
FRIDAY, 15 JULY, 2022  Vol. 19,  No. 28  Pages 20 Tel: 416-996-7755, E-mail : info@swadesh.news   Web : www.swadesh.news

કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

PAGE NO. 14

પૂર્ણાન્ પૂરમ્ં નવસ્રી 
ડુબ્ુ ઃ નેશનલ હ્ઈવે 

બંધ કરવ્ે પડ્ે

અમદાવાદ
ગુજરાત રાજ્યના અઠવાડિ્યાથી ઘમરોળી 

રહેલા મેઘરાજાએ ગુરુવારે પણ તેની મહેર જારી 
રાખી હતી. જેને કારણે 24 કલાકમાં 40 હજાર 
લોકોનું સલામત સથળે સથળાંતર કરવામાં આવ્યું 
હતું. કુદરતી આફતને પગલે રાજ્ય સરકારે 7થી 
વધુ જજલ્ાઓમાં રેિએલર્ટ જાહેર ક્યુું હતું.  

ગુરુવારે સાંજ સુધીના ૧૮ કલાકમાં રાજ્યના  
કુલ ૧૬૪ તાલુકમાં નોંધપાત્ર વરસાદ વરસ્યો 
હતો. સૌથી વધુ દજષિણ ગુજરાતના કપરાિામાં 
૧૧ ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો. દજષિણ 
ગુજરાતમાં સતત વરસી રહેલા ધોધમાર 
વરસાદને કારણે જનજીવન અસતવ્યસત થઇ 
ગ્યું છે. સતૂ્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે વલસાિ 
કપરાિામાં ૧૧ ઇંચ, િાંગના સુબીરમાં ૯.૪૪ 
ઇંચ, પારિીમાં ૯ ઇંચ, ધરમપુરમાં ૮.૫૨ 
ઇંચ, નવસારીમાં ખેરગામમાં ૭.૫૬, વિોદરાના 
િભોઇમાં ૮ ઇંચ, વાસંદામાં ૬.૮૮, વલસાિમાં 
વાપી ૬.૮૮ ઇંચ, નમ્ટદાના નાંદોદમાં ૭ ઇંચ, 
િાંગના આહવામાં ૬.૦૮ ઇંચ, િાંગ વઘઇમાં 
૫.૫૬ ઇંચ, કરજણમાં ૫ ઇંચ વરસાદ નોંધા્યો 
છે. આગામી પાંચ ડદવસ હજુ પણ ભારેથી 
અજતભારે વરસાદની આગાહી હવામાન જવભાગ 
દ્ારા કરવામાં આવી છે. દજષિણ ગુજરાત અને 
સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અજત ભારે વરસાદના કારણે 
જનજીવન પ્રભાજવત થ્યું હતું. રાજ્ય સરકાર 
દ્ારા િાંગ, અમરેલી, ભાવનગર, જુનાગઢ અને 
ગીર સોમનાથમાં રિેએલર્ટ જાહેર કરી બે ડદવસ 
તંત્રને સતક્ક રહેવા આદેશ કરા્યો હતો.

ગુજરાતમાં મેઘાનું તોફાન, 40 િજારનું સ્થળાંતર
ર્જ્યમ્ં 164 ત્લુક્મ્ં ધ્ેધમ્ર 

વરસ્દ, 5400 ગ્મ્ેમ્ં અંધ્રપટ
NDRFની 19 ટીમ, SDRFની 22 
લ્ટુન અને 1 ટીમ તૈન્ત કર્ઈ

નવસ્રી જિલ્્મ્ં પૂરમ્ં ફસ્યેલ્ 
અનેક લ્ેક્ેને અેરજલફ્ટ કર્ય્

39,177નું રેસ્ક્યૂ, 5467 ગામમાં વીજળી ડુલ
રાજ્યના મહેસૂલ મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્ત્વેદરીએ કહં્ હતું કે, વહરીવટરી તંત્ દ્ારા અત્યાર સુધરીમાં કુલ 
39,177 નાગરરકોનું સલામત સ્થળે સ્થળાંતર કરાવવામાં આવ્યું છે. આ પરરસસ્થત્તમાં પાણરીમાં 
ફસા્યેલા કુલ 570 નાગરરકોનું રેસક્યૂ કરરી તેમના જીવ બચાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યના 7 
ત્જલ્ાઓમાં હજુ પણ રેડ એલટ્ટ છે. અત્ત ભારે વરસાદવાળા નવસારરી, ચરીખલરી અને ગણદેવરી 
ત્વસતારમાં વહરીવટરીતંત્ ખડે પગે છે. રાજ્યમાં અસરગ્રસત ત્જલ્ાઓમાં 19 એનડરીઆરએફનરી ટરીમ 
તહેનાત કરાઇ છે, જ્યારે 1 ટરીમ રરઝવ્ટ રખાઇ છે. જ્યારે 22 એસડરીઆરએફનરી પલાટુન અને એક 
ટરીમ ડરીપલો્ય કરવામાં આવરી છે, જ્યારે એસડરીઆરએફનરી ચાર પલાટુન અને એક ટરીમ રરઝવ્ટ 
રાખવામાં આવરી છે.  તા.7 જુલાઇ્થરી અત્યાર સુધરીમાં 43 માનવ મૃત્યુ નોંધા્યા છે, જેમાં સૌ્થરી વધુ 
મૃત્યુ વરીજળરી પડવા્થરી ્થ્યા છે. તે ઉપરાંત 477 પશુઓના મૃત્યુ નોંધા્યા છે. રાજ્યના ગામોમાં 
કા્ય્ટરત 14,610 એસટરી બસના રૂટમા્ંથરી સલામતરીના કારણોસર 148 ગામોના રૂટ બંધ કરવામાં 
આવ્યા છે. 18 હજાર્થરી વધુ ગામો પૈકી અસરગ્રસત 5,467 ગામોમાં વરીજપૂરવઠો ખોરવા્યો હતો.

કેનેડામાં મહાતમા 
ગાંધીની પ્રતિમાની 

િોડફોડ કરાઈ
ટોરેનટો 

કેનેિાના રોરેનરો ખાતેના ભારતના વાજણજ્ય 
દૂતાવાસે ભારતના રાષ્ટ્રપજત મહાતમા ગાંધીની 
પ્રજતમાને નુકસાન પહોંચાિવાની ઘરનાને 
અનુલષિીને જવિર ક્યુું છે. જવિરના માધ્યમથી 
દૂતાવાસે લખ્યું હતું કે, અમે ડરચમંિ જહલ ખાતેના 
જવષણુ મંડદરમાં સસથત મહાતમા ગાંધીની પ્રજતમાને 
તોિી પાિવામાં આવી હોવાથી દુઃખી છીએ. 
તોિફોિના આ ગુનાજહત કૃત્યે, નફરતથી ભરેલી 
આ ઘરનાએ કેનેિામાં રહેતા ભારતી્ય સમુદા્યની 
લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાિી છે. 

કેનેિાની સથાજનક પોલીસ અનુસાર ્યોગ સટ્ીર 
ગાિ્ટન એવન્યુ જવસતારમાં આવેલા જવષણુ મંડદરમાં 
સથાજપત મહાતમા ગાંધીની પ્રજતમાને તોિી પાિવામાં 
આવી હતી. મહાતમા ગાંધીની પ્રજતમા ઉપર કાળી 
સ્યાહીથી અભદ્ર શબદો પણ લખવામાં આવ્યા 
હતા. અજધકારીઓને બુધવારના રોજ આશરે 
12.30 વાગ્યે આ ઘરનાની જાણકારી મળી હતી.  
આ મામલે કેનેિાની સથાજનક પોલીસે કહ્ં હતું કે 
તેઓ આ ઘરનાની હરે ક્ાઈમ તરીકે તપાસ કરી 
રહ્ા છે. 

નવસારી
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વર્તમાન સ્થિતરમાં અરજદારાેઅ ે
લાંબી પ્રક્રિયાનાે સામનાે કરવાે 
પડરા ેહાેવાનાે મંત્ીનાે અેકરાર

ઓટ્ટાવટા
ઓટ્ટાવટા સવવીકટારે છે કે, તેણે હળવટા 

COVID-19 પ્રતતબંધો વચ્ે 
પટાસપોર્ટનવી મટાંગ ઉપર ઓછું ધ્ટાન 
આપ્ંુ છે અને ઉનટાળટાનટા અંત સુધવીમટાં 
ભરટાવો ખટાલવી કરવટાનું લક્્ રટાખ્ંુ છે. 
સોમવટારે વટાનકુવરમટાં પરરવટારો, બટાળકો 
અને સટામટાતિક તવકટાસ તવભટાગનટા મંત્વી 
કરવીનટા ગોલ્ે કહ્ં કે, મુસટાફરવી મટારેનટા 
દસતટાવેજો મેળવવટા મટારે કેનરે્્નોએ 

મતહનટાઓથવી લટંાબવી પ્રતતક્ટા અને 
અતનતચિતતટાનો સટામનો કરવો પ્વી રહ્ો 
છે એ ગંભવીર બટાબત છે. 

તેણવીએ કહં્ કે, “અમે ઈચછવીએ 
છવીએ કે લોકો જ્ટારે અરજી કરે ત્ટારે 
તેઓ તેમનટા પટાસપોર્ટ સમ્ પહેલટા 
મેળવવી લે, અને તે મટારે અમે આગટામવી 
ચટારથવી છ અઠવટાર્્ટામટંા કટામ કરવટા 

મટાંગવીએ છવીએ.” િે લોકોએ તેમનટા 
દસતટાવેજો મેઇલ ક્ટા્ટ છે તેઓએ 
નબળટા સંદેશટાવ્વહટાર અને તેમનટા 
દસતટાવેજો ક્ટારે મળશે તે અંગે સપષ્ટતટા 
ન થઈ હોવટાનવી વટાત કરવી છે. કરેલટાક 
અરિદટારોએ મતહનટાનવી લટંાબવી પ્રતરિ્ટાનો 
સટામનો કરવો પડ્ો છે, તો કરેલવીકવટાર 
તનતચિત ફલટાઇટસ મટારે નટારટાિગવી પણ 
વ્ક્ત કરવી છે. સોમવટારે ગોલ્ે િણટાવ્ું 
હતું કે, ફે્રલ સરકટાર દ્ટારટા જ્ટારે 
પ્રતતબંધો હળવટા કરવટામટાં આવ્ટા હતટા, 
ત્ટારે મટાંગમટાં વધટારો થવટાનવી ધટારણટા 
હતવી, પરંતુ લોકોએ એરલવી અરજીઓ 
કરવી ન હોતવી. 

ટોરોનટો 
ઓનરેરર્ોમટાં મંકીપોકસનટા કેસોમટાં 

ઝ્પવી વૃતધિ થતવી અરકી છે અને 
તેનવી રસવીકરણ વ્યૂહરચનટા કટામ કરવી 
રહવી હોવટાનું પ્રટાંતનટા રોચનટા ્ૉકરરે 
કહં્ હતું. ચવીફ મરે્કલ ઓરફસર 
ઑફ હેલથ ્ૉ. રકરન મયૂરે િણટાવ્ંુ 
હતું કે, મંકીપોકસ તેનટા 21 રદવસ 
સુધવીનટા લટાંબટા સમ્ગટાળટાને કટારણે 
ઘણટા મતહનટાઓ સુધવી રહેશે, પરંતુ 
ઓનરરેર્ોમટાં વટા્રસનવી તવીવ્ર વૃતધિ 
જોવટા મળવી રહવી નથવી.

હટાલમટાં કેસોનવી સંખ્ટા ઝ્પથવી 
નથવી વધવી રહવી, પરંતુ તે વધટારો િરૂર 
થઈ રહ્ો છે. અમને લટાગે છે કે, તે 

ઑનરેરર્ોમટાં સસથર થઈ રહં્ છે.
મયૂરે ઉમે્ુું કે, ઓનરેરર્ોમટાં 6 િુલટાઈ 

સુધવીમટાં 133 કેસનવી ઓળખ થઈ હતવી. 
િેમટાં મોરટાભટાગનટા રોરોનરોમટાં હતટા અને 
અન્ શહેર સટાથે જો્ટા્ેલટા હતટા. પસ્લક 
હેલથ ઓનરેરર્ોમટાં બે અઠવટાર્્ટા 
અગટાઉ 33 કેસ નોંધટા્ટા હતટા. 6 િુલટાઈ 
સુધવી નોંધટા્ેલટા તમટામ કેસ 20થવી 65 
વર્ટનવી વ્ વચે્નટા પુરુરોમટાં જોવટા મળ્ટા 
છે. મંકીપોકસ સટામટાન્ રવીતે લોકો વચે્ 
સરળતટાથવી ફેલટાતો નથવી. એ શ્વસન તતં્ 
દ્ટારટા લટાંબટા સમ્ સુધવી નજીકનટા સંપક્ક 
દ્ટારટા, ચટામ્વીનટાં િખમ અથવટા શટારવીરરક 
પ્રવટાહવી સટાથે સવીધો સંપક્ક અથવટા દયૂતરત 
કપ્ટાં અથવટા પથટારવી દ્ટારટા ફેલટા્ છે. 

ઓનટટેરરયોમટંા મંકીપોક્સનટા કે્સ કટાબૂમટાં, 
ર્સીની વયૂહરચનટા ઉપયોગી : ડો. મૂર

આગટામવી 4થવી 6 અઠવટાર્્ટામટાં પટાસપોર્ટનવી 
અરજીનો ભરટાવો દયૂર કરટાશે ઃ મંત્વી કરવીનટા

મવીસવીસટાગટા ગુિરટાતવી તસતન્સ્ટ સમટાિ 
દ્ટારટા સપરેમબર મટાસમટંા ્ોજાશે વોલકેથોન

મમ્સી્સટાગ 
ગુિરટાતવી તસતન્સ્ટ સમટાિ ઓફ મવીસવીસટાગટાનટા 

11-9-2022નટા કટા્્ટરિમનટા આ્ોિન મટારે 6 
July, 2022નટા રોિ રદતપકટા ્મરેલટા તથટા 
રદપક આનંદનવી હટાિરવીમટાં બેઠક ્ોજાઈ હતવી. 
હતો. પ્રમુખ કમળટાબેન પરેલે આ પ્રોિેકરનટા 
સયૂત્ધટાર કનુભટાઈ પરેલ, રદલવીપભટાઈ પરેલ, 
તવતલ્મ હેલથ પટાર્ટનસ્ટ ફટાઉન્ેશન રવીમનટા 
મેમબરો, તરિચિવી્ન થોમસ ્વીલોન્વીસટા, ચંપકભટાઈ 
રેલર, જીએસએમનટા ચયૂંરટા્ેલટા 
પ્રતતતનતધઓ તથટા લતલતભટાઈ 
ઠટાકર, કલપેશભટાઈ પરવીખ, 
સંસથટાનટા EC સભ્ો ઉપરટંાત 
ધ્ુવભટાઈ શટાહને આવકટાર 
આપ્ો હતો.

કટા્્ટરિમનવી શરૂઆત કેને્ ટાનટા રટાષ્ટ્રગવીતનવી 
રિયૂઆત સટાથે થ્ટા બટાદ રદલવીપ પરેલે 
િણટાવ્ું કે, 2019 આખરમટાં તવતલ્મ હેલથ 
પટાર્ટનસ્ટ THP (Trilium Health)નો 
હોસસપરલનો પ્રોિેકર અમે શરૂ ક્યો છે. THPમટાં 
મોરટાભટાગે વરરષ્ઠ લોકો ્ટા્ટાતબરવીસ, કેનસર, 
Cardiovascular િેવટા રોગોનવી સટારવટાર 
મટારે આવે છે. Kristin Thomasએ િણટાવ્ું 

કે તવશેર આ ગટામમટાં અમટારવી નવવી હોસસપરલ 
બંધટાશે અને જ્ટારે બટાંધકટામ પુરુ થશે ત્ટારે ત્ટારે 
કેને્ટાનવી સૌથવી મોરવી હોસસપરલ થશે. ત્ટારબટાદ 
રદપક આનંદ અને દવીતપકટા ્મરટાલટાએ 2022 
વોકેથોનનટા બેનરનું ઉદઘટારન ક્ુું હતું. આ સટાથે 
હરરભટાઈ, ઈનદબુેન દેસટાઈ તથટા તેમનટા િમટાઈ 
મહેનદ્રભટાઈ નટા્ક સતહતનટા દટાતટાઓનો આભટાર 
મટાનવટામટંા આવ્ો હતો. પ્રોિેકર પ્રમટાણે રતવવટાર 
11 સપરેમબર 2022નટા રોિ સવટારે 8.30AM 

નટા સમ્ે વોકેથોન શરુ થશે. િે 
તમસવીસટાગટા વેલવીપટાક્ક, સટાઈર- 
એ અને બવી, 1275 તમસવીસટાગટા 
વેલવી બવીલવ્, ખટાતે ્ોજાશે.  
રજીસટ્ેશન અને ્ોનેશન 
વગેરે કટા્્ટ મટારે GSSM 

ફં્ રેઇતઝંગ કતમરવી Team રદલવીપભટાઈ 
પરેલ (Home-905-286-1977, Cell-
647-990-3178), કલટાબેન પરેલ (Home- 
905-849-6759, Cell-647-402-6150 
Website https://trilliumgiving.
ca/event/gujarati-seniors-samaj-
of-mississaugas-inaugural-
walkathon)નો સંપક્ક કરટાશે.

હાેસ્પિટલ માટે દાન 
અાપનારા દારાઅાેના ે
અાભાર વ્યક્ત કરાયાે

ઓનટટેરરયો 
બેંક ઓફ કેને્ટાએ તેનટા વ્ટાિ દરમટાં 

20 વર્ટમટાં સૌથવી વધુ રકમનો વધટારો 
ક્યો છે, િે વધતટા ફુગટાવટા પર લગટામ 
લગટાવવટાનટા પ્ર્ટાસમટાં લોન લેવટાનવી 
તવીવ્રતટા વધટારો કરે છે. બુધવટારે કેને્ટાનવી 
સેનટ્લ બેંકે તેનટા વ્ટાિ દરમટાં રકટાવટારવી 
પોઇનર વધટારવીને 2.5 રકટા ક્યો હતો. 
તે 1998 પછવી બેંકનટા દરમટાં સૌથવી 
મોરો વધટારો છે. કેનેર્્નોને તેમનટા 
તધરટાણકતટા્ટઓ પટાસેથવી મોરગેિ અને 
લટાઈનસ ઓફ રિેર્ર િેવવી વસતુઓ 
ઉપર મેળવેલટા દર પર બેંકનો દર 
અસર કરે છે. કેને્ટાનવી બે મોરવી 

બેંકોએ તેનટા પ્રતતભટાવમટાં પહેલટાથવી િ 
તેમનટા દરોમટાં ફેરફટાર ક્ટા્ટ છે, િેમટાં 
રો્લ બેંક અને રવી્વીએ ગુરુવટાર સવટાર 
સુધવીમટાં તેમનટા મુખ્ તધરટાણ દર 3.7 
રકટાથવી વધટારવીને 4.7 રકટા ક્ટા્ટ છે. 
અન્ મોરટા તધરટાણકતટા્ટઓ પણ તેને 
અનુસરે તેવવી અપેક્ટા છે. બધવી વસતઓુ 
સમટાન હોવટાને કટારણે, મધ્સથ બેંક 
જ્ટારે લોકોને ઉધટાર લેવટા અને રોકટાણ 
કરવટા મટારે પ્રોતસટાતહત કરવીને અથ્ટતંત્ને 
પ્રોતસટાતહત કરવટા મટાંગે છે ત્ટારે 
તધરટાણ દરમટાં ઘરટા્ો કરે છે.  જ્ટારે 
તે અતતશ્ ગરમ અથ્ટતતં્ને ઠં્ુ કરવટા 
મટાંગે છે ત્ટારે તે દરમટાં વધટારો કરે છે.

ફુગટાવટા ્સટામે ઝુંબેશ ઃ બેંક દ્ટારટા 
વયટાજ દર વધટારીને 2.5% કરટાયો

ઓનટટેરરયો
કેનેર્્ન ફૂ્  સપલટા્સસે ફરવી 

એકવટાર કરર્ટાણટાનટા રરરેલસ્ટને 
ચવીમકી આપવી છે અને તેમને આગટામવી 
ભટાવવધટારટાનવી જાણ કરવી છે. િેણે 
પહેલટાથવી િ ખટાદ્યપદટાથયોનટા ખચ્ટમટંા 
લગભગ બે આંક્ટાનો વધટારો જો્ો 
છે, એ દુકટાનોને આ ભટાવવધટારો એક 
વર્ટમટાં અસર કરશે.

કેરલટાક રકસસટાઓમટાં, કેનેર્્ન 
્ેરવી કતમશન દ્ટારટા આ વરસે દયૂધનટા 
ભટાવમટાં બવીજા વધટારટાનવી મિંયૂરવી મળતટા 
દયૂધનટા ભટાવ વધ્ટા છે. ફટામ્ટ ગેર દયૂધનટા 

ભટાવમટાં 1લવી સપરેમબરથવી લગભગ બે 
સેનર પ્રતત લવીરર અથવટા 2.5 રકટાનો 
વધટારો થવટાનવી શક્તટા છે. તેમ છતટાં 
્ેરવી-પ્રોસેતસંગ કંપનવીઓ તેમનટા પોતટાનટા 
ભટાવ વધટારટાથવી પ્કટારોનો સટામનો કરવી 
રહવી છે, એમટાં આ નવટા ભટાવવધટારટાનું 
જોખમ તોળટાઈ રહં્ છે.

ઉદટાહરણ તરવીકે, લેકરટાતલસ 
કેને્ટાએ ગ્ટાહકોને લખેલટા પત્મટાં 
િણટાવ્ંુ હતું કે, તેણે આ સપરેમબરમટાં 
રટાષ્ટ્રવી્ બજારનટા સરેરટાશ પટાંચ રકટાનટા 
વધટારટાને અમલમટાં મયૂકવો જોઈએ, 
તે દર િે સવી્વીસવીનટા ભટાવ વધટારટાને 

ધ્ટાનમટંા લે છે, તેમિ કંપનવીનટા 
નોંધપટાત્ ફુગટાવટાનટા ખચ્ટનો પણ સટામનો 
કરવી રહવી છે.

અરલટા ફૂડસ કેને્ટાએ સમટાન 
નોરરસ જારવી કરવીને િણટાવ્ું હતું કે, આ 
સપરમેબરમટાં આવતટા તેનટંા ઉતપટાદનોનટા 
ભટાવમટંા વધટારો દયૂધનટા ઘરકોનટા ઊંચટા 
ખચ્ટ અને નયૂર અને પેકેતિંગ પર 
ફુગટાવટાનવી અસર દશટા્ટવશે.

સપુરો ્ેરવી પ્રો્કટસ કેને્ટાએ પણ 
િણટાવ્ું હતું કે, તે શ્ેણવીનટા આધટારે 
પટંાચ રકટાનવી રેનિમટંા ભટાવ વધટારો લટાગુ 
કરશે.

કરર્ટાણટાનટા ભટાવમટાં વધટારો સંભવ
ઉત્ાદન ખર્તમાં વધારાે રેમજ ઉર્્તના દરમાં ફેરફારને કારણે પડરર ક્કંમરને સીધી અસર
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ટોરોનટો ઃ પાલવાડા સમાજ ટોરોનટોની વર્ષ 2022ની પીકનીક રરવર સાઈડ 
પાક્ક, ગલ્ફ ઓનટટેરરયોમાં 10 જુલાઈને રવવવારટે યોજાઈ હતી. નદી રકનારટેના 
ઘટાદાર વૃક્ોની છાયામાં લગભગ 70 સભયોએ પીકનીકની મજા માણી હતી, 
કુદરતે પણ સાથ આપતા આખો રદવસ ખુશનુમા વાતાવરણ રહ્ં હતુ. સૌએ 
ભેગા મળી વરિકેટ અને સંગીત ખુરશી રમી આનંદથી રદવસ પસાર કયયો 
હતો. સવારટે ઈંડલીસંભારના નાસતા બાદ બપોરટે લંચ અને સાંજે પાઉંભાજી, 
વબરયાની તથા ગુલાબજાંબ ડીનરમાં આરોગીને સૌ સભયો છુટા પડ્ા હતા.

બેંકાએેે વ્ાજદરમાં વધારા ેકરતા જ 
મકાન ખરીદી કરનારાએાનેે એસર

વાનકુંવર 
કેનેડાના બે સૌથી મોંઘા હાઉસસંગ માકકેટમાં 

જૂનમાં મંદી ચાલુ રહી છે. નવા આંકડા દરાશાવે છે કે, 
ટોરોનટો અને વાનકુવરમાં વેચાયેલાં ઘરોની સંખયામાં 
ઘણો ઘટાડો થયો છે, અને સરેરાર કકંમતો પણ હવે 
ઘટી ગઈ છે. 

ટોરોનટો કરજનલ કરયલ એસટેટ બોડશાએ જણાવયું 
હતું કે, ગત મસહને ગે્ટર ટોરોનટો એકરયામાં 6,474 
ઘરો વેચાયાં હતાં, જે ગયા જૂનની સરખામણીમાં 41 
ટકા ઓછાં હતાં. જેમ કે કેનેડાના ઘણા ભાગોમાં 
બનયુ ં હતું તેમ, ટોરોનટોમાં અને તેની આસપાસના 
મકાનોની કકંમતોમાં COVID-19 રોગચાળા 

દરસમયાન વધારો થયો હતો. કારણ કે, નીચા વયાજ 
દરોએ ખરીદારોને વધુ મોંઘા ઘરો ખરીદવા માટે 
તેમનાં બજેટમાં વધારો કરવાની મંજૂરી આપી હતી. 
પરંતુ બેંક ઓફ કેનેડાએ આ વરશાના માચશા મસહનામાં 
વયાજ દરોમાં વધારો કરવાનું રરૂ કયુું તયારે આ 
વલણ અચાનક બદલાઈ ગયું હતું.

બજાર પર આની અસર લગભગ તરત જ થઈ 
હતી. કારણ કે મકાનોનું વેચાણ ધીમું પડું હતું 
TRREBના પ્રમુખ કસેવન સરિગરે જણાવયુ ં હતું કે, 
મોરગેજ રેટમાં વધારા દ્ારા રજૂ કરાયેલા પોરણક્ષમ 
ભાવ અને માનસસક અસરની ઘરનાં વેચાણ ઉપર 
અસર પડી છે, જેમાં ઘર ખરીદનારાઓએ ઘરની 
કકંમતો કયા ંજઈને અટકે છે તે જોવા માટે પોતાનાં 
સનણશાયને પેનનડંગ રાખયા છે. ઉનાળામાં બજારની 
વતશામાન નસથસત યથાવત્ રહેવાની અપેક્ષા છે.

સકારબોરો 
૫૧ રસતિપીઠ દરશાન 

ગુજરાત યાત્ાધામ અંબાજી 
 રાધાકૃષણ મંકદર સકારબોરો ટોરોનટો 
ખાતે ભસતિસભર કાયશારિમની ઉજવણી 
કરાઈ હતી. ગુપ્ત નવરાત્ી નવમી 
સતસથ એટલે કે ૮ જુલાઇ 2022 
રુરિવારના રોડ ઉજવવામાં આવી 
હતી. હસરશાદાબેન પટેલની આગેવાની 
હેઠળ સબંદુ પુરોસહત, સચંતન ભાવસાર 
અને રુસચ પડંાના સસહયારા પ્રયાસથી 
51 રસતિપીઠના સાંસકૃસતક કાયશારિમનું 
આયોજન થતાં જગતજનનીને પુષપ 
અપશાણ કરવામાં આવયા હતા.

કાયશારિમની રરૂઆતમાં મા અંબા 
સમક્ષ ભારતીબેન મહેતા, સચંતન 
ભાવસાર, માતંગી બેન અને ગીતાબેન 

પટેલ દ્ારા દીપ પ્રાગટ્ય કરાયું હતુ. 
જે બાદ 51 બહેનોનું પૂજન અને 
રક્ષા સૂત્ સ્ેહલ રમાશા દ્ારા કરવામાં 
આવયું હતુ. બાળકો દ્ારા દૈવી સૂતિ 
અને ગાયત્ી મંત્નું પારાયણ થયું 
હતુ. સબંદુ પુરોસહતે રસતિપીઠ એટલે 
રું? અને તેનું મહતવ રુ છે તે અંગે 
સવરદે સમજણ અપાઈ હતી. ભારતી 
મહેતાએ દુગાશા સપ્ત શ્ોકી જનની 
પાઠ તથા બીનાબેન દ્ારા સવશ્ંભરી 
સતુસતનું પારાયણ કરવામાં આવયું હતુ. 
હસરશાદાબેન પટેલ દ્ારા 10 મહાસવદ્ા 
મેળવવા 10 મહાદેવનું સુંદર વણશાન 
કરવામાં આવયું હતુ. માતંગી બેન દ્ારા 
મસહસાસુરને મારવા ઋસરમુસનઓ અને 
દેવો દ્ારા કરવામાં આવેલી રરિાદય 
સતુસતની રજૂઆત કરી તેની સમજ 

અપાઈ હતી. પ્રીસતબેનને ખૂબ જ સુંદર 
આનંદના ગરબાનું મહતવ સમજાવયું 
હતુ. હરકાંતભાઈ પટેલના સવર અને 
બેનડ સાથે બહેનોએ માતાજીના ગરબા 
ગાયા હતા. સવયંસેવકો અને રૂસચબેન 
પંડા દ્ારા ખુબ સરસ રોટલી અને 
ખીરનો પ્રસાદ માં ભગવતીને અપશાણ 
કરાયો હતો. સનસમરાબેન રાહ તરફથી 
વેજીટેબલ પુલાવ અને સલાડ બનાવાયા 
હતા. ગોવધશાન થાળના ચણા, રાક અને 
સાંઈ લીલાના લાડુનો સવાદ સૌએ 
માણયો હતો. ભાગશાવીબેન, નીસલમાબેન, 
પારૂલબેન, રુસચ બહેન અને સખીઓ 
સબનદ ુ બહેને પ્રસાદમાં મહતવનો ફાળો 
આપયો હતો. મંકદરના રમાશાજી અને 
રાજીવ રમાશાએ કાયશારિમમાં સહયોગ 
આપયો હતો.

શક્તિપીઠ એને એાનંદના ગરબા વવશે સમજ એપાઈ, 10 મહાદેવનું સુંદર વર્ણન 

સકારબોરો રાધાકૃષણ મકંદરમાં નવરાસત્ 
સનસમત્ે કાયશારિમો, ગાયત્ી મંત્નું પારાયણ

અર્થવ્યવસરા સુધારવા માટે ઇમમગ્રેશન 
મહતવપૂર્થ બાબત ઃ મબઝનરેસ કાઉન્સલ

ટોરો્ટો-વાનકુવરના રર્યલ એસટેટમાં 
મંદી, મકાનની સરેરાશ રકંમતોમાં ઘટાડો

ટોરો્ટો 
રોજસશા કોમયુસનકેરનસ કહે છે કે, 

ગત અઠવાકડયે તેનું સવરાળ નેટવક્ક બંધ 
થઈ જવાથી તેના ગ્ાહકોને મુશકેલી પડી 
હતી. તેથી કંપની હવે તે ગ્ાહકોને પાંચ 
કદવસની સેવા માટે રિેકડટ આપરે. જેણે 
લાખો કેનકેડયનોની સેલયુલર અને ઇનટરનેટ 
સેવાને અસર કરી હતી.

રુરિવારથી એમની સેવામાં સવક્ષેપ 
આવયો હતો અને સપ્તાહના અંત સુધી 
ઘણા લોકોને તકલીફ પડી હતી. સરકારી 
સેવાઓ અને સબસલંગ સસસટમને પણ એની 
અસર પહોંચી હતી.જે ફેડરલ સરકાર અને 
ટેસલકોમયુસનકેરનસ રેગયુલેટરની ટીકા કરે 
છે. અમે સમગ્ દેરમાંથી અમારા ગ્ાહકો 
અને કેનેકડયનોને સાંભળી રહ્ા છીએ. 

જેમણે અમને જણાવયું છે કે, આ 
સવક્ષપેની તેમના ઉપર ગંભીર અસરો થઈ 

હતી, એમ રોજસશા કોમયુસનકેરનસના પ્રવતિા 
ક્ો લુસસયાની-સગરોડડે મીકડયાને એક 
ઇમેઇલમાં જણાવયું હતું.  અમે જાણીએ 
છીએ કે અમારે તેમનો સવશ્ાસ પાછો 
મેળવવો પડરે. તેણીએ ગ્ાહકોને રિેકડટ 
આપવાને પ્રથમ પગલું ગણાવયું હતું. રોજસશા 
તેના કોર નેટવક્કમાં મેનટેનેનસ અપડેટ પછી 
નેટવક્ક સસસટમની સનષફળતા માટે સસસટમની 
સનષફળતાને દોરી ગણાવે છે. કંપનીએ 
અગાઉ કહ્ં હતું કે, તે તમામ અસરગ્સત 
ગ્ાહકોને રિેકડટ આપરે અને આ રિેકડટ 
તેમનાં ખાતામાં આપમેળે લાગુ થરે. જો કે, 
એવા અહેવાલો હતા કે, રોજસશા ગ્ાહકોને 
માત્ બે કદવસની ખોરવાયેલી સેવા માટે જ 
રિેકડટ આપરે. સેલયલુર અને ઇનટરનેટ સેવા 
દીઠ 4 થી6 ડોલર ચૂકવરે, એમ TD બેંક 
સાથેના ઉદ્ોગ સવશ્ેરક સવનસ વેલેનનટનીએ 
TD સસકયોકરટીઝ નોટમાં લખયું છે.

સરેવામાં મવક્રેપ બદલ રોજસ્થ ગ્ાહકોનરે 
પાંચ રદવસની સરેવા માટે ક્રેરડટ આપશરે

ઓ્ટેરર્યો 
કેનેડાના સૌથી મોટા મોબાઈલ અને 

ઈનટરનેટ પ્રોવાઈડરને મોટી મુશકેલીનો 
સામનો કરવો પડો છે, જેમાં બેંક 
એટીએમ અને ઈમરજનસી સેવા 
હોટલાઈનને અસર થઈ છે. રોજસશા 
કોમયુસનકેરનના મુદ્ાને કારણે સરકારી 
કામગીરીને પણ ફટકો પડો છે. કંપનીનું 
કહેવું છે કે, તે દેરવયાપી સમસયાના ઉકેલ 
માટે ઝડપથી કામ કરી રહી છે.

કંપનીએ એક સનવેદનમાં જણાવયું 
હતું કે, “અમે જાણીએ છીએ કે, અમારા 
ગ્ાહકો સાથે જોડાયેલા રહેવું કેટલું 
મહતવનું છે.”આવું 15 મસહનામાં બીજી 

વખત થયું છે અને આ સમસયાનું કારણ 
રું છે તે જાણી રકાયું નથી.

તે લગભગ 04:30 ET (08:30 
GMT) પર રરૂ થયું. ઈનટરનેટ 
વોચડોગ ઓગડેનાઈઝરેન, નેટબલોકસના 
જણાવયા અનુસાર, રુરિવારે સવાર સુધીમાં 
ઈનટરનેટ ટ્ાકફક તેના સામાનય લેવલથી 
લગભગ 75% સુધી ઘટી ગયો હતો. 
રોજસશા લગભગ 11 સમસલયન કેનેકડયનોની 
મોબાઇલ કેકરયર છે, જેમાં હોકીથી લઈને 
કેબલ ટેસલસવઝન સુધીની દરેક બાબતમાં 
સહસસો છે. ટોરોનટોના પોલીસ સવભાગે 
સવિટ કયુું હતુ કે, કેટલાક મોબાઇલ ફોન 
વપરારકતાશાઓને ઇમરજનસી સેવાઓને 

કૉલ કરવામાં મુશકેલી પડી રહી હોવા 
છતાં એ કાયશારત છે. “જો કૉલ કનેકટ 
થાય, તો કૃપા કરીને રકય હોય તયાં સુધી 
કૉલ પર રહો, તેવો સંદરેો મળતો હતો. 
“ ફોસડે લખયું, જે લોકો કનેકટ કરી રકતા 
નથી તેઓએ પાછા કૉલ કરવો જોઈએ. 
આઉટેજને કારણે પાસપોટશા ઓકફસ, 
કોટશાહાઉસ અને ટ્ાનનઝટ પેમેનટ સસસટમ 
ઉપર પણ અસર પડી છે. ટોરોનટોમાં 
હોનસપટલોનું સંચાલન કરતા સકારબોરો 
હેલથ નેટવક્ક માટે ઓન-કોલ તબીબી 
કમશાચારીઓને આ સમસયાનું સનરાકરણ 
ન આવે તયાં સુધી કામ પર આવવા માટે 
કહેવામાં આવયું છે.

કેનેડામાં મોબાઈલ ફોન અને ઈનટરનેટ 
સેવા અચાનક ઠપ થતાં ગ્ાહકોને હાલાકી
રાેજસ્ણ કાેમ્ુનનકેશનની કથિત બેદરકારીને કારરે સરકારી કામગીરીને માઠી એસર

ઓ્ટેરર્યો 
કેનેડા તમામ ઉદ્ોગોમાં શ્ેષ્ઠ અને 

તેજસવી વૈસશ્ક પ્રસતભાઓ માટે એક 
આદરશા સથળ તરીકે પોતાને સથાન આપવા 
સખત પ્રયાસ કરી રહં્ છે. ધ સબઝનેસ 
કાઉનનસલ ઓફ કેનેડા (બીસીસી)એ 
તાજેતરમાં એક અહેવાલ બહાર પાડો 
હતો. જેમાં 80 કેનકેડયન વયવસાયનો સવડે 
કરવામાં આવયો હતો. આ વયવસાસયકો 
કેવી રીતે કરુળ કામદારોને હાયર કરવા 
માટે કેનેડાના ઈસમગ્ેરન પ્રોગ્ામનો 
ઉપયોગ કરે છે તે બાબતે સરવે થતાં 
તારણ નીકળયું કે, સબંસધત વયવસાયો 
1.6 સમસલયનથી વધુ કામદારોને 

રોજગારી આપે છે.  સવડેક્ષણમાં સામેલ 
બે તૃતીયાંર કંપનીઓએ કહ્ં કે, તેઓ 
કેનેડાની ઇસમગે્રન સસસટમનો ઉપયોગ 
કરીને સવદેરમાંથી પ્રસતભાઓની ભરતી 
કરે છે. બાકીના ત્ીજા ઇસમગ્ન્ટસને 
નોકરીએ રાખે છે, જેઓ પહેલેથી 
જ કેનેડામાં સથળાંતર કરી ચૂકયા 
છે. કેનેડાનો ઇસમગ્ેરન લેવલ પલાન 
2022-2024 પ્રમાણે 2024 સુધીમાં 
દર વરડે 450,000થી વધુ નવા કાયમી 
રહેવાસીઓને આવકારરે તેવું લાગે 
છે. કેનેડા વક્ક પરસમટ અને ઇકોનોસમક 
ક્ાસ ઇમીગ્ેરન માટે અનેક રસતા 
બતાવે છે. 

ટોરો્ટો પાલવાડા સમાજની પીકનીક 
સભ્યો મક્કરેટ અનરે સંગીતખુરશી રમ્યા
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શ્રીલંકામાં વંશવાદને વરેલા રાજકારણે આખા 
દેશને કંગાળ કરરી દરીધો છે. છેલ્ા ઘણાં 

મહિનાઓથરી શ્રીલંકાના લોકો રાષ્ટ્રપહિ ગોટબાયા 
રાજપક્ેનો હવરોધ કરરી રહ્ા છે. શ્રીલંકામાં 

સર્જાયેલરી આ પરરસ્થિ 
માટે ગેરવહિવટ જ 
જવાબદાર છે. દેશ 
ચલાવવા માટે હધરાણ 
લેવાનો હસલહસલો 
ચાલુ રહ્ો અને િેને 
કારણે રાજકીય ખાધ 
વધિા દેશમાં પેટ્ોલ-
ડરીઝલના ભાવો 
આસમાને પિોંચયા. આ 
સાથે જ જીવનજરૃરરી 

ચરીજવ્િુઓ એટલરી િદે મોંઘરી થઈ કે, નાગરરકો 
ર્િા ઉપર ઉિરરીને હવરોધ પ્રદશજાન કરવા મજબૂર 
બનયા.

લંકામાં રાજપકે્ પરરવાર સત્ાના કેનદ્ર્થાને 
િિો તયારે િેમણે પોિાનું ઘર જ ભયુું. શ્રીલંકાનરી 
સરકારમાં રાજપક્ે પરરવારના પાંચ સભય મંત્રી 
િિા. ગોટબાયા રાજપકે્ પોિે પ્રમુખ િિા, જયારે 
વડાપ્રધાનપદે િેમના ભાઈ મહિનદા રાજપક્ે 
િિા. નાણામંત્રી બાહસલ રાજપક્ે મહિનદા-
ગોટબાયાના નાના ભાઈ છે જયારે હસંચાઈ મંત્રી 
રિરી ચૂકેલા ચમલ રાજપક્ે િેમના મોટાભાઈ છે. 
ચમલ રાજપક્ે ૭૯ વરજાના છે પણ સત્ાનો મોિ 
જ છૂટિો નથરી. રમિગમિ મંત્રી નમલ રાજપક્ે 
મહિનદા રાજપકે્નો સૌથરી મોટો પુત્ છે. ૩૬ 
વરજાનો નમલ રાજપકે્ પરરવારનો રાજકીય વારસ 
ગણાય છે. શ્રીલંકાના બજેટનરી ૭૦ ટકા રકમ આ 
પરરવારના પાંચ લોકોનરી મુનસફી પ્રમાણે વપરાિરી 
િિરી. રાજપક્ે પરરવારે ૫.૩૧ અબજ ડોલર 
અથવા ૪૨ િર્ર કરોડ રૂહપયા સગેવગે કરરીને 
હવદેશનરી બેંકોમાં જમા કરાવરી દરીધાનો આક્ેપ પણ 
િેમનરી સામે મુકાયો છે.

શ્રીલંકાનરી સેનટ્લ બેંકના ગવનજાર િરરીકે 
મહિનદા રાજપકે્ના નજીકના સાથરી અહજિ 
હનવાડજા કેબ્ાલ િિા. િેનરી મદદથરી આખો ખેલ 
કરાયો િોવાનરી આશંકા છે. શ્રીલંકાનરી બરબાદરીનું 
મૂળ સરકારનરી આવક કરિાં વધુ ખચચો કરવાનરી 
નરીહિ પણ છે. શ્રીલંકામાં જેટલરી આયાિ થિરી 
િિરી િેના કરિાં ઓછરી હનકાસ થિરી િિરી, જેને 
કારણે િંૂરડયામણનરી સિિ િંગરી રિેિરી િિરી. આ 
િંગરીમાંથરી ર્િો કાઢવા શ્રીલંકાનરી સરકાર સિિ 
વરડજા બેનક અને ઇનટરનેશનલ મોનેટરરી ફંડ પાસેથરી 
લોન લેિરી િિરી અને ગાડું ગબડાવિરી િિરી. આ 
લોનને કારણે એક બાજુ દેશ દેવાદાર બનિો ગયો 
િો શાસક વગજા ભ્રષ્ાચાર થકી સમૃદ્ધ બનિો ગયો 
િિો. બે વરજા પિેલાં કોરોનાનું િોફાન આવયું િેને 
કારણે પયજાટકો શ્રીલંકામાં આવિાં બંધ થઈ ગયાં. 
પયજાટનવયવસાયને કારણે જે હવદેશરી િૂંરડયામણ 
મળિું િિું િે બંધ થઈ ગયું.

બરીજી બાજુ શ્રીલંકાનાં જે નાગરરકો હવદેશમાં 
રિરીને કરોડો ડોલર કમાઈને મોકલિાં િિાં િેમનરી 
નોકરરી જવાથરી િેમના થકી આવિાં ડોલરનો 
પ્રવાિ મંદ પડરી ગયો. ડોલરનરી આવક ઘટરી ગઈ, 
પણ ર્વકમાં ઘટાડો ન થવાને કારણે ડોલરના 
મયાજારદિ ભંડારો પણ ખાલરી થઈ ગયા. તયા ંસુધરી 
કે જરૂરરી અનાજ, દવાઓ અને ખહનજ િેલનરી 
આયાિ કરવા માટે પણ સરકાર પાસે ડોલર રહ્ા 
નિીં. સરકારે જે હવદેશરી દેવું કયુું છે, િેનો આંકડો 
૫૧ અબજ ડોલર જેટલો છે. િેનરી સામે િેણે 
આ વરષે વયાજના રૂપમાં જ સાિ અબજ ડોલર 
ચૂકવવાના છે, પણ ૨૦૨૨ ના માચજામાં િેનરી પાસે 
૧.૯ અબજ ડોલરનું અનામિ ભંડોળ જ િિું. આ 
વયાજ પણ ચૂકવવામાં સરકાર હનષફળ ગઈ છે. 

આજે વાિ એટલે સુધરી વણસરી કે, શ્રીલંકામાં 
અંધાધૂંધરી ફેલાઈ છે. ખાવા-પરીવાનરી ચરીજો મળવરી 
પણ મુશકલે થઈ છે. આખા શ્રીલંકામાં ભૂખમરા 
જેવરી િાલિ થઈ જિાં શહનવારે અકળાયેલા 
લોકોએ રાષ્ટ્રપહિના હનવાસને ઘેરરી લરીધું અને 
આમમી િથા પોલરીસના જવાનોનરી ઐસરીિૈસરી 

કરરીને ઘરમાં ઘૂસરી ગયા. રાષ્ટ્રપહિ ગોટબાયા 
રાજપકે્ને પિેલાંથરી જ લોકોના આક્ોશનો 
અંદાજ આવરી ગયો િિો િેથરી િેઓ ઘરેથરી ભાગરી 
ગયા અને આમમી િેડક્ાટજારમાં જઈને છૂપાઈ 
ગયા. જયાંથરી ગોટબાયાએ રાજીનામું આપવાનરી 
ર્િેરાિ કરરી નાંખરી. ગોટબાયાનો અંર્મ પણ 
િેમના નાના ભાઈ મહિનદા રાજપક્ે જેવો 
આવયો છે. મે મહિનાનરી શરૂઆિમાં મહિનદા 
રાજપક્ે વડાપ્રધાન િિા તયારે લોકોએ આ રરીિે 
જ વડાપ્રધાનના સત્ાવાર હનવાસ્થાનનો ઘેરાવ 
કરરીને િલ્ાબોલ કરરી દરીધુ િિુ.  મહિનદાના 
રાજીનામા પછરી રાહનલ હવક્મહસંઘે ૧૨ મેના રોજ 
વડાપ્રધાન બનયા િિા પણ િેમણે બે મહિના સુધરી 
મથામણ કયાજા પછરી શહનવારે રાજીનામું ધરરી દેિાં 
રાજપક્ે પરરવાર િરફ લોકોનો ગુ્સો વધરી ગયો. 
શ્રીલંકાના ચરીફ ઓફ ડરીફેનસ ્ટાફ(સરીડરીએસ) 
જનરલ શવેનદ્ર હસરવાએ લોકોને લશકરને સમથજાન 
આપરીને સ્થહિને સામાનય કરવા અપરીલ કરરી 
છે. પણ અતયારે જે સ્થહિ છે એ જોિાં લોકોનો 
ગુ્સો ઠંડો પડે એવરી શકયિા ઓછરી છે. 
શ્રીલંકામાં પેટ્ોલ-ડરીઝલ જેવરી ચરીજો િો સાહ્બરી 
બનરી ગઈ છે. આવા સંજોગોમાં બે મહિના પિેલાં 
જ વડાપ્રધાન બનેલા રાહનલ હવક્મહસંઘે પોિે 
જનાક્ોશનો ભોગ બનરી ગયા. લોકોએ કોલંબોમાં 
હવક્મહસંઘેનુ ઘર સળગાવરી દરીધું. આ અંગનરી ર્ણ 
કોલંબો મયુહનહસપલ કોપચોરેશનના ફાયર હબ્ગેડ 
હવભાગને હમહનટોમાં કરાઈ. ફાયર ્ટશેનથરી 
હવક્મહસંઘેનું ઘર બે રકલોમરીટર દૂર જ આવેલું 
િોવા છિાં ફાયર હબ્ગેડ આગ બુઝાવવા ના જઈ 
શકયું. લંકામાં લોકોનો આક્ોશ જોિાં સ્થહિ િજુ 
્ફોટક બનશે િે નક્રી છે. આ આક્ોશનું હનશાન 
રાજપક્ે પરરવાર છે િેથરી રાજપક્ેનો પરરવાર 
િાલ શ્રીલંકામાંથરી મારવરદવ થઈ સીંગાપોર 
પિોંચયો િોવાનું મનાય છે.

લંકામાં અતયારે જે સ્થહિ છે િેમાં 
આઈએમએફએ મદદનરી િૈયારરી બિાવરી છે. 
ઈનટરનેશનલ મોનેટરરી ફંડએ સત્ાવાર રરીિે કહ્ં 
છે કે, શ્રીલંકાનરી રાજકીય ઉથલપાથલનો ઉકેલ 
આવે અને હિંસા શમરી ર્ય િો લંકાને આહથજાક 
પેકેજ માટેનરી વાટાઘાટો કરાશે. આઈએમએફ 
હવશ્વમાં આહથજાક મુશકેલરીમાં મૂકાયેલા િમામ દેશોને 
િકલરીફમાંથરી બિાર કાઢવા પેકેજ આપે છે. પરિું  
માટે સબહસડરી બંધ કરવરી, ખચજા ઘટાડવા, આહથજાક 
ઉદારરીકરણનરી નરીહિ અપનાવવરી સહિિનરી શરિોનું 
પાલન કરવું પડે છે.  ભારિ પણ ૧૯૯૦ના 
દાયકામાં આઈએમએફનરી મદદથરી આહથજાક 
મુશકેલરીઓના દોરમાંથરી બિાર આવયું િિું. પણ 
એ પિેલાં હિંસાબંધ થાય અને રાજકીય સ્થરિા 
્થપાય એ જરૂરરી છે.  લોકોનો આક્ોશ જોિાં 
પોિાનરી રરીિે લોકો ઘરોમાં જવાનાં નથરી. િેથરી 
િવે લશકર મેદાનમાં આવરીને સ્થહિ સંભાળે િે જ 
હવકરપ બચયો છે. 

બરીજી િરફ ગોટાબાયા રાજપકે્એ સીંગાપોરથરી 
્પરીકરને રાજીનામું મોકલરી આપયાનું કિેવાય છે. 
િવે લંકાનરી સંસદ કોઈ સાંસદને રાષ્ટ્રપહિ િરરીકે 
હનયુક્ત કરશે. ગોટબાયાના રાજીનામાના એક 
મહિનાનરી અંદર નવરી હનમણૂક કરવરી જરૂરરી 
છે. સાથે સાથે ત્ણ રદવસમાં સંસદનરી બેઠક 
બોલાવવરી પણ જરૂરરી છે.  ગોટબાયા બળિંુ ઘર 
મુકીને ભાગયા િોવાથરી અતયારે કોઈ રાષ્ટ્રપહિ 
બનવા િૈયાર નથરી. એ જોિાં કાયજાકારરી રાષ્ટ્રપહિ 
બનાવરીને કામ ચલાવાય એવું બને. િેના માટે પણ 
વડાપ્રધાનપદ છોડનારા રાહનલ હવક્મહસંઘે હસવાય 
બરીજો હવકરપ ન િોવાથરી  હવક્મહસંઘે એક મહિના 
સુધરી કાયજાકારરી રાષ્ટ્રપહિ બને અને એ દરહમયાનમાં 
સરકાર રચરીને કારભાર કરાય એ શકય છે. સંસદ 
નવા રાષ્ટ્રપહિનરી પસંદગરી ન કરે તયાં સુધરી કેહબનેટ 
મંત્રીઓમાંથરી કોઈને રાષ્ટ્રપહિનરી ઓરફસમાં 
હનમણૂક કરાય એ પણ શકય છે. 

વંશવાદને વરેલા રાજકારણના 
પાપે આખું શ્રીલંકા પાયમાલ

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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અમદાવાદ
યાĦાધામ અંબાજીને રъલવે નેટવક↕ સાથે જોડવાનો 

િનણ↓ય કરવામાં આãયો છъ. અંબાજીને રъલવે 
નેટવક↕ની સાથે સાથે તરѕગા-આબુ-અંબાજી-આબુ 
રોડને રъલ લાઈનથી જોડાશે. નવી રъલ લાઈનને 
કыિબનેટ મંજૂરી આપી દъવામાં આવી છъ.
મહъસાણા-તારѕગા રъàવે લાઇનને વાયા અંબાજી 

થઇ આબુરોડ સુધી લંબાવવાના λ. 2798 કરોડના 
ĬોજેÄટને કы×ĩના રъàવે મંĦાલયે લીલી ઝંડી આપી 
દીધી છъ. કы×ĩીય કыિબનેટъ ગુજરાતની રъલવે 
કનેЩÄટિવટી Ĭદાન કરવા અને િવકાસમાં ગિત 
આપવા માટъ તારѕગા િહલ-અંબાજી-આબુ રોડ નવી 
રъલ લાઇનને મંજૂરી આપી. આ ĬોજેÄટનો અંદાિજત 
ખચ↓ λ. 2798.16 કરોડ અને 2026-27 સુધીમાં 
પૂણ↓ થશે. ન℮ધનીય છъ કы, અગાઉ કы×ĩ સરકારъ 
λ.1695.72 કરોડના ખચ› વરъઠા રъલવે çટъશનથી 
વાયા અંબાજી થઇ આબુ રોડ સુધી રъલલાઇન 
લંબાવવા યોજના ઘડી હતી. મહъસાણાથી તારѕગા 
સુધી રъàવે લાઇન નંખાઇ ગયા બાદ આગળનું 

કામ શλ નહỲ થતાં સાંસદ ભરતિસંહ ડાભીએ 
લોકસભામાં Ĭ  ઉઠાãયો હતો. ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ 
મોદીની અÖયΤતામાં આિથ↓ક બાબતોની કыિબનેટ 
સિમિતએ રъલવે મંĦાલય ˛ારા λ. 2798.16 
કરોડના અંદાિજત ખચ› બાંધવામાં આવનાર 
તારѕગા િહલ-અંબાજી-આબુ રોડ નવી રъલ લાઇનના 
િનમા↓ણને મંજૂરી આપી છъ. 
નવી રъલ લાઇનની કЮલ લંબાઈ 116.65 

Чકલોમીટર હશે. આ ĬોજેÄટ 2026-27 સુધીમાં 
પૂણ↓ થશે. આ ĬોજેÄટ લગભગ 40 લાખ કામકાજ 
માટъ બાંધકામ દરિમયાન સીધી રોજગારીનું સજ↓ન 
કરશે. ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ મોદીના ×યૂ ઈЩ×ડયાના 
િવઝનને અનુλપ, આ ĬોજેÄટ કનેЩÄટિવટી વધારશે 
અને ગિતશીલતામાં સધુારો કરશે જેનાથી Ĭદъશનો 
એકіદર સામાિજક આિથ↓ક િવકાસ થશે.
અંબાજી એ એક ĬÅયાત મહÓવપૂણ↓ તીથ↓ çથળ 

છъ અને તે ભારતના 51 શિŪપીઠોમાંનું એક છъ 
અને દર વષ› ગુજરાત તેમજ દъશના અ×ય ભાગો 
અને િવદъશમાંથી લાખો ભŪોને આકષ› છъ. 

મહъસાણા
મહъસાણા િજ·ા મÖયçથ સહકારી બે×કના ડીરъÄટર 

દલજી ચૌધરીને હોˆા ઉપરથી દૂર કરાયા છъ. ડીçĺીÄટ 
બે×કની મંગળવારъ કડીમાં મળъલી બોડ↓ મીટỲગમાં 
િજ·ા સહકારી રિજçĺારъ લખેલા પĦને વંચાણે લઈને 
કાય↓વાહી કરાઈ હતી. વઘવાડી સેવા સહકારી મંડળીમાં 
ĺેકટર વેચી મારવાની ગેરરીિતમાં સહકારી મંડળી 
અિધિનયમની કલમ હъઠળ દલજી ચૌધરીને ૩ વષ↓ માટъ 
ગેરલાયક ઠъરવવામાં આãયા હતા. ખેરાલુ તાલુકાના 

વઘવાડી ગામની સેવા સહકારી મંડળીમાં ĺેકટર વેચી 
મારવાની ગેરરીિતમાં િજ·ા સહકારી રિજçĺારъ 
Ĭમુખપદъથી દલજી ચૌધરીને દૂર કરી હોˆો ધારણ 
કરવા માટъ હુકમની તારીખથી ૩ વષ↓ સુધીની મુદત 
માટъ ગેરલાયક ઠъરવવામાં આãયા હતા. તેથી દલજી 
ચૌધરીએ અિધક રિજçĺાર(અપીલ) સમΤ રીવીઝન 
અરજી કરતાં િજ·ા સહકારી રજીçĺારના હુકમને રદ 
કયા↓ હતા. તેથી અરજદાર ભગવાન ચૌધરીએ નાયબ 
સિચવ (અપીલ) સમΤ રીવીઝન અરજી કરી હતી.

માઈ ભŪો અાનંદો... તારѕગા-અંબાજી-આબુ રોડને હવે રъલવે નેટવક↕થી જોડાશે

મહъસાણા િજ·ા સહકારી બે×કના ЧડરъÄટર દલજીભાઈ ચૌધરીને હોˆા ઉપરથી દૂર કરાયા
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સુરતની çકвલમાં ભણતર સાથે શીખવાડાય છъ માનવતા અને દъશભિŪના પાઠ
સુરત

સુરતના નાના વરાછા િવçતારમાં આવેલી ઈΐર 
પેટલીકર çકвલ આવી છъ. િશΤણ સિમિતની çકвલ 
હોવા છતાં અહી પણ િશΤણનું çતર વધુ સાιં હોવાથી 
એડિમશન  માટъ વાલીઓએ મહъનત કરવી પડે છъ. આ 
çકЮલમાં િવ˜ાથЪ↓ઓને િશΤણ સાથે સાથે  દъશ Ĭેમ અને 
એક બીજાને મદદιપ થવાના પાઠ પણ ભણાવવામાં 
આવે છъ. િશΤકોની આવી મહъનતના કારણે આ ગરીબ 
િવ˜ાથЪ↓ઓ પોતાના અ×ય સાથીઓ સાથે સાથે દъશમાં 
ફરજ બજાવતાં શૈિનકોના કàયાણ માટъ પણ ફાળો ભેગો 
કરъ છъ. શાળાના આચાય↓ વૈશાલી  સુતЧરયા કહъ છъ, 
અમારી શાળામાં દъશદાઝના પાઠ ભણાવતા હોવાથી 
િવ˜ાથЪ↓ઓમાં દъશના સૈિનકો ĬÓયે વધુ લાગણી છъ. 

સરસાણા ક×વે×શન સે×ટરમાં 23મીથી Ħણ Чદવસીય વીવનીટ એЩÄઝિબશન
સુરત

સધન↓ ગુજરાત ચેÜબર ઓફ કોમસ› તા. 23થી 25 
જુલાઇ દરÜયાન સરસાણામાં િવવનીટ એકઝીબીશન-
2022નું આયોજન કયુ↨ છъ. Ĭદશ↓નનું ઉǿાટન કы×ĩીય 
ટъકસટાઇલ અને રъàવે રાËય મંĦી કરશે. સçટъનેબલ 
બાયો ડીĠેડેબલ ફыિĮકસ Ĭદશ↓નની થીમ રહъશે, 
Ĭદશ↓નમાં 150 જેટલા એકઝીબીટસ↓ ભાગ લેશે, એમ 
ચેÜબરના Ĭેિસડે×ટ ઇલેકટ િહમાંશુ બોડાવાલાએ કЅં 
હતું. ચેરમેન દીપĬકાશ અĠવાલે જણાãયું કы, દъશભરની 
મુÅય કાપડની મંડીઓ ઇ×દોર, કટક, જયપુર, પૂણે, 
હэદરાબાદ, બ′Æલોર, ચે³−³ાઇ, મુંબઇ અને Чદàહીથી 
ફыિĮકસના મોટા ગજાના જે×યુન બાયસ↓ને આમંિĦત 
કરવામાં આãયા છъ. 

સુરત
સલાબતપુરા પોલીસે ટъÄસટાઈલ 

માક⎯ટના વેપારી સાથે ઉધાર કાપડની 
ખરીદીના પેમે×ટના મુˆъ ઠગાઈના કારસા 
બદલ અગાઉ બે ગુનામાં ઝડØયા બાદ 
જામીન મુŪ આરોપી કાપડ દલાલને 
Ħીજા ગુનામાં Чરમા×ડ મેળãયા બાદ કોટ‼ 
આરોપીને જેલ કçટડીમાં મોકલતા આજે 
મોડી સાંજે 4કલાકы આરોપીએ કોઈ અગÜય 
કારણોસર ફાçટ ĺેક કોટ↓ િબàડỲગના ચોથા 
માળъથી મોતની છલાંગ લગાવી મોતને 
ãહાલું કરી લેતા કોટ↓ સંકЮલમાં ચકચાર મચી 
જવા પામી હતી.
બમરોલી રોડ Щçથત આÓમાનંદ તથા 

એસ.કы.નગર ઈ×ડçĺીયલ િવભાગમાં 
માધવ ટъΤટાઈલ િનલમ ફыિĮÄસ, જીનલ 
ફыિĮÄસ સિહત અ×ય પેઢીઓના નામે 
િવçકોઝ   કાપડના ઉÓપાદન વેચાણ કરતા 
ફЧરયાદી િપયુષ ડાΝાભાઈ બારોડોલીયા(રъ.
સંત તુકારામ સોસાયટી,ઘોડદોડ રોડ)એ 
ગઈ તા. 7મી જુલાઈના રોજ સલાબતપુરા 
પોલીસમાં રỲગરોડ કોહીનુર માક⎯ટ Щçથત 
ખુશાલ ઈÜપેΤના આરોપી સંચાલક ગીરીશ 
ગુલાબિસંગ પારъખ (રъ.ભટારરોડ) તથા 
કાપડ દલાલ ભરતકЮમાર જયЧકશનદાસ 
તાલીયા(રъ.િસÖધી શેરી,સલાબતપુરા) 
િવιÖધ ગુનાઈત ઠગાઈ િવΐાસઘાતની 
ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી.

સુરતમાં કોટ↓ િબàડỲગના ચોથા માળъથી આરોપી કાપડ દલાલની મોતની છલાંગ

સુરત
સુરતમાં રિવવારъ Ĭાકжિતક કжિષ સંમેલન યોજાયું હતુ. 

જેમાં વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ વÉયુ↓અલ હાજરી આપી 
કЅં કы, સુરત િજ·ાનું  Ĭાકжિતક  કжિષ મોડેલ સમĠ 
ભારત દъશનું કжિષ મોડેલ બનવાની Τમતા ધરાવે છъ.  સુરત 
િજ·ાના ગામડાઓ અને જાગૃત ખેડૂતોએ સાિબત કયુ↨ 
છъ કы, ગામડાઓ માĦ પЧરવત↓ન લાવી શકતા નથી, પણ 
પЧરવત↓નનું ને Óવ પણ કરી શકы છъ.
સુરતના Ĭાકжિતક કжિષ સંમેલનમાં જોડાયેલા વડાĬધાન 

નરъ×ĩ મોદીએ વધુમાં કЅં કы,, દъશનો એક વગ↓ માનતો 
હતો કы, ગામડાઓમાં પЧરવત↓ન લાવવું સરળ નથી, પરѕતુ 

Чડિજટલ ઈЩ×ડયા િમશનની સફળતાએ આ મા×યતાનો છъદ 
ઉડાડી દીધો છъ. આઝાદીના અ ત કાળમાં Ĭાકжિતક કжિષ, 
સçટъનેબલ ડેવલપમે×ટ અને જીવનશૈલી સિહત અનેકિવધ 
મોડેલ પર આગવું આયોજન કયુ↨ છъ, જે આવનારા સમયમાં 
મોટા ફыરફારનો આધાર બની જશે. સુરત િજ·ાનું Ĭાકжિતક 
કжિષ મોડેલ સમĠ ભારત દъશનું કжિષ મોડેલ બનવાની 
Τમતા ધરાવે છъ. એ માĦ ગુજરાત જ નહỲ, પરѕતુ સમĠ 
દъશ માટъ રોલ મોડેલ બનવાની Τમતા ધરાવે છъ. િજ·ાના 
૬૯૩ ગામોની ૫૫૬ Ġામ પંચાયતોમાંથી કЮલ ૪૧,૭૦૦ 
ખેડૂતોએ Ĭાકжિતક કжિષને અપનાવીને િવમુŪ ખેતીના નવા 
અÖયાય તરફ ડગ માંડયા છъ.

સંમેલનમાં વડા ધાને વ ુર્અલી હાજરી અાપી કહ્યું કે, ગુજરાતના ગામડાઅાે પિરવતર્નનું નેતૃ  પણ કરી શકે છે

સુરત િજ·ાનું Ĭાકжિતક કжિષ મોડેલ િવશેષ Τમતા ધરાવે છъઃ મોદી
િવ માં બેક ટુ બેઝીકની ણાલી શરૂ થઇ છે ઃ મુખ્યમં ી
ગુજરાતના મુÅયમંĦી ભુપે×ĩ પટъલે જણાãયું કы, રાસાયિણક ખેતીના çથાને હવે 
Ĭાકжિતક કжિષનો િવકàપ ઉપલÚધ છъ, જેથી ગુજરાતનો ĬÓયેક Чકસાન ઝેર મુŪ 
ખેતી કરવાનો સંકàપ લે. Ĭાકжિતક ખેતીથી કжિષ ખચ↓ ઘટશે, આરોÆયદાયક 
ખા˜ા³−³ મળશે તથા પયા↓વરણની રΤા થશે. તેમણે ઉમેયુ↨ કы, આવનારી પેઢીને 
çવçથ અને તંદુરçત રાખવા માટъ Ĭાકжિતક ખેતી અિનવાય↓ બની છъ. સમĠ 
િવΐમાં બેક ટુ બેઝીક એટલે કы કЮદરત તરફ પાછા ફરવાની Ĭણાલી શરૃ થઈ 
છъ. વધુમાં કЅં કы, રાËયના ડાંગ િજ·ાને Ĭાકжિતક ખેતી આધાЧરત િજ·ો 
જાહъર કરવામાં આãયો છъ આવનાર Чદવસોમાં વધુને વધુ ખેડૂતોને વડાĬધાન  
અને રાËયપાલના માગ↓દશ↓ન હъઠળ Ĭાકжિતક ખેતી સાથે જોડાશે અને એક 
સમયે ‘સોને કЫ ચીડીયા’ કહъવાતું ભારત Ĭાકжિતક ખેતીથી સ ˇ બનશે
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વડોદરા
વડોદરા નજીક શેરખીમાં સોનારકЮઇ ગામ 

નજીક અમીન ઓિચ↓ડ ફામ↓ના ૬૮ વષ↓ના 
માિલક હરીશ દાદુભાઇ અમીનની હÓયામાં 
સંડોવાયેલા આરોપીઓના પોલીસે શુĝવાર 
સુધી Чરમા×ડ મેળãયા બાદ આજે આરોપીને 
સાથે રાખી િસંઘરોટ પર પોલીસે Чરક×çĺÄશન 
કયુ↨ હતું.
બે માસ પહъલાં ભીમપુરા-િસંઘરોટરોડ પર 

વડોદરા તરફ વહъલી સવારъ પાંચ વાગે ઇકો 
ગાડીમાં સળગી જવાથી ભડથું થઇ ગયેલી 
હરીશભાઇ અમીનની લાશ મâયા બાદ તેમનું 
મોત આકЩçમક નહી પરѕતુ હÓયા કરવામાં 

આવી હતી તે વાતનો પદા↓ફાશ થયા બાદ 
પોલીસે હરીશભાઇના ફામ↓ પર અગાઉ કામ 
કરતા Ĭિવણ જેનુભાઇ માલીવાડ, તેના ભાઇ  
ભરત, પ ી લΣમી અને સાગરીતો સોમા 
પવ↓ત બારીયા, સુખરામ ઉફ⎯ સુખો શંભુભાઇ 
ડામોર અને સુિનલ રમેશ બારીયાની પોલીસે 
ધરપકડ કરી હતી.  મંગળવારъ બપોરъ પોલીસે 
આરોપી સોમા પવ↓ત બારીયાને સાથે રાખી 
Чરક×çĺÄશન કયુ↨ હતું. હÓયાના મુÅય બે 
આરોપી Ĭિવણ અને ભરત બંને સોમાના ઘેર 
ગયા  હતા અને Óયાંથી તેઓ સાથે નીકâયા 
હતાં. પોલીસે બાપોદના ઘેર રѕગવાЧટકાથી 
Чરક×çĺÄશન શરૃ કયુ↨ હતું. 

આણંદ
ઉમરъઠનાં અિતĬાચીન િશવાલય 

Ĵી ચંĩમૌલેΐર મહાદъવનાં 
મંЧદરમાં વષђ↓ જૂની પરѕપરાગત 
ઐિતહાિસક આષાઢી પંચ તથા 
ĺçટી મંડળ ˛ારા તોલવામાં 
આવી હતી. જેમાં આ વષ› ડાંગર 
સિહતનાં પાક સારો થવાનો વતા↓રો 
કરવામાં આãયો હતો. અષાઢીનાં 
વતા↓રા Ĭમાણે આવનાર વષ↓ અઢાર 
આની રહъશે, એટલે કы ખૂબ જ સાιં 
રહъશે. દરъક પાક ખુબ જ સારો થશે 
એવો વરતારો ĬાΆ થયો છъ. તલ 

અને ઘઉѕ વધારъ હોવાથી િશયાળુ 
પાક ખુબ જ સારો રહъશે. ડાંગરનું 
Ĭમાણ વધારъ હોવાથી તેનો પાક 
અને આધારીત વરસાદ પણ ખૂબ 
જ સારો રહъશે. આ સાથે માટી Ħણ 
રતી ઓછી છъ એટલે કы Óયુનું દર 
વધારъ ગણી શકાય. 
ઉમરъઠ એ અિતĬાચીન નગરી 

છъ. ભારતમાં તે છોટъ કાશી તરીકы 
જગĬિસˇ છъ. કાશી અને ઉમરъઠની 
ઘણી બધી સાÜયતા છъ. સમĠ 
ભારતમાં માĦ કાશી અને આજ 
િશવાલયમાં ઐિતહાિસક આષાઢી 

તોલવાની પરѕપરા છъ. છъ·ા ઘણા 
વષђ↓થી માĦ અહỲ જ આષાઢી 
તોલાય છъ. ગુιપૂિણઁમાના Чદવસે 
દસ ધા×ય જેમાં મગ, ડાંગર, 
જુવાર, ઘઉѕ, તલ, અડદ, કપાસ, 
ચણા, બાજરી અને માટી સિહત 
એક એક તોલો તોલી પંચ સમΤ 
કોરા કપડાંમાં બાંધી માટીના ઘડામાં 
િનજમંЧદરના ગોખમાં મુકવામાં 
આવે છъ. બીજા Чદવસે સવારъ એટલે 
કы અષાઢ સુદ એકમના Чદવસે આ 
ધા×ય ફરી તોલવામાં આવે છъ અને 
તેમાં વધઘટ થઈ જાય છъ. 

ગાંધીનગર 
ગાંધીનગર કોલવડામાં રહъતા 

ઘનäયામ પટъલની હÓયા તેની પ ી 
રીશીતા અને સગીરવયની પુĦીએ કરી 
હતી. ઘનäયામે પુĦી ઉપર નજર બગાડતી 
રીશીતાએ હÓયા કરી હોવાનું કબુàયું 
હતું. પરѕતુ આ િથયરી પોલીસના ગળъ 
ઉતરતી ન હતી. જેના પગલે રીશીતાના 
ફોનની Чડટъઇલ પણ કઢાવી હતી અને 
પેથાપુર પોલીસે હÓયાકાંડના મુળ સુધી 
પહ℮ચવા માટъ મથામણ શરૃ કરી હતી. 
દરિમયાનમાં પોલીસને િવગતો મળી હતી 

કы, ઘરકіકાસથી કіટાળી રીસીતા અમદાવાદ 
ગઇ હતી તે વખતે તેની બહъનપણી સોનલ 
અને તેના પિત સંજય પટъલે મદદ કરી 
હતી. આ જ સમયે રીશીતા અને સંજય 
વŵે આંખો મળી ગઇ હતી. ઘનäયામના 
ભાગમાં Ħણ િવઘા જમીન પણ આવવાની 
હતી. તેના પગલે રીશીતા અને સંજયે 
ઘનäયામની હÓયાનો Øલાન ઘડયો હતો 
જે મુજબ દોઢ મિહના અગાઉ પુĦીને 
કોલવડા રહъવા માટъ મોકલી હતી અને 
Óયાર બાદ રીશીતા પણ કોલવડા પહ℮ચી 
હતી. Ëયાં નŨી થયેલા Øલાન મુજબ 

રીશીતાએ ફોન કરીને સંજય અને તેની 
પ ીને બોલાવી દીધા હતા ઘનäયામને 
જમવામાં ઉѕઘની ગોળીઓ આપવામાં 
આવી હતી. તેથી તે ઉѕઘમાં હતો તે 
દરિમયાન જ સંજયે માથામાં દçતો માયђ↓ 
હતો અને ઘનäયામના મોઢામાંથી બુમ 
િનકળતા રીશીતાએ મોઢું દબાવી દીધું 
હતું Ĭમીની પ ી સોનલ અને પુĦીએ 
ઘનäયામના પગ પકડી રાÅયા હતા આ 
હÓયાને અંજામ આØયા બાદ સંજય અને 
તેની પ ી મોપેડ ઉપર અમદાવાદ જવા 
માટъ િનકળી ગયા હતા.

ધીરુભાઈ ચાવડાઅે પંજાને 
બાય બાય કરતા કાેંગ્રેસ 
હાઈ કમા  ઊઘંતું ઝડપાયું

નЧડયાદ 
ખેડા જી·ો ક℮Ġેસનો ગઢ ગણાવતો 

હતો. ભાજપાએ ક℮Ġેસના ગઢમાં ગાબડું 
પાડવા કમર કસી છъ. Óયારъ ખેડા િજ·ા 
ક℮Ġેસ Ĭમુખ, ખેડા િજ·ા મÖયçથ 
બ′કના પૂવ↓ ચેરમેન સિહત ૬૯ જેટલા 
હોˆъદારોએ સાગમટъ ક℮Ġેસમાંથી 
રાજીનામાં ધરી ભાજપનો કыસЧરયો ખેસ 
ધારણ કરતા રાજકારણમાં ગરમાવો આવી 
ગયો છъ. િવધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ તે 

પહъલા જ ક℮Ġેસમાંથી ભાજપમાં જવા 
હોડ જામી હોય તેમ ક℮Ġેસના ગઢ ગણાતા 
ખેડા િજ·ામાં પીઠ ક℮Ġેસ નેતા ધીιભાઈ 
ચાવડા, િજ·ા ક℮Ġેસ Ĭમુખ રાજેશભાઈ 
ઝાલા, મહъમદાવાદના પૂવ↓ ધારાસÛય 
ગૌતમભાઈ ચૌહાણ, ઠાસરા િજ·ા 
પંચાયત સÛય નાગરાજ િસંહ ઠાકોર 
તેમજ તાલુકા પંચાયતના સÛયો સિહત 
૬૯ જેટલા હોˆъદારોએ ક℮Ġેસમાંથી 
રાજીનામાં ધરી દીધા છъ. આ ૬૯ જેટલા 
હોˆъદારોએ પΤમાં બળવો કરી રાજીનામું 
આપી ગાંધીનગર કમલમ કાયા↓લય ખાતે 
Ĭદъશ Ĭમુખ સી.આર પાટીલના હçતે 
કыસЧરયો કыસ અને ટોપી પહъરી ભાજપમાં 
જોડાયા હતા.

ખેડા ક℮Ġેસનું અЩçતÓવ જોખમાયંુ 69 જેટલા હોˆъદારો ભાજપમાં જોડાયાકોલવડા હÓયાકાંડઃ Ĭેમી સાથે મળી પિતની હÓયા, Ĭેમીની પ ીની પણ ધરપકડ કરાઇ
ભાગમાં અાવતી ણ િવઘા જમીન મેળવવા માટે મી સાથે મળીને ાન ઘડયાે

વડોદરાના હરીશ અમીનની હÓયાનું િસંઘરોટરોડ સુધી Чરક×çĺÄશન થયું આણંદમાં અષાઢી જોખાઇ : રાËયમાં સારી ખેતીનો વતા↓રો, Óયુદર વધવાનું અનુમાન
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રાજકોટ
રાજકોટના રાજવી પЧરવારની 

વડીલોપાિજ↓ત તમામ çથાવર 
િમલકતોમાં એક પંચમાંશ િહçસો માગી 
રહъલા રાજકЮમારી અંબાિલકાદъવીએ 
પોતાના સગા ભાઈ- રાજકોટના 
હાલના રાજા માંધાતાિસંહને ફરી કોટ↓માં 
પડકાયા↓ છъ. તેમણે કыસના િનકાલ સુધી 
મનાઈહુકમ આપવા માટъ કોટ↓ સમΤ 
દાદ માગી છъ. લગ્ન બાદ વષђ↓થી ઝાંસી 
રહъતાં અંબાિલકાદъવી પુæપે×ĩિસંહъ 
પોતાના ભાઈ માંધાતાિસંહ સામે 
િસિવલ કોટ↓માં કરъલા દાવા ઉપરાંત  
િસટી- ૨ Ĭાંત અિધકારીના હુકમ સામે 
માંધાતાિસંહъ કલેÄટર સમΤ કરъલી 
અપીલ, અને િસટી સવ› કચેરીના હુકમ 
સામે અંબાિલકાદъવીએ કરъલી અપીલ 
સિહત પЧરવારજનોના કыસ િવિવધ 
çતરъ ચાલી રΝા છъ. çવગЪ↓ય રાજવી 
મનોહરિસંહજી જાડેજાનું તા. 6-7-
2017નું િવલ પોતાને બંધનકતા↓ નહỲ 
હોવાનું તથા માંધાતાિસંહની તરફыણવાળું 
તા. 6-6-2019નું રીલીઝ ડીડ રˆબાતલ 
ઠરાવવાનું ડે╞ેરъશન કરી આપવા 

અંગેનો જે દાવો ચાલી રΝો છъ, તેમાં 
હવે મનાઈહુકમની અરજી પણ સામેલ 
થઈ છъ.
િĬЩ×સપલ િસિવલ જજની કોટ↓માં 

ચાલતા Чદવાની કыસમાં çટъ માટъની આ 
અરજીના સમથ↓નમાં અંબાિલકાદъવીએ 
રજૂ કરъલી દલીલો મુજબ, çવ. 
મનોહરિસંહજીની વિસયતમાં 
દશા↓વવામાં આવેલી િમલકતો પૈકЫ 
પરાબજારЩçથત દъનાબ′કવાળું િબЩàડંગ, 
ગાંધીનગર ખાતે સેÄટર- ૯માંનો બંગલો 
અને ˛ારકામાં આવેલું ˛ારકыશ શરણ 
મકાન- એ Ħણ િમલકતો જ તેમની 
(çવ. મનોહરિસંહજીની) çવપાિજ↓ત 
હતી, બાકЫની તો વЧડલોપાિજ↓ત છъ 
અને, વડીલોપાિજ↓ત િમલકતોમાં Чદકરા 
જેટલો જ હŨ દીકરીનો હોય છъ. એ 
ઉપરાંત, 2018માં મનોહરિસંહજીનું 
અવસાન થયું તે પછી જૂન 2019માં 
અંબાિલકાદъવી થોડા Чદવસ રાજકોટ 
આવીને રોકાયા તે દરિમયાન તા.3-
6 -2019 ના રોજ તેમણે માતા 
માનકЮમારીદъવી પાસેથી અસલ વિસયત 
મેળવીને વાંચી હતી.

રાજકોટ
રાજકોટ િજ·ાના બામણબોર અને 

જીવાપર ખાતે કરોડો λિપયાની Чકіમતની 
સરકારી જમીનને અિધકારીઓ સાથેની 
સાંઠગાંઠ થકЫ ખાનગી ઠરાવડાવીને 
વ′ચી મારવાનાં બહૂચિચ↓ત કૌભાંડમાં 
સીબીઆઈની ટીમ તપાસ માટъ 
મંગળવારથી રાજકોટ દોડી આãયાની 
વાતે ચકચાર મચાવી દીધી હતી. 
દાયકાઓથી સરકારી માિલકЫની 

જ રહъલી બામણબોર અને જીવાપરની 
આ જમીનો માટъ સુરъ×ĩનગર િજ·ાથી 
માંડીને મહъસુલ પંચ અને સુĬીમ કોટ↓ 
સુધી અનેક દાવા- Ĭિત દાવાઓ ચાàયા 
હતા, જે તમામમાં જમીનના કહъવાતા 
મૂળ માિલકોની પીછъહઠ થઈ હતી. 
બાદમાં, રાજકોટ- અમદાવાદ હાઈ- 
વે પર હીરાસર ખાતે ઈ×ટર નેશનલ 
એરપોટ↓ બનાવવાનું નŨી થતાં જ 
ભૂ- માЧફયાઓ પડમાં આãયા હતા 
અને કыટલાંક સરકારી અિધકારીઓ 
પણ ફвટી જતાં 380 એકર જેટલી 

સરકારી જમીન ખાનગી ઠરાવી દъવામાં 
આવી હતી. િવિવધ çતરъથી જમીન 
સરકારી જ ઠરાવવામાં આવી હોવાના 
તમામ પૂરાવાઓ રъકડ↓ પર હોવા છતાં 
ચોટીલાના મામલતદાર- કમ- કжિષપંચ 
˛ારા હકЫકતોને નજરઅંદાજ કરીને 
તા.૧૫-૭-૨૦૧૭ના રોજ માĦ ૭૨ 
એકર જમીન ફાજલ ગણીને બાકЫની 
તમામ જમીનની અરજદારોને યુિનટ 
તરીકы ફાળવણી કરી સરકારી િહતને 
નુકસાન પહ℮ચાડવામાં આãયું હતું. 
બાદમાં સુરъ×ĩનગરના તÓકાલીન અિધક 
કલેÄટરъ પણ ન℮ધો Ĭમાિણત કરી આપી 
હતી અને જમીન િબનખેતી કરાવી 
નાખી કૌભાંડકારોએ ઘણોખરો ભાગ 
વ′ચી પણ માયђ↓ હતો. 

રાજકЫય મોટાં માથાંઓની કિથત સંડોવણીની ચચા↓ વŵેબામણબોરના કરોડોનાં જમીન કૌભાંડની તપાસાથ› CBI રાજકોટમાં
સુરъ×ĩનગરના પૂવ↓ કલેÄટર 
અને IAS કы. રાજેશની 
અંતે CBI ˛ારા ધરપકડ

અમદાવાદ
ગુજરાત સરકારના સામા×ય વહીવટ 

િવભાગના જોઇ×ટ સેĝыટરી અને  
સુરъ×ĩનગર િજ·ાના પૂવ↓ કલેÄટર કы. 
રાજેશની અંતે સીબીઆઇએ ધરપકડ 
કરી છъ. તેમની સામે અાΤેપ છъ કы, 
સુરъ×ĩનગરના િજ·ા કલેÄટર પદ 
રહીને તેમણે ãયાપક į∆ાચાર  કયђ↓ 
હતો. જેમાં તેમણે સǼાનો ગેરઉપયોગ 
કરીને હિથયારના પરવાના ઇçયુ કયા↓ 
હતા એટલુ જ નહી તેમણે વાંધાજનક 
જમીનના કыસમાં નાણાં લઇને અનેક 
કૌભાંડ કયા↓ના પણ આΤેપો કરાયા હતા. 
સીબીઆઇની એક િવશેષ ટીમ ˛ારા આ 
અંગે છъ·ાં ઘણા સમયથી તપાસ ચાલી 
રહી હતી અને તપાસને અંતે તેમની 
ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
વષ↓ ૨૦૧૧ની બેચના આઇએએસ 

અિધકારી અને સુરъ×ĩનગરના પૂવ↓ 
કલેÄટર કы. રાજેશની સીબીઆઇએ 
બુધવારъ મોડી રાĦે ધરપકડ કરી છъ. 
તેમના િવરૃÖધ સǼાનો દુરઉપયોગ કરીને 
હિથયારોના પરવાના ઇçયુ કરવાની 
ફЧરયાદ ન℮ધવામાં આવી હતી. 

રાજકોટ 
જસદણ અને િવંછીયા પંથકમાં આશરъ ι. 

૧૯ કરોડનાં િવકાસ કાયђ↓નું ખાતમૂહૂત↓ અને ઈ 
લોકાપ↓ણ  મુÅયĬધાન ભૂપે×ĩ પટъલે 
ઘેલાસોમનાથ નજીક યોજાયેલા 
કાય↓ĝમમાં કયુ↓ હતુ. આ Ĭસંગે 
મુÅયĬધાને ખાસ ઘેલાસોમનાથ 
મહાદъવ મંЧદર અને તીથ↓ ΤેĦનાં 
િવકાસ માટъ આશરъ  λ.. ૧૦ 
કરોડનાં કામોનું આયોજન સરકારમાં 
થયું હોવાનું જાહъર કયુ↓ હતુ. ઘેલા સોમનાથ નજીક 
સોમપીપળીયા ગામ ખાતે નાની િસંચાઈ યોજના 
હъઠળનાં પાિનયો ડેમનું ખાતમૂહૂત↓ મુÅયĬધાનનાં 
હçતે કરવામાં આãયુ હતુ. મંગળવારъ યોજાયેલા 

કાય↓ĝમમાં મંચ પરથી સરકારની છъ·ા ર૦ વષ↓ની 
િસЩÖધઓ વણ↓વી ભાષણ પુι કયા↓ બાદ સીએમ 
ખુરશી પર બેસી ગયા હતા. બાદમાં સાંસદ 

મોહનભાઈ કЮіડારીયાએ તેમને કыટલાક 
મુદાઓ યાદ અપાવતા સીએમ ફરી 
ઉભા થયા હતા અને મંચ પરથી ઘેલા 
સોમનાથ તીથ↓ધામનાં િવકાસ માટъનાં 
આયોજન અને çથાિનક ધારાસÛય 
બાવળીયાએ સરકારમાં રજુઆત કરી 
હતી. તે આલણસાગર ડેમમાં પાણી 

પહ℮ચાડવા આરસીસીની પાઈપલાઈન લીકыજ થતી 
હોઈ  નવી લાઈન નાંખવાની દરખાçતને  સરકારъ 
çવીકારી છъ અને મંજૂરી માટъની કામગીરી Ĭોસેસમાં 
હોવાનું જણાãયુ હતુ. 

ઘેલાસોમનાથ તીથ↓ΤેĦનાં િવકાસ માટъ 10 કરોડ ખચા↓શેઃ CM ભુપે×ĩ પટъલ
જસદણ અને િવંછીયામાં 19 કરાેડનાં િવકાસ કાયાેર્નું ખાતમૂહૂતર્

રાજકોટના રાજાને િમલકતો વ′ચતા રોકવા બહъને મનાઈ હુકમ માÆયો
તં ની િમલી ભગતથી 300 
અેકર જેટલી સરકારી 
જમીન વેંચાઈ ગઈ 

દૂબઈથી કપડાની આડમાં છુપાયેલું 350 કરોડનું ļÆસ મુ×ĩાથી પકડાયું
અમદાવાદ 

ગુજરાત એટીએસને બાતમી મળી હતી કы,  
દુબઇના જેબલ અલી પોટ↓થી આવેલા ક×ટъનરમાં 
કરોડોનું હъરોઇન છુપાવીને લાવવામા આવી રЅં 
છъ. તેથી મુ×ĩા પોટ↓ પર વોચ ગોઠવાઈ હતી. 
ATSની ટીમે ચેક કરતા કપડાની આડમાં 
છુપાવાયેલુ 70 Чકલો ļÆસ મâયુ હતું. જેની 
માક⎯ટ Чકіમત 350 કરોડથી વધુની છъ. આ 
ક×ટъનર દુબઈના જેબેલ અલી પોટ↓થી આãયું હતું. 
CFSમાં ક×ટъનર અંગે ATSને ચોŨસ બાતમી 
મળી હતી, જેમાં ચેЧકіગ કરતા તેમાંથી ļÆસ મâયુ 
હતું.ુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી કы, આ 
ક×ટъનર કોણે મંગાãયુ હતું અને કોણે મોકàયુ હતું.

દીવ પાિલકા ક℮Ġેસ મુŪ, 
6 િબનહરીફ સિહત 13 

વોડ↓માં ભાજપની ભãય જીત
દીવ

દીવ નગરપાિલકાની ચૂંટણીમાં ભાજપની 
ભãય જીત થઈ હતી. જેમાં 6 િબનહરીફ સિહત 
તમામ 13 વોડ↓માં ભાજપનો િવજય થયો હતો. 
આ સાથે જ દીવ નગરપાિલકા ક℮Ġેસ મુŪ 
બની ગઈ છъ. મંગળવારъ દીવ નગર પાિલકાનું 
પЧરણામ જાહъર કરવામાં આãયું હતો. જેમાં 
15 વષ↓ બાદ દીવ પાિલકા પર ભાજપનો 
કыસЧરયો લહъરાયો છъ. 15 વષ↓થી દીવ પાિલકા 
પર ક℮Ġેસનો કÚજો હતો. પરѕતુ દીવમાં કЮલ 13 
વોડ↓ પૈકЫ 7 વોડ↓નું પЧરણામ આãયું છъ, દીવ 
નગરપાિલકાની ચૂંટણીમાં તમામ સાતેય બેઠક 
ભાજપે જીતી લીધી છъ. 
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જ્હોન અબ્રા્મ મલયરામલ ફિલમમરાં પ્હોડયૂસર બનયહો
મુંબઈ : છેલ્લા કેટલલાય સમયથી સલાઉથ સસનેમલાનલા બોલીવુૂડ પર આક્રમણની વલાતો ચચલાચાય 
છે. સલાઉથની અનેક પ્ોડક્શન કંપનીઓ પલાન ઇન્ડયલા ફિલમ બનલાવી ભલારતભરમલાંથી 
કરોડો ઉસેડી રહી છે. આવલા સમયે અસભનેતલા અને પ્ોડયૂસર જહોન અબ્લાહમ જુદી ચલાલ 
ચલાલયો છે. તેણે મલયલાલમ ભલાષલામલાં ફિલમ બનલાવી છે.  જહોને મલયલાલમમલંા મલાઈક નલામની 
ફિલમ બનલાવી છે. આ ફિલમ આગલામી ઓગસટ મસહનલામલાં ફરલીઝ થવલાની છે. જહોન જેએ 

એ્ટરટેઇનમે્ ટ નલામનું પ્ોડક્શન હલાઉસ ધરલાવે છે. તેનલા બેનર હેઠળ બનેલી ફિલમનું 
ફદગદ્શચાન સવષણ ુસ્શવપ્સલાદે કયુું છે. 

મુંબઈઃ સારા અલી ખાન બોલલવુડની ટેલેનટેડ અલિનેત્ીઓમાંથી એક છે. તેણે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં પોતાની 
ખાસ ઓળખ બનાવી છે. તે બીટાઉનની ટોચની ઉિરતી સટાર છે. સારાને એક્ટિંગની સાથે સાથે ફરવાનો પણ ખૂબ 

જ શોખ છે. તે ઘણીવાર જુદી-જુદી જગયાએ આઉટટિંગ કરતી જોવા મળે છે. હાલમાં સારા અલી ખાને કહ્ં હતું કે, 
તે સતત પોતાનો લવકાસ કરી રહી છે. તે એ જ  છોકરી છે, જે મટંદર પણ જાય છે અને બીચ ઉપર લબકીની પણ 
પહેરે છે. સારાએ જણાવયુ હતું કે, શૂટટિંગના કારણે તેને પોતાની માતાથી 45 ટદવસથી વધારે દૂર રહેવુ પસંદ નથી. 
તેને આ બાબતથી નફરત છે. તેણે કહં્ હતું કે, આ છોકરી તમને સરપ્ાઈઝ આપતી રહેશે કારણકે તે પોતાની જાતને 
પણ સતત સરપ્ાઈઝ આપી રહી છે. સારાએ પોતાના પેરેનટસ સાથે લવતાવેલા ગોલડન ટાઈમને યાદ કરીને જણાવયુ ં
હતું કે, દરેક વખતે ઉનાળાની રજાઓમાં હું મારા પેરેનટસ સાથે ‘ધ બ્ોડ વે’ અને ‘ધ લાયન ટકંગ’ના ‘ધ લંડન 
લથયેટર’ વઝ્ઝનને જોવા જતી હતી. કેટલાક લોકો લવચારશે કે હું કેટલી પાગલ છું, જે એક જ પલેને વારિંવાર જુએ છે 
પરિંતુ હું આ પલેને જોવા માટે આવતા સપ્ાહે પણ જઈ શકું છું. સારાએ આગળ જણાવયુ ંહતું કે, જયારે હું મોટી થઈ 
રહી હતી, તયારે મને સમજાયું કે મારા લપતાને ઈલતહાસમાં ખૂબ જ રસ છે. અમે થે રોમ અને ફલોરેનસ જતા હતા 
અને તયાંના દરેક મયુલઝયમમાં જતા હતા.સારાના વક્ક ફ્રનટની વાત કરીએ તો તે ટૂંક સમયમાં લવક્ી કૌશલ સાથે 
સક્ીન શેર કરતી જોવા મળશે. ચાહકો તેની ટફલમની ઉતસકુતાથી રાહ જોઈ રહ્ા છે. સારા છેલ્ી વાર તેની ટફલમ 
‘અતરિંગી’ માં જોવા મળી હતી. આ ટફલમમાં તે અક્ષય કુમાર અને ધનુષ સામે જોવા મળી હતી. 

મુંબઈ : અલિનેત્ી આલથયા 
શેટ્ી અને િારતીય લક્કેટર કેએલ 
રાહુલ આવનારા ત્ણ મલહનામાં લગ્ન 
કરવાના છે તેવી વયાપક ચચા્ઝ ચાલી 
રહી છે. જોકે, આલથયાએ આ ચચા્ઝ 
અંગે મજાક સાથે પ્તયાઘાત આપયો છે. 
આલથયાએ જણાવયુ ં હતું કે મને આશા 
છે કે કમસે કમ મને આ લગ્નમાં જરુર 
આમંત્ણ મળશે. આલથયા અને કેએલ 
રાનુલની ટરલેશનલશપ જગજાહેર છે. 
બંનેના પટરવારો પણ તેમના સંબંધને 
સવીકારી ચુ્યાં છે. આલથયાની ટફલમ 
કારટકદદી જોઈએ તેવી આગળ વધી 
નથી આથી તે વહેલી તકે પરણી જશે 
એવા અહેવાલો અવારનવાર પ્ગટ થયા 
કરે છે.તાજેતરમાં એક ચચા્ઝ અનુસાર 
આલથયા અને રાહુલ આગામી ત્ણ 
મલહનામાં લગ્ન કરી લેવાનાં છે અને 
તે માટે તડામાર તૈયારીઓ પણ શરુ 
થઈ ગઈ છે. હવે આલથયાએ પોતાના 
સોલશયલ મીટડયા એકાઉનટ પર એકદમ 
ફની પ્તયાઘાત આપતાં  લખયુ ં છે કે, 
આશા છે કે આગામી ત્ણ મલહના પછી 
થનારા મારા લગ્નમાં મને પણ આમંત્ણ 
આપવામાં આવશે. આ પહેલા પણ 
આલથયા અને કેએલ રાહુલના લગ્નની 
ચચા્ઝ થઇ હતી. તે પછી આલથયાના 
અલિનેતા િાઈ અહાન તથા લપતા 
સુલનલ શેટ્ીએ પણ હાલ આ લગ્નનું કોઈ 
આયોજન નહીં હોવાનું જણાવયુ ંહતું. 

IPLની શરૂઆ�ત કરન�ર લલલત મ�ોદી ‘મમસ યલુનવસ્સ’ સુસ્મિત� સોન સ�થો કરશો લગ્ન
િારતીય લક્કેટ ફેનટસી IPLને એક 

નવા આયામ પર પહોંચાડવામાં સૌથી 
મોટો શ્ેય આપનાર લવવાદાસપદ લલલત 
મોદીએ એક પોસટ કરીને સમગ્ર બોલલવૂડ 
જગતમાં ખલબલી મચાવી દીધી છે.

56 વષદીય મોદીએ ઈનસટાગ્રામ 
પોસટમાં િારતની ટોચની અલિનેત્ી 
સુકસમતા સેન સાથે લાંબા સમયના 
ટરલેશનપીપ બાદ પ્િુતામાં પગલાં 
પાડશે તેવી સપષ્ટતા કરી છે. લબઝનેસમેન 
લલલત મોદીએ તેના ઇનસટાગ્રામ પર 
એક તસવીર શેર કરી અને લખયુ ં કે , “ 
પટરવાર સાથે માલદીવ અને સરદીલનયા 
સલહત ગલોબલ ટૂર કરીને લંડન પરત 
ફયા્ઝ બાદ મારા બેટરલુક પાટ્ઝનર સુકસમતા 
સેનને હું કેમનો િૂલી શકું-આખરે એક 
નવી શરૂઆત એક નવી લજંદગી.  

આ�થિય�આ� મજાક 
ઉડ�વીઃ મ�ર�ં લગ્નમ�ં 
મન� જરૂર બ��લ�વજા�

સરારરા અને જ્રાન્વીનવી દહોસ્વી બનવી મમસરાલ, 
્સ્વીર જોઈને ચરા્કહો થઈ ગયરા દવી્રાનરા
મુંબઈ: સારા અલી ખાન અને જહાનવી કપૂર ટૂંક 

સમયમાં ‘કોફી લવથ કરણ’ સીઝન 7ના બીજા 
એલપસોડમાં જોવા મળશે. આ લસઝનના બીજા 
એલપસોડમાં લસઝલલંગ બોલલવૂડ બેસટીઝ અને સક્ીન 
ફેવટરટ જહાનવી કપૂર અને સારા અલી ખાન પોતાની 
વાતો શેર કરતી જોવા મળશે. સારા અલી ખાન અને 
જહાનવી કપૂર એક સમયે એકબીજાના પાડોશી 
હતા અને હવે બંને સારા લમત્ો બની ગયા છે. 

હાલમાં જહાનવી કપૂરે પોતાના ઈનસટાગ્રામ 
પર સારા અલી ખાન સાથે કેટલીક તસવીરો 

શેર કરી છે. આ તસવીરમાં સારા બલેક 
શોટ્ઝ ડ્ેસમાં જોવા મળી છે જયારે 

જહાનવી થાઈ હાઈ કસલટ ગાઉનમાં 
જોવા મળી રહી છે. જહાનવી અને 

સારા આ તસવીરોમાં અલગ-
અલગ પોઝ આપતી 

જોવા મળી રહી છે.
કોપી લવથ કરણના પ્ોમોમાં સારા આલી ખાને જણાવયું 

હતું કે, કે સાઉથ એ્ટર લવજય દેવરકોંડાને ડેટ 
કરવા માંગે છે. જહાનવી ટૂંક સમયમાં ટફલમ 

‘ગુડ લક જૈરી’ અને સારા અલી ખાન 
‘ગૈસલાઈટ’માં જોવા મળશે.

કેટફરનરાને લગ્નનરા છ મમ્નરામરંા 
સરાસુએ બધવી રસહોઈ શવીખ્રાડવી દવીધવી

મુંબઈ : લગ્ન પછી ઘણી બધી છોકરીઓ એકદમ ઠાવકી ગૃલહણીમાં 
પલટાઈ જાય છે. બોલીવૂડ સટાર કેટટરનાએ પણ પોતાની જાતને એક આદશ્ઝ 
હાઉસવાઈફમાં રુપાંતર કરવા માંડી છે. લગ્ન પહેલાં માત્ કોફી જાતે બનાવી 

શકતી કેટટરના હવે બધી જ રસોઈ 
બનાવતાં શીખી ગઈ છે. મૂળ એક લબ્ટીશ 
લસટટઝન કેટટરના હવે એક િારતીય વહુ 
તરીકે પોતાની જાતને ઢાળી રહી છે. લગ્ન 
અગાઉ કેટટરનાને માત્ કોફી જ બનાવતાં આવડતી 
હતી. પરિંતુ હવે તે રોટી, પંજાબી સબજી અને રાઈસની 
અનેક વેરાયટી બનાવતાં શીખી ગઈ છે. લવકી કૌશલની 
માતા એટલે કે કેટટરનાની સાસુએ તેને બધી પંજાબી રસોઈ 
બનાવતાં શીખવાડી છે અને છ મલહનામાં તો પાક કલામાં િારે લનપુણ 
થઈ ગઈ છે. લવકી કૌશલના માતા-લપતા અંધેરીમાં રહે છે. લગ્ન પછી લવકી 
અને કેટટરના જુહુ તારા રોડ પર એક એપાટ્ઝમેનટમાં લશફટ થઈ ગયાં છે. જોકે, જયારે 

પણ ફુરસદનો સમય હોય તયારે લવકી અને કેટટરના અંધેરીમાં પહોંચી જાય છે અને તયા ંસમગ્ર પટરવાર સાથે મળીને લનતનવાં િોજનની 
જયાફત માણે છે. કેટટરના સાસુ  પાસેથી રસોઈ શીખી છે અને હવે તે ખુદ સાસુને તેમની ફેવટરટ ટડશીઝ બનાવીને ખવડાવે છે. 

હંુ આ� જ છંુ, જ� મંદિર� પણ જાય છ�  
આન� બબદકની પણ પહ� ર� છ�  :  સ�ર�

ઉિંમર 56 વષ્ઝ છે અને લમસ યલુનવસ્ઝનો 
લખતાબ જીતનાર સકુસમતા સેનની ઉિંમર 
46 વષ્ઝ છે એટલેકે 10 વષ્ઝ મોટા મોદી 
સાથે સેને લગ્ન કરવા તૈયારી બતાવી છે. 
આ અગાઉ પણ સુકસમતા અનેક લક્કેટના 
ટદગગજ ખેલાડીઓ અને લબઝનેસ મેન 
સાથે ટરલેશનશીપમાં હોવાની વાતો બહાર 
આવી હતી.

મીટડયા અહેવાલો અનુસાર પાટકસતાની 
લક્કેટ ટીમના િૂતપૂવ્ઝ કેપટન વસીમ 
અકરમ અને િૂતપૂવ્ઝ બયુટી ક્ીન સુક્મતા 
સેન એક ડાનસ ટરયાલલટી શો, ‘એક 
લખલાડી એક હસીના’ સહ-જજ કરતી 
વખતે પ્ેમમાં પડ્ા હતા. જોકે લગિગ 
પાંચ મલહના પછી સુક્મતાની 2008માં 
લલલત મોદી સાથેની કલથત લનકટતાને 
કારણે બંનેનું બ્ેકઅપ થયું હતુ.

ચંદ્રને પેલે પાર. ઈનસટા પોસટની સાથે હવે મોદીએ 
પોતાનો ઈનસટા DP પણ બદલયો છે અને તેમના 

નવા પાટ્ઝનર સાથેનો Pic મુ્ યો છે.
રસપ્દ વાત એ છે કે લબઝનેસમેન લલલત મોદીની 
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વિશ્વની સૌથી ધવનક વ્યવતિ એલન મસકકે 
વવિટર ખરીદિામાં અંતે પીછે હઠ કરી 

છે. મસકકે એવરિલમાં ૪૪ અબજ ડોલર આપીને 
વવિટર કંપની ખરીદિાની જાહેરાત કરી ત્યારે છ 
મવહનામાં કંપનીને ટેઈકઓિર કરિાની રિવરિ્યા 
પૂરી થઈ જશે એિો દાિો થ્યો હતો. પરંતુ જુલાઈ 
પુરો થા્ય તે પહેલાં જ મસક પાણીમાં બેસી ગ્યા. 
મસકકે આ અંગે ગત શરુિિારે જાહેરાત કરી સપષ્ટ 
ક્યુયુ હતુ કકે, હાલ તેઓ વવિટર સાથેનો સોદો કરશે 
નહીં. કારણ કકે, િારંિાર માગિા છતાં વવિટર ફકેક 
એટલે કકે નકલી એકાઉન્ટસ અંગેની વિગતો અમને 
આપતી નથી. 

મસકની કંપનીએ એિી ચોખિટ પણ કરી છે 
કકે, સોદો રદ નથી થ્યો, પણ હાલ પૂરતો મોકૂફ 
રખા્યો છે. તેથી ભવિષ્યમાં સોદો થઈ પણ શકકે. 
વવિટરને ખરીદિાના રિ્યત્ો પહેલાં પણ થ્યા હતા 
પણ સફળ નહોતા થ્યા. વવિટરનો આઈપીઓ 
૨૦૧૩ના નિેમબરમાં આવ્યો તેના લગભગ ત્રણ 
િરયુ પછી ૨૦૧૬ના સપટેમબરમાં વવિટરને ખરીદી 
લિેા ટોચની કંપનીઓ દ્ારા સંપક્ક કરા્યો હોિાની 
િાતો ફકેલાઈ હતી. વવિટર પાસે એ િખતે જ ૨૦ 
કરોડથી િધારે એક્ટિ ્ુયઝસયુ હતા. તેના કારણે 
મોટી મોટી કંપનીઓને વવિટરની ખરીદીમાં રસ 
જાગ્યો હતો. ગુગલની પેરનટ કંપની આલફાબેટ 
ઉપરાંત માઈરિોસોફટ, િેરરઝોન, સેલસફોસયુ, િોલટ 
રડઝની જેિી કંપનીઓને વવિટરની ખરીદિામાં 
રસ હતો.

આ િાતો બહાર આિતાં જ વવિટરના શેરના 
ભાિમાં મવહનામાં ૨૦ ટકાનો ઉછાળો િતાયુ્યો 
હતો. તે સમ્યે વવિટરના બોડડે આ અંગે તેને 
ઓફર મળી હોિાનું સિીકા્યુું હતુ સાથે જ ્યોગ્ય 
ઓફર માટે બોડયુનું િલણ હકારાતમક હોિાની 
સપષ્ટતા પણ કરી હતી. બોડડે એિંુ પણ કહ્ં હતુ કકે, 
૨૦૧૬ના અંત સુધીમાં સોદો થઈ શકકે છે. જો કકે, 
ભારે સસપેનસ પછી ઓ્ટોબરમાં જાહેર કરા્યું કકે, 
વવિટર નહીં િેચા્ય. આ િખતે સત્ાિાર રીતે કોઈ 
કારણ નહોતું અપા્ંુય પણ ત્યારે પણ મુદ્ો બોગસ 
એકાઉન્ટસ અને તેમના દ્ારા કરાતા પલટેફોમયુના 
દુરુપ્યોગનો મુદ્ો કારણ હતો. 

વવિટર ખરીદિામાં રસ ધરાિતી કંપનીઓની 
વચંતાઓનો ઉકકેલ કંપની પાસે નહોતો. તેથી છેિટે 
બધી કંપનીઓ તેમાં આગળ ધપી નહીં. વવિટરના 
બોડડે પણ કંપની િેચિાનો વિચાર માંડી િાળીને 
૨૦૧૭ના જૂનમાં ડેશબોડયુમાં સુધારો કરીને નિાં 
રૂપરંગ આપ્યા.ં તેના કારણે છેલાં પાંચ િરયુમાં 
વવિટરના ્ુયઝસયુ ધરખમ રીતે િધ્યા છે.  ભારત 
પાસે પોતાનું જોરદાર સોવશ્યલ મીરડ્યા પલેટફોમયુ 

નથી તેથી વવિટર માટે ૪૪ અબજ ડોલર જિેી 
જંગી રકમની બોલી બોલાઈ તેનું લોકોને આશ્ચ્યયુ 
થ્ેયલું. વવિટરની એિી તે શું કમાણી છે કકે મસક 
જિેો પાકો વબઝનેસમેન આટલા બધા રૂવપ્યા 
તેમાં નાંખિા તૈ્યાર થઈ ગ્યો એિો સિાલ પણ 
લોકોને થા્ય છે. આ સિાલનો જિાબ મેળિિા 
વવિટરનું વબઝનેસ મોડલ સમજિું 
જરૂરી છે. વિશ્વમાં વવિટરના સવરિ્ય 
્યુઝસયુની સંખ્યા લગભગ ૩૩ કરોડ 
છે. વિશ્વમાં ્ુયઝસયુની રીતે વવિટર 
સોળમા નબરનું સૌથી મોટું પલેટફોમયુ 
છે. ૨૦૨૧માં વવિટરની કુલ આિક ૫.૦૮ 
અબજ ડોલર સુધી પહોંચી હતી. તેમાંથી ૪.૩ 
અબજ ડોલર એડિટાયુઈવઝંગમાંથી કંપનીને મળ્યા 
હતા. કંપની પોતાની રિોડ્ટ કકે સવિયુસને લગતી 
સાદી વવિટ કરે એ રિમોટેડ એડ છે. જ્યારે નિા 
ફોલોઅર બનાિિા ફોલોઅર એડ લિેા્ય છે. 
કોઈ મૂિી કકે નિી રિોડ્ટ-સિસ વવિટર ટે્નડ કરે 

એ પણ જાહેરખબર હો્ય છે. બે લાખ ડોલરની 
આસપાસ રકમ ચૂકિીને કશાને પણ ટે્નડ કરાિી 
શકા્ય છે.

ડેટા લા્યસંવસંગ હેઠળ કંપનીઓ કકે ડેિલપસયુને 
માગે એ રિમાણેનો ડેટા અપા્ય છે. વવિટરે તેમાંથી 
૨૦૨૧માં ૭૬ કરોડ ડોલરની કમાણી કરી હતી. 
આમ છતાં એક સમ્ેય વવિટરે ખોટ કરી હતી. 
કંપની પાસે ૧૪૦૦ કરોડ ડોલરની એસે્ટસ 

હોિાથી મસકને તેમાં રસ પડી ગ્યો હોિાનું મના્ય 
છે. વવિટર સાથે મસકના સોદામાં એિી જોગિાઈ 
છે કકે, મસક અધિચ્ે સોદો ફોક કરી નાંખે તો 
૧ અબજ ડોલરની બ્ેક-અપ ફી તેણે વવિટરને 
ચૂકિિી પડે. આ ફી ચૂકિિી નહીં પડે તે માટે 
મસક ચાલાકી કરી રહ્ા છે. ભવિષ્યમાં સોદો 

થઈ શકકે છે એિંુ ગાજર લટકાિીને 
મસક બ્ેક-અપ ફી આપિામાંથી 
છટકબારી શોધી રહ્ા છે. જો કકે સામે 
પક્ે વવિટર પણ મસકની િાતોમાં 
આિી જા્ય તેમ નથી. વવિટરે સામે 

સપષ્ટ ક્યુું છે કકે, મસક અધિચ્ે સોદો રદ કરીને 
ફરી ગ્યા હોિાથી કંપની પાસે કોટયુમાં જિાનો 
માગયુ ખલુો છે. મસકકે કરાર રિમાણે બે્ક-અપ ફી 
આપિી જોઈએ. આ અંગે કકેસ પણ અમે કરીશું.  
મસકકે વવિટર ખરીદિામાં પીછેહઠ કરી તે ઘટના 
અણધારી નથી. કારણ કકે, મસકકે એવરિલમાં વિશ્વમાં 
સૌથી રિભાિશાળી સોવશ્યલ મીરડ્યા પલેટફોમયુ 

ખરીદિાનું એલાન ક્યુું ત્યારથી જ ફકેક એકાઉન્ટસ 
અને સપામ બો્ટસ મુદ્ે ડખો તો ચાલતો જ હતો. 
ભારતમાં ફકેક એકાઉન્ટસ એટલે લોકોએ પોતાની 
ઓળખ છૂપાિીને બનાિેલાં એકાઉનટ એિો અથયુ 
થા્ય છે. પરંતુ અમેરરકા સવહતના વિકવસત દેશોમાં 
કોમપ્યટુર કકે રોબો્ટસ પણ એકાઉનટ હેનડલ કરે 
છે. આ એકાઉન્ટસને સપામ બોટની ગણતરીમાં 
લેિા્ય છે. દરેક સોવશ્યલ મીરડ્યા પલેટફોમયુમાં 

સપામ બોટ મોટા રિમાણમાં હો્ય છે. વવિટરે તો 
સત્ાિાર રીતે સપામ બો્ટસને મંજૂરી આપેલી છે. 
મોટી કંપનીઓ, રાજકી્ય પક્ો, ધાવમયુક સંગઠનો 
િગેરે પોતાનો રિચાર કરિા, પોતાનો મત ફકેલા્ય 
એ માટે આ રિકારનાં એકાઉન્ટસ બનાિે છે.

મસકને પહેલેથી આિાં સપામ બો્ટસ સામે 
િાંધો હતો. મસકકે સોદો ક્યયો ત્યારે તેમાં જોગિાઈ 
કરેલી કકે, કંપનીના કુલ ્યુઝસયુમાંથી ૯૫ ટકા 
જેન્યુઈન એટલે કકે જીિતા જાગતા માણસો હોિો 
જાઈએ અને ૫ ટકાથી પણ ઓછા સપામ બોટ 
હોિા જોઈએ. કંપનીએ તેની ખાતરી આપેલી અને 
એ રદશામાં કામ શરૂ કરી દીધું હોિાનું િચન પણ 
આપ્યુ ં હતુ. આ બાબતથી સંતોર માન્યા બાદ 
મસકકે મે મવહનામાં ચેતિણી આપી હતી કકે, વવિટર 
સપામ બોટ નહીં ઘટાડે તો પોતે ખસી જશે. ગ્યા 
મવહને તણે ફરી ચીમકી આપી કકે, વવિટર ફકેક અને 
સપામ એકાઉનટ અંગે અમે માંગેલો ડેટા નહીં આપે 
તો હું સોદામાં આગળ નહીં િધુ. મસકના આકરા 
િલણ બાદ વવિટરે ગત અઠિારડ્યે બે રદિસ 
પહેલા જ સપષ્ટતા કરી હતી કકે, અમે દરરોજ ૧૦ 
લાખ સપામ બોટ દૂર કરી રહ્ા છીએ અને તેનું 
રિમાણ કુલ ્ુયઝસયુમાં ૫ ટકાથી પણ ઓછું છે. જો 
કકે, વવિટરની આ િાતથી મસકને સંતોર ન થતાં 
તેમણે સોદો ફોક કરિાની જાહેરાત કરી દીધી.

હિે મસકના વિરોધીઓ કહે છે કકે, સપામ 
બોટનું તો બહાનું છે, બાકી વવિટર ખરીદિામાં 
મસકને રસ જ નહોતો. મસકને વવિટરનો ઉપ્યોગ 
કરીને રોકડી કરિામાં રસ હતો અને એ ખેલ તેણે 
કરી નાંખ્યો એટલે વવિટરમાં તેને રસ રહ્ો નથી. 
મસકકે વવિટરનો સોદો ક્યયો પછી વવિટરના શેરનો 
ભાિ િધીને ૫૨ ડોલર સુધી પહોંચી ગ્યા હતા. 
ભાિ ઉંચકા્યા ત્યારે મસકકે પોતાના તથા બીજા 
નામે લીધેલા શેર િેચીને જંગી કમાણી કરી લીધી. 
તેના કારણે શેરના ભાિ ઘટ્યા અને અત્યારે ૩૭ 
ડોલરની આસપાસ છે. મસકના કકેટલાક વિરોધીઓ 
માને છે કકે, મસક વવિટરને છોડશે તો નહીં જ. 
વવિટરની તાકાત તેના સવરિ્ય ્યુઝસયુનો ક્ાસ છે. 
દુવન્યામાં સૌથી પાિરફુલ મનાતા લોકો વવિટર 
ઉપર સવરિ્ય છે. વવિટરની મદદથી કોઈ રિોપેગેનડા 
બહુ સરળતાથી ચલાિી શકાતો હોિાથી દવુન્યાના 
પાિરફુલ લોકો વવિટરની આગળપાછળ ફરે છે. 

મસકને પાિરમાં રસ છે, પાિરફુલ લોકોને 
પોતાના તાબામાં રહે તેમ છે. વવિટરની મદદથી 
તેની આ મહતિાકાંક્ા પુરી થા્ય તેમ છે. આથી 
આ સોદામાં આજે નહીં તો કાલે મસક ફરી તેના 
વિચારો બદલશે. હાલ મસક મૌન ધારણ કરીને 
બેઠા છે. 

એ�લન મસ્કના વલણ સામ� ટ્વિટરની ધમકીથી કાનૂની જંગના એંધાણ

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

ટ્વિટરનરા સોદરામાં એલન મસ્કની િુલાંટ

મસ્કના વવરા�ધીએા� કહ�  છ�  ક� , સ્ામ બા�ટનું તા� બહાનું  
છ� , બાકી મસ્કન� ટ્વિટર ખરીદવામાં નહીં પરંતુ ત�ના� 

ઉપયા�ગ કરીન� રા�કડી કરવામાં રસ હતા� 
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ભારતીય સંસ્કૃતતમાં “ગુરુ “ શબ્દ સંસ્કૃત 
ભાષામાંથી ઉતરી આવેલો શબ્દ છે. “ગુ”નો અથ્થ  
અંધ્ાર અને “રૂ “નો અથ્થ અંધ્ાર ્ૂદર ્રનાર તેવો 
થાય છે. આ તહેવાર તહન્દુઓ, શીખો, બૌદ્ો અને 
જૈનો દ્ારા પોતાના ગુરુજનોને આ્દર અને સનમાન 
આપવા માટે ઉજવવામાં  આવે છે. આ દ્દવસે તશષયો 
દ્ારા આધયાત્મ્ ગુરુનું સમરણ અને ભેટ આદ્દ 
વસતુ ગુરુ ચરણે અપ્થણ ્રીને ગુરુ પૂજન ્રવામાં 
આવે છે. ્ેમ ્ે, જીવનની સફળતા ભણી પહેલું 
ડગલું ભરવા પાછળ ગુરુ જવાબ્દાર હોય છે. 

ગુરુનું મહ્વ આ શ્ો્ દ્ારા સમજાવવામાં 
આવયું છે. 
अज्ञान तिमिरञान्धस्य ज्ञानञाञ्जन शलञाक्यञा ।
चक्षुरुनिमीमलिं ्ेयन िसिमै श्मी गषुरवे निः ॥
જે તશષયના અજ્ાન રૂપી અંધ્ારને ્ૂદર ્રવા 

તશષયની આંખોમાં જ્ાનરૂપી સળીથી અંજન ્રીને 
તશષયમાં જ્ાનનો ્દીપ્ પ્રગટાવીને આંખોને ખોલે છે. 
તેને ગુરુ ્હે છે.

 ઑશો રજનીશના શબ્દોમાં ્હીએ તો “ગુરુનો 
અથ્થ છે એવી મુક્ત થયેલી ચેતના ્ે, જે  તબલ્ુલ 
બદુ્ અને ્કૃષણ જેવી છે. પણ તમારા સથાન પર 
ઊભી છે, તમારી પાસે છે. થોડું્ ઋણ શરીર પ્ર્યેનું 
બા્ી છે. તેને ચૂ્ વવાની પ્રતતક્ા છે. “સોળે ્ળાએ 
ચંદ્ર પ્ર્ાતશત હોય, તેને શર્દ પૂતણ્થમા ્હેવાય છે. 
તો પ્રશ્ન થાય ્ે, અષાઢ મતહનાની પૂતણ્થમાને ગુરુ 
પૂતણ્થમા ્ે વયાસ પૂતણ્થમા તરી્ે ્ેમ ઓળખવામાં 
આવે છે.?. આપણે પૌરાતણ્ આધારે ગૂઢ રહસયને 
તવસતૃત રીતે સમજીએ..

 અષાઢ મતહનામાં ચંદ્રમા વા્દળોથી ઘેરાયેલો 
હોય છે. તેથી તેના ્દશ્થન ્દુલ્થભ છે. આ અંધ્ારના 
ચાર મતહનામાં અતતગરમી ્ે અતત ઠંડી હોતી નથી. 
તેથી આ સમય તવદ્ા પ્ર્દાન માટે ગુરુ અને તશષયના 
સ્ંદભ્થમાં સૌથી વધુ શ્ેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે. એટલા 
માટે  ગુરુચરણોમાં રહીને તશષય જ્ાન, શાંતત, ભતક્ત 
અને યોગશતક્તની આરાધના ્રે છે.

 ગુરુપતૂણ્થમાને વયાસ પતૂણ્થમા તરી્ે પણ 
ઓળખવામાં આવે છે. ્ેમ ્ે, આજથી 3000 ઈસ. 
પવૂવે મહતષ્થ વે્દવયાસનો જનમદ્દવસ છે. જેઓએ 
સવ્થપ્રથમ ગીતાનું જ્ાન આપયુ ંહતું. તેમજ 18 પુરાણ 
અને 4 વે્દોને પ્ર્ાતશત ્રીને જગતને જ્ાનથી 
પ્ર્ાતશત ્રી ્દીધું હતું. અષાઢ મતહનામાં ચંદ્રમા 
વા્દળોથી ઘેરાયેલો હોય છે, તેવી રીતે વા્દળો રૂપી 
તશષયો થ્ી  ગુરુ ઘેરાયેલા હોય છે. અષાઢ મતહનામાં 
પણ વયાસજી તશષયોના જનમોજનમના અજ્ાન રૂપી 
અંધ્ારના વા્દળોને ્દૂર ્રીને જ્ાનરૂપી પૂતણ્થમાના 
તેજથી ભરી ્દે છે. આ એ્માત્ર પૂતણ્થમાની આરાધના 
્રવાથી આખુ વષ્થ પૂતણ્થમાનું ફળ પ્રાપ્ત  થાય છે.         

गषुरुर्ब्रहिञा ग्षुरुरवब्रष्षुः गषुरुर्देवो िहेशवरः ।
गषुरुः सञाक्ञाि ्परं र्हि िसिमै श्मी गषुरवे निः॥

પ્રાચીન ્ાળમાં ગુરુઓ પોતાના ગુરુ્ુળમાં 
તશષયોને તનઃશુલ્ તવદ્ા આપતા હતા. તેથી આ 
પવ્થમાં ગુરુ દ્ારા ્રવામાં આવેલી મહેનત, બતલ્દાન 

તેમજ તશષય પ્ર્ય ેસમપ્થણ અને માન આપવા માટે 
આપણાં માટે ગુરુજનો, મહાપુરુષો, માતાતપતા અને 
પૂજનીય વયતક્તઓ માટે આભાર માનવાનો આ 
ઉત્તમ દ્દવસ છે.

ગુરુ તશષયોમાં એ્ નવો સ્ારા્મ્ દ્રતટિ્ોણને 
આ દ્દવસ દ્દશા પૂરી પાડે છે. તે ગુરુ પાસે  તશક્ણ 
લેવા જાય છે, ્યારે નાના બીજ સમાન હોય છે. 
પછી ગુરુનાં સાતનધયમાં વટવૃક્નું  રૂપ ધારણ ્રે છે 
અને બીજાને છાંયડો આપે છે.

બૌદ્ધ ધર્મરાં અને જૈન  
ધર્મરાં ગુરુપૂર્્મરાનું રહત્વ

 પુરાણો અનુસાર ભગવાન તશવજી પ્રથમ ગુરુ 
છે. તેઓએ પૃથવી ઉપર સૌથી પહેલાં ધમ્થ  અને 
સભયતાનો પ્રચાર ્યયો હતો. તેથી તેઓને આદ્ગુરુ 
્ે આદ્દ ગુરુ શં્ર તપતા ્હેવાય છે. તશવજીએ 
પરશુરામ અને શતન ્દેવને પ્રથમ તશક્ણ આપયું હતું. 
ગુરુપૂતણ્થમા બૌદ્ ધમ્થ માટે ખુબ જ શુભ તહેવાર 
માનવામાં  આવે છે. મહા્મા બુદ્ે વત્થમાનમાં 
વારાણસીના સારનાથ ખાતે પાંચ તભક્ુઓની સભામાં 
પોતાનો પ્રથમ ઉપ્દેશ આપયો હતો. જે આજે ધમ્થ 
પ્રવત્થ્ના નામે ઓળખાય છે. 

 જૈન ધમ્થમાં પણ ગુરુ પૂતણ્થમાના પવ્થને 
ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. ્ારણ ્ે, આ દ્દવસે 
જૈનોના 24માં તીથથં્ર ભગવાન મહાવીર સવામીએ 
ગાંધાર રાજયના શ્ી ગૌતમ સવામીને પોતાના પ્રથમ 
તશષય બનાવયા હતા. જેનાથી તે “ તત્રલો્ ગુહા”ના 
નામથી  પ્રખયાત થયા. જેનો અથ્થ થાય છે “ પ્રથમ 
ગુરુ” 

શીખ ધમ્થની પ્રચતલત ્હેવત (્દોહો) છે..
 “ ગુરુ ગોર્વંદ દોનું ખડે કા કે લાગુ પાય,

બરલહારી ગુરુ આપ ને ગોર્વંદ દદયો બતાય.”
આમ શીખધમ્થ માત્ર એ્ ઈશ્વર અને પોતાના 10 

ગુરુની વાણીને જ જીવનનું વાસતતવ્સ્ય માને છે.

ગુરુ પૂર્્મરા રનરરતે્ પૂજા  
કર્વાની ર્વરધ જા્ો 

પુરાણો અનુસાર સવ્થ પ્રથમ સવારે ખુબ વહેલા 
ઊઠીને સ્ાન ્યા્થ બા્દ સવચછ અને શુદ્વસત્રો ધારણ 
્રીને ગૃહ મંદ્દરના તશવજીને, ભગવાન તવષણનુે, 
બૃહસપતત અને પછીથી વે્દવયાસનું સમરણ ્યા્થ બા્દ 
પોતાના ગુરુના ઘરે જઈને તેમના ચરણસપશ્થ ્રીને 
આશીવા્થ્દ પ્રાપ્ત ્રવા. 

 ગુરુ પૂજાની સારગ્ી : (1) નાગરવેલનું પાન  
(2) પીળા રંગનું વસત્ર (3) પીળા રંગની મીઠાઈ.  
(4). શ્ીફળ (નાદરયેળ) (5) ફૂલો (6) એલચી (7) 
્પૂર (8) લતવંગ સાથે લઈને જવું જોઈએ. ગુરુના 
ગુણોનો પાર નથી. ગુરુએ આપેલા જ્ાન દ્ારા જ 
તશષય યોગયતા પ્રાપ્ત ્રીને જ પ્ર્ાશમાન દ્દપ્ સમાન 
પરમા્મા સુધી પહોંચીને એની ઝાંખી (્દશ્થન) ્રી 
શ્ે છે. જનમ અને સંસ્ાર આપનારી માતા પછી ગુરુ 
જ તવતશષ્ઠ રીતે પોતાના તશષયોને જેમ ચાણકય દ્ારા 
ચંદ્રગુપ્તને યોગય માગ્થ્દશ્થન આપીને ્દેશને ઉન્નતતનો 
પંથ બતાવયો અને ્દેશને પ્રગતતના સોપાનો સર 
્રાવયા, તેવી રીતે સામાતજ્ તવપ્દા સામે લડવા માટે  
સજ્જ ્રીને ગુરુ પોતાના તશષયને નવજીવન પુરું પાડે 
છે. અંતમાં ગુરુના ગુણને વણ્થવતા મારા રચેલાં ગીત 
દ્ારા આ લેખનું સમાપન ્રીશ. 

ગુરુની પ્ેરની ્વા્ી, અરોને યાદ રહી જાશે,
ગુરુની પ્ેર આરશષો, અરોને યાદ રહી જાશે....
પુરા્ોરાં અરર બની ગયો એકલવય તો, ગુરુની 

રૂરત્મની પાસે તીરંદાજી ચલા્વતો,
ગુરુ કાજે અંગૂઠાની, કુરબાની યાદ રહી જાશે..

ગુરુની પ્ેરની ્વા્ી અરોને યાદ રહી જાશે.
કદીયે ના ભુલાયે રજંદગીરાં, ગુરુ પૂર્્મરા,

ભરીદ્ો જ્ાન નો સાગર, અરારી ઊરર્મઓરાં,
ગુરુની લાગ્ીઓની સદરતા યાદ રહી જાશે..
ગુરુની પ્ેરની ્વા્ી અરોને યાદ રહી જાશે.

 (્તવ : ડો.જયેનદ્ર નાય્ અમ્દાવા્દ)

ગુરુપૂર્ણિમા : ગુરુઓનો આભાર માનવાનો દિવસ
શિષ્યના જીવનરાંથી અંધકારને દુર કરવા જ્ાનર્મ પી દીવાે પ્રગટાવે તે ગુરુ કહેવાય છે, અા તહેવાર હહંદુ, િીખાે, બાદે્ધ અને જૈનાે રાટે રહાત્મ્ય ધરાવે છે
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અમદાવાદ
રાજ્યમાં વરસી રહેલા વરસાદને કારણે 

રાજ્યના મહતવની 207 જળ પરર્યોજનાઓમાં 
46.91% જેટલો જળસંગ્રહ થ્યો છે. જેમાં 
રાજ્યની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર 
્યોજનામાં 1,60,363 એમસીએફટી જળસંગ્રહ 
છે જે કુલ જળસંગ્રહ શક્તિના 48 ટકા જેટલો 
જળસંગ્રહ થ્યો છે. પાણી પુરવઠા ક્વભાગના 
ફલડ સેલ દ્ારા જણાવ્યાનુસાર તા. 13 જુલાઈ, 
2022ની સ્થક્તએ રાજ્યભરમાં 21 જળાશ્યો 
એવા છે કે જેમાં 1૦૦%થી વધુ જળસંગ્રહ થ્યો 
છે. 30 જળાશ્યોમાં 70% થી 100% જળસંગ્રહ, 

27 જળાશ્યોમાં 50% થી 70%  જળસંગ્રહ, 51 
જળાશ્યોમાં (સરદાર સરોવર સક્હત) 25% થી 
50% જળસંગ્રહ, 77 જળાશ્યોમાં 25% કરતાં 
ઓછો જળસંગ્રહ થ્યો છે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાતના 
15 જળાશ્યો, મધ્ય ગુજરાતના 17 જળાશ્યો, 
દક્ષિણ ગુજરાતના 13 જળાશ્યો, કચછના 20 
જળાશ્યો, સૌરાષ્ટ્રના 141 જળાશ્યોનો સમાવેશ 
થા્ય છે.  રાજ્યમાં થઈ રહેલા વરસાદના પરરણામે 
1૦૦% થી વધુ જળસંગ્રહ થ્યેલ 21 જળાશ્યો 
તથા 90% થી 1૦૦% જળસંગ્રહ થ્ેયલ 6 
જળાશ્યો મળી કુલ 27 જળાશ્યો હાઈ એલટ્ટ 
ઉપર છે.

વરસાદ બાદ રાજ્યની 207 જળ 
પરર્યોજનામાં 46.91% જળસંગ્રહ 
રાજ્યના 27 જળાશયાો હાઈ એોલર્ટ એનો 12 જળાશયાો એોલર્ટ ઉપર

પૂર્ણાના પૂરમાં નવસારી ડુબ્ુ ઃ હાઈવે બંધ

મુખ્યમંત્ી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહં્ સરકાર તમારી પડખે છે

નવસારી
એક જ રાતમાં નવસારીના વાંસદામાં આભ ફાટ્યું 

છે. વાંસદા તાલુકામાં ગુરુવારે સવારે ૬ વાગ્ય ેપુરા થતા 
૨૪ કલાકમાં ૩૯૪ ક્મમી વરસાદ આકાશમાંથી ઝીંકા્યો 
છે. વાંસદામાં ૨૪ કલાકમાં ૧૫.૭૬ ઇંચ વરસાદ 
નોંધાતા ચોમેર પાણી પાણી થઈ ગ્યુ છે. નવસારી સક્હત 
ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે ક્જલ્ાની નદીઓમાં 
ઘોડાપૂર આવી ગ્યા છે. આ કારણે નવસારીમાં લોકોના 
ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગ્યા છે. નવસારી ક્જલ્ાના વાંસદા 
તાલુકામાં જળબંબાકારની સ્થક્ત બની છે. નવસારીની 
પૂણા્ટ નદી રકનારાના ગામડાઓ અને નવસારી-ચીખલી 
તથા બીલીમોરા શહેરના નીચાણવાળા ક્વ્તારો જળમગ્ન 
બન્યા છે. છેલ્ા ૪ રદવસોમાં નવસારી શહેરની 
લોકમાતા પૂણા્ટ નદીમાં પુરની સ્થક્ત બનતા હજારો 
લોકોએ હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. ઘરોમાં 
કેડસમા દૂક્િત પાણી હોવાથી રોગચાળો ફેલાવાની 
દહેશત વધી છે. વરસાદી પાણીને લીધે નવસારીના 
સાંતાદેવી રોડ, ટાવર, સેનટ્રલ બેંક, મધુમક્ત જેવા 
ક્વ્તારમાં કમર સુધીના પાણી ભરા્યા હતા. બીજી તરફ 
વલસાડમાં ઔરંગા નદીનું જળ્તર વધતાં બરુરડ્યાવડ 
ક્વ્તારમાંથી 350થી વધુ લોકોનું ્થળાંતર કરા્યું હતું.

એાહવા, સાપુતારા, ડાંગમાં ભારો વરસાદના પાણી નદીમાં 
એાવ્ા એનો ભરતીનો કારણો દરરયાએો પાણી લીધું નહીં

વલસાડમાં એા�રંગા નદીનું જળસતર વધતાં બરુરડયાવડ 
વવસતારમાંથી 350થી વધુ લાોકાોનું સ્થળાંતર કરાયું

ચીખલીમાં ફસા્યેલા નાગરરકોને ચોપર દ્ારા એરલલફટ કરા્યા
ડાંગ જિલ્ામાં છેલ્ા અઠવાડડયાથી અજવતર વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે. ભારે વરસાદથી ડાંગ જિલ્ાની તમામ 
નદીઓમાં પૂર આવયા છે. બીજી તરફ િંગલના રસતાઓમાં ભેખડ ધસી પડવાના બનાવયો બની રહ્ા છે. 
ડાંગના સુબીર તાલુકાના બરડીપાડા-મહાલ માગ્ગ પર ભેખડ ધસી પડતા લયોકયો ફસાયા હતા. વધુમાં ડાંગમાં 
પડેલા વરસાદને કારણે નવસારીના અનેક જવસતારયોમાં પૂર આવયા છે. કાવેરી નદી ડકનારે આવેલા ચીખલી 
તાલુકાના સાદકપુર ગામે ગયોલવાડ અને ખુંદ ગામે નદી ફજિયામાં રહેતા 12 લયોકયો ગુરુવારે પાણી વચ્ે ફસાઈ 
ગયા હતા. ઘટનાની જાણ વહીવટી તંત્રને કરવામાં આવતા ફસાયલા તમામને હેજલકયોપટરની મદદથી સલામત 
સથિે ખસેડાયા હતા. સૂત્રયોના િણાવયા મુિબ નવસારી જિલ્ામાં એનડીઆરએફની ટીમે 100થી વધુ લયોકયોને 
બયોટની મદદથી બહાર કાઢ્ા હતા. ચીખલી-કસબામાથી 86 લયોકયોનું રેસ્કયૂ કરાયું હતું.

નવસારીમાં છેલ્ા કેટલાક ડદવસથી સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે સસથજત જવકટ છે. અહીં અનેક 
િગયાએ પાણી ભરાયા છે. લભારે વરસાદને કારણે નુકસાન પણ થયું છે. આ સમગ્ર પડરસસથજતનયો તાગ 
મેિવવા માટે મુખયમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નવસારી જિલવાના જવસતારયોનું હવાઈ જનરીક્ષણ કયુું હતું.  જિલ્ાના 
જવજવધ જવસતારયોના જાતજનરીક્ષણ મુલાકાત દરજમયાન મયોચી સમાિની વાડી, કાજલયાવાડી ખાતેના શેલટર 
હયોમમાં આશ્રય લઈ રહેલા અસરગ્રસતયોની મુલાકાત લઈ તેમને મિતી ભયોિન, આરયોગય સેવાઓની જાણકારી 
મેિવી હતી. તેમણે અહીં નીચાણવાિા જવસતાર વયોરાવાડથી સથિાંતડરત કરવામાં આવેલા અસરગ્રસતયો સાથે 
સંવાદ કરી ‘સરકાર આ જવપદામાં તેમની પડખે છે’ તેવયો સજધયારયો આપયયો હતયો.

સાૈરાષ્ટ્રમાં મેઘમલહાર ઃ અનેક નગરો જળબંબાકાર
રાજકોટ

સૌરાષ્ટ્રમા ં અિાઢ મક્હનાનાં 
આગમન સાથ ે આવી પહોંચેલી 
મઘેસવારી ૧૫ રદવસ બાદ પણ 
્યથાવત રહી હતી. ગુરુવાર ે પણ 
મઘેમલહાર વચ્ ેસૌરાષ્ટ્રના ં૩૧ તાલુકા 
મથકોએ અડધાથી આઠ ઈંચ વરસાદ 
વરસી ગ્યો હતો. જનૂાગઢ, ગીર 
સોમનાથ, પોરબદંર, અન ે અમરલેી 
ક્જલ્ામા ંજળબબંાકાર સજા્ટ્યો હતો.

જૂનાગઢ ઃ ગત મધરાતથી જ 
વરસાદ વરસવો ચાલ ુ થ્યો હતો, જે 
આજ ે સવારથી વગેવતંો  બન્યો હતો. 
સૌથી વધ ુ માણાવદરમા ં રાતે્ બ ે ઈંચ 
અન ે રદવસ ેછ ઈંચ મળીન ેઆઠ ઈંચ 
વરસાદ વરસી પડતા જળબબંાકારની 

સ્થક્ત સજા્ટઈ હતી. ગ્રામ્ય ક્વ્તારોમાં 
પણ છ - સાત ઈંચ વરસાદથી અનકે 
ગામડા ંબટેમા ંફરેવાઈ ગ્યા હતા.ં

ગીર સોમનાથ ક્જલ્ામા ં પણ 
આજ ે મેંગરાજાએ તોફાની બટેીંગ 
કરી હતી. સતુ્ાપાડા અન ે તાલાલામાં 
મુશળધાર છ-છ ઈંચ વરસાદથી ્થળ 
ત્યા ં જળની સ્થક્ત ક્નમા્ટણ પામી 
હતી. નદીઓમા ં ઘોડાપરુ આવ્યા 
હતા ં અન ે ખતેરોમા ં ધોવાણ સક્હતની 
ખાનાખરાબી પણ સજા્ટઈ હતી. જ્યારે 
વરેાવળ અન ેઉનામા ંધોધમાર દોઢ ઈંચ 
તથા કોરડનારમા ં એક ઈંચ વરસાદથી 
ક્નચાણના ં ક્વ્તારોમા ં પાણી ભરા્યા 
હતા.ં 

પોરબદંર : ક્જલ્ામા ંપણ ગઈકાલે 

રાતથી ધીંગી મઘેસવારી આવી પહોંચી 
હતી. રડે એલટ્ટની આગાહીન ે સાથ્ટક 
કરતો હો્ય એમ સાબંલેાધાર ે વરસાદ 
વરસી પડ્યો હતો. આજે સાજં સધુીમાં 
રાણાવાવમા ં૬ ઈંચ તથા પોરબદંર અને 
કકુ્ત્યાણામા ં ૫-૫ ઈંચ વરસાદથી ઘડે 
પથંક તો જળબબંાકાર થઈ ગ્યો હતો. 

અમરેલી : ધીમીધાર ે ઝાપટાથી 
અઢી ઈંચ સધુી મઘેમહરે વરસી હતી. 
જેમા ંખાભંામા ંઅઢી ઈંચ, વરડ્યા અન 
રેાજુલામા ંબ ેઈંચ, સાવરકુડંલામા ંદોઢ 
ઈંચ, ધારીમા ં એક ઈંચ, અમરલેીમાં 
પોણો ઈંચ અન ે જાફરાબાદમા ં અડધો 
ઈંચ વરસાદ નોંધા્યો હતો. જ્યાર ેલાઠી 
અન ેબાબરામા ંઝાપટાથી માગગો ભીના 
થા હતા.ં

જામખાટલીમાં કલાકમાં સાડા છ ઈંચ
જામકંડયોરણા તાલુકામાં આિે બપયોર બાદ આભ ફાટયું હયોય એમ વરસાદ 
વરસયયો હતયો. િેમાં જામખાટલી ગામે માત્ર એક કલાકમાં સાંબેલાધારે સાડા છ 
ઈંચ વરસાદ ખાબકી પડતા ગ્રામિનયો ફફિી ઉઠયા હતાં.
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અમદાવાદ
ગુજરાત િવધાનસભા,ની ચૂંટણી 

2022 પહъલા ક℮Ġસ એÄશન મોડમાં 
આવી ચૂકЫ છъ. થોડા Чદવસ અગાઉ 
જ ગુજરાત ક℮Ġેસના નેતાઓ Чદàહી 
હાઈકમા×ડની મુલાકાત લીધી હતી. 
Óયાં ફરી એકવાર ગુજરાત ક℮Ġેસના 
નેતાઓને Чદàહીનું તેડું આãયું છъ. Ĭદъશ 
Ĭમુખ જગદીશ ઠાકોર, િવપΤ નેતા 
સુખરામ રાઠવા, Ĭભારી રઘુ શમા↓ 
સિહતના િસિનયર આગેવાન નેતાઓ 
આવતીકાલે Чદàહી જશે.
ગુજરાત ક℮Ġેસના નેતાઓ Чદàહીમાં 

હાઈકમા×ડની સામે 14 તારીખે 
હાઇકમા×ડ સમΤ રાËયની ચુટѕણીની 

રણિનિતનું Ĭેઝ×ટъશન રજુ કરશે. Ëયારъ 
15 જુલાઇ એ ગુજરાત િવધાનસભાની 
ચૂંટણી સિમિત, મેનીફыçટો સિમિત, 
મેનેજમે×ટ સિમિત, ØÚલીિસЧટ સિમિત 
અને કыÜપેઇન સિમિતની જાહъરાત થાય 
એવી શÄયતા છъ. 
ક℮Ġેસના િસિનયર નેતા અને 

રાજçથાનના મુÅયમંĦી અશોક ગહъલોત 
પણ ગુજરાત ક℮Ġેસના નેતાઓ સામ 
હાઈકમા×ડની સામે હાજર રહી શકы 
છъ. તમને જણાવી દઈએ કы અશોક 
ગહъલોતને આ વખતે ચૂંટણીમાં 
ગુજરાતની જવાબદારી સ℮પવામાં આવી 
છъ. મહÓવનું છъ કы, અગાઉ પણ ગુજરાત 
ક℮Ġેસના નેતાઓ Чદàહી પહ℮Éયા હતા. 

ગુજરાત ક℮ગસી નેતાઓને Чદàહીનું તેડું, ગહъલોતને સ℮પાઈ જવાબદારી
અમદાવાદ

Ëયાં એક બાજુ સમĠ શહъરમાં  ભારъ 
વરસાદ પડ્યો Óયાં બીજી બાજુ િસિવલ 
હોЩçપટલના ઓપરъશન િથયેટરમાં 
અંગદાન થકЫ જીવથી જીવ બચાવવાની 
કામગીરી સંપૂણ↓પણે િનΗાભાવપૂવ↓ક 
ચાલતી રહી.  જેના પЧરણામે િસિવલ 
હોЩçપટલમાં છъ·ા 2 Чદવસમાં બે 
અંગદાન થયા છъ. અંગદાનથી મળъલા 
ચાર અંગો થકЫ ચાર પીЧડત દદЪ↓ઓનું 
જીવન બદલાયું છъ. 
જીવનમાં અΦાનλપી અંધકારમાંથી 

અજવાસ તરફ લઈ જનાર તમામ 

ãયિŪને આપણે ગુι માનીને પૂજન કરીએ 
છીએ.  સમĠ સમાજને અંગદાન અંગેનું 
Φાન પૂιં પાડનારા સવ› ગુιજનોને વંદન 
કરીએ છીએ.   િસિવલ હોЩçપટલમાં 
17 મિહનાનામાં થયેલ 77 અંગદાન 
અને તેમના સવ› અંગદાતા અને પЧરજનો 
ખરા અથ↓માં સમાજના ગુιજન સમાન 
છъ કыમકы, તેમણે અંગદાન કરીને સમાજને 
અંગદાન અંગે Ĭેરણા, સમજ અને Φાન 
પૂરા પાડ્યા છъ. તેમણે સમાજમાં રહъલી 
અંગદાન ĬÓયેની ગેરમા×યતાઓ અને 
બદીઓથી ઉપર ઊઠીને અંગદાન કરી 
સમાજમાં Ĭેરણાλપ ઉદાહરણ પૂιં પાડ્યું 

છъ. તેમના અંગદાનથી અનેક પીЧડત અને 
જλЧરયાતમંદ દદЪ↓ઓના જીવનમાં સુખ 
અને çવાçÔયનો ઉજાસ ફыલાયો છъ. 
િસિવલ હોЩçપટલના તાજેતરમાં 

થયેલા બે અંગદાનની વાત કરીએ તો 
અમદાવાદ શહъરના ગોમતીપુર િવçતારના 
રહъવાસી 45 વષЪ↓ય રામĴે મૌય↓ને 
હાઇપરટъ×શન થતાં િસિવલ હોЩçપટલમાં 
સારવાર માટъ લાવવામાં આãયા હતા. 
Ëયાં બે Чદવસની સધન સારવાર અને 
આઇ.સી.યુ.માં રહъલા તબીબો, નિસ↨ગ 
çટાફની અથાગ મહъનત અને પЧરĴમ 
છતાં પણ જીવ બચાવી શકાયું નહોતું. 

અમદાવાદ િસિવલમાં છъ·ા 17 માસ 77 અંગદાન, 220 દદЪ↓ના જીવનમાં ઉજાસ

ાેડનાે ભાેગ બ ાના 4 વષર્ 
પછી િનવૃ  અેડી.સેશ  
જજની ફિરયાદ નાેંધાઈઅમદાવાદ
ઓનલાઇન ĭોડનો ભોગ બ×યાના ચાર 

વષ› િન Ǽ એЧડશનલ સેશ×સ જજની ફЧરયાદ 
આનંદનગર પોલીસ çટъશનમાં ન℮ધાઈ 
હતી. ચાર વષ↓ અગાઉ િન Ǽ જજ પાસેથી 
એસબીઆઈ બ′કના અિધકારીની ઓળખ આપી 
ઠગે એટીએમની િવગતો લઈ ĭોડ કયુ↨ હતું. જે તે 
સમયે પોલીસ કіĺોલ λમ અને સાયબર સેલમાં 
જાણ પણ કરાઈ હતી. જોકы 4 વષ↓ અને Ħણ 
મિહના બાદ મંગળવારъ પોલીસે ગુનો દાખલ 
કયђ↓ હતો. સેટъલાઈટ આનંદનગર ચાર રçતા 
પાસે આĴય ટાવરમાં રહъતા અને વેરાવળ 
અિધક çતર જજ તરીકы 6 વષ↓ અગાઉ િન Ǽ 
થયેલા Чદનેશ નાનાલાલ િĦવેદી ઉѕ,67એ 
ફЧરયાદ ન℮ધાવી છъ. 

ગુજરાત રમખાણ: પૂવર્ IPS 
સંજીવ ભટ્ટના 20 તારીખ 
સુધીના િરમા  મંજૂરઅમદાવાદ
ગુજરાત રમખાણોના કыસમાં મંગળવારъ 

અમદાવાદ પોલીસની ĝાઈમ Įા×ચ ˛ારા પૂવ↓ 
IPS અિધકારી સંજીવ ભžની ધરપકડ કરવામાં 
આવી હતી. આજે IPS સંજીવ ભžને ĺા×સફર 
વોરѕટ સાથે પાલનપુર જેલમાંથી અમદાવાદ 
ઘી કાંટા કોટ↓માં રજૂ કરવામાં આãયા હતા.   
અમદાવાદ કોટ↓માં સુનાવણીના અંતે સંજીવ ભžને 
20 જુલાઈના સાંજે 5 વાÆયા સુધીના Чરમા×ડ 
મંજુર કયા↓ છъ. સરકારી વકЫલે 14 Чદવસના 
Чરમા×ડની માંગણી કરી હતી. Óયારъ બચાવ પΤના 
વકЫલે કોટ↓માં રજૂઆત કરી હતી કы, સંજીવ ભžને 
કમરમાં તકલીફ હોવાના કારણે પોલીસ કçટડીમાં 
ગાદલું આપવામાં આવે. નામદાર કોટ‼ બચાવ 
પΤની દલીલને ĠાΝ રાખી હતી.

અમદાવાદ
અમદાવાદ Щçથત કૌભાંડી કіપની અિનલ çટાચ› 

કરъલ છъતરિપંડી મામલે કы×ĩીય તપાસ એજ×સી 
એÄશનમાં આવી છъ. સીબીઆઈએ આ મામલે 
દъશભરમાં 10થી વધુ ઠъકાણા પર દરોડા પાડ્યાં છъ. 
મહારા∆ના નરીમાન પોઈ×ટ િવçતારમાં Щçથત 

çટъટ બ′ક ઓફ ઈЩ×ડયા (SBI) ˛ારા આપવામાં 
આવેલા કરોડો λિપયાના બ′ક લોન કૌભાંડ કыસમાં 
કы×ĩીય તપાસ એજ×સી (CBI)એ મોટી કાય↓વાહી 
હાથ ધરી છъ. સીબીઆઈ આ કыસમાં બે અલગ-
અલગ એફઆઈઆર ન℮ધીને 10 çથળોએ સચ↓ 
ઓપરъશન શλ કયુ↨ છъ. સીબીઆઈ ˛ારા ન℮ધવામાં 
આવેલી FIR મુજબ લગભગ 1438.45 કરોડ 
અને 710.85 કરોડ λિપયાની લોન લઈને 
છъતરિપંડી આચરવામાં આવી હતી. આ કыસમાં 

દરોડા દરિમયાન CBIએ ઘણા મહÓવપૂણ↓ 
દçતાવેજો અને પુરાવાઓ જΆ કરવામાં આવી 
રΝા છъ. આ કыસમાં અનેક ખાનગી લોકો, અનેક 
અજાÒયા સરકારી અિધકારીઓ, કમ↓ચારીઓ 
સિહત કіપનીઓ સામે પણ કыસની તપાસ શλ 
કરવામાં આવી છъ. સીબીઆઈએ તપાસમાં એ 
શોધવાનો Ĭયાસ કરી રહી છъ કы આટલું મોટું બ′ક 
લોન કૌભાંડ આચરવામાં કોની ભૂિમકા હતી ? 
શું આ સમĠ Ĭકરણમાં બ′કના અિધકારીઓ પણ 
શામેલ છъ કы શું ? 
સીબીઆઈ એ પણ તપાસ કરી રહી છъ કы આ 

બ′ક લોન કૌભાંડની ઘટનામાં સરકારી અિધકારીઓ 
કы બ′ક કમ↓ચારીઓ પણ સામેલ છъ કы કыમ. જો કы, 
સે×ĺલ Úયુરો ઓફ ઇ×વેЩçટગેશન તમામ પાસાઓને 
Öયાનમાં રાખીને તેની તપાસ આગળ વધારી રЅં છъ.

અિનલ çટાચ↓ કૌભાંડમાં CBI એÄશનમાં મુંબઈથી અમદાવાદ સુધી 10 çથળોએ દરોડા

અંબાજી
યાĦાધામ અંબાજીમાં ગુરૃ 

પૂિણ↓મા પૂનમ હોઈ અને આ 
Чદવસે ગુરૃઓનું સિવશેષ 
મહÓવ હોઈ વહъલી સવારથી જ 
યાિĦકોનો ભારъ ધસારો જોવા 
મâયો હતો. યાિĦકો સરળતાથી 
દશ↓ન કરી શકы તેવી ãયવçથા ĺçટ 
˛ારા કરવામાં આવી હતી.
ગુરૃ પૂિણ↓મા પૂનમ િનિમǼે 

જગત જનની માં અંબાના 
દશ↓ન કરવા યાિĦકોનો વહъલી 
સવારથી જ ધસારો જોવા મâયો 

હતો. દъવçથાન ĺçટ ˛ારા દર 
પૂનમ વખતે યાિĦકો સરળતાથી 
દશ↓ન કરી શકы તે માટъ ãયવçથા 
ગોઠવવામાં આવે છъ.યાિĦકો 
સરળતાથી દશ↓ન કરી શકતા 
નજરъ પડતા હતા તથા Ĭસાદી 
માટъ પણ કોઈ મુäકыલીઓ વેઠવી 
પડી ન હતી. યાĦાધામમાં બે 
Чદવસથી મેઘરાજા મન મુકЫને 
વરસવાના કારણે વાતાવરણમાં 
ઠѕડક Ĭસરતાં યાિĦકોએ અંબાજી 
સિહત ગÚબર પવ↓ત કы Ëયાં માં 
અંબાનું મૂળçથાન ગણાય છъ.

કЮદરતી સ⅜દય↓ સોળъ કળાએ 
ખીલી ઉઠતાં યાિĦકોએ માંના 
દશ↓ન કરી ગÚબર પવ↓તનો 
અદભૂત નજારો િનહાળી 
Ĭસ³−³ થયાહતા. ગÚબર પવ↓ત 
ઉપર પણ યાિĦકોનો ધસારો 
જોવા મળતો હતો. અંબાજીના 
બજારોમાં પણ યાિĦકોનો વધુ 
Ĭવાહ જોવા મળતો હતો. મંЧદર 
સંચાિલત અંિબકા ભોજનાલયમાં 
પણ મોટી સંÅયામાં યાિĦકોએ 
ભોજનરૃપી Ĭસાદ આરોગવાનો 
àહાવો લીધો હતો.

યાĦાધામ અંબાજી ગુιપૂિણ↓મા પૂનમે હજારો માઈભŪોએ માંના ચરણોમાં િશષ ઝુકાãયા
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નવી Чદàહી
દъશમાં કોરોના વાયરસના સંĝમણથી 

બચવા માટъ હવે બુçટર ડોઝ પણ ĭЫમાં 
આપવાની તૈયારી છъ. 18થી 59 વષ↓ની 
ઉѕમરના લોકોને આ સુિવધા સરકારી 
વેЩÄસનેસન કы×ĩો પર મળી શકશે. 
સǼાવાર સૂĦોના જણાãયા Ĭમાણે 15 
જુલાઈથી િવશેષ અિભયાન હъઠળ આ 
સુિવધા આપવામાં આવશે. આ અિભયાન 
75 Чદવસ સુધી ચાલશે. આ અિભયાન 
હъઠળ પહъલા લેવામાં આવેલા 2 વેЩÄસન 
ડોઝની જેમ જ લોકો સરકારી કы×ĩોમાં 

જઈને બુçટર ડોઝ લઈ શકાશે. કોરોના 
સંĝમણ દરમાં છъ·ા કыટલાક સમયથી 
વધારો જોવા મળી રΝો છъ અને તેના 
કારણે જ સરકારъ લોકોને બુçટર ડોઝ 
લેવાની િવનંતી કરી છъ.  જો કы, એક 
વગ↓ની માગ હતી કы, Ĭથમ બે વેЩÄસનની 
જેમ જ બુçટર ડોઝ પણ ĭЫમાં આપવો 
જોઈએ. આ દરિમયાન હવે સરકારъ આ 
વેЩÄસનને પણ ĭЫમાં આપવાનો િનણ↓ય 
લીધો છъ.  આઝાદીના અ ત મહોÓસવના 
અવસર પર 75 Чદવસનું િવશેષ અિભયાન 
ચલાવવામાં આવશે. 

15થી 59 વષ↓ના લોકોને 15મી જુલાઈથી કોરોનાનો બુçટર ડોઝ પણ ĭЫમાં મળશે
લાઈન વકર્સર્માંથી 26% લાેકાેઅે બુ ર ડાેઝ લીધાેકыરળમાં મંકЫપોÄસનો એક સંЧદÆધ કыસ દъખાતા દોડધામ

નવી Чદàહી
િવΐભરમાં ફыલાયેલી બીમારી કોરોના વાયરસ જેણે 

લાખો લોકોના મોત લીધા બાદ પણ આ વાયરસના 
સંĝમણમાં લોકો આવી રΝાં છъ, Óયારъ આ વાયરસ 
બાદ દъશ-િવદъશમાં અ×ય વાયરસ અને બીમારીઓ 
પણ આવી રહી છъ.        કыરલમાં મંકЫપોÄસનો એક 
સંદીÆધ કыસ જોવા મâયો છъ. આ ãયિŪનું સ′પલ તપાસ 
માટъ મોકલવામાં આãયુ છъ. રાËયની વીના જોજ› ગુιવારъ 
આ જાણકારી આપી હતી. તેમણે આપેલી માિહતી 
Ĭમાણે, આ ãયિŪ િવદъશથી પાછો આãયો તે બાદ 
તેનામાં મંકЫપૉÄસનાં લΤણો જોવા મâયા હતા. આ દદЪ↓ 
હાલ હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં આãયો છъ. દદЪ↓ના Úલડ 
સ′પલને ટъçટ માટъ નેશનલ ઇ×çટીટયુટ ઓફ વાયરોલોજી 
મોકલવામાં આãયો છъ. 

લોભામણા વચનોથી વોટ મળъ, પણ શોટ↓કટથી શોટ↓સЧક↕ટ થાય : મોદી
દъવધર

પીએમ મોદીએ ઝારખંડના Ĭવાસમાં λ. ૧૬,૮૦૦ 
કરોડના િવકાસ કાયђ↓નું ઉˇાટન અને િશલા×યાસ કયા↓ 
હતા. Óયાર પછી આકરી સુરΤા વŵે પીએમ મોદીએ 
દъવધરમાં ૧૨ Чક.મી. લાંબા રોડ શોમાં ભાગ લીધો અને 
દъવધરના બાબા વૈ˜નાથ મંЧદરમાં પૂજા-અચ↓ના કરી હતી. 
પીએમ મોદીએ કЅં કы, બુધવારъ લોભામણા વચનોનું 
રાજકારણ ચાલી રЅં છъ, પરѕતુ આવા શોટ↓કટથી શોટ↓ 
સЧક↕ટ પણ થઈ જાય છъ. એક તરફ બાબાનો આશીવા↓દ 
અને બીજીબાજુ ઈΐરના λપમાં જનતા જનાદ↓નનો 
આશીવા↓દ કыટલી મોટી શિŪ આપે છъ, તે તમે પણ જાણો 
છો અને હું પણ.

મેરઠ 

બસપાના કˆાવર નેતા અને પૂવ↓ મંĦી 
હાજી યાકвબ કЮરэશીની આશરъ ૧૦૦ 
કરોડ λિપયાની સંપિǼને ઉǼર Ĭદъશની 
મેરઠ પોલીસ ˛ારા જΆ કરવામાં આવી 
છъ. હાલ ખરખોદા િવçતારના એક 
કыસમાં યાકвબ અને તેના બ³−³ે પુĦો ફરાર 
છъ. કોટ↓નો આદъશ છતા હાજર નહોતા 
રΝા જેથી આ કાય↓વાહી કરવામાં આવી 
હતી.  ઉǼર Ĭદъશના ખરખોદાના 
અલીપુરમાં યાકвબના પુĦની િમટની એક 

ફыકટરી આવેલી 
છъ.  આ ફыકટરી 
પર આ વષ› માચ↓ 
મિહનામાં મેરઠ 
પોલીસ ˛ારા 
દરોડા પાડવામાં 

આãયા હતા. ફыકટરીમાં ગેરકાયદъ 
માંસનું પેЧકіગ થઇ રЅં છъ. 
આ કыસમાં સપાના નેતા હાજી 

યાકЮબ કЮરэશી, તેમના બ³−³ે પુĦો અને 
પ ી સંજીદા બેગમ સિહત ૧૭ સામે 

કыસ દાખલ કરવામાં આãયો હતો. આ 
મામલામાં હાલ યાકЮબ અને તેમના 
બ³−³ે પુĦો ફરાર છъ.  Ëયારъ તેમના 
પ ીને જામીન પર છોડવામાં આãયા 
હતા. બુધવારъ પોલીસ Ĭશાસનની 
ટીમે કЮરэશીની ફыકટરી જΆ કરવાની 
Ĭિĝયા શλ કરી દીધી હતી. આશરъ 
૧૦૦ કરોડની આ સંપિǼને પોલીસે 
જΆ કરી લીધી છъ. આ દરિમયાન 
મોટા Ĭમાણમાં પોલીસ કાફલો તૈનાત 
કરવામાં આãયો હતો.

ઉ. Ĭદъશમાં પોલીસે બસપા નેતા હાજી યાકвબની 100 કરોડની સંપિǼ જΆ કરી
હાજી યાકૂબ અને બ ે ફરાર પુ ાે કાેટર્માં હાજર ન થતા મેરઠ પાેલીસની કાયર્વાહી 

નવી Чદàહી
Чદàહી હાઇકોટ‼ ચીનની çમાટ↓ફોન 

મેકર કіપની વીવોને તેના િવિભ³−³ બ′ક 
ખાતાઓમાંથી લેવડદъવડની મંજૂરી 
આપી દીધી છъ. જો કы આ માટъ વીવોને 
એક સΆાહની અંદર એ×ફોસ↓મે×ટ 
ЧડરъÄટોરъટ (ઇડી)ને ૯૫૦ કરોડ 
λિપયાની બેેંક ગેરѕટી જમા કરાવવાની 
રહъશે. ઉ·ેખનીય છъ કы ઇડીએ મની 
લો×ડЧરѕગની તપાસ હъઠળ વીવોના 
િવિવધ બ′ક ખાતાઓમાંથી લેવડદъવડ 
કરવા પર Ĭિતબંધ મૂકЫ દીધો હતો. 
×યાયમૂિત↓ યશવંત વમા↓એ કіપનીને 

ભારતની બહાર મોકલવામાં આવેલા 
નાણાની િવગતો ઇડીને આપવાના 
િનદ‼શ આØયા છъ. 
તેમણે વીવોના િવિભ³−³ બ′ક 

ખાતાઓ પર રોક લગાવવાના ઇડીના 
આદъશને રદ કરવાની માગ કરતી 
વીવોની અરજીના સંદભ↓માં ઇડીને 
નોЧટસ મોકલી છъ. ઇડીના જણાãયા 
અનુસાર અપરાધ ˛ારા ૧૨૦૦ કરોડ 
λિપયાની કમાણી કરવામાં આવી 
છъ. કોટ‼ કіપનીના બ′ક ખાતાઓમાંથી 
૨૫૧ કરોડ λિપયાનું બેલે×સ જાળવી 
રાખવા પણ જણાãયું છъ. 

નવી Чદàહી
૪૩૮૯ કરોડ λિપયાની ઇÜપોટ↓ 

ડયુટીની ચોરી કરવા બદલ ચાઇિનઝ 
ફોન મેકર ઓØપો ઇЩ×ડયાને નોЧટસ 
ફટકારવામાં આવી છъ તેમ નાણા 
મંĦાલયે એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ.
ઓØપોે ઇЩ×ડયાના પЧરસરોમાં 

દરોડા દરિમયાન જΆ કરવામાં 
આવેલા દçતાવેજોને આધારъ શો 
કોઝ નોЧટસ ફટકારવામાં આવી 
છъ. નાણા મંĦાલયે એક િનવેદનમાં 

જણાãયું છъ કы  ЧડરъÄટોરъટ ઓફ 
રъવ×યુ ઇ×ટъિલજ×સ (ડીઆરઆઇ)એ 
તપાસ દરિમયાન Æવાંગડ℮ગ ઓØપો 
મોબાઇલ ટъિલકોÜયુિનકыશન કોપђ↓રъશન 

િલિમટъડની સબિસડરી કіપની ઓØપો 
મોબાઇલ ઇЩ×ડયા Ĭાઇવેટ િલિમટъડની 
૪૩૮૯ કરોડ λિપયાની કçટમ ડયુટી 
ચોરી પકડી પાડી છъ.
આ અંગે ઓØપો ˛ારા કોઇ િનવેદન 

આપવામાં આãયું નથી. ઉ·ેખનીય 
છъ કы ઓØપો ઇЩ×ડયા સમĠ ભારતમાં 
મોબાઇલ  હъ×ડસેટ અને એસેસરીઝના 
મે×યુફыકચЧરѕગ, એસેЩÜÚલંગ, હોલસેલ 
ĺેЧડંગ અને ЧડçĺીÚયુશન સાથે 
સંકળાયેલ છъ.

મની લાે િરગં કેસમાં વીવાે સામે ઈડીની લાલ અાંખબ′ક ખાતામાંથી લેવડદъવડ કરવા વીવો λિપયા 950 કરોડ જમા કરાવે 

નવી Чદàહી 
આવકવેરા િવભાગની ઉŵ સંçથા 

સીબીડીટીએ ડોલો-૬૫૦ દવા બનાવતી 
કіપની પર પોતેાની દવાઓનું વેચાણ 
વધારવા માટъ ડોÄટરો અને મેЧડકલ 
ĬેЩÄટસનરોને λ. ૧૦૦૦ કરોડથી વધુની 
ભેટ આપવા સિહતની અનૈિતક Ĭ િǼઓ 
આચરવાનો આરોપ મૂÄયો છъ.  આ 
અગાઉ ૬ જુલાઇના રોજ આવકવેરા 
િવભાગે ડોલો-૬૫૦ દવા બનાવતી  
બ′ગાલુι Щçથત માઇĝો લેÚસ િલિમટъડના 
૯ રાËયોના કЮલ ૩૬ પЧરસરોમાં દરોડા 
પાડયા હતાં.  દરોડાની આ કાય↓વાહી 
પછી સે×ĺલ બોડ↓ ઓફ ડાયરъÄટ ટъЩÄસસ 

(સીબીડીટી)એ એક િનવેદનમાં જણાãયું 
છъ કы આવકવેરા િવભાગે ૧.૨૦ કરોડ 
λિપયાના બિેહસાબી રોકડ અને ૧.૪૦ 
કરોડ λિપયાનું સોનું અને હીરા પણ જΆ 
કયા↓ હતાં. આવકવેરા િવભાગની આ 
કાય↓વાહી અંગે માઇĝો લેÚસ િલિમટъડ 
˛ારા કોઇ િનવેદન આપવામાં આãયું નથી.

ડોલો-650 બનાવતી કіપનીએ 1000 કરોડથી વધુની ભેટ આપતા આશંકા

ચીની કіપની ઓપો ઇЩ×ડયાએ 4389 કરોડની આયાત ડયુટીની ચોરી કરી
જ  કરવામાં અાવેલા દ તાવેજાેને અાધારે શાે કાેઝ નાેિટસ ફટકારવામાં અાવી

ઇÜફાલ 

મણીપુરના મુÅયમંĦી એન.વીરъન 
િસંઘે જણાãયું હતું કы તેમની સરકાર 
૧૨ વષ↓થી નીચેનાં બાળકોની 
તંદુરçતી માટъ ઘણી જ સિચત છъ, 
કારણ કы તે વયનાં બાળકો માટъ 
કોિવદ ૧૯ની કોઈ રસી (વેЩÄસન) જ 
અÓયારъ ĬાØય નથી.
બીજી તરફ મિણપુરમાં કોિવદ-

૧૯ના કыસોમાં અસામા×ય વધારો 
થઇ રΝો છъ. તેથી મિણપુર સરકારъ 
તા. ૨૪ જુલાઈ સુધી રાËયભરની 
શાળાઓ બંધ રાખવાની મંગળવારъ 
જાહъરાત કરી દીધી છъ.
આ અંગે મણીપુર સરકારъ 

જાહъરનામું પણ ĬિસÖધ કરી દીધું છъ. 

તેમાં જણાãયું છъ કы કોિવદ કыસો વધી 
રહъતાં અને પોિઝЧટવીટી રъિશયો ૧૫ 
ટકા ઉપર પહ℮ચતાં રાËયની તમામ 
શાળાઓ (સરકારી/ખાનગી) જુલાઈ 
૨૪ સુધી બંધ રાખવામાં આવશે. 
મણીપુરમાં મંગળવારъ કોિવદ ૧૯ના 
૫૯ કыસો ન℮ધાયા છъ. સોમવારъ ૪૭ 
જણા પોિઝЧટવ જણાયા હતા.
આ સામે છъ·ા ૨૪ કલાકમાં ૧૫ 

રીકવરી ન℮ધાઈ હતી. રાËયમાં હજુ 
સુધીમાં કЮલ ૬૬,૧૩૫ કыસો ન℮ધાયા 
છъ. જે સામે ૫૭,૨૬૪ રીકવરી 
ન℮ધાઈ છъ. રાËયમાં હજુ સુધીમાં 
૨૧૨૦ લોકોનાં કોિવદને લીધે Óયુ 
થયાં છъ Ëયારъ પોિઝટીવી દર ૧૫.૬ 
ટકા થયો છъ.

કોરોનાનો કહъર : મણીપુરમાં 24 જુલાઈ સુધી તમામ શાળાઓ બંધ 

નવી Чદàહી
વàડ↓ ઇકોનોિમક ફોરમ તરફથી 

જાતીય સમાનતા મુˆъ નવો Чરપોટ↓ Ĭિસˇ 
કરવામાં આãયો છъ. તેના અનુસાર ગયા 
વષ↓ની તુલનામાં ભારત પુιષો અને 
મિહલાઓને સમાનતા અપાવવામાં 
થોડો આગળ વÖયો છъ. દъશને વૈિΐક 
રъЩ×કіગમાં પાંચ çથાનનો ફાયદો મâયો 
છъ. તેમ છતાં ભારત આ યાદીમાં 135મા 
çથાને છъ. Чરપોટ↓માં જણાãયા Ĭમાણે, 
ભારતમાં જાતીય સમાનતાના બે સૂચક 
પાસા મિહલાઓની આિથ↓ક ભાગીદારી 
અને નવી તકોને ĬોÓસાહન ĬાΆ થયું 

છъ. વàડ↓ ઇકોનોિમક ફોરમનો દર વષ› 
Ĭિસˇ થયો જે×ડર ગેપ Чરપોટ↓, 2022ના 
અનુસાર જાતીય સમાનતાના ΤેĦે િવΐમાં 
આઇસલે×ડ સૌથી મોખરાના çથાને છъ. 
તેના પછી Чફનલે×ડ, નોવ›, ×યૂઝીલે×ડ 

અને çવીડનનો નંબર આવે છъ. ભારતના 
રъЩ×કіગમાં સુધારો થયો હોવા છતાં પણ 
જાતીય સમાનતા મુˆъ િવΐના માĦ 11 
દъશ જ તેનાથી નીચેના çથાને છъ. એટલે કы 
ભારતને 146 દъશમાંથી 135મો રъ×ક ĬાΆ 
થયો છъ. રъЩ×કіગમાં ભારત કરતા નીચે 
રહъલા દъશમાં અફઘાિનçતાન, પાЧકçતાન, 
કો×ગો, ઇરાન અને ચાડ જેવા દъશ છъ. 
ઉ·ેખનીય છъ કы, ભારતમાં રાજકારણ 
અને રાજકЫય ΤેĦોમાં પણ ભારતીય 
મિહલાઓની ઓછી ભાગીદારી અને 
ઓછી હાજરી પણ આ Чરપોટ↓માં રજૂ 
કરવામાં આવી છъ. 

જાતીય સમાનતામાં ભારતની Щçથિત ખરાબ, િવΐમાં 135મા çથાને પહ℮Éયું
વ ર્ ઇકાેનાેિમક ફાેરમે જાતીય સમાનતા મુદે્દ નવાે િરપાેટર્ િસદ્ધ કરવામાં અા ાે
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બાબા બફા↓નીના દશ↓નનો સમય ઘટ્યો, હવે ગુફા પાસે રોકાઇ નહી શકાય
નવી Чદàહી

અમરનાથ ગફુા પાસ ેવાદળ ફાટ્યા બાદ Ĵી અમરનાથ 
Ĵાઈન બોડ↓ અન ે Ĭશાસન ે Ĵˇાળઓુની સરુΤા માટъ 
મહÓવપણૂ↓ પગલા લીધા છъ. આ દઘુ↓ટના બાદ પિવĦ 
િહમિલગંના દશ↓નનો સમય બ ે કલાક ઘટી ગયો છъ. 
એટલ ેકы હવ ેભŪો સાજં ે 4 વાÆયા સધુી જ દશ↓ન કરી 
શકશ.ે  અમરનાથ ગફુાન ેલઈન ેસાજં ેમોટъ ભાગ ેહવામાન 
બદલાય છъ. આવી Щçથિતમા,ં કોઈપણ કЮદરતી આફતમાં 
ઓછુ ં નકુસાન થાય ત ેમાટъ Ĵાઈન બોડ› જλરી પગલાં 
લીધા છъ. બાલતાલ માગ↓ અન ે પહъલગામ માગ↓ પર 
પચંતરણીથી આગળની યાĦા શλ કરъ તો જ તઓે સાજં ે4 
વાÆયા સધુી ગફુાના દશ↓ન કરી શકы. 

કાäમીરનું સમાધાન ન થાય Óયાં સુધી આતંકЫઓનો અંત નહỲ આવેઃ ફાλક અÚદુ·ા
Ĵીનગર

નેશનલ કો×ફર×સના અÖયΤ ફાλક અÚદુ·ાએ જÜમુ 
કાäમીરમાં બની રહъલી આતંકવાદી ઘટનાઓ મુˆъ કы×ĩ 
સરકાર પર િનશાન સાÖયું છъ. આ સાથે જ તેમણે ફરી 
એક વખત રાગ પાЧકçતાન આલાØયો હતો અને તેના 
સાથે વાત કરવા જણાãયું હતું. આતંકવાદી ઘટનાઓમાં 
પહъલાની સરખામણીએ ઘટાડો જોવા મળી રΝો છъ પરѕતુ 
તેનો સંપૂણ↓પણે અંત Äયારъ આવશે તે કહъવું અઘλі છъ. 
Óયારъ ફાλક અÚદુ·ાએ આતંકવાદની સમાિΆ અંગે કЅં 
હતું કы, સરકાર ઘાટીના લોકોનું Чદલ નહỲ જીતી લે અને 
પાЧકçતાન સાથે વાત કરીને સમાધાન નહỲ કાઢъ Óયાં સુધી 
કાäમીરમાં આતંકવાદનો અંત નહỲ આવે. 

Φાનવાપી કыસઃ મુЩçલમ 
પΤે વકЫલ િવæણુ જૈનને 
હટાવવાની માંગ કરી

નવી Чદàહી
Φાનવાપી મЩçજદ કыસમાં મુЩçલમ 

પΤે નવી અરજી દાખલ કરી છъ. જેમાં 
વકЫલ િવæણુ જૈનને હટાવવાની માંગ 
કરવામાં આવી છъ. અરજીમાં કહъવામાં 
આãયું છъ કы િવæણુ જૈન વાદી અને 
Ĭિતવાદી બંને પΤો તરફથી કыસ લડી 
રΝા છъ. 
િજ·ા ×યાયાધીશ એ.કы. િવΐેશની 

કોટ↓માં આજે 2 વાÆયાથી ફરી 
સુનાવણી થવાની છъ. દરિમયાન તેમની 
િવιˇ દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી 
પર િહѕદુ પΤના વકЫલ િવæણુ શંકર જૈને 
પોતાનો Ĭિતભાવ આØયો છъ. 

ભોપાલ 

મÖયĬદъશમાં પ ીને જીવતી 
સળગાવીને હÓયા કરનારા પિતને 
એЧડશનલ ЧડЩçĺÄટ જજ લીના દીિΤતે 
દોષી તો ઠъરãયો પણ સજા માĦ પાંચ 
વષ↓ની જ આપી હતી. આ મામલાની 
ન℮ધ લઇને હાઇકોટ‼ લીના દીિΤત 
પાસેથી એЧડશનલ ЧડЩçĺÄટ જજનું પદ 
પરત લઇ લેવાનો િનણ↓ય લીધો હતો. 
આ િનણ↓યને હવે સુĬીમ કોટ‼ પણ યોÆય 
ઠъરãયો છъ. જેને પગલે એક અપરાધીને 
ઓછી સજા કરવા અને બાદમાં 
ચુકાદામાં જ છъડછાડ કરવી ભારъ પડી 
ગઇ હતી. મÖય Ĭદъશના એЧડશનલ 

ЧડЩçĺÄટ જજની કોટ↓માં પિત ˛ારા 
પ ીની દહъજ માટъ હÓયાનો મામલો 
આãયો હતો. પ ીએ મરતા પહъલા બધી 
જ હЧકકત પોલીસને જણાવી દીધી હતી. 
ઘટના çથળъથી કыરોિસન પણ મળી આãયું 
હતું. તપાસમાં સાિબત થયું કы પિતએ જ 
પ ીને જીવતી સળગાવીને તેની હÓયા 
કરી નાખી હતી. એડીજે લીના દીિΤતે 
કыસની સુનાવણી કરી હતી અને પિતને 
૩૦૨ની કલમ હъઠળ દોષી ઠъરãયો હતો. 
જોકы તેને માĦ પાંચ જ વષ↓ની જેલની 
સજા કરી હતી. Ëયારъ દોષી ઠરъલાને 
ફાંસી અથવા આજીવન કыદની સજાની 
પણ જોગવાઇ છъ. 

ઉદયપુર દરજી ક×હэયાલાલ મડ↓ર કыસ
અંજુમન કિમટીના અિધકારીના મકાન સિહતના çથળોએ દરોડા 

નવી Чદàહી 
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ નવા સંસદ 

ભવનની છત પર બનેલા અશોક çતંભનું 
સોમવારъ ઉˇાટન કયા↓ બાદથી રા∆ીય 
Ĭતીક અશોક çતંભ િવવાદોમાં સપડાયું 
છъ. િવપΤે નવા બનેલા અશોક çતંભના 
િસંહોમાં ‘ભયાનક’ ફыરફાર કરવાનો કы×ĩ 
પર આΤેપ કયђ↓ છъ Ëયારъ કы×ĩે િવપΤના 
આΤેપોને આધારહીન ગણાãયા છъ. 
પીએમ મોદીએ રા∆ીય Ĭતીક 

અશોક çતંભનું ઉˇાટન કરતાની સાથે 
જ આ કાય↓ĝમ િવવાદોમાં ઘેરાયો છъ. 

િવપΤે નવા અશોક çતંભ પર બનેલા 
ચાર િસંહોની Чડઝાઈન પર સવાલ 
ઊઠાãયા છъ. 
ક℮Ġેસના મહાસિચવ જયરામ 

રમેશે કЅં કы, નવા અશોક çતંભના 

િસંહોએ સારનાથમાં અશોક çતંભ 
પરના િસંહોનું ચЧરĦ અને Ĭકжિત 
સંપૂણ↓પણે બદલી નાંખી છъ. આ 
િસંહોના મ℮ ‘આĝમક’ રીતે ખુ·ા 
છъ Ëયારъ સારનાથમાં બનેલા મૂળ 
અશોકના çતંભ પર જે િસંહ બનેલા 
છъ, તેમનું મ℮ બંધ છъ. દъશના રા∆ીય 
Ĭતીક સાથે આ ચેડાં તેનું અપમાન 
છъ. િવપΤે દાવો કયђ↓ કы, નવા અશોક 
çતંભના િસંહ ભારતીય પરѕપરા મુજબ 
નથી. સારનાથના િસંહ શાંત હતા 
Ëયારъ નવા િસંહ આĝમક છъ.

અશોક çતંભમાના િસંહોમાં ‘ભયાનક’ ફыરફારના િવપΤના દાવા કы×ĩે ફગાãયા
અશાેક તંભના િસંહાે ‘અાક્રમક’ : િવપક્ષ, માેદી િવરુદ્ધ ઝેર અાેકવા િવવાદ ઃ ભાજપ

પ ીને જીવતી સળગાવવાના કыસમાં પિતને 5 વષ↓ની સજા, જજનું પદ ગયું

ઉદયપુર
ઉદયપુરના દરજી ક×હэયાલાલ 

હÓયાકાંડ ની તપાસ કરી રહъલી 
એનઆઈએની ટીમે મંગળવારъ 
શહъરમાં અનેક çથળોએ દરોડા 
પાડી પુરાવા એકĦ કયા↓ હતા. આ 
વખતે એનઆઈએની ટીમ અંજુમન 
કિમЧટના અિધકારીઓના ગર પર 
પહ℮ચી હતી અને Óયાં તપાસ હાથ 
ધરી રહી હતી. 
બીજી તરફ તપાસ કરતા અંજુમન 

કિમЧટના અિધકારીઓ સિહત 
કыટલાક લોકોને પૂછપરછ માટъ લઈ 
ગઈ હતી. જોકы, મોડી સાંજ સુધીમાં 
બધાની પૂછપરછ કરીને છોડી 
દъવામાં આãયા હતા. પરѕતુ આ બધા 
લોકોને બુધવારъ સવારъ 10:00 વાÆયે 
જયપુરમાં એનઆઈએની સામે 
હાજર થવાનો આદъશ આપવામાં 
આãયો છъ. આ િસવાય પણ 

એનઆઈએની ટીમે ઘણી જÆયાએ 
દરોડા પાડ્યા હતા. એનઆઈએની 
ટીમ 2 Чદવસ પહъલા ફરી ઉદયપુર 
પહ℮ચી હતી. જે બાદ એનઆઈએની 
ટીમે મંગળવાર સવારથી પોતાની 
કાય↓વાહી શλ કરી હતી. 
એનઆઈએની ટીમે જે જÆયાએ 

દરોડા પાડ્યા છъ Óયાંથી કыટલીક 
મહÓવપૂણ↓ સામĠી મળી આવી છъ. 
એનઆઈએને કыટલાક મોબાઈલ 
ફોન, િસમ કાડ↓ અને લેપટોપ મળી 
આãયા છъ જેને એનઆઈએએ જΆ 
કયા↓ છъ. એનઆઈએની ટીમે અંજુમન 
કિમટીના સદર મુઝીબ િસˆીકЫ, 
નાયબ સદર મોહÜમદ અશફાક ખાન, 
જોઈ×ટ સેĝыટરી ઉમર ફાλક, મૌલાના 
ઝુલકાર નૈન, પૂવ↓ ઉપĬમુખ મુનãવર 
અશરફ અને પૂવ↓ સદર ખલીલ 
અહъમદ સિહત નવ લોકોને Óયાં દરોડા 
પાડ્યા હતા.

સહરાનપુર
ઉǼર Ĭદъશના સહરાનપુરની 

િજ·ા જેલમાં બંધ 23 કыદીઓમાં 
એચઆઈવીની પુЩΓ થવાના કારણે 
સરકારી તંĦમાં ભારъ હડકіપ મચી 
ગયો છъ. આ અંગેની જાણ થયા 
બાદ જેલ Ĭશાસને તમામ સંĝિમત 
કыદીઓનું િજ·ા હોЩçપટલ પЧરસર 
Щçથત એઆરટી સે×ટરમાં રિજçĺેશન 
કરાવીને તેમની સારવાર શλ કરાવી 
દીધી છъ. 
આ સાથે જ જેલ અિધકારીએ 

જણાãયું હતું કы, સંબંિધત તમામ 

લોકોના પЧરવારજનોની તપાસ 
કરાવવામાં આવશે. 

çવાçÔય િવભાગ ˛ારા યોજવામાં 
આવેલી તપાસ િશિબરમાં આ િવશે 
ખુલાસો થયો હતો અને તેમણે જેલ 
Ĭશાસનને આ અંગેનો Чરપોટ↓ સ℮Øયો 
હતો. çવાçÔય િવભાગે જેલ Ĭશાસન 
અને શાસનને આ અંગે Чરપોટ↓ સ℮Øયો 
છъ. કыદીઓમાં એચઆઈવી સંĝમણની 
જાણ થયા બાદ જેલ Ĭશાસને તે 
કыદીઓની િહçĺી ફіફોસવાનું શλ કયુ↨ 
છъ જેથી એચઆઈવી સંĝમણના સોસ↓ 
િવશે જાણી શકાય. 

ઉǼર Ĭદъશની જેલમાં મિહલા સિહત 23 કыદી HIV સંĝિમત
HIV સંક્રિમત માેટા ભાગના દદીર્અાે ગ્સ અેિડક્ટ હતા અને 
કેદીના િશિ ંગના કારણે અેઈડ્સ ફેલાઈ રહ્યાે હાેવાનું તારણ

નવી Чદàહી
અનેક વખત ખેડૂતોના નામે 

ખાતર મેળવીને સબિસડીવાળુ ખાતર 
બારોબાર ઉ˜ોગોને વેચી દъવાનું 
સુãયવЩçથત કૌભાંડ સામે આવતું હોય 
છъ. યુЧરયા ખાતરના આ Ĭકારના 
બારોબારના વેપલા પર અંકЮશ મુકવા 
માટъ સરકારъ થોડા વષђ↓ પહъલા તેનું 
નીમ કોЧટѕગ શλ કયુ↨ હતું. 
સરકારъ ખેડૂતોને આપવામાં આવતા 

યુЧરયાનો ઉ˜ોગોમાં જે Ĭકારъ દુλપયોગ 
થઈ રΝો છъ તેને રોકવા માટъ તેનું નીમ 
કોЧટѕગ શλ કયુ↨ હતું. જોકы તેમ છતાં 

ઉ˜ોગોમાં તેનો ઉપયોગ થઈ રΝો છъ. 
રસાયણ અને ખાતર મંĦાલયના 

અહъવાલ Ĭમાણે નીમ કોટъડ યુЧરયા 
પણ ગેરકાયદъસર રીતે ઉ˜ોગો સુધી 

પહ℮ચી રЅં છъ. તેને રસાયણો વડે સાફ 
કરીને ઉ˜ોગોમાં વાપરવામાં આવી 
રЅં છъ. આ Ĭકારના અનેક કыસ સામે 
આãયા છъ જેમાં તપાસ દરિમયાન 
યુЧરયાનો ઝડપાયેલો જÔથો પહъલા નીમ 
કોટъડ હોવાનું સાિબત થાય છъ. 
સરકાર યુЧરયાની ĬÓયેક બેગ ઉપર 

2,700 λિપયાની સબિસડી આપતી 
હોય છъ. Óયારъ ખેડૂતો માટъના યુЧરયાના 
ઉ˜ોગ ΤેĦે થઈ રહъલા દુλપયોગના 
કારણે સરકારને દર વષ› આશરъ 
6,000 કરોડ λિપયાનું નુકસાન 
થાય છъ. 

ખેડૂતો માટъના યુЧરયાની કાળાબજારીથી સરકારને વાિષ↓ક 6,000 કરોડનો ફટકો
દેશમાં મા  1.5 લાખ ટન ઉ ાદન, 2 લાખ ટન યુિરયાની િવદેશમાંથી થતી અાયાત 

Ĵીનગર 
Ĵીનગરમાં પોલીસ ટીમ પર 

આતંકЫઓ ˛ારા હુમલો કરવામાં આãયો 
હતો. જેમાં એક એએસઆઇ શહીદ થયા 
હતા Ëયારъ બે પોલીસ કો×çટъબલ ઘાયલ 
થયા હતા. Ĵીનગરના લાલ બાઝાર 
િવçતારમાં પોલીસ નાકા પર આતંકЫઓેએ 
ગોળીબાર કરી દીધો હતો. આ હુમલામાં 
અિસçટ×ટ સબ ઇ×çપેÄટર (એએસઆઇ) 
મુäતાક અહъમદ શહીદ થયા હતા. Ëયારъ 
બે કો×çટъબલ ફયાઝ અહъમદ અને અબુ 

બકર ઘવાયા હતા. બ³−³ે ઘાયલ જવાનોને 
સારવાર માટъ હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં 
આãયા હતા.  આ હુમલો કરીને આતંકЫઓ 
ફરાર થઇ ગયા હતા, જેની શોધખોળ 
માટъ સમĠ Ĵીનગરમાં મોટા પાયે તપાસ 
અિભયાન સૈ×ય ˛ારા શλ કરવામાં આãયું 
છъ. જે િવçતારમાં આતંકЫઓએ ગોળીબાર 
કયђ↓ તે Ĵીનગરમાં વŵે આવેલો છъ. આ 
વŵે આઇજીએ કЅં હતું કы આતંકЫઓ 
બાળકો, મિહલાઓ, પર હુમલા કરીને 
અશાંિતનો માહોલ પેદા કરવા માગે છъ. 

Ĵીનગરમાં આતંકવાદી હુમલો 
ASI શહીદ, બે જવાન ઘાયલ
સમગ્ર ીનગરમાં સૈ  દ્વારા માેટાપાયે તપાસ અિભયાન શરૂ

7માંથી 3 આરોપી Чરમા×ડ પર, 4 જેલમાં
ઉદયપુર હÓયા કыસમાં ધરપકડ કરાયેલા 7 આરોપીઓમાંથી કોટ‼ ફરીથી 
NIAને Чરમા×ડ સ℮Øયા છъ. Ëયારъ બાકЫના 4 આરોપીઓને જેલમાં મોકલી 
દъવામાં આãયા છъ. ધરપકડ કરાયેલા સાત આરોપીઓની Чરમા×ડની મુદત 
પૂરી થતાં NIAએ તેમને મંગળવારъ ફરીથી બાપરડા કોટ↓માં રજૂ કયા↓ હતા.
Чરયાઝ અǼારી સાથે ફરહાદ મોહÜમદ શેખ ઉફ⎯ બાબલાના Чરમા×ડની માંગણી 
કરી હતી. NIA ˛ારા કોટ↓માં કહъવામાં આãયું હતું કы આ મામલાની હજુ ઘણા 
એંગલથી તપાસ થવાની બાકЫ છъ. આ માટъ આ Ħણેય આરોપીઓની વધુ 
પૂછપરછ જλરી છъ. આવી Щçથિતમાં તેમને Чરમા×ડ પર સ℮પવા જોઈએ. આના 
પર કોટ‼ Ħણેય આરોપીઓને 16 જુલાઈ સુધી NIAને Чરમા×ડ પર સ℮Øયા છъ.
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ગતાંકથી શλ...
ગામ(અમદાવાદ હાઇવે 

ટચ જગા)માં જમીન ખરીદીને 
૧૧ જૂન, ૧૯૭૧ના દэિનક 
૧.૫ લાખ િલટર જેટલા દૂધની 
Τમતા ધરાવતી ‘સાબર ડેરી’ના 
ĬોજેÄટનું ખાતમુહૂત↓ ડૉ. વી. 
કЮЧરયનના હçતે કરવામાં 
આãયું હતું. સાબર ડેરીના 
çથાપક અને Ĭથમ ચૅરમૅન 
ભૂરાભાઈ ખોડીદાસ પટъલના 
હçતે ૧૯૭૪માં સાબર ડેરીનો 
ĬોજેÄટ ધમધમતો થઈ ગયો 
હતો.

ઉમા સંçકાર તીથ↓
çĦી કыળવણીના પણ 

જબરદçત િહમાયતી હતા 
અને ચંĩાલા એ તેમનું ક×યા 
કыળવણીનું એક મહાન çવ  
હતું. તેઓ કહъતા કы મારъ 
ક×યાઓને એવી કыળવણી 
આપવી છъ જે ઘોડેસવારી શીખે, 
બંદૂક, તીરકામઠું ચલાવતાં શીખે, 
તરતાં શીખે, જૂડો, કરાટъ શીખે 
અને શારીЧરક અને માનિસક 
રીતે એટલી મજબૂત થાય કы 
અડધી રાĦે પણ Ëયાં જવું હોય 
Óયાં િહѕમતભેર જઈ શકы તેવી 
મારъ ક×યાઓને કыળવણી આપવી 
છъ. 
ભૂરાકાકાએ ક×યા કыળવણીને 

ખૂબ જ મહǽવ આØયું હતું. ક×યા 
કыળવણીના çવ ને સાકાર કરવા 
તેઓએ પોતાના શરીરની પણ 
િચંતા કયા↓ િવના ‘ઉમા સંçકાર 
તીથ↓’ નામની ક×યા કыળવણીના 

સંકЮલને મૂિત↓મંત કયુ↨ છъ. આ 
‘સંકЮલ’ને જ તેઓ પોતાનું ઘર 
માનતા. તેમાં ભણતી બહъનોને 
પોતાની દીકરીઓ માનીને વહાલ 
કરતા તેથી તો બહъનોએ તેઓને 
‘ભૂરાદાદા’ના નામથી બોલાવતી 
હતી.

ખેડૂતો ખેતરમાં જ રહъ
ભૂરાકાકા જ×મે એક 

ЧકસાનપુĦ-ધરતીપુĦ હતા. 
સાચા અથ↓માં તેમનામાં ખેતીની 
જે સૂઝસમજ હતી તે કદાચ 
વષђ↓થી ખેતી કરનાર ખેડૂતોમાં 
નહỲ હોય ! તેઓ કહъતા કы 
ખેતી કરનારъ ખેતરમાં વસવાટ 
કરવો જોઈએ. આ વાત તેમણે 
çવથી શλ કરી. ‘બી.કы. મોડલ, 
ફામા↓-છાલા અને ‘પંચવટી ફામ↓-
િલંબЧડયા’ તેનાં ઉદાહરણ છъ.
ભૂરાકાકા અàપિશિΤત, 

બહુ જ ઓછું ભણેલા. પણ 
એમની તક↕શિŪ, િવચારશિŪ, 
પરખશિŪ, િનણ↓યશિŪ, 
કાય↓શિŪ, હэયાઉકલત તથા 
કોઠાસૂઝ ભલભલાને ચЧકત 
કરી દъ તેવાં હતાં. ભૂરાકાકા 
પણ લોકોને પોતાનામાંના જ 
એક લાગતા. એટલે એમની 
અને Ġામજનતાની વŵે તસુ 
જેટલું પણ અંતર નહોતું. એમની 
ઢબછબ, બોલવું-ચાલવું, પહъરવું-
ઓઢવું, ખાવું-પીવું, હરવું-ફરવું 
બધું જ ĠામલΤી. ગામડાનાં 
લોકો જેવું. તેઓ ‘ગામડાના’ 
સીધાસાદા જીવ હતા. એમની 
બોલી એટલે ખેડૂતોની બોલી, 

ગામડાની બોલી. એમના 
વŪãયમાં આવતા તળપદા 
શÚદો-વાÄયો સ℮સરવા નીકળી 
જાય તેવા ધારી અસર કરъ તેવા. 
Äયાંય દѕભ કы બનાવટની છાંટ 
જોવા ન મળъ. ખેતર, ખેતી અને 
ખેડૂતની વાત કરъ Óયારъ બધી 
આપવીતીઓમાંથી પસાર થયેલો 
કોઈ ખેડૂત બોલતો હોય તેવું 
લાગે.
ભૂરાભાઈ પટъલ કડી કડવા 

પાટીદાર કыળવણી ઉǼેજક 
મંડળ તથા ઊંઝા ઉિમયા માતા 

સંçથાન સાથે પણ સંકળાયેલા 
હતા.
રાĦે ૧૨ વાગે ઘેર આવતા
બહુ ઓછા લોકોને એ 

વાતની ખબર છъ કы ભૂરાભાઈ 
પટъલ રોજ સવારъ ચાર વાગે 
ઊઠીને વીસથી બાવીસ ગામોની 
મુલાકાત લેતા. તે ગામોના 
ખેડૂતોને ભેગા કરી ગામમાં 
સહકારી ડેરી મંડળી ઊભી 
કરવા સમજાવતા. રાતના 
૧૨ વાગે ઘેર પાછા પહ℮ચતા. 

સાબરકાંઠાના મોટાભાગનાં 
ગામોમાં આજે દૂધ મંડળીઓ 
સારી રીતે ચાલી રહી છъ 
અને ડેરીનાં પાકાં મકાનો છъ. 
નાના ખેડૂતો, િવધવાઓ અને 
ગરીબોને દૂધની આવક મળી તે 
ભૂરાકાકાને આભારી છъ.
તેમણે દુિનયાના ૩૨ 

દъશોનો Ĭવાસ કયђ↓ હતો. ૯૦ 
વષ↓ની વયે પણ વાંચનનો શોખ 
જાળવી રાÅયો હતો. લીમડાને 
તેઓ તંદુરçતીનું Ĭતીક માનતા. 
અમદાવાદથી િહѕમતનગરના 
માગ› ઉમા સંçકાર તીથ↓ના 
કхÜપસમાં લીમડાના ઝૂંડ જોવા 
મળશે તે ભૂરાકાકાની ભેટ છъ.
ખેડĮΜા તાલુકાના પાદરડી 

ગામે દૂધ મંડળીનું ઉǿાટન 
કરવા ગયા. બધું પતી ગયા 
પછી Ëયારъ જમવા બેઠા Óયારъ 
દાદાએ કЅં કы અહỲયા બાજરી 
નથી હોતી એટલે મને મકાઈનો 
રોટલો આપો. બાજુમાંથી લાવી 
આØયો. પોતે Ĭેમથી જÜયા. 
રાĦી ઉપર ĬોĠામ રાÅયો. 
ખૂબ મોટી સંÅયામાં બહъનોને 
ભેગી કરી અને બહъનો સમજે 
તેવી રીતે ભિવæયમાં દૂધ કыવો 
આિથ↓ક ભાગ જીવનમાં ભજવશે 
તે રાĦીના એક વાÆયા સુધી 
સમજાãયું. બીજો કોઈ આડંબર 
નહỲ. હારતોરા નહỲ. એક પાટ 
ઉપર બેઠъલા દાદા, બહъનો 
Ĭ ો પૂછતી જાય ને જવાબ 
આપતા જાય. આજે આ બધી 
વાતો સાચી પડી છъ. ઓછા 
પાણીવાળા િવçતારમાં જીવન 

જીવવાનો મુÅય ãયવસાય દૂધ 
રΝો છъ.
એક િશΤકના ઇ×ટરãયૂ 

Ĭસંગે તેમણે પૂછયું હતું 
કы, ‘સીતાનું હરણ શા માટъ 
થયેલું હતું ?’ તેનું çપΓીકરણ 
કરતાં તેમણે સમજાãયું હતું કы 
સોનાના કારણે સીતાનું હરણ 
થયું હતું. આથી સંçથાના 
કોઈપણ િશΤકોએ સોનાનો 
આભૂષણ તરીકы ઉપયોગ કરવો 
જોઈએ નહỲ. મોહ તેમજ 
ખોટા આડંબરનો Óયાગ કરવો 
જોઈએ. સામાિજક Ĭસંગો પણ 
સાદગીસભર ઊજવવા જોઈએ.

સમાજ ર
ખેડૂતોના િહતિચંતક હોવાને 

લીધે ગુજરાતના પૂવ↓ મુÅયમંĦી 
કыશુભાઈ પટъલના હçતે તેમને 
‘ખેડૂત ર ’નું િબιદ આપી 
તેમનું સ×માન કરવામાં આãયું 
હતું. તેમના ૮૨-૮૪ સમાજે 
ભૂરાકાકાને ૯૧ વષ↓ની વયે λ. 
૯૧ હજારની થેલી આપી કડવા 
પાટીદાર સમાજના ‘સમાજ 
ર ’નો ઇલકાબ આØયો હતો.
તા. ૧લી ઑગçટ, 

૧૯૯૫ના રોજ ભૂરાકાકાનું ૯૫ 
વષ↓ની વયે દુઃખદ અવસાન થયું. 
સાબર ડેરી તેમનું જીવતું જાગતું 
çમારક છъ.

ભૂરાકાકાની તકર્શિક્ત, િવચારશિક્ત, પરખશિક્ત, 
િનણર્યશિક્ત, કાેઠાસૂઝ ભલભલાને ચિકત કરી દેતી

Ĭકરણ-૪૨

પ.પૂ. મુખ ામી મહારાજ શતા ી લેખમાળા

સાચા સંતો મળે તો જીવનમાં પિરવતર્નનો પવન ફંુકાઈ 
ગોçવામી તલુસીદાસજી લખ ેછъ,

रामिमलन के कारणे, जो त ूभयो उदास,
शोधी ले सगंत सतं की, राम िज ह  के पास।

ભગવાનની શોધ માટъ, ભગવાનના સાΤાÓકાર માટъ સાધકો પોતાની 
આવરદાના ઘણા વષђ↓ સાધનામાં ખચЪ↓ નાખં ે છъ. તલુસીદાસજી આ 
સાધનામા ંસરળતા અન ેસફળતા મળъ ત ેમાટъ જણાવે છъ કы, ભગવાનને 
ખોળવા હોય તો સÓસગં કરો. એવા સતંોની સગંતમા ંરહો કы જને ેખરъખર 
Ĭભનુો સાΤાÓકાર હોય. જ ેભગવાનના પરલૌЧકક સખુનો અખડં અનભુવ 
કરતા હોય.

Ëયારъ આવો સÓસગં કы સાચા સતંોનો યોગ ĬાΆ થાય છъ અન ેતઓેના 
પગલ ેપગલ ેચાલીએ છીએ, Óયારъ જીવનમા ંખરъખર પЧરવત↓નનો પવન 
ફвіકાય છъ. Ôવીનો આÖયાЩÓમક ઇિતહાસ આવા કыટલાક Ĭસગંોનો સાΤી 
છъ.
Ĵીમú ભાગવતના મÅુય Ĵોતા પરીિΤત રાજા છъ. તઓેન ે Ĵૃગંી 

ઋષીનો શાપ થયો. સાત Чદવસમા ં Óય ુ િનિΌત હતુ.ં તઓે ભયભીત 
હતા. પરѕતુ શકુદъવજી જવેા સતં મâયા - ભાગવતનંુ રસપાન કરાãયુ.ં 
ભગવ³−³િનΗા ઢ થઈ અન ેરાજા પરીિΤત Óયથુી િનભ↓ય થઈ ગયા. 
નરъ×ĩનાથ દǼા. ઈΐર સાΤાÓકારની તીĳ ઝખંના જાગી. સતં રામકжæણ 

પરમહѕસ મâયા. તઓેએ ચỲધલેા માગ› ચાàયા અન ે તને ે કારણ ે તમેનું 
જીવન બદલાઈ ગયંુ. પЧરણામ ેત ેજ નરъ×ĩનાથ çવામી િવવકેાનદં થઈને 
સમçત િવΐમાં Ĭચિલત થઈ ગયા.
સÓસગં એટલ ેસાચા સતંનો સગં. ભારતની પિવĦ ભિૂમ ઉપર સમયે 

સમય ેમહાન સતંો-ભŪો જવેા કы સતં કબીર, સતં Φાનΐેર, દિΤણમાં 
સતં તીιવ·ુવર, આલવાર સતંો, નામદъવ, તકુારામ, મીરાબંાઈ, નરિસંહ 
મહъતા વગરેъએ પોત ેભિŪĬધાન જીવન જીવીને અનકેન ેએ માગ↓ ઉપર 
આગળ વધાયા↓ છъ.
ભગવાન çવાિમનારાયણ ે િનયમ-ધમ↓ સિહત શુ̌  આચાર-િવચાર 

સાથ ેહЧરભજનમા ંમગ્ન રહી અ×યને પણ એવુ ંજીવન જીવતા કરъ તવેી 

સતં પરѕપરા આ સમાજની સવેા માટъ Ĭçથાિપત કરી છъ. જ ેઆજ પય↨ત 
અખЧંડત છъ.
આ સતં પરѕપરામા ંએક સતં એટલ ે પ.પ.ૂ Ĭમખુçવામી મહારાજ. 

જઓેના પગલ ે પગલ ે અનકેનુ ં જીવન ઉ³−³ત બ×યુ ં છъ. ‘સાધ ુ તો 
ચલતા ભલા’ની પિંŪન ે સાથ↓ક કરતા પ.પ.ૂ Ĭમખુçવામી મહારાજ 
પોતાના જીવનમા ં ૯૦ વષ↓ સધુી અિવરત િવચરણ કરતા રΝા હતા. 
ઈ.સ.૧૯૭૯ના વષ↓મા ં તઓે ઓગçટ માસમાં ગજુરાતના ચરોતર 
Ĭદъશના બોરસદ ગામ ેપધાયા↓ હતા. 

આ અરસામા ં વરસાદની મોસમ હતી, છતા ં તઓે ઘરો-ઘર 
પધરામણીએ જવાનુ ંઅટકાવતા નહỲ. વરસાદન ેકારણ ેપાણીના નાના-
મોટા ખાબોિચયા ંતથા કાદવ Чકચડ થાય ત ેગામડાની સામા×ય તાસીર 
ગણાય. એકવાર એક ઘરъથી બીજા ઘરъ જવામા ં વŵ ેઆવી જ કіઈક 
પЧરЩçથિત ઊભી થઈ. સહકાય↓કતા↓ઓ ખાબોિચયા ંઅન ેકЫચડ ઓળѕગી 
સામ ે કઈ રીત ેજવુ ં ત ે િવમાસણમાં મકૂાયા. Óયા ંજ પ.પ.ૂĬમખુçવામી 
મહારાજ ેન℮Öયુ ં કы, પાણી અન ે કાદવન ેઓળѕગવા વŵ ેઈєટોના ટકુડા, 
ઢъખાળા મકૂыલા છъ.

ખરъખર તો આ પÔથર અન ેઈєટોના ટકુડા પણ તનેી ટોચ માડં માડં 
દъખાય એ રીત ેપાણીમા ંખપૂલેા ંહતા. Ĭમુખçવામી મહારાજ આ સમયે 
ગણતરી સાથ ેપગ માડંી ૫૮ વષ↓ની જફૈ વય ેનાના Чકશોરોન ેશરમાવે 
ત ેરીત ેઢъખાળા ઉપર િસફતપવૂ↓ક પગ મકૂЫ સામ ેપહ℮ચી ગયા. તઓેનું 
સતંલુન જોઈ સહકાય↓કતા↓ઓ અચંબામા ંમકુાઈ ગયા હતા.
સામ ેછъડ ેપહ℮ચીને પ.પ.ૂ Ĭમુખçવામી મહારાજ બોàયા, ‘મારી પાછળ 

પાછળ ચાàયા આવો, વાધંો નિહ આવ.ે’ અÓયતં સહજ રીત ેçવભાિવકપણે 
બોલાયલેા આ શÚદોમા ંસમçત જનસમાજના એક સલામત અન ેસઘુડ 
ભિવæયનો માિમ↓ક બોધ છъ. મહાપιુષો જ ેમાગ› અન ેજ ેરીત ેચાàયા ત ેજ 
સાચો અન ેĴΗે માગ↓ છъ. તમેા ંપçતાવુ ંન પડ.ે તથેી જ કહъવાયુ ંછъ, 

‘महाजनो येन गतः स प थाः।’ 
જનેો અનભુવ તઓેન ે અનસુરીન ે ચાલનારન ે અચકૂ થાય છъ. 

ઈ.સ.૨૦૧૨ના વષ↓મા ં ભારતની Åયાતનામ બ′ક ICICI તથા IT 
ΤĦેમા ંઅÓયતં ĬÅયાતી પામલે ઈ×ફોસીસ કіપનીના તÓકાલીન ચરૅમને 
પ˚ભષૂણ Ĵી કы.વી. કામથ સાહъબ ે મુબંઈમા ં સતંો સાથનેી એક 
મલુાકાતમા ંકЅ ંહત ુકы, ‘Ĭમુખçવામી મહારાજ વષђ↓ પવૂ› ગઢપરુ મЧંદરના 
આરસના કાય↓ માટъ મકરાણા ગયેલા. ત ેસમયની સખત હાડમારી વŵે 
પણ તઓેએ જ ેરીત ેકાય↓ પાર પાડ્યુ ંત ેĬસગં મ′ મારા જીવનનો િસˇાતં 
બનાવી દીધો છъ. કы.વી. કામથ સાહъબ ેઉમેયુ↨ કы, ગમે તવેા િવઘ્નો આવ ેપણ 
પાછા ન પડવુ.ં’
આજ,ે Ĭમુખçવામી મહારાજના પગલે ચાલીન ેસ′કડો બાળકો, હજારો 

યવુાનો અન ેલાખો હЧરભŪો ચાЧરĦયની ઊચંી િમસાલ બની ચÄૂયા છъ. 
આ જ અનયુાયીઓ એક પીઢ અન ેĬભાવી આÖયાЩÓમક જીવન જીવી રΝા 
છъ. એક સçંકારી અન ેસÓવશીલ સમાજનુ ંિનમા↓ણ થયુ ંછъ.
પ.પ.ૂ Ĭમુખçવામી મહારાજની જ×મશતાÚદીએ આરѕભાયલેી આ 

લખેમાળામા ંતઓેના પગલે પગલે ઉŵ જીવનના કыટલાય પાઠો આપણે 
ĝમશઃ શીખતા રહીશુ.ં

 - સાધ ુĴીજીકЫત↓નદાસ



સ્ટ્રાસબર્ગ
યૂરોપિયન યૂપનયનની કરન્ી યૂરોના 

મૂલયમાં વર્તમાન વર્તમાં 12 ટકા જેટલો 
ઘટાડો થરા  લગભગ યુએ્ ડોલર 
જેટલું થયું છે. છેલ્ે આવું 2002માં 
બનયું હરું જેમાં યુરો $0.99 િર આવી 
ગયો હરો. તયાર િછી પ્રથમવાર યૂરો 
ડોલરની નીચે િણ આવી જાય રેવી 
્ંભાવના છે. મોંઘવારી અને રપિયા-
યુક્રેન યુધ્ધના િગલે એનર્જી ્પલાયમાં 
જે અપનયપમરા આવી રેનાથી યૂરોિમાં 
મંદીની િકયરા પ્રબળ બની છે.

આથી જ રો યૂરોની કકંમરમાં 
આટલો ઝ઼ડિથી ઘટાડો થઇ રહયો છે. 
યૂરોપિયન ્ેનટ્રલ બેંકરે મોંઘવારી િર 
અંકૂિ લાવવા આ મપહને વયાજદરમાં 

વ્ધારો કરવાના ્ંકરેર આપયા છે. 
2011 િછી પ્રથમવાર કરેનદ્ીય બેંક 
વયાજ દર વ્ધારવાનું પવચારી રહી છે. 
આ ફરેકટરથી યૂરોપિયન કરન્ી િર 
દબાણ વ્ધરા રે રૂટી રહી છે. યૂરોના 
અવમૂલયનનો મરલબ જ રોકાણકારો 
િોરાના નાણા ઓછા કરી રહયા છે 
એવો થાય છે. 

યુધ્ધ િહેલા યૂરોપિયન યપૂનયનનો 
40 ટકા જેટલો ગે્  રપિયાથી આયાર 
થરો હરો િરંરુ હવે િરીસ્થપર બદલાઇ 
રહી છે. યૂક્રેન હુમલાના િગલે યૂરોપિય 
દેિોના રપિયા ્ાથેના રાજકકય અને 
આપથ્તક ્ંબં્ધો બગડી ગયા છે. આથી 
રપિયાથી મળરા ગે્ િુરવઠા િર 
પવિરીર અ્ર થઇ છે. 

યૂરોનું મૂલય 20 વર્ગમરાં પ્રથમવરાર 
અમેરરકન ડોલર જેટલું થઈ રયું

બેઈજજંર
દુપનયામા ંહાલ ચીન અન ેિપચિમી યુરોિના અનકે દિેોમાં 

ગરમીનો પ્રકોિ ફરેલાયો છ.ે ચીનની વયાવ્ાપયક રાજ્ધાની 
િાઘંાઈ ્પહર ૮૬ િહેરોમા ં હીટવવે અંગ ે રડે એલટ્ત 
જાહરે કરાઈ છ ેજયાર ેિપચિમી યુરોિમા ં્િને રથા ફ્ાન્માં 
રાિમાનમા ંવ્ધારાની અ્ર છકે પરિટન ્્ુધી અનભુવાઈ રહી 
છ.ે વ્ધરા રાિમાનના કારણ ેપરિટન રાષ્ટીય હીટવવે ઈમજ્તન્ી 
જાહરે કરવાની સ્થપરમા ંિહોંચી ગયંુ છ.ે ચીનમા ંહાલ ગરમી 
એટલી િડી રહી છ ેકરે ર્રા રટૂી રહ્ા છ ેઅન ેઈમારરોની 
છર િીગળી રહી છ.ે પરવ્ર ગરમીના કારણ ે૮૬ િહેરોમા ંત્ીજા 
્રરની રડે એલટ્ત જાહેર કરાઈ છ.ે આિકંા વયક્ત થઈ રહી છે 
કરે આગામી ૨૪ કલાકમા ંિાઘંાઈ ્પહરના િહેરોમા ંરાિમાન 

૪૦ કડગ્ી ્.ેન ેિાર થઈ િકરે છ.ે બીજીબાજ ુમધય ્િનેમાં 
રાિમાન ૪૩ કડગ્ી ્.ે નોં્ધાયંુ છ ેઅન ેરનેી અ્રથી ઈંગલનેડ 
અન ેવલે્મા ંિણ રાિમાન ૩૫ કડગ્ી ્.ે ્્ુધી િહોંચી ગયું 
છ,ે જને ેિગલ ેઅબંર હીટ વોપનિંગ જાહરે કરાઈ છ.ે

ચીન અને િપચિમી યુરોિના અનેક દિેોમાં 
હીટવેવ : રાિમાન પવક્મી ્રરે િહોંચી ગયું
શાંઘાઈમાં તાપમાન 40 ડિગ્રી થવાનરી શક્યતા, સ્પેનમાં 43 ડિગ્રી, ઈંગ પ્ેન્ડમાં 35 ડિગ્રીતેહરરાન 

મુસ્લમ બહુમર ્ધરાવરા દિે 
ઇરાનમાં મપહલાઓ પહજાબથી 
મકુ્તીની માગણી કરી રહી છે. િોરાની 
આ માગણી ્ાથે મપહલાઓ ર્રા િર 
ઉરરી રહી છે અને પહજાબ ઉરારરા 
વીકડયો િણ બનાવી રહી છે. જેને 
િગલે આ મામલો ્મગ્ દેિમાં અને 
મુસ્લમ દેિોમાં ચચા્તનો પવરય બની 
ગયો છે.   ઇરાનના રાષ્ટિપર અને 
્રકાર દ્ારા પહજાબને ફરપજયાર 
કરવામાં આવયો છે જેને  િગલે આ 
મપહલાઓ વીકડયો બનાવીને ્રકાર 

અને રાષ્ટિપરનો જ પવરો્ધ કરવા લાગી 
છે. ઇરાનના રાષ્ટિપર ઇરિાપહમ રઇ્ી 
એક મૌલાના િણ છે. ્ાથે રેમને 
ઇરાનના મોટા ભાગના રુકિવાદીઓંનું 
્મથ્તન છે. જોકરે દેિના યુવાઓ આ 
રુકિવાદથી બહાર પનકળીને ખુલ્ેઆમ 
રેનો પવરો્ધ કરી રહ્ા છે.  ઇરાનના 
યુવાનોનો દાવો છે કરે ઇરાનમાં પહજાબ 
માટેનો જે કાયદો છે રેનાથી ભ્રષ્ાચારને 
પ્રોત્ાહન મળી રહ્ં છે. મપહલાઓ 
અને યુવાઓ દ્ારા પહજાબનો પવરો્ધ 
થઇ રહ્ો હોવાથી ્રકાર આ પવરો્ધને 
અટકાવવામાં લાગી ગઇ છે.

ઇરરાનમરંા મજહલરાઓનરા ‘જહજાબથી 
મજુતિ’નરા આંદોલને જોર પકડયું
મડિ્ાઓાપેઓપે ડિજાબ ઉતારતા વરીડિયાપે વાઇર્ કયાયા

લંડન
કંજવવેકટવ િાટટીના નરેા અને 

પરિટનના પ્ર્ધાનમંત્ીના રૂિમાં બોકર્ 
જોન્નનું ્થાન લેવાની દોડમાં ઋપર 
્ુનકરે િોરાની મજબરૂ િકડ બનાવી 
લી્ધી છે. ગુરૂવારે બીજા રબક્ાના 
મરદાનમાં રે 101 મરો ્ાથે ફરીથી 
જીરી ગયા છે. 

ટોરે િાટટીના નેતૃતવની આ ્િ્ધા્તમાં 
હવે ફક્ત 5 ઉમેદવાર બચી ગયા છે. 
ભારરીય મૂળની એટોનટી જનરલ 
રિવેરમૈન ્ૌથી ઓછા 27 વોટ પ્રાપ્ત 
કરવાની ્ાથે જ આ દોડમાંથી બહાર 
થઇ ગયા છે.  

્ાં્ દો દ્ારા 
બીજા રબક્ાના 
મરદાન બાદ 
વ્ધરી જરી આ 
્િ્ધા્તમાં ્ુનક 
ઉિરારં વેિાર મંત્ી 

િેની મોરડુએં (83 વોટ), પવદેિ મંત્ી 
પલજ ટ્ર્ (64 વોટ), િૂવ્ત મંત્ી કરેમી 
બાડેનોક (49 વોટ) અને કંજવવેકટવ 
િાટટીના નરેા ટોમ ટુગેનડૈટ (32 વોટ) 
બચયા છે.  કંજવવેકટવ િાટટીના ્ભયો 
વચ્ે મરદાનની આગળ િાંચ રબક્ાનું 
િુરૂ થવાની ્ાથે આગામી ગુરૂવાર ્ુ્ધી 
ફક્ત બે નરેા આ દોડમાં રહેિે.

ઋજર સુનક બીજા તબક્રામરંા પણ 
જીતયરા, PM મરાટે મજબૂત દરાવેદરારી

વોજિંગટન 
અમેકરકાની અરંરીક્ષ ્ંિો્ધન 

્ં્થા નેિનલ એરોનોકટક્ એનડ ્િે્ 
એડપમપન્ટ્રેિન(ના્ા)નું અતયા્ુધપનક 
જેમ્ વેબ  ્િે્   ટેપલ્કોિ અનંર 
રિહાંડનાં રહ્યો અને આચિયયો ઉકરેલરું 
જાય છે.  ૧૦ અબજ ડોલરના ખચવે 
રૈયાર થયેલા જેમ્ વેબ ્િે્ ટેપલ્કોિે 
આિણી પમલકકી વે(આકાિગંગા)માં 
હજારો પ્રકાિ  વર્ત દૂરના અંરરે  ગોળ 
ગોળ  ઘુમરા ડબલયુએએ્િી-૯૬-

બી ્ંજ્ાા  ્ધરાવરા ગ્હ િર  િાણીની 
વરાળ , વાદળો અને ્ધુમમ્ વગેરે   
જેવાં પવપિષ્   પચહ્ન   હોવાનું  નવરર 
્ંિો્ધન કયુિં છે.  અંરરીક્ષમાં કોઇ ગ્હ 
િર િાણીની   વરાળ  હોવાનો કદાચ 
આ િહેલો  િુરાવો હોઇ િકરે છે. આ 
પવપિષ્ ગ્હની િો્ધ ૨૦૧૩માં થઇ   
છે. પનષણાર ખગોળિા્ત્ીઓના કહેવા 
મુજબ અફાટ અરંરીક્ષમાં હજી ્ુ્ધી 
આિણી પૃથવી િર ખળખળ વહે છે રેવું 
િાણી નથી  િો્ધાયું.  

1150 પ્રકરાિ વર્ગ દૂર ફરતરા નવરા ગ્રહ 
પર પરાણીની વરરાળ મળી હોવરાનો દરાવો

નાસાના જપેમ્સ વપેબ સ્પેસ ટપેલ્સાપેપનું વધુ ઓપેક ઓાશ્ચયયાયુક્રેનના અલગરાવાદી 
પવ્રારોની ્વરંત્રાની 

માગણીને ઉ.કોકરયાનો ટેકો
પયોગયરાંર

યુક્રેનના િૂવ્ત રરફના અલગરાવાદી પવ્રારોની 
્વરંત્રાને ્વીકૃપર આિનારા થોડા દેિો ્ાથે ઉ.કોકરયા 
િણ જોડાયું છે. આથી યુક્રેને ઉ.કોકરયા ્ાથેના રાજદ્ારી 
્ંબં્ધો રોડી નાખયા છે અને ઉત્તર કોકરયા ઉિર યુક્રેનનાં 
્ાવ્તભૌમતવ રથા પ્રાદેપિક એકરા રોડવાની ગપરપવપ્ધને 
વખોડી કાિી છે. ઉ.કોકરયાનાં જણાવયું હરું કરે અમારા 
પવદેિ મંત્ી ચો ્ુન હુઈએ એક કદવ્ િહેલાં જ 
અલગરાવાદી પવ્રારો, જે હવે અલગ િડી ગયા છે. રેવા 
ડોનેત્ક, અને લુહાન્કના નેરાઓને િત્ો િાઠવી જણાવયું 
હરું કરે ઉત્તર કોકરયા રેમનાં ્વારંત્યને ્વીકારે છે, રેમની 
બંને ્ાથે, રાજદ્ારી ્ંબ્ંધો બા્ંધવા આરુર છે.

UAEની હેલથ કંિની થમબ ે
ગ્ૂિ પવશ્વની પ્રથમ મેટાવ્્ત 

હોસ્િટલ લોનચ કરિે
દુબઈ

્ંયુક્ત આરબ અપમરારની હેલથકરેર કંિની થમબે ગ્ૂિે 
જાહેરાર કરી છે કરે રે પવશ્વની પ્રથમ મેટાવ્્ત હોસ્િટલ 
લોનચ કરિે. વચયુ્તઅલ ભૌપરક ટેકનોલોજીના ્ંયોગથી 
દદટીઓ દૂરના અરંરે બેઠાં રબીબોની મુલાકાર લઇને ્લાહ 
મેળવી િકિે. પવશ્વના કોઇિણ ખૂણામાં રહેલો દદટી આ 
હોસ્િટલની ્ેવા લી્ધા િહેલાં રેમાં ઉિલબ્ધ ્ુપવ્ધાઓ 
પવરે જાણકારી મેળવી િકિે. થમબે ગ્ૂિના ્થાિક અને 
અધયક્ષ ડૉ. થમબે મોઇદીને જણાવયુ ં હરું કરે, ગ્ૂિ આ વરવે 
ઓકટોબર ્ુ્ધીમાં મેટાવ્્ત હોસ્િટલ લોનચ કરવાની નેમ 
્ધરાવે છે. આ ્ંિૂણ્ત વચયુ્તઅલ હોસ્િટલ છે. દદટી અહીં 
અવરાર ્વરૂિે આવીને રબીબી િરામિ્ત મેળવી િકિે. 

જેરૂસલેમ 
નવાં I2, U2 જૂથની રચના 

એક મહત્વની ઘટના બની રહી છે. 
પવિેરરઃ રેમાં ભારર િણ જોડારાં રે 
ગેઇમ ચેનજર બની િકરે રેમ છે. રેમ 
ઇઝરાયલના િૂવ્ત રાષ્ટીય ્લામરી 
્લાહકાર મેજર જનરલ યાકયોવ, 
અમીડ્ોરે િત્કારોને જણાવયું હરંુ.

ગુરૂવારે યોજાનારી આ મંત્ણામાં 
ભારરના વડાપ્ર્ધાન નરેનદ્ મોદી 
વચયુ્તઅલી જોડાવાના છે. આ જૂથ 
ભારર, ઇઝરાયલ, યુએઇ અને યુએ્નું 
બનેલું છે રેની રચના ૨૦૨૧ના 

ઓકટોબર મા્માં રે ચારે દેિોના 
પવદિે મંત્ીઓની બેઠકમાં કરવામાં 
આવી હરી. આ માટે ભારરના પવદેિ 
મંત્ી એ્.જયિંકરે રેઓની ઇઝરાયલી 
મુલાકાર દરપમયાન ્ૂચન કયુિં હરું.

રે ્મયે ચારે દેિોના પવદેિ મંત્ીઓ 
રે પવરે ્હમર થયા હરા કરે ચારે 
દેિોએ િોરિોરાની િૂરક િપક્તઓનો 
ઉિયોગ કરી િર્િરનાં પહરો જયા ં
ટકરારાં હોય રેમાંથી માગ્ત િો્ધી 
્હકાર મજબર કરવો. આ ઉિરાંર 
‘ક્ૉડ’ના નવા ્ભયો બને રો રેમની 
્ાથે િણ વયૂહાતમક ભાગીદારી રચવી.

રે ્વ્તપવકદર છે કરે અમકેરકાના 
પ્રમુખ જો બાયડન બુ્ધવારે િપચિમ 
એપિયાની ત્ણ કદવ્ની મુલાકારે 
આવવાના છે. રેમાં I2U2  ફોરમમાં 
ચચા્ત યોજાવાની છે. 

I2, U2 જૂથમાં ભારરની ભાગીદારી ગેઇમ 
ચેનજર’ બની રહેિે : િૂવ્ત ઇઝરાયલી NSA

કોલંબો
િાડોિી દેિ શ્ીલંકામાં આપથ્તક ્ંકટના કારણે િરૂ થયેલા 

આંદોલને હવે ઉગ્ ્વરૂિ ્ધારણ કરી લી્ધું છે. શ્ીલંકાના 
લોકો રાજ્ધાની કોલંબો ્પહર પવપવ્ધ પજલ્ાના ર્રાઓ િર 
ઉરરીને ઉગ્ પ્રદિ્તનો કરી રહ્ા છે. લોકો એટલી હદે આક્મક 
બની ગયા છે કરે, રેમને પનયંત્ણમાં લેવા િોલી્ માટે મુશકરેલ 
બની રહ્ં છે. 

્રકાર ્ામેનો પવરો્ધ ખૂબ જ રેજ બની જવાના કારણે 
શ્ીલંકામાં ગુરૂવારની ્વાર ્ુ્ધી દિેવયાિી કરયુ્ત લાગુ 
કરવામાં આવયો હરો. કાય્તવાહક રાષ્ટિપર રાપનલ પવક્મપ્ંઘે 
બુ્ધવારે આ અંગેની ્ૂચના જાહેર કરી હરી. 

રાષ્ટિપર ગોટાબાયા રાજિક્ષે બુ્ધવારે માલદીવ ભાગી 
ગયા હરા અને હવે રેઓ પ્ંગાિુર િહોંચી ગયા છે. રેઓ 

િોરાના િત્ી ઈઓમા રાજિક્ષે રથા બે ્ંરક્ષણ અપ્ધકારી 
્ાથે ગર રાપત્એ એ્કયુ ૪૩૭ િર માલેથી પ્ંગાિુર જવા 
રવાના થવાના હરા િરંરુ ્ુરક્ષાના કારણો્ર પવમાનમાં 
નહોરા ગયા. તયારે હવે રેમને પ્રાઈવેટ જેટ ઉિલબ્ધ 
કરાવવામાં આવયું હોવાનું ચચા્તમાં છે.

માલદીવ ના્ી ગયેલા શ્ીલંકાના રાષ્ટિપર 
હવે ખાનગી જેટ દ્ારા પ્ંગાિુર િહોંચયા
શ્રી્ંકાના ્ાપેકાપે દ્ારા રાજધાનરી કાપે્ંબાપે સડિત વવવવધ લજલ્ાના રસતાઓાપે પર ઉતરરીનપે ઉગ્ પ્રદશયાનાપે
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બુમરાહ વન ડે 
બોલર્સ રેન્કિંગમાં 

ત્રણ સ્ાનની છલાંગ 
રા્ે ફરી નંબર વન

ODIમાં રૌ્ી ઝડપી 
150 વવકેટ લેનાર 
ભારતીય બોલર 

બ્યો મોહમમદ શમી

દુબઈઃ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર 
બુમરાહે ઈંગલલેન્ડ સામલેની પ્રથમ વન 
્ડલેમાં ઝંઝાવાત જગાવતા માત્ર ૧૯ 
રનમાં જ છ વવકે્ટ ઝ્ડપીનલે સપા્ટો 
બોલાવયો હતો. જલેના પરરણામલે તલે 
આઇસીસી વન ્ડલે બોલસ્સ રેનનકિંગમાં 
ત્રણ સથાનના સુધારા સાથલે ફરી 
નંબરવન બની ગયો હતો. જયારે ત્રણ 
વવકે્ટ ઝ્ડપનારા ફાસ્ટ બોલર શમીએ 
ચાર સથાનના સુધારા સાથલે ૨૩મું સથાન 
હાંસલ કયુું હતુ. અગાઉ બલે વર્સ ્ટોચ 
પર રહ્ા બાદ ફેબુ્રઆરી, ૨૦૨૦માં 
બુમરાહે ્ટોચનું સથાન ગુમાવયું હતુ 
અનલે નયુઝીલલેન્ડના બોલ્ટનલે આ તાજ 
મળયો હતો. તલે ૭૩૦ રદવસ ્ટોચ પર 
રહ્ો હતો, આ્ટલા રદવસ અનય કોઈ 
ભારતીય ્ટોચ પર રહી શકયો નહતો. 
બુમરાહ અગાઉ ્ટી-૨૦માં ્ટોચનું 
સથાન મલેળવી ચૂકયો છે અનલે હાલમાં તલે 
્ટેસ્ટ બોલસ્સમાં ત્રીજા સથાનલે છે. કવપલ 
દેવ બાદ તલે આઇસીસી વન ્ડલે બોલસ્સ 
રેનનકિંગમાં ્ટોચ પર પહોંચનારો બીજો 
ભારતીય ફાસ્ટર છે. 

મોહમમદ શમીએ આ સાથલે એક 
મો્ટો રેકો્ડ્સ બનાવયો છે, હવલે તલે 
વન્ડલેમાં સૌથી ઝ્ડપી 150 વવક્ેટ 
લલેનારો ભારતીય બોલર બની ગયો 
છે. મોહમમદ શમી પહેલા આ રેકો્ડ્સ 
અજીત અગરકરના નામલે હતો, જલેણલે 
97 મલેચમાં 150 વવકે્ટ પૂરી કરી હતી.

પહેલી વનડેમાં ભારતે 
ઇંગલે્ડને 10 વવકેટે હરાવયું
પ્રથમ ODI મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપટન રોહિત 
શમામાએ ટોસ જીતીને બોહિંગ કરવાનો હનરમાય 
િીધો િતો. ભારતીય બોિરોએ શરૂઆતથી 
મજબૂત બોહિંગ કરી ઈંગિે્ડિની િાિત બગાડિી 
િતી અને માત્ર 26ના સકોર પર અડિધી ટીમ 
આઉટ થઈ ગઈ િતી. ભારતીય બોિરોના 
ધારદાર પ્રદશમાનની સામે ઇંગિે્ડિની ટીમ માત્ર 25 
ઓવર જ ટકી શકી િતી અને આખી ટીમ માત્ર 
25 ઓવરમાં પોહવિીયન ભેગી થઇ ગઈ િતી. આ 
મેચમાં જસહપ્રત બુમરાિે 7.2 ઓવરમાં 6 હવકેટ 
જયારે મોિમમદ શમીએ 7 ઓવરમાં 3 હવકેટ િીધી 
િતી. જે બાદ ભારતીય ઓપનર કેપટન રોહિત 
શમામા અને હશખર ધવને શાનદાર બેટટંગ કરી 
ભારતને 10 હવકેટથી શાનદાર જીત અપાવી િતી. 

બીજી વન ્ડલે ઃ રીસ ્ટોપલલેની ઘાતક બોવલંગ
ઈંગલલેન્ડએ ભારતનલે 100 રનલે હરાવયું

વરિટનમાં ગેરકાયદે પ્રવેશ મેળવવા અંગેના 
ફરાહના દાવા બાદ પોલીર તપાર શરૂ

લંડન
ઈંગલલેન્ડ મા્ટે ઓવલનમપકમાં ચાર 

ગોલ્ડ મલે્ડલ જીતનારા ૩૯ વર્સના 
એથલી્ટ  મો ફરાહે ખુલાસો કયયો હતો 
કે, બાળપણમાં મનલે ગલેરકાયદે વરિ્ટનમાં 
ઘુસા્ડવામાં આવયો હતો. જલે પછી ભારે 
વવવાદ સજા્સયો છે. ઈંગલલેન્ડની પોલીસલે 
હવલે આ મામલલે તપાસ શરૃ કરી દીધી 

છે. જોકે વરિર્ટશ સરકારે મો ફરાહનલે 
ખાતરી આપી છે કે, તલેનું નાગરરકતવ 

પાછું ખેંચવામાં નહીં આવલે. વરિર્ટશ 
વ્ડાપ્રધાનના પ્રવક્ાએ તલેનલે સપોર્ટુંગ 
વહરો તરીકે ઓળખાવયો હતો.

મો ફરાહે અગાઉ એવી જાહેરાત કરી 
હતી કે, તલેના વપતા વરિ્ટનમાં આઇ્ટી 
એનનજવનયર તરીકે કામ કરતાં હતા અનલે 
તલે તલેની માતા અનલે બલે ભાઈઓ સાથલે 
શરણાથથી તરીકે વરિ્ટનમાં આવયો હતો. 

લોડ્સઝ
ભારત અનલે ઈંગલલેન્ડ વચ્લે સીરીઝની બીજી મલેચ લોરસ્સમાં 

રમાઈ રહી છે. પહેલાં બલેર્ટંગ કરતા ઈંગલલેન્ડ 246 રન બનાવયા 
છે. ભારત તરફથી સૌથી વધુ વવકે્ટ યુજવલેનદ્ર ચહલલે લીધી. તલેનલે 
4 વવકે્ટ પોતાના નામલે કરી. તો જસપ્રીત બુમરાહ અનલે હારદ્સક 
પ્ંડયાનલે 2-2 વવકે્ટ મળી. ઈંગલલેન્ડ તરફથી સૌથી વધુ રન મોઈન 
અલીએ બનાવયા. તલેનલે 64 બોલમાં 47 રનની ઈવનંગ રમી. 247 
રનનો લકયાંક પાર કરવા ભારતીય ્ટીમ 38.5 અોવરમાં 146 
રન બનાવી શકી હતી. રીસ ્ટોપલલેની ઘાતક બોવલંગ વ્ડલે ઇંગલલેન્ડલે 
ભારતનલે 100 રનલે હરાવયું હતું. રીસ ્ટોપલલેઅલે ભારત વવરુદ્ધ 9.5 
અોવરમાં 2 મલે્ડઈન અોવર નાંખી 24 રન અાપી છ વવકે્ટ ખલેરવી 
હતી.

્ટીમ ઈનન્ડયા તરફથી યુજવલેનદ્ર ચહલલે કમાલની બોવલંગ કરી 
અનલે એકપણ ઈંનગલશ બલેટસમલેનનલે ક્ીઝ પર ્ટકવા ન દીધા. 
ઈંગલલેન્ડનલે બીજો ઝા્ટકો જોની બલેયરસ્ટોનો લાગયો. તલેનલે યુજવલેનદ્ર 
ચહલલે બોલ્ડ કયયો. ચહલના ફુલર બોલ પર બલેયરસ્ટો સલોગ 
સવીપ મારવા ગયો પરંતુ તલે ચુકી ગયો. બોલ સીધો જ સ્ટમપ 
પર લાગયો. બલેયરસ્ટોએ 38 બોલમાં 38 રન કયા્સ. વિન્ડિઝ પ્રિ્્ટમ્ં ટી-20 

ટીમમ્ં ક્પોહલીનપો ભ્રતીય 
ટીમમ્ં સ્્ન નહીં

નવીરદલહીઃ કિંગાળ ફોમ્સનો વશકાર 
બનલેલા કોહલીનલે વવનન્ડઝ સામલેની 
પાંચ ્ટી-૨૦ની શ્લેણી મા્ટેની ્ટીમમાં 
સામલેલ કરવામાં આવયો નથી. જયારે 
કેપ્ટન રોવહત શમા્સની આગલેવાની 
હેઠળ ભારતના મો્ટાભાગના 
્ટી-૨૦ના સ્ટાર ખલેલા્ડીઓ વવનન્ડઝ 
સામલેની શ્લેણી રમવાના છે. ઈંગલલેન્ડ 
પ્રવાસથી ભારત ્ટી-૨૦માં મો્ટાભાગલે 
એવા જ ખલેલા્ડીઓનલે તક આપશલે કે 
જલેઓ ્ટી-૨૦ વલ્ડ્સ કપ મા્ટેની ્ટીમમાં 
સથાન મલેળવવાના દાવલેદાર હોય. 
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