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ફિલાડેલ્ફિયામાં વીકએેન્ડની ઉજવણીમાં 
ગાેળીબાર ઃ 3 લાેકાેનાં માેત, 11 ઘાયલ
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પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

યુક્રેન
યુક્રેનના યુદ્ધને કારણે વિશ્વના 94 દેશોમાં સંકટ 

સર્જાયું છે અને કુલ 1.6 અબજ લોકો હેરાન થયા 
છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ગલોબલ ક્ાઈવસસ રરસ્ોનસ 
ગ્ુ્માં કહેિામાં આવયું છે કરે, વિશ્વભરના લોકો 
્ૈસા, ખાદ્ય્દાથથો અને ઉર્જા સંકટનો સામનો 
કરી રહ્ા છે. 8મી જૂને પ્રકાવશત થયેલા આ 
અહિેાલમાં ખાદ્ય્દાથથો અને ઈંધણની રકંમતો 
્ર વનયંત્રણ રાખિાની િાત કરિામાં આિી છે. 

આ ઉ્રાંત સામાવજક સુરક્ા યોજનાઓ અને 
આવથજાક સહયોગ િધારિાની ્ણ િાત કરિામાં 
આિી છે જેથી નબળા િગજાના લોકોને મદદ કરી 
શકાય. આટલું જ નહીં, સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ્ોતાના 
અહિેાલમાં કહ્ં છે કરે, સમય ઓછો છે અને 
ખાદ્ય્દાથથોની કટોકટી સૌથી મોટી છે.

અહેિાલમાં જણાવયા આનુસાર, 2023માં 
ખાદ્ય્દાથથોની મોટી કટોકટી ઊભી થઈ શકરે 
છે. જો આિી સસથવત જોિા મળશે તો લોકો 
માટે ખોરાકની અછત સર્જાશે અને ખોરાકની 
ઉ્લબધતા ઘટી જશે. જો યુદ્ધ ચાલુ રહેશે તો 
આિતા િર્ષે કટોકટીની સસથવત સર્જાઈ શકરે છે. 
સાથે જ ઘઉં, મકાઈ અને શાકભાજી સવહત 
અનેક ખાદ્ય ચીજોના ભાિમાં તીવ્ર િધારો 
થઈ શકરે છે.  લગભગ 2 અબજ લોકો તેનાથી 
પ્રભાવિત થઈ શકરે છે. આ આંકડો ખૂબ મોટો 
છે. યુક્રેન યુદ્ધ બાદ સમગ્ વિશ્વમાં ્ેટ્ોવલયમ 
ઉત્ાદનોની રકંમતો િધી રહી છે. આ વસિાય 
ઘઉંના ભાિ ્ણ રેકોડજા સતરે ્હોંચી ગયા છે. 
UN સેક્રેટરી એનટોવનયો ગુટારેસે કહ્ં હતું કરે, 
યુક્રેન સંકટવિશ્વવયા્ી સંકટ તરફ દોરી શકરે છે. 
આ સંકટ કોઈ્ણ દેશ અથિા લોકો માટે મુશકરેલ 
સમાન બનશે. તેમણે કહં્ હતું કરે, યુક્રેન અને 
રવશયા યુદ્ધને 3 મવહના જેટલો સમય થઈ ચૂકયો 
છે અને હિે લોકોને નિી સમસયાઓનો સામનો 
કરિો ્ડી શકરે છે.

વવશ્વભરના લાેકા ેપૈસા, ખાદ્યપદારાથો એને ઉર્જાની સમસ્ાનાે સામનાે કરવા મજબૂર, ઈંધણની ફકંમત એાસમાને

યુકે્નના યુદ્ધને કારણે વવશ્વના 94 દેશામેાં માેટા એારરથિક સંકટના એેંધાણ

કરાચીમાં વહનદુ મંરદરમાં દિેી-
દિેતાની પ્રવતમાઓની તોડફોડ

1.6 અબજ લોકો પર ભૂખમરાનું િંકટ: UN

કરાચી
્ારકસતાનમાં લઘુમતીઓની સસથવત 

અંગે આ્ણે બધા જ ર્ણીએ છીએ. 
્ારકસતાનમાંથી ઘણીિાર ધાવમજાક ઉત્ીડનની 
ઘટનાઓ સામે આિતી હોય છે. તેિી જ એક 
ઘટના કરાચી ખાતે ઘટી છે જેમાં વહનદુઓના 
મંરદર ઉ્ર હુમલો કરિામાં આવયો છે.

્ારકસતાનના કરાચી શહેરમાં એક વહનદુ 
મંરદરમાં દેિી-દિેતાઓની મૂવતજાઓની તોડફોડ 
કરિામાં આિી છે. ્ોલીસ અવધકારીએ 
જણાવયું છે કરે, બુધિારના રોજ કરાચીના કોરંગી 
વિસતારમાં આિેલા શ્ી મારી માતા મંરદરમાં 
દેિી-દિેતાઓની મૂવતજાઓની તોડફોડ કરિામાં 
આિી છે. ઉ્રોક્ત ઘટનાથી કરાચી ખાતેના 
અને તેમાં ્ણ ખાસ કરીને કોરંગી વિસતારના 
વહનદુ સમુદાયના લોકોમાં ગભરાટ ફરેલાઈ ગયો 
હતો. જયા ંઆ પ્રકારની ઘટનાઓને રોકિા માટે 
્ોલીસ તૈનાત કરિામાં આિી છે. 

આ વિસતારના રહેિાસી એિા વહનદુ 
સમાજના એક સથાવનક વયવક્તએ જણાવયું 

હતું કરે, બાઈક ઉ્ર આિેલા ૬થી ૮ લોકોએ 
મંરદર ઉ્ર હુમલો કયથો હતો. કોરંગીના 
સટશેન ઈનચાજજા ફારૂક સંજરાનીએ જણાવયું હતું 
કરે, ૫થી ૬ અર્ણયા શખસો મંરદરમાં પ્રિેશયા 
હતા અને તોડફોડ કરીને ભાગી ગયા હતા. 

તેમણે કહ્ં કરે મંરદર ઉ્ર હુમલો કરનારા 
અર્ણયા લોકોની સામે કરેસ નોંધિામાં 
આિી રહ્ો છે. ભૂતકાળમાં ્ણ ઘણી િખત 
્ારકસતાનમાં વહનદુ મંરદરોને ટોળા દ્ારા 
વનશાન બનાિિામાં આવયા છે. ઓકટોબરમાં 
કોટરી ખાતે વસંધુ નદીના રકનારા ઉ્ર 
આિેલા એક ઐવતહાવસક મંરદરને અર્ણયા 
શખસોએ ટાગષેટ કયુું હતું. તે અંગે કોટરી 
્ોલીસ સટેશનમાં અર્ણયા શખસો સામે ગુનો 
નોંધિામાં આવયો હતો. ્ારકસતાનના સત્ાિાર 
આંકડા પ્રમાણે તયાં ૭૫ લાખ વહનદુઓ રહે છે. 
જો કરે વહનદુ સમુદાયના લોકોના કહેિા પ્રમાણે 
્ારકસતાનમાં ૯૦ લાખથી િધુ વહનદુઓ િસે 
છે. ્ારકસતાનની મોટાભાગની વહનદુ િસતી 
વસંધ પ્રાંતમાં િસેલી છે.
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બ્રામ્પ્ટન 
રાશી અને નવલ બજાજ દ્ારા 

સુંદરકાંડ પાઠનું આયોજન કરાયું હતુ. 
ધર્મપે્રી શ્ીગુરુજી અશ્વિનકુરાર પાઠક 
આ તકે ઉપસ્થિત રહ્ા હતા.

શ્હનદુ સભા રંદદર ખાતે 4 જૂન, 

2022ના રોજ બ્ામપટનરાં યોજાયેલા 
કરવા સુંદરકાંડ પાઠનો રુખય હેતુ આ 
ધાશ્ર્મક રાગ્મને શકય તેટલા વધુ લોકો 
સુધી લઈ જવાનો છે. 

સુંદરકાંડનો પાઠ કરવાથિી રાનશ્સક 
શાંશ્ત તો રળે જ છે. સાથિે સાથિે તરારા 

કાયયોરાં સફળતા હાંસલ કરવા રાટે 
શશ્તિ રળે છે.

સુંદરકાંડનો રુખય ઉદ્ેશય નમ્ર જીવન 
જીવવાનો છે. બ્ામપટનરાં ચોથિી જૂને 
સુંદરકાંડ પાઠરાં પાંચ હજારથિી વધુ 
લોકોએ હાજરી આપી હતી.

ઓન્ટટેરિયો 
ટોરોનટોની રીયલ એ્ટેટ ડેવલપરેનટ કંપનીએ 

કહ્ં હતું કે તેઓ રકાનની તંગીના શ્નવારણ રાટે 
શહેરના ઉત્તર પશ્ચિર શ્વ્તારરાં એફોડડેબલ 
હાઉશ્સંગના ચાર ટાવર બાંધવાનું  શ્વચારી રહ્ા 
છે. ્પોટલાઈટ ડેવલપરેનટ આઈએનસી ૧પાઠી 
૩પ રાળના ટાવર બાંધવા રાંગે છે. જરેાં કોનડો 
ઓનરશીપ અને રેનટલ યશુ્નટસનો સરાવેશ થિશે. 
જરેાં ૭૦ ટકા યશુ્નટસ એફોડડેબલ હશે. આ શ્રશ્ 
ઉપયોગનું ડેવલપરેનટ લોરેનસ એવેનયુ બલકે ક્રીક 

ડ્ાઈવ નજીક ૩.પ એકર શ્વ્તારરાં ફેલાયેલા ્ટ્ીપ 
રોલ પલાઝારાં થિશે. આ ટાવર તૈયાર થિઈ જશે. 
એટલે ૧૪૦૦થિી વધુ યશુ્નટસ ઉપલબધ થિઈ શકશે. 
જે લગભગ એક શ્રશ્લયન ચો. ફૂટ જેટલું બાંધકાર 
હશે. ્પોટલાઈટ ડેવલપરેનટના પે્સીડેનટ શેરી 
લારજાનીએ જણાવયુ ં હતું કે, આ પ્ોજેકટનો આશય 
સરાજને કંઈક પરત આપવાના અશ્ભગરનો છે. 
કંપની જરૂરથિી વધારે કરવા રાંગે છે. અરને કોઈએ 
એફોડડેબલ હાઉશ્સંગ રાટે ફરજ પાડી નથિી. પણ અરે 
જ એર નક્ી કયુું છે કે, આ પ્ોજેકટનો રોટોભાગ 

એફોડડેબલ હાઉશ્સંગનો હોવો જોઈએ. જેથિી ટોરોનટો 
શહેરના જરૂરતરંદોને એનો લાભ રળી શકે. જો 
કે ખરેખર તો સરકારે આ દદશારાં આગળ વધવું 
જોઈએ. તેરણે એર પણ કહં્ કે રાગ વધારે છે અને 
પુરવઠો ઓછો હોવાથિી તંગીની સ્થિશ્ત ઉભી થિઈ છે. 
અરે બીજા ડેવલપસ્મને પણ એફોડડેબલ હાઉશ્સંગ તરફ 
વાળવા રાંગીએ છીએ. વળી અરે પણ અનય ચાર 
જેટલી શ્બન નફાકારક સં્ થિાઓ સાથેિ ભાગીદારી 
કરી છે. તરેણે કહં્ હતું કે, સરકારે પણ એફોડડેબલ 
હાઉશ્સંગ સેકટરરાં વધુ ધયાન આપવું જોઈએ.

ટોરોનટોરાં એફોડડેબલ યુશ્નટસના ચાર ટાવર બંધાશે
3.5 એેકરમાં બનનારા  નવા પાેજેક્ટથી 1400 યુનનટ ઉપલબ્ધ બનશે,  એેફાેડડેબલ હાઉસિંગ િેકટરમાં ધ્ાન એાપવા િરકારને એપીલ

રાશી અને નવલ બજાજ દ્ારા સુંદરકાંડ પાઠ

રંગભેદ વવરાધેી નીવિએાેને 
વધુ કડક બનાવીને નવા ે
કાનૂન લાવવા ટ્ુડાનેી ખાિરી

ઓન્ટટેરિયો
 ઓનટેદરયોના લંડન ખાતે રશ્વવારે 

ઈ્લારોફોશ્બયાના શ્વરોધ રાટે નીકળેલી રેલીરાં 
વડાપ્ધાન સશ્હત સેંકડો લોકો જોડાયા હતા. 
લંડનની રુસ્લર ર્જીદ સુધીની રેલીની શરૂઆત 
૧૦૦૦થિી વધુ લોકો ઓક્રીજ સેકનડરી ્કુલ ખાતે 
યોજાયેલા સરારંભરાં વકતવયો સાંભળવા હાજર 
રહ્ા હતા. જે રેલીની શરૂઆત પહેલાનો સરારંભ 
હતો. ગયા વર્ડે ઈ્લારોફોશ્બયાને કારણે 
હતયાકાંડરાં મૃતયુનો ભોગ બનેલા અફઝલના 
પદરવારની યાદરાં આ કાય્મક્ર યોજાયો હતો અને 
લોકોએ ઈ્લારોફોશ્બયાનો શ્વરોધ વયકત કયયો 
હતો. રેલીરાં ભાગ લેવા પદરવાર સાથિે આવેલી 
આયશા રાશીદે કહ્ં હતું કે, એ અરારા શ્રત્ો 
હતા. આજે અને આવતીકાલની આ ઈવેનટથિી 
અરે એના પદરવારને રદદ કરવા રાંગીએ છીએ.

ગયા વર્ડે બનેલી ઘટનારાં ૪૬ વર્ષીય અફઝલ 
અને એની ૪૪ વર્ષીય પત્ી રધીહા સલરાન 
અને તરેની ૧પ વર્ષીય પુત્ી યુમ્ા અને ૭૪ વર્ષીય 
દાદી તલત અફઝલના મૃતયુ થિયા હતા. જયારે 
ર્તા ઉપર ચાલતી વખતે એક વાહનના ડ્ાઈવરે 
તેરને કચડી નાંખયા હતા. પદરવારના એકરાત્ 
બચી જનાર સભય નવ વર્્મનો પુત્ હતો, જે ઈજા 
છતા બચી ગયો હતો.ડ્ાઈવર ઉપર હતયાના ચાર 
આક્ોપો અને હતયાના પ્યાસના આરોપો અને 
ત્ાસવાદના આરોપો પણ લગાડવારાં આવયા 
હતા. યુમ્ાના શ્રત્ો ૯રા ધોરણના શ્વદ્ાથિષીઓ 
છે, જે રશ્વવારના કાય્મક્રરાં જોડાયા હતા. 
કાય્મક્રના આયોજક સેલરા તોબાહને ખયાલ પણ 
નહોતો કે આ કાય્મક્રરાં વડાપ્ધાન ટ્રુડો અચાનક 
આવીને જોડાશે. તેરણે ઉપસ્થિત શ્વદ્ાથિષીઓ અને 
વડાપ્ધાનનો આભાર પણ રાનયો હતો. વડાપ્ધાન 
ટ્રુડોએ પ્ાસંશ્ગક વકતવયરાં જણાવયું હતું કે, 
એરની સરકાર રંગભેદ શ્વરોધી નીશ્તઓને વધુ 
કડક બનાવીને નવો કાનૂન લાવશે અને કેનેડારાં 
એનટી ઈ્લારો ફોશ્બયા રાટે પહેલા પ્શ્તનશ્ધની 
શ્નરણુંક કરશે.

લંડન ખરાતે એન્ટટી-ઈસલરામોફોબિયરા િટેલટી

ઈવેન્ટના િમયે ભીડને 
ડરાવવા ગાેળીબાર કયાડે 
હાેવાનું પાેલીિનુ િારણ

્ટોિોન્ટો 
કેનેડારાં એક સત્તર વર્ષીય તરૂણની 

પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. જેની સારે 
ફલોરીડા પ્ાઈડ કાય્મક્ર દરશ્રયાન 
ટોળારાં ગોળીબાર કરીને ડર ફેલાવવાનો 
આરોપ હતો. વે્ટ પાર બીચ પોલીસ 
શ્વભાગના જણાવયા રુજબ સોરવારની 
વહેલી સવારે બાતરીને આધારે આ 
તરૂણની ધરપકડ કરી હતી. આ કેસની 
તપાસરાં ટોરોનટો અને પીલની ્થિાશ્નક 

પોલીસ અને એફબીઆઈ જોડાયા હતા. 
ધરપકડ થિઈ તયારે એ તરૂણ ઓરેગલે 
વીદડયો ચેટ સાઈટ પર વય્ત હતો. એણે 
ઈવેનટના સરયે ભીડને ડરાવવા ગોળીબાર 
કયયો હતો. પોલીસે જણાવયું હતું કે, વીદડયો 
ચેટરાં પણ એની પાસેની ગન જોવા રળી 
હતી. ધરપકડ ઓનટેદરયોથિી થિઈ હતી 
અને હવે એને અરેરીકા લઈ જવાશે. જયાં 
એના ઉપર કેટલાક ગુનાઓ નોંધાયેલા 
છે. સગીર વયનો હોવાથિી પોલીસે એની 
ઓળખ જાહેર નથિી કરી. પોલીસે જણાવયું 
હતું કે, ઘટના ્થિળે લોકો ખૂબ ડરી ગયા 
હતા. જુન ર૦૧૬રાં એક ગનરેને કરેલા 
ગોળીબારરાં ૪૮થિી વધુના રોત થિયા હતા 
અને પ૩ને ઈજા પહોંચી હતી.

ફલોિટીડરા પ્રાઈડ કરાય્યક્રમમરાં ગોળટીિરાિ  
પ્કિણમરંા કેનેરડયન તરૂણનટી ધિપકડ 
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ક્યૂબેક 
ટોરોનટોમાં બુધવારે રાત્રે બનરેલી 

ગોળીબારની ઘટનામાં ત્ીસ વર્ષના 
વયજુથના એક વયકકતનું મૃતયુ થયું હોવાનું 
પોલીસ અનરે આરોગય કમ્ષચારીઓએ 
જણાવયું હતું. આ ઘટના લોરેનસ એવરેનયુ 
ઈસટ અનરે મોઝબેંક ડ્ાઈવ સકારબોરો ગોલ્ફ 
કલબના પૂવ્ષ વવસતારમાં બની હતી. પોલીસ 
આ ઘટના પાછળ ઘણાં લોકોનો હાથ હોવાનું 
માની રહી છે અનરે શકમંદોની તપાસ ચલાવી 
રહી છે.  કેટલાક લોકોએ પોલીસનરે ્ફોન 
કરીનરે તરેમણરે રાત્રે આઠ વાગયાની આસપાસ 
ગોળીબારના અવાજો સાંભળયા હોવાનું અનરે 

મરેદાનમાં કોઈ વયકકત પડરેલો જોયો હોવાનું 
જણાવયું હતું. પોલીસરે જણાવયું હતું કે, જયારે 
તરેઓ ઘટના સથળે પહોંચયા તયારે તરેમણરે એક 
વયકકતનરે ગોળીબારથી ઘવાયરેલી અવસથામાં 
જોયો હતો. ટોરોનટો પોલીસ સવવ્ષસના 
પ્રવકતા કોનસટબેલ એલરેક્ા લીએ ઈજાગ્રસત 
વયકકતનું ઘટના સથળે જ મૃતયુ થયું હોવાનું 
જાહેર કયુું હતું. હોવમસાઈડ વવભાગના 
અવધકારીઓએ તપાસનો દોર સંભાળી 
લીધો હતો. તરેમણરે બુધવારની રાતથી 
આસપાસના વવસતારમાં શોધખોળ શરૂ કરી 
દીધી હતી. લોકોનરે સાવચરેતી રાખવા પણ 
પોલીસરે વવનંતી કરી હતી.

ટોરોનટોમાં ગોળીબારથી એકનું મોત, 
ઘટનામાં અનેકની સંડોવણીની આશંકા 

ટોરોનટો 
કેનરેડાના જાહેર આરોગય વવભાગરે કેનરેડીયન પ્રવાસીઓનરે વવદેશ 

યાત્ા દરવમયાન મનકકીપોકસથી સાવચરેતી રાખવા અનરે સરકારના 
આઈસોલરેશનના નવા વનયમોનરે ચોકસાઈથી પાળવા વવનંતી કરી 
હતી. સરકારે તાજરેતરમાં જ પ્રવાસીઓ માટે બીજા લરેવલની 
આરોગય ચરેતવણી આપી પુરતી કાળજી રાખવા જણાવાયું હતું. 
જાહેર આરોગય વવભાગરે પ્રવાસીઓનરે આઈસોલરેશનના વનયમોનું 
પાલન કરવા પણ ભારપૂવ્ષક જણાવયું હતું. જરેથી વવદેશમા 
્ફેલાયરેલા મનકકીપોકસના વાઈરસ એમનરે ન લાગરે. પ્રવાસીઓનરે 
હેલથકેર પ્રો્ફેશનલસની સલાહ લરેવા કે ટ્રવરેલ હેલથ કલીનીકની 
મુલાકાત પ્રવાસ શરૂ કરવાના છ અઠવાકડયા પહેલા લરેવા કહ્ં 
હતું. વાઈરસ પ્રતયરે જાગૃવત રાખવાથી ચરેપનરે ટાળી શકાય છે.

મનકકીપોકસ વાઈરસનરે કારણરે તવચાનરે અસર પહોંચરે છે અનરે 
માનવવસવતવાળા વવસતારમાં એનો ચરેપ કોઈના સપશ્ષથી કે 
ચરેપયુકત આહારથી લાગી શકે છે. વળી એનો ચરેપ ડ્ોપલરેટસથી 
પણ લાગી શકે છે. એટલરે લોકોએ અનયોના સપશ્ષથી બચવું જોઈએ 
અનરે ભીડભાડથી દૂર રહેવું જોઈએ. હાલમાં પવચિમ અનરે મધય 

આવરિકામાં એનો ચરેપ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળી રહયો છે. આમ 
છતા એનો પ્રસાર અનય દેશો સુધી પહોંચી ગયો છે. કેનરેડામાં 
પણ કમસરે કમ ૧૦૦ કેસ હોવાનું જાણવા મળે છે. મંગળવારે 
કયુબરેકના આરોગય વવભાગરે પ્રાંતમાં ૯૦ કેસ નોંધાયા હોવાનરે 
સમથ્ષન આપયું હતું. ટોરોનટો જાહેર આરોગય વવભાગરે પણ આઠ 
કેસ પોઝીટીવ હોવાનું અનરે અનય ૧૭ કેસની તપાસ ચાલી રહી 
હોવાનું જણાવયું હતું. અલબટા્ષમાં બરે કેસ અનરે વરિટીશ કોલંવબયામાં 
એક કેસ છે. સરકારની આ નોટીસ ર૭ દેશો માટેની છે.

મનકકીપોકસ વવશરે સજાગ રહેવા અનરે નવા 
વનયમોનરે પાળવા કેનરેકડયનોનરે તાકકીદ

ઓનટટેરર્ો 
ગુજરાતી વસવનયસ્ષ સમાજ ઓ્ફ 

વમસીસાગાની મીટીંગ ગત શવનવાર 
તારીખ જૂન-04-2022ના રોજ 
વમસીસાગા વરેલીનાં હોલ પર યોજવામાં 
આવી હતી. મીટીંગનો મુખય હેતુ 
ઇલરેકશન 2022થી 2023 સુધીના 
એકકઝકયુકટવ કવમટી મરેમબરોના નામ 
નક્ી કરવાનો હતો. 

પ્રથમ પ્રમુખ કલાબરેન પટેલરે જુના 
Elected સભયોનરે સટેજ પર બોલાવયા 
હતા. ઇલાબરેન શાહ તથા પ્રભાબરેન 
પટેલરે પ્રાથ્ષનાથી કાય્ષક્રમની શરૂઆત કરી 
અનરે કાય્ષક્રમની રૂપરેખા જણાવી હતી. 
સંસથાના સવગ્ષસથ મયુરીબરેન શાહનરે પ્રમુખ 
તથા સવવે સભયોએ શ્રદાંજવલ આપી હતી. 
પ્રમુખરે 2019થી 2022 સુધી સંસથાની 
પ્રવૃવતિઓનો અહેવાલ રજૂ કયયો હતો. 
આ સાથરે જ 2022થી 2023 સુધીની 

અવવધ માટે નવા ચૂંટાયરેલા કવમટીના 
સભયોનરે આવકાર આપયો હતો. 2019માં 
સંસથાએ કમપયુટર વગયો શરૂ કયા્ષ હતા તરે 
માટે સંસથાના સભયોનરે ટેબલરેટ આપવામાં 
આવયા હતા. કોરોનાનરે કારણરે પ્રવતમાસ 
વચયુ્ષઅલ મીટીંગ યોજવામાં આવી હતી. 
સંસથાના સરેક્રટેરી મહેનદ્રભાઈ ગોઢીયાએ 
Zoom મીટીંગમાં સંગીતના કાય્ષક્રમો 

માટે સંસથાના જ સભયોનરે સુંદર મજાના 
ગીતો રજુ કરવા તૈયાર કયા્ષ હતા. આ 
ગીતો બધાનરે ખૂબ જ પસંદ પડ્ા હતા. 
કદવાળી સમયરે પણ ZOOM  ઉપર 
સંગીતનો ભરપૂર કાય્ષક્રમ યોજવામાં 
આવયો હતો. ટ્રરેઝરર જયરેશભાઈ 
મહેતાએ 2020થી 2022 સુધીનો 
વહસાબ રજૂ કયયો હતો.

ગુજરાતી વસવનયસ્ષ સમાજ ઓ્ફ 
વમસીસાગાની મીટીંગ યોજાઈ

પ્રમુખે 2019થી 2022 સુધીની સંસ્ાની પ્રવૃત્તિઓાેના ેઓહેવાલ રજૂ કરાયો

ઓનટટેરર્ો 
 દેશભરના મોટાભાગના પ્રાંતોમાં 

નસ્ષની અછતની સમસયા છે. હવરે એક 
નવા અભયાસમાં જાણવા મળયું છે કે, 
પકરકસથવત વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. કેમ કે, 
ચારમાંથી એક નસ્ષ કહે છે કે, તરે આગામી 
ત્ણ વર્ષમાં નોકરી છોડી દેવાની તરેની 
યોજના છે. સટેકટકસટકસ કેનરેડા દ્ારા બહાર 
પાડવામાં આવરેલો એક નવો સવવે દશા્ષવરે 
છે કે, 95 ટકા આરોગય કમ્ષચારીઓનરે 
લાગરે છે કે, રોગચાળાએ તરેમના 
માનવસક સવાસ્થયનરે અસર કરી છે અનરે 
તરેમના નોકકરયાત જીવનનાં સંતુલનમાં 
તણાવ ઉમરેયયો છે. રોગચાળા દરવમયાન 
આરોગય કમ્ષચારીઓએ કામના વધુ 
કલાકો, વરેકેશનના સમયમાં ઘટાડો અનરે 
સારસંભાળ લરેવાની પદવતમાં ્ેફર્ફારનો 
સામનો કરવો પડ્ો છે. 2021ના 
સપટેમબરથી નવરેમબર વચ્રેની રોગચાળાની 

ચોથી લહેરમાં, જરે સમયગાળામાં સવવે 
હાથ ધરવામાં આવયો હતો, તરેમાં ઘણા 
આરોગય કમ્ષચારીઓ નોકરીના તણાવ 
અથવા તરેમનાં માનવસક સવાસ્થયનરે લગતી 
વચંતાઓનરે કારણરે નોકરીમાં રજા પર 
ઉતરવાનું અથવા નોકરી છોડી દેવાનું 
વવચારી રહ્ા હતા. ખાસ કરીનરે નસયોની 
આ કસથવત વધુ જોવા મળી હતી. સવવેક્ણ 
સમયરે વનવૃતિ થવાનો ઇરાદો ન ધરાવતા 
આરોગય કમ્ષચારીઓમાં, નસયો મોટે 
ભાગરે એવું કહેતી હતી કે, તરેઓ નોકરી 
બદલવા માંગરે છે. લગભગ ચારમાંથી 
એક નસવે (24.4 ટકા) આગામી ત્ણ 
વર્ષમાં તરેની નોકરી બદલવા અથવા તરેની 
નોકરી છોડવાની યોજના બનાવી છે. 
વનવૃતિ ન થનારાઓમાં, નોકરીમાં તણાવ 
અનરે અસુરક્ા એ સૌથી સામાનય કારણો 
હતા, જરેનરે કારણરે તરેઓ નોકરી બદલવાનું 
વવચારી રહ્ા હતા. 

ત્રણ વર્ષમાં વધુ નસસો પોતાની 
નોકરી છોડી દટે તેવી શક્તા

ટોરોનટો 
માચ્ષ 2020માં કોવવડનરે કારણરે મુસા્ફરી 

ઉપર પ્રવતબંધો લાદેલા હોવાથી કેનરેડાએ 
ઘણા નવા આવનારાઓનરે દેશમાં પ્રવરેશતા 
અટકાવયા હતા. એમાં કેટલાક અપવાદો 
પણ હતા, જરેમ કે, કેટલાક લોકોનરે 
કોરોનાના પ્રવતબંધો લાગુ થતા પહેલા 
જ કાયમી વનવાસ માટે તરેમજ અસથાયી 
વવદેશી કામદાર કાય્ષક્રમ હેઠળ મંજૂરી 
મળી ગઈ હતી, તો કેટલાક વવદ્ાથથીઓનરે 
કેનરેડામાં અભયાસ માટે પરવમટ મળી ગઈ 
હતી. જૂન 2021 સુધીમાં કાયમી અનરે 
અસથાયી રહેવાસીઓ પરના તમામ મુખય 
પ્રવતબંધો સાથરે કેનરેડાએ ધીમરે ધીમરે આ 
પ્રવતબંધો હટાવવાનું શરૂ કયુું છે. 2021માં 
પ્રવતબંધો હોવા છતાં કેનરેડામાં હજુ પણ 

નવા આવનારાઓનું પ્રમાણ ઘણું ઉંચું છે. 
નવા આવનારાઓનરે કેનરેડામાં પ્રવરેશતા 
અટકાવતા પ્રવતબંધો વવનાનો, રોગચાળો 
શરૂ થયા પછીનો આ પ્રથમ ઉનાળો પ્રથમ 
હશરે. ઇવમગ્રરેશન લરેવલ પલાન 2022-
2024 દ્ારા માગ્ષદશ્ષન મરેળવીનરે, કેનરેકડયન 
સરકાર આ વરવે લગભગ 432,000 નવા 
કાયમી રહેવાસીઓનરે આવકારવાનું લક્ય 
ધરાવરે છે. ગયા વરવે, કેનરેડાએ દેશમાં રહેતા 

અરજદારોનાં આગમનનરે પ્રાથવમકતા 
આપીનરે તરેનું લક્ય હાંસલ કયુું હતું. જો 
કે, તાજરેતરના ઇવમગ્રરેશન, રેફયુજીસ અનરે 
વસટીઝનવશપ કેનરેડા (IRCC)નાડરેટા 
સૂચવરે છે કે, સરકાર હવરે વધુ વવદેશી 
અરજીઓ પર પ્રવક્રયા કરી રહી છે. સરકાર 
આ વરવે ્ફેડરલ સકકીલડ વક્કર પ્રોગ્રામ 
(FSWP) અરજીઓનરે પ્રાથવમકતા 
આપી રહી છે, જરે મુખયતવરે વવદેશમાં રહેતા 
ઉમરેદવારો દ્ારા સબવમટ કરવામાં આવરે 
છે. આ પય્ષટન પ્રવતબંધો હવરે નવા કાયમી 
રહેવાસીઓનરે કેનરેડા જતા અટકાવતા નથી. 
આ અવરોધ માચ્ષ 2020 અનરે જૂન 2021 
વચ્રે અકસતતવમાં હતો. 2022ના પ્રથમ 
ક્ાટ્ષરમાં, કેનરેડામાં લગભગ 114,000 
નવા કાયમી રહેવાસીઓ આવયા છે. 

કેનેડામાં 432,000 નવા કારમી રહેવાસીઓાેને તક ઓાપવાના ેસરકારનાે લકરાકં

કોરોનાકાળ બાદ ઉનાળા દરવમયાન પાંચ 
લાખથી વધુ નવાગંતુકોનું સવાગત કરાશરે

નાેકરી દાતાઓાેઓ ે
કામના કલાકા ેબાદ શું 
કરી શકાર, ઓેની નીત્ત 
બનાવવી પડશે

ક્યૂબેક 
કામના કલાકો બાદ કમ્ષચારીઓનરે 

ઓક્ફસના કામથી મુકકત અપાવનારો 
કાનૂન લાવનારો કેનરેડાનો પહેલો પ્રાંત 
ઓનટેકરયો બનયો છે. જુનની બીજી 
તારીખથી ઓનટેકરયોના રપ કે એથી 
વધુ કમ્ષચારીઓ ધરાવનારા નોકરી 
દાતાઓએ કમ્ષચારીઓ માટે કામના 
કલાકો બાદ શું કરી શકાય, એની 
ચોક્સ નીવત બનાવવી પડશરે અનરે એનો 
અમલ ર૦ર૩ના જાનયુઆરીથી થશરે. 
આ નવો કાનૂન ઓનટેકરયો પ્રોગ્રરેસીવ 
કનઝવવેકટવ વકકીંગ ્ફોર વક્કસ્ષ એકટના 
અનુસંધાનરે બનયો છે, જરે કેનરેડાના આ 
પ્રકારના પહેલા કાનૂન તરીકે ર૦ર૧ના 
અંતરે બનયો હતો અનરે મંજુર થયો હતો. 

કામથી મુકત થવું એટલરે કામનરે લગતા 
ઈમરેલ, ટેવલ્ફોન કોલસ, વીકડયો કોલસ કે 
બીજાના મરેસરેજ વવશરે અવભપ્રાય આપવા 
એવું નથી, પણ કામ કરવાથી મુકત 
થવું એવું છે એમ ર૦ર૧ના કાનૂનમાં 
જણાવાયું હતું. ઓનટેકરયોના લરેબર 
વમનીસટર મોનટે મરેકનોટનરે અગાઉ 
મીકડયાનરે જણાવયું હતું કે આ કાનૂન 
કોવવડ-૧૯નરે કારણરે વક્ક રિોમ હોમ 
અમલમાં આવયા બાદ કામ અનરે ઘર 
વચ્રેના સંતુલન ખોરવાઈ ગયું હોવાથી 
બનાવવામાં આવયો હતો. નવા વનયમો 
ઓનટેકરયોના બધા કમ્ષચારીઓનરે 
લાગુ પડવો જોઈએ. જરેમાં મરેનરેજર, 
એકકઝકયુટીવસનો સમાવરેશ થતો હોય.  
કંપનીની પોલીસીમાં સપષ્ટતા હોવી 
જરૂરી છે કે કંપની એના કમ્ષચારીઓ 
પાસરેથી કામના કલાકો બાદ કેવા 
સંપકયો વવશરે શું અપરેક્ા રાખરે છે.  જો 
કે, ઓનટેકરયોના કેટલાક સમીક્ાકો 
માનરે છે કે, ઓનટેકરયોના કાનૂનમાં હજુ 
સુધારાની શકયતા છે. 

ઓનટટેરર્ો પાંતમાં વધારાના કામમાંથી 
મરુકતની પોલીસી ફરજિ્ાત બનાવાઈ

કેનેડામાં 100 કેસ, પ્રવાસીઓાેને હેલ્થકેર પ્રાેફેશનલ્સની સલાહ લેવા ઓનુરાેધ
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ભારતીય રાજકારણમાં છેલાં 8 વર્ષમાં 
મોટો બદલાવ આવયો છે. ખાસ કરીને 

ભાજપી નેતાઓમાં એલફેલ બોલાવાનો ટ્ેન્ડ 
ચાલી રહ્ો છે. ચૂંટણી જીતવા માટે ઘ્ડાતી 

રણનીતતના ભાગરૃપે 
ભાજપ હંમેશા આ 
જ નીતત અપનાવે 
છે. જેને કારણે મુખય 
મુદ્ાઓ કોરાણે મુકાઈ 
જાય છે. ભાજપના 
નેતાઓ હંમેશા 
મુસ્લમ ધમ્ષને અને 
ધમ્ષગુરુઓને ઊતારી 
પા્ડવામાં પરાક્રમ 
કરતા હોય તે રીતે 

ઘણાં સમયથી વતતી રહ્ા હતા. જયારે મુસ્લમ 
સમાજ તરફથી રોર ઠલવાય તયારે ભાજપ પક્ષ 
દ્ારા સત્ાવાર રીતે તેને વખો્ડી કાઢવામાં આવે 
છે. પરંતુ હાલમાં જ નુપૂર શમા્ષ અને નવીન 
જીંદાલ કે જેઓ ભાજપના સત્ાવાર પ્રવક્ા 
હતા તેઓએ એક ટીવી ડ્ડબેટમાં મહોમમદ 
પયગમબર સાહેબ તવરે કરેલા અણછાજતાં 
તવધાનો હવે ભાજપ જ નહીં પરંતુ સરકાર માટે 
પણ માથાનો દુખાવો બની ગયા છે.

નૂપુર શમા્ષ અને નવીન તજનદાલે કરેલા 
વાણીતવલાસથી ભારતના 20 કરો્ડ મુસ્લમોની 
ધાતમ્ષક લાગણી દૂભાઈ તેની સરકારને તબલકુલ 
પરવા નહોતી, પરંતુ 20 ઇ્લાતમક દેશો દ્ારા 
તેનો જે રીતે સજ્જ્ડ તવરોધ કરવામાં આવયો 
તેને કારણે ભાજપને પગલાં ભરવાની ફરજ 
પ્ડી છે. ઇ્લાતમક દેશો સાથે ભારતના જે 
આતથ્ષક, સાં્કકૃતતક અને રાજનૈતતક સંબંધો છે તે 
જોતાં ભાજપના નેતાઓની હેટ સ્પચ ભારતના 
અથ્ષતંત્રને મોટુ નુકસાન કરી શકે તેવી સ્થતત 
સજા્ષઈ છે. 

ભારતમાં તહનદુતવનું પુન:જાગરણ થઈ 
રહં્ હોય, તે દેશના 100 કરો્ડ તહનદુઓ માટે 
ગૌરવરુપ છે. પરંતુ આ પુન:જાગરણ મુસ્લમો 
પ્રતયે તધક્ાર અને તતર્કારના પાયા ઉપર હશે 
તો ભારતના બીજી વખત ભાગલા થયા તવના 
રહેશે નહીં. ભાજપના અનુરાગ ઠાકુર, તેજ્વી 
સયૂા્ષ, તગડરરાજ તસંહ, કતપલ તમશ્ા અને સાધવી 
પ્રજ્ા ઠાકુર ઘણાં સમયથી એલફેલ બોલવાની 
રેસમાં ઉતાયા્ષ હોય તેમ જણાય છે. ભાજપના 
આવા નેતાઓની હેટ સ્પચને કારણે કરો્ડો 
તહનદુઓના મતો મળી શકે છે પણ તેનાથી 
દેશમાં જે નફરતનો માહોલ પેદા થાય છે તેનાથી 
એકંદરે તો દેશને જ નુકસાન થઈ રહ્ં છે.

ભાજપના ભૂતપૂવ્ષ પ્રવક્ાઓ નૂપુર 
શમા્ષ અને નવીન તજનદાલ દ્ારા યોજનાબદ્ધ 
રીતે ટાઇમસ જૂથની નવભારત ચેનલ ઉપર 
વાણીતવલાસ કરાયા તેનાથી હવે મોટો તવવાદ 
ખ્ડો થઈ ગયો છે. આ તવવાદના પ્ડઘા માત્ર 
ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ આંતરરાષ્ટીય ્તરે પણ 
પડ્ા છે. મુસ્લમ દેશોએ ભારતમાં થયેલી આ 
ગતતતવતધનો સખત તવરોધ કરીને સરકાર પર 
જવાબદારો સામે પગલા ભરવા દબાણ શરુ કયુું 
છે. જેને પગલે બંને નેતાઓની હાલ તો પક્ષમાંથી 
હકાલપટ્ી કરવામાં આવી છે. 

આ સાથે જ ભાજપે તાબ્ડતોબ બેઠક યોજીને 
પ્રવક્ાઓ માટે નવી ગાઈ્ડલાઈન તૈયાર કરાઈ 
છે. ભાજપ દ્ારા રોરે ભરાયેલા ઇ્લાતમક 
દેશોના ગુ્સાને શાંત પા્ડવા તનવેદનમાં જે 
્ડાહી ્ડાહી વાતો કરવામાં આવી છે, તેમાં 
ભારતની ધાતમ્ષક સતહષણતુાની પરંપરાની દુહાઈ 
દેવામાં આવી છે અને ભારતના બંધારણના 
પાયાના મૂલયોને પણ યાદ કરવામાં આવયા છે. 
પરંતુ સવાલ એ છે કે ભાજપના પ્રવક્ાઓ 
જાહેરમાં જયારે ઇ્લામની બદબોઈ કરતા હોય 
તયારે તેઓ આ હકીકત કેમ ભૂલી જાય છે?  
ભાજપના નેતાઓ દ્ારા જે રીતે વાણીતવલાસ 
કરાય છે તે હકીકતમાં તો ભાજપની કૂટનીતતનો 
એક ભાગ છે.

છેલા કેટલાક સમયથી તહનદુતવના 
પુનજા્ષગરણના નામે ભારતના તવતવધ ભાગોમાં 
જે ધમ્ષ સંસદો યોજવામાં આવે છે, તેમાં નફરત 
ફેલાવતા ભારણો કરીને સોતશયલ મીડ્ડયામાં 
વાઇરલ કરવામાં આવે છે. આ બાબતમાં 
સરકારનું ધયાન દોરવામાં આવે અને ટીકાનો 
ધોધ વહેતો થાય, તે પછી હેટ સ્પચ આપનારા 
તથા કતથત સંતો અને મહંતો સામે ફડરયાદ 
દાખલ કરવામાં આવે છે.   નૂપુર શમા્ષ અને 
નવીન તજનદાલના જાહેર ઉચ્ારણો બાબતમાં 
ભાજપે ઘૂંટતણયે પ્ડવું પડ્ું, તેની પાછળ સવ્ષધમ્ષ 
સમભાવની ભાવના કામ નથી કરી ગઈ પણ 
ઇ્લાતમક દેશોની જાગરૂકતા અને એકતા કામ 
કરી ગઈ છે. ઈ્લાતમક દેશો સાથે ભારતના 
ગાઢ વેપારી સંબંધો છે. યુનાઈટ્ેડ આરબ 
અમીરાતની કુલ વસતતના 35% ભારતીયો છે, 
તો કુવૈતની 24% અને કતારની 26% વસતત 
ભારતીયોની બનેલી છે. ભારત તેની જરૂડરયાતનું 
60% ખતનજ તેલ આરબ દેશોમાંથી આયાત કરે 
છે. જો તેઓ ભારત સાથેનો વેપાર બંધ કરે તો 
ભારતમાં કટોકટી જાહેર કરવી પ્ડે.

ભારતમાં આયાત અને તનકાસ વચે્ની જે 
ખાઈ છે, તેને પૂરવામાં ગલફમાં વસતા ભારતીયો 
દ્ારા કમાઈને મોકલવામાં આવતા અબજો ્ડોલર 
ભારત માટે સંકટમોચકનું કામ કરે છે. ભારતમાં 
જે તવદેશી હૂંડ્ડયામણ કમાણીના રૂપમાં આવે 
છે, તેના 50%થી વધુ અખાતી દેશોમાંથી આવે 
છે. જો ભારતમાં આ હૂંડ્ડયામણનો પ્રવાહ બંધ 
થઈ જાય તો ભારતની હાલત પણ શ્ીલંકા જેવી 
થઈ જાય તેમ છે. ભારત સરકારને આ વાતની 
બરાબર જાણ હોવાથી, તેણે કટોકટી ટાળવા હવે 
પગલાં ભરી રહી છે. 

ઇ્લાતમક દેશો દ્ારા પયગમબર સાહેબના 
અપમાન સામે જે ચાંપતાં પગલાંઓ લેવામાં 
આવયા, તેમાંથી તહનદુ પ્રજાએ પણ બોધપાઠ 
લેવાની જરૂર છે. ભારતમાં અને તવદેશોમાં 
દાયકાઓથી તહનદ ુદેવી – દેવતાઓનું અપમાન 
કરવાનો અને તેમને ઊતારી પા્ડવાનો ટ્ેન્ડ 
ચાલે છે. M. F. હુસૈન જેવા પેઇનટરો દ્ારા 
તહનદુ દેવી – દેવતાના તબભતસ તચત્રો દોરવામાં 
આવયા હતા. અમેડરકામાં ઘણી વાર ગંજી 
અને જાંતઘયા પર તહનદુ દેવી – દેવતાઓની 
તસવીરો છાપવામાં આવતી હોય છે. ભારતમાં 
તહનદુતવનો ઠેકો લઈને બેઠેલી ભારત સરકારે 
કયારેય તેની સામે તવરોધ નોંધાવયો હોય કે 
અમેડરકાના માલનો બતહષકાર કરવાની ધમકી 
આપી હોય તેવું જાણમાં આવયું નથી. 

ભાજપ અને સંઘપડરવારને તહનદુતવ 
માટે કેટલો પ્રેમ છે? તે સમજવા માટે ગોવા 
તેમજ ઇશાન ભારતના રાજયોમાં તેની બીફ 
માટેની નીતત જાણવા જેવી છે. ભાજપ અને 
સંઘપડરવાર સત્ાવાર રીતે ગૌહતયાના તવરોધી 
છે અને બીફ ખાવાની કલપના પણ કરતા 
નથી. તેમની આ કટ્રતા કાઉ બેલટ પૂરતી જ 
મયા્ષડદત છે. ગોવામાં અને ઇશાન ભારતમાં 
તરિ્તીઓની મોટી વસતત છે અને બીફ તેમના 
માટે સંવેદનશીલ મુદ્ો છે.

જો આ રાજયોમાં ભાજપ બીફનો તવરોધ કરે 
તો તે કયારેય સત્ા હાંસલ કરી શકે નહીં. આ 
કારણે આ રાજયોમાં ભાજપ બીફનું સમથ્ષન 
કરીને ચૂંટણી જીતયો છે. હકીકતમાં ભારતમાં 
લાંબા સમય સુધી સત્ા પર રહેવા માટે ભાજપે 
હવે ખરા અથ્ષમાં તવકાસનો મુદ્ો અપનાવવો 
જોઈએ. અતયાર સુધી ધાતમ્ષક ભાવનાને 
આધારે જ ભાજપે ચૂંટણીઓ જીતી છે. કોંગે્સ 
પણ મુસ્લમ તૃસટિકરણની રાજનીતતમાં દેશનું 
ભલુ કરી શકયો નથી. તેવા સમયે ભાજપે હવે 
સાચા અથ્ષમાં તવકાસકામો સાથે જનતા સમક્ષ 
જવુ જોઈએ.

ભાજપી નેતાઓના વાણીવવલાસથી 
ભારતને સમગ્ર દુવનયામાં નીંચાજોણું

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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વડોદરા
હું ઘણી જ ખુશ છું, આખરъ મારા લગ્ન થઈ 

ગયા છъ એ Τમા િબંદુના શÚદો છъ જેણે આÓમ-
િવવાહ કરી લીધા છъ. Τમાના લગ્નના િનણ↓ય બાદ 
તેના સમથ↓નમાં અને િવરોધમાં એમ બે વલણ 
જોવા મâયા હતા. જોકы ૨૪ વષ↓ની Τમા આખરъ 
પરણી ગઈ છъ. દુàહન બનેલી Τમા પણ બુધવારъ 
ઘણી જ ખુશ દъખાતી હતી. Τમાના લગ્ન બાકЫના 
લગ્નો કરતા એકદમ અલગ હતા, કારણ કы અહỲ 
દુàહને પોતાની જાત સાથે લગ્ન કયા↓ છъ. Τમાએ 
૧૧ જૂને આÓમ-િવવાહ કરવાનો િનણ↓ય કયђ↓ હતો, 
પરѕતુ આ પછી તેણે પોતાનો િનણ↓ય બદàયો અને 
૮ જૂને જ આÓમ-િવવાહ કરવાનું નŨી કરી લીધું 
હતું. શιઆતમાં Τમા મંЧદરમાં આÓમ-િવવાહ 
કરવાનું નŨી કયુ↨ હતું, જોકы, િવરોધનું વંટોળ ઉભું 
થતા અને ભારતીય સçકжિતની િવιˇમાં આ છોકરી 
પગલું ભરી રહી હોવાનું સામે આવતા તેણે મંЧદરમાં 
લગ્ન-િવિધ કરવાનું ટાâયું છъ. ૨૪ વષ↓ની Τમા 

િબંદુએ બુધવારъ ગોĦીમાં આવેલા પોતાના ઘરъ જ 
૪૦ િમિનટની Чડિજટલ િવિધ સાથે તેના િમĦોએ 
જીવનભર સાથ આપવાનો વચન આપીને ફвલોનો 
વરસાદ કયђ↓ હતો. આ લગ્નમાં સૌથી મહÓવના 
ગણાતા પૂજારી અને વરની ગેરહાજરી હતી. Τમાએ 
પોતાના લગ્ન અંગે જણાãયું કы, અ×ય દુàહન કરતા 
મારા લગ્ન એકદમ અલગ હતા, મારъ લગ્ન કરીને 
ઘર છોડવું પડયું નથી. ૨૪ વષ↓ની પોતાની જાત 
સાથે લગ્ન કરનારી Τમાએ કЅં કы, ઉતાવળъ કરъલા 
આ લગ્નના સમારѕભમાં મારા ૧૦ િમĦોને જ 
આમંĦણ આØયું હતું.

મોડાસા 
િભલોડા પંથક સિહતના િવçતારના ખેડૂત 

સિહત ૨૫થી વધુ ઉમેદવારોને બીએસએફમાં 
નોકરી આપવાના બહાને એક ગઠીયાએ છъ·ા 
૧ વષ↓માં જુદાજુદા બહાને λ.૧૫,૦૯૧૮૦ ની 
રકમ પડાવી બીએસએફના નકલી ખોટા દçતાવેજો 
બનાવી ઠગાઈ આચરતાં ચકચાર મચી હતી.  
જુમસરના એક ખેડૂતની ફરીયાદ બાદ િભલોડા 
પોલીસે મૂળ બાયડના પરѕતુ હાલ આણંદ રહъતો 

ગઠીયા િવλÖધ િવΐાસઘાત, છъતરપỲડી અને ખોટા 
દçતાવેજો બનાવવાનો ગુનો ન℮Öયો હતો. જયારъ 
બીએસએફના નામે ચકચારી ઠગાઈ Ĭકરણની વધુ 
તપાસ િજ·ા એલસીબી શાખાને સ℮પાઈ હતી. 
િભલોડા પોલીસે આરોપી િચરાગભાઈ અતુલભાઈ 
પટъલ (ઉ.વ.૨૮,  િજ.અરવ·ી) હાલ રહъ.
શેઠવાળુ ફળીયુ, અરજપુરા,તા.િજ. આણંદ નાઓ 
િવλÖધ છъતરિપંડી,ઠગાઈ અને ખોટા દçતાવેજ ઉભા 
કરવાનો ગુનો ન℮ધી કાય↓વાહી હાથ ધરી હતી.

વડોદરાની Τમા િબંદુએ 40 િમિનટની Чડિજટલ િવિધ સાથે આÓમિવવાહ કયા↓

બીએસએફમાં નોકરીને બહાને આણંદના યુવકы 25 લોકો પાસેથી λ.15 લાખ ખંખેયા↓
જુમસરના ખેડૂતની ફિરયાદ બાદ પાેલીસે અારાેપી સામે ગુનાે નાેં ાે 
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વડોદરા 
૨૪ વષ↓ની આઇટી Ĭોફыશનલ 

યવુતીએ િહમાચલ Ĭદъશના કЮલુ 
ЧડЩçĺÄટમા ંપીર પજંાલ અને ધૌલાધાર 
પવ↓તમાળા વŵ ે આવલે ૧૭,૩૪૬ 
ફвટ  ઊચંુ ંĭы×ડશીપ િશખર સર કયુ↓ છъ. 
આમ તો આ િશખર ઘણા લોકો સર 
કરъ છъ પરѕત ુ આ યવુતી Ĭથમ વખત 
જ પવ↓તારોહણ કરી રહી હતી છતાં 
કЮદરતી આફત વŵ ે અન ે માઇનસ 
૧૦ ЧડĠી તાપમાનમા ં િશખરની ટ℮ચે 
પહ℮ચવામા સફળ થઇ હતી. અટલાદરા 

િવçતારમાં રહъતી અન ે હાલમા ં મુબંઇ 
ખાત ેઆઇટી કіપનીમા ંકામ કરતી ૨૪ 
વષ↓ની ભિŪ ખÅખરъ જીવનમા ં Ĭથમ 
વખત જ પવ↓તારોહણ કયુ↓ હોવા છતા ંતે 
તમેા ંસફળ રહી હતી. ભિŪ કહъ છъ કы 

આમ તો હુ ંનાના મોટા ĺЧેકіગ કыÜપમાં 
જતી હતી. મ ે ગજુરાત કોçટલાઇન 
સાયકિલગંમા ં ૧૧ Чદવસમા ં ૧,૬૦૦ 
Чક.મી. સાયકિલગં કયુ↨ હતુ,ં પરѕતુ 
પવ↓તારોહણ Ĭથમવાર કરી રહી હતી, જે 
માટъ મ′ ૩ મિહના સધુી રોજ ૫ Чક.મી. 
દોડીન ેઅન ે ૨૦ Чકલોની બગે ઊચંકЫ 
૧૦ માળ સધુી પગિથયા ચઢ-ઉતર 
કરીન ે ĬЩેÄટસ કરી હતી. અમદાવાદ 
અન ે વડોદરાના કЮલ ૧૨ લોકોએ આ 
સાહસની શλઆત કરી હતી જમેા ંમારા 
સિહત બ ેયવુતીઓ હતી. 

પાદરા 
ઝારખંડના મૂળ રહીશ સુરъશ ઉફ⎯ 

બુધન શંકરભાઇ યાદવ સમીયાલા 
પાસે નવા એÄસĬેસ હાઇવે પર 
ફыિĮકыશનનું કામ કરъ છъ. તેના વતનમાં 
મનોજ Ĭયાગ ચૌધરી(ઉ.વ.૩૨)ને 
કામની જλર  હોવાથી સુરъશ ઉફ⎯ બુધને 
મનોજને પોતાની સાઇટ પર બોલાવી 
લીધો હતો. તા.૪ના રોજ સવારъ તે તેના 
નાના ભાઇ સાથે વડોદરા આવી ગયા 
બાદ સુરъશ ઉફ⎯ બુધન સાથે જ રહъતો 
હતો. મનોજને ખ′ચની બીમારી હોવાથી 
તેને ગઇકાલે બપોરъ ખ′ચ આવતાં તેની 
એસએસજીમાં સારવાર કરાવી હતી. 
બાદમાં તેને ઘેર લાãયા હતાં. જો કы રાĦે 

અચાનક તે ગાયબ થઇ ગયો હતો અને 
બીજા Чદવસે ખબર પડી હતી કы તેની 
લાશ લુણા ગામની સીમમાં આમોલી 
કіપની તરફ જવાના રોડ પરથી મળી 
છъ. વધુ તપાસ કરતા જાણવા મâયું હતું 
કы મનોજ ભૂલથી લુણા ચાર રçતા પાસે 
રહъતા ભયલાલ ડાΝાભાઇ પЧઢયારના 
ઘરમાં રાĦે ઘૂસી ગયો હતો અને તેને 
ભયલાલ તેમજ તેના પુĦ અરિવંદъ માર 
માયђ↓ હતો. માર મારતા તેને ઘરની 
બહાર લાãયા હતા અને બાદમાં બંને 
જતા રΝા હતાં. િપતા અને પુĦના 
મારથી મનોજનું મોત િનપËયું હતું. 
બનાવ અંગે પાદરા પોલીસે હÓયાનો 
ગુનો ન℮ધી બંનેની ધરપકડ કરી હતી.

લુણા ગામમાં ઘરમાં ભૂલથી આવેલા યુવાનની િપતા અને પુĦે હÓયા કરીવડોદરાની 24 વષ↓ની યુવતીએ 17,346 ફвટ ઊંચું માઉ×ટ ĭы×ડશીપ િશખર સર કયુ↨
યુવતીઅે 3 મિહના સુધી રાેજ 5 િક.મી. દાેડીને અને 20 િકલાેની બેગ ઊંચકી ેિક્ટસ કરી હતી

વડોદરામાં રъપ િવથ મડ↓રના આરોપીએ જેલમાં જ ફાંસો ખાઇને આપઘાત કયђ↓
વલસાડ

છોટાઉદъપુરના કાંિતભાઇ લટુભાઇ રાઠવા 
(ઉ.વ.૪૫) ને વષ↓-૨૦૦૭ ના રъપ િવથ મડ↓ર કыસમાં 
આજીવન કыદ થઇ હતી.અને વડોદરા સે×ĺલ  જેલમાં તે 
સજા કાપી રΝો હતો.ગઇકાલે સાંજે જેલ બંધ થયા  પછી 
એક કыદી ગણતરીમાં ઓછો થતા જેલ çટાફы તપાસ કરતા 
કાંિતભાઇની  પથારી ખાલી હતી.જેથી,જેલ çટાફы તપાસ 
કરતા કાંિતભાઇએ વણાટ િવભાગમાં ગાદલા અને λ 
બનાવવાના મશીન પાસે એક ટъબલ  પર સુતરની આંટી 
વડે ફાંસો ખાઇ લીધો હતો.  જે અંગે પોલીસને જાણ 
કરવામાં આવતા એ.સી.પી.મેઘા તેવારъ çથળ પર  જઇને 
તપાસ હાથ ધરી છъ.કыદીને જેલમાં અ×ય કોઇ કыદી કы 
જેલ çટાફ સાથે કોઇ અણબનાવ નહતો.

ડાકોર મંЧદરъ પૂનમના Чદવસે દશ↓નના સમયમાં વધારો કરવા િનણ↓ય
નЧડયા

ડાકોરમાં પૂનમના Чદવસે ઠાકોરના દશ↓નના સમયમાં 
વધારો કરવામાં આãયો છъ. ૧૪મી જૂનને જેઠ સુદ 
પૂનમના Чદવસે ડાકોરમાં હજારો યાĦાળુઓ ઠાકોરના 
દશ↓ન માટъ પધારશે. આ Чદવસે સવારъ 5 વાગે િનજમંЧદર 
ખુલીને ૫.૧૫ વાગે મંગળા આરતી થશે. Óયાર બાદ 
૮.૩૦ વાÆયા સુધી Ĵીજીના દશ↓ન ખુ·ા રહъશે. 
૮.૩૦થી ૯ વાÆયા સુધી ઠાકોરજી ટъરામાં બાલભોગ, 
શણગારભોગ અને Æવાલભોગ આરોગવા િબરાજશે. 
આ સમય દરÜયાન Ĵીજીના દશ↓ન બંધ રહъશે. સવારъ 
૯  વાÆયાથી શι થયેલા  Ĵીજીના દશ↓ન ૧૨.૩૦ વાÆયા 
સુધી ચાલુ રહъશે. Óયારબાદ ૧૨.૩૦થી 1 સુધી ઠાકોરજી 
રાજભોગ આરોગવા િબરાજશે જેથી દશ↓ન બંધ રહъશે. 

વડોદરા
મЩàટ નેશનલ કіપનીમાં નોકરી કરતી 

ઈલેЩÄĺકલ એЩ×જિનયર યુવતીને બે Чદવસ 
પહъલા  ગંભીર હાલતમાં  હોЩçપટલમાં 
દાખલ કરવામાં આવી હતી, Ëયાં સારવાર 
દરિમયાન તબીબોએ તેને Įેનડેડ જાહъર 
કરી હતી. પЧરવારની સંમિત બાદ તેનું 
ĸદય, લીવર, Чકડની, આંખો અને વાળ 
જλЧરયાતમંદ દદЪ↓ઓને દાન કરવામાં 
આãયા છъ. વડોદરાની કોમલ પટъલ ચાર 
ધામ યાĦાએ ગઇ હતી. કыદારનાથથી  ઘરъ 
પરત ફયા↓ બાદ તેેને  માથાનો ગંભીર દુખાવો 
શλ થયો હતો. તેમજ અચાનક આંચકЫઓ 
આવવા લાગી. જેથી તેને Ĭાથિમક સારવાર 

માટъ પЧરવારજનો નજીકના Щ╞િનકમાં 
લઇ  ગયા હતા.પરѕતુ, તેની તિબયત  નહી 
સુધરતા વધુ સારવાર માટъ વાઘોЧડયા રોડની 
ખાનગી  હોЩçપટલમાં લઈ જવામાં આવી 
હતી. પરѕતુ,  યુવતીની Щçથિત ઝડપથી 
બગડતા તેને  વેЩ×ટલેટરના સપોટ↓ પર 
મૂકવામાં આવી હતી. ડોÄટસ↓ની ટીમના 
Ĭયાસો પછી પણ તેને બચાવી શકાઇ 
નહતી અને ડોÄટરъ તેને Įેન ડેડ જાહъર કરી 
હતી. હોЩçપટલના çટાફы તેમના પЧરવારને 
અંગદાનના ઉમદા કાય↓ની જાણ કરી હતી. 
અમદાવાદ અને  મુંબઈના ડોકટસ↓ની ટીમે 
૨૪ કલાકની અંદર અંગ પુનઃĬાિΆની 
Ĭિĝયા પૂણ↓ કરી હતી.

Įેનડેડ જાહъર થયેલી એЩ×જિનયર યુવતીના પાંચ અંગોનું દાન કરાયું
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સુરતમાં તાપી નદીના પાળા બનાવવા મàટીપલ ઉપયોગ થાય તેવી Чડઝાઇન બનશે
સુરત- 

સુરતમાં હાલમાં જ તાપી નદીમાં બેરъજની કામગીરીના 
કામનો વક↕ ઓડ↓ર આપી દъવાયો છъ. કыટલાક સવ› બાદ 
બેરъજ માટъની çથળ પર કામગીરી શλ કરવામાં આવશે, 
આ કામગીરી શι થાય તે પહъલા તાપી નદી પર કыટલીક 
જÆયાએ પાળા નથી તે જÆયાએ પહъલાં પાળા બનાવવાની 
કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. જો પાળા ન બને અને 
બેરъજની કામગીરી શλ થઈ જાય તો તાપી નદીમાં પાણી 
છોડવામાં આવે તો સૌથી પહъલાં બĩીનારાયણ મંЧદર, 
çવાિમનારાયણ મંЧદર સિહત અડાજણ િવçતારમાં પાળા 
ન હોય રાંદъર ઝોન િવçતારમાં પાણી Ĭવેશી શકы તેમ છъ. 
તેને Öયાનમાં રાખીને બેરъજ પહъલા પાળા બનાવવાની 
કામગીરી શλ કરવામાં આવશે.

સુરતના ઈçકોન મંЧદરમાં ભગવાન જગ³−³ાથની યાĦા માટъ તૈયારી શλ
સુરત

આગામી તારીખ 1 જુલાઈના રોજ સુરતના ઇçકોન 
મંЧદરમાં ભગવાન જગ³−³ાથની યાĦા માટъ તડામાર 
તૈયારીઓ થઈ રહી છъ. સુરતના ઈçકોન મંЧદરમાં 130 
મીટર કાપડનો ઉપયોગ કરીને રથના ધુમટ બનાવવાની 
કામગીરી ચાલી રહી છъ. મોટા રથની સાથે સાથે 
નાના રથના ઘુમટ માટъ પણ કામગીરી ચાલી રહી છъ. 
આ રથયાĦાને સફળ બનાવવા માટъ મંЧદર ˛ારા પણ 
અÓયારથી જ આયોજન કરવામા આવી રЅં છъ. ભગવાન 
જગ³−³ાથની રથયાĦામાં ભગવાન િબરાજમાન થાય તેની 
ઉપર મોટો ઘુમટ બનાવવામાં આવે છъ. આ ધુમટ માટъ 
છъ·ા સાતેક વરસથી મંЧદર ˛ારા એક મિહલાને કામગીરી 
સ℮પવામાં આવે છъ. 

સુરત
અઢી વષ↓ની ચહુંમુખી કЮમારી િબહારના 

નવાદા િજ·ાના વારસાલીગંજ Ĭખંડની 
સોર પંચાયતના હъમદા ગામની રહъવાસી છъ. 
પટણા ખાતે જ×મેલી ચહુંમુખીને જ×મતા જ 
ચાર હાથ અને ચાર પગ હતાં. જેને કારણે 
બાળકЫને હરવા ફરવામાં ભારъ હાલાકЫનો 
સામનો કરવો પડયો હતો. ચાર હાથ અને 
ચાર પગ ધરાવતી બાળકЫ જ×મી Óયારъ તેનું 
શરીર જોઇને તબીબો પણ ચ℮કЫ ઉઠ્યા હતા. 
જેથી બાળકЫનું નામ ચહુંમુખી આપવામાં 
આãયું હતું. ચહુંમુખીને જ×મથી જ ૪ હાથ 
અને ૪ પગ હતા.

સોિશયલ મીЧડયા પર આ વાત વાયરલ 
થઈ Óયારъ સોનુ સૂદъ તે જોયું અને તેના 
તરફથી બાળકનું ઓપરъશન કરાવવાની 
જાહъરાત કરી હતી. ચહુંમુખીનો પЧરવાર 
૩૦ મેના રોજ મુંબઈ પહ℮ચીને સોનુ સુદને 
મâયો હતો. સોનુ સુદъ ચહુંમુખીની સારવાર 
માટъ પЧરવારને સુરત મોકàયો હતો. Ëયાં 
પહъલા ચહુંમુખીનું મેЧડકલ ચેકઅપ કરવામાં 
આãયું હતું. આઠ Чદવસ અગાઉ બાળકЫને 
સોનુ સૂદъના કહъવા પર સુરતની Чકરણ 
હોЩçપટલમાં શીÙટ કરવામાં આવી હતી.

Ëયાં ચહુમુખી કЮમારીનું સુરતની Чકરણ 
હોЩçપટલમાં સફળતાપૂવ↓ક ઓપરъશન 

િબહારની 4 હાથ-પગ સાથે જ×મેલી બાળકЫને સુરતના તબીબીએ ઉગારી
અિભનેતા સાેનુ સુદે ગરીબ પિરવારને સારવાર માટે સુરત માેકલાયુ હતું

સુરત
કતારગામ પોલીસે વષ↓-2021માં 

ગેરકાયદъ મંડળી રચીને Ĭાણઘાતક 
હિથયારો ધારણ કરીને હÓયાનો 
Ĭયાસ,હÓયા તથા એĺોસીટી એÄટના 
ભંગના ગુનામાં 19 વષЪ↓ય આરોપી 
િમત ઉફ⎯ હъડન ગૌરીશંકર પંડયા (રъ.
માλિતનંદન  એપાટ↓મે×ટ, કતારગામ)
ની ધરપકડ કરી જેલભેગો કયђ↓ હતો. 
હાલમાં જેલવાસ ભોગવતા આરોપી 
યુવાને તા.27મી મેના રોજ પોતાના 
દાદીનું અવશાન થયું હોઈ મરણોǼર 

િવધી માટъ 15 Чદવસના વચગાળાના 
જામીન પર મુŪ કરવા માંગ કરી હતી.
જેની સુનાવણી દરિમયાન બચાવપΤે 
મુÅયÓવે આરોપીના Ǽક દાદીની 
આÓમાની શાંિત માટъની ધાિમ↓ક િવધી 
અ×ય સગા કરી શકы તેમ ન હોવાથી 
ધાિમ↓ક િવધીમાં હાજરી આપવા 
આરોપીને વચગાળાના જામીન આપવા 
માંગ કરી હતી. જેના િવરોધમાં 
સરકારપΤે એપીપી Чદગંત તેવારъ 
જણાãયું હતું કы આરોપી િવιÖધની 
કыસ કાય↓વાહી પુરી થવાના આરъ છъ. 

આરોપીને હÓયા જેવા ગંભીર ગુનામાં 
જામીન આપવાથી નાસી ભાગી જવાની 
સંભાવના છъ. આરોપીના મોટાભાઈ 
Ǽક દાદીની ધાિમ↓ક િવધી કરી શકы તેમ 
છъ. જેના માટъ આરોપીને હાજરી જλરી 
નથી. જેથી કોટ‼ વચગાળાના જામીનની 
માંગ નકારી કાઢી આરોપીના Ǽક 
દાદીની આÓમાની શાંિત માટъ જેલમાં 
જ જે કોઈ ધાિમ↓ક Ġંથનું પઠન કરવા 
માંગતા હોય તે િનયમો મુજબ મળъ તેની 
ãયવçથા કરવા માટъ જેલ ઓથોરીટીને 
કોટ‼ િનદ‼શ આØયો છъ.

સુરત
રાંદъરરમાં ફвટપાથ પર ધંધો કરતી 

Óયકતાને Ĭેમજાળમાં ફસાવી મળવાના 
બહાને પોતાના ઘરъ બોલાવી Ĭેમી અને 
તેના એક િમĦએ બળાÓકાર ગુજાયђ↓ હતો. 
ઉમરા પોલીસે બળાÓકારનો ગુનો ન℮ધી 
કિથત Ĭેમી સિહત બેની ધરપકડ કરી છъ.
રાંદъરમાં ફвટપાથ પર પરચૂરણ ધંધો 

કરતી ÓયŪા િમનલ (ઉ.વ. 27 નામ 
બદàયું છъ) નજીકમાં જ ફвટપાથ પર 
માçકનું વેચાણ કરતા જયેશ બોડેડકર 
નામના યુવાન સાથે Ĭેમસંબંધ બંધાયો 
હતો. જયેશે િમલનને મળવા માટъ 
પોતાના ઘરъ બોલાવી હતી. જયાં જયેશે 
િમનલ સાથે લગ્ન કરવાની લાલચ 

આપી શરીરસંબંધ બાંÖયો હતો. Óયાર 
બાદ જયેશે Ĭેિમકા િમનલને તેના િમĦ 
યોગી પવારને હવાલે કરતા તેણે િમનલ 
પર બળાÓકાર કયђ↓ હતો. પોતાનું çવ↓çવ 
Ĭેમીના હવાલે કરનાર િમનલને Ĭેમી 
જયેશે તેના િમĦ યોગીને હવાલે કરતા 
ચ℮કЫ ગઇ હતી. જયેશે યોગીને હવાલે 
કયા↓ બાદ તેના બીજા િમĦ Īૂવને હવાલે 
કરતા િમનલે તેનો Ĭિતકાર કરી તાબે 
થઇ ન હતી. જેથી જયેશે િમનલને માર 
પણ માયђ↓ હતો પરѕતુ જયેશ અને તેના 
િમĦોના સકіજામાંથી ભાગી જવામાં 
સફળ રΝા હતા. િમનલ ભાગી જવામાં 
સફળતા જયેશે તેને કોઇને જાણ કરશે તો 
મારી નાંખવાની ધમકЫ આપી હતી. 

સુરતમાં Óયકતાને Ĭેમસંબંધમાં ફસાવી Ĭેમી અને િમĦનું દુæકમ↓દાદીની આÓમાની શાંિત માટъ હÓયા કыસના આરોપીને જેલમાં ધાિમ↓ક Ġંથ આપવા હુકમ
અારાેપીઅે અરજી કરી 15 િદવસના વચગાળાના જામીન માંગતા કાેટેર્ નકારી કાઢ્યા
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રાજકોટ 
ચોમાસુ ઢૂકડુ હોવાના એંધાણ આપતી 

વંટોળ, વાદળો,િવજળી અને વરસાદ 
સાથે િĬમો×સૂન ગિતિવિધ ગુજરાતમાં 
આજથી શι થઈ છъ. અમરъલી પંથકમાં 
આજે ધોધમાર એકથી બે ઈєચ વરસાદ 
વરસતા શેĦુંજી નદીમાં પૂર આãયા હતા 
તો સાવરકЮіડલા પાસેની નાવલી નદી 
પણ બે કાંઠъ વહъવા લાગી હતી. Ëયારъ 
લાઠીમાં વરસાદ સાથે કરા પડ્યા હતા. 
લીલીયા, ધારી, સાવરકЮіડલા ઉપરાંત 
ભાવનગર પંથકમાં પણ વરસાદ વરçયો 
હતો. તો  મૌસમ િવભાગ અનુસાર 
ગુજરાતમાં વરસાદી ગિતિવિધ આજે 

તેજ બની છъ અને આજે અમદાવાદ 
સિહત ઉǼર ગુજરાત અને રાજકોટ 
સિહત સૌરા∆માં વરસાદી માહૌલ 
હતો અને આવતીકાલે દિΤણ ગુજરાત 
અને ગુιવારથી Ħણ Чદવસ તેની સાથે 
સૌરા∆માં છૂટાછવાયા વરસાદની 
આગાહી છъ. અમરъલીમાં જેઠમાં અષાઢી 
માહૌલ  છવાયો હતો અને ગાજવીજ 
સાથે મુશળધાર વરસાદ વરસતા 
બજારોમાં ધોધમાર પાણી વહъતા થયા 
હતા. ĠાÜય િવçતારોમાં એકથી Ħણ ઈєચ 
વરસાદ વરçયાના અહъવાલો છъ. શેĦુંજી 
નદી, નાવલી નદી પૂર આવતા લોકોમાં 
ખુશી જોવા મળી હતી. 

રાજકોટ
નરъ×ĩ મોદીએ ગુજરાતમાં 

અમદાવાદ ખાતે યોજેલા પંચાયતી 
રાજ સંમેલનમાં પંચાયતી સંçથાઓમાં 
મિહલા સÛયોનાં પિતઓને ન બેસવા 
સલાહ આપી હતી તેનો  થોડો 
સમય અમલ થયા બાદ રાજકોટ 
િજ·ા પંચાયતમાં ફરી આ સૂચનને 
અભેરાઈએ ચડાવી દъવામાં આãયુ 
છъ. રાજકોટ િજ·ા પંચાયતની આજે 
મળъલી સાΆાિહક સંકલનની બેઠકમાં  
ફરી મિહલા ચેરમેનો અને સÛયોનાં 
પિતઓએ હાજરી આપતા આ ફરી 
એક વાર િવવાદ છъડાયો છъ.  ભાજપ 
શાિસત રાજકોટ િજ·ા પંચાયતમાં 
શાસક અને વહીવટી પાંખ વŵે 
સંકલન જળવાય તે માટъ પહъલા મિહને 
એક વાર સંકલનની બેઠક બોલાવવાનું 
નકકЫ કરવામાં આãયુ હતુ. 
બાદમાં દર સોમવારъ નકકЫ કરાયુ 

હતુ. પરѕતુ છъ·ી બે - Ħણ બેઠકોમાં 
Ħણ - ચાર  ચેરમેનો જ હાજર રહયા 
હતા. મિહલા સÛયોનાં પિતઓ 
હાજર રહъવાની મનાઈ ફરમાવતા 

તેઓ  બેઠકમાં હાજર રહъતા ન 
હતા.  દરિમયાન આજે બપોરъ 
મળъલી સંકલનની  સિમિતની બેઠકમાં 
વધુ સÛયોની હાજરી થાય તે માટъ 
મિહલા ચેરમેન - સÛયોનાં પિતઓને 
પણ બેઠકમાં બેસવાની પરવાનગી 
આપવામાં  આવી હતી. એક Чકçસામાં 
તો મિહલા સÛયનાં સસરાએ બેઠકમાં 
હાજરી આપી હોવાનું બહાર આãયુ છъ.  
Ĭમુખ - ઉપĬમુખ, કારોબારી ચેરમેન, 
બાંધકામ સિમિતનાં ચેરમેન પણ આ  
બેઠકમાં હાજર રહયા હતા. શાસકો આ 
મામલે ફરી બેકફвટ પર આવી ગયા છъ. 
સંગઠનમાંથી અગાઉ  સૂચનાઓ અપાઈ 
હતી કы વડાĬધાનનાં સૂચન મુજબ 
મિહલા સÛયોનાં પિતઓએ  મહÓવની 
બેઠકોમાં હાજરી આપવી નિહ. 

પંચાયતમાં મિહલા સÛયોનાં પિતઓની હાજરીથી િવવાદ
મહુવામાં ફાયЧરѕગ કરનારા 2 શÅસ જેલહવાલે કરાયા

મહુવા 
બનાવની જાણવા મળતી િવગતો 

અનુસાર મહુવાના ગાંધીબાગ 
િવçતારમાં આવેલ પોલીસ ચોકЫ 
સામેના ભાગે નેસવડના રામ 
જયેશભાઇ ઉફ⎯ જપનભાઇ મકવાણા 
અને તેની સાથેના લાલજી ઉફ⎯ લાલો 
માધુભાઈ મકવાણાએ સવારъ ૧૧.૩૦ 
કલાકના અરસા દરિમયાન ધાણીફЮટ 
ગોળી બાર શλ કયђ↓ હતો. જેને લઈ 
પોલીસ ચોકЫમાંથી પોલીસે દોડી આપી 
શÅસોને પડકારતા રામ મકવાણાએ 
ચાલુ કારъ કો×çટъબલ ધારъશભાઇ 
વાઘાભાઇ ગોિહલને જાનથી મારી 
નાખવાના ઇરાદъ એક રાઉ×ડ ફાયર 
કરી કારમાં ફરાર બ×યા હતા. જે 
બનાવને લઈ સમĠ મહુવા પંથકમાં 
ચકચાર મચી જવા પામી હતી.  
Чરમા×ડમાં રહъલ શÅસો Äયાથી અને 
કોની પાસેથી િપçતોલો મેળવી તેની 
હકЫકત મેળવવામાં પોલીસ નાકામ 
રહી હતી. શÅસોએ મગનું નામ મરી 
પાડયુ ન હતું.

રાજકોટ 
રાજકોટ λરલ એસપી 

કચેરી ખાતે આજે સવારъ 
આÓમિવલોપનનો Ĭયાસ કરъ 
તે પહъલા દѕપિત સિહત Ħણની 
ભારъ ઝપાઝપી બાદ પોલીસે 
અટકાયત કરી હતી. લોધીકાનાં 
રાવકЫ ગામની જમીનનાં Ĭ ે 
ભુમાફЫયાઓ ˛ારા હъરાન કરાતા 
હોવાનો અટકાયતીઓએ આΤેપ 
કયђ↓ હતો. 
આજે સવારъ જી·ા પંચાયત 

ચોકમાં કોઈ આÓમિવલોપનનો 
Ĭયાસ કરવા આવી રΝાની 

માિહતી મળતા એ.ડીવીઝન 
પોલીસ િજ·ા પંચાયત ચોકમાં 
બંદોબçતમાં ગોઠવાઈ ગઈ હતી. 
પરѕતુ Óયાં કોઈ આãયું ન હતું. 
તેને બદલે λરલ એસ.પી. કચેરી 
ખાતે કыરોસીનનું ડબલુ લઈ 
આÓમિવલોપન કરવા આવેલા 

મુકыશભાઈ ડાંગર તેના પ ી 
લીનાબેન અને ફઈ હѕસાબેનની 
એ.ડીવીઝન પોલીસે ઝપાઝપી 
બાદ અટકાયત કરી Ĭ.નગર 
પોલીસને સ℮પી દીધા હતાં.  
અટકાયતીઓએ એવો આΤેપ 
કયђ↓ હતો કы, રાવકЫ ગામની 
જÆયામાં ભુ માફЫયાઓ ફы×સỲગ 
તોડી હъરાનગતી કરી રΝા છъ. ભુ 
માફЫયાઓ દરરોજ કનડગત કરъ 
છъ. આમ છતાં પોલીસ ફરીયાદ 
નહી લઈ રΝાનો આΤેપ કરી 
×યાય માંટъ આÓમિવલોપન કરવા 
આãયાનું જણાãયું હતું. 

રાજકોટમાં આÓમિવલોપન માટъ િજ·ા પંચાયત કચેરીએ આવેલા 3ની અટક
ભુમાફીયાઅાે સામે પાેલીસ ફરીયાદ નિહ લેતી હાેવાનાે પણ અાક્ષેપ કયાેર્

રાજકોટ 
માચ↓-૨૦૨૦ના ગુજરાતમાં 

કોરોનાની એ×ĺી થતા અને 
એિĬલ-૨૦૨૧માં તે પીક પર 
પહ℮ચતા આ બે વષ↓ સૌરા∆માં 
સવા↓િધક મેદની ઉમટъ છъ તેવો 
રાજકોટનો લોકમેળો યોજાયો 
×હોતો. પરѕતુ, આ વષ› કોરોના 
હળવો થતા અને મોટાભાગના 
િનયંĦણોથી મુિŪ હોય 
િજ·ા કલેÄટર તંĦ ˛ારા આ 
વષ› આગામી તા.૧૭થી ૨૧ 

ઓગΓ દરિમયાન રъસકોસ↓ 
મેદાનમાં ૩૦૦થી વધારъ ફજર-
ચકરડી સિહત çટોàસ  સાથે 
મેળો યોજવા તૈયારીઓ હાથ 
ધરી છъ. 
આ અંગે િજ·ા કલેÄટર 

અιણ મહъશ બાબુએ જણાãયું 
કы લોકલાગણીને Öયાને લઈને 
આ અંગે િવચારણા શι કરાઈ 
છъ અને સંભિવત તારીખ 
નŨી કરાઈ છъ, પરѕતુ, સઘળુ 
આયોજન અંતે કોરોનાની જે 

તે સમયની ગાઈડલાઈનને 
આધારીત જ રહъશે.  િજ·ા 
વહીવટીતંĦ આ મેળો યોજે 
તેના પગલે રાજકોટના અ×ય 
છથી સાત મેળાઓ પણ 
યોજાશે. ઉપરાંત સૌરા∆ભરમાં 
પારѕપાЧરક અને મનોરѕજન 
મેળાઓની પણ તૈયારીઓ શι 
થઈ છъ. મેળા પહъલા આવતી 
અષાઢી બીજની પણ ભãય 
ઉજવણી માટъ આયોજનો થઈ 
રΝા છъ. 

રાજકોટમાં ૩ વષ↓ પછી લોકમેળો, 17થી 21 ઓગΓ રѕગારѕગ કાય↓ĝમ
રેસકાેસર્ મેદાનમાં 300થી વધારે ચકરડી સિહત ાે  ઉભા કરવા તૈયારી

અમરъલી િજ·ામાં 1થી 3 ઈєચ વરસાદ  નદીઓ બે કાંઠъ, લાઠીમાં પડ્યા કરાં
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સોનાક્ષી અને ઝાહષીરે જાહેરમાં પ્ેમસંબંધ સ્ષીકાર્યો
થપ્પડ સે ડર નહીં લગતા સાહબ, પ્ાર સે લગતા હૈ...આ સોનાક્ષી સસંહાનો ફિલ્મ ્પડદા 
્પરનો િે્મસ ડા્લોગ છે. જોકે, હવે સોનાક્ષીએ કોઈ ડર કે સંકોચ સવના જ ઝાહષીર 
ઈકબાલ સાથેના ્પોતાના પ્ે્મસંબંધો જાહેર કરષી દષીધા છે. સોનાક્ષીના જન્મફદને ઝાહષીર 
ઈકબાલે તેને સોસિ્લ ્મષીફડ્ા ્પર એક ્પોસ્ટ દ્ારા િુભેચછા ્પાઠવષી હતષી. તેણે સોનાક્ષીનો 
વષીફડ્ો િેર ક્યો હતો સોનાક્ષીએ વળતષી કો્મેન્ટ્માં લવ ્ુ કહષીને પ્ે્મનો સવષીકાર ક્યો 

છે. આ બંનેનષી કો્મેન્ટસને હ્ુમા કુરેિષી, તારા સુતફર્ા, ્પત્રલેખા, વરૂણ િ્મામા સસહતના 
બોસલવુડના સ્મત્રો દ્ારા લવ ઈ્મોજી દ્ારા વેલક્મ ્પણ કરવા્માં આવષી છે.

મુંબઈ: અભિનેત્રી કાજોલે એવો ખુલાસો કર્યો છે કે તેને કર્ારેર્ બોભલવુડમાં પ્રવેશવાનરી અને 
ભિરોઈન બનવાનરી તમન્ા િતરી જ નિીં, તેને એવરી કોઈ સરીધરી સાદરી નોકરરી કરવરી િતરી જેમાં દર મિરીને 
ભનર્ભમત પગાર આવરી જતો િોર્. કાજોલે આ ખુલાસો કૌન બનેગા કરોડપભત શો નાં મરાઠરી વર્ઝન કોન 
િોનાર કરોડપભતમાં િાગ લેતરી વખતે કર્યો િતો. મરાઠરીમાં આ શો ભવખર્ાત અભિનેતા સભિન ખેડેકર 
િોસ્ટ કરરી રહ્ા છે. કાજોલ અને તેનરી માતા તનુજા બંનેએ આ શો માં િાગ લરીધો િતો.  

કાજોલે જણાવર્ુ ંિતું કે મને કર્ારેર્ બોભલવુડ ઈંડસટ્રીનો એક િાગ બનવાનરી ઈચછા થઈ જ ન િતરી. 
બધું આપોઆપ થતું ગરંુ્ િતું. મારરી ઈચછા એવરી િતરી કે િું કોઈ નોકરરી કરં જેનો એક ભનર્ભમત સમર્ 
િોર્ અને દર મિરીને તમારા બેનક ખાતાંમાં પગારનો િેક જમા થર્ા કરે. સભિને ખેડેકરે આ તબક્ે 
કાજોલને કહં્ િતું કે જે થર્ું  તે સારં થરંુ્ નિીં તો અમે તમારાં શાનદાર પરફોમ્ઝનસ ભમસ કર્ાાં િોત. 

કાજોલનરી પિેલરી ફફલમ બેખુદરી ફલોપ થઈ િતરી. કાજોલે અગાઉ પણ જણાવર્ા અનુસાર તર્ારે જ 
તેણે ભવિાર્ુાં િતું કે  પોતે એકક્ટિંગને કેફરર્ર નિીં બનાવે. જોકે અનાર્ાસે તેનરી કેફરર્ર આગળ વધતરી 
ગઈ અને તેને ફદલવાલે દુલિભનર્ા લે જાર્ેંગેં જેવરી િારતનરી સૌથરી સફળ ફફલમોમાંનરી એક મળરી. 

કાજોલ એક બેકગ્ાઉનડ ધરાવતા પફરવારમાંથરી આવે છે. તેનરી માતા તનુજા અને નાનરી શોિના 
સમથ્ઝ ઉપરાંત માસરી નૂતન પણ પોતપોતાના જમાનામાં સફળ અભિનેત્રી રિરી િૂકર્ાં છે.

બોભલવૂડ અભિનેત્રી કરરીના કપૂર 
ખાન જર્ારે પણ ઘરનરી બિાર નરીકળે 
છે તર્ારે ફેશનના મુખર્ લક્ર્ોને પૂરા 
કરવામાં કર્ારેર્ ભનષફળ જતરી નથરી. 
તે પછરી કેઝર્અુલ આઉ્ટફફ્ટ િોર્, 
સ્ટાઈભલશ ડે્સ િોર્ કે ટ્ેફડશનલ 
આઉ્ટફફ્ટ િોર્, બેબો કોઈપણ 
આઉ્ટફફ્ટમાં લોકોનું ધર્ાન ખેંિે છે. 
િાલમાં જ તે કેઝર્ુઅલ આઉ્ટફફ્ટમાં 
જોવા મળરી િતરી અને જેના કારણે તે 
ટ્ોલ થઈ િતરી. 

કરરીના કપૂર કેઝર્ુઅલ આઉ્ટફફ્ટ 
અને ફલે્ટ ફૂ્ટવેરમાં સપો્ટટી લુક 
ફલોન્ટ કરતરી જોવા મળરી િતરી પરિંતુ 
તેનાથરી પણ વધારે તેનરી ્ટરી-શ્ટટે લોકોને 
આકભ્્ઝત કર્ા્ઝ િતા. કરરીનાનરી ગુચ્રી 
ર્ેલો ્ટરી-શ્ટ્ઝનરી ફકંમત તમારા િોશ 
ઉડાવરી દે તેવરી િતરી. આ ્ટરી-શ્ટ્ઝનરી 
ફકંમત 40,000 રૂભપર્ા છે પરિંતુ 
કરરીનાનો મોંઘો લુક ને્ટરીરનસને 
આક્્ઝવામાં સફળ નિોતો રહ્ો. ઘણા 
ર્ુરસસે તેને મોંઘરી ગુચ્રી ્ટરી-શ્ટ્ઝને 
લઈને ટ્ોલ કરરી િતરી. કરરીનાનરી 
વાર્રલ તસવરીર પર કોમેન્ટ કરતાં એક 
ર્ુરસસે લખર્ું િતું કે, અમારે તર્ાં 200 
રૂભપર્ાનરી ્ટરી-શ્ટ્ઝ આના કરતાં વધુ 
સારરી લાગે છે. સાથે જ તમને જણવરી 
દઈએ કે, કરરીના કપૂર ખાન શાિરી 
જીવન જીવે છે અને તેનરી પાસે કપડામાં 
50થરી વધુ ગુચ્રી ્ટરી-શ્ટ્ઝ છે.

આ�ઈફ�મ�ં શેરશ�હ શે્ષ્ઠ ફફલ્મ, વિકી ક�ૌશલ બેસ્ટ આકે્ટર, ફરિતી સેન�ેનને બેસ્ટ આકેટે્સન�ે આેિ�ેર્ડ
અબુધાબરી ખાતે ર્ોજાર્ેલા ૨૨મા આઈફા 

એવોડ્ઝમાં શેરશાિને બેસ્ટ ફફલમ જાિેર કરવામાં 
આવરી છે. જોકે, તે એકક્ટિંગના ્ટોપના એવોડ્ઝ 
િુકી ગઈ છે. બેસ્ટ એક્ટરનો એવોડ્ઝ સરદાર 
ઉધમભસંિ મા્ટે ભવકી કૌશલને મળર્ો છે જર્ારે 
બેસ્ટ એકટ્ેસનો એવોડ્ઝ ભરિતરી સેનોનને ભમભમ મા્ટે 
મળર્ો છે. 

ભવકી કૌશલે પોતાનો એવોડ્ઝ  ફદવંગત અભિનેત 
ઈરફાન ખાનને અપણ્ઝ કર્યોિતો. ભવકીએ કહ્ં 
િતું કે આ મારરી ભજંદગરીનો બેસ્ટ એક્ટર તરરીકેનો 
પિેલો એવોડ્ઝ છે અને િું તેને મારા આરાધર્ 
અભિનેતાને અપ્ઝણ કરવા માગું છું. 

અબુધાબરીના ર્સ આઈલેનડ ખાતે ઇભતિાદ 
એરેનામાં આઈફા એવોડ્ઝ સંબંભધત ભવભવધ ઈવેન્ટ 
ત્ણ ફદવસ મા્ટે ર્ોજાઈ િતરી. શભનવારે રાતે 
એવોડ્ઝરનરી જાિેરાત થઈ િતરી. 

શેરશાિને કુલ પાંિ એવોડ્ઝ મળર્ા િતા. શ્ેષ્ઠ 

ફફલમ ઉપરાંત ફદગદશ્ઝનનો એવોડ્ઝ ભવષણુવધ્ઝનને 
મળર્ો િતો. જોકે, તેણે બેસ્ટ મર્ુભરકનો એવોડ્ઝ 
અતરિંગરી રે સાથે શેર કરવો પડર્ો િતો. જોકે, 

બેસ્ટ પલેબેક ભસંગર મેલ અને ફફમેલ બંને એવોડ્ઝ 
શેરશાિના સોંગ રાત ા લભંબર્ા લંભબર્ા મા્ટે 
જભુબન નૌભતર્ાલ અને અસરીસ કૌરને િાગે આવર્ા 

િતા. બેસ્ટ ભલફરકસનો એવોડ્ઝ લિેરે દો મા્ટે કૌસર 
મુભનરને મળર્ો િતો. 

આ સમારોિમાં એકસાથે બે વ્્ઝનરી ફફલમોને 
એવોડ્ઝ અપાર્ા િતા. તે સંદિ્ઝમાં ૨૦૨૦માં 
રજૂ થર્ેલરી લર્ૂડો મા્ટે અનુરાગ બસુને બેસ્ટ 
ઓફરજનલ સ્ટોરરીનો એવોડ્ઝ મળર્ો િતો. તેમણે આ 
એવોડ્ઝ કોરોનામાં ગર્ા વ્સે મૃતર્ુ પામેલા ફફલમના 
એફડ્ટર અજર્ શમા્ઝને અપ્ઝણ કર્યો િતો.  જર્ારે 
બેસ્ટ એડેપ્ટેડ સરિીનપલેનો એવોડ્ઝ ૮૩ ફફલમ મા્ટે 
કબરીર ખાન અને સંજર્ પુરણભસંિને મળર્ો િતો. 
બેસ્ટ સપાફ્ટાંગ એક્ટર મા્ટે મેલ કે્ટેગરરીમાં લર્ૂડો 
મા્ટે પંકજ ભત્પાઠરી અને ફફમેલ કે્ટેગરરીમાં ફફમેલ 
મા્ટે સાઈ તામિણેકરને એવોડ્ઝ અપાર્ા િતા. 
સલમાન ખાન, ફરતેશ દેશમુખ અને મનરી્ પૌલે 
એવોડ્ઝ નાઈ્ટ િોસ્ટ કરરી િતરી. અભિ્ેક બચ્ન, 
્ટાઈગર શ્ોફ, અનનર્ા પાંડે, સારા અલરી ખાન, 
નોરા ફતેિરીએ પરફોમ્ઝનસ આપર્ાં િતાં.

કરીન� કપૂર ખ�ન 
40,000 રૂપપય�ની ટી-શટ્ડ 

પહેરિ� બદલ ટ્�ેલ થઈ

મમતાલષી રાજનષી અનટોલ્ડ સટોરષી 
‘શાબબાશ મમઠુ’ 15મષીઅે રરલષીઝ થશે

મુંબઈ: તાપસરી પન્ુનરી ‘શાબબાશ ભમઠુ’ 
15 જૂલાઈ 2022ના રોજ ભસલવર સરિીન 
ફરલરીર થશે. ‘શાબબાશ ભમઠુ’નરી ફરલરીર 
ડે્ટ અંગે  બોલરીવુડ સ્ટાર તાપસરી પન્ુએ 
પોતાના સોભશર્લ એકાઉન્ટ પર કરરી 
િતરી. સાથે જ તેણે અગાઉ ફફલમનું 
પોસ્ટર પણ શેર કર્ુાં િતું. જેમાં 
તે ભરિકે્ટના ગ્ાઉનડમાં શો્ટ લેતરી 

જોવા મળરી િતરી. ‘શાબબાશ 
ભમઠુ’ િારતનરી મભિલા 

ભરિકે્ટ ્ટરીમનરી કેપ્ટન ભમતાલરી રાજના જીવન પર આધાફરત છે. આ ફફલમમાં ભમતાલરી 
રાજના જીવનમાં આવેલા ઉતાર-િઢાવ, ભનષફળતાઓનું વણ્ઝન કરવામાં આવર્ું છે. 

તમને જણવરી દઈએ કે, ભમતાલરીએ 2 દશકાથરી પણ વધુ સમર્નરી ભરિકે્ટ કફરર્ર 
દરભમર્ાન રાજ કર્ુાં છે. ભમતાલરી રાજ માત્ િારતનરી જ નિીં પરિંતુ સમગ્ 

ભવશ્વના શ્ેષ્ઠ મભિલા ભરિકે્ટરમાંથરી એક છે. ભમતાલરીના નામે વનડેમાં સૌથરી 
વધારે રન બનાવવાનો રેકોડ્ઝ છે. સાથે જ િારત મા્ટે સૌથરી લાંબા 

સમર્ સુધરી કેપ્ટનભશપ કરવાનો રેકોડ્ઝ પણ ભમતાલરીના નામે જ 
છે. તાપસરીએ મભિલા ભરિકે્ટ ્ટરીમનરી કેપ્ટન ભમતાલરી રાજનરી 

બાર્ોભપક ‘શાબાશ મરીથુ’માં પણ કામ કર્ુાં છે. પોતાના 
‘ભમતાલરી રાજ’ના પાત્ મા્ટે તાપસરી કિે છે 

કે વાસતભવક જીવનમાં િંુ ભમતાલરી જેવરી 
ભબલકુલ નથરી.   

કમલ હાસનનષી મ્ક્રમ સામે 
ઢષીલષી પ્ડષી સમ્ાટ પૃથ્ષીરાજ
3 જૂને ભસનેમાઘરોમાં ફરલરીર થર્ેલરી ર્શરાજ બેનરનરી ફફલમ ‘સમ્ા્ટ 
પૃથવરીરાજ’ સુસત થઈ ગઈ છે. િાલત એ છે કે દશ્ઝકોનરી ઓછરી સંખર્ાને 
જોતા અનેક શિેરોમાં ફફલમના શો કેનસલ કરવામાં આવર્ા છે. ઐભતિાભસક 

ર્ુદ્ધ ડ્ામા ફફલમથરી 
અક્ષર્ કુમાર સભિત 
ભનમા્ઝતાઓને ઘણરી 
આશા િતરી પરિંતુ તે તેમના 
પર ખરરી ઉતરરી નિોતરી. 
5 ફદવસ બાદ પણ ફફલમનો 50 
કરોડનો આંકડો િજુ દૂર છે. ટ્ેડ 
ભવશ્ે્કોએ અનુમાન લગાવવાનું શરૂ કર્ુાં 
કે જો આગામરી 2 ફદવસમાં ફફલમ આ જ રરીતે 
પ્રદશ્ઝન કરતરી રિેશે તો તે આપભતિજનક સાભબત થશે. 

‘સમ્ા્ટ પૃથવરીરાજ’નરી શરૂઆત ઠરીક-ઠાક જોવા મળરી િતરી. બાદમાં જર્ારે વરીકએનડમાં ફફલમના કલેકશનમાં વધારો જોવા મળર્ો 
તર્ારે એવરી અપેક્ષા રાખવામાં આવરી િતરી કે, તે આવનારા ફદવસોમાં સારો દેખાવ કરરી શકે છે પરિંતુ સોમવારે તેનરી કમાણરીમાં િારે 
ઘ્ટાડો જોવા મળર્ો િતો. આ જ ટ્ેનડ મંગળવારે પણ િાલુ રહ્ો િતો. મો્ટા બજે્ટનરી આ ફફલમ 5માં ફદવસે ફલોપ થતરી જોવા મળરી રિરી છે.

કાજોલનાો ખુલાસાોઃ મારો હિરાોઈન 
ન િતું બનવું, નાોકરી કરવી િતી
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કાશ્મીર ફાઇલ્સ જવેમી ફફલ્નંુ ભારતભર્ાં 
પ્ર્ોશન કરવા્ા ં ્સફળ થયેલમી ભાજપ 

્સરકાર હવ ે કાશ્મીર ખમીણ્ા ં વ્સતા ં કાશ્મીરમી 
પંફિતોને ્સરુક્ા કરવા્ા ં નનષફળ જઈ રહમી 
છ.ે કલુગા્ના ્નહલા નશક્કનમી હતયા બાદ 
બમીજા 2 નહનદઓુન ે ્ોતન ે ઘાટ ઉતારવા્ાં 
આતંવાદમીઓ ્સફળ થયા છ.ે છલેા ં એક 
્નહના્ા ં આતકંવાદમીઓએ ટાગગેટ ફકલીંગનો 
્ાગ્ગ અપનાવયો છ.ે જે્ ા ંખા્સ કરમીન ે નહંદઓુને 
નનશાન બનાવવા્ા ં આવમી રહ્ા છ.ે કાશ્મીર્ાં 
્સરુક્ાદળોનો અિીંગો અન ેખા્સ બદંોબસત છતાં 
આતંકી ઘટના બનમી રહમી હોવાથમી ભાજપ ્સરકાર 
ઉપરથમી કાશ્મીરમી પફંિતોનો નવશ્ા્સ ઉઠવા ્ાડં્ો 
છ.ે ગત અઠવાફિય ેજ અહીંથમી હજારો પફંિતોએ 
્સા્નૂહક નહજરતનમી ચમી્કી આપમી હતમી. 

આ્ તો 370નમી કલ્ દરૂ કયા્ગ બાદ ્ોદમી 
્સરકાર કાશ્મીર્ા ંસસથનત થાળ ેપિમી રહમી હોવાનો 
દાવો કરતમી રહમી છ.ે દર અઠવાફિય ેઆઠથમી દશ 
આતંકીઓના એનકાઉનટ કરવા્ા ંઆવ ેછ.ે પરતંુ 
હજ ુ્સધુમી આતકંવાદમીઓ્ા ંખોફ પદેા થયો નથમી. 
જમ્ુ કાશ્મીર્ા ંવિાપ્રધાનનમી નવશષે યોજના હઠેળ 
કાશ્મીર ખમીણ્ા ંજમ્ુના આશર ે4000 કાશ્મીરમી 
પંફિતોન ે ્સરકારમી નોકરમી આપમીને વ્સાવવા્ાં 
આવયા હતા. કાશ્મીર ખમીણના ગિેંરબાલ, 
બિગા્, અનતંનાગ, બારા્ુલા અન ે કપુવાિા 
નજલાઓ્ા ંઆવા લોકો ્ાટ ેખા્સ કોલોનમીઓ 
બનાવવા્ા ંઆવમી હતમી. ફકનત ુઆતકંવાદમીઓ કોઈ 
પણ ભોગ ેઆ નહનદઓુને કાશ્મીર ખમીણ્ાથંમી હાકંી 
કાઢવાનો ્ન્સબુો ધરાવ ેછ.ે 1990ના દાયકા્ાં 
કાશ્મીર ખમીણ્ા ં જવેમી પફરસસથનત હતમી તવેમી જ 
સસથનત ફરમી ્સજા્ગઈ રહમી છે. 1990ના દાયકા્ા ં
જમ્ુ–કાશ્મીર્ા ં ગવન્ગરનુ ં શા્સન હતુ,ં તવેમી જ 
રમીત ે 2022્ા ં ગવન્ગરનુ ં શા્સન છે. 1990્ા ં
કનેદ્ર્ા ં જનતા દળનમી લઘુ્ તમી ્સરકાર ્સત્ા્ાં 
હતમી, જનેા વિાપ્રધાન V.P. ન્ંસહ હતા અન ેજનેે 
ભાજપનો બહારથમી ટકેો હતો.

1990્ા ં ભાજપ પક્ કાશ્મીરમી પફંિતોનમી 
નહજરત કદાચ અટકાવમી ન શકયો હોય, કારણ કે 
તે ્સરકાર્ા ંનહોતો. પરતં ુઆજ ેતો સપષ્ટ અને 
પ્રચિં બહુ્ નત ્સાથ ેત ેકનેદ્ર્ા ં્સત્ા્ા ંછ.ે વળમી, 
્ોદમી અન ેઅ્મીત શાહ તનેા ્સકુાનમી હોવા ્સાથ ે
કાશ્મીર્ા ંગવન્ગરનુ ંશા્સન છ,ે જનેમી ધૂરા કનેદ્રના 
હાથ્ા ં રહેલમી છ.ે તે્  છતા ં ટાગગેટ ફકનલંગ થકી 
આતંકવાદમીઓ કાશ્મીરમી પફંિતો્ા ં દહશેત ઉભમી 
કરવમી રહ્ા છ.ે છલેા ંએક ્નહના્ા ં9 લોકોનમી 
હતયા થઈ છ.ે  આથમી પફંિતો પા્ેસ નહજરત કરવા 
ન્સવાય કોઈ નવકલપ જ રહ્ો નથમી. નહજરત કરમી 

રહલેા પફંિતોને તે્ ના ઘર્ા ં નજરકદે કરવાથમી 
કોઈ ્સ્સયા હલ થવાનમી નથમી. 

્ે  ્નહના્ા ંજ કાશ્મીર્ા ંરાજ કરમી રહલેા 
આતકંવાદમીઓ દ્ારા 7 ઇ્સ્ોનમી ટાગગેટિે હતયા 
કરવા્ા ંઆવમી છ.ે જે્ ા ં4 નાગફરકો હતા અન ે3 
પોલમી્સ ક ્્ગચારમીઓ હતા. તા. 12 ્નેા રોજ ્ધય 
કાશ્મીરના બિગા્ નજલા્ા ંરાહલુ 
ભાટ ના્ના કાશ્મીરમી પફંિતનમી હતયા 
લશકરે તોઇબા ના્ના ્સગંઠન દ્ારા 
કરાઈ હતમી. કાશ્મીર ખમીણ્ા ં 9 
ટાગગેટિે હતયા થયા પછમી કાશ્મીરમી 
પફંિતોએ ્ોટમી ્સખંયા્ા ં નબસતરા–પોટલા બાધંમીને 
જમ્ુ તરફ પ્રયાણ શરૂ કરમી દમીધુ ંછ.ે જમ્ ુઅને 
કાશ્મીરના લફેટનનટ ગવન્ગર ્નોજ ન્સહંા દ્ારા 
તે્ ન ેઆશ્ા્સન આપવા્ા ંઆવયુ ંછ,ે ક,ે 6 જનૂ 
્સધુમી્ા ંતે્ ન ે્સલા્ત સથળ પર રહઠેાણ આપમીને 
ખ્ેસિવા્ા ં આવશ.ે આ ્સાતંવના ઉપર કાશ્મીરમી 
પફંિતોન ે કોઈ ભરો્સો ન હોવાથમી તઓે હાઈવે 

પર જમ્ ુ તરફ જતા નજર ે પડ્ા હતા. તે્ ને 
રોકવા ્ાટ ે્સરકાર દ્ારા શ્મીનગર – જમ્ુ હાઈવે 
પર ઠકે ઠકેાણ ે ચકેપોસટ ઊભમી કરવા્ા ં આવમી 
છે. તઓે જમ્ુ તરફ જતા દરકે ્્ુસાફરના I – 
CARD ચકે કર ેછ.ે જો કોઈ કાશ્મીરમી પફંિત 
જમ્ ુ તરફ જતા જોવા ્ળ ે તો તે્ ને રોકવા્ા ં
આવ ેછ ેઅન ેપાછા શ્મીનગરના ટ્ાન્સનિટ કમેપ્ાં 
્ોકલમી આપવા્ા ંઆવ ેછ.ે શ્મીનગરના ઇસનદરા 

નગર નવસતાર્ા ં ્સરકાર ે કાશ્મીરમી પફંિતોના 
રહવેાનમી વયવસથા કરમી છ.ે ્સરકાર દ્ારા નહનદ ુ
ક્્ગચારમીઓ ્ાટ ે્કાનો ભાિ ેલવેા્ા ંઆવયા ંછે 
અન ેહોટલેો્ા ંપણ વયવસથા કરવા્ા ંઆવમી છે. 
ગભરાટ્ા ંઆવલેા કાશ્મીરમી પફંિતો આ કોલોનમી 
પણ ખાલમી કરવાનમી તયૈારમી કરમી રહ્ા છે. તે્ ને 

રોકવા ્ાટ ે ્સરકાર દ્ારા પ્રવશેદ્ાર 
ઉપર કાટંાળા વાયરનમી આિશ ઊભમી 
કરમી દવેા્ા ંઆવમી છ.ે

શ્મીનગરનમી જે્  કાશ્મીર ખમીણના 
દરકે નજલાઓ્ા ં બહારથમી આવલેા 

નહનદ ુ ક્્ગચારમીઓ ્ાટ ે સપનેશયલ ્સરકારમી 
વ્સાહતો ઊભમી કરવા્ા ં આવમી છે. ગંિરેબાલ 
નજલાના તલુા્ુલા નવસતાર્ા,ં બિગા્ 
નજલાના શખેપરુા નવસતાર્ા,ં અનતંનાગ 
નજલાના વમી્ુસ નવસતાર્ા ંતે્ જ બારા્લુા અને 
કપુવાિા્ા ં પણ ખા્સ વ્સાહતો ઊભમી કરવા્ાં 
આવમી છ.ે

કાશ્મીરમી પફંિતોને તે્ નમી આ વ્સાહતો્ાં 
નજરકદે રાખવા્ા ં આવયા છ.ે તે્ ન ે કાશ્મીર 
ખમીણ છોિવાનમી પરવાનગમી નથમી. આ 
ક્્ગચારમીઓએ રાહલુ ભાટનમી હતયા પછમી પોતાનમી 
ફરજ પર જવાનુ ં બધં કરમી દમીધ ુ છે. ગંિરેબાલ 
નજલા્ા ંઆવલેા ્ાતા ખમીરભવાનમી ્ફંદર્ા ંદર 
વષગે જઠે ્સદુ આઠ્ ે વાનષ્ગક ફદનનમી ધા્ધૂ્ થમી 
ઉજવણમી કરવા્ા ં આવ ે છ.ે તે્ ા ં ભારતભરના 

કાશ્મીરમી પફંિતો ્ોટમી ્સખંયા્ા ંઆવતા હોય છે.
ગયા 2 વષ્ગ કોરોનાન ેકારણ ે્ળેો રદ્દ કરવા્ાં 

આવયો હતો. આ વષગે પફરસસથનત ્સા્ાનય જણાતા 
ખમીરભવાનમી ્ેળાનુ ંઆયોજન તા. 8 જૂન ેથનાર 
હત.ુ પણ કાશ્મીર ખમીણનમી પફરસસથનત વણ્સમી જતા 
કાશ્મીરમી પફંિતોના ્સગંઠન ે ્ેળો રદ્દ કરવાનમી 
જાહરેાત કરમી છે. જો ખમીરભવાનમી ્ળેો રદ્દ 
કરવા્ા ંઆવ ેતો ્સરકારનુ ંનાક કપાઈ જાય તે્  
છે. તથેમી ્સરકાર દ્ારા ્ળેો યોજાય તવેમી ્થા્ણ 
કરાઈ રહમી છે. પણ નહનદઓુ તયા ંજવા તયૈાર નથમી. 
કાશ્મીર ખમીણ છોિમીન ેભાગમી રહલેા ્ોટાભાગના 
કાશ્મીરમી પફંિતો જમ્ ુતરફ જઈ રહ્ા છે. તે્ ને 
લાગે છે ક ે જમ્ુ્ ા ં તઓે ્સલા્ત છે, કારણ 
ક,ે જમ્નુમી 65 % વ્સનત નહનદ ુ છે. 1990ના 
દાયકા્ા ં કાશ્મીર્ા ં પફંિતો ઉપર અતયાચારો 
થયા તયાર ે તઓે પહલેા જમ્ ુ પહોંચયા હતા. 
તયા ં તે્ ના ્ાટ ેબનાવવા્ા ંઆવલેમી કા્ચલાઉ 
છાવણમીઓ્ા ં તે્ ણ ે આશરો લમીધો હતો. તયાર 
પછમી કાશ્મીર ખમીણ્ા ં રહલેમી પોતાનમી ન્લકતો 
વચેમીન ેતઓે જમ્ુ્ા ંક ેનવમી ફદલહમી્ા ંસથાયમી થયા 
હતા. આજે ઘણા કાશ્મીરમી પફંિતો જમ્નેુ પોતાનું 
ઘર બનાવમીન ેરહ્ા છે પણ તઓે જમ્નુા નહનદઓુ 
કરતા અલગ ્સસંકકૃનત ધરાવ ે છે. હવ ે કાશ્મીર 
ખમીણના બાકીના નહનદઓુ પણ જમ્ુ્ા ં વ્સવાટ 
કરવાનમી ઈચછા રાખમી રહ્ા છે. 

કનેદ્ર ્સરકાર તે્ ન ે રોકવાના પ્રયત્ો કરમી 
રહમી છ,ે કારણ ક ે તને ેઇજ્જત જવાનો િર છ.ે 
2014્ા ં ભાજપનમી ્સરકાર આવમી ત ે પછમી 
કાશ્મીરમી પફંિતોન ે પાછા કાશ્મીર ખમીણ્ાં 
સથાનપત કરવાના પ્રયા્સોના ભાગરૂપ ે તે્ ને 
કાશ્મીર ખમીણ્ા ં નવનવધ સથળો પર નોકરમીઓ 
આપવા્ા ં આવમી હતમી અન ે રહઠેાણનમી ્સગવિ 
પણ કરવા્ા ં આવમી હતમી. હવ ે આતકંવાદમીઓ 
આ ્સરકારમી નોકરમી કરતા કાશ્મીરમી પફંિતોને 
જ ્ોતન ેઘાટ ઉતારવા્ા ંઆવમી રહ્ા છ.ે તનેે 
કારણ ેભયભમીત થયલેા કાશ્મીરમી પફંિતો તે્ નમી 
નોકરમીઓ જમ્ુ્ા ં ટ્ાન્સફર કરવાનમી ્ાગંણમી 
કરમી રહ્ા છ.ે કાશ્મીર્ા ં આ ઉનાળા્ા ં રકેોિ્ગ 
બ્કે પ્રવા્સમીઓ આવયા હતા. આતકંવાદમીઓ 
દ્ારા એક પણ પ્રવા્સમી ઉપર હુ્ લો કરવા્ાં 
આવયો નહોતો. કારણ ક,ે તે્ ના ઉપર કાશ્મીરનું 
અથ્ગતતં્ર ચાલ ે છ.ે આતકંવાદમીઓના કાશ્મીરમી 
પફંિતો ઉપરના હુ્ લાઓ વધમી ગયા છ,ે 
તનેુ ં કારણ એ છ ે ક ે તયા ં ટૂકં ્સ્ય્ા ં ચૂટંણમી 
યોજાવાનમી છ.ે આવા ્સજંોગો્ા ં કાશ્મીર્ાં 
પફંિતોનમી હાજરમી આતકંવાદમીઓન ે ટકેો આપતા 
સથાનનક પક્ોનમી ગણતરમી બગાિમી શક ેછ.ે

આ�તંકવ�દીઆ��ન� ટ�ર્ગેટ કકલિંર્ન� રસત�ન� ક�રણ� ક�શ્ીરખીણન� કિંદુઆ��્�ં દિ� શત

પ્રાસંગિક
ધવિ શુક્લ

1990નું પુનરરાવર્તન ? ઃ પંડિરો હિજરરનરા મૂિમાં

ભ�રત્�ં 370ની કિ્ દૂર કર�યા બ�દ ક�શ્ીર્�ં સ્થિતત 
થ�ળ� પડી રહ્�ન�� દ�વ�� થઈ રહ્�� છ�  ત્�ર� આ�તંકવ�દીઆ��આ� 

આ�ક ્કિન�્�ં 9 િત્� કરી સરક�રન� ફરી િિક�રી છ�
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પુસ્તકમાં વાંચ્ંુ,
અને...

વડીલોનાં મુખે પણ સાંભળ્ું; કે ...
કડવું ્તો ‘ મા જ પીવડાવે, ‘ બસ...

મા મંડી પડી કડવું પીવડાવવા 
દીકરાને.
પણ...

આ... ્તો, ભઈ!
એકવીસમી સદી...
દીકરાને ગમે’ એફ’

ફાસ્ટફૂડ ને ફેશન ફંડા ... શરૂ-
મા અને દીકરા વચ્ે ઘર્ષણ !

મા પણ ભૂલી ગઇ,
ભઈ!

આ ્તો એકવીસમી સદી !
ફોમા્ષલલ્ટીની સદી .

આ સદી -
‘મા’ નામની વ્લતિને ન સદી.

સહારો લેવો પડ્ો સાઈકક્ાલરિસ્ટનો,
સમ્ આવ્ો મનોમંથનનો .

વેધક પ્રશ્ન-
લાગે છે બંનેમાં છે સકકીલ,

્તો મા અને દીકરાનાં સંબંધ કેમ 
આમ ?

‘મા’ આખરે ‘મા’ જ ને !
છેવ્ેટ ...

‘મા’ પણ બેસી ગઈ
એકવીસમી સદીનાં ઢાંચામાં, 

ફોમા્ષલલ્ટીનાં ્ુગમાં.
મા અને દીકરા બંને ખુશ ખુશાલ,

સંબંધોનો થ્ો ગુલાલ ;
જાણે, મોસમમાં થ્ો હરષોલ્ાસ.

પણ..
પેલો વેધક પ્રશ્ન !?
શરૂ થ્ો લસલલસલો
આતમલવશરેરણનો

શું...
આ એકવીસમી સદીમાં

‘ મા’ ને ‘મા’ બન્તાં ન આવડ્ું???

શીર્ષક :ફોમા્ષલલ્ટીની સદી
કવલ્ત્ી : લહના મોદી

	ચણાના	 લોટમાં	 જોઇતા	 પ્રમાણમાં	 મસાલો	 કરી	
તેમાં	ઝીણી	સમારેલી	મેથી,	આદુ-મરચાં-લસણ	
તથા	 મરચાની	 લાંબી	 ચચરીયો	 તેમજ	 પ્રમાણમા	ં
સોડા	નાખવાથી	મેથીના	ગોટા	સવાદદષ્ટ	બને	છે.
	બટાકાવડામાં	 લીમડો,	 વાટેલા	 આદુ-મરચાં-
લસણનો	વઘાર	કરવાથી	બટાકા	વડા	ંસવાદદષ્ટ	
બને	છે.	આ	ઉપરાંત	જોઇતો	મસાલો	કરવો.
	શાકમાં	 ટામેટા	ં નાખવાના	 હોય	 તો	 ટામેટાંન	ે
ઝીણાં	ઝીણાં	સમારી	વઘારી	થોડી	વાર	હલાવવું	
અને	 પછી	 જે	 શાક	 નાખવાનું	 હોય	 ત	ે નાખવુ	ં
જેથી	શાકમાં	ટામેટાં	બરાબર	ભળી	જાય.
	જૂના	 જોડા	 ઘણા	 સમય	 પછી	 પહેરવા	 કાઢ્ા	
હોય	તો	તેનો	ડંખ	પડવાની	શકયતા	વધી	જાય	
છે.	 આમ	 ન	 થાય	 ત	ે માટે	 જોડામા	ં અંદરના	
ભાગમાં	કોપરેલ	લગાડી	રાખવું.
	મરચાંની	 ભૂક્ીને	 મીઠુ	ં તેમજ	 તેલવાળો	 હાથ	
ચોપડી	બરણીમાં	ભરવું.

	અરૂચચથી	 છૂટકારો	 પામવા	 એક	 ચમચી	
ફૂદીનાનો	 તાજો	 રસ,	 એક	 ચમચી	 મધ	 અને	
એક	ચમચી	લીંબુનો	રસ	ભેળવી	દદવસમા	ંત્રણ	
વખત	ત્રણ	દદવસ	પીવું.
	આલુ-મટર-પનીર	 તેમજ	 પનીર	 ટીક્ા	 મસાલા	
જેવા	શાકમાં	થોડી	કસૂરી	મેથી	નાખવાથી	શાક	
સવાદદષ્ટ	બને	છે.

	પનીરના	ટુકડાન	ેતળયા	બાદ	તેમાંથી	વધારાનું	
તેલ	 દૂર	 કરવા	 માટે	 પનીરન	ે હુંફાળા	 પાણીમા	ં
નાખવું	જેથી	તેલ	પાણી	પર	તરશે	તેમજ	પનીર	
પણ	મુલાયમ	થશે.
	ચાંદીન	ેટૂથપેસટથી	ઘસતા	ચકચદકત	થાય	છે.
	એલયુચમચનયમના	 પ્રશેરકૂકરન	ે સાફ	 કરવા	
તેમાં	 એક	 ગલાસ	 પાણી	 ભરી	 એક	 ચમચો	
ચવનેગાર	 (સરકો)નાખી	 ઉકાળવું.	 અને	 પછી	
સાબુથી	 ઘસવું.અંદરની	 કાળાશ	 જતી	 રહેતા	ં
કૂકર	 ચકચદકત	 થઇ	 જશે.ડાઇચનંગ	 ટેબલ	
અને	 દકચન	 પલેટફોમ્મને	 	 મીઠાના	 દ્ાવણમા	ં
ભીજવેલ	સપનજ	અથવા	કપડાથી	સાફ	કરવાથી	
જીવાતનો	ઉપદ્વ	નહીં	થાય.
	નવા	રંગાવેલા	ઘરમાંથી	રંગની	તીવ્ર	ગંધ	હળવી	
કરવા	રૂમના	ખૂણામાં	બાળેલો	કાંદો	મૂકવો.
	સાંજના	 સમયે	 લીમડાના	 પાનનો	 ધૂમાડો	
કરવાથી	મચછર	આવતા	ંનથી.	

અપનાવો આ ઘરેલું ટીપ્સ

વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક (VPN) 
નરા પ્દરાતરા ExpressVPN એ ગત 
અઠવરાડી્ચે જાહેરરાત રરી રે તે ભરારતી્ચ 
રમ્પ્ચ્ટર ઇમરજન્ી રરસ્પોન્ ટીમ 
(Computer Emergency 
Response Team - CERT-
In) દ્રારરા જારી રરરા્ચેલ નવરા ્રા્ચબર 
્્રક્રા નનદદેશનરા પ્નતભરાવમરંા ભરારતી્ચ-
આધરારરત VPN ્વયુ્યુને દૂર રરી 
રહ્રા છે.

્રંત્ રં્નીનરા જણરાવ્ચરા મ્જબ 
્ચ્ઝ્યુ હજી ્ણ VPN ્વયુ્યુ ્રાથે 
રનેકટ થવરામરાં ્ક્મ હશે. જે તેમને 
ભરારતી્ચ IP એડ્ર્ આ્શે અને તેઓ 
ભરારતમરાં સસથત હપો્ચ તેમ ઇનટરનેટ 
ઍક્ે્ રરવરાની મંજૂરી આ્શે. આ 
વર્ચ્યુઅલ ્વયુર ઈસનડ્ચરા નરા બદલે 
ભૌનતર રીતે ન્ંગરા્પોર અને ્ચ્.રે.મરંા 
સસથત હશે.

CERT-In એ નવી નવવરાદરાસ્દ 
ડેટરા રીટેનશન આવશ્ચરતરાઓને લરાગ્ 
રરી છે. જે જૂન 27, 2022 નરા રપોજ 

અમલમરાં આવવરાની છે. જેમરાં VPN 
્ેવરા પ્દરાતરાઓને ્બ્સક્રાઇબ્યુનરા 
વરાસતનવર નરામપો, ્ં્ર્ક નવગતપો અને 
તેમને ્ોં્ેલ IP એડ્ર્ ઓછરામરાં 
ઓછરા ્રંાચ વરયુ મરાટે ્ંગ્રનહત રરવરાનપો 
આદેશ આ્પ્ચપો છે. ્રા્ચબર ઘટનરાઓ 
્ંબનંધત રક્ણરાતમર અને નનવરારર 
્ગલરાં નરા હેત્ઓ 
મરાટે લપોગ થ્ચેલ 
્ચ્ઝર ડેટરાને 
્રાચવવરાની નવનંતી 
રરવરામરાં આવશે. 
વધ્મરાં એજન્ીએ 
સ્ષ્ટતરા રરી છે રે 
આ નન્ચમ રપો્પોરેટ અને એનટરપ્રાઈઝ 
VPN ્પોલ્ચશ્ન્ ્ર લરાગ્ ્ડતપો 
નથી. તે ફક્ત ઓ્રેટરપો મરાટે છે જેઓ 
્રામરાન્ચ ઈનટરનેટ ્બ્સક્રાઇબ્યુ/્ચઝ્્યુ 
ને પ્પોક્ી જેવી ્ેવરાઓ પ્દરાન રરે છે.

નવપો ડેટરા રરા્ચદપો ્રા્ચબર ક્રાઇમ 
્રામે લડવરામરાં મદદ રરવરાનરા હેત્થી 
બનરાવવરામરાં આવ્ચપો છે. જે ્ચ્ઝ્યુની 

ઓનલરાઇન પ્વૃનતિને ખરાનગી રરાખવરા 
મરાટે રચરા્ચેલ છે. VPN ્ેવરાનપો 
ઉ્્ચપોગ રરીને ્રા્ચબર ક્રાઈમ 
રરતરા ્ચ્ઝ્યુ/હેર્યુ ને રપોરી શરરાશે. 
ExpressVPN એ જણરાવ્ચ્ ં હતં્ રે 
રરા્ચદપો વધ્ ્ડતપો વ્ચરા્ર છે રે ્ંભનવત 
દ્રુ્્ચપોગ મરાટે નવનડપો ખપોલી શરે છે.

્રા્ચબર 
ન્ક્ચપોરરટી 
ડરા્ચરેકશન તરીરે 
ડબ રરરા્ચેલરા 
નન્ચમપો રં્નીનરા 
ડેટરાની ચપોરી અને 
રેન્મવેર એટરે 

જેવી ્ર્ક્રા ભૂલપોની ઘટનરાઓની જાણ 
ર્ચરાયુનરા છ રલરારની અંદર જાણ રરવરાનપો 
આદેશ ્ણ આ્ે છે. આ ્ગલરાએ 
મરાત્ર ગપો્ની્ચતરાની નચંતરાઓ જ ઉભી 
રરી નથી, ્રંત્ તેની અસ્ષ્ટ અને વધ્ 
્ડતી વ્ચરા્ર તરીરે ટીરરા ્ણ રરવરામરાં 
આવી છે. જે આગરામી નનદદેશનરા 
રરા્ચયુક્ેત્રમરાં આવતી ઘટનરાઓનરા અવરરાશ 

્ર સ્ષ્ટતરાનરા અભરાવને દશરાયુવે છે.
ઈનટરનેટ ફ્ીડમ ફરાઉનડેશને એર 

નનવેદનમરાં જણરાવ્ચ્ં હતં્ રે ડેટરા એરત્ર 
રરવરા અને ્ોં્વરા મરાટેની આવી 
અનતશ્ચ જરૂરર્ચરાતપો મરાત્ર VPN 
્ેવરા પ્દરાતરાઓને જ નહીં ્રંત્ VPN 
્ચઝ્્યુને ્ણ અ્ર રરશે. તેમની 
વ્ચનક્તગત સવતંત્રતરા અને ગપો્ની્ચતરાને 
ન્ર્રાન ્હોંચરાડશે. દ્રુ્્ચપોગ ્રામે 
રક્ણ મરાટે ્્ચરાયુપ્ત દેખરેખ અને ડેટરા 
પ્પોટેકશન ફ્ેમવર્કની ગેરહરાજરીમરાં આવી 
જરૂરર્ચરાતપો ્રામનૂહર દેખરેખને ્ક્મ 
રરવરાની ક્મતરા ધરરાવે છે.

જેથી હવે ExpressVPN 
ઇસનડ્ચન ગવનમમેનટ ઓડયુર ન મરાનીને 
ભરારત મરાંથી નવદરા્ચ લેશે. એનપો મતલબ 
એ થશે રે ExpressVPN નરા 
રફઝીરલ ્વયુર ભરારતમરાં ન હશે. ્રત્ં 
્ચઝ્્યુને ExpressVPN ્ેવરાનપો 
લરાભ ્હેલરાની જેમ જ મળશે રે નનહ તે 
હજી સ્ષ્ટ નથી.
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ડે્સ ક�ેડ
ઘણી ઓરફ્મરાં ડ્રે્ રપોડ થઇ ગ્ચપો છે. ડ્રે્રપોડને 

ફૉલપો રરવપો જોઇએ એ વરાત ્રાચી ્રંત્ તમે એની ્રાથે 
રંઈર એક્્રરમેનટ રરી શરપો છપો, જેનરાથી તમે અન્ચ 

રરતરાં અલગ તરી આવશપો અને તમે બેટર રફલ રરશપો. વરરિંગ 
વ્મન મરાટે ડ્રે્ રપોડમરાં મપોટરા ભરાગે ્ેનટ-શટયુ રરાખવરામરાં આવે 
છે. એને ્હેરીને મનહલરાનપો રપોસનફડનટ લેવલ અ્ થરા્ચ છે. ્રાથે 
તે સટરાઇનલશ ્ણ લરાગે છે. એમરાં એનલગનટ લ્ર મેળવવરા ક્રા્ી 
બેલટ તમે એડ રરપો. એમરાં તમે ્ેક્ી બ્રાઉન લેધર બેલટ ્ણ રેરી 
રરી શરપો છપો. આ ઉ્રરાંત નમનનમલ જ્ેલરી ટ્રા્ચ રરપો.

કેઝ્યુઅલ અ�ઉટફિટ
જો તમરારી ઓરફ્મરાં ફપોમયુલ ડ્રે્ રપોડ ફૉલપો રરવરામરાં આવતપો નથી તપો તમે 

રુરતરાની ્રાથે નજન્ન્ં રપોસમબનેશન ્હેરી શરપો છપો, ્રંત્ અમ્ર નીનત-નન્ચમપોને 
ફૉલપો રરવરાનરા હપો્ચ છે તેથી ફપોમયુલ આઉટરફટને બદલે રર્ેડ ડેનનમ રે સટરાઇનલશ 
નજન્ ્હેરવરાન્ં ્જેસટ નહીં રરું ્રંત્ તમે શૉબર ડેનનમ ્ૅર રૅરી રરી શરપો છપો. 
એની ્રાથે એ્ેમનેટ્રલ ટપો્ રે રુરતરાં ્હેરપો. આમ તપો નજન્ની ્રાથે શપોટયુ રુરતપો 
સમરાટયુ લ્ર આ્શે. ફૂટવેરમરાં ્ણ થપોડ્ં ધ્ચરાન રરાખપો. 

સ્કટ્ટ સ�થે લલનન શટ્ટ
સરટયુ હંમેશરાં ્ેક્ી લ્ર આ્ે છે. રપો્પોરેટ ઓરફ્ મરાટે સરટયુ ્રાથે નલનન 

શટયુ લ્ર બેસટ ઓ્પશન છે. આ લ્રને સટરાઇનલશ ટચ આ્વરા મરાટે હેર રટની ્રાથે 

એક્્ેરરમેનટ રરી શરપો છપો. રરાનમરાં સટડ્ અને ગળરામરાં 
એર નરાનરડરા ્ેનડનટવરાળં્ નેર્ી્ અને ફૂટવેરમરાં નહલ્ 
્હેરપો. એની ્રાથે બ્લેઝર ્હેરશપો તપો લ્ર વધરારે ્્ંદર 
લરાગશે. હરાથમરાં રરંગ, ગળરામરાં નરાનરડરા ્ેનડનટવરાળ્ં 
નરે્ી્ અને હરાથમરાં બ્ે્લેટ રે ઘરડ્ચરાળ ્હેરી શરપો 
છપો.

ક�ેપ ટ�ેપ વિથ બિઝનેસ સૂટ
્રામરાન્ચ રીતે રપો્પોરેટ ઓરફ્મરાં ્ેનટની ્રાથે શટયુ 

રૅરી રરવરામરાં આવે છે. સટરાઇનલશ ટચ મરાટે શટયુને બદલે 
ક્પો્ ટપો્ ટ્રા્ચ રરપો. તમરારું મનગમતં્ ક્પો્ ટપો્ ્્ંદ 
રરપો. નબઝને્ ્ૂટ ્રાથે તે ્ૂટ થશે. ક્પો્ ્હેરપો 
ત્ચરારે હરાઇ નહલ્ ટ્રા્ચ રરપો. હૂ્પ્ને બદલે સટડ્ 
્હેરી શરપો છપો.

પ�ેલક� ડ�ેટ શટ્ટ
રપો્પોરેટ ઓરફ્મરાં ્ૌથી રપોમન છે ્ેનટ 

રે નજન્ અને બ્લઝેરવરાળપો લ્ર. જોરે તમે એમરાં 
સટરાઇનલશ ટચ આ્ી શરપો છે. બ્લેઝરની અંદર 
્રામરાન્ચ રીતે ્પલેન બ્લેર, ગ્રે રે વહરાઇટ ટપો્ 
્હેરવરામરાં આવે છે. એને બદલે ્પોલરરા ડપોટ 
રે તમરારરા ફેવરરટ રલરન્ં ટપો્ ્હેરપો. એનરાથી 
તમરારરા લ્રમરાં ઘણપો ફર્ક આવશે.

દરેક અ�ઉટફિટનયું અકે અ�ગિયું સ્�ન હ�ે્ છે. લગ્નમ�ં પહેરિ�મ�ં અ�િત� પ�ેશ�કને રૂફટન લ�ઇિમ�ં પહેરત�ં 
નથી. અેિી રીતે ટ્�િેલલંગમ�ં પહેર�ત� અ�ઉટફિટને અ�ેફિસમ�ં પહેરત�ં નથી. અ�ેફિસમ�ં ક�ેપ�પોરેટ અ�ઉટફિટ 
પહેરિ�ન�ે અ�ગ્રહ ર�ખીઅ ેછીઅે. અ�ેફિસમ�ં અકેસરખ� ડે્સ પહેરીને ઘણી િખત લ�ઇિ િ�ેફરગં િની 

જા્ છે. તમે તમ�ર� અ�ેફિસ રૂફટનમ�ં કંઈક અલગ કરિ� ઇચ�ે છ�ે ત�ે અકે્સપેફરમેન્ટ કર�ે. તમ�રે� 
િ�ૉડ્ટર�ેિમ�ં અેક્સપફરમેન્ટ કરિયું જાેઇઅે. અ�ેફિસ િૉરને કૉ રી કરિ�થી ફડિરન્ટ લયુક મળે છે.

ઓફિસવેર પહેરીને મેળવો ડિિરન્ટ લુક
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રાજકોટ
રાજકોટમાં વીજચોરી કરનાર 

સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી 
રહી છે. મે મહહનામાં રાજકોટ સહહત 
સૌરાષ્ટ્રમાં મે મહહનામાં 26 કરોડની 
વીજચોરી પકડાઈ છે, જેમાં સૌથી વધુ 
રૂ. 4 કરોડની વીજચોરી રાજકોટમાંથી 
ઝડપાઈ છે. 

માત્ર મે મહહનામાં જ 11 
હજારથી વધુ ચોરી કરતા કનેક્શન 
સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. 
સમગ્ર મે મહહના દરહમરાન સૌરાષ્ટ્ર 
કચછમાં વીજ ચેકકંગની કામગીરી હાથ 
ધરવામાં આવી હતી. વીજ ચેકકંગની 

કામગીરી દરહમરાન આ્શરે કુલ રૂ. 
26.08 કરોડની પાવર ચોરી પકડી 
પાડવામાં આવી હતી. આ ચેકકંગમાં 
85,265 વીજ કનેક્શનોની ચકાસણી 
પણ કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી 
કુલ 10858 કનેક્શનમાં ગેરરીહત 
ઝડપાઇ હતી એટલેકે દર 100માંથી 
13 જોડાણમાં ગેરરીહત મળી . મળતી 
માહહતી પ્રમાણે સૌરાષ્ટ્ર કચછના લગભગ 
તમામ જીલ્ાઓમાં આ સચ્ય ઓપર્ેશન 
હાથ ધરવામાં આવરુ હતુ. મહતવની 
બાબત એ છે કે, સૌથી વધુ વીજચોરી 
રાજકોટમાં પકડાઇ છે. જરારે બીજા ક્રમે 
ભાવનગર અને ત્રીજા ક્રમે રાજકોટ છે. 

બનાસકાંઠા
 બનાસકાંઠાના ગઢડા ગામે ટોળા 

દ્ારા હહંસક હુમલો કરારો હોવાની 
ઘટના સામે આવતા સમગ્ર હવસતારમાં 
ચકચાર મચી જવા પામી છે. ટોળા દ્ારા 
મકાનોમાં તોડફોડ અને આગચંપી કરાઈ 
હોવાનો પણ વીકડરો વારરલ થઈ રહ્ો 
છે. આ ઘટનાને પગલે ગામમાં ભરનો 
માહોલ જોવા મળી રહ્ો છે. 

અમીરગઢના રબારીરા ગામની 
આકદવાસી રુવતીના આપઘાતના 
બદલાને લઇને ટોળા દ્ારા હહંસક હુમલો 
કરારો કહેવામાં આવી રહ્ં છે. તરારે 
આકદવાસી સમાજના લોકોના ટોળાએ 
મકાનોમાં તોડફોડ કરી આગચંપી 
કરા્યના વીકડરો પણ વારરલ થરા 

હોવાનું સામે આવરું છે. તરારે ગઈકાલે 
રબારીરા ગામે એક રુવતીએ ઝાડ સાથે 
લટકી ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરયો 
હતો. જેને પગલે આજે ચડોતરં થરાનું 
અનુમાન લગાવવામાં આવી રહં્ છે. 
ઉલ્ેખનીર છે કે, અમીરગઢ તાલુકાના 
રબારીરા ગામે એક રુવતીની ઝાડ પર 
લટકતો મૃતદેહ મળી આવરો હતો. 
રુવતીનો લટકતો મૃતદેહ જોઈ સથળ 
પર લોકોના ટોળે ટોળાં એકઠા થરા 
હતા. જો કે, બાદમાં લોકો દ્ારા જાણ 
કરારા પોલીસ કાફલો ઘટના સથળ પર 
દોડી આવરો હતો. અમીરગઢ પોલીસે 
રુવતીનો મૃતદેહ ઝડાપ પરથી ઉતારી 
પીએમ અથથે ખસેડવા સહહતની તજવીજ 
હાથ ધરી હતી. 

PGVCLએ રાજકોટ પંથકમાંથી મે 
માસમાં 26 કરોડની વીજચોરી પકડી

ગઢડામાં ટોળાનો હુમલો, મકાનોમાં 
તોડફોડ આગચંપીના વીડડયો વાયરલ

અમદાવાદ
ગુજરાત સટેટ કોઓપરેટીવ માકકેકટંગ 

ફેડરે્શન-અમદાવાદની ૩૨ સભરોની 
૧૯મી જૂને થનારી ચૂંટણીમાં  ભાજપ 
વતીથી કરા ઉમેદવારો ચૂંટણી લડ્ેશ 
તેના નામોની રાદી બહાર પાડીને ભાજપે 
બાકીના ઉમેદવારીપત્રકો પાછા ખેંચી લેવા 
આદે્શ આપી દીધો છે. સાબરકાંઠાની 
બેઠક પરથી તો ભાજપના જ ૧૧ જણાએ 
ઉંમેદવારી નોંધાવી હતી. જરા ં મહ્ેશ 
પટેલને પસંદ કરારા છે. અમરેલીના 
કદલીપ સાંઘાણી, આણંદના તેજસ પટેલ, 

બનાસકાંઠાના અમરત દેસાઈ, બોટાદના 
રવજી રાજપરા, દેવભહૂમ દ્ારકાના 
ઋહિભાઈ અરહવંદ, દાહોદના પ્રજીત 
રાઠોડ, ગાંધીનગરના રહસક પટેલ,  
હગર સોમનાથના ગોહવનદ પરમાર, 
મહહસાગરના મનોજ પટેલ, મોરબીના 
મગન વડાહવરા, નમ્યદાના સુહનલ પટેલ, 
પંચમહાલના જેઠા ભરવાડ, પોરંબંદરના 
મનુ ખૂંટી, રાજકોટના જરે્શ રાંદકડરા, 
સુરતના ભીખા પટેલ, તાપીના નર્ેશ 
પટેલ, વલસાડના પંકજ પટેલનો સમાવ્ેશ 
થાર છે. 

અમદાવાદ
અમદાવાદની એક ખાનગી હોસસપટલે 

હવશ્વના સૌથી વધુ વરસક દદદીની 
એસનજઓપલાસટી સજ્યરી સફળાપૂવ્યક 
કરીને એક નવી હસહધિ હાંસલ કરી 
છે. મધર પ્રદે્શના 107 વિદીર મહહલા 
જમનાબેન(નામ બદલેલ છે)ની 
સફળતાપૂવ્યક એસનજઓપલાસટી અને ડ્રગ 
ઈલરુકટંગ સટેનટ દ્ારા સારવાર કરીને 
ઇહતહાસ રચરો છે.

મધરપ્રદે્શમાં હૃદરરોગનો 
હુમલો આવરા બાદ મહહલા દદદીને 

અમદાવાદની એક ખાનગી હોસસપટલમાં 
લાવવામાં આવરા હતા. તરારબાદ 
107 વિદીર વૃધિાની એનજીઓગ્રાકફ 
કરતા હૃદરની ધમનીઓમાં 99 ટકા 
બલોકેજ આવરું હતું. 107 વિ્યની 

ઉંમરના જમનાબહેનનું આટલુ મોટુ 
અને કરસકી ઓપરે્શન પાર પાડવું 
અઘરૂ ં હતુ. ખૂબ જ નાજુક તહબરત 
ધરાવતી મહહલાએ એક મોટો પડકાર 
રજૂ કરયો જેમાં હૃદરની સસથહતને રથાવત 
કરવા માટે એક પ્રોસીજર હાથ ધરવી 
જરૂરી બની ગઈ હતી.  અમદાવાદની 
એક ખાનગી હોસસપટલે જીવનના 
100 વિ્ય પૂરા કરનાર વૃધિ મહહલાની 
સફળતાપૂવ્યક સારવાર કરીને સલિહનકલ 
એકસીલનસમાં વધુ એક ઝળહળતો 
કીહત્યમાન સથાહપત કરયો છે. 

હવશ્વમાં સૌથી વૃધિ દદદીની એસનજઓપલાસટી 
સટેનટ મૂકવાનો અમદાવાદમાં નવો હવક્રમ

હૃદયમાં 99 ટકા બલા�ક�જ ધરાવતી 107 વર્મની મહહલાની એ�ન્જએા�પ્ાસ્ી કરાઈ  

પાટીદાર રુવાનો દ્ારા 
ધમકી મળતા હાકદ્યક પટેલને 
પોલીસ પ્રોટેક્શન અપા્ેશ

અમદાવાદ
પાટીદાર નતેા હાકદ્યક પટલે ભાજપમાં જોડારાના પ્રથમ 

કદવસ ે પાટીદાર અનામત આંદોલનમાં થરલેી તોડફોડ 
અસામાજીક તતવોએ કરી હોવાનુ ં હનવદેન કરા્ય બાદ 
બરાબરનો ફસારો છ.ે જમેાં પાટીદારો હવ ે તનેાથી નારાજ 
છે.જનેા કારણ ેસોહ્શરલ હમડીરા પર સતત તને ેધમકી આપી 
રહ્ા છે.  જરારે ભાજપના કાર્યકરોમાં પણ રોિ છે. જથેી 
ભાજપ હાઇકમાનડ દ્ારા તને ે હવ ે પછી કોઇ પણ પ્રકારની 
વાત મરા્યદામાં રહીન ે કહવેાની સચુના આપી છે. તો બીજી 
તરફ હાકદ્યક પર નારાજ પાટીદારો હમુલો  કરે તવેી ્શકરતાને 
આધારે તને ેપોલીસ પ્રોટકે્શન મળ ેત ેમાટ ેરજઆૂત કરવામાં 
આવી છે. જ ેઅગેં સોમવારે હનણ્યર આવી ્શક ેતમે છે.

ગુજકોમાસલોની ચૂંટણી માટે ભાજપનો મેનડેટ

નડડયાદ 
ખેડા તાલુકાના કાજીપુરા રોડ પર 

અલકા નામની કેમીકલની કંપની આવેલી 
છે. બુધવારે સાંજે આ કંપનીમાં આવેલા 
કેમીકલના કૂવાની સફાઇ માટે લગભગ 
આઠેક રુવાનો કૂવામાં ઉતરા્ય હતા. 
સફાઇ દરમરાન અચાનક આ રુવાનોને 
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતા આ આઠ 
રુવાનોમાંથી રુવાન નાની ઉંમરના બે 
રુવાનો નીસરણી ચઢીને ઉપર આવી ગરા 
હતા. પરંતુ બાકીના ૬ રુવાનો ગુંગળાઇ 
જતા અ્શક્ત બની ગરા હતા. જેથી 
તેઓ નીસરણી ચઢી ્શકરા ન હતા. આ 
ઘટનાની જાણ થતા ગ્રામજનોના ટોળેટોળે 
કેમીકલની ફેકટરીએ ઉમટી પડરા હતા.  
ગ્રામજનોએ જીવના જોખમે કાજીપુરાના 

સુરે્શભાઇ નામના રુવાનને બહાર કાઢી 
લીધોે હતો. આ દરમરાન અમદાવાદ 
મરુહનહસપલ ફારર અને ઇમરજનસી ફારર 
ટીમ આવી પહોંચી હતી.  આ ટીમે આવીને 
રેસકરુ કરીને બાકીના રુવાનોને બહાર 
કાઢ્ા હતા. જેમને તરત જ ખેડા હસહવલ 
અને ખાનગી હોસસપટલમાં સારવાર અથથે 
ખસેડારા હતા.  આ રુવાનોમાં વાસણાખુદ્ય 
ગામે હનુમાનજી ફહળરામાં રહેતા ના ૨૮ 
વિ્યના ધનજીભાઇ રમણભાઇ ચૌહાણની 
હાલત અહતગંભીર હતી. જેમને ખેડા 
હસહવલ હોસસપટલમાં લઇ જતા ફરજ 
પરના ડોકટરે તેમને મૃત જાહેર કરા્ય હતા. 
જરારે ખાનગી હોસસપટલમાં સારવાર લઇ 
રહેલ સુરે્શભાઇ બારૈરા, રહે. કાજીપુરાની 
હાલત અહતગંભીર છે.

ખેડાની કેમમકલ ફેકટરીમાં કૂવાની 
સફાઈ કરવા ઉતરેલા એકનું મોત 

ગાડરયાધાર 
ગાકરરાધાર માકકેટીંગ રાડ્યના 

કડરેકટરોની ટમ્ય પૂણ્ય થતા ચૂંટણી 
જાહેર કરાઇ હતી જેમાં એકમાત્ર 
ખેડૂત હવભાગમાં ૧૦ સીટ માટે ૨૦ 
ઉમેદવારો વચ્ે ચૂંટણી જંગ ખેલારો 
હતો. જેના બુધવારે જાહેર થરેલ 
પકરણામ મુજબ ભાજપ પ્રરેીત પેનલનો 
હવજર થરો હતો.

ગાકરરાધાર માકકેટીંગ રાડ્યમાં વેપારી 
હવભાગ અને ખરીદ-વેચાણ હવભાગ 
હબનહરીફ જાહેર થરો હતો. જરારે 
ખેડૂત હવભાગની ૧૦ સીટ માટે ૨૦ 

ઉમેદવારો મેદાનમાં રહેતા ગઇકાલે 
તા.૨ના રોજ ચૂંટણીનું મતદાન થરું 
હતું જેમાં ૩૬૦ મતોમાંથી ૩૧૪ મત 
એટલે કે ૮૭ ટકા મત પડરા હતાં. 
આ પડેલા મતોની આજે ગણતરી 
થતા ભાજપ પ્રેરીત દસ ઉમેદવારની 
પેનલનો હવજર થરો હતો. આ પેનલમાં 
ઉકાણી કનુભાઇ, ગોપાણી રમ્ેશભાઇ, 
કથીરીરા પર્શોતમભાઇ, ધામેલીરા 
ભરતભાઇ, કોનડીરા જરસુખભાઇ, 
ચાંદપરા પુનાભાઇ, ઝડપીરા 
મુક્ેશભાઇ, સુવાણીરા પર્શોતમભાઇ, 
ગોહહલ ભગવતહસંહ અને ભોજાણી 

વલ્ભભાઇ હવજેતા ઘોિીત કરારા 
હતા. જરારે કોંગ્રેસ પ્રેરીત પેનલનો 
પરાજર થરો હતો. ગત મતદાનના 
કદવસે ભાજપ પાટદીના જે અગ્રમી વચ્ે 
ઉગ્ર બોલાચાલી થરેલ જેના પરથી 
ભાજપ પ્રેરીત પેનલને થોડુઘણુ નુક્શાન 
થવાની અટકળો વહેતી થઇ હતી. પરંતુ 
આ આંતરીક ડખો પણ કોંગ્રેસ પ્રેરીત 
પેનલને ક્શો ફળરો નહીં અને માકકેટીંગ 
રાડ્ય પર સંપૂણ્ય રીતે ભગવો લહેરારો 
હતો. હવજેતા ઉમેદવારોના નામ 
ગેજેટમાં પ્રહસધિ થરા બાદ ચેરમેન, 
વાઇસ ચેરમેનની હનરુહક્ત કરા્શે.

ગાકરરાધાર મા. રાડ્યના ખેડૂત હવભાગની 
ચૂંટણીમાં ભાજપ પ્રેકરત પેનલનો હવજર
વવજ�તા ઉમ�દવારા�ના નામ ગ�જ�ટમાં પ્રસસદ્ધ થયા બાદ ચ�રમ�ન, વાઇસ ચ�રમ�નની નનયુક્તિ કરાશ�

ભાજપના સત્ાવાર ઉમેદવાર
    સથળ  ઉમેદવાર
અમદાવાદ  વજુભાઈ ડોડડયા
અરવલ્લી જગદલીશ શામળાજી પટેલ
ભરૂચ ચઁદ્રકાન્ત પ્ર. પટેલ
ભાવનગર અજુજુન યાદવ
છોટા ઉદેપુર નયના શાહ
જામનગર રસિક કે. ભંડેરલી
જૂનાગઢ લક્મણ યાદવ
ખેડા મહેશ પૂનમ પટેલ
કચછ વાડલીલાલ પોકાર
મહેિાણા અડંક્ત પટેલ
નવિારલી ડદલલીપ રાયકા
પાટણ સે્હલ પટેલ
િાબરકાંઠા મહેશ અ. પટેલ
િુરનેદ્રનગર જેિંગ ચાવડા
વડોદરા િ્તલીશ મો. પટેલ

વડોદરા
વિ્ય ૨૦૧૧ થી ૨૦૨૨ના ૧૨ વિ્યના 

પકરણામોના હવશે્િણમાં ચોંકાવનારી હકીકતો 
બહાર આવી છે. આ ૧૨ વિ્યમાં ૧.૧૩ કરોડ 
હવદ્ાથદીઓએ ધા.૧૦ બોડ્યની પરીક્ા આપી 
હતી તેમાંથી સરેરા્શ ૫૭.૯ ટકા લેખે ૬૪.૬૮ 
લાખ હવદ્ાથદીઓ પાસ અને ૪૭.૩૨ લાખ 
હવદ્ાથદીઓ નાપાસ થરા. નાપાસ હવદ્ાથદીઓમાં 
કરપીટર હવદ્ાથદીઓનો સમાવે્શ કરારો નથી 
પરંતુ આ ૪૭.૩૨ લાખ એવા હવદ્ાથદીઓ છે 
જેમણે ધો.૧૦ પછી અભરાસ જ છોડી દીધો 

અને છુટક કામમાં લાગી ગરા. વિ્ય ૨૦૧૪ 
પછી કરારરે પકરણામ ૬૦ ટકાની ઉપર નથી 
આવરું . વિ્ય ૨૦૧૧માં ૭૧.૦૬ ટકા પકરણામ 
આવરું હતું તરાર પછી પકરણામ સતત ઘટતું રહ્ં 
છે. ૨૦૨૦માં સૌથી ઓછું પકરણામ એટલે કે 
માત્ર ૪૭.૩૩ ટકા જ આવરુ ંહતુ. 

છેલ્ા ૧૨ વિ્યમાં નાપાસ થરેલા ૪૭.૩૨ 
લાખ હવદ્ાથદીઓનું ્શું થરુ ? તેઓના અભરાસનું 
ભહવષર અને કારકકદદી ્ંુશ તે અંગે સરકારે 
કરારેર કોઇ સવથે કરયો નથી. એમ કહેતા 
એજરકુે્શન સટ્ેટેહજસટ ડોૅ. જરે્શ ્શાહ ઉમેરે 

છે કે અમે આ ૪૭.૩૨લાખ હવદ્ાથદીઓનો 
ગુજરાતભરમાં સવથે કરયો તો જાણવા મળરુ 
કે કેટલાક ગેરેજ, ડ્રાઇહવંગ, હસલાઇકામ, 
દુકાન-મોલમાં નોકરી, ્શાકભાજી અથવા તો 
ખાણીપીણીની લારી, કોનટ્ાકટ પર છૂટક નોકરી 
અને છૂટક મજૂરીએ લાગી ગરા છે. જેમની 
મહહને આવક પાંચ હજારથી ૩૦ હજાર સુધી 
છે જો કે ૧૦ હજારથી વધુ આવક હોર એવા 
માત્ર ૨૩.૩ ટકા જ છે જરારે બીલકુલ આવક 
ના હોર અથવા તો પાંચ હજારથી ઓછી આવક 
હોર તેવા ૩૩.૩ ટકા છે.

‘ભણશે ગુજરાત’ : 12 વર્ષમાં 47.32 લાખ 
મવદ્ાથથીઓએ ધો.10 પછી અભયાસ છોડ્ો

એભ્ાસ છા�ડનારમાંથી 15.75 લાખ સંપૂર્મ બ�રા�જગાર છ�  જ�મની મહહનાની એાવક તદ્દન નહીંવત
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વડોદરા 
વષ↓ ૨૦૧૫માં જાપાનના આિથ↓ક અને ટъકિનકલ 

સહયોગથી શλ થયેલા અમદાવાદ-મુંબઇ બૂલેટ ĺેન 
(હાઇ çપીડ રъલ કોЧરડોર) ĬોજેÄટમાં ૩૧મી મે 
૨૦૨૨ સુધીમાં ગુજરાત અને મહારા∆માં મળીને 
કЮલ ૯૦.૩૧ ટકા જમીન સંપાદન થયુ હોવાની 
માિહતી તંĦ ˛ારા આપવામાં આવી છъ.
ગુજરાતમાં ૯૫૪.૨૮ હъÄટરમાંથી ૯૮.૭૯ ટકા 

એટલે કы ૯૪૨.૭૨ ટકા, દાદરા-નગર હવેલીમાં 
૭.૯૦માંથી ૧૦૦ ટકા જમીન સંપાદન થઇ ગયુ છъ. 
પરѕતુ સમçયા મહારા∆માં આવી રહી છъ. મહારા∆માં 

૪૩૩.૮૨ હъÄટરમાંથી હજુ સુધી ૩૧૦.૧૪ હъÄટર 
જમીન એટલે કы ૭૧.૪૯ ટકા સંપાદન જ થઇ શÄયુ 
છъ. મહારા∆માં પાલઘરમાં ૬૯.૩૯ ટકા, થાણેમાં 
૭૮.૨૨ ટકા જમીન સંપાદન થઇ શÄયુ છъ Ëયારъ 

મુંબઇમાં ૪.૮૨ હъÄટર જમીન સંપાદન કરવાની છъ 
જે હજુ બાકЫ જ છъ. આ ઉપરાંત આ ĬોજેÄટ માટъ 
િસિવલ-િમકыિનકલ, એЩ×જિનયЧરѕગ અને ઇલેЩÄĺક 
મળીને કЮલ ૨૭ કો×ĺાÄટમાંથી ૧૩ કો×ĺાÄટ આપી 
દъવાયા છъ અને સંબંિધત કામગીરીનો Ĭારѕભ થઇ 
ગયો છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы અમદાવાદ મુંબઇ વŵે 
૫૦૮.૧૭ Чક.મી.ના બુલેટ ĺેન λટ પર ગુજરાતમાં 
૮ અને મહારા∆માં ૪ મળીન ેકЮલ ૧૨ çટъશનો નŨી 
કરાયા છъ. ĺેન ૩૨૦ Чક.મીની મહતમ çપીડથી દોડશે 
અને અમદાવાદથી મુંબઇ વŵેનું અંતર ૨.૫૮ કલાક 
એટલે કы આશરъ ૩ કલાકમાં પુણ↓ કરશે.

દાનહમાં 100 ટકા જમીન સંપાદન પૂણર્, 508.17 િક.મી.ના રૂટ પર 27માંથી 13 કાે ાક્ટ અાપી દેવાયા

બૂલેટ ĺેન ĬોજેÄટ માટъ ગુજરાતમાં ૯૮.૭૯ ટકા  બૂલેટ ĺેન ĬોજેÄટ માટъ ગુજરાતમાં ૯૮.૭૯ ટકા  જમીન સંપાદન પૂણ↓, મહારા∆માં ૨૯ ટકા બાકЫજમીન સંપાદન પૂણ↓, મહારા∆માં ૨૯ ટકા બાકЫ
500 ફвટ ઊંડા બોરવેલમાં 
ફસાયેલા માસૂમને બચાવાયો

સુરъ×ĩનગર 
ધાંગĪા આમЪ↓ની çપેિશયલ ટીમે દુદાપૂર ગામે 

બોરવેલમાં પડી ગયેલ બાળકને આમЪ↓ ˛ારા મધરાતે જ 
રъçÄયૂ કરીને જીવ બચાવી લેવાયો હતો. દુદુપુર ગામની 
સીમમાં આવેલ બોરવેલમાં બાળક રમતા રમતા પડી 
ગયો હતો. Óયારъ આમЪ↓ની ટીમ મદદъ આવી હતી. જોકы, 
બાળકને તંદુરçત રીતે બહાર કાઢવામાં આãયું હતુ.

િહѕમતનગર
િહѕમતનગરમાં રહъતી સગીરાને મÖય 

Ĭદъશના રતલામમાં 12 લાખમાં વેચવાનું 
તેની માતાએ નŨી કરતાં જ ગભરાયેલી 
સગીરા આખરъ િહѕમત એકઠી કરીને 
િહѕમતનગર એ Чડવીઝન પોલીસ મથકы 
પહ℮ચી ગઈ હતી. જયાં તેણે અનેક 
સનીસનીખેજ હકЫકત પોલીસ સમΤ વણ↓વી 
હતી. જેમાં તેના જણાãયા અનુસાર, તેની 
માતાના Ĭેમી ˛ારા તેની સાથે જબરદçતીથી 
દુæકમ↓ આચરવામાં આવતુ હતુ. એટલુ જ 
નહỲ આ કામમાં તેની માતા મદદ કરવાની 
સાથે-સાથે 1 હજારથી 2 હજાર λિપયા 
લઈને તેની માતા પરપુιષોને બોલાવીને 

તેની પુĦી સાથે દુæકમ↓ કરાવતી હતી. 
જેના કારણે સગીરાની િજંદગી જીવતે જીવ 
નક↕ જેવી બની ગઈ હતી. આ દરિમયાન 
તેની માતા અને મામી સિહતના શÅસોએ 
સગીરાને મÖય Ĭદъશના રતલામમાં 12 
લાખમાં વેચવાનો સોદો પણ કરી દીધો 
હતો. જેના કારણે સમĠ મામલો પોલીસ 
મથકы પહ℮ચતા ભલભલાને હચમચાવી દъ 
તેવી હકЫકતો સામે આવતાં પોલીસ આ 
મામલે સગીરાની માતા, માતાના Ĭેમી, 
મામી, તેનો સોદો કરાવનાર અને સોદો 
કરનાર, તેની સાથે દુæકમ↓ આચરનાર 
શÅસો સામે ફЧરયાદ ન℮ધાવતા પોલીસે 
કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ.

િહѕમતનગરમાં માતાના Ĭેમી ˛ારા જ સગીરા સાથે દુæકમ↓ અાચરાયું
ગાંધીનગર

માજી સૈિનક સેવા ફાઉ×ડેશનને 
નેજા હъઠળ મંગળવારъ અમદાવાદથી 
સૈિનક સ×માન યાĦા િનકળી હતી જેને 
ગાંધીનગરમાં મંજુરી નહỲ હોવાને કારણે 
ચ-૦, ઘ-૦ ખાતે ભારъ પોલીસ બંદોબçત 
ગોઠવવામાં આãયો હતો અને આ યાĦાને 
ગાંધીનગરમાં Ĭવેશતી અટકાવવામાં 
આવનાર હતી તેમ છતા માજી સૈિનકો 
તથા તેના પЧરવારજનો પોતાના વાહનો-
કારમાં ગાંધીનગરના સિચવાલય સુધી 

પહ℮ચી ગયા હતા. અહỲ મોટી સંÅયામાં 
માજી સૈિનકો અને તેમના પЧરવારજનો 
િĦરѕગા સાથે પહ℮ચી જતા સિચવાલયની 
સલામતી ãયવçથા દોડતી થઇ ગઇ હતી 
અને તાÓકાિલક સિચવાલયના તમામ 
ગેઇટ બંધ કરી દъવામાં આãયા હતા. 
ગેઇટ નં.૧ બહાર આ સૈિનકો તથા તેમના 
પЧરવારજનોને અટકાવવામાં આãયા હતા 
અને તેમના ૧૨થી ૧૫ Ĭિતિનધીઓને 
મુÅયમંĦીને મળવા લઇ જવામાં આãયા 
હતા. જેમાં આ Ĭિતિનધીઓએ તેમની 

૧૪ અગÓયની માંગણીઓ સીએમ સમΤ 
રજુ કરી કરી હતી. માજી સૈિનકોની 
મહÓવાની માંગણીઓમાં શિહદ પЧરવારને 
રાËય સરકાર ˛ારા λિપયા એક 
કરોડની સહાય આપવામાં આવે તથા 
એક પЧરવારજનમાંથી એકને સરકારી 
નોકરી આપવામાં આવે, ગાંધીનગરમાં 
રાËયકΤાનું સિહદ çમારત ઉભુ 
કરવામાં આવે, ખેતી માટъ જમીન તથા 
રહъણાંક Øલોટની માંગણી પણ કરવામાં 
આવી હતી. 

માજી સૈિનકો ગાંધીનગર સિચવાલય પહ℮ચી જતા મચી દોડધામ ઃ ગેટ બંધ કરવા પડયાં
પડતર માંગણીઅાેનાે ઉકેલ નહીં અાવતા માજી સૈિનકાેની િતરંગાયા ા

ગુજરાત ચૂંટણી પૂવ› આમ આદમી પાટЪ↓ ફરી નવુ સંગઠન બનાવશે
અમદાવાદ

ગુજરાતમાં ભાજપને હરાવવા માટъ નવું માળખું રચવાની 
જાહъરાત આમ આદમી પાટЪ↓ (AAP)ના ગુજરાત Ĭદъશ 
અÖયΤ ગોપાલ ઈટાિલયાએ કરી છъ. તેમણે કЅ કы, અમે 
અÓયારથી જ આપનું જૂનું માળખું અહỲ સમાΆ કરીએ 
છીએ. Ĭદъશ અÖયΤ િસવાય તમામ પદ સમાΆ કરવામાં 
આãયા છъ. ગોપાલ ઇટાિલયાએ ઉમેયુ↨ કы અÓયાર સુધીનું 
જે માળખું રચવામાં આãયું હતું તેઓ માĦ આમ આદમી 
પાટЪ↓ના િવચારો લોકો સુધી પહ℮ચાડવા માટъનું હતું, પણ 
હવે પછી જે નવું માળખું રચાશે તે ભાજપને હરાવવા માટъનું 
રહъશે. નવા માળખાની જાહъરાત ટૂંક સમયમાં કરાશે.  ચૂંટણી 
આવતા જ ગુજરાતમાં આમ આદમી પાટЪ↓એ નવાજૂની 
કરવાની શλઆત કરી દીધી છъ. Чદàહીના મુÅયમંĦી અરિવંદ 
કыજરીવાલ ગુજરાત આવીને સભાઓ ગજવી રΝાં છъ.

આવક કરતા વધુ સંપિતના 
કыસમાં િપતા-પુĦની ધરપકડ

સુરત
સુરતના વધુ એક િન ત અિધકારી અેસીબીના સકіજામાં 

સપડાયા છъ. આવક કરતા વધુ સંપિતના કыસમાં સુરતમાં 
જમીન િવભાગના િન ત અિધકારી િવΖલ ડોબરીયાની 
અેસીબીએ ધરપકડ કરી તપાસનો ધમધમાટ શλ કયђ↓ છъ. 
અેસીબીએ ૨૨.૫૮ કરોડની િમલકત ટાંચમાં લઈ િપતા-
પુĦને દબોચી લીધા છъ. ઉ·ેખિનય છъ કы, આશરъ નવ વષ↓ 
અગાઉ િવΖલ ડોબЧરયા િવι˛ અેસીબીમા ફЧરયાદ દાખલ 
કરવામાં આવી હતી. જે Ĭકરણમાં એસીબીએ તપાસ બાદ 
એÄશન લીધા છъ.
રાËયમાં વધુ એક સરકારી બાબુનું કૌભાંડ ખૂલીને 

બહાર આãયું છъ. સુરતમાં જમીન િવભાગમાં ફરજ 
બજાવતા િન ત અિધકારી િવΖલ ડોબરીયા િવιˇ 
અેસીબીએ ગાિળયો કçયો છъ. સુરત ખાતે લે×ડ 
ડીપાટ↓મે×ટમાં ફરજ દરિમયાન િવΖલ ડોબરીયાએ મોટા 
પાયે ગોબાચારી આચરી હોવાની રાવ ઉઠી હતી.

પેĺોલપંપના માિલકનું અપહરણ કરી ૭૦ લાખની ખંડણીની માંગ
અમદાવાદ

જમીનની લેતી દъતી મામલે પેĺોલપંપ 
માિલકનું અપહરણ કરી 70 લાખની ખંડણી 
માંગનાર છ આરોપીઓની અમદાવાદ 
ĝાઇમ Įા×ચે Īરપકડ કરી છъ. પકડાયેલ 
આરોપીઓએ ભોગ બનનારને ડરાવવા 
ફાયЧરѕગ કયુ↨ હોવાનું પણ બહાર આãયું છъ.
અમદાવાદના મોટъરા િવçતારમાં 

રહъતા અને પેĺોલ પંપના માિલક અતુલ 
પટъલની 8 જૂનના રોજ સવારъ પોતાની 
કાર લઈ નીકâયા હતા. દરિમયાનમાં 
કыટલાક અજાÒયા ઈસમો તેમનો પીછો કરી 
અપહરણ કરવાના ઇરાદъ આãયા હતા. 
બાદમાં માણસાથી િવસનગર રોડ પાસે 

િબલોદરા ઉિમયાનગર સીમ નજીક એક 
ખેતરની ઓરડીમાં અતુલ પટъલને અપહરણ 
કરી લઈ ગયા હતા. 
આ અંગે ચાંદખેડા પોલીસને જાણ થતાં 

જ અલગ અલગ ટીમો રવાના કરાઈ. 
જોકы ĝાઇમ Įા×ચની ટીમને પણ અપહરણ 
કતા↓ઓ અંગે માિહતી મળતા જ ઘટના 
çથળъથી આરોપી િપતા પુĦ મહъ×ĩિસંહ 
ગોલ અને ફвલદીપિસંહ ગોળ સિહત 
મોહમદ તોЧફકની અટકાયત કરી પૂછપરછ 
શλ કરી હતી. જÆયા પરથી પોસીસે 3 
મોબાઈલ ફોન, હિથયારના ફвટъલા કારતુસ 
અને અપહરણ માટъ વપરાયેલ કાર કÚજે 
કરી હતી.

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા િજ·ાના અમીરગઢ  

તાલુકામાં ૨ Чદવસમાં ૪ લોકોના 
આપઘાત થી ચકચાર મચી જવા પામી 
છъ. અમીરગઢ તાલુકાના બાલુ×ĩા 
િવçતારમાંથી વધુ એક તદъહ મળી 
આãયો છъ. બાલુ×ĩા િવçતારમાં એક ઝાડ 
સાથે લટકыલો અને ગળъફાંસો ખાધેલી 
હાલતમાં એક તદъહ મળી આãયો 
છъ. ૮ જૂને અમીરગઢ નજીક રъલવે ĺેક 
પર યુવક યુવતીએ મોત ને વહાલું કરી 
આÓમહÓયા કરી હતી. મોડી રાĦી ના ૪ 
વાÆયાંના સમયે  એક યુવક અને એક 
યુવતીએ ĺેનની આગળ પડતું મૂકЫ મોતને 
વહાલું કરતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. 

યુવક મહъસાણાનો જયારъ યુવતી પાટણની 
હોવાનું જાણવા મâયું હતું. અમીરગઢ 
પોલીસે બ³−³ેના તદъહને અમીરગઢ  ના 
સામુિહક આરોÆય કы×ĩ ખાતે પોçટ મોટ↓મ  
અથ› ખસેડયાં હતાં. તક યુવક યુવતી 
બ³−³ે નજીકના પЧરવારના હોવાનું જાણવા 
મâયું હતું. મહъસાણા અને પાટણના બ³−³ે 
યુવક યુવતી અમીરગઢ નજીક રъલવે પાટા 
પર પડતું મૂકЫ મોત ને વહાલું કરતા અનેક 
તક↕ િવતકђ↓ ઉભા થયા છъ. અમીરગઢ 
તાલુકાના રબારીયા ગામે એક યુવતીએ 
ઝાડ સાથે લટકЫ, ગળъફાંસો ખાઈને 
આÓમહÓયા કરી લીધી હતી. આ યુવતનો 
તદъહ ઝાડ પર લટકતો મળી આવતા 
લોકોના ટોળъટોળા એકઠા થયા હતા. 

અમીરગઢ ઃ બે Чદવસમાં 4 લોકોના આપઘાત ઃ પોલીસે તપાસ શλ કરી
શહેર અને િજ ામાં વઘતા િવકાસના કારણે ગ્રીન ઝાેનમાં થઇ રહેલાે માેટાે ઘટાડાે

વડોદરા
 િવΐ પયા↓વરણ Чદવસની ઊજવણી  િનિમǼે પયા↓વરણ 

બચાવવાની અનેક વાતો અને કાય↓ĝમો થવાના છъ બીજી બાજુ 
પયા↓વરણ નાશ પામે તે માટъ વધતું શહъરીકરણ પણ જવાબદાર 
કыટલાંક અંશે ગણાઇ રЅં છъ. વડોદરા શહъર તેમજ િજ·ામાં 
િવકાસ માટъ ૧૧.૭૧ લાખ ચોરસ મીટરથી વધુ ખેતીની જમીન 
િબનખેતીમાં ફыરવવામાં આવી છъ.
વડોદરા શહъર તેમજ મોટા તાલુકાનો િવçતાર વધતા 

આજુબાજુ મોટી સંÅયામાં નવા રહъણાંક મકાનો બની રΝા 
છъ જેના કારણે ખેતીની જમીનો િબનખેતીમાં ફыરવાઇ રહી છъ. 
સૂĦોએ જણાãયું હતું કы વડોદરા શહъર અને િજ·ામાં િવિવધ 

કારણોસર જમીન એનએ કરવામાં આવે છъ. જેમાં રહъણાંક, 
ઔ˜ોિગક વાિણËય, શૈΤિણક તેમજ ધાિમ↓ક હъતુ માટъ ખેતીની 
જમીનને િબનખેતીમાં ફыરવવામાં આવતી  હોય છъ. વડોદરા શહъર 
તેમજ િજ·ામાં તા.૧ એિĬલ૨૦૨૧થી તા.૩૧ માચ↓ ૨૦૨૨ 
સુધી કЮલ ૧૧૭૧૦૨૬ ચોરસ મીટર જમીનને ખેતીમાંથી 
િબનખેતીમાં ફыરવવામાં આવી છъ. આ સમયગાળા દરિમયાન 
ખેતીની જમીન િબનખેતીમાં ફыરવવા માટъ કЮલ ૩૦૪૫ અરજીઓ 
આવી હતી તે પૈકЫ ૧૬૯૯ અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી 
હતી. વડોદરા શહъર અને િજ·ાના આટલા િવશાળ િવçતારમાં 
હЧરયાળી હતી અથવા જમીન ખેતી માટъ ખુ·ી હતી તે જમીનને 
િબનખેતીમાં તબЧદલ કરી દъવામાં આવી છъ. 

વડોદરા શહъર અને િજ·ામાં ૧૧.૭૧ લાખ ચો.મી. ખેતીની જમીન ઓછી થઇ
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નવી Чદàહી
કы×ĩ સરકારъ ચીફ ઓફ Чડફы×સ 

çટાફના પદ પર િનમણૂક માટъના 
િનયમોમાં સુધારો કરતા મોટા ફыરફાર કયા↓ 
છъ. આ ફыરફાર હъઠળ હવે Ħણે સૈ×યમાં 
લેÙટન×ટ જનરલ çતરના સેવારત અથવા 
િન Ǽ અિધકારીઓ માટъ પણ સીડીએસ 
બનવાનો રçતો ખૂલી ગયો છъ. બીજીબાજુ 
બે વષ↓થી બંધ પડેલી સૈ×યની ભરતી અંગે 
બુધવારъ નવા િનયમોની જાહъરાત થવાની 
શÄયતા છъ. સરકારના આ પગલાં પછી 

માનવામાં આવે છъ કы હવે સીડીએસની 
િનમણૂક Ĭિĝયા ટૂંક સમયમાં શλ થશે. 
દъશના પહъલા સીડીએસ જનરલ િબિપન 
રાવતનું પદ ખાલી છъ. સંરΤણ મંĦાલયે 
સીડીએસની િનમણૂક સંબંિધત િનયમોમાં 
કરъલા ફыરફારો મુજબ હવે સીડીએસ માટъ 
ટોચના સૈ×ય અિધકારીઓની પસંદગીનો 
દાયરો વધી જશે. અÓયાર સુધી Ħણેય 
સૈ×ય Ĭમુખોના çતરъ એટલે કы જનરલ 
રъ×કના અિધકારી જ સીડીએસના પદ પર 
િનમણૂકને પાĦ હતા.

હવે સૈ×ય Ĭમુખોથી એક રъ×ક નીચેના અિધકારી પણ સીડીએસ બની શકશે
કે ે ચીફ અાેફ િડફે  ાફની િનમણૂકના િનયમ સુધારાે કયાેર્ચૂંટણી પંચ ˛ારા દъશમાં રા∆પિતની ચૂંટણી 18 જુલાઈએ યોજવા જાહъરાત

નવી Чદàહી
ચૂટંણી પચં ˛ારા રા∆પિત ચૂટંણી માટъની તારીખો જાહъર 

કરી દъવામાં આવી છъ. જલુાઈ ૧૮ના રોજ રા∆પિતની ચૂટંણી 
માટъ મતદાન યોજાશ,ે Ëયારъ ૨૧ જલુાઈના રોજ મતગણતરી 
કરવામાં આવશ.ે હાલના રા∆પિત રામનાથ કોિવંદનો 
કાય↓કાળ ૨૪ જલુાઈના રોજ પણૂ↓ થઈ રΝો છъ. રા∆પિતની 
ચૂટંણી માટъ મતદારોની કЮલ સÅંયા ૪૮૦૯ છъ, જમેાથંી ૭૭૬ 
સાસંદ છъ અન ે ૪૦૩૩ ધારાસÛયો છъ. રા∆પિત ચૂટંણી 
માટъની તારીખોની જાહъરાત કરતાં ચીફ ઈલÄેશન કિમશનર 
રાજીવ કЮમારъ જણાãયુ ંહતુ ંકы, રા∆પિત ચૂટંણી ૨૦૨૨ માટъ 
કЮલ ૪૮૦૯ મતદારો વોટ આપશ.ે કોઈપણ રાજનિૈતક પાટЪ↓ 
પોતાના સÛયોને ãહીપ જાહъર કરી શકશ ેનહỲ. 

įΓાચાર િવιˇ અ³−³ા હઝારъ ફરીથી મેદાનમાં, 19 જૂને કરશે જાહъરાત
મુંબઈ

įΓાચાર િવιˇ અ³−³ા હઝારъ એક વખત ફરીથી 
હુંકાર ભરવાની તૈયારી કરવા જઈ રΝાં છъ. આ માટъ 
તેમણે ‘રા∆ીય લોક આંદોલન’ નામે નવું સંગઠન 
બનાãયું છъ. આ સંદભ› સǼાવાર જાહъરાત તેઓ 19મી 
જૂનના રોજ પોતાના જ×મЧદનના અવસરъ કરવાના છъ. 
મીЧડયા ЧરપોÎસ↓ મુજબ, અ³−³ા હઝારъ 19 જૂનના રોજ 
Чદàહી આવી રΝાં છъ. Ëયાં તેઓ પોતાના નવા સંગઠનની 
તાલીમ િશિબરમાં સામેલ થશે. આ અંગે અ³−³ા હઝારъને 
સહયોગી ભોપાલિસંહъ જણાãયું કы, અ³−³ા હઝારъએ હજુ 
સુધી કોઈ રાજનીિતક પાટЪ↓ નથી બનાવી અને કોઈ 
રાજનીિતક સંગઠન સાથે ગઠબંધન કયુ↨ છъ. 

જોઘપુર
રાજçથાનના જોધપુરમાં સાંĬદાિયક 

તણાવની Щçથિત સજા↓ઈ છъ. મંગળવારъ 
મોડી સાંજે બે જૂથો વŵે ભારъ 
પÔથરમારો થયો હતો. બે જૂથો વŵે 
િહѕસાના પગલે અહỲ મોટી સંÅયામાં 
પોલીસ તૈનાત કરી દъવાઈ છъ અને 
Ħણ લોકોની ધરપકડ કરાઈ છъ. જોકы, 
હાલ િહѕસાનું કારણ જાણી શકાયું નથી. 
પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છъ. 
પોલીસે હાલ ટોળાને િવખેરી નાંÅયું છъ 
અને િવçતારમાં કલમ ૧૪૪ લાગુ કરી 
દીધી છъ. હાલ Щçથિત િનયંĦણ હъઠળ છъ. 

આ પહъલા પણ જોધપુરમાં બે જૂથો વŵે 
િહѕસા ફыલાઈ હતી. બીજી મેના રોજ 
ઈદના Ĭસંગે બે જૂથો વŵે મારામારી 
થઈ હતી. ઈદ અને પરશુરામ જયંતીની 
ઊજવણી એક સાથે થઈ રહી હતી Óયારъ 

જાલોરી ગેટ પર ઝંડા અને લાઉડçપીકર 
મુˆъ બે જૂથો વŵે િહѕસા ફાટી નીકળી 
હતી, જે બે Чદવસ સુધી ચાલી હતી. 
એક મિહના પછી ફરી જોધપુરમાં િહѕસા 
ફાટી નીકળી છъ.

જોધપુરમાં બે જૂથો વŵે અથડામણ બાદ પÔથરમારો થતાં પોલીસ બંદોબçત ખડકાયો

નવી Чદàહી
કы×ĩ સરકાર અને વેપાર જગતના 

સૂĦોના જણાãયા Ĭમાણે કы×ĩ સરકાર 
˛ારા ગયા મિહને ઘઉѕની િનકાસ 
સામે Ĭિતબંધ લાદવા માટъ ઓિચંતા 
લેવાયેલા િનણ↓યને કારણે બંદરો પર 
થયેલા ઘઉѕના જÔથાના ભરાવાનો 
િનકાલ કરવા માટъ સરકાર ટૂંક 
સમયમાં જ વેપારીઓને લગભગ 
1.2 િમિલયન ટન ઘઉѕની િનકાસ 
કરવા માટъ મંજૂરી આપી શકы છъ. 
ઘટનાĝમ સાથે માિહતગાર સૂĦોએ 
જણાãયું હતું કы સરકાર ˛ારા ઘઉѕની 
િનકાસની મંજૂરી Ĭદાન કરાવા છતાં 
લગભગ પાંચ લાખ ટન ઘઉѕનો જÔથો 

હજુ પણ બંદરો પર અટવાયેલો રહી 
શકы છъ કારણ કы કыટલાંક વેપારીઓ 
હજુ એÄçપોટ↓ની પરિમટ લેવામાં 
િનæફળ રΝા હતા. કы×ĩ સરકારъ ગત 
14 મેના રોજ ઘઉѕની િનકાસ સામે 
Ĭિતબંધ લાદી દъતાં વેપારી જગતમાં 
આૃય↓ ફыલાયું હતું જોકы, સરકારъ સાથે 
જ કЅં હતું કы, વેપારીઓએ પહъલાં જ 
જારી કરъલ લેટસ↓ ઓફ ĝыЧડટ હъઠળ 
ઘઉѕની િનકાસને મંજૂરી અપાશે સાથે 
જ ખા˜ જλЧરયાતો પૂરી કરવા માટъ જે 
દъશ િવનંતી કરશે તેમને ઘઉѕની િનકાસ 
કરાશે. િનકાસ પર Ĭિતબંધ બાદ પણ 
ભારતે 4,69,202 ટન ઘઉѕના જÔથાની 
િનકાસને મંજૂરી આપી હતી. 

ભોપાલ
મÖયĬદъશમાં ક℮Ġેસમાં ચાલી રહъલી જૂથબંધી ખુ·ી પડી 

ગઈ છъ. નગર-િનગમોની ચૂંટણી દરિમયાન ભારъ બબાલ થઈ 
હતી. મÖયĬદъશમાં પાટનગર ભોપાલમાં જ જૂથબંધી માટъ 
કЮÅયાત તેવા પΤમાં ચૂંટણીમાં ЧટકЫટ માટъ અંદરો-અંદર જ 
લાતં-લાત તથા ઘૂçતાબાજી થઈ હતી. વોડ↓ પાષ↓દોની દાવેદારી 
દરિમયાન આ મારામારી થઈ હતી. ભોપાલમાં બનેલી આ 
ઘટના વખતે િજ·ા Ĭમુખ કюલાશ િમĴા પણ હાજર હતા. 
તેમણે વાત સંભાળી લેવા માટъ Ĭય ો કયા↓ હતા. દરિમયાન 
તો મારામારીનો વીડીયો વાયરલ થઈ ચુÄયો હતો. વાçતવમાં 
િનગમ ચૂંટણી માટъ બોલાવવામાં આવેલી ક℮Ġેસ પΤની 
મીટỲગમાં દાવેદારોના બાયોડેટા લેવામાં આãયા હતા. આ 
દરિમયાન ભોપાલ શહъરના વોડ↓ નંબર ૪૦, ૪૧, ૪૪, ૫૮, 

૫૯, ૬૯, ૭૦ અને ૭૧ના કાય↓કતા↓ઓ એકિĦત થયા હતા. 
પરѕતુ તેમાં çથાિનક તથા બહારના દાવેદારો માટъ િવવાદ શλ 
થઈ ગયો. િવવાદ એટલો બધો વધી ગયો કы કાય↓કતા↓ઓ વŵે 
હાથા-પાઈ શλ થઈ ગઈ હતી, તેમાં લાતો અને ઘૂçતાઓ 
એક-બીજા પર વરસવા લાÆયા હતા. પછીથી વЧરΓ નેતાઓ 
વŵે પડતાં મામલો શાંત બ×યો હતો.

મÖયĬદъશમાં ЧટકЫટ વહ″ચણી દરિમયાન ક℮Ġેસીઓમાં લાત-મુŨા સાથે મારામારી
ભારત 1.2 િમિલયન ટન ઘઉѕની િનકાસને મંજૂરી આપે તેવી શÄયતા

નવી Чદàહી
આતંકવાદી સંગઠન અલકાયદાએ 

ભારતમાં આÓમઘાતી હુમલાની ધમકЫ 
આપી છъ. અલકાયદાએ ધમકЫભયા↓ 
મેસેજમાં કЅં છъ કы, ગુજરાત અને 
મુંબઈમાં આÓમઘાતી હુમલો થશે. 
અલકાયદાએ પોતાની સǼાવાર 
મીЧડયા ચેનલ થકЫ ધમકЫ આપી છъ 
કы, તેઓ ગુજરાત, ઉǼર Ĭદъશ અને 
Чદàહીમાં આÓમઘાતી હુમલો કરવા 
માટъ તૈયાર છъ. આ સાથે જ તેમણે કЅં 
છъ કы, જàદી ભાજપનો અંત આવશે. 
જણાવી દઈએ કы, ભાજપ નેતા નુપુર 
શમા↓ ˛ારા મહોÜમદ પયગÜબર િવιˇ 
વાંધાજનક ЧટØપણી કરવામાં આãયા 

બાદ ખાડી દъશોમાં ધમાસાણ મÉયું છъ. 
જો કы ભાજપે પોતાના નેતાને પાટЪ↓માંથી 
સçપે×ડ કરી દીધા છъ. 
Чદàહી પોલીસે જણાãયું કы, çપેિશયલ 

સેલના ઈ×ટъિલજ×સ ફયુઝન એ×ડ 
çĺેટъિજક ઓપરъશન યુિનટъ નુપુર શમા↓ 

અને નવીન િજંદાલ સિહત લગભગ ૯ 
લોકો િવιˇ એફઆઈઆરન℮ધી છъ. આ 
ઉપરાંત શાદાબ ચૌહાણ, સબા નકવી, 
મૌલાના મુÙતી નદીમ, અÚદૂર રહъમાન, 
ગુલઝાર અંસારી, અિનલ કЮમાર મીણા 
અને પૂજા શકЮનનું નામ સામેલ છъ. 
આમ છતાં આ િવવાદ સતત વકરતો 
જઈ રΝો છъ. આ મામલે અગાઉ 57 
મુЩçલમ દъશોના સંગઠન ઈçલાિમક 
સહયોગ સંગઠન (OIC)એ િવરોધ 
ãયŪ કયђ↓ હતો. જે બાદ કыટલાક અરબ 
દъશોએ ભારતીય ĬોડÄટનો બિહæકાર 
શλ કરી દીધો છъ.
બીજી તરફ  મુજાિહˆીન ગજવાતુલ 

િહѕદ નામના આતંકЫ સંગઠને નુપુર 

શમા↓ને ખુ·ી ધમકЫ આપી છъ. તેણે કЅં 
છъ કы ભાજપના ભૂતપૂવ↓ ĬવŪા આખી 
દુિનયાની માફЫ માગે, નહỲ તો પЧરણામ 
ભોગવવા તૈયાર રહъ. 
નપુરુ શમા↓-નવીન િજદѕદાલના 

િનવેદનો મુ̂ ъ આરબ દъશોમાં નારાજગી 
ફыલાઈ હતી અન ેતમેણ ેભારતીય માલનો 
બિહæકાર કરવા અિભયાન ચલાãયુ ંહતંુ. 
કતારъ ભારતના રાજદતૂન ેસમ×સ પાઠવી 
િવરોધ ન℮ધાãયો હતો. ભાજપના બ ે
નતેાઓની રિવવારъ પΤમાથંી હકાલપžી 
કરાઈ છъ. જોકы, હવ ેપΤના આ િનણ↓યને 
આરબ દъશોની નારાજગી સાથ ેજોડવામાં 
આવ ે છъ. નપુરુ શમા↓ની િવવાદાçપદ 
ટીØપણી પછી આરબ દъશોમાં ભાજપ 

અન ેભારત િવιˇ સોિશયલ મીЧડયામાં 
ĺ×ેડ ચાલવા લાÆયો હતો. ભારતીય 
સામાનોનો બિહæકાર કરવા અગંે 
અિભયાન ચલાવાયુ ં હતંુ. ઓમાનના 
Ġા×ડ મÙુતી શખે અહъમદ િબન હમાદ 
અલ ખલીલીએ આ અિભયાન શλ 
કયુ↨ હતંુ. તમેણ ેએક Ţીટ કરીન ે કЅં 
કы, ભારતમા ં શાસક પΤના સǼાવાર 
ĬવŪાએ ઈçલામના દૂત િવιˇ 
અЩશ્લલ ટીØપણી કરી છъ.  તનેી સામે 
બધા જ મЩુçલમોએ એક રા∆ના λપમાં 
ભારતનો િવરોધ કરવો જોઈએ. અલ 
ખલીલીના િનવદેન પછી આરબ દъશોમાં 
ãયાપક çતરъ ભારતનો િવરોધ થવા 
લાÆયો હતો.

ગુજરાત-Чદàહી સિહતના રાËયોમાં હુમલાની અલકાયદાની ધમકЫ
ઈ ેિલજ  ફયુઝન અે  ેટેિજક અાેપરેશન યુિનટે નુપુર શમાર્, નવીન િજંદાલ સિહત લગભગ 9 લાેકાે િવરુદ્ધ FIR નાેંધી

લખનૌ
રાજધાની લખનઉના PGI 

િવçતારમાં હÓયાનો એક સનસનીખેજ 
મામલો સામે આãયો છъ. અહỲ એક 
Чકશોરъ તેની માતાને ગોળી મારીને મારી 
હÓયા કરી નાખી કારણ કы, તેણે તેને 
PUBG ગેમ રમવાથી રોÄયો હતો. 
એડીસીપી કાિસમ આÚદીએ જણાãયું 
કы, PGI પોલીસ çટъશન િવçતારના 
એક મકાનમાંથી દુગ↨ધ આવવાની 
સૂચના મળતા પોલીસ Óયાં પહ℮ચી 
તો λમમાં લગભગ 40 વષ↓ની એક 
મિહલા સાધનાનો તદъહ મળી આãયો 
હતો. તદъહ પાસે જ એક િપçતોલ 

પડી હતી. Ëયારъ પોલીસે તકના 16 
વષ↓ના પુĦની પૂછપરછ કરી તો તેણે 
જણાãયું કы, ઘરમાં ઈલેÄĺીકનું કામ કરવા 
આવેલા એક ãયિŪએ તેની માતાની 
હÓયા કરી નાખી હતી. તકની 10 
વષ↓ની પુĦીને િવΐાસમાં લઈને પોલીસે 
સમĠ મામલાની પૂછપરછ કરતા આ 
મામલાનો ખુલાસો થયો હતો. 

તક સાધનાના પિત ફૌઝમાં 
જેસીઓ છъ જેઓ હાલમાં પિΌમ 
બંગાળના આસનસોલ િજ·ામાં તૈનાત 
છъ. PGI િવçતારમાં સાધના પોતાના 
16 વષ↓ના પુĦ અને 10 વષ↓ની પુĦી 
સાથે રહъતી હતી. 

PUBG ગેમ રમતા પુĦને રોકવા ગયેલી માતાની ગોળી મારી હÓયા
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ભગવાન િશવ િવશે અભĩ ЧટØપણી કરનારા સપા નેતા લાલિબહારી યાદવ સામે કыસ
મુરાદાબાદ

ઉǼરĬદъશમાં સમાજવાદી પાટЪ↓ના નતેા અન ે િવધાન 
પЧરષદ (એમએલસી)ના સÛય લાલ િબહારી યાદવિવιˇ 
મરુાદાબાદના કіઠ પોલીસ çટъશનમાં ભગવાન િશવ પર 
અભĩ ЧટØપણી કરવા બદલ કыસ ન℮ધવામા ં આãયો છъ. 
બજરѕગ દળના કાય↓કરોએ સમાજવાદી પાટЪ↓ નતેાની ЧટØપણી 
અગં ેફЧરયાદ કયા↓ બાદ કыસ ન℮ધવામા ંઆãયો છъ. યાદવ 
પર ભારતીય દѕડ સિંહતની હъઠળ કыસ ન℮ધવામા ંઆãયો 
છъ. આરોપ છъ કы, એક કિથત વીЧડયોમાં એમએલસીયાદવે 
િશવિલગં અન ેભગવાન િશવ િવιˇ અભĩ ЧટØપણી કરી 
છъ. બજરѕગ દળના નતેાઓએ ફЧરયાદ ન℮ધાવતા આરોપ 
મÄૂયો છъ કы, યાદવ ેિહѕદ ુભાવનાઓન ેઠъસ પહ℮ચાડી છъ. 

Чદàહી-NCRમાં આવતા વષ↓થી કોલસાના ઉપયોગ પર Ĭિતબંધ ઃ CAQM
નવી Чદàહી

કિમશન ઓફ એર ŭોિલટી મેનેજમે×ટ (CAQM)
એ 1 જા×યુઆરી 2023થી સમĠ Чદàહી-NCR ΤેĦમાં 
ઔ˜ોિગક, ઘરъલું અને અ×ય િવિવધ Ĭયોગો માટъ કોલસાના 
ઉપયોગ પર Ĭિતબંધ મૂકતા િનદ‼શ જાહъર કયђ↓ છъ. જોકы, 
થમ↓લ પાવર Øલા×Îસમાં ઓછા સàફરવાળા કોલસાના 
ઉપયોગ પર Ĭિતબંધમાંથી મુિŪ આપવામાં આવી છъ. 
3 જૂનના રોજ જાહъર કરાયેલા આદъશમાં CAQMએ 
જણાãયું હતું કы, કોલસાના ઉપયોગનો Ĭિતબંધ 1 
ઓÄટોબરથી PNG ઈ×ĭાçĺũર અને સØલાય ધરાવતા 
િવçતારોમાં 1 જા×યુઆરી 2023થી આ ΤેĦમાં લાગુ થશે 
Ëયાં PNG સØલાય ઉપલÚધ  હોય નહỲ. 

RSSની ઓЧફસોને ઉડાવી દъવાની ધમકЫ આપનારાની ધરપકડ
ચે³−³ાઈ

RSSની ઓЧફસોન ે બોÜબથી 
ઉડાડવાની ધમકЫ આપનારા આરોપીની 
તિમલનાડનુા પડુકુЮડી ખાતથેી ધરપકડ 
કરવામા ં આવી છъ. આરોપીનુ ં નામ 
રાજ મોહÜમદ છъ. સમĠ દъશમાં 
રહъલી RSSની 6 ઓЧફસોને બોÜબથી 
ઉડાડવાની ધમકЫ આપવામા ં આવી 
હતી તથેી પોલીસ Ĭશાસન ખળભળી 
ઉઠ્ય ુ હતુ.ં સોમવારъ રાĦ ે સમĠ દъશમાં 
રહъલી RSSની 6 ઓЧફસોને બોÜબથી 
ઉડાડી દъવાની ધમકЫ આપવામા ં આવી 
હતી, જમેા ંલખનૌની 2 ઓЧફસોનો પણ 
સમાવશે થાય છъ. 

જÜમુ-કાäમીર
કાäમીર ખીણમાં છъ·ા કыટલાક 

મિહનામાં çથાિનક િહ×દુઓ અને 
Ĭવાસીઓ પર હુમલા વકયા↓ છъ. તેના 
કારણે સુરΤા દળો સતક↕ બ×યા છъ અને 
તેઓ એÄશન મોડમાં આવી ગયા છъ. 
સુરΤાદળોએ 250 ઓવરĠાઉ×ડ વક↕સ↓ની 
ધરપકડ કરી છъ, જેઓ આતંકવાદીઓની 
મદદ કરતા હતા અથવા તો તેમને જાણકારી 
પૂરી પાડતા હતા. 
આ લોકોની UAPA અને પЩÚલક 

િસÄયોЧરટી એÄટ હъઠળ ધરપકડ કરાઇ 
છъ. તેમાંના મોટાભાગના લોકોને કાäમીર 
બહારની જેલમાં રખાયા છъ. આ તǽવો 
િવιˇ કાય↓વાહીનો Ĭારѕભ ગયા વષ› થયો 
હતો. મે 2021 સુધીમાં 150 લોકોની 
ધરપકડ કરી લેવાઇ હતી, પરѕતુ આ 
આંકડાઓમાં છъ·ા 5 મિહના દરિમયાન 
વધારો થયો છъ. એકલા મે મિહનામાં જ 
લગભગ 50 લોકોની ધરપકડ કરાઇ છъ. 
સǼાવાર આંકડાઓ અનુસાર, 2020માં 
135 લોકોની ધરપકડ કરાઇ હતી. 

કાäમીરમાં આતંકЫઓની મદદ કરતા 250 ઓવરĠાઉ×ડ વક↕સ↓ની ધરપકડ
િહ ુઅાે- વાસીઅાે પર હુમલાને પગલે સૈ  અેક્શન માેડમાં

નવી Чદàહી
93 Чદવસ પછી દъશમાં કોરોનાના 

દэિનક કыસોની સંÅયા ૫૦૦૦ને પાર 
થઇ છъ. છъ·ા ૨૪ કલાકમાં કોરોનાના 
૫૨૩૩ કыસ Ëયારъ 7 લોકોના મોત 
થતાં કોરોનાના કЮલ કыસોની સંÅયા 
વધીને ૪,૩૧,૯૦,૨૮૨ થઇ ગઇ છъ. 
Ëયારъ એЩÄટવ કыસોની સંÅયા વધીને 
૨૮૮૫૭ થઇ ગઇ છъ તેમ કы×ĩીય 
આરોÆય મંĦાલયે એક િનવેદનમાં 
જણાãયું છъ.  દъશમાં રા∆ીય રસીકરણ 
અિભયાન હъઠળ અÓયાર સુધી દъશમાં 

કોરોના વેЩÄસનના અપાયેલા ડોઝની 
સંÅયા વધીને ૧૯૪.૪૩ કરોડને પાર 
થઇ ગઇ છъ. ૨૪ કલાકમાં ન℮ધવામાં 
આવેલા સાત મોત પૈકЫ પાંચ મોત 
કыરળમાં અને તથા એક-એક મોત 
Чદàહી, યુપીમાં ન℮ધવામાં આãયું છъ. 
DCGAએ હવાઈ મુસાફરી દરિમયાન 
માçક ન પહъરનારાઓની સામે કડક 
વલણ અપનાãયું છъ. તેમણે કЅં છъ 
કы મુસાફરોએ માçક નહી પહъયુ↓ હોય 
તેમને અિનયંિĦત ગણવામાં આવશે અને 
Ùલાઈટમાંથી બહાર કાઢી દъવાશે.

કાનપુર િહѕસા ઃ100 ગેરકાયદъ ઈમારતો પર બુલડોઝર ફરશે, 50 લોકોની ધરપકડ કરાઈ
નવી Чદàહી

ઇડીએ આંĪĬદъશ, તેલંગણા અને 
કણા↓ટકમાં મની લો×ડЧરѕગ çકЫમમાં 
૨૦૦થી વધારъ ØલોÎસ અને અનેક 
ÙલેÎસ ંજΆ કયા↓ છъ. આ પો×ઝી 
çકЫમના Ĭમોટરોએ રોકાણકારો 
પાસેથી કરોડો ιિપયા પડાãયા છъ.
ઇડીના જણાãયા મુજબ આ 

સંપિǼઓને ટાંચમાં લેવા માટъ આદъશ 
જારી કરવામાં આવી ચૂÄયો છъ. આ 
એસેટ કЮલ ૧૧૦ કરોડ ιિપયાની 
છъ અને મૈĨી Øલા×ટъશન એ×ડ 

હોЧટ↓કàચર Ĭાઇવેટ િલિમટъડના નામે 
છъ. આ કіપની Ĵી નΤĦ િબàડસ↓ 
એ×ડ ડેવલપસ↓ Ĭાઇવેટ િલિમટъડ 
(એસએનબીડીઆઇપીએલ), મૈĨી 
Чરયàટસ↓ ઇЩ×ડયા Ĭાઇવેટ િલિમટъડ 
(ેએમઆરઆઇપીએલ) અને તેના 
ЧડરъÄટરો લŨЮ ક℮ડા રъƒી, લŨЮ 
મલયાĩી રъƒી, લŨЮ માધવા રъƒી અને 
કોિલકાલાપુડી ĮΜા રъƒીની િસçટર 
ક×સન↓ છъ.
કЮલ ૨૧૦ એસેÎસમાંથી ૧૯૬ 

ĬોપટЪ↓ઝ આંĪĬદъશમાં છъ, તેલગણામાં 

૧૩ અને કણા↓ટકમાં એક છъ. આ 
ĬોપટЪ↓માં ખુ·ી જમીન, Øલોટ અને 
Ùલેટનો સમાવેશ થાય છъ. કіપની 
˛ારા ગેરકાયદъસર રીતે પો×ઝી çકЫમ 
ચલાવવામાં આવતી હતી અને તેણે 
એનબીએફસી તરીકыનું લાઇસ×સ લીધા 
વગર સામા×ય લોકો પાસેથી ભંડોળ 
મેળãયું હતું. તેણે િનદђ↓ષ રોકાણકારો 
પાસેથી Чડપોિઝટ પેટъ લાખાની રકમ 
મેળવી હતી. તેણે રોકાણકારોને 
ઊંચા વળતરના ખોટા વચનો આપી 
લોભાãયા હતા.

ઈડીએ પો×ઝી િલંÄડ çકЫમમાં 200થી વધુ Øલોટ, 3 રાËયોમાં Ùલેટ જΆ કયા↓
અેનબીઅેફસીનું લાઇસ  લીધા વગર માેટરાેઅે રાેકાણકારાે પાસેથી નાણા અેકિ ત કયાર્

દъશમાં 93 ફરી કોરોનાનો કહъર એક જ Чદવસમાં 5 હજાર કыસ
હવાઈ મુસાફરી દરિમયાન મા  ફરિજયાત ઃ DGCA

કાનપુર
કાનપુર િહѕસા મુˆъ ઉǼર Ĭદъશ 

સરકારъ આકιં વલણ અપનાãયું છъ. 
પોલીસે ૪૦ તોફાની તÓવોના પોçટર 
જાહъર કયા↓ પછી તંĦે હવે ૧૦૦ 
ગેરકાયદъ ઈમારતો પર બુલડોઝર 
ચલાવવાની તૈયારી કરી છъ. તંĦે 
એવી ૧૫ ઈમારતોની યાદી તૈયાર 
કરી છъ જે પહъલાં સીલ કરી દъવાઈ 
હતી, પરѕતુ તેના સીલ તોડી નંખાયા 
હતા. બીજીબાજુ પોલીસે કાનપુર 
િહѕસામાં સંડોવાયેલા કЮલ ૫૦ 
લોકોની ધરપકડ કરી છъ.
કાનપુરમાં મુЩçલમ સંગઠનોએ 

૩જી જૂને બંધની જાહъરાત કરી 
હતી. આ સમયે િહѕસા ફાટી નીકળી 

હતી. પોલીસે સીસીટીવી ફвટъજના 
આધારъ આરોપીઓની ઓળખ કરી 
છъ અને તેમના પોçટર લગાãયા 
હતા. પોલીસે અÓયાર સુધીમાં 
૫૦ લોકોની ધરપકડ કરી લીધી 
છъ. સીસીટીવી ફвટъજના આધારъ 
આરોપીઓની ભૂિમકાની તપાસ 
કરી રહી છъ. પોલીસનંુ કહъવું છъ કы 
પોçટરો જાહъર કરાયા પછી કыટલાક 
લોકોએ જાતે જ આÓમસમપ↓ણ 
કયુ↨ હતું. કાનપુર િહѕસા મુˆъ 
પીએફઆઈનંુ કનેÄશન પણ સામે 
આãયું છъ. આ સંદભ↓માં ૩ લોકોની 
ધરપકડ પણ કરાઈ છъ. પોલીસે 
સૈફЮ·ાહ, મોહÜમદ નસીમ અને 
મોહÜમદ ઉમરની ધરપકડ કરી છъ. 

નવી Чદàહી
Чદàહી સરકારના çવાçથય મંĦી સÓયે×ĩ 

કЮમાર જૈન ઉપર મની લો×ડЧરѕગનો આરોપ 
લાગતા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી 
પરѕતુ હવે તેમની મુäકыલીઓ વધતી દъખાય  છъ. 
જાણકારી Ĭમાણે EDએ જૈનના નજીકના 
િમĦના ઘરъથી 2.82 કરોડ λિપયા રોકડા અને 
મોટા Ĭમાણમાં સોનું જΆ કયુ↨ છъ. EDને દરોડા 
દરિમયાન મોટી સંÅયામાં રોકડની સાથે સોનાના 
િબçકЫટ અને 133 સોનાના િસŨા પણ મâયા 
છъ.  બીજી તરફ ઈડીની ટીમે ગુιવારъ Чદàહીના 

આરોÆય Ĭધાન સÓયે×ĩ જૈનને રાઉજ એવ×યૂ 
કોટ↓માં રજૂ કયા↓ હતા તે પછી કોટ‼ તેમને 13 જૂન 
સુધી ઈડી કçટડીમાં મોકલી દીધા હતા.

EDની ટીમ સÓયે×ĩ જૈનના અનેક çથળો 
ઉપર દરોડા પાડી રહી છъ. આ દરિમયાન 
ED હવાલા ઓપરъટસ↓ના અનેક ઠъકાણાં પર 
પણ દરોડા પાડી રહી છъ. આ દરોડામાં જૈનના 
નજીકના િમĦના ઘરъથી આશરъ 3 કરોડ કыશ 
મળી આવી છъ. જોકы ઈડીની આ કાય↓વાહીને 
અગાઉ Чદàહીની આપ સરકાર વખોડી ચૂકЫ છъ. 
કыજરીવાલે પીએમ મોદી ઉપર િનશાન તાકતા 

િŢટ કરી લÅયુ છъ કы, અÓયારъ ĬધાનમંĦીજી 
પૂરી તાકાત સાથે આમ આદમી પાટЪ↓ની પાછળ 
પડ્યા છъ. ખાસ કરીને Чદàહી અને પંજાબ 
સરકરારની પાછળ. જૂઠ ઉપર જૂઠ, જૂઠ ઉપર 
જૂઠ. તમારી પાસે તમામ એજ×સીઓની તાકાત 
છъ પરѕતુ ભગવાન અમારી સાથે છъ. આ સમĠ 
Чકçસાને ફыરવી-તોળવીને રજૂ કરવામાં આવી 
રΝો છъ. આમ આદમી પાટЪ↓એ કЅં કы સÓયૈ×ĩ 
જૈનના ઘરъથી માĦ 2.80 લાખ મâયા છъ.  ED 
જે સંબંધીની વાત કરી રહી છъ તેનો સÓયૈ×ĩ જૈન 
સાથે કોઈ સંબંધ જ નથી. 

AAP નેતા સત્યૈન્  જનૈના િમ ના ઘરેથી 
રૂ. 2.80 કરોડની રોકડ અને સોનું જપ્ત

મની લો×ડЧરѕગનો આરોપ
ઈડીઅે સ ે  જૈનને રાઉજ અેવ ૂ કાેટર્માં રજૂ કરાતાં તેમને 13 જૂન સુધી ઈડી ક ડીમાં માેકલવા હુકમ કરાયાે હતાે

‘અા વખતે બુલડાેઝર ચાલશે તાે કફન પહેરી ર તા 
પર અાવીશું‘ કાઝીનું ફરી િવવાદા દ િનવેદન
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દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ભારતમાં ΐેતĝાંિતના 
િપતામહ િĦભુવનદાસ 

પટъલ હતા તો એ સફળતા 
પાછળનું Чદમાગ- Įેઇન વગЪ↓સ 
કЮЧરયન હતા. વી. કЮЧરયન ના 
હોત તો ΐેતĝાંિતનું çવ  અધૂιં 
રહી જાત.
ગુજરાતી બોલતા નહોતા
ન℮ધપાĦ વાત એ છъ કы, 

ગુજરાતના ઘરઘરમાંથી જાણીતું 
એવું કЮЧરયન નામ ધરાવતા 
ડૉ. વગЪ↓સ કЮЧરયને દъશમાં 
દૂધ ઉÓપાદન ΤેĦે ĝાંિત સજીર્, 
પરѕતુ તેઓ કદી દૂધ પીતા 
નહોતા. તેમનું સમĠ જીવન 
ગુજરાતમાં પસાર થયું હોવા 
છતાં તેઓ ગુજરાતી બોલી 
શકતા નહોતા, પરѕતુ ગુજરાતી 
સમજી શકતા હતા. તેઓ 
અમૂલ ડેરીના સહçથાપક અને 
નેશનલ ડેરી ડેવલપમૅ×ટ બૉડ↓ના 
તથા ઇЩ×çટટયૂટ ઑફ λરલ 
મૅનેજમૅ×ટ, આણંદના çથાપક 
હતા. દૂધ ΤેĦે ĝાંિત લાવનાર 
તેમની ‘ઑપરъશન Ùલડ’ યોજના 
જબરદçત સફળતાનું Ĭમાણ 
ગણાય છъ.

અનેક ઍવૉÐસ↓
ΐેતĝાંિતના સજ↓ક ગણાતા 

ડૉ. વગЪ↓સ કЮЧરયનની મોટામાં 
મોટી ઉપલÚધી એ હતી કы તેમણે 
િવΐના મુÅય દૂધ ઉÓપાદક 
દъશોમાં ગાયના બદલે ભ′સના 
દૂધનો બનેલો પાઉડર ઉપલÚધ 
કરાવી આØયો. િવΐમાં સહકારી 
આંદોલનના મહાન સમથ↓કો 
પૈકЫના એક ડૉ. વી. કЮЧરયને માĦ 
ભારતમાં જ નહỲ, પરѕતુ િવΐના 
અ×ય દъશોમાં પણ લાખો લોકોને 
ગરીબીની જાળમાંથી બહાર 
કાઢયા. ડૉ. કЮЧરયનને (૧) વàડ↓ 
ફвડ Ĭાઇઝ, (૨) ઑડ↓ર ઑફ 
એિĠકàચર, (૩) પ˚િવભૂષણ 
(૧૯૯૯), (૪) પ˚ભૂષણ 
(૧૯૬૬), (૫) પ˚Ĵી 
(૧૯૬૫) અને (૬) રъમોન 
મેÆસેસે ઍવૉડ↓થી સ×માનવામાં 
આãયા હતા. ડૉ. વગЪ↓સ કЮЧરયન 
ભારતમાં ΐેતĝાંિતના િપતા 
ગણાય છъ. સામાિજક ઉ˜ોગĩΓા 
હતા. જેમના િવΐમાં સૌથી 
વધુ મોટા ડેરી િવકાસ કાય↓ĝમ 
ઑપરъશન Ùલડને કારણે ભારત 
૧૯૯૮માં યુનાઇટъડ çટъÎસને 
પાછળ રાખીને િવΐમાં સૌથી 
વધુ દૂધ ઉÓપાદન કરતો દъશ 
બ×યો હતો. ૨૦૧૦-૧૧ના 
વષ↓માં ૧૭ ટકાના િહçસા 
સાથે દૂધની અછત ધરાવતા 
દъશમાંથી ૩૦ વષ↓માં Ĭિત 
ãયિŪ દૂધની માĦામાં બે ગણો 
વધારો થયો હતો. તેને કારણે 

ભારતમાં ડેરી ઉ˜ોગ સૌથી મોટો 
çવરોજગારીવાળો ઉ˜ોગ બ×યો 
હતો.
ડૉ. કЮЧરયનનો જ×મ તા. 

૨૬ નવેÜબર, ૧૯૨૧ના રોજ 
કાલીકટ, મĩાસ Ĭૅિસડે×સી-
િĮЧટશ ભારત(હવે કોઝીકોડ, 
કыરળ)માં થયો હતો. તેઓ એક 
સીЧરયાઈ િğçતી પЧરવારમાં 
જ×Üયા હતા. તેમના િપતા 
કોિચન-કыરળમાં િસિવલ સજ↓ન 
હતા. ડૉ. કЮЧરયને મĩાસની 
લોયેલા કૉલેજ ˛ારા ૧૯૪૦માં 
ભૌિતકશાçĦમાં ાતકની ЧડĠી 
હાંસલ કરી હતી. તે પછી મĩાસ 
યુિનવિસ↓ટી સંલગ્ન કૉલેજ ઑફ 
એЩ×જિનયЧરѕગ, િગડી ˛ારા 
િમકыિનકલ એЩ×જિનયЧરѕગમાં 
બી.ઈ.ની ЧડĠી હાંસલ કરી. 
તેઓ ભણતા હતા Óયારъ જ તેઓ 
પોતાની પર િનભ↓ર રહъતા હતા. 
તેઓ ૨૨ વષ↓ના થયાં Óયારъ જ 
તેમના િપતાનું અવસાન થયું. 
તે પછી તેમના કાકા એમના 
પЧરવારને િĦચુર (હવે Ĩીશુર) 
લઈ ગયા હતા.

આમЪ↓માં જવું હતું
કૉલેજમાં તેઓ િમિલટરી 

કыડેટ અને બોÄસર પણ રΝા. 
તેઓ ભારતીય લäકરમાં 
એЩ×જિનયર તરીકы જોડાવા 
માગતા હતા, પરѕતુ તેમની 
માતાએ તેમને જમશેદપુરની 
તાતા çટીલ ટфЩūકલ 
ઇЩ×çટટયૂટમાં જોડાવા સલાહ 
આપી. તેમના કાકા તાતા Ġુપમાં 
ડાયરъÄટર હતા. તેમણે જ આ 
ભલામણ કરી, પરѕતુ તાતામાં 
જોડાઈને કાકાના યસમેન બની 
જવાય છъ તેમ લાગતાં તેમણે એ 
સંçથા છોડી દીધી. 
તે પછી કЮЧરયને વધુ 

આગળ ભણવા માટъ ભારત 
સરકારને çકોલરિશપ માટъ 
અરજી કરી. ભારત સરકારની 
çકોલરિશપ પર તેઓ 
અમેЧરકાની િમિશગન çટъટ 
યુિનવિસ↓ટીમાં ભણવા ગયા અને 
િમકыિનકલ એЩ×જિનયЧરѕગમાં 
માçટસ↓ ЧડĠી હાંસલ કરી. 
çકોલરિશપના કારણે તેમને ડેરી 
એЩ×જિનયЧરѕગનું પણ ભણવું 
પડયું. એ પછી સરકારની 
çપો×સરિશપ પર તેઓ 
૧૯૫૨-૫૬માં ×યૂઝીલે×ડ ડેરી 
ટфūૉલૉજીનું ભણવા-શીખવા 
સમજવા ગયા Ëયાં તે દъશ 
સહકારી ડેરીનું મુÅય મથક હતું. 
તે પછી ઑçĺેિલયા પણ ગયા.

આણંદમાં નોકરી
૧૯૪૯માં ડૉ. કЮЧરયન ભારત 

પાછા આãયા. ભારત સરકારъ 

આણંદ (ગુજરાત) ખાતેની બંધ 
પડવા આવેલી એક Ĭાયોિગક 
િĝમરીના Øલા×ટમાં િનમણૂક 
આપી. ડૉ. કЮЧરયનનું અહỲ બહુ 
મન લાગતું નહોતું, પરѕતુ તેમણે 
çકોલરિશપની શરતો Ĭમાણે 
બો×ડ િપЧરયડ પૂરો કરવાનો 
હતો. ડૉ. કЮЧરયન અધવŵેથી જ 
નોકરી છોડવાનું મન બનાવીને 

બેઠા હતા. તે જ વખતે આણંદના 
સહકારી આગેવાન િĦભુવનદાસ 
પટъલ સાથે તેમની મુલાકાત 
થઈ. િĦભુવનદાસ પટъલ દૂધ 
ઉÓપાદકોની એક સહકારી સંçથા 
ઊભી કરવા માગતા હતા. તેમણે 
ડૉ. કЮЧરયનને આણંદ છોડતાં 
રોÄયા અને એ કામમાં તેમણે 
ડૉ. કЮЧરયનની મદદ માગી, 
જેથી પશુપાલકોની પોતાની 
એક ડેરી ઊભી કરી શકાય. 
િĦભુવનદાસની Ĭામાિણકતાએ 
ડૉ. કЮЧરયનને ĬોÓસાિહત કયા↓. 
િĦભુવનદાસના Ĭય ો બાદ 
ડૉ. કЮЧરયને તેમનામાં અને 

ખેડૂતોમાં િવΐાસ મૂÄયો.
અમૂલનું સજ↓ન

તે પછી ખેડા ЧડЩçĺÄટ 
કો-ઓપરъЧટવ િમàક Ĭોડયુસસ↓ 
યુિનયનના નામથી દૂધ 
ઉÓપાદકોની સહકારી સંçથા 
ઊભી થઈ. તે હવે ‘અમૂલ 
ડેરી’ના નામે ઓળખાય છъ. 

પЧરણામ એ આãયું કы એ 
વખતના વડાĬધાન લાલબહાદુર 
શાçĦી ખુદ અમૂલના એક 
એકમનું ઉǿાટન કરવા આણંદ 
આãયા. તેમણે ડૉ. કЮЧરયનને 
આ ΤેĦે અભૂતપૂવ↓ યોગદાન 
બદલ અિભનંદન આØયા. 
આ દરિમયાન ડૉ. કЮЧરયનના 
િમĦ અને ડેરી િવશેષΦ એચ. 
એમ. દલાયાએ çકЫમ િમàક 
પાઉડર અને ક×ડેçડ િમàકને 
ગાયના બદલે ભ′સના દૂધમાંથી 
બનાવવાની ટфūૉલૉજીનો 
આિવæકાર કરી આØયો. આ જ 
કારણથી મЩàટનેશનલ કіપની 

નેçલે કы માĦ ગાયના દૂધમાંથી 
જ પાઉડર બનાવતી હતી તેનો 
મુકાબલો સફળતાપૂવ↓ક અમૂલે 
કયђ↓. એ વખતે ભારતમાં ભ′સનું 
દૂધ અિધક માĦામાં ઉપલÚધ 
હતું, Ëયારъ યુરોપમાં માĦ 
ગાયો જ હતી. અમૂલની આ 
ટфЩūક સફળ થઈ.
ઈ.સ. ૧૯૬૪માં તÓકાલીન 

ĬધાનમંĦી લાલબહાદુર 
શાçĦીને કыટલ Чફડ Øલા×ટનું 
ઉǿાટન કરવા આમંિĦત કયા↓ 
હતા. યોજના અનુસાર તેઓને તે 
જ Чદવસે પરત થવાનું હતું, પરѕતુ 
તેઓ સહકારી મંડળીની સફળતા 
જાણવા Óયાં જ રોકાયા. તેઓએ 
ડૉ. વગЪ↓સ સાથે સહકારી 
મંડળીનું િનરીΤણ કયુ↨ અને તેની 
કામગીરીથી ખૂબ જ Ĭભાિવત 
થયા. Ëયાં અમૂલ ખેડૂતોથી ફŪ 
દૂધ જ એકિĦત કરતું ન હતું, પણ 
તેમની આિથ↓ક Щçથિત સુધારતું 
હતું. નવી Чદàહી પહ℮ચીને 
તેમણે ડૉ. કЮЧરયનને અમૂલના 
મૉડલને આખા દъશમાં અમલ 
કરવા કЅં. આના પЧરણામ 
çવλપ ૧૯૬૫માં રા∆ીય ડેરી 
િવકાસ બૉડ↓ની çથાપના થઈ. 
આ સમયે દૂધની માંગ પણ વધુ 
હતી. ભારત પણ Ĵીલંકાની જેમ 
જ દૂધનો સવા↓િધક આયાતકાર 
બની ગયો હોત, જો એનડીડીબી 
અને સરકારъ પૂરતાં પગલાં ન 
લીધાં હોત. તે સમયે સૌથી મોટી 
સમçયા ધન એકĦ કરવાની 
હતી. આ માટъ ડૉ. કЮЧરયને વàડ↓ 
બૅ×કને લોન માટъ રાજી કરવાની 
કોિશશ અને વગર શરતે ઉધાર 
મેળવવા Ĭય  કયા↓. Ëયારъ 
વàડ↓ બૅ×કના અÖયΤ ૧૯૬૯માં 
ભારતદશ↓ને આãયા Óયારъ ડૉ. 
કЮЧરયને તેમને કЅં હતું, ‘તમે 
મને ધન આપો અને આ િવશે 
ભૂલી જાઓ.’
થોડા સમય પછી વàડ↓ 

બૅ×કы તેમને ઋણની çવીકжિત 
આપી દીધી. આ મદદ કોઈ 
ઑપરъશનનો િહçસો હતો - 
ઑપરъશન Ùલડ કы દૂÆધ ĝાંિત. 
ઑપરъશન Ùલડને Óયારબાદ 
Ħણ ચરણમાં કાય↓રત કરવામાં 
આãયા. 
આ સંયુŪ Ĭયાસોના 

ફળ çવλપે આજે અમૂલ 
પોતાના લગભગ ૫ લાખ દૂધ 
ઉÓપાદકોને દэિનક ૧,૪૪,૨૪૬ 
ડેરી કો-ઓપરъЧટવ સંçથાનોમાં 
દૂધ પહ℮ચાડે છъ. અમૂલે આજે 
ભારતને િવΐનો સૌથી મોટો દૂધ 
ઉÓપાદક બનાãયો છъ. 
ડૉ. કЮЧરયનને ૧૯૬૫માં 

તÓકાલીન વડાĬધાન 
લાલબહાદુર શાçĦીએ નેશનલ 
ડેરી ડેવલપમૅ×ટ બૉડ↓ના અÖયΤ 

િનયુŪ કયા↓ હતા. પЧરણામ 
એ આãયું કы જે દૂધ અને દૂધની 
આયાત કરનાર દъશને દૂધ 
અને દૂધની બનાવટોનો િનકાસ 
કરનાર દъશ બનાવી દીધો.
૨૮ લાખ દૂધ ઉÓપાદકો
િĦભુવનદાસ પટъલ અને ડૉ. 

વી. કЮЧરયનના સંયુŪ Ĭયાસોથી 
૧૯૪૬માં માĦ બે જ ગામોથી 
શλ થયેલી આ સહકારી 
સંçથા ફળીભૂત થઈ અને તેનો 
ફыલાવો વÖયો. તે પછી ગુજરાત 
કો-ઓપરъЧટવ િમàક માક⎯Чટѕગ 
ફыડરъશન પણ બ×યું. આજે 
જીસીએમએમએફનું çવામીÓવ 
૨૮ લાખ દૂધ ઉÓપાદકો 
પાસે છъ. દъશ આખામાં આજે 
અમૂલના મૉડલનું અનુસરણ 
કરવામાં આãયું છъ.

મંથન Чફàમ
એ પછી દъશના સુĬિસˇ 

Чફàમ ЧદÆદશ↓ક äયામ બેનેગલે 
દૂધ ĝાંિતના સંદભ↓માં ‘મંથન’ 
Чફàમ બનાવી. äયામ બેનેગલને 
પણ ડૉ. કЮЧરયને જ મદદ કરી 
જેમણે ખેડૂતો પાસેથી માĦ બે 
જ λિપયા ટોકન તરીકы લઈ 
આ Чફàમ બનાવવાનો સહયોગ 
આØયો. ૧૯૭૬માં Чરલીઝ 
થયેલી આ Чફàમને દъશભરમાં 
સારો આવકાર મâયો. આ 
Чફàમને અનેક રા∆ીય પુરçકાર 
પણ મâયા.
ડૉ. વગЪ↓સ કЮЧરયને પોતાના 

જીવનના સંઘષ↓ અને કાય↓ને એક 
પુçતકλપે લÅયાં છъ. તે પુçતકનું 
નામ છъ ઃ ‘આઇ ટુ હъડ એ 
ļીમ’. તેમનું ‘અનЧફિનäડ ļીમ’ 
પુçતક પણ જાણીતું છъ.
રિશયાના Ĭૅિસડે×ટ આãયા
સોિવયેત રિશયાના Ĭમુખ 

એલેÄસી કોિસજીન પણ આણંદ 
આãયા અને અમૂલ ડેરી જોઈ 
Ĭભાિવત થયા. તે પછી તેમણે 
પણ ૧૯૭૯માં ડૉ. કЮЧરયનને 
રિશયામાં સહકારી ચળવળ 
શλ કરવા સલાહ લેવા રિશયા 
આવવા િનમંĦણ આØયું. 
પાЧકçતાને પણ તેમને આવા જ 
કામ માટъ પાЧકçતાન આવવા 
િનમંĦણ આØયું. તેઓ િવΐ 
બૅ×કનું ને Óવ કરી પાЧકçતાન 
પણ ગયા. 
તા. ૯ સØટъÜબર, ૨૦૧૨ના 

રોજ ૯૦ વષ↓ની વયે તેમણે 
નЧડયાદમાં અંિતમ ΐાસ લીધા.

ભારતદશર્ને અાવેલા વ ર્ બે ના અ ક્ષને ડાૅ. કુિરયને 
કહ્યું કે, ‘તમે મને ધન અાપાે અને અા િવશે ભૂલી જાઅાે.’

Ĭકરણ-૩૯
ડાૅ. વગીર્સ કુિરયન ભારતમાં ેતક્રાંિતના 
િપતા ગણાય છે. સામાિજક ઉદ્યાેગ ા 
હતા. જેમના િવ માં સાૈથી વધુ માેટા ડેરી 
િવકાસ કાયર્ક્રમ અાૅપરેશન લડને કારણે 
ભારત 1998માં યુનાઇટેડ ેટ્સને પાછળ 
રાખીને િવ માં સાૈથી વધુ દૂધ ઉ ાદન 
કરતાે દેશ બ ાે હતાે. 2010-11ના વષર્માં 

17 ટકાના િહ ા સાથે દૂધની અછત 
ધરાવતા દેશમાંથી 30 વષર્માં િત િક્ત 
દૂધની મા ામાં બે ગણાે વધારાે થયાે હતાે. 

જાણવા જેવું
સાૈથી લાંબા પાનનું Τ : રાЧફઆ પામ

વનçપિતમાં સૌથી લાંબા પાન ધરાવતા તાડ જેવા 
Τો પિΐમ આિĭકાના નાઈિજЧરયા, કыમેλન, 

ક℮ગો અને એંગોલામાં જોવા મળъ છъ. રાЧફઆ પામ 
તરીકы ઓળખાતા આ Τના પાન ૨૫ મીટર લાંબા 
હોય છъ. એટલે જમીનમાંથી પાન ફвટયા હોય તેવુ 

દъખાય છъ. ૨૫ મીટર લાંબા પાનની ધરી પર બંને 
તરફ ૧૮૦ જેટલા પાતળા પાનની કતાર હોય છъ. 
તે લગભગ છ થી સાત સે×ટીમીટર લાંબા હોય છъ. 
પાનની ઉપરનો ભાગ લીલો અને નીચેનો ભાગ 
ભૂખરો અને ચીકણો હોય છъ. રાЧફયા પામ પુÅત 

થાય Óયારъ થડની ઊંચાઈ વધે છъ. અને પાનની 
વŵે ફвલ બેસે છъ. Óયારબાદ ૯ સે×ટીમીટર લાંબા 
લંબગોળ ફળ બેસે છъ. ફળ ઉપર ચોરસ પેટન↓ હોય 
છъ. રાЧફયા પામના પાનનો ઉપયોગ ટોપલા, ટોપલી 
જેવી ચીજો બનાવવામાં થાય છъ. 
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મુલતાન
 બાબર આઝમની આક્રમક સદીની 

મદદથી પાકકસ્ાને પ્રથમ  વન-ડે મેચમાં 
વેસ્ટ ઇન્ડઝને પાંચ વવક્ેટે હરાવીને ત્રણ 
મેચની શ્રોણીમાં  ૧-૦ની લીડ મેળવી 
લીધી હ્ી. વવ્ડીઝે શાઇ હરોપની સદી 
વડે ૩૦૫  રનનરો જંગી સકરોર નોંધાવ્રો 
હ્રો. જેના જવાબમાં પાકકસ્ાને ૪૯.૨  
ઓવરમાં પાંચ વવકે્ટના ભરોગે ્ટાગગે્ટ 
હાંસલ કરી લીધરો હ્રો. બાબરે  વન-ડેમાં 
સ્્ બીજી વખ્ ત્રીજી મેચમાં સદી 
ફ્ટકારી છે અને આ  વસવધિ મેળવનાર ્ે 
વવશ્વનરો પ્રથમ બેટસમેન બની ગ્રો છે. 
આ ઉપરાં્  બાબરે વવરા્ટ કરોહલીના 

વધુ એક રેકરોડ્ડને પણ ્રોડી નાખ્રો હ્રો. 
બાબરે  વન-ડેમાં સુકાની ્રીકે માત્ર ૧૩ 
ઇવનંગસમાં જ એક હજાર રન પૂરા ક્ા્ડ  
હ્ા.   કરોહલીએ ૨૦૧૭ના જા્્ુઆરીમાં 
ઇંગલે્ડ સામેની કવિપક્ી્ શ્રોણીમાં  

પરો્ાની ૧૭મી ઇવનંગમાં સુકાની ્રીકે 
એક હજાર રનનરો માઇલસ્ટરોન  પાર 
ક્યો હ્રો. બાબરે સુકાની ્રીકેની ૧૩ 
ઇવનંગસમાં ૯૧.૩૬ની  એવરેજથી 
૧,૦૦૫ રન બનાવ્ા છે. આ દરવમ્ાન 
્ેના નામે છ સદી  અને ત્રણ અડધી 
સદી નરોેંધા્ેલી છે. પાકકસ્ાનની ખેલાડી 
બાબર  વ્્ડમાન સમ્માં વન-ડે ્થા 
્ટી૨૦ બન્ેમાં નંબર-૧ બેટસમેન છે. ્ેણે  
૮૭ વન-ડે મેચરોમાં ૫૯.૭૮ની સરેરાસથી 
૪,૩૬૪ રન બનાવ્ા છે અને  ્ેનરો 
સટ્ાઇક રે્ટ ૯૦.૪૨નરો રહ્રો છે. ્ેણે કુલ 
૧૭ સદી અને ૧૮ અડધી  સદી પણ 
ફ્ટકારી છે. 

નવી દિલ્ી 
મુંબઇની ્ટીમે રણજી ટ્રોફી ક્ા્ટ્ડર 

ફાઇનલ મુકાબલામાં  ઉત્તરાખંડને ૭૨૫ 
રનના જંગી માવજ્ડનથી હરાવીને વરડ્ડ રેકરોડ્ડ 
નોંધાવ્રો  હ્રો. આ મેચમાં મુંબઇની ્ટીમે 
૭૯૫ રનનરો ્ટાગગે્ટ આપ્રો હ્રો જેની  
સામે ઉત્તરાખંડની ્ટીમ બીજા દાવમાં માત્ર 
૬૯ રનના સકરોરમાં ઓલઆ ઉ્ટ થઈ ગઈ 
હ્ી. રનના વહસાબે ફસ્ટ્ડ ક્ાસ વક્રકે્ટમાં 
આ સૌથી મરો્ટા  માવજ્ડનવાળરો વવજ્ 
રહ્રો હ્રો. આ પહેલાં ૧૯૨૯-૩૦માં  
ઓસટ્ેવલ્ાની શેકફરડ વશરડમાં ્્ૂ સાઉથ 
વેરસે વક્્સલે્ડ સામે ૬૮૫  રનના 
માવજ્ડનથી વવજ્ મેળવ્રો હ્રો. મુંબઇની 
્ટીમે ૯૩ વર્ડ બાદ આ  રેકરોડ્ડ પરો્ાના 

નામે કરી લીધરો હ્રો. રણજી ટ્રોફીમાં 
હાઇએસ્ટ માવજ્ડનથી  વવજ્ મેળવવાનરો 
રેકરોડ્ડ બંગાળના નામે છે જે ્ેણે ૧૯૫૩-
૫૪માં ઓવ ડશા સામે ૫૪૦ રનથી વવજ્ 
હાંસલ કરીને નોંધાવ્રો હ્રો.  ૪૧ રણજી 
ટ્રોફી ્ટાઇ્ટલ જી્ી ચૂકેલી મુંબઇની ્ટીમ 
બીસીસીઆઇની  ડરોમેનસ્ટક વક્રકે્ટમાં 
સૌથી સફળ ્ટીમ છે. ્ેણે ૨૦૧૫-
૧૬માં પરો્ાનું છેલું  ્ટાઇ્ટલ જીત્ું હ્ું. 
મુંબઇની ્ટીમે આઠ વવકે્ટે ૬૪૭ રનના 
સકરોરે પરો્ાનરો  પ્રથમ દાવ કડકલેર ક્યો 
હ્રો. મુખ્ કરોચ અમરોલ મજુમદાર બાદ 
સુવેદ  પારકર રણજી ટ્રોફીની ડેબ્ૂ મેચમાં 
બેવડી સદી નોંધાવનાર મુંબઇનરો  બીજો 
ખેલાડી બ્્રો હ્રો. 

રણજી ટ્રોકફની મેચમાં 
્ટરોચના નવ બેટસમેનરોએ 

અડધી સદી નોંધાવી
બેંગલરોર ઃ બંગાળ વક્રકે્ટ ્ટીમે રણજી 

ટ્રોફીમાં ઇવ્હાસ રચ્રો છે. ઝારખંડ 
સામેની ક્ા્ટ્ડર ફાઇનલમાં બંગાળના 
્ટરોચના નવ બેટસમેનરોએ અડધી સદી 
નોંધાવી હ્ી. ઓપનર અવભરેક  રમણે 
૬૧, અવભમ્્ુ ઇશ્વરને ૬૫, સુદીપ 
કુમાર ૧૮૬, અનુસ્ુપ મજુમદારે ચરોથા 
ક્રમે અણનમ ૧૧૭ રનની ઇવનંગ રમી 
હ્ી. મનરોજ વ્વારી ૭૩, વવકે્ટકીપર 
અવભરેક પરોરેલ ૬૮, શાહબાઝ એહમદે 
૭૮, સ્ાન મોંડલે ૫૩ રનની ઇવનંગ 
રમ્ા બાદ આકાશદીપે આઠ છગગાની 
મદદથી માત્ર ૧૮ બરોલમાં ૫૩ રન 
બનાવ્ા હ્ા. 

્ટ્ઉથ આ્ફ્રિક્ 1-0 થી આ્ગળ થયું, ભ્રત  4/211, ્ટ્ઉથ આ્ફ્રિક્ 3/212 ફ્રષભ પંત ટી20મ્ં ભ્રતન્પો 
બીજપો યંગપોસ્ટ ્ટુક્ની બન્પો

નવી કદરહીઃ વવકે્ટકીપર બે્ટસમેન કરરભ પં્ે સાઉથ 
આવરિકા સામેની પ્રથમ ્ટી૨૦ મેચમાં ્ટરોસ મા્ટે મેદાનમાં 
ઉ્ર્ાની સાથે જ ભાર્ી્ રેકરોડ્ડ નોંધાવ્રો હ્રો. ઇજાના 
કારણે સુકાની લરોકેશ રાહુલ શ્રોણીમાંથી  બહાર થઇ જ્ાં 
પં્ને નેતૃતવ સોંપવામાં આવ્ંુ હ્ું. ્ે ભાર્ની કેપ્ટનવશપ 
કરનાર બીજો ્ંગેસ્ટ સુકાની બ્્રો છે. પં્ ને ૨૪ વર્ડની 
વ્ે ્ટી૨૦ ઇ્્ટરનેશનલમાં કેપ્ટનવશપ કરવાની ્ક 
મળી છે. આ ્ાદીમાં સુરેશ રૈના ્ટરોચના ક્રમે છે. રૈનાએ 
્ટી૨૦માં ભાર્નું નેતૃતવ ક્ુું હ્ું  ્્ ારે ્ેની વ્ ૨૩ વર્ડ 
અને ૧૯૭ કદવસની હ્ી. ત્ારબાદ ધરોની બીજા ક્રમે છે.

નવી દિલ્ી
ફરોમ્ડમાં રહેલા ડેવવડ વમલર અને રાસી 

વાન ડેર ડુસૈને  નોંધાવેલી સદીની ભાગીદારી 
વડે સાઉથ આવરિકાએ ભાર્ને પ્રથમ  ્ટી૨૦ 
મેચમાં સા્ વવકે્ટે હરાવીને પાંચ મેચની 
શ્રોણીમાં ૧-૦ની લીડ  મેળવી લીધી હ્ી. 
ભાર્ે આપેલા ૨૧૨ રનના ્ટાગગે્ટને સાઉથ  
આવરિકાએ ૧૯.૧ ઓવરમાં ત્રણ વવકે્ટના 
ભરોગે હાંસલ કરી લીધરો હ્રો. 

આ સાથે ્ટી૨૦માં સ્્ ૧૩ મેચ 
જી્વાના રેકરોડ્ડથી ભાર્ વવંચ્ રહ્ં  હ્ંુ. 
વમલરે ૩૧ બરોમલાં ચાર બાઉ્ડ્ી અને 

પાંચ વસકસર વડે ૬૪ ્થા  ડુસૈને ૪૬ 
બરોલમાં સા્ બાઉ્ડ્ી અને પાંચ વસકસર વડે 
અણનમ ૭૫ રન  ફ્ટકા્ા્ડ હ્ા. વપ્ર્ટરોકર્સે 
૨૯ રનનું ્રોગદાન આપ્ંુ હ્ું. આ પહેલાં  
ભાર્ની ઇવનંગમાં મુખ્ ્રોગદાન ઓપનર 
ઇશાન કકશનના ૪૮  બરોલમાં ૧૧ બાઉ્ડ્ી 
અને ત્રણ વસકસર વડે નોંધાવેલા ૭૬ રનનું 
રહ્ં  હ્ંુ. શ્રો્સ ઐ્રે ૨૯ ્થા હાકદ્ડકે 
૩૧ રન બનાવ્ા હ્ા. મેચમાં હાઇ સકરોકરંગ 
થ્ું હરોવા છ્ાં આઇપીએલ ૨૦૨૨માં 
ઝળકેલા ભાર્ી્ બરોલસ્ડ મરો્ટા સકરોરને 
કડફે્ડ કરવામાં વનષફળ રહ્ા હ્ા.

ભારતીય મહ્લા હરિકેટ ટીમની 
દિગ્ગજ ખેલાડી હમતાલી રાજે 

ઇનટરનેશલ હરિકેટને કહ્યું અલહવિા

મમત્લીઆપો 232 વનડપો મપોચમ્ં 7,805 રન બન્વ્્ છપો  જ્્રપો તપો મ્ત્ર  
12 ટપોસ્ટ મપોચ જ રમી છપો  જપોમ્ં 43.68ની ્ટરપોર્શથી 699 રન બન્વ્્ છપો

નવી કદરહીઃ ભાર્ી્ મવહલા વક્રકે્ટ 
્ટીમને નવી ઉંચાઈએ પહોંચાડનારા 
વમ્ાલી રાજે ઈ્્ટરનેશનલ વક્રકે્ટના 
્મામ ફરોમગે્ટમાંથી સં્્ાસ લેવાની 
જાહેરા્ કરી છે. વમ્ાલી રાજ છેલા 
23 વર્ડથી વક્રક્ેટ રમી રહ્ા છે અને 
આજે બુધવારના રરોજ ્ેમણે અચાનક 
જ આં્રરાષ્ટી્ વક્રક્ેટના ્મામ ફરોમગે્ટને 
અલવવદા કહીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે.  
વમ્ાલીએ 2 દશકાથી પણ વધુ સમ્ની 
વક્રકે્ટ કકર્ર દરવમ્ાન રાજ ક્ુું છે. 
્ે ભાર્માં મવહલા વક્રકે્ટની ઓળખ 
સમાન છે. ્ેઓ વનડેમાં સૌથી વધારે 
રન બનાવનારા મવહલા ખેલાડી છે. 
ઉપરાં્ કેપ્ટન ્રીકે પણ સૌથી વધારે 
જી્ વમ્ાલીના નામે બરોલે છે. ્ેવામાં 
39 વરષી્ વમ્ાલીએ કર્ટા્રમે્ ્ટની 
જાહેરા્ કરી ્ે મવહલા વક્રકે્ટ વરડ્ડમાં 
એક મરો્ટી ઘ્ટના કહી શકા્.

 » ઇંગ્લેન્ડ સામલે બલેવ્ડી સદી ફટકારાયા 
બાદ મહિ્ા તેં્ડુ્કરનું હબરુદ

 » વન-્ડલે હરિકેટમાં િાઇએસટ રન 
નોંધાવનાર પ્રથમ મહિ્ા હરિકેટર છે  

 » વન-્ડલે વર્ડયા કપમાં િાઇએસટ 
મલેચમાં કેપટનહિપ કરવાનો રેકો્ડયા 

 » ૨૦૦૩માં અરુયાન એવો્ડયા અનલે 
૨૦૧૭માં હવઝ્ડન ્ીડ્ડંગ 
હવમલેનસ હરિકેટર ઇન ધ વર્ડયાના 
પુરસકારથી સનમાહનત થઈ િતી  

 » ૨૦૧૫માં પદ્મશ્ાી તથા ૨૦૨૧માં ખલે્ 
રત્ન એવો્ડયાનું સનમાન મળરું િતું  

 » ૨૦૧૭ના હવમલેનસ વર્ડયા કપ દરહમરાન 
સતત સાત અ્ડધી સદી  ફટકારનાર 
પ્રથમ હરિકેટર બની િતી  

 » એક ટીમ માટે (ભારત) સતત 
મહિ્ા વન-્ડલે (૧૦૯ મલેચ) 
રમનાર  પ્રથમ ખલે્ા્ડી  

 » વર્ડયા કપમાં ૧,૦૦૦ પ્સ રન 
નોંધાવનાર ભારતની પ્રથમ અનલે  
ઓવરઓ્ પાંચમી ખલે્ા્ડી બની િતી  

બંગ્ળન્પો આન્પોખ્પો રપોક્પોડ્સરણજી ટ્રોફી ઃ મુંબઈ સામે ઉત્તરાખંડનરો 
૭૨૫ રનના જંગી માવજ્ડનથી પરાજ્

બાબર અાઝમલે હવરાટ કોિ્ીનો રેકો્ડયા તો્ડરો
સુકાની તરીકે ફાસટટેસટ ૧,૦૦૦ રન પૂરા

ક્રરોએવશ્ાએ ૧૧ વર્ડ  
બાદ રિા્સ સામેનરો 

મુકાબલરો ૧-૧થી ડ્રો ક્યો
સપહલટ ઃ (રિરોએહશયા)

કડફેન્ડંગ ચનેમપ્ન રિા્સ નશે્સ લીગ ફ્ૂટબરોલ સપધા્ડમાં 
પરો્ાના  પ્રારવંભક પરાજ્ના આઘા્માથંી હજ ુ સધુી 
બહાર આવ્ુ ંનથી અન ે ્નેે બીજી મચેમા ંક્રરોએવશ્ા સામે 
૧-૧ના સકરોરથી સં્ રોર માનવરો પડ્રો  હ્રો. વમડકફરડર 
એવડ્્ન રવેબ્રો્ટ ેહાફ ્ટાઇમ બાદ રિા્સન ેલીડ  અપાવી 
હ્ી પરં્  ુઆ્દે્ ક્રમેાકરચ ે૮૩મી વમવન્ટ ેપનેર્ટીન ેગરોલમાં  
ફેરવીન ેસકરોર ૧-૧થી સરભર ક્યો હ્રો. છલેા ૧૧ વર્ડમાં 
ક્રરોએવશ્ા  પ્રથમ વખ્ રિા્સ સામનેી મચેમા ંહા્ુું નથી 
અન ેમકુાબલરો ડ્રો થ્રો  હ્રો. આ પકરણામથી બને્માથંી 
કરોઈ ્ટીમન ે ફા્દરો થ્રો નથી. ગ્ા  શકુ્રવાર ે રિા્સનરો 
ડેનમાક્ક સામ ે૨-૧થી પરાજ્ થ્રો હ્રો જ ે૨૦ મચે  બાદ 
પ્રથમ પરાજ્ હ્રો. 

વવશ્વનાથન આનંદે ફરીથી 
વરડ્ડ ચેનમપ્ન કાલ્ડસનને 

હરાવી ્ટરોચનું સથાન મેળવ્ંુ
સટટેવેં્ગર (નરોવવે)

ભાર્ના કદગગજ ખલેાડી વવશ્વનાથન આનદં ેનરોવગે  ચસે 
્ટનૂા્ડમે્ ્ટની ક્ાવસકલ ઇવે્ ્ટના પાચંમા રાઉ્ડમા ં વવશ્વના 
પ્રથમ  ક્રમાકંક્ મગે્નસ કાલ્ડસનન ેહરાવીન ેપરોઇ્્ટ ્ેટબલમાં 
ફરીથી ્ટરોચનુ ં  સથાન હાસંલ કરી લીધુ ં છ.ે ક્ાવસકલ 
ક્ેટગેરીમા ં પ્રથમ રમા્ેલી નબલટઝ  ઇવે્ ્ટમા ં નરોવગેના 
સપુરસ્ટાર કાલ્ડસનન ેહરાવ્ા બાદ આનદં ેફરીથી  રરોમાચંક 
બનલેી આમગેગડેરોન (સડન ડથે બાજી)મા ંકાલ્ડસનન ેહરાવ્રો  
હ્રો. વન્વમ્ મકુાબલરો ૪૦ ચાલ બાદ ડ્રો રહ્ા બાદ 
આમગેગડેરોન બાજી  રમાઈ હ્ી.    આમગેગડેરોન બાજીમાં 
બાવન વરષી્ આનદં ે પરો્ાની જનૂી સ્ટાઇલ  અજમાવીને 
કાલ્ડસનન ે૫૦મી ચાલમા ંહરાવ્રો હ્રો. 

નવી દિલ્ી 
આઇપીએલ ૨૦૨૨ની વસઝન પૂરી થઇ 

ચૂકી છે અને  ્મામનું ધ્ાન અત્ારે ભાર્ 
અને સાઉથ આવરિકા વચ્ે રમાનારી  ્ટી૨૦ 
શ્રોણી ઉપર છે. આ શ્રોણી વખ્ે આઇપીએલ 
અંગે મરો્ંુટ અપડે્ટ  આવશે. બીસીસીઆઇની 
આ લીગના મીકડ્ા રાઇટસની હરાજી 
થવાની  છે જે શ્રોણી દરવમ્ાન થશે. આ 
વખ્ની હરાજીમાં બીસીસીઆઇને ૫૦  હજાર 
કરરોડ રૂવપ્ા કર્ાં વધારે કમાણી થા્ ્ેવી 
સંભાવના છે. મીવ ડ્ા રાઇટસ મા્ેટ ્ટે્ડર 
બહાર પાડવામાં આવ્ા હ્ા અને અત્ાર 
સુધી  પાંચ કંપનીઓમાં હરોડ જામી છે. એક 
કંપનીના અનુસાર ૫૦થી ૬૦  હજાર કરરોડ 

રૂવપ્ાની બરોલી લાગી શકે છે. છેલી વખ્ે 
હરાજી થઇ  હ્ી ત્ારે ૨૦૧૮થી ૨૦૨૨ 
સુધી ૧૬,૩૦૦ કરરોડ રૂવપ્ા મળ્ા હ્ા  
પરં્ુ હવે આઇપીએલની બ્ા્ડ વેર્ૂ વધી ગઇ 
છે અને ્ટીમરો પણ દસ  થઇ છે. હરાજીમાં જે 
કંપનીઓ વચ્ે હરોડ જામી છે ્ેમાં વા્કરોમ, 
કડઝની  હરો્ટસ્ટાર, સરોની, ઝી અને એમેઝરોન 
સામેલ છે. આ વખ્ે કડવઝ્ટલ  પલે્ટફરોમ્ડ ઉપર 
ધ્ાન કેન્દ્્ કરવામાં આવી રહં્ છે અને આ 
કારણથી  એમેઝરોન જેવી ઓનલાઇન નસટ્વમંગ 
પલેફરોમગે પણ દાવેદારી નોંધાવી છે.  મીકડ્ા 
રાઇટસમાં આ વખ્ે ્ટીવી અને કડવઝ્ટલ 
રાઇટસ, પલ ે ઓફની  મેચરોના અવધકાર ્થા 
વવદેશમાં દેખાડવાના અવધકાર પણ સામેલ છે.  

૬૦ ્જાર કરરોડના IPL મીદડયા 
રાઇટસ માટટે કાઉનટ ડાઉન શરૂ

IPLના સ્ટાસ્ડનરો ફલરોપ શરો : સાઉથ અાવરિકા સામે ભાર્ હા્ુું
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સિસિરોડોનસે્ક
રશિયન સનેાએ પરૂ્વ યકૂ્રેનના 

ડોનબાસના શસશરરોડોનસે્ક િહરે પર 
ભીષણ િેશિગં િરૂ ્કય્્વ છ.ે રશિયન 
સનેાએ અહીં બોમબમારામા ં સર્વસર 
ખદેાનમદેાન ્કરી નાખય્ ં છ.ે િહ્ાસં્કના 
ગરન્વર િેરહી ગાઇદાઇએ જણાવય્ ં હત્ં 
્કરે રશિયન સનેા હાિ યકૂ્રેનના તાબામાં 
રહિેા શરસતારોમા ં િશેિગં ્કરી રહી છે 
પરતં ્ સનેા પણ જરાબ આપી રહી છે 
અન ે યકૂ્રેનની સનેાન ે એ્કરાર િાબંા 
અતંર ે પ્રહાર ્કરરા સક્ષમ હશિયાર 
મળી જાય ત ે બાદ રશિયન સનેાને 
તગડેી મ્ૂકરામાં આરિ.ે દરશમયાન 
મારરયપ્ોિમા ંરશિયન સનેાએ મચારેિા 
હાહા્કારના પર્ારા ધીમ ે ધીમ ે સામે 

આરી રહ્ા છ.ે િહેરના અશધ્કારીઓના 
જણાવયા પ્રમાણ ે યકૂ્રેનના બોમબમારામાં 
બરબાદ િયિેી ઇમારતોના ્કાટમાળ 
હઠેળિી મૃતદહેોન ે બહાર ્કાઢરામાં 
આરી રહ્ા છ.ે અશધ્કારીઓના અન્સાર 
મારરયપ્ોિની ઘણી બધી ધરાિાયી 
િયિેી ઇમારતો નીચિેી ્કામદારોન ે50િી 
100 જટેિા મૃતદેહો મળી રહ્ા છ.ે 

સિસિરોડોનેસ્ક પર ્કબજા માટે રસિયાના 
પ્રયાિ: િેરીઓમાં ફરી ભીષણ યુદ્ધ િરૂ 

અબુ ધાબી
આશરિ્કામાં ભ્રષ્ાચારના આરોપી 

ભારતીય ઉદ્ોગપશત ગ્પ્ા બ્રધસ્વની 
UAEમાં ધરપ્કડ ્કરરામાં આરી છે. 
દશક્ષણ આશરિ્કી સર્કારે સોમરારે ્કહ્ં 
હત્ં ્કરે, UAEમાં ્કાયદા અમિી્કરણ 
અશધ્કારીઓએ ગ્પ્ા પરરરારના રાજેિ 
ગ્પ્ા અને અત્િ ગ્પ્ાની ધરપ્કડ 
્કરી છે. ઈનટરપોિે બંનેની સામે રેડ 
્કોન્વર નોરટિ જાહેર ્કરી હતી. દશક્ષણ 
આશરિ્કાની સર્કાર બંનેના પ્રતયાપ્વણ 
માટે પ્રયત્ન ્કરી રહી છે.

ગ્પ્ા બ્રધસ્વ િગભગ 24 રષ્વ પહેિા 
શબઝનેસની ત્કની િોધમાં સહારનપ્રિી 
સાઉિ આશરિ્કા ગયા હતા. તયા ં તેમનો 
શબઝનેસ એરો ફરેિાયો ્કરે, હરે તેઓ 

દિેના ટોપ ટેન ધશન્ક શબઝનેસ 
પરરરારમાં સામેિ િાય છે. પરંત્ તેમના 
પર હંમેિા ઝ્માની નજી્ક હોરાનો અને 
રાજ્કીય ફાયદાિી શબઝનેસમાં આગળ 
રધરાનો આરોપ િગારરામાં આવયો 
છે.  દશક્ષણ આશરિ્કામાં ભ્રષ્ાચાર સબંધી 
એ્ક તપાસ રરપોટટે આ રાતની પ્ષ્ષ્ ્કરી 
છે ્કરે, સર્કારી ઉપક્મોિી અબજો રેડની 
ર્કમો િૂંટ્ા બાદ દિેિી ફરાર િયેિા 
ગ્પ્ા બ્રધસ્વની માશિ્કી રાળા અખબારને 
પૂર્વ રાષ્ટ્રપશત જૈ્કબ ઝ્બાના પ્રભારના 
્કારણે મદદ પહોંચાડરામાં આરી હતી. 

દશક્ષણ આશરિ્કામાં ભ્રષ્ાચારના આરોપી 
ગ્પ્ા બ્રધસ્વની UAEમાં ધરપ્કડ ્કરાઈ
ગુપ્તા બ્રધર્સ 24 વર્સ પહેલતા બિઝનરેની શતાધેમતાં રહતારનપુરથી રતાઉથ આતાફ્રિકતા ગયતા હતતા

એનડાલુસિયા
સપનેના એનડાિ્શસયા શરસતારના 

જંગિમાં આગ ફાટી ની્કળી હતી. 
૨૦૦૦ િો્કોન્ં સિળાંતર ્કરારાય્ં હત્ં. 
ત્રણ ફાયરફાઈટસ્વ ઈજાગ્રસત િયા હતા. 
સપેનના એનડાિ્શસયાની પહાડીઓમાં 
આરેિા જંગિોમાં આગ ફાટી ની્કળતા 
૧૦૦૦ ફાયર ફાઈટસ્વને બચાર 
્કામગીરી માટે મો્કિાયા હતા.

આગ રધતી જતી હોરાિી 
૨૦૦૦ િો્કોને સિામત સિળે 
ખસેડરામાં આવયા હતા. બેનહાશરસના 
આશ્રયગૃહમાં િો્કોને િરણ આપરામાં 
આવય્ં હત્ં. સિાશન્ક અશધ્કારીઓના 
્કહરેા પ્રમાણે તાપમાનમાં રધારો િયો 

હોરાિી જંગિમાં આગ ફાટી ની્કળી 
હતી. સૈનયના ૨૦૦ જરાનોને જંગિમાં 
બચાર ્કામગીરી માટે રરાના ્કરાયા 
હતા. જંગિમાં િાગેિી આગનો ઘ્માડો 
દૂર સ્ધી દેખાતો હતો. તીવ્ર પરન 
હોરાિી આગ ફરેિારાની િકયતા વયક્ત 
િઈ હતી.

સપનેના એનડાલુસિયાના જંગલમાં 
આગ : 3 ઘાયલ, 2000નો બચાિ

લાહોર 
પાર્કસતાનના પર્વતીય બિૂશચસતાન પ્રાંતમાં 

બ્ધરારના રોજ એ્ક પેસેનજર રાન સેં્કડો ફૂટ 
ઊંડી ખીણમાં પડતાં 22 િો્કોનાં મોત િયાં હતાં 
અને એ્ક બાળ્ક ઘાયિ િયો હતો. પાર્કસતાન 
અખબાર અન્સાર, જોબ નેિનિ હાઈરે 
પરિી પસાર િઈ રહેિી રાન ર્કલ્ા સૈફુલ્ાહ 
શરસતાર પાસે એ્ક ખીણમાં પડી ગઈ હતી. 
ડેપય્ટી ્કશમિનર હારફઝ મ્હમમદ ્કાશસમના 
હરાિાિી ્કહેરામાં આવય્ં હત્ં ્કરે, રાહન 
અખતરઝાઈ નજી્ક એ્ક ટે્કરીની ટોચ પરિી 
પડી ગય્ં હત્ં અને અ્કસમાત સમયે ્કારમાં 

િગભગ 23 િો્કો સરાર હતા. અખતરઝાઈ એ 
આરદરાસી શરસતાર છે બચાર અશધ્કારીઓએ 
જણાવય્ં હત્ં ્કરે, અ્કસમાતમાં એ્ક બાળ્કને 
ઈજા િઈ હતી અને તેને સારરાર માટે ક્ેટા 
રરફર ્કરરામાં આવયો હતો.

બેંગ્કો્ક
ચીન તેન્ં સૌિી નર્ં અને સૌિી અતયાધ્શન્ક 

એરક્ાફટ ્કરેરરયર િોનચ ્કરરા માટે તૈયાર છે. 
અહરેાિો મ્જબ ચીનના આ પગિાિંી ચીની 
નૌ્કાદળને સમ્દ્રમાં તેના સૈનય અશભયાનોનો 
ફરેિારો ્કરરામાં સરળતા િિે અને દશક્ષણ ચીન 
સમ્દ્ર તિા પ્રિાંત સમ્દ્રમાં તેન્ં પ્રભ્તર રધિે. 
િાંઘાઈની ઊત્તર-પરૂવે શજયાંગનાન શિપયાડ્વમાં 
અને્ક રષષો સ્ધીના ્કામ પછી ચીનનં્ ત્રીજ્ં 
એરક્ાફટ ્કરેરરયર ટૂં્ક સમયમાં નૌ્કાદળને 
સોંપરામાં આરે તેરી િકયતા છે. તે ટાઈમ 
૦૦૩ના રૂપમાં ઓળખાય છે. પિેનેટ િેબ 

પીબીસી દ્ારા ૩૧મી મેના રોજ િેરાયેિી 
સેટેિાઈટ તસરીરો પરિી જણાય છે ્કરે આ 
અતયાધ્શન્ક એરક્ાફટન્ં ્કામ પૂરં િરાની તૈયારીમાં 
છે.  અહેરાિો મ્જબ ટાઈપ ૦૦૩ ચીનન્ં સૌિી 
મોટં્ અને સૌિી એડરાનસ એરક્ાફટ ્કરેરરયર છે. 

પાક્કસ્ાનમાં બિ ખીણમાં ખાબ્કી 
5 બાળ્કો િસહ્ 22 લો્કોના મો્

ચીનનું પહેલું સિદેિી એરક્ાફટ 
્કેકરયર લોનનચંગ માટે ્ૈયાર

ઈસલામાબાદ
પાર્કસતાનની રાજધાની 

ઈસિામાબાદમાં ય્શનસેફનો સટાફ જ 
સ્રશક્ષત નિી તયાં સામાનય િો્કોની 
સ્રક્ષાની િ્ં ષ્સિશત હિે તે શરચારર્ં 
જ રહ્ં. ઈસિામાબાદમાં ય્શનસેફના 
એ્ક અશધ્કારી સાિે દ્ષ્કમ્વની ઘટના 
બની છે. જાણરા મળયા મ્જબ એ્ક 
સ્રક્ષા ગાડવે જ તેમના સાિે હરેાશનયત 
આચરી હતી.  સરીરડિ નાગરર્ક એરા 
ય્શનસેફના અશધ્કારીએ આ અંગે 
ઈસિામાબાદના આબપારા શરસતારમાં 
આરેિા પોિીસ સટેિનમાં ફરરયાદ 
દાખિ ્કરારી છે. તેમણે પોતાના 

શનરાસ સિાન ખાતે તૈનાત સ્રક્ષા ગાડવે 
જ તેમની સાિે દ્ષ્કમ્વ ્કય્્વ હોરાનો 
આક્ષેપ ્કયષો છે.   જાણરા મળયા મ્જબ 
ય્શનસેફના પીરડત અશધ્કારી સરીડનના 
નાગરર્ક છે. ફરરયાદમાં જણારાય્ં છે 
્કરે, આરોપી ગાડ્વને ગત માચ્વ મશહનાિી 
મશહિા અશધ્કારીના આરાસ ખાતે 
તૈનાત ્કરરામાં આવયો હતો. પીરડત 
અશધ્કારીની ફરરયાદ પ્રમાણે ગાડ્વ 
તેમના આરાસના બેડરૂમમાં ઘૂસી ગયો 
હતો અને તેમના સાિે રેપ ્કયષો હતો.  
આ સાિે જ રેપ બાદ આરોપી તયાંિી 
ફરાર િઈ ગયો હોરાનો પણ ઉલે્ખ 
્કરરામાં આવયો છે. 

ઈસલામાબાદમાં યસનિેફની અસધ્કારી 
િાથે િુરક્ા ગાડડે બળાત્કાર ગુજાયયો

િોસિંગટન
રરડ્વ  બેન્કરે મગંળરાર ે રત્વમાન 

નાણા્કીય રષ્વમા ં ભારતની આશિ્વ્ક 
વૃશધિનો અદંાજ ઘટાડીન ે 7.5 ટ્કા 
્કયષો હતો. તનં્ે ્કારણ રધતો જતો 
ફગુારો, સપિાય ચેઇનનો અરરોધ 
અન ે ભૂરાજ્કીય તનાર ગણાવય્ ં હતં્. 
રત્વમાન નાણા્કીય રષ્વ 2022-23 
માટ ે શરશ્વ બેન્કરે બીજી રખત ભારતનો 
આશિ્વ્ક અદંાજ સ્ધાયષો છ.ે એશપ્રિમાં 
તણે ે  જીડીપીનોઅદંાજ 8.7 ટ્કાિી 
સધ્ારી 8 ટ્કા ્કયષો હતો. હર ે આઠ 
ટ્કાિી સધ્ારીને 7.5 ટ્કા ્કયષો છ.ે શરશ્વ 
બને્કરે રશૈશ્વ્ક આશિ્વ્ક સંભારનાના નરા 
ઇશયમ્ા ંઆ રાત જણારી છ.ે

રરડ્વ બને્કરે જણાવય્ ં હત્ ં ્કરે તનેે 
૨૦૨૩-૨૪મા ં ભારતનો આશિ્વ્ક 
વૃશધિદર રધ ્ઘટીન ે૭.૧ ટ્કા િાય તેમ 
િાગ ેછ.ે ઇંધણિી િઈન ેિા્કભાજીિી 
િઈન ે રાધંણગસેના બાટિાના 
ભાર રધયા છ.ે જથિાબધં ફગુારો ્કરે 
હોિસિે પ્રાઇસ આધારરત ફગુારો         
એશપ્રિમા ં૧૫.૦૮ ટ્કાના શરક્મજન્ક 
સતર ેપહોંચયો હતો અન ે રરટેિ ફગુારો 
7.79 ટ્કાના આઠ રષ્વના શરક્મજન્ક 
સતર ેપહોંચયો હતો.

ઊચંા ફગુારાના પગિ ેરરઝર્વ બને્કની 
શબનઆયોશજત બઠે્કમા ં ફગુારાનો 
દર 0.40 બશેસસ પોઇનટ રધારરામાં 
આવયો હતો. આ ઉપરાતં બધ્રાર ે

રધ ્ એ્ક રધારો િાય તરેી સંભારના 
છ.ે જો ્કરે રરડ્વ બને્કની પરૂવે જ રશૈશ્વ્ક 
રરેટગં એજનસીઓએ ભારતના જીડીપી 
વૃશધિદરના અદંાજન ે ઘટાડયો હતો. 
ગયા મશહન ેમડૂીઝ ઇનરસેટસવે ભારતનો 
જીડીપી વૃશધિદર 2022-23ના 9.1 
ટ્કાિી ઘટાડીન ે8.8 ટ્કા ્કયષો હતો.

આ માટ ેતણે ેઊચંા ફગુારાન્ ં્કારણ 
આપય્ ં હત્.ં એસ એનડ પી ગિોબિે 
પણ 2022-23 માટ ેભારતનો જીડીપી 
વૃશધિદર અગાઉના 7.8િી ઘટાડી 7.3 
ટ્કા િરાનો અદંાજ મકૂયો છ.ે તનેા 
માટ ે તણે ે ઊચંો ફગુારો અન ે રશિયા-
યક્્રેન સઘંષ્વ િાબંો સમય ચાિરાને 
મહતરન્ ં્કારણ ગણાવય્ ંછ.ે

રરડ્વ બેન્કરે 2023-24 માટે પણ ભારતના 
આશિ્વ્ક વૃશધિ દરનો અંદાજ 7.1 ટ્કા ્કયષો

બાગં્ાદશેમાં 
ચટગાવંના સીતાકુડંા 
ઉપજિલ્ામા ંશજનવારે 
રાતના સમય ેએક 
ખાનગી ઈન્ેનડ 
કનટનેર ડડપોમા ંભીષણ 
આગ ્ાગી ગઈ હતી. 
આ દરુ્ઘટનામા ંઅતયાર 
સધુીમા ં33 ્ોકોના 
મોતની પષુ્ટિ કરવામાં 
આવી છ ેજયારે 
450થી પણ વધારે 
્ોકો રાય્ થયા છ.ે  
જવસ્ોટ બાદ આગ 
વધાર ેભયાનક  
બની ગઈ હતી. 

બાંગલાદેિના ચટગાિં ્કનટનેર કડપોમાં આગ લાગ્ાં 
33ના મો્, 450થી પણ િધારે લો્કો ઘાયલ થયા
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ફિલાડેલ્િયા
ફિલાડેલ્િયામાં શનિવાર મોડી રાતે થયેલા ગોળીબારમાં 

ત્રણ લોેકોિાં મોત થયા છે અિે ઓછામાં ઓછા ૧૧ 
લોકો ઘાયલ થયા છે તેમ સત્ાવાળાઓએ એક નિવેદિમાં 
જણાવયયં છે. પોલીસ ઇનસપેક્ટર ડી એિ પેસે એક પત્રકાર 
પફરષદમાં જણાવયયં હતયં કે ભીડ પર ગોળીબાર કરવામાં 
આવયો હતો અિે એક પોલીસ અનિકારીએ એક સફંદગિ 
હયમલાખોર પર ગોળી ચલાવી હતી.જો કે હયમલાખોરિે આ 
ગોળી વાગી કે િહીં તે જાણી શકાયયં િથી.

પેસે જણાવયયં છે કે સાઉથ સ્ટ્ી્ટ પર અિેક લોકો 
વીકએનડમાં ઉજવણી કરે છે અિે તે જ સમયે ગોળીબાર 
કરવામાં આવે છે. ગોળીબારમાં ઘાયલ થયેલા લોકોિી 
લસ્થનત અંગે જાણકારી મળી િથી.

અનિકારીઓએ જણાવયયં છે કે અતયાર સયિી કોઇિી પણ 
િરપકડ કરવામાં આવી િથી પંરંતય બે શસ્ત્રો જપ્ત કરવામાં 
આવયા છે. પોલીસ નવભાગે ઘ્ટિા સ્થળે િ જવાિી સલાહ 
આપી હતી.આ અગાઉ પોલીસ નવભાગે ઘ્ટિામાં અિેક 
લોકો ઘાયલ થયા છે.

ફિલાડેલ્િયામાં વીકએનડિી ઉજવણીમાં 
ગોળીબાર થતાં 3 લોકોિાં મોત, 11 ઘાયલ
ઉજવણી રાટે જાણીતા સાઉથ સ્ટીટ વવસતારરાં એેકત્ર ભીડ પર કરાયેલા ેગાળેીબાર

ઈરાનમાં પેસેન્જર ટ્ેનના 4 ડબ્ા પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં 
ઓછામાં ઓછા 10 મુસાફરોના મોત નીપજયા જયારે 50થી વધુ લોકો રાયલ થયા 
છે. ્જેમાં કેટલાક લોકોની હાલત ના્જુક હોવાનું કહેવાય રહ્ં છે. અધધકારીઓએ 
અકસમાતમાં મૃતયુઆંક વધવાની આશંકા વયક્ત કરાઇ છે.

ઈરાનમાં પેસેન્જર ટ્ેન પાટા પરથી ઉતરી 
ગઇ, 10ના મોત, 50થી વધુ લોકો ઘાયલ

ફકમ જોંગ પાંચ વષ્ષ બાદ 
િરીથી પરમાણય પફરક્ષણ 

કરવાિી તૈયારીમાં
સસઓલ

ઉત્ર કોફરયાિા ભેજાગેપ તાિાશાહ ફકમ જોંગ પાંચ 
વષ્ષ બાદ િરી પરમાણય બોમબિય પફરક્ષણ કરવાિી તૈયારીમાં 
છે અિે તિેી સામે અમફેરકા તેમજ દનક્ષણ કોફરયાએ 
ચેતવણી આપી છે. જેિા ભાગરૂપે બિંે દેશિી વાયયસિેાિા 
20 લડાકુ નવમાિોએ દનક્ષણ કોફરયાિા પનચિમી દફરયા 
ફકિારા પર ઉડાિ ભરી હતી.તાજેતરમાં આ બિંે દેશોએ 
ઘણા સંયયક્ત યયધિાભયાસ કયા્ષ છે. આ 20 નવમાિોમાં 
અમફેરકાએ પોતાિા મહાનવિાશક બોમબર નવમાિિે પણ 
સામેલ કયય્ષ હતય. આ સાથે એિ-15, એિ-16 અિે એિ-35 
એ જેવા નવમાિોએ પણ યયધિાભયાસમાં ભાગ લીિો હતો. 
અમફેરકાએ ચેતવણી આપી છે કે, જો ઉત્ર કોફરયા િરી 
પફરક્ષણ કરશે તો તેિે આકરો જવાબ આપવામાં આવશે. 

નરિફ્ટશ PM બોફરસ જહોનસિે 
નવશ્ાસ મત જીતયો, 211માંથી 
148 સાંસદોએ આપયો મત

લંડન
નરિ્ટિિા વડાપ્રિાિ બોફરસ જોનસિિ ે મો્ટી રાહત 

મળી છે. તમેણે સંસદમાં નવશ્ાસ મત જીતયો છે. બોફરસ 
જોિસિિ ેગૃહમાં 211માંથી 148 મત મળયા. આ સાથે 
તમેિી પીએમિી ખયરશી હાલ પૂરતી સયરનક્ષત જણાય 
છે. વાસ્તવમાં બોફરસ જોનસિ નવરુદ્ધ અનવશ્ાસ પ્રસ્તાવ 
તમેિી જ પા્ટટીિા સાંસદો દ્ારા લાવવામાં આવયો હતો. 
બોફરસ જહોનસિ કન્ઝવવેફ્ટવ પા્ટટીિા િતેા છે અિે 
તમેિી પોતાિી પા્ટટીિા ક્ેટલાક સાંસદોએ તમેિી િતેૃતવ 
ક્ષમતા પર સવાલ ઉઠાવતા પત્રો લખયા હતા અિ ેતમેિા 
રાજીિામાિી માંગણી કરી હતી. જ ેબાદ તમેિ ે નવશ્ાસ 
મતિો સામિો કરવો પડ્ો હતો. આ ઠરાવ તમેિા જ 
પક્ષિા સાંસદો દ્ારા લાવવામાં આવયો છે.

ફલોફરડા
યયએસિા ફલોફરડામાં બે વષ્ષિા 

છોકરાએ બંદૂક મળયા પછી તેિા 
નપતાિે આકલસ્મક રીતે ગોળી મારી, 
એ પછી તેમિી માતાિે આરોપોિો 
સામિો કરવો પડી રહ્ો છે. 26 વષટીય 
રેગી મેરિીિે ગયા મનહિે નવડીયો 
ગેમ રમતી વખતે ગોળી વાગી હતી. 
મેરિીિો પફરવાર મેટ્ો ઓલા્ષનડોમાં 
રહે છે અિે તેમાં ત્રણ બાળકો અિે 
પત્ી મેરી આયાલાિો સમાવેશ 
થાય છે. ઓરેનજ કાઉન્ટીિા શેફરિ 
જોિ મીિાએ એક નયૂ્ઝ કોનિરનસમાં 
જણાવયયં હતયં કે, “બંદૂક યોગય જગયા 
પર મયકવામાં આવી િ હતી. આ કારણે 
બે વષ્ષિો છોકરો તયા ં પહોંચયો અિે 

ભૂલથી તેિા નપતાિે ગોળી મારી દીિી 
હતી. મીિાએ જણાવયયં હતયં કે, 28 
વષટીય આયાલા પર દોનષત હતયાિો 
આરોપ મૂકવામાં આવયો છે. આયાલા 
અિે મેરિી બંિે બાળકોિી ઉપેક્ષા 
કરવી અિે ડ્રગિા સેવિ મા્ટે પ્રોબેશિ 
પર હતા. અનિકારીઓિા જણાવયા 
અિયસાર, આયાલાએ તપાસકતા્ષઓિે 
કહં્ કે, તેિા પાંચ વષ્ષિા પયત્રએ તેિે 
કહં્ કે તેિા બે વષ્ષિા ભાઈએ બંદૂક 
ચલાવી હતી, પરંતય મો્ટા ભાઈએ 
સમજાવયયં િ હતયં કે તેિા િાિા ભાઈિે 
હનથયાર કેવી રીતે હાથમાં આવયયં હતયં. 
અનિકારીઓિા જણાવયા અિયસાર, 
આ ઘ્ટિામાં બાળકોિે કોઈ િયકસાિ 
થયયં િથી.

ફલોફરડામાં બાળકે સપતાને ્જ 
ગોળી મારી, માતા પર આરોપ

।। શ્રી સ્વામિનવારવાયણવાો મિજયતો ॥

ભગવાન જ ેકરે તે સદાય સારા માટે જ હોય
બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રરુખસ્વારી રહારાજ શતાબ્ી લેખરાળા

સૃલટિિો પ્રારંભ થયો તયારથી જ કદાચ આ પૃથવી પર વસતાં 
જીવ પ્રાણીમાત્રિે એક કાય્ષ કરવામાં કયારેય કં્ટાળો િથી 

આવયો - બીજાિી ખામી જોવામાં; બીજાિી ભૂલ કાઢવામાં. 
અિે એમાંય આપણી મિયષયજાનતિી દૃલટિ તો કયાં સયિી પહોંચી 
ગઈ ? આપણિે તો છેક સવ્ષકતા્ષ, સવ્ષ સજ્ષિહાર એવા પરરિહ્મ 
પરમાતમામાં પણ તેઓ આ્ટલયં બરાબર િથી કરતા, એવયં લાગવા 
માડં્ય ંછે.

 ઘોર ઉિાળાિી વાત છે. વૈશાખિા વસમા વાયરાથી બચવા 
મા્ટે એક વ્ટેમાગય્ષએ વડિા વૃક્ષ િીચે નવસામો કયયો. વડિી 
છાયામાં તેણે ઠંડા તરબૂચિયં તપ્ષણ પે્ટિે ચઢાવી, તયાં જ આરામ 
મા્ટે લંબાવયયં. થેલાિયં ઓનશકું કરીિે સૂતેલાં એ વ્ટેમાગય્ષિી િજર 
ગઈ વડિી ડાળીઓ પર પવિિે લહેરખે ્ઝૂલતાં ્ેટ્ટાઓ પર. તેિે 
નવચાર આવયો : આ ્ટે્ટા આ્ટલા િાિા અિે તરબૂચ કેવાં મો્ટાં!. 
લાગે છે કે, ભગવાિે કયાંક ભૂલ જરૂર કરી છે. િાિા અમથા 
્ટે્ટા ઊગે આવા મો્ટા ્ઝાડ ઉપર અિે આ્ટલાં મો્ટાં તરબૂચ ઊગે 
સાવ િાજૂક-િમણી વેલી પર! હં. આવયં તે કાંઈ હોતયં હશે ? ખરા 
ભૂલકરણા છે ભગવાિ... 

હજી તો વ્ટેમાગય્ષ મહાશય આવયં નવચારે છે, તયાં તો પવિિી 
એક લહેર આવી અિે એક ્ટે્ટો ડાળી પરથી તૂ્ટીિે સીિો પડ્ો 
વ્ટેમાગય્ષિા કપાળ પર. આ... તિેા મોંમાંથી ચીસ િીકળી ગઈ - 
તમમર આવી  ગયાં. હજી ્ટે્ટો પડ્ો જ છે તયાં તો કપાળે મો્ટયં 
ઢીમચયં થઈ ગયયં. ભગવાિિી ભૂલ કાઢિાર એ વ્ટેમાગય્ષિે હવે 
ભાિ થયયં કે, ભગવાિે જે કયયું છે તે સારું જ કયયું છે. 30 ગ્ામિા 
પણ િહીં એવા આ ્ેટ્ટાથી આવયં થયયં, તો વડ ઉપર જો તરબૂચ 
ઊગતાં હોત તો શયં થાત? 

આ તો એ વ્ટેમાગય્ષિી વાત થઈ, જિેે સૃલટિમાં કંઈક જોયયં 
અિે લાગવા માંડ્યં કે, ભગવાિ આવયં કેમ કરે છે ? પણ જયારે 
આપણા જીવિમાં બિતી ઘ્ટિાઓ-પ્રસંગોિે આપણે તપાસીએ 
તયારે આપણિે પણ એમ જ થયા કરે કે, ભગવાન મારી સાથે 
્જ કેમ આવું કરે છે? કૂતરાની તો માત્ર પૂંછડી ્જ વાંકી હોય, 
મારાં તો આખે-આખાં નસીબ ્જ વાંકાં છે.  ભગવાનને હું 

્જ દેખાયો? હે પ્રભુ! તારા દરબારમાં આવો અનયાય કેમ? 
હા, આવા તો કંઈ કેટલાય પ્રશ્ોની ભરમાર લઈને ઘણા 
ફદલદદદીઓ િરતા હોય છે. પણ આવા પ્રશ્ોિાં ગાણાં ગાિારિે 
એકવાર નવચારવા જેવયં તો ખરું : શયં આવાં રોદણાં રડવાથી 
મયશકેલી જતી રહેવાિી છે ? શયં િફરયાદો કરવાથી પ્રશ્ોિયં 
સમાિાિ થઈ જવાિયં છે ? 

આવો, જેમિો જનમશતાબદી મહોતસવ આ વષવે ઉજવાઈ રહ્ો 
છે એવા રિહ્મસ્વરૂપ પ્રમયખસ્વામી મહારાજ આ નવષે શયં કહે છે ? 
તે સમજીએ... 

યયવાિીિા સહજ આવેગિો નશકાર બિી બેઠેલો એક યયવાિ 
એકવાર પ્રમયખસ્વામી મહારાજ સમક્ષ પોતાિી પ્રેમવયથા ઠાલવવા 
માંડ્ો : હયં એક છોકરીિા પ્રેમમાં છયં, પરંતય એિાં મા-બાપિા 
દબાણિે લીિે તેિા નવવાહ બીજે થઈ ચૂકયા છે. મારે એિી સાથે 
જ લગ્ન કરવાં છે. જો એમ િહીં બિે તો હયં આતમહતયા કરીશ. 
એિા મા્ટે સો જનમ િરવા હયં તૈયાર છયં. મિે આશીવા્ષદ આપો. 

પ્રમયખસ્વામી મહારાજ તેિી બાનલશતા જોઈિે થોડીવાર તો 
મૌિ રહ્ા, પછી કહ્ં : ભગવાિિી ઈચછાથી આમ થયયં છે, મા્ટે 
આમાં તારું નહત છે. 

પણ આ વાત તે યયવાિિે મંજૂર િહોતી : પણ મારી સાથે જ 

કેમ આવયં કયયું ? થોડા દા’ડા એવયં દય:ખ લાગશે, કારણ કે વેગ છે. 
પણ ભૂલી જવાિયં. ભનવષયમાં તમિે  બેયિે મયશકેલી આવવાિી 
હોય, એિા કરતાં ભગવાિે અતયારથી જ િામંજૂર રાખયયં. મા્ટે 
સ્વાનમિારાયણ... સ્વાનમિારાયણ... ભજિ કરજે. આતમહતયા 
કરવાિો નવચાર કરતો િહીં. આ્ટલયં મારુ ં વચિ માિ અિે 
જીવમાંથી દૃઢતા કર કે ભગવાિે જે કયયું છે એ સારા મા્ટે જ છે. 
પ્રમયખસ્વામી મહારાજે જાણે જીવિ-અમૃત પાયયં.

 હા, રિહ્મસ્વરૂપ પ્રમયખસ્વામી મહારાજિા આધયાલતમક 
અિયગામી એવા પ્રગ્ટ રિહ્મસ્વરૂપ મહંતસ્વામી મહારાજે પણ 
સ્વહસ્તે લખેલા ગીતા-નશક્ષાપત્રી તય્ય ગં્થ સતસગંદીક્ષામાં લખયયં 
છે,

भगवान ्कुरुत ेयद्धि हितार्थमेव तत्सदा । ४८ ॥ 
અથા્ષત્ ભગવાિ જે કરે તે સદાય સારા મા્ટે જ હોય. (૪૮)
ગમે તેવા નવપરીત સંજોગોમાં, કઠણ મયશકેલીઓમાં, આપણા 

િાયા્ષ પ્રમાણે કશયં જ િ થાય, તયારે આ એક નવચાર સહય કોઈિે 
ખરેખર નહંમત આપે એવો છે. નવચાર િાિો, પણ જો કાયમ રહે 
તો આપણો આિંદ કોઈ છીિવી િ શકે. 

પ્રમયખસ્વામી મહારાજ કહે છે : ભગવાનને કોઈ પક્ષપાત 
નથી. એમને તો દરેકનું સારં ્જ કરવું છે. ભલે આપણને ભૂંડું 
થતું હોય એવું લાગે, પણ કોઈનું ભૂંડું થાય એવું ભગવાન 
કયારેય ઈચછે ્જ નહીં. 

તો આવો, આપણિે થયેલાં આ િૂતિ પ્રમયખ દશ્ષિ મયજબ 
પ્રસંગે-પ્રસંગે આવતી (આપણિે લાગતી) મયશકેલીરૂપ ભગવાિિી 
ભૂલિે ખરેખર કૃપાપ્રસાદ સમજીિે અપિાવી લઈએ; એ પ્રશ્ો-
મયશકેલીઓિે જ આપણા અિયભવરૂપી પાયા બિાવી તેિા પર 
સિળતાિી ઈમારત ચણતા રહીએ...

નથી આ કોઈ મુશકલેી, આ તો પગસથયું સિળતા ભણી; 
મોક્યુ ંમારે માટ પ્રભુએ, કૃપા કરી ઘણી ઘણી
પ્રભુ હ્જુ મોકલ ઘણું, ્જરા કરં િફરયાદ નહીં;

 વધે જીવન આનંદ ઘણો, પાઉં પ્રસાદ તારો અહીં... 
 - સાધુ વેદકીસતતિદાસ 
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