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પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

ચાલુ અંકથી વાંચાે, 
દેવેન્દ્ર પટેલ �લ�ખત 
‘કમર જહાં’ 

પુસ્તકની રસપ્રદ વાતાર્

નવી �દલ્હી
ભારતના ૧૫મા રા�પિત પદ માટ� યો�યેલી 

ચૂંટણીમાં એનડીએના રા�પિત પદના ઉમેદવાર 
દ્રૌપદી મુમૂર્એ િવજય મેળવી ઈિતહાસ રચી દીધો 
હતો. દ્રૌપદી મુમૂર્એ સંયુક્ત િવપક્ષના ઉમેદવાર 
યશવંત િસન્હાને હરાવ્યા છ�. રા�પિતની 
ચૂંટણીમાં દ્રૌપદી મુમૂર્ને ત્રણ રાઉન્ડની ગણતરી 
બાદ ક�લ ૫ લાખ ૭૭ હ�ર ૭૭ મત મળ્યા 
હતા. એટલે ક� દ્રૌપદી મુમૂર્ને ૫૦ ટકાથી વધુ મત 
મળી ગયા છ�. જ્યાર� િવપક્ષી ઉમેદવાર યશવંત 
િસન્હાને અત્યાર સુધી ૨ લાખ ૬૧ હ�ર ૬૨ 
મત મળ્યા હતા.

ત્રી� રાઉન્ડની ગણતરીમાં જ તેમણે રા�પિત 
બનવા માટ� જ�રી ૫૦ ટકા મત મેળવી લીધા છ�. 
ત્રી� રાઉન્ડની ગણતરીની વાત કરીએ તો તેમાં 
ક�લ મત ૧૩૩૩ હતા. જેની વેલ્યૂ ૧,૬૫,૬૬૪ 
હતી. તેમાં મુમૂર્ને ૮૧૨ મત મળ્યા. તો યશવંત 

િસન્હાને ૫૨૧ મત મળ્યા છ�.  ક�લ ત્રણેય 
રાઉન્ડની િવગતો પ્રમાણે તો ક�લ મત ૩૨૧૯ 
હતા. તેની વેલ્યૂ ૮,૩૮,૮૩૯ હતી. તેમાં દ્રૌપદી 
મુમૂર્ને ૨૧૬૧ મત (વેલ્યૂ ૫,૭૭,૭૭૭) મળ્યા 
છ�. તો યશવંત િસન્હાને ૧૦૫૮ મત (વેલ્યૂ 
૨,૬૧,૦૬૨) મળ્યા છ�. 

સંયુક્ત િવપક્ષના ઉમેદવાર યશવંત િસન્હાની 
રા�પિતની ચૂંટણીમાં હાર થઈ છ�. દ્રૌપદી મુમૂર્ની 
શાનદાર �ત બાદ યશવંત િસન્હાએ ટ્વીટ કરીને 
તેમને અિભનંદન આપ્યા છ�. મત ગણનાના પ્રથમ 
રાઉન્ડમાં એનડીએના રા�પિત પદના ઉમેદવાર 
દ્રૌપદી મુમૂર્ને ૫૪૦ સાંસદોના મત મળ્યા હતા, 
જેનું મૂલ્ય ૩,૭૮,૦૦૦ છ�. તો િવપક્ષી ઉમેદવાર 
યશવંત િસન્હાને ૨૦૮ સાંસદોના મત મળ્યા જેનું 
મૂલ્ય ૧,૪૫,૬૦૦ છ�. સાંસદોના ક�લ મત ૭૪૮ 
મત પડયા, જેનું મૂલ્ય ૫,૨૩,૬૦૦ છ�. હવે 
તેઅો 25 જુલાઈઅે શપથગ્રહણ કરશે.

US-UK તેમજ ક�નેડાની ફ્લાઈટના 
�ટ�કટ દરમાં 200% સુધીનો વધારો

જુલાઈ 2021માં કેનેડાની ઈકાેનાેમી �ાસની વન-વે �ટ�કટનાે ભાવ 
75 હજાર રૂ�પયા હતાે, જે હવે 2.2  લાખ રૂ�પયા સુધી પહા�ચી ગયાે છે

લંડન
યુક�, યુએસ અને ક�નેડાની યુિનવિસર્ટીઓમાં 

એડિમશન લેનારા ગુજરાતના િવદ્યાથ�ઓને 
‘ફ�ર ટબ્યુર્લન્સ’ પર�શાન કરી ર�ં છ�. ગત 
વષર્ના જુલાઈની સરખામણીએ ઈન્ટરનેશનલ 
એરલાઈન્સે �ટ�કટના ભાડામાં ૧૪૦%થી 
૨૦૦%નો વધારો ઝ�કયો છ�. ઈકોનોમી 
ક્લાસની �ટ�કટનું ભાડું િબઝનેસ ક્લાસના 
�ટ�કટના ભાડા જેટલું જ ઊંચું છ�. અમદાવાદના 
ટ્રાવેલ કન્સલ્ટન્ટ અબ્રાર છીપાએ જણાવ્યું, ક� 
જુલાઈ ૨૦૨૧માં ક�નેડાની ઈકોનોમી ક્લાસની 
વન-વે �ટ�કટનો ભાવ ૭૫,૦૦૦ �િપયા હતો. 
જે હવે ૨.૨ લાખ �િપયા સુધી પહ�ચી ગયો 
છ�. આ જ પ્રકાર�, ગત વષ� જુલાઈમાં લંડનની 
એક �ટ�કટનો ભાવ ૨૬,૦૦૦થી ૩૫,૦૦૦ની 
વચ્ચે હતો જે આ વષ� ૫૫,૦૦૦થી ૭૫,૦૦૦ 
�િપયાની વચ્ચે છ�. ગત વષ� જુલાઈમાં યુએસની 
વન-વે ઈકોનોમી ક્લાસની ફ્લાઈટ �ટ�કટની 
�ક�મત ૪૫,૦૦૦થી ૬૧,૦૦૦ની વચ્ચે હતી 
જે ચાલુ વષ� ૧.૨૨ લાખથી ૧.૫ લાખ �િપયા 

છ�. અબ્રારનું માનીએ તો, આ સમયગાળામાં 
ભારતીય િવદ્યાથ�ઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટ� આ 
દ�શોમાં જતાં હોય છ�. એવામાં ધસારો વધાર� 
હશે તેવું માનીને એરલાઈન્સે �ટ�કટ ભાડામાં 
વધારો કય� છ�. ભાવનગરની મોક્ષા ભાટીએ 
ક�નેડાની યુિનવિસર્ટી ઓફ ક�લગરીમાં ક�િમકલ 
મેનેજમેન્ટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરવા માટ� 
એડિમશન લીધું છ�. તેણે હાલમાં જ ક�નેડા જવાની 
વન-વે �ટ�કટ માટ� ૨.૨ લાખ �િપયા ચૂકવ્યા છ�. 
આ જ પ્રકાર� અમદાવાદની િવદ્યાિથર્ની �નક� 
ગેવ�રયાએ ઓહાયોની �ક્લવલેન્ડ યુિનવિસર્ટીમાં 
માસ્ટર ઓફ કમ્પ્યૂટર સાયન્સ કરવા માટ� 
એડિમશન લીધું છ�. તેણે વન-વે �ટ�કટના ૧.૫૨ 
લાખ �િપયા ખચ્યાર્ છ�. તેણે મલ્ટીપલ સ્ટોપનો 
િવકલ્પ લીધો છ�. તે ૨૮ જુલાઈએ યુએસ જવાની 
છ�. તેણે યુએસની ડાયર�ક્ટ ફ્લાઈટના એર-ફ�ર 
ચેક કયાર્ તો એક �ટ�કટના ૨.૫૦ લાખ �િપયા 
હતા. એટલે મ� મલ્ટીપલ સ્ટોપનો િવકલ્પ 
લીધો જેથી �ટ�કટની �ક�મત થોડી ઘટી �ય. હું 
લંડન અને ન્યૂયોક� થઈને �ક્લવલેન્ડ પહ�ચીશ, 
તેમ �નક� ગેવ�રયાએ જણાવ્યું. ગત વષર્ની 
સરખમાણીમાં ચાલુ વષ� �ટ�કટના ભાડામાં 
સર�રાશ ૬૦થી૮૦ ટકાનો વધારો થયો છ�.

રા�ટ� પિતની ચૂંટણી: �ૌપદ� મુમૂ�ની શાનદાર �ત
મુમૂર્અે યશવંત �સન્હાને હરા�ા : હવે દ્રાૈપદી મુમૂર્ ભારતના 15મા રા�પ�ત તરીકે 25 જુલાઈઅે શપથ લેશે
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ખાદ્યપદાથા�-ગેસાે�લનના 
ભાવાેને કારણે ���ત સજાર્ઈ 

ઓન્ટ��રયો 
 ક�નેડાનો ફ�ગાવાનો દર ગયા મિહને 

વધીને 8.1 ટકા થયો હતો. સ્ટ��ટ�સ્ટક્સ 
ક�નેડા કહ� છ� ક�, છ�લ્લાં દાયકાઓમાં 
�વન ખચર્માં સૌથી આ ઝડપી વાિષર્ક 
વધારો છ�. ડેટા એજન્સીએ જણાવ્યું હતું 
ક�, એક�દર� દર વધવા માટ� ગેસોિલનનો 
સૌથી મોટો ફાળો હતો. કારણ ક�, 
એક વષર્ અગાઉના સમાન મિહનાની 
સરખામણીમાં પંપના ભાવમાં 54.6 
ટકાનો વધારો થયો હતો. � ગેસોિલનને 
અવગણવામાં આવે તો ફ�ગાવાનો દર 
6.5 ટકા થશે. આ વષ� ફ�ગાવાનો બી� 

મુખ્ય સ્ત્રોત ખાદ્યપદાથ�ના ભાવ છ�, જે 
પાછલા વષર્માં 8.8 ટકા વધ્યા હતા. તે 
અગાઉના મિહને �વા મળ�લી �િદ્ધની 
સમાન ગિત છ�. ઓ�ડટ, ટ�ક્સ અને 
કન્સ�લ્ટ�ગ એજન્સી આરએસએમ ક�નેડા 
સાથેના અથર્શાસ્ત્રી તુ ન્ગ્યુએન કહ� છ� 
ક� ખાદ્યપદાથ�ના ભાવ ટોચ પર પહ�ચી 
ગયા હોવાનું તારણ કાઢવું ઉતાવિળયું 
ગણાશે.

“તેનું એક કારણે એ પણ હોઈ શક� 
ક� ક�નેડાના લોકો ઉનાળામાં સ્થાિનક 
રીતે ઉગાડવામાં આવતા ખોરાકનો 
ઉપયોગ વધુ પ્રમાણમાં કર� છ�, જે ખચર્ 
ઘટાડવામાં મદદ કર� છ�. ખાદ્યપદાથ� 
અને ગેસોિલનના ઊંચા ભાવોની ટોચ 
પર, ડેટા એજન્સીએ મુસાફરી સંબંિધત 

સેવાઓની માંગ અને �ક�મતોમાં વધારો 
ન�ધ્યો હતો. સ્ટ��ટ�સ્ટક્સ ક�નેડાએ 
જણાવ્યું હતું ક�, રમતગમતની ઘટનાઓ, 
તહ�વારો અને અન્ય મોટાવ્યિક્તગત 
મેળાવડાઓને કારણે ખાસ કરીને મોટા 
શહ�રી ક�ન્દ્રોમાં આવાસની માંગમાં 
વધારો થયો છ�. એક વષર્ અગાઉની 
સરખામણીએ સમગ્ર દ�શમાં આવાસની 
�ક�મતોમાં લગભગ 50 ટકાનો વધારો 
થયો છ�. ઉપરાંત હવાઈ પ�રવહનનો 
ખચર્ મિહનામાં 6.4 ટકા વધ્યો છ�. એક 
વષર્ અગાઉની સરખામણીમાં 25 ટકાનો 
વધારો થયો છ�. તેણીએ મી�ડયા સમક્ષ 
એક ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું ક�, અત્યાર� 
ઘણી બધી પેન્ટ-અપની જ�ર છ� અને હું 
આશા રાખું છું ક� તે ચાલુ રહ�શે. 

પાેલીસે ડ્રાઇવરાેને લાઇસ� 
�ેટ �ર�ૂ કરાવવાનું યાદ 
કરાવવા માંડ્યું

ઓન્ટ��રયો 
ઓન્ટ��રયો પોલીસની સમાજિનષ્ઠાનું 

એક ઉદાહરણ તાજેતરમાં �વા મળ્યું 
છ�. હાલમાં પોલીસે િવસ્તારના ડ્રાઇવરોને 
લાયસન્સ પ્લેટની મુદત પૂરી થઈ ગઈ હોય 
તેમને એ �રન્યૂ કરાવવા યાદ કરાવી રહી 
છ�. ઓન્ટ��રયો સરકાર� નવીકરણ સાથે 
સંકળાયેલા સ્ટીકરો અને ફ�ને રદ કયાર્ 
પછી તે વધુ િચંતાનો િવષય બની ગયો છ�. 
િટ્વટર ઉપર શેર કરાયેલા એક વી�ડયોમાં, 
ઓન્ટ��રયો પ્રાંતીય પોલીસ સાજર્ન્ટ ક�રી 

�શ્મટ� જણાવ્યું હતું ક�, સમગ્ર પ્રાંતમાં હવે 
યોગ્ય ન�ધણી િવનાનાં વાહનોનું પ્રમાણ 
વધી ગયું છ�. ફ�બ્રુઆરીમાં, ઓન્ટ��રયો 
સરકાર� લાયસન્સ પ્લેટ �રન્યુઅલ ફ�નો 
અંત લાવી દીધો હતો. ઓન્ટ��રયો સરકાર 
હવે લાયસન્સ પ્લેટ સ્ટીકર �રન્યુઅલ 
ફ�ને રદ કર� છ� અને માચર્ 2020થી �રફ�ડ 
ઓફર કર� છ�. સ્ટીકર ફ� કાયર્ક્રમને નાબૂદ 
કરવાથી પ્રાંતને દર વષ� 1.1 િબિલયન 
ડોલરનો ખચર્ થવાનો અંદાજ હતો. � 
ક�, આ પગલાથી લાયસન્સ �રન્યુ કરવાની 
અને વીમા િપ્રમીયમ અને કોઈપણ બાક� 
ટોલ અથવા મ્યુિનિસપલ દ�ડ ચૂકવવામાં 
આવે તેની ખાતરી કરવાની જ��રયાત પૂરી 
થઈ નથી.

ઓન્ટ��રયોમાં યોગ્ય ન�ધણી િવનાનાં 
વાહનોનું પ્રમાણ વધી ગયું : પોલીસ ફ�ગાવો 8.1% સાથે 39 વષર્ની ટ�ચે પહ�ચ્યો

યુનાઇટ�ડ િસિનયર ગુજરાતી પ�રવારની સફળ 
પીકનીક : ગીત-સંગીત સાથે �ત્યની રમઝટ

ટોરોન્ટો 
યુનાઇટ�ડ િસિનયર ગુજરાતી પ�રવાર 

દ્વારા આ વષર્ની પીકનીકનું આયોજન
ગત તારીખ ૧૬/૭/૨૨ના રોજ િચંક�ષીપાક�માં 
કરવામાં આવ્યું હતુ. પીકનીકની �હ�રાત થતાં 
જ સભ્યોએ પોતાના નામ ર�સ્ટર કરાવી દીધા 
હતા. આ વખતે ૬૭ 
સભ્યોએ પીકનીકમાં 
ભાગ લીધો હતો. 
શ�આતમાં રાબેતા 
મુજબ બધા એકત્ર થયા 
બાદ મંગલાચરણથી 
પીકનીકનો પ્રાર�ભ 
કરાયો હતો. અિશ્વનભાઈ પટ�લ અને �દલીપભાઈ 
પાઠક દ્વારા બનાવેલા મસાલા ચા-કોફ� 
અને અિશ્વન શાહ પ�રવાર તરફથી આવેલા 
બન-સેવ ઉસળ અને ઉિમર્લાબેન શાહ પ�રવાર 
તરફથી આવેલું િમક્સ ચવાણું અને નાનખટાઈ 
આરોગી સભ્યોએ આનંદ માણ્યો હતો.

સભ્યોના ફાળાથી આવેલી નવી મ્યુિઝક 
િસસ્ટમથી �દલીપભાઈ પાઠક દ્વારા ગણેશવંદના 
કરાઈ હતી. આમાસમાં પ�રવારના ઘણા 
સભ્યોની જન્મિતિથ હોવાથી સુ�સ્મતા શાહ 
પ�રવાર તરફથી લાવવામાં આવેલી ક�ક કટ 
કરાઈ હતી. જયાર� અ�ણભાઈ દવે દ્વારા 

ગીત પ્રસ્તુિત કરી 
સભ્યોની જન્મિતિથ 
ઉજવવામાં આવી હતી. 
જે પછી રાબેતા મુજબ 
ગીત, સંગીત સાથે 
ડાન્સનો પ્રાર�ભ કરાયો 
હતો. લાઈવ ગીત પર 

સભ્યોના સમૂહ ડાન્સે આકષર્ણ જમાવ્યું હતું, 
ત્યારબાદ ૩.૦૦ વાગ્યે સભ્યોના ફાળામાંથી 
ગોપાલભાઈ શાહના સહકારથી તૈયાર કરાવાયેલ 
અંિબકા ફ�ડનું ભ�જન પીરસવામાં આવ્યું હતુ. 
અંતે �દપીકાબેન પાઠક દ્વારા રમત રમાડવામાં 
આવી હતી.

ઓન્ટ��રયો 
ક�ને�ડયન બ્યુરો ફોર ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુક�શન (CBIE)એ 

તાજેતરમાં તેમના 2021 વાિષર્ક આંતરરા�ીય િવદ્યાથ� સવ�ક્ષણના 
પ�રણામો �હ�ર કયાર્ છ�. સવ�ક્ષણમાં ક�નેડાની 67 શૈક્ષિણક સંસ્થાઓના 
41,000થી વધુ િવદ્યાથ�ઓનો ડેટા છ�. આંતરરા�ીય િવદ્યાથ�ઓએ 
ક�નેડામાં અભ્યાસના તમામ પાસાઓ સાથેના તેમના અનુભવો 
જણાવ્યા છ�. તેઓએ શા માટ� ક�નેડામાં અભ્યાસ કરવાનું નક્કી કયુ�, 
અભ્યાસ દરિમયાનના તેમના અનુભવો અને તેમની પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએશન 
યોજનાઓ િવશેના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતા. CBIEએ એક 
િબન-લાભકારી સંસ્થા છ�, જેનો ઉદ્દ�શ ક�ને�ડયન આંતરરા�ીય 
િશક્ષણને આગળ વધારવા અને િવશ્વભરમાં ક�નેડામાં અભ્યાસ કરવાના 
લાભોને પ્રોત્સાહન આપવાનો છ�. ક�નેડા િવશ્વના સૌથી સુરિક્ષત 

દ�શોમાં સ્થાન ધરાવે છ�. � ક�, ક�નેડામાં અભ્યાસ કરવાનું પસંદ 
કરતા િવદ્યાથ�ઓએ િનણાર્યક પ�રબળ તરીક� સલામિતને ગણાવી 
હતી, જેનાથી ક�નેડાની શૈક્ષિણક પ્રિતષ્ઠામાં વધારો થયો હોય તેવી આ 
પ્રથમ ઘટના છ�, લગભગ 80% લોકોએ ક�ં ક� તે સૌથી મોટો ડ્રો 

હતો. ક�નેડાની શૈક્ષિણક સંસ્થાઓની પ્રિતષ્ઠા 70% િવદ્યાથ�ઓ માટ� 
બી� િવકલ્પ છ�. વધુમાં, અડધાથી વધુએ જણાવ્યું હતું ક�, ક�નેડાની 
સહનશીલતા, િવિવધતા અને સવર્સમાવેશકતાએ તેને અભ્યાસ માટ� 
આકષર્ક બનાવ્યું છ�. લગભગ 40% લોકોએ ક�નેડા પસંદ કયાર્નું 
જણાવ્યું કારણ ક�, તેઓ એકવાર તેમનો અભ્યાસ પૂણર્ કરી લે પછી 
તેઓ કાયમી રહ�વાસી બનવાની આશા રાખે છ�. મોટાભાગના 
િવદ્યાથ�ઓએ માતા-િપતા, દાદા-દાદી અને પ�રવારના અન્ય સભ્યોનાં 
સમથર્ન દ્વારા ક�નેડામાં અભ્યાસ કરવા માટ� સક્ષમ હોવાનું જણાવ્યું 
હતું. આશર� એક �તીયાંશ િવદ્યાથ�ઓએ ક�ટુંબના સમથર્ન ઉપરાંત 
ક�મ્પસનાં કામ અને વ્યિક્તગત બચત ઉપર આધાર રાખ્યો હોવાની 
�ણ કરી હતી. જે િવદ્યાથ�ઓ ડેિઝગ્નેટ�ડ લિન�ગ ઇ�ન્સ્ટટ્યૂટ (DLI)
માં ન�ધાયેલા છ� તેઓ વક� પરિમટ મેળવ્યા િવના કામ કરી શક� છ�.

આંતરરા�ીય િવદ્યાથ�ઓ માટ� ક�નેડા સુરિક્ષત અને સમુિચત દ�શ
CBIEના સવ�ક્ષણમાં કેનેડાની 67 શૈક્ષ�ણક સં�ાઅાેના 41,000થી વધુ �વદ્યાથ�અાેઅે ભાગ લીધાે

�વ�વધ �ા�દ� વાનગીની 
જયાફત ઉડાવાઈ, સ�ાેની 

જ��ત�થની ઉજવણી
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રીયલ અે�ેટમાં મકાનના 
પુરવઠાની અછતને કારણે સમ�ા

ટોરોન્ટો  
નાથન આમર્સ્ટ્ર�ગ છ�લ્લા ચાર મિહનાથી સતત 

ભાડાનું મકાન શોધી રહ્યા છ�. કારણ ક�, તેઓ એની 
પત્ની સાથે વુડસ્ટોકની એક મોટ�લમાં છ�લ્લા એક 
વષર્થી રહ� છ� અને એ એને પરવડતું નથી. એ હવે 
ભાડાનું મકાન શોધી રહ્યા છ�. એ કહ� છ� ક� ભાડામાં 
તો સતત વધારો જ થઈ રહ્યો છ�. 1500 ડોલર, 
1700 ડોલર અને 1900 ડોલર એક બેડ�મના 
એપાટર્મેન્ટનું ભાડુ છ�. આ ર�જ અમારી પહ�ચમાં 
નથી. એટલે હું િનરાશ થયો છું. આમર્સ્ટ્ર�ગના 
જણાવ્યા મુજબ એ એટલા માટ� પણ નારાજ છ� 
ક�, મોટ�લના �મમાં એ લોકો પોતાનું ખાવાનું પણ 

બનાવી નથી શકતા. એટલે બહારનું જ ખાવુ પડે 
છ�. ક�નેડામાં મકાનોના ભાડા સતત વધતા જ રહ્યા 
છ� એમ ર�ન્ટલ ક�નેડા અને બુલપેન  રીસચર્ એન્ડ 
કન્સલ્ટ�ગના એક અહ�વાલમાં પણ ન�ધવામાં 
આવ્યું છ�. આ અહ�વાલમાં ઉલ્લેખ થયો છ� ક�, 
એપાટર્મેન્ટના ભાડામાં લંડન ઓન્ટ��રયોમાં જુન 
માસમાં ર૮.પ ટકાનો વધારો �વા મળ્યો હતો. 
ક�ટલાક સિમક્ષકોના મતે ભાડાના બ�રમાં સમગ્ર 
ક�નેડાના શહ�રોમાં વધારો થયો જ છ�. પ્રેસીડેન્ટ બેન 
માયસર્ કહ� છ� ક�, બ�કોના વ્યાજદરોમાં થતાં વધારાની 
અસર આ સેકટર પર પડતી હોવાથી મકાન 
ખરીદનારા ઓછા થઈ રહયા હતા. રીયલ એસ્ટ�ટમાં 
અછતની �સ્થિત સ�ર્ઈ હોવાથી જે ખાલી મકાનો છ� 
એના ભાડામાં વધારો થઈ રહ્યો છ�. � ક� હવે નવા 
બાંધકામો થઈ રહયા છ�.

ટોરોન્ટો 
રોયલ ક�ને�ડયન લીજન બ્રાન્ચ 234 

ખાતે 15 જુલાઈ, 2022ના રોજ, વેસ્ટનર્ 
ઓન્ટ��રયો અને ક�ને�ડયન િહ�દુ ચેમ્બર 
ઓફ કોમસર્ના 150થી વધુ િબઝનેસ 
માિલકો, રોકાણકારો અને વ્યિક્તઓ 
ગેલ્ફ ફોર ધ ઈન્વેસ્ટ ઈ�ન્ડયા, ઈન્વેસ્ટ 
ક�નેડા સિમટ અને ક�ને�ડયન િહ�દુના 
સંભિવત નવા વેસ્ટનર્ ઓન્ટ��રયો 
ચેપ્ટરના ઉદઘાટન માટ� એકત્ર થયા હતા.   
ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલ, ટોરોન્ટો 
અપૂવર્ શ્રીવાસ્તવ, ગુએલ્ફ એમપી લોયડ 
લ�ગફ�લ્ડ, ગુએલ્ફ એમપીપી માઈક 
શ્રેનર, િસટી ઓફ ગુએલ્ફ મેયર, પૂ� 
ક�મ ગુથેરી અને સ્થાિનક મ્યુિનિસપલ 
કાઉ�ન્સલર ડોિમિનક ઓ’રક� જેવા ઘણા 
મહાનુભાવો આ કાયર્ક્રમમાં �ડાયા હતા. 

સોમ પ્રકાશ � (ક�ન્દ્રીય રાજ્ય 
મંત્રી - ભારત સરકારના વાિણજ્ય અને 
ઉદ્યોગ) પણ વચ્યુર્અલ રીતે �ડાયા અને 
એક વી�ડયો સંદ�શ મોકલ્યો હતો. ક�નેડા 
ભારતમાં રોકાણની તકો િવશે િવશેષ 
વી�ડયો પ્રેઝન્ટ�શન પણ કરવામાં આવ્યું 
હતું.ગ્લોબલ ગુ�ના શૈલેષ ઠાકર અને 
િહમાની હ�પીનેસહબના બે આંતરરા�ીય 
કોપ�ર�ટ મો�ટવેશન સ્પીકરોએ હાજરી 
આપી હતી. ક�નેડાના િવિવધ પ્રિતિનિધઓ 

દ્વારા ભારત અને ક�નેડામાં રોકાણની તકો 
અંગે ચચાર્ કરવામાં આવી હતી. સાંસદ 
લોયડ લ�ગ�ફલ્ડે ક�ને�ડયન િહ�દુ સમુદાયના 
ક�ને�ડયન અને ગુએલ્ફ સમુદાયમાં તેમના 
હકારાત્મક યોગદાન માટ� પ્રશંસા કરી 
હતી. એમપી લ�ગ�ફલ્ડે પણ ભારત-
ક�નેડાના વધતા સંબંધોની પ્રશંસા કરી 
હતી. CGI- શ્રીવાસ્તવે ભારતમાં વધતી 
જતી અથર્વ્યવસ્થા અને રોકાણ માટ� તેના 
મહત્વ િવશે વાત કરી હતી. CGI એ 
ભારતમાં તકો િવશે વધુ ��િત લાવવા 
માટ� ઇવેન્ટની પ્રશંસા કરી હતી. મેયર 

ગુથરીએ CHCC ઇવેન્ટની પ્રશંસા કરી 
અને Guelphમાં રોકાણ કરવા માટ�ના 
ક�ટલાક મોટા કારણો સમ�વ્યા હતા. 
MPP શ્રેઇનર� િહન્દુ સમુદાયની પ્રશંસા 
કરી અને ઑન્ટ��રયોમાં સ્વચ્છ રોકાણ 
માટ�ની ક�ટલીક તકો િવશે વાત કરી હતી.
સીએચસીસીના પ્રમુખ નર�શ ચાવડાએ 
ભારત અને ક�નેડા વચ્ચે લોકશાહી અને 
સંસ્ક�િતની દ્ર�ષ્ટએ સમાનતાનો ઉલ્લેખ 
કય� હતો. CHCCના ઉપપ્રમુખ ક�શાગ્ર 
શમાર્એ તમામ નવા આ�વન સભ્યોનો 
આભાર માન્યો હતો. 

બંને દેશાે વ�ે રાેકાણની તકાે અંગે ચચાર્, ભારત તરફથી વી�ડયાે થકી પ્રેઝ�ેશન

સીએચસીસી વેસ્ટનર્ ઓન્ટ��રયો અને 
ઈન્વેસ્ટ ઈ�ન્ડયા- ઈન્વેસ્ટ ક�નેડા ઈવેન્ટ

મુસાફરોની વધતી જતી હતાશાનો ભોગ 
બનતા એરલાઇન એજન્સીના કમર્ચારીઓ

ક�નેડામાં મકાન ભાડામાં થઈ રહ�લા 
વધારાથી પ્ર�ની મુસીબત પણ વધી

બદૂંકથી ઘવાયલેા યવુકનું 
માતે થતા ંપાલેીસ ેવળતાે 
ગાળેીબાર કયા� હતાે

ઓન્ટ��રયો
ટોરોન્ટો પોલીસે સ્કારબોરોમાં 

24 વષર્ના એક યુવક પર �વલેણ 
ગોળીબાર કરવા બાબતે બે �કશોર 
સિહત ચાર જણા સામે આરોપ મૂક્યો 
છ�. 8 જૂનના રોજ પોલીસે લગભગ 
રાત્રે 8 વાગ્યે લોર�ન્સ એવન્યુ ઈસ્ટ અને 
મારખમ રોડ ન�કના પ્લાઝામાં વળતો 
ગોળીબાર કય� હતો. અિધકારીઓને 
િબ�લ્ડંગના પાછળના ભાગમાં બંદૂકની 
ગોળીથી ઘવાયેલો એક યુવક મળી 
આવ્યો હતો. તેને બચાવવાના પ્રયાસો 
કરવા છતાં તે ઘટનાસ્થળ� જ �ત્યુ 

પામ્યો હતો. પોલીસે તેની ઓળખ 24 
વષ�ય જ્વોન્ટ� ડેલી તરીક� કરી છ�.

પોલીસે બુધવાર� આ અંગે િવગતો 
આપતા ક�ં હતુ ક�, ગોળીબારના 
સંબંધમાં ચાર લોકોને કસ્ટડીમાં લેવામાં 
આવ્યા હતા. તેમાં બે 19 વષર્ના �મર 
બનાર્ડર્ અને એમેન્યુઅલ �કટ�ગે તેમજ 
અન્ય બે 16 વષર્ના �કશોરોનો સમાવેશ 
થાય છ�. જેના યુથ િક્રિમનલ જ�સ્ટસ 
એક્ટની શરતો હ�ઠળ નામ આપી 
શકાયાં નથી.

ચાર�ય સામે ફસ્ટર્-�ડગ્રી મડર્રનો 
આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હોવાનું પોલીસે 
જણાવ્યું હતું. તેઓ બધા આજે વી�ડયો 
લ�ક દ્વારા હાજર રહ્યા હતા. પોલીસે 
આ ક�સની વધુ માિહતી ધરાવનાર 
કોઈપણને તપાસકતાર્ઓનો સંપક� કરવા 
અપીલ કરી છ�. 

સ્કારબોરો પ્લાઝામાં ગોળીબારની ઘટના 
બે િકશોર સિહત ચાર સામે અારોપ

ઓન્ટ��રયો 
ક�નેડાના મુખ્ય એર પોટર્સ ઉપર 

મંગળવારથી ફરિજયાત કોિવડ -૧૯ના 
ર�ન્ડમ ટ�સ્ટ શ� થઈ ગયા છ�. છ�લ્લા થોડા 
સમયથી આ ટ�સ્ટ બંધ રાખવામાં આવ્યા 
હતા. પર�તુ ફરીથી કોિવડના ક�સો �વા 
મળતા સત્તાવાળાઓએ સલામતીના પગલા 
તરીક� ટ�સ્ટ�ગ શ� કરાવ્યા છ�. સરકાર� 
કોિવડના નવા વે�રએન્ટસને ચકાસવા 
માટ� આ ટ�સ્ટ�ગ શ� કયુ� છ�. િવદ�શથી 
આવનારા કોઈ પ્રવાસીને કોિવડની અસર 
થઈ હોય તો એનો ચેપ અન્યોને પણ 
લાગી શક� છ�. � ક�, આ િનણર્યનો િવરોધ 
પ્રવાસન ઉદ્યોગ અને િવરોધપક્ષો કરી 

રહ્યા છ�. ટોરોન્ટો, કાલગેરી, વાનક��વર 
અને મોન્ટ્રીયલમાં પણ આવનારા િવદ�શી 
પ્રવાસીઓએ ર�ન્ડમ ધોરણે કસ્ટમ્સ 
કલીયરન્સ બાદ તરત જ પંદર િમનીટમાં  
કોિવડ -૧૯ ટ�સ્ટ માટ� હાજર રહ�વાની 
સુચના ઈમેલથી આપવામાં આવશે, એમ 
સરકારી અખબારી યાદીમાં જણાવવામાં 
આવ્યું હતું. ઈ મેલથી જે સુચના મળશે 
એમાં કયા ટ�સ્ટ�ગ પ્રોવાઈડર પાસે તેમણે 
જવાનું છ� એ પણ જણાવવામાં આવશે. 
આંતરરા�ીય પ્રવાસીઓએ તેમના 
આગમનની �ણ ૭ર કલાક પહ�લા 
એરાઈવલ ક�ન એપથી વેબસાઈટ પર 
કરવાની રહ�શે. આ ચાર શહ�રોના એરપોટર્ 

પર આવનારા પ્રવાસીઓને બી� સ્થાને 
જવાની ફલાઈટસ પણ પુરી પડાશે, જયાં 
તેમણે ટ�સ્ટ�ગ માટ� જવાનું હોય. આ 
સુિવધા તેમને પુરી પાડવામાં આવશે. � 
ક�, પ્રવાસીઓને પોતાની પસંદગીના ટ�સ્ટ�ગ 
પ્રોવાઈડર પાસે ટ�સ્ટ કરાવવાની છૂટ 
મળશે. જેને માટ� ડાયનાક�ર, લાઈફલેબ્સ 
અને �સ્વચ હ�લ્થ જેવી ખાનગી લેબોર�ટરીને 
િનયુકત કરવામાં આવી છ�. બહારના ટ�સ્ટ 
પ્રોવાઈડસર્ને પણ પ્રવાસીઓને ફામર્સીમાં 
ટ�સ્ટ માટ� મોકલવાની છૂટ આપવામાં 
આવી છ�. ઈમેલમાં મળનારા સંદ�શ મુજબ 
પ્રવાસીએ પોતાના િવસ્તારમાં જ ટ�સ્ટ 
કરાવવાનો રહ�શે.

કોિવડનો ભય ઃ ટોરોન્ટોના પીયરસન 
એરપોટર્ ઉપર ફરી ર�ન્ડમ ટ�સ્ટ શ�

ટાેરાે�ાે, કાલગેરી, વાનકંુવર અને માેન્ટ્રીયલમાં પણ તપાસ શરૂ થશે

ટોરોન્ટો 
ફ્લાઇટમાં િવલંબ અને ખોવાયેલા 

સામાનને કારણે હતાશ મુસાફરો 
એરલાઇન્સનાં ફ્રન્ટ-લાઇન કામદારો સાથે 
મૌિખક દુવ્યર્વહારથી માંડીને તેમના ઉપર 
હુમલો કરવા સાથે ધમક�ઓ આપી રહ્યાના 
બનાવો વધી રહ્યા છ�. હ�િલફ�ક્સ એરપોટર્ 
ઉપર એર ક�નેડાના ગ્રાહક સેવા એજન્ટ 
ચેરીલ રોિબન્સને જણાવ્યું હતું ક�, “ગ્રાહકો 
મને હડસેલ મારીને કહ� છ� ક�, ‘તમે મને આ 
ફ્લાઇટમાંથી ઉતરવા દ�વા માંગતા નથી.”

“મ� મારા સાથીદારોને આંસુ સારતા 
�યા છ�. તેઓ હવે આ પ�ર�સ્થિતથી 
દૂર ભાગી રહ્યા છ�. કારણ ક�, તેઓ 
આજે તેમના પર આવી પડેલી મુશ્ક�લીમાં 
અન્ય વ્યિક્ત સાથે એવો દુવ્યર્વહાર કરી 
શકતા નથી. એ તમને હચમચાવી મૂક� 
છ�,” રોિબન્સને ક�ં ક� તે 24 વષર્થી વધુ 
સમયથી એરપોટર્ ઉપર કામ કર� છ�. “આ 
કદાચ મ� અત્યાર સુધીમાં �યેલી સૌથી 
ખરાબ પ�ર�સ્થિત છ�. કાલગેરી અને 
વાનક�વરના એરપોટર્ ઉપર વેસ્ટજેટના 
700થી વધુ કમર્ચારીઓનું પ્રિતિનિધત્વ 

કરતા યુિનયનનું કહ�વું છ� ક�, � તેઓ 
એરલાઇન સાથે નવા કરાર નહ� કર� તો 
અમે હડતાળ કરીશું. ટોરોન્ટો પીયસર્ન 
ઇન્ટરનેશનલ એરપોટર્ અને એર ક�નેડા 
છ�લ્લા એક મિહનામાં મોડી ફ્લાઇટ્સના 
શેર માટ� વૈિશ્વક યાદીમાં ટોચ પર છ�. જે 
વાર�વાર 50 ટકાને વટાવીને પ્રવાસીઓના 
ગુસ્સામાં વધારો કર� છ�. અમે બધા સમ� 
શક�એ છીએ ક� તેઓ શા માટ� ગુસ્સામાં 
અને હતાશ છ�. તમારી ફ્લાઇટ રદ થાય 
છ� અને તેઓ તમને કૉલ કરવાની ખાતરી 
આપે છ� અને તમે છ કલાક સુધી તેની 
રાહ જુઓ છો. હું અિતશયોિક્ત નથી 
કરતો,” એમ યુિનફોરની એરલાઇન્સના 
�ડર�ક્ટર લેસ્લી ડાયસે ક�ં હતું. જેઓ 
એર ક�નેડા ખાતે 5,600 ગ્રાહક સેવા અને 
વેચાણ એજન્ટો સિહત 16,000 હવાઈ 
પ�રવહન કામદારોનું પ્રિતિનિધત્વ કર� છ�. 
તેણીએ એક િનવેદનમાં જણાવ્યું હતું ક�, 
અમે કરારની સફળતાપૂવર્કની વાટાઘાટો 
કરવા ઉપર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરીએ છીએ. 
જે અમારા એરપોટર્ કમર્ચારીઓનું મૂલ્ય 
સમજે છ�.

ફલાઈટમાં �વલંબ 
થવાે કે ફલાઈટ 
રદ થવા સમયે 
કમર્ચારીઅાેને ધમકી 
પણ અપાઈ છે
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ભારતના 15 રા�પિતની ચૂંટણીમાં 
એનડીએ તરફથી ઓ�રસ્સાના 

દ્રોપદી મુમૂર્ અને િવપક્ષ તરફથી 
યશવંતિસંહાને 
મેદાનમાં ઉતારાતા 
ચૂંટણી યો�ઈ. 
જેમાં દ્રૌપદી મુમૂર્નો 
અપેક્ષા મુજબ જ 
હળહળતો િવજય 
થયો. ભારતમાં 
રા�પિતપદ� 
પહ�ચેલા દ્રોપદ્રી મુમૂર્ 
પ્રથમ આ�દવાસી 
મિહલા અને સૌથી 

નાની ઉ�મરના વ્યિક્ત છ�. 
જ્યાર� સૌથી વધુ વયના રા�પિત 

બનનારાઓમાં ક�.આર નારાયણનું નામ છ�. 
જેઓ 77 વષર્, 5 મિહના અને 21 �દવસની 
વયે રા�પિત બન્યા હતા. દ્રોપદી મુમુર્ 
પ્રથમ એવા રા�પિત હશે, જેમણે સ્વતંત્ર 
ભારતમાં જન્મ લીધો છ�. 

દ્રોપદી મુમુર્ ઓ�રસ્સાના પ્રથમ એવા 
નેતા છ�, જેઓ આ સવ�ચ્ચ પદ સુધી 
પહ�ચ્યા છ�. તેઓ સંથાલ આ�દવાસી 
જૂથમાંથી આવે છ�. તેમનો જન્મ 20 જૂન 
1958ના રોજ ઓ�રસ્સાના મયૂરગંજ 
િજલ્લાના બૈદપોસી ગામમાં થયો હતો. 
તેમના િપતાનું નામ િબરાંચી નારાયણ ટુડૂ 
હતું અને તેઓ એક ખેડૂત હતા. દ્રૌપદી 
મુમૂર્ને 2 ભાઈઓ છ� જેમના નામ ભગત 
ટુડૂ અને સર�ની ટુડૂ છ�. તેમનું બાળપણ ખૂબ 
જ કપરા �દવસોમાં પસાર થયુ હતુ. આમ 
છતાં તેમણે મહ�નત કરવાનું કદી છોડ્યુ 
નહ�. ભુવનેશ્વર ખાતેની રમાદ�વી વુમન્સ 
કોલેજમાંથી સ્નાતક સુધીનો અભ્યાસ પૂણર્ 
થતાં તેમના લગ્ન શ્યામાચરણ મુમૂર્ સાથે 
કરવામાં આવ્યા. લગ્ન�વનમાં તેમણે 2 
દીકરા અને એક દીકરીને જન્મ આપ્યો હતો 
અને દીકરીને ભણાવવા માટ� તેઓ િશક્ષક 
બની ગયા હતા. રાજકારણમાં �ડાયા 
પહ�લા દ્રૌપદી મુમૂર્એ એક િશિક્ષકા તરીક� 
પોતાની કાર�કદ�ની શ�આત કરી. વષર્ 
1979થી 1983 દરિમયાન તેઓએ િસંચાઈ 
અને વીજ િવભાગમાં જુિનયર આિસસ્ટન્ટ 
તરીક� કામ કયુ�. જે બાદ 1994થી 1997 
દરિમયાન તેમણે ફરી ઓનરરી આિસસ્ટન્ટ 
ટીચર તરીક� કામ કયુ�. 1997માં તેઓ પ્રથમ 
વખત ચૂંટણી લડ્યા અને તેઓ ઓ�રસ્સાના 
રાઈરાંગપુર િજલ્લામાં કાઉન્સેલર તરીક� 
ચૂંટાયા. ત્યાર બાદ તેઓ િજલ્લા પ�રષદના 
ઉપાધ્યક્ષ તરીક� પણ ચૂંટાયા. 2000ના 
વષર્માં તેઓ િવધાનસભાની ચૂંટણી લડ્યા 
અને રાઈરાંગપુર િવધાનસભામાં ધારાસભ્ય 
તરીક� ચૂંટાયા. ત્યારબાદ તેમને બીજદ અને 
ભાજપના ગઠબંધનવાળી સરકારમાં સ્વતંત્ર 
પ્રભારના રાજ્યમંત્રી બનાવાયા. 2002ના 
વષર્માં ઓ�રસ્સા સરકારમાં તેમણે મત્સ્ય 
અને પશુપાલન િવભાગના રાજ્યમંત્રીનો 
હવાલો સંભાળ્યો. 

ઓ�રસ્સા િવધાનસભાએ તેમને 2007ના 
વષર્માં સવર્શ્રેષ્ઠ ધારાસભ્ય તરીક� નીલક�ઠ 
પુરસ્કારથી સન્માિનત કયાર્ હતા. મિહલાની 
કામગીરીથી પ્રભાિવત થઈને 2006માં 
તેમને ભાજપના અનુસૂિચત જન�િત 
મોરચાના પ્રદ�શ અધ્યક્ષની જવાબદારી 
સ�પાઈ હતી. જયાર� 2009ના વષર્માં 
તેઓ રાઈરાંગપુર િવધાનસભા બેઠક ઉપર 
બી� વખત ભાજપની �ટ�કટ પર ચૂંટણી 
લડ્યા હતા. ત્યારબાદ 2009માં જ તેઓ 
લોકસભાની ચૂંટણી પણ લડ્યા. � ક�, 
લોકસભાની ચૂંટણીમાં તેમણે પછડાટ ખાવી 
પડી. જે બાદ 2015માં દ્રૌપદીને ઝારખંડના 

રાજ્યપાલ બનાવાયા. જયાં તેમણે 2021 
સુધી સેવા આપી. 

મુમૂર્ પોતાની સાદગી માટ� પણ �ણીતા 
છ�. રાજ્યપાલ તરીક�ના પોતાના કાયર્કાળ 
દરિમયાન રાજભવનમાં તેમની સાદગીની 
ખૂબ જ ચચાર્ થતી રહ�તી હતી. તેઓ શુદ્ધ 
શાકાહારી છ�. તેમણે પોતાના કાયર્કાળ 
દરિમયાન રાજભવનમાં માંસાહાર પર 
પ્રિતબંધ લાદ્યો હતો. રાજ્યપાલ તરીક� મુમૂર્ 
દરરોજ િવિવધ સંસ્થાઓના અગ્રણીઓ 
તેમજ કોઈ સમસ્યા લઈને આવનારા લોકો 
સાથે મુલાકાત કરતા હતા.

મુમૂર્એ પોતાના �વનમાં હ�મેશા સંઘષર્ 
કય� છ�. પહ�લા તેમણે અભ્યાસ માટ� સંઘષર્ 
કરવો પડ્યો અને બાદમાં પ�રવારમાં 
દુઃખદ ઘટનાઓ બનતી રહી. તેનાથી 
તેઓ ભાંગી પડ્યા હતા. 1984માં પણ 
મુમૂર્ના �વનમાં એક તોફાન આવ્યું હતું 
અને તેમની નવ�ત બાળક�એ જન્મતાની 
સાથે જ દમ તોડી દીધો હતો. જે બાદ 
દ્રૌપદી મુમૂર્ના �વનના 5 વષર્ ખૂબ જ 
ક�ઠન રહ્યા હતા અને એ સમય દરિમયાન 
તેમનો હસતો-રમતો પ�રવાર િવખેરાઈ 
ગયો હતો. 27 ઓક્ટોબર 2009ના રોજ 
સવાર� ભુવનેશ્વરના પત્રપદા િવસ્તારમાં 
એક 25 વષ�ય યુવાન ઘર� પથારીમાં બેશુદ્ધ 
અવસ્થામાં મળી આવ્યો હતો. ઘરવાળાઓ 
તેને બચાવવા માટ� હો�સ્પટલ લઈ ગયા, 
પર�તુ તબીબોએ તે યુવાનને �ત �હ�ર કય�. 
તે �તદ�હ લ�મણ મુમૂર્નો હતો અને તેઓ 
પૂવર્ મંત્રી દ્રૌપદી મુમૂર્ના દીકરા હતા. 

લ�મણ મુમૂર્નું �ત્યુ રહસ્ય જ બની 
ર�ં અને આજ સુધી તેનો ખુલાસો નથી 
થયો. દ્રૌપદી મુમૂર્ તે સમયે રાયર�ગપુરમાં 
હતા અને લ�મણ પોતાના કાકા-કાક� સાથે 
રહ�તા હતા. સાંજે તેઓ પોતાના િમત્રો સાથે 
બહાર ગયા હતા અને મોડી રાતે િમત્રો 
તેમને એક રીક્ષામાં ઘર� મુક� ગયા હતા. તે 
સમયે તેમની તિબયત ખરાબ હોવાથી કાકા-
કાક�એ લ�મણના િમત્રોને તેમને �મમાં 
સુવડાવી આપવા માટ� ક�ં હતું. તે સમયે 
ઘરના લોકોને થાકના કારણે એમ બન્યું 
હોવાનું લાગ્યું હતું. પર�તુ સવાર� લ�મણ 
પથારીમાં અચેતન અવસ્થામાં મળી આવ્યા 
હતા. 

લ�મણના �ત્યુના આઘાતમાંથી 
દ્રૌપદી હ� બહાર પણ આવ્યા ન હતા 
ત્યાં 2013માં બી� દીકરાનું એક માગર્ 
અકસ્માતમાં અવસાન થયું. માત્ર 4 વષર્માં 
2 જુવાન દીકરા ગુમાવી દ�તાં તેઓ અંદરથી 
સાવ ભાંગી પડ્યા હતા. 

બે દીકરાઓના �ત્યુનું દુઃખ ઓછું પણ 
નહોતું થયું ત્યાં 2014ના વષર્માં દ્રૌપદીના 
પિત શ્યામાચરણ મુમૂર્નું �ત્યુ થયું. આ 
તમામ ઘટનાઓ 2009થી 2014ના 
સમયગાળામાં બની, આ પીડામાંથી બહાર 
આવવા માટ� તેમણે આધ્યાત્મનો સહારો 
લીધો હતો અને તેઓ રાજસ્થાનના માઉન્ટ 
આબુ �સ્થત બ્રહ્માક�મારી સંસ્થામાં જવા 
લાગ્યા. બ્રહ્માક�મારીમાં તેઓ અનેક �દવસો 
સુધી ધ્યાન કરતા અને તણાવમાંથી બહાર 
આવવા તેઓ રાજયોગ શીખ્યા. આ ઉપરાંત 
તેઓ સંસ્થાના અનેક કાયર્ક્રમોમાં પણ 
સહભાગી બનવા લાગ્યા હતા. ધીમે ધીમે 
તેમણે સમાજસેવાના કાય�માં પોતાનું મન 
પરોવી લીધું. દ્રૌપદી મુમૂર્ના પ�રવારમાં 
હાલ માત્ર એક દીકરી ઈિતશ્રી મુમૂર્ જ છ� 
અને તેણી બ�કમાં નોકરી કર� છ�. 

અો�ર�સાની આ�દવાસી મ�હલા 
�ોપદ� મુમુ�ની સંઘષ�મય સફર

તંત્રી �ાનેથી
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�વદેશ
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ગાંધીનગર 
કલોલ પોલીસ મથકમાં િપડીત મિહલા 

˛ારા એવી ફЧરયાદ આપવામાં આવી હતી, 
જેમાં જણાવાયું હતું કы, બોЧરસણા રહъતા અને 
િજ·ા પંચાયતના કારોબારી સિમિતના ચેરમેન 
Чદનેશજી તાજી ઠાકોરъ તેને િવΐાસમાં લઇને 
પિત સાથે છુટાછъડા લેવડાãયા હતાં અને પોતે 
પણ છુટાછъડા લેશે તથા બાદમાં બ³−³ે અલગથી 
રહъવાનો વાયદો કયђ↓ હતો. બાદમાં તેને નારી 
સંરΤણ ગૃહમાં લઇ ગયા હતાં અને Óયાંથી 
કલોલ શહъરમાં Ùલેટમાં રહъવાની ãયવçથા કરી 
હતી.  મિહલાએ Чદનેશજીને તેની પ ી સાથે 
છુટાછъડા લેવાની વાત કરી Óયારъ ઉäકыરાઇ જઇને 
માર મારીને ખુન કરી નાંખવાની દમકЫ આપી 

હતી. માર પડવાના પગલે મિહલાને સારવાર 
માટъ હોЩçપટલ ખસેડાઇ હતી. Ëયાં પોલીસ 
સમΤ ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી. ઘટનાને પગલે 
Чદનેશ તાજીનું રાજીનામું લઈ લેવાયું હતું જે 
બાદ િજ·ા પંચાયતમાં સǼાધારી ભાજપના 
સÛયો એકઠાં થયા હતાં. તેમાં કલોલ તાલુકાનાં 
જ પિલયડ ગામના ચૂંટાયેલા સÛય અિનલભાઇ 
પટъલે કЅં કы િવરોધીઓ લાખ Ĭય ો કરીને પણ 
કલોલ તાલુકાના િવકાસને રોકЫ શકશે નહỲ.  
Ëયારъ Чદનેશજી ઠાકોરъ લેિખતમાં જણાãયું છъ કы 
ક℮Ġેસી આગેવાન ˛ારા કલોલ તાલુકાનો િવકાસ 
સહન થતો નહỲ હોવાથી મને બદનામ કરવા 
માટъ ઠાકોર સમાજની આંખે પાટા બાંધવાનો 
અને ગેરમાગ› દોરવાનો Ĭયાસ કરાઇ રΝો છъ.

મહъસાણા
મહъસાણાના કડીમાં ફાયЧરѕગની ઘટના બની 

છъ. પૂવ↓ આમЪ↓મેને પાડોશી પર ફાયЧરѕગ કયુ↨ 
છъ. માĦ ગાડી પાક↕ કરવા જેવી સામા×ય બાબતે 
પૂવ↓ આમЪ↓મેને ફાયЧરѕગ કરી દીધુ હતું. તેણે 
પોતાની લાયસ×સવાળી ગનથી ફાયЧરѕગ કયુ↨ હતું. 
ફાયЧરѕગમાં પાડોશીને ઈજા પહ℮ચી છъ. તેને સારવાર 
માટъ અમદાવાદ ખસેડવામાં આãયો છъ. કડીના 
કરણનગર રોડ પર આવેલી સોમનાથ સોસાયટીમાં 
ગાડી પાક↕ કરવા મુˆъ બબાલ થઈ હતી. જેમાં પૂવ↓ 
આમЪ↓મેને પોતાનું çકвટર હટાવી કાર પાક↕ કરનાર 
પાડોશી પર ફાયЧરѕગ કરી દીધુ હતું. આ ઘટના બાદ 
પાડોશીને સારવાર માટъ અમદાવાદ ખસેડવામાં 
આãયો છъ. તો બંને પΤોએ સામ-સામી ફЧરયાદ પણ 

ન℮ધાવી છъ. પૂવ↓ આમЪ↓મેને પોતાના પર ધોકા વડે 
હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવી ફЧરયાદ ન℮ધાવી 
છъ. પૂવ↓ આમЪ↓મેને કЅ કы, પોતાની ગાડી પાક↕ કરવા 
માટъ માλ એЩÄટવા પાડી દીધુ હતું. હું તેને રજૂઆત 
કરવા ગયો હતો. પરѕતુ સામેથી લોકોનું ટોળ ુઆવી 
જતા મ′ ફાયЧરѕગ કયુ↨ હતું.  

ગાંધીનગરમાં મિહલાના શોષણ મામલે કારોબારી ચેરમેનનું રાજીનામુ લઇ લેવાયું

કડીમાં ગાડી પાક↕ કરવા બાબતે બબાલ પૂવ↓ આમЪ↓મેને પાડોશી પર ફાયЧરѕગ કયુ↨ 
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ગુજરાતમાં દરъક ઘરને 300 યુિનટ ĭЫ વીજળીનું કыજરીવાલનું વચન
સુરત

Чદàહીના મુÅયમંĦી અરિવંદ કыજરીવાલ સુરતની 
મુલાકાતે આãયા હતા. સુરત ખાતે તેમણે કыટલીક મોટી 
જાહъરાતો કરતા ગુજરાતમાં આપના Ĭચારનું રણિશંગુ ફвіકЫ 
દીધું છъ. અરિવંદ કыજરીવાલે પોતાની Ĭેસ કો×ફર×સમાં 
જાહъરાત કરતા કЅં હતું કы ગુજરાતમાં દરъક ઘરને દર 
મિહને ૩૦૦ યુિનટ જેટલી મફત વીજળી આપવામાં 
આવશે. રાËયમાં સરકાર બનશે તો ૩ મિહનામાં આ 
વચન પૂιં કરીશું. કыજરીવાલ કЅં કы અમે જે પણ ગેરѕટી 
આપીએ છીએ તે પૂરી કરીએ છીએ. અમે કામ કયા↓ અને 
અને વાયદા પૂરા કરવા એ અમારી દાનત છъ. જો Чદàહી 
અને પંજાબમાં મળી શકы તો અહỲ પણ મળી જ શકы.

પાણીની સપાટી વધી Óયારъ ઉકાઇ ડેમના 2 હાઇļો ĬોજેÄટ ખોટકાયા 
સુરત

ઉકાઇનું λલલેવલ અને સપાટી મેઇ×ટъઇન રાખવા 
માટъ જλરી એવા છ હાઇļો યુિનટમાંથી બે મોટા યુિનટ 
ખરા સમયે જ બગડી જતા ઉકાઇ ડેમના સતાધીશોએ 
૨૫ હજાર કયુસેક પાણી છોડવાનો મેસેજ વાયરલ 
કયા↓ પછી ઘટાડીને ૧૨ હજાર કયુસેક જ છોડવાનું 
નŨી કરાયુ હતુ. આ બગડેલા બ³−³ે યુિનટો ૨૪ કલાક 
પછી પણ કાય↓રત થયા ન હતા. ઉકાઇ ડેમનો મુÅય 
હъતુ ખેડુતોને ખેતરો માટъ પાણી આપવુ અને પછી 
શહъરીજનો તેમજ ઇ×ડçĺીઝોમાં પાણી પહ℮ચાડવુ તેવો 
છъ. હાલ ડેમની સપાટી વધતા વીજળી ઉÓપ³−³ કરવા 
આયોજન હતું. પરѕતુ હાઈļો ĬોજેÄટ બંધ રહъતા તે 
શÄય બ×યું ન  હતું.

સુરત
સરુત શહъરન ેમĺેો રъલના મોટા સપના 

દъખાડવામા ં આવી રΝા ં છъ પરѕત ુ આ 
મĺેો રъલની સિુવધા માટъ સરુત શહъરના 
પયા↓વરણન ે મોટી  Чકіમત ચકૂવવી પડી 
રહી છъ. હાલમા ંસરુત મĺેો રъલના કારણે 
શહъરમા ં 12500 જટેલા Τોનુ ં િનકіદન 
કાઢી નાખવામા ંઆãયુ ંછъ.  મĺેો રъલ સિુવધા 
ઉભી કરવા માટъ સરુત શહъરમા ં ઉગલેા 
12500 જટેલા Τો ન ેકાપી નખાયા બાદ 
મĺેો રъલ કોપીરъશન પાિલકાની જÆયામાં 
વનીકરણ કરશે ત ે માટъની દરખાçત 
આગામી çથાયી સિમિત સમΤ રજૂ 
કરવામા ંઆવી છъ. મĺેોના કારણ ેશહъરના 

અનકે રçતા બધં કરવામા ં આãયા છъ  
રçતા બધં થતા ંહાલમા ં ĺાЧફકની સમçયા 
વધી રહી છъ અન ે Чડમોલીશન ના કારણે 
અનકે લોકોએ રોજીરોટી પણ ગમુાવવી 
પડી છъ. હવ ેમĺેોના કારણ ેસરુત શહъરના 
પયા↓વરણ પર પણ ગભંીર અસર થઈ રહી 
છъ. શહъરના અિત મહÓવના એવા એવા 
મĺેો રъલ માટъ અદંાજીત 12500 થી વધુ 
Τો કાપવા પડયા છъ.  આ Τો કપાતા 
સરુતના પયા↓વરણન ેમાઠી અસર પડશે તનેે 
સરભર કરવા માટъ મĺેો રъલ કોપીરъશનના 
ખચ› મનપાની જદુી જદુી ખ·ુી જÆયા પર 
વશીકરણ કરવા માટъની દરખાçત પાિલકાના 
ગાડ↓ન િવભાગ ˛ારા રજ ુકરવામા ંઆવી છъ.

સુરત શહъરમાં મેĺો રъલ ĬોજેÄટ માટъ 12500થી વધુ Τો કાપી નંખાયા

સુરત 
અÓયારъ દъશની સમΤ સૌથી મોટી 

સમçયા બેરોજગારીની છъ, સૌથી 
મોટી સમçયા એ છъ કы, મે×યુફыũЧરѕગ 
આઉટપુટ ખૂબ જ ઓછું છъ. Ëયાં 
સુધી આપણે જીડીપીના ૨૫ ટકા 
મે×યુફыũЧરѕગ સાથે નહỲ લાવીશું, Óયાં 
સુધી રોજગારીનું િનમા↓ણ નહỲ થઈ શકы.
ઇЩ×ડયન પોિલЧટકલ અને કàચરલ 

ઓગ›.-çવદъશી જાગરણ મંચના 
કો. ક×વીનર ડો.અિΐની મહાજને 
મંગળવારъ પĦકારો સાથેની વાતચીતમાં 

આÓમિનભ↓ર ભારતના આિથ↓ક િવકાસ 
સંબંધેની વાતચીતમાં Ĭકાશ પાડયો 
હતો. એમણે જણાãયું કы, રોજગારનું 
િનમા↓ણ હѕમેશા મે×યુફыũЧરѕગથી જ 
થાય છъ.
સવસીસથી જેટલી રોજગારી 

મળъ છъ તેનાથી છથી સાત ગણી વધુ 
રોજગારી મે×યુફыũЧરѕગ સેÄટરમાંથી 
મળъ છъ. અમારી િવચારસરણી એ છъ કы, 
આવનારા સમયમાં આપણે જીડીપીનો 
25-30 ટકા મે×યુફыũЧરѕગથી ĬાΆ 
કરીએ. એનાથી દъશમાં માĦ Τમતાઓનું 

િનમા↓ણ નહỲ થાય, પરѕતુ દરъક ΤેĦમાં 
આપણે આગળ વધી શકЫશું. આયાત-
િનકાસ વŵે જે મોટું અંતર છъ, તેમાં 
િનકાસ વધારવાનું લΣય છъ. આપણામાં 
Τમતા છъ કы આપણે આÓમિનભ↓ર બની 
શકЫએ. દરъક ચીજવçતુના અનુλપ, 
આપણી આવäયકતાને અનુλપ. આપણે 
આપણી નીિતનું િનમા↓ણ કરીએ. આપણે 
દુિનયાના બજારો પર કબજો કરીએ. 
ખોટી પˇિતએ નહỲ, પરѕતુ એટલાં માટъ 
કы આપણે આપણી Τમતાનું િનમા↓ણ 
કરી શકЫએ છીએ.

સરુત
જλЧરયાતન ે પરૂી કરી શકы ત ે માટъ 

યોજવામા ંઆવલેા કыરъટ એЩÄઝિબશનને 
ખબૂ સારો Ĭિતસાદ મâયો હતો. Ħણ 
Чદવસ દરિમયાન કારખાનદેારોને 
ι.200 કરોડનો ધધંો મâયો હતો. સરુત 
ડાયમડં એસોિસએશન 2018થી કыરъટ 
એЩÄઝિબશનનુ ં આયોજન શλ કયુ↨ 
હતુ.ં આ અગાઉ ૨૦૧૯માં યોજાયલેાં 
બીજા એЩÄઝિબશનમા ં çટોલધારકોને 
અદંાજે ι.80થી 100 કરોડનો િબઝનસે 
મâયો હતો. આ વષ› બમણો ધધંો મâયો 
હતો, એમ કિમટી મÜેબર ગૌરવ શઠેીએ 
કЅ ંહતુ.ં દъશના િવિવધ શહъરો મુબંઈ, 
Чદàહી, ચ³ે−³ાઇ, બ′Æલોર, હэદરાબાદ તથા 

અમЧેરકા, દબુઈ, લડંન અન ેહ℮ગક℮ગ 
તથા બЩેàજયમથી મળી અદંાજ ે 7000 
ખરીદદારો લઝુ ડાયમડંની ખરીદી માટъ 
આãયા ં હતા.ં કыરъટ Ĭદશ↓ન દરિમયાન 
અમЧેરકન ે ι.1.20 કરોડનો એક 
િસગલપીસ વચેાયો હતો, એમ એસો.
ના મĦંી દામજી માવાણીએ વાતચીતમાં 
કЅ ં હતંુ. નાના કારખાનદેારો અને 
હીરા ઉ˜ોગકારો સરુતમા ં બઠેા ં બઠેાં 
લઝુ ડાયમડં વચેી શકы, ખાસતો હીરાના 
ખરીદદારો અન ે Żલેસ↓ સરુતથી 
માલની ખરીદી કરી શકы ત ે માટъના 
Ĭય ો છъ·ા થોડા વષђ↓થી સરુત 
ડાયમડં એસો.એ એЩÄઝિબશન મારફત 
શλ કયા↓ છъ. 

કыરъટ એЩÄઝિબશનને કારણે સુરતને λિપયા 200 કરોડનો િબઝનેસ મâયોભારતની સૌથી મોટી સમçયા બેરોજગારી અને ખુબ ઓછું મે×યુફыũЧરѕગ આઉટપુટ
દેશી જાગરણ મંચના ડાે.અિ ની મહાજને સુરતમાં અાિથર્ક બાબતાે પર કાશ પાડ્યાે
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આણંદ 
આણંદ િજ·ાના કણભઈપુરા ગામે 

આજથી લગભગ સવા બે વષ↓ પૂવ› 
એક મિહલા ઉપર પેĺોલ ભરъલ બોટલ 
નાખી તેણીને સળગાવી દઈ શારીЧરક-
માનિસક Ħાસ ગુજારવાના બનાવમાં 
પિતને આણંદની કોટ‼ કસુરવાર ઠъરવી 
આજીવન કыદની સજા ફટકારતા કોટ↓ 
સંકЮલમાં સોપો પડી જવા પાÜયો હતો.
આણંદ તાલુકાના કણભઈપુરા 

ગામે બસ çટъ×ડ પાસે ગત તા.૨૧-
૩-૨૦૨૦ના રોજ સાંજના સુમારъ 

સીમાબેન ઠŨર નોકરી પરથી છુટીને 
ચાલતા ઘરъ જતા હતા Óયારъ તેણીના 
પિત ભાવેશભાઈ ધીરજલાલ ઠŨર Óયાં 
આવી ચઢ્યા હતા અને મારી ઉપર કરъલ 
કыસો પાછા ખ′ચી લે તેમ જણાãયું હતું. જો 
કы સીમાબેન ઠŨરъ કыસો પરત ખ′ચવાની 

ના પાડતા ઉäકыરાઈ ગયેલ ભાવેશભાઈ 
ઠŨરъ પોતાની પાસેની પેĺોલ ભરъલ 
બોટલ સીમાબેન ઉપર છાંટી આગચંપી 
કરી તેણીને શારીЧરક-માનિસક Ħાસ 
આØયો હતો. જે અંગે સીમાબેન ઠŨરъ 
ખંભોળજ પોલીસ મથકમાં ફЧરયાદ 
ન℮ધાવતા પોલીસે ભાવેશભાઈ ઠŨરને 
ઝડપી પાડી ચાજ↓શીટ ફાઈલ કરી 
હતી. આ કыસ આણંદની અદાલતમાં 
ચાલી જતા ×યાયાધીશે ભાવેશભાઈ ને 
તકસીરવાન ઠъરવી આજીવન કыદની સજા 
અને λા.૫૦ હજાર દѕડ ફટકાયђ↓ હતો.

નЧડયાદ 
મહુધા તાલુકાના સાપલા ગામમાં 

વીજ કરѕટ લાગતા એક દѕપિતનું મોત 
િનપજતા ગામમાં ઘેરા શોકની લાગણી 
ãયાપી જવા પામી હતી. આ બનાવ 
સંદભ› મહુધા પોલીસે અકçમાતે મોતનો 
ગુનો ન℮ધી કાયદъસરની કાય↓વાહી હાથ 
ધરી છъ.
પોલીસ સૂĦોના જણાãયા Ĭમાણે 

મહુધા તાલુકાના સાપલા ગામમાં 
મહъ×ĩભાઈ િવΖલભાઈ પટъલ 
પોતાના પЧરવાર સાથે રહъ છъ. તેઓને 
સંતાનમાં બે દીકરીઓ અને એક 
દીકરો છъ. દરિમયાન સોમવારъ રાĦીના 
મહъ×ĩભાઈના પ ી સોનલબેન 

(ઉ.વ.૪૨) પોતાના ઘર પાસે વાસણ 
ધોતા હતા.  આ વખતે અચાનક કપડાં 
સૂકવવાનો તાર તેઓની ઉપર પડતા 
સોનલબેનને વીજ કરѕટ લાÆયો હતો. આ 
વખતે સોનલબેનના પિત મહъ×ĩભાઈ 
તેણીને બચાવવા જતા તેઓને પણ 
વીજ કરѕટ લાગતા પિત અને પ ી બંને 
બેભાન થઈ ગયા હતા. આ બનાવની 
જાણ આજુબાજુના રિહશોને થતાં 
તેઓને તાÓકાિલક સારવાર અથ› નЧડયાદ 
ખાનગી હોЩçપટલમાં ખસેડાયા હતા. 
Ëયાં ફરજ પરના તબીબે સોનલબેન તથા 
મહъ×ĩભાઈનાઓને મરણ જાહъર કયા↓ 
હતા.  ગામમાં થતા ગામમાં ઘેરા શોકની 
લાગણી ãયાપી જવા પામી હતી. 

મહુધા તાલુકાના સાપલા ગામમાં વીજકરѕટ લાગતા દѕપિતનું મોતઆણંદમાં પ ીને પેĺોલ નાખી સળગાવનાર પિતને આજીવન કыદ, λ. 50 હજારનો દѕડ
બે વષર્ પૂવેર્ બનેલી ઘટનામાં કેસ ખેંચવા ઈ ાર કરાતાં પિરણીતાને અાગ ચાંપી દેવાઈ હતી

રъલવેનું વડોદરા Чડિવઝન હવે ĺેનોમાં ЧટЧકટોનું Чડિજટલ ચેЧકіગ કરશે
વડોદરા

સરકારના Чડિજટલ ઈЩ×ડયા અિભયાનના ભાગιપે 
હવે પિΌમ રъલવેના વડોદરા Чડિવઝન ˛ારા ĺેનોમાં 
Чરઝવ›ેશન ЧટЧકટ અને બીજા મુસાફરોને ખાલી સીટ 
ઉપલÚધ કરાવવા માટъ ટીટી ˛ારા હવેથી ઈલેÄĺોિનક 
Чડવાઈસનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. સામા×ય રીતે 
ĺેનમાં ચેЧકіગ માટъ આવતા ЧટЧકટ ચેકર પાસે િĬ×ટ કરъલો 
કાગળનો ચાજ↓ હોય છъ. જેમાં જોઈને તે Чરઝવ›શનની 
ЧટЧકટો ક×ફમ↓ કરъ છъ અને ખાલી બેઠકો બીજા મુસાફરોને 
એલોટ કરъ છъ પણ આ ઉપકરણના ઉપયોગથી િĬ×ટ 
થયેલા ચાટ↓ની Ĭથાને િવદાય મળી જશે. સૌĬથમ 
એકતાનગર(કыવЧડયા કોલોની)થી મુંબઈ જતી ĺેનમાં ૧૮ 
જુલાઈથી શι કરી દъવાયો છъ. 

વડોદરામાં નદી-નાળા છલકાતાં મગરો રçતા પર લટાર મારવા માંડ્યા
વડોદરા 

મગરોના આĴય çથાન તરીકы જાણીતા વડોદરામાં 
ચોમાસાની શιઆતની સાથે જ ઠъક ઠъકાણે મગરો દъખા 
દઈ રΝા છъ.બે çથળોએથી મગર પકડવામાં પણ આãયા 
છъ Óયારъ હવે વડોદરાના જાંબુવા િવçતારનો મનાતો એક 
િવЧડયો વાયરલ થયો છъ. આ િવЧડયોમાં ૧૨ થી ૧૪ 
ફвટનો એક મહાકાય મગર રçતો ĝોસ કરીને રçતાની એક 
તરફ પાણીના મોટા ખાબોિચયા તરફ જતો નજરъ પડે છъ 
અને મગરને રçતો ĝોસ કરતો જોઈને બે બાઈક ચાલકો 
પણ બાઈકને Įેક મારીને ઉભા રહી જાય છъ. આ િવЧડયો 
બાદ çથાિનક લોકોમાં ભયનો માહોલ છъ.જાંબુવા પાસેથી 
પસાર થતી ઢાઢર નદીમાં પૂર આãયા બાદ મગર રçતા પર 
આવી ગયા હોવાનુ જણાઈ રЅ છъ.

વડોદરા : જેતલપુર િવçતારમાં કોલેરા 
ફાટી નીકળતાં ઝાડા ઊલટીના કારણે આ 
િવçતારની ૨૦ વષ↓ની યુવતીનું મોત થયુ છъ 
તો તેના િપતા સિહત ૩ લોકો ઝાડા ઊલટીની 
સારવાર માટъ દાખલ છъ. Ëયારъ શહъરના 
અ×ય િવçતારોમાં પણ ઝાડા ઊલટીના દદЪ↓ઓ 
ન℮ધાયા છъ અને હાલમાં ૭૦થી વધુ દદЪ↓ઓ 
સારવાર હъઠળ હોવાનું જાણવા મળъ છъ.
જેતલપુરમાં આવેલા હЧરજનવાસમાં 

રહъતી ઉ³−³િત અિΐનભાઇ સોલંકЫ (ઉ.૨૦) 
છъ·ા ચાર Чદવસથી ઝાડા ઊલટી થતાં 
çથાિનક ડોÄટરની સારવાર લઇ રહી હતી. 

આ દરિમયાન તેના િપતા અિΐન સોલંકЫને 
પણ ઝાડા ઊલટી થતાં તેને હોЩçપટલમાં 
દાખલ કરાયા છъ. દરિમયાન શિનવારъ રાĦે 
ઉ³−³િતની તિબયત વધુ લથડી હતી અને તેનું 

Óયુ થયુ હતું. હЧરજનવાસના અ×ય બે લોકો 
પણ ઝાડા ઊલટીની સારવાર માટъ દાખલ છъ. 
ઉ³−³િતના Óયુથી આ િવçતારના લોકોમાં ભારъ 
રોષ ફાટી નીકâયો છъ. રિહશોનું કહъવું છъ કы 
છъ·ા બે Ħણ મિહનાથી અમારા િવçતારમાં 
ગંદા પાણીની સમçયા છъ. પાણી પીવા લાયક 
નથી. કોપђ↓રъશનને વારѕવાર રજૂઆત કરી 
છતા કોઇ ફЧરયાદ સાંભળવા તૈયાર નથી. 

વડોદરામાં રોગચાળો વકયђ↓ : ઝાડા ઊલટીથી ૨૦ વષ↓ની યુવતીનું મોત
મેયરના િવ તારમાં જ સફાઇ કામદારાેને શુ ધ પીવાનું પાણી નથી મળતુ
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રાજકોટ
સૌરા∆માં Ĭવત↓માન જી.એસ.

ટી.ના ઉѕચા દર જ  લોકો અને 
વેપારીઓને ઉѕચા અને અસΝ જણાય 
છъ તેમાં હવે છાશ,દહી,અનĮા×ડેડ 
અનાજ, કઠોળ, ગોળ જેવી રોિજંદા 
વપરાશની જીવનજλરી ચીજવçતુઓ 
પર પાંચ ટકા જી.એસ.ટી.લદાતા 
અને સોમવારથી તેનો અમલ કરવા 
નોЧટЧફકыશન નાણામંĦાલયે બહાર 
પડતા રોષની લાગણી Ĭસરી છъ. 
આજે રાજકોટ,જામનગર, પોરબંદર, 
જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ સિહત તમામ 
િજ·ામાં તથા ગ℮ડલ,ખંભાિળયા, 
ઉપલેટા સિહત તાલુકા મથકોએ ઠъરઠъર 
Ġેઈન માક⎯ટ, દાણાપીઠો, માક⎯ટ યાડђ↓ 
સŹડ બંધ રΝા હતા અને રાજકોટ 
સિહત કыટલાક યાડ↓માં કરોડોના વેપાર 
ખોરવાયા હતા. 
જામનગરમાં હાપા તથા િજ·ાના 

અ×ય યાડђ↓માં કжિષ પેદાશોની હરાજીની 
Ĭિĝયા બંધ રાખીને વેપારીઓએ 
િવરોધ ãયŪ કયђ↓ હતો. જામનગરની 
Ġેઈન માક⎯ટના તમામ 320 થી વધુ 

વેપારીઓએ સŹડ બંધ પાâયો 
હતો. િજ·ાના હાપા, કાલાવડ, Īોલ, 
જોЧડયા, લાલપુર માક⎯ટ યાડ↓માં હરાજી 
બંધ થઈ હતી અને ખેડૂતોને તેમની 
જણસી નહỲ લાવવા જણાવાયું હતું. 
Чરટъલ વેપારી મહામંડળ ˛ારા બંધને 
સમથ↓ન અપાયું હતું. ખંભાિળયામાં પણ 
છૂટક અને જÔથાબંધ અનાજ-કЧરયાણા 
વેપારીઓએ બંધ પાâયો હતો અને 
˛ારકા િજ·ાનો મુÅય યાડ↓ સિહત યાડђ↓ 
બંધ રΝા હતા.  રાજકોટની દાણાપીઠના 
અઢીસોથી વધુ વેપારીઓએ સŹડ 
બંધ પાળીને એસોસીએશને રોષભેર 
જણાãયું કы  હવે કરબોજ સહન કરવાની 
હદ આવી ગઈ છъ. 

રાજકોટ
Ĭથમવાર મોરબીના ૮૦૦ 

યુિનટો ધરાવતો અને દъશમાં ૯૦ ટકા 
ટાઈàસનું ઉÓપાદન કરતો િસરામીક  
ઉ˜ોગ એક મિહનો બંધ રાખવા 
માટъ એસો.એ િલŭીડીટી,çટોક 
╞ીયર×સના ટъકનીકલ કારણો આØયા 
બાદ બુધવારъ આ િવçતારના આગેવાન 
અને ક℮Ġેસના Ĭદъશ કાય↓કારી અÖયΤ 
લિલત કગથરાએ ફોડ પાડીને કЅં 
કы સરકાર ˛ારા અસΝ જી.એસ.
ટી.,ગેસના ઉѕચા ભાવનો બોજ, દરъક 
કાચા માલના ભાવમાં વધારો, િનકાસ 
માટъ નૂર ભાડામાં વધારો, λિપયો સતત 
ગગડયો વગેરъ કારણોથી િસરામીક 
સિહત ઉ˜ોગોની હાલત કફોડી 
થઈ છъ તેથી ઉÓપાદન Ĭિĝયા બંધ 
રાખવાની ફરજ પડી છъ. મોરબીમાં 
રъલીનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં છ 
ધારાસÛયો સિહત પાંચેક હજાર લોકો 
ઉમટયા હતા. આ અ×વયે તેમણે 
જણાãયું કы એસો.ના અĠણીઓ ભાજપ 

સરકાર સામે મ℮ ખોલી શકતા નથી. 
વાçતવમાં િસરામીક  ઉ˜ોગ ચાલુ રહъ 
તો મિહને યુિનટ દીઠ ૧ કરોડ લેખે 
આશરъ ૬૦૦ કરોડનુ નુÄશાન થાય 
અને બંધ રાખવામાં આવે તો ૩૦૦ 
કરોડનો ખચ↓ થાય છъ. આથી નુÄશાન 
ઘટાડવા વેકыશનનો નહỲ પણ ઉ˜ોગ 
બંધનો િનણ↓ય લેવાયો છъ અને અમે તેને 
સમથ↓ન આØયું છъ અને જλર પડયે આ 
મુˆъ આંદોલન કરીશું.  
બીજી તરફ એસો.ના સૂĦોએ જણાãયું 

કы તેઓ તા.૧૫ ઓગΓથી Ùલોર અને 
પાЧક∂ગ ટાઈàસ, િવĺીફાઈ, સેનેટરી વેસ↓ 
વગેરъ માલનું Чડçપેચ બંધ કરી દъશે અને 
તા.૧૫ સØટъÜબર સુધી માલ મોકલવામાં 
નહỲ આવે. આ અંગે ઉ˜ોગના ચેનલ 
પાટ↓નરોને જણાવાયું છъ. મોરબીના 
િસરામીક ઉપરાંત દъશમાં અĠેસર પેપર 
િમલો, ØલાЩçટક ઈ×ડçĺીઝ સિહત 
અનેક ઉ˜ોગોની Щçથિત સરકારની 
કરનીિત અને મ℮ઘવારી-મંદીના કારણે 
હાલત કફોડી છъ.

૧૦ કરોડનું નુકસાન, ટાઈàસની ડીલીવરી પણ બંધમ℮ઘવારીને પગલે મોરબીના િસરામીક સિહત ઉ˜ોગોની હાલત કફોડી બની
માતા ચામુંડાના દશ↓ન માટъ હવે નહỲ ચડવા પડે પગિથયા

સુરъ×ĩનગર
ગુજરાત સરકારъ રાËયના સુરъ×ĩનગર 

Щçથત ચોટીલા ટъકરી પર રોપ-વે 
બનાવવાની મંજૂરી આપી છъ, Ëયાં 
દъવી ચામુંડાનું Ĭિસˇ મંЧદર આવેલું છъ. 
તીથ↓çથાનો સુધી પહ℮ચવા માટъનો આ 
ચોથો રોપ-વે ĬોજેÄટ છъ. આ અંગે મંЧદર 
પЧરવારના વસંતિગરી બાપુએ જણાãયું 
કы, ચોટીલા ડુંગરъ રોપ-વેનો ĬોજેÄટ 
આવકારદાયક છъ. રોપ-વે બ×યા બાદ 
ચોટીલાનો Ĭવાસન çથળ તરીકы િવકાસ 
થશે. રોપ-વે બની જવાથી પગિથયા 
ચડવામાં મુäકыલી અનુભવતા ˇ અને 
બાળકો પણ મા ચામુંડાના દશ↓નનો 
àહાવો લઈ શકશે. આબુની કіપની આ 
રોપ-વેનું કામ કરવાની છъ. સરકારъ રોપ-
વેના કામ બાબતે ગેજેટ પણ Ĭિસˇ કયુ↨ 
છъ. જે અનુસાર આગામી ૩૧ ЧડસેÜબર 
૨૦૨૩ સુધીમાં ૨૦૦૦૦ કરોડના 
ખચ› રોપ-વે તૈયાર થઈ જશે. રોપ-વે 
માટъ પૂવ↓ મુÅયમંĦી િવજય λપાણીએ 
૩ વષ↓ પહъલા મહોર મારી હતી. જો કы, 
િબન અનુભવી કіપનીને આ કામ મળતા 
ĬોજેÄટ ખોરѕભે પડયો હતો.

રાજકોટ
મોરબી રોડ પરની જય જવાન જય Чકશાન 

સોસાયટી નજીકના લાલપરી મફતીયાપરામાં 
રહъતા બાબુ િવનુભાઈ સોલંકЫ (ઉ.વ. 19) અને 
તેની પ ી મમતા(ઉ.વ. 19) એ ઘરъ λમમાં 
ગળાફાંસો ખાઈ આÓમહÓયા કરી લેતા ચકચાર 
મચી ગઈ હતી. બંનેના હજુ અઢી માસ પહъલા જ 
લગ્ન થયા હતા. 
બાબુ ઘર નજીક જ શЧકત çટુડીયોમાં િપતા 

સાથે બેસી ફોટોĠાફЫનું કામ કરતો હતો. મુળ 
જોડીયા તાલુકાના બોડકા ગામની અને હાલ 
અંકલેΐર çથાઈ થયેલી મમતા સાથે અઢી માસ 
પહъલા જ તેના રѕગેચેગે લગ્ન થયા હતા. ગઈકાલે 
સાંજે બંને પરીવારના સÛય સાથે જÜયા હતા. 
Óયારબાદ પોતાના λમમાં જઈ સુઈ ગયા હતા.  

આજે સવારъ િનÓયĝમ મુજબ બંને નહી જાગતા 
પરીવારના સÛયો ઉઠાડવા ગયા હતા. ઘણાં સમય 
સુધી દરવાજો ખટખટાવવા છતા નહી ખોલતા અંતે 
દરવાજાને ધŨો મારી અંદર જોતા બંને લોખંડના 
એંગલ સાથે અલગ-અલગ સાડી બાંધી લટકતા 
જોવા મળતા પરીવારજનો અવાચક થઈ ગયા 
હતા.  108ના તબીબે બંનેને ત જાહъર કયા↓ હતા. 
જાણ થતા બી-ડીવીઝન પોલીસનો çટાફ çથળ 
પર દોડી ગયો હતો. બાબુના િપતા િવનુભાઈએ 
જણાãયું કы છъ·ા કыટલાક Чદવસોથી તેની પુĦવધુ 
મમતા અંકલેΐર જવાની જીદ કરતી હતી. એટલુ 
જ નહી તેને Óયાં çથાયી થઈ શાક-બકાલાનો ધંધો 
કરવો હતો. તેનો પુĦ બાબુ તેને થોડા Чદવસો પછી 
Óયાં જશુ તેમ કહъતો હતો. જેને કારણે કદાચ માઠુ 
લાગી જતા આ પગલુ ભરી લીધાની શકયતા  છъ. 

રાજકોટમાં અઢી માસ પહъલાં પરણેલા દѕપતીનો અેગલ સાથે લટકЫ આપઘાત

GST સામે રોષ: સૌરા∆માં યાડђ↓, માક⎯ટ અને દાણાપીઠ સŹડ બંધ

જૂનાગઢમાં જટાશંકર મંЧદરમાં ભŪો માટъ હવે ઝરણાઓમાં ાન સંભવ
જુનાગઢ

િગરનાર પર આવેલા જટાશંકર મંЧદરъ 
દશ↓ન કરવા આવતા ભŪો માટъ અહỲ વહъતા 
ઝરણાંઓમાં ાન કરવા પર છъ·ાં 10 
Чદવસથી Ĭિતબંધ મૂÄયો હતો. રાËયના વન અને 
પયા↓વરણ મંĦીએ ડીસીએફને સૂચના આપીને આ 
Ĭિતબંધ દૂર કરવા માટъ આદъશ કયђ↓ છъ. ĬાΆ 
િવગતો મુજબ, જટાશકંર મહાદъવ મંЧદરના મહѕત 
પૂણા↓નંદજીએ એક અરજી કરી હતી. જે બાદ 10 
Чદવસ પહъલાં વન િવભાગે જટાશંકર જવા માટъના 
રોપ વેની બાજુના રçતાઓ તમામ યાિĦકો માટъ 
બંધ કરી દીધો હતો. બાદમાં માĦ દશ↓ન કરવાની 
જ છૂટ આપવામાં આવી હતી. 

જામનગરમાં સગા િપતાએ જ સગીર પુĦી ઉપર દુæકમ↓ આચયુ↨
જામનગર

જામનગર શહъરના બેડેΐર િવçતારમાં િપતાએ 
જ પોતાની સગીર પુĦી ઉપર બળાÓકાર ગુજાયђ↓ 
હોવાનું સામે આãયું છъ. આ બાબતનો પુĦીએ 
પોલીસ સમΤ આΤેપ કયђ↓ હતો. આ ઉપરાંત 
સગીર વયની પુĦી સાથે િપતા અવારનવાર 
શાЧરરીક સંબંધ બાંધીને દુæકમ↓ આચરતા હોવાની 
ફЧરયાદ ન℮ધાઈ હતી. હાલ જામનગર શહъરના 
િસટી બી Чડિવઝન પોલીસ મથકы િપતા િવλˇ 
બળાÓકારની ફЧરયાદ ન℮ધવામાં આવી છъ. આ 
ઉપરાંત હાલ ભોગ બનનાર સગીર પુĦીને મેડીકલ 
ચકાસણી માટъ મોકલવા આવી છъ. ફЧરયાદના 
આધારъ પોલીસે આગળની કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ.
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જેિનફર લોપેઝે એક્સ �ફયાન્સ એફ્લેક સાથે લગ્ન કયાર્
મુંબઇ : હોલીવૂડની �ણીતી િસંગર અને અિભનેત્રી જેિનફર લોપેઝ અને બેન એફ્લેક� 
૨૦ વષર્ અગાઉ સગાઈ બાદ બ્રેક અપ કયુ� હતું પર�તુ હવે બંનેએ ગયાં એિપ્રલમાં ફરી 
સગાઈ કયાર્ બાદ હવે આખર� લગ્ન પણ કરી લીધાં છ�. તેમણે શિનવાર� મોડી રાતના લાસ 
વેગાસમાં લગ્ન કયાર્ હતા અને રિવવાર� જેિનફર� લગ્નની ઘોષણા કરી હતી. જેિનફર અને 
બેન અફલેક ૨૦૦૦ની સાલથી પ્રેમમાં હતા. તેમણે ૨૦૦૨માં સગાઇ પણ થઇ ગઇ હતી.  તે  
વખતે તેમનું સંયુક્ત નામ બેનીફ�ર મી�ડયામાં બહુ ગાજ્યું હતું.  પર�તુ એક વરસ પછી 
તેમનું બ્રેકઅપ થઇ ગયું હતું. આ પછી બન્નેએ  જુદા જુદા પાટર્નર સાથે લગ્ન કયા� હતાં. 

શાહરૂખ ખાન બાદ 
દી�પકા પાદુકાેણની 
‘બ્રહ્મા�’માં અેન્ટ્રી

ઈ�લયાના ડી કૂ્રઝ 
અને કેટ�રનાના ભાઈ 

વ�ે ઈલુ ઈલુ

અિભનેતા રણબીર કપૂર અને 
અિભનેત્રી આિલયા ભટ્ટની આગામી 
�ફલ્મ બ્રહ્માસ્ત્ર ખૂબ જ ચચાર્માં 
છ�. શાહ�ખ ખાન બાદ દીિપકા 
પાદુકોણની ‘બ્રહ્માસ્ત્ર’માં એન્ટ્રી 
�વા મળી છ�. દીિપકા પાદુકોણ 
�ફલ્મ બ્રહ્માસ્ત્રમાં ક�િમયો કરતી 
�વા મળશે. અહ�વાલમાં લખ્યું છ� 
ક�, ‘�ફલ્મના િનમાર્તાઓએ પાવર્તીના 
રોલ માટ� દીિપકા પાદુકોણની 
પસંદગી કરી છ�. જ્યાર� દીિપકા 
�ફલ્મ બ્રહ્માસ્ત્રના અંતમાં ક�િમયો 
કરતી �વા મળશે.

�રપોટર્માં એવો પણ દાવો 
કરવામાં આવ્યો છ� ક�, ‘બ્રહ્માસ્ત્ર 2’ 
મહાદ�વ અને પાવર્તીના અવતારની 
આસપાસ ફરતી �વા મળશે. તમને 
જણાવી દઈએ ક�, બ્રહ્માસ્ત્રના પહ�લા 
ભાગમાં રણબીર અને આિલયા 
મુખ્ય લીડમાં છ�. જેઓ િશવ અને 
ઈશાની ભૂિમકા ભજવતા �વા 
મળશે. સાથે જ તમને જણાવી 
દઈએ ક�, િશવ (િશવ) અને ઈશા 
પણ મહાદ�વ અને પાવર્તીના નામ 
છ�. અહ�વાલ અનુસાર, તમામ 
પાત્રો એકબી� સાથે �ડાયેલા છ� 
અને અયાને ભારતીય પૌરાિણક 
કથાઓથી સંબંિધત એક બ્રહ્માંડ 
બનાવ્યું છ�. આ �ફલ્મમાં ક�ઈક આવું 
બતાવવામાં આવ્યું છ� જે પહ�લા 
ક્યાર�ય �વા મળ્યું નથી. રણબીર 
કપૂર, આિલયા ભટ્ટ, મૌની રોય 
અને નાગાજુર્નની �ફલ્મ બ્રહ્માસ્ત્ર 
માટ� દર�ક લોકો ખૂબ જ ઉત્સાિહત 
છ�. આ �ફલ્મના ટ્રેલરમાં જે પ્રકારનું 
VFX બતાવવામાં આવ્યું છ�.

ક�ટ�રના ક�ફએ પોતાનો 
જન્મ�દવસ માલ�દવમાં મનાવ્યો 
તેના ફોટા વાયરલ થયા છ�. તેમાં 
સૌનું ધ્યાન ઈિલયાના ડી ક્ર�ઝ અને 
ક�ટ�રનાના ભાઈ સેબા�સ્ટઅન 
વચ્ચની ક�િમસ્ટ્રી પર ખાસ દોરાયું 
છ�. આ ફોટા વાયરલ થયા બાદ 
ઈિલયાના અને સેબા�સ્ટઅન  
�રલેશનશીપમાં હોવાની ચચાર્ઓ 
શ� થઈ ગઈ છ�. બોલીવૂડમાં ચચાર્ 
મુજબ ઈિલયાના અને સેબા�સ્ટઅન 
છ�લ્લા છ મિહનાથી એકબી�ના 
ગળાડૂબ પ્રેમમાં છ�. તેમની વચ્ચે 
મુંબઈ ઉપરાંત લંડનમાં પણ 
મુલાકાતો થતી રહી છ�. બંને જણ 
સોિશયલ મી�ડયા પર એકબી�ને 
ફોલો પણ કર� છ�. 

�ક�, �ડસ્ટ્રીમાં બહુ લોકોને 
આ અફ�ર િવશે �ણકારી ન હતી. 
પર�તુ, ક�ટ�રનાની માલ�દવની બથર્ 
ડે પાટ� પછી આ સંબંધ હવે પ્રગટ 
થઈ ચૂક્યો છ�. સંખ્યાબંધ ફોટામાં 
ઇિલયાના અને સેબા�સ્ટઅન સાથે 
સાથે દ�ખાય છ�. ખુદ ઈિલયાનાએ 
પણ એવા ક�ટલાક ફોટા શેર કયાર્ છ�. 

ઈિલયાના અગાઉ ફોટોગ્રાફર 
એન્�  નીબોન સાથે �રલેશનિશપમાં 
હતી. �ક�, બાદમાં તેનું બ્રેક અપ 
થઈ ગયું હતું. ક�ટ�રનાની બથર્ ડે 
પાટ�માં વાસ્તવમાં બે લવ બડર્ 
�વાં મળ્યાં છ�. ક�ટ�રનાનો ભાઈ 
ઈિલયાના સાથે આવ્યો છ� તે �દયર 
સની કૌશલ ધી ફોર ગોટન આમ� 
વેબ િસરીઝની તેની િહરોઈન શવર્રી 
વાઘ સાથે આવ્યો છ�. 

કોરોના મહામારીએ બોલીવુડ �ફલ્મ 
ઈન્ડસ્ટ્રીની કમર તોડી નાખી છ�. પહ�લાની 
જેમ હવે ભરચક િસનેમા હોલ �વાની 
અપેક્ષાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છ� અને 
�ફલ્મ ઉદ્યોગને અત્યાર સુધીમાં કરોડો 
�િપયાની આવકનું નુકશાન થયું છ�. 
દશર્કો હવે એ વાતને લઈને વધુ સચેત 
થઈ ગયા છ� ક�, તેઓ પોતાના પૈસા ક્યાં 
ખચર્ કરી રહ્યા છ�. 
બોક્સ ઓ�ફસના 
આંકડા પ્રમાણે આ 
વષર્ની શ�આતના 
6 મિહનામાં 
�રલીઝ થયેલી 20 
િહન્દી �ફલ્મોમાંથી 
15 �ફલ્મો બોક્સ 
ઓ�ફસ પર પછડાઈ 
છ�. તેમાં દ�શના સૌથી 
મોટા સુપર સ્ટાસર્ની 
�ફલ્મો પણ સામેલ 
છ�. જેમ ક�, રણવીર 
િસંહની ‘83’ અને 
‘જયેશભાઈ �રદાર’, અક્ષય ક�મારની 
‘સમ્રાટ �થ્વીરાજ’ અને ‘બચ્ચન પાંડે’ 
અને ક�ગના રનૌતની ‘ધાકડ’.

�ફલ્મોના િબઝનેસ પર ખાસ નજર 
રાખનાર �ગીન્દર તુટ��એ જણાવ્યું 
ક�,”આ �ફલ્મોને લગભગ સાતસોથી 
નવસો કરોડનું નુકસાન થયું છ�. ‘� 

�ફલ્મોના સેટ�લાઇટ અને �ડિજટલ રાઇટ્સ 
વેચાયા ન હોત તો આ ભરપાઈ કરવી વધુ 
મુશ્ક�લ બની ગયું હોત.’

તુટ�� માને છ� ક�, � પ�ર�સ્થિત 
આવી જ રહી તો આ વષ� િસનેમા હોલની 
ક�લ આવક 450 િમિલયન ડોલરથી વધુ 
નહ� થાય. આ 2019માં બોક્સ ઓ�ફસ 
પર લગભગ 550 િમિલયન ડોલરની 

કમાણી કરનાર િહન્દી �ફલ્મો કરતાં 100 
િમિલયન ડોલર ઓછી છ�.

�ફલ્મોના ખરાબ પ્રદશર્નના અનેક 
કારણોમાંથી એક કારણ તેનું નબળું 
કન્ટ�ન્ટ પણ હોઈ શક� છ�. એક સમય હતો 
જ્યાર� નબળું કન્ટ�ન્ટ હોવા છતાં સ્ટાસર્ 
પોતાની ફ�ન ફોલો�ગના કારણે દશર્કોને 

િસનેમાહોલ સુધી ખ�ચી લાવતા હતા 
અને �ફલ્મો ઠીકઠાક કમાણી કરી લેતી 
હતી. પર�તુ હવે સમયની સાથે દશર્કોની 
પ્રાથિમકતા પણ બદલાઈ છ� અને તેઓ 
�ફલ્મના કન્ટ�ન્ટ પર વધુ ધ્યાન આપી રહ્યા 
છ�. પર�તુ �ફલ્મ િનમાર્તાઓ એ સમ� 
નથી શકતા ક� કોિવડ પહ�લા બોક્સ 
ઓ�ફસ પર ચાલી રહ�લી િમડ-બજેટ 

અને ગંભીર િવષયની 
�ફલ્મો પણ કોિવડ 
બાદ સારો િબઝનેસ 
ક�મ નથી કરી રહી. 
દ�શના સૌથી મોટા 
�ફલ્મ સ્ટુ�ડયોમાંથી 
એક ટી-િસરીઝના 
માિલક ભૂષણ ક�મારનું 
કહ�વું છ� ક�, દશર્કો હવે 
�ફલ્મમાં સારા કન્ટ�ન્ટ 
અને મોટા કલાકારો 
બંને �વા માંગે છ�.

ભૂષણ ક�માર દ્વારા 
િનિમર્ત હોરર કોમેડી 

�ફલ્મ ભૂલ ભૂલૈયા 2 આ વષર્ની સૌથી 
વધુ કમાણી કરનારી �ફલ્મોમાંથી એક 
છ�. તેમ છતાં તેઓ સ્વીકાર� છ� ક�, �ફલ્મ 
િનમાર્તાઓ મૂંઝવણમાં છ�. બોક્સ ઓ�ફસ 
પર સતત િપટાઈ રહ�લી �ફલ્મોને કારણે 
તે સમ� શકતા નથી ક�, દશર્કોને ક�વા 
પ્રકારની �ફલ્મો પસંદ આવશે.

ર�શ્મકા મંદાના સિહત સાઉથની 
આ ટોચની અિભનેત્રીઓ મોટા બેનરની 
બોિલવુડ �ફલ્મોમાં કામ કરી રહી છ�. 

ર�શ્મકા મંદાનાઃ ર�શ્મકાએ �ફલ્મ 
‘પુષ્પા’માં પોતાના પરફોમર્ન્સથી દશર્કોના 
�દલ �તી લીધા હતા. તેણે શ્રીવલ્લીના 
રોલમાં દશર્કોનું ધ્યાન ખ�ચ્યું હતું. તે 
િસદ્ધાથર્ મલ્હોત્રા સાથે �ફલ્મ ‘િમશન 
મજનૂ’થી બોિલવુડમાં ડેબ્યુ કરવા જઈ 
રહી છ�. આ િસવાય તે અિમતાભ બચ્ચન 
સાથે ‘ગુડબાય’ અને રણબીર કપૂર સાથે 
‘એિનમલ’માં પણ �વા મળશે.

રાિશ ખન્નાઃ �ન અબ્રાહમ સ્ટારર 
‘મદ્રાસ ક�ફ�’ની સાથે 2013માં ડેબ્યુ કયાર્ 
બાદ રાિશ ખન્નાએ સાઉથમાં અનેક તેલુગુ 

અને તિમલ �ફલ્મોમાં કામ કયુ� હતું. તે 
હવે ‘યોદ્ધા’માં િસદ્ધાથર્ મલ્હોત્રાની સાથે 
બોિલવુડમાં કમબેક કરવા જઈ રહી છ�. 
તે શાિહદ કપૂર સાથે રાજ અને ડીક�ની 
વેબસીરીઝ ‘ફઝ�’માં પણ કામ કરી રહી 
છ�. હાલમાં તે  અજય દ�વગન સાથે 
‘�દ્ર’માં �વા મળી હતી.

નયનતારાઃ નયનતારા તેલુગુ, તાિમલ 
અને મલયાલમ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કયાર્ બાદ 
હવે બોિલવુડમાં �વા મળશે. તે સાઉથમાં 
સૌથી વધુ ફ� લેનારી અિભનેત્રીઓમાંથી 
એક છ�. તે શાહ�ખ ખાન સાથે એટલીની 
‘જવાન’માં �વા મળશે.

પૂ� હ�ગડેઃ પૂ� હ�ગડેએ 2016માં 

આવેલી �ફલ્મ ‘મોહ�ન્� દરો’માં ઋ�ત્વક 
રોશનની સાથે બોિલવુડમાં પ્રવેશ કય� 
હતો. ત્યારબાદ તેણે તેલુગુ �ફલ્મ 
ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાનું સ્થાન બનાવવાનો 
િનણર્ય લીધો હતો. તેણે 2019માં 
‘હાઉસફ�લ’ સાથે બોિલવુડમાં કમબેક કયુ� 
હતું. તે છ�લ્લે પ્રભાસ સાથે ‘રાધેશ્યામ’માં 

�વા મળી હતી. તે સલમાન ખાનની 
‘કભી ઈદ કભી �દવાલી’ અને રણવીર 
િસંહની સાથે રોિહત શેટ્ટીની ‘સક�સ’ માં 
પણ �વા મળશે. 

સામંથા �થ પ્રભુઃ સામંથા �થ પ્રભુ 
વેબ સીરીઝ ‘ફ�િમલી મેન સીઝન 2’માં 
કામ કયાર્ બાદ ચચાર્માં આવી ગઈ હતી. 
તે ‘પુષ્પા’ �ફલ્મમાં પોતાના ડાંસ નંબરથી 
દશર્કોના �દલોમાં છવાઈ ગઈ હતી. તે 
હવે ટીવી ઉપર પોતાની શુ�આત કરવા 
માટ� તૈયાર છ�. તે ‘કોફ� િવથ કરણ’માં 
�વા મળનારી પ્રથમ સાઉથની અિભનેત્રી 
બનવા જઈ રહી છ�. તે ચેટ શોના 
આગામી એિપસોડમાં અક્ષયક�મારની 
સાથે �વા મળશે.

સાઉથ �સનેમાની અ�ભનેત્રીઅાે પાસે છે બાે�લવુડના ઘણાં પ્રાેજેકટના કામ

બાેલીવુડના માેટા સુપર �ાસર્ની �ફ�ાેનાે 
પણ બાે� અાે�ફસ પર તદ્દન કંગાળ દેખાવ

તાપસીની �ફ� ‘શાબાશ �મઠુ્ઠ’ 
સુપર ફ્લાેપ પૂરવાર થઈ

નવી �દલ્હીઃ ભારતની મિહલા િક્રક�ટ ટીમની પૂવર્ ક�પ્ટન 
િમતાલી રાજની બાયોિપક શાબાસ િમ� બોક્સ ઓ�ફસ પર 
ફસડાઈ પડી છ�. આ �ફલ્મે ચાર �દવસમાં માત્ર 1.75 કરોડ 

�િપયાનુ કલેક્શન કયુર્ છ�. િમતાલી રાજનો રોલ તાપસી પન્નુએ 
કય� છ�. �ફલ્મને �રવ્યૂ સારા મળ્યા હતા પણ લોકો થીયેટર 

સુધી આ �ફલ્મ �વા માટ� ગયા નથી. પહ�લા �દવસે તો �ફલ્મે 
માત્ર 40 લાખ �િપયાનુ જ કલેક્શન કયુર્ હતુ અને ચોથા 

�દવસે તેની કમાણી ઘટીને 18 લાખ �િપયા રહી છ�. બી� 
તરફ આ �ફલ્મ સાથે �રિલઝ થયેલી રાજક�માર રાવની �ફલ્મ 

િહટ-ધ ફસ્ટર્ ક�સનુ કલેક્શન તાપસીની �ફલ્મ કરતા સા� ર� 
છ�. પહ�લા �દવસે �ફલ્મે 1.25 કરોડ �િપયા અને ત્રી� �દવસે 

�ફલ્મે 2.3 કરોડ �િપયાનો િબઝનેસ કય� હતો.
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ભારતમાં આજકાલ ભૂતપૂવર્ િમસ યુિનવસર્ 
અને બોિલવૂડ એક્ટ્રેસ સુ�ષ્મતા સેન તથા 
ઈ�ન્ડયન પ્રીિમયર લીગના પહ�લા કિમશ્નર 
લિલત મોદીના અફ�રની વાત �રશોરથી ચચાર્માં 
છ�. ભારતીય ક� ભારત સાથે સંકળાયેલા દર�ક 
વ્યિક્ત માટ� લિલત અને સુ�ષ્મતાના નામ અ�ણ 
નથી. આથી તેઓની લવ સ્ટોરી ક્યારથી ચાલે 
છ�, વાત ક્યાં સુધી પહ�ચી છ� અને હવે આ 
પ્રેમપ્રકરણમાં શું થવાનું છ� તે �ણવામાં સૌને રસ 
પડ્યો છ�.

ભારતમાં આઈપીએલને આયોજન સુધી 
સફળતાપૂવર્ક અં�મ આપનાર લિલત મોદીને 
ભારતે ભાગેડું �હ�ર કય� છ�. કરોડોનું કૌભાંડ 
કરીને લિલત ઘણાં વષ�થી િવદ�શમાં ફરતો 
રહ્યો છ�. લિલત ભારતમાંથી ભાગી ગયો ત્યાર� 
ભાજપના નેતા વસુંધરા રાજે અને નેતા સુષ્મા 
સ્વરાજે પણ મદદ કરી હતી. સુષ્મા મોદી 
સરકારમાં િવદ�શ મંત્રી હતાં તેથી પોતાની 
વગ વાપરીને લિલતને પોટુર્ગલ જવા માટ� 
ટ્રાવેલ ડોક્યુમેન્ટ મેળવવામાં મદદ કરી હતી. 
આ વાત બહાર આવતાં સુષ્મા સ્વરાજ પણ 
બચાવની ભૂિમકામાં આવી ગયા હતા. સુષ્માના 
દાવા પ્રમાણે મોદીના પત્નીને ક�ન્સર હોવાથી 
પોટુર્ગલમાં ઓપર�શન થવાનું હતું. મોદીએ 
ઓપર�શન વખતે સંમિતપત્ર ઉપર સહ� કરવા 
માટ� પોતાની જ�ર છ�, એટલે ટ્રાવેલ ડોક્યુમેન્ટ 
અપાવવામાં મદદ કરવા િવનંતી કરી હતી. 
લિલતની આ �સ્થિત પર દયા ખાઈને ટ્રાવેલ 
ડોક્યુમેન્ટ અપાવવાનીમ મદદ કરી હોવાનું એવું 
સુષ્માએ નફ્ફટાઈથી કબૂલ્યું હતું. 

હક�કતમાં સુષ્મા લિલત પર રીઝયાં તેનું 
કારણ એ હતું ક�, સુષ્માની દીકરી બાંસુરી લિલત 
મોદીનો ક�સ લડતાં હતાં. લિલતે સુષ્માના ભત્રી� 
જ્યોિતમર્યને યુ.ક�.ની સસેક્સ યુિનવિસર્ટીમાં 
એડિમશન અપાવવામાં પણ મદદ કરી હતી.

હવે દશેક �દવસથી તે જ લિલત મોદીએ પોતે 
સોિશયલ મી�ડયામાં સુ�ષ્મતા સાથે માલદીવ્સમાં 
પોતે જલસા કરતો હોય તેવા ફોટો વાયરલ 
કરીને ચચાર્ જગાડી છ�. લિલત મોદીએ આ સાથે 
જ બંનેના સંબંધો �હ�રાત કરી હતી. લિલતે 
સુ�ષ્મતાનો ઉલ્લેખ પોતાની બેટરહાફ એટલે ક� 
અધા�િગની તરીક� કય� હતો તેથી તે બંને પરણી 
ગયાં છ� તેવું તારણ લોકોએ કાઢ્યું હતુ. � ક�, 
તે પછી બે જ �દવસમાં લિલત મોદીએ સ્પષ્ટતા 
કરી ક�, હમણાં અમે એકબી�ને ડેટ કરીએ છીએ 
અને બહુ જલદી લગ્ન પણ કરવાના છીએ. 
લિલતની આ ચોખવટ પછી સુ�ષ્મતાએ મૂક�લી 

એક તસવીરમાં સુ�ષ્મતાના હાથમાં વ�ટી દ�ખાતા 
બંનેએ સગાઈ કરી લીધી હોવાની વાતો વહ�તી 
થઈ.

હવે લિલત મોદી જેવા કૌભાંડી અને છાપેલા 
કાટલા જેવા માણસના પ્રેમમાં સુ�ષ્મતા જેવી 
�પકડી યુવતી કઈ રીતે પડી ગઈ એ સવાલ સૌને 
સતાવી રહ્યો છ�. આ સવાલના મૂળમાં લિલત 
મોદીના ધંધા અને કબાડેબા�નો ઈિતહાસ છ�. 
આઈપીએલમાં કર�લા ગોરખધંધાના 
કારણે હાલમાં તેને ભારતે ભાગેડુ 
�હ�ર કર�લો છ�. લિલત મોદીની 
ઈમેજ ર�ગીલા માણસ તરીક�ની છ�. 
ઉદ્યોગપિત ક�ષ્ણક�માર મોદીના પુત્ર 
લિલત અમે�રકામાં ભણતા હતા ત્યાર� ડ્રગ્સના 
ક�સમા પકડાયા હતા. લિલત હાલમાં િવધુર 
છ� અને ત્રણ સંતાનોના િપતા છ�. લિલતના 
લગ્નની દાસ્તાન પણ બહુ રસપ્રદ છ�. લિલતને 
મમ્મીની િમત્ર િમનલ સાથે પ્રેમ થઈ ગયો 
હતો. મોદી િવદ�શમાં ભણતા હતા ત્યાર� ૯ વષર્ 
મોટી િમનલના પ્રેમમાં પડ્યા, � ક�, આ સંબંધ 

કોઈ અં�મ સુધી પહ�ચે તે પહ�લાં િમનલ 
નાઇ��રયાના િબઝનેસમેન જેક સાગરાની સાથે 
લગ્ન કરીને ચાલી ગઈ. થોડાં વરસો પછી તેના 
�ડવોસર્ થયા ત્યાર� લિલતે ૧૯૯૧માં િમનલ સાથે 
લગ્ન કયાર્. જે બાદ તેમને �િચર અને આિલયા 
એમ બે સંતાન થયા. જ્યાર� િમનલની પહ�લા 

લગ્નથી થયેલી દીકરી કરીમાને પણ લિલત 
મોદીએ પોતાની સંપિત્તમાં િહસ્સેદાર બનાવી છ�. 
િમનલનું ૨૦૧૮માં અવસાન થયું હતું.

લિલતે ૨૦૧૮માં આઈપીએલ શ� કરાવી 
ત્યાર� ભાર� જલસા કર�લા. આઈપીએલની દર�ક 
મેચ પછી પાટ� થતી. આ પાટ�ઓમાં હોટ િવદ�શી 
મોડલ્સ, એક્ટ્રેસીસ અને િચયર ગલ્સર્થી લિલત 
િવંટલાયેલા રહ�તા. એ વખતે િવજય માલ્યાની 

સાવક� દીકરી લૈલા મહમૂદ મોદીની 
પસર્નલ આિસસ્ટન્ટ હતી. લિલતના 
લૈલા સાથેના ગાઢ સંબંધો ચચાર્માં 
હતા. લિલત ર�ગીલો માણસ છ� તો 
સુ�ષ્મતાને પણ કોઈ વાતે ઓછી 

આંક� શકાય તેમ નથી. સુ�સ્મતા સેનના પણ 
અનેક અફ�ર હોવાની વાતો સમયાંતર� ચચાર્માં 
રહી છ�. સુ�ષ્મતા પોતાનાથી નાના-મોટા દર�ક 
ક�ટ�ગરીના પુ�ષો સાથે અફ�ર કરી ચૂક� છ�, તેથી 
લિલત સાથેનું તેનું અફ�ર એટલું ચ�કાવના�ં ક� 
આઘાતજનક નથી.

૧૯૯૫માં િમસ યુિનવસર્ બન્યા પછી 

સુ�ષ્મતા સૌથી પહ�લાં �ફલ્મ સજર્ક િવક્રમ ભટ્ટના 
પ્રેમમાં પડી હતી. બંને ‘દસ્તક’ �ફલ્મના શૂ�ટ�ગ 
દરિમયાન ન�ક આવ્યાં અને એકબી�ના 
પ્રેમમાં મસ્ત થઈ ગયાં હતાં. િવક્રમ પ�રણીત 
હોવા છતાં સુ�ષ્મતાને તેનો વાંધો નહોતો. �ફલ્મ 
રીલીઝ થઈ તેના થોડા સમય પછી બંનેનું 

બ્રેકઅપ થઈ ગયું હતું. 
રણદીપ હુડા સુ�ષ્મતાનો બી� પ્રેમી હતો. 

હ�રયાણવી �ટ રણદીપ એક્ટર તરીક� બહુ 
ચાલ્યો નથી પણ હ�ન્ડસમ હોવાથી સુ�ષ્મતાને 
ગમી ગયો હતો. બંને પાટ�ઓમાં સતત સાથે 
�વા મળતાં. � ક�, તેઓ વચ્ચેનો સંબંધ બહુ 
લાંબો ટક્યો ન હતો. સુ�ષ્મતાએ તે પછી બે 
િબઝનેસમેન સાથે અફ�ર કયાર્ની વાતો પણ 
જગ�હ�ર છ�. મુક�શ અંબાણીના ભાઈ અિનલને 
સુ�ષ્મતા સાથે અફ�ર હોવાનું કહ�વાતું હતું. પર�તુ 
બંને કદી �હ�રમાં દ�ખાયા ન હતા. ત્યારબાદ 
હોટલ ટાયક�ન સંજય નાર�ગ સાથે સુ�ષ્મતાનું 
લાંબા સમય સુધી અફ�ર ચાલ્યું હતું. સુ�ષ્મતા 
કરતાં ૮ વષર્ મોટા સંજયે સોિશયલ મી�ડયામાં 
તસવીરો મૂક�ને બંનેના સંબંધોની �હ�રાત કરી, 
આ બંને લગ્ન કરવાનાં હતાં પણ અચાનક 
મામલો ફસાઈ ગયો. સુ�ષ્મતા ૨૦૧૦ની 
આસપાસ �ડર�ક્ટર મુદસ્સર અઝીઝના પ્રેમમાં 
પણ હતી. મુદસ્સરની �ડર�ક્ટર તરીક�ની પહ�લી 
�ફલ્મ ‘દુલ્હા િમલ ગયા’ના શૂ�ટ�ગ વખતે બંને 
એકબી�ની ન�ક આવ્યા હતા. થોડો સમય 
બંનેનું અફ�ર ચાલ્યું પણ મુદસ્સરના પ�રવાર� તેનો 
િવરોધ કય� અને બંનેના સંબંધોનો અંત આવ્યો.

સુ�ષ્મતાના પ્રમસંબધના પ્રકરણમાં 2૦૧૩માં 
પા�કસ્તાની િક્રક�ટર વસીમ અકરમનું નામ પણ 
ઉમેરાયુ. જે બાદ સુ�ષ્મતા અને મુંબઈના ર�સ્ટોરાં 
માિલક રીિતક ભસીન વચ્ચે પ્રેમસંબધો બંધાયા. 
� ક�, ત્રણેક વષર્ના અફ�ર પછી ૨૦૧૭માં 
બ્રેકઅપ થઈ ગયું. થોડા સમય પહ�લાં ડ્રગ્સ 
ક�સમાં જેનું નામ ગાજેલું એ �ફલ્મ િનમાર્તા 
ઈ�મ્તયાઝ ખત્રી પણ સુ�ષ્મતાના પ્રેમીની યાદીમાં 
છ�. ઈ�મ્તયાઝ તેના કરતા 14 વષર્ નાનો હતો.

આ મામલો હ� આગળ વધ્યો નહ� ત્યાં 
તો સુ�ષ્મતા તેના કરતા ૧૫ વષર્ નાના રોહમન 
શોલના પ્રેમમાં પડી. જે બાદ બંને સાથે િલવ-
ઈનમાં રહ�તાં હતાં. લગભગ ત્રણ વષર્ના 
સંબધો પછી ગયા મિહને જ બંને અલગ થયા. 
સુ�ષ્મતાના મેનેજર તરીક� વષ� સુધી બંટી સચદ�વ 
કામ કરતો રહ્યો છ�. આ બે વચ્ચે પણ અફ�ર 
હોવાની વાતો પણ બહુ ચાલી છ�.   બંને મોડી 
રાત્રે ર�સ્ટોરાંમાં હાથમા હાથ નાંખીને બેઠાં હોય 
ક� પ્રેમાલાપ કરતાં હોય એવી તસવીરો કયાર�ક 
સોિશયલ મી�ડયામાં વાયરલ થઈ ચૂક� છ�. ટૂંકમાં 
લિલત-સુ�ષ્મતાના અફ�રથી આઘાત પામવા જેવું 
કશું નથી. પર�તુ સુ�ષ્મતા અને લિલતના આ 
સંબંધો ક�ટલો સમય રહ�શે તે પ્રશ્ન ચોક્કસ જ 
કરી શકાય તેમ છ�.

કાૈભાંડી લ�લત માેદીઅે સુ��તા સાથેની જાહેર કરેલી ત�ીરાેઅે જગાડી ચચાર્

�ાસં�ગક
ધવલ શુ�

લફર�મ� પાવરધા સુ��મતા-લ�લતની વધુ એક કહાની

અાઈપીઅેલના પ્રણેતા લ�લત બે સંતાનાેનાે �પતા અને 
રંગીન�મજાજી છે, જયારે �મસ સુ��તા સેનના ભૂતપૂવર્ 

પ્રેમીઅાેની યાદી ઘણાં જ લાંબી છે, અેટલે હવે લ�લત સાથેના 
સંબધાે કેટલું ટકશે તેવા સવાલાે ઉઠવા માંડ્યા છે
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ક�ટલાંયે �દવસો પછી આજે
ઉ�ઘમાંથી �ગી દીકરી;

ગભરાયને પોતાનો ચહ�રો 
છુપાવી રહી હતી.

ડરી ગયેલ એ રાત-
આસમાનની છાતી ચીરીને

ઘરમાં ફ�લાય ગઈ.
સોનેરી ર�ગની સવાર ;

ઉભરાય રહી હતી મહ�કથી
પોતાની આહ અને ભયને 
દબાવીને બાળકો સાથે 

રમતાં રમતાં
માકબૂતર ગાઇ રહી હતી

મારા મનનું ગીત.
કોઈએ પણ ક્યાંય પણ 

ક�ં નહ� હોય
ક�ઈ પણ કોઈને પણ, છતાં
શૂન્યતામાં તરતો આકાર

સ્પશ� જશે એક �દવ્ય મહ�કને
અલગ થઈ જશે 

આખી જ�દગીનો લગાવ,
ર�ગ લાગી જશે  પાંખોમાં તો,

ઊડી જશે બચ્ચાંઓ;
લાશની જેમ પડી રહ�શે

‘મા’નો અરમાન વગરનો ખોળો
બાપની છાતી, અને
સપનાથી તૂટ�લું ઘર.

ચકલીનાં બચ્ચાઓ સાથે

હ�સતી, રમતી, નાચતી
મોટી થઈ જશે દીકરી;

ધીર� ધીર� દૂર થઈ જશે મારી 
છાતીથી

ઉ�ઘથી ભર�લ એનું માથું
અને બધી અથર્ વગરની 

વાતાર્ઓ;
આંસુઓમાં વહી જશે

એની આંખોમાંથી ચોરીને
સ�વેલ મ� સપનાઓ.
પોતાને માટ� શોધી લેશે

એક રાજમહલ.
માટીની મહ�કથી દૂર

એક ટૂકડો આસમાનનો, 
�

આપી જશે
મારી ખુશીઓનાં સરહદને 

સ્પીશ� ને,
ઉ�ઘ બગાડીને,

એકલી પડી રહ�શે મારી રાત
રડતું મ� લઈને
મારી બારી પર

લટક� રહ�શે સવાર
મારા હાથથી છટક�ને

શૂન્યઅવકાશમાં ઊડી જશે પતંગ.
પ્રથમ વખત આજે હધ્યમાં આવ્યું 
- કાશ હું કહી શક્યો હોત, ક�
તું મોટી થઈશ નહ� ર� દીકરી !!

મૂળ કિવ: હર�ક�ષ્ણદાસ
અનુવાદક:િહના મોદી

શીષર્ક : તું મોટી થઈશ નહ� ર� દીકરી

સાયબર િસક્યુ�રટી સંશોધકોએ એક 
નવી માિહતી પ્રાપ્ત કરી. જેમાં  

ડેટા-ચોરી માલવેરનું દસ્તાવે�કરણ 
કયુ� છ�. જે YouTube ના કન્ટ�ન્ટ 
ક્ર�એટરને તેમની પ્રમાણીકરણ ક�ક�ઝનો 
ગેરલાભ લેવા લ�ય બનાવે છ�. 
Intezer દ્વારા YTStealer માલવેર 
તરીક� શોધ થઈ હોવાનું માનવામાં 
આવે છ� અને ડાક� વેબ પર સેવા તરીક� 
વેચવામાં આવે છ�. જેમાં તે નકલી 
ઇન્સ્ટોલસર્નો ઉપયોગ કરીને િવત�રત 
કરવામાં આવે છ� જે ર�ડલાઇન સ્ટીલર 
અને િવદારને (માલવેરના પ્રકાર) પણ 
છોડે છ�.

સુરક્ષા સંશોધક �આ�કમ ક�નેડીએ 
પોતાના અહ�વાલમાં જણાવ્યું હતું ક� ડાક� 
વેબ માક�ટ પર વેચાતા અન્ય સ્ટીલરોથી 
YTStealer ને શું અલગ રાખે છ�? તે 
ફક્ત એક જ સેવા માટ� ઓળખપત્રો પર 
ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર� છ�. જેથી તેને પકડવું 
શક્ય નથી.

માલવેરની મોડસ ઓપર�ન્ડી એ છ� 
ક� તેના સમકક્ષોને પ્રિતિબંિબત કર� છ� 
જેમાં તે યુઝસર્ના પ્રોફાઇલ ફોલ્ડરમાં 
વેબ બ્રાઉઝરની ડેટાબેઝ ફાઇલોમાંથી 
ક�ક�ની માિહતીને બહાર કાઢ� છ�. કન્ટ�ન્ટ 
ક્ર�એટરને લ�ય બનાવવા પાછળનો તક� 
એ છ� ક� તે YouTube ચેનલની 
માિહતી એકત્ર કરવા માટ� ચેપગ્રસ્ત 
મશીન પર ઇન્સ્ટોલ કર�લા બ્રાઉઝરમાંથી 
એકનો ઉપયોગ કર� છ�. તે હ�ડલેસ 
મોડમાં બ્રાઉઝરને લોન્ચ કરીને અને ડેટા 
સ્ટોરમાં ક�ક� ઉમેરીને આ હાંસલ કર� 
છ�. ત્યારબાદ યુઝસર્ના YouTube 

સ્ટુ�ડયો વેબપેજ પર નેિવગેટ કરવા 
માટ� Rod નામના વેબ ઓટોમેશન 
ટૂલનો ઉપયોગ કરીને કન્ટ�ન્ટ ક્ર�એટરને 
રીડાઈર�ક્ટ કર� છ�. આ વેબપેજ પર 
કન્ટ�ન્ટ ક્ર�એટર પોતાની પ્રોફાઇલનું 
સંચાલન કરી શક�, ચેનલના પ્રેક્ષકો વધારી 
શક� અને પ્રેક્ષકો સાથે વાતાર્લાપ કરી એક 
જ જગ્યાએ પૈસા કમાઈ શક�.

YTStealer માલવેર 
YouTube ના કન્ટ�ન્ટ ક્ર�એટરની 
ચેનલ િવષે માિહતી મેળવી શક�, 
સબ્સ્ક્રાઇબસર્ની સંખ્યા અને તે ચેનલની 
ક્ર�એશન તારીખ �ઈ શક�. માલવેર બધી 
માિહતી એકિત્રત કરી પોતાના રીમોટ 
સવર્ર youbot.solutions પર 
મોકલે છ�.

YTStealer નું બીજું ન�ધપાત્ર 
પાસું એ છ� ક� ડીબગ�ગ અને મેમરી 
િવશ્લેષણને િનષ્ફળ બનાવવાના પ્રયાસમાં 
ઓપન-સોસર્ ચાકલ એન્ટી-VM 
ફ્ર�મવક� નો ઉપયોગ કર� છ�. ડોમેનના વધુ 
િવશ્લેષણમાં �ણવા મળ્યું છ� ક� તે 12 
�ડસેમ્બર, 2021ના રોજ ન�ધાયેલું હતું 

અને તે સામાન નામની સોફ્ટવેર ક�પની 
સાથે �ડાયેલું છ�. જે યુ.એસ. રાજ્ય ન્યુ 
મે�ક્સકોમાં �સ્થત છ�. જે એક સોફ્ટવેર 
સોલ્યુશન ક�પની છ�. Intezer દ્વારા 
એકત્ર કરાયેલ ઓપન-સોસર્ ઇન્ટ�િલજન્સે 
Aparat નામની ઈરાની િવ�ડયો-
શે�ર�ગ સેવા પરના યુઝર એકાઉન્ટ સાથે 
માનવામાં આવેલી ક�પનીના લોગોને પણ 
િલંક કય� છ�.

RedLine Stealer સાથે મળીને 
YTStealer ને �ડિલવરી કરતા 
મોટાભાગના ડ્રોપર પેલોડ્સ Adobe 
Premiere Pro, Filmora, 
અને HitFilm Express જેવા 
કાયદ�સર િવ�ડઓ સંપાદન સોફ્ટવેર 
માટ� ઇન્સ્ટોલસર્ની આડમાં પેક કરવામાં 
આવે છ�. Ableton Live 11 અને 
FL Studio જેવા ઓ�ડયો ટૂલ્સ, 
Counter-Strike: Global 
Offensive અને Call of 
Duty જેવી ગેમ ના ક્ર�ક્ડ વઝર્ન 
સાથે પણ પેલોડ્સને બાઈન્ડ કરવામાં 
આવે છ�.

YTStealer માલવેર દ્વારા ચોર�લા 
ડેટાને ડાક� વેબ પર વેચવામાં આવે છ�. 
તેની સાથે જ કન્ટ�ન્ટ ક્ર�એટરની ચેનલના 
યુસરનેમ અને પાસવડર્ પણ વેચવામાં 
આવે છ� જેથી ખરીદનાર કન્ટ�ન્ટ 
ક્ર�એટરની ચેનલનો એક્સેસ મેળવી શક�.

 beinghumanmj

YT સ્ટીલર માલવેર

મેકઅપપ્રેમી યુવતીઓ સારી રીતે �ણે છ� ક� 
મેકઅપ કરવા માટ� �ડફરન્ટ પ્રકારના બ્રશીસનો 
ઉપયોગ કરવામાં આવે છ�. આ બ્રશીસને એપ્લાય 
કરતી વખતે કાળ� રાખવા જેટલું જ અઘ�ં તેને 
સાચવવું છ�. એમના માટ� બ્યુટી બ્લેન્ડસર્ લાઇફ 
ચે�ન્જંગનું કામ કર� છ�. ઘણી વખત બ્રશની મદદથી 
મેકઅપને બ્લેન્ડ કરવામાં મુશ્ક�લી પડે છ�. આવા 
સમયે બ્યુટી બ્લેન્ડસર્ અ�ત કામ કર� છ�. મેકઅપ 
બ્રશની જગ્યા બ્લેન્ડર� લઇ લીધી છ�. � એવું 
કહ�વામાં આવે તો ક�ઈ ખોટું નથી. બ�રમાં સરસ 
મ�ના અનેક પ્રકારના ર�ગબેર�ગી બ્યુટી બ્લેન્ડસર્ 
ઉપલબ્ધ છ�. આ બ્યુટી બ્લેન્ડસર્ મેકઅપ ઉપરાંત 
કઈ રીતે ઉપયોગી છ� એના િવશે �ણીએ.

�ુટી બ્લે�રથી 
બનાવાે અા�ે નેલ અાટર્

એક િમની બ્યુટી બ્લેન્ડર લો. તે કોઈ પણ આકારનો 
હોઈ શક� છ�. તેને અડધા અડધા કાપી લો. હવે 
બ્લેન્ડરની ફ્લેટ સાઇડ પર અલગ અલગ શેડ્સની 
નેઇલ પૉિલશ લગાવો. બેસ કોટવાળા નેલ્સ પર 
સ્ટ��મ્પંગ કરો. એ પછી આસપાસ ફ�લાયેલી નેઇલ 
પૉિલશને ક્યૂ ટપની મદદથી સાફ કરો અને પછી 
ટોપ કોટની મદદથી સીલ કરી લો.

પરફે� બે�ક�ગ
મેકઅપ લવસર્ને બે�ક�ગ ટમર્ િવશે ખબર જ હશે. 
તમે �ણે છો ક� બ્યુટી બ્લેન્ડસર્ની સાથે બે�ક�ગ 
કરવાથી ઉત્તમ પ�રણામ મળી શક� છ�. એ માટ� 
બ્યુટી બ્લેન્ડરને સે�ટ�ગ પાઉડરમાં ડુબાડો અને 
તમારા ચહ�રા પર લગાવો. પછી તેને બ્રશની 
મદદથી સેટ કરી લો. 

પફી અાઇઝ માટે �ુટી બ્લે�ર
પફ� આઇઝ એટલે ક� સૂઝી ગઈ હોય એવી આંખને 
ઠીક કરવા માટ� બ્યુટી બ્લેન્ડરને પાણીમાં પલાળીને 
ફ્ર�ઝ કરી લો. જ્યાર� બ્લેન્ડરનું પાણી �મી �ય, 
તો તેને બહાર કાઢો અને અંડર આઈ એ�રયા પર 
મૂક� હળવા હાથે મસાજ કરો. આ એક પ્રકારનું 
ડીઆઇવાઇઆઇ પેચનું કામ પણ કર� છ�.

��નકેર પ્રાેડક્�સ
�સ્કનક�ર પ્રોડક્ટ્સને લગાવવા માટ� હળવા 
ર�ગના બ્યુટી બ્લેન્ડસર્નો ઉપયોગ કરો. એ માટ� 
મોઇશ્ચરાઇઝર અને અંડર આઈ ક્ર�મને બ્યુટી 
બ્લેન્ડર પર રાખો અને ચહ�રા પર થપથપાવીને 
લગાવો. સે�ન્સ�ટવ �સ્કનવાળા માટ� �સ્કન પ્રોડક્ટ્સ 
લગાવવાની આ એક પરફ�ક્ટ રીત છ�. 

આઈલાઈનર માટ� મની બ્લેન્ડર
આઇ મેકઅપ કરવો એ સામાન્ય વાત નથી. ઘણી યુવતીઓ બંને આંખમાં એક સમાન િવંગ્ડ 
લાઇનર લગાવી શકતી નથી. એ માટ� તેમને મહ�નત કરવી પડે છ�. આ સમસ્યાનો ઉક�લ તમે બ્યુટી 
બ્લેન્ડસર્થી લાવી શકો છો. એક મની બ્લેન્ડરનો ચોથો ભાગ કાપી લો. આઇલાઇનરને બ્લેન્ડરના 
�કનાર� લગાવીને આંખના ખૂણા પર લગાવો. આ રીતે બી� આંખ ઉપર પણ લગાવો. આ હ�કથી તમે 
બંને આંખમાં સમાન િવંગ્ડ લાઇનર લગાવી શકશો.

જાે તમે તમારંુ વધતું વજન ઘટાડવા માંગતા 
હાેવ અને અાહાર પર �નયંત્રણ રાખવાનાે 

મૂડ ન હાેય તાે તમે જાેઈઅે તેવું પ�રણામ 
મેળવી શકતા નથી. અા �સવાય તમે ઘણીવાર 

બહાર જાવ �ારે પણ તમે અનેક પ્રકારની 
ચીજાે ખાઈ લેતા હાેવ છે જે તમારા ડાયટને 

અસર કરી શકે છે. પેટની ચરબી ઘટાડવામાં 
વકર્અાઉટની ભૂ�મકા ખાસ હાેય છે પણ સાથે 
જ ડાયટની અાદતાે પણ અસરકારક ભૂ�મકા 
�નભાવે છે. જાે તમે કાેઈ સરળ ઉપાય કરવા 

ઈ�ાે છાે તાે તમે ઘરે જ અાેછી મહેનતે ખાસ 
�ૂસ ઘરે બનાવીને પી શકાે છાે. જે વજન 
ઘટાડવામાં ખૂબ અસરકારક છે. જાણાે શું 

મળશે ફાયદા અને કેવી રીતે બનાવશાે.

જાણાે મળશે કયા ફાયદા
કોથમીરના પાનમાં િવટાિમન એ હોય છ�, આ ઉપરાંત તેના 
પાન દ્વારા સ્વા�દષ્ટ વાનગીઓને સ�વવામાં મદદ�પ બને 
છ�. તેના ઉપયોગથી ભોજનનો સ્વાદ પણ વધે છ�. પણ તમે 
ભાગ્યે જ �ણતા હશો ક� લીલી કોથમીર વધતા વજનને 
ઘટાડવામાં પણ મદદ કર� છ�. મોટાભાગના આરોગ્ય 
િનષ્ણાતો મેદસ્વી લોકોને કોથમીર ખાવાની સલાહ આપે 
છ�, કારણ ક� તે એક જડીબુટ્ટી છ�. જે ચયાપચયને સુધાર� 
છ�, તથા પાચનમાં પણ સુધારો કર� છ�. તેના રોજબરોજના 
ઉપયોગથી શરીરમાં રહ�લી વધારાની ચરબી ઝડપથી ઘટ� 
છ�. કોથમીરમાં ફાઈબરના અનેક સ્ત્રોત રહ�લા છ�. તેથી તે 
વજન ઘટાડવામાં મદદ કર� છ�, અને પાચન તંત્રને સુધાર� 
છ�. � પાચન યોગ્ય રીતે ન થાય તો પેટ અને કમરની 
આસપાસ ચરબી વધી �ય છ�.

કેવી રીતે બનાવશાે 
કાેથમીર �ૂસ
કોથમીરનો જ્યૂસ તૈયાર 
કરવું ખૂબ જ સરળ છ�. 
આ માટ� કોથમીરના 
પાનને પાણીથી ભર�લા 
વાસણમાં આખી રાત 
પલાળી રાખો, પછી બી� 
�દવસે સવાર� ઉઠીને આ 
પાણી પી લો. આ િસવાય 
તમે લીલા ધાણાને પીસીને 
તેમાં લ�બુ નીચોવીને પણ 
પી શકો છો.

પેટની ચરબીની ચરબી ઘટાડવા ઘરે બનાવાે કાેથમીર �ૂસ

મેકઅપને સરળ બનાવે �યુટ� �લે�ડર હ� �
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અમદાવાદ
રાજ્યમાં થઈ રહ�લા સારા વરસાદને 

પ�રણામે રાજ્યની મહ�વની ૨૦૭ 
જળ પ�રયોજનાઓમાં ૨૦મી જુલાઈ-
૨૦૨૨ સુધીમાં ૫૬.૫૪ ટકા જેટલો 
જળસંગ્રહ થયો છ�. રાજ્યની �વાદોરી 
સમાન સરદાર સરોવર યોજનામાં 
૧,૮૪,૬૧૯ એમસીએફટી એટલે 
ક� ક�લ સંગ્રહ શિક્તના ૫૫.૨૬ ટકા 
જેટલો જળસંગ્રહ થયો છ�.

રાજ્યના જળસંપિત્ત િવભાગના 
ફ્લડ સેલ દ્વારા મળ�લા અહ�વાલો 
મુજબ રાજ્યનાં ૨૦૬ જળાશયોમાં 
૩,૧૯,૮૩૯ એમસીએફટી એટલે ક� 
ક�લ જળસંગ્રહ શિક્તના ૫૭.૩૦ ટકા 

જેટલો જળસંગ્રહ થયો છ�.રાજ્યમાં 
૩૦ જળાશયોમાં ૧૦૦ ટકાથી વધુ 
જળસંગ્રહ થયો છ�. જયાર� ૪૩ 
જળાશયોમાં ૭૦ ટકાથી ૧૦૦ ટકાની 
વચ્ચે, ૨૯ જળાશયો (સરદાર સરોવર 
સિહત) માં ૫૦ ટકાથી ૭૦ ટકાની 
વચ્ચે, ૪૯ જળાશયોમાં ૨૫ ટકા થી 
૫૦ ટકાની વચ્ચે, ૫૫ જળાશયોમાં 
૨૫ ટકાથી ઓછો જળસંગ્રહ થયો 
છ�. આ જળાશયોમાં ઉત્તર ગુજરાતનાં 
૧૫ જળાશયો, મધ્ય ગુજરાતનાં ૧૭ 
જળાશયો, દિક્ષણ ગુજરાતનાં ૧૩ 
જળાશયો, કચ્છનાં ૨૦ જળાશયો અને 
સૌરા�નાં ૧૪૧ જળાશયોનો સમાવેશ 
થાય છ�. 

ગુજરાતનાં ડેમોમાં 56 ટકા જળસંગ્રહ
સરદાર સરોવર 55 ટકા ભરાઈ ગયો

અમદાવાદ
ગુજરાતને બદનામ કરવાના લાજર્ર 

કોન્સ્પીર�સીના ષડયંત્રમાં આરોપી 
િતસ્તા શેતલવાડ અને પૂવર્ આઇપીએસ 
આર.બી.શ્રીક�માર દ્વારા કરાયેલી 
�મીનઅર�માં કાયદાક�ય મુદ્દાઓ 
પર દલીલો ચાલી હતી. � ક�, સીટ 
તરફથી આ ક�સમાં અગાઉ રજૂ કરાયેલા 
સ�ગદનામામાં િતસ્તા શેતલવાડે 
ક�ગ્રેસના સ્વ.નેતા એહમદ પટ�લ પાસેથી 
�. ૩૦ લાખ લીધા હોવા સિહતના જે 
આક્ષેપો કરાયા હતા., તેને િતસ્તાએ 
બેબુિનયાદ અને પાયાિવહોણા ગણાવી 

તેનું ખંડન કરાયું હતું. કોટ� િતસ્તા 
અને શ્રીક�મારની �મીનઅર�ની વધુ 
સુનાવણી તા.૨૦મી જૂલાઇના રોજ 
રાખી હતી. 

િતસ્તા શેતલવાડ તરફથી આજે 
કાયદાક�ય બાધના મહત્વના મુદ્દ� એવી 
દલીલ રજૂ કરાઇ હતી ક�, પ્રસ્તુત ક�સમાં 
સુપ્રીમકોટર્માં રજૂ થયેલો કલોઝર 
�રપોટર્ અંિતમ છ�, અને તેથી તેની પર 
ફરીથી તપાસ ના થઇ શક�. તપાસનીશ 
એજન્સી કોટર્ની લેિખત ફ�રયાદ િવના 
આ સમગ્ર મામલે કોગ્નીઝન્સ લઇ શક� 
નહી. તપાસનીશ એજન્સીએ � કોઇ 

તપાસ કરવી હોય તો કોટર્ દ્વારા ખુદ 
લેિખત ફ�રયાદ થાય તો જ હાથ ધરી 
શક�, અન્યથા નહી. બનાવટી સ�ગદનામા 
દાખલ કરાયા અંગેના જે આક્ષેપો મારી 
િવ�ધ્ધમાં છ�, તે પણ આધારિવનાના છ�. 
અરજદારને ખોટી રીતે આ ક�સમાં સંડોવી 
દ�વામાં આવ્યા છ� અને તેની િવ�ધ્ધ ઉભા 
કરાયેલા આક્ષેપો સાથે ફ�રયાદ થઇ છ�. 
દરમ્યાન આર.બી.શ્રીક�માર� એવો બચાવ 
રજૂ કય� હતો ક�, તેમણે નાણાવટી પંચમાં 
જે ૯ જેટલા સ�ગદનામાં રજૂ કયાર્ તે પંચે 
ખુદ ક�સની તપાસ સંદભ� લોકો પાસેથી 
આવકાયાર્ હતા.

ગુજરાત રમખાણ : એહમદ પટ�લ પાસેથી પૈસા 
લીધાના આક્ષેપને િતસ્તા શેતલવાડે ફગાવ્યો

વડાેદરાની �કશાેરીને અારબ 
વ�ર્નાે અેવાેડર્ પ્રા� થયાે

વડોદરા
મૂળ વડોદરાની અને દુબઈના અલેઇન 

િસટીમાં રહ�તી 12 વષ�ય બાળક�એ પોતાની 
મોટી બહ�નની મદદથી દોઢ વષર્ સુધી ડ્રાઈિવંગ 
વખતે મોબાઈલનો ઉપયોગ નહ� કરવા માટ� 70 
હ�રથી વધુ વ્યિક્તઓને પ્રિતઞ્જા લેવડાવી હતી. 
જેને લઈને આરબ વલ્ડર્નો આંતરરા�ીય એવોડર્ 
હમદાન અપાયો હતો. કાર�લીબાગમાં રહ�તી 12 
વષ�ય સ્વસ્તી પ્રેમલભાઈ પુરોિહતે જણાવ્યુ હતુ ક�, 
હું જ્યાર� ધોરણ-૪માં અભ્યાસ કરતી હતી, ત્યાર� 
અમે દુબઈની િસટીમાં કારમાં જઈ રહ્યા હતા. જ્યાં 
અમારી બાજુમાંથી પસાર થતી કારના ડ્રાઈવરનુ 
સંપૂણર્ ધ્યાન મોબાઈલ ફોન ઉપર હતું. જેને લઈને 
થોડી જ વારમાં આગળ જતા એ ભાઈનો અકસ્માત 
થયો હતો. જેથી તે સમયે મને િવચાર આવ્યો ક� 
આ બાબતે એક અવેરનેસ ર�ઈઝ કરવી �ઈએ. જે 
બાદ અમે અવેરનેસ ક�મ્પેઈન શ� કયુ� હતું.

અમદાવાદમાં IT �વભાગનું 
મેગા અાેપરેશન: �ચ�રપાલ 

ગ્રુપ પર દરાેડા
અમદાવાદ

અમદાવાદમાં ટ�ક્સ ટાઈલ, ક�મીકલ્સ, �રયલ 
એસ્ટ�ટ, િશક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા �ણીતા 
િચ�રપાલ ગ્રુપ પર આવકવેરા િવભાગે દરોડા 
પાડ્યા છ�. એક સાથે 200 અિધકારીઓનો 
કાફલો આ મેગા સચર્-ઓપર�શનમાં �ડાયો છ�. 
િચ�રપાલ ગ્રુપની બોપલ રોડ પર આવેલી હ�ડ 
ઓ�ફસ સાથે ક�પનીના વેદપ્રકાશ િચ�રપાલ, 
િબ્રજમોહન િચ�રપાલ સિહતના ભાગીદારોના 
ઘર અને અન્ય ઓ�ફસો પર દરોડા પાડવામાં 
આવ્યા છ�. અમદાવાદઅ અને સુરતની અલગ 
અલગ ક�લ 35થી 40 જગ્યા પર દરોડા પાડીને 
આવકવેરા િવભાગના િધકારીઓએ તપાસ શ� 
કરી છ� �ણીતા વ્યવસાિયક ગ્રુપ પર દરોડા 
પડવાથી શહ�રમાં ખળભળાટ મચી ગયો છ�. 

સુરત
દિક્ષણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ, 

ડાંગ અને તાપી િજલ્લામાં મેઘરા�એ આ વષ� 
ભાર� રમઝટ જમાવતા છ�લ્લા પાંચ વષર્માં 
૧૫ મી જુલાઇ સુધી જે 
વરસાદ ન�ધાયો હતો  તે 
વરસાદના આંકડાનો ર�કોડર્ 
તોડી સર�રાશ ૭૧ ટકા 
વરસાદ સવા મિહનામાં જ 
વરસી ચૂકયો છ�.આ વરસાદમાં નવસારીમાં આ 
િસઝનમાં ૭૯ ટકા અને વલસાડમાં ૮૧ ટકા 
વરસાદ� ભાર� તારા� સ� છ�.

દર વષર્ કરતા આ વષ� મેઘરા�નું �ર ભાર� 
રહ�વાની સાથે જ નવસારી અને વલસાડ િજલ્લામાં 
પૂર આવતા ભાર� ખાનાખરાબી થઇ હતી. અને 

પાણી હાઇવે પર પણ ફરી વળતા હાઇવે બંધ 
કરી દ�વો પડયો હતો. છ�લ્લા પાંચ વષર્માં આવી 
�સ્થિતનું આ વષ� જ િનમાર્ણ થયુ છ�. ૧૫મી 
જુલાઇ ૨૦૨૧ સુધીમાં પાંચ �ચથી વધુમાં વધુ 

૨૪ �ચ વરસાદ ન�ધાયો 
છ�. જયાર� ટકાવારીમાં ૯ 
ટકાથી લઇને ૨૪ ટકા 
સુધીનો િસઝનનો વરસાદ 
ન�ધાયો હતો. આ વષ� 

તો ચાર થી છ ગણો વરસાદ વધાર� ઝ�કાયો છ�. 
તાપી િજલ્લામાં ગત વષ� પાંચ �ચ હતો. આ વષ� 
સીધો ૩૧ �ચ વરસાદ ન�ધાયો છ�. નવસારીમાં 
૨૦૨૧માં ૧૬ �ચ અને આ વષ� ૫૮ �ચ 
,વલસાડમાં ગત વષ� ૧૮ �ચ તો આ વષ� ૭૩ 
�ચ વરસાદ ૧૫મી જુલાઇ સુધી વરસ્યો છ�. 

દ.ગુજરાતમાં િસઝનનો 71 ટકા વરસાદ 
સવા મિહનામાંઃ પાંચ વષર્નો ર�કોડર્ તૂટ્યો

અમદાવાદ
પોતાની પુત્રી પર દુષ્કમર્ આચરાયુ હોવા છતાં 

પોલીસ આ અંગેની ફ�રયાદ લેતી નથી તેવા આક્ષેપ 
સાથે એક િપતાએ ગુજરાત હાઇકોટર્માં અર� કરી 
હતી. � ક�, સરકાર દ્વારા ચ�કાવનારો ઘટસ્ફોટ 
કરાયો હતો ક�, આ યુવતી તો હનીટ્રેપના ક�સમાં 
સંડોવાયેલી છ�. અગાઉ તેણીએ ગભર્વતી હોવાના 
પણ આક્ષેપ કયાર્ હતા પર�તુ િસિવલ હો�સ્પટલમાં 
કરાયેલી તબીબી તપાસમાં તેણી ગભર્વતી હોવાની 
વાત ખોટી પુરવાર થઇ હતી. અરજદારના 
આક્ષેપોમાં કોઇ તથ્ય નહી હોવાનો સરકાર દ્વારા 
દાવો કરાયો હતો. � ક�, હાઇકોટર્ આ સમગ્ર 
મામલે તપાસ કરી બે સપ્તાહમાં �રપોટર્ રજૂ કરવા 
રાજય સરકારને િનદ�શ કય� હતો. 

અરજદારપક્ષના આક્ષેપોનું ખંડન કરતાં 
સરકારપક્ષ તરફથી એવી રજૂઆત કરાઇ હતી 

ક�, આ સમગ્ર ક�સમાં પોલીસ દ્વારા તટસ્થ તપાસ 
કરાઇ જ હતી, પર�તુ તેમાં અરજદારના આક્ષેપો 
કરતાં િબલક�લ િવરોધાભાસી િવગતો સામે આવી 
છ�. સરકારપક્ષ તરફથી હાઇકોટર્નું ધ્યાન દોરાયુ ક�, 
દહ�ગામની એક વ્ય�કતએ હનીટ્રેપ અંગે ન�ધાવેલી 
ફ�રયાદ �ઇએ તો, ખુદ અરજદારની �દકરીએ 
જ હનીટ્રેપમાં અેક વ્ય�કતને ફસાવી હતી અને તેને 
બ્લેકમેઇલ પણ કરાયો હતો. બંને વચ્ચે મિહનાઓ 
સુધી સંબંધો રહ્યા હતા અને તેના વી�ડયો પણ 
છ�. જેના આધાર� આ વ્ય�કતને બ્લેકમેઇલ કરાઇ 
હતી. અરજદારની પુત્રીએ પોતે ગભર્વતી હોવાની 
વાત કહી હતી પર�તુ િસિવલ હો�સ્પટલની તબીબી 
તપાસમાં તે વાત ખોટી પુરવાર થઇ હતી. તેણીનો 
પ્રેગનન્સી �રપોટર્ નેગે�ટવ આવતાં તેણીએ 
�ફનાઇલ ગટગટાવ્યું હતુ, જેથી તેણીને િસિવલ 
હો�સ્પટલમાં સારવાર માટ� લઇ જવાઇ હતી.

રા�સભામાં સાંસદ 
શ���સ�હ ગાે�હલે પ્ર� 
પુછતા સરકારનાે જવાબ

અમદાવાદ
અમદાવાદની માધ્યમથી 

પસાર થતી સાબરમતી નદીમાં 
પ્રદુષણ અને ગંદક�ની સમસ્યા 
વષ� જૂની છ�. સુંદર દ�ખાટો 
રીવરફ્રન્ટ પૂરો થતા જ નદીમાં 
ગંદક�નું સામ્રાજ્ય �વા મળ� 
છ�. રાજ્યસભામાં સાંસદ 

શિક્તિસંહ ગોિહલે સાબરમતી 
નદી શુદ્ધ કરવા માટ� થયેલા 
ખચર્ અંગે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. 
જેનો જવાબ આપતા ક�ન્દ્રીય 
આવાસ અને શહ�રી બાબતોના 
પ્રધાન હરદીપ િસંહ પુરી 
જણાવ્યું ક�, સાબરમતી નદીની 
સફાઇ માટ� છ�લ્લા 3 વષર્માં 
જુદા-જુદા પ્રોજેક્ટ મારફતે 
�િપયા 282.17 કરોડનો ખચર્ 
કરવામાં આવ્યો છ�. ક�ગ્રેસના 
સાંસદ શિક્તિસંહ ગોિહલ દ્વારા 

પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના 
લેિખત જવાબમાં સરકારના 
પ્રધાને જણાવ્યું હતું ક�, ‘ક�લ 
ખચર્ના લગભગ 64 ટકા એટલે 
ક� �. 179.4 કરોડના કામો 
પૂણર્ થઈ ગયા છ�.’ ત્યારબાદ 
શિક્તિસંહ ગોિહલે ભ્રષ્ટાચારનો 
આક્ષેપ કરતા ક�ં ક�, ‘� પૈસા 
ખચાર્યા હોત તો અત્યાર સુધીમાં 
નદી સ્વચ્છ થઈ ગઈ હોત અને 
ચોમાસામાં અમદાવાદ જે પૂરની 
�સ્થિત થાય છ� તે ન થાત. 

પુત્રી સાથે દુષ્કમર્ની ફ�રયાદ ન�ધાવવા કોટર્માં 
�રટ : સરકાર� ક�ં, યુવતી હનીટ્રેપની આરોપી

ભ્રષ્ટાચારની આશંકા: સાબરમતી નદીને સ્વચ્છ 
કરવા 282 કરોડ ખચાર્યા છતાં ગંદક� યથાવત્

પંદર �દવસમાં નવસારીમાં 50, 
વલસાડમાં 60, ડાંગમાં 57, સુરતમાં 

28, તાપીમાં 28 ટકા વરસાદ
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અમદાવાદ
છъ·ા છ Чદવસથી ભારъ વરસાદ 

પડવાને કારણે ગુજરાતની વીજળીની 
ડીમા×ડ ૨૧૦૦૦ મેગાવોટથી ઘટીને 
૧૪૦૦૦ મેગાવોટ થઈ જતાં બહારથી 
ખરીદવી પડતી વીજળીની ખરીદીમાં 
ખાçસો ઘટાડો થઈ ગયો હોવાથી ખાનગી 
કіપનીઓ પાસેથી મ℮ઘી વીજળીની 
ખરીદી બંધ કરવાનુ ગુજરાત ઉજા↓ િવકાસ 
િનગમની વીજ િવતરણ કіપનીઓને 
ફરજ પાડી શકાય છъ. આ પગલું લેવામાં 
આવે તો Ùયુઅલ Ĭાઈસ એ×ડ પાવર 
પરચેઝ એĠીમે×ટ-એફપીપીપીએ હъઠળ 
લેવાતા ચાજ↓માં ઘટાડો  કરવાનો મોકો 
મâયો છъ. આમ ગુજરાત વીજ િનયમન 

પંચને પાવર પરચેઝ કોçટ નીચે લઈ 
જવાનો ĴેΗ મોકો મâયો છъ. સામા×ય 
રીતે એનજીર્ એÄસચે×ચમાં ખાનગી 
વીજ કіપનીઓ યુિનટદીઠ ૧૨ λિપયાની 
આસપાસનો ભાવે વીજળી વેચે છъ. ભારъ 
વરસાદને કારણે નદીઓમાં પૂર છъ Óયારъ 
ઉકાઈ જળિવ˜ુતનો ૩૦૦ મેગાવોટનો 
અને કડાણાનો ૨૪૦ મેગાવોટનો જળ 
િવ˜ુતનો Øલા×ચ પાણીની çતરને જોઈને 
ચાલુ કરી દъવો જોઈએ. એમ પાવર 
સેÄટરના િનæણાત કы.કы. બજાજનું કહъવું 
છъ. તેની સાથે જ િલગ્નાઈટથી ચાલતો 
બીએલટીપીએસનો ૫૦૦ મેગાવોટનો અને 
કыએલટીપીએસનો ૧૫૦ મેગાવોટનો પાવર 
Øલા×ટ ચાલુ કરી દъવો જોઈએ. 

ગુજરાત રાËયમાં વીજળીની ડીમા×ડ ૨૧૦૦૦થી ઘટીને ૧૪૦૦૦ મેગાવોટ થઈ
અમદાવાદ

ભારત સરકારના િશΤણ િવભાગ 
˛ારા આજે નેશનલ રъЩ×કіગ Чરપોટ↓-
૨૦૨૨ જાહъર કરવામા આãયો છъ.જેમાં 
દъશની ટોપ ૧૦૦ િશΤણ સંçથામાં સતત 
Ħીજી વાર આઈઆઈટી ગાંધીનગર અને 
ગુજરાત યુિનવિસ↓ટીએ çથાન મેળãયુ છъ. 
Ëયારъ દъશની ટોપ ૧૦૦ યુિનવિસ↓ટીમાં 
પણ ગુજરાત યુિન.Ħીજીવાર આવી છъ. 
ઓવરઓલ કыટъગરી અને યુિન.કыટъગરીમાં 
બંનેમાં ગુજરાતની એક પણ ખાનગી યુિન.

આવી નથી.ગુજરાતની એક માĦ ગુજરાત 
યુિન.આ વષ› દъશની ટોપ ૧૦૦ યુિન.
માં çથાન પામી છъ.મેનેજમે×ટ કыટъગરીમાં 
આઈઆઈએમ અમદાવાદ ફરી એકવાર 
દъશની ટોપ ૧૦૦ સંçથામાં Ĭથમ ĝમે છъ.
એનઆઈઆરએફ- ૨૦૨૨ના Чરપોટ↓માં  

ઓવરઓલ કыટъગરીમાં દъશની ટોપ ૧૦૦ 
િશΤણ સંçથામાં આઈઆઈટી ગાંધીનગર 
૩૭માં રъ×ક પર અને ગુજરાત યુિન.૭૩માં 
રъ×ક પર આવી છъ. ગત વષ› ૨૦૨૧માં 
આઈઆઈટી ગાંધીનગર ૩૩મા રъ×ક પર 

અને ગુજરાત યુિન.૬૨માં રъ×ક પર હતી.  
દъશની ટોપ ૧૦૦ યુિનવિસ↓ટીઓમાં આ 
વષ› રાËયની એક માĦ યુિન.આવી છъ. 
આ વષ› પણ નેશનલ રъЩ×કіગમા ંદъશની ટોપ 
૧૦૦ યુિન.માં એક પણ ખાનગી યુિન.એ 
çથાન મેળãયુ છъ નથી.ગુજરાતમાં સરકારી 
અને ખાનગી યુિન.ઓ સિહત ૧૦૦થી 
વધુ યુિન.ઓ થઈ ગઈ છъ પરѕતુ દъશના 
ટોપ ૧૦૦માં એક જ યુિન.çથાન મેળવે તે 
ગુજરાતના ઉŵ િશΤણ માટъ ગંભીર બાબત 
કહી શકાય. 

MLA િહંમતિસંહ પટેલના 
ભાઈઅે જમીન પચાવવા 
કાૈભાંડ અાચયાર્ની ફિરયાદમિણનગર
મિણનગરમાં આવેલી પુÔવી હોટъલ પાસેની 

કરોડોની જમીન પચાવી પાડવા માટъ ક℮Ġેસના 
બાપુનગર િવçતારના ધારાસÛય િહѕમતિસંહ પટъલના 
સગા ભાઇ રાજેશ પટъલ અને Чકશોર રબારી નામના 
બે શÅસો બોગસ પોલીસ ફЧરયાદો કરીને શારીЧરક 
અને માનિસક Ħાસ આપતો હોવાની ફЧરયાદ કરતી 
અરજી મિણનગર પોલીસ çટъશનથી માંડીને પોલીસ 
કિમશનરને કરી છъ. જો કы આ બં³−³ે શÅસો પાસે 
કોઇપણ જાતનો પુરાવો ના હોવા છતાં અલગ 
અલગ Ħણ પોલીસ çટъશનમાં વગનો ઉપયોગ 
કરીને ખોટી ફЧરયાદો ન℮ધાવી હતી. આ તમામ 
ફЧરયાદોમાં અરજદાર િનદђ↓ષ હોવાનો સાિબત થયું 
હોવા છતાં હજુ પણ આરોપીઓ હъરાન કરી રΝાં 
હોવાનો અારોપ મુકાયો છъ.

વડાેદરાના વકીલનાે 
ભેદી સંજાેગાેમાં ફાંસાે 
ખાઇને અાપઘાત

વડોદરા
લΣમીપુરા િશવ ટъનામે×ટમાં રહъતા વકЫલે 

અગÜય કારણોસર ફાંસો ખાઇને આપઘાત કરી  
લેતા પોલીસે કાયદъસરની કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ.
લΣમીપુરા િશવ ટъનામે×ટમાં રહъતા 

ઘનäયામકЮમાર રમેશચંĩ વસાવા (ઉ.વ.૩૨) 
વકЫલાત કરъ છъ.તેના િપતા કોટ↓માં નોકરી કરતા 
Чરટાયડ↓ થયા છъ.અને તેના માતા હાલમાં કોટ↓માં 
નોકરી કરъ છъ.વષ↓-૨૦૨૦ માં તેણે લવ મેરъજ કયા↓ 
હતા.પરѕતુ, પિત પ ી વŵે મનમેળ નહી થતા 
છૂટાછъડા થઇ ગયા હતા.
સોમવારъ સાંજે તેણે ઘરъ ફાંસો ખાઇ લીધો 

હતો.જે અંગે તેના પЧરવારъ પોલીસને જાણ કરતા 
એ.એસ.આઇ.રશીદ ખાને çથળ પર જઇને 
કાયદъસરની કાય↓વાહી હાથ ધરી  હતી.

ગાંધીનગર
કжિષ મંĦી રાઘવજી પટъલે રાËયમાં ગાય-ભ′સ 

વગ↓ના પશુઓમાં જોવા મળી રહъલા લÜપી çકЫન 
ડીસીઝ સંદભ› જણાવતાં કЅં કы, આ રોગ નાથવા 
મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલના ને Óવવાળી રાËય સરકાર 
˛ારા ãયાપક રસીકરણ અને સઘન સારવાર પૂરી 
પાડવામાં આવી રહી છъ. પશુપાલકોએ લÜપી çકЫન 
ડીસીઝથી ગભરાવાના બદલે તકыદારી રાખવાની 
જλર છъ. મંĦીએ ઉમેયુ↨ કы, હાલમાં રાËયના સૌરા∆ 
અને કÉછ િવçતારના 11 િજ·ાઓમાં આ રોગના 
લΤણો જોવા મâયાં છъ, જેમાં દъવભુિમ- ˛ારકા, 
જામનગર, કÉછ, રાજકોટ, પોરબંદર, સુરъ×ĩનગર, 
જુનાગઢ, મોરબી, ભાવનગર, અમરъલી અને સુરત 
િજ·ાના પશુઓમાં આ રોગ જોવા મâયો છъ. મંĦીએ 
પશુપાલકોને તકыદારી સાથે સતક↕ રહъવા અંગે અપીલ 

કરતાં જણાãયું હતું કы, જો કોઈ પશુઓમાં આ રોગના 
લΤણો જણાય તો પશુપાલકોએ એિનમલ હъàપલાઈન 
નં. ૧૯૬૨ પર ફોન કરવો તથા નજીકના સરકારી 
પશ ુ દવાખાનાનો સંપક↕ કરવો, જેથી સમયસર 
સારવાર અને રસીકરણ કરી અ×ય પશુંઓમાં આ 
રોગ ફыલાતો અટકાવી શકાય છъ અને આ રોગ પર 
િનયંĦણ મેળવી શકાય છъ. પશુપાલકોએ çથાિનક 
પશુિચЧકÓસા અિધકારીના સૂચન મુજબ રોગીΗ પશુને 
સૌ Ĭથમ બીજા તંદુરçત પશુઓથી અલગ કરવ ુતથા 
તેના ખોરાક, પાણી અને માવજત અલગથી કરવી, 
રોગĠçત િવçતારમાંથી પશુનું çથાળાંતર બંધ કરવું, 
પશુઓના રહъઠાણની જÆયાએ çવÉછતા રાખવી, પશુ 
િચЧકÓસા અિધકારીની સલાહ મુજબ યોÆય દવાઓ 
˛ારા માખી, મÉછર અને ઇતરડીના ઉપĩવનો અટકાવ 
કરવો, જેથી આ રોગનું સĝંમણ અટકાવી શકાય.

ગુજરાતમાં ગાય-ભ′સમાં લÜપી çકЫન ડીસીઝ, 11 િજ·ામાં લΤણો દъખાયા

ઉકાઇ ડેમમાંથી પાણી છાેડાતા 
તાપી નદીઅે રાૈ  રૂપ ધારણ કયુર્ં

સુરત
રાËયમાં આ મોસમમાં સાવ↓િĦક વરસાદ વરસી 

રΝો છъ. Ëયારъ થોડા Чદવસથી વરસાદъ થોડી રાહત 
આપી છъ. હજુ પણ ભારъ વરસાદની આગાહીને કારણે 
કÉછ, સૌરા∆ અને ઉǼર ગુજરાતના ૬ િજ·ામાં 
રъડ એલટ↓ આપવામાં આãયું છъ. તો આ સાથે ઉકાઇ 
ડેમમાં પણ પાણીની આવક યથાવત છъ. ઉપરવાસમાં 
સતત વરસી રહъલા વરસાદને કારણે ઉકાઇ ડેમમાં 
પાણીની આવક થઇ રહી છъ. હાલ ઉકાઇ ડેમમાં 
૧.૨૮ લાખ કયુસેક પાણીની આવક થઇ છъ. આ 

સાથે ડેમના ૧૩ દરવાજા ૧૦ ફЮટ સુધી ખોલી 
૧,૯૯,૩૦૭ કયુસેક પાણી તાપી નદીમાં છોડાઇ રЅં 
છъ. જેના કારણે તાપી નદીએ રૌĩ λપ ધારણ કયુ↨ છъ 
અને કાંઠા િવçતારનાં ગામડાંઓમાં પાણી ફરી વâયા 
છъ. મહъસૂલ મંĦી રાજે×ĩ િĦવેદીએ çટъટ ઇમરજ×સી 
ઓપરъશન સે×ટરમાં વરસાદની Щçથિતની સમીΤા 
કયા↓ બાદ કЅં હતુ કы, ૨૩ અને ૨૪મીએ કÉછ, 
મહъસાણા, સાબરકાંઠા અને અરવ·ીમાં રъડ એલટ↓ 
અપાયું છъ. ૨૪ અને ૨૫ તારીખે એટલે રિવ અને 
સોમવારъ કÉછ, જામનગર અને દъવભૂમી ˛ારકામાં 
રъડ એલટ↓ અપાયું છъ. શિનવારથી અમદાવાદ અને 
ગાંધીનગર સિહત ઉǼર ગુજરાતમાં અિતભારъ 
વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છъ. 

ભારъ વરસાદની આગાહીને પગલે ગુજરાતના ૬ િજ·ામાં રъડ એલટ↓

IIT-Gnનાે 37માે રે  ઃ ગુજરાત યુિન. 62થી 73માં ાને અને યુિન.રેિ ંગમાં 43થી 58માં ાને

નેશનલ રъЩ×કіગ: IIT-Gn તેમજ ગુજરાત યુિનવિસ↓ટી Ħીજીવાર ટોપ ૧૦૦માં સામેલ
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નવી Чદàહી
ભારતમાં આકЩçમક કહો કы કોઈ 

કો×સપીર×સી કહો, છъ·ા બે મિહનામાં 
અને ખાસ કરીને છъ·ા બે સΆાહમાં 
િવમાનોમાં ટъЩūકલ ખામીઓની 
વણજાર થઈ રહી છъ. çપાઈસજેટનો આ 
ઘટનાĝમ અટÄયો તો બાદમાં ઈЩ×ડગો, 
એર એિશયા અને એર ઈЩ×ડયા સાથે આ 
Ĭકારની ઘટનાઓ બની રહી છъ. 
હવે આજે મળતી માિહતી Ĭમાણે 

GO FIRSTની વધુ એક ફલાઇટને 
અકçમાત નડ્યો છъ. અહъવાલ અનુસાર 

Чદàહી-ગુવાહાટી જઇ રહъલી ગો-એર 
Ùલાઇટની િવ×ડિશàડ વŵે હવામાં 
િતરાડ પડી ગઇ હતી. ખરાબ હવામાનને 
કારણે એરĝાÙટ Чદàહી પરત ન ફયુ↨ અને 
જયપુરમાં સુરિΤત રીતે ડાયવટ↓ કરવામાં 
આãયુ હતુ. 

છъ·ા 24 કલાકમાં Go Firstની Ħીજી Ùલાઈટને અકçમાત નડ્યો
િવમાનાેમાં ટેિક્નકલ ખામીઅાેની વણજાર યથાવતએર ઈЩ×ડયાના ૪૫૦૦ કમ↓ચારીએ ટાટા કіપનીની VRSની ઓફર çવીકારી

લખનઉ
એર ઈЩ×ડયાની માિલકЫ ટાટા Ġપૂ પાસ ે જતી રહી 

છъ. હવ ે ટાટા કіપની એર ઈЩ×ડયાના કમ↓ચારીઓને 
વીઆરએસ ઓફર કરવા માડંી છъ. Ëયારъ એર ઈЩ×ડયાને 
ટાટા Ġપુ ેહçતગત કરી Óયારъ એર ઈЩ×ડયામા ં૧૩૦૦૦ 
કમ↓ચારીઓ હતા. જમેા ં૮૦૦૦ કમ↓ચારીઓ કાયમી હતા 
અન ેબીજા કો×ĺાÄટ પર કામ કરતા હતા.મીЧડયા Чરપોટ↓ 
Ĭમાણ ે ૪૫૦૦ કમ↓ચારીઓએ વીઆરએસની ઓફર 
çવીકારી લીધી છъ. ટાટા Ġપુ ˛ારા એર ઈЩ×ડયાના મકે 
ઓવર માટъ નવા કમ↓ચારીઓની ભરતી પણ કરી રહી છъ. 
વીઆરએસના ભાગλપ ેટાટા Ġપુ ˛ારા એર ઈЩ×ડયાના 
કમ↓ચારીઓન ેઆકષ↓ક પકેыજ ઓફર કરાઈ રહી છъ. 

િબલ ગેÎસને પછાડીને િવΐના ચોથા સૌથી ધિનક શÅસ બ×યા ગૌતમ અદાણી
દъવધર

િવΐના સૌથી ધનવાન યાદીમા ંભારતીય ઉ˜ોગપિત 
ગૌતમ અદાણી ચોથા çથાન પર પહ℮ચી ગયા છъ. આ સાથે 
તમેણ ે માઈĝોસોÙટના િબલ ગÎેસન ે પાછળ છોડી દીધા 
છъ. ફોÚસ↓ના મત ેઅબજપિતઓના Чરયલ ટાઈમ રъЩ×કіગમાં 
આજ રોજ િબલ ગÎેસની અદંાિજત નટેવથ↓ 104.6 
િબિલયન ડોલર છъ અને ગૌતમ અદાણી એ×ડ ફыિમલીની 
નટેવથ↓ 115.5 િબિલયન ડોલર થઈ ગઈ છъ.  90 િબિલયન 
ડોલરની નટેવથ↓ સાથ ેમકુыશ અબંાણી આ યાદીમા ં 10મા 
ĝમ ેછъ. િŢટર ડીલ રદ કરીને ચચા↓મા ંઆવલેા ટъçલા તથા 
çપસેએÄસના સçંથાપક એલોન મçક 235.8 િબિલયન 
ડોલરની નટેવથ↓ સાથ ેયાદીમા ંટોચ પર જળવાઈ રΝા છъ. 

રીવા
મÖયĬદъશના રીવામાં ક℮Ġેસે ઈિતહાસ રÉયો છъ. 

Üયુિનિસપલ ચૂંટણીમાં 23 વષ↓ બાદ ક℮Ġેસે જીત હાંસલ 
કરી છъ. રીવા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનમાં ક℮Ġેસના મહાપૌર 
ઉમેદવાર અજય િમĴા બાબાએ પોતાના નજીકના 
ઉમેદવાર ભાજપાના Ĭબોધ ãયાસને હરાãયા છъ. અજય 
િમĴાએ 10,278 મતોથી ચૂંટણીમાં જીત ĬાΆ કરી છъ. હવે 
મÖયĬદъશમાં 16 મેયરમાંથી 9 ભાજપના, 5 ક℮Ġેસ, 1 
AAP અને 1 અપΤ છъ. રીવા પાસે 23 વષ↓ પછી ક℮Ġેસના 
મેયર હશે. ક℮Ġેસ પાટЪ↓એ મÖયĬદъશમાં Ĭથમ વખત 5 મેયર 
બનાãયા છъ અને 2 શહъરોમાં ક℮Ġેસના ઉમેદવારો 1000થી 
ઓછા માિજ↓નથી હારી ગયા છъ. રીવામાં પૂવ↓ મુÅયમંĦી 
કમલનાથે મત ગણતરીની દъખરъખની જવાબદારી કમલેΐર 

પટъલને આપી હતી. તેઓ સક–ટ હાઉસમાં બેસીને સમĠ 
મતગણતરી પર દъખરъખ રાખી રΝા હતા. તેમણે પોતાના 
ટъ્વીટર એકાઉ×ટ ˛ારા જાણકારી આપી છъ કы, 8953 મતોથી 
ક℮Ġેસ ચૂંટણી જીતી ચૂકЫ છъ. બીજી તરફ કટનીમાં અપΤ 
મેયર પદના ઉમેદવાર Ĭીિત સૂરીએ ચૂંટણી જીતી લીધી છъ. 

એમપીમાં મેયરની ચૂંટણી : 16 પૈકЫ 9 બેઠક ભાજપે જીતી, રીવામાં 23 વષ› ક℮Ġેસેનો પરચો

રાંચી 
હЧરયાણા બાદ હવે ઝારખંડમાં 

એક પોલીસ અિધકારીને તçકરોએ 
અડફыટъ લીધા હતા. જેને પગલે તેમનું 
મોત િનપËયું હતું. ઝારખંડના રાંચી 
પાસે પોલીસ વાહનોની તપાસ કરી 
રહી હતી Óયારъ પૂર ઝડપે આવેલી એક 
પીકઅપ વેને મિહલા પીએસઆઇને 
કચડી નાÅયા હતા, બાદમાં આ તçકરો 
ભાગી ગયા હતા.
રાંચીના એસપી અંશુમન કЮમારъ 

જણાãયું હતું કы Ĭાથિમક તપાસમાં 
સામે આãયંુ છъ કы પીએસઆઇ પર 

વાહન ચડાવી દъનારા આરોપીઓ 
પશુઓની ગેરકાયદъ તçકરી સાથે 
જોડાયેલા હોઇ શકы છъ. હાલ આ 
મામલે એક ãયિŪની ધરપકડ 
કરવામાં આવી છъ Ëયારъ વાહન અને 
અ×યોનની શોધખોળ ચાલી રહી છъ. 
હજુ હЧરયાણામાં નૂહ િજ·ામાં 

માઇિનંગ માЧફયા ˛ારા ડીએસપીની 
હÓયાની ઘટના સામે આવી જ છъ Óયારъ 
હવે રાંચીમાં પીએસઆઇ પર વાહન 
ચડાવી દઇને તેની હÓયા કરી દъવાની 
ઘટનાને પગલે આ બ³−³ે મામલા ભારъ 
ચચા↓માં છъ.

અ તસર
પંજાબના અ તસર િજ·ાના ચીચા 

ભકના ગામમાં પોલીસ અને ગ′ગçટરો 
વŵે ચાલી રહъલ એ×કાઉ×ટર સમાΆ 
થઈ ગયું છъ. આ એ×કાઉ×ટરમાં 
4 ગ′ગçટર માયા↓ ગયા છъ. તેમજ 
એ×કાઉ×ટરમાં 3 પોલીસકમЪ↓, 3 
નાગЧરકો ઘાયલ થયા છъ.
ભકના કલા ગામમાં એ×કાઉ×ટર 

હવે સમાΆ થઈ ગયું છъ. પોલીસ 
આ વાતની પુЩΓ કરી છъ કы, આ 
એ×કાઉ×ટરમાં 4 ગ′ગçટસ↓ માયા↓ ગયા 

છъ. જેમાં શૂટર જગλપ λપા અને 
મનĬીત ઉફ⎯ મનુ ઘુસા પણ માયђ↓ ગયો.
અ તસરના અટારીમાં ચાલી રહъલા 

એ×કાઉ×ટરમાં તમામ ગ′ગçટરોના 

માયા↓ ગયાના સમાચાર આવી રΝા 
છъ. પોલીસે ગોળીબાર બંધ કરી 
દીધો છъ. ઉŵ પોલીસ અિધકારીઓ 
ઘટનાçથળъ પહ℮ચી ગયા છъ. હવે જૂની 
હવેલીમાં તપાસ ચાલી રહી છъ. આ 
અગાઉ પોલીસને માિહતી મળી હતી 
કы Óયાં બે ગ′ગçટસ↓ ઘેરવામાં આãયા 
છъ. પરѕતુ હવે માિહતી સામે આવી 
રહી છъ કы જૂની હવેલીમાં 6-7 શૂટસ↓ 
હોઈ શકы છъ. િવçતારને લગભગ 300 
પોલીસકમЪ↓ઓ ˛ારા ઘેરી લેવામાં 
આãયો છъ.

ચેિકંગ વખતે વેન ચડાવી ફરાર, અેકની અટકાયત કરાઇ 

રાંચીમાં મિહલા પીએસઆઈ પર તçકરોએ વેન ચડાવી દъતા મોત

કોલકાતા
પિΌમ બંગાળ (West 

Bengal)ના હાવડા િજ·ાના ઘસુડી 
િવçતારમાં મંગળવારъ રાĦે ઝેરી દъશી 
દાλ પીવાથી 7 લોકોના મોત થયા 
હતા. આરોપ છъ કы, મંગળવારъ રાĦે 
હાવડાના માલીપંચઘરા િવçતારમાં દાλ 
પીવાથી અનેક લોકો બીમાર પડ્યા 
હતા. તકોના સંબંધીઓનો આરોપ છъ 
કы, ઝેરી દાλના કારણે 7 લોકોએ જીવ 
ગુમાãયા છъ Ëયારъ 40થી વધુ લોકોની 
હાલત ગંભીર હોવાથી હોЩçપટલમાં 
દાખલ કરવામાં આãયા છъ. તકોની 
સંÅયામાં વધારો થવાની આશંકા છъ. 

હાવડા પોલીસ કિમશનર ઘટનાçથળъ 
પહ℮ચી ગયા છъ. આ કыસમાં પોલીસે 
એક ãયિŪની ધરપકડ કરી છъ અને 
વધુ શોધખોળ હાથધરી છъ. પોલીસ 
કિમશનર Ĭવીણ કЮમારъ જણાãયું હતું કы, 
જોકы, Óયુનું ચોŨસ કારણ પોçટમોટ↓મ 
બાદ જ સામે આવશે. 

હાવડામાં ઝેરી દъશી દાλ પીવાથી 
7ના મોત, 40થી વધુ લોકો બીમાર

અટારી એ×કાઉ×ટર : મૂસેવાલા હÓયાકાંડના બે આરોપી સિહત 4 ગ′ગçટસ↓ ઠાર મરાયા
અમૃતસરના ચીચા ભકના ગામે પાેલીસ-ગેંગ રાે વ ે ચાલી રહેલ અે ાઉ ર સમા

નવી Чદàહી
દъશના અનેક રાËયોમાં કોરોનાના 

વધતા કыસો અને પોિઝટીિવટી દરъ 
િચંતા વધારી દીધી છъ. તેને Öયાનમાં 
રાખી કы×ĩએ આજે તેની સમીΤા 
કરી છъ. તેમાંથી 9 રાËયોના 115 
િજ·ાઓ પર િવશેષ λપે ચચા↓ 
કરવામાં આવી છъ Ëયાં કોરોનાના 
કыસોમાં મોટા Ĭમાણમાં િˇ થઈ 
રહી છъ. સમીΤા દરિમયાન જાણવા 
મâયું છъ કы, દъશમાં કોરોનાના 
ટъЩçટѕગમાં ઘટાડો થયો છъ. લોકો 
હવે પહъલા કરતા ટъçટ કરાવવામાં 
વધુ ખચકાય છъ. બીજી તરફ કોરોના 
વેÄસીનના ડોઝ લેવામાં પણ હવે 
ઉÓસાહ ઓછો જોવા મળી રΝો છъ. 

એટલા માટъ વેЩÄસન અને ટъЩçટѕગને 
લઈને િચંતા ãયŪ કરવામાં આવી 
છъ અને સબંિધત અિધકારીઓને આ 
મામલે આવäયક પગલા ઉઠાવવા 
કЅં છъ.
સમીΤામાં રાËયોને દરરોજ 

SARI અને ILA ની દъખરъખ 
અને તેનો Чરપોટ↓ કરવા માટъ કહъવામાં 
આãયું છъ. બીજી તરફ જે લોકોએ 
કોરોના વેЩÄસનના બંને ડોઝ લઈ 
લીધા છъ તેમને બુçટર ડોઝ લેવાની 
સલાહ આપવામાં આવી છъ. દъશમાં 
મંગળવારъ કોરોનાના 15,528 નવા 
કыસ ન℮ધાયા હતા અને સĝЫય કોરોના 
દદЪ↓ઓની સંÅયા 1,43,654 થઈ 
ગઈ છъ. 

કોરોના મુˆъ સરકાર એÄશનમાં, 9 રાËયના 115 િજ·ાની સમીΤા કરી
નવી િદàહી

મોબાઈલ સેવાઓમાં સૌથી ઝડપી 
ડેટા ĺા×સફર શકય હોય તેવી પાંચમી 
જનરъશન(5G)સેવાઓ દъશમાં 
ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગર 
ખાતેથી Ĭારѕભ થશે. આ સેવાઓ દъશને 
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી સમિપ↓ત કરશે 
અને તા.૧૫ ઓગçટના રોજ દъશની 
આઝાદીના ૭૫ વષ↓ પૂણ↓ થઈ રΝા છъ 
Óયારъ શλ થશે એવું જાણવા મળી રЅં 
છъ.
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી લાલ Чક·ા 

ઉપર çવતંĦતા Чદવસની ઉજવણી 

બાદ ગુજરાત આવશે અને સેવાઓનો 
Ĭારѕભ કરъ તેવી શકયતા છъ.
દъશમાં ૫જીસેવાઓ માટъ çપેÄĺમની 

િનલામી આ સΆાહમાં શλ થવાની છъ 
અને તેમાં Чરલાય×સ જીયો, વોડાફોન 
આઈЧડયા અને એરટъલ ઉપરાંત 
અદાણી જૂથે પણ િબЧડંગ કરવા માટъ 
રસ દાખãયો છъ.  જોકы, અદાણીએ આ 
çપેÄĺમ ખરીદી માĦ એ×ટરĬાઇસ 
સેવાઓ આપવા માટъ જ કરવાની 
જાહъરાત કરી છъ એટલે Ġાહકોને તો 
માĦ Ħણ કіપનીઓ તરફથી જ સેવા 
મળશે.

લ℮ચ પહъલા ગુજરાતમાં 
૫જીસેવાઓનું ટъЩçટѕગ ગાંધીનગર, 
જામનગર અને વડોદરામાં થયું હતું. 
જામનગર ખાતે Чરલાય×સ જીયો અને 
ગાંધીનગર ખાતે વોડાફોન ˛ારા ટъçટ 
થયા હતા. વડાĬધાન મોદી આ સેવા 
શλ કરъ એ પહъલા વોડાફોન અને જીયો 
યુˇના ધોરણે તેના લ℮ચ માટъ તૈયારી 
કરી રΝા હોવાનું જાણવા મâયંુ છъ. 
સૂĦોએ જણાãયું હતું કы ગાંધીનગર 
ખાતે આવેલા મહાÓમા મંЧદરમાં આ 
સેવાઓ શλ કરવા માટъ અÓયારъ 
કામગીરી થઇ રહી છъ. 

ગાંધીનગરમાં વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી ૧૫ ઓગçટъ 5G સેવા Ĭારѕભ કરાવશે
માેદી લાલ િક ા ઉપર તં તા િદવસની ઉજવણી બાદ ગુજરાત અાવશે 
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ઈડીએ 2 કલાક સોિનયાની પુછપરછ કરતાં કાય↓કરો રçતા પર, ૨૫મીએ ફરી તેડું
નવી Чદàહી

નશેનલ હъરાàડ કыસ મામલ ે ઈડીએ ગιુવારъ ક℮Ġેસ 
અÖયΤ સોિનયા ગાધંીની પછુપરછ કરી હતી. આશરъ ૨ 
કલાક સધુી ચાલલેી પછુપરછ બાદ તમેને ૨૫ જલુાઈના 
રોજ ફરી હાજર રહъવા માટъ કહъવામાં આãયુ ંછъ. ઈડીના 
અિધકારીઓએ જો પછુપરછ દરિમયાન સોિનયા ગાધંીની 
તિબયત ખરાબ થશ ેતો તમેને પાછા જવા દъવામાં આવશે 
તમે જણાãયુ ંહતુ.ં સોિનયા ગાધંીની સાથે િĬયકંા ગાધંી અને 
ડોÄટસ↓ની ટીમ પણ ઈડીના કાયા↓લય પહ℮Éયા હતા.  ઈડીની 
કાય↓વાહીના િવરોધમા ંક℮Ġસેી કાય↓કરો રçતાઓ પર ઉતરી 
આãયા હતા. ગવુાહાટી ખાત ે પોલીસ ે ક℮Ġેસી કાય↓કરોની 
અટકાયત કરી Óયાર બાદ અથડામણ સજા↓ઈ હતી. 

શરદ પવારъ NCPના તમામ િવભાગો અને કોષોનું િવસજ↓ન કયુ↨
મુંબઈ

રા∆વાદી ક℮Ġેસ પાટЪ↓ના અÖયΤ શરદ પવારъ પાટЪ↓ના 
તમામ િવભાગો અને કોષોનંુ તાÓકાિલક અસરથી િવસજ↓ન 
કયુ↨ છъ. NCPના વЧરΗ નેતેાએ બુધવારъ આ જાણકારી 
આપી હતી. NCPના રા∆ીય મહાસિચવ ĬફЮ· પટъલે 
Ţીટ કયુ↨ કы, NCPના રા∆ીય અÖયΤ શરદ પવારની 
મંજૂરીથી તમામ યુિનટોનું તાÓકાિલક અસરથી િવસજ↓ન 
કરવામાં આવે છъ. જો કы, પૂવ↓ કы×ĩીય મંĦી પટъલે આ 
અચાનક લીધેલા િનણ↓યના કારણનો કોઈ ખુલાસો નથી 
કયђ↓.  મહારા∆માં મહા િવકાસ અઘાડી અથવા એમવીએ 
સરકાર પડ્યાના 3 સΆાહ બાદ આવેલા આ િનણ↓યનંુ 
કોઈ કારણ જણાવવામાં નથી આãયું.

કыરળમાં મંકЫપોÄસનો બીજો કыસ ન℮ધાયોનવી Чદàહી
ચીનમાંથી 2019ના અંતે 

િવΐભરમાં ફыલાયેલ કોરોના વાયરસે 
મહામારી નોતરી હતી. Óયાં હવે 
દુિનયાના અનેક દъશોમાં જોવા મળъલ 
મંકЫપોÄસ વાયરસનો Ĭથમ કыસ કыરળ 
રાËયમાં ન℮ધાયો હતો.  કыરલમાં 
જ બીજો મંકЫપોÄસ વાઇરસનો કыસ 
ન℮ધાયો છъ. જેનો Чરપોટ↓ પોઝીટીવ 
મâયો છъ. આ ãયિŪ 1 અઠવાЧડયા 
પહъલાં જ દુબઇથી કыરલ આãયો હતો. 
કыરળના çવાçÔય મંĦી વીણા Ëયોજ› 
આ અંગે માિહતી આપી છъ. કыરળમાં 
મંકЫપોÄસનો આ બીજો કыસ છъ, જે 
દъશમાં બીજો કыસ છъ.  કыરળ પહ℮ચેલ 
દદЪ↓ ક³−³ુરનો રહъવાસી છъ.

નવી Чદàહી 
દъશમાં છъ·ા Ħણ વષ↓માં ૩.૯૨ 

લાખથી વધુ લોકોએ ભારતીય 
નાગЧરŪા છોડી દીધી છъ અને તેમાંથી 
૧.૭૦ લાખ લોકોએ અમેЧરકન 
નાગЧરŪા çવીકારી છъ તેમ કы×ĩ 
સરકારъ મંગળવારъ લોકસભામાં 
જણાãયું હતું. રાËયકΤાના ગૃહમંĦી 
િનÓયાનંદ રાયે જણાãયું હતું કы, િવદъશ 
મંĦાલય તરફથી મળъલી માિહતી મુજબ 
અંગત કારણોસર િવિવધ ભારતીયોએ 
દъશની નાગЧરŪા છોડીને અ×ય 

દъશનું નાગЧરકÓવ çવીકાયુ↨ છъ. વષ↓ 
૨૦૧૯, ૨૦૨૦ અને ૨૦૨૧માં કЮલ 
૩,૯૨,૬૪૩ લોકોએ તેમના પાસપોટ↓ 
જમા કરાãયા છъ.
કы×ĩીય ગૃહમંĦાલયે જાહъર કરъલા 

આંકડા મુજબ વષ↓ ૨૦૨૧માં 
નાગЧરŪા છોડનારાઓની સંÅયામાં 
ન℮ધપાĦ વધારો થયો છъ. 
વષ↓ ૨૦૨૦માં માĦ ૮૫,૨૫૬ 

લોકોએ ભારતની નાગЧરŪા છોડી હતી 
Ëયારъ વષ↓ ૨૦૨૧માં આ સંÅયા વધીને 
૧,૬૩,૩૭૦ થઈ ગઈ હતી. વષ↓ 
૨૦૧૯માં ૧,૪૪,૦૧૭ ભારતીયોએ 
તેમના પાસપોટ↓ સર×ડર કયા↓ હતા. 
આમ Ħણ વષ↓માં ૩.૯૨ લાખથી વધુ 
લોકોએ ભારતીય નાગЧરŪા છોડી 
હતી.  

દъશમાં છъ·ા Ħણ વષ↓માં 3.92 લાખથી વધુ લોકોએ ભારતીય નાગЧરŪા છોડી
1.70 લાખથી વધુ ભારતીયાેઅે અમેિરકન, 58,391 લાેકાેઅે અાે ેિલયન નાગિરકતા મેળવી

Ĵીનગર 
જÜમુ કાäમીર પોલીસે Ħણ મોટા 

આતંકЫ મોડયુલનો પદા↓ફાશ કયђ↓ છъ 
અને સાત આતંકЫઓની ધરપકડ કરી 
છъ. આ આતંકЫઓની પાસેથી મોટા 
Ĭમાણમાં હિથયારો પણ જΆ કરવામાં 
આãયા છъ. આ ટъરર મોડયુલ લäકરъ 
તોયબા ˛ારા ઘડવામાં આãયું હતું. જેનો 
ટાગ›ટ જÜમુમાં હુમલા કરવાનો હતો. 
જે આતંકЫઓ ઝડપાયા છъ તેને સરહદ 
પારથી આદъશ મળી રΝા હતા. 
રાજૌરી િજ·ામાંથી બે આતંકЫ 

મોડયુલનો પદા↓ફાશ કરાયો છъ અને 
લäકરъ તોયબાના પાંચ આતંકЫઓની 

ધરપકડ કરી છъ. Ëયારъ જÜમુ 
િજ·ામાંથી પણ એક મોડયુલ ઝડપાયું 
છъ અને લäકરъ તોયબાના બે આતંકЫઓ 
અહỲથી ઝડપાયા છъ. એટલે આ 
Ħણ મોડયુલ સાથે સંકળાયેલા કЮલ 
સાત આતંકЫઓની ધરપકડ કરવામાં 
આવી છъ. સાથે જ આતંકЫઓની 
પાસેથી બે એકы રાઇફલ, છ િપçતોલ, 
Ħણ સાઇલ′સર, આઠ Ġેનેડ, Ħણ 
યૂબીજીએલ, િપçતોલની છ મેગઝીન, 
એકы રાઇફલની છ મેગઝીન, ૧૨૦ 
કારતુસ સિહત મોટા Ĭમાણમાં 
િવçફોટક સામĠી પણ જΆ કરવામાં 
આવી છъ. 

કાäમીરમાં 3 આતંકЫ મોડ્યુલનો પદા↓ફાશ : 7 આતંકЫની ધરપકડ

નવી Чદàહી 
નૂપુર શમા↓ના મોહѕમદ પયગંબર 

સાાહъબ અંગેના િવવાЧદત િનવેદનને 
કારણે અગાઉ આકરી ટીકા કરનારી 
સુĬીમ કોટ‼ હવે નૂપુર શમા↓ને 
ધરપકડથી રાહત આપી છъ. સુĬીમ 
કોટ‼ નૂપુર શમા↓ની અરજી પર 
િવચાર કરતા તેમની સામેની નવ 
ફЧરયાદોમાં ધરપકડ પર રોક લગાવી 
દીધી છъ. આ રોક ૧૦મી તારીખ 
સુધી લગાવાઇ છъ સાથે જ કы×ĩ અને 
રાËયોને નોЧટસ પણ પાઠવી હતી. 
સુĬીમ કોટ‼ આ ફЧરયાદોને લઇને 

રાËયોને આદъશ આØયો છъ કы નૂપુરની 

સામે કોઇ જ દѕડાÓમક કાય↓વાહી ન 
કરવામાં આવે. 
મંગળવારъ સુનાવણી દરિમયાન 

નૂપુર શમા↓ તરફથી દલીલો કરતા 
વકЫલ મિનંદર િસંહъ કЅં હતું કы 
તેમના જીવને ગંભીર ખતરો છъ. નૂપુર 
શમા↓ની ખુ·ેઆમ ધમકЫ આપનારા 
દરગાહના સેવક સલમાન િચäતીના 
િનવેદનનો વીЧડયો વાઇરલ થયો છъ. 
જેની પણ સુĬીમ કોટ‼ ગંભીર ન℮ધ 
લીધી હતી. સાથે જ ઉǼર Ĭદъશના 
એક ãયિŪએ નૂપુર શમા↓નું ગળુ કાપી 
નાખવાની પણ ધમકЫ આપી હતી 
જેની પણ કોટ‼ ન℮ધ લીધી હતી. 

નૂપુર શમા↓ની ધરપકડ પર સુĬીમનો 
çટъ, નવો કыસ દાખલ ન કરવા આદъશ
8 રા ાેમાં દાખલ ફિરયાદાેની કાયર્વાહી અેક કરવા માંગ

નવી Чદàહી
નેશનલ ઈ×વેЩçટગેશન એજ×સીએ 

બુધવારъ LTTE ને પુનઃજીિવત કરવા 
માટъ પાЧકçતાન Щçથત ļગ અને બંદૂકના 
વેપારી હાજી સલીમ સાથે મળીને 
Ĵીલંકાના ļગ માЧફયાની કામગીરીના 
સંબંધમાં તાિમલનાડુમાં 22 çથળોએ 
દરોડા પાડ્યા હતા. અિધકારીઓએ આ 
અંગે માિહતી આપી છъ.
તિમલનાડુના િતλપુર, ચ′ગલપς અને 

િતλિચરાપ·ી િજ·ામાં આરોપીઓના 
પЧરસરોમાં શોધખોળ કરવામાં આવી 
હતી. NIAએ એક િનવેદનમાં આરોપ 
લગાãયો છъ કы, ‘ļÆસ અને હિથયારોના 
દાણચોરો ભારત અને Ĵીલંકામાં 
LTTEના પુનλÓથાન અને તેની િહѕસક 

Ĭ િǼઓને આગળ વધારવા માટъ કામ 
કરી રΝા છъ.’ NIAએ પોતાના ˛ારા 
મેળવેલી માિહતીના આધારъ 9 જુલાઈના 
રોજ કыસ ન℮Öયો હતો એજ×સીએ એવો 
પણ દાવો કયђ↓ હતો કы, પાЧકçતાન 
Щçથત ļગ અને હિથયારો સØલાયર 
હાજી સલીમ સાથે મળીને Ĵીલંકાના 
ļગ માЧફયા સી ગુનાસેકરન ઉફ⎯ ગુના 
અને પુæપરાજહ ઉફ⎯ પુકЮžી ક³−³ા ˛ારા 
સંચાલન કરવામાં આવી રЅં છъ. 
એજ×સીએ એક િનવેદનમાં જણાãયું હતું 
કы, આ ļગ અને હિથયારોના દાણચોરો 
ભારત અને Ĵીલંકામાં કામ કરી રΝા 
છъ અને LTTEના પુનλÓથાન સાથે 
જ તેની િહѕસક Ĭ િǼઓને આગળ 
વધારવા માટъ કામ કરъ છъ.

ļÆસ અને હિથયારોની દાણચોરી મુˆъ 
NIAના તિમલનાડુમાં 22 çથળъ દરોડા 

ભોપાલ 

મÖયĬદъશમાં ધાર િજ·ામાં 
ઇ×દોરથી પુણે જતી મહારા∆ રોડવેઝની 
બસ ખલઘાટ િવçતારમાં પુલની રъિલંગ 
તોડી નમ↓દા નદીમાં પડી હતી. અÓયાર 
સુધી ૧૫ લોકોને બચાવવામાં આãયા 
છъ અને ૧૩ના શબ મળી આãયા છъ. 
બસમાં ૪૦ લોકો સવાર હતા. રાહત 
અને બચાવકાય↓ જારી છъ. વરસાદની 
વŵે તોફાને ચડેલી નદીના તોફાની 
Ĭવાહમાંથી લોકોને બચાવવામાં આãયા 
છъ. બસ દુઘ↓ટનામાં Óયુ પામેલાઓના 
કЮટુંબીઓને ચાર-ચાર લાખ ιિપયાની 

તાÓકાિલક સહાય રકમ પૂરી પાડવામાં 
આવી છъ.  Óયુ પામેલામાં ચાર 
મિહલા અને એક બાળકનો સમાવેશ 
થાય છъ. મÖયĬદъશના ગૃહĬધાન 

નરોǼમ િમĴાએ જણાãયું હતું કы 
૧૫ને બચાવી લેવાયા છъ.  મહારા∆ 
çટъટ રોડ ĺા×સપોટ↓ કોપђ↓રъશન 
(એમએસઆરટીસી)ની બસમાં ૩૦થી 
૩૨ લોકોનું નામ હોવાનું મનાય છъ, 
એમ બીજા અિધકારીએ જણાãયું હતું. 
મહારા∆ના મુÅયĬધાન એકનાથ 

િશંદъએ અકçમાતમાં Óયુ પામેલાઓ 
અંગે ઘેરા શોકની લાગણી ãયŪ કરી 
હતી અને એમએસઆરટીસીને Óયુ 
પામેલા દરъકના સગાસંબંધીને દસ લાખ 
ιિપયા તાÓકાિલક અસરથી ચૂકવવા 
જણાãયું હતું.

MPમાં બસ નમ↓દા નદીમાં પડતા કіડકટર સિહત 13નાં મોત: 15 લોકોને બચાવાયા
મૃતકાેના પિરવારને બે રા ાે અને કે ની કુલ રૂ. 16 લાખની સહાયની જાહેરાત

કыરળ
કыરળમાં મેЧડકલ એ×ĺ×સ 

એÄઝાિમનેશન (NEET) દરિમયાન 
ગલ↓ çટુડ×Îસે તેમના અંડરગામ›×Îસ 
ઉતારવાના Чકçસાએ રા∆ીય çતરъ વેગ 
પકડ્યો છъ. કыરળમાં િવરોધ Ĭદશ↓ન શλ 
થઈ ગયા છъ. કોલેજમાં તોડફોડના બનાવો 
પણ સામે આãયા છъ. હોબાળો એટલો વધી 
ગયો છъ કы કы×ĩીય િશΤણ મંĦાલયે પણ 
આ અંગે િનવેદન બહાર પાડવું પડ્યું છъ.  
હવે માિહતી સામે આવી છъ કы તપાસ કરી 

રહъલા લોકોને કિથત રીતે િવ˜ાથЪ↓નીઓના 
અ×ડરગામ›×ટમાં લગાવવામાં આવેલા 
મેટલ હુÄસ સામે વાંધો હતો. હѕગામો 
વÖયા બાદ હવે નેશનલ ટъЩçટѕગ એજ×સી 
(NTA)એ તપાસ માટъ ફыÄટ-ફાઇЩ×ડંગ 
ટીમની રચના કરી છъ. િવ˜ાિથ↓નીઓનાં 
અ×ડરગામ›×Îસ ઉતારવા બદલ અÓયાર 
સુધીમાં પાંચ મિહલાઓની ધરપકડ 
કરવામાં આવી છъ. આ િવવાદ 17 વષ↓ની 
એક િવ˜ાથЪ↓નીએ ફЧરયાદ ન℮ધાãયા બાદ 
શλ થયો હતો. 

NEET પરીΤા: િવ˜ાિથ↓નીઓનાં અ×ડરગામ›×ટ ઉતરાવતા િવવાદ
NTAઅે તપાસ માટે ફેક્ટ-ફાઇિ ંગ ટીમની રચના કરી

ઉડુપી
કણા↓ટકના ઉડુપી િજ·ામાં ટોલ 

બૂથ નજીક બુધવારъ એક બેકાબૂ 
એÜÚયુલ×સના અકçમાતનો ભયાનક 
વીЧડયો સામે આãયો છъ. ઉડુØપીના 
િબંદૂર િવçતારમાં થયેલા આ 
અકçમાતમાં 4 લોકોના મોત થઈ ગયા 
છъ. જેમાં એÜÚયુલ×સમાં સવાર દદЪ↓, 
2 મેЧડકલ çટાફ અને 1 ટૉલ બૂથનો 
કમ↓ચારી સામેલ છъ. Ëયારъ ļાઈવર 
ગંભીર રીતે ઘાયલ હોવાનું જાણવા 
મâયું છъ.
આ અંગે ĬાΆ િવગતો મુજબ, 

એÜÚયુલ×સ એક દદЪ↓ને સારવાર માટъ 

ઉǼર ક³−³ડ િજ·ાના હો³−³ાવરા લઈ 
જઈ રહી હતી. િબંદૂર િવçતાર Щçથત 
નેશનલ હાઈવે પર એક ટોલ Øલાઝાના 
ગેટ નજીક પલટી મારી ગઈ હતી. આ 
ઘટના સીસીટીવીમાં કыદ થઈ ગઈ હતી. 
જેનો વીЧડયો સોિશયલ મીЧડયામાં 
વાયરલ થઈ રΝો છъ.

કણા↓ટકમાં ટોલ બૂથ પર પલટી બેકાબૂ એÜÚયુલ×સ, 4ના મોત
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એમનું નામ છъ કમર જહાં.
કમર જહાંનો અથ↓ 

થાય છъ પૂિણ↓માનો ચંĩ. 
પાЧકçતાનમાં જ×મેલી કમર 
જહાં હવે એક સંપૂણ↓ ભારતીય 
નારી અને ગુજરાતની પુĦવધૂ 
છъ. તેઓ માĦ ગુજરાતના 
જ નહỲ પણ દъશના જાણીતા 
િચĦકાર કલાકાર મોિહસન 
શેખનાં  પ ી છъ. 
કમર જહાંની પાЧકçતાનથી 

અમદાવાદ સુધીની યાĦા 
રસĬદ અને ĸદયંગમ છъ. આ 
એ જ કમર જહાં છъ જેઓ 
રΤાબંધનના દરъક પવ↓ Ĭસંગે 
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીને રાખડી 
બાંધે છъ.
વષђ↓ પહъલાં એટલે કы 

૧૯૮૦-૮૧ના વષ↓માં બાવીસ 
વષ↓ની વયની એક નાજુક નમણી 
યુવતી પાЧકçતાન-કરાચીથી 
તેની માતા સાથે અમદાવાદમાં 
રહъતા મામાને મળવા આવી. 
કમર જહાંના મામાનું ઘર 
અમદાવાદમાં કાલુપુર ખાતે હતું. 
કમરъ કરાચીમાં ઉદૂ↓ િલટરъચરમાં 
માçટસ↓ની ЧડĠી લીધેલી હતી, 
કરાચીમાં તેના પЧરવારનું 
આલીશાન ઘર હતું. લÄઝુЧરયસ 
મોટરગાડીઓ હતી.
સાιં ભણેલી આ ખૂબસુરત 

યુવતીનાં લગ્ન પાЧકçતાનના 
જ કોઈ ડૉÄટર યુવક સાથે કરી 
દъવાનું ગોઠવાઈ રЅં હતું. એ 
જ વખતે તેની આખરી Τણોમાં 
કમર જહાંની માતાને એક બીજો 
જ િવચાર આãયો.
વાત એમ હતી કы ૧૯૪૭માં 

ભારત-પાЧકçતાનના ભાગલા 
પછી મૂળ ભારતનો કમર 
જહાંનો પЧરવાર કરાચી જઈને 
વçયો હતો. તે પછી પાЧકçતાન 
સાથે બે યુˇો દરિમયાન બંને 
દъશોના સંબંધોમાં ચઢાવ-ઉતાર 

આãયા, પરѕતુ ૧૯૭૭માં 
‘સમૌતા એÄસĬેસ’ ˛ારા 
ભારત-પાЧકçતાન વŵે 
એકબીજા દъશોમાં અવરજવરના 
સંબંધો શλ થયા. Óયારъ કમર 
જહાંના િપતાનું આકЩçમક 
અવસાન થતાં જબરો આઘાત 
લાÆયો. માતાએ દીકરીને 
ભણાવી-ગણાવીને સંçકારી 
બનાવી. માતાને એમ લાÆયું 
કы મારી દીકરી પાЧકçતાનમાં 
પરણીને çથાયી થાય તે પહъલાં 
શા માટъ એને મારા િપયર 
અમદાવાદ લઈ જઈને તેનાં 
મામા-મામી વગેરъને ના મળાવું?
અને કમરને લઈ તેમનાં 

માતા અમદાવાદ આãયાં.
કમરના મામાના ઘરની 

બાજુમાં મોિહસન શેખ નામનો 
એક યુવાન કાલુપુરમાં નાની 
ઓરડીમાં રહъતો હતો. કમર એ 
વખતે λપ λપના અંબાર જેવી 
સંçકારી યુવતી લાગતી હતી.
મોિહસન શેખ એક યુવા 

િચĦકાર હતા. તેઓ કમરને 
જોઈને િવચારતા કы આ 
છોકરી જેના ઘેર જશે તેનું ઘર 
દъદીØયમાન બની જશે.
હવે અમદાવાદમાં રહъતા 

કમર જહાંના મામાએ તેમનાં 
બહъનને કЅં,

‘તમે કમર જહાંને 
પાЧકçતાનમાં કોઈની સાથે 
પરણાવવાના બદલે ભારતમાં જ 
કોઈ સારા યુવાન સાથે શા માટъ 
પરણાવતાં નથી?’
કમર જહાંની માતાને આ 

Ĭçતાવ ગમી ગયો. એમણે 
કમરને પૂÊયું, ‘બેટા, તું 
ભારતીય યુવક સાથે શાદી 
કરીશ?’
કમર જહાંએ તરત જ હા 

પાડી દીધી. એ પછી તો કમર 
માટъ માગાંઓની વણઝાર 

લાગી ગઈ. અનેક પૈસાદાર 
ઘરોમાંથી માગાં આãયાં. પરѕતુ 
કમરના મામા પૈસાપાĦ યુવકને 
બદલે કોઈ સંçકારી, ધમ↓ અને 
કલાĬેમી યુવકને પસંદ કરવા 
માગતા હતા. બાજુમાં જ રહъતા 
કલાĬેમી મોિહસન શેખને 
કમરના મામા ઓળખતા હતા. 
તેમની ЩΓએ મોિહસનમાં બધા 
જ સǾુણો હતા.

એમણે કમર માટъ 
મોિહસનની પસંદગી કરી. 
માતાએ હા પાડી અને છъવટъ 
કમર જહાંએ પણ આ સામાિજક 
ગોઠવણનો આદર કરી હા પાડી.
મોિહસન શેખને તો કàપના 

જ નહોતી કы કમર તેમની પ ી 
બનીને તેમના જીવનમાં આવશે. 
તા. ૨૩ ઑગçટ ૧૯૮૧ના 
રોજ મુЩçલમ િવિધ Ĭમાણે કમર 

જહાં અને મોિહસન શેખનાં 
લગ્ન થયાં.
કરાચીમાં એક મહъલ જેવા 

આલીશાન મકાનમાં રહъનારી 
કમર જાં મોિહસન શેખની 
એક નાનકડી ઓરડીમાં તેમની 
પ ી બનીને આવી અને 
એ Чદવસથી આ બે જીવોની 
જીવનયાĦા શλ થઈ. મોહિસને 
એક ĠાЧફક Чડઝાઇનર તરીકыનો 

ãયવસાય શλ કયђ↓. સાથે સાથે 
િચĦો દોરવાનાં પણ શλ કયા↨. 
જીવનયાĦા કЧઠન હતી. છતાં 
પૈસાદાર પЧરવારની પુĦી 
હોવાનો ગવ↓ લીધા વગર કમર 
જહાંએ પિતને સાથ આØયો. 
તે સામાિજક, આિથ↓ક અને 
પાЧરવાЧરક િવટѕબણાઓ સાથે 
લડતી રહી અને પિતની સાથે 
ખભેખભો િમલાવીને જીવનરથને 

આગળ વધારતી રહી. ધીમે ધીમે 
એમનો જીવનબાગ ખુäબદાર 
બ×યો.
મોિહસન શેખ કહъ છъ, 

‘લગ્નના કપરા સમયનાં આઠ 
વષ↓ પછી થોડી Щçથરતા આવી 
અને અનેક માનતા, મ³−³તના 
આધારъ ખોળાના ખૂંદનારની 
કમી હતી તે પણ ઈΐરъ પૂરી કરી 
અને સૌથી નાની વયે િવΐના 
૧૦ દЧરયા તરનાર િવΐનો એક 
માĦ Щçવમર એવો આંતરરા∆ીય 
ÅયાિતĬાΆ સૌથી નાની વયે 
ઍવૉડ↓ મેળવનાર સુફયાનનો 
જ×મ થયો. Ĭથમ મિહનાથી લઈ 
૯ મિહના સુધી અમે ĮΜચય↓ĳત 
પાâયું અને રોજ રાĦે સૂતા 
પહъલાં અ·ાહને આવનાર 
બાળક માટъ ĸદયપૂવ↓કની Ĭાથ↓ના 
કરી હતી. ઈΐરને એવી Ĭાથ↓ના 
કરી હતી કы એવું બાળક દъજે કы 
આ ‘મા’ અને ધરતીમાતાનું નામ 
િવΐમાં રોશન કરъ. અ·ાહъ 
સાચા ĸદયથી ભોળાભાવે કરъલી 
Ĭાથ↓ના સાંભળી હશે કы જેથી 
અમને સુફયાન જેવો સંçકારી, 
રા∆ભŪ દીકરો મâયો. તે 
Åયાતનામ Щçવમર બ×યો. Ħણ 
વષ↓ની ઉѕમરъ Щçવિમંગ શλ 
કરનાર સુફયાન ે માĦ ૧૭ 
વષ↓ની નાની વયે ૪૦૦ થી વધુ 
મેડલ મેળãયા અને ૧૦-૧૦ 
દЧરયા તરી િવΐમાં એક માĦ 
સુફયાન આવી િસિˇ મેળવનાર 
Ĭથમ Щçવમર બ×યો. તેની માતા 
સવારъ ૩.૩૦થી ઊઠીને રાĦે 
૧૦.૩૦ સુધી પરવЧરશ કરતી. 
૧૭ વષ↓ સુધી આવી કઠોર 
તપçયા કયા↓નું તે ફળ હતું.
દЧરયાના ખારા, ઠѕડા અને 

ઊંડા પાણીમાં કલાકો સુધી 
તરવાની િસિˇ હાંસલ કરનાર 
સુÄયાને ભારત માતાનો િĦરѕગો 
પકડીને ‘ભારત માતાકЫ ઇŹત 

આગે બઢાના હэ’ના નારા સાથે 
દъશનું નામ રોશન કયુ↨. પુĦને 
સતત ĬોÓસાિહત કરનાર કમર 
જહાંને દъશની એક રા∆ીય ×યૂઝ 
ચેનલ તરફથી બેçટ મધર’નો 
પણ એવોડ↓ એનાયત થયો.
મોિહસન શેખ કહъ છъ, કમર 

જહાં મારો ΐાસ છъ. કમર 
જહાં મારા જીવનનું ધગધગતું 
લોહી છъ. છъ·ાં ૩૮ વષ↓થી 
અમે બંને સારસ બેલડીની જેમ 
જીવન જીવીએ છીએ. હું Äયારъય 
Äયાંય એકલો જતો નથી. પછી 
અમારъ રા∆પિતભવન જવાનું 
હોય કы બજારમાં શાકભાજી 
લેવા. અમે બંને સાથે જ જઈએ 
છીએ. છъ·ાં ૨૪ વષ↓થી કમર 
જહાં વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીને 
એક બહъન તરીકы રાખડી બાંધે 
છъ. કમર જહાંના Ĭેમનો રસ 
મને મâયો ના હોત તો મારી 
પỲછીમાં આટલા બધા અગાધ 
રѕગ ઊતયા↓ ના હોત. કમર મારી 
જીવનસંિગની છъ, જીવનિમĦ છъ 
અને મારી Ĭેરણા પણ છъ. આજે 
રા∆પિતભવન, સંસદ ભવન, 
પીએમ હાઉસ, રાજભવન, 
દъશ-િવદъશનાં મહǽવનાં çથળો 
અને આટ↓ ગેલેરીઓ તથા 
Üયુિઝયમોમાં મારાં િચĦોને 
çથાન મâયું છъ તેનો યશ મારી 
જીવનસાથી કમર જહાંને જાય 
છъ.’ 
મોિહસન શેખ આજે 

આંતરરા∆ીય ÅયાિતĬાΆ 
અમદાવાદમાં જ િચĦકાર છъ 
અને કમર જહાં તેમનો આÓમા 
અને આÓમિવΐાસ છъ.
કыવાં સુંદર સારસ-સારસી!

કમર જહાં જ મારાે ાસ છે : મારી પીંછીમાં અેણે રંગ પૂયાર્

પ.પૂ. મુખ ામી મહારાજ શતા ી લેખમાળા-3

અહંકારનું અજ્ઞાન જ સમસ્યાની હારમાળાનું સજર્ન કરે છે
‘ I am something’ – ‘હુ ંકіઈક છુ.ં’ 
‘I have done something’ - ‘મ′ 

કіઈક કરી બતાãયુ ંછъ.’
‘I have done something batter 

than other’ – ‘મ ેબીજા કરતા કіઈક સાι ંકરી 
બતાãયુ ંછъ.’ 
ભગવાન ેરચેલી આ ЩΓમાં બિુˇબળન ેકારણે 

મનæુયને ભગવાનનુ ં ĴΗે સજ↓ન કહъવામાં આવે 
છъ. પરѕત ુËયારъ ત ેભગવાનની ક ↓ÓવશિŪન ેભલૂે 
છъ, અવગણે છъ Óયારъ તનેા અહѕકારની પЧરભાષા 
ઉપરોŪ Ħણ વાÄયોથી પડઘાય છъ. 
માણસ Ëયારъ અહѕકы×ĩી બન ે છъ, Óયારъ 

ભગવાનના કતા↓પણાનુ ંઅનસુધંાન ચકૂЫ જાય છъ. 
અહѕભાવનુ ં અΦાન તનેી સમજશિŪન ેઆવરъ છъ, 
અવરોધ ેછъ. 
ભŪકિવ નરિસહં મહъતા આ વાçતિવŪાને 

એક Γાતં સાથ ેસમજાવતા લખ ેછъ- 
‘હુ ંકι,ં હુ ંકιં, એ જ અΦાનતા, શકટનો ભાર 

જમે ΐાન તાણ’ે 
જમે ગાડા નીચે કોઈ ΐાન (કвતι)ં ચાàયુ ંજતું 

હોય, તને ેઅહѕકારથી એવો įમ થાય કы શકટનું  
(ગાડાનંુ) વહન કરનાર હુ ંજ છુ.ં ત ેમોટંુ અΦાન 
છъ. 
આ અહѕકારનુ ંઅΦાન જ માણસના જીવનમાં 

Ĭ ોની પરѕપરા સજ› છъ. જથેી ટъ×શન, હતાશા, 
િનરાશા અને ભય જવેી જીવલણે પЧરЩçથિત ઉભી 

થતા વાર નથી લાગતી. િવΐ Ĭિસˇ કલાકારો 
પોતાની કારЧકદЪ↓ અન ેĬÅયાિતના અહѕકારથી 
સતત ભયમા ંજીવતા હોય છъ કы, ‘Someone 

will surpass me’ – ‘કોઈક મારાથી આગળ 
વધી જશ ેતો’
ભગવાન જ સવ↓કતા↓ છъ, સકલ ЩΓના 

સચંાલનકતા↓ છъ. આ સમજણ મહાનપιુષોના 
જીવનમાં અખЧંડત હોય છъ. તનેુ ંઅિવરત અનસુધંાન 
જ તઓેની જીવનશલૈી છъ. જનેુ ંએક  ઉદાહરણ 
એટલ ે પ.પ.ૂ Ĭમખુçવામી 
મહારાજ. 
ભારતના ભãય 

સાçંકжિતક વારસાન ે તમેણે 
મЧંદરો, શાçĦો અન ેસતંોના 
િનમા↓ણ ˛ારા અકબધં 
જાળãયો છъ. દъશ-િવદъશમાં 
અનકે સÓસગં કы×ĩો ˛ારા 
તઓે સમાજમા ં નિૈતક-
અÖયાЩÓમક મàૂયોનુ ં િસચંન કરતા રΝા છъ. જઓે 
અગંત çવજન બની અનકેિવધ  રાહતકાયђ↓ ˛ારા 
સમાજસવેા માટъ હѕમશેા તÓપર રΝા છъ. આવા 
Ĭમખુçવામી મહારાજના િશરъ આટઆટલા કાયђ↓ 
અન ેતનેા વહીવટની સઘળી જવાબદારી હોવા છતાં 
તઓે સદા Ĭસ³−³ અન ે ĬફЮિલત રહી શÄયા છъ, 
તનેી પાછળ તઓે એમ જ માન ેછъ કы, કોઈ પણ 
કાય↓ ભગવાનની ક ↓ÓવશિŪ અન ે  પોતાના ગιુના 

આશીવા↓દથી જ થાય છъ. આ સમજણથી જ તઓે 
હળવા રહી શÄયા હતા. 
એકવાર Ĭમખુçવામી મહારાજ Чદàહી ખાતે 

‘અΤરધામ’ મЧંદરના બાધંકામનુ ં િનરીΤણ કરવા 
પધાયા↓ હતા. Óયા ં બસંીપહાડપરુ (રાજçથાન)ના 
ગજંાવર હજારો લાલ પÔથરનો ખડકલો થયલેો હતો, 
જ ે હજ ુ  િનમા↓ણકાય↓મા ં વપરાવાનો બાકЫ હતો. 
મЧંદરના િનમા↓ણકાય↓મા ં જોડાયલેા કાય↓કતા↓ઓના 
મનમા ં સહъજ ેએક ભીિત ઉǽપ³−³ થયલેી કы, આ 

કાય↓ Äયારъ પણૂ↓ થશ?ે 
તઓેએ પોતાની મૂઝંવણ 
Ĭમખુçવામી મહારાજને 
જણાવી Óયારъ ભગવાનની 
ક ↓ÓવશિŪમા ં અખડં 
િવΐાસ ધરાવતા તઓે 
હળવા રહીન ે  બોàયા કы, 
‘અમારી છાતી પર તો એક 
કાકંરીનો પણ ભાર નથી.’ 

ઈ.સ. ૨૦૦૫મા ં જયારъ ‘અΤરધામ’ મЧંદરનું 
િનમા↓ણકાય↓ સપં³−³ થયુ,ં Óયારъ તને ે િનહાળીને 
સામા×ય ãયિŪથી લઈન ેિવΐભરના મહાનભુાવો-
માધંાતાઓ પાચં જ વષ↓મા ંપણૂ↓ થયલે આ િવરાટ 
કાય↓ન ે જાણીન ે પ.પ ૂ Ĭમખુçવામી  મહારાજની 
Ĭશસંા કરતા થાકતા ન હતા. જનેા િવચારો અને 
કાયђ↓ન ે અનસુરનારાની ભરમાળ હજારો-લાખોની 
હોય તવેા નામાંЧકત ЧદÆગજો પણ આ કાય↓ ĬÓયે 

નતમçતક બનલેા.  
વખાણના એક-એકથી ચЧડયાતા શÚદોની હવાથી 

ફЮલાયા િવના તˆન Щçથર રહъલા પ.પ.ૂ Ĭમખુçવામી 
મહારાજન ેઆ  સમયે એક સતં ેĬ  પÊૂયો કы, 
‘આટલા વખાણ સાભંળી કોઈપણ છકЫ જાય, Ëયારъ 
આપન ે કіઈ અસર જ નથી !’ Óયારъ Ĭમખુçવામી 
મહારાજ ેસહજતા જણાãયુ ંકы ‘આપણાથી Äયા ંકશું 
થાય છъ ! જ ેથાય છъ ત ેકરનારા ભગવાન છъ. ગιુ 
યોગીજી મહારાજના સકંàપ ેથાય છъ.’ 
ઈ.સ.૧૯૮૮ની િવદъશ  ધમ↓યાĦા દરિમયાન 

અમЧેરકાના Ѕçટન ખાતે એક સÓસગંીબધંુ 
Ĭવીણભાઈએ પÊૂયુ ંકы, ‘આપની હાજરીમાં આપની 
આટલી Ĭશસંા થાય છતા ંઆપ અહѕશ×ૂય કыવી રીતે 
રહી શકો છો ?’ આ સમય ેĬમખુçવામી મહારાજે 
સાહિજક ĬÓયતુર વાâયો હતો કы, ‘જ ેકіઇ થાય છъ તે 
ભગવાનન ેકારણ ેથાય  છъ. આપણ ેકіઈ કરતા હોય 
તો માન આવ ેન ે!’ 

‘આવો િવચાર Äયારъ આવ?ે’
Ĭિવણભાઇએ પÊૂયુ.ં
‘ આ િવચાર Äયારъય ટળતો જ નથી.’- કыવળ 

ભગવાનની ક ↓ÓવશિŪના અિવરત અનસુધંાન 
સાથેની Ĭમખુçવામી મહારાજના ãયિŪÓવની આ 
વાçતિવક જીવનભાવના હતી.  આવો, Ĭમખુçવામી 
મહારાજના પગલ ે પગલ ે ભગવાનન ે જ સવ↓કતા↓ 
જાણી, ઉ˛ગે રિહત થઈ હળવાફвલ બની જીવતા 
શીખીએ.  - સાધુ ĴીજીકЫત↓નદાસ
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આપણે સહુ �ણીએ છીએ ક� 
ચાતુમાર્સનો શુભ પ્રાર�ભ થઈ 

ગયો છ�. શ્રીહ�રિવષ્ણુ ચાર માસ માટ� 
ક્ષીરસાગરમાં યોગિનદ્રામાં પોઢી રહ્યા છ� 
અને આ સં�ગોમાં ��ષ્ટના સંચાલનની 
જવાબદારી મહાદ�વ�ને સ�પવામાં 
આવી છ�. આવી એક માન્યતા છ� ક� 
ચાતુમાર્સ દરિમયાન શ્રીહ�રના બદલે 
મહાદ�વ� ��ષ્ટનું સંચાલન કર� છ�.

બી� એક વાત, પિવત્ર શ્રાવણ 
માસ પણ આ ચાતુમાર્સમાં જ આવે 
છ�. િશવિપ્રય ભક્તો આ પિવત્ર શ્રાવણ 
માસમાં મહાદ�વ�ની ઉપાસના કરીને 
મનોવાંિછત ફળ પ્રાપ્ત કર� છ�. આખા 
વષર્માં િશવ ઉપાસના થતી નહ� હોય 
એટલી માત્ર આ એક શ્રાવણ માસમાં 
મહત્તમ પૂ�-આરાધના થાય છ�. શ્રાવણ 
માસમાં સમગ્ર ��ષ્ટ િશવમય બની �ય 
છ�. ભોળાનાથને શ્રાવણ માસ વધાર� િપ્રય 
છ� તેથી આ માસમાં ભોળાનાથને પ્રસન્ન 
કરવા માટ� ભક્તો વહ�લી સવારથી જ 
િશવાલયમાં જઈને િશવ�ને જળાિભષેક 
સિહત અનેક પ્રકારનાં અિભષેક અને 
પૂજન કર� છ�. શ્રાવણ માસમાં લઘુ�દ્ર, 
મહા�દ્ર અથવા અિત�દ્રના પાઠ કરવાનું 
િવધાન છ�. જે લોકો આિધ-વ્યાિધ 
અને ઉપાિધથી પીડાતા હોય તેમને 
િશવપૂજનથી શાંિત પ્રાપ્ત થાય છ�.

આશુતોષ ભગવાન િશવનાં િત્રગુણ 
ત�વ (સ�વ, રજ, તમ) પર સમાન 
અિધકાર છ�. િશવ પોતાના મસ્તક પર 
ચંદ્રને ધારણ કર� છ�. તેઓ ચંદ્રના ઇષ્ટદ�વ 
છ�. ચંદ્રમા પર તેમને િવશેષ સ્નેહ 
હોવાને કારણે ચંદ્રવાર એટલે ક� સોમવાર 
તેમને વધાર� િપ્રય છ�. આમ તો િશવ�ને 
બધા જ સોમવાર િપ્રય છ�, પર�તુ આખો 

શ્રાવણ માસ તથા તેમાં આવતા સોમવાર 
િવશેષ િપ્રય છ�, કારણ ક� શ્રાવણ માસમાં 
વાતાવરણમાં જળત�વ વધાર� હોય છ�. 
જે સોમ (ચંદ્ર) ત�વ જ છ�.

�દવસ અનુસાર િશવપૂ�નું ફળ
રિવવાર : પાપનાશક
સોમવાર : ધનલાભ
મંગળવાર : સ્વાસ્થ્યલાભ, રોગ િનવારણ
બુધવાર : પુત્રપ્રાિપ્ત
ગુ�વાર : આયુષ્યમાં �િદ્ધ
શુક્રવાર : ઈ�ન્દ્રય સુખ
શિનવાર : સવર્ સુખકારી
િશવપૂ� માટ� શાસ્ત્રોક્ત ઉત્તમ સ્થાન

 તુલસી, વડ તથા પીપળાનાં �ક્ષ ન�ક 
 નદી, સરોવરનો તટ, પવર્તની ચોટી, 

દ�રયા�કનારો.
 મં�દર, આશ્રમ, તીથર્ અથવા ધાિમર્ક 

સ્થાન અથવા પાવનધામ
િશવને ચઢાવાતાં પુષ્પ અને તેનાં ફળ

 બીલીપત્ર : જન્મજન્માંતરનાં 
પાપોમાંથી મુિક્ત  કમળ : મુિક્ત, ધન, 
શાંિતપ્રદાયક  ક�શા : મુિક્ત આપનાર 

 દૂવાર્ : આયુષ્ય વધારનાર  ધતૂરો : 
પુત્ર સુખપ્રદાયક  આકડો : પ્રિતષ્ઠામાં 
�િદ્ધ  કર�ણ : રોગનું િનવારણ  
શમીપત્ર : પાપનાશક

ભગવાન ભોળાનાથ 
જલધારાિપ્રય ક�મ છ�?

િહ�દુ શાસ્ત્રમાં સામાન્ય રીતે �ઈએ 
તો તમામ દ�વી-દ�વતાની પૂ� આરાધના 
મૂિતર્ સ્વ�પમાં થાય છ�. તમામ મૂિતર્ઓને 
હાથ-પગ-મુખ આ રીતે તમામ અંગો 
હોય છ�. જ્યાર� િશવ� એકમાત્ર એવા 
દ�વતા છ� ક�, તેમની પૂ� મોટ�ભાગે 
િલંગ સ્વ�પમાં થાય છ�. કોઈ સં�ગોમાં 
સાકાર સ્વ�પમાં પણ પુ�તા હોય છ�. 

શાસ્ત્રમાં વણર્ન છ� ક� સદાિશવ પોતાના 
િલંગ સ્વ�પની પૂ�થી ખૂબ ખુશ થાય 
છ�. ખૂબ પ્રસન્ન થાય છ� અને ભક્તોને 
મનોવાંિછત ફળ પ્રદાન કર� છ�.

જલધારાિપ્રય િશવ
શ્રાવણ માસમાં િશવ આરાધના 

અને પૂ�પાઠનું િવશેષ મહ�વ છ�. 
આ માસમાં િશવ� પર જળ ચઢાવવા 
પાછળ પૌરાિણક કથા રહ�લી છ�. તે કથા 
આ મુજબ છ�.

સમુદ્રમંથન દરિમયાન દ�વતાઓ 
અને દાનવો દ્વારા અ�ત કળશ અને 
િવષ કળશ નીકળ્યા પછી જ્યાર� િવષ 
પીવાનો વારો આવ્યો ત્યાર� દ�વતાઓ 
અને દાનવોએ તે પીવાનો ઇન્કાર કય�, 
કારણ ક� તે િવષ કોઈ પચાવી શક� તેમ 
ન હતું. સંસારનું િહત સાધવા માટ� થઈને 
ભગવાન ભોળાનાથે તે હલાહલ િવષને 
પોતાના ક�ઠમાં ધારણ કરી લીધું, પર�તુ 
આમ કરવાથી ભગવાન ભોળાનાથને 
ચક્કર આવવા લાગ્યા. આથી ભગવાન 

ભોળાનાથે િવષની ગરમી ઓછી કરવા 
માટ� ગંગા અને ચંદ્રમાને પોતાના િશર પર 
ધારણ કયાર્. તેનાથી ભોળાનાથના ચક્કર 
આવવા ઓછા થયા અને ગરમી પણ 
ઓછી થઈ. ભગવાન િશવની ગરમીને 
શાંત કરવા માટ� જ શ્રાવણ માસમાં 
ભક્તો િશવ� પર જળાિભષેક કર� છ�.

શ્રાવણ માસમાં ભોળાનાથની પૂ� 
અને આરાધનાનું િવષેષ મહ�વ છ�. 
અિવવાિહત યુવતીઓ અને યુવકો 
લગ્ન�વન માટ� સારાં વર-વધૂની પ્રાિપ્ત 
માટ� િશવ� પર જળાિભષેક કરીને 
િબલ્વપત્ર ચઢાવે છ�. નવિવવાિહત દ�પતી 
પોતાના દાંપત્યની મંગલ કામના માટ� 
િશવભિક્ત કર� છ�, કારણ ક� પૌરાિણક 
કથાઓમાં ભગવાન િશવને શીઘ્ર 
પ્રસન્ન થઈને ફળ આપનારા યોગેશ્વર, 
ભૂતેશ્વર, મહાકાલેશ્વર, તત્કાલેશ્વર અને 
ક�લાસવાસીના નામથી ઓળખવામાં 
આવે છ�.

િશવ પાથ�શ્વર પૂ�
િશવ પાથ�શ્વરની પૂ� માટ� 

િશવિલંગ બનાવવા માટ�ની માટી પિવત્ર 
જગ્યામાંથી લાવવામાં આવે છ�. આ 
િશવિલંગ સફ�દ માટી, લાલ માટી, પીળી 
માટી અને કાળી માટીમાંથી બનાવવામાં 
આવે છ�.

આ િલંગ નદી�કનાર�, તળાવના 
�કનાર�, પવર્ત ઉપર, વનમાં, િશવાલયમાં 
ક� બી� અન્ય પિવત્ર જગ્યાએ િનમાર્ણ 
કરી શકાય. આપણા ઘરમાં પણ 
પૂ�સ્થાનમાં યોગ્ય આ િશવિલંગની 
સ્થાપના કરી શકાય.

ૐ નમ: િશવાયના મંત્રો દ્વારા માટી 
તથા જળનું પ્રોક્ષણ કરીને િશવિલંગ 
બનાવવામાં આવે છ�. ત્યારબાદ અનેક 

મંત્રોથી િવશેષ પૂ� કરવામાં આવે છ�.
િનમાર્ણ-પૂ� આરાધના

સદ્યો�ત...આ ઋચાથી માટી 
લાવવામાં આવે છ�. વામદ�વાય...આ મંત્ર 
ઋચાથી પાણી ર�ડવામાં આવે છ�. માટી 
બરાબર ભીની થઈ �ય, લચકાદાર થઈ 
�ય પછી અઘોર�...મંત્રથી િશવિલંગનું 
િનમાર્ણ કરવામાં આવે છ� ત્યારબાદ 
સાધક� તત્પુ�ષાય... ઋચા વડે િશવનું 
આવાહન કરવું. ત્યારબાદ ઈશાન... 
મંત્રથી ભગવાનના િશવિલંગને વેદી ઉપર 
સ્થાિપત કરવાનું િવધાન છ�. ત્યારબાદ 
અનેક ઉપચારો વડે િશવિલંગની િવિશષ્ટ 
પૂ� કરવામાં આવે છ�. જેમ ક�...

(1) એકમંત્રેણ પૂ� : િશવિલંગ 
ઉપર માત્ર તાંબાના લોટ વડે જળ 
ચડાવીને, દૂધ ક� બીલીપત્ર ચડાવીને પૂ� 
થાય છ�.

(2) એકમંત્રેણ પૂ� : માત્ર એક 
મંત્રથી પૂ� કરવામાં આવે છ�. આ 
પૂ�માં માત્ર એક મંત્ર બોલવામાં આવે 
છ�.

સવ�પચારાથ� ગંધાક્ષત્ 
પુષ્પાણ� સમપર્યામી।

(૩) પંચોપચાર પૂ� : પૂ�માં 
ભાિવક પાંચ પ્રકારના ઉપચારથી 
િશવિલંગની પૂ� કરી શક� છ�. ગંધ, 
પુષ્પ, ધૂપ, દીપ અને નૈવેદ્ય.

(4) ષોડ્શોપચાર પૂ� : આ પૂ�માં 
સોળ પ્રકારના ઉપચારો વડે િશવિલંગની 
પૂ� કરવાનું માહાત્મ્ય છ�.

(5) રા�પચાર પૂ� : આ પ્રકારની 
પૂ�માં િશવ�ના એક એક અંગની 
િવિશષ્ટ પૂ� થાય છ� તેમજ ભગવાનને 
એક એક આયુધ િવિધપૂવર્ક ધારણ 
કરાવવામાં આવે છ�.

�ાવણ માસ : �શવ આરાધાનાનો �ે�ઠ અવસર

ટોરોન્ટો ઃ પ.પુ શ્રી વજર્રાજક�માર�ના આશીવાર્દથી 
VYO Canadaના ઉપક્રમે ઈવેન્ટ લીડર રાજેશ 
શાહની આગેવાની હ�ઠળ પ્રમેશ નંદીના સુમધુર ક�ઠ� સંગીત 
સંધ્યાનો સુંદર fundraising પ્રોગ્રામ યો�યો હતો.

ચેરમેન �કત�ભાઈ શાહ, પ્રેસીડન્ટ પી ક�. શાહ, 
વાઈસપ્રેસીડન્ટ સુભાષભાઈ શાહ, ટ્રેઝરર અવનીબેન 
મારફતીયા, સેક્ર�ટરી િનમેશભાઈ શાહ, જે જે શ્રી સેક્ર�ટરી 
ક�નેડા સંદીપભાઈ મારફતીયા, પીઆરઓ િનક��જભાઈ 
શાસ્ત્રી વગેર� અનેક પદાિધકારીઓએ ખુબ જ સાથ અને 
સહકાર આપી કાયર્ક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. 

માસ્ટર ઓફ સેર�મની તરીક� સેવા આપીને સંજય 
શાહ� કાયર્ક્રમની એકસૂત્રતા �ળવી રાખી હતી. ૩૫૦ 
વ્યિક્તઓએ આ કાયર્ક્રમમાં હાજરી આપી હતી. પ્રખ્યાત 
ભજનો સાંભળીને દર�ક વ્યિક્ત મંત્રમુગ્ધ થઇ ગયો 
હતો. દીપક આનંદ (MPP- િમિસસોગા-માલ્ટન)
એ આ તક� ક�ં હતુ ક�, પ્રાંતીય સંસદના સભ્ય તરીક�, 
હું રાજેશ શાહને VYO શ્રી ક�ષ્ણધામ સંક�લ, વ્રજભૂિમ 
માટ� ભિક્ત સંગીતનું આયોજન કરવા બદલ �દયપૂવર્ક 
અિભનંદન પાઠવું છું. 

કાયર્ક્રમના અાયાેજન માટે રાજેશ શાહ અને તેમની ટીમે કરેલી મહેનત રંગલાવી

VYO Canadaના ઉપક્રમે સંગીત સંધ્યા 
પ્રિસદ્ધ ભજનોથી શ્રોતાજનો મંત્ર�ગ્ધ
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નવી �દલ્હી
�સ બટલર એન્ડ ક�પની પોતાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર બેન સ્ટોક્સની 

છ�લ્લી વનડે ઈન્ટરનેશનલ મેચને યાદગાર બનાવી શક્યા નહ�. દિક્ષણ 
આિફ્રકાએ પહ�લી વનડે મેચમાં �ગ્લેન્ડને હાર આપી. બેન સ્ટોક્સના 
ક�રયરની આ છ�લ્લી વનડે મેચ હતી.

સ્ટોક્સે પહ�લા જ એલાન કરી દીધુ હતુ ક� દિક્ષણ આિફ્રકા સામે િસરીઝની 
પહ�લી વનડે તેમના ક�રયરની છ�લ્લી એક �દવસીય ઈન્ટરનેશનલ મેચ 
હશે. એવામાં આશા હતી ક� મેજબાન �ગ્લેન્ડ આ મેચને �તીને સ્ટોક્સને 
શાનદાર િવદાય આપશે પર�તુ આવુ ક�ઈ જ ના થયુ. 

દિક્ષણ આિફ્રકાએ ડરહમના ચેસ્ટર લી સ્ટ્રીટના રીવરસાઈડ ગ્રાઉન્ડ પર 
રમેલી આ મેચમાં �ગ્લેન્ડને 62 રનથી હરાવીને િસરીઝમાં 1-0નુ સ્થાન 
મેળવ્યુ. અગાઉ પ્રો�ટયાજ ટીમના ક�પ્ટન ક�શવ મહારાજે ટોસ �તીને પહ�લી 
બે�ટ�ગનો િનણર્ય લીધો. દિક્ષણ આિફ્રકાએ રાસી વાન ડેર ડુસૈનના 133 અને 
એડેન માક�રમના 77 રનના દમ પર િનધાર્�રત 50 ઓવરમાં 5 િવક�ટ પર 
333 રનનો સ્કોર ઉભો કય�. �ગ્લેન્ડ તરફથી િલયામ િલિવંગસ્ટોને સૌથી 
વધાર� બે િવક�ટ ફટકારી.

દુબઈ
ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત 

બુમરાહ� �ગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ વન 
ડેમાં માત્ર ૧૯ રનમાં છ િવક�ટ ઝડપીને 
તરખાટ મચાવ્યો હતો. જે પછી તેણે 
વન ડે બોલસર્ ર��ન્ક�ગમાં ટોચનું સ્થાન 
મેળવ્યું હતુ. �ક� ત્યાર બાદ બુમરાહને 
ઈ� થઈ હતી અને તે ત્રી� વન ડેમાં 
રમી શક્યો નહતો. આઇસીસીના નવા 
વન ડે બોલસર્ ર��ન્ક�ગમાં બુમરાહને 
ટોચનું સ્થાન ગુમાવવું પડયું હતુ.

બુમરાહના સ્થાને ન્યુઝીલેન્ડના 
ફાસ્ટ બોલર બોલ્ટ ફરી ટોચનું સ્થાન 
મેળવી લીધું હતુ. બોલ્ટ અને બી� 

ક્રમે ફસડાયેલા બુમરાહ વચ્ચે માત્ર 
એક જ ર��ટ�ગ પોઈન્ટનું અંતર છ�. 
બોલ્ટના ૭૦૪ ર��ટ�ગ પોઈન્ટ્સ છ�, 
જ્યાર� બુમરાહના ર��ટ�ગ પોઈન્ટ ૭૦૩ 
થઈ ગયા છ�.

હા�દર્ક પંડયાએ �ગ્લેન્ડ સામેની 
શ્રેણીમાં કર�લા ઓલરાઉન્ડ દ�ખાવને 

સહાર� તેને વન ડે ઓલરાઉન્ડસર્ 
ર��ન્ક�ગમાં ૧૩ સ્થાનનો ફાયદો થયો 
છ� અને હવે તે ટોપ -૧૦માં આવી 
પહ�ચ્યો છ�. હા�દર્કને આઠમો ક્રમ 
મળ્યો છ�. �સ્પનર યઝવેન્દ્ર ચહલને 
શ્રેણીમાં સાત િવક�ટ મળી હતી. જેના 
કારણે તે ચાર સ્થાનના સુધારા સાથે 
૧૬માં ક્રમે આવી પહ�ચ્યો હતો. 
હા�દર્ક પંડયા બેટ્સમેન ર��ન્ક�ગમાં 
૪૨માં સ્થાને અને પંત ૫૨માં સ્થાને 
છ�. વન ડે બેટ્સમેનમાં બાબર ટોચ પર 
યથાવત્ છ�. �ક� કોહલી ચોથા, રોિહત 
પાંચમા અને સાઉથ આિફ્રકાનો ડી કૉક 
છઠ્ઠા સ્થાન પર આવી ગયા છ�. 

ચેતે�ર પુજારાઅે 
બેવડી સદી ફટકારી, 

118 વષર્નાે રેકાેડર્ તાેડ્યાે
નવી �દલ્હી

ચેતેશ્વર પુ�રા (Cheteshwar 
Pujara)એ સસેક્સના ક�પ્ટન તરીક� 
ઐિતહાિસક પ્રદશર્ન કરીને પોતાનું શાનદાર 
ફોમર્ ચાલુ રાખ્યું છ�. પૂ�રાએ એક કાઉન્ટી 
િસઝનમાં ત્રણ બેવડી સદી ફટકારીને 
કમાલ કરી દીધો છ�. પુ�રા 118 વષર્ના 
ઈિતહાસમાં આવું કરનાર પ્રથમ ખેલાડી 
બની ગયો છ�. તમને જણાવી દઈએ 
ક�, પોતાની પ્રથમ મેચમાં બેવડી સદી 
ફટકારીને િમ�ડલસેક્સની સામે કાઉન્ટી 
િક્રક�ટ મેચમાં બુધવાર� ત્યાં પોતાની ટીમને 
મજબૂત �સ્થિતમાં પહ�ચાડી હતી. 

વલ્ડર્ એથ્લે�ટક્સ :
અનુ રાની ૫૯.૬૦ 
મીટરના થ્રો સાથે 
ટોપ ૧૨માં ૮માં 
સ્થાને

ભારતની અનુ રાની મિહલા જેવિલન થ્રો ઈવેન્ટની ફાઈનલમાં
યુ�ન: ભારતની ૨૯ વષર્ની જેવલીન થ્રોઅર અનુ રાનીએ શાનદાર દ�ખાવ કરતાં ૫૯.૬૦ મીટરના થ્રો સાથે 

અમે�રકાના યુ�નમાં ચાલી રહ�લી વલ્ડર્ એથ્લે�ટક્સ ચે�મ્પયનિશપની ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો હતો. હવે તે 
િવશ્વની ટોચની ૧૨ સ્પધર્કો સાથે ખરાખરીની સ્પધાર્માં ઉતરશે. અનુ રાનીની આ બી� વલ્ડર્ ચે�મ્પયનિશપ ફાઈનલ 
છ�. અનુની શરૃઆત સારી રહી નહતી અને તેણે પહ�લા જ થ્રોમાં ફાઉલ કયુ� હતુ. જે પછી બી� થ્રોમાં તેણે ૫૫.૩૫ 
મીટરનું અંતર હાંસલ કયુ� હતુ. આ તબક્ક� તેની ફાઈનલમાં ક્વોિલફાય થવાની તકો ખુબ જ ઓછી જણાતી હતી. 

�ક� તેણે તેના ત્રી� અને આખરી પ્રયાસમાં જબરજસ્ત દ�ખાવ કરતાં ૫૯.૬૦ મીટરનો થ્રો કય� હતો અને 
ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. 

અનુ રાનીને ટોપ-૧૨માં આઠમું સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતુ. �પાનની હા�કા �કટાગુચીએ પ્રથમ થ્રોમાં 
જ ૬૪.૩૨ મીટરના થ્રો સાથે ક્વોિલફા�ગમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું હતુ. જ્યાર� ચીનની િલયુ િશય�ગને 

૬૩.૮૬ મીટર  સાથે બીજું સ્થાન મળ્યું હતુ. િલથુિનયાની િલવટા �િસઉનાઈટ�ને ૬૩.૮૦ મીટરના 
થ્રો સાથે ક્વોિલફા�ગમાં ત્રીજું સ્થાન મળ્યું હતુ. અનુરાની છ�લ્લે ૨૦૧૯માં રમાયેલી વલ્ડર્ એથ્લે�ટક્સ 
ચે�મ્પયનિશપમાં પણ મિહલા જેવલીન થ્રો ઈવેન્ટની ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. દોહામાં રમાયેલી 

વલ્ડર્ ચે�મ્પયનિશપમાં અનુ રાની ૬૨.૪૩ મીટરના થ્રો સાથે ફાઈનલમાં ક્વોિલફાય થઈ હતી. જ્યાર� 
ફાઈનલમાં તે ૬૧.૧૨મીટરના થ્રો સાથે આઠમા સ્થાને રહી હતી.

ભારતીય ડે�વસ કપ ટીમમાં 
સુ�મત નાગલનું પુનરાગમન: 
�દ�વજ શરન પડતાે મૂકાયાે

નવી �દલ્હી
ભારતે નોવ� સામેની ડેિવસ કપ વલ્ડર્ ગૂ્રપ વન 

ટાઈ માટ�ની ટીમની �હ�રાત કરી દીધી છ�. જેમાં 
સુિમત નાગલે પુનરાગમન કયુ� છ�. જ્યાર� ડબલ્સ 
સ્પેિશયાલીસ્ટ પ્લેયર �દિવજ શરનને પડતો મૂકવામાં 
આવ્યો છ�. ભારતને આ અવે ટાઈ રમવા માટ� નોવ� 
પ્રવાસે જવાનું છ�. ભારત અને નોવ� વચ્ચે તારીખ 
૧૬ અને ૧૭ સપ્ટ�મ્બર� ડેિવસ કપ ટાઈ રમાશે. 
ન�ધપાત્ર છ� ક�, આ પહ�લીવાર ભારત અને નોવ� 
ડેિવસ કપમાં આમને-સામને ટકરાશે. રામક�માર 
રામનાથન ભારતનો નંબર વન િસંગલ્સ પ્લેયર છ�, જે 
વલ્ડર્ ર��ન્ક�ગમાં ૧૯૬મો ક્રમાંક  ધરાવે છ�. તેની સાથે 
પ્રજ્નેશ ગુન્નાસ્વરન (૨૯૫મો ક્રમાં�કત), શિશક�માર 
મુક��દ (૪૩૧મો ર�ન્ક)ને તક આપવામાં આવી છ�. 

અે�શયા કપ ટે્વ�ી-20 
શ્રીલંકાને બદલે યુઅેઈમાં 

રમાશે : ગાંગુલીની જાહેરાત
નવી �દલ્હી

ભારતીય િક્રક�ટ બોડર્ના પ્રમુખ સૌરવ 
ગાંગુલીએ �હ�રાત કરી છ� ક�, એિશયા કપ 
ટી-૨૦ શ્રીલંકાને બદલે યુએઈમાં રમાશે. 
શ્રીલંકામાં હાલમાં ભાર� અરાજકતાની 
પ�ર�સ્થિત છ�. તેને �તા એિશયા કપ અન્ય 
દ�શમાં યોજવાની અટકળો ચાલી રહી હતી.  
બીસીસીઆઇની એપેક્સ કિમ�ટની િમ�ટ�ગ બાદ 
ગાંગુલીએ પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં એિશયા 
કપની યજમાની યુએઈ કરશે તેમ જણાવતા 
ઉમેયુ� હતુ ક�, આ જ એકમાત્ર સ્થળ છ�, ક� જ્યાં 
વરસાદ પડતો નથી.  મી�ડયા �રપોટર્ જણાવે છ� 
ક�, શ્રીલંકાના િક્રક�ટ બોડ� અગાઉ એિશયા કપની 
યજમાની માટ� અસમથર્તા દશાર્વી હતી. 

યુ�ન
બ્રાિઝલના ૨૨ વષ�ય એિલસન ડોસ 

સાન્તોસે ટોક્યો ઓિલ�મ્પકના બ્રોન્ઝને વલ્ડર્ 
ચે�મ્પયનિશપના ગોલ્ડમાં ફ�રવતા પુ�ષોની ૪૦૦ 
મીટર હડર્લ્સ ર�સ �તી લીધી હતી. એિલસને 
૪૬.૨૯ સેકન્ડના સમય સાથે નવો સાઉથ 
અમે�રકન ર�કોડર્ સજર્તાં યુ�નમાં ચાલી રહ�લી 
વલ્ડર્ ચે�મ્પયનિશપમાં ખળભળાટ મચાવ્યો હતો. 
જ્યાર� િવ�ન્ડઝના ભૂતપૂવર્ િક્રક�ટર િવનસ્ટ્ન 
બેન્�િમનના પુત્ર રાય બેન્�િમને ૪૦૦ મીટરની 
હડર્લ્સ ર�સમાં િસલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત કય� હતો.  તેણે 
૪૬.૮૯ સેકન્ડનો સમય આપ્યો હતો. ન�ધપાત્ર 
છ� ક�, રાય બેન્�િમન ટોક્યો ઓિલ�મ્પકમાં પણ 
િસલ્વર મેડલ �ત્યો હતો. અમે�રકાના ટ્રેવર 
બા�સ્સટ્ટ� ૪૭.૩૯ સેકન્ડના સમય સાથે બ્રોન્ઝ 

મેડલ મેળવ્યો હતો. જ્યાર� ટોક્યો ઓિલ�મ્પકમાં 
શાનદાર દ�ખાવ સાથે ગોલ્ડ મેડલ �તનારો 
નોવ�નો કસ્ટર્ન વોરહોલ્મ િનરાશાજનક દ�ખાવ 
સાથે ૮ ખેલાડીઓની ફાઈનલમાં છ�ક સાતમા 
સ્થાને રહ્યો હતો. ન�ધપાત્ર છ� ક�, વોરહોલ્મે જ 
ટોક્યો ઓિલ�મ્પકમાં ૪૫.૯૪ સેકન્ડના નવા 
વલ્ડર્ ર�કોડર્ સાથે ગોલ્ડ મેડલ �ત્યો હતો. �ક� 
તે તેના શાનદાર પફ�મન્સને યુ�નમાં દોહરાવી 
શક્યો નહતો. રાય બેન્�િમનના િપતા િવન્સ્ટન 
બેન્�િમન ૧૯૮૬ થી ૧૯૯૫ દરિમયાન ૨૧ 
ટ�સ્ટ અને ૮૫ વન ડે રમ્યા હતા. જેમાં તેમણે 
અનુક્રમે ૬૧ અને ૧૦૦ િવક�ટ ઝડપી હતી. 
તેઓએ નવેમ્બર, ૧૯૮૭માં ભારત સામેની 
�દલ્હી ટ�સ્ટથી આંતરરા�ીય ટ�સ્ટ િક્રક�ટમાં પ્રવેશ 
કય� હતો. 

બ્રાિઝલના એિલસનને ૪૦૦ મીટર હડર્લ્સમાં 
ગોલ્ડ : ઓિલ�મ્પક ચે�મ્પયન વૉરહોલ્મ સાતમો

ENG vs SA: હાર સાથે થઈ બેન 
�ાે�ની વનડે �વદાય, અા�ફ્રકાઅે 

ઈંગ્લે�ને 62 રનથી હરા�ુ

આઇસીસી વન ડે બોલસર્ ર��ન્ક�ગમાં બુમરાહ� 
ટોચનું સ્થાન ગુમાવ્યું : બોલ્ટ ફરી નંબર વન

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટ�ની ભારતીય ટીમમાં 
સામેલ બે એથ્લીટ ડોપ ટ�સ્ટમાં િનષ્ફળ

નવી �દલ્હી
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટ�ની ભારતીય 

ટીમમાં સામેલ મિહલા એથ્લીટ 
ધનલ�મી અને ઐશ્વયાર્ બાબુ ડોપ 
ટ�સ્ટમાં િનષ્ફળ રહ્યા છ�, જેના કારણે 
તેમની ભારતીય ટીમમાંથી હકાલપટ્ટી 
કરવામાં આવી છ�. બંને એથ્લીટ્સના 
પ્રિતબંિધત ડ્રગ અંગેના બે ટ�સ્ટ પોિઝટીવ 
આવતા તેમને તત્કાળ ધોરણે સસ્પેન્ડ 
કરવામાં આવ્યા છ�.

બંને એથ્લીટ તારીખ ૨૮ જુલાઈથી 
બિમ�ગહામમાં શરૃ થનારી કોમનવેલ્થ 
ગેમ્સ માટ�ની ૩૭ સભ્યની ભારતીય 
ટીમમાં સામેલ હતા. ધનલ�મી બે 

આઉટ ઓફ કો�મ્પ�ટશન ટ�સ્ટમાં 
િનષ્ફળ રહી હતી. જ્યાર� ઐશ્વયાર્ બે ઈન 
કો�મ્પ�ટશન ટ�સ્ટમાં િનષ્ફળ રહી હતી.

ધનલ�મીને ભારત તરફથી 
મિહલાઓની ૧૦૦ મીટરની દોડ 
સ્પધાર્ માટ� તેમજ ૪ બાય ૧૦૦ 
મીટરની �રલે ર�સ માટ�  ટીમમાં સ્થાન 
આપવામાં આવ્યું હતુ. તેનો પ્રથમ 
ડોપ ટ�સ્ટ એિપ્રલ-મે મિહનામાં તુક�માં 
યો�યેલા ટ્રેિનંગ ક�મ્પ દરિમયાન વલ્ડર્ 
એથ્લે�ટક્સના ઈન્ટીિગ્રટી યુિનટ દ્વારા 
લેવામાં આવ્યો હતો. જ્યાર� બી� 
ટ�સ્ટ નેશનલ એન્ટી ડોિપંગ એજન્સીએ 
૨૨મી જુલાઈએ લીધો હતો. 
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કોલંબો
છ�લ્લા ક�ટલાક �દવસોથી ચાલી રહ�લા રાજક�ય અને 

આિથર્ક સંકટ વચ્ચે રાિનલ િવક્રમિસંઘે શ્રીલંકાના નવા 
રા�પિત તરીક� ચૂંટાઈ આવ્યા છ�. શ્રીલંકાના સાંસદોએ 
તેમને પોતાના રા�પિત તરીક� ચૂંટી લીધા છ�. િવક્રમિસંઘે 
અત્યાર સુધી શ્રીલંકાના કાયર્વાહક રા�પિત તરીક�નો 
પદભાર સંભાળી રહ્યા હતા. 

દ�શના નવા રા�પિત ચૂંટવા માટ� શ્રીલંકન સંસદમાં 
બુધવાર� તમામ સાંસદો ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા. પૂવર્ 
વડાપ્રધાન મિહન્દા રાજપક્ષે પણ સંસદમાં હાજર રહ્યા 
હતા. રા�પિત પદની ચૂંટણી પહ�લા શ્રીલંકામાં સંસદની 
બહાર સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરી દ�વાઈ હતી.  તમામ 
પાટ�ઓએ પોતાના સાંસદોને એવું ફરમાન આપ્યું હતું ક�, 
તેઓ પોતાના મતની તસવીરો �ક્લક કર�. �ક� ત્યાર બાદ 
સંસદમાં ફોન ન લાવવા માટ�નો આદ�શ આપવામાં આવ્યો 
હતો. વધુમાં રાિનલ િવક્રમિસંઘે રા�પિત પદની ચૂંટણી 
િવજેતા થયા હતા.

દુબઈ
વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદી િબહાર અને 

ઝારખડંની મલુાકાત ે ગયા હતા ત્યાર� 
તઓે આતકં�ઓના િનશાના પર હતા 
આ વાતનો દાવો એજન્સીઓન ે મળ�લા 
ક�ટલાક પરુાવાના આધાર� કરવામાં 
આવ્યો છ�. એટલ ુ જ નહ� ઇસ્લાિમક 
સ્ટ�ટના આતકં�ઓના િનશાના પર 
ભાજપના આઠ જટેલા નતેાઓ પણ છ� 
તમે એજન્સીઓએ જણાવ્યુ ંહતુ.ં પોતાના 
િનવદેનોન ે કારણ ે સતત ચચાર્મા ં રહ�તા 
નતેાઓ િનશાના પર છ�.

ભાજપના િગ�રરાજિસહં, અિશ્વની 
ચૌબ,ે હ�રભષૂણ ઠાક�ર, સ�ંવ 
ચૌરિસયા સિહત આઠ નતેાઓ 
આઇએસના આતકં�ઓના િનશાના પર 
હોવાના અહ�વાલો છ�. આ �ણકારી 

અિધકારીએ મી�ડયાન ે આપી હતી. 
બી� તરફ તનેા ક�ટલાક પરુાવા પણ 
મળી આવ્યા છ�. અહ�વાલો મજુબ 
ઇસ્લાિમક મગેિેઝનમા ંભાજપના નતેાઓ 
પર હમુલાનો ઉલ્લખે કરવામા ં આવ્યો 
છ�. જથેી ગપુ્ત એજન્સીઓએ િબહાર 
પોલીસન ેએલટર્ કરી દીધી છ�.  પોલીસને 
એલટર્ કરતા પત્રમા ં જણાવવામા ંઆવ્યું 
છ� ક� ધ ખરુાસન ડાયરીએ ટ્વીટ કરીને 
ક� ં છ� ક� ઇસ્લાિમક સ્ટ�ટ ખરુાસન 
પ્રાતંના કવર પર વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર 
મોદીની તસવીર પણ છ�. 

ઇસ્લાિમક મેગેિઝનના કવર પર PM મોદી 
સિહત ભાજપના આઠ નેતાઓ િનશાના પર
વાેઇસ અાેફ ખુરાસનની ઉ�ેખ, ભારતીય મુિસ્લમાેને ભડકાવવાનાે પ્રયાસનાે અહેવાલટોર�ન્ટો

ટોર�ન્ટોની એક નાઇટક્લબમા ંઇન્ડો-
ક�ન�ેડયન યવુાનની ગોળી મારી હત્યા 
કરાઈ છ�.. 26 વષર્ના પ્રદીપ બ્રાર નામના 
આ યુવાનન ે ગોળી મારવામા ં આવ્યા 
બાદ ઇ�ઓ સાથ ે હો�સ્પટલમા ં લઇ 
જવામા ં આવ્યો હતો જ્યા ં તણે ે અિંતમ 
શ્વાસ લીધો હતો. આ યવુાન ગ્રટેર 
ટોર�ન્ટોના બ્રામ્પટનનો રહ�વાસી હતો. 
અહ�વાલ અનસુાર પોલીસન ે રિવવાર� 
રાત્ર ેઆશર� 3-30 કલાક� માિહતી મળી 
હતી ક� ટોર�ન્ટો ડાઉનટાઉનમા ં આવલેી 
એક નાઇટક્લબમા ંફાય�ર�ગ થયુ ંછ� અને 

તમેા ં બ્રાર સિહત બ ે ગ્લોકોન ે ઇ�ઓ 
થઇ છ�. પોલીસ ે તરત જ ઘટનાસ્થળ� 
પહ�ચી જઇન ે બન્ન ે ઘવાયેલા ગ્લોકોને 
હો�સ્પટલ પહ�ચાડવાની વ્યવસ્થા કરી 
હતી. � ક� બ્રારન ે બચાવી શકાયો 
ન હતો જ્યાર� 24 વષર્ની ઇ�ગ્રસ્ત 
યવુતીની ઇ�ઓ �વલેણ ન હતી.

ટોરોન્ટોની ક્લબમાં ઇન્ડો-ક�ને�ડયન 
યુવાનની ગોળી ધરબી ઘાતક� હત્યા
યુવાન ગ્રેટર ટાેરે�ાેના બ્રા�ટનનાે રહેવાસી હતાે

વોિશંગ્ટન 
િટ્વટર ડીલ રદ થવાના કારણે 

ચચાર્માં આવેલા િવશ્વના સૌથી 
ધનવાન વ્યિક્ત એલોન મસ્ક� વધુ એક 
મહત્વનો િનણર્ય લીધો છ�. મસ્કની 
ઈલે�ક્ટ્રક કાર બનાવતી ક�પની ટ�સ્લાએ 
િબટકોઈન્સનું હો�લ્ડંગ ઘટાડી દીધું છ�. 
ટ�સ્લા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા 
િનવેદન પ્રમાણે ક�પનીએ પોતાના ક�લ 
િબટકોઈન હો�લ્ડંગનો ૭૫ ટકા િહસ્સો 
વેચી દીધો છ�. 

ટ�સ્લાએ પોતાના શેર હોલ્ડસર્ને 
જણાવ્યું છ� ક�, ‘અમે આશર� ૭૫ ટકા 
િબટકોઈન હો�લ્ડંગને ફ્લેટ કરન્સીમાં 

બદલ્યા છ�.’ ક�પનીના કહ�વા પ્રમાણે 
૯૩૬ િમિલયન ડોલસર્ના િબટકોઈનને 
ક�શમાં કન્વટર્ કરી દ�વામાં આવ્યા 
છ�. ઉલ્લેખનીય છ� ક�, ક�પનીએ 
૨૦૨૧ના વષર્માં ૧.૫ અબજ ડોલરનું 
િબટકોઈનમાં રોકાણ કયુ� હોવાની 
�હ�રાત કરી હતી. ત્યાર બાદ ગત 
એિપ્રલ મિહનામાં ક�પનીએ પોતાનો ૧૦ 
ટકા િહસ્સો વેચી દીધો હતો.  કોિવડ-
૧૯ મહામારીના કારણે ટ�સ્લા હાલ ક�શ 
િલિક્વ�ડટીની સમસ્યાનો સામનો કરી 
રહી છ�. આ કારણે જ એલોન મસ્કની 
ક�પનીએ િબટકોઈનનું રોકાણ ઘટાડીને 
તેને ક�શમાં કન્વટર્ કયુ� છ�. 

મસ્કની ક�પનીએ િબટકોઈન 
હો�લ્ડંગનો ૭૫% િહસ્સો વેચ્યો

લંડન
સમગ્ર યુરોપ ભીષણ ગરમી 

સામે ઝઝુમી ર�ં છ� અને િબ્રટનના 
ઈિતહાસમાં પ્રથમ વખત પારો 40 
�ડગ્રીને પાર પહ�ચ્યો છ�.  ગરમીનો 
પ્રકોપ એટલી હદ� છ� ક�, સ્પેન-
પોટુર્ગલમાં 1,000થી પણ વધાર� 
લોકો ગરમીના કારણે �ત્યુ પામ્યા છ�. 
િબ્રટનમાં ગરમીના કારણે �સ્થિત એટલી 
હદ� વણસી ગઈ છ� ક�, સખત અનુશાસન 
માટ� ઓળખાતા હાઉસ ઓફ કોમન્સ 

(સંસદ)માં સદસ્યોને પોતાની સુિવધા 
પ્રમાણે વસ્ત્રો પહ�રવા માટ�ની મંજૂરી 
આપી દ�વામાં આવી છ�. હાઉસ ઓફ 
કોમન્સના સ્પીકર િલંડસે હોયલે જણાવ્યું 
ક�, આટલી ભીષણ ગરમીમાં સાંસદો 
સૂટ-ટાઈ ન પહ�રવા ઈચ્છતા હોય તો 
તેમને છૂટ છ�. માત્ર િબ્રટન જ નહ� પર�તુ 
ફ્રાંસ, પોટુર્ગલ, સ્પેન, ગ્રીસ સિહતના 
તમામ યુરોપીય દ�શો ગરમીમાં તપી રહ્યા 
છ�. પારો હજું 41 �ડગ્રીને પાર કરી જશે 
તેવી આગાહી કરી છ�. 

િબ્રટનના ઈિતહાસમાં પ્રથમ વખત 
આગ ઝરતી ગરમી ઃ ઘરો સળગ્યા 
�ેન-પાેટુર્ગલમાં ગરમીથી 1,000થી પણ વધુ લાેકાે માેત

લંડન
િબ્રટનમાં ચાલી રહ�લી વડાપ્રધાનની 

ર�સમાં ભારતીય મૂળના �રિશ સુનક� એક 
મહ�વપૂણર્ પગિથયું પાર કરી લીધું છ�. 
તેઓ પીએમ ર�સની ફાઇનલમાં પહ�ચી 
ગયા છ�. તેમની ટક્કર િલઝ ટ્રસ સાથે 
થવાની છ�. અંિતમ રાઉન્ડમાં �રિશના 
ખાતામાં ૧૩૭ મત પડયા છ�. જ્યાર� 
ટ્રસે �રદાર ટકકર આપીને ૧૧૩ વોટ 
મેળવ્યા છ�.  અંિતમ રાઉન્ડમાં પેન્ની 
મોદર્ન્તને ફક્ત ૧૦૫ વોટ મળ્યા હતાં. 
જેના કારણે તે આ ર�સમાંથા બહાર થઇ 
ગયા છ�. આ સાથે જ વડાપ્રધાન ર�સ 

હવે ફક્ત �રિશ સુનક અને ટ્રસની વચ્ચે 
થશે. હવે પ્રચારનો તબક્કો શ� થશે 
અને બંને નેતાઓ પક્ષની સમક્ષ વોટની 
અપીલ કરશે. િનષ્ણાતોના જણાવ્યા 
અનુસાર અંિતમ તબક્કામાં �રદાર 

ટક્કર �વા મળશે. અત્યાર સુધીના 
રાઉન્ડમાં સુનકના મતોમાં સતત વધારો 
�વા મળ્યો છ�. હવે આ પ્રિક્રયા અંિતમ 
તબક્કામાં પહ�ચી ગઇ છ�. �રિશ માટ� 
અત્યાર સુધીના રાઉન્ડ સરળ ન હતાં. 

ઉલ્લેખનીય છ� ક� બો�રસ �હ્નસને 
પણ જણાવ્યું હતું ક� તે ઇચ્છ� છ� ક� �રિશ 
િસવાયના અન્ય કોઇ પણ ઉમેદવારને 
વડાપ્રધાન બનાવવામાં આવે. તે પોતાની 
સત્તા ગુમાવવા માટ� પણ સુનકને જ 
જવાબદાર ગણે છ�. ઓિપિનયન પાલમાં 
પણ સુનકને પ્રથમ ક્રમે અને ટ્રસને બી� 
ક્રમે રાખવામાં આવ્યા છ�.

િબ્રટનના પીએમ પદની ર�સ : અંિતમ 
રાઉન્ડમાં ઋિષને સૌથી વધુ 137 મત

શ્રીલંકામાં અન્ન કટોકટી, 60 લાખ લોકો ભૂખમરામાં : વલ્ડર્ ફ�ડ પ્રોગ્રામ
રાિનલ િવ�મ�સઘે �ીલંકાના નવા રા�ટ� પિત બનશે

શ્રીલંકામાં નવા રા�પિતની ચૂંટણી માટ�ની પ્રિક્રયા ઝડપી બનવાની 
સાથે રાજક�ય કટોકટીનો અંત આવ્યો છ�, પર�તુ આિથર્ક કટોકટી 
અને તેને પગલે ભૂખમરાની �સ્થિતનો હજુ કોઈ અંત આવ્યો નથી. વલ્ડર્ 
ફ�ડ પ્રોગ્રામના જણાવ્યા મુજબ ભયાનક આિથર્ક કટોકટીમાં સપડાયેલા 
શ્રીલંકામાં ૬૦ લાખથી વધુ લોકો સામે ભૂખમરાની �સ્થિત સ�ર્ઈ છ�. 
હાલ અહ� મોઘવારી ટોચ પર છ�. મૂળભૂત વસ્તુઓની ભાર� અછત છ�.

શ્રીલંકાની �સ્થિત ખરાબઃ અન્ન-દવાઓ 
માટ� મિહલાઓ સેક્સ માટ� મજબૂર

કોલંબો : છ�લ્લા ક�ટલાક મિહનાઓથી શ્રીલંકામાં વેશ્યા�િત્તનું 
કામ વધી ર�ં છ�. આ ધંધામાં વધુમાં વધુ મિહલાઓ કાપડ 
ઉદ્યોગમાંથી આવે છ�. �ન્યુઆરી સુધી તેમાં કામ મળતું હતું પર�તુ 
તે પછી દ�શની બગડતી આિથર્ક �સ્થિતને લીધે તેઓને આ ધંધામાં 
આવવું પડયું છ�. તેટલું જ નહ� પર�તુ ‘’અસુરિક્ષત’’ યૌન-સંબંધ 
પણ મજબૂરીથી સ્વીકારવો પડે છ�. ટાપુ રા�માં �સ્થિત એટલી 
કથળી ગઇ છ� ક� લોકોને ખાવાનાં સાંસાં પડી ગયા છ� અને 
દવાઓ પણ લોકો ખરીદી શક� તેમ નથી. તેથી ઘણી મિહલાઓને 
‘સેક્સ-વક�ર’ બનવું પડે છ�. આયુવ��દક ‘સ્પા’ સેન્ટરની આડમાં 
આ ધંધો ચાલે છ�. તેમાં પદાર્ઓ નખાઈ ગયા હોય છ�, તેને અસ્થાઇ 
વૈશ્યાલયો બનાવી દ�વાયાં છ�. 

ઈ�રનેશનલ

મ�ઘવારીથી ત્રસ્ત િબ્રટનમાં 
જૂનમાં ફ�ગાવો વધીને 9.4 
ટકા થયો ઃ ૪૦ વષર્ની ટોચે

લંડન
અગાઉથી મ�ઘવારીથી ત્રસ્ત િબ્રટનમા ં જનૂમા ં  ફ�ગાવો 

વધીન ે૯.૪ ટકા રહ્યો છ�. જ ેછ�લ્લા ૪૦ વષર્ની સૌથી ઉ�ચી 
સપાટી છ�. ખાદ્ય વસ્તઓુ અન ે �ધણના ભાવ વધવાને 
કારણ ે િબ્રટનમા ં મ�ઘવારીમા ં વધારો થયો છ�. નશેનલ 
સ્ટ��ટસ્કસ ઓ�ફસ દ્વારા �રી કરવામા ં આવલેા આકંડા 
અનસુાર ૧૯૮૨ પછી જનૂ, ૨૦૨૨મા ંરીટ�લ ફ�ગાવો સૌથી 
વધ ુન�ધવામા ંઆવ્યો છ�. ઉલ્લખેનીય છ� ક� મ,ે ૨૦૨૨મા 
રીટ�લ ફ�ગાવો ૯.૧ ટકા હતો. રિશયાએ યકુ્ર�ન પર હમુલો 
કરતા સમગ્ર િવશ્વમા ંઉ�ર્ અન ેખાદ્ય વસ્તઓુના ભાવ વધી 
ગયા છ�. યુદ્ધને કારણ ેઓઇલ, ક�દરતી ગસે, અનાજ, ખાદ્ય 
તલેની આયાત-િનકાસમા ંઅવરોધ ઉભો થયો છ�. 

US ઈન્વેસ્ટ ક�પની બ્લેકરોક 
�કને છ માસમાં ૧.૭ લાખ 
કરોડ ડોલરનું નુકસાન થયું

વોિશંગ્ટન
અમે�રકાની ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ક�પની બ્લેકરોક �ક હ�મેશા ર�કોડર્ 

સજર્વા માટ� �ણીતી રહી છ�. તે િવશ્વની સૌથી મોટી એસેટ 
મેનેજર છ� અને તે પહ�લી એવી ક�પની હતી જેનો એસેટ અંડર 
મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)નો આંકડો ૧૦ લાખ કરોડ ડોલરને 
પાર કરી ગયો હતો. �ક� ઉપર ઉઠવું ક� સફળતાનો અથર્ એવો 
નથી થતો ક� તમે કદી ફ�લ નહ� �ઓ.  બ્લેકરોક� આ વષ� 
એક નવો ર�કોડર્ બનાવ્યો છ�. આ ર�કોડર્ છ� ૬ મિહનામાં કોઈ 
એક ક�પની દ્વારા સૌથી વધુ �િપયા ગુમાવવાનો. ક�પનીએ વષર્ 
૨૦૨૨ના પ્રથમ ૬ મિહનામાં જ ગ્રાહકોના પૈસામાંથી આશર� 
૧.૭ લાખ કરોડ ડોલર ગુમાવ્યા છ�.  ક�પનીને થયેલું આ 
નુકસાન ક�નેડા તથા રિશયાની �ડીપીથી પણ વધાર� છ�. 
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