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કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

લંડન
બિટનમાં િોરિસ જોહનસન સામે અસંતોષ 

આખિે ભડકી ઊઠ્ો હતો. કેબિનેટમાંથી ૫૦ 
જેટલા પ્રધાનોના િાજીનામા ધિી દીધા િાદ 
ગુરુવાિે વડાપ્રધાન િોરિસ જોનસને પણ પોતાના 
હોદ્ા પિથી િાજીનામું આપી દીધું હતું. જોનસન 
બવરુદ્ધ તેમની પોતાની કન્ઝવવેરટવ પાટટીમાં િળવો 
થઇ ગયો હતો. તેમની સિકાિના િે મંત્ી ઋબષ 
સુનક અને સાબજદ જાવેદ મંત્ી પદેથી િાજીનામું 
આપયા િાદ મામલો થાળે પાડવા િોરિસે સટીવ 
િાક્કલ અને નારદમ જાહાવીને મંત્ી િનાવયા હતા 
પિંતુ તેનાથી વાત વણસી ગઈ હતી. િોરિસના 
બનણ્ણય સામે વધુ 39 મંત્ીઓએ િાજીનામા 
આપી ખુલ્ો િળવો કિતાં િોરિસ મુશકેલીમાં 
મૂકાઈ ગયા હતા. આખિે તેમણે પણ િુધવાિે 
વડાપ્રધાન પદેથી િાજીનામું આપવાની જાહેિાત 
કિી હતી. જોનસને િાજીનામું આપતા પહેલાં 
િાષ્ટ્રજોગ સંિોધન કયુું હતું. તેમણે કહં્ હતું કે 
તેઓ િાજીનામું આપવા િદલ દુઃખી છે. જોકે, 

જયાં સુધી નવા વડાપ્રધાનની વિણી ન થાય તયા ં
સુધી જોનસન હોદ્ા પિ યથાવત િહેશે. 

બરિટનમાં નવા વડાપ્રધાનની વિણીની અલગ 
વયવસથા છે. જો કે િોરિસ જહોનસન જયાં સુધી 
નવા પ્રધાનમંત્ીની પસંદગી ન થઈ જાય તયા ં
સુધી પદ પિ યથાવત િહેશે. મીરડયાના જણાવયાં 
મુજિ ઓકટોિિમાં નવા પ્રધાનમંત્ીની પસંદગી 
થશે. હાલ પીએમ પદની િેસમાં અનેક નામ 
ચચા્ણમાં છે.

કન્ઝર્વેટિર્ પાિટીના નર્ા નેતાની પસંદગી ન થાય તાં સુધી જેન્સન પીએેમ પદે યથાર્ત રહેશે, એાેકાેબરમાં ચૂંિણીની શક્યતા

બ્રિિનમાં 41 મંત્ીએાેએે ધડાધડ રાજીનામાં એાપી દેતાં બાેટરસ જેન્સન ભીંસમાં એાવ્ા

બળર્ો થતાં બ્રિટન PM જોનિનનું રાજીનામું

ઈસલલામલાબલાદ
પારકસતાનમાં ભાિે વિસાદના કિાણે ૭૭ 

લોકોના મોત થયા છે. માત્ િલુબચસતાન પ્રાતંમાં 
વિસાદના કાિણે ૩૯ લોકોના મોત નોંધાયા છે. 
દેશના જલવાયુ પરિવત્ણન મંત્ી શિેી િહેમાને 
વિસાદને કાિણે થયેલા મૃતયુને િાષ્ટ્રીય આફત 
ગણાવી હતી.

પારકસતાનમાં થયેલા ભયંકિ વિસાદના 
કાિણે સેંકડો મકાનો ધિાશાયી થયા છે. મંત્ી 
િહેમાને જણાવયું હતું કે, ભાિે વિસાદના કાિણે 
અનેક બવસતાિમાં િચાવ કામગીિીમાં મુશકેલી 
પડી િહી છે. 

અહેવાલ અનુસાિ, મંત્ી શેિી િહેમાને 
કહં્ હતું કે, ભાિે વિસાદને કાિણે મૃતયુ 
પામનાિાઓમાં િાળકો, પુરૂષો અને 
મબહલાઓનો સમાવેશ થાય છે. સિકાિ 
િાષ્ટ્રીય અને પ્રાંતીય રડ્ઝાસટિ મેનેજમેનટ 
અબધકાિીઓની મદદથી વિસાદને કાિણે 
મુશકેલીમાં મુકાયેલા સથાબનક લોકો સુધી 
પહોંચવાનો પ્રયાસ કિી િહી છે. તેમણે કહં્ હતું 
કે, પાણીનું સતિ ઊંચું છે અને લોકોએ સાવચેત 

િહેવાની જરૂિ છે. કાિણ કે ચોમાસાની પેટન્ણ 
િદલાઈ િહી છે. હાલમાં સમગ્ર પારકસતાનમાં 
સિેિાશ વિસાદ કિતાં ૮૭ ટકા વધુ વિસાદ 
નોંધાયો છે.

મંત્ી શેિી િહેમાને કહ્ં હતું કે, નેશનલ 
રડ્ઝાસટિ મેનેજમેનટ ઓથોરિટીએ િાષ્ટ્રીય 
મોનસુનને લઈને યોજના તૈયાિ કિી છે. તેમણે 
લોકોને સતક્ક િહેવાની પણ અપીલ કિી હતી 
જેથી કિીને વધુ જાન-માલનું નુકસાન અટકાવી 
શકાય. મંત્ી શેિી િહેમાને કહ્ં હતું કે, આ 
મૃતયુ અને બવનાશને િોકવા માટે અમને વયાપક 
યોજનાની જરૂિ છે. કાિણ કે આ િધો બવનાશ 
જલવાયુ પરિવત્ણનને કાિણે થઈ િહ્ો છે.

પારકસતાનમાં વિસાદથી અનેક 
મકાનો જમીનદોસત, 77નાં મોત 

બરિટનના પ્રધાનમંત્ી પદની િેસમાં 
ભાિતીય મૂળના ઋબષ સુનક સામેલ 

લંડન
બરિટનમા ં િોરિસ જહોનસનના િાજીનામાનો 

ધમધમાટ જોવા મળયો હતો. ઋબષ સનુક બરિટનના 
નવા વડાપ્રધાન પદની િેસમા ં છ.ે જો તઓે 
વડાપ્રધાન થશે તો ભાિતીય મળૂના પ્રથમ બરિરટશ 
વડાપ્રધાન હશે. ઋબષ સનુક ભાિતીય મૂળના 
બરિરટશ નતેા છ.ે તમેનો જનમ 12 મે 1980ના િોજ 
સાઉથમપટન, હમેપશાયિ, સાઉથ ઈસટ ઈંગલેનડમાં 

ભાિતીય માતા-બપતા યશવીિ 
અન ે ઉષા સનુકન ે તયા ં થયો 
હતો. તમેના બપતા જનિલ 
રફબ્ઝબશયન હતા અન ેતમેની 
માતા ફામ્ણસી ચલાવતા હતા. 
સનુકના દાદા-દાદીનો જનમ 
ભાિતના પજંાિ પ્રાતંમાં 

થયો હતો, તઓે 1960ના દાયકામા ંપવૂ્ણ આબરિકાથી 
બરિટનમા ંસથળાતંિ કિીન ેઆવયા હતા. ઋબષ તનેા 
ત્ણ ભાઈ-િહનેોમા ં સૌથી મોટા છ.ે રિશીએ 
ટોચની કોલજેોમાથંી પણ અભયાસ કયયો છ.ે સનુક 
બવનચસેટિ કોલજે, બલંકન કોલજે, ઓકસફોડ્ણ અને 
સટનેફોડ્ણ યબુનવબસ્ણટીના ભતૂપવૂ્ણ બવદ્ાથટી છ.ે
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વાહનાેના ઓાેછા 
પુરવઠાને કારણે સ્થિતિ 
સર્જાઈ હાેવાનું િારણ

ટોરોનટો 
ડેસરોઝીયસ્સ ઓટોમોટીવ 

કનસલટનટસના જણાવયા મુજબ કેનેડામાં 
વાહનોના વેચાણમાં જુન માસમાં 
ઘટાડો નોંધાયો છે. જે ગયા વર્સની 
સરખામણીમાં લગભગ ૧૧.પ ટકા 
જેટલો છે. જેનું મુખય કારણ પુરવઠાની 
વયવસ્ા હોઈ શકે છે. 

એક અંદાજ મુજબ ૧૪૩૭૭૩ 
લાઈટ વહીકલસનું વેચાણ જુનમાં ્યું 

છે, જે ર૦૦૯ની મંદી બાદનું આ સૌ્ી 
ઓછુ હતું. વેચાણમાં જે ઘટાડો ્યો 
છે એ નોંધપાત્ર છે કેમકે ગયા વરષે આ 
સમયમાં ૧૬રપ૦૦ જેટલા વાહનો 
વેચાયા હતા. જયારે ર૦૧૮માં એ આંક 
ર૦૦૦૦૦ જેટલો હતો. 

ડેસરોઝીયસ્સના મેનેજજંગ પાટ્સનર એન્રુ 
કીંગે કહ્ં હતું કે, તૈયાર વાહનોની કમી 

હોવા્ી આ ઘટાડો જોવા મળયો છે. જેને 
કારણે બજારમાં પણ મંદીનો માહોલ છે.  
તેમણે વધુમાં જણાવયુ ં હતું કે, વાહનોના 
ઉતપાદનમાં વપરાતી સેમીકંડકટર ચીપની 
તંગીને કારણે ઉતપાદન ઓછું ્તું હોવા્ી 
પુરવઠાની વયવસ્ા ખોરવાઈ છે. કોજવડ 
મહામારી બાદ આ સમસયા વધી છે. 
જો કે, એવી આશા પણ વયકત કરવામાં 
આવી છે કે વાજર્સક વેચાણના આંકડાઓ 
પહેલા જેટલા ્ઈ શકે છે. જુન બાદ 
વેચાણ વધી શકશે. કેમ કે, મે માસમાં 
૧.૩૬ જમલીયન વાહનો વેચાયા હતા 
અને જુનમાં એ આંક ૧.૪પ જમલીયન 
સુધી પહોંચયો છે.

ઓનટટેરરયો  
કેનેડામાં સુપર જવઝા એ 

કામચલાઉજવઝા છે, જેની મદદ્ી 
કેનેડીયન નાગરરકો અને પરમેનનટ 
રેસીડેનટસ તેમના માતાજપતા અને 
દાદા દાદીને કેનેડા બોલાવી શકે છે. 
સુપર જવઝા મલટી એનટ્ી જવઝીટર 
જવઝા છે જે ૧૦ વર્સ સુધીના હોય 
છે. હવે આ સુપર જવઝામાં તા.૪્ી 
જુલાઈ્ી અમલમાં આવે એવા 
સુધારા કરવામાં આવયા છે. 

સુપર તવઝામાં 4 જુલાઈથી નવા ફેરફારા ેઓમલમાં ઓાવાાઃ ઓનેક ઇમમગ્રન્ટસને સરકારના નનણજાયથી લાભની ઓાશા

ઓટ્ટાવટા 
 શેર કરી શકાય તેવા ઇ-સકકૂટસ્સ 

2022માં મોડી શરૂઆત પછી ડાઉનટાઉન 
ઓટાવાની શેરીઓમાં પાછા આવી રહ્ા 
છે તયારે શહેરીજનોને આશા છે કે તેઓ 
વપરાશકતા્સઓ અને રાહદારીઓ બંને 
માટે વધુ સુરજષિત રહેશે. જે પાઇલોટ 
પ્ોજેકટને જસટી કાઉનનસલે માચ્સમાં 
ત્રીજા વર્સ માટે લંબાવયો હતો એ બેટરી 
સંચાજલત, GPS-સષિમ સકકૂટસ્સ ગયા 
વર્સના મેના અંતમાં અને 2020ના 
જુલાઈના મધયમાં પૉપ-અપ ્યા હતા.

એક સમાચારમાં જાણવા મળયું હતું 
કે, આ જસઝનમાં પાછા ફરવા માટે બે 
કંપનીઓને પસંદ કરવામાં આવી છે. 

બડ્સ કેનેડા અને નયુરોન મોજબજલટી. 
લાઇમ ઇલેનકટ્ક સકકૂટસ્સ, ત્રીજી કંપની 
છે અને ઓટાવામાં કાય્સરત છે પણ એ 
આ વરષે પરત નહીં આવે. નયરુોન સકકૂટર 
બુધવારે શહેરમાં આવશે, તયારબાદ 
આવતા અઠવારડયે બડ્સ આવશે. શહેરના 
સત્ાવાળાઓના જણાવયા મુજબ, આ 
વર્સનું લોનનચંગ અમુક પસંદગીના 
જવસતારોમાં ્શે, પછી જો સલામતી 
વધારવા માટે રચાયેલી નવી સુજવધાઓ 
યોગય રીતે કામ કરતી જોવા મળે તો 
અનય જવસતારોમાં પણ લોનનચંગ કરવામાં 
આવશે. હવે જો કોઈ નજીક આવી જશે 
તયારે લોકોને ચેતવણી આપવા ઈ-સકકૂટર 
જવજશષ્ટ અવાજ કરશે. 

ઓટટાવટા વવસ્ટારમટાં સલટામ્ી મટાટટે 
અપગ્રેડરેશન સટાથરે ઈ-સ્કૂટસ્સ ્ૈયટાર

જુનમાં વાહનોના વેચાણમાં ગયા વર્સની 
સરખામણીમાં ૧૧.પ ટકાનો ઘટાડો

કેનરેડયન ઈનનડયન એસોજસઅેશન ઓફ હોલટન 
રરજન દ્ારા, કેનેડાના સ્ાપના રદવસની ઉજવણી

ઓનટટેરરયો
155મો કેનેડા રદવસ 2 જુલાઈ, 2022ના રોજ 

જમલટન સપોરસ્સ ઈવેનટ એરરયા “A” ખાતે ખૂબ જ 
ઉલ્ાસ સા્ે ઉજવવામાં આવયો હતો. કેનેરડયન અને 
ભારતીય રાષ્ટ્રગીત ગાયા પછી, કેનરેડયન ઈનનડયન 
એસોજસએશન ઓફ હોલટન પ્દેશના પ્મુખ જગમોહન 
મૈનરાએ કાય્સક્રમને સંબોધન કયુું અને 
તમામ મહાનુભાવો અને મહેમાનોનું 
સવાગત કયુું હતુ.  કાય્સક્રમમાં 300્ી 
વધુ મહેમાનોએ હાજરી આપી હતી. 
પ્્મવાર કેનેડા રદવસની ઉજવણી 
જનજમત્ે, જમલટનના મેયર ગોડ્સન ક્રાનતઝ, 
કાઉનસેલર રરક ડી લોરેનઝો અને 
પ્ાદજેશક કાઉનનસલર, માઈક ક્ુએટ 
ઉજવણીમાં ભાગ લેવા આવયા હતા. 

બોડષે તેના પ્ેષિકોને કેનેડા અને ભારત 
જવશે રસપ્દ તથયો સા્ે પ્શ્ોત્રી કરી હતી. રેફલનું 
આયોજન કરવામાં આવયું હતું અને તેમાં બહજુવધ 
જવજેતાઓ હતા. શોના અગ્રણીઓ જનક ઠક્કર, 
હેતલ શાહ, જનલેશ પટેલે સમગ્ર કાય્સક્રમ દરજમયાન 
પ્ેષિકોનું ધયાન આકજર્સત કરવાનું ઉત્મ કામ કયુું હતું. 
જબઝનેસ સપોનસસ્સ, સવયંસેવકો, પ્મુખ જગમોહન 

મૈનરા, જનલેશ પટેલ, જનક ઠક્કર, હસુ જબહારી 
સ્ાનરકયા, રદકશા પાલ નારાયણ, રોજહત શમા્સ, 
જીગર પટેલ, હેતલ શાહ, જશખા ધીંગરા, અને શોના 
શમા્સના અ્ાગ પ્યાસો્ી કાય્સક્રમ સફળ રહ્ો હતો.  
કેનેરડયન ઇનનડયન એસોજસએશન હોલટન પ્દેશમાં 
નોંધાયેલી જબન-લાભકારી સંસ્ા છે. જે ભારતના 

સાંસકકૃજતક વારસાને પ્ોતસાહન આપવા, 
ભારતની વજૈવધયસભર સંસકકૃજતની 
વધુ સારી સમજ જવકસાવવા અને 
આપણા લોકોને એક કરવા માટે જવજવધ 
ભારતીય સાંસકકૃજતક સંગઠનો અને જૂ્ો 
વચ્ે સેતુ તરીકે સેવા આપે છે.  ભારત 
અને કેનેડા વચે્ના રદ્પષિીય સંબંધોને 
મજબૂત બનાવવું પણ તેનો ઉદે્શય છે. 
એસોજસએશનમાં જોડાવા માટે તમામ 
ઈનડો-કેનેરડયનોનું સવાગત કરે છે. 

આ સંગઠન જવશે વધુ માજહતી વેબસાઇટ www.
canadianindianassociation.com 
પર મળી શકે છે. સાંસકકૃજતક કાય્સક્રમમાં પરંપરાગત 
નૃતય સવરૂપો જેમ કે ક્ક, ભરતનાટ્યમ, ઉરડયા 
પરફોમ્સનસ, ગરભા અને રાજસ્ાની નૃતયો અને જવજવધ 
બોજલવૂડ દેશભજતિના કાય્સક્રમોનો સમાવેશ ્ાય છે. 

બંને દેશના રાષ્ટ્ર 
ગીિનું ગાન 
કરાયુ, કેનેડા 

ઓને ભારિ તવશે 
રસપ્રદ િથાે  

ઓંગે પ્રશાેત્તરી થઈ

 » આ સુપર જવઝા ધારકોને કેનેડામાં દરેક પ્વેશ્ી પાંચ વર્સ સુધી રહેવાની 
પરવાનગી આપશે.

 » જેમની પાસે હાલમાં સુપર જવઝા છે તેમને પણ રોકાણ બે વર્સ માટે વધારવા 
માટેની જવનંતી કેનેડામાં હોય તયારે કરી શકશે. એટલે કે હાલના સુપર જવઝા 
ધારકો કુલ સાત વર્સ સુધી સતત રહી શકશે.

 » કેનેડાના ઈજમગ્રેશન જમનીસટરને ઈનટરનેશનલ મેડીકલ ઈનસયોરનસ 
કંપનીઓને ભજવષયમાં સુપર જવઝાના અરજદારોને કવરેજ આપવાનો આદેશ 
કરવાની સત્ા છે.

 » જુના સુપર જવઝા ધારકને દરેક પ્વેશ પછી બે વર્સ રહેવાની છૂટ મળશે. 
વધારામાં માત્ર કેનેડીયન વીમા સુજવધા પુરી પાડનારા મેડીકલ વીમાની 

સુજવધા આપી શકશે. (જે સુપર જવઝા ધારકને એની જરૂર હોય એને).
 » આ સુધારાઓ્ી હવે માતા-જપતા અને દાદા દાદીને સતત પાંચ વર્સ જવઝા 

તાજા કરાવયા જવના રહી શકશે. એના્ી જવઝાધારકો કેનેડા જસવાયના દેશની 
જવમા કંપની પાસે્ી મેડીકલ ઈનસયોરનસ ખરીદી શકશે. કેનેડાના રાજકારણી 
કેલી સીબેકના કહેવા મુજબ તેમણે આ સુધારાનો પ્સતાવ મુકયો હતો જે્ી 
જવદેશના મેડીકલ ઈનસયોરનસ્ી લોકોના દર વર્સ હજારો ડોલર બચી શકશે. 
વધારામાં સીબેકે કહયું હતું કે, સરકાર જવદેશી વીમા કંપનીઓ ખચ્સની બાબતે 
ચોક્કસાઈ રાખશે. જે્ી જબમાર સુપર જવઝા ધારકને રાહત ્ઈ શકે.

 » સુપર જવઝા્ી એ પેરનટસ એનડ ગ્રાનડપેરનટસ પ્ોગ્રામ (પીજીપી)ના જવકલપ 
તરીકે કામ કરશે. જેના્ી કેનેડાના પરમેનનટ રેસીડેનસ માટે મદદ મળી શકશે.

માતાજપતા અને દાદા-દાદીના સુપર જવઝાની મુદત હવે પાંચ વર્સની
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ઓન્ટેરિયો 
કાલી ડોક્યુમેન્ટ્ી ફિલમનો પોસ્ટર વિિાદ 

સતત નિા િળાંક લઈ રહ્ો છે. ફિલમ 
મેકર લીના મવિમેકલઈ તરિથી સોવિ્લ 
મીફડ્ા ઉપર પોસ્ટર િેર ક્ાયા બાદથી જ 
ખૂબ વિિાદ થઈ રહ્ો છે. જેમાં વિંદયુ દિેીને 
વસગારે્ટ પીતા અને િાથમાં એલજીબી્ટીના 
ધિજ સાથે બતાિિામાં આવ્ા છે. 
સોવિ્લ મીફડ્ા ઉપર ઉઠેલા વિિાદ બાદ 
આ મયુદ્ો દિેના જયુદા-જયુદા રાજ્ોમાં સ્ટેિન 
સયુધી પિોંચી ગ્ો છે. ફદલિી અને ઉત્તર 
પ્રદેિમાં ફિલમ મેકર વિરુદ્ધ એિઆઈઆર 
નોંધાઈ િતી. િિે આ મામલે કેનેડાના 
મ્યુવિ્મે પિ મો્ટયુ પગલયુ ઉઠાવ્યુ છે. ફિલમ 
વનમાયાતા વનદદેિક લીના મવિમેકલાઈએ 
ભલે અત્ાર સયુધી પોસ્ટરને મયુદ્ે માિી ના 
માગી, પરંતયુ કેનેડાના જે મ્યુવિ્મમાં આ 
ફિલમ બતાિાઈ િતી, તે મ્યુવિ્મે માિી 
માગી છે.  કેનેડાના ્ટોરન્્ટો િિેરના આગા 
ખાં મ્યુવિ્મમાં આ ડોક્યુમેન્ટ્ી પ્રદવિયાત 

કરિામાં આિી િતી.  િિે આ મ્યુવિ્મે 
માન્્યુ છે કે, તેમિે વિંદયુઓની આસથાને 
ઠેસ પિોંચાડનારી ફિલમનયુ પ્રદિયાન ક્યુયા છે, 
જે ખો્ટયુ છે. આગા ખાં મ્યુવિ્મે પોતાના 
વનિેદનમાં કહ્યુ છે કે, અમને ખેદ છે કે 
અંડર ધ ્ટેં્ટ પ્રોજેક્ટ િેઠળ મ્યુવિ્મમાં 
પ્રસતયુત 18 િો્ટયા િીફડ્ો તરિથી સોવિ્લ 
મીફડ્ા ઉપર જારી પોસ્ટ ે વિંદયુ અને અન્્ 
ધાવમયાક સમયુદા્ોને અજાિતા અપમાવનત 
ક્ાયા છે. િિે આ ફિલમનયુ આ મ્યુવિ્મમાં 
પ્રસતયુતીકરિ કરિામાં આિિે નિીં. 

મ્યુવિ્મ તરિથી આપિામાં 
આિેલા વનિેદનમાં કિેિામાં આવ્યુ છે 
કે સંગ્રિાલ્નયુ વમિન કલાના માધ્મથી 
અલગ-અલગ સંસકકૃવતઓ િચ્ે સમજ 
અને સંિાદને પ્રોતસાિન આપિાનો છે. 
વિવિધ ધાવમયાક અવભવ્વતિઓ અને 
આસથા સમયુદા્ોનયુ સન્માન તે વમિનનયુ એક 
અવભન્ન અંગ છે. મ્યુવિ્મમાં િિે ફિલમનયુ 
પ્રદિયાન કરિામાં આિિે નિીં.

ઓન્્ટેફર્ોમાં ક્ેટલાક ડોક્ટરોએ સરકારને તાકીદ કરી 
છે કે તમામ પયુખતિ્ના નાગફરકોને કોવિડ-૧૯ના બયુસ્ટર 
ડોિનો બીજો ભાગ તતકાળ આપિાનયું િરૂ કરિયું આિશ્ક છે. 
ઓન્્ટેફર્ોના પબ્લક િેલથ વિભાગના જિાવ્ા મયુજબ અત્ાર 
સયુધી ૭.૪ વમલી્ન ઓન્્ટાફર્ન્સને પિેલો બયુસ્ટર ડોિ 
અપા્ો છે. જે પૈકીના ૯૦ ્ટકા ડોિ છેલ્ા પાંચ મવિનામાં 
આપિામાં આવ્ા છે.

અભ્ાસમાં જાિિા મળ ય્ું છે કે, કોવિડ-૧૯ના બયુસ્ટર 
ડોિની અસર ચાર મવિના બાદ ધીમે ધીમે ઓછી થતી િો્ 
છે. જેને પગલે િિે ઓન્્ટેફર્ોમાં બીજા બયુસ્ટર ડોિની માંગ 
િધિા માંડી છે. આ અંગે ડો. નીલી કેપલાન મથથે કહ્યું િતયું કે, 
બયુસ્ટર ડોિની અસર ખાસ કરીને ગંભીર વબમારીઓ િાળા 
કેસમાં ઓછી થતી જા્ છે. જે ગંભીર બાબત છે અને એ્ટલે જ 
અમે સરકારને વિનંતી કરી છે કે, બીજો બયુસ્ટર ડોિ આપિાનયું 
િડપથી િરૂ કરે. 

ઓન્્ટેફર્ોમાં િાલ ૬૦ િરયાથી િધયુ િ્ના લોકોને જ બયુસ્ટર 
ડોિ આપિામાં આિી રહ્ો છે. જો તમામ પયુખતિ્નાઓને પિ 
બયુસ્ટરનો બીજો ડોિ આપિામાં આિે તો એની અસરકારકતા 
િધી િકે છે. િાલના ધોરિો મયુજબ ૧.૪ વમલી્ન લોકો જ 
બયુસ્ટર મા્ટે લા્ક ગિા્ અને ૬ વમલી્ન લોકો જેમિે 
ગ્ા વિ્ાળામાં પિેલો ડોિ લીધો િતો એ આમાંથી બાકાત 
રિી જા્ છે.  મીફડ્ાએ આ વિિે ગ્ા અઠિાફડ્ે વમનીસટ્ી 
ઓિ િેલથને પયુછ્યું િતયું કે, ઓન્્ટેફર્ોમાં અત્ારે બયુસ્ટર 

ડોિની ઉપલ્ધતા કે્ટલી છે પિ અવધકારીઓ કોઈ જિાબ 
આપી િક્ા નિોતા. નેિનલ એડિાઈિરી કવમ્ટી ઓન 
ઈમ્યુનાઈિેિન (એનએસીઆઈ)એ ગ્ા અઠિાડી્ે કહ્યું િતયું 
કે, જે લોકો જોખમી લિેલમાં િો્ તેમને પ્રાતંમાં બીજો બયુસ્ટર 
ડોિ અપાઈ જિો જોઈએ. એમાં એમિે અગાઉ કે્ટલા ડોિ 
લીધા છે એ જો્ા વિના િધારાનો ડોિ અપાિો જોઈએ. 

સવમવતએ તો ૧ર િરયાથી ૬૪ િરયા સયુધીનાઓને આ ડોિની 
ભલામિ કરી છે. જો કે ઓન્્ટેફર્ોના સત્તાિાળાઓ તરિથી 
એિા કોઈ સંકેત નથી કે ચોથા ડોિ મા્ટેની પાત્રતા અંગેની 
માગયાદવિયાકામાં કોઈ િેરિાર થિે કે નિીં. આરોગ્વિભાગના 
પ્રિકતાએ મીફડ્ાને ઈ-મેલથી જિાવ ય્ું િતયું કે અમે સવમવતની 
ભલામિોની સમીક્ા કરી રહ્ા છીએ અને પાનખર સયુધીમાં 
કે્ટલા બયુસ્ટર ડોિ ઉપલ્ધ થિે એની જાિકારી આપીિયું.

7.4 મિલીયનને પહેલા ેબુસ્ટર ડાેઝ અપાયાે ઃ ડાેઝની અસર ચાર િહહના બાદ અાેછી થઈ જાય છે

ઓન્્ટેફર્ોમાં િ્સકોને કોવિડ રસીનો ચોથો 
ડોિ સતિરે આપિા ડોક્ટરોની ભલામિ

મિસીસાગા 
ગયુજરાતી વસવન્સયા સમાજ ઓિ વમસીસાગાની 

એક બેઠક િેિલ, મેકકેલીન િોલ, િીક, જોન્િસન 
કોમ્યુવનફ્ટ સેન્્ટર ખાતે ગત રવિિારે મળી આિી 
િતી. બેઠકમાં મીનલબેન પ્ટેલ અને અનસયુ્ાબેન 
્ટેલર િાજર રહ્ા િતા. સંસથાના પ્રમયુખ કલાબેન 
પ્ટેલે આિકારવિવધ ક્ાયા બાદ ફદિંગત ગીરીિભાઈ 
મિેતા અને વનરંજનાબેન પ્ટેલને મૌન પાળી 
શ્રદ્ધાંજવલ આપિામાં આિી િતી. તેમિે સંસથાના 
આગામી કા્યાક્રમો વિિે જિાવ્યું િતયું કે, સંસથાએ 
Punta Cana, Dominican Republic 
TRIP મા્ટે પંદરસો ડોલરનો પ્રત્ેક સભ્નો ખચયા 
નક્ી ક્યો છે. આ ્ટયુર 17મી ઓગસ્ટથી 24 મી 
ઓગસ્ટ સયુધી સાત ફદિસ રિેિે. 28 ઓગસ્ટના 
રોજ લેક ફ્રન્્ટ વપકવનકનયું આ્ોજન કરિામાં આવ ય્ું 
છે. તેની િી ૨૦ ડોલર લિેામાં આિિે. વટ્વલ્ન 
િેલથ િાઉન્ડેિન ખાતે 11મી સપ્ટેમબર સપોન્સરવિપ 
અને િોકેથોન તથા ડોનિેનનો કા્યાક્રમ ્ોજાનારા 
છે. તે જ ફદિસે સિારે 11 કલાકે તે જ સથળે 
વપકવનકનયું પિ આ્ોજન કરિામાં આવ્યું છે. આ 

ઉપરાંત ઓક્ટોબરની બીજી તારીખે સિારે 10 
થી 3 િાગ્ા સયુધી સગન બેન્કિે્ટ િોલમાં ફદિાળી 
કા્યાક્રમ રાખિામાં આવ્ો છે. સપ્ટેમબરની ૧૮ થી 
22 તારીખ સયુધી ડોર સ્ેટ કેમપ ્ોજિામાં આવ્ો છે. 
જે બાદ ઇલાબેન દિેાનીએ તમામ સભ્ોને બોલી 
ફિ્ટ ડાન્સ કરાિી ખૂબ જ આનંદ અપાવ્ો િતો. 
કલાબેને સ્ટેજ પર આિી હૃદ્સપિશી ભજન ગા્યું 
િતયુ. આ સાથે પ્રેક્કોએ પિ ગાિાનો લાભ લીધો 
િતો. ઉપપ્રમયુખ પ્રિીિભાઈ મિેતાએ કહ્યું િતયુ કે, 
ફદિાળીના કા્ૅક્રમમા કોઈને પિ સિભાગી બનિયું 
િો્ તો તે અંગે અગોતરી જાિ કરિી. વબન્ગો ગેમ 
કનયુભાઈ પ્ટેલ અને શ્રી સયુરેન્દ્રભાઈ સોમૈ્ાએ 
રમાડી િતી.

ગયુજરાતી વસવન્સયા સમાજ ઓિ વમસીસાગાની બેઠક, કા્યાક્રમોની જાિેરાત

મ્ુઝઝયિે હવે 
પછી હિલ્મ 
પ્રસાહરત નહીં 
કરવા ઝનર્ણય કયાયો

‘કાલી’ ડોકયયુિેનટ્ી મિિાદ ઃ પ્રસાિણ 
બદલ કેનેડાના મયયુમિયિે િાફી િાગી

્ોિોન્ો 
એર કેનેડાએ 12 સપ્ટેમબર સયુધી 

તેની ફલાઈટસના બેગેજ કમપા્ટયામેન્્ટમાં 
પાલતયુ પ્રાિીઓને લઈ જિા મા્ટેની નિી 
અરજીઓ સિીકારિાનયું બંધ કરી દીધયું 
છે. એરલાઈને બયુધિારે જિાવ્યું િતયું કે, 
આને કારિે દેિભરના મો્ટા એરપો્ટયાને 
મયુસાિરીમાં વિલંબ, ફલાઇ્ટ કેન્સલેિન 
અને લોવજબસ્ટકલ પડકારોનો સામનો 
કરિો પડે છે.

મો્ટાભાગની ફલાઇટસની કેવબનમાં 
નાના પ્રાિીઓને મંજૂરી આપિામાં આિિે, 
જો તેઓ પેસેન્જરની સામેની સી્ટની નીચે 
કેફર્રમાં સૂઈ િકે. કેવબનમાં પાલતયુ પ્રાિી 
લાિિા મા્ટે કેનેડા અને ્યુ.એસ. (િિાઈ 
વસિા્)ની અંદરની ફલાઈટસ મા્ટે 50 
ડોલર અને આંતરરાષ્ટી્ ફલાઈટસ મા્ટે 
100 ડોલરનો ખચયા થિે.

એર કેનેડાએ મીફડ્ાના પ્રશ્ોના 
જિાબમાં ઇમેઇલ દ્ારા જિાવ્યું િતયું કે, 
“િાલના એરપો્ટયા વિલંબને કારિે, પાલતયુ 
પ્રાિીઓની સલામતી અને સયુવિધા અંગે 
મયુશકેલી છે. તેથી અમે 12 સપ્ટેમબર, 
2022 સયુધી લગેજ કમપા્ટયામેન્્ટમાં 
મયુસાિરી કરતા પાલતયુ પ્રાિીઓ મા્ટેની 
નિી અરજીઓ સિીકારીિયું નિીં.” એક 
પ્રિતિાએ જિાવ્યું િતયું કે, “આનાથી 
તાલીમ આપેલાં પ્રાિીઓ અથિા 
કેવબનમાં મયુસાિરી કરતા નાના પાલતયુ 
પ્રાિીઓને અસર થતી નથી,” ટ્ેફકંગ 
સિેા ફલાઈ્ટઅિેરના જિાવ્ા અનયુસાર, 
મંગળિારે ઓછામાં ઓછા ચોથા ફદિસે 
સૌથી િધયુ ફલાઇ્ટના સંચાલનમાં વિલંબ 
થ્ો િતો. તેથી િિે એર કેનેડા વિશ્વની 
મયુખ્ એરલાઇન્સની ્ાદીમાં નંબર િન 
િોિાથી નિા િેરિાર આવ્ા છે.

પાલતયુ પ્રાણીઓની કાગગો િયુસાફિી 
પિ એિ કેનેડાએ લાદ્ો પ્રમતબંધ

ઓ્ાિા 
કેનેડામાં િરયા ર૦ર૧માં જો કોઈ 

પક્ોએ િધયુ દાન મેળવ્યું િો્ તો તે 
કન્િિથેફ્ટિ પા્ટશી ઓિ કેનેડા છે, જેિે 
ર૬.૪ વમલી્ન ્યુએસડીનયું દાન મેળવ્યું 
િતયુ જે િરયામાં ચૂં્ટિી િતી અને એમાં 
એિે િારનો સામનો કરિો પડ્ો િતો. 
ઈલેકિન્સ કેનેડા સમક્ રજયુ કરા્ેલા 
ઓડી્ટેડ સ્ટે્ટમેન્્ટથી જાિિા મળે છે કે, 
પા્ટશીએ ર૦ર૦માં ઉઘરાિેલા ભંડોળ 
કરતા એ ૬ વમલી્ન િધયુ િતા. લોકોએ 
્ટોરીિ પા્ટશીને ૯પ૦૦૦ ડોલર આપ્ા 
િતા, જે અગાઉના િરયોની સરખામિીમાં 
પ૦૦૦ ડોલર િધયુ િતા. જસ્ટીન ટ્રુડોની 

વલબરલસ પા્ટશીને ૧૮.૧ વમલી્ન મળ્ા 
િતા. જે ૭પ,૮૦૦ દાતાઓ તરિથી 
િતા અને એ ર૦ર૦ની સરખામિીમાં 
૩ વમલી્ન ડોલર િધયુ િતા. બંને 
પક્ોએ ર૦ર૧માં મો્ટી લોન પિ લીધી 
િતી. વલબરલસે છ વધરાિકારો પાસેથી 
૩૦ વમલી્ન ડોલર લીધા િતા, જ્ારે 
કન્િિથેફ્ટિે ર૯ વમલી્નની લોન લીધી 
િતી. જે ર૦રરની િરૂઆતમાં ચયુકિી 
પિ દીધી િતી. ધ ્લોક ક્યુબેકોઈસે 
અડધા વમલી્નથી િધયુ ભંડોળ એકત્ર 
ક્યુું િતયું. જે ૧૧,૩૦૦ ડોલર િતયુ. બધયુ 
મળીને ર વમલી્ન સયુધી પિોંચ ય્ું િતયું. 
એનડીપી અને ગ્રીન પા્ટશીએ િજયુ ભંડોળ 

કે દાનની જાિેરાત કરી નથી. ૩૧મી 
ડીસેમબર, ર૦ર૧ સયુધીના ઓડી્ેટડ 
વિસાબોમાં ૩૬ ફદિસના ચૂ્ંટિી પ્રચારનો 
વિસાબ પિ િતો. જે ત્ારની વલબરલ 
સરકારના ઓગસ્ટથી ર૦મી સપ્ટેમબર 
સયુધીનો સમ્નો િતો. બીજા િરયોની 
સરખામિીમાં આ િખતનો ચૂં્ટિી 
ખચયા પિ િધયુ િતો. જાિેરાતો પાછળનો 
ખચયા પિ િધયુ િતો. ્લોક િેલીંગે ૧.પ 
વમવલ્ન, કન્િિથેફ્ટવસ ે ૮.૮ વમલી્ન 
અને વલબરલસ ે ૧પ.૪૧ વમલી્નનો 
ખચયા ક્યો િતો. વલબરલસ અને ્ટોરીિે 
પ૦૦,૦૦૦ ડોલર આગળના િરયોમાં 
જાિેરાત પાછળ ખચ્ાયા િતા. 

વલબરલ તેમજ કન્િિથેફ્ટિ પા્ટશીને 2021માં 
44 વમલી્ન ્યુએસડીથી િધયુનયું દાન મળ્યું

અનેડીપી અને ગ્ીન પાર્ટીઅ ેહજુ ભંડાેળ કે દાનની જાહેરાત કરી નહીં
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બ્રિ ટનના બોરિસ જોનસન કેટલાક સમયથી 
કોઇન ે કોઇ બ્િિાદમા ં ફસાતા િહ્ા 

હતા. આખિે ચાલ ુ સપ્ાહે બોરિસની સિકાિના 
ફાઇનાનસ અન ે હેલથ બ્મબ્નસટિે િાજીનામંુ 

આપતા સિકાિના 
કાિભાિ સામે સિાલો 
ઉઠ્ા હતા. આ સાથે 
જ બ્રિટનમા ં કંઇક 
નિાજૂની થાય એિી 
શકયતા દેખાિા માડંી 
હતી. આખિે જોનસને 
પણ ગરુુિાિે િાજીનામુ 
ધિી દેતા બ્રિટનમાં 
સત્ા પરિિત્તન આવયુ 
છે. જોનસન માટે 

સર્્તયલેી આ સસથબ્ત માટે તેમની ખદુની નીબ્તઓ 
અન ે બ્નષફળતા જિાબદાિ મનાય છે. જયાિથી 
બોરિસની સિકાિ બની તયાિથી બ્રિસ બ્પંચિના 
કિતતૂો ચચા્તતા િહ્ા છે. 

બોરિસ જોનસનના મંત્ીમંડળના બળિાના 
કેનદ્રમા ં બ્રિસ બ્પચંિ નામની વયરકત છે. આ એ 
જ વયરકત છે જનેા પિ યૌન શોષણનો આિોપ 
છે. આિી વચરકતન ેજોનસન ેફેરુિઆિી મબ્હનામાં 
ડપેયટૂી ચીફ સવહપ તિીકે બ્નયકુતી કિી હતી. 
29 જનૂના િોજ લડંનના બ્પકાડલેીમા ં કાલ્તટન 
કલબમા ં બ્પચંિના ગિેિત્તનની બ ે ફરિયાદ 
ધયાનમા ંઆિી હતી. જમેા ંબ ેપુરુષોએ બ્પચંિ પિ 
દારુના નશામા ંઆપબ્ત્જનક િીતે સપશ્ત કિિાનો 
આિોપ મકુયો હતો. આ અગં ે જોનસન પિ 
દબાણ િધતા બ્પંચિ ન ે ડપેયટૂી ચીફ સવહપના પદ 
પિથી િાજીનામ ુઆપિાની ફિજ પડી હતી. 

જ ે પછી િડાપ્રધાન બોરિસ જોનસન ે માફી 
માગંી અન ે એ િાતનો સિીકાિ પણ કયયો હતો 
કે, બ્પચંિની િિણી એ માિી ભલૂ હતી. બોરિસે 
માફી માગંી લતેા મામલો ઠંડો પડી જશ ે એમ 
મનાત ુહત.ુ પિંત ુતમે થયુ ં નહીં, કોિોનાકાળમાં 
સર્્તયલેી સસથબ્તમા ં પણ બોિીસ નબળા પુિિાિ 
થયા હતા. કોિોનાન ેનાથિામા ંકેટલાકં ખોટા અને 
ઉતાિબ્ળયા બ્નણ્તયો લીધા હોિાના આક્પેો તેમની 
સામ ેથયા હતા. લોકડાઉનના સમય દિબ્મયાન જ 
તમેણ ેપોતાના બ્નિાસ સથાન ેજોિદાિ પાટટી કિી 
હતી. િડાપ્રધાન ે જ કોબ્િડ પ્રોટોકોલનુ ં ઉલ્ઘંન 
કિતા આખા દેશમા ં બોરિસના િાજીનામાની 
માગંણી ઉઠી હતી. બોરિસ ેએ િખતે પણ માફી 
માગંિાની નોબત આિી હતી.

આ િખત ે બ્રિટનમા ં ઋબ્ષ સનુકે યકેુના 
નાણાપ્રધાન પદ પિથી િાજીનામંુ આપયા બાદ 
બોરિસ જોનસનની સિકાિમાથંી િાજીનામાનો 
ધમધમાટ જોિા મળયો હતો. ઋબ્ષ સનકની 
જગયાએ નારદમ ર્હાિીન ે નાણા ં પ્રધાન અને 
સાબ્જદ ર્િદેની જગયાએ સટીિ બાક્કલનેી 
બ્નમણકૂ કિીન ે જોનસને મામલો થાળે પાડિા 
પ્રયાસ કયયો હતો. પિંત ુતમેા ંતેમન ેસફળતા મળી 
ન હતી. ઉલટુ,ં ઋબ્ષ સનક અન ેસાબ્જદ ર્િેદના 
આક્પેો બાદ બોિીસના મંત્ીમંડળમાથંી 24 
કલાકથી ઓછા સમયમા ં એકસાથ ે 39 મંત્ીઓ 
અન ે સસંદીય સબ્ચિોના િાજીનામા પડી ગયા. 
કંઝિવેરટિ પાટટીના ઉપાધયક્ બ્બમ અફોલામી, ટ્ડે 
એમબસેડેિ એનડ્રય ુમોરિસન, બોરિસના સહયોગી 
જોનાથન ગબુ્લસ અન ે સારકબ ભાટીએ પણ 
િાજીનામુ ંઆપતા બોરિસની મુશકેલી િધી હતી.

આ પહેલા ં જ ગૃહમંત્ી બ્પ્રતી પટેલ અને 
પરિિહન મતં્ી ગ્ાનટ શપૅસ સબ્હત બ ે ડઝન 
િરિષ્ઠ મતં્ીઓએ બધુિાિે પીએમન ે મળીને 
પાટટીમા ંસર્્તયલેી સકંટની સસથબ્તથી તેમન ેિાકેફ 
કયા્ત હતા. આખિે પરિસસથબ્ત સમજી ગયલેા 
બોિીસ જોનસન ેગરુુિાિે સિાિે િડાપ્રધાન પદેથી 
િાજીનામુ ં ધિી દીધ ુ હતુ.  આ પહેલા ં બ્રિટનમા 
ભાિતીય મળૂના નાણા ં પ્રધાન ઋબ્ષ સનક અને 
પારકસતાની મળૂના સિાસ્થય પ્રધાન સાબ્જદ ર્િેદે 
િાજીનામુ ં આપી બોરિસ જોનસન સામે ગભંીિ 
આક્પેો કયા્ત હતા. બોરિસની નીબ્તઓ બ્િશ ેઋબ્ષ 
સનકે કહ્ ંહત ુ કે, બોરિસના નતેૃત્િ ઉપિ કોઈ 

બ્િશ્ાસ િાખી શકાય તમે નથી. તથેી સિકાિમાથંી 
ખસી જિાનો અમાિો બ્નણ્તય અમ ે અમલમાં 
મુકયો છે.

જોનસન સિકાિમાથંી બ ેપ્રધાનોએ િાજીનામા 
આપતા જ બ્િપક્ લેબિ પાટટીના નતેા કીિ 
સટમ્તિે એિુ ં કહં્ કે, દેશમા ંઆખઆેખી સિકાિ 
જ બદલિાની જરૂિ છે. કીિે ઉમયુેું કે, અમ ેતો 
ચૂટંણી માટે પણ તયૈાિ છીએ. બ્રિટનમા ં નકેસટ 
ઇલકેશન 2024મા ંથિાનુ ંછે. આમ છતા ંબોરિસ 
જોનસનની પાટટીના નતેાઓ જ કહેિા માડં્ા હતા 
કે, બોરિસ ે સત્ા છોડી દેિી જોઇએ. નતેાઓનો 
આક્પે હતો કે, બોરિસ સિાર્હેિ જઠુ્ ંબોલિા 
માડં્ા છે. કંઝિવેરટિ પાટટીના સસંદ સભય બ્રિસ 
બ્પચંિ પિ યૌન શોષણના આક્પેો થયા હતા. 

બ્રિટનમા ં ચાલી િહેલી િાજકીય ઉથલપાથલ 
િચ્ ે ઋબ્ષ સનુકનુ ં નામ પણ િડાપ્રધાનની 
િેસમા ં આગળ મનાય છે. આ ઉપિાતં બ્િદેશ 
પ્રધાન બ્લઝ ટ્રુસ, જિેેમી હંટ, સિંક્ણ પ્રધાન બને 
િાલસે, ભતૂપિૂ્ત સિંક્ણ પ્રધાન પનેી મોિડનેટ 
અન ેઋબ્ષ સનકની જગયાએ જમેન ેનાણા ંપ્રધાન 
બનાિિામા ં આવયા હતા એ નારદમ ર્હાિીના 
નામો ચચા્તમા ંછે.

UKના િાજકાિણમા ં ભાિતીયનો દબદબો 
હોિાનુ ં જગર્હેિ છે. ઋબ્ષ સનુક ભાિતીય 
મૂળના બ્રિરટશ નતેા છે. તમેનો જનમ 12 મે 
1980ના િોજ સાઉથમપટન, હેમપશાયિ, સાઉથ 
ઈસટ ઈંગલેનડમા ં ભાિતીય માતા-બ્પતા યશિીિ 
અન ે ઉષા સનુકન ે તયા ં થયો હતો. તમેના બ્પતા 
જનિલ રફબ્ઝબ્શયન હતા અન ે તમેની માતા 
ફામ્તસી ચલાિતા હતા.  સનુકના દાદા-દાદીનો 
જનમ ભાિતના પરં્બ પ્રાતંમા ં થયો હતો, તઓે 
1960ના દાયકામા ં પિૂ્ત આબ્રિકાથી બ્રિટનમાં 
સથળાતંિ કિીન ે આવયા હતા. ઋબ્ષ તનેા ત્ણ 
ભાઈ-બહેનોમા ંસૌથી મોટા છે.  રિશીએ ટોચની 
કોલજેોમાથંી પણ અભયાસ કયયો છે. સનુક 
બ્િનચસેટિ કોલેજ, બ્લકંન કોલેજ, ઓકસફોડ્ત અને 
સટેનફોડ્ત યબુ્નિબ્સ્તટીના ભૂતપિૂ્ત બ્િદ્ાથટી છે.

અગંત જીિનની િાત કિીએ તો, ઋબ્ષએ 
ઓગસટ 2009મા ંઅક્તા મબૂ્ત્ત સાથે લગ્ન કયા્ત 
હતા. ઋબ્ષ અન ે અક્તાન ે બ ે દીકિીઓ છે. 
અક્તા ભાિતીય અબજોપબ્ત એન.આિ. નાિાયણ 
મૂબ્ત્તની પુત્ી છે. ત ે કટમિૈન િનેચસ્તમા ં રડિેકટિ 
તિીકે કામ કિે છે. તને ેપોતાનુ ંફેશન લેબલ પણ 
છે અન ે બ્રિટનની સૌથી ધબ્નક મબ્હલાઓમાનંી 
એક છે. 42 િષટીય ઋબ્ષ સનુકન ે ફેરિઆુિી 
2020મા ંબોરિસ જોનસન દ્ાિા તમેની સિકાિમાં 
સથાન આપિામા ંઆવયંુ હતુ ંઅન ેતમેન ેનાણાકીય 
બ્િભાગની જિાબદાિી મળી હતી. ત ે ઘણીિાિ 
પૂિ્ત સિંક્ણ મતં્ી પનેી મોડ્તનટ સાથે જોિા મળે 
છે.  કોિોનાિાયિસ િોગચાળા દિબ્મયાન, 
ઋબ્ષએ િેપાિીઓ અન ેજરૂરિયાતમદંોન ેકેટલાક 
અબજ પાઉનડનુ ંપકેેજ આપીન ેઘણી લોકબ્પ્રયતા 
મેળિી હતી.

ઋબ્ષ ડ્રીનક કિતા નથી. પિંત ુ કોબ્િડ 19 
બ્નયમોના ઉલં્ઘનમા ં ડાઉબ્નંગ સટ્ીટ ઉપિ 
પાટટીમા ં હાજિી આપિા બદલ તને ે દંડ ભિિો 
પડ્ો હતો.  હિ ે જો ઋબ્ષ સનુક બ્રિટનના 
આગામી િડાપ્રધાન બની શકે છે. જો આમ 
થશ ે તો તેઓ ભાિતીય મળૂના પ્રથમ બ્રિરટશ 
િડાપ્રધાન હશ.ે આ ઉપિાતં અનય એક દાિેદાિ 
નારદમ ર્હાિી મળૂ ઇિાકના છે. ઇિાકના 
ભતૂપૂિ્ત શાસક સદ્ામ હસુનેના અતયાચાિોથી 
બચિા માટે નારદમના બ્પતા પરિિાિ સાથે ઇિાક 
છોડીન ે 1978મા ં બ્રિટન આિી ગયા હતા. એ 
સમય ે નારદમના ઉંમિ માત્ 11 િષ્તની હતી. 
ઋબ્ષ, સાબ્જદ સબ્હતના જ ે લોકોએ બોરિસની 
બ્િરૂદ્ધમા ંમોિચો માડં્ો એ બધાએ જ એક સમયે 
બોરિસન ેસાથ આપયો હતો, પણ બોરિસ પાસથેી 
તેમન ેજે અપકે્ાઓ હતી એ પિૂી થઇ નથી.

બ્રિટન સરકારમાં બળવા પાછળ 
જોનસનની નનષ્ફળતા કારણભૂત

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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પાલનપુર
અંબાજી ખાતે દર વષ› યોજાતો ભાદરવી પૂનમનો 

મહામેળો કોરોના મહામારીના લીધે છъ·ા બે વષ↓થી 
બંધ હતો જોકы બે વષ↓ના લાંબા િવરામ બાદ આ 
વષ› તા. ૫ થી ૧૦ સØટъ્Üબર-૨૦૨૨ દરÜયાન 
ભાદરવી પૂનમનો મેળો યોજાશે. અંબાજી માતા 
દъવçથાન ĺçટ ˛ારા મેળાના આયોજન માટъ બે 
મિહના અગાઉ અÓયારથી જ તૈયારીઓ  ધરવામાં 
આવી છъ ĴÖધા, સેવા અને આçથાના મહાકЮіભ 
સમાન અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મેળાના 
આયોજન અને ãયવçથા  અંગે પાલનપુર ખાતે Ĵી 
આરાસુરી અંબાજી માતા દъવçથાન ĺçટના ચેરમેન 
કમ િજ·ા કલેકટર આનંદ પટъલના અÖયΤçથાને 
અિધકારીઓની બેઠક યોજાઇ હતી. જેમાં કલેકટરъ  
જણાãયું કы, બે વષ↓ બાદ ફરીથી ભાદરવી પૂનમનો 
મેળો યોજાઇ રΝો છъ Óયારъ આ વષ› દૂરદૂરથી લાખો 

પદયાિĦકો માતાજીના દશ↓નાથ› આવવાની ધારણા 
છъ. અંબાજી આવતા પદયાિĦકોને જλરી તમામ 
સુિવધાઓ સરળતાથી મળъ તે માટъ કાળજીપૂવ↓ક 
કામગીરી કરવામાં આવશે બેઠકમાં અંબાજી ખાતે 
કіĺોલ λમ, યાિĦકો માટъ પીવાના પાણી, વીજળી, 
આરોÆય, એસ.ટી.બસ સુિવધા, çવÉછતા, મંЧદર 
પЧરસર અને ગÚબર ખાતે દશ↓નાથЪ↓ઓ માટъ જλરી 
સુિવધાઓ અંગે િવç ત ચચા↓ કરાઈ હતી.

મહъસાણા
િવસનગર તાલુકાના ઉમતા નજીક રિવવારъ 

વહъલી સવારъ નદીના પટમાં ઝાડ સાથે ગળъ ફાંસો 
ખાધેલી હાલતમાં Ĭેમી યુગલના તદъહ મળી 
આãયા હતા. િવસનગર તાલુકા પોલીસે કરъલી 
તપાસમાં વડનગર તાલુકાના સૂંઢીયા ગામની યુવતી 
િવસનગરની એસ.કы. યુિનવિસ↓ટીમાં અÛયાસ કરતી 
હોવાનુ તેમજ મૂળ ઈ×દોરનો યુવક િવસનગરની 
ગેરъજમાં કામ કરતો હતો. શિનવારъ યુવતી ઘરъથી 
િગÙટ લેવાનું કહીને નીકળી હતી. રિવવારъ સવારъ 
તેની લાશ મળી હતી.

ઉમતા ગામ નજીક ઝાડ સાથે Ĭેમી પંખીડાએ 
ગળъફાંસો ખાઈ આપઘાત કયђ↓ હતો. ઘટનાની 
જાણ થતાં િવસનગર તાલુકા પોલીસ દોડી આવી 
હતી. Ĭાથિમક તપાસમાં મરણ જનાર યુવક મૂળ 
ઇ×દોરનો અને યુવતી સુંઢીયા ગામની હોવાનું 
જાણવા મâયુ હતું. આપઘાત કરનાર મૂળ ઈ×દોરનો 
વતની ૨૪ વિષ↓ય જીતે×ĩ બાબુલાલ શમા↓ ઉમતા 
ખાતે તેની બહъન સાથે રહъતો હતો અને િવસનગરની 
ગેરъજમાં કામ કરતો હતો. Ëયારъ સંુઢીયા ગામની 
પાયલબેન Чકશોરજી ઠાકોર િવસનગરની એસ. કы. 
યુિનવસટીમાં આથђ↓પીડીકનો અÛયાસ કરતી હતી. 

યાĦાધામ અંબાજીમાં કોરોનાના ૂબે વષ↓ બાદ ભાદરવી પૂનમનો મહામેળો
યાેજાનાર મેળામાં દશર્નાથીર્અાે માટે રહેવા જમવા સિહતની વ ા કરાશે

િવસનગરના ઉમતા પાસે નદીના પટમાં ગળъ ફાંસો ખાઈ Ĭેમીપંખીડાનો આપઘાત
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ઠાસરા 
ઠાસરા તાલુકાના અ તપુરા સીમ 

િવçતારમાં રહъનાર એક પЧરવારની બે 
દીકરીઓનું સાપ કરડી જવાને કારણે 
મોત િનપજતાં ગામમાં માતમ છવાયું 
છъ. મંગળવારъ રાĦે ખાટલામાં ઉѕઘી 
રહъલી બંને બહъનોને કાળોતરા સાપે 
ડંખ મારતા સારવાર મળъ તે પહъલા જ 
એક પછી એક બંને માસૂમ બાળાઓનું 
ઘરમાં જ મોત િનપËયું હતું. 
ચોમાસાની સીઝનમાં સાપ સિહતના 
ઝેરી સЧર પ બહાર આવવાની 
ઘટનાઓ વધી જાય છъ. ઝેરી સાપ 
˛ારા મનુæયોને ડંશ મારવાના Чકçસા 

પણ સામે આવે છъ. ઠાસરા તાલુકાના 
અ તપુરા ગામ ખાતે બનેલા એક 
બનાવમાં સીમ િવçતારમાં ખાટલામાં 
ઉѕઘી રહъલી બે સગી બહъનોને 
કાળોતરા સાપે ડંશ મારતા બંનેનું મોત 
િનપËયું હતું. સીમ િવçતારમાં રહъતા 
ઇΐરભાઈ જયંિતભાઈ ગોિહલની બે 
નાની દીકરી લΣમી (ઉ.વ.છ) અને 

સાિવĦી (ઉѕ.વ.નવ)એ આ ગોઝારા 
બનાવમાં પોતાનો જીવ ગૂમાãયો હતો. 
મંગળવારъ રાĦે અંદાજે ૧૧.૩૦થી 

૧૨ વાÆયાના અરસામાં આ બંને 
બહъનો ખાટલામાં ઉѕઘી રહી હતી. તે 
સમયે એકાએક Äયાંકથી એક ઝેરી 
કાળોતરો સાપ ચઢી આãયો હતો અને 
સાપે બંને દીકરીઓને દѕશ માયђ↓ હતો.
સાપના દѕશને કારણે બંને 

દીકરીઓએ કાગરોળ મચાવી હતી. 
જોકы પЧરવારના સÛયો દીકરીઓને 
સમયસર સારવાર માટъ દવાખાને 
પહ℮ચાડી શકы તે પહъલા જ બંને 
બહъનોએ જીવ છોડી દીધો હતો.

વડોદરા 
દъશમાં િહ×દુÓવના મુˆાને લઈ 

રાજકЫય પΤોમાં ઘમાસાણ મચી 
રЅં છъ. તેવામાં વડોદરાની એમ 
એસ યુિનવિસ↓ટીમાં િહ×દુÓવના પાઠ 
ભણાવવામાં આવશે. એમએસ 
યુિનવિસ↓ટીમાં િહ×દુ çટડીઝનો 
ĠેËયુએશન કોસ↓ શλ કરવાની મંજુરી 
િસЩ×ડકыટની બેઠકમાં આપવામાં 
આવી છъ. Óયારъ નવા શૈΤિણક સĦથી 
િહ×દુÓવનો ĠેËયુએશન અને પોçટ 
ĠેËયુએશન કોસ↓ શλ કરવામાં 
આવશે.
એમ એસ યુિનવિસ↓ટીની 

િસЩ×ડકыટની બેઠકમાં આટ↓સ ફыકàટીમાં 

િહ×દુÓવનો કોસ↓ શλ કરવા માટъ 
મંજૂરી આપવામાં આવી છъ. જેમાં 
િવ˜ાથЪ↓ઓ િહ×દુÓવ પર હવે બેચલર 
અને માçટર ЧડĠી મેળવી શકશે. ચાલુ 
વષ› જ નવા શૈΤિણક સĦથી કોસ↓ની 
શλઆત કરવામાં આવશે. જેમાં 60 
બેઠકો સાથે કોસ↓ને શλ કરવા મંજૂરી 
આપવામાં આવી છъ. 
આ અÛયાસĝમમાં ભગવǾીતા, 

રામાયણ, મહાભારત, યોગ, વેદ 
પુરાણ, ઉપિનષદ અને આયુવ›દનો 
િસલેબસ Чડઝાઇન કરવામાં આãયો છъ. 
Ħણ વષ↓નો ાતક અÛયાસĝમ િહ×દુ 
સંçકжિતનું મૂળભૂત Φાન આપશે અને 
િહ×દુ મૂàયોની Щçથિતને çપΓ કરશે. 

MS યુિનવિસ↓ટીમાં િહ×દુÓવના પાઠ  પણ ભણાવાશે, 60 બેઠકો સાથે કોસ↓ઠાસરાના અ તપુરામાં કાળોતરો સાપ ડંખ મારી જતાં બે સગી બહъનના મોત

આણંદમાં મંĦીએ આપેલી સાડી અને ધાબળા લોકોએ પાછા આપી બિહæકાર કયђ↓
આણંદ

આણંદ િજ·ામાં મોસમનો Ĭથમ વરસાદ વેરી 
બ×યો છъ. િજ·ા Ĭભારી અને મહъસૂલ તથા કાયદા 
મંĦી રાજે×ĩ િĦવેદીએ સોવારъ બોરસદ તાલુકાની 
મુલાકાત લીધી હતી. બોરસદ, કઠોલ અને સીçવા 
ગામના તકોને મહъસૂલ મંĦીના હçતે સહાયનું 
િવતરણ કરવામાં આãયું હતું. મહъસૂલ મંĦીની 
બોરસદ ખાતેની મુલાકાત બાદ બોરસદના વનતળાવ 
િવçતારમાં çથાિનકોએ હોબાળો મચાãયો હતો અને 
તંĦ ˛ારા િવતરણ કરાયેલ સાડીઓ પરત આપવા 
ઢગલો ખડકЫ દъતા મામલો ગરમાયો હતો. પોલીસના 
વત↓નને લઇને પણ çથાિનક નાગЧરકો ˛ારા ગંભીર 
આΤેપ કરવામાં આãયો હતો.

કвવામાં પડેલા ઢોરને કાઢવા ઉતરъલા જમાઇનું ડૂબી જતાં મોત, તદъહ મળી આãયો
વડોદરા 

વડોદરાના ડસેર તાલકુાના વજેપરુ  ગામે કвવામાં 
પડલેા ઢોરન ેબચાવવા ઉતરъલા જમાઇનુ ંદોરડુ ંતટૂી જતાં 
ડબૂી જવાથી મોત થયુ ંછъ. વાટંા ફિળયામા ંરહъતા િવજય 
પવુારના ખ·ુા વાડામાં અવાવι ંકвવામાં ગઇકાલ ેબપોરъ 
ઉદાભાઇ પરમારની માિલકЫનુ ં ઢોર કЮવામાં ખાબકતાં 
Ġામજનો ભગેા થઇ ગયા હતા.પરѕત ુતમેના Ĭયાસો સફળ 
નિહѕ થતા ંઉદાભાઇના પ ીએ તમેની પĦુીન ેજાણ કરી 
હતી.જથેી પચંમહાલના એરોલ ગામથેી તમેના જમાઇ 
રાજભુાઇ મગંળભાઈ પરમાર (૩૮) અને તનેો સાળો 
પી×ટ ુવજેપરુ આવી પહ℮Éયા હતા કвવામાં બ ેĦણ Чદવસ 
પહъલા એક ભૂડં પડીન ે મરણ પાÜયુ ં હોવાથી અસΝ 
દગુ↨ધના કારણ ેઉભુ ંરહъવાય તવેી પણ Щçથિત ન હતી.

મિહસાગર
મહીસાગર િજ·ાના લુણાવાડાના પૂવ↓ 

િવધાનસÛયનો પુĦ દાλની 39 બોટલો 
સાથે ઝડપાતા çથાનીય રાજકારણ ગરમાયું 
છъ. લુણાવાડા બેઠકના પૂવ↓ ક℮Ġેસી 
િવધાનસÛય અને તાજેતરમાં જ ભાજપમાં 
જોડાયેલા હીરાભાઈ પટъલના પુĦએ 
ખાનપુર તાલુકાના વડાગામમાં એક ãયિŪ 
સાથે ઝઘડો કયђ↓ હતો અને Ëયારъ પોલીસ 
çથળ પર પહ℮ચી Óયારъ çથળ પર ‘MLA 
ગુજરાત’ લખેલી એક કારમાં દાλનો જÔથો 
મળી આãયો હતો.
હીરાભાઈના પુĦ મહિષ↓ પટъલનો કોઈ 

બાબતે વડાગામમાં જસવંત પટъલ સાથે 

ઝગડો થયો હતો. સોમવારъ સાંજે મહિષ↓ 
પટъલ શુભમ મહાજન નામના શÅસ સાથે 
જસવંત પટъલના ઘરъ આãયો હતો. પહъલા 
તો તેમણે જસવંત પટъલને ફોન પર ધમકЫ 
આપી હતી અને પછી નશાની હાલતમાં 
તેમના ઘરъ આãયા હતા. જેને લઈને 
જસવંત પટъલે પોલીસને ફોન કયђ↓ હતો. 
ઘટના çથળъ પહ℮ચેલી પોલીસને ડેશબોડ↓ 
પર ‘MLA ગુજરાત’ લખેલી તકતીવળી 
એક SUV કાર મળી હતી. કારની તપાસ 
કરતાં પોલીસને çકોચ ЩãહçકЫની બોટલ 
અને અ×ય આàકોહોિલક પીણાંની બોટલો 
મળી આવી હતી. કારમાંથી કЮલ 39 દાλની 
બોટલો પોલીસે જΆ કરી છъ.

લુણાવાડાના ભાજપ નેતાનો પુĦ દાλની 39 બોટલો સાથે ઝડપાયો
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Ĭેમલગ્ન કરનાર દѕપતીએ દીΤા લઈ નવા નામ સાથે સંયમ તરફ Ĭયાણ કયુ↓
સુરત

અમદાવાદના રહъવાસી િĬયાંકભાઈ અને ભãયતાબેને 
વેસુ િવçતારમાં રામિવહાર ખાતે દીΤા લઈ લીધી છъ. 
નવા નામ અનુĝમે પરમાથЪ↓ િવજયજી મ.સા. અને ધમા↓થЪ↓ 
ર ાĴીજી મ. સા. મેળવીને દѕપતી બાળકોની જેમ સંયમના 
માગ› નીકળી ચૂÄયું છъ. જૈન શાસનને અપ↓ણ કરીને મુમુΤુ 
િĬયાંકભાઈ અને ભãયતાબેન પણ સંયમના માગ› વâયા છъ. 
પૂ.આ.ભ ર ચ×ĩસૂરીΐરજી મહારાજ  (ડહъલીવાળા)ની 
Ĭેરણા અને સાથે સાથે પૂ.આ. ભ. ઉદવર  સૂરીΐરજી 
મહારાજની વાચના તેમજ ભાઇ મહારાજ પૂ.મુિન 
રાજદશ↓ન િવજયજી મહારાજ સાહъબના ઘડતરથી આ 
દѕપતી દીΤા લેવા માટъ તૈયાર થયા હતા. દѕપતી દીΤા સાથે 
કЮલ મળીને તેમના જ પરીવારમાં 47 દીΤા થઈ છъ. 

ચીખલીમાં નજીવી ઝઘડા બાબતે મોટા ભાઈએ નાના ભાઈની હÓયા કરી
નવસારી

રાનવેરીક·ા ગામે રહъતા િહતેશ અને કàપેશ પટъલ 
તથા તેમના જ ફિળયામાં રહъતો કૌટુંિબક ભાઈ િવશાલ 
પટъલ તેમજ અ×ય યુવાનો બે Чદવસ અગાઉ નજીકના કЮકыરી 
ગામે લાકડા ભરવા મજૂરીએ ગયા હતા.  દરિમયાન લાકડા 
સાચવીને આપવાની વાત કરતા િહતેશ સાથે િવશાલ પટъલે 
ઝઘડો કયђ↓ હતો. જે બાદ મજૂરીથી પરત ફરъલા િહતેશ સાથે 
િવશાલે બોલાચાલી કરી િહતેશને બે તમાચા ચોડી દીધા 
હતા. જેથી િહતેશની પ ી પિતને બચાવવા વŵે પડતા 
આĝોિષત િવશાલે તેને પણ માર માયђ↓ હતો. િહતેશનો 
નાનો ભાઈ કàપેશ ઘરъ આવતા, િવશાલે તેની સાથે પણ 
મારામારી કરી હતી. તેને ડામરના રçતા પર પછાડતા જ 
કàપેશના માથામાં ગંભીર ઇજા થતા તેનું મોત થયું હતું.

સુરત
સુરતની તાપી નદીમાં Ĭદૂષણ અને 

એફલુઅ×ટ Чડçચાજ↓ના મુˆъ થયેલી 
જાહъરિહતની Чરટ અરજીમાં હાઇકોટ‼ 
ગાંધીનગર આઇઆઇટીને કોટ↓ કિમશનર 
તરીકы િનયુકત કરી આ અંગે જλરી Чરપોટ↓ 
માંÆયો છъ. સુરતની જીવાદોરી સમાન તાપી 
નદીમાં ફыલાવાતા જોખમી Ĭદૂષણ મુˆъ થયેલી 
જાહъરિહતની Чરટમાં રજૂઆત કરાઇ હતી કы, 
તાપી નદીમાં આસ›લર મીતલ િનપોન çટીલ 
િલ. ˛ારા ભારъ મેટલ, કыમીકલયુકત જોખમી 
એફલુઅ×ટ ĺીટમે×ટ કયા↓ િવના બારોબાર 
છોડી દъવાય છъ. જેના કારણે તાપી નદીમાં 

ગંભીર Ĭદૂષણ ફыલાઇ રЅં છъ. નદીમાં 
માછલીઓ અને અ×ય જીવ ЩΓ માટъ પણ 
Ĭદૂષણ બહુ ઘાતક સાિબત થઇ રЅં છъ. આ 
અંગે વારѕવારની રજૂઆત છતાં સુરત મનપા, 
પોàયુશન કіĺોલ બોડ↓ સિહતના સǼાધીશો 
કોઇ કાય↓વાહી કરતાં નથી. 

તાપી નદીમાં Ĭદૂષણ મુˆъ PIL થતાં ગાંધીનગર IITનો Чરપોટ↓ મંગાયો

સુરત
સુરત શહъરમાં િવિવધ િવçતારોમાં 

રખડતા કвતરાઓનો Ħાસ ĬિતЧદન વધી 
રΝો છъ. જોકы છъ·ા સાડા ચાર વષ↓માં 
શહъરમાં િવિવધ િવçતારોમાં કвતરાએ 
બચકા ભયા↓ બાદ ૪૧,૮૬૪ ãયિŪઓ 
સારવાર માટъ નવી િસિવલ હોЩçપટલમાં 
આãયા હતા. શહъરના માનદરવાજા, 
રાંદъર, અડાજણ, નાનપુરા, કતારગામ, 
વરાછા, સિહતના  િવçતારોમાં રખડતા 
કвતરાઓનો Ħાસ વધી ગયો છъ. જેથી 
પગપાળા જતા ãયિŪ કы બાઈક પર જતા 

ãયિŪઓની પાછળ દોડીને કЮતરા બચકા 
ભરъ છъ. જોકы વષ↓ ૨૦૧૯માં ૧૧૦૯૯ 
ãયЧકતઓને, ૨૦૨૦માં ૭૧૨૪ 
ãયЧકતઓને કЮતરાએ બચકા ભયા↓ હોવાથી 
િસિવલમાં આãયા હતા. શહъરમાં કોરોના 

કыસ ધટાડો થતા કЮતરોનો ફરી આંતક 
મચાવવા લાÆયા છъ. જોકы વષ↓ ૨૦૨૨માં 
જા×યુ. થી જુન સુધીમાં ૫૫૪૮ ãયЧકતને 
કЮતરા બચકા ભયા↓ હોવાથી િસિવલમાં 
હડકવા િવરોધી રસીમાં મુકાવવા આãયા 
હતા. સુરતમાં રખડતા કЮતરાઓ Ħાસ 
વધી રΝો છъ. તેવા સમયે માનદરવાજા 
અને Åવાજાનગરમાં આજે સવારъ રખડતા 
કЮતરાએ વારા ફરતી ૭ બાળકો સિહત 
૧૨ ãયЧકતઓ બંચકા ભયા↓ હતા. જોકы 
કЮતરાના આતંકના લીધે Óયાં રહીશોમાં 
ગભરાટ ફыલાઇ ગઇ હતી.

સુરત
અડાજણ પાટીયાના ધનમોરા 

કોÜØલેΤ સામે ફЫરદોશ ટાવરમાં રહъતા 
જમીન દલાલ સોહъલ અહમદ મનસુર 
(ઉ.વ. 40) એ ઉછીના લીધએલા 2.50 
કરોડ પરત આપી દીધા હોવા છતા 
ગુજસીટોક હъઠળના ગુનામાં જામીન 
પર છુટъલા માથાભારъ સŹુ કોઠારીએ 
પુનઃ ઉઘરાણી શλ કરી હતી. સŹુએ 
સોહъલને ધમકЫ આપી હતી કы તેરા 
ફыસલા કર દુંગા, પહъલે મારા થા વો 
ભુલ ગયા, નહỲ તો વાપસ યાદ કરવાના 
પડેગા. આ ગુના ઉપરાંત પોલીસ સાથે 
ઝપાઝપી કરી ભાગી જવા સિહતના 
ગુનામાં સŹુ હાલ લાજપોર જેલમાં 

કыદ છъ. પરѕતુ જેલમાં બેઠા બેઠા પણ 
સŹુએ ખંડણી ઉઘરાવવાનું ચાલુ રાÅયું 
છъ. સŹુ િવλÖધ ફરીયાદ ન℮ધાવનાર 
સોહъલ ગત એિĬલ મિહનામાં પЧરવાર 
સાથે ઘરъ હતો Óયારъ મધરાતે સŹુનો 
ભાઇ આરીફ કોઠારી, અસગર 
બાગવાલા, અહમદ બાગવાલા અને 
અશરફ કોઠારી ઘસી આãયા હતા. 
આરીફ અને અશરફы સોહъલને ધમકЫ 
આપતા કЅં હતું કы સŹુ કЫ મેટર મે 
સમાધાન કы લીયે આયે હэ, તુ કыસ પાછો 
ખ′ચી લે, સŹુ જેલમાં ગયો છъ જેનો 
કોટ↓માં 2.50 લાખ ખચ↓ થયો છъ જે તારъ 
આપવો પડશે, નહỲ તો ઘરમાંથી બહાર 
નીકળવું ભારъ પડી જશે.

જેલમાં બેઠા બેઠા કЮÅયાત સŹુ કોઠારીની જમીન દલાલને ધમકЫસુરતમાં રખડતા કвતરાએ સાડા ચાર વષ↓માં ૪૨ હજાર લોકોને બચકા ભયા↓
માન દરવાજા અને ખ્વાજા નગરમાં કુતરાઅે 7 બાળકાે સિહત 12ને બચકા ભયાર્
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કÉછ
કÉછ િજ·ાના ખાવડા િવçતારમાં 

૩૦,૦૦૦ મેગાવોટનો સોલાર અને 
િવ×ડ પાવરનો પાક↕ બનાવવાનું પડતું 
મૂકવાની ફરજ પડી છъ. આ પગલું 
લેવાતા ગુજરાતમાં આવનાιં λિપયા 
૧.૫ લાખ કરોડનું મૂડીરોકાણ આવતું 
અટકЫ જશે. કÉછ િજ·ો પાЧકçતાનની 
સરહદથી ઘણો નજીક હોવાથી આ 
ĬોજેÄટ પડતો મૂકવાનું નŨી કરવામાં 
આãયું હોવાનું જાણવા મળી રЅં 
છъ. ખાવડનો આ િવçતાર બોડ↓ર 
િસÄયોЧરટી ફોસ↓ માટъનો િવçતાર છъ. 
સરહદી સલામતીના આ િવçતારમાં 
સોલાર પાક↕ બનાવવો  ઉિચત ન  
હોવાનું જણાતા િનણ↓ય બદલવામાં 
આãયો હોવાનું જાણવા મળી રЅં છъ. 
ЧડસેÜબર ૨૦૨૦માં આ સોલાર િવ×ડ 
પાક↕ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં 
આãયું હતું. 
સરકારъ રણની ઉŹડ જમીન પર 

સોલાર-િવ×ડ પાવર પાક↕ બનાવવાનું 
આયોજન મુÅયમંĦી િવજય λપાણીના 
કાય↓કાળમાં કરવામાં આãયું હતું. 

કોલસાથી અને િલગ્નાઈટથી પેદા 
કરવામાં આવતી વીજળીને કારણે 
થતાં Ĭદુષણને ઓછું કરવા માટъ 
અને પયા↓વરણને બચાવવા માટъ આ 
િવçતારમાં મેગા પાવર પાક↕ બનાવવાનું 
આયોજન કરવામાં આãયું હતું. 
કÉછના રણમાં સૂય↓નો સારો Ĭકાશ 
મળવા ઉપરાંત પવનની ગિત પણ 
સારી રહъવાની ારણા હતી. તેનાથી 
ગુજરાતના વીજ વપરાશકારોને ફાયદો 
મળવાની શÄયતા હતી. પરѕતુ કы×ĩ-
રાËય સરકારના અધકચરા આયોજનને 
પЧરણામે ĬોજેÄટને પડતો મૂકાયો છъ.  
પЧરણામે ગુજરાતના ૧.૩૦ કરોડ વીજ 
વપરાશકારોને સçતી વીજળી મળવાનો 
રçતો પણ બંધ થયો છъ. 

પોરબંદર
બુધવારъ પોરબંદર નજીક દЧરયામાં 

ડૂબી રહъલા એક વેપારી જહાજના 
22 ĝв મેÜબસ↓ને ઇЩ×ડયન કોçટ ગાડ› 
(ICG) Чદલધડક રъçÄયુ ઓપરъશન 
હાથ ધરી બચાãયા હતા. બચાવકાય↓ 
માટъ Ĭિતકвળ હવામાન હોવા છતાં 
ICGની ઝડપી કાય↓વાહીથી 22 ĝв 
સÛયોના જીવ બચી ગયા હતા, જેમાં 
એક પાЧકçતાની અને એક Ĵીલંકન 
નાગЧરકનો પણ સમાવેશ થાય છъ.
બુધવારъ સવારના 8.20 વાÆયાની 

આસપાસ ICG ને સંદъશો મâયો હતો 
કы દЧરયા વŵે વેપારી જહાજ Æલોબલ 
Чકіગ-1માં પાણી ભરાઈ જતા ડૂબવાની 
શÄયતા છъ. પાણી ભરાયેલ જહાજ 
6 હજાર ટન બીટ્યુમીન વહન કરીને 
જઈ રЅ હતુ. આ જહાજ પોરબંદરના 
દЧરયાકાંઠъ 185 Чકમી દૂર હતું. Ĭિતકвળ 
હવામાન પЧરЩçથિતઓ હોવા છતાં 
ડૂબી રહъલા જહાજની પЧરЩçથિતનું 
મૂàયાંકન કરવા અને આસપાસના 

જહાજોને માિહતી Чરલે કરવા માટъ 
ICG એર çટъશન પોરબંદરથી 
ડોિન↓યર એરĝાÙટ મોકલવામાં આãયું 
હતું.

Óયાર બાદ બે એએલએચ ġુવ 
ચોપસ↓ની મદદથી બચાવ કામગીરી શι 
કરવામા આવી હતી. કોçટગાડ↓ ĩારા 
રъçÄયુ કરવામા આવેલ ĝЮ મેÜબરોમા 
20-ભારતીય,1-પાЧકçતાન અને 
1-Ĵીલંકાના ĝЮ મેÜબરોનો સમાવેશ 
થાય છъ. ICGનું ઓફશોર પેĺોલ 
વેસલ જે પહъલાથી જ દЧરયામાં હતું, 
તેને પણ તરત જ આ ડૂબતા જહાજ 
પાસે પહ℮ચવાનો િનદ‼શ આપવામાં 
આãયો હતો.

કોçટગાડ↓નું Чદલધડક રъçÄયૂ ઓપરъશનપોરબંદરના દЧરયામાં ડૂબી રહъલા જહાજમાંથી 22 લોકોને બચાવાયા
રાજકોટમાં રાજકારણીની હъરાનગિત અંગે પોçટ મુકનારા ASI સçપે×ડ

રાજકોટ
રાજકોટ શહъરના કЮવાડવા પોલીસ 

çટъશનમાં ફરજ બજાવતા એએસઆઈ 
િહતે×ĩિસંહ ઝાલાને સçપે×ડ કરી 
દъવામાં આãયા છъ. િહતે×ĩિસંહ ઝાલાએ 
ફыસબુકમાં કરъલી એક પોçટના કારણે 
છъ·ા એકાદ સΆાહથી ભારъ િવવાદ 
જાÆયો હતો. Óયારъ તપાસ બાદ આખરъ 
તેમને સçપે×ડ કરી દъવામાં આãયા છъ. 
ફыસબુક પોçટમાં એક રાજકЫય 

આગેવાન 4 વષ↓થી હъરાન કરъ તેવો 
આΤેપ કયђ↓ હતો. પોçટ પરથી જણાઈ 
આવે છъ કы, િહતે×ĩિસંહъ તે રાજકЫય 
આગેવાનના બનેવીના Óયાં જુગાર અંગે 
દરોડો પાડ્યો હતો અને Óયારથી તેમને 
હъરાન કરવામાં આવી રΝા હતા. જોકы 
આ સમĠ મામલે િવવાદ જાÆયા બાદ 
તેમણે િમĦને મેસેજ કરવાના બદલે તે 
ફыસબુક પોçટ થઈ ગઈ હોવાનો બચાવ 
કયђ↓ હતો. આ સાથે જ તેમણે તે પોçટ 
પણ દૂર કરી દીધી હતી. પોçટમાં કિથત 
રાજકЫય આગેવાન પાણી પણ ન મળъ 
તેવી જÆયાએ બદલી કરાવી દъવાની 
ધમકЫ આપવામાં આવી હતી.

રાજકોટ 
રાજકોટ િજ·ાના િવછંીયા તાલકુાના 

છાસીયા ગામ ે રહъતા લખમણભાઇ ભીખાભાઇ 
જોગરાજીયાની પĦુી રѕજનના લગ્ન રાજશે 
ઓળકЫયા સાથ ે 4 વષ↓ પહъલા થયા હતા. લગ્ન 
બાદ અવાર નવાર સાસરъ જતા રાજશેન ેસાળી ઇ×દુ 
સાથ ેઆખં મળી ગઇ હતી. આ વાતની જાણ તણેે 
પિતથી છપુાવી હતી, પરѕત ુપિતને આ વાતની જાણ 
થઇ ગઇ હતી. રાજશે એકવાર ઈ×દનુ ેભગાડીને 
પણ લઇ ગયો હતો. પરѕત ુબનંનેા અનિૈતક સબંધંો 
રાજશેના સાસરી પΤવાળાન ેમજંરુ ન હતા. આથી 
પЧરવારજનોએ ઇ×દનુ ેફઇબાના ઘરъ રહъવા મોકલી 
દીધી હતી અન ે તનેી અ×ય çથળъ સગાઇ પણ 
નŨી કરાઇ હતી. રાજશે ે સાળી સાથનેા Ĭમેમાં 

બાધા બનતી પ ી રѕજનનુ ંકાસળ કાઢવાનો Øલાન 
ઘડ્યો હતો. આ માટъ ત ેપ ીન ેતારીખ 22 મનેા 
રોજ ઢોકળવાની વીડમા ંલઇ જઇ ચાજ↓રના કыબલ 
વડ ે ગળъ ફાસંો દઇ હÓયા કરી હતી. તનેા બાદ 
લાશને પÔથર નીચ ે સતંાડી દીધી હતી.  Óયારъ 
મિહલાના મોત મામલ ેકોળી સમાજના આગવેાનો 
અન ે તકના િપયરવાળા લોકો આજ ે િસિવલ 
હોЩçપટલે ઉપવાસ આદંોલન શλ કયુ↨ છъ. તકના 
પЧરવારજનોની çપΓ માગં છъ કы, આરોપી રાજશેને 
ફાસંીની સજા થાય અન ેજ ેપોલીસ કમ↓ચારીઓએ 
અરજી લીધા પછી પણ તપાસ ન કરી તવેા 
કમ↓ચારીઓન ેસçપ×ેડ કરવામા ંઆવ.ે આ ઘટનામાં 
ચોટીલાના ધોકળા ખાતથેી પЧરણીતાનુ ં કіકાલ 
હÓયાના 44 Чદવસ પછી મળી આãયુ ંહતુ.ં

રાજકોટમાં સાળી સાથે આંખ મળી જતા પિતએ પ ીનો કાંટો કાઢ્યો
ચાેટીલાના ઢાેકળવામાંથી 44 િદવસે વીંિછયાની પિરણીતાનું કંકાલ મ ું

મુંબઇ
બુધવારъ çપાઇસજેટના એક 

િવમાનમાં ટъЩūકલ ખામી બાદ 
તેનું લેЧડંગ કરવું પડ્યું હતું. 
જાણકારી અનુસાર કіડલાથી 
મુંબઇ તરફ ઉડાન ભરનાર 
çપાઇજેટના િવમાન નંબર SG 
3324 પર ĝвઝના દરિમયાન 
P2 સાઇડૅ િવંડશીàડનો 
બહારનો ભાગ તૂટી ગયો હતો. 
Óયારબાદ િવમાનનું સુરિΤત 
લે×ડỲગ કરાવવામાં આãયું હતું 
એરĝાÙટની બાહરની બારી 
સામા×યથી વધુ દબાણના 

કારણે ચ℮પી ગઇ હતી. જોકы 
પાયલોટોએ તેનું સુરિΤત લે×ડỲગ 
કરાવી દીધું છъ.  19 Чદવસમાં 
çપાઇજેટના િવમાનોમાં આ 
Ĭકારની સાતમી ઘટના છъ. આ 
પહъલાં બુધવારъ સવારъ Чદàહીથી 

દુબઇ જનાર çપાઇસજેટની 
SG-11 Ùલાઇટમાં ટъЩūકલ 
ખરાબી બાદ પાЧકçતાનના 
કરાંચીમાં ઇમરજ×સી લે×ડỲગ 
કરાયું હતું. જોકы િવમાનમાં 
મુસાફરો સુરિΤત રΝા છъ. 

કіડલાથી મુંબઇ જતી çપાઇસજેટ Ùલાઇટનું ઇમરજ×સી ઉતરાણ, બે અકçમાત ટâયા

૩૦ હજાર મેગાવોટના સોલાર-િવ×ડ પાવર પાક↕ની યોજના પડતી મૂકાઈ
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મુંબઈઃ બ્ુટી ક્ીન ઐશ્વ્્યા ર્્ 
બચ્ચનની સુંદરત્ એકવ્ર ફરી સસલવર 
સ્ક્રીન પર છવ્ઈ છે. મસિ રત્નમની 
અપકસમંગ ફફલમ પોસનિસ્ન સેલવન પ્ટયા-1 
નો ઐશ્વ્્યા ર્્નો લુક ફરવીલ કરી દેવ્્ો 
છે. લુક પોસ્ટરમ્ં ઐશ્વ્્યાની સુંદરત્ કોઈ 
પિ દંગ કરી શકે છે. 

પઝુવુરની ર્િી નફંદનીન્ પ્ત્રમ્ં 
ઐશ્વ્્યા ર્્ બચ્ચન ખૂબ જ સુંદર લ્ગી 
રહી છે. તેમન્ ટ્ેફિશનલ લુકે ફેનસને 
દીવ્ન્ બન્વી દીધ્ છે. ઓરેનજ સસલક 
સ્િી, નેકપીસ, ઝુમક્, મ્ંગફટક્, સબંદીમ્ં 
ઐશ્વ્્યા ર્્ બચ્ચન ગૉસજયા્સ િીવ્ લ્ગી 
રહી છે. આ લુકમ્ં ઐશ્વ્્યા ર્્ બચ્ચને 
પોત્ન્ લોનગ હેરને ખુલ્્ ર્ખ્્ છે. 
આ સુંદર લુક પર પોત્ની ક્સતલ નજર 
ફેનસન્ ફદલને ઘ્્લ કરી રહી છે. ક્ીન 
નંફદનીની ભૂસમક્મ્ં ઐશ્વ્્યા વ્સ્તસવક 
ક્ીન લ્ગી રહી છે. તેમન્ લુકથી નજર 
હટ્વવી મુશકેલ છે. આ તો બસ એક 
ઝલક છે ફફલમ પોસનિસ્ન સેલવનમ્ં તમને 
ઐશ્વ્્યાન્ એવ્ કેટલ્ક સુપર ગૉસજયા્સ 
લુકસન્ દીદ્ર થશે, જેને જોઈ તમે તેમની 
સુંદરત્ પર વ્રી જશો. સોસશ્લ મીફિ્્ 
્ુઝસયાને પિ ઐશ્વ્્યાનો લુક ખૂબ પસંદ 
આવી રહ્ો છે. બોલીવિુ િીવ્ન્ ્ુઝસયા 
વખ્િ કરત્ થ્કરી રહ્્ નથી. ફફલમ 
Ponniyin Selvan નો પહેલો પ્ટયા 
સથ્ેટરમ્ં 30 સપટેમબરે ફરલીઝ થશે. આને 
સહંદી, તસમલ, તેલુગુ, મલ્્લમ અને 
કનિિમ્ં ફરલીઝ કરવ્મ્ં આવશે. ફફલમનો 
સવક્મ, ક્થથીનો લુક પહેલ્ જ ફરવીલ 
કર્ઈ ચૂક્ો છે. ફફલમમ્ં અૈશ્વ્્યા ર્્ બે 
અલગ અલગ અવત્રમ્ં નજરે પિશે. આ 
મલટીસ્ટ્રર ફફલમ છે જેમ્ં જ્મ રસવ, 
તૃષ્, શરદ કુમ્ર, સવક્મ બ્બૂ, શોસભત્ 
ધૂસલપ્લ્, પ્રક્શ ર્જ મહતવન્ રોલમ્ં 
જોવ્ મળશે. પોસનિસ્ન સેલવન એસપક 
પીફર્િ ડ્્મ્ છે.

દેશમ્ં સવસવધ ધ્સમયાક મુદ્ે તંગફદલીનું 
વ્ત્વરિ જોવ્ મળી રહં્ છે ત્્રે ફફલમ 
ઈનિસ્ટ્ીમ્ંથી પિ આવી જ એક ઘટન્ 
સ્મે આવી છે. ઈનનિ્ન ફફલમમેકર લીન્ 
મસિમેકલઈની િોક્ુમેનટ્ીન્ પોસ્ટર અંગેનો 
સવવ્દ સોસશ્લ મીફિ્્મ્ં ખૂબ જ ટ્ેનિ 
થઈ રહ્ો છે. હકરીકતે ‘ક્લી’ ન્મની આ 
િોક્ુમેનટ્ીન્ પોસ્ટરમ્ં સહંદુઓન્ આર્ધ્ 
દેવી ક્ળક્ મ્ત્, મ્ ક્લીને સસગ્રેટ 
પીત્ દશ્યાવવ્મ્ં આવ્્ છે. ફફલમન્ 
પોસ્ટરમ્ં આફટયાસ્ટ ક્લી મ્ની વેશભૂષ્મ્ં 
એક હ્થમ્ં સત્રશૂળ અને બીજા હ્થમ્ં 
એલજીબીટીક્ુ (LGBTQ) સમુદ્્ન્ 
પ્ર્ઈિ ફલેગ સ્થે જોવ્ મળે છે. આ પોસ્ટર 
જોઈને લોકોમ્ં ખૂબ જ રોષ વ્્પ્ો છે. 

ફફલમમેકર, એકટર, પોએટ અને 
િ્્રેકટર લીન્એ ગત ત્. 2 જુલ્ઈન્ 
રોજ સવિટર પર પોત્ની િોક્ુમનેટ્ીનું 
પોસ્ટર શેર ક્ુું હતું. સ્થે જ તેિે પોતે ખૂબ 
જ ઉતસ્સહત હોવ્ની લ્ગિી વ્ક્ત કરી 
હતી ક્રિ કે, તેની િોક્ુમેનટ્ી કેનેિ્ ફફલમ 
ફેનસ્ટવ (Rhythms of Canada)
મ્ં લોનચ થઈ હતી.  લીન્ની આ પોસ્ટન્ 
ક્રિે સહંદુ સમુદ્્ન્ લોકોની ધ્સમયાક 
લ્ગિીને ઠેસ પહોંચી છે અને સોસશ્લ 
મીફિ્્મ્ં તેનો ખૂબ જ સવરોધ થઈ રહ્ો 
છે. સ્થે જ સવિટર પર ‘અરસે્ટ લીન્ 
મસિમેકલઈ’ હેશટેગ ટ્ેનિ થઈ રહ્ં છે. 
્ુઝસસે અસમત શ્હથી લઈને વિ્પ્રધ્ન 
ક્્્યાલ્ (પીએમઓ)ને ટેગ કરીને આ 
પોસ્ટર અને ફફલમ સ્મે ક્્યાવ્હી કરવ્ની 
મ્ગિી કરી છે. 

ઉલે્ખની્ છે કે, ત્જેતરમ્ં રિબીર 
કપૂર અને આસલ્્ ભટ્ટની ફફલમ બ્રહ્્સ્ત્રન્ 
ટ્ેલર અંગે પિ સવવ્દ જાગ્ો હતો. તેમ્ં 
એકટર મફંદરમ્ં જૂત્ પહેરીને દશ ય્ાવ્્્નો 
આરોપ લગ્વ્્ો હતો. ત્્ર બ્દ 
દશયાકોએ મેકસયાને ટ્ોલ કરીને ધ્સમયાક લ્ગિી 
દુભ્વવ્નો આરોપ લગ્વ્ો હતો. 

બ�ોલિવુડમ�ં નોપ�ોટિઝમ હંમોશ� રહો શો પરંતુ પ્રતતભ� અનો ક�મન�ો ડંક�ો વ�ગશો

મણિરત્નમની ફિલમ પોણનિયન 
સેલ્વનમાં બે અલગ-અલગ 
અ્વતારમાં દેખાશે ઐશ્વયાયા

હાથમાં LGBTQના ઝંડા સાથે 
ણસગારેટ પી રહેલા ‘કાલી’ 

માતાને જોઈને ભડકયાં લોકો
સામંથા બોલી્વૂડમાં 
આયુષયમાનની ણહરોઈન 
તરીકે શરૂઆત કરશે

મુંબઇ : સ્ઉથની જાિીતી સહરોઈન સ્મંથ્ રુથ પ્રભુ બોલીવૂિમ્ં 
આ્ુષ્મ્ન ખુર્ન્ સ્મે હીરોઈન તરીકે િેબ્ૂ કરશે તેવ્ અહેવ્લો છે. તેનો 
મતલબ એ કે સ્મંથ્એ પહેલી ફફલમમ્ં મ્ત્ર ગલમેરસ િોલ તરીકેનો રોલ 

ભજવવ્ને બદલે કોઈ મજબૂત ભસૂમક્થી 
શરુઆત કરવ્નું નક્ી ક્ુું છે.  પુષપ્ન્ 
આઈટમ સોંગ બ્દ સ્મંથ્ની લોકસપ્ર્ત્ 
વધતી જા્ છે. તિેે ફેસમલી મેન ટૂમ્ં રફ 
એનિ ટફ રોલ પિ પોતે કરી શકે છે તેવ્ 
પુર્વ્ આપ્્ છે. તે પછી બોલીવિૂન્ 
અનેક સનમયાત્ઓ સ્મંથ્ને સ્ઈન કરી 

રહ્્ છે.  ત્જેતરમ્ં ત્પસી પનિએુ પિ કનફમયા ક્ુું  હતું કે પ્રોિ્ૂસર 
તરીકેની તેની ફફલમમ્ં સ્મંથ્ સહરોઈન હશે. આ ઉપર્ંત અક્ષ્ કુમ્રની 
એક ફફલમમ્ં પિ તે સહરોઈન તરીકે આવી રહી હોવ્નુ  ચચ ય્ા છે. આ જ 
ફફલમન્ સસલસસલ્મ્ં તે કોફરી વીથ કરિની નવી સસઝનમ્ ંપિ  અક્ષ્ 
સ્થે દેખ્વ્ની છે. જોકે, આ બધી ચચ્યાઓ સવશે કેટલ્ક અહેવ્લ 
અનુસ્ર તેની િેબ્ૂ ફફલમ આવત્ં વષસે આ્ુષ્મ્ન ખુર્ન્ સ્થે આવશે. 
ફદનેશ સવજનની આ ફફલમ હ્લ સપ્ર પ્રોિકશન સ્ટેજ પર છે. આ વષયાન્ 
અંતે તેનું શૂફટંગ ચ્લુ થશે અને ૨૦૨૩મ્ં આ ફફલમ ફરલીઝ થઈ શકે છે.

સામંથાની હિંદી બેલ્ટમાં 
વધતી લાેકપ્રિયતાને 
વટાવવા એેક પછી 
એેક નનમામાતાએાેએે તેને 
સાઈન કરવા માંડી 

મુંબઈ : બોલીવિૂની સવતેલ્ 
જમ્ન્ની અસભનતે્રી સપ્ર્્ ર્જવંશની 
ભસૂમક્ મ્ટે આખરે જેકે્સલન 
ફન્યાનનિઝને જ ફ્ઈનલ કરવ્મ્ં આવી 
છે. આ રોલ મ્ટે કેટરીન્ કૈફ અને 
કરીન્ કપૂરની પિ સવચ્રિ્ કરવ્મ્ં 
આવી હતી. સપ્ર્્ ર્જવંશની લ્ઈફમ્ં 
ગલેમર, સકસેસ અને સસ્પેનસ એમ 
બધ્ં પ્સ્ંનો સમ્વેશ થતો હતો. 

સવદેશમ્ં એનકટંગન્ અભ્્સ બ્દ 
સપ્ર્્  ર્જવંશને ચેતન આનંદની વોર 

ફફલમ હકરીકતથી બોલીવિૂમ્ં બ્રકે મળ્ો 
હતો. જોકે, આ ફફલમ બ્દ તેમનો 
ચેતન આનંદ સ્થે એવો અતરંગ 
સંબંધ બંધ્્ો કે તેમિે આજીવન ચેતન 
આનંદ સસવ્્ કોઈ મેકસયાની ફફલમમ્ં 
ક્મ ક્ુું જ નહીં. ચેતન આનંદની 
સવદ્્ પછી એકલ્ પિી ગ્ેલ્ં સપ્ર્્ 
ર્જવંશની રહસ્્મસ્ સંજોગોમ્ 
ંહત્્ થઈ હતી. 

પ્રિયા રાજવંશના રાોલમાં આાખરો જોક્ોલલન ફનાનાન્ડિઝ જ ફાઈનલ

મુંબઇ : સેક્ેિ ગેમસથી જાિીતી થ્ેલી કુબ્ર્ સૈતહ્લ 
પોત્ન્ પસુ્તકોપન બુકઃ નોટ ક્્ઇટ સમમોરને 
લઇને ચચ ય્ામ્ં છે. આ પુસ્તકમ્ં કબુ્ર્એ પોત્ની 
સજંદગીન્ ઘિ્ રહસ્્ો છત્ ક્્યા છે. કુબ્ર્એ એક 
ચોંક્વન્રી સ્પષ્ટત્ કરી છે.  કુબ્ર્એ કહ્ં હતુ 
ંકે, તે વન ન્ઇટ સ્ટેનિ પછી ગભયાવતી થઇ ગઇ 
હતી, અને તેને ગભયાપ્ત કર્વવો પિ્ો 
હતો. અસભનેત્રીએ વધુમ્ં એમ પિ 
કહં્ હતું કે, તેને પોત્ન્ આ 
સનિયા્ બદલ કોઇ પસ્ત્વો 
થ્ો નથી, આ પહેલ્ 
તેિે અન્ એક ખુલ્સો 
ક્યો હતો કે તેન્ પફરવ્રન્ 

નજીકન્ એક અંકલે તેનું ્ૌન શોષિ ક્ુું હતું. કબુ્ર્ન્ 
પુસ્તકમ્ં ૨૪ ચેપટસયા છે જેમ્ંન્ છેલ્ ચેપટરમ્ં 
તેિે પ્રગે્નનટ હોવ્ની કબૂલ્ત કરી છે. એ  ચેપટરનું 
સશષયાક છે, મેં ઉસ સમ્ મ્ં બનને કો તૈ્ ્ર 
નહીં થી. આ ચેપટરમ્ં તિેે ૨૦૧૩ની સ્લમ્ં 
આંદમ્નની સફર સવશે ઉલ્ેખ ક્યો છે. તેિે લખ્ું 

છે કે, એ વખતે હું ૩૦ વરસની હતી,સ્કકૂબ્ 
ડ્્ઇવનો આનંદ ઉઠ્વ્્ પછી હું એક 

સમત્ર સ્થે ઇનનટમેટ થઇ ગઇ હતી. 
એ વખતે મને ક્ંઇ ભ્ન કે 

સવચ્ર આવ્્ નહોત્. પરંતુ 
થોિ્ સમ્ પછી મને જાિ 
થઇ હતી કે, હું ગભયાવતી  છું

કુબ્� સોતની પ�ોત�ન� પુસતકમ�ં લનખ�િસ સ્પષ્ટત�
તમત્ર સ�થો ઇન્ટિમોિ થત�ં ગભ્ભવતી થઇ હતી

બોણલ્વુડમાં અનેક એ્વા કલાકારો છે જેમિે પોતાના અણભનયના જોરે 
ચાહકોના હ્રદયમાં પોતાનું આગ્વું સથાન બનાવયું હોય. રાજકુમાર રા્વ 
પિ તેમાંથી એક છે જેમિે બોણલ્ુવડમાં પોતાની પ્રણતભાના જોરે નામના 
પ્રાપ્ત કરી છે.

રાજકુમાર રા્વ હાલમાં પોતાની અપકણમંગ સાઈકોણરિલર ફિલમ ‘ણહટઃ 
ધ િસટયા કેસ’ (Hit The First Case)ને લઈને ચચાયામાં છે. આ ફિલમમાં 
રાજકુમાર રા્વની સાથે સાનયા મલહોત્ા જો્વા મળશે. રાજકુમાર રા્વે 
ફિલમની ફરલીઝ પહેલા બોણલ્ુવડ ઈનડસટ્ીમાં નેપોફટઝમ એટલે કે ભાઈ-
ભત્ીજા્વાદ ણ્વશે ્વાત કરી છે. તેમિે પોતાના જયદીપ અહલા્વત 
અને પ્રણતક ગાંધી જ્ેવા ણમત્ો અને ક્ાસમેટસ ણ્વશે ્વાત કરી હતી. 
રા્વના આ ણમત્ોને ઓટીટી પલેટિોમયાના માધયમથી ઓળખ મળી રહી 

છે. રાજકુમાર રા્વે જિાવયું હતું કે, ‘ઈનડસટ્ીમાં ભાઈ-ભત્ીજા્વાદ હંમેશા 
રહેશે પરંતુ હ્વે અનેક તકો છે. મારા ક્ાસમેટસ હતા એ્વા ણમત્ોને હ્વે 
ઓળખ મળી રહી છે. તેના માટે ઓટીટી પલેટિોમયાનો આભાર માન્વો 
જોઈએ. જયદીપ અહલા્વતે ‘પાતાલ લોક’માં અને ‘સકમે 1992’માં પ્રતીક 
ગાંધીએ સારૂૂં કામ કયુું છે. ઈનડસટ્ીમાં ભાઈ-ભત્ીજા્વાદ હશે પરંતુ તમારૂ 
કામ અને પ્રણતભા બોલશે.’

રાજકુમાર રા્વે ણહટ ફિલમો ણ્વશે જિા્વતા કહ્ં હતું કે, ‘ણહટ ફિલમની 
િોરયુયાલા કોઈને પિ ખબર નથી. તમારે પ્રયત્ન કરતા રહ્ેવાનું છે અને 
પછી તેને ભાગય ઉપર છોડી દે્વાનું છે. મેં કયારેય એ ણ્વશે નથી ણ્વચાયુું 
કે સાઉથની ફિલમો શા માટે સારૂૂં પ્રદશયાન કરી રહી છે. કદાચ એટલા માટે 
કે તે સારી ફિલમો છે અને સખત મહેનત દશાયા્વે છે.’

કાજેલ વેબ સીરીઝ દ્ારા એાેટીટી પ્ેટફાેમમા પર ડેબ્યુ કરશે
મુંબઇ : અજય દેવગણે વેબ સીરીઝ રુદ્ર દ્વારવા ઓટીટી પ્ેટફોમ્મ પર ડેબયુ કયુું 
છે. હવે તેની પત્ી કવાજો્ પણ ડડજજટ્ પ્ેટફોમ્મ પર ડેબયુ કરી રહી છે. જોકે 
ગયવા વરસે તેની એક ડફલમ ઓટીટી પર ડર્ીઝ થઇ ચુકી છે, પરંતુ હવે તે વેબ 
સીરીઝમવાં કવામ કરીને નવી પવાળીની શરૂઆત કરી રહી છે. સોશય્ મીડડયવાનવા 
એક પોટ્મ્નવા અનુસવાર, કવાજો્ે ધ ફેજમ્ી મેન ટુથી જાણીતી થયે્ી સુપણ્મ 
વમવા્મનવા એક પ્ોજેકટમવાં કવામ કરવવાની સહજમત આપી દીધી છે. ડરપોટ્મનો દવાવો છે      
    કે, તેણે આ પ્ોજેકટ સવાઇન કયયો છે. 
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આખી દુનિયામાં છેલાં એક દાયકામાં 
નરિપ્ટો કરન્ીિટો રિરેઝ વધયટો છે. આવા 

્મયે મીડિયામાં એક ્મચાર ચમકયા છે. જેમાં 
400 કરટોિ િટોલર કરતા પણ વધુિું ફુલેકુ ફરેરવીિે 
ફરાર થઈ ગયેલ રૂજાિું િામ ચચાચામાં આવયું છે. 
અમડેરકામાં ફરેિરલ બયુરટો ઓફ ઈનવેસ્્ગેશિ 
આમ તટો કાયદાિું પાલિ કરાવિારી અિે 
અપરાધટોિી તપા્ કરાવિારી મુખય એજન્ી 
છે. આ એજન્ીએ પૂજા ઈગ્ાતટોવાિે ્ટોપ ૧૦ 
મટો્્ વટોન્ેિ નલ્્માં મૂકીિે તેિે જેલભેગી કરી 
શકાય એવી માનિતી આપિારિે ૧ લાખ િટોલર 
એ્લે કરે લગભગ ૮૦ લાખ રૂનપયાિું ઈિામ 
આપવાિું એલાિ કયુું છે.  રૂજા ્ામે વિકટોઈિ 
િામે નરિપ્ટોકરન્ી કૌભાંિ ચલાવીિે લટોકટોિે 
૪૦૦ કરટોિ િટોલર એ્લે કરે, લગભગ ૩૨ 
િજાર કરટોિ રૂનપયાિટો ચિૂટો લગાિવાિટો આરટોપ 
છે. 

‘નરિપ્ટો ક્ીિ’ તરીકરે જાણીતી રજા િટોિ કરતાં 
પણ ખતરિાક છે. રૂજાિે ૩૦ દેશટોિી પટોલી્ 
ઘણાં ્મયથી શટોધી રિી છે પરંતુ તેિટો પતટો 
લાગતટો િથી. ૨૦૧૭મા રૂજાિાં કૌઠાંકબાિાં 
બિાર આવયાં પછી તિેી ્ામે અમડેરકામાં 
એરે્ ્ વટોરં્ િીકળયુ ં િતુ. એફબીઆઈ તેિા 
્ુધી પિોંચે એ પિેલાં તટો રૂજા છૂ થઈ ગઈ 
િતી.  એફબીઆઈ છેલાં પાંચ વરચાથી રૂજાિે 
શટોધે છે પણ તેમાં ્ફળતા મળી િથી. વળી, 
એફબીઆઈએ તેિી ઝુંબેશમાં આખા યુરટોપિી 
પટોલી્િે પણ કામે લગાિી છે. બીજા જે પણ 
દેશટો ્ાથે અમડેરકાિે ્ારા ્ંબધટો છે એ બધાંિે 
રૂજા નવશે માનિતી મટોકલી અપાઈ છે. લાખટો 
પ્રયા્ટો છતાં રૂજાિા ્ગિ િિીં મળતાં

એફબીઆઈએ આખરે તેિે મટો્્ વટોન્ેિ 
નલ્્માં ્માવવી પિી છે. પટોલી્ અિે બીજી 
એજન્ીઓ તટો િા શટોધી શકી, િવે ્ામાનય 
લટોકટો એક લાખ િટોલરિા ઈિામિી લાલચમાં 
કંઈક માનિતી આપી દે તટો તેિે  પકિી શકાય 
તેમ માિીિે એફબીઆઈએ છેલું િનથયાર 
અજમાવયુ ંછે. રૂજાિટો ડક્્ટો લટોનભયા િટોય તયા ં
ધૂતારા ભૂખે િા મરે તેવટો છે. મૂળ બલગેડરયાિી 
રૂજાએ વિકટોઈિ િામિી નરિપ્ટોકરન્ીિા િામે 
રીત્રિું ધૂપપલ ચલાવયું િતું. વિકટોઈિિી 
શરૂઆત ૨૦૧૪માં રૂજાએ ્ેબાસ્્યિ ગ્ીિવિુ 
્ાથે મળીિે કરી િતી.  રૂજા અતયારે ચાલી્ેક 
વરચાિી છે પણ ૨૦૧૪માં એકદમ રૂપકિી યુવતી 
િતી. તેથી લટોકટો તિેા રૂપથી અંજાઈિે તેિા ઉપર 
નવશ્ા્ મુકી દેતા.

રૂજા લટોકટોિે વાતટોમાં એ રીતે ફ્ાવતી કરે, 

્ામેવાળટો લલચાય જાય. રૂજા કિેતી કરે, તેમિટો 
નબઝિે્ રિીપ્ટોકરન્ી છે પણ એ ્ીધી રીતે 
િા કરી શકાય તેથી એજયુકરેશિ મ્ીડરયલિા 
આદાિપ્રદાિિા બિાિે નરિપ્ટો નબઝિે્ 
કરવટો પિે છે.  નરિપ્ટોકરન્ીિી ્લામતી મા્ે 
બલટોકચેઈિ ્ેકિટોલટોજીિટો ઉપયટોગ થાય છે. 
રૂજાએ કટોઈ ્ેકિટોલટોજીિટો ઉપયટોગ 
કયાચા નવિા ્ાદી પટોનઝી ્કીમ 
મૂકીિે નરિપ્ટોકરન્ી િટોવાિટો દેખાવ 
ઉભટો કયયો અિે અિેક લટોકટો નવશ્ા્ 
કરીિે  રટોકાણ કરવા માંડ્ા. 
નરિપ્ટોકરન્ી એ વખતે િવટો્વટો શબદ િતટો તેથી 
કટોઈિે તેિા નવશે ખબર િિટોતી. રૂજાિી નરિપ્ટો 
કરન્ી વિકટોઈિ બીજા કટોઈ પલે્ફટોમચા પર ્ટોદા 
જ િિટોતા પિતા છતાં કટોઈિે શંકા જ િા ગઈ. 

કટોઈ પણ પ્રકારિા નશક્ષણ મા્ે માગદશચાિ 
આપતાં પેકરેજ રૂજા ૧૦૦ યુરટોથી શરૂ કરીિે 
૧.૧૮ લાખ િટોલરમાં વેચતી. ખરીદદાર િાણાં 

મટોકલે તેિા બદલામાં ્ટોકિ અપાતાં. આ ્ટોકિ 
બલગેડરયા અિે િોંગકટોગમાં નરિપ્ટો કરન્ીમાં 
ફરેરવી શકાય છે એવટો દાવટો કરાતટો િતટો.  રૂજાએ 
વિકટોઈિિી આખા બલગેડરયામાં ઓડફ્ટો શરૂ 
કરી િતી. એ પછી દુબઈમાં વિકટોઈિ નલનમ્ેિ 
િામે કંપિી રનજ્્િચા કરી અિે બેલાઈઝમાં 
વિલાઈફ િે્વક્ક નલનમ્ેિ રનજ્્િચા કરાવીિે 
ઓડફ્ટો ચલાવી. આ રીતે નરિપ્ટોિા િામે બે 

વરચામાં રૂજાએ ૪૦૦ કરટોિ િટોલરિું રટોકાણ 
કરાવયું. રૂજાિી કંપિીિાં કટોમપયુ્રટો ઉપર 
વિકટોઈિ નરિપ્ટોિા ્ટોદા થતા અિે ભાવમાં 
વધારટો ઘ્ાિટો થતટો તેથી લટોકટો એમ જ માિતાં કરે, 
બધું બરાબર ચાલે છે. 

રૂજાએ ૧ માચચા, ૨૦૧૬િા ડદવ્ે એલાિ 
કયુું કરે, મેન્ેિન્ મા્ે બે અઠવાડિયાં 
્ુધી બજાર બંધ રિેશે, તેથી કટોઈ 
્ટોદા િિીં થાય. એ વખતે રૂજાએ 
વિકટોઈિિે બલટોકચેઈિ િે્વક્ક ્ાથે 
જોિવાિું એલાિ કયુું પરંતુ ૧૫ માચચે 

ફરી ્ટોદા શરૂ થયા તયારે કશું બદલાયેલું િિટોતું.  
આ રીતે રૂજાએ બીજા ંબે વરચા પ્ાર કયાચા અિે 
છેવ્ે ૨૦૧૭માં કિેવાતું એક્ચેનજ બંધ કરીિે 
છૂમંતર થઈ ગઈ. જે બાદ કરે્લાક ડદવ્ટો ્ુધી 
વિકટોઈિ નવશે કંઈ ્ાંભળવા િ મળતાં લટોકટોએ 
ફડરયાદટો કરવાિું શરૂ કયુું તેથી તપા્ શરૂ 
થઈ. આ ્મયે રૂજા તટો કરટોિટો રૂનપયાિું ફુલેકી 

ફરેરવીિે પલાયિ થઈ ગઈ િટોવાિું બિાર આવયું.
અમેડરકામાં પણ વિકટોઈિિા રટોકાણકારટો 

િતા તેથી એફબીઆઈ ્નરિય થઈ અિે એરે્ ્ 
વટોરં્ બિાર પાિયું. તપા્ કરતાં ખબર પિી 
કરે, રૂજાિી ગેંગે તટો ૪૫૦ કરટોિિટો ચૂિટો લગાવી 
દીધટો છે. દુનિયાભરમાં દરટોિા શરૂ થયા તેમાં 
ચીિમાંથી લગભગ ૨૭ કરટોિ િટોલર મળયા, 
બીજે બધે રૂજાિી ગેંગ બધું ્ાફ કરીિે લઈ 

ગઈ િતી. રૂજાિી ્ાથે તેિટો ભાઈ કટોન્્ેસન્ંિ 
પણ આ વેપલામાં ્ામેલ િટોવાથી તે ફરાર થઈ 
ગયટો. એફબીઆઈએ તપા્ ચાલુ રાખી તેમાં 
૨૦૧૮માં ્ૌથી પિેલટો ગ્ીિવુિ ઝિપાયટો. 
ગ્રીિવુિિી ઉલ્તપા્માં કટોન્્ેસન્ંિિટો પત્ટો 
લાગયટો તેથી તેિે ૨૦૧૯િા માચચામાં ઝિપી 
લેવાયટો. 

જે બાદ પટોલી્ે આ ગટોરખધંધામાં 
્ંિટોવાયેલા ૯૭ લટોકટોિે ઝિપયા પણ રૂજા િા 
પકિાઈ. ગ્રીિવુિ, કટોન્્ેસન્ંિ વગેરે ્ામે 
ઠગાઈ, મિી લટોનિડરંગ વગેરેિી કલમટો િેઠળ 
કરે્ ચાલે છે. આ બધાંિે ૯૦ વરચાિી જેલિી 
્જા થશે જ એ િક્ી છે.  રૂજા ૨૦૧૭િા 
ઓક્ટોબરમાં બલગેડરયાથી ગ્રી્ જતી 
ફલાઈ્માં બેઠી પછી ગાયબ થઈ ગઈ િતી. 
ગ્ી્માં ફલાઈ્ લેનિ થઈ પછીિા ્ી્ી્ીવીમાં 
રૂજા દેખાતી િથી, તેથી તેણે એરપટો્ચામાં 
ઉતરીિે લૂક બદલી લીધટો િટોવાિું મિાય છે. 
એફબીઆઈિું માિવું છે કરે, રૂજાએ પિેલાં 
જ ગાયબ થઈ જવાિી વયવ્થા ગટોઠવી રાખી 
િતી. એ મા્ેિા િકલી દ્તાવેજો પણ બિાવી 
લીધા િશે અિે પલાસ્્ક ્જચારી કરાવીિે ચિેરટો 
બદલી દીધટો િટોવાિી શકયતા પણ િકારી 
શકાતી િથી. 

રૂજા ગાયબ થઈ તયારે તિેી પા્ે ૫૦ 
કરટોિ િટોલર િતા એ જોતાં એનશયાિા કટોઈ 
પણ દેશમાં પલાસ્્ક ્જચારી કરાવીિે ચિેરટો 
બદલીિે રિેવું તેિા મા્ે ્રળ છે. રૂજાએ 
ખરેખર પલાસ્્ક ્જચારી કરાવી િટોય તટો એ 
પકિાય એવી શકયતા િથી. રૂજા કયાં છે એ 
ખબર િથી પણ દુનિયાભરિી એજન્ીઓિે 
તેણે જે રીતે થાપ આપી છે તિેા પરથી ્પષ્ટ 
છે કરે, એકદમ નરિનમિલ માઈનિેિ છે. ‘નરિપ્ટો 
ક્ીિ’ રૂજા તટો બિુ ગાજેલટો ડક્્ટો છે પણ 
આ રીતે નરિપ્ટોિા િામે દુનિયાભરમાં કરે્લાંક 
ધૂપપલ ચાલે છે, લટોકટોિા અબજો રૂનપયા 
લૂં્ાય છે. લટોકટો ઝિપથી િાણા કમાઈ લેવાિી 
લાલચમાં નરિપ્ટો કરન્ીિી માયાજાળમાં 
ફ્ાય છે અિે પછી રાતા પાણીએ રિે 
છે.  એફબીઆઈિા ્ટોપ ૧૦ મટો્્ વટોન્ેિ 
ભાગેિુઓિા નલ્્માં ભદ્ેશ કુમાર છગિભાઈ 
પ્ેલ િામિટો ગુજરાતી યુવાિ પણ છે. ભદ્ેશ 
પ્ેલિે ૨૦૧૭માં ્ટોપ ૧૦ મટો્્ વટોન્ેિ 
નલ્્માં ્માવાયા િતટો. મૂળ અમદાવાદ 
નજલાિા નવરમગામ તાલુકાિા કં્ટોરિી ગામિા 
ભદ્ેશ પ્ેલિા માથે પણ એક લાખ િટોલરિું 
ઇિામ જાિેર કરાયું છે.

બલ્ગેરિયાની રૂજાએગે વનકાગેઈન નામની રરિપાગેકિન્ીના નામગે ચલાવગેલા ધૂપ્પલમાં હજાિાગે ફસાયા

ઓફબીટ
ધવલ શુક્લ

ક્રિપટટો ક્ીન રૂજા ઃ 400 કરટોડ ડટોલરનટો ખેલ

2014માં એગેકદમ રૂપકડી યુવતી રૂજાએગે બલાગેકચગેન નગેટવક્ક  વવના 
પાગેન્ી સ્ીમથી લાગેકાગેનગે છગેતયા્ક, રૂજાનગે પકડવાના પ્રયાસાગે 

નનષ્ફળ જતાં એગેફબીએાઈએગે તગેનગે માગેસ્ટ વાગેન્ગેડ નલસ્ટમાં સમાવી
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હવે નહીં પૂછો મને
કે ઈશક શું છે ?
ઈશક શું છે ?
ઈશકમાં હું છું,
ઈશકમાં તું છે;

ઈશકમાં આખું બ્રહાંડ છે.
હા, કોઈ જાતનાં નામ  
પર ઠુઠવાય ગયા,

કોઈ ધમ્મનાં નામ પર  
વેરાન થઈ ગયા;

કોઈ રાજદ્ારી નજરોમાં  
બેઘર થઈ ગયા.

છતાં પણ,
ઇશક તો માટીની સુગંધ છે,
ઈશક તો જળનો પ્રવાહ છે;
ઈશક તો હવાનાં ઘુંઘરં છે.

હવે નહીં પૂછો મને-
કે, ઈશક શું છે ?

ઇશક શું છે ?
લોહીનો રંગ છે ઈશક,

શુનય થી અનંત સુધીની  
મુસાફરી છે ઇશક .

કવયયયરિ :સંઘયમરિા 
રાયગુર (રાંચી, ઝારખંડ)
અનુવાદક:યહના મોદી

શીર્મક : ઇશક

ઉત્તર અમેરરકા અને યુરોપીયન નેટવક્કને લકયાાંરકત 
કરતુાં અતયાધુનનક માલવેર જોવા મળયુાં છે. જે રરમોટ 
એક્ે્ ટ્ોજન તરીકે કામ કરે છે. ZuoRAT 
માલવેર સમોલ ઓફી્ / હોમ ઓફી્ (SOHO) 
પ્રકારના રાઉટ્્સને ટાર્ગેટ કરે છે.

લુમેન બલેક લોટ્ લેબ્ના ્ાંશોધકોએ પોતાના 
અહેવાલમાાં જણાવયુાં હતુાં કે ZuoRAT માલવેર 
પોતાના ટ્ોજનને સ્ાનનક નેટવક્કમાાં પ્રવેશ મેળવવાની 
પ્રનરિયા કરવાની અને LAN ્ા્ે કનેકટેડ ્ીસટમ 
પર ઍક્ે્ મેળવવા માટે નેટવક્ક કમયનુનકેશનને 
હાઇજેક કરીને એક ્ીકયોર કનેકશન બનાવવાની 
ક્ષમતા આપે છે.

ZuoRAT માલવેર ફેલાવવાની પ્રનરિયા 
COVID-19 ના પ્રારનંિક મનહનાઓ દરનમયાન 
2020 ની શરૂઆતમાાં શરૂ ્ઈ હોવાનુાં માનવામાાં 
આવે છે. જે ASUS, Cisco, DrayTek અને 
NETGEAR ના રાઉટ્્સને લકયાાંરકત કરી સટીલ્ 
કામર્ીરી કરે છે અને 2 વર્સ ્ુધી રડારમાાં રહી શકે 
છે જો રાઉટ ્્સને રી્ેટ કરવામાાં ન આવે.

ગ્ાહકો અને રીમોટ યુઝ્્સ નનયનમતપણે SOHO 
રાઉટરનો ઉપયોર્ કરે છે. પરંતુ આ ડીવાઈ્નુાં િાગય ે
જ નનરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે અ્વા પેચ કરવામાાં 
આવે છે. જેના કારણે આ ડીવાઈ્માાં બર્ હોય છે. 
આ નબળાઈનો ફાયદો હેક્્સને મળે છે.

રરમોટ એક્ે્ ટૂલ લોડ કરવા માટે જાણીતી 
અનપેચડ ખામીઓ માટે સકેન કરીને રાઉટ્્સની 
પ્રારંનિક ઍક્ે્ મેળવવામાાં આવે છે. તેનો 

ઉપયોર્ કરીને નેટવક્કની ઍક્ે્ મેળવે છે અને 
આર્લા તબક્ાના શેલકોડ લોડરને છોડે છે. જેનો 
ઉપયોર્ કોબાલટ સટ્ાઈક અને કસટમ બેકડોર જેમ કે 
CBeacon અને GoBeaconને પહોંચાડવા માટે 
્ાય છે.

ZuorAT એ SOHO રાઉટ્્સ માટે ્ાંકનલત 
MIPS ફાઇલ છે જે હોસટ અને આાંતરરક LAN 
ની ર્ણતરી કરી શકે છે. રાઉટ્્સ પર પેકેટ્ કેપચર 
પણ કરી શકે છે જે્ી મેન-ઈન-ધ-નમડલ (MITM) 
એટેક, DNS અને HTTPS હાઇજરેકંર્ પણ 
શકય છે. પોટ્સ 21 અને 8443 પર TCP કનેકશન 
હાવગેસટ કરવા માટેનુાં ફંકશન પણ ્ામેલ છે. જે FTP 
અને વેબ બ્ાઉનઝાંર્ ્ા્ે ્ાંકળાયેલા છે. જેનુાં મુખય 
ધયેય યુઝ્્સની એકટીવીટી પર નજર રાખવાનુાં છે.

ZuoRAT માલવેરની અનય ક્ષમતાઓ 
એટેક ્્સને રીક્ેસટ હાઇજેક કરવાના ઉદ્ેશય ્ા્ે 

DNS અને HTTPS ટ્ારફકને મોનનટર કરવાની 
માંજૂરી આપે છે. તયારબાદ મેલી્ીય્ ડોમેઈનનો 
ઉપયોર્ કરી ન્સટમની ટેમપરરી ડીરેકટરીમાાં 
મેલી્ીય્ કોડ ડાઉનલોડ કરે છે. હેક્્સ દ્ારા તેની 
પ્રવૃનત્તઓ છુપાવવા માટે આ એકમાત્ર પર્લુાં ન્ી. 
કારણ કે એટેક્ એક અસપષ્ટ, બહુ-તબક્ાના C2 
ઇનફ્ાસટ્ક્ચર પર આધાર રાખે છે. જેમાાં પ્રારંનિક 
RAT શોરણને છોડવા માટે વચયુ્સઅલ પ્રાઇવેટ 
્વ્સરનો ઉપયોર્ કરવો અને પ્રોક્ી C2 ્વ્સર તરીકે 
એટેક ્યેલા રાઉટરનો લાિ લેવાનો ્માવેશ ્ાય 
છે.

વધુ તપા્ ટાળવા માટે સટેજીંર્ ્વ્સર પર 
દેખીતી રીતે વેબ્ાઈટ હોસટ કરવામાાં આવી છે. 
એક ઉદાહરણમાાં “muhsinlar.net” નામની 
વેબ્ાઇટની નકલ કરે છે. જે તુક્કસતાન ઇસલાનમક 
પાટટી (TIP) ચીનમાાં્ી ઉદ્ભવતા ઉઇરુ્ર ઉગ્વાદી 
્ાંર્ઠન માટે પ્રચાર પોટ્સલ છે.

હાઇજેરકંર્ કાય્સક્ષમતા અનપેચડ રાઉટર્ી 
નેટવક્કમાાં અનય વક્કસટેશનો પર પ્રવેશ કરવા માટે 
પરવાનર્ી આપે છે. જે્ી કસટમ-નબલટ ટ્ોજન લોંચ 
કરવા માટે જવાબદાર લોડર પેલોડનો ઉપયોર્ 
કરવામાાં આવે. આ એટેક્ પાછળના નવરોધી 
્ામૂનહકની ઓળખ અજ્ાત છે. જો કે કલાકૃનતઓના 
નવશે્રણમાાં ચીનના નઝયાનચેંર્ પ્રાાંત અને 
અલીબાબાના યુક અને ટેન્ેનટના કમાાંડ-એનડ-કંટ્ોલ 
(C2) માટેના ્ાંિનવત ્ાંદિભો જાહેર ્યા છે.  

 beinghumanmj

ZuoRAT માલવેર

-	 ફણસની	 સીઝન	 હોય	 તયયારે	 	 ફણસનયા	
બિયયાંને	 ફેંકી	 ન	 દેતયા	 તેને	 છોલી	 તડકયામયાં	
સુકવી	 તેનો	 ભૂક્ો	 કરી	 શીશીમયાં	 ભરી	
રયાખવો.	 કરી	 િનયાવતી	 વખત	ે તેમયાં	 એક	
ટેિલસ્ૂન	 નયાખવયાથી	 કરીની	 સોડમ	 તથયા	
સવયાદ	વધી	જશે.

-	 સક્રૂન	ેકયાટ	લયાગી	ગયો	હોય	અને	સક્રૂ	નીકળતું		
ન	 હોય	 તો	 સક્રૂ	 ્ર	 બવનેગયારનયા	 થોડયા	 ટી્યાં	
નયાખી	 થોડીવયાર	 રહેવયા	 દેવું.	 જેથી	 સક્રૂ	 થોડો	
ઠીલો	 ્ડી	 જશે.	 સક્રૂ	 ડ્યાઇવરથી	 સક્રૂ	 ફેરવતયાં	
તરત	જ	સક્રૂ	િહયાર	નીકળી	આવશે.

-	 તુલસી,	 ફરૂદીનો,	 મરી	 અને	આદુનો	 ઉકયાળો	

્ીવયાથી	વયાયુની	તકલીફથી	છૂટકયારો	મળે	છે.	
-	 તેલ,લીંિુનો	 રસ	 અને	 મીઠુ	ં ભેળવી	
દયાંતે	 ઘસવયાથી	 દયાંતની	 તકલીફો	 જેવી	 કે	
દુખયાવો,્ીળયાશ	 અને	 દયાંતમયાંથી	 લોહી	 વહેતું	
િંધ	થયાય	છે.

-	 ફળને	 લયાંિો	 સમય	 તયાજા	 રયાખવયા	 એક	
વયાસણમયાં	 મૂકી	 	 રબેરિજટેરમયાં	 રયાખવયા	 અને	
ઢયાંકણ	ઢયાંકવું	નહીં.

-	 ઇંડયાન	ે િયાફયયા	 હોય	 ત	ે ્યાણી	 ઠંડુ	 ્ડે	 ્છી	
પલયાનટમયાં	નયાખતયા	પલયાનટને	્ોષણ	મળે	છે.

-	 જૂની	 પલયાસસટકની	 મેટસને	 ફેંકી	 ન	 દેતયંા	
રેબરિજરેટરમયાં	 સલેવેઝ	 ્ર	 રયાખવી	 અથવયા	
કકચનકેબિનેટમયાં	 અખિયારનયા	 કયાગળનયા	
સથયાને	મૂકવયાનયા	ઉ્યોગમયાં	લેવી.

-	 બસંધવ	 ભેળવેલયા	 ્યાણીથી	 લયાદી	 કે	 કકચન	
પલેટફોમ્મ	લૂછવયાથી	મયાખી	આવતી	નથી.

-	 તેલમયાં	 ્યાણી	 ભળી	 ગયું	 હોય	 તો	 તેલવયાળયા	
વયાસણને	 બરિજરમયાં	 મૂકી	 દેવું.	 થોડયા	 કલયાકો	
િયાદ	િહયાર	કયાઢશો	ક	ે્યાણી	ઉ્ર	તેલ	તરતું	
દેખયાશ	ેઆ	રીતે	તેલ	્યાણી	છૂટયા	્યાડી	શકયાશે.

-	 સેનડબવચ	 ્ર	 દૂધવયાળુ	ં બ્રશ	 ફેરવી	
એલયુબમબનયમ	ફોઇલમયંા	વીંટયાળીન	ેરયાખવયાથી	
સેનડબવચ	તયાજી	રહે	છે.

-	 કયાચનયા	 વયાસણ	 ધોતી	 વખતે	 બસનકમયંા	 જાડું	
ક્ડું	 ્યાથરી	 દેવયાથી	 વયાસણ	 તૂટવયાનો	 ડર	
નહીં	રહે.

-	 સયાિુદયાણયાની	 ખીચડીમયાં	 કેસપસકમ	 મરચયાંનો	
વઘયાર	 કરવયાથી	 ખીચડી	 વધુ	 સવયાકદષ્ટ	 લયાગે	
છે.

-	 ્્ૈયયાની	 છયાલન	ે તડકયામયંા	 સૂકવી,	 િયારીક	
્ીસી	 લે્	 િનયાવી	 ચહેરયા	 ્ર	 લગયાડવયાથી	
તવચયા	મુલયાયમ	થયાય	છે.

અપનાવી જુઓ આ ઘરેલું ટીપ્સ
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અમદાવાદ
આજે નવી દિલ્ી ખાતે વાણિજ્ય 

અને ઉદ્યોગ, કાપડ અને ગ્ા્ક 
બાબતયો, ખાદ્ અને જા્ેર ણવતરિના 
મંત્ી પી્યૂષ ગયો્યલ દ્ારા સ્ે્ 
સ્ા્્ટઅપ રેન્કિંગ 2021 ના પદરિામયો 
જા્ેર કરવામાં આવ્યા ્તા. સતત 
ત્ીજી વખત ગુજરાતે તમામ રાજ્યયો 
અને કે્દ્રશાણસત પ્રિેશયોના મૂલ્યાંકનમાં 
“બેસ્ પરફયોણમિંગ” ની ્યોચની 
શ્ેિીમાં તેનું સ્ાન જાળવી રાખ્યું 
છે. આ કા્ય્ટક્રમમાં 28 રાજ્યયો અને 

8 કે્દ્રશાણસત પ્રિેશયોએ ભાગ લીધયો 
્તયો. ણશક્ષિ ણવભાગના અગ્ સણચવ 
એસ.જે.્ૈિર અને ઇ્ડસટ્ીઝ કણમશનર 
અને સ્ા્્ટઅપ ગુજરાત સેલના નયોડલ 
ઓદફસરે મંત્ીના ્સત ે આ એવયોડ્ટ 
સવીકા્યયો ્તયો.

સ્ા્્ટઅપ ઈન્ડ્યા સા્ે DPIIT 
દ્ારા ્ા્ ધરવામાં આવેલા 
2021 રેન્કિંગ 7 વ્યાપક સુધારા 
ક્ષતે્યો પર આધાદરત ્તી જેમાં 
સંસ્ાકી્ય સમ્્ટન, નવીનતા અને 
ઉદ્યોગસા્ણસકતાને પ્રયોતસા્ન, 

માકકે્ એકસસે, ઇ્ક્યુબેશન સપયો્્ટ, 
ફિંદડંગ સપયો્્ટ, મે્્રણશપ સપયો્્ટ અને 
એનેબલસ્ટની ક્ષમતા ણનમા્ટિ્ી લઈને 
26 એકશન પયોઈ્્ટસનયો સમાવેશ ્ા્ય 
છે. રેન્કિંગની સા્ે, સરકારે તમામ 
સ્ભાગીઓ મા્ે રેન્કિંગનયો રાષ્ટી્ય 
અ્ેવાલ, તેમજ ચયોક્કસ રાજ્ય અને 
કે્દ્રશાણસત પ્રિેશના અ્ેવાલયો પિ 
બ્ાર પાડ્ા, જેમાં માળખા અને 
પદ્ધણત, મૂલ્યાંકન પ્રણક્ર્યા અને પદરિામયો 
સણ્તના અભ્યાસની સમગ્ સંરચનાને 
પ્રકાણશત કરવામાં આવી ્તી.

સતત ત્ીજા વષષે ્ યોપ ઉપર ર્ેતા ગુજરાત 
‘બેસ્ પરફયોમ્ટર સ્ે્’ તરીકે જા્ેર કરા્યું
મંત્રી પરીયૂષ ગાોયલ દ્ારા સ્ોટ સ્ાટ્ટઅપ રોન્કિંગ 2021 ના પરરણામાો જાહો ર કરવામાં અાવ્ા હતા

અમદાવાદ
કેસયોનું ભારિ ઘ્ાડવા અને 

ણક્રમીનલ કેસયોની ઝડપી સુનાવિી 
કરી તેનું ઝડપ્ી ણનરાકરિ અને 
ણનકાલ લાવવાના ઉમિા આશ્ય્ી 
ગુજરાત ્ાઇકયો ્્ટ દ્ારા એક બ્ુ 
મ્તવના અને ઐણત્ાણસક ણનિ્ટ્ય 
દ્ારા ્ાઇકયો્્ટ સમક્ષ આવતા ણક્રમીનલ 
કેસયોનું ઓ્યો ણલસ્ીંગ કરવાનયો ણનિ્ટ્ય 
લેવા્યયો છે. ગુજરાત ્ાઇકયો ્્ટના 
ઇણત્ાસમાં પક્ષકારયોના ણ્તમાં આજે 
ચીફ જનસ્સ અરણવંિ કુમાર દ્ારા 
બ્ુ અભૂતપૂવ્ટ ણનિ્ટ્ય લેવા્યયો ્તયો, 
જેની આજે ્ાઇકયો્્ટ રણજસટ્ાર દ્ારા 

સત્ાવાર જા્ેરાત કરવામાં આવી 
્તી. ઓ્યો ણલસ્ીંગના ણનિ્ટ્યનયો 
સૌ્ી મયો્ા ફા્યિયો એ ્શે કે, કયોઇપિ 
ણક્રમીનલ કેસ ફાઇલ ્્યાના ગિતરીના 
કલાકયોમાં જ મે્ ર બયોડ્ટમાં આવી જશે 
અને સંબંણધત જજ સમક્ષ સુનાવિી 
મા્ે નીકળશે, જેના કારિે વકીલયો-
પક્ષકારયોને ્વે દિવસયો સુધી રા્ 
ન્ી જોવી પડે. આ અંગે ગુજરાત 
્ાઇકયો્્ટના રણજસટ્ાર(આઇ.્ી) અશયોક 
ઉકરાિીએ જિાવ્યું ્તું કે, ગુજરાત 
્ાઇકયો્્ટ દ્ારા આઇ્ી સણ્તની ણવણવધ 
બાબતયોમાં અગાઉ પિ િેશભરમાં 
સૌપ્ર્મવાર ણનિ્ટ્યયો લેવા્યા છે, 

હાઇકોર્ટ સમક્ષ આવતાં ક્રિમીનલ 
કેસોનું હવેથી ઓરો ક્લસરીંગ થશે

સાબરમતી જેલમાં મર્ટરના 
આરોપીને હાથથી ઝાર 

પકરાવી પોલીસે મારમાર્યો
અમિાવાિ- સાબરમતી જેલમાં 

જેલ પયોલીસના ્વાલિાર સણ્ત 5 
ણસપાઈઓએ લીમડાના ઝાડ સા્ે ્ા્ 
પકડાવી લાકડીઓ્ી મારમા્યા્ટની ફદર્યાિ 
રાિીપ પયોલીસ સ્ેશનમાં બુધવારે નોંધાઈ 
છે. સરિારનગર ણવસતારમાં 2016માં 
્્યેલી ્ત્યા અને ્ત્યાની કયોણશષના 
બનાવમાં પકડા્યેલા પ્રતાપ ઉફ્ફ પલક 
ધવલ, તેના ણપતા પરસયોતમ, ભાઈ પ્રવીિ 
ઉફ્ફ ભયોલયો, બનેવી સુણનલ રાકાિી અને 
મ્ે્દ્રણસં્ પ્રતાપણસં્ ણસસયોદિ્યાનાઓ 
સાબરમતી સે્ટ્લ જેલમાં કાચા કામના 
કેિી તરીકે જ્યુડીણશ્યલ કસ્ડીમાં છે. 
પ્રતાપની માતા અને બ્ેનને જામીન પર 
મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

રાજકયો્માં પરયોઠા ્ાઉસનાં 
માણલકની આતમ્ત્યા, 

કારિ અંગે ઘૂં્ાતું ર્સ્ય
રાજકોર

ગોંડલ રયોડ ઉપરાતં ્યણુનવણસ્્ટ ી રયોડ પર રસે્યોર્્ ધરાવતા 
્સમુખભાઈએ મવડીના ં આનિં બગંલા ચયોક નજીકનાં 
કષૃિનગર મઈેન રયોડ પર આવકાર સકવરે નામના ં ણબલડીંગનાં 
બીજા માળ ે આવલેા ફલે્ મા ં પખંાના ્ુક સા્ે િપુટ્યો બાધંી 
ગળાફાંસયો ખાઈ લીધયો ્તયો.  ઘ્નાની જાિ ્ તા ંમાલવી્યાનગર 
પયોલીસ સ્ળ પર પ્ોંચી ્તી. સ્ળ પર જરૂરી કા્ય્ટવા્ી ક્યા્ટ 
બાિ પયોલીસ ેમૃતિે્ન ેપયોસ્મયો ્્ટમ માં્  ે ણસણવલ ્યોનસપ્લમાં 
ખસડે્યયો ્તયો.  પયોલીસ ેજિાવ્ંુય ક,ે ્સમખુભાઈન ે સતંાનમાં 
ત્િ પુત્યો છ.ે જમેાં્ ી બ ે પતુ્યો અલગ ર્ ે છ.ે ્ાલ નાના 
પુત્ સા્ ે ર્તેા ્તા.ં  પદરવારજનયોન ે કારિ બાબત ે પછુતાં 
અજાિ ્યોવાનુ ંકહં્ છ.ે આ નસ્ણતમા ંસખુી અન ેસાધન સપંન્ન 
પદરવારના ં ્સમખુભાઈએ ક્યા કારિ્ી આતમઘાતી પગલું 
ભરી લીધુ ંત ેણવશ ેર્સ્ય ્ય્ાવત રહ્ ંછ.ે 

ખારડી્યા સીમમાં વીજળી 
પડતા દકશયોર તેમજ ૩૦ 

ઘે્ા બકરાનાં મયોત
ભુજ

નખત્ાિા તાલુકાના ખારડી્યા સીમમાં વીજળી પડતા 
દકશયોરનું મયોત ણનપજ્યુ ્તુ તેમજ રવાપર-માતાનામઢ 
વચ્ે ગજાનંિ ્ેકરી પર વીજળી પડી ્તી જ્યાં બે 
ગા્યયોના મયોત ્્યા ્તા. ખારડી્યા સીમમાં આકાશી 
વીજળી પડવાના કારિે ઘે્ા બકરા ચરાવતા માલાધારી 
પદરવારના ૧૬ વણષ્ટ્ય ઈસમાઈલ જુસબ જતનું ઘ્ના 
સૃ્ળે જ મયોત ્્યુ ્તુ જ્યારે તેની સા્ે ર્ેલા કુિંભાર 
્ુસેનને ઈજાઓ પ્ોંચી ્તી. આ વેળાએ ૩૦ જે્લા 
ઘે્ા બકરાઓના પિ મયોત નીપજતા ગરીબ માલાધારી 
પદરવાર પર આફત આવી પડી ્તી. માતાના મઢ- 
રવાપર માગ્ટ પર ગજાનંિ ્ેકરી પર કડાકા ભડકા સા્ે 
વીજળી ત્ા્કી ્તી. જેમાં બે ગા્યના મયોત ્્યા ્તા 
અને ઘાસચારાની ઓરડીને નુકશાન પ્ોંચ્યુ ્તુ.

અમદાવાદ
અમિાવાિ મ્યુણનણસપલ કયોપયોરેશન 

્સતકની નગર પ્રા્ણમક ણશક્ષિ 
સંચાણલત શાળાઓના શૈક્ષણિક સતરમાં 
સુધારયો ્તાં છેલ્ા આઠ વષ્ટમાં ખાનગી 
શાળાઓમાં્ી ૪૧ ્જાર બાળકયોએ 
અભ્યાસ મા્ે મ્યુણનણસપલ શાળાઓમાં 
પ્રવેશ મેળવ્યયો છે.શ્ેરના ણવણવધ 
ણવસતારમાં મ્યુણનણસપલ સકકૂલબયોડ્ટ 
દ્ારા બાવીસ જે્લી સમા ્્ટ શાળાઓ 
કા્ય્ટરત કરવામાં આવી છે.આ વષષે નવા 
શૈક્ષણિક વષ્ટની શરુઆત ્તા અત્યાર 

સુધીમાં ૨૨,૧૯૦ બાળકયોએ ધયોરિ-
એકમાં પ્રવેશ મેળવ્યયો છે. છેલ્ા આઠ  
વષ્ટના સમ્યમાં અમિાવાિ મ્યુણનણસપલ 
કયોપયોરેશન ્સતકની નગર પ્રા્ણમક 
ણશક્ષિ સંચાણલત શાળાઓમાં ણશક્ષિનું 
સતર ઉંચુ જવા ઉપરાંત ્ેકનયોલયોજી 
સા્ેનું બાળકયોને ણશક્ષિ મળે એ 
્ેતુ્ી ણવણવધ ણવસતારમાં શરુ કરવામાં 
આવેલી સમા્્ટ શાળાઓને કારિે 
ખાનગી શાળાઓમાં્ ી કુલ ૪૧ ્જાર 
બાળકયોએ મ્યુણનણસપલ શાળાઓમાં 
પ્રવેશ મેળવ્યયો  ્યોવાનું શાસનાણધકારી 

લગધીર િેસાઈનું ક્ેવું છે.છેલ્ા પાંચ 
વષ્ટ િરણમ્યાન મ્યુણનણસપલ શાળાઓમાં 
ધયોરિ-એકમાં પ્રવેશ મેળવનારા 
બાળકયોની સંખ્યામાં પિ સતત વધારયો 
્વા પામ્યયો છે.સકકૂલબયોડ્ટના ચેરમેન 
ડયોક્ર સુજ્ય મ્ેતાના ક્ેવા પ્રમાિે, 
વષ્ટ-૨૦૧૭-૧૮માં મ્યુણન.શાળાઓમાં 
ધયોરિ-એકમાં કુલ ૧૪૬૫૧ બાળકયોએ 
પ્રવેશ મેળવ્યયો ્તયો.વષ્ટ-૨૦૨૨-૨૩માં 
શૈક્ષણિક સત્ના આરંભમાં જ ૨૨ 
્જાર્ી વધુ બાળકયોએ ધયોરિ પ્ેલામાં 
પ્રવેશ મેળવ્યયો છે

ણશક્ષિનું સતર સુધરતાં અમિાવાિની મ્યુણનણસપલ 
શાળામાં આઠ વષ્ટમાં ૪૧ ્ જાર બાળકયોનયો પ્રવેશ

સંક્ક્ષપ્ત સમાચાર

ચૂંટણરી પહો લા લાોકાો સુધરી પહાંચશો સરકાર, 
‘વંદો ગુજરાત વવકાસ યાત્ા’નું પ્રસ્ાન

ગુજરાતના ટાપુઅાોનો વવકસાવવા અંગોના 
જાહો રનામાનો હાઈકાોટ્ટમાં પડકારાયુ

અમદાવાદ: રાજયમાં આવેલા અલગ-અલગ ટાપુઓ(બેટ)ની વવકાસ 
કામગીરી માટે ગુજરાત ટુરીઝમ કોપપોરેશન વલવમટેડ દ્ારા બહાર 
પાડવામાં આવેલા જાહેરનામાને ગુજરાત હાઇકોટ્ટમાં પડકારવામાં આવયું 
છે, અરજદારપક્ષ તરફથી કરાયેલી રરટ અરજીમાં એ મતલબની રજૂઆત 
કરવામાં આવી હતી કે, ટાપુઓને વવકસાવવા અંગે જાહેરનામું જારી 
કરવામાં આવયું છે, જેના અનુસંધાનમાં  વશયાળ બેટ, સવાઇ બેટ, બેટ 
દ્ારકા સવહતના ટાપુઓને વવકસાવવાનું આયોજન ચાલી રહ્ં છે પરંતુ 
સવાઇ બેટ કે જે વશયાળ બેટની બાજુમાં આવેલ છે તયાં પ્ાચીન સવાઇ 
પીરની દરગાહ આવેલી છે. સવાઇ પીરની દરગાહ પર શ્રદ્ાળુઓની 
આવન-જાવન અને અનય પ્વતબંધો ફરમાવી દીધા છે, જેને લઇ લોકોની 
ધાવમ્ટક લાગણી દુભાઇ રહી છે. 

ગુજરાત સરકાર શરૂ કરશો ‘જ્ાન ગુરૂ ક્વિઝ’, 
વવદ્ાર્થીઅાો માટો કરાોડાો રૂપપયાના ઈનામાો 

ગાંધીનગરઃ રાજય સરકારે ગુજરાતના વવદ્ાથથીઓ માટે મોટી જાહેરાત 
કરી છે. પ્વકતા મંત્ી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવયુ કે, રાજયના ૨૫ 
લાખથી વધુ વવદ્ાથથીઓ માટે ઐવતહાવસક મેગા વવિઝ કોમપીટીશન 
‘ગુજરાત જ્ાન ગુરૂ વવિઝ’નું આયોજન કરવામાં આવયુ છે. આગામી 
તા.૭મી જુલાઇના રોજ દેશની સૌથી મોટી ‘ગુજરાત જ્ાન ગુરૂ વવિઝ’નુ 
મુખયમંત્ી ભૂપેનદ્રભાઇ પટેલ દ્ારા સાયનસ સીટી, અમદાવાદ ખાતેથી 
લોનનચંગ કરવામાં આવશે. જેમાં કરોડો રૂવપયાના ઈનામો રખાયા છે.

અાડા સબંધનાો ભાંડાો ફૂટતા સાસઅુો પકડરી 
રાખરી પવતઅો પત્રીનો બન્ો હાર્ો ડામ દરીધા

અમદાવાદ: વસ્ત્ાલ વવસ્તારમાં સુરોવલયા પાસે વનડર પોઈનટ રોડ ઉપર 
ઉવમયા ટેનામેનટમાં રહેતા શ્ેતાબહેન વવશાલભાઇ જોષીએ રામોલ પોલીસ 
સ્ટેશનમાં જામનગરમાં લાલવાડી પાસે નાગમતી ભવનમાં રહેતા પવત 
વવશાલભાઇ રાજેનદ્રભાઇ જોષી સવહત સાસરીના ચાર લોકો સામે રામોલ 
પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરરયાદ નોંધાવી છે કે સાસરરયાઅો નાની નાની બાબતે 
તકરાર કરતા હતા. એટલું જ નહી દસ લાખની વયવસ્થા  કરી દે નહીતર 
સમાજના માણસો ભેગા કરી છૂટાછેડા કરી નાંખવાની વાત કરતા હતા. 
ગત તા. ૨૬ જૂનના રોજ પવતના મોબાઇલમાંથી અનય યુવતી સાથેઓ સાથે 
વાતચીત ફરરયાદીએ પકડી પાડીને સાસરીયાને વાત કરી તો તકરાર કરીને 
સાસુએ પકડી રાખી  અને પવતએ ગરમ તવેતાથી બન્ે હાથ ડામ દીધા હતા.

બાબરામાં ચાલુ અોસટરી બસો બાકાોરાંમાંર્રી સરકરી છ 
માસનું બાળક રાોડ પર પડરી ગયું,પણ હો મખોમ બચાવ
બાબરા ઃ તા.૪ ની વહેલી સવારે ભુજ તરફ થી આવતી અને સાવરકુંડલા 
તરફ જતી એસ.ટી.બસ માં શ્રવમક પરરવાર બસ અંદર પાછળના ટાયર 
વાળા સ્થળ ઉપર આવતી સીટ માં બેસી મુસાફરી કરી રહ્ા હતા.અને 
રાત્ી ના અંદાવજત ત્ણ વાગયા ના સુમારે બસ અંદર ના ફલોરમાં એસ.ટી 
તતં્ની બેદરકારીથી  સીટની નીચે પતરૂ ખુલંુ હોવાથી બાળક વનંનદ્રાધીન 
અવસ્થામાં નીચે ગબડી પડયું હતું.  બાળકના માતા-વપતા પણ વનંદરમાં 
હોઇ તેમને પણ આ આંગે જાણ થઇ નહોતી.બનાવ સ્થળ થી ૨૫ રકવમ દૂર 
પહોંચયા બાદ માતા વપતા ને જાણ થતાં તેવો પરત બાબરા તરફ આવવા 
વનકળયા હતા. મુંઢ ઇજાથી તડપતું અને રોડ ઉપર પડેલું બાળક એક 
કલાક સુધી રોડ ઉપર પડયું રહ્ં હતું. પણ કોઇ વાહનની હડફેટે ન 
આવતા બચી ગયું હતું. 

અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં છેલા બે દાયકામાં થયેલા વવકાસ કાયપોને પ્જા 
સુધી પહોંચાડવાના આશય સાથે મંગળવારથી સમગ્ર રાજયમાં ‘વંદે 
ગુજરાત વવકાસ યાત્ા’નું આયોજન કરવામાં આવયુ હતું. જે અંતગ્ટત 
મુખયમંત્ી ભૂપેનદ્ર પટેલે અમદાવાદ ખાતેથી આ યાત્ાનો રાજયવયાપી 
શુભારંભ કરાવયો છે ૮૨ વંદે ગુજરાત વવકાસ રથ સાથે તા. ૫ થી ૧૯ 
જુલાઇ-૨૦૨૨ દરવમયાન યોજાનારી આ યાત્ા રાજયના ૩૩ જીલાઓ, 8 
મહાનગર પાવલકાઓ અને તમામ ગામડા-વોડ્ટમાં પરરભ્રમણ કરશે. 
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નરાેડા ખાતે અાપના 
હાેદે્દદારાેનાે શપથ 
સમારાેહ યાેજાયાે

અમદાવાદ
આમ આદમી પાટЪ↓ પણ આ વષ› 

યોજાનારી િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં 
ગુજરાતમાં સરકાર બનાવવાના સપના 
જોઈ રહી છъ. આપના રા∆ીય સંયોજક 
અરિવંદ કыજરીવાલે ગુજરાત Ĭવાસ 
દરિમયાન આપના કાય↓કરોને કЅ કы 
આપણે િવપΤમાં બેસવા માટъ નહỲ સરકાર 
બનાવવા માટъ મહъનત કરવાની છъ.
આમ આદમી પાટЪ↓ના હોˆъદારોનો 

આજે અમદાવાદના નરોડા ખાતે શપથ 

Ġહણ સમારોહ યોજાયો હતો. આપના 
Ĭદъશ અÖયΤ ગોપાલ ઈટાલીયાએ 
હોˆъદારોને ઈમાનદારી અને દъશભિŪના 
શપથ Ġહણ કરાãયા હતા. આપના 
રા∆ીય સંયોજક કыજરીવાલની હાજરીમાં 
તમામ હોˆъદારોએ શપથ લીધા હતા. 
કыજરીવાલે કЅ કы, આમ આદમી 

પાટЪ↓નું સંગઠન ક℮Ġેસથી વધુ મજબૂત 
બની ગયું છъ. ક℮Ġેસ માĦ કાગળ પર 
છъ. આજે િવધાનસભા çતરનું સંગઠન છъ. 
એક સΆાહ બાદ દરъક બુથ પર 10-10 
કાય↓કરોનું સંગઠન બનશે. ગુજરાતના 
લોકો પЧરવત↓ન ઈÉછъ છъ. પહъલા લોકો 
પાસે િવકàપ નહોતો. અહỲની જનતા 
ભાજપની નારાજ છъ. 

આપણે િવપΤમાં બેસવા નહỲ, સǼા માટъ મહъનત કરવાની છъ ઃ કыજરીવાલ
અમદાવાદ

ક℮Ġેસ ને Óવએ પોતાની ગુજરાત 
Ĭદъશ શાખાને ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ મોદી 
પર ãયિŪગત હુમલા કરવાથી અંતર 
જાળવવાનું કЅં છъ. આ સાથે જ કહъવાયું 
છъ કы તેઓ લોકોના મુˆાને ઉઠાવે અને 
આ વષ↓ના અંતમાં થનારી િવધાનસભા 
ચૂંટણી દરિમયાન ભાજપની નીિતઓ પર 
િનશાન સાધે. બેઠકમાં ગુજરાતના Ĭભારી 
રઘુ શમા↓ની ઝાટકણી કાઢવામાં આવી 
હોવાનું પણ જાણવા મâયુ છъ. 
ક℮Ġેસની ટાçક ફોસ› સોમવારъ 

લગભગ 5 કલાક સુધી બેઠક કરી જેમાં 

ગુજરાતના નેતાઓને બોલાવવામાં આãયા 
અને તેમને િવધાનસભા ચૂંટણી માટъ 
એકજૂથ થઈને તૈયારી કરવા જણાãયું. 
હાલ ગુજરાત ક℮Ġેસમાં જૂથવાદ ĬવતЪ↓ 
રΝો છъ. જે અંગે બેઠકમાં હાઈકમા×ડે 
નેતાઓને કહી દીધું છъ કы, જૂથવાદ છોડી 
સામા×ય જનતાને çપશ› તેવા મુˆાઓ સાથે 
િવપΤની અસરકારક ભૂિમકા ભજવો.
રઘુ શમા↓એ Ëયારથી ગુજરાતના 

Ĭભારી તરીકыનો કાય↓કાળ સંભાâયો 
છъ, Óયારથી ગુજરાત ક℮Ġેસમાં ભારъ 
ઉથલપાથલ સજા↓ઈ રહી છъ. જેમાં સૌથી 
મોટો ફટકો ЧદÆગજ નેતાઓનુ પાટЪ↓ 

છોડવુ છъ. ડો. રઘુ શમા↓ના કાય↓કાળ 
દરિમયાન પΤમાંથી અનેક ЧદÆગજ 
નેતાઓ પાટЪ↓ છોડીને ભાજપ તથા 
આપમાં ગયા છъ. જેમાં જયરાજિસંહ 
પરમાર, MLA અિΐન કોટવાલ, 
હાЧદ↓ક પટъલ, Чદનેશ શમા↓, અિનલ 
જોિષયારાના પુĦ કыવલ જોિષયારા, 
ઈ×ĩનીલ રાËયગુι, ΐેતા ĮΜભž, 
Чદનેશ શમા↓, કюલાસ ગઢવી, દલપત 
વસાવા, મિણલાલ વાઘેલા, ક℮Ġેસના પૂવ↓ 
Ĭધાન ખુમાનિસંહ વાંિસયા જેવા ЧદÆગજ 
નેતાઓ સામેલ છъ. જેથી હાઈકમા×ડે આ 
બાબતની પણ ગંભીર ન℮ધ લીધી છъ. 

નેતાઅોના રાજીનામા મુˆъ ગુજરાત ક℮Ġેસ 
Ĭભારી રઘુ શમા↓ને હાઈકમા×ડે ખખડાãયા

જસદણના રાજમાતા 
ેમીલારાજેની અંિતમિવિધ

જસદણ
જસદણના રાજમાતા Ĭેમીલારાજે િશવરાજકЮમાર 

ખાચર (ઉ. વ. ૮૯)નું સોમવારъ અચાનક જસદણ 
દરબારગઢ ખાતે હાટ↓ એટъકથી અવસાન થતાં 
મંગળવારъ જસદણ દરબારગઢ ખાતેથી તેમની અંિતમ 
યાĦા નીકળી હતી. અંિતમ યાĦા જસદણ દરબારગઢ 
ખાતેથી નીકળીને ટъલીફોન એÄસચે×જ નજીકના રાજવી 
પЧરવારના ખાસ çમશાન ગૃહ ખાતે  પહ℮ચી હતી. 
Ëયાં જસદણ દરબાર સાહъબ Ĵી સÓયજીતકЮમાર 
ખાચરના હçતે અંિતમ િવિધ કરવામાં આવી હતી. 
રાજમાતા  Ĭેિમલાબાના દીકરી ગાયĦીબા ચોગલે 
ગોવાથી જસદણ રાજમહъલ ખાતે ઉપЩçથત રΝા હતા. 
અંિતમયાĦામાં અશોકભાઈ ધાધલ, અશોકભાઈ 
મહъતા,  λડાભાઈ ભગત સિહતના લોકો હાજર રહી 
Ĵˇાસુમન અપ↓ણ કયા↓ હતા.ં

ખેડા કાેંગ્રેસ મુખ રાજેશ 
ઝાલા અને પૂવર્ ધારાસ  
ગાૈતમ ચાૈહાણનું રાજીનામુ

ખેડા
ક℮Ġેસના ગઢ સમાન ખેડામાં ક℮Ġેસનો આંતરીક 

ઉકળતો ચι આજે ખુ·ીને બાહર આãયો છъ. જેમાં 
ખેડા િજ·ા ક℮Ġેસ Ĭમુખ રાજેશ ઝાલા અને પૂવ↓ 
ધારાસÛય ગૌતમ ચૌહાણે રાજીનામુ ધરી દъતા 
ક℮Ġેસને મોટા પાયે ફટકો પડયો છъ. ખેડા િજ·ા 
ક℮Ġેસ Ĭમુખ રાજેશ ઝાલએ ક℮Ġેસ Ĭમુખ સોિનયા 
ગાંધીને સંબોધી પોતાનું રાજીનામુ આØયું છъ. વધુમાં 
પૂ↓્વ  ધારાસÛય ગૌતમ ચૌહાણે પણ રાજીનામુ ધરી 
દીધું છъ. ખેડા િજ·ા ક℮Ġેસના બે Чદગગજ નેતાઓ 
પોતાના સમથ↓કો સાથે ભાજપમાં જોડાઈ તેવી 
શકયતાઓ સેવાઇ રહી છъ. આ સમાચાર વહъતા 
થતાં ખેડા ક℮Ġેસમાં હડકіપ સજા↓યો છъ.  

રાજકોટ
જેતપુરમાં ભારъ વરસાદને કારણે જામકіડોરણા 

પાસેની ફોફળ નદીનો પુલ ધરાશાયી થયો છъ. 
ધોધમાર વરસાદ પડતા લેિધકા અને ગ℮ડલનું પાણી 
ફોફળ નદીમાં આãયું છъ. જેને કારણે પુલ ધરાશાયી 
થયો છъ. પુલ બેસી જવાથી જામકіડોરણાથી 
ગ℮ડલ જવાનો માગ↓ બંધ કરવામાં આãયો છъ. આ 
િવçતારમાં આ પુલ િસવાય કોઈ વૈકЩàપક રçતો ન 
હોવાથી હાલ જામકіડોરણાથી ગ℮ડલ અ×ય બહારના 
માગ↓ પસંદ કરવા સૂચન કરવામાં આãયું છъ. 
બીજી તરફ જેતપુર શહъર અને ĠાÜય િવçતારમાં 

સતત વરસાદને કારણે જેતપુરના ઉમરાળી 

અને મેવાસા ગામમાં પાણી ફરી વâયા છъ. ગીર 
સોમનાથમાં બુધવારъ વરસાદъ તોફાની બેЧટѕગ 
કયા↓ બાદ આજે પણ સવારથી અલગ-અલગ 
િજ·ાઓમાં વરસાદી માહોલ બંધાયા બાદ ભારъ 
વરસાદ શι થઈ ગયો છъ. ભારъ વરસાદના કારણે 
આ તાલુકાઓના કыટલાક ગામો પાણીમાં ગરકાવ 
થઈ જતા અ×ય ગામો સાથેનો સંપક↕ તૂટી ગયો 
હતો. સોમનાથ-કોડીનાર હાઈવે બંધ થઈ ગયો છъ. 
રાજકોટ સિહત સૌરા∆ભરમાં વરસાદી માહોલને 
પગલે ST િવભાગ ˛ારા વેરાવળ, ઉના, દીવ અને 
કોડીનારની ST બસોના λટ બંધ કરી દъવામાં આãયા 
છъ. આ ઉપરાંત પૂરĠçત ιટ પર સેવા બંધ થઈ છъ. 

ગીર સાેમનાથના ગામ બેટમાં ફેરવાયાઃ વેરાવળ,ઉના,દીવ અને કાેડીનારના બસરૂટ બંધ

સૌરા∆માં મેઘતાંડવઃ જામકіડોરણાથી ગ℮ડલ જતા મુÅય માગ↓ ઉપરનો પુલ ધરાશાયી થયો



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 08 JULY, 202214 નેશનલ

નવી Чદàહી
કы×ĩીય તપાસ એજ×સી સીબીઆઇ 

એ પાવર Ġીડ કોપђ↓રъશન અને ટાટા 
ĬોજેÄટને સંડોવતા લાંચ કыસમાં મોટી 
કાય↓વાહી કરતા કЮલ ૬ િસિનયર 
અિધકારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી 
છъ. સીબીઆઇએ આ કыસમાં પાવર 
Ġીડ કોપђ↓રъશન ઓફ ઇЩ×ડયા કіપનીના 
એЩÄઝકયુЧટવ ЧડરъÄટર બી.એસ. ઝા 
અને ટાટા ĬોજેÄટના ૫ અિધકારીઓની 
ધરપકડ કરી છъ. આ કыસ ભારત 
સરકારની માિલકЫની િવજ કіપની પાવર 

Ġીડના લાંચ સંબંિધત છъ. આ કыસમાં 
સંડોવાયેલા અિધકારીઓની સીબીઆઇ 
˛ારા ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું 
સીબીઆઇના સુĦોએ જણાãયુ છъ. 
સીબીઆઇના સુĦોના જણાãયા અનુસાર 

ટાટા ĬોજેÄટના ૫ િસિનયર અિધકારીઓ 
જેમાં કіપનીના એЩÄઝકયુЧટવ વાઇસ 
ચેરમેન દъશરાજ પાઠક અને આિસçટ×ટ 
વાઇસ ચેરમેન આર.એન. િસંહ સામેલ 
છъ. સીબીઆઇએ આ લાંચ કыસમાં Чદàહી, 
ગુιĠામ, નોઇડા અને ગાિઝયાબાદમાં સચ↓ 
ઓપરъશન હાથ ધયુ↓ હતુ. 

લાંચ કыસમાં સીબીઆઈની મોટી કાય↓વાહી 6 િસિનયર અિધકારીઓની ધરપકડ કરાઈ
િદ ી, ગુરુગ્રામ, નાેઇડા, ગાિઝયાબાદમાં સચર્ અાેપરેશન500 અને 1000 λિપયાની 62 લાખની જૂની નોટો સાથે નવી Чદàહીથી 1ની ધરપકડ

નવી Чદàહી
Чદàહીના લΣમીનગર િવçતારના રમશે પાક↕ ખાતથેી 

Чદàહી પોલીસ ે ડો. એઝાઝ અહમદ નામના ãયિŪની 
૫૦૦ અન ે ૧૦૦૦ની જનૂી કર×સી સાથે ધરપકડ કરી 
છъ. પોલીસના જણાãયા Ĭમાણ ેઆ ãયિŪ પાસ ે૬૨ લાખ 
λિપયાની જનૂી કર×સી મળી છъ. ચ℮કાવનારી વાત એ છъ 
કы, આ ãયિŪએ ૬૨ લાખ λિપયાની જનૂી કર×સીને ૧૪ 
લાખ λિપયાની નવી કર×સીથી ખરીદી છъ. પોલીસની 
પછૂપરછમા ંઆ ãયિŪએ જણાãયુ ંકы, તમેણ ેઆ જનૂી નોટ 
અનકે çથળોએથી એકિĦત કરી છъ અન ેત ેલગભગ ૨૦ 
લાખ λિપયામા ંઆ નોટોને વચેી દъ છъ. Чદàહીના શકરપરુા 
પોલીસ çટъશનની પોલીસ ેઆ મામલ ેકાય↓વાહી કરી છъ. 

જÜમુ-કાäમીર ક℮Ġેસના Ĭદъશ અÖયΤ ગુલામ અહમદ મીરનું રાજીનામું
Ĵીનગર

જÜમુ-કાäમીરમાં ભાજપ સિહત અનેક પાટЪ↓ઓ સĝЫય 
થઈ છъ Óયારъ બીજી તરફ ક℮Ġેસ ઘમાસાણ સજા↓યું છъ. હવે 
આ ઘમાસાણ વŵે ક℮Ġેસના Ĭદъશ અÖયΤ ગુલામ અહમદ 
મીરъ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છъ. મીર ૭ 
વષ↓થી જÜમુ-કાäમીર ક℮Ġેસના અÖયΤ હતા. વષ↓ ૨૦૧૫માં 
તેમને Ĭદъશ ક℮Ġેસના અÖયΤ તરીકы િનમણૂક કરવામાં 
આવી હતી. મીરъ રાજીનામું આપવાનું કારણ પણ જણાãયું 
છъ. ગુલામ અહમદ મીરъ ક℮Ġેસ અÖયΤ સોિનયા ગાંધીને 
મોકલેલા પોતાના રાજીનામામાં જણાãયું કы, િશçતબˇ સૈિનક 
તરીકы તેમને ઉǼરાિધકારી માટъ પાટЪ↓ અÖયΤ ˛ારા લેવામાં 
આવેલા કોઈ પણ િનણ↓ય çવીકાય↓ હશે. 

નવી Чદàહી
જÜમ-ુકાäમીરના Чકäતવાડમા ં એક 

પાવર ĬોજÄેટ સાથ ે જોડાયલેા લાચંના 
કыસમા ં સીબીઆઇએ ગιુવારъ સમĠ 
દъશમા ં ૧૬ çથળોેએ દરોડા પાડયા 
હતા.ં આ કыસ પવૂ↓ રાËયપાલ સÓયપાલ 
મિલકы ઉજાગર કયђ↓ હતો. Чકι હાઇļો 
પાવર ĬોજેÄટ િલિમટъડના 2200 કરોડ 
λિપયાનંુ િસિવલ કો×ĺાÄટ આપવામાં 
કિથત રીત ે લાચં લવેામા ં આવી હતી. 
૨૦૧૯માં આ લાચં આપવામા ં આવી 

હતી. અિધકારીઓએ જણાãયુ ં હતુ ં કы 
સીબીઆઇએ આ કыસમા ંĴીનગરમા ંબ,ે 
જÜમમુા ંપાચં, Чદàહીમા ંપાંચ, મુબંઇમાં 
Ħણ અન ે પટણામા ં એક çથળъ દરોડા 
પાડયા હતા.ં આ ૧૬ çથળો વચЧેટયાઓ 
અન ેĬોજકેટ સાથ ેસબંિધત ãયЧકતઓના 
છъ. તÓકાલીન રાËયપાલ મિલકы 
આરોપ મÄૂયો હતો કы આ ĬોજÄેટની 
મજંરૂી માટъ ૩૦૦ કરોડ λિપયાની 
લાંચની ઓફર કરવામા ં આવી હતી.
સીબીઆઇ અિધકારીઓએ જણાãયુ ંહતું 

કы સીબીઆઇ અિધકારીઓન ે તપાસમાં 
આરોપી સરકારી અિધકારીઓ ˛ારા 
કыટલીક શકંાçપદ લવેડદъવડની જાણ થઇ 
હતી. જમેા ં િચનાબ વલેી પાવર ĬોજÄેટ 
િલિમટъડના તÓકાલીન ચરેમને નવીનકЮમાર 
ચૌધરીની લવેડ-દъવડ પણ સામલે છъ. 
અિધકારીઓએ જણાãયુ ં હતુ ં કы તપાસ 
એજ×સી મુબંઇમા ંપટъલ એિજિનયЧરѕગના 
ચરેમને અન ે મનેિેજગં ડાયરъÄટર λપને 
પટъલ, િવજય ગΆુા અન ેઅમરъ×ĩકЮમાર 
િસહંના પЧરસરોમાં તપાસ કરી હતી.

જÜમુ - કાäમીરમાં પાવર ĬોજેÄટ લાંચ કыસમાં CBIના દъશમાં ૧૬ çથળъ દરોડા
રૂ. 2200 કરાેડના િસિવલ વકર્  કાે ાક્ટ માટે લાંચની અાેફર થઇ હતી

ભોપાલ
મÖયĬદъશની રાજધાની ભોપાલમાં 

ચ℮કાવનારી ઘટના બની છъ. Óયાં એક 
પિતએ ધોળા Чદવસે જાહъરમાં પોતાની 
પ ી પર પેĺોલ છાંટીને આગ ચાંપી 
દીધી હતી. આરોપી પિતની ઓળખ 
રઈસ ખાન તરીકы થઈ છъ. આરોપી 
પ ીથી એટલા માટъ નારાજ હતો 
કારણ કы, તે તલાક ઈÉછતી હતી. 
પોલીસના જણાãયા Ĭમાણે પીЧડતા 

પોતાના પિતના શંકાçપદ çવભાવ 
અને રોજ કરવામાં આવતી મારપીટથી 
થાકЫ ચૂકЫ હતી. ઘટનાના સીસીટીવી 

ફвટъજમાં દъખાઈ રЅં છъ કы, એક ૨૨ 
વષ↓ની મિહલાને આગ ચાંપી દъવામાં 
આવી હતી. તેના માથા અને શરીરના 
ઉપરના ભાગમાંથી આગની Żાળાઓ 
નીકળી રહી છъ. તે મદદ માટъ ચીસો 
પાડતી આમ-તેમ ભાગી રહી છъ. 
રાહદારીઓએ આગ બુઝાવવા માટъ 
ખાડાઓમાં સંĠિહત પાણી તેમના 
પર ફ‹કયું હતું. કыટલાક લોકો પોતાના 
ઘરમાંથી પાણીની ડોલ લઈને દોડયા 
અને તેમને બચાવી હતી. બીજી તરફ 
રઈસ ઘટના çથળъથી ફરાર થઈ જતાં 
ધરપકડથી બચી ગયો હતો.

નવી Чદàહી
ભારતમાં મસમોટો કારોબાર 

ચલાવતી ચાઈનીઝ મોબાઈલ કіપની 
વીવો(વીવો) પર છъ·ા બે Чદવસથી 
ચાલી રહъલ એ×ફોસ↓મે×ટ ЧડરъÄટોરъટની 
દરોડાની કાય↓વાહી હજી પણ ચાલુ છъ. 
મંગળવાર અને બુધવારъ ઈડીએ ૨૨ 
રાËયોમાં ૪૪ çથળો પર દરોડા પાડયા 
હતા. જોકы આ દરોડાની કાય↓વાહી 
દરિમયાન મળતા અહъવાલ Ĭમાણે હવે 
િવવોના બે ચાઈનીઝ ડાયરъÄટરો ભારત 
છોડીને નાસી છુટયાં છъ.
મીЧડયા અહъવાલ અનુસર વીવોના 

બોડ↓ ઓફ મેÜબસ↓માં ડાયરъÄટર પદъ 
ફરજ બજાવી રહъલ ઝ′ગશેનોઉ અને 
ઝાંગ જી પર ઈડીનો ગાિળયો કસાય 
તે પૂવ› જ દъશ છોડીને ભાગી ગયા 
છъ. મની લો×ડЧરѕગ સંદભ› કіપનીની 
વધતી જતી મુäકыલીઓને જોઈને બંને 
ડાયરъÄટરો તપાસના ડરથી ભાગી 
ગયા છъ. ĬાΆ માિહતી અનુસાર ઈડીને 
ચાઈનીઝ કіપનીના રોયàટીના નામે 
હજારો કરોડની મની લો×ડЧરѕગની 
શંકા છъ. અ×ય એક તપાસ એજ×સી 
સીબીઆઈ પહъલાથી જ આ કыસની 
તપાસ કરી રહી છъ. ભારતમાં આઈટી 

િવભાગની સાથે સાથે કોપђ↓રъટ અફыસ↓ 
મંĦાલય (એમસીએ) પણ ચાઈનીઝ 
મે×યુફыũЧરѕગ કіપનીઓ પર ચાંપતી 
નજર રાખી રЅં છъ. ચીનની મોબાઈલ 
િનમા↓તા કіપની વીવો (વીવો) પર 
એ×ફોસ↓મે×ટ ЧડરъÄટોરъટ (ઈડી)
ના દરોડા પછી ચીનની Ĭિતિĝયા 
આવી છъ. ચીની દૂતાવાસે બુધવારъ ૬ 
જુલાઈએ એક િનવેદન બહાર પાડયું 
હતું. ચીની દૂતાવાસના ĬવŪા વાંગ 
શાઓિજયાને કЅં કы એવી અપેΤા 
છъ કы વીવો ઇЩ×ડયા સામેની તપાસ 
કાયદાકЫય માળખામાં હશે. 

મ દેશની રાજધાની ભાેપાલની ચાેંકાવનારી ઘટનાતલાક ઈÉછતી પ ીને જાહъરમાં પેĺોલ છાંટીને આગ ચાંપી દીધી

મુંબઈ
મહારા∆ના નાિસકમાંથી મુЩçલમ 

ધમ↓ગુιની હÓયાનો મામલો સામે 
આãયો છъ. પોલીસ પાસેથી ĬાΆ 
માિહતી અનુસાર અજાÒયા 
હુમલાખોરોએ તેમને માથામાં 
ગોળી મારી હતી. આ 
ઘટનાને ચાર આરોપીઓએ 
અંજામ આØયો છъ. પોલીસ 
તેમને શોધી રહી છъ. નાિસક 
િજ·ાના યેવલા શહъરની 
છъ. મળતી માિહતી Ĭમાણે તકનું 
નામ Åવાજા સૈયદ િચäતી હતું અને 
çથાિનક લોકો તેમને સૂફЫ બાબા 

તરીકы બોલાવતા હતા. 35 વષ↓ના સૂફЫ 
બાબા અફઘાિનçતાનના રહъવાસી 
હતા. આરોપીઓએ િચäતી બાબાને 
યેવલા શહъરના MIDC િવçતારમાં 

આવેલા ખુ·ા મેદાનમાં 
ગોળી મારી હતી. પોલીસે 
જણાãયું કы તકની ઓળખ 
Åવાજા સૈયદ િચäતી તરીકы 
થઈ છъ, જે યેવલામાં ‘સૂફЫ 
બાબા’ તરીકы ઓળખાતા 
હતા. પોલીસ અિધકારીએ 

જણાãયું કы હુમલાખોરોએ તેમને માથામાં 
ગોળી મારી હતી, જેના પગલે તેમનું 
ઘટનાçથળъ જ મોત થયું હતું.

નાિસકમાં મુЩçલમ ધમ↓ગુλ સૂફЫ બાબાની માથે ગોળી મારી હÓયા

ચીની કіપની િવવો પર આઈટીની રъડઃ બે ડાયરъÄટસ↓ ભારત છોડી નાસી ગયા

આĠા 
આĠામાં બકેારીન ેલીધ ેએક કЮટÜુબે 

સામિુહક આÓમહÓયા કરી હતી. અહỲના 
સકેટર-૧૦ Щçથત આવાસ િવભાગ 
કોલોનીમા ંરહъતા ંસોન ુશમા↓ પ ી ગીતા 
શમા↓ અન ે પĦુી ЩΓ શમા↓એ ગળા 
ફાસંો ખાઈ આÓમહÓયા કરી છъ. તમેનો 
પĦુ äયામ ત ેસમય ેઘરની બહાર હતો.
ઇડબàયએુસના ં મકાન ન.ં 

૧૦૪૬માં રહъતા ૩૮ વષ↓ના સોન ુશમા↓ 
તમેના ંપ ી ૩૫ વષ↓ના ંિમિથલશેકЮમારી 
શમા↓ અન ે૯ વષ↓ની પĦુી ЩΓ તથા ૭ 
વષ↓નો પુĦ äયામ રહъતા હતાં મગંળવારъ 
રાĦ ેસમĠ પЧરવાર ઉપરના માળъ એક 
જ λમમા ંસાથ ેસતૂો હતો. äયામ વહъલો 

જાગી ગયો હતો અન ે આશરъ સવારъ 
સાત વાગ ે નીચ ેઆવી રમવા લાÆયો. 
બાજમુા ંતનેી ફઇનુ ંઘર હતુ.ં તનેી ફઇએ 
તને ેએક વાટકો આપી તનેા ં ઘરમાંથી 
લોટ લઇ આવવા કЅ ં ત ે દાદર ચઢી 
ઉપર ગયો તો Ħણને ેગળા ફાસંો ખાઈને 
લટકતાં જોયા.ં

äયામ ેતરુત જ તનેી ફઇન ેવાત કરી 
ત ેતથા તનેો પિત િવજય કäયપ તરુત 
જ Óયા ંગયા ંઆ કλણ ĩäય જોઈ થડકЫ 
ગયા ં પરѕત ુ પોલીસન ેબોલાવી પોલીસે 
તપાસ કરતાં સોનએુ લખલેી સઇુસાઇડ 
નોટ મળી આવી તમેા ં લÅયુ ં હતુ ં કы 
અમ ેસાથ ેમળી ચચા↓ કરી આ િનણ↓ય 
લીધો છъ.

આĠામાં બેકારીથી કіટાળી પુĦી સિહત દѕપતીએ આÓમહÓયા કરી
મૃતકે અા હ ા પૂવેર્ ખૂબ જ ભાવુક સુઇસાઇડ નાેટ લખી હતી

બ′Æલુι 
આવકવેરા િવભાગ ˛ારા બુથવારъ બ′Æલુι Щçથત 

ફામા↓çયુЧટકલકіપની માઇĝોલેÚસ િલિમટъડને Óયાં દરોડા 
પાડવામાં આãયા છъ. કіપની કોરોના કાળ દરિમયાન 
કોરોનાનાદદЪ↓ઓ માટъ ડોલો-૬૫૦નું ઉÓપાદન કરીને 
Ĭકાશમાં આવી હતી. કіપની પર કરચોરીનો આરોપ છъ. 
અિધકારીઓએ જણાãયું હતું કы આવકવેરા િવભાગ કіપનીના 
દçતાવેજો, બેલે×સ શીÎસ અને િબઝનેસ ЧડЩçĺÚયુટર 
નેટવક↕ને તપાસ અિભયાનના ભાગιપે તપાસી રЅં છъ. 
પીટીઆઇએ કіપનીને Ĭ ાવિલ મોકલી છъ. કіપનીની અ×ય 
શહъરોમાં આવેલી ઓЧફસો,તેના Ĭમોટરો અને િવતરકોના 
િનવાçથાને પણ દરોડા પાડવામાં આવી રΝા છъ. કіપનીએ 
તેની વેબસાઇટ પર જણાãયું હતું કы તે ફામા↓çયુЧટકલ 

ĬોડÄÎસ અને એપીઆઇ બનાવવા સાથે જોડાયેલી છъ. તેના 
સમĠ દъશમાં ૧૭ ઉÓપાદન એકમછъ અને તે િવદъશમાં પણ 
કારોબાર ધરાવે છъ. 

કોરોનામાં લોકિĬય બનેલી દવા ડોલો-650ના ઉÓપાદકને Óયાં ITના દરોડા
કંપનીઅે કરચાેરી કરી હાેવાની અાશંકાઅે અાવકવેરા િવભાગની કાયર્વાહી કરી
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રાહુલ ગાંધીના ફыક ×યૂઝ ફыલાવનાર એ×કર રોિહત રѕજનની ધરપકડ કરાઈ
નવી Чદàહી
ઝી ×યૂઝના એંકર રોિહત રѕજનની 

મંગળવારъ નોએડા પોલીસે ધરપકડ 
કરી છъ. છǼીસગઢની પોલીસે યુપી 
પોલીસને જણાãયા વગર ×યુઝ એંકરનો 
ધરપકડ કરી હતી. એંકર પર રાહુલ 

ગાંધી િવιˇ ફыક ×યૂઝ ફыલાવવાનો આરોપ હતો, જેનો 
વીЧડયો ×યુઝમાં ચલાવાયો હતો જે બદલ ×યુઝ ચેનલે માફЫ 
પણ માંગી હતી. એંકરની મંગળવારъ સવારъ છǼીસગઢ 
પોલીસે વોરѕટ સાથે ધરપકડ કરવા પહ℮ચી હતી Óયારબાદ 
છǼીસગઢ-યુપી પોલીસ વŵે મતભેદ થયો હતો જે બાદ 
અંતે નોયડા પોલીસે એંકરની ધરપકડ કરી હતી. 

લાલુĬસાદની સારવારનો ખચ↓ િબહાર સરકાર ભોગવશેઃ મુÅયમંĦી નીિતશ કЮમાર
પટના

રા∆ીય જનતા દળ (આરજેડી)ના ભૂતપૂવ↓ અÖયΤ અને 
િબહારના ભૂતપૂવ↓ મુÅયĬધાન લાલુĬસાદ યાદવને વધુ સઘન 
સારવાર માટъ Чદàહીમાં એઇÜસ ખાતે લઈ જવાશે. તેમની 
સારવારનો ખચ↓ િબહાર સરકાર ભોગવશે તેવી જાહъરાત 
વત↓માન સીએમ નીિતશકЮમારъ કરી હતી. લાલુĬસાદને 
એર એÜÚલુલ×સ ˛ારા Чદàહી લઈ જવાયા છъ.આ પહъલા 
િબહારના મુÅયĬધાન નીિતશકЮમારъ પારસ હોЩçપટલ પહ℮ચી 
લાલુના આરોÆયની જાણકારી મેળવી હતી. તેમણે જણાãયું 
હતું કы તેઓ ઇΐરને Ĭાથ↓ના કરъ છъ કы લાલુĬસાદ ઝડપથી 
çવçથ થઈ જાય. લાલુĬસાદની સારવારનો બધો ખચ↓ 
િબહાર સરકાર ઉઠાવશે. 

પીટી ઉષા-ઇલૈયા રાજા સિહત ચાર રાËયસભામાં જશે
નવી Чદàહી

દъશની મહાન એÔલીટ પીટી ઉષાને 
રાËયસભા માટъ નોિમનેટ કરવામાં 
આવી છъ. પીટી ઉષાની સાથે Чફàમ 
કÜપોઝર ઇલૈયારાજા, વીરъ×ĩ હъગડે અને 
વી િવજયે×ĩ Ĭસાદને પણ રાËયસભામાં 
મોકલવામાં આવી રΝા છъ. વડાĬધાન 
મોદીએ ટવીટ કરીને આ જાણકારી 
આપી હતી. મોદીએ પીટી ઉષા અંગે 
જણાãયું હતું કы પીટી ઉષા રમતગમતની 
િસિˇઓ માટъ જાણીતી છъ. ફŪ એટલું 
જ નહી તેમણે છъ·ા કыટલાક વષђ↓માં 
નવોЧદત એÔલીટોનું માગ↓દશ↓ન કરવાનું 
શાનદાર કામ કયુ↓ છъ. 

કોલકǼા
પિΌમ બંગાળમાં ણમૂલ ક℮Ġેસના 

નેતા સિહત ૩ લોકોની હÓયા કરવામાં 
આવી હતી. જણાવવામાં આવી રЅં 
છъ કы, આ ઘટના દિΤણ ૨૪ પરગણા 
િજ·ાની છъ. અહỲ અજાÒયા લોકોએ 
બાઈક ઉપર જઈ રહъલા ટીએમસીનેતા 
çવપન માઝી અને તેમના ૨ 
સહયોગીઓ પર ગોળીબાર કયђ↓ હતો. 
આ  અંધાધૂંધ ફાયЧરѕગમાં ૩ લોકાના 
ઘટનાçથળъ જ મોત થયા હતા. દિΤણ 
૨૪ પરગણા િજ·ાના કыિનંગમાં 
ટીએમસીનેતા çવપન માઝી પોતાના ૨ 

સાથીઓ સાથે બાઈક પર કયાંક જઈ 
રΝા હતા. Óયારъ કыટલાક લોકોએ બાઈક 
રોકЫને Ħણેય પર અંધાધૂંધ ફાયЧરѕગ કયુ↨ 
હતું. Óયારબાદ હુમલાખોરો ભાગી ગયા 
હતા. Ħણેયના ઘટનાçથળъ જ મોત થયા 
હતા. સાથે જ પોલીસને ઘટનાçથળъથી 
ખાલી ગોળીઓ અને બોÜબ મળી 
આãયા છъ. çવ  માંઝી કыિનંગથી 
ટીએમસીપંચાયત સÛય હતા. તેમની 
ગોપાલનગર િવçતારમાં ગોળી મારીને 
હÓયા કરવામાં આવી હતી. તેમના બે 
સહયોગીઓની પણ ભાગતા સમયે 
ગોળી મારીને હÓયા કરવામાં આવી છъ. 

ચેતવણી છતાં કાચા રçતેથી બસ હѕકારવામાં અાવીિહમાચલમાં કЮ·ૂની ખાઇમાં બસ ખાબકતા 13નાં મોત, બે ઘાયલ
PM માેદીઅે દુઃખ ક્ત કરી મૃતકાેના પિરવારને 2 લાખની 
સહાયની જાહેરાત કરી, સીઅેમઅે પણ દ્ધાંજિલ પાઠવી

જયપુર
ભારતીય જનતા પાટЪ↓ના સçપે×ડ ĬવŪા નૂપુર શમા↓નો 

કિથત રીતે ધમકાવાનો વીЧડયો બનાવીને સોિશયલ 
મીЧડયા પર સામે આãયા બાદ અજમેર દરગાહના એક 
ખાЧદમની ધરપકડ કરવામાં આવી છъ. દરગાહ પોલીસ 
çટъશનમાં સોમવારъ રાĦે એક ãયિŪએ સલમાન િચäતી 
સામે ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી. વીЧડયોમાં તે દાવો કરી 
રΝો છъ કы, તે નૂપુર શમા↓નું માથું કાપી લાવનારને પોતાનું 
ઘર ઈનામમાં આપશે. વીЧડયોમાં િચäતીએ કЅં કы, તેણે 
પયગંબરના અપમાન કરવા બદલ તેને જાહъરમાં ગોળી 
મારી દીધી હોત. તેણે આગળ કЅં કы, જે કોઈ પણ નૂપુર 
શમા↓નું માથું કાપીને લાવશે તેને પોતાનું ઘર ઈનામમાં 
આપશે. તેણે વીЧડયોમાં કЅં કы, તમારъ બધા મુЩçલમ 
દъશોને જવાબ આપવો પડશે.

નુપુર શમા↓ની સુĬીમ કોટ↓ના જજોએ કરъલી આકરી 
ટીØપણીને ‘લΣમણ રъખા’ ઓળѕગવા સમાન ગણાવી હતી 
અને આ ટીØપણીઓએ દુિનયાના સૌથી મોટા લોકતંĦની 
×યાિયક ãયવçથા પર દૂર ન થઈ શકы તેવો ડાઘ પાડયો 
હોવાનો દાવો કયђ↓ હતો. આ ઉપરાંત જોકы, હવે નુપુર 
શમા↓ના સમથ↓નમાં ૧૫ ભૂતપૂવ↓ જજ, ૭૭ પૂવ↓ અમલદારો 
અને ૨૫ પૂવ↓ સૈ×ય અિધકારીઓ સિહત ૧૧૭ હçતીઓએ 
મુÅય ×યાયાધીશ એન.વી. રમણને પĦ લÅયો છъ. આ 
સાથે જૂથે મુÅય ×યાયાધીશ એન.વી. રમણને આ સંદભ↓માં 
ખુ·ો પĦ લખીને આ ટીØપણીઓ પાછી ખ′ચવા માટъ 
અપીલ પણ કરી હતી. 

નૂપુર શમા↓ને વીЧડયોમાં ધમકાવનાર અજમેર દરગાહના સલમાન િચäતીની ધરપકડ કરાઈ

પિΌમ બંગાળમાં ણમુલના નેતા સિહત Ħણની ગોળી મારીને હÓયા
પન માઝી અને તેમના 2 સહયાેગી પર ગાેળીબાર કયાેર્

િશમલા 
િહમાચલ Ĭદъશના કЮ·ૂમાં સ₣જમાં 

સોમવારъ સવારъ એક ખાનગી બસને 
અકçમાત નડયો હતો, જેને પગલે 
બસમાં સવાર પૈકЫ ૧૩ લોકોના મોત 
િનપËયા હતા. બસમાં કЮલ ૧૫ લોકો 
સવાર હતા જોકы બે લોકો ગંભીર 
રીતે ઘાયલ થઇ જતા તેમની સારવાર 
ચાલી રહી છъ. બસ જંગલા ગામમાં 
૨૫૦ મીટર ઉѕડી ખાઇમાં પડી ગઇ 
હતી. જેને પગલે ૧૩ લોકો માયા↓ 
ગયા હતા. 
એવા અહъવાલો છъ કы િહમાચલ 

Ĭદъશના જે રોડ પર આ બસ જઇ 
રહી હતી તે અÓયંત કાચો હતો, જેને 
પગલે મુસાફરોએ પણ આ રોડ પર 
બસ ન ચલાવવા ļાઇવર અને બસ 

સંચાલકોને ચેતãયા હતા. જોકы તેમની 
આ િવનંતી પર Öયાન ન આપવામાં 
આãયું અને ļાઇવરъ તે જ રçતે બસ 
ચલાવી જેને પગલે એક ખાઇમાં બસ 
ખાબકЫ હતી. 
હવે આ સમĠ મામલાની તપાસ 

મેિજçĺેટ ˛ારા કરાવવામાં આવશે. 
આ ઘટના સવારъ ઘટી હતી, બસ 
ધડાકાભેર ખાઇમાં પડી હતી, જેનો 
અવાજ ગામના આસપાસના લોકોએ 
પણ સાંભâયો હતો. અવાજ સાંભળતા 
જ ગામના લોકો ઘટના çથળъ દોડી 
આãયા હતા અને બસમાં સવાર લોકોને 
બહાર કાઢવાનો Ĭયાસ કયђ↓ હતો. જોકы 
૧૩ લોકોના મોત િનપËયા હતા Ëયારъ 
બે લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ છъ જેમની 
સારવાર ચાલી રહી છъ. 

હુબલી
કણા↓ટકના હુબલીની એક હોટъલમાં 

‘સરળ વાçતુ’ના નામથી ĬÅયાત 
ચંĩશેખર અંગડી ઉફ⎯ ચંĩશેખર 
ગુιજીની મંગળવારъ ચાકЮ મારીને હÓયા 
કરી દъવાઈ હતી. હુબલીની Ĭેિસડે×ટ 
હોટъલના સીસીટીવી ફвટъજમાં બે 
લોકો હોટъલના ЧરસેØશન િવçતારમાં 
ચંĩશેખર ગુιજીને વારѕવાર ચાકЮ 
મારતા જોવા મâયા હતા. ચંĩશેખર 
ગુιજીની હÓયાના કલાકોમાં પોલીસે 
બેલગાવી િજ·ામાં રામદુગ↓માંથી બંને 
હÓયારા મંજુનાથ મારવાડ અને મહѕતેશ 
િસιરની ધરપકડ કરી હતી. પЧરવારના 
સૂĦોએ જણાãયું કы બાગલકોટના 
િનવાસી ગુιજીએ કો×ĺાÄટર તરીકы 

કારЧકદЪ↓ શλ કરી હતી અને પછી 
નોકરી મળતા તેઓ મુંબઈ િશÙટ થયા 
હતા. અહỲ તેમણે વાçતુનો િબઝનેસ 
શλ કયђ↓ હતો. Ħણ Чદવસ પહъલાં 
પЧરવારના એક બાળકનું હુબલીમાં 
મોત થતા તેઓ શોકસભામાં હાજરી 
આપવા ગયા હતા. 
હુબલીના પોલીસ કિમશનર 

લભુરામે કЅં કы બંને હÓયારાઓની 
અટકાયત થઈ ગઈ છъ અને તેમને 
હુબલી લાવવામાં આãયા છъ. ચંĩશેખર 
ગુιજીની હÓયા પાછળનું કારણ 
હજુ જાણી શકાયું નથી. કણા↓ટકના 
મુÅયમંĦી બસવરાજ બોÜમઈએ 
ગુιજીના હÓયારાઓને આકરી સજા 
અપાવાની ખાતરી આપી હતી.

કણા↓ટકમાં ચંĩશેખર ‘ગુιજી’ની હÓયા, 2 હÓયારાઓની ધરપકડ
િશમલા 

િહમાચલ Ĭદъશના કЮલુ અને િશમલામાં ભારъ વરસાદને 
આવેલા પૂર અને ભૂçખલનને કારણે 10 લોકોનાં મોત 
થયા છъ તેમ સǼાવાળાઓએ એક િનવેદનમાં જણાãયું 
છъ. િશમલા િજ·ામાં ઝાકરી ખાતે Чફરોઝપુર િશપકЫ લા 
નેશનલ હાઇવે-૫ સિહતના કыટલાક માગђ↓ હજુ પણ Úલોક 
છъ. અનેક િવçતારોમાં વીજ અને પાણી પુરવઠાને પણ 
અસર થઇ છъ. 
ઉǼર Ĭદъશના હિમરપુર અને જલોન િજ·ામાં વીજળી 

પડતા પાંચ લોકોનાં મોત થયા છъ અને અ×ય બેૈ લોકો 
ઘાયલ થયા છъ તેમ પોલીસે એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ. 
રથ તેહસીલમાં Ħણ અને જલોેનમાં બે લોકોનાં મોત થયા 
છъ. રાજçથાનના બુંદી િજ·ામાં વીજળી પડવાથી Ħણ 

લોકોનાં મોત થયા છъ. બુંદી િજ·ામાં બે અલગ અલગ 
çથળોએ વીજળી પડી હતી. રાજçથાનના િવિવધ ભાગોમાં 
ભારъ વરસાદ પડયો છъ. રાËયમાં ધીમે ધીમે વરસાદ જામી 
રΝો છъ.

િહમાચલ Ĭદъશમાં ભારъ વરસાદથી પૂર તેમજ ભૂçખલનથી દસનાં મોત
વીજળી પડવાથી ઉ ર દેશમાં 5 અને રાજ ાનમાં ભારે વરસાદથી ણનાં માેત

જજે લΣમણ રъખા ઓળѕગી: પૂવ↓ જજો સિહત 117નો પĦ

થાણે
મહારા∆ની સǼા ગુમાãયા બાદ 

િશવસેનાના ચીફ ઉˇવ ઠાકરъ માટъ વધુ એક 
શોЧકіગ ઘટના બની છъ. થાણે નગર િનગમ 
પણ હવે ઉˇવ ઠાકરъના હાથમાંથી સરકЫ 
ગયું છъ.  થાણેમાં િશવસેનાના ૬૭ પૈકЫના 
૬૬ કોપђ↓રъટસ↓ હવે એકનાથ િશંદъની ટીમમાં 
સામેલ થઈ ગયા છъ. િશવસેના માટъ આ 
ઘટના મોટા શોક સમાન છъ. જાણવા મâયા 
મુજબ ટીમ િશંદъમાં જોડાનારા તમામ ૬૬ 
િશવસેના કોપђ↓રъટસ↓ મુÅયમંĦી એકનાથ 

િશંદъને તેમના િનવાસ çથાને મâયા હતા.  
મુંબઈ નગર િનગમ બાદ થાણે નગર િનગમ 
મહારા∆નું સૌથી મહÓવનું અને મોટું િનગમ 
છъ. મહારા∆ના નવા મુÅયમંĦી એકનાથ 
િશંદъ થાણેમાં મજબૂત પકડ ધરાવતા હોવાનું 
માનવામાં આવે છъ. ૧૯૯૭ના વષ↓માં તેઓ 
થાણે Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનની ચૂંટણીમાં 
િવજેતા બ×યા હતા. Óયાર બાદ ૨૦૦૧ના 
વષ↓માં નગર િનગમ સદનમાં િવપΤના નેતા 
પણ રΝા હતા. ૨૦૦૨ના વષ↓માં તેઓ 
બીજી વખત થાણેના કોપђ↓રъટર બ×યા હતા. 

થાણેના 67માંથી 66 કોપђ↓રъટર િશંદъની ટીમમાં સામેલ થઈ ગયા
મુખ્યમં ી અેકનાથ િશંદેને તેમના િનવાસ ાને મ ા 
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દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕
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સાબરકાંઠાની એક આગવી 
મહ″ક છъ. એની માટીની 

એક આગવી સુગંધ છъ. 
અરવ·ીની પવ↓તમાળાઓ 
જાણે કы એનો મુગુટ છъ. 
માઝુમ, મેΐો અને વાĦક એની 
કટીમેખલા છъ. શામળાજીનું 
મંЧદર એની શોભા છъ. ઇડЧરયો 
ગઢ એનું ગૌરવ છъ. અહỲથી 
ઉમાશંકર જોશી અને પ³−³ાલાલ 
પટъલ, રમણલાલ સોની જેવા 
સાિહÓયકારો પણ પેદા થયા તો 
ઉપે×ĩ િĦવેદી, અરિવંદ િĦવેદી 
જેવા અિભનય સİાટ પણ 
પેદા થયા. અÖયાÓમગુι જેસỲગ 
બાવજી પણ અહỲ જ પેદા થયા. 
મુંબઈના લોકોને ઘેલું લગાડનાર 
નાટય અિભનેતા ચીમન 
મારવાડી પણ આ જ ભૂિમની 
પેદાશ છъ. સરદાર સાહъબના 
પુĦી મિણબહъન પટъલ પણ 
સાબરકાંઠામાંથી જ ચૂંટણી લડી 
લોકસભામાં ગયાં. પૂવ↓ કાય↓કારી 
વડાĬધાન ગુલઝારીલાલ નંદાએ 
પણ સાબરકાંઠામાંથી જ ચૂંટણી 
લડવાનું પસંદ કયુ↨.

ĴેΗ નેતાઓ આØયા
આવી સાબરકાંઠાની 

ધરતીએ ખેડૂત સમાજમાંથી 
જે ĴેΗ નેતાઓ આØયા, 
તેમાં તલોદવાલા ચુનીકાકા 
(ચુનીભાઈ દъસાઈભાઈ 
પટъલ), અંબુકાકા, શાંતુભાઈ 
પટъલ, મગનભાઈ પટъલ, 
ગોપાળદાસ વેણીભાઈ પટъલ, 

કЮમુદચંĩ રાવળ, બેચરિસંહ 
રમલાવત, લાલિસંહ રહъવર 
જેવા અનેકનો સમાવેશ થાય 
છъ. એ જ પેઢીના એક Ĭખર 
ખેડૂત નેતા હતા ભૂરાભાઈ 
ખોડીદાસ પટъલ. તેઓ મૂળ 
Ĭાંિતજ તાલુકાના ઘડકણ 
ગામના વતની. સુખી ખેડૂત, 
લોકો તેમને ભૂરાકાકાના 
નામથી પણ ઓળખે. 
વષђ↓ પહъલાં તેમણે 

સાબરકાંઠાના દૂધ ઉÓપાદકો 
માટъની અમૂલ જેવી ડેરી ઊભી 
કરવાનું çવ  િનહાળъલું. 
એ વખતે બાબુભાઈ રબારી 
નામના એક યુવાનને લઈ 
ડેરી ઊભી કરવા ફયા↓ કરъ. 
બાબુભાઈ રબારીના હાથમાં 
એક Įીફકыસ હોય. તેમાં ડેરી 
ઊભી કરવાનાં કાગિળયાં 
હોય, બાબુભાઈ હસમુખા 
અને હોિશયાર વહીવટકતા↓. એ 
વખતે દૂધનો ધંધો જે ખાનગી 
સØલાયસ↓ પાસે હતો. તેઓ 
પશુપાલકો અને Ġાહકોને 
લૂંટતાં. આ શોષણમાંથી 
મુિŪ અપાવવા ભૂરાભાઈ 
પટъલ આણંદ જઈ ડૉ. વગЪ↓સ 
કЮЧરયનને મâયા. તેમની 
સલાહથી ભૂરાભાઈ પટъલે 
સાબરકાંઠાની આગવી સહકારી 
ડેરી ઊભી કરવા િનણ↓ય 
કયђ↓ અને તેમના Ĭયાસોથી 
ઊભી થઈ ‘સાબર ડેરી’ જે 
િહѕમતનગરનું એક આગવું 
નજરાણું છъ.

માĦ છ જ ચોપડી ભણેલા
ભૂરાભાઈ ખોડીદાસ પટъલ 

કы સાબર ડેરીના çથાપક 
અને ડેરીના Ĭથમ ચૅરમૅન 
બ×યા. ઘડકણ ગામના વતની 
ભૂરાભાઈ ખોડીદાસ પટъલ 
અને મÖયમ ખેડૂત પЧરવારમાં 
જ×મેલા માĦ ગુજરાતી ધોરણ 
છτં પાસ હોવા છતાં તેમનામાં 
િવચΤણ બુિˇમǼા હતી. ખેડૂત 
કЮટુંબમાં જ×મેલા હોવાના નાતે 
ખેતીનો િવકાસ અને ખેડૂતોનું 

િહત તેમના હэયામાં વસેલું 
હતું. ભણતર ઓછું હોવા 
છતાં એમને વાંચનનો ખૂબ 
શોખ હતો. ખાસ કરીને તેઓ 
નવલકથાઓ ખૂબ વાંચતા. 
જીવનનાં છъ·ાં વષђ↓ સુધી 
તેમણે વાંચનનો આ શોખ 
જાળવી રાખેલો. ભૂરાભાઈની 
વŪૃÓવશૈલી Ĭભાવશાળી 
હતી. એક તો તેમનું બાΝ 
ãયિŪÓવ Ĭભાવશાળી હતું 
અને બીજું દાખલા-દલીલો 

સાથે ભાષણ કરવાની એમન 
શૈલી િવિશΓ હતી. પોતાના 
૪૨-૮૪ કડવા પાટીદાર 
સમાજ તેમજ ગુજરાતના 
અ×ય પાટીદાર સમાજોમાં 
ચાલી રહъલા જુનવાણી રોવા-
કвટવાના, બારમા-તેરમાના, 
લગ્ન અને વરઘોડા તેમજ 
કЧરયાવરના ખોટા ખચા↓, 
વહъમો-અંધĴˇાઓ વગેરъ 
દૂર કરવા અંગે તેમણે જેહાદ 
ઉપાડેલી. તેથી માĦ તેમના 
સમાજના જ નહỲ, પરѕતુ સમĠ 
ગુજરાતના પાટીદાર સમાજના 
સમાજસુધારક તરીકы ગણના 
પાÜયા હતા.

સહકારી સંઘ çથાØયો
આજથી પાંચ દાયકા 

અગાઉના સમયમાં ‘દૂધ વેચી 
ના શકાય’ તેવી મા×યતા દૂધ 
ઉÓપાદકોમાં ĬવતЪ↓ રહી હતી. 
જે લોકો દૂધ વેચીને આિથ↓ક 
રીતે આવકનું સાધન ઊભું 
કરવા માગતા હતા તેમનું 
ખાનગી વેપારીઓ ˛ારા રીતસર 
શોષણ કરવામાં આવતું હતું. 
તેવા સમયે Ĭાંિતજ તાલુકાના 
ઘડકણના વતની ભૂરાભાઈ 
ખોડીદાસ પટъલ, તલોદના 
અંબુભાઈ દъસાઈ, પોગલુના 
ગોપાળભાઈ પટъલે તેમના 
તાલુકાના દૂધ ઉÓપાદકોને 
સંગЧઠત બનવા અનુરોધ કયђ↓ 
હતો. ĠામકΤાએ દૂધમંડળીની 
રચના કરવા માટъના સિĝય 

Ĭયાસો શλ કયા↓ અને તમામ 
મુäકыલીઓ વŵે ૨૭-૧૧-
૧૯૬૪માં Ĭાંિતજ તાલુકાની 
૧૯ દૂધ મંડળીઓના સહકારથી 
સાબરકાંઠા િજ·ા સહકારી 
દૂધ ઉÓપાદક સંઘ(સાબર ડેરી)
ની çથાપના કરવામાં આવી. 
૨૯-૧૦-૧૯૬૫(લાભ 
પાંચમ)ના શુભ Чદવસે ઘરъ 
ઘરъ ફરીને ૫,૧૦૦ િલટર દૂધ 
એકિĦત કરીને િજ·ામાં કોઈ 
Øલા×ટ કы શીતકы×ĩ ન હોવાના 
કારણે અમદાવાદ Üયુિનિસપલ 
ડેરીમાં મોકલવાની ãયવçથા 
કરવામાં આવી હતી.

ડેરીના Ĭથમ ચૅરમૅન
જેથી ૧૯૭૦માં 

તÓકાલીન સાંસદ સી. સી. 
દъસાઈના Ĭયાસોથી એન.ડી.
ડી.બી. તેમજ ઇЩ×ડયન ડેરી 
કૉપђ↓રъશનના અને દъશના 
ΐેતĝાંિતના સજ↓ક ડૉ. વગЪ↓સ 
કЮЧરયનના Ĭયાસોથી ઑપરъશન 
Ùલડ નં. ૧ યોજના હъઠળ 
સાબરકાંઠા િજ·ામાં અ˜તન 
ડેરી ĬોજેÄટ ઊભો કરવા λ. 
૨.૫૨ કરોડની નાણાકЫય 
સહાય મળતાં િહѕમતનગર 
તાલુકાના બોЧરયા 

 (ĝમશઃ આવતા અંકы)

ાિતજના ઘડકણના ગાંધી અને સાબરકાંઠાના 
સરદાર તરીકે અાેળખાતા અેવા ભૂરાભાઈ પટેલ

Ĭકરણ-૪૨

 પ. પૂ મુખ ામી મહારાજ શતા ી લેખમાળા

આપણા વતર્નમાં જ આપણું ભિવષ્ય છુપાયેલું છે
એકવાર એક કો×ફર×સમાં કોઈક ãયિŪએ જાહъરાત કરી કы હું જે 

Ĭમાણે કહું તે Ĭમાણે તમારъ બધાએ કરવાનું છъ. બધા સહમત થયા. 
પછી તે ãયિŪએ પોતાના હાથ ઉѕચા કરીને કЅં, બધા પોતાના હાથ 
ઉѕચા કરો. આથી Óયાં હાજર બધાએ પોતાના હાથ ઉѕચા કયા↓. પછી 
માથા ઉપર હાથ મૂકЫને કЅં કы, બધા પોતાના હાથ માથા પર મૂકો. 
બધાએ તેમ કયુ↨. આમ તે ãયિŪ જેમ-જેમ બોલતા ગયા, લોકો તેમ-
તેમ કરતાં ગયા. ધીમે ધીમે તે ãયિŪએ બોલવાનું બંધ કરી કыવળ 
એÄશન જ કરવાની ચાલુ રાખી. તેમ છતાં લોકો તેની એÄશનને 
અનુસરતા જ રΝા. Óયારъ પહъલા ãયિŪએ કЅં કы, મ′ તો કыવળ એટલું 
જ કЅં હતું કы, હું જેમ કહું તેમ બધાએ કરવાનું છъ. પણ જેમ કιં તેમ 
કરવાનું Äયાં કЅં હતું ?
રીડસ↓ ડાયજેçટમાં એક સમયે આવેલા આ Ĭસંગના આધારъ 

આપણને વત↓નની અસરનો Åયાલ આવે છъ. આપણે જે બોલીએ 
છીએ, તેના કરતાં આપણે જે કરીએ છીએ, તેની અસર વધારъ થાય 
છъ. મગધ દъશના રાજા િબંિબસારના રાËયના Ĭ માં પણ, આ જ 
િસˇાંત રામબાણ ઈલાજ સાિબત થયો. Ĭ  એ હતો કы, તેમના 
રાËયના ગરીબ માણસો ઘાસના ઝૂંપડાં બાંધીને રહъતા હતા. તેઓ 
લાપરવાહ ખૂબ હતા. તેના કારણે એમના જ ઝૂંપડામાં આગ લાગી 
જતી. આવા ઘણા અЩગ્નકાંડ થયા એટલે રાજાએ જાહъર કયુ↨ કы, 
જેનું ઘાસ સળગશે, તેણે એક વષ↓ સુધી çમશાનમાં રહъવું પડશે. આ 
સાંભળી લોકો સાવધ થયા. પરѕતુ હજુ થોડા ઝુંપડા તો સળગતા જ 
હતા, અને લોકો સજા પણ ભોગવતા હતા.
એક Чદવસ રાજાના ઘાસના ગોડાઉનમાં જ આગ લાગી. રાજા 

િબંિબસારъ Ëયારъ આ વાત જાણી, Óયારъ તેઓ પોતે પણ çમશાનમાં 
જવા તૈયાર થયા. બધાએ ખૂબ સમજાãયા. આમ છતાં તેઓ ન જ 
મા×યા અને રાજમહъલ છોડી તેઓ સતત એક વષ↓ સુધી çમશાનમાં 
જઈને રΝા. તેમના આ વત↓નનું પЧરણામ એ આãયું કы, Óયાર પછી 
Ëયાં સુધી તેમણે શાસન કયુ↨, Óયાં સુધી એક પણ ઝૂંપડું સળÆયું નહỲ.
અંĠેજીમાં એવું કહъવાય છъ કы ‘‘your actions speak 

louder than words.’એટલે કы તમારા શÚદો કરતાં તમાιં 
વત↓ન વધારъ વાતો કરъ છъ. એટલે જ મહાપુιષો કыવળ બોલતા જ નથી, 
પણ તે Ĭમાણે વતЪ↓ને લોકોને સમજાવે છъ. Ĵીકжæણ ભગવાને ગીતામાં 
કЅં છъ.

य यदाचरित े ठ त तदेवेतरो जनः।
स य प्रमाणं कु त ेलोक तदनवुतर्त।े।

મહાપુιષો જે જે આચરણ કરъ છъ, સામા×ય મનુæયો તેને જ 
અનુસરъ છъ.
Ĭમુખçવામી મહારાજે જે ઉપદъશ આØયો છъ. તે કыવળ બોàયા જ 

નથી, પણ એ Ĭમાણે વતЪ↓ને સમજાãયું છъ.

બોચાસણ ગામમાં એકવાર તેઓ મંદીર પЧરસરમાંથી પસાર થતા 
હતા. Óયાં વŵે બાથλમ આãયું. તેમણે સહъજ થોભી અંદર ડોЧકયું 
કયુ↨, તો ઘણી દુગ↨ધ આવતી હતી. એટલે કіઈ પણ બોàયા વગર તેઓ 
બાથλમમાં અંદર ગયા અને બાથλમ અંદરથી બંધ કયુ↨.
આ સમયે તેમની સાથેના સંતોને થયું કы તેઓ લઘુશંકા (પેશાબ) 

કરવા ગયા છъ. પરѕતુ અંદર તો તેમણે ગાતЧરયું ખỲટીએ લટકાãયું, 
ધોિતયાનો કછોટો માયђ↓ અને સાવરણો લઈને બાથλમ સાફ કરવા 
લાÆયા ! એ ગંદી ટાઇàસ Ëયાં સુધી ચોÅખી ચણાક ન થઇ, Óયાં સુધી 
ઘçયા જ કયુ↨.
બહાર ઊભેલા સંતો-યુવકોને તો આ વાતની Óયારъ ખબર પડી, 

Ëયારъ Ĭમુખçવામી મહારાજે બાથλમ એકદમ ચોÅખું કરીને દરવાજો 
ખોàયો. બહાર નીકળી તેઓ તો એક પણ શÚદ બોàયા વગર આગળ 
ચાલવા લાÆયા. પરѕતુ સાથે ઊભેલા સૌને, એક પણ શÚદ વગર 
çવÉછતાનો સંદъશ મળી ગયો.
િવΐãયાપી BAPS સંçથાના ઘણી હોવા છતાં, તેમણે વત↓નમાં 

ઉતારીને સંદъશો આØયો છъ. તેમના આ વત↓નમાંથી Ĭેરણા લઈને 
અમેЧરકાના ચેરીિહલના સ ˇ તબીબ ડૉ.રાજીવ ãયાસ, કы જેમની 
નીચે ૮૦૦ માણસો અને ૩૮ ડોÄટરો કામ કરъ છъ, આમ છતાં રોજ 
સવારъ તેઓ મંЧદર દશ↓ને આવીને ભિŪભાવપૂવ↓ક મંЧદરના સંડાસ-
બાથλમ સાફ કરъ છъ. 
સુરતમાં પણ લાખો λિપયાનો ãયાપાર કરનારા યુવાનોનું એક 

×દ દર રિવવારъ મંЧદરમાં સંડાસ-બાથλમ સાફ કરъ છъ. ?આવા તો 
કіઇક ĬિતિΗત ãયિŪઓ Ĭમુખçવામી મહારાજને આદશ↓ માનીને 
çવÉછતાની સેવામાં લાÆયા છъ.
એટલે જ અમેЧરકાના રાજકЫય નેતા િહલેરી Щ╞×ટને કЅં હતું 

કы, Ĭમુખçવામી મહારાજે સદાચારનો કыવળ બોધ જ નહ℮તો આØયો. 
પરѕતુ તે મૂàયો અનુસાર ĬÓયેક Чદવસ જીãયા હતા.
આજે ઘણા માતા-િપતાની ફЧરયાદ હોય છъ કы, તેમના સંતાનો 

તેમના કΝામાં રહъતા નથી. તેનું એક કારણ માતા-િપતાનું વત↓ન પણ 
છъ. કારણ કы, માતા-િપતાનું વત↓ન એ બાળક માટъ દપ↓ણ છъ. જેમ 
દપ↓ણમાં આપણે આપણી છબી જોઈએ છીએ, તેમ માતા-િપતાના 
વત↓નમાં બાળક પોતાની છબી જોવે છъ, અને તે Ĭમાણે જ વત› છъ.

çવીЧડશ ગવમ›×ટ ˛ારા Чકશોર અવçથાના અપરાધીઓનો અÛયાસ 
કરવામાં આãયો. તેમાં કારણ નીકâયું કы, માતા-િપતાના વત↓નમાં 
જીવનનાં જે મૂàયો હોય છъ, તે જ મૂàયોને તેમના સંતાનો મુÅયÓવે 
Ġહણ કરતા હોય છъ. માટъ આપણા વત↓નમાં જ આપણું ભિવæય 
છુપાયેલું છъ. સાιં વત↓ન કરીશું તો સારી અસર અનુભવાશે, અને 
ખરાબ વત↓ન કરીશું તો ખરાબ અસર અનુભવાશે. કыવું વત↓ન કરવું ? 
તે િનણ↓ય આપણા હાùામાં છъ.  - સાધ ુઅચલકЫિત↓દાસ
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લંડન 
ત્રીજી ક્રમાંકિત ટયૂનેશિયાનરી ઓન્સ 

જાબેરે શિમબલ્ડન ગ્ાન્ડસ્ેમ ટશેન્સ 
ટનૂાનામેનટનરી શિમેન્સ શ્સંગલ્સનરી પ્રથમ 
્સેશમફાઇન્માં જમનાનરીનરી તાત્જાના 
માકરયાને ૬-૨, ૩-૬, ૬-૧થરી હરાિરીને 
પ્રથમ િખત િોઇ મેજર ટૂનાનામેનટનરી 
ફાઇન્માં પ્રિેિ િયયો હતો. આ 
્સાથે જાબેર િોઇ પણ ગ્ાન્ડસ્ેમનરી 
ફાઇન્માં પહોંચનાર પ્રથમ આરબ 
તથા આશરિિન મશહ્ા ખે્ ા્ડરી બનરી ગઇ 
છે. જાબેર મિુાબ્ો જીતિા માટે એિ 
િ્ાિ ૪૩ શમશનટનો ્સમય ્રીધો હતો. 
જાબેરનો ફાઈન્માં કરબાકિના ્સામે 
મિુાબ્ો થિે. 

 નવી દિલ્ી 
િેસટ ઇનન્ડઝના પ્રિા્સમાં રમાનારરી 

ત્ણ િન-્ડે મેચનરી શ્ોણરી માટે ભારતના 
૧૫ ્સભયોનરી જાહેરાત િરિામાં આિરી છે. 
િેસટ ઇનન્ડઝ ્સામેનરી આ શ્ોણરીમાં ્ડાબો્ડરી 
ઓપનર શિખર ધિનને ્સુિાનરી બનાિિામાં 
આવયો છે. રિરીનદ્ર જા્ડેજા ઉપ્ુસિાનરી 
રહેિે. શિન્ડરીઝના પ્રિા્સે જનારરી ટરીમમાં 
શ્સશનયર ખે્ા્ડરી શિરાટ િોહ્રી, રોશહત 
િમાના, ઓ્રાઉન્ડર હાક્નાિ પં્ડયા, કરષભ 
પંત તથા પ્ેસ બો્ર જ્સપ્રરીત બુમરાહનો 
્સમાિેિ િરિામાં આવયો નથરી અને તેમને 
આરામ અપાયો છે. ભારતરીય ટરીમ ઇંગ્ેન્ડ 
્સામેનરી મયાનાક્ત ઓિ્સનાનરી શ્ોણરી બા્ 

્સરીધરી શિન્ડરીઝ રિાના થિે. શ્ોણરીનરી ત્ણેય 
મેચ પોટના ઓફ સપેન ખાતે રમાિે. આ િન-્ડે 
શ્ોણરી બા્ ભારતરીય ટરીમ પાંચ ટરી૨૦ 
મુિાબ્ા રમિે અને તેના માટેનરી ટરીમ હજુ 
જાહેર િરિામાં આિરી નથરી. શિરાટ િોહ્રી 
અને ્ુસિાનરી રોશહત િમાના ઇંગ્ેન્ડ ્સામેનરી 
મયાનાક્ત ઓિ્સનાનરી શ્ોણરીમાં રમિે. 

બર્મિંગ્ા્મ
અનુભિરી બેટ્સમેન જોઇ રુટ અને 

જોનરી બેકરસટોનરી અણનમ ્સ્રીનરી મ્્થરી 
ઇંગ્ેન્ડ ે એજબેસટન ટેસટના પાંચમાં 
અને અશંતમ ક્િ્સે ભારતને ્સાત શિિેટે 
હરાિરીને પાંચ ટેસટનરી શ્ોણરી ૨-૨થરી 
્સરભર િરરી હતરી. ઇંગ્ેન્ડે ચોથા ્ાિમાં 
શિક્રમરી રનચેઝ િરરીને માત્ ત્ણ શિિેટના 
ભોગે ૩૭૮ રન બનાવયા હતા. અશંતમ 
ક્િ્ેસ શિજય મેળિિા માટે ઇંગ્ેન્ડને 
િધુ ૧૧૯ રનનરી જરૂર હતરી. રુટ અને 
બેકરસટોએ મુક્તમને ફટિાબાજી િરરીને 
્ંચ પહે્ાં જ શિજય િરરી ્રીધો હતો. 

ઇંગ્ેન્ડના ચોથા ્ાિમાં જોઇ રુટે ૧૭૩ 
બો્માં ૧૯ બાઉનડ્રી અને એિ શ્સક્સર 
િ્ડે ૧૪૨ તથા જોનરી બેકરસટોએ ૧૪૫ 

બો્માં ૧૫ બાઉનડ્રી અને એિ શ્સક્સર 
િ્ેડ ૧૧૪ રન બનાવયા હતા. બન્ેએ 
ચોથરી શિિેટ માટે અણનમ ૨૬૯ રનનરી 
ભાગરી્ારરી નોેંધાિરી હતરી.   

ભારતે ૧૫ િષના બા્ ઇંગ્ેન્ડનરી ધરતરી 
ઉપર ટેસટ શ્ોણરી જીતિાનરી તિ ગુમાિરી 
્રીધરી હતરી. છેલે્ ૨૦૦૭માં રાહુ્  
દ્રશિ્ડના નેતૃત્િમાં ભારતે ઇંગ્ેન્ડ ્સામે 
૧-૦થરી શ્ોણરીશિજય મેળવયો હતો. રોશહત 
િમાના અને ્ોિેિ રાહુ્નરી ગેરહાજરરીમાં 
ભારતરીય ટરીમ ટેસટ ડ્ો િરિે તેિું માનિામાં 
આિતું હતું પરંતુ ઇંગ્ેન્ડ ્સામે બરીજા 
્ાિમાં ભારત ્સંપૂણનાપણે ફ્ોપ રહ્ં હતું.   

ઓન્ટેદિયો 
ટોરોનટોમાં ચાર િષના બા્ 2026માં 

િલ્ડના િપ યોજાિે, ત્યારે એિ અહેિા્ 
અનુ્સાર આ ઇિેનટનો ખચના પહે્ાનરી 
્સરખામણરીમાં 10 શમ્યન ્ડો્ર જેટ્ો 
િધુ હિે. ટોરોનટોમાં પાંચ રમતોના 
આયોજનનો અં્ ાશજત ખચના હિે 2026 
્સુધરીમાં 300 શમશ્યન ્ડો્ર થિે.

પ્રાતંરીય અને ફ્ેડર્ ્સરિારો આ 
રિમના ્ગભગ બે તૃતરીયાંિ ભાગને 
આિરરી ્ે તેિરી અપેક્ા છે. જો િે, 
શિગતિાર નાણાિીય જિાબ્ારરીઓ 
હજુ ્ુસધરી નક્રી િરિામાં આિરી નથરી. 
અહિેા્ મુજબ, આગામરી મંગળિારે 
મેયર જોન ટોરરીનાં નેતૃત્િિાળરી 

એનકઝકયુકટિ િશમટરી આંશિિ રરીતે 
વયાપારરીિ પ્ર્સારણોનાં અશધિારો દ્ારા 
થનારરી આિિના આધારે ્સરિારો ઉપર 
િેટ્ો બોજ આિિે તેનો અં્ાજ રજુ 
િરિામાં આિિે અને આયોજિોને 
્સરિાર દ્ારા િેટ્રી મ્્ મળિે તે પણ 
જાહેર થિે. જૂનના મધયમાં િલ્ડના િપ 
માટે યજમાન િહેર તરરીિે ટોરોનટોનાં 
નામનરી જાહેરાત િરિામાં આિરી હતરી, 
જેને િારણે િહેરના ફૂટબો્પ્રેમરીઓમાં 
આનં્નો માહો્ છે. ટોરરી ્સરિારને 
એશપ્ર્માં નોશમનિેન સિરીિારિા માટે 
અશધિૃત િરિામાં આિરી હતરી, જો િે, 
હા્નરી નસથશત જોતાં બધું ભં્ડોળ ્સરિાર 
પૂરું પા્ડરી િિે એમ નથરી.

કુઆલાલંપુિ
ભારતરીય બ્ેડશમનટન સટાર પરીિરી શ્સંધુ ચરીનનરી ઝાંગ શય 

માનને ્સરીધરી ગેમમાં હરાિરીને મ્ેશિયા માસટ્સના ટનૂાનામેનટનરી 
શિમેન્સ શ્સંગલ્સનરી ક્ાટનાર ફાઇન્માં પહોંચરી ગઇ છે. બે 
િખતનરી ઓશ્નમપિ મ્ેડ્ શિનર ્સાતમરી ક્રમાંકિત શ્ંસધુએ 
૩૨મરી ક્રમાંકિત ચાઇનરીઝ ખે્ા્ડરી ઝાંગને ૨૮ શમશનટમાં 
૨૧-૧૨, ૨૧-૧૦ના સિોરથરી હરાિરી હતરી. તેનો આગામરી 
મુિાબ્ો પરંપરાગત હરરીફ ચાઇનરીઝ તાઇપેઇનરી તાઇ જૂ શયંગ 
્સામે થિે. ગયા ્સપ્ાહે મ્ેશિયા ઓપન ૫૦૦ શ્સરરીઝમાં 
શ્સંધુને હરાિનાર શયંગનો ભારતરીય ખે્ ા્ડરી ્સામેનો રેિો્ડના પાંચ 
પરાજય અને ૧૬ શિજયનો છે. મેન્સ શ્સંગલ્સમાં એચએ્સ 

પ્રણોય ક્ાટનાર ફાઇન્માં પહોંચયો હતો. બરી ્સાઇ પ્રણરીથ અને 
પરી. િશયપનો પરાજય થયો હતો. બરી ્સાઇ પ્રણરીથને ચરીનના શ્ 
શિ ફેંગે ૨૧-૧૪, ૨૧-૧૭ના સિોરથરી હરાવયો હતો. પ્રણોયે 
ચાઇનરીઝ તાઇપેઇના િાંગ જૂ િેઇને ૨૧-૧૯, ૨૧-૧૬ના 
સિોરથરી પરાજય આપરીને પોતાનું અશભયાન આગળ િધાયુું હતું. 

ઝાંગ શય માનને ૨૮ શમશનટમાં હરાિરી પરીિરી 
શ્સંધુ ક્ાટનાર ફાઇન્માં, પ્રણોયનરી આગેિૂચ

્ોિોન્ોના વલડ્ડ કપનો ખર્ડ ્વે 10 
ર્મરલયન ડોલિ વધી જશેઃ અ્ટેવાલ

જાબેર-કરબાકિના 
િચ્ે ફાઇન્ રમાિે

િેસટ ઇનન્ડઝ ્સામેનરી િન-્ડે શે્ણરીમાં 
શિખર ધિનને અંતે નેતૃત્િ ્સોંપાયું

રુ્-બદેિસ્ોની સિી વડે ઇંગલેનડે 
ઇરિ્ાસ િરી શ્ેણી ૨-૨થી ડ્ો કિી

ટેસટ રેનનિિંગમાં િોહ્રી છ િષના બા્
પ્રથમ િખત ટોપ-૧૦માંથરી બહાર થયો

્ુબઇ  ભારતના શિિેટિીપર 
બેટ્સમેન કરષભ પંતે આઇ્સરી્સરીનરી 
નિરી ટેસટ રેનનિિંગના બેટ્સમેનોનરી 
યા્રીમાં પાંચ સથાનના ફાય્ા ્સાથે 
્સિનાશ્ોષ્ઠ પાંચમો ક્રમાંિ હાં્સ્ 
િયયો છે. બરીજી તરફ શ્સશનયર 
બેટ્સમેન શિરાટ િોહ્રી છ 
િષનાના પ્રથમ િખત ટોપ-૧૦માંથરી 
બહાર થયો છે. િોશિ્ડ-૧૯ના 
િારણે સથશગત િરિામાં આિે્રી 
અને તાજેતરમાં રમાયે્રી પાંચમરી 
ટેસટમાં ઇંગ્ેન્ડ ્સામે બને્ ્ાિમાં 
પંતે ૧૪૬ અને ૫૭ રન બનાવયા 
હતા. પંતે છેલ્રી છ ટેસટ ઇશનંગમાં 
બે ્સ્રી અને ત્ણ અ્ડધરી ્સ્રી 
નોંધાિરી છે.   

ભૂતપૂિના ્સુિાનરી શિરાટ િોહ્રી 
ચાર ક્રમાંિનરી પરીછેહઠ િરરીને 
૧૩મા ક્રમાંિે ્સરિી ગયો છે. 
છેલ્ા િેટ્ાિ ્સમયથરી િિંગાળ 
ફોમનાનો ્સામનો િરનાર િોહ્રી 
િન-્ડે તથા ટરી૨૦ રેનનિિંગમાં 
પણ પરીછેહઠ િરરી રહ્ો છે. 
એજબેસટન ટેસટના બરીજા ્ાિમાં 
અણનમ ૧૪૨ રન નોંધાિનાર 
ઇંગ્ેન્ડના જોઇ રુટે પોતાનું ટોચનું 
સથાન િધારે મજબૂત િયુું છે. 
ઓસટ્ેશ્યાનો માનના્સ ્ાબુિેન 
અને નસટિ નસમથ અનુક્રમે બરીજા 
તથા ત્રીજા ક્રમાંિે છે.

્સાઉથમપટનમાં રમાયે્રી ત્ણ મેચનરી 
ટરી-20 શ્ેણરીનરી પ્રથમ મેચમાં ભારતે 
ઈંગ્ેન્ડને 50 રનથરી હરાવયું હતું. ટો્સ 
જીતરીને પ્રથમ બકેટંગ િરતા ભારતે 20 
ઓિરમાં 8 શિિેટ ગુમાિરીને 198 રન 
બનાવયા હતા. હાક્નાિ પંડ્ાએ 51 રનનરી 
િાન્ાર ઇશનંગ રમરી હતરી. જિાબમાં 
ઈંગ્ેન્ડનરી ટરીમ 19.3 ઓિરમાં 148 
રનમાં ્સમેટાઈ ગઈ હતરી. 

બેકટંગ પછરી, હાક્નાિે બોશ્ંગમાં પણ 
ધૂમ મચાિરી હતરી અને ચાર ઓિરના 
ક્ોટામાં 33 રન આપરીને ચાર શિિેટ 

્રીધરી હતરી. તેને પ્ેયર ઓફ ધ મેચનો 
એિો્ડના પણ આપિામાં આવયો હતો. 
હાક ન્ાિ T20 ઈનટરનેિન્માં 50થરી િધુ 
રન બનાિનાર અને ચાર શિિેટ ્ેનાર 
પ્રથમ ભારતરીય ખે્ ા્ડરી બનયો હતો. 
આ જીત ્સાથે ટરીમ ઈનન્ડયાએ ટરી-20 
શ્ેણરીમાં 1-0થરી આગળ થઈ ગઈ છે. 
રોશહત ્સતત 13 T20 જીતનાર શિશ્વનો 
પ્રથમ િેપટન બનયો છે. 

ટરીમ ઈનન્ડયાએ એજબેસટન ટેસટમાં 
મળે્રી હારનો બ્્ો પણ ્ઈ ્રીધો. 
ભારત અને ઈંગ્ેન્ડ િચ્ે બરીજી T20 

િશનિારે બશમુંગહામમાં રમાિે. બરીજી 
ટરી20માં ભારતરીય શ્સશનયર ખે્ા્ડરીઓ 
િાપ્સરી િરિે. આ મેચમાં શિરાટ િોહ્રી, 
જ્સશપ્રત બુમરાહ, શ્ેય્સ અયયર અને 
ઋષભ પંત પુનરાગમન િરિે. અિના્રીપે 
148 રનમાં ઈંગ્ેન્ડનરી ઈશનંગ્સને ્રીપિ 
હુ્ડાના હાથે િેચ આઉટ િરરીને મેથય ુ
પાકિકિન્સનને ્સમેટરી ્રીધરી હતરી. શક્ર્સ 
જો્ડનાન 26 રને અણનમ રહ્ો હતો. 
ભારત તરફથરી હાક્નાિ પંડ્ાએ ચાર 
શિિેટ ઝ્ડપરી હતરી. તે જ ્સમયે, અિના્રીપ 
અને ચહ્ને બે-બે શિિેટ મળરી હતરી. 

પ્રથમ ટરી-20માં ભારત ્સામે ઇંગ્ેન્ડનો 50 રને પરાજય
51 રનની શ્નદ્ર ઇનનંગ રમન્ર હ્રદદિક પંડ્્ મપોન અ્પોફ ધ મપોચ જાહપો ર ઃ ભ્રતન્ 8 વિકપોટપો 198,  ઇંગ્પોન્ડ 148 રનમ્ં ્ટમપોટ્ઈ

્ટ્ઇ પ્રણીથ અનપો કશ્યપ ટૂન્્સમપોન્ટમ્ંથી બહ્ર થ્ય્  
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હોંગકોંગ
હેકરે શાંઘાઇ પોલીસના એક 

ડેટાબેઝમાંથીચીનના એક અબજ 
નાગરરકોનો ડેટા પ્ાપ્ત કરવાનો દાવો 
કર્યો છે. જો આ હેકરનો દાવો સાચો 
સાબબત થશે તો આ અતર્ાર સુધીની 
ડેટા ચોરીની સૌથી મોટી ઘટનાઓમાં 
પૈકીની એક ગણાશે.

ઓનલાઇન હેરકંગ ફોરમ બ્ીચ 
ફોરમે ગત સપ્તાહમાં એક પોસટમાં 
ચાઇનાડેન નામના હેનડલનો ઉપર્ોગ 
કરીને લગભગ ૨૪ ટેરાબાઇટ ડેટા 
વેૈચવાની ેઓફર કરી હતી. તેણે દાવો 
કર્યો હતો કે આ માબહતી ચીનના એક 
અબજ લોકો સાથે સંકળાર્ેલી છે 
અને બે લાખ ડોલરની કીંમતના ૧૦ 

બબટકોઇન સાથે જોડાર્ેલી છે.
ડેટામાં કબથત રીતે શાંઘાઇ રાષ્ટીર્ 

પોલીસની માબહતી છે જેમાંલોકોનાં 
નામ, સરનામુ, રાષ્ટીર્ ઓળખ નંબર 
અને મોબાઇલ ફોન નંબર તથા કેસની 
બવગતો સામેલ છે. એસોબસએટેડ પ્ેસ 
દ્ારા જોવામાં આવેલા ડેટા અનુસાર 
આ પ્કારના એક નમૂનામાં નામ, 
જનમતારીખ, ઉંમર અને મોબાઇલ 
ફોનની બવગતો હતી. ઉદાહરણ સવરૂપે 
એક નામ ૨૦૨૦માં જનમેલ વર્રકતનું 
છે. તેની ઉંમરની સામે એક લખેલ 
છે જેના પરથી સાબબત થાર્ છે કે 
ડેટામાં બાળકોની પણ માબહતી છે. 
જો કે અતર્ાર સુધી આ ડેટાને સમથ્થન 
આપવામાં આવર્ું નથી.

ચીનના એક અબજ નાગરિકોના 
ડેટાની ચોિી કરાયાનો હેકિનો દાવો

કાબુલ
તાબલબાનના સથાપક મુલ્ા 

ઓમરની કારને 21 વર્થ પછી 
તાબલબાની લડાકુએ જમીનમાંથી 
ખોદીને બહાર કાઢી છે. અમેરરકી 
હુમલાથી બચવા માટે મુલ્ા ઓમર 
ગાર્બ થઈ ગર્ા હતા અને તે વખતે 
કાર જમીનમાં દાટીને ગર્ા હતા. 
અમેરરકામાં થર્ેલા 9 /11ના હુમલા 
પછી અફઘાબનસતાનમાં અમેરરકી 
હુમલા શરૂ થર્ા હતા. તે વખતે મુલ્ા 
ઓમર અમેરરકી સૈનર્થી બચવા માટે 

છુપાઈ ગર્ા હતા. હવે તાબલબાની 
લડાકુએ 21 વર્થ પછી પોતાના 
કમાનડરની કાર ઝાબુલ પ્ાતંના એક 
સથાનેથી ખોદીને બહાર કાઢી છે. 
તેમણે કારની તસવીરો પણ સોબશર્લ 
મીરડર્ા પર વાઇરલ કરી છે. મુલ્ા 
ઓમર તે સમર્ે કંદહારથી ઝાબુલ સુધી 
આ ટોર્ોટા કારમાં આવર્ા હતા અને 
પછી કારને જમીનમાં દાટીને ભાગી 
ગર્ા હતા. બે દાર્કા પછી કારને 
જમીનમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી 
હોવા છતાં તે સલામત હતી. 

USના ભર્ે સંતાડેલી મુલ્ા ઓમરની કાર 
તાબલબાને 21 વર્થ બાદ ખોદીને બહાર કાઢી
અમેરરકી હુમલાથી બચવા માટે મુલ્ા અામેર ગાયબ થઈ ગયા બાદ કાર દાટી દેવાઈરિચમોનડ

ઓસટ્ેબલર્ાના બસડનીમાં પૂરને 
કારણે અનેક મકાનોમાં પાણી ભરાઇ 
ગર્ા છે અને ૫૦,૦૦૦થી વધુ લોકોને 
અસર થઇ છે. સટેટ ઇમરજનસી સબવ્થસ 
મેનેજર એશલે સબુલવનના જણાવર્ા 
અનુસાર બસડની બવસતારમા ઇમરજનસી 
રરસપોનસ ટીમે પાણીમાં ફસાર્ેલા 
૧૦૦થી વધુ લોકોને બચાવર્ા હતાં. ૫૦ 
લાખની વસતી ધરાવતા બસડની છેલ્ા 
૧૬ મબહનામાં ચોથી વખત પૂર આવર્ો 
છે. છેલ્ા કેટલાક રદવસથી પડી રહેલા 
ભારે વરસાદને કારણે અનેક ડેમોમાં 

પાણીનું સતર ખતરાના બનશાનથી ઉપર 
છે. નર્ ૂ સાઉથ વેલસ રાજર્ સરકારે 
સથાબનક સરકાર હેઠળ આવતા ૨૩ 
બવસતારોમાં ઇમરજનસીની જાહેરાત કરી 
હતી. સરકાર પૂર અસરગ્રહસતો માટે 
નાણાકીર્ મદદની પણ જાહેરાત કરી છે. 
નર્ૂ સાઉથ વેલસના બપ્બમર્ર ડોબમબનક 
પેરેટોટે જણાવર્ુ ં હતું કે અસરગ્રસત 
બવસતારોમાં લોકોને તેમના ઘરો છોડીને 
સુરબષિત સથળે જવાનો આદેશ આપવામાં 
આવર્ો હતો. 50 હજાર અસરગ્રસતો 
જેમાંથી ૩૨,૦૦૦ લોકોને સુરબષિત 
સથળે ખસેડવામાં આવર્ા છે. 

સિડનીમાં વિિાદથી આવેલા પિૂથી 
50 હજાિથી વધુ લોકો અિિગ્રસ્ત
વાઇરસની અાેળખ વીડીપીવી-2 તરીકે કરવામાં અાવી

હાઈલેનડ પાક્ક
અમેરરકાના બશકાગો શહેરમાં 

હાઈલેનડ પાક્ક નજીક સવતંત્રતા રદવસ 
પરેડ દરબમર્ાન થર્ેલી ગોળીબારની 
ઘટનામાં પોલીસે સોમવારે એક 
શંકાસપદ વર્બતિની ધરપકડ કરી 
છે. આ શંકાસપદ વર્બતિનું નામ 
રોબોટ્થ બરિમો છે જે 22 વર્થનો છે. 
આ શંકાસપદ વર્બતિને ઈબલનોઈસના 
હાઈલેનડ પાક્ક શહેરમાં એક મોટા 
પાર્ે શોધ કર્ા્થ બાદ કસટડીમાં લીધો 
હતો. લેક કાઉનટી શેરરફ કાર્ા્થલર્ે તેના 
બવશે જાણકારી આપી હતી અને કહં્ 
કે, બરિમો કસટડીમાં હતો. આ પહેલા 

પોલીસે ચેતવણી 
આપી હતી કે, 
તે સશસત્ર હતો 
અને તે ખૂબ જ 
ખતરનાક છે. 

ઈમરજનસી 
ઓરફસસસે જણાવર્ું કે, ગોળી વાગવાથી 
ઘાર્લ થર્ેલા લગભગ 24 લોકોમાં 
અનેક બાળકો પણ સામેલ હતા. 
ઘાર્લોની સારવાર ચાલી રહી છે 
જેમાં કેટલાકની હાલત ગંભીર છે. 
બંદૂકધારીએ દુકાનની છત પરથી 
પરેડમાં સામેલ લોકો પર ગોળીબાર 
કર્યો હતો. 

સિકાગોમાં પિેડ વખ્તે ફારરિંગ 
કિનાિની પોલીિ દ્ાિા ધિપકડ 

વોસિગંટન
અમરેરકામા ંગ્રીન કાડ્થ મળેવવાનુ ંસપનું 

જોનારા ભારતીર્ોની સખંર્ા ઘણી મોટી 
છે અન ેદર વરસે મોટી સખંર્ામા ંભારતીર્ો 
આ સપનુ ં પરુ ં કરવા અણરેરકા જાર્ છ.ે 
ર્એુસસીઆઈએસના એક રરપોટ્થમાં 
આ બાબતન ે સમથ્થન મળ ે છ.ે આ વરસે 
અમરેરકાની નાગરરતિા લનેારા લોકોમાં 
ભારતીર્ો બીજા રિમ ે છ ે જર્ાર ે મકે્સકો 
ટોચ પર છ.ે અમરેરકાએ ૨૦૨૨ દરબમર્ાન 
૧૫મી જનૂ સધુીમા ં ૬,૬૧,૫૦૦ને 

નાગરરતિા આપી છ.ે અમરેરકાએ નાણાકીર્ 
વર્થ ૨૦૨૨ દરબમર્ાન ૧૫મી જનૂ સધુીમાં 
૬,૬૧,૫૦૦ લોકોન ેનાગરરતિા આપી છ.ે 
૨૦૨૨ના પહેલા બત્રમાબસકમા ં મકે્સકો 
પછી ભારત પ્ાકબૃતક અમરેરકન નાગરરકો 
માટ ેજનમના દેશ તરીક ેબીજો સૌથી મોટો 
દશે છ.ે સમગ્ર બવશ્વમા ં લાખો લોકોને 
અમરેરકાન ે તમેનુ ં ઘર બનાવવા આકબર્થક 
કર્ા્થ છ ે તમે રુ્એસ બસરટઝનબશપ એનડ 
ઈબમગ્રશેન સબવ્થસીસના રડરે્ ટર એમ. 
જડ્ોર્એુ કહ્ ંહતુ.ં

અમેરિકાની નાગરિક્ા મેળવવામાં 
ભાિ્તીરો બીજા ક્રમે, મેક્િકો પહેલું

અમેરરકાઅે 15 જૂન સુધી 6,61,500ને નાગરરક્ા અાપી59 દેશોમાં મંકીપો્સના 
કુલ 6027 કેસ નોંધાર્ા, 
ત્રણ મોત : WHO

જીનીવા
બવશ્વ સવાસથ સંગઠને જણાવર્ું કે મંકીપો્સના સાપ્તાબહક 

મામલમાં 77 ટકાની વૃબધિ જોવા મળી છે અને બવશ્વમાં 
કેસની સંખર્ા 6000ને પણ આંબી ગઈ છે. આફ્ીકન દેશમાં 
મંકીપો્સથી 3 દદદીઓના મોત થર્ા હતા. મોટાભાગના 
કેસ રુ્રોપ અને આફ્ીકામાં સામે આવર્ા છે. WHOએ 
જણાવર્ું કે 59 દેશોમાં મંકીપો્સના 6027 કેસોની પુકટિ 
કરવામાં આવી છે. 27 જૂનના રોજ પૂરા થનાર સપ્તાહની 
સરખામણીએ કેસોની સંખર્ામાં 2614 કેસનો વધારો જોવા 
મળર્ો છે. તેમણે કહ્ં કે અતર્ાર સુધીમાં મંકીપો્સથી 
ત્રણ લોકોના મોત નીપજર્ાં છે. WHO મંકીપો્સ મુદે્ 
આગામી બેઠક 18મી જુલાઈના રોજ ર્ોજશે.

બસંગાપોરમાં ડ્રગસ ટ્ારફરકંગના 
ગુનામાં ભારતીર્ મૂળના 

નાગરરકને મૃતર્ુદંડની સજા
સિંગાપોિ

બસંગાપોરમાં ભારતીર્ મૂળના નાગરરકની ફાંસીની 
સજાનો અમલ થર્ો હતો. ૨૦૧૬માં કોટટે ભારતીર્ મૂળના 
કલવંત બસંહને ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી. છેલ્ી ઘડીએ 
સવયોચ્ચ કોટટે દર્ાની અરજી ફગાવી દીધી. તે પછી ૩૧ 
વર્થના કલવંત બસંહને ફાંસીની સજા આપવામાં આવી હતી. 
ભારતીર્ મૂળના કલવંત બસંહની ૨૦૧૩માં ૨૦૦ ગ્રામ 
ડ્રગસના જથથા સાથે ધરપકડ થઈ હતી. ૨૦૧૬માં કોટટે ૩૧ 
વર્થના કલવંત બસંહને ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી. ગત 
૩૦મી જૂને કલવંત બસંહને બસંગાપોરની સરકારે ફાંસીની 
સજા અમલ કરવાની નોરટસ આપી હતી અને ૭મી તારીખે 
ફાંસીના અમલની જાણકારી આપી હતી. 

ટોિોનટો 
પબેટ્ક બ્ાઉન કહ ેછ ેક ેકનઝવસેરટવ પાટદીની સથાપનાના સભર્ો 

અન ેનતેૃતવના ઉમદેવાર બપર્ર પોઈલીવરના સમથ્થકોએ તમેને 
નતેૃતવની સપધા્થમાથંી ગરેલાર્ક ઠરેવવાનુ ં કામ કર્ુું છ.ે કારણ 
ક ે તઓેન ે ડર હતો ક,ે રૂરઢચસુતતા પ્તર્નેો તમેનો પ્ગબતશીલ 
અબભગમ તમેન ેજીતાડી દશે.ે

બ્ાઉન ે બધુવાર ે મીરડર્ાના કાર્્થરિમ દરબમર્ાન હોસટ વસેી 
કપેલેોસન ેજણાવર્ુ ંહતુ ંક,ે “પાટદી એસટાક્લશમનેટ નવ્થસ હતી 
ક ેબપર્ર પોઇલીવર જીતશ ેનહીં. બપર્ર પોઇલીવરના સમથ્થકો, 
આ ગરેલાર્કાત પાછળ જવાબદાર છ.ે તઓે જાણ ેછ ેક ેઅમે 
બવબવધ સમદુાર્ોમાથંી 150,000 જટેલા નવા કનઝવસેરટવસ 

લાવર્ા છીએ. તઓે પષિન ેતમેના અબત રૂરઢચસુતતાન ેબદલ ેએક 
અલગ માગ્થ ઉપર લઈ જવા માગંતા હતા. બ્ાઉન ેજણાવર્ુ ંહતું 
ક ેપષિ ેઅગાઉ ન લીધલેા હોદ્ા લવેાના તમેના બનણ્થર્ ેપષિમાં 
કટેલાકન ેઅસવસથ બનાવર્ા હતા અન ે તમેની સામ ે પ્બતબરિર્ા 
આપી હતી.” મેં ખબૂ જ સપટિપણ ેકહ્,ં તમ ેકોન ેપે્મ કરો છો, 
તમ ે્ર્ા ંજન્મર્ા છો, તમારી તવચાનો રગં, તમ ે્ર્ા ભગવાનની 
પજૂા કરો છો તનેાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. અમ ેદરકે માટે 
લડવાના છીએ. મેં કહ્ ંક ેહુ ંપ્ાઇડ પરડેમા ંહાજરી આપીશ. 
હુ ંઇસલામોફોબબર્ાન ેપડકારીશ. બ્ાઉનની ઝુબંશે દ્ારા કહવેામાં 
આવરંુ્ ક ે પાછળથી ત ે બનણ્થર્ની અપીલ કરશ ે અન ે વરરષ્ઠ 
કનઝવસેરટવ અબધકારીઓન ેમોકલલેા પત્રો શરે કરશ.ે 

પોઇલીવરના સમથ્થકોને કારણે હું નેતૃતવની 
ઝુંબેશમાંથી આઉટ થર્ો છુંઃ પેબટ્ક બ્ાઉન
કેટલાક કાય્યકરાે પાટટીને અલગ માગ્ય ઉપર લઈ જવા માંગતા હાેવાનાે અાક્ેપ

કોલંબો
શ્ીલંકામાં કસથબત રદવસેને રદવસે ખરાબ થઈ રહી છે. 

ભોજનની સાથે-સાથે લોકોને દવાઓ અને પેટ્ોલ અને ડીઝલ 
માટે પણ સંઘર્થ કરવો પડે છે. દરબમર્ાન શ્ીલંકાના વડાપ્ધાન 
રાબનલ બવરિમબસંઘેએ જણાવર્ું હતું કે, શ્ીલંકા નાદારીમાં છે 
કારણ કે, દાર્કાઓ બાદ દેશ તેની સૌથી ખરાબ નાણાકીર્ 
કટોકટી સામે ઝઝૂમી રહ્ો છે, લાખો લોકોને ખોરાક, દવા 
અને બળતણ ખરીદવા માટે સંઘર્થ કરવો પડી રહ્ો છે. 
અહેવાલ મુજબ, બવરિમબસંઘેએ ધારાસભર્ોને જણાવર્ું હતું કે, 
દેશની પડી ભાંગેલી અથ્થવર્વસથાને પુનર્જીબવત કરવા માટે 
ઇનટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ (IMF) સાથે વાટાઘાટો કરવી 
મુશકેલ છે, કારણ કે 22 બમબલર્ન (22 બમબલર્ન) દબષિણ 
એબશર્ાઈ રાષ્ટે બવકાસશીલ દેશને બદલે નાદાર દેશ તરીકે 
વાટાઘાટો કરવા માટે આગળ વધી રહ્ો છે. શ્ીલંકાના 
વડાપ્ધાને સંસદમાં કહં્, હવે અમે એક નાદાર દેશ તરીકે 

વાતચીતમાં ભાગ લઈ રહ્ા છીએ. તેથી અમે પહેલાની 
વાટાઘાટો કરતાં વધુ મુશકેલી અને જરટલ પરરકસથબતઓનો 
સામનો કરીએ છીએ. નાદારીની કસથબતને કારણે, આપણે 
આપણા દેશને IMF સમષિ અલગ રીતે રજૂ કરવો પડ્ો છે, 
જે ખૂબ જરટલ છે. શ્ીલંકા સાત દાર્કામાં તેના સૌથી ખરાબ 
નાણાકીર્ સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્ં છે.

શ્ીલંકાના વડાપ્ધાન બવરિમબસંઘની વેદના 
આઈએમએફ પાસે લોન લેવી થઇ મુશકેલ
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