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પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

ઈરાકમાં ભ્રષ્ાચાર તથા કુશાસનથી પરેશાન જનતાએે સંસદ ભવનમાં એડીંગાે જમાવાે, સંસદ ભવનમાં તાેડફાેડ 
બગદાદ

છલે્લા કેટલલાક મહિનલાઓથી એહિયલા તથલા 
યરુોપનલા કેટલલાક પ્રમખુ દિેોમલા ં રલાજકીય 
અસ્થરતલાનો દોર ચલાલી રહ્ો છ.ે તયલાર ે િવે 
આ યલાદીમલા ં વધ ુ એક નલામ પણ જોડલાઈ ગયું 
છ.ે ઈરલાકની રલાજકીય સ્થહત પણ શ્ીલકંલા 
જવેી બની રિી છ.ે   તલાજેતરમલા ંજ ભલારતનલા 
પલાડોિી દિે શ્ીલંકલામલા ંપણ ભલાર ેિગંલામલા બલાદ 

તયલા ં નવલા રલાષ્ટ્રપહત તથલા વડલાપ્રધલાનની ચંૂટણી 
સપંન્ન કરલાઈ િતી. હરિટનનલા વડલાપ્રધલાન બોરરસ 
જોનસન ે પણ પોતલાનલા પદ પરથી રલાજીનલામુ 
આપવંુ પડયુ ં છ ે જયલાર ે ઈટલાલીનલા વડલાપ્રધલાને 
પણ પોતલાનુ ં પદ છોડવુ ં પડયંુ છ.ે  બધુવલારે 
સેંકડો પ્રદિ્શનકલારીઓએ ઈરલાકની રલાજધલાની 
બગદલાદ ખલાતે સસંદ ભવન પર કબજો જમલાવયો 
િતો. જોક ેઈરલાકમલા ંથઈ રિલેલા પ્રદિ્શનમલા ંજાન-

મલાલનુ ંકોઈ નકુસલાન નથી નોંધલાયુ.  ઈરલાકમલાં 
ભ્રષ્લાચલાર તથલા કિુલાસનથી પરિેલાન જનતલાએ 
સસંદ ભવનમલા ં કબજો જમલાવયો િતો. આ 
ઉપરલાતં તેમણ ેસસંદ ભવનમલા ંતોડફોડ પણ 
કરી િતી. પ્રદિ્શનકલારીઓએ ભ્રષ્લાચલાર અને 
કિુલાસન હવરોધી સતૂ્ોચ્લાર કયલા્શ િતલા.

સ્વતંત્રતા દદ્વસે ભારતમાં હુમલાની આશંકા
ન્વી દદલહી

ભલારતમલાં ્વતંત્તલા રદવસનલા અવસર પર 
આતંકવલાદી િુમલલાની ગુપ્તચર સૂચનલા છે. 
ખલાસ વલાત એ છે કે આ વખતે ત્ણ પ્રકલારનલા 
ઈનટેહલજનસ એલટ્શ છે, જેનલા આધલારે સુરક્લા 
એજનસીઓ સતક્ક થઈ ગઈ છે. પ્રથમ ચેતવણી 
ડ્ોન દ્લારલા િુમલો કરીને પલાયમલાલી સજ્શવલાની છે. 
ગુપ્તચર એલટ્શમલાં ઉલ્ેખ કરવલામલાં આવયો છે કે 

આતંકવલાદીઓ આ મલાટે પીઓકેમલાં ડ્ોનને હનિલાન 
બનલાવવલાની પ્રેસ્ટસ કરી રહ્લા છે. બીજી ચેતવણી 
એ પ્રકલારે છે કે આતંકવલાદીઓ મેટલ રડટે્ટરને 
પણ છેતરી િકે તે પ્રકલારનલા અતયલાધુહનક સલાધનોનો 
ઉપયોગ કરીને મોટલા ગુનલાને અંજામ આપવલા મલાંગે 
છે. ત્ીજા એલટ્શમલાં, આતંકવલાદીઓનલા એક જૂથનો 
ઉલ્ેખ PoKમલાં કોરટલ(KOTIL) નલામનલા 
લોસનચંગ પેડથી કરવલામલાં આવયો છે. 

મૌલવી અલ-સદરના જૂથે ગત વર્ષે ઓક્ટોબર 
મહિનામાં ઈરાકની સામાન્ય ચૂં્ણીમાં ૭૩ 
બેઠકટો પર હવજ્ય મેળવ્યટો િતટો. મૌલવી 
મુક્તદા અલ-સદરની પા્ટી ઈરાકની સામાન્ય 
ચૂં્ણીઓમાં સૌથી મટો્ી પા્ટી તરીકે ઉભરી 
આવી િતી. પરંતુ ઈરાકના રાષ્ટ્રપહત બનવા 
મા્ે જરૂરી બિુમત ન મળવાના કારણે મુક્તદા 
અલ-સદરે સરકાર રચવાની વાતચીતથી અંતર 
જાળવ્યું િતું. તાજેતરના અિેવાલટો પ્રમાણે 
ઈરાકમાં જે પ્રદર્શનટો ચાલી રહ્ા છે તેના પાછળ 
મૌલવી અલ-સદરના સમથ્શકટોનટો િાથ છે.

પ્રદશ્શન પાછળ માૈલ્વી 
અલ-સદરના સમર્શકો

શ્ીલંકા બાદ ઈરાકમાં પણ રાજકીય અંધાધૂંધી 
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ઓન્ટેરિયો 
ગત રવિિાર તારીખ 24 જુલાઈ 2022ના 

રોજ િેલેન્ડ કેનાલ અને નાયગ્ા ફોલ્સ, 
ઓન્ટેરરયો ખાતે હોલ્ન વ્સનીય્સ્સ ગ્ુપની 
પીકનીક યોજાઈ હતી. િેલેન્ડ કેનાલ, દવષિણ 
ઓન્ટેરરયો, કેને્ડામાં આિેલો જળમાગ્સ, 
દવષિણમાં લેક એરી અને ઉત્તરમાં ઓન્ટેરરયો 
તળાિ િચ્ે મો્ા જહાજો મા્ટે નેવિગેશન પૂરં 
પા્ડે છટે. ્સિારટે નિ િાગયે ્સભયો પીકનીકમાં 
જો્ડાયા અને ્સૌને ચા-કોફી ફાફ્ડા ગાઠીયા 
અને કોબી, ગાજર અને મરચાનો ્સંભારા 
પીર્સાયો. ્સભયો “ફલાિર કલોક” નાઈગરા 
ફોલ્સ પહોચયા બાદ ઉત્તર અમેરરકામાં ્સૌથી 
મો્ા કાચ-બંધ બ્રફલાય કન્ઝિવે્રી્ઝની 
અને ગા્ડ્સન ઓએવ્સ્સ મુલાકાત લીધી. આ 
સથળ નાયગ્ા પાક્કના બો્વનકલ ગા્ડ્સન, ફૂલો, 
લીલીછમ િનસપવતથી છિાયેલું વિશાળ પાક્ક, 
્સહટેલાણીઓથી ઉભરાતું હતું. તેમાં નાયગ્ા 

પાર્સ્સ બ્રફલાય કન્ઝિવે્રી ખાતે 2,000થી 
િધુ િાઇબ્રન્લી રંગીન પતંવગયાઓ ્પકતા 
ધોધથી ્સુશોવભત વિનન્ડંગ પાથ પર મુક્તપણે 
લહટેરાતા હતા. પતંવગયાતો દરટેકના હાથ, માથા, 
કપ્ડાં પર બે્સી જતા હતા. 

તે પછી “વહલ્સપૂલ એરો કાર”ની મુલાકાત કરી, 
જયાં બપોરનું જમિામાં ગરમ ગરમ પુરણપોળી 
પુરી, શ્ીખં્ડ, ખમણ ઢોકળા, મ્સાલા ભીં્ડીનું 
શાક, િ્ાણા બ્ટે્ાનું શાક, કઢી અને પુલાિ 
પીર્સિામાં આવયા હતા. એકાદશીનો રદિ્સ 
હોિાથી ઉપિા્સી મેમબર્સ મા્ટે શ્ીખં્ડ અને 
્સાબુદાણાની ખીચ્ડી પીર્સિામાં આિી હતી. 
જે પછી પાક્કમાં લીંબુ, અને ચમચાની રમતમાં 
્સૌએ હોંશે હોંશે ભાગ લીધો. ્ડોક્ર શેલેશભાઈ 
પારટેખનો તે દીિ્સે જ “૬૭નો જનમ રદિ્સ” હતો. 
એ્લે “હટેપપી બથ્સ ્ડે”નાં ગીતથી બધાએ તેમને 
િધાિી લીધા. જે બાદ મસતી આંનદની રમ્ઝ્ 
“અંતાષિરી” રમિામાં આિી હતી.

્ોિોન્ો 
કેને્ડાએ મંકીપોક્સના ૬૮૧ 

કે્સની પૂષ્ી કયા્સ બાદ િલ્ડ્સ હટેલથ 
ઓગવેનાઈ્ઝેશન (્ડબલયુએચઓ)એ 
શવનિારટે િૈવવિક આરોગય ક્ોક્ી જાહટેર 
કરી હતી. કેને્ડાના જાહટેર આરોગય 
વિભાગના વનિેદન મુજબ કે્સોની 
્સંખયામાં િધારો થિાની શકયતાઓ છટે. 
આરોગય વિભાગે આંતરરાષ્ટીય, પાંવતય 
અને વિભાગીય આરોગય ્સંસથાઓ ્સાથે 
મળીને આ િૈવવિક નસથવતનું આકલન 
કરી મંકીપોક્સના િાયર્સને કેને્ડામાં 
િધુ પ્સરતા અ્કાિિો પ્ડશે, એમ પણ 
જણાિિામાં આવયું હતું. 

િધુમાં જણાિિામાં આવયું હતું 
કે, કેને્ડા હુ અને તેના આંતરરાષ્ટીય 
ભાગીદારો ્સાથે ્સતત ્સંપક્કમાં રહીને 
મંકીપોક્સના પ્સારને અ્કાિિા 
પયા્સ કરશે. આ મવહનાની શરૂઆતથી 

કેને્ડામાં આજ ્સુધીમાં ક્સોનું 
પમાણ બમણું થયું છટે. પહટેલો કે્સ 
્સાસકેચિાનમાં નોંધાયો હતો. જે મવહલા 
દદદીનો હતો. હટેલથ કેને્ડાએ ૭૦૦૦૦થી 
િધુ ઈમિેમયુનના ્ડો્ઝ આપયા હતા, 

જે મંકીપોક્સ ્સામેની પવતકાર શરકત 
િધારિામાં ઉપયોગી એિી માનય ર્સી 
છટે. જેનું વિતરણ અ્સરગ્સત પાંતોમાં 
ફે્ડરલ ્સરકારટે કયુું હતું. આ ઉપરાંત 
મંકીપોક્સના દદદી ્સાથે ્સીધા ્સંપક્કમાં 

નહીં આિિાની ્સુચના પણ લોકોને 
આપી હતી. આરોગય વિભાગે લોકોને 
સિચછતા જાળિિા અને ઈનફેકશનથી 
બચિા પણ જણાવયું હતું.  ર૧મી 
જુલાઈએ ્સરકારટે જાહટેરાત કરી હતી 
કે, િાયર્સના પભાવિત વિસતારોમાં 
કામ કરી રહટેલી ્સામાવજક ્સંસથાઓને 
આવથ્સક ્સહાય કરાશે.મંકી પોક્સનો 
ફેલાિો િધતા જ કેને્ડા ્સરકારટે તમામ 
પાંતોને મંકીપોક્સના પ્સારને અ્કાિિા 
શ્ેષ્ઠ કામગીરી કરિા તૈયાર રહટેિા 
તાકીદ કરી છટે. આરોગય વિભાગે રોગ 
વિશેની તાજી જાણકારી લોકોને વનયવમત 
રીતે આપિાની ખાતરી આપી છટે.

વાયરસને પ્રસરતાે અટકાવવા અાવશયક તમામ પગલા લેવાશે : દદદીઅાે સાથે સીધાે સંપક્ક  નહીં સાધવા અામજનતાને અપીલ

કેને્ડામાં મંકીપોક્સના ૬૮૧ કે્સની પૃષ્ી, તંત્ર હરકતમાં

મિમિિાગા 
વત્રવલયમ હટેલથ પા્્સનરની ત્રણ હોનસપ્લ 

ક્ેર્ડ્ િેલી, મી્સી્સોગા હોનસપ્લ અને 
કવિન્સ હટેલથ ્સેન્ર મા્ટે ફં્ડ એકત્ર કરિા 
11 ્સપ્ટેમબરના રોજ મી્સી્સોગા પાક્ક િેલી, 
એરીયા B ખાતે ગુજરાતી વ્સવનય્સ્સ ્સમાજ ઓફ 
વમ્સી્સાગા દ્ારા િોલકેથોનનું આોજન કરિામાં 
આવયું છટે.

િોલકેથોનનો કાય્સક્મ 11 ્સપ્ટેમબરટે ્સિારટે 
8:30 િાગે શર થશે. ્સૌપથમ નાસતો િહેંચાયા 

બાદ 9:30 કલાકે Walkathonનો આરંભ 
થશે. આ રદિ્સે તમારા નામનું રજીસટ્ેશન થશે 
તથા Donations પણ લેિામાં આિશે. 
ઓછામાં ઓછું $ ૫૦ સિીકારિામાં આિશે

આ મા્ટે ફં્ડ રટેવ્સંગ કવમ્ીના કનુભાઈ પ્ટેલ, 
કલાબેન પ્ટેલ (647 402 6150), રદલીપભાઈ 
પ્ટેલ (647 990 3178)નો ્સંપક્ક કરી શકાશે. 
કાય્સક્મ મા્ટે ્સોવશયલ મીર્ડયાની કામગીરી 
ધ્ુિભાઈ શાહ (Guelph  519 760 3938) 
્સંભાળી રહ્ા છટે.

હોસ્પિ્લના લાભાર્થે િપ્ટેમ્બિિાં યોજાશે વોલ્કેર્ોન 

સેકસ માણતી વખતે તકેદારી રાખવા 
અારાેગય વવભાગ દ્ારા ખાસ તાકીદ

આરોગ્ય વિભાગના સુત્ોએ જણાવ્યુું હતુું કે, તેમણે 
કેનેડી્યનોને સુરવષિત સેકસ માણિા અને તે સમ્યે 
પુરતી તકેદારી રાખિાની સલાહ પણ આપી હતી. 
િા્યરસના પ્રસારનો અભ્યાસ ચાલી રહ્ો છે. તેમણે 
કહ્ું કે કેટલાક સેકસ પાટ્ટનરોમાું રોગના લષિણો 
ન હો્ય તો પણ ચેપ લાગિાનો ખતરો રહે છે.

મોજ, મસતી અને ગીત ્સંગીતના ્સથિારટે 
હોલ્ન વ્સવનય્સ્સ ગ્ુપની પીકનીક યોજાઈ

સભાેઅે 
બટરફલાય 

કન્ઝવવેટરીઝ 
અને ગાડ્કન 
અાેઅેસસસ 

મુલાકાત લીધી, 
રમતાે બાદ 

અંતાક્ષરી રમાઈ

મિિીિાગા
ઓન્ટેરરયોનાં વમ્સી્સાગામાં મંગળિારટે ્સાંજે 

GO ટ્ેનની અ્ડફે્ટે ચાર િર્સનાં બાળકનું મૃતયુ 
થયું હતું. વમ્સી્સાગા ફાયર વિભાગે વવિ્માં પુનષ્ 
કરી છટે કે ્ડુંદા્સ સટ્ી્ અને કાિથ્ા રો્ડ વિસતારમાં 
એક બાળક GO ટ્ેનનીઅ્ડફે્ટે આિી ગયું હતું. 
્સાંજે લગભગ 7.40 િાગયે ફોન આવયો હતો. 
ફાયર ્સવિ્સ્સે કહ્ં કે, પેરામેર્ડર્સ અને પોલી્સ પણ 
ઘ્નાસથળટે પહોંચી હતી.

એક ્સાષિીએ મીર્ડયા ્સમષિ કહ્ં કે તે અને 
કે્લાક વમત્રો નજીકમાં ઉભા હતા તયારટે તેઓએ 

જોરથી ટ્ેનના હોન્સનો અિાજ ્સાંભળયો હતો. અમે 
ટ્ેનનું હોન્સ મો્ટેથી ્સાંભળયું, એ્લે અમે એકબીજા 
તરફ જોયું અને અમને લાગયું કે કંઈક થયું છટે અને 
પછી થો્ડી વમવન્ો પછી અમે આ દુઘ્સ્ના વિશે 
્સાંભળયું.  પછી અમને ્સમજાયું કે ટ્ેને એક નાના 
બાળકને ્ક્કર મારી હતી. આ વિસતારના લોકોએ 
જણાવયું કે તેઓ કે્લાક ્સમયથી ટ્ેનના પા્ા પા્સે 
કોઈ ફા્ક ન હોિાથી વચંવતત હતા. એક તબક્કે 
ફા્ક બનાિિા મા્ટે અરજી કરિાનું વિચાયુું હતું. 
કારણ કે તેણે તયાર ્સુધીમાં ઘણા રાહદારીઓને 
ટ્ેકની નજીક જોખમી રીતે આિતાં-જતાં જોયાં છટે. 

મિિીિાગાિાં ટ્ેનની ્ ક્કિર્ી ્બાળ્નું િોત
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સભાેએે ગરબા સાથે 
ગીતસંગીત એને રમતાેનાે 
એાનંદ માણ્ાે, સ્ાદદષ્ટ 
નાસતાે એને ભાેજન પીરસા્ુ

બ્રામ્પ્ટન 
ગુજરાતી સિસિયિ્સ ગ્ુપ 

બ્ામ્પ્ટિિી આ વર્સિી પ્રથમ પીકિીક 
તારીખ ૨૨/૭/૨૨િા રોજ પોલ 
કોફી પાક્ક માલ્ટિ ખાતે યોજાઈ હતી.  
દર વર્સિી જેમ આ પાક્કિું બુકીંગ 
સવ.પુષપાબેિ રાવજીભાઈ પ્ટેલિા 
પરરવાર તરફથી સપોનિર કરાયું હતુ.  
પીકિીકમાં ૧૪૦ મેમબરોએ હાજરી 
આપી હતી.  ગ્ુપિા પ્રમુખ દક્ાબેિ 
રાજા પરરવાર િસહત બહાર ગયા 
હોવાથી આ પીકિીકિું આયોજિ 
મિુભાઈ પ્ટેલ અિે હર્સદભાઈ પ્ટેલ 
દ્ારા કરાયું હતું. મિોરંજિ કાય્સક્રમ 
બિાવવાિો કાય્સભાર શીલાબેિ 

ગાંધીએ ઉપાડયો હતો. અગાઉ જાહેર 
કરેલા િમય અિુિાર લગભગ 
૧૧.૦૦ વાગયા પહેલા બધા િભયો 
ઉતિાહ પૂવ્સક કાય્સક્રમાં જોડાઈ ગયા 
હતા.  િૌપ્રથમ સક્રષિા ગ્ુપિી બહેિો 
દ્ારા રાષ્ટીય ગીતિું ગાિ કરાયા 
બાદ શીલાબેિે કાય્સક્રમિે આગળ 
ધપાવયો હતો. પીકિીક વેળા િભયોએ 
ગીત-િંગીત અિે ગરબાિો આિંદ 
માણયો હતો.  બપોરે િૌ િભયોિે 
સમકિ ભજીયા, મેથીિા ગો્ટા 
તેમજ મકાઈિા વડા િાથે ચ્ટણી 
પીરિવામાં આવી હતી. બપોરિા 
બ્ેકમાં ડાહ્ાભાઈ પરરવાર તરફથી 
બધાિે વો્ટરમેલોિ આપવામાં આવયુ 
હતુ. બ્ેક બાદ શીલાબેિ ગાંધી દ્ારા 
રાફેલ રમતિું આયોજિ કરાયુ હતુ. 
જેમાં સવજેતાઓિે ઇિામ આપી 
પ્રોતિાસહત કરાયા હતા. જે બાદ 
ગ્ુપિે ધવલ પ્ટેલ દ્ારા આવેલા 
દાિિી જાહેરાત કરાઈ હતી.

ઓન્ટટેરિયો 
્ટોરોન્ટોિું િેન્ટર ફોર એરડકશિ 

એનડ મેન્ટલ હેલથ (િીએએમએચ) 
કહે છે કે, ‘મેસજક’ મશરૂમિમાં િસક્રય 
ઘ્ટકિો ઉપયોગ િાયકાડેસલક અિરો 
સવિા રડપ્રેશિિી િારવાર મા્ટે થઈ શકે 
છે કે કેમ તે અભયાિ કરવા મા્ટે તેિે 
પ્રથમ ફેડરલ ગ્ાન્ટ પ્રાપ્ત થઈ છે. 

Psilocybin એ જાદુઈ 
મશરૂમિમાં રાિાયસણક િંયોજિ છે 
જે કહેવાતા ‘ટ્ીપ’િે પ્રેરરત કરે છે. 
CAMHિા િંશોધકો શોધ કરશે કે 

શું તે િાયકો એકક્ટવ અિરો પુખતોમાં 
િારવાર-પ્રસતરોધક રડપ્રેશિિે દૂર કરવા 
જરૂરી છે?

ડૉ. ઈશરત હુિૈિે જણાવયું હતું કે, 
માિસિક બીમારીઓ અિે વયિિોિી 
િારવાર મા્ટે િાયકાડેસલક દવાઓિા 
ઉપયોગ અંગેિા જ્ાિમાં વધારો થયો 
છે. કલિસિકલ ટ્ાયલ િૂચવે છે કે, 
િઘિ મિોરોગ સચરકતિા િાથે મળીિે 
િાયલોિાયસબિ ગંભીર રડપ્રેશિ િાથે 
જીવતા લોકોમાં િતત એન્ટીરડપ્રેિન્ટ 
અિરો પેદા કરી શકે છે.

CAMHને મશરૂમનો અભયરાસ 
કિવરા પ્રથમ ફેડિલ ગ્રાન્ટ મળી

્ટોિોન્ટો 
સમડ્ટાઉિ ્ટોરોન્ટોમાં એકગલન્ટિ 

ક્રોિ્ટાઉિ LRTિી લંબાઈ િાથે 
વાહિ પરીક્ણ થઈ રહ્ં છે. આ 
વર્સિા અંત િુધી સવસવધ સિઝિમાં આ 
પરરક્ણો ચાલુ રહેશે. પ્રાંતીય ટ્ાકનઝ્ટ 
એજનિી મેટ્ોસલંકિિા પ્રવક્ાએ 
મીરડયા િમક્ જણાવયું હતું કે, “પૂવ્સથી 
પસચિમ િુધી, એકગલન્ટિ ઉપર બાકીિા 
વર્સ મા્ટે વાહિ પરરક્ણ ચાલુ રહેશે.” 
આ પ્રોજેક્ટિી જાહેરાત એક દાયકા 
કરતાં પણ વધુ િમય પહેલાં કરવામાં 

આવી હતી. જેમાં એકગલન્ટિ એવનયુ 
વરષોથી બાંધકામ હેઠળ છે. આ લાઇિ 
ઉપરિા ભાગમાં અિે ભૂગભ્સમાં એમ 
બંિે રીતે બાંધવામાં આવી છે, જે 19 
રકલોમી્ટર લાંબી છે અિે ્ટોરોન્ટોિી 
યોંગ અિે યુસિવસિ્સ્ટી િબવે લાઇિિી 
બંિે બાજુઓ િસહત અિેક ટ્ાકનઝ્ટ 
સ્ટેશિોિે જોડે છે.

પૂવ્સમાં કેિેડી િબવે સ્ટેશિ ઉપર 
િમાપ્ત થતાં આખા રુ્ટમાં 25 સ્ટેશિોિું 
આયોજિ કરવામાં આવયું છે. તે 
પસચિમમાં માઉન્ટ ડેસિિ ઉપર યુપી 

એકિપ્રેિ અિે રકચિર GO લાઇિિાં 
જોડાણો િાથે પૂરી થશે. મેટ્ોસલંકિિો 
અંદાજ છે કે, આ લાઇિ લોકોિે 
વત્સમાિ મુિાફરી િમય કરતાં 60 ્ટકા 
વધુ ઝડપથી ્ટોરોન્ટો પહોંચાડશે. 

મેટ્ોસલંકિિા પ્રવક્ાએ જણાવયું 
હતું કે, પ્રોજેક્ટ ઉપર થઈ રહેલી 
પ્રગસત જોઈિે રહેવાિીઓ ખરેખર 
ઉતિાસહત છે. “અમે 2022િા અંત 
િુધીમાં પ્રોજેક્ટિે િોંધપાત્ર રીતે પૂણ્સ 
કરવા મા્ટે અમારા કોનટ્ાક્ટર િાથે 
ખંતપૂવ્સક કામ કરી રહ્ા છીએ.” 

્ટોરન્ટોમાં LRT રુ્ટિું પરરક્ણ ચાલુ રહેશે
વત્તમાન મુસાફરી સમ્ કરતાં 60 ટકા વધુ ઝડપથી ગંતવ્ય સ્ાને પહાંચી શકાશે

પોલ કોફી પરાક્ક મરાલ્ટન ખરાતે ગુજિરાતી 
સસસનયસ્સ ગ્ુપ બ્રામ્પ્ટનની પીકનીક 

સ્દેશી સમાધાનને 
ધ્ાનમાં રાખીને પાેપની 
`પેનનટેન્શ્લ’ ્ાત્ા શરૂ

ઓન્ટટેરિયો 

પોપ ફ્ાકનિિ રસવવારે કેિેડામાં 
એક ડ્રમ ગીત મા્ટે પહોંચયા હતા, જેિું 
વણ્સિ તેઓ સિવાિી શાળાઓમાં થતા 
કાયમી િુકિાિ અંગે સવદેશી લોકો 
િાથે િમાધાિિે આગળ વધારવાિા 
ઉદ્ેશયથી “પચિાત્ાપ” તરીકે કરે છે. 

જયારે ફ્ાકનિિ વડાપ્રધાિ કેિેડાિા 
પીએમ જકસ્ટિ ટ્રુડો અિે ગવિ્સર 
જિરલ મેરી સિમોિ વચ્ે એડમોન્ટિ 
ઇન્ટરિેશિલ એરપો્ટ્સ પર એરપો્ટ્સ 
હેંગરમાં બેઠા હતા તયારે એલેકકિિ 
િાકો્ટા સિઓકિ િેશિિાં ડ્રમ જૂથે 
ફ્ાકનિિિી િામે ગીત ગાયું હતું. પોપે 
એડમોન્ટિમાં ઉતરતા પહેલા ્પલેિમાં 
પત્રકારોિે કહ્ં હતું કે, છ રદવિિી 
મુલાકાત બાબતે કાળજી લેવી જોઈએ. 
પોકન્ટફ કયુબેક સિ્ટી અિે ઇલિુઇ્ટિી 
પણ મુિાફરી કરવા મા્ટે તૈયાર છે. “હું 

આશા રાખું છું કે, ભગવાિિી કૃપાથી, 
મારી પચિાતાપ તીથ્સયાત્રા પહેલાથી 
હાથ ધરવામાં આવેલી િમાધાિિી 
યાત્રામાં ફાળો આપે. કૃપા કરીિે મારી 
િાથે પ્રાથ્સિા કરો,” “આ મુલાકાત 
ઇસતહાિમાં પરરવત્સિિી શરૂઆત છે, 
જે રીતે વયાપાર થવા જઈ રહ્ો છે, 
તેમાં ફેરફાર છે અિે અમારા મા્ટે 
અમારી હીસલંગ જિની શરૂ કરવાિો 
માગ્સ છે,” એમ આકકેનડ જુસિયરે 
આગમિ િમારોહ પછી મીરડયા િમક્ 
જણાવયું હતું. 

િમાધાિ મા્ટે મારી મુલાકાત ઇસતહાિમાં 
પરરવત્સિિી શરૂઆત છે ઃ પોપ ફ્ાકનિિ

ઑન્ટેરરયોમાં હોકસપ્ટલિા ઈમરજનિી વોડ્સ 
બંધ થવાિે આરે, િિ્સિી િોકરીિે જોખમ

ઓન્ટટેરિયો 
ઓન્ટેરરયોિી હોકસપ્ટલિા ઇમરજનિી 

રૂમ સ્ટાફિી અછતિે કારણે બંધ થવાિા 
આરે આવી ગયા છે. તેથી તયાં હાલ કામ 
કરતી હજારો િિષોિે હાલમાં િાઈડલાઈિ 
કરી દેવાઈ છે.  પ્રાંતિી ઑરફિ ઑફ 
ફેરિેિ કસમશિિા તાજેતરિા અહેવાલ 
મુજબ ઓન્ટેરરયોમાં લગભગ 26,000 
િિષો આંતરરાષ્ટીય સતરે સશસક્ત છે. 
રસજસ્ટડ્સ િિ્સ એિોસિએશિ ઑફ 
ઓન્ટેરરયો (RNAO)િા િીઇઓ 
ડોરરિ સગ્નિપિે જણાવયું હતું કે, તેમાંથી, 
14,000 રસજસ્ટડ્સ િિષો છે.  યુસિવસિ્સ્ટી 

હેલથ િે્ટવક્ક (UHN)એ ગયા 
અઠવારડયે તબીબી કમ્સચારીઓિે ્ટોરોન્ટો 
વેસ્ટિ્સ હોકસપ્ટલિા ક્ટોક્ટી સવભાગમાં 
િસિિંગ સશફ્ટ ભરવા મા્ટે સવયંિેવકો 
મા્ટે તાતકાસલક જરૂરરયાત વયક્ કરતા 
મેમો જારી કયષો હતો. 

સગ્નિપિે કહ્ં કે, તમારી પાિે ER 
છે તે બંધ થઈ રહ્ાં છે. તમારી પાિે 
એવાં િસિિંગ હોમ છે કે જયાં પૂરતો 
સ્ટાફ િથી. િસિિંગ એ સિસ્ટમિી 
કરોડરજ્ુ જેવી છે. જો તમારી પાિે 
પૂરતી િિષો િ હોય, તો સિસ્ટમ 
કાય્સ કરી શકશે િહીં. કૉલેજ ઑફ 

િસિ્સિ ઑફ ઓન્ટેરરયો (CNO)િી 
વેબિાઇ્ટ અિુિાર, કૅિેડાિી બહાર 
ભણેલી િિ્સિી િોંધણી પ્રસક્રયામાં ત્રણથી 
18 મસહિાિો િમય લાગે છે. તેમાં 
િોંધણી મા્ટે આઠ આવશયકતાઓ જેવી 
કે,અભયાિિા પુરાવા, ભારા પ્રાસવણય 
અિે િોંધણીપરીક્ાિો િમાવેશ થાય છે.  
CNO પ્રવક્ા સક્રસ્ટી ગ્ીિે જણાવયું હતું 
કે, દરેક િોંધણી મહતવિી છે. ડ્ુકયુસિિે 
જણાવયું હતું કે રફસલપાઈનિિી  
લગભગ 400 આંતરરાષ્ટીય સશસક્ત 
િિષો છે જે કેરગીસવંગ પ્રોગ્ામ હેઠળ 
કેિેડા આવી છે. 

્ટોિોન્ટો 
કોસવડ-19 પ્રથમ વખત ત્રા્ટકયાિા બે વર્સથી 

વધુ િમય પછી, ્ટોરોન્ટો તેિી પહેલાિી કસથસત 
પ્રાપ્ત કરી શકયું િથી. એક િવા અભયાિ અિુિાર, 
ઉત્ર અમેરરકાિા ઘણા શહેરોથી એ પાછળ છે. 
યુસિવસિ્સ્ટી ઓફ ્ટોરોન્ટો અિે યુસિવસિ્સ્ટી ઓફ 
કેસલફોસિ્સયા, બક્કલે વચ્ેિો િંયુક્ પ્રોજેક્ટ “ડેથ 
ઓફ ડાઉિ્ટાઉિ” આ વર્સિા માચ્સ અિે મે વચ્ે 
62 મહાિગરોમાં મોબાઇલ ઉપકરણ પ્રવૃસત્િી 
િરખામણી 2019માં િમાિ િમયમયા્સદાિી િામે 
શરૂ કરવામાં આવયો હતો. 

િંશોધિમાં જાણવા મળયું છે કે ડાઉિ્ટાઉિ 

્ટોરોન્ટોમાં પ્રી-પેનડેસમક સતરિી માત્ર 46 ્ટકા 
કસથસત છે. લગભગ આવી જ કસથસત કેલગરી, નયૂ 
ઓસલ્સયનિ અિે ઓકલેનડ, કેસલફોસિ્સયાિી છે. તેિે 
યાદીમાં 52મું સથાિ મળયું છે.

યુસિવસિ્સ્ટી ઓફ ્ટોરોન્ટોમાં સકકૂલ ઓફ 
સિ્ટીઝિા રડરેક્ટર અિેિવવેયર કારેિ ચેપલે 
જણાવયું હતું કે, મો્ટાભાગિા કેિેરડયિ શહેરોિી 
કસથસત િમાિ છે. બધાએ પૂવ્સવત્ કસથસતિા 43 
અિે 56 ્ટકા િુધી જ પહોંચયા છે. આિું મુખય 
કારણ એ છે કે કેિેડા તેિા COVID-19િાં 
લોકડાઉિ અિે પ્રસતબંધોમાંથી બહાર આવવામાં 
ધીમું હતું. 

ડાઉિ્ટાઉિ ્ટોરોન્ટોએ પેિડેસમક બાબતે 
ઉત્ર અમેરરકિ શહેરોિે પાછળ છોડ્ા
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બરવાળા લઠ્ાકાંડ : પાપી રાજનેતા 
તેમજ પોલીસ તંત્ર જ જવાબદાર

તંત્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

મહાતમા ગાંધીની જનમભૂમમ ગુજરાતમાં 
વર્ષોથી દારુ બંધીને નામે ચાલતા નાટકમાં ચાર 
દદવસ પહેલાં વધુ એક કરુણાંમતકા સર્જાઈ. 
રાજયના બોટાદ મજલ્ાના બરવાળા પાસે 

સર્જાયેલા લઠ્ાકાંડમાં 
કુલ 42 લોકોના 
મોત થયા અને હજી 
60 લોકો હજુ જુદી 
જુદી હૉસ્પટલોમાં 
સારવાર હેઠળ છે. 
જેમની હાલત બહું 
ખરાબ નથી એવા 
કેટલાક દદદીઓને 
્થામનક કક્ાએ 
બોટાદ ખાતે દાખલ 

કરવામાં આવયા છે. જયારે જેમની હાલત 
ગંભીર હતી એવા લોકોને ભાવનગરની 
સર ટી હૉસ્પટલમાં ખસેડાયા હતા. આ 
દારૂદડયાઓમાંથી 12 લોકોની હાલત એકદમ 
ગંભીર થઈ જતાં તેમને અમદાવાદની મસમવલ 
હૉસ્પટલમાં લવાયા છે.

આ પ્રકરણમાં પ્રથામમક તપાસમાં 
દારુડીયાઓએ સીધું જ મમથાઈલ આલકાહોલ 
નામનું ઝેરી કેમમકલ પીધું હોવાનું બહાર 
આવયું છે. આ સંજોગોમાં મૃતયુઆંક હજુ વધે 
એવી પૂરી શકયતા છે. જેમણે પણ દારૂ પીધો 
એ બધાંએ કાયદાનો ભંગ કયષો છે. આ સાથે 
જ આ લઠ્ાકાંડે ગુજરાતની દારૂબંધીની પોલ 
ફરી ખોલી નાંખી છે. ગુજરાતમાં કહેવા ખાતર 
દારૂબંધી છે પણ વા્તમવકરીતે દારૂબંધી નથી 
તેનો આ વધુ એક પુરાવો છે.  આ પુરાવા 
રોજેરોજ મળે છે અને સામબત થાય છે કે, 
દારૂબંધીનો અમલ માત્ર કાગળ પર જ થાય છે. 
રાજયમાં સરકાર કોંગ્ેસની હોય કે ભાજપની 
હોય, વર્ષોથી દારુબંધીને નામે માત્ર નાટકો 
જ થયા છે. કમનસીબી એ છે કે, આ વખતે 
તેમાં ત્રીસ-ચાલીસ લોકોએ પોતાના જીવ ખોયા 
છે. હવે ગુજરાતની ભાજપ સરકાર પોતાની 
મનષફળતા ઢાંકવા ધમપછાડા કરી રહી છે. જો 
કે, આ વાત ઘોડા છૂટી ગયા પછી તબેલાંને 
તાળાં મારવા જેવી છે. લઠ્ાકાંડથી સરકારની 
શાખ દાવ પર લાગતી અને આખા દેશમાં 
બદનામી થતાં હવે દોર્નો ટોપલો બીર્ પર 
ઢોળવાના પ્રયાસો શરૃ થયા છે. સૌથી પહેલાં તો 
એવું ર્હેર કરી દેવાયું છે કે, આ લોકોના મોત 
દારૂ પીવાથી નહીં પણ કેમમકલ પીવાથી થયા 
છે.  આ ઉપરાંત બોટાદના ડીવાયએસપીના 
વડપણ હેઠળ એક ્પેમશયલ ઈનવેસ્ટગેશન 
ટીમ (એસઆઈટી) બનાવી દેવાઈ. આ 
એસઆઈટી લઠ્ાકાંડની તપાસ કરીને સરકારને 
દરપોટજા સોંપશે. એસઆઈટીની સાથે સાથે 
્ટેટ મોમનટદરંગ સેલ અને અમદાવાદ ક્ાઇમ 
બાંચને પણ લઠ્ાકાંડની તપાસ કરવાનો આદેશ 
અપાયો છે. લઠ્ાકાંડમાં મોતનો મબનસત્ાવાર 
આંકડો 75થી વધુ હોવાની આશંકા વયક્ત 
કરવામાં આવી રહી છે તયારે હવે આ મામલે 
ગૃહ મવભાગ એકશનમાં આવયુ છે. ગૃહ 
મવભાગે SP કક્ાના 2 અમધકારીઓની બદલી 
કરી છે તથા PSI સમહત 5 પોલીસ કમદીઓને 
સ્પેનડ કરવામાં આવયા છે. લઠ્ાકાંડના પગલે 
સફાળી ર્ગેલી ભૂપેનદ્ર પટેલની સરકારે 
આખા રાજયમાં દેશી દારૂના અડ્ાઓ ઉપર 
દરોડા પાડવા માટે પણ ફરમાન કરી દીધું છે. 
તેના પગલે પોલીસે દારૂની ભઠ્ીઓ પર તૂટી 
પડવાનું નાટક શરૂ કયુું છે.

સરકાર કોઈપણ ભોગે એ સામબત કરવા 

મથી રહી છે કે, ગુજરાતમાં લઠ્ાકાંડ નથી 
સર્જાયો પણ કેમમકલ કાંડ સર્જાયો છે. કેટલીક 
નયુઝ ચેનલો અને મીદડયા પણ આમાં સરકારને 
સહયોગ આપી રહી છે. ટૂંકમાં આ બધાં 
નાટકો હપ્ાખોર રાજકારણીઓ અને પોલીસનાં 
પાપ ઢાંકવા માટે કરાઈ રહાં છે.

પોલીસનો દાવો છે કે, દારૂ બનાવનારને 
કેમમકલ આપનાર મુખય આરોપીને અમદાવાદ 
ક્ાઇમ બાનચે ઝડપી પાડ્ો છે. તેની 
પૂછપરછમાં ર્ણવા મળયું હતું કે, પીપલજ 
પાસેથી ફેકટરીમાંથી મમથેનોલ સપલાય કરવામાં 
આવતું હતું. દારૂ બનાવનાર આરોપીનો ્વજન 
જ કેમમકલ સપલાય કરતો હતો. દેશી દારૂમાં 
મમથેનોલ ભેળવાયો તેના કારણે દારૂ વધારે 
પડતો ઝેરી થઈ ગયો અને ત્રીસેક લોકોએ જીવ 
ગુમાવયા.

હકીકતમાં આ વાત મૂખાજામી જેવી છે. દેશી 
દારૂ બનાવાય તેમાં ર્ત ર્તની વ્તુઓ 
નંખાય છે. દારૂ પીનારાંને કીક આવે એ માટે 
દારૂ બનાવનારા એવી એવી વ્તુઓ નાંખતા 
હોય છે કે જેની વાતો સાંભળીને ઉબકા આવી 
ર્ય. મમથેનોલ એચલે કે મમથાઈલ આલકોહોલ 
તેમાંથી જ એક છે. બીજું એ કે, દેશી દારૂ 
બનાવાય તયારે જે રસાયમણક પ્રમક્યા થાય છે 
તેમાં પણ મમથેનોલ તો પેદા થાય જ છે. તેથી 
દેશી દારૂમાં મમથેનોલ તો હોય જ છે.

આખા મવવાદમાં સવાલ એ જ છે કે, 
ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં દારૂની 
ભઠ્ીઓ કેમ ધમધમે છે? આ સવાલનો જવાબ 
પોલીસ કે સરકાર આપી રહી નથી. વળી 
લઠ્ાકાંડ થયો પછી દારૂની ભઠ્ીઓ પર તૂટી 
પડવા પોલીસને ફરમાન કરાયું છે. તો અતયાર 
સુધી સરકારને આ અડ્ાઓ કે ભઠ્ીઓ અંગે 
ખબર જ ન હતી ? એક શાસક તરીકે ભાજપે 
પોતાને આ સવાલ પુછવો જોઈએ કે, અમને 
કાંઈ ખબર ન હતુ તો પછી રાજ કરવાનો 
અમધકાર છે ખરો,  

ખેર વાત ભલે ગમે તે હોય પરંતુ હકીકત 
તો એ છે કે, ગુજરાતમાં રાજકારણીઓ અને 
પોલીસની રહેમ નજર હેઠળ જ ગેરકાયદેસર 
રીતે દારૂનો ધંધો ધમધમે છે. ગુજરાતમાં 
દારૂનો ધંધો કરનારા બુટલેગરો પોલીસ અને 
રાજકારણીઓને તગડા હપ્ા આપે છે. મતલબ 
કે, જે રકમ કરવેરા પેટે સરકારી મતજોરીમાં 
જવી જોઈએ એ હપ્ા પેટે કરોડો અને અબજો 
રૃમપયા રાજકારણીઓ અને પોલીસોનાં ઘરોમાં 
ર્ય છે.  આ હપ્ાના બદલામાં પોલીસ-
રાજકારણીઓ બુટલેગરોને છાવરે છે, તેમને 
રક્ણ આપે છે. બરવાળા જેવો લઠ્ાકાડં સર્જાય 
તયારે લોકોના ધયાન પર આ વાત આવે છે, 
બાકી તો બેરોકટોક આ વેપલો ચાલયા કરે 
છે. રાજકારણીઓ-પોલીસના પાપે ગુજરાતમાં 
દારૂનું એક સમાંતર અથજાતંત્ર ઊભું થયું છે. 
આ અથજાતંત્રના કારણે ગુનાખોરીનું બહું મોટું 
સામ્ાજય ઊભું થયું છે. જેને દારૂબંધી હટાવીને 
તોડી શકાય પણ રાજકારણીઓ પોતાની 
દુકાન ચાલે એટલા માટે ગાંધીજીના નામે 
દારૂબંધીનું તૂત ચલાવયા કરે છે. ખુદ મોદીએ 
પણ ગુજરાતમાં 2002થી 2014 સુધી સરકાર 
ચલાવી તયારે પણ આ વેપલો યથાવત રહો 
હતો. એટલે ભાજપ કે કોંગ્ેસ આ બાબતે 
કોઈને દોર્ દઈ શકે તેમ નથી.



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 05FRIDAY, 29 JULY, 2022 દિક્ષણ ગુજરાત

સુરત

સુરત મહાનગરપાિલકાની 

સામા×ય સભા પુણ↓ થવાના 

આમ આદમી પાટЪ↓ના 

કોપђ↓રъટરો લΖાકાંડ મુˆъ ભાજપ 

નેતાઓ બુટલેગર સાથે સંકલન 

કરъ છъ તેવા પેÜફલેટ લઇને 

બે×ચ પર ઉભા થઇ જતા 

ઘમાસાણ મÉયું હતું. સભા 

તુરѕત બરખાçત દъવાઇ હતી પણ 

Óયારબાદ આપ અને ભાજપના 

કોપђ↓રъટરો વŵે ઝપાઝપી 

અને મારામારી થઇ ગઇ હતી. 

પોલીસ બોલાવાઇ હતી અને 

તે આપના કોપђ↓રъટરોને વાનમાં 

લાલગેટ પોલીસ મથકы લઇ ગઇ 

હતી.

સભામાં ભાજપ નેતાઓનું 

બુટલેગર સાથે સંકલન બેનરો 

ĬદશЪ↓ત કરાતા સભા બરખાçત 

કરાઇ હતી. Óયારબાદ 

કોપђ↓રъટરો બહાર નીકળી રΝા 

હતા Óયારъ આપના કોપђ↓રъટર 

મહъશ અણઘણે ફરી ભાજપ 

નેતાઓના સંદભ↓માં બુટલેગર 

શÚદĬયોગ કરતા ભાજપના 

કોપђ↓રъટર Чદનેશ રાજપુરોહીતે 

તે અંગે િવરોધ ન℮ધાãયો હતો. 

બંને વŵે વાત વણસે તે પહъલા 

િસÄયુરીટી ગાડ↓સ બંને વŵે 

ઉભા રહી ગયા હતા. દરિમયાન 

આ વાતની જાણ થતા અ×ય 

કોપђ↓રъટરો ધસી આãયા હતા 

અને મહъશ અણઘણને ઘેરી 

લઇ ટપલીદાવ કરતા ઝપાઝપી 

અને મારામારીની ĩäયો સજા↓યા 

હતા. જેમાં ભાજપના એક 

કોપђ↓રъટરનો શટ↓ પણ ફાટી ગયો 

હતો.

સુરત

સુરતના સરદાર પટъલ Üયુિઝયમને નવો જ 

લુક આપવામાં આવી રΝો છъ. આ Üયુિઝયમ 

વધુ લોકિĬય બને તે માટъ આગામી Чદવસોમાં 

આ Üયુિઝયમમાં ખોજ Üયુિઝયમ બનાવવા 

માટъ કવાયત થઈ રહી છъ. ઓપન ઈનોવેટીવના 

આધારъ સાય×સ Üયુિઝયમ માટъ આયોજન થઈ 

રЅં છъ. સુરત પાિલકાના સાય×સ સે×ટર ખાતે 

આવેલા Üયુિઝયમમાં બે થીમ બેઈઝ ગેલેરી તથા 

એÄટીવીટી એЧરયા-ઇનોવેશન સે×ટર ડેવલપ 

કરવામાં આવશે. સુરત સાય×સ સે×ટર ખાતે 

આવેલા Üયુિઝયમ Ġાઉ×ડ સિહત પહъલો માળ 

મળીને 1200 ચોરસ મીટર જÆયામાં િવΦાન 

િવષયને આધારીત ખોજ Üયુિઝયમ çથાપવા અંગે 

ગુજરાત સીએસઆર ઓથોЧરટી ˛ારા પĦ લખીને 

રજુઆત કરવામાં આવેલ હતી. જે સંદભ› વહીવટી 

તંĦ ˛ારા આગામી પાંચ વષ↓ સુધી Üયુિઝયમની 

ખાલી પડેલી જÆયામાં ખોજ Üયુિઝયમ બનાવવા 

રજૂઆત કરવામાં આવી છъ.  પાિલકાના 

Üયુિઝયમમાં બે અલગ-અલગ થીમ બેઈઝ ગેલેરી 

અને એÄટીવીટી એЧરયા સિહત ઇનોવેશન સે×ટર 

ડેવલપ કરવામાં આવશે. 

સુરતમાં ભાજપના બુટલેગર સાથે સંકલન 
મુˆъ ‘આપ’ના કોપђ↓રъટરો સાથે ઝપાઝપી
પાેલીસનાે ડ ાે લાવીને અાપના કાેપાેર્રેટને લાલગેટ પાેલીસ મથકે લઇ જવાયા

સુરત પાિલકાના સીટી લાઈટ સાય×સ 
સે×ટર ખાતે ખોજ Üયૂિઝયમ બનાવાશે
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પાટણમાં િવ˜ાિથ↓ની પાસે 
અઘЧટત માંગણી કરનારને ઝાડ 
સાથે ઊંધો લટકાવી ફટકાયђ↓

પાટણ

પાટણના સરçવતી તાલકુાની િવ˜ાિથ↓ની કોઇટામાં 

શાળાએ જતી હતી Óયારъ ગામના જ શખસ ે અઘЧટત 

માગંણીનો Ĭયાસ કયђ↓ હતો. પરѕત ુËયારъ િવ˜ાિથ↓ની તાબંે 

ના થઈ Óયારъ આરોપીએ તીΣણ હિથયાર વડ ેહમુલો કરી 

દીધો હતો. Óયારબાદ િવ˜ાથЪ↓નીન ેહોЩçપટલમા ંસારવાર 

અથ› ખસડેવામા ંઆવી હતી.  Óયારъ હાલ એક વીЧડયો 

વાયરલ થયો છъ, જમેા ંઆરોપીન ેગામલોકોએ ઝાડ સાથે 

ઉѕધો લટકાવી ઢોર માર માયђ↓ હતો. િવ˜ાથЪ↓ની પર હમુલો 

કરનારન ે લોકોએ બાધંીન ે ઝાડ પર લટકાવી માયા↓નો 

િવડીયોથી ખળભળાટ મચી જવા પાÜયો છъ. 

ગુજરાતમાં નવતર Ĭયોગ, 
મÉછરોનો ઉપĩવ ડામવા 
હવે ļોનનો ઉપયોગ કરાશે

મહъસાણા

િજ·ામાં ચોમાસા દરÜયાન હવે મÉછરોનો ઉપĩવ 

વધવા લાÆયો છъ અને તેના કારણે મÉછરજ×ય રોગ 

ફыલાય એવી દહъશત જોવા મળી રહી છъ. આથી મÉછરના 

ઉપĩવને ડામવા આરોÆયમંĦી ઋિષકыશ પટъલના હçતે 

મÉછરના લાવા↓ની નાબુદી માટъ ļોનની મદદથી ઓગ›િનક 

લાિવ↓સાઈડ છѕટકાવના પાયલોટ Ĭોજેકટનો મહъસાણા 

િજ·ાના િવસનગરથી Ĭારѕભ કરાãયો છъ. આЧટ↓Чફિશયલ 

ઈ×ટъિલજ×સ અને મશીન લિન↨ગ સે×સર આધારીત ļોન 

ટъકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી મÉછરના ઉપĩવને ડામવા 

મહъસાણા િજ·ાથી ઝુંબેશનો Ĭારѕભ કરાãયો છъ.

વડોદરા

વડોદરાની એક પЧરણીતાને લગ્નના એક 

જ મિહનામાં પિતનો વરવો અનુભવ થયો 

હતો.પિતની Ĭેિમકા તરીકы એક યુવતીએ 

વાત કરતાં પ ી ચ℮કЫ ઉઠી હતી.આખરъ 

પિત અને સાસરીયાના Ħાસથી કіટાળીને 

તેણે મિહલા પોલીસ çટъશનમાં ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી હતી.

પЧરણીતાએ પોલીસને કЅં છъ કы,મારા 

લગ્ન માચ↓-૨૦૧૯માં સમતા પોલીસ 

ચોકЫ પાછળ રહъતા યુવક સાથે થયા હતા.

લગ્ન પહъલાં એક બીજાને પસંદ કરવા 

માટъ મીЧટѕગ રાખી Óયારъ યુવકы કોઇ ãયસન 

કы કોઇ છોકરી સાથે સબંધ નિહѕ હોવાનું 

કЅં હતું.પરѕતુ લગ્નના એક જ મિહનામાં 

એક યુવતી ઘેર આવી હતી અને તેણે હું 

çયુસાઇડ કરી લઇશ..તારૃં નામ લખી 

દઇશ..તેમ કહъતાં મને આઘાત લાÆયો હતો.

આ અંગે મ′ મારા પિતને પૂછતાં તેણે 

કЅં હતું કы,મારા જીવનમાં તારૃં જ અЩçતÓવ 

છъ. યુવતી મારી પાછળ Ĭેમમાં પાગલ છъ. 

Óયારબાદ મારો પિત દારૃ પણ પીતો હોવાનું 

જણાઇ આવતાં સાસુને કЅં તો તેણે પણ 

ઉડાઉ જવાબ આØયો હતો.

નવવધુ સાસરъ પહ℮ચી Óયાં જ પિતની 
Ĭેિમકાએ çયુસાઇડની ધમકЫ આપી 

મહъસાણા

મહъસાણા ડીçĺીÄટ બ×ેકમાં આગામી 

અઢી વષ↓ની ટમ↓ માટъ ચરેમનેપદ અને 

વાઈસ ચરેમનેપદ માટъ યોજાયેલી 

ચૂટંણીમાં ભાજપના બ ે જથૂ વŵે 

હુસંાતૂસંી થતા રહી ગઈ હતી. ચરેમનેપદъ 

િવનોદ પટъલને રીપીટ કયા↓ બાદ વાઈસ 

ચરેમનેપદ માટъ Ĭદъશ ભાજપે કыશુ 

પટъલના નામનો મ×ેડટે આપતા ંબ×ેકના 

બોડ↓ રમૃમા ં અઢી કલાક સધુી કોકડંુ 

ગૂચંવાય ુ હત.ુ નારાજ થયેલા દશરથ 

પટъલ જથૂન ે સમજાવીને ઉમદેવારી 

પરત ખ′ચાવી લતેા ંવાઈસ ચરેમનેપદની 

ચૂટંણીનુ કોકડંુ અઢી કલાકы ઉકыલાતાં 

વાઈસ ચરેમનેપદъ કыશ ુપટъલ િબનહરીફ 

ચૂટંાઈ આવતા મામલો થાળъ પડયો હતો. 

મહъસાણા ડીçĺીÄટ બ×ેકના ચરેમને અને 

વાઈસ ચરેમનેની Ĭથમ અઢી વષ↓ની 

મદુત પણૂ↓ થતાં બીજી અઢી વષ↓ની મદુત 

માટъ સોમવારъ બ×ેકના બોડ↓ રમૃમા ંચૂટંણી 

યોજાઈ હતી. Ĭાતં અિધકારી એમ.બી.

પટъલની ઉપЩçથિતમાં યોજાયલેી ચૂટંણી 

દરિમયાન Ĭદъશ ભાજપ ˛ારા ચરેમને 

તરીકы િવનોદ પટъલનો મ×ેડટે આãયો 

હતો. Ëયારъ વાઈસ ચરેમને તરીકы પવૂ↓ 

િજ·ા ભાજપ Ĭમખુ કыશ ુપટъલનો મ×ેડટે 

આãયો હતો. ચરેમનેપદની ચૂટંણીમાં 

કોઈ હરીફ ઉમદેવાર નહી હોવાથી બે 

િમિનટમાં શાિંતપણૂ↓ રીત ેચૂટંણી ĬĝЫયા 

પણૂ↓ થઈ હતી. જ ે બાદ ભાજપના 

મ×ેડટેના આધારъ કыશ ુ પટъલન ે વાઈસ 

ચરેમને તરીકы િબનહરીફ ચૂટંીન ે ઘીના 

ઠામમા ંઘી પાડવામાં આãય ુહત.ુ ચરેમને 

તરીકы િવનોદ પટъલ અન ેવાઈસ ચરેમને 

તરીકы કыશ ુ પટъલ િબનહરીફ ચૂટંાયેલા 

જાહъર કરવામાં આãયા હતા.

વડોદરા
વડોદરામાં ļÆસ  પહ℮ચાડતી 

વષા↓ને ļÆસ પુરૃં પાડનાર અÚદુ·ા 

તેમજ રૃબીને શોધવા ગયેલી પોલીસને 

બંનેનો કોઇ પǼો મâયો નથી.જેથી 

એસઓજીની ટીમ મુંબઇ પોલીસની 

સાથે સંપક↕માં રહી તપાસ ચાલુ રાખશે.

હરણીરોડની શાંિતકЮіજ સોસાયટીમાં 

રહъતા ગૌરાંગ શાહ પાસે રૃ.૧૫ લાખનંુ 

પાટЪ↓ ļÆસ મળી આવતાં એસઓજીના 

પીઆઇ સી બી ટѕડેલ અને આર એ  

પટъલે ગૌરાંગને ļÆસ સØલાય કરતી 

નવી મુંબઇની વષા↓ રાઠોડને ઝડપી પાડી 

હતી. વષા↓ને પાંચ Чદવસના Чરમા×ડ પર 

લઇ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.જે  

દરિમયાન વષા↓એ મુંબઇના અÚદુ·ા 

પાસે ļÆસ મેળવતી હોવાની કબૂલાત 

કરતાં અÚદુ·ાની િવગતો મેળવી 

એસઓજીની ટીમ મુંબઇ પહ℮ચી હતી.

પરѕતુ અÚદુ·ા  ભૂગભ↓માં ઉતરી ગયો 

હોવાનું જણાઇ આãયંવ છъ.

પોલીસને મળъલા અÚદુ·ાના 

મોબાઇલ નંબરો પણ  બંધ હોવાથી 

પોલીસ તેની તપાસ માટъ ફરીથી મુંબઇ 

જશે.આ ઉપરાંત વડોદરા એસઓજી 

અÚદુ·ાની સાથે સાથે વડોદરામાં 

ļÆસ સØલાય કરતી મુંબઇની રૃબીની 

પણ તપાસ કરી રહી છъ.જે માટъ મુંબઇ 

પોલીસની પણ મદદ લેવામાં આવી 

રહી છъ.

ļÆસનું સØલાય કરનાર મુંબઇની λબી, 
અÚદુ·ા, વસીમ, ભૂગભ↓માં ઉતરી ગયામહъસાણા ЧડçĺીÄટ બ′કના વાઈસ ચેરમેનની 

ચૂંટણીનુ કોકડું અનેક Чદવસો બાદ ઉકыલાયું
કેશુ પટેલનાે મે ેટ અાવતા દશરથ પટેલ જૂથ નારાજ થયું પણ છેવટે સમજાવી લેવાયું
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આણદં 
િવપΤના હોબાળા વŵે આજે 

યોજાયેલ આણંદ નગરપાિલકાની 

સામા×ય સભા તોફાની બની હતી. 

િવરોધ પΤ ˛ારા પોતાની રજૂઆતો 

સાંભâયા િવના સભા આટોપી લેવા મુˆъ 

હોબાળો મચાવી નગરપાિલકાના ચીફ 

ઓЧફસરને ધŨы ચઢાવતા ભારъ હોબાળો 

મÉયો હતો. દરÜયાન નગરપાિલકાના 

ચીફ ઓЧફસરъ સભાખંડની બહાર જવા 

માટъ વૈકЩàપક માગ› પોતાની ઓЧફસમાં 

જવાની ફરજ પડી હતી.

આણંદ નગરપાિલકાના Ĭમુખ 

λપલબેન પટъલની અÖયΤતામાં સામા×ય 

સભા યોજાઈ હતી. વંદъ માતરમના 

ગાન સાથે સભાની શλઆત થયા બાદ 

તુરત જ િવપΤી કાઉ×સીલરોએ કыટલાક 

કામોને લઈ પોતાનો િવરોધ ãયŪ 

કયђ↓ હતો. જેને લઈ સભાખંડમાં ભારъ 

અફરાતફરી મચી હતી. દરÜયાન શાસક 

પΤ ˛ારા એજ×ડાના કЮલ-૮૯ કામોને 

બહુમતીથી મંજૂરીની મહોર મારી 

ગણતરીની િમિનટોમાં સભા આટોપી 

લેવામાં આવી હતી અને પાિલકા Ĭમુખ 

સિહત ચીફ ઓફЫસર સભાખંડ ખાતેથી 

પોતાની ચેÜબર તરફ જવા રવાના થયા 

હતા. મિહલા Ĭમુખ સભાખંડમાંથી 

નીકળી ગયા હતા. Ëયારъ તેઓની 

પાછળ નગરપાિલકાના ચીફ ઓફЫસર 

એસ.કы. ગરવાલ સભાખંડ છોડી રΝા 

હતા Óયારъ િવપΤી કાઉ×સીલરોએ ભારъ 

હોબાળો મચાવી તેઓને સાંભળવામાં 

આવે તેવી માંગ સાથે િવરોધ ãયŪ 

કયђ↓ હતો જો કы કыટલાક કાઉ×સીલરોએ 

સામા×ય સભાની ગЧરમા ભૂલી જતા 

ચીફ ઓЧફસરનો ઘેરાવો કયђ↓ હતો.

નЧડયાદ 
તીથ↓ધામ વડતાલ çવાિમનારાયણ 

મંЧદરમાં ભŪોની ભીડનો લાભ લઇ 

કыટલીક મિહલાઓ  હЧરભŪોના 

દાગીના કы પસ↓ની ચોરી કરી ફરાર 

થઇ જતી હોવાના તથા પાЧક∂ગમાં 

પાક↕ કરъલા વાહનોની ચોરીના બનાવો 

બનતા એલ.સી.બી. પોલીસે તપાસ 

હાથ ધરી હતી.

મંЧદરમાં દાગીનાની ચોરી કરતા 

ઝડપાયેલી મિહલાઓમાં ૧. ગજીબેન 

કાંિતભાઈ ચુનારા (રહъ. ઇЩ×દરાનગરી 

નЧડયાદ) ૨. સુભાદાબેન ઉફ⎯ શોભાબેન 

ભરતભાઈ દѕતાણી (રહъ. ઇЩ×દરાનગરી 

નહъર પાસે, નЧડયાદ) ૩. મંજુબેન 

Чકશોરભાઈ દѕતાણી (રહъ. ધંધુકા 

ઇЩ×દરાનગરી નЧડયાદ જોગણી માતાજી 

મંЧદર પાસે) ૪. મધુબેન િવજયભાઈ 

દѕતાણી (રહъ. ઇЩ×દરાનગરી નЧડયાદ 

પાણીની ટાંકЫ પાસે) ૫. આશાબેન 

શંકરભાઈ લસણીયા ૬. ભારતીબેન 

કાંિતભાઈ લસણીયા ૭. સિવતાબેન ઉફ⎯ 

સેવતાબેન દીપકભાઈ લસણીયા (રહъ. 

ઇЩ×દરાનગરી નЧડયાદ) ૮. સંગીતાબેન 

રિવ ઉફ⎯ મનોજભાઈ લસણીયા (રહъ. 

ઇЩ×દરાનગરી નЧડયાદ)નો સમાવેશ 

થાય છъ.

વડોદરા
વડોદરામાં હવે મગરોના િવçતારનો 

ãયાપ ઝડપભેર વધી રΝો છъ.મગરો 

માĦ િવΐાિમĦી નદી પુરતા િસિમત 

રΝા નથી  પણ તેમનો ãયાપ સતત 

વધી રΝો છъ. મગરો બંિધયાર પાણીમાં 

રહъવાનું પસંદ કરતા હોય છъ. જેથી 

વડોદરામાં એક સમય એવો હતો કы 

મગરો માĦ આજવા સરોવરમાં જ 

મોટી સંÅયામાં જોવા મળતા હતા.

પરѕતુ વરસાદને કારણે આજવાનું પાણી 

િવΐાિમĦી નદીમાં છોડવામાં આવતું 

હોવાથી પાણીની સાથે મગરો પણ 

વડોદરામાં આવવા માંડયા હતા.

િવΐાિમĦી નદીમાં પાચં વષ↓ 

પહъલાં મગરોનો સરવ ે કરવામાં આãયો 

Óયારъ વડોદરા શહъરમાંથી પસાર થતી 

િવΐાિમĦીમાં વમેાલી થી તલસટ સધુીના 

અદંાજ ે ૧૫ Чકમી જટેલા િવçતારમાં 

૨૭૫ મગરો હતા.જમેા ં સૌથી વધુ 

મગરો કાલાઘોડાથી પરશરુામ ભΖા 

િવçતારમાં જોવા મળતા હોય છъ. પરѕત,ુ 

મગરોનો ãયાપ હવ ે િવΐાિમĦી નદી 

પરુતો રΝો નથી. મગરો સતત તમેનો 

િવçતાર વધારી રΝા છъ અન ેગામડાંઓમાં 

પણ રહъણાંક િવçતારોમાં મગરો આવી 

રΝા છъ. િવΐાિમĦી નદી ઢાઢર નદી ને 

મળતી હોવાથી મગરો ઢાઢર નદી ઉપરાંત 

જાÜબવા, દъવ નદી અન ે નમ↓દા નદીમાં 

પણ જોવા મળી રΝા છъ. 

વડોદરાની િવΐાિમĦી બાદ નમ↓દા, 
ઢાઢર, જાÜબવા નદી મગરોનું ઘરઆણંદ પાિલકાની સામા×ય સભા તોફાની 

બની : િવપΤે ચીફ ઓЧફસરને ધŨы ચઢાãયા

વડતાલ મંЧદરમાં દાગીના ચોરતી 8 મિહલા 
ઝડપાઈ ગઇ, 1.36 લાખનો મુˆામાલ કબજે

િવપક્ષ દ્વારા જૂના રેકડર્ના ભરાવાના નાશ અંગેના કામ નં. 8 નાે િવરાેધ કરાયાે

મંિદરમાં ભકતાેની ભીડનાે લાભ લઇને દાગીના-પસર્ની ચાેરી કરી મિહલા ભાગી જતી હતી
વડોદરા

વડોદરા હરણી વારિસયા રỲગ 

રોડ Щçથત સવાદ ŭાટ↓સ↓માં રહъતી 

પરણીતા સોમવારъ વહъલી સવારъ 

નજીકમાં બંધાતી ઇમારતના સાતમા 

માળъ પહ℮ચી જઈ પડતું મૂÄયું હતું અને 

તેનું ઘટના çથળъ મોત નીપËયું હતું. 

આ યુવતી નું નામ નીતાબેન સોલંકЫ 

હોવાનું Ĭાથિમક તપાસમાં બહાર 

આãયું છъ તેમ જ આ યુવતીએ ઘર 

કіકાશને કારણે પડતું મૂÄયું હોવાનું પણ 

પોલીસની Ĭાથિમક તપાસમાં જણાઈ 

આãયું છъ. આ બનાવ પગલે સવાદ 

ŭોટસ↓ના રહીશો ને જાણ થતા નવી 

બંધાતી ઇમારતના çથળъ દોડી ગયા 

હતા અને વારિસયા પોલીસને જાણ 

કરી હતી જે બાદ પોલીસ ઘટના çથળъ 

પહ℮ચી જઈ કાયદъસરની કાય↓વાહી 

હાથ ધરી હતી. આ બનાવ થી 

પЧરવારમાં શોકનું વાતાવરણ સજા↓યું 

હતું. પોલીસે તદъહને પોçટમોટ↓મ 

અથ › સયાજી હોЩçપટલમાં ખસેડવાની 

સાથે વધુ કાયદъસરની કાય↓વાહી હાથ 

ધરી હતી.

વડોદરા ખાતે પЧરણીતાએ સાતમાં 
માળъથી પડતું મૂકЫ જીવન ટૂંકાãયું
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˛ારકા 
ગુજરાતમાં ઓનર Чકિલંગની 

ચ℮કાવનારી ઘટના બની છъ. 

સગાભાઈએ અને જેઠъ મળીને િવધવા 

પર ચાЧરĦયની શંકા મૂકЫને તેને 

મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી. એટલુ જ 

નિહ, િવધવાની દીકરીને પોતાની 

માતાની લાશનુ મોઢુ પણ ન જોવા 

દીધું અને હાટ↓ એટъક બતાવીને ફટાફટ 

અЩગ્નસંçકારની િવિધ કરી હતી. 

˛ારકા પોલીસે દીકરીની ફЧરયાદ પર 

ગણતરીના કલાકોમાં ભેદ ઉકыલી 

નાંÅયો હતો.  

દъવભૂિમ ˛ારકા િજ·ાના 

કàયાણપુર તાલુકાના ચંĩાવાડા ગામે 

રહъતા સુરમીબેનનું અચાનક મોત થયું 

હતી. સુરમીબેનની દીકરી ભૂિમબેનને 

ગત 20 જુલાઈના રોજ ચંĩાવાડા ગામે 

રહъતા માતાની ગુજરી ગયાના સમાચાર 

મâયા હતા. તે તાÓકાિલક િપયરમાં 

આવી તો કЮіટુબીજનોએ જણાãયુ કы, તેની 

મોત હાટ↓ એટъકથી થયુ છъ. દીકરી આવે 

તે પહъલા કЮટુંબીજનોએ માતાનું લાશનુ 

મોઢ પણ સરખુ નહી બતાવી જલદીથી 

અંЩગ્નસંçકારની િવધી ચંĩાવાડા ગામે 

કરી દીધી હતી. çમશાન ગૃહમાં પણ 

ગÒયાગાંઠ્યા લોકો હાજર રΝા હતા. 

આ બાદ દીકરીને સુમરીબેનના 

મોત પર શંકા ઉપજી હતી. દીકરી 

ભૂિમબેને કàયાણપુર પોલીસ çટъશનમાં 

પોતાના માતાના મોત બાબતે ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી. ભૂિમબેને અરજીમાં લખાãયુ 

કы, તેને પોતાની માતાની હÓયા થઈ 

હોય તેવું લાગી રЅ છъ. આ હÓયાની 

શંકા કાના નાગાભાઇ મોઢવાડીયા, 

બાલુભાઇ નાગાભાઇ મોઢવાડીયા , 

અરજણભાઇ જીવણભાઇ ગોરાણીયા, 

અરસીભાઇ જીવણભાઇ ગોરાણીયા, 

રામદъ જીવણભાઇ ગોરાણીયા પર છъ.  

ફЧરયાદને લઈને ડીવાયએસપી સિહત 

કàયાણપુર પોલીસ çટъશનના PSI 

અને િજ·ા LCB સિહતની ટીમ 

˛ારા અલગ અલગ Чદશામાં તપાસ શλ 

કરાઈ હતી. એફએસએલ ટીમની મદદ 

લઇ સાય×ટીફЫક પુરાવાઓ એકિĦત 

કરવામાં આãયા હતા.

ઉના

ગુજરાત સિહત દъશભરમાં 

ભારъ ખળભળાટ મચાવનારા ઉના 

એĺોસીટી કыસમાં છ વષ↓ બાદ આખરъ 

ચાર આરોપીઓને ગુજરાત હાઇકોટ‼ 

શરતી જામીન તો આØયા પરѕતુ ખૂબ 

જ મહÓવના અને સંવેદનશીલ એવા 

આ કыસનો ĺાયલ નીચલી કોટ↓માં 

ન℮ધનીય રીતે િવલંિબત થવાના મુˆъ 

હાઇકોટ‼ સુઓમોટો ãયુ લઇ રાજયના 

કાયદા િવભાગના સિચવને નોЧટસ 

જારી કરી છъ. એટલું જ નહી, જЩçટસ 

િનિખલ કыરીયલે ઉનાકાંડ કыસનો ĺાયલ 

િવલંિબત થવા મુˆъ સરકારનો ખુલાસો 

માંÆયો છъ. હાઇકોટ‼ ĺાયલ કોટ↓માંથી 

આ કыસના કыટલા સાΤીઓને હજુ 

તપાસવાના બાકЫ છъ અને નીચલી કોટ↓ 

˛ારા કયાં સુધીમાં ĺાયલ પૂણ↓ થાય તેમ 

છъ તેની ટાઇમલાઇન દશા↓વતો Чરપોટ↓ 

પણ ĺાયલ કોટ↓ પાસેથી મંગાવવા 

રિજçĺીને આદъશ કયђ↓ છъ અને તે 

Чરપોટ↓ આગામી મુદતે હાઇકોટ↓ સમΤ 

રજૂ કરવા હુકમ કયђ↓ છъ.  

જЩçટસ િનિખલ કыરીયલે કыસનો 

ĺાયલ Чડલે થતાં બહુ ગંભીર નોધ 

લઇ ખુદ રાજયના કાયદા સિચવને 

ઉˆъશીને કરъલા આદъશમાં જણાãયું છъ 

કы, આ કыસનો ĺાયલ ઝડપથી પૂણ↓ થાય 

તે માટъ કાયદાિવભાગ યોÆય ãયવçથા 

કરъ. ખાસ કરીને આ કыસમાં ĺાયલ 

કોટ↓માં આ જ પÚલીક Ĭોસીકયુટર 

ચાલુ રાખવા સરકાર માગંતી હોય તો, 

રાજય સરકાર એ જુએ કы, ઉનાકાંડ 

કыસમાં સેશ×સ કોટ↓માં çપેäયલ પÚલીક 

Ĭોસીકયુટર દરъક તારીખે હાજર રહъ. 

આ કыસમાં હાલના çપેäયલ પÚલીક 

Ĭોસીકયુટર અથવા સરકાર ˛ારા અ×ય 

કોઇ િનયુકત થવાના હોય તે çપેäયલ 

પીપી તરફથી સહકાર મળъ તે પણ 

કાયદા સિચવે જોવાનું રહъશે. 

ઉનાકાંડમાં ĺાયલ િવલંિબત થતાં 
હાઇકોટ‼ સરકારનો ખુલાસો માંÆયો
ાયલ કાેટર્માં ે યલ પીપીના વલણથી હાઇકાેટર્ નારાજ 
કેસનાે ાયલ ઝડપથી પૂણર્ કરવા માટે સરકાર વ ા કરે

ગુજરાતમાં સાધુ 
સંતોને ધમકЫઓ, 
પાટીલને રજૂઆત

રાજકોટ

ગુજરાત Ĭદъશ ભાજપ Ĭમુખ 

સી.આર. પાટીલ રાજકોટની મુલાકાતે 

ગયા હતા. Óયારъ જસદણમાં સરકારી 

જમીન પર િવધમЪ↓ઓના દબાણ અંગે 

રજૂઆત સાધૂ સંતોઓ રજૂઆત કરી 

હતી. સાથે જ તેમણે આΤેપ કયђ↓ હતો 

કы િવધમЪ↓ઓ દબાણ કરી મЩçજદ અને 

મĩરъશા બનાવવામાં આãયા છъ, Ëયાં 

અ×ય રાËયોના લોકોની અવરજવર 

વધી છъ. 

બાંÆલાદъશી લોકોની અવરજવર 

વÖયાનો આΤેપ પણ સાધુ સંતોએ 

કરતા ખળભળાટ મચી ગયો છъ. 

બીજેપીના પૂવ↓ ĬવŪા નૂપુર શમા↓ના 

િવવાЧદત િનવેદન બાદ સમĠ દъશમાં 

િવરોધ જોવા મળી રΝો છъ. Ëયારъ 

રાજçથાનમાં એક એક દરજીની 

હÓયા પણ કરવામાં આવી છъ. એટલું 

જ નહỲ, અનેક લોકો નૂપુર શમા↓નું 

સમથ↓ન કરતા તેમને િવધમЪ↓ઓ ˛ારા 

ધમકЫઓ મળી રહી છъ. 

રાજકોટ

આજે રાજકોટ આવેલા આમ આદમી પાટЪ↓ના 

રા∆ીય ક×વીનર અને Чદàહીના મુÅયમંĦી 

અરિવંદ કыજરીવાલે વેપારીઓ સાથે સંવાદમાં 

સૌરા∆ભરમાંથી આવેલા વેપારી-ઉ˜ોગકારોના 

Ĭ ો સાંભળી તેના પર મુˆાસર ĬÓયુǼરમાં  

જણાãયું કы દъશમાં ભાજપના રાજમાં એવો માહૌલ 

ઉભો કરાયો છъ કы વેપારીઓ ચોર છъ, પણ 

વાçતવમાં ૯૯ ટકા વેપારીઓ  ઈમાનદાર હોય છъ. 

અમે Чદàહીમાં સǼા પર આãયા બાદ દરોડારાજ 

બંધ કરાવી દીધું  અને સરકારની આવક ૭ વષ↓માં 

λ।.૩૦,૦૦૦ કરોડથી વધીને λ।.૭૦,૦૦૦ કરોડ 

થઈ છъ. ગુજરાતમાં પણ અમે આ કરીશું. તેમે 

વેપારીના Ĭ ના ઉǼરમાં કЅં Чદàહીમાં  Ĭોફыશનલ 

ટъÄસ નથી,ગુજરાતમાં અમને તક મળશે તો આવા 

અનેક સુધારા થશે.  મોટાભાગના વેપારીઓએ 

જી.એસ.ટી.ના ઉѕચા દર, Ĭિĝયાનો ગૂંચવાડા સામે 

Ĭ ો પુÊયા હતા જે અંગે  કыજરીવાલે કЅં  હું 

આવકવેરા કિમશનર રહી ચૂÄયો છું,આજનો 

જીએસટીનો કાયદો અિત કોÜપિલકыટъડ  છъ, લોકો 

એટલા Ħાસી ગયા છъ કы અનેક આ જી.એસ.ટી.ના 

કારણે ધંધા બંધ કરવા પડયા છъ. 

રાજકોટ

સૌરા∆ના ĬિસÖધ યાĦાધામ અને લાખો 

પЧરવારોના કЮળદъવી Ëયાં બીરાજે છъ તે ચોટીલા 

Ĵી ચામુંડા માતાજીના ડુંગર પર જવાના માĦ 

સાતસો પગિથયા છъ. Ëયાં રાËય સરકારъ એિĬલ- 

2021માં રોપ-વેની Ĭિĝયા હાથ ધરતા મંЧદર ĺçટ 

˛ારા તેનો િવરોધ કરાયો હતો જે Öયાને લઈને અંતે 

તાજેતરમાં રાËય સરકારъ મે.માસ↓ એ×ટરટъઈનમે×ટ 

(Ĭા.) િલ. (આબુ રોડ)ને રોપ-વે બાંધવા મંજુરી 

આપી છъ.  ગેઝેટમાં જારી કરъલી િવગત અનુસાર 

ચોટીલા તાલુકાના નાની પાિળયાદ ગામમાં ચામંુડા 

માતાજી મંЧદર ડુંગર સુધી રોપવેનું કામ તા.1-1- 

2023થી શλ કરી શકશે અને તા. 31-12-2023 

સુધીમાં બાંધકામ પૂλі કરવાનું રહъશે. આ માટъ આ 

Ĭમોટર કіપનીને િવિવધ સુિવધા, ક×સેસન અપાશે. 

રોપના દરъક ભાગ પર ×યુનǼમ ૪ મીટરનો હъડવે 

જાળવવા, મહǼમ 8 મુસાફરો જ લઈ જઈ શકાશે 

સિહત િવિવધ શરતો લાદવામાં આવી છъ. 

આ અંગે મંЧદર ĺçટના સૂĦોએ જણાãયું કы 

સરકાર એક જ કіપનીને આ કો×ĺાÄટ આપી 

રહી છъ જેના કરતા સારી કіપનીઓ માક⎯ટમાં છъ. 

આ મુˆъ અમે િવરોધ કયђ↓ હતો અને હાઈકોટ↓માં 

જાહъર િહતની અરજી પણ કરી છъ. કોઈ પણ સારી 

કіપનીને કામ અપાય તો અમારો િવરોધ નથી. 

Чદàહીમાં દરોડારાજ બંધ છતાં આવક 
વધી, ગુજરાતમાં આ કરીશું ઃ કыજરીવાલ

Ĭિસˇ યાĦાધામ ચોટીલા ડુંગરъ મંЧદર 
ĺçટના િવરોધ વŵે રોપ-વેને મંજૂરી

રાજકાેટમાં વેપારીઅાે સાથે અામ અાદમી પાટીર્ના વડાનાે સંવાદ

˛ારકામાં ઓનર Чકિલંગ, સગાભાઈ 
અને જેઠъ મળી િવધવાને મારી નાંખી
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મમતા બેનરજી સરકારના વધુ એક મંત્રી 
પાર્થ ચેટરજીનો પગ કુંડાળામાં પડયો છે. ચેટરજી 
સામે પશ્ચિમ બંગાળ સકકૂલ સશ્વ્થસ કશ્મશન દ્ારા 
લેવાયેલરી ગ્ુપ-સરી અને ગ્ુપ-ડરીનરી ભરતરીમાં 
નાણાં લઈને નોકરરીઓ આપવાનો ગંભરીર 
આરોપ મુકાયો છે. સરીબરીઆઈ લાંબા સમયરરી 
આ કૌભાંડનરી તપાસ કરતરી હતરી. તેના આધારે 
એન્ોસ્થમેનટ ડડરેકટોરેટ (ઈડરી)નરી એનટ્રી રઈ 
અને છેવટે ચેટરજી જેલનરી હવા ખાતા રઈ ગયા. 

ચેટરજી છેક ૨૦૦૧રરી બંગાલ 
શ્વધાનસભામાં ધારાસભય તરરીકે ચૂંટાય છે. 
ચેટરજી મમતા સરકારમાં મોટું મારું ગણાય અને 
મમતાના ખાસમ ખાસ માણસો પૈકી એક છે. 
બંગાળના રાજકારણમાં પણ ચેટરજીનરી ગણના 
ધુરંધર તરરીકે રાય છે. મમતા સરકારમાં હાયર 
એજયુકેશન, ઈન્મમેશન ટેકનોલોજી, ઈનડસટ્રી, 
કોમસ્થ જેવાં મલાઈદાર ખાતાંના મંત્રીપદે તેઓ 
રહરી ચૂકયા હોવારરી ચેટરજીનરી ધરપકડનરી ઘટના 
મોટરી છે.

સરીબરીઆઈ સશ્હતનરી કેનદ્રીય એજનસરીઓનો 
દાવો છે કે, એસએસસરીના માધયમરરી શ્શક્ષકોનરી 
શ્નમણૂક માટે કરોડો રૂશ્પયાનરી લેવડદેવડ કરાઈ 
હતરી. આ કૌભાંડ રયું તયારે પાર્થ ચેટરજી 
શ્શક્ષણમંત્રી હતા, તેરરી તેમણે જ મોટાભાગનરી 
મલાઈ ખાધરી હોવાનું મનાય છે. આ પ્રકરણમાં 
ચેટરજીના અશ્પ્થતા મુખરજી અને મોનાશ્લસા 
દાસ સારેના સંબધો તરા લેશ્વશ લાઈ્સટાઈલનરી 
ચચા્થ પણ ઉમેરાય છે. વાસતવમાં અશ્પ્થતા 
મુખરજીના ઘરે ઈડરીનરી રેડ પડરી તેમાં જ ચેટરજી 
ભેરવાઈ ગયા. સાઉર કોલકાત્ાના એકદમ પોશ 
મનાતા ડાયમંડ શ્સટરીમાં અશ્પ્થતાના ૨૦૦૦ 
સક્ેર ્ીટના ફલેટમાં દરોડા દરશ્મયાન જે કંઈ 
મળયું એ જોઈને ઈડરીના અશ્ધકારરીઓ પણ સતબધ 
રઈ ગયા. આ સમયે અશ્પ્થતાના ઘરમાંરરી 50 
કરોડ રૂશ્પયા રોકડા, 650 તોલા સોનું, ૫૪ લાખ 
રૂશ્પયાનરી શ્વદેશરી ચલણનરી નોટો, પોશ શ્વસતારમાં 
આવેલા ૩ ફલેટના દસતાવેજ મળરી આવયા. 

બંગાળમાં ચેટરજીનરી છાપ રંગરીલા માણસ 
તરરીકેનરી છે. અશ્પ્થતા સારેના તેમના સંબધો તો 
ઘણાં સમયરરી ચચા્થમાં રહ્ા છે. મધયમ વગ્થમાંરરી 
આવતરી અશ્પ્થતાના શ્પતા સરકારરી નોકરરી કરતા. 

અશ્પ્થતા ગ્ેજયુએટ રઈ પછરી તરત તેના શ્પતાનું 
શ્નધન રતા તેને સરકારરી નોકરરીનરી ઓ્ર રઈ. 
પરંતુ અશ્પ્થતા અતયંત મહતવાકાંક્ષરી હોવારરી તેણે 
સરકારરી નોકરરીનરી ઓ્ર ઠુકરાવરી દરીધરી. જે બાદ 
તેણરીએ મોડેશ્લંગ શરૂ કયુું. ડકનતુ મોડેશ્લંગમાં તેને 
બહુ સ્ળતા ન મળરી, જો કે, તેના 
કારણે તે કોલકાત્ામાં હાઈ પ્રો્ાઈલ 
લોકોમાં જાણરીતરી રઈ ગઈ. 

પાટટીઓનરી શોખરીન અશ્પ્થતા 
કામ કઢાવવા ગમે તે કરવા તૈયાર 
રઈ જતરી, તેરરી તેના ઉંચા કોનટેક્ટસ બનવા 
માંડયા. આવરી જ પાટટીઓ દરશ્મયાન ઝારગ્ામના 
શ્બઝનેસમેન સારે તેનો પડરચય રયો. અશ્પ્થતાના 
રૂપરરી અંજાયેલા શ્બઝનેસમેને તેનરી સારે લગ્ન 

પણ કયાું પણ લગ્ન બહુ ના ટકતાં અશ્પ્થતા 
કોલકાત્ા પાછરી આવરી ગઈ અને ડ્લમ-મોડેશ્લંગ 
માટે ્રરી મરામણ શરૂ કરરી. આ વાત ૨૦૦૦ના 
શરૂઆતનાં વરસોનરી છે. આ દરશ્મયાન અશ્પ્થતા 
ચેટરજીને મળરી. ચેટરજી નાકતલા ઉદયન 
સંઘના માધયમરરી બંગાળમાં સૌરરી ભવય દુગા્થ 

પૂજા કરતા અને પાણરીનરી જેમ પૈસો વહાવતા. 
અશ્પ્થતાના રૂપરરી અંજાયેલા ચેટરજીએ તેને દુગા્થ 
પૂજા કશ્મટરીનરી મોડલ બનાવરી દરીધરી. આખા 
કોલકાત્ામાં અશ્પ્થતાનાં મોટાં મોટાં હાડડુંગસ 
લગાવરી દરીધાં અને તે દુગા્થ પૂજાનો ચહેરો બનરી. 

અશ્પ્થતા આ બધું જોઈને ચેટરજીનરી 
નાણાંનરી તાકાતરરી પ્રભાશ્વત રઈ હતરી 
તેરરી બંને વચ્ે સંબંધ બંધાયા કે જે 
હજુ લગરી ટકયા છે. 

અશ્પ્થતા-ચેટરજી પહેલાં ખાનગરીમાં 
મળતાં. રંગરીન શ્મજાજ ચેટરજી શ્નયશ્મત રરીતે 
બેંગકોક જતા હોવાનું કહેવાય છે. એ વખતે 
અશ્પ્થતાને સારે લઈ જતા. છેલાં ૧૧ વરસરરી 
મમતા સરકારમાં ઈનડસટ્રી શ્મશ્નસટર હોવાના 

કારણે  ઈનવેસટસ્થ સશ્મટના નામે ચેટરજી 
છાસવારે શ્વદેશ ઉપડરી જતા. એ વખતે અશ્પ્થતા 
પણ તેમનરી સારે જ જતરી એ વાતનરી બધાંને ખબર 
હતરી. અશ્પ્થતા-ચેટરજીનરી આ ખાનગરી મુલાકાતો 
શ્વશે પહેલાં પણ ઘૂસપૂસ રતરી પણ બંને કોઈનરી 
પરવા કરતાં ન હતા. 

૨૦૧૭માં ચેટરજીનાં પત્રીનું કાડડ્થયાક 
એરેસટના કારણે મોત રયું પછરી તો બંનેને 
કોઈનરી શરમ ના રહરી. ચેટરજીએ અશ્પ્થતાને 
ડાયમંડ શ્સડટમાં લકઝુરરીયસ ફલેટ લઈ આપયો 
છે. ચેટરજી અશ્પ્થતાને મળવા ખુલેઆમ ડાયમંડ 
શ્સટરી જતા અને મોડરી રાત સુધરી રોકાતા. ચેટરજી 
અને અશ્પ્થતાનરી તસવરીરો બહાર આવરી છે તેમાં 
પણ બંને પશ્ત-પત્રી હોય એ રરીતે જ ઉભાં છે. 
એકસરખા કલરનાં ટ્ેડડશનલ બંગાળરી કપડાંમાં 
અશ્પ્થતા-ચેટરજીએ કોઈ પણ પ્રકારનરી શરમ 
શ્વના ્ેશ્મલરી આલબમ માટે પોઝ આપતા હોય 
એ રરીતે ્ોટા પડાવયા છે. 

ઈડરીને પાર્થ ચેટરજીના ઘરેરરી એક ડાયરરી 
મળરી આવરી હતરી, જેમાં અશ્પ્થતા મુખરજીના 
ઘરેરરી મળરી આવેલા કાળાં નાણાંનો શ્હસાબ 
રાખવામાં આવયો હતો. ઇડરી દ્ારા પાર્થ 
ચેટરજીનરી અને અશ્પ્થતા મુખરજીનરી ધરપકડ 
કરવામાં આવરી છે. શ્શક્ષક ભરતરી કૌભાંડમાં 
સંડોવાયેલા પાર્થ ચેટરજી અગાઉ ૩,૦૦૦ 
કરોડ રૂશ્પયાના આઈ-કોર ચરીટ ્ંડ કૌભાંડમાં 
પણ સંડોવાયેલા હતા. પાર્થ ચેટરજી ૨૦૨૧માં 
શ્વધાનસભાનરી ચૂંટણરી લડ્ા તયારે તેમણે કુલ 
૧.૧૫ કરોડ રૂશ્પયાનરી સંપશ્ત્ જાહેર કરરી હતરી. 
પાર્થ બેનરજી ૨૦૧૧ માં ચૂંટણરી લડ્ા તયારે 
તેમણે ૭.૮ લાખ રૂશ્પયાનરી સંપશ્ત્  જાહેર કરરી 
હતરી. આ શ્મલકત ૨૦૧૬ માં વધરીને ૮૦ લાખ 
પર અને ૨૦૨૧ માં ૧.૧૫ કરોડ રૂશ્પયા પર 
પહોંચરી ગઈ હતરી. દસ વર્થના ગાળામાં જ તેમનરી 
સત્ાવાર સંપશ્ત્માં પંદર ગણા જેટલો ચમતકાડરક 
વધારો રયો છે. અશ્પ્થતા-ચેટરજીનરી સટોરરી આખા 
દેશમાં ગાજી રહરી છે તયારે ચેટરજીનરી ધરપકડ 
રયા પછરી મમતા બેનરજીએ પોતાનો રાગ 
બદલરી કાઢ્ો છે. અગાઉ તેઓ કેનદ્ સરકાર પર 
આક્ષેપો કરતા હતા કે તે શ્વરોધ પક્ષના નેતાઓને 
હેરાન કરવા માટે સેનટ્લ એજનસરીઓનો 
દુરુપયોગ કરે છે. પાર્થ ચેટરજીનરી ધરપકડ પછરી 
તેમણે તેમનો બચાવ કરવાનો જરાય પ્રયાસ 
નરરી કયયો, પણ જાહેરમાં કહ્ં છે કે, જો તેમણે 
ભ્રષ્ાચાર કયયો હોય તો તેમને કડકમાં કડક 
સજા રવરી જોઈએ. અા સારે મમતાઅે ગુરુવારે 
ચેટરજીને મંત્રીપદમાંરરી હટાવરી દરીધા હતા.

શિક્ષણખાતાના ભરતી કાૌભાંડમાં પાર્થ ચેટરજીનું નામ નીકળતા મમતાએે માેઢંુ ફેરવી લીધું

પ્રાસંગિક
ધવલ િુક્લ

ભ્રષ્રાચરારઃ મમતરાનરા વધુ એક મંત્રી EDનરી ઝપ્ે

11 વર્થરી ટીએેમસી સરકારમાં મહત્વના ખાતા સંભાળતા 
મંત્ી ચેટરજીની પ્ેમીકાના ઘરેરી ઈડીને કરાેડાે રાેકડા, 

650 તાેલા સાેનુ, 54 લાખની વવદેિી ચલણી નાેટાે તરા 
3 ફલેટના દસતાવેજે મળી એાવ્ા
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53 વર્ષીય જેનિફ્ર લોપેઝે નયયૂડ ફોટોશયૂટ કરાવયયું
અભિનેતા રણવીરભિંહ બાદ હવે વધુ એક અભિનેત્ીની નગ્ન તિવીરો િોભિયલ મીડિયા 
પર છવાયેલી છે. ભિંગર-અભિનેત્ી જેભનફ્ર લોપેઝે તેના જનમડદવિ પર નયયૂિ તિવીરો 
િાથે ચાહકોને ચોંકાવી દીધા છે. હોભલવયૂિ િુપરસ્ાર જેભનફ્ર લોપેઝે તાજેતરમાં તેનો 53મો 
જનમડદવિ ઉજવયો હતો. આ ડદવિે તેણે તેના ઇનસ્ાગ્ામ એકાઉન્ પર તેની નગ્ન 
તિવીરો િેર કરી હતી. જેભનફ્રરે તેની ઇનસ્ા સ્ોરી અને એક વીડિયોના થંબનેલમાં તેના 

નગ્ન ફરે્ા મયૂકયા છે. જો કરે, તેના ચાહકો રણવીરભિંહના ફરે્ાની તુલનામાં જેભનફ્ર લોપેઝની 
તિવીરો પર તેના જોરદાર વખાણ કરી રહ્ા છે.  જેભનફ્રને ટ્ોલ કરવામાં આવી નથી.

બ�ોલીવૂડની નવી પોઢીની 
સ�ૌથી હ�ોટ જોડી દિશ�-

ટ�ઈગરનું બ્ોકઅપ

મુંબઇ: બોલીવૂડની નવી પેઢીના એકટર્સમાં 
રૌથી હોટ અને કન્ફમ્સ જોડી મનાતાં ટાઇગર 
શ્ો્ફ અને દિશા પટાણી છ વર્સનાં ડેદટંગ પછી 
છૂટાં પડી ગયાં છે. આ રમાચાર બાિ તેમના 
ચાહકો આઘાતમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. 
બંનેના રંબંધો એટલા પ્રગાઢ હતા કે તેમનાં 
લગ્ન નનનચિત મનાતાં હતાં. તયાં બ્ેક અપના 
રમાચારથી ચાહકોનાં પણ દિલ તૂટી ગયાં 
છે.  ટાઇગર અને દિશાએ ૨૦૧૮ની બાગી 
ટુ અને બેદ્ફકરા તેમજ મયુનિક વીદડયોરમાં 
રાથે કામ કયુ્સ ંહતું. દિશાએ ટાઇગરની બાગી 
૩માં એક નવશેર રોંગ પણ  કયુું હતું. દિશા 
અને ટાઈગરે જોકે, કયારેય તેમના રંબંધો 
ઓદ્ફનશયલ કયા્સ ન હતા .પરંતુ માલદિવની 
ટૂર્સથી માંડીને મુંબઈમાં રાથે આઉદટંગ અને 
એકબીજાના ઘરે લાંબા રમય રુધી વરવાટ 
રનહતની બાબતો તેમના પ્રેમ રંબંધોની રાક્ી 
પૂરતાં હતાં. 

મુંબઇ : કંગના રણૌતની દ્ફલમ 
ઈમરજનરીમાં અટલ નબહારી 
વાજપેયીનું પાત્ર તેજસવી અનિનેતા 
શ્ેયર તળપિે િજવશે એવી જાહેરાત 
થઈ છે.  આ દ્ફલમ ૧૯૭૫માં 
િેશમાં લિાયેલી કટોકટી આરપારની 
ઘટનાઓ આધાદરત છે. કંગના ખુિ 
ઈનનિરા ગાંધીની િૂનમકા િજવી 
રહી છે. થોડા દિવરો પહેલાં જાહેરાત 
થઈ છે કે અનુપમ ખેર જયપ્રકાશ 
નારાયણનું પાત્ર િજવવાના છે. હવે 
એ રમયગાળામાં િેશના રાજકીય 
રેનટર સટેજ પર રહેલા અટલ નબહારી 
વાજપેયીની િૂનમકા શ્ેયર તળપિેને 
રોંપાઈ છે. 

શ્ેયર તળપિે આજના રમયમાં 
દ્ફલમ ઉદ્ોગના રૌથી પ્રનતિાશાળી 

કલાકારમાં ગણાય છે. ઓમ શાંનત 
ઓમ જેવી કોમનશ્સઅલ દ્ફલમથી 
માંડીને ડોર અને ઈકબાલ જેવી મુખય 
ધારાથી અલગ પ્રકારની દ્ફલમ કે પછી 
કોમેડી દ્ફલમોમાં પણ તેણે પોતાની 
ક્મતા પુરવાર કરી છે.  મુતરદ્ી છતાં 
રુકોમળ કનવજીવ એવા વાજપેયીની 
િૂનમકા કોઈ પણ અનિનેતા માટે 
પડકારજનક છે. તેમની નવનશષ્ટ 
વકતૃતવ શૈલી લોકોના દિલોદિમાગ પર 
અંદકત છે. શ્ેયર રામે એ અિિૂત 
કથનને જીવંત કરવાનો પડકાર છે. 
શ્ેયરે પોતાને આ િૂનમકા મળી 
તેનો રાજીપો વયક્ત કયયો છે અને આ 
તક આપવા માટે કંગનાનો આિાર 
માનયોછે. કંગના ખુિ આ દ્ફલમની 
નનમા્સતા અને દિગિશ્સક પણ છે.

રાઉથની ટોચની નહરોઈન રામંથાને બોલીવૂડમાં એક 
પછી એક દ્ફલમો મળી રહી છે. હવે તેને કરણ જોહરે પણ 
અક્ય કુમાર રામેની એક દ્ફલમમાં રાઈન કરી હોવાની 
ચચા્સ છે. વાસતવમાં કરણ જોહરે રામંથા અને અક્યને એક 
ટોક શોમાં રાથે રાખયાં તયારે જ લોકોને નવાઈ લાગી હતી 
કે રામંથા અને અક્યની જોડી કેમ પરિ કરવામાં આવી 
હશે. પરંતુ, જાતિાતના માકકેદટંગ  ગીમીક માટે જાણીતા 
કરણ જોહરે જાણી બુિીને પોતાની આગામી દ્ફલમના કો 
સટાર્સને એક ચેટ શોમાં રાથે રાખયાં નું હવે બહાર આવયું 
છે.  રામંથાને નહંિીના િશ્સકોએ પુષપાના અંટવા આઈટમ 
રોંગ ઉપરાંત ્ફેનમલી મેન નરરીિ દ્ારા જ જોઈ છે. જોકે, 
તે પછી તેની લોકનપ્રયતા વધતી ગઈ છે. આ ટોક શોમાં પણ 
રામંથાએ જે રીતે જવાબો આપયા અને ખાર તો પોતાના 

નાગા ચૈતનય રાથેના છૂટાછેડા અંગે તથા અક્ય રામે 
પોતાને મળતી ્ફી અંગે નનખાલર તથા બોલડ વાતો કરી 
તે પછી તેના ચાહકોની રંખયા વધી ગઈ છે.  બોલીવૂડમાં 
રામંથાને એક પછી એક દ્ફલમો મળી રહી છે.

સ�ોન�ક્ષીન�ો હ�ોમ પ�ોજોક્ટઃ ભ�ઈ 
દિગિર્શન કરરો અનો પ�ોતો અોકક્િંગ

રશ્મક� મંિ�ન� ગુડબ�ય દિલ્મથષી બ�ોલષીવૂડમ�ં ડોબ્ુ કરરો

રાઉથ ઇનડસટ્ીની 
અનિનેત્રી રન્મકા મંિાના બોલીવૂડમા 

ંડેબયુ કરવાની છે. તે ગુડબાય દ્ફલમથી અનમતાિ બચ્ચન 
રાથે કામ કરીને નહંિી દ્ફલમોમાં પોતાની અનિનય ક્મતા પુુરવાર કરવાની 

તૈયારીમાં છે. જોકે તેણે નમશન મજનુમાં પણ કામ કયુું છે. પરંતુ ગુડબાય દ્ફલમની દરલીિ 
ડેટની ઘોરણા થતાં જ તેની બોલવૂડ ડેબયુ દ્ફલમ ગુડબાય દ્ફલમ હશે. ગુડબાય દ્ફલમની 
દરલીિની ઘોરણાની તારીખ ૭ ઓકટોબર ૨૦૨૨ની થઇ છે. આ દ્ફલમની વાતા્સ 
પદરવાર અને રંબંધોનીઆરપાર ્ફરતી જોવા મળશે,  જે હૃિયસપશશી હશે. આ દ્ફલમમાં 
રેવેિનશીલતાની રાથે કોમેડી પણ હશે. રન્મકા મંિાના હાલ દિલહી એક દ્ફલમના 
શૂદટંગ માટે ગઇ હતી તયારે દિલહી શહેરથી પ્રિાનવત થઇ ગઇ હતી. તયાંની વાનગીઓ 
અને શહેરની લોકનપ્રય ઇમારતો જોઇને તે ખુશ થઇ હતી.

મુંબઇ : શત્રુધ્ન નરંહાનો પુત્ર કુશ નરંહા દ્ફલમ દિગિશ્સનમાં ડેબયૂ કરી રહ્ો છે. તેની બહેન રોનાક્ી જ આ દ્ફલમમાં 
લીડ રોલ િજવવાની છે. નનદકતા રોય એનડ ધી બૂક ઓ્ફ ડાક્કનેર નામની આ દ્ફલમમાં કુશ દિગિશ્સક 
ઉપરાતં રહ નનમા્સતા પણ છે. આમ, રોનાક્ી એક હોમ પ્રોજેકટમાં કામ કરી રહી છે. આ દ્ફલમના 
અનય કલાકારોમાં પરેશ રાવલ તથા રુહેલ નાયરનો રમાવેશ થાય છે.  રોનાક્ીના જણાવયા 
અનુરાર બહુ લાંબા રમયથી તે અને કુશ કોઈ પ્રોજેકટ માટે કોલબરેશન કરવાં ઈચછતાં 
હતાં. છેવટે અમને એક એવી સટોરી મળી છે જેના માટે અમે બંને રંમત થયાં છીએ.  

જોકે, આ દ્ફલમની કથા કે અનય પારાં નવશે તેમણે કોઈ માનહતી આપી નથી. 
આ દ્ફલમ આવતાં વરષે દરલીિ થાય તેવી ધારણા છે. રોનાક્ીની છેલ્ી 

દ્ફલમ િૂજ ધી પ્રાઈડ ઓ્ફ ઇનનડયા ગયાં વરષે લોકડાઉનના કારણે રીધી 
ઓટીટી પર દરલીિ થઈ હતી. તે પહેલાં ૨૦૧૯માં તે િબંગ ૩માં 
મોટી સક્ીન પર િેખાઈ હતી.

શ્ેયર તળપિે સક્ીન ઉપર અટલ 
નબહારી વાજપેયીને રજીવન કરશે

જહ�નવષી કપૂર ગણિત વવષયન� પ�ોત�ન� 
વવચ�ર�ો અંગો સ�ો્યલ મષીદડય� પર ટ�ોલ થઇ

બોલીવૂડ રેનલનબ્ટીરઅવાર-નવાર રો્યલ મીદડયા પર પોતાના નવચારો વયક્ત કરતી 
વખતે ટ્ોલ થતી જોવા મળે છે.હાલ જાહ્નવી કપૂરને પણ ગનણત નવરય બિલ પોતાના 
નવચારો સપષ્ટ કરતાં ટ્ોલ કરવામાં આવી છે. આ પહેલા આનલયા િટ્ટ અને અનનયા 
પાંડે પણ રો્યલ મીદડયા પર ટ્ોલ થઇ છે.  જાહ્વવી હાલપોતાની આવનારી દ્ફલમ 
ગુડ લકી જેરીના પ્રમોશનમાં વયસત છે. તયારે તેને રો્યલ મીદડય ાપરથી ટ્ોલરોનો 
રામનો કરવો પડયો છે. તેણેે એક ઇનટરવયુ િરનમયાન ગનણત નવરય મંિબુનધિ કરનારં 
છે, જે રાંિળતા જ રો્યલ મીદડયા યુિરષે તેને ટ્ોલ કરી છે.  જાહ્વનીએ એક ઇવેનટ 
િરનમયાન પોતાના નશક્ણના દિવરોની યાિ તાજી કરતાં કહ્ં કે,મને ઇનતંહાર અને 

િારામાં જ વધુ રર હતો અને એમાં હુ રારી પણ હતી. મેં અતયાર રુધીમાં મારા 
અંગત જીવનમાં એલજીબ્ા ગનણતનો ઉપયોગ જ નથી કયયો તો પછી તેના પાછળ 
શું કામ મેં માથા્ફોડી કરી હતી.કેલકયુલેરના ઉપયોગ પછી એલજીબ્ાનો 
ઉપયોગ જ નથી કયયો.  ઇનતહાર અને નલટરેચરની વાત જ અલગ છે. ગનણત 

તો તમને મંિબુનધિ બનાવે છે. 

સ�મંથ� અનો અક્ષય કુમ�ર દિલ્મ પડિો પણ જોડી જમ�વો તોવી અટકળ�ો



માઈક્રોસોફ્ટ� ગત અઠવા�ડયે 
ખુલાસો કય� હતો ક� મલ્ટી-ફ�ક્ટર 

ઓથે�ન્ટક�શન (MFA) સાથે સુરિક્ષત 
એકાઉન્ટ પર પણ Office 365 ની 
ઓથે�ન્ટક�શન પ્રિક્રયાને હાઈજેક કરીને 
સપ્ટ�મ્બર 2021 થી 10,000 થી વધુ 
સંસ્થાઓને મોટા પાયે �ફિશંગ ઝુંબેશ 
લ�યાં�કત કરવામાં આવી છ�. ત્યારબાદ 
ક�પનીની સાયબર ટીમએ અહ�વાલ 
આપ્યો હતો ક� એટ�કસર્ દ્વારા ચોરાયેલી 
માિહતી અને ક�ક�ઝનો ઉપયોગ 
અસરગ્રસ્ત યુઝસર્ના મેઇલ-બોક્સને 
ઍક્સેસ કરવા અને અન્ય લ�યો સામે 
ફોલો-ઓન િબઝનેસ ઈમેલ કોમ્પ્રોમાઈઝ 
(BEC) પ્રિક્રયા કરવા માટ� કય� હતો.

એટ�ક કરવા માટ� પ્રિતસ્પધ�-ઇન-
ધ-િમડલ (adversary in the 
middle - AiTM) �ફિશંગ 
સાઇટ્સ સેટ કરવી જ�રી છ�. જેમાં 
એટ�કસર્ સંભિવત પી�ડત અને લિક્ષત 
વેબસાઇટ વચ્ચે પ્રોક્સી સવર્ર ગોઠવે 
છ�. જેથી કરીને �ફિશંગ ઇમેઇલના 
પ્રાપ્તકતાર્ઓને ઓળખાણપત્ર મેળવવા 
માટ� રચાયેલ દ�ખાવ જેવા લે�ન્ડંગ 
વેબપેજ પર રીડાયર�ક્ટ કરવામાં 
આવે અને MFA હાઈજેક કરવામાં 
આવે. ક�પની જણાવે છ� ક� �ફિશંગ 
પેજમાં બે અલગ-અલગ ટ્રાન્સપોટર્ 
લેયર િસક્યુ�રટી (TLS) સેશન છ�. 
એક લ�ય સાથે અને બી� વાસ્તિવક 
વેબસાઇટ સાથે જે લ�યને ઍક્સેસ 
કરવા માંગે છ�. આ સેશનનો અથર્ એ છ� 
ક� �ફશ�ગ પેજ વ્યવહારીક રીતે AitM 
એજન્ટ તરીક� કાયર્ કર� છ�. સમગ્ર 
ઓથે�ન્ટક�શન પ્રિક્રયાને અટકાવે છ� અને 
HTTP રીક્વેસ્ટ માંથી પાસવડ્સર્ અને 
સેશન ક�ક�ઝમાંથી મૂલ્યવાન ડેટા કાઢ� 

છ�. એકવાર આ માિહતીના કબ�માં 
આવ્યા પછી એટ�કર ઓથે�ન્ટક�શન 
પ્રિક્રયાને અટકાવવા માટ� ક�ક�ઝને 
તેમના પોતાના બ્રાઉઝરમાં ઇન્જેક્ટ કરી 
MFA ને બાયપાસ કર� છ�. સેશન ક�ક� 
વેબ સવર્ર માટ� સાિબતી છ� ક� યુઝસર્ને 
પ્રમાિણત કરવામાં આવ્યું છ� અને 
વેબસાઇટ પર ચાલુ સેશન છ�.

AitM �ફિશંગમાં એટ�કર લ�ય 
યુઝસર્ની સેશન ક�ક� મેળવવાનો પ્રયાસ 
કર� છ�. જેથી તેઓ સમગ્ર ઓથે�ન્ટક�શન 
પ્રિક્રયાને બાયપાસ કરી શક� અને યુઝસર્ 
વતી કાયર્ કરી શક�. માઈક્રોસોફ્ટ દ્વારા 
�વામાં આવેલ �ફશ�ગ ઝુંબેશને ઓ�ફસ 
ઓનલાઈન ઓથે�ન્ટક�શન પેજને સ્પુફ 
કરીને Office 365 યુઝસર્ને અલગ 
કરવા માટ� યોજના બનાવી હતી. 
જેમાં AitM હુમલાઓ કરવા માટ� 
Evilginx2 �ફશ�ગ ક�ટનો ઉપયોગ 
કય� હતો. આમાં ઉચ્ચ મહત્વ સાથે 
માક� થયેલ વૉઇસ મેસેજ-થીમ ધરાવતા 
ઈ-મેઈલ મોકલવાનો સમાવેશ થાય 
છ�. યુઝસર્ને માલવેર-લેસ્ડ HTML 

વેબપેજ ખોલવા માટ� ફસાવવામાં આવે 
છ�. જે ડેટા ચોરી લે�ન્ડંગ વેબપેજ પર 
રીડાયર�ક્ટ કર� છ�. આ પ્રયાસને પૂણર્ 
કરવા માટ�  યુઝસર્ને આખર� કાયદ�સર 
office.com વેબસાઈટ પોસ્ટ-
ઓથે�ન્ટક�શન તરફ લઈ જવામાં આવ્યા 
હતા. પર�તુ એટ�કરએ સેશન ક�ક�ઝને 
સાઇફન કરવા અને ખાતા પર િનયંત્રણ 
મેળવવા માટ� AitM અિભગમનો 
લાભ લીધો હતો.

એટ�ક્સ ત્યાં જ સમાપ્ત થયા ન 
હતા. પર�તુ યુઝસર્ને છ�તરવા માટ� 
ઇ-મેઇલ થ્રેડ હાઇજે�ક�ગ નામની 
તકનીકનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણીની 
છ�તરિપંડી કરવા માટ� તેમના મેઇલ 
બોક્સ ઍક્સેસનો દુ�પયોગ કય� 
હતો. છ�તરિપંડીના લ�ય સાથે તેમના 
સંદ�શાવ્યવહારને વધુ ઢાંકવા માટ� ધમક� 
આપનારાઓએ મેઇલ બોક્સ િનયમો 
પણ બનાવ્યા જે સંબંિધત ડોમેન નામ 
ધરાવતા દર�ક ઇનકિમંગ ઇમેઇલને 
આપમેળ� “આકાર્ઇવ” ફોલ્ડરમાં ખસેડે 
છ� અને તેને Read તરીક� માક� કર� છ�.

માઇક્રોસોફ્ટ� ન�ધ્યું ક� એક 
હુમલાખોરને તેમની ફોલો-ઓન પેમેન્ટ 
છ�તરિપંડી શ� કરવામાં ઓળખપત્ર 
અને સેશનની ચોરી પછી પાંચ િમિનટ 
જેટલો ઓછો સમય લાગ્યો હતો. 
એટ�કર દ્વારા કપટપૂણર્ પ્ર�િત્તઓ કરવા 
માટ� ક્રોમ બ્રાઉઝર પર આઉટલુક વેબ 
એક્સેસ (OWA) નો ઉપયોગ કય� 
હોવાનું કહ�વાય છ�. જ્યાર� એકાઉન્ટના 
ઇનબૉક્સ ફોલ્ડરમાંથી મૂળ �ફિશંગ 
ઇમેઇલ તેમજ આકાર્ઇવ બંનેમાંથી લ�ય 
સાથે ફોલો-ઓન કોમ્યુિનક�શન્સ પણ 
કાઢી નાખ્યા હતા. અને પોતાની તમામ 
પ્ર�િત્તની િહસ્ટ્રી પણ ડીલીટ કરી હતી.

સંશોધકોએ જણાવે છ� ક� આ 
AiTM �ફિશંગ એટ�ક એ એક 
ઉદાહરણ છ� ક� ક�વી રીતે સંભિવત એટ�ક 
સામે પોતાનો બચાવ કરવા માટ�ના 
સુરક્ષા પગલાં અને નીિત સંસ્થાઓના 
પ્રિતભાવમાં �ખમો સતત િવકિસત 
થાય છ�. જ્યાર� AiTM �ફિશંગ 
MFAને અટકાવવાનો પ્રયાસ કર� છ� 
ત્યાર� તે અન્ડરસ્કોર કરવું અગત્યનું 
છ� ક� MFA અમલીકરણ ઓળખ 
સુરક્ષામાં આવશ્યક આધારસ્તંભ છ�. 
MFA હજુ પણ િવિવધ પ્રકારના 
�ખમોને રોકવા માટ� ખૂબ અસરકારક 
છ�.

સ્ટોની બ્રુક યુિનવિસર્ટી અને પાલો 
અલ્ટો નેટવક્સર્ના સંશોધકોના જૂથે ગયા 
વષર્ના અંતમાં એક નવી �ફ�ગરિપ્ર�ન્ટ�ગ 
ટ�કિનક દશાર્વી હતી. જે PHOCA 
નામના ટૂલનો ઉપયોગ કરીને AitM 
�ફિશંગ ક�ટને ઓળખવાનું શક્ય બનાવે 
છ�. KnowBe4 ના િસક્યુરીટી 
એડવોક�ટ એ�રક ક્રોને એક િનવેદનમાં 
જણાવ્યું હતું ક� આના જેવા હુમલાઓ 
વધુ સામાન્ય બની રહ્યા છ� કારણ ક� 
સંસ્થાઓ અને યુઝસર્ના એકાઉન્ટ્સ પર 
મલ્ટી-ફ�ક્ટર ઓથે�ન્ટક�શન (MFA)
ને વધુ સારી રીતે સુરિક્ષત કરવા માટ� 
સક્ષમ કર� છ�.

યુઝસર્ને િલંક પર �ક્લક કરવા માટ� 
છ�તરતા �ફિશંગ ઈ-મેલ્સ સામે રક્ષણ 
આપવા માટ� સંસ્થાઓએ કમર્ચારીઓને 
�ફશ�ગને ક�વી રીતે ઓળખવા અને તેની 
�ણ કરવી તે તાલીમ આપવી �ઈએ. 
અને િસમ્યુલેટ�ડ �ફશ�ગ હુમલાઓ સાથે 
િનયિમતપણે તેનું પરીક્ષણ કરવું �ઈએ. 
જે તેમને આ કૌશલ્યોનો અભ્યાસ 
કરવાની મંજૂરી આપે છ�. વધુમાં નકલી 
લૉિગન વેબપેજને ક�વી રીતે ઓળખવું તે 
ઓળખપત્રો અને સેશન ક�ક�ઝને છોડી 
દ�વાનું �ખમ ઘટાડી દ�શે.
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AitM �ફ�શગ એટ�ક

મા એક કામ કર તું,
રહ�વા દ� મને �ણવાનું તું.
ભયના ઓથે �વનારી તું,

શું શીખવીશ મને તું?
માપનું બોલવાનું, માપનું હસવાનું;

માપનું શ્વસવાનું ને ખોબેખોબા રડવાનું!

મા..
જન્મ લઈને પણ હું શું કરીશ?

થરથર ધ્રુજતી ડાળીની જેમ ક�પીશ!
ને, તારી જેમ ક�પતી ડાળીને �ણીશ?
બહુ બહુ તો એક ‘નામદર્’ને �ણીશ!

મા...

શીષર્ક : મા કવિયત્રી : િહના મોદી

�ાવણ : �શવ� ��યે કૃત�તા �ય�ત કરવાનો મ�હનો
આપણા ં અતંર આત્માના અવાજને 

મૌન રીત ે સાભંળવાનો મિહનો 
એટલે જ શ્રાવણ મિહનો. િશવ ભક્તો માટ� 
ભગવાન િશવની ભિક્તમા ં લીન થવાનો 
મહામુલો અવસર એટલ ેશ્રાવણ માસ.

પ�ંડત િવજય કાશીવના મત ે વષાર્ 
ઋતમુા ંભગવાન િવષ્ણ ુયોગિનદં્દામા ં�ય 
છ�, ત ે સમય ેઆખી ��ષ્ટની જવાબદારી 
ભગવાન િશવના આિધન હોય છ�. આ 
ચાર મિહનામા ં ભગવાન િશવન ે પ્રસન્ન 
કરવા માટ� ભક્તો દાન, પણુ્ય અને 
ભોલનેાથની પ�ૂ કર� છ�.

ધાિમર્ક દ્ર�ષ્ટકોણ અનસુાર ભાગવત 
મહાપરુાણમા ં સમદુ્રમથંનની કથા આવે 
છ� ક� જ્યાર� દ�વતાઓ અન ે દાનવોએ 
સમદુ્ર મથંન કયુ� ત્યાર� તમેાથંી હળાહળ 
િવષનીકળ્યુ.ં આ િવષ એટલુ ં િવનાશક 
હતુ ંક� � તનેુ ંએક ટીપુ ંપણ ��ષ્ટ પર પડે 
તો પ્રલય આવી �ય. તવેામા ં ભગવાન 
િવષ્ણએુ દ�વતાઓન ે ક� ં ક�, તઓે સૌ 
િશવ�ન ેમનાવ ેતમેજ િવષન ેદરૂ કરવાનો 
ઉપાય સચૂવ.ે કારણ ક�, માત્ર ભગવાન 
િશવ જ ��ષ્ટન ેઆ સકંટથી બચાવી શક� 
તમે છ�. દ�વતાઓની સમસ્યા દરૂ કરવા 
િશવ�એ િવષ પી લઈન ેપોતાના ગળામાં 
ધારણ કરી લીધુ.ં િવષ ગળામા ં ધારણ 
કરવાન ે કારણ ે જ તઓે નીલક�ઠ તરીક� 
ઓળખાયા. િશવ�એ િવષ તો પી લીધુ,ં 
પર�ત ુ તનેો પ્રભાવ તમેના શરીર ઉપર 
પડવા લાગ્યો. આ �ઈ પ્રભનુ ેઠ�ડક મળ� 
ત ેમાટ� તનેા ઉપર જળ ચઢાવવામા ંઆવ્યુ.ં 
જળ ચઢાવવાથી િશવ� પ્રસન્ન થયા અને 
ત્યારથી જ િશવ� પર જળ ચઢાવવાની 
પ્રથા પણ શ� થઈ. આ કારણથી જ 
શ્રાવણ માસ પણ િશવ�નો િપ્રય માસ છ�.  
ભક્તો શ્રાવણ માસમા ં િશવભિક્ત કરી 
અન ેિશવ�નો આભાર માન ેછ�

બી� દ�તકથા અનસુાર દ�વી સતીએ 
દર�ક જન્મમા ંભગવાન િશવન ે તનેા પિત 

તરીક� રાખવાની પ્રિતઞ્જા લીધી હતી, તનેા 
િપતાની િવ�દ્ધ જઈન ે તણેીએ ભગવાન 
િશવ સાથ ેલગ્ન કયાર્ હતા, પર�ત ુતણે ેતનેા 
િપતા દ્વારા િશવના 

અપમાનન ેકારણ ેપોતાનુ ંશરીર ત્ય� 
દીધુ ં હતુ.ં શરીરનો ત્યાગ કયાર્ પછી, 
માતા સતીએ િહમાલય અન ેમનૈાની પતુ્રી 
પાવર્તી તરીક� જન્મ લીધો. આ જન્મમાં 
તણે ેભગવાન િશવન ેપિત તરીક� મળેવવા 
માટ� શ્રાવણ મિહનામા ં ૧૬ સોમવારનું 
વ્રત (ઉપવાસ )કયુ� તમેજ આ વ્રત શ� 
કયુ�, ત્યાર� શ્રાવણ માસનો પહ�લો સોમવાર 
હતો. આમ વ્રત કરીન ેત ેભગવાન િશવની 
અધા�િગની બની. તથેી ભગવાન િશવના 
આશીવાર્દ મળેવવા માટ� આ મિહનાથી 
સોળ સોમવાર, પ્રદોષ અન ે સોમવારના 
ઉપવાસ શ� કરવામા ંઆવ ેછ�.              

શ્રાવણના પહ�લા સોમવાર� સદ્યૉ�ત 
દ�વનુ ં પજૂન. બી� સોમવાર� વાસદુ�વ 
નામના િશવ�નુ ં પજૂન, ત્રી� સોમવાર� 
અઘોર દ�વ નામના િશવ�નુ ં પજૂન અને 
ચોથા સોમવાર� તત્પ�ુષ નામના િશવ�નું 
પજૂન કરાય છ�.  જ ેવષર્મા ંપાચં સોમવાર 
આવતા હોય તો પાચંમા ંસોમવાર� ઈશાને 
સ્વરનુ ંપજૂન અવશ્ય કરવુ ં�ઈએ. આમ 
દર�ક રાિશના �તકો � શ્રાવણ માસમાં 
િશવ�ની પ�ૂ કર� તો તઓેન ે શિન 
ગ્રહની પનોતીની અસર  ઓછી નડે 
છ�. વળી તઓે રાહ ુઅન ે ક�ત ુદોષ અને 
ચાડંાળ તથા િવષ યોગની ખરાબ અને 
બરુી અસરમાથંી બચી �ય છ�.
શ્રાવણ માસમાં આવતા ઉપવાસનું 
આધ્યા�ત્મક અને વઞૈ્જાિનક મહત્વ 

પિવત્ર શ્રાવણ માસનો આર�ભ થતા 
જ આપણ ેવ્રત, જપ, તપ, પ�ૂ, અચર્ન, 
ક�તર્ન, સત્સગં અન ે ઉપવાસમા ં લીન 
થઇએ છીએ. આ માસમા ં ઉપવાસનું 
િવશષે મહત્વ છ�.

(૧) ��ષ્ટના આદ્યદ�વ� શંકરની 

આરાધના કરવાનો શ્રષે્ઠ માસ એટલે 
શ્રાવણ માસ. આ ઋત ુચોમાસાની હોય 
છ� એટલે સ્વાભાિવક રીત ેપાચન શ�કત 
થોડી મદં પડતી અનભુવાય છ�. બી� 
બાબત એ  છ� ક�, વરસાદી માહોલમાં 

જન�વન પણ થોડંુ ઓછુ ં ચેતનવતું 
અન ે િશિથલ થઈ �ય છ�, ત્યાર� અલ્પ 
આહારનુ ં આયુર્વદે અન ે અધ્યાત્મમાં 
િવશેષ મહત્વ સ્વીકારાયેલંુ છ�. 
આરાધના કરવા માટ� અલ્પ આહાર 
શ્રષે્ઠ છ�. ત ે જ રીત ે દીઘાર્યુષ્ય અને 

સ્વસ્થ �વન માટ� પણ િમતાહાર પણ 
એટલો જ આવશ્યક છ�. આમ વ્યવસાય 
અન ે �વન લ�ય મતુાિબક ઇશ્વર 
સાધના માટ� 

‘शर�रमाद्य ंखल ुधमर्साधनम’्, 
અથાર્ત આ માનવ�પી શરીરન ેઇશ્વર 

પ્રાિપ્ત ‘પિ઼ણધાન માટ� પાત્ર�પ બનાવવા 
લેવામા ંઆવલેો સમતોલ આહાર. 

એટલે શ્રાવણ માસમા ં ઉપવાસનું 
મહત્વ છ�. આ સાથે તામિસક, બગડેલ, 
વાસી આહાર પ્રત્યે અ�િચ રાખી તનેાથી 
દૂર રહ�વાનુ ંસંયિમત મનોબળ ક�ળવવાનું 
યોગ, આયુર્વદે અન ે ધાિમર્ક શાસ્ત્રોમાં 
મહત્વ છ�.

નક્ષત્ર માળામા ંક�લ ૨૭ નક્ષત્રો 
અને તમેા ં૨૨મુ ંશ્રવણ નક્ષત્ર છ�
શ્રાવણ માસમા ં શ્રવણ નક્ષત્રનુ ં િવશષે 

મહત્વ છ�. નક્ષત્ર માળામા ંક�લ ૨૭ નક્ષત્રો 
છ� તમેા ં ૨૨મુ ં નક્ષત્ર શ્રવણ નક્ષત્ર છ�. 
આપણ ે આસો માસન ે સવ�ત્ક�ષ્ટ માસ 
કહીએ છીએ. તમેા ં ફક્ત નવરાિત્ર અને 
દીપાવલી જવેા તહ�વારો આવતા હોવાથી 
તનેુ ં િવિશષ્ઠ મહત્વ છ�, પણ શ્રાવણ 
માસ તહ�વારોની બાબતમા ંઆસો માસને 
પણ ટક્કર  આપ ેછ�. આ માસમા ંઅનકે 
તહ�વારો આવ ેછ�.

૧ હ�રયાળી ત્રીજ (ફ�લકાજલી) ૨. 
બોળચોથ. ૩ નાગપચંમી. ૪ રાધંણ છઠ્ઠ. 
૫. શીતળા સાતમ. ૬. જન્માષ્ટમી.૭ 
પિવત્ર એકાદશી. ૮. રક્ષા બધંન. ૯. 
િહ�ડોળા.

મતં્ર �પ કરવાથી આક�સ્મત 
�ત્ય ુટાળી શકાય 

િશવાલયમા ંપ્રવશે કરતી વખત ે મનમાં 
િશવના પચંાક્ષરી મતં્ર  ઁ નમઃ િશવાયનો 
િનર�તર �પ ચાલ ુ રહ�વો �ઈએ. 
િશવિલગં પર અિભષકે કરતી વળેાએ ઁ 
નમઃ િશવાય અન ે મહા�ત્યુજંય મતં્રનો 
તમેજ  ઁ ગગંણપતય ે  નમઃ મતં્રનો �પ 
કરવાથી આક�સ્મક �ત્ય ુઆવતુ ંનથી.
ભગવાન િશવની પ�ૂ કરતી વખતે 

ધ્યાનમા ંલવેાની મખુ્ય બાબત
િમત્રો, ભગવાન િશવની પ�ૂ કરતી 

વખત ે તમેન ે કોઈ �ગંારની વસ્ત ુ ન 
ચડાવવી �ઈએ. ક�મક�મ અન ે હળદરનો 
સબંધં સૌભાગ્ય સાથ ે હોય છ�. ભગવાન 
િશવની પ�ૂ કરતી વખત ે ધ્યાન રાખવું 
�ઈએ ક� અક્ષત તટૂ�લા ન 

હોવા �ઈએ. ભગવાન િશવ�ન ેસફ�દ 
ર�ગના ફ�લો અપર્ણ કરવા �ઇએ.

ભગવાન િશવ�ની પ�ૂ કરતી વખતે 
તમેા ંનાિળયરેનો ઉપયોગ ન કરવો �ઈએ. 
નાિળયરે એ લ�મી�નુ ં સ્વ�પ માનવામાં 

આવ ેછ�. અન ેજનેો સબંધં ભગવાન િવષ્ણુ 
સાથ ે હોય છ�. ભગવાન િશવન ે બીલીપત્ર 
અપર્ણ કરતી 

વખત ેધ્યાન રાખવુ ં�ઈએ ક�, ત્રણ પાના 
વાળા બીલીપત્ર હોવા �ઈએ. િશવ�ના 
મ�ંદરમા ંઅધર્ પ્રદિક્ષણા કરવી �ઈએ. 

* મહા�ત્યુજંય મતં્રનો મિહમા*
આ મતં્રના રચિયતા માક�ડયે ઋિષ છ�. 

તઓેએ આ મતં્રનો �પ કરીન ે અમરત્વ 
પ્રાપ્ત કયુ� હતુ.ં 

�ત્ય ુપર િવજય પ્રાપ્ત કરવાન ેકારણ ેઆ 
મતં્રન ેમહા�ત્યુજંય મતં્ર કહ�વામા ંઆવ ેછ�.

 “ॐ �यम्बकं यजामहे 
सगुिन्ध ंपिुष्टवधर्नम ्|
उवार्रुक�मव बन्धनान ्

मतृ्योमुर्�ीय माऽमतृात ्||
હ�  િત્રનતે્ર ધારી પરમાત્મા .. જમે સપંણૂર્ 

પ�રપક્વ થયલેી કાકડી આપોઆપ તનેા 
વલેાથી ખરી પડ ે ત ે રીત ે મન ે અ�તમય 
આત્માથી અમરત્વ પ્રાપ્ત થાય ત ે માટ� 
�ત્યનુા બધંનથી મિુક્ત પ્રદાન કરો.

પૌરાિણક કથાઓ મજુબ આ મતં્ર 
ખબૂ જ પ્રાચીન અન ેપિવત્ર મતં્રો પકૈ�નો 
એક છ�. આ મતં્રનો � યોગ્ય રીત ે�પ 
કરવામા ં આવ ે તો ત ે લોકોના માનિસક, 
શારી�રક અન ેભાવનાત્મક  સ્વાસ્થ્ય માટ� 
લાભકતાર્ છ�. 

એવુ ં કહ�વાય છ� ક�, આ મતં્રમા ં �ત્યુ 
પામલેાન ે ફરી સ�વન કરવાની શિક્ત 
રહ�લી છ� અન ેઅકાળ �ત્યનુો ભય ઓછો 
થાય છ�. અતંમા ં મારા ઘટ ઘટમા ં વ્યાપ્ત 
એવા િશવ�ની આ ગીત દ્વારા ભિક્ત ક�ં 
છુ.ં 

હ� િશવશકંર, હ� ક�ણાકર પરમાનદં 
મહ�શ્વર,

મરે� ભીતર તમુ ગાત ેહો,
સનુ લો તમુ અપના ય ે સ્વર, 
સૌ િશવ ભક્તોન ેમારા ઁ નમઃ  િશવાય.                                          
 - ડો.જ્યને્દ્ર નાયક (અમદાવાદ)
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206 ડેમાેમાં જળસંગ્રહ, 75 ટકા માત્ર સરદાર સરાેવરમાં!
રાજકોટ: સરદાર સરોવરમાં માત્ર એક સપ્ાહમાં જ જળસંગ્રહમાં 11 ટકાનો 
વધારો થતા સટોરેજ 74.19 ટકાએ પહોંચ્યં છે. એક અઠવાડિ્ામાં જ વધારે આ 
વવશાળકા્ જળાશ્માં ૭૦,૦૦૦ એમ.સી.એફટી. આવક થઈ છે અને આજે 
કૂલ સંગ્રહ ૨.૪૮ લાખ એમ.સી.એફટી.એ પહોંચ્ો છે.  ગયજરાતના જળાશ્ોમાં 
જળસંગ્રહ ગત તા. 19ના 53 ટકાથી વધીને આજે 64.83 ટકા  એટલે કે આશરે 
12 ટકાનો વધારો થ્ો છે. 

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં આ વખતે મોટાભાગના 

સ્થળોએ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્ા 
છે. અત્ારસુધી ૨૨ ઈંચ સા્થે મોસમનો 
૬૬ ટકા વરસાદ નોંધાઇ ચૂક્ો છે. 
જુલાઇ માસમાં જ સીઝનનો ૬૦ ટકા્થી 
વધુ વરસાદ નોંધા્ો હો્ તેવું ૨૦૧૭ના 
વર્ષ બાદ પ્ર્થમવાર બન્ું છે. એ વખતે 
જુલાઇના અંત સુધીમાં ૨૬ ઈંચ સા્થે 
સીઝનનો ૮૧ ટકા વરસાદ નોંધા્ો 
હતો. બીજી તરફ ગત વરષે ૨૫ જુલાઇ 
સુધીમાં રાજ્માં સીઝનનો ૨૭ ટકા 

વરસાદ માંડ વરસ્ો હતો. ગુજરાતના 
૨૮ તાલુકામાં ૪૦ ઈંચ્થી વધુ, ૭૪ 
તાલુકામાં ૧૯.૭૨્થી ૩૯.૯૬, ૧૦૭ 
તાલુકામાં ૯.૮૮્થી ૧૯.૬૮, ૩૯ 

તાલુકામાં ૪.૯૬્થી ૯.૮૪ ઈંચ જેટલો 
વરસાદ વરસી ચૂક્ો છે. રાજ્માં્થી 
હાલ માત્ર ૩ તાલુકા એવા છે જ્ાં ૨ ્થી 
૪.૯૨ ઈંચ વચ્ે છે. 

ગુજરાતમાં સીઝનનો ૬૬ ટકા વરસાદ, 
છેલ્ા પાંચ વર્ષમાં જુલાઇમાં સૌ્થી વધુઅમદાવાદ

અમદાવાદની સસસવલ હોસસપટલમાં 
શરીરના સૌ્થી લાંબા અંગ નાના 
આંતરડાનું દાન મળ્ું છે. નાના 
આંતરડાનું દાન મળ્ાનો દેશનો 
માત્ર ૧૪મો જ્ારે ગુજરાતનો 
સૌપ્ર્થમ કકસસો છે. આ અંગે પ્રાપ્ત 
માસહતી અનુસાર દહેગામના ૨૫ 
વરષી્ રાજુભાઇ બજાણી્ાને માગ્ષ 
અકસમાતમાં મા્થાના ભાગે ગંભીર 
ઈજા ્થતાં અમદાવાદની સસસવલ 
હોસસપટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્ા 
હતા. તેમને બ્ેઇનડેડ જાહેર કરવામાં 
આવતા પકરવારના સદસ્ોની સંમંસત 

બાદ અંગોના રીટ્ાઇવલના પ્ર્ાસો હા્થ 
ધરા્ા હતા. રીટ્ાઇવલની પ્રસરિ્ાને અંતે 
બે કકડની અને નાના આંતરડાનું દાન 
મળ્ું હતું. ડો. રાકેશ જોરીએ જણાવ્ું 
કે, ‘નાના આંતરડાનું દાન મેળવવું 
અત્ંત જકટલ પ્રસરિ્ા છે. મોટાભાગે 
્ુવાન બ્ેઇનડેડ દદષીના અંગદાનમાં જ 
નાના આંતરડાનું દાન મેળવવું શક્ બને 
છે. મુંબઇના જે દદષીમાં આ આંતરડાનું 
પ્રત્ારોપણ કરવાનું હતું તે દદષીના 
આંતરડાની સાઇઝ સા્થે રાજુભાઇના 
અંગદાનમાં મળેલા આંતરડાની સાઇઝ 
બંધબેસતી હોવા્થી નાના આંતરડાના 
દાન મેળવવામાં સફળતા મળી છે.

દહેગામના બ્ેઇનડેડ ્ુવકના અંગદાન્થી 
નાના આંતરડાનું બીજા દદષીમાં પ્રત્ારોપણ

લઠ્ાકાંડ : PSI સસહત 5 પોલીસ કમષી સસપેનડ, બેની બદલી
દારૂબંધી હાેવા છતાં તેનાે અમલ કરાવવામાં અધધકારીઅાે નનષ્ફળ રહ્ા ઃ ગૃહધવભાગ ભાજપ હાઇકમાને્ સરકારનાે ઉધડાે લીધાે

અમદાવાદ: વવધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા જ લઠ્ાકાંિ સર્જાતા સરકારની 
મયશકેલી વધી છે. ગયજરાતમાં લઠ્ાકાંિ સર્જાતા ભાજપ હાઇકમાનિે 
સરકારનો ઉધિો લીધો હતો. આ તરફ, મયખ્મંત્રીએ પણ ઉચ્ચ 
પોલીસ અવધકારીઓને ખખિાવ્ા હતાં.  લઠ્ાકાંિને પગલે મયખ્મંત્રીએ 
ઉચ્ચસતરી્ બેઠક ્ોજી હતી. આ ઉપરાંત કેવમક્લ્યક્ત માદક દ્રવ્ના 
સેવનથી સર્જા્ેલી ઘટનાને પગલે સમગ્ર ગયજરાતમાં આવા પદાથથો 
વેચનારા સામે સખતથી પગલા લેવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. આ 
ઉપરાંત આરોપીઓ સામે કિક કા્જાવાહી કરવા પણ સૂચના આપવામાં 
આવી હતી. વવધાનસભાની ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે ત્ારે 
લઠ્ાકાંિે ભાજપના પ્રચારમાં ર્ણે અવરોધ સજજા્ો છે. 

અમદાવાદ
ધોળકા ત્થા બોટાદમાં ઝેરી કાસમકલ 

્ુક્ત દારૂનું મોટાપા્ે વેચાણ ્થતાં ઝેરી 
કેસમકલ ્ુક્ત દારૂ પીવાના કારણે આશરે 
42 (સબનસત્ાવાર આંક 75) ્થી વધુ 
વ્સક્તઓના મોત ્થ્ા છે. 

જેને પગલે ગુજરાત લઠ્ાકાંડમાં 
ગૃહ સવભાગ એકશનમાં આવ્ુ છે. ગૃહ 
સવભાગે બોટાદ SP કરન રાજ વાઘેલા 
અને અમદાવાદ ગ્ામ્ એસપી વીરેંદ્રસસંહ 

્ાદવની બદલીના અાદેશ ક્ા્ષ છે.  
જ્ારે બોટાદના DYSP એસ.કે.સત્રવેદી 
અને ધોળકાના DYSP એન.વી.પટેલ, 

બરવાળાના PSI ભગીર્થ સસંહ વાળા 
અને કરા્ારાણપુરના PSI શૈલેનદ્ર સસંહ 
રાણાને સસપેનડ કરવામાં આવ્ા છે.  
ગુજરાતમાં દારૂબંધીની નીસત અમલમાં 
છે તેમ છતાં તેમના કા્્ષસવસતારમાં 
મોટા પા્ે ઝેરી કેસમકલ ્ુક્ત દારૂની 
હેરાફેરી રોકવામાં તેમજ તેનું વેચાણ 
અને સેવનને રોકવામાં અસધકારીઅો 
સનષફળ રહ્ા છે તેમ જણાવીને 
ગૃહસવભાગે કા્્ષવાહી કરી હતી.

બરવાળા પંથકની ઘટનામાં 
કાેઈ કસૂરવારને છાેડવામાં 

અાવશે નહી- મંત્રી
ભાવનગર 

બરવાળા તાલુકામાં 
રોજીદ ગામમાં માદક 
દ્રવ્ોના સેવન કરવાને 
કારણે આ બંને સજલ્ાના 
ઘણાં લોકો અસરગ્સત 
્થ્ાં છે. દરસમ્ાન 

રાજ્ના આરોગ્ મંત્રી અને સશક્ષણ મંત્રી 
ભાવનગરની હોસસપટલ દોડી આવ્ા હતા. 
મંત્રી અને સરકારના પ્રવક્તા વાઘાણીઅે 
હોસસપટલમાં દાખલ દદષીઓની મુલાકાત 
લીધી. અા તકે તેમણે કહ્ં હતું કે, બરવાળા 
પં્થકની ઘટનામાં કોઈ કસૂરવારને 
છોડવામાં આવશે નહી. 

રાજકીય સરક્ષણ હેઠળ 
ગુજરાતમાં ખુલ્ેઅામ દારૂનુ 

વેચાણ : કેજરીવાલ
ભાવનગર : રાજકી્ સરક્ષણ હેઠળ 

ગુજરાતમાં ખુલ્ેઆમ 
દારૂનુ વેચાણ ્થા્ છે 
અને રોજ ગામડે દારૂ 
દેવા લોકો આવે છે તે્થી 
ગુજરાતમાં દારૂબંધી 
માત્ર કાગળ પર છે તેમ 
લઠ્ાકાંડના દદષીઓને મળવા ભાવનગર 
આવેલ કદલ્ીના મુખ્મંત્રીએ જણાવ્ુ 
હતું. કેજરીવાલે સરકાર પર આકારા પ્રહાર 
ક્ા્ષ હતાં. દારૂમાં હજારો-કરોડો રૂપી્ાનો 
ભ્રષ્ાચાર ્થા્ છે. ગુજરાતમાં આમ આદમી 
પાટષીની સરકાર આવશે તો દારૂબંધીની સખત 
કા્્ષવાહી કરાશે તેમ તેઓએ જણાવ્ુ હતું. 

ભાવનગર 
બોટાદ સજલ્ાના બરવાળા પં્થક અને 

અમદાવાદના ધંધુકા પં્થકમાં્થી લઠ્ાકાંડ મામલે 
બરવાળા પોલીસ મ્થકમાં એક મસહલા બુટલેગર 
સહીત ૧૪ સામે હત્ા સહીતની કલમ તળે ગુનો 
દાખલ કરવામાં આવ્ો છે. બરવાળા તાલુકાના 
ચોકડી ગામે રહેતા લઠ્ાકાંડના મુખ્ સુત્રધાર 

પીનટુની પોલીસે ધરપકડ કરી લઈ પુછપરછ કરતા 
તેણે રોજીદના મસહલા, સહીત રાણપરી, વૈ્ા અને 
પોલારપુર ગામે કેમીકલ ્ુક્ત દારૂ સપલા્ ક્યો 
હતો. જ્ારે કેમીકલ તેણે અન્ શખસો પાસે્થી 
૨૦૦ લીટર ખરીદ ક્ા્ષની કબુલાત આપી હતી. 
જેને લઈ પોલીસે ગુનાના કામે પીનટુ, મસહલા 
બુટલેગર ગવુબેન સહીત પાંચની ધરપકડ કરી હતી.

લઠ્ઠાકઠાંડ : મહિલઠા સહિત 14 સઠામે િત્ઠાની કલમ િેઠળ ગુનઠાે નઠાંધઠાયઠાે

ભાવનગર હાેસ્પિટલમાંથી નાસી ગયેલા 13માંથી ત્રણ પીડડતાે મળ્ા
ભાવનગર: લઠ્ાકાંડના પીકડતો ભાવનગર ત્થા અમદાવાદની હોસસપટલમાં સારવાર લઈ રહ્ા છે. ત્ારે 

ભાવનગર સર ટી હોસસપટલમાં સારવાર લઈ રહેલા લઠ્ાકાંડના કુલ 102 પીકડતો પૈકી 13 પીકડતો બુધવારના 
રોજ હોસસપટલમાં્થી ફરાર ્થઈ ગ્ા હતા. આ ઘટના બાદ પોલીસે 13 પીકડતો પૈકી 3 પીકડતોને શોધી કાઢ્ા 
છે અને તેમને સારવાર અ્થષે ફરી હોસસપટલમાં પરત લાવવામાં આવ્ા છે.  આ ઘટના બાદ તંત્ર પર પણ 
સવાલ ઉઠી રહ્ા છે. કારણ કે, ચુસત બંદોબસત હોવા છતાં પણ આ પીકડતો હોસસપટલમાં્થી ભાગી ગ્ા હતા. 
ત્ારબાદ તંત્ર દોડતું ્થ્ું હતુ અને દદષીઓને પકડવા પ્ર્ત્ો હા્થ ધ્ા્ષ હતા. 

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ૧૩ વર્ષ પછીના સૌ્થી 

મોટા લઠ્ાકાંડમાં ૩૬ના મૃત્ુ ્થ્ા 
છે અને આ મરણાંકમાં સતત વધારો 
્થઇ રહ્ો છે. છેલ્ા પાંચ વર્ષમાં જ 
ગુજરાતમાં્થી કુલ ૫૦ વ્સક્તએ જીવ 
ગુમાવ્ો છે. હવે

તાજેતરમાં જ લોકસભાના 
પ્રશ્ોતરી દરસમ્ાન સરકાર દ્ારા 
કરવામાં આવેલા ખુલાસા અનુસાર 
ગુજરાતમાં્થી વર્ષ ૨૦૧૬માં ૨૫, વર્ષ 
૨૦૧૭માં ૧૧, વર્ષ ૨૦૧૮માં ૧, 

વર્ષ ૨૦૧૯માં ૩ અને વર્ષ ૨૦૨૦માં 
૧૦ વ્સક્તના બનાવટી દારૃના સેવન્થી 
મૃત્ુ ્થ્ા છે. હવે તેમાં તાજેતરના આંક 
ઉમેરવામાં આવે તો બનાવટી દારૃ્થી 
કુલ મૃત્ુઆંક ૧૦૦ને પાર ્થઇ જશે.  
પાંચ વર્ષના આ સમ્ગાળામાં દેશના 
જે રાજ્માં સૌ્થી વધુના બનાવટી 
દારૃના સેવન્થી મૃત્ુ ્થ્ા હો્ તેમાં 
મધ્ પ્રદેશ ૧૨૧૪ સા્થે મોખરે, 
કણા્ષટક ૯૦૯ સા્થે બીજા, પંજાબ 
૭૨૫ સા્થે ત્રીજા, છત્ીસગઢ ૫૨૫ 
સા્થે ચો્થા સ્થાને છે. સમગ્ દેશમાં્થી 

પાંચ વર્ષમાં કુલ ૬૧૭૨ વ્સક્તએ 
બનાવટી દારૃ્થી જીવ ગુમાવ્ો છે.  
જાણકારોના મતે, લઠ્ો એટલે સસપકરટ. 
આ સસપકરટ અનેક ઔદ્ોસગક પ્રસરિ્ામાં 
કામ લાગે છે. આ સસપકરટ લોકો પી 
ન જા્ તે માટે તેમાં ઝેરી આલકોહોલ 
ભેળવવામાં આવે છે. આ માત્ર સરકારી 
પરવાના્થી જ મળે. પરંતુ જે પરવાનો 
કઢાવે તે જો ૧૦૦૦ સલટરની જરૃર 
હો્ તો ૧૦૦૦૦ સલટરનો પરવાનો 
મેળવે અને જરૃર કરતાં વધુ આલકોહોલ 
લઠ્ાના વેપારીને વેચી દે છે.

વર્ષ 2016માં સાૌથી વધુ 25ના, જ્ારે વર્ષ 2020માં 10ના બનાવટી દારૂથી મૃત્ુ થયા હતા

ગુજરાતમાં પાંચ વર્ષમાં બનાવટી દારૂથી 50 મૃત્ુ દારૂબંધીને પડકારતી અરજીઓની 
ઝડપી સુનાવણી માટે કોટ્ષનો ઇનકાર

અમદાવાદ
રાજ્માં દારૂબંધીને પડકારતી 

ગુજરાત હાઇકોટ્ષ સમક્ષ ્થ્ેલી 
સવસવધ કરટ અરજીઓની ઝડપી 
સુનાવણી કરવા માટે હાઇકોટ્ષ સમક્ષ 
નવી અરજી કરવામાં આવી હતી. 
જો કે, ચીફ જસસટસ અરસવંદકુમારની 
બેંચે આ કેસમાં અરજનસી હી્રીંગ 
કરવાનો સાફ ઇનકાર કરી દીધો 
હતો. હાઇકોટટે જણાવ્ું કે, પ્રસતુત 
કેસમાં અરજનસીનું કોઇ નક્કર 
કારણ જણાતુ ન્થી. તાજેતરના 
લઠ્ાકાંડ અંગે પણ હાઇકોટ્ષને જાણ 

કરવામાં આવી હતી. રાજ્માં 
દારૂબંધીને પડકારતી ગુજરાત 
હાઇકોટ્ષ સમક્ષ અગાઉ સવસવધ કરટ 
અરજીઓ ્થ્ેલી છે, જેમાં રાઇટ 
ટુ પ્રાઇવેસીનો મુદ્ો ઉઠાવા્ો છે 
કે, જો વ્કકત પોતાના ઘરની ચાર 
કદવાલમાં બેસીને મ્ા્ષકદત માત્રામાં 
દારુનું સેવન કરે તો તેની સામે 
કોઇ વાંધો ના હોઇ શકે. વ્કકત 
પોતાના ઘરમાં શું ખાશે અને શું 
પીશે તેની પર સરકાર અંકુશ રાખી 
શકે નહી. જો કે, રાજ્ સરકારે આ 
અરજીઓનો સવરોધ ક્યો હતો.
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પુરવઠા િવભાગનો 
અિધકારી 1.35 લાખની 
લાંચ લેતા ઝડપાયો

અમદાવાદ
અમદાવાદ સરખેજ પોલીસ 

çટъશનમાં આવäયક ચીજવçતુ 

ધારા હъઠળ ગુનો દાખલ કરાયો 

છъ. જે અનુસાર ફરીયાદી િવιˇ 

પી.બી.એમ. મુજબના અટકાયતી 

પગલા નહỲ લેવાના અવેજ પેટъ 

તેમજ માિસક હΆા પેટъના અ³−³ 

અને નાગરીક પુરવઠાની ઝોનલ 

કચેરી, સરખેજના ઝોનલ અિધકારી 

આરોપી ભુપે×ĩ ચૌધરીના નામે 

1,65,000 λિપયાની લાંચની 

માંગણી ખાનગી ãયЧકત આરોપી 

અÚદુલ રઝાક ઉફ⎯ રાજુભાઇ 

Чદલાવરભાઇ ચૌહાણ એ કરી હતી. 

જે બાદ તેમણે એસીબી કચેરીનો 

સંપક↕ કયђ↓ હતો. અંતે એસીબીએ 

છટકЮ ગોઠવીને ભુપે×ĩ ચૌધરી તથા 

અÚદુલ રઝાક ઉફ⎯ રાજુ ચૌહાણની 

પાલડી ખાતેથી ફરીયાદી સાથે 

લાંચની માંગણી કરતા અને લાંચની 

રકમ λિપયા 1,35,500 çવીકારતા 

રѕગેહાથ ઝડપી પાડ્યા હતા. 

િહંમતનગરની સાબર ડેરીના 
305 કરાેડના ા નંુ લાેકાપર્ણ

િહѕમતનગર

વડાĬધાને ગુλવારъ િહѕમતનગરની સાબર ડેરીના 

૩૦૫ કરોડના Øલા×ટનું લોકાપ↓ણ કયુ↨ હતું. આ 

દરિમયાન વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ જણાãયું છъ કы, 

રાËય-રા∆ના િવકાસમાં ડેરી ãયવસાયનું અનેλ 

મહÓવ છъ. ગુજરાત સહકારીતા-સંçકારનું સમ×વનું 

ĴેΗ Ĭિતક છъ. ગુજરાત સહકારી Ĭ િǼમાં અĠેસર 

રЅં છъ. રાËયનું ડેરી માક⎯ટ આજે ૧ લાખ કરોડ 

પર પહ℮Éયુ છъ તે આવકારદાયક છъ. સાબરકાઠા 

િજ·ાના ગઢોડા ખાતે વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી ˛ારા 

સાબર ડેરી Øલા×ટની નજીક λિપયા ૬૦૦ કરોડના 

ખચ› બનનાર ૩૦ મેĺીક ટન ĬિતЧદનની કыપેસીટીના 

ચીઝ Øલા×ટનું ખાતમુહુત↓ અન ેભૂિમપૂજન કરવામાં 

આãયું હતું. Ëયારъ λિપયા ૧૨૫ કરોડના ખચ› 

િનિમ↓ત દэિનક ૩ લાખ લીટર કыપેસીટીના અàĺા હાઈ 

ĺીટમે×ટ (યુએચટી)  ટъĺાપેક Øલા×ટનું લોકાપ↓ણ તેમજ 

λિપયા ૩૦૫ કરોડના ખચ› બનેલા દэિનક ૧૨૦ ટન 

કыપેિસટીના પાવડર Øલા×ટનું લોકાપ↓ણ પણ વડાĬધાન ે

કયુ↨ હતું. મોદીએ સાબર ડેરીના િવિવધ બહુહъતુક 

Øલા×Îસના લોકાપ↓ણ અને ખાતમહૂત↓ Ĭસંગે ખેડૂતો-

પશુપાલકોને સંબોધન કરતા કЅં કы, કરોડો λિપયાના 

ĬોજેÄટ આધુિનક ટъūોલોજીના ઉપયોગથી કાયђ↓Щ×વત 

થનારા Ĭકàપોના કારણે સાબર ડેરીની Τમતા અનેક 

ગણી વધશે. એટલું જ નહી ડરેીનું સામÔય↓ વધારવામાં 

ઉપયોગી થશે અને સાથે સાથે  ડેરી સાથે સંકળાયેલા 

પશુપાલકોના જીવનમાં Ĭકાશ પથરાશે. 

મગફળી કરતા કપાસનું 50 ટકા 
વધારે વાવેતર, યાડર્માં ભાવ 
2000ની સપાટી સુધી ઉતયાર્

રાજકોટ

ગુજરાતમાં અÓયાર સુધી અધુ↓ ચોમાસુ િવÓયું છъ 

Óયારъ સરъરાશ ૬૦ ટકા વધુ વરસાદના પગલે ૭૫ 

ટકા વાવેતર પૂણ↓ થયંુ છъ. તેમાંય અગાઉ કપાસ 

અને સોયાબીનનંુ વાવેતર તો ગત આખી સીઝનની 

સરъરાશ કરતા 100 ટકાથી અÓયારъ જ વધી ગયું 

છъ.  છъ·ા Чરપોટ↓ મૂજબ અÓયાર સુધીમાં 64.43 

લાખ હъÄટરમાં અને તેમાંય 35.60 લાખ હъÄટર 

તો માĦ સૌરા∆ના 11 િજ·ામાં વાવેતર થયું છъ. 

બાકЫના 22 િજ·ામાં 19 ટકા જેટલું વાવેતર છъ. 

સોયાબીનનો પાક લેવામાં જબરો ઉÓસાહ 

જણાયો છъ, સરъરાશ 1.58 લાખ સામે અÓયાર 

સુધીમાં જ 2.95 લાખ હъÄટરમાં એટલે કы 130 

ટકા વાવેતર થયું છъ તો ખાસ કરીને સૌરા∆ 

િસવાયના રાËયના ઉǼર,મÖય,દિΤણ ઝોનમાં 

બાજરી, મકાઈનંુ વાવેતર 94 ટકા જેટલું થઈ ગયું 

છъ. દિΤણ,મÖય ગુજરાતમાં તુવેરનું વાવેતર પણ 

વધીને 1.73 લાખ હъÄટરમાં થયું છъ. 

રાËયના, ખાસ કરીને સૌરા∆ના  બે મુÅયપાકો 

મગફળી કરતા કપાસનું વાવેતર સામા×યત:સાડા 

પાંચ લાખ હъÄટર જેટલું વધુ હોય છъ પરѕતુ, 

અÓયાર સુધીમાં 16.26 લાખ હъ.માં મગફળી 

સામે કપાસનંુ 24.50 લાખ હъÄટરમાં એટલે કы 

મગફળી કરતા 50 ટકા વધુ વાવેતર કરાયું છъ. 

તેલ,ખોળ અને કાપડ પણ પૂλ પાડતા આ પાકનું 

વાવેતર દર વષ› 24 લાખ હъÄટરમાં થાય છъ અને 

આ વષ› તેમાં વધારો થયો છъ. 

રાજકોટ ઃ આકાશવાણીનાં રાજકોટ કы×ĩ પરથી 

ĬસાЧરત થતાં çથાિનક કાય↓ĝમો પર કાપ મૂકЫને 

હવે સાંજે પણ માĦ અમદાવાદથી જ કાય↓ĝમો 

રીલે કરવાનો ĝમ શλ  થઈ ગયો છъ. રાજકોટ 

કы×ĩ પરથી ĬસાЧરત થતાં કાય↓ĝમો સૌરા∆ના 11 

િજ·ામાં સંભળાતા હોય છъ. આ પૈકЫ સવારъ 

5-55થી 10-30 નું Ĭસારણ તો  યથાવત છъ પરѕતુ 

છъ·ા બે મિહનાથી બપોરનું અને હવે ગત તા. 

12મીથી સાંજનું લાઈવ ĮોડકાЩçટѕગ પણ બંધ 

થયું છъ, માĦ કો- ઓЧડ↓નેટъડ ĬોડÄશન ચાલુ છъ. 

મધુબન,  રજનીગંધા અને ફોન ઈન કાય↓ĝમ પણ 

સૌરાિ∆યન માટъ હવે લÛય નહỲ  રહъ. 

બાળાના પિરવારને રૂા.3 
લાખ ચૂકવવા િનદેર્શ

સુરત
પુણા િવçતારના Ĵમજીવી પЧરવારની 

Ħણ વષ↓ની બાળકЫને બદકામના ઈરાદъ 

ઉપાડી જઈને તેની સાથે બળાÓકાર 

તથા ЩΓ િવιÖધનું Ĭયાસ કરી 

ગળંુ દબાવી હÓયા કયા↓ બાદ લાશને 

દાટી દઈને પુરાવાનો નાશ કરવાના 

ગુનામાં મÖયĬદъશના આરોપી યુવાનને 

એડી લ સેશ×સ જજ ડી.પી.ગોહીલે 

કЮલ 194 પાનાના િવç Ǽ ચુકાદો આપી 

આરોપીની િવιÖધનો કыસ રъરçટ ઓફ 

રъર માનીને હÓયાના ગુનામાં Óયુદѕડ 

એટલે કы ફાંસીની સજા ફટકારતો હુકમ 

છъ. Ëયારъ ભોગ બનનારના પЧરવારને 

વીકટીમ કોÜપે×સેશન çકЫમ હъઠળ 

રૃ.3 લાખ વળતર ચુકવવા કોટ‼ િનદ‼શ 

આØયો છъ.

પુણા પોલીસ મથકના હદમાં ગઈ 

તા.12મી એિĬલની રાĦે Ĵમજીવી 

પЧરવાર સીતાનગર ચોકડી તરફ જતાં 

િĮજની નીચે ફЮટપાથ પર સૂતો હતો 

Óયારъ તેમની Ħણ વષ↓ નવ મિહનાની 

સૂતેલી પુĦીને મૂળ મÖયĬદъશના વતની 

31 વષЪ↓ય આરોપી રામĬસાદ ઉફ⎯ 

લલનિસંગ મહъશિસંગ ગૌણ(રъ.િવΐકમા↓ 

સોસાયટી, સેવનçટાર çકЮલના ધાબા 

પર, ભૈયાનગર પુણા)એ ખભા પણ 

નાંખી અપહરણ કયુ↨ હતંુ. પુણાગામ 

ભૈયાનગર સેવન çટાર çકЮલ નજીક 

બાળકЫ જાગી જતા રડવા લાગી હતી. 

જેથી આરોપીએ બાળાનું મોઢું-ગળું 

દબાવીને  સામે આવેલા ખુ·ા Øલોટના 

ખાડામાં પછાડી તેની સાથે બળાÓકાર 

તથા ЩΓ િવιÖધનંુ કжÓય કયુ↨ હતંુ. 

સીસીટીવી ફЮટъજમાં આરોપી રામĬસાદ 

ઉફ⎯ લલનિસંગ નજરъ પડયા બાદ પોલીસે 

તેને ઝડપીને પુછપરછ કરતા બાળકЫની 

લાશ દાટી હતી તે જÆયા બતાવી હતી. 

પુણા પોલીસે આરોપી િવιˇ તા.27મી 

એિĬલના રોજ ચાજ↓શીટ રજુ કયુ↨ હતુ.

સરકારપΤે મુÅય િજ·ા સરકારી 

વકЫલ નયન સુખડવાલાએ કыસની çપીડી 

ĺાયલની નેમ સાથે તા.૩૦મી એિĬલના 

રોજ ચાજ↓ĭыમની કાય↓વાહી કરી પુરાવા 

કયા↓ હતા.

સુરત

સુરતના રỲગરોડ જુની સબ જેલ ની 

જÆયા પર સુરત મહાનગરપાિલકાના   

નવા વહીવટી ભવન માટъ આખરъ ટъ×ડર 

બહાર પડી ગયાં છъ.  1080 કરોડ 

રૃિપયાના ટъ×ડર બહાર પડયા છъ તેમાં 

106 મીટર ઊંચાઈ ધરાવતા ૨૮ માળના 

બે ટાવર અને પાંચ  વષ↓ના ઓપરъશન 

અને મેઈ×ટъન×સનો પણ  સમાવેશ  

કરાયો છъ. 

સુરત Üયુિન.ના વહીવટી ભવન માટъ 

સરકાર પાસેથી સબ જેલની જÆયા 

પાિલકાએ મેળવી હતી.  Óયાર બાદ  

કыટલાક રાજકЫય અને અ×ય કારણોથી 

વહીવટી ભવન માટъનો ĬોજેÄટ અભરાઈ 

પર ચઢાવી દъવામાં આãયો હતો. 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીની તરફથી લીલી 

ઝંડી મળતાં આ ĬોજેÄટ માટъ Чડઝાઇન 

બનાવવા સાથે ક×સàટ×સીની િનમણંુક 

પણ કરી દъવામાં આવી હતી.

વહીવટી ભવન માટъની Чડઝાઇન 

ગાંધીનગર ખાતેની ટъકનીલક કિમЧટએ 

કыટલાક ફыરફાર કરતાં  મુળ ĬોજેÄટ 

Чકіમત કરતાં ૧૦૦ કરોડ જેટલી Чકіમત 

વધી ગઈ છъ. સરુત પાિલકાએ ગઈકાલે 

વહીવટી  ભવન માટъ ટъ×ડર બહાર પાડી 

દъવામાં આãયા છъ. ĬોજેÄટની Чકમત 

1080 કરોડ થઈ ગઈ છъ

Ĵમજીવી પЧરવારની બાળકЫ સાથે રъપ 
અને મડ↓ર કыસ, આરોપીને ફાંસીની સજા સુરતમાં મનપાના નવા વિહવટી 

ભવન માટъ 1080 કરોડના ટъ×ડર

કાЧઠયાવાડી લોકવાણીને ધરાર િવરામ અપાશેગુજરાત તો સહકાЧરતા અને સંçકારના 
સમ×વયનું ĴેΗ Ĭિતક છъ ઃ વડાĬધાન 

ગુજરાતમાં એકіદરъ 75 ટકા વાવેતર, 
સોયાબીન, કપાસ 100 ટકાને પાર

અેક જ કે સમાં  કે  સરકાર, રા  સરકાર 
અને ાિનક રા ની કચેરી બની જશે

સુરત- સુરત મહાનગરપાિલકાના નવા વહીવટી ભવનમાં ૨૮ માળના બે ટાવર 
બનાવવામાં આવશે. આ બાંધકામ કЮલ 14 લાખ ચો.ફЮટનુ થશે તેમાંથી સાત 
લાખ ચો.ફвટમાં સુરત મહાનગર પાિલકાનું વિહવટી ભવન Ëયારъ બાકЫના 
ટાવરમાં રાËય અને કы×ĩ સરકારની ઓЧફસ રહશે. સુરતના નવા વહીવટી  
ભવન સાથે આ કыÜપસ એવું થશે જેમાં  પાિલકાની મુÅય કચેરી સાથે સાથે 
ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર હçતકની કચેરીઓ આવી જશે.



નવી Чદàહી 
કы×ĩીય કыિબનેટъ સરકારી ટъિલકોમ 

કіપની બીએસએનએલને પુનિજ↓િવત કરવા 

માટъ ૧.૬૪ લાખ કરોડ λિપયાના પેકыજને 

મંજૂરી આપી છъ તેમ ટъિલકોમ Ĭધાન 

અિΐની વૈäણવે જણાãયું છъ. પેકыજના Ħણ 

ભાગ છъ. સેવાઓમાં સુધાર, બેલે×સશીટ 

મજબૂત બનાવવી અને ફાઇબર નેટવક↕નું 

િવçતાર.

ટъિલકોમ Ĭધાન અિΐન વૈäણવે કы×ĩીય 

મંĦીમંડળ ˛ારા લેવામાં આવેલા િનણ↓યો 

અંગે પĦકારોને જણાãયું હતું કы સરકાર 

બીએસએનએલને ફોર-જી સેવા શλ 

કરવા માટъ çપકыĺમની ફાળવણી કરશે.  

Ĭધાને વધુમાં જણાãયું હતું કы કыિબનેટ 

˛ારા મંજૂર કરવામા ં આવેલા પેકыજમાં 

૪૩,૯૬૪ કરોડ λિપયા રોકડ અને ૧.૨ 

લાખ કરોડ λિપયા િબન રોકડ çવλપમાં 

આગામી ચાર વષ↓માં આપવામાં આવશે. 

ટъિલકોમ Ĭધાને આપેલી માિહતી મુજબ  

બીબીએનએલને બીએસએનએલ સાથે 

મજ↓ કરવામાં આવશે.

બીએસએનએલને ફરી બેઠી કરવા 1.64 લાખ કરોડના પેકыજને મંજૂરી
કે ીય કેિબનેટની બેઠકમાં લેવાયેલાે િનણર્ય નવા રા∆પિત મુˆъ લોકસભા 

ચેÜબરમાં સોિનયા ગાંધી અને 
ç િત ઈરાની વŵે તરકાર

લખનઉ

ક℮Ġેસી નેતા અધીર રѕજન ચૌધરીએ દъશના નવિનયુŪ 

રા∆પિત ĩૌપદી મુમુ↓ને રા∆પ ી કΝા તેને લઈને ભારъ 

હોબાળો મચી ગયો છъ. ભાજપે આરોપ લગાãયો છъ 

કы િવરોધ પΤ રા∆પિત ĩૌપદી મુમુ↓નું અપમાન કરી 

રΝો છъ અને માંગણી કરી છъ કы ક℮Ġેસ અÖયΤ સોિનયા 

ગાંધીએ દъશની માફЫ માંગવી જોઈએ. પોતાના બચાવમાં 

લોકસભામાં ક℮Ġેસના નેતા ચૌધરીએ કЅં હતંુ કы, તેમનો 

ઈરાદો રા∆પિતનું અપમાન કરવાનો ન હતો અને તેમણે 

ભૂલથી આવું કЅં હતું. તેમણે ભાજપ પર આΤેપ કરતા 

કЅં હતું કы, ભાજપ આ મુˆъ રાઈનો પવ↓ત બનાવી રહી છъ. 

જોકы, ભાજપ આ મુˆъ ક℮Ġેસ સામે આĝમક બની છъ.

મÖયĬદъશમાં લાકડા વીણવા 
માટъ ગયેલી મિહલાને 20 
લાખનો હીરો મળી આãયો

પ³−³ા

મÖયĬદъશના પ³−³ા િજ·ામાં લોકોનું નસીબ બદલાતા 

વાર નથી લાગતી. Óયાં ચાલતા ચાલતા જતાં પણ કыટલીક 

વખત હીરો મળી આãયો હોવાની ઘટનાઓ ન℮ધાઈ છъ. 

આવી જ એક ઘટના Óયાંની એક ગરીબ મિહલા સાથે બની 

છъ.  આ ગરીબ મિહલા લાકડા વીણવા માટъ જંગલમાં જઈ 

રહી હતી Óયારъ તેન ેરçતામાંથી ૪.૩૯ કыરъટનો હીરો નીચે 

જમીન પર પડેલો મળી આãયો. આ હીરાની Чકіમત લાખો 

λિપયામાં છъ. હીરો મળી આવતા આ મિહલાનું નસીબ 

ચમકЫ ગયું છъ. જે હીરા કાયા↓લયમાં જમા કરાવાયો છъ. 

આ હીરાની અંદાિજત Чકіમત ૨૦ લાખ λિપયા છъ. હીરા 

કાયા↓લયના અિધકારીએ આ જાણકારી આપી છъ. 

નવી Чદàહી
ઝારખડં રાËયમા ં આજકાલ 

હાથીઓએ મચાવલેા હાહાકારની ચચા↓ 

છъ. રાËયના સÅંયાબધં િવçતારમાં 

ગજરાજો િવફયા↓ છъ અન ે લટેъçટ 

મામલામા ં હજારીબાગ િજ·ામાં 

હાથીઓએ કહъર વરતાãયો છъ. 

હાથીઓના ઝુડં છાશવારъ િનકળી પડ ેછъ 

અન ેગામડાઓમાં ઘસુી જાય છъ. માતલેા 

હાથીઓએ સ′કડો ઘર તોડી નાÅંયા છъ 

અન ેઘરમાં મકુыલ ુઅનાજનો પણ સફાયો 

કરી નાÅંયો છъ. હાથીઓના ઉપĩવથી 

લોકો ભયભીત થઈ ગયા છъ.

વન િવભાગ એÄશનમાં આãયો 

છъ અન ે અિધકારીઓ ગામડાઓમાં 

પહ℮ચી રΝા છъ. હાથીઓ અનાજ ખાઈ 

ગયા બાદ લોકોન ે િચતંા છъ કы, અમાλ 

પટે કыવી રીત ે ભરાશ.ે.હાથીઓના 

આ ટોળામાં 10 થી 15 હાથી છъ જે 

છાશવારъ ગામડાઓમાં ઘસુી આવ ેછъ. 

હજારીબાગ િજ·ામાં હાથીઓએ લોકો 

પર પણ હમુલો કયђ↓ હતો અન ેતમેા ંએક 

દѕપિતન ુમોત પણ થય ુહત.ુ હાથીઓને 

હવ ે ભગાડવા માટъ વન િવભાગના 

અિધકારીઓ કાય↓વાહી કરી રΝા છъ.

ઝારખંડમાં હાથીએ દѕપતીને કચડી નાંÅયું 
ઘરોમાં તોડફોડ કરી અનાજ સાફ કરી નાંÅયુ
હાથીઅાેને હવે ભગાડવા માટે વન િવભાગના અનેક અિધકારીઅાે કામગીરીમાં લાગ્યા

જયપુર 
ભારતીય સૈ×યમાં જાસૂસી સાથે 

જોડાયેલો મામલો સામે આãયો છъ. 

રાજçથાનમાં તૈનાત સૈ×યના એક 

જવાનને પાЧકçતાનની બે યુવતીએ 

હની ĺેપમાં ફસાãયો હતો જે બાદ આ 

જવાન પાસેથી આ જાસૂસ મિહલાએ 

સૈ×યની ગુΆ માિહતીઓ કઢાવી લીધી 

હતી. હાલ આ જવાનની ધરપકડ કરીને 

પૂછપરછ કરાઇ રહી છъ.   

સૈ×યના એક ૨૪ વષЪ↓ય જવાન 

શાંિતમય રાણાની આ મામલે 

રાજçથાન પોલીસની ઇંટъિલજંસ િવંગ 

˛ારા ધરપકડ કરવામાં આવી છъ. 

જવાન પર જાસૂસી અને પાЧકçતાની 

એજ×ટને ગુΆ માિહતી લીક કરવાનો 

આરોપ છъ. આ જવાન પિΌમ 

બંગાળના બાગુંડા િજ·ાના એક 

ગામનો રહъવાસી છъ. અને હાલ તે 

જયપુરમાં અટ↓લરી યુિનટમાં સેવા 

આપી રΝો હતો. રાજçથાન પોલીસની 

ઇંટъિલજંસ િવંગના ડાયરъÄટર જનરલ 

ઉમેશ િમĴાએ જણાãયું હતું કы 

પાЧકçતાની એજ×ટ ગુરનૌર ઉફ⎯ અંЧકતા 

અને િનશાએ આ જવાનનો સોિશયલ 

મીЧડયા ˛ારા સંપક↕ કયђ↓ હતો. 

નવી Чદàહી
કણા↓ટકના બે·ારъમાં  BJP નેતાની હÓયા કરવામાં આવી 

છъ.  ભારતીય જનતા પાટЪ↓ના 32 વષЪ↓ય યુવા મોચા↓ નેતા 

Ĭવીણ નેǼાιની હÓયા બાદ સુિલયા તાલુકો બે·ારъમાં અને 

અ×ય િવçતારમાં પણ તનાવની Щçથિત છъ. Ĭવીણ મંગળવારъ 

રાતે પોતાની દુકાનથી ઘેર જઇ રΝાં હતા, Óયારъ તેમના પણ 

જીવલેણ હુમલો કરવામાં આãયો જેમાં તેમનું મોત થયુ હતુ. 

બે·ારъ િવçતારની પાસે પોàĺીની દુકાન ચલાવનારા Ĭવીણ 

નેતાι Ëયારъ ઘરъ જઇ રΝાં હતા,Óયારъ તેમના પર હુમલો 

કરવામાં આãયો હતો. આ ઘટનામાં હમલાવર બાઇકથી 

આãયા હતા અને કЮહાડી ˛ારા હુમલો કરીને આ હÓયાને 

અંજામ આØયો હતો.આ હÓયાનું કારણ પોલીસને જાણવા 

મâયુ નથી. પોલીસ Ëયારъ ઘટના çથળ પર પહ℮ચી Óયારъ 

Ĭવીણ નેǼાιને હોЩçપટલ લઇ જવામાં આãયા Ëયાં ડૉÄટરъ 

તેમને ત ઘોિષત કયા↓ હતા. આ ઘટનાને લઇને મુÅયમંĦી 

બોÜમઇએ બુધવારъ આΐાસન આØયુ કы, આ જઘ×ય કжÓયમાં 

શાિમલ દોિષઓની જàદી જ ધરપકડ કરવામાં આવશે. 

રૂપવાન યુવતીઅાેઅે વાેટ્સઅેપથી જાળ િબછાવી

હની ĺેપમાં ફસાવી ઈЩ×ડયન આમЪ↓ને 
પાЧકçતાની જાસૂસોએ માિહતી કઢાવી

કોલકાતા 
અિભનેતામાંથી નેતા બનેલા િમથુન 

ચĝવતЪ↓એ દાવો કયђ↓ છъ કы ણમુલ 

ક℮Ġેસના ૩૮ ધારાસÛયો ભાજપના 

સંપક↕માં છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы અિભનેતા 

ગયા વષ› પિΌમ બંગાળ િવધાનસભા 

ચૂંટણી અગાઉ ભાજપમાં જોડાયા હતાં. 

તેમણે વધુમાં જણાãયું હતું કы 

૩૮માંથી ૨૧ સીધા જ મારા સંપક↕માં 

છъ. પĦકાર પЧરષદને સંબોધતા િમથુન 

ચĝવતીએ જણાãયું હતું કы ણમુલ 

ક℮Ġેસના ૩૮ ધારાસÛયો ભાજપના 

સંપક↕માં છъ. જે પૈકЫ ૨૧ ધારાસÛયો 

સીધા જ મારા સંપક↕માં છъ. 

બીજી તરફ ણમુલ ક℮Ġેસે િમથુન 

ચĝવતЪ↓ના આ દાવાને ફગાવી દъતા 

જણાãયું હતું કы અિભનેતા ખોટા દાવાઓ 

કરીને લોકોને મૂખ↓ બનાવવાના Ĭય ો 

કરી રΝાં છъ. 

ચĝવતЪ↓એ વધુમાં જણાãયું હતું કы 

દъશના ૧૮ રાËયોમાં ભાજપ સǼામાં 

છъ અને અ×ય કыટલાક રાËયોમાં પણ 

ટૂંક સમયમાં ભાજપ સǼા ĬાΆ કરશે. 

પિΌમ બંગાળમાં ભાજપ પોતાની લડાઇ 

બંધ કરશે નહỲ. જો આજની તારીખે 

મુŪ અને િનæપΤ ચૂંટણી કરાવવામાં 

આવે તો ભાજપ સરકારની રચના કરી 

શકы છъ. 

TMCના 38 ધારાસÛય ભાજપમાં 
સંપક↕માં હોવાનો િમથુનનો દાવો

કણા↓ટકમાં 32 વષЪ↓ય ભાજપ નેતાની 
કЮહાડી મારી હÓયા બાદ િવરોધ Ĭદશ↓ન
અા જઘ  કૃ માં સામેલ અારાેપીઅાેની જ ી ધરપકડ કરવાની ખાતરી

નવી Чદàહી 
અનેક રાËયોમાં હાલ ભારъથી અતી 

ભારъ વરસાદ પડી રΝો છъ. જેને પગલે 

િવજળી પડવાની ઘટના પણ વધવા લાગી 

છъ. અગાઉ િબહારમાં િવજળી પડવાથી 

૨૦થી વધુ લોકો એક જ Чદવસમાં માયા↓ 

ગયા Óયારъ હવે ઉǼર Ĭદъશમાં પણ િવજળી 

પડવાની ઘટનામાં ૨૦ લોકો માયા↓ ગયા છъ. 

જેને પગલે છъ·ા ૨૪ કલાકમાં દъશભરમાં 

િવજળી પડવાની ઘટનામાં ૫૦થી વધુ લોકો 

માયા↓ ગયા છъ. 

ઉǼર Ĭદъશના Ĭયાગરાજ, કૌશંબી, 

ગાિઝપુર, ભાદોહીમાં સૌથી વધુ િવજળી 

પડવાની ઘટના સામે આવી છъ. મુÅયમંĦી 

યોગી આЧદÓયનાથે દુ:ખ ãયŪ કયુ↨ હતું 

અને માયા↓ ગયેલાના પЧરવારને ચાર લાખ 

λિપયાની સહાયની જાહъરાત કરી હતી. 

Ëયારъ િહમાચલ Ĭદъશમાં લાહૌલ Щçપિતમાં 

અÓયંત ભારъ વરસાદને કારણે રોડ બંધ થઇ 

ગયા હતા. જેથી ૪૦થી વધુ વાહનો ફસાઇ 

ગયા હતા. જે પણ લોકો આ પૂરમાં ફસાયા 

છъ તેમને રъçÄયૂ કરવામાં આવી રΝા છъ. 

રાજçથાનમાં પણ સતત બીજા Чદવસે 

પૂરની Щçથિત સજા↓ઇ હતી. પિΌમ 

રાજçથાનમાં Щçથિત વધુ કફોડી છъ. ખાસ 

કરીને જોધપુરમાં અનેક ઘરોમાં પાણી 

ભરાયા હતા. જેને પગલે અહỲની çકвલ-

કોલેજોને બંધ કરી દъવાઇ છъ. Ëયારъ ચાર 

ĺેનો રદ કરાઇ હતી અને પાંચને ડાયવટ↓ 

કરવામાં આવી હતી. 

ઉ. દેશમાં વીજળીથી 20ના મોત, રાજસ્થાનમાં પૂર
વાદળ ફાટતા અટકાવાયેલી અમરનાથ યા ા ફરી શરૂ : દેશભરમાં વીજળી પડવાથી અાશરે 50ના માેત, િહમાચલમાં પૂરમાં અનેક વાહનાે ફસાયા
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Ĭાણ હણાય તો પણ 
Φાનવાપીમાં જળાિભષેક 
કરીશ ઃ િહમાંગી સખી

નવી Чદàહી

પશપુિતનાથ Чક³−³ર અખાડાના મહામડંલΐેર િહમાંગી 

સખીએ પણ Φાનવાપી િવવાદમાં ઝપંલાãયુ ંછъ. િહમાંગી 

સખી ˛ારા એવી જાહъરાત કરવામાં આવી છъ કы, તઓે 

આગામી ૮ ઓગΓના રોજ બનારસના િવΐેΐર Φાનવાપી 

મહાદъવ પહ℮ચીન ે Ĵાવણ માસના અિંતમ સોમવારъ Óયાં 

જળાિભષકે કરશ.ે Чક³−³રોના Ĭથમ મહામડંલΐેરના કહъવા 

Ĭમાણ ેËયારъ મЩુçલમોન ેત ેçથળъ વજ ૂકરવા માટъની મજંરૂી 

છъ તો તઓે પણ જળાિભષકે કરશે. જબલપરુમા ંભŪો 

વŵ ે પહ℮ચલેા મહામડંલΐેરъ ભલ ે પોતાના Ĭાણ હણી 

લવેામાં આવ ે પરѕત ુ પોતે Φાનવાપીમાં જળાિભષકે જλર 

કરશ ેતવેો ઢ િનΌય ãયŪ કયђ↓ હતો. 

સમĠ ભારતમાં ગયા 
વષ↓ની તુલનામાં 2022માં 
પાંચ ગણુ વધારъ હીટવેવ

નવી Чદàહી

દъશમા ંગરમીએ રъકોડ↓ તોડ્યો હતો. હીટવવેથી સમĠ 

ભારત હગરેાન થઈ ગયુ ંહતુ.ં આ વષ› ગરમીની િસઝન 

અનયે વષђ↓ની તલુનામાં સૌથી ગરમ રહી છъ. હીટવવેની 

વાત કરીએ તો આ વષ› ભારતમાં 203 Чદવસ હીટવવે 

વાળા રΝા હતા. જ ેહાલના વષђ↓માં સૌથી અિધક હતુ.ં 

સૌથી વધ ુહીટવવે ઉǼરાખડંમા ંન℮ધાયુ હતુ.ં ઉǼરાખડંમાં 

28 Чદવસ માટъ હીટ વવે ન℮ધવામાં આãયુ ંછъ Óયારબાદ 

રાજçથાનમાં 26 Чદવસ, પજંાબ અન ે હЧરયાણા બનંે 

રાËયોમાં 24 Чદવસ, ઝારખડંમા ં18 Чદવસ અન ેЧદàહીમાં 

17 Чદવસ. િમિનçĺી ઓફ અથ↓ સાય×સના આકંડા Ĭમાણે 

દъશમા ંઆ વષ› હીટવવેના પાંચ ગણા વધ ુહતા. 

SpiceJetને બે માસ 
સુધી 50% ÙલાઈÎસ 
ઘટાડવાનો આદъશ

નવી Чદàહી

ડાયરъÄટર જનરલ ઓફ િસિવલ 

એિવયેશ×સએ આકιં વલણ 

અપનાવતા એરલાઈન કіપની 

çપાઈસજેટને આગામી આઠ સΆાહ 

સુધી ÙલાઈÎસની સંÅયા ઘટાડીને 

અડધી કરવાનો આદъશ આØયો છъ. 

ટъકિનકલ ખામીની ઘણી ઘટનાઓ 

બાદ આ આકιં પગલું ભરવામાં 

આãયું છъ. જોકы Óયાર બાદ çપાઈસજેટъ 

કЅં છъ કы તે ડીજીસીએના આદъશો 

Ĭમાણે કામ કરશે. તેનાથી અમારી 

ÙલાઈÎસના સંચાલન પર કોઈ અસર 

પડશે નહỲ. 

સાગર

મÖયĬદъશના સાગર ખાતે એક 

ખાનગી çકвલમાં કોરોના વેЩÄસનેશનમાં 

ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છъ. 

Óયાં જૈન પЩÚલક çકвલમાં કોિવડ 

વેЩÄસનેશન દરિમયાન એક જ 

િસરỲજથી ૩૦થી વધુ બાળકોને 

વેЩÄસન લગાવવામાં આવી છъ. çકвલમાં 

બાળકો માટъ કોરોના વેЩÄસનેશનનો 

કыÜપ લગાવવામાં આãયો હતો. 

વેЩÄસનેશન અિભયાન દરિમયાન 

કыટલાક માતા-િપતાએ એ ફЧરયાદ કરી 

છъ કы, વેЩÄસનેટરъ એક જ િસЧરѕઝથી 

એકથી વધુ બાળકોનંુ વેЩÄસનેશન 

કરવામાં આãયું છъ. 

વેЩÄસન લગાવનાર િજતે×ĩએ દાવો 

કયђ↓ હતો કы, અિધકારીઓ ˛ારા માĦ 

એક જ િસરỲજ આપી અને િવભાગના 

Ĭમુખ ˛ારા બધા બાળકોના એકસાથે 

વેЩÄસનેશનનો આદъશ આપવામાં 

આãયો હતો. િવ˜ાથЪ↓ઓના માતા-

િપતા ˛ારા રъકોડ↓ કરવામાં આવેલા 

એક વીЧડયોમાં િજતે×ĩએ કЅં કы, 

હું તેનું નામ નથી જાણતો. શું તમને 

ખબર છъ કы, એક િસરỲજનો ઉપયોગ 

ઘણા લોકોને ઈ×જેÄશન આપવા માટъ 

નહỲ કરવો જોઈએ એવું પૂછવા પર 

િજતે×ĩએ જણાãયું કы, મને ખબર છъ.

મÖયĬદъશમાં çકвલમાં િસЧરѕજથી ૩૦થી 
વધુ બાળકને વેЩÄસન લગાવી દъવાઈ

પૂણે

િવΐના અનેક દъશો બાદ ભારતમાં 

મંકЫપોÄસે દçતક આપી છъ. હાલમાં, 

દъશમાં 4 કыસ ન℮ધાયા છъ, ભારતીય 

ફામા↓çયુЧટકલ ઉ˜ોગ આ વાયરલ રોગ 

માટъ રસી અને દવાઓ િવકસાવવા પર 

િવચાર કરી રΝો છъ.

ભારતમાં કોિવડ-19 રસી 

કોિવિશàડ િવકસાવનાર સીરમ 

ઈЩ×çટટ્યૂટ ઓફ ઈЩ×ડયાના સીઈઓ 

અદાર પૂનાવાલાએ મંગળવારъ 

જણાãયું હતું કы તેઓ વૈિΐક ભાગીદાર 

નોવાવેÄસ સાથે મળીને મંકЫપોÄસ 

માટъ mRNA રસી િવકસાવવાનું 

આયોજન કરી રΝા છъ. પૂનાવાલાએ 

એ પણ જણાãયું કы તેઓ ડેિનશ 

ફામા↓çયુЧટકલ કіપની બાવેЧરયન નોЧડ↓ક 

˛ારા ઉÓપાЧદત શીતળાની રસી આયાત 

કરવા પર પણ િવચાર કરી રΝા છъ. 

વàડ↓ હъàથ ઓગ›નાઈઝેશન અનુસાર, 

મંકЫપોÄસ માટъ શીતળાની રસી પણ 

ઉપયોગી થઈ શકы છъ. જો કы, આ 

રસીઓ ફŪ એવા લોકોને જ આપવી 

જોઈએ જેઓ મંકЫપોÄસના દદЪ↓ઓના 

નજીકના સંપક↕માં આãયા હોય, એટલે 

કы ઉŵ જોખમ હોય. અગાઉ એવંુ 

ન℮ધવામાં આãયું હતું કы શીતળાની રસી 

મંકЫપોÄસને રોકવા માટъ ઉપયોગી છъ, 

પરѕતુ તેની અસરકારકતા અંગેનો ડેટા 

મયા↓Чદત છъ. 

કોરોનાની કોિવિશàડ બનાવનાર સીરમ 
ઈЩ×çટટ્યૂટ મંકЫપોÄસની રસી બનાવશે

કોલકાતા

પિΌમ બંગાળના ઈ×ડçĺી Ĭધાન પાથ↓ 

ચેટરજી પર કૌભાંડ અને įΓાચારના 

આરોપ બાદ ઈડીની કાય↓વાહીમાં કરોડો 

λિપયાની રોકડ રકમ મળી આવતા અંતે 

મમતા બેનજીર્ સામે ચેટરજીને પદįΓ 

કરવા અનેક ફЧરયાદો મળી હતી. અંતે 

સરકાર પણ લાંછન લાગે તે પહъલાં જ 

બેનજીર્એ પાથ↓ ચેટરજીને Ĭધાનપદъથી 

હટાãયા છъ.

અહъવાલ અનુસાર ફЧરયાદો અને 

સરકાર પર ખતરો આવે તે પહъલાં 

મમતા સરકારъ પાથ↓ ચેટજીર્ પર કડક 

કાય↓વાહી કરી છъ. પિΌમ બંગાળમાં 

િશΤક ભરતી કૌભાંડમાં ચેટરજીનંુ નામ 

આãયા બાદ તેમને મંĦી પદ પરથી 

હટાવી દъવામાં આãયા છъ. પાથ↓ ચેટજીર્ 

મમતા સરકારમાં ઉ˜ોગ મંĦી હતા. 

તેઓ Ëયારъ િશΤણ મંĦી હતા Óયારъ આ 

આ એસએસસી કૌભાંડ થયું હતુ અને તે 

સંદભ› તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી 

છъ. િશΤક ભરતી કૌભાંડમાં ઈડી ˛ારા 

પાથ↓ ચેટરજીની ધરપકડ કરવામાં આવી 

છъ. અિપ↓તા મુખજીર્ની ધરપકડ બાદ બાદ 

પાથ↓ની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી 

હતી. અિપ↓તાના ઘરъ પાડવામાં આવેલા 

દરોડામાં લગભગ ૨૦ કરોડ λિપયાની 

રોકડ મળી આવતા સમĠ દъશમાં 

ચકચાર મચી ઉઠ્યો હતો. બુધવારъ 

અિપ↓તાના બીજા ઘરъ પાડવામાં આવેલ 

બીજા દરોડામાં પણ લગભગ ૨૦ કરોડ 

λિપયા રોકડા મળી આãયા હતા. 

įΓાચાર મામલે કાય↓વાહી થતાં 
મંĦીપદъથી ચેટજીર્ની હકાલપžી

નવી Чદàહી

EDએ બુધવારъ ફરીથી િશΤક ભરતી કૌભાંડમાં 

કોલકǼાની આસપાસના Ħણ çથળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. 

આ દરિમયાન EDને અિપ↓તા મુખજીર્ના બેલઘЧરયા Щçથત 

અ×ય Ùલેટમાંથી લગભગ 29 કરોડ રોકડ (λ.28.90 

કરોડ) અને 5 Чકલો સોનું મâયું હતંુ. આ પૈસાની ગણતરી 

કરવામાં EDની ટીમને લગભગ 10 કલાકનો સમય લાÆયો 

હતો. ચ℮કાવનારી વાત એ છъ કы અિપ↓તાએ આ પૈસા Ùલેટના 

ટોયલેટમાં છુપાãયા હતા.

EDએ તાજેતરમાં િશΤક ભરતી કૌભાંડ સંબંિધત કыસમાં 

પિΌમ બંગાળમાં મમતા સરકારના મંĦી પાથ↓ ચેટરજીની 

ધરપકડ કરી હતી. અિપ↓તા મુખજીર્ પાથ↓ ચેટરજીના નજીક 

મનાય છъ. માĦ 5 Чદવસ પહъલા જ EDને અિપ↓તાના 

Ùલેટમાંથી 21 કરોડ રોકડા અને તમામ Чકіમતી વçતુઓ 

મળી હતી. અિપ↓તાની 23 જુલાઈએ ED ˛ારા ધરપકડ 

કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ EDની આ કાય↓વાહી બાદ 

િવપΤી પાટЪ↓ઓ TMC પર પાથ↓ ચેટરજીને કыિબનેટમાંથી 

હટાવવાની માંગણી કરી રЅં છъ. 

અિપ↓તાના બીજા ઘરમાં રъડઃ ઈડીને મâયા 
29 કરોડ રોકડા અને પાંચ Чકલો સોનું
નાેટાે ગણવા માટે 10 કલાક લાગ્યા : બેલઘિરયામાં અાવેલા ફલેટમાંથી નાેટાે ઢગલાે મ ાે

નવી Чદàહી

દъશમાં બેકારી સામે કы×ĩ સરકાર 

˛ારા કરવામાં આવેલી ભરતી અંગેના 

એક સવાલના જવાબમાં લોકસભામાં 

કы×ĩ સરકારъ આંકડા આØયા છъ જેમાં 

બેરોજગારી અંગે િબહામણું િચĦ સામે 

આવી રЅં છъ. વષ↓ ૨૦૧૪-૧૫થી 

૨૦૨૧-૨૨ના આઠ નાણાકЫય વષ↓માં 

કы×ĩ સરકારъ બહાર પાડેલી િવિવધ 

જÆયાઓની ભરતી માટъ સરકારને કЮલ 

૨૨.૦૫ કરોડ અરજીઓ એટલે કы દъશની 

વસતીના છŢા ભાગના લોકોએ અરજી 

કરી હોવાનું સરકારъ જણાãયું હતું અને તેની 

સામે આ આઠ વષ↓માં સરકારъ કЮલ ૭.૨૨ 

લાખ લોકોને નોકરી આપી છъ. આ આંકડા 

દશા↓વે છъ કы નોકરીની સામે અરજદારની 

સંÅયા Ħણસોથી ચારસો ગણી છъ!  દъશમાં 

રોજગારી વધે, વધુને વધુ લોકો રોજગાર 

લાયક બને એ અમારી સરકારની 

Ĭાથિમકતા છъ અને આ માટъ કы×ĩ સરકારъ 

અનેક પગલાં લીધા  છъ તેમ Ĭધાને  એક 

ĬĴના જવાબમાં જણાãયું હતું. 

8 વષ↓માં 22.05 કરોડ અરજકતા↓ 
પૈકЫ 2.22 લાખને સરકારી નોકરી

કે  સરકારે 2014થી 2022 સુધીના જાહેર કરેલા અાંકડા

નવી Чદàહી 

કы×ĩીય એજ×સી ઇડીને મની 

લો×ડЧરѕગના અપરાધો સામે કાય↓વાહી 

માટъ આપવામાં આવેલા અિધકારોને 

સુĬીમ કોટ↓માં પડકારવામાં આãયા 

હતા. જોકы સુĬીમ કોટ‼ કЅં હતું કы 

ઇડીને ધરપકડ અને સંપિǼ જΆ 

કરવાનો અિધકાર છъ અને સાથે જ 

મની લો×ડЧરѕગ કાયદામાં સુધારો 

કરવામાં આãયો તેને રદ કરવાની 

માગણી પણ સુĬીમ કોટ‼ ફગાવી દીધી 

હતી. સુĬીમ કોટ‼ કЅં હતું કы વત↓માન 

મની લો×ડЧરѕગ કાયદામાં કરાયેલા 

સુધારાઓમાં કોઇ જ ખામીઓ નથી. 

તેથી સુĬીમ કોટ‼ અરજદારોની બધી 

જ માગો ફગાવી દીધી હતી અને 

ઇડીને અપાયેલી બધી જ શિŪઓને 

યોÆય ઠъરવી હતી.  સુĬીમ કોટ↓માં 

મની લો×ડЧરѕગ કાયદાના સુધારા અને 

ઇડીને આપવામાં આવેલા અિધકારો 

કы શિŪઓને પડકારતી ૨૪૦ જેટલી 

અરજીઓ થઇ હતી. 

ઇડીના ધરપકડ અને જΆીના 
અિધકારો પર ‘સુĬીમ’ મોહર

નવી Чદàહી

દъશમાં ૫-જી çપેÄĺમની ઓનલાઈન 

હરાજી Ĭિĝયામાં પહъલા Чદવસે ચાર 

રાઉ×ડ સુધી બોલી લગાવાઈ હતી. હવે 

પાંચમા રાઉ×ડ માટъ હરાજીની બોલી 

બુધવારъ શλ થશે. ભારતમાં çપેÄĺમની 

અÓયાર સુધીની સૌથી મોટી હરાજીમાં 

મંગળવારъ મુકыશ અંબાણી, સુિનલ 

ભારતી િમǼલ અને ગૌતમ અદાણી 

˛ારા સંચાિલત કіપનીઓએ ૫-જી 

એરવેãસ માટъ λ. ૧.૪૫ લાખ કરોડની 

બોલી લગાવી હતી. ૫-જી çપેÄĺમની 

હરાજી Ĭિĝયા મંગળવારъ સવારъ શλ 

થઈ. આ હરાજી Ĭિĝયામાં Чરલાય×સ 

િજયો, ભારતી એરટъલ, વોડાફોન- 

આઈЧડયા અને અદાણી જૂથે ભાગ 

લીધો હતો. સરકારને ૭૨ ગીગાહÎઝ↓ 

çપÄેĺમની હરાજીથી અંદાજે λ. ૪.૩ 

લાખ કરોડ મળવાની આશા છъ. પહъલી 

હરાજીષથી સરકારને અંદાજે ૧ લાખ 

કરોડ λિપયા મળવાની આશા છъ તેમ 

ટъિલકોમ મંĦી અિΐની વૈæણવે જણાãયું 

હતું. તેમણે ઉમેયુ↨ કы, ટъિલકોમ િવભાગે 

૫-જીની હરાજી માટъ ખૂબ જ ઝડપથી 

કામ કરીન ે હરાજી Ĭિĝયાને િવĝમી 

સમયમાં પૂરી કરી હતી. આ હરાજીમાં 

ચાર કіપનીઓએ ભાગ લીધો છъ. 

Чદવસના અંત સુધીમાં ચાર રાઉ×ડ પુરા 

થયા હતા. 

5G çપેÄĺમની હરાજીના પહъલા Чદવસે 
λિપયા ૧.૪૫ લાખ કરોડની બોલી લાગી
72 ગીગાહટ્ઝર્ ેક્ મની હરાજીથી અંદાજે 4.3 લાખ કરાેડ મળવાની અાશા : ટેિલકાેમ મં ી
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દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

િનઓન-સાઇન લાઇટ માટъ 

જગિવÅયાત એવા લાસવેગાસ 

(અમેЧરકા)થી રъખાનો પĦ 

હતો. એણે લÅયું હતું, ‘તમને 

પĦ વાંચીને જરા નવાઈ 

લાગશે. મારો સંપક↕ તમારી 

સાથે ઘણાં વષђ↓થી નથી. પણ 

તમારો Åયાલ હું ઘણીવાર 

કરતી અને િવચારતી કы તમે 

Äયાં હશો ? ગુજરાતી ભાષા 

બોલવાનો મારો મહાવરો નથી 

અને અંĠેજીની જાણે કы આદત 

જ પડી ગઈ છъ. મારી ડાયરીનાં 

પાનાં આજે ફыરવતી હતી. બસ, 

તમે યાદ આવી ગયા. થયું કы 

લાવ તમને પĦ લખું. હું Ëયારъ 

એસએસસીનંુ પЧરણામ જાણવા 

ઇ×તેજારમાં હતી એ વખતે મ′ 

માιં Чરઝàટ જાણવા તમારા 

અખબારની કચેરીએ ફોન 

કયђ↓ હતો. તમે મને પЧરણામ 

જણાãયું હતું. મને ફçટ↓ ╞ાસ 

ના મળતાં હું જરાક િનરાશ 

થઈ ગયેલી. તમે મને થોડીક 

çવીÎસ આપીને ĬોÓસાહન 

આપેલું કы હવે કૉલેજમાં સખત 

મહъનત કરજે. યાદ છъ તમને ?

તમે મને ઓળખી ? હું 

આનલની નાની બહъન રъખા.

હવે ઓળખાણ પડી ?

આનલ Ëયારъ અમદાવાદમાં 

હતી Óયારъ એને તો તમારા માટъ 

કыટલું બધંુ માન હતું ? તમારી 

વાતા↓ઓ તે વાંચતી. ઘેર પણ 

આખો Чદવસ બસ એ તમારી 

જ વાતો કયા↓ કરતી. તમને 

પણ કыટલું બધું વહાલ હતું 

એના માટъ ! યાદ આવે છъ એ 

આનલ. તમારી ĭы×ડ – આનલ. 

મારી બહъન આનલ. િવĝમની 

પ ી આનલ. અને... તમે 

જાણો છો આપણી આનલ 

આજે Äયાં છъ ? કыવી છъ ? શું 

કરъ છъ ? તમે તો કદાચ ભૂલી 

ગયા હશો પણ આનલ તમને 

નહỲ ભૂલી હોય. એ Ëયાં પણ 

છъ Óયાં રહીને પણ એ તમને 

યાદ કરતી જ હશે. પણ આનલ 

પર શું શું વીÓયું એની તમને 

ખબર છъ ?

àયો આ રહી આનલની 

વાત.

થોડાંક વષђ↓ પહъલાંની વાત 

છъ.

આનલ તો અમદાવાદની 

જ છોકરી. શહъરની કૉલેજમાં 

ભણેલી એ મુÆધા. જેટલી 

λપાળી એટલી જ લાગણીશીલ. 

એની આંખોમાં કદીક શાંત 

સાગરની મંદ મંદ લહъરખીઓ 

લહъરાય તો કદીક પવ↓ત પરથી 

ખીણમાં ધસમસતી નદીના 

િવશાળ જળરાિશની Ĭચંડ 

ગજ↓નાઓ પણ દъખાય. એના 

મનમાં અનેક રѕગબેરѕગી સપનાં 

હતાં. λડા-λપાળા સંસારની 

તેને એક આગવી કàપના હતી. 

તે માટъ એના પોતાના કыટલાક 

મનોરથ હતા.

આનલ ઉѕમરલાયક થતાં 

એના માટъ એના જ જેવા 

સુંદર વરની શોધ કરવામાં 

આવી. એવામાં એક સોહામણો 

યુવક અમેЧરકાથી માĦ બે 

અઠવાЧડયાં માટъ જ અમદાવાદ 

આવેલો હતો.

એનું નામ િવĝમ.

િવĝમ અને આનલનાં 

માતા-િપતાએ મુલાકાત 

ગોઠવી. બંને ઉŵ િશિΤત 

પЧરવારો હતા. િવĝમે આનલને 

જોઈ અને આનલ તો િબચારી 

લ શીલ. એણે માંડ નજર 

ઊંચી કરી ના કરી, જેટલું 

જોવાય એટલું જોયું. િવĝમે પણ 

જે પૂછવું હતું તે પૂÊયું.

બંનેને એકબીજા માટъ 

લાગણી હતી. કЮટુંબોની તો 

સંમિત હતી જ. અમેЧરકાથી 

સુપરસોિનક ઝડપે આવતા 

યુવાનો એટલી જ ઝડપે 

પરણવાનો આĠહ રાખતા હોય 

છъ. તેમ અહỲ પણ બ×યું.

ઘЧડયાં લગ્ન લેવાયાં.

િવĝમ અને આનલ પરણી 

ગયાં.

થોડોક સમય બંને 

અમદાવાદમાં જ સાથે રΝાં. 

થોડોક સમય તેઓ અહỲતહỲ 

ફરી આãયાં. આનલને પણ 

જેવો જોઈતો હતો તેવો વર 

મળી ગયાનો સૌને સંતોષ 

હતો. આનલની આંખોમાં પણ 

સં િΆનું એ Чકરણ જોઈ શકાતું.

અને પછી સમય પૂરો 

થતાં િવĝમને અમેЧરકા પાછા 

જવાનો Чદવસ આવી ગયો. 

િવĝમે જતાં જતાં કЅં હતું, 

‘આનલ ! હું પહ℮ચીને તરત 

જ તને પĦ લખીશ. તારા 

િવઝા માટъના પેપસ↓ પણ હું 

તૈયાર કરી લઈશ. તું જલદી 

જલદી અમેЧરકા આવી જવાની 

તૈયારી રાખજે. તું પણ મને પĦ 

લખજે.’

અને આનલ છъક ઍરપોટ↓ 

સુધી િવĝમને વળાવવા ગઈ 

હતી. િવĝમ ઍરપોટ↓ પરની 

માનવભીડમાં અદäય થયો 

Óયાં સુધી એ જોઈ રહી. Øલેન 

- અવકાશમાં ગરકાવ થયું 

Óયાં સુધી તે એના િવĝમને 

લઈ જતા હવાઈ જહાજને હુ 

નીરખી રહી.

આનલ ઘેર પાછી આવી 

અને કыટલીયે વાર સુધી 

એકલી જ એના પલંગમાં 

ઓશીકામાં મ℮ છુપાવીને પડી 

રહી. કыટલાયે Чદવસો સુધી તે 

સૂનમૂન રહી. 4. એની નજર 

આગળથી િવĝમ ખસતો 

નહોતો.

પછી તો એણે Чદવસો 

ગણવા માંડ્યા, ‘િવĝમ 

અમેЧરકા જઈ બીજા જ Чદવસે 

મને પĦ લખે તો એ પĦ 

આવતાં આઠથી દસ Чદવસ 

લાગે.’

આનલ આઠ Чદવસ બાદ 

િવĝમના પĦની રાહ જોવા 

લાગી. આઠમો Чદવસ, નવમો 

Чદવસ, દસમો Чદવસ. ટપાલી 

આવે. પØપાના બીજા પĦો 

આવે પણ આનલ માટъ કોઈ 

પĦ નહỲ.

‘હશે... એ તો િબચારો થાકЫ 

ગયો હતો. જઈને તરત જ એ 

કыવી રીતે પĦ લખે ? બે-ચાર 

Чદવસ પછી પĦ લખે તો મારъ 

હજી બીજા બે-ચાર Чદવસ વધુ 

રાહ જોવી રહી.’ એમ િવચારી 

આનલ મન મનાવે.

પણ િવĝમનો પĦ ના 

આãયો તે ના જ આãયો. 

મિહનો વીÓયો તો યે પĦ ના 

આãયો. મિહનાઓ વીÓયા તો 

યે પĦ ના આãયો.

આનલ તો શું પણ ઘરનાં 

યે સૌ િવચારમાં પડી ગયાં કы 

એકાએક આમ કыમ બ×યું ? 

છъવટъ િનણ↓ય એવો લેવાયો કы 

ખુદ આનલે જ િવĝમને પĦ 

લખવો.  (ĝમશ આવતાં અંકы)

િવક્રમ હંુ US અાવું છંુ, િશકાગાે અેરપાેટર્ પર લેવા અાવજે

।। ી ાિમનારાયણાે િવજયતે ॥

બોલવામાં સંયમ આવે તો જીવનભર પસ્તાવંુ ન પડે
હ્મ રૂપ મુખ ામી મહારાજ શતા ી લેખમાળા

બ
હુ દૂરની નહỲ, ૭૦-૮૦ વષ↓ પહъલાંની આ 

વાત હશે. એક હતો લવજી. બધા Ĭેમથી 

તેને ‘લિવયો’ કહીને બોલાવે. િસલાઈકામ 

કરનાર આ યુવાને પોતાની કળા-કાЧરગરીથી 

ગામમાં બધાનું Чદલ જીતી લીધું હતું. લિવયો 

ઉѕમરલાયક થતા તેના લગ્ન થયા. પહъલેથી 

લિવયો Чરѕગણાનો રિસયો. ‘Чરѕગણું’ નામ પડે 

અને લિવયાના મોઢામાં પાણી ન છૂટъ - સીધો 

ગંગાનો Ĭવાહ વછૂટъ ! તે વારъ-વારъ તેની નવી 

આવેલી પ ીને કહъતો :‘તારા હાથે ભરъલા 

Чરѕગણાંનું શાક ખાવું છъ.’ એકવાર લિવયો 

દુકાને સંચો ચલાવતો હતો, Óયાં હરખા પટъલ 

આãયા : ‘લિવયા, જો તારા માટъ હું વાડીનાં 

તાજાં Чરѕગણાં લાãયો છું.’ અને લિવયાને તલપ 

જાગી ! એ તરત Чરѕગણાં લઈને ઘરъ દોડ્યો, 

પ ીને કЅં : ‘આજે બાર વાગે આવું Óયારъ 

Чરѕગણાંનું શાક તૈયાર રાખજે.’ એટલું કહъતાં તો 

લિવયો પ ીની વાત સાંભâયા વગર જ નીકળી 

ગયો. બપોરъ જમવાટાણું થયું. Чરѕગણાંનાં સપનાં 

જોતો-જોતો લિવયો ઘરъ આãયો. પણ ભાણામાં 

Чરѕગણાં જોયા નહỲ. પ ી કહъ :‘તમે Чરѕગણાં 

લાãયા તે પહъલા દાળ પલાળી દીધી હતી. 

એટલે થયું કы, Чરѕગણાં કાલે કરશું.’ Óયાં તો 

લિવયો તાડુÄયો, િનદђ↓ષ પ ીને ન બોલવાનાં 

વેણ કΝા: ‘આના કરતા તો તું કвવામાં કвદીને 

મરી કыમ ન ગઈ...’ થાળી ઉછાળી, મોઢું 

બગાડી, લિવયો જતો રΝો. મનોમન જેમ-

તેમ બબડતો લિવયો દુકાને આãયો. હજી તો 

સંચે બેઠો ન બેઠો Óયાં તો કોઈક દોડતું આãયું 

: ‘લિવયા તારી પ ીએ તો કвવામાં ઝંપલાãયું 

છъ...’ સમાચાર સાંભળી હъબતાઈ ગયેલો 

લિવયો દોડ્યો તો ખરો, પણ આખરъ ન થવાનંુ 

થઈ ગયું. લિવયાએ બેય રીતે બગાડંુ્ય - કઠોર 

વાણીથી અને અયોÆય વત↓નથી. જો તેણે ૨૪ 

કલાક રાહ જોઈ હોત તો આખી િજંદગી 

પçતાવાનું ન રહъત!

ĮΜçવλપ Ĭમુખçવામી મહારાજ અને 

તેમના ગુι યોગીજી મહારાજ ઘણી વાર આ 

Γાંત આપતા. આપણે 

પણ થોડું તપાસવા જેવું 

તો ખιં. Äયાંક મારા 

પЧરવારજનો સાથેનો 

મારો સંબંધ આવો તો 

નથી ને ? રોજબરોજના 

મારા સાહિજક વાણી-

વત↓ન, મારા çવજનોને 

પીડાદાયક તો નથી 

બનતા ને? ‘બીજાના 

ભલામાં આપણું ભલું; 

બીજાના સુખમાં આપણું 

સુખ’ એ જ જેમની 

જીવનભાવના રહી છъ. 

જેમણે જીવનભર કોઈને 

દુભãયા નથી એવા િવરલ 

સંત પરમ પૂËય Ĭમુખçવામી મહારાજના 

જીવનને જોતાં આપણને વાણી-વત↓ન ãયવહાર 

િવષયક સુંદર Ĭેરણા મળъ એવી છъ.

સü ૧૯૮૫માં લંડન મુકામે બી.એ.પી.

એસ. çવાિમનારાયણ સંçથા ˛ારા ‘કàચરલ 

ફыçટીવલ ઑફ ઈЩ×ડયા’નું અયોજન થયું હતું. 

આકષ↓ક ‘çવાિમનારાયણ નગર’માં ભãય 

ભારતની ઓળખ આપતા કાય↓ĝમો રોજ-રોજ 

અંĠેજ Ĭજાને આΌય↓ પમાડતા હતા. આ 

ઉÓસવ િનિમǼે Ĭમુખçવામી મહારાજ પણ 

લંડનમાં જ રોકાયેલા અને Ĭતાપિસંહ પરમાર 

નામક યુવક તેઓને પોતાની ગાડીમાં બેસાડીને 

ઉતારъથી ઉÓસવ-çથળъ લઈ જવાની સેવા કરતો 

હતો.

તારીખ ૧-૮-૧૯૮૫ના રોજ Ĭમુખçવામી 

મહારાજ ભોજન લેવા 

િબરાËયા, Óયારъ િનÓયĝમ 

મુજબ હЧરભŪો પણ 

તેઓ સાથે જમવા બેઠા. 

પણ તેમાં Ĭતાપિસંહ 

દъખાયા નહỲ. તેથી 

Ĭમુખçવામીજીએ તેઓને 

ફોન કરાãયો : ‘બાપુ! 

તમારી રાહ જોઈ છъ. 

જમવાનંુ અહỲ રાÅયું છъ, 

તમે આવો પછી સાથે 

જમીએ.’ 

બપોરъ ૧૨:૪૦ 

વાÆયે આ ફોન કયા↓ પછી 

તેઓએ ૨:૪૦ વાÆયા 

સુધી રાહ જોઈ ! છતાં 

Ëયારъ Ĭતાપિસંહ ન આãયા અને ફરી ફોન 

કરાãયો Óયારъ Ĭતાપિસંહъ કЅં : ‘બાપા! આજે હું 

મોડો પરવારીશ એમ લાગે છъ. માટъ આપ જમી 

લો!’ Ĭતાપિસંહની આ િવનંતી સાંભâયા બાદ 

જ Ĭમુખçવામી મહારાજે ભોજન આરોÆયું !!!

આમ જોવા જઈએ તો Äયાં Ĭમુખçવામી 

મહારાજ - લાખોના ગુι અને િવશાળ સંçથાના 

Ĭમુખ; અને Äયાં એમની સંçથામાં સેવા 

કરતા એક સામા×ય çવયંસેવક! છતાં જેને 

કારણે એમને જમવામાં બે કલાક મોડું થયું તે 

çવયંસેવકને તેઓએ કોઈ વેણ તો ન માયા↨ પણ 

તેમને પોતાના જાણીને કыવી Ĭેમસંભાળ લીધી 

! આપણા મુખેથી સરъલા Ĭેમના બે બોલ - 

‘તમારી રાહ જોઉѕ છું...’એ સાંભળનારને કыવા 

લાગણીશીલ કરી દъ?! આપણે કોઈક માટъ રાહ 

જોઈને, બે કલાક સુધી ન જમીએ એ વત↓ન 

સામેવાળી ãયિŪને કыવી વશ કરી દъ ?!

વધુ નહỲ તો કાંઈ નહỲ પણ આપણા 

પЧરવારજનો સાથે તો આવા Ĭેમભયા↓ વાણી-

વાત↓ન રાખીએ! આપણા çવજનને માટъ 

થોડું સહન કરવું પડે તો ખુશીથી કરીએ! 

Ĭમુખçવામી મહારાજ કહъ છъ : ‘બોલવામાં 

સંયમ આવી જાય તો અડધું કામ થઈ જાય. 

માટъ વાણી સુધારવી, બોલવામાં શાંિત રાખવી. 

નમી જવું. સામે ગરમ થાય તો આપણે નરમ 

થવું. વાણીદોષને લીધે મોટા ઝઘડા થઈ જાય 

છъ.’

વાણી વ˜ા િસવાય કы વત↓ન વÓયા↓ િસવાય 

આપણે Äયારъય જીવી નથી શકવાના; તો 

ચાલો આજે આપણને થયેલાં આ િવિશΓ 

‘Ĭમખુદશ↓ન’ને આધારъ -‘કોઈ કહъ Óયારъ નમી 

જઈને’ વાણીમાં અને ‘સામે ગરમ થાય Óયારъ 

આપણે નરમ થઈને’ વત↓નમાં Ĭેમનું ઘટક 

ઉમેરી દઈએ. Ĭમુખçવામીના પગલે-પગલે 

આપણા પЧરવારને કіકાસ-ઝઘડાથી મુŪ અને 

Ĭેમ-આનંદથી યુŪ કરી દઈએ... જેથી આપણે 

પણ ‘લિવયા’ની જેમ જીવનભર પçતાવું ન 

પડે...

 - સાધુ વેદકЫિત↓દાસ
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વુહાન
વષર્ 2019ના �ડસેમ્બર મિહનાથી 

શ� થયેલી કોરોના મહામારીનું મૂળ 
ગણાતા ચીનના વુહાનમાં કોરોના 
વાયરસે અઢી વષર્ પછી ફરી એન્ટ્રી કરી 
છ�. કોરોના વાયરસથી થતી કોિવડ-
19ની બીમારીથી બચવા માટ� દુિનયાના 
લોકડાઉનમાં પુરાઇ ત્યાર� વુહાન શહ�ર 
ખૂબજ ચચાર્માં રહયું હતું.

વુહાનના લાઇવ મીટ માક�ટથી 
વાયરસ ફ�લાયો હોવાથી માંડીને 
વુહાનની વાયરોલો� લેબને પણ 
જવાબદાર ગણવામાં આવતી હતી. 

શ�આતમાં વુહાનથી જ ઇટલી, ઇરાન 
અને દિક્ષણ કો�રયામાં ફ�લાયેલા કોરોના 
વાયરસે હાહાકાર મચાવ્યો હતો. ત્યાર 
પછી દુિનયાનો કોઇ દ�શ સંક્રમણથી 
બાકાત રહયો ન હતો. 

તાજેતરમાં વુહાનમાં સંક્રમણથી 

બચવા માટ� િસનેમા હોલ, ઇન્ટરનેટ 
અને ક�ફ� સિહત ક�ટલાક મનોર�જક 
સ્થળો બંધ કરવામાં આવ્યા છ�.  
વુહાનમાં કોરોનાના 4 પોિઝ�ટવ ક�સ 
મળતા હાહાકાર મચી ગયો છ�.

વુહાનની ન�ક આવેલા 10 
લાખની વસ્તી ધરાવતા િઝયાંગ�કસયા 
િજલ્લામાં લોકડાઉનનો આદ�શ 
આપવામાં આવ્યો છ�.જે કોરોના 
મહામારીના તેજ સંક્રમણ ગાળા પછી 
પ્રથમવાર છ�. િઝયાંગ�કસયા િજલ્લામાં 
ધરણા,પ્રદશર્નો અને સંમેલનો પર 
મનાઇ ફરમાવવામાં આવી છ�. 

વુહાનમાં ફરી વખત કોરોનાની એન્ટ્રી, 4 
ક�સ ન�ધાતા પ્રાંતમાં લોકડાઉનના આદ�શ
10 લાખની વસ્તી ધરાવતા �ઝયાંગ�કસયા �જ�ામાં લાેકડાઉન, પ�રવહન �નયંત્રણાે કડક કરાયા

ઢાકા
૧૯૭૧માં બાંગ્લાદ�શનો મુિક્ત 

સંગ્રામ ચાલતો હતો ત્યાર� રઝાકાર 
વાિહનીએ પા�કસ્તાનની આમ�ની 
તરફ�ણમાં મુિક્ત સંગ્રામનો િવરોધ 
કરીને બાંગ્લાદ�શમાં બબર્રતા આચરી 
હતી. એ સંગઠનના છ સભ્યોને 
િટ્રબ્યૂનલે ફાંસીની સ� આપી છ�.

બાંગ્લાદ�શના ઈન્ટરનેશનલ ક્રાઈમ 
િટ્રબ્યૂનલની ત્રણ સભ્યોની સિમિતએ 
રઝાકાર વાિહનીના છ સભ્યોને યુદ્ધ 
ગુનેગાર ગણીને ફાંસીની સ� ફટકારી 
છ�. ૧૯૭૧ના યુદ્ધમાં પા�કસ્તાન 
આમ�ના સમથર્નમાં માનવતા સામે 
બબર્રતા આચરવાના ગુનામાં આ 

સ� થઈ છ�. રઝાકાર વાિહની 
નામના સંગઠનમાં એક સમયે ૩૦થી 
૪૦ હ�ર કાયર્કરો સિક્રય હતા. 
અધર્લશ્કરી દળ તરીક� કાયર્ કરતા આ 
સંગઠને પા�કસ્તાનનું સમથર્ન કરીને 
બાંગ્લાદ�શના મુિક્ત સંગ્રામનો િવરોધ 
કય� હતો. એટલું જ નહ�, પા�કસ્તાનના 
ઈશાર� પૂવર્ પા�કસ્તાનમાં એટલે ક� 
આજના બાંગ્લાદ�શમાં િહ�સા કરી હતી 
અને અસંખ્ય લોકોનો �વ લીધો હતો.

�ત્યુદ�ડ પામેલા છમાંથી એક 
આરોપી ફરાર છ�. સ� ફટકારવામાં 
આવી ત્યાર� પાંચ આરોપીઓ કોટર્માં 
હાજર હતા. એ તમામને ઢાકાની 
સેન્ટ્રલ જેલમાં મોકલી દ�વાયા હતા. 

બાંગ્લાદ�શમાં રઝાકાર વાિહનીના 
છ કાયર્કરોને ફાંસીની સ� કરાઈ

વોિશંગ્ટન
ભારતની જેલમાં ક�દીઓ વચ્ચેના 

શારી�રક સંબંધોના કારણે તેઓ 
એચઆઈવી એઈડ્સ જેવી બીમારીનો 
ભોગ બન્યા હોવાના અહ�વાલે ભાર� 
ખળભળાટ મચાવી દીધો હતો. ત્યાર� 
હવે િવશ્વના સૌથી શિક્તશાળી તથા 
સ્ત્રી સ્વાતંત્રયની મશાલ લઈને સૌથી 
આગળ ચાલનારા અમે�રકામાં એક ખૂબ 
જ ચ�કાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છ�.  
૮ મિહલાઓએ ક્લાક� કાઉન્ટીના શેરીફ 
જેમી નોએલ તથા જેલના વતર્માન તથા 
પૂવર્ અિધકારીઓ સામે એક દાવો માંડયો 
છ�. તેમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો 

છ� ક�, અમે�રક� રાજ્ય ઈ�ન્ડયાના 
ખાતેની જેલના પુ�ષ ક�દીઓએ જેલના 
પ્રિતબંિધત એવા મિહલાઓના વોડર્માં 
રાિત્રના સમયે પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ 
મિહલા ક�દીઓને પોતાની હવસનો ભોગ 
બનાવી હતી અને અત્યાચાર કય� હતો. 
જૂન મિહનામાં ૨૦ મિહલાઓએ આ 
કિથત બનાવ અંગે દાવો માંડયો હતો.  
ફ�રયાદી મિહલાઓ દ્વારા એવો દાવો 
કરવામાં આવ્યો છ� ક�, ૨૩ ઓક્ટોબર 
૨૦૨૧ના રોજ જેલના અિધકારી ડેિવલ 
લોવેએ ૨ પુ�ષ ક�દીઓને ૧,૦૦૦ 
ડોલરના બદલામાં જેલના આંત�રક 
િવભાગોની ચાવીઓ સ�પી દીધી હતી.

૧૦૦૦ ડોલર લઈ જેલર� મિહલા 
ક�દીઓ ઉપર દુષ્કમર્ કરવા દીધું

લંડન
ચીન અને ભારત વસતીના 

િહસાબથી દુિનયામાં નંબર વન અને 
ટુ પર છ�. ચીને તો વસતી વધારા પર 
કાબૂ મેળવ્યો છ� પણ ભારતની વસતી 
ક�દક�ને ભુસક� વધી રહી છ�. વસતી 
વધારાને લઈને ભારતમાં એક મોટો 
વગર્ માની રહ્યો છ� ક�, પોપ્યુલેશન 
ક�ટ્રોલ જ�રી છ�.

�ક� યુનાઈટ�ડ નેશન્સના 
પોપ્યુલેશન �ડિવઝનનુ કહ�વુ છ� ક�, લો 
ફ�ટર્િલટી િસનારીયોના આધાર� જે ડેટા 
સામે આવી રહ્યો છ� તે �તા તો એવુ 

લાગે છ� ક�, 2100 સુધીમાં ભારતની 
વસતી ઘટીને 100 કરોડની આસપાસ 
હશે.

�ક� આ �ડિવઝને ચીન માટ� તો 

તેના કરતા પણ વધાર� ચ�કાવનારી 
આગાહી કરતા ક� છ� ક�, ચીનની 
વસતી તો હાલમાં 142 કરોડથી ઘટીને 
ઈસવીસન 2100માં માંડ 49 કરોડની 
આસપાસ રહી જશે.

અમે�રકાની વસતી 33.7 
કરોડથી ઘટીને 28.1 કરોડ રહ�શે 
તેવુ અનુમાન લગાવવામાં આવ્યુ 
છ�. નાઈિજરીયા એક એવો દ�શ હશે 
જેની વસતી ઘટવાની જગ્યાએ વધશે. 
નાઈિજરીયાની હાલની વસતી 21 
કરોડ છ�. જે 2100 સુધીમાં વધીને 
38.7 કરોડ થઈ જશે.

2100 સુધી ભારતની વસતી ઘટીને 100 
કરોડ થઈ જશે, યુનાઈડેટ નેશન્સનો દાવો

હરાર�
િઝમ્બાબ્વેએ દ�શના અ�સ્થર ચલણનું 

મૂલ્ય મોટા પાયે ઘટાડનાર ફ�ગાવાને 
અંક�શમાં લેવા માટ� સોનાના િસક્કા લોન્ચ 
કયાર્ છ�. સ્થાિનક ચલણમાં િવશ્વાસ વધારવા 
માટ� દ�શની ક�ન્દ્રીય  બ�ક �રઝવર્ બ�ક ઓફ 
િઝમ્બાબ્વેએ એક અભૂતપૂવર્ િનણર્યની 
�હ�રાત કરી છ�. આઇએમએફના જણાવ્યા 
અનુસાર ૨૦૦૮માં હાઇપરઇન્ફલેશનને 
કારણે લોકોની બચત ધોવાઇને પાંચ અબજ 
થઇ ગયા પછી હવે લોકોને દ�શના લોકોને 
દ�શના ચલણમાં િવશ્વાસ ઘટી ગયો છ�.

૨૦૦૮ના આ િવનાશકારી ફ�ગાવાની 
યાદો હ� તા� હોવાથી લોકો દ�િનક બચત 
અને દ�િનક લેવડદ�વડ માટ� અમે�રકન 
ડોલર રાખવાનું પસંદ કર� છ�. આ માટ� 
તેઓ ગેરકાયદ� વ્યવહારો દ્વારા અમે�રકન 
ડોલર પ્રાપ્ત કર� છ�.

િઝમ્બાબ્વેમાં ફ�ગાવાને અંક�શમાં લેવા માટ� 
િલગલ ટ�ન્ડર તરીક� ગોલ્ડ િસક્કા લોન્ચ

�રઝવર્ બ�ક અાેફ �ઝ�ાબ્વેનાે અભૂતપૂવર્ �નણર્યઆિફ્રકાના સાૈથી ઉ�ચા માઉન્ટ 
ક�લીમાન્�રો િશખર પર ચઢી 
રોપરની સાન્વીએ િવક્રમ સજ્ય�

રોપર
રોપરની માત્ર ૭ જ વષર્ની બાિલકા સાન્વી સૂદ� 

આિફ્રકાના સૌથી ઊંચા િશખર (૫,૮૯૫ મી.) માઉન્ટ 
ક�લીમાન્�રો ઉપર ચઢી િવક્રમ સજ્ય� છ�. આ પૂવ� જૂન 

મિહનામાં માઉન્ટ એવર�સ્ટના ૫,૩૬૪ 
મીટર ઊંચાઈએ આવેલા બેઝ ક�મ્પ સુધી 
તે પહ�ચી હતી. સ્ત્રોતો જણાવે છ� ક� 
માઉન્ટ ક�લીમાન્�રો ઉપરની ચઢાઈ, 
િહમાલયનાં િશખરો ઉપરની ચઢાઈ જેટલી 

ટ�કનીકલી મુશ્ક�લ તો નથી જ પર�તુ આટલી ઊંચાઈ, 
ઓછું ઉષ્ણતામાન અને વાર�વાર આવતા પવનના પ્રચંડ 
સુસવાટાને લીધે આ સાહસ મુશ્ક�લ બની ર�ં છ�. 

પા�કસ્તાનના પં�બ પ્રાંતના 
નવા મુખ્યમંત્રી તરીક� પરવેઝ 

ઈલાહીએ શપથ લીધા
ઈસ્લામાબાદ

પા�કસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફ પાટ� સમિથર્ત નતેા 
પરવઝે ઈલાહીએ પા�કસ્તાનના પ�ંબ પ્રાતંના નવા 
મખુ્યમતં્રી તરીક� શપથ લીધા હતા. રા�પિત આ�રફ 
અલ્વીએ તેમન ે શપથ લવેડાવ્યા હતા. 
ઈમરાન ખાનની પા�કસ્તાન તહરીક-
એ-ઈન્સાફ પાટ� સમિથર્ત નતેા પરવઝે 
ઈલાહીન ે પ�ંબ પ્રાતંના નવા મખુ્યમતં્રી 
બનાવવામા ં આવ્યા છ�. પા�કસ્તાનના 
રા�પિત આ�રફ અલ્વીએ બધુવાર� વહ�લી સવાર� પરવઝે 
ઈલાહીન ે આઈવાન-એ-સદર ખાતે પદ અન ે ગપુ્તતાના 
શપથ લવેડાવ્યા હતા. 

લુઆન્ડા
અંગોલામાં ખાિણયાઓએ એક 

દુલર્ભ શુદ્ધ ગુલાબી હીરાની શોધ કરી 
છ�. 300 વષર્માં સૌથી મોટો હીરો 
શોધાયો હોય તેવુ માનવામાં આવી ર� 
છ�. ઓસ્ટ્રેિલયાની સાઈટ ઓપર�ટર� 
બુધવાર� આ �હ�રાત કરી છ�. 

લુકાપા ડાયમંડ ક�પનીએ 
રોકાણકારોને આપવામાં આવેલા એક 
િનવેદનમાં ક� ક� 170 ક�ર�ટનો ગુલાબી 
હીરો જેને ‘ધ લૂલો રોઝ’ કહ�વામાં આવે 
છ�. દ�શના હીરા સ�દ્ધ પૂવ�ત્તરમાં લુલો 
ખાણમાં શોધવામાં આવ્યા હતા અને 
આ અત્યાર સુધીના મળ�લા સૌથી મોટા 
ગુલાબી હીરામાંનો એક છ�.  અંગોલાના 
ખિનજ સંસાધન મંત્રી ડાયમાં�ટનો 

અજેવેદોએ ક�, લૂલોમાંથી મળ�લો 
આ શાનદાર ગુલાબી હીરો અંગોલાને 
િવશ્વ મંચ પર એક મહત્વપૂણર્ ખેલાડી 
તરીક� પ્રદિશર્ત કર� છ�. આ હીરાને 
આંતરરા�ીય ટ�ન્ડરમાં ચમકદાર �ક�મતે 
વેચવામાં આવશે. �ક� લૂલો રોઝના 
વાસ્તિવક મૂલ્યનો અહ�સાસ કરાવવા 
માટ� કટ અને પોિલશ કરવી પડશે. એક 
એવી પ્રિક્રયા જે એક પથ્થરને પોતાના 
વજનના 50 ટકા ઓછુ કરી શક� છ�. 

300 વષર્માં સૌથી મોટો દુલર્ભ ‘ધ 
લૂલો રોઝ’ ગુલાબી હીરો મળી આવ્યો

ન્યૂયોક�
અમે�રકામાં ઇનસાઇડર ટ્રે�ડંગની 

બે અલગ અલગ ઘટનાઓમાં 
ગુજરાતી સિહતના અનેક ભારતીય 
મૂળના લોકોને ઇન્સાઇડર ટ્રે�ડંગના 
આરોપ બદલ દોિષત ઠ�રવવવામાં 
આવ્યા છ�. તેમના પર ગેરકાયદ� 
૫૦ લાખ ડોલર કમાવવાનો આરોપ 
મૂકવામાં આવ્યો છ�.

લુમેનટમ હો�લ્ડંગ્સના ચીફ 
ઇન્ફરમેશન િસક્યુ�રટી ઓ�ફસર ૪૯ 
વષ�ય અિંમત ભારદ્વાજ, તેમના િમત્રો 
૫૦ વષ�ય િધર�નક�માર પટ�લ,  ૪૭ 

વષ�ય િશ્રિનવાસ કાકક�રા, ૪૭ વષ�ય 
અબ્બાસ સઇદી, ૪૫ વષ�ય રમેશ 
િચતોરને િસક્યુ�રટી એન્ડ એક્સચેન્જ 
કિમશને દોિષત ઠ�રવ્યા છ�.

એસઇસીએ આરોપ મૂક્યો છ� 
ક� ક�િલફોિનર્યમાં વસતા આ તમામ 
લોકોએ બે ક�પનીઓના  અિધગ્રહણ 
અગાઉ ટ્રે�ડંગ કયુર્ હતું અને ૫૨ લાખ 
ડોલરનો ગેરકાયદ� ટ્રે�ડંગ કયુર્ હતું.

અન્ય એક કાયર્વાહીમાં 
એસઇસીએ ૩૭ વષ�ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 
બ�કર િબ્રજેશ ગોએલ અને તેમના 
િમત્ર ૩૩ વષ�ય અક્ષય િનર�જન 

ઉપર પણ ઇનસાઇડર ટ્રે�ડંગનો 
આરોપ મૂક્યો છ�. આ બંને ન્યૂયોક�ના 
રહ�વાસી છ�. િનર�જન એક મોટી 
નાણાક�ય સંસ્થામાં ફોર�ન એક્સચેન્જ 
ટ્રેડર હતો.

એસઇસીએ આરોપ મૂક્યો છ� 
ક� બે વ્ય�કતઓ ક� જે એક િબઝનેસ 
સ્ક�લના ગાઠ િમત્રોએ ૨૦૧૭માં 
ક�પનીઓનાઅિધગ્રહણની ચાર 
�હ�રાત અગાઉ કર�લા ગેરકાયદ� 
ટ્રે�ડંગમાં ૨,૭૫,૦૦૦  કમાવ્યા 
હતાં. ગોએલને આ માિહતી તેમની 
ક�પની પાસેથી મળી હતી.

યુએસમાં ઇન્સાઇડર ટ્રે�ડંગ આરોપ હ�ઠળ 
ગુજરાતી સિહત સાત ભારતીયો દોિષત
અિંમત, �ધરેનકુમાર, �શ્ર�નવાસ, અ�ાસ, રમેશે ગેરકાયદે 52 લાખ ડાેલરનાે નફાે મેળ�ાે
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બર્મિંગહા્મ ઃ રિશ્વના ૭૨ દેશના પાંચ હજાર એથ્લેટ્સ બર્મિંગહા્મ પહોંચી ચૂક્ા છે અનલે 
ઇંગ્લેન્ડના ્મુખ્ રબઝનલે્સ ર્સટી્માં સ્ાન પા્મલે્ા બર્મિંગહા્મ્માં ગુરુિારે રાત્લે ૧૧.૩૦ ક્ાકે 
રંગારંગ કા્્યક્ર્મ દ્ારા કો્મનિલેલ્ ગલેમ્સનું ઉદ્ાટન ્્ું હતું. આ ગલેમ્સનું ્મુખ્ કેનદ્ર એ્લેકઝાન્ડર 
સટેડ્ડ્્મ છે જલે્માં ઓપરનંગ ્સલેડર્મની ્ોજાઈ હતી અનલે આ સટેડ્ડ્્મ્માં એથ્લેડટક્સની ્મોટા 
ભાગની ઇિલેનટ ્ોજાિાની છે. સટેડ્ડ્્મ્માં ્ગભગ ૩૦ હજાર ્ોકો હાજર રહ્ા હતા. રરિડટશ 
પરંપરા ્મુજબ પ્રત્લેક ગલેમ્સનું ઉદ્ાટન રરિટનની ્મહારાણી એર્ઝાબલે્ કરે છે પરંતુ ્સંભરિત 
સિાસથ્ના કારણો્સર ગલેમ્સનું ઉદ્ાટન તલે્મના પુત્ રપ્રન્સ ચાલ્સ્ય દ્ારા કરિા્માં આવ્ું હતું. ગલેમ્સની 
બલેટન ડર્લેનલે પણ રપ્રન્સ ચાલ્સસે ્ી્ી ઝં્ડી આપી હતી. ચાલ્સસે ્મહારાણીના ભાષણનલે િાંચીનલે ગલેમ્સનલે 

ખુલ્ી ્મૂકિાની જાહેરાત કરી હતી. બર્મિંગહા્મનલે ઇંગ્લેન્ડના ્સૌ્ી િધારે રિરિધ ્સંસકકૃરતઓ 
ધરાિતા શહેર્માં સ્ાન ્મળ્ું છે અનલે કા્્યક્ર્મ્માં પણ તલેની ઝ્ક જોિા ્મળી હતી. બર્મ્યગહા્મના 
જાણીતા રરિડટશ રોક બલેન્ડ ્ડ્ૂરન ્ડ્ૂરનલે પોતાના રહટ ્સોંગ્સ દ્ારા ્સ્મ્્યકોનલે ભરપૂર ્મનોરંજન 
પૂરું પા્ડ્ું હતું. આ બલેન્ડ ઉપરાંત ૧૯૭૦ના દશકાના ્સુપરરહટ રરિડટશ બલેન્ડ બ્લેક ્સાબા્ના 
્ી્ડ રગટાડરસટ રહે્ા ટોન ઇ્ો્મીએ પણ પોતાના ્સંગીતનો જાદુ પા્્યો હતો.    કા્્યક્ર્મના 
અંત ભાગ્માં ૭૨ દેશના ખલે્ા્ડીઓની પરે્ડ ્ઈ હતી અનલે તલેની શરૂઆત ૨૦૧૮ની કો્મનિલેલ્ના 
્જ્માન ઓસટ્લેર્્ા ્સા્લે ્ઈ હતી. પીિી ર્સંધુ એનલે હોકી પ્લે્ર ્મનપ્રીતર્સંહ ભારતના ધિજિાહક 
બન્ા હતા. ભારતના ના્મની જાહેરાત ્ઈ ત્ારે સટેડ્ડ્્મ્માં ઉત્સાહ છિાઈ ગ્ો હતો.  

રંગારંગ કા્્યક્ર્મ ્સા્લે કો્મનિલેલ્ ગલેમ્સનો પ્રારંભ

પોર્ટ ઓફ સપપેન
િર્સાદના રિઘ્ન િચ્લે ્ડકિ્્ય ્ૂઇ્સ 

રન્્મના આધારે ભારતલે અહીં ર્મા્લે્ી 
ત્ીજી અનલે અંરત્મ િન-્ડલે્માં ્જ્માન 
િલેસટ ઇનન્ડઝનલે ૧૧૯ રન્ી હરાિીનલે 
ત્ણ ્મલેચની શ્ોણી્માં ૩-૦્ી ્જ્માન 
ટી્મનલે વહાઇટિોશ ક્યો હતો. ભારતી્ 
્સુકાની ધિન ટો્સ જીતીનલે પ્ર્્મ 
બલેડટંગ કરિાનો રનણ્ય્ ક્યો હતો અનલે 
ઇરનંગ દરર્મ્ાન બલે િખત િર્સાદનું 
રિઘ્ન ન્ડ્ું હતું. ૩૬ ઓિર્માં ભારતલે 
ત્ણ રિકેટે ૨૨૫ રન બનાવ્ા હતા. 
ત્ારબાદ િલેસટ ઇનન્ડઝનલે ્ડકિ્્ય ્ૂઇ્સ 
રન્્મના આધારે ૩૫ ઓિર્માં ૨૫૭ 
રનનો ટાગસેટ આપિા્માં આવ્ો હતો. 
રિન્ડીઝની ટી્મલે ૨૬ ઓિર્માં ૧૩૭ 
રન બનાિીનલે ઓ્આઉટ ્ઈ ગઈ 

હતી. ભારતલે ૩૯ િષ્ય્માં િલેસટ ઇનન્ડઝનલે 
તલેની જ ધરતી ઉપર પ્ર્્મ િખત 

ક્ીનસિીપ કરી છે. બલે રન ્માટે 
્સદી્ી િંરચત રહે્ા શુભ્મન રગ્નલે 
પ્લે્ર ઓફ ધ ્મલેચ ત્ા પ્લે્ર ઓફ 
ધ ર્સરીઝ જાહેર કરિા્માં આવ્ો 
હતો. તલે ૯૮ બો્્માં ્સાત બાઉનડ્ી 
અનલે બલે ર્સક્સર િ્ડલે ૯૮ રન બનાિીનલે 
અણન્મ રહ્ો હતો. રગ્ નિ્ય્સ 
નાઇનટી્માં અણન્મ રહેનાર ભારતનો 

ત્ીજો બલેટ્સ્મલેન બન્ો છે. આ પહે્ાં 
૨૦૦૧્માં ્સ્મીર ડદધલે રિન્ડીઝ ્સા્મલે 
૯૪ ત્ા હાડદ્યક પં્ડ્ા ૨૦૨૦્માં 
ઓસટ્લેર્્ા ્સા્મલે ૯૨ રનના સકોરે 
અણન્મ રહ્ો હતો.   

િલેસટ ઇનન્ડઝ ્સા્મલે િન-્ડલે્માં એક 
હજાર રન પૂરા કરનાર રશખર ધિન 
અનલે રગ્લે પ્ર્્મ રિકેટ ્માટે ૧૧૩ 
રનની ભાગીદારી નોંધાિીનલે ભારતની 
ઇરનંગનો શાનદાર પ્રારંભ ક્યો હતો. 
ધિન ૭૪ બો્્માં ૫૮ ત્ા શ્ો્્સ 
ઐ્રે ૩૪ બો્્માં ૪૪ રન બનાવ્ા 
હતા. હે્ડન િોલશલે ૫૭ રન્માં બલે રિકેટ 
હાં્સ્ કરી હતી. રનચલેઝ કરનાર 
રિન્ડીઝ ટી્મ ્માટે ઓપનર રિલેન્ડન 
ડકંગ (૪૨) ત્ા રનકો્્સ પૂરનલે (૪૨) 
ઉપ્ોગી રન બનાવ્ા હતા. 

બર્રં્મગહા્મ ઃ આઇ્સી્સીએ ૨૦૨૪્ી 
૨૦૨૭ની િચ્લે ર્માનારી રિ્મલેન્સ રક્રકેટ ટૂના્ય્મલેનટના 
્જ્માન દેશની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ ગાળા્માં 
ચાર ્મલેજર ઇિલેનટ ર્માશલે. ભારત ૨૦૨૫ના રિ્મન્સ 
િન-્ડલે િલ્ડ્ય કપની ્જ્માની કરશલે. ભારત ૨૦૧૩્માં 
પણ રિ્મલેન્સ િલ્ડ્ય કપની ્જ્માની કરી ચૂક્ું છે. 
આગા્મી ટૂના્ય્મલેનટ્માં આઠ ટી્મો ભાગ ્લેશલે અનલે 
કુ્ ૩૧ ્મલેચ ર્માશલે. બર્રં્મગહા્મ ખાતલે ્ોજા્લે્ી 
આઇ્સી્સીની િારષ્યક ્સા્માન્ ્સભા્માં આ રનણ્ય્ 
્લેિા્ા હતા.   

૨૦૨૪નો રિ્મલેન્સ ટી૨૦ િલ્ડ્ય કપ બાંગ્ાદેશ્માં 
્શલે. આ પહે્ાં ૨૦૧૪્માં રિ્મલેન્સ ત્ા ્મલેન્સ ટી૨૦ 
િલ્ડ્ય કપ બાંગ્ાદેશ્માં ર્મા્ો હતો. આ ઇિલેનટનું 
આ્ોજન ્સપટેમબર ઓકટોબર્માં ્શલે જલે્માં ૧૦ 

ટી્મો િચ્લે કુ્ ૨૩ ્મુકાબ્ા ર્માશલે. ઓસટ્લેર્્ા 
્મલેન્સ ત્ા રિ્મલેન્સ બન્લેના િન-્ડલે િલ્ડ્ય કપ્માં 
ચલેનમપ્ન છે.   ઇંગ્લેન્ડનલે પણ ૨૦૨૬ના રિ્મલેન્સ 
ટી૨૦ િલ્ડ્ય કપની ્જ્માની ્મળી છે. ટૂના્ય્મલેનટની 
્સંખ્ા ૧૦્ી િધારીનલે ૧૨ કરિા્માં આિી છે અનલે 
કુ્ ૩૩ ્મલેચ ર્માશલે. આ ટૂના્ય્મલેનટનું આ્ોજન 
જૂન ્મરહના્માં ્શલે. પ્ર્્મ રિ્મલેન્સ ટી૨૦ િલ્ડ્ય કપ 
ઇંગ્લેન્ડ્માં જ ર્મા્ો હતો. આ ઉપરાંત રિ્મલેન્સ 
ચલેનમપ્ન્સ ટ્ોફીનું આ્ોજન ્શલે પરંતુ આ ટૂના્ય્મલેનટ 
ટી૨૦ ફો્મસેટ ્મુજબ રહેશલે. આ ઇિલેનટની ્જ્માની 
શ્ાી્ંકાનલે ્મળી છે પરંતુ તલેની ટી્મ ટૂના્ય્મલેનટ ્માટે 
ક્ોર્ફા્ ્ા્ તો જ ્જ્માની ્મળે તલેિી શરત 
પણ રાખિા્માં આિી છે. ૨૦૨૬્માં ર્માનારી આ 
ઇિલેનટ્માં છ ટી્મો િચ્લે ૧૬ ્મુકાબ્ા ર્માશલે.

દુબઇ 
આઇ્સી્સીની રિ્મલેન્સ ટી૨૦ 

રેનનકંગ્માં ભારતની સમૃરત ્મંધાના અનલે 
શલેફા્ી િ્મા્ય ટોપ-પાંચ્માં જળિાઈ રહી 
છે. ્મંધાના ૬૮૧ પોઇનટ ્સા્લે ચો્ા 
ત્ા શલેફા્ી ૬૭૯ રેડટંગ પોઇનટ 
્સા્લે પાંચ્મા ક્ર્મલે છે. આ 
બન્લે ર્સિા્ ટોપ-૧૦ 
બલેટ્સિુ્મન્માં એક પણ 
ભારતી્ ખલે્ા્ડી ન્ી. બીજી 
તરફ ઓસટ્લેર્્ાની ર્સરન્ર 
ખલે્ા્ડી ્મલેગ ્લેરનંગલે 
પોતાના જ દેશની 
અન્ ખલે્ા્ડી બલે્ 
્મૂનીના નંબર-
૧ના તાજનલે છીનિી ્ીધો છે. પાડકસતાન 
અનલે આ્ર્લેન્ડ ્સા્મલે શાનદાર પ્રદશ્યન 
કરનાર ્લેરનંગ હિલે ૭૩૧ પોઇનટ ્સા્લે 
રિશ્વની નંબર-૧ ટી૨૦ બલેટ્સિુ્મન બની 

ગઈ છે. બલે્ ્મૂની બીજા ક્ર્મલે ્સરકી ગઈ 
છે. તલેના ્લેરનંગ કરતાં ત્ણ પોઇનટ ઓછા 
છેલે. આ્રે્ન્ડ ્સા્મલે બલે ઇરનંગ્સ્માં 
્લેરનંગલે ૧૧૩ રન બનાવ્ા હતા. જલેની 
્સા્મલે બલે્ ્મૂની કુ્ નિ રન જ બનાિી 

શકી હતી. ઓસટ્લેર્્ાની તાહર્્ા 
્મલેકગ્ા ૧૫ ક્ર્માંકની આગલેકૂચ 
કરીનલે ૧૩્મા ક્ર્મલે પહોંચી 
ગઈ છે. ્સાઉ્ આરરિકાની 
ત્ણ ખલે્ા્ડી ્ૌરા િોલિા્ડસે 
(૧૪્મા), એની બૉશ (૨૧્મા) 

અનલે તાજર્મન રબટ્સલે 
(૨૪્મા) ઇંગ્લેન્ડ 
્સા્મલે રનરાશાજનક 
પ્રદશ્યન ક્ુિં હોિા 

છતાં બલેટ્સિુ્મની ્ાદી્માં આગલેકૂચ 
કરી છે.   બો્્સ્ય્માં ઇંગ્લેન્ડની ્સોફી 
એક્લેસટોન ૭૬૭ રેડટંગ પોઇનટ ્સા્લે 
પ્ર્્મ સ્ાનલે જળિાઈ રહી છે. 

રિ્મલેન્સ ટી-૨૦ રેનનકંગ્માં ્મંધાના 
અનલે શલેફા્ી ટોપ-પાંચ્માં ્્ાિત્
્મલેગ ્લેરનંગ ૭૩૧ પોઇનટ ્સા્લે રિશ્વની નંબર-૧ ટી૨૦ બલેટ્સિુ્મન

ભારતે 39 વર્ષના ઇતતહાસમાં પ્રથમ વખત તવન્ડીઝને તેનડી જ ધરતડી ઉપર ક્ડીનસ્ડીપ કરડી

રિજ્ની હેરટ્ક ્સા્લે ભારતલે િલેસટ 
ઇનન્ડઝનલે ૩-૦્ી વહાઇટિોશ ક્યો

શુભમન ગિલ 
પ્ેયર ઓાેફ 

ધ સસરડીઝ 
બનાે

ભારત ૨૦૨૫ના વિમપેન્સ  
િર્લ્ટ કપની યજમાની કરશપે
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બાંગ્ાદેશે આંતરરાષ્ટ્રીય 
નામા ભંડોળ પાસે 4.5 

અરબ ડો્રન્રી ્ોન માગ્રી
ઢાકા

બાગં્ાદશેમા ંઆર્થિક પરરસ્્રત બગડત્રી જઈ રહ્રી છ.ે 
બાગં્ાદશે ે IMF પાસ ે 4.5 અરબ ડો્રન્રી ્ોન માગ્રી 
છ.ે આ સબંરંિત બાગં્ાદશેના નાણાકીય મંત્્રી એએચએમ 
મુ્ તફા કમા્ ે આઈએમએફન ે સત્ાકીય ર્રીતે પત્ ્ખયો 
છ.ે રરપોરથિ અનસુાર આઈએમએફના મેનરેજગં ડાયરકેરર 
રરિ્રાર્ના જૉર્જીવાન ે્ખે્ ા આ પત્મા ંકહેવામા ંઆવય ુછે 
ક ે દશેન્રી આર્થિક હા્ત વચ્ ે રવદશે્રી રવરનમય અનામતને 
સ્્ર રાખવા અન ે બાગં્ાદશે પર ક્ાઈમેર ચનેજના 
પ્રભાવોન ેઓછા કરવા માર ે્ોન ્વેાન્રી જરૂર છ.ે  

પાક. દ્ારા બાંગ્ાદેશના 
ધવજના કરાયે્ા અપમાન 
બાદ ઢાકામાં વયાપક રવરોિ

ઢાકા
બાગં્ાદશેના રાષ્ટ ધવજનુ ં અહ્રીના પારક્તાનના 

હાઈકરમશન ેકરે્ા અપમાન મારે ઢાકામાં પાક. હાઈ કરમશન 
સમક્ષ વયાપક દખેાવો યોજવામાં આવયા હતા. ્ોકોએ 
બનેરો ્ઈ પાક. હાઈકરમશન સામ ેજોરદાર નારા ્ગાવયા 
હતા. વાત એમ બન્રી હત્રી ક ેપારક્તાન હાઈકરમશન દ્ારા 
સોશય્ મ્રીડ્રીયા ઉપર બાંગ્ાદશેના રાષ્ટ ધવજન્રી જ ેત્વ્રીર 
દશાથિવવામા ં આવ્રી હત્રી તમેા ં બાગં્ાદશેના ધવજન્રી સા્ે 
પારક્તાનના ધવજમાં રહે્ ા ‘ચાંદ-તારા’ન ે પણ દશાથિવવામાં 
આવયા હતા. તમેાં્્રી આ રવવાદ શરૂ ્ઇ ગયો હતો.

કેનબેરા 
ઓ્ટ્ેર્યાન્રી કોરટે સેમસંગને રૂ. 

૭૮૦૮ કરોડનો દંડ ફરકાયયો છે. 
કંપન્રીએ ્મારથિફોન વૉરરપ્રરૂફ છે એવ્રી 
ખોર્રી જાહેરાતો કર્રી હત્રી, એ જાહેરાતો 
અંગે તપાસ ્તાં એમાં કોઈ તથય ન 
હોવાનું જણાતા આ દંડ ફરકારાયો 
હતો. એર્ું જ નહીં, તપાસ એજનસ્રીને 
ખચથિ પેરે અ્ગ્્રી દોઢ ્ાખ ડો્ર 
આપવાનો આદેશ પણ કોરટે કયયો હતો.

સાઉ્ કોરરયાન્રી કંપન્રી સેમસંગે 
ઓ્ટ્ેર્યામાં ૨૦૧૬્્રી ૨૦૧૮ 
દરરમયાન સેમસંગના સાત મોડ્ 
વૉરરપ્રરૂફ હોવાન્રી જાહેરાતો કર્રી 
હત્રી. એમાંના ઘણાં મોડે્ વૉરરપ્રરૂફ 
ન્્રી એવ્રી ફરરયાદો ઉઠ્રી હત્રી. એ 

પછ્રી ચારેક વરથિ પહે્ાં ઓ્ટ્ેર્યન 
કન્ઝયરૂમર કોસ્પરરશન કરમશને 
કંપન્રીના દાવા બાબતે તપાસ શરૂ 
કર્રી હત્રી. તપાસમાં જણાયું હતું કે 
કંપન્રીનો દાવો ભરૂ્ભરે્ો છે અને 
્ોકોને ગેરમાગગે દોરે છે. ઓ્ટ્ેર્યામાં 
્ગભગ ૩૧ ્ાખ જેર્ાં ્મારથિફોન 
વેંચનાર્રી સેમસંગ કંપન્રી સામે કેસ 
દાખ્ ્યો હતો. કોરટે ખરૂબ જ 
મહતવપરૂણથિ ચુકાદો આપતા કંપન્રીને 
૯૮ ્ાખ ડો્રનો માતબર દંડ 
ફરકાયયો હતો. એ રસવાય ઓ્ટ્ેર્યન 
કન્ઝયરૂમર કોસ્પરરશન કરમશનને 
તપાસ દરરમયાન જે ખચથિ ્યો તેના 
વળતર પેરે દોઢ ્ાખ ડો્ર આપવાનો 
આદેશ પણ કયયો છે. 

ઓસ્ટ્ેલિયામાં સેમસંગને વોટર પ્રૂફની 
ખોટી જાહેરાત બદિ 7808 કરોડનો દંડ

ઈરાનના દક્ષિણી પાાંત ફાર્સમાાં અચાનક પૂર આવવાને કારણે લગભગ 22 લોકોના 
મોત થઈ ચૂક્ા છે. શહેરમાાંથી વહેતી રૂદબલ નદીનુાં જળસતર ભારે વરરાદને કારણે 
નોંધપાત્ર રીતે વધી ગ્ુાં છે. 22 લોકોના મોત થ્ા છે જ્ારે રેસક્ુ ટીમે 55 લોકોને 
બચાવી લીધા છે. હજુ પણ 10થી 20 લોકો લાપતા છે. 

ઈરાનના રણમાં પરૂર : 22 િોકોના મોત

ટોરનટો 
રાષ્ટવયાપ્રી મજરૂરન્રી અછતને 

રાંકીને, ઘણા પ્રાંત્રીય ઇરમગ્ેશન 
અરિકાર્રીઓ કહે છે કે તેઓ ઇરમગ્ેશન 
પ્રરરિયા પર વિુ રનયંત્ણ ઇચછે છે અને 
તેઓએ તેમના ફેડર્ સમકક્ષને પત્ 
મોકલયો છે, જેમાં પરરવતથિનન્રી હાક્ 
કરવામાં આવ્રી છે. 

ઓનરેરરયો, આલબરાથિ, સા્કાચેવન 
અને મેરનરોબાના મંત્્રીઓ કેનેડાના 
ઇરમગ્ેશન, શરણા્થીઓ અને 
નાગરરકતા મંત્્રી સ્રીન ફ્ેઝરને 

મંગળવારે રાત્ે મોક્ે્ા પત્માં તેમના 
પરાંઓને સૌ્્રી વિુ જરૂર્રી કુશળતા 
સા્ે વિુ ઇરમગ્ન્ટસ પસંદ કરવાન્રી 
મંજરૂર્રી આપવા મારે બો્ાવ્રી રહ્ા છે. 

પત્માં જણાવયું છે કે, અમને 
ચોક્કસ રવ્તારો અને સમુદાયોન્રી 
ઝડપ્્રી રવકસત્રી જરૂરરયાતોને 
પ્રરતસાદ આપવાન્રી ક્ષમતાન્રી જરૂર 
છે.”  

સેનર જહોન, એન.બ્રી.માં ફ્ેઝર 
અને તેમના સા્્રી ઇરમગ્ેશન મંત્્રીઓ 
સા્ેન્રી બેઠક પહે્ાં, તેમણે કહ્ં કે 

કેનેડાને કામદારોને આકરથિવા અને 
જાળવ્રી રાખવા મારે વિુ કામ કરવાન્રી 
જરૂર છે. તેઓ કહે છે કે પરાંને 
કામદારોન્રી ભરત્રી કરવાન્રી અને 
તેમને સાર્રી ્્ારનક નોકર્રીઓ ઓફર 
કરવાન્રી મંજરૂર્રી આપવ્રી જોઈએ. 

પત્માં કહેવામાં આવયું છે કે રવરવિ 
પરાં તેમન્રી ્્ારનક અ્થિવયવ્્ાને 
સાર્રી ર્રીતે જાણે છે અને કેનેડામાં નવા 
આવનારાઓને પસંદ કર્રી શકે છે 
જેમન્રી પાસે સફળતાન્રી સૌ્્રી મોર્રી 
તક છે. 

કમથિચાર્રીન્રી અછત નહીં સજાથિય તે મારે 
ઇરમગ્ેશન પર વિુ રનયંત્ણ આવશયક
કેનેડાના અનેક પાાંતીય ઈમિગ્ેશન અધિકારીઅાેઅે ફેડરલ સિકક્ષને પત્ર િાેકલાે 
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