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કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

નવી દિલ્ી
ગુરુવારે કેન્દ્ર સરકારની અગ્નિપથ યોજનાનો 

બિહાર, હરરયાણા અને ઉત્તરાખંડ સબહત અનેક 
રાજયોમાં ભારે બવરોધ થયો હતો. બિહારમાં 
પ્રદર્શનકારીઓએ ટ્ેનમાં આગ લગાવી દીધી 
છે, આરા સ્ેરન પર પથથરમારો કયયો હતો. 
લોકોને કાિૂમાં લેવા મા્ે પોલીસે ર્યરગેસના 
સેલ છોડયા હતા. હરરયાણાના પલવલમાં 
પ્રદર્શનકારીઓએ રસતાઓ જામ કરી દીધા હતા. 
ઉત્તરાખંડમાં પણ બવદ્ાથથીઓ રસતા પર ઉતરીને 
પ્રદર્શન કરી રહ્ા હતા. આ તરફ રાજસથાનના 
અજમેરમાં યુવાનોએ ભારે બવરોધ પ્રદર્શન 
કરવાની સાથે પથથરમારો કયા્શની બવગતો મળી 
રહી છે. યુવાનો આ યોજનાને પાછી ખેંચવા 
મા્ેની માંગ કરી રહ્ા છે. નોંધનીય છે કે કેન્દ્ર 
સરકારે િુધવારે અગ્નિપથ યોજના લોન્ચ કરી છે.

મહતવનું છે કે કેન્દ્ર સરકારની જાહેરાત પછી 
ઉત્તરપ્રદેર, મધયપ્રદેર અને હરરયાણા જેવા 
ભાજપ રાબસત રાજયોએ અગ્નિવીરોને રાજય 
સરકારની નોકરીમાં પ્રાથબમકતા આપવાની 
જાહેરાત કરી છે. યુપીમાં પોલીસમાં સેનામાંથી 
મુક્ત થયેલા અગ્નિવીરોને પ્રાથબમકતા આપવાની 
વાત કહેવામાં આવી છે. આ તરફ મધયપ્રદેર અને 
ઉત્તરાખંડ સરકારે પણ અગ્નિવીરો મા્ે જાહેરાત 
કરી છે. હરરયાણા સરકારે પણ આ જવાનોને 

નોકરીમાં પ્રાથબમકતા આપવાની જાહેરાત કરી છે.
જો કે, અગ્નિપથ સકકીમ સામે હરરયાણાના 

પલવલ અને રદલહીના નાંગલોઈ બવસતારમાં ભારે 
બવરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્ા છે.  ગુરુવારે 
પલવલમાં પ્રદર્શનકારીઓ રસતા જામ કરી દીધા 
હતા. નાંગલોઈમાં બવદ્ાથથીઓએ ટ્ેન રોકકીને 
બવરોધ નોંધાવયો હતો અને યોજનાને પાછી લેવા 
મા્ેની માંગ કરી હતી. િીજી તરફ ઉત્તરાખંડના 
બપથૌરગઢમાં પણ અગ્નિપથ યોજનાનો  
બવરોધ રરુ થયો હતો અને બવદ્ાથથીઓ પ્રદર્શન 
કરી રહ્ા હતા.

બિહારમાં અગ્નિપથ સકકીનો બવરોધ કરવા 
મા્ે રસતામાં ઉતરેલા લોકોએ ભાિુઆ સ્ેરન 
પર એક ટ્ેનમાં આગ ચાંપી દીધી હતી. આ 
આગ પર કાિૂ મેળવવાના પ્રયાસો કરવામાં 
આવી રહ્ા છે. બવરોધમાં ઉતરેલા લોકોએ 
પથથરમારો કરતા ગ્સથબત િેકાિૂ િની હતી, જેના 
પર કાિૂ મેળવવા મા્ે પોલીસે ર્યરગેસના સેલ 
છોડવા પડયા હતા.

અમેરરકામાં મોંઘવારી બનયંત્રણમાં લેવા ઉધામા 
વયાજદરમાં 0.75 ્ કાનો વધારો

હરિયાણાના પલવલમાં પ્રદર્શનકાિીઓા�ઓ� િસ્ાઓા� જામ કિી દીધા, ઓાિા સ્�રન પિ પથ્થિમાિા�, રિયિગ�સના સ�લ છા�ડયા

7 રાજ્યમાં હિિક પ્રદશ્શનઅગ્નપથનો વર્રોધ 
બિિાર િળ્્યું

વોશિંગ્ટન
બવશ્વ સમગ્ર મોંઘવારી સામે તમામ મોરચે 

લડી રહ્ં છે. બવશ્વની સૌથી મો્ી અથ્શવયવસથા 
અમેરરકામાં પણ ગઈકાલે રાત્રે યુએસ ફેડરલ 
રરઝવ્શ એ્લેકે સેન્ટ્લ િેંક દ્ારા વયાજદરમાં 
૧૯૯૪ િાદનો સૌથી મો્ો વયાજદર વધારો 
કરવાની ફરજ પડી હતી. ગવન્શર પોવેલે 
કહ્ં હતુ કે મોંઘવારીને ડામવા મા્ે આગામી 
સમયમાં પણ વયાજદર વધારો ચાલુ રહેરે. જોકે 
યુએસ ફેડના રે્ હાઇકના ગણતરીના કલાકોમાં 
જ સવીસ િેંકે પણ વયાજદરમાં વધારો કયયો છે.

ગ્સવઝરલેન્ડની સેન્ટ્લ િેંક, સવીસ નેરનલ 
િેંક(એસએનિી)એ િેંચમાક્ક વયાજદરમાં 

૧૫ વર્શમાં પ્રથમ વખત વધારો કયયો છે. 
દેરમાં વધતી જતી મોંઘવારીને કાિૂમાં લેવા 
મા્ે સેન્ટ્લ િેંકે મોબન્રી પોબલસીને કડક 
િનાવવાનો બનણ્શય કયયો છે. સેન્ટ્લ િેંકે પોબલસી 
રે્ વધારીને -૦.૭૫%થી વધારીને -૦.૨૫% 
કયયો છે. ૨૦૧૫ િાદ વયાજદરમાં આ ફેરફાર 
છે. વયાજદરમાં આ વધારો જીગદમ્ દ્ારા 
સપ્ેમિર, ૨૦૦૭ પછીનો પ્રથમ વધારો છે. 
વયાજદરમાં વધારા છતા એસએનિીએ માચ્શમાં 
આપેલ મોંઘવારીના ૨.૧%ના અનુમાનને 
વધારીને ૨.૮% કયયો છે. દેરમાં મોંઘવારી 
૨૦૨૩ અને ૨૦૨૪માં ૧.૯% અને ૧.૬% 
રહેવાની અપેક્ા સેવાઈ છે. 
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દર પાંચ પૈકી એેક કેનેડીયન 
વ્ાજ વધારાની નકારાત્મક 
એસર હેઠળ

ટોરોનટો 
મેન્યુલાઈફ બેંક ઓફ કેનેડાએ 

હાથ ધરેલા સરવેમાં એવયું જાણવા 
મળ્યું છે કે, લગભગ ચારમાંથી એક 
ઘર માલલકે જો વ્ાજદર વધતો જશે 
તો ઘર વેચવાનો વારો આવી શકે છે. 
આ સરવે ૧૪મી એલરિલથી ર૦મી 
એલરિલ વચ્ે થ્ો હતો. જેમાં ૧૮ 
ટકાથી વધયુ મકાનમાલલકોએ કહ્ં હતયું 

કે, આ સમ્ે તેઓ મકાનના હપ્ા 
ભરી શકે એમ નથી. એટલે એ લોકો 
ઘર વેચવા માંગે છે. દર પાંચ પૈકી 
એક કેનેડી્ન પણ વ્ાજ વધારાની 
નકારાતમક અસર હેઠળ છે. કેમ કે, 
તેઓ લોન ભરવા સક્ામ નથી એવયું આ 
સવવેક્ણમાં જાણવા મળ્યું હતયું. ધ બેંક 
ઓફ કેનેડાએ ફુગાવાને ડામવા વ્ાજ 

દર વધારવાનો રસતો અપનાવ્ો છે. જે 
છેલ્ા ૩૧ વર્ષની સવવોચ્ સપાટીએ 
એટલે કે ૬.૮ ટકાએ પહેલી જયુન 
ર૦રરના રોજ પહોંચ્ો છે. જેની સામે 
કેનેડાની સેનટ્રલ બેંકે મયુખ્ વ્ાજદરમાં 
અડધા ટકાથી દોઢ ટકા સયુધીનો વધારો 
ક્વો છે. આ સરવેમાં એવયું પણ જાણવા 
મળ્યુ હતયું કે, બે તૃલત્ાંશ કેનેડી્નો 
માટે મકાનની માલલકી પોરણક્મ નથી. 
વધારામાં જેમણે દેવયું કરીને મકાન લીધયુ 
છે, તેઓ પણ આ વ્ાજદરના વધારથી 
હપ્ા ભરી શકે એમ નથી અને એની 
લચંતા તેમના માનલસક આરોગ્ પર 
અસર કરે છે.

ટોરોનટો 
 ઓનટેરર્ોના આરોગ્ લવભાગે જણાવ્યું હતયું કે, કોલવડ -૧૯ને 

કારણે થતા હોસસપટલાઈઝેશનનયું રિમાણ છેલ્ા મલહનાઓમાં ઝડપથી 
ઘટી રહ્ં છે, રડસેમબરથી શરૂ થ્ેલો ઘટાડાનો દોર હવે માત્ર 
૩૭૦ સયુધી પહોંચ્ો છે. ઓનટેરર્ોના આરોગ્ મંત્રાલ્ના તાજા 
આંકડા મયુજબ હાલમાં ૩૭૦ દદદીઓ કોલવડની સારવાર હેઠળ છે. 
જે રડસેમબર, ર૦ર૧ના આંક જેટલો જ છે. દરલમ્ાન આઈસી્યુમાં 
દાખલ થવાનો દર વધીને ૧૧૦થી ૧૧ર સયુધી પહોંચ્ો છે. જો કે, 
બધી હોસસપટલો આંકડા વીકેનડ બાદ જાહેર કરતા ન હોવાથી સાચો 
આંક જાણવો મયુશકેલ છે. જે દદદીઓ હોસસપટલમાં છે એ પૈકી ૪રને 
શ્ાસની તકલીફ છે, જેમને વેનટીલેટર પર રાખવામાં આવ્ા છે. જ્ારે 

ગ્ા અઠવારડ્ે આ આંક પ૦થી વધયુ હતો. ગ્ા અઠવારડ્ે ૪૧૯ 
કોલવડના દદદીઓને હોસસપટલમાં દાખલ કરા્ા હતા. જે પૈકી ૧૧૧ને 
આઈસી્યુમાં હતા. કુલ ૬૮૮૪ પીસીઆર ટેસટ છેલ્ા ર૪ કલાકમાં 

થ્ા હતા. એ પૈકી ૬.પ ટકાને હોસસપટલમાં દાખલ કરવા પડ્ા છે. 
જે ગ્ા અઠવારડ્ાના ૭.૧ ટકા અને બે અઠવારડ્ા પહેલાના ૮.૬ 
ટકા કરતા ઓછો છે. હાલમાં ઓનટેરર્ો રિાંતમાં કુલ ૧૩,૩૩૮ કેસ 
છે, જે રિાંતના અત્ાર સયુધીના કુલ કેસના આંકને ૧,૩૧ર,૮૪૪ સયુધી 
પહોંચાડે છે. કેટલાક લનષણાંતો અને મહામારીના અભ્ાસયુઓના મતે 
હવે રિસારનો દર ધીમો રહેશે. ખાસ કરીને ઉનાળામાં ઘટશે, પણ 
ઠંડીની મોસમમાં એમા થોડો વધારો થઈ શકે છે. આજે આરોગ્ 
મંત્રાલ્ે જાહેર કરેલા કોલવડ-૧૯ના મરણના આંક મયુજબ કુલ 
૧૩૩૩૮ મૃત્યુ નોંધા્ા છે. જેમાં ગ્ા અઠવારડ્ાના પ૦નો પણ 
સમાવેશ થા્ છે. હાલમાં પ૭ એસ્ટવ કેસ છે, જેમને લાંબા સમ્ની 
સારવાર માટે કેર હોમસમાં રાખવામાં આવ્ા છે. 

ઓનટેરર્ોમાં કોલવડના 370 દદદી હોસસપટલમાં, 42 વેસનટલેટર ઉપર
પાંતમાં કાેરાેનાની ગતત ધીમી પડી, ગયા એઠવાડડયે 419 કાેતવડના દદદીએાેને હાેસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા

ઓનટટેરરયો 
કેનેડાના વડારિધાન ટ્રુડોએ સોમવારે ટવીટ 

કરીને જણાવ્યું હતયું કે, તેઓ બીજીવાર કોલવડ -૧૯ 
ટેસટમાં પોલઝરટવ આવ્ા છે. એટલે હવે જાહેર 
આરોગ્ લવભાગની માગ્ષદલશ્ષકાને અનયુસરીને 
આઈસોલેશનમાં રહેશે. ગ્ા અઠવારડ્ે ટ્રુડોએ 
લોસ એનજલસમાં અમેરરકનોની એક બેઠકમાં 
હાજરી આપવા ગ્ા હતા. જ્ાં એ અમેરરકન 
રિમયુખ જો બાઈડન સલહત અનેક મહાનયુભાવોને 
મળ્ા હતા. જો કે, તેમણે કહ્ં હતયું કે, હવે 
તેમને સારૂૂં છે અને વેકસીન પણ લઈ લીધી છે. 
આમ છતાં ટેસટ પોલઝરટવ આવ્ો હોવાથી હવે 
આઈસોલેશનનયું પાલન કરશે. 

સોમવારની રાત્રે ટ્રુડોને ઓટાવામાં લલબરલ 
ડોનરના કા્્ષક્રમમાં સંબોધન કરવાનયું હતયું. પણ 
પછીથી એમને બદલે ડેપ્યુટી રિાઈમ લમનીસટર 
લક્રસટી્ા ફ્ીલેનડે સંબોધન ક્યુું હતયું અને બધી 
વેકસીન લીધી હો્, એવી પાટદીના સભ્ો સાથે 
સંવાદ સાધ્ો હતો. જાન્યુઆરી બાદ વડારિધાન 
બીજીવાર ટેસટમાં પોલઝરટવ આવ્ા છે. આ 
અગાઉ માચ્ષ ર૦ર૦માં એ વાઈરસના ભોગ 
બન્ા હતા અને ૧૪ રદવસનયું આઈસોલેશન 
પાળ્યું હતયું. જો કે, ત્ારબાદ ડીસેમબર ર૦ર૧થી 
એ લન્લમત ટેસટ કરાવતા આવ્ા છે. એમના 
સટાફના કેટલાક સભ્ો અને સયુરક્ાકમદીઓના 
ટેસટ પણ પોલઝરટવ આવ્ા હતા.

ટોરોનટો 
ઈલમગ્ેશન, રેફ્યુજીસ એનડ 

સીટીઝનશીપ કેનેડા (આઈઆરસીસી)
એ જાહેર ક્યુું છે કે, ્યુગલો અને 
પરરવારો જેમના ઘણાં વ્સક સભ્ો હો્ 
તેઓ સીટીઝનશીપ માટે ઓનલાઈન 
અરજી કરી શકશે. કેમ કે, લવભાગે એને 
માટેની તૈ્ારીઓ કરી લીધી છે અને 
આ વર્ષના પાનખર સયુધીમાં એ શરૂ 
થઈ શકશે. અત્ારે પરરવાર દીઠ માત્ર 
એક વ્સક માટે અરજી ઓનલાઈન 
સવીકારવામાં આવતી હતી. જો કે, આ 
નવી વ્વસથા શરૂ થવામાં થોડો સમ્ 
લાગશે એમ પણ લવભાગે જણાવ્યું હતયું. 
મીરડ્ા સાથેની વાતચીતમાં લવભાગના 

રિવકતાએ જણાવ્યું હતયું કે, સગીરો અને 
પરરવારો માટેની આ વ્વસથા પણ નવયું 
પોટ્ષલ બન્ા બાદ શરૂ થઈ શકશે. 
આઈઆરસીસી ઈ-એપલીકેશનસનયું 
રિમાણ વધારવાના રિ્ાસો કરે છે. 
શરૂઆતમાં ૧૮ વર્ષ કે એથી વધયુ 
વ્જયુથના વ્સકો માટે ઓનલાઈન 
અરજીઓ સવીકારી શકાશે. ત્ારબાદ 
એક જ પરરવારના એકથી વધયુ સભ્ોના 
જયુથ માટેની અરજીઓ પણ ઓનલાઈન 
સવીકારી શકા્ એવી ્ોજના તૈ્ાર 
થઈ રહી છે. નવેમબર ર૦ર૧માં 
આઈઆરસીસીએ પોતાની લસસટમને 
અપડેટ કરીને આલએમએમ પ૪૭૬ 
હેઠળ અરજી કરવાની છૂટ આપી હતી. 

વયસ્ો માટટે ઓનલાઈન સીટીઝનશીપ 
એપલી્ેશનસ સવી્ારવાનું શરૂ ્રાશે કેનેડામાં જો વ્ાજદર વધશે તો ચારમાંથી 

એક ઘરમાલલકે ઘર વેચવયું પડશેઃ સરવે

ટોરોનટોમાં હયુમલામાં દોરીને આજીવન 
કેદ, રપ વર્ષ સયુધી પેરોલ નહીં મળે

ટ્રુડો બીજી વાર કોરોના વા્રસથી સંક્રલમત

2018ની ઘટનામાં એાડેધડ વાહન 
હંકારાતા એાઠ મડહલાએાે એને બે 
પુરુષાેના મૃત્ુ થયા હતા

ઓનટટેરરયો 
સોમવારે ટોરોનટોની સયુપીરી્ર કોટ્ષના 

જસટીસ એન મોલો્ે એલરિલ ર૦૧૮ના વાન 
હયુમલાના દોરીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી 
હતી અને રપ વર્ષ સયુધી એને પેરોલ પણ 
નહીં મળે એવો ચયુકાદો સંભળાવ્ો હતો. આ 
ચયુકાદો આવ્ો ત્ારે હયુમલાની ઘટનામાં ભોગ 
બનનારાઓના પરરવારના સભ્ો, લમત્રો અને 
સમાજના અનેક સભ્ો કોટ્ષરૂમમાં હાજર હતા. 
દોલરત આરોપી એલેક લમસાઈઆનને હત્ાના 
રિ્ાસના ૧પ ગયુનાઓ બદલ ર૦ વર્ષની સજા 
ફટકારવામાં આવી હતી. એ ઉપરાંત ગ્ા વર્ષના 
એક હત્ાના કેસમાં પણ તે સામેલ હોવાથી 
એને આજીવન કેદની સજા આપવામાં આવી 

હતી. ર૦૧૮ની ઘટનામાં આઠ મલહલાઓ અને 
બે પયુરુરોના મૃત્યુ થ્ા હતા. જ્ારે રપ વરદી્ 
વ્રકતને એની સત્રી લમત્રે ગયુસસો અપાવતા એ 
ભાડાની વાન લઈને શહેરના વ્સત માગ્ષ ઉપર 
આડેધડ વાન હંકારતો રહ્ો હતો. જેને કારણે 
સજા્ષ્ેલા અકસમાતમાં આ મૃત્યુ થ્ા હતા. 
અન્ મલહલાનયું મૃત્યુ ઘટનાના રદવસે થ્ેલી 
ઈજાને કારણે ત્રણ વર્ષ બાદ થ્યું હતયું. આ ઘટના 
અંગે જજ મોલોએ ચયુકાદો સંભળાવતા કહ્ં હતયું 
કે, આ માત્ર રપ વર્ષની સજા નથી. પરંતયુ ગયુનો 
બન્ાના રપ વર્ષ બાદ જ એ પેરોલની અરજી 
કરી શકશે. એટલે કે, રપ વર્ષ સયુધી પેરોલ 
લવના સજા ભોગવવી પડશે. તેમણે આ ઘટનાના 
સાક્ીઓને લનવેદન આપવા બદલ લબરદાવ્ા 
હતા. આખો રદવસ ચાલેલી સયુનાવણીમાં તેમણે 
બધાને સાંભળ્ા બાદ ચયુકાદો આપ્ો હતો. આ 
ઘટનામાં ભોગ બનનારા બધા લનદવોર હતા અને 
સાંજે ચાલવા લનકળેલા લોકો હતા. 
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ટોરેનટો
કેનેડા દુનનયાનો પ્રથમ એવો દેશ 

બનવા તૈયાર છે, જેણે તમાકુ પેકેટો પર 
ફોટો ચેતવણીના પ્રભાવને લઈને નચંતા 
વચ્ે દરેક નિગારેટ પર એક લેનિત 
ચેતવણી રજૂ કરવાની યોજના બનાવી 
છે. ધ ગારડડિયનના રરપોટડિ પ્રમાણે કેનેડા 
દુનનયાનો એવો પ્રથમ દેશ હશે જયાં દરેક 
નિગારેટ પર સવાસ્થય િંબંધી ચેતવણી 
લિવી ફરજીયાત હશે. આ પહેલા દેશમાં 
તમાકુ ઉતપાદનોના પેરકંગ પર ચેતવણીના 
રૂપમાં એક ગ્ારફક નચત્ર લગાવવાની 
નીનત લાગૂ થઈ હતી. બે દાયકા પહેલા 
શરૂ થયેલી આ નીનતને દુનનયાભરમાં 
અપનાવવામાં આવી છે. 

માનનિક સવાસ્થય મંત્રી કૈરોનલન 

બેનેટે શુક્રવારે આયોજીત એક પત્રકાર 
પરરષદમાં કહ્ં, ‘અમારે તે નચંતાઓને દૂર 
કરવી છે કે આ િંદેશાનો પ્રભાવ ઓછો 
થઈ ગયો છે. દરેક તમાકુ ઉતપાદન 
પર સવાસ્થય િંબંધી ચેતવણી લિવાથી 
નક્ી કરી શકાશે કે આ જરૂરી િંદેશ 
દરેક વયનતિ િુધી પહોંચે, જેમાં યુવા 
પણ િામેલ છે, જે એક વિતમાં એક 
નિગારેટ પીવે છે અને પેકેટ પર લિેલી 
ચેતવણીને જોઈ શકતા નથી.’ આ પ્રસતાવ 
પર શનનવારે ચચાડિ થશે અને િરકારને 
લાગે છે કે 2023ના અંત િુધી આ નનયમ 
લાગૂ કરી શકાશે. બેનેટે જણાવયુ કે દરેક 
નિગારેટ પર ‘દરેક કશમાં ઝેર છે’ િંદેશ 
લિવાનો પ્રસતાવ છે. પરંતુ તેમાં ફેરફાર 
પણ કરી શકાય છે.

કેનેડામાં હવે દરેક સિગારેટ ઉપર 
લખેલી હશે સવાસ્થ્ય િંબંધી ચેતવણી

ઓનટેરર્યો 
ટોરોનટોના પીયરિન એરપોટડિ ઉપર 

એર કેનેડાના બે નવમાનો ટેક ઓફ િમયે 
એક જ રન વે પર આવી જતા અથડામણનું 
જોિમ ઉભુ થયું હતું. બોઈંગ ૭૭૭ના 
ફલાઈટ ક્રુ અને એર ટ્ારફક કંટ્ોલ વચ્ેના 
િંકલનના અભાવે અકસમાતનો િતરો 
િર્ડિયો હતો. આ ઘટના માચડિ ર૦ર૦ની છે 
અને ટ્ાનિપોટટેશન િેફટી બોડડિ ઓફ કેનેડા 
(ટીએિબી)એ એનો અહેવાલ મંગળવારે 
ર્હેર કયયો હતો. ટોરોનટોના પીયરિન 
એરપોટડિ ઉપર અથડામણની િંભવના 
નવશેના આ અહેવાલમાં જણાવવામાં આવયું 
હતું કે, એર કેનેડાના એમ્બ્ેર ૧૯૦ રન 
વે ૦૬એલ ઉપરથી ટેક ઓફ કરવાની 
તૈયારીમાં હતુ. તયારે િવારના ૯.પ૦નો 
િમય હતો. નવમાન ડેનેવર જવાનું હતું 
અને ૮૩ પ્રવાિીઓ અને ક્રુના ચાર િભયો 

હતા. જેવો ટેક ઓફનો િમય હતો તયારે 
એર કેનેડાના બોઈંગ ૭૭ એ જ રનવે પર 
આવી જવાની િુચના કંટ્ોલ તરફથી મળી 
હતી. એ નવમાન હેલીફેક્ા જનાર હતુ અને 
એમાં ૩૪પ પ્રવાિીઓ અને ૧૪ ક્રુ િભયો 
હતા. એક તરફ એમ્બ્ેરર ટેક ઓફ માટે 
ઉપડયુ અને પક્ી અથડાયું તેથી ફલાઈટ 
ક્રુએ ટેક ઓફ લેવાનું ટાળયુ અને એ નવશેનો 
રેડીયો કોલ કયયો હતો. પણ બોઈંગ ૭૭૭ 
અને એર ટ્ારફક કંટ્ોલ એ િંદેશાની નોંધ 
લઈ નહોતા શકયા. અને એ પોતાની ઝડપે 
આગળ વધી રહ્ં હતું અને એની નરિકવનિી 
પણ એ જ હતી. એર ટ્ારફક કંટ્ોલરે ટેક 
ઓફ માટે લીલી ઝંડી આપી દીધી હતી 
અને એમને બડડિ હીટની િબર જ નહોતી. 
રપ િેકંડમાં બોઈંગે ઝડપ વધારી દીધી એ 
જ િમયે કંટ્ોલરનું ધયાન એર પોટડિના ઉત્તર 
છેડા તરફ ગયુ તો જોયું કે એક જ રન વે 

ઉપર બે નવમાનો છે છતા એને કોઈ ખયાલ 
તયારે નહોતો આવયો. બોઈંગે બીજુ નવમાન 
જોયુ તયારે એની ઝડપ ર૩૧ કી.મી. 
થઈ ચુકી હતી. એ િમયે બંને નવમાનો 
વચ્ેની જગયા માત્ર પાંચ હર્ર ફૂટની 
હતી. બડડિ હીટ વાળા એમ્બ્ેરરે ફલાઈટને 
એર પોટડિના છેડે ફરીથી ઉતાયુું એના પર 
કંટ્ોલરનું ધયાન પડતા જ તરત જ બોઈંગને 
અટકવાનો આદેશ આપી દીધો હતો. તેથી 
બંને નવમાનો વચ્ે કોઈ મોટી અથડામણ 
થઈ નહોતી.

તપાિમાં ર્ણવા મળયું હતું કે 
એમ્બ્રે ઝડપ પકડી હોવાથી એ હવામાં 
પ૦ નોટની ઉંચાઈએ પહોંચી ગયું હતું 
એટલે અથડામણ ટળી હતી. આમ છતાં 
િંકલનનો અભાવ બહાર આવયો હોવાથી 
એની ફરીયાદ નોંધાતા તપાિ હાથ ધરાઈ 
હતી.

વીજળી અને ગેસના ભાવમાં 
ફરકને કેનેડડયનાેઅે માેટંુ 
કારણ ગણાવું

ટોરોનટો
ઈલેકટ્ીકથી ચાલતા વાહનો ભલે 

પૃ્થવી માટે િારા હોય અને ટ્ેનડી હોય 
પણ અડધાથી વધુ કેનેડીયનોને જયારે 
પુછવામાં આવયું કે શું તેઓ બીર્ વાહન 
તરીકે માત્ર ઈલેકટ્ીક વાહન િરીદવાનું 
પિંદ કરશે તો તેમનો જવાબ ના તરીકે 
હતો. કેનેડીયનોને નમશ્ર એટલે કે ગેિ 
અને ઈલેકટ્ીક િંચાનલત વાહનો પિંદ કરે 
છે. પરંતુ ફુલ્ી ઈલેકટ્ીક વાહન માટે હજુ 
તૈયાર નથી. ઈલેકટ્ીક વાહનોની માંગને 
ધયાનમાં રાિીને જે િવવેક્ણ હાથ ધરવામાં 
આવયું એ જેડી પાવર નામક રીિચડિ 
કંપનીએ પૂણડિ કયુું છે. આ અભયાિમાં 
ર્ણવા મળયું કે, પ૩ ટકા કેનેડીયનો 

કદાચ જ ઈલેકટ્ીક વાહન િરીદવા તૈયાર 
હશે. જેની િામે અમેરરકામાં એ પ્રમાણ 
િાવ ઉલટુ જોવા મળે છે. તયાંના પ૯ ટકા 
લોકો ઈલેકટ્ીક વાહન િરીદવા તૈયાર છે.

ઓટોમેટીવ રીિચડિ એનડ કનિલટીંગ 
કંપની જેડી પાવર કેનેડાના ડાયરેકટર 
જેડીને કહે છે કે કેનેડામાં ઈલેકટ્ીક 
વાહનની રકંમત મહતવની બાબત બની 
રહેશે. જો કે, ફેડરલ િરકાર ઈલેકટ્ીક 
વાહનોને પ્રોતિાહન આપવા પ હર્ર 
યુએિ ડોલરની િહાય ઓફર કરે છે. 
ઓનટેરરયોમાં પણ ઈલેકટ્ીક વાહનો પર 
વળતર આપવાની શરૂઆત થઈ હતી. જે 
ઓનટેરરયોની િરકારે ચાર વષડિ પહેલા 
બંધ કરી દીધું હતું. જો કે કેટલાક પ્રાંતોમાં 
હજુ પ્રોતિાહક વળતર હજુ ઉપલબધ 
છે. ૬૧ ટકા લોકોએ રકંમતને કારણે 
ઈલેકટ્ીક વાહન િરીદવાની તૈયારી 
દશાડિવી નહોતી. 

50 ટકાથી વધુ કેનેડી્યનો ફુલ્ી 
ઈલે. વહીકલની ખરીદી નહીં કરે

ઓનટેરર્યો 
ઈનમગ્ેશન નમનીસટર િીન રિેિર કહે 

છે કે, તેમની િરકાર એવો પ્રોગ્ામ માટે 
યોજના બનાવી રહી છે, જેનાથી કેનેડામાં 
ટેમ્પરરી પરમીટ મેળવીને આવી રહેલા 
ઈનમગ્નટિને પરમેનનટ રેિીડેનટનો 
દરજજો આપી શકાય. તેમણે મીરડયા 
િાથેની વાતચીત દરનમયાન કહ્ં હતું કે, 
અગાઉ ટેમ્પરરી રેિીડેનટની પરનમટ 
અપાતી હતી, તેને બદલે હવે પરમેનનટ 
રેિીડેનટનું સટેટિ આપી શકાય એવો 
પ્રોગ્ામ બનાવવા તરફ િરકાર આગળ 
વધી રહી છે. િાિ કરીને કોનવડ -૧૯ને 
કારણે આવેલા લોકડાઉન અને િરહદના 
પ્રનતબંધોને કારણે ઈનમગ્નટિનું પ્રમાણ 
િાવ ઓછું થઈ ગયું હતું અને આવશયક 

િેવા માટેના કમડિચારીઓ અને રિનટલાઈન 
હેલથ વક્કિડિની જરૂરીયાત વધતા ૯૦ 
હર્ર લોકોને ટેમ્પરરીથી પરમેનનટનું 
સટેટિ આપવાનું નક્ી કયુું હતું. જેમાં 
આંતરરાષ્ટીય નવદ્ાથથીઓનો પણ િમાવેશ 
હતો. નમનીસટર રિેિરે કહ્ં હતું કે આ 
નવા પ્રોગ્ામ જુના અરજદારો માટે નહીં 
હોય. એમાં ૧ર૦ રદવિની િમય મયાડિદા 
નક્ી કરાશે અને અરજીઓનો નનકાલ 

એટલા િમયમાં કરી દેવાશે. આ અંગે 
િંિદમાં ગયા મનહને જ મંજુરી અપાઈ 
હતી. પરમેનનટ રેિીડેનિી માટેનું નવું 
માળિુ તૈયાર થઈ રહ્ં છે જેમાં નવદેશી 
નવદ્ાથથીઓ ઉપરાંત કામચલાઉ વક્ક 
પરમીટ ધારકોનો પણ િમાવેશ કરવામાં 
આવશે. અમે એવી પોલીિી બનાવવા 
માંગીએ છીએ જે દેશની જરૂરીયાત પર 
આધારીત હોય િમયે િમયે જરૂરીયાત 
મુજબ એના પ્રમાણમાં વધઘટ કરી શકાશે. 
કેનેડાના રીિચડિ નવભાગના વડા રૂપા 
બેનર્જીએ કહ્ં હતુ કે, પરમેનનટ પરમીટની 
પ્રનક્રયા ઝડપી બનાવવા બધા પ્રયાિો 
કરવામાં તેઓ આગળ વધી રહ્ા છે. 
તેમણે કહ્ં કે આ અઠવારડયે અમે બે લાિ 
પરમેનનટ રેિીડેનટને મંજુરી આપી હતી.

દેશમાં કામદારાેની જરૂડરયાતને ધ્ાને લઈ સંસદે યાેજનાને લીલી ઝંડી અાપી

કામચલાઉ રહેવાિીઓને કાયમી દરજજો 
આપવા યોજના બનશે ઃ ઈનમગ્ેશન મંત્રી

પક્ી અાવી જતા કુ્અે ઝડપ ઘટાડી સંદેશાે અાપાે પરંતુ કંટાેલરૂમમાં ધ્ાને લેવાયાે નહીં

ટોરેનટો
BAPS સવાનમનારાયણ મંરદર 

ટોરોનટોમાં ૪ જૂન, ૨૦૨૨ના રદવિે 
BAPS Swaminarayan 
Research Institutનું ભવયતાથી 
ઉદઘાટન થયું હતુ. 

પ્રમુિસવામી મહારાજના શતાબદી 
મહોતિવ ઉપક્રમે યોર્યેલ આ કાયડિક્રમમાં 
અનેક ભતિો અને િરકારી નેતાઓઅ 
હાજરી આપી હતી. આ કાયડિક્રમને 
નવશ્વભરના હર્રો લોકોએ જીવંત 
પ્રિારણ દ્ારા નનહાળયો હતો. BAPS 
Swaminarayan Research 
Institute નહંદુ ધમડિનું ઉત્તમ નશક્ણ, 
અને િવયોત્તમ િંશોધનનું માધયમ પૂરં 
પાડશે. આ ઇનનસટટયૂટ દ્ારા િામાનજક 
િંવારદતા, નવનવધ ધમયો વચ્ેનો િંવાદ, 
િમાજ િાથે જોડાણ, અને શૈક્નણક 

વયાખયાનો આયોજન થશે.
િંસથાના આધયાનતમક ગુર મહંત 

સવામી મહારાજે  જીવંત પ્રિારણ દ્ારા 
ભારતથી આ િમારોહનો દીપ પ્રાગટય 
કરી શુભારંભ કયયો હતો. તેમણે એક 
નવશેષ િંદેશ પણ મોકલયો હતો કે, વિુધૈવ 
કુટુંબકમ એટલે કે આ નવશ્વ એક પરરવાર 
છે, એવી ભાવના િાથે આપણે વૈનશ્વક 
િંવારદતાને આગળ વધારીએ.

મહંત સવામી મહારાજે ભારતથી 
મહામહોપાધયાય પૂજય ભદ્ેશદાિ 
સવામીને કાયડિક્રમના અધયક્પદે  મોકલયા 
હતા. ભદ્ેશદાિ સવામીએ તેમના વતિવય 
દરમ્યાન જણાવયું હતું કે, આ િંસથાનો 
ઉદ્ેશય વિુધૈવ કુટુંબકની પ્રાચીન અને 
પનવત્ર ભાવનાનો િંદેશ ફેલાવી દયા અને 
િંવારદતાને પ્રોતિાહન આપવાનો છ. 
િમગ્ નવશ્વ એક પરરવાર છે.

ઉદ્ાટન િમારોહના મુખય અનતનથ 
Hon. Ahmed Hussen, 
Minister of Housing and 
Diversity and Inclusionએ 
જણાવયું હતું કે, આજનો રદવિ BAPS 
Swaminarayan Research 
Instituteના ઉદ્ઘાટનનો એક નવશેષ 
િીમાનચહ્નરૂપ છે, જે િમગ્ માનવતાની 
િેવા કરશે. Hon. Candice 
Bergen, Leader of the 
Official Oppositionએ પણ 
અનભનંદન િંદેશ મોકલીને કહ્ં કે, 
કેનેડામાંBAPS Swaminarayan 
Research Instituteની શરૂઆત 
કરવા બદલ હું તમને િૂબ જ આનંદ 
િાથે અનભનંદન પાઠવું છું. હું ર્ણું છું 
કે researchનું કાયડિ કેનેડામાં નહંદુ 
િમુદાયને મજબૂત બનાવશે. 

પ્રસતાવ અંગે શનનવારે 
ચચાચા થશે,  2023 
સુધીમાં કાયદાે અમલી 
બનવાની અાશા

ટોરોનટોમાં એક જ રન-વે ઉપર બે નવમાનો 
આવી જવાની ઘટનામાં તપાિ અહેવાલ રજૂ 

ટાેરાેનાેમાં બીઅેપીઅેસ સ્ામમનારાણય મંડદરે BAPS Swaminarayan Research Instituteનું ઉદઘાટન

“વિુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના” િાથે વૈનશ્વક 
િંવારદતતાને આગળ વધારીઅે ઃ મહંત સવામી

હજારાે ભકાે અને નેતાઅાેની હાજરી રહી, હજારાે  
લાેકાે જીવંત પ્રસારણ નનહાળી કાયચાક્મના સાક્ી બન્ા
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ભારતમાં આજકાલ નેશનલ હેરાલ્ડ કેસનો 
મુદ્ો ફરી ગાજવા માંડ્ો છે. કોંગ્ેસના 

નેતા રાહુલ ગાંધી અને સોનનયા ગાંધીની 
પૂછપરછ કરવામાં આવતા જ તેના પ્ડઘા 

રાજકીય ગનલયારામાં 
પડ્ા છે. આ કાય્યવાહી 
સામે દેશભરમાં કોંગ્ેસે 
નવરોધ પ્રદશ્યન કયુું, 
કોંગ્ેસે આરોપ મુકયો 
કે, આ કાય્યવાહી 
રાજકીય કીન્ાખોરીથી 
થઈ રહી છે.   

સામાનય સંજોગોમાં 
દેશના કોઈ પણ 
નાગરરક સામે ફોજદારી 

કેસ થાય અને તેની પૂછપરછ કરવામાં આવે તે 
સામાન્ ય ઘટના ગણાવી જોઈએ, પણ ભારતમાં 
છેલાં બે દાયકામાં નેતાઓને હેરાન કરવા 
સરકાર દ્ારા આઈટી, ઈ્ડી સનહતની એજનસીનો 
ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્ો છે. ઇ્ડી દ્ારા 
થનારી પૂછપરછને ટાળવા પહેલાં સોનનયા અને 
રાહુલે કોરોનાનું બહાનું કાઢું. પછી સોનનયા 
ગાંધી હોસ્પટલમાં દાખલ થઈ ગયા. રાહુલ 
ગાંધીની પહેલા રદવસે ૧૦ કલાક પૂછપરછ થયા 
પછી કામ બાકી રહ્ં તો તેમને બીજા રદવસે પણ 
બોલાવવામાં આવયા હતા. 

ઇ્ડીના અનધકારીઓ પોતાની ફરજ બજાવી 
રહ્ાનો દાવો કરે છે, તો બીજી બાજુ કોંગ્ેસના 
કાય્યકરોને લાગે છે કે તેમના નેતાને હેરાન 
કરવા જ આ કાય્યવાહી થઈ રહી છે. હકીકતમાં 
નેશનલ હેરાલ્ડ કેસને સમજવો પણ આવશયક 
છે. આઝાદીની લ્ડત દરનમયાન નરિટીશ રાજનો 
નવરોધ કરવા અનેક વત્યમાનપત્ો ચાલુ થયા, તેમાં 
નેશનલ હેરાલ્ડ પણ એક અખબાર હતુ.

નેશનલ હેરાલ્ડનો પ્રારંભ ૧૯૩૮માં કરાયો 
હતો અને તેના પહેલા તંત્ી પંર્ડત જવાહરલાલ 
નેહરુ હતા. નેશનલ હેરાલ્ડની માનલકી 
એસોનસયેટે્ડ જન્યલ નલનમટે્ડ નામની કંપનીને 
સોંપાઈ હતી, જેના માનલકો તેના ૫,૦૦૦ 
શેરહોલ્ડરો હતા. ભારતને આઝાદી મળી તે પછી 
નેશનલ હેરાલ્ડ અખબાર કોંગ્ેસ પક્ષનું મુખપત્ 
બની ગયું. તેની ઉદૂ્ય આવૃનતિ ‘કૌમી આવાઝ‘ના 
નામે અને નહનદી આવૃનતિ “નવજીવન‘ના નામે 
શરુ થઈ. જયારે દેશને આઝાદી મળવા સાથે 
જવાહરલાલ નેહરુ ભારતના વ્ડાપ્રધાન બનતા 
તેમણે નેશનલ હેરાલ્ડના ર્ડરેકટર તરીકે રાજીનામું 
આપયું. પરંતુ તે પછી પણ તેનો વનહવટ કોંગ્ેસના 
હાથમાં રહ્ો.  ૨૦૦૮માં નેશનલ હેરાલ્ડ બંધ થઈ 
ગયુ. આ સમયે તેના માથે ૯૦.૨૫ કરો્ડ રૃનપયાનું 
દેવું હતું. નેશનલ હેરાલ્ડના માથે જે ૯૦.૨૫ કરો્ડ 
રૂનપયાનું દેવું હતું તે રકમ તેને કોંગ્ેસ પક્ષ દ્ારા 
વયાજમુક્ત લોનના રૂપમાં આપવામાં આવી હતી. 
નેશનલ હેરાલ્ડ પાસે ૯૦.૨૫ કરો્ડ રૂનપયાનાં 
દેવાં સામે ચળ-અચળ નમલકતો પણ હતી. જેની 
બજારરકંમત આશરે ૨,૦૦૦ કરો્ડ રૂનપયા હતી. 
૨૦૧૦માં નેશનલ હેરાલ્ડને ફરી શરૂ કરવા માટે 
યંગ ઇસન્ડયા નલનમટે્ડ નામની નવી કંપનીનું ગઠન 
કરાયું, જેના અધયક્ષ રાહુલ ગાંધી હતા. તેના બીજા 
ર્ડરેકટરોમાં સોનનયા ગાંધી, ઓ્કાર ફનસન્ડઝ, 
મોતીલાલ વોરા, સુમન દુબે, સામ નપત્ો્ડા વગેરેને 
્થાન અપાયુ. 

૨૦૧૦માં નેશનલ હેરાલ્ડની હોસલ્ડંગ કંપની 
એસોનસયેટે્ડ જન્યલ નલનમટે્ડના માત્ 1057 
શેરહોલ્ડરો હયાત હતા, જેમાં ભૂતપૂવ્ય કાયદા 
પ્રધાન શાંનતભૂષણનો અને મદ્ાસ હાઈકોટ્યના 
ભૂતપૂવ્ય ચીફ જસ્ટસ માક્ક્ડેય કાતજૂનો પણ 
સમાવેશ થતો હતો.  ૨૦૧૧માં આ ૧૦૫૦ 
શેરહોલ્ડરોને પૂછયા નવના તેમના શેરો નવી 
બનેલી કંપની યંગ ઇસન્ડયા નલનમટે્ડ કંપનીના 
નામે ટ્ાનસફર કરાયા.  એસોનસયેટે્ડ જન્યલ 
કંપનીને માથે જે ૯૦.૨૫ કરો્ડનું દેવું હતું તે નવી 
કંપનીના માથે ટ્ાનસફર કરાયુ.

તેની સાથે નેશનલ હેરાલ્ડની ૨,૦૦૦ કરો્ડની 

સંપનતિ પણ નવી કંપનીના હાથમાં આવી ગઈ. 
નવી કંપનીએ ૯૦.રપ૫ કરો્ડ રૂનપયાના દેવાં 
સામે માત્ ૫૦ લાખ રૂનપયાની ચૂકવણી કરી. 
કોંગ્ેસ પક્ષ દ્ારા બાકીના ૮૯.૪૫ કરો્ડ રૂનપયા 
ઉદારતાથી માફ કરી દેવાયા. ભારતીય જનતા 
પક્ષના નેતા સુરિમણયમ ્વામીના ધયાનમાં આ 
ગોટાળો આવયો. જે બાદ તેમણે આ કૌભાં્ડને 
ઉજાગર કયુું. ૨૦૧૨માં તેમણે રદલહીની એક 
ટ્ાયલ કોટ્યમાં યંગ ઇસન્ડયા નલનમટે્ડના ર્ડરકટરો 
રાહુલ ગાંધી, સોનનયા ગાંધી, સુમન દુબે વગેરે 
નવરુદ્ધ નાણાંકીય ઉચાપતની ફરરયાદ દાખલ 
કરાવી.  સુરિમણયમ ્વામીના દાવા મુજબ યંગ 
ઇસન્ડયા નલનમટે્ડ કંપની માત્ પાંચ લાખ રૂનપયાની 
મૂ્ડી સાથે શરૂ થઈ હતી. તેણે કોલકાતાની 
બોગસ કંપની ્ડોટેકસ મક્કન્ડાઇઝ પાસેથી ૧ 
કરો્ડ રૂનપયાની લોન લીધી હતી. તેમાંથી ૫૦ 
લાખ રૂનપયા તેણે કોંગ્ેસ પક્ષને ૯૦.૨૫ કરો્ડ 
રૂનપયાના દેવાં સામે ચૂકવી દીધા હતા. કોંગ્ેસ 
પક્ષે બાકીના ૮૯.૦૫ કરો્ડ રૂનપયા માફ કરી 
દીધા હતા. આ કંપનીના ર્ડરેકટરો કોંગ્ેસ પક્ષના 
નેતાઓ હતા, જેમણે પોતાની મોટી મૂ્ડી તેમાં 
રોકી નહોતી. સુરિમણયમ ્વામીના દાવા મુજબ 
કોંગ્ેસ પક્ષને કોઈ પણ કંપનીને ૯૦.૨૫ કરો્ડ 
રૂનપયાની લોન આપવાનો જ અનધકાર નહોતો. 
કારણ કે, ઇનકમ ટેકસના કાયદા મુજબ રાજકીય 
પક્ષને મળેલું દાન ઇનકમ ટેકસથી મુક્ત હોય છે. 
તેઓ કોઈ ત્ીજી પાટટીને દાન આપી શકતા નથી. 

કોંગ્ેસે નેશનલ હેરાલ્ડને આપેલી લોન માફ 
કરી હોવાથી તેણે દાનનું ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું 
હતું. વળી કોંગ્ેસ પક્ષના નેતાઓ દ્ારા નેશનલ 
હેરાલ્ડને આપવામાં આવેલી ૯૦.૨૫ કરો્ડની 
લોન પૈકી ૮૯.૦૫ કરો્ડની લોન માફ કરીને 
તેમણે ૨,૦૦૦ કરો્ડ રૂનપયાની સંપનતિ ઉપર 
કબજો જમાવી દીધો હતો. સામે પક્ષે કોંગ્ેસનો 
બચાવ એવો છે કે નેશનલ હેરાલ્ડની સંપનત 
કોંગ્ેસ પક્ષની સંપનતિ હતી, કારણ કે તે પક્ષનું 
મુખપત્ હતું. ૨૦૧૦માં જે યંગ ઇસન્ડયા નલનમટે્ડ 
નામની કંપની ઊભી કરાઈ તે પણ કોંગ્ેસ 
પક્ષની પેટાસં્થા જેવી હતી. તેનો ઉદ્ેશ નેશનલ 
હેરાલ્ડને ફરી શરૂ કરવાનો હતો. ૨૦૧૬માં તેણે 
નેશનલ હેરાલ્ડને બદલે બીજાં ત્ણ મેગેનઝનો શરૂ 
પણ કયાું હતાં. 

જયારે આ અંગે સુરિમણયમ ્વામી કહે છે 
કે, જો કોંગ્સના નેતાઓ નેશનલ હેરાલ્ડ ફરીથી 
શરૂ કરવા માગતા હતા તો તેમણે નવી કંપની શરૂ 
કરવાની શું જરૂર હતી? તેઓ જૂની કંપનીના નામે 
પણ તે કામ કરી શકતા હતા. ૨૦૧૪માં કેનદ્માં 
ભાજપના મોરચાની સરકાર આવી તે પછી તરત 
જ સુરિમણયમ ્વામીના કેસમાં રદલહીની ટ્ાયલ 
કોટ્ય દ્ારા સોનનયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી વગેરને 
સમનસ મોકલવામાં આવયાં. કોંગ્ેસના નેતાઓ 
તેની સામે રદલહી હાઈકોટ્યમાં ગયા. રદલહી હાઈ 
કોટટે સમનસ કેનસલ કયા્ય. તે જ વષષે ઇ્ડી દ્ારા 
મની લોન્ડરરંગના આક્ષેપોની તપાસ શરૂ કરાઈ. 

૨૦૧૬માં સુનપ્રમ કોટટે કોંગ્ેસના પાંચ નેતાઓ 
સામે ચાલતો કેસ ્થનગત કરવાનો ઇનકાર કયયો, 
પણ તેમને કોટ્યમાં હાજર રહેવામાંથી મુનક્ત 
આપવામાં આવી. ઇનકમ ટેકસ નવભાગે રાહુલ 
ગાંધીને નોરટસ મોકલી કે તેમની પાસે જે યંગ 
ઇસન્ડયા નલનમટે્ડના શેરો છે, તેમાં ૧૫૪ કરો્ડ 
રૂનપયાનો નફો થયો હોવાથી તેમણે ૨૪૯.૧૫ 
કરો્ડ રૂનપયાની પેનલટી ભરવી પ્ડશે. આ બાજુ 
કેનદ્ સરકારે રદલહીમાં નેશનલ હેરાલ્ડનું લીઝ 
કેનસલ કયુું છે. તેનું મકાન ખાલી કરાવવા સામે 
સુનપ્રમ કોટટે ્ટે ઓ્ડ્યર આપયો છે. કોંગ્ેસના 
નેતાઓ આ કૌભાં્ડમાં ખરેખરા ભેરવાઈ ગયાનું 
લાગે છે. તેને કારણે ગાંધીપરરવારની શાખ ન 
બગ્ડે તે માટે દેશભરમાં કોંગ્ેસીઓ નવરોધ 
પ્રદશ્યન કરીને હવાતીયા મારી રહ્ા છે.

હેરાલ્ડ કેસ ઃ સોનિયા-રાહુલિી શાખ 
બચાવવા કોંગ્રેસીઓિા હવાનિયા

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠાના એક બનાવે રાËયમાં ખૂબ ચચા↓ 

જગાવી છъ. દીકરીની જે યુવક સાથે સગાઈ થઈ 

હતી તે યુવક સાથે માતાએ ઘર માંડી લીધંુ છъ! 

આ Чકçસામાં સમાજના આગેવાનો અને અભયā 

તરફથી મિહલાને પરત પોતાના ઘરъ લઈ જવાના 

Ĭયાસો ચાલી રΝા છъ. ૧૮૧ અભયમ હъàપલાઇન 

નંબર પર મદદ માટъ એક કોલ આãયો હતો. 

જેમાં મિહલાએ ફЧરયાદ કરી હતી કы તેનો પિત 

તેના પર Ħાસ ગુજારъ છъ. મિહલાની ફЧરયાદ 

બાદ અભયમનો çટાફ પોલીસ સાથે ફોન કરનાર 

મિહલાના ઘરъ પહ℮Éયો હતો. અહỲ મિહલાની વાત 

સાંભળીને ખુદ અભયમનો çટાફ આΌય↓માં મૂકાયો 

હતો. હકЫકતમાં અભયમ પાસે મદદ માંગનાર 

મિહલાની ઉѕમર ૪૬ વષ↓ની હતી. મિહલાના પિતનું 

વષђ↓ પહъલા Óયું થયું હતંુ. મિહલા પોતાના સંતાનો 

સાથે જીવન ગુજારી રહી હતી. આજથી ચાર વષ↓ 

પહъલા એક યુવક મિહલાની દીકરીને જોવા માટъ 

આãયો હતો. જે બાદમાં બંનેનું સગપણ નŨી 

કરવામાં આãયું હતંુ. કોઈ કારણસર મિહલાની 

દીકરી અને યુવકનું સગપણ અઢી મિહના જ ચાàયું 

હતું. જે બાદ દીકરીનું જે યુવક સાથે સગપણ 

થયંુ હતું તે ૩૦ વષЪ↓ય યુવક સાથે તેની માતાએ 

લગ્ન કરી લીધા હતા. મિહલાની વાત સાંભળીને 

અભયમની ટીમે તેમને પોતાના સંતાનો પાસે પરત 

જવા માટъ સજાãયા હતા. 

મિહલાને પોતાના Ĭથમ પિતથી Ħણ દીકરી 

અને એક દીકરો છъ. હાલ મિહલાના ચારъય 

સંતાનો તેના દાદી સાથે રહъ છъ. આ કыસમાં હવે 

અભયમની ટીમ અને સામાિજક અĠણીઓએ 

મિહલાને સમજાવીને પોતાના સંતાનો પાસે પરત 

લઈ જવાની તજવીજ હાથ ધરી છъ. અભયમની 

સમજાવટ બાદ મિહલા પોતાના સંતાનો પાસે પરત 

જવા માટъ તૈયાર થઈ ગઈ છъ. મિહલા છъ·ા ચાર 

વષ↓થી યુવક સાથે રહъતી હતી. બંનેએ એક મંЧદરમાં 

ફвલહાર કરી લીધા હતા.

ગાંધીનગર 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીના માતા િહરાબા ૧૮મી 

જૂન ૨૦૨૨ના રોજ ૧૦૦મો જ×મЧદવસ મનાવશે. 

આ Ĭસંગે તેમના વતન વડનગરના હાટકыΐર 

મહાદъવ મંЧદરમાં રાĦે ૭.૩૦ કલાકы આ ઉજવણી 

કરાશે. ૧૮મી જૂન ૧૯૨૩માં જ×મેલા હીરાબા 

૧૮મીએ શતાયુમાં Ĭવેશ કરી રΝાં છъ.

મોદીના માતાના Чદધા↓યુ અને તેમની 

તંદુરçતી માટъ સુંદરકાંડ, િશવ આરાધના અને 

ભજનસંÖયાનો િĦવેણી કાય↓ĝમ યોજવામાં આવી 

રΝો છъ. વડનગરના મંЧદરમાં સુંદરકાંડના 

પાઠ કыતન કામલે કરશે. ભિŪ ભજન જીતુ 

રાવલ કરશે. િશવ આરાધના અનુરાધા પ⅜ડવાલ 

કરશે અને લોકહાçય માટъ ગુણવંત ચૂડાસમાને 

બોલાવવામાં આãયા છъ. સંગીતનું િનયોજન પંકજ 

ભžને સ℮પવામાં આãયું છъ.

મોદીના માતાની ઉજવણીમાં સહભાગી થવા 

માટъ હાટકыΐર મહાદъવ મંЧદર સંçથાન તેમજ 

સમçત વડનગરના નગરજનોએ ેહીજનોને 

આમંĦણ આØયાં છъ. માતાના આ જ×મЧદને ખુદ 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી ગુજરાતના Ĭવાસે હોવાથી 

તેઓ તેમને મળવા જાય તેવી સંભાવના પણ છъ.

બનાસકાંઠામાં પુĦીની સગાઈ તૂટી તો 
માતાએ યુવાન સાથે જ સંસાર માંડ્યો

PM નરъ×ĩ મોદીનાં માતા િહરાબા 
18મીએ શતાયુ વષ↓માં Ĭવેશ કરશે
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વડોદરા

વડોદરા શહъરમાં વષ↓-૨૦૨૦થી 

૨૦૨૨ના માચ↓ સુધીમાં કЮલ ૬૨૫ 

લોકોએ િવિવધ કારણોસર જીવન 

ટૂંકાãયું હોવાની િવગત બહાર આવી 

છъ. સવા બે વષ↓ સુધી શહъર પોલીસના 

િવિવધ પોલીસ çટъશનોમાં ન℮ધાયેલા 

આÓમહÓયાના બનાવોમાં પુιષોની 

સંÅયા વધારъ છъ.

વષ↓-૨૦૨૦, ૨૦૨૧ અને 

૨૦૨૨ના માચ↓ માસ સુધી શહъર 

પોલીસ કિમશનરની હદમાં આવતા 

પોલીસ çટъશનો ˛ારા પુιષ અને 

çĦીઓએ કરъલી આÓમહÓયાની િવગતો 

પૂરી પાડવામાં આવી હતી.

વડોદરા શહъર પોલીસ કિમશનરની 

હદમાં આવતા કЮલ ૨૧ પોલીસ 

çટъશનોમાં માંજલપુર પોલીસ çટъશનને  

બાદ કરતા ૨૦ પોલીસ çટъશનોમાં કЮલ 

૬૨૫ લોકોએ પોતાની જીવનલીલા 

સંકыલી હોવાના કыસો ન℮ધાયા  છъ. 

જેમાં ૧૮ પોલીસ çટъશનોમાં ૪૨૦ 

પુιષો અને ૧૭૧ çĦીઓનો સમાવેશ 

થાય છъ. સૌથી વધુ હરણી, મકરપુરા, 

ગોરવા, બાપોદ, ગોĦી, પાણીગેટ 

પોલીસ çટъશનોમાં આÓમહÓયાના 

કыસો ન℮ધાયા છъ. અિĬય ઘટનાઓ 

ના બને તે માટъ સરકારъ લોકોની 

સમçયાને જાણવા, સમજવાની અને 

તેને ઉકыલવાની જરૃર છъ તેમ જણાવી 

આરટીઆઇ એЩÄટિવçટъ  જણાãયું હતું 

કы લોકોના આÓમહÓયા કરવા માટъના 

કારણોમાં બેરોજગારી, મ℮ઘવારી, 

ભાવવધારો, ЧડĬેશન, ઘરકіકાસ તેમજ 

ĬેમĬકરણ જવાબદાર છъ. લોકોની 

સમçયાઓ વધતી જાય છъ અને તેની 

સામે સહનશિŪ ઘટતી હોવાથી લોકો 

Τિણક આવેગમાં આÓમહÓયાનંુ પગલું 

લે છъ.

વડોદરા
કપુરાઇગામ નજીક રહъતો મહъશ 

ભીખાભાઇ Ĭજાપિત જામનગર ખાતે 

Чરલાય×સ કіપનીમાં Чફàડ એЩÄઝÄયુЧટવ 

તરીકы નોકરી કરъ છъ. તેના લગ્ન 

Чકશનવાડી ઝંડાચોકમાં રહъતી આશા 

સાથે ૧૦ વષ↓ પહъલાં થયા હતાં. લગ્ન  

બાદ પિત અને પ ી બંને બે સંતાનોના 

વાલી બ×યા છъ. મહъશ ૧૫ Чદવસનું 

વેકыશન લઇ વડોદરા ખાતે રહъવા માટъ 

પЧરવાર સાથે આãયો છъ.

રાĦે મહъશ ઘરના સÛયો સાથે ધાબા 

પર ઊંઘી ગયો હતો અને વહъલી સવારъ 

કвતરા ભસવાનો અવાજ આવતા તે 

જાગી જતા પોતાના ઘરમાં તેની પ ી 

તેમજ Чકશનવાડી ઝંડાચોકમાં રહъતા 

ચેતન િવપુલ ચૌહાણ બંનેને સાથે જોયા  

હતાં. પરѕતુ મહъશે ચેતનને રવાનો કયђ↓ 

હતો. ચેતન અને આશાના સંબંધો અંગે 

મહъશને વારѕવાર પ ી સાથે ઝગડો પણ 

થતો હતો. દરિમયાન મહъશ તેની પ ી 

આશા સાથે બુલેટ લઇને બહાર નીકâયા 

હતા Óયારъ રોડ પર સામેથી પૂરપાટઝડપે 

મιન કલરની એક કારъ આવીને બુલેટ 

સાથે અથાડતા મહъશ અને તેની પ ી 

બંને રોડ પર પટકાતા લોકો ભેગા થઇ 

ગયા હતા અને કારના ચાલકને બહાર 

કાઢતા તે ચેતન ચૌહાણ હોવાનું જણાયંુ 

હતું. ઇજાĠçત દѕપતીને સારવાર માટъ 

ખાનગી હોЩçપટલમાં ખસેડાયા છъ. 

વડોદરા- બુલેટ પર જતી Ĭેિમકા અને 
તેના પિત પર Ĭેમીએ કાર ચડાવી દીધીવડોદરામાં સવા બે વષ↓માં ૬૨૫ આÓમહÓયા

અાપઘાત કરનારાઅાેમાં 420 પુરૂષાે અને 171 મિહલાઅાેનાે સમાવેશ

8 લાખના પાટЪ↓ ļÆસ 
સાથે પકડાયેલી ગ′ગ 7 
Чદવસના Чરમા×ડ પર

વડોદરા

મÖયĬદъશથી કારમાં લવાઇ રહъલા પાટЪ↓ ļÆસ સાથે 

પકડાયેલી ગ′ગને Чરમા×ડ પર લઇ નેટવક↕ની તપાસ 

કરવામાં આવી રહી છъ.આ માટъ પોલીસની ટીમ 

મÖયĬદъશ રવાના થશે. મÖયĬદъશથી ļÆસનો જÔથો 

લઇ કારમાં નીકળъલા િબÉછુ ગ′ગના તનવીર ઉફ⎯ ત³−³ુ 

તેમજ તેની સાથે મુંબઇની મધુિમતા ઉફ⎯ અનાિમકા,પાથ↓ 

સરદાર અને શહъબાજ પટъલને એસઓજીની ટીમે 

ગોàડન ચોકડી પાસે ઝડપી પાડતાં મિહલા પાસેથી 

મેફыļોનનો રૃ.૮ લાખની Чકіમતનો જÔથો મળી આãયો 

હતો. એસઓજીના પીઆઇ સી બી ટѕડેલે આજે તમામ 

આરોપીઓની Ĭાથિમક પૂછપરછ કરી કોટ↓મા ં Чરમા×ડ 

માટъ રજૂ કયા↓ હતા.

મોદી રъલવેના 16369 
કરોડના 18 ĬોજેÄÎસનું 
લોકાપ↓ણ-ખાતમુહૂત↓ કરશે
ગાંધીનગરઃ મોદીની ઉપЩçથિતમાં આગામી તા.૧૮ 

જૂન,૨૦૨૨ ના રોજ વડોદરામાં કાય↓ĝમ યોજાનાર છъ. 

આ કાય↓ĝમમાં મોદીના હçતે ગુજરાતમાં રъલવેના િવિવધ 

λ.૧૬,૩૬૯ કરોડના ૧૮ ĬોજેÄટનું લોકાપ↓ણ ખાતમુહુત↓ 

કરવામાં આવશે. પીએમ મોદીના હçતે રъલવેના િવિવધ 

λ.૧૦૭૪૯ કરોડના ખચ› િનમા↓ણ થયેલ પાંચ ĬોજેÄટનું 

લોકાપ↓ણ થશે આ ઉપરાંત λ.૫૬૨૦ કરોડના ખચ› 

િનમા↓ણ થનાર િવિવધ ૧૩ ĬોજેÄટનું ખાતમુહુત↓ કરવામાં 

આવશે. પીએમ મોદી વડોદરામાં λ. ૫૭૧ કરોડના ખચ› 

િનમા↓ણ થનાર ભારતીય ગિત શિŪ િવΐિવ˜ાલયના નવા 

ભવનનો પણ િશલા×યાસ કરશે. કы×ĩ સરકાર વડોદરા 

Щçથત રા∆ીય રъલવે પЧરવહન સંçથાનું નામ બદલીને 

ભારતીય ગિતશિŪ િવΐ િવ˜ાલય  કરવા જઈ રહી છъ.

આણંદ

લગભગ છ વષ↓ પૂવ› પાિલકા હçતકના 

નવા બસ çટъ×ડ નજીકના કોમશЪ↓યલ 

સંકЮલની વધારાની જÆયાનો બારોબાર 

પાિલકાના શાસકો ˛ારા સǼાનો દુરઉપયોગ 

કરી વહીવટ કરવા મુˆъ એસીબીમાં દાખલ 

થયેલ ફЧરયાદ સંદભ› પાિલકાના પૂવ↓ 

Ĭમુખ તથા સી.ઓ. સિહત જે-તે સમયના 

પાિલકાના આઠ કાઉ×સીલર સિહત ૧૮ 

ãયિŪઓને કોટ↓નું તેડું આવતા પુનઃ મુˆો 

ચચા↓ની એરણે ચઢ્યો છъ.

નવા બસ çટъ×ડ પાસે આવેલી પાિલકા 

હçતકના કોમશЪ↓યલ સંકЮલની વધારાની 

જÆયા વષ↓ ૨૦૧૫માં પાિલકાના પૂવ↓ 

કાઉ×સીલરો ˛ારા સǼાનો દુιઉપયોગ 

કરી કોઈપણ જાતની Ĭિĝયા કયા↓ િસવાય 

વેપારીઓને વધારાની જÆયા ફાળવી આપી 

įΓાચાર આચરવામાં આãયો હોવા 

મુˆъ આણંદના એક જાગૃત નાગЧરક ˛ારા 

એસીબીમાં ફЧરયાદ દાખલ કરવામાં આવી 

હતી. સાથે સાથે આ મુˆъ જે-તે સમયના 

કાઉ×સીલરો િવλÖધ પાિલકા અિધિનયમ 

હъઠળ કાય↓વાહી કરવાની પણ માંગ 

કરવામાં આવી હતી. જે સંદભ› એસીબી 

˛ારા તપાસ હાથ ધરી પાિલકા કિમશનર 

ગાંધીનગરને ખોટંુ થયાના પગલે પાિલકાના 

શાસક સિહત અ×ય િવλÖધ કાય↓વાહી 

કરવા સુચન કરવામાં આãયું હતું.

આણંદમાં 6 વષ↓ અગાઉની ફЧરયાદમાં 
8 કાઉЩ×સલર સિહત 18 ને કોટ↓નું તેડું
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આણંદ 

બોરસદ શહъરના હનુમાન મંЧદરની 

પાછળ આવેલ એક Øલોટ ઉપર વાવડી 

મહો·ામાં રહъતા કыટલાક લઘુમતી 

કોમના રહીશો ˛ારા આરસીસી રોડ 

બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં 

આવતા મંЧદરъ આવેલ ભŪોએ તેનો 

િવરોધ કયђ↓ હતો. જેને લઈ મામલો 

ગરમાયો હતો અને શિનવાર રાિĦના 

સુમારъ આ િવçતારમાંથી પસાર થઈ 

રહъલ એક યુવકને કыટલાક શÅસોએ રોકЫ 

ચØપા વડે હૂમલો કયђ↓ હતો. બાદમાં 

સમĠ મામલો વધુ ઉĠ બ×યો હતો 

અને બંને કોમના ટોળા સામસામે આવી 

ગયા હતા અને ભારъ પÔથરમારો કયђ↓ 

હતો. કыટલાક તોફાની તÓવો ˛ારા આ 

િવçતારમાં આવેલ દુકાનોની તોડફોડ 

કરવામાં આવતા બોરસદ શહъર પોલીસે 

ઘટના çથળъ પહ℮ચી પЧરЩçથિત પર કાબૂ 

મેળવવા Ĭય  કયђ↓ હતો પરѕતુ તોફાની 

તÓવો બેફામ બનતા આણંદ િજ·ા 

ડીએસપી, એલસીબી, એસઓજી સિહત 

અ×ય પોલીસ મથકના અિધકારીઓ 

તથા પોલીસકમЪ↓ઓ બોરસદ ખાતે દોડી 

ગયા હતા. જો કы ટોળાએ હાઈવે ઉપર 

ચŨાજામ કરી મોટરસાયકલ ઉપર 

પસાર થઈ રહъલ બે યુવકોને આંતરી 

ચØપા વડે હુમલો કયђ↓ હતો. આ બંને 

યુવકોને તુરત જ સારવાર અથ› હોЩçપટલે 

ખસેડાયા હતા. રાિĦના સુમારъ  બનેલ 

આ ઘટનાના પડઘા બોરસદ શહъરના 

ĮાΜણવાડો, વાવડી મહો·ા, કોલેજ 

રોડ, ડો. ઠŨરના દવાખાના નજીક, 

નારણદъવ મંЧદર પાસે, કાશીપુરા જૈન 

મંЧદર પાસેના િવçતારમાં પડયા હતા 

અને ભારъ તંગЧદલી ãયાપી હતી. 

ડાકોર ઃ યાĦાધામ ડાકોરમાં રણછોડરાયજી મંЧદરъ મંગળવારъ જેઠ સુદ પૂનમના 

દશ↓ન માટъ ભŪોની ભારъ ભીડ ઉમટી હતી. ઠાકોરજીના દશ↓ન માટъ મંગળા આરતીથી 

સાંજની આરતી સુધી ડાકોરમાં મોટી સંÅયામાં Ĵˇાળુઓ ઉમટી પડયા હતા.  મંગળા 

આરતી બાદ ઠાકોરજીને સોમવારъ લવાયેલા ગોમતીજીના નીરમાં ગુલાબ, મોગરો, જુઈ, 

ખસ, ઇત, બરાસ,  કыસરથી વેદોŪ મંĦોŵારથી ાન કરવામાં આãયું હતું. મંЧદરમાં  

પરѕપરા મુજબ ભગવાનને જયેΗ ાન કરાવી ઉજવવામાં  આવે છъ. 

ડાકોરમાં પૂનમે ભાિવકો ઉમટી પડયાબોરસદમાં રોડ બનાવવા મુˆъ અથડામણ  
2 હજારથી વધુના ટોળાં સામે ફЧરયાદ
પાેલીસ દ્વારા 44 િક્તઅાેની નામજેાગ ફિરયાદ નાેંધાઈ : ધરપકડની કાયર્વાહી શરૂ કરી દેવાઈ

વડોદરા ખાતે Įેનડેડ 
કોÜØયુટર એЩ×જિનયરના 
પાંચ અંગોનંુ દાન કરાયું

વડોદરા

વડોદરામાં રહъતા ૫૧ વષ↓ના ĬΦોશભાઇ ભž 

કોÜØયુટર કіપનીમાં એЩ×જિનયર તરીકы નોકરી કરતા હતા.બે 

અઠવાЧડયા પહъલા તેઓની તિબયત બગડતા હોЩçપટલમાં 

સારવાર માટъ ગયા હતા. Чરપોટ↓ દરિમયાન ĬΦોશભાઇને 

Įેન ટયૂમર હોવાનું િનદાન થયું હતું. દદЪ↓ને ૯ મી તારીખે 

Įેનડેડ  જાહъર કરવામાં આãયો હતો. દદЪ↓ના પЧરવારજનોને 

ડોÄટસ↓ની ટીમ ˛ારા ઓગ↓ન ડોનેશન માટъ માિહતી 

આપવામાં આવતા પЧરવારજનો ઓગ↓ન ડોનેશન માટъ તૈયાર 

થયા હતા. જે બાદ દદЪ↓ની બે Чકડની, િલવર અને બે આંખોને 

િશફત પૂવ↓ક કાઢી અમદાવાદ ખાતે મોકલવામાં આãયા હતા. 

ઓગ↓ન ડોનેશન થકЫ પાંચ  દદЪ↓ઓને નવંુ જીવન મળશે.

બાકરોલમાં મિહલા દદЪ↓નો 
વીЧડયો ઉતારી દુæકમ↓ 

ગુજારનાર તબીબ હજૂ ફરાર
આણંદ 

આણંદ પાસેના બાકરોલ ખાતે Ĵીરામ ЩΓ સોસાયટીમાં 

રહъતા ડો. રીતેશ બી. પટъલ બાકરોલની વૈભવ િસનેમા સામે 

આરાધના હોЩçપટલ એ×ડ મેટરનીટી નામે હોЩçપટલ ચલાવે 

છъ. વષ↓-૨૦૧૮માં િવ˜ાનગરની એક પЧરણીતા તેઓના 

Óયાં સારવાર અથ› આવી હતી દરÜયાન મિહલાના ચેકઅપ 

તથા નાના ઓપરъશન સમયે ડૉ. રીતેશ પટъલે તેણીના નગ્ન 

ફોટા અને િવડીયો ઉતારી લીધા હતા. બાદમાં યુવતીને તે 

બતાવી Úલેકમેઇલ કરી નЧડયાદ, િવ˜ાનગર સિહતના 

અલગ-અલગ çથળોએ બોલાવી તેણી ઉપર દુæકમ↓ આચયુ↨ 

હતું. તબીબના  Ħાસથી કіટાળી જઈ આશરъ Ħણ વષ↓ બાદ 

આખરъ મિહલાએ િવ˜ાનગર પોલીસ મથકમાં ડો. રીતેશ 

બી. પટъલ િવιÖધ ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી.

આણંદ 

ઉમરъઠ નગરપાિલકાના સǼાધારી પΤ 

ભાજપના છ સÛયોએ જે-તે કિમટીઓના 

ચેરમેન પદъથી તથા એકы સÛયપદъથી આપેલા 

રાજીનામાનો મુˆો શહъરભરમાં ચચા↓ની 

એરણે ચઢ્યા બાદ મંગળવારъ રાિĦના સુમારъ 

સાત કાઉ×સીલરો પૈકЫ ચાર કાઉ×સીલરો 

સાથે સમાધાન થતા ઘીના ઠામમાં ઘી ઢâયું 

હોવાની વાતો વહъતી થઈ છъ. જો કы અ×ય 

Ħણ કાઉ×સીલરોને આ મામલે બોયકોટ 

કરાયો હોવાનંુ પણ ચચા↓ઈ રЅં છъ.

શહъરના જાગૃતોમાં ઉઠъલી ચચા↓ઓ 

મુજબ ઉમરъઠ નગરપાિલકાના Ĭમુખની 

કાય↓પˇિત સામે પΤના જ કાઉ×સીલરોમાં 

છъ·ા કыટલાક વખતથી અસંતોષની લાગણી 

ãયાપી હતી. જેમાં સાત સÛયોએ આપેલા 

રાજીનામા પાછળનંુ કારણ છъ·ા એક વષ↓ 

ઉપરાંતથી િવકાસના કામો અટકЫ પડયા 

છъ તેમાં Ĭમુખની નીિત કારણભૂત હોવાનું 

ચચા↓ઈ રЅં છъ. આ મામલે જો કાઉ×સીલરો 

પોતાની રજૂઆત કરવા જાય તો įΓાચારના 

આΤેપો કરી તેમનો સૂર દબાવી દъવામાં 

આવતો હોવાનો આΤેપ કાઉ×સીલરોએ 

કયђ↓ હતો. ગત સોમવારના રોજ ઉમરъઠ 

નગરપાિલકાના સાત સÛયો ˛ારા િવિવધ 

કિમટીના સÛયપદъથી રાજીનામું ધરી 

દъવામાં આવતા çથાિનક રાજકારણમાં ભારъ 

ખળભળાટી મચી હતી. 

ઉમરъઠ પાિલકાના 4 સÛયોએ સમાધાન 
કરી લેતા અંતે ઘીના ઠામમાં ઘી ભâયું
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ભુજ

ગુજરાતનો દЧરયા કાંઠો 

આંતરરા∆ીય ļÆસ માЧફયાઓ માટъ 

çવગ↓ સમાન બની રΝો હોય તેમ 

લાગી રЅં છъ. અવારનવાર ગુજરાતના 

દЧરયા કાંઠъથી દъશમાં ઘુસાડવા માટъ 

લવાતો નશીલા પદાથђ↓ જΆ કરવામાં 

આવે છъ અને માЧફયાઓ િવιˇ 

કાયદъસરની કાય↓વાહી પણ કરવામાં 

આવે છъ. આમ છતાં ļÆસ માЧફયાઓ 

દъશમાં ļÆસ ઘુસાડવા માટъ ગુજરાતના 

જ દЧરયા કાંઠાની પસંદગી કરъ છъ. 

આજે ફરીથી ગુજરાત એટીએસ અને 

કોçટ ગાડ↓ની ટીમને અરબી સમુĩમાં 

મોટી સફળતા હાથ લાગી છъ. 

કોçટ ગાડ↓ અને ગુજરાત 

એટીએસના સંયુŪ ઓપરъશનમાં 

ગુιવારъ એક પાЧકçતાની બોટને પકડી 

પાડી છъ. આ બોટમાંથી λિપયા 280 

કરોડના 56 Чકલો હъરોઈનનો જÔથો 

જΆ કયђ↓ છъ. આ સાથે જ 9 પાЧકçતાની 

નાગЧરકો સિહત 12 લોકોની અટક 

કરી છъ. હાલ આ સમĠ મામલે સુરΤા 

એજ×સીઓ પણ તપાસમાં જોડાઈ ગઈ 

છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы, આ મિહનાની 

શλઆતમાં પણ ભારતીય કોçટ ગાડ› 

મોટી કાય↓વાહી કરતાં એક પાЧકçતાની 

બોટને પકડી હતી. ભારતીય જળ 

સીમામાંથી પાЧકçતાની બોટ સાથે 

7 ĝв મેÜબસ↓ની ધરપકડ કરવામાં 

આવી હતી. આ પાЧકçતાની નાગЧરકો 

માછીમારોની બોટની આડમાં ļÆસનું 

çમગિલંગ કરી રΝાં હતા. આ Ĭથમ 

વખત નથી, Ëયારъ ગુજરાતના દЧરયા 

કાંઠъથી આવો Чકçસો સામે આãયો 

હોય. અગાઉ ЧડસેÜબર-2021માં પણ 

ગુજરાતના દЧરયા કાંઠъથી પાЧકçતાની 

બોટમાંથી 400 કરોડનું હъરોઈન જΆ 

કરવામાં આãયું હતું. 

િજ ા બે  તથા સરકાર, 
રજી ાર,નાબાડર્ના જન. 
મેનેજર  સામે કાનુની જંગ

રાજકોટ
જેતપુરના ભાજપના ધારાસÛય 

અને રાËયના ગત મંĦીમંડળમાં 

કыબીનેટ મંĦી પદъ રહી ચૂકыલા  જયેશ 

રાદડીયાના ચેરમેનપદવાળી રાજકોટ 

િજ·ા સહકારી બે×કમાં ભરતીના મુˆъ 

ગેરરીિત, નાણા વસુલવાના આΤેપો 

સાથે ભાજપના જ  નેતાઓ અને 

સહકારી મંડળીઓના Ħણ ચેરમેનોએ 

હાઈકોટ↓માં Чરટ કરીન ેદાદ માંગી છъ.

રાજકોટના િવજયભાઈ સી.સિખયા 

(રэયા સેવા સહકારી મંડળી િલ.), 

હરદъવિસંહ બી.જાડેજા (Ĵી સરધાર જુથ 

િવિવધ કાય↓કારી સહકારી મંડળી અને 

પરસોતમભાઈ કыશાભાઈ સાવિલયા 

(×યારા સેવા સહકારી મંડળી) એ 

સહકારી મંડળીના ચેરમેનો અને 

ભાજપના નેતાઓએ કરъલી Чરટમાં 

સામેવાળા તરીકы (૧) çટъટ ઓફ 

ગુજરાત, થુ્ર કжિષ સિચવ (૨) સહકારી 

મંડળીના રજીçĺાર (૩) નેશનલ 

બે×ક ફોર એĠીકàચર એ×ડ λરલ 

ડેવલપમે×ટ (નાબાડ↓)ના જન.મેનેજર 

અને જેની સામે આરોપ મુકાયા છъ તે 

(૪) રાજકોટ િજ·ા સહકારી બે×ક િલ. 

થુ્ર જન.મેનેજર સામે િજ·ા બે×કમાં 

ભરતીમાં ગેરરીિત અંગે Чરટ કરાઈ છъ 

જે અ×વયે હાઈકોટ‼ તા.૫ જૂલાઈની 

મુદતની નોЧટસ કાઢી છъ. 

Чરટમાં જણાãયા Ĭમાણે λ।.૧૦,૮૪૦ 

કરોડનો બીઝનેસ ધરાવતી, ૧૯૯ શાખા 

ધરાવતી અને ĬÓયΤ કы પરોΤ રીતે 

જેમાં ૨.૨૫ લાખ ખેડૂતો જોડાયા છъ 

તેથી સમĠ જનિહતમાં જλરી હૂકમ 

થવા વડી અદાલતને અરજ કરાઈ છъ. 

બે×કમાં ભરતી માટъ કોઈ çપધા↓Óમક 

પરીΤા યોજાઈ નથી, જાહъર િનિવદા 

અપાતી નથી. પટાવાળાની ભરતી થવા 

માટъ ૨૫ લાખ λ।.અને હવે ૪૫ લાખના 

વહીવટનો આΤેપ કરાયો છъ અને આ 

અંગે રજૂઆત છતાં બે×કના ચેરમેન 

જયેશ રાદડીયાએ પગલા લીધા નથી 

અને તેમના સગાસંબંધીઓની ભરતી 

કરъલ છъ. 

રાજકોટ િજ·ા બે×કમાં ભરતીમાં 
įΓાચારના મુˆъ હાઈકોટ↓માં રીટ

ભુજમાં જમવા મુˆъ 
તકરાર થતા પિતના 
હાથે પ ીની હÓયા

ભુજ

ભુજમાં િસલાઈનું કામ કરતા યુવાને 

પ ીને પÔથરો મારી મોતને ઘાટ ઉતારી 

દીધી હતી. ગુλવારъ ભુજ પોલીસ મથકы 

એક યુવાન પહ℮ચી ગયો હતો અને તેણે 

પોતાની પ ીની હÓયા કરી નાખી છъ 

અને મને પકડી લો, તેવી કબુલાત કરી 

હતી. આ સાંભળીને પી.આઈ. પી.વી.

વાઘેલાએ યુવાનને પુછયુ હતુ કы, લાશ 

કયાં છъ? Óયારъ કહъલ કы, તદъહ ઘરમાં 

જ છъ. પી.આઈ. સિહતનો કાફલો તે 

યુવાનને જીપમાં બેસાડીને તેના ઘર 

તરફ રવાના થયો હતો. ભુજના ભીડ 

નાકાથી આગળ એક ઘર પાસે રોકાવી 

બતાવતા યુવતીની માથામાંથી લોહી 

િનકળતી લાશ પડી હતી. હÓયારો પિત 

શાિહદ અખતર મૂળ િબહારનો વતની 

છъ અને ભુજમાં િસલાઈ કામ કરъ છъ. 

ગુરૃવારъ સાંજે ભોજન બનાવવા જેવી 

બાબતે પિત પ ી વŵે બોલાચાલી 

થઈ હતી જેમાં આવેશમાં આવી જઈને 

પ ીના માથામાં પÔથર ઝỲકЫ દીધા 

હોવાની કબૂલાત તેણે કરી હતી. 

રાજકોટ

ગુજરાતમાં નૈઋÓયનું ચોમાસુ 

તો હજુ દિΤણ ગુજરાત અને 

સૌરા∆ના કાંઠъ પહ℮Éયું છъ Óયાં 

િĬમો×સૂન વરસાદ સાવ↓િĦક 

વરસતા ખેડૂતોએ ઉÓસાહભેર 

વાવણી કરી છъ. તા.૬ જૂન 

સુધીમાં ૮૫,૮૯૭ હъ. બાદ 

તા.૧૩ જૂન સુધીના એક 

સΆાહમાં જ ૧.૬૭ લાખ 

હъÄટર સિહત રાËયમાં કвલ 

૨,૫૩,૦૨૯ હъÄટરમાં વાવણી 

થઈ છъ. જેમાં ૭૮ ટકા વાવણી 

રાËયના ચાર ઝોન પૈકЫ માĦ 

સૌરા∆ ઝોનમાં થઈ છъ જે કલ 

૧.૯૯ લાખ હъÄટર છъ. 

ખેડૂતોએ મુÅયÓવે રોકЧડયા 

ખરીફ પાક  મગફળી અને 

કપાસના વાવેતરનો આરѕભ 

કરી દીધો છъ. ૧,૦૦,૨૫૪ 

હъÄટરમાં મગફળી અને 

૧,૩૩,૦૯૩ હъÄટરમાં કપાસ 

Ëયારъ અ×ય પાકોમાં ૨૨૦૫ 

હъÄટરમાં સોયાબીન, ૭૪૯૦ 

હъ.માં શાકભાજી અને બાકЫમાં 

મગ,તુવેર, મકાઈ, ડાંગરના 

વાવેતર શι થયા છъ.  સૌરા∆માં 

સૌથી વધુ મગફળી જુનાગઢમાં 

૩૨૯ હъ., રાજકોટમાં ૧૯૫ 

હъ., જામનગરમાં ૧૨૪, મોરબી 

િજ.માં ૧૫૩ હъ.ની વાવણી થઈ 

છъ Ëયારъ કપાસનું વધુ વાવેતર 

સુરъ×ĩનગર િજ·ામાં ૩૨૬ હъ., 

મોરબીમાં ૨૬૫ હъ., રાજકોટ 

િજ.માં ૧૯૦ હъ.માં થયું છъ. 

દિΤણ ગુજરાતમાં માĦ ૧૪૦૦, 

મÖયગુજરાતમાં ૮૪૦૦ અને ઉ. 

ગુજરાતમાં ૨૦૭૦૦ હъÄટરમાં 

વાવેતર થયું છъ.  

ગુજરાતમાં ચોમાસું શλઃ 78 
ટકા વાવણી માĦ સૌરા∆માં

અરબી સમુĩમાં પાક.ની બોટમાંથી 
λા. 280 કરોડનંુ હъરોઈન જΆ કરાયું

જંĦાખડી હીબકы ચડયંુ, 
દુæકમ↓ પીЧડત બાળાના 
તદъહને અંિતમિવિધ

ડોળાસા

જંĦાખડી ગામે માĦ આઠ વષ↓ની બાળાને 

બીડી લેવા માટъ મોકàયા બાદ ગામના જ શામજી 

ભીમા સોલંકЫએ દુæકમ↓ આચયુ↓ હતું જે બાદ 

પાપને છૂપાવવા માટъ બાળકЫની હÓયા કરી ગામની 

ભાગોળъ લાશ ફ‹કЫ દીધી હતી. એ પછી જાણે કы 

કશુ જ બ×યું જ નથી એમ એ ઘરъ આવીને સૂઈ 

ગયો હતો. આ બનાવમાં બાળાની લાશને  આજે 

જયારъ પોલીસે પЧરવારજનોએ સ℮પી Óયારъ 

ભારъ આĝіદ છવાઈ ગયું હતુ. તેમજ ગામની 

મિહલાઓએ પોલીસની સામે આરોપીને ફાંસી 

આપો.ફાંસી આપોના પોકાર પડયા હતા. બાળાને 

જયારъ પરѕપરા મુજબ સમાિધ અપાઈ Óયારъ હજારો 

લોકોની આંખોમાં અĴુધારા વહъવા લાગી હતી.

સૌરા∆ના ખેડૂતોની 
ઉપાિધ વધારતી 

ડીઝલની કжિĦમ તંગી
રાજકોટ 

સૌરા∆માં ખેડૂતોના અ×ય Ĭ ોમાં ઉમેરો કરતો 

ડીઝલની કжિĦમ તંગીનો Ĭ  સજા↓તા ભુિમપુĦોની 

ઉપાિધ વધી છъ. ડીઝલની પડતર ઉѕચી થતા નફો મળъ 

તો જ વેચાણ વધારતી ઓઈલ કіપનીઓ ˛ારા પેĺોલ 

પંપ ડીલસ↓ને શોટ↓ સØલાય કરાઈ રΝો છъ. ડીલસђ↓ 

જણાવે છъ કы આ અંગે કіપનીઓમાં ફЧરયાદ કરીએ 

તો ઉપરથી સૂચના છъ તેમ કહીન′ કોઈ કારણો અપાતા 

નથી. હાલ મોટાભાગના તાલુકાઓમાં વાવણી લાયક 

વરસાદ થઈ જતા ખેડૂતો વાવણીના કામમાં જોડાયા 

છъ. જેમાં ĺેÄટર ચલાવવા માટъ ડીઝલની જιЧરયાત 

રહъતી હોય છъ. પરѕતુ ખરા જλЧરયાત સમયે જ 

Чડઝલની તંગીથી ખેડૂતો મુäકыલીમાં મુકાયા છъ. 
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કંગના રનૌતની ‘ધાકડ’ એ માત્ર 2.58 કરોડની કમાણી કરી
મુંબઈઃ કંગના રનૌતની ફિલમ ‘ધાકડ’ના નનમામાતાઓને 78 કરોડ રૂનિયાનુ નુકસાન વેઠવુ િડ્ુ 
છે કેમ કે કંગના અનિનીત ફિલમ ધાકડ 85 કરોડમાં બની હતી અને તેનુ બોકસ ઓફિસ 
કલેક્શન 2.58 કરોડ રહ્યુ છે. ફિલમ નનમામાતાઓએ કનિતરીતે ફિલમના રાઈટસને વેચયા નિી. 
અને હવે કહેવાઈ રહ્યુ છે કે બોકસ ઓફિસ િર િોતાના ખરાબ પ્રદ્શમાનની સાિે નનમામાતાઓને 
નુકસાન વેઠીને િણ સેટેલાઈટ અને ફડનિટલ રાઈટસ વેચવા િડ્શે. કંગનાની ફિલમને કાનતમાક 

આયમાનની ‘િૂલ િૂલૈયા 2’ નો સામનો કરવો િડ્ો. સારા ફરવયુ છતાં ‘ધાકડ’, ‘િૂલ 
િુલૈયા 2’ની સામે ટકી ્શકી નહીં, િે બોકસ ઓફિસ િર િહેલા નંબરની િસંદ છે.

મુંબઇ : ભારતીય ફિલમ ઇતતહાસના 
સૌથી પહેલા સુપરસ્ાર ફિલીપ કુમારનાં 
તનધનને આવતા મતહને એક વર્ષ પૂર્ષ થવા 
આવયું છે તયારે તેમનાં પત્ી અને અતભનેત્ી 
સાયરા બાનોએ ફિલીપ કુમારને ભારતનાં 
સવવોચ્ચન નાગફરક સનમાન ભારતરત્ની 
નવાજેશ કરવા માગરી કરી છે. ફિલીપ 
કુમારને ભારતરત્ ડો. આમબેડકર એવોડ્ષનું 
મરરોત્તર સનમાન અપાયું છે. આ એવોડ્ષ 
સાયરાબાનુએ સવીકાયવો હતો. જોકે, આ 
વખતે તેઓ બહુ ભ ાવુક  થઇ ગયાં હતાં 
અને રડવા લાગયાં હતાં. તેમરે કહ્ં હતું કે 
ફિલીપ સાબને લગતી કોઈ ઈવેન્માં પોતે 
સામેલ થવાનું ્ાળે છે કે હજુ જાહેરમાં આવી 
શકતાં નથી કારર કે પોતાની લાગરીઓ 
પર કનટ્ોલ રહેતો નથી.  આ પ્રસંગે તેમરે 
કહ્ં હતું કે ફિલીપ કુમાર ભારતના કોતહનૂર 
સમાન હતા. તેમને ભારતરત્નું મરરોત્તર 
સનમાન મળવું જ જોઈએ.

ફકયારા  અડવારીની  તાજેતરમાં જ ફરલીઝ થયેલી ફિલમ ‘ભૂલભુલૈયા-૨’ને જબરિસત સિળતા મળી છે અને  
ફકયારાની ગાડી ઝડપભેર આગળ વધી રહી છે.  હવે  તેની  બે  ફિલમો ‘જુગ જુગ તજયો’ અને ‘ગોતવંિા નામ હૈ 
મેરા’ તથા એક તેલુગુ  ફિલમ પર  આવી રહી છે. બીજું, બોયફ્ેનડ તસદ્ાથ્ષ  મલહોત્ા સાથેનો એનો સંબંધ પર 
સુધરી ગયાની જાર તો બધાને છે જ!  જો કે હવે ફકયારાની  વધુ એક વાત બહાર આવી છે. સોતશયલ  મીફડયા  પર 
બોલીવૂડના  િેમસ િેતમલીના સંતાનોને  ફિલમ સજ્ષક  કરર જોહર તક આપતા હોવાની વાતને કારરે તેમની જોરિાર 
્ીકા કરવામાં આવે છે. ફકયારા અડવારી  કરરનો બચાવ કરવા મેિાનમાં  ઉતરી પડી છે અને ટ્ોલ  કરનારા તોિાની  
તત્વોના  કાન પકડી તેમને  સાચી વાત કરી છે. િેખીતી રીતે આને કારરે  કરર તો ખુશખુશાલ થાય એ તો સાવ 
સવાભાતવક જ  છે. ફકયારાએ  નેપોફ્ઝમ અંગે વાત કરી હતી. ફકયારાએ  સપષ્ટ  શબિોમાં  જરાવયું હતું કે, ‘તહનિી  
ફિલમ ઈનડસટ્ીમાં  કરર  જોહર  પર જે આળ મુકી  તેમની  જે ્ીકા કરવામાં આવી છે તે સાવ ખો્ું છે!  આમ કહી 
ફકયારાએ એમ પર જરાવયું  છે કે બોતલવૂડના  સ્ાર ફકડસની  કેફરયર લોનચ  કરવામાં અને તેમની સાથે કામ કરવા 

બિલ  ફિલમસજ્ષક કરર જોહર પર  જે ્ીકાસત્ો છોડવામાં આવી રહ્ા તે તમામ ખો્ાં છે કેમ કે હું જયારે સંઘર્ષરત  
કલાકાર હતી અને અનેક ફડરેક્રોએ મને ફરજેક્ કરી િીધી હતી તયારે કરર જોહરે જ મારો હાથ પકડયો હતો. તે વેળા હું 
નોબડી છું એવું કહી મને ધૂતકારી કાઢવામાં આવી હતી તયારે કરર જોહરે જ મને સતધયારો  આપયો.

મુંબઈ : જાજરમાન અતભનેત્ી રેખા 
સંજય લીલા ભરસાળીની વેબ તસરીઝ 
હીરામંડી દ્ારા ઓ્ી્ી સક્ીન પર  એનટ્ી 
કરે તેવી સંભાવના છે. સંજય લીલા 
ભરસાળી અને રેખા વચ્ચે વા્ાઘા્ો 
આખરી તબક્ામાં છે અને ્ૂંક સમયમાં 
તેની સત્તાવાર જાહેરાત થાય તેવી સંભાવના 
છે. ભરસાળી લાહોરના બહુ ચતચ્ષત તવસતાર 
હીરામંડી પર આધાફરત વેબતસરીઝ બનાવી 
રહ્ા છે. સંભવત: છ એતપસોડની આ 
તસરીઝમાં આ બિનામ ગલીઓની તવાયિો 
તથા તેમનાં ગીતસંગીતની વાતો આવરી 
લેવાશે. આ તસરીઝ મા્ે મતનરા કોઈરાલા, 
સોનાક્ી તસંહા અને અફિતી રાવ હૈિરીનાં 
નામ અગાઉ જ િાઈનલ થઈ ગયાંનું 
કહેવાય છે. 

સમ્ાટ પૃથ્ીરાજ ફ્ોપ જતાં એક મહિનામાં જ ઓટીટી પર આ્શે
મુંબઈઃ અક્ય કુમારની સુપર ફલોપ ફિલમ ‘સમ્ા્ પૃથવીરાજ’ 

તેની ફરલીઝ ડે્ના એક મતહનામાં જ ઓ્ી્ી પર ફરલીઝ થઈ જાય 
તેવી સંભાવના છે. બોકસ ઓફિસ પર કંગાળ પ્રિશ્ષન બાિ ફિલમના 
તનમા્ષતાઓએ વહેલી તકે ઓ્ી્ી પર ફરલીઝનો તનર્ષય લીધાનું મનાય 
છે.  િેશમાં ઓ્ી્ી પર ફિલમ ફરલીઝનો તસલતસલો ચાલુ થયો તે 
પછી ફિલમ તનમા્ષતાઓ, ફડસટ્ીબયૂ્સ્ષ અને ઓ્ી્ી પલે્િોમસ્ષ વચ્ચે 
એવી સમજૂતી થઈ હતી કે ફિલમ  તથયે્રમાં ફરલીઝ થાય તેના આઠ 
સપ્ાહ પછી ઓ્ી્ી પર ફરલીઝ કરવામાં આવે જેથી ફડસટ્ીબયૂ્સ્ષ 
તથા એકકઝતબ્સ્ષને નુકસાન ના થાય. જોકે, કોરોના પછીના સમયમાં 
તનમા્ષતાઓનું નુકસાન ઘ્ાડવા મહત્તમ ચાર સપ્ાહ બાિ જ ફિલમ 

ઓ્ી્ી પર ફરલીઝ કરી િેવા સંમતત સધાઈ હતી. સલમાન ખાનની 
રાધે ફિલમને અપવાિરુપ સંજોગોને ધયાને રાખીને એક જ ફિવસે તથયે્ર 
અને ઓ્ી્ી પર ફરલીઝ કરવાની છૂ્ આપવામાં આવી હતી. હવે 
જોકે ઓ્ી્ી પલે્િોમસ્ષ પર ફિલમોની ખરીિી બાબતે સાવધ થઈ ગયાં 
છે અને ફિલમ બોકસ ઓફિસ પર કેવી ચાલે છે તેના આધારે તેઓ 
ફિલમની ડીલને ફરનેગોતશયે્ કરવાની જોગવાઈ કરારમાં રાખે જ છે. 
સમ્ા્ પૃથવીરાજના ફકસસામાં પર ઠીકઠાક કલેકશન આવે તો આઠ 
સપ્ાહ પછી જ ઓ્ી્ી પર ફરલીઝનો તનર્ષય અગાઉ લેવાયો હતો.  
પરંતુ, ૨૦૦ કરોડના બજે્માં બનેલી ફિલમ હજુ ૬૫ કરોડ રુતપયાની 
આસપાસના કલેકશન પર માંડ પહોંચી છે

ક�ોણો કહ્યું કરણ જોહર નોપ�ોટિઝમનો 
ઉત્ોજન આ�પો છો? ઃ ટકય�ર� આડવ�ણી

સ�ઈ પલ્લવીન� ક�શમીરી પુંટડત�ોન�ું નરસુંહ�ર વવશોન�ું વવધ�ન�ોથી હ�ોબ�ળ�ો
શયામતસંઘ રોય જેવી ફિલમોથી જારીતી બનેલી સાઉથની એકટ્ેસ સાઈ 

પલ્લવીએ કાશમીરી પંફડતોનાં નરસંહારને ગાયોની હેરાિેરી મા્ે મોબ 
તલંતચંગના બનાવ સાથે સરખાવતાં હોબાળો મચી ગયો છે. સોતશયલ 
મીફડયામાં તેના પર પસતાળ પડી રહી છે. જોકે, િરેક સવરૂપની તહંસા 
ખો્ી છે તેવાં તેના તવધાનોનો કે્લાક લોકો બચાવ પર કરી રહ્ા છે.  
સાઈ પલ્લવીએ તેની નવી ફિલમ તવરા્ પવ્ષમના પ્રચાર મા્ે આપેલા 
એક ઈન્રવયૂમાં કરેલાં તવધાનોથી કે્લાય લોકો ઉકળી ઉઠ્ા છે. આ 
ફિલમમાં સાઈ પલ્લવી એક નકસલવાિીના પ્રેમમાં પડેલી યુવતીનો 
રોલ કરી રહી છે. નકસલતહંસા અંગે તેનો શું અતભપ્રાય છે 
એવો પ્રશ્ન પૂછાતાં સાઈ પલ્લવીએ 
કહ્ં હતું કે કોઈપર સવરૂપની 
તહંસા ખો્ી છે. તહંસા તમારી 

વયથાને વાચા આપવાનો સાચો માગ્ષ ના જ હોઈ શકે.  જોકે, સાઈએ એમ 
કહ્ં હતું કે િરેકનો પોતાનો આગવો દૃકષ્ટકોર હોય છે. આપરને 

નકસલોની તહંસા ખો્ી લાગે છે પરંતુ એ વખતે તે લોકોને એવું 
લાગયું હોઈ શકે કે કિાચ નયાય મેળવવાનો આ એકમાત્ ઉપાય 
છે.  કાશમીર િાઈલસ ફિલમ તવશે પૂછાતાં સાઈએ કહ્ં હતું કે તેમાં 
કાશમીરી પંફડતોની હતયા કેવી રીતે થઈ તે િશા્ષવવામાં આવયું છે. 
પર તાજેતરમાં કોતવડ વખતે ગાયો લઈને જતા મુકસલમ વાહન 
ચાલક પર હુમલો કરી  તેને જય શ્ી રામના નારા પોકારવા િરજ 

પડાઈ હતી. જો તમે ધાતમ્ષક તહંસાની વાત કરતા હો તો આ 
બંને વચ્ચે શું િરક છે. તે વખતે એ તહંસા થઈ હતી, આ 
વખતે આ તહંસા થઈ રહી છે.  સાઈના આ તનવેિનોને 
પગલે ભારે આક્ોશ વયાપયો છે. 

માધુરીઅે પ્રશંસકો માટે ્ખ્ો પ્રેમપત્ર
થોડા સમય પહેલા જ બોલીવૂડ ફડવા માધુરી િીતક્ત-નેનેનુ ંતસંગલ ‘તું હૈ મેરા....’ રજૂ થયું. તેની કારફકિદીનું આ બીજું 

ગીત હતું. આ ધક્ ધક્ ગલ્ષએ તેનાથી પહેલા કોરોના વૉફરયસ્ષને સમતપ્ષત એક કેંડલ ગીત આપીને પોતાના મધુર કંઠનો 
પફરચય કરાવયો હતો.માઘુરીએ ‘તું હૈ મેરા...’ પોતાના જનમફિને રજૂ કયુું હતું. ચોક્સ સમયે જ પોતાના ગીતો રજૂ કરવા 
બાબતે અિાકારા કહે છે કે મારા આલબમમાં છ ગીત છે જેમાંથી ‘તું હૈ મેરા....’ મેં મારા પ્રશંસકોને સમતપ્ષત કયુું 
છે. વાસતવમાં આ ગીત મેં મારા ચાહકો મા્ે જ લખયું છે. આજે હું જે છું તે મારા આ િેનસને કારરે જ છું. તેમરે જ 
મને આ મુકામ સુધી પહોંચાડી છે. ૩૫થી પર વધુ વર્ષથી મને તેમનો તનઃસવાથ્ષ પ્રેમ મળી રહ્ો છે. તેથી મને એમ 
થયું કે મારે તેમને એકે લવ લે્ર લખવો જોઇએ, એક ફર્ન્ષ તગફ્ આપવી જોઇએ.આ ગીત મેં  મારા પ્રશંસકોને 
આપેલી ફર્ન્ષ તગફ્- પ્રેમ પત્ છે. બાકી કોરોના કાળમાં આપરને પફરવાર, તમત્ો અને ચાહકોનું મહતવ સમજાયું. 
તે વખતે આપરને એ વાતની અનુભૂતત થઇ કે આપરે ભાવનાતમક રીતે સજ્જડ  જોડાયેલા છીએ. છેવ્ે મને 
એમ લાગયું કે આ્લાં વર્ષથી મારા ચાહકોએ મને જે પ્રેમ આપયો છે તેવો જ પ્રેમ મારે પર તેમના પ્રતયે વયક્ત 
કરવો જોઇએ. મારાં ગીતો તેમના પ્રતયેનો મારો પ્રેમ વયક્ત કરી રહ્ાં છે. 

કહેવાની જરૂર નથી કે સોશયલ મીફડયાનો સમય નહોતો તયારે માધુરીને તેના પ્રશંસકો પોસ્ના માધયમથી 
પત્ો મોકલતાં. અતભનેત્ી પર તેમને એ રીતે જ ઉત્તર પાઠવતી. આવા જ એક પ્રશંસકને સંભારતા માધુરી 
કહે છે કે ૧૯૯૫માં મારા એક ચાહક મને પત્ો લખતાં. તેમરે મને તે વખતે એક લે્ર લખયો હતો તેના 
જવાબમાં મેં તેમને િો્ા અને ઑ્ોગ્ાિ  સાથેનો એક પત્ પાઠવયો હતો. યોગાનુયોગે થોડા સમય પહેલા 
તેઓ મને મળયા તયારે તેમરે મને કહ્ં હતું કે ે મેં મોકલેલો પત્ તેમરે હજી સુધી સાચવી રાખયો છે. એ્લું 
જ નહીં, તેમરે પોતાના વોલે્માંથી એ પત્ કાઢીને મને બતાવયો તયારે હું ગિગફિત થઇ ગઇ હતી. માધુરી 
અને શ્ીરામ નેને બોલીવૂડમાં આિશ્ષ યુગલ તરીકે ઓળખાય છે. 

દિલીપ કુમારને  
ભારતરત્ન આાપવા  

સાયરા બાનાેની માંગ

સંજલ લીલાની હીરામંડી 
સસરીઝમાં રેખાની આેન્ટ્ી
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સમગ્ર દનુિયામા ંછલેાં પાંચ-સાત વર્ષથી ટુકંા 
સમયિી નરિકટે મચેિો રેિઝ વધયો છે. ખાસ 

કરીિ ે ટી-20, આઈપીએલ જેવા આયોજિો 
નરિકટે રસીયાઓ માટ ે ખાસ આકર્ષણરપૃ બિી 
રહ્ા છ.ે હવ ે ટૂકં સમયમાં જ આઈપીએલ શરુ 
થવાિી હોવાથી સમગ્ર નવશ્વિા નરિકટે ચાહકો 
અિ ે નબઝિસે વર્લ્ષિી ્લિેા પર િજર હતી એ 
ઈન્્લયિ પ્ીનમયર લીગ આઈપીએલિી હવે 
પછીિી પાચં સીઝિ માટિેા બ્ો્લકાન્ટિંગ રાઈટસ 
એટલ ેક ેપ્સારણિા અનિકારોિી હરાજી પ્નરિયા 
પણૂ્ષ થઈ છ.ે

હરાજી પહલેા ં જાતજાતિા દાવા થતા હતા. 
આઈપીએલિંુ આયોજિ કરતા બો્લ્ષ ફોર 
નરિકટે કટં્ોલ ે સત્ાવાર રીતે જાહેરાત કરી િથી. 
પણ મીડ્લયાિો દાવો છ ે ક,ે ટીવી ઉપર મચેોિા 
પ્સારણ, ડ્લનજટલ અિ ેખાસ મેચોિા પ્સારણિા 
રાઈટસ કલુ રૂનપયા ૪૮,૩૯૦ કરો્લમાં વેચાયા 
છ.ે ઈન્્લયિ પ્ીનમયર લીગિી આગામી પાંચ 
સીઝિ એટલ ે ક,ે ૨૦૨૩થી ૨૦૨૭િા વર્ષ 
માટિેા મીડ્લયા રાઈટસિી હરાજીિો સોમવારે 
બીજો અિ ે છલેો ડદવસ હતો. આમ છતાં 
મગંળવાર ેપણ હરાજીિી પ્નરિયા ચાલ ુરહી અિે 
િોિ-એકસક્નુઝવ ડ્લનજટલ મેચોિા રાઈટસ 
અિ ે ભારતીય ઉપખ્ંલિી બહારિા પ્સારણ 
માટિેા રાઈટસ વચેાયા. 

મીડ્લયાિા અહવેાલ પ્માણ ે ટીવી રાઈટસ 
્લીઝિી હોટ્ટારિે, જયાર ે ડ્લનજટલ અિ ે િોિ-
એકસક્નુઝવ ડ્લનજટલ રાઈટસ મુકશે અબંાણીિા 
રીલાય્સ ગ્રપુિી કપંિી વાયકોમ-૧૮િ ે મળયા 
છ.ે ટીવી ઉપર પ્સારણિા રાઇટસ ૫૭.૫ કરો્લ 
રૂનપયા પ્નત મચે, ડ્લનજટલ રાઇટસ ૫૦ કરો્લ 
રૂનપયા પ્નત મચે, જયાર ે િોિ-એકસક્નુઝવ 
ડ્લનજટલ મચે દીઠ ૩૩.૨૪ કરો્લ પ્નત મેચિા 
ભાવ ે રાઈટસ અપાયા છે. બીસીસીઆઈએ 
૪૧૦ મચેોિા પ્સારણ માટ ે બોલી લગાવી 
હતી. તથેી ટીવી ઉપર પ્સારણિા રાઈટસમાંથી 
બીસીસીઆઈિે રૂનપયા ૨૩,૫૭૫ કરો્લ અિે 
ડ્લનજટલ રાઈટસમાથંી રૂનપયા ૨૦,૫૦૦ 
કરો્લિી કમાણી થશ.ે  

એ જ રીત ે િોિ-એકસક્નુઝવ ડ્લનજટલ 
રાઈટસમા ંખાસ ૯૦ મચેોિી બોલી હતી અિ ેતે 
૩૨૫૭ કરો્લમા ંવચેાયા છે. આ હરાજી પહેલાં 
એવી વાતો વહતેી થઈ હતી ક,ે બીસીસીઆઈિે 
ઘી-કળેા ં થઈ જશ ે અિ ે ઓછામાં ઓછી ૬૦ 
હજાર કરો્લિી કમાણી થશ.ે  આઈપીએલ 
શરૂ થઈ તયાર ે લનલત મોદીએ તો ૮૦ અબજ 
્લોલરિી કમાણીિો દાવો કરલેો પરિંતુ અતયારિા 

અહેવાલોિ ેજોતા ંતો આકં્લો ૫૦ હજાર કરો્લિે 
પાર પણ િથી ગયો.  

બીસીસીઆઈએ પોત ેજ ેઅદંાજ મકૂલેો તિેા 
કરતાં મળલેી રકમ વિાર ે છ ે પણ બહ ુ વિારે 
િથી. બો્લડે ચાર અલગ અલગ કટેગેરીમા ંરાઈટસ 
વેચવાિુ ંએલાિ કરલેુ.ં તમેા ં ટીવી રાઈટસ માટે 
એક મચેિી મળૂ ડકમંત ૪૯ કરો્લ રૂનપયા રાખી 
હતી. ટીવી પર પ્સારણિા રાઇટસ 
૫૭.૫ કરો્લ રૂનપયા પ્નત મચે લખેે 
વેચાયા હોય તો બઝે પ્ાઈસ કરતાં 
તે ૧૫ ટકા જ વિાર ેછ.ે બીજી તરફ 
ડ્લનજટલ રાઈટસ કરપિા બહારિા 
ભાવે વેચાયા છ.ે તિેા ઉપરથી ્પષ્ટ સકંતે મળી 
રહ્ો છે ક,ે ડ્લનજટલ મીડ્લયા ટીવી ઉપર હાવી 
થઈ રહ્ ં છ ે અિે ભનવષયમા ં ત ે ટીવીિે પાછળ 
છો્લી દશે.ે બો્લડે દનષિણ એનશયામા ં ડ્લનજટલ 
પલટેફોમ્ષ ઉપર લીગિુ ંપ્સારણ કરવા માટ ેએક 
મચેિી બેઝ પ્ાઈસ ૩૩ કરો્લ રૂનપયા રાખી હતી. 
તેિા બદલ ે મચેદીઠ ૫૦ કરો્લ રૂનપયા ઉપજયા 

હોય તો બઝે પ્ાઈસ કરતા ં પચાસ ટકા વિારે 
રકમ ઉપજી ગણી શકાય.

બો્લ્ષિી ચાર કટેગેરીમા ં ટીવી રાઈટસ અિે 
ડ્લનજટલ રાઈટસ પ્ીનમયમ કટેગેરી હતી. તમેાં 
ડ્લનજટલ કટેગેરીએ ટીવીિે પછા્લી દીિંુ છ.ે ખાસ 
મચેો માટ ે પણ ૧૧ કરો્લિી બઝે પ્ાઈસ કરતાં 
ત્રણ ગણા વિાર ે ૩૩ કરો્લ આવયા છ.ે તિંુે 
કારણ ડ્લનજટલ પલટેફોમ્ષ છ.ે  જો ક,ે બો્લ્ષ એટલું 

આશ્વાસિ લઈ શક ે ક,ે ટીવી કરતાં ડ્લનજટલ 
આગળ િીકળયુ ંતો પણ ઘી ઢળયુ ંતો અતં ેનખચ્લીમાં 
જ છ.ે ટીવીમાથંી મળ ે ક ે ડ્લનજટલ રાઈટસમાંથી 
મળ,ે અતં ે કમાણી તો બો્લ્ષિે જ થવાિી છે. આ 
કમાણીિા કારણ ેબો્લ્ષિી બ્ા્્લ વરેયુ વિી છે. 

આ હરાજી પછી બો્લ્ષિે આઈપીએલિી 
એક મચે માટ ે ૧૧૮ કરો્લ રૂનપયા મળશે. એક 

મચેિા પ્સારણ અનિકારોિી રીતે 
આઈપીએલ હવ ે નવશ્વિી બીજા 
િબંરિી સૌથી મોંઘી લીગ બિી ગઈ 
છ.ે  અમડેરકાિી િશેિલ ફૂટબોલ 
લીગ િબંર વિ છ.ે એિએફએલિે 

દરકે મચેિા પ્સારણ રાઈટસ પેટે ૧૩૩ કરો્લ 
રૂનપયા મળ ેછ.ે આઈપીએલ જ ેરીત ેપ્ગનત કરી 
રહી છ ેએ જોતા ંહવ ેપછીિી હરાજીમાં િબંર વિ 
બિી જાય તો પણ િવાઈ િહીં થાય. 

આ વખત ે બીસીસીઆઈએ ચાર અલગ 
અલગ પ્કારિા પ્સારણિા રાઈટસિી કેટેગરી 
રાખી હતી. ટીવી અિે ડ્લનજટલ રાઈટસ ઉપરાંત 

િોિ-એકસક્નુઝવ ડ્લનજટલ અિે રે્ટ ઓફ િ 
વર્લ્ષ રાઈટસ. બ ેિવી કટેગેરી બીસીસીઆઈએ 
ઉભી કરીિ ે મહત્મ કમાણીિો લકયાંક રાખયો 
હતો. ટીવી રાઈટસ માટ ે મચે દીઠ ૪૯ કરો્લ 
અિ ે ડ્લનજટલ રાઈટસ માટ ે મચેદીઠ ૩૩ 
કરો્લ રૂનપયા બઝે પ્ાઈસ રખાઈ હતી. િોિ-
એકસક્નુઝવ ડ્લનજટલમા ંસીઝિિી પહલેી મચે, 
પલઓેફસ, વીક-એ્્લમા ં રમાતી ડદવસિી બ-ેબે 

મચેોિો સમાવશે થાય છે. તેિા માટે મચેદીઠ 
૧૧ કરો્લ રૂનપયા જયારે ભારત નસવાય બાકીિા 
દેશોમાં પ્સારણ માટે મચેદીઠ ૩ કરો્લ રૂનપયાિી 
બઝે પ્ાઈસ રખાઈ હતી. પહલેી બ ે સીઝિમાં 
૭૪, એ પછીિી બ ે સીઝિમાં સીઝિદીઠ ૮૪ 
અિ ે છેલી સીઝિમાં સીઝિદીઠ ૯૪ મળીિે 
પાંચ વર્ષમાં ૪૧૦ મચેો રમાશે એવી શકયતા છે. 
આઈપીએલમાં અતયારે ૧૦ ટીમો છે તેમાં વિ ુબે 
ટીમોિો ઉમરેો થશે તેથી કુલ ૧૨ ટીમ થશે.

આઈપીએલિી ૨૦૦૮મા ં શરૂઆત થઈ 
તયાર ે બીસીસીઆઈએ ટીવી પર પ્સારણિા 
અનિકાર નસગાપોરિી કપંિી વર્લ્ષ ્પોટ્ષ ગ્રપુ 
(્લબરયએુસજી)િ ે૫૨૩૨ કરો્લ રૂનપયામા ં૧૦ 
વર્ષ માટ ે આપયા હતા. ્લબરયએુસજીએ સોિી 
ટીવીિ ેભારતીય ઉપખ્ંલમા ં ટીવી પ્સારણ માટે 
પહલેા પાચં વર્ષ માટિેા રાઈટસ ૧૫૨૪ કરો્લ 
રૂનપયામા ં વચેી દીિા હતા. જયાર ે ભારતિી 
બહારિા પ્સારણિા રાઈટસ પોતાિી પાસે 
રાખયા હતા. બો્લ્ષ અિ ેસોિી ટીવી વચે્ પહલેી 
જ સીઝિમા ં નવવાદ થઈ ગયો હતો. અનિલ 
િીરુભાઈ અંબાણીિી કપંિીએ બો્લ્ષ સાથે 
ઈિ-્ટડે્લયમ ્પો્સરનશપ માટ ે ૧૩૭ કરો્લ 
રૂનપયાિો સોદો કયયો હતો. ડક્તુ સોિી ટીવીએ 
તેિા ંબો્લ્ષ બતાવવાિા બદલ ેપોતાિે મિફાવ ેએ 
રીતે પ્સારણ કરતા ંઅનિલ ેસોદો રદ કરી િાખંયો 
હતો. બો્લડે સોિી ટીવીિ ે તેિા માટ ે જવાબદાર 
ગણાવીિ ે િકુસાિ ભરપાઈ કરવા તાકીદ કરી 
હતી. જિેી સામ ેસોિી ટીવીએ અદાલતિુ ંશરણું 
લીિુ ંહત.ુ 

કાિિૂી લ્લત પછી બો્લ્ષ અિે સોિી ટીવી વચ્ે 
સમાિાિ થતાં બો્લડે ૨૦૦૯માં ્લબરયએુસજી 
અિ ે સોિી ટીવીિ ે ૨૦૧૭ સિુીિા પ્સારણિા 
અનિકાર ૮૨૦૦ કરો્લમાં વચેયા હતા. આ 
કરાર ૨૦૧૭માં પરૂો થતાં થયલેી હરાજીમાં 
૨૦૧૭થી ૨૦૨૨િા પાંચ વર્ષ માટેિા ટીવી 
અિ ે ડ્લનજટલ બિંિેા રાઈટસ ્ટાર ્પોટસ્ષિે 
૧૬૩૪૭ કરો્લ રૂનપયામાં મળયા હતા. તેિી 
મદુત આ વરડે પરૂી થતાં િવસેરથી હરાજી થઈ 
રહી છે. આઈપીએલિી હરાજી પ્સારણિી 
દુનિયા કઈ તરફ જઈ રહી છે તેિો ્પષ્ટ સકેંત 
આપ ે છે. ટીવીિુ ં ્થાિ મોબાઈલે લઈ લીિું 
છે અિ ે યવુાિોિ ે હવ ે ટીવી ઉપર મચે જોવાિા 
બદલે મોબાઈલ પર મચે જોવામાં રસ છે. તેથી 
ડ્લનજટલ રાઈટસ માટે પ્લાપ્લી થઈ રહી છે. 
ભારતમાં હજ ુ ડ્લનજટલ રિાંનતિી શરૂઆત જ છે 
તયારે આ હાલત છે તો ભનવષયમાં આ સકેટરમાં 
મોટા વપેારિી તક પણ દેખાઈ રહી છે.

410 મેચ�ેન� પ્રસ�રણ બદલ બીસીસીઆ�ઈને આઢળક કમ�ણીની તક

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

IPL પ્સરારણ રરાઈટ્સ : ડિજિટલ યુિનો દમદરાર ઉદય

પ્રસ�રણન� ર�ઈટસ 48,390 કર�ેડમ�ં વેચ�ય� છે જેમ�ં ડડજજટલ 
પ્ેટફ�ેમ્મ ઉપર બેઝ પ્ર�ઈસ કરત�ં પચ�સ ટક� વધ�રે આને ખ�સ 

મેચ�ે મ�ટે ધ�રણ�ં કરત� ત્રણ ગણ� વધ�રે 33 કર�ેડ આ�વ્�
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ગાંધી એક પ્રતીક છે
સરવાળો છે કેટલાંક ચિહ્ોનો -
એક એવી બાંડ જેમાં સહેલાઇથી 

છુપાવી શકાય છે
બધાં જ કમ્મ, અપકમ્મ અને કુકમ્મ.
ગોળાકાર િશમાની છબી બનાવીને

 ઢિંિોરા પીટી શકાય છે સવચછતાના ;
બદલી શકાય છે

પોતાની ઝોલીમાં સંતાડેલ પાપને
બનાવેલ વાતા્મની આડમાં;
આ ગાંધીલાઠી પણ હવે
એક િોકીદાર જેવી ;

ધૂંટણથી પણ ટૂંકી તમારી ધોતી
હવે મજૂરો માટે સંવેદના  

એક માત્ર પ્રચતક;
તમે કયારેક પહેરી પણ ન હતી એ 

ગાંધી ટોપી હવે એક 
અનોખી વેશભૂષા છે

પોતાના માથાની  
ગંદકીને છૂપાવવા માટે.

ઘડીયાળની આડમાં
સમયનું જ્ાન આપવાવાળા મનુષય

પણ, બેઢિકરો હોય છે  
હંમેશાં સમય માટે !

આભૂષણથી લઈને દશ્મન સુધી
દરેક એક વસતુની ચતજોરી  

છો તમે બાપુ!
દરેક એટલું જ તમને લઇને જાય છે
બસ, જેટલી એને જરૂર હોય છે.

એનાથી વધારે શું
અમને સોંપેલ તમારી એ સવતંત્રતા ?
કોઈકને કદાિ મળી જાય છે કંઈક 
એવું જે માણસાઇ, આદશ્મ અને 

દશ્મનથી પરે હોય,
મને દેખાય છે  આંશુઓની ધાર

વહી રહી છે તમારી મૂચત્મની  
આંખોમાંથી હંમેશા .

કાશ! કયારેક િરી આવી શકો તમે !
મૂચત્મથી માનવતવ સુધીની યાત્રા

ચબ૯કુલ મુશકેલ તો નથી તમારા માટે 
બાપૂ ચબલકુલ પણ મુશકેલ તો નથી.

શીષ્મક : ગાંધી
કવચયત્રી :ઈપ્સતા ષાડંગી
અનુવાદક : ચહના મોદી

ગલકા : મોટાં ગલકાં મધુર, શીતળ અને 
દમ, ઉધરસ, તાવ અને કૃમમનો નાશ કરનાર 
છે. વૈદકશાસ્ત્રએ જ્વર રોગી માટે પણ તેને 
મિતકારી ગણ્ું છે. તે રક્તમપત્ત અને વા્ુને 
મટાડે છે.
દોષઃ ગલકાં સ્નિગધ, અસ્નિદા્ક તથા કફ 
કરનાર છે. ઉપ્ોગ વખતે લેવાની કાળજીઓ
1. ગલકાં અસ્નિદા્ક તથા કફ કરનાર 
િો્ કફ પ્રકૃમતવાળાએ તેનો ઉપ્ોગ કરવો 
મિતકારી નથી.
2. ગલકાં બિુ વા્ડાં નથી, છતાં શરદ ઋતુમાં-
ભાદરવામાં તેનું વધારે પડતું સેવન કરવું 
મિતાવિ નથી.
૩. શરદ ઋતુમાં ગલકાંનું વધુ પડતું સેવન 
કરવાથી મપત્તનો પ્રકોપ થા્, તાવ આવે છે.
ઔષધીય ગુણ 
1. ગલકાંનાં પાનના રસમાં ગોમૂત્ર મેળવી ગરમ 

કરી ચોપડવાથી સોજો મટે છે.
2. ગલકું શેકી, તેનો એક પૈસાભાર રસ કાઢી, 
બાળકને મપવડાવવાથી છાતીનું દરદ મટે છે.
તુરિયાં : ગુણઃ તુરર્ાં ઠંડાં, મધુર, મપત્તનો 
નાશ કરનાર, અસ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર છે. એ 

શ્ાસ, તાવ, ઉધરસ અને મળના અવરોધને દૂર 
કરનાર છે.
દોષઃ તુરર્ાં કફ તથા વા્ુ કરનાર છે. 
ચોમાસામાં તે વધારે પડતાં ખવા્ તો વા્ુનો 
પ્રકોપ થતા વાર લાગતી નથી.
આહાિમાં ઉપયોગ વખતે લેવાની કાળજીઓ
1. તુરર્ાં પચવામાં ભારે અને આમ કરનાર છે. 
તેથી ચોમાસાની ઋતુમાં તુરર્ાંનું શાક બીમાર 
માણસો માટે મિતકારી નથી.
2. વરાષા ઋતુનું સસ્તું શાક તુરર્ાં માંદા માણસ 
માટે મિતકારી નથી.
૩. સાજા માણસે પણ સારા પ્રમાણમાં લસણ અને 
તેલ નાખેલું શાક ખાવું મિતાવિ છે.
ઔષધીય ગુણ
તુરર્ાંના વેલાનાં મૂળ ગા્ના દૂધમાં અથવા 
ઠંડા પાણીમાં ઘસી રોજ સવારમાં ત્રણ રદવસ 
સુધી પીવાથી પથરી મટે છે.

ગુણોથી સભિ ગલકાં-તુરિયાં

વિન્ડોઝ અને વિનક્સ વ્સસ્ટમ્સને HelloXD 
નામના રેન્સમિેર િેરરઅન્ટ દ્ારા વનશાન બનાિિામાં 
આિી રહી છે. જેમાં બેક્ડોરની મદદથી અગાઉ 
રેન્સમિેર એ્ટેક થયેિ ્સીસ્ટમ પર રીમડો્ટ એક્સે્સ 
મેળિિા મા્ટે મેિી્સીય્સ પે-િડો્ નડો ઉપયડોગ કરિામાં 
આિે છે.

પાિડો અલ્ટડોના ્સુરક્ા ્સંશડોધકડો ્ેવનયિ બન્સ 
અને ્ડોએિ ્સેન્ટડો્સ એ ને્ટિક્સ્સ યુવન્ટ 42 ના 
નિા િખાણમાં જણાવયું હતું કે આ રેન્સમિેર અનય 
રેન્સમિેરથી વિપરીત છે. HelloXD રેન્સમિેર 
પા્સે ્સવરિય િીક ્સાઇ્ટ નથી પરતું Tox chat 
અને onion messenger નડો ઉપયડોગ કરી 
મેિી્સીય્સ કડો્ ્સીસ્ટમ માં દાખિ કરિામાં આિે છે. 

HelloXD રેન્સમિેર 30 નિેમબર 2021 ના 
રડોજ ચચા્સ માં આવયડો હતડો જે Babuk ના િીક 
થયેિા કડો્ પર આધારરત છે. HelloXD રેન્સમિેર 
્સપ્ટેમબર 2021 માં રવશયન ભાષાના ્સાયબર રિાઈમ 
ફડોરમ પર પ્રકાવશત થયડો હતડો.

રેન્સમિેર ફેવમિીનું મૂળ કામ યુઝ્સ્સના ્ીિાઈ્સ 
પર ના ્સંિેદનશીિ ્ે્ટાને એન્નરિપ્ટ કરિા ઉપરાંત 
માવહતીને જાહેર કરિાની ધમકી આપીને વરિપ્ટડોકરન્સી 
ચૂકિણીની માંગ કરિા મા્ટે ્બિ ગેરિ્સૂિીના 
પરીક્ણ અવભગમને અનુ્સરે છે. 

માઈરિડોબેક્ડોર નામનું એક ઓપન-્સડો્સ્સ માિિેર 
છે જેનડો ઉપયડોગ કમાન્-એન્-કંટ્ડોિ (C2) 
કડોમયુવનકેશન્સ મા્ટે થાય છે. તેના ્ેિિપર ્ીવમટ્ડો 

ઓિેન્ક્સયુકે તેના કડો્ને 5,000 થી ઓછી િાઈનડોમાં 
તમામ મૂળભૂત ્સુવિધાઓ ્સાથે નયૂનતમ િસતુ તરીકે 
ઓળખાિી છે. માઇરિડોબેક્ડોરની વિશેષતાઓ એ્ટેકરને 
ફાઇિ વ્સસ્ટમ બ્ાઉઝ કરિા, ફાઇિડો અપિડો્ અને 

્ાઉનિડો્ કરિા, આદેશડો ચિાિિા અને હાની 
પહોંચેિા મશીનડોમાંથી તેની હાજરીના પુરાિાને ભૂં્સી 
નાખિાની મંજૂરી આપે છે. એિી શંકા છે કે બેક્ડોરને 
ઇનસ્ટડોિ કરી રેન્સમિેરની પ્રગવત પર દેખરેખ 
રાખિામાં આિે છે.

યુવન્ટ 42 એ જણાવયું હતું કે તે HelloXD 
પાછળ ્સંભવિત રવશયન ્ેિિપરને જો્ે છે. જેના 
ઓનિાઈન ઉપનામ x4k, L4ckyguy, 
unKn0wn, unk0w, _unkn0wn અને 
x4kme છે. મેિી્સીય્સ એક્ટીિી્ટી કરિા મા્ટે 
કસ્ટમાઇઝ Kali Linux રેન્સમિેર ગ્ુપ દ્ારા 
િેચિામાં આિે છે. બે િષ્સમાં ્સૌથી િધુ એ્ટેક x4k 
દ્ારા કરિામાં આવયા છે. IBM X-Force ના 
નિા અભયા્સ તરીકે આ તારણડો બહાર આવયા છે 
કે એન્ટરપ્રાઇઝ રેન્સમિેર હુમિાની ્સરેરાશ અિવધ 
એ્ટિે કે પ્રારંવભક ઍક્સે્સ અને રેન્સમિેર જમાિ્ટ 
િચ્ેનડો ્સમય 2019 અને 2021 ની િચ્ે 94.34% 
ઘ્ટીને બે મવહનાથી માત્ર 3.85 રદિ્સ થયડો છે.

રેન્સમિેર - એઝ - એ - ્સવિ્સ્સ  (RaaS) 
ઇકડોવ્સસ્ટમમાં િધેિી ઝ્પ અને કાય્સક્મતા િિણડોને 
પ્રારંવભક એક્સે્સ બ્ડોક્સ્સ (initial access 
brokers - IABs) દ્ારા ને્ટિક્કના ઍક્સે્સ 
મેળિિામાં અને પછી ઍક્સે્સ િેચિામાં મહતિની 
ભૂવમકાને આભારી છે. જેઓ બદિામાં રેન્સમિેર 
પેિડોડ્સ જમાિિા મા્ટે દુરુપયડોગ કરે છે. 

 beinghumanmj

HelloXD 
રેન્સમિેર

યુવતીઓમાં અલગ સ્ટાઇલનાં 
આઉ્ફિ્માં ઇન ્્રેન્ડ ઇયર કિ

એરરંગ્સ કડોઈ પણ મવહિાના આખા 
િુકને બદિી નાંખે છે. યુિતીઓ 
અિગ અિગ આઉ્ટરફ્ટ ્સાથે ર્ફરન્ટ 
સ્ટાઇિનાં એરરંગ્સ પહેરિાનું પ્સંદ 
કરે છે. ઘણી િખતતડો ફક્ત સ્ટે્ટમેન્ટ 
એરરંગ્સ પહેરીને પણ પડોતાના િુકને 
સ્ટાઇવિશ બનાિે છે અને અનય 
એક્સે્સરીઝને ન્સકપ કરી દે છે. 
એરરંગ્સમાં આજકાિ ઇયર કફ ઇન ટ્ેન્ 
છે. ઇયર કફ કાનમાં પહેરિાની એક 
જ્ેિરી છે. તેને પહેરિાની સ્ટાઇિ થડો્ી 
અિગ હડોય છે. 

કૉિેજ ગડોઇંગ ગલ્સ્સથી માં્ી 
િરકિંગ િુમન મા્ટે ઇયર કફ ઉપિબધ 
છે. તેની ખાવ્સયત એ છે કે તેને િેસ્ટન્સ 
આઉ્ટરફ્ટથી માં્ી ઇન્ડો િેસ્ટન્સ અને 
ટ્ેર્શનિ આઉ્ટરફ્ટ ્સાથે પહેરી શકાય 
એ્ટિી િેરાઇ્ટી અને સ્ટાઇિનડો એમાં 
્સમાિેશ કરિામાં આવયડો છે.

આ�ઉટફિટ આને ઇયર કિ
ઇયર કફ એક એિી સ્ટાઇિ 

સ્ટે્ટમેન્ટ છે, જેને તમે રેગયુિરમાં 
પણ કૅરી કરી શકડો છડો. તેથી યુિતીઓ 
ર્ફરન્ટ પે્ટન્સના ઇયર કફ બયુ્ટી 
બડોક્સમાં ્સંઘરતી થઇ છે. તેમની 
પ્સંદગીની િાત કરીઓ તડો તેઓ 
બ્ટરફિાય પ્રકારના ઇયર કફ પહેરિાનું 
પ્સંદ કરે છે. અમુક થમ્સિાળી તડો કડોઇક 

હા્ટ્સ શેપના ઇયર કફ પહેરે છે. નાના 
નાના પલ્સ અને ્ાયમં્િાળા ઇયર 
કફ યંગ જનરેશનમાં હડો્ટ ફેિરર્ટ છે. 
આ ઉપરાંત ટ્ાયબિ િુકના ઇયર કફ 
આજકાિ િધારે ચિણમાં છે. ઇયર 
કફ ઇિવનંગ ગાઉન, િન પી્સ ડ્ે્સ, 
ટ્ૂવનક્સ િગેરે ્સાથે પહેરી શકડો છડો. 
ઇન્ડો-િેસ્ટન્સ આઉ્ટરફ્ટની ્સાથે ઇયર 
કફ પહેરિા હડોય તડો એ વશમરિાળા ન 
હડોય એનું ધયાન રાખડો. 

હેર સ્�ઇલ આને ઇયર કિ
જો તમે ઇયર કફ પહેરિાના મૂ્માં 

હડોિ તડો તમે હેરસ્ટાઇિ પર જરૂર 
ધયાન આપડો. ખુલ્ા િાળમાં ઇયર 
કફ પહેરિાનું ્ટાળડો, કારણ કે ખુલ્ા 

િાળમાં કાન ઢંકાઇ જાય છે અને ઇયર 
કફ કાનની પાછળની તરફ પહેરિામાં 
આિે છે તેથી એિી હેર સ્ટાઇિ બનાિડો 
જેમાં તમારા ઇયર કફ ઊ્ીને આંખે 
િળગે. જેમ કે, તમે હાફ પડોની, ફુિ 
પડોની, બન, પડોની ્ટેિ, ્સાગર ચડો્ટિડો 
િગેરે જેિી હેર સ્ટાઇિ િઇ શકડો. આ 
પ્રકારની હેરસ્ટાઇિમાં તેનડો િુક તેનું 
ફીિ તેની બયુ્ટી બધું આરામથી દેખાશે 
અને તમારડો ચહેરડો આકષ્સક િાગશે. 
જે યુિતીઓને આર્ટ્સરફવશયિ એરરંગ્સ 
્સૂ્ટ નથી થતાં તેઓ ઇયર કફ ટ્ાય કરી 
શકે છે. એનાથી કાન િ્ટકી પણ નહીં 
પ્ે. ્સેન્ન્સર્ટિ ન્સકન મા્ટે ન્લિપ ઓન 
ઇયર કફ પહેરિાનું વિચારી શકડો. એમાં 
કાનમાં કાણું પ્ાિિું પ્તું નથી.

મુલતાની માટીથી તમારી 
તવિાને બનાવો મજબૂત

મુિતાની મા્ટીનડો ઉપયડોગ 
ભારતમાં ્સદીઓથી થતડો આવયડો છે. 
કયારેય ઔષવધના રૂપમાં તડો કયારેક 
્સૌંદય્સ પ્ર્સાધન તરીકે. મુિતાની મા્ટી 
તિચાથી િઇને િાળને ્સુંદર બનાિિાનું 
અને એમાં નિડો જીિ રે્િાનું કામ કરે 
છે. િાગયું હડોય એના ઉપર મુિતાની 
મા્ટીથી િેપ કરિામાં આિે છે. ન્સકનમાં 
ઓઇિને ઘ્ટા્િાનું, ્ાઘ- ધબબાનું 
દૂર કરિાનું અને ્ે્ ન્સકન ્સેલ્સને 
્સાફ કરિાનું, ન્સકનને ્ટાઇ્ટ અને 
્ટડોન કરિાનું કામ કરે છે. આમ, એક 
મુિતાની મા્ટી અનેક રીતે ઉપયડોગી 
છે. મુિતાની મા્ટીનડો ફે્સપેક તરીકે 
ઉપયડોગ કરિાથી અનેક ફાયદા થાય છે.

ગુલાબજળ અને મુલતાની માટી
જેમની તિચા ડ્ાય હડોય, ચહેરા પર 

ખીિ થયા હડોય તેમના મા્ટે આ પેક 
ઉત્તમ છે. પેક બનાિિા એક ચમચી 
મુિતાની મા્ટી િડો અને એકથી દડોઢ 
ચમચી ગુિાબજળ. બંને િસતુને ભેગી 
કરી પેસ્ટ તૈયાર કરડો. પેસ્ટ બની ગયા 
બાદ તેને ચહેરા પર િગાિડો. 10 
વમવન્ટ બાદ ચહેરડો ્સાદા પાણીથી ધડોઈ 
િડો. અઠિાર્યામાં ત્રણ િખત આ પેક 
િગાિિાથી ફાયદડો થશે.

દૂધ અને મુલતાની માટી
તિચાને કડોમળ બનાિિા મા્ટે આ 

પેક ઉત્તમ છે. દૂધ કુદરતી રીતે તિચાને 
નરરવશંગ કરિાનું કામ કરે છે. આ પેકને 
બનાિિા મા્ટે બેથી ત્રણ ્ટેબિસપૂન 

મુિતાની મા્ટી, બે ્ટેબિસપૂન દૂધ. 
બંનેને વમક્સ કરી પેસ્ટ બનાિડો. આ 
પેસ્ટને ચહેરા પર ્સમાન રીતે િગાિડો. 
10થી 15 વમવન્ટ બાદ તેને ધડોઇ નાંખડો. 
આ પેક અઠિાર્યામાં બે િખત િગાિી 
શકડો. જેમની તિચા િધુ પ્તી ઓઇિી 
હડોય તેમણે આ પેક ન િગાિિડો 
જોઇએ.

હળદર અને મુલતાની માટી
રરંકલ્સ, ફાઇન િાઇન્સ તમારા 

ચહેરાને ્િ કરી નાંખે છે. ્િને્સને 
દૂર કરિા મા્ટે અને તિચાને સિસથ 
બનાિિા હળદર ગુણકારી છે. તે એન્ન્ટ 
્સેન્પ્ટકનું કામ કરે છે. એક ્ટેબિસપૂન 
મુિતાની મા્ટી, અ્ધી ચમચી હળદર, 
એકથી દડોઢ ્ટેબિસપૂન ગુિાબજળ. 
આ ત્રણેય િસતુનું વમશ્રણ કરી મુિાયમ 
પેસ્ટ બનાિડો. તેને આખા ચહેરા ઉપર 
િગાિી દડો. પેક ્સુકાઇ જાય એ્ટિે ઠં્ા 
પાણીથી ચહેરડો ધડોઈ નાંખડો.
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ગાંધીનગર
ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 

15મી ઓકટટોબરથી આચાર સંવિતા લાગુ 
કરી દેિામાં આિશે. આિું િાક્ય ભારતનું 
ચૂંટણી પંચ નિીં પણ ભાજપના એક 
નેતા બટોલ્યા છે. તેમણે આચાર સંવિતાની 
મુદ્દત જાિેર કરી દીધી છે.

રાજકટોટ વજલ્ા ભાજપની કારટોબારી 
બેઠકમાં પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ ભરત બટોઘરાએ 
એિટો વનદદેશ કરી દીધટો છે કે ચૂંટણીની 
જાિેરાત દદિાલી પિેલાં થઇ જશે અને 
15મી ઓકટટોબર આસપાસ ચૂંટણી 
આચાર સંવિતા લાગુ કરાશે. આ 

બેઠક વજલ્ા ભાજપના પ્રભારી મિેન્દ્ર 
સરિૈ્યાની િાજરીમાં ્યટોજિામાં આિી 
િતી.

ભરત બટોઘરાએ કહ્ં િતું કે પાટટીના 
કા્ય્યકરટોને ચૂંટણી તૈ્યારી માટે િિે 100 
દદિસનટો ટારગેટ રાખિાની સૂચના 
આપિામાં આિી છે. ભરત બટોઘરા 
ચૂંટણી પંચે કહ્ં િટો્ય તેમ ચૂંટણીની 
તારીખ જાિેર કરી રહાં છે. આ િખતે 
2022ની ચૂંટણી દિસેમબરમાં ્યટોજિામાં 
આિનાર છે. િિેલી ચૂંટણીની અટકળટો 
પૂણ્ય થતાં ભાજપના પ્રદેશ કક્ષાના નેતાઓ 
આપટોઆપ તારીખ જાિેર કરી રહાં છે. 

ગુજરાતમાં 15મી ઓક્ટોબરથી 
ચૂં્ણીની આચારસંહિતા લાગુ

અમદાવાદ
ખાિી્યા રા્યપુરમાં િજીરાની 

પટોળમાં બુધિારે સાંજે મટોન્ટુ નામદાર 
સવિત પાંચ આરટોપીઓએ ભાજપ 
કા્ય્યકર રાકેશ મિેતાને બેઝબટોલના 
ધટોકાના મરણતટોલ ફટકા મારી 
ક્રૂરતાપૂિ્યક મારી નાંખ્યાની ઘટનામાં 
વમલકતનટો વિિાદ કારણભૂત 
િટોિાની વિગતટો મળી છે.મટોન્ટુ 
નામદારની પત્ી નમ્રતાબિેનને 
વપતાએ વમલકતમાંથી બેદખલ ક્યા્યનું 
િીલ બિાર આવ્યું િતું. આ િીલમાં 
મરણજનાર રાકેશ મિેતાની સાક્ષી 
તરીકે સિી િતી. આ િીલ ખટોટું 
િટોિાનટો દાિટો મટોન્ટુ નામદાર અને 

તેની પત્ીએ કરીને ક્ાઈમબાંચના 
સા્યબર સેલમાં અરજી આપી િતી. 
આ િીલ આધારે નમ્રતાબિેનનું 
જમીનટોમાં ૭-૧૨માંથી નામ પણ 
તેઓના ભાઈઓએ કઢાિી નાંખ્યું િતું.

મટોન્ટુ નામદારની પત્ીને 
સંપવતમાંથી બેદખલ કરતા િીલમાં 

મૃતકની સાક્ષી તરીકે સિી િતી
ખાિી્યા પટોલીસે ક્ાઈમબાંચ 

પાસેથી ભાજપ કા્ય્યકર રાકેશ 
મિેતાની િત્યાના આરટોપી મટોન્ટુ 
નામદારનટો કબજો લઈ તેની ધરપકિ 
કરી િતી. ખાિી્યા પટોલીસે આરટોપીની 
પૂછપરછ િાથ ધરીને અન્્ય 
આરટોપીઓના નામ જાણિા પ્ર્યાસ 
ક્યયો િતટો. મૃતક રાકેશ મિેતાના 
નજીકના વમત્ટોના જણાવ્યા મુજબ 
આ િત્યાના બનાિ પાછળ વમલકતનટો 
વિિાદ કારણભૂત છે. નમ્રતાબિેને 
તેઓના વપતરાઈ ભાઈ મટોન્ટુ સાથે 
લિમેરેજ કરતા પદરિારમાં વિિાદ 
થ્યટો િતટો

અમદાિાદની પટોળમાં ભાજપ કા્ય્યકરની 
િત્યા પાછળ વમલકતનટો વિિાદ જિાબદાર

અમીરગઢ
અમીરગઢના રબારી્યા ગામની 

્યુિતીનટો મૃતદેિ મળી આિિાના 
પગલે તેણીના પદરિારજનટોએ ગઢિાના 
્યુિાન સાથેના પ્રેમસબંધની શંકા 
રાખી ્યુિકના મકાનની તટોિફટોિ, 
આગચંપીની ઘટના બાદ આજે  
બાલુન્દ્રા ગામની સીમમાં ઝાિ સાથે 
ગળેફાંસટો ખાધેલી િાલતમાં જમાઈ 
્યુિાનની લાશ મળી આિતાં િાિાકાર 
મચી ગ્યટો િતટો.  અમીરગઢ તાલુકાના 
ગાંજી (પાદની) ગામના રિીશ 

ચંદુભાઈ મટોતીભાઈ માણસા ચાર-
પાંચ દદિસ અગાઉ બાલુન્દ્રા ગામે 
સાસરે આવ્યાં િતા. 

દરવમ્યાનમાં આજે ગામની 
સીમમાં ચંદુભાઈનટો ઝાિ સાથે ફાંસટો 
ખાધેલી િાલતમાં જમાઈ ચંદુભાઈનટો 
મૃતદેિ લટકતટો મળી આિતાં નાનકિાં 
બાલુન્દ્રા ગામમાં સનસનાટી મચી ગઈ 
િતી. જેની જાણ થતાં મૃતક  ચંદુભાઈ 
(રિે.ગાંજી-પાદની )ના પદરિારજનટો 
બાલુન્દ્રા ગામે દટોિી આવ્યાં િતા અને 
્યુિક  ચંદુભાઈની િત્યા કરી િટોિાનટો 

આક્ષેપ કરી મૃતદેિ સિીકારિાનટો 
ઈનકાર કરી દીધટો િતટો. છેલ્ાં ત્ણ 
દદિસથી ્યુિાનનટો મૃતદેિ ઝાિ સાથે 
લટકી રહટો છે.

મરનારના પદરિારજનટોએ ્યુિકના 
મટોતનું કારણ જાણિા નિીં મળે અને 
તેના સાસદર્યા જિાબ ના આપે ત્યાં 
સુધી લાશને સિીકારિાની ના પાિી 
દીધી િતી. બનાિની જાણ થતાં જ 
અમીરગઢ પટોલીસ કાફલટો બાલુન્દ્રા  
ગામે ઉતરી પિ્યટો િતટો અને પટોલીસ 
છાિણીમાં ફેરિાઈ ગ્યટો િતટો.

બનાસકાંઠાના બાલુન્દ્રામાં જમાઈની લાશ 
ફાંસટો ખાધેલી િાલતમાં મળતાં ચકચાર
હત્ા કરી લાશ લટકાવી હાોવાનાો પરરવારજનાોનાો આાક્ોપ, મૃતદોહ લોવાનાો ઈન્ાર

નમ્મદ યુહનવહસ્મ્ી સેને્ની 32 બેઠકટો 
મા્ે તા.14 ઓગસ્ે ચૂં્ણી યટોજાશે

સુરત ઃ નર્મદ યુનનવન્્મટીરાં એબીવીપીની રજુઆતના ૪૮ કલાકરાં જ 
્તાધીશોએ ્ેનેટની ૩૨ બેઠકો પર ચૂંટણી યોજવા રાટે ૧૪ રી ઓગસટની 
જાહેરાત કરતા જ ચૂંટણીને લઇને યુનનવન્્મટીનું રાજકારણ ગરરાયુ છે. જે 
રતદાતાઓ રતદાન રથક બદવલુ હોય કે બે રતદાર નવભાગરાંથી એકની 
પ્ંદ કરવા રાટે ્રય આપવારાં આવયો છે. નર્મદ યુનનવન્્મટી દ્ારા છેલ્ા 
ઘણા વખતથી ્ેનેટની ચૂંટણીને લઇને તારીખોની વાત ્ંભળાતી હતી. જેરાં 
રંગળવારે એબીવીપી દ્ારા આવેદનપત્ર આપી ઝડપથી તારીખ જાહેર કરવા 
રાંગ કરી હતી. આ રાંગ વચ્ે આજે નર્મદ યુનનવન્્મટી દ્ારા ્ેનેટની ૩૨ 
બેઠકો રાટે આગારી ૧૪ રી ઓગસટ નક્ી કરાઇ છે. આ તારીખ ્ાથે જ  
એક થી વધુ રતદાર નવભાગરાં જેઓ રતદાર તરીકે નોંધાયેલા છે.

સુરતના બાયટોડાયવસસી્ી પાક્ક મા્ે 
ફ્ાનસ સરકાર 80 કરટોડની ગ્ાન્ આપશે
સુરત ઃ ્ુરતરાં ્ાકાર થઈ રહેલા બાયોડાયવ્ીટી પાક્ક રાટે ફ્ાન્ ્રકારે 
૮૦ કરોડ રૂનપયાની ગ્ાનટ આપવાની તૈયારી બતાવી છે. આ રાટે પેરી્રાં 
યોજનારા પ્ોજેકટની સટડી ટુર રાં સરાટ્મ ્ીટી ના ્ીઈઓ અને પ્ોજેકટ 
રેનેજરેનટ કનરટી અધયક્ષ હાજરી આપશે તેની દરખાસત સથાયી ્નરનત 
્રક્ષ રજૂ કરવારાં આવી છે તેના પર નનણ્મય કરાશે. ફ્ાન્ ્રકાર દ્ારા 
્ુરત શહેરના બાયોડાયવ્ીટી પાક્ક પ્ોજેકટ રાટે રૂા.૮૦ કરોડની ગ્ાંટ 
આપશે. જેથી આ પ્ોજેકટ પર તેઓ દ્ારા પુરતું સટડી પણ કરવારાં આવયું 
છે. પયા્મવરણ અને ્ારાજીક ્ુરક્ષા, પ્ોજેકટ નવકા્ અને વયવસથાપન 
્નહતનાં ક્ષેત્રો પર નેશનલ ઇનસટીટ્ુટ ઓફ અબ્મન અફે્્મ ્ીટીઝ પી.એર.
યુ(પ્ોજેકટ રેનેજરેનટ યુનનટ દ્ારા પેરી્ ખાતે એક વક્કશોપનું આયોજન 
કરવારાં આવયું છે. ૪થી ૮ જુલાઈ દરનરયાન ફ્ાન્રાં યોજાનાર છે.

અમદાવાદ રિેતા બ્ેઇનડેડ નેપાળી 
યુવકના અંગદાનથી પાંચને નવજીવન

અમદાવાદ ઃ રૂળ નેપાળના અને અરદાવાદરાં ૮ વર્મથી સથાયી થયેલ  ૨૫ 
વરષીય યુવક લક્રણ રંગેતાને ૧૦  જૂનના થયેલા રાગ્મ અકસરાતરાં રાથાના 
ભાગરાં ગંભીર ઇજા થતા અ્ારવાની ન્નવલ હોસસપટલના ટ્ોરા ્ેનટરરાં 
લાવવારાં આવયા હતા.  ચાર દદવ્ બાદ બ્ેઇન ડેડ જાહેર કરાયા હતા અને 
એ જ દદવ્ે તેરની વર્મગાંઠ હતી. તેરના પદરવારે અંગદાનનો નનણ્મય લીધો 
હતો.  બ્ેઇનડેડ લક્રણ રંગેતાના અંગદાનરાં હૃદય, બે દકડની, લીવર 
અને સવાદુનપંડનું દાન રળયું  છે.  અંગદાનરાં રળેલા હ્યદયને ગ્ીનકોદરડોર 
દ્ારા અરદાવાદની ન્મ્ હોસસપટલરાં રોકલવારાં આવયું હતું. જયારે લીવર 
અને સવાદુનપંડને રુંબઇ સસથત ખાનગીરાં દાખલ દદષીરાં પ્તયારોપણ રાટે 
પહોંચાડવારાં આવયા છે. દકડનીને અરદાવાદ ન્નવલ રેદડ્ીટીની દકડની 
ઇનસટીટયુટરાં દાખલ દદષીને રોકલાયું છે. ન્નવલ હોસસપટલ ્ુપ્ીટેનડનટ 
ડા.રાકેશ જોરીએ જણાવયું કે, ‘ લક્રણ રંગેતાના પાથવદેહને  નેપાળ 
પહોંચાડવાની વયવસથા કરવારાં આવી હતી. 

અંબાજી
્યાત્ાધામ અંબાજી મંદદરને દેશ વિદેશના 

લાખટો માઈભક્ટો દ્ારા અિાર-નિાર સટોના અને 
ચાંદીની ભેટ માતાજીના ચરણટોમાં ધરાિાઈ રિી 
છે. રાજસથાનના એક માઈભક્ દ્ારા સટોના અને 
ચાંદીના દાગીનાની ભેટ ધરાિિામાં આિી િતી.

અંબાજી મંદદરને ભારતભરમાં સૌપ્રથમ સંપૂણ્ય 
સુિણ્યમ્ય બનાિિા માટે સુિણ્યમ્ય ્યટોજના-૧ 
પૂણ્ય થ્યા બાદ િાલમાં સુિણ્યમ્ય ્યટોજના-૨ ચાલુ 
છે. િર્ય દરવમ્યાન મટોટા પ્રમાણમાં સટોના અને 
ચાંદીની ભેટ આિી રિી છે. જેથી ખૂટતું સટોનુ પૂણ્ય 
થતાં જ મંદદર સંપૂણ્યપણે સુિણ્યમ્ય બની જશે. જે 
અદદ્તી્ય િશે. બુધિારે આબુરટોિ રાજસથાનના 
માઈભક્ વિજ્યકુમાર ચટોરસી્યા દ્ારા 

રૃ.૨૨,૪૩,૧૫૦ની દકંમતના  સટોનાના જુના 
દાગીના તથા ૧૧૧૦ ગ્ામ િજનના ચાંદીના 
જૂના કિા ભેટ આપ્યા િતા. સતીર ગઢિીએ 
પૂજા-અચ્યના કરાિી આ દાગીના માતાજીના 
ટ્રસટમાં જમા લીધા િતા.

અંબાજી મંદદરને 22 લાખના સટોના 
અને ચાંદીના દાગીના ભે્માં અપાયા

અમદાવાદ
રાજ્યમાં િિે ઈ-ટ્રાદફક કટોટ્ય 

શરૂ થશે. ગુજરાત િાઇકટોટ્યના ચીફ 
જસસટસે સંકેત આપ્યા છે કે રાજ્યમાં 
ટૂંક જ સમ્યમાં ઈ-ટ્રાદફક કટોટ્ય શરૂ 
થશે.  ઈ-ટ્રાદફક કટોટ્યમાં ટ્રાદફક વન્યમટો 
તટોિનારાઓ સામે કા્ય્યિાિી કરિામાં 
આિશે. મળતી માવિતી મુજબ િિે 
ટ્રાદફક વન્યમટો તટોિનારાઓને ઇ-મેમટો 
સાથે તેમની સામેFIR પણ દાખલ 
કરિામાં આિશે. અને જો ઈ-મેમટોની 
દંિની રકમ ભરિામાં નિીં આિે તટો  
ઈ-ટ્રાદફક કટોટ્યમાં આિા નાગદરકટો સામે 
કા્ય્યિાિી કરિામાં આિશે. 

રાજ્યમાં ટૂંક જ સમ્યમાં 
ઈ-ટ્રાદફક કટોટ્ય શરૂ થશે

સંહષિપ્ત સમાચાર

સરસપુર જગન્ાથમય બનયું, મટો્ી 
સંખયામાં ભક્ટો દશ્મનાથથે ઉમટ્ા

અમદાવાદ : ્ર્પુરરાં ભગવાન જગન્ાથજી બહેન ્ુભદ્ા અને ભાઇ 
બલરાર ્ાથે ગત તા.૧૪ જુનને રંગળવારે પધાયા્મ હતા. ્ર્પુર રો્ાળરાં 
રારાને ઘરે તેઓ ૧૫ દદવ્ રહેવા રાટે આવયા છે. ભગવાનના આગરનથી 
્ર્પુરરાં તહેવાર જેવો રાહોલ ્જા્મયો છે. ્ર્પુર રણછોડરાયજી 
રંદદરરાં હાલ ભગવાનની ત્રણેય રુનત્મઓ રુકવારાં આવી છે. જયાં રોજ રોટી 
્ંખયારાં ભક્ો દશ્મનાથથે ઉરટી  રહ્યા છે. ભગવાનને લાડ લડાવવા નવનવધ 
વાનગીઓ ્વાર-્ાંજ પીર્ાઇ રહી છે, ભજન-દકત્મનની રરઝટ બોલાઇ 
રહી છે. ભગવાનના આગરનથી ્ર્પુરરાં ભનક્રય રાહોલ ્જા્મયો છે. 
અરદાવાદરાં રથયાત્રાને લગતી  તૈયારીઓ પુરજોશરાં ચાલી રહી છે. 
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આણંદ 

દъશનો આÓમા ગામડામાં વસે છъ તેથી દъશને 

સ Öધ બનાવવો હોય તો ગામડાઓને સ Öધ 

કરવા પડશે તેમ જણાવતા કы×ĩીય ગૃહ અને 

સહકાર મંĦી અિમત શાહъ સોમવારъ આણંદ 

ખાતે ઈરમાના ૪૧મા દીΤાંત સમારѕભમાં 

પદવીધારકોને Ġામીણ િવકાસ ΤેĦે િવશેષ 

કામગીરી કરી દъશના િવકાસમાં ફાળો આપવા 

અનુરોધ કયђ↓ હતો. ઈЩ×çટટયુટ ઓફ λરલ 

મેનેજમે×ટ આણંદના ૪૧મા દીΤાંત સમારѕભમાં 

કы×ĩીય ગૃહ અને સહકારીતા મંĦીના હçતે ૨૫૧ 

િવ˜ાથЪ↓ઓને λરલ મેનેજમે×ટમાં પોçટ ĠેËયુએટ 

ડીØલોમા ઈન મેનેજમે×ટની ડીĠી એનાયત 

કરવામાં આવી હતી.

કы×ĩીય ગૃહ અને સહકાર મંĦી અિમત 

શાહъ દીΤા ધારકોને િવશેષ શુભેÉછા પાઠવતા 

પૂ.બાપુના çવ ને સાકાર કરવા માટъ કામ કરનાર 

િવ˜ાથЪ↓ઓને મળીને આનંદની લાગણી અનુભવું 

છું તેમ જણાãયું હતું. તેઓએ જણાãયું હતું કы 

Ġામીણ િવકાસના માÖયમથી Ġામજનોને સ ЩÖધ 

તરફ લઈ ગયા િવના આÓમિનભ↓ર ભારતનું çવ  

સાકાર થઈ શકы તેમ નથી. પદવીધારકોને તેમણે 

જણાãયું હતું કы તેઓને જે સંçકાર અને િશΤા 

મâયા છъ તેનો સદુપયોગ કરી જે પણ ΤેĦમાં 

કામ કરો Óયાં Ġામીણ િવકાસને િવશેષ મહÓવ 

આપી Ġામીણ િવકાસ માટъ કіઈકને કіઈક કરવા 

અપીલ કરી હતી. યોગદાન અપેΤા િવનાનંુ છъ 

અને તેને કોઈ રોકЫ શકતું નથી તેમ જણાવતા 

મંĦીએ ગુιદિΤણા આપવી હોય તો Ġામીણ 

િવકાસને સ Öધ બનાવવાની દિΤણા સંçથાને 

આપવા જણાãયું હતું. આજના Ĭસંગે તેઓએ ડૉ. 

વગЪ↓સ કЮરીયન, સરદાર વ·ભભાઈ પટъલ તથા 

િĦભોવનદાસને યાદ કરતા સંçથા ખાતે ઉપЩçથત 

થવાનું ગૌરવ અનુભãયું હતું. પદવીધારકો િશΤણ 

સમાΆ કરી સમાજ જીવનમાં કદમ માંડવાના છъ.

ઈિSટયુટ અાેફ રૂરલ મેનેજમે  અાણંદના 41મા દીક્ષાંત સમારંભમાં ડીગ્રી અેનાયત કરાઈ
દъશ સ ˇ બનાવવા ગામડાં સ ˇ કરો : શાહદъશ સ ˇ બનાવવા ગામડાં સ ˇ કરો : શાહ

રાજકારણમાં જોડાવવાનો 
નરъશ પટъલનો િનણ↓ય મોકвફ
રાજકોટ : ખોડલધામના ચેરમેન નરъશ પટъલ એ 

રાજકારણમાં જોડાવું કы નહỲ તે અંગે çપΓતા કરી 

દીધી છъ. તેમણે જાહъરાત કરી દીધી છъ કы તેમણે હાલ 

પુરતો રાજકારણમાં જોડાવાનો િનણ↓ય મોકвફ રાÅયો 

છъ. રાજકારણમાં આવવાથી તેઓ વહ″ચાઈ જશે તેવી 

ભાવનાને Öયાનમાં રાખીને તેમણે આ િનણ↓ય લીધો 

છъ. નરъશ પટъલે રાજકારણમાં આવતા પહъલા કરાવેલા 

સવ›માં શું પЧરણામ આãયું તે અંગે પણ જણાãયું છъ. 

અમદાવાદ
આમ આદમી પાટЪ↓ ગુજરાતના નવીન 

સંગઠનને અનુલΤીને Ĭદъશ Ĭભારી 

સંદીપ પાઠકы Ĭેસ કો×ફર×સ યોજી 

હતી. ગુજરાતમાં આમ આદમી પાટЪ↓ના 

સંગઠનનંુ નવું માળખું જાહъર કરી દъવાયું 

છъ.  ઈસુદાન ગઢવીને આમ આદમી 

પાટЪ↓ના રા∆ીય સંયુŪ મહાસિચવ તથા 

ઈ×ĩનીલ રાજગુλને રા∆ીય સંયુŪ 

સિચવ તરીકы િનયુŪ કરવામાં આãયા 

છъ. કюલાશ ગઢવીને આપ ગુજરાતના 

ખજાનચી તથા સાગર રબારીને 

Ĭદъશ ઉપાÖયΤ તરીકыની જવાબદારી 

સ℮પવામાં આવી છъ.   આપના Ĭદъશ 

Ĭમુખ ગોપાલ ઈટાિલયાએ આજના 

Чદવસને આમ આદમી પાટЪ↓ના કાય↓કરો 

માટъ ઐિતહાિસક ગણાãયો હતો તથા 

શિŪશાળી િવશાળ માળખાની જλર 

હોવાથી જૂનું માળખું િવખેરવામાં આãયું 

હોવાનું જણાãયું હતું. આ ઉપરાંત 

િવધાનસભાની 182 બેઠકો પર યોજવામાં 

આવેલી પЧરવત↓ન યાĦાને લોકોનો 

સારો Ĭિતસાદ મâયો હોવાનું જણાãયું 

હતંુ.  Óયાર બાદ ઈસુદાન ગઢવીએ 

પદાિધકારીઓના પહъલા િલçટની 

જાહъરાત બદલ સૌને અિભનંદન પાઠãયા 

હતા અને હજંુ બીજી યાદ બહાર પડશે 

તેમ જણાãયું હતંુ. 

AAPનું સંગઠન માળખું જાહъર 
ઈસુદાન-ઈ×ĩનીલની િનયુિŪ
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મ℮હમદ પૈગÜબરમાં નુપુર શમા↓એ 

કરъલી િવવાદાçપદ ટીØપણીને લઇને 

વણસેલી Щçથિતની અસર ગુજરાતમાં 

પણ જોવા મળી રહી છъ. જેને અનુસંધાને 

હાલ સંવેદશીલ િવçતારોમાં પોલીસ 

બંદોબçત યથાવત રખાયો છъ. તો બીજી 

તરફ કыટલાંક તÓવો ધારાસÛયો, રાજકЫય 

અĠણીઓ અને િહѕદુ અĠણીનો આ 

મામલે ટારગેટ કરી શકы તેવો Чરપોટ↓ 

ઇ×ટъલીજ×સ Úયુરો ˛ારા આપવામાં 

આãયો છъ. સાથેસાથે કыટલાંક લોકોની 

સુરΤા વધારવા માટъ સુચન કરાયંુ છъ. 

જેના આધારъ રિવવારъ ગૃહિવભાગ 

પોલીસ અિધકારીઓ સાથે બેઠક યોજીને 

ધારાસÛયોથી માંડીને િહѕદુ અĠણીઓનો 

સરુΤા પુરી પાડવાનો િનણ↓ય લઇ શકы 

છъ. નુપુર શમા↓ના િવવાદાçપદ િનવેદનને 

સમથ↓ન આપવા માટъ કыટલાંક િહદુ અને 

ધાિમ↓ક અĠણીઓ, રાજકЫય નેતાઓ અને 

ધારાસÛયો જાહъરમા કы પછી સોિશયલ 

િમડીયા પર િનવેદનો મુÄયા હતા. જેને 

લઇને કыટલાંક તÓવો આ બાબતનો 

રાજકЫય ગેરલાભ લઇને હુમલો કરી શકы 

છъ કы પછી ભયનો માહોલ સજીર્ શકы તેવો 

Чરપોટ↓ çટъટ અને સે×Îલ આઇબી ˛ારા 

આપવામાં આãયો છъ. સાથે સાથે Чરપોટ↓ 

બાદ ગૃહ િવભાગને તાકЫદ કરવામાં 

આવી છъ કы કыટલાંક ધારાસÛયો સિહત 

૩૫ જેટલા લોકોને સુરΤા આપવાનંુ 

સુચન કરાયુ છъ. તો સિચવાલયમાં અને 

મંĦીઓની સુરΤા વધુ કડક બનાવવાનું 

કહъવામાં આãયું છъ. 

ગુજરાતમાં કыટલાંક ધારાસÛયો અને િહѕદુ 
અĠણીને સુરΤા આપવા IBની તાકЫદ

નુપુર શમા↓ના િવવાદ બાદની Щçથિતને Öયાનમાં લઇને િનણ↓ય

IAS અને IPS િવλˇની 
તપાસ બે િન ત આઇપીએસ 
અિધકારીઓની પેનલ કરશે
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રાજકોટના પૂવ↓ પોલીસ કિમશનર મનોજ અĠવાલ 

અને આઇએએસ કы રાજેશના કыસની તપાસ હાલ 

જે તે એજ×સી ˛ારા કરવામાં આવી રહી છъ. આ સાથે  

ગૃહિવભાગ ˛ારા પણ Ĭારѕિભક અને િવભાગીય તપાસ 

કરવામાં આવે છъ. જે માટъ ગૃહ િવભાગે બે િન ત િસિનયર 

આઇપીએસ એ કы િસંઘ અને કыશવકЮમારની પેનલ બનાવી 

છъ.  હાલ ફરજ બજાવતા આઇપીએસ અિધકારીઓ 

પર કામનંુ ભારણ વધારъ હોવાને કારણે િન ત િસિનયર 

આઇપીએસ અિધકારીઓની પેનલ તૈયાર કરવામાં આવી 

હોવાનું સુĦોએ જણાãયું હતું કોઇપણ આઇએએસ કы 

આઇપીએસ અિધકારી િવλÖધ į∆ાચારના કыસ થયા હોય 

કы અ×ય કોઇ આરોપ હોય Óયારъ જે તે એજ×સીઓ ˛ારા 

િનયમ મુજબની તપાસ કરવામાં આવતી હોય છъ.

ગંદા પાણીને શુÖધ કરવા 
વાસણામાં ૫૦૦ કરોડના 
ખચ› Øલા×ટ બનાવાશે

અમદાવાદ

અમદાવાદ પિΌમના વાસણા િવçતારમાં હયાત સુએજ 

ĺીટમે×ટ Øલા×ટ ઉપરાંત ૩૭૫ િમલીયન લીટર પર ડે 

પાણી શુÖધ કરી શકы એવી Τમતા ધરાવતો નવો સુએજ 

ĺીટમે×ટ Øલા×ટ બનાવવા તેમજ હયાત સુએજ çટъશનોને 

નવા Øલા×ટ સાથે ઈ×ટર કનેકЧટવીટી આપવા Üયુિન.તંĦ 

˛ારા ૫૦૦ કરોડનો ખચ↓ અંદાજવામાં આãયો છъ.નવા 

Øલા×ટ માટъ તંĦ ˛ારા આ અંગે રીકવેçટ ફોર Ĭપોઝલ 

મંગાવવામાં આવશે.Ħણ વષ↓માં ૩૭૫ એમ.એલ.ડી.Τમતા 

ધરાવતો નવો Øલા×ટ તૈયાર થઈ જવાની સંભાવના તંĦ 

˛ારા ãયકત કરવામાં આવી છъ. વાસણા ખાતે ૧૨૬ 

એમ.એલ.ડી.Τમતા ધરાવતો સુએજ ĺીટમે×ટ Øલા×ટ 

આવેલો છъ. આ િવçતારમાં જે તે સમયે ઔડા ˛ારા સુએજ 

ĺીટમે×ટ Øલા×ટ પણ બનાવવામાં આવશે.

મૂડીરોકાણમાં ગુજરાત દъશમાં Ĭથમ, 
ЧફÄçડ કыિપટલ વધીને ૨૦.૫૯ ટકા

ગાંધીનગર
વીતેલા કыટલાક વષђ↓માં દъશના તમામ 

રાËયોની વŵે ઔ˜ોિગક રોકાણો હાંસલ 

કરવા માટъ એક સકારાÓમક çપધા↓નું 

વાતાવરણ ઊભું થયંુ છъ. રાËયો વŵે 

ચાલી રહъલી આ સકારાÓમક çપધા↓માં પણ 

ગુજરાતે બાજી મારી લીધી છъ. તાજેતરમાં 

કы×ĩ સરકાર ˛ારા જાહъર થયેલા એ×યુઅલ 

સવ› ઓફ ઇ×ડçĺીઝ અનુસાર ગુજરાતમાં 

ЧફÄçડ કыિપટલ ૨૦૧૨-૧૩માં ૧૪.૯૬ 

ટકાથી વધીને ૨૦૧૯-૨૦માં ૨૦.૫૯ 

ટકા થઈ ગઈ છъ. ЧફÄçડ કыિપટલમાં દъશના 

મહારા∆, તિમલનાડુ અને કણા↓ટક જેવા 

ટોચના ઔ˜ોિગક રાËયોનો િહçસો ઘટી 

ગયો છъ. આ Чરપોટ↓માં એ પણ જણાવવામાં 

આãયું છъ કы અ×ય કોઈપણ ભારતીય 

રાËયની સરખામણીએ ગુજરાતમાં વધુ 

મશીનરી, સાધનો, મકાનો અને અ×ય 

ફыÄટરી એસેÎસ છъ અને આ અંતર પણ 

સતત વધી રЅં છъ. આનું કારણ એ છъ 

કы રાËય સરકાર પોતાની ઔ˜ોિગત 

નીિતઓમાં અ×ય રાËયોની સરખામણીએ 

ઘણી આગળ અને વધુ ĬોĠેિસવ છъ. કы×ĩના 

આ Чરપોટ↓માં ગુજરાતની િસિˇના સંદભ↓માં 

વાત કરતા ઉ˜ોગ કિમશનર રાહુલ ગુΆા 

એ જણાãયું કы, આ Чરપોટ↓ વષ↓ ૨૦૧૯-૨૦ 

પહъલાના સમયમાં અમારા ˛ારા કરવામાં 

આવેલા Ĭયાસોને Ĭદિશ↓ત કરъ છъ. 
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ગુજરાતમાં ચોમાસાનો િવિધવø 

Ĭારѕભ થઇ ગયો છъ. આ વખતે 

ચોમાસા દરિમયાન રાËયમાં ૯૬થી 

૧૦૪ ટકા વરસાદ પડવાનું હવામાન 

િવભાગ ˛ારા અનુમાન કરવામાં આãયું 

છъ. ગુજરાતમાં ગત વષ › ૩૨ ઈєચ 

સાથે મોસમનો સરъરાશ ૯૬.૭૦ ટકા 

વરસાદ ન℮ધાયો હતો. આગામી પાંચ 

Чદવસ રાËયભરમાં હળવાથી મÖયમ 

વરસાદની પણ હવામાન િવભાગ  ˛ારા 

આગાહી કરવામાં આવી છъ. હવામાન 

િવભાગની આગાહી Ĭમાણે આવતીકાલે 

અમદાવાદ, ગાંધીનગર, આણંદ, 

અરવ·ી, બનાસકાંઠા, ખેડા, મહીસાગર, 

મહъસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા, વડોદરા, 

ભરૃચ, નવસારી, સુરત, વલસાડ, કÉછ 

તેમજ સૌરા∆ના મોટાભાગના િજ·ામાં 

૩૦ થી ૪૦ Чકલોમીટર Ĭિત કલાકની 

ઝડપે પવન ફвіકાવવા ઉપરાંત ગાજવીજ 

સાથે વરસાદની સંભાવના છъ. દરિમયાન 

રાËયમાં ૧૪ જૂન સુધી  અંદાજે ૧૪.૪૫ 

મીમી વરસાદ થયો છъ, જે છъ·ાં Ħીસ 

વષ↓ની રાËયની સરъરાશ ૮૫૦ મીમી.ની 

સરખામણીએ ૧.૭૦ ટકા છъ. ચોમાસાના 

Ĭારѕભને પગલે ગાંધીનગર ખાતે સી. સી. 

પટъલના અÖયΤçથાન ે વેધર વોચ Ġૂપની 

મીЧટѕગ યોજાઇ હતી. 

ગુજરાતમાં ચાલુ વષ› ચોમાસામાં 
96થી 104% વરસાદની આગાહી

Чરવરĭ×ટના ઈçટ અને વેçટ બંને ભાગમાં મુલાકાતીઓ લહાવો લઈ શકશે
અમદાવાદ

અમદાવાદમાં લગભગ એક દાયકા 

બાદ સાબરમતી Чરવરĭ×ટ ઉપર ĝЮઝ 

કમ ફલોટỲગ રъçટોર×ટમાં મહાલવાનું 

શહъરીજનોનું સપનુ હવે ટૂંક સમયમાં 

સાકાર થશે.રીવરĭ×ટ ડેવલપમે×ટ 

કોપђ↓રъશન ˛ારા અΤર ĺાવેàસને આ 

માટъ વક↕ ઓડ↓ર આપવામાં આãયો 

છъ.રીવરĭ×ટના ઈçટ અને વેçટ બંને 

ભાગમાં મુલાકાતીઓ આ  ĝЮઝ કમ 

ફલોટỲગ રъçટોર×ટનો લહાવો લઈ 

શકશે. સાબરમતી Чરવરĭ×ટ ડેવલપમે×ટ 

કોપђ↓રъશન ˛ારા િવિવધ િવçતારમાં 

બગીચા ઉપરાંત Чરવર સાઈડ 

Ĭોિમનાડ,ફвડ કોટ↓, બાયોડાયવિસ↓ટી 

પાક↕,ઈવે×ટ સે×ટર,વોક-વે અને ઘાટ 

સિહતની સવલત ઉભી કરવામાં 

આવી છъ.Чરવરĭ×ટ ખાતે અગાઉ વષ↓-

૨૦૧૩-૧૪માં Чરવરĭ×ટ ĝЮઝ કમ 

ફલોટỲગ રъçટોર×ટ શι કરવા એ સમયે 

એમ.ઓ.યુ.પણ કરવામાં આãયા હતા.

જે તે સમયે Чફàમ çટાર તરફથી પણ 

સાબરમતી Чરવરĭ×ટ ખાતે ЧરવરĝЮઝ 

કમ ફલોટỲગ રъçટોર×ટ શι કરવા 

તૈયારી દશા↓વવામાં આવી હતી.

અમદાવાદમાં દાયકા બાદ Чરવરĭ×ટ 
ĝЮઝ કમ ફલોટỲગ રъçટોર×ટ શλ થશે
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નવી Чદàહી 

ભારતમાં હવાનું Ĭદૂષણ 

માનવજીવનના çવાçÔય માટъ સૌથી મોટું 

જોખમ છъ અને તેનાથી ભારતીયોનું 

જીવન સરъરાશ પાંચ વષ↓ ઓછું થઈ 

જાય છъ તેમ મંગળવારъ જાહъર કરાયેલા 

એક અÛયાસમાં જણાવાયું છъ. િશકાગો 

યુિનવિસ↓ટીમાં એનજીર્ પોિલસી 

ઈЩ×çટટયૂટ અને એર ŭૉિલટી લાઈફ 

ઈ×ડેÄસના અહъવાલ મુજબ ભારતમાં 

Щçથિતમાં સુધારો લાવવા માટъ િવΐ 

આરોÆય સંçથાની માગ↓દિશ↓કાઓનું 

પાલન જλરી છъ.

આ અહъવાલ મુજબ િવΐના સૌથી 

Ĭદૂિષત મેગા શહъરોમાંના એક Чદàહીમાં 

સરъરાશ વાિષ↓ક પીએમ૨.૫નું çતર Ĭિત 

Äયૂિબક મીટર ૧૦૭ માઈĝોĠામ અથવા 

િવΐ આરોÆય સંçથાની માગ↓દિશ↓કા 

કરતાં ૨૧ ગણુ વધુ હોય છъ. Ĭદૂષણનું 

વત↓માન çતર જળવાઈ રહъ તો Чદàહીના 

રહъવાસીઓની સરъરાશ વયમાં ૧૦ વષ↓નો 

ઘટાડો થાય છъ.

હવા Ĭદૂષણથી ભારતીયોની ઉѕમરમાં 
પાંચ વષ↓, Чદàહીમાં 10 વષ↓નો ઘટાડો

ભારતમાં 50 કરાેડથી વધુ લાેકાેનું જીવન 7.6 વષર્ ઘટી જશેનેશનલ શૂટરની હÓયા 
મામલે િહમાચલ હાઈકોટ↓ના 
જજની પુĦીની ધરપકડ

ચંદીગઢ
નશેનલ લવેલના શટૂર સખુમનĬીત િસહંની હÓયા મામલે 

CBIન ેસફળતા મળી છъ. CBIએ કЅ ંકы,  કàયાણી િસહં 

નામના એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છъ. આરોપી 

╞યાણી િસહંની મા િહમાચલ Ĭદъશ હાઈકોટ↓ના મિહલા 

જજ છъ. છોકરાના િપતા પંજાબ એ×ડ હЧરયાણા હાઈકોટ↓માં 

આિસસટ×ટ સોિલિસટર જનરલ હતા. છોકરાના દાદા પજંાબ 

હЧરયાણા હાઈકોટ↓મા ં જજ હતા. ઘટનાન ે લઈન ે કહъવામાં 

આવી રЅ ં છъ કы, લવ એ×ગલના કારણ ે છોકરાની હÓયા 

કરવામાં આવી હતી.  નશેનલ લવેલના શટૂર અન ે વકЫલ 

સખુમનĬીત િસહં િસˇનુી ચદંીગઢના સÄેટર 27ના એક 

પાક↕મા ંગોળી મારીને હÓયા કરી દъવામાં આવી હતી. 

રા∆પિત પદની ચૂંટણી માટъ 
િવપΤના ઉમેદવાર બનવા 
શરદ પવારъ ઈનકાર કયђ↓

નવી Чદàહી

પિΌમ બગંાળના મÅુયમĦંી મમતા બનેરજી અન ેડાબેરી 

નતેાઓ મગંળવારъ એનસીપી Ĭમખુ શરદ પવારન ે મâયા 

હતા અન ેતમેન ેરા∆પિતપદની ચૂટંણી માટъ સયંŪુ િવપΤના 

ઉમદેવાર બનવા િવનતંી કરી હતી. જોકы, પવારъ તમેની આ 

િવનતંી નકારી કાઢી હતી. બીજીબાજ ુસયંŪુ ઉમદેવાર અગંે 

ચચા↓ કરવા માટъ મમતા બનેરજીએ બધુવારъ િવપΤની બઠેક 

બોલાવી છъ, જમેા ંક℮Ġસે અન ેડાબેરી નતેાઓ હાજર રહъશ.ે 

એનસીપી Ĭમખુ શરદ પવારъ મગંળવારъ ડાબેરી નતેાઓ 

સીતારામ યચેરુી, ડી. રાજા સાથ ેમલુાકાત કરી હતી અને 

પોત ેરા∆પિતપદની ચૂટંણી લડવા માગતા નથી તવેો çપΓ 

સદંъશો પાઠãયો હતો. 

નવી Чદàહી

બહુચિચ↓ત નેશનલ હъરાàડ કыસમાં 

આજે સતત Ħીજા Чદવસે રાહુલ ગાંધીની 

ED ˛ારા પુછપરછ થઇ રહી છъ. 

રાહુલ ગાંધી આજે ફરી ED ઓЧફસ 

પહ℮Éયા છъ. નેશનલ હъરાàડ કыસમાં 

ક℮Ġેસ નેતા રાહુલની પૂછપરછનો 

આ Ħીજો Чદવસ છъ. ક℮Ġેસ સતત 

તેનો ઉĠ િવરોધ કરી રહી છъ. રાહુલ 

ગાંધીને EDની નોЧટસ સામે ક℮Ġેસ 

સતત અવાજ ઉઠાવી રહી છъ. ક℮Ġેસે 

બંને Чદવસે રાહુલના સમથ↓નમાં Ĭદશ↓ન 

કયુ↨ છъ. આ દરિમયાન સ′કડો કાય↓કરોને 

પણ કçટડીમાં લેવામાં આãયા હતા. 

ક℮Ġેસના કાય↓કરોએ ED ઓЧફસ 

પાસે ઉĠ Ĭદશ↓ન શλ કયુ↨ છъ, Ëયાં 

કાય↓કરોએ ટાયરો સળગાવી દીધા છъ. 

કાય↓કતા↓ઓએ કЅં કы અમારો અવાજ 

દબાવી ન શકાય. આ દરિમયાન 

પોલીસ અને કાય↓કરો વŵે ઘષ↓ણ 

પણ થયું હતું. જે બાદ પોલીસ ક℮Ġેસ 

કાયા↓લયમાં ઘુસી ગઈ હતી. ક℮Ġેસ 

કાયા↓લયની અંદર પોલીસ મારપીટ કરી 

રહી હોવાનો ક℮Ġેસ નેતાઓએ આΤેપ 

કયђ↓ છъ. ED રાહુલ ગાંધીની પૂછપરછ 

કરъ તે પહъલા જ ક℮Ġેસ કાયા↓લયની 

બહાર હѕગામો શλ થઈ ગયો છъ. 

ક℮Ġેસના ઘણા કાય↓કરો અહỲ િવરોધ 

કરી રΝા છъ, Óયારબાદ પોલીસે તેમને 

Óયાંથી હટાવવાનો Ĭયાસ કયђ↓ હતો

નેશનલ હъરાàડ કыસ: ક℮Ġેસના કાય↓કરોનંુ 
ઉĠ િવરોધ-Ĭદશ↓ન, ટાયરો સળગાવાયા

અ તસર

પંજાબ અને Чદàહીના પોલીસને 

ĬÅયાત પંજાબી િસંગર િસˇુ મૂસેવાલાની 

હÓયા પાછળના ષડયંĦને ઉકыલવામાં ઘણી 

હદ સુધી સફળતા મળી છъ.  પોલીસના 

જણાãયા Ĭમાણે Чદàહીની િતહાડ જેલ 

અને િવદъશમાં બેઠъલા ૩ ગ′ગçટરોએ 

મળીને ૪ રાËયોમાંથી ૮ ભાડેના 

શૂટરો હાયર કયા↓ હતા અને અંતમાં 

એક ļગ એЧડÄટъ િસˇુ મૂસેવાલાની 

છъ·ી િમિનટની રъકЫ કરી હતી જેના 

બદલે તેને માĦ થોડા હાજાર λિપયાઓ 

મળવાની વાત સામે આવી રહી છъ. ઘણા 

મિહનાઓમાં યોજવામાં આવેલા આ 

હÓયાના ષડયંĦને અંજામ આપવા માટъ 

કыટલાક શૂટરોને ૩.૫ લાખ λિપયા સુધી 

આપવામાં આãયા હતા.  

આ ઘટના પાછળ કыટલાક ગ′ગની 

પરçપર દુäમનાવટને જવાબદાર માની 

રહી છъ. ૨૯ મેના રોજ મનસામાં ધોળા 

Чદવસે િસˇુ મૂસેવાલાની હÓયા કયા↓ના 

૧૮ Чદવસ બાદ પણ રાËયના અિધકારી 

કોઈ પણ શૂટરોની ધરપકડ નથી કરી 

શકЫ. પુણે પોલીસે જλર ૨ શૂટરોની 

ધરપકડ કરી છъ અને તેને ટૂંક સમયમાં 

પંજાબ લાવવામાં આવશે. તો પણ પંજાબ 

પોલીસને આશા છъ કы, હÓયાના ષડયંĦના 

માçટરમાઈ×ડ ગ′ગçટર લોરъ×સ 

િબ ોઈની ચાલી રહъવી પૂછપરછ થકЫ 

દરъક વાતનો ખુલાસો થઈ શકы છъ.

Įસેàસ

Щçવસ નેશનલ બ′કના વાિષ↓ક 

અહъવાલ Ĭમાણે Щçવસ બ′કમાં 

ભારતીયોના રોકાણમાં ૫૦ ટકાનો 

વધારો થયો છъ. ભારતીયોનંુ ફіડ 

વધીને ૩૦,૫૦૦ કરોડ λિપયાને પાર 

પહ℮Éયું છъ. આ  ફіડ ૧૪ વષ↓ની ટોચે 

છъ. ૨૦૨૦માં ભારતીયોના પૈસા 

૨૦,૭૦૦ કરોડ હતા. સતત બીજા 

વષ› ફіડમાં ન℮ધપાĦ વધારો થયો છъ.

ભારતીયોનંુ Щçવસ બ′કમાં રોકાણ 

વÖયું છъ. Щçવસ નેશનલ બ′કы ãયિŪગત, 

કіપનીઓ અને સંçથાઓના રોકાણનો 

વાિષ↓ક અહъવાલ રજૂ કયђ↓ હતો. 

ભારતીયોના ફіડમાં ૫૦ ટકાનો વધારો 

થયો હતો. Щçવસ બ′કમાં ભારતીયોનંુ 

રોકાણ સતત બીજા વષ › પણ વÖયું હતું. 

૨૦૨૦માં  Щçવસ બ′કમાં ભારતીયોના 

૨૦,૭૦૦ કરોડ λિપયા હતા, જે 

૨૦૨૧ના વષ↓માં વધીને ૩૦,૫૦૦ 

થયા છъ. જોકы, ãયિŪગત રોકાણની 

કыટъગરીમાં ફіડ એક વષ↓માં ૮.૩ ટકા 

ઘટીને ૯૩૨ કરોડ λિપયામાંથી ૯૨૭ 

કરોડ λિપયા થયું છъ.

Щçવસ બ′કોમાં ભારતીયોનંુ ફіડ ૧૪ 

વષ↓ની ટોચે છъ. ૨૦૦૭માં Щçવસ 

બ′કોમાં ભારતીયોના ૯૦૦૦ કરોડ 

λિપયા હતા. ૨૦૧૯ સુધી એમાં 

સરъરાશ ૭ ટકાનો વધારો ન℮ધાયો હતો. 

૨૦૧૮માં ભારત અને ЩçવÎઝલ›×ડની 

સરકાર વŵે થયેલા કરાર Ĭમાણે 

ભારતીય નાગЧરકોની િવગતો Щçવસ 

સરકાર ભારતને આપે છъ, પરѕતુ 

ЩçવÎઝલ›×ડની સરકાર તેને Úલેક 

મની ગણતી નથી. ટъÄસના ĭыમવક↕ના 

ભાગλપે આ િવગતોની આપ-લે થાય 

છъ. Щçવસ નેશનલ બ′કના આંકડાં 

Ĭમાણે ભારતીયોની કçટમર Чડપોિઝટ 

૪૮૦૦ કરોડ λિપયા હતી. 

મૂસેવાલાની હÓયાનંુ કાવતλі 
૩ ગ′ગçટરъ ઘડયાનું અનુમાન

નવી Чદàહી

કોરોનાના વધાતા જતા Ġાફને 

ફરી દъશવાસીઓની િચંતા વધારવા 

લાÆયો છъ. જૂન આવતાં જ લોકોને 

નવી લહъરનો ડર સતાવવા લાÆયો છъ. 

મુંબઇમાં ૩૩ ટકા કોરોના કыસોમાં 

વધારો થયો છъ તો બીજી તરફ 

Чદàહીમાં ૨૨ ટકા નવા કыસ સામે 

આãયા છъ. આજના Чદવસે એટલે 

કы બુધવારની વાત કરી તો મુંબઇમાં 

૨૨૯૩ નવા કыસ સામે આãયા છъ, 

જોકы ૨૩ જા×યુઆરી બાદ સૌથી વધુ 

દэિનક કыસ છъ.  મુંબઇ ઉપરાંત રા∆ીય 

રાજધાનીમાં બુધવારъ કોરોનાના 

૧૩૭૫ નવા કыસ સામે આãયા તો ૨ના 

મોત થયા છъ. મુંબઇમાં બીએમસીએ 

મેЧડકલ બુલેЧટનમા ંકહъવામાં આãયું છъ 

કы બુધવારъ શહъરમાં કોરોના ૨,૨૯૩ 

નવા નવા કыસ ન℮ધાયા છъ, જો ૨૩ 

જા×યુઆરી બાદથી સૌથી વધુ દэિનક 

કોરોના કыસ છъ. સાથે જ ૧ મોત થયું 

છъ. બીએમસીના અનુસાર મુંબઇમાં 

કોરોના કыસોની કЮલ સંÅયા હવે 

૧૦,૮૫,૮૮૨ થઇ ગયા છъ, Ëયારъ 

મોતોની સંÅયા વધીને ૧૯,૫૭૬ 

થઇ ગયા. તમને જણાવી દઇએ કы 

મુંબઇમાં ૫ મિહના બાદ ૨,૦૦૦ કыસ 

દરરોજનો આંકડો પાર થયો છъ. 

ફરી વÖયો કોરોનાનો આતંક, 
મુંબઇ-Чદàહીમાં કыસમાં વધારો

Ĭયાગરાજ 

સçપે×ડ કરાયેલા ભાજપના નેતા 

નૂપુર શમા↓ના િનવેદનનો િવવાદ 

દъશભરમાં ચÆયો હતો. જે બાદ 

કыટલાક રાËયોમાં િવરોધ Ĭદશ↓નો 

દરિમયાન િહѕસા ફાટી નીકળી હતી જેમાં 

Ĭયાગરાજનો પણ સમાવેશ થાય છъ. 

Ĭયાગરાજમાં જે પણ િહѕસાખોરો સામેલ 

હતા તેમની તસવીરો સાથે પોçટરો 

જાહъર કરાયા છъ. આ પોçટરોમાં ૬૦ 

જેટલા િહѕસાખોરોની ઓળખ જાહъર 

કરાઇ છъ. 

પોલીસે જણાãયું હતું કы િહѕસામાં 

સામેલ લોકોના પોçટરો જાહъર કરીને 

તેમની ધરપકડમાં મદદ કરવા લોકોને 

અપીલ કરવામાં આવી છъ. બાદમાં 

તેમની ગેરકાયદъ સંપિǼ પર બુલડોઝર 

પણ ફыરવવામાં આવી શકы છъ. પિΌમ 

બંગાળમાં પણ િહѕસાની ઘટના સામે 

આવી હતી. બંગાળ સરકારъ કોલકાતા 

હાઇકોટ↓માં આપેલા Чરપોટ↓માં જણાãયું 

હતંુ કы િહѕસામાં સામેલ કЮલ ૨૧૮ 

લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છъ. 

જોકы છъ·ા બે Чદવસથી રાËયમાં 

િહѕસાની કોઇ ઘટના સામે નથી આવી. 

Ëયારъ Ĭયાગરાજમાં અÓયાર સુધીમાં 

કЮલ ૯૫ લોકોની ધરપકડ કરવામાં 

આવી છъ.  ઝારખંડમાં ૧૨મીએ 

છъડછાડની એક ઘટના બાદ બે કોમ 

વŵે સામસામે પÔથરમારો થયો 

હતો. ઝારખંડના િગЧરડીહ િવçતારમાં 

સાંĬદાિયક તનાવની Щçથિત છъ.

ઝારખંડમાં કોમી િહѕસાને લીધે 150 
િહ×દુ પЧરવારъ સંપિǼ વેચવા કાઢી

નવી Чદàહી 

ભારતમાં પણ ઇ×ટરનેટની çપીડને 

વધારતો િનણ↓ય કы×ĩ સરકાર ˛ારા 

લેવામાં આãયો છъ. હવેથી ભારતમાં 

પણ 5G ઇ×ટરનેટ çપીડ મળશે. કы×ĩ 

સરકારъ 5G çપેÄĺમની હરાજી પર 

મોહર મારી દીધી છъ. 

િનæણાતોના મતે ભારતમાં 5G 

આવવાથી હવે હાલ જે ૪-જી છъ તેના 

કરતા ૧૦ ગણી વધુ çપીડ મળશે. 

ટъિલકોમ કіપનીઓ પણ લાંબા સમયથી 

5G çપેÄĺમની હરાજીની રાહ જોઇ 

રહી હતી.

કы×ĩ સરકાર ˛ારા જણાવવામાં 

આãયું છъ કы 5G સિવ↓સને ટૂંક સમયમાં 

રોલઆઉટ કરવામાં આવશે. અને 

૭૨ ગીગાહÎઝ↓ના çપેÄĺમની હરાજી 

૨૦ વષ↓ માટъ કરવામાં આવશે. હાલ 

ભારતમાં 4G નેટવક↕ છъ. જોકы તેમ 

છતા અ×ય દъશોની સરખામણીએ çપીડ 

ઘણી જ ઓછી છъ. 

એવામાં હવે 5G આવી જવાથી 

વધુ çપીડ વાળા ઇ×ટરનેટનો ઉપયોગ 

થઇ શકશે. એÄસપટ↓નું કહъવું છъ કы 5G 

મદદથી યૂઝસ↓ માĦ કыટલીક સેકіડમાં 

જ ફЮલ એચડી મૂવી ડાઉનલોડ કરી 

શકશે. Ëયારъ અપલોડ çપીડની વાત 

કરીએ તો 5G નેટવક↕ ૧જીબીપીએસ 

સુધીની ડાઉનલોડ çપીડ ઉપલÚધ 

કરાવી શકશે. 

ભારતમાં ઈ×ટરનેટ çપીડ વધારવા િનણ↓ય 
5Gને લીલીઝંડી, સેવા 10 ગણી ઝડપી હશે 
26મી જુલાઈથી રૂ. 4.31 લાખ કરાેડના 5G ેક્ મની હરાજી : કેિબનેટનાે િનણર્ય

Щçવસ બ′કમાં ભારતીયોના નાણા 50% 
વધી ૩૦,૫૦૦ કરોડને પાર થઈ ગયા
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જÜમુ કાäમીરમાં બ′ક 
મેનેજરની હÓયા કરનાર 
સિહત બે આતંકЫઓ ઠાર

મુરાદાબાદ

કાäમીરમા ંટાગ›ટ Чકિલંગ દરિમયાન એક બ′ક મનેજેરની 

હÓયા કરનાર આતંકવાદી સિહત લäકર-એ-તયૈબાના બે 

આતકંવાદીઓન ે મોડી રાĦ ેએક એ×કાઉ×ટર દરિમયાન 

સરુΤા દળોએ શોિપયાંમા ંઠાર માયા↓ હતા. જÜમ-ુકાäમીર 

પોલીસે આ અગં ેમાિહતી આપી હતી. તમેણ ેકЅ ંકы આ 

ઓપરъશન જÜમ-ુકાäમીર પોલીસ અન ે સનેાના સયંŪુ 

ઓપરъશન હъઠળ કરવામાં આãયુ ં હતુ.ં પોલીસ ˛ારા 

કરવામાં આવલેા અ×ય એક Ţીટમાં કહъવામાં આãયુ ંછъ 

કы - એક આતકંЫની ઓળખ શોિપયાંના જાન મોહÜમદ 

તરીકы થઈ છъ. ત ેઅ×ય આતકંЫ ઘટનાઓ િસવાય 2 જનૂે 

કЮલગામમા ંએક બ′ક મનેજેરની હÓયામાં પણ સામેલ હતો.

કોરોનાથી મારી યાદશિŪ 
જતી રહી છъ : ઈડી સમΤ 
સÓયે×ĩ જૈનનો જાવાબ

નવી Чદàહી

Чદàહીની કોટ‼ રાËયના çવાçÔય મંĦી સÓયે×ĩ જૈનની 

જામીન અરજી પર તેનો આદъશ મંગળવાર સુધી અનામત 

રાÅયો છъ. જૈનની મની લો×ડЧરѕગના એક કыસમાં ઈડીએ 

ધરપકડ કરી છъ. ×યાયાધીશ ગીતકાંજલી ગોયલે ઈડીની 

દલીલો સાંભâયા પછી તેમનો આદъશ અનામત રાÅયો છъ. 

Чદàહીના çવાçÔય મંĦી સÓયે×ĩ જૈનની જામીન અરજીનો 

િવરોધ કરતાં એ×ફોસ↓મે×ટ ЧડરъÄટોરъટъ કોટ↓માં કરъલી દલીલો 

આΌય↓જનક હતી. તેમની દલીલો સાંભâયા પછી કોટ‼ 

જૈનની જામીન અરજી પર મંગળવારъ ચૂકાદો આપવાનું 

ટાâયું હતું. ઈડીએ ĺાયલ કોટ↓ને કЅં કы સÓયે×ĩ જૈનનું કહъવું 

છъ કы કોરોનાના કારણે તેમની યાદશિŪ જતી રહી છъ.

રા∆પિત ચૂંટણી 
પહъલા િવપΤના Ħણ 
ધારાસÛયો ભાજપમાં

ભોપાલ

રા∆પિત ચૂટંણી પહъલા મÖય Ĭદъશમાં 

મગંળવારъ રાજકЫય હલચલ તજે થઈ ગઈ 

હતી. રા∆પિત ચૂટંણીમા ં મÖયĬદъશમાં 

ભાજપ સમિથ↓ત વોટરોની સÅંયા વધારવા 

માટъ બીજપેી મોટો દાવ રમી છъ. છતરપરુ 

િજ·ાની િબજાવર િવધાનસભા બઠેક 

પરથી સપા ધારાસÛય રાજશે કЮમાર 

શ╞ુા, િભડંથી બસપા ધારાસÛય સજંીવ 

િસહં કЮશવાહા અને અપΤ ધારાસÛય 

રાણા િવĝમ િસહં આજ ે બીજપેીમાં 

જોડાયા છъ. તઓેન ે મÅુયમંĦી િશવરાજ 

િસહં ચૌહાણે બીજપેીની સદçયતા અપાવી 

છъ. 

નવી Чદàહી

રોજગારના મુˆъ અવારનવાર Ĭ ોનો 

સામનો કરતી મોદી સરકાર સંભવતઃ 

હવે આ સંકટને દૂર કરવા માટъ એક 

યોજના તૈયાર કરી રહી છъ. PMO 

˛ારા આપવામાં આવેલી માિહતી Ĭમાણે 

આગામી દોઢ વષ↓માં કы×ĩ સરકારના તમામ 

િવભાગોમાં માĦ 10 લાખ પદો પર  ભરતી 

થઈ શકы છъ. PMO ઈЩ×ડયા એકાઉ×ટ 

˛ારા આ સબંધે જાણકારી આપતા Ţીટ 

કરવામાં આãયું છъ. પીએમ નરъ×ĩ મોદીએ 

બધા મંĦાલયો અને િવભાગોમાં માનવ 

સંશાધનની સમીΤા કરી છъ. તેની સાથે 

જ તેમણે સરકારને આદъશ આØયો છъ કы, 

આગામી દોઢ વષ↓માં તેના પર િમશન મોડ 

પર કામ કરવામાં આવે અને 10 લાખ 

લોકોની ભરતી કરવામાં આવે. 

મોદી સરકારનો આ િનણ↓ય રોજગારીની 

માંગ કરી રહъલા યુવાઓ માટъ ખૂબ જ 

મહÓવનો છъ. પટના, અàહાબાદ જેવા 

શહъરોમાં યુવાવગ↓ રъલવે ભરતી માટъ 

Ĭદશ↓ન કરી ચૂÄયા છъ. 

દોઢ વષ↓માં દરъક સરકારી િવભાગમાં 
10 લાખ નોકરીઓનંુ થનાιં સજ↓ન

રાેજગારી માંગતાં યુવાનાે માટે માેદી સરકારનાે મહ નાે િનણર્ય 

કાનપુર 

ઉǼર Ĭદъશના કાનપુરમાં બીજી 

જૂનના રોજ િહѕસા થઇ હતી, આ 

િહѕસાના માçટરમાઇ×ડ સામે કાય↓વાહી 

ચાલી રહી છъ Óયારъ Ĭશાસને અ×ય 

િવçતારની િહѕસાઓના આરોપીઓની 

સામે પગલા લેવાનું પણ શλ કરી 

દીધુ છъ. જોકы Ĭયાગરાજની િહѕસાના 

મુÅય આરોપીના ઘર પર બુલડોઝર 

ચલાવવામાં આવતા મામલો સુĬીમ 

કોટ↓ સુધી પહ℮ચી ગયો છъ. સુĬીમ 

કોટ↓ના એક િન ત જજ સિહત ૧૨ 

લોકોએ મુÅય ×યાયાધીશને પĦ લÅયો 

છъ અને મામલાની સુનાવણી કરવા 

માગ કરી છъ. પĦ લખનારાઓમાં 

સુĬીમ કોટ↓ના પૂવ↓ ×યાયાધીશ બી 

સુદશ↓ન રъƒી, ×યાયાધીશ વી ગોપાલા 

ગૌડા, ×યાયાધીશ એ કы ગાંગુલી, Чદàહી 

હાઇકોટ↓ના પૂવ↓ ×યાયાધીશ એ પી શાહ, 

મĩાસ હાઇકોટ↓ના પૂવ↓ ×યાયાધીશ કы 

ચંĩુ, કણા↓ટક હાઇકોટ↓ના પૂવ↓ જજ 

મોહÜમદ અનવર, વરીΗ વકЫલ શાંિત 

ભૂષણ, ઇંЧદરા જયિસંહ, ઉદયિસંહનો 

સમાવેશ થાય છъ. 

વારાણસીમાં લૂથી ૧૭નાં મોત, 
આસામમાં વરસાદી દુઘ↓ટનામાં 
તાંક વધી ૪૪ ઉપર પહ℮Éયો

જાંજગીર

છǼીસગઢના જાંજગીરમાં સતત પાંચ Чદવસ સુધી 

ચાલતંુ સૌથી મોટું બચાવ અિભયાન સફળતાપૂવ↓ક સમાΆ 

થયું. 60 ફвટ નીચે બોરવેલમાં પડેલા 11 વષ↓ના િવકલાંગ 

બાળક રાહુલ સાહુને મંગળવારъ રાĦે લગભગ 12:45 

વાÆયે બોરવેલ સુધી પહ℮ચવા માટъ ટનલમાંથી બહાર 

કાઢવામાં આãયો હતો. આ પછી, Ġીન કોЧરડોર બનાવીને 

જાંજગીરથી િબલાસપુરની અપોલો હોЩçપટલ મોકલવામાં 

આãયો. રાહુલને એÜÚયુલ×સ ˛ારા હોЩçપટલ લઈ જવામાં 

આãયો. રçતામાં િનæણાંત તબીબોની ટીમ રાહુલને çવાçÔય 

સુિવધાઓ આપતી રહી. લગભગ 104 કલાક સુધી 

ચાલેલા રъçÄયુ ઓપરъશન બાદ રાહુલને સુરિΤત બહાર 

કાઢવામાં આãયો છъ. મુÅયમંĦી ભૂપેશ બઘેલે રાહુલ હъમ-

ખેમ બહાર આવવા પર ખુશી ãયŪ કરી છъ. મુÅયમંĦી 

ભૂપેશ બઘેલે કЅં કы પડકાર મોટો હતો પરѕતુ અમારી 

રъçÄયુ ટીમે સાιં કામ કયુ↨ હતું.

104 કલાકથી 60 ફвટ ઊંડી બોરવેલમાં 
પડેલા રાહુલનું Чદલધડક રъçÄયુ કરાયું
પડકાર માેટાે હતાે પરંતુ અમારી રે ક્યુ ટીમે સારંુ કામ કયુર્ં હતું ઃ મુખ્યમં ી ભૂપેશ બઘેલ

કાનપુરમાં કાäમીરનું િહѕસા મોડલ 
ભાડેથી પÔથરબાજો લવાયા હતા
હવાઈ મુસાફરી દરિમયાન મા  ફરિજયાત ઃ DGCA

વારાણસી

દъશમાં એક તરફ થોડાંક રાËયોમાં 

ભારъ વરસાદ પડી રΝો છъ અને તેના 

કારણે પૂરની Щçથિત સજા↓ઈ છъ. બીજી 

તરફ આકાશમાંથી આકરો તાપ વરçયો 

હતો. વારાણસીમાં જ લૂના કારણે 

હીટ çĺોક અને Чડહાઈļેશનથી ૨૪ 

કલાકમાં ૧૭ લોકોનાં મોત થયા હતા. 

આસામમાં ભૂçખલનથી બે બાળકોનાં 

મોત થતાં િસઝનમાં વરસાદી 

ઘટનાઓમાં Óયુઆંક ૪૪ થયો હતો.

દъશમાં ભારъ વરસાદ અને આકરી 

ગરમીનું િવષમ વાતાવરણ સજા↓યું છъ. 

એક િહçસામાં આગ ઓકતો તાપ 

પડી રΝો છъ. બીજા ભાગમાં ભારъ 

વરસાદથી પૂરની Щçથિત સજા↓ઈ છъ. 

બંને Щçથિતમાં કમભાગી લોકોએ જીવ 

ગુમાãયો હતો.  બીજી તરફ આસામમાં 

પૂરના કારણે તારાજી સજા↓ઈ છъ. 

ગોલપારા િજ·ામાં ભૂçખલનની 

ઘટના બની હતી, જેમાં બે બાળકોનાં 

મોત થયા હતા. આસામમાં ભયાનક 

પૂર, ભૂçખલન અને વીજળી પડવા 

સિહતની વરસાદી દુઘ↓ટનાઓમાં 

િસઝનમાં ૪૪ લોકોનાં મોત થઈ 

ચૂÄયા છъ.

બીજી તરફ રાજçથાનના બાડમેરમાં 

ભારъ વરસાદ શλ થયો હતો અને 

સતત ૩ કલાક સુધી ચાàયો હતો. આ 

િવçતારમાં િĬ-મો×સૂન શાવસ› છъ·ા 

૧૨ વષ↓નો રъકોડ↓ તોડી ૩ કલાકમાં જ 

૬૭ મીમી જેટલો વરસાદ ખાબકતા 

સડકો ઉપર પુર જેવી Щçથિત દъખાઈ 

હતી. અને બે ઘરોની વŵે ૩ થી ૪ 

ફЫટનો જલ Ĭવાહ વહъતો થતાં કыટલીએ 

ગાડીઓ પણ ખ′ચાઈ ગઈ હતી.

નવી Чદàહી 

કы×ĩ સરકારъ મંગળવારъ ભારતીય 

સૈ×યની Ħણેય પાંખમાં સૈિનકોની ભરતી 

Ĭિĝયામાં ધરમૂળથી પЧરવત↓ન કરતાં 

‘અЩગ્નપથ’ યોજના રજૂ કરી છъ. આ 

çકЫમ હъઠળ ટૂંકાગાળાના કો×ĺાÄટના 

આધારъ આમЪ↓, નેવી અને એરફોસ↓માં 

‘અЩગ્નવીર’ જવાનોની ભરતી કરાશે. 

આ યોજનાનો આશય સૈ×ય પર વધતંુ 

પગાર અને પે×શનનું ભારણ ઘટાડવાનો 

તેમજ આકષ↓ક પે-çકыલથી યુવાનોને 

સૈ×ય તરફ આકષ↓વાનો છъ. આ 

યોજના હъઠળ ચાર વષ↓ના સમય માટъ 

અЩગ્નવીરોની સૈ×યમાં ભરતી કરાશે. 

વડાĬધાન મોદીના ને Óવમાં કыિબનેટ 

સિમિતએ આ ભરતી યોજનાને મંજૂરી 

આØયા પછી સંરΤણ મંĦીએ નવી 

પહъલ અંગે િવગતો રજૂ કરી હતી. 

Чદàહીના િવΦાન ભવનમાં સંરΤણ 

મંĦીની હાજરીમાં સૈ×યની Ħણેય 

પાંખના Ĭમુખોએ આ çકЫમની જાહъરાત 

કરી હતી. લેÙટન×ટ અિનલ પુરીએ 

çકЫમ અંગે જણાãયું કы આ çકЫમથી 

સૈ×યની સરъરાશ વય ઘટી જશે. હાલ 

આ વય ૩૨ વષ↓ હતી, જે ઘટીને 

૨૪થી ૨૬ વષ↓ રહી જશે. 

સૈ×યમાં અЩગ્નપથ çકЫમ 4 વષ↓ 
માટъ ‘અЩગ્નવીર’ની ભરતી થશે

નવી Чદàહી

કોરોના મહામારીને કારણે ચીન ˛ારા 

લાદવામાં આવેલા કડક િવઝા Ĭિતબંધોને 

પગલે બે વષ↓થી ભારતમાં ફસાયેલા 

ભારતીય ãયાવસાિયકો અને તેમના 

પЧરવારોને િવઝા આપવાની જાહъરાત 

કરી છъ. એટલું જ નિહ ચીનની કોલેજ 

અને યુિનવિસ↓ટીમાં અÛયાસ કરતા 

ભારતીય િવધાથЪ↓ઓને અÛયાસ ફરીવાર 

શλ કરવા માટъ પણ િવઝા ઉપલÚધ 

કરાવવાની ચીને તૈયારી બતાવી છъ.

Чદàહીમાં ચાઈનીઝ એÜબેસીએ 

સોમવારъ જણાãયું હતું કы ચીને બે વષ↓ 

બાદ તેની કોિવડ િવઝા નીિતમાં ફыરફાર 

કયુ↨ છъ. ચીને હવે િવદъશી નાગરીકો 

અને તેમના પЧરવારના સÛયો કы જેઓ 

ચીનમાં કામ કરવા તૈયાર છъ તેમની 

િવઝા અરજી çવીકારવાનું શλ કયુ↨ 

છъ. વષ↓ 2020થી ભારતમાં ફસાયેલા 

ભારતીય ãયાવસાિયકો અને તેમના 

પЧરવારો માટъ આ રાહતના સમાચાર 

છъ. ગત મિહને ઘણા ભારતીય 

ãયાવસાિયકોએ િવદъશ મંĦાલયને 

રજુઆત કરી હતી કы ભારતમાં ફસાયેલા 

તેમના પЧરવારજોને પરત આવવાની 

ચીન મંજૂરી આપે.

ચીની દૂતાવાસે જણાãયું હતું 

કы ભારતીય ઉપરાંત - ચાઇનીઝ 

નાગЧરકોના પЧરવારના સÛયો અને 

ચાઇનીઝ કાયમી િનવાસ પરિમટ 

ધરાવતા િવદъશીઓ પાЧરવાЧરક 

પુનઃિમલન માટъ ચીન જતા હોય અથવા 

સંબંધીઓની મુલાકાત લેતા હોય તેઓ 

િવઝા માટъ અરજી કરી શકы છъ. ચીન 

˛ારા લાદવામાં આવેલા Ĭિતબંધોને 

લીધે કыટલાક ચાઈનીઝ નાગરીકો પણ 

ભારતમાં ફસાઈ ગયા હતા. ચીન ˛ારા 

જોકы પય↓ટન અન ે ખાનગી કાયђ↓ માટъ 

િવઝાની મંજૂરી હજી આપી નથી.

ચીને કોિવડ િવઝા Ĭિતબંધને હટાવી 
દъતાં ભારતીય ãયાવસાિયકોને ફાયદો
12 હજાર જેટલા ભારતીય િવધાથીર્અાેઅે ફરીવાર ચીન જવા તૈયારી બતાવી છે
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ઉ
Ǽર ગજુરાત ેઆપલેા ઉǼમ 

ર ોમા ં માનિસહંભાઈ 

પટъલ Ĭથમ નબંરъ આવે છъ. 

એમના Óયનુ ે વષђ↓ થયા,ં 

પરѕત ુઆજ સધુી ăંઈેમની ખોટ 

આખા ઉǼર ગજુરાતન ે પરુાઈ 

નથી. આજ ેપણ માનિસહંભાઈ 

લોકોના ЧદલોЧદમાગ પર 

છવાયલેા છъ.

મહъસાણાની આજની 

વટ Τ બનલેી દધૂસાગર ડરેી 

ત ે માનિસહંભાઈની દરૂѕદъશી, 

સાહસ અન ે કાય↓દΤતાનો ĴΗે 

નમૂનો છъ. મહъસાણા િજ·ામાં 

પાણીની િવકટ સમçયા હતી અને 

ખડેતૂ વગ↓ દુઃખ તરફ ઢસડાઈ 

રΝો હતો Óયારъ માનિસહંભાઈએ 

લોકોન ે પશપુાલનના ãયવસાય 

તરફ જાગૃત કરી મહъસાણા 

િજ·ામાં ΐતેĝાિંતનાં બીજ 

વાãયા ં હતા.ં એ ડરેીનો આરѕભ 

માĦ અિગયાર મડંળીઓ અને 

૩,૨૦૦ િલટર દધૂથી થયો 

હતો. આજ ે મડંળીઓની સÅંયા 

૧,૨૩૮ સધુી પહ℮ચી છъ. 

Ëયારъ દધૂની આવક ૧૮.૦૬ 

લાખ ЧકલોĠામ સધુી પહ℮ચી 

છъ. આરѕભના ંવષђ↓માં દધૂસાગર 

ડરેીનુ ં ટન↓ઓવર λ. ૬.૫ 

લાખ હતુ.ં જ ેઆજ ે વધીન ે λ. 

૧,૭૫૦ કરોડ સધુી પહ℮Éયું 

છъ. આ બધી જ િસિˇઓ çવ. 

માનિસંહભાઈના કારણ ેછъ.

ચીનનુ ંઆĝમણ

૧૯૬૨મા ં ચીન ે ભારત 

પર આĝમણ કરી દીધું 

Óયારъ ભારતીય લäકર આ 

Ĭકારના અચાનક યુ̌  માટъ 

તયૈાર નહોતુ.ં એ વખતે 

સરહદ પર અન ે પવ↓તોના 

દગુ↓મ િવçતારોમાં લäકરના 

જવાનોન ે દધૂ પહ℮ચાડવાની 

સમçયા પદેા થઈ. એ વખતના 

વડાĬધાન જવાહરલાલ નહેιએ 

માનિસહંભાઈ પટъલન ેબોલાãયા 

અન ેજવાનો માટъ દધૂનો પાઉડર 

તયૈાર કરી આપવા િવનતંી કરી. 

માનિસહંભાઈ પટъલ ેઆ પડકાર 

ઉપાડી લીધો અન ે મહъસાણા 

િજ·ાના ઉ˜મી પશપુાલકો 

માટъની સહકારી ડરેી ઊભી 

કરી. ઝડપભરે દધૂનો પાઉડર 

બનાવવા માટъનો Øલા×ટ ઊભો 

કરી જવાનો માટъ દધૂનો પાઉડર 

રવાના કયђ↓.

ડરેી કыમ çથાપી ?

માનિસહંભાઈન ેમહъસાણામાં 

ડરેી çથાપવાનો િવચાર કыમ 

આãયો ત ેપણ જાણવા જવેુ ંછъ. 

૧૯૫૮મા ં યિુનસફેની એક 

ટકુડી મહъસાણા િજ·ાનો સવ› 

કરવા આવી હતી. ત ે વખતે 

માનિસહંભાઈ િજ·ા િવકાસ 

મડંળના Ĭમુખ હતા. તમેણે 

જોયુ ંતો ત ેવખતની ૧૬ લાખની 

વસતી ધરાવતા મહъસાણા 

િજ·ામાં પજંાબની મરુા ં અને 

સરુતી ભ′સોના સકંરણથી પદેા 

થતી ઉÓપ³−³ ઉǼમ ભ′સો ખડેતૂો 

મુબંઈમા ં વચેી દъતા હતા. 

મહъસાણા િજ·ાની ઉǼમ 

ભ′સો િજ·ા બહાર જતી રહી 

હતી. આ ભ′સો િજ·ામાં જ 

રહъ અન ે પશુપાલકો કમાય તે 

હъતથુી મહъસાણામાં જ આણદંની 

અમલૂ ડરેી જવેી એક સુદંર ડરેી 

ઊભી કરવાનો િવચાર ઝબÄયો. 

એ િવચાર તમેણે મિૂત↓મતં કરી 

આØયો તનેુ ં નામ જ દધૂસાગર 

ડરેી. આ કામ માટъ તમેન ેખડેા 

િજ·ાના સહકારી આગેવાન 

િĦભવુનભાઈ પટъલ અને 

કЮЧરયનનો સહકાર મâયો. આજે 

મહъસાણાની દધૂસાગર ડરેી 

એક આતંરરા∆ીય કΤાની ડરેી 

ગણાય છъ. તનેી દધૂ અન ેદધૂની 

બનાવટોની ĬોડÄટ વàડ↓ ╞ાસ 

છъ. દધૂસાગર ડરેીએ મહъસાણા 

િજ·ાના પશુધન અન ેપશુપાલક 

- એમ બનંને ેબચાવી લીધાં.

પરદъશી વçĦોનો Óયાગ

Ĭભાવશાળી ચહъરો 

અન ે ગૌરવપણૂ↓ ãયિŪલΤી 

Ĭિતભાસપં³−³ માનિસહંભાઈ 

પટъલનો જ×મ િવજાપરુ તાલકુાના 

ચરાડા ગામમા ં તા. ૧૫-૧૧-

૧૯૧૯ના રોજ આજંણા 

પાટીદાર ખડેતૂ પЧરવારમાં 

થયો હતો. તઓે બાળપણથી 

જ તજેçવી હતા. િવ˜ાથЪ↓ 

અવçથાથી જ તઓે રા∆ીયતાના 

રѕગ ે રѕગાયા હતા. ૧૯૪૨-

૪૩મા ં તઓે લૉ કૉલજેમાં 

હતા Óયારъ િવ˜ાથЪ↓ સમંલેનમાં 

ભાગ લીધો. ૧૯૪૦-૪૧માં 

વડોદરાની કૉલજેમા ં િવ˜ાથЪ↓ 

મડંળના મĦંીપદъ ચૂટંાઈ આãયા 

હતા. ૧૯૩૯ની સાલમા ં ગાધંી 

જયતંીના Чદવસ ે જ તમેણે 

પરદъશી વçĦોનો Óયાગ કરી 

દીધો. ૧૯૪૨મા ં ગાધંીજીએ 

અĠંજેોન ે ‘િહѕદ છોડો’નો તાર 

છъડયો Óયારъ તમેણ ેકૉલજે છોડી 

દીધી અન ે આઝાદીના જગંમાં 

ઝપંલાવી દીધુ.ં ૧૯૪૨મા ંતઓે 

બી.એ. થયા હતા. ૧૯૪૫માં 

એલ.એલ.બી. થયા. ૧૯૪૬માં 

બૉÜબ ેબાર કાઉЩ×સલની પરીΤા 

પાસ કરી.

જાહъર જીવનમા ંઆãયા

માનિસહંભાઈ વકЫલાતનો 

ãયવસાય આગળ વધારъ તે 

પહъલા ંજ તમેણ ેજાહъર જીવનમાં 

Ĭવેશ કયђ↓. માનિસહંભાઈ 

વડોદરા રાËયની ધારાસભામાં 

મહъસાણા, િવસનગર, ખરેાલુ 

મતદાર મડંળમાથંી ચૂટંાયા 

Óયારъ તમેની વય માĦ ૨૬ 

વષ↓ની જ હતી. તઓે સૌથી 

નાની વયના ધારાસÛય હતા. 

૧૯૪૭મા ં ભારતન ે આઝાદી 

મળી. ૧૯૪૬-૧૯૪૯માં 

વડોદરા રાËયનંુ મુબંઈ 

રાËયમા ં િવલીનીકરણ થયંુ. 

હવે તમેન ે મુબંઈ રાËયની 

િવધાનસભામાં ધારાસÛય 

તરીકы કામ કરવાની તક મળી. 

એ વખત ે Ĭજા સમાજવાદી 

પΤના કાય↓કર પιુષોǼમદાસ 

િĦકમદાસ બЧૅરçટરъ ઉǼર 

ગજુરાતમા ં ટયૂબવેલની 

કામગીરી િનæફળ ગઈ છъ 

તમે કહી તને ેબધં કરી દъવાની 

માગણી મુબંઈ િવધાનસભામાં 

કરી હતી. ત ે વખત ે ધારાસÛય 

તરીકы માનિસંહભાઈ પટъલે 

ટયૂબવેલની યોજનાથી ઉǼર 

ગજુરાતની ખતેી કыવી રીતે 

સ ˇ થઈ શકы તનેો ચીવટપવૂ↓ક 

અÛયાસ કરી ધારાસભામાં 

અસરકારક રજઆૂત કરી અને 

ટયૂબવલેની યોજનાથી ખતેીને 

થનારા ફાયદા આકંડાઓ ˛ારા 

સમજાãયા. ત ેપછી ટયૂબવલેની 

યોજનાનો Ĭથમ અખતરો 

િવજાપરુ તાલકુામાં કરાવડાãયો. 

ત ે પછી મહъસાણા િજ·ાને 

વધ ુ ટયૂબવલે અપાવવા માટъ 

તમેણ ે જબરદçત પιુષાથ↓ કયђ↓. 

પЧરણામ ે મહъસાણા િજ·ામાં 

૪૫૦થી વધ ુસરકારી ટયૂબવલે 

અન ે બ ે હજાર જટેલા ખાનગી 

ટયૂબવલે અЩçતÓવમા ં આãયા. 

પЧરણામ ેઉǼર ગજુરાતની ખતેી 

સ ˇ થઈ.

ગજુ. યિુન.ની çથાપના

૧૯૫૨ની સામા×ય 

ચૂટંણીઓમાં માણસા મતદાર 

િવભાગમાંથી િવજાપરુ દિΤણ 

િવભાગમાંથી તઓે મુબંઈ 

રાËયની િવધાનસભામાં 

ચૂટંાયા. મુબંઈ િવધાનસભામાં 

ગજુરાત યિુનવિસ↓ટી િબલ પસાર 

કરાવવામાં તમેણ ે સિĝય રસ 

લઈ ગજુરાત યિુનવિસ↓ટી ઊભી 

કરવામાં મહǽવપણૂ↓ યોગદાન 

આØયુ.ં ત ે પછી ગજુરાત 

યિુનવિસ↓ટીની સનેટેમા ં પણ 

ચૂટંાયા. ૧૯૬૨મા ં યોજાયલેી 

સામા×ય ચૂટંણીઓમાં કяєĠસે 

પΤે તમેન ે મહъસાણા િજ·ા 

દિΤણ િવભાગમાંથી લોકસભાની 

ચૂટંણી માટъ ЧટЧકટ આપી. 

Ĭચડં બહમુતીથી લોકસભામાં 

ચૂટંાઈ આãયા. લોકસભામાં 

ચૂટંાતાં તમેણ ેવકЫલાતની ધીકતી 

ĬЩૅÄટસ છોડી દીધી અન ે શષે 

જીવન સમાજસવેા માટъ સમિપ↓ત 

કરી દીધુ.ં

દધૂસાગર ડરેી

મહъસાણાની દધૂસાગર ડરેી તે 

çવય ંતમેનુ ંજીવતુ ંજાગતુ ંçમારક 

છъ. લોકસભામા ં સહકારી, 

પશ ુ અન ે દધૂ ઉ˜ોગના એક 

અÛયાસી જથૂમા ં તઓે સÛય 

તરીકы િનમાયા હતા. એ જથૂમાં 

તમેણ ે મહъસાણા િજ·ા માટъ 

‘ડરેી યોજના’ન ે મજંરૂ કરાવી 

હતી. દધૂ ઉ˜ોગન ે િવકસાવવા 

૧૯૬૦મા ં સહકારી ધોરણે 

તમેણ ે મહъસાણા િજ·ા દધૂ 

ઉÓપાદક સઘંની çથાપના કરી. 

િજ·ામાં નવીન સહકારી 

સાહસનો આરѕભ કયђ↓. તનેા 

પЧરણામλપ ેમહъસાણા િજ·ાને 

‘દધૂસાગર’ ડરેી ĬાΆ થઈ. 

૧૯૬૩મા ં ડરેીનુ ં બાંધકામ પιૂં 

થયુ.ં મહъસાણામાં દધૂસાગર 

ડરેીની çથાપના કરવાનુ ં સાહસ 

ત ે માનિસંહભાઈ પટъલની 

અЧ˛તીય કાય↓શિŪનો નમનૂો 

છъ. માનિસહંભાઈ જાણતા હતા 

કы મહъસાણા િજ·ાના પશપુાલકો 

ખમીરવતંા અન ે પЧરĴમી છъ. 

જો તમેન ે સિુવધાઓ મળъ તો 

મહъસાણા િજ·ો દધૂનો ભડંાર 

બની શકы તમે છъ. ત ેવાતો તમેણે 

સાિબત કરી આપી. તઓે માĦ 

સવંદેનશીલ જ નહỲ, પરѕતુ 

Чદલરે પણ હતા. તમેનુ ંãયિŪÓવ 

િવરલ હતુ.ં તઓે યોˇા હતા અને 

િઝદંાЧદલ પણ હતા. ખતેરના 

ખોળъ ઊછરъલા માનિસહંભાઈની 

વાણી અન ે વત↓નમા ં સŵાઈનો 

રણકો હતો.

Чદàહી દધૂ મોકલવુ ંછъ

માનિસંહભાઈ કમ↓યોગી હતા. 

માĦ ભાષણો કરવામાં માનતા 

નહોતા, બલકы કામ કરવામાં 

માનતા હતા. એક Чદવસ સરુતમાં 

એક સહકારી આગવેાનન ેતમેણે 

કહъલુ ંકы, ‘એક Чદવસ મારъ Чદàહી 

અન ે મુબંઈ દધૂ મોકલવુ ં છъ.’ 

તમેની આ ઇÉછા મિૂત↓મતં થઈ. 

આજ ે પણ Чદàહીવાસીઓ 

મહъસાણાની દધૂસાગર ડરેીનું 

દધૂ પીવ ે છъ અન ે હવે તો 

મહъસાણાના દધૂ ઉÓપાદકોએ 

હЧરયાણાના ગડુગાવં અને 

માનેસર ખાત ે દધૂસાગર ડરેીનો 

Øલા×ટ ઊભો કરી દીધો છъ. 

હЧરયાણા ખાતેના આ Øલા×ટથી 

રોજ દસ લાખ િલટર દધૂ દъશની 

રાજધાનીમાં િવતરીત થાય છъ. 

માનિસંહભાઈનુ ંçવ  સપંણૂ↓પણે 

સાકાર થયંુ છъ. 

માનિસંહભાઈના અકાળ 

અવસાન બાદ ડરેીના િવકાસને 

આગળ ધપાવવાનુ ં કામ 

મોતીભાઈ ચૌધરીએ ઉપાડી 

દીધુ ં હતુ.ં સહકાર ΤĦેમા ં હોવંુ 

અન ે Ĭામાિણક પણ રહъવુ ં તે 

લગભગ અશÄય છъ, પરѕત ુ એ 

ઉિŪ મોતીભાઈ ચૌધરીએ 

ખોટી પાડી. મોતીભાઈ ચૌધરી 

સાચુકલા ગાધંીવાદી હતા. તમેની 

સાદગીનો અહъસાસ તમેના ચપંલ 

જોઈન ેથતો. 

ΐતેĝાંિતના સજ↓ક એવા 

માનિસહંભાઈ પટъલ તમેના 

જીવનની ΤΗેતમ કારЧકદЪ↓ની 

ટોચ પર હતા Óયારъ જ એક 

Чદવસ એટલ ે કы તા. ૩૦મી 

સØટъÜબર, ૧૯૭૦ના રોજ 

બપોરъ દોઢ વાગ ે મહъસાણાથી 

અમદાવાદ જતાં નદંાસણ પાસે 

એક ગોઝારા અકçમાતનો 

ભોગ બ×યા અન ે આખું 

ગજુરાત શોકમગ્ન થઈ ગયુ.ં 

માનિસહંભાઈના અચાનક 

અવસાનથી આઘાત પામલેા 

લોકોનો માનવ મહъરામણ 

ઊમટયો. મહъસાણાનાં બજારો 

બધં થઈ ગયા ં અન ે તમેના 

તદъહન ે તમેના વતન ચરાડા 

લઈ જવાયો. અભતૂપવૂ↓ 

çમશાનયાĦા નીકળી. ચરાડામાં 

જ તમેન ે અિંતમ સçંકાર 

અપાયા.

ઉǼર ગજુરાતની Ĭજાના 

ĸદયમા ં માનિસંહભાઈ પટъલ 

આજ ે પણ જીિવત છъ. તમામ 

કોમના - Φાિતના લોકો Ĭમેથી 

તમેને યાદ કરъ છъ. કы×ĩના પવૂ↓ 

વડાĬધાન મોરારજી દъસાઈએ 

કЅ ંહતુ ં ઃ ‘મહъસાણા દધૂસાગર 

ડરેી ત ે માનિસંહભાઈની સુદંર 

કжિત છъ અન ેએ એમનંુ çમારક 

બ×યુ ંછъ.’

મહъસાણાની દધૂસાગર ડરેીના 

Øલા×ટનુ ં િવç તીકરણ કરીને 

ડરેીના Чદàહી નજીક માનેસર 

અન ેધાλહъડા ખાત ેનવા Øલા×Îસ 

શλ કરવાનુ ંકામ માનિસંહભાઈ 

પટъલના પĦુ િવપલુ ચૌધરીએ કયુ↨ 

જનેા કારણ ે મહъસાણા િજ·ાનંુ 

દધૂ આજ ે Чદàહીના લોકો પીએ 

છъ.

ઉ. ગુજરાતના ઉ મ ર  અને મહેસાણાની ‘દૂધસાગર 
ડેરી’ના સજર્ક માનિસંહભાઈ પટેલે પડકાર ઝીલી લીધાે

Ĭકરણ-૪૦

1958માં યુિનસેફની અેક ટુકડી મહેસાણા 
િજ ાનાે સવેર્ કરવા અાવી હતી. તે  
વખતે માનિસંહભાઈ િજ ા િવકાસ 
મંડળના મુખ હતા. તેમણે જાેયું તાે તે 
વખતની 16 લાખની વસતી ધરાવતા 
મહેસાણા િજ ામાં પંજાબની મુરાં અને 
સુરતી ભેંસાેના સંકરણથી પેદા થતી 

ઉ  ઉ મ ભેંસાે ખેડૂતાે મુંબઈમાં વેચી 
દેતા હતા. મહેસાણા િજ ાની ઉ મ ભેંસાે 

િજ ા બહાર જતી રહી હતી.

જાણવા જેવું

પાણીમાં તરતાં 
માળા કરતું 

પΤી : હો×ડ↓કвટ

પΤીઓમાં માળા બાંધવાની વૈિવÖયસભર 
અωત કળા જોવા મળъ છъ. પΤીઓની 
જેમ તેના માળા પણ સંશોધનનો રસĬદ 
િવષય છъ. તેમાં ચીલી, આજ ›Щ×ટના અને 
બોિલિવયમાં જોવા મળતા માથે િશંગડા જેવી 

કલગીવાળા હો×ડ↓કвટ પΤી તો ગજબના 
છъ. તે તળાવમાં પાણીમાં તરતા માળા બાંધે 
છъ. દોઢથી બે ફвટ લંબાઈના આ પΤીની 
પીળી લાંબી ચાંચ નીચે સફыદ પỲછાની દાઢી 
પણ હોય છъ. તળાવના Чકનારъ વસતા આ 

પΤીઓ તળાવના પાણીમાં Чકનારાથી દૂર 
માળા બાંધે છъ. આસપાસમાંથી પÔથરો 
એકઠા કરી તળાવમાં ઢગલી કરъ છъ. આ 
ઢગલો પાણીની સપાટી જેટલો ઊંચો થાય 
તેની ઉપર માળો બાંધે છъ. માળો બાંધવા 

આ પΤીઓ ટનબંધ પÔથરો ભેગા કરъ 
છъ. સમય જતા ઢગલા પર બાંધેલા માળા 
તરવા લાગે છъ. માશ↓ ટન↓ માપના પંખીઓ 
તો હોડીના આકારના તરતા માળા બાંધવા 
જાણીતા છъ.
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નવીદિલ્ી
ભારતીય ટેસટ ટીમ લંડન પહોંચી ગઈ છે. 

લંડન આવેલા ભારતીય ખેલાડીઓમાં વવરાટ 
કોહલી, જસવરિત બુમરાહ, ઓફ સસપનર   આર. 
અવવિન, ઓલરાઉનડર રવવનદ્ર જાડેજા, ઝડપી 
બોલર મોહમમદ શમી, મોહમમદ વસરાજ, શાદુદુલ 
ઠાકુર અને રિવસદ્ધ વરિષના, બેટસમેન ચેતેવિર 
પુજારા, હનુમા વવહારી અને વવકેટકીપર કેએસ 
ભરત પણ સામેલ છે. ગુરુવારે ટીમ ઈસનડયાના 
ઘણા ખેલાડીઓ ઇંગલેનડ જવા રવાના થયા હતા. 
એજબસટનમાં એકથી પાંચ જુલાઇ દરવમયાન 
એકમાત્ર ટેસટ રમાશે. ભારતીય ટીમે ગુરુવારે 
વહેલી સવારે લંડનની ફલાઈટ પકડી હતી. લંડન 
પહોંચયા બાદ હવે ટીમ ઈસનડયાના ખેલાડીઓ 

લેસટર જશે. તયાં ભારતીય ખેલાડીઓ 24 થી 
27 જૂન દરવમયાન લેસટરશાયર સામે વોમદુ-અપ 
મેચ રમીને રિવાસની શરૂઆત કરશે. ભારતના 
મુખય કોચ રાહુલ દ્રવવડ સવહત બાકીની ટીમ 
દવષિણ આવરિકા સામે ચાલી રહેલી T20 શ્ેણી 
બાદ યુકે જવા રવાના થશે. ગત વખતની જેમ 
આ વખતે બાયો-બબલ ન હોવાથી કોઈ ચાટદુર 
ફલાઈટની વયવસથા કરવામાં આવી નથી. ઈંગલેનડ 
જતા પહેલા તમામ ખેલાડીઓની કોવવડ-19 માટે 
તપાસ કરવામાં આવી હતી. નોંધનીય છે કે આ 
ટેસટ પાછલા વર્ષે રમાયેલી પાંચ ટેસટની વસરીઝનો 
વહસસો છે. તયારે કોરોના વાઇરસના કારણે પાંચમી 
ટેસટ રમી શકાઇ ન હતી. ટીમ ઈસનડયા ચાર 
મેચમાં ૨-૧થી આગળ હતી. 

બાબર-સસમથને પાછળ 
રાખી ટેસટમાં જોઇ રુટ 

નંબર-૧ બેટસમેન બનયો
દુબઇ ઃ ઇંગલેનડનો સટાર બેટસમેન જોઇ રુટ ટેસટ 

વરિકેટમાં નંબર-૧ બેટસમેન બની ગયો છે. નયૂઝીલેનડ 
સામેની બીજી ટેસટમાં તેણે ૧૭૬ રનની ઇવનંગ રમી હતી 
અને ટેસટમાં તેના ૧૦ હજાર રન પણ પૂરા થયા હતા. 
ગયા વર્દુના ડડસેમબરથી ઓસટ્ેવલયાનો લાબુશેન રિથમ 
સથાને હતો પરંતુ તે હવે બીજા રિમે આવી ગયો છે. તેના 
રુટ કરતાં પાંચ રેડટંગ પોઇનટ ઓછા છે. ૩૧ વર્ષીય રુટના 
કુલ ૮૯૭ પોઇનટ છે અને તેને એક સથાનનો ફાયદો થયો 
છે. ટોપ-૧૦ના અનય બેટસમેનોમાં કોઈ ફેરફાર થયા 
નથી. અોસટ્ેવલયાનો સસટવ સસમથ ત્રીજા અને પાડકસતાનનો 
બાબર આઝમ ચોથા રિમે છે. કેન વવવલયમસન ૭૯૮ 
પોઇનટ સાથે પાંચમા રિમે છે. તે કોરોનાના કારણે ઇંગલેનડ 
સામેની બીજી ટેસટમાં રમયો નહોતો.   

નીરજે નેશનલ રેકોડદુ 
સર્યયો હોવા છતાં ગોલડ 

મેડલથી વંવચત રહ્ો
નવી ડદલહીઃ ટોકયો ઓવલસમપકમાં ગોલડ મેડલ જીતીને 

ઇવતહાસ રચનાર નીરજ ચોપરાએ નવો નેશનલ રેકોડદુ 
નોંધાવયો હોવા છતાં તે ગોલડ મેડલથી વંવચત રહ્ો હતો. 
ડફનલેનડમાં યોજાયેલી પાવો નુરમી ગેમસ દરવમયાન નીરજે 
૮૯.૦૩ મીટર દૂર સુધી જ્ેવલન (ભાલો) ફેંકયો હતો. 
આ પહેલાં તેણે ૮૭.૫૮ મીટરનું અંતર હાંસલ કયુું હતું 
જેના કારણે તેને ગયા વર્ષે ઓવલસમપકમાં ગોલડ મળયો 
હતો. ઓવલસમપકના ૧૦ મવહના બાદ નીરજની આ રિથમ 
ટૂનાદુમેનટ હતી. તેણે પોતાના રિથમ રિયાસમાં જ ૮૬.૯૨ 
મીટરના અંતર સુધી જ્ેવલન ફેંકયો હતો. તેણે ત્રીજા, 
ચોથા અને પાંચમા રિયાસમાં વધારે અંતર હાંસલ કરવાના 
ઘણા રિયાસ કયાદુ હતા પરંતુ ૮૫.૮૫નો સકોર મેળવી 
શકયો હતો. 

માનચેસટર ઃ વમડલ ઓડદુર 
બેટસમેન જોની બેડરસટોએ આરિમક 
સદી નોંધાવવા ઉપરાંત સુકાની બેન 
સટોકસ સાથે પાંચમી વવકેટ માટે ૧૨૧ 
બોલમાં ૧૭૯ રનની ભાગીદારી 
નોંધાવતા ઇંગલેનડે અહીં રમાયેલી બીજી 
ટેસટ મેચના અંવતમ ડદવસના છેલ્ા 
સેશનમાં પાંચ વવકેટના ભોગે ૨૯૯ 
રનનો ટાગષેટ હાંસલ કરીને ત્રણ ટેસટની 
શ્ોણીમાં ૨-૦ની લીડ મેળવી લીધી 
હતી. નયૂઝીલેનડનો બીજો દાવ ૨૮૪ 
રનના સકોરે પૂરો થયો હતો. રિથ્ામ 
દાવની ૧૪ રનની લીડ સાથે ઇંગલેનડને 
૨૯૯નો ટાગષેટ મળયો હતો. રનચેઝ 

કરનાર ઇંગલેનડે ૯૩ રનના સકોરે 
એલેકસ લીસ (૪૪) તથા જોઇ રુટ (૩) 
સવહત ચાર વવકેટ ગુમાવી દીધી હતી 
તયારે ડકવવ ટીમનું પલડું ભારે જણાતું 
હતું પરંતુ છેલ્ા સેશનમાં બેડરસટોએ 
ટી૨૦ સટાઇલમાં બેડટંગ કરીને ૯૨ 
બોલમાં ૧૪ બાઉનડ્ી અને સાત વસકસર 
વડે ૧૩૬ રન ફટકારીને ઇંગલેનડને 
વવજયની નજીક લાવી દીધું હતું. સુકાની 
બેન સટોકસ ૭૦ બોલમાં ૧૦ બાઉનડ્ી 
અને ચાર વસકસર વડે ૭૫ રન બનાવીને 
અણનમ રહ્ો હતો. નયૂઝીલેનડ તરફથી 
ટ્ેનટ બાઉલટે ૯૪ રનમાં ત્રણ વવકેટ 
ઝડપી હતી. 

પીવી સિંધુ અને પ્રસિથનું 
ઇન્ડોનેસિયાના પ્રથમ 

રાઉન્માં અસિયાન પૂરં
જાકાતાદુ ઃ ઓવલસમપકની બે વખતની 

મેડાવલસટ પીવી વસંધુ ચીનની હી વબંગ 
વજયાઓ સામે સીધી ગેમમાં હારીને 
ઇનડોનેવશયા ઓપન બેડવમનટન ટૂનાદુમેનટના 
રિથમ રાઉનડમાં હારી ગઈ હતી. સાતમી 
રિમાંડકત વસંધુને વવમેનસ વસંગલસમાં વજયાઓ 
સામે ૧૪-૨૧, ૧૮-૨૧ના સકોરથી 
પરાજયનો સામનો કરવો પડયો હતો. આ 
વવજય સાથે વજયાઓનો વસંધુ સામેનો રેકોડદુ 
૧૦-૮નાે થયો છે. હૈદરાબાદી ખેલાડી 
વતદુમાન વસઝનમાં માત્ર બે ટાઇટલ જીતી 
શકી છે. આ પરાજયના કારણે આગામી 
મવહને રમાનારી કોમનવેલથ ગેમસની તેની 
તૈયારીઓને મોટો ફટકો પડયો છે. 

મિશન ઈંગ્લેન્ડ િાટલે ટીિ ઈન્ન્ડયા પહાંચી ્ંડન
કાલેહ્ી, બુિરાહ, અશ્વિન, જાડલેજા, શિી પહાંચ્ા ્ંડનઃ સિરાજ, શારુદુ્, ક્રિષના, પુજારા, મિહારી, ભરત ટીિ િાથલે જાલેડાયા

આયરલેન્ િામેની ટી૨૦ શ્ેિી માટે ્ાદિદિક પટેલ 
િુકાની, લડોકેિ રા્ુલ ઇંગલેન્નડો પ્રવાિ ગુમાવિે

મુંબઇ ઃ આયરલેનડ સામે ૨૬મી જૂનથી 
રમાનારી બે મેચની ટી૨૦ શ્ોણી માટે 
ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 
બીસીસીઆઇએ ૧૭ સભયોના નામ જાહેર કયાદુ 
છે. વનયવમત સુકાની રોવહત શમાદુ, ઉપસુકાની 
લોકેશ રાહુલ તથા સટેનડ ઇન સુકાની ડરર્ભ 
પંતની ગેરહાજરીમાં ઓલરાઉનડર હાડદદુક 
પંડયાને સુકાની બનાવવામાં આવયો છે. 
સાઉથ આવરિકા સામે વતદુમાન સમયમાં ટી૨૦ 
શ્ોણી રમી રહેલા મોટા ભાગના ખેલાડીઓને 
આયરલેનડ સામેની શ્ેણી માટેની ટીમમાં સથાન 
આપવામાં આવયું છે. જોકે ડરર્ભ પંત અને 
શ્ેયસ ઐયરની બાદબાકી કરવામાં આવી છે 

કારણ કે તેઓ ઇંગલેનડ સામેની ટેસટ મેચમાં 
વયસત રહેશે. આ સસથવતમાં પસંદગીકારોએ સંજૂ 
સેમસન અને રાહુલ વત્રપાઠીને ટીમમાં સથાન 
આપયું છે. વમડલ ઓડદુર બેટસમેન સૂયદુકુમાર 
યાદવનું પણ ટીમમાં પુનરાગમન થયું છે જે 
આઇપીએલ દરવમયાન ઇજાગ્રસત થયો હતો. 
હાડદદુકને સુકાની તરીકેની તથા ભુવનેવિર 
કુમારને ઉપસુકાની તરીકેની જવાબદારી 
મળી છે. લોકેશ રાહુલ જાંઘના સ્ાયુ ખેંચાઇ 
જવાના કારણે ઇંગલેનડ તથા આયરલેનડ સામેની 
શ્ેણીનો વહસસો બનશે નહીં. ચાલુ સપ્ાહના 
અંતે તેની ડફટનેસ ટેસટ લેવામાં આવે તેવી 
સંભાવના છે.

બેદરસટડોની િિી, ઇંગલેન્ે ૫૦ ઓવરમાં 
૨૯૯ રન ચેઝ કરી નયૂઝીલેન્ને ્રાવયું

વવવિના દરેક વરિકેટરિેમી સુધી અાઈપીઅેલને 
પહોંચાડવાનું અમારૂૂં લક્ય : નીતા અંબાણી

મુંબઈ 
મીડડયા રાઈટસની રેકોડદુ બોલી 

સાથે વવવિની બીજી સૌથી મોટી સપોટસદુ 
લીગનો વખતાબ પોતાને નામે કરનાર 
આઈપીએલને હવે દેશ જ નવહ પરંતુના 
વવવિના દરેક ખૂણે વસતા વરિકેટરવસક 
પાસે પહોંચાડવાનો વનધાદુર નીતા 
અંબાણીએ કયયો છે. મુકેશ અંબાણીના 
ધમદુપત્ી અને આઈપીએલમાં સૌથી 
વધુ ટ્ોફી જીતનાર મુંબઈ ઈસનડયનસના 
માવલક નીતા અંબાણીએ હવે 
આઈપીએલના યશકલગીમાં વધુ એક 
પીંછું ઉમેરવા માટે ડડવજટલ વરિકેટ 
લીગને વધુ રિાધાનય આપવા જણાવયું છે.

ડરલાયનસ ઈનડસટ્ીઝના ડાયરેકટર 
નીતા અંબાણીએ એક વનવેદનમાં જણાવયું 
હતું કે વરિકેટ અને આઈપીએલ શ્ેષ્ઠ 
રમત અને ભારતની સવદુશ્ેષ્ઠતાને વયક્ત 
કરે છે તેથી જ આ મહાન રમત અને આ 
અદ્ભુત લીગ સાથે અમારૂૂં ટાઈ-અપને 
વધુ ગાઢ બનાવતા ગવદુ અનુભવીએ 

છીએ. “રમતગમત આપણું મનોરંજન 
કરે છે, આપણને રિેરણા આપે છે અને 
આપણને એક સાથે લાવે છે. વરિકેટ અને 
આઈપીએલ શ્ેષ્ઠ રમત અને ભારતની 
સવદુશ્ેષ્ઠતાને રિવતવબંવબત કરે છે, તેથી જ 
અમે આ મહાન રમત અને આ અદ્દભૂત 
લીગ સાથેના અમારા જોડાણને વધુ ગાઢ 
બનાવવામાં ગવદુ અનુભવીએ છીએ. 
અમે જે કૂંઈ કરીએ છીએ તેની જેમ જ, 
અમારું વમશન વરિકેટ ચાહકો ર્યાં પણ 
હોય તયાં - અમારા દેશના દરેક ભાગમાં 
અને વવવિભરમાં IPLનો આનંદદાયક 
અનુભવ પહોંચવાનો છે”, તેમ નીતા 
અંબાણીએ જણાવયું હતું.

િારતીય ફૂટબડોલ ટીમ િતત બીજી 
વખત અેએફિી કપ માટે ક્ડોસલફાય

નવી દિલ્ી
ભારતીય ફૂટબોલ ટીમે સતત 

બીજી વખત એએફસી એવશયન 
કપ ટૂનાદુમેનટ માટે ક્ોવલફાય 
કરી લીધું છે. ભારત સતત બીજી 
વખત ક્ોવલફાય થયું હોય તેવું 
ભારતીય ફૂટબોલના ઇવતહાસમાં 
રિથમ વખત બનયું છે. ડફવલસતાનના 
વવજયના કારણે ભારતે આપોઆપ 
ક્ોવલડફકેશન કરી લીધું હતું. 
ટૂનાદુમેનટના ક્ોવલફાઇંગ રાઉનડમાં 
ડફવલસતાને ડફવલપાઇનસને ૪-૦થી 
હરાવી હતી. પરાજયના કારણે 
ડફવલપાઇનસ ભારત કરતાં પાછળ થઇ 
ગઇ હતી અને ગ્રૂપ સટેજમાં હોંગકોંગ 
સામેની મેચના પડરણામની ભારતની 
સસથવત ઉપર કોઇ અસર પડશે નહીં.

ભારતીય ટીમ સૌથી પહેલાં 
૧૯૬૪માં એએફસી એવશયા કપનો 
વહસસો બની હતી. તયારબાદ ભારતે 
૧૯૮૪, ૨૦૧૧ અને ૨૦૧૯માં 
પણ આ ટૂનાદુમેનટમાં ભાગ લીધો 
હતો. હવે સતત બીજી વખત 
૨૦૨૩માં પણ ભારત એવશયા 
કપમાં રમશે. એએફસી એવશયન 
કપના ક્ોવલફાઇંગ રાઉનડમાં તમામ 
ટીમોને છ ગ્રૂપમાં વહેંચવામાં આવી 
છે અને રિતયેક ગ્રૂપની વવજેતા ટીમને 
આ ટૂનાદુમેનટમાં સથાન મળે છે. ગ્રૂપમાં 
બીજા રિમે રહેનાર પાંચ ટીમોને પણ 
ટૂનાદુમેનટમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. 
રિતયેક ગ્રૂપની બીજા રિમે રહેલી ટીમમાં 
જેનો રેકોડદુ સૌથી ખરાબ હોય છે તેને 
મુખય ડ્ોમાં સથાન મળતું નથી. 
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શિકાગો 
અમેરિકાનો અડધા કિતાં વધુ 

હિસ્ો ઉકળતી ભઠ્ી બની ગયો છે.  
ખા્ કિીને  મંગળવાિે   ઇલ્ીનોઇ્, 
ઇન્ડયાના,  હમહિગન, આિીયો, 
હવ્કો્્ીન, ફ્ોિીડા વગેિે 
હવસતાિોમાં િીટ વેવ જેવી હિંતાજનક 
પરિનસથિહત ્ર્જાઇ છે.  અમેરિકાન  
વેધિ ્હવજા્ે એવો વિતાિો આપયો િતો 
કે  આ બધા હવસતાિોમાં  આકાિમાંથિી 
ધગધગતા અંગાિા વિ્ે તેવી 
અ્હ્ય પરિનસથિહત ્ર્જાઇ   િકે છે.  
ગિમીનો પાિો ૧૦૦થિી ૧૦૫ રડગ્ી 
ફેિિનિીટ(૩૭.૭૭થિી ૪૦.૫૫ રડગ્ી 
્ેન્્ય્)   જેટ્ો ઊંિો  નોંધાવાની  
િકયતા િોવાના    ્માિાિ   મળે   

છે.  ્િકાિી   ્ૂત્ોએ એવી માહિતી 
આપી િતી કે બળબળતી ગિમી અને   
અ્હ્ય ઉકળાટને કાિણે ્ગભગ ૧૦ 
કિોડ જેટ્ાં  ્ોકો ત્ાહિમામ પોકિી 
ઉઠે તેવો ્ંભાવના છે. આવા કુદિતી 
કોપનો ્ામનો કિવા ્િકાિે  તમામ 
નાગરિકોને  ઘિમાં િિેવા અને ્તત   
પાણી પીવાની ્્ાિ  આપી છે. 

US અગનભઠ્ઠી બન્યું : 41 ડિગ્ઠી 
તાપમાનથઠી 10 કરોિ લોકો ત્રસત

વૉશિુંગ્ટન 
અમેરિકાના હવદેિ મંત્ી એ્ટની ન્્્કેને આહથિજાક 

કટોકટી અનુભવી િિે્ાં શ્ી્ંકાને ્ંપૂણજા ટેકો ર્િેિ 
કિતાં જણાવયું િતું કે, શ્ી્ંકા IMF ્ાથિે તેની મંત્ણા 
પૂિી કયાજા પછી તેમણે વડાપ્રધાન િેની્ હવક્રમાહ્ંઘે ્ાથિે 
વાતિીત કિી િતી અને તે ટાપુિાષ્ટ્ર ્મક્ષ િિે્ા આહથિજાક 
અને િાજકીય પડકાિો હવિે િિાજા કિી િતી. અને તેના 
ઉકે્ માટે ્િાય કિવા પણ વિન આપયું િતું. ૧૯૪૮માં 
હરિટનથિી સવતંત્ થિયા પછી શ્ી્ંકા અતયાિે ્ૌથિી ગંભીિ 
આહથિજાક કટોકટીમાંથિી પ્ાિ થિઇ િહ્ં છે. ્ોમવાિે ન્્્કેન 
અને હવક્રમહ્ંઘે વચ્ે ફોન ઉપિ વાતિીત થિઇ િતી. જેમાં 
હવક્રમહ્ંઘેએ IMF ્ાથિે િા્ી િિે્ી મંત્ણાઓની 

વતજામાન નસથિહત હવિે ન્્્કેનને ર્ણ કિી િતી. તેમણે 
તેમ પણ કહ્ં િતું કે, શ્ી્ંકા, અમેરિકા ્ાથિે વધુ ઘહનષ્ઠ 
્ંબંધો ઇચછે છે. આ ્ાથિે તેઓએ ન્્્કેનને અમેરિકી 
િોકાણકાિોને દિેક પ્રકાિની ્િાય કિવા વિન આપયું િતું.

અમેરિકા તિફથિી મૂડીિોકાણ માટે ન્્્કેનની 
શ્ી્ંકાને ખાતિી : પડકાિો માટે ્ િાય કિાિે
1948માં સ્ાતંત્ર થયા પછી શ્ીલંકા સાૌથી ખરાબ આારથથિક પરરસ્થિતતમાં મુકાયું

શિઓલ
રકમ જોંઉ દ્ાિા પહચિમ બંદિ 

િિેિ િેજુમાં પેટ અને આંતિડા પિ 
િુમ્ો કિતા નવા વાયિ્ના િેપથિી 
પીરડત દદદીઓને દવાઓ મોક્વામાં 
આવી િતી. પિંતુ આ બીમાિી કઇ છે 
અને તેના કે્ કેટ્ા નોંધાયા છે તેની 
માહિતી મળી નથિી. KCNA એ 
જણાવયું નથિી કે, આ નવી હબમાિી િું 
છે અને અતયાિ ્ુધીમાં કેટ્ા ્ોકો 
તેનાથિી પ્રભાહવત થિયા છે. આહધકાિી 
હનવેદનમાં જણાવાયું િતુ કે, કોિોનાને 
કાબૂમાં ્ેવા માટે જે કડકાઈથિી 
તમામ પગ્ાં ્ેવામાં આવયા િતા, 
તે જ િીતે ક્ોિે્ટાઇહનંગની ્ાથિે 

્ાથિે રકમ અ્ય ઉપાયો પિ પણ ભાિ 
આપી િહ્યા છે. સથિાહનક અખબાિ 
િોડોંગ હ્નમુનના પિે્ા પેજ પિ 
પ્રકાહિત થિયે્ા ફોટામાં, રકમ, પત્ી 
િી ્ો્ જૂ દવાઓનો સટોક આપતા 
જોવા મળી િહ્યાં િતા.  કોરિયામાં 
પ્રથિમ કોિોનાનો કે્ નોંધાયા 
બાદ ઝડપથિી ફે્ાતી મિામાિીને 
અટકાવવા માટે રકમ જોને સટેટ 
ઓફ ઈમિજ્્ી ર્િેિ કિી િતી. 
આ હ્વાય ઉત્તિ કોરિયામાં તાવના 
્ક્ષણો ધિાવતા કુ્ 26,000થિી વધુ 
કે્ નોંધાયા છે. જયાિે આના કાિણે 
અતયાિ ્ુધીમાં 73 ્ોકોના મોત 
થિયા છે

કોડર્ામાું ફેલાઈ ખતરનાક બઠીમારઠી
73ના મોત, 26 હજાર કેિ નોંધા્ા

કુવૈત શિ્ટઠી
મોિમમદ પયગંબિ અંગે હવવારદત 

હનવેદનને ્ઇને મુનસ્મ દેિો દ્ાિા 
હવિોધ નોંધાવવામાં આવયો િતો. 
કુવૈતમાં ભાજપના નેતા નૂપુિ િમાજાના 
હનવેદનનો ભાિે હવિોધ જોવા મળયો 
િતો. જોકે િવે દેિમાંથિી કાઢી મુકવાનો 
હનણજાય કુવૈત ્િકાિે ્ીધો છે. કુવૈતમાં 
હવદેિીઓના ધિણા પ્રદિજાન પિ 
પ્રહતબંધ િોવાથિી આ હનણજાય ્ેવાયો છે. 

બીજી તિફ અ્ય મુનસ્મ દેિો 
પણ હવિોધ પ્રદિજાનમાં જોડાઇ િહ્યા 
છે.  મક્ા મનસજદમાં રફહ્પાઇ્્ના 
નાગરિકો દ્ાિા આ િે્ી યોર્િે. ધ 

હમડ્ ઇસટ મીરડયા રિ્િજા ઇંસટીટયૂટ 
(એમઆઇએમઆિઆઇ)ની રિપોટજા 
મુજબ અ્-બક્ા મનસજદમાં િે્ી 
દિહમયાન રફહ્પાઇ્્ના ઇસ્ાહમક 
સકો્િ હનધા્ હ્યામે ગાયોંની પૂર્ 
કિનાિા હિ્દૂઓની ્ામે જેિાદ િરૂ 
કિવાની ર્િેિાત કિી િતી. 

નૂપયરના શનવેદનનો શવરોધ કરનારા 
શવદેિઠીઓનો કુવૈત દેિશનકાલ કરિે

ફલોડરિા
અમેરિકામાં ગન કંટ્ો્ હબ્ 

્ેનેટમાંથિી પ્ાિ થિાય તે માટેની રૂપિેખા 
તૈયાિ થિઈ ગઈ છે. અગાઉ નીિ્ા ગૃિમાં 
આ હબ્ને મંજૂિી મળી ગઈ િતી. બંને 
ગૃિ ્િમત થિાય તેવો કાયદો બનાવવાની 
રદિામાં પ્રયા્ો િાથિ ધિાયા છે.

અમેરિકામાં ફાયરિંગની ઘટનાઓમાં 
વધી ગઈ પછી ગન કંટ્ો્ હબ્ ્ાવવાની 
માગણી દેિભિમાં ઉઠી િતી. ્ાખો 
્ોકોએ વીકએ્ડમાં ગન કંટ્ો્ હબ્ની 
તિફેણમાં દેખાવો કયાજા એ પછી િવે 
અમેરિકન કોંગ્ે્ના બંને ગૃિોમાં હબ્ 

પ્ાિ થિાય તે માટેના પ્રયા્ો િરૂ થિયા 
છે. નીિ્ા ગૃિમાં ૨૨૩ ્ાં્દોના 
્મથિજાનથિી હબ્ પ્ાિ થિયું િતું, પિંતુ 
ઉપ્ા ગૃિમાં ્ત્તાધાિી ડેમોક્રેરટક પાટદીની 
બિુમહત ન િોવાથિી હબ્ અટકી પડયું 
િતું. હવપક્ષ રિપન્્કન પાટદીના ૧૦ 

્ેનેટ્જા ્હિત ૨૦ ્ેનેટ્સે એક હનવેદન 
ર્િી કયુું િતું, જેમાં બંને ગૃિમાં મા્ય 
િોય એવું હબ્ પ્ાિ કિવાની હવિાિણા 
થિતી િોવાનું કિેવાયું િતું. નીિ્ા ગૃિમાં 
પ્ાિ થિયે્ા હબ્માં કેટ્ાક ્ુધાિા 
થિાય તો ઉપ્ા ગૃિમાં િજૂ થિઈ િકે તેમ 
છે. ગન કંટ્ો્નો કાયદો બને તે માટે 
બંને પાટદીના ્ેનેટ્જાને ્મર્વવાની 
જવાબદાિી ઉપાડનાિા નેગોહિયેટ્સે કહ્ં 
િતું કે બંદૂક ખિીદવા માટે ૨૧ વરજાની 
વય, પંદિ િાઉ્ડ ફાયિ કિતી ગન પિ 
પ્રહતબંધ જેવા કેટ્ાક મિતવના મુદ્ે બંને 
પક્ષના ્ાં્દો ્િમત થિઈ જિે.

અમેરિકામાં ગન કંટ્ો્ હબ્ ્ ેનેટમાં 
પ્ાિ કિતાં પિે્ાથિી રૂપિેખા તૈયાિ
નવા કાયદાની તરફેણમાં પ્રદશ્શનાે, સેનેટસ્શ સાથે વાટાઘાટાેના પ્રયાસાે હાથ ધરાયા

શિુંગાપયર
હ્ંગાપુિની કોટટે 51 વરદીય ભાિતીય 

મૂળની મહિ્ાને ્ાત મહિના જે્ ્ર્ 
ફટકાિી છે. દોહરત મહિ્ા પિ આિોપ 
છે કે તેણે મેહટ્મોહનય્ વેબ્ાઈટ પિ 
પોતાને યુવાન યુવતી બતાવી ભાિતીય 
હપતા – પુત્ પા્ેથિી 5000 હ્ંગાપુિ 
ડો્િ પડાવી છેતિહપંડી આિિી િોવાનું 
્ામે આવયું છે. મહ્િા િામૂ નામની 
51 વરદીય આિોપી મહિ્ાએ તહમળ 
મેહટ્મોહનય્ વેબ્ાઈટ પિ પોતાને 25 

વરદીય અપરિણીત યુવતી - કીિથિાના 
તિીકે દિાજાવી ફેક પ્રોફાઈ્ બનાવયો િતો. 
મહ્િા યુવાન ્ંબંધી યુવતીના ફોટાનો 
ઉપયોગ કિી પોતાને કીિથિાના તિીકે 
દિાજાવતી િતી અને પોતે આમદી બેઝમાં 
કામ કિતી િોવાનો ખોટો દાવો કયયો િતો. 
આમદી બેઝમાં ફોટો અને વીરડયો કો્ની 
મંજૂિી ન િોવાનું કિી ટાળતી િતી.. 
મંગળવાિે તેને આવા અ્ય ત્ણ રકસ્ામાં 
પણ દોહરત માની ્ર્ ્ંભળાવવામાં 
આવી િતી.

શિુંગાપયરમાું મૂળ ભારતઠી્ મશહલાએ 
પોતે ્યવાન કહીં ઠગાઈ કરતા િજા

તમમલ મેરરિમાેનનયલ સાઈટ પર ફેક પ્રાેફાઈલ થકી છેતરમપંડીપ્રાણીઓમાંથિી માણ્ોમાં 
કોિોના ્ંક્રમણનો 1 કે્ 
થિાઈ્ે્ડમાં મળી આવયો

બેંગકોંગ
રડ્ેમબિ, 2019માં િીનથિી િરૂઆત કિીને દુહનયામાં 

ભયંકિ અિાજકતા ફે્ાવનાિ કોિોના મિામાિી અતયાિ 
્ુધી માણ્થિી માણ્માં જ ટ્ા્્હમટ થિતો િતો પિંતુ િવે 
એક અિેવા્ અનુ્ાિ પ્રાણીઓમાંથિી પણ િવે માણ્ોમાં 
પણ કોિોના ફે્ાવવાનો પ્રથિમ કે્ બિાિ આવયો છે. 
થિાઈ્ે્ડમાં મળી આવે્ આ પ્રકાિનો પ્રથિમ કે્ તબીબી 
જગતને ફિી ઘેિી હિંતામાં મુકી િહ્યો છે. થિાઈ્ે્ડમાં એક 
32 વરદીય પિે્ાથિી સવસથિ મહિ્ા પિુહિરકત્ક િેપગ્સત 
હબ્ાડીના ્ંપક્કમાં આવયા બાદ કોહવડ ્ંક્રહમત થિઈ 
ગઈ છે. થિાઈ્ે્ડમાં હપ્ર્્ ઓફ ્ોંગક્ા યુહનવહ્જાટીનાં 
્ંિોધકોએ પિુહિરકત્કના કે્ની ર્ણ કિી િતી. 

પારકસતાનના પૂવજા િાષ્ટ્રપહત 
અને ્િમુખતયાિ પિવેઝ 
મુિિજાફ ગંભીિ િીતે બીમાિ

ઈસલામાબાદ
પારકસતાનના પવૂજા િાષ્ટ્રપહત અન ે ્િમખુતયાિ પિવઝે 

મિુિજાફ ગભંીિ માદંગીમા ં ્પડાયા છ ે તમેના કટે્ાય 
અગંો કામ કિી નથિી િહ્યા. દબુઈમા ં તઓેની ્ાિવાિ 
થિઈ િિી છ ે પિંત ુ તમેના જ કટુમુબીજનોનુ ં કિેવુ ં છ ે ક,ે 
તઓેની િીકવિી ્ગભગ અ્ભંવ ્માન છ.ે દિહમયાન 
પારકસતાન મીડીયાએ એવા અિવેા્ આપયા છ ે ક ે તઓે 
પારકસતાન પાછા ફિવા માગં ે છ.ે આ અગં ે પારકસતાની 
્નેાના પ્રવક્ા મજેિ જનિ્ બાબિ ઇનફતખાિ ેકહ્ ંિતું 
ક,ે અમ ે તઓેના ં કુુટુમુબનો ્પંક્ક ્ાધયો છ ે અન ે તમેના 
તિફથિી જવાબ મળતા અમ ેજરૂિી વયવસથિા કિીિુ.ં મિુિજાફ 
જ્દી ્ાર્ થિઈ ર્ય તવેી િભુચેછા પણ વયક્ કિી િતી.

વોશિુંગ્ટન
ડોના્ડ ટ્મપને િિાવીને ્ત્તા 

પિ આવે્ા અમેરિકન િાષ્ટ્રપહત જો 
બાઈડનની ્ોકહપ્રયતા વધતી જતી 
મોંઘવાિીના કાિણે ઘટી િિી છે.બીજી 
તિફ ડોના્ડ ટ્મપ ફિી મજબૂત બનીને 
ઉભિી િહ્યા િોવાના ્ંકેતો મળી િહ્યા 
છે.

અમેરિકામાં નવેમબિમાં હમડ 
ટમજા િૂંટણીઓ યોર્વાની છે 
તયાિે રિપન્્કન પાટદીમાં િા્માં 
ઉમેદવાિોની પ્ંદગીની કાયજાવાિી 
િા્ી િિી છે અને તેમાં હવહવધ િોદ્ા 

માટે િૂંટણી ્ડવા માટે પ્ંદ થિયે્ા 
108 ઉમેદવાિો એવા છે જે ટ્મપના 
કટ્ટિ ્મથિજાક મનાય છે.આ ઉમેદવાિો 
્ેનેટ, િાઉ્ ઓફ રિપ્રેઝ્ટેરટવ અને 
િાજયોના ગવજાનિ જેવા મિતવના મુદ્ા 

પિ િૂંટણી ્ડવાના છે.
અતયાિના ટ્ે્ડને જોતા એવુ મનાય 

છે કે, ટ્મપની રિપન્્કન પાટદીને હમડ 
ટમજા િૂંટણીમાં ભાિે ્ફળતા મળિે. 
કાિણકે બાઈડનના િાષ્ટ્રપહત તિીકેના 
કામથિી 56 ટકા ્ોકોને અ્ંતોર 
છે અને માત્ 39 ટકા જ ્ોકો 
કામકાજને ્ંતોરજનક ગણાવી િહ્યા 
છે. મોંઘવાિીના કાિણે બાઈડનની 
્ોક હપ્રયતા ઘટી િિી છે. ડેમોક્રેરટક 
પાટદીની અંદિ પણ બાઈડનનુ એપ્રુવ્ 
િેરટંગ 85 ટકાથિી ઘટીને 74 ટકા પિ 
આવી ગયુ છે.

મોંઘવાિીને કાિણે બાઈડનની ્ ોકહપ્રયતા 
ઘટી, ટ્મપ ફિી િહક્િાળી બની િહ્યા છે



FRIDAY, 17 JUNE, 2022 ઈન્ટરનેશનલ-ધર્મ Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 19

।। સ્વામી શ્ીજી ।।

જીવનને સાર્થક કરવું હોય તો અનયોને મદદરૂપ બનો 
પરર પૂજ્ય પ્રરુખસ્વારી રહવારવાજ શતવાબ્ી લેખરવાળવા 

એક જગ્યાએ હજારો મયાણસોનો મેળો ભરયા્ો હતો. લોકો 
આનંદથી મેળયાનયા આકર્ષણોને નનહયાળી રહ્યા હતયા. પરંતુ, એ 
આનંદ વચ્ે એક અંધ વ્નતિ હયાથમયાં દદલરુબયા લઈને નનરયાશ 
વદને બેઠો હતો. તેની આગળથી ઘણયા લોકો પસયાર થતયા હતયા. 
પરંતુ કોઈ પણ વ્નતિને તેની મુશકકેલી જાણવયામયાં રસ નહોતો. ઘણયાં 
સમ્ પછી એક મયાણસ તેની પયાસે આવ્ો. તેણે ઉદયાસીનતયાનું 
કયારણ પૂછ્ું. ત્યારે તે અંધે કહ્ં, ‘હું દદલરુબયા વગયાડી બે-પયાંચ 
પૈસયા ભેગયા કરીને પેટ ભરું છું. પરંતુ નગરદીમયાં મયારી હથેળી 
ચગદયાઈ ગઈ છે. એટલે હું દદલરુબયા વગયાડી શકું તેમ નથી. મયાટે 
આજે શું ખયાઈશ? તેની નચંતયાથી નનરયાશ છું.” પેલયા મયાણસે કહ્ં “ 
હું વગયાડું ?” તેણે કહ્ં, “તમને આવડે છે ?” “ થોડું-ઘણું આવડે 
છે.” એમ કહી તેણે સંગીત વગયાડવયાનું ચયાલુ ક્ુું. ધીમે ધીમે ભીડ 
જામવયા લયાગી અને પૈસયાનો વરસયાદ થ્ો. છેલ્ે બધયા પૈસયા ભેગયા 
કરી તે મયાણસે પેલયા અંધને તમયામ પૈસયા આપ્યા અને પોતયાની 
ઓળખ આપ્યા નવનયા ત્યાંથી ચયાલ્યા ગ્યા. એ મયાણસ હતયા મહયાન 
સંગીતજ્ઞ ઓમકયારનયાથ. 

સયામયાન્ મયાણસો અને મહયાન પુરુરોમયાં આ જ તફયાવત સજા્ષ્ 
છે. લોકો પોતયાનયા આનંદમયાં એટલયા ડૂબેલયા હો્ છે કકે, બીજાનો 
ઉદયાસ ચહેરો જોવયા છતયાં તેને મદદ તો નથી કરતયા, પણ ન દેખ્યા 
જેવું વત્ષન કરીને ત્યાંથી નીકળી જા્ છે.

 હું શું કયામ મદદ કરું ? તે ક્યાં મયારો સગો થયા્ છે ? હું તેને 
નથી ઓળખતો ! મને શું ફયા્દો ? વગેરે નવચયારોની બેડી મયાણસને 
એવી જકડી રયાખે છે કકે, તે બેડી તોડી બીજાનો નવચયાર કરવો 
જોઈએ તેવો નવચયાર મયાનવીને ક્યારે્ નથી આવતો. 

નહતોપદેશમયાં કહ્ં છે, “જેનયા જીવવયાથી બધયા જીવે છે, તેમનું 
જીવન સયાથ્ષક છે. કયારણ કકે, મયાત્ર પોતયાને મયાટે તો કોણ નથી 
જીવતું? “ મયાટે જો આવી બેડી તોડીને જીવન સયાથ્ષક કરવું હો્, 
તો એક જ ઉપયા્ છે, ‘જરૂદર્યાતમંદ મયાણસની પદરસ્થનત સમજી, 
હૃદ્મયાં તેને મદદ કરવયાની ભયાવનયા જગયાડવી.’ 

એકવયાર એક મોટયા પ્ોજેકટ ઉપર 70 વૈજ્ઞયાનનકો કયામ કરી રહ્યા 
હતયા. એક દદવસ એક વૈજ્ઞયાનનકકે પ્ોજેકટનયા હેડ અબદુલ કલયામ પયાસે 

જઈને કહ્ં, “મેં મયારયા બયાળકોને આપણયા શહેરમયાં આવેલું પ્દશ્ષન 
દેખયાડવયાનું વચન આપ્ું છે. મયાટે હું સયાડયા પયાંચ વયાગે જઈ શકું ?” 
કલયામ સયાહેબે હયા પયાડી. વૈજ્ઞયાનનક પયાછયા કયામે લયાગ્યા, પણ કયામ 
એટલું જદટલ હતું કકે, સમ્ ક્યાં વીતી ગ્ો તેની તેમને જાણ નયા 
રહી. જ્યારે તેમને બયાળકો ્યાદ આવ્યા, ત્યારે ૮:૩૦ વયાગી ગ્યા 
હતયા. આથી તેઓ ઉતયાવળે ઘરે પહોંચ્યા અને પત્ીને પહેલો જ 
પ્શ્ન પૂછ્ો કકે, “બયાળકો ક્યાં છે ?” ત્યારે પત્ીએ કહ્ં, “કલયામ 
સયાહેબ તેમને ૫:૩૦ વયાગ્યાથી પ્દશ્ષન જોવયા લઈ ગ્યા છે.”

ખરેખર, મદદ કરવયાની ભયાવનયા તેને જ જાગે જે બીજાની 
પદરસ્થનત સમજી શકકે. મહયાન પુરુરો દરેક વ્નતિની પદરસ્થનત 
સમજી શકકે છે. એટલયા મયાટે જ તેમની પયાસે મદદ મયાગવી નથી 
પડતી, તેઓ સયામેથી જ મદદ કરવયા પહોંચી જા્ છે. ૧૯૬૨મયાં 
અમદયાવયાદમયાં BAPS ્વયાનમનયારયા્ણ મંદદરનો પ્નતષ્યા-
મહોતસવ હતો. ઉતસવનયા સમયાપનનયા રોજ રયાતે રસોડયા નવભયાગમયાં 
્વચછતયાની વ્વ્થયામયાં સેવયા બજાવી રહેલો એક ્ુવયાન, 
એંઠવયાડથી ભરેલી લયારીને ઢયાળ ચઢયાવવયાનો પ્્ત્ કરી રહ્ો હતો, 
પરંતુ ભયાર ખૂબ જ હતો અને ઢયાળ પણ ઊંચો, એટલે તેનયા બધયા જ 
પ્્ત્ો નનષફળ જતયા હતયા. એટલયામયાં તેણે પ્મુખ્વયામી મહયારયાજને 

થોડે દૂરથી પસયાર થતયા જો્યા. પણ તેઓને કયાંઈ એંઠવયાડની લયારી 
ખેંચવયા બોલયાવયાતયા હશે ? સં્થયાનયા પ્મુખ, મહોતસવનયા મોવડી 
અને લયાખો લોકોનયા આદરણી્ એવયા પ્મુખ્વયામી મહયારયાજ 
પયાસે કયાંઈ આવું કયામ કરયાવયાતું હશે ? ્ુવયાન આ નવચયારોની 
ગડમથલમયાં હતો. એવયામયાં પ્મુખ્વયામી મહયારયાજની નજર આ 
્ુવયાન ઉપર પડી અને તેને જોતયાં વેંત તેની બધી જ પદરસ્થનત 
પયામી ગ્યા. એ ્ુવયાન હજુ કંઈ સમજે નવચયારે એ પહેલયાં તો 
પ્મુખ્વયામી મહયારયાજ તેની મદદે પહોંચી ગ્યા અને એઠવયાડની 
લયારીને ધક્ો મયારવયા લયાગ્યા. થોડીવયારમયાં લયારી ઢયાળ તો ચઢી ગઈ, 
પરંતુ પ્મુખ્વયામી મહયારયાજ ત્યાંથી અટક્યા નહીં. એ લયારીને જ્યાં 
ખયાલી કરવયાની હતી ત્યાં સુધી લયારીને ખેંચી જવયામયાં પણ તેઓ 
્ુવયાનની સયાથે રહ્યા. અરે ! લયારીને ખયાલી કરયાવવયામયાં પણ સયાથે 
રહ્યા. 

જરૂદર્યાતમંદને કકેવળ મદદ કરવી એટલું જ નહીં, પણ પૂરેપૂરી 
મદદ કરવી એવો એમનો નસદયાંત હતો. પર-સેવયા મયાટે પરસેવો 
પયાડનયારયા આ મહયાપુરુરે ૪૫ જેટલી પ્યાકૃનતક દુઘ્ષટનયાઓમયાં 
રયાહતકયા્્ષ, ૨ લયાખથી વધુ પીદડતોની સહયા્, ૨૫ જેટલયાં આખયાં 
ગયામ દત્તક લઈને પુનઃનનમયા્ષણ, ૨૧ હજાર જેટલયાં દુષકયાળપીદડત 
પશુઓની મયાવજત અને ૨૯ લયાખ પછયાત નવ્તયારનયા દદદીઓની 
નવનયામૂલ્ સયારવયાર કરીને સમયાજસેવયાનો અનમટ અધ્યા્ લખ્ો છે. 

એટલે જ ભયારતી્ દનલત સમયાજનયા ધયાનમ્ષક વડયા પૂ. શંભુ 
મહયારયાજ એક પ્સંગે બોલી ઉઠ્યા, “પ્મુખ્વયામી મહયારયાજની 
કરુણયાગંગયા સમયાજનયા છેવટનયા મયાનવી સુધી પહોંચી છે.” 

આપણે કદયાચ આવયા મહયાપુરુરોની જેમ સૂ્્ષ બની સમગ્ર 
સમયાજને પ્કયાશ ન આપી શકીએ, પણ તેઓમયાંથી પ્ેરણયા લઈને 
દદપક બની આપણી આસપયાસનયા વ્નતિઓને જરૂર પ્કયાશ 
આપી શકીએ. સવયારે ઊઠીએ ત્યારથી રયાત્રે સૂઈએ ત્યાં સુધી 
આપણને એવી કકેટલી્ વ્નતિઓનો ભેટો થતો હશે, જેને કંઈક 
મદદની જરૂર હો્. તો આવો, તેમનયા મદદગયાર થઈએ અને 
્યાદગયાર બનીએ.

 - સાધુ કૌશલમૂર્તિદાસ

લંડન
દુનન્યામયાં કોરોનયા સંક્રમણ બયાદ મંકીપોકસનો કહેર સતત 

વધી રહ્ો છે. આ બીમયારીનો વયા્રસ આનરિકયાની બહયાર અન્ 
દેશમયાં ઝડપથી ફકેલયાઈ રહ્ો છે. મંકીપોકસ હવે લંડનમયાં અનેક 
લોકોને ઝપેટમયાં લઈ રહ્ો છે. નરિટનનયા ્વયા્્થ્ અનધકયારીઓએ 
કહ્ં કકે દેશમયાં મંકીપોકસનયા 104 નવયા કકેસ આવ્યા છે.

નરિટનનયા ્વયા્્થ્ સુરક્યા એજનસીનું કહેવું છે કકે દેશમયાં 
મંકીપોકસનયા 470 દદદીઓ છે. આ સયાથે નચંતયાની વયાત એ છે 
કકે સૌથી વધયારે પુરુરો તેની ઝપેટમયાં આવ્યા છે. એકસપટટે કહ્ં 
કકે જો કોઈ વ્નતિ દદદીનયા સંપક્કમયાં આવે, તેની સયાથે શયારીદરક 
સંબંધમયાં આવે કકે તેનયા કપડયાને પણ અડે તો તેને મંકીપોકસની 
શક્તયા વધે છે. મળતી મયાનહતી અનુસયાર 99 ટકયા પુરુરો આ 
બીમયારીનો નશકયાર બન્યા છે. સયાથે સૌથી વધયારે કકેસ લંડનમયાં 

મળ્યા છે. હયાલમયાં WHOનયા પ્મુખ સલયાહકયારે કહ્ં કકે ્ૂરોપ 
અને તેની બહયાર મંકીપોકસનો પ્કોપ ્પેન અને બેસલજ્મમયાં 
જોવયા મળ્ો છે. તેનું મોટું કયારણ શયારીદરક સંબંધ ગણયાવયા્ું છે.  
ગ્યા અઠવયાદડ્ે WHOએ કહ્ં કકે 28 દેશમયાં મંકીપોકસનયા 
1285 નવયા કકેસ આવ્યા છે. 

નરિટનમયાં મંકીપોકસનયા 104 નવયા કકેસથી 
હયાહયાકયાર, આઠ દેશમયાં 72 દદદીનયા મોત
ઉજવણી રવાટે જાણીતવા સવાઉથ સ્ટીટ વવસતવારરવાં એેકત્ર ભીડ પર કરવાયેલવાે ગવાેળીબવાર

ઈલેકટ્ો મેગ્ેદટક ટેલી્કોપે 
પરગ્રહવયાસીઓનયા નસગ્લસ 
પકડ્યા હોવયાનો ચીનનો દયાવો

બૈરિંગ
ગી્યાઝયાઓમયાં ચીનનયા ્વનનનમ્ષત તેવું ૧૬૪૦ ફીટનો 

વ્યાસ ધરયાવતું ઈલેકટ્ોમેગ્ેદટક ટેલી્કોપ ‘્કયાઈ-આઇ’ 
૨૦૨૦નયા સપટેમબરમયાં સત્તયાવયાર રીતે પરગ્રહમયાનયા 
જીવનની શોધ કરવયા મયાટે કયા્્ષરત કરયા્ું હતું. પરગ્રહમયાંથી 
આવતયા નસગ્લસ પકડ્યા હોવયાનું ચીને જણયાવ્ું હતું.  આ 
ઉપરયાંત તેમણે કહ્ુ્ં કકે,  નવશ્વનયાં આ સૌથી નવશયાળ ઈ.મે. 
ટેલી્કોપે પરગ્રહમયાંથી આવતયા ઈલેકટ્ોમેગ્ેદટક નસગ્લસ 
પકડ્યા છે. ચયાઇનીઝ એકકેડેમી ઓફ સયા્નસની નેશનલ 
એ્ટ્ોનોનમકલ ઓબઝવવેટરીનયા ડૉ. ઝયાંગ થેનજી તથયા 
બક્કલે સ્થત ્ુનનવનસ્ષટી ઓફ કકેનલફોનન્ષ્યાએ સં્ુતિ રીતે 
આકયાશગંગયામયાં રહેતયા અન્ ગ્રહોમયાં પણ જીવન હોવયા નવરે 
સંશોધન હયાથ ધ્ુું છે.

બેઈનજંગમયાં સુપરમયાકકેટ 
બન્ુ કોરોનયાનું એનપ સેનટરઃ 
શયાંઘયાઈમયાં ટેસ્ટંગ શરૂ કરયા્ું

શાંઘાઈ
ચીનની રયાજધયાની બેઈજીંગમયાં અચયાનક જ કોરોનયા 

વયા્રસનયા કકેસોમયાં ઉછયાળો આવ્ો છે. શનનવયારે ત્યાંનયા 
સરકયારી પ્વતિયાએ આ અંગે ચેતવણી પણ આપી છે. 
ચીનનયા શયાંઘયાઈનયા એક લોકનપ્્ બ્ૂટી સલૂનમયાં સયામે 
આવેલયા કોરોનયા વયા્રસનયા કકેસોનયા મયામલે નન્ંત્રણ 
મેળવવયા મયાટે મોટયાપયા્ે ટેસ્ટંગ પણ શરૂ કરવયામયાં આવ્ું 
છે. પણ, વૈનશ્વક ધોરણો આધયારે ચીનનો સંક્રમણ દર 
ઓછો છે. ચીનનયા બેઈજીંગમયાં તયાજેતરમયાં નોંધયા્ેલયા 
કકેસો એક સુપરમયાકકેટ બયાર સયાથે જોડયા્ેલયા છે. કયારણકકે, 
શહેરમયાં નવયા જે 61 કકેસ નોંધયા્યા છે તે લોકોએ આ 
સુપરમયાકકેટ બયારની મુલયાકયાત લીધી અથવયા તો પછી તેની 
સયાથે ક્યાંક જોડયા્ેલયા હતયા. 

દુબઈ
સં્ુતિ આરબ અનમરયાતે 

ભયારતમયાંથી મંગયાવવયામયાં આવેલયા ઘઉં 
કકે ઘઉંનયા લોટ અંગે મોટો નનણ્ષ્ ક્યો 
છે. UAE સરકયારે 4 મનહનયા મયાટે 
આ ઘઉંની નનકયાસ અને પુનઃનનકયાસ 
નહીં કરવયાનો આદેશ બહયાર પયાડ્ો 
છે. અહેવયાલો અનુસયાર ખયાડી દેશનયા 
અથ્ષવ્વ્થયા મંત્રયાલ્ે આ નનણ્ષ્ મયાટે 
વૈનશ્વક વ્યાપયાર પ્વયાહમયાં અવરોધને 
કયારણરૂપ ગણયાવ્ો છે. મંત્રયાલ્ 
તરફથી જણયાવવયામયાં આવ્ું હતું કકે 
ભયારતે ઘરવપરયાશ મયાટે સં્ુતિ આરબ 
અનમરયાતને ઘઉંની નનકયાસ કરવયા મંજૂરી 
આપી હતી. અહેવયાલો અનુસયાર 13 મે 
અગયાઉ UAEમયાં લયાવવયામયાં આવેલયા 

ભયારતી્ ઘઉંની નનકયાસ અથવયા 
પુનઃનનકયાસ કરવયાની ઇચછયા ધરયાવતયાં 
લોકોએ તેનયા પહેલયાં અથ્ષવ્વ્થયા 
મંત્રયાલ્ને અરજી કરવી પડશે. જો 
કકે DGFTA 13 મેનયા રોજ ઇશ્ૂ 
કરેલયાં જાહેરનયામયામયાં જણયાવ્ું હતું કકે 
જાહેરનયામયાની તયારીખ અથવયા તેનયા 
પહેલયાં જે નશપમેન્ટસ મયાટે LOC 
ઇશ્ૂ કરી દેવયામયાં આવી હો્ તેની 
નનકયાસની મંજૂરી રહેશે. અત્રે નોંધની્ 
છે કકે ભયારત નવશ્વનું બીજા ક્રમનું સૌથી 
મોટું અનયાજ ઉતપયાદક છે. પયાછલયા 
દદવસોમયાં ભયારત સરકયારે ઘર આંગણે 
વધતી જતી દકંમતોને કયાબૂમયાં લેવયાનયા 
પ્્યાસ તરીકકે ઘઉંની નનકયાસ પર તતકયાળ 
અસરથી પ્નતબંધ મૂકી દીધો હતો.

યુએઈએ ઘઉંની રનકાસને 4 
મરિના માટે અટકાવી દીધી

ઈસલામાબાદ
પયાદક્તયાન ે એક દયા્કયા પહેલયા નવી 

એનર્જી પોલીનસનયા ભયાગરુપ ે ઈટયાલી 
અન ે કતયારની કપંનીઓન ે એલએનજી 
સપલયા્ કરવયા મયાટ ેકોનટ્યાકટ આપ્ો હતો. 
જોકકે રનશ્યા અન ે ્કુ્રકેન વચે્નયા ્ધુધનયા 
કયારણ ે ગલોબલ ્તર ેએલએનજીનયા ભયાવ 
વધી ગ્યા હોવયાથી ઉપરોતિ કપંનીઓ 
પયાદક્તયાનન ે સપલયા્ કરવયાની જગ્યાએ 
બીજી જગ્યાએ ઉચંયા ભયાવ ે એલએનજી 
વચેીન ેપ્ોદફટ કમયાઈ રહી છ.ે પયાદક્તયાનનયા 
પયાવલ પલયાનટ અન ે ફદટ્ષલયાઈઝર પલયાનટ 
એલએનજીની શોટટેજનો સયામનો કરી રહ્યા 
છ.ે પયાદક્તયાનની સરકયાર ધમપછયાડયા કરી 

રહી છ ેપણ એલએનજીનો પરૂતો સપલયા્ 
મળી રહ્ો નથી. જેનયા પગલ ે પયાવર 
પલયાનટ ઠપ થઈ રહ્યા છ ેઅન ેપયાદક્તયાનને 
12 કલયાકનો વીજળી કયાપ મકુવો પડી 
રહ્ો છ ે ત ે પણ એવયા સંજોગોમયા ં જ્યારે 
પયાદક્તયાનનયા ઘણયા નહ્સયામયા ં હીટ વવે 
ચયાલી રહ્ો છ.ે

પાકકસ્ાની શિેરોમાં 12 કલાક સુધી 
અંધારપટ, વીિળી બચાવવા ધમપછાડા
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