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કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

મુંબઈ
મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં છેલ્ા 15 દિવસથી 

ચાલતાં હાઈવોલ્ેજ ડ્ામાંનો ગુરુવારે અંત આવ્ો 
હતો. બુધવારે ઉદ્ધવ ઠાકરેના રાજીનામા બાિ 
રાજ્માં ભાજપના નેતા િેવેન્દ્ર ફડણવીસના 
નેતૃતવ હેઠળ નવી સરકારની રચના બનશે તેવી 
આશા હતી.  પરંતુ રાષ્ટ્રી્ સતરે ખેલા્ેલા 
રાજકારણમાં ભાજપ મોવડી મંડળના આિેશ 
બાિ શશવસેનામાં બળવાનો ઝંડો ઊંચો કરનારા 
એકનાથ શશંિેને મુખ્મંત્ી બનાવવામાં આવ્ા 
હતા. જ્ારે ભાજપના ફડણવીસને ડેપ્ુ્ી 
સીએમ બનાવા્ા હતા. 

મહારાષ્ટ્રના બંને હોદ્ેિારોએ ગુરુવારે સાંજે 
જ રાજ્પાલની હાજરીમાં  શપથ લીધા હતા . 
શશંિે શશવસેના નેતા બાળઠાકરે અને આનંિદિવેને 
શ્રદ્ધાંજશલ આપીને શપથ લેવાની શરૂઆત કરી 
હતી. આ પહેલાં મહારાષ્ટ્ર ભાજપના નેતા અને 
પૂવ્વ મુખ્મંત્ી િેવેન્દ્ર ફડણવીસે,  એકનાથ શશંિેની 
સાથે રાજ્પાલ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને 
ત્ારબાિ ફડણવીસે મીદડ્ાને સંબોધતા કહ્ં હતું 
કે રાજ્ના નવા મુખ્મંત્ીપિે એકનાથશશંિે રહેશે 
જ્ારે તેઓ સત્ા બહાર રહેશે. તેમણે સપષ્ટ ક્ુ 
હતું કે તેઓ સરકારમાં સામેલ નહીં થા્. પરંતુ 
થોડા કલાકોમાં જ સમીકરણો ફરી બિલા્ા હતા 
અને િેવેન્દ્ર ફડણવીસને રાજ્ના નવા ડેપ્ુ્ી 
મુખ્મંત્ી બનાવી િેવા્ા હતા અને શશંિેની સાથે 
જ તેમનો પણ શપથગ્રહણ કા્્વક્રમ ્ોજા્ો હતો. 
અહેવાલો અનુસાર ભાજપના રાષ્ટ્રી્ પ્રમુખ જેપી 
નડડાએ ફડણવીસને મનાવવાનું કામ ક્ુું હતું.  
જે બાિ પા્ટી હાઇકમાન્ડ તરફથી શનિદેશ મળતા 
ફડણવીસ ઇનકારકરી શક્ા નહોતા. બીજી તરફ 
શશવસેનામાં ભંગાણની સસથશત ્થાવત રહેતાં 
આવનારા દિવસોમાં રાજકી્ ગરમાવો રહેવાની 
પ્રભળ સંભાવના છે.

સુપ્રીમે ફ્લે ટેસ્ટનલ ેઆલદેશ કરલયા બલદ ઠલકરે રલજીનલમું ધરરી દરીધું, ભલજપનલ ટેકલથરી સરકલર બનરી, ડેપુ્ટરી CM પદે ફડણવરીસ 

મહલરલષ્ટ્રનલ રલજકલરણમલં 15 દદવસનલ હલઈવલેલે્જ ડ્લમલનલે આંત, ઠલકરે સરકલર પડરી ભલંગરી

ઉદ્ધર્ની વર્દાય, શશદે મિારાષટ્ર ના નર્ા િુકાની

મણિપુર
મશણપરુમા ં વરસાિન ે કારણ ે નોની શજલ્ાનાં 

તપુલુ સ્શેન નજીક જમીન ધસી પડવાની િરુ્્વ ના 
બની હતી. જમેા ં આમટીના ં કમેપ નજીક બનતા 
આમટીના ં40થી 450 જવાનો િ્ાઈ ગ્ા હોવાની 
ભીશત સવેાઈ રહી છ.ે રાહત અન ે બચાવ્ુકડી 
દ્ારા ૧૩થી વધુ મૃતિહેોન ેબહાર કાઢવામા ંઆવ્ા 
છે. જ્ાર ે ૧૩ જવાનોન ે બચાવવામા ં આવ્ા 
છ.ે મૃત્આુકં વધે તવેીસભંાવના છ.ે હોનારતમાં 
કે્ લાક નાગદરકો પણ િ્ા્ા હોવાની શંકા સવેાઈ 
રહી છ.ે હજી ૩૦થી ૪૦ જવાનો િ્ા્ા હોવાનાં 
અહવેાલો છ.ે રાજ્ના ં સીએમશબરનેશસહં દ્ારા 
ર્ના અંગ ેરાહત અન ેબચાવ કામગીરી કરવાનાં 
આિશેો આપવામા ંઆવ્ા હતા. 

શપથ લીધા બાદ શશંદેએ કહ્ં હતું કે, શિકાસના 
એજન્ા સાથે અમે સાથે આવ્ા છીએ. અમે 
પાછલી સરકારમાં રહિેા દરશમ્ાન કંઈ કરી 
શક્ા નહોતા. મોટી પાટટી હોિા છતાં ભાજપે મને 
તક આપી છે. દિેેનદ્રજીએ મોટું હદ્ દેખાડું છે. 
તેના માટે હું દિેેનદ્રજીનો આભારી છું. હું િ્પ્રધાન 
નરનેદ્ર મોદીજી, ગૃહપ્રધાન અશમત શાહજી, 
ભાજપ 2 પ્રમુખ જેપી નડ્ાનો પણ આભારી છું, 
અમે અમારા મત શિસતારોની ફરર્ાદો અને 
શિકાસકા્યો માટે પૂિ્વ સીએમ ઠાકરે પાસે ગ્ા 
હતા અને તેમને સુધારની જરૂરર્ાતની સલાહ 
આપી હતી પણ અમને લાગ્ંુ હતું કે અમારા માટે 
આગામી ચૂંટણી જીતિી મુશકેલ છે.

મહારાષ્ટ્રમાં 100-100 કરોડમાં 
ખરીદ્ા MLA : હરરશ રાવત

હરરશ રાિતે બીજેપી ઉપર મોટો પ્રહાર ક્યો 
છે. તેમણે આરોપ લગાવ્ો છે કે બીજેપીએ  
100-100 કરો્ રૂશપ્ામાં ધારાસભ્ોને ખરીદ્ા 
છે. જે ભારતી્ રાજનીશતને શરમાિે તેિા છે. 
ઉત્તરા ખં્ ના ભૂતપૂિ્વ સીએમ અને NCPના 
નેતા હરરશ રાિતે તેમના શનિેદનમાં જણાવ્ું 
છે કે ભાજપ ઈનકમટેક્ષ, CBI, ED જિેી 
બંધારણી્ સંસથાઓના બળે શિપક્ષી નેતાઓને 
ધમકાિિાનું કામ કરી છે. 

નરેન્દ્ર મોદીએ એકનાથ ણશંદે, 
ફડિવીસને અણિનંદન આપ્ા
િ્ાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ એકનાથ શશંદે અને 
દિેેનદ્ર ફ્ણિીસને અશભનંદન પાઠવ્ા હતા 
તેમણે શવિટ ક્ુું હતું કે, દેિેનદ્ર ફ્કણિીસને 
મહારાષ્ટ્રના ્ેપ્ુટી સીએમ તરીકે શપથ લેિા 
બદલ િધામણી. તેઓ દરેક ભાજપ કા્્વકતા્વ 
માટે પ્રેરણા છે. તેમનો અનુભિ અને કુશળતા 
સરકાર માટે એકસંપશત રહેશે. મને શિશ્ાસ 
છે કે તેઓ મહારાષ્ટ્રના શિકાસ પથને િધારે 
મજબૂત કરશે.

ભાજપે મો્ું મન િેખાડું : એકનાથ શશંિે મણિપુરમાં જમીન ધસી 
પડતાં 13 જવાનોના 

મોત, 50થી વધુ લાપતા
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પ્રથમ તબકે્ જ પાકકીંગ 
ટીકકટના વેચાણમાં 30 યુએેસ 
ડાેલરનાે વધારાે નાંધાયાે

ઓન્ટેરિયો 
ટોરનટો પોલીસે પાર્કિંગ સસસટમને 

વ્યવસસથિત બનાવવા ટ્કનોલોજીનો 
ઉપ્યોગ ્કરીને પાર્કિંગ ટી્કીટમાંથિી 
છટ્કબારી રો્કવા લાઈસનસ પલટે સ્કકેનર 
ગોઠવવાનું નક્ી ્ક્યુું છે. રેની જોનસને 
સેનટ ્કલેર સવલેજની સડ્કો ઉપર જ્યારે 
આડેધડ પા્ક્ક થિ્યેલી ્કારોને જોઈ ત્યારે 
એમણે પાર્કિંગ સસસટમને વ્યવસસથિત 
્કરવાનું સવચારી લીધું હતું. તેમણે ્કહ્ં 

હતું ્કકે લો્કો હજુ પણ પાર્કિંગ ટી્કીટ 
લેવામાંથિી છટ્કબારી શોધી રહ્ા છે. 
તેમણે પા્ક્ક થિ્યેલી ્કારોની પાર્કિંગ ટી્કીટ 
છે ્કકે નહીં અને એની સમ્યમ્યાયાદા પુરી 
તો નથિી થિઈને એ ચ્કાસવા લાઈસનસ 
પલેટ સ્કકેનર ગોઠવ્યા છે. જેના પરીણામે 
૩૦ ્યુએસ ડોલરની પાર્કિંગ ટી્કીટના 
વેચાણમાં વધારો થિ્યો હોવાનું જણાવ્યુ ં
હતું. તેમણે એ્ક ર્કસસાનો ઉલ્ેખ ્કરતા 
્કહ્ં હતું ્કકે એ્ક બલુ વાનની ટી્કીટની 
સમ્ય મ્યાયાદા પુરી થિઈ હોવા છતાં એ 
પા્ક્ક થિ્યેલી જોવા મળતા એને વધારાના 
૧૦ ્ુયએસ ડોલરનો દંડ ફટ્કારા્યો હતો. 
જો ્કકે લો્કોની મુશ્કકેલી પણ સમજી શ્કા્ય 

એવી છે ્કકે તેમણે ્કાર પા્ક્ક ્ક્યાયા બાદ 
ચાલીને બીજા બલો્કમાં જવાનું હોવાથિી 
સમ્ય વધુ લાગતો હો્ય છે. ટીપીએસના 
અસધ્કારીઓએ ્કહ્ં હતું ્કકે અમલમાં 
થિોડી ચુ્ક થિઈ જા્ય છે. જેનો લાભ લો્કો 
ઉઠાવતા હો્ય છે. હવથેિી સ્કકેનર ગોઠવ્યા 
હોવાથિી સમ્ય મ્યાયાદા પુરી થિઈ હો્ય 
એવી ્કારોને પણ નંબર પલટે સ્કકેનરથિી 
ઓળખી લેવાશે અને તેમની પાસથેિી દંડ 
વસુલ ્કરી શ્કાશે. જેના પગલે હવે લો્કો 
્કોઈ છટ્કબારી નહીં શોધી શ્કકે. ટોરનટો 
શહેરમાં પાર્કિંગ વ્યવસથિા વધુ ચુસત થિા્ય 
તો ટ્ારફ્કસન્યમન પણ વ્યવસસથિત બની 
શ્કશે.

્ોિોન્ો 
્કકેનેડાના ઈસમગ્ેશન સમનીસટર સીન ફ્કેસરે 

્કહ્ં હતું ્કકે તે લેવાઈ રહેલા અથિયાપૂણયા પગલાઓને 
્કારણે ઈસમગે્શન પ્રસરિ્યા ઝડપથિી રાબેતા 
મુજબની થિવાની આશા રાખી રહ્ા છે અને 
તેમણે અરજદારોને પણ સેવાઓ પહેલાની જેમ 
મળતી થિવા માટે થિોડો સમ્ય રાહ જોવાની 
અપીલ ્કરી હતી. આ અઠવારડ્યાના આરંભે 
મીરડ્યા સાથિેની સવસતૃત મુલા્કાતમાં તેમણે ્કહ્ં 
હતું ્કકે, ્કોસવડ-૧૯ને ્કારણે લદા્યેલા પ્રવાસ 
પ્રસતબંધોને પરરણામેઈસમગે્શનની પ્રસરિ્યા 

ખોરંભે પડી હતી. 
પરંતુ હવે જ્યારે 
સસથિસત સામાન્ય 
થિઈ રહી છે ત્યારે 
અમે પણ પ્રસરિ્યામાં 
સુધારાઓ ્કરી રહ્ા 
છે અને વધારાના 
્કમયાચારીઓ અને 
સાધનોના ઉપ્યોગથિી અરજદારોની સુસવધાઓમાં 
વધારો ્કરી રહ્ા છીએ. 

ખાસ ્કરીને પ્રસરિ્યાને ઝડપી બનાવી રહ્ા 

છીએ. ્કકેનેડામાં 
પરમેનનટ રેસીડેનટ 
માટેની અરજીઓનું 
પ્રમાણ વધુ છે અને 
્કોસવડ-૧૯ શરૂ 
થિ્યો ત્યારની બા્કી 
અરજીઓનો ભરાવો 
પણ ઘણો વધી ગ્યો 

હોવાથિી નવી સસસટમને લાવવામાં આવી રહી 
છે. જેનાથિી પ્રસરિ્યા ઝડપી બનશે. તેમણે એમ 
પણ ્કહ્ં હતું ્કકે, હવે આશાનું ર્કરણ દેખાઈ રહં્ 

છે, એમાં ્કકેનેડી્યન સીટીઝનશીપની અરજીઓ 
માટેના અલગ ધોરણનો અમલ થિશે. જેને ્કારણે 
અરજીઓનો સન્કાલ ઝડપથિી થિઈ શ્કશે. હવે 
લગભગ બધી અરજીઓ ઓનલાઈન પ્રોસેસ 
થિશે અને નવા સોફટવેર પણ આવી ગ્યા છે. 
્કમયાચારીઓની તંગીને પહોંચી વળવા અમે પ૦૦ 
વધારાના ્કમયાચારીઓની સનમણું્ક ્કરી છે. જેને 
માટે આઈઆરસીસીએ સર્કાર પાસથેિી ૮પ 
સમલી્યન ્યુએસડી અને ફકેડરલ સર્કાર પાસથેિી 
૩૮પ સમસલ્યન ્યુએસડીની ફાળવણી ્કરાવી 
હોવાથિી હવે ્કામ ઝડપી બની શ્કશે.

ઈસમગ્ેશનના અરજદારોને ટૂ્ંક સમ્યમાં વધુ સેવા મળવી સંભવ 
કાેરાેનાકાળ બાદ સ્થિતત સામાન્ય બનવા માંડતા ઈમમગ્ેશન પ્રકરિયા ઝડપી બનાવવા ફેરફારાે શરુ

નવસાિી 
્કકેનેડાની અંડર-19 વરડયા ્કપ સરિ્કકેટ 

સપધાયામાં મૂળ નવસારીના વતની અને 
રોટરી સંસથિા સાથિે જોડા્યેલા ્કાંસતભાઇ 
શાહ પરરવારના પૌત્રનું 8 
માસ પહેલા સસલેકશન થિતા 
શાહ પરરવારમાં આનંદની 
લાગણી છવાઈ હતી. હવે 
જશ શાહ ્કકેનેડા અંડર-19મા 
ટીમનું નેતૃતવ ્કરશે.

મૂળ નવસારીના અને 
્કકેનેડામાં આશરે 17 વરયાથિી સથિા્યી થિ્યેલા 
શાહ પરરવારનો પૌત્ર જશ સહમાંશુ શાહ 
્કકેનેડા સરિ્કકેટ ક્લબમાં અંડર-19 વરડયા ્કપ 
ટીમમાં 8 માસ પહેલા સસલેકટ થિ્યો હતો. 

જે બાદ સરિ્કકેટમાં સારં પ્રદશયાન જોઈને 
્કકેનેડા સરિ્કકેટના અસધ્કારીઓએ જશ 
શાહની હવે અંડર-19માં ્કકેપટન તરી્કકે 
પસંદગી ્કરી હતી. નવસારીમાં રહેતા 

્કાંસતલાલ શાહનો પુત્ર સહમાંશુ 
શાહ ્કકેનેડામાં મોટેલ સબઝનેસ 
્કરે છે અને તેમને એ્ક દી્કરો 
અને દી્કરી છે.

જે પૈ્કી દી્કરો જશ શાહ 
હાલમાં ધોરણ-12 પાસ 
્કરીને સબઝનેસ રડપાટયામેનટમાં 

અભ્યાસ ્કરે છે. ઉલ્ેખની્ય છે ્કકે 
નવસારીના અન્ય એ્ક સરિ્કકેટર સસદ્ધ 
લાડની પસંદગી પણ 8 માસ પહેલા ્કકેનેડા 
અંડર-19ની ટીમમાં પસંદગી થિઈ હતી. 

મૂળ નવસાિીનો જશ શાહ હવે કેનેડા 
અંડિ-19 ્ીમનું સુકાનીપદ સંભાળશે

પાર્કિંગ ટીર્કટની છટ્કબારીને રો્કવા ટોરનટો 
સવસતારમાં લાઈસનસ પલેટ સ્કકેનર ગોઠવાશે

ઈટોસબ્કો્ક બાલસરિષણા સતસગં મંડળ 
દ્ારા ‘નાવ મનોરથિ’ની ભવ્ય ઉજવણી

વૈષ્ણવે પાેતપાેતાના 
ઠાકાેરજી સાથે પધારીને નાવ 
મનાેરથનાે લાભ લીધાે 
સુમધુર કકત્તન સાથે નાવ 
મનાેરથથી વાતાવરણ 
ભક્તિમય થઈ ગયું

ઈ્ોબિકોક 
્કોરોના ્કાળ દરસમન અઠવારડ્ક સતસંગ 

online ઉજવતી વખતે જ નક્ી ્કરવામાં 
આવ્યા મુજબ ગત 26મી જૂને રસવવારે બાલસરિષણા 
સતસંગ મંડળ, ઈટોસબ્કો્ક દ્ારા નાવ મનોરથિની 
ભવ્ય ઉજવણી ્કરાઈ હતી. વૈષણવજનોના 
સહ્કારથિી 49 Silverstone dr ના 

party hall ખાતે આ્યોસજત ્કા્યયારિમમાં દર્ેક 
વૈષણવે પોતપોતાના ઠા્કોરજી સાથિે પધારીને નાવ 
મનોરથિનો લાભ લીધો હતો. ઠા્કોરજીના સુમધુર 
ર્કતયાન સાથિે નાવ મનોરથિથિી વાતાવરણ ભસતિમ્ય 
થિઈ ગ્યું હતુ. આ્યોજ્કોએ નાવ મનોરથિ માટેની 
જરરી વ્યવસથિા, ઠા્કોરજી માટે સવસવધ સવારદષ્ટ 
વાનગીઓ અને મહાપ્રસાદી તેમજ ભેટની 
વ્યવસથિા ્કરી હતી. 

સતસંગમાં સહભાગી થિઈને સૌએ આનંદોતસવ 
મનાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે ્કલા-સંગીત, ગા્યન-
વાદનથિી સતસંગ સમ્યે લગભગ ૧ વરયા સુધી 
સહ્યોગ આપનારા ચંદ્ર્કાંતભાઈ ઠા્કર, 
પ્રમેશભાઈ નંદી, ્યશ પટેલ તેમજ ઉમેશભાઈ 
પટેલનો આ્યોજ્કોએ આભાર માન્યો હતો. મુખ્ય 
આ્યોજ્કો રાજેશ શાહ, ઈનદ્રવદન શાહ, સંજ્ય 
શાહ, અસવિન રંનીંગા તથિા ચેતન શાહ તેમજ 
શીલા મચચેનટે ્કા્યયારિમને સફળ બનાવવા જહેમત 
ઉઠાવી હતી. 
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ટોરોનટો 
એર કેનેડા ફ્ાઇટનો વિ્ંબ અને 

એરપોટ્ટ ઉપરની ભીડને વનયંવરિત કરિા 
માટે જુ્ ાઈ અને ઓગસટમાં તેના 
ફ્ાઇટ વિડ્ુ્ની સંખયામાં ઘટાડો 
કરિે, એિું બુધિારે બહાર પાડિામાં 
આિે્ાં એક વનિેદનમાં જણાિાયું હતુ. 
ગ્ાહકોને કરાયે્ા ઈમે્માં એર કેનેડાના 
પ્રમુખ અને સીઈઓ માઈક્ રુસોએ 
્ખયું હતુ કે, એર્ાઈનસની કામગીરી 
અને તેની સંભાળના સામાનય ધોરણો 
સાથે ગ્ાહકોને સેિા આપિાની તેની 
ક્ષમતાને અસર થઈ છે. 

રુસોએ કહ્ં કે, “COVID-19 
રોગચાળાની કારણે 2020ની િરૂઆતમાં 
વિશ્વની હિાઈ પરરિહન પ્રણા્ીને 
અસર પહોંચી છે. હિે બે િર્ટથી િધુ 
સમય પછી, િૈવશ્વક પય્ટટનની ફરી 
િરૂઆત થઈ છે અને અગાઉ કયારેય 
ન જોઈ હોય એટ્ી ઉંચી રકંમતે ્ોકો 

હિાઈ મુસાફરી કરી રહ્ા છે. તેમણે 
જણાવયું હતું કે, પ્રિાસીઓના િધારાને 
કારણે િૈવશ્વક ઉડ્ડયન પ્રણા્ીના તમામ 
પાસાઓ ઉપર અભૂતપૂિ્ટ અને અણધાયુું 
તાણ પેદા થયું છે, જેમાં એરપોટ્ટની 
માંગ િત્ટમાન વસસટમની ક્ષમતા કરતાં 
ઘણી િધી ગઈ છે. છેલ્ા કેટ્ાક 
મવહનાઓથી વિશ્વભરના એરપોરસ્ટ 
ઉપર મુસાફરોનો ધસારો િધી ગયો છે. 
કારણ કે, ઘણા દેિોમાં પ્રિાસીઓ માટે 
COVID-19ના પ્રવતબંધો હટાિી 
્ેિાયા છે.

એનાવ્રટકસ ફમ્ટ ડેટા િાઝોએ 
બુધિારે જાહેર કયુું હતુ કે, કેનેડાના 
ચાર સૌથી મોટા એરપોટ્ટની 54 ટકા 
ફ્ાઇરસ ગયા અઠિારડયે મોડી 
પડી હતી અથિા રદ કરિામાં આિી 
હતી. જેમાં ટોરોનટો વપયસ્ટન એરપોટ્ટ 
ઉપર મુસાફરોનો ધસારો િધુ હોિાથી 
અરાજકતાનો માહો્ ઊભો થયો છે.

ઓનટટેરરયો 
પ્રમુખસિામી મહારાજની જનમ 

િતાબદીિર્ટની ઉજિણીના ભાગરૂપે મછછઁજી 
ચેરરટીઝ દ્ારા સમગ્ કેનેડામાં રક્તદાન 
ઝુંબેિ િરૂ કરિામાં આિી છે. પ્રમુખ 
સિામી મહારાજ BAPS સિાવમનારાયણ 
સંસથાના પાંચમા આધયાત્મક ગુરુ અને 
BAPS ચેરરટીના સથાપક હતા. તેમની 
િતાબદી ઉજિણી વનવમતે્, BAPS 
ચેરરટીઓએ કેનરેડયન બ્ડ સવિ્ટસીસ 
સાથે ભાગીદારીમાં સમગ્ કેનેડામાં 
‘ઈન ધ જોય ઓફ અધસ્ટ બ્ડ ડોનેિન 
કેમપઈેન’ ગિ્ટથી િરૂ કયુું છે. રક્તદાન 
ઝુંબેિ સમગ્ કેનેડાના ૧૪ િહેરોમાં 
૨૦૨૨ દરવમયાન ચા્િે. જેમાં 
૧,૦૦૦ યવુનટથી િધુ રક્ત, પ્ાઝમા 
અને સટેમ સે્  એકવરિત કરિાનો

્કયાંક રખાયો છે. એકરિ થયે્ું ્ોહી 
કેનેડાની હોતસપટ્ોમાં જરૂરરયાતમંદોને 
આપિામાં આિિે. ઓનટરેરયોના પ્રીવમયર 
ડગ ફોડ્ટ, કેન મહે્, વિવ્યમ ઓસ્ર 
હેલથ વસસટમ ફાઉનડેિનના પ્રમુખ અને 
સીઈઓ અને સમુદાયના સેંકડો સભયોની 

ઉપતસથવતમાં ઝુંબિેનો આરંભ થયો હતો.
પ્રીવમયર ફોડડે BAPS ચેરરટીઝના 

કાય્ટને વબરદાવયું હતું અને ખાસ કરીને 
BAPS ચેરરટીઝના સિયંસેિકોની 
રોગચાળા દરવમયાનની સેિાની પ્રિંસા 
કરી હતી. ડગ ફોડડે કહ્ં હતું કે, “મારા 
હૃદયમાં BAPS માટે હંમિેા વિિેર સથાન 
છે. રોગચાળા દરવમયાન તમે તમારા હાથ 
ખોલયા અને દરેકને મદદ કરી. આમાંથી 
અમારા સમગ્ સમુદાયે ઘણું િીખિા જેિું 
છે.”

્વ્ત િાધિાના, રાષ્ટીય તબીબી 
સંયોજક BAPS ચેરરટીઝ કેનેડાએ 
જણાવયું હતું કે, “પ્રમુખ સિામી મહારાજે 

તેમનું જીિન અનયની સેિા કરિા માટે 
સમવપ્ટત કયુું હતું અને તેથી રક્તદાન 
અવભયાન કે જે સમગ્ દેિમાં રક્તની 
ગંભીર અછતને ઘટાડિામાં મદદ કરિે,

આ કાય્ટ તેમની ૧૦૦મી 
જનમજયંવતએ તેમને યાદ કરિાની એક 
યોગય રીત છે. આ ઝુંબેિ વિિે તમારા 
પરરિાર, વમરિો, સહકાય્ટકરો અને 
પડોિીઓ સુધી પહોંચાડિા માટે અમારી 
અપી્ છે. રક્તદાન કરિંુ સરળ છે અને 
તમે Blood.ca/pfi પર નોંધણી 
કરીને િરૂઆત કરી િકો છો અને આ 
અવભયાનમાં જોડાિા માટે ટીમ BAPS 
ચેરરટીઝને પસંદ કરી િકો છો.

14 શહેરાેમાં આાખા વર્ષ દરમમયાન કેમ્પનું આાયાેજન, 1000 યુનનટ રક્ત આેકત્ર કરવા લકયાકં

કેનેડામાં પ્રમુખ સિામીના જનમિતાબદી 
િર્ટ વનવમત્ે રક્તદાન ઝુંબિેનો આરંભ

પ્રવાસીઓના ધસારાને નનયનંરિત કરવા 
એર કેનેડા બે મનિના ફ્ાઇટસ ઘટાડશે

ઓનટટેરરયો 
 કેનેડાના નોકરીદાતાઓને નડી રહે્ી 

કામદારોની તંગીના વનિારણ માટે સરકારે કેનેડા 
ટેમપરરી ફોરીન િક્કર પ્રોગ્ામ (ટીએફડબલયુપી) િરૂ 
કરિાની તૈયારી કરી ્ીધી છે. આ પ્રોગ્ામ એ રીતે 
તૈયાર કરાયો છે કે, કોવિડ-૧૯ને કારણે સજા્ટયે્ી 
પરીતસથવતમાં કેનેડામાં કામદારોની તંગી ઉભી થઈ 
હતી. અને તસથવત સામાનય થયા બાદ ્ેબર માકકેટમાં 
મુશકે્ીઓને જોતા એને દૂર કરિા િું કરિંુ જોઈએ 
એના અભયાસ માટે ્ેબર માકકેટ ઈમપેકટ એસેસમેનટ 
(એ્એમઆઈએ)નો અહેિા્ એમપ્ોયમેનટ એનડ 
સોવિય્ ડેિ્પમેનટ કેનેડા(ઈડીએસસી) સમક્ષ રજુ 
થિે.

આ અભયાસ એટ્ા માટે જરૂરી છે કે, 
મોટાભાગના કેનેડીયનો વનવૃવત્ના આરે હોિાથી 
વિદેિી કામદારોને તેમની સકકી્ના આધારે પ્રિેિ 
આપિો પડિે. સિડેક્ષણ હાથ ધરનારે સરકારી 
વિભાગ માટે જે જાણકારી એકરિ કરી છે, એમાં 

વિદેિી કામદારોની વનયુરકત કેટ્ી જરૂરી છે એને 
આધાર ગણિામાં આવયો છે. કેમ કે, સથાવનકોની 
રોજગારીની તકોને ભોગે વિદિેીઓને પ્રિેિ ન 
આપી િકાય. જે નોકરીદાતાઓને કામદારોની જરૂર 
હોય તેમણે એએ્એમએ્એને કેટ્ીક જાણકારી 
આપિાની રહેિે અને એને માટેના કેટ્ાક તબક્ા 
નક્ી કરાયા છે. નોકરીદાતાએ એની જરૂરીયાતના 
કામદારો માટે સથાવનક અખબારોમાં જાહેરખબર 
આપિી પડિે. જેના ચાર અઠિારડયા બાદ પણ જો 
સથાવનક કામદાર ન મળે તો જ વિદિેી કામદારોની 
મંજુરી મળી િકિે. આ જાહેરાત કેનેડા જોબ બેંકમાં 
પણ આપિી પડિે. નોકરીદાતાઓએ ખાતરી આપિી 
પડિે કે, ખા્ી જગયા પુરિા તેમણે પુરા પ્રયાસો કયા્ટ 
હતા અને પુરી પ્રવરિયાને અનુસરીને ખાસ િેબસાઈટ 
અને અખબારોમાં જાહેરાત આપી હતી. તેમણે એ 
િાતની ખાતરી આપિી પડિે કે તેમને ખબર છે કે 
કોઈ પણ સથાવનક કામદારને છૂટા નહીં કરી િકે કે 
તેમના કામના ક્ાકો ઘટાડી નહીં િકે.

પહેલા સ્ાનનકાેને તક આાપવી પડશે, હયાત કમ્ષચારીને છુટા નહીં કરાય

કામદારોની તંગી િચ્ે વિદિેીઓની ભરતી પ્રવરિયામાં નિા વનયમ

ટોરોનટો 
 ઈકોનોવમસટ ઈનટેવ્જનસ 

યુવનટ (ઈઆઈયુ)એ જાહેર કરે્ી 
વિશ્વના સૌથી િધુ જીિિા ્ાયક 10 
િહેરોની િાવર્ટક યાદીમાં કે્ગેરીએ 
સિી્ઝ્ડેનડના ઝુરીચ સાથે રિીજુ સથાન 
મેળવયું છે. આ અગાઉ પણ કે્ગેરી આ 
યાદીમાં રહી ચુકયું છે. પણ આ િખતે 
એણે રિીજુ સથાન મેળિીને િાનકુંિરને 
એનડી મરે બીજા રાઉનડમાં પરાવજત 
પાંચમા સથાને અને ટોરનટોને આઠમા 
સથાને રાખી દીધું છે. કે્ ગેરીના મેયર 
જયોવત ગોનડેકે ગુરૂિારે એક વનિેદનમાં 
જણાવયું હતું કે, કે્ગેરીના ્ોકો 

પોતાના િહેરની િાતો કરી રહ્ા છે 
અને આ સથાન મેળિી ્ીધાથી િાકેફ 
છે. મોસટ ્ીિેબ્ સીટીની યાદીમાં 
અમારી આગેકૂચ િહેરના ્ોકોના 
સિભાિને કારણે થઈ છે. અહીં ્ોકોને 
બધી સુવિધાઓ રકફાયત દરે મળે છે 
અને ઉદ્ોગ સાહવસકોને પણ અનેક તકો 
મળે છે અમે ્ોકોને બો્ાિીને િહેરના 
ભાવિને ઘડિામાં મદદરૂપ થિા કહીએ 
છીએ.

આ યાદીમાં વિયેના અને 
ઓસટ્ીયાએ ટોચનું સથાન મેળવયુ ં છે. 
્યારબાદ કોપનહેગન ડેનમાક્ક બીજા 
સથાને છે. ઈકોનોવમસટ ગૃપના રીસચ્ટ 

એનડ એનાવ્સીસ યવુનટ ઈઆઈયુ જે 
ઈકોનોવમસટ અખબારની ભગીની સંસથા 
છે એણે આ િરડે ૧૭ર િહેરોને રિમાંકન 
આપયુ છે. દરેક િહેરને ૩૦ ગુણિત્ા 

અને પ્રમાણના ધોરણે ૧૦૦ માક્કમાંથી 
માક્ક આપયા હતા. જેમાં સટબી્ીટી, 
હેલથકેર, કલચર અને પયા્ટિરણ, વિક્ષણ 
તથા ઈનફ્ાસટ્કચર જેિી બાબતોનો 

સમાિેિ હતો. દરેક કેટેગરીમાં મળીને 
િહેરને ૯૬.૩ માક્ક મળયા હતા. જેમાં 
સટેવબ્ીટીમાં ૯પ, હેલથકેરમાં ૧૦૦, 
કલચર એનડ એનિાયરમેનટમાં ૯૦, 
વિક્ષણમાં ૧૦૦ અને ઈનફ્ાસટ્કચરમાં 
૧૦૦ ગુણ મેળવયા હતા. કે્ગેરી 
ઈકોનોવમક ડેિ્પમેનટના પ્રમુખ 
બ્ાડ પેરીએ કહ્ં હતું કે આ રેનકીંગમાં 
મહ્િની બાબત એ હતી કે િહેરના 
બધા ્ોકોની જીિનિૈ્ીને ધયાને રખાઈ 
હતી અને કોવિડ-૧૯ બાદના આવથ્ટક 
સંકટ બાદ પણ ટકકી રહિેાની ક્ષમતા 
અને િહેરના અથ્ટતંરિના વિકાસની નોંધ 
્ેિાઈ હતી.

ઈકોનોનમસટ ઈનટટેન્જનસ યુનનટટે 172 શિટેરને ગુણવત્ાના 30 માપદંડોને આધારટે 100 સુધી માક્કસ આપયા
કેલગેરી ત્ીજા ક્રમનું જીવવા લાયક શહેર ઃ વાનકુંવર પાંચમા ક્રમે 

કાેવવડ પ્રવતબંધા ેદૂર 
થતા મુસાફરાે વધવા 
માંડ્ા આને વત્ષમાન 
સસસ્ટમની ક્ષમતા 
આાેછી પડવા માંડી
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મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં 15 દિવસ 
સુધી ચાલેલા હાઈવોલ્ટેજ ડ્ામાનો 

આખરટે અંત આવ્ો. બુધવારટે સાંજે સુપ્ીમ 
કો્ટે ઉદ્ધવ ઠાકરટેને વવધાનસભામાં ફલોર 

્ટેસ્ કરાવવા 
આિટેશ આપ્ા બાિ 
મોડી સાંજે ઠાકરટેએ 
મુખ્મંત્ી અને 
સભ્પિટેથી રાજીનામું 
ધરી િીધું હતુ. આમ 
તો સરકાર બચાવવા 
મા્ટે તેમણે છટેલે્ 
સુધી પ્્ાસો ક્ાયા 
પરંતુ સફળ થ્ા 
નહીં. 

15 દિવસ પહટેલા જ ઉદ્ધવ ઠાકરટે સામે 
બળવો કરીને એકનાથ વશંિટે સવહત 38 
ધારાસભ્ો સુરત અને ત્ારબાિ ગૌવહા્ી 
ચાલ્ા ગ્ા હતા. જે બાિ તેમને મનાવવા 
વશવસેનાએ િરટેક પ્કારટે ્ુવતિઓ અજમાવી 
પરંતુ ભાજપ સાથે ભેગા થઈ ગ્ેલા આ 
અસંતુષ્ો માન્ા નહીં. 

આમ તો અઢી વરયા પહટેલા મહારાષ્ટ્ર 
રાજ્માં વવધાનસભાની ચૂં્ણી ્ોજાઈ 
ત્ારટે ભાજપ અને વશવસેના ્ુવતને 161 
બેઠકો મળી. જે સરકાર રચવા મા્ટે પ્ાયાપ્ત 
હતી. પરંતુ વશવસેનાના ઉદ્ધવ ઠાકરટે 
સવહતના નેતાઓએ તેમની પા્ટીમાંથી 
કોઈને મુખ્મંત્ી પિ આપવાનું અમીત શાહટે 
વચન આપ્ુ હોવાનો િાવો કરતા બાજી 
બગડી ગઈ હતી. સામે પક્ે ભાજપે નમતુ 
નહીં જોખતા વશવસેનાએ એનસીપી અને 
કૉંગ્ેસના સહકારથી મહાવવકાસ અઘાડી 
સરકાર બનાવી હતી. બસ ત્ારથી જ આ 
સરકારને ગબડાવવા ભાજપ પેંતરા રચતો 
રહ્ો હતો. ભાજપના મનમાં છટેલ્ા અઢી 
વરયાની મહારાષ્ટ્રમાં ઠાકરટે સરકાર કણાની 
માફક ખુંચી રહી હતી. કારણ કે મુંબઈ િટેશનું 
આવથયાક પા્નગર છટે. આવા સંજોગોમાં 
મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપનું શાસન 
તે ઈચછતો હતો. પરંતુ અઘાડી સરકાર બે 
રોક્ોક ચાલી રહી હતી.  

આખરટે અઢી વરયાનો કા્યાકાળ પુરો થતાં 
જ વશવસેનાએ હવે એનસીપીને સીએમ પિ 
આપવાનું હતુ આ સંજોગોમાં વશવસેનાના 
ધારાસભ્ોમાં અને મંત્ીઓમાં ઠાકરટે 
સરકારની નીવત સામે પ્વતયાતો અસંતોર 
જોઈ ભાજપે ખેલ કરવાનું નક્ી કરી નાંખ્ંુ 
હતુ. આ તરફ ઠાકરટે સામે બળવો કરનારા 
ધારાસભ્ોને પણ ખ્ાલ આવી ગ્ો હતો કે, 
આવનારી ચૂં્ણીમાં તેમને જીતવું મુશકેલ છટે. 
કારણ કે, અઘાડી સરકારમાં તેમની પા્ટીની 
મુખ્ વહંિુતવની વવચારધારાને કારાણે મુકી 
િટેવા્ાની લાગણી તેઓને થતી હતી. આ 
ઉપરાંત ઠાકરટે સરકારમાં તેમનું વજન ઘ્તું 
જઈ રહ્ં  હતુ. બસ આ તકનો લાભ લઈને 
ભાજપે વશવસેનામાં બળવો કરાવી નાંખ્ો 
અને ઉદ્ધવ સરકારને લઘુમવતમાં મુકી 
િીધી. રાજકી્ સાથે કાનૂની મોરચે પણ 
ઠાકરટે જૂથે સુવપ્મ કો્યામાં લડત આપી પરંતુ 
પોતાના જ બળવાખોર સભ્ોને મનાવવામાં 
તેઓ વનષફળ ગ્ા અને ફલોર ્ટેસ્ની વાત 
આવતાં જ ઠાકરટેએ રાજીનામુ આપી િીધું.

ભાજપના નેતા િટેવેનદ્ર ફડણવીસે 
મંગળવાર રાતે રાજ્પાલ ભગતવસંહ 
કોવશ્ારીને મળીને ઉદ્ધવ ઠાકરટે સરકાર 
સામે અવવશ્ાસનો પ્સતાવ લાવવાની 
માગણી કરી એ વખતે જ નક્ી થઈ ગ્ેલું 
કે, ઉદ્ધવે આજે નહીં તો કાલે વાસતવવકતાનો 
સામનો કરવાનો થવાનો છટે અને પોતાની 
પાસે બહુમતી છટે એ સાવબત કરવું પડશે.

આ જ સમ્ે ભાજપ અવવશ્ાસનો પ્સતાવ 
લાવતા ગુવાહા્ીમાં વશવસેનાના ધારાસભ્ો 

સાથે અઠવાદડ્ાથી ધામા નાંખીને પડેલા 
બાગી નેતા એકનાથ વશંિટેએ પણ મુંબઈ 
આવવા રવાના થવાનું એલાન કરી નાખ્ંુ 
હતંુ. વશંિટેએ બુધવારટે જ મુંબઈ આવવાનું 
એલાન કરટેલું પણ પછી પલાન ચેઈનજ કરીને 
બળવાખોર ધારાસભ્ોને પહટેલાં ગોવા અને 
પછી ગુરુવારટે વહટેલી સવારટે મુંબઈ લવાશે 
એવું નક્ી કરા્ું હતુ.  ગોવાની ફાઈવ સ્ાર 
હો્લમાં ૭૧ રૂમ પણ બૂક કરી િટેવા્ા 
હતા એ જોતાં બળવાખોર ધારાસભ્ો સવારટે 
૧૧ વાગ્ે વવધાનસભાનું સત્ શરૂ થા્ એ 
પહટેલાં જ મુંબઈમાં પધરામણી કરશે એવો 
તખતો ગોઠવા્ેલો. તેના કારણે વશવસેનાના 
ધારાસભ્ોને પોતાની તરફ ખેંચવાની 
ઉદ્ધવની રહી સહી આશા પર પણ પાણી ફરી 
વળ્ું હતુ.

રાજ્પાલ ભગતવસંહ કોવશ્ારી 
ભાજપના જૂના જોગી છટે, તેથી ભાજપની 
માગણીને એ સવીકારશે જ તેમાં મીનમેખ 
નહોતો. આ ધારણા સાચી પડી ને ભાજપે 
અવવશ્ાસનો પ્સતાવ વવધાનસભામાં 
લાવવાની માગણી કરી તેના ૧૨ કલાકમાં 
તો રાજ્પાલે માગણી મંજૂર પણ કરી 
નાંખી. ભગતવસંહ કોવશ્ારીએ ગુરૂવારટે 
સવારટે ૧૧ વાગ્ે વવધાનસભાનું વવશેર 
સત્ બોલાવવાની જાહટેરાત કરી હતી. સાથે 
સાથે ચોખવ્ પણ કરી નાંખી કે, ૩૦ 
જુલાઈ એ્લે કે ગુરુવારના રોજ મહારાષ્ટ્ર 
વવધાનસભામાં બળાબળનાં પારખાં થશે. 

વવધાનસભાનું સત્ સવારટે ૧૧ વાગ્ે શરૂ 
કરીને સાંજે પાંચ વાગ્ા સુધીમાં કોઈ પણ 
સસથવતમાં આખી પ્વરિ્ા આ્ોપી લેવામાં 
આવે એવું ફરમાન પણ રાજ્પાલે કરી 
નાંખ્ું હતું. વશવસેનાએ રાબેતા મુજબ જ 
રાજ્પાલના આિટેશ અંગે કકળા્ ક્યો અને 
વશવસેનાએ બળાબળનાં પારખાં કરવાના 
રાજ્પાલના આિટેશને ગેરબંધારણી્ 
ગણાવીને તેને સુપ્ીમમાં પડકા્યો પરંતુ 
કો્ટે ગુરૂવારટે જ વવશ્વાસનો મત લેવા 
ફરમાન કરતાં ઉદ્ધવ પાસે લડી લેવા વસવા્ 
કોઈ આરો રહ્ો નહોતો. ઉદ્ધવ જે રીતે 
હાકલાપડકારા કરતા હતા એ જોતાં લાગતું 
હતું કે, એ છટેલ્ી ઘડી લગી લડી લેશે પણ 
તેના બિલે એ પાણીમાં બેસી ગ્ા. સુપ્ીમના 
આિટેશના પગલે વવશ્વાસનો મત લીધા વવના 
છૂ્કો ના રહટેતાં રાજીનામું ધરીને મેિાન 
છોડી િીધું.

સુપ્ીમ કો્યા આ ફરમાન કરશે એ નક્ી 
જ હતું કેમ કે, ૨૦૧૮માં કણાયા્કમાં 
થ્ેલા ભવાડા વખતે સુપ્ીમ કો્ટે ભાજપના 
્ેિુરપપાના મામલે આ જ વલણ લીધુ 
હતુ. કણાયા્કમાં ભાજપના વજુભાઈ વાળા 
રાજ્પાલ હતા. વવધાનસભાની ચૂં્ણીમાં 
કોઈ પક્ને સપષ્ બહુમતી નહોતી મળી, 
પણ ભાજપ સૌથી મો્ા પક્ તરીકે ઉભ્યો 
હતો. આમ છતાં કૉંગ્ેસ-જેડીએસએ પહટેલાં 
જ જોડાણની જાહટેરાત કરીને સરકાર રચવા 
િાવો ક્યો હતો.

વજુભાઈએ કૉંગ્ેસ-જેડીએસ પાસે ભાજપ 
કરતાં વધારટે ધારાસભ્ો હોવા છતાં ભાજપને 
સરકાર રચવા નોતરૂૂં આપીને ્ેિુરપપાને 
મુખ્મંત્ી બનાવી િીધા હતા. વજુભાઈના 
આ વનણયા્ સામે કૉંગ્ેસ-જેડીએસએ સુપ્ીમ 
કો્યામાં અરજી કરી આક્ેપ મૂક્ો કે, 
રાજ્પાલે બંધારણી્ જોગવાઈ અને સુપ્ીમ 
કો્ટે આપેલા ચુકાિાનો ભંગ ક્યો છટે. સુપ્ીમ 
કો્ટે ્ેિુરપપાને તાતકાવલક એ્લે કે બીજા જ 
દિવસે વવશ્વાસનો મત રજૂ કરવા આિટેશ 
ક્યો  અનુસંધાન પેજ નં. 16

SCના ફરમાન પછી ઉદ્ધવ પાસે 
રાજીનામા સસવાય આરો ન હતો

તંત્રી સ્થાનેથરી
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ભાભર
ભાભર તાલુકાના ખારા ગામે અદાવતના 

કારણે બે જુથો સામસામે આવી ગયા હતા. જેમાં 
Ĭાણઘાતક હિથયારો સાથે એકબીજા ઉપર હૂમલો 
થતાં 7 ઈસમોને ઈજાઓ પહ℮ચી હતી. બ³−³ે પΤોના 
24 શખસો િવιˇ ફЧરયાદ લઈ વધુ કાય↓વાહી હાથ 
ધરી હતી.
ખારા ગામે રિવવારના રોજ જુની અદાવતને લઇ 

એક જ કોમના બે જુÔથો વŵે લોિહયાળ જંગ જાÜયો 
હતો. આ જુથ અથડામણમાં ટોમી, લાકડી, કાતરી, 
ધાЧરયા સિહત િતΣણ હિથયારો વડે હુમલો કરાતા 
એક મિહલા સિહત સાતથી વધુ ઈસમોને ઇજાઓ 
થવા પામી હતી. જેની જાણ ભાભર પોલીસને થતાં 
પોલીસ ઘટના çથળъ પહ℮ચી જઇ ઘયલોને 108 

એÜÚયુલ×સ ˛ારા ભાભર સરકારી હોЩçપટલમાં 
સારવાર માટъ દાખલ કરવામાં આãયાં હતાં. ભાભર 
પોલીસ મથકы વેલાભાઈ ચમનાભાઈ ઠાકોર અને 
વેરસીજી હъમતજી ઠાકોર આમ બ³−³ે જુથના ઈસમોએ 
સામસામે ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી. પોલીસે સામસામે 
24 ઈસમો િવλˇ ફЧરયાદ ન℮ધી આરોપીઓની 
ધરપકડ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી.

મહъસાણા
ખરેાલનુા િહરવાણીમાં દધૂસાગર ડરેીના પવૂ↓ 

વાઈસ ચરેમને મ℮ઘજી ચૌધરી ઉપર હમુલાના 
િવરોધમા ંભાજપન ેચતેવણી આપત ુબનેર લગાવાયા 
છъ. િવસનગરની આઈટીઆઈ ચોકડી પાસ ેદધૂસાગર 
ડરેીન ુ અજાÒયા શÅસ ે પોçટર ફાડય ુ હત.ુ Ëયારъ 
ગંુજાળા ગામમાં આરોÆય મĦંી ઋિષકыશ પટъલનો 
િવરોધ કરતા પોçટસ↓ લાગતા ંભાજપના નતેાઓમાં 
દોડધામ મચી છъ. દધૂસાગર ડરેીની વાિષ↓ક સાધારણ 

સભા સમય ેપવૂ↓ વાઈસ ચરેમને ઉપર થયલેા હમુલા 
મુ̂ ъ શλ થયેલ ુરાજકારણ શમવાન ુનામ લતે ુનથી. 
ખરેાલનુા મોટી િહરવાણી ગામમાં ભાજપન ેજાહъર 
ચતેવણી ઉ·ખેીન ે બનેર લગાવી તમેા ં મ℮ઘજી 
ચૌધરી અન ે તમેના પĦુ ઉપર થયલેા હમુલાનો 
િવરોધ કરીન ે એફઆઈઆર અન ે કલમ ૩૦૭ 
રદ નહી કરાય તો ભાજપનો બિહæકાર કરવાની 
ચીમકЫ આપીન ેતને ુપЧરણામ આગામી ચૂટંણીઓમાં 
ભોગવવાનો વારો આવવાની ચીમકЫ આપી છъ. 

ભાભરના ખારા ગામે એક કોમના 2 જૂથ વŵે લોિહયાળ અથડામણ
ટાેમી, લાકડી, કાતરી, ધાિરયા જેવા િત ણ હિથયારાેથી સામ-સામે 
હુમલાે કરાતા અેક મિહલા સિહત સાતથી વધુ લાેકાે ઇજાગ્ર ત થયા

ખેરાલુના મોટી િહરવાણી ગામે ભાજપને ચેતવણી આપતું બેનર લાગતાં દોડધામ
િવસનગરના ગુંજાળામાં ઋિષકેશ પટેલનાે િવરાેધ કરતાં પાે સર્ લાગ્યા
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આણંદ 
આણંદ શહъરના વોડ↓ નં.૧ તથા 

૨માં વરસાદી પાણીના િનકાલના Ĭ  
અંગે તેમજ વોડ↓ નં.૩ અને ૪-માં 
છъ·ા એક માસથી çĺીટ લાઈટો બંધ 
હોવાના મામલે આજે કાઉ×સીલરો 
સિહત çથાિનકોએ પાિલકાનો ઘેરાવો 
કરી હ·ાબોલ કયђ↓ હતો. કાઉ×સીલરો 
સિહત çથાિનકો ચીફ ઓફЫસરની 
કыબીનમાં ધસી ગયા હતા અને ભારъ 
સૂĦોŵાર સાથે ધરણા કરી ઉĠ 
રજૂઆત કરી હતી. અલગ-અલગ 

વોડ↓ના રહીશો ˛ારા પાિલકા ખાતે 
િવરોધ ãયŪ કરવામાં આવતા પાિલકા 
સંકЮલ ખાતે મંગળવારъ િવરોધના અખાડા 
જેવો ઘાટ સજђ↓યો હતો.
વોડ↓ નં.૧માં છъ·ા ઘણા વષђ↓થી 

વરસાદી પાણીના િનકાલ અંગે 
અનેકવાર પાિલકા સǼાધીશો સમΤ 
રજૂઆતો કરવા છતાં આ અંગે કોઈ 
િનરાકરણ ન આવતા આખરъ વોડ↓ 
નં.૧ની મિહલાઓએ આજે આણંદ 
નગરપાિલકા ખાતે હ·ાબોલ કયђ↓ હતો. 
વોડ↓ નં.૧ના કાઉ×સીલર સિહત çથાિનક 

રહીશો ˛ારા વરસાદી પાણીના િનકાલ 
Ĭ ે ચીફ ઓફЫસરને ઉĠ રજૂઆત 
કરવામાં આવી હતી.

 çથાિનકોના જણાãયા મુજબ 
વારѕવાર પાિલકામાં રજૂઆત કરવા છતાં 
કચરાના ઢગ સિહત વરસાદી પાણીના 
િનકાલના Ĭ ો હલ થતા નથી. બીજી 
તરફવોડ↓ નં-૩ અને ૪માં છъ·ા એક 
માસ ઉપરાંતથી çĺીટ લાઈટો બંધ 
હાલતમાં છъ જેના પગલે çથાિનકોને 
રાિĦના સુમારъ અવરજવરમાં ભારъ 
તકલીફ પડી રહી છъ. 

બાલાિસનોર 
મહીસાગર િજ·ો તેના અˆભત 

કЮદરતી સ⅜દય↓ને કારણે Ĭવાસન 
ΤેĦના િવકાસની અનેક સંભાવનાઓ 
ધરાવે છъ. રાËય સરકારъ Ĭવાસન 
˛ારા çથાિનકોને રોજગારી મળъ, 
િજ·ાની અથ↓ãયવçથાને ĬોÓસાહન 
મળъ તેવા હъતુથી મહીસાગર ટુЧરçટ 
સЧક↕ટ િવકસાવવાનું આયોજન હાથ 
ધયુ↨ છъ. તેમ જણાવી મુÅયમંĦીએ 
ઉમેયુ↨ કы, આગામી Ħણ વષ↓માં કડાણા 
એЧરયા ડેવલપમે×ટ, çવλપ સાગર 
લેક ડેવલપમે×ટ, કલેΐરી ડેવલપમે×ટ, 
કыદારъΐર ધામોદ ડેવલપમે×ટ, માનગઢ 
િહલ ડેવલપમે×ટ તેમજ ગલતેΐર 

ડેવલપમે×ટ, ડાકોર ડેવલપમે×ટ જેવા 
અનેક કામો હાથ ધરવાનું આયોજન 
કરવામાં આãયું છъ.
આ ડાયનાસોર Üયુિઝયમ 

ફыઇઝ-ર Ĭવાસન Ĭ િǼને વેગ 
આપીને રાËયમાં ટુЧરઝમ સેÄટરનો 
અ તકાળ લાવશે એવો િવΐાસ 
મુÅયમંĦીએ ãયિŪ કયђ↓ હતો. 
રэયોલીનું આ ડાયનાસોર પાક↕ 
ગુજરાત, દъશ અને િવΐ Ĭવાસીઓ 
માટъ આકષ↓ણનું કы×ĩ બનશે એટલુ 
જ નહી, ડાયનાસોરની ЩΓમાં રસ 
ધરાવતા સંશોધકો અને યુવાનો માટъ  
આ çથળ રસĬદ બની  રહъશે તેમ 
તેમણે ઉમેયુ↨ હતું.

ડાયનાસોર Üયૂિઝયમથી ગુજરાતના Ĭવાસન ΤેĦે મોટી િસિˇ : સીએમઆણંદમાં પાણી તેમજ બંધ çĺીટ લાઇટ મામલે પાિલકાના ઘેરાવ સાથે હ·ાબોલ
કચેરીમાં જ ધરણાં યાેજીને સૂ ાે ાર કરતા તં ના સ ાિધશાે-અિધકારીઅાે ડઘાયા

વડોદરામાં Ĭેમીના Ĭેમમાં અંધ માતાએ પુĦની હÓયા કરી લાશ થાંભલે લટકાવી
વડોદરા

સાવલી તાલુકાના પસવા ગામમાં રહъતી સુિમĦા 
પરમાર વેજલપુર ગામમાં રહъતા Чકશન મનહર રાવળ 
સાથે લગ્નેતર સંબધો રાખતી હતી. પ ીના અ×ય પુιષ 
સાથે અનૈિતક સંબંધોની જાણ પિત મુકыશને થતા તેને 
પ ીને ઠપકો આપતા પ ીએ બધાને મારી નાખી Ĭેમી 
સાથે ભાગી જવાની ધમકЫ આપી હતી. આ ઘટના બાદ 
સુિમĦા તેના 6 વષ↓નાં માસૂમ પુĦ િĬ×સને ઘેરથી લઈ 
ગઈ હતી અને પુĦની કોઈ કપડાથી ગળъ ટૂંપો આપી 
હÓયા કયા↓ બાદ પુĦની લાશને કыનાલ પાસેના થાંભલા 
પર લટકાવી માતા ફરાર થઈ ગઈ હતી. આ અંગે 
સાવલી પોલીસ çટъશનમાં પુĦની હÓયા કરનાર માતા 
અને તેના Ĭેમી સામે ફЧરયાદ દાખલ કરવામાં આવી છъ.

આજવા ડેમના િવçતારમાં બકરા ચરાવવવા ગયેલી ˇા પર મગરનો હુમલો
વડોદરા 

આજવાના ખેડા કરમિસયા ગામે રહъતા ૬૦ વષ↓ની 
ˇા રયજીબેન રાઠોЧડયા અને કюલાસબેન રાઠોЧડયા 
ગઇકાલે આજવા ડેમ િવçતારમાં રોજની જેમ બકરા 
ચરાવવા ગયા હતા.બકરાઓને  પાણી પીવડાવવા માટъ 
તેઓ પાણીની નજીક લઇ ગયા હતા.તે સમયે એક મગરъ 
હુમલો કરી રયજીબેનનો  પગ પકડી લીધો હતો.મગર 
રયજીબેનને પાણીની અંદર ખ′ચી જતો  હતો. કюલાસબેને 
રયજીબેનનો હાથ  પકડી બહારની તરફ ખ′ચવા લાÆયા 
હતા.છъવટъ રયજીબેનનો પગ મગરъ છોડી  દીધી હતો. 
ઇજાĠçત ˇાને સારવાર માટъ સૌĬથમ જરોદ આરોÆય 
કы×ĩમાં લઇ જવામાં આãયા હતા.Óયાંથી વધુ સારવાર 
માટъ તેઓને સયાજી હોЩçપટલમાં લાવવામાં આãયા હતા.

વડોદરા
હાલોલના પાંચકોબલા ગામમાં િપતા 

પુĦ વŵે થયેલી તકરારમાં િપતાએ પુĦના 
મોઢાના ભાગે િતΤણ વçતુ ફટકારતા 
પુĦનું સયાજી હોЩçપટલમાં ટૂંકЫ સારવાર 
દરિમયાન મોત નીપËયું હતું. બનાવ 
સંદભ› હાલોલ ĠાÜય પોલીસે હÓયાનો 
ગુનો ન℮ધવાની તજવીજ હાથ ધરી હોવાનું 
જાણવા મâયું છъ. 
હાલોલ ખાતે િપતાએ પુĦની હÓયા 

કયા↓નો વધુ એક બનાવ સામે આãયો છъ. 
સૂĦો પાસેથી મળતી માિહતી અનુસાર, 
પંચમહાલ િજ·ાના હાલોલ ખાતે 
આવેલ પાંચ કોબલા િવçતારના સરપંચ 

ફિળયામાં રહъતા 35 વષЪ↓ય સંજયભાઈ 
કનુભાઈ બારીયાની કોઈક કારણોસર 
િપતા કનુભાઈ બારીયા સાથે તકરાર 
થઈ હતી. તે સમયે િપતાએ િશΤણ 
વçતુ પુĦના મોઢъ મારતા સંજયભાઈને 
ગંભીર ઇજાઓ પહ℮ચી હતી. જેથી તેમને 
તાÓકાિલક સારવાર અથ› હાલોલ સરકારી 
હોЩçપટલ ખસેડાયા હતા. Ëયાંથી બેભાન 
અવçથામાં વધુ સારવાર અથ› અĦેની 
સયાજી હોЩçપટલ દાખલ કરવામાં 
આãયા હતા. Ëયાં સજ↓રી િવભાગમાં ટૂંકЫ 
સારવાર દરિમયાન તેમનું મોત નીપËયું 
હતું.  બનાવ સંદભ› હાલોલ ĠાÜય પોલીસે 
વધુ તપાસ હાથ ધરી છъ.

હાલોલમાં િપતાએ પુĦને ફટકારતા સારવાર બાદ મોત: હÓયાનો ગુનો
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સુરતમાં િમÄસ એિપડેિમક થવાની સંભાવનાઃ ડે×Æયુ, મેલેЧરયા, તાવના કыસ વÖયા
સુરત

સુરત :સુરત શહъરમાં કોરોનાની બીજી અને Ħીજી 
લહъરમાં અનેકы જỲદગી ગુમાવી અને હવે કોરનાની ચોથી 
લહъર આવવાની શÄયતા વŵે કыસમાં ઉછાળો આવી 
રΝો છъ. બીજી તરફ વરસાદના લીધે ડે×Æયુ, મેલેЧરયા, 
તાવના કыસ પણ વધી રΝા છъ. એટલે એક સાથે િમÄસ 
એિપડેિમક શλ થવાની શÄયતા ડૉÄટર દશા↓વી રΝા છъ. 
સુરતમાં કોરોના વધી રΝો છъ. જેથી કોરોનાની ચોથી 
લહъર આવવાની શÄયતા છъ. જેથી નવી િસિવલ અને 
Üયુિન.ની çમીમેર હોЩçપટલ તંĦ એÄશન મોડમાં આવી 
િવિવધ Ĭકારની તૈયારીઓ શλ કરી છъ. નવી િસિવલના 
મેЧડિસન િવભાગના ડૉ.આકાશ પટъલે જણાãયું કы, હાલમાં 
કોરોનાના કыસમાં સતત વધારો થઈ રΝો છъ. 

૬ ઇંચથી વધુ વરસાદ વલસાડમાં ખાબકતા ચારъબાજુ પાણી પાણી
વલસાડ

વલસાડ િજ·ામાં આજે પણ વરસાદી માહોલ 
જાÜયો છъ. મોડી રાĦે વલસાડ િજ·ાને જાણે મેઘરાજાએ 
ધમરોâયો હતો. ગત રાĦે વલસાડ િજ·ાના તમામ 
તાલુકાઓમાં ધોધમાર વરસાદ વરçયો હતો. રાતભર 
મેઘરાજાની જોરદાર બેЧટѕગને કારણે વલસાડ શહъરના 
નીચાણવાળા અનેક િવçતારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. 
મોડી રાĦે વલસાડ શહъરમાં છ ઇંચથી વધારъ વરસાદ 
ખાબકતા શહъરના અનેક િવçતારોમાં રçતાઓ પર પાણી 
ભરાઈ ગયા હતા. બીજી તરફ ગુιવારъ સવારъ ૬ વાÆયે 
પૂરા થતાં ૨૪ કલાક દરિમયાન રાËયના ૪૧ તાલુકામાં 
વરસાદ ન℮ધાયો છъ. ભારъ વરસાદને કારણે શહъરમાં 
જનજીવન Ĭભાિવત થયું હતું.

નવસારી  
ખેરગામ તાલુકાના નારણપોર ગામે 

િપતા હъવાન બ×યો હોય તેવી ઘટના 
સામે આવી છъ. જેમાં િપતા ભગુ પટъલે 
બુધવારъ વહъલી સવારъ 20 વષЪ↓ય પુĦ 
ગણેશ પર ઊંઘમાં જ ઘાતકЫ હુમલો કયђ↓ 
હતો. કЮહાડીના ઘા માથાના ભાગે વાગતાં 
ઊંઘમાં જ રામ રમી ગયા હતા. જે મામલે 
ખેરગામ પોલીસને જાણ થતાં દોડતી થઇ 
હતી. 
હÓયા અંગે Ĭાથિમક તારણની વાત 

કરવામાં આવે તો પુĦ ગણેશ બેરોજગાર 
હતો અને અવારનવાર િપતા પાસે પૈસાની 

માગણી કરતો હતો. િપતા ભગુ પટъલ 
લાકડા તોડવાની મજૂરી કરતા હતા. Óયારъ 
સંભિવત રીતે િપતા ભગુ પટъલ પુĦની 
પૈસા માગવાની હરકતથી કіટાâયા હતા 
અને આજે થયેલા ઝઘડાએ ઉĠ çવλપ 
ધારણ કરતાં પુĦની હÓયા કરી હતી.
હાલમાં કિળયુગમાં િપતા-પુĦ સિહત 
પЧરવારના સંબંધોની ગЧરમા લજવાઈ છъ. 
તેને કારણે આવા Ĭકારના બનાવો વધી 
રΝા છъ. સમĠ ઘટનાĝમ બનતા િજ·ામાં 
અરъરાટી ãયાપી છъ. પોલીસે હÓયારા 
િપતાની ધરપકડ કરીને પુĦની લાશને 
પીએમ માટъ િસિવલ ખસેડી છъ.

ખેરગામમાં પૈસા માગતાં પુĦની સગા િપતા ˛ારા કЮહાડીના ઘા ઝỲકЫ હÓયા

સુરત
સુરતના બહુ મહÓવના મેĺો રъલ 

Ĭોજેકટમાં અંતરાયλપ એવા λદરપુરા 
શોપỲગ કોÜપલેΤ દુકાનો હટાવવા 
આખરъ ગુજરાત હાઇકોટ‼ એક મહÓવના 
હુકમ મારફતે સુરત Üયુિનિસપલ 
કોપђ↓રъશનને લીલીઝંડી આપી દીધી છъ. 
હાઇકોટ↓ના આ હુકમને પગલે છъ·ા 
ઘણા સમયથી અટકЫ પડેલી સુરતના 
મેĺો રъલ Ĭોજેકટની કામગીરી હવે 
આગળ ધપી શકશે. સુરત મનપાના 
દુકાનો ખાલી કરાવવા અંગેના હુકમને 

પડકારતી દુકાનદારો તરફથી કરાયેલી 
Чરટ અરજીઓ હાઇકોટ↓ના જЩçટસ 
એ.એસ.સુપહીયાએ ફગાવી દીધી હતી. 
હાઇકોટ‼ ઠરાãયું હતું કы, સુરત મનપા 
જાહરъિહતમાં દુકાનો ખાલી કરાવવા માંગે 

છъ અને સુĬીમકોટ↓ના સંબંિધત ચુકાદા 
મુજબ, આ Ĭકારના મેગા Ĭોજેકટમાં 
િવલંબ થાય તે યોÆય ના કહъવાય, કારણ 
કы, આવા િવલંબંથી ઘણુ નુકસાન થતુ 
હોય છъ. સુરત મનપા તરફથી મહÓવની 
દલીલો કરતાં જણાવાયું હતું કы, ગુજરાત 
મેĺો રъલ કોપђ↓રъશનના અને સુરતના બહુ 
મહÓવના એવા મેĺો રъલ Ĭોજેકટ માટъ 
λદરપુરા શોપỲગ સે×ટરની દુકાનો ખાલી 
કરાવવા માટъ સુરત મનપા સǼાધીશો 
˛ારા ફыĮુઆરી-૨૦૨૧માં હુકમ કરાયો 
છъ, તે જાહъરિહતમાં લેવાયોલો િનણ↓ય છъ. 

સુરત
રાજયભરમાં ભારъ ખળભળાટ 

મચાવનાર સુરતના Ġીæમા હÓયા કыસમાં 
આરોપી ફыનીલ ગોયાણીએ આખરъ 
નીચલી કોટ‼ તેને ફટકારъલી ફાંસીની 
સજા સામે ગુજરાત હાઇકોટ↓માં કરъલી 
િĝમીનલ અપીલ મંગળવારъ હાઇકોટ‼ 
દાખલ કરી હતી. જો કы, કыસની 
સુનાવણી દરÜયાન આરોપીના વકЫલ 
તરફથી હાઇકોટ↓ને અનુરોધ કરાયો હતો. 
જો કы, હાઇકોટ‼ તેમને સાફ શÚદોમાં 
સુણાãયું હતું કы, તમારી પહъલાં અ×ય 
કыસોમાં સજા પામેલા દોિષતો દસ-બાર 
વષ↓થી જેલમાં છъ અને તેઓની સજા 
સામેની અપીલો ઓલરъડી પે×ડỲગ છъ 

Óયારъ તમારી અપીલ સાંભળવામાં 
Ĭાથિમકતા આપી શકાય નહી. 
સુરતમાં ગત ફыબુ્રઆરી મિહનામાં 

21 વષЪ↓ય Ġીæમા વેકરીયા નામની 
યુવતીની એકતરફЫ Ĭેમમાં પાગલ 
આરોપી ફыનીલ ગોયાણીએ ગળાના 
ભાગે ઠѕડા કыલેજે ચØપુ ચલાવી જાહъરમાં 
કરપીણ હÓયા કરી હતી, જેને લઇ સુરત 
સિહત ગુજરાતભરમાં ભારъ ચકચાર 
મચી ગઇ હતી. ચકચારભયા↓ એવા 
આ કыસમાં સુરત સેશ×સ કોટ‼ તા.5 
મેના રોજ એક સીમાિચΙιપ ચુકાદા 
મારફતે આ કыસને રъરъçટ ઓફ ધ રъર 
કыસ ગણાવી આરોપી ફыનીલને ફાંસીની 
મહǼમ સજા ફટકારી હતી. 

Ġીæમા હÓયા કыસ: આરોપી ફыનીલને ફાંસીની સજા સામે કોટ↓માં અપીલસુરતના મેĺો રъલ Ĭોજેકટમાં બાધાλપ દુકાનો હટાવવા હાઇકોટ↓ની લીલીઝંડી
મનપા જાહેરિહતમાં દુકાનાે ખાલી કરાવે છે, અા ાેજેકટમાં િવલંબ શક્ય નથીઃ કાેટર્
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રાજકોટ
ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણી 

નજીક આવી રહી છъ Óયારъ ક℮Ġેસ માટъ 
એક સાંધે Óયાં તેર તૂટъ જેવી હાલત 
થઈ રહી છъ Ĭદъશના નેતાઓ બાદ હવે 
િજ·ા - તાલુકાઓનાં આગેવાનો પણ 
રાજીનામુ આપી રહયા છъ. રાજકોટ 
િજ·ા ક℮Ġેસનું નવુ માળખુ જાહъર 
થાય તે પહъલા જ  રાજકોટ તાલુકા અને 
લોિધકા તાલુકા ક℮Ġેસ Ĭમુખે પΤમાં 
અવગણનાં થતી હોય કામગીરીની કોઈ 
ન℮ધ લેવાતી ન હોવાનાં કારણો આપી 
રાજનામુ આપી દીધુ છъ. 
રાજકોટ તાલુકા ક℮Ġેસ Ĭમુખ 

સંજય ખૂંટ અને લોિધકા તાલુકા ક℮Ġેસ 
Ĭમુખ મયુરિસંહ જાડેજાએ  મંગળવારъ 
Ĭદъશ ક℮Ġેસ Ĭમુખને તમામ હોદા 
અને ક℮Ġેસનાં Ĭાથિમક સÛયપદъથી 
રાજીનામુ આપતો પĦ મોકલી આØયો 
હતો. આ બંને આગેવાનો છъ·ા ચારъક 
વષ↓થી તાલુકાની જવાબદારી સંભાળતા 
હતા. તેઓએ જણાãયુ હતું કы અમારી 

કામગીરીની ઉપર કોઈ ન℮ધ લેતા 
ન હતા અને પΤનાં આંદોલનાÓમક 
કાય↓ĝમોમાં ભાગ લેવા સબબ  35 
-  40 વખત અમારી સામે પાલીસ 
કાય↓વાહી થઈ છъ. Ĭદъશ çતરъથી 
કાય↓કરોને પણ કયારъય પૂછવામાં આવતુ 
ન હોવાથી અંતે ક℮Ġેસમાંથી રાજીનામુ 
આપી દીધુ છъ હવે આગળ કયા પΤમાં 
જવુ તે çથાિનક કાય↓કરો સાથે ચચા↓ કયા↓ 
બાદ િનણ↓ય લઈશું. 
દરિમયાન રાજકોટ િજ·ા ક℮Ġેસ 

Ĭમુખ અજુ↓ન ખાટરીયાએ જણાંãયુ હતું 
કы રાજકોટ તાલુકા અને લોિધકા તાલુકા 
Ĭમુખ પદъથી રાજીનામુ આપનાર બંને 
આગેવાનો લાંબા સમયથી િનæĝЫય 
હતા અને પΤનાં કાય↓ĝમોમાં પણ 
તેઓ હાજર રહъતા ન હતા. િજ·ા 
ક℮Ġેસનાં નવા Ĭમુખ આãયા બાદ જૂનુ 
માળખુ આપોઆપ રદ થાય છъ અને ટુંક 
સમયમાં નવુ જાહъર કરવામાં આવશે. 
રાજકોટ િજ·ા ક℮Ġેસનું નવુ માળખા 
માટъ Ĭદъશની મંજૂરી લેવાઈ છъ 

રાજકોટ
રાજકોટ સિહત સૌરા∆માં તોફાની 

પવન સાથે મીની વાવાઝોડા જેવો 
પવન ફвіકાતા અનેક િવçતારોમાં 
વીજપુરવઠો ખોરવાઈ જતાં કલાકો 
સુધી લોકોએ હાલાકЫ ભોગવીવી પડી 
હતી. એĠીકàચરનાં 172 સિહત કЮલ 
180 ફЫડર ફોàટમાં ગયા હતાં. તેમજ 
36 ગામડાઓમાં વીજપુરવઠો બંધ થયો 
હતો. જે ફોàટ રીપેર કરવા માટъ આજે 
આખો Чદવસ વીજતંĦની ટીમો દોડતી 
રહી હતી. એક જ Чદવસમાં જામનગરનાં 
187 પોરબંદરનાં 111 રાજકોટ સીટીનાં 
84 સિહત કЮલ 572 વીજપોલ ડેમેજ 
થયા હોવાનું જાણવા મâયું હતું.
રાજકોટ સિહત સૌરા∆માં સોમવારъ 

રાĦે ભારъ પવન સાથે વાવાઝોડું ફвકાયું 
હતું. રાિĦ દરિમયાન વરસાદની સાથે 
વંટોિળયો ફвકાતા અનેક િવçતારોમાં 
છાપરા ઉડયા હતાં. કыટલાક çથળъ 
ઘટાટોપ Τોની ડાળીઓ વીજપોલ 
ઉપર તુટી પડી હતી. જેના કારણે અનેક 
િવçતારોમાં વીજપુરવઠો ખોરવાઈ ગયો 
હતો. આજે આખો Чદવસ વીજતંĦ 

˛ારા ડેમેજ થઈ ગયેલા વીજપોલ 
રીપેરỲગની કામગીરી કરવામાં આવી 
હતી. ખાસ કરીને હાઈ-વે ઉપર 
આવેલા ઔ˜ોિગક એકમોમાં મોડી 
રાિĦ સુધી વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ 
જતાં વરસતા વરસાદનાં માહોલમાં 
વીજફોàટ રીપેરỲગ માટъ ઈજનેરોને 
દોડાવવામાં આãયા હતાં.  સૌરા∆માં 
વીજફોàટ સિહતની સમçયાઓ અંગે 
મંગળવાર સુĦોએ જણાãયું હતું કы, 
િĬમો×સુન મેઈ×ટъન×સની જે કામગીરી 
કરવામાં આવી હતી તે માĦ કલાકોનાં 
તોફાની પવનમાં જાણે ઉડી ગઈ હોય 
તેવી Щçથિત સજા↓ઈ હતી.

સૌરા∆માં ભારъ તારાજી 36 ગામમાં અંધારપž છવાયો, 572 પોલ ડેમેજગ℮ડલ માક⎯Чટѕગ યાડ↓ 2361 લાખની આવક સાથે રાËયમાં Ĭથમ
ગ℮ડલ

સૌરા∆ના અĠીમ ગણાતા ગ℮ડલ 
માક⎯Чટѕગ યાડ↓એ નાણાકЫય વષ↓ 
21-22માં λ. 2361 લાખની જંગી 
આવક કરી રાËયનાં માક⎯Чટѕગ યાડ↓ 
માં Ĭથમ નંબર મેળãયો છъ.Ëયારъ 
દાયકાઓથી Ĭથમ નંબરъ રહъતા ઊંઝા 
માક⎯Чટѕગ યાડ↓ને બીજા નંબરъ , રાજકોટ 
Ħીજા નંબરъ અને સુરત ચોથા નંબરъ 
પહોÉયું છъ. ગુજરાત િનયંĦણ બજાર 
સંઘ અમદાવાદ ˛ારા વષ↓ 20-21નાં 
નાણાકЫય વષ↓નો અહъવાલ રજૂ કરવામાં 
આãયો હતો. સાથોસાથ ગ℮ડલ માક⎯Чટѕગ 
યાડ› 1531 લાખની  બચત કરી છъ.અને 
યાડ↓નું ભંડોળ λ. 7932 લાખ થયું 
છъ.  ગ℮ડલ માક⎯Чટѕગ યાડ↓ના ચેરમેન 
જણાãયું હતું કы માક⎯Чટѕગ યાડ↓માં ચણાની 
આવક અને વેચાણનો મહÓવનો ફાળો 
રΝો છъ ચણાની િસઝનમાં રોજ આશરъ 
35000 બોરીનું વેચાણ થયું હતું.Ëયારъ 
દાયકાઓથી Ĭથમ રહъતું ઊંઝા માક⎯Чટѕગ 
યાડ↓ની આવક 2329 લાખ થતા તે 
બીજા નંબરના çથાને ધકыલાયું છъ.

ભાવનગર 
તળાજા તાલુકાના ગઢુલા 

ગામે વાડી િવçતારમાં સને 
૨૦૧૯ની સાલમાં માĦ પાણીની 
લાઇન ખસેડવા જેવી નજીવી 
બાબતે ભĦીજા સાથે બોલાચાલી 
કરી કાકાએ તલવારના ઘા ઝỲકЫ 
દઇ કરપીણ હÓયા કરી નાખતા 
તળાજા પોલીસ મથકમાં ફЧરયાદ 
ન℮ધાવા પામી હતી. જે કыસ 
તળાજા એЧડશનલ ЧડçĺીÄટ 
એ×ડ સેસ×સ કોટ↓માં ચાલી 
જતા ×યાયમૂિત↓એ ભĦીજાની 
હÓયા સબબ કાકાને આજીવન 

કારાવાસની સજા ફરમાવી હતી.
બનાવની જાણવા મળતી 

િવગતો અનુસાર તળાજા 
તાલુકાના ગઢુલા ગામે 
રહъતા ગીતાબેન ઓધાભાઇ 
મકવાણાએ જે-તે સમયે દાઠા 
પોલીસ મથકમાં તેઓના 
કાકાજી બાલા અરજણભાઇ 
મકવાણા (રъ.ગઢુલા) િવλˇ 
ફЧરયાદ ન℮ધાવી જણાãયું હતું 
કы, ગત તા.૨૨-૭-૨૦૧૯ના 
રોજ રાĦીના ૯.૩૦ કલાકના 
અરસા દરિમયાન તેણીના પિત 
ઓધાભાઇ પાંચાભાઇ મકવાણા 

ગામ સીમાડે નવાણ િવçતારમાં 
આવેલ વાડીએ જઇ રΝા હતા 
તે વેળાએ પાણીની લાઇન બાઇક 
આડે નડતા તેને દુર કરી હતી 
તે વાતને લઇ તેના કાકા બાલા 
મકવાણાએ કыમ પાણીની લાઇન 
ખસેડી તે બાબતે બોલાચાલી 
અને ઝઘડો કરી ઉäકыરાઇ 
તલવારના જીવલેણ ઘા ઝỲકЫ 
દઇ કરપીણ હÓયા કરી નાખી 
હતી. ફЧરયાદ અનુસંધાને દાઠા 
પોલીસે શÅસ સામે આઇપીસી 
૩૦૨ તેમજ જીપીએÄટ ૧૩૫ 
મુજબ ગુનો દાખલ કયђ↓ હતો.

તળાજાના ગઢુલા ગામમાં ભĦીજાની હÓયા કરનાર કાકાને આજીવન કыદ
પાણીની લાઈન ખસેડવાની નજીવી બાબતમાં તલવારના ઘા ઝીંકી હ ા કરાઈ હતી

રાજકોટ
રાજકોટ, સરુъ×ĩનગર, 

બોટાદ, અમરъલી સિહતનાં 
િજ·ાઓમા ં પીવાનાં પાણીની  
Щçથિત િવકટ બની રહી છъ 
જળાશયોના ં çĦોત ડકુЫ રહયા 
હોય નમ↓દાનાં ડમેમાથંી પાણી 
આાપવાની સતત માગણીઓ 
નમ↓દા િનગમન ે મળી રહી છъ 
પરѕત ુનમ↓દા ડમેમા ં  પણ પાણી 
ખટુી રહય ુહોય મજંરૂીન ેલઈને 
સતાિધશોની મäુકыલી વધી રહી 
છъ. સૌરા∆નાં 141 ડમેમા ંમાĦ 
21 ટકા જ પાણીનો જÔથો રહયો 

છъ રાજકોટ િજ·ાનાં રપમાથંી 
ભાદર - 1 સિહત મોટા ભાગનાં 
ડમેો ખાલી પડયા છъ. બોટાદ 
અન ે દъવભમૂી ˛ારકા િજ·ાની 
હાલત  તો સૌથી વધ ુ િવકટ છъ 
ડમેોમાં માĦ દોઢ ટકા જટેલું 

પાણી રЅ ંછъ મઘે મહъરની રાહ 
જોવાઈ રહી છъ. ગીર સોમનાથ 
અન ે અમરъલી િજ·ામાં કયાકં 
સારો વરસાદ થયો છъ પરѕત ુઅ×ય 
િવçતારોમાં પીવાનાં પાણીનો 
Ĭ  ગભંીર બની રહયો છъ. 

સૌરા∆નાં િજ·ાઓમાં પાણીનો Ĭ  િવકટ, નમ↓દા ડેમનું પાણી આપવા માગણી

રાજકોટ િજ·ા ક℮Ġેસમાં ભંગાણ, 2 તાલુકાનાં Ĭમુખોએ રાજીનામું આØયું
કાયર્કરાેની દરકાર ન રખાતાં દેશ સંગઠન સામે નારાજગી
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જોની ડેપને એક ફિલ્મ ્માટે 2355 કરોડની ્મળી ઓિર
હોલીવુડ સ્ટાર જોની ડેપ છેલ્ટા કે્લટાય દિવસોથી ઘણો ચચટાચામટાં રહ્ો હતો.  એમ્બર હડચા 

સટાથે તેનટા ઘરેલુ હહંસટાનટા આરોપોથી ઘેરટાઈ ગયટા ્બટાિ તેની ચચટાચા અમેદરકટાથી લઈને 
ભટારત સુધી ખૂ્બ જ થઈ હતી. તે ફરીથી પટાઈરટસનટા પટાત્રમટાં જોવટા મળી શકે છે. 

મીદડયટામટાં પ્રકટાહશત અહેવટાલો અનુસટાર, આ દફલમમટાં જોની ડેપને ફરીથી કટાસ્ કરવટા મટા્ે 
2355 કરોડની ઓફર મળી છે. આ્લું જ નહીં, મટાફી પત્ર પણ મોકલવટામટાં આવયો 
હતો જેમટાં તેને દફલમમટાંથી ્બહટાર કટાઢવટા ્બિલ મટાફી મટાંગવટામટાં આવી છે. હવે આ 
મટાફી સવીકટારીને, જોની ડેપ આ દફલમમટાં પરત ફરશે.

અવિકા ગૌર હોરર ફિલ્મ 
દ્ારા બોલીિૂડ્માં ડેબ્યુ કરશે

કાજોલ અનો સૂરાયા સહિત 
પાંચ ભારતીર અાોસ્કર 

કમિટીિાં સાિોલ

બોલીવૂડ અભિનેત્ી કાજોલ તથા જય 
િીમ જેવી ફિલમોથી િારતિરમાં જાણીતા 
થયેલા તભમલ સ્ાર સયૂાયાને ઓસકર કભમ્ીમાં 
સથાન મળયયં છે. તેમને આવતાં વરયાના ઓસકર 
એવોડયા મા્ે મતદાન કરવાનો અભિકાર મળશે.  
ઓસકરનયં સંચાલન કરતી એકેડમી ઓિ મોશન 
ભિક્ચર આરસયા એનડ સાયનસ દ્ારા ભવશ્વિરની 
૩૯૭ સેભલભરિ્ીને કભમ્ીમાં સથાન અિાયયં છે. 
તેમાં િારતમાંથી કાજોલ અને સૂયાયા ઉિરાંત 
ફિલમ રાઈ્ર રીમા કાગતી તથા ફિલમ સજયાકો 
સયશ્મત ઘોર અને ફરન ય્ થોમસનો સમાવેશ 
થાય છે. એકડમી ઓિ મોશન ભિકચર આ્યાસ 
એડ સાયનસ દ્ારા આ વરસે આમંભત્ત કરવામાં 
આવેલા ૩૯૭ નવા સદસયોમાં અભિનેત્ી 
કાજોલ, સૂયાયા ઉિરાંત િારતના ફિલમ ભનમાયાતા 
સયશ્મત ઘોર, ફર્યં થોમસ, રીમા કાગતી અને 
િાન નભલનનો સમાવેશ છે.  મૂળ ગયજરાતી 
અમેફરકન ફડરેક્ર િાન નભલનનો િણ આ 
કભમ્ીમાં સમાવેશ થયો છે. એક દાવા અનયસાર 
તેઓ કદાચ આ કભમ્ીમાં સથાન મેળવનારા 
િહેલા ગયજરાતી હોઈ શકે છે. 

ક ંગ ન ા 
રનૌત સામે જાવેદ 

અખતરે કરેલા માનહાભન કેસમાં ચાર 
જયલાઈના રોજ મયંબઈ કો્યામાં હાજર થવાનયં 

િરમાન કરવામાં આવયયં છે. આ િહેલાં કંગનાને 27 જૂનના 
રોજ કો્યામાં હાજર થવાનયં હતયં, િરંતય તે કો્યા આવી નહોતી. તયારબાદ 

જાવેદ અખતરના વકીલ જય િારદ્ાજે કો્યાને કહ્ં હતયં કે કંગના સયનાવણી દરભમયાન હાજર 
રહી નથી, આથી જ તેની ભવરુદ્ધ ભબનજામીન િાત્ વોરં્ ઇ્યૂ કરવામાં આવે.કંગનાના વકીલ ફરઝવાને 

કહં્ હતયં કે એકટ્ેસ ચાર જયલાઈના રોજ કો્યામાં હાજર રહેશે. કેસની સયનાવણી ચાર જયલાઈની સાંજે ચાર 

વાગે થશે. વરયા 2020માં કંગનાએ જાવેદ અખતર ભવરુદ્ધ ભવવાફદત સ્ે્મેન્ આપયયં હતયં. િછી જાવેદે કંગના િ ર 
તેમની ઇમેજને નયકસાન િહોંચડવાનો આરોિ મૂકયો હતો.જાવેદે કો્યામાં કંગના ભવરુદ્ધ માનહાભનનો કેસ કયયો 
હતો. સયનાવણી અંિેરીની મેટ્ોિોભલ્ન મભેજસટ્ે્ કો્યામાં શરૂ થઈ હતી. 

લગ્નને હજય ત્ણ મભહના િણ િૂરા થાય તે 
િહેલાં આભલયા િટ્ટ અને રણબીર કિૂરે તેઓ 
િેરેન્સ બની રહ્ાની જાહેરાત કરી છે. અવર 
બેબી કભમંગ સૂનના કેપશન સાથે આભલયાએ 
િોતાની સોભશયલ મીફડયા પ્ોિાઈલ િર 
સોનોગ્ાિી કરાવતી તસવીર શેર કરી હતી. 
આભલયાની આ જાહેરાત સાથે જ સમગ્ 
બોલીવૂડ હરખના ભહલ્ોળે ચઢયં હતયં. દાદી 
નીતય કિૂર, િઈ ફરભદ્ધમાં, આભલયાના ડેડી 
તરીકેની િરજ બજાવતા કરણ જોહર સભહતની 
અનેક બોભલવૂડ સેભલભરિ્ીએ આ કિલ િર 
અભિનંદનોનો વરસાદ કયયો હતો. 

ગત એભપ્લની ૧૪મી તારીખે આભલયા 

અને રણબીરનાં લગ્ન થયાં હતાં. તે િછી 
તેમણે બહય ઝડિથી તેમણે િોતે માં-બાિ બની 
રહ્ાની જાહેરાત કરતાં લોકોએ સાનંદાશ્ચયયા 

અનયિવયયં હતયં.  આ સાથે જ કિૂર િફરવાર 
અને િટ્ટ િફરવારમાં આનંદનો માહોલ છવાઇ 
ગયો છે. નીતય કિૂર એક સે્  િર હતી તયારે  
તસવીરકારોએ નીતયને દાદી,દાદી કહીને સંબોિી 
હતી. િછી તેણે કહ્ હતય કે, હવે તે િોતાના 
િયત્ની આગામી ફિલમ શમશેરાની રાહ જોઇ 
રહી છે. 

આભલયાને િોતાની દીકરી માનતા કરણ 
જોહરે સો્યલ મીફડયા િર રણબીર-આભલયાના 
લગ્નની એક તસવીર શેર કરીને ઉનકે ભલયે 
બહયત પયાર, મેરા બચ્ા મા બનને જા રહા હૈ, 
મેં અિની િાવના વયક્ત નહીં કર સકતા...બહય 
ઉતસાભહત હયં, લવ યૂ દોનો.

મયંબઇ : શાહરુખ ખાનની ડોન થ્ી અંગે અ્કળોનો દોર જારી છે. આ સમયે એડલ્ સ્ાર કેનડ્ાએ 
િણ ડોન થ્ીમાં કામ કરવા મા્ે પ્િોઝલ મોકલી છે.  કેનડ્ા શાહરુખની બહય મો્ી િેન છે. તે 
અવારનવાર શાહરુખની ફિલમો તથા અનય બાબતો અંગે સોભશયલમીફડયા િર િોસ્ કરતી હોય છે.  
કેનડ્ાએ ડોન થ્ીના ભનમાયાતા િરહાન અખતર અને ફરતેશ ભસિવાનીને ્ેગ કરીને સામેથી પ્િોઝલ 
મોકલી છે. તેણે લખયયં છે કે િશ્લક ફડમાનડ છે કે ડોન થ્ી બનવી જ જોઈએ અને મારે િણ એનો 
ભહસસો બનવયં છે.  જોકે, તેની આ દરખાસત ભવશે મેકસયા કે્લા ગંિીર છે તે અંગે કશયં જાણવા મળયયં 

નથી. જોકે, બોલીવૂડમાં ચચાયા છે કે વાસતવમાં જો આ એડલ્ સ્ાર સાથે કોઈ ્ૂંકા રોલ અથવા તો 
આઈ્મ સોનગ મા્ે કોલબરેશન કરવામાં આવે તો તે ફિલમની એક હાઈલાઈ્ બનશે. 

અભમતાિ બચ્ન આ ફિલમનો ભહસસો હશે એવય ંમનાઈ રહ્ં છે. છેલ્ા કે્લાય સમયથી અભમતાિ ડોન 
ફિલમને લગતી િોસ્ કરે છે. તાજેતરમાં તેમણે િોતે ડોનના િોસ્ર િર ઓ્ોગ્ાિ આિતા હોય અને 
તેમની સાથે શાહરુખ હોય તેવી એક તસવીર િણ િોસ્ કરી હતી.  અભમતાિ જેવા પ્ોિેશનલ એક્ર 
વગર કારણે ડોનને આ્લી હાઈલાઈ્ કરે નહીં તેવયં જાણકારો માને છે. 

િાજી વડાપ્રધાન અટલ 
બિિારી વાજરોપી અંગો 
પણ િારાોમપક િનશો

મયંબઇ : વાતાયાઓની િારે તંગી 
અનયિવતાં બોલીવૂડમાં લગિગ દરેક 
બીજી ફિલમ ભસક્વલ, બાયોભિક કે રીમેક 
જ હોય છે. હવે માજી વડાપ્િાન સવ. 
અ્લ ભબહારી વાજિેયીની જીવનકથા 
િરથી િણ ફિલમ બનાવવાની જાહેરાત 
થઈ છે.  ભનમાયાતા સંદીિ ભસંહ સવ. અ્લ 
ભબહારી બાજિાયી િર ફિલમ બનાવાના છે. 
જેનયં નામ અ્લ રાખવાના છે. આ ફિલમનયં 
એક િોસ્ર િણ  સોભશયલ મીફડયામાં શેર 
કરવામાં આવયયં છે. જેના િર  વાજિેયીની  
પ્ભસધિ િંફકતઓ મેં રહૂં યા ન રહૂં દેશ 
રહના ચાભહયે જોવા મળી રહી છે.  આ 
ફિલમ અ્લજીની િર લખેલ િયસતક િ 
અન્ોલડ વાજિેયી ઃ િોલીફ્ભશયન એનડ 
િેરાડોકસ િર આિાફરત હશે. આ ફિલમમાં 
તેમની જીવન સિરને દશાયાવામાં આવશે.  
આવતાં વરષે નાતાલના ફદવસે વાજિેયીનો 
૯૯મો જનમફદવસ હશે. તયારે આ ફિલમ 
ફરલીઝ કરવાની યોજના છે. 

નિી ્મયુંબઇઃ કલર્સની વરફર્લ બાવલકા િધયુથી લોકવરિ્તા ્મેળિનાર રૌની લાડકિાઇ આનંદી હિે 
ફિલ્મો્માં જોિા ્મળશે. અવિકા ગૌર હિે બોલીિૂડ્માં ડેબ્યુ કરિા જઇ રહી છે. બોલીિૂડની એક 
હોરર ફિલ્મ્માં અવિકા ગૌર અવિન્ કરશે. એકટ્ેર અવિકા ગૌર હિે ્મહેશ િટ્ટની હોરર ફિલ્મ્માં 
કા્મ કરશે. આ પહેલાં અવિનેત્ી  તેલયુગયુ ફિલ્મો્માં પણ અવિન્ કરી ચૂકી છે. અવિકા ગૌર તેના 
બોવલિૂડ ડેબ્ૂ વિશે જણાિે છે કે, ‘ફિલ્મનયું ના્મ ‘1920: હોરર્સ ઓિ ધ હાટ્સ’ છે અને હયું તેની 
આતયુરતાથી રાહ જોઈ રહી હતી કારણ કે ્મારા દશ્સકો વહનદી ફિલ્મો્માં ્મારા લોનચની રાહ જોઈ રહ્ા 
હતા અને છેિટે એ ર્મ્ આિી ગ્ો છે. આ ફિલ્મની સટોરી ્મહેશ િટ્ટ રરે લખી છે, વિક્ર્મ 

િટ્ટ અ્મારા વન્મા્સતા છે અને કૃષણ િટ્ટ અ્મારા ફદગદશ્સક છે. હયું બોવલિૂડ્માં આ નિી રિરની રાહ 
જોઈ રહ્ી છયું. હયુ ઘણી ખયુશ છયુ” લીડ એક્ટ્ેર તરીકે આ ્મારી પહેલી ફિલ્મ છે અને હયું આનાથી િધયુ 

રારી ફિલ્મની કલપના કરી શકતી નથી. ્મહેશ િટ્ટ જે પણ કરે છે તે ખાર જ હો્ 
છે, ખાર કરીને હોરર અને 1920 ની આ ફ્ેનચાઈઝી રાથે કે હયું આ તક ્ેમળિીને 

ધન્ અનયુિિયું છયું.’ અવિકા ગૌર વિશે જ્ારે તેની રિળતાનો ્મંત્ પયુછિા્માં આવ્ો 
ત્ારે, અવિકા ગૌર કહે છે કે, “્માત્ હયું ફદિરના અંત રયુધી્માં પોતાને 

ખયુશ રાખિાનો છે, ્મને લાગે છે કે, હયું ્મારુ બેસટ આપયુ 
છયુ, હયું પોતાને હં્મેશા રિેફરત કરતી 
રહયુ છયુ.

કંગના ્મયુંબઈ કોટ્સ્માં હાજર ના થા્ તો વબનજા્મીનપાત્ િોરંટ

શાહરુખની ડોન થ્ી્માં કા્મ 
કરિા એડલટ સટાર કેનડ્ા ઉતરયુક

અવર બેબી કમિંગ સૂન : િમ્ી-ડેડી બની રહ્યાની અયાલિયયા-રણબીરની જાહેરયાત
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મહારાષ્ટ્રમાં 15 દિવસ ચાલલેા રાજકીય 
કમઠાણ વચ્ ે િશેના બધંારણીય વડા મનાતા 
રાષ્ટ્રપતતપિની ચૂટંણીનો ચકરાવો પણ પરૂજોશમાં 
ચાલી રહ્ો છ.ે કેન્દ્રના સત્ાધારી ભાજપના નતેૃતવ 
હેઠળના એનડીએએ મળૂ ઓદરસસાના આદિવાસી 
મતહલા નેતા અને ઝારખડંના ં ભતૂપવૂ્વ રાજયપાલ 
દ્રરૌપિી મમુૂ્વની પસંિગી કરી છ.ે તો ભાજપ તવરોધી 
પક્ોએ ભાજપ છોડીને મમત બનેરજીની તૃણમૂલ 
કોંગ્સેમા ંગયલેા યશવતં તસહંાન ેપોતાના ઉમિેવાર 
જાહરે કયા્વ છ.ે કૉંગે્સ ે તસહંાન ે ટકેો જાહરે કયયો 
છ ે તથેી હવ ે કોઈ ત્ીજો ઉમેિવાર ઊભો થવાની 
શકયતા નથી. અતયાર સધુીમા ં રાષ્ટ્રપતતપિ માટે 
યશવતં તસહંાએફોમ્વ પણ ભયુ્વ છ.ે જયાર ેભાજપે 
દ્રોપિી મમુૂ્વને ઉમિેવાર તરીક ેજાહરે કયા્વ હોવાથી 
મખુય જગં આ બ ેઉમિેવારો વચ્ ેજ રહશે.ે

રાષ્ટ્રપતતપિની ચૂટંણીમા ં મતિાન કરનારા 
મોટાભાગના મતિારો ચંૂટાયલેા જનપ્રતતતનધીઓ 
જ હોય છ.ે જઓે એક યા બીજા ક ે ત્ીજા પક્ે 
જોડાયેલા હોવાથી તઓે બમેાથંી એક ઉમેિવારના 
સમથ્વનમાં મત આપશ ે તે નક્ી છ.ે આમ તો 
આ જગં એકતરફી છ.ે કમે ક,ે એનડીએને 
ઓદરસસાના નતવન પટનાઈક ેસમથ્વન આપી િીધંુ 
છ.ે રાષ્ટ્રપતતપિની ચૂટંણી ઈલકેટોરલ કોલજેના 
મતોના આધાર ે થાય છ.ે આ મતોની ગણતરીમાં 
એક તરફ લોકસભા-રાજયસભાના સભયોના મતો 
હોય છે. અને બીજી તરફ રાજયોની તવધાનસભાના 
સભયોના મત હોય છે. રાજય પ્રમાણ ે િરકે 
ધારાસભયના મતને વઈેટજે અપાયુ ંછ.ે લોકસભા-
રાજયસભાના સભયોના મતોનુ ં પણ એટલુ ં જ 
મહતવ છ.ે આ વઈેટેજન ે સભયોની સખંયા સાથે 
ગણુીને ઈલેકટોરલ કોલજેના મતોનુ ં મૂલય નક્ી 
થાય છ.ે આ વખત ેઈલકેટોરલ કોલજેમા ંભાજપ 
પાસ ે સપષ્ટ બહમુતી નથી. જેન ે કારણ ે ભાજપે 
એક-બે તવપક્ો પાસ ે મિિ માગવી પડશ ે એવંુ 
લાગતંુ હતુ.ં દકન્ત ુ મમુૂ્વની પસિંગી કરીન ેભાજપે 
ઓદરસસાના નતવન પટનાઈકન ેભાજપ તરફ ેખેંચી 
લતેા ંએ તકલીફનો પણ અતં આવી ગયો છ.ે દ્રરૌપિી 
ઓદરસસાના હોવાથી નતવન ે‘ઓદરસસા કી બટેી’ને 
જ મત આપવાનંુ એલાન કરી િતેા ંભાજપન ેહવે 
બહ ુતચતંા રહી નથી. અતયાર સધુી િશેના સવયોચ્ 
બંધારણીય હોદ્ા પર કોઈ આદિવાસી સમુિાયના 
મહાનભુાવ આવયા નહોતા. તેથી આદિવાસી 
મતહલા નેતા દ્રરૌપિીની જીત સાથ ે િશેને પહલેાં 
આદિવાસી સમાજનાં રાષ્ટ્રપતત મળશ ેએ નક્ી છ.ે 
અતયાર સધુીમાં પ્રતતભા પાટીલ િશેના ં રાષ્ટ્રપતત 
બનેલાં એક માત્ મતહલા નતેા છ ે તેથી બીજાં 
મતહલા રાષ્ટ્રપતત પણ મળશ.ે દ્રરૌપિીની પસિંગી 

કરીન ેભાજપ ેઅન ેખાસ તો નરને્દ્ર મોિીએ ઉડંી 
રાજકીય ગણતરીઓ માડંી છ.ે કને્દ્રમા ં ભાજપની 
સરકાર આવી પછી રાષ્ટ્રપતતપિની પહલેી ચંૂટણી 
૨૦૦૨મા ં થઈ હતી. એ વખત ે વાજપયેીએ ડૉ. 
અબિલુ કલામન ે રાષ્ટ્રપતતપિના ઉમિેવાર તરીકે 
પસિં કરીન ેસરૌન ેઆચંકો આપયો હતો. ભાજપની 
છાપ તહંિવુાિી પાટટી તરીકનેી છ ે તયાર ે એક 
મુસસલમન ેરાષ્ટ્રપતતપિ ેબસેાડીન ેવાજપયેીએ સાચા 
સકેયલુાદરઝમનો પરચો આપયો હતો.

લોકસભાની ચંૂટણીમા ં ભાજપે 
ભવય જીત મળેવી પછી ભાજપ 
શાસનમા ં આ બીજીવાર રાષ્ટ્રપતતની 
ચૂટંણી આવી છ.ે પહલેી ચંૂટણી 
૨૦૧૭મા ં આવી તયાર ે મોિીએ 
રામનાથ કોતવિંન ે ઉમિેવાર તરીક ે પસિં કયા્વ 
હતા. ભાજપની છાપ સવણયોના પક્ તરીકનેી છે 
તયાર ેએક િતલત આગવેાનન ેપસિં કરીન ેમોિીએ 
હકારાતમક મસેજે આપયો હતો. મોિીએ િશેનાં 
મોટાભાગના ંલોકો જમેન ેઓળખતા ંજ નથી તવેા 
કોતવિંન ે આગળ કયા્વ તયાર ે સરૌન ે આશ્ચય્વ થયુ 
હતુ. પણ કોતવિં યોગય પસિંગી હતા તમેા ંબમેત 

નથી. કોતવિં િશેના રાષ્ટ્રપતતપિના હોદ્ા માટે 
ખરખેર લાયક સાતબત થયા છ.ે કોતવિં એકિમ 
સવચછ પ્રતતભા ધરાવતા હતા અન ે તમેનુ ં નામ 
કોઈ કોઠા-ંકબાડામંા ં આવયુ ં નહોતુ.ં ભારતમાં 
એકિમ ચોખખો કહવેાય એવો રાજકારણી શોધવો 
બહ ુ મુશકેલ છ.ે મોટાભાગના રાજકારણી લબાડ 
હોય એવુ ં નથી પણ ઉચ્ હોદ્ા ઉપર બસેનારા 
મોટાભાગના રાજકારણીઓ એવા છ ે ક ે જમેની 

પ્રતતભા કયારયે પણ અન ે કયાય પણ ખરડાઈ 
ન હોય. ભારતમા ં છલેા ં િાયકામા ં રાજકારણમાં 
આમલુ પદરવત્વન આવયા છ.ે જનેી પાસ ેસત્ા અને 
પસૈો છ ેતનેા બધા ંપાપ િબાઈ જતા ંહોય છ.ે તમેનું 
કોઈ કશુ ં બગાડી નથી શકતુ,ં પણ મોટાભાગના 
રાજકારણી કયાકંન ેકયાકં ખરડાયલેા હોય જ છ.ે 
રામનાથ કોતવિંનુ ં નામ કયાયં ખરડાયલેુ ં નહોતુ.ં 
વરસોથી રાજકારણમા ં હોવા છતા ં લોકોનુ ં કરી 
નાખીન ેપોતાનુ ંઘર ભરવાની િશેતવરોધી પ્રવૃતત્થી 

એ સાવ અતલપ્ત રહ્ા હતા. દિલહીમાં 
એ સાવ નાનકડા ફલટેમા ંરહીન ેસાવ 
સાિગીપણૂ્વ તજિંગી જીવતા હતા.  હવે 
દ્રરૌપિી મમુૂ્વ તવશ ેપણ એવી વાતો કરી 
શકાય એમ છ.ે ઓદરસસાના ં મતહલા 

આદિવાસી નતેા દ્રરૌપિી મમુૂ્વ ભાજપના પાયાના 
કાય્વકરોમા ંએક છ.ે  દ્રરૌપિી મમુુ્વનો જન્મ ૨૦ જનૂ, 
૧૯૫૮ના રોજ ઓદરસસા રાજયના મયરુભજં 
તજલામા ં એક ખબૂ જ સામાન્ય વનવાસી 
પદરવારમા ં થયો હતો. તઓે ૧૯૭૯મા ં સ્ાતક 
થયા ં હતા.ં તઓે ઓદરસસા સરકારના તસચંાઈ 
તવભાગમા ં ક્ાક્ક બન્યા ં હતા.ં પછીથી તઓે 

તશતક્કા બન્યા ંહતા.ં તમેના પતતનુ ંનામ શામચરણ 
મમુુ્વ છ.ે આજ ેપણ તઓે મયુરભજંમા ંએક સાિા 
બ ે માળના મકાનમા ં રહ ે છ.ે ૬૪ વર્વના ં દ્રરૌપિી 
મમુુ્વ ઝારખડંના ંપ્રથમ મતહલા ગવન્વર હતા.ં તમેને 
બ ે પતુ્ો અન ે એક પતુ્ી હતી. પતુ્નુ ં ૨૦૦૯માં 
અવસાન થયંુ હતુ.ં ત ેઆઘાત દ્રરૌપિી મમુુ્વ સહન 
કરી શકયા ં નહોતા.ં તઓે દડપ્રશેનમા ં જતા ં રહ્ા ં
હતા.ં તમેણ ે જીવનમાથંી બધો રસ ગમુાવી િીધો 

હતો. ત ે પદરસસથતતમા ં તમેણ ે આધયાસતમકતાનો 
આશરો લીધો હતો. તઓે ફરીથી સતરિય થયાં 
અન ેત ેિરતમયાન બીજા પતુ્નુ ં૨૦૧૩ મા ંમાગ્વ 
અકસમાતમા ંમોત થયુ ંહતુ.ં ત ેજ મતહનામા ંતમેની 
માતાનુ ંપણ અવસાન થયુ ંહતુ.ં

તમેના કત્વવયતનષ્ઠ ભાઈનુ ં પણ અવસાન થયુ.ં 
તનયતતએ તમેની સાથ ે અન્યાય કયયો હતો, પરતંુ 
આધયાસતમકતા તમેની સાથ ેહતી. તમેણ ેિતલતોની 
અન ે વનવાસીઓની સવેામા ં પોતાની જાતન ે લીન 
કરી િીધી હતી. તમેણ ે પોતાના િ:ુખન ે િતુનયાના 
િ:ુખ સાથ ેભળેવી િીધંુ હતુ.ં તઓે ૨૦૨૧ સધુી 
ઝારખડંના ં રાજયપાલ તરીક ે રહીન ે દરટાયર થઈ 
ગયા ં હતા.ં તમેનો જન્મદિવસ ૨૦મી જનૂ ે હતો 
અન ે ૨૧મી જનૂ ે ભારતના ં રાષ્ટ્રપતતપિ માટે 
તમેના ં નામની જાહરેાત કરવામા ં આવી હતી. 
તઓે રાબતેા મજુબ તશવ મદંિર ે ગયા ં હતા.ં આ 
નાનકડા ઘરમાથંી તઓે ટૂકં સમયમા ં જ ૩૫૦ 
એકર જમીન, ૧૯૦ એકરનો બગીચો અન ે૭૫૦ 
કમ્વચારીઓ સાથ ે તવશાળ રાષ્ટ્રપતત ભવન તરફ 
જાશ ે અન ે ભારતના ં રાષ્ટ્રપતત બનશ.ે ભારતના 
સવયોચ્ બધંારણીય હોદ્ા માટ ે એક વનવાસી 
મતહલાની પસિંગી કોઈ અકસમાત નથી, પણ 
ભાજપના તમેજ સઘંપદરવારના એજન્ડાનો એક 
ભાગ છ.ે ભાજપ હવ ે પોતાનો તહન્િતુવનો પાયો 
તવશાળ બનાવવા માગ ે છ.ે ભતૂકાળમા ં તનેા 
તહન્િતુવમા ંમાત્ ઉચ્ વણ્વના તહન્િઓુ જ આવતાં 
હતા.ં િતલતો અન ેવનવાસીઓ તહન્િ ુવસતતનો બહુ 
મોટો તહસસો છ.ે તમેની ઉપકે્ા કરીન ે કોઈ પક્ 
ભારત પર રાજ કરી શક ે નહીં. તમેન ે રાષ્ટ્રપતત 
બનાવવાથી ભારતના કરોડો વનવાસીઓમાં 
સિંશેો જાશ ે ક ેભાજપ તમેન ે પણ તમેની પાત્તા 
મજુબનુ ંસન્માન આપવા માગ ેછ.ે લાબંા સમયથી 
જાહરે જીવનમા ંહોવા છતા ંદ્રરૌપિી કોઈ તવવાિોમાં 
સપડાયા ં નથી ક ે ભ્રષ્ટાચારમા ં ખરડાયા ં નથી. 
ઓદરસસામા ં ભાજપ અન ે બીજડેીનુ ં જોડાણ હતું 
અન ે નતવન પટનાઈક ભાજપની પગંતમા ં હતા, 
તયાર ે દ્રરૌપિી નતવન પટનાઈક સરકારમા ં મતં્ી 
પણ રહ્ા ંછ.ે દ્રરૌપિીએ મતં્ી તરીક ેપણ કિી એક 
રૂતપયાનો ભ્રષ્ટાચાર કયા્વનુ ંબહાર આવયુ ંનથી. એ 
જોતા ંદ્રરૌપિી પણ લાયક ઉમિેવાર છ,ે િશેન ેગવ્વ 
થાય એવા ંરાષ્ટ્રપતત બનવાની તમામ લાયકાત અને 
ક્મતા ધરાવ ેછ.ે દ્રરૌપિી મમુૂ્વએ રાજકીય રીત ેપણ 
કિી જનેી ટીકા કરી શકાય એવા ં તનવિેનો નથી 
આપયા ંએ જોતા ંતમેની રાજકીય કારદકિટી અતયતં 
ગરૌરવપણૂ્વ છ.ે દ્રરૌપિીની પસિંગી કરીન ે મોિીએ 
ભાજપન ેરાજકીય ફાયિાનો તખતો ગોઠવયો છ ેપણ 
તમેા ંકશુ ંવાધંાજનક નથી. 

ભારતમાં રાષ્ટ્રપતતની ચૂંટણીમાં તિપક્ષના સિંહા િામે એેનડીએેના દાેપદી મુમૂમૂ

પ્રાસંગિક
ધિલ શુક્લ

કોવિંદ પછી દ્રૌપદી, એક તીરે અનેક નનશરાન

દાેપદી મુમૂમૂ એાેરરસ્ાની એારદિાિી મરહલા છે જેને મેદાનમાં 
ઉતારી ભાજપે સ્પષ્ટ િંદેશ એાપાે કે, પક્ષમાં દરેક િમુદાય 

એને સ્વચ્છ પ્રતતભા ધરાિનારાને િમાન તક મળે છે
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હું ,
તને પૂછું-
હસતરેખા !

તું કરે કે નહહ મને પે્મ?
શું છે

મારી હથેળીમાં ?
ઉછળતો સમંદર કે  
સરકતી રેત??!

હું ,છું-
અપેક્ાઓની ઉપાસક...

કોરી એવી મારી  
હથેળીમાં ભરી દે
ભુરં આકાશ.

સૌરભ હવહોણા મારાં 
શ્ાસમાં ભરી દે-
પીળું પલાશ.
હે હસતરેખા !

સૂકી ભઠ રણ જેવી મારી 
હથેળીમાં ભરી દે

સવ્વ રંગતણા સબરસ .
જો ને,

હસતરેખા !
આ સમંદરની રેત

ભીની-ભીની
છતાં, રહે

મારી ઝંખનાઓ  
કેમ ઉદાસ!!! કહી દે મને,

સોણલાં ભરેલ મારી  
આંખોમાં શું છે ?
ખળભળ પ્ીત કે  
સૂકી રેત ? હું,

પૂછું તને હસતરેખા !
તું મને કહી દે...
મારી હથેળીમાં છે

ઉછળતો સમંદર કે સરકતી 
રેત???

શીર્વક : હસતરેખા
કવહિત્ી : હહના મોદી

બ્લેક બસ્તા રેન્સમવલેર-એઝ-એ-્સરવવિ્સ (RaaS) 
ગ્રુપ દ્તારતા છેલ્તા ૨ મરિનતામતંા ્ગભગ 50 જલેટ્તા 
એટેક્સ કરતાવિ છે. જલેમતંા મરુખરતવલે રરુ.એ્સ., કેનલેડતા, રરુ.કે., 
ઑસટ્લેર્રતા અનલે નરરુઝી્લેનડ જલેવતા દેશો પર એટેક 
થરતા છે. જલે અનર રેન્સમવલેર કર્તા વધરુ જોખમી છે. 
્સતારબલેરે્સનલે એક અિેવતા્મતાં જણતાવરરું િ્રું કે બ્લેક 
બસ્તા મલેનરરુફેક્ચરરંગ, કનસટ્કશન, ટ્તાન્સપોટટેશન, 
ટરે્કો્સ, ફતામતાવિસરરુરટકલ્સ, કોસમલેરટક્સ, પ્મ્બંગ 
અનલે િીરટંગ, ઓટોમોબતાઈ્ ડી્્સવિ, અનડરગતામમેન્ટ્સ 
ઉતપતાદકો ્સરિ્નતા ઉદ્ોગોની શ્લેણીનલે ્કરતાંક બનતાવલે 
છે.

અનર રેન્સમવલેર ઑપરેશન્સની જલેમ જ બ્લેક બસ્તા 
્કરોમતાંથી ્સંવલેદનશી્ મતારિ્ીની ્ૂંટ કરવતા મતાટે 
બલેવડી ગલેરવ્સૂ્ીની અજમતારશ-અનલે-પરીક્ષણ રરુરતિનો 
(tried-and-tested tactic) ઉપરોગ કરવતા 
મતાટે જાણી્રું છે અનલે જરતાં ્સરુધી રડરજટ્ ચરુકવણી 
કરવતામતાં ન આવલે તરતાં ્સરુધી ચોરે્ો ડલેટતા પ્રકતારશ્ 
કરવતાની ધમકી આપલે છે.

QBot (aka Qakbot) મતા્વલેર નો ્તાભ 
્ઈ નલેટવક્કમતાં પ્રવલેશી ફતાઇ્ એમનરિમપટંગ કરવી અનલે 
નલેટવક્ક મતંા રિે્તા આઈ-ડી નલે પો્તાનતા ્સવવિર પર 
અપ્ોડ કરવતા અનલે અં્લે ધમકીની પ્રરરિરતા ચતા્રુ કરવી 
એ બ્લેક બસ્તા રેન્સમવલેરનરું કતારવિ છે. વધરુમતંા બ્લેક 
બસ્તાએ એનટરપ્રતાઇઝ ્સવવિ્સવિ પર ચતા્્તા VMware 
ESXi વરરરુવિઅ્ મશીનો (VMs) નલે સટ્તાઇક કરવતા 
મતાટે રચતારલે્ એક Linux વલેરરઅનટ રવક્સતાવરરું છે. 
જલે ્લેનલે અનર જૂથો જલેમ કે LockBit, Hive, અનલે 
Cheerscrypt ્સતાથલે ્સમકક્ષ બનતાવલે છે.

્સરુરક્ષતા ્સંશોધક ઇડો કોિેનનતા જણતાવરતા અનરુ્સતાર 
્સતારબર રરિરમન્ ગ્રુપ ્સંરક્ષણ, એરોસપલે્સ અનલે 
ર્સકરોરરટી ્સોલરરુશન્સનતા ઉતપતાદક એમલબટ ર્સસટ્્સ 
ઓફ અમલેરરકતાનલે ્સપ્તાિનતા અં્મતાં ્લેનતા પીરડ્ોની 

્ૂસરચમતાં ઉમલેરતાવિ પછી આ એટેક્સનતા ્તારણો આવરતા છે.
બ્લેક બસ્તામતાં કોનટી જૂથનતા ્સભરોનો ્સમતાવલેશ 

થ્ો િોવતાનરું કિેવતાર છે જરતારે બતાદમતાં કતારદતાનતા 
અમ્ીકરણની ્પતા્સમતાં વધતારો થવતાનતા પ્રર્ભતાવમતાં 
્લેની કતામગીરી બંધ કરી દીધી િ્ી. રરુદ્ધમતાં રરશરતાનો 
્સતાથ આપવતા મતાટે પો્તાનતા ટૂલ્સનલે પમબ્ક ડોમલેઈનનો 
ઉપરોગ કરી રરુરિનેનતા ગવનમમેનટ ્સવવિર ્સતાથલે પો્તાનતા 

મતા્વલેરનલે જોડ્તા િ્તા. રરુરિેરનરન કો્પરરુટર રનષણતા્ 
ડલેરન્ો એ પો્તાનતા આટટીક્મતાં ્ખરરું િ્રું કે િરું કંઈપણ 
શૂટ કરી શક્ો નથી. પરં્રુ િરું કીબોડવિ અનલે મતાઉ્સથી 
્ડી શકું છરું.

કોનટી ટીમ જણતાવલે છે કે ્લે બ્લેક બસ્તા ્સતાથલે 
્સંકળતારલે્ છે. ગરતા અઠવતારડરલે ્લેણલે ્લેનતા છેલ્તા 
બતાકી રિે્તા જાિેર ઇનફ્તાસટ્ક્ચરનલે રદ કરરુું. જલેમતંા ડલેટતા 
્ીક કરવતા અનલે પીરડ્ો ્સતાથલે વતાટતાઘતાટો કરવતા મતાટે 
ઉપરોગમતાં ્લેવતા્તા બલે ટોર ્સવવિરનો ્સમતાવલેશ થતાર છે. 
જલે ગરુનતારિ્ એનટરપ્રતાઇઝનો ્સત્તાવતાર અં્ રચમનિ્ 
કરે છે. ગ્રુપ-આઈબીનતા એક વરતાપક અિેવતા્ મરુજબ 
્લેની પ્રવૃરત્ઓની રવગ્ો આપ્તા કોનટી ગ્રુપલે 850 
થી વધરુ એકમોનો ભોગ ્ીધો િોવતાનરું મતાનવતામતાં આવલે 

છે. ફેબ્રુઆરી 2020 મતાં પ્રથમ વખ્ જોવતામતાં આવરરું 
િ્રું કે ્તાઈટરનંગ-ફતાસટ િેરકંગ સપીરીનતા ભતાગ રૂપલે 
રવશ્વભરની 40 થી વધરુ ્સંસથતાઓ ્સતાથલે ્સમતાધતાન કરરુું 
િ્રું. જલે 17 નવલે્બરથી 20 રડ્સલે્બર, 2021 ્સરુધી 
ચતાલરરુ ંિ્રું.

ર્સંગતાપોર મરુખર મથકવતાળી કંપની દ્તારતા 
“ARMattack” ્રીકે ડબ કરતારલે્ એટેક્સ 
મરુખરતવલે રરુ.એ્સ. ્સંસથતાઓ (37%) ્સતામલે રનદટેરશ્ 
કરવતામતાં આવી િ્ી. તરતારબતાદ જમવિની (3%), 
મસવ્ટઝ્મેનડ (2%), U.A.E. (2%), નલેધર્લેનડ, 
સપલેન, ફ્તાન્સ, ચલેક રરપમબ્ક, સવીડન, ડલેનમતાક્ક અનલે 
ભતાર્ (1%). કોનટી દ્તારતા ઐર્િતાર્સક રી્લે ્રક્ષ્ 
ટોચનતા પતાંચ ક્ષલેત્ોમતાં ઉતપતાદન (14%), રરર્ એસટેટ 
(11.1%), ્ોરજમસટક્સ (8.2%), વરતાવ્સતારરક 
્સલેવતાઓ (7.1%) અનલે વલેપતાર (5.5%) છે. જલેમતાં 
રરુ.એ્સ. (58.4%), કેનલેડતા (7%), રરુ.કે. (6.6%), 
જમવિની (5.8%), ફ્તાન્સ (3.9%), અનલે ઇટતા્ી 
(3.1%).

ગ્રુપ-આઈબીનતા ઇવતાન રપ્સતારેવલે જણતાવરરુ ં િ્રું કે 
કોનટીની વધલે્ી પ્રવૃરત્ અનલે ડલેટતા ્ીક ્સૂચવલે છે કે 
રેન્સમવલેર એ િવલે ્સરેરતાશ મતા્વલેર ડલેવ્પ્સવિ વચ્લેની 
રમ્ નથી. પરં્રુ એક ગલેરકતારદે્સર RaaS ઉદ્ોગ છે 
જલે રવરવધ રવશલેષ્તાઓ ્સતાથલે રવશ્વભરમતાં ્સેંકડો ્સતારબર 
અપરતાધીઓનલે નોકરી આપલે છે. આ ઉદ્ોગમતાં કોનટી 
એક કુખરતા્ ખલે્તાડી છે જલેણલે વતાસ્વમતાં એક IT કંપની 
બનતાવી છે. જલેનો ધરલેર મોટી રકમની વ્સરુ્ી કરવતાનો 
છે. ્લે સપષ્ટ છે કે બંનલે ગ્રુપ ્લેની કતામગીરી ચતા્રુ રતાખશલે.

 beinghumanmj

બ્લેક બસ્તા રેન્સમવલેર

પ્રેગ્નન્સી બાદ થતા મા્નસ્ક 
તણાવ્નું શું કારણ હોય છરે ?
મરિ્તાઓમતાં ગભતાવિવસથતા દરરમરતાન 

અનલે બતાળકનતા જનમ પછી અનલેક 
શતારીરરક અનલે ભતાવનતાતમક ચલેનજી્સ 
આવલે છે. ઘણી વતાર બતાળકનતા જનમ પછી 
મરિ્તાઓ પ્ર્સૂર્ બતાદનતા ્ણતાવનો ભોગ 
બન્ી િોર છે. મતા્તાઓ જનમ પછી 
રડપ્રલેશનમતાં ્સરી પડલે છે જલેનલે પોસટનલેટ્ 
અથવતા પોસટપતાટવિમ રડપ્રલેશન કિે છે.

બેબી બલલૂ શું છે?
બતાળકનતા જનમ પછી મતાનર્સક સટ્લે્સ, 

ચીરડરતાપણરું, ઊંઘમતાં ્ક્ીફ, અચતાનક 
રડવરું અથવતા ્ૉ ફી્ કરવરું વગલેરે 
્ક્ષણોનલે `બલેબી બ્ૂ’ કિે છે. જલે જનમનતા 
આ પ્રોબ્લેમ ્સલેલફ ર્રમટેડ િોર છે અનલે 
2 અઠવતારડરતાંમતાં જ્ો રિે છે. 

પોસ્ટપા્ટ્વમ ડિપ્ેશન :- બલેબી બ્ૂની 
ઉપરની અવસથતા છે. જલેમતાં િળવતાંથી 
ગંભીર ્ક્ષણો જલેમ કે, ભતાવનતાતમક 
ઉ્તાર ચઢતાવ, વતારંવતાર રડવરું આવવરું, 
ચીરડરતાપણરું, અપરતાધની ્તાગણી, ઉપરતાં્ 
ઘણી સત્ીઓમતાં બતાળક પ્રતરલે ર્રસકતાર 
અનલે ઉપલેક્ષતાની ભતાવનતા, આતમરવશ્વતા્સનો 
અભતાવ, કોઈ કતારવિમતાં ર્સ ન પડવો, ઊંઘ 
ન આવવી, ભૂખ ઓછી થઈ જવી, પલેરનક 
થઈ પો્તાની જા્ ઉપર કંટ્ો્ ન રિેવો 
વગલેરે જલેવતાં રચહ્ો જોવતા મળે છે.

કતાઉન્સલેર્ંગ, ્સતાઇકો થલેરતાપી અનલે વધરુ 

્ીવ્ર કે્સોમતાં એમનટ રડપ્રલે્સનટ દવતાઓની 
જરૂર પડી શકે છે.

સમસ્� કેમ થ�ય?
ચોક્ક્સ કતારણ અજ્તા્ છે, પરં્રુ 

ગભતાવિવસથતા પછી િોમમોન્સનરું ્લેવ્ ડ્ોપ 
થવરું, ્સતારમનટરફક્ી નોમવિ્ ્લેબર અથવતા 
ર્સઝલેરરરનનલે કતારણલે બતાળકનતા જનમ પછી 
ઓછી ઊંઘ મળવી, ટતાંકતાનો દરુખતાવો, 

મતાતૃતવની જવતાબદતારી ્ંસભતાળી શકશલે 
કે નિીં, બ્લેસટ ફીરડંગની ્સમસરતા વગલેરે 
અનલેક પ્રકતારની ચલે્લેનજ મનમતાં વરગ્્તા 
ઊભી કરે છે.

કેટ્તાંક ભતાવનતાતમક પરરબળો જલેમ 
કે, મૂડ રડ્સઓડવિર, ફેરમ્ીનતા મૉર્ 
્સપોટવિનો અભતાવ, િતાઈપોથતાઈરોઈડ, 
ભૂ્કતાળમતાં રડપ્રલેશનની રિસટ્ી જલેવતંા 
્સં્ગ્ન પરરબળો કિી શકતાર.

શું કરવું જેઈએે?
• અઠવતારડરતામતાં 2થી 3 રદવ્સ િળવી 
એરોરબક ક્સર્ કરવી જોઈએ.
• પૂર્ી ઊંઘ ્ો જલેથી ્મતારી શતારીરરક 
અનલે મતાનર્સક અવસથતામતાં ઝડપી ્સરુધતારો 
આવશલે. આ ્સમસરતામતાં ્સોરશર્ અનલે 
ફેરમ્ી ્સપોટવિ મિત્વનો છે, આમ 
કરવતાથી નવી બનલે્ી મતા્તાનો અડધો 
સટ્લે્સ ઓછો થઈ જશલે. પતારરવતારરક 
ક્રરુરનકેશન ્સ્્ જાળવવરું.
• બતાળકનલે જનમ આપરતા બતાદ શરીરનલે 
પોષણની જરૂર િોર છે. દૂધ, શતાકભતાજી, 
કઠોળ, જલેવો પૌમષ્ટક આિતાર ્લેવો.

ડ�ૉક્ટરન�ે સંપક્ક  સ�ધ�ે?
જો બતાળકનતા જનમ બતાદ િ્તાશતા કે 

અનર ્ક્ષણો જલે બલે અઠવતારડરતાં બતાદ 
ન ઓછતાં થ્તાં િોર, રોરજંદતાં કતારવિ પૂરતાં 
કરવતામતાં મરુશકે્ી થતાર, નલેગલેરટવ થો્ટ્સ 
કે રડપ્રલેશન વધ્રું િોર ્ો ્રુરં્ જ 
મનોરચરકત્સકની ્સ્તાિ ્લેવી જરૂરી 
છે. ગભવિવ્ી મરિ્તાઓમતાં મતારિ્ીનતા 
અભતાવલે ઘણી વતાર પો્લે પણ ્સમજણ 
નથી િો્ી કે ્લેઓ આ અવસથતામતાં 
છે. આવતા ્સમરલે ્સમર્સર ્સતારવતાર, 
કતાઉન્સલેર્ંગ અનલે પતારરવતારરક ્સપોટવિ 
આ ્સમસરતાનલે મિદઅંશલે આગળ વધ્ો 
અટકતાવી શકે છે.

-	 મસાલામા	ંવપરાતા	ધાણા	પણ	આપણા	રસોડાનું	
એક	અગત્યનુ	ંઔષધ	છે.	ધાણા-જીરં	મોટાભાગે	
સ્ંયુક્ત	 રીત	ે જ	 વપરાતાં	 હો્ય	 છે.	આમ	 છતાં	
લીલા	 ધાણા-કોથમીર	 તો	 સવતંત્ર	 રીતે	 જ	
ઘરેઘરમાં	 વપરા્ય	 છે.	 કોથમીરનો	 દાળશાકમાં	
લીલા	 મસાલા	 રૂપ	ે ઉપ્યોગ	 થા્ય	 છે.	 મીઠો	
લીમડો,	કુમળું	આદું,	લીલું	લસણ,	લીલાં	મરચાં	
અને	 કોથમીર	 આ	 રસોડામાં	 વપરાતો	 લીલો	
મસાલો	છે.	કોથમીર	ઠંડી	હોવાથી	દાહ,	તરસ,	

દૂઝતા	 મસા	 અન	ે ગરમીના	 કારણ	ે આવતા	
પપત્તજ્વર	 (તાવ)માં	 ઉપ્યોગી	 છે.	 કોથમીર	
રપચકર	હોવાથી	પાચન	સુધારે	છે.	પવટાપમન-એ	
એમા	ંપુષકળ	પ્રમાણમા	ંછે.

-	 નસકોરી	ફૂટી	હો્ય	ક	ેઝાડા-પેશાબ	વાટે	લોહી	
જતું	 હો્ય	 તો	 ધાણા,	 કાળી	 દ્ાક્ષ,	 સાકર	અને	
અરડૂસીના	 રસનું	 શરબત	 બનાવી	 પીવાથી	
તાતકાપલક	પરરણામ	મળે	છે.

-	 રસોડામાં	વપરાતાં	આવાં	તો	અનેક	ઔષધ	દ્વ્યો	

છે.	 કોકમ,	 કુમળું	આદું,	 મીઠો	 લીમડો,	 લીંબુ,	
ગોળ,	લીલા	શાકભાજી	આ	બધાં	આહાર	દ્વ્યો	
હોવા	 છતા	ં એનો	 ઔષધ	 તરીકે	 પણ	 ઉપ્યોગ	
કરી	 શકા્ય	 છે.	 શરીરને	 પનરોગી	 રાખવામા	ં
મરી-મસાલા,	શાકભાજી,	અનાજ,	કઠોળ,	ઘી,	
તેલ	અને	ફળફળારદનો	ફાળો	ખૂબ	જ	મોટો	છે.

-	 અજમાની	 જેમ	 જ	 રસોડામાં	 વપરાતું	 જીરં	 પણ	
એક	ઉત્તમ	ઔષધ	છે.	 તેના	 પન્યપમત	સેવનથી	
ભૂખ	ખૂલે	છે.	જઠરાગ્નિ	પ્રદીપ્ત	થા્ય	છે.

તમારા ઘરમાં રસોડાનું એક અગત્યનું ઔષધ એટલે ધાણા-જીરં

ફલટટી એને ક્લૂટ 
લુક એ�પતી 

ફલ�ેરલ પ્રિન્ટ
્સમર િોર કે મોન્સૂન દરેક ર્સઝનમતાં ફ્ોર્ રપ્રનટ 

રરુવ્ીઓની િોટ ફેવરરટ રિી છે. ઘણતાં અવ્સર પર 
બોર્વૂડ અરભનલેત્ીઓ ફ્ોર્ આઉટરફટમતાં જોવતા 
મળે છે. ્સૌથી ્સતારી વતા્ એ છે કે ફ્ોર્ રપ્રનટ 
દરેક રરુવ્ીઓ પર ્સૂટ થતાર છે. ્મલે પણ ્મતારતા 
વોડવિરોબમતાં ફ્ોર્ આઉટરફટનલે ્સતામલે્ કરી કૂ્ 
્રુક મલેળવો.

• ફલોરલ રેપ ડે્સ :  રેપ ડ્લે્સ કૉ્લેજ ગોઇંગ 
રરુવ્ીઓની પ્રથમ પ્સંદ છે. એમતાં શોટવિ અનલે ્ોંગ 

રેપ ડ્લે્સની પ્સંદગી ઓકેઝન અનરુ્સતાર કરી શકો છો. રેપ 
ડ્લે્સનતા વતાઇબ ફ્ટટી અનલે કરૂટ છે. ્લેનલે રમત્ો ્સતાથલે િેંગતાઉટ 
કરવતાથી મતાંડી ડલેટ પર જવરું વગલેરે જલેવતા અનલેક અવ્સર પર 

પિેરી શકતાર છે. 
• ફલોરલ બોિીકોન ડે્સ : પ્લેન બોડીકોન ડ્લે્સ કર્તાં 

ઝીણી ફ્ોર્ રપ્રનટનતા બોડીકોન ડ્લે્સ પતાટટી મતાટે ગ્લેટ ઓપશન 
છે. આ ડ્લે્સમતાં ્મનલે ફ્ટટી અનલે ફેરમરનન ્રુક મળે છે. 
બોડીકોન આઉટરફટમતાં મોટી ફ્ોર્ રપ્રનટનતા ડ્લે્સ આકષવિક 

્તાગ્તા નથી, એ વતા્નરું ખતા્સ ધરતાન રતાખવરું.
• શોલિર ફલોરલ હપ્ન્ટ ડ્ેસ : વન શોલડર ફ્ોર્ રપ્રનટ ડ્લે્સ પતાટટી મતાટે 

પરફેકટ આઉટરફટ છે. ્મલે ્મતારી-રમત્ોની બથવિ ડલે પતાટટીમતાં પિેરી શકો છો. ડલેટ 
નતાઇટ મતાટે પણ પિેરી શકો છો. નતાનીમોટી દરેક પ્રકતારની ફ્ોર્ રપ્રનટ ્સતારી 
્તાગશલે. આ આઉટરફટનલે સટેટમલેનટ ચોકર કે શોલડર ડસટર એરરંગ્સ ્સતાથલે પૅર કરો.

• ફલોરલ મેકસી : ઘણી રરુવ્ીઓ શોટવિ ડ્લે્સી્સ પિેરવતાનરું પ્ંસદ નથી 
કર્ી. ્લેમનતા મતાટે મલેક્સી ડ્લે્સનો ઓપશન બલેસટ છે. મલેક્સીમતાં કોટન કે 
ર્સફોન મટીરરર્મતાં ફ્ોર્ રપ્રનટ પ્ંસદ કરી શકો છો. ફ્ોર્ મલેક્સીમતાં 
ઓક્સોડતાઇઝનતાં ઝૂમખતાં અનલે ર્સલવર બેંગલ્સ એથરનક ્રુક આપશલે.
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વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 4થી 
જુલાઇએ ગુજરાતના પ્રવાસે

ગાંધીનગર 
નરેન્દ્ર મોદી ૪થી જુલાઇએ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી 

રહાાં છે. તેઓ મહાતમા માંદદરમાાં યોજનારા દડજજટલ 
ઇનન્ડયા સપ્ાહનો પ્રારંભ કરાવશે. સપ્ાહની ઉજવણી 
૭મી જુલાઇ સુધી ચાલવાની છે જેમાાં કેન્દ્ર અને રાજય 
સરકારના કેટલાક માંત્ીઓ કોન્્ફરન્સ અને સજેમનારોમાાં 
હાજર રહેશે. આઇટી સેકટર સાથે જોડાયેલા જિઝનેસ 
પસ્સન અને જનષણાાંતો પણ આ સપ્ાહમાાં જોડાશે. ૪ થી 
જુલાઇના રોજ વડાપ્રધાન સાાંજના ૪.૩૦ કલાકે મહાતમા 
માંદદરમાાં ઉપન્થત રહેશે અને લાભાથથીઓ તેમજ 
્ટાટ્સઅપસના સાંચાલકો સાથે સીધો સાંવાદ કરશે. ૫.૦૦ 
કલાકે ઇલેકટ્ોજનકસ એન્ડ આઇટી, ્કકીલ ડેવલપમેન્ટના 
રાજયકક્ાના માંત્ી રાજીવ ચાંદ્રશેખર અને આ જવભાગના 
કેજિનેટ માંત્ી અજવિની વૈષણવ પ્રવચન આપશે. મોદી 
સાાંજના ૫.૨૮ કલાકે તેમનુાં પ્રવચન આપશે.

વડોદરા
વડોદરાની પ્રાણી પ્રેમી ગદરમા માવલાંકરે 

તેના પયારા લેબ્ેડોર પલુટોને અચાનક માાંદગીને 
લીધે ગુમાવયા િાદ તેની યાદમાાં અને તેને 
શ્રધધાાંજજલ અપ્સવા વડોદરાના કમાટીિાગ 
ઝૂમાાં એક દીપડાને દત્તક લીધો છે.

ગદરમા કહે છે, ‘’પલુટો છ સાત વર્સનો 
હતો. ખૂિ જ પયારો હતો. અચાનક તે િીમાર 
પડી ગયો. જે િાદ પલુટો અમને છોડીને 
ચાલયો ગયો. પલુટો લેબ્ેડોર હતો. લેબે્ડોરનો 
ઉપયોગ જમજલટરીમાાં કરાય છે. પલુટો ૨૪મી 
જૂને જન્્મયો હતો. તેનાગયા િાદ તેનો પ્રથમ 
જન્મદદન આવતો હતો. મારે તેની યાદમાાં તેને 

શ્રધધાાંજજલ તરીકે કંઇક આપવુાં હતુાં.’’
ગાાંધીનગર સજચવાલયમાાં ્ફરજ િજાવતી 

ગદરમા વધુ કહે છે, ‘’હુાં કમાટીિાગમાાં ગઇ 

હતી. તયાાં ઝૂમાાં દીપડાને જોયો. દીપડો પલુટો 
જેવો જ લાગતો હતો. દીપડાને જોતા જ મેં 
જનશ્ચય કરી લીધો. ઝૂમાાં પ્રાણીઓ દત્તક લેવાની 
યોજના અાંગે એક કોપપોરેટરની મદદ લઇ 
તપાસ કરી. આ માટે જરૂરી કાગળો વગેરે 
તૈયાર કરવા ત્ણેક મજહના જેવો સમય લાગે 
છે. છતાાં મેં આગ્રહ રાખયો કે પલુટોનો જન્મદદન 
૨૪મી જૂને છે, અને આ દદવસોની આસપાસ 
મને દીપડો દત્તક મળે તો જન્મદદનની પલુટોને 
જગ્ફટ અને શ્રધધાાંજજલ પણ આપી શકાય. 
અાંતે મને જન્મદદનની આસપાસના દદવસોમાાં 
જ દીપડો દત્તક મળયો છે. હવે હુાં તેની 
સારસાંભાળની જવાિદારી જનભાવીશ.’’

વડોદરાઃઃ પ્ારા ‘પ્લુટો’ની ્ાદમાં ્લુવતીઅે દીપડો દત્તક ્ીધો

વડોદરા
પાદરા તાલુકાના અનેક જવ્તારોમાાં 

ભૂગભ્સજળ પ્રદજૂરત િન્યા છે તેને 
કારણે ખેડૂતોને મુશકેલીનો સામનો કરવો 
પડે છે જેથી તેઓને વળતર ચૂકવવામાાં 
આવે તે જરૂરી છે. વડોદરા જજલ્ા 
કલેકટરના અધયક્ પદે સાંસદ સભયો 
અને ધારાસભયોની િેઠક મળી હતી 
જેમાાં પાદરાના ધારાસભય એ આ અાંગે 
વહીવટી તાંત્ને રજૂઆત કરી હતી.

વડોદરા જજલ્ા સેવા સદન કચેરી 
ખાતેના ધારાસભા ખાંડમાાં આજે જજલ્ા 
સાંકલન ની એમ.પી એમ.એલ.એ ની 
િેઠક મળી હતી જે િેઠકમાાં જજલ્ા 
સેવાસદન કચેરીના જજલ્ા કલેકટર 
અને દડ્ટ્ીક મેજજ્ટ્ેટ અતુલ ગોર, 

અજધક જનવાસી કલેકટર સજહતના 
ઉચ્ચ અજધકારીઓ હાજર રહા હતા. 
િેઠકમાાં પાદરા જવધાનસભા મતકે્ત્ 
ના ધારાસભય જશપાલજસાંહ પઢીયાર 
એ ઉપન્થત રહી પોતાના જવ્તારની 
સમ્યાઓ અાંગે તાંત્નુાં ધયાન દોયુું હતુાં. 
પાદરાની સમ્યાઓ અાંગે રજૂઆત િાદ 
પ્રજતજરિયા આપતા ધારાસભયે જણાવયુાં 
હતુાં કે જે ભૂગભ્સ જળ પ્રદજૂરત થયુાં છે તે 
મામલે તાંત્ કાય્સવાહી કરવી જોઇએ અને 
જે લોકો તેનો ભોગ િની રહા છે તેઓને 
વળતર મળવા િાિતે તાંત્ને સૂચન કયુું 
હતુાં ઉપરાાંત ઘરેલુ પાઈપલાઈન ગેસની 
કામગીરી કરવાની સાથે પાદરામાાં ્પોટ્સ 
સાંકુલ િનાવવા અાંગે પણ તાંત્નુાં ધયાન 
દોયુું હોવાનુાં જણાવયુાં હતુાં.

પાદરામાં ભૂગભ્ભજળ પ્રદૂષિત થતાં 
ખેડૂતો મલુશકકે્ીમાં: વળતરની માંગણી

ગાંધીનગર 
કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતમાાં 

૩૭૬૦.૬૪ કરોડના ખચચે ૩૪ જેટલા 
રાષ્ટીય ધોરીમાગપોના કામો માંજૂર કયા્સ 
છે, જે અનુસાર ૩૫૦ કરોડના ખચચે 
નારોલથી ઉજાલા જાંકશન સુધીના 
માગ્સ ઉપરાાંત ૧૧૦ કરોડના ખચચે 
એસજી હાઇવે પર ઇ્કોનથી સાણાંદના 
ત્ણ ફલાય ઓવરનુાં જનમા્સણ કરવાનો 
સમાવેશ થાય છે.

નવા અાયોજનોમાાં ૨૫૧૧.૧૦ 
કરોડના ર્તાના િાાંધકામ અને નવા 
બ્ીજના િાાંધકામો તેમજ ૧૨૪૯.૪૫ 
કરોડના પ્રી-કન્ટ્કશન એનકટજવટીના 

કામો હાથ ધરવામાાં આવશે. આ 
ર્તાઓમાાં નદીઓ ઉપર બ્ીજ, રેલવે 
્ફાટક ઉપર આર.ઓ.િી અને આર.યુ.
િીનુ જનમા્સણ કરાશે, જેના થકકી ્ફાટક-
મુક્ત ગુજરાતના જનમા્સણ થશે. એવી 
જ રીતે ૧૨૮ કરોડના ખચચે જવશાલા 
જાંકશનથી ઉજાલા જાંકશન વચ્ચેના 
૫.૨૮ કકી.મી.ની ચાર-માગથીય લાંિાઇના 

ર્તાને છ-માગથીય િનાવી એલીવેટેડ 
કોરીડોર પ્રકારની સુજવધા ઉપલબધ 
િનાવાશે. આ ઉપરાાંત ૧૧૦ કરોડના 
ખચચે સરખેજ - ગાાંધીનગર હાઇવે પર 
ઇ્કોન ફલાઇઓવરથી સાણાંદ ફલાય-
ઓવર વચ્ચે ચાર કકી.મી. લાંિાઇના 
ત્ણ એલીવેટેડ ફલાય-ઓવરનુ જનમા્સણ 
કરાશે. ૨૫૭ કરોડના ખચચે મહુવાથી 
અમરેલી વચ્ચે િાધડા સુધીના ૫૦.૪૮ 
કકી.મી.ના ૧૦ મીટર પહોળા ર્તાનુ 
જનમા્સણ કરાશે. જેના પર િે રેલવે 
ઓવરજબ્જ અને નવા પુલીયાનુાં જનમા્સણ 
થશે. આ રોડ પર ૧૦૦ કકી.મી.ની ્પીડ 
સુધી વાહનો દોડી શકશે.

નારોલ-ઉજાલા માગ્સને જવકસાવાશે
3761 કરાડેના 34 નેશનલ હાઇવેનાં કામ થશે : 110 કરાેડના ખર્ચે ત્રણ ફલા્ ઓાવેરનું નનમામાણ થશે

કોપર જિઝનેસમાાં અદાણી 
ગ્રપુની એન્ટ્ી, મુન્દ્રામાાં 

કરોડોનો પલાન્ટ ્થાજપત થશે 
નવી દદલ્ી

અદાણી ગ્રપુે કોપરમાાં મોટુાં રોકાણ કરવાની તૈયારી કરી 
લીધી છે. આ પ્રોજેકટ માટે કંપનીએ ્ટેટ િેંક ઓ્ફ ઈનન્ડયા 
સજહત અન્ય જાહેર ક્ેત્ની િેંકો પાસેથી રૂ. 6000 કરોડથી 
વધુ એકત્ કયા્સ છે. અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ જલજમટેડના 
દડરેકટર જવનય પ્રકાશે જણાવયુાં હતુાં કે આ પ્રોજેકટનુાં સાંચાલન 
2024ના પ્રથમ છ મજહનામાાં શરૂ થશે. આ પ્રોજેકટ ઇલેનકટ્ક 
વાહન અને દરન્યએુિલ એનર્જી સેકટરમાાં મહતવપૂણ્સ ભૂજમકા 
સાજિત થશે. અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ જલજમટેડની પેટાકંપની 
કચછ કોપર જલજમટેડ એક કોપર દર્ફાઇનરી પ્રોજેકટ 
્થાપવા જઈ રહી છે. આ અાંતગ્સત ગુજરાતના મુન્દ્રામાાં િે 
તિક્ામાાં વાજર્સક 10 લાખ ટન તાાંિાનુાં ઉતપાદન કરતુાં એકમ 
ગુજરાતના  મુાંદ્રામાાં ્થાપવામાાં આવશે. 

જહંમતનગરથી ઉદયપુર 
સુધીની રેલ લાઇનની 
કામગીરી પૂણ્સ થઈ

અમદાવાદ
જહંમતનગર-ઉદયપુર વચ્ચેની ૨૦૮.૪૮ દક.મી.લાાંિી 

નવી બ્ોડગેજ રેલવે લાઇનની કામગીરી આશરે ૧,૬૪૮ 
કરોડના ખચચે પુરી થઇ જવા પામી છે.  કજમશનર 
ઓ્ફ રેલવે સેનફટ દ્ારા જનદરક્ણનુાં કામ પણ પુરૂ કરી 
દેવાયુાં છે.ઉત્તર પજશ્ચમ રેલવેના અજમેર જવભાગની આ 
લાઇનમાાં ખારવાચાાંદા-જયસમાંદર સુધીના ૩૭ દક.મી.
લાાંિા ટ્ેકને બ્ોડગેજમાાં પદરવજત્સત કરી દેવાથી હવે 
આ લાઇન ચાલુ થઇ જશે. અમદાવાદના અસારવાથી 
જહંમતનગર વચ્ચેની બ્ોડગેજ લાઇન શરૂ થઇ જતા 
અમદાવાદથી ઉત્તર ગુજરાત જવામાાં સરળતા વધી છે. 
હવે જહંમતનગરથી ઉદયપુર સુધી રેલવે લાઇન ચાલુ 
કરવાની મહતવકાાંક્ી યોજના પુરી થવાના આરે છે. 

વડોદરા
કેન્દ્ર સરકારના ન્કલ ડેવલપમેન્ટ, 

ઈન્્ફમચેશન ટેકનોલોજી અને ઈલેકટ્ોજનક 
માંત્ાલયના રાજય કક્ાના માંત્ી 
રાજીવ ચાંદ્રશેખરે સોમવારે એમ.એસ.
યુજનવજસ્સટીની મુલાકાત લીધી હતી અને 
જવદ્ાથથીઓના ્ટાટ્સ અપ આઈદડયાઝનુ 
પ્રઝેન્ટેશન પણ જોયુ હતુ.

આ દરજમયાન તેમણે કહ્યુ હતુ કે, 
ભારતમાાં જે ઝડપથી દડજજટલાઈઝેશન 
વધી રહ્યુ છે તેના કારણે આગામી એક જ 
વર્સમાાં ભારતની દડજજટલ ઈકોનોમી એક 
જટ્જલયન ડોલરને આાંિી જશે.ભારતની 
સરકાર દેશની ઈકોનોમીને પાાંચ જટ્જલયન 

ડોલરની િનાવવા  માાંગે છે અને તેમાાં 
દડજજટલ ઈકોનોમીનો જહ્સો ૨૫ ટકા 
જેટલો હશે.તેમણે એવી પણ આગાહી 
કરી હતી કે, આગામી ૩ વર્સમાાં દડજજટલ 
ઈકોનોમીના કારણે ૧૦ કરોડ લોકોને 
નોકરી મળશે.

તેમનુ કહેવુ હતુ કે, ગુજરાતમાાં પણ 
જવજવધ સેકટરમાાં ્ટાટ્સ અપ કરવા માટે 
ઘણી તકો રહેલી છે.સજેમ કન્ડકટર, ્પેસ 
મદટદરયલ, ડ્ોન પાટ્સસ, આદટ્સદ્ફજશયલ 
ઈન્ટલેજજન્સ, દરન્યએુિલ એનર્જી અને 
ઈલેકટ્ોજનકસ ક્ેત્માાં યુવાઓ ્ટાટ્સ અપ 
શરુ કરીને સરકારની નીજતઓનો ્ફાયદો 
લઈ શકે છે. 

દડષજટ્ ઈકોનોમી 1 ષરિષ્્ન અબજ 
ડો્ર ઉપર પ્ોંચશે ઃઃ મંત્ી ચંદ્રશેખર

ભાવનગર 
ગાદરયાધારના આશ્રમ રોડ પર 

આવેલ વણકરવાસમાાં રહેતા સુરેશભાઇ 
નારણભાઇ અણજારાએ ગાદરયાધાર 
પોલીસ મથકમાાં તેની પાડોશમાાં રહેતા 
પ્રદદપ મોહનભાઇ જામલીયા જવરૂદ્ધ 
્ફદરયાદ નોંધાવી હતી કે, ગત રાજત્ના 
૮ કલાકના અરસા દરજમયાન પ્રદદપ 
જામેલીયા તેના જપતા મોહનભાઇ 
જામેલીયા સાથે ઝઘડો કરી માર મારતો 
હોય જેથી તેના દદકરા જવજયભાઇ 
સુરેશભાઇ અણજારા જપતા-પતુ્ને 
છોડાવવા માટે વચ્ચે પડી પ્રદદપને 
સમજાવેલ કે તારા પપપા છે, માર ન 

મરાય જેથી પ્રદદપે તુાં અહીંથી જતો રહે 
મારા ઘરનો પ્રશ્ન છે તેમ કહી ઉશકેરાઇ 
ને્ફામાાંથી છરી જેવુાં ધારદાર હજથયાર 
કાઢી જવજયભાઇને િે ઘા ઝીંકકી દઇ 
ગાંભીર ઇજા પહોંચાડી હતી. જયારે તેના 
જપતા મોહનભાઇને પણ માર મારતા 
િાંનેને સારવારમાાં ખસેડવામાાં આવયા 
હતાાં. ઇજાગ્ર્ત જવજયભાઇને પ્રથમ 
ગાદરયાધાર િાદ રાજકોટ જસવીલ 
હોન્પટલમાાં ખસેડાતા ્ફરજ પરના 
તિીિે સારવાર દરજમયાન તેઓને મૃત 
જાહેર કયાું હતાાં. યુવાને હોન્પટલ 
જિછાને અાંજતમ વિાસ લેતા િનાવ 
હતયામાાં પદરણા્મયો હતો. 

ગાદર્ાધારમાં ષપતા-પલુત્ના ઝઘડામાં 
વચ્ે પડે્ા પાડોશી ્લુવાનની ્ત્ા

સલુરત
છેલ્ા ૬૦ વર્સથી જે જમલકતોનો 

કોઇ સરકારી રેકડ્સ જ ના હોય તેવી 
સુરત જજલ્ાની 653  ગામોની 
ગામતળની જમલકતોની ડ્ોન દ્ારા 
માપણી કરી હક્ ચોકસી કયા્સ િાદ 
પ્રોપટી કાડ્સ િનાવવાની કામગીરી શરૂ 
થઇ છે. હાલમાાં પ્રાયલોટ પ્રોજેકટ 
હેઠળ સુરત જજલ્ાના કામરેજના ૫૩ 
ગામોની ડ્ોન દ્ારા માપણી કરાઇ છે.

કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા ગ્રા્મય જવ્તારોમાાં 
જમલકત ધારકોને પ્રોપટીકાડ્સ આપવાના 
આશયથી ્વાજમતવ યોજના જાહેર 

કરાઇ છે. જેમાાં વરપોથી જે ગામતળમાાં 
જમલકતો આવી છે. અને તેનો સરકારી 
રેકડ્સમાાં કયાાંય નોંધણી થઇ નથી. 
તેવી ગામતળની જમલકતો, જમીનોનો 
ડ્ોન ટેકનોલોજી દ્ારા માપણી કરી 
પ્રોપટીકાડ્સ િનાવવાનુાં નક્ી કયુ્સ છે. 
આ અાંગે દડ્ટ્ીકટ ઇન્્પેકટર લેન્ડ 
રેક્કડ અજધકારી અનાંત પટેલના જણાવયા 
મુજિ આ યોજના હેઠળ જજલ્ા 
કલેકટરના હુકમથી જજલ્ા કક્ાની 
સજમજતની રચના કરવામાાં આવી છે. 
પ્રથમ તિક્ામાાં કામરેજ તાલુકાની 
પસાંદગી થતા ૫૩ ગામોમાાં ગ્રામસભા 

યોજી ઠરાવ પસાર કરવામાાં આવેલ છે. 
તથા ગામ લોકોને ્વાજમતવ યોજના 
અાંગે માજહતી આપવામાાં આવી છે. ૫૩ 
ગામોમાાં ડ્ોન દ્ારા માપણીની કામગીરી 
પૂણ્સ થતા જ  જમલકતો નક્ી કરી ચૂના 
માદક્કગની કામગીરી પણૂ્સ કરવામાાં 
આવી છે. હવે પછી હક્ ચોકસીની 
કામગીરી ટુક સમયમાાં જ હાથ 
ધરવામાાં આવશે. આ પ્રોયલોટ પ્રોજેકટ 
હેઠળ ૫૩ ગામો લેવામાાં આવયા છે. 
આગામી દદવસોમાાં સુરત જજલ્ાના 
ગામતળના ૬૫૩ જમલકતોનો ડ્ોન દ્ારા 
સવચે કરીને કામગીરી કરાશે.

સરકારી રેકડ્સમાાં નહી નોંધાયેલી સુરતના 653 
ગામોની ગામતળની જમીનની ડ્ોનથી માપણી
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ભુગભર્ જળ ખાલી થઇ જતા 
સરકાર માેડે માેડે જાગી

ગાંધીનગર
ઉǼર ગુજરાતના અનેક િવçતારોમાં 

ભુગભ↓ જળ ખુબ જ િચંતાજનક çતરъ 
પહ℮ચી ચુકયું છъ. કы×ĩીય મંĦાલય ˛ારા 
અપાયેલા એક િવç ત અહъવાલ અનુસાર 
ઉǼર ગુજરાતનાં કЮલ ૨૨ તાલુકા એવા 
છъ Ëયાં ભુગભ↓ જળ ખાલી થઇ ચુકયું છъ. 
તેવામાં સરકાર હવે ભુગભ↓ જળ મુˆъ ખુબ 
જ િચંિતત બની છъ. નવી પોિલસી અંતગ↓ત 
હવે ભુગભ↓માંથી પાણી ખ′ચવું હોય 
તો સરકારને પૈસા ચુકવવા પડશે. કы×ĩ 

સરકારના જળસંપિǼ િવભાગ ˛ારા ટુંક 
જ સમયમાં બોરવેલ મુˆъ કાયદો લાવવામાં 
આવી શકы છъ. જેમાં સરકાર પાસેથી 
બોરવેલ માટъ NOC લેવું ફરજીયાત છъ. 
બોરવેલ બનાવવા માટъ ચાજ↓ ભભરવો 
પડશે. આ ઉપરાંત નવા બોરવેલ બનાવવા 
માટъ પણ સરકાર પાસેથી મંજૂરી લેવી 
પડશે. આ માટъ બોરવેલ બનાવવાના ખચ↓ 
ઉપરાંત સરકારને પણ તમે ભુગભ↓જળનું 
દોહન કરી રΝા છો તે બદલ ચાજ↓ 
ચુકવવો પડશે. જો કы તેનો એક જ વાર 
ચાજ↓ ચુકવવો પડશે કы વાિષ↓ક ચાજ↓ 
ચુકવવો પડશે કы તે મુˆъ હજી સુધી કોઇ 
çપΓતા નથી. 

સરકાર પાણીનું ઉઘરાણું કરશે, પોતાનો બોરવેલ હોય તો પણ પૈસા અાપવા પડશે બોટાદ
શહъરી િવકાસ અને ગૃહ િવભાગે 

બોટાદ નગરપાિલકાને ‘સુપરસીડ’ની 
નોЧટસ ફટકારી હતી. આથી, બોટાદ 
નગરપાિલકા ‘સુપરસીડ’ થતા તમામે 
તમામ ૪૪ સÛયો ઘરભેગા થઇ ગયા 
છъ. નગરજનો િવકાસની સુિવધાથી વંિચત 
રહъતા શહъરી િવકાસ અને ગૃહ િવભાગની 
પાિલકાના સÛયોને નોЧટસ ફટકારવામાં 
આવી હતી. સામા×ય કામના િનકાલ માટъ 
સભા પણ નથી બોલાવવામાં આવતી. 
કરવેરાની વસૂલાતમાં પાિલકા િનЩæĝય 
થતા સરકારъ આ નોЧટસ પાઠવી હતી. 
પાિલકાના રોડ-રçતા, ગટરના 

કામ, çĺીટ લાઇટ, ĺાЧફકની સમçયા 

અને પીવાના પાણી તેમજ સાફ સફાઇ 
સિહતની સુિવધાઓ આપવાથી પાિલકા 
વંિચત િનæફળ રહી છъ. આથી, 
નગરપાિલકાને ‘સુપરસીડ’ કરવા 

મામલે સરકારъ નોЧટસ ફટકારતા 
રાજકારણમાં ભારъ ગરમાવો જોવા મâયો 
હતો. દъશની Ĭથમ બોટાદ નગરપાિલકા 
ભાજપની બની હતી તે જ નગરપાિલકામાં 
હાલ ભાજપનું શાસન છъ અને ગુજરાતમાં 
સરકાર પણ ભાજપની છતાં સરકાર 
˛ારા નગરપાિલકાને સુપરસીડ કરાતા 
રાજકЫય ગરમાવો આãયો છъ. બોટાદ 
નગરપાિલકામાં છъ·ા કыટલાંક Чદવસોથી 
િવવાદ ચાલતો હતો. Ĭમુખ, ઉપĬમુખ 
અને કારોબારી ચેરમેન સામે ભાજપના 

જ િવિવધ સમીતીના ૨૨ સÛયોએ 
સિમતીમાંથી રાજીનામા ધરી દъતા મામલો 
ગરમાયો હતો અને સમĠ મામલો 
કમલમમાં પહ℮Éયો હતો અને અંતે 
Ĭમુખને રાજીનામું અપાãયું હતું.Óયાર બાદ 
નવા Ĭમુખની ચૂંટણીને લઈને ભાજપે 
આપેલ મે×ડેટની િવιˇમાં ભાજપના ૧૮ 
સÛયોએ બળવો કરી અàપાબેન સાબવાને 
Ĭમુખ çથાન મેળવતા નવો િવવાદ સજા↓યો 
હતો. Óયાર બાદ બળવાખોર તમામ 
સÛયોને ભાજપે સçપે×ડ કયા↓ હતા અને 
સરકાર ˛ારા આપેલ નોટીસનો જવાબ 
ન આપતા આખરъ સરકારъપાિલકાને 
સુપરસીડ જાહъર કરતા બોટાદના Ĭાંત 
અિધકારીએ ચાજ↓ સંભાળી લીધો છъ.

બોટાદ પાિલકા સુપરસીડ, ૪૪ સÛયો ઘરભેગાં

Ĭાથિમક શાળાનો આચાય↓ બે સંતાનોની માતાને ભગાડી ગયો
મોડાસા

મોડાસા તાલુકામાં ખુબ જ ચ℮કાવનારો ઘટનાĝમ સામે 
આãયો છъ. તાલુકાની એક Ĭાથિમક શાળાનો આચાય↓ બે 
સંતાનોની માતાને ભગાડી ગયો હોવાની ઘટના Ĭકાશમાં 
આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છъ. ગત ૨૪ જૂનના 
Чદવસે આ લોકો ભાગી જતા દોડધામ મચી હતી. આ 
Чકçસાની માિહતી સમĠ તાલુકામાં વાયુવેગે Ĭસરી હતી. 
મોડાસા ટાઉન પોલીસ çટъશને આ ઘટના પહ℮ચી હતી. 
આખરъ પЧરવાર ˛ારા આ અંગે ફЧરયાદ આપવામાં આવી 
હતી. શાળાના આચાય↓ બે બાળકોના િપતા છъ. Ëયારъ 
મિહલાને પણ બે બાળકો છъ. પોલીસ ફЧરયાદ બાદ Åયાલ 
આãયો કы આ Ĭેમી પંખીડા ચોЧટલા િવçતારમાં છъ. જે બાદ 
પЧરવારજનો આ લોકોને શોધીને મોડાસા લઇ આãયા 
હતા. મોડાસા પોલીસમાં મિહલાને પહъલા રજુ કરીને 
ઘરъ લઇ ગયા હતા. જો કы આ Чકçસાની ચચા↓એ સમĠ 
િવçતારમાં વાયુવેગે Ĭસરી હતી.

સોમનાથમાંથી હવે કોઈ ભŪ ભૂÅયું નિહ જાયઃ િવનામૂàયે અ³−³ΤેĦનો થયેલો અારѕભ
સોમનાથ

દъવાિધદъવ સોમનાથ મહાદъવને શીશ નમાવવા આવનાર 
કોઈપણ ભŪ હવે Ĭભાસ તીથ↓માંથી ભૂÅયા પેટъ નિહ 
જાય. સોમનાથ ĺçટ ĩારા િવનામુàયે અ³−³ΤેĦનો Ĭારѕભ 
કરવામાં આãયો છъ. Ĭિતવષ↓ સોમનાથ મહાદъવના દશ↓ને 
આવતા દъશ-િવદъશના કરોડો ભŪોને હવે સોમનાથ 
ĺçટ િવનામૂàયે ભોજન Ĭસાદ મળશે. ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ 
મોદી અને અિમત શાહ સિહતના ĺçટીઓના િનઃશુàક 
ભોજનાલયને મોટા Ĭમાણમાં લઈ જવાના િનણ↓યને 
િશવભકતો વધાવી રΝા છъ. સોમનાથમાં બારъ માસ 
ભાિવકોનો ધસારો રહъ છъ. Óયારъ તહъવારોમાં અનેક 
ભાિવકોને ઊંચા ભાવે પણ ગુણવǼા યુŪ ભોજન મેળવવા 
સમçયા રહъતી હતી. સાથે ખાનગી હોટъલોમાં ભારъ પૈસા 
ચુકવવા દરъક ભŪ સΤમ પણ નથી હોતા. 

ઓિલЩÜપક-કોમનવેàથમાં રાËયનો વાગશે ડંકોઃ અનેક çપોÎસ↓ કોÜપલેÄસનું િનમા↓ણ
અમદાવાદ

અમદાવાદમાં રાજય સરકારના 
માગ↓દશ↓ન હъઠળ અમદાવાદમાં એક પછી 
એક આંતરરા∆ીય કΤાના çપોÎસ↓ કોÜપલેΤ 
બની રΝા છъ. çપોટ↓સ સાથે જોડાયેલ લોકો 
માટъ ĬેÄટીસ કરવા અને નવા એЩÔલટ 
તૈયાર કરવા આ મેદાન ઉપયોગી સાિબત 
થશે.

AMC બાદ હવે ઔડા ˛ારા પણ 
çપોÎસ↓ કોÜØલેΤ બની રЅં છъ. જેમ 400 
મીટર લંબાઇ વાળો રિનંગ ĺેક હશે. જેમા 
એથલેЧટક રમત રમાશે. λ.9.6 કરોડના 
ખચ↓ તૈયાર થનાર çપોટ↓સ કોÜપલેΤનું 
ઔડા િનમા↓ણ કરી રЅં છъ. પિΌમ 

િવçતારમાં એમા પણ સાઉથ બોપલ સિહત 
આસપાસના નવા િવçતારને Öયાન પર 
રાખી આ çપોટ↓સ કોÜપલેΤ બનવા જઇ 
રЅં છъ. ઔડા ˛ારા ગોધાવી- મિણપુરમાં 
çપોટસ↓ કોÜપલેΤમાં હાઇજંપ, બાçકыટ 
બોલ, ફЮટબોલ Ġાઉ×ડ, કબƒી સિહતની 
એЩÄટિવટી ઉભી કરાશે. આ ઉપરાત 500 
લોકો બેસી શકы તેવી ãયવçથા છъ .  ઔડા 
˛ારા ગોધાવી- મિણપુરમાં એક çપોટસ↓ 
કોÜપલેΤ બનવા જઈ રЅં છъ, આ િસવાય 
આંતરરા∆ીય કΤાનો રિનગ ĺેક પણ બનશે. 
જેમાં 2 કબƒી કોટ↓, 2 બાçકыટ બોલ કોટ↓, 
ફЮટબોલ કોટ↓, હાઇ જÜપ, લો×ચ જÜપ, તથા 
500 માણસ બેસવાની Τમતા હશે. 

અમદાવાદ
રિવવાર મોડી સાંજે ગો એરની 

વારાણસીની Ùલાઇટ અમદાવાદ એરપોટ↓ 
પર રિવવારъ ૫ઃ ૫૫ કલાકы આવવાની હતી. 
જોકы, ભારъ વરસાદના કારણે િવિઝિબલીટી 
ડાઉન થઈ જતા એટીસીએ લેЩ×ડંગ 
Щ╞યર×સ આØયું ન હતું. અમદાવાદ 
એરપોટ↓ નજીક પહ℮ચેલી Ùલાઈટъ ૧૫ 
િમિનટ સુધી આકાશમાં ચŨર માયા↓ બાદ 
પાયલોટъ વડોદરા એરપોટ↓ પર ડાઇવટ↓ 
કરવાનું નŨી કયુ↨ હતું. Ùલાઈટ લે×ડ થયા 
બાદ કલાકમાં અમદાવાદનું વેધર Щ╞યર 
થતા Ùલાઈટ ઉડાન ભરવાની હતી. પરѕતુ  
એરપોટ↓ ઓથોરીટીએ એરલાઇન કіપનીને 

અગાઉ અને આજના ચાજીર્સ ચૂકãયા બાદ 
જ Ùલાઈટ ટъકઆફ કરવાનું અàટીમેટમ 
આØયું હતું. જેની જાણ એટીસીને પણ કરી 
દъવાઈ હતી. એટલું જ નહỲ ઓથોЧરટીએ 
ચાજ↓ ચૂકãયા બાદ જ  Ùલાઇટ ટъકઆફ 
થશે તેવું કડક વલણ અપનાવતા ચાજ↓ કыવી 
રીતે ચૂકવવો  તેને લઈ એરલાઈન કіપની 
પણ Ч˛ધામાં  મુકાઈ હતી. બીજીતરફ 
Ùલાઈટમાં  સવાર ૧૫૦થી વધુ મુસાફરો 
પણ  પુÉછા કરતા હતા પણ યોÆય ĬÓયુǼર 
મળતા તેઓ રોષે ભરાયા હતા. જો કы,  
રિવવાર હોવાથી ચાજ↓ કыવી રીતે ચુકવવો 
તેને એરલાઈન કіપની ભારъ મુસીબતમાં 
મુકાઈ હતી. 

ફસાયેલા િવમાનને ચીમકЫ, પહъલા ચાજીર્સ ચૂકવો પછી જ ટъક· ઓફ
ÚયુટીЧફકыશન, ગાડ↓ન, રહъવા, પાЧક↕ગ, ભોજન સિહતની જλЧરયાતને લΤમાં રાખી િવકાસ કરાશે

ગાંધીનગર
ગાંધીનગર િજ·ાના λપાલ ગામ 

ખાતે આવેલા વરદાિયની માતાજી 
મંЧદરને કы×ĩ સરકારની Ĭસાદ 
યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આãયો 
છъ. આ યોજના થકЫ આ મંЧદરનો 
િવકાસ એક આçથા કы×ĩ સાથે 
ટુЧરઝમની રીતે આગામી સમયમાં 
કરવામાં આવશે. કы×ĩીય ગૃહ મંĦીની 
૧૨૦ ЧકĠા ચાંદીથી રજતતુલા પણ 
λપાલ ખાતે કરવામાં આવનાર છъ. 

તેમ મંЧદરના ĺçટી નીિતન પટъલે 
મીЧડયા સાથેની વાતચીતમાં જણાãયું 
હતું.
તેમણે વધુમાં જણાãયું હતું કы, 

વડાĬધાન મોદીના માગ↓દશ↓ન અને 
તેમના સૂચન બાદ કы×ĩ સરકારની 
Ĭસાદ યોજના હъઠળ આ મંЧદરનો 
િવકાસ કરવામાં આવનાર છъ. આ 
યોજના થકЫ આ મંЧદર ખાતે તેના 
ÚયુટીЧફકыશન, ગાડ↓ન, રહъવાની 
સુિવઘા, પાЧક↕ગ, ભોજન સિહત 

તમામ જλЧરયાતને લΤમાં રાખી 
િવકાસ કરવામાં આવશે. કы×ĩ 
સરકારની આ યોજના થકЫ વરદાયિન 
માતાજીનું મંЧદર દъશભરમાં આçથાના 
કы×ĩ સાથે એક પય↓ટક çથળ બની 
રહъશે. λપાલથી નજીક આવેલા અને 
વાસિણયા મહાદъવથી િવΐ િવÅયાત 
બનેલા વાસણ ગામના તળાવનું પણ 
ÚયુЧટЧફકыશન કાય↓નો આરѕભ પણ આ 
સંકЮલમાંથી કыЩ×ĩય ગૃહĬધાન અિમત 
શાહ કરાવશે.

ιપાલ વરદાિયની માતાના મંЧદરનો કы×ĩની Ĭસાદ યોજનામાં સમાવેશ

બે  કમર્ચારી બાેલતા 
હાેવાની વાત કરીને 
િવ ાસ કેળવતાઅમદાવાદ
સાઇબર ĝાઇમ Įાચ  પોલીસે ચોŨસ 

બાતમી આધારъ વçĦાલમાં સુિમતનગર 
પાસે આĴવી સોસાયટીમાં ઘર નંબર ૮૦ 
માં દરોડો પાડીને અમેЧરકન નાગЧરકોને 
લોન આપવાના બહાને ઠગાઇ કરતું  કોલ 
સ×ટર પકડી પાડયું હતું. અને પોલીસે  
વçĦાલમાં સુિમતનગર પાસે  આĴવી 
પાક↕ સોસાયટીમાં રહъતા િનલરાજ 
રાજેશભાઇ પરમાર તથા ઓઢવમાં કюલાસ 
çટъટ પાછળ િનમ↓ળ પાક↕ સોસાયટીમાં 

રહъતા સુિનલ ગણેશભાઇ પટъલની 
ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં 
આરોપીઓ અમેЧરકન નાગЧરકોને ટъÄસ 
નાઉ સોફવેર મારફતે નંબર ЧડçØલે કરીને 
અમેЧરકાના નાગЧરકોને ફોન કરતા હતા 
અને પોતે યુએસ બે×કમાંથી કમ↓ચારી  
બોલતા હોવાની અંĠેજી ભાષામાં વાત 
કરતા હતા અને લોન આપવાની વાત 
કરીને નકલી લેટર તથા નકલી ચેક 
બનાવીને અમેરીકાના નાગЧરકોને મોકલી 
આપી Чડપોઝીટ થઇ ગઇ હોવાની વાત 
કરતા હતા. તેમની પાસે ĺા×જેકશન ફЫ 
પેટъ ગુગલ-પે કાડ↓ ખરીદી કરાવીને નંબર 
મેળવીને તેના ઉપર Ĭોસેસ કરાવીને  
છъતરપીડી કરતા હતા.

અમેЧરકન નાગЧરકો સાથે ઠગાઇ કરતું કોલ સે×ટર વçĦાલથી પકડાયું
અમદાવાદ

ગોધરાકાંડ મામલે સુિĬમકોટ‼ વડાĬધાન નરъ×ĩ 
મોદીને ╞ીન િચટ આØયા બાદ પોલીસ કિમશનર 
કચેરીમાં ઇિમĠેશન Чડપાટ↓મે×ટમાં ફરજ બજાવતા 
હъડ કો×çટъબલ કરણિસંહ પંતે ગૃહમંĦી હષ↓ સંઘવીને 
લેિખત અરજી કરી પોલીસ રΤણ માંÆયું છъ. ગોધરાકાંડ 
બાદ મળъલી તÓકાલીન મુÅયમંĦી અને વડાĬધાન 
નરъ×ĩ મોદી અને રાજયના આઇપીએસ અિધકારીઓ 
વŵે થયેલી િમЧટѕગ અંગે ખોટી એЧફડેવીટ કરાવનાર 
પૂવ↓ આઇપીએસ સંજીવ ભž અને તÓકાલીન િવરોધ 
પΤના નેતા સામે કરણિસંહ પંતે ઘાટલોЧડયા પોલીસ 
çટъશનમાં 2011ની સાલમાં ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી. પંતે 
પોતાની રજુઆતમાં જણાãયું છъ કы, તેઓને અને તેમના 
પЧરવારને કžરવાદી તÓવોથી જાનનું જોખમ છъ. 

IPS ભž અને િવપΤના નેતા સામે ફЧરયાદ 
કરનાર કો×çટъબલે માંÆયું પોલીસ રΤણ 

ગુજરાતને બદનામ કરનાર તી તા સેતલવાડ 
અને ીકુમારના 2 જુલાઈ સુધીના િરમા  મંજૂર
અમદાવાદ: મુંબઈથી ગુજરાત ATSની ટીમે મુંબઈથી િતçતાની 
ધરપકડ કરીને આજે કોટ↓માં હાજર કયા↓ હતા. િતçતા 
સેતલવાડને મેЧડકલ Чરપોટ↓ માટъ ĝાઈમ Įા×ચથી વીએસ 
હોЩçપટલ લઈ જવામાં આãયા હતા. બપોર બાદ િતçતા 
સેતલવાડ અને પૂવ↓ IPS Ĵી કЮમારને આજે મેĺો કોટ↓માં રજૂ 
કરાયા હતા અને બંનેને મેĺોપોિલટન મેિજçĺેટની ચેÜબરમાં 
લઈ જવાયા હતા. ĝાઇમ Įા×ચ ˛ારા આરોપીઓના 14 
Чદવસના Чરમા×ડની માગ કરવામાં આવી હતી. જો કы કોટ‼ 
તીçતા સેતલવાડ અને IPS ĴીકЮમારના આગામી 2 જુલાઈ 
સુધીના Чરમા×ડ મંજૂર કયા↓ છъ. 
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નવી Чદàહી
સરકારъ િŢટરને નોЧટસ જારી કરી 

ચાર જુલાઇ સુધી અગાઉના તમામ 
સરકારી આદъશોનું પાલન સુિનિΌત કરવા 
જણાãયું છъ તેમ સǼાવાર િનવેદનમાં 
જણાવવામાં આãયું છъ.
ઇલેÄĺોિનÄસ અને આઇટી મંĦાલયે 

ચાર જુલાઇ સુધીનો સમ ય નŨી કયђ↓ છъ. 
જો આદъશનું પાલન કરવામાં નહỲ આવે 
તો િŢટર ઇ×ટરમીЧડયરી çટъÎસ ગુમાવી 
શકы છъ જેનો અથ↓ થશે કы તેના Øલેટફોમ↓ 

પર પોçટ થનારી તમામ કોમે×ટ માટъ 
તે જવાબદાર રહъશે. સરકારના સૂĦોના 
જણાãયા અનુસાર ૨૭ જૂને િŢટરને 
નોЧટસ જારી કરી અÓયાર સુધી સરકાર 
˛ારા જારી કરાયેલા તમામ આદъશોનું 
પાલન કરવા જણાવવામાં આãયું છъ. 
ઉ·ેખનીય છъ કы આ મિહનાની શλઆતમાં 
પણ નોЧટસ જારી કરવામાં આવી હતી પણ 
િŢટર ˛ારા આદъશોનું પાલન કરવામાં 
આãયું ન હતું.  હવે િŢટરને અંિતમ વખત 
નોટીસ જારી કરવામાં આવી છъ.

સરકારી આદъશોનું પાલન કરવા િŢટરને 4 જુલાઇ સુધીનો સમય
અાદેશાેનું પાલન નહીં થયા  તાે િટ્વટર ઇ રમીિડયરી ેટ્સ ગુમાવશેĴˇાળુઓનું પહъલું જૂથ બાબા અમરનાથની યાĦાએ જવા માટъ રવાના થયું

જÜમુ
બાબા અમરનાથની યાĦાનો Ĭારѕભ થયો ગયો છъ. Óયારъ 

આ વખત ેબહ ુમોટી સÅંયામાં Ĵˇાળઓુ જોડાયા છъ તઓે 
આશરъ ૩૦૦૦ જટેલા હશ ે તમે પણ જાણવા મâયુ ં છъ. 
જÜમનુી િશિબર પર ઉપરાËયપાલ મનોજિસહંાએ લીલી 
ઝડંી આપી યાĦીઓન ે શભુÉેછા પાઠવી હતી અન ે જય 
બફા↓ની બાબાના જયજયકાર સાથ ે યાĦીઓ રવાના થયા 
હતા. દરિમયાન િસહંા ˛ારા પજૂન-અચ↓ન પણ કરવામાં 
આãયુ ંહતુ.ં બમ બમ ભોલ ેઅન ેજય બાબા બફા↓ની જવેા 
જયકારો વŵે Ĵˇાળુઓનો ઉÓસાહ અЧ˛તીય લાગતો હતો. 
યાĦાનો Ĭારѕભ વાçતવમાં ૩૦મી જલુાઈથી અમરનાથના બે 
માગђ↓ પરથી યાિĦકો રવાના થાય Óયારથી થાય છъ. 

હાઈ çપીડ એÄસપ′ડેબલ એЧરયલ ટારગેટ ‘અÛયાસ’નુ સફળ પЧરΤણ
બ′Æલોર

DRDOએ 29 જૂન 2022એ એક એવા ટારગેટનુ 
સફળતાપૂવ↓ક પરીΤણ કયુ↓ જે િમસાઈલો માટъ ટારગેટ 
બનાવે છъ. જેનુ નામ છъ હાઈ çપીડ એÄસપ′ડેબલ એЧરયલ 
ટારગેટ એટલે અÛયાસ. આનુ ટъЩçટѕગ ઓЧડશાના ચાંદીપુર 
Щçથત એકЫકжત પરીΤણ રъ×જમાં કરવામાં આãયુ હતું. આ 
વખતના પરીΤણમાં આને ઓછી ઊંચાઈ પર ઉડાડવામાં 
આãયુ હતું જેથી ભિવæયમાં સી-çકЫિમંગ િમસાઈલ 
જેવા ĮΜોસ વગેરъનુ પરીΤણ કરવામાં આવી શકы. આ 
પરીΤણમાં HEAT અÛયાસની િવિભ³−³ Ĭણાલીઓની 
તપાસ કરવામાં આવી હતી. બધુ ખૂબ જ સચોટ અને 
સફળતાપૂવ↓ક કામ કરી રЅ હોવાનું જણાયું હતું. 

નવી Чદàહી 
દъશમાં વેપાર કરવામાં સરળતાની 

બાબતમાં અને િબઝનેસ ЧરફોÜસ↓માં 
ગુજરાતે ઉÓકжΓ દъખાવ કયђ↓ છъ અને 
તેણે કы×ĩ સરકારના ‘ઈઝ ઓફ ડુઈєગ 
િબઝનેસ’માં ટોચના Ħણ રાËયોમાં 
çથાન મેળãયું છъ. આ રъЩ×કіગમાં ટોચના 
અ×ય  બે રાËયોમાં આંĪ Ĭદъશ અને 
તેલંગાણાનો સમાવેશ થાય છъ તેમ 
કы×ĩીય નાણામંĦી િનમ↓લા સીતારામને 
જણાãયું હતું. તેમણે ઉમેયુ↨ કы, િબઝનેસ 

ЧરફોÜસ↓ એÄશન Øલાન (બીઆરએપી) 
૨૦૨૦ Чરપોટ↓ લાગુ કરવાની 
બાબતમાં પણ ગુજરાતે ખૂબ જ સારો 
દъખાવ કયђ↓ છъ.
ઈઝ ઓફ ડુઈєગ િબઝનેસના 

રъЩ×કіગમાં હЧરયાણા, કણા↓ટક, પંજાબ 
અને તાિમલનાડુ ટોચના ૭ રાËયોમાં 
çથાન ધરાવે છъ. આ રъЩ×કіગમાં 
િહમાચલ Ĭદъશ, મÖય Ĭદъશ, મહારા∆, 
ઓЧડશા, ઉǼરાખંડ અને ઉǼર Ĭદъશને 
પણ એચીવસ↓ના રૃપમાં વગЪ↓કжત 

કરાયા છъ. આ રъЩ×કіગની એçપાયર 
કыટъગરીમાં આસામ, કыરળ અને ગોવા 
સિહત સાત રાËયોનો સમાવેશ કરાયો 
છъ. આ કыટъગરીમાં અ×ય રાËયોમાં 
છǼીસગઢ, ઝારખંડ, કыરળ, રાજçથાન 
અને પિΌમ બંગાળનો સમાવેશ થાય 
છъ. Чરપોટ↓ મુજબ ઈમિજ↨ગ િબઝનેસ 
ઈકોિસçટમની કыટъગરીમાં Чદàહી, 
પુડુચેરી અને િĦપુરા સિહત ૧૧ રાËયો 
અને કы×ĩશાિસત Ĭદъશોને રાખવામાં 
આãયા છъ. 

‘ઈઝ ઓફ ડુઈєગ િબઝનેસ’માં આંĪĬદъશ Ĭથમ ĝમે, ગુજરાતે Ħીજુ çથાન મેળãયું
િહમાચલ દેશ, મ  દેશ, મહારા , અાેિડશા, ઉ રાખંડ અને ઉ ર દેશ અેચીવસર્ રહ્યા

નવી Чદàહી
દъશમાં 1 જુલાઈથી િસંગલ યુઝ 

ØલાЩçટક પર Ĭિતબંધ મૂકવામાં 
આવશે. સરકારъ હવે િસંગલ યુઝ 
ØલાЩçટકમાંથી બનેલી 19 વçતુઓ પર 
Ĭિતબંધ મૂÄયો છъ. 1 જુલાઈથી આ 
વçતુઓના ઉÓપાદન, વેચાણ, સંĠહ 
અને િનકાસ પર સંપૂણ↓ Ĭિતબંધ રહъશે. 
િસંગલ યુઝ ØલાЩçટકના કચરાથી થતા 
Ĭદૂષણને ઘટાડી શકાય તે માટъ આ 
Ĭિતબંધ મૂકવામાં આãયો છъ.
િસંગલ યુઝ ØલાЩçટકમાંથી બનેલી 

ચીજવçતુઓનો ઉપયોગ આપણે 
એકવાર કયા↓ બાદ તેને ફ‹કЫ દઈએ 
છીએ અને જે પયા↓વરણને નુકશાન 
પહ℮ચાડે છъ.  પયા↓વરણ મંĦાલયના 
અિધકારીઓએ જણાãયું હતું કы, 
પયા↓વરણ સુરΤા કાયદા હъઠળ િસંગલ 
યુઝ ØલાЩçટકમાંથી બનેલી 19 વçતુઓ 
પર Ĭિતબંધ મૂકવામાં આãયો છъ. જો 
કોઈ હવે આ વçતુઓનો ઉપયોગ કરъ 
છъ તો તેને આ કાયદાની કલમ 15 
હъઠળ દѕડ અથવા જેલ અથવા બંને સજા 
થઈ શકы છъ. 

નવી Чદàહી
ઓએનજીસીના એક પવન 

હѕસ હъિલકોØટરને મુંબઇની પાસે 
અરબી સમુĩમાં પડી ગયું હતું. 
આ હъિલકોØટરમાં ચાલક દળના બે 
પાયલોટ અને સાત યાĦી સવાર હતાં. 
આ દુઘ↓ટનામાં ઓએનજીસીના Ħણ 
કમ↓ચારી સિહત ચાર લોકોનાં મોત થયા 
હતા. આ અગાઉ ભારતીય તટરΤકы 
પોતાની એક િŢટમાં જણાãયું હતું કы 
હъિલકોØટરમાં સવાર તમામ લોકોને 
બચાવી લેવામાં આãયા હતા.
આ દુઘ↓ટના મુંબઇ દЧરયાકાંઠાથી 

૬૦ નોЧટકલ મીલ પિΌમમાં સજા↓ઇ 
હતી. આ ઘટનાની જાણ થતા જ 
તટરΤક દળનું જહાજ તાÓકાિલક ઘટના 
çથળъ પહ℮ચી ગયું હતું.
કіપનીના એક અિધકારીએ જણાãયું 

હતું કы હъિલકોØટર કыટલાક સમય માટъ 

ફલોટસ↓ની મદદથી ડૂબવાથી બચી ગયું 
હતું જેના કારણે તમામ લોેકોને બહાર 
નીકળવામાં મદદ મળી હતી. તેમણે 
જણાãયું હતું કы હъિલકોØટરમાં સવાર 
ચાર લોકો બેભૈાન થઇ ગયા હતૈાં. તેમને 
ઇЩ×ડયન નેવીના હъિલકોેØટરની મદદથી 
મુંબઇની એક હોЩçપટલમાં લઇ જવામાં 
આãયા હતાં. Ëયાં તેમને ત જાહъર 
કરવામાં આãયા હતાં. હъિલકોØટરમાં 
ઓએનજીસીના છ કમ↓ચારી સવાર હતાં 
અને એક ãયЧકત કіપનીના કો×ĺાકટર 
સાùે સંકળાયેલો હતો. જોકы દુઘ↓ટના કыવી 
રીતે સજા↓ઈ તે જાણી શકાયું નથી.

દъશમાં િસંગલ યુઝ ØલાЩçટકની 19 વçતુ ઉપર Ĭિતબંધ લદાયો
િસંગલ યુઝ ાિ કમાંથી બનેલા કપ, ગ્લાસ, ચમચી અને 
ાે જેવી ચીજાે પર િતબંધ અાવી શકે અેવી શક્યતાઅાે છે

નવી Чદàહી 
દъશમાં દાણચોરી ˛ારા ૧૩.૨૬ 

કરોડ λિપયાનું કોકыઇન ઘૂસાડવાનો 
Ĭય  કરતી લાઇબેЧરયાની મિહલાને 
અĦે ઇંЧદરા ગાંધી ઇ×ટરનેશનલ 
એરપોટ↓ ખાતે ઝડપી લેવાઇ છъ.
કçટÜસ િવભાગે જારી કરъલા 

િનવેદનમાં આમ જણાવીને ઉમેરાયું 
છъ કы મિહલા રિવવારъ ઇિથયોિપયાના 
પાટનગર અЧડસ અબાબાથી અહỲ 
આવી પહ℮ચતા એને રોકવામાં આવી 
હતી.
એની અંગત જડતી લેવાતાં ૧૧ કЮતા↓ 

સાથેની એક બેગ મળી આવી હતી. 

કЮતા↓ પર આડા અવળા બટન લગાવાયા 
હતા. આવાં કЮલ ૨૭૨ બટનને કЮતા↓ 
પરથી તોડી લઇ એને કાપીને ખોલવામાં 
આવતા એમાંથી કЮલ ૯૪૭ Ġામ 
કોકыઇન મળી આãયું હતું, જેને જΆ 
કરાયું છъ.

લાઇબેЧરયાની મિહલા પાસેથી λ. 13.26 કરોડનું કોકыઇન ઝડપાયું

ઓએનજીસીનું હъિલકોØટર મુંબઇની પાસે અરબી સમુĩમાં પડતાં 4નાં મોત

ગઢવા
ગઢવાના ડાલટનગંજ Щçથત જએેસયુ 

ઈЩ×ડયા એËયકુыશન એ×ડ સોિશયલ 
સિવ↓સીઝ નામની સçંથાની ઓЧફસ 
બહાર ગત ૧૬ જનૂ સધુી બરેોજગારોની 
ભારъ ભીડ જામતી હતી. આ સçંથાએ 
આશરъ ૩,૦૦૦ યવુાનો પાસથેી નોકરી 
અપાવવાના નામ ે ૧.૫ કરોડ λિપયા 
ઉઘરાãયા હતા અને હવ ેતને ેતાળા વાગી 
ગયા છъ.  
૧ વષ↓થી આ સçંથાની ઓЧફસ 

આવલેી હતી અને અચાનક જ તે 
ઓЧફસ બધં થઈ ગઈ હતી. આ 
સçંથાએ ૩,૦૦૦થી પણ વધારъ 
બરેોજગાર યવુાનોન ે િશΤક બનાવવાનું 

સપનુ ંબતાવીને તમેના પાસથેી કЮલ ૧.૫ 
કરોડથી પણ વધારъ λિપયા આચંકЫ લીધા 
હતા અને બાદમાં તને ેતાળા વાગી ગયા 
છъ. તમેણ ેગઢવા શહъરના કાલી મЧંદર 
પાસ ેપણ કલેÄશન સ×ેટર તરીકы એક λમ 
લીધો હતો Ëયા ં૮ Чદવસ સધુી અવર-
જવર રહી હતી.  ઠગાઈનો ભોગ બનલેા 
યવુાનોએ જણાãયુ ંકы, જએેસય ુઈЩ×ડયા 
એËયકુыશન એ×ડ સોિશયલ સિવ↓સીઝ 
નામની ત ેસçંથા કыરળથી સચંાિલત થતી 
હતી. તમેા ંકામ કરવા માટъ ઈÉછકુ લોકો 
પાસ ે રિજçĺશેન ફЫ તરીકы ૭૫૦ અને 
Чડપોિઝટ તરીકы ૩,૨૫૦ એમ ૪,૦૦૦ 
λિપયા શλઆતમા ંઅરજી સાથ ેલવેામાં 
આãયા હતા. 

િશΤક બનાવાના નામે યુવાનો પાસે λિપયા ખંખેરવાનું કૌભાંડ
ઝારખંડના ગઢવામાં ડાલટનગંજની ચકચારી ઘટનામુંબઈ

હું હѕમેશા માટъ અહỲથી નથી 
જઈ રΝો, હું અહỲ જ રહીશ અને 
ફરી એક વખત િશવસેના ભવનમાં 
બેસીસ. આવું કહъતા િશવસેના 
સુĬીમો ઉˇવ ઠાકરъએ બુધવારъ 
મહારા∆ના મુÅયમંĦી પદ પરથી 
રાજીનામંુ આપી દીધું હતંુ. લગભગ 
15 Чદવસ સુધી ચાલેલા આ રાજકЫય 
સંઘષ↓માં િશવસેના િસવાય મહાિવકાસ 
અઘાડીના સહયોગી ક℮Ġેસ અને 
એનસીપી પણ ઠાકરъની સાથે ઊભી 
રહી હતી પરѕતુ સǼાના અંિતમ 
Чદવસોમાં લેવામાં આવેલા કыટલાક 
િનણ↓યોએ અનેક લોકોને નારાજ 

કરવાનંુ કામ કયુ↨ છъ. 
એમવીએમાં સામેલ નેતાનંુ કહъવું 

છъ કы, તમે માĦ ઠાકરъ પЧરવારના 
સવાલોનો જવાબ આપી શકы છો 
તેને સલાહ ન આપી શકો. હવે એવી 

Щçથિત સજા↓ઈ છъ કы, અનેક સાથી અને 
પહъલા સહયોગ કરનારા સરકારના 
િનણ↓યનો િવરોધ કરી રΝા છъ. તેમાં 
ઔરѕગાબાદ અને ઉçમાનાબાદનંુ નામ 
બદલવું અને રાજીનામામાં િવલંબ પણ 
સામેલ છъ. 
ઔરѕગાબાદનંુ નામ સંભાજીનગર 

અને ઉçમાનાબાદનંુ નામ બદલીને 
ધારાિશવ કરવાથી ક℮Ġેસનો એક 
વગ↓ ખૂબ જ નારાજ થઈ ગયો હતો. 
પાટЪ↓ના વગ↓નું માનવંુ છъ કы, ઠાકરъના 
ને Óવ વાળી સરકારમાં સામેલ પાટЪ↓ના 
મંĦીઓએ આ િનણ↓યથી અંતર જાળવી 
રાખવાનંુ હતું અને પોતાનો અસંતોષ 
ãયŪ કરવાનો હતો.

હѕમેશા માટъ અહỲથી નથી જઈ રΝો, હું અહỲયા જ રહીશ ઃ ઉˇવ ઠાકરъ
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63,000 PACSનું કોÜØયૂટીકરણ એક મહǽવનો િનણ↓ય છъ :  અિમત શાહ
નવી Чદàહી

કы×ĩીય ગૃહ અન ે સહકાЧરતા મĦંી અિમત શાહъ 
કы×ĩીય કыિબનટે ˛ારા Ĭાથિમક કжિષ ĝыЧડટ સિમિતઓના 
કÜØયટૂરીકરણના મહǽવપૂણ↓ િનણ↓ય બદલ વડા Ĭધાન 
નરъ×ĩ મોદીનો આભાર ãયŪ કયђ↓ છъ. ગૃહમĦંીએ કЅં 
કы સહકાЧરતા મĦંાલયનુ ંગઠન હોય કы ત ેપછી આ ΤĦેને 
સશŪ કરવા માટъ લવેામા ંઆવલેા તમામ િનણ↓યો એમ 
બતાવે છъ કы નરъ×ĩ મોદીનુ ંસહકારથી સ િˇ માĦ એક વાÄય 
નથી પણ સહકાЧરતા સાથ ે સકંળાયલેા લોકોના જીવનમાં 
સકારાÓમક પЧરવત↓ન લાવવા વડા Ĭધાનનો અતટૂ સકંàપ છъ. 
આ કડીમા ંઆજે મોદી કыિબનટેъ લગભગ 63,000 PACS 
ના કોÜØયટૂીકરણ કરવાનો અગÓયનો િનણ↓ય કયђ↓ છъ. 

બળાÓકાર પીЧડતા િવરોધ ન કરъ તો પણ તેને સંમિત માની શકાય નહỲ : પટના હાઈકોટ↓
પટના

પટના હાઈકોટ‼ બળાÓકારની એક ઘટનાના ચૂકાદામાં 
મહÓવપૂણ↓ ટીØપણી કરી છъ, જેના દૂરગામી પЧરણામો આવી 
શકы છъ. પટના હાઈકોટ‼ કЅં કы કોઈ પીЧડતા બળાÓકાર 
સમયે િવરોધ ના કરъ તો પણ તેનો અથ↓ એ નથી કы તેણે 
જાતીય સંબંધ બનાવવા માટъ સંમતી આપી હતી. ૨૦૧૫ની 
આ ઘટનામાં પીЧડતા પર બળાÓકાર ગુજારાયો હતો. નીચલી 
કોટ↓ના ચૂકાદાને દોિષત ઈçલામ િમયાં પટના હાઈકોટ↓માં 
પડકાયђ↓ હતો. ઈçલામની અરજી નકારી ×યાયાધીશ એએમ 
બદરની િસંગલ બે×ચે કЅં કы, આઈપીસીની કલમ ૩૭૫ની 
જોગવાઈ મુજબ બળાÓકાર વખતે શારીЧરકλપે િવરોધ નહỲ 
કરવાને જાતીય Ĭ િǼ માટъ સંમતી માની શકાય નહỲ.

અЩગ્નપથ યોજનામાં ઘણી Τિતઓ છъ : િન Ǽ ઉપ-સેનાÖયΤ
ગુવાહાટી

તાજતેરમા ં જ દાખલ કરાયલે ટરૂ-
ઑફ- ડયટુી અЩગ્નપથ યોજના સામે 
યવુાનોએ જબરજçત િવરોધ ઉઠાãયો છъ, 
કારણ કы ત ેતાલીમ પછી તઓેન ેસનેામાં 
ભતЪ↓ કરાશ ેજ તવેી કોઈ િનિΌત ખાતરી 
મળી નથી. તો બીજી તરફ ખાનગી 
સાહિસકોએ ૪ વષ↓ની ‘અЩગ્નપથ’ 
સવેા પછી તમેન ે નોકરીમા ં લવેા માટъ 
આપલેી ખાતરીમા ં પણ યવુાનોન ે પરૂો 
િવΐાસ નબઠેોે નથી તવેામા ંભિૂમદળના 
િન Ǽ ઉપ સનેાÖયΤ રાજ કાડયાન ેએ 
યોજનામા ંઘણી Τિતઓ રહъલી છъ તવેું 
જણાãયુ ંહતંુ.

નવી Чદàહી
નીિત આયોગ ેઈલЩેÄĺક મોિબિલટી માટъ 

એક રъÆયલુટેરી ĭыમવક↕નો Ĭçતાવ આØયો 
છъ. આયોગન ુઅનમુાન છъ કы જો Чડમા×ડ 
ઈєસ′Чટવ 2024થી આગળ જારી રહъ છъ 
અન ે ટъકનોલોજીમાં મહÓવપૂણ↓ સધુારની 
સાથ ેબટેરીનો ખચ↓ ઓછો થઈ જાય છъ, 
તો ભારતમા ંઈલЩેÄĺક ટ-ુãહીલસ↓ન ુવચેાણ 
2021મા ં0.23 િમિલયનની સરખામણીએ 
2031 સધુી 22.01 િમિલયન સધુી પહ℮ચી 
શકы છъ. “ભિવæયમા ં ચોŨસ સમયે 

ઇલЩેÄĺક ગિતશીલતા અથવા અ×ય çવÉછ 
પЧરવહન િવકàપો માટъના િનયમનનો 
અમલ કરવા માટъ યોÆય ઈકો િસçટમ 
હોઈ શકы છъ.” નીિત આયોગ ે પોતાની 
Чરપોટ↓મા ંભારતમા ંઈલЩેÄĺક ટ-ુãહીલસ↓ની 
એ×ĺીની ભિવæયવાણીમા ંએ કЅ છъ, જનેે 
સયંŪુ રીતે TIFAC સાથ ે િવકિસત 
કરવામા ંઆãય ુછъ.  ટъકનોલોજીમાં સધુાર 
અન ે બટેરીના ખચ↓મા ં ઘટાડો ઈલЩેÄĺક 
મોિબિલટીના બજારન ેજાળવી રાખવા માટъ 
મહÓવપૂણ↓ છъ. 

ઈલેЩÄĺક ãહીકલના રъÆયુલેશન ĭыમવક↕ માટъ નીિત આયોગ ˛ારા Ĭçતાવ જારી
ટેક્નાેલાેજીમાં સુધારા કરવા માટે સૂચન

નવી Чદàહી
સીબીઆઇએ ટીડીએસ પરત 

આપવા માટъની આવકવેરા િવભાગના 
વЧરΗ અિધકારીઓની િસçટમનો 
દુιપયોગ કરીને બનાવટી ટીડીએસ 
મેળવવા બદલ આવકવેરા િવભાગના 
Ħણ કમ↓ચારીઓ િવιˇ તપાસ શરૃ કરી 
છъ. સીબીઆઇએ જોઇ×ટ કિમશનર 
ઓફ ઇ×કમ ટъÄસ, મુઝફફરનગરની 
ફЧરયાદને આધારъ એફઆઇઆર 
દાખલ કરી છъ. જોઇ×ટ કિમશનર 
ઓફ ઇ×કમટъÄસ, મુઝફફરનગરъ 
આવકવેરા િવભાગના ગુ્રપ સીના Ħણ 

કમ↓ચારીઓ સામે ફЧરયાદ દાખલ કરી 
હતી.આ કમ↓ચારીઓ પર એસેિસંગ 
અિધકારીઓના આરએસએ ટોકનનો 
દુιપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં 
આãયો છъ. આરએસએ એક એવી 
િસçટમ છъ જે ઓટોમેЧટક દર ૬૦ 
સેક×ડે યુઝરનો પાસવાડ↓ બદલી નાખે 
છъ. એફઆઇઆર દાખલ કયા↓ પછી 
એજ×સીએ અનેક çથળોએ તપાસ શરૃ 
કરી છъ. આવકવેરા િવભાગના Ħણ 
અિધકારીઓ અભય કાંત,  સૌરભ િસંહ 
અને રોિહત કЮમારના નામનો ઉ·ેખ 
કયђ↓ છъ.

ઉદયપુર હÓયાકાંડમાં પાЧકçતાન કનેÄશન ખુàયુંક×હэયાના હÓયારા આતંકЫઓએ પાЧકçતાનમાં તાિલમ લીધી હતી
નવી Чદàહી

તાજેતરમાં Ĭિસˇ થયેલા એક 
અÛયાસમાં જણાãયા Ĭમાણે મુંબઇ અને 
Чદàહી એિશયામાં માઇĠ×Îસ લોકો 
માટъ સૌથી મ℮ઘાં ટોચનાં 40 શહъરમાં 
çથાન પામે છъ Ëયારъ કોલકાતા સૌથી 
ઓછું મ℮ઘું શહъર છъ. મસ↓સ↓ 2022 
કોçટ ઓફ િલિવંગ સવ› અનુસાર મુંબઇ 
(127) ભારતમાં રહъવા માટъના ખચ↓ 
અને રહъઠાણની Чકіમતના સંદભ↓માં સૌથી 
મ℮ઘં શહъર છъ. તેના બાદ નવી Чદàહી 
(155), ચે³−³ઇ (177), બ′ગલુι (178) 

અને હэદરાબાદ (192)નો નંબર આવે છъ 
Ëયારъ પૂણે (201) અને કોલકાતા (203) 
સૌથી ઓછાં મ℮ઘાં શહъર છъ. આ સવ›માં 
જોવા મâયું હતું કы ભારતની આિથ↓ક 

રાજધાની ગણાતી મુંબઇ બહુરા∆ીય 
કોપђ↓રъશન માટъ લોકિĬય çથળ છъ. 
જોકы, સાથે જ હવે સંગઠનો અ×ય સçતા 
િવçતારો જેવા કы હэદરાબાદ, ચે³−³ઇ અને 
પૂણે પર પસંદગીનો કળશ ઓઢાડી રΝા 
છъ કારણ કы મુંબઇમાં જીવન જીવવાનો 
ખચ↓ વધારъ છъ. મસ↓સ↓ના ઇЩ×ડયા 
મોિબિલટી લીડર રાહુલ શમા↓એ જણાãયું 
હતું કы જλЧરયાતો માટъની વૈિΐક સØલાય 
ચેઇન કોિવડ-19ને કારણે ખોરવાઇ ગઇ 
હતું અને યૂĝыન અને રિશયા વŵેના યુˇ 
તેને વધુ વકરાવી હતી. 

ભારતમાં Чદàહી-મુંબઇ માઇĠ×Îસ માટъ સૌથી મ℮ઘા શહъર, હэદરાબાદ સાૈથી સçતું
મુંબઇ રહેવાના ખચર્ અને રહેઠાણની િકંમતના સંદભર્માં સાૈથી માેંઘુ શહેર બ ું

3 IT કમ↓ચારીઓએ 1.39 કરોડના TDS Чરફ×ડ રકમની ઉચાપત કરી
સીબીઅાઇઅે કમર્ચારીઅાે િવરુદ્ધ તપાસ શરૂ કરી

ઉદયપુર 
ભાજપના નેતા નૂપુર શમા↓નું સમથ↓ન 

કરવા બદલ રાજçથાનના ઉદયપુરમાં 
ક×હэયાલાલ તેલીની જાહъરમાં ગળુ 
કાપીને હÓયા કરી દъવામાં આવી હતી. 
આ હÓયાકાંડ પાછળ આતંકЫઓ 
જવાબદાર હોવાની શÄયતાઓ છъ. 
સાથે જ તપાસમાં પાЧકçતાની કનેÄશન 
પણ સામે આãયું છъ. હાલ આ સમĠ 
મામલાની તપાસ એનઆઇએ ˛ારા 
કરવામાં આવી રહી છъ. દરિમયાન 
ક×હэયાલાલના પીએમ Чરપોટ↓માં હÓયા 
કыવી રીતે કરાઇ તેના ઘણા ખુલાસા થયા 
છъ. 
પીએમ Чરપોટ↓માં હÓયારાઓની 

ĝвરતા સામે આવી છъ. ધારદાર 
હિથયારથી ક×હэયાલાલને ચાકЮના ૨૬ 
ઘા મારવામાં આãયા હતા. Ëયારъ તેના 
શરીર પર ૧૩ કટના ઉѕડા ઘા પણ 
મળી આãયા છъ. જેમાં મોટા ભાગના 
ગદ↓નની આસપાસ છъ. Чરપોટ↓ મુજબ 
ક×હэયાલાલનું માથુ ધડથી અલગ કરી 
દъવાનો પુરો Ĭયાસ હÓયારાઓએ કયђ↓ 
હતો. Ëયારъ ક×હэયાની બહъને માગણી 
કરી છъ કы મારા ભાઇની જે રીતે 
હÓયા કરી દъવામાં આવી તેવી જ રીતે 
હÓયારાઓને કાપીને મારી નાખવામાં 
આવે. બીજી તરફ ક×હэયાલાલને ભારъ 
હэયે લોકોએ અંિતમ િવદાય આપી હતી, 
તેના અંિતમસંçકારમાં મોટી સંÅયામાં 
લોકો એકઠા થયા હતા. 

બીજી તરફ આ સમĠ ઘટના 
અંગે રાજçથાન પોલીસ ખુલાસો કયђ↓ 
છъ કы તે હÓયા કરનારા આરોપીઓની 
િલંક પાЧકçતાનના ઇçલાિમક સંગઠન 
દાવત એ ઇçલામી સાથે છъ. એટલું 
જ નહી તપાસ દરિમયાન જાણવા 
મâયું છъ કы કરપીણ હÓયામાં સામેલ 
ગૌસ મોહÜમદ 2014માં કરાંચી પણ 
ગયો હતો. 
ઉદયપુર હÓયાકાંડ બાદ ભડકыલા 

કыરળના રાËયપાલ આЧરફ ખાને કЅં 
હતું કы મદરъસાઓમાં બાળકોને ખોટી 
તાિલમ મળી રહી છъ. તેથી તેની પણ 
તપાસ થવી જોઇએ. તેઓએ કЅં હતું 
કы જે પણ ખોટી તાિલમ મળી રહી 
હોય તેની સામે આંખ આડા કાન 
ન કરી શકાય.  તેઓએ દાવો કયђ↓ 
હતો કы મદરъસામાં જ બાળકોને એવુ 
ભણાવવામાં આવે છъ કы ઇશિનંદાની 
સજા માથુ કાપી નાખવાની છъ.

નવી Чદàહી
સંયુŪ રા∆ે પોતાના એક િનવેદનમાં 

જણાãયું છъ કы વષ↓ 2035 સુધીમાં 
ભારતની શહъરી વસતી વધીને 67.50 
કરોડ જેટલી થઇ જશે, જે ચીનની એક 
અબજની વસતી બાદ િવΐમાં બીજા 
çથાને રહъશે. Чરપોટ↓માં સાથે જ કહъવાયું 
છъ કы કોિવડ-19 મહામારી બાદ વૈિΐક 
શહъરી વસતી હવે ફરીવાર પાટъ ચડી 
છъ અને 2050 સુધીમાં તેમાં વધુ 2.2 
અબજનો વધારો થઇ જશે. Чરપોટ↓માં 
કહъવાયું છъ કы, ભારતની શહъરી 
વસતી 2020ની 48,૩0,99,000થી 
વધીને 2025માં 54,27,4૩,000 
થઇ જશે અને 2035માં તે વધીને 
67,54,56,000 થઇ જશે. વષ↓ 2035 

સુધીમાં વષ↓ના મÖયમભાગ સુધીમાં 
શહъરી િવçતારમાં રહъતી વસતીની 
ટકાવારી 4૩.2 ટકા પહ℮ચી જશે. જેની 
સામે 2035માં ચીનની શહъરી વસતી 
1.05 અબજ થઇ જવાનો અંદાજ છъ 
Ëયારъ એિશયા િવçતારમાં શહъરી વસતી 
2.99 અબજ રહъશે. દિΤણ એિશયા 
ΤેĦની વાત કરીએ તો 2035 સુધીમાં 
આ ΤેĦમાં શહъરી વસતીનો આંક 
98,75,92,000 રહъવાની સંભાવના 
સેવાઇ રહી છъ. Чરપોટ↓માં જણાવાયું છъ 
કы ચીન અને ભારત જેવા ખૂબ જ મોટા 
અથ↓તંĦોનો િવΐની વસતીમાં મોટો 
િહçસો રહъશે અને તેમના િવકાસનો પથ 
ãયાપક Ĭમાણમાં વૈિΐક અસમાનતાને 
અસર કરશે. 

2035 સુધીમાં ભારતની શહъરી વસતી 67.50 કરોડ થઈ જશે
નવી Чદàહી

દъશમાં કોરોના દદЪ↓ઓની સંÅયામાં 
ગુιવારъ ઉછાળો ન℮ધાયો હતો. 130 
Чદવસ પછી 24 જ કલાકમાં 18,819 
નવા કыસ ન℮ધાયા હતા અને વધુ 39 
દદЪ↓ના Óયુ ન℮ધાયા હતા. બુધવારની 
તુલનામાં 4312 કыસ અથા↓ત 29.7 ટકા 
વધુ કыસ ન℮ધાયા હતા. નવા કыસની 
સંÅયામાં વધારો થવા સાથે સĝЫય 
કыસની સંÅયા પણ વધીને 1,04,555 
થઇ ગઇ હતી. 24 કલાકમાં સિĝય 
કыસની સંÅયામાં 4957 દદЪ↓નો વધારો 
ન℮ધાયો હતો. દъશમાં 122 Чદવસ પછી 

સિĝય કыસની સંÅયા એક લાખને પાર 
પહ℮ચી હતી. વીતેલા 24 કલાકમાં કЮલ 
13,827 દદЪ↓ સારવાર લઇને સાજા 
થયા છъ. દъશમાં વીતેલા 24 કલાક 
દરિમયાન કોરોનાના કЮલ 14,17,217 
ડોઝ અપાયા છъ. વીતેલા 24 કલાકમાં 
કЮલ 4,52,430 સેÜપલ ટъçટ પણ થયા 
હતા. તમામ યાĦાળુઓએ કોિવડ 
વેЩÄસનના બે ડોઝ લઇ લીધા હોય અને 
જે યાĦાળુઓ બૂçટર ડોઝ માટъ પાĦતા 
ધરાવતા હોય તેવા યાĦાળુઓએ 
બૂçટર ડોઝ પણ લઇ લીધો હોય તેની 
ચોકસાઇ કરવામાં આવશે. રાËયોને 

સંબોધીને લખવામાં આવેલા પĦમાં 
કы×ĩીય çવાçÔય સિચવ રાજેશ ભૂષણે 
જણાãયું હતું કы જો જλર પડે તો રાËયો 
યાĦાળુઓને વેЩÄસન આપવા માટъ 
ખાસ વેЩÄસનેશન કыÜપ યોજી શકы છъ.  
Чદàહીમાં કોરોનાના કыસની સંÅયા ફરી 
વધી રહી છъ. વીતેલા 24 કલાકમાં 
અહỲ 1109 નવા દદЪ↓ ન℮ધાયા હતા 
અને એ દદЪ↓નું અવસાન થયું હતું. 
રાËયનો પોિઝЧટિવટી દર 5.87 ટકા 
છъ. કыરળ પછી મહારા∆માં Щçથિત 
િચંતાજનક છъ.  24 કલાકમાં અહỲ 
3957 નવા કыસ ન℮ધાયા હતા.

દъશમાં 130 Чદવસ પછી Чદવસમાં કોરોના સંĝમણના 18 હજાર નવા કыસ ન℮ધાયા
યા ાળુઅાે માટે કાેિવડ વેિક્સનેશન સિટર્િફકેટ ફરિજયાત: કે નાે રા ાેને પણ અાદેશ
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જેથી ભાજપની સરકાર એક 
Чદવસમાં જ ઘરભેગી થઈ ગયેલી. 
મહારા∆માં પણ આવી  જ Щçથિત 
હતી. સુĬીમ કોટ‼ િશવસેનાની 
વાતોમાં આãયા િવના બંધારણીય 
જોગવાઈ Ĭમાણે રાËયપાલના 
ફરમાનને મા×ય રાખી દીધંુ હતુ.  
મહારા∆માં જે સંજોગો હતા એ 
જોતાં ઉˇવ ઠાકરъ સરકાર પાસે 
બહુમતી નહોતી એ çપΓ હતું. 
િશવસેનાના ૫૫ ધારાસÛયોમાંથી 
૪૦ ધારાસÛયો પોતાની સાથે 
હોવાનો એકનાથ િશંદъનો દાવો હતો. 
આ ૪૦ ધારાસÛયો અિવΐાસના 
Ĭçતાવની તરફыણમાં એટલે કы ઉˇવ 
સરકારની િવιˇ મતદાન કરъ તો 
ઉˇવ સરકાર ઘરભેગી થઈ જાય 
તેમાં શંકા નહોતી.
ભારતમાં પΤપલટા િવરોધી 

કાયદો અમલમાં છъ તેના કારણે 
િશંદъ જૂથ માટъ અિવΐાસના 
Ĭçતાવની તરફыણમાં મતદાન કરવુ 
અઘιં હતું, પણ ભાજપ તેના પડખે 
હતો, તેથી કશંુ અશÄય નહોતંુ. 
ઉˇવ પણ આ વાત જાણતા જ 
હતા.  તેથી તેમણે િવધાનસભામાં 
હારીને બેઆબλ થવાના બદલે 

સǼા જ છોડી દъવાનું નŨી કયુ↨ હતુ.
ઉˇવની િવદાય બાદ ગુιવારъ 

મહારા∆ના સીએમ તરીકы એકનાથ 
િશંદъ અને ડેØયુટી સીએમ તરીકы 
દъવ×ĩ ફડણવીસે શપથ લીધા હતા.
આમ તો ફડણવીસને સીએમની 

ખુરશીમાં રસ હતો. પરѕતુ ભાજપ 
મોવડી મંડળъ લાંબી ગણતરી માંડીને 
તેમને ડેØયુટી સીએમ બનવા આદъશ 
કયђ↓ હતો. 
જેને કારણે િશવસેનાના 

બળવાખોર િશંદъને મહારા∆નંુ 
સુકાન સ℮પી દъવાયું હતુ. આ 
બાબત આવનાર Чદવસોમાં કы 
એકાદ વષ↓માં નવી સરકાર માટъ 
પણ મુäકыલી નોતરી શકы છъ કારણ 
કы ભાજપના 106 સÛયો અને 
િશંદъ જૂથના 40 સÛયો છъ. આવા 
સંજોગોમાં સરકાર ચલાવવાનંુ 
સુકાન ભાજપના જ સÛયને મળવું 
જોઈએ. પરѕતુ અહỲ તે વાતનો છъદ 
ઉડાદી દъવાયો છъ. હાલ મોદી અન 
અિમત શાહ સામે મહારા∆ના 
ભાજપી નેતાઓ ભલે માૈન હોય 
પરѕતુ સમય સાથે તેઓમાં કચવાટ 
વધુ વકરસે તેવી શÄયતા પણ હાલ 
નકારી શકાય તેમ નથી.

HCના ફરમાન પછી ઉˇવ...
અનુસંધાન પેજ નં.4થી ચાલુ

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕
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ગતાંકથી શλિનæફળતાનો આરѕભ
ગલબો હવે ગલબાભાઈ 

બ×યો. વાણોતર હવે વેપારી 
બ×યો. ખેડુ હવે વૈäય બ×યો. 
હળ હાંકનાર હાથે Ħાજવાં તો 
પકડયાં, પરѕતુ એમના લોહીમાં 
વૈäય િǼ ન હતી. ગલબાભાઈ 
ગરીબોને મફત વçતુ આપી 
દъતા. ઉધાર માગે તેને ના 
પાડતા નહỲ અને લેણદારો 
પાસે કડક ઉઘરાણી કરતા નહỲ. 
થોડા સમયમાં ગલબાભાઈએ 
શેઠના અડધા પૈસાનું પાણી 
કરી નાÅયું. છъવટъ કіટાળીને 
શેઠъ એ દુકાન બંધ કરી અને 
ઉમરદસીમાં લાકડાંની લાટી 
કરી. ગલબાભાઈ તરફની કોઈ 
અકળ મમતાએ બેચર શેઠъ Óયાં 
જ ગલબાભાઈને ભાગીદાર 
બનાãયા. થોડા સમય સુધી 
તેમણે લાકડાંની લાટી ચલાવી, 
પરѕતુ તેમાં પણ તેમને સЧરયામ 
િનæફળતા જ મળી. આખરъ 
ગલબાભાઈ પોતાના ગામ 
નળાસર આãયા. નળાસરમાં 
તેમણે દુકાન કરી, પરѕતુ તેમાં 
પણ તેમણે નુકસાન જ કયુ↨. 
દુકાન આપોઆપ બંધ થઈ 
ગઈ. ખેતી અને વેપાર ΤેĦે 
િનæફળતા મâયા પછી તેમણે 
છાપીમાં ઇસબગુલની ઘંટીમાં 
એક મજૂર તરીકыનું કામ શλ 
કયુ↨. ઇસબગુલની ઘંટીમાં Ħણ 
Ħણ મણની બોરીઓ તેઓ 
ઉઠાવતા, પરѕતુ એમાં પણ કાંઈ 
ફાãયું નહỲ. ફરી તેમને વેપારનો 
મોહ જાÆયો. હવે તેઓએ 
ભ′સો તરફ લΤ દોડાãયું. 
ભ′સ પારખવામાં ગલબાભાઈ 

ઉçતાદ હતા. કોઈપણ ભ′સને 
એકવાર જોઈને તેઓ તેની 
સાચી પરખ મેળવી લેતા.મુંબઈ તરફ
ભ′સોનો વેપાર કરતાં તેમનું 

લΤ મુંબઈ તરફ ગયું. મુંબઈમાં 
છાપીના કыટલાક મુમન 
ભાઈઓએ ભ′સોનો તબેલો 
બનાãયો હતો. ગલબાભાઈએ 
પણ િવચાયુ↨ કы જો મુંબઈમાં 
ભ′સોનો તબેલો બનાવવામાં 
આવે તો પોતે સફળ થશે. 
તેઓ મુંબઈ ગયા અને Óયાં 
તેમણે એક તબેલો બનાãયો. 
ભ′સોના તબેલાને કારણે તેઓ 
મુંબઈની જીવદયા મંડળીના 
સંપક↕માં આãયા. ભ′સોના 
તબેલામાંથી ઓછું દૂધ આપતી 
ભ′સોને કતલખાને મોકલવામાં 
આવતી. આવી સ′કડો ભ′સો 
દર વષ› કતલખાનામાં વધેરાઈ 
જતી. જીવદાય મંડળી આવી 
ભ′સોને બચાવી લેતી, પરѕતુ એ 
દુબ↓ળ ભ′સોને મુંબઈમાં Äયાં 
રાખવી...?જીવદયા ઃ ભ′સોની સેવા
તેમણે જીવદયા મંડળીની 

સાથે નŨી કરીને આવી ભ′સોને 
ગામડે લઈ જવાની જવાબદારી 
çવીકારી. મુંબઈથી તેઓ 
છાપીમાં આãયા અને છાપીમાં 
જીવદયા મંડળીની çથાપના 
કરી. મુંબઈની જીવદયા મંડળી 
ભ′સોને ĺેનમાં છાપી મોકલતી 
અને ગલબાભાઈ એ ભ′સોની 
Чડિલવરી છાપી çટъશનેથી 
મેળવીને ભ′સોને છાપી 
આસપાસનાં ગામડાંઓમાં 
મોકલી દъતા. ખેડૂતોને જીવદયા 
મંડળી તરફથી ભ′સોની ચરાઈ 

પેટъ પૈસા આપવામાં આવતા 
અને ભ′સ ફરી પાછી સશŪ 
થાય Óયાં સુધીનો વહીવટ 
જીવદયા મંડળીને નામે 
ગલબાભાઈ કરતા. દર વષ› 

લગભગ આવી ૬૦૦થી ૭૦૦ 
ભ′સો છાપી çટъશને ઊતરતી 
હતી. ગલબાભાઈએ Ħણ વષ↓ 
સુધી જીવદયા મંડળીમાં કામ 
કયુ↨.

ડેરી Øલા×ટનો િશલા×યાસ
ગામડાંમાં વસતી 

િવધવાઓનું સ×માનભયુ↨ 
જીવન અને ખેડૂતોનું આિથ↓ક 
અને સામાિજક çતર ઊંચું 
લઈ જવું એ તેમનું çવ  
હતું. તેમના કઠોર Ĭયાસોને 
પЧરણામે િજ·ાના પાલનપુર 
અને વડગામ તાલુકાની આઠ 
સહકારી દૂધ મંડળીઓની 
ન℮ધણી સંપ³−³ થઈ અને ૧૦ 
માચ↓, ૧૯૬૬ના રોજથી દૂધ 
એકિĦત કરી મહъસાણાની 
દૂધસાગર ડેરીમાં આપવાનું 
શλ કયુ↨. આ પાયાના કાય↓થી 
૩૧ જા×યુઆરી, ૧૯૬૯ના 
રોજ સહકારી કાયદા હъઠળ 
બનાસકાંઠા િજ·ા સહકારી 
દૂધ ઉÓપાદક સંઘ િલ. 
પાલનપુરની ન℮ધણી થઈ 
અને આ રીતે બનાસ ડેરી 
અЩçતÓવમાં આવી. ૧૪ 
જા×યુઆરી, ૧૯૭૧ના રોજ 
ડેરી Øલા×ટનો િશલા×યાસ 
ગલબાભાઈ નાનજીભાઈ 
પટъલના હçતે સંપ³−³ થયો હતો. 
૧૯૫૨માં આઝાદ ભારતમાં 
Ĭથમ રા∆ãયાપી ચૂંટણીઓ 
આવી. એ ચૂંટણીઓમાં 
કяєĠેસ સંçથાએ ગલબાભાઈને 
ઉમેદવાર તરીકы પસંદ કયા↓. 
Ч˛ભાષી મુંબઈ રાËયની 
ધારાસભાની એ ચૂંટણીમાં 
ગલબાભાઈ ચૂંટાઈ આãયા.બનાસ ડેરી
ĬજાકЫય કાયђ↓માં 

ગલબાભાઈનું મહǽવનું 
Ĭદાન છъ અને બનાસ ડેરી. 
ગલબાભાઈ પોતાના જીવનમાં 
ઘણાં ધંધાઓ કરી ચૂÄયા 

હતા, પરѕતુ મુંબઈમાં ભ′સોના 
વેપારમાં જ તેમના જીવનનું 
પЧરવત↓ન-બીજ રહъલું હતું. 
ગલબાભાઈએ મુંબઈમાં 
çથાપેલ બનાસ ડેરી ફામા↓નું 
પાЧટયું હજુ સુધી ઝૂલે છъ. 
તેમની Ĭામાિણકતાએ દુકાનને 
Ĭિસˇ બનાવી દીધી હતી, એ 
દુકાન વેચાયા પછી પણ એ 
નામથી ચાલુ રહી. Ëયારъ ડેરી 
ન હતી Óયારъ પણ આસપાસના 
ખેડૂતોને દૂધનો વધુ ભાવ 
આવે તે માટъ ગલબાભાઈએ 
મહъસાણા ડેરીનો સંપક↕ સાÖયો 
હતો અને વડગામ આજુબાજુના 
કыટલાક ખેડૂતોને Óયાંથી દૂધ 
મહъસાણા ડેરીમાં મોકલવાનું 
કામકાજ શλ પણ થયું હતું, 
પરѕતુ ગલબાભાઈના હэયે 
આખા બનાસકાંઠાનું િહત વસેલું 
હતું. તેમના અિવરત Ĭયાસથી 
૧૯૬૯માં બનાસકાંઠા િજ·ા 
સહકારી દૂધ ઉÓપાદક સંઘની 
çથાપના થઈ અને તેના Ĭમુખ 
તેઓ બ×યા.
આખરъ તેમના Ĭયાસથી 

૧૯૭૦માં પાલનપુરની નજીક 
િવશાળ જÆયાની પસંદગી થઈ 
અને તેમાં આજની બનાસ 
ડેરીની çથાપના થઈ. એ 
આનંદ લાંબો ટકы તે પહъલાં જ 
ગલબાભાઈ આ નΐર દъહને 
છોડીને ચાàયા ગયા. ઉǼર 
ગુજરાતના આંજણા પાટીદાર 
સમાજના તેઓ ĴેΗ ર  હતા.

1952માં અાવેલી થમ રા ાપી ચૂંટણીઅાેમાં 
કાૅંગ્રેસે ગલબાભાઈને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કયાર્

Ĭકરણ-૪૧

જાણવા જેવું

જાકીય કાયાેર્માં ગલબાભાઈનું મહTનું 
દાન છે. ગલબાભાઈ પાેતાના જીવનમાં 
ઘણાં ધંધાઅાે કરી ચૂક્યા હતા, પરંતુ 
મુંબઈમાં ભેંસાેના વેપારમાં જ તેમના 
જીવનનું પિરવતર્ન-બીજ રહેલું હતું. 

ગલબાભાઈઅે મુંબઈમાં ાપેલ બનાસ 
ડેરી ફામાર્નું પાિટયું હજુ સુધી ઝૂલે છે.

વરસાદના Ĭકાર-માપ માપવાના સાધન રъઇનગોજ િવશે જાણો 

પાણી િવના જીવી શકતો ઉǼર અમેЧરકાનો રણકાચબો

દЧરયા અને જળાશયોનું પાણી 
સૂય↓ના તાપથી ગરમ થઈ વરાળ 
બની આકાશ તરફ જાય અને પછી 
તે વરાળ ઠѕડી પડીને વરસાદ çવλપે 
વરસે આ જાણીતી વાત છъ પરѕતુ 
િવΦાાનીઓએ વરસાદના લΤણ 
Ĭમાણે Ĭકાર પાડયા છъ.  સામા×ય 
રીતે વરસાદ Ħણ Ĭકારનો હોય છъ 
તે ક×વેÄશનલ (વાહિનક), Чરલીફ 
(પવ↓તીય) અને સાયકલોિનક 
(ચĝવાત) કહъવાય છъ. ક×વÄશેનલ 
વરસાદ મોટъ ભાગે િવષુ ત પર થાય 
છъ. અને મૂશળધાર હોય છъ. Ôવીના 

મોટા ભાગના િવçતારોમાં પવ↓તીય 
કы Чરલીફ રъઈન વરસે છъ. ભારતમાં 
નૈઋÓયનું ચોમાસું િહમાલય પવ↓તને 
કારણે સજા↓ય છъ તે પવતЪ↓ય વષા↓ છъ. 
સમĠ મÖયએિશયા િહમાલયની ЩΓ 

છાયાનો Ĭદъશ કહъવાય છъ. િવΐના 
ઠѕડા Ĭદъશોમાં ચĝવાત વરસાદ થાય 
છъ. તેમાં ચĝવાત અને આંધીના 
તોફાન વધુ હોય છъ.  વરસાદનું માપ 
ઇંચ-સે×ટીમીટરમાં લેવાય છъ. ઇ.સ.પૂવ› 
ચોથી સદીમાં વરસાદ માપવાના યંĦ 
હતા. વરસાદ માપવાના સાધનને 
રъઇનગોજ કહъ છъ. હાલમાં ૨૦ 
સે×ટીમીટર ãયાસના ૫૦ સે×ટીમીટર 
ઊંચા નળાકારમાં બે સે×ટીમીટરના 
ãયાસવાળી ભૂંગળીની ગળણી મૂકЫને 
બનાવાય છъ. િસિલ×ડર ઉપર ૦.૫ 
મી.મી.ના આંક હોય છъ. 

કાચબો એ જળચર Ĭાણી ગણાય 
છъ. પરѕતુ મોટા ભાગના કાચબા 
ઉભયજીવી એટલે કы પાણી તેમજ 
જમીન એમ બંનેમાં રહъ છъ. તેમાંય 
ઉǼર અમેЧરકામાં જોવા મળતો 
રણકાચબો તો પાણી િવના પણ ઘણા 
Чદવસ જીવી શકы છъ. અમેЧરકાના 
કыિલફોિન↓યાનો રાËયકાચબો છ ઇંચ 
ઊંચો અને ૯ થી ૧૫ ઇંચ લાંબો છъ. 
આ કાચબો ૮૦ વષ↓ સુધી જીવે છъ. 
તેની પીઠ પરનું કવચ લીલા રѕગનું 

અને ઘુÜમટની જેમ વધુ ઉપસેલું હોય 
છъ. તેના પગ ચપટાં નહોરવાળા 
હોય છъ કы જેથી જમીન ખોદીને દર 
બનાવી શકы છъ. આ કાચબા રણમાં 

થતી થોર જેવી વનçપિત ખાઈને જીવે 
છъ. રણકાચબા Ĭચંડ ગરમી સહન 
કરી શકы છъ અને ગરમીથી બચવા 
જમીનમાં ઊંડા દર ખોદી ભૂગભ↓માં 
ચાàયા જાય છъ. ઉનાળાના Ħણથી ચાર 
મિહના તે ૬ ફвટ ઊંડા દરમાં ભરાઈને 
સુષુΆાવçથામાં રહъ છъ. રણમાં પાણીની 
અછત હોય એટલે આ કાચબાને પાણી 
િવના જ ચાલાવી લેવાની કЮદરતી 
બિΤસ છъ. તેના શરીરમાં તે પાણીનો 
સંĠહ કરી રાખે છъ.
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એન્ડી મરે બીજા રાઉન્માં પરાજિત 
આ મારું હિન્દુસ્ાન 
છે, અિીં હિન્દુનાું 

જીવનદુું પણ મિત્વ છે 
ઃ બબી્ા ફોગાટ 

ભારતીય જનતા પાર્ટી(ભાજપ)
ની ભૂતપૂર્વ પ્રરક્ા નૂપુર શરા્વના 
સપોર્્વરાં એક સોશશયલ રીડિયા પોસર્ 
કરરા બદલ ઉદેપુરરાં કનૈયાલાલ 
દરજીને પોતાનો જીર ગુરારરો પિયો 
હતો. આ ઘર્નાના ઉદેપુર અને 
રાજસ્ાન સશહત સરગ્ર ભારતરાં તીવ્ર 
પ્રતયાઘાતો પિયા છે. દેશ-શરદેશરાં્ી 
શબન-રુસસલર અને રુસસલર અગ્રણીઓ 
આ તાશલબાની ઘર્નાની શનંદા કરી 
રહ્ા છે. આ શનર્વર હતયાને લઈને 
દેશભરરાં લોકોરાં ગુસસો છે. આ 
બધાની રચ્ે રશહલા પહેલરાન અને 
ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભાગરૂપ 
બબીતા ફોગરે્ પણ સોશશયલ રીડિયા 
રારફત આ ઘર્નાની શનંદા કરી છે. 
રાસતરરા તેણે જે શવિર્ કરી છે તે 
હાલરાં ભારે રાઇરલ ્ઈ રહી છે. 
બબીતાએ શવિર્ર પર એક ફોર્ો 
શેર કયયો છે. આ ફોર્ોરાં બબીતાના 
હા્રાં એક કાગળ છે જેના પર લખયું 
છે કે, આ રારં શહનદુસતાન છે. અહીં 
શહનદુઓનો જીર રહત્ર ધરારે છે. 
#HinduLivesMatter’.  

બે વાર વવમ્બલ્ડન ચેમ્પિયન રહી ચૂકેલાે એેન્ી મરે બીજા રાઉન્માં જાને ઇસનરની સામે હારી ગયાે
લુંડન  

બે રાર શરમબલિન ચેસમપયન રહી ચૂકેલો એનિી 
રરે અહીં ઓલ ઇંગલેનિ ક્લબ પર રેનસ શસંગલસના 
બીજા રાઉનિરાં જોન ઇસનરની સારે ચાર સેર્ના 
રુકાબલારાં પરાશજત ્યો હતો. રરેને ૨૦રાં 

ક્રરાંડકત અરેડરકન ખેલાિીએ ૬-૪, ૭-૬ (૪), 
૬-૭ (૩), ૬-૪્ી હરાવયો હતો. નોંધનીય છે કે રરે 
પાછલા ૭૭ રર્વરાં પ્ર્રરાર ૨૦૧૩રાં શરમબલિન 
શખતાબ જીતનારો શરિડર્શ ખેલાિી બનયો હતો. તેણે 
તે પછી ૨૦૧૬રાં પણ ફરીરાર શરમબલિન રેનસ 

શસંગલનો શખતાબ જીતી લીધો હતો. પાછલા ૧૩ તક 
દરશરયાન રરે હંરેશાં શરમબલિનરાં ઓછારાં ઓછું 
ત્ીજા રાઉનિરાં સ્ાન રેળરરારાં સક્ષર રહ્ો હતો. 
તેણે ૨૦૦૫રાં પદાપ્વણ કયુું હતું અને ૨૦૨૧રાં ્િ્વ 
રાઉનિરાં હાયયો હતો.  

હવમબલડન ઃ સાહનયા હમરાઝા 
ડબલસના પ્રથમ રાઉનડમાું જ 

િારીને બિાર થઈ

ગરઝાવ્ી એહલના હવમબલડનમાું 
જી્ેલી રકમ યદુદ્ધ પીડડ્ો માટે 

્ાનમાું આપી ્ેશે

લુંડન
શરમબલિનરાં રરી રહેલી યૂક્રેનની 

રશહલા ર્ેશનસ ખેલાિીને પુરસકાર 
તરીકે જે ધનરાશશ રળશે તે દેશને 
અને પીડિત પડરરારોને દાન કરી દેશે. 
રસેનકિંગરાં ૪૦રો ક્રર ધરારતી એશલના 
ગભ્વરતી હોરા છતાં પણ દેશની રદદ 
રાર્ે ધન એકત્ કરી રહી છે. એશલના 
ફ્ાનસના ર્ેશનસ સર્ાર ગાએલ રોડફલસના 
બાળકની રાતા બનરાની છે. ગભ્વરતી 
હોરાના કારણે ભલે તે ર્ેશનસ ર્ૂના્વરેનર્રાં 
રરી રહી ન્ી પણ રશશયા સારે યુદ્ધ 
લિી રહેલાં યૂક્રનેની રદદ રારે્ તે ધન 
એકત્ કરરાના કારે લાગી ગઇ છે. 
યૂક્રેનના પ્રેશસિેનર્ે એશલનાને દેશની રિાનિ 
એમબેસેિર બનારી છે. બીજી તરફ ૨૯રી 
રડરયતા પ્રાપ્ત અનહેશલના કશલશનના બીજા 
રાઉનિરાં પહોંચી ગઇ છે. 

સેરેનાનદુું િાટઝાબ્ેક

લિંન ઃ અરેડરકાની ભૂતપૂર્વ નંબર-૧ ડદગગજ ખેલાિી સેરેના શરશલયમસે ૩૬૪ 
ડદરસ બાદ શરરેનસ શસંગલસરાં પુનરાગરન કયુું હતું પરંતુ શરમબલિન ગ્રાનિસલેર ર્ેશનસ 
રૂ્ના્વરેનર્ના પ્ર્ર રાઉનિરાં ૨૩ ગ્રાનિસલેરની ચેસમપયન હારી ગઈ હતી. સેરનાની 
રરતરાં ઘણા ચઢારઉતાર જોરા રળયા હતા. સેરેનાએ પોતાનો છેલ્ો શસંગલસનો 
રુકાબલો પણ શરમબલિનરાં ગયા રર્વની ૨૦રી જૂને રરી હતી પરંતુ તે સરયે પ્ર્ર 
સરે્રાં જ ઈજાગ્રસત ્રાના કારણે તેને ર્ૂના્વરેનર્રાં્ી ખસી જરાની ફરજ પિી હતી. 
સંપૂણ્વ ડફર્ ્યા બાદ કોર્્વ ઉપર પરત ફરેલી સેરેનાનો શરશ્વની ૧૧૫રી ક્રરાંડકત 
ફ્ાનસની હારયોની રે્ન સારેના પ્ર્ર રાઉનિરાં ૭-૫, ૧-૬, ૭-૬ (૧૦-૭)ના સકોર્ી 
પરાજય ્યો હતો. આ રુકાબલો લગભગ ત્ણ કલાક ચાલયો હતો. સેરેના સેનર્ર કોર્્વ 
ઉપર રરરા રારે્ ઊતરી તયારે પ્રકે્ષકોએ ઊભા ્ઈને તેનું અશભરાદન કયુું હતું. ૪૦ 
રરટીય સેરેનાએ છ રર્વ પહેલાં પોતાના સાત શરમબલિન ર્ાઇર્લરાંનું છેલ્ુ ંજીતયું હતું.

શરમબલિન ઃ સેરેનાનો ૧૧૫રો ક્રરાંક 
ધરારતી હારયોની ર્ેન સારે પરાજય

લુંડન 
ભારતની સર્ાર ખેલાિી સાશનયા 

શરરા્વ શરમબલિન રશહલા િબલસના 
પ્ર્ર રાઉનિરા જ હારીને બહાર 
ફેંકાઈ ગઈ છે. સાશનયા શરરા્વ અને 
ચેક ડરપસ્લકન જોિીદાર લૂસી હૃદેકની 
જોિીને પોલેનિની રાગદાલેના ફે્ચ અને 
રિાશરલની બીર્રીર રાઇયાની જોિીએ 
૪-૬, ૬-૪, ૬-૨્ી પરાશજત કરી 
હતી. નોંધનીય છે કે સાશનયાનો આ 
આખરી શરમબલિન રશહલા િબલસનો 
રુકાબલો છે કેર કે સાશનયા પહેલે્ ી 
જ સનયાસની જાહેરાત કરી ચૂકી છે 
અને આ શસરનને તેની આખરી શસરન 
જાહેર કરી ચૂકી છે. આ શસરનરા 
સાશનયા અતયાર સુધીરા કોઈ શખતાબ 
જીતી શકી ન્ી. સાશનયા-લૂસીની જોિી 
ફ્ેનચ ઓપનરાં પણ ત્ીજા રાઉનિરાં 
બહાર ્ઈ હતી.

લુંડન 
છેલ્ા કરે્લાક સરય્ી સતત કિંગાળ 

ફોર્વનો સારનો કરી રહેલા ઇંગલનેિના રન-િે 
રલિ્વ કપ સુકાની ઇયોન 
રોગ્વને ઇનર્રનેશનલ શક્રકરે્ને 
અલશરદા કરી દીધી હતી. 
પોતાની ૧૬ રર્વની લાંબી 
કારડકદટીરાં રોગ્વને ત્ણેય 
ફોરમેર્રાં કુલ ૧૦ હજાર 
કરતાં રધારે રન બનાવયા 
હતા. આયરલેનિના િબશલનરાં જનરેલા રોગ્વને 
ચાલુ રરમે ઓસટે્શલયા ખાતેના રલિ્વ કપરાં ર્ીરનું 
નેતૃતર કરરાની ઇચછા રાખી હતી પરંતુ ખરાબ 
ફોર્વ અને ડફર્નેસના કારણે તેણે પોતાનો શનણ્વય 

બદલયો હતો. રોગ્વને ૨૪૮ રન-િેરાં ૭૭૦૧ 
રન, ૧૧૫ ર્ી૨૦ રેચરાં ૨૪૫૮ રન બનાવયા 
હતા. તેણે ર્ી૨૦રાં ઇંગલેનિ રારે્ ૨૦૦૯રાં 

નેધરલેન્ડસ સારે પદાપ્વણ 
કયુું હતું. રોગ્વને કારડકદટીરાં 
૧૬ ર્ેસર્ રરી હતી જરેાં 
તે રાત્ ૭૦૦ રન બનારી 
શકયો હતો. તેણે પોતાની 
છેલ્ી રે્સર્ ૨૦૧૨રાં 
પાડકસતાન સારે રરી હતી. 

રોગ્વનના નેતૃતરરાં ઇંગલેનિની ર્ીર રન-િે 
ત્ા ર્ી૨૦ ફોરમેર્રાં નંબર-૧ બની હતી. તેણે 
૨૦૧૫રાં એશલસર્ર કૂક પાસે્ ી કેપર્નશશપનો 
તાજ રેળવયો હતો.

સાબરકાુંઠા
ગુજરાતના ૧૨ જેર્લા બાળકોની 

કોરનરેલ્ ગેરના ટ્ાયલ રાર્ે પસંદગી ્ઇ 
છે. જેના ભાગરૂપે તરારને ઓડરસસાના 
કર્ક ખાતે બોલારરારાં આવયા છે. 
ઇંગલેનિના લિંનરાં આ રરમે કોરનરેલ્ 
ગેમસનું આયોજન ્ઈ રહ્ં છે. જેરાં 
તલરારબાજીરાં ગુજરાતના ૧૨ જરે્લા 
બાળકોની પસંદગી કરાઈ છે. તેરાં 
સાબરકાંઠાના શહંરતનગરરાં રહેતી ભશક્ 
પર્ેલનો પણ સરારેશ ્ાય છે. ભશક્ 
પર્ેલે અતયાર સુધી ફરૂ્બોલ રોલીબોલ 
તરેજ કરાર્ે જેરી ગેરરાં ગોલિ રેિલ 

રેળરી શજલ્ાનું નાર રોશન કયુું છે તયારે 
સરગ્ર દેશ રાર્ે કોરનરેલ્ ગેર સશહત 
ઓલસમપકરાં નારના અપારરાની ખરેના 
સા્ે છ રાસ પૂરમે તલરારબાજીરાં ભશક્ 
પરે્લે હા્ અજરાવયો હતો. જોકે પહેલા્ી 
જ કુશાગ્ર બશુદ્ધની સા્ો સા્ રરત પ્રતય ે
શરશેર રસ અને રશચ દાખલનરી ભશક્ 
પરે્લે તલરારબાજીરાં પણ પોતાનો કસબ 
દેખાિયો છે. ખેલ રહાકુિંભ દરશરયાન 
સરગ્ર ગુજરાતરાં શસલરર રેિલ જીતી 
ચૂકેલી ભશક્ પર્ેલને તલરારબાજીરાં 
ગુજરાત ખેલકૂદ શરભાગ દ્ારા કોરનરેલ્ 
ગેમસરાં પસંદગી કરરારાં આરી છે. 

ગુજરાતના ૧૨ બાળકોની કોરનરેલ્ 
ગેરના ટ્ાયલ રાર્ે પસંદગી કરાઈડબહલન 

યુરા બેટસરેન દીપક હિૂાની આક્રરક સદી, સંજૂ સરેસનના 
ઉપયોગી ૭૭ રન બાદ પેસ બોલર ભુરનેશ્વર અને ઉરરાન 
રશલકે છેલ્ી ઓરરરાં કરેલી શશસતબદ્ધ બોશલંગની રદદ્ી 
ભારતે અહીં રરાયેલી બીજી ર્ી૨૦ ઇનર્રનેશનલ રેચરાં ભારે 
રસાકસી બાદ આયરલેનિને ચાર રન્ી પરાજય આપીને બે 
રેચની શ્ોણી ૨-૦્ી જીતી લીધી હતી. ર્ોસ જીતીને પ્ર્ર 
બેડર્ંગ કરનાર ભારતે ૨૦ ઓરરરાં સાત શરકરેે્ ૨૨૫ રન 
બનાવયા હતા. તેના જરાબરાં આયરલેનિની ર્ીરે પાંચ શરકરે્ે 
૨૨૧ રન બનાવયા હતા. દીપક હૂિાને રેન ઓફ ધ રેચ ત્ા 
રેન ઓફ ધ શસરીર જાહેર કરરારાં આવયો હતો.   

રનચેર કરનાર આયરલેનિની ર્ીરને અશંતર ઓરરરાં 
૧૭ રનની જરૂર હતી પરંતુ રાત્ ૧૩ રન બનારી શકી હતી. 
૨૨૬ રનના ર્ાગમેર્ સારે રેદાને પિેલી આયરલેનિની ર્ીર રાર્ે 

ઓપનર પોલ સર્ર્શંલગ અને એનડ્રયુ બાલબનટીએ ૫.૪ ઓરરરાં 
૭૨ રનની ભાગીદારી નોંધારીને આક્રરક શરૂઆત કરી હતી. 
સર્ર્શંલગ ૧૮ બોલરાં પાંચ બાઉનડ્રી અને ત્ણ શસકસર રિે ૪૦ 
રન બનારીને આઉર્ ્યો હતો. બાલબનટીએ ૩૭ બોલરાં ત્ણ 
બાઉનડ્રી અને સાત શસકસર રિે ૬૦ રન બનાવયા હતા.

રોરાંચક રેચરાં ભારતે આયરલેનિને ચાર રને હરાવયું

ઇંગલેનિના રન-િે રલિ્વ કપ સુકાની 
ઇયોન રોગ્વને શક્રકેર્ને અલશરદા કરી
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ન્યૂ્ોર્ક
ન્યૂ્ોર્ક શહેરમાં 31 વર્ષના એર 

ભારતી્ મયૂળના વ્ક્તિની ગોળી મારીને 
હત્ા રરવામાં આવી હતી. શહેરના 
ક્વિન્સ ક્વસતારમાં ્સતનામક્્સંહ નામનો 
આ વ્ક્તિ ક્મત્ર પા્સેથી ઉધાર લીધેલી 
એ્સ્ુવીમાં પારરિંગમાં બેઠો હતો ત્ારે 
જ હત્ારાએ માથામાં ગોળી મારી 
હતી. આ ઘટના અમેરરરાના અન્ 
રાજ્ મેરીલેન્ડમાં ્સાઈચરણ નામના 
એર ભારતી્ વ્ક્તિના માથામાં ગોળી 
મારીને રરવામાં આવેલી હત્ાની 
ઘટનાના થો્ડા રિવ્સ બાિ જ બની 
છે. અહેવાલો અન્ુસાર ્સતનામ રાળા 
રલરની જીપની પાછલી બેઠરમાં બેઠો 
હતો ત્ારે જ તેને ગોળી મારવામાં આવી 

હતી. પોલી્સના જણાવ્ા અનુ્સાર 
આ પારરિંગ તેના ઘરની નજીરમાં જ 
છે. ્સતનામને ગળામાં અને છાતી પર 
ગોળી મારવામાં આવી હતી તેને તતરાળ 
નજીરની હોસસપટલમાં લઈ જવા્ો હતો 
પણ ત્ાં તેનું મોત થ્ંુ હતું. અહેવાલો 
અનુ્સાર ્સતનામે પોતાના ક્મત્ર પા્સેથી 
આ વાહન ઉધાર લીધું હતું અને રોઈને 
લેવા માટે આવ્ો હતો.

ભારતી્ મયૂળના સતનામસસંહની 
ન્યૂ્ોર્કમાં ગોળી મારી હત્ા રરાઈ

ન્યૂ ઓર્લીનસ
અમેરરરાની ્ુસપ્ીમ રોટટે મક્હલાઓને ગભ્ષપાતનો 

રા્િારી્ અક્ધરાર આપતો ૫૦ વર્ષ જયૂનો ચુરાિો બિલી 
નાખીને મક્હલાઓ પા્સેથી ગભ્ષપાતનો રા્િારી્ અક્ધરાર 
પરત લઇ લીધો છે. અમેરરરામાં ગભ્ષપાત અંગેની આ લ્ડાઇ 
હવે ્સુપ્ીમ રોટ્ષમાંથી ક્વક્વધ રાજ્ોની રોટટોમાં પહોંચી 
ગઇ છે.  લુઇક્્સ્ાના અને ઉતાહની રોટટોએ ગભ્ષપાત 
પરના પ્ક્તબંધ પર અસથા્ી ધોરણે રોર લગાવી િીધી છે. 
જ્ારે ્સાઉથ રેરોલાઇનાની એર ફ્ેડરલ રોટટે જણાવ્ું છે રે 
ગભ્ષધારણના છ ્સપ્ાહ પછી ગભ્ષપાત રરાવી ન શરા્.

્ુસપ્ીમ રોટ્ષ દ્ારા ગભ્ષપાતને મળેલા બંધારણી્ ્સંરક્ષણને 
શુક્રવારે ્સમાપ્ રરવામાં આવ્ા પછી રાજ્ોની રોટટોમાં 

અરજીઓ િાખલ રરવામાં આવી છે. એર પક્ષ ઇચછે છે રે 
પ્ક્તબંધનો અમલ તાતરાક્લર શરૂ થા્. જ્ારે બીજી બાજુ 
બીજો પક્ષ ઇચછે છે રે આ પ્ક્તબંધને રોરવા અથવા આ 
પ્ક્તબંધને લાગુ રરવા વધુ ્સમ્ની માગ રરી રહ્ો છે.

લુઇક્્સ્ાના અને ઉતાહની રોટટોએ ગભ્ષપાત 
પરના પ્ક્તબંધ ઉપર અસથા્ી રોર લગાવી
અમેરરકામાં ગર્ભપાતની લડાઇ સુપ્ીમ કાેર્ભમાંથી રાજાેની વિવિધ કાેર્ભમાં પહાંચીઈસર્ામાબાદ

પારરસતાનના પયૂવ્ષ વ્ડાપ્ધાન ઇમરાન 
ખાન નવા નવા આરોપોમાં ઘેરાતા જા્ 
છે. તે  બીજા િેશોના પ્મુખો પા્સેથી 
મળેલી ભેટોને વેચવાના આરોપોનો 
્સામનો રરી રહ્ાં છે. આ િરક્મ્ાન 
એર મોટા ્સમાચાર ્સામે આવ્ા છે.

આજે પ્રાક્શત થ્ેલા એર મીર્ડ્ા 
રરપોટ્ષમાં િાવો રરવામાં આવ્ો 
છે રે પારરસતાનના પયૂવ્ષ વ્ડાપ્ધાન 
ઇમરાન ખાને ક્ગફટમાં મળેલી 
ત્રણ ઘર્ડ્ાળ એર સથાક્નર ્ડીલરને 
વેચીને લાખો રૂક્પ્ા રમાવ્ા હતાં. 

રરપોટ્ષમાં ્સત્ાવાર તપા્સના ્સંિભ્ષથી 
જણાવવામાં આવ્ું છે રે પિ પર 
રહીને ઇમરાન ખાને ભેટમાં મળેલી 
ત્રણ ઘર્ડ્ાળ સથાક્નર ્ડીલરને વેચીને 
ગેરરા્િે્સર રીતે ૩.૬ રરો્ડ રૂક્પ્ા 
રમાવ્ા હતાં. આ ઘર્ડ્ાળ અગાઉ 
મીર્ડ્ામાં પ્રાક્શત થ્ેલા અહેવાલમાં 
િશા્ષવવામાં આવેલા ભેટોમાં ્સામેલ ન 
હતી. એર ્સત્ાવાર તપા્સ મુજબ ્સૌથી 
મોૅઘી ઘર્ડ્ાળ (૧૦.૧ રરો્ડ રૂક્પ્ાથી 
વધુની રીંમત) તતરાલીન વ્ડાપ્ધાન દ્ારા 
પોતાના મયૂલ્ના ૨૦ ટરા પર રાખી 
લેવામાં આવી હતી. 

ભેટમાં મળેર્ી ઘડિ્ાળો વેચી પયૂવ્વ 
પીઅેમ ઇમરાને ૩.૬ રરોિ રમા્ા

પ્સસધધ અહેિાલમાં તપાસ રીપાેર્ભનાે ઉલે્ખ

અબુજા
ક્વશ્વ સવાસ્થ્ ્સંગઠને 

નાઇક્જરર્ામાં મનરીપોક્સના રારણે 
ક્વશ્વનું પ્થમ મોત નોંધા્ું હોવાની 
પુસટિ રરી છે. જાહેર રરવામાં આવેલા 
એર રરપોટ્ષમાં જણાવા્ું હતું રે 
ક્વશ્વના 50 િેશોમાં અત્ાર ્સુધીમાં 
મનરીપોક્સના રુલ 3413 રે્સ ્સામે 
આવ્ા છે જેમાં નાઇક્જરર્ામાં 41 
્ંસક્રક્મતો છે. જો રે ભારત માટે મોટી 
રાહતની બાબત એ છે રે આપણા 
િેશમાં મનરીપોક્સનો એરપણ પેશનટ 
નથી. ઉત્રપ્િેશ, મહારાષ્ટ્ર ્સક્હત 
લગભગ ્સાત રાજ્ોમાંથી જીનોમ 

ક્્સવિસન્સગં માટે મોરલવામાં આવેલા 
્ેસમપલ્સમાંથી રોઇ પોક્િરટવ રરપોટ્ષ 
નથી. ્ડબલ્યૂએચઓ અનુ્સાર 17થી 
22 જયૂન વચ્ે આઠ નવા િેશોમાં 1310 
રે્સ ્સામે આવ્ા છે.

નોંધની્ છે રે ભારત ્સરરારે 
િરેર શરંાસપિ ્સેમપલ્સનં જીનોમ 
ક્્સવિસન્સગં રરાવવાનો આિેશ િીધો 
હતો. એર મેથી 23 જયૂન વચ્ે 16 
્ેસમપલ્સની તપા્સ રરવામાં આવી 
હતી. ્ડબલ્યૂએચઓના રરપોટ્ષ અનુ્સાર 
મનરીપોક્સના ્સૌથી વધારે રે્સ 
ક્રિટનમાં નોંધા્ા હતા. આંર્ડા પ્માણે 
જોઇએ તો ક્રિટનમાં 793 રે્સ છે.

નાઇસિડર્ામાં મનરકીપોકસથી 1નું 
મોત થ્ું : સવશ્વમાં 3413 સંક્રસમત

સેન એનટોસન્ો 
અમેરરરાના ટેક્સા્સ રાજ્ના ્ેસન એનટોક્ન્ોમાં 

અંતરર્ાળ રસતા પર ત્જી િેવા્ેલા ટ્ેકટર-ટ્ેલરમાં ૪૬ 
વ્સાહતીઓનાં મૃતિેહ મળી આવતાં હોબાળો મચી ગ્ો 
છે. આ વ્સાહતીઓની મસેક્સરોથી અમેરરરામાં ઘયૂ્સવાનો 
પ્્ા્સ રરતાં હોવાની અક્ધરારીઓએ આશંરા વ્તિ રરી 
છે. અક્ધરારીઓએ રહ્ં રે ટ્રમાં હ્ાત અન્ ૧૬ લોરોની 
હાલત ગંભીર છે. તેમને હોસસપટલમાં િાખલ રરા્ા છે. 

ફા્ર ચીફ ચાલ્સ્ષ હયૂ્ડે રહં્ રે તીવ્ર ગરમીના રારણે 
ટ્રમાં લોરોની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. ટ્રમાં પ્વા્સ 
રરતા ૧૨ વ્સરો અને ચાર બાળરોને હોસસપટલમાં િાખલ 
રરા્ા છે. આ બધા જ લોરોના શરીર ગરમીથી તપી ગ્ા 
હતા અને ્ડીહાઈડે્ટ હતા. ટ્રમાં જરા પણ પાણી નહોતું. 

પોલી્ેસ રહ્ં રે, આ રે્સમાં ત્રણ આરોપીની ધરપર્ડ રરાઈ 
છે. મેસક્સરોથી અમેરરરામાં માનવ તસરરીના પ્્ા્સમાં 
વ્સાહતીઓના મોતની તાજેતરના ્સમ્માં આ મોટી 
િુઘ્ષટના છે. ્સેન એનટોક્ન્ોમાં આ િુઘ્ષટના થઈ ત્ાં 
તાપમાન ૩૯.૪ ર્ડગ્ી ્સે. હતું.

્ુએ્સના ્ેસન એનટોક્ન્ોમાં ટ્રમાં 50થી 
વધુ વ્સાહતીનાં મૃતિેહ મળતાં ચરચાર
16 હાેસ્પિરલમાં દાખલ, ત્રણની ધરપકડ કરાઈ, પાેલીસે યુદ્ધના ધાેરણે તપાસ શરૂ કરી

મોસરો 
્ુક્રેન ્સામે છ્ેડેલા ્ુદ્ધને રારણે 

રક્શ્ાને પણ મ્સમોટું નરુશાન થઈ રહ્ં 
છે. રક્શ્ાની અથ્ષવ્વસથા પર પણ માર 
પ્ડી રહ્ો છે. એર અહેવાલ અનુ્સાર 
રક્શ્ાએ તેના ૧૦૩ વર્ષના ઈક્તહા્સમાં 
પ્થમ વખત ક્વિેશી િેવા પર ર્ડફોલટ ર્ુું 
છે.

્ુક્રેન ્સાથે ચાલી રહેલા ્ુદ્ધ બાિ 
અમેરરરા ્સક્હત તમામ પક્ચિમી િેશોએ 
રક્શ્ા ્સાથેના વેપાર પર પ્ક્તબંધ 

લગાવી િીધો છે. વૈક્શ્વર બજારમાં રક્શ્ા 
્સાથે ્ડોલરના વ્વહારો પર પ્ક્તબંધ 
મયૂક્ા પછી રક્શ્ાએ તેના સથાક્નર 
ચલણ રૂબલમાં ચયૂરવણી રરવાની ઓફર 
રરી જેને અમેરરરાના નેજા હેઠળના અન્ 
િેશોએ નરારી રાઢી હતી. 

૨૭ મેના રોજ રક્શ્ાએ ક્વિેશી િેવું 
પર ૧૦ રરો્ડ ્ડોલરનું વ્ાજ ચયૂરવવાનું 
હતું. આ િેવાની ચયૂરવણીની તારીખ પર 
વધારાનો એર મક્હનાનો ગે્્સ પીરર્્ડ 
અપા્ો હતો. 

રસિ્ા 103 વર્વના ઈસતહાસમાં પ્રથમ 
વાર સવદેિી દેવું ચયૂરવણીમાં ડિફોલટ

યુકે્ન સામેના યુદ્ધથી રશશયાને કમરતાેડ નાણાંકીય ફરકાેરક્શ્ાએ US રાષ્ટ્રપક્તના 
પત્ી અને પતુ્રી ્સક્હત 25 
લોરો ્સામે લગાવ્ો પ્ક્તબંધ

મોસરો
અમેરરરી રાષ્ટ્રપક્ત જો બાઈ્ડનના પત્ી અને પુત્રી પર 

રક્શ્ાએ અન્ 23 અમેરરરનો ્સાથે પ્ક્તબંધ મયૂક્ો છે. 
આ જાણરારી રક્શ્ન ક્વિેશ મતં્રાલ્ે આપી હતી. જેમાં 
તેમણે રહ્ં રે, રક્શ્ા રાજરી્ અને જાહેર વ્ક્તિઓ ્સામે 
્સતત વધતા અમેરીરી પ્ક્તબંધોની પ્ક્તક્ક્ર્ાના રૂપમાં 25 
અમેરીરી નાગરરરોને ‘સટોપ ક્લસટ’માં જો્ડવામાં આવ્ા 
છે.  રક્શ્ન ક્વિેશ મતં્રાલ્ના આ ક્લસટમાં અમેરીરી 
રાષ્ટ્રપક્ત જો બાઈ્ડનના પત્ી અને પુત્રી ્સક્હત અનેર 
અમેરીરી ્સીનેટર પણ ્સામેલ છે જેમાં મેનના ્સુ્સાન 
રોક્લન્સ, રેટરીના ક્મચ મેરરોનેલ, આ્ોવાના ચાલ્સ્ષ 
ગ્ા્સલી, ન્ુ ્ોર્કના રસટ્ષન ક્ગક્લરિે્ડ ્સામેલ છે. 

એટલાનટામાં ્ેસન્ડવીચમાં વધુ 
મે્ોનીિ નાખતાં ઉશરેરા્ેલા 
ગ્ાહરે મક્હલાને ગોળી મારી

વોસિંગટન
એટલાનટાના ્સેન્ડક્વચ આઉટલેટ પર પહોંચેલા ગ્ાહરે 

ઓ્ડ્ષર આપ્ા બાિ રમ્ષચારીએ ્સેન્ડક્વચ બનાવીને આપી 
હતી. જો રે તેમાં મે્ોનીિ વધુ નાંખી િીધુ હોવાથી 
આ ગ્ાહરે આઉટલેટની અંિર ફા્રરંગ ર્ુ્ષ હતુ અને 
તેમાં એર મક્હલા રમ્ષચારીનુ મોત થ્ુ હતુ. અન્ એર 
રમ્ષચારી ઘા્લ થઈ છે. આઉટલેટના માક્લર ક્વલી ગલેને 
એર ન્યૂિ ચેનલ ્સાથે વાતચીતમાં રહ્ હતુ રે, વધારે 
પ્ડતા મે્ોનીિ લગાવવાના રારણે િઘ્ડો શરુ થ્ો હતો 
તે વાત ્સાચી છે ્સેન્ડક્વચમાં મે્ોનીિ વધારે નંખા્ુ છે. 
ડ્ુટી પર હાજર મેનેજર પા્સે પણ ગન હતી પણ તેણે 
ગ્ાહર પર ગોળી ચલાવી નહોતી.

વોસિંગટન
અમેરરરાના ક્મ્સૌરી ખાતે ભ્ાનર 

ટ્ેન અરસમાત થ્ો છે. અહેવાલ 
અનુ્સાર, અમેરરરાના ક્મ્સૌરી ખાતે 
્સોમવારે એર ્ડમપ ટ્ર ્સાથે અથ્ડા્ા 
બાિ એમટ્ેર ટ્ેન પાટા પરથી ઉતરી 
જતાં અનેર લોરોના મોત થ્ા હતા. 
ઓછામાં ઓછા 50 લોરો ઘા્લ થ્ા 
હતા. હાલમાં રેસક્ું ઓપરેશન ચાલી 
રહ્ં છે. ઘા્લ થ્ેલા લોરોને ્સારવાર 
માટે હોસસપટલ ખ્સે્ડવામાં આવ્ા છે.  

એમટે્ર ્સેનટર તરફથી મળતી 
જાણરારી પ્માણે, 27 જયૂનના રોજ 

બપોરે 12:42 વાગ્ે લો્સ એનજલ્સથી 
ક્શરાગો ્સુધીના BNSF ટ્ેર પર 
પયૂવ્ષમાં મુ્સાફરી રરી રહેલી ્સાઉથવેસટ 
ચીફ ટે્ન એર ટ્ર ્સાથે અથ્ડાઈ હતી. 

જેના રારણે ટ્ેનના 8 બોગી અને 2 
એસનજન પાટા પરથી ઉતરી ગ્ા હતા. 
ટે્નમાં લગભગ 243 મુ્સાફરો અને 12 
ક્રરૂ મેમબર ્સવાર હતા. 

ક્મ્સૌરી ખાતે ટ્ેન પાટા પરથી ઉતરી જતાં 
અનેર લોરોના મૃત્ું, 50થી વધુ ઘા્લ
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મેલબોર્ન
ઓસ્ટ્રેલિયાની િરેટેસ્ટ જનગણના અનુસાર 

દેશની કુિ વસતી બરે કરોડ સત્ાવન િાખથી 
વધારે થઈ ગઈ છે. ખાસ બાબત એ છે કે 
આ દેશમાં ભારતીય મૂળના િોકોની સંખયામાં 
ઝડપથી વધારો થઈ રહ્ો છે. 5 વર્ષમાં 
ભારતીયોની સંખયામાં 48 ટકાનો વધારો 
નોંધાયો છે. 2016માં આ દેશમાં 4,55,389 
ભારતીય રહેતાં હતાં તરે 2021માં એક 
જૂનરે 6,73,352 ભારતીયોની સંખયા હતી. 
ઓસ્ટ્રેલિયામાં હાિમાં 27 ટકાથી વધારે 
િોકો એવા છે કે જરેમનો જનમ લવદેશમાં થયો 

છે. લવદેશમાં જનમરેિા િોકોમાં ભારતીયોની 
સંખયામાં 2,17,963 િોકોનો વધારો થયો 
હતો. આ સાથરે ભારતરે ચીન અનરે નયૂઝીિરેનડનરે 
પાછળ છોડી દીધા છે. હવરે તરે ઓસ્ટ્રેલિયા 
અનરે ઇંગિરેનડ બાદ ત્ીજા ક્રમ પર આવી 
ગયું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની જનગણનાના આંકડા 
અનુસાર દેશની િગભગ અડધી વસતી 
એવી છે કે જરેમના માતા અથવા લપતામાંથી 
કોઈ એક લવદેશમાં જન્યું હતું.  2017ની 
જનગણના બાદ દેશમાં 1,020,007 
લવદેશીઓ આવીનરે વસ્યા છે, તરેમાંથી સૌથી 
વધારે ઇલમગ્ાન્ટસ ભારતથી આવયા હતાં. 

ઓસ્ટ્ેલલયામાં ભારતીયોરી સંખયા 
પાંચ વર્નમાં 48 ટકા જેટલી વધી

ચીન-ન્યૂઝીલેન્ડને પાછળ છાડે્યું : ન્યૂ સાઉથ વેલ્સરાું સાૌથી વધ્ય

જરેિેંસ્કકીએ પુલતનનરે ‘આતંકકી’ 
ગણાવયા, યુએસમાંથી હાંકકી 

કાઢવા માટે માગ કરી
કીવ

રલશયાનુ યકુ્રેન પર ચાર મલહના કરતા વધારે સમયથી 
આક્રમણ ચાિુ છે. 27 જૂનરે રલશયન લમસાઈિોએ 
યકુ્રેનના ક્રેમરેનચુક શહેરમાં એક શોલપંગ સરેનટરનરે તરે 
સમયરે બરબાદ કરી દીધુ જયારે તરે મોિમાં સેંકડો િોકો 
હતા. આ હુમિામાં 18 િોકોના મોત નીપજયા છે અનરે 
કેટિાય િોકો ઈજાગ્સ્ત થઈ ગયા છે. આ રલશયન 
હુમિા બાદ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપલત વિોડડલમર જરેિેંસ્કકીએ 
કહ્યુ કે રલશયન રાષ્ટ્રપલત વિાડદમીર પુલતન આતંકવાદી 
બની ચૂકયા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ા પડરરદનરે એક 
વીડડયો મરેસરેજમાં જરેિેંસ્કકીએ કહ્યુ કે રલશયા પર કાયદેસર 
કાય્ષવાહી કરવી જોઈએ જરેથી આનરે આતંકવાદી કાય્ષવાહી 
કરવાથી રોકકી શકાય. 

કેલપટોિ લહિ તોફાનોમાં 
જોડાવવા ઈચછતા હતા ટ્્પ: 
વહાઇટ હાઉસના સહાયક

શાંઘાઈ
અમરેડરકામાં રાષ્ટ્રપલત પદ માટે યોજાયરેિ 2020ની 

ચૂંટણીમાં હાર બાદ પણ સત્ા ઈચછતા અમરેડરકાના તરે 
સમયના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલડ ટ્્પ કેલપટોિ લહિ ખાતરે થયરેિ 
તોફાનોમાં જોડાવવાની ઈચછા વયકત કરી હતી. કહેવાય 
છે કે ટ્્પના ઈશારે જ રાષ્ટ્રપલતની ચૂંટણીમાં હાર થતા 
આ સમગ્ પ્રકરણ ઘડાયું હતુ. 6 જાનયુઆરી, 2021ના 
રોજ પ્રમુખ ડોનાલડ ટ્્પના સેંકડો સમથ્ષકોએ રાજધાની 
વોલશંગટનમાં કેલપટોિ લહિમાં તોફાન કરીનરે કોંગ્રેસના 
સંયુક્ત સત્માં લવક્રેપ પાડ્ો હતો. 2020ની રાષ્ટ્રપલતની 
ચૂંટણીના પડરણામોનરે મંજૂરી આપવા માટે યોજવામાં આવયુ ં
હતું. ડોનાલડ ટ્્પરે ગત વરષે યુએસ કલેપટોિ પર હુલ્લડ કરી 
રહેિ ભીડનો સાથ આપવા માટે તતપર હતા. 

।। શ્રી સ્વામિનવારવાયણવાો મિજયતો ॥

બીજાનું ભલું એ જ પ્રમુખસ્વામીનો જી્ન મંત્ર
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નરલસંહ મહતેાએ સાચા વૈષણવનુ ં પહિુેં 
િક્ણ એ બતાવયુ ંછ ેક ે ‘‘ વૈષણવજન તો તરેનરે રે 
કહીએ જરે પીડ પરાઈ જાણરે ર‘ે‘. જીવન દરલમયાન 
કવેળ પોતાનો જ સ્વાથ્ષ સાધનાર માણસ લવરરે 
ગોસ્વામીજી શુ ં કહ ે છ ે ? જરેમ િુહારની ધમણ 
ચાિતી હોય એમ એ માણસ શ્ાસ િઈ રહ્ો 
છ.ે પરલહત કાય્ષના કાટંાળા પથ ઉપર હોંશરે હોંશરે 
ચાિનાર મહાપરુુરો સમગ્ દલુનયામાં વંદનીય 
બનયા છ.ે

‘‘બીજાના ભિામા ં આપણુ ં ભિુ,ં બીજાના 
સખુમા ંઆપણુ ં સખુ‘‘- આવંુ અદ્ભુત. જીવનસતૂ્ 
આપનાર અનરે એ સૂત્નરે જીવી બતાવનાર 
મહાપરુુર હતા પ્રમખુસ્વામી મહારાજ. ગુરુએ 
સસં્થાનુ ં પ્રમખુપદ સોંપયંુ તયારથી જ જનસરેવામાં 
જીવનનરે તાર-તાર કરી નાખવાની પ્રલતજ્ા સાથરે 
તરેઓ નીકળી પડ્ા હતા. આથી જ એમનાં દરકે 
કાયયો અનરે દરકે લનણ્ષયો વયલક્તિક્ી કે સસં્થાિક્ી 
ન રહતેા,ં સમાજિક્ી બની જતાં. આ માટે એમનરે 
પોતાનરે વયલક્તગત ગમરે એટિો ભોગ આપવો પડરે 
ક ેજતુ ં કરવુ ં પડરે, એની એ કયારયે પરવા કરતા 
નહીં.

ઈ.સ. ૧૯૯૧મા ં પ્રમખુસ્વામી કપડવંજ 
પધારિેા. તયાનંા મખુય કાય્ષકર સાથરે 
સ્વાલમનારાયણ મડંદરની આજબુાજનુી વધારાની 
જમીન ખરીદી િરેવાની વાત નીકળી, જરેની 
સસં્થાકકીય પ્રવૃલત્ માટ ેખબૂ જ જરૂડરયાત હતી. 
સ્વામીશ્ીએ પછૂયુ,ં ‘‘આજબુાજ ુશંુ આવરેિુ ંછે?‘‘ 
જવાબ મળયો, ‘‘આ બાજ ુ નરેરોગરેજ રિેવરે છે તરે 
બ્ોડગરેજ થવાની છ,ે એટિરે તરેઓ ઘણી જમીન 
સપંાદન કરી િરેવાના છ.ે આના િીધરે આપણનરે 
ભલવષયમા ં વધાર ે જમીન નહીં મળ.ે એટિરે આ 

િોકો નરેરોગરેજ રિેવરેનરે બ્ોડગરેજમા ં ન ફરેવરે તો 
સારુ.ં‘‘ તરત જ સ્વામીશ્ી કહ,ે‘‘અલયા, આપણું 
એકિાનંુ નથી જોવાનુ,ં સમાજનુ ંપણ જોવાનુ ંછ.ે 
િોકોનરે કેટિી તકિીફ પડતી હશરે તયાર ેઆ લનણ્ષય 
િરેવાયો હશરે. તરે તો ચાિ ુકરવી જ પડરે. બધં પડી 
ગઈ છે તરે જલદી ચાિુ થઈ જાય તરેવી પ્રાથ્ષના 
કરવી. 

‘‘વયલક્તગત જીવનમા ં પણ પ્રમખુસ્વામીનરે 
હમંરેશા પોતાના કરતા ં અનયનો ખયાિ લવશરેર 
રહેતો. વધતી જતી ઉંમરના પ્રભાવરે રાતના અમકુ 
વખત તરેમની ઊઘં ઊડી 
જતી, તયાર ે કટેિા વાગયા 
હશરે એ જોવા માટ ે એમણરે 
એક નવી જ પદ્ધલતનો 
આલવષકાર કયયો. વરયો પહેિાં 
ડડલજટિ ઘડડયાળનો જમાનો 
નહોતો, આથી સમય 
જોવા માટ ે ઘડડયાળ ઉપર 
બરેટરીનો પ્રકાશ નાખંવાની 
જરૂર પડતી. આના માટે 
સ્વામીશ્ીએ એવુ ં શરૂ કયુું 
ક ે પહિેા ં તરેઓ માથા સધુી 
રજાઈ સપંણૂ્ષ ઓઢી િરે. તયાર પછી ઘડડયાળનરે 
રજાઈની અંદર ખેંચી િરે અનરે રજાઈનરે માથરે 
ઓઢિેી રાખીનરે જ બરેટરી ચાિ ુકરી સમય જોઈ 
િરે. તયાર પછી બરેટરી બધં કરી ઘડડયાળનરે રજાઈની 
બહાર કાઢ.ે તરેઓ આમ કમે કર ે છ ેએ જાણવા 
માટ ેએમનરે પછૂયુ ંતયાર ેતરેઓ કહે,‘‘તમરે બધા પણ 
સતૂા હો અનરે હંુ બરેટરી ચાિુ કરુ ં તો પ્રકાશ પડરે 
અનરે તમારી ઉંઘ બગડરે. એવુ ંના થાય એના માટે 
હુ ંઆમ કરુ ંછુ.ં‘‘ ઝીણી બાબતમા ંપણ અનયની 

કવેી કાળજી!
૧૯૮૪મા ં પ્રમખુસ્વામી લવદશેયાત્ાએ 

જતા ં પહેિા ં અમદાવાદ પધારિેા, તયાર ે એમની 
લવદાય સભાનુ ં આયોજન થયંુ હતુ.ં બરાબર એ 
જ અરસામા ં અનામત આંદોિનરે ગજુરાતનો 
ભરડો િીધો હતો. સતત આઠ મલહના ચાિરેિા 
આ આંદોિનથી િોકો ત્ાલહમામ્ પોકારી ગયા 
હતા. જો ક ે આંદોિનના બનંરે પક્ના નરેતાઓનરે 
પ્રમખુસ્વામીનરે લવરરે અનનય ભાવ હતો અનરે 
તરેઓની ઈચછા હતી ક,ે સ્વામીશ્ીની હાજરીમાં 

ડવિપક્ી મીટીંગ થાય. એ 
માટ ે તરેઓ આવયા તયારે 
તરેમણરે જોયુ ં ક,ે આ જ 
સમયરે સ્વામીશ્ીનરે તો 
લવદાયસભામા ં જવાનુ ં હતુ,ં 
જરે જરૂરી હતુ.ં કારણ ક,ે 
સ્વામીશ્ીના હવરે િાબંા સમય 
સધુી દશ્ષન થવાના નહોતા, 
એટિરે હજારો હડરભક્તો 
છેલ્લા દશ્ષન માટ ે ઉમટી 
પડ્ા હતા. પ્રમખુસ્વામી તો 
પોતાની લવદાયસભા એટિરે 

ક,ે એક પ્રકારના સનમાનનરે ઠિેી દઈનરે આદંોિનના 
સમાધાન માટનેી લમટીંગમા ંબરેસી ગયા. લમડટગંમાં 
ચચા્ષનો દોર એટિો િંબાયો ક,ે કિાકોની પણ 
ગણતરી રહી નલહ. સ્વામીશ્ી લવદાયમાનમા ં તો 
ગયા જ નહીં, પરતું આંદોિન સમરેટાઈ જાય એ 
પાકુ ં કરીનરે જ જપંયા. તયાર ે સ્વામીશ્ીના આલશ્ત 
નહીં એવા મહાનભુાવોનરે પણ ખયાિ આવયો ક,ે 
સ્વામીશ્ી બીજાનુ ંભિુ ં થાય એનરે પોતાના ભિા 
કરતા ં હરહંમરેશ વધ ુ મહતવ આપતા રહ્ા છ.ે 

તારીખ ૧૩માચ્ષ, ૨૦૦૨ના ડદવસરે વડોદરાના 
સરુસાગર સરોવરમા ં સતયમ લશવમ સનુદરમ 
સલમલત વિારા ભગવાન લશવજીની ૧૧૧ ફટૂ ઊચંી 
પ્રલતમાની પ્રલતષ્ા કરવાનુ ં આયોજન થયુ ં હતુ.ં 
પરતં ુસલમલતના સભયોનરે આઠ માસ પહિેાં ખયાિ 
આવી ગયો ક,ે મખુય પ્રલતમાપીઠની નીચરે જરે બીજા 
આઠ લશવસ્વરૂપોની મલૂત્ષઓ મકૂવાની હતી, તરેનું 
લશલપકામ આટિા ટૂકં સમયમા ંપણૂ્ષ કરવુ ંઅશકય 
હતુ.ં મૂઝંવણમાથંી માગ્ષ કાઢવા તરેઓ પ્રમખુસ્વામી 
પાસરે દોડી આવયા. પ્રમખુસ્વામીએ એ જ ઘડીએ 
તરેમનરે પણૂ્ષ સહકાર આપવા વચન આપયંુ. આ 
માટ ેએમણરે પોતાની સસં્થાના મલૂત્ષઓનુ ંકામકાજ 
જોનાર કાય્ષકરોનરે બોિાવીનરે આજ્ા કરી ક,ે આ 
લશવમલૂત્ષઓનુ ં કાય્ષ આપણા કામ કરતા ં પણ 
પહિુે ં પરૂુ ં કરી આપવાનુ ં છ.ે આ વસ્ત ુ સસં્થા 
માટ ે કટોકટીની બાબત હતી. કારણ ક,ે ડદલહી 
અક્રધામનુ ંકાય્ષ એ વખતરે પરૂજોશમા ંચાિી રહ્યું 
હતુ,ં ક ેજરે દશે-લવદશેમા ંસસં્થાની પ્રલતષ્ાના નાક 
સમાન હતુ.ં સમયની અલતશય કટોકટી તયા ંપણ 
હતી, એમા ંઆ નવુ ંકામ અડચણરૂપ બનતુ ંહતુ.ં 
વળી, એ પોતાની સસં્થાનુ ં તો કામ પણ નહોતુ.ં 
પરતં ુપ્રમખુસ્વામીએ એ કાય્ષ સારી રીતરે કરાવયુ.ં 
એટિુ ં જ નહીં, પોતરે પ્રલતષ્ા ઉતસવમા ં પણ 
પધાયા્ષ, પણૂ્ષ સહકાર આપયો, અનરે એ લશવજીનું 
‘સવષેશ્ર મહાદવે’ એવુ ંનામાલભધાન પણ એમણરે 
પોતરે જ કયુું. બીજાનુ ંભિુ ંકરી છટૂવાની સાથરે સાથરે 
એમની સવ્ષધમ્ષ સનમાનની ભાવના પણ ઉજાગર 
થઇ. આવી ભાવનાઓ જ આવી વયલક્તઓનરે 
મહાપરુુરનુ ંલબરુદ અપાવરે છ.ે

 - સાધ ુયોગને્દ્રદાસ, BAPS
 (Los Angeles, USA)

લસંગાપુરા
લસંગાપુરમાં મંગળવારે કોરોનાના 11504 

નવા કેસ આવયા છે જરે 3 મલહનામાં સૌથી વધારે 
છે. તરેમાં આ સંખયા સૌથી વધારે છે. સ્વાસ્્થય 
મંત્ી ઓંગ યરે કુંગરે િોકોનરે ચરેતવણી આપી છે 
કે સંક્રમણની િહેરની પહેિાથી વધારે કેસ 
આવયા છે. ઉપ પ્રધાનમંત્ી િોરેનસ વોંગરે કહ્યું 
કે આગામી અઠવાડડયામાં કોરોના વાયરસના 
કેસ વધવાની આશંકા છે. કોરોનાના કાય્ષબળના 
સહ અધયક્ વોંગના સોમવારે કહ્યું કે હજુ પણ 
કોરોનાના ઉપાયોનરે ખાસ બનાવવાની જરૂર છે. 
જરૂર પડશરે તો તરેનરે માટેની વયવસ્થા પણ કરાશરે.

સંક્રમણના કેસ વધવાના કારણરે ઓલમક્રોનના 
નવા સ્વરૂપ બીએ.4 અનરે બીએ.5 ના કારણરે 

થયા છે. સ્વાસ્્થયમંત્ી ઓંગ યરે કુંગરે મંગળવારે 
કહ્યું કે મેં પહિેા પણ કહ્યું હતું કે નવી િહરે 
જુિાઈ કે ઓગસ્ટની આસપાસ આવી શકે છે 
પણ હાિમાં તરે થોડી વહેિી આવી ગઈ છે. 
શકય છે કે જૂનમાં સ્કૂિની રજાઓ રહી તરેના 
કારણરે આ બનયું હશરે.

લસંગાપુરના સ્વાસ્્થય મંત્ાિયરે હાિ સુધીમાં 
સંક્રમણના 14,25,171 કેસની પુષ્ટિ કરી છે. 
આ સાથરે જ મંત્ાિયરે સોમવારે કહ્યું કે 18 
મલહનાના એક બાળકનું ઈનસરેફેિાઈડટસની સાથરે 
જ કોરોના, શ્સન સંબંધી વાયરસ અનરે એનટરેો 
વાયરસ સંક્રમણના કારણરે મોત થયું. લસંગાપુરમાં 
કોરોના કારણરે 12 વર્ષ સુધીની ઉંમરના બાળકનો 
પહેિો કેસ છે. 

સિંગવાપુરમાં ઓમમક્ોને ્ ધવારી ચિંતવા: 11504 ન્વા કેિં
ઓાેમરકાનેના બીઓે.4 ઓને બીઓે.5 વેરરઓને્ટ રચાવાે કહેર ઃ 12 વર્મ સ્યધીની ઉું રરના બાળકનાે પહેલાે કેસ સારે ઓાવાે 

USરા તબીબી લરષ્ાતોએ કોલવડ વેરરઅન્ટ 
ઓલમક્ોરરા બૂસ્ટર ડોઝરી ભલામ્ કરી

અમેરિકન તબીબી નનષ્ણાતોની એક પેનલે કોનિડ 
િેરિઅન્ટ ઓનમક્ોનનણા નિશેષ બૂસ્ટિ ડોઝની 
ભલણામ્ કિી છે. હિે ભય િધી િહ્ો છે કે, 
ઈન્ફલયયુએનઝણાનણા કેસની જેમ હિે કોનિડ િસીની 
જરૂરિયણાત પ્ મોસમી ધોિ્ે િહેશે. FDA દ્ણાિણા 
િચિણામણાં આિેલી સનમનતએ ઉપલબધ ડે્ટણાની 
સમીક્ણા કિિણામણાં એક રિિસ પસણાિ કયણાયા પછી તેની 
તિ્ફે્મણાં ચયુકણાિો આપયો હતો. 19 લોકોએ તેની 
તિ્ફે્મણાં અને 2 લોકોએ તેની નિરુદ્ધમણાં મતિણાન 

કયયુું હતયું. એક અહેિણાલ મયુજબ, એ્ફડીએનણા 
િરિષ્ઠ િૈજ્ણાનનક પી્ટિ મણાર્સસે નનષ્ણાતોની બેઠક 
પહેલણાં સમસયણાની જર્ટલતણા નિશે ્ટૂંકમણાં સમજાવયયું, 
અને કહ્ં કે, આ ખતિનણાક િણાયિસ ઘ્ીિણાિ 
આગણાહીઓને ખો્ટી પણાડે છે અને ફલ ૂકિતણાં િધયુ 
ઝડપથી પરિિનતયાત થણાય છે. આજે આપ્ે જે કિી 
િહ્ણા છીએ તે ખૂબ જ પડકણાિજનક કણાયયા છે, કણાિ્ 
કે આપ્ણામણાંથી કોઈની પણાસે બહયુ સપષ્ટ મણાનહતી 
નથી, એમ તેમ્ે જ્ણાવયયુ ંહતયું.
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ઢાકા
બાગં્ાદશેની નૌસનેાએ 

પોતાના દશેના કોસ્ટ્ એરિયામાં 
ગિેકાયદસેિ િીતે ઘસૂી આવવાના 
આિોપસિ ૧૩૫ ભાિતીય 
માછીમાિોન ે કસ્ટડીમા ં ્ીધા છ.ે 
ઉપિાતં માછ્ી પકડવા મા્ટનેા ૮ 
ટ્ો્સ્સને પણ બગંાળની ખાડીમાથંી 
જપ્ત કિી ્ીધા છ.ે જાણવા મળયા 
મુજબ સમદુ્રમા ંપટે્ોલ્ંગ દિલમયાન 
નૌસનેાના જવાનોએ ભાિતીય 
માછીમાિોને કસ્ટડીમા ં્ીધા હતા. 

બાગિેહા્ટ લજલ્ાના પો્ીસ 
મીરડયા સે્ ના અલધકાિી એસએમ 
અશિફુ્  આ્મ ે આ અગં ે લવગતે 

માલહતી આપી હતી. તમેણે 
જણાવયુ ં ક,ે તમેની નૌસનેાના 
બનૌજા પ્રતયાયા અન ે અ્ી હદૈિ 
જહાજ દરિયામા ં પટે્ોલ્ંગ મા્ટે 
નીકળયા હતા ત ેસમય ેપહે્ ા ૬૮ 
ભાિતીય માછીમાિોન ે ૪ ટ્ો્સ્સ 

સાથ ે કસ્ટડીમા ં ્ેવામા ં આવયા 
હતા. તયાિ બાદ નૌસનેાએ વધુ 
૬૭ માછીમાિોન ે અનય ૪ ટ્ો્સ્સ 
સાથ ેકસ્ટડીમા ં્ઈન ેતમામ ટ્ો્સ્સ 
જપ્ત કયા્સ હતા. માછ્ી સલહત જપ્ત 
કિવામા ં આવે્ ા સામાનની બજાિ 

રકમંત ૩.૮૦ કિોડ રૂલપયા છ.ે  
મોંગ્ા પો્ીસ સ્ટશેનના પ્રભાિીના 
કહવેા પ્રમાણ ે બાગં્ાદશેના 
દરિયાઈ ક્તે્રમા ં ગિેકાયદસેિ િીતે 
પ્રવશે કિીને માછ્ી પકડવાના 
આિોપસિ રિપો્ટ્સ દાખ્ કિવામાં 
આવયો છ.ે તમામ માછીમાિોને 
બાગિેહા્ટના મખુય જયરુડલશય્ 
મલેજસટ્્ેટની કો્ટ્સમા ં મોક્ી દવેામાં 
આવયા છ.ે  દરિયાઈ માછ્ીઓનો 
પ્રજનન સમય ચા્ી િહ્ો હોવાથી 
સિકાિ ે૨૦મી મથેી ૨૩મી જુ્ ાઈ 
દિલમયાન કુ્  ૬૫ રદવસ મા્ટે 
દરિયામા ં માછ્ી પકડવા પિ 
પ્રલતબધં ્ાગ ુકિે્ ો છ.ે 

બાંગ્ાદેશે ૧૩૫ ભારતીય માછીમારોને કસ્ટડીમાં ્ીધા
8 ટ્રોલર્સનરો બંગ્ળની ખ્ડીમ્ંથી જપ્ત કર ્્સ , જપ્ત ર્મ્નની બજાર કકંમત 3.80 કર્રોડ રૂપિર્ 

ઈઝિાયે્ માં સંસદનો ભંગ 
કિાયો: 4 વર્સમાં પાંચમી 

વખત ચૂં્ટણી યોજાશે
જેરુસ્ેમ

ઈઝિાયે્માં ફિી એકવાિ સંસદનો ભંગ કિવામાં 
આવયો છે. એક ખાસ ઠિાવ પાસ કિીને નવી ચૂં્ટણી 
યોજવાનો િસતો ખો્વામાં આવયો છે. તમામ પક્ોએ 
નવેસિથી ચૂં્ટણીની તિફેણ કિી છે. હવે 1 નવેમબિે નવી 
ચૂ્ંટણી યોજવામાં આવશે. 2019થી 2022 વચે્ પાંચમી 
વખત ચૂ્ંટણી યોજવાની નોબત આવી છે. નફ્ટા્ી 
બેન્ેટની સિકાિમાં નંબિ ્ટૂ િહે્ા યૈિ ્ેલપડને િખેવાળ 
સિકાિના સુકાની બનાવાયા છે. ઈઝિાયે્માં છેલ્ા થોડા 
સમયથી િાજકીય અસસથિતા સજા્સઈ હતી. એક તબકે્ 
એવું મનાતું હતું કે પૂવ્સ પીએમ બનેજાલમન નેતનયાહૂ ફિી 
કે્ટ્ાક સભયોનો ્ટેકો ્ઈને સિકાિ િચશે પણ તેમણે 
પણ નવેસિથી ચૂં્ટણી યોજવાની તિફેણ કિી હતી.

દેહરાદુન
હવામાન લવભાગે િેડ એ્્ટ્સ 

જાહેિ કિતા દેહિાદુન સહીત 
પહાડોમાં કે્ટ્ાક લવસતાિોમાં ભાિેથી 
અલત ભાિે વિસાદની આશંકા 
વયક્ત કિવામાં આવી હતી. આ 
વખતે સામાનયથી ૯ રદવસ બાદ 
ઉત્તિાખંડમાં આવે્ ા ચોમાસાને 
કાિણે છેલ્ા ૨ રદવસોથી અનેક 
સથળો પિ સતત અથવા તો થોડા 
વિસાદને કાિણે વાતાવિણ ખુશનુમા 
બનયું છે પિંતુ પવ્સતોમાં આફત સજા્સઈ 
હતી. ખાસ કિીને લપથોિાગઢ અને 
બાગેશ્વિમાં જનજીવન અસતવયસત 

થયું હતું. બાગેશ્વિમાં મંગળવાિ બાદ 
બુધવાિે પણ ખૂબ જ વિસાદ થયો 
પડયો હતો. થોડા ક્ાક વિસાદ 
બંધ િહ્ા બાદ સતત તેજ વિસાદના 
કાિણે સિયૂ અને ગોમતી નદીઓમાં 

જળસતિ જોખમની લનશાની નજીક 
પહોંચી હતી. નદી સિયુ ઘા્ટ પિ ચઢી 
ગઈ છે તો ઘણા લવસતાિોમાં વીજ 
પુિવઠો ખોિવાઈ ગયો છે. નદી નાળા 
તૂ્ટવાને કાિણે ડઝનબંધ િસતાઓ બંધ 
થઈ ગયા છે અને લજલ્ામાં બે પુ્  
ધોવાઈ ગયા હોવાના અહેવા્ છે. 
ઘણા ્ોકોને ઘિ છોડવા મા્ટે પણન 
મજબિૂ થયા છે. આ વખતે ચોમાસાને 
કેિળથી ઉત્તિાખંડ પહોંચવામાં 
્ગભગ ૧ મલહનાનો સમય ્ાગયો 
છે જયાિે ગયા વરષે તે સામાનય એ્ટ્ે 
કે, ૨૦ જૂનથી એક અઠવારડયા 
અગાઉ જ પહોંચી ગયું હતું. 

ઉત્તરાખંડમાં નદીઓ જોખમીઃ યાત્ાળુને સાવચેત કરાયા
2-3 જૂલ્ઈ રુધી દરોહર્દુન, બ્ગરોશ્વર, નૈનીત્લ, ચમ્રોલી, પિથ્ૈર્ગઢમ્ં ભ્રરો વરર્દનું રરોડ એરોલર્સ એિ્રું ઃ એનરોક નદીએ્રોમ્ં િુર

આસામમાં પૂરપ્રકોપ યથાવતઃ વધુ 
૧૨નાં મોત, ૩૧ ્ાખ અસરગ્રસત

આસામમાં પૂરપ્રકોપની સ્થિતિ યથિાવિ છે. વરસાદી અને પૂરની ઘટનાઓમાં 
વધુ ૧૨ લોકોએ જીવ ગુમાવયો હિો. ચોમાસા દરતમયાન કુલ મૃતયુ આંક ૧૫૧ 
થિયો હિો. ૨૬ તિલ્ાના ૩૧ લાખ કરિા વધુ લોકો પૂરપ્રભાતવિ બની ગયા છે.  
બ્રહ્મપુત્ર નદીના કાંઠે આવેલા કેટલાય તિલ્ાઓને ડેનિર ઝોન જાહેર કરાયા 
છે. એ તસવાયની આસામની ઘણી નાની-મોટી નદીઓનું િળ્િર ભયિનક 
સપાટીએ પહોંચયું છે. બીજી િરફ મધયપ્રદેશના છિરપુર તિલ્ામાં આકાશી 
વીિળી પડવાના ચાર બનાવો બનયા હિા. એમાં બે બાળકો સતહિ કુલ ચાર 
લોકોએ જીવ ગુમાવયો હિો. પાંચને ઈજા પહોંચી છે.  કણાણાટકના દરરયાકાંઠાના 
તિલ્ાઓમાં  ભારે વરસાદ પડયો હિો. િેના કારણે િનજીવન ઠપ થિઈ ગયું હિું. 
મેંગલુરુમાં શાળા-કોલેજો વરસાદના કારણે બંધ રાખવાની જાહેરાિ થિઈ હિી.

નરોશનલ-ઈન્ટરનરોશનલ-કરોનરોડ્

ક્મદ્ર્રોની તંગી એનરો 
મંજૂરીમ્ં વવલંબ રકહતની 
બ્બત્રો મક્નન્ િુરત્ 
િુરવઠ્ મ્રરો બ્ધ્રુિ

ઓન્ટેરરયો  
ધ કેનેડા મોિગેજ એનડ હાઉલસંગ 

કોપપોિેશન કહે છે કે, િ૦૩૦ સુધીમાં 
કેનેડાને વધુ પ.૮ લમ્ીયન નવા 
ઘિોની જરૂિ પડશે જે પોરણક્મ 
હોય. એજનસીએ ગુરૂવાિે જાહેિ કિે્ા 
અહેવા્ મુજબ કેનેડામાં મકાનોની 
તંગીને પહોંચી વળવા આવનાિા 
સમયમાં ્ોકોને પોસાય એવા દિે 
મકાનો બનાવવા પડશે. વધતી જતી 

માંગને પહોંચી વળવાનું મુશકે્ છે. કેમ 
કે, મકાનોને તૈયાિ થવામાં સમય ્ાગે 
છે. વળી, સિકાિી મંજિુીઓ મેળવવાની 
પ્રલરિયા પણ સમય માંગી ્ેનાિી હોય છે. 
એ જોતા મકાનોની માંગને પહોંચી વળવા 
કદાચ િ૦૩૦ સુધીનો સમય ્ાગી શકે 
છે. જો બેંકના વયાજદિ અતયાિ જ્ેટ્ા 
હોય તો એ શકય છે. અહેવા્માં 
જણાવાયું છે કે, વધુ િ.૩ લમ્ીયન ઘિો 
તૈયાિ થઈ શકશે. જેની સાથે મકાનોની 
સંખયા ૧૯ લમલ્યન સુધી પહોંચી જશે. 
જો કે તેમ છતાં વધાિાના ૩.પ લમ્ીયન 
મકાનોની જરૂિ પડશે. જો બજાિની 
સસથલત સુધિે અને કામદાિોની તંગી દિૂ 
થઈ શકે તો િ૦૩૦ સુધી વધાિાના િિ 
લમ્ીયન મકાનો બની શકશે.

કેનેડાને ર૦૩૦ સુધીમાં પ.૮ મમ્ીયન 
મકાનની આવશયકતા : સીએમએચસી

મોનટ્ીય્
કોલવડ-19 િોગચાળાને કાિણે 

બે વર્સ ઉતસવોની ઉજવણી લવના 
લવતાવયા બાદ કેનેડા ડેની ઉજવણી 
સાથે ઉતસવોનું પુનિાગમન થઈ િહ્ં 
છે. જો કે, પિંપિાગત પિેડ જોવાની 
આશા િાખતા કે્ટ્ાક કેનેરડયનોએ 
ફિી લનિાશ થવુ પડે તેમ છે. કે્ટ્ાક 
શહિેોમાં સુિક્ા અને વીમાની વધતી 
જતી રકંમત, ભંડોળ સુિલક્ત કિવાની 
મુશકે્ીઓને કાિણે આયોજન અંગે 
પુનલવ્સચાિ થઈ િહ્ો છે.

મોનટ્ીય્માં ત્રીજા વરષે પણ કેનેડા 
ડે પિેડ નહીં થાય. જો કે, આ વખતે 
એના મા્ટે કોલવડ-19 વધુ જવાબદાિ 
નથી. આયોજક લનકો્સ કોવેન કહે 
છે કે, કોિોના વાયિસ એક મો્ટી 
લચંતા છે, એવામાં ફુગાવો દાયકાઓમાં 
તેના સવપોચ્ સતિે હતો. તયાિે ફેડિ્ 
હેરિ્ટેજ રડપા્ટ્સમેન્ટે એક વર્સમાં ઓછા 
ભંડોળની ઓફિ કિી હતી. પિેડ મા્ેટ 
ગ્ાન્ટ મળે છે અને એ દિ વરષે સમાન 
િકમનો ચેક પ્રાપ્ત કિવા જેવું છે. પિેડના 
એસ્ઝ્યુર્ટવ ડાયિે્્ટિકેિોલ્ન 

પોલસાકે, એક મુ્ાકાતમાં સમજાવયું કે, 
વીમાની રકંમત ્ગભગ દિેક વસતુની 
સાથે-સાથે વધી છે. 

કોપપોિે્ટ સપોનસસ્સ મેળવવા મુશકે્ 
છે. કાિણ કે, પિેડ મા્ટે ્ટે્સની િસીદ 
મળતી નથી. કોવેને ્ખયું કે, “પિેડ 
મા્ટે, આનો અથ્સ છે ઓછા પૈસા, 
ઊંચા ભાવ.” તેના બદ્ે, મોનટ્ીય્માં 
કેનેડા ડેની ઉજવણી જુના બંદિ ઉપિ 
થશે, જયાં ફેસ પેઇસન્ટંગ, ગેમસ, કેક 
અને કોનસ્ટ્સ જેવી ઇવેન્ટસનું આયોજન 
કિવામાં આવશે. 

ખચ્સ તેમજ ભંડોળના પડકાિો વચ્ે કે્ટ્ાક 
શહેિોમાં કેનેડા ડે પિેડ અંગે પુનલવ્સચાિ સંભવ
મ્રોન્ટીરલમ્ં જુન્ બંદર ઉિર ફરોર િરોઇનનં્ટગ, ગરોમ્સ, કરોક એનરો ક્રોન્સર્સ જરોવી ઇવરોન્્ટરનું એ્ર્રોજન કર્શરો

ઓન્ટેરરયો
155 વર્સ પહે્ ા જુ્ાઈ 1867ના 

િોજ કેનેડા પોતાના બંધાિણ સાથે 
અસસતતવમાં આવય.ુ અ્ાયદા દેશ તિીકે 
માનયતા મળયા બાદ આ રદવસે કેનેડાના 
બધા િાજયો તથા ્ેટિી્ટિીસમાં જાહેિ 
િજા પાળવામાં આવે છે. અને જુદી જુદી 
જગયાએ સુંદિ કાય્સરિમો યોજી િંગેચંગે 
ઉજવણી કિવામાં આવે છે.

ભાિતથી કેનેડામાં 1974માં 
ઇમીગે્શન મળતા અનેક ્ોકો કેનેડા ગયા 
હતા. તયાિથી તેઓ કેનેડા ડેની ઉજવણીમાં 
અચૂક ભાગ ્ે છે. સુિેશ પ્ટે્ તથા 

ભાવના પ્ટે્ કહે છે કે, ભાિત આપણી 
જનમભૂમી છે. તેવી જ િીતે કેનેડા માતા 
જશોદા- કૃષણ ભગવાનની પા્ક માતા 
છે. અમાિી મો્ટી રદકિી અલપાના જુન 
30 1996માં ્ગ્ન થયા હતા. આજે 
તેની ્ગ્ન તાિીખે િાત્રીના િીશેપશન 
સમયે, અલપાના લપતા તિીકે મા્ટી થે્ં યુ 
સપીચમાં સવષે જુદા જુદા દેશોમાંથી તથા 
કેનેડાના જુદા જુદા ભાગમાંથી આવે્ ા 
સવ્સ મહેમાનોનો અમે આભાિ માનયો 
હતો. સાથે જ કેનેડા દેશનું યુલનયન પણ 
કાયમ ્ટકી િહે ખુબ જ પ્રગલત કિે તેવી 
શુભેચછાઓ વયક્ત કિી હતી.

‘કેનેડા ડે’ ઃ દેશનું સંગઠન કાયમ 
્ટકી રહે તેવી અભયથ્થનાઃ સુરેશ પ્ટે્

ભ્વ વધ્ર્ન્ રરક્રન્ 
નનર્સરનરો એરોનડીિીએરો 
એર્રોગર ગર્વ્રો

ઓન્ટેરરયો 
કેનેડાના વત્સમાન િેકોડ્સ-ઉચ્ 

ફુગાવાના દિો દ્ાિા લનધા્સરિત 
દિ કિતાં ઓન્ટેરિયોએ આવતા 
વરષે મકાનમાલ્કો મા્ટે મહત્તમ 
અનુમલતપાત્ર ભાડાવધાિો નક્ી કયપો 
હોવાની જાહિેાત બુધવાિે સિકાિે 
કિી હતી. પ્રીલમયિ ડગ ફોડ્સની ફિીથી 

ચૂ્ંટાયે્ી સિકાિે જણાવયું હતું કે, તે 
જીવનલનવા્સહના વધતા ખચ્સને કાિણે 
ભાવ-વધાિાને મયા્સરદત કિી િહી છે. 

ઓન્ટેરિયો એનડીપીએ વળતો 
જવાબ આપતાં કહ્ં કે, અતયાિે 
ભાડાવધાિાને ્ી્ીઝંડી આપવી 
એ ખો્ટું છે. ્ોકો પહે્ા કિતાં વધુ 
મુશકે્ીમાં છે. પ્રાંતીય ભાડાવધાિાની 
માગ્સદલશ્સકામાં નોંધાયુ હતું કે, 
મકાનમાલ્કો ભાડૂત કે બોડ્સની 
મંજિૂી લવના ભાડામાં વધાિો કિી દે 
છે. હવે 2023માં એમાં 2.5 ્ટકાનો 

વધાિો કિવાનું નક્ી થયું છે. એક 
સિકાિી અખબાિી યાદીમાં જણાવાયું 
છે કે, ઓન્ટેરિયો કન્ઝયુમિ પ્રાઇસ 
ઇનડે્સના આધાિે ફુગાવો 5.3 ્ટકાની 
સપા્ટીએ પહોંચશે. જો કે, પ્રાતંે તે િકમ 
ભાડૂતોને નોંધપાત્ર ભાડાવધાિાથી 
બચાવવામાં મદદ કિવા મા્ટે મયા્સરદત 
કિી છે. 2022 મા્ટે ભાડાવધાિાની 
માગ્સદલશ્સકા 1.2 ્ટકા છે. આ 
માગ્સદલશ્સકા પ્રાંતના િેલસડેસનશય્ 
્ટેનનસી એ્્ટ હેઠળ ભાડાના 
મો્ટાભાગના ઘિોને ્ાગુ પડે છે. 

ઓન્ટેરિયોમાં આગામી વરષે મકાનના મહત્તમ 
ભાડા વધાિામાં 2.5 ્ટકા સુધીની મયા્સદા
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