીધો હતો, Ëયાં તેમના પર પુæપ વષા↓ કરવામાં 
આવી હતી. આ સાથે વડાĬધાને વીЧડયો કો×ફર×સથી 
દъશભરના ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરી હતી.  વડાĬધાન નરъ×ĩ 
મોદીએ કЅં હતું કы સરકાર એવી સમçયા ઉકыલી રહી છъ 
કы જે અગાઉ કાયમી સમçયા માનવામાં આવતી હતી. અમે 

મતબે×ક માટъ નહỲ પણ નવા ભારતનું િનમા↓ણ કરવા માટъ 
કામ કરી રΝાં છીએ. મારી પાસે ૧૩૦ કરોડ ભારતીયોનો 
પЧરવાર છъ અને આ જીવન પણ તેમના સૌના માટъ છъ.

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ 10 કરોડ જેટલા ખેડૂતોને 21 હજાર કરોડ ĺા×સફર કયા↓
અગાઉની સરકારાે ાચારને વ ાનાે ભાગ માની ઘૂંટણીયે પડી હતી : પીઅેમ

નવી Чદàહી 
યુĝыન પર હુમલાને કારણે અમેЧરકા, 

િĮટન પછી યુરોપીયન સંઘે રિશયા પર 
આકરા Ĭિતબંધો મૂÄયા છъ. આ સાથે 
અમેЧરકા િવΐના અ×ય દъશોને રિશયા 
સાથે વેપાર કરવા અંગે ચેતવણી આપી 
છъ. જોકы, અમેЧરકાની ધમકЫઓ છતાં 
ભારતે રિશયા પાસેથી સçતુ ĝвડ ખરી˜ું 
છъ અને હવે ભારતે રિશયા પાસેથી 
ખાતરની ખરીદી માટъ સોદો કયђ↓ છъ. 
બીજીબાજુ ĝвડની આયાત પર જંગી 
કાપ મૂકЫ રિશયાને ફટકો પહ℮ચાડવાના 

યુરોપના િનણ↓ય પછી િવદъશ મંĦી 
જયશંકર પૂવЪ↓ય યુરોપના Ĭવાસે રવાના 
થયા છъ. યુĝыન પર રિશયાના હુમલા 
વŵે દુિનયામાં ખાતરના ભાવમાં 
ન℮ધપાĦ ઊછાળો આãયો છъ. િવΐમાં 
રિશયા ખાતરનો મોટો ઉÓપાદક દъશ છъ, 
પરѕતુ Ĭિતબંધોના કારણે હવે તે િવΐમાં 
ખાતરનું વેચાણ કરવા સΤમ નથી. 
જોકы, પિΌમી દъશોના Ĭિતબંધો વŵે 
ભારતે રિશયા પાસે અનેક વષђ↓ સુધી 
ખાતરનો પૂરવટો મળી રહъ તે માટъ એક 
મોટા સોદાને અંિતમ ઓપ આØયો છъ. 

નવી Чદàહી 
ભારતીય જનતા પાટЪ↓ને નાણાકЫય વષ↓ ૨૦૨૦-૨૧માં 

૪૭૭.૫ કરોડ λિપયાનું દાન મâયું હતું. Ëયારъ ક℮Ġેસને 
૭૪.૫૦ કરાડ λિપયાનું દાન મâયું છъ. ક℮Ġેસને ભાજપને 
મળъલ દાનના ફŪ ૧૫ ટકા રકમ જ મળી છъ. 
ચૂંટણી પંચ ˛ારા જાહъર થયેલા અહъવાલ અનુસાર 

ભાજપને િવિવધ કхપનીઓ, ઇલેÄટોરલ ĺçટ અને ãયЧકતઓ 
પાસેથી કЮલ ૪,૭૭,૫૪,૫૦,૦૭૭ λિપયા મâયા હતાં. 
ભાજપે ચાલુ વષ› ૧૪ માચ↓ના રોજ નાણાકЫય વષ↓ ૨૦૨૦-
૨૧ના દાનની રકમ અંગેનો અહъવાલ ચૂંટણી પંચને સુĬત 
કયђ↓ હતો. ક℮Ġેસ ˛ારા રજૂ કરવામાં આવેલા અહъવાલ 
અનુસાર તેને નાણાકЫય વષ↓માં ૨૦૨૦-૨૧માં કЮલ 
૭૪,૫૦,૪૯,૭૩૧ λિપયાનું દાન મâયું હતું. ચૂંટણી કાયદા 

અનુસાર ૨૦,૦૦૦ λિપયાથી વધુનું દાન મâયું હોય તો 
રાજકЫય પΤોને તે અંગેની જાણ ચૂંટણી પંચને કરવાની હોય 
છъ.  ઉ·ેખનીય છъ કы ભાજપ ને ǽવવાળું એનડીએ ક℮Ġેસ 
ને ǽવવાળા યુપીએને હરાવીને દъશમાં સǼા પર છъ. 

2020-21માં ભાજપને દાન પેટъ λ. 477 કરોડ, ક℮Ġેસને 74 કરોડ λિપયા મâયા
રિશયા પાસેથી સçતામાં ĝвડ ખરી˜ા પછી ભારતે હવે ખાતરનો સોદો કયђ↓
ભારત ખાતરની ખરીદીના બદલામાં રિશયાને ચા, ઉદ્યાેગાે 
માટે કાચાે માલ, મેિડકલ ઉ ાદનાે, અાેટાે પાટ્સર્ અાપશે

અયોÖયા 
ઉǼર Ĭદъશના અયોÖયામાં રામ મંЧદરનું િનમા↓ણ કામ ચાલી 

રЅં છъ. અને તે બીજા તબŨામાં પહ℮ચી ગયું છъ. મુÅયમંĦી 
યોગી આЧદÓયનાથે વૈЧદક મંĦોŵાર વŵે ગભ↓ગૃહની Ĭથમ 
ઇંટ રાખી હતી. આ દરિમયાન યોગી આЧદÓયનાથે કЅં હતંુ કы 
૫૦૦ વષ↓થી જેની રાહ જોઇ રΝા હતા તે સમય આવી ગયો 
છъ. આ સમય ઘુસણખોરોની સામે િવજયનો છъ.  વડાĬધાન 
નરъ×ĩ મોદીએ ઓગçટ ૨૦૨૦માં રામ મંЧદરનો િશલા×યાસ 
નાÅયો હતો. Ëયારъ બુધવારъ મંЧદરનું િશલા પુજન કરવામાં 
આãયું હતંુ. જે સાથે જ રામ મંЧદર િનમા↓ણના બીજા તબŨાની 
શλઆત થઇ ગઇ હતી.  યોગી આЧદÓયનાથે કЅં હતંુ કы 
ભારત માટъ આ અÓયંત મહાન Τણ છъ. ભારતે ઘુસણખોરોની 
સામે જીત મેળવી લીધી છъ. રામ મંЧદર લોકોની Ĵˇાનંુ Ĭિતક 

બનશે. આ Ĵˇા પર ઘુસણખોરોએ હુમલો કયђ↓ હતો. અને 
અંતમાં ભારતનો આ ઘુસણખોરોની સામે િવજય થયો છъ. ફરી 
એક વખત સÓયની જીત થઇ છъ. આ િવજય ધમ↓, સÓય અને 
×યાયના રçતે ĬાΆ કરવામાં આãયો છъ.

ઘુસણખોરોની િવιˇ ભારતનો િવજય થયો : રામ મંЧદર મુˆъ યોગીનું િનવેદન
યાેગીઅે રામ મંિદર ગભર્ગૃહનાે િશલા ાસ કયુર્ં, મહાસિચવ સિહત 250 સંતાે ઉપિ ત

બ′ગાલુι 
કણા↓ટકમાં ખેડૂત નેતા રાકыશ 

Чટકюત પર શλ કો×ફર×સમાં શાહી 
ફыકવામાં આવી હતી, જેને પગલે 
રાકыશ Чટકюતના સમથ↓કોએ 
આ શાહી ફыકનારાની çથળ 
પર જ મારપીટ કરી દીધી 
હતી. પોલીસે આ સમĠ 
ઘટનાને લઇને Ħણ લોકોની 
અટકાયત કરી છъ. Ëયારъ 
Чટકюતે આરોપ લગાãયો 
હતો કы પોલીસે મને સુરΤા 
ન આપી, સરકારના 
કાવતરાના ભાગιપે મારા પર શાહી 
ફыકવામાં આવી હતી. બ′ગાલુιમાં 
આવેલા ગાંધી ભવન ખાતે રાકыશ 

Чટકюત Ëયારъ Ĭેસ કો×ફર×સને સંબોધી 
રΝા હતા Óયારъ Óયાં હાજર એક શÅસે 
તેમના પર શાહી ફыકЫ દીધી હતી. 
જેને પગલે મારપીટ થઇ હતી. આ 

Ĭેસ કો×ફર×સ રાËયના 
ખેડૂતોના િવિવધ સંગઠનો 
˛ારા યોજવામાં આવી 
હતી. રાકыશ Чટકюત પર આ 
શાહી Óયારъ ફыકવામાં આવી 
Ëયારъ તેઓ કણા↓ટકના 
ખેડૂત નેતા કોЧડહાલી 
ચંĩશેખર અંગે વાત કરી 
રΝા હતા. ચંĩશેખર સામે 

įΓાચારના આરોપો લાÆયા છъ. 
રાકыશ Чટકюતે કЅં હતું કы મારъ ચંĩશેખર 
સાથે કઇ જ લેવાદъવા નથી. 

બ′ગાલુιમાં ચાલુ કો×ફર×સે Чટકюત પર શાહી ફ‹કાઇ, 3ની અટકાયત
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નાિસક
ભગવાન હનુમાનના જ×મçથળને 

લઈને બોલાવાયેલી ધમ↓ સંસદમાં શાçĦાથ↓ 
દરિમયાન મંગળવારъ િવવાદ ઊભો થઈ 
ગયો. મહારા∆ના નાિસકમાં આ મુˆા પર 
શાçĦાથ↓ દરિમયાન મારામારીની Щçથિત 
ઊભી થઈ ગઈ હતી. 
એક સંતને કણા↓ટકના ગોિવંદાનંદ પર 

મીЧડયાના માઈકથી મારવાનો Ĭયાસ 
કરતા જોવા મâયા હતા. ઘટનાની જાણ 
થતાં પોલીસ આવી જતાં ઉપЩçથત પોલીસે 

ગોિવંદાનંદ સરçવતીને એક λમમાં લઈ 
જઈને બેસાડી દીધા અને હોલ પણ ખાલી 
કરાãયો. હાલ આ ધમ↓ સંસદને çથિગત 
કરી દъવાઈ છъ.

ધમ↓ સંસદ વખતે çવામી ગોિવંદાનંદ પર માઈકથી હુમલા કરાતાં હોબાળો
ભારત અને બાંÆલાદъશ વŵે બે વષ↓ પછી પેસે×જર ĺેન સિવ↓સ શλ કરાઈ

નવી Чદàહી 
કોિવદ-૧૯ને લીધે છъ·ા બે વષђ↓થી બંધ રહъલી 

ભારત- બાંÆલાદъશ વŵેની ĺેન સિવ↓સ રિવવારથી ફરી 
શλ કરવામાં આવી છъ. તેમ જણાવતા Óયાંના રъલવે 
અિધકારીઓએ જણાãયું હતું. તેમણે જણાãયું હતંુ કы બંને 
દъશો વŵે ચાલતી મૈĦી એÄસĬેસ સΆાહમાં પાંચ Чદવસ 
ઢાકા કы×ટો×મે×ટથી કોલકાતા વŵે દોડશે Ëયારъ બંધન 
એÄસĬેસ દъશના દિΤણ પિΌમ ભાગે રહъલા ખુલનાથી 
કોલકાતા વŵે દોડશે. બાંÆલાદъશના રъલવે અિધકારીઓએ 
વધુમાં જણાãયું હતું કы ૪૬૫ યાĦીઓને લઈ જવાની 
Τમતા ધરાવતી આ ĺેનોમાં સરъરાશ ૩૦૦ પેસે×જસ↓ તો 
ઓછામાં ઓછા રહъવા સંભવ છъ. 

ટъÄસ ચોરી બદલ દъશભરમાં દાιના વેપારીઓના 400 çથળોએ આઇટીના દરોડા
નવી Чદàહી

આઇટી િવભાગે દъશભરમાં દાιના વેપારીઓ પર તવાઇ 
બોલાવી હતી. આઇટી િવભાગના અિધકારીઓએ દъશભરના 
આશરъ ૪૦૦ જેટલા çથળોએ દરોડા પાડયા હતા. જેમાં 
મુંબઇ, Чદàહી, ગુιĠામ જેવા શહъરો સિહત પાંચ રાËયોનો 
સમાવેશ થાય છъ. ટъÄસ ચોરી મામલે આ દરોડા પાડવામંાં 
આãયા હતા. આ દરિમયાન કыટલાક પુરાવા પણ િવભાગ 
˛ારા એકઠા કરવામાં આãયા હતા.  મુંબઇમાં પણ çથાિનક 
આઇટી િવભાગની ટીમ બાંĩા કЮલા↓ કોÜØલેÄસ Щçથત 
એÜબેસી ગુ્રપની ઓЧફસમાં દરોડા પાડવામાં આãયા હતા. 
આ દરોડા દરિમયાન કોઇને જ બહાર જવા કы બહારથી 
આવતા અટકાવી દъવાયા હતા. 

સોિનયા કોરોના પોિઝЧટવ, પોતાને આઈસોલેટ કયા↓
નવી Чદàહી

ક℮Ġેસના Ĭેિસડે×ટ સોિનયા ગાંધીનો 
કોિવડ-૧૯ Чરપોટ↓ પોિઝЧટવ આãયો 
છъ. ગુιવારъ ક℮Ġેસના ĬવŪા રણદીપ 
સુરજેવાલાએ કЅં કы, તેઓને સામા×ય 
તાવ હતો, આ ઉપરાંત સામા×ય લΤણો 
પણ જોવા મâયા હતા, જે બાદ તેઓએ 
પોતાને આઈસોલેટ કરી દીધા છъ. તેઓને 
જλરી મેЧડકલ સારવાર આપવામાં આવી 
રહી છъ. સોિનયા ગાંધી કોરોનો પોિઝЧટવ 
આãયા છъ કы, એક Чદવસ પહъલાં જ 
નેશનલ હъરાàડ કыસ મામલે ઈડી સોિનયા 
ગાંધી, ગાંધી િવιˇ સમ×સ પાઠãયું છъ.
તમને જણાવી દઈએ કы, ૮ જૂનના 

હનુમાનજીના જ  ળ મામલે નાિસકમાં ઘમાસાણ

ચંЧદગઢ
હЧરયાણાના નુહ િજ·ામાં િબછોર 

ગામના રહъવાસી Чદનુના ઘરની બહાર 
૨૦ ફвટ ઊંડી સેЩØટક ટાંકЫ બનાવવામાં 
આવી હતી. ટાંકЫ પÔથરના çલેબથી 
ઢѕકાયેલી હતી. પોલીસના જણાãયા 
અનુસાર, Чદનુનો ૮ વષ↓નો પૌĦ 
આЧરઝ મંગળવારъ ટાંકЫ પાસે રમી 
રΝો હતો. આ દરિમયાન તે ટાંકЫ પર 
ઉભો રΝો હતો. જેના કારણે તેનું કવર 
તૂટી ગયું હતું.

આ ઘટના બાદ છોકરાના િપતા 
િસરાજુ (૩૦) અને તેના કાકા સલામુ 
(૩૫) તેને બચાવવાના Ĭયાસમાં ટાંકЫ 
અંદર ગયા હતા પરѕતુ લાંબા સમય 
સુધી કોઈ બહાર ન આવતાં પЧરવારના 
લોકોએ બુમાબુમ કરી હતી. Óયારબાદ 
આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા 
હતા. લોકોની મદદથી તદъહોને 
ટાંકЫમાંથી બહાર કાઢવામાં આãયા 
હતા. પોલીસે જણાãયું હતું કы, Ħણેયના 
મોત થયા છъ.

યુપીના બરъલીમાં એÜÚયુલ×સ ļાઈવરને ઝોકЮ આવી જતાં અકçમાત, 7 લોકોના મોત
રાયગઢ

મહારા∆ના રાયગઢથી એક 
હચમચાવી મૂકતી ઘટના સામે આવી 
છъ Ëયાં માતાએ તેના 6 સગીર 
બાળકોને કвવામાં ફ‹કЫને મારી નાÅયા 
છъ. જણાવવામાં આવી રЅં છъ કы ઘરъલુ 
િવવાદને કારણે મિહલાએ આ ભયાનક 
પગલું ભયુ↨ હતું. મામલો મુંબઈથી 
100 Чકલોમીટર દૂર મહાડ તાલુકાના 
ખારાવલી ગામનો છъ.

તક બાળકોમાં પાંચ છોકરીઓનો 
સામેલ છъ. મિહલાના સાસЧરયાઓએ 

તેની સાથે મારપીટ તેણે બાળકોને 
કвવામાં ફ‹કЫ દીધા હતા. અને બાળકોના 
મોત થયા હતા. તક બાળકોની ઉѕમર 
18 મિહનાથી 10 વષ↓ની વŵે હતી. 

બાળકોના તદъહને પોçટમોટ↓મ માટъ 
મોકલી દъવામાં આãયા છъ. પોલીસ 
મિહલાની પૂછપરછ કરી રહી છъ. આ 
મામલે તપાસ ચાલી રહી છъ. Óયારબાદ 
માતાએ પોતાના Чદયરને ઘટના િવશે 
જણાãયું હતું. શλઆતમાં લોકોએ તેની 
વાતને નજરઅંદાજ કરી, પરѕતુ સાંજે 
બાળક ન દъખાતા લોકોએ કвવામાં શોધ 
કરી, Ëયાં પુĦની લાશ પડી હતી. લાતૂર 
િજ·ાના િનલંગા પોલીસ çટъશનથી 
મળъલી જાણકારી Ĭમાણે મિહલાનો પિત 
સાથ ેઝઘડો થયો હતો. 

મહારા∆ના રાયગઢમાં ઘરъલું િવવાદથી માતાએ 6 બાળકોને કвіવામાં ફ‹કЫ દીધા
ફાફમાઉ ઘાટની તસવીરાે ખુબજ ડરામણી, મૃતદેહાેને દફનાવવાની રમત અાડેધડ ચાલી રહી છે

હЧરયાણામાં સેЩØટક ટъ×કમાં પડી જતાં બાળક સિહત Ħણનાં મોત
બાળક ટાંકીના ઢાંકણા પર ઊભાે હતાે ારે તે તૂટી જતાં 
અંદર પટકાયાે, િપતા-કાકાના બચાવવા જતા માેત થયા

લખનૌ
ઉǼર Ĭદъશના બરъલીમાં મંગળવારъ 

સવારъ થયેલા માગ↓ અકçમાતમાં 
7 લોકોના મોત થઈ ગયા છъ. 
એÜÚયુલ×સના ļાઈવરને ઉѕઘ આવી 
જવાના કારણે આ અકçમાત થયંુ હતંુ. 
રામમૂિત↓ હોЩçપટલની એÜÚયુલ×સ 
મંગળવારъ સવારъ Чડવાઈડર સાથે 
ટકરાઈ હતી. એÜÚયુલ×સ Чદàહીથી 
બરъલી આવી રહી હતી. આ દુઘ↓ટનામાં 
એÜÚયુલ×સમાં સવારъ 7 લોકોના મોત 
થઈ ચૂÄયા છъ. આ ઘટના ફતેહગંજ 
પિΌમી િવçતારની છъ. 
અનુમાન લગાવવામાં આવી રЅં 

છъ કы, ļાઈવરને ઉѕઘ આવી જતા 
એÜÚયુલ×સ Чડવાઈડર ઓળѕગીને 
બીજી તરફ જઈ રહъલા ક×ટъનર સાથ ે

અથડાઈ હતી. તકોમાં 4 પુιષો અને 
3 મિહલાઓ સામેલ છъ. બધા તકો 
પીલીભીતના હોવાનંુ જાણવા મâયું 
છъ. પોલીસ ઘટના çથળ પર પહ℮ચી 
ગઈ છъ અને તકોના તદъહને 
કÚજામાં લીધા છъ.  એસએસપી 
રોિહત િસંહ સજવાણે જણાãયું કы, 
Чદàહી-લખનૌ રા∆ીય રાજમાગ↓ પર 
એક એÜÚયુલ×સ Чદàહીથી આવી 
રહી હતી જેમાં 6 લોકો બેઠા હતા જે 
પીલીભીતના રહъવાસી છъ. આ લોકો 
Чદàહીથી એકઅપ કરાવીને પરત 
ફરી રΝા હતા. 30 તારીખે તેમની 
અપોઈ×ટમે×ટ હતી. આ એÜÚયુલ×સ 
Чદàહીથી પરત ફરતી વખતે Чડવાઈડર 
પાર કરીને સામેથી આવી રહъલા 
ક×ટъનર સાથે અથડાઈ હતી. 

લખનૌ 
રાËયસભાના ઉમદેવારોના બહાને 

ક℮Ġસે ેિમશન- ૨૦૨૪ સાધવા Ĭય ો 
હાથ ધયા↓ છъ ય.ુપી. િવધાનસભા 
ચૂટંણીમા ંમાĦ બ ેજ બઠેકો મળેવનાર 
ક℮Ġસે ે યપુીના Ħણ નતેાઓને 
રાËયસભા માટъ ચૂટંયા છъ. પાટЪ↓ બે 
મÅુય ĮાΜણ ચહъરા અન ેએક મЩુçલ 
નતેાન ેરાËયસભામ ંમોકલવાની કવાયત 
શλ કરી છъ. આ સાથે િમશન- ૨૦૨૪ 
હાથ ધયુ↨ છъ. મЩુçલમ અન ેĮΜસમાજને 
પણ આÓમસાત કરવા Ĭય ો શλ 
કરી દીધા છъ. Ĭમોદ િતવારી પાટЪ↓ના 

વЧરΗ નતેા છъ તઓે નવ વખત એક જ 
પાટЪ↓ના સતત િવધાયક હોવાનો રъકોડ↓ 
ધરાવ ેછъ. તઓે ૯ વષђ↓ સધુી મĦંીપદъ 
પણ રહъલા છъ. ભાજપની આધંીમાં 
પણ તઓેની રણનીિતન ે લીધ ે તઓેની 
પĦુી આરાધના િમĴા સતત િવધાયક 
બની રΝા છъ. તઓેની રાજરમતને 
લીધ ે જિુનયરન ે સપાન ે ટъકો મâયો 
હતો અન ે તઓે રાËયસભામા ં ગયા 
હતા. હવ ેતમેન ેફરીવાર ઉપલા ગૃહમાં 
મોકલવાની તયૈારીઓ થઈ રહી છъ. 
તઓેન ે રાજçથાનમાંથી રાËયસભામાં 
મોકલવામાં આવશ.ે

ક℮Ġેસે મુЩçલમ અને ĮΜસમાજને આÓમસાત કરવા Ĭય ો શλ કયા↓
રા સભાના ઉમેદવારાેના સમીકરણ દ્વારા યુપી િમશન 

-24 સાધવા કાેિશષ : ચૂંટણી માટે યુપીના 3 નામાે િનિ ત
લખનઉ

ઉતર Ĭદъશના વીજળી િવભાગના 
સરકારી અિધકારીએ તેની ઓફЫસમાં 
અલ કાયદાના çથાપક ઓસામા િબન 
લાદъનનો ફોટો લગાડનાર ગુιવારъ 
વЧરΗ અિધકારીઓ ˛ારા તેને સçપે×ડ 
કરવામાં આãયો છъ. ઓસામાની ફોટો 
મૂકનાર સરકારી અિધકારીએ તેને 
િવΐનો સવ↓ĴેΗ જુિનયર એЩ×જિનયર 
ગણાãયો હતો. આ ઘટના બાદ 
કચેરીના વЧરΗ અિધકારીઓએ તેને 
સçપે×ડ કરી દીધો છъ.
ફોટો સોäયલ મીЧડયામાં વાયરલ 

થતાં આ સમĠ ઘટના લોકોના Öયાનમાં 
આવી હતી. દિΤણાચલ િવ˜ુત િવતરન 
િનગમ િલિમટъડમાં (DVVNL) 
કાય↓રત સબ-Чડિવઝનલ અિધકારી 
રિવ×ĩ Ĭકાશ ગૌતમે તેની કચેરીમાં 
ઓસામા િબન લાદъનનો ફોટો મૂÄયો 
હતો. આ ફોટોની નીચે તેણે સુચાના 
લખાવી હતી કы ‘ઓસાબા િબન 
લાદъન િવΐના સવ↓ĴેΗ જુિનયર 
એЩ×જિનયર’.
સોäયલ મીЧડયામાં વાયરલ થયેલા 

ફોટોનું કચેરીના વЧરΗ અિધકારીઓએ 
સંΦાન લીધું હતું અને Óયારબાદ 

સબ Чડિવઝનલ અિધકારીને સçપે×ડ 
કરવામાં આãયો હતો અને Óયારપછી 
તેને કચેરીમાંથી તાÓકાલીક દૂર કરવામાં 
આãયો હતો.
ફιખાબાદના જી·ા મેજીçĺેટ સંજય 

કЮમાર િસંહъ જણાãયું હતું કы આ સમĠ 
મામલાની તપાસ બાદ DVVNLના 
મેનેજỲગ ЧડરъÄટરъ SDO - રિવ×ĩ 
Ĭકાશ ગૌતમને સçપે×ડ કરી દીધો છъ. 
ઉતરĬદъશ મૂàકЫ સેવા 1956ના િનયમો 
મુજબ SDO સામે આકરા પગલા 
લીધા છъ. આ મામલાની તપાસ Чરપોટ↓ 
રાËય સરકારને મોકલવામાં આવશે.

સરકારી કચેરીમાં ઓસામા િબન લાદъનનો ફોટો લગાડનાર અિધકારી સçપે×ડ કરાયો
સરકારી અિધકારીઅે અાેસામાને િવ નાે ે  જુિનયર અેિ જિનયર ગણા ાે હતાે

િદ ીથી પરત ફરતી વખતે અેBુલ  િડવાઈડર પાર 
કરીને સામેથી અાવી રહેલા ક ેનર સાથે અથડાઈ હતી
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ગુજરાતની ઓળખ ગાધંીજી 
છъ. ગજુરાતની ઓળખ 

સરદાર છъ. ગજુરાતની ઓળખ 
નરિસહં મહъતા અને દયાનદં 
સરçવતી પણ છъ. ગજુરાતની 
ઓળખ સÓયાĠહ આĴમ છъ. 
ગજુરાતની ઓળખ ઇસરો છъ, 
તો ગજુરાતની ઓળખ ‘અમલૂ’ 
પણ છъ. ‘અમલૂ’ એ ગજુરાતમાં 
સજા↓યલેી ΐતેĝાંિતનંુ Ĭતીક છъ. 
આઝાદી બાદ દъશ િવકાસ માટъ 
ઝઝમૂતો હતો Óયારъ ગજુરાતમાં 
ચરોતર તરીકы ઓળખાતા 
િવçતારમાં ΐતેĝાંિતનો પાયો 
નખાયો. ચરોતરન ે કિવ 
×હાનાલાલે ‘ગજુરાતની ફળĩપુ 
રસકЮіજ’ કહી છъ. આ ચરોતરનું 
નЧડયાદ એ સરદાર સાહъબનું 
જ×મçથળ છъ અને અનકે 
સાિહÓયકારોનુ ં સાિહÓયતીથ↓ છъ. 
ત ેઆણંદ ત ેગજુરાતન ે િવΐના 
નકશા પર મકૂЫ દъનાર ‘અમલૂ’નું 
જ×મçથળ છъ.
આજથી ૫૦ વષ↓ પહъલાં 

મુબંઈથી ઊડી રહъલા Щçવસ 
ઍરના િવમાનમાં પીરસાતા 
Įકેફાçટમા ં ‘અમલૂ’નુ ં બટર 
જોઈ ઘણાં આΌય↓ પામતા. 
આવી વàડ↓ ╞ાસ ĬોડÄટ 
‘અમલૂ’ના સજ↓નમાં જમેનો 
મહǽવપણૂ↓ ફાળો રΝો છъ તમેનું 
નામ છъ િĦભવુનદાસ પટъલ. 
તમેનુ ં આખુ ં નામ િĦભવુનદાસ 
કЫશીભાઈ પટъલ.
ગજુરાત ે દъશને ‘મહાÓમા’ 

આØયા, ‘સરદાર’ આØયા 
અન ે િĦભવુનદાસ પટъલ જવેા 
સહકારી ચળવળના િપતા પણ 
આØયા. ભારતની આઝાદી બાદ 
પЧંડત જવાહરલાલ નહેι Ëયારъ 
રિશયાથી Ĭભાિવત હતા અને 
દъશમા ં લોકતાિંĦક સમાજવાદ 
લાવવા મોટાં મોટાં જાહъર ΤેĦો 
ઊભા ં કરવા માગતા ં હતા ં Óયારъ 
ગજુરાતના આણદં નગરના 
વતની િĦભવુનદાસ પટъલે 
‘સહકારી’ ΤĦેન ેનવો જ Åયાલ 
આØયો, જ ેઆજ ેગજુરાતના અને 
દъશના પશપુાલકો માટъ સખુ અને 
સ િˇનુ ંકારણ બની ચÄૂયો છъ.

િĦભવુનદાસ પટъલ
િĦભવુનદાસ કЫશીભાઈ 

પટъલ (૨૨ ઑÄટોબર, 
૧૯૦૩ - ૩ જનૂ, ૧૯૯૪) 
ખડેા ЧડЩçĺÄટ કો-ઓપરъЧટવ 
િમàક Ĭોડયસુસ↓ યિુનયનના 
çથાપક હતા. ઈ.સ. ૧૯૪૬ના 
વષ↓મા ંતઓેએ આ દધૂ ઉÓપાદન 
તમેજ વચેાણના હъત ુ માટъ આ 
યિુનયનની çથાપના કરી હતી, 
જ ેસçંથા ભારત દъશના ગજુરાત 
રાËયના આણદં િજ·ાના 
તમેજ આણંદ તાલકુા મÅુય 

મથક આણદં શહъર ખાતે આજે 
અમલૂના નામથી િવΐભરમાં 
Ĭિસˇ છъ. તઓે ભારત દъશની 
આઝાદીની ચળવળ દરિમયાન 
મહાÓમા ગાધંી તમેજ સરદાર 
પટъલના અનયુાયી બ×યા 
હતા. તઓેએ સÓયાĠહી 
તરીકы ૧૯૩૦, ૧૯૩૫ તમેજ 
૧૯૪૨ના વષ↓મા ંજલેવાસ પણ 
ભોગãયો હતો. તઓે ભારતમાં 
સહકારી ચળવળના અને 
ΐતેĝાિંતના િપતામહ તરીકы પણ 
ઓળખાય છъ.રાËયસભામા ંગયા
૧૯૪૦ સધુીમાં તમેણે 

સરદાર વ·ભભાઈ પટъલના 
માગ↓દશ↓નમા ં ખડેા િજ·ામાં 
ખડેતૂો સાથ ે કામ કરવાનુ ં શλ 
કયુ↨. યિુનયનની çથાપના કયા↓ 
બાદ ૧૯૫૦મા ં તમેણ ે વગЪ↓સ 
કЮЧરયન નામના યવુાન મનૅજેરને 
નોકરીએ રાÅયા. કЮЧરયનના 
વષ↓ ૨૦૦૫ સધુીના સહકારી 
ચળવળના સફળ ને Óવના કારણે 
તઓે અમલૂના પયા↓ય બની ગયા. 
તઓે Ĭદъશ કяєĠસે સિમિતના 
સિચવ/Ĭમખુ (પીસીસ), 
ઇЩ×ડયન નશેનલ કяєĠસે 
(કяєĠસે આઇ) અન ે બ ે વખત 
રાËયસભામા ં સÛય (૧૯૬૭-
૧૯૬૮ અન ે ૧૯૬૮-૧૯૭૪) 
રΝા હતા. સરદાર પટъલની 
Ĭરેણાથી િĦભવુનદાસ પટъલે 
પશપુાલકોની િચતંા સવેી ખાનગી 
એવી પોàસન ડરેીનુ ં એકહÔથું 
શાસન તોડયુ.ં ગામેગામ ફરીને 
અસગંЧઠત પશપુાલકોન ેસગંЧઠત 
કરી અમલૂનો પાયો નાÅયો હતો.

ગરીબો ĬÓય ેહમદદЪ↓
આણદંમા ં ખડેતૂ કЫશીભાઈ 

પટъલ અન ે માતા લખીબાના 
પЧરવારમા ં ૨૨ ઑÄટોબર, 
૧૯૦૩ના રોજ જ×મલેા 
િĦભવુનદાસ પટъલ બાળપણથી 
જ ખતંીલા, હોિશયાર અને 
ગજબની ĠહણશિŪ ધરાવતા, 
વાચંલેુ ં તરત યાદ રહъતુ.ં નવુ-ં
નવુ ંશીખવા કરવાની ધગશ જાણે 
ગળથથૂીમાં જ મળъલી. Ĭાથિમક 
િશΤણ નЧંદની ધમ↓શાળા આણદં 
Ĭાઇમરી çકвલ અન ે Óયારબાદ 
×ય ૂઇંЩÆલશ çકвલમા ંજ ેઆજની 
ડી. એન. હાઈçકвલ સçંથામાં 
િશΤણ મળેવી વધ ુઅÛયાસ માટъ 
ગજૂરાત િવ˜ાપીઠમાં જોડાયા. 
Ëયા ં તઓે મહાÓમા ગાધંીજીના 
સપંક↕મા ં આવતા જ તઓેની 
િવચારસરણી, ЧફલૉસૉફЫથી 
Ĭભાિવત થઈ સમાજના ગરીબ 
વગ↓, દЧરĩનારાયણો ĬÓયે 
સહાનભુિૂત Ĭગટી. ૧૯૧૮માં 
થામણા ગામના મોતીભાઈ 
પટъલના પĦુી મિણબહъન સાથે 

તઓેના ંલગ્ન થયા.ં 
çવતĦંતા સĠંામ

çવતĦંતા સĠંામમાં તઓેએ 
મહાÓમા ગાધંી તમેજ સરદાર 
પટъલન ે અનસુરીન ે લડતમાં 
જોતરાતા સÓયાĠહી તરીકы 
તઓે ૧૯૩૦, ૧૯૩૫ અને 
૧૯૪૨ના વષ↓મા ં જલેવાસ 

ભોગãયો હતો. ત ે દરિમયાન 
સરદાર પટъલના સપંક↕મા ંઆãયા 
બાદ તમેનામા ં અસગંЧઠત 
ખડેતૂો - પશપુાલકોની દયનીય 
હાલત ĬÓય ે અનકુіપા Ĭગટતા 
૧૯૪૦ સધુીમાં સરદાર પટъલના 
માગ↓દશ↓નમા ં ખડેા િજ·ાના 
ખડેતૂો સાથ ે કામ કરવાનુ ં શλ 
કયુ↨. એ સમયે હદ ખડેા 
િજ·ાના આણદં નગરમા ં ડરેી 
ઉ˜ોગમા ં ખાનગી માિલકЫની 
પોàસન ડરેીનુ ં એકહÔથુ ં શાસન 
Ĭવત↓તુ ં હતુ.ં જમેા ં પશપુાલકોનું 
પારાવાર શોષણ થતુ.ં ખડેતૂો-
પશપુાલકોની દયનીય હાલત 

જોઈન ેતઓેનુ ંસવંદેનશીલ ĸદય 
ĩવી ઊઠતંુ.

અમલૂની çથાપના કરી
પોàસન ડરેીના એકહÔથું 

શાસનન ે તોડવા તઓેએ ૧૪ 
ЧડસÜેબર, ૧૯૪૬ના રોજ ખડેા 
િજ·ા સહકારી દધૂ ઉÓપાદક 
સઘં-અમલૂની çથાપના કરી. 

ખડેતૂોન ે સહકારના એક સĦૂે 
સાકંળવાના Ĭથમ પગરણ 
માડંયા. દરિમયાન િશæય િǼ 
ઉપર કыરળના કોઝીકોડીથી 
તાલીમ માટъ આવલેા યવુાન 
ડૉ. વગЪ↓સ કЮЧરયન તાલીમ 
પણૂ↓ કયા↓ બાદ પોતાના માદરъ 
વતન કыરળ ખાત ેપરત ફરવાની 
ઝખંના સવેી રΝા હતા. Óયારъ 
િĦભવુનદાસ ે ડૉ. કЮЧરયનને 
અમલૂમાં મનૅજેરપદની મહǽવની 
જવાબદારી સ℮પી. દિΤણ 
ભારતમાંથી એЩ×જિનયરની 
ЧડĠી લઈન ેઆવલેા નવયુવાનની 
ચરોતરના સહકારી અĠણી 

િĦભવુનદાસ પટъલ સાથે થયેલી 
Ĭથમ મલુાકાત અમલૂના 
િનમા↓ણનુ ંસવુણ↓પΗુ બની રહъશે 
તનેો કોઈન ે çવ યે Åયાલ 
નહોતો કы બનંનેી મલુાકાત 
અમલૂના ઇિતહાસમા ંસવુણા↓Τરъ 
અЧંકત થઈ છъ. જ ેઆજ ેિવΐના 
ફલક ઉપર ટъçટ ઑફ ઇЩ×ડયાના 
Įા×ડનેમથી વટ Τ બનીને 
કરોડોના ટન↓ઓવરъ પહ℮Éયો છъ.

મÆેસસે ેઅન ેપ˚ભષૂણ
તઓે Ĭદъશ કяєĠેસ સિમિતના 

સિચવ-Ĭમુખ પીસીસી, ઇЩ×ડયન 
નશેનલ કяєĠેસ કяєĠેસ આઇ અને 
બ ે વખત રાËયસભામાં સÛય 
૧૯૬૭-૧૯૬૮ અન ે ૧૯૬૮-
૧૯૭૪ રΝા હતા. સામુદાિયક 
ને Óવ માટъ તઓેન ે ૧૯૬૩માં 
રોમન મોÆસસે ે ઍવૉડ↓ અને 
૧૯૬૪માં ભારત સરકાર 
તરફથી પ˚ભષૂણથી નવાËયા 
હતા. જીવનભર ખડેતૂો-
પશપુાલકો માટъ કાય↓રત રહી 
આણંદમા ં િĦભવુન ફાઉ×ડશેન 
સિહતની સમાજસવેી સçંથાઓ 
કાય↓રત કરી ૩ જનૂ, ૧૯૯૪માં 
૯૧ વષ↓ની વય ે િવરલ િવભિૂત 
દિુનયાને કાયમ માટъ અલિવદા 
કરી ગયા.
િĦભવુનદાસ પટъલ એક 

çવ ĩΓા હતા. તઓે કહъતા 
હતા ઃ ‘દъશ અન ે સમાજ તનેો 
ગમ ેતટેલો મોટો નતેા હોય પણ 
તનેુ ં Чદમાગ સકંЫણ↓ હોય તો તે 
દъશને શિŪશાળી બનાવી શકы 
નહỲ, પરѕત ુ દъશનો નાનો પણ 
માણસ િવશાળ ЩΓવાળો હોય 
તો ત ેદъશને શિŪશાળી બનાવી 
શકы.’
િĦભવુનદાસ પટъલની 

‘ઑપરъશન Ùલડ’ યોજનાથી 
દધૂના ΤĦે ે જ ે ĝાિંત સજાત તે 
અભતૂપવૂ↓ છъ. આ યોજનાના 
કારણ ે જ ભારતનાં ગામડાં 
જીવી ગયા.ં આજ ે ‘અમલૂ’ની 
છĦછાયા હъઠળ ૨.૮ િમિલયન 
દધૂ ઉÓપાદકો દધૂના ઉÓપાદનમાં 
ãયçત છъ. અહỲ રોજનુ ં ૯.૧૦ 
િમિલયન ટન એકĦ કરવામાં 
આવ ે છъ જનેી કЮલ રકમ 
અમЧેરકન ડૉલર Ĭમાણ ે ૨.૫ 
િમિલયન ડૉલર છъ. અમલૂના 
કમ↓ચારીઓની સÅંયા િવતરણ 
િવભાગમાં ૭૩૫ છъ Ëયારъ દધૂ 
ઉÓપાદકોન ે સાથે ગણતા ં આ 
આકંડો ૨૮ લાખ લોકો 
જોડાયલેા છъ.

અમલૂ શÚદ
અમલૂ સçંકжત શÚદ અમàૂય 

પરથી ઊતરી આવલેો શÚદ છъ. 
આ નામનુ ં સચૂન આણંદના 
એક ગણુવǼા પરીΤકы કયુ↨ 

હતુ.ં એક સહકારી દધૂ મડંળી 
છъ. જનેી çથાપના ૧૯૪૬માં 
થઈ હતી. અમલૂ એ ગજુરાત 
સહકારી દધૂ િવતરણ સઘં િલ. 
(ગજુરાત કો-ઓપરъЧટવ િમàક 
માક⎯Чટѕગ ફыડરъશન િલિમટъડ) 
˛ારા સચંાિલત એક Įા×ડ છъ. 
આ સçંથા સહકારી રીત ે ૩૧ 
લાખ દધૂ ઉÓપાદન કરતા ંલોકોની 
માિલકЫની સçંથા છъ. 
અમલૂ આણંદમા ંઆવલેી છъ 

અન ે સહકારી સçંથાની લાબંા 
ગાળાની સફળતાનુ ંખબૂ જ ઉǼમ 
ઉદાહરણ છъ. અમલૂ ભારતની 
ΐતે ĝાિંત છъ, જથેી ભારત 
િવΐમા ંદધૂ અન ેદધૂ ઉÓપાદનનો 
સૌથી મોટુ ંઉÓપાદક બ×યુ ંછъ. તે 
િવΐની સૌથી મોટી શાકાહારી 
માખણની Įા×ડ પણ છъ.
અમલૂ ભારતની સૌથી 

મોટી ખા˜ ઉÓપાદન Įાડં અને 
િવΐની સૌથી મોટી દધૂના 
પાઉચ બનાવતી Įાંડ છъ. 
તનેુ ં વાિષ↓ક ટન↓ઓવર ૨.૨ 
િબિલયન અમЧેરકન ડૉલર 
(૨૦૧૦-૧૧) છъ. અમલૂે 
િવદъશમા,ં જવેા કы મોЧરિશયસ, 
ય.ુએ.ઇ., ય.ુએસ.એ., ઓમાન, 
બાÆંલાદъશ, ઑçĺિેલયા, ચીન, 
િસગંાપરુ, હ℮ગક℮ગ અને 
થોડાઘણા દિΤણ આિĭકાના 
દъશોમાં પોતાનાં ઉÓપાદનો 
મÄૂયા,ં પરѕત ુજાપાનીઝ બજારમાં 
૧૯૯૪માં જોઈએ એવી સફળ 
ન થઈ. હવે ફરી નવી ĬોડÄટ 
સાથે જાપાનીઝ બજારમાં 
ઊતરશ.ે ઉપરાતં બીજા દъશો 
જવેા કы Ĵીલકંાને પણ સΤમ 
બજાર તરીકы Öયાનમા ંરાખલે છъ.

૪૦ દъશોમાં Ĭસાર
સૌથી વધ ુ ડરેી પદેાશની 

િનકાસ માટъ અમલૂ દъશમાં 
અĠસેર છъ. અÓયારъ અમલૂની 
બનાવટો િવΐના ૪૦ દъશોમાં 
ઉપલÚધ છъ. હાલમા ં અમલૂ 
િવિવધ Ĭકારની પદેાશો જવેી કы 
દધૂનો પાઉડર, પનીર, ય.ુએચ.
ટી., દધૂ, ઘી અન ે દъશી મીઠાઈ 
વગરેъની િનકાસ કરъ છъ. િવΐના 
મÅુય બજારોમાં અમЧેરકા, વçેટ 
ઇЩ×ડઝ અન ે આિĭકા, ગàફ 
Ĭાતં, સાક↕ અન ે પાડોશી દъશો 
િસગંાપોર, Чફિલિપ×સ, થાઇલ×ેડ, 
જાપાન અન ેચાઈનાનો સમાવશે 
કરી શકાય.
આ બધંુ çવ ĩΓા 

િĦભુવનદાસ પટъલન ે આભારી 
છъ.

િ ભુવનદાસ પટેલ ઃ પાે ન નામની ખાનગી ડેરી 
દ્વારા થતા શાેષણને રાેકવા અમૂલની ાપના કરી

Ĭકરણ-૩૮
સરદાર પટેલના સંપકર્માં અા ા બાદ 
તેમનામાં અસંગિઠત ખેડૂતાે અને 

પશુપાલકાેની દયનીય હાલત ે અનુકંપા 
ગટતા 1940 સુધીમાં સરદાર પટેલના 

માગર્દશર્નમાં ખેડા િજ ાના ખેડૂતાે સાથે 
કામ કરવાનંુ શરૂ કયુર્ં. અે સમયે બૃહદ ખેડા 
િજ ાના અાણંદ નગરમાં ડેરી ઉદ્યાગેમાં 
ખાનગી માિલકીની પાે ન ડેરીનંુ અેક 
હ થું શાસન વતર્તું હતંુ. જેમાં પશુ-
પાલકાેનું પારાવાર શાેષણ થતું.

જાણવા જેવું
જાણો Τોની ઉѕમરનું િવΦાન

Ôવી પર સજીવ ЩΓ પેદા થાય છъ. અને વધતું 
ઓછું આયુæય ભોગવી નાશ પામે છъ. મનુæયો અને 
Ĭાણીઓ જ×મે છъ અને Óયુ પામે છъ. દરъક સજીવનું 
આયુæય જુદુ જુદુ હોય છъ. િવΦાાનીઓ સજીવોના 
આયુæય અને ઉѕમર િવશે પણ ઊંડા અÛયાસ કરъ 

છъ. સજીવ ЩΓમાં વનçપિત જગતના કыટલાક Τો 
સૌથી આયુæય ભોગવે છъ. પરѕતુ જંગલમાં ઉગેલા 
Τોની ઉѕમર કыટલી છъ. તે જાણવા માટъની પÖધિત 

પણ અજાયબ છъ. Τ Äયારъ વાવેલું કы Äયારъ ઉગેલું 
તેની માિહતી ન હોય તો પણ તેની ઉѕમર જાણી 

શકાય છъ. Τના થડનો આડો છъદ જોશો તો તેમાં 
ઘેરા રѕગના વતુ↓ળો જોવા મળશે આ વતુ↓ળો Τની 
ઉѕમર જાણવા ઉપયોગી થાય છъ. Τ Ëયારъ િવકાસ 
પામતંુ હોય Óયારъ તેનું થડ જાડુ થતું જાય છъ. તેની 
ઉપલી સપાટી પર નવા કોષો બની નવું થડ બને છъ. 
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એશિયા કપ હોકી ઃ 
જાપાનને હરાવી ભારતે 
બ્ોન્ઝ મેડલ જીતી લીધો

નવી દિલહી ઃ ભારતીય હોકી ટીમે બુધવારે જાપાનને 
૧-૦થી પરાશિત કરીને એશિયા કપ હોકીનો બ્ોન્ઝ મેડલ 
જીતી લીધો હતો. આ અગાઉ મંગળવારે સાઉથ કોદરયા 
સામેની મેચ ડ્ો કયાયા બાિ 
ભારત શિતાબી રેસમાંથી 
બહાર થઈ ગયું હતું. આ 
હાર બાિ ત્ીજા અને ચોથા 
સથાન માટેની મેચમાં 
જાપાન સામે ભારતીય 
યુવા િેલાડીઓએ તમામ 
તાકાત કામે લગાડીને જાપાન સામેની મેચ જીતી લીધી 
હતી. ભારત તરફથી એકમાત્ ગોલ રાિકુમાર પાલે કયયો 
હતો. સુપર-૪ રાઉનડમા હાિર ભારત, મલેશિયા અને 
કોદરયા ત્ણેયનું અશભયાન પાંચ-પાંચ પોઇનટ પર સમાપ્ત 
થયું હતું. જો કે ભારતીય ટીમ ગોલ વચ્ેના અંતરના 
આધાર પર ત્ીજા સથાને રહી હતી. 

નોવવે ચેસ ચેમ્પયનશિપ:
શવશ્વનાથન આનંિે 

મેમ્સમ વેશચરને હરાવયો  
નવી દિલ્ી 

શવશ્વનાથન આનંિે નોવવેશિયન ચેસ ટૂનાયામેનટના 
ક્ાશસકલ સે્િનના પ્રથમ રાઉનડમાં ૪૦ મ્ૂવમાં 
િ મેમ્સમ વેશચર-લાગ્ાવને પરાસત કયયો હતો. ફ્ેનચ 
િેલાડી ઉપરના શવિય સાથે ભારતીય ગ્ાનડ માસટરને 
ત્ણ પોઇનટનો લાભ થયો છે. બીજી તરફ પ્રથમ 
રાઉનડમા અમેદરકન શવસલેએ તૈમૂર રાિિાબોવને 
પરાશિત કરી આનંિની સમકક્ષ આવી ગયો હતો 
જયારે મેગ્નસ કાલયાસને ચીનના વાંગ હેડ સાથે ડ્ો કરી 
હતી. ક્ાશસકલ અગાઉ રમાયેલી મ્લટ્ઝ ઇવેનટમાં 
આનંિે સાતમા રાઉનડમાં વલડયા ચેમ્પયન કાલયાસનને 
આંચકો આપયો હતો. જો કે ભૂતપૂવયા શવશ્વ ચેમ્પયનને 
ચોથા રાઉનડમાં નેધરલેનડના અનીિ શગદર સામે અને 
નવમા રાઉનડમાં વેશચર લાગ્ાવ સામે પરાિયનો 
સામનો કરવો પડયો હતો અને ૧૦ િેલાડીઓની આ 
ટૂનાયામેનટને પાંચ પોઇનટ સાથે સમાપ્ત કરી હતી. 

નવી દિલહી ઃ વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોિીએ બુધવારે વલડયા બોમ્સંગ 
ચેમ્પયનશિપમાં ભારતનું નામ રોિન કરનારી મશહલા બો્સસયાની મુલાકાત 
લીધી હતી. વલડયા બોમ્સંગ ચેમ્પયનશિપમાં બો્સર શનિત ્ઝરીન, મનીષા 
મૌન અને પરવીન હુડ્ાએ મેડલ જીતીને િેિને ગૌરવ અપાવયું છે. શનિતે ગોલડ 
મેડલ હાંસલ કયયો છે જયારે મનીષા મૌન અને પરવીન હુડ્ાએ બ્ોન્ઝ મેડલ 
મેળવયો છે. શનિતે વડાપ્રધાન સાથે સેલફી લીધી હતી અને પોતાના બાવડા પર 
વડાપ્રધાન મોિીના હસતાક્ષર પણ લીધા હતાં. વડાપ્રધાને ત્ણે મશહલા બો્સર 
સાથે તેમના સુંિર િેિાવ અંગે ચચાયા કરી હતી અને તે બિલ અશભનંિન આપયા 
હતાં. શનિતે વડાપ્રધાન સાથેના ફોટોગ્ાફસને શવિટર પર િેર કરવાની સાથે 
લખયું હતું કે વડાપ્રધાન સરને મળવાનું બહુમાન પ્રાપ્ત થયું. થેં્યૂ સર. નોંધનીય 
છે કે તેલંગણાના મુખયમંત્ી કે.સી. રાવે વલડયા બોમ્સંગ ચેમ્પયનશિપમાં ગોલડ 
મેડલ મેળવનારી શનિત ્ઝરીન અને આઈએસએસએફ િુશનયર શવશ્વ કપમાં 
ગોલડ મેડલ હાંસલ કરનારી ઇિાશસંહને બે-બે કરોડનું ઇનામ આપવાની 
જાહેરાત કરી છે. સાથોસાથ તેમને બં્ઝારા શહલસ અથવા જયુશબલી શહલસ 
શવસતારમા િમીનની ફાળવણી કરવાની પણ જાહેરાત કરી છે.  

। નવી દિલ્ી ।
કોરોના વાઇરસની મહામારી લગભગ િતમ થઈ ચૂકી છે 

અને શરિકેટસયા માટેના સિત બાયો-બબલનો પણ હવે અંત લાવી 
િેવામાં આવયો છે િેના કારણે િેલાડીઓને માનશસક રીતે ઘણી 
રાહત થઈ છે. સાઉથ આશફ્કા સામે નવી દિલહી િાતે નવમી 
િૂનથી િરૂ થઈ રહેલી ટી૨૦ શ્ેણી બાયો-બબલ શવના રમાિે. 
બે મશહના સુધી રમાયેલી આઇપીએલ બાિ બીસીસીઆઇએ 
હવે ઇનટરનેિનલ શરિકેટ ઉપર પોતાનું ધયાન કેમનદ્રત કયુું છે. 
બોડવે આ શ્ેણી માટે ટીમમાં સામેલ તમામ િેલાડીને પાંચમી 
િૂન સુધી દિલહીમાં ભેગા થવાનો શનિદેિ કયયો છે. આ પહેલાં 
પ્રવાસી સાઉથ આશફ્કન ટીમ બીજી િૂને દિલહી પહોંચી િિે 
અને શ્ેણી માટેની પૂવયાતૈયારીઓ િરૂ કરિે. શવિનટન ડી કોક 
અને ડેશવડ શમલર આઇપીએલનો શહસસો હોવાના કારણે તેઓ 
દિલહીમાં િ રહેિે અને ટીમ સાથે જોડાઈ િિે. સાઉથ આશફ્કા 
સામેની શ્ેણી બાિ ભારતીય ટીમ બે ટી૨૦ ઇનટરનેિનલ મેચ 
માટે આયરલેનડનો પ્રવાસ િેડિે.   

નવી દિલ્ી 
અ્ઝરબેજાન િાતે ચાલી રહેલા 

આઇએસએસએફ િૂદટંગ વલડયા કપમાં 
શવમેનસની ૧૦ મીટર એર રાઇફલ ટીમ 
ઇવેનટમાં ભારતને પ્રથમ ગોલડ મેડલ 
મળયો હતો. ઇલાવેશનલ વાલાદરવાન, 
રશમતા અને શ્ેયા અગ્વાલની શવમેનસ 
ટીમે ભારત માટે મેડલનું િાતું િોલયું 
હતું. ભારતીય ટીમે ડેનમાક્કની એન્ા 
શનલસન, એ્મા કોચ અને દરક્ે માએંગ 
ઇસબેનની ટીમને ૧૭-૫ના સકોરથી 
હરાવી હતી. પોલેનડને આ ઇવેનટમાં 

બ્ોન્ઝ મેડલ મળયો હતો.   
શવશ્વની ભૂતપૂવયા પ્રથમ રિમાંદકત 

ઇલાવેશનલ, રશમતા અને શ્ેયૈ બે 
રાઉનડના વિોશલદફકેિન બાિ ફાઇનલમાં 
પહોંચી હતી. પ્રથમ વિોશલદફકેિન 
રાઉનડમાં તેમણે ૯૪૪.૪નો સકોર 

કરીને પ્રથમ સથાન મેળવયું હતું. બીજા 
રાઉનડમાં ભારતીય ટીમ પોલેનડ બાિ 
બીજા રિમે રહી હતી. મેનસ એર રાઇફલ 
ટીમ ઇવેનટમાં ભારતના રુદ્રાક્ષ પાદટલ, 
પાથયા માશિજા અને ધનુષ શ્ાીકાંત બ્ોન્ઝ 
મેડલ માટેના મુકાબલામાં રિોએશિયા 
સામે ૧૦-૧૯ના સકોરથી હારી ગયા 
હતા. ભારતીય રાઇફલ ટીમ મેડલસની 
યાિીમાં પાંચમા સથાને છે. સશબયાયા 
ટોચના રિમે છે. ભારતે આ વલડયા કપમાં 
માત્ ૧૨ સ્યોની ટીમને િૂદટંગ 
રેનિમાં ઉતારી હતી. 

। નવી દિલ્ી ।
ટે્બા બાવુમાના નેતૃતવમાં 

સાઉથ આશફ્કાની ટી૨૦ ટીમે 
ગુરુવારે ભારતમાં આગમન કયુું 
હતું. ઓસટ્ેશલયા િાતે ચાલુ વષયાના 
અંતે રમાનારા ટી૨૦ વલડયા કપ 
પહેલાં બંને ટીમો માટે આ શ્ેણી 
ઘણી મહત્વપૂણયા સાશબત થઇ િકે 
છે. સાઉથ આશફ્કા ૨૦૧૫ના 
ઓ્ટોબર તથા ૨૦૧૯ના 
સપટે્બર બાિ ભારતમાં પ્રથમ 
વિત દવિપક્ષીય શ્ેણી રમિે. 
નવી દિલહી પહોંચયા બાિ સાઉથ 

આશફ્કન બોડવે ટીમની કેટલીક 
તસવીર સોશિયલ મીદડયામાં 
પોસટ કરી હતી.  સાઉથ આશફ્કા 
સામે રમાનારી ટી૨૦ શ્ેણી માટે 

ભારતે પોતાના શસશનયર િેલાડી 
રોશહત િમાયા, શવરાટ કોહલી, 
મોહ્મિ િમી તથા િસપ્રીત 
બુમરાહ િેવા િેલાડીઓને 

આરામ આપયો છે. લોકેિ 
રાહુલને સુકાની તથા દરષભ 
પંતને ઉપસુકાની બનાવવામાં 
આવયો છે. સાઉથ આશફ્કન 
િેલાડી શવિનટન ડી કોક, ડેશવડ 
શમલર આઇપીએલમાં ર્યા બાિ 
ભારતમાં િ રહ્ા હતા અને 
તેઓ સીધા ટીમ સાથે જોડાઇ 
ગયા હતા. ડેશવડ શમલરે ગુિરાત 
ટાઇટનસને આઇપીએલ ટ્ોફી 
જીતાડવામાં મહત્વની ભૂશમકા 
અિા કરી હતી. નવમી િૂનથી 
ટી૨૦ શ્ેણીનો પ્રારંભ થિે. 

પેદિસ 
ભારતનો અનુભવી િેલાડી રોહન 

બોપન્ા અને તેના નેધરલેન્ડસના સાથીિાર 
શમડલકૂપે છેલ્ા સાત વષયામાં પ્રથમ વિત કોઈ 
ગ્ાનડસલેમની સેશમફાઇનલમાં પ્રવેિ કયયો છે. 
ઇનડો-ડચ જોડીએ ફ્ેનચ ઓપન ગ્ાનડસલેમ ટેશનસ 
ટૂનાયામેનટની મેનસ ડબલસની વિાટયાર ફાઇનલમાં 
લોઇડ ગલાસપૂલ તથા હેનરી હેશલયોવારાને 
બે કલાક ચાર શમશનટ સુધી સંઘષયા કયાયા બાિ 
૪-૬, ૬-૪, ૭-૬થી પરાિય આપયો હતો. 
આ પહેલાં બોપન્ા ૨૦૧૫ના શવ્બલડન 
ગ્ાનડસલેમમાં રોમાશનયાના ફલોદરન મશિયાયા સાથે 
સેશમફાઇનલમાં પહોંચયો હતો િેમાં તેમનો શિન 
િુશલયન રોિર અને હોદરયા ટેકાઉ સામે પરાિય 

થયો હતો. ૪૨ વષષીય બોપન્ા અને ૩૮ વષષીય 
શમડલકૂપ હવે ૧૨મો રિમાંક ધરાવતા માિવેલો 
અરેવાલો તથા શિન િુશલયન રોિર સામે રમિે. 
બોપન્ા ૨૦૦૮માં પ્રથમ વિત ફ્ેનચ ઓપનમાં 
ર્યો હતો અને તયારથી તે પ્રતયેક વષવે મેનસ 
ડબલસની ઇવેનટમાં ઊતયયો હતો પરંતુ ્યારેય 
અંશતમ-૪માં ર્યો નહોતો. 

ભારતીય ટીમ હવે બાયો-બબલ શવના રમિે
ટી-20 શ્પોણી મ્ટપો ્ટ્. આ્ફ્રિકન ટીમનું ફ્િલ્ીમ્ં આ્ગમન, વર્્સ રપોક્પોર્સ ભ્રતન્પો ટ્ગગેટ રહપો શપો

વલડયા ચેમ્પયન શનિતે બાવડા પર 
વડાપ્રધાન મોિીના હસતાક્ષર લીધા

વવમેનસ ટીમે ISSF શૂદટંગ વલ્લ્ડ કપમાં 
ભાિતને પ્રથમ ગોલ્લ મે્લલ અપાવ્ો

સતત ૩૪મો વવજ્ ્ાંસલ કિી 
ઇગા સ્વ્ાતેક ફાઇનલમાં પ્રવેશી
પેદિસ ઃ વવશ્વની પ્રથમ ક્રમાંદકત પોલેન્લની ઇગા સ્વ્ાતેક ૨૦૨૨ની વસઝનમાં પોતાના 
િબિબાભ્ા્ડ પ્રિશ્ડનને જાિી િાખીને વર્ડના બીજા ગ્ાન્લ્લેમ ફ્રેન્ચ ઓપન ટેવનસ 
ટૂના્ડમેનટની વવમેનસ વસંગલસની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કિી લીધો ્તો. સતત ૩૪મો વવજ્ 
્ાંસલ કિનાિ સ્વ્ાતેકરે વવમેનસ વસંગલસની પ્રથમ સેવમફાઇનલમાં ્લાદિ્ા કસાસ્કનાને કોઇ 
પણ મુશકરેલી વવના ૬-૨, ૬-૧થી ્િાવી ્તી. સ્વ્ાતેકરે ૩૪મો વવજ્ ્ાંસલ કિીને અમેદિકાની 
દિગગજ ખેલા્લી સેિેના વવવલ્મસનના િેકો્લ્ડને પણ સિભિ ક્યો છે. સેિેનાએ ૨૦૧૩માં સતત 
૩૪ વવજ્ ્ાંસલ ક્ા્ડ ્તા. સેિેનાની મોટી બ્ેન વવનસ વવવલ્મસને ૨૦૦૦ની વસઝનમાં 
સતત ૩૫ મે્ચ જીતી ્તી જે વવમેનસ વસંગલસનો ્જુ પણ અકબંધ િેકો્લ્ડ છે. ફાઇનલમાં વવજ્ 
મેળવવાની સાથે સ્વ્ાતેક વવનસના િેકો્લ્ડની બિોબિી કિી શકરે છે.  ઓ્ટ્ેવલ્ાની એશ્ે 
બાટટીએ અકાળે લીધેલી વનવૃવતિ બાિ પ્રથમ ક્રમાંદકત બનેલી સ્વ્ાતેકરે ૨૦૨૦માં પોતાના પ્રથમ 
ગ્ાન્લ્લેમ ફ્રેન્ચ ઓપનના ્વરૂપે જ જી્્ો ્તો. 

બોપન્ા સાત વર્ડ બાિ કોઈ 
ગ્ાન્લ્લેમની સેવમફાઇનલમાં

બે કલાક ચાર મિનિટિાે સંઘર્ષ કરા્ષ બાદ લાેઇડ-હેિરીિી જેડીિે હરાવી
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બૈજિંગ
ચીન અને પેસિફિક ફવિપ-િમુહ 

વચ્ે િલામતી, િંરક્ષણ અને આસ્થિક 
બાબતો સવષેના કરારો પડી ભાંગ્ા 
છે. આ્ી દસક્ષણ પેસિફિક ટાપુઓમાં 
પ્રિાર કરવાની ચીનની મહેચછાઓને 
િટકો પડ્ો છે.

િીજીના પાટનગર િુવામાં ચીનના 
સવદેશમંત્ી વાંગ ચી અને પેસિફિકમાં 
રહેલા ટાપુ- રાષ્ટોના સવદેશ મંત્ીઓ 
વચ્ે ્ોજા્ેલ આ પ્રકારની િૌ્ી 
પહેલી જ બેઠકમાં, કેટલાક ટાપુ- 
રાષ્ટોના સવદેશ મંત્ીઓએ ચીને રજૂ 
કરેલી વ્ાપાર અને િંરક્ષણ ત્ા 
િલામતી સવષેની દરખાસતોના કેટલાક 
મુદ્ાઓ અંગે પ્રશ્ો ઉઠાવ્ા હતા 

ત્ારે વાંગ ્ીએ તેઓને વધુ પડતા 
સચંતાતુર ન રહેવા અનુરોધ ક્યો હતો 
પરંતુ તે સવદેશમંત્ીઓને િંતોષ ્્ો ન 
હતો તેમ ઓસટ્ેસલ્ાના ABC ન્ુઝે 
જણાવ્ું છે. તે િવથિસવફદત છે કે દસક્ષણ 
પેસિફિકમાં દૂર દૂરના સવસતારો િુધી 
પોતાની રાજકી્ છાપ ઊંડી કરવા ચીન 
પ્ર્ત્ો કરી રહ્ં છે પરંતુ તે સવસતારમાં 
અમેફરકા અને ઓસટ્ેસલ્ાનો જ 
પહેલે્ી પ્રભાવ રહેલો છે. તે્ી તેઓ 
ચીનનો પ્રભાવ વધતો રોકવા િતત 
પ્ર્ત્ો કરે તે િહજ છે.

બીજી તરિ ચીને તેવી િિાઈ કરી 
છે કે ચીન વિારા તે પ્રદેશમાં સ્ાપવામાં 
આવતો િહકાર કોઈ ત્ીજા દેશને 
લક્્માં રાખી કરા્ો ન્ી.

પેજિફિક ટાપુઓ િાથે િંરક્ષણ, 
કરારો પડી ભાંગતા ચીનને િટકો

બ્રિલેિ 
્કુ્ને પર આક્મણ બદલ અમફેરકા-

્રુોપ ે રસશ્ા પર આકરા પ્રસતબધંો 
મકૂ્ા છ,ે પરતં ુ હજ ુ આ પ્રસતબધંોની 
રસશ્ા પર ખાિ અિર ્ઈ ન્ી. હવે 
્રુોપના દશેોએ રસશ્ા પર વધ ુઆકરો 
પ્રસતબધં મકૂવા તૈ્ ારી કરી છ.ે તનેી ક્રૂડ 
ઓઈલ અન ેકદુરતી ગિેની જરૂફર્ાત 
માટ ેરસશ્ા પર સનભથિર ્રુોપ ેરસશ્ન 
ક્રૂડની ખરીદી પર ૯૦ ટકા કાપ 
મકૂવાનો સનણથ્િ  કરીન ે વલાફદસમર 
પસુતનન ેમોટો િટકો પહોંચાડ્ો છ.ે આ 

પ્રસતબધંોના પગલ ેવસૈવિક સતર ેબનેચમાક્ક 
બ્નેટ ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ ૧૨૨ ડોલરને 
પાર ્ઈ ગ્ો છ.ે અધ્ક્ષ ચારિથિ સમશલેે 
મગંળવાર ે જણાવ્ુ ં હતુ ં ક,ે ્રુોપી્ન 
િઘંના નતેાઓએ બ્શરેિમા ં સશખર 

િમંલેનના પહલેા ફદવિ ેરસશ્ન ક્રૂડની 
બ ે તૃસત્ાશં્ી વધનુી આ્ાત પર 
પ્રસતબધં મકૂવા િહમસત વ્ક્ત કરી છ.ે 
સમશલે ેટ્ીટ કરીન ેકહ્ ંક,ે આ પ્રસતબધં 
પકેજેમા ંઅન્ કઠોર ઉપા્ોનો િમાવશે 
્ા્ છ.ે તમેા ં િૌ્ી મોટી રસશ્ન 
બનેક િબરે બનેકન ે ડી-સસવફટ કરવી 
અન ે રસશ્ન િરકારની માસલકીવાળા 
પ્રિારકો પર પ્રસતબધંનો િમાવશે ્ા્ 
છ.ે રસશ્ા પર દબાણ કરવા તનેા િૌ્ી 
આકષથિક ઊજાથિ િકેટર પર દબાણ લાવવા 
પસચિમી દશેો પ્ર્ાિ કરી રહ્ા હતા. 

્ુરોપનો રસશ્ા ઉપર વધુ એક પ્રસતબંધ 
ક્રૂડની ખરીદી પર 90 ટકાનો કાપ મૂક્ો
રશશયાનાે વળતાે જવાબ ઃ પુતતને નેધરલેન્ડનાે કુદરતી ગેસ સપ્ાય કાપાે, ડેન્ાક્કનાે કાપશે ઈસ્ામાબાદ

પાફકસતાન રેરવે તરિ્ી જાહેર 
કરા્ેલા સનવેદનમાં, 28 મેના રોજ 
મુલતાન્ી કરાચી જઈ રહેલી 
બહુઉદ્ીન ઝકાફર્ા એકિપ્રેિમાં 
એક ્ુવતી મુિાિરી કરી રહી હતી. 
ત્ારબાદ ફટફકટ ચેકર િસહત 3 
લોકોએ તેની િા્ે ગેંગરેપ ક્યો હતો. 
પોલીિે ્ુવતીની િફર્ાદના આધારે 
ગુનો નોંધ્ો હતો. પાફકસતાનમાં ચાલતી 
ટ્ેનમાં ્ુવતી પર િામૂસહક દુષકમથિનો 
મામલો િામે આવ્ો છે. કહેવામાં 
આવી રહ્ં છે કે, ફટફકટ ચેકરે છોકરીને 

એિી કોચમાં લઈ જઈને તેના પર 
દુષકમથિ ક્યો.  આ પછી સટાિના અન્ 
બે િભ્ોએ તેની િા્ે દુષકમથિ ક્યો 
હતો. જોકે પોલીિે ત્ણે્ આરોપીઓની 
ધરપકડ કરી લીધી છે. પોલીિે મસહલા 
પર િામૂસહક દુષકમથિની પુસટિ કરી છે.

પાફકસતાન રેરવેના પ્રવક્તાએ એક 
સનવેદન જારી કરીને કહ્ં કે, 28 મેના 
રોજ મુલતાન્ી કરાચી જઈ રહેલી 
બાહુદ્ીન ઝકાફર્ા એકિપ્રેિમાં 
એક ્ુવતી મુિાિરી કરી રહી હતી. 
ત્ારબાદ ફટફકટ ચેકર િસહત 3 લોકોએ 
તેની િા્ે ગેંગરેપ ક્યો હતો. 

પાફકસતાનમાં ટ્ેનમાં ફટફકટ ચેકર 
િજિત 3નો યુવતી પર બળાતકાર
પાેલીસે ત્રણેય બળાત્ારીઓાેની ધરપકડ કરી લીધી 

મોસકો
્કુ્નેમા ં રસશ્ાના ્દુ્ધન ે કારણ ે ઉજાથિ 

અન ે ખાદ્ય વસતઓુના ભાવ વધવાને 
કારણ ે ્રુોઝોનમા ં િગુાવો વધીન ે ૮.૧ 
ટકાના સવક્મજનક સતર ે પહોંચી ગ્ો 
છ.ે ્રુોસપ્ન ્સુન્ન સટફેટસસટકિ 
એજનિી ્રુોસટટે વિારા જાહેર કરા્લેા 
આંકડા મજુબ ્રુોનો ઉપ્ોગ કરતા 
૧૯ દશેોમા ંમાચથિ અન ેએસપ્રલમા ંિગુાવો 
૭.૪ ટકા હતો. મ ે મસહનામા ં નોંધા્ેલો 
૮.૧ ટકાનો િગુાવો ૧૯૯૭મા ંિગુાવાના 

આકંડા રાખવાની શરૂઆત કરવામા ંઆવી 
ત્ાર્ી અત્ાર િધુીનો િૌ્ી ઉચંો િગુાવો 
છ.ે વધી રહેલા િગુાવાન ે કારણ ે લોકોનું 
ઘરલુે બજેટ ખોરવાઇ રહ્ ંછ.ે જનેા કારણે 
િગુાવાનુ ંસતર હવ ેવધુ ઉચંા સતર ેન જા્ 
ત ેમાટ ેિત્ાવાળાઓ પર દબાણ વધી રહ્ં 
છ.ે મ ેમસહનામા ંઉજાથિના ભાવમા ં૩૯.૨ 
ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્ો છ.ે ્દુ્ધ અને 
વસૈવિક સતર ેઉજાથિના ભાવ વધવાના કારણે 
્રુોઝોનના ૩૪.૩ કરોડ લોકો માટે 
ગજુરાન ચલાવવુ ંવધુ મોંઘુ ્તુ ંજા્ છ.ે

યુરોઝોનમાં મેમાં િુગાવો વધી 
8.1 ટકાના જવક્રમિનક સતરે

યુકે્ન-રશશયા વચ્ેના યુદ્ધને કારણે ફુગાવામાં વધારાેસબ્ટનના નવા એચપીઆઇ 
સવઝા રૂટ્ી ભારતી્ 
સવદ્યા્થીઓને લાભ ્શે

્ંડન
સબ્ટન સિવા્ની સવવિની ટોચની ૫૦ 

્ુસનવસિથિટીઓમાં્ી સ્ાતક ્્ેલા ભારતી્ો િસહતના 
સવદ્યા્થીઓ નવા હાઇ પોટેનસશ્લ ઇનડીસવડ્ુઅલ 
(એચપીઆઇ) સવઝા રૂટ્ી સબ્ટન આવીને નોકરી 
કરી શકશે. આજે આ નવા એચપીઆઇ સવઝા રૂટની 
જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. એક િં્ુક્ત સનવેદનમાં 
ભારતી્ મૂળના કેસબનેટ પ્રધાન ફરશી િુનક અને 
સપ્રતી પટેલે જણાવ્ું હતું કે સવવિના શ્ેષ્ઠ અને તેજસવી 
સવદ્યા્થીઓને આકષથિવા માટે આ નવા સવઝા રૂટની 
શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ રૂટ હેઠળ પિંદ ્્ેલા 
સવદ્યા્ાથિઓને બે વષથિના વક્ક સવઝા આપવામાં આવશે. 

ભારતી્ મૂળના US િાંિદ 
રાજા કૃષણમૂસતથિ ‘સવસશટિ 

નેતૃતવ’ પુરસકાર્ી િનમાસનત
વોજિંગટન
ભારતી્ મૂળના અમેફરકી િાંિદ 

રાજા કૃષણમૂસતથિને તેમના શાનદાર 
કફર્ર અને જનિેવા પ્રત્ે િમપથિણ 
માટે ‘સવસશટિ નેતૃતવ’ પુરસકાર્ી 
િનમાસનત કરવામાં આવ્ા છે. તેમને 
ઈસલનોઈિના મંત્ી જેિી વહાઈટે 

આ િનમાન એના્ત ક્ુથિ. ઈસલનોઈિના મંત્ી જેિી 
વહાઈટે 48 વષથી્ ડેમોક્ેફટક નેતા કૃષણમૂસતથિને પુરસકાર 
પ્રદાન ક્ુથિ. રાજા કૃષણમૂસતથિ 2017્ી ઈસલનોઈિના 
આઠમાં િંિદી્ સજલ્ા માટે અમેફરકી પ્રસતસનસધ તરીકે 
િેવાઓ આપી રહ્ા છે. 

કો્ંબો 
શ્ીલંકાની િરકારી માસલકીની વીમા 

કંપનીએ આ મસહને િરકાર સવરોધી 
અને િરકાર તરિી દેખાવકારો વચ્ે 
્્ેલી સહંિક અ્ડામણને કારણે એક 
અબજ શ્ીલંકન રૂસપ્ાનું નુકિાન વેઠવું 
પડી શકે છે એવી માસહતી ન્ુ ્ોક્ક 
સસ્ત રેફટંગ એજનિી ફિચે આપી છે.

૯મી મેના રોજ શ્ીલકંામાં ભૂતપૂવથિ 
વડા પ્રધાન મસહનદા રાજપકિાના 
િમ્થિકોએ િરકાર સવરોધી શાંસતપૂવથિક 
દખેાવ કરી રહેલા લોકો પર હુમલો 
કરતા સહિંા િાટી નીકળી હતી. જમેાં 
૧૦ જણાના મોત ્્ા હતા તમેજ 

૨૦૦્ી વધનુ ે ઈજા ્ઈ હતી અને 
૭૮ િાંિદોની સમલકતો પર હુમલા 
્્ા હતા. િરકાર સવરોધી દેખાવકારો 
ખોરાક, ઈંધણ અન ેઊજાથિની તીવ્ર તગંી 
િજથિનાર દેશની િૌ્ી આકરી આસ્થિક 
કટોકટી બદલ વડા પ્રધાનની હકાલપટ્ી 
ઈચછી રહ્ા હતા. હડતાળ, હુલ્ડ, 
નાગફરક અશાંસત અન ેઆતંકવાદ િામે 
સવમા કવચ આપતી રાજ્ની માસલકીની 
નશેનલ ઈન્શ્ોરનિ ટ્સટ િનડ બોડથિએ 
આ સહિંાનુ ંનકુિાન વઠેવુ ંપડશે જ્ારે 
પ્રા્સમક વીમો પૂરો પાડનાર કપંનીને 
ઓછી અિર ્શે એવી જાણકારી ફિચે 
આપી છે.

જિંિાને કારણે શ્ી્ંકાની વીમા 
કંપનીને રૂ. 100 કરોડની ખોટ

એટ્ાનટા 
અમેફરકામાં  મેમોફર્લ વીકેનડની વ્સતતાના લીધે િમગ્ર 

સવવિમાં ફલાઇટ કેનિલેશનિમાં નોંધપાત્ વધારો્્ો છે. 
રસવવારે બપોરના અઢી વાગ્ા િુધીમાં ૧,૨૬૦ ફલાઇટ્ી વધુ 
રદ ્ઈ ચૂકી છે, એમ ફલાઇટ ટેફકંગ વેબિાઇટ ફલાઇટવેરે 
જણાવ્ું હતું. તેના પછી શુક્વારે ૨,૩૦૦્ી વધારે કેનિલેશનિ 
જોવા મળ્ા છે અને બીજા ૧,૫૦૦ શસનવારે જોવા મળ્ા 
છે. ત્ણ ફદવિમાં પાંચ હજાર્ી વધારે ફલાઇટ રદ ્ઈ 
હતી. એકલા રસવવારે જ ૩૫૦્ી વધારે કેનિલેશનિ જોવા 
મળ્ા હતા. આ ફલાઇટિ  ક્ાં તો અમેફરકા આવતી હતી 
કે અમેફરકાના શહેરોની હતી.  ડેરટા એરલાઇનિે િૌ્ી વધુ 
૨૫૦્ી વધુ ફલાઇટિ રદ કરી છે જે તેની કુલ કામગીરીના 
૯ ટકા્ા્ છે. રસવવારે બપોર િુધીમાં ડેરટાની ૧૫૦્ી 

વધુ ફલાઇટિ રદ ્ઈ હતી, એમ ફલાઇટવેરે જણાવ્ું હતું.  
ફલાઇટિ રદ ્વાનું કારણ ખરાબ હવામાન અને એર ટ્ાફિક 
કંટ્ોલ એકશનિ હતુ.  એટલાનટા સસ્ત ડેરટાએ જણાવ્ું હતું કે 
તે મેમોફર્લ ડે વીકેનડ આગળ વધતો હતો તેમ કમિેકમ ૨૪ 
કલાક એડવાનિમાં ફલાઇટ રદ કરવા પ્ર્ત્શીલ હતી. 

અમેફરકામાં સબઝી મેમોફર્લ ડે વીકેનડ 
3 ફદવિમાં 5,000્ી વધુ ફલાઇટિ રદ
હવામાન, કમ્કચારીઓાેની ઓછત, કાેતવડ વધતાં કેસને લીધે ઓેરલાઇન્ે ફલાઇટસ રદ કરી 

યકુ્રેનના પાટનગર કીવમા ં રશિયન સનેાની નાિ 
કરવામા ં આવલેી ટકેો, તોપો સશિતના િસ્ત્ોના 
કાટમાળનંુ પ્રદિ્શન યોજયો િતો. યકુ્રેનના શવદિે 
મતં્ાલય ે રશિયાના ફરેલ કરવામા ંઆવલેા િસ્ત્ો અને 
તનેા કાળમાળની તસ્વીરો પોસ્ટ કરી િતી.  યવુાઓ 
તોપ અને ટેંકોની નજીક સલેફી લેતા નજરે પડયા િતા. 

રજિયાની ટેંકો અને તોપોના ભુક્ા બો્ાવીને યુક્રરેને 
યોિયું કાટમાળનું પ્રદિ્શન, ્ોકો જોવા ઉમટી પડયા
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વિજયની િરમાળા પદ્ધવિની અપેક્ા રાખે છે 
વીંઝાતાે વાયરાે વેણુરાં વાયાે, Method makes difference. (પદ્ધતત તફાવત સર્જે છે)

ક્રિકેટ તો ગલીથી ગ્રાઉન્ડ સુધી ઘણરા રમે 
છે, પણ જે પદ્ધક્તસર રમે છે તે મેદરાન 

મરારી જાય છે. પરીક્રામરાં ઉત્તરવહી તો ઘણરા 
ભરે છે, પણ જે પદ્ધક્તસર લખે છે તેનરા ગળરામરાં 
સુવણ્ણચંદ્રકો ઝૂલે છે. વયવસરાય તો ઘણરા કરે 
છે, પણ જે પદ્ધક્તસર કરે છે તેનરા ઘેર ટંકશરાળ 
ખૂલે છે. જી હરા, ક્વજયની વરમરાળરા પદ્ધક્તની 
અપેક્રા રરાખે છે અને પરરાજયની હરારમરાળરા 
અણઘ્ડને વરે છે. આ હકીકત યુવરા-ઘ્ડતરની 
બરાબતે સવ્ણત્ર દૃષ્ટિગોચર થરાય છે. આજે દેશ 
અને દુક્નયરા યુવરા પેઢીથી ઊભરરાઈ રહ્રા હોવરાને 
કરારણે યુવરાનીને યોગય આકરાર આપવરા સૌ સજ્જ 
બનયરા છે. પરંતુ હજારો વયક્તિઓનરા લરાખો 
પ્રયત્ન પછી સરવરાળે શૂનય આવે છે તયરારે ગ્ીક 
ક્વચરારક પલેટોની જેમ સૌ ક્નસરાસો નરાંખી બેસે 
છે કે ‘આજે આપણરા યુવરાનોનું શું થવરા બેઠું છે 
? તેઓ પોતરાનરા વ્ડીલોને મરાન આપતરા નથી. 
મરા-બરાપની આમરાનયરામરાં રહેતરા નથી. કરાયદરાની 
પરવરાય કરતરા નથી. તેઓ રસતે-ચોકે તોફરાન 
કરે છે, બળવો પોકરારે છે, દુક્નયરાને ઉથલરાવવરા 
નીકળયરા છે. એમનરામરાં ક્વવેક નથી, ચરારરત્રય 
નથી, એમનું અને આપણું – હવે શું થશે ?’ 

આશરે ૨૩૦૦ વર્ણ પૂવવેનો આ ઉચરાટ અને 
ઉકળરાટ આજે પણ પ્રસતુત છે, તો શું ચોવીસ-
ચોવીસ સૈકરાઓ વીતવરા છતરાં યુવરા પેઢી બદલરાઈ 
જ નથી ? 

નરા, સરાવ એવું નથી. ઇક્તહરાસ સરાક્ી પૂરે 
છે કે, યુવરાનીએ દુક્નયરાની રદશરા અને દશરા 
બદલયરા છે. વ્ડીલોની ભૂલનો ભોગ બનીને 
ભરાંગી પ્ડવરાને આરે પહોંચેલરા રઘુકુળને રરામ, 
લક્મણ, ભરત, સીતરા જેવી યુવરાપેઢીએ ટકરાવેલું 
તે પ્રરાચીન ઇક્તહરાસ છે, તો સંસકકૃક્તનો શંખનરાદ 

ફૂંકનરારરા આચરાય્ણ શંકર કે સવરામી ક્વવેકરાનંદ એ 
યુવરાશક્તિનું જ્વલંત પ્રક્તક છે, જેણે ઇક્તહરાસ 
સરયરા્ણ છે. ટૂંકમરાં, યુવરાની છેક વખો્ડવરા લરાયક 
તો નથી જ. પરંતુ તેનું ઘ્ડતર યોગય પદ્ધક્તની 
અપેક્રા રરાખે છે. 
યુવરા-ઘ્ડતરની આવી 
એક અસરકરારક 
પદ્ધક્ત જણરાવતરાં 
ફરાધર વરાલેસે લખયું 
છે કે, ‘રસતરાની વચ્ે 
એક ગુલરાબનું ફૂલ 
પ્ડેલું હતું. એ રસતે 
એક મરાણસ આવયો. 
એ ગુલરાબ હરાથમરાં 
લીધું, હરાથથી સરાફ 
કયુું, નરાક સરામે ધયુું 
અને પ્રસન્નતરાથી 
શ્રાસ લઈને, સુગંધ 
પીને અને રંગ 
મરાણીને, ગુલરાબને 
હરાથે પંપરાળતો 
પંપરાળતો એ આગળ ચરાલતો રહ્ો. એનરા હરાથમરાં 
ગુલરાબ ફરીથી જીવતું થયું. એ જ રીતે જીવનનરા 
રસતરા પર પ્ડેલરા, કરમરાયેલરા, ખર્ડરાયેલરા યુવરાન 
મરાટે રયરારે કોઈ કદર કરનરારો નીકળે, રંગ 
અને સુગંધ જાણનરારો નીકળે, સરારવરાર કરનરારો 

નીકળે તયરારે એ ફરીથી ખીલી ઊઠે, જીવતો 
થરાય.’

આ રીતે યુવરાનીનરા ખોક્ળયરામરાં જીવ મૂકી 
આપનરારરા હતરા પરમ પૂરય પ્રમુખસવરામી 
મહરારરાજ. તેનો સવરાનુભવ વરાગોળતરાં ગુજરરાત 
ક્વદ્રાપીઠનરા ઉપકુલપક્ત શ્ી રરામલરાલ પરીખે તરા. 

૬/૧૧/૧૯૮૫નરા 
રોજ જણરાવયું હતુ કે, 
‘મરારરા ક્શક્ણક્ેત્રનરાં 
પરાંત્રીસ વર્ણનરા 
અનુભવ પરથી 
લરાગે છે કે, અમે 
ક્શક્કો ક્વદ્રાથથીઓને 
પ્રેરી શકતરા નથી. 
અહીં પ્રમુખસવરામી 
મહરારરાજ પરાસે 
આવીએ તયરારે 
જોઈએ છીએ કે 
યુવરાનો પોતરાનો 
સમય, શક્તિ, હુન્નર, 
કુનેહ બધું સવરામીજીને 
ચરણે સમપવે છે. જે 
ક્વદ્રાથથીઓ શરાળરાની 

ગંદકીમરાં હરાથ અ્ડરા્ડવરાની નરા પરા્ડે છે, એ જ 
ક્વદ્રાથથીઓ, એ જ યુવરાશક્તિ અહીં સવરામીજી 
પરાસે પોતરાનો પરસેવો રે્ડવરા તૈયરાર થરાય છે. 
આ વસતુ બતરાવે છે કે સુધરારો કરવરાનું ગજું 
સવરામીજીએ જે રરાહ બતરાવયો તેમરાં જ છે. એની 

મને દૃઢ પ્રતીક્ત થઈ છે. આ પ્રતીક્તનો એક 
પુરરાવો તરા. ૧૦/૭/૧૯૮૯ની સવરારને સરાંપડ્ો. 

આ સમયે પ્રમુખસવરામી મહરારરાજ પરાસે આવી 
ચ્ડેલરા એક યુવરાને પોતરાનરા વરાલી સરામે જ 
બગરાવતનું બયૂગલ ફૂંકી દીધેલું. અવળે રવરા્ડે 
આથ્ડી રહેલરા તેણે બેરફકરરાઈથી સવરામીને કહ્ં 
: ‘હું આ રીતે આ્ડો ફરાટીશ તો જ મરા-બરાપની 
આંખ ઊઘ્ડશે.’

‘એવું થતું હશે ?’
‘જો હું એવું ન કરં તો શું મૂંગે મોંએ 

અતયરાચરાર સહન કરી લઉં ?’
આ સવરાલનરા જવરાબમરાં સવીમી તેને કહે છે 

કે, ‘ તું સમજ. મરા-બરાપને ક્શક્રા કરવરાનો તરારો 
અક્ધકરાર શું ? મરા-બરાપની આંખ ઊઘ્ડે તે મરાટે 
તું દરારૂ પીએ છે, પણ એમરાં ખોટ કોને ? એમને 
સુધરારવરા મરાટે આપણે ખોટે રસતે ચઢરાતું હશે ? 
આવરા અવળરા ઉપરાયો કરવરામરાં તરારં સમરાજમરાં 
સથરાન શું ?’

 આ પ્રશ્રાવલી દ્રારરા ખુવરારીનું ક્ચત્ર સપટિ 
કરી આપી સવરામીશ્ી બોલયરા કે, ‘મરા-બરાપનું 
જોનરારરા ભગવરાન છે. એમને એ સુધરારશે, પણ 
આવું બહરારવટું કરવરામરાં તું દુઃખી થઈ જઈશ. ’

સવરામીજીની વરાતમરાં રહેલું ક્હત અને હેત 
પેલરા ધૂંધવરાતરા યુવરાનનું હૈયું વીંધનરારં નીવડ્ું. એ 
યુવક કુમરાગવેથી પરાછો વળવરા કરટબદ્ધ થઈ ગયો. 
તે જોઈ સૌ ક્વચરારી રહ્રા કે ‘આ યુવરાનનરા સરાચરા 
વરાલી કોણ ?’ પ્રમુખસવરામી મહરારરાજ. તેઓ 
યુવરાનોને ધુતકરારતરા નહીં, ભલેને તે ભૂલ ભરેલરા 
હોય. તેઓ યુવરાનોને સ્ેહ આપતરા, ભલેને તે 
અપરરક્ચત હોય. તેઓ યુવરાનોમરાં ક્વશ્રાસ 
રરાખતરા, ભલેને યુવરાને પોતરામરાંથી ક્વશ્રાસ 
ગુમરાવી દીધો હોય. પ્રમુખસવરામી મહરારરાજની 
પદ્ધક્તનું આ પંચરામૃત જો વરાલીઓ હસતગત કરે 
તો ઘેર ઘેર શ્વણ અને નક્ચકેતરા પરાકે.

પ્રરુખસ્ારી રહારાર્ યુવાનાેને ધુત્ારતા નહીં, ભલેને તે ભૂલ ભરેલા 
હાેય. તેઓાે યુવાનાેને સ્ેહ ઓાપતા, ભલેને તે ઓપરરચિત હાેય

રિયો ડી જાનેિો
બ્રાક્ઝલમરાં પૂરમરાં મૃતકોની સંખયરા 91 સુધી પહોંચી ગઈ 

છે અને 24 થી વધરારે લોકો લરાપતરા છે. ઉત્તરી બ્રાક્ઝલનરા 
પરનરામબુકો રરારયનરા અક્ધકરારીઓએ આ જાણકરારી આપી 
છે. એક સરકરારી ક્નવેદન અનુસરાર રરારય અને કેનદ્ર સરકરારનરા 
સેંક્ડો બચરાવ કમથી લરાપતરા લોકોને શોધવરામરાં કરાય્ણરત છે. દેશનરા 
રરાષ્ટ્રપક્ત જેયર બોલસોનરારોએ પરનરામબુકોની રરાજધરાની રરસીફ 
અને આસપરાસનરા જબોઆતરાઓ ્ડોસ ગવરારરરાપેસનરા ક્વસતરારનુ 
સોમવરારે હવરાઈ સવવેક્ણ કરવરામરાં આવયુ હતું. બરાદમરાં પત્રકરારો 
સરાથે વરાતચીત કરતરા રરાષ્ટ્રપક્તએ કહ્ કે જમીન પર પરરષ્સથક્ત 
એવી નથી કે હેક્લકોપટરને ઉતરારી શકરાય. બોલસોનરારોએ કહ્ 
કે આપક્ત્તમરાં જાનહરાક્ન થવરાથી તેઓ દુખી છે અને શોકગ્સત 
પરરવરારો પ્રતયે સંવેદનરા વયતિ કરી હતી. ગયરા અઠવરાર્ડયે 

પેન્ણમબુકોમરાં ભરારે વરસરાદ પડ્ો, જેનરા કરારણે શુરિવરારે 
ભૂસખલન થયુ હતું. આનરાથી પ્રરાકકૃક્તક મુશકેલીઓથી ગ્સત 
પહરા્ડીઓને ભરારે નુકસરાન પહોંચયુ હતું.. ક્ેત્રીય ક્વકરાસ મંત્રી 
્ડેક્નયલ ફરેરરાએ કહ્ કે સરકરાર તે નગર પરાક્લકરાઓને ફં્ડ 
આપવરામરાં કરાય્ણરત છે જેમણે કટોકટી જાહેર કરી છે. 

બ્રાક્ઝલમરાં ભરારે વરસરાદ બરાદ ભૂસખલનથી 
પરરષ્સથક્ત વણસી: 91નરા મોત, 24 ગૂમ 
રફનલેન્ડ ઓને સ્ીડને નાટાે સંગઠનરાં સારેલ થવા રાટે ઓરજીઓાે ર્રા કરાવી દીધી

મેક્સિકો
દક્ક્ણ મેષ્્સકોમરાં વરાવરાઝો્ડરા અગરાથરાને 

કરારણે આવેલરા પૂર અને ભૂસખલનને કરારણે 
ઓછરામરાં એોછરા ૧૧ લોકોનરાં મોત થયરા 
છે અને ૩૩ લોકો લરાપતરા થયરા છે તેમ 
દક્ક્ણમરાં આવેલરા ઓ્સરાકરાનરા ગવન્ણરે 
એક ક્નવેદનમરાં જણરાવયું છે. 

ઓ્સરાકરાનરા ગવન્ણર એલેજાનદ્રો મૂરરાતે 
જણરાવયું હતું કે પૂરને કરારણે અનેક મકરાનો 
તણરાઇ ગયરા છે. રયરારે અનેક લોકો 
કીચ્ડમરાં અને કરાટમરાળમરાં દબરાયેલરા છે. 
મૂરરાતે સથરાક્નક મીર્ડયરાને જણરાવયું છે કે 

લોકોનરાં મોત પૂર અને ભૂસખલનને કરારણે 
થયરા છે. તેમણે જણરાવયું હતું કે મૃતકો પેકી 
મોટરા ભરાગનો લોકો પવ્ણતીય ક્વસતરારોમરાં 
આવેલરા નરાનરા શહેરોમરાં હતરાં. હુઆતુલકોનરા 
રરસોટ્ણમરાં ત્રણ બરાળકો લરાપતરા થવરાનરા પણ 
સમરાચરાર છે.  અગરાથરા વરાવરાઝો્ડરાને કરારણે 
105 રકલોમીટર પ્રક્ત કલરાકની ઝ્ડપે પવન 
ફૂંકરાયો હતો. જો કે આ વરાવરાઝો્ડું નબળું 
પ્ડી ગયું છે અને હવે તે વેરરારિૂઝ રરારયની 
તરફ આગળ વધી રહ્ં છે.  વરાવરાઝો્ડરાને 
કરારણે અનેક ક્વસતરારોમરાં વીજ પુરવઠો 
ખોરવરાયો હતો. 

મેક્સિકોમાં વાવાઝોડું ‘અગાથા’થી 
11 લોકોનાં મોત, જયાિે 33 લાપતા

વાવાઝાેડાથી ઓાવેલા પૂર ઓને ભૂસ્ખલનથી ભારે નુકસાનચીનનરા ક્સચુઆન પ્રરાંતમરાં 
6.1ની તીવ્રતરાનો ભૂકંપ: 
ચરારનરા મોત, 14 ઘરાયલ

બેઈજિંગ
બૈક્જંગ : ચીનનરા દક્ક્ણપક્ચિમનરા ક્સચુઆન પ્રરાંતમરાં 

યરાન શહેરમરાં આવેલરા 6.1 તીવ્રતરાવરાળરા શક્તિશરાળી 
ભૂકંપે સમગ્ શહેરને હચમચરાવી નરાખયું હતું. આ ભૂકંપમરાં 
ચરારનરા મોત થયરા છે અને ૧૪ને ઇજા થઈ છે, એમ 
શહેરનરા ભૂકંપ રરાહત હે્ડક્રાટ્ણરેથી જણરાવરાયું હતું.ચરાઇનરા 
અથ્ણક્ેક નેટવક્ક સેનટરનરા જણરાવયરા મુજબ ક્સચુઆન 
પ્રરાંતનરા યરાન શહેરમરાં આવેલી લુશરાન કરાઉનટી સરાંજે 5 
વરાગે આવેલરા ભૂકંપનરા પગલે ધણધણી ઉઠી હતી. તેનું 
મુખય કેનદ્ર તયરાંથી 17 રક.મી. ઊં્ડરાઈએ હતું.   બુધવરારે 
આવેલરા ભૂકંપ પછી યરાન શહેરની બરાઓષ્્સંગ કરાઉનટીમરાં 
૪.૫ની તીવ્રતરાવરાળો વધુ એક ભૂકંપ આવયો હતો. આ 
ભૂકંપમરાં થયેલી જાનહરાક્ન બરાઓષ્્સંગ કરાઉનટીની છે. 

અમેરરકરા યુરિેનને મીર્ડયમ 
રેનજ રોકેટ ક્સસટમ પૂરી 

પરા્ડશે : જો બરાઇ્ડેન
કીવ 

યરુિનેનરા પવૂ્ણ ક્વસતરારમરા ં રક્શયરાનરા હમુલરા ચરાલ ુ રહ્રા 
છ ે તવેરામરા ં અમરેરકરાનરા પ્રમખુ જો બરાઇ્ડન ે જાહરે કયુું 
છ ે ક,ે અમરેરકરા યરુિનેની મદદ મરાટ ે વધ ુ પ્રબળ રૉકટે 
ક્સસટમ મોકલશ.ે અહવેરાલો જણરાવ ેછ ેક ેયરુિને આ મરાટે 
ઘણરા સમયથી મરાગણી કરી રહં્ હતુ.ં જથેી શત્રઓુ ઉપર 
ક્નક્ચિત રીત ે હમુલરા કરી શકરાય. ફતિ અમરેરકરા જ નહી 
યરુોપનરા દશેોએ પણ યરુિનેન ેવધરાર ેએ્ડવરાનસ શસત્રો પરૂરા 
પરા્ડવરા હરામી ભરી છ.ે જમ્ણનીએ જણરાવયુ ંહતુ ંક ેત ેયરુિનેને 
અતયરાધકુ્નક એષ્નટ ટનેક ક્મસરાઇલ અન ે રરા્ડરાર ક્સસટમ 
પરૂી પરા્ડશ.ે યએુસ હરાઇટકે મીર્ડયમ રનેજ રોકટે ક્સસટમસ 
પરૂી પરા્ડશ.ે  બરાય્ડન ેજણરાવયુ ંહતુ ંક,ે આથી રક્શયરા સરાથે 
મતં્રણરા કરવરામરા ંયરુિનેની ષ્સથક્ત વધ ુમજબતૂ બનશ.ે

ફલોરિડા
અમરેરકરાનરા ફલોરર્ડરામરા ં પરાચંમરાં 

ધોરણનરા એક ક્વદ્રાથથીની ધરપક્ડ 
કરવરામરા ં આવી છ ે કરારણક ે તણે ે ભી્ડ 
પર ગોળીઓ ચલરાવવરાની ધમકી આપી 
હતી. પોલીસનરા જણરાવયરા અનસુરાર ૧૦ 
વર્ણનરા આ ક્વદ્રાથથીએ બીજા ક્વદ્રાથથીને 
ટે્ સ મસેજે કરી સકલૂમરા ં ગોળીબરાર 
કરવરાની ધમકી આપી હતી. ક્વદ્રાથથી કપે 
કોરરાલમરા ં પકે્રિયટ એક્લમનેરિી સકલૂમરાં 
ભણ ે છ.ે ક્વદ્રાથથીની ઉમંરન ે કરારણ ે તનેું 
નરામ જાહરે કરવરામરા ં આવયુ ં નથી અને 
તને ે ક્રિક્મનલ તપરાસ ક્વભરાગનરા યવુરા 
એકમન ેસોંપી દવેરામરા ંઆવયો છ.ે શરેરફ 
કરારમીન મરારસીનોએ જણરાવયુ ંછ ેક ેઆ 
મજાક નથી. આ બરાળક ે જઠૂી ધમકી 

આપી હતી અન ે હવ ે તને ે વરાસતવમરાં 
પરરણરામ ભોગવવુ ં પ્ડી રહં્ છ.ે લો 
કરાઉનટી શરેરફ ઓરફસનરા એક વીર્ડયોમરાં 
બરાળકન ેહરાથક્ડી પહરેી પોલીસની ગરા્ડી 
તરફ આગળ વધતરા બતરાવવરામરા ં આવી 
રહ્ો છ.ે તમેણ ેજણરાવયુ ંહતુ ં ક ેઆપણરા 
બરાળકો સરુક્ક્ત રહ ેત ેખબૂ જ જરૂરી છ.ે 
ટે્ સરાસમરા ં બનલેી ઘટનરા પછી પોલીસ 
હવ ેઆ પ્રકરારની ધમકીઓન ેગભંીરતરાથી 
લઇ રહી છ.ે આ દરક્મયરાન અમરેરકરાનરા 
પ્રમખુ જો બરાઇ્ડને અન ે પ્રથમ મક્હલરા 
ક્જલ બરાઇ્ડને ટે્ સરાસનરા ઉવરાલદમેરા ંશોક 
મનરાવી રહલેરા લોકોન ેમળવરા મરાટ ેગયરા 
હતરા.ં  ઉવરાલદનેી રોબ એક્લમનેરિી સકલૂમરાં 
થયલેરા ગોળીબરારમરા ં ૧૯ બરાળકો, 2 
ક્શક્કોનરા ંમોત થયરા હતરા.ં

યુએસિમાં ગોળીબાિની ધમકી 
આપનાિા જવદ્ાથથીની ધિપકડ
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ન્યૂ્ોર્ક
ફેસબુક અને તેની પેરન્ટ કંપની 

મે્ટા સાથે સંકળાયેલા એક મો્ટા 
અહેવાલ સામે આવયા છે. કંપનીના 
ચીફ ઓપરેટ્ટંગ ઓટફસર (સીઓઓ) 
શેટરલ સેન્ડબગગે પદ પરથી રાજીનામું 
આપી દીધું છે. કંપનીએ શેટરલે પદ 
પરથી રાજીનામું આપયું હોવાના 
અહેવાલોને સમથ્થન પણ આપયું હતું. 
જોકે શેટરલે હજી તેમણે પદતયાગ કેમ 
કયયો તેની સપષ્ટતા હજી નથી કરી.

સેન્ડબગગે રાજીનામાને મુકેલી 
ફેસબુક પોસ્ટમાં જણાવયું હતું કે 
તેમણે સામે ચાલીને સમાજ મા્ટેના 
પરોપકારી કાયયો પર ધયાન કેન્નરિત 

કરવાની યોજના બનાવી છે. સેન્ડબગગે 
ફેસબુકમાં લગભગ 14 વર્થની સેવા 
આપી છે. 

સેન્ડબગગે ફેસબુક પોસ્ટમાં લખયું 
છે કે,’સોશશયલ મીટ્ડયાને મુદ્ે થતી 
રહેતી ચચા્થ તેના આરંશભક ટદવસોને 
મુકાબલે હાલમાં ખૂબ જ બદલાઈ 
ગઈ છે. તે બધા શવશે વાત કરવી 
મારા મા્ટે હંમેશાં મુશકેલ રહ્ં છે. 
પરંતુ તે કામ મુશકેલ જ હોવું જોઈએ.
અમારી પ્ો્ડક્ટ મો્ટા જનસમૂહને 
પ્ભાશવત કરે છે. તેથી અને તેને 
એ રીતે જ બનાવીશું કે જે લોકોની 
પ્ાઇવસી અને ગોપનીયતાનું રક્ષણ કરે 
અને તેમને સુરશક્ષત રાખે.’

ફેસબુર રંપનીના COO શેરિલે 
સેન્ડબર્ગનું પદ પિથી િાજીનામું

લં્ડન
શવશ્વમાં કોરોના વાઇરસ બાદ વધુ 

એક જીવલેણ વાઇરસ મનકકીપોકસનો 
્ડર જોવા મળી રહ્ો છે. ભારતમાં 
યુશનયન હેલથ શમશનસટ્ી દ્ારા મંગળવારે 
એક ગાઇ્ડલાઇન જાહેર કરી છે, 
જેમાં મનકકીપોકસના કેસના સવગેલનસ, 
ઓળખ અને મેનેજમેન્ટની શવગતો 
છે. અતયાર સુધી શવશ્વમાં ૩૦૦થી 
વધુ મનકકીપોકસ વાઇરસના કેસો જોવા 
મળયા છે.

જો કે, વલ્ડ્થ હેલથ ઓગગેનાઈઝેશનના 
અનુસાર, કોરોના વાઇરસની માફક 
મનકકીપોકસ પણ વૈશશ્વક મહામારી 

નહીં બને. સંસથાએ તેને સંભશવત 
આંતરરાષ્ટીય આરોગય ક્ટોક્ટી 
ગણાવી છે. ઉપરાંત કોશવ્ડ-૧૯ અને 
ઇબોલામાં જ પ્કારે સતત ટરસચ્થ અને 
રસીકરણની ઉપલન્્ધ કરાવવામાં 
આવી રહી છે તે જ પ્કારે આ 

વાઇરસની દવાઓ અંગે હાલ ટરસચ્થ 
કરવામાં આવી રહ્ા છે.

યુએસ સેન્ટર ફોર ટ્ડશસઝ કનટ્ોલ 
એન્ડ શપ્વેનશન અનુસાર, મનકકીપોકસ 
વાઇરસમાં દદદી શરૂઆતમાં તાવ, 
માથાનો દુઃખાવો, મસલસ અને પીઠમાં 
દુઃખાવો, ઉપરાંત થાક અનુભવે છે. 
શચકનપોકસથી શવપટરત આ વાઇરસથી 
શરીરમાં જે લાલ ચકામા થાય છે તે 
આગળ જતાં ગાંઠમાં પટરવશત્થત થાય 
છે. વલ્ડ્થ હેલથ ઓગગેનાઈઝેશનના 
અનુસાર, સમોલપોકસ કે શચકનપોકસને 
મનકકીપોકસ સાથે સરખામણી ના કરવી 
જોઇએ. 

કોરોના બાદ શવશ્વમાં મનકકીપોકસ વાયરસનો 
કહેર ઃ અતયાર સુધીમાં ૩૦૦થી વધારે કેસ

રિ્ો ્ડી જાનેિો
શવશ્વભરમાં કોરોના વાયરસના કેસ 

ઓછા થવાનું નામ નથી લઈ રહ્ા. 
મો્ટાભાગના દેશોમાં હજુ પણ કોરોના 
વાયરસના કેસો સામે આવી રહ્ા છે. 
બ્ાશઝલમાં છેલ્ા 24 કલાકમાં કોશવ્ડ-
19થી 63 મોત નોંધાયા છે. દેશમાં 
કોરોના વાયરસના કારણે અતયાર સુધીમાં 
6,66,516 લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવયો 
છે. સવાસ્થય મંત્ાલયે સોમવારે જણાવયું કે, 
દેશમાં છેલ્ા 24 કલાકમાં 24,082 નવા 
કોશવ્ડ-19 કેસની પુન્ષ્ટ થઈ છે. સવાસ્થય 

મંત્ાલયના ટરપો્ટ્થ અનુસાર દેશમાં કુલ 
કેસની સંખયા વધીને 30,977,661 થઈ 
ગઈ છે. જો કે, આ ્ડે્ટામાં ઉત્તરપૂવદીય 
રાજય શપયાઉનો સમાવેશ થતો નથી. 
તમને જણાવી દઈએ કે, બ્ાશઝલ કોરોના 
વાયરસથી સૌથી વધુ પ્ભાશવત બીજો 
દેશ છે. યુનાઈ્ટે્ડ સ્ટેટસ ઑફ અમેટરકા 
બ્ાશઝલ પહેલા આવે છે. જયાં કોરોના 
વાયરસનો કહેર સૌથી વધુ જોવા મળયો 
છે. જયારે ભારત ત્ીજા નંબરે આવે છે. 
અમેટરકા, બ્ાશઝલ બાદ ભારતમાં કોરોના 
વાયરસના વધુ કેસ જોવા મળયા છે.

બ્ાઝિલમાં ફિી રોિોના વા્િસનો 
અાતંર, 24 રલારમાં 63 લોરોના મોત

બ્રાઝિલ કરાોરરાોનરા વરાયરસથી સરાૌથી વધુ પ્રભરાવવત બીજો દોશતુકકીનું સત્તાવાર નામ 
બદલાઈને તુકકીયે થયું, 
યુએનની માનયતા મળી

તુરકી્
તુકકીની રેચેપ તૈયબ એદયોઆનની સરકારે દેશનું 

સત્તાવાર નામ બદલી નાખયું છે. તુકકી હવે તુકકીયે નામથી 
ઓળખાશે.  સંયુક્ત રાષ્ટસંઘે પણ તુકકીના પ્સતાવને 
માનયતા આપી દીધી છે. અનય સંગઠનોને પણ તુકકીએ 
નામ બદલવાની શવનંતી કરી છે. તુકકી હવે સત્તાવાર રીતે 
ટરપન્્લક ઓફ તુટકકિયે એવા નામથી ઓળખાશે. તુકકીના 
શવદેશ મંત્ીએ કહ્ં હતું કે સંયુક્ત રાષ્ટસંઘને પત્ લખીને 
સત્તાવાર રીતે તુટકકિયે નામનો ઉપયોગ કરવાની શવનંતી 
કરી છે. યુએને એ પ્સતાવને માનય રાખીને તાતકાશલક 
અસરથી સત્તાવાર નામ તુકકીને બદલે તુટકકિયે કરી દીધું 
છે. હવેથી તમામ લેશખત અને સત્તાવાર દસતાવેજો કે 
શનવેદનોમાં તુટકકિયે નામ લખાશે-બોલાશે.

અફઘાશનસતાનમાં અફકીણ-
હેરોઈનનું ઉતપાદન બંધ 

કરવા તાશલબાનનો પ્યાસ
રાબુલ

અફઘાશનસતાનની તાશલબાન સરકાર ે અફકીણ હરેોઈન 
સશહતના નશીલા પદાથયોનુ ં ઉતપાદન બધં થાય ત ે મા્ેટ 
મો્ટાપાય ે પ્યાસો શર ૃ કયા્થ છ.ે અફઘાશનસતાનના ખ્ૂેડતો 
વરયોથી અફકીણની ખતેી કર ેછ.ે અફકીણની ખતેી બધં થશે 
તો અસખંય ખ્ેડતૂો ગરીબીમા ં ધકલેાશ ે તવેી દહશેત પણ 
વયક્ત થઈ છ.ે અફઘાશનસતાનની તાશલબાન સરકારે 
નશીલા પદાથયોનુ ં ઉતપાદન ઘ્ેટ ત ે મા્ટ ે પ્યાસો શર ૃ કયા્થ 
છ.ે ૨૦૨૧મા ં અફઘાશનસતાનમા ં ૧.૮ અબજ ્ડોલરથી 
૨.૭ અબજ ્ડોલરના નશીલા પદાથયોનુ ં ઉતપાદન થયું 
હતુ.ં અફઘાશનસતાનમા ંઅફકીણની ખતેી મો્ટાપાય ેથાય છ.ે 
અફઘાશનસતાનના જી્ડીપીમા ંનશીલા પદાથયોના ઉતપાદનનો 
શહસસો ૧૪ ્ટકા જ્ેટલો ઊચંો છ.ે 

ઈન્ટરનોશનલ
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