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પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

મુંબઈ
મહારાષ્ટ્રના રાજકીય સંકટમાં ગુરુવારે વધુ 

એક નવો વળાંક આવયો હતો. શિવસેનાના 
સાંસદ સંજય રાઉતે ગુરુવારે પ્ેસ કોન્ફરનસ 
કરીને કહ્ં હતું કે, જો બળવાખોર ધારાસભય 
૨૪ કલાકમાં મુંબઈ પરત ્ફરિે 
તો, શિવસેના મહાશવકાસ અઘાડી 
સરકારમાંથી બહાર થવા તૈયાર 
છે. સંજય રાઉતના આ શનવેદનથી 
મહારાષ્ટ્રની રાજનીશતમાં ભૂકંપ 
આવી ગયો છે. કેમ કે, મહાશવકાસ 
અઘાડી સરકારને બચાવવા માટે 
કોંગ્ેસ અને એનસીપી સુપ્ીમો િરદ 
પવાર પણ સતત પ્યાસો કરી રહ્ા છે.  પ્ેસ 
કોન્ફરનસને સંબોધન કરતાં સંજય રાઉતે કહ્ં 
હતું કે, ધારાસભયોએ ગુવાહાટીથી વાતચીત 
ન કરવી જોઈએ. તેઓએ મુંબઈ પરત આવવું 

જોઈએ અને આ મુદ્ે મુખયમંત્ી સાથે ચચાચા કરવી 
જોઈએ. જો આ તમામ ધારાસભયોની ઈચછા 
હિે તો, અમે એમવીએમાંથી બહાર થવા અંગે 
શવચારી િકીએ છીએ. ગુરુવારે પ્ેસ કોન્ફરનસને 
સંબોધતાં મીડડયા સમક્ષ નીશતન દેિમુખ અને 

કૈલાિ પાડટલને રજૂ કયાાં હતા. આ 
ઉપરાંત બળવાખોર ધારાસભયના 
લીડર એકનાથ શિંદે પર હુમલો 
કરતાં સંજય રાઉતે કહ્ં હતું કે, આ 
લોકોમાં મુંબઈ આવવાની શહંમત 
નથી. હું કોઈ કેમપ શવિે વાત નહીં 
કરું. હું મારી પાટટી અંગે વાત કરીિ. 
આજના ડદવસે પણ અમારી પાટટી 

મજબૂત છે. ૨૦ ધારાસભયો અમારા સંપક્કમાં 
છે. તેઓ જયારે મુંબઈ પરત ્ફરિે, તયારે તમને 
જાણ થિે. અમે ખુલાસો કરીિું. રાઉતે ઉમેયુાં કે 
કેટલાક ધારાસભયો પર ઈડીનું દબાણ છે. 

બળવાખાેરાેને મુંબઈ આાવી ઠાકરે સાથે ચચા્શ કરવા રાઉતનું શનમંત્રણ ઃ MLA ઈડીના દબાણ હેઠળ હાેવાનાે આાક્ેપ

મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધવની સરકાર લઘુમતીમાં મૂકાયા બાદ શિવસેનાની શિંદ સામે િરણાગતત

અઘાડી િરકારમાંથી બિાર થર્ા શશર્િેના તૈયાર 

શિવસેનાના 17 સાંસદ 
પણ બળવાના મૂડમાં

એકનાથ શિંદે હજુ પણ અડગ છે અને 
આસામમાં ૫-સ્ાર ફો્લમાં બેઠા છે, જ્ાં 
તેમને મળતું સમથ્થન પણ વધતુ જોવા મળી 
રહ્ં છે. િશતિ પ્રદિ્થનમાં શિવસેનાના ૩૫ 
અને અન્ ૭ ધારાસભ્ો સાથે મળીને કુલ ૪૨ 
ધારાસભ્ો શિંદે સમૂહ સાથે જોવા મળ્ા હતા. 
જોકે હવે આિંકા છે શિવસેનાના સાંસદો પણ 
બળવાના મૂડમાં છે. શિવસેનાના ધારાસભ્ોની 
સાથે હવે સેનાના સાંસદોને પણ શિંદેનું સમથ્થન 
મળી રહ્ં છે. હવે શિવસેનાના ૧૭ સાંસદોએ 
પણ શિંદેને સમથ્થન આપ્ું છે.  રરપો્્થ અનુસાર 
૧૭ સાંસદ એકનાથ શિંદેના સંપક્કમાં છે. 
ગુવાહા્ીમાં થાણેના સાંસદ રાજન શવચારે હાજર 
છે. વસીમના સાંસદ ભાવના ગવલી, પલઘરના 
સાંસદ રાજેનદ્ર ગાશવત, રામ્ેકના સાંસદ 
કૃપાલ, કલ્ાણના સાંસદ શ્ીકાંત શિંદેને પણ 
પોતાનું સમથ્થન આપ્ું છે. આ િશતિપ્રદિ્થન 
અને વધુ એક એમએલએ શિવસેનામાંથી તોડતા 
શિંદે આજે કોઇ મો્ો શનણ્થ્ લઈ િકે છે. 

અંત સુધી ઉદ્ધવ ઠાકરે 
સાથે ઊભા રહીિું ઃ પવાર
મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેના, કોંગ્ેસ અને NCP 
ગઠબંધન સરકાર પરના સંક્ વચ્ે િરદ 
પવારે મુંબઈમાં ચવહાણ સેન્રમાં પા્ટીના 
વરરષ્ઠ નેતાઓ સાથે બેઠક ્ોજી હતી. 
બેઠકમાં િરદ પવારે નેતાઓને કહ્ં કે NCP 
મહાશવકાસ અઘાડી સાથે છે. છેલ્ી ઘડી 
સુધી લડિે. શવધાનસભામાં બહુમતી નક્ી 
થિે. ઉદ્ધવ ઠાકરે પાસે બહુમતી છે. સરકાર 
બચાવવા મા્ે તમામ પ્ર્ાસો કરિે. સંજ્ 
રાઉતના શનવેદન પર તેમણે કહ્ં કે તેમને 
જે કહેવું હો્ તે (બળવાખોર ધારાસભ્ો) 
મુંબઈ આવીને બોલે. ઉદ્ધવ ઠાકરેએ પણ 
આ જ વાત કહી છે.

1000નાં મોત
1600 ઘાયલ

અફઘાશનસતાનમાં  
6.1નો ભૂકંપ  

અફઘાશનસતાનમાં મંગળવારે મોડી રાત્ે આવેલા ભૂકંપે 
તબાહી મચાવી હતી. આ ભૂકંપમાં અત્ાર સુધીમાં 
1000થી વધુ લોકો મા્ા્થ ગ્ા છે જ્ારે ૧6૦૦થી 
વધુ લોકો ઘવા્ા હતા. અનેકની સસથશત ગંભીર 
હોવાથી મૃત્ુઆંક વધી િકે છે. તાશલબાને સત્ા 
મેળવ્ા બાદ અનેક આંતરરાષ્ટ્રી્ સહા્ એજનસીઓ 
અફઘાશનસતાન ખાલી કરી ચુકી છે જેને પગલે હાલ 
રેસ્ક્ૂ ઓપરેિનમાં પણ ભારે મુશકેલી આવી રહી છે. 
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ઓન્ટેરિયો 
કેનેડા સરકારે દેશભરમાં સસંગલ 

યુઝ પલાસ્ટિક ઉપર પ્રસિબંધ મૂકવાની 
સમયરેખા જાહેર કરી છે. સનસચિિ 
ઉતપાદનોમાં િબીબી ઉપરાંિ અમુક 
અપવાદો સસવાય પલાસ્ટિક ચેકઆઉટિ 
બેગસ, કટિલરી, પીણાની બોટિલો વહન 
કરવા માટિે પલાસ્ટિક રરંગસ, ખોરાક 
વહેંચવા માટિે રરસાયકલ કરવા મુશકેલ 
હોય એવાં કનટિેનર અને ્ટ્ોનો સમાવેશ 
થાય છે. આમાંનાં ઘણાં પલાસ્ટિકનાં 
ઉતપાદન અને આયાિ પરનો પ્રસિબંધ 
રડસેમબર 2022થી અમલમાં આવશે. 
િેમના વેચાણ ઉપરનો પ્રસિબંધ એક 

વર્ષ પછી રડસેમબર 2023માં અમલમાં 
આવશે, જેથી રરટિેલરોને િેમના ્ટિોક 
ખાલી કરવા માટિે સમય આપવામાં 
આવે, એમ સરકારે જણાવયું હિું.

ઉતપાદન અને આયાિ માટિે જૂન 
2023 સુધી અને વેચાણ માટિે જૂન 2024 
સુધી કંપનીઓને િેમની મેનયુફેક્ચરરંગ 

લાઇનમાં સંક્રમણ કરવાની મંજૂરી 
આપવા માટિે પીણાંની બોટિલ ફરિે 
પલાસ્ટિકની રીંગ અને જયુસ બોકસ સાથે 
જોડાયેલી ્ટ્ો થોડો લાંબો સમય સુધી 
જોવા મળશે. પયા્ષવરણ અને આબોહવા 
પરરવિ્ષન મંત્ી ્ટિીવન સગલબેલટિે એક 
પ્રેસ રરલીઝમાં જણાવયું હિું કે, “અમે 
કેનેરડયનોને વચન આપયું હિું કે, અમે 
સસંગલ યુઝ પલાસ્ટિક પર પ્રસિબંધ 
લાવીશું. આજે અમે એ કરી બિાવયું છે,” 

િેમણે આ પગલાંને પલાસ્ટિક પ્રદુરણ 
ઘટિાડવા અને સમુદાયો અને ગમિાં 
્થળોને ્વચછ રાખવા માટિેનું એક 
ઐસિહાસસક પગલું ગણાવયું હિું. 

ઓન્ટેરિયો 
IRCCનો ભરાવો વધીને 2.4 

સમસલયન થઈ ગયો છે. પાછલા 
મસહનામાં ભરાવામાં 257,499 
વયસતિઓનો ઉમેરો થયો છે, જે 
મોટિાભાગે અ્થાયી રહેઠાણની 
અરજીઓમાં નોંધપાત્ વધારાને કારણે 
છે.  નાગરરકિાની યાદી માટિે 1 જૂન 
સુધીમાં 394,664 અરજદારો હિા, 
જે 2 મેના રોજ 399,325 થયા હિા. 
6 જૂન સુધીમાં 522,047 વયસતિઓની 

કાયમી રહેઠાણની અરજીઓ આવી 
છે. કામચલાઉ રહેઠાણની યાદી 6 
જૂન સુધીમાં વધીને 1,471,173 
વયસતિઓની થઈ ગઈ છે.

મીરડયાના અહેવાલો મુજબ 31 
મેના રોજ ઈસમગ્ેશન, રેફયુજીસ એનડ 
સસટિીઝનસશપ કેનેડા (IRCC)ને આ 
નવા ડેટિા માટિે મીરડયાએ  જ સવનંિી 
કરી હિી. િેને 15 જૂનના રોજ ડેટિા 
મળયો હિો. IRCCએ રોગચાળા વચ્ે 
રડસેમબર 2020 માં FSWP અને 

FSTP ઉમેદવારો માટિેનો ડ્ો અટિકાવી 
દીધો હિો અને સપટિેમબર 2021માં 
CEC ઉમેદવારો માટિે પણ એમ જ 
કયુું હિું.  િાજેિરના મસહનાઓમાં િેણે 
એકસપ્રેસ એનટ્ી અરજીઓને અંસિમ 

્વરૂપ આપવાને પ્રાથસમકિા આપી 
છે. જેથી િે જુલાઈની શરૂઆિમાં 
ત્ણેય કાય્ષક્રમોના ઉમેદવારોને ફરીથી 
અરજી કરવા આમંત્ણ આપી શકાય. 
એકવાર આ ડ્ો ફરી શરૂ થઈ જાય 
પછી, IRCC એ છ મસહનાની 
અંદર મોટિાભાગની એકસપ્રેસ એનટ્ી 
અરજીઓ ઉપર પ્રસક્રયા કરવા માટિે િેના 
પ્રી-પેનડેસમક સસવ્ષસ ્ટિાનડડ્ષ ઉપર પાછા 
ફરવાનું વચન આપયું છે. કયૂબેકના 
કુશળ કામદારોની યાદી એસપ્રલના 

અંિમાં 32,130ની સરખામણીમાં 
ઘટિીને 27,146ની થઈ ગઈ છે. 
્થાસનક નોસમની પ્રોગ્ામ (PNP) 
અરજીઓ પણ 72,194 વયસતિઓની 
સરખામણીએ ઘટિીને 68,221 થઈ 
ગઈ છે. આ પહેલા કેનેડામાં લગભગ 
90,000 ઉમેદવારોને કાયમી સનવાસ 
માટિે અરજી કરવાની મંજૂરી આપવા 
માટિે IRCC એ મે અને નવેમબર 
2021ની વચ્ે TR2PR પ્રોગ્ામનું 
સંચાલન કયુું હિું.

ઇસમગ્ેશન માટિે પડિર અરજીની સંખયા 2.4 સમસલયન થઈ ગઈ
એેક્સપ્ેસ એેન્ટ્રીનરી પ્ક્રિયા ઝડપરી બનશે, જૂન સુધરીમાં 522,047 વ્યક્તિએાેનરી કાયમરી રહેઠાણનરી એરજીએાે એાવરી

એેક એઠવાક્ડયામાં ટાેરાેનાે 
શહેરમાં નાંધાયેલા 18 કેસમાં 
તમામ દદદી પુરુષ

ઓન્ટેરિયો 
ટિોરોનટિોમાં પસ્લક હેલથ ઓનટિેરરયોએ 

મંકીપોકસના 10 નવા કેસ નોંધયા છે. એજનસીએ 
કહ્ં હિુ કે, સોમવાર સુધીમાં આ સવ્િારમાં 
વાયરસના કુલ 33 કેસની પુસટિ થઈ છે, અને 
િેમાંથી 28 કેસ ટિોરોનટિોમાં છે. શુક્રવારથી કેસમાં 
વધારો થયો છે, જયારે ટિોરોનટિો પસ્લક હેલથે 

શહેરમાં 18 કેસની પુસટિ કરી છે. આ િમામ 
પુરૂર દદદીઓ છે, જેની સરેરાશ ઉંમર 40 છે. 

પુરૂરો સાથે જાસિય સંબંધ માણનારા 
પુરૂરો સસહિ વધુ જોખમ ધરાવિી વયસતિઓને 
રોગપ્રસિરક્ા આપવા માટિે શહેર રસીકરણ 
સલિસનકસનું આયોજન કરી રહ્ં છે.

સામાનય રીિે મંકીપોકસ લોકોમાં સરળિાથી 
ફેલાનારો રોગ નથી. એડ્ોપલેટસ દ્ારા, લાંબા 
સમય સુધી નજીકના સંપક્ક દ્ારા, ચામડીના 
જખમ અથવા શારીરરક પ્રવાહી સાથે સીધા 
સંપક્કને કારણે અથવા દૂસરિ કપડાં કે પથારી દ્ારા 
ફેલાય છે.

ખાદ્યપદારાથોના ભાવાે પણ 
ઉછાળા માટે એેક મુખ્ય પક્રબળ

ઓન્ટેરિયો 
કેનેડાનો મે સુધીમાં ફુગાવાનો દર 

લગભગ 40 વર્ષમાં િેની સૌથી ઝડપી 
ગસિએ વધયો છે. કારણ કે, લગભગ દરેક 
વ્િુની રકંમિો ઝડપથી વધી રહી છે. 
્ટિેરટિસ્ટિકસ કેનેડાએ બુધવારે અહેવાલ 
આપયો હિો કે, ગેસોસલનના ભાવમાં 
વધારો એ એક મુખય પરરબળ છે. જેને 
કારણે ફુગાવાનો દર 7.7 ટિકા સુધી 
પહોંચયો છે. માત્ મે મસહનામાં જ ગેસના 
ભાવમાં 12 ટિકાનો વધારો થયો છે અને 
િે એક વર્ષ પહેલાની સરખામણીમાં 

48 ટિકા વધયો છે. ખાદ્યપદાથથોના ભાવો 
પણ ઉછાળા માટિે એક મુખય પરરબળ 
હિુ. જેને કારણે પાછલા વર્ષ કરિાં 
કરરયાણાના સબલમાં 9.7 ટિકાનો વધારો 
થયો છે.  ખાદ્ય કેટિેગરીમાં, ખાદ્ય ચરબી 
અને િેલની રકંમિ 30 ટિકાએ પહોંચી 
હિી, જે સૌથી ઝડપી વધારો સૂચવે છે. 
યુક્રેન ઉપર રસશયાનું આક્રમણ એ આ 
ભાવવધારાનું મુખય પરરબળ છે, કારણ 
કે યુક્રેન સૂય્ષમુખી િેલના સવશ્વના અગ્ણી 
સપલાયરોમાંનું એક છે અને યુદ્ધને કારણે 
એની અછિ ઊભી થઈ છે. ટિોરોનટિો 
રે્ટિોરનટિ બગ્ષસ્ષ એન ફ્ાઈસ ફોરએવર 
ચલાવિા જમીલ ભુયા પણ આ વધારો 
અનુભવી રહ્ા છે.

1983 પછી કેનેડામાં ફુગાવાનો દિ 
અતયાિ સુધીમાં સૌથી વધુ 7.7 ્કા કેનેડામાં પલાસ્ટિક શોસપંગ બેગસ, ્ ટ્ો અને 

અનય સસંગલ-યુઝ વ્િુ ઉપર પ્રસિબંધ મૂકાશે

ખંડની સંરક્ણ સુસવધા અપગ્ેડ કરવા 
માટિે કેનેડા $ 5 સબસલયનનો ખચ્ષ કરશે

ટિોરોનટિોમાં મંકીપોકસના 10 નવા કેસ મળયા

એાગામરી બે દાયકામાં ખંડમાં એને 
ઉત્તરરીય ભાગનાં સંરક્ષણમાં $ 40 
બબલલયનરરી વધુ રાેકાણ કરાશે

્ોિોન્ો 
કેનેડા આગામી છ વર્ષમાં ખંડનાં સંરક્ણને 

આધુસનક બનાવવા માટિે $ 4.9 સબસલયનનો ખચ્ષ 
કરશે, એમ સંરક્ણ પ્રધાન અસનિા આનંદે સોમવારે 
જણાવયું હિું. મંત્ીએ ધવજ અને જૂના CF-18 જેટિ 
ફાઇટિરની પૃષ્ઠભૂસમમાં કહ્ં હિું કે, ઓનટિેરરયોનાં 
ટ્ેનટિનમાં કેનેરડયન સૈનયના મુખય એરબેઝ ઉપર 
NORAD અપગ્ેડ કરવાની લાંબા સમયથી રાહ 
જોવાિી હિી. હવે િે અંગે નક્કર સનણ્ષય કરાયો છે. 
NORAD નવા જોખમોની સામે સિિ અનુકૂલન 
સાધીને સવકસસિ થયું છે.  આજે અમે બીજું પૃષ્ઠ 
ખોલી રહ્ા છીએ અને NORADનું નવું પ્રકરણ 
શરૂ કરીએ છીએ,” ખચ્ષનો આંકડો દાયકાઓ જૂના 

સંયુતિ રદ્-રાષ્ટીય એર રડફેનસ કમાનડને ઓવરહોલ 
કરવાના ખચ્ષમાં કેનેડાના સહ્સાનું પ્રસિસનસધતવ 
કરે છે, જે મૂળરૂપે સોસવયેિ બોમબસ્ષ પર નજર 
રાખવા માટિે રચાયેલ છે. આ પ્રોજેકટિ સલબરલ 
સરકારના 2017 સંરક્ણ નીસિ દ્િાવેજનો ભાગ 
ન હોવા છિાં યુનાઇટિેડ ્ટિેટસ NORAD માટિે 
ખચ્ષના લગભગ 60 ટિકાને આવરી લે છે. આ રકમ 
િાજેિરના ફેડરલ બજેટિમાંથી બહાર આવવાની 
ધારણા છે, જેમાં સંરક્ણ સવસનયોગમાં વધારા 
ઉપરાંિ નવા ભંડોળમાં $ 8 સબસલયન સુધી અલગ 
રાખવામાં આવયું છે, જેના માટિે સલબરલ સરકાર 
પહેલેથી જ સંમિ હિી. આ નાણાંમાંથી $ 6 
સબસલયન સુધી NORAD આધુસનકીકરણ સસહિ 
સવસવધ યોજનાઓ માટિે ફાળવવામાં આવયા હિા. 
અસનિા આનંદે વધુમાં જણાવયું હિું કે, આગામી બે 
દાયકામાં ખંડમાં અને ઉત્તરીય ભાગનાં સંરક્ણમાં 
સરકારનું એકંદર રોકાણ $ 40 સબસલયનનો આંકડો 
વટિાવી જશે. 
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ગત તારીખ ૧૮/૬/૨૨ના રોજ 

યુનાઇટેડ સિસનયર ગુજરાતી પરરવારની 
ત્ીજી સપકસનક સિંકુષી પાક્કમાં યોજાતા 
૬૫ િભયો જોડાયા હતા. આ વખતે 
પ્રથમ વખત જાતે ખીિડી બનાવવાની 
જાહેરાત ગ્ુપ િંિાલક અસવિન શાહ દ્ારા 
કરાઈ હતી. 

જે માટે ગોપાલભાઈ પરીખ દ્ારા 
િંપૂર્ણ ખિ્ણ સપોનિર કરવા જાહેરાત 
કરાઈ હતી. સપકસનકની શરૂઆતમાં 
પ્રાતઃ સમરર અને મંગલા િરરનું ગાન 
થયા બાદ અસવિનભાઈ પટેલ અને 
રદલીપભાઈ પાઠક દ્ારા બનાવેલ મિાલા 
િા અને કોફી િાથે શીલાબેન અગ્વાલ, 
સવઠ્ઠલભાઈ શાહ,અને કંિન બેન પટેલ 
દ્ારા સપોનિર િેવડો, િમોિા, િટરી 

અને મોરી પાપડીનો નાસતો આપવામાં 
આવયો હતો. જે બાદ રફલમી ગીત-િંગીત 
અને ડાનિ તેમજ ગરબાનો કાય્ણક્રમ 
યોજાયો હતો. બપોરના લંિમાં પુરી, 
શાહી પનીર, રીંગરનું ભરથું, ગુલાબ 
જાબું  અને કટલેશ પીરિવામાં આવી 
હતી. અસવિનભાઈ પટેલ દ્ારા ગ્ુપમાં 
મયુસિક સિસટમ લાવવાનો પ્રસતાવ મુકાતા 
જ િભયોએ ફાળો નોંધાવવાની વયવસથા 
ગોઠવવા અપીલ કરાઈ હતી.  બાદમાં 
ખીિડી અને છાિ તૈયાર કરાયા હતા. 
આ િાથે ગીતાબેન પરીખ દ્ારા લાવવામાં 
આવેલી પાપડ, પાપડી અને ખારેકનું 
અથારું પીરિવામાં આવયું હતુ. અસવિન 
શાહે કાય્ણક્રમમાં િહયોગ આપનારા 
તમામનો આભાર માની ૩૦/૬ના કાય્ણક્રમ 
અંગે સવગતો આપી હતી.

બ્રામ્પ્ન 
ઇનનડયન ફેમીલી એિોસિયેશન ઓફ કેનેડાની સથાપના 

બ્ેમ્પટનના સનવાિી જયેશભાઈ બ્હ્મભટ્ટના પ્રયાિોથી જાનયુઆરી-
2018માં થઈ હતી. જે IFA તરીકે પર ઓળખાઈ છે.  િંસથાના 
હાલમાં યોજાયેલા કાય્ણક્રમમાં મસહલા આગેવાન િંદાએ ગરેશ 
સતુસત તથા િરસવસત વંદના કરી, જયારે અજીત પટેલે શરૂઆતમાં 
મીમીક્રીથી મહેમાનોને આનંરદત કયા્ણ હતા.

વધુમાં બ્ેમ્પટન િીટીના રીજીયોનલ કાઉનિેલર ગુરસપ્રત 
ધીલ્ોન ખાિ હાજર રહ્ા હતા. આ િાથે IFAને સમૃસત સિહ્ન 
તરીકે પ્રમારપત્ આપવા િાથે િંસથાની અદ્દભૂત િામાજીક િેવાને 
તેમરે સબરદાવી હતી.  નવલ બજાજે પર પ્રવિન કરી IFAને 
અસભનંદન આ્પયા હતા.  જે બાદ જયેશભાઈએ જરાવયું હતુ 
કે, મહામારી દરસમયાન િંસથાએ જરૂરરયાતમંદોને અનાજ અને 
ખોરાકની િુસવધા પૂરી પાડી હતી.  2021ની 1લી જુલાઈએ 
હાસય કલાકાર ડો.જગદીશ સત્વેદીના Facebook Page 
ઉપર િોટીલાના નાવાગામ ખાતે મદારીઓના આવાિોમાં રહેતા 
બાળકોને સશક્ષર લેવા માટે નવી શાળા માટે ટહેલ નંખાઈ હતી. જે 
બાદ જયેશભાઈ બ્હ્મભટ્ટ અને IFA દ્ારા પ્રયત્ોથી 13 રદવિમાં 
26,000 કેનેરડયન ડોલરનો ફાળો ભેગો થયો હતો. જગદીશભાઈ 
સત્વેદીએ 50મા જનમરદવિથી પોતાની તમામ કમારી જરૂરરયાત 
સવસતારમાં સકકૂલો માટે તથા આરોગય િુસવધા માટે માટે ઊસમ્ણ 
િરોજ િેરીટેબલ ટ્રસટ દ્ારા ખિ્ણ કરવાની શરૃઆત કરી છે. આ 
વષષે ડૉ. જગદીશભાઈ સત્વેદીના નોથ્ણ અમેરરકાના પ્રવાિ દરમયાન 

30 કાય્ણક્રમો નક્ી થયા છે. તા. 10-6-2022ના રોજ પ્રથમ 
કાય્ણક્રમ બ્ામ્પટન (કેનેડા)માં યોજાયા બાદ અનય 2 કાય્ણક્રમ ગલફ 
અને કીિનર (બંને કેનેડામાં) યોજાનાર છે.  બ્ામ્પટનમાં યોજાયેલા 
કાય્ણક્રમની 11,505 કેનેરડયન ડોલરની આવક INR Rs. 7 
લાખ િાઈલડ માલનયૂટ્રીશન ટ્રીટમેનટ િેનટર, પાટડી (દશાડા) 
ખાતે ખિા્ણશે. તે િાથે અનય IFAના િભય પૂવષેશ પટેલ (પેડી)
એ ડાંગ સવસતારમાં જયાં તેઓની માતાએ સશસક્ષકા તરીકે ફરજ 
બજાવેલી, તયાં તેમના નામે સકકૂલ બાંધવા મધિ્ણ ડેના રદવિે 
રૂા. 20 લાખનું દાન જાહેર કયુું હતું.  આ િાથે જ ભસવષયમાં 
જયેશભાઈ બ્હ્મભટ્ટના માતા-સપતાની નામની શાળા માટે જાહેરાત 
કરાઈ છે. આઈફા અને કેરોકે ક્લબ કેનેડાના પ્રયત્ોથી ટૂંક 
િમયમાં 1,70,000 કેનેરડયન ડૉલર િાથે ઊસમ્ણિરોજ િેરીટેબલ 
ટ્રસટના 80,000 કેનેરડયન ડૉલર થકી કુલ 2,50,000 કેનેરડયન 
ડોલર ( રૂા. દોઢ કરોડ) 4 શાળા અને 1 આરોગયપ્રદ િેવા માટે 
ખિા્ણયા છે.  કાય્ણક્રમનું િંિાલન પસથક શુક્લાએ કયુું હતું.  

ચાેટીલામાં શાળા માટે 12 લાખનું દાન અપાયુ, બ્ામ્પ્ટનમાં 11,505 કેનેડડયન ડાેલર અેકત્ર

IFAનો માતૃભૂસમ પ્રેમ, આરોગય િુસવધા 
અને શાળા માટે 2.50 લાખ ડોલરનું દાન

યુનરાઇ્ટેડ સિસનયિ ગુજિરાતી ્પરિવરાિની 
સ્પકસનક ઃ રિલ્ી ગીત-િંગીત ગૂંજયરા

્ોિોન્ો
કેનેડામાં કામદારોની તંગીને કારરે 

કેનેરડયન નોકરીદાતાઓ હવે અનુભવ 
સવનાના કામદારોને પર નોકરી પર રાખવા 
તૈયાર થઈ રહ્ા છે તેવું તારર તાજેતરના 
એક િરવેમાં નોંધાયું છે. હાલમાં બહાર 
પાડવામાં આવેલો અહેવાલ િૂિવે છે કે, 
અનુભવ અને સશક્ષર એ એક િમયે ઘરા 
હોદ્દાઓ માટે જરૂરી ગરાતા હતા. પરંતુ 
મજૂરની અછતને કારરે એનું મહતવ ઘટી 
રહ્ં છે. આ તારરો િમગ્ કેનેડામાં 1,000 
એમ્પલોયરોનાં ઓનલાઈન િવષેક્ષર ઉપર 
આધારરત છે, જે મે મસહનામાં િેનિિવાઈડ 
દ્ારા ઈનડીડ, જોબ સલનસટંગ માટેની 
એમ્પલોયમેનટ વેબિાઈટ દ્ારા કરવામાં 

આવયું હતું.  િવષેક્ષરમાં જારવા મળયું છે કે, 
77 ટકા કેનેરડયન નોકરીદાતાઓ િંબંસધત 
જ્ાન અને કૌશલયોને બદલે ઉમેદવારના 
હળવાં કૌશલયો અને શીખવાનાં વલરના 
આધારે ઉમેદવારની ભરતી કરવા ઈચછે 
છે.  છે. પાંિમાંથી િાર એમ્પલોયરો 
કહે છે કે, તેમની કંપની નોકરી િંબંસધત 
રડગ્ી અથવા પ્રમારપત્ ધરાવતા ન હોય, 
તેવા અરજદારોને નોકરી ઉપર રાખવાનું 

સવિારશે. ઉપરાંત નવા કામદારોને નોકરી 
ઉપર તાલીમ પર આપશે. િવષેક્ષર 
િૂિવે છે કે, નોકરીદાતાઓ ઉમેદવારોને 
શોધવાના પડકારોમાં િંબંસધત અનુભવની 
જરૂરરયાતને છોડવા પર તૈયાર છે. 
ઈનડીડના રડરેકટર સમશેલ સલેટરે જરાવયું 
હતું કે, “અમે અતયાર િુધીમાં િૌથી મોટા 
પ્રમારમાં કામદારોની તંગીની િમસયાનો 
િામનો કરી રહ્ા છીએ.”  કેનેડાનો 
બેરોજગારી દર મે મસહનામાં ઘટીને 5.1 
ટકા થયો હતો, સટેરટનસટકિ કેનેડાએ આ 
મસહનાની શરૂઆતમાં અહેવાલ આ્પયો 
હતો. તે ઓછામાં ઓછા 1976 પછીનો 
િૌથી નીિો દર છે, જે તુલનાતમક રીતે ઘરો 
ઓછો છે.

ઉમેદવારનું જ્ાન અને કાૌશલાેને બદલે તેના શીખવાનાં વલણને ધ્ાનમાં રખાશે

કામદારોની તંગીની િમસયા ઃ અનુભવ સવનાના 
યુવાનોને પર રાખવા નોકરીદાતાઓની તૈયારી ભીડ ઉપર કાબુ મેળવવા માટે 

પાેલીસને બાેલાવવામાં અાવી
્ોિોન્ો 

મંગળવારે મોનટ્રીયલમાં પાિપોટ્ણ 
ઑરફિમાં પાિપોટ્ણ મેળવવા માટે મોટી 
િંખયામાં લોકો રાતથી જ લાઇનો લગાડીને 
ઊભા રહી ગયા હતા. આ ભીડ ઉપર કાબુ 
મેળવવા પોલીિને બોલાવાઈ હતી.

કેટલાક લોકો માટે પાિપોટ્ણ મેળવવા 
માટેની પ્રસતક્ષા કલાકોથી લંબાઈને 
રદવિો િુધી પહોંિી ગઈ છે. િોસનયા 
બાસિલીએ એસપ્રલમાં પોતાના પુત્ની 
પાિપોટ્ણની અરજી પડતી મૂકી હતી. 
મંગળવારે મોનટ્રીયલ ઑરફિની બહાર 
બેઠેલી િોસનયાએ કહ્ં હતું કે, તે અને તેનો 
પરરવાર િાંજે 6 વાગયાથી બીજા રદવિ 
િુધી લાઇનમાં ઊભા હતા. પર એમની 
પાિે એના સિવાય કોઈ સવકલપ નહોતો. 

તેની ફાંિની ફલાઈટ બુધવારે રાતની 
હતી. બાસિલીએ મીરડયા િમક્ષ જરાવયું 
કે, “મારી મમમી અહીં બેઠી, પછી મારા 
પસત અહીં િૂઈ ગયા હતા. અમે આજે 
િવારે અંદર ગયા, તયારે અંદર બધું ખૂબ 
જ અવયવનસથત હતું. અમે લાંિ ન આપી, 
તેથી અમારે પાછા આવી જવું પડું. 

હવે અમે રાત્ે અહીં જ િૂઈ જઈશું 
અને કાલે િવારે જઈશું.” તે િકારાતમક છે 
અને કહે છે કે તે ભાગયશાળી છે કે તેના 
પરરવારના િભયો જરૂર પડે તેમને િાથ 
આપે છે. બીજાઓને આ ફાયદો મળતો 
નથી. બેિીલી કહે છે કે તેરે લાઇનમાં 
ઊભા રહેવા માટે કામમાંથી રજા પર લેવી 
પડી હતી. બેસિલે એમ પર કહ્ં કે, “જયારે 
આપરે અંદર જઈએ તયારે શું થાય છે? શું 
આપરું કામ થશે કે પછી આજે પર આપરે 
બહાર અટકી જઈશું અને બીજા રદવિે પર 
આપરે ફરીથી બહાર િૂવું પડશે?”

ડરાઉન્રાઉન ્ોનટ્ીયલ્રાં ્પરાિ્પો્્ટ 
્ેળવવરા ્ોડી િરાતથી જ લરાંબી કતરાિ 

ઓન્ટેરિયો 
કોસવડ-19 રોગિાળા દરસમયાન 

ડાઉનટાઉન રરયલ એસટેટ અને 
ઉપનગરોમાં ઘરો વચ્ેનું અંતર 
નોંધપાત્ રીતે ઓછું થયું છે, જે શહેરોની 
આિપાિનાં બજારોની મંદી માટે વધુ 
િંવેદનશીલ બની શકે છે.

બેંક ઓફ કેનેડા દ્ારા તાજેતરમાં 
બહાર પડાયેલા  સવશ્ેષરમાંથી તે મુખય 
ઉપાયોમાંનો એક છે, જેરે રોગિાળા 
પહેલા અને હવે દેશભરના 15 શહેરોમાં 
હાઉસિંગ વેલયુએશન ઉપર ધયાન આ્પયું 
છે. ઐસતહાસિક રીતે, ડાઉનટાઉનમાં 

રરયલ એસટેટનું બજાર ઊંિું હોય છે. 
કારર કે, લોકો શહેરની િેવાઓ, 
િુસવધાઓથી આકષા્ણઈને જોબ માકકેટની 
નજીક રહેવા માંગે છે. િેનટ્રલ બેંકના 
નીસત િલાહકાર લુઈિ મોરેલે િોમવારે 
બહાર પાડેલી સવશ્ેષરાતમક નોંધમાં 
જરાવયું હતું કે, આ પેટન્ણમાં કોસવડ-19 
રોગિાળા દરસમયાન ફેરફાર થયા હોવાનું 
શકય છે. િામાનય રીતે પરા સવસતારમાં 
જીવતા લોકો માટે મોંઘું પરરવહન અને 
એને લગતી અિુસવધાઓ નુકિાનદાયી 
છે. પર રોગિાળા દરસમયાન ઘરેથી 
કામ કરવાની િામૂસહક િળવળ કારરે 

ડાઉનટાઉનના રહેવાિીઓ વધુ ખૂલ્ી 
જગયા માટે પરાઓમાં જવા લાગયા 
હતા.  મોરેલ નોંધે છે કે, ડાઉનટાઉનના 

રહેવાિીઓ માટે ઘરી િેવાઓ, જેમ કે 
કોનિટ્ણ, રેસટોરાં અને મનોરંજન, એક 
યા બીજા સવરૂપે બંધ કરવામાં આવી 

હતી. “ઘરેથી કામ કરવુ અથવા અભયાિ 
કરવુ અને જાહેર આરોગય પ્રસતબંધો 
વચ્ે, લોકો પહેલા કરતાં વધુ િમય 
ઘરે સવતાવતા હતા. તેમરે કહ્ં કે, રહેવા 
માટે મોટી જગયાની ઇચછાને કારરે ઘરા 
કેનેરડયનો પરાઓમાં સમલકતો શોધવા 
લાગયા છે, જયાં મકાનો મોટા અને િસતા 
હોય છે.” રોગિાળા દરસમયાન ઘરની 
રકંમતો લગભગ બધે જ વધી ગઈ હતી, 
પરંતુ પરાઓમાં મકાનોની રકંમતમાં 
ખાિ વધારો થયો નહોતો, જેનો ફાયદો 
થતાં પહેલાં કરતાં ઓછી રકંમતે મકાનો 
ઉપલબધ છે. 

િોગચરાળરાનરા િ્ય દિસ્યરાન ઘિટેથી કરા્ કિવરાની તક ્ળતરાં નરાગરિકોને ્પિરા સવસતરાિ્રાં િરાવ્ આવી

પરા વિસ્ારમાં મકાનની માંગ િધિી વિં્ાજનક બાબ્
િહટેવરા ્રા્ટે ્ો્ી જગયરાની ઇચ્રાને કરાિણે ઘણરા કેનેરડયનો ્પિરાઓ્રાં સ્લકતો શોધવરા લરાગયરા
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ભારતીય રાજકારણમાં છેલાં દોઢ-બે 
દાયકામાં આમૂલ પરરવત્તન આવયા છે. 
ભાજપ હોય કે કોંગ્ેસ આમ તો સસદાંતો 
અને આદર્શોની વાતો કયા્ત કરે છે. પરંતુ 

મોટાભાગની રાજકીય 
પાટટીઓએ આજે તેના 
આદર્શો સસંદાંતોને 
કારણે મુકી દીધા છે.

કોંગ્ેસ મુક્ત 
ભારતની વાતો કરતા 
ભાજપમાં જ આજે 
અનેક કોંગ્ેસીઓ 
સામેલ થઈ ગયા છે. 
સર્વસેનાના સથાપક 
બાળ ઠાકરે ખરા 

અથ્તમાં સહનદુ હૃદયસમ્ાટ હતા. સહનદુતવનાં 
મોજં પર સવાર થઈને તેમણે સર્વસેનાને 
સત્ાના સસંહાસન સુધી પહોંચાડી હતી. તેનું 
ભાજપ સાથેનું ગઠબંધન પણ સહનદુતવના પાયા 
પર હતું. 

2019માં મહારાષ્ટ્રમાં સવધાનસભાની 
ચૂંટણી યોજઈ તયારે સર્વસેના અને ભાજપ 
યુસતને બહુમસત મળી. પરંતુ તે પછી 
સર્વસેનાના પ્રમુખ ઉદવ ઠાકરેએ કોંગ્ેસ 
અને નેર્નાસલસટ કોંગ્ેસ જેવા મુસસલમતરફી 
પક્ો સાથે ગઠબંધન કયુું તેને કારણે જૂના 
સર્વસૈસનકો સખત નારાજ હતા. તે વખતે 
ઠાકરેનું કહેવું હતુ કે, ભાજપે સર્વસેનાના 
સવજેતા ઉમેદવારને મુખયમંત્ી બનાવવા વચન 
આપયું હતુ. પરંતુ ચૂંટણી જીતયા બાદ ભાજપ 
તેના વચનથી ફરી ગયો છે. આ ઘટના બાદ 
સતત અઢી વર્તથી ઉદવ ઠાકરેની સરકાર 
ચાલી રહી હતી. 

પરંતુ ઠાકરેના આ વલણથી સર્વસૈસનકો 
અને ખાસ કરીને સર્વસેનાના ધારાસભયો 
નારાજ હતા. તેમને પ્રતીસત થઈ ગઈ હતી 
કે જો આ ગઠબંધન ચાલુ રહ્ં તો આગામી 
ચૂંટણીઓમાં સર્વસેનાનું ધોવાણ થઈ જવાનું 
છે.  આ કારણે બાળ ઠાકરેને પોતાના ભગવાન 
માનતા નેતા એકનાથ સર્ંદેના બળવાથી 
મહાસવકાસ અઘાડી સરકાર હચમચી ગઈ છે.

સર્વસેનાની નેતાગીરી સામે બળવો કરીને 
44 સવધાનસભયોનો સાથ મેળવી લેનારા 
એકનાથ સર્ંદે થાણેના ગ્ાસરૂટ સતરના નેતા છે. 
એક સર્સતબદ સૈસનકની જેમ તેમણે કયારેય 
નેતાગીરી સામેનો પોતાનો અસંતોર જહેરમાં 
વયક્ત કયશો નહોતો.  ઓટો રીક્ા ડ્ાઇવરથી 
મહારાષ્ટ્રના ર્હેરી સવકાસ ખાતાના પ્રધાન 
તરીકેની કારરકદટી સવકસાવનારા એકનાથ 
સર્ંદે થાણેના પ્રખર મરાઠી નેતા આનંદ 
રદઘેના સવશ્ાસુ હતા. તેમને રાજકારણમાં 
લાવનારા પણ આનંદ રદઘે જ હતા. એકનાથ 
સર્ંદે મુખય પ્રધાન ઉદવ ઠાકરેના પણ સવશ્ાસુ 
હોવાથી તેમને કમાઉ દીકરા જેવું ર્હેરી 
સવકાસ ખાતું ફાળવવામાં આવયું હતું. તેઓ 
સર્વસેનાના ખજનચીની ભૂસમકા ભજવી 
રહ્ા હોવાથી ઘણા સવધાનસભયો તેમના 
સંપક્કમાં હતા, જેનો ઉપયોગ કરીને તેમણે 
બગાવતનું બયૂગલ ફૂંકયું હતું.

એકનાથ સર્ંદે પ્રામાસણકતાથી માનતા હતા 
કે, સર્વસેનાએ ર્રદ પવારના નેર્નાસલસટ 
કોંગ્ેસ પાટટી જેવા પક્ સાથે ગઠબંધન કયુું 
તયારથી તેના ભાતીગળ મતદારો તેનાથી 
નારાજ છે. તેનો પડઘો તાજેતરમાં યોજયેલી 
રાજય સભાની અને સવધાનપરરરદની 
ચૂંટણીઓમાં જોવા મળયો હતો. આ બંને 
ચૂંટણીઓમાં ભાજપનો સવજય થયો હતો 
અને સર્વસેનાની બાજી ઊંધી વળી ગઈ હતી. 
તેને પગલે મહાસવકાસ અઘાડીની સરકાર 
લઘુમતીમાં મૂકાઈ ગઈ હતી. એકનાથ સર્ંદેએ 
અનેક વાર ઉદવ ઠાકરેને મળીને પોતાની આ 
સચંતા ખાનગીમાં વયક્ત કરી હતી. જો કે, 
ઠાકરે સર્ંદેની વાત સાંભળવા તૈયાર નહોતા. 

એકનાથ સર્ંદેને બીજો વાંધો એ વાતનો હતો 
કે પય્તટન ખાતાંના પ્રધાન અને ઉદવ ઠાકરેના 
પુત્ આરદતય ઠાકરે તેમના ખાતામાં વધુ પડતો 
હસતક્ેપ કરતા હતા. તેમણે અસધકારીઓને 
કહી રાખયું હતું કે મોટા બજેટની ફાઈલો 
મને પૂછયા સવના સાઇન કરવી નહીં. ઘણો 
વહીવટ બારોબાર કરવામાં આવતો હતો. ઘણા 
સવધાનસભયો સર્ંદેના ઘરની બહાર ભંડોળની 
ફાળવણી માટે લાઇન લગાવતા, પણ તે સત્ા 
તેમને આપવામાં આવતી નહોતી. ભંડોળ તેઓ 
એકઠું કરતા, પણ ફાળવણી બીજ કોઈને જ 
સોંપવામાં આવી હતી.

રાજય સભાની અને સવધાનપરરરદની 
ચૂંટણી માટે ઉમેદવારો ઊભા રાખવાની 
પ્રસરિયાથી પણ તેમને દૂર રાખવામાં આવયા 
હતા. એકનાથ સર્ંદે માનતા હતા કે, આવનારી 
સથાસનક સંસથાઓની ચૂંટણીઓમાં અને 
2024ની લોકસભાની ચૂંટણીઓમાં સારો 
દેખાવ કરવો હર્ે તો ભાજપ સાથે ગઠબંધન 
કરવું પડર્ે. આ કારણે જ તેમણે પહેલી 
વખત નેતાગીરી સામેના બળવાની આગેવાની 
લીધી છે. એકનાથ સર્ંદેના રાજકીય ગુરુ 
અને મેનટર આનંદ રદઘે ઠાણેના બેતાજ 
બાદર્ાહ હતા. તેઓ બાળ ઠાકરે જેવું 
આરિમક વયસક્તતવ ધરાવતા હતા. ઠાણેમાં 
તેઓ સમાંતર સરકાર ચલાવતા હતા. તેમના 
ઘરમાં જનતા દરબાર ભરાતો હતો, જેમાં 
લોકોના પ્રશ્ો ચપટી વગાડતાં હલ કરવામાં 
આવતા હતા. આનંદ રદઘેની નજર યુવાન 
એકનાથ સર્ંદે પર પડી હતી. તેમણે સર્ંદેને 
1997માં થાણે મહાનગરપાસલકાની ચૂંટણી 
લડાવી હતી. તેઓ પહેલાં નગરસેવક બનયા 
અને પછી ગૃહમાં સર્વસેનાના નેતા બનયા 
હતા. 2004માં તેમને ઠાણેના પાંચપખાડી 
સવસતારમાંથી સવધાનસભાની રટરકટ આપવામાં 
આવી હતી. જે બાદ તેઓ સતત ત્ણ સત્થી 
સવધાનસભામાં ચૂંટાતા આવયા છે. 55 પૈકી 44 
સવધાનસભયોના બળવાને કારણે ઠાકરે સરકાર 
લઘુમતીમાં મૂકાઈ ગઈ છે. જો કે, ર્રદ પવાર 
અને કોંગ્ેસ તરફથી હજી પણ ઠાકરેને તેમના 
ધારાસભયોને મનાવવા તક અપાઈ છે.

પરંતુ બીજી તરફ એકનાથ સર્ંદેની ભાજપ 
સાથે ગઠબંધન કરવાની છે. તેથી ઠાકરેનો 
સવભાવ જોતાં તેઓ કોઈ પણ સંજોગોમાં 
ભાજપના ર્રણે જવાનું પસંદ કરર્ે નહીં.  
આવા સંજોગોમાં લઘુમસતમાં મુકાયેલી ઠાકરે 
સરકારને રાજયપાલ તરફથી ફલોર ટેસટ 
માટે કહેવાઈ ર્કે છે. આ ઉપરાંત બીજી 
ર્કયતા ઠાકરે ગવન્તરને સવધાનસભાનું 
સવસજ્તન કરવાની સલાહ આપી ર્કે છે.જો 
કે, ભાજપ પોતાના 106 ઉપરાંત સર્વસેનાના 
બળવાખોર 44 અને બીજ અપક્ સભયોનો 
ટેકો લઈને સરકાર રચવાનો દાવો પણ 
કરી ર્કે છે. જો તેમ થાય તો એકનાથ 
સર્ંદે નાયબ મુખય પ્રધાન પણ બની ર્કે 
છે. સવધાનસભાની ચૂંટણીને બે વર્ત કરતાં 
વધુ સમય બાકી હોવાથી ભાજપ ચૂંટણી 
ઈચછતો નથી. ગુરુવારે રદવસ દરસમયાન પણ 
સર્વસેનાના બાગી નેતાઓને મનાવવા સાથે 
ઠાકરે જૂથ દ્ારા રાજકારણ ખેલાતુ રહ્ં પરંતુ 
સાંજ સુધી સસથસત થાળે પડી ન હતી. સર્ંદે 
અને તેના સમથ્તક સભયો ગોહાટીની હોટલમાં 
રાકાયા છે તયા બીજી બાજુ ઠાકરે જૂથે 
સર્વસેનાના ધારાસભયોની તાકીદની બેઠક 
બોલીવી છે અને તેમાં ગેરહાજર રહેનાર 
સભયો સામે કાય્તવાહીની ચીમકી પણ આપી 
છે. ઠાકેર જૂથની ચીમકી બાદ સર્ંદે જૂથે પણ 
એક ચીઠ્ી લખીને ઠાકરે સરકારના વસહવટ 
પર આક્ેપો કયા્ત હતા.

શિંદેના બળવા સાથે મહારાષ્ટ્ર માં 
ઠાકરે સરકારને માથે મહાસંક્ટ 

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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સુરત
આજથી Ħણ વષ↓ અગાઉ 14 વષ↓ની Чકશોરીની 

ઇÉછા, સંમિત િવι˛ શરીર સંબંધ બાધી જાનથી 
મારી નાંખવાની ધમકЫ આપવાના કыસ સુરતની 
પોકસો કોટ↓માં ચાલી જતા િવશેષ ×યાયાધીશ Чદલીપ.
પી. મિહડાએ આરોપી Чકæના યાદવને દસ વષ↓ની 
સખત કыદની સજા અને λા.20 હજારનો દѕડનો હુકમ 
કયђ↓ હતો.
આ કыસની િવગત એવી છъ કы સુરત નજીકના 

િવçતારમાં રહъતા Ĵમજીવી પЧરવારની 14 વષ↓ની 
સગીર વયની Чદકરી ઘરъ એકલી હતી. Óયારъ આરોપી 
Чકæના છોટъલાલ યાદવ ( ઉ.વ.27 ) ઘરъ આãયો 
હતો. અને તેણીની મરજી િવιĩ શરીર સંબંધ બાધી 

ધમકЫ આપી હતી કы કોઇને વાત કરતી નહỲ. અને 
તું જો તારા માતા િપતાને વાત કરશે તો હું તમને 
બદનામ કરી દઇશ. આવી ધમકЫ આપી બેથી Ħણ 
વખત તેની મરજી િવιÖધ શરીર સંબંધ બાÖયા હતા. 
આ અગે તેણે િપતાને જાણ કરતા પોલીસ çટъશનમાં 
ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી.
બચાવ અને ફЧરયાદ પΤની દલીલો બાદ કોટ‼ 

આરોપી િĝæના યાદવને ૧૦ વષ↓ની સખત કыદની 
સજા અને λા.૨૦ હજારનો દѕડ અને દѕડ ભરવામાં 
િનæફળ જાય તો વધુ એક વષ↓ની સખત કыદની સજાનો 
હુકમ કયђ↓ હતો. સાથે જ અપીલ પીરીયડ બાદ ભોગ 
બનનાર તλણીને λા.૧ લાખનું વળતર ચૂકવવા 
િજ·ા કાનૂની સેવા સǼા મંડળને િનદ‼શ આØયો છъ.

સુરત 
ભાવનગરના વ·ભીપુરના મોણપુર ગામનો 

વતની કતારગામમાં અવધુતનગર પાસે હરી Чકæન 
એપાટ↓મે×ટમાં રહъતો 36 વષЪ↓ય Ôવીરાજિસંહ 
રાયસંગભાઇ ચૌહાણ ગત તા. 15મી િમĦ સાથે 
દાંડી ખાતે ફરવા ગયા હતા. જોકы તે બાઇક પર ઘરъ 
આવવા નીકâયો હતો. તે સમયે જહાંગીરપુરાના 
િસàવર çટોન િવલા પાસે બાઇક çલીપ થતા 
Ôવીરાજિસંહને ઇજા થતા નવી િસિવલ 
હોЩçપટલમાં ખસેડાયો હતો. Óયાંથી વધુ સારવાર 
માટъ  ખાનગી હોЩçપટલમાં દાખલ કયђ↓ હતો. Óયાં 
સીટી çકыનમાં તેમના મગજમાં લોહીનો ગΖો જામી 
ગયો હોવાનું િનદાન તયા બાદ તા.17મી Įેઇન 

ડેડ જાહъર કરાયા હતા. ડોનેટ લાઇફના સંપક↕ બાદ 
તેમના પЧરવારъ અંગદાનની સંમતી આપી હતી.
Чકડની નવસારીમાં રહъતો 19 વષЪ↓ય યુવતીને, 

બીજી Чકડની સુરતમાં રહъતા 22 વષЪ↓ય યુવાનને 
તથા લીવર સુરતમાં રહъતા 67 વષЪ↓ય વЧડલને 
સુરતની હોЩçપટલમાં ĺા×çØલા×ટ કરાયા હતા. 
દાનમાં મળъલા ચΤુ બે જιરીયાતમંદને ĺા×સØલા×ટ 
કરાયા હતા. Ôવીરાજિસંહ કતારગામની ડાયમંડ 
ફыકટરીમાં ર કલાકાર તરીકы કામ કરતા હતા. 
પЧરવારમાં પ ી સોનલબેન, સંતાનમાં બે 
પુĦમાં ભવદીપિસંહ (ઉ.વ-15) ધો. 10માં અને 
િહરъનિસંહ (ઉ.વ-13) ધો.8માં અÛયાસ કરъ છъ. 
તેમના િપતા રાયસંગભાઇ ખેતીકામ કરъ છъ.

14 વષ↓ની Чકશોરી સાથે દુæકમ↓ કરનાર હъવાનને 10 વષ↓ની સખત કыદની સજા
િક્ર ના છાેટેલાલે બદનામ કરવાની ધમકી અાપી િકશાેરી પર બે- ણ 
વાર અ ાચાર ગુજાયાેર્ હતાે :  રૂિપયા 1 લાખ વળતર અાપવા િનદેર્શ

કતારગામના ર કલાકારના અંગદાનથી 5 ãયિŪને નવજીવન અને રોશની મળી
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પાટણ
શλઆતથી જ િવવાદોમાં રહъલી 

ગુજકોમાસોલની પાટણ િજ·ાની 
Чડરъકટરની બેઠક માટъ યોજાયેલી 
ચુંટણીમાં ભાજપના ેહલ પટъલનો 
િવજય થતાં ભાજપના આગેવાનો, 
કાયકરોમાં ખુશી છવાઈ જવા પામી 
હતી. ગુજકોમાસોલની પાટણ િજ·ાની 
બેઠક માટъ યોજાયેલી ચુંટણીમાં ભાજપ 
˛ારા ેહલ પટъલને મે×ડેટ આપવામાં 
આãયું હતું તેની સામે ભાજપના જ 
રાજુ  કટારીયા ˛ારા પાટЪ↓ની ઉપરવટ 
જઇને પોતાની ઉમેદવારી ન℮ધાવતા 
તેઓને તાÓકાિલક અસરથી પાટЪ↓ 
માંથી બરતરફ કરવામાં આãયા હતા.

Óયારъ રિવવારનાં રોજ યોજાયેલી ગુજકો 
મા સોલની પાટણ િજ·ાની ЧડરъÄટર 
માટъની ચુંટણીમાં ભાજપનાં મે×ડેટ 
પરથી ઉમેદવારી નોધાવેલ ેહલ 
પટъલને ૧૬ મતો ĬાΆ થયા હતા. 
Ëયારъ રાજુભાઈ કટારીયાને ૧૨ મતો 
મળતા ેહલ પટъલનો ૪ મતોથી 
િવજય થયો હતો.

પાટણ ખાતે ЧડરъÄટરની બેઠક ઉપર BJPના ેહલ પટъલની 4 મતથી જીત

આબુ શાંિતવન ખાતે અિખલ ભારતીય સંત સંમેલન યોજાયું
ડીસા

આબુ તળъટી શાંિતવન ખાતે યોજાયેલ િĦЧદવસીય 
અિખલ ભારિતય સંત સÜમેલનમાં ĮΜાકЮમારીઝના વડા 
દાદી રતન મોહીનીજીએ અનુયાયીઓને આશીવ↓ચન 
આØયા હતા. Ëયાં તેમણે જણાãયું હતંુ કы, માનવ માĦના 
િપતા પરમાÓમ શિŪ ˛ારા એક િવΐ એક પЧરવારની 
ભાવનાને સાકાર કરવા દъશ ભરના સંતો, ધાિમ↓ક વડાઓ, 
યોગીઓ ભેદભાવ ભૂલી એક પરમાÓમ મહાશિŪના 
ઝંડા નીચે ભારતને ફરી િવΐ ગુλ બનાવવા અનુરોધ 
કયђ↓ હતો. આ સંત સÜમેલનમાં દъશભરના મહામંડલેΐરો 
ધમ↓ પીઠાધીશો, સંતો મહાÓમાઓ મોટી સંÅયામાં ભાગ 
લઇ રΝા છъ. આ સંમેલનને ĬધાનમંĦી તથા લોકસભા 
અÖયΤ ઓમ િબરલા ˛ારા શુભ સંદъશ પાઠãયો હતો.

મહъસાણા
મહъસાણાની દધૂ સાગર ડરેીની 14 જનૂે 

યોજાયલેી સાધારણસભા અગાઉ ડરેીના ગટે 
ઉપર પવૂ↓ વાઈસ ચરેમનેના Ĭવશે મુ̂ ъ ઘષ↓ણ 
થયુ ં હતુ.ં જમેા ં િસÄયરુીટી હъડન ેગોળી વાગતા 
હÓયાના Ĭયાસનો ગનુો ન℮ધવામાં  આãયો હતો. 
જ ેહÓયાની કલમ દરૂ કરવા પવૂ↓ વાઈસ ચરેમને 
મ℮ઘજીભાઈના સમથ↓નમા ં િવસનગર તાલકુામાં 
ભાજપનો િવરોધ કરતા બનેરો લગાવવામા ંઆãયા 
છъ. આરોÆયમĦંી ઋિષકыશ પટъલના મત િવçતાર 
ખરવડા ગામમા ં બનેરો લગાવી સીધી ભાજપ 
સાથ ેબાથ ભીડતા હોય તમે ચતેવણી ઉŵારી છъ. 
આ બનેરમા ંભાજપ પાટЪ↓નો ઉ·ખે કરી çપΓતા 

કરી છъ કы, 20 વષ↓થી આ ગામ ે 90 ટકાથી વધુ 
વોટ ભાજપન ેઆપતુ ંઆãયુ ંછъ. અન ેદધૂ સાગર 
ડરેીમાં મ℮ઘજીભાઈ ઉપર હમૂલો કરનારાની 
ધરપકડ નહી થાય તમેજ તમેના પĦુ હષ↓દ ઉપર 
લગાવલેી આઈપીસી 307ની કલમ રˆ નહી થાય 

તો સમçત ગામ ભાજપનો બિહæકાર કરશે અને 
તનેુ ં પЧરણામ આવનારી ચુટંણીઓમાં ભાજપને 
ભોગવવાનો વારો આવશ.ે  
ડરેીની ચુટંણી બાદ િવપલુ ચાૈધરીએ જામીન 

પર છટૂીન ે અબુ↓દા સનેાની રચના કરી ડરેીના 
વિહવટ મામલ ે જાહъરસભાઓ શλ કરી હતી. 
જમેા ં આરોÆયમĦંી ઋિષકыશ પટъલન ે િનશાન 
બનાવી રાજકારણમાં સĝЫય થયા હતા. 
િવધાનસભાની ચુટંણીમાં ઋિષકыશ પટъલને 
હરાવવા માટъ િવપલુ ચાૈધરીએ તયૈારીઓ શλ કરી 
હોય તમે એક પછી એક કાય↓ĝમો આપીન ેડરેીના 
ચરેમને અશોક ચાૈધરી બાદ ઋિષકыશ પટъલના 
મત િવçતારમાં ગાબડુ ંપાડવાનુ ંકામ કરી રΝા છъ.

દૂધસાગર ડેરીના િવવાદમાં ભાજપનો બિહæકાર કરવાની ચેતવણી, પૂવ↓ વાઈસ ચેરમેનના સમથ↓નમાં બેનર લાÆયા

વડોદરા 
દુમાડ ચોકડી અને જીએસએફસી 

વŵેથી  મળъલી અજાણી લાશની ખોટી 
ઓળખ થતા તેના  સગા સંબંધીઓને 
લાશનો કબજો સ℮પી દъવામાં આãયો 
હતો. સંબંધીઓએ અંિતમ સંçકાર પણ 
કરી દીધા હતા. જે ãયિŪના અંિતમ 
સંçકાર થઇ  ગયા હતા. તે જીિવત પરત 
આવતા ચકચાર મચી ગઇ છъ. 
ગત તા. ૧૬ મી એ છાણી  પોલીસને 

એક અજાÒયા પુλષની લાશ દુમાડ 
ચોકડીથી જી. એસ. એફ. સી. તરફ 

જતા નેશનલ હાઇવે પર સિવ↓સ રોડના 
થાંભલા પાસેથી મળી આવી હતી. 
તેના શરીર પર ઇજાના કોઇ િનશાન 
નહતા. પોલીસે ૪૫ વષ↓ના અજાÒયા 
તકની લાશ પી. એમ. માટъ સયાજી 
હોЩçપટલમાં મોકલી આપી હતી.  
અજાÒયા પુλષની લાશની ઓળખ માટъ 
પોલીસે તેના ફોટા સોિશયલ મીЧડયા 
પર વાયરલ કયા↓ હતા. તે દરિમયાન 
વાઘોЧડયાના સોમેΐરપુરા ગામમાં 
રહъતા શનાભાઇ સોલંકЫએ છાણી 
પોલીસ çટъશનનો સંપક↕ કયђ↓ હતો. 

અને અજાણી લાશને જોઇને પોલીસને 
કЅં હતું કы, આ લાશ મારા પુĦ સંજય 
(ઉ. વ. ૪૯) ની છъ. પોલીસે આધાર 
કાડ↓ ચેક કયા↓ પછી તેમજ તકના આ 
કહъવાતા િપતા તથા અ×ય સંબંધીઓને 
આ લાશ સ℮પી હતી. અને સંબંધીઓએ 
લાશના અંિતમ સંçકાર પણ  કરી  દીધા 
હતા. સંજય સમજીને  જેના અંિતમ 
સંçકાર કરી દીધા હતા. તે સંજય રાતે 
ઘરъ પરત આવતા પЧરવારજનો ચાંેેકЫ 
ઉઠયા હતા. અને તરત છાણી પોલીસનો 
સંપક↕  કયђ↓ હતો. 

વડોદરામાં જેના અંિતમ સંçકાર કરી દъવાયા તે રાતે ઘરъ આવતા પЧરવાર ચ℮કЫ ઉઠ્યો
લાશની અાેળખમાં પિરવારજનાે માેટી થાપ ખાઈ જતા ગાેટાળાે, પાેલીસ દાેડતી થઈ
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હાલોલ 
શિŪપીઠ પાવાગઢમાં કાિલકા માતાના 

નવિનમત મЧંદરના સવુણ↓ િશખર ઉપર 
Öવજારોહણ કરતા ં વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ 
શિનવારъ જણાãયુ ંહતુ ંકы, સદીઓ પછી  મા 
કાિલકાના મЧંદર પર Öવજારોહણનો આ 
અવસર આપણન ેસૌન ેનવી Ĭરેણા અન ેઊજા↓ 
તો આપ ે છъ ,પરѕતુ સાથ ે સાથે આÖયાÓમની 
આપણી મહાન પરѕપરાન ે સમપત ભાવથી 
જીવવા ĬЧેરત પણ કરъ છъ.અયોÖયા, કાશી કы  
કыદારનાથ હોય, આÖયાЩÓમક અને સાçંકжિતક 
ધરોહર ફરીથી જીવતં થઈ રΝા ંછъ. 
આ Ĭસગં ે  વડાĬધાન ે જણાãયુ ં હતુકંы, 

આજ ેઅનકે  વષђ↓ બાદ પાવાગઢનુ ંસૌભાÆય 

મâયુ ંછъ. માι જીવન ધ×ય થઈ ગયંુ. સપનંુ 
સકંàપ બનતં ુહોય અન ેત ેિસˇ થત ુહંોય તો 
આનદં થાય છъ.  ઊજા↓ આપ ેછъ, અન ેમહાન 
પરѕપરા અન ે સçંકжિત Ĭિત સમપત ભાવથી 
જીવવા ĬЧેરત કરъ છъ.  આજથી થોડા Чદવસ 
બાદ આ મિહનામાં ગΆુ નવરાિĦ છъ. ગΆુ 
નવરાિĦ પહъલા પાવાગઢમા ંમહાકાળીનુ ંમЧંદર 
ભãય અન ે Чદãય çવλપમા ંઆપણી સામ ેછъ. 
શિŪ અને સાધનાની આ જ િવશષેતા છъ. 
ગΆુ નવરાિĦ છъ, પણ શિŪ સΆુ અન ે  લΆુ  
થતી નથી. Ëયારъ Ĵˇા સાધના અન ેતપçયા 
ફળીભતૂ થાય છъ, તો શિŪ પણૂ↓ વભૈવ સાથે 
Ĭકટъ છъ. પાવાગઢમા ંમા કાળીના આશીવા↓દથી 
આ જ શિŪન ુ Ĭાગટય જોઈ રΝા ં છીએ. 

સદીઓ બાદ મહાકાળીનુ ંઆ મЧંદર િવશાળ 
çવλપમા ં આપણી સામ ે આપણા મЩçતæકને 
ઉѕચ ુકરъ છъ.
પાવાગઢ કાલીમાંના દશ↓ન, મિહલા 

લાભાથЪ↓ઓની Ĭશસંા, ગજુરાતની સçંકжિત 
અન ે િવકાસ ગાથા દરિમયાન લોકો 
દъશભિŪના ગીતો, ધાિમ↓ક ભજનો તમેજ 
ગરબામાં લીન બની ગયા હતા.ં  આ 
સાçંકжિતક Ĭોગામમાં મÅુય Ĭવેશ˛ાર પર 
વડાĬધાનન ે આવકારવા માટъ Óય રાિગની 
પફેђ↓મગ કોલજેના ૭૦૦ ખલેયૈા ˛ારા એક 
સાથ ે Óય રજ ુકયુ↨ હતંુ. આ િસવાય ૭ ગરબા 
આЧટ↓çટ çટъજ પર લાઇવ ગરબા દરъક ગીત 
સાથ ેપફђ↓મ↓ કયા↓ હતા.

આધ્યાિત્મક - સાંસૃ્કિતક ધરોહર ફરી જીવંત થશે : મોદી
પાવાગઢના કાલીકા માતાના નવિનિમર્ત મંિદરના સુવણર્ િશખર પર જારાેહણ, 700 ખેલૈયાઅાેઅે પીઅેમનું ાગત કયુર્ં

આણંદમાં િસિવલનું કામ શλ નહỲ થાય તો મામલો હાઈકોટ↓ જશે
આણંદ

આણંદ શહъરની ãયાયામ શાળા ખાતે િસિવલ 
હોЩçપટલના િનમા↓ણ અંગે છъ·ા ઘણા સમયથી અનેક 
સંકટો ઉભા થયા બાદ હજી પણ િસિવલ હોЩçપટલનો 
મુˆો ટ·ે ચઢ્યો છъ Óયારъ આજે લોકિહત રΤક સિમિત, 
આણંદ ˛ારા િજ·ા કલેÄટરને આવેદનપĦ પાઠવી આણંદ 
િજ·ામાં મંજૂર થયેલ િસિવલ હોЩçપટલના િનમા↓ણ કાય↓ને 
વેગ આપી ગરીબ-મÖયમવગ↓ને આરોÆયની સેવાઓનો 
લાભ મળъ તેવા Ĭય ો કરવા અપીલ કરાઈ છъ.  સાથે 
સાથે આ અંગે લોકિહતમાં સÓવરъ કાય↓વાહી કરવામાં નિહ 
આવે તો આ અંગે હાઈકોટ↓માં જાહъર િહતની અરજી પણ 
દાખલ કરવાની ચીમકЫ ઉŵારવામા ંઆવી છъ. 

કાર પલટી મારી જતાં અમુલના એમડી સોઢી અને ļાઈવરને ઈજા
આણંદ

ભારતમાં જાિણતી અમૂલ ડેરીના એમડી આર એસ 
સોઢીને કાર પલટી ખાઇ જતાં અકçમાત સજા↓યો છъ. આ 
અકçમાત આણંદના બાકરોલ રોડ પર સજાયђ↓ છъ. જેમાં 
આર એસ સોઢી અને તેમના ļાઇવરને ઇજા પહ℮ચતા 
હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં આãયા છъ.  પોલીસે કЅં કы, તેને 
સામા×ય ઇજા પહ℮ચી છъ, અને હાલ હૉçપીટલમાં સારવાર 
માટъ ખસેડવામાં આãયા છъ, Ëયાં તેમની Щçથિત Щçથર છъ. 
આ દૂઘ↓ટના ગુજરાતના આણંદમાં બાકરોલ રોડ નજીક ઘટી 
હતી.   મળતી માિહતી Ĭમાણે, અમૂલના એમડી આરએસ 
સોઢી કાર લઇને જઇ રΝાં હતા. એ દરિમયાન આણંદના 
બાકરોલ રોડ પર તેઓની કારનું ટાયર ફાટ્યું હતું. જેના 
કારમે તેમને ઈજાĠçત થઇ પહ℮ચી હતા.

વડોદરા
ĬધાનમંĦીના કાય↓ĝમમાં સંગઠનના વોડ↓ 

Ĭમુખોને મળવાની ãયવçથા કરવામાં આવી 
તો કોપђ↓રъટરોની બાદબાકЫ થતા કોપђ↓રъટરોમાં 
કચવાટ શλ થયો હતો જેનો પડઘો કોપђ↓રъશન 
˛ારા યોજાયેલી સÓયનારાયણની કથા બાદ 
પડ્યો હતો. જેમાં મૈયર અને પΤના નેતા 
વŵે તું તું મે મે પણ થઈ હતી
શિનવારъ ĬધાનમંĦીના કાય↓ĝમ દરÜયાન 

સભા çથળъ મેયર, ધારાસÛયો, સંસદ 
સÛયો અને સંગઠનના હોદъદારો મâયા હતા. 
સંગઠનના વોડ↓ નં.૧ થી ૧૨ ને લેĬસી 
Ġાઉ×ડ અને ૧૩ થી ૧૯ ના વોડ↓ Ĭમુખોને 
એરપોટ↓ ખાતે લાઇનમાં ઉભા રાખી પોતાની 

ઓળખ ĬધાનમંĦીને આપવાનો લાભ 
મâયો હતો. સંગઠનના તમામ હોદъદારોને 
વી.વી.આઇ.પી. પાસ આપવામાં આãયા 
અને çટъજની આજુબાજુમાં પણ જઇ શકы 
તેવી છૂટછાટ સાથેના પાસ હતા. Ëયારъ 
કોપђ↓રъટરોને માĦ વીઆઇપી પાસ આØયા 
હતા. જેથી તેઓ વી.આઇ.પીના એ×કલોઝર 
િસવાય બીજે જઇ શકы નહỲ તેવી Щçથિત 
સજા↓ઇ હતી. એસટી બસમાં કાય↓કતા↓ઓ અને 
અ×ય લોકોને લાવવાની ãયવçથા કોપђ↓રъટરોએ 
કરી હતી છતાં તેઓને ĬધાનમંĦી સાથે 
મુલાકાત નહỲ કરાવતા તેનો પડઘોે વડોદરા 
કોપђ↓રъશન ˛ારા યોજાયેલી સÓયનારાયણની 
કથાના સમયે પડ્યો હતો.

PMને મળવા કોપђ↓રъટરોની બાદબાકЫ મુˆъ મેયર-પΤના નેતા વŵે તુંતું મેમે
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બરવાળા
બોટાદ નગરપાિલકામાં ભાજપને 

çપΓ બહુમતી મળી હોવા છતાં જુથ 
બંધીનાં કારણે છъ·ાં ઘણા સમયથી 
િવવાદ ચાલી રΝો છъ. ભાજપમાંથી 
બળવો કરી અàપાબેન સાબવા Ĭમુખ 
તરીકы તો ચૂંટાયા અને ભાજપ પΤે 
તમામ બળવાખોર સÛયોને પΤમાંથી 
સçપે×ડ કરી દીધા.

Óયારબાદ Ĭમુખપદ હાંસલ કયા↓ 
બાદ અàપાબેન સાબવાએ િવિવધ 
સિમિતની બહુમતીનાં જોરъ રચના કરવા 
સામા×ય સભા બોલાવેલી. બપોરъ ૪ 
વાÆયે નગરપાિલકા હોલમાં યોજાયેલ 
સામા×ય સભામાં ૪૪ સÛયોમાંથી ૩૨ 
સÛયો હાજર રહъલ અને ૧૨ સÛયો 
ગેરહાજર રહъતા Ĭમુખની ખુરશી 
હાલક ડોલક થવા લાગી હતી. સિમિત 
રચનાનાં મુˆો આવતા જ સિમિતની 
રચનામાં ભાજપ પΤે કારોબારી 
સિમિત, બાંધકામ, આરોÆય, ગટર, 
લાઈટ, ફાયર અને ટી.પી. સિમિત 

સહીતની તમામ સિમિતઓ બહુમતી 
ઓનાં જોરъ કÚજે કરી હતી. ભાજપની 
તરફથી મુકાયેલા નામોની તરફыણમાં 
૨૦ મતો પડયા હતા. Ëયારъ Ĭમુખ 
˛ારા સુચવાયેલ નામો તરફЫ માĦ ૧૨ 
મત પડયા હતા. જેમાં ૪ ક℮Ġેસનાં 
સÛયોએ Ĭમુખ તરફЫ રજુ કરાયેલ 
નામોમાં મતદાન કયુ↓ ંહતું. આમ 
મતદાન થતા બળવો કરી ચૂંટાયેલા 
Ĭમુખ પાસે માĦ ૮ સÛયોનું જ સમથ↓ન 
રЅં હતંુ. આમ Ĭથમ Ġાસે મિΤકા 
જેવો ઘાટ ઘડાયો હતો અને બોટાદ 
નગરપાિલકાનાં બવળાખોર Ĭમુખ 
લઘુમતીમાં મુકાયા હતા.  બળવાખોરો 
સામે બદલો લેવા માટъ જી·ા ભાજપ 
Ĭમુખ ભીખુભા વાઘેલાએ છъ·ા Ħણ 
Чદવસથી મોરચો માંડી દીધો હતો 
અને તેઓ પોતાનાં Ĭય ો કારણે 
૧૨ સÛયોને ગેરહાજર રાખવામાં 
સફળ રΝાં હતાં. જેને કારણે બોટાદ 
નગરપાિલકાની તમામ સિમિતઓ 
ભાજપે કÚજે કરી લીધી હતી. 

ભુજ
પંજાબમાં જાણીતા િસંગર િસÖધુની 

હÓયા કરનાર લોરъ×સ િબ ોઇ ગ′ગના 
Ħણ શાપ↓શૂટર કÉછના મુંĩા નજીક 
બારોઈ ગામમાંથી ઝડપી લેવાયા 
હતા. Чદàહી çપેિશયલ ટાçટ ફોસ› 
કÉછ પોલીસની મદદ લઈને િસંગર 
િસÖધુ મુસેવાલા ઉપર ગોળી છોડનાર 
મુળ હЧરયાણાના  િĬયવત↓ ઉફ⎯ ફૌજી 
અને કિશષ ઉપરાંત  તેમને મદદ 
કરનાર પંજાબના કыશવકЮમાર નામના 
સાગЧરતને ઝડપી લીધા હતા. િબĴોઈ 
ગ′ગના Ħણેય શÅશોએ કÉછમાં 
કામની તલાશમાં આãયા હતા અને 

λમ ભાડે રાખીને રહъતા હતા તેવી 
કыЧફયત આપી છъ. ઉ·ેખિનય છъ કы, 
ગત તા. ૧૩ના રોજ લોરъ×સ િબ ોઈ 
ગ′ગનો શાપ↓શૂટર સંતોષ જાધવ અને 
સાગЧરતને કÉછના માંડવીથી પૂણે 
પોલીસ ˛ારા ઝડપી લેવાયાં હતાં.
જાણીતા પંજાબી લોકગાયક િસÖધુ 

મુસેવાલાની ગત તા. ૨૯ મે ના Чદવસે 
હÓયા કરનારાં શાપ↓શૂટર િĬયવત↓ 
ઉફ⎯ ફૌજી (ઉ.વ. ૨૬ ) અને કિશષ 
(ઉ.વ. ૨૪) ઉપરાંત તેમના મદદગાર 
કыશવકЮમાર (ઉ.વ. ૨૯)ને Чદàહી 
çપેિશયલ ટાçટ ફોસ↓ની ટીમે મુંĩાના 
બારોઈ ગામેથી ઝડપી લીધા છъ.

પંજાબી િસંગર િસÖધુના હÓયારા શાપ↓ શૂટર કÉછમાંથી ઝડપાયા
મોટી જાગધારમાં વીજળી પડતાં કાકા- ભĦીજાના મોત

ભાવનગર
મહુવા પંથકમાં રિવવારъ સવારથી 

વરસાદી વાતાવરણ વŵે મેઘરાજાની 
જોરદાર એ×ĺી થઈ હતી. આ સાથે 
જ આકાશમાંથી વરસાદની સાથે 
વીજળીની આફત ĦાટકЫ હતી. 
મહુવાના મોટી જાગધાર ગામે 

રિવવારъ સવારъ ૧૧ કલાક આસપાસ 
સંજયભાઈ ભુપતભાઈ મકવાણા 
(ઉ.વ.૨૬), રિવ રાજુભાઈ મકવાણા 
(ઉ.વ.૧૧) અને બાલુબેન ભુપતભાઈ 
મકવાણા (ઉ.વ.૫૨ રહъ, Ħણેય મોટી 
જાગધાર)મનરъગાના કામ સબબ 
મજૂરી કરીને ઘર તરફ આવી રΝા 
હતા. Óયારъ જોરદાર ધડાકા સાથે 
આકાશમાંથી વીજળી તેમના પર ĦાટકЫ 
હતી. જેથી Ħણેયને ૧૦૮ એÜÚયુલ×સ 
મારફતે મહુવા હોЩçપટલ ખસેડવામાં 
આãયા હતા. અહỲ કાકા-ભĦીજા 
સંજયભાઈ અને રિવભાઈનું Óયુ 
થયું હતું. Ëયારъ બાલુબેન મકવાણાને 
સારવાર માટъ હનુમંત હોЩçપટલમાં 
દાખલ કરાયા હતા.

રાજકોટ
રાજકોટ સૌરા∆નું વેપાર - ઉધોગનું હબ 

બ×યુ છъ Óયારъ અ×ય રાજયોનાં વેપારીઓ સાથેનાં 
ãયવહારમાં પેમે×ટની મોટી રકમ ફસાઈ છъ. એક 
અંદાજ મુજબ રાજકોટનાં વેપારીઓનાં આશરъ 
150 કરોડ જેવી રકમની ઉઘરાણી આ રીતે ફસાઈ 
હોય તે વહъલી તકы છુટી થાય તે માટъ ગુજરાત 
પોલીસ મદદ કરъ તેવી રજુઆત આજે ગૃહ રાજય 
મંĦીને રાજકોટનાં વેપારીઓ - ઉધોગકારોએ કરી 
હતી જેના જવાબમાં નાણાંકЫય ગેરЧરતી કы આિથ↓ક 
ĭોડનાં મામલે તપાસ કરવા એસઆઈટીની રચના 
કરવાની ખાતરી ગૃહ રાજય મંĦીએ આપી હતી. 
ગૃહ રાજય મંĦી હષ↓ સંઘવી સમΤ રાજકોટ 

ચેÜબર, Ġેટર ચેÜબર અને આસપાસનાં 

ઓૈધોિગક સંગઠનનાં હોદъદારો અને ãયЧકતગત 
મળીને આશરъ 300  જેટલા Ĭ ો રજુ કરવામાં 
આãયા હતા તેમાં મોટા ભાગનાં અ×ય રાજયો 
સાથેના વેપારમાં જેમનાં નાણાં ફસાયા હતા તે 
મુÅય હતા. આ ઉપરાંત  નવા િવçતારોમાં પોલસ 
çટъશન આપવા,  બજારોમાં  દાλ સિહતની બદી, 
ĺાЧફકની સમçયા, અશાંત ધારો સિહતનાં Ĭ ો 
રજુ કરાયા હતા.  રાજકોટ ચેÜબરનાં Ĭમુખનાં 
જણાંãયા મુજબ રાજકોટનાં વેપારીઓનાં આશરъ 
150 કરોડ જેવી રકમનાં પેમે×ટનાં ફસાયા છъ. 
રાજકોટનો વેપાર મહારા∆, યુપી, રાજçથાન, 
મÖયĬદъશ સિહત અનેક રાજયો સાથે છъ. અનેક 
કыસોમાં પોલીસ ફЧરયાદ પણ કરવામાં આવી છъ. 
દçતાવેજો સાથે રજુઆતો કરાઈ હતી. 

પોરબંદર 
શહъરના રાજ સાગર નામના માલવાહક વહાણે 

ઓમાનના દЧરયામાં જળસમાધી લીધી હતી. આ 
ઘટનામાં જહાજના કыØટન અને એક ĝЮ મેÜબરનું 
પણ મોત િનપËયું હતું. Ëયારъ અ×ય 8 મેÜબસ↓ને 
çથાનીક સુરΤા એજ×સી ˛ારા બચાવી લેવામાં 
આãયા હતા. જળસમાિધ લેનારા વહાણ સલાલા 
બંદરથી જુના વાહનો ભરીને યમન ખાતે જઇ રЅં 
હતું. જો કы ટъЩūકલ ખામીના કારણે આ સમçયા 
સજા↓ઇ હોવાનું Ĭાથિમક તારણમાં લાગી રЅં છъ. 
પોરબંદરનું રાજસાગર નામનું વહાણ 

ઓમાનના સલાલાથી 22 નોЧટકલ માઇલ દૂર 
પહ℮Éયા બાદ દЧરયામાં ડુબવાની ઘટના સામે 
આવી છъ. જળસમાિધ લેનારા વહાણ રાજસાગર 

બે-ચાર Чદવસ પહъલા જ દુબઇથી જૂના વાહનો 
ભરીને યમન જવા માટъ િનકâયું હતું. આ વહાણ 
ગǼ મોડીરાĦીના ચાર વાÆયાના અરસામાં 
ઓમાનના સલાલાથી 22 નોЧટકલ માઇલ દુર 
જળ સમાધી લીધી હતી. વહાણે જળ સમાિધ લઇ 
લેતા વાહનોનો કાટમાળ અને ગાડીઓ મીરબાટ 
બંદર નજીક તણાઇ આવી હતી. 

અ×ય રાËયો સાથે  વેપારમાં રાજકોટનાં વેપારીઓનાં λિપયા 50 કરોડ ફસાયા
ગૃહ મં ી સમક્ષ ચે ર- અાેૈદ્યાેિગક અેસાે.અે 300થી વધુ ાે રજૂ કયાર્

પોરબંદરનું વહાણ સલાલામાં ડુÚયું, આખા Чકનારъ ગાડીઓ જ ગાડીઓ

બોટાદ પાિલકાનાં બાગી Ĭમુખ પાસેથી અંતે સǼા છીનવી લેવાઈ
મુખ લઘુમતીમાં મુકાયા, તમામ સિમિતઅાે ભાજપે ક  ેકરી
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મુંબઇ : હિંદી ફિલમમોમાં સાઉથના સ્ાસ્સને 
પણ લઈ હિંદી અને સાઉથની બંને માર્કે્ સર 
ર્રવાનમો ટ્ેન્ડ આગળ વધી રહ્મો છે. સલમાન 
ખાનની નમો એનટ્ી ની હસક્વલમાં સાઉથની 
અન્ય હિરમોઈનમો સાથે િવે સામંથાનું નામ 
પણ ઉમેરા્યું છે.  એનટ્ી હસર્વલમાં સલમાન 
ખાન સાથે સાઉથની હિરમોઇન સામંથા 
પ્રભુના સાઈન ર્રવાનું નક્ી થઈ ચૂક્યુંં 
છે.  સામંથા અને સલમાન આ ફિલમમાં 
રમોમાનસની સાથેસાથે ર્મોમે્ડી ર્રતા જોવા મળે 
તેવી શક્યતા છે. સામંથા દહષિણ ભારતી્ય 
ફિલમમોનમો લમોર્હપ્ર્ય અને જાણીતમો ચિેરમો 
છે, તેથી આ ફિલમ સાથે ફિલમસર્સર્ે તેને 
બમોકસઓફિસને ધ્યાનમાં રાખીને લીધી છે. 

આ ફિલમમાં સામંથા ઉપરાંત, રશ્મર્ા 
મંદાના, પૂજા િેગ્ડે, તમન્ા ભાફ્્યા 
પણ જોવા મળવાના છે. આમ, ફિલમમાં 
સાઉથનીહિરમોઈનમોનમો એર્ મમો્ું ગૂ્રપ જોવા  
મળવાનું છે. 

મુંબઈ: ર્ન્્ડ અહભનેત્ી સવાહત સતીશની 
સાથે રે થ્યુ તે ભ્યાવિ છે. રે રીતે રુ્ 
ર્ેનાલ સર્સરી બાદ તેમનમો ચિેરમો સૂજી 
ગ્યમો છે, અહભનેત્ીની તસવીર જોઈ દરેર્ 
પરેશાન છે.  સમગ્ર ઘ્નાનમો ઉલ્ેખ ર્રતા 
સવાહતએ ર્હ્યુ- તે 28 મે એ રુ્ ર્ેનાલ 
ટ્ી્મેન્ મા્ે ગઈ િતી. મારી રુ્ ર્ેનાલ 
્યમોગ્ય રીતે થઈ નથી. મારા ચિેરા પર 
આવેલા સમોજાના ર્ારણે આ અધૂરી રિી 
ગઈ છે. સૌથી પિેલા ્ડમોક્રે મને સમોફ્ડ્યમ 
િાઈપમોક્મોરાઈ્નુ ઈનરેકશન આપ્યુ. 
જ્યારે મે મમો્ેથી બૂમ પા્ડી. રે સમ્યે તે 
ઈનરેનર્શન આપ્યુ તે સમ્યે િુ ર્ડવા લાગી. 
રે બાદ મને એનેસથેહસ્યાનુ ઈનરેકશન 
આપવામાં આવ્યુ. બીજા ્ડમોક્રના રણાવ્યા 
અનુસાર સૌથી પિેલા એનેસથેહસ્યાનુ 
ઈનરેકશન લગાવવુ જોઈએ પછી સમોફ્ડ્યમ 
િાઈપમોક્મોરાઈ્. િા ્ડમોક્રની ભૂલ િતી.

મુંબઈ : પીઢ અહભનેતા અનુ ર્પૂરને 
ફ્ાનસની ્ૂરમાં બિુ માઠમો અનુભવ થ્યમો 
છે. તેમની ફર્ંમતની ચીજોની ચમોરી થઈ ગઈ 
છે. તેમણે સમોહશ્યલ મીફ્ડ્યા પર પમોતાનમો 
આઘાતરનર્ અનુભવ શેર ર્્યયો િતમો. અનુ 
ર્પૂરે એર્ વીફ્ડ્યમો પમોસ્ ર્રતાં રણાવ્યું િતુ 
ર્ે િું આરર્ાલ ્યુરમોપની ્ૂર પર છું. દુઃખની 
વાત એ છે ર્ે મારાં ફર્મતી ગેરે્સ અને 
રમોર્્ડ તથા મારી બેગની ફ્ાનસમાં ચમોરી થઈ 
ગઈ છે.  અહભનેતાના રણાવ્યા અનુસાર 
તેઓ ત્યાં ટ્નમાં પ્રવાસ ર્રી રહ્ા િતા તે 
દરહમ્યાન તેમની બેગ ચમોરાઈ ગઈ િતી. 
તેમાં ફ્રેંર્ અને ્યુરમો બંને ચલણની બિુ બધી 
નમો્મો િતમો. આ ઉપરાંત તેમાં આઈપે્ડ, 
્ડા્યરી, ક્ેફ્ડ્ ર્ા્ડ્સ સહિતની ર્ે્લી્ય ફર્ંમતી 
ચીરવસતુઓ િતી. બધું મેં ગુમાવી દીધું છે. 

મુંબઇ : હશલપા શેટ્ીની િાલ રીહલઝ 
થ્યેલી હનક્મમા બમોકસ ઓફિસ પર ઊંધા 
માથે પ્ર્ાઈ છે પરંતુ, તેમ છતાં તે એ્લી 
બધી  વ્યસત છે ર્ે તેણે  દેઓલ ખાનદાનની 
અપને ્ૂ ફિલમ મા્ે તારીખમો િાળવવાનમો 
ઈનર્ાર ર્રી દીધમો છે. 

૨૦૦૭માં રરૂ થ્યેલી અપને ફિલમમાં 
હશલપાએ સની દેઓલની પત્ીની ભૂહમર્ા 
ભરવી િતી. પરંતુ, િવે અપને ્ૂ બનાવી 
રિેલા ફદગદશ્સર્ અહનલ શમા્સએ હશલપાનમો 
િરી સંપર્્ક ર્્યયો તમો તેણે એમ ર્િીને ઈનર્ાર 
ર્રી દીધમો િતમો ર્ે પમોતે બિુ વ્યસત છે અને 
જોઈતી તારીખમો િાળવી શર્ે તેમ ર નથી. 
બમોલીવુ્ડ વતુ્સળમોને હશલપાનમો આ દાવમો 
હવહચત્ લાગે છે. 

આમીર અને અક્ષય વચ્ે બોક્સ ઓફિ્સ પર ટકરાવ નનનચિત
બમોલીવૂ્ડના બે ફદગગર સ્ાર આમીર ખાન અને અષિ્ય 

ર્ુમાર વચ્ે બમોકસ ઓફિસ પર ્ર્રાવ થવા રઈ રહ્મો છે.
આમીરની આગામી ફિલમ લાલ હસંિ ચઢ્ા અને અષિ્યની 

રષિા બંધન એર્ ર ફદવસે એ્લે ર્ે 11 ઓગસ્ે ફરહલઝ થવા 
રઈ રિી છે. લાલ હસંિ ચઢ્ાની ફરહલઝ ્ડે્ બિુ પિેલા જાિેર 
ર્રી દેવાઈ િતી. જોર્ે એ પછી પણ રષિા બંધનના મેર્સસે પમોતાની 
ફિલમ આ ર તારીખે ફરહલઝ ર્રવાનુ એલાન ર્્યુ્સ છે. બંને ફિલમમો 
વચ્ેનમો ્ર્રાવ ર્મોઈ એર્ ફિલમને નુર્સાન ર્રશે તે હનહચિત છે. 
દરહમ્યાન રષિા બંધનના ્ડા્યરેર્્ર આનંદ એલ રા્યનુ ર્િેવુ છે 
ર્ે, આ ફદવસે ત્ણ ફિલમ ફરહલઝ ના થા્ય તેનુ ધ્યાન અમે રાખી 

રહ્ા િતા. જ્યારે અષિ્ય ર્ુમારે ર્હ્યુ િતુ ર્ે, આ ર્મોઈ ્ક્ર 
નથી પણ બે સારી ફિલમમો એર્ સાથે ફરહલઝ થવા રઈ રિી છે. 
જોર્ે ભૂતર્ાળમાં અષિ્ય ર્ુમારે સંર્ય લીલા ભણસાલીની ફિલમ 
પદ્ાવત મા્ે પમોતાની ફિલમ પે્ડમેનની તારીખમો બદલી િતી. 
રેના મા્ે ભણસાલીએ અષિ્ય ર્ુમારનમો આભાર પણ માન્યમો 
િતમો. તે વખતે અષિ્યર્ુમારે ર્હ્યુ િતુ ર્ે, પદ્ાવત ફિલમ મા્ે 
સંર્ય ભણસાલીએ ઘણી તર્લીિમો સિન ર્રી છે અને તેમણે 
ફિલમ પર લગાવેલમો દાવ મારી ફિલમ ર્રતા ઘણમો વધારે છે. આ 
બંને ફિલમમો અલગ અલગ સમ્યે ફરહલઝ થઈ િતી અને હિ્ 
સાહબત થઈ િતી.

નો એન્ટ્ીની ન્સક્વલમાં 
્સલમાનખાન ્સાથે 
્સામંથા નજરે પડશે

કન્નડ અનિનેત્ી સવાનત 
્સતીશનો ્સજ્જરી બાદ 

બગડ્ો ચહેરો

મુંબઈ: હિંદી ફિલમ રગતમાં હસક્વલ બિુ બધી 
બની છે પરંતુ હપ્રક્વલ પર બિુ રુર ર્ેસમાં િાથ 
અરમાવા્યમો છે. શ્રદ્ા ર્પૂર અને રારર્ુમાર 
રાવની હિ્ િમોરર ર્મોમે્ડી સત્ીની હપ્રક્વલ 
બનાવવાની જાિેરાત થઈ છે. તેમાં આ બધાં 
પાત્મો ચંદેરી ગામમાં પિોંચ્યાં પિેલાં ક્યાં 
ર્ઈ શસથહતમાં િતા તેની ર્થા ર્િેવામાં 
આવશે એવમો દાવમો ર્રાઈ રહ્મો છે.  નવી 
ફિલમમો મા્ે સ્મોરીઓનમો દુર્ાળ પ્રવતસે 
છે. નવા સ્મોરી આઇફ્ડ્યા સાથે ફિલમ 
હિ્ થશે ર્ે ર્ેમ તેવમો આતમહવશ્ાસ 
સર્સર્મોએ ગુમાવી દીધમો છે. આથી તેઓ 
પમોતાના રુના સ્મોરી આઇફ્ડ્યાને ર 
રુદી રુદી રીતે ફરસાઈર્લ ર્રીને 
તેના પરથી ફિલમમો બનાવી રહ્ા 
છે.  સત્ી, ભેફ્ડ્યા અને રુિી 
ફિલમમોનું એર્ ્યુહનવસ્સ રચવા પ્ર્યાસ 

થઈ રહ્મો છે. મતલબ ર્ે આ ફિલમમોનાં પાત્મો એર્બીજાની 
ફિલમમોમાં એનટ્ી ર્રશે. િમોહલવુ્ડમાં આ પ્રર્ારનાં 

્યુહનવસ્સના પ્ર્યાગમો થ્યા છે. હિંદી ફિલમમોમાં 
સૂ્ય્સવંશીમાં હસંઘમ અને હસંબા બંનેના પાત્મોની 

એનટ્ી થઈ િતી. િવે શાિરુખ ખાનની 
પ્ાણમાં પણ સલમાન ખાનના ્ાઈગરના 
રમોલની એનટ્ી િશે.  આ ર લાઈન પર 
સત્ી, ભેફ્ડ્યા અને રુિીના પાત્મોનું િમોરર 
ર્મોમે્ડીનું ્યુહનવસ્સ બનાવવા પ્ર્યાસ થઈ 

રહ્ા છે. તેની સાથે એર્ અલા્યદા 
ટ્ેર્ પર સત્ીની હપ્રક્વલ બનશે. 

તેમાં સારા અલી ખાન ચંદેરી 
પિોંચી તે પિેલાં તેની 
હરંદગીમાં શું શું બન્યું 
િતું અને ફિલમના અન્ય 
પાત્મોની પણ તે પૂવસેની વાત 
ર્િેવામાં આવશે. 

અાનલયા હોલીવૂડ ડેબયયુ ફિલમમાં એકશન દ્રશયો િજવશે
મુંબઇ : આલિયા ભટ્ટ પણ હોિીવૂડમાં કામ કરનારી અલભનેત્ીઓની યાદીમાં 
સામેિ થઇ ગઇ છે. તે હાર્ટ ઓફ સરોન નામની ફફલમથી ડેબયુ કરી રહી છે. 

હાિ આ ફફલમનું શૂફરંગ તે ગેિ ગૈડોર અને જેમી ડોન્ટન સાથે કરી રહી 
છે.  આલિયા આ હોિીવૂડ ફફલમમાં જોરદાર એકશન દ્રશયો કરતી જોવા 
મળવાની છે. આલિયા ગયા મલહને જ આ ફફલમના શૂફરંગ મારે િંડન 
જવા રવાના થઇ હતી. તયારે થોડી નવ્ટસ થઇ ગઇ હતી. આલિયાએ  શેર 
કયુું હતુ ંકે, મને પ્રથમ વખત એક નયુકમર જેવી િાગણી થાય છે.

જાન્હવી કપૂર દક્ષિણની 
ફિલ્મો્ાં કા્ કરવા 

તલપાપડ છે!
જાનિવી ર્પૂરના સમો્્યલ મીફ્ડ્યા પર નરર નાખમો તમો તેમાં હરમ અને 

પ્રવાસને લગતાં િમો્ા સૌથી વધુ જોવા મળે. તે ઘણા અંશે તેની ફદવંગત 
માતા શ્રીદેવી રેવી છે. તેના અહભન્યમાં પણ તેની ઝલર્ વત્ાઓછા 
અંશે સવાભાહવર્ રીતે આવી  રતી દેખા્ય છે. આમ છતાં તેણે ક્યારે્ય 
પમોતાના માતાની નર્લ ર્રવાનમો પ્ર્યાસ નથી ર્્યયો. તેણે પમોતાનું 
આગવું વ્યહતિતવ હવર્સાવ્યું  અને જાળવ્યું છે. તે ફિલમમોની પસંદગી 
પણ સમજીહવચારીને ર્રે છે. તેની આગામી ફિલમમો ‘હમલી’ અને 
‘બવાલ’ તેનમો વધુ એર્ પુરાવમો છે. ઓર એર્  આગામી મૂવી ‘ગુ્ડ 
લર્ રેરી’ ઉપરાંત ‘હમલી’ દહષિણ ભારતી્ય ફિલમમોની ફરમેર્ છે.’’ 

છેલ્ા ર્ે્લાર્ સમ્યથી સાઉથની ફિલમમોને રે સિળતા મળી રિી 
છે તે જોતાં તેની આ મૂવીઝ પણ સારી ચાલશે. જાનહ્ી ર્િે છે, ‘િું 
માત્ આ ફિલમમોથી ર નિીં, મારી ર્ારફર્દદી રે રીતે આગળ વધી 
રિી છે તેનાથી ખુશ છું. જોર્ે મને એમ પણ લાગે છે ર્ે િજી મારે 
લાંબી મરલ ર્ાપવાની છે. આ તમો મારી ર્ારફર્દદીનમો આરંભ માત્ 
છે. િું મારી આ બંને ફિલમમો મા્ે બિુ ઉતસાહિત છું. મેં તેમાં 
ર્ાંઇર્ નમોખું ર્રવાનમો પ્ર્યાસ ર્્યયો છે. ખરેખર તમો િું દહષિણ ભારતની 
ફિલમમોમાં ર્ામ ર્રવા ઇચછું છું. ચાિે તે તહમળ િમો્ય ર્ે પછી તેલુગુ. 
િું ત્યાંની ફિલમમોની રબરી પ્રશંસર્ છું. મને સારી ઑિર મળે તેની િું 
આતુરતાપૂવ્સર્ રાિ જોઇ રિી છું.’

એકટર અનયુ કપૂર 
ફ્ાન્્સમાં લૂંટાઈ ગયો

નશલપા શેટ્ી બહયુ નબઝી 
હોવાથી અપને ટૂ માં 

કામ નહીં કરે

નપતા બોની ્સાથે કમનશ્જઅલ પ્ોજેકટમાં સક્રીન શેર કરશે જાન્હવી
મયુંબઇ : જાહેરખબરોમાં સટાર િેનમલીને ્સાથે ્સાઈન કરવાનો ટ્ેન્ડ પ્ચનલત બન્યો છે. તેના િાગરુપે 
હવે એક જાહેરખબરમાં જાહ્નવી કપૂર નપતા બોની કપૂર ્સાથે જોવા મળવાની છે. નપતા ્સાથે તે આ રીતે 
પહેલીવાર સક્રીન શેર કરશે.  જાહ્નવી કપૂર હાલ પોતાની આગામી ફિલમ ગયુડ લક જેરીના પ્મોશનમાં વયસત 
છે. આ ફિલમ ઉપરાંત અન્ય પ્ોજેકટ્સ પણ પાઇપલાઇનમાં છે. આ જાહેરખબરનયું શૂફટંગ મયુંબઇમાં કરવામાં 
આવશે. હાલ નવજ્ાાપનોમાં  બોલીવયુડ િેનમલીમાંથી માતા-પયુત્, પનત-પત્ીને ્સાથે લેવાનો ટ્ેન્ડ ચાલી રહ્ો 
છે. થોડા ્સમય પહેલા જ રણબીર કપૂર અને નીતયુ કપૂર એક નવજ્ાાપનમાં ્સાથે જોવા મળયા હતા. 

ક્િક્વલની ્હમોડ વચ્ચે શ્રદ્ા કપૂરનમો 
સ્ત્ી ફિલ્ની ક્રિક્વલ બનાવવા ક્નણ્ણય
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8 વર્ષના સુશાસનનો દાવો કરતી મોદી 
સરકાર માટે દેશમા ંબરેોજગારીનો પ્રશ્ન માથાનો 
દખુાવો બન્ો છ.ે ચંૂટણીની સભાઓમા ંભાજપી 
નતેાઓના જુમલા બાદ હવ ે વવપક્ષ આ જ મદુ્ે 
સરકારન ે ભીંસમા ં લઈ રહ્ો છ.ે તાજતેરમા ં જ 
સરકારે બે મોટા વનણ્્ષ ો જાહરે ક્ા્ષ છ.ે જમેાં 
કનેદ્ર સરકારના વવભાગો અન ે મતં્ાલ્ો દ્ારા 
દશેમા ંદોઢ વર્ષમા ં10 લાખ નોકરીઓ આપવાનું 
વચન અપા્ુ ંછ.ે

આ ઉપરાતં અન્ એક જાહરેાતમા ંરક્ષા મતં્ી 
રાજનાથ વસહેં આમમી, નેવી અન ેએરફોસ્ષમા ંનોન-
કવમશન રેનક પર ભરતી હવ ેઅગ્નિપથ ્ોજના 
હઠેળ કરવાની વાત કરી છ.ે આ બ ે જાહરેાત 
પકૈી અગ્નિપથ ્ોજના સામ ેદશેમા ંવવરોધવટોળ 
શરુ થઈ ગ્ો છ.ે અત્ાર સધુી પાચંકે દદવસના 
વવરોધ પ્રદશ્ષનમા ં હજાર કરોડથી પણ વધનુું 
નકુસાન થઈ ચૂક્ંુ છ.ે ખાસ કરીન ે્પુી, વબહાર, 
રાજસથાન જેવા રાજ્ોમા ં તનેો જોરદાર વવરોધ 
થઈ રહ્ો છ.ે આ ્ોજનાનો વવરોધ કરનારાઓની 
દલીલ છ ે કે, આ ્ોજનામા ંસવૈનકોની ભરતી 4 
વર્ષ માટે કરવામા ંઆવશ.ે તથેી ચાર વર્ષ બાદ તે 
્વુાનને નોકરી માટે ફરી ભટકવુ ંપડશ.ે સનેાના 
ઘણા વનવૃત્ત અવધકારીઓએ પણ આ ્ોજના પર 
સવાલો ઉઠાવ્ા છ.ે સેનામા ં ભરતીના વન્મોને 
લઈને આટલો અસંતોર કદાચ પહલેી વાર જોવા 
મળ્ો છ.ે  સેનામા ંભરતી ઘણા ંસમ્થી અટકી 
પડી હતી. વળી, મોદી સરકાર ે તને ે કોરોનાને 
નામ ે ટલ્ ેચઢાવી રાખી હતી. ઘણા સમ્ બાદ 
સરકારે ત્ણે્  સેનાઓમા ંભરતી માટ ેઅગ્નિપથ 
્ોજનાની જોરશોરથી જાહરેાત કરી હતી. 
ગ્ાદફકસ અન ે પોસટરો દડઝાઇન કરીન ે ખબૂ 
પ્રચાર ક્યો હતો. સરકાર સાથ ેજોડા્ેલા લગભગ 
દરકે નતેાઓએ સોશ્લ મીદડ્ા દ્ારા લોકોને 
સમજાવવાનો પ્ર્ાસ ક્યો હતો. હવ ે ્ોજનાનો 
વ્ાપક વવરોધ થઈ રહ્ો છ ેત્ાર ેસરકારનો દાવો 
છ ે ક,ે સેનામા ં આ કાવંતકારી પદરવત્ષન છ.ે જો 
ક,ે સરકારની આ ્ોજના સામ ે્વુાઓમા ંતીખી 
પ્રવતવક્ા જોવા મળી રહી છ.ે ઉત્તર પ્રદશેમા ંઅને 
વબહારમા ંતો તેઓ સૈન્ની પરીક્ષામા ંપાસ થવા 
માટ ે 5 વર્ષની તાલીમ લતેા હો્ છ.ે 5 વર્ષની 
તૈ્ ારી પછી પણ તેમન ે નોકરી મળી જશ ે તનેી 
ગરેનટી હોતી નથી. હવે જો નોકરી મળ ેતો ત ેમાત્ 
4 વર્ષ માટે મળવાની હોવાથી પરીક્ષાની તૈ્ ારી 
કરી રહેલા લાખો ્વુાનો હતાશ થઈ ગ્ા છ.ે 
તમેની આ હતાશા ટાઇમ બોમબ જવેી છ.ે જો 
તનેો વવસફોટ થશ ે તો નવવનમા્ષણ જવેુ ંઆદંોલન 
પદેા થશ.ે કેનદ્ર સરકાર દ્ારા અગ્નિવીર ્ોજના 

માટ ે 17.5 થી 21 વર્ષની વ્મ્ા્ષદા રાખવામાં 
આવી હતી. તને ે કારણ ે પણ ્વુાનો ગસુસામાં 
હતા. કોરોનાના 2 વર્ષ દરવમ્ાન સનૈ્મા ંભરતી 
બધં રાખવામા ંઆવી હતી. તને ેકારણ ેપરીક્ષાની 
તૈ્ ારી કરી રહલેા લાખો ્વુાનો 21ની વ્ વટાવી 
ગ્ા હતા. તમેના કોઈ વાકં – ગનુા વગર તઓે 
નોકરીની તકથી વવંચત રહી જતા હતા. તમેને 
ઠડંા પાડવા માટ ે સરકાર ે ચાલ ુ વર્ષ 
દરવમ્ાન ભરતીની વ્ 23 વર્ષની 
કરી છ.ે તનેાથી કટેલાક ્વુાનો શાતં 
પડશ ે પણ તમેનો મળૂ પ્રશ્ન હલ 
થવાનો નથી.  અલબત સરકાર ેઆ 
બાબત ેપીછહેઠ કરવા સપષ્ટ ઈનકાર કરી દીધો છ.ે 
એટલ ેઆગામી દદવસોમા ંપણ તનેો વવરોધ થવો 
સભંવ છ.ે અત્ાર સધુીની વ્વસથામા ં17 વર્ષની 
નોકરી પછી પનેશન અન ે સસતા માલની કનેટીન 
ચલાવવાની સવુવધા તમેન ે મળતી હતી. જ્ારે 
અગ્નિપથ ્ોજના હઠેળ પ્રવશે મળેવનારાઓમાથંી 
માત્ 25%ન ેજ આ સવુવધા મળશ.ે વવવાદ વધતો 

જોઈન ે MPના CM વશવરાજ વસહં ચૌહાણે 
જાહરેાત કરી છ ેક,ે MP પોલીસમા ંઅગ્નિવીરોને 
પ્રાધાન્ આપવામા ં આવશ.ે ગૃહ મતં્ાલ્એ 
જાહરેાત કરી, તમેા ંલખવામા ંઆવ્ુ ંહતુ ંક,ે ગૃહ 
મતં્ાલ્ે આ ્ોજના હઠેળ 4 વર્ષ પણૂ્ષ કરી ચકૂલેા 
અગ્નિવીરોન ેCAPF અન ેઆસામ રાઈફલસની 
ભરતીમા ં પ્રાથવમકતા આપવાનો વનણ્્ષ  ક્યો 
છ.ે  હવ ેઆ વવવાદમા ંબ ેજ બાબત જવાબદાર 

છ.ે એક તો સરકાર તમેન ે અગ્નિપથ ્ોજના 
સમજાવી શકી નથી, અથવા તો ્વુાનો ્ોજનાને 
સમજી ગ્ા છ ેપણ પસદં આવી નથી. અગ્નિપથ 
્ોજનાની જાહરેાત ે ્વુાનોના મનમા ંઆશંકાઓ 
ભરી દીધી છ.ે કારણ ક ેસરકાર ેએવુ ં નથી કહ્ં 
ક ેખલુ્ી ભરતી નહીં થા્, પરતું કહં્ છે ક ેહવે 
જ ેપણ ભરતી થશ ેત ેઅગ્નિપથથી જ થશે. આવી 

ગ્સથવતમા ં્વુાનોની વચતંા એ છ ેક ેજે 
ઉમદેવારો 4 વર્ષ પછી વનવૃત્ત થઈને 
પાછા ફરશ ે ત્ાર ે તેમનુ ં શંુ થશે? 4 
વર્ષ પછી તઓે બરેોજગાર થઈ જશે. 
આ પ્રશ્ન માત્ ્વુાનો જ ઉઠાવી રહ્ા 

નથી. ઘણા રાજકી્ પક્ષો પણ સરકારની મનસા 
સામ ેસવાલો કરી રહ્ા છ.ે BJPના સાસંદ વરુણ 
ગાધંીએ પણ ટવીટ કરીન ે લખ્ંુ છે ક,ે સરકાર 
પણ 5 વર્ષ માટ ેચૂટંા્ છ.ે તો પછી ્વુાનોન ે4 
વર્ષ જ દશેની સવેા કરવાનો મોકો કમે મળ ેછે? 
તજેસવી ્ાદવ ે વવપક્ષ વતી ટવીટ કરીન ે લખ્ું 
છ ે ક,ે શુ ંભવવષ્મા ંBJPના મૂડીવાદી વમત્ોના 

ધધંાકી્ પા્ાની રક્ષા કરવા ્વુાનો 4 વર્ષની 
વશક્ષણ અન ે કોનટ્ાકટની નોકરી કરશે?  વપ્ર્કંા 
ગાધંીએ સરકારન ેસવાલ ક્યો છ ેક ેBJP સરકાર 
સનેાની ભરતીન ેપોતાની લબેોરટેરી કમે બનાવી 
રહી છ?ે સવૈનકોની લાબંી નોકરીઓ સરકારને 
બોજરૂપ લાગી રહી છ?ે  વવપક્ષના સવાલો 
વચ્ ે સનેામાથંી દરટા્ડ્ષ ઘણા ઓદફસરોએ પણ 
આ ્ોજના અગં ે આશકંાઓ સેવી છે. વનવૃત્ત 

લેફટનનટ જનરલ વવનોદ ભાદટ્ાએ લખ્ું 
હતુ ક,ે આ ્ોજનાથી સશસત્ દળો માટ ેખતરો 
છે. TOD એટલે ટરૂ ઓફ ડ્ટુીનો ટસેટ, 
નો પા્લોટ પ્રોજેકટ, ડા્રકેટ અમલીકરણ.  
આનાથી સમાજના લશકરીકરણન ે પ્રોતસાહન 
મળશે. લગભગ 40 હજાર ્વુાનોન ે વર્ષ દર 
વરષે દરજેકટ કરવામા ં આવશે. એટલે ક ે તેઓ 
4 વર્ષ પછી વનવૃત્ત થશે. અગ્નિવીર શસત્ોની 
તાલીમ સાથે નોકરી વવના બરેોજગાર. સારો 
વવચાર નથી. કોઈન ેફા્દો થતો નથી. વવપક્ષના 
નતેાઓના પ્રશ્ન અન ે દદગગજોની વચતંામાથંી 
સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન એ બહાર આવ ે છે ક,ે 4 
વર્ષ પછી બરેોજગાર થશે તો અગ્નિવીર શંુ કરશે? 
અગ્નિવીર ્ોજનાનો આ વવવાદ હજી પરુપેરુો 
શમ્ો નથી ત્ા ં હવ ે હવ ે દોઢ વર્ષમા ં 10 લાખ 
જગ્ાઓ પર ભરતી કરવાનુ ંવચન સરકાર કવેી 
રીતે પણૂ્ષ કરશે તે અગેં પણ સશં્ો છે. સરકારી 
અહેવાલો પ્રમાણે રલેવમેા ંજ સરકારી નોકરીઓ 
માટ ે3 લાખ પદો ખાલી છે. સરંક્ષણ વવભાગમાં 
2 લાખ 47 હજાર 502 જગ્ાઓ ખાલી છે. આ 
ઉપરાતં ગૃહ મતં્ાલ્મા ં1 લાખ 28 હજાર 842 
જગ્ાઓ, ટપાલ વવભાગમા ં90 હજાર 50 જગ્ા 
તથા મહેસલૂ ખાતામા ં76 હજાર 327 જગ્ાઓ 
ખાલી છ.ે 

જ્ાર ેએકાઉનટ વવભાગમા ં23 હજારથી વધુ 
જગ્ા ખાલી પડી છે. એટલે ક,ે 8 લાખથી વધુ 
પદ ખાલી છે. સરકારના જણાવ્ા અનસુાર આ 
જગ્ાઓ ભરવામા ંઆવશે પરતું શંુ આ જગ્ાઓ 
દોઢ વર્ષમા ં ભરવામા ં આવશે? વરયોથી લટકતી 
ભરતી પ્રવક્ા દોઢ વર્ષમા ંપણૂ્ષ થશે ? બીજી તરફ 
્વુાનોનુ ંકહેવુ ં છે ક ે તેઓ સરકારની જાહેરાતથી 
સતુંષ્ટ છે. પરતું તંત્ની પદ્ધવત ઉપર વવશ્ાસ નથી 
અન ેઆ માટ ેએક મજબતૂ કારણ પણ છે.

્વુાનો કહે છે ક,ે જાન્આુરીના અવંતમ 
સપ્ાહમા ં રલેવ ે ભરતીમા ં ગેરરીવત સામ ે આવ્ા 
બાદ અનકે રાજ્ોમા ં બરેોજગાર ્વુાનો રોરે 
ભરા્ા હતા. વબહારમા ં ઘણી જગ્ાએ ટ્નેોને 
આગ ચાપંવામા ંઆવી હતી. પ્ર્ાગરાજમા ં વરયો 
પછી રલેવ ે ભરતી પરીક્ષાની તૈ્ારી કરી રહ્ા 
હતા ત્ાર ેજાન્આુરીમા ં્વુાનોના ગસુસાન ેપગલે 
પોલીસ તેમન ે માર મારીન ે દરવાજા ખોલી રહી 
હતી. 2019ની ચૂટંણી પહેલા ંરલેવમેા ંNTPC 
અન ેગુ્પ Dની ભરતીની જાહેરાત કરવામા ંઆવી 
હતી. 1 લાખ 35 હજાર જગ્ાઓ ભરવાની હતી 
પરતું હજુ સધુી તે ભરતી પણ પણૂ્ષ થઈ નથી.  
જેથી હવ ેસરકાર ેઅાપલંુે 10 લાખ નોકરીનુ ંવચન 
તે કવેી રીતે પણૂ્ષ થશે તે માટ ેસવાલ છે.

બેર�ેજગ�રીન�ે અસંત�ેષ ડ�મવ� સરક�રની બે જાહેર�ત�ે પૈકી અગ્નિવીર સ�મે વવર�ેધ વંટ�ેળ

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

10 લરાખ નોકરીનો વરાયદો, સરકરાર મરાટે પણ ‘અગ્નપથ’

સરક�રન� વવવવધ વવભ�ગ�ેમ�ં જ 8 લ�ખથી વધુ જગ્� ખ�લી છે. પરંતુ 
સરક�ર ભરતી પ્રક્રિ્�ને ટલ્ે ચઢ�વી રહી છે. 2019મ�ં અ�મમી મ�ટે 
્ુવ�ન�ેઅે ટેસ્ટ અ�પી અને હવે નવેસરથી પ્રક્રિ્� શરૂ થત� વવવ�દ થ્�ે
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હરિ !
તમે વસ્યા વયાદળે

ને,
પંખી થયા્ે મયારં મન.

હરિ !
તમે મલકયા્યા ગગને

ને,
ત્યાં પહોંચે મયારં મન.

અંતિનયાં પયાનેતિે ભ્યાયા
મબલખ મબલખ નવિંગ

નતયાન કિે હૈ્ું
હરિ !

તમયાિયા સંગ.
પયાનેતિની કોિે ટયાંકી
મનહિ મનહિ ટીલડી

િેશમ ગયાંઠે બયાંધી
હરિ !

તમયાિી પ્ીતડી.
પવનનયાં પગિવે પહે્યાાં
ઝણણ ઝયાંઝિ ઝણકયાિ

રકતયાન કિે હૈ્ું
હરિ !

તયાિયા નયામ તણયા િણકયાિ.
વૃક્ષ -વૃક્ષની ડયાળે ડયાળે 

ફયાલ્યાં
મધૂિ ફૂલડયાં

સૌિભ સમયા્યાં હૈ્ે
હરિ !

તયાિી લીલયા તણયાં હયાલિડયાં
સમીિ સુંવયાળયાં સપશયાથી જઈ 

પહોંચું
હરિ !

તયાિી પયાસ.
િંગેરૂપે અદ્શ્ તું

હરિ !
કેમ કિી સેવું તયાિી આશ !

શીરયાક : હરિ
કવય્ત્ી : યહનયા મોદી

એક અત્યાધનુિક ચયાઇિીઝ એડવયાન્સડ પન્સિ્સ્ટન્ટ 
થ્રે્ટ (APT) દ્યારયા અત્યંત-લનષિત એ્ટકેિયા ભયાગરૂપરે 
અિયામી દનષિણ એનિ્િ લક્્મયાયં ઘૂ્ ણખોરી કરવયા 
મયા્ટ ેઆ વરસિિી િરૂઆતમયાયં પ્રકયાિમયાયં આવરેલયા ્ોફો્િયા 
ફયા્રવોલ પ્રોડક્ટમયાયં ્રુષિયાિી ગયંભીર િબળયાઈિો 
ઉપ્ોગ ક્યો હતો.

એ્ટકે્સિ એક ર્પ્રદ વરેબ િરેલ બરેકડોર અમલમયાયં મકૂે 
છ.ે બરેકડોરમયાયંથી મલ્ટીપલ વોર્સિ બિરે છ ેઅિરે ્ી્સ્ટમમયાયં 
ફલેયા્ છ ે અિરે અયંતરે એ્ટકે િરુ થયા્ છ.ે વોલરેકક્્ટીએ 
એક અહવેયાલમયાયં જણયાવ્ુયં હતુયં ક ે આ એ્ટકેિો ઉદ્શે્ 
્યં્સથયાિી જાહરે વરેબ્યાઇટ્િરે હો્સ્ટ કરતયા ક્યાઉડ-
હો્સ્ટડે વરેબ ્વસ્િ સિિરે વધ ુભયંગ કરવયાિો હતો.

પ્રશ્નમયાયં િનૂ્-દદવ્િી ખયામીિરે CVE-2022-1040 
(CVSS ્સકોર: 9.8) તરીક ેટ્રૅક કરવયામયાયં આવરે છ.ે તરે 
ઓથરેન્ટીકિેિ બયા્પયા્ કરી દરમો્ટ કોડ એકઝીક્િુિ 
પ્રનરિ્યા િરુ કર ે છ.ે તરે ્ોફો્ ફયા્રવોલ વઝસિિ 18.5 
MR3 (18.5.3) અિરે તરેિયા પહલેયાિયા વઝસિિિરે અ્ર 
કર ેછ.ે

્યા્બર ન્ક્ુદર્ટી ફમસિ, જરેણરે 25 મયાચસિ 2022 િયા 
રોજ ખયામી મયા્ટ ે પરેચ જારી ક્યો હતો. તરેણરે િોંધ્ુયં હતુયં 
ક ે મખુ્તવરે દનષિણ એનિ્યા ષિરેત્રમયાયં ચોક્ક્ ્યંગઠિોિયા 
િયાિયા ્મહૂિરે લક્્ બિયાવવયા મયા્ટ ે તરેિો દરુુપ્ોગ 
કરવયામયાયં આવ્ો હતો અિરે તરેણરે અ્રગ્ર્સત ્યં્સથયાઓિરે 
્ીધી ્ચૂિયા આપી હતી. હવરે વોલરેક્ી્ટી અિુ્ યાર, 
ખયામીિયા િોરણિયા પ્રયારનંભક પરુયાવયા મયાચસિ 5, 2022 િયા 
રોજ િરૂ થ્યા હતયા. જ્યાર ેતરેિરે અિયામી ્ઝુ્સિિયા ્ોફો્ 
ફયા્રવોલમયાયંથી ઉદ્ભવતી નવ્યંગત િરે્ટવક્ક પ્રવૃનતિ િોધી 
કયાઢવયામયાયં આવી હતી. જરે તરે ્મ્િયા અદ્યતિ ્યં્સકરણિરે 
ચલયાવરે છ.ે

્યંિોધકોએ જણયાવ્ુયં હતુયં ક ેએ્ટકે્સિ મરેિ-ઇિ-ધ-નમડલ 
(MitM) એ્ેટક કરવયા મયા્ટ ે ફયા્રવોલિી ઍક્ર્ે િો 
ઉપ્ોગ કરી રહ્ો હતો. એ્ેટક્સિ એ આ MitM 

હમુલયાઓમયાયંથી એકત્ર કરયા્રેલ ડરે્ટયાિો ઉપ્ોગ િરે્ટવક્કિી 
બહયાર જ્યાયં ફયા્રવોલ રહતેી હતી તરે વધયારયાિી ન્્સ્ટમ 
્યાથરે ્મયાધયાિ કરવયા મયા્ટ ે ક્યો હતો. ફયા્રવોલિયા 
ભયંગ પછી એકક્ટવી્ટી રિમમયાયં પયાછળિયા ભયાગમયાયં ્રુષિયા 
્ૉફ્ટવરેરિયા કયા્દે્ રિયા ઘ્ટકિરે બરેકડોદરંગ વરેબ િરેલ ્યાથરે 
જોડવયામયાયં આવરે છ ે જરે એ્ટકે્સિિી પ્યંદગીિયા કોઈપણ 
URL પરથી રીમો્ટ ઍક ર્્ે  કરી િકયા્ છ.ે િોંધિી્ 

છ ે ક ે Behinder વરેબ િરેલિો પણ આ મનહિયાિી 
િરૂઆતમયાયં ચયાઈિીઝ એપી્ટી ગુ્રપ દ્યારયા એ્ટલયાન્્િ 
કનફલઅુન્ ્વસિર ન્્સ્ટર્ (CVE-2022-26134)
મયાયં િનૂ્-દદવ્િી ખયામીિો ઉપ્ોગ કરીિરે ઘૂ્ ણખોરોિયા 
અલગ ર્ે્ટમયાયં ઉપ્ોગ કરવયામયાયં આવ્ો હતો.

એ્ટકે્સિ ખયા્ લનષિત વરેબ્યાઇટ્ - મુખ્તવરે 
પીદડતિી કન્ટને્ટ મરેિરેજમરેન્ટ ન્્સ્ટમ (CMS) user 
credentials અિરે session cookies 
િરે અ્ટકયાવવયાિયા ધ્ર્ે  ્યાથરે DNS ્વસિરિરે ્યંિોનધત 
કરવયા આગળ વધતયા પહલેયા રીમો્ટ ઍક ર્્ે િી ્નુવધયા 
મયા્ટ ે VPN વપરયાિકતયાસિ એકયાઉનટ્ બિયાવ્યા હોવયાિુયં 
કહવેયા્ છ.ે Session cookies િયા ઍક્ર્ે  
પછીથી દનૂરત પષિિરે વડસિપ્રર્ે  ્યાઈ્ટ પર નિ્યંત્રણ 

મરેળવવયા અિરે આઈ્્સકોનપસ્િ િ તરીક ેઓળખયાતયા બીજા 
વરેબ િરેલિરે ઈન્સ્ટોલ કરવયા મયા્ટ ે ્જ્જ કર ે છ.ે જરેમયાયં 
એ્ટકે્સિ  તરેિો ઉપ્ોગ વરેબ ્વસિર પર ત્રણ ઓપિ-્ો્સિ 
ઈર્પલયાનટ્ જમયાવવયા મયા્ટ ેકર ેછ,ે જરેમયાયં PupyRAT, 
Pantegana અિરે Sliverિો ્મયાવરેિ થયા્ છ.ે

નરિકફ્ટગંક્યાઉડ એક અ્રકયારક, ્ુ્ જ્જ અિરે ્તત 
જોખમી એ્ટકે છ.ે જરે five-poisons ્યંબયંનધત 
લક્્ોિરે લક્્યાયંદકત કર ેછ.ે તરેઓ તરેમિયા લક્્ોિરે હયાય્ં લ 
કરવયા મયા્ટ ે િનૂ્-દદવ્િયા િોરણ નવક્યાવવયા અથવયા 
ખરીદવયા મયા્ટ ે ્ષિમ છ.ે જ્યાર ે લક્્ િરે્ટવક્સિ પર 
પ્રવરેિ મરેળવવયાિી વયાત આવરે છ ે ત્યાર ે તરેમિી તરફણેમયાયં 
બરેકડોરિરે એક્ટીવ કરી રીમો્ટ એક્ર્ે  લઈ િક ેછ.ે

્ોફો્રે ખયામીિો લયાભ લઈિરે ક્ેટલયાક ઘૂ્ ણખોરોિી 
્સવતયંત્ર તપયા્મયાયં બરે અિયામી એડવયાન્સડ પન્સિ્સ્ટન્ટ 
થ્રે્ટ (APT) ગુ્રપ તરફ આયંગળી ચીંધી છ.ે જરે બયંિરેએ 
GoMet અિરે Gh0st RAT જરેવયા દરમો્ટ એક ર્્ે  
્ટલૂ્િરે છોડવયા મયા્ટ ે એક મરેલીન્્્ કોડ રચ્ો હતો. 
એ્ટકે્સિ એ બગિો ઉપ્ોગ ડીવયાઈ્મયાયં મરેલી્ી્્ 
ફયાઇલો મૂકવયા મયા્ટ ે ક્યો હતો. વધમુયાયં ડીવયાઈ્િરે બયંધ 
કરવયા, પુિઃપ્રયારભં કરવયા, ક્ેટલીક ્રેવયાઓિરે નટ્ગર કરવી 
જરેવયા કયા્સિ દરમો્ટ એક્ર્ે  દ્યારયા ્યંભવ હતયા. ્ોફો્િયા 
મુખ્ ્યંિોધક એનરિ્ ુબયાયંડરે જણયાવ્ુયં હતુયં ક ેઆ પગલયાથી 
ઉપકરણિરે ત્યાયં મૂકવયામયાયં આવરેલી ફયાઇલોિરે એકકઝક્ુ્ટ 
કરવયા મયા્ટ ે કયારણભૂત છ.ે અિરે અમયારુયં મયાિવુયં છ ે કે 
એ્ટકે્સિ દ્યારયા એક ્મનપસિત હનેડ-ઓિ-કીબોડસિ એ્ેટક્ 
કરવયામયાયં આવ્ો હતો. જરેણરે ઉપકરણ ફમસિવરેરિરે દરવ્સિ-
એકનજનિ્ર ક્ુું હતુયં.

 beinghumanmj

્ોફો્ ફયા્રવોલ ઝીરો-ડરે ફલો

યોગ કરવા કમ્ફર્ટ  રહેતા સ્પેશિયલ આઉરફિર
તિ અિરે મિિરે દફ્ટ રયાખવયા મયા્ટે આપણરે નજમ 

કે ્ોગયા ્રેન્ટરમયાયં જવયાિુયં પ્યંદ કરીએ છીએ. ્ોગ 
કરવયા મયા્ટે ્ૌથી પહેલયાયં તો અમુક બરેનઝક વ્સતુઓિી 
જરૂર પડરે છે. એમયાયં ્ૌથી પહેલયાયં તો આઉ્ટદફ્ટ 
અગત્િયા છે. આઉ્ટદફ્ટ જો પ્રોપર હિરે તો તમરે 
્યંપૂણસિ ધ્યાિ ્ોગયા પર આપી િકિો. િહીંતર 
કપડયાયંિરે કયારણરે ્યંકોચ અિુભવિો. વયાત જ્યારે 
કરફ્ટસિિી થઇ રહી હો્ ત્યારે એિો અથસિ એ િથી કે 
્સ્ટયાઇલિરે પયાછળ છોડી દેવયામયાયં આવરે. હવરે તો ્સ્ટયાઇલ 
અિરે કરફ્ટસિ બયંિરે એક ્યાથરે મળતયાયં થઇ ગ્યાયં છે. ટ્રેનડી 
આઉ્ટદફ્ટ પહેરીિરે તમરે ્ોગયા કરી િકો છો.

બેગી ક�ેપ ટ�ેપ્સ
દયા્કયાઓથી બરેગી રિોપ ્ટો્પ્િુયં ચલણ રહ્યં છે. તરે 

આજરે પણ ઇિ ટ્રેનડ છે. દફ્ટિરે્ પ્રત્રેિી અવરેરિરે્ 
વધવયાિરે કયારણરે રિોપ ્ટો્પ્િો ટ્રેનડ વધી ગ્ો છે. 
આ ્ટો્પ્ તમિરે કરફ્ટસિ અિરે 

્સ્ટયાઇલ આપરે છે. કો્ટિ 
ફેનબક્મયાયંથી 
બિરેલયા આ 

આઉ્ટદફ્ટ 
તમયારી 

મૂવમરેન્ટિરે અ્ટકયાવતયાયં િથી. તમરે ્ટેનક 
્ટો્પ્ પણ પહેરી િકો છો, કયારણ કે 
્ોગમયાયં હયાથિી મૂવમરેન્ટ વધયારે 
કરવયાિી હો્ છે. તરેથી આ પ્રકયારિયાયં 
્ટો્પ્ તમયારી હયાથિી મૂવમરેન્ટિરે ફ્ી 
રયાખિરે.

ય�ેગ� પેન્ટ્સ
્ોગયા કરવયા મયા્ટે હવરે 

્સપરેનિ્લ ્ોગયા પરેનટ્ 
ફેિિજગતમયાયં છવયાઇ ગ્યાયં 
છે. આ પરેનટ્ ્સટ્રેચરેબલ 
હો્ છે. તરેથી ્ોગયા પરેનટ્ 
તમયારી તવચયાિરે ખેંચતયા હો્ 
એવો અહે્યા્ થતો િથી. 
પદરણયામરે તમરે ધ્યાિપૂવસિક 
દરલરેક્ રહીિરે ્ોગયા કરી િકો 
છો. ્ોગયા પરેનટ્િી ્ૌથી 
્યારી વયાત એ છે કે આ પરેનટ્ 
પર્રેવયાિરે જલદી િોરી લરે છે 
તરેથી તવચયા ્યાથરે ્યંકળયા્રેલી 
બીમયારીઓ થતી િથી. તમરે 
તમયારયા લુકિરે ્સ્ટયાઇનલિ 
બિયાવવયા ઇચછો છો 
તો લરેનગયંગ્ કે ્ોગયા 
પરેનટ્િી ઉપર િોટ્સિ 
્ટી િ્ટસિ પહેરી િકો 
છો.

સલમ જેગ્સ્સ
્સલમ જોગ્સિ તમિરે 

ટ્રેક પરેન્ટિી જરેમ જ કરફ્ટસિ 
આપિરે. આ ઉપરયાયંત તરે ટ્રેનડી 
પણ લયાગિરે. કરફ્ટટેબલ, બીધરેબલ 

ફેનબકવયાળયા જોગ્સિ તમયારયા િરીરિરે 
ચોં્ટિરે િહીં અિરે ્ોગયા કરતી વખતરે 
્યાિુકૂળતયા રહેિરે.

સ�ે્ટ્સ્સ બ્�
્ોગયા કરતી વખતરે ્સપોટ્સિ બયા પહેરવયાિો 

આગ્રહ રયાખવો જોઇએ. જરેથી બરે્સ્ટિરે ્યંપૂણસિ 
્પો્ટસિ મળી િકે. ્સપોટ્સિ બયા પહેરીિરે ્ોગ 
કરવયામયાયં કરફ્ટટેબલ િ હોવ તો ઉપરથી ઢીલુયં 
્ટેનક ્ટોપ કે રિોપ ્ટોપ પહેરી િકો છો. આ 
બયા પર જરેકે્ટ પણ કૅરી કરી િકો છો.

સ્ેટ રેજિસ્ટેંટ ટી શટ્સ
આ પ્રકયારિયા ્ટી િ્ટસિમયાયં પર્રેવો 

િીકળે તો દેખયાતો િથી. તરેથી નજમમયાયં, 
એક્ર્યાઇઝ અિરે ્ોગ કરતી 
વખતરે તરેિરે કેરી કરી િકો છો. 
્સવરે્ટ રેનજ્સ્ટેં્ટ ્ટી િ્ટસિ ્ટયાઇ્ટ 
પહેરવયાિરે બદલરે થોડયાયં ઢીલયાયં 
પહેરવયાયં જોઇએ. જરેથી ક્સકિ 
્યાથરે ચોં્ટી િ જા્.

ટે્ક ્સૂટ
નિ્યાળયાિી ઠંડીમયાયં 

જ્યારે એક્ર્યાઇઝ 
અથવયા તો ્ોગયા 
કરો ત્યારે ટ્રેક ્ૂ્ટ 

પહેરો. જરેથી િરીરમયાયં ગરમીિુયં પ્રમયાણ જળવયાઇ રહે. 
ગરમીમયાયં િોટ્સિ પણ એક ્યારો ઓ્પિિ છે.

ક�ેટન શ�ે્ટ્સ્સ
મયાકકે્ટમયાયં ્યારી 

ક્ોનલ્ટીિયા િોટ્સિ 
ઉપલબધ છે. રનિયંગ, 
જોનગયંગ, વદકિંગ, નજમમયાયં 
વક્કઆઉ્ટ અિરે ્ોગ 
કરતી વખતરે િોટ્સિ 
કરફ્ટટેબલ રહે છે. 

પર્રેવો થતયાયં તરે ક્સકિ 
્યાથરે ચોં્ટતયાયં િથી.

ય�ેગ� પેન્ટ્સની ્સ�ૌથી 
્સ�રી વ�ત એે છે કે 

એ� પેન્ટ્સ પર્સેવ�ને 
િલદી શ�ેષી લે છે તેથી 
ત્વચ� ્સ�થે ્સંકળ�યેલી 

બીમ�રીએ�ે થતી નથી. તમે 
તમ�ર� લુકને સ્�ઇજલશ 

બન�વવ� ઇચ�ે 
છ�ે ત�ે લેગગંગ્સ કે 

ય�ેગ� પેન્ટ્સની 
ઉપર શ�ે્ટ્સ્સ ટી 

શટ્સ પહેરી 
શક�ે છ�ે.

-	 લીંમડાના	 પાનનો	 રસ	 નનયનમત	 લેવાથી	
ડાયાનિટિસમાં	ફાયદો	થશે.

-	 ઇસ્ત્ી	 પરના	 ડાઘાને	 દૂર	 કરવા	 ભીના	 કપડા	
પર	િેટકંગ	સોડા	લગાડી	ઇસ્ત્ી	પર	રગડવું.

-	 કાચના	વાસણ	પરથી	ડાઘા	દૂર	કરવા	િે	નલિર	
પાણીમાં	 કોસસ્િક	 સોડા	 નાખી	 રાતે	 વાસણ	
પલાળવા	સવારે	પાણીથી	ધોઇ	નાખવું.

-	 રસોડામાંથી	 મસાલાની	 ગંધ	 દૂૂર	 કરવા	 એક	
ટડશમાં	નવનેગાર	રાખવાથી	તે	ગંધ	ચૂસી	લેશે.

-	 સંનધવાથી	 રાહત	 મેળવવા	 લનવંગના	 તેલથી	
હળવે	માનલશ	કરવું.

-	 મનીપલાનિમાં	િરફ	નાખવાથી	તે	ઝડપથી	વધે	
છે	તેમજ	તાજો	રહે	છે.

-	 લાલ	મરચું	 વાિતી	વખતે	તેમાં	સહેજ	સરનસયું	
ભેળવવાથી	રંગ	ઘેરો	લાલ	િને	છે.

-	 સમોસા	 િનાવવાના	 મેંદાના	 લોિમાં	 થોડો	
કાકા્નફલોર	ભેળવવાથી	પડ	કડક	થાય	છે.

-	 લોખંડની	છરી	પરનો	કાિ	દૂર	કરવા	થોડી	વાર	
કાંદાના	રસમાં	ડૂિાડી	રાખી	પછી	સાફ	કરવું,

-	 સવારની	કઢીને	સાંજ	સુધી	તાજી	રાખવા	તેમાં	

એક	િેિલસ્પૂન	લીંિુનો	રસ	ભેળવવો.
-	 છરી	વાગી	જતાં		જખમ	થાય	કે	તરત	જ	તેના	
પર	ફિકડી	લગાવવાથી		લોહી	વહેતું	િંધ	થશે	
તેમજ	ઇનફેકશન	નહીં	થાય.

-	 સાિુદાણાની	 ખીચડીમાં	 સીંગદાણા	 કરકરા	
રાખવાથી	સ્વાટદષ્ટ	સાથે	દેખાવ	સારો	લાગે	છે.

-	 લસણને	 છોલી	 તેમાં	 મીઠું	 ભેલવી	 શીશીમાં	
રાખવાથી	લાંિા	સમય	સુધી	તાજું	રહેશે.

-	અડધી	િાલદી	પાણીમાં	ચાર	ચમચા	 નવનેગાર	
ભેળવી	 જીનસ	 ધોવાથી	 જીનસ	 જલદી	 ઝાંખુ	
પડતું	નથી.

અપનાવો આ ઘરેલું ઉપચાર
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સુરતમાં વરસાદ સાથે 
પાણીજન્ય બીમારીઃ ઝાડા-ઉલ્ી 
થતા પાંડેસરાના ્યુવાનનું મોત

સુરત 
ચોમાસાની તુ શરૂ થતા ડેન્ગ્યુ, તાવ, મેલેરર્યા અને 

ગેસ્ટ્ોના કેસોમાં વધારો જોવા મળે છે. ત્યારે પાંડેસરાના 
21 વર્ષના ્યુવાનનું ઝાડા-ઉલ્ીને લીધે મોત થ્યું છે. 
સસસવલ-સ્મીમેરમાં જુન મસિનામાં અત્યારસુધી ડેન્ગ્યુ, 
મેલેરર્યા, તાવ, ગેસ્ટ્ોના 670 દદદીએ સારવાર લીધી 
છે. નવી સસસવલથી મળેલી સવગત મુજબ પાંડેસરામાં 
તેરેનામ ચોકડી પાસે પુસનત નગરમાં રિેતો 21 વરદી્ય 
રોસિત રમેશ શમા્ષને શુક્રવારથી ઝાડા - ઉલ્ી થવાની 
શરૂ થઇ િતી. જોકે મંગળવારે સવારે તેની તસબ્યત 
બગડતા સારવાર મા્ે પરરવારના સભ્યો નવી સસસવલ 
િોસસ્પ્લમાં લાવ્યા િતા. જ્યાં ફરજ પરના ડોક્રે મૃત 
જાિેર ક્યયો િતો.

અમદાવાદ
 ગુજરાતમાં છેલ્ા પાંચ વર્ષમાં ૧૯૫ 

સપતાએ પોતાના સંતાનને રકડનીનું દાન 
આપીને નવજીવન આપ્યું છે. 

બાળકના જનમની સાથે માતા-સપતા મા્ે 
તેમની પ્રત્યેક ક્ષણ સંતાનને સમસપ્ષત થઇ જા્ય 
છે. નાણાની ખેંચ િો્ય તો પણ બાળકની પ્રત્યેક 
જરૂરર્યાત પૂણ્ષ કરવા તેઓ કોઇ જ કસર 
બાકી રાખતા નથી. આ સાથે ગુજરાતમાં એવા 
પણ સપતાઓ છે જેમણે પોતાની રકડનીનું દાન 
કરીને દીકરા અને દીકરીને નવજીવન આપ્યું 

છે. છેલ્ા પાંચ વર્ષમાં ૧૯૫ અને છેલ્ા ૮ 
વર્ષમાં કુલ ૬૩૦થી વધુ સપતા દ્ારા પોતાના 
સંતાનોને રકડનીનું દાન આપવામાં આવ્યું છે. 
જેમાં ૫૦૦થી વધુ પુત્ર અને ૧૦૦થી વધુ 
પુત્રીનો સમાવેશ થા્ય છે. રકડનીના દાન દ્ારા 
સપતાએ પોતાના સંતાનોને મોતના મુખમાં 
ધકેલાતાથી અ્કાવ્યા છે.

ડોક્રોના મતે જ્યારે બંને રકડની ફેઇલ થઇ 
જા્ય ત્યારે તેવા સંજોગોમાં રકડની ટ્ાનસપલાન્ 
જ એક ઉપા્ય િો્ય છે. જેમાં દદદીને માતા-
સપતા, ભાઇ-બિેન, પસત-પત્ી પોતાની એક 

રકડનીનું દાન કરીને નવજીવન આપતા િો્ય 
છે.અમદાવાદની આઇકેડીઆરસી ખાતે છેલ્ા 
પાંચ વર્ષમાં ૪૯૫ માતાએ તેમના સંતાનોને 
રકડની આપીનુે નવજીવન આપ્યું છે. આ પૈકી 
ગત વરષે ૮૭ માતાઓ દ્ારા તેમના સંતાનોને 
રકડનીનું દાન આપવામાં આવ્યું છે. 

અમદાવાદની સસસવલ િોસસ્પ્લમાં 
આવેલી ઈસનસ્્્્યુ્ ઓફ રકડની રડસીઝ એનડ 
રીસચ્ષ સેન્રના રડરેક્ર ડો. સવનીત સમશ્ાએ 
જણાવ્યું કે, ‘સંતાનને રકડની આપવામાં માતા 
મોખરે છે પરંતુ સપતા પણ પાછળ નથી. 

રાજ્યમાં 600થી વધુ પિતાએ� કિડની એાિી સંતાનન� મા�તના મુખમાં ધિ�લાતા એટિાવી દીધું

અમદાવાદ
મો્ેરામાં આવેલી જમીનના મામલે 

અદાવત રાખીને જાનથી મારી નાખવાની 
ધમકી આપ્યાની શક્યતાને આધારે 
પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. મો્ેરામાં 
આવેલા પુજી વાસમાં  રિેતા સંદીપ 
ઠાકોરે અડાલજ પોલીસ મથકે ફરર્યાદ 
નોંધાવી છે કે કમલ નંદવાણી (રિે.સુઘડ)
એ િેતલ વોરા અને સવજ્ય ઉફફે દીપુ 
ચૌિાણએ ગત ૧૮મી તારીખે વોટસએપ 
પર સવડી્યો કોલ કરીને જાનથી મારી 
નાખવાની ધમકી આપી િતી. એ્લું 
જ નિી તેને મારવા મા્ે શાપ્ષ શુ્ર 

મોકલીને ફા્યરીગ કરીને મોતને ઘા્ 
ઉતારવાનું કહ્ં િતું.  કમલ નંદવાણી 
આશારામનો ભાસણ્યો િોવાનું જાણવા 
મળ્યું છે.  સંદીપ ઠાકોરના સપતરાઇભાઇ 
લાલા ઠાકોરની જમીન મો્ેરામાં આવેલી 
િતી. જેેના પર તેણે ઓરડી બનાવીને 
ભાડે આપી િતી. જો કે લાલા ઠાકોરનું 
ગત વરષે કોરોનાને કારણે અવસાન થતા 
જમીન સંદીપ ઠાકોર સાચવતો િતો. જે 
જમીનના સવવાદને લઇને લાલા ઠાકોર 
પર અગાઉ ફા્યરરંગ કરા્યું િતું. બાદમાં 
સંદીપ ઠાકોરને આ બાબતને લઇને ધમકી 
આપવામાં આવતી િતી.

આશારામના ભાણિયાએ ખેડૂતને 
જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી

રાજકોટ
ગુજરાત સવધાનસભા  ચૂં્ણી 

અનવ્યે સૌરાષ્ટ્રની 48 ધારાસભા 
બેઠકો મા્ે આજે પ્રદેશ ભાજપે બેઠક 
દીઠ  પ્રભારીની સન્યુસતિ કરી છે સૂત્રો 
અનુસાર (1) રાજકો્  સજલ્ામાં 
રાજકો્ પૂવ્ષમાં પ્રરદપ વાળા, પસચિમ 
બેઠક પર લાલજી સોલંકી, દસક્ષણમાં 
વસુબેન સત્રવેદી, ગ્ામ્યમાં ચંદ્ેશ પ્ેલ, 
જસદણમાં ભગવાનજી કરગ્ી્યા, 
ગોંડલમાં િર્ષદ દવે, જેતપુરમાં સવનું 
કથીરી્યા, ધોરાજીમાં સંજ્ય કોરડી્યા 
(2) કાલાવડમાં નીલેશ ઉદાણી, 
જામનગર ગ્ામ્યમાં સનમ્ષળ સમાણી, 
જામનગર ઉત્તરમાં સિરેન પારેખ 
(મોરબી), જામનગર દસક્ષણમાં 
ચંદ્ેશ િેરમા, જામજોધપુરમાં સુરેશ 

વસરા (3) મોરબીમાં રદસલપસસંિ 
ચુડાસમા,  ્ંકારામાં ઘનશ્યામ 
ગોસિલ, વાંકાનેરમાં લાલજી સાવસલ્યા 
(4) સુરેનદ્નગર સજ.ના દસાડામાં 
રજની સંઘાણી, લીંબડીમાં અસનલ 
ગોસિલ, વઢવાણમાં ગૌતમ ગોસ્વામી, 
ચો્ીલામાં ગણપતસસંિ  જાડેજા, 
ધાંગધામાં વલ્ભ દુધાત્રા (5) દ્ારકામાં 
િસમુખ સિંડોચા, ખંભાસળ્યામાં નીલેશ 
ઓડેદરાની (6) પોરબંદરમાં મિેનદ્ 
પીઠી્યા, કુસત્યાણામાં ચીમન સાપરી્યા 
(7) જુનાગઢ સજ.માં માણાવદરમાં 
રદસલપસસંિ બારડ, જુનાગઢમાં 
ડો.સવનોદ ભંડેરી, સવસાવદરમાં 
બાપોદરા (પોરબંદર), કેશોદમાં 
સવજ્ય કોરા્, માંગરોળમાં ગૌરવ 
રૂપારેસલ્યાની (8) ગીર સોમનાથ 

સજ.માં સોમનાથમાં સવક્રમ ઓડેદરા, 
તલાલામાં જે.કે.ચાવડા, કોડીનારમાં 
વી.વી.વઘાસસ્યા, ઉનામાં કાળુ સવરાણી 
(9)અમરેલી સજલ્ામાં ધારીમાં સિંમત 
પડશાળા, અમરેલીમાં રાજુ બાંભણી્યા, 
લાઠીમાં સી.પી.સરવૈ્યા, સાવરકુંડલામાં 
સવજ્ય ભગત, રાજુલામાં ભરત મેર 
(10)ભાવનગર સજલ્ામાં મિુવામાં 
ભરતસસંિ ગોસિલ, તળાજામાં અમોિ 
શાિ, ગારી્યાધરમાં સુરેશ ધાંધસલ્યા, 
પાલીતાણામાં મ્યુર માંજેરી્યા, 
ભાવનગર ગ્ામ્યમાં વનરાજસસંિ ડાભી, 
ભાવનગર પૂવ્ષમાં રરતેશ સોની અને 
પસચિમમાં રદસલપ સે્ા (11) બો્ાદ 
સજલ્ામાં ગઢડામાં ્યોગેનદ્સસંિ ગોિીલ 
અને બો્ાદમાં રદસલપ પ્ેલ(સુ.
નગરના)ની સન્યુતિી કરાઈ છે. 

સૌરાષ્ટ્રની બેઠકો પર ભાજપના પ્રભારી નીમા્યા

અમદાવાદ
દેશના અથ્ષતંત્રને ૫ લાખ કરોડનું 

કરવા મા્ે કેસમકલ ઉદ્ોગના નવા 
પ્રોજેકટસને મંજૂરી મેળવામાં એ્લે કે 
એનવા્યન્ષમેન્ સલિ્યરનસ આપવામાં 
૧૮થી ૨૪ મસિના લગાડવામાં આવે 
છે તે સમ્યગાળો ઘ્ાડીને ૬ મસિનાથી 
ઓછો કરી આપવાની માગણી 
ગુજરાતન કેસમકલ ઉદ્ોગે ગુજરાત 
ચેમબરમાં કેસનદ્્ય મંત્રી મનસુખ 
માંડસવ્યા સાથે થ્યેલી ચચા્ષ દરસમ્યાન 
થઈ િતી. તેની સાથે જ દરર્યામાંદૂસરત 

પાણી છોડવા મા્ેની પાઈપ લાઈન 
નાખવાની મંજૂર થ્યેલી ્યોજનાના 
અમલીકરણને ઝડપી બનાવવા 
રજૂઅાત થઈ િતી.

ડીપ દેશના અથ્ષતંત્રને પાંચ 
લાખ કરોડની ઊંચાઈ લજવા મા્ે 
કેનદ્ સરકારે તો સૌથી પિેલા ડીપ 
સી રડસ્ચાજ્ષની વરસોથી અપા્યેલી 
મંજૂરીનો અમલ ચાલુ કરવો જોઈએ. 
૩૧મી માચ્ષ ૨૦૨૧ના ્યોજા્યેલી 
બેઠકમાં ડીપ સી રડસ્ચાજ્ષની દરખાસ્ત 
મંજૂર થઈ ગ્યેલી છે. આ પાઈપલાઈન 

સબછાવવાથી અમદાવાદ, વડોદરા 
સવસ્તારના કેસમકલ ઉદ્ોગોને ખાસ્સી 
રાિત થઈ જશે,એમ ગુજરાત ડા્યસ્્ફ 
મેન્યુફેક્ચરરંગ એસોસસ્યેશનના પૂવ્ષ 
પ્રમુખ ્યોગેશ પરીખે જણાવ્યું િતું. 
એનવા્યન્ષમેન્ સલિ્યરનસની સમસ્્યા 
િળવી કરવી જોઈએ. કેમેસકસલના 
પ્રમુખ ભૂપેનદ્ પ્ેલે કહ્ં િતું કે 
ગુજરાતના કેસમકલ ઉદ્ોગની દરેક 
વસાિતોના પાણીના સનકાલ મા્ે 
દરર્યાઈ પાઈપલાઈન નાખવા મા્ે 
આસથ્ષક સિા્ય મળવી પણ જરૂરી છે.

અથ્ષતંત્રને ૫ાંચ લાખ કરોડનું કરવા કેસમકલ 
ઉદ્ોગને પ્યા્ષવરણની મંજૂરી અપાવવા માંગ

મનસુખ માંડવીયાની ગુજરાત ચ�મ્બરમાં િ� પમિલ ઉદા�ગ સંચાલિા� સાથ� ચચાચા

અમદાવાદની યુવતી અમેરરકામાં જજ બની 
અમદાવાદ ઃ વવદેશની ધરતી પર ભારતની વધુ એક 
દીકરીએ ભારત દેશનું નામ રોશન કરુું છે. જાનકી 
વવશ્વમોહન શમામા જે ઉત્તરપ્રદેશના મુઝફ્ફરનગરમાં 
શ્ી રામ દરબાર પરરવારમાં જનમેલી ભારતીર મવહલા 
છે. જેણે અમેરરકામાં સાતમાં નરાવરક સરકકિટમાં 
કારમી મેવજસ્ટ્ેટ જજ તરીકે શપથ લીધા છે. રામ 
ચરરત માનસ પર હાથ મૂકીને જાનકી શમામાએ શપથ 
લઈને અમેરરકામાં ભારત દેશનું નામ કરુું છે. જાનકી 
શમામાનો અમદાવાદ સાથે પણ નાતો જોડારેલો છે. જાનકીના ભાઈએ કહ્ં શ્ી 
રામ દરબાર પરરવારમાં અમારો જનમ થરો છે. મારા દાદા બ્રહ્મવ્મા પંરડત 
જગમોહનજી મહારાજ એક સમવપમાત રામારણ ગારક હતા. મારા વપતા પંરડત 
વવશ્વમોહનજી મહારાજ પણ રામારણના ગારક હોવાથી જાનકી નાનપણથી જ 
રામારણના પાઠ શીખીને મોટી થઈ છે. જાનકી 1993થી રામારણના પાઠ કરે 
છે. રામારણ પ્રતરે વવશે્ લગાવ હોવાથી તેણે રામારણ ઉપર હાથ રાખીને 
શપથ લીધા હતા.

અડાલજમાં પૌત્રને મળવા માટે ગયેલા 
સસરાને પુત્રવધૂ અને પ્ેમીએ માર માયયો
ગાંધીનગર : અંબાપુર ગામે રહેતા રણછોડભાઈ જોઈતારામ પ્રજાપવતએ 
્ફરરરાદ નોંધાવી હતી કે, તેમના પુત્ર મની્નું ગરા વ્ષે અવસાન થરું 
હતું. તેની પત્ી વનલમ અને પૌત્ર પૂજન સાથે તેઓ અડાલજના શ્ીનાથ 
સોસારટીમાં રહેતા હતા. જોકે પુત્રવધુ જમવાનું આપતી નહોતી અને રાખવા 
માંગતી ન હોવાથી તે પુત્રી ના ઘરે રહેવા માટે ગરા હતા. આ દરવમરાન 
ગઇકાલે તેમને પૌત્ર પૂજનની રાદ આવતા તેમના જમાઈ તેમજ સગા સાથે 
અડાલજના શ્ીનાથ સોસારટીના મકાનમાં ગરા હતા. જરાં ઘરમાં પૌત્ર 
પૂજન, પુત્રવધુ નીલમ તેમજ અનરપુરુ્ હાજર હતો. જેથી આ બાબતે 
રણછોડભાઈ પૂછતા નીલમએ કહ્ં હતું કે આ વરવતિ સાથે કોટમામાં પ્રેમ લગ્ન 
કરામા છે તેનું નામ વનલેશ રમેશભાઈ પટેલ છે. મારી મરજીથી મેં લગ્ન કરામા છે. 
જેથી રણછોડભાઈએ તેણીને ઘર ખાલી કરી દેવા માટે કહ્ં હતું .જોકે નીલમ 
ઉશકેરાઇ ગઇ હતી અને તેણે કહ્ં હતું કે આ ઘર મારા પવતએ લીધું છે. હું 
ઘર ખાલી નહીં કરું અને તેમ કહી નીલમ અને તેની સાથે રહેલા નીલેશએ 
વૃદ્ધ રણછોડભાઈને ગડદા પાટુ માર મારયો હતો. ્ફરરવાર અહીં નહીં આવવા 
માટે પણ ધમકી આપી હતી. 

ણવશ્વ યોગ રદવસ: અમદાવાદમાં પ્થમ 
વખત બાઈક પર યોગના પ્યોગો કયાયા

અમદાવાદઃ 21મીઅે આંતરરાષ્ટીર રોગ રદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી 
રહી છે. ભારતમાં પહેલીવાર મોટરસાઈકલ ઉપર લોકોએ રોગ કરામા હતા. 
મવણનગરની ‘ધ થડમા આઈ’ રોગાની ટીમે મોટરસાઈકલ પર રોગ-પ્રાણારામ 
સેશનનું આરોજન કરુું હતું. જેમાં શહેરીજનો આખુ વ્મા આ રોગની 
પધધવતને ્ફોલો કરીને સ્વસ્થ રહે તેવો મેસેજ અપારો હતો. મવણનગરની 
‘ધ થડમા આઈ’ રોગાની ટીમના 40 સભરોએ બાઈક-એકરટવા ઉપર રોગા 
કરામા હતા. વવશ્વ રોગ રદન વનવમતે રામોલ રરંગરોડ,અદાણી સકકિલ,ગતરાળ 
ગામના રમતગમતના મેદાનમાં અનોખી રીતે રોગાના પ્રરોગો કરામા છે. જેમાં 
8 વ્માથી લઈને 50 વ્માના રુવક અને રુવતીઓ સાથે જ આધેડ વરરકતઓએ 
વવવવધ રોગ કરામા હતા. 

અમદાવાદ
ભગવાન જગન્ાથની 145મી 

રથ્યાત્રા િવે ગણતરીના રદવસો બાકી 
છે ત્યારે પોલીસ િવે એકશન મોડમાં 
જોવા મળી રિી છે. રથ્યાત્રાના રૂ્ પર 
તેમજ મંરદર પરરસરમા ચેકીંગ િાથ 
ધરા્યુ છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્ાનચ 
તેમજ પોલીસ દ્ારા, 3 BDDS ,2 
ડોગ સ્કોડની ર્મ દ્ારા ચેકીંગ કરવામાં 
આવ્યું. સાથે જ સંવેદનશીલ સવસ્તારમાં 
ડ્ોન મારફતે ધાબા પોઇન્ પર ચેકીંગ 
િાથ ધ્યુું િતું. પોલીસ પણ આ 
રથ્યાત્રામાં સુરક્ષા અંગે કોઈ ખામી ના 
રિી જા્ય તેની તકેદારી રાખી રિી છે.

રથ્યાત્રાના રૂ્ પર ડ્ોન 
અને ્ીમ સાથે ચેકીંગ

સંણષિપ્ત સમાચાર

ગુજરાતમાં છેલાં પાંચ વરયામાં ૧૯૫ ણપતાએ 
સંતાનને રકડની આપી નવજીવન આપયું
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રાજકોટ
ઘોરાજી ખાતે ખેડૂતોએ પેĺોલ-ડીઝલના સતત 

વધારા સામે હવન કયђ↓ હતો. Ëયારъ અિનયિમત 
વીજળીને લઇને પૂજન કયુ↨ હતું. ખેડૂતો સતત 
વધતી મ℮ઘવારીથી કіટાâયા, ખેડૂતોએ ભાવ 
ઘટાડવાની માંગ કરી હતી. ખેડૂતોએ ખેતરમાં 
હવન કયђ↓ અને પેĺોલ-ડીઝલ અને ખાતરના ભાવ 
ઘટાડવા માટъ અનોખી પુજા કરી હતી. રાËયમાં 
મ℮ઘવારીના મારથી લોકો પરъશાન થઇ ગયા છъ. 
પેĺોલ-ડીઝલ, ગેસ અને ખાતરના ભાવો સતત 
વધી રΝાં છъ. જેથી ખેડૂતોને પણ ખેતી કરવી 
પરવડે તેમ નથી. તો બીજી તરફ સમયસર 
ખેતરમાં વીજળી પણ મળતી નથી. જેથી કіટાળીને 

ખેડૂતોએ અનોખી રીત ે પોતાનો િવરોધ ન℮ધાãયો 
હતો. ખેડૂતોએ ખેતરમાં હવન કરી િવરોધ 
ન℮ધાãયો હતો. સરકાર સુધી પોતાની ãયથા ãયŪ 
કરવા અનોખી રીતે િવરોધ Ĭદશ↓ન કયુ↨ હતંુ.
આજરોજ રાજકોટ િજ·ાના ધોરાજીના 

ખેડૂતોએ અલગ જ અંદાજમાં િવરોધ Ĭદશ↓ન 
કરી પોતાનો રોષ ãયŪ કયђ↓ હતો. જેમા ખેતરમાં 
હવન કયђ↓ તેમજ વીજ પોલ પાસે પૂજન આરતી 
Ĵીફળ ફોડી સરકાર સુધી પોતાની ãયથા ãયŪ 
કરવા અને વાત પહ℮ચાડવા આ કЫિમયો ખેડૂતોએ 
અપનાãયો હતો. ખેતરમા ખેડૂતો એકઠા થઈને 
પેĺોલ, ડીઝલ અને ખાતરના ભાવો ઘટાડો અને 
સમયસર ખેત િવજળી આપો તેવા સુĦોŵાર કયા↓ 

હતા.ગુજરાતમાં Чદન ĬિતЧદન પેĺોલ, ડીઝલ, 
ગેસ િસિલ×ડર અને ખાતરના ભાવો વધી રΝા 
છъ Óયારъ આ મ℮ઘવારીથી Ħçત મÖયમ પરીવાર 
હъરાન પરъશાન થાય છъ તો પરીવારનું ગુજરાન 
કઈ રીતે ચલાવવુ એ પણ એક મોટો Ĭ  છъ. 
મિહલાઓનું બજેટ ખોરવાઈ ગયુ છъ. વાહન 
ચાલકો પણ િચંિતત થયા છъ તો ગુજરાતના 
ધરતીપુĦો પણ બાકાત નથી. પેĺોલ ડીઝલ મ℮ઘુ 
થતુ જાય છъ, ખાતરના ભાવો વધતા જાય છъ Óયારъ 
ખેડૂતોને ખેતી કરવી પોસાય તેમ નથી. તનતોડ 
મહъનત કરી ખેડૂતો પાક ઊભા કરતા હોય છъ 
Óયારъ મ℮ઘવારી તથા પેĺોલ ડીઝલના ભાવોમાં 
તોતỲગ થતા ખેડૂતો િચંિતત થઈ ગયા છъ.

સૌરા∆ના ખેડૂતો મ℮ઘવારીથી કіટાâયા: સરકારને સૌરા∆ના ખેડૂતો મ℮ઘવારીથી કіટાâયા: સરકારને 
સúસú  બુિˇ આવે અને મ℮ઘવારી ઘટъ તે માટъ યΦબુિˇ આવે અને મ℮ઘવારી ઘટъ તે માટъ યΦ

ગુજરાતના ૫૬ તાલુકામાં 
આવી મેઘરાજાની સવારી
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં બુધવારъ ૫૬ તાલુકામાં 

વરસાદ ન℮ધાયો છъ. Óયારъ સૌથી વધુ સુરતના 
કામરъજમાં ૩.૪૪ ઇંચ વરસાદ વરçયો હતો. દિΤણ 
ગુજરાતના ડાંગ,વલસાડ, તાપી, સુરતમાં આજે ભારъ 
વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છъ. આ સાથે 
૨૫થી ૨૬ જૂને વરસાદનું જોર વધવાની શકયતા પણ 
દશા↓વવામાં આવી છъ. આ સાથે સૌરા∆ અને કÉછમાં 
પણ સારા વરસાદની આગાહી છъ. 

નЧડયાદ
સુરતના પુણા ગામ ખાતે ચંĩકાંત 

ડાયાભાઈ સુરતી પોતાના પЧરવાર સાથે 
રહъ છъ. તેઓને સંતાનમાં બે દીકરીઓ 
અને એક દીકરો છъ. શિનવારъ સવારъ 
ચંĩકાંતભાઈ પોતાના પЧરવાર સાથે 
પોતાની કાર લઇ સુરતથી અમદાવાદ 
જવા નીકâયા હતા. તેઓની સાથે 
તેમના િમĦ નરъશભાઈ રમેશભાઈ 
પટъલ (ઉѕમર વષ↓ ૪૭) પણ અમદાવાદ 
આવવા ગાડીમાં બેઠા હતા. તેઓ 
સવારъ ૧૧ વાÆયાની આસપાસ 
નЧડયાદ પસાર કરી અમદાવાદ તરફ 
જઈ રΝા હતા. તેઓની કાર સૂંઢા 

વણસોલ ગામની સીમમાંથી પુરપાટ 
ઝડપે પસાર થઇ રહી હતી Óયારъ રોડ 
પર ઉભેલા એક આઈસર ĺકની પાછળ 
ધડાકાભેર અથડાતા ગાડીના આગળના 
ભાગનો કŵરઘાણ વળી ગયો હતો. 
જેથી ગાડીના ચાલક ચંĩકાંતભાઈ 
સુરતી, નરъશભાઈ પટъલ તથા દΤ 
ચંĩકાંતભાઈ સુરતીને શરીરъ ગંભીર 
ઈજાઓ થતા તેઓનું ઘટનાçથળъ Óયુ 
નીપËયું હતું. Ëયારъ કારમાં સવાર 
સુæમાબેન ચંĩકાંતભાઈ સુરતી, િĦશા 
બેન ચંĩકાંતભાઈ સુરતી તથા િĝæનાબેન 
ચંĩકાંતભાઈ સુરતી ને શરીરъ ગંભીર 
ઈજાઓ પહ℮ચી હતી. 

નЧડયાદ-અમદાવાદ એÄસĬેસ વે પર કાર આઇસર પાછળ ઘૂસી જતાં Ħણનાં મોત
અમદાવાદ

ગુજકોમાસોલની પૂરી થયેલી ચૂંટણીને અંતે ભાજપને 
૩૨ બેઠકો પર િવજય મâયો તે પછી સંçથાના ચેરમૅન અને 
વાઈસ ચેરમેનના હોˆા પરથી જૂના હોˆъદારોને ખસેડીને 
નવા હોˆъદારોને çથાન આપવામાં આવે તેવી સંભાવના 
રહъલી છъ. અÓયારъ તેના ચૅરમૅન તરીકы Чદલીપ સાંઘાણી 
અને વાઈસ ચૅરમૅન તરીકы ગોિવ×દિસંહ સેવા આપી રΝા 
છъ. તેમને çથાને નવા ચહъરાઓને çથાન આપવામાં આવે 
તેવી શÄયતાઓ દશા↓વવામાં આવી રહી છъ. બીજીતરફ 
સુરતની બે×ક સંભાળી રહъલા નરъશ પટъલ કદાચ વાઈસ 
ચેરમેનના હોˆા માટъ દાવેદારી કરી શકы છъ. 

ગુજકોમાસોલની ચૂંટણી પછી ચૅરમૅન, 
વાઈસ ચૅરમૅનના હોˆા માટъ ખ′ચતાણ
ગુજકોમાસોલનું ને Óવ નવાને ચહъરાને સ℮પાય તેવી સંભાવના

વડાĬધાને ઉજãયો માતા હીરાબાનો 100મો જ×મЧદવસ, પગ ધોઈને શાલ ઓઢાડી
ગુજરાતમાં ફરી માçક ફરિજયાત : શાળાઓમાં બાળકો માટъ પણ િનયમો

રાજકોટ
ભારતની સાથે ગુજરાતમાં પણ કોરોનાના કыસમાં 

ન℮ધપાĦ વધારો થઈ રΝો છъ. ખાસ કરીને ભીડભાડવાળી 
જÆયાઓએથી સૌથી વધુ કыસ પકડાઈ રΝાં છъ તેથી સરકાર 
અને çવાçÔય િવભાગો ˛ારા માçક અવäય પહъરવાનું સૂચન 
કરાયું છъ પરѕતુ હવે ગુજરાતની આ િજ·ા અને શહъરમાં 
િવ˜ાથЪ↓ઓને માçક ફરિજયાત પહъરવા આદъશ કરાયો છъ.
રાજકોટ િજ·ા િશΤણાિધકારીએ કોરોના કыસ વધતા 

ઝડપી િનણ↓ય કયђ↓ છъ. આદъશ અનુસાર િવ˜ાથЪ↓ઓ શાળામાં 
ફરિજયાત માçક પહъરીને જ આવવા સૂચન કરાયું છъ. 
કોરોનાના કыસ ઘટતા અગાઉ અમુક િનયમોમાં છૂટછાટ 
આપવામાં આવી હતી પરѕતુ હવે ફરી કોરોનાની આશંЧકત 
નવી લહъરને પગલે િનયમો ફરી લાગુ થઈ રΝાં છъ અને તેનું 
કડક અમલીકરણ કરાવવા પણ આદъશ કરાયા છъ.

પાિલતાણા પાિલકામાં ભાજપના Ħણ સÛયઅે રાજીનામા આપતા ખળભળાટ
પાિલતાણા 

ભાવનગર િજ·ાની પાિલતાણા 
નગરપાિલકાના ભાજપના ૩ 
નગરસેવકોએ આજે મંગળવારъ અચાનક 
રાજીનામા આપી દъતા ખળભળાટ મચી 
જવા પામેલ છъ. પાિલકામાં ભાજપની 
çપΓ બહુમતી છъ. Ĭમુખ તરીકы મિહલા 
િશલાબેન વસંતભાઈ શેઠ અને ઉપĬમુખ 
તરીકы િમલનભાઈ કы રાઠોડ છъ પરѕતુ છъ·ા 
કыટલાક સમયથી ભાજપના કોપђ↓રъટરોમાં 
અદંોરો અંદર િવખવાદ ચાલી રΝો છъ 
Óયારъ વોડ↓ નંબર-૧ના Ħણ કોપђ↓રъટરો 
અજયભાઈ રાજુભાઈ જોષી, રોશનબેન 
રસુલભાઈ અબડા, Чકરણબેન ગોિવદમલ 

કЮકડેજા વગેરъએ અચાનક લેખીતમાં ચીફ 
ઓЧફસરને  રાજીનામા ધરી દъતા ભાજપમાં 
ખળભળાટ મચી જવા પાÜયો છъ. છъ·ા 
Ħણ મિહનાથી અંદરોઅંદર ખટપટ 
ચાલી રહી છъ. ભાજપના Ħણ નગરસેવકы 
અચાનક રાજીનામ આપતા સંગઠનમાં 
દોડધામ મચી જવા પામી છъ. એક જ 
વોડ↓ના Ħણ નગરસેવકы રાજીનામા આØયા 
છъ પરѕતુ રાજીનામા કયાં કારણોસર આØયા 
તે જાણવા મળъલ નથી. નગરસેવકોના 
વોડ↓માં િવકાસના કામો ઓછા ફાળવવા 
તેમજ લોકોની ફЧરયાદો હલ ના થતી 
હોય સિહતના કારણો હોય શકы છъ તેવી 
લોકમુખે ચચા↓ છъ. 

મહъસાણા
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ મહъસાણા 

િજ·ાના રъàવે લગતા િવિવધ િવકાસ 
કામોનુ શિનવારъ ઈ-ખાતમુહુત↓ કયુ↓ હતુ. 
જે અંગનો ગુજરાત ગૌરવ અિભયાન 
કાય↓ĝમ અંતગ↓ત રъàવેના કામોનો 
ઇ-ખાતમુહુ↓તનો કાય↓ĝમ મહъસાણા 
રъàવે çટъશ ખાતે યોજાયો હતો. સાંસદ 
શારદાબેન પટъલ ˛ારા એિĬલ મિહનામાં 
ડીમા×ડ ફોર Ġા×ટ અંતગ↓ત મહъસાણા 
િજ·ાના ૪ ĬોજેÄટ માટъ Ġા×ટ 
ફાળવવા કરъલી રજૂઆતના અનુસંધાને  
રъલવે મંĦાલયે મંજૂર કયા↓ હતા.  જે 
અંતગ↓ત λિપયા ૫૩૭ કરોડના ૬૫ 

Чકલોમીટર લંબાઇ ધરાવતી મહъસાણા-
પાલનપુરની ડબલỲગ લાઇન, λિપયા 
૪૧૫ કરોડનાખચ › ૪૧ Чકલોમીટર 
લાંબી િવજાપુર-આંબિલયાસણ રъલવે 
લાઇનનું ગેજપЧરવત↓ન, λિપયા ૩૪૭ 
કરોડના ખચ› ૩૭ Чકલોમીટરની 
કલોલ-કડી-કટોસણ લાઇનનું ગેજ 
પЧરવત↓ન, λિપયા ૪૧૭ કરોડના ખચ› 
૩૯ Чકલોમીટર લાંબી મોેટીઆદરજ-
િવજાપુર લાઈનનુ ગેજ પЧરવત↓ન અને 
પાલનપુર-રાધનપુરની ૧૧૪ Чકલોમીટર 
રъલવે લાઇનના ડબલỲગ ĬોજેÄટનો 
ઇ-િશલા×યાસ વડોદરાથી વડાĬધાન ˛ારા 
કરાયો હતો.  

મહъસાણા િજ·ાને સાંકળતા રъલવેના 4 કામોના મોદીના હçતે ઇ-િશલા×યાસ
જુિનયર વાઈસ Ĭેિસડ×ટ માટъ યોગેશ પરીખ સામે પણ કોઈ જ ન ઊભું રЅં

અમદાવાદ
ગુજરાત ચેÜબરની કારોબારીના 

૨૪ સÛયો માટъ યોજાનારી ચૂંટણી 
માટъ ફોમ↓ ભરવાના અંિતમ Чદને 
ગુજરાત çટъટ કોઓપરъટી બૅ×કના 
ચેરમેન અજય પટъલે િસિનયર 
વાઈસ Ĭેિસડ×ટપદ માટъ ઉમેદવારી 
ન℮ધાવતા અને અને અ×ય સંભિવત 
ઉમેદવારોએ તેમની િસિનયોરીટીને 
Öયાનમા ંલઈને ફોમ↓ ન ભરવાનું 
પસંદ કરતાં તેઓ િબનહરીફ ચૂંટાઈ 

આãયા છъ. બીજીતરફ જુિનયર વાઈસ 
Ĭેિસડ×ટપદના ઉમેદવાર તરીકы યોગેશ 
પરીખ સામે પણ અ×ય કોઈ જ 
ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પĦક ભયુ↨ 
નહોતું. 
જોકы છъ·ા બે Ħણ Чદવસથી અજય 

પટъલ ચૂંટણી લડવાના છъ તેવી વાતો 
વહъતી થઈ હતી, પરѕતુ અજય પટъલે 
છъ·ી ઘડી સુધી ફોમ↓ પણ ન લીધું 
હોવાથી તેઓ ચૂંટણી લડશે કы કыમ 
તે અંગે િનિΌતતા જણાતી નહોતી. 

અજય પટъલે આ ગાળા દરિમયાન 
િસિનયર વાઈસ Ĭેિસડ×ટ પદ માટъ 
ચૂંટણી લડવા ઇÉછુકો સાથે તેમની 
વાતચીત પણ કરી હોવાનું જાણવા 
મળી રЅં છъ.આ વાતચીત દરિમયાન 
સવ↓સમંિત સધાતા અ×ય ઉમેદવારોએ  
ફોમ↓ ભયા↓ જ નહોતા. તેમના નામ પર 
સવ↓સમંિત સધાઈ તે પછી જ તેમણે 
ઉમેદવારીપĦક ભયુ↨ હતું. જુિનયર 
વાઈસ Ĭેિસડ×ટના હોˆા પર યોગેશ 
પરીખ િબનહરીફ થયા હતા. 

ગુજરાત ચેÜબરની ચૂંટણી યોજાયા િવના જ નવી કારોબારી રચાવાની સંભાવના

13 મંડળીઅાેને મતદાન સામે ે
ગુજકોમાસોલની મતદાર યાદીમાં  ઉમેરવામાં આવેલી મંડળીઓને 
મતદાન કરવા દъવા પર બોડ↓ ઓફ નોિમનીમાંથી çટъ મેળવી 
લેવામાં આવતા તેઓ મતદાનથી વંિચત રΝા હતા. તેને કારણે 
જ ખેડાની બેઠક પરથી ધીιભા ચાવડાનો પરાજય થયો હોવાનું 
જાણવા મળી રЅં છъ. ખેડા િજ·ામાં ૧૩ સહકારી મંડળીઓને 
મતદાનથી વંિચત કરી દъવાઈ હતી. આ જ રીતે છોટા ઉદъપુરની 
૧૬ મંડળીઓને મતદાન કરવા સામે çટъ મેળવવામાં આãયો હતો. 
જામનગરની ૫, ભાવનગરની ૩ મંડળીઓને મતદાન કરવાથી દૂર 
રાખવા માટъ બોડ↓ ઓફ નોિમનીમાંથી çટъ મેળવવામાં આãયો હતો.

ગાંધીનગર
હીરાબાના 100માં જ×મЧદવસે ગાંધીનગર ખાતે સવારъ 

06:30 વાÆયે વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીઅે માતાના આશીવા↓દ 
લઈને તેમની પૂજા-અચ↓ના પણ કરી હતી. વડાĬધાન 
મોદીએ માતાના જ×મЧદવસ પર તેમના પગ ધોઈને તેમને 
શાલ ઓઢાડી હતી અને તેમના આશીવા↓દ લીધા હતા.
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કЮશીનગર
ઉǼર Ĭદъશના કЮશીનગર ખાતે હાટા 

કોતવાલી પાસે NH 28 પર એક 
બસ Óયાં પાક↕ કરъલી ĺક સાથે અથડાઈ 
હતી. આ જોરદાર અથડામણમાં બસમાં 
સવાર 4 મુસાફરોના તરત જ મોત થયા 
હતા Ëયારъ 29 જેટલા મુસાફરો ઘાયલ 
થયા હતા.  ઘાયલોને હાટા CHCમાં 
Ĭાથિમક સારવાર આØયા બાદ િજ·ા 
હોЩçપટલમાં દાખલ કરવામાં આãયા 
છъ Ëયાં 10 મુસાફરોની હાલત ગંભીર 

હોવાનું જણાવવામાં આãયું છъ.
આ બસ િબહારના મધેપુરા િજ·ાના 

મજૂરોને લઈને પંજાબ જઈ રહી હતી. 
બસમાં સવાર કામદારોએ જણાãયું 
હતું કы, ļાઈવર બસને ખૂબ જ ઝડપથી 
ચલાવી રΝો હતો. હાટા કોતવાલીના 
બાધનાથ ચાર રçતા પાસે NH 28 
પર એક ĺક ઉભી હતી પરѕતુ બસની 
çપીડ વધુ હોવાને કારણે તે બસને 
કાબૂમાં રાખી શકЫ નહỲ. આ કારણે બસ 
જોરદાર અથડાઈ હતી.

િબહારથી પંજાબ જતી બસ ĺક સાથે અથડાઈ, 4ના મોત, 10 અિત ગંભીર
બસની ીડ વધુ હાેવાથી ચાલક તેને કાબુમાં રાખી શક્યાે નહીંવડાĬધાન મોદી 26 થી 28 જૂન સુધી જમ↓ની અને યુએઇના Ĭવાસે જશે

નવી Чદàહી
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી જી-૭ની વાિષ↓ક સિમટમાં ભાગ 

લવેા માટъ દિΤણ જમ↓નીના શોàસ એàમાઉની મલુાકાત લશે.ે 
આ િશખર સમંલેનમાં યĝુыન કટોકટી અન ેઇ×ડો-પસેЧેફકની 
Щçથિત અગં ેચચા↓ કરવામાં આવે તવેી શÄયતા છъ.  જમ↓ની 
Ĭવાસ પછી ૨૮ જનૂ ેવડાĬધાન મોદી યએુઇ જશ ેઅન ેÓયાં 
મોદી યએુઇના પવૂ↓   રા∆પિત અન ેઅબ ુધાબીના શાસક 
રહъલા શખે ખલીફા િબન જાયદે અલ નાΝાનના અવસાન 
પર ãયિŪગત રીત ેĴˇાજંિલ આપશે. િવદъશ મĦંાલયના 
િનવેદન અનસુાર વડાĬધાન મોદી જમ↓નીના ચા×સલેર 
ઓલાફ શોàજના આમĦંણ પર જી-૭ િશખર સમંલેનમાં 
ભાગ લવેા માટъ શોàસ  એàમાઉ જશ.ે

હવે અયોÖયા, કાશી, મથુરા, તાજમહાલમાં સુરΤા કવચ સાથે કડક બંદોબçત મુકાશે
લખનઉ

મુÅય ધાિમ↓ક çથળો, અયોÖયા, મથુરા અને કાશી 
ઉપરાંત મુÅય પય↓ટન કы×ĩ તાજમહાલની સુરΤા માટъ 
સરકારъ સુરΤા-ઓડીટ કરવા િનણ↓ય લીધો છъ. ગયા 
મિહને જ યોજાયેલી સુરΤા સંબંધી ãયવçથા િવચારવામાં 
આવી હતી. જેમાં ļોન હુમલા સિહત િવિવધ Ĭકારъ 
આતંકЫઓ ˛ારા થઈ શકы તેવા હુમલાઓ િવષે િવચાર 
િવમશ↓ કરવામાં આãયો હતો.આ તમામ çથળોની સુરΤા 
ભિવæયમાં યુપી çપેäયલ િસકયોરીટી ફોસ↓ને સ℮પવામાં 
આવશે. આ ચારъ çથળો િનિΌત કરવા માટъનું કારણ તે 
છъ કы કાં તો તે çથળોમાં ભૌગોિલક પЧરવત↓ન આãયું છъ 
અથવા તો ત ેઅંગે નવા િવવાદો ઉભા થયા છъ.

નવી Чદàહી
સીબીઆઇએ જોઇ×ટ ļÆસ ક×ĺોલર 

ઇΐર રъƒીને બાયોકોન બાયોલોિજÄસની 
ઇ×çયુિલન દવાના પરીΤણને માફ કરવાને 
માફ કરવા માટъ કિથત રીતે ચાર લાખ 
λિપયાની લાંચ લેવાન આરોપમાં ધરપકડ 
કરી છъ. આ કыસમાં સીબીઆઇએ 
બાયોકોન બાયોિલજÄસના એસોિસએટ 
વાઇસ Ĭેિસડે×ટ એલ Ĭવીણ કЮમારની 
પણ ધરપકડ કરી છъ. રъƒી પર ઇ×çયુલીન 
એçપાટ↓ ઇ×જેÄશનના Ħીજા તબŨાની 

Щ╞િનકલ ĺાયલમાંથી મુિŪ મેળવવા 
માટъ લાંચ લેવાનો આરોપ મૂકવામાં 
આãયો છъ. આ દવા ટાઇપ-૧ અને 

ટાઇપ-૨ ડાયાિબЧટસને અંકЮશમાં લેવા 
માટъ વપરાતી દવા છъ. અિધકારીઓના 
જણાãયા અનુસાર સીબીઆઇએ િસનજીર્ 
નેટવક↕ ઇЩ×ડયા Ĭાઇવેટ િલિમટъડના 
ડાયરъÄટર Чદનેશ દુઆની ધરપકડ કરી 
છъ. Чદનેશ દુઆએ જ રъƒીને ચાર લાખ 
λિપયાની લાંચ આપી હતી. આ ઉપરાંત 
આ કыસમાં બાયોકોન બાયોલોિજÄસના 
ગુલિજત સેઠી અને આિસçટ×ટ ļગ 
ઇ×çપેÄટર અિનમેશ કЮમારની પણ 
ધરપકડ કરી છъ.

બાયોકોન ̨ ારા લાંચ આપવાના Ĭકરણમાં જોઇ×ટ ļગ ક×ĺોલર સિહત 5ની ધરપકડ
ઇSુિલન દવાના પરીક્ષણમાંથી મુિક્ત માટે રૂ. ચાર લાખની લાંચ અપાઇ

નવી Чદàહી 
રા∆પિતપદની ચૂંટણી માટъ 

િવપΤ પછી હવે ભાજપના ને Óવમાં 
એનડીએએ પણ તેના ઉમેદવારની 
જાહъરાત કરી દીધી છъ. રા∆પિતપદ 
માટъ ઉમેદવારની પસંદગી માટъ 
મંગળવારъ નવી Чદàહીમાં ભાજપ 
સંસદીય બોડ↓ની બેઠક યોજાઈ હતી. 
આ બેઠક પછી પΤĬમુખ જેપી નƒાએ 
કЅં કы, ઝારખંડના ભતૂપૂવ↓ ગવન↓ર 
અને આЧદવાસી મિહલા નેતા ĩૌપદી 
મુમૂ↓ એનડીએ તરફથી રા∆પિતપદનાં 
ઉમેદવાર હશે. 
સંસદીય બોડ↓ની બેઠકમાં અંદાજે 

૨૦ નામો પર ચચા↓ થઈ હતી અને 

ĩૌપદી મુમૂ↓ના નામ પર સંમતી સધાઈ 
હતી. ઝારખંડના ભૂતપૂવ↓ રાËયપાલ 
ĩૌપદી મુમૂ↓નું નામ અગાઉ પણ 
રા∆પિતપદના ઉમદેવારની રъસમાં 
ચચા↓યું હતું. જેપી નƒાએ કЅં કы, દъશને 
પહъલી વખત આЧદવાસી સમાજમાંથી 
એક રા∆પિત આપવાની પΤની તૈયારી 
છъ. આ વખતે પૂવЪ↓ય ભારતમાંથી 
કોઈને તક આપવા અંગે સંસદીય 
બોડ↓માં સહમતી બની હતી. અમે એ 
અંગે પણ િવચાર કયђ↓ કы દъશને હજી 
સુધી આЧદવાસી મિહલા રા∆પિત 
મâયા નથી. એવામાં બેઠક પછી ĩૌપદી 
મુમૂ↓ના નામ પર બેઠકમાં સવ↓સંમતી 
સધાઈ હતી. 

નવી Чદàહી
વૈિΐક પЧરબળોના પગલે 

િĝØટોકર×સીમાં હાલ ભારъ મંદી ચાલી 
રહી છъ અને રોકાણકારોના કરોડો 
λિપયા ડૂબી ગયા છъ Óયારъ નકલી 
િĝØટો કર×સી એÄસચે×જ પણ સામે 
આãયું છъ, Ëયાં રોકાણકારો સાથે 
છъતરિપંડી આચરવામાં આવી અને આ 
એÄસચે×જમાં ભારતીયોએ અંદાજે λ. 
૧,૦૦૦ કરોડ ગુમાãયા છъ.
સાઈબર િસÄયોЧરટી કіપની 

╞ાઉડએસઈકыએ કЅં કы, નકલી િĝØટો 
કર×સી એÄસચે×જના અનેક ડોમે×સ 

અને એ×ļોઈડ આધાЧરત ફыક િĝØટો 
એપની ઓળખ કરવામાં આવી છъ, Ëયાં 
આ Ĭકારના નકલી કыÜપેનમાં મોટાપાયા 
પર છъતરિપંડી કરાય છъ. િĝØટો 
એÄસચે×જના નામે એક નવી નકલી 
વેબસાઈટ કોઈનએગ  બનાવાઈ છъ, જે 
યુકы આધાЧરત િĝØટોકર×સી એÄસચે×જ 
છъ. રોકાણકારોને આ Øલેટફોમ↓ પર 
રોકાણ કરવા માટъ અનેક Ĭકારની 
લાલચ અપાય છъ. 
ભોગ બનેલી એક ãયિŪએ 

╞ાઉડએસઈકыનો સંપક↕ કયђ↓ હતો 
અને દાવો કયђ↓ હતો કы તેને નકલી 

િĝØટો કર×સીમાં ૫૦ લાખ λિપયાનું 
નુકસાન થયું છъ. ╞ાઉડસેકના સંçથાપક 
અને સીઈઓ રાહુલ સસીએ કЅં કы 
િĝØટો કૌભાંડની સંÅયામાં વધારો થઈ 
રΝો છъ. આ બાબતોમાં નકલી ડોમેન 
મારફત એકદમ અસલી જેવી વેબસાઈટ 
બનાવાય છъ. Óયાર પછી િĝØટો ĺેЧડંગ 
માટъ આમંĦણ અપાય છъ. આ Ĭકારની 
બાબતોમાં હુમલાખોર પીЧડતનો સંપક↕ 
કરъ છъ. Óયાર પછી િમĦતાનો સંદъશ 
મોકલવામાં આવે છъ અને પછી િĝØટો 
માક⎯ટમાં રોકાણ માટъ ĬોÓસાિહત 
કરવામાં આવે છъ. 

આЧદવાસી મિહલા નેતા ĩૌપદી મુમૂ↓ રા∆પિતપદ માટъ NDAનાં ઉમેદવાર

કાનપુર
કાનપુરમાં શુĝવારના રોજ એટલે 

કы, જુમાના Чદવસે થયેલી િહѕસા 
મામલે પોલીસે ĬÅયાત રъçટોરા બાબા 
િબરયાનીના માિલક મુÅતાર બાબાને 
કçટડીમાં લીધા છъ. પોલીસ ˛ારા 
કરવામાં આવેલા દાવા Ĭમાણે મુÅતાર 
બાબાએ િહѕસાના મુÅય આરોપી જફર 
હયાત હાશમીને ફіડ આØયું હતંુ. 
મુÅતાર બાબા સામે અનેક િĝિમનલ 

કыસ ન℮ધાયેલા છъ. એસઆઈટી ˛ારા 
ટૂંક સમયમાં જ આ મામલે અ×ય 
આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં 
આવી શકы છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы, 

તપાસ એજ×સીઓ ˛ારા કરવામાં 
આવેલી પુછપરછ દરિમયાન િહѕસાના 
માçટરમાઈ×ડ જફર હયાત હાશમીએ 
અનેક મોટા નામ જાહъર કયા↓ હતા. તેમાં 
બાબા િબરયાનીનું નામ ĝાઉડફЩ×ડંગમાં 
સામેલ હતું. 

કાનપુર િહѕસાઃ જફરને ફіડ આપવાના આરોપસર બાબાને કçટડીમાં લેવાયા

નકલી િĝØટો એÄસચે×જથી ભારતીય રોકાણકારોને λ.1000 કરોડનો ચૂનો

ગુવાહાટી
ગુવાહાટીમાં િશવસેનાના બળવાખોર ધારાસÛય 

અને નેતા એકનાથ િશંદъએ પોતાનું શિŪ Ĭદશ↓ન 
કયુ↨ હતું. એકનાથ િશંદъએ વીЧડયો અને તસવીરો 
જાહъર કરીને તેમને 42 ધારાસÛયોનું સમથ↓ન 
હોવાનો દાવો કયђ↓ છъ. હાલ િશંદъ સાથે મહારા∆ના 
42 બળવાખોર ધારાસÛય છъ. જેમાં િશવસેનાના 
35 ધારાસÛય અને સાત અપΤ ધારાસÛય સામેલ 
છъ. તમામ ધારાસÛયો હાલ ગુવાહાટીને રъЧડસન Úલૂ 
હોટલમાં છъ. 
એકનાથ િશંદъ હવે સમથ↓નમાં હોય તેવા 

ધારાસÛયોની યાદી જાહъર કરશે. તેમણે 41 
ધારાસÛયોનું સમથ↓ન હોવાનો દાવો કયђ↓ છъ. જોકы, 
Ĭથમ યાદીમાં 36 ધારાસÛયના નામ છъ. એકનાથ 
િશંદъ કыÜપ હવ ે િશવસેનાના િસÜબોલ પર દાવો 
ઠોકવાની તૈયારીમાં છъ.

ગુવાહાટીમાં શદેનું 42 ધારાસભ્ય સાથે શિક્ત દશર્ન

ગુવાહાટી ખાતે િશવસેનાના ધારાસÛયો ગુવાહાટીની જે હોટъલમાં રોકાયા છъ તેના સામે ટીએમસીના 
નેતાઓ તથા કાય↓કરો ધરણા પર બેસી ગયા હતા. તેમના કહъવા Ĭમાણે આસામ હાલ ભયકіર પૂરનો 
સામનો કરી રЅં છъ અને અહỲ રાજકારણ ચાલી રЅં છъ. આ બધી રાજનીિત મહારા∆માં થવી જોઈએ.  
ટીએમસીના એક કાય↓કરъ જણાãયું કы, આસામના આશરъ ૨૦ લાખ લોકો પૂરથી Ĭભાિવત છъ Óયારъ 
રાËયના મુÅયમંĦી મહારા∆ સરકારને પાડી દъવા Ĭય ો કરવામાં ãયçત છъ. 

િશવસેનાના MLAની હોટલ બહાર ટીએમસી કાય↓કરોએ ધરણાં કયા↓

MLA કы×ĩીય એજ×સીના રડાર ઉપર
ઠાકરъની સરકાર પર જે સંકટ ઘેરાયું છъ તેના માટъ િશવસેના સાંસદ સંજય 
રાઉત કы×ĩીય એજ×સીઓના દુλપયોગને જવાબદાર ઠъરવી રΝા છъ.  જોકы 
તેમાં અમુક અંશે સÓય જણાઈ રЅં છъ કારણ કы, એકનાથ િશંદъ સાથે મળીને 
બળવો પોકારનારા િશવસેનાના Ĭતાપ સરનાઈક તથા યાિમની જાધવ કы×ĩીય 
એજ×સીઓની રડાર પર છъ. રાજકЫય િનæણાંતોના કહъવા Ĭમાણે કы×ĩીય 
એજ×સીઓના Ĭકોપથી બચવા માટъ જ ધારાસÛયોએ બળવાનો રçતો અપનાãયો 
છъ. તેમને એવો િવΐાસ છъ કы, રાËયમાં ભાજપ સાથે સરકાર બનાવવાથી તેઓ 
તપાસ એજ×સીઓની રડારમાંથી બચી શકы છъ.
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નેશનલ હъરાàડ કыસ: માંદગી મુˆъ સોિનયા ગાંધીએ ઈડી સમΤ વધુ મુદત માગી
નવી Чદàહી

ક℮Ġસેના નતેા જયરામ રમશે ેકЅ ંકы, સોિનયા ગાધંીને 
કોિવદ અન ે ફыફસામા ં લાગલેા ચપેન ે લીધ ે હૉЩçપટલમાં 
દાખલ કરવા પડયા હતા ત ેપછી તઓેન ેતમેના િનવાસçથાને 
લઈ જવામા ંઆãયા છъ તમે છતા ં તઓેની તદંરુçતી હજી 
પરૂી સધુરી નથી. તથેી તઓેએ ED ઑЧફસમા ં હાજર 
થવા માટъ થોડા વધ ુસΆાહોની મદુત માગંી છъ. તઓેન ેરજા 
પણ આપવામા ંઆવીહતી પરѕત ુસાથ ેતઓેન ેકડક સચૂના 
આપવામા ંઆવી હતી કы તેઓએ ઘરમાં જ સપંણૂ↓ આરામ 
લવેો. આથી ક℮Ġસે Ĭમખુ સોિનયા ગાધંીએ ઇડી પાસ ેથોડા 
વધ ુસΆાહોની મદુત માગતા જણાãયુ ંહતુ ં કы તઓે સપંણૂ↓ 
રીત ેસાજા થશે પછી ઇડી સમΤ હાજર થશ.ે

આખરъ યશવંત િસંહા રા∆પિતપદ માટъ સંયુŪ િવપΤના ઉમેદવાર બ×યા
કોલકાતા

રા∆પિતની ચૂંટણી ૧૮મી જુલાઈએ છъ Óયારъ બધાની 
નજર રા∆પિતપદના ઉમેદવાર પર છъ. ભાજપે હજુ 
ઉમેદવારના નામની જાહъરાત નથી કરી. પરѕતુ િવપΤને 
ઉમેદવાર મળી ગયા છъ.  શરદ પવાર, ફાλક અÚદુ·ા અને 
ગોપાલકжæણ ગાંધીના ઈનકાર કયા↓ પછી અંતે ભૂતપૂવ↓ કы×ĩીય 
મંĦી યશવંત િસંહા રા∆પિતપદની ચૂંટણીમાં સંયુŪ િવપΤના 
ઉમેદવાર બનવા તૈયાર થઈ ગયા છъ. ક℮Ġેસ, ણમૂલ ક℮Ġેસ 
અને સમાજવાદી પΤ સિહતના િવરોધ પΤોએ મંગળવારъ 
એક સંયુŪ િનવેદનમાં ભૂતપૂવ↓ કы×ĩીય મંĦી યશવંત િસંહાને 
સવ↓સંમિતથી રા∆પિતપદની ચૂંટણી માટъ સંયુŪ િવપΤના 
ઉમેદવાર બનાવવાની જાહъરાત કરી હતી.

મનીષ િસસોЧદયા સામે માનહાિનનો કыસ દાખલ થયો 
ગુવાહાટી

મÅુયમĦંી િહમતં િબçવા સરમાની 
પ ી ЧરѕકЫ ભયુાન સરમાએ Чદàહીના 
ડØેયટુી CM મિનષ િસસોЧદયા 
િવιˇ 100 કરોડનો માનહાિનનો કыસ 
દાખલ કયђ↓ છъ. આપના નતેા મિનષ 
િસસોЧદયાએ 4 જનૂના રોજ એક Ĭસે 
કો×ફર×સમા ંઆરોપ લગાãયો હતો કы, 
વષ↓ 2020મા ંકોરોના મહામારી ફыલાઈ 
રહી હતી ત ેસમય ેઆસામ સરકારના 
મÅુયમĦંીની પ ીની કіપની અને 
પĦુના િબઝનસે પાટ↓નરન ેબજાર દરથી 
ઉપર PPE કЫટ આપિૂત↓ કરવાનો 
કો×ĺાÄટ આØયો હતો.

બડગામ 
જÜમુ અને કાäમીરમાં આતંકЫઓને 

માĦ ઠાર મારવામાં જ નથી આવતા તે 
કાય↓વાહી તો માĦ અિનવાય↓ હોય તો 
જ કરાય છъ. હવે સુરΤા દળોનું Öયેય 
આતંકЫઓની ધરપકડ કરી તેમની પાસેથી 
મહǽવની માિહતી કઢાવવાનું છъ. તે 
સીલસીલામાં તેમણે LET સાથે સંલગ્ન 
તેવા ૩ આતંકЫઓની ધરપકડ કરી છъ.
જÜમુ અને કાäમીરની પોલીસે આ 

માિહતી આપતાં જણાãયું હતું કы રાËય 

પોલીસ રા∆ીય રાયફàસ અને CRPF 
˛ારા સંયુŪ રીતે ચલાવાઈ રહъલા 
અિભયાન દરિમયાન ૩ આતંકЫ આિશફ 
હુસૈન, હાઝમ ગુલામ મોહીદીન ડાર 
અને તાહીર અહમદની ધરપકડ કરી 
Ĭિતબંિધત સંગઠન લäકર-એ-તૈÝયબા ના 
એક આતંકЫ મોડયુલનો ભંડાફોડ કયђ↓ છъ. 
ગઈકાલે પકડાયેલા આતંકЫઓ પાસેથી એક 
ચાઇનીઝ બનાવટની િપçતોલ, એક AK 
મેગેિઝન જેમાં ૩૦ રાઉ×ડ હતા તે તથા 
એક બાઇક પણ પકડાઈ છъ.

જÜમુ-કાäમીરમાં LET સાથે સંકળાયેલા Ħણ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરાઈ
અાતંકીઅાે પાસેથી િપ તાેલ, બાઈક, અેકે મેિગિજન જ  કયાર્

િભવાની
આંતરરા∆ીય યોગ Чદવસ 2022 

ના અવસર પર, મુÅય Ĭધાન 
મનોહર લાલ ખžરъ રાËયના લોકોને 
અિભનંદન આપતા એક મોટું એલાન 
કરી. 8મા આંતરરા∆ીય યોગ Чદવસ 
પર િભવાનીમાં આયોિજત રાËય 
çતરીય સમારોહમાં મુÅયમંĦીએ આ 
જાહъરાત કરી હતી. મુÅયમંĦીએ કЅં 
કы હЧરયાણાના તમામ િન Ǽ 75% 
અЩગ્નવીરોન ે અЩગ્નપથ યોજનામાંથી 
િન ત થયા બાદ નોકરી મળશે.

આ બધા યુવાનોને પોલીસમાં પસંદગી 
આપવામાં આવશે. અЩગ્નપથમાંથી 
િન ત યુવાનો Ġુપ Cમાં પણ ભરતી 
થઈ શકы છъ.  બીજી તરફ સીએમ ખžરъ 
જણાãયું કы, આજે દરъક ભારતીયો માટъ 
ગૌરવનો Чદવસ છъ. યોગ માĦ શારીЧરક 
િĝયા જ નથી પરѕત ુ તે અમાιં મન 
માનિસક, બૌિˇક શાЧરરીક િવકાસ બધુ 
તેનાથી જ થાય છъ. એટલા માટъ આજે 
અમે હЧરયાણામાં દરъક Úલોક અને 
િજ·ા, çકвલ, સંçથાઓમાં યોગ કાય↓ĝમ 
ચલાવી રΝા છъ. 

જÜમુ-કાäમીરમાં ભારъ વરસાદથી પૂરની Щçથિત, આસામમાં વધુ 9ના મોત
પીલીભીત

ઉǼર Ĭદъશના પીલીભીત ભીષણ 
માગ↓ અકçમાત થયો છъ. મળતી 
માિહતી Ĭમાણે હЧર˛ારથી ખોલા જઈ 
રહъલી િપકઅપ Τ સાથે અથડાઈ 
હતી જેમાં 10 લોકોના મોત થઈ ગયા 
છъ. ટોચના િજ·ા અિધકારી ઘટના 
çથળ પર પહ℮Éયા છъ. ઘાયલોને િજ·ા 
હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં આãયા છъ. 
ļાઈવરને ઝોકો આવી જવાના કારણે આ 
અકçમાત સજા↓યો હતો. પીલીભીતના 
ગજરૌલી પોલીસ çટъશન િવçતારમાં 

એક તેજ રÙતાર પીકઅપ ઝાડ સાથે 
અથડાઈ હતી. આ અકçમાત સવારъ 
4:00 વાÆયાની આસપાસ થયો હતો. 
પીકઅપ ઝાડ સાથે અથડાયા બાદ પલટી 

મારી ગઈ હતી. મળતી માિહતી Ĭમાણે 
ļાઈવરને ઝોકો આવી ગયો હતો જેના 
કારણે આ અકçમાત થયો હતો. આ 
અકçમાતમાં 10ના મોત અને 6 લોકો 
ઘાયલ થયા છъ. તેમાંથી 2 લોકોની હાલત 
ગંભીર છъ. આ અકçમાતનો િશકાર 
બનેલા મોટા ભાગના લોકો લખમીપુર 
િજ·ાના રહъવાસી હતા જેઓ હЧર˛ારથી 
ાન કરીને પરત ફરી રΝા હતા. યોગી 

આЧદÓયનાથે આ ઘટના પર દુ:ખ ãયŪ 
કરતા જણાãયું કы, માગ↓ અકçમાતમાં 
થયેલા લોકોના Óયુ ખૂબજ દુ:ખદ છъ. 

યુપીમાં પીલીભીતમાં ļાઈવરને ઝોકЮі આવી જતાં અકçમાત: 10ના મોત, 6 ઈજાĠçત
2ની હાલત અિત ગંભીર, CM યાેગી અાિદ નાથે અા ઘટના અંગે દુ:ખ ક્ત કયુર્ં

હЧરયાણામાં અЩગ્નપથ યોજનાથી 75% અЩગ્નવીરોને નોકરીની ગેરѕટી
રા ના મુખ્યમં ી મનાેહર લાલ ખટ્ટરનું માેટંુ િનવેદન

જÜમુ/ Ĵીનગર
જÜમુ-કાäમીરમાં આજે ભારъ 

વરસાદ પડતા પૂરની Щçથિત સજા↓ઇ 
હતી. ભારъ વરસાદ અને પૂરને 
પગલે ભૂçખલનની ઘટનાઓ પર 
જોવા મળી હતી. ડોડા, Чકäતવર 
અને રામબાણ સિહતના કыટલાક 
િજ·ાઓમાં વહીવટી તંĦને 
શાળાઓ બંધ રાખવાની ફરજ પડી 
હતી. નીચાણવાળા િવçતારોમાં પાણી 
ભરાઇ ગયા હતાં. જેના પગલે આ 
િવçતારોના લોકોને સલામત çથળъ 
ખસેડવામાં આãયા હતાં. બીજી 
તરફ જÜમુ-કાäમીર નેશનલ હાઇવે 
સતત બીજા Чદવસે બંધ રહъતા અનેક 
વાહનચાલકો અટવાઇ ગયા હતાં. 
બીજી તરફ આસામમાં પૂરને કારણે 

વધુ ૧૨ લોેકોનાં મોત થયા છъ અને 
અસરĠçતોની સંÅયા વધીન ૫૫ 
લાખને પાર થઇ ગઇ છъ.
જÜમુ- કાäમીરના અનંતનાગ 

િજ·ામાં સંગમમાં જેલમ નદી 
ભયજનક çતરને વટાવી ગઇ 
છъ અને નદીમાં પાણીનંુ çતર 
સતત વધી રЅં છъ. ચેનબ નદીના 
આજુબાજુના િવçતારોમાં હાઇ 
એલટ↓ જારી કરવામાં આવી છъ. 
નીચાણવાળા િવçતારોમાં બરફ વષા↓ 
થતાં તાપમાનમાં ઘટાડો જોવા મâયો 
હતો. Чકäતવાડ િજ·ામાં બરફ 
વષા↓ને કારણે અટવાઇ ગયેલા ૫૦ 
વાહનચાલકોને પોલીસે બચાãયા 
હતાં. નદીમાં પાણીનું çતર ૨૧.૬૦ 
ફвટ માપવામાં આãયું હતું. 

રોહતક
ખાપ નેતાઓ અને ખેડૂત 

આંદોલનના Ĭિતિનિધઓએ બુધવારъ 
કЅં કы જે કોઈપણ અЩગ્નપથ ભરતી 
યોજનાનું ફોમ↓ ભરશે અથવા તેમાં ભાગ 
લેશે તેઓનો ‘સામાિજક બિહæકાર’ 
કરવામાં આવશે. હЧરયાણાના રોહતક 
િજ·ાના એક ગામમાં બુધવારъ 
પંચાયત બોલાવાઈ હતી જેમાં િવિવધ 
ખાપ પંચાયતના Ĭિતિનિધઓ હાજર 
રΝા હતા. આ પંચાયતમાં હЧરયાણા, 
િહમાચલ Ĭદъશ, રાજçથાન અને 
પંજાબની િવિવધ ખાપના Ĭિતિનિધઓ 
હાજર રΝા તેમજ Óયાંના િવ˜ાથЪ↓ 
સંગઠનોના સÛયોએ પણ હાજરી આપી 
હતી. આ મીЧટѕગના અÖયΤçથાને હાજર 

રહъલા ઓમ Ĭકાશ ધાનકરъ કЅં કы 
‘અЩગ્નપથ યોજના મુˆъ આંદોલન કરી 
રહъલા જે યુવકોની અટકાયત કરાઈ છъ 
તેઓ સામેના કыસ પાછા ખ′ચવામાં આવે 
તેવી અમારી માગ છъ.  તારીખ ૨૪મી 
જૂને આ િનવેદન સ℮પવામાં આવશે. 
મહાપંચાયતે એ Ĭકારъ પણ જાહъરાત 
કરી છъ કы કжિષ આંદોલનની માફક 
જાહъર તેમણે એવું પણ જણાãયું કы, આ 
પંચાયતમાં એ Ĭકારъ પણ િનણ↓ય લેવાયો 
છъ કы મЩàટનેશનલ કіપનીમાંથી λિપયા 
૧૦,૦૦૦ કы તેથી વધુ Чકіમતની કોઈ 
ચીજવçતુ ખરીદવી નહỲ. કારણકы, આ 
કોપђ↓રъટ કіપનીઓ પોતાના Øલાન મુજબ 
કы×ĩ સરકાર ˛ારા અЩગ્નપથ જેવી 
યોજનાઓ લાવી રહી છъ. 

અЩગ્નપથમાં ફોમ↓ ભરનારાનો બિહæકારની ખાપ ˛ારા ધમકЫ
બ′ગલુλ

સામૂિહક દુæકમ↓ તથા Úલેકમેલને 
લગતા એક ૭ વષ↓ જૂના કыસમાં 
કણા↓ટક હાઈકોટ‼ સીઆઈએસએફના 
૮ કો×çટъબàસને સેવામાંથી બરતરફ 
કરવાના આદъશને અકબંધ રાÅયો છъ. 
આરોપી એવા સીઆઈએસએફના 
કો×çટъબàસે તેમના સહયોગીની પ ી 
સાથે ગ′ગરъપ કયા↓ બાદ તેને Úલેકમેલ 
કરી હતી. 
પીЧડતાએ વષ↓ ૨૦૧૫માં આ 

મામલે ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી અને 
આ સમĠ કыસ સામે આãયા બાદ 

આરોપીઓને બરતરફ કરી દъવામાં 
આãયા હતા.  
પીЧડતાના કહъવા Ĭમાણે પહъલા 

એક આરોપીએ તેના સાથે િમĦતા કરી 
હતી. બાદમાં અ×ય સાથીઓ સાથે 
મળીને દુæકમ↓ કયુ↨ હતું અને Úલેકમેલ 
કરી હતી. સીઆઈએસએફ ˛ારા આ 
વાતને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી હતી 
તથા આરોપીઓને સેવામાંથી બરતરફ 
કરી દъવામાં આãયા હતા. 
સીઆઈએસએફ ЧડિસЩØલનરી 

ઓથોЧરટીએ કЅં હતું કы, સંગઠનમાં 
અનુશાસન તથા નૈિતકતા સવђ↓પરી 

છъ. આરોપીઓ ˛ારા કરવામાં આવેલા 
ગુનાને માફ ન કરી શકાય. જે ઘટના 
બની તેની નકારાÓમક અસર ડયુટી પર 
તૈનાત પીЧડતાના પિત પર પડશે. 
ĺાયલ કોટ‼ આ કыસમાં તમામ ૮ 

આરોપીઓને િĝિમનલ ચાજીર્સમાંથી 
મુŪ કરી દીધા હતા. તે આદъશ બાદ 
હાઈકોટ↓માં કો×çટъબàસની બરતરફЫ 
મામલે અપીલ કરવામાં આવી હતી. 
હાઈકોટ‼ જણાãયું કы, આ Ĭકારની 

ઘટનાઓમાં સીઆઈએસએફ ˛ારા 
બરતરફ કરવાનો આદъશ આપવામાં 
આãયો તે ઉિચત છъ. 

સામુિહક રъપ Ĭકરણમાં CISFના આઠ કો×çટъબલને બરતરફનો આદъશ અકબંધ
વષર્ 2015માં ફિરયાદ થઈ હતી ઃ કેસ સામે અા ા બાદ અારાેપીઅાેને બરતરફ કરાયા હતા

અસરગ્ર તાેની સંખ્યા વધીને 55 લાખને પાર થઈ
વરસાદ-પૂરને કારણે ભૂ લનની અનેક ઘટનાઅાે
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બનાસકાંઠા એ ગુજરાતનો 
સરહદી િજ·ો છъ.
રાજçથાનના સૂકાભΖ રણ 

અને કÉછની કોરીધાકોર જેવી 
રъતાળ બનાસકાંઠાની ભૂિમ પર 
Ĭકжિતની કжપા ઓછી છъ પણ 
તેની માટીનું એક આગવું ખમીર 
છъ. અહỲના લોકો પાણીદાર છъ. 
કોઈ મુંબઈ જઈ ઝવેરી બ×યા છъ 
તો કોઈ મોટા ઉ˜ોગપિત. આ 
ભૂિમએ સાΤરો, કિવઓ અને 
શાયરો પણ આØયા છъ. દલુભાઈ 
દъસાઈ જેવા ઉÓકжΓ નેતાઓ અને 
િવશાળ Чદલના માનવી પણ 
આØયા છъ. લોકોને વષђ↓ સુધી 
યાદ રહъ તેવા અને બનાસકાંઠાની 
માટીની સુગંધના Ĭતીક એવા 
ગલબાભાઈ પટъલ પણ આØયા 
છъ.
પાલનપુર ખાતે આવેલી 

સુĬિસˇ બનાસ ડેરી એ 
ગલબાભાઈ પટъલનું જીવતંુ 
જાગતું çમારક છъ. ઉǼર 
ગુજરાતમાં ગલબાભાઈ પટъલ 
ગલબાકાકાના નામથી જાણીતા 
હતા. એ વખતે બનાસકાંઠા એ 
રાજçથાનના નજીકના રણ જેવી 
ભૂિમનો િજ·ો હતો. લોકો 
ગરીબ હતા, પરѕતુ બનાસ ડેરીની 
çથાપના બાદ આ િવçતારમા ં
સુખ અને સ િˇ વÖયા. આજે 

આખો િજ·ો ગલબાભાઈ 
પટъલને યાદ કરъ છъ.
૧૯૬૦ના દાયકામાં દૂધ 

ઉÓપાદન ΤેĦે ‘અમૂલ’ એક 
મોટું નામ હતું. એ સમયગાળા 
પછી ૧૯૬૯માં ગલબાભાઈ 
પટъલે બનાસ ડેરીના નામથી 
નાનકડી શλઆત કરી હતી. 
૧૯૬૯માં નાના પાયે શλ 
થયેલી આ બનાસ ડેરી આજે 
દૂધ ઉÓપાદનમાં એિશયામાં 
મોખરાની ડેરીઓમાં çથાન ધરાવે 
છъ. ન℮ધપાĦ વાત એ છъ કы, 
૧૯૬૯માં બનાસ ડેરીનો પાયો 
નાખનાર ગલબાભાઈ પટъલ 
તેનાં ચાર જ વષ↓ બાદ એટલે 
કы ૧૯૭૩માં આ દુિનયા છોડી 
ગયા, પરѕતુ આખાયે િજ·ાને 
સુખી કરતા ગયા.
એસ.ટી. બસમાં ફરતા 

ગલબાભાઈ પટъલનું જીવન 
િનæકલંક અને સાદગીભયુ↨ હતું. 
તેમણે ડેરીને પોતાની અંગત 
આવક વધારવાની સંçથા કદી 
બનવા દીધી નહỲ. બનાસ ડેરીથી 
પોતાના વતન જવા માટъ ઘણી 
વખત તેઓ ડેરીના વાહનના 
બદલે એસ.ટી. બસનો ઉપયોગ 
કરતા હતા. ગલબાભાઈ પોતાનંુ 
વાસણ જાતે માંજતા. ધારાસÛય, 
તાલુકા પંચાયત Ĭમુખ અને 

િજ·ા પંચાયતના Ĭમુખ બ×યા 
પછી પણ તેમણે çવાĴયની આ 
Ĭણાિલકા ચાલુ જ રાખી હતી. 
એમની નİતા અને સાદગી જોઈ 
ઘણાંને આΌય↓ થતંુ. અહѕકાર, 
ઘમંડ અને અિભમાનથી તેઓ 
જોજનો દૂર હતા.

ગલબાકાકાનંુ જીવન
ગલબાભાઈ પટъલનું જીવન 

çવયં એક નવલકથા જેવું છъ. 
ગલબાભાઈ નાનજીભાઈ 
પટъલનો જ×મ ૧૯૧૮ની 
સાલમાં વડગામ તાલુકાના 
નળાસર ગામમાં થયો હતો. 

ગલબાભાઈના િપતા નાનજીભાઈ 
ખેતીની આવક ધરાવતા નળાસર 
ગામના મÖયમ વગ↓ના ખેડૂત 
હતા. અનેક બાધાઓ-માનતાઓ 
બાદ નાનજીભાઈના ઘરъ 
પગલીનો પાડનાર જ×Üયો પણ 
બાળક બે વષ↓નો થાય તે પહъલાં 
િપતા ચાàયા ગયા. પુĦનું નામ 
ગલબો. માતાથી વૈધãય સહન 
ના થતાં તેઓ પણ છ મિહનામાં 
જ પિતની પાછળ અનંતયાĦાએ 
ચાàયાં ગયાં. િનરાધાર બાળક 
ગલબાને ઉછъરવાની જવાબદારી 
કાકા દલુભાઈ પટъલે ઉપાડી 
લીધી. મેનાકાકЫની હૂંફ મળી. 
ગામમાં çકвલ નહોતી. છોકરાનંુ 
મન ના લાગતાં તે સીમમાં ઢોર 
ચારવા જતો.ઢોર ચરાવતા હતા
એ વખતે આખા નળાસરમાં 

માĦ એક જ છોકરો ભણેલો 
હતો અને તે ગલબાભારથી. તે 
પોતાના મામાને Óયાં રહીને ભણી 
આવેલો. તેણે બાળક ગલબાને 
ભણાવવાનું શλ કયુ↨. 
બાળક ગલબો અને 

ગલબાભારથી ઢોર ચરાવવા 
હવે એક જ સીમમાં જાય અને 
Óયાં ઢોરને છૂટાં જ મૂકЫને બંને 
ઝાડની નીચે બસેી જાય. ઢોર 
ચરાવતાં બાળક ગલબાની Ĭ િǼ 

િવશે દલુભાઈ જાણી ચૂÄયા હતા. 
આખરъ તેમણે બાળક ગલબાને 
çકвલમાં ભણાવવાનું નŨી કયુ↨. 
જો બાળક ગલબો બે-Ħણ ચોપડી 
ભણે તો સાιં એમ િવચારી 
તેને નળાસરની બાજુમાં જ 
મજાદરની એક ગામઠી શાળામાં 
મૂકવામાં આãયો. Óયાં બે ચોપડી 
સધુી અÛયાસ ચાલતો હતો. 
તે અÛયાસ પૂરો કયા↓ પછી 
બાળક ગલબાને વાસણામાં 
મૂકવામાં આãયો. વાસણાથી દોઢ 
Чકલોમીટર દૂર કાણોદરમાં મોટી 
શાળા હતી અને Óયાં સાત ધોરણ 
સુધી અÛયાસ ચાલતો હતો. તેથી 
બાર વષ↓ની ઉѕમરъ કાકા અને 
કાકЫની છĦછાયા છોડીને હવે 
મૂળીમાસીને Óયાં રહъવા આવવાનું 
થયું. માસીને સંતાન નહોતું 
તેથી તેમને બાળક ગલબામાં 
જીવવાનું આધારિબંદુ મળી ગયંુ. 
કાણોદરની Ĭાથિમક શાળામાં 
બાળક ગલબાએ અç äયતાની 
પરવા કયા↓ િવના કыટલાક દિલત 
િવ˜ાથЪ↓ઓને િમĦ બનાવી દીધા.

 (ĝમશ ઃ આવતા અંકы)

ગલબાભાઈ પટેલ ઃ બનાસ ડેરીથી લાેકાેને સમૃદ્ધ 
કયાર્, બચપણમાં દિલત િવદ્યાથીર્અાેને િમ  બના ા

Ĭકરણ-૪૧

।। ી ાિમનારાયણાે િવજયતે ।।

સમયનો સદ્પયોગ, મહાપુરુષોનું અનુસરણ કરો
હ્મ રૂપ મુખ ામી મહારાજ શતા ી લેખમાળા

સાધુ આÓમ Άદાસ
‘મારી પાસે સમય જ Äયાં છъ?’ ‘સમય મળъ તો ને!’ ‘સમય 

Äયાંથી કાઢવો?’ આવા િવચારો સતત આપણા મનમાં રÜયા 
કરъ છъ. Äયારъક એ આપણા હોઠ ઉપર પણ ફвટી નીકળъ છъ. 
આપણને ખરъખર એવું લાગે છъ કы, આપણે અÓયંત ãયçત છીએ. 
ન કыવળ આપણે પણ દુિનયાની લગભગ ĬÓયેક ãયિŪ આવું 
જ માને છъ. માલેતુજારથી લઈને મજૂર સુધી અને હળપિતથી 
લઈને ઉ˜ોગપિત સુધી સૌની આ ફЧરયાદ છъ.
હવે જોવાની ખૂબી એ છъ કы, સામા×ય માણસ કરતા અનેક 

ઘણું મોટું અને વધુ કાય↓ કરનારા કыટલાક મહાપુιષો એવા પણ 
છъ કы જેમને સમયની ખ′ચ Äયારъય અનુભવાઈ નથી.
ગાંધીજી માટъ એવું કહъવાય છъ કы, તેઓએ દાતણ કરતાં 

કરતાં ભગવદ ગીતાનો મુખપાઠ કયђ↓ હતો. વળી, Ëયારъ તેઓને 
મુલાકાતીઓ મળવા આવતા Óયારъ એક મુલાકાતી િવદાય 
થાય અને બીજા મુલાકાતી એમની પાસે આવે, એની વŵેના 
સમયના વપરાશ માટъનું પણ તેઓ આયોજન કરતા. મહાપુιષો 
સમયની ખ′ચ માટъ Äયારъય બૂમો નથી પાડતા, પણ એમાંથી 
રçતો કાઢવાનો Ĭયાસ કરъ છъ.
Ĭમુખçવામી મહારાજે પણ અનેકિવધ Ĭ િǼઓની વŵે 

પોતાના જીવનકાળ દરિમયાન ૭.૫ લાખથી વધુ પĦો લÅયા 
હતા. અિત ãયçત દэિનક ĝમની વŵે પણ તેઓ આ િસિˇ 
હાંસલ કરી શÄયા એનું મુÅય કારણ  તેઓની સમયના ઉપયોગ 
સંબંધી િનપુણતા જ હતી. Ĭમુખçવામી મહારાજ ૧૨ જૂન 
૧૯૯૦ના Чદવસે ડૉ. દીિΤતની લેબોરъટરીમાં એÄસ-રъ પડાવવા 
પધાયા↓ હતા. ડૉÄટર Ëયારъ એÄસ-રъ લેવા માટъની તૈયારી કરી 
રΝા હતા, Óયારъ Ĭમુખçવામી મહારાજે હЧરભŪોએ મોકલેલા 
પĦો પૈકЫ એક પĦ વાંચવો શλ કયђ↓. એÄસ-રъ લેવાનો સમય 
થયો Óયારъ Ĭમુખçવામી મહારાજે એટલા સમય પૂરતો પĦ 
બાજુ ઉપર મૂકЫ દીધો અને એÄસ-રъ પડાãયો અને પછી પુનઃ 
પĦપઠનમાં પરોવાયા. કЮલ પાંચ એÄસ-રъ પડાવવાના હતા. 

દરъક એÄસ-રъની વŵે મળતા કыટલીક સેક×ડો કы િમિનટોના 
સમયખંડોમાં Ĭમુખçવામી મહારાજે આ જ સીલસીલો જારી 
રાÅયો. િવΐના ઈિતહાસમાં બે એÄસ-રъ વŵે મળતા સમયના 
ટૂકડાઓનો ઉપયોગ પહъલી વખત આવો અસરકારક રીતે થયો 
હશ.ે 
Ĭમુખçવામી મહારાજ આવા દરъક સમયખંડોનો ઉપયોગ 

ખૂબ ખૂબીથી કરી જાણતા. ભŪોએ તેઓને પોતાની જ 
જ×મજયંતીના ભãય મંચ ઉપર પણ પĦ લખતા જોયા છъ, 
તો Äયારъક ચાલુ મુસાફરીએ ĺેન અથવા ગાડીમાં પĦ વાંચતા 

પણ જોયા છъ. અરъ, સવારъ બાથλમમાં Įશ કરતા કરતા તો 
Äયારъક ĺેનની રાહ જોતા Øલેટફોમ↓ ઉપર પણ પĦãયવહારમાં 
પરોવાયેલા જોયા છъ. આકાશમાં ફગાવેલો પાણો પાછો Ôવી 
ઉપર આãયા િવના રહъતો નથી, તેમ Ĭમુખçવામી મહારાજને 
લખાયેલા પĦનો ઉǼર પĦ લખનારને મâયા િવના રહъતો નિહ. 
આજે Ëયારъ આપણને Чદવસના ૫૦ જેટલા વૉÎસ-એપ મેસેજ 
લખવા માટъ તો ઠીક પણ ફોરવડ↓ કરવા માટъનો પણ સમય નથી 

મળતો, Óયારъ તેઓ પોતાના ઉપર આવતા રોજના ૫૦ જેટલા 
પĦોના ઉǼરો વાળી દъતા. કોઈ એક પĦનો અસરકારક જવાબ 
આપવા માટъ તે પĦને Öયાનથી વાંચી સમાજવો પડે. તેમાં 
પૂછાયેલી િવગતોના ઉǼરો કાગળ ઉપર ટપકાવવા પડે અને 
અંતે તેને મોકલવા માટъની યોÆય કાય↓વાહી કરવી પડે. તેઓ 
˛ારા થતાં અનેકિવધ દэિનક કાયђ↓માં પĦãયવહારનું કાય↓ તો એક 
હતું. આ િસવાય તેઓ રોજ સ′કડો લોકોને મુલાકાતો આપતા, 
Чદવસની બે-Ħણ સભાઓમાં કથા કરતા, િનÓય સરъરાશ 
૨૦-૨૫ હЧરભŪોના ઘરъ પધરામણીઓ કરતા અને સંçથાની 
વિહવટી િમЧટѕગો કરતા. આટ-આટલી Ĭ િǼઓ કરવા છતાં 
પણ તેઓએ Äયારъય સમયના ખ′ચ સંબંધી ફЧરયાદ કરી નથી. 
કારણ કы, તેઓ પોતાને મળતી એક-એક સેક×ડનો પૂણ↓ ઉપયોગ 
કરી જાણતા.  
આપણે એક કàપના કરીએ. આપણને કહъવામાં આવે કы, 

તમને રોજ સવારъ ૮૬,૪૦૦ λિપયા આપવામાં આવશે. તમે 
તે λિપયા તમારી રીતે વાપરી શકો છો. પણ શરત એટલી કы 
Чદવસના અંતે ન વપરાયેલા λિપયા તમારી પાસેથી પાછા લઈ 
લેવામાં આવશે. રોજ મળતી આ માતબર રકમના વપરાશ માટъ 
આપણે કыટલું સૂΣમ આયોજન કરીએ ?
બસ આવી જ રીતે આપણને પણ રોજ સવારъ ૮૬,૪૦૦ 

λિપયા આપવામાં આવે છъ અને તે સમયના λપમાં હોય છъ. 
કારણ કы, કહъવાયું છъ કы, Time is money જો આપણે 
આખા Чદવસમાં મળતી સેક×Ðસની ગણતરી કરીએ તો એનો 
સરવાળો થાય છъ - ૮૬,૪૦૦ થાય છъ.

Ôવી ઉપર વસતા તમામ લોકોને ભગવાન રોજ સરખો જ 
સમય આપે છъ. એક સેક×ડ પણ વધતી-ઓછી નિહ. કોઈને 
અ×યાય નિહ. જેટલી સેક×Ðસ Ĭમુખçવામી મહારાજને કы 
ગાંધીજીને મળતી હતી, એટલી જ સેક×Ðસ આપણને પણ મળъ 
છъ. િનણ↓ય આપણે કરવાનો છъ. આપણે સમયની ખ′ચ માટъની 
ફЧરયાદો કરતાં કરતાં જીવન પૂι ંકરવું છъ ? કы એના ઉપયોગનું 
યોÆય આયોજન કરીને જીવન પૂણ↓ બનાવવું છъ ?
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ફિના વર્લ્ડ એક્વેફિક ચવેમ્પિયનશિપિ દરશિયાન એક દુર્ડિના 
બની હતી. અિવેફરકાની પ્રોિેિનલ મ્વિર અશનતા અરવારેઝ સરોલરો 
શસન્ક્રોનાઇઝની િાઇનલ દરશિયાન મ્વશિંગ પિૂલિાં જ અચાનક 
બવેભાન થઈ ગઈ હતી અનવે તવે ્લૂબીનવે પિૂલના તશિયા સુધી પિહોંચી ગઈ 
હતી. તવે શ્ાસ લઈ રહી નહરોતી અનવે રિનાની ગંભીરતાનવે ગણતરીના 
સવેકન્્લરોિાં પિારખીનવે તવેની કરોચ એમન્રિયા ફયૂએન્િસવે તાતકાશલક પિૂલિાં 
છલાંગ લગાવીનવે અશનતાનવે પિક્લીનવે સપિાિી ઉપિર લાવવાનરો પ્યાસ 
કયયો હતરો. અિવેફરકન મ્વશિંગ િીિનવે અન્ય એક િવેન્સ મ્વિરે પિણ 
પિૂલિાં જ્પિ લગાવીનવે કરોચનવે િદદ કરી હતી. અશનતાનવે િવેફ્લકલ 
શરિિિવેન્િ અપિાવવા િાિે કરોચ અનવે િવેન્સ મ્વિર બન્વેએ તવેનવે પિૂલના 
છે્લા સુધી લઈનવે આવયા હતા. આ સિયવે અશનતા સંપિૂણ્ડપિણવે બવેભાન 
હતી. રે્્કયૂ તથા ઇિરજન્સી િીિના સભયરોએ અશનતાનવે મ્વશિંગ 
પિૂલની બહાર કાઢી હતી અનવે િવેફ્લકલ શરિિિવેન્િ આપિી હતી. તવેનવે ્રિવેચર 

ઉપિર રાખીનવે ્તબધ થયવેલી અિવેફરકન મ્વશિંગ િીિ અનવે સિથ્ડકરોની 
વચ્વેથી િવેફ્લકલ શરિિિવેન્િ સવેન્િર લઈ જવાઈ હતી. મ્વિર અશનતા 
્લૂબવા લાગતા કરોચ એમન્રિયાએ સિયસૂચકતા વાપિરીનવે મ્વશિંગ પિૂલિાં 
જ્પિ િારીનવે તવેનવે બચાવી હતી. 

અિવેફરકાની એક િવેન્સ મ્વિરે પિણ અશનતાનવે પિૂલની બહાર 
લાવવાિાં િદદ કરી હતી. િવેફ્લકલ િીિવે તાતકાશલક સારવાર આપિી 
હતી પિરંતુ એક કલાકની આ ખરોિનાક રિનાથી અિવેફરકન મ્વશિંગ 
િીિ ્તબધ થઈ ગઈ હતી. અશનતાએ શ્ાસ લવેવાનું િરૂ કયા્ડ બાદ 
રાહત અનુભવનાર કરોચ એમન્રિયાએ જણાવયું હતું કે આ િરોિી રિના 
હતી. અશનતાએ ્લૂબતી વખતવે શ્ાસ લવેવાનું બંધ કયુું હતું અનવે જયારે 
િેં લાઇિગા્લ્ડનવે બૂિરો પિા્લીનવે બરોલાવયા તરો તવેિણવે રિનાનવે ગંભીરતાથી 
લીધી જ નહરોતી. િારે સિયસૂચકતા વાપિરીનવે મ્વશિંગ પિૂલિાં જ્પિ 
િારવરો પિ્લયરો હતરો. 

લંડન
ઇંગલવેન્્લ સાિવે પિહેલી જુલાઇથી 

રિાનારી એકિાત્ર િે્િ િવેચ પિહેલાં 
લવે્િર સાિવે રિાઇ રહેલી ચાર ફદવસીય 
વરોિ્ડઅપિ િવેચિાં ભારતનરો િરોચનરો ઓ્લ્ડર 
ફલરોપિ રહ્રો હતરો. શિ્લલ ઓ્લ્ડરિાં 
શ્ીકાર ભરતવે 111 બરોલિાં અણનિ 70 
રન બનાવીનવે ભારતની બાજી સંભાિી 
હતી. રિતનવે વહેલી બંધ કરવાિાં આવી 
તયારે ભારતવે 60.2 ઓવરિાં આઠ શવકેિે 
246 રન બનાવયા હતા. ભારતના ચાર 
ખવેલા્લીઓ બુિરાહ, પ્શસદ્ધ શક્ષના, 

પિૂજારા અનવે ફરષભ પિંત લવે્િર તરિથી 
ર્યા હતા.

રરોશહત િિા્ડ (25) અનવે િુભિન 

શગલવે (21) પ્થિ શવકેિ િાિે 35 રન 
બનાવયા હતા. હનુિા શવહારી (3) અનવે 
શ્વેયસ ઐયર (0) િૂંકી ઇશનંગ રિીનવે 
આઉિ થયા હતા. શવરાિ કરોહલીએ 
60 બરોલિાં ચાર બાઉન્રિી અનવે એક 
શસ્કસર વ્લવે 33 રન બનાવયા હતા જવે 
ભારત તરિથી બીજો સવ્ડશ્રોષ્ઠ ્કરોર 
રહ્રો હતરો. ઉિવેિ યાદવવે 32 બરોલિાં 
23 રનનું યરોગદાન આપયું હતું. લવે્િર 
તરિથી રરોિન વરોકરે 24 રનિાં પિાંચ 
શવકેિ ઝ્લપિીનવે ભારતનરો બવેફિંગ ઓ્લ્ડર 
વવેરશવખવેર કરી નાખયરો હતરો.

દુબઈ 
ICCની તાજવેતરની જાહેર કરાયવેલી 

T20 ઇન્િરનવેિનલ બવેટસિવેન રેમન્કિંગિાં 
કેિલાક િરોિા િેરિારરો જોવા િળયા છે. 
ફદનવેિ કાશત્ડકે 108 ્થાનની છલાંગ 
લગાવી છે, જયારે િરોપિ-10િાં ઈિાન 
ફકિન એકિાત્ર ભારતીય ખવેલા્લી છે. લાંબા 
સિય બાદ િીિ ઈમન્્લયાિાં વાપિસી કરનાર 
ફદનવેિ કાશત્ડકે આઈસીસીની તાજવેતરની 
જાહેર કરાયવેલી T20 ઈન્િરનવેિનલ 
બવેફિંગ રેમન્કિંગિાં િરોિી છલાંગ લગાવી 
છે. બીજી તરિ ઈિાન ફકિન છઠ્ા ્થાનવે 
પિહોંચી ગયરો છે. દશષિણ આશરિકા સાિવેની 
પિાંચ િવેચરોની શ્વેણીના પ્દિ્ડનના આધારે 

આ બંનવેનવે T20 બવેફિંગ રેમન્કિંગિાં િાયદરો 
થયરો છે. ફદનવેિ કાશત્ડક 87િાં ્થાનવે પિહોંચી 
ગયરો છે જયારે ઈિાન ફકિન છઠ્ા ્થાનવે 
છે.ઇિાન ફકિનવે દશષિણ આશરિકા સાિવેની 
પિાંચ િવેચની શ્વેણીિાં બવે અ્લધી સદી 
િિકારી હતી અનવે 41ની એવરેજથી 206 
રન બનાવયા હતા. આ િરોિ્ડના કારણવે 
ઈિાન ફકિનવે તાજવેતરિાં જ જાહેર થયવેલી 
T20 બવેફિંગ રેમન્કિંગિાં ્થાન િવેિવયું 
છે. પિાફક્તાનના કેપિન બાબર આઝિ 
T20 બવેફિંગ રેમન્કિંગિાં િરોચ પિર છે અનવે 
ફકિન િરોપિ-10િાં એકિાત્ર ભારતીય છે. 
બરોલરરોની T20 રેમન્કિંગિાં યુઝવવેન્દ્ર ચહલવે 
સૌથી લાંબી છલાંગ લગાવી છે. 

USAની સ્વિમર અનનતા બેભાન થઈને ડૂબી, કોચે જીવિ બચાવ્ો
એપોક્પોટિક ચપોમ્પિયનશિપમ્ં મ્પોિી દુર્સિન્: ટિન્ વર્્સ એપોક્પોટિક ચપોમ્પિયનશિપ દરમમય્ન એશનત્ એલવ્રપોઝ ્ટ્મપો બની દુર્સિન્

ICC T20 રેમન્કિંગ: ફદનવેિ કાશત્ડકની 
િરોિી છલાંગ, ઈિાન ફકિન િરોપિ-10િાંવરોિ્ડ-અપિ િવેચિાં ભારતનરો િરોપિ 

ઓ્લ્ડર ફલરોપિ, ભરતવે બાજી સંભાિી

દાંબુલા
ભારત અનવે શ્ીલંકાની િશહલા િીિ વચ્વે 

રિાઈ રહેલી ત્રણ િવેચની T20 શ્વેણીની પ્થિ 
િવેચિાં ભારતવે િરોિી જીત િવેિવી હતી. ઓછા ્કરોર 
બનાવવા છતાં િીિ ઈમન્્લયાએ પ્થિ T20 િવેચ 34 
રનવે જીતી લીધી હતી.

દાંબુલાિાં રિાયવેલી પ્થિ T20 આંતરરાષ્ટીય 
િવેચિાં ભારતીય િશહલા િીિવે િરોિી જીત નોંધાવી 
હતી. િીિ ઈમન્્લયાએ યજિાન શ્ીલંકાનવે 34 રનવે 
હરાવી ત્રણ િવેચની T20 શ્વેણીિાં 1-0ની લી્લ 
િવેિવી લીધી છે. િીિ ઈમન્્લયા આ િવેચિાં િરોિરો 
્કરોર કરી િકી ન હતી, પિરંતુ તવેિ છતાં સારી 
બરોશલંગના દિ પિર િીિવે 34 રનથી જીત િવેિવી 

હતી. 20 ઓવર ર્યા બાદ પિણ યજિાન િીિ 
104 રન જ બનાવી િકી હતી. આ િવેચિાં ભારતીય 
િીિની કેપિન હરિનપ્ીત કૌરે િરોસ જીતીનવે બવેફિંગ 
કરવાનરો શનણ્ડય કયયો હતરો, પિરંતુ ભારતનવે સારી 
િરૂઆત િિી ન હતી. િીિવે 17 રનિાં બવે શવકેિ 
ગુિાવી દીધી હતી. તયારબાદ હરિનપ્ીત કૌરે 
િવેિાલી વિા્ડ સાથવે િિીનવે ઈશનંગ સંભાિી હતી, 
પિરંતુ શવકેિરો પિ્લવાનરો શસલશસલરો ચાલુ રહ્રો હતરો. 
િીિ ઈમન્્લયાએ 20 ઓવરિાં 6 શવકેિ ગુિાવીનવે 
138 રન બનાવયા હતા, જવેિાં જવેશિિા રરોશરિગસવે 
અણનિ 36 રન બનાવયા હતા. 139 રનના 
લકયાંકનરો પિીછરો કરવા ઉતરેલી શ્ીલંકાની િીિનવે 
પિણ સારી િરૂઆત િિી ન હતી.

મુંબઈ
અિરાશન્તાનિાં આવવેલા ભૂકિંપિિાં ભારે 

નુકસાન થયું છે. આ ભૂકિંપિિાં 1000થી વધુ 
લરોકરોએ પિરોતાના જીવ ગુિાવયા છે અનવે 1500થી 
વધુ લરોકરો રાયલ થયા છે. ફર્કિર ્કેલ પિર 6.1ના 
આ ભૂકિંપિના કારણવે અિરાશન્તાનિાં 3000થી 
વધુ કાચા અનવે પિાકાં િકાનરો ધરાિાયી થયા છે. 
પિહેલાથી જ િુશકેલીઓનરો સાિનરો કરી રહેલા 
અિરાશન્તાનના લરોકરો િાિે ભૂકિંપિના કારણવે િુશકેલી 
વધી છે. આ િુશકેલ સિયિાં દુશનયાભરના દેિરો 
અિરાશન્તાનની િદદ િાિે આગિ આવયા છે. 
અિરાશન્તાનના ફદગગજ શક્કેિર રાશિદ ખાનવે પિણ 
આ િુશકેલ સિયિાં અિરાશન્તાનના લરોકરોની િદદ 
િાિે હાથ લંબાવયરો છે. રાશિદ ખાનવે આ ભૂકિંપિિાં 
સવ્ડ્વ ગુિાવનાર િાસૂિ બાિકીની તસવીર 

શવિિર પિર િવેર કરી છે. આ તસવીર િવેર કરતાં તવેણવે 
લખયું હતું કે, આ નાનક્લી પિરી પિરોતાના પિફરવારની 
એકિાત્ર જીશવત સભય છે. ્થાશનક લરોકરોનવે ભૂકિંપિ 
બાદ આ બાિકીના પિફરવારના અન્ય કરોઈ સભય 
િળયા નથી. ભૂકિંપિના કારણવે અનવેક િકાનરો ધરાિાયી 
થયા છે અનવે દૂર દૂરના શવ્તારરોિાં લરોકરો હજુ પિણ 
કાિિાિ નીચવે દિાયવેલા છે.

ભારતની િજબૂત બરોશલંગ સાિવે શ્ીલંકા 
રૂંિશણયવે : ભારતીય િીિની િાનદાર જીત

અિરાશન્તાન ભૂકિંપિિાં સવ્ડ્વ ગુિાવનાર 
િાસૂિની િદદ કરવા રાશિદ ખાનની અપિીલ
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લાહોર 
પાકિસ્ાનના સિંધ પાં્માં એિ 

ગ્ામીણ સ્ાસ્થ્ય િેંદ્રની ઘોર બેદરિારી 
િામે આ્ી છે. િાર્ાર દરસમ્યાન 
એિ ગર્ભ્્ી સિનદદૂ મસિલાનું બાળિ 
ધડથી અલગ થઇ ગ્યું િ્ું અને ્ેને 
ગર્ભમાં જ છોડી દે્ામાં આવ્યું િ્ું. 
જેને પગલે ૩૨ ્ર્ષી્ય મસિલા િાલ 
જી્ન અને મૃત્યુ ્ચ્ે િંઘર્્ભ િરી 
રિી છે. 

આ િમગ્ મામલાને લઇને રાર્ 
અને પાકિસ્ાનમાં રારે સ્રોધ થઇ 
રહ્ો છે ત્યારે રીિમાં આ્ેલી પાિ. 
િરિારે ્પાિના આદેશ આપ્યા છે.  
સિંધ પાં્ના થારપારિર સજલ્ાના 
એિ ગામની રિેલી રીલ સિનદદૂ 

મસિલા પિેલા ગ્ાસમણ સ્ાસ્થ્ય િેનદ્ર 
(આરએચિી) પિોંચી િ્ી. જોિે 
િોઇ સત્ી રોગ સનષણાં્ ત્યાં િાજર 
નિો્ુ. જેને પગલે સબનઅનુર્ી 
સ્ાફે આ મસિલાની િાર્ાર ચાલુ 
િરી િ્ી. 

આ દરસમ્યાન જે િજ્ભરી િર્ામાં 
આ્ી ્ેમાં મસિલાના બાળિનું માથુ 
િાપી નાખ્ામાં આવ્યું િ્ું અને ્ેને 
ગર્ભમાં જ છોડી દે્ામાં આવ્યું િ્ું. 
જેને પગલે મસિલાનું સ્ાસ્થ્ય ્ધુ 
ખરાબ થઇ ગ્યું િ્ું. બાદમાં ્ેને 
અન્ય એિ િોસસપ્લમાં લઇ જ્ાઇ 
જ્યાં પણ ્ેની િાર્ાર મા્ે િોઇ 
જ સ્ાફ નિો્ો અં્ે પકર્ાર ્ેને 
એલ્યુએમએચએિ લઇ આવ્યો િ્ો. 

પાક.માં હહન્દૂ મહહલાના ગરાભાશયમાં 
જ બાળકનું માથુ કાપી છોડી ્ેવાયું

પંજાબ પાંત
પાકિસ્ાનના પંજાબ પાં્માં દદૂષિમ્ભ અને બાળ શોર્ણના 

મામલાઓ ્ધી રહ્ા છે, ત્યારબાદ પાકિસ્ાનની િરિારે 
મસિલાઓ અને બાળિો િામેના જા્ી્ય શોર્ણના િેિોને 
રોિ્ા મા્ે રાજ્યમાં િ્ોિ્ી જાિેર િરી છે. પંજાબના ગૃિ 
પધાન અ્ા ્રારે રસ્્ારે જણાવ્યું િ્ું િે, ્િી્્ી્ંત્ને 
“દદૂષિમ્ભના િેિોનો િામનો િર્ા મા્ે િ્ોિ્ીની સસથસ્ 
જાિેર િર્ાની” ફરજ પડી િ્ી. મંત્ીએ િહ્ં િે, પાં્માં 
મસિલાઓ અને બાળિો િામેના જા્ી્ય શોર્ણના િેિોમાં 
ઝડપથી ્ધારો એ િમાજ અને િરિારી અસધિારીઓ મા્ે 
ગંરીર મુદ્ો બની ગ્યો છે.

પાકિસ્ાન મુસસલમ લીગ ન્ાઝના મુખ્યાલ્યમાં એિ 

પેિ િોનફરનિને િંબોધ્ા મંત્ીએ િહ્ં, “પંજાબમાં દરરોજ 
દદૂષિમ્ભના ચારથી પાંચ િેિ નોંધાઈ રહ્ા છે, જેના િારણે 
િરિાર પર જા્ી્ય િ્ામણી, દુવ્ય્ભ્િાર અને ્ેના પર 
આરોપ મદૂિ્ામાં આવ્યા છે. 

પાકિસ્ાનના પંજાબમાં ‘દદૂષિમ્ભ’ના િેિમાં 
્ધારો થ્ાં ઈમરજનિી લાગુ િર્ી પડી
દર�ેરજ 4-5 કેસ ન�ંધ�ઈ રહ્� છે, ચ�ર વર્ષમ�ં 14,456 મહિલ�ઓ�ે સ�થે દૂષ્કમ્ષની ઘટન�લંડન

લંડનની ગ્રમાંથી લે્ામાં 
આ્ેલા િેમપલમાં પોસલ્યો ્ાઇરિ 
મળી આ્્ા સરિ્નના આરોગ્ય 
િત્ા્ાળાઓએ મા્ાસપ્ાને 
પો્ાના બાળિોને િમ્યિર ્ેસ્િન 
અપા્્ાની અપીલ િરી છે. આ 
્ાઇરિ મળી આવ્યા પછી આરોગ્ય 
સ્રાગે અસધિારીઓને એલ્્ભ રિે્ા 
જણાવ્યું છે.

્યુિે િેલથ સિ્્યુકર્ી એજનિી 
(્યુિેએચએિએ)એ  જણાવ્યું છે િે 
ફબુ્રઆરી અને મે મસિનામાં લે્ામાં 

આ્ેલા િેમપલમાં પોસલ્યો ્ાઇરિ 
મળી આ્્ા આ િંદર્ભમાં ્ધુ ્પાિ 
િાથ ધર્ામાં આ્ી રિી છે.

સનષણા્ોના જણાવ્યા અનુિાર 
િેમપલ મળી આ્ેલા પોસલ્યો 
્ાઇરિની ઓળખ ્ેસ્િન ડેકર્ેડ 
પોસલ્યો્ાઇરિ ્ાઇપ ૨ (્ીડીપી્ી-
૨) ્રીિે િર્ામાં આ્ી છે. આ 
્ાઇરિથી ર્અિામાન્ય સસથસ્માં 
પેરાસલસિિ જે્ી ગંરીર સબમારી થા્ય 
છે. જે લોિો િંપદૂણ્ભ ્ેસ્િને્ેડ નથી 
્ેમનામાં આ પિારની સબમારી થ્ાની 
શ્્ય્ા છે.

હરિટનમાં પોહલયો વાઇરસ મળી 
આવતા આરોગય હવરાગ એલટભા
વ�ઇરસની ઓ�ેળખ વીડીપીવી-2 તરીકે કરવ�મ�ં ઓ�વી

ઈસલામાબા્
પાકિસ્ાનના લોિસપ્ય ્ી્ી િોસ્ 

અને િાંિદ આસમર સલ્યાિ્નું જી્ન 
જે્લું સ્્ાદાસપદ િ્ું, ્ે્લું જ 
ચચા્ભસપદ ્ેમનું મૃત્યુ પણ બન્યું છે. 
સલ્યાિ્ના મો્ અંગે િ્્ અનેિ 
અ્િળો લગા્્ામાં આ્ી રિી 
છે. ત્યારેપાકિસ્ાનની એિ અદાલ્ે 
સલ્યાિ્ના મૃ્દેિનું પોસ્મો્્ભમ 
િર્ાનો આદેશ આપ્યો છે. આ મા્ે 
સલ્યાિ્ના મૃ્દેિને િબરમાંથી બિાર 
િાઢ્ામાં આ્શે.

જ્યુકડસશ્યલ મેસજસટ્ે્ે અબદુલ 
અિદ નામના વ્યસતિની અરજીના 

અનુિંધાને આ પિારનો આદેશ 
આપ્યો છે. 

ગ્ િપ્ાિે અબદુલ અિદ નામના 
વ્યસતિએ એિ અરજી દાખલ િરી 
િ્ી જેમાં િિે્ામાં આવ્યું િ્ું િે, 
સલ્યાિ્ના મૃત્યુ મા્ેના િારણો 
જાણ્ા મા્ે ્ેમના મૃ્દેિનું 
પોસ્મો્્ભમ િર્ું જ જોઈએ. 
ત્યારબાદ અદાલ્ે સલ્યાિ્ના 
મૃ્દેિનું પોસ્મો્્ભમ િર્ાનો આદેશ 
આપ્યો િ્ો. અદાલ્ના આ સનણ્ભ્યની 
ખદૂબ જ સનંદા િર્ામાં આ્ી રિી છે. 
અનેિ પાકિસ્ાની િેસલસરિ્ીઓ આ 
સનણ્ભ્યનો સ્રોધ િરી રહ્ા છે.

પાક.ના સાંસ્ આહમર હલયાકતનો 
મૃત્ેહને બહાર કાઢવા કોટભાનો આ્ેશ

લંડન 
મંગળ્ારથી છેલ્ા ૩૦ ્ર્્ભમાં ઇંગલેનડમાં પડેલી 

િૌથી મો્ી રેલ િડ્ાલ શરૂ થઈ ગઈ છે. ્ે િાથે લાખખો 
િોમ્યુ્િ્ભ અને પેિેનજિ્ભને પારા્ાર મુશિેલી ઉરી થઈ છે. 
આ િાથે ઉદ્ોગોને પણ મુશિેલી ્ધી છે, િારણ િે િોલિા 
અને ડીઝલથી શરૂ િરી િાચા અને પાિા બંને પિારના 
માલની િેરાફેરી જ બંધ થઈ ગઈ છે. 

ઉદ્ોગોને બીજી રીસ્ ્ો ્ે લાગે છે િે આ પચંડ રેલ 
િડ્ાલને પગલે દેશના ઉદ્ોગોમાં પણ િડ્ાલનો ્ા્યરો 
ન ફૂંિા્ય. ઇંગલેનડના ૪૦ િજાર જે્લા રેલ િમ્ભચારીઓ 
િ્્ ્ધી રિેલા રા્ અને િ્્ ઉંચે જ્ા ફુગા્ાને લીધે 
પો્ાને પડ્ી આસથ્ભિ મુશિેલીઓ મા્ે પગાર ્ધારાની 
માગણી િરી રહ્ા છે. ્ેઓ મંગળ્ારે, ગુરુ્ારે અને 

શસન્ારે િ્ારથી એિઠા પણ થ્ાના છે, પરં્ુ િામ ઉપર 
ચઢ્ાના નથી. ઇંગલેનડનાં દરેિ સ્ેશનો િદૂમિાન બની ગ્યા 
છે. લંડનની અનડર ગ્ાઉનડ મેટ્ો પણ લગરગ બંધ છે.

છેલ્ા 30 ્ર્્ભમાં ઇંગલેનડમાં િૌથી મો્ી 
રેલ િડ્ાળ, અાખું ટ્ા્ેલ ને્્િ્ક ખોર્ા્યું
વધત� જત�ં ફૂગ�વ�ે-ભ�વ વધ�ર�ને લીધે સ્�ફે પગ�ર વધ�ર�ે સ�થે ન�ેકરીની સલ�મતી મ�ંગી

બીહજગં
ચીનમા ં એિ કર્યલ એસ્ે્  િપંનીએ 

ઘર ખરીદદારોન ેલોરા્્ા મા્ ેઅનોખી 
રી્ શોધી છ.ે િપંનીએ ઘર ખરીદ્ાના 
ઈચછિુ લોિો પાિથેી ડાઉન પમેને્ ્રીિે 
ઘઉ ં અન ે લિણન ે સ્ીિાર િર્ાન ુ શરૂ 
િ્યુ્ભ છ.ે  આ કર્યલ એસ્ે્  િપંની િનેાન 
સસથ્ િનેટ્લ ચાઈના કર્યલ એસ્ે્  છ.ે 
જણે ે એિ જાિરેા્ પણ આપી છ.ે આ 
જાિરેા્મા ં િિે્ ામા ં આવ્ય ુ છ ે િ ે ઘર 
ખરીદ્ા મા્ ેઘઉં આપો. એિ જાિેરા્માં 

િિે્ ામા ં આવ્ય ુ છ ે િ ે ખરીદદાર ઘર 
ખરીદ્ા મા્ ે ડાઉન પમેને્ ્રીિે બે 
્યઆુન પસ્ િૈ્ ીના દરથી ઘઉંનો ઉપ્યોગ 
િરી શિ ેછ.ે િૈ્ ી ચીનન ુએિ ્યસુન્ છ,ે 
જે લગરગ 500 ગ્ામ બરાબર િો્ય છ.ે 
એિ ઘરની ખરીદી મા્ે ડાઉન પમેને્ 
1,60,000 ્યઆુન છ.ે િનેટ્લ ચાઈના 
કર્યલ એસ્ે્ ના એિ િલેિ એજન્ે 
જણાવ્ય ુ િ ે સ્સ્ારના ખડેદ્ૂ ોન ે મખુ્યરી્ે 
આિસર્્્ભ  િર્ા મા્ ે આ પિારની 
જાિરેા્ શરૂ િરી દે્ ાઈ છ.ે 

ચીનમાં રરયલ એસટેટ કંપનીએ ડાઉન 
પેમેનટમાં ઘઉં-લસણ લેવાનું શરૂ કયુભા

ઓેક ઘરની ખરીદી મ�ટે ડ�ઉન પેમેન્ટ 1,60,000 યુઓ�નિ્યુતિ રાષ્ટ્રમાં રાર્ના 
ન્ા રાજદદૂ્પદે રૂસચરા 
િમબોજને સન્યુતિ િરાશે

લંડન 
૧૯૮૭ બેચના રાર્ી્ય સ્દેશ િે્ા અસધિારી 

રૂસચરા િમબોજ િં્યુતિ રાષ્ટ્રમાં રાર્નાં ન્ા િા્યમી 
રાજદદૂ્ પદે સન્યુતિ થ્ાના છે. અત્યારે ્ેઓ રદૂ્ાનમાં 
રાજદદૂ્પદે છે ્યુનો સસથ્ ્્્ભમાન રાજદદૂ્ ્ી.એિ. 
સ્રૂમદૂસ્્ભ સનવૃત્ થ્ાં ્ેમનાં સથાને ્ેઓ સન્યુતિ થશે. 
૧૯૮૭ની IFSમાં ્ેઓ ‘્ોપર’ િ્ા. રદૂ્ાનમાં રાજદદૂ્ 
બન્ા પિેલા ્ેઓ દ. આસરિિામાં રાર્ના િાઇ-
િસમશનર પદે િ્ા. ્યુનેસિોમાં ્ેઓએ રાર્ના સથા્યી 
પસ્સનસધ ્રીિે પણ િે્ા આપી છે. રૂસચરા રદૂ્ાનમાં 
િૌથી પિેલા મસિલા રાજદદૂ્ છે. િેકર્યરની શરૂઆ્માં 
્ેઓ રિાંિમાં (પેરીિ)માં થડ્ભ િેક્ે્રી ્રીિે િરી િ્ી. 

બાઈડન િરિારમાં રાર્ી્ય 
મદૂળની ડો. આર્ી પરાિરની 
મિત્ના િોદ્ા પર સનમણદૂંિ

વોહશંગટન
જો બાઈડન દ્ારા રાર્ી્ય અમેકરિન ્ૈજ્ાસનિ 

ડો.આર્ી પરાિરની અમેકરિાના િા્યનિ એનડ 
્ેિનોલોજી પોસલિી સ્રાગના ડા્યરેિ્ર ્રીિે સનમ્ા 
પસ્ા્ મદૂ્્યો છે. આ પસ્ા્ને સ્ીિારનાર ડો. પરાિર 
અમેકરિાના પિેલા મસિલા િશે. બાઈડને િહ્ િ્ુ િે, 
ડો.પરાિર ઘણા સ્દ્ાન અને િનમાસન્ય એસનજસન્યર 
્ેમજ રૌસ્િ ્ૈજ્ાસનિ છે. ્ેઓ િા્યનિ અને 
્ેિનોલોજીમાં અમેકરિાની આગળ ્ધ્ાની શ્્ય્ાઓનો 
સ્સ્ાર િર્ા મા્ે ્ેમજ આ ક્ેત્માં જે્લા પણ પડિારો 
છે ્ેનો િામનો િર્ા મા્ે િા્યનિ એનડ ્ેિનોલોજી 
પોસલિી સ્રાગનુ નેતૃત્ િરશે.

હમયામી
્યુએિના સમ્યામી ઈન્રનેશનલ 

એરપો્્ભ પર 126 લોિોને લઈને જઈ 
રિેલા એિ પલેનમાં આગ લાગી જ્યારે 
્ેનું લેસનડંગ સગ્યર રન્ે પર ્દૂ્ી 
ગ્યું. માસિ્ી અનુિાર, ડોસમસનિન 
કરપસબલિના િેન્ો ડોસમંગોથી રેડ એરની 
ફલાઈ્માં ત્ણ લોિો ઘા્યલ થ્યા 
િ્ા. આ ઘ્નાનો ્ીકડ્યો િોસશ્યલ 
મીકડ્યા પર શેર િર્ામાં આવ્યો છે. 
ફા્યર ફાઈ્રોએ આગને િાબુમાં લે્ા 
મા્ે પલેન પર િફેદ િેસમિલનો ફોમનો 
ઉપ્યોગ િ્યયો િ્ો. િે્લાિ ્ીકડ્યોમાં 

ગરરા્યેલા મુિાફરો આગથી રાગ્ા 
જો્ા મળે છે, જોિે ફા્યર ફાઇ્રોએ 
આગને િાબદૂમાં લીધી િ્ી. પલેન િાન્ો 
ડોસમંગોથી લગરગ િાંજે 5.30 ્ાગ્યે 
(સથાસનિ િમ્ય) આ્ી રહ્ં િ્ું. રન્ે 
પરથી ્ેિઓફ િ્યા્ભ બાદ પલેન ક્ેન 

્ા્ર અને નાની ઇમાર્ િસિ્ અનેિ 
્સ્ુઓ િાથે અથડા્યું િ્ું. નેશનલ 
ટ્ાનિપો્ટેશન િેફ્ી બોડ્ભ એ જણાવ્યું 
િ્ું િે, એરોપલેન મેિડોનેલ ડગલિ 
MD-82 િ્ું અને ્ે ઘ્નાસથળે 
્પાિિ્ા્ભઓની એિ ્ીમ મોિલશે. 

અમેકરિાના સમ્યામી એરપો્્ભ પર લેસનડગ 
સગ્યર ્ ુ્્ા સ્માનમાં આગ, 3 ઇજાગ્સ્
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ન્યૂ્ોર્ક
ન્યૂ્ોર્કના હાર્લેમમાં ફાધર્સ ડેનું રેલર્બ્ેશન ચાર્તું હતું ત્ારે 

જ અંધાધયૂંધ ગોળીઓ વરરી હતી. એ ફા્રરંગમાં એરનું મોત 
થ્ું હતું. આઠને ઈજા પહોંચી હતી. પોર્ીરે ઘટનાસથળેથી ગન 
રબજે રરી હતી. હુમર્ાખોર પરડા્ો ન હતો. હુમર્ાખોરની 
શોધખોળ આદરી હતી. ફા્રરંગની વધતી ઘટનાઓથી ર્ોરોમાં 
દહેશત ફેર્ાઈ હતી.

ન્યૂ્ોર્કના પોર્ીર રલમશ્નર રરચનટ રેવેર્ના રહેવા પ્રમાણે 
ફાધર્સ ડે વીરએનડ હોવાથી ર્ોરો પરરવાર રાથે રમ્ વીતાવતા 
હતા. એવો જ એર રા્્સક્રમ હાર્લેમની એર ગર્ીમાં ્ોજાતો 
હતો. એ રંગીતમ્ રા્્સક્રમમાં અચાનર અંધાધયૂંધ ગોળીઓ 
વરરવાનું શરૂ થ્ું હતું. ર્ોરો રંઈ રમજે રે લવચારે તે પહેર્ાં 
નવ ર્ોરો હુમર્ાખોરની ગોળીથી લવંધા્ા હતા.

ચારને તાતરાલર્ર હોસસપટર્માં ખરેડા્ા હતા. એમાંથી 
એરનું ઘટનાસથળે જ મોત થ્ું હતું. એ પછી અન્ પાંચ ફૂટપાથ 
પર ઘા્ર્ થ્ેર્ા મળી આવ્ા હતા. ઘા્ર્ થ્ેર્ા ર્ોરોમાંથી 
બેને વધુ ઈજા પહોંચી હોવાનું પોર્ીરે રહ્ં હતું. હુમર્ાખોર 
લવશે વધુ જાણરારી એરઠી રરવામાં આવી રહી હતી. પોર્ીરે 
ઘટનાસથળેથી ગન રબજે રરી હતી. 

ન્યૂ્ોર્કમાં રેલર્બ્ેશનમાં ફા્રરંગઃ એરનું 
મોત, પોર્ીર અલધરારી રલહત 8ને ઈજા
ઉજવણી માટે જાણીતા સાઉથ સ્ટીટ વવસતારમાં એેકત્ર ભીડ પર કરાયેલાે ગાેળીબાર

ઓસટ્ેલર્્ન રંરદમાં લહજાબની 
એનટ્ી, ફાલતમા બની લહજાબ 

પહેરનારી પ્રથમ મલહર્ા
રેનબરા

ફાલતમા પેમાન અફઘાલનસતાન મયૂળની મલહર્ા 
ઓસટ્ેલર્્ાની રંરદમાં લહજાબ પહેરનારી પ્રથમ મુસસર્મ 
મલહર્ા બની છે. ઓસટ્ેલર્્ાની એર ન્યૂઝ ચેનર્ના 
જણાવ્ા અનુરાર ર્ેબરપાટટીની પેમાને વેસટ ઓસટ્ેલર્્ાની 
6 મી રેનેટર હોવાનો દાવો ર્યો હતો. એટર્ું જ નહી 
પેમાન રેનેટના ઇલતહારમાં ત્ીજા ક્રમની રૌથી નાની 
ઉંમરની રેનેટર છે. લહજાબ પહેરવા બાબતે તેને ખુર્ારો 
ર્યો રે પહેર્ા તો એર અફઘાન રે મુસસર્મ છે. બીજી બાજુ 
પોતે ઓસટ્ેલર્્ાઇ રેનેટર છે જે તમામ ઓસટ્ેલર્્ાઇ 
ર્ોરોનું પ્રલતલનલધતવ રરે છે. પૈમાન 8 વર્સની હતી ત્ારે 
અફઘાલનસતાન છોડીને પરીવાર રાથે ઓસટ્ેલર્્ા આવી 
હતી. પેમાન લહજાબ પહેરવાની પણ વરાર્ત રરે છે. 

રેનેરડ્ન રફલમ મેરર પાૈર્ 
હેલગરની જાતી્ રતામણીના 
આરોપમાં ઈટાર્ીમાં ધરપરડ

શાંઘાઈ
ઈટાર્ીમા ંરફલમમરેર પૌર્ હલેગરની જાતી્ રતામણીના 

આરોપ હઠેળ ધરપરડ થઈ હતી. દલષિણ ઈટાર્ીમા ંરહતેી 
એર ્વુતીએ આરોપ ર્ગાવ્ો હતો ર ે રફલમમરેર ે બે 
રદવર રધુી તનેુ ંજાતી્ શોરણ ર્ુું હતુ.ં ઓસરર લવજતેા 
રનેરેડ્ન રફલમમરેર પૌર્ હલેગર ઈટાર્ીમા ં ્ોજાનારા 
રફલમ ફસેસટવર્મા ંભાગ ર્વેા આવ્ા હતા ત્ાર ે ્વુતીનું 
જાતી્ શોરણ ર્ુું હોવાનો આરોપ રફલમમરેર રામ ેર્ાગ્ો 
હતો. જોરે રફલમમરેરના પ્રવક્ાએ આ તમામ આરોપોને 
પા્ાલવહોણા ગણાવ્ા હતા. પોર્ીર ેપૌર્ની ધરપરડ રરીને 
તનેી પયૂછપરછ શરૂ રરી હતી. ફસેસટવર્મા ં ભાગ ર્વેા 
આવરે્ી એર લવદશેી ્વુતીનુ ં તનેી રહમતી વગર ૬૯ 
વર્સના પૌર્ હલેગર ેજાતી્ શોરણ ર્ુું હતુ.ં 

ખારરીવ
રલશ્ા અને ્યૂક્રેન વચ્ેનું ્ુદ્ધ 

વધુને વધુ ઉગ્ર થઇ રહ્ં છે. રોમવારે 
્યૂક્રેનના રાળા રમુદ્ર બંદર ઓડેરા 
પર રલશ્ન દળોએ આક્રમણ ર્ુું 
હતું અને આ બંદર શહેર બોમબ 
ધડારાઓથી ધ્યૂજી ઊઠ્ું હતું. 

લક્રલમ્ા ઓઈર્ રંપનીના ગેર 
ડ્ીલર્ંગ સટેશન પર ્યૂક્રેલન્ન દળોના 
આક્રમણનો વળતો જવાબ હોવાનો 
રલશ્ન દળોએ દાવો ર્યો હતો. 
આ દરલમ્ાન ્યૂક્રેનના પ્રેલરડેનટ 
ઝેર્ેનસરકીએ જણાવ્ું હતું રે અમે એર 
ઉમેદવાર દેશ તરીરેના ્યૂક્રેનના સટેટર 
બાબતે આ રપ્ાહમાં ્ુરોલપ્ન 
્ુલન્નના લનણ્સ્ની રાહ જોઇ રહ્ા 

છીએ તે દરલમ્ાન રલશ્ન દળો 
હુમર્ો ઉગ્ર રરે તેવી રંભાવના છે. 

આ દરલમ્ાન રોમવારે ્યૂક્રેને 
સવીરા્ુું હતું રે તેમણે પયૂવ્સ ્યૂક્રેનના 
ઔદ્ોલગર શહેર રેવરોડોનેસર 
રાથે જોડા્ેર્ા એર ગામ પરનું 
લન્ંત્ણ ગુમાવી દીધું છે અને તે 
હવે રલશ્ન દળોના તાબામાં આવી 
ગ્ું છે. ર્ગાનસરના રરજનર્ ગવન્સરે 
જાહેરાત રરી હતી રે રમનરીબે અમે 
મેત્ોર્રાઇન પરનો રબજો ગુમાવ્ો 
છે અને રલશ્ન દળોની રંખ્ામાં 
રતત વધારો થઇ રહ્ો છે. તેમણે 
સવીરાર ર્યો હતો રે બન્ે પષિે ખયૂંખાર 
જંગ બાદ રલશ્ાએ આ ગામ આંચરકી 
ર્ીધું છે.

્યૂક્ેનનું બંદર ઓડેસા રશશ્ાના 
બોમબ ધડારાઓથી ધ્યૂજી ઊઠ્ું

હોંગકોંગમાં તરતી રેસ્ટોરન્ હટો્લ દરરયામાં સમાઇ ગઇ છે. આ રેસ્ટોરન્ને પેરાસેલ 
નામના ્ાપુની નજીક લાવવામાં આવતી હતી તયારે કાયમને મા્ે ઉંડા દરરયામાં ઉતરી ગઇ 
હતી. આ રેસ્ટોરન્ કટોરટોના મહામારીના કારણે માર્ચ 2020માં બંધ કરવાની ફરજ પડી 
હતી.જ ટો કે મહામારી પહેલા પણ મેનેજમેન્ આર્્ચક ક્ટોક્ીનટો સામનટો કરી રહયું હતું.

હોંગરોગની તરતી રેસ્ોરન્ દરર્ામાં 
ડયૂબી, રોરોના મહામારી પછી દેવામાં હતી
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