
FRIDAY, 05 AUGUST, 2022  Vol. 19,  No. 31  Pages 20 Tel: 416-996-7755, E-mail : info@swadesh.news   Web : www.swadesh.news

કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

નેન્સી પેલ�ેસસીનસી મુલ�ક�ત બ�દ ચસીને કરેલસી ક�ર્યવ�હસીનસી ત�ઈવ�ને નનંદ� કરસી, આ�ંતરર�ષ્ટસીર પરરવહનને આસર
શાંઘાઈ

નેન્સી પેલો્સીનસી તાઈવાન મુલાકાત 
બાદ ચસીન અને તાઈવાન વચ્ે 
તણાવ ચરમ્સીમાએ પહોંચ્ો છે. 
ગુરુવારે ચસીન તરફથસી 11 મમ્ાઈલો 
છોડવામાં આવસી હતસી. તાઈવાન 
્રકારે આ વાતનો સવસીકાર પણ ક્યો 
છે. આ મમ્ાઇલો તટસી્ મવસતારોનસી 

આ્પા્ના છોડવામાં આવસી છે. જોકે 
અમુક રરપોટ્ટ અનુ્ાર આ મમ્ાઇલોનું 
લેનનડંગ જાપાનમાં થ્ું હતું. જાપાનના 
રક્ા મંત્સી દ્ારા જારસી કરવામાં આવેલા 
મનવેદનમાં કહેવામાં આવ્ંુ છે કે ચસીન 
દ્ારા છોડવામાં આવેલસી પાંચ મમ્ાઈલો 
જાપાનના કે્ત્માં પડસી છે. આ એક 
ગંભસીર મામલો છે કારણ કે તેનો ્સીધો 

્ંબંધ આપણા દેશનસી ્ુરક્ા 
્ાથે છે. અમે લોકોનસી ્ુરક્ા 
્ાથે કોઈ ્માધાન નમહ 
કરસીએ.

બુધવારે તાઈવાનના એર 
ઝોનમાં 27 ચસીનસી ફાઈટર 
એરક્ાફટ જોવા મળ્ા હતા. 

ચસીનનસી આ અવળચંડાઈને કારણે 
તાઈવાને તેનસી મમ્ાઈલ મ્સટમ પણ 
્મક્્ કરસી દસીધસી હતસી. તાઇવાને કહં્ કે 
હાલ તાઇવાનનસી ્ુરક્ાને ખતરો પેદા 
થઈ ગ્ો, પ્ાદેમશક તણાવ વધસી ગ્ો 
અને મન્મમત આંતરરાષ્ટસી્ અવરજવર 
તથા વ્ાપાર પ્ભામવત થ્ો છે.

તાઈર્ાન પર ચીને 11 મમિાઈલ ફેં કી, 5 જાપાનમાં પડી

યુદ્ધ માટે પૂરેપૂરા તૈયાર છીએ ઃ તાઈવાન
વોશિંગ્ટન ઃ અત્યારે સમગ્ર જગતની નજર એશિ્યા પર છે. 
અમેરરકી-સપીકર નેનસી પેલોસીની તયાઈવયાનની ્યાત્યા પછી એશિ્યામયાં 
્ુદ્ધ ફયા્ટી નીકળવયાનયાં નગયારયંા વયાગી રહયાં છે. ચીને તયાઈવયાનની 
સમુદ્રધુશનમયાં તેનો સૌથી મો્ટો ્ુદ્ધયાભ્યાસ કરવયાનો પ્યારંભ કરી દીધો 
છે. બીજી તરફ ચીનનયાં આ પગલયંાની ્ટીકયા કરતયાં તયાઈવયાને કહ્ં છે કે 
તે ્ુદ્ધ મયા્ટે પૂરેપૂરં તૈ્યાર છે. પરંતુ જો ્ુદ્ધ થઈ જ જા્ તો, વૈશવિક 
અથ્થતતં્ને ભયારે નુકસયાન થવયા સંભવ છે. તેમયંા ચીનનયાં અથ્થતતં્ને તો 
સૌથી વધુ નુકસયાન થિે તે શનશચિત લયાગે છે.

નાલાસોપારામાં મુંબઈ પોલીસનો દરોડો 
1400 કરોડનું ડ્રગસ પકડાયું

મુંબઈ
મહારાષ્ટનસી ક્ાઈમ બ્ાનચના એનનટ 

નાકયોરટક્ ્ેલ, વરલસી ્ુમનટના 
્ભ્ો દ્ારા પાલઘર મજલ્ાના 
નાલા્ોપારામાં એક દવા બનાવતસી 
કંપનસીના ્ુમનટમાં દરોડા પાડસીને 
રૂ. 1400 કરોડનસી રકંમતનું મેફેડ્ોન 
નામનું 700 રકલોથસી વધુ ડ્ગ્ જપ્ત 
કરવામાં આવ્ું હતું. આ ્ંદભ્ટમાં 
5 લોકોનસી ધરપકડ કરવામાં આવસી 

છે જેમાં 4 આરોપસી મુંબઈનાં અને 1 
વ્મતિ નાલા્ોપારાનસી છે. પકડવામાં 
આવેલા લોકોમાં એક મમહલાનો પણ 
્માવેશ થા્ છે. આ ્ુમનટ દ્ારા 
પ્મતબંમધત દવાનો ઉપ્ોગ કરાતો 
હોવાનસી મામહતસી મળસી હતસી જ્ાં 
પ્મતબંમધત દવા મેફેડ્ોનનું ઉતપાદન 
કરાતું હોવાનું જણા્ું હતું. મેફેડ્ોનને 
‘મ્ાઉ મ્ાઉ’ અથવા તો ‘એમડસી’ 
તરસીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 

આલબર�્યમ�ં કર� પડ્�, આનેક  
વ�હન�ે વચ્ે રક્કર
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ઓન્ટેરિયો
ઓન્ટેરિયો એજયયુકેશન વક્કિોનયું પ્રતિતનતિતવ 

કિિા યયુતનયને પ્રાંિને વાત્ષિક વિેનમાં 11.7 
્કા અથવા 3.25 ડોલિ પ્રતિ કલાક વિાિવાની 
માંગણી કિી છટે, કાિણ કે આ મયુદ્ટે બંને પક્ોએ 
નવો સામૂતિક કિાિ કયયો છટે.

કેનેરડયન યયુતનયન ઓફ પબ્લક એમ્પલોઇઝ, 
જે તશક્કો, શાળા વિીવ્ી કમષિચાિીઓ, બસ 
ડ્ાઇવિો અને કસ્ોરડયનસ સતિિ 55,000 
કામદાિોનયું પ્રતિતનતિતવ કિટે છટે, િેણે મંગળવાિટે 
સબતમ્ કિટેલી સોદાબાજીની દિખાસિોનો 
સાિાંશ શેિ કયયો િિો. કાિણ કે આ મતિનાના 
અંિમાં સમાપ્ત થિા િાલના કિાિ મયુદ્ટે 
વા્ાઘા્ો ચાલયુ છટે. યયુતનયનની દલીલ છટે કે, 
છટેલ્ા એક દાયકામાં કામદાિોનાં વેિન વિાિા 
ઉપિ પ્રતિબંિ િહ્ો છટે. અને િજયુ પણ ફુગાવો 
વિવાની િાિણા છટે.

તવવાદાસપદ સિકાિી તબલને કાિણે 
િાજેિિનાં વ્યોમાં જાિટેિ ક્ેત્રનાં કામદાિોના 
વેિનમાં વાત્ષિક એક ્કા સયુિીનો મયાષિરદિ 

વિાિો થયો છટે. CUPE એ જણાવયયું િિયું કે, 
કાયમી કમષિચાિીઓનયું સિટેિાશ વેિન િાલમાં 
27.87 ડોલિ છટે, અને િેના ઓન્ટેરિયો સકકૂલ 
બોરસષિ કાઉબનસલ ઑફ યયુતનયનસના પ્રમયુખે 
જણાવયયું િિયું કે, સિકાિ અને સકકૂલ બોડષિ દ્ાિા 
તશક્ણ ભંડોળને મયાષિરદિ કિવાના પગલાંએ 
ઘણા તશક્ણ કાયષિકિોને ગિીબીની બસથતિમાં 
લાવી મૂકયા છટે.

પ્રાંિીય સિકાિ સાથે નવા કિાિની 
વા્ાઘા્ોની પ્રતરિયામાં અનય તશક્ણ યયુતનયનોએ 
પણ કહ્ં છટે કે, િેઓ જીવનતનવાષિિના આસમાને 
જિા ખચષિને પિોંચી વળવા પ્રયાસ કિી િહ્ા 
છટે. બીજી િિફ સ્ટેર્બસ્કસ કેનેડાએ જણાવયયું 
િિયું કે જૂનમાં વાત્ષિક ફુગાવાનો દિ 8.1 ્કા 
િિો, જે 1983 પછીનો સૌથી મો્ો વિાિો છટે. 
ઓન્ટેરિયો સેકનડિી સકકૂલ ્ીચસષિ ફેડિટેશનના 
પ્રમયુખે ગયા મતિને િ કેનેરડયન પ્રેસને જણાવયયું 
િિયું કે, િેમનયું યયુતનયન વેિન વિાિાની શોિમાં 
છટે. જે ફુગાવાને જાળવી િાખે અને કાયદા દ્ાિા 
પ્રતિબંતિિ ન િોય.

ઓન્ટેરિયો 
્ોિોન્ો પીયસષિન એિપો્ટે 

સત્ાવાિ િીિે ્તમષિનલ-1 ઉપિ 
કસ્મસ અને ઇતમગ્ેશન ઘો્ણા 
મા્ટે િેના નવા ઇગેટસનો ઉપયોગ 
શરૂ કયયો છટે.  એિપો્ષિ પિ તવલંબની 
સમસયાનયું તનિાકિણ કિવા મા્ટે 
એિપો્ટે જૂનમાં ઇગેટસ ્ટેકનોલોજીનયું 
પરિક્ણ શરૂ કયયુું િિયું. 

કેનેડા બોડષિિ સતવષિસીસ એજનસી 
(CBSA)એ જણાવયયું િિયું કે, 
eGates ્તમષિનલ-1 ઉપિ આવિા 

આંિિિાષ્ટીય પ્રવાસીઓને િેમના 
કસ્મસ અને ઇતમગ્ેશન મા્ટે નવો 
તવકલપ અપાય છટે. પછી ભલે િે 
ઘો્ણા ArriveCAN માં 
એડવાનસ CBSA ઘો્ણા સયુતવિાનો 
ઉપયોગ કિીને કિવામાં આવી 
િોય અથવા સીિા ઉપકિણ ઉપિ 
કિવામાં આવી િોય. CBSAએ 
કહ્ં કે ઈગેટસએ ઇલેકટ્ોતનક 
રકઓસક (પ્રાથતમક ઇનસપેકશન 
રકઓસક અથવા PIKs) જેવી જ 
તસસ્મ છટે. eGates અને PIK 

વચે્ કોઈ અલગ તનયમનકાિી 
આવશયકિાઓની જરૂિ નથી. માત્ર 
એ્લો જ િફાવિ છટે કે રકઓસક 
મિત્મ પાંચના પ્રવાસી જૂથો ઉપિ 
પ્રતરિયા કિી શકે છટે, જયાિટે eGates 
એક સમયે એક પ્રવાસીની પ્રતરિયા કિટે 
છટે. િમામ 12 ઇગેટસને સમતપષિિ 
ઇગે્  લેન દ્ાિા અલગ કિવામાં 
આવયા છટે.  16 વ્ષિ અને િેથી 
વિયુ વયના લોકો િેમની ઓળખ 
ચકાસવા અને િેમની કસ્મસ અને 
ઇતમગ્ેશન ઘો્ણા તવગિો સબતમ્ 

કિવા મા્ટે eGates નો ઉપયોગ 
કિટે એ જરૂિી છટે.  જે પ્રવાસીઓએ 
ArriveCAN માિફિ િેમની 
એડવાનસ CBSAની ઘો્ણા 
કિી િોય િેઓ eGate પિ િેની 

સમીક્ા, સંપાદન, પ્રમાતણિ અને 
સબતમ્ કિી શકશે. એિપો્ટે 
જણાવયયું િિયું કે િે એક વ્ષિની અંદિ 
ઇગે્  ્ટેક્ોલોજીને ્તમષિનલ 3 સયુિી 
તવસિાિવાની યોજના િિાવે છટે.

અોક વરયામ�ં અોરપ�ોરયાન� રરમમિનલ 3 સુધી સુવવધ�નો વવસત�રવ� લકર�કં

પીયસષિન એિપો્ષિ ્ તમષિનલ-1 ઉપિ નવા ઇગેટસ લોનચ 

વોશિંગ્ન
અમેરિકાના પ્રમયુખ જો બાઇડેન ફિી એક 

વખિ કોિોના પોતઝ્ીવ થયા છટે. માત્ર ત્રણ 
રદવસ પિટેલા જ કોિોના વાયિસ સંરિમણથી 
મયુક્ત થયા પછી િેમનો આઇસોલેશન પૂણષિ થયયું 
િિયું. આ દિતમયાન વિાઇ્ િાઉસે જણાવયયું છટે કે 
એન્ી વાયિલ દવાની સાિવાિ પછી બાઇડેનને 
ફિીથી કોિોના થવો એક અસામાનય કેસ છટે.

વિાઇ્ િાઉસના રફતઝતશયન ડો. કતેવન ઓ 
કોનોિટે એક પત્રમાં જણાવયયું છટે કે બાઇડેનમાં આ 

વખિે કોઇ પણ લક્ણ જોવા મળયા નથી અને 
િેમની િતબયિ સાિી છટે.

સેન્સષિ ફોિ રડસીઝ કનટ્ોલ એનડ 
તપ્રવેનશન ગાઇડલાઇનસ અનયુસાિ બાઇડેન 
ફિી એક વાિ ઓછામાં ઓછા પાંચ રદવસ 
આઇસોલેશનમાં િિટેશે. સંરિમણમયુક્ત થવા સયુિી 
િે વિાઇ્ િાઉસમાં જ િિટેશે. બાઇડેન િતવવાિટે 
તવતલતમનગ્નમાં પોિાના ઘિટે જવાના િિાં. જો કે 
ફિીથી કોિોના સંરિતમિ થવાને કાિણે િેમના આ 
બંને પ્રવાસ િદ કિવામાં આવયા છટે.

US પ્રમુખ જો બાઇડેન ફિી કોિોના સંક્રશમત

વાત્ષિક વેિનમાં 11. 7%નો વિાિો 
કિવા એજયયુ. વક્કિ યયુતનયનની માંગ

ઓન્ટેરિયો 
 નેકસ્ વેકે, એક ઓનલાઈન ટ્ાવેલ સચષિ 

તસસ્મ છટે, જેણે પ્રવાસીઓને નવા સથળો 
તવશે જાણવા અને આગળની યોજના બનાવવા 
મા્ટે મદદરૂપ થવા “નતેવગે્ કિવા મા્ટેનાં 
સૌથી ગૂંચવણભયાું શિટેિો” શોધયાં છટે. 

તવશ્વમાં નેતવગે્  કિવા મા્ટેના સૌથી 
મયુશકેલ સથળોની યાદીમાં ્ોચનયું શિટેિ ્ોિોન્ો 
છટે, જે નયયૂોક્ક કિિાં પણ ખિાબ છટે અને એ 
સાચયું છટે. આ યાદીમાં બીજા સથાને લંડન છટે, 

તયાિબાદ અનયુરિમે મેબકસકો તસ્ી, નયયુયોક્ક, 
પેરિસ, સાઓ પાઉલો, મતેડ્ડ અને િોંગકોંગનો 
સમાવેશ થાય છટે. આ અભયાસ Google 
નકશા મા્ટે Google શોિ પિ આિારિિ 
િિો. િેઓએ લોકો સૌથી વિયુ કયાં ખોવાઈ 
જાય છટે અને િેઓ કેવી િીિે ખોવાઈ જાય છટે 
િે શોિવા મા્ટે સિટેિાશ મોબાઈલ ડાઉનલોડ 
સપીડ, ચાલવાની ક્મિા, સિટેિાશ ્ટેકસી 
ભાડા અને પરિવિન તવકલપો ઉપિ પણ ધયાન 
આ્પયયુ ંિિયું. 

નેશવગે્  કિવા મા્ટેના સૌથી મુશકકેલ 
સથળોની યાદીમાં ્ ોિોન્ો પણ સામેલ
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ટોરોનટો 
આ વર્ષમાં પાનખરથી ટોરોનટોનો 

ઓલ નાઈટ આટ્ષ ફેસટીવલ ત્રણ વર્ષના 
અંતરાલ બાદ ફરીથી શરૂ થશે. કોવવડ-
૧૯ને કારણે છેલ્ા ત્રણ વર્ષથી આ 
ફેસટીવલનું આયોજન થઈ શકયું નહોતું. 
કેમકે આ આયોજન આખા શહેરમાં 
થતું હોય છે. શહેરના સત્ાવાળાએ એક 
યાદીમાં જણાવયું હતું કે, નયુટ બલાન્ચનો 
આરંભ પહેલી ઓકટોબરના રોજ 

સૂયા્ષસત સમયે થશે અને બીજી 
ઓકટોબરના રોજ સયૂયોદય સુધી એ 
્ચાલશે. આ આટ્ષ ફેસટીવલ વવનામૂલયે 
હશે અને જેમાં ૧પ૦થી વધુ કલાકારો 
પોતાની કલાકવૃતઓ પ્રદવશ્ષત કરશે. 
આ વખતે પ્રદશ્ષનનો વવસતાર ટોરોનટો 
ઉપરાંત ડાઉનટાઉન, સકારબોરો, નોથ્ષ 
યોક્ક અને એટોવબકોક સુધીનો રહેશે. 
આ અંગેની અખબારી યાદીમાં નયુટ 
બલાન્ચોના આરટ્ષસટીક ડાયરેકટર ડો. 

જુલી નાગમે જણાવયું હતું કે, અમે 
પહેલીવાર શહેરભરમાં નયુટ બલાન્ચ 
લાવવા ઉતસુક છીએ. જેનો લાભ 
લઈને કલાકારો પોતાની કલાકૃવતઓને 
ટોરોનટોના લોકો સુધી પહોં્ચાડી શકશે. 
જેમાં અમે વધુમાં વધુ કલાકારોને તક 
આપીશું. જેમાં ૧ર કલાકમાં પોતાની 
કલાકૃવતઓ રજુ કરીને એને યાદગાર 
બનાવશે. આ પ્રદશ્ષનમાં લાઈટ 
ઈનસટોલેશન, વશલપકૃવતઓ, જાતજાતના 
ફુગગાઓ, એ.આર. પ્રોજેકટસ, 
સકેટબોડ્ષસ, ફેશન પ્રોડકટસનો સમાવેશ 
થાય છે. ટોરોનટોની ર૦ મોટી સંસથાઓ 
આ વવનામૂલયે પ્રદશ્ષનમાં ભાગ લઈ 
રહી છે. આ ઉપરાંત અનય પ૦ સીટી 
પણ આ સમારંભમાં જોડાશે. મેયર 
જોન ટોરીએ કહ્ં હતું કે,’ અમને ગવ્ષ 
છે કે અમે આ ઈવેનટને આયોવજત 
કરીને આસપાસના શહેરોને પણ એમાં 
જોડાવા આમંત્રી રહ્ા છીએ. 

ટોરોનટોનો ઓલ નાઈટ આટ્ટ ફેસ્ટવલ 
ઓકટોબરથી નવા રંગરૂપમાં શરૂ થશે

વાનકુંવર
રરયલ એસટેટ બોડ્ષ ઓફ ગે્ટર વાનકુંવરના જણાવયા 

અનુસાર ગયા મવહને ઘરનું જે વ્ેચાણ થયું તે જુલાઈ 2021ની 
સરખામણીમાં 43 ટકા અને આ પાછલા જૂનથી 23 ટકા 
ઓછુ રહ્ં છે. આ પ્રદેશમાં ઘરોનું કુલ વે્ચાણ 1,887 હતું, જે 
10-વર્ષના જુલાઈનાં વે્ચાણની સરેરાશ કરતાં 35.2 ટકા ઓછું 
છે. બોડ્ષ કહે છે કે આ આંકડા નવા બજાર સાયકલ દશા્ષવે છે. 
ક્ેગ મુન, REBGVના વાઇસ પ્રેવસડેનટ ઓફ કોમયુવનકેશને 
જણાવયુ ં હતું કે,”મને લાગે છે કે ઘર ખરીદનારાઓ અને 
વવક્ેતાઓ બે વર્ષના ઉં્ચા સમયગાળા પછી આરામ કરવાના 
મૂડમાં છે. વયાજદરમાં વધારો અને ફુગાવાની વ્ચંતાને કારણે 
ખરીદારો સાવ્ચેતી રાખી રહ્ા છે. ઘર ખરીદનારાઓ તેમના 

પોતાના અંગત સંજોગો માટે આ ફેરફારોનો અથ્ષ શું છે તેનું 
મૂલયાંકન કરવા સમય માંગે છે. બોડ્ષનું કહેવું છે કે નવી બજાર 
સાયકલના ભાગરૂપે વે્ચાણ માટેનાં ઘરોની સંખયામાં ધીમે ધીમે 
વધારો થઈ રહ્ો છે. જો કે, ગયા મવહને કુલ 3,960 ઘરોની 
યાદી હતી, જે જુલાઈ 2021ની સરખામણીમાં લગભગ 10 
ટકા અને જૂન 2022થી 25 ટકા ઘટી હતી.

દરવમયાન, પ્રદેશ માટે સંયુક્ત બેન્ચમાક્ક રકંમત ગયા મવહને 
1.2 વમવલયન ડોલર કરતાં વધુ હતી, જેમાં જુલાઈ 2021થી 
આશરે 10 ટકાનો વધારો અને જૂન 2022થી બે ટકાનો ઘટાડો 
હતો. મુને જણાવયું હતું કે દર મવહને લગભગ બે ટકાની ધીમે 
ધીમે ગવતથી છેલ્ા ત્રણ મવહનામાં રકંમતો ની્ચે આવવાની 
શરૂઆત થઈ છે.

એક વર્ષમાં ઘરના વ્ેચાણમાં 43 ટકાનો ઘટાડો 
નોંધાયોઃ ગે્ટર વાનકુવર રરયલ એસટેટ બોડ્ષ

PMના ખાલી મકાનની વાડ સાથે બસ અથડાઈ
ઓટાવા

એક પ્રવાસ બસ બુધવારે સવારે 24 
સસેકસ ડ્ાઇવ ખાતેના વડાપ્રધાનના 
સત્ાવાર ખાલી વનવાસસથાનની 
વાડ સાથે અથડાઈ હતી. જો કે, આ 
અકસમાતમાં કોઈને ઈજા થઈ નહતી. 
ઓટાવામાં લેડી ડાઈવ ટૂસ્ષના એટીન 
કેમેરોને જણાવયું હતું કે, કંપની તેના એક 
વાહનના અકસમાતની તપાસ કરી રહી 
છે. જેમાં તરત જેની ઓળખ થઈ શકી 
ન હતી, તે ડ્ાઈવર જ બોડ્ષમાં હતો. 

ડ્ાઇવરે અકસમાતના સથળે તેનું નામ 
ન આપયુ ંપરંતુ કહ્ં કે તે સંપૂણ્ષપણે ઠીક 

છે અને બસને પણ બહુ નુકસાન થયું 
નથી. 24 સસેકસ ડ્ાઇવની આસપાસની 
વાડને પણ ખાસ નુકસાન થયું નથી. એક 
લાલ “એમમફબસ” સસેકસ ડ્ાઇવની 
પવૂ્ષ તરફથી ફૂટપાથ પર આવીને બહાર 
નીકળીને રહેઠાણની બહાર કાળી ધાતુ 
અને પથથરની વાડ સાથે અથડાઈ હતી. 
વાડનો એક ભાગ તૂટી પડ્ો હતો અને 
જમીન પર એનો કાટમાળ ફેલાઈ ગયો 
હતો. બપોર પછી, એક ટો ટ્રક દ્ારા 
બસને દૂર લઈ જવામાં આવી હતી. 
નેશનલ કવેપટલ કવમશનના સટાફ, 
જે રાજધાની વવસતારનું રક્ષણ કરવા 

માટે જવાબદાર ક્ાઉન કોપયોરેશન છે, 
તે સથળ પર આવી ગયા હતા.  તેમણે 
તૂટેલી વાડની જગયાએ કામ્ચલાઉ વાડ 
ઊભી કરી દીધી હતી. એનસીસીના 
પ્રવક્તા ડોવમવનક હુરાસે એક વનવેદનમાં 
જણાવયું હતું કે, “એનસીસી આ બાબતે 
પોલીસ તપાસમાં સહકાર આપી રહં્ છે. 
આ દરવમયાન અમે એ સથળનું રક્ષણ 
કરીશું.”ઘટનાસથળે રહેલા લેડી ડાઈવ 
ટૂસ્ષના ઓપરેશન મેનેજર વલયોન હેરરસે 
જણાવયું હતું કે અકસમાત કેવી રીતે થયો 
તે હજુ જાણી શકાયું નથી.”કંઈક થયું 
અને બસે કાબૂ ગુમાવયો હતો,”

ટોરોનટો
ટોરોનટોની હોમસપટલના સ્ંચાલકોના મતે તે 

“વક્ટીકલ કેર બેડ એલટ્ષ” હેઠળ છે. તેના ત્રણ 
ઈનટેમનસવ કેર યુવનટ સટાફની અછતને કારણે 
છલકાઈ રહ્ાં છે. જનરલ હોમસપટલે મંગળવારે એક 
ઇ-મેઇલમાં જણાવયું હતું કે, તેનું કારડ્ષયોવેસકયુલર 
ઇનટેમનસવ કેર યુવનટ, કારડ્ષયાક ઇનટેમનસવ કેર 
યુવનટ અને મેરડકલ સવજ્ષકલ ઇનટેમનસવ કેર 
યુવનટમાં દદદીઓનો ભરાવો થઈ રહ્ો છે. અથવા 
તેમના તમામ રફવિકલ વક્રટકલ કેર બેડને સુરવક્ષત 
રાખવા માટે મયા્ષરદત માનવ સંસાધનો છે. 

ટોરોનટો જનરલ હોમસપટલનો જેમાં સમાવેશ 
કરવામાં આવયો છે એ યવુનવવસ્ષટી હેલથ નેટવક્કના 
પ્રવક્તા વગવલયન હોવડડે ઈ-મેલમાં જણાવયું હતું કે, 
“હાલમાં રોગ્ચાળા દ્ારા પ્રેરરત મુદ્ાઓ સવહતના 

અનેક પરરબળોને લીધે, અમે સટાફની અછત 
અનુભવી રહ્ા છીએ. “હોવડડે જણાવયું હતું કે, 
જયારે હોમસપટલ વક્રટકલ કેર બેડ એલટ્ષ હેઠળ હોય 
છે, તયારે તે એવા દદદીઓને સારવાર આપે છે કે 
જેમને વવશેર ઈનટેમનસવ કેર યવુનટની જરૂર હોય 
છે અને દદદીઓને જરૂરી વવશેર કાળજી મળે તેની 
ખાતરી કરવા તે જરૂરી કાય્ષ કરે છે. ઓનટેરરયો 
નવસ્ષસ એસો.ના જણાવયા અનુસાર ઓનટેરરયોની 
લગભગ 25 હોમસપટલોને સટાફની અછતને કારણે 
લાંબા સપ્ાહાંતે તેમની સુવવધાઓને ફરી તપાસવાની 
ફરજ પડી હતી અને તે પછી આ ્ચેતવણી આપવામાં 
આવી છે. સોમવારે ONA પ્રમુખ કેથરીન હોયેએ 
જણાવયું હતું કે, સપ્ાહાંતે, હોમસપટલોએ યુવનટ બંધ 
કરવા, પથારીની સંખયા ઘટાડવી અથવા દદદીઓને 
અનય સથળોએ સથળાંતરરત કરવા પડ્ા હતા. 

ટોરોનટો હોમસપટલમાં સંશાધનોની સમસયા

ટોરોનટો 
સટેસટીકસ કેનેડાએ તાજેતરમાં બહાર પાડેલા 

માવસક અહેવાલમાં રોજગારી, કમાણીના કલાકો 
અને રોજગારીની તકો વવશેનો મે માસની મસથવતની 
જાણકારી આપી હતી. એ મુજબ મે ર૦ર૧ બાદ 
પહેલીવાર કમ્ષ્ચારીઓ જે પગાર મેળવી રહ્ા હતા 
એમની સંખયામાં ઘટાડો જોવા મળે છે. આ અહેવાલ 
માટે નોકરી, પગારપત્રકો અને કામના કલાકોના 
આંકડાઓ ઉપર આધારીત છે. જેમાં ઉલ્ેખ છે કે, 
ગયા મે માસમાં ર૬ હજાર નોકરીઓ જતી રહી 

હતી. જેમાં સૌથી વધુ ઓનટેરરયો અને મોનીટોબામાં 
અસર થઈ હતી. જયાં હજુ ૩૦ હજાર અને અઢી 
હજાર નોકરીની તકો છે.

એ રીતે જ વરિટીશકોલંવબયા એવો પ્રાતં છે જયાં 
પગારદાર કમ્ષ્ચારીઓની સંખયામાં વધારો જોવા 
મળયો હતો. સવવ્ષસીિ પ્રોડયુસીંગ સેકટરમાં અંદાજે 
૧૭ હજાર નોકરીઓ જતી રહી છે. જેમાં શૈક્ષવણક 
સેવાઓ, હેલથકેર અને સામાવજક સેવા જેવા ક્ષેત્રનો 
સમાવેશ છે. એ રીતે જ બાંધકામ સેકટરમાં પણ 
મોટો ઘટાડો જોવા મળયો છે. ૧૭પ૦૦ નોકરીઓ 

મે માસમાં ઓછી થઈ ગઈ હતી. ઓનટેરરયોમાં 
બાંધકામ સેકટરમાં ઘણી નોકરીઓ ઓછી થઈ 
છે. જે લગભગ ત્રીજા ભાગની છે. જેનું મુખય 
કારણ કેટલાક પ્રોજેકટસમાં થયેલો વવલંબ 
છે. ઓનટેરરયોના રીટેલ વયાપાર ક્ષૈત્રમાં પણ 
રોજગારીની તકો ઓછી થઈ ગઈ છે. જે સતત 
બીજા મવહને જોવા મળતા ઘટાડાનું કારણ પણ બને 
છે. જો કે, મે-ર૦ર૧ની સરખામણીમાં આ સેકટરના 
રોજગારીના દરમાં સરેરાશ ૬ ટકાનો વધારો 
છે. જેની સામે નયુ રિુનસવીક, વરિટીશ કોલંવબયા 

અને નય ુ ફાઉનડલેનડ તથા લેરિાડોરમાં રીટેલ ટ્રેડ 
સેકટરમાં રોજગારીનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળયુ ંહતું. 
મોટાભાગના પ્રાંતોમાં પ્રોફેશનલસ, સાયનટીરફક 
એનડ ટેકનીકલ સવવ્ષસ સેકટરમાં રોજગારીનું પ્રમાણ 
વધતું જોવા મળે છે. દસ હજારથી વધુ નોકરીઓ 
કમપયુટર વસસટમ રડિાઈન સાથે સંકળાયેલા સેવા 
ક્ષૈત્રમાં ઉભી થઈ શકી છે. જો કે, નોકરીઓ ઓછી 
થવા છતાં સાપ્ાવહક કમાણીમાં મે માસમાં વધારો 
જોવા મળયો હતો. રીટેલ ટ્રડેમાં ૯.૩ ટકાનો વધારો 
મે ર૦ર૧ની સરખામણીમાં જોવા મળયો હતો. 

સે્સ્ટીકસ કેનેડાના અહેવાલમાં ચિતાર રજૂ : પાેફેશનલ્સ, સાયન્ટીફફક અેન્ડ ટેકનટીકલ સરવવિસ સેકટરમાં રાજેગારટીનું પમાણ વધું

કેનેડામાં રોજગારીની મસથવત સુધરી, 1 વમવલયનથી વધુ તક

ટ�ોર�ોન�ો ઉપર�ંત ડ�ઉનટ�ઉન, 
સ્�રબ�ોર�ો, ન�ોર્થ ય�ોર્થ  અનો 
અોટ�ોબબર�ોર સુધીન�  
વિસત�રમ�ં અ�ય�ોજન

વ્ાજદરમાં વધારાે અને ફુગાવાનટી ચિંતાને કારણે ખરટીદારાે સાવિેત થયાનું તારણ
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નેન્સી પેલો્સીનસી તાઈવાન 
મુલાકાત, ચસીન ફરી રઘવાયું

તંત્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

અમેરિકાનરી પ્રતતતનતિસભાનાં અધ્યક્ષ 
નેનસરી પેલોસરીએ આખિે ચરીનનરી કે 

કોઈ ત્વ્વાદનરી પિ્વા ક્યાયા ત્વના તાઈ્વાનનરી 
મુલાકાત કિરી. હ્ેવ ચરીન આ બાબતથરી અકળા્યુ 

છે અને ગુરુ્વાિે તેણે 
તાઈ્વાન ઉપિ 11 
જેટલરી બેલેસસટક 
તમસાઈલ દાગરી 
હો્વાનો દા્વો ક્યયો 
હતો. આ સાથે જ 
અમેરિકા અને ચરીન 
્વચે્ ફિરી મોટરી 
તકિાિ થ્વાનરી 
સંભા્વના છે.

આમ તો ચરીન 
અને જગતજમાદાિ અમેરિકા ્વચ્ે લાંબા 
સમ્યથરી મતભેદો હો્વાને કાિણે ખટપટ 
ચાલ્યા કિે છે. અમેરિકાનરી કોઈ ્વાતને ચરીન 
માનતુ નથરી. તેથરી અમેરિકા પણ ચરીનને કોઈને 
કોઈ િરીતે ભિે્વ્વા પેંતિા કિતું િહે છે. ચરીન 
નજીક આ્વેલા તાઈ્વાનને ચરીન તે્વો ત્વસતાિ 
માને છે. તેથરી દુતન્યાના અનેક દેશોને તેણે 
આ મુદે્ દખલગરીિરી ન કિ્વા ચેત્વણરી આપરી 
છે. આમ છતાં અમેરિકાના નેનસરી પેલોસરી 
તાઈ્વાનનરી મુલાકાતનરી ્યોજના ઘડરી. નેનસરી 
પેલોસરીનરી તાઈ્વાન મુલાકાત પહેલાના ૨૫ 
્વરયામાં અમેરિકાના કોઈ ટોચના િાજકાિણરીએ 
તાઈ્વાનનરી મુલાકાત લરીિરી નથરી. તેથરી 
અમેરિકાનું આ પગલું ચોક્કસ ગણતિરી હેઠળ 
હો્વાનું મના્ય છે. આ પહેલાં ચરીને દુતન્યા 
સમક્ષ જાહેિ ક્યુું હતુ કે, ચરીન તાઈ્વન મુદ્ે 
કોઈ ગુસતાખરી સહન કિરી લેશે નહીં.

તાઈ્વાન દતક્ષણ ચરીનરી સમુદ્રમાં ચરીનથરી 
માત્ ૧૦૦ રકલોમરીટિ દિૂ આ્વેલો ટાપુ છે. 
૧૯૪૯ સિુરી તાઈ્વાન ચરીનનો એક ભાગ હતું, 
જે રિપસ્લક ઓફ ચાઈના તિરીકે ઓળખાતું 
હતું. બરીજા ત્વશ્વ્યુદ્ધ પછરી મુખ્ય ચરીનમાં 
નેશનાતલસટ ગ્વનયામેનટ સૈન્ય અને સામ્ય્વાદરી 
પક્ષના સૈન્ય ્વચ્ે ્ુયદ્ધ ફાટરી નરીકળ્યું, જેમાં 
માઓ ઝેદાંગનરી આગ્ેવાનરી હેઠળના તપપલસ 
તલબિેશન આમમીનો ત્વજ્ય થ્યો. કુઓતમનટાગં 
નામનરી નેશનાતલસટ પાટમીના નેતા તચ્યાનગ કાઈ 
શેક ભાગરીને તાઈ્વાન પહોંચરી ગ્યા. ત્યાં િહરીને 
તેમણે પોતાનું શાસન ચાલુ િાખ્યું.  

મુખ્ય ચરીનમાં સામ્ય્વાદરી પક્ષનું શાસન ચાલુ 
િહ્ં, જ્યાિે તાઈ્વાનમાં કેએમટરી પક્ષે લાંબો 
સમ્ય િાજ ક્યુું. મુખ્ય ચરીન તપપલસ રિપસ્લક 
ઓફ ચાઇના તિરીકે ઓળખા્ંુય, જ્યાિે તાઈ્વાને 
રિપસ્લક ઓફ ચાઈનાનું નામ ચાલુ િાખ્યુ.ં 
તાઈ્વાનમાં ૧૯૪૯થરી લઈને ૧૯૮૭ સિુરી 
લશકિરી િાજ હતું, જેનરી િુિા કેએમટરી પાટમીના 
નેતાઓના હાથમાં જ હતરી. આ દિતમ્યાન 
તાઈ્વાનમાં કોઈ પણ િાજકી્ય ત્વિોિને કચડરી 
નાખ્વામાં આ્વતો હતો. તાઈ્વાનના સથાતનક 
લોકોને કચડ્વામાં આ્વતા હતા. ૧૯૯૨માં 
તાઈ્વાનનું પહેલું બિંાિણ બન્યુ,ં 

જે મુજબ ૧૯૯૨માં પહેલરી ્વખત સંસદનરી 
ચૂંટણરી થઈ અને ૧૯૯૬માં પહેલરી ્વખત 
િાષ્ટ્રપતતનરી ચૂંટણરી થઈ હતરી. ત્યાિબાદ દિેક 
ચૂંટણરીમાં શાંત સત્ાપરિ્વતયાન થતું આવ્યું 
છે. ૧૯૯૨માં ચરીનના સામ્ય્વાદરી પક્ષ અને 
તાઈ્વાનના તતકાલરીન શાસક પક્ષ કેએમટરી 
્વચે્ એક કિાિ થ્યો હતો, જે મુજબ એક 
ચરીનના તસદ્ધાંતનો સ્વરીકાિ કિ્વામાં આવ્યો 
હતો. ચરીન તેના નકશામાં મુખ્ય ચરીન ઉપિાંત 
મોંગોતલ્યા, તાઈ્વાન અને તતબેટને પણ 

દશાયા્વતુ આવ્યું છે. જેને ્વન ચાઈના પોતલસરી 
કહ્ેવામાં આ્વે છે. ૨૦૧૬માં તાઈ્વાનમાં 
તસાઈ ઇંગ ્ેવનનરી સિકાિ આ્વરી તે પછરી તેણે 
્વન ચાઈના નરીતત સ્વરીકાિ્વાનો ઇનકાિ કિરી 
દેતા મોંકાણ મંડા્વ્વાનરી શિૃઆત થઈ હતરી. 
તેમણે અમેરિકા પાસેથરી શસત્ો ખિરીદરી પોતાના 
લશકિને આિુતનક શસત્ોથરી સજ્જ કિ્વા માંડંુ 
હતું.

બરીજી તિફ ચરીન ્વાિં્વાિ કહે છે કે ચરીન 
એક છે, એક હતું અને એક િહેશે. તેણે 
તપપલસ તલબિેશન આમમીને ચરીનને એક કિ્વાનું 
કામ સોંપ્યું છે. તાઈ્વાન ્વગેિે દેશો પોતાને 
રિપસ્લક ઓફ ચાઈનાનો ભાગ ગણે છે, પણ 
તેઓ તપપલસ રિપસ્લક ઓફ ચાઈનાના ગુલામ 
બન્વા માગતા નથરી. ચરીનનરી જે લશકિરી તાકાત 
છે, તેનરી સામે તાઈ્વાનનરી લશકિરી તાકાતને 
નતહ્વત ગણરી શકા્ય. જો ચરીન તાઈ્વાન પિ 
હુમલો કિે તો અમેરિકાનરી મદદ ્વગિ તે 
પોતાનરી સ્વતંત્તા ટકા્વરી િાખરી શકે તેમ નથરી.

આ તિફ અમેરિકાનો દા્વો છે કે, તેઓ એક 
ચરીનનરી નરીતતનો સ્વરીકાિ કિે છે, પણ સામ્ય્વાદરી 
ચરીનનરી સિકાિ તેનરી એકમાત્ સિકાિ છે, તે 
અમેરિકાને માન્ય નથરી. આ કાિણે અમેરિકા 
તાઈ્વાન સાથે િાજદ્ાિરી સંબંિો પણ િાખે છે. 
અમેરિકા કહે છે કે, નેનસરી પેલોસરીનરી તાઈ્વાન 
મુલાકાત તેમનરી ખાનગરી મુલાકાત હતરી અને 
અમેરિકન સિકાિને તેનરી સાથે કોઈ તનસબત 
નહોતરી. તેમ છતાં તાઈ્વાન ઉપિ ચરીન હુમલો 
કિે તો તેને િક્ષણ આપ્વા અમેરિકા દ્ાિા 
રફતલપાઇનસના સમુદ્રમાં િોનાલડ િેગન નામનું 
ત્વમાન્વાહક જહાજ અત્યાિથરી જ મોકલરી 
દે્વા્યું છે. ચરીન હાલના તબક્કે અમેરિકા સાથે 
્યુદ્ધ ઇચછતું ન હો્વાથરી તેણે નેનસરી પેલોસરીનરી 
મુલાકાતને પિાણે સ્વરીકાિરી લરીિરી છે. ૧૯૭૯ 
સિુરી અમેરિકા રિપસ્લક ઓફ ચાઈનાને એક 
દેશ ગણતું હતું અને તેનરી સાથે િાજદ્ાિરી સંબંિો 
પણ િિા્વતું હતું. ૧૯૭૯માં તેણે તપપલસ 
રિપસ્લક ઓફ ચાઈના સાથે િાજદ્ાિરી સંબંિો 
જોડા તે સાથે તેના રિપસ્લક ઓફ ચાઈના 
સાથેના સંબંિોનો પણ અંત આવ્યો હતો, જેમાં 
તાઈ્વાનનો પણ સમા્વેશ થતો હતો. 

સ્ંયુક્ત િાષ્ટ્રસંઘ પણ તાઈ્વાનને ચરીનનો 
એક ભાગ ગણતું હો્વાથરી તેણે તાઈ્વાનને 
પોતાના સભ્ય તિરીકે પ્ર્ેવશ આપ્યો નથરી. 
તાઈ્વાનને સ્ુંયક્ત િાષ્ટ્રના સભ્ય બના્વ્વાનો 
કોઈ પણ પ્રસતા્વ આ્ેવ તો ચરીન ત્વટો ્વાપિરીને 
તેને ઉડા્વરી દેતું હો્ય છે. જો કે, અમેરિકા 
તાઈ્વાન સાથે ્ેવપાિરી સંબિંો િાખે છે અને તેને 
શસત્ો ્વેચાણનો કાિભાિ પણ ્યથા્વત િાખે 
છે. તાઈ્વાન માટેનરી અમેરિકી નરીતત પહેલાંથરી 
જ ગૂંચ્વાડાથરી ભિેલરી છે. અમેરિકા એક બાજુ 
કહે છે કે તે તાઈ્વાનનરી સ્વતંત્તાનરી ચળ્વળને 
ટેકો આપતું નથરી. તો બરીજી બાજુ તે કહે છે 
કે, જો ચરીન તાઈ્વાન ઉપિ હુમલો કિશે તો 
અમેરિકા તાઈ્વાનનરી મદદ કિશે. ટ્રમપના 
સત્ાકાળમાં તાઈ્વાનનરી િાજિાનરી તાઇપેઇમાં 
૨૫ કિોડ ડોલિના ખચચે અમેરિકી સંકુલ તૈ્યાિ 
કિ્વામાં આવ્યું હતું, જે તબનસત્ા્વાિ િરીતે 
અમેરિકાનરી એલચરી કચેિરીનું કામ કિે છે.  હ્ેવ 
અમેરિકાનરી આક્રમક નરીતતને કાિણે તાઈ્વાનના 
મુદ્ે ગમે ત્યાિે ચરીન-અમેરિકા ્વચ્ે ્યુદ્ધ ફાટરી 
નરીકળરી શકે તેમ છે. 
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અંબાજી 
કોરોનાના બે વર્ષ બાદ ભાદરવી પૂનમનો 

મેળો યોજાવા જઈ રહ્ો છે. તયારે હવે અંબાજી 
ભાદરવી પૂનમનો મહામેળો આનંદ અને 
ઉત્ાહથી યોજવા જજલ્ા વહીવટી તંત્ર ્જ્જ 
બનયયુ છે. મંગળવારે અગ્ર ્જિવ અજવિનીકુમારના 
અધયક્ષસથાને ્મીક્ષા બેઠક યોજાઇ હતી. જેમાં 
બે વર્ષના જવરામ બાદ તારીખ 5થી 10 ્પટમેબર 
દરમયાન યોજાનાર અંબાજી ભાદરવી પૂનમના 
મેળા અંગેનયુ પ્ાજનંગ કરાયયું હતયું. આ જવશે જજલ્ા 
ક્ેકટર આનંદ પટે્ે માજહતી આપતા જણાવયયુ 
કે, શજતિપીઠ અંબાજી ખાતે દર વરષે યોજાતો 
ભાદરવી પૂનમનો મહામેળો મહામારી કોરોનાના 

્ીધે છેલ્ા બે વર્ષથી બંધ હતો. બે વર્ષના ્ાંબા 
જવરામ બાદ આ વરષે તારીખ 5 થી 10 ્પટેમબર 
2022 ના છ દદવ્ દરમયાન ભાદરવી પૂનમનો 
મહામેળો યોજાનાર છે. આ વરષે શ્રદ્ાળયુઓની 
ભજતિને ધયાનમાં રાખીને મેળા દરજમયાન મંદદર 
દશ્ષનનો ્મય વધારી દેવાશે. 

ધાનેરા
ધાનરેા નગરપાજ્કાના પ્રમયુખ કમળાબને 

તયુવર જવરૂદ્ પોતાના જ પક્ષના ૧૨ નગર્ેવકો 
ભારતીય જનતા પાટટીના િાર નગર્ેવકોનો 
્ાથ  ્ઇ અજવવિા્ની દરખાસત રજ ૂ કરી હતી. 
જ ે મામ્ે શજનવારે ધાનરેા નગર પાજ્કા ખાતે 
્ામાનય ્ભા બો્ાવી અજવવિા્ દરખાસત મામ્ે 
મતદાન કરાવતા કોગ્રે્ ના તમામ હાજર ૧૫ નગર 
્ેવકોએ અજવવિા્ની દરખાસત પ્ાર કરવાના 
જવરૂદ્મા ંમતદાન કરી પોતાના પક્ષના નગર પાજ્કા 
પ્રમયુખ કમળા બનેન ેપ્રમયુખના પદ પર કાયમ રાખયા 

છે. શજનવારે અજવવિા્ મામ્ે મતદાન થાય 
એ પહે્ા ં ભારતીય જનતા પાટટીના નગર્ેવક 
હીરાભાઈ ઠક્કરે કોગ્રે્  પક્ષના પ્રમયુખ ઉપપ્રમયુખ 
અન ેનગર્ેવકોએ કરોડો રૂજપયાનો ભ્રષ્ાિાર કયયો 
હોવાની બમૂો પાડી હતી. પરંતયુ કમળાબને ેજવવિા્નો 
મત જીતી જશ ે તવેા એધંાણના પગ્ે ભારતીય 
જનતા પાટટીના નગર્વેકો ્ભામાથંી વોક આઉટ 
કયયુું હતયુ.ં જ ે ્ભયો પ્રમયુખની કામગીરીથી નારાજ 
હતા એ તમામ ્ભયોએ પ્રમયુખનો ્ાથ આપયો 
હતો. જનેા કારણ ે ્ામનય ્ભામા ં અજવવિા્ની 
દરખાસત પ્ાર થઈ શકી ન હતી.

અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળાની 
તૈયારી, ભક્તોને ખાસ સુવવધા મળશે 
શ્રદ્ાળુઓા�ન� ધ્ાનમાં રાખી મ�ળામાં મંદિર િર્શનના� સમય વધારાયા�

ધાનેરા પાવિકાના પ્રમુખ સામે કરાયિેી 
અવવશ્ાસની દરખાસતનતો ફિયાસકતો થયતો
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સબંધીની પુĦી પર રъપ 
કરનાર િબàડરને ભગાડનારો 
કિઝન તેજસ પકડાયો

વડોદરા

સબંધીની પુĦી પર રъપ કરનાર િબàડર નવલ ઠŨરને 

કારમાં ભગાડનાર સાગરીતની ધરપકડ કરવામાં આવી 

છъ. ૨૦ વષЪ↓ય યુવતીને ફોસલાવી તેમજ વારѕવાર િગÙટો 

આપી રъપ કરનાર કા×હા Ġુપમાંથી છૂટા પડેલા િબàડર 

નવલ ઠŨર સામે પીЧડતાના િપતાએ બળાÓકારની 

ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી. જેમાં પીЧડતાએ પણ લગ્નની 

લાલચ આપી દુæકમ↓ આચપવામાં આãયું હોવાનું કЅં હતું. 

આ ગુનામાં મોડેમોડે બળાÓકારની ફЧરયાદ ન℮ધાતા ફરાર 

થઇ ગયેલો  િબàડર નવલ ઠŨર ઇલોરાપાક↕ આઇનોÄસ 

શાક માક⎯ટ પાસેથી ЧરΤામાં ઝડપાઇ ગયો હતો.

ધરમપુરમાં Ĵીમદ 
રાજચંĩ હોЩçપટલનું PM 
મોદીના હçતે ઉú ઘાટન

વલસાડ

ધરમપુરમાં 250 બેડની Ĵીમદ રાજચંĩ મàટી 

çપેäયાિલટી હોЩçપટલનું ગુλવારъ વીЧડયો કો×ફરЩ×સંગથી 

પીએમ મોદીના હçતે ઉǿાટન કરવામાં આãયું હતું. આ 

Ĭસંગે મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલ અને સી.આર.પાટીલ 

ઉપЩçથત રΝા હતા. આ હોЩçપટલ અ˜તન ટъūોલોજીથી 

સŹ છъ. ધરમપુરની Ĵીમદ રાજચંĩ હોЩçપટલનું 

ĬધાનમંĦી મોદીએ ઉǿાટન કરતા જλЧરયાતમંદ 

પЧરવારોને મદદλપ થશે. લોકોને અ×ય શહъરમાં સારવાર 

માટъ નહỲ જવું પડે. 200 કરોડથી વધુના ખચ› 8 એકર 

જમીનમાં અ˜તન હોЩçપટલ તૈયાર કરાઇ છъ. 

સુરત

િસંગાપોર ખાતે યોજાયેલી વàડ↓ સીટી 

સમીટમાં સુરતના મેયરъ સુરત શહъરમાં 

પાિલકા કચરાનો િનકાલ ૫ આર પˇિતથી 

કરતી હોવા ઉપરાંત તાપી શુિˇકરણ અને 

તાપી નદીના બેરъજ ĬોજેÄટ અંગેની માિહતી 

આપી હતી. 

િસંગાપોર ખાતે વàડ↓ સિમટમાં ભારત 

માંથી એક માĦ સુરતના મેયર ને આમંĦણ 

આપવામાં આãયું હતું જેમાં આજે સિમટના 

અંિતમ Чદવસે સુરતના મેયર હъમાલી 

બોધાવાલાએ અબ↓ન રъસીલીય×સ સીટી 

ફыસỲગ એÄçĺીમ િવષય અંતગ↓ત સુરત 

શહъરના િવિવધ ĬોજેÄટ િવશે Ĭેઝ×ટъશન 

સાથે સુરતના મહÓવના ĬોજેÄટ અંગેની 

માિહતી આપી હતી. સુરતમાં કચરાના 

િનકાલ અંગે તેઓએ કЅં હતું. સુરત 

પાિલકા ૫ ઇ- કો×સેØટ રીÙયુઝ, રીયુઝ, 

રીÙયુઝ, રી પપ↓ઝ, રીસાયકલ પર કાય↓રત 

ભારત દъશનું Ĭથમ શહъર છъ. 

સુરત બેરъજ અને તાપી શુЩÖધ યોજના 
અંગે િસંગાપોરની સિમટમાં માિહતી રજૂ
ુિન. રી ુઝ, રીયુઝ, રીડ્યુસ પર કચરાનાે િનકાલ કરતી હાેવાનું ેઝ ેશન

નવસારી

નવસારીના જમાલપોર િવçતારમાં 

આવેલી સવђ↓દય સોસાયટીમાં ગત 

Чદવસોમાં ગેરકાયદъસર રીતે બનાવેલ 

રાધાકжæણ મંЧદરના દબાણને દૂર કરતી 

વખતે પોલીસે મિહલાઓને પણ માર 

મારવાની ઘટનાને પગલે çથાિનકો 

સિહત શહъરમાં આĝોશ છъ. Óયારъ 

આજે સવђ↓દય સોસાયટીમાં રહъતા 

ભાજપ આગેવાનો સિહત કાય↓કતા↓ઓ 

મળી 1100 લોકોએ ભાજપના 

Ĭાથિમક સÛયપદъથી સામુિહક 

રાજીનામા િજ·ા ભાજપ Ĭમુખને ધરી 

દીધા હતા. જેને લઈને ભાજપમાં સોપો 

પડી ગયો છъ.

નવસારીના જમાલપોર િવçતારમાં 

આવેલ સવђ↓દય સોસાયટીની પાછળની 

જમીનના માિલક અને સોસાયટી વŵે 

રçતાને લઈને િવવાદ હતો. જેમાં 

સોસાયટીએ ગેરકાયદъસર રીતે મંЧદર 

બનાવી રાધાકжæણની મૂિત↓ઓ મુકЫને 

પુજા પણ શλ કરી દીધી હતી. જેમાં 

નુડામાં ફЧરયાદ થયા બાદ કલેÄટરની 

કોટ↓માં કыસ ચાàયા બાદ, ગેરકાયદъ 

બનેલા મંЧદરનું દબાણ દૂર કરવાનો 

આદъશ કરવામાં આãયો હતો. જેને 

Öયાને રાખી ગત 25 જુલાઈની સાંજે 

નુડાના અિધકારીઓએ પાિલકાના 

çટાફ અને પોલીસ કાફલા સાથે 

સોસાયટી પર પહ℮ચી મંЧદરનું દબાણ 

દૂર કરવા જતા સોસાયટીના લોકો સાથે 

ઘષ↓ણ થયુ હતુ. જેમાં બે કલાક સુધી 

સોસાયટીની મિહલાઓ અને યુવાનો 

ન સમજતા પોલીસે હળવો લાઠીચાજ↓ 

કયђ↓ હતો. 

અં╞ેΐર 
અંકલેΐરમાં યૂિનયન બ′કમાં ૫ 

લૂંટારાઓએ ધોળા દહાડે લૂંટ ચલાવી 

હતી. લૂંટાιઓએ બ′કમાં લાખો 

λિપયાની લૂંટ ચલાવવાનો Ĭય  કયђ↓ 

હતો. પરѕતુ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ 

કાફલો ઘટના çથળъ દોડી આãયા હતા. 

લૂંટારાઓને પકડવા માટъ પોલીસે તેમનો 

પીછો કયђ↓ હતો, પરѕતુ આરોપીઓએ 

તેમના પર ફાયЧરѕગ કયુ↨ હતું. તેમ 

છતાં પોલીસે પોતાનો જીવ જોખમમાં 

નાંખી ૨ લૂંટારાઓને પકડયા હતા, 

Ëયારъ ૩ લૂંટારા ફરાર થતાં નેશનલ 

હાઈવે સિહતના પોઈ×ટ પર નાકાબંધી 

ગોઠવી દъવામાં આવી છъ. તમામ ઘટના 

સીસીટીવીમાં કыદ થઈ ગઈ હતી.

 આ ઘટનાની મળતી માિહતી 

Ĭમાણે, અંકલેΐરમાં પીરામણનાકાના 

ભરચક િવçતારમાં આવેલી યુિનયન 

બે×ક ઓફ ઇЩ×ડયાની શાખા પર 

આજે ચાર લૂંટાλઓ દъશી તમંચા સાથે 

એકાએક Ħાટકયા હતા. આ લૂંટાλઓ 

બાઈક પર આãયા હોવાનું જાણવા 

મળી રЅં છъ. બ′કમાં Ëયારъ લૂંટારાઓ 

ઘૂçયા બાદ તેમને લોકોને ડરાવવા 

માટъ બંદૂક તાકЫ હતી. પરѕતુ સમય 

સૂચકતાના કારણે આ ઘટનાની જાણ 

પોલીસને થતાં પોલીસ કાફલો પહ℮Éયો 

હતોસ અને આરોપીઓને પકડવા માટъ 

કાય↓વાહી હાથ ધરી હતી. 

અંકલેΐર યૂિનયન બ′કમાં 5 
લૂંટારા ˛ારા ધોળા દહાડે લૂંટ 

નવસારીમાં મંЧદરનું Чડમોિલશન કરાતા 
ભાજપના 1100 કાય↓કરોના રાજીનામા
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રાજકોટ
શહેરનાં પોશ અમીન માર્ગ પરની 

ચિત્રકૂટ સોસાયટી શેરી નંબર 2માં 
આવેલા રરધ્ધિ - ચસધ્ધિ નામનાં 
બંરલામાં મધિરાત્રે દાહોદ, મ્યપ્રદેશની 
બુકાનીધિારી ધિાડપાડુ રેંર ત્રાટકી હતી. 
જાણ થતાં એસઓજીની ટીમ સથળ પર 
ધિસી જતાં બંને પક્ો વચ્ે લોહીયાળ 
અથડામણ થઈ હતી. જેમાં એસઓજીનાં 
એએસઆઈએ ત્રણ રાઉનડ ફાયરીંર 
કરતાં બે ધિાડપાડુઓ ઘવાયા હતાં. 
સામાપકે્ એસઓજીનાં પીએસઆઈ 

ઘવાયા હતાં. ઘાયલોને ચસચવલમાં 
ખસેડાયા હતાં. એસઓજીની ટીમે બે 
ઘાયલો સચહત કુલ િાર ધિાડપાડુને 
ઝડપી લીધિા હતા. જયારે બે ભારી 
જવામાં સફળ થયા હતાં. એસઓજીની 
ટીમ રઈકાલે રાત્રે નવ વાગયાથી નાઈટ 
પેટ્ોલીંરમાં હતી. આ દરમયાન મધિરાત્રે 
2.30 વાગયાનાં અરસામાં ચિત્રકૂટ 
સોસાયટીમાંથી પસાર થતાં શેરી નંબર-
2માં આવેલા બરંલામાં પાંિથી છ 
બુકાનીધિારી શંકાસપદ ચહલિાલ કરતાં 
દેખાયા હતાં. બરંલાનાં પ્રવેશતાં શખસો 

મકાનનાં વરંડાની અંદરનાં ભારે જોવા 
મળતાં તતકાળ એસઓજીની ટીમે તે 
મકાનને કોડ્ગન કરી લીધિું હતું. તયારબાદ 
પીએસઆઈ ડી.બી. ખેરે બંરલા અંદર 
રહેલા શખસોને પોતાની ઓળખ આપી 
પડકાયા્ગ હતાં. તે સાથે જ અંદરથી 
ધિાણીફૂટ પથથરમારો શરૂ થઈ રયો 
હતો અને પથથરમારાની આડમાં અમુક 
શખસો બંરલાની બહાર તરફ ભારતા 
પીએસઆઈ ખેરે તેમને પકડવાનો 
પ્રયાસ કરતાં બંને પક્ો વચ્ે ઝપાઝપી 
થઈ હતી. 

રાજકોટ
કડવા પાટીદારની નોંધિપાત્ર વસતી 

ધિરાવતા અને સીરામીક,પેપરચમલથી 
માંડીને અનેક ઉદ્ોરોમાં દેશભરમાં 
અગ્ેસર મોરબીમાં ભાજપનું આંતરરક 
રાજકારણ રરમાયું છે. કોંગ્ેસમાંથી 
પક્ પલટો કરીને ભાજપમાં આવેલા 
અને સીધિા મંત્રી બની રયેલા ચરિજેશ 
મેરજા સામે ફરી એક વાર અસંતોષ 
સપાટી પર આવયો છે અને હવે કાચંત 
અમૃચતયાએ ખુલ્ામાં આવીને પોતે 
ખોટા કામો રોકવા રાજકારણમાં સચરિય 
થાય છે અને આજથી શ્ી રણેશાય 
નમઃ કરે છે તેમ જાહેર કયુું હતું. 

મોરબી રિહ્મસમાજ દ્ારા યોજાયેલા 

કાય્ગરિમમાં હાજર મૂળ આર.એસ.
એસ.ના અનેઅને ૧૯૯૫થી ૨૦૧૨ 
સુધિી સળંર ધિારાસભય તરીકે જીતતા 
આવેલા કાંચત અમૃચતયાએ કહ્ં 
મોરબીમાં લુખખારીરી અતયારે ખૂબ 
વધિી રઈ છે, ખોટા કામો કરાય છે 
તે બંધિ કરાવવા મારે આવવું પડે છે 
અને આજથી જ તેની શરુઆત કરુ ંછું, 
મને શંકરચસંહ વાઘેલા મંત્રી બનાવતા 
હતા છતાં ભાજપ છોડયું નહોતું.
અતયારે ઉપર અને નીિે સારા માણસો 
છે પરંતુ, વચ્ે લેભારુ તતવો ઘુસી 
રયા છે. ભુદેવોએ પણ તેઓ િૂનાવ 
રાજકારણમાં સચરિય થાય તેવી લારણી 
વયક્ત કરી હતી. 

મોરબીમાં મંત્ી મેરજા સામે મંડાતો 
મોરચોઃ કાંતત અમૃતતયા ફરી સતરિયરાજકોટમાં પોલીસ-ધાડપાડુ વચ્ચે અથડામણ 

ફાયરરંગ થતાં પીએસઆઈ સહિત ૩ ઘાયલ
પથ્થરમારા બાદ ઝપાઝપી ઈજાગ્રસ્ત 4 ધાડપાડુને પાલેીસે ઝડપી લીધા, બે નાસી ગયા

માંરરોળ પાસે દરરયામાંથી 
કુલ 39 શંકાસપદ િરસના 
પેકેટ તરતાં મળી આવયા

જૂનાગઢ
માંરરોળ આસપાસના દરરયામાં અને કાંઠા આસપાસ  

રતરાત્ર ેશંકાસપદ પેકેટ તરતા મળયા હતા.આ અંરે જાણ 
થતાં સથાચનક પોલીસ અને એસઓજીએ તપાસ કરતા 
આજે બપોર સુધિીમાં કુલ 39 શંકાસપદ િરસના પેકેટ 
મળયા હતા.જેમાંથી નમુના લઈ એફએસસેલમાં મોકલયા 
હતા. આ ઉપરાંત સોમનાથ નજીકના દરરયામાંથી પણ 
બે શંકાસપદ પેકેટ મળયા હતા.હવે ચવદેશી કોફીની 
રિાનડનું નામ લખેલા  પેકેટ મારફયાઓ ફેંકી દીધિા કે પડી 
રયા એ મોટો સવાલ છે. હજુ પોલીસ એફએસએલ 
રરપોટ્ગ આવે તેની રાહ જોઈ રહી છે.

જળમારગે કનધે્ટચવટીને રિેક, 
રો-પે્સ ફેરી સચવ્ગસના ફેરા 
રચવવાર સુધિી બંધિ કરાઈ

ભાવનગર
ભાવનરરને ચવિન ચસટી સુરત સાથે જળમારગે જોડતી 

રો-પે્ સ ફેરી સચવ્ગસને એક અઠવારડયા માટે બધંિ કરવામાં 
આવતા સુરત સાથેનું જળમારગે કને્ટીચવટીને રિકે લારી 
રઈ છે. જેના કારણે મુસાફરોને ફરજીયાત રોડ મારગે 
જવાની નોબત આવી છે. પ્રધિાનમંત્રીના ડ્ીમ પ્રોજે્ટ 
ઘોઘા-હજીરા રો-પે્ સ ફેરી સેવાને મેઈનટનેનસનું ગ્હણ 
લાગયું છે. ફેરી સચવ્ગસ ઓપરેટ કરતી કંપની દ્ારા ૫૦૦ 
મુસાફરની ક્મતા ધિરાવતા ૧૨ વષ્ગ જૂના વોયેજ ચસમફની 
જહાજમાં રરપેરીંર કામ અથગે ૧લી ઓરસટથી ઘોઘા-
હજીરા રો-પે્ સ ફેરી સચવ્ગસના ફેરા કેનસલ કરી દેવાઈ છે.

રાજકોટ
શ્ાવણ માસના આજે પ્રથમ સોમવારે 

સૌરાષ્ટ્રના ચશવ મંરદરોમાં ભાચવકોની 
ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ચવશ્વપ્રચસ્ધિ 
જયોચતચલુંર સોમનાથ મહાદેવના આજે 
રાચત્ર સુધિીમાં અંદાજે 40,000 લોકોએ 
અને લાખો લોકોએ ઓનલાઈન દશ્ગન 
કરીને ધિનયતા અનુભવી હતી અને સોમનાથ 
દાદાની પાલખી યાત્રામાં મોટી સંખયામાં 
ભાચવકો જોડાયા હતા. તો સૌરાષ્ટ્રના સેંકડો 
ચશવાલયોમાં ભાચવકોની વહેલી સવારથી 
મોડી રાચત્ર સુધિી ભીડ જોવા મળી હતી.  

સૌરાષ્ટ્રમાં લાખો ભાચવકોએ એકટાણા-
ઉપવાસ કયા્ગ હતા અને કેળા,પેટીસ સચહત 
ફરાળની માંર નીકળી હતી. આજે શ્ાવણના 
પ્રથમ સોમવારે રાજકોટ, દ્ારકા, ભાવનરર 
સચહત ચવસતારોમાં અમીછાંટણા થયા હતા.

સોમનાથમાં 40 હજારે દર્શન કયા્શ 
દરેક તરવાલયોમાં ભાતવકોની ભીડ
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રાજકોટ
ગુજરાત વિધાનસભા-૨૦૨૨ની 

ચૂંટણીને હજુ ચાર મવહના અને જાહેર 
થિાને પણ બે મવહનાથી િધુ સમય 
બાકી છે  અને અનય પક્ષો દ્ારા હજુ 
સેનસ પ્રવરિયાનષો પણ પ્રારંભ નથી થયષો 
તયારે આમ આદમી પાટટીએ આંતરરક 
સિવેક્ણના આધારે ગુજરાતની ૧૮૨ 
પૈકી ૧૦ સીટષો માટે ઉમેદિારષોની 
યાદી આજે જાહેર  કરી છે  જેમાં તીવ્ર 
રસાકસીિાળી રાજકષોટ શહેરની ૪ 
પૈકી રાજકષોટ (અનામત)માં િશરામ 
સાગઠીયા અને રાજકષોટ (દવક્ણ)માં 
વશિલાલ બારવસયાને રટકીટ અપાઈ 
છે. આ સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં ૪ સવહત ૧૦ 
બેઠકષોની સુવચ જાહેર કરાઈ છે.

રાજકષોટના બી.કષોમ.એલ.એલ.
બી. ભણેલા િશરામ સાગઠીયા ગત 
પાંચ િર્ષ મનપામાં કોંગ્ેસના વિપક્ી 
નેતા પદે રહી ચૂકયા છે, ચાર માસથી 

આપમાં સવરિય છે. ધારાસભા-
૨૦૧૭ની ચૂંટણીમાં રાજકષોટ 
(અનામત) બેઠક પર ભાજપના લાખા 
સાગઠીયા સામે માત્ર ૨૦૬૯ની 
નજીિી સરસાઈથી બેઠક ગુમાિી 
હતી. આ બેઠક અનામત છે પરંતુ, 
પાટીદારષોની િસતી નોંધપાત્ર છે. 

લેઉઆ પટેલ સમાજના િેપારી 
વશિલાલ બારવસયા ચેમબર ઓફ 
કષોમસ્ષના પ્રમુખ અને ખષોડલધામ 

ટ્રસટમાં  ૧૦ િર્ષ ટ્રસટી રહી ચૂકયા છે, 
આમ આદમી પાટટીમાં રાજકારણમાં 
ઝુકાવયું હતું.  સૌરાષ્ટ્રમાં આ ઉપરાંત 
સષોમનાથમાં  જગમાલ િાળાએ 
ગઈકાલે જ િેરાિળમાં યષોજાયેલ 
પાટટીની સભાને  સફળ બનાિી હતી 
અને તેઓ આજે ઉમેદિાર તરીકે 
જાહેર થયા છે.  જયારે ભાિનગર 
વજ.ના ગારરયાધરની બેઠક પર સુધીર 
િાઘાણીને રટકીટ અપાઈ છે. 

રાજકોટ
સષોમનાથ મહાદેિના સાવનધયમાં 

આજે યષોજાયેલી જાહેરસભામાં આમ 
આદમી પાટટીના રાષ્ટ્રીય કનિીનર અને 
રદલહીના મુખયમંત્રી અરવિંદ કેજરીિાલે  
ગુજરાતની જનતાને આગામી ચૂંટણીમાં 
જીતે તષો 10 લાખ સરકારી નષોકરી 
આપિા તથા પાંચ િર્ષમાં રાજયના 
તમામ બેરષોજગારષોને રષોજગારી આપિા 
અને તે ન મળે તયાં સુધી યુિાન 
બેરષોજગારષોને દર મવહને રૂ।. ૩૦૦૦નું 
ભથથ ુ આપિાની ખાત્રી આપી હતી.  
આ પહેલા સુરતમાં તેમણે ગુજરાતમાં 
300 યુવનટ સુધી (મવહને આશરે 
રૂ।. 2000)ની વિજળી  ફ્ી આપિાનું 
કહ્ં બાદ આજે ગેરેંટી નં. 2 આપીને  
ભાજપ પર વનશાન તાકતા કહં્ કે એ 
લષોકષો ઉદ્ષોગપવતઓ, માનીતાઓ, 
વમત્રષોમાં મફતમાં રિેડી િહેંચે છે અને 
અમે જનતાને રિેડી (મફત સુવિધા) 

આપીએ છીએ. અમે વમત્રષો,મંત્રીઓને 
સસિસ બેનકમાં જમા કરાિિા મફત 
રિેડી નથી િહેંચતા મફત સુવિધાના 
િચનષોનષો તેમણે બચાિ કરી તે પરરપૂણ્ષ 
કરિા ખાત્રી આપી હતી. 

તેમણે બેરષોજગારીના કારણે 
આપઘાતના માગવેૈ જતા યુિાનષોને 
ઈમષોશનલી કહં્ તમારષો મષોટષો ભાઈ 
આિી ગયષો છે અને હિે તમારે 
આતમહતયાની જરૂર નહીં પડે. 
ગુજરાતમાં પેપર લીક સામે કડક કાયદષો 
બનાિીશું અને  પૂરી પારદશ્ષકતાથી 
ભરતી થશે અને સરકારી ભરતીમાં 
ભ્રષ્ાચારને ખતમ કરીશું તિેી ખાત્રી 
ઉચ્ારી હતી.

અરવિંદ કેજરીિાલે કહં્ કે અમને 
વસંગાપષોર જઈને રદલહીનું મષોડેલ 
દવુનયા સમક્ રજૂ કરીને દેશનું નામ 
રષોશન કરિાનષો મષોકષો મળયષો હતષો પરંતુ, 
તેઓએ મને જિા નહષોતષો દીધષો.

એ લોકોએ ઉદ્ોગપતિઓને,અમે 
જનિામાં રેવડી વેચી ઃકેજરીવાલ
કેજરીવ�લની ગેરેંટી નં. 2- ગુજર�તમ�ં 10 લ�ખ સરક�રી 
ન�ેકરી આ�પીશું : પ�ંચ વર્ષમ�ં તમ�મને ર�ેજગ�ર આ�પીશું

ભાવનગર 
ગ્ીન અને ઈકષો ફ્ેનડલી અલંગ વશપ 

રરસાયકલીંગ ઉદ્ષોગ જુલાઈ માસની ભયંકર 
મંદીમાંથી પસાર થયષો છે. પાછલા ચાર િર્ષના 
જુલાઈ માસમાં આ િરવે જહાજની આિક સાિ 
તવળયે પહોંચી ગઈ હષોય તેમ સમખાિા પૂરતા 
ત્રણ જ જહાજ ભંગાિિા માટે અલંગના દરરયે 
બીચ થયા છે. તેમાં પણ એક પેસેનજર વશપ 
તષો જૂન માસમાં અલંગ પહોંચી ગયું હતું. પરંતુ 
જુલાઈમાં પલષોટ ખાતે બીચ થતા એક જહાજની 
સંખયા િધી હતી. અલંગ વશપબ્ેકીંગ યાડ્ષ માટે 
નિું નાણાંકીય િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ કઠણાઈભયુું શરૂ 
રહં્ છે. એવપ્રલ માસમાં ૨૦ વશપ અલંગ આવયા 
બાદ મંદીના મષોજામાં વશપબ્ેકીંગ ઉદ્ષોગ હાલક-

ડષોલક થિા લાગયષો હતષો. જેના કારણે એવપ્રલ 
પછીના પાછલા ત્રણ માસમાં ભંગાિિા આિતા 
િહાણષોનષો ગ્ાફ સતત નીચે ઉતરતષો રહ્ષો છે. મે 
માસમાં ૧૬, જૂનમાં ૧૨ વશપ અલંગ ખાતે બીચ 
થયા બાદ જુલાઈમાં તષો ભયંકર મંદી હષોય તેમ 
જુલાઈ માસમાં ૨૪૧૯૮.૭૦ એલડીટીના માત્ર 
૦૩ વશપ અલંગના દરરયાકાંઠે લાંગયા્ષ છે. 

ગોંડલ
‘સરકારી નષોકરી માટે પ્રયત્ષો કરીને હિે થાકી 

ગયષો છું. ધીરજ ખૂંટી ગઇ છે...’ જિેા હૃદયદ્ાિક 
શબદષો સાથેની ચાર પાનાની સયસુાઇડ નષોટ લખીને 
ગોંડલ તાલુકાનાં કમર કષોટડા ગામનાં આશાસપદ 
યુિાને આપઘાત કરી લેતાં અરેરાટી સાતે શષોકનું 
મષોજું ફરી િળયું છે.  ગોંડલનાં કમર કષોટડા ગામે 
રહેતા જયેશ જીિરાજભાઇ સરિૈયા નામનાં 
રદ્ િર્ષનાં યુિાને પષોતાનાં ઘરે ગળાફાંસષો ખાઇને 

વજંદગીનષો અંત આણી લીધષો હતષો. જે અંગેની જાણ 
થતાં પષોલીસ દષોડી ગઇ હતી અને તપાસ હાથ ધરી 
હતી. જેમાં પષોલીસને મૃતક યિુાને લખેલી ચાર 
પાનાની સયુસાઇડ નષોટ મળી હતી. જેમાં તેણે ઉચ્ 
સરકારી નષોકરી મેળિીને વપતાને મજૂરી કામમાંથી 
વનવૃવતિ અપાિિાનું સિપ્ન હતું, પણ અધરુૂૂં રહી 
ગયું છે. એિું લખીને પરરિારને ‘આઇ એમ 
સષોરી’ લખી આપઘાત કરી લીધષો હતષો. પરરણામે 
મધયમિગટીય પરરિાર પર િજ્રઘાત થયષો છે. 

ભયંકર મંદીમાં સપડાયષો અલંગ ઉદ્ષોગ 
જુલાઈમાં માત્ર 3 જહાજ બીચ થયા

સરકારી નષોકરી મળી નહીં, ‘આઈ એમ 
સષોરી’ લખી ગોંડલમાં યિુાનનષો આપઘાત

2022-23મ�ં 51 જહ�જ ભંગ�વવ� આ�વ્�, 4 વર્ષમ�ં જહ�જની આ�વક તળિયે

આમ આદમી પાટટી સાૈરાષ્ટ્રમાં સવરિય 
સષોમનાથમાં િાળા સવહત 10ને રટકીટ
ર�જ્યગુરુને ર�જક�ેટ પશ્ચિમની બેઠક આપ�ય તેવ� પણ શ્નર્દેશ�ે ઃ 15થી વધુની સૂચચ તૌય�ર
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મહેશ બાબુ રાજામૌલીની ફિલમથી બોલલવુડમાં ડેબ્ુ કરશે
મહેશ બાબૂ હવે હહન્દી ફિલમમાં ડેબ્યુ કરવાનદી તૈ્ારદી કરદી રહ્ા છે. તેમણે થોડા સમ્ પહેલા કહ્ં 
હતયું કે બોહલવયુડ તેમને એિોડ્ડ નથદી કરદી શકતયું. આજના સમ્માં સાઉથના સ્ાસ્ડનદી ફિલમો હહન્દીમાં 
પણ ફરલદીઝ કરવામાં આવદી રહદી છે. આ સાથે જ સાઉથના અનેક કલાકારો બોહલવયુડમાં ડેબ્યુ કરદી 
રહ્ા છે. તાજેતરમાં મહેશ બાબયુને એક પ્ેસ કોનિરનસમાં હહન્દી ફિલમો કરવા મા્ે પ્શ્ન પૂછવામાં 
આવ્ો હતો. તેમણે પ્શ્નનો જવાબ આપતા કહ્ં હતયું કે, મને લાગે છે કે તેઓ એિોડ્ડ કરદી શકે 
તેમ નથદી. આ કારણે હયું મારો સમ્ વેડિવા માંગતો નથદી. મને તેલયુગયુ હસનેમાથદી સ્ારડમ અને પ્ેમ 
મળ્ો છે. તેમના આ હનવે્ન બા્ હંગામો થ્ો હતો ત્ારે તેમણે ખયુલાસો પણ ક્યો હતો.

રશિયા અને યુક્રેન વચે્ ચાલી રહેલું યુદ્ધ ખતમ થવાનું નામ નથી લઈ રહં્, આ યુદ્ધને કારણે બંને 
દેિોના ઘણા લોકોને જાન-માલનું નુકસાન થઈ રહ્ં છે. રશિયાથી દરેક બાબતમાં નબળો દેિ યુક્રેન 
ભલે યુદ્ધમાં ઝૂકી ન િકરે, પરંતુ તેના નાગરરકોને પલાયન કરવાની ફરજ પડી રહી છે. તાજેતરમાં 

બોશલવૂડ અશભનેત્ી શરિયંકા ચોપરા યુક્રેનના 
કરેટલાક િરણાથથીઓને મળી અને તેમની હાલત 
જોઈને અશભનેત્ી ભાવુક થઈ ગઈ. હાલમાં 
જ શરિયંકાએ એક વીરડયો િેર કયયો છે જેમાં તે 
પોલેનડમાં યુક્રેશનયન િરણાથથીઓને મળી રહી છે. 
શરિયંકાનો આ વીરડયો ઘણો વાયરલ થઈ રહ્ો છે 
તમને જણાવી દઈએ કરે શરિયંકા ચોપરા યુશનસેફની 
ગુડશવલ એમબેસેડર પણ છે. રશિયન આક્મકતા 
વચ્ે યુક્રેનમાંથી ભાગી છૂટવા મજબૂર યુક્રેશનયન 
િરણાથથીઓને પોલેનડમાં સથાન આપવામાં 
આવયું છે. જયાં શરિયંકા ચોપરાએ યુશનસેફ વતી 
યુક્રેશનયન બાળકો સાથે વાતચીત કરી હતી. 
વીરડયોમાં શરિયંકા મશહલાઓ અને બાળકો સાથે 
સમય પસાર કરતી અને સોશિયલ મીરડયા પર 

શવશ્વના સૌથી મોટા માનવ શવસથાપન સંકટ શવિે માશહતી િેર કરતી જોઈ િકાય છે. શરિયંકા યુક્રેનના 
નાના બાળકો સાથે રમતા જોવા મળે છે, સાથે જ ડ્ોઈંગ અને પેઈનનટંગ પણ કરે છે. બાળકોએ રરટન્ન 
શગફટમાં શરિયંકા ચોપરાને હાથથી બનાવેલી ઢીંગલી પણ ભેટમાં આપી હતી. શરિયંકાએ મશહલાઓ સાથે તેમના 
અનુભવો શવિે પણ વાત કરી અને એક મશહલાને પોલેનડમાં તેના પરરવારના સભય શવિે વાત કરતા સાંભળીને 
ભાવુક થઈ ગઈ. ઈનસટાગ્ામ પર એક વીરડયો િેર કરતા શરિયંકાએ લખયુ,ં ‘યુદ્ધના અદ્રશય ઘા એવા હોય છે જે 
આપણે સામાનય રીતે સમાચારોમાં જોવા  નથી મળતા. તેમ છતાં, તેઓ આજે મારા માટે એટલા સપષ્ટ હતા 
કરે વોસયોમાં મારા યુશનસેફ શમિનનો રિથમ રદવસ િરૂ થયો. યુક્રેનના બે તૃતીયાંિ બાળકો શવસથાશપત થયા છે. 
આ શવિાળ સંખયા એ યુદ્ધની શવનાિક વાસતશવકતા છે જયાં સરહદ પાર કરનારા 90% લોકો મશહલાઓ અને 
બાળકો છે.

યુક્રેનના રરેફુ્જી કરેમ્પ પર 
પહાંચી ગ્ારેબ્ સ્ાર પ્રિયંકા 

દિયા મિરાઝાની 25 
વર્ષીય ભાણેજનું 

અકસ્ાતિાં નનધન

ફ્ાેપ દિલાેના સિ્સિ્ા વચ્ે 
અક્ષય કુિાર અને ટાઈગર શાેિે 

પાેતાની િી ઘટાડી

મુંબઇ : રદયા શમઝા્નની ૨૫ વર્થીય ભાણેજ 
તાનયા કાકડેનું કાર અકસમાતમાં શનધન થઇ 
ગયું છે. અશભનેત્ીએ આ દુઃખદ સમાચારને 
પોતાની ભાણેજની તસવીર િેર કરીને ફરેનસને 
તેના શનધનના સમચાર આપયા છે. સાથેસાથે 
તેણેે એક પોસટ પણ િેર કરી છે. ઉલે્ખનીય 
છે કરે, તાનયા કોંગ્ેસ નેતા રફરોઝ ખાનની 
પુત્ી છે.  રદયાએ ઇનસટાગ્ામ પર ભાણેજની 
તસવીર િેર કરીને કરેપિનમાં લખયું છે કરે, 
મારી ભાણેજ, મારી દીકરી સમાન, મારી 
જાન, આ દુશનયા છોડીને ચાલી ગઇ છે. 
મારી ડાલ્નશલંગ તું જયાં પણ તયાં તમને િાશંત 
અને રિેમ મળે. તે હંમેિા અમને ખુિી આપી 
છે.ઓમ  િાંશત.  તાનયાની કારનો અકસમાત 
િમસાબાદ એરપોટ્ન રોડ પર થયો છે. તે 
પોતાના શમત્ો સાથે આઇ ૨૦ કારમાં ઘરે 
પાછી ફરી રહી હતી. 

‘કરેટ્ાક ્ારેકારેનરે ્ાગરે છરે  કરે  મનરે આા 
દરેશથી રિરેમ નથી’- આાપ્મર ખાન
આહમર ખાનના ડ્દીમ પ્ોજેક્ લાલ હસંહ ચઢ્ા ફિલમનદી રદીહલઝ પહેલા જ 
સોહશ્લ મદીફડ્ા પર તેને બો્કો્ કરવા મા્ે માંગણદી થઈ રહદી છે. ત્ારે 
આ ફિલમ અંગે જે નેગફે્વ વાતાવરણ સર્્ડ્યું છે તે હવશે આહમર ખાને 
હનવે્ન આપ્યું છે. સોહશ્લ મદીફડ્ા પર બા્કો્ લાલ હસંહ ચઢ્ા ટ્ેનડ 
થઈ રહં્ છે તેના કારણે આહમર ખાન મયુશકેલદીમાં મયુકા્ો છે. આહમર ખાને 
આ અંગે જણાવ્યું કે, એક ફિલમ બનાવવામાં ખૂબ મયુશકેલદી પડે છે. એક 

એક્ર જ નહીં પરંતયુ અનેક લોકોનદી લાગણદીઓ 
જોડા્ેલદી હો્ છે. ફિલમ જો્ા બા્ તમારા પાસે તેને 
પસં્-નાપસં્ કરવાનો સંપૂણ્ડ અહિકાર છે. ફિલમનદી 
રદીહલઝ પહેલા આ પ્કારનદી વસતયુઓથદી ્યુઃખ થા્ 
છે. ખબર નહીં શા મા્ે લોકો આવયું કરદી રહ્ા છે.  

વિયુમાં જણાવ્યું કે, હયું સવદીકારૂં છયું કે, કે્ લાક લોકોને 
લાગે છે કે, મને આ ્ેશથદી પ્ેમ નથદી. હયું 

તે લોકોને કહેવા ઈચછદીશ કે તેઓ જેવયું 
હવચારદી રહ્ા છે તે સત્ નથદી. 

મુંબઇ : સોશયલ મીરડયા સેનસેિન ઉફફી જાવેદ અને મલાયકા અરોરા મુશકરેલીમાં ફસાઇ તેવી િકયતા છે. આ બને્ પર દિેમાં 
અશ્ીલતા ફરેલાવાનો આરોપ લગાડવામાં આવયો છે. સોશયલ એરકશવિસટ અને શબન સરકારી સંગઠને બને્ અશભનેત્ી શવરુદ્ધ 
ફરરયાદ કરી છે. તેમણે પોલીસ કશમશ્નરને એક પત્ આપયો છે અને પુરાવા તરીકરે તેમની થોડી તસવીરો પણ આપી છે. મીરડયા 
રરપોટ્નના ્નુસાર, આ ફરરયાદનામાંમાં લખયુ ંછે કરે, ઉફફી જાવેદ અને મલાયકા અરોરા ભારતીય સંસકકૃશતની શવરુદ્ધ જઇ રહી છે. 

જેથી યુવાઓને ખોટા મેસેજ મળી રહ્ા છે. ભારતમા ંમશહલાઓ પૂજનીય ગણવામાં આવે છે. તેથી આ બને્  અશભનેત્ીઓની 
આવી વત્નણૂક બદલ તાતકાશલક  અમલમાં મુકાતી એફઆરઆઇ નોંધવામાં આવે.  સોશયલમ ીરડયા પર ઉફફી જાવેદના એકથી 
એક અતંરંગી તસવીરો અને વીરડયો વાયરલ થતા હોય છે. થોડા જ રદવસો પહેલા તે સેમી નયડૂ જોવા મળી હતી. આ પછી તેની 
આલોચના પણ થઇ છે. તે લોકોની ટીપપણી અને આલોચના રિતયે બદરકાર છે. જયારે મલાયકાઅરોરા પણ અંગ રિદિ્નન કરતાં 
પોિાક પહેરતી જાહેરમાં જોવા મળતી હોય છે તેથી એનજીઓએ તેને પણ લપેટમાં લીધી છે. 

એક પછી એક ફલોપ રફલમોના કારણે 
બોલીવૂડ ટેનિનમાં છે. ગયા સપ્ાહે પણ 
જે રફલમો રરશલઝ થઈ છે તે બોકસ ઓરફસ 
પર કિું ખાસ ઉકાળી િકી નથી અને આ 
સંજોગોમાં અક્ષય કુમાર અને ટાઈગર શ્ોફરે 
પોતાની ફીમાં ઘટાડો કરવાનુ નક્ી કયુ્ન છે. 
આ બંને એકટર બડે શમયાં..છોટે શમયાં..માં 
દેખાવાના છે અને તેમાં અક્ષય બડે શમયાં તેમજ 
ટાઈગર છોટે શમયાંના રોલમાં નજરે પડિે. આ 
રફલમને વાસુ ભગવાનીન રિોડ્ુસ કરી રહ્ા છે. 
જયારે અલી અબબાસ ઝફર તેના ડાયરેકટર 
છે. એવુ કહેવાય છે કરે, આ રફલમ માટે પહેલા 
અક્ષયને 144 કરોડ અને ટાઈગરને 45 કરોડ 
રૂશપયા ઓફર કરાયા હતા પણ એ પછી 
બંનેની રફલમો સુપર ફલોપ થતા મેકસસે બડે 
શમયાં, છોટે શમયાં...બનાવવાનુ પડતુ મુકયુ હતુ 
પણ અક્ષય કુમાર તેમજ ટાઈગર શ્ોફરે પોતાની 
ફી ઘટાડીને રફલમનુ બજેટ ઓછુ કરી નાંખતા 
શનમા્નતા રફલમ બનાવવા માટે તૈયાર થયા છે.

મયુંબઇ : હચંત્ાગ્ા હસંહ િરદી એક ફિલમનયું હનમા્ડણ કરવાનદી છે. તે સૌથદી નાનદી 
વ્ના પરમવદીર ચક્ર હવજેતા સૂબે્ ા્ ્ોગનેદ્ર ્ા્વ પર ફિલમ 

બનાવાનદી છે આ પહેલા તેણે સૂરમા ફિલમનયું હનમા્ડણ ક્યુું 
હતયું જેમાં હોકી ્દીમના ભૂતપવૂ્ડ કેપ્ન સં્દીપ હસંહ પર  
આિાફરત હતદી જેમાં ફ્લજીત ્ોસાંઝ અને તાપનદી પન્યુ 
જોવા મળ્ા હતા.  હવે હચત્ાગં્ાએ પોતાના પ્ોડકશન 
હાઉસ હેઠળ એક વિયુ ઇસસપરેશન સ્ોરદી બનાવાના હક્ક 

મેળવદી લદીિા છે. આ ફિલમ સૂબે્ાર ્ોગનેદ્ર ્ા્વે 
કારહગલ વોરનદી લડાઇ લડદી હતદી. ત્ારે તે િક્ત 
૧૯ વરસનો હતો. સૌથદી ઓછદી વ્માં પરમવદીર 
ચક્ર મેળવનાર તે સહયુ પ્થમ વ્હક્ત હતો.  

સૂબે્ ાર ્ોગનેદ્ર ્ા્વે ્ેશના ઇહતહાસમાં 
પરમ વદીર ચક્ર મેળવનારદી ત્ણ 

જીવદીત વ્હક્તઓમાંનો એક  
છે

િાૌથી નાનીવયના પરિવીર ચક્ર 
મવજેતા પર ચચતાંગિા દિલ બનાવશે

ઉર્ફી જાવેદ અને મલયકા અરોરા પર 
દેશમાં અશ્લીલતા ર્ેલાવાનો આરોપ
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દુનિયાિા સૌથી ખતરિાક આતંકવાદી સંગઠિ 
અલ કાયદાિા વડા અિે એક સમયે આખી 

દુનિયા જિેા િામથી થથરતી હતી તે આતંકવાદી 
અયમાિ અલ ઝવાનહરીિે અમેરરકાએ આખરે 
પતાવી દીધો. આ સાથે જ યુએસએ દુનિયાિે 
સંદેશ આપયો કે, તિેી સાથે દુશમિી રાખિારિે 
તે કયારેય છોડતો િથી. અમેરરકામાં 9-11િો 
હુમલો થયા બાદ તેમાં સામેલ આતંકવાદીઓિે 
શોધી શોધીિે મારવા તે જ યુએસિો ટાગગેટ 
હતો. ઝવાનહરીિે મારી િાંખયો હોવાિી જાહેરાત 
અમેરરકિા પ્રમુખ જો બાઇડિે રાષ્ટ્રિે સંબોધિ 
દરનમયાિ કરી. 

અમેરરકાએ ઝવાનહર સામે ભરેલા આકરા 
પગલા પાછળ મુખય બે કારણો છે. અમેરરકાએ 
ઝવાનહરીિે મોતિે ઘાત ઉતારી દઈિે િાઈિ 
ઈલેવિિા હુમલાિો બદલો તો લીધો જ છે પણ 
તેિી સાથે સાથે પોતાિી તાકાત પણ સાનબત કરી 
છે. 21 વર્ષ પહેલા ૧૧ સપટેમબર, ૨૦૦૧િા 
રોજ અલ કાયદાિા મોહમમદ અટ્ા સનહતિા 
આતંકવાદીઓએ પલેિ હાઈજેક કરીિે વરડ્ષ 
ટ્ેડ સેનટર તથા અમેરરકાિા લશકરી હેડક્ાટ્ષર 
પેનટાગોિમાં ઘૂસાડી દીધા હતા.

આ હુમલાથી ભારે તબાહી થવા સાથે આખી 
દુનિયામાં અમેરરકાિું િાક કપાયુ હતુ. તેથી 
અમેરરકા આ હુમલાિો બદલો કયારેક પણ લેશે 
તે િક્ી જ હતી. ઘટિાિા 10 વર્ષ બાદ 9-11િા 
સૂત્રધાર મિાતા લાદિેિે મારી િાંખી અમેરરકાએ 
સપષ્ટ કયુું હતુ કે તિેી સાથે કોઈપણ રીતે દુશમિી 
કરિાર કે ખોટુ કરિારિે તે છોડશે િહીં. 
લાદેિિા ખાતમા પછી  ઝવાનહરીિે મારી િાંખવો 
એ જ તેિું લક્ય હતુ. આખરે ઝવાનહરિો ખાતમો 
કરીિે અમેરરકાએ િાઈિ ઈલેવિિા હુમલામાં 
માયા્ષ ગયેલા લોકોિું તપ્ષણ કયુું છે. ઝવાનહરીિા 
મોત સાથે આતંકવાદિું એક કલંરકત પ્રકરણ પૂરં 
થયું છે. 

વાસતવમાં તો અમેરરકાએ 2011માં લાદેિિો 
ખાતમો કરી િાંખયો એટલે અલ કાયદા ઢીલું પડી 
ગયુ. જે બાદ અલ કાયદાિી કમાિ અયમાિ 
અલ ઝવાનહરીએ સંભાળી, પણ અમેરરકાિે 
ખબર જ હતી કે, લાદિેિે સહયોગ આપવામાં 
ઝવાનહર પહેલાથી જ સનરિય હતો. તેથી 

અમેરરકાએ સતત તેિા પર િજર રાખી. ઑગસટ 
૨૦૨૧માં અફઘાનિસતાિમાં તાનલબાિ સરકાર 
સત્ામાં આવી તયારથી ઝવાનહરી કાબુલમાં રહેતો 
હતો. અમેરરકા તેિા ઉપર િજર રાખીિે બેઠું 
હતુ. અિે રનવવારે તક મળતાં જ ડ્ોિિી મદદથી 
નમસાઈલ છોડીિે ઝવાનહરીિે 
પતાવી દીધો. 

અબોટ્ાબાદમાં અમેરરકી 
હુમલામાં ઓસામા નબિ લાદેિિા 
મૃતયુ બાદ ઝવાનહરીએ અલ 
કાયદાિી કમાિ સંભાળી હતી. પરંતુ આતંકવાદ 
સાથિેો તેિો િાતો જૂિો હતો. ૨૦૧૧માં અલ 
કાયદાિો ચીફ બનયો, તેિાં વરસો પહેલાં તે 
આતંકવાદી પ્રવનત્માં જોડાયો હતો. દુનિયામાં 

અિેક દેશોમાં આતંકવાદી હુમલા કરવામાં તેિો 
હાથ હતો. મૂળ ઈનજપ્તિો રહેવાસી ઝવાનહરી 
આંખોિો ડૉકટર હતો અિે માત્ર ૧૫ વર્ષિી 
ઉંમરે આતંકવાદી પ્રવૃનત્ઓમાં જોડાઈ ગયો 
હતો. પ્રથમ વખત ધરપકડ કરાઈ તયારે તેિી 
ઉંમર ૧૫ વર્ષિી જ હતી. ઝવાનહરરિા નપતા 
કૈરો યુનિવનસ્ષટીમાં પ્રોફેસર હતા. ઝવાનહરી પણ 

કૈરો યુનિવનસ્ષટી મેરડકલ સકકૂલમાંથી સ્ાતક થયો 
પણ તેિા બહું પહેલાં એ આતંકવાદી બિી ચૂકયો 
હતો. 

ઝવાનહરી બનુધિશાળી હતો. તેણે પોતાિી 
બુનધિિો ઉપયોગ આતંકવાદિે ગનત આપવામાં 

કયયો. હજારો યુવાિોિે પણ તેણે 
આતંકવાદી ગનતનવનધઓમાં જોડી 
દીધા અિે હજારો નિદયોરોિા મોત 
માટે તે જવાબદાર હતો. ઘણા મોટા 
મોટા આતંકવાદી હુમલા પાછળ તેિો 

હાથ રહ્ો છે.
કેનયા અિે તંઝાનિયામાં ૧૯૯૮માં 

અમેરરકાિા દૂતાવાસમાં થયેલા આતંકવાદી 
હુમલાિું રડયંત્ર રચિારમાં ઝવાનહરી મુખય હતો. 

આ હુમલામાં ૨૨૪ લોકોિાં મોત થયાં હતાં. 
૨૦૦૫માં લંડિમાં થયેલા બૉમબ નવસફોટ પાછળ 
પણ ઝવાનહરીિું જ ભેજુ હતુ. આ સમયે ૫૬ 
િાગરરકોએ પોતાિા જીવ ગુમાવયા હતા. પાંચ 
દાયકામાં ઝવાનહરી ઘણા આતંકવાદી હુમલામાં 
સામેલ રહ્ો અિે દુનિયામાં અરાજકતા ફેલાવતો 
રહ્ો.  લાદેિ સાથેિી તેિી દોસતી વફાદારીિી 

હદે હતી. આ વફાદારીિી રકંમત તેણે પોતાિા 
પરરવારિી કુરબાિી ચઢાવીિે આપી છે. કાબુલિા 
હુમલામાં તિેી પત્ી, પતુ્રી અિે પૌત્રિા પણ મોત 
થયા છે. આ પહેલાં તેિી રદકરી મરરયમ પણ 
અમેરરકાએ કરેલા હુમલાિે કારણે મોતિે ભેટી 
હતી. મરરયમ ઓસામા નબિ લાદિેિી પૂત્રવધૂ 
હતી. લાદેિિા રદકરા હમજા સાથે તેિા નિકાહ 
થયા હતા. હમજાિું પણ ૨૦૧૯માં અમેરરકાિા 
કાઉનટર ઑપરેશિમાં મોત થયુ હતું. 

અલ ઝવાનહરીએ અલ કાયદા ઈિ આરબ 
પેનિનસુલા (એકયુએપી) િામે આતંકવાદી 
સંગઠિ બિાવયું હતું. ભારતમાં જનમેલા આતંકી 
આનસમ ઉમરિે ઝવાનહરીએ અલ કાયદા ઈિ 
આરબ પેનિનસુલા (એકયુએપી)િો વડો બિાવયો 
હતો. આ સંગઠિિો ઉદે્શ પારકસતાિ, ભારત, 
અફઘાનિસતાિ અિે મયામંાર તેમજ બાંગલાદેશમાં 
હુમલા કરવાિો હતો. એકયુએપીએ ભારતિા 
મુસસલમોિે ભારત સામે નજહાદ છેડવા હાકલ 
કરી હતી. અલ કાયદાિો દાવો હતો કે, ભારતમાં 
મુસસલમો સાથે ભેદભાવ થાય છે અિે મુસસલમોિી 
હતયાઓ થાય છે.

અલ કાયદાએ તેિા નિવેદિમાં નસરટઝિશીપ 
એમેનડમેનટ એકટ (સીએએ)િો ઉલ્ેખ પણ 
કયયો હતો. આ કાયદા દ્ારા ભારતમાં મુસસલમોિે 
પતાવી દેવાશે તેથી મુસસલમોએ નજહાદ કરવી 
જ પડે એવું અલ કાયદાિું કહેવું હતું. અલ 
કાયદાએ ભારતિા મુસસલમ નવદ્ાિોિે પણ 
નજહાદમાં જોડાવા હાકલ કરી હતી. આ વર્ષિી 
શરૂઆતમાં કણા્ષટકમાં નહઝાબિો મુદ્ો ચગયો 
તયારે ઝવાનહરીએ ફરી વીરડયો મારફતે દેખા 
દઈિે અલ્ાહુ અકબરિા િારા લગાવિારી 
છોકરીિાં વખાણ કયાું હતાં. ઝવાનહરર આ 
રીતે અવારિવાર ભારત નવરોધી ઝેર ઓકતો 
રહ્ો હતો. ઝવાનહરીએ ૨૦૧૪માં ભારત 
સામે નજહાદ છેડવાિંુ એલાિ કરીિે ભારતમાં 
આતંકવાદી હુમલાિી ધમકી આપતો વીરડયો 
જાહેર કયયો હતો. જો કે, ઝવાનહરી કદી એવો 
હુમલો ભારતમાં કરાવી િા શકયો. એ પછી 
૨૦૧૯માં ઝવાનહરીએ એક વીરડયો જાહેર કરીિે 
કાશમીરમાં સનરિય આતંકીઓિે નહંદુઓ પરિા 
હુમલા વધારી દેવા કહ્ં હતું. 

ઓ��સ�મ� બિન લ�દ�નની વફ�દ�રીમ�ં ઝવ�હિરન ઓ�ખ� પહરવ�રની કુરિ�ની

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

ઝવરાહિરીનો ખરાત્ો : નરાઈન ઈલેવનનરા ્ૃતકોનું તર્પણ

ઓમ�હરક�ઓ� ઓ�તંકી િુમલ�ન�� 21 વર્ષે પણ િદલ�� 
લઈન� ઓન�કન� સંદ�શ ઓ�પી દીધ�� ક�  ત�ની સ�થ� દુશમની 

કરન�ર ક�  ખ��ટુ કરન�રન� ત� કય�ર�ય છ��ડશ� નિીં



�ૂસ બનાવવાની સામગ્રી
300 ગ્રામ દૂધી
5-6 નંગ ફ�દીનાના પાન
1/2 ટી સ્પૂન ��ં
ચપટી કાળા મરીનો પાવડર
મીઠું સ્વાદ અનુસાર

જાણાે બનાવવાની રીત
સૌ પહ�લા દૂધીને છોલી લો અને 
પછી તેને નાના ટુકડામાં સુધારો. 
હવે બ્લેન્ડરમાં દૂધીના ટુકડા ઉમેરો 
અને તેમાં ફ�દીનાના પાન િમક્સ 
કરો. બધાને બ્લેન્ડ કરી લો. જ્યાર� 
જ્યૂસ બને ત્યાર� તેમાં મીઠું, મરી 
પાવડર અને બરફ િમક્સ કરીને 
સવર્ કરો.

રાેગાેથી બચાવતાે દૂધીનાે �ૂસ
ગરમીની સીઝનમાં દૂધીનું સેવન ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં કરવામાં અાવે છે. દૂધીમાં અેવા ત�ાે છે જે શરીરના 
રાેગને દૂર કરે છે. તેમાં 12 ટકા પાણી હાેય છે અને અ� ભાગમાં ફાઈબર હાેય છે. ભારતમાં લાખાે લાેકાે 
�� રહેવા માટે દૂધીનાે �ૂસ રાેજ પીઅે છે. તેમાં શરીરની ગરમીને શાેષી લેવાનાે ગુણ હાેવાની સાથે 
�પ�ને દૂર કરે છે અને �ૂળતાને દૂર કરવામાં લાભદાયી રહે છે. જાે તમે બીમાર થવા ઈ�તા નથી તાે તમારે 
રાેજ સવારે ખાલી પેટે 1 ગ્લાસ અા �ૂસનું સેવન કરવું. તાે જાણાે કેવી રીતે બનાવશાે દૂધીનાે �ૂસ.

1જે લોકો વજન ઘટાડવા ઈચ્છ� 
છ� તેઓએ આ જ્યૂસનું સેવન 

કરવું. િનયિમત રીતે આ જ્યૂસ 
પીવાથી ભૂખ ક�ટ્રોલમાં રહ� છ�. 
િવટાિમન, પોટ�િશયમ, આયનર્ 
વધાર� હોય છ�. તમે તેને રોજ ખાલી 
પેટ� પીશો તો વધાર� ફાયદો થશે.2હાઈ બ્લડ પ્રેશર એક સામાન્ય 

સમસ્યા બની છ�. દૂધીના 
જ્યૂસમાં પોટ�િશયમ વધાર� મળ� છ� 
બ્લડ પ્રેશરને ઓછું કરવા માટ� આ 
જ્યુશ ખુબ �ણીતું છ�.

3દૂધીમાં ફાઈબર હોય છ� જે તેમાં 
રહ�લા પાણીની સાથે મળીને 

પાચનિક્રયાને સરળ બનાવે છ�. 
તેના જ્યૂસને િનયિમત રીતે પીવાથી 
કબિજયાત સુધર� છ�. આ િસવાય 
એિસ�ડટીમાં પણ આરામ મળ� છ�.4જે લોકો વધાર� તળ�લું ભોજન 

લે છ� ક� દા�નું સેવન કર� છ� 
તેમને િલવરમાં સો�ની સમસ્યા વધે 
છ�. એવામાં તમે દૂધી અને આદુના 
રસનું સેવન કરી શકો છો. તેનાથી 
આરામ મળશે. 

5� તમારી બોડીમાં ગરમીનું 
પ્રમાણ વધાર� છ� અને તમને 

માથામાં દદર્ રહ� છ� ક� અપચાની 
સમસ્યા રહ� છ� તો તમાર� આ જ્યૂસ 
પીવો �ઈએ. દૂધીના જ્યૂસમાં આદુ 
િમક્સ કરીને પીશો તો તમને વધાર� 
ફાયદો થશે.6દૂધીનો જ્યૂસ િનયિમત રીતે 

પીવાથી બ્લડ પ્રેશર ર�ગ્યુલેટ 
થાય છ� અને તેનાથી હ્રદયની 
સાથે �ડાયેલી સમસ્યાઓ સારી 
થાય છ�.

�ણો શું મળશે ફાયદો

સુંદરતા અને સાથે જ વાળની 
સુંદરતા મિહલાઓ ક� પુ�ષો બંનેને 
પસંદ હોય છ�. સ્ક�ન ક�રની સાથે સાથે 
હ�યર ક�રમાં પણ ચણાનો લોટ મદદ�પ 
બને છ�. જ્યાર� પણ બેસનનો લેપ ક� 
પેક યૂઝ કરાય છ� ત્યાર� તેની ખાસ 
અસર �વા મળ� છ�. તેનો ઉપયોગ 
કરવાની ખાસ રીત �ણી લેશો તો તમે 
પણ રોજ તેનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

મા� બનાવવા માટે
- �ડાનો સફ�દ ભાગ - દહ� - 

બદામનું તેલ - િવટાિમન ઈની ક�પ્સૂલ
આ તમામ ચીજને િમક્સ કરીને 

હ�યર માસ્ક તૈયાર કરો. આ માસ્કને 
30-35 િમિનટ માટ� વાળ પર લગાવો. 
આ પછી તેને પાણીથી ધોઈને વાળ 
સાફ કરી લો. � શેમ્પૂ કરો છો તો 
માઈલ્ડ શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરો.

ચણાના લાેટના ફાયદા
 બેસનમાં અનેક ખૂબી હોય છ� 
જે સ્ક�નને ડીપ ક્લીન કર� છ�. 
માથામાં થયેલી ડટર્, ડેડ સેલ્સની 

સફાઈમાં મદદ કર� છ�. તેનાથી 
વાળની હ�લ્થ પણ સારી બને છ�.

 વાળની ચમક વધારવામાં પણ 
ચણાનો લોટ મદદ કરશે.

 ચણાને પીસીને બેસન 
બનાવવામાં આવે છ�. તે પ્રોટીન, 
આયનર્ અને ક��લ્શયમનો બેસ્ટ 
સોસર્ છ�. તે પોષક તત્વો વાળ 
મજબૂત બનાવે છ�.

 આયનર્ના પોષણથી વાળનો ગ્રોથ 
વધારવામાં મદદ મળ� છ�.

 � વાળમાં ઓઈલ આવવાની 
સમસ્યા રહ� છ� તો હ�ર માસ્કનો 
ઉપયોગ કરો. તેને અઠવા�ડયામાં 
2 વાર જ�રથી યૂઝ કરો.

 � વાળ શુષ્ક છ� તો તેના હ�યર 
માસ્કનો ઉપયોગ કરીને વાળમાં 
ઓિલવ ઓઈલ, ના�રયેળ તેલ 
અને સરિસયાનું તેલ યૂઝ કરો.

 વાળના મૂળમાં તેલ લગાવ્યા 
બાદ 30-45 િમિનટમાં શેમ્પૂ કરી 
લો. આમ કરવાથી વાળ હ�લ્ધી 
રહ�વાની સાથે તેનો ગ્રોથ પણ 
સારો રહ� છ�.  

કાળા, લાંબા અને સુંદર વાળ 
માટ� અપનાવો ઘર�લૂ નુસખા

જુઓ,
અમારા શહ�રમાં

વલ્ડર્ ર�કોડર્બ્રી�સ
ફક્ત -

ચારસો બાળમજૂરોની
કરામત છ� આ!
નીકળી હતી -

હું, ઈશ્વર શોધવા
રસ્તે -

ટોળ�બંધ
બાળમજૂરો મળી ગયા.

એક �દુગર
કશુંક તો

આંખમાં આં� ગયો,
એક બાળમજૂર

શહ�રની વચ્ચોવચ્ચ
ઐિતહાિસક ઇમારત

બાંધી ગયો.

શીષર્ક : બાળમજૂર, કવિયત્રી : િહના મોદી

ગત મિહનાની શ�આત માં 
Google Chrome 

ઝીરો-ડે ખામી �વા મળી હતી. જે 
ઇઝરાયેલની સ્પાયવેર ક�પની દ્વારા 
બનાવવામાં આવ્યું હતું અને મધ્ય 
પૂવર્માં પત્રકારોને િનશાન બનાવી 
એટ�ક કરવા માટ� તેનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવ્યો હતો.

Czech સાયબર િસક્યુ�રટી 
ફમર્ દ્વારા ક�ન્ડી� સ્પાયવેરને સૈટો 
ટ�ક માલવેર સાથે સરખાવ્યું છ�. જે 
િવન્ડોઝ મૉલવેર ડબ ડેિવલ્સટૉન્ગ, 
પેગાસસ જેવી ક્ષમતાઓ સાથેનું 
મોડ્યુલર ઇમ્પ્લાન્ટ જમાવવા માટ� 
અગાઉની અ�ણી ખામીઓનો 
લાભ લેવાનો ઇિતહાસ ધરાવે છ�. 
ક�ન્ડી� સ્પાયવેરને NSO ગ્રુપ, 
કોમ્પ્યુટર િસક્યુ�રટી ઇિનિશયે�ટવ 
કન્સલ્ટન્સી પી.ટી.ઇ. લી. અને 
Positive Technologies 
એ નવેમ્બર 2021 માં યુ.એસ. 
કોમસર્ �ડપાટર્મેન્ટ દ્વારા મેલીસીયસ 
સાયબર પ્ર�િત્તઓ માં સામેલ થવા 
બદલ એ�ન્ટટી િલસ્ટમાં ઉમેરવામાં 
આવી હતી.

ખાસ કરીને સૌથી વધુ એટ�ક્સ 
Lebanon (મધ્ય પૂવર્માં Syria 
અને Israel ની ન�ક આવેલો 
દ�શ) માં હોવાનું �ણવા મળ્યું છ�. 
સુરક્ષા સંશોધક Jan Vojtesek 
જેમણે ખામીની શોધની �ણ 
કરી અને જણાવ્યું ક� આ એટ�કમાં 
પત્રકારને િનશાન બનાવવામાં આવ્યા 
હતા.

આ નબળાઈને CVE-2022-
2294 તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�. 
Google Chrome બ્રાઉઝરના 

WebRTC ઘટકમાં મેમરી કરપ્ટ 
કરીને શેલકોડ એ�ક્ઝક્યુશન તરફ 
દોરી શક� છ�. 4 જુલાઈ, 2022 ના 

રોજ Google દ્વારા આ િવષે 
સંબોધવામાં આવ્યું હતું. હમણાં 
Apple અને Microsoft દ્વારા 
Safari અને Edge બ્રાઉઝસર્માં 
પેચ કરવામાં આવી છ�.

માચર્ 2022 માં આ સ્પાયવેરના 
ટૂલસેટ અપગ્રેડ થયા હોવાનું 
�ણવા મળ્યું છ�. ઝીરો-ડે ખામીનો 
ઉપયોગ કરીને વોટ�ર�ગ હોલ 
એટ�ક દ્વારા લેબનોન, તુક�, યમન 
અને પેલેસ્ટાઇનમાં યુઝસર્ને લ�ય 
બનાવ્યા હતા. Lebanon માં 
�વા મળ�લા એટ�ક્સમાં ડોમેનમાંથી 

મેલીસીયસ JavaScript કોડ 
ઇન્જેક્ટ કરવા માટ� ન્યૂઝ એજન્સીના 
કમર્ચારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી 

વેબસાઇટ સાથે બાઈન્ડ કરીને 
યુઝસર્ને મેલીસીયસ સવર્ર પર 
રીડાયર�ક્ટ કરવા માટ� પ્રોત્સાિહત 
કર� છ�. આ વોટ�ર�ગ હોલ ટ�કિનક 
દ્વારા યુઝસર્ના બ્રાઉઝરની પ્રોફાઇલ 
બનાવવામાં આવે છ�. જેમાં લગભગ 
50 ડેટા પોઈન્ટનો સમાવેશ થાય છ�. 
જેમાં ભાષા, ટાઈમઝોન, સ્ક્ર�નની 
માિહતી, ડીવાઈસનો પ્રકાર, બ્રાઉઝર 
પ્લગઈન્સ, ર�ફરર અને ડીવાઈસની 
મેમરી જેવી િવગતોનો સમાવેશ થાય 
છ�.

અવાસ્ટ� મૂલ્યાંકન કયુ� ક� 

Candiru સ્પાયવેર
શોષણ માત્ર ઇ�ચ્છત લ�યો સુધી 
પહ�ચાડવામાં આવી ર�ં છ�. તેની 
ખાતરી કરવા માટ� માિહતી એકિત્રત 
કરવામાં આવી હતી. હ�કરો દ્વારા 
એકિત્રત કરવામાં આવેલ ડેટાને 
મૂલ્યવાન ગણવામાં આવે તો શૂન્ય-
�દવસના શોષણને પછી પી�ડતના 
મશીનને એનિક્રપ્ટ�ડ ચેનલ પર 
પહ�ચાડવામાં આવે છ�. શોષણના 
બદલામાં શેલકોડ અમલીકરણ 
પ્રાપ્ત કરવા માટ� WebRTC માં 
હીપ બફર ઓવરફ્લોનો દુ�પયોગ 
કર� છ�. શૂન્ય-�દવસની ખામીને 
સેન્ડબોક્સ એસ્ક�પ એક્સપ્લોઈટ 
સાથે સાંકળવામાં આવી હોવાનું 
કહ�વાય છ�, જેથી તેનો ઉપયોગ 
ડેિવલ્સટ�ગ પેલોડને છોડવા માટ� 
કરવામાં આવે.

આ સ્પાયવેર યુઝસર્ના વેબક�મ 
અને માઇક્રોફોન, ક�-લોિગંગ, 
એક્સફ�લ્ટ�ર�ગ મેસે�સ, બ્રાઉિઝંગ 
િહસ્ટ્રી, પાસવડ્સર્, લોક�શન્સ અને 
ઘણું બધું ર�કોડર્ કરવામાં સક્ષમ છ�. 
ત્યાર� તે સંવેદનશીલ સાઈન કર�લ 
કનર્લ ડ્રાઈવર (“HW .sys”) 
માં પણ મેલીસીયસ કોડ ઈનપુટ કર� 
છ�. આ �ન્યુઆરીની શ�આતમાં 
ESET એ સમ�વ્યું હતું ક� ક�વી 
રીતે સંવેદનશીલ સાઈન કર�લ કનર્લ 
ડ્રાઈવરો િબ્રંગ યોર ઓન વલ્નર�બલ 
ડ્રાઈવર (Bring Your Own 
Vulnerable Driver - 
BYOVD) નામનો અિભગમ 
િવન્ડોઝ મશીનોમાં પ્રવેશ મેળવવા 
માટ� મેલીસીયસ પ્ર�િત્ત કરીને 
અસુરિક્ષત ગેટવે બનાવી શક� છ�.

Proofpoint એ �હ�ર કયુ� 
ક� ચીન, ઈરાન, ઉત્તર કો�રયા અને 
તુક� સાથે �ડાયેલા હ��ક�ગ ગ્રુપ 
2021ની શ�આતથી સ્પાયવેર અને 
માલવેર ફ�લાવવા માટ� પત્રકારોને 
િનશાન બનાવી રહ્યા છ�.
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હવે ગરબા રમવુ મોંઘુ 
પડશે, સરકારે પાસ પર 

18 ટકા જીએસટી લગાવ્યો
વડોદરા 

2022 માં નવરાત્રિ તયો ઉજવાશ,ે પરતં ુ ગરબાના 
પાસ પર GST લાગુ કરા્યો. જેથી હવ ે ગરબા કરવુ 
મોંઘુ પડશ.ે રાજ્ સરકાર ે ગરબાના પાસ પર 18 ટકા 
GST નાંખ્યો છે. જો ગરબાના ડઈેલી પાસ 499 
રૂત્પ્ાથી વધારાનયો હશ ે તયો GST લાગશ.ે ગજુરાતના 
મયોટાભાગના શહરેયોમા ં મયોટા મયોટા પાટટી પલયોટ પર 
ગરબાનુ ંઆ્યોજન કરા્ છ.ે ત્ાર ેપાસના ભાવ વધવાથી 
આ્યોજકયો મૂઝંવણમા ંમકૂા્ા છ.ે ટટટકટના ભાવ વધ ુહશે 
તયો ખલેૈ્ ાઓ પાસ ખરીદશ ેનત્હ, જથેી તમેની આવક પર 
અસર પડશ.ે ત્ાર ેઆ્યોજકયો અન ેખલેૈ્ ાઓએ ગરબાના 
પાસ પરથી GST હટાવવા માગંણી કરી છ.ે

્ુવાનયોને અગ્ેસર બનવા 
માટેની નવી ત્શક્ષણ નીત્ત 

તક આપશેઃ પ્રકાશ જાવેડકર
રાજકોટ

નવી રાત્્રિ્ ત્શક્ષણ નીત્તન ે અમલમા ં લાવવા માટ ે ઘણા 
વર્ષોથી મહનેત કરવામા ંઆવી છ.ે આ રાત્્રિ્ ત્શક્ષણ નીત્તને 
લીધ ે ત્વદ્ાથટીના  વ્ત્તિતવનયો ત્વકાસ થશે, તમેા ં છુપા્લેા 
ગુણયોન ે ત્વત્શષ્ટ ઓળખ મળશ ે તમે મગંળવાર ે અહીં કને્દ્રના 
પૂવ્વ માનવ સશંાધન મરંિી પ્રકાશ જાવડકેર ેજણાવ્ુ ં હતુ.ં આ 
ઉપરાતં તમેણ ેકહ્ ંહતુ ં કે, ભારતના ્ુવાનયો નવી ત્શક્ષા નીત્ત 
થકી, ઈનયોવશેન, સટાટ્વઅપ, રમતગમત  સત્હતના ં ક્ષરેિમેાં 
અગ્સેર બનશ.ે પ્રમખુ સવામી ઓટડટયોરી્મમા ં ત્વદ્ાથટીઓ 
અન ેત્શક્ષણક્ષરેિના તજજ્યોથી ઉપસસથત હયોલમા ંપ્રકાશ જાવડકેરે 
મયોદી @20 પસુતક ઉપર આધારીત એક રસપ્રદ ઉદ્યોધનમા ંનવી 
રાત્્રિ્ ત્શક્ષણની ઉપ્યોગીતા ત્વશે રસપ્રદ ઉદ્યોધન આપ્ંુ હતુ.ં

રાજકોટ
સૌરા્રિમાં લમપીનાં વા્રસથી 

પશુધન મયોતનાં મુખમાં ધકેલાઈ રહ્ુ 
છે મયોટા ભાગનાં ગામયોમાં વા્રસ 
ફેલા્યો હયોવા છતાં તરંિ સબ સલામતનાં 
દાવા કરી રહ્ુ છે. સૌરા્રિમાં અત્ાર 
સુધીમાં સતાવાર રીતે 1200 થી વધુ 
પશુઓનાં મયોત લમપીથી થ્ા હયોવા 
છતાં માલધારીઓને સહા્ની બાબતમાં 
સરકારે જાણે હાથ ઉંચા કરી દીધા હયો્ 
તેમ કયોઈ ગાઈડ લાઈન જારી કરવામાં 
આવી નથી. મરંિીઓ અને તંરિને સતત 

રજુઆતયો કરાઈ રહી છે પરંતુ હજુ કયોઈ 
ત્નણ્વ્ લેવા્યો નથી. માલધારીઓને 
દુધાળા પશુઓનાં મયોતથી આત્થ્વક 
મુશકેલીમાં મુકાઈ ગ્ા હયો્ સરકાર 
તતકાળ સહા્ જાહેર કરે રયોર્ભેર 
માગણી કરી રહ્ા છે.  સૌરા્રિનાં 
તમામ 11 ત્જલ્ામાં લમપી વા્રસ 
ફેલાઈ ગ્યો છે. પશુપાલન ત્વભાગનાં 
સતાવાર સરુિયોએ 1500 થી વધુ 
ગામયોમાં 1200 થી વધુ પશુઓનાં મયોત 
થ્ા હયોવાનું સવીકા્ુ્વ છે જો કે બીન 
સતાવાર મયોત તયો અઢી હજાર જેટલયો 

ઉંચયો હયોવાની શક્તા છે. છેલ્ા બે 
મત્હનાથી લમપી વા્રસથી પશુઓમાં 
ફેલાઈ રહ્યો છે અને મયોતનાં ટકસસા 
સામે આવી રહ્ા હયોવા છતાં જેમનાં 
પશુઓનાં મયોત થ્ા છે તેમને એક 
રુત્પ્ાની પણ સહા્ અત્ાર સુધીમાં 
ચૂકવાઈ નથી. સૌરા્રિમાં પશુપાલન 
વ્વસા્ એ ગ્ાત્મણ અથ્વતંરિમાં 
મયોટયો ત્હસસયો ધરાવે છે ત્ારે ખેડૂતયો 
- માલધારીઓનાં દુધાળા પશુઓનાં 
મયોતથી દૂધની આવક જે થતી હયો્ છે 
તેને મયોટયો ફટકયો પડ્યો છે. 

અમદાવાદ 
જીટી્ુ દ્ારા કરા્ેલા 

ઈન્સપેકશનમાં રાજ્ની ૯ ટડગ્ી-
ટડપલયોમા ઈજનેરી કયોલેજોમાં સટાફ અને 
સતુ્વધાઓ સત્હતની ખામીઓ જણાતા 
આ વર્્વ માટે નયો એડત્મશન ઝયોનમાં 
મુકાઈ છે.જ્ારે ત્વત્વધ ્ુજી-પીજી 
અને ટડપલયોમા કયોસ્વની ૩૮ કયોલેજોની 
બેઠકયો ઘટાડી દેવાઈ છે.જેના પગલે 
૪૭૭૫ બેઠકયો ઘટી છે.ઉપરાંત ૯ 
કયોલેજો નયો એડત્મશન ઝયોનમાં મુકાતા 
આ કયોલેજોની ત્વત્વધ બાંચની મળીને 
૨ હજારથી વધુ બેઠકયો પણ ઘટશે.

આમ આ વર્ષે હાલના તબક્ે ત્વત્વધ 
ટેકત્નકલ કયોસ્વમાં ૬૭૦૦થી વધુ 
બેઠકયો ઘટી છે. જીટી્ુ દ્ારા દર વર્ષે 
સંલગ્ન કયોલેજોમાં એેકેડત્મક ઓટડટ 
અંતગ્વ તમામ કયોલેજોમાં પાસેથી સટાફ-
સતુ્વધાઓ બાબતનયો સેલફ ટડકલરેશન 
ટરપયોટ્વ મંગાવવામા આવે છે. ટરપયોટ્વ  
બાદ જે કયેોલજોમાં ખામીઓ હયો્ તેવી 
કયોલેજોને નયોટટસ મયોકલવામા આવે 
છે અને પુત્વતા માટે આદેશ કરવામા 
આવે છે ત્ારબાદ  જીટી્ુ દ્ારા કત્મટી 
મયોકલી ઈન્સપેકશન કરાવી સટાફ-
સતુ્વધાની ખરાઈ કરવામા આવે છે. 

પડતર પ્રશાનોનાં મૂદ્નો  
રાજ્યના 8500 તલાટીની 

બનોમદુ્તી હડતાળ
રાજકોટ

ગુજરાતમાં 14250 ગ્ામ 
પંચા્તયોમાં 8500 પંચા્ત ત્વભાગનાં 
તલાટીઓ ફરજ બજાવે છે. ગુજરાત 
રાજ્ તલાટી મહામંડળે અગાઉ તા. 
7 સપટેમબર 2021 મીએ રાજ્વ્ાપી 
હડતાળનું એલાન આપ્ુ હતુ પરંતુ 
એ સમ્ે પંચા્ત મરંિી બજેશ મેરજા 
અને મુખ્મરંિીએ પ્રશ્યો ઉકેલવાની 
ખાતરી આપતા આંદયોલન સમેટી 
લેવામાં આવ્ુ હતુ. જો કે તે બાદ 
પ્રશ્ નહીં ઉકેલાતા ગત સયોમવારથી 
તલાટીઅયો હડતાળ પર ઉતરી ગ્ા છે.

મમથાઇલ આાલાનોહાનોલ લાવનાર 
આન્ય આનોક આારાનોપીનું નામ 
ખુલતા તનોની પુછપરછ થશનો

અમદાવાદ
બરવાળા પયોલીસ સટેશનમાં 

નોંધા્ેલા કેસમાં પયોલીસે કેમીકલ 
સપલા્ કરનાર વ્ત્તિ અને બુટલેગરયો 
સત્હત કુલ ૧૪ આરયોપીઓની ધરપકડ 
કરીને ટરમાન્ડ મેળવીને પુછપરછ કરી 
હતી. જે ટરમાન્ડ સયોમવારે પૂણ્વ થતા 
તમામને ભાવનગર ખાતે જેલ હવાલે 
કરા્ા હતા. જ્ારે આ કેસમાં ટદનેશ 
ઉફફે બન્ટી નામના વ્ત્તિનું નામ ખુલ્ું 

છે. જે હાલ ભાવનગરમાં સારવાર 
હેઠળ હયોવાથી બાદમાં તેની પુછપરછ 
કરવામાં આવશે. આરયોપીઓમાં રયોજીદ 
ગામની મત્હલા બુટલેગર ગજુબેન 
વડદટર્ા , ચયોકડી ગામે કેમીકલ ્ુતિ 
દેશી દારૂ બનાવનાર પીન્ટુ દેવીપુજક, 
ત્વનયોદ કુમારખાણી્ા અને તેનયો ભાઇ 
સંજં્ કુમારખાણી્ા (રહે.નભયોઇ, 
તા. બરવાળા), કેમીકલ સપલા્ 
કરવામાં સંડયોવણી ધરાવતા ધધુકાના 
હરેશા આંબત્લ્ા,  જટુભા લાલુભા , 
ત્વજ્ પટઢ્ાર, સન્ી, રાજુ, અજીત 
કુમારખાણી્ા, ભવાન રામુ અને ચમન 
રત્સકનયો સમાવેશ થા્ છે. 

બરવાળા લઠાાંકાડના 14 આરોપીના 
રરમાનડ પૂરા થતાાં જેલ હવાલે કરાયા

અમદાવાદ
રાજ્માં ખળભળાટ કેમીકલ 

લઠ્ાકાંડમાં એમયોસ કંપનીના આરયોપી 
ડા્રેકટર સમીર નલીનભાઇ પટેલ 
સત્હતના ચારે્  ડા્રેકટરયોને આગયોતરા 
જામીન આપવાનયો ગુજરાત હાઇકયોટટે 
સાફ ઇન્કાર કરી દીધયો હતયો. આરયોપી 
સમીર પટેલ, ચંદુભાઇ પટેલ, પંકજ 
પટેલ અને રજીત ચયોકસીની આગયોતરા 
જામીન અરજી હાઇકયોટ્વના જસસટસ 

ત્નત્ખલ એસ.કેટર્લષે ફગાવી દેવાનું 
વલણ અપનાવતાં તમામ આરયોપીઓને 
પયોતાની આગયોતરા જામીન અરજી 
પાછી ખેંચી લેવાની ફરજ પડી હતી. 
આરયોપીઓ ધરપકડથી બચવા સીધા 
હાઇકયોટ્વમાં આવ્ા હતા પરંતુ તેમની 
આ પ્ર્ુટકત સફળ રહી ન હતી. 
હાઇકયોટટે આરયોપીઓને સેશન્સ કયોટ્વમાં 
અરજી કરવાની મંજૂરી આપી હતી અને  
સેશન્સ કયોટ્વને આરયોપીઓની આગયોતરા 

જામીન અરજી પર સાત ટદવસમાં 
ત્નણ્વ્ આપવા તાકીદ કરી હતી. 
ચકચારભ્ા્વ લઠ્ાકાંડ કેસમાં ૫૦થી 
વધુ ત્નદષોર્ લયોકયોના મયોતને લઇ ધંધુકા-
બરવાળા પયોલીસ તપાસનયો ધમધમાટ 
ચલાવી રહી છે અને આ પ્રકરણમાં 
એમયોસ કંપનીના ડા્રેકટર સમીર 
પટેલ સત્હતના ચારે્ ડા્રેકટરયોને 
સમન્સ જારી કરવા છતાં તેઓ પયોલીસ 
સમક્ષ હાજર થતા નથી. 

લઠ્ાકાંડ મામલે હાઈકયોટ્વની લાલ આંખ ઃ 
સમીર પટેલ સત્હત 4ના જામીન નામંજૂર

આારાનોપીઆાનોની આરજી પર સાત દિવસમાં નનર્ણય લનોવા નીચલી કાનોટ્ણનનો નનિદેશ 

સાંક્ષિપ્ત સમાચાર

મન્ીપાનોક્સઃ આનોરપાનોટ્ણમાં વવિનોશથી  
આાવતા મુસાફરાનોનું સ્કીનનંગ શરૂ

અમદાવાદઃ મન્કીપોક્સના ્ે્સમાં ચિંતાજન્ વધારો થવા લાગ્ો 
છે અને અત્ાર્સુધી  ્સમગ્ર દેશમાંથી ૭ ્ે્સ નોંધા્ા છે. અમદાવાદના 
્સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ ઇનટરનેશનલ એરપોટ્ટમાં સ્ક્કીચનંગ શરૂ ્રી 
દેવામાં આવ્ું છે. અમદાવાદ ઉપરાંત દદલ્ી, મુંબઇ, બેંગાલુરુ એરપોટ્ટમાં 
ચવદેશથી આવતા મુ્સાફરોનું સ્ક્કીચનંગ શરૂ ્રી દેવામાં આવ્ું છે. જે પણ 
મુ્સાફરના તાવ, પીઠ તેમજ સ્ા્ુમાં દુઃખાવાના લક્ષણ જોવા મળે તેમને 
્સર્ારી ્ોસસ્પટલના આઇ્સોલેશન વોર્ટમાં ટેસ્ટ માટે મો્લવામાં આવે છે. 
ગુજરાતના સ્વાસ્્થ્ ચવભાગના એ્ ઉચ્ચ અચધ્ારીના જણાવ્ા પ્રમાણે 
અમદાવાદ ઈનટરનેશનલ એરપોટ્ટમાં છેલ્લા એ્ મચ્નાથી ચવદેશથી આવતા 
મુ્સાફરોનું સ્ક્કીચનંગ ્રવામાં આવી રહ્ં છે. એરપોટ્ટમાં ચવદેશથી આવતા જે 
પણ મ્ુસાફરમાં મન્કીપોક્સના શં્ાસ્પદ લક્ષણો જોવા મળશે તેને અ્સારવા 
ચ્સચવલ ્ોસસ્પટલના આઇ્સોલેશન વોર્ટમાં દાખલ ્રવામાં આવશે.

વતસતા શનોતલવાડની જામીન આરજીમાં 
સીટનનો નાનોદટસ : જવાબ રજૂ કરવા નનિદેશ

અમદાવાદઃ ગુજરાતને બદનામ ્રવાના ષર્ંત્રના િ્િારભ્ા્ટ ્ે્સમાં 
્સેશન્સ ્ોટટે ્સીટીઝન ફોર જસસ્ટ્સ એનર પી્સ ્સંસ્થાના ્સેક્ેટરી ચતસ્તા 
શેતલવાર અને પૂવ્ટ આઇપીએ્સ આર.બી.શ્ી્ુમારની રેગ્ુલર જામીન અરજી 
નીિલી ્ોટટે ફગાવી દેતાં ્વે ચતસ્તા શેતલવાર ગુજરાત ્ાઇ્ોટ્ટના શરણે 
આવી છે. ચતસ્તાએ ્ેરલી જામીન અરજીમાં ગુજરાત ્ાઇ્ોટટે તપા્સનીશ 
એજન્સી ્સીટ અને ્સર્ારપક્ષને નોદટ્સ જારી ્રી ્તી. ્ાઇ્ોટટે 
્સર્ારપક્ષને જવાબ રજૂ ્રવા પણ ચનદટેશ ્્યો ્તો અને ચતસ્તાની જામીન 
અરજીની વધુ ્સુનાવણી તા.૧૯મી ્સપટેમબર પર રાખી ્તી. ચતસ્તા દ્ારા 
દાખલ ્રા્ેલી જામીન અરજીમાં તેણીએ નીિલી ્ોટ્ટના ્ુ્મને પર્ા્યો 
છે ચતસ્તાએ એવો પણ બિાવ રજૂ ્્યો ્તો ્ે, ગોધરા્ાંર બાદ રાજ્માં 
ફાટી ની્ળેલા ્ોમી તોફાનોમાં તેણી રમખાણગ્રસ્તો માટે ્સર્ાર ્સામે લરી 
તેથી દ્ન્ાખોરી રાખી તેણીને ભોગ બનાવાઇ ર્ી છે.

ઝવનોરચંિ મનોઘારીના સાૌથી માનોટા પુત્ર મહનો ન્દ્ર 
મનોઘારીનું 100 વર્ણની વયનો આવસાન

અમદાવાદ ઃ ઝવેરિંદ 
મેઘાણીના ્સૌથી મોટા પુત્ર 
મ્ેનદ્ર મેઘાણીનું ભાવનગર 
ખાતે 100 વષ્ટની વ્ે ચનધન 
થ્ું છે. ્જુ થોરા ્સમ્ 
પ્ેલા જ તેઓ શતા્ુ થ્ા 
્તા. મેઘાણીનો ્સાચ્ત્ 
વાર્સો મ્ેનદ્ર મેઘાણીના અંગે 
અંગમાં વ્ેતો ્તો. ચપતા મેઘાણીની ્સવા શતાબદી અને પુત્ર મ્ેનદ્ર મેઘાણીના 
આ્ુષ્ની શતાબદીનો અનોખો ્સં્ોગ પણ ્સજા્ટ્ો ્તો. 3 ઓગસ્ટ 2022ના 
રોજ રાત્રે 8 ્લા્ે તેઓએ અંચતમ શ્ા્સ લીધા ્ોવાનું જણાવવામાં આવી 
રહં્ છે. મ્ેનદ્ર મેઘાણીના ચનધનથી ગુજરાતના ્સાચ્ત્જગતમાં દુઃખનું મોજું 
ફરી વળ્ંુ છે. મ્ેનદ્ર મેઘાણીના ્સંતાનો દ્ારા ્સોચશ્લ મીદર્ામાં તેઓના 
ચનધનની જાણ્ારી આપવામાં આવી ્તી. મ્ેનદ્ર મેઘાણીનો વષ્ટ 1923ની 
20મી જૂને તેમનો મુંબઈમાં જનમ થ્ો ્તો. એટલે આ તેમનું શતાબદી વષ્ટ 
્તું. ભાવનગર અને અમદાવાદમાં અભ્ા્સ ્્ા્ટ પછી અમેદર્ાની ્ોલંચબ્ા 
્ુચનવચ્સ્ટટીમાં તેમણે પત્ર્ારતવનો અભ્ા્સ ્્યો ્તો. 

9 ઈજનેરી કયોલેજમાં પ્રવેશ પ્રત્તબંધ 
38 કયોલેજની 4775 બેઠક ઘટાડાઈ

સૌરા્રિમાં લમપીને કારણે 1200થી વધુ પશુનાં 
મયોત થ્ાં છતાં સહા્ માટે સરકાર ત્નઃસહા્
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જામનગરમાં બોગસ િબલỲગ 
ક⅜ભાડ: λા. 32 કરોડની 

કરચોરી, બે વેપારીની ધરપકડ
રાજકોટ

દસેક Чદવસ પહъલા જામનગરની આઠ સિહત રાજયની 

૧૩ પેઢીઓ પર દરોડા પાડયા હતા. અ×વેષણ વỲગે હાથ 

ધરъલી તપાસમાં જામનગરની ચાર પેઢીઓએ આંતર રાજય 

ખરીદીમાં λ.૧૮૧ કરોડનાં બોગસ ãયવહારો ઝડપાયા હતા 

આ બોગસ િબલỲગ કોૈંભાડમાં ૩ર કરોડની ખોટી વેરા શાખ 

લેવાઈ હોવાનું બહાર આવતા બે વેપારીની ધરપકડ કરવામાં 

આવી છъ.  જામનગરની જે ચાર પેઢીમાં તપાસ હાથ 

ધરવામાં આવી હતી તેમાં મે. શાંિત મેટલ ЧરસાયકલỲગ Ĭા.

લી, મે. શાંિત મેટલ ઈ×ડçĺીઝ, મે.ડી.આર. ĺેડỲગ કіપની, 

મે.એકટીવ મેટલ ઈ×ડ. નો સમાવેશ થાય છъ. 

ગુજરાતમાં મંકЫપોÄસનો 
શંકાçપદ કыસ ન℮ધાયો

જામનગર

ગુજરાતમાં મંકЫપોÄસનો શંકાçપદ કыસ સામે આવતા 

ખળભળાટ મચી જવા પાÜયો છъ. જામનગરમાં મંકЫપોÄસનો 

શંકાçપદ કыસ ન℮ધાયો છъ. મંકЫપોÄસના લΤણ ધરાવતો 

શંકાçપદ દદЪ↓ જામનગરની ગુι ગોિવંદિસંહ હોЩçપટલમાં 

દદЪ↓ દાખલ કરવામાં આãયો છъ. હાલ દદЪ↓ના નમૂના 

ગાંધીનગરના લેબમાં તપાસ અથ› મોકલવામાં આãયા છъ. 

Ëયારъ આઈસોલેશન વોડ↓માં દદЪ↓ સારવાર હъઠળ રાખવામાં 

આãયો છъ.  આ િવશે મળતી માિહતી Ĭમાણે, જામનગરની 

ÝĂ હોЩçપટલમાં મંકЫ પોÄસના લΤણ ધરાવતો શંકાçપદ 

દદЪ↓ દાખલ કરવામાં આãયો છъ.  નાગનાથ ગેટ િવçતારમાં 

રહъતા ૨૯ વષЪ↓ય પુιષને જામનગરની ગુι ગોિવંદિસંહ 

હોЩçપટલમાં દાખલ કરવામાં આãયા છъ.

પાટણ

પાટણ શહъરના વેરાઇ ચકલા િવçતારમાં એક 

જ પЧરવારમાં ચાલી રહъલ પાЧરવાЧરક ઝઘડાનો 

અંત છъવટъ હÓયા સુધી પહ℮ચવા પાÜયો છъ અને 

મામા અને તેમના Ħણ દીકરાઓએ મળી સગા 

ભાણાનું તીΤણ હિથયાર વડે ઢીમ ઢળી દીધું હતું. 

પાટણ શહъરના વેરાઈ ચકલા િવçતારમાં 

Ĭકાશ પžણી તેમની રીΤા લઇ ઉભા હોઈ તે 

દરÜયાન તેના મામા રમેશ ભાઈ અને તેમના 

Ħણ દીકરા િવશાલ પટણી, રોિહત પટણી, 

રાજેશ પટણીએ અગાઉની જૂની અદાવત રાખી 

છરી અને ધાЧરયા વડે હુમલો કરી મોતને ઘાટ 

ઉતારી ઘટના çથળъથી ફરાર થઇ ગયા હતા. 

ભરબજારમાં ખૂની ખેલ ખેલાતા લોકોના ટોળъ 

ટોળાં વળી જવા પાÜયા હતા. પોલીસે હÓયા 

અંગેની તમામ િવગતો ĬાΆ કરી તકની લાશનું 

પંચનામું કરી લાશને પીએમ માટъ પાટણ િસિવલ 

હોЩçપટલ ખસેડી હતી. તકની માતા સવીતા 

બેનની ફЧરયાદના આધારъ પોલીસે આરોપીને 

ઝડપી લેવા ચĝો ગિતમાન કયા↓ છъ. 

- અાણંદ વેટરનરી કાેલેજમાં 
ઇ નર્િશપ ભ થાંની માંગણી 
સાથે િવદ્યાથીર્અાેની હડતાળ

આણંદ 
કામધેનુ યુિનવિસ↓ટીના ૧૬૦૦થી 

વધુ િવ˜ાથЪ↓ઓ ˛ારા શλ કરાયેલ 

હડતાળના Ħીજા Чદવસે આણંદની 

વેટરનરી કોલેજના િવ˜ાથЪ↓ઓ ˛ારા 

રŪથી િચ×હીત પĦો રાËયના 

મુÅયમંĦી સિહતના અĠણીઓને લખી 

અનોખો િવરોધ કરવામાં આãયો હતો.

વેટરનરી ઈ×ટન↓ તબીબોને 

çટાઈપ×ડ બાબતે અ×ય રાËયોની 

સરખામણીમાં અ×યાય થઈ રΝો 

હોવાને લઈ વેટરનરીના િવ˜ાથЪ↓ઓ 

˛ારા છъ·ા Ħણ Чદવસથી હડતાળનું 

શçĦ ઉગામવામાં આãયું છъ. ગત ૧લી 

ઓગçટથી િવ˜ાથЪ↓ઓ અિનિΌતકાલીન 

હડતાળ પર ગયા છъ.  આજે હડતાળના 

Ħીજા Чદવસે િવ˜ાથЪ↓ઓ ˛ારા ઠъરઠъર 

ધરણા Ĭદશ↓ન કરવામાં આãયું 

હતું. આણંદની વેટરનરી કોેલેજના 

િવ˜ાથЪ↓ઓ ˛ારા રŪથી સાંકыિતક પĦો 

લખવામાં આãયા હતા. જેમાં તેમની 

માંગ તથા પીડા રાËય સરકાર સુધી 

પહ℮ચાડવાનો Ĭય  કરી આ પĦો 

રાËયના મુÅયમંĦી, નાણામંĦી તથા 

પશુપાલન મંĦીને મોકલી અનોખો 

િવરોધ ãયŪ કરવામાં આãયો હતો.

િવરોધ ãયŪ કરવા િવ˜ાથЪ↓ઓએ 
પોતાના રŪથી CMને પĦ લÅયો

અમદાવાદ

ગુજરાત Щçથત ટъÄસટાઈલ અને 

ટъÄસટાઈલ Ĭોસેિસંગ તથા કыિમકલ 

સેÄટરમાં સિĝય િચЧરપાલ ગુ્રપ પર 

આવકવેરા કચેરીએ પાડેલા દરોડામાં 

λા.૧૦૦૦ કરોડના િબનિહસાબી વહъવારો 

પકડી પાડવામાં સફળતા મળી છъ. 

તદુપરાંત λા. ૨૪ કરોડની િબનિહસાબી 

રોકડ અને λા. ૨૦ કરોડના િબનિહસાબી 

દાગીનાઓ પણ પકડી પાડવામાં સફળતા 

મળી છъ, એમ સે×ĺલ બોડ↓ ઓફ ડાયરъÄટ 

ટъЩÄસસની યાદીમાં જણાવવામાં આãયું છъ. 

વીસમી જુલાઈએ િચЧરપાલ ગુ્રપની 

અમદાવાદ, સુરત, આણંદ, ખેડા, મુંબઈ, 

હэદરાબાદ અને કોલકાતા ખાતેની કચેરી 

અને અમદાવાદના ઇસરો િવçતારમાં 

આવેલા તેમના િનવાસçથાનો પર દરોડા 

પાડવામાં આãયા હતા. દરોડા દરિમયાન 

જΆ કરવામાં આવેલા દçતાવેજી પુરાવાઓ 

પરથી મળતા િનદ‼શો મુજબ િચЧરપાલ 

ગુ્રપે મોટъ પાયે કરવેરાની ચોરી કરી 

રЅં છъ. તેઓ રોકડથી મોટો વેપાર કરતાં 

હોવાનું પણ બહાર આãયું છъ. રોકડથી 

કરъલા વેપાર ચોપડામાં બતાવતા જ 

નહોતા. આ જ રીતે બોગસ ખરીદી પણ 

બતાવતા હતા. Чરયલ એçટъટના સેÄટરમાં 

કરવામાં આવેલા વહъવારોમાંથી રોકડની 

આવક થઈ હોવાનુંપણ તેમણે દશા↓ãયું છъ. 

કોલકાતા Щçથત માĦ કાગળ પર જ 

અЩçતÓવ ધરાવતી કіપનીઓના શેરના 

Ĭીિમયમ બતાવીને કыટલીક રોકડ છુપાવી 

હોવાનું પણ આવકવેરા ખાતાની તપાસમાં 

બહાર આãયું છъ. 

િચЧરપાલ Ġુપ પરના દરોડામાં λા.૧૦૦૦ 

કરોડના િબનિહસાબી વહъવારો પકડાયા
24 કરાેડની રાેકડ અને 20 કરાેડના દાગીના, સાેનું પકડાયુંઃ લાૅકર અાેપરેટ હજીય બાકી

પાટણ વેરાઈમાં મામાએ દીકરાઓ 
સાથે મળી ભાણેજનું ઢીમ ઢાળી દીધું

અમદવાદમાં અમેЧરકાના િવઝાને નામે 
એજ×ટъ યુવકને ૫૫ લાખમાં નવડાãયો

અમદાવાદ

ચાંદખેડામાં રહъતા ૩૨ વષЪ↓ય યુવકને ેંજીના 

િવઝા આપવાનું વચન આપીને વડનગરના ĺાવેલ 

એજ×ટ અને નવરѕગપુરામાં આવેલી આંગЧડયા 

પેઢીના ચાર કમ↓ચારીઓએ ૫૫ લાખનો ચૂનો 

ચોપડયો હતો. ચાંદખેડાના પ˚Ĭભુનગરમાં રહъતા 

હરъશ પટъલે નવરѕગપુરા પોલીસ çટъશનમાં ફЧરયાદ 

કરીને એવા આΤેપ કયા↓ છъ કы, તે ×યૂ ચાંદખેડામાં 

પીવીસી ફિન↓ચરનો ãયવસાય કરъ છъ. જૂન 

૨૦૨૧માં તેનો સંપક↕ વડનગરના મનોજ ચૌધરી 

નામના ĺાવેલ એજ×ટ સાથે થયો હતો. નŨી થયા 

મુજબ, હરъશ પટъલને એમ.પટъલ એ×ડ કіપની 

નામની આંગЧડયા પેઢીમાં ιિપયા જમા કરવવા 

માટъનું કહъવામાં આãયું હતું. ૨૬ ઓÄટોબરના 

રોજ હરъશ અને તેનો િમĦ એમ. પટъલ એ×ડ 

કіપનીમાં ગયા હતા અને કіપનીના િવનુ પટъલ તથા 

ભરત ભરવાડ નામના કમ↓ચારીઓ પાસે ιિપયા 

૩૦ લાખ જમા કરાãયા હતા. આ િસવાય બાકЫના 

૨૫ લાખ ιિપયા પણ એ જ Чદવસે બીજા કમ↓ચારી 

સુિનલ પટъલને ચૂકãયા હતા. હરъશ પટъલને િવનુ 

પટъલ પાસેથી એવું જાણવા મâયું કы, આ આંગЧડયા 

પેઢઈ મહъસાણાના મહъશ પટъલ નામનો ãયિŪ 

ચલાવે છъ. એ જ Чદવસે મનોજ ચૌધરીએ હરъશ 

પટъલને Чદàહીની Ùલાઈટની ЧટЧકટ મોકલી હતી. 

હરъશ પટъલે કЅં કы, ×યૂ Чદàહી પહ℮Éયા બાદ તે 

એક હોટલમાં રોકાયો હતો. Ëયાં મનોજ ચૌધરી 

આãયો હતો અને તેણે બે Чદવસમાં યુએસની 

ЧટЧકટ અને િવઝા આપવાનું વચન આØયું હતું. 

એ પછી ૧૧ Чદવસ સુધી હરъશ પટъલ હોટલમાં 

રોકાયા બાદ અમદાવાદ પરત ફયђ↓ હતો. 

બોટાદ
િજ·ાના બરવાળા તાલુકામાં આવેલા 

સાળѕગપુર ધામ કΓભંજન હનુમાનજી 

દાદાના દશ↓ન કરવા હЧર ભŪો દъશ અને 

િવદъશથી અહỲ આવતા હોય છъ. હાલની 

રહъવા તેમજ ભોજનાલયને આધુિનક 

બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી 

છъ. Óયારъ ૪૦ કરોડના ખચ› આધુિનક 

એકЫ સાથે ૫૦૦૦ લોકો ભોજન લઈ 

શકы તેવું રાજમહъલ જેવું ભોજનાલયનું 

હાલ િનમા↓ણ થઈ રЅં છъ. કોઈ ભŪોને 

તકલીફ ન પડે તેના માટъ યાંિĦક ભવનનું 

ગુλવારъ ખાતમુહૂત↓ કરાયું હતું. સાળѕગપુર 

હનુમાનજી મંЧદર ખાતે સદગુι યોગીવય↓ 

Ĵી ગોપાળાનંદ çવામી યાંિĦક ભવન 

ખાતમુહૂત↓ આચાય↓ મહારાજ Ĵી રાકыશ 

Ĭસાદજીના હçતે કરવામાં આãયું. 

૧૦૦ કરોડના ખચ› િનમા↓ણ પામનાર 

આધુિનક હાઈટъક યાંિĦક ભવનમાં વી.વી.

આઈ.પી, વી.આઈ.પી. સિહતના λમ 

તેમજ હોલ બનાવવામાં આવશે. કЮલ ૪ 

િવંગમાં એક હજાર λમનું િનમા↓ણ કરાશે 

યાંિĦક ભવનમાં ૧૦૦૦ જેટલા λમોનું 

િનમા↓ણ થશે.

સાળѕગપુર ખાતે λા. ૧૦૦ કરોડના ખચ› 
બનશે ૧૦૦૦ λમવાળું યાંિĦક ભવન



અમરાવતી
આંધ્રપ્રદ�શના અચુતાપુરમ ખાતે એક 

ક�પનીમાં શંકાસ્પદ ગેસ લીક થયાની 
�ણ થઈ હતી. આ ઘટના દરિમયાન 
ક�ટલીક મિહલાઓ બીમાર પડતાં તેમને 
હો�સ્પટલમાં સારવાર અથર્ લઈ જવામાં 
આવી છ�. પોલીસ APPCBના 
અિધકારીઓ આવીને પ�ર�સ્થિતનું મૂલ્યાંકન 
કર� તેની રાહ �વામાં આવી રહી છ�.  ગેસ 
લીક   કિથત રીતે બ્રા�ન્ડક્સના પ�રસરમાં 
થયો હ તો. સાથે જ 50 મિહલાઓને 

હો �સ્પ ટલ ખસેડવામાં આવ્યા છ� અને 
પ�રસર ખાલી કરવવાનું કામ ચાલી ર�ં છ�. 
ઘટના અંગે લાગી ર�ં છ� ક�, આ િવસ્તારમાં 
પોરસ લેબોર�ટરીઝ યુિનટમાંથી એમોિનયા 
ગેસ લીક થયો છ�. હ�દરાબાદમાં ઈ�ન્ડયન 
ઈ �ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ ક�િમકલ ટ�ક્નોલો�ના 
િનષ્ણાતોની ટીમે લેબોર�ટરીની મુલાકાત 
લીધી હતી અને લીક થવાનું કારણ શોધવા 
માટ� પરીક્ષણો કરવામાં આવ્યા હતા જ્યાર� 
રાજ્ય પ્રદૂષણ િનયંત્રણ બોડ� પ્રયોગશાળાને 
બંધ કરવાનો આદ�શ આપ્યો હતો.

આંધ્રની ક�પનીમાં ગેસ ગળતર થતાં 
50થી વધુ મિહલા હો�સ્પટલ દાખલ

કેન્દ્રીય કે�બનેટની બેઠકમાં લેવાયેલાે �નણર્ય ઉદય સામંતની કાર પર 
હુમલા મુદ્દ� ઉદ્ધવ જૂથના 
સંજય મોર�ની ધરપકડ

મુંબઈ
પણૂ ેપોલીસ ેઉદ્ધવ જથૂના િજલ્લા પ્રમખુ સજંય મોર�ની 

ઉદય સામતંની કાર પર થયેલા હુમલા મામલ ે ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી છ�. ગત મગંળવારની સાંજે ઉદય સામતંની 
કાર પર ઉદ્ધવ જથૂના કાયર્કતાર્ઓએ હુમલો કય� હતો જેમાં 
તમેની કારના કાચ તટૂી ગયા હતા. ધરપકડ પહ�લા િજલ્લા 
પ્રમખુ સજંય મોર�એ િટ્વટ કયુ� હતંુ ક�, િશવસનેાના નેતા 
આ�દત્ય ઠાકર�એ પણુમેા ંજબરદસ્ત મી�ટ�ગ કરી હતી. તેને 
જબરજસ્ત પ્રિતસાદ મળ્યો. આ કારણ ેસરકાર� IPC 307 
હ�ઠળ ક�સ ન�ધીન ેિશવસનેાના કાયર્કરોની ધરપકડ કરી છ�.  
પવૂર્ મતં્રી ઉદય સામતં ેદાવો કય� છ� ક�, ગત મંગળવારની 
સાજં ેઅઞ્જાત લોકોએ તનેી કાર પર હુમલો કય� હતો. 

દ�શમાં 2024 સુધીમાં માગર્ 
અકસ્માતોની સંખ્યા અડધી 
થઈ જશે : િનિતન ગડકરી

નવી �દલ્હી
દ�શમા ં વષ� માગર્ અકસ્માતમા ં દોઢ લાખ લોકો �વ 

ગમુાવ ે છ�. હવ ે માગર્ અકસ્માતમા ં ઘટાડો લાવવા માટ� 
સરકાર� કમર કસી છ�. ક�ન્દ્રીય માગર્ અન ેપ�રવહન મતં્રી 
િનિતન ગડકરીએ દાવો કય� છ� ક�, વષર્ 2024ના અતં 
સધુીમા ં દ�શમા ંમાગર્ અકસ્માતની સખં્યા અડધી કરવાનો 
લ�ય સરકાર� રાખ્યો છ�. સરકાર નશેનલ હાઈ-વ ે પરથી 
બ્લકે સ્પોટર્સ ખતમ કરવા માટ� અત્યાર સધુીમા ં 25 
હ�ર કરોડ �િપયા ખચ� ચકૂ� છ�.  �દોરમા ંઆયોિજત 
એક કાયર્ક્રમન ેસબંોિધત કરતા િનિતન ગડકરીએ ક� ંક�, 
દર વષ� લગભગ 5 લાખ માગર્ અકસ્માતમા ં 1.5 લાખ 
લોકોના �ત્ય,ુ 3 લાખ ગભંીર રીત ેઘાયલ થાય છ�.

જબલપુર 
મધ્ય પ્રદ�શના જબલપુરમાં 

એક ખાનગી હો�સ્પટલમાં ભીષણ 
આગ લાગવાથી ૧૦ લોકોના મોત 
િનપજ્યા હતા જ્યાર� અનેક લોકોને 
ઇ� પહ�ચી છ�. અહ�ના િશવનગર 
�સ્થત ન્યૂ લાઇફ મલ્ટીસ્પેશ્યાિલટી 
હો�સ્પટલમાં અચાનક આગ લાગી 
હતી. આગ એટલી િવકરાળ હતી 
ક� લોકોએ પોતાનો �વ બચાવવા 
માટ� હો�સ્પટલથી નીચે ક�દવુ પડયું 

હતું જેમાં પણ ઘણા લોકો ઘવાયા છ�.  
પ્રાથિમક તપાસમાં સામે આવ્યું છ� 
ક� શોટર્ સિક્રટને કારણે આગ લાગી 

હતી. � લોકોના પણ મોત િનપજ્યા 
છ� તેમાંથી મોટા ભાગના હો�સ્પટલ 
સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છ�. આગ 
પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છ� 
પણ આ ઘટના સમયે હો�સ્પટલમાં 
અફરા તફરી ફ�લાઇ ગઇ હતી. ગ્રાઉ�ડ 
ફ્લોરમાં સૌથી પહ�લા શોટર્શ�ક�ટ થયું 
હતુું જેને પગલે પહ�લા માળ બાદ ત્રી� 
માળ સુધી આ આગ ફ�લાઇ ગઇ હતી. 
અંતે િવજળી કાપીને આગ પર કાબુ 
મેળવવામાં આવ્યો હતો.

જબલપુરની ખાનગી હો�સ્પટલમાં ભીષણ 
આગ લાગતાં 10નાં મોત, અનેક ઘાયલ
મુ�મંત્રીઅે મૃતકાેના પ�રવારને 5 લાખ, ઘાયલાેને 50 હજારની સહાયની જાહેરાત કરી

નવી �દલ્હી
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ એન.વી.

રમણાએ આગામી CJI માટ� જ�સ્ટસ 
ઉદય ઉમેશ લિલતના નામની ભલામણ 
કરી છ�. CJI રમણાએ કાયદા અને 
ન્યાયમંત્રીને ભલામણ પત્ર સ�પી દીધો 
છ�.  � જ�સ્ટસ યૂયૂ લિલતના નામની 
ભલામણ સ્વીકારી લેવામાં આવશે 
તો તેઓ દ�શના 49માં CJI બનશે. 
તેઓ અિમત શાહના તુલસી પ્ર�પિત 
એન્કાઉન્ટર ક�સ, સલમાન ખાનના 
કાિળયાર ક�સના વક�લ અને દ�શના ખૂબ 
જ ચિચર્ત 2G સ્પેક્ટ્રમ ક�સમાં CBIના 

પ્રોિસક્યૂટર તરીક� ફરજ બ�વી ચૂક્યા 
છ�. ઉલ્લેખનીય છ� ક�, જ�સ્ટસ એન. વી. 
રમણા 26 ઓગસ્ટના રોજ િન�ત થશે.

તમને જણાવી દઈએ ક�, કાયદા મંત્રી 
�કર�ન �રિજજૂએ CJI એન વી રમણાને 
પત્ર લખીને તેમને પોતાના અનુગામીના 
નામની ભલામણ કરવાની િવનંતી કરી 
હતી. �રિજજૂનો 3 ઓગસ્ટના રોજ 
લખાયેલો પત્ર મોડી સાંજે ચીફ જ�સ્ટસ 
કાયાર્લયને મળ્યો હતો. સૌથી વ�રષ્ઠ 
ન્યાયાધીશનું નામ એટલે ક� વ�રષ્ઠતાના 
ક્રમમાં બી� નંબરનું નામ જ કવરમાં 
હોય છ�. 

નવી �દલ્હી
5 નાણાક�ય વષર્માં ૧૦ લાખ 

કરોડ �િપયાની લોન માંડી વાળી છ� 
તેમ સરકાર� એક િનવેદનમાં જણાવ્યું 
છ�. નાણાક�ય વષર્ ૨૦૨૧-૨૨માં 
૧,૫૭,૦૯૬ કરોડ �િપયાની લોન માંડી 
વાળવામાં આવી છ�. જે નાણાક�ય વષર્ 
૨૦૨૦-૨૧ની રકમ કરતા ઓછી છ�.

નાણાક�ય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧માં 
૨,૦૨,૭૮૧ કરોડ �િપયાની લોન 
માંડી વાળવામાં આવી હતી. નાણાક�ય 
વષર્ ૨૦૧૯-૨૦માં ૨,૩૪,૧૭૦ 

કરોડ �િપયાની લોન માંડી વાળવામાં 
આવી હતી. ૨૦૧૮-૧૯માં આ રકમ 
૨,૩૬,૨૬૫ કરોડ �િપયા હતી.

૨૦૧૭-૧૮માં માંડી વાળવામાં 
આવેલ લોનની રકમ ૧,૬૧, ૩૨૮ 
કરોડ �િપયા હતી. ૨૦૧૭-૧૮ થી 
૨૦૨૧-૨૨ દરિમયાન બ�કો દ્વારા ક�લ 
૯,૯૧,૬૪૦ કરોડ �િપયાનીલોન માંડી 
વાળવામાં આવી છ�.

સરકારના જણાવ્યા અનુસાર 
છ�લ્લા ચાર વષ�માં િવલફ�લ 
�ડફોલ્ટરો(ઇરાદપૂવર્ક નાદાર �હ�ર 

થયેલા)ની સંખ્યા ૧૦,૩૦૬ છ�. 
નાણાક�ય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧માં સૌથી 
વધુ ૨૮૪૦ િવલફ�લ �ડફોલ્ટર હતાં. 
જ્યાર� નાણાક�ય વષર્ ૨૦૨૧-૨૨માં 
િવલફ�લ �ડફોલ્ટરોની સંખ્યા ૨૭૦૦ 
હતી. ૨૦૧૮-૧૯માં આ સંખ્યા 
૨૨૦૭ જ્યાર� ૨૦૧૯-૨૦માં ૨૪૬૯ 
હતી. ટોચના પાંચ િવલફ�લ �ડફોલ્ટરોમાં 
િગતાંજિલ જેમ્સ, એરા ઇન્ફ્રા 
એ�ન્જિનય�ર�ગ, કોનકાસ્ટ સ્ટીલ એન્ડ 
પાવર, આરઇઆઇ એગ્રો િલિમટ�ડ અને 
એબી� િશપયાડર્નો સમાવેશ થાય છ�.

�ાયાધીશ અેન. વી. રમણા 26 અાેગ�ના રાેજ �નવૃત થશે

યૂયૂ લિલત બની શક� છ� ભારતના 
નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશઃ CJI રમણા

નવી �દલ્હી
ઈન્ફોસર્મેન્ટ �ડર�ક્ટરોટ (ઇડી)એ 

સુરાના ગુ્રપની િવ�દ્ધ મની લોન્ડ�ર�ગના 
ક�સની તપાસની સંદભર્માં ૫૧ કરોડ 
�િપયાથી વધુના ૬૭ િવંડિમલ (પવન 
ચક્કી) ટાંચમાં લઇ લીધા છ�. ક�પની 
પર ૩૯૮૬ કરોડ �િપયાની બ�ક લોન 
છ�તરિપંડીનો આરોપ છ�.

એજન્સીએ િવંડિમલને ટાંચમાં લેવા 
માટ�  િપ્રવેન્શન ઓફ મની લોન્ડ�ર�ગ 
એક્ટ હ�ઠળ એક પ્રોિવઝનલ આદ�શ 
�રી કય� છ�. બ�કો દ્વારા તેમની બાક� 
રકમ વસૂલ કરવા માટ� સુરાના ગુ્રપની 
૬૭ પવનચક્કીની હરા�ની �હ�રાત 

કરવામાં આવી ત્યાર� એક બેનામી ક�પની 
દ્વારા તેમને ફરીથી ખરીદવામાં આવી 
હતી. � ક� આ પવનચક્કી ક્યાં સ્થળ� 
છ� તે �હ�ર કરવામાં આવ્યું નથી.

આ જ આદ�શ હ�ઠળ રામલાલ 
જૈનની ૬૧.૬૩ કરોડ �િપયાની �સ્થર 
િમલકતો ટાંચમાં લેવામાં આવી છ�. આ 
આદ�શ હ�ઠળ ક�લ ૧૧૩.૩૨ કરોડ 
�િપયાની સંપિત્ત ટાંચમાં લેવામાં આવી 
છ�. બી� તરફ બ�ગાલુ�ના આઝાદ 
નગર વોડર્ના પૂવર્ કોપ�ર�ટર � સી 
ગોવરામ્માની મની લોન્ડ�ર�ગ ક�સમાં 
૩.૩૫ કરોડ �િપયાની સંપિત્ત ટાંચમાં 
લેવામાં આવી છ�.

ઇડીએ ચેન્નાઇના સુરાના ગ્રુપની 
67 પવનચક્કીઓ ટાંચમાં લીધી

છ�લ્લા 5 વષ�માં બેેકોએ �.૧૦ લાખ 
કરોડની લોન માંડી વાળી ઃ સરકાર
2021-22માં 2700 સ�હત છે�ા ચાર નાણાકીય વષર્માં �વલફૂલ �ડફાે�રાેની કુલ સં�ા 10306

િત�વનંતપુરમ
ક�રળના પલક્કડ િજલ્લાના 

શોરનૂરમાં એક ખાણ ન�કથી 
િબનવારસી હાલતમાં 40 બોક્સમાં 
લગભગ 8000 િજલે�ટન �સ્ટક મળી 
છ�. હાલ િજલ્લાની પોલીસ ક�સની 
તપાસ કરી રહી છ�. શોરનૂર પોલીસે આ 
સામગ્રી જપ્ત કરી ક�સની તપાસ શ� કરી 
દીધી છ�. આ સામગ્રી એક ખાણ ન�ક 
મળી હોવાથી એવુ માનવામાં આવી 
ર� છ�ક� ખાણના કાય�ના ઉપયોગ માટ� 
રાખવામાં આવી હોય. બપોર� પલક્કડ 
િજલ્લાના શોરનૂરમાં લોકોને િબનવારસી 
હાલતમાં 40 બોક્સમાં િજલે�ટનની 
�સ્ટક �વા મળી હતી. પોલીસની 
એક ટીમ ઘટના સ્થળ� પહ�ચી. સાથે 

જ શોરનૂર અને પટ્ટાંબી િજલ્લા અને 
ર�વન્યુ િવભાગના અિધકારીઓએ પણ 
ઘટના સ્થળ� પહ�ચીને િવસ્ફોટકોની 
તપાસ કરી. આટલા મોટા પ્રમાણમાં 
િજલેટીનની �સ્ટક મળ્યા બાદ સ્થાિનક 
લોકોએ અિધકારીઓ પાસે તપાસની 
માગ કરતા િબનવારસી પ�ર�સ્થિતમાં 
િવસ્ફોટક છોડનારા સામે કડક કાયર્વાહી 
કરવાની માગ કરી છ�.

ક�રળના પલક્કડમાં િબનવારસી 40 
બોક્સમાં 8000 િજલેટીન �સ્ટક મળી

નવી �દલ્હી
મધ્યપ્રદ�શની રાજધાની ભોપાલમાં EOW (ઈકોનોિમક 

ઓફ�ન્સ સેલ)ના દરોડામાં પદાર્ફાશ થયેલા મે�ડકલ 
એજ્યુક�શન �ડપાટર્મેન્ટના ક્લાક� હીરો ક�સવાનીના ક�સમાં 
નવી માિહતી સામે આવી રહી છ�. EOW સૂત્રો પાસેથી 
�ણવા મળ્યું છ� ક�, હીરો ક�સવાની પર છ�લ્લા ક�ટલાક 
સમયથી નજર રાખવામાં આવી રહી હતી. આ દરિમયાન 
એવું �વા મળ્યું હતું ક�, હીરો ક�સવાની બૈરાગઢ �સ્થત ઘર�થી 
પોતાની ટુ-વ્હીલરમાં મંત્રાલયની ઓ�ફસમાં આવતો હતો. 
જેથી તેની ભવ્યતા પર કોઈને શંકા ન રહ�. પ્રથમ વખત હીરો 
ક�સવાની શંકાના દાયરામાં આવ્યો જ્યાર� તેણે �વ સેવા 
સંસ્થાનની અમૂલ્ય જમીન ખરીદી હતી.  EOWને અત્યાર 
સુધીમાં હીરો ક�સવાનીના ઘરની તપાસ દરિમયાન મોટી 

સંખ્યામાં રોકડ, જ્વેલરી રસીદો, જમીનના કાગળો સિહત 
મોટી સંખ્યામાં વસ્તુઓ મળી આવી છ�. હીરો ક�સવાનીના 
ઘર�થી લગભગ 85 લાખ �િપયા રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી 
છ�. આ િસવાય કરોડો �િપયાની જમીન અને મકાનના 
દસ્તાવે� જપ્ત કરવામાં આવ્યા છ�. 

મધ્યપ્રદ�શમાં ભ્રષ્ટાચારી ક્લાક� : ઘરમાંથી 
મળ્યા �. 85 લાખ રોકડા, દસ્તાવે� જપ્ત
EOWની ટીમ તપાસ કરતાં ત્રણ માળની અાલીશાન ઈમારત અાલીશાન ઈ���રયર મ�ા
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ક�ગ્રેસી નેતા ક�લદીપ 
િબશ્નોઈએ ધારાસભ્ય પદ 
પરથી રા�નામું આપ્યું

હ�રયાણા
હ�રયાણા ક�ગ્રસેના બળવાખોર નતેા ક�લદીપ િબશ્નોઈએ 

બધુવાર� ધારાસભ્ય પદ પરથી રા�નામંુ આપી દીધંુ છ�. તે 
4 ઓગષ્ટના રોજ ભાજપમા ં �ડાશ.ે તેમણ ે િવધાનસભા 
અધ્યક્ષ ઞ્જાનચદં ગપુ્તાને પોતાનુ ં રા�નામંુ સ�પ્ય ુ છ�. આ 
દરિમયાન પવૂર્ ધારાસભ્ય ર�ણકુા િબશ્નોઈ, ડપે્યટુી સ્પીકર 
રણબીર ગગંવા, ભાજપા ધારાસભ્ય દડૂારામ અન ે લ�મણ 
નાપા હાજર રહ્યા હતા. ક�લદીપ િબશ્નોઈએ ક� ંક�, ક�ગ્રસે 
હવ ેપોતાની વાહવાહી કરનારાઓની જ પાટ� રહી ગઈ છ�. 
ક�ગ્રસેના બધા િનણર્યો ખોટા પડી રહ્યા છ�. ક�લદીપ ેહડુ્ડાના 
જવાબ પર કટાક્ષ કરતા ક� ં ક�, જે શરીરમા ંઆત્મા હોય 
તનેો જ િવરોધ થાય છ� �તદ�હનો િવરોધ કોણ કરશ.ે 

જે કરવું હોય તે કરી લે�, 
હું પ્રધાનમંત્રીથી ડરતો 
નથી ઃ રાહુલ ગાંધી

નવી �દલ્હી
ક�ગ્રેસના પૂવર્ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ નેશનલ હ�રાલ્ડ 

ક�સમાં ઈડીની કાયર્વાહી અંગે આજે ભડાશ કાઢી. તેમણે 
ક�ં ક� તેઓ પીએમ મોદીથી ડરતા નથી અને તેમને 
ધમકાવીને ચૂપ કરી શકાશે નહ�. રાહુલ ગાંધીએ ક�ં 
ક� તેઓ દ�શ અને લોકતંત્રની રક્ષા તથા સદભાવ કાયમ 
રાખવા માટ� કામ કરતા રહ્યા છ� અને આગળ પણ કરશે.  
રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કરીને ક�ં ક� ‘સત્યને બે�રક�ડ કરી 
શકાશે નહ�. જે કરવું હોય તે કરી લો, હું પ્રધાનમંત્રીથી 
ડરતો નથી, હું હ�મેશા દ�શિહતમાં કામ કરતો રહીશ. 
સાંભળી લો અને સમ� લો.’ આ અગાઉ તેમણે પત્રકારો 
સાથે વાતચીતમાં ક�ં ક� આ ધમકાવવાનો પ્રયત્ન છ�. 

�દલ્હીમાં ચોથા ક�સની 
પુ�ષ્ટ સાથે દ�શમાં 

મંક�પોક્સના 9 દદ�
નવી �દલ્હી

ભારતમાં મંક�પોક્સના ક�સ 
વધી રહ્યા છ�. �દલ્હીમાં ૩૧ વષર્ની 
એક મિહલાને મંક�પોક્સનો ચેપ 
લાગ્યો છ�. તે જ સમયે, હવે દ�શમાં 
મંક�પોક્સના દદ�ઓની સંખ્યા વધીને 
નવ થઈ ગઈ છ�. �દલ્હીમાં અત્યાર 
સુધીમાં મંક�પોક્સના ચાર ક�સ 
ન�ધાયા છ�. લોકનાયક જયપ્રકાશ 
હો�સ્પટલમાં બે દદ�ઓની સારવાર 
ચાલી રહી છ�. દ�શમાં પ્રથમ વખત 
કોઈ મિહલાને મંક�પોક્સ પોઝીટીવ 
હોવાનું �ણવા મળ્યું છ�. મિહલા 
નાઈ��રયાની છ�. 

રાંચી
ઝારખંડ રાંચી �સ્થત િબરસા મુંડા 

એરપોટર્ને સોમવાર� ત્રી� વખત 
બોમ્બથી ઉડાવાની ધમક� આપવામાં 
આવી હતી. આ વખતે પણ એરપોટર્ના 
એક અિધકારીના નંબર પર ટ�ક્સ્ટ 
મેસેજથી ધમક� આપવામાં આવી હતી. 

મેસેજમાં લખવામાં આવ્યું હતું 
ક�, � 20 લાખ �િપયા ન આપવામાં 
આવ્યા તો તે એરપોટર્ને બોમ્બથી ઉડાવી 
દ�શે. એરપોટર્ પ્રબંધને તેની સૂચના 
પોલીસને આપી દીધી છ�. પોલીસ આ 
મામલાની તપાસ કરી રહી છ�. આ 
અગાઉ 28 અને 29 જુલાઈના રોજ 

પણ આ જ નંબરથી ધમક� આપવામાં 
આવી હતી. ધમક� આપનારને હજુ 
સુધી પોલીસ નથી પકડી શક�. 

િબરસા મુંડા એરપોટર્ના અિધકારીએ 
જણાવ્યું ક�, ફરી એક વખત રાંચી 
એરપોટર્ને ઉડાવાની ધમક� મળી 
છ�. એવું બની શક� ક�, કોઈ તમને 
ડરાવવાનો પ્રયત્ન કરી ર�ં હોય. �ક� 
એરપોટર્ મેનેજમેન્ટ એરપોટર્ અને 
અહ� આવતા લોકોની સુરક્ષાને લઈને 
સતક� છ�. આ િસવાય ધમક�ના ક�સની 
પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છ�. 
સ્વતંત્રતા �દવસને લઈને પણ એરપોટર્ 
હાઈ એલટર્ પર છ�.

રાંચીના એરપોટર્ને 4 �દવસમાં 
ત્રી�વાર ઉડાવાની ધમક� મળી

નવી �દલ્હી 
ઇડીએ યસ બ�ક -દીવાન હાઉિસંગ 

ફાઇનાન્સ િલિમટ�ડ કૌભાંડથી સંબિધત 
બ�ક લોેન છ�તરિપંડી ક�સમાં મોટી 
કાયર્વાહી કરી છ�. ક�ન્દ્રીય એજન્સીએ 
મહારા�ના િબલ્ડર અિવનાશ ભ�સલે 
અને  સંજય છાબ�ડયાની ૪૧૫ 
કરોડ �િપયાની સંપિત્ત ટાંચમાં લીધી 
છ�. ઉલ્લેખનીય છ� ક� ઇડીેએ ક�સની 
તપાસના સંબધમાં આ બંને િબલ્ડસર્ની 
જૂન મિહનામાં ધરપકડ કરી હતી. હાલ 
આ બંને િબલ્ડસર્  જ્યુ�ડિશયલ કસ્ટડીમાં 
છ�.  ભોસલેની �. ૧૬૪ કરોડ �િપયા 
અને છાબ�રયાની �. ૨૫૧ કરોડ 
�િપયાની સંપિત્ત ટાંચમાં  લેવા માટ� 

એન્ફોસર્મેન્ટ �ડર�ક્ટોર�ટ (ઇડી)એ 
િપ્રવેન્શન ઓફ મની લોેન્ડ�ર�ગ એક્ટ 
(પીએમએલએ)  હ�ઠળ પ્રોિવઝનલ 
ઓડર્ર �રી કય� હતો.  ઼

ઇડીએ એક િનવેદનમાં જણાવ્યું છ� 
ક� છાબ�રયાની ટાંચમાં લેવામાં આવેલી 
સંપિત્તમાં મુંબઇના સાંતાક્ર�ઝમાં આવેલી 
૧૧૬.૫ કરોડ �િપયાની જમીન, 
છાબ�રયાની ક�પનીમાં ૨૫ ટકા શેર, 
બ�ગાલુ�મા ૧૧૫ કરોડ �િપયાની 
જમીન, સાંતાક્ર�ઝમાં ત્રણ કરોડ �િપયાનો 
ફલેટ તથા �દલ્હી એરપોટર્ પાસે આવેલી 
હોટ�લમાં થયેલ ૧૩.૬૭ કરોડ �િપયાનો 
નફો અને ૩.૧૦ કરોડ �િપયા ની ત્રણ 
કારોનો સમાવેશ થાય છ�. 

િબલ્ડર ભ�સલે અને છાબ�રયાની 
�િપયા 415 કરોડની સંપિત્ત ટાંચમાં

રામબન
જમ્મુ-કાશ્મીરના રામબન િજલ્લામાં 

પોલીસ પોસ્ટ પાસે િવસ્ફોટ થયો છ�. 
બ્લાસ્ટ બાદ પોલીસે એલટર્ �હ�ર કરી 
દીધું છ�. હાઈવેને અડીને આવેલી તમામ 
ચોક�ઓના જવાનોને સતક� રહ�વા માટ� 
કહ�વામાં આવ્યું છ�.  આ ગ્રેનેડ બ્લાસ્ટ 
છ�. જમ્મુ ઝોનના ADGP મુક�શ 
િસંહના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમને એક 
પત્ર મળ્યો છ� જેમાં દાવો કરવામાં 
આવ્યો છ� ક�, આ બ્લાસ્ટ જમ્મુ કાશ્મીર 
ગઝનવી ફોસર્ દ્વારા કરવામાં આવ્યો 
હતો. આ એક આતંકવાદી સંગઠન છ�. 
હાલ એસઓ� અને આમ�ની ટીમ 
સચર્ ઓપર�શન ચલાવી રહી છ�. બાબા 
અમરનાથની યાત્રા રામબનમાંથી પસાર 

થાય છ� અને આ િવસ્ફોટ રામબન 
િજલ્લાના ગૂલ િવસ્તારમાં થાય છ�. 
અહ� પોલીસ ચોક�ની બહારની �દવાલ 
છ�. િવસ્ટોફને કારણે થયેલા નુકસાનની 
રકમ હાલમાં આપવામાં આવી નથી. 
સુરક્ષા એજન્સીઓને આશંકા છ� ક�, 
આતંકવાદીઓ અમરનાથ યાત્રા પર 
જતાં શ્રદ્ધાળુઓને િનશાન બનાવવાનો 
પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોઈ શક� છ�.

જમ્મુના રામબન િજલ્લામાં પોલીસ 
પોસ્ટ ન�ક બ્લાસ્ટ, એલટર્ �હ�ર

નવી �દલ્હી 
ક�ન્દ્ર સરકાર હ�ઠળ આવતી એજન્સી ઇડીએ ક�ગ્રેસ દ્વારા 

ચલાવવામાં આવતા અખબાર નેશનલ હ�રાલ્ડના કાયાર્લય 
સિહત ૧૨ જેટલા સ્થળોએ દરોડા પાડયા હતા. જેના બી� જ 
�દવસે ઇડીએ �દલ્હી �સ્થત નેશનલ હ�રાલ્ડના કાયાર્લયને સીલ 
કરી દીધુ છ�. ઇડીની આ કાયર્વાહી બાદ ક�ગ્રેસ દ્વારા ભાર� 
િવરોધ થઇ રહ્યો છ� અને �દલ્હીમાં ક�ગ્રેસના મુખ્ય કાયાર્લયની 
બહાર મોટા પ્રમાણમાં પોલીસ જવાનોને તૈનાત કરી દ�વામાં 
આવ્યા છ�. આ મામલો આગામી �દવસોમાં ઉગ્ર બની શક� છ�.  
ઇડી મની લોન્ડ�ર�ગ કાયદા હ�ઠળ નેશનલ હ�રાલ્ડ અખબારની 
ગેરરીતીના આરોપોની તપાસ કરી રહી છ�. જેમાં ક�ગ્રેસના 
અધ્યક્ષા સોિનયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સિહત અનેકની 
પૂછપરછ થઇ ચુક� છ�. જ્યાર� મંગળવાર� જ ઇડીએ નેશનલ 

હ�રાલ્ડના કાયાર્લય સિહત ૧૨ સ્થળ� પુરાવા એકઠા કરવા 
દરોડા પાડયા હતા. બાદમાં આ અખબારનું કાયાર્લય સીલ 
કરી દ�વાયું છ�. બી� તરફ ઇડીની કાયર્વાહી સામે િવપક્ષ દ્વારા 
િવરોધ પ્રદશર્નો શરૃ કરી દીધા હતા. ક�ગ્રેસના મુખ્ય કાયાર્લય 
ઉપરાંત ગાંધી પ�રવારની સુરક્ષા પણ વધારવામાં આવી છ�. 

ઇડીએ નેશનલ હ�રાલ્ડની ઓ�ફસને સીલ 
કરતા ક�ગ્રેસના કાયર્કરો રસ્તા પર ઉતયાર્
કેન્દ્રને અેજ�ીના દુરુપયાેગની છુટ મળી, સુપ્રીમ ફરી �વચારણા કરે : 17 �વપક્ષાેની માગ

પ્રયાગરાજ
ઉત્તર પ્રદ�શ સરકાર� લગભગ 850 

રાજ્યના કાયદા અિધકારીઓ એટલે 
ક� સરકારી વક�લોને હટાવ્યા છ�. યુપી 
સરકાર� આદ�શ �હ�ર કરીને ક�ં હતું 
ક�, અલ્હાબાદ હાઈકોટર્માં િનયુક્ત 841 
સરકારી વક�લોની સેવાઓ પૂણર્ કરી 
દ�વામાં આવી છ�. પ્રયાગરાજમાં જ્યાં 
અલ્હાબાદ હાઈકોટર્ની મુખ્ય બ�ચમાંથી 
505 રાજ્ય કાયદા અિધકારીઓને 
દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને સાથે જ 

હાઈકોટર્ની મુખ્ય બ�ચમાંથી 336 સરકારી 
વક�લોને છૂટા કરવામાં આવ્યા છ�. 

રાજ્યના કાયદા અને ન્યાય િવભાગના 
િવશેષ સિચવ િનક��જ િમત્તલ તરફથી આ 
આદ�શ �હ�ર કરવામાં આવ્યો હતો. આ 
આદ�શ અનુસાર, અલ્હાબાદ હાઈકોટર્ના 
એ�ડશનલ એડવોક�ટ જનરલ િવનોદ 
કાંતને પણ હટાવવામાં આવ્યા છ�. આ 
સાથે પ્રયાગરાજની િપ્ર�ન્સપલ બ�ચમાં 26 
એ�ડશનલ ચીફ પરમેનન્ટ એડવોક�ટ્સને 
હટાવવામાં આવ્યા છ�. 

UP સરકાર� 850 જેટલા સરકારી વક�લને 
તાત્કાિલક અસરથી બરતરફ કરી દીધા

અ�ાબાદ હાઈકાેટર્નાે અ�ત મહ�પૂણર્ �નણર્ય

લખનૌ
ઉત્તર પ્રદ�શમાં સમાજવાદી પાટ�ના 

નેતાઓ પર તપાસ એજન્સીઓ 
દ્વારા શક�� કસવામાં આવી રહ્યો 
છ�. ઉત્તર પ્રદ�શની મોટી કન્સ્ટ્રક્શન 
ક�પની ઘનારામ કન્સ્ટ્રક્શનના સ્થળો 
પર બુધવાર� સવાર� ઈન્કમ ટ�ક્ષે દરોડા 
પાડ્યા છ�. ઝાંસી, લખનૌ સિહત અનેક 
સ્થળો પર ઈન્કમ ટ�ક્ષની ટીમ પહ�ચી 
છ� અને દસ્તાવેજ શોધી રહી છ�. 

ઘનારામ કન્સ્ટ્રક્શન સમાજવાદી 
પાટ�ના નેતા શ્યામ સુંદર યાદવ 
અને તેમના ભાઈ િબસન િસંહની 
છ�. ઝાંસીમાં ઘનારામ કન્સ્ટ્રક્શનની 

કોપ�ર�ટ ઓ�ફસ છ�. ઝાંસીની િસિવલ 
લાઈન �સ્થત ઓ�ફસ અને આવાસ પર 
ઈન્કમ ટ�ક્ષની ર�ડ ચાલું છ�. આ અગાઉ 
સપાના પૂવર્ ધારાસભ્ય દીપ નારાયણ 
યાદવ િવિજલન્સની તપાસ બાદ હવે 
શ્યામ સુંદર પર શક�� કસવામાં આવ્યો 
છ�. આ ઉપરાંત IT ટીમની લખનૌ, 
કાનપુર અને ઝાંસીમાં પણ દરોડાની 
કાયર્વાહી ચાલું છ�. �રયલ એસ્ટ�ટ 
િબઝનેસમેન િવજય સરોગીને ત્યાં પણ 
દરોડા પાડવામાં આવ્યા છ�. હાલમાં 
કાનપુરમાં રાજેશ યાદવના ઘરની અંદર 
છાપેમારી ચાલું છ� અને ITની ટીમ 
ઘરની અંદર દસ્તાવેજ શોધી રહી છ�. 

SP નેતાની કન્સ્ટ્રક્શન ક�પની 
સિહત અનેક સ્થળ� IT દરોડા

નવી �દલ્હી
દ�શના ૧૩ શહ�રોને આ વષર્ના 

અંત સુધીમાં ૫� નેટવક�ની સુિવધા 
મળી �ય એવી શક્યતા છ�. �દલ્હી, 
મુંબઈ, કોલકાત્તા, ચેન્નાઈ, અમદાવાદ, 
ગાંધીનગર, �મનગર, ગુ�ગ્રામ, 
ચં�દગઢ, બ�ગ્લુ�, હ�દરાબાદ, પૂણે, 
લખનઉ જેવા શહ�રોમાં ૫�ની 
સવસ શ� કરવાનો સંક�ત સરકારના 
ટ�િલકોમ્યુિનક�શન િવભાગે આપ્યો 
હતો. આ ૧૩ શહ�રોમાં ટ્રાયલ શ� 

કયાર્ પછી તેના �ફડબેકના આધાર� 
૫�નો િવસ્તાર કરાશે. ટ�િલકોમ મંત્રી 
અિશ્વન વૈષ્ણવે થોડા �દવસ પહ�લાં ક�ં 
હતું ક� ૫� નેટવક�નો વ્યાપ ભારતના 
૨૦-૨૫ શહ�રો સુધી પહ�ચે એ માટ�ના 
પ્રયાસો હાથ ધરાશે. શ�આતમાં ૧૩ 
શહ�રોમાં ટ્રાયલ થાય એવી શક્યતા 
છ� અને તેના થોડા મિહનાઓમાં જ 
બી� દસેક શહ�રોને ૫� નેટવક� હ�ઠળ 
આવરી લેવાશે. ૫�ના મન્થલી પ્લાન 
અંગે અત્યાર� સરકાર� સ્પષ્ટતા કરી 

નથી. પર�તુ અત્યારના ૪�ના પ્લાનના 
આધાર� િનષ્ણાતોએ ધારણાં બાંધી હતી 
ક� સર�રાશ ૫� યુઝસ� મિહને ૧૦૦૦ 
�િપયા આપવા પડશે. �રલ એ�રયાના 
ગ્રાહકો આટલો ઊંચો ભાવ આપવા 
તૈયાર થશે ક� નહ� એ જુદો મુદ્દો બનશે. 
અત્યાર� મોટાભાગની ક�પનીઓનો 
૪�નો ૮૪ �દવસનો પ્લાન ૫૦૦થી 
૬૦૦ �િપયા આસપાસ છ�. મિહને 
લગભગ ૨૦૦ �િપયા જેટલો ખચર્ 
૪� સવસ પાછળ થાય છ�. 

દ�શના ૧૩ શહ�રોને વષર્ના અંત સુધીમાં 
5G નેટવક�ની સુિવધા મળવાની શક્યતા
13 શહેરાેમાં ગુજરાત 3 શહેર અમદાવાદ, જામનગર અને ગાધીનગરનાે સમાવેશ
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।। �ામી શ્રીજી ।।

મદદની ભાવના જગાડ� માનવ�વન સાથ�ક કરો
પરમ પૂ� પ્રમુખ�ામી મહારાજ શતા�ી લેખમાળા

એક જગ્યાએ હ�રો માણસોનો મેળો ભરાયો હતો. લોકો 
આનંદથી મેળાના આકષર્ણોને િનહાળી રહ્યા હતા. પર�તુ, 

એ આનંદ વચ્ચે એક અંધ વ્યિક્ત હાથમાં �દલ�બા લઈને િનરાશ 
વદને બેઠો હતો. તેની આગળથી ઘણા લોકો પસાર થતા હતા. 
પર�તુ, કોઈ પણ વ્યિક્તને તેની મુશ્ક�લી �ણવામાં રસ નહોતો. 
અચાનક એક માણસ તેની પાસે આવ્યો. તેણે ઉદાસીનતાનું 
કારણ પૂછ્યું. ત્યાર� તે અંધે ક�ં, ‘હું �દલ�બા વગાડી બે-પાંચ 
પૈસા ભેગા કરીને પેટ ભ�ં છું. પણ િગરદીમાં મારી હથેળી 
ચગદાઈ ગઈ. એટલે હું �દલ�બા વગાડી શક�� તેમ નથી. માટ� 
આજે શું ખાઈશ? તેની િચંતાથી િનરાશ છું.” પેલા માણસે ક�ં 
“હું વગાડું ?” તેણે ક�ં, “તમને આવડે છ� ?” “થોડું-ઘણું આવડે 
છ�.” એમ કહી તેણે સંગીત વગાડવાનું ચાલુ કયુ�. ધીમે ધીમે 
ભીડ �મવા લાગી અને પૈસાનો વરસાદ થયો. છ�લ્લે બધા પૈસા 
ભેગા કરી તે માણસે પેલા અંધને આપ્યા અને પોતાની ઓળખ 
આપ્યા િવના ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. એ માણસ હતા મહાન 
સંગીતઞ્જ ઓમકારનાથ.

સામાન્ય માણસો અને મહાન પુ�ષોમાં આ જ તફાવત હોય 
છ�. લોકો પોતાના આનંદમાં એટલા ડૂબેલા હોય છ� ક�, બી�નો 
ઉદાસ ચહ�રો �વા છતાં તેને મદદ તો નથી કરતા, પણ ન દ�ખ્યા 
જેવું વતર્ન કરીને ત્યાંથી નીકળી �ય છ�.

હું શું કામ મદદ ક�ં ? તે ક્યાં મારો સગો થાય છ� ? હું 
તેને નથી ઓળખતો ! મને શું ફાયદો ? વગેર� િવચારોની બેડી 
માણસને એવી જકડી રાખે છ�. તે બેડી તોડી બી�નો િવચાર 
કરવો �ઈએ તેવો િવચાર માનવીને ક્યાર�ય નથી આવતો.

િહતોપદ�શમાં ક�ં છ�, “જેના �વવાથી બધા �વે છ� તેમનું 
�વન સાથર્ક છ�. કારણ ક�, માત્ર પોતાને માટ� તો કોણ નથી 
�વતું ?” માટ� � આવી બેડી તોડીને �વન સાથર્ક કરવું હોય, 
તો એક જ ઉપાય છ�, ‘જ��રયાતમંદ માણસની પ�ર�સ્થિત 
સમ�, �દયમાં તેને મદદ કરવાની ભાવના જગાડવી.’

એકવાર એક મોટા પ્રોજેક્ટ ઉપર 70 વૈઞ્જાિનકો કામ કરી 
રહ્યા હતા. એક �દવસ એક વૈઞ્જાિનક� પ્રોજેક્ટના હ�ડ અબ્દુલ 

કલામ પાસે જઈને ક�ં, “મ� મારા બાળકોને આપણા શહ�રમાં 
આવેલું પ્રદશર્ન દ�ખાડવાનું વચન આપ્યું છ�. માટ� હું સાડા પાંચ 
વાગે જઈ શક�� ?” કલામ સાહ�બે હા પાડી. વૈઞ્જાિનક પાછા કામે 
લાગ્યા, પણ કામ એટલું જ�ટલ હતું ક� સમય ક્યાં વીતી ગયો 
તેની તેમને �ણ ના રહી. જ્યાર� તેમને બાળકો યાદ આવ્યા 
ત્યાર� ૮:૩૦ વાગી ગયા હતા. આથી તેઓ ઉતાવળ� ઘર� પહ�ચ્યા 
અને પત્નીને પહ�લો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો ક�, “બાળકો ક્યાં છ� ?” 
ત્યાર� પત્નીએ ક�ં, “કલામ સાહ�બ તેમને ૫:૩૦ વાગ્યાથી 
પ્રદશર્ન �વા લઈ ગયા છ�.”

ખર�ખર, મદદ કરવાની ભાવના તેને જ �ગે જે બી�ની 
પ�ર�સ્થિત સમ� શક�. મહાન પુ�ષો દર�ક વ્યિક્તની પ�ર�સ્થિત 
સમ� શક� છ�. એટલા માટ� જ તેમની પાસે મદદ માગવી નથી 
પડતી, તેઓ સામેથી જ મદદ કરવા પહ�ચી �ય છ�. ૧૯૬૨માં 
અમદાવાદમાં BAPS સ્વાિમનારાયણ મં�દરનો પ્રિતષ્ઠા-
મહોત્સવ હતો. ઉત્સવના સમાપનની રાિત્રએ રસોડા િવભાગમાં 
સ્વચ્છતાની સેવા બ�વી રહ�લો એક યુવાન, એંઠવાડથી ભર�લી 
લારીને ઢાળ ચઢાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો, પર�તુ ભાર 
ખૂબ જ હતો અને ઢાળ પણ ઊંચો, એટલે તેના બધા જ પ્રયત્નો 
િનષ્ફળ જતા હતા. એટલામાં તેણે પ્રમુખસ્વામી મહારાજને થોડે 

દૂરથી પસાર થતા �યા. પણ તેઓને કાંઈ એંઠવાડની લારી 
ખ�ચવા બોલાવાતા હશે ? સંસ્થાના પ્રમુખ, મહોત્સવના મોવડી 
અને લાખો લોકોના આદરણીય એવા પ્રમુખસ્વામી મહારાજ 
પાસે કાંઈ આવું કામ કરાવાતું હશે? યુવાન આ િવચારોની 
ગડમથલમાં હતો. એવામાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજની નજર આ 
યુવાન પર પડી અને તેને �તાં વ�ત તેની બધી જ પ�ર�સ્થિત 
પામી ગયા. એ યુવાન હજુ ક�ઈ સમજે િવચાર� એ પહ�લાં તો 
પ્રમુખસ્વામી મહારાજ તેની મદદ� પહ�ચી ગયા અને એઠવાડની 
લારીને ધક્કો મારવા લાગ્યા. 

થોડીવારમાં લારી ઢાળ તો ચઢી ગઈ, પર�તુ પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજ ત્યાંથી અટક્યા નહ�. એ લારીને જ્યાં ખાલી કરવાની 
હતી ત્યાં સુધી લારીને ખ�ચી જવામાં પણ તેઓએ યુવાનની સાથે 
રહ્યા. અર� ! લારીને ખાલી કરાવવામાં પણ સાથે રહ્યા.

જ��રયાતમંદને ક�વળ મદદ કરવી એટલું જ નહ�, પણ 
પૂર�પૂરી મદદ કરવી એવો એમનો િસદ્ધાંત હતો. પર-સેવા 
માટ� પરસેવો પાડનારા આ મહાપુ�ષે ૪૫ જેટલી પ્રાક�િતક 
દુઘર્ટનાઓમાં રાહતકાયર્, ૨ લાખથી વધુ પી�ડતોની સહાય, 
૨૫ જેટલાં આખાં ગામ દત્તક લઈને પુનઃિનમાર્ણ, ૨૧ હ�ર 
જેટલાં દુષ્કાળપી�ડત પશુઓની માવજત અને ૨૯ લાખ પછાત 
િવસ્તારના દદ�ઓની િવનામૂલ્ય સારવાર કરીને સમાજસેવાનો 
અિમટ અધ્યાય લખ્યો છ�.

એટલે જ ભારતીય દિલત સમાજના ધાિમર્ક વડા પૂ. શંભુ 
મહારાજ એક પ્રસંગે બોલી ઉઠ્યા, “પ્રમુખસ્વામી મહારાજની 
ક�ણાગંગા સમાજના છ�વટના માનવી સુધી પહ�ચી છ�.” 

આપણે કદાચ આવા મહાપુ�ષોની જેમ સૂયર્ બની સમગ્ર 
સમાજને પ્રકાશ ન આપી શક�એ, પણ તેઓમાંથી પ્રેરણા લઈને 
�દપક બની આપણી આસપાસના વ્યિક્તઓને જ�ર પ્રકાશ 
આપી શક�એ. સવાર� ઊઠીએ ત્યારથી રાત્રે સૂઈએ ત્યાં સુધી 
આપણને એવી ક�ટલીય વ્યિક્તઓનો ભેટો થતો હશે, જેને ક�ઈક 
મદદની જ�ર હોય. તો આવો, તેમના મદદગાર થઈએ અને 
યાદગાર બનીએ.  - સાધુ કૌશલમૂિતર્દાસ

દ�વેન્દ્ર પટ�લ
સંપક�

+91 98792 07102

ગતાંકથી શ�...
આનલે પત્ર લખ્યો. 

એરમેઈલ બીડીને ટપાલ પેટીમાં 
�તે જ નાંખી આવી.

આનલને હતું ક� છ�વટ� મારા 
પત્રનો જવાબ જ�ર આવશે. 

પણ એના પત્રનો પણ 
જવાબ આવ્યો નહ�.

આનલ તો ઠીક પણ 
એના પ�રવારના સભ્યો પણ 
િવચારમાં પડી ગયાં. આમ 
ક�મ? એમણે અમે�રકામાં વસતા 
અન્ય પ�રિચતો મારફતે પણ 
િવક્રમની ભાળ કાઢવા કોિશશ 
કરી પણ િવક્રમના કોઈ જ 
ખબર નહોતા.

િવક્રમ િશકાગોમાં ક્યાંક 
રહ�તો. પણ પરણીને તે ગયો 
તે ગયો. આનલ અત્યંત 
ખાનદાન પ�રવારની પુત્રી હતી. 
તેમણે વધુ ને વધુ રાહ �વાનું 
મુનાિસબ માન્યું.

િવક્રમને ગયે એક વષર્ થયું. 
બે થયાં, ત્રણ, ચાર, પાંચ છ 
અને છ�વટ� સાત વષર્ થયાં. 
પણ તે ગયો તે ગયો, ના એનો 
કાગળ, ના એનો તાર, ના એનો 
ફોન.

દરિમયાન આનલ ઘણી 
કઠોર થઈ ચૂક� હતી. એની 
લાગણીઓનાં વહ�ણ સુકાઈ 
ચૂક્યાં હતાં. હવે શું કરવું? 
એક ભવમાં બે ભવ કરવા તે 
તૈયાર નહોતી. એણે મનોમન 
િનણર્ય કય� ક�, હવે હું જ મારા 
પિતની ખોજ કરીશ. ઘરના સૌ 

સભ્યો આનલના િનણર્ય સાથે 
સંમત થયાં. આનલને એકલીને 
અમે�રકા મોકલવા િનણર્ય 
લેવાયો.

આનલ અમે�રકામાં 
પહ�ચે તે અગાઉ િવક્રમના 
જૂના િશકાગોના સરનામે પત્ર 
લખવામાં આવ્યો. ‘િવક્રમ ! 
હું એકલી અમે�રકા આવું છું. 
અમે�રકા �યું નથી. િશકાગોના 
ઍરપોટર્ પર મને લેવા આવજે. 
�જે હ� ભૂલ ના કરતો. હું 
એકલી ને અ�ણ છું. ક્યાંક 
અટવાઈ ના �ઉ�. તારા ખબર 
નથી. તું કદાચ મને નહ� 
ઓળખે પણ હું તો તને ઓળખી 
જ કાઢીશ. મ� તો રોજ તારી 
તસવીર િનહાળ્યા કરી છ�. બસ. 
હું ચોક્કસ તારી પાસે જ આવું 
છું. મ� તો કોઈ ભૂલ કરી નથી 
અને �ણેઅ�ણે પણ થઈ ગઈ 
હોય તો તારા ચરણોમાં બેસીને 
માફ� માગીશ. પર�તુ તું ઍરપોટર્ 
પર આવવાનું ચૂક�શ નહ�... 
તારી આનલ.’

અને આનલ મુંબઈ જઈ 
ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ પકડી 
િશકાગો જતા પ્લેનમાં બેઠી, 
પ્લેન ઊપડ્યું ત્યાર� એને 
ક�ટક�ટલોયે ફફડાટ હતો, એ 
ઍરપોટર્ પર આવશે ક� નહ�? 
ના, ના, આવશે જ. એમને 
મારા માટ� જરા યે દયા નહ� 
હોય? આખર� તો એ મારા 
પિત છ� ને ! તેઓ આવશે 
જ... પણ કદાચ ના આવે તો?’ 

પ્લેન આકાશનાં વાદળોમાં લુપ્ત 
થઈ ર�ં હતું. આનલ હ� યે 
એના િવચારોમાં ગરકાવ હતી. 
મનોમન એ ફફડી રહી હતી.

આનલનું પ્લેન થોડોક સમય 

લંડન રોકાયા બાદ િશકાગો 
જવા ઊપડ્યું. આકાશમાં 
�ના ઢગલા જેવાં વાદળોની 
ઉપર તરતું પ્લેન હવે ઝડપથી 
અમે�રકા ભણી ઊડી ર�ં હતું. 
આનલનું હ�યું પણ �શ�શથી 
ધડક� ર�ં હતું. પ્લેન આખર� 

િશકાગોના ઍરપોટર્ ઉપર 
ઊતયુ�.

એક નવી દુિનયા. નવી 
ચમક. નવી હવા. બધું જ 
નવું. આંખોને આં� નાંખે 

તેવું ઘણું બધું. ઠ�ડી પણ હતી. 
પણ આનલને એ કશુંયે �વું 
નહોતું. એને તો એના પિતનો 
ચહ�રો �વો હતો. ઇિમગ્રેશન 
અને કસ્ટમ કાઉન્ટસર્ વટાવી 
એ �રિસિવંગ લોન્જમાં આવી. 
સ�કડો લોકો તેમનાં િપ્રય પાત્રો 

અને સ્વજનોને લેવા આવ્યા 
હતા. આનલની આંખો િવક્રમને 
ઢૂંઢતી હતી.

પણ િવક્રમ ક્યાંય દ�ખાયો 
નહ�.

એ બહાવરી બની ગઈ. 
ક�ટલીયે વાર સુધી આમતેમ 
ફાંફાં મારતી રહી પણ િવક્રમ 
ક્યાંયે દ�ખાયો નહ�. પ્લેનમાંથી 
ઊતર�લા તમામ ઉતા�ઓ 
તેમનો સામાન લઈ ચાલ્યા 
ગયા. લોન્જ ખાલી થઈ ગઈ.

સાડી પહ�ર�લી એક માત્ર 
િહજરાયેલી જણાતી ગુજરાતી 
યુવતી લોન્જમાં હ�યે ઊભી 
હતી. એને હતું ક�, ‘િવક્રમ 
આવવામાં મોડો પડ્યો હશે. 
મારી સાથે છ�ક આવું તો ના જ 
કર�. આ પરદ�શની દુિનયામાં શું 
એને મારી પર થોડીક� ય દયા 
નહ� હોય?’

પણ િવક્રમ ના આવ્યો તે ના 
જ આવ્યો.

આનલ ભાંગી પડી.
સામાન એનાથી ઊંચકાતો 

નહોતો. મનનો બોજ એનાથી 
સહન થતોન નહોતો. �દય પણ 
એને હવે ભાર�ખમ લાગતું હતું. 
કલાકો સુધી એ એકલી અટૂલી 
એના સામાન પર જ બેસી રહી.

પણ હવે એણે આશા છોડી 
દીધી.

િશકાગોના મહાકાય ને 
અટપટા ઍરપોટર્થી સાવ 
અ�ણ એવી આનલે અગાઉની 
યોજના પ્રમાણે ન્યૂયોક� જવા 

િવચાયુ�. ન્યૂયોક�માં એની નાની 
બહ�ન ર�ખા રહ�તી હતી. િવક્રમ 
િશકાગોના ઍરપોટર્ પર લેવા ના 
આવે તો આનલે ન્યૂયોક� જતા 
રહ�વું એવું નીકળતા પહ�લાં જ 
નક્કી થયું હતું.

ભાર� મનોમંથનને બાદ એણે 
ન્યૂયોક� જતા પ્લેનની �ટ�કટ 
કઢાવી. જતાં પહ�લાં િશકાગોના 
ઍરપોટર્ પરથી ર�ખાને ફોન 
કય�, ‘બહ�ન ! આખા �દવસથી 
રાહ �ઉ� છું પણ એ નથી 
આવ્યા. હું ન્યૂયોક� આવું છું. 
મને લેવા ઍરપોટર્ પર આવજે.’

આનલ િશકાગોથી ઊપડી 
ન્યૂયોક� પહ�ચી. પણ હવે તે 
િહ�મત હારી ચૂક� હતી. એના 
પગ જ ઊપડતા નહોતા.

ન્યૂયોક�ના ઍરપોટર્ પર એને 
લેવા ર�ખા આવી હતી. બંને 
બહ�નો એકબી�નેબાઝી પડી. 
ખૂબ રોઈ. અન્ય ઉતા�ઓ પણ 
આ બંને બહ�નોના લાગણીના 
ઝંઝાવાતને �ઈ િવચારમાં પડી 
ગયા. ર�ખા અને આનલ એમના 
ઘર� પહ�ચ્યાં. ક�ટલીયે વાર સુધી 
આનલે રડ્યા જ કયુ�. એને 
હવે ભાર� મોટો આઘાત લાગ્યો 
હતો. એને થયું ક� િવક્રમને મારા 
માટ� લગીર� દયા ના આવી?

(ક્રમશ આવતાં અંક�)

અાનલની અાંખાે �વક્રમને ઢંૂઢતી હતી, પણ �વક્રમ દેખાયાે નહ�
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વોિશંગ્ટન
અલકાયદાના વડા અયમાન 

અલ-જવાિહરીના મોત બાદ યુએસ 
સ્ટ�ટ �ડપાટર્મેન્ટ� િવશ્વભરમાં એલટર્ 
�હ�ર કયુ� છ�. તમામ દ�શોને સાવચેતી 
રાખવા માટ� કહ�વામાં આવ્યું છ�. યુએસ 
સ્ટ�ટ �ડપાટર્મેન્ટ� વધુમાં જણાવ્યું હતું ક�, 
અલ-કાયદાના વડા અલ-જવાિહરીના 
�ત્યુ પછી, અલ-કાયદા સમથર્કો 
અથવા તેની સાથે �ડાયેલા આતંકવાદી 
સંગઠનો િવશ્વભરમાં રહ�તા યુએસ 
કમર્ચારીઓ અથવા નાગ�રકો પર 

હુમલો કરવાનો 
પ્રયાસ કરી શક� છ�.

આ તં ક વ ા દ ી 
હુમલાઓ વાર�વાર 
ચેતવણી િવના થતા 
હોવાથી, યુ.એસ.
ના નાગ�રકોએ 

હ�મેશા સાવચેત રહ�વાની જ�ર છ�. 
િવદ�શ પ્રવાસ દરિમયાન પોતાનું 
ધ્યાન રાખો. યુએસ સ્ટ�ટ �ડપાટર્મેન્ટ� 
ક�ં ક�, આતંકવાદીઓ અમે�રકાના 
િમત્ર દ�શોને પણ િનશાન બનાવી 

શક� છ�, તેથી સુરક્ષા અને ગુપ્તચર 
એજન્સીઓએ પણ દ�ખર�ખ રાખવી 
�ઈએ.  પા�કસ્તાનના એબોટાબાદમાં 
અલ કાયદાના નેતા ઓસામા િબન 
લાદ�નની હત્યા બાદ તેની િવરાસતને 
આગળ ધપાવી રહ�લા આતંકવાદી નેતા 
અયમાન અલ-જવાિહરીને તાિલબાન 
દ્વારા આપવામાં આવેલી કડક સુરક્ષા 
વચ્ચે અફઘાિનસ્તાનમાં માય� ગયો હતો. 
કાબુલમાં અમે�રક� CIA એજન્સીની 
િવશેષ ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલા ડ્રોન 
હુમલામાં તેનું મોત થયું હતું.

આતંક� જૂથના મુખ્યા જવાિહરીના મોત બાદ 
અમે�રકા સિહત દુિનયા પર તોળાતું �ખમ
ડ્રાેન હુમલામાં અલ-જવા�હરી માયા� ગયાે ઃ US �ેટ �ડપાટર્મે�ે તમામ દેશને કયાર્ સતકર્  

ઈસ્લામાબાદ
પા�કસ્તાનના પં�બ પ્રાંતમાં બુધવાર� 

ઓછામાં ઓછા 10 સગીર િવદ્યાથ�ઓ 
પર બળાત્કાર કરવા બદલ મદર�સાના 
િશક્ષકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 
લાહોરના પોલીસ અિધકારી અખ્તર 
ફા�ક� બુધવાર� જણાવ્યું ક� આરોપી 
કારી બશીર� શહ�રથી લગભગ 500 
�કલોમીટર દૂર સાદીકાબાદ રહીમ 
યાર ખાનના ‘ભુટ્ટા વહાં’ િવસ્તારમાં 
છ�લ્લા બે મિહનામાં છોકરાઓની 
છ�ડતી કયાર્ની કબૂલાત કરી હતી. તેને 
કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છ�. પ્રાથિમક 
પૂછપરછ દરિમયાન આરોપીએ 
પોતાનો ગુનો પણ કબૂલી લીધો છ�. હવે 

તેને કોટર્માં રજૂ કરવાની તૈયારી ચાલી 
રહી છ�. 

મદર�સાના િવદ્યાથ�ઓના માતા-
િપતાએ એફઆઈઆર ન�ધાવ્યા 
બાદ પોલીસે િશક્ષકની ધરપકડ કરી 
હતી. એફઆઈઆરમાં આરોપ છ� ક� 
બશીર તેમના બાળકોને બળજબરીથી 
મદર�સામાં પોતાના �મમાં લઈ ગયો 
અને તેમની છ�ડતી કરી. પોલીસે 
ચાર�ય પી�ડતોને મે�ડકલ તપાસ માટ� 
હો�સ્પટલમાં મોકલી આપ્યા છ�. ફા�ક� 
ક�ં ક� અમે અન્ય િવદ્યાથ�ઓને િવનંતી 
કરી છ� ક� � તેમનું પણ યૌન શોષણ 
થયું હોય તો તેમણે પોલીસને �ણ 
કરવી �ઈએ.

પાિકસ્તાનમાં 10 િવદ્યાથ�ઓ પર ર�પ 
બદલ મદર�સાના િશક્ષકની ધરપકડ

લંડન
કન્ઝવ��ટવ પીટ�ના સભ્યોના નવા 

સવ�માં દાવો કરવામાં આવ્યો છ� ક�  
િબ્રટનના વડાપ્રધાનની ર�સમાં િલઝ 
ટ્રસ પોતાના પ્રિતસ્પ્રધી �રિશ સુનકથી 
આગળ ચાલી રહ્યાં છ�. ઉલ્લેખનીય છ� 
ક� બો�રસ �હ્નસનના રા�નામા પછી 
કન્ઝવ��ટવ પાટ�માં નવા વડાપ્રધાનની 
ચૂંટણી પ્રિક્રયા ચાલી રહી છ�. બુધવાર 
રાતે �રી કરવામાં આવેલા નવા સવ� 
મુજબ સવ�માં સામેલ ૫૮ ટકા લોકોએ 
ટ્રસને સમથર્ન આપ્યું હતું જ્યાર� ૨૬ 

ટકા લોકોએ સુનકને સમથર્ન આપ્યું 
હતું. ૧૨ ટકા લોકો એવા છ� ક� જે 
હજુ સુધી અિનિણર્ત છ�. �રિશ સુનક 
નવો આંચકો એ સમયે લાગ્યો જ્યાર� 
કન્ઝવ��ટવ પાટ�ના વ�રષ્ઠ નેતા સા�દ 
�વીદ� ટ્રસને સમથર્ન �હ�ર કયુર્ હતું. 
પા�કસ્તાન મૂળના પૂવર્ આરોગ્ય પ્રધાન 
સા�દ �વીદ સુનકની ટ�ક્સ નીિતની 
ટીકા કરી હતી. એક અંદાજ મુજબ 
કન્ઝવ��ટવ પાટ�ના ૧,૮૦,૦૦૦ 
સભ્યોને ચાલુ સપ્તાહમાં બેલેટ મળવાનું 
શ� થઇ જશે.

કન્ઝવ��ટવ પાટ�ના બી� સરવેમાં 
િલઝ ટ્રસ �રિશ સુનક કરતા આગળ
ટ્રસને 58 ટકા �ારે સુનકને 26 ટકા સ�ાેનું સમથર્ન

લંડન
ફરો આઇલેન્ડ્સમાં 100 ડો�લ્ફનનો િનદર્યતાથી િશકાર 

કરવામાં આવ્યો છ�. 120 વષર્માં બોટલનોઝ ડો�લ્ફનનો 
સૌથી મોટો સામૂિહક િશકાર હોવાનું માનવામાં આવે છ�. ફ�રો 
ટાપુમાં 98 પુખ્ત વયની ડોલ્ફ�ન અને એક બાળક જે હજુ 
પોતાના માતાના ગભાર્શયમાં હતો અને એક નાના બાળકનો 
િશકાર કરવામાં આવ્યો છ�. આ િનદર્યતાની તસવીરો દુિનયા 
સામે આવી છ�. જે �વાની પણ િહ�મત નથી થતી. ત્યાં મોટા 
પ્રમાણમાં ડોલ્ફ�નનો િશકાર કરવામાં આવી રહ્યો છ�.

આ ફોટો ડરાવના છ�, િનષ્ણાતો માને છ� ક�, ડો�લ્ફનને 
પહ�લા �કનાર� લઈ જવામાં આવી હતી અને પછી છરી, 
ભાલા અને અન્ય તી�ણ હિથયારો વડે તેમની હત્યા કરવામાં 

આવી હતી. આટલા મોટા પાયે ડો�લ્ફનને માયાર્ બાદ �કનારા 
પરનું પાણી લાલ થઈ ગયું હતું.  વન્ય�વ સંસ્થાઓ દ્વારા 
તેની વ્યાપક િનંદા કરવામાં આવી છ�. 

ફરો આઇલેન્ડમાં 100થી વધુ ડોલ્ફ�નનો 
િશકાર, દ�રયાનું પાણી લાલ થઇ ગયું

લંડન
તાપમાન વધી ર�ં છ� ત્યાં નવા 

અહ�વાલમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છ� 
ક� િવશ્વ ગ્લોબલ વોિમર્ગની ચરમસીમાઓ 
તરફ આગળ વધી ર�ં છ�. ક��મ્બ્રજ 
યુિનવિસર્ટીના સંશોધકોએ દાવો કય� છ� 
ક� વષર્ 2070 સુધીમાં ગ્લોબલ વોિમ�ગ 
તેની ચરમસીમાએ પહ�ચી જતાં પરમાણુ 
યુદ્ધ, આિથર્ક કટોકટી ક� �વોનો નાશ 
થાય તે પ્રકારની મહામારી સ�ર્ઇ શક� 
છ�. સંશોધન અભ્યાસના લેખક ડો. 

લ્યુક ક�મ્પના જણાવ્યા મુજબ જળવાયુ 
પ�રવતર્ન િવનાશ વેરશે તેવું માનવાને 
ઘણા કારણ છ�. સંશોધક ટીમે �થ્વીનું 
તાપમાન 3 �ડગ્રી સે�લ્સયસ ક� તેથી વધે 
તો શું પ�રણામ આવે તે પ્રશ્ને મોડેલ તૈયાર 
કરીને અભ્યાસ કય� હતો. તેમના અંદાજ 
મુજબ વષર્ 2070 સુધીમાં �થ્વી પર વસી 
રહ�લા 2 અબજ લોકો વાિષર્ક સર�રાશ 29 
�ડગ્રી સે�લ્સયસ જેવી ગરમીનો સામનો 
કરતા થઇ જશે. આવી સંભાવના ધરાવતા 
િવસ્તારો ગીચ વસતી ધરાવતા ક્ષેત્રો છ�.

ગ્લોબલ વોિમર્ગ 2070 સુધીમાં અણુ 
યુદ્ધ ક� આિથર્ક કટોકટી સ� શક�

કે��જ યુ�નવ�સ�ટીના સંશાેધકાેનાે દાવાેઈમરાન ખાનની પાટ�એ 
34 િવદ�શી રા�ો પાસેથી 
પ્રિતબંિધત ફ��ડગ મેળવી

લાહોર
34 િવદ�શી રા�ો પાસેથી પ્રિતબંિધત ફ��ડગ મેળવવા 

બદલ ઈમરાન ખાનની તહ�રીક એ ઈન્સાફ પાટ�ને દ�શના 
ચૂંટણી પંચ તરફથી કારણદશર્ક નોટીસ ફટકારવામાં આવી 
છ�. પા�કસ્તાનના ચૂંટણી પંચના ત્રણ સભ્યોની કિમ�ટએ આ 
િનણર્ય લીધો હતો. આ ત્રણ સભ્યોની બ�ચમાં પા�કસ્તાનના 
મુખ્ય ચૂંટણી અિધકારી – િસંકદર સુલતાન રા� પણ 
સામેલ હતા. પા�કસ્તાનના ચૂંટણી પંચે ક�ં ક� તહ�રીક એ 
ઈન્સાફ પાટ�એ 34 િવદ�શી રા�ો પાસેથી અને િબઝનેસમેન 
આરીફ નકવી પાસેથી ફ�ડ મેળવ્યું હતું. પા�કસ્તાનના ચૂંટણી 
પંચે ક�ં પાટ�ના 13 િસક્ર�ટ અકાઉન્ટ હતા, જે પા�કસ્તાની 
બંધારણ પ્રમણે ગેરકાયદ�સર છ�.

એમેઝોનના જંગલમાં ફરી 
આગ ઃ ક�િલફોિનર્યા, ફ્રાન્સ, 
પોટુર્ગલમાં અસર દ�ખાઈ

�રયો ડી �નેરો
બ્રાિઝલના એમેઝોનના જંગલમાં આગ સતત વધી રહી 

છ�. જુલાઈ 2021ની સરખામણીમાં આ વખતે આગ વધુ 
િવસ્તારોમાં ફ�લાઈ છ�. અિધકારીઓએ આ અંગે ચેતવણી 
આપી છ�. તેમનું કહ�વું છ� ક�, �થ્વી પરના સૌથી મોટા ર�ઈન 
ફોર�સ્ટમાં આગનો સતત વધારો સમગ્ર િવશ્વ માટ� એક મોટો 
સંક�ત છ�. આ ભિવષ્યમાં માનવ �વન માટ� મોટો ખતરો 
બની શક� છ�. એમેઝોનના ક�ટલાય �કલોમીટરમાં ફ�લાયેલું 
જંગલ �થ્વી પર સૌથી વધુ ઓ�ક્સજન પ્રદાન કર� છ�. ઘણી 
વખત વૈઞ્જાિનકોએ પણ તેમાં લાગેલી આગ અંગે િચંતા 
વ્યક્ત કરી છ�. આ આગ ગત વષ� જુલાઈમાં 4,977ની 
સરખામણીએ આ વખતે 5,373 સુધી ફ�લાઈ ગઈ છ�.

અલ્બટાર્ 
ગુ�વાર� ક�નેડાના પિશ્વમી પ્રાંત અલ્બટાર્માં 

તોફાન સાથે અડધો કલાક સુધી આકાશમાં કરા 
પડતાં અસંખ્ય વાહનોના કાચ તૂટી ગયા હતા. 
ત્રણથી ચાર �ચના કરાના મારો થતાં લોકોમાં 
દહ�શત ફ�લાઈ ગઈ હતી. અચાનક કરા પડવાનું 
શરૃ થતાં વાહનચાલકોને પર�શાની થઈ ગઈ હતી. 
એ કારણે ઘણા વાહનો વચ્ચે ટક્કર પણ થઈ હતી.

ક�નેડામાં ત્રણથી ચાર �ચના કરા પડયા હતા. 
પિશ્વમી પ્રાંત અલ્બટાર્માં તોફાન સાથે અડધો 
કલાક સુધી આકાશમાંથી બરફના ત્રણથી ચાર 
�ચના ટૂકડા વરસ્યા હતા. અચાનક આ �સ્થિત 
સ�ર્ઈ જતાં લોકોમાં દહ�શત ફ�લાઈ ગઈ હતી. 
જે વાહનચાલકો રસ્તામાં હતા તેમને અચાનક 
રસ્તા પર કશું જ દ�ખાતું બંધ થઈ ગયું હતું, તેના 
કારણે ઘણા વાહનો વચ્ચે સાધારણ ટક્કરના 
બનાવો પણ બન્યા હતા. ઘણા વાહનોના કાચ 

તૂટી ગયા હતા. રોયલ ક�ને�ડયન માઉન્ટ�ઈન 
પોલીસ ફોસર્ના કહ�વા પ્રમાણે લગભગ અડધો 
કલાક સુધી કરા વરસ્યા હતા. તેની સાઈઝ ઘણી 
મોટી ન�ધાઈ હતી. લગભગ ૧૦ સે�ન્ટમીટર 
સુધીના કરા વરસ્યા હતા. એટલે ક� ત્રણથી 
ચાર �ચના બરફના ટૂકડા વરસતા નાસભાગ 
મચી ગઈ હતી. પોલીસના કહ�વા પ્રમાણે ૩૪ 
વાહનોના માિલકોએ નુકસાનીનો ક્લેઈમ કય� 
હતો.કરા પડવાના બનાવો અસંખ્ય સ્થળોએ 
બનતા હોય છ�. ભારત સિહત દુિનયાભરમાં 
એવા બનાવો વષર્ દરિમયાન ન�ધાય છ�, પર�તુ 
કરાની સાઈઝ બહુ મોટી હોતી નથી. તેમ છતાં 
� કરા સીધા લોકો પર પડે તેનાથી ઈ� થઈ 
શક� છ�. આકાશમાંથી સીધા ત્રાટકતા કરા ચામડી 
પર ઘાવ બેસાડી દ� છ� અને માથામાં ઈ� 
પહ�ચાડી શક� છ�. કરાનો વરસાદ થતો હોય ત્યાર� 
બહાર નીકળવું સલાહભયુ� નથી હોતું. 

અ�બટ�મ� કરા પ�ા, અનેક વાહનો વ�ે ટ�ર
અડધાે કલાક સુધી અાકાશમાંથી બરફના 
માેટા કરા પડ્યા, રસ્તા પર પાણી જ પાણી
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42 ગોલ્ડ સાથે ઓસ્ટ્ેલિયાના 
100 મે્ડલસ પૂરા, પ્રથમ ટીમ

કોમનવેલથ ગેમસમાં ઓસ્ટે્લિયાનો 
દબદબો જારી રહ્ો છે અને 
બર્લંમગહામ ગેમસમાં ઓસ્ટ્ેલિયન 
ટીમ સતત શાનદાર પ્રદશ્શન કરીને 
ટોચના ક્રમે જળવાઈ રહી છે. 
ઓસ્ટે્લિયાએ વત્શમાન ગેમસમાં 
બુધવારે ઓવરઓિ હાઇએસ્ટ ૧૦૬ 
મ્ેડલસ હાંસિ કયા્શ હતા અને ૧૦૦ 
અથવા તેથી વધુ મે્ડલસ જીતનાર તે 
એકમાત્ર દેશ બની ગયો છે. 
 » કોમનવેલથ ગેમસની મેનસ 

વેઇટલિફ્ટિંગ ઇવેનટમાં મેનસ ૯૬ 
કકિોગ્ામ વેઇટ કેટેગરીમાં લવકાસ 
ઠાકુરે કુિ ૩૪૦ કકિોગ્ામ વેઇટ 
ઉિંચકીને લસલવર મે્ડિ જીતયો હતો. 

 » કોમનવેલથ ગેમસ ૨૦૨૨ની 
વેઇટલિફ્ટિંગ ઇવેનટમાં મલહિા 
વેઇટલિ્ટર હરલજનદર કૌરના 
બ્ોન્ઝના સ્વરૂપે ભારતે સાતમો 
મ્ેડિ હાંસિ કયયો હતો.

 » કોમનવેલથ ગેમસની બ્ેડલમનટન 
ઇવેનટમાં પીવી લસંધુએ કોઇ 
પણ મુશકેિી લવના માિદીવની 
ફાલતમાથ નાબાહાને ૨૧-૪, 
૨૧-૧૧ના સ્કોરથી હરાવીને 
લવમેનસ લસંગલસના રાઉન્ડ ઓફ 
૧૬માં પ્રવેશ કરી િીધો હતો. 

 » ટ્ેક એન્ડ કફલ્ડ એથિેકટકસમાં 
ભારતની ફસ્પ્રનટર લહમા દાસે 
ધીમી શરૂઆત કયા્શ બાદ 
લવમેનસ ૨૦૦ મીટર લહટ-૨માં 
૨૩.૪૨ સેકન્ડના સમય સાથે 
સેલમફાઇનિમાં પહોંચી ગઇ હતી. 

 » ભારતીય લવમેનસ લક્રકેટ ટીમે 
કોમનવેલથ ગેમસની લવમેનસ 
ટી૨૦ લક્રકેટની મહત્વપણૂ્શ 
મેચમાં શાનદાર દેખાવ કરીને 
સેલમફાઇનિમાં પ્રવેશ કરી િીધો 
હતો. ભારતે બાબા્શ્ડોસને ૧૦૦ 
રનના જંગી માલજ્શનથી પરાજય 
આપયો હતો. 

5 ગોલ્ડ, 6 સિલ્વર, 8 બ્ોન્ઝ િાથે ભારત 7 ક્રમેકોમન્વેલથ 
ગેમિ 2022

ભારતની લવમેનસ ફોસ્શ ટીમે (િવિી ચોબે, લપંકી, 
રુપા રાની અને નયનમોની સૈકકયા) કોમનવેલથ ગેમસની 
િોન બોલસ ઇવેનટમાં દેશને પ્રથમ ઐલતહાલસક ગોલ્ડ 
મે્ડિ અપાવયો હતો. ભારતીય ટીમે ફાઇનિમાં સાઉથ 
આલરિકાના રસાકસી બાદ ૧૭-૧૦ના સ્કોરથી પરાજય 
આપયો હતો. િોન બોલસમાં ભારતનો આ પ્રથમ 
કોમનવેલથ મે્ડિ છે. ભારતીય ટીમે ફાઇનિમાં એક 
સમયે ૮-૨ની એકતરફી િી્ડ મેળવી હતી.

કોમનવેલથ ગેમસની વેઇટલિફ્ટિંગમાં ભારતે ત્રણ 
મે્ડલસ મેળવયા હતા. મલહિા વેઇટલિ્ટર મીરાબાઇ 
ચાનૂએ ૪૯ કકિોગ્ામ વેઇટ કેટેગરીમાં ઓિટાઇમ 
રેકો્ડ્શ નોંધાવીને ગોલ્ડ મે્ડિ પોતાના નામે કયયો હતો. 
સંકેત સરગરે કોણીમાં ઇજા થઇ હોવા છતાં મેનસ ૫૫ 
કકિોગ્ામ વેઇટ કેટેગરીમાં લસલવર મે્ડિ અને ગુુરુરાજા 
પૂજારીએ ૬૧ કકિોગ્ામ વેઇટ કેટેગરીમાં બ્ોન્ઝ મ્ેડિ 
હાંસિ કયયો હતો.

ભારતની મેનસ ટેબિટલેનસ ટીમે કોમનવેલથ ગેમસમાં 
ગોલ્ડ મે્ડિ હાંસિ કયયો હતો. મેનસ ટીમે ફાઇનિમાં 
લસંગાપોરને રસાકસી બાદ ૩-૧ના સ્કોરથી હરાવીને 
ભારતને ઓવરઓિ ૧૧મો મે્ડિ અપાવયો હતો. 
સાલથયાન, હરમીત દેસાઇ તથા શરથ કમિની ટીમે હરીફ 
ટીમનો જોરદાર મુકાબિો કયયો હતો. ટીમ ઇવેનટના પ્રથમ 
્ડબલસ મુકાબિામાં સાલથયાન અને હરમીતની જો્ડીએ 
લસંગાપોરના યાંગ યેક અને યૂ પેંગની જો્ડીને હરાવી હતી.

ભારતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ધીમી શરૂઆત કરી 
હતી. ગેમ્સ તેના લગભગ તેના અંત ભાગમાં આવી 
ગઈ છે અને ભારતીય એથલેટ્સ વવવવધ ઇવેન્ટમાં 
મેડલ જીતી રહ્ા છે. ભારતે વેઇ્ટવલફ્્ટિંગમાં પ્ર્થમ 
દિવ્સ્થી જ ધમાકિેાર પ્રિશ્શન કય્યું છે અને ત્રણ 
મેડલ્સ જીતયા હતા. આ ઇવેન્ટ પૂરી ્થઈ તયારે 

ભારત વેઇ્ટવલફ્્ટિંગમાં ્સવા્શવધક ગોલડ મેડલ 
્સા્થે હાઇએસ્ટ મેડલ્સ જીતનાર િેશ બની ગયો છે. 
ભારતે વેઇ્ટવલફ્્ટિંગમાં ત્રણ ગોલડ, ત્રણ વ્સલવર 
અને ચાર બ્ોન્ઝ મેડલ જીતયા હતા. ભારતે ્સંકેત 
્સરગર્થી શરૂઆત કરી હતી અને ગ્યરિીપવ્સંહના 
મેડલ ્સા્થે આ ઇવેન્ટન્યં ્સમાપન કય્યું હત્યં.    

ભારત ૭૮ િેશની આ ઇવેન્ટમાં નંબર-૧ રહ્ં છે 
અને અનય કોઈ િેશ આ્ટલા મેડલ્સ જીતી શકય્યં 
ન્થી. ભારતે ૨૦૧૮ની ગેમ્સમાં પાંચ ગોલડ ્સા્થે 
નવ મેડલ્સ જીતયા હતા પરિંત્ય આ વખતે રેકોડ્શ બ્ેક 
પ્રિશ્શન કય્યું છે. જોકે ભારતે બે ગોલડ મેડલ પણ 
ગ્યમાવયા છે. 

પોર્ટ ઓફ સપને
છેલ્ા કેટિાક કદવસની અલનલૃતતા 

બાદ આખરે ભારતીય લક્રકેટ ટીમને 
અમકેરકાના લવ્ઝા મળયા છે અને 
્િોકર્ડા ખાતે વસે્ટ ઇફન્ડ્ઝ સામે 
રમાનારી છેલ્ી બને્ ટી૨૦ મેચો 
રમાશે. ભારતના કેટિાક ખિેા્ડીઓને 
યુએસએના લવ્ઝા મળયા નહોતા જેના 
કારણે છેલ્ી બે મેચો ઉપર પ્રશ્ાથ્શ થયો 
હતો. હવે ભારત અને વેસ્ટ ઇફન્ડ્ઝના 
તમામ ખિેા્ડીઓને સત્ાવાર રીતે 
અમેકરકાનો પ્રવાસ ખે્ડવાની મંજૂરી 
મળી ગઈ છે. બન્ે ટીમો વચ્ે સપ્ાહના 
અંતે છઠ્ી અને સાતમી ઓગસ્ટે બે 
ટી૨૦ મેચો રમાશે. ગુયાના સરકારના 

હસ્તક્ેપ બાદ કેટિાક ખિેા્ડીઓ તથા 
બન્ે ટીમના સહાયક સ્ટાફના લવ્ઝા સાથે 
સંકળાયેિા કેટિાક મુદ્ાઓનો ઉકેિ 
આવી ગયો હતો. ત્રીજી ટી૨૦ પૂરી 
થયા બાદ તમામ ખેિા્ડીઓ ગુયાનાના 
જયોજ્શ ટાઉનમાં આવી ગયા હતા અને 
ખેિા્ડીઓનો અમેકરકન દૂતાવાસમાં 
ઇનટરવયૂ થયો હતો જેમાં સુકાની રોલહત 
શમા્શ અને કોચ રાહિુ દ્રલવ્ડ પણ 
સામેિ હતા. ભારતીય ખેિા્ડીઓમાં 
રવીનદ્ર જા્ડેજા, અલવિન, કદનેશ કાલત્શક, 
રલવ લબશ્ોઇ, સૂય્શકુમાર યાદવ અને 
કુિદીપ યાદવ જેવા ખેિા્ડીઓ પહેિાંથી 
માયામી પહોંચી ચૂકયા છે અને તેમની 
પાસે લવ્ઝા હતા. 

ઓસી.-સાઉથ આલરિકા 
સામેની ભારતીય હોમ 

લસરી્ઝનો કાય્શક્રમ જાહેર
ન્વી દિલ્ી

BCCIએ ઓસ્ટ્ેલિયા અને 
સાઉથ આલરિકા સામે સપટેમબર અને 
ઓકટોબરમાં ઘરઆંગણે રમાનારી 
શ્ેણીનો કાય્શક્રમ જાહેર કરી દીધો છે. 
ભારતીય ટીમ ઓસ્ટે્લિયા સામે મોહાિી 
ખાતે ૨૦મી સપટેમબર, નાગપુર 
(૨૩મી) અને હૈદરાબાદ (૨૫મી) 
ખાતે ત્રણ ટી૨૦ મેચની શે્ણી રમશે. 
તયારબાદ સાઉથ આલરિકા સામે લત્રવેનદ્રમ 
ખાતે પ્રથમ ટી૨૦ (૨૮મી સપટેમબર) 
રમશે. ગુવાહાટી ખાતે બીજી ઓકટોબરે 
તથા ઇનદોર ખાતે ચોથી ઓકટોબરે બીજી 
અને ત્રીજી ટી૨૦ મેચ રમાશે. 

ન્વી દિલ્ી
એલશયા કપ ટી૨૦ ટનૂા્શમેનટનો કાય્શક્રમ 

જાહેર થઈ ચૂકયો છે અને પરિંપરાગત 
હરીફ ભારત તથા પાકકસ્તાન વચ્ે 
૨૮મી ઓગસ્ટે મુકાબિો રમાશે. ભારત 
અને પાકકસ્તાન બન્ે એક જ ગ્ૂપમાં છે. 
ગ્ૂપ-એમાં કુિ ત્રણ ટીમો છે જેમાં ભારત 
અને પાકકસ્તાન ઉપરાંત ક્ોલિફાઇંગ 
રાઉન્ડ જીતનાર ટીમને આ ગ્ૂપમાં સ્થાન 
મળશે. શ્ાીિંકા, અફઘાલનસ્તાન અને 
બાંગિાદેશને ગ્ૂપ-બીમાં રાખવામાં આવયા 
છે. યુએઇ ખાતે આ ટનૂા્શમેનટ ૨૭મી 
ઓગસ્ટથી ૧૧મી સપટેમબર રમાશે અને 
કિુ ૧૩ મેચો રમાશે. એલશયા કપની 
યજમાની પહિેાં શ્ાીિંકાને મળી હતી 

પરિંતુ તયાંની પકરફસ્થલત ખરાબ હોવાના 
કારણે   ટનૂા્શમેનટને યુએઇ ખાતે લશ્ટ 
કરવામાં આવી છે. ૧૯૮૪થી શરૂ થયિેી 
આ ટૂના્શમેનટ ૨૦૧૪ સુધી ૫૦ ઓવરની 
ફોમમેટમાં રમાતી હતી. ૨૦૧૬માં ટી૨૦ 
વલ્ડ્શ કપના કારણે તેને પણ સૌથી નાની 
ફોમમેટમાં બદિી નાખવામાં આવી છે. 
૨૦૧૮માં ફરીથી વન-્ડે ફોમમેટમાં રમાઈ 
હતી અને રોલહત શમા્શના નેતૃતવમાં ભારત 
ચફેમપયન બનયુ ંહતું. ભારત ૩૧મી ઓગસ્ટ 
ક્ોલિફાયર ટીમ સામે રમશે. ગૂ્પ તબક્ા 
બાદ સુપર-૪ રાઉન્ડ રમાશે અને બે 
સવ્શશ્ોષ્ઠ ટીમ ફાઇનિમાં પહોંચશે. 

ભારતીય સમયાનુસાર તમામ મુકાબિા 
સાંજે ૭ઃ૩૦ કિાકથી શરૂ થશે.

જૂ્ડોમાં િુશીલાિે્વીને સિલ્વર, સ્વજયકુમારને બ્ોન્ઝ
વેઇ્ટવલફ્્ટિંગ બાિ ભારતને જૂડોની ઇવેન્ટમાં એક વ્સલવર અને એક બ્ોન્ઝ મેડલ 
મળયો હતો. જૂડોકા ્સ્યશીલાિેવીએ ૪૮ દકલોગ્ામ વેઇ્ટ ક્ેેટગરીમાં વ્સલવર મેડલ 
મળયો હતો. બીજી તરફ મેન્સ જૂડોમાં વવજયકુમારે ૬૦ દકલોગ્ામ વેઇ્ટ કે્ેટગરીમાં 
સકો્ટલેનડના દડનલાન મ્યનરોને રેપચે્ઝ દ્ારા હરાવીને બ્ોન્ઝ મેડલ જીતયો હતો.  

સિંદિયારાનીઅે ્વેઇરસલફ્રિંગમાં સિલ્વર મ્ેડલ જીતયો
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ૨૦૨૨માં ભારતની વબંદિયારાની િેવીએ વેઇ્ટવલફ્્ટિંગમાં 
૫૫ દકલોગ્ામ કે્ટેગરીમાં રેકોડ્શ બનાવતા વ્સલવર મેડલ જીતી લીધો હતો. 
વબંદિયારાનીએ કુલ ૨૦૨ દકલોગ્ામ વજન ઉઠાવયં્ય હત્યં, જેમાં ૮૬ દકલો તેમણે સ્ેચ 
ઇવેનચમાં અને ૧૧૬ દકલોગ્ામ ક્ીન એનડ જક્કમાં ઉઠાવયં્ય હત્યં. 

ઈજાગ્રસ્ત હ�ોવ� છ્ત�ં 
જોરોમીએો વોઇટલિફ્ટિંગમ�ં 

બીજાો ગ�ોલ્ડ મોડિ એપ�વ�ો
ભારતને બલમ્શગહામ કોમનવેલથ 

ગેમસમાં વેઇટલિફ્ટિંગમાં જેરેમી 
િાિકરનુંગાએ ૬૭ કકિોગ્ામ વગ્શમાં 
ઇલતહાસ રચી દીધો 
છે. જેરેમીએ ૩૦૦ 
કકગ્ા વજન ઉઠાવીને 
દેશને ગોલ્ડ મે્ડિ 
અપાવયો હતો. 
લમ્ઝોરામના રહેવાસી ૧૯ વર્ષીય 
જેરેમીએ સ્ેચ રાઉન્ડમાં ૧૪૦ કકિો 
અને ક્ીન એન્ડ જક્કમાં ૧૬૦ કકિોગ્ામ 
વજન ઉઠાવયંુ હતું. તે આ કોમનવેલથ 
ગેમસમાં ગોલ્ડ મે્ડિ જીતનાર પહેિો 
ભારતીય પુરુર્ ખેિા્ડી બનયો છે.

લિઉિી એચિિં્ત�એો રોક�ોડ્ડ 
સજજીનો વોઇટ લિફ્ટિંગમ�ં 
ભ�ર્તનો ગ�ોલ્ડ એપ�વ�ો
ભારતના યુવા વેઇટલિ્ટર અલચંતા 

લશઉિીએ કોમનવેલથ ગેમસ ૨૦૨૨ની 
વેઇટલિફ્ટિંગ સ્પધા્શના ૭૩ કકિોગ્ામ 

વજન ગ્ૂપમાં નવા 
રેકો્ડ્શ સાથે ગોલ્ડ મે્ડિ 
પોતાના નામે કરી 
િીધો હતો. અલચંતાએ 
કુિ ૩૧૩ કકિોગ્ામ 

વજન ઉિંચકીને કોમનવેલથ ગેમસનો નવો 
રેકો્ડ્શ નોંધાવયો હતો. આ સાથે ભારતે 
વેઇટલિફ્ટિંગ ઇવેનટમાં ત્રીજો ગોલ્ડ 
મે્ડિ મેળવયો હતો. અલચંતાએ સે્ચમાં 
૧૪૩ અને ક્ીન એન્ડ જક્કમાં ૧૭૦ 
કકિોગ્ામ વેઇટ ઉિંચકયું હતું.

હાઇ જમપર તેજફસવની શંકરે (બ્ોન્ઝ મેડલ) ૨.૨૨ મી્ટરના જમપ ્સા્થે હાઇ 
જમપ ઇવેન્ટમાં ભારતને પ્ર્થમ મેડલ અપાવયો હતો. કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ટે્ક 
એનડ દફલડ ઇવેન્ટમાં ભારતનો આ પ્ર્થમ મેડલ છે. આ ઉપરાંત હાઇ જમપમાં પણ 
ભારતે કોમનવેલ્થના ઇવતહા્સમાં ઐવતહાવ્સક મેડલ મેળવયો છે. તેજફસવનીને 
ગેમ્સ પહેલાં ભારતીય એથલેદ્ટક ્ટીમમાં ્સામેલ કરવામાં આવયો નહોતો પરિંત્ય 
દિલહી હાઇકો્ટ્શના આિેશના કારણે છેલ્ી ઘડીએ તેને જવાની તક મળી હતી. 
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એસશયા કપમાં ૨૮મી ઓગસરે 
ભારત-પાક. ્વચ્ે મુકાિલો થશે

ભારતીય રીમને આખરે USના સ્વ્ઝા 
મળયા, છેલ્ી િંને રી૨૦ ્લોદર્ડામાં

કોમનવેલથ ગેમસમાં અા વખતે શરૂઅાતના તબકે્ ભારતીય ખિેા્ડીઅોઅે જોરદાર પ્રદશ્શન કયુું છે. ગુરૂવાર સુધીમાં અા અેથિટેસે 19 મે્ડિ 
મેળવી િીધા હતા. લવલવધ રમતોમાં ખેિા્ડીઅોના અદમય ઉતસાહને કારણે અા વર્મે મે્ડિ મળવાની સંખયા વધુ રહેશે. તેવી અાશા બંધાઈ છે. 
ટેબલટેનિસમાં હરમીત દેસાઈ, સાથિયાિ 

અિે શરિિી ટીમે ગાલે્ડ મેડલ જીતાે
લાેિ બાલે્સમાં ભારતિાે અ�તતહાસસક તિજય મીરાબાઈ ચાિૂ, સંકેત-ગુરુરાજા ભારતિા 

‘બાહુબલી’ બનાાઃ ત્રણ મેડલ અપાવ્ા

વોઇટલિફ્ટિંગમ�ં ભ�ર્તન�ો દબદબ�ો, હ�ઇએોસ્ટ 10 મોડલ્સ જીત્�

હાઇ જમ્પમાં તેજસ્વિિી શંકરિે બાેન્ઝ મળાે
 ભારતે ટે્ક અેન્ડ ફિલ્ડિા ેપ્રિમ મેડલ જીતાે



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 19FRIDAY, 05 AUGUST, 2022 ધર્મ

ભાઈ અને બહેનના પવિત્ર 
સંબંધનું પિ્વ એટલે રક્ાબંધન

પવિત્ર શ્રાિણ મરાસ ચરાલી રહ્યો છે રરાજ્યમરાં 
વિિ મંદિરયો-વિિરાલ્યયો હર..હર..મહરાિેિ, 

ૐ નમઃ વિિરા્ય, મહરામૃત્યયંજ્યનરા જાપથી ગયંજી 
ઊઠ્રા છે. વિિભકતયો મરાટે વિવલપત્ર ચઢરાિી 
ભયોળરાનરાથને પ્રસન્ન કરિરાનયો મહરામૂલયો અિસર 
છે. િેિરાવિિેિ મહરાિેિને રીજિિરા પૂજન-
અચ્ચન મરાટે શ્રાિણ મવહનયો શ્ેષ્ઠ મરાનિરામરાં 
આિે છે. સકકંિ-પયરરાણયોમરંા શ્રાિણ મરાસ અને 
તેમરાં્ય સયોમિરારે ભયોળરાનરાથની પૂજાનયં વિિેષ 
મરાહરાત્મ્ય િણ્ચિરા્યયં છે. 

શ્રાિણમરાં વિિ પૂજાનયં વિિેષ મહતિ 
રહેલયં છે. વિિપૂજા કરિરાથી તમરામ 
મનયોકરામનરા પણૂ્ચ થઈ જિે. 
એટલયં જ નવહ જો કુકંડળીમરાં આ 
ગ્રહ િયોષ હયો્ય અને કરા્યયોમરાં 
વિધ્ન આિતયં હયો્ય તયો રરાવિ 
અનયસરાર મહરાિેિની કરયો પૂજા 
અચ્ચનરા.
 મેષ રાશિ : શ્રાવણ મરાસનરા 

અંતિમ સોમવરારે તિવજીને આંકડરાનરા ફૂલ 
ચડરાવવરા જોઈએ. આ રરાતિનો સવરામી મંગળ 
છે એટલે તિવજીને લરાલ ફૂલ અર્પણ કરવરા 
જોઈએ.
 કન્ા રાશિ : સોમવરારે તિવતલંગ રર 

તિલીરત્ર ચડરાવો. દૂધ અને કેસરનો અતિષેક 
કરો. રૂદ્રાક્ષ ધરારણ કરવરાથી થિે ફરાયદો
 વૃષભ રાશિ : આ રરાતિનો સવરામી િુક્ર છે. 

િુક્રરાચરાય્પને અસુરોનરા ગુરૂ મરાનવરામરાં આવે 
છે. અંતિમ સોમવરારે તિવતલંગ રર દૂધ અને 
જળથી અતિષેક કરવો જોઈએ.
 શમથુન રાશિ : અંતિમ સોમવરારે તિવતલંગ 

રર 5 તિલવરત્ર ચડરાવી દો. િુધને પ્રસન્ન કરવરા 
ગરાયને લીલું ઘરાસ ખવડરાવો.
 કક્ક રાશિ : શ્રાવણનરા અંતિમ સોમવરારે 

તિવજીને ચંદન અને અક્ષિ ચડરાવો.
 શિંહ રાશિ : તિવતલંગને મધથી અતિષેક 

કરો. ગણિેજીને દૂવરા્પ ચડરાવો.
 તુલા રાશિ : શ્રાવણ મરાસનરા અંતિમ સોમવરારે 

તિવજીને મરાખણ અને તમસરીનો િોગ લગરાવો. 
આ રરાતિનો સવરામી િુક્ર છે.
 વૃશચિક રાશિ : અંતિમ સોમવરારે તિવતલંગ 

રર કરાચરા દૂધને અર્પણ કરો. વૃતચિક 
રરાતિનો સવરામી મંગળ છે. 

હનુમરાનજી તિવજીનરા અંિરાવિરાર 
છે. આથી મસુરની દરાળ 
ગરીિને દરાનમરાં આરવી.
 ધન રાશિ : સોમવરારે તિવતલંગ 

રર તિલીરત્ર ચડરાવો. આ રરાતિનો 
સવરામી દેવિરાઓનો ગુરૂ બ્રહસરતિ 

છે. તિવતલંગ રર રીળરા રંગની વસિુઓ 
રીળુ ફૂલ ચડરાવો. પ્રસરાદમરાં લરાડુ ધરરાવો.

 મકર રાશિ : તિવતલંગ રર ત્રરાંિરાનરા જળથી 
અતિષેક કરો. અડદનું દરાન કરો.
 કુંભ રાશિ : શ્રાવણનરા અંતિમ સોમવરારે 

કેસર અને દૂધથી અતિષેક કરો. હનુમરાન 
ચરાલીસરાનો રરાઠ કરો.
 મીન રાશિ : અંતિમ સોમવરારે તિવજીને 

અક્ષિ અને ચંદન લગરાવો. બ્રહસરતિ ગ્રહને 
પ્રસન્ન કરવરા સોમવરારે હળદર અને ચોખરાનું દરાન 
કરો. િોલેનરાથને કયરારેય િૂલથી રણ હળદર 
ન ચડરાવો. તિવજીને િેસનનરા લરાડુનો િોગ 
ધરરાવી પ્રસરાદ અર્પણ કરો. 

આ િષષે રક્રાિંિનનયો તહેિરાર ઊજિિરામરંા 
આિે છે. આ િષષે રક્રાિંિન તરા. 

11–08–2022ને ગયરુિરારનરા રયોજ આિે છે. 
ભગિરાને મરાણસ જાતને અનેક સંિંિયો જીિનમરાં 
આપ્યરા છે. પણ સૌથી સરારયો અને પવિત્ર સંિંિ 
ભરાઈ િહેનનયો હયો્ય છે. કહેિરા્ય છે કે ભરાઈ-
િહેનનયો લયોહીનયો સંિંિ છે. જે વિલકુલ નખ 
જેિયો છે જેને તમે ઈચછયો તયો પણ ચરામડીથી 
અલગ નથી કરી િકતરા.  ઠીક એજ રીતે આ 
સિંંિનયો પ્રેમ અને વિશ્રાસ હયો્ય છે. ભરાઈ-
િહેનનરા આ જ પ્રેમ અને મહત્િને િિરા્ચિિરા 
મરાટે રક્રાિંિનનયો તહેિરાર ઊજિિરામરાં આિે છે.

આ દિિસ િહેનયો મરાટે પયોતરાનરા અને મરાનેલરા 
ભરાઈને રરાખડી િરાંિિરાનયો દિિસ છે. િહેન  
અંતરનરા પ્રેમનરા િરાગરાથી રરાખડી િરંાિીને પયોતરાનરા 
ભરાઈનરા જીિનની રક્રા મરાટે પ્રભયને પ્રરાથ્ચનરા 
કરી ભરાઈ-િહેનનરા પવિત્ર સંિંિને શ્દ્રા અને 

લરાગણીથી ગૌરિ પ્રિરાન કરે છે.
આજે બ્રાહ્નણયો મરાટે જનયોઈ િિલિરાનયો 

દિિસ, િહેનયો મરાટે પયોતરાનરા ભરાઈને રરાખડી 
િરંાિિરાનયો દિિસ અને િદર્યરાઈ મરાગષે િેપરારિંિયો 
કરનરારરા મરાટે સમયદ્રપૂજનનયો દિિસ છે. આમ 
ત્રણ ઉતસિયોનયો આજે સયભગ સમનિ્ય થરા્ય છે.

પૌરરાવણક કથરા મયજિ િરામનરૂપ િરારણ કરીને 
િરાનિીર ગવિ્ચષ્ઠ િવલરરાજા આિરેલરા ્યજ્ઞમરંા 
હરાજર થ્યેલરા ભગિરાન વિષણયએ િવક્ણરામરાં 
ત્રણ ડગલરંા પૃથિી મરંાગી. પ્રથમ પગલે સમગ્ર 
પૃથિી મરંાગી. દવિતી્ય પગલે સિગ્ચ અને િરાકીનયં 
ત્રીજયં પગલયં િવલરરાજાનરા મસતક પર મૂકી તેને 
પરાતરાળમરાં મયોકલી િીિયો. પ્રભયનરાં આ કપટથી 
િયઃખી થ્યેલરા લક્મીજીએ િવલરરાજાનયં રક્ણ થરા્ય 
તે મરાટે તેમનરા હરાથે રરાખડી િરંાિેલી. આ પ્રસંગને 
્યરાિમરાં ‘િળેિ’નયો તહેિરાર ઉજિરા્ય છે. ‘િવલ’ 
પરથી ‘િળેિ’ િબિ પ્રચવલત િન્યયો હતયો.

પવિત્ર શ્રાિણ મરાસમરા કરરાો 
રરાશિ અનુસરાર શિિ પૂજન

ટોરનટો સ્ાશમનારા્ણ મંદિરનો 8મો પાટોતિ્ રંગેચંગે િંપન્ન
શ્રી સ્વામરનવારવાયણ સિધધવાાંત િજીવન રાંડળ (S S S S Mandal) કેનેડવા દ્વારવા િાંચવાલિત ટવાેરવાેનવાે  

શ્રી સ્વામરનવારવાયણ રાંદિરનવાે 8રવાે વવાર ષ્િક રહવાેત્સવ ખૂબ જ ધવારધરૂપૂવ્મક અત્ાંત હ્વાષોલ્વાિ િવાથે યવાજેાયવાે
ટોરનટો 

દકકંગસટન રયોડ ખરાતે આિેલરા શ્ી 
સિરાવમનરારરા્યણ મંદિર ટયોરનટયોનયો 8મયો િરાવષ્ચક 
પરાટયોતસિ તરારીખ 30 જયલરાઈ િવનિરારનરા 
રયોજ ્યયોજા્યયો હતયો. આ પ્રસંગે શ્ી 
સિરાવમનરારરા્યણ ગરાિીનરા પ્રિત્ચમરાન આચરા્ય્ચશ્ી 
જીતેનિીપ વપ્ર્યિરાસજી સિરામીજી મહરારરાજ 
તેમનરા સંત મંડળ સવહત પિરા્યરા્ચ હતરા. આ 
પ્રસંગે સિયોપરીશ્ી સિરાવમનરારરા્યણ ઘનશ્યરામ 
મહરાપ્રભય, શ્ીજી સંકલપમૂવત્ચ, શ્ી જીિનપ્રરાણ 
અિજીિરાપરાશ્ી તથરા શ્ી સિરાવમનરારરા્યણ 
મંદિરનરા આદ્ય આચરા્ય્ચશ્ી ગયરૂજીિી  
સિરામીિરાપરા મહરારરાજનયં ષયોડિયોપચરાર સવહત 
અચ્ચન-પૂજન કરિરામરાં આવ્યયં હતયં. ત્યરારિરાિ 
શ્ી સિરાવમનરારરા્યણ ગૃહયોનરા અવશ્ત સતસંગી 
્યયિરાનયો તથરા િરાળકયોનરા સરાંસકકૃવતક નૃત્ય, 
દકત્ચન ભવતિનયો કરા્ય્ચક્રમ ્યયોજિરામરાં આવ્યયો 
હતયો. શ્ી સિરાવમનરારરા્યણ ગરાિીનરા પ્રિત્ચમરાન 
આચરા્ય્ચશ્ી જીતેનિીપ વપ્ર્યિરાસજી સિરામીજી 
મહરારરાજ સંતમંડળ સવહત પિરારતરા તેમનયં 
અત્રેનરા ્યયિક મંડળ વિરારરા વનર્ચન ડ્રમ િેનડ 
વિરારરા ભવ્ય સિરાગત કરિરામરાં આવ્યયં હતયં. 
ટયોરયોનટયોનરા M.P.P. તથરા અેમ.પી. તેમજ 
અન્ય મહરાનયભરાિયો હરાજર રહ્રા હતરા. અને 
વિિરાળ સંખ્યરામરાં ભરાવિક હદરભતિયો હરાજર 
રહ્રા હતરા. શ્ી સિરાવમનરારરા્યણ ભગિરાનને 
અન્નકૂટ િરરાિિરામરાં આવ્યયો હતયો. આમ ખૂિ 
જ ભવતિભરાિપૂિ્ચક કરા્ય્ચક્રમ સંપન્ન થ્યયો હતયો.

વેિરૂરતષિ અવાચવાય્મ પૂષ્વારતતરી 
મરિયિવાિજીનવા અસ્થિ 
રવિજ્મનનવાે કવાય્મક્રર

શ્ી સિરાવમનરારરા્યણ વસધિરાંત સજીિન મંડળ (sss 
કેનેડરા) ટયોરયોનટયો વિરારરા શ્ી સિરાવમનરારરા્યણ ગરાિીનરા 
પંચમે િરારસિરાર (પ્રમે-મૂવત્ચ) િેિમૂવત્ચ આચરા્ય્ચ 
શ્ી પયષપરાવતમ વપ્ર્યરાિસજી સિરામીજી મહરારરાજનરા 
અસસથ વિસજ્ચનનયો કરા્ય્ચક્રમ તરા. 28 જયલરાઈ 2022ને 
ગયરુિરારનરા રયોજ નરા્યગ્રરા ટ્રાિેલસ ખરાતે ્યયોજિરામરાં 
આવ્યયો હતયો. આ પ્રસંગે શ્ી સિરાવમનરારરા્યણ ગરાિીનરા 
િત્ચમરાન અરાચરા્ય્ચશ્ી જીતેનદ્રી્ય વપ્ર્યિરાસજી સિરામીજી 
મહરારરાજ તથરા પૂજની્ય સંતયો તતરા નયોથ્ચ અમદેરકરાનરા 
વિિરાળ સંખ્યરામરાં સતસંગી હદરભતિયો હરાજર રહ્રા 
હતરા. શ્ી સિરાવમનરારરા્યણ ગરાિીનરા િત્ચમરાન આચરા્ય્ચ 
જીતેનદ્રી્ય પ્રી્યિરાસજી સિરામીજી મહરારરાજે સૌ પ્રથમ 
પ્રે્યમવૂત્ચ સિરામીજીિરાિળરા અસસથ સયમન કળિનયં 
પૂજન અરારતી કરી હતી. ત્યરારિરાિ પૂજની્ય સંતયો 
તથરા તમરામ હદરભતિયો ભરાઈ-િહેનયોઅે પણ અસસથ 
સયમન કળિ પૂજન કરી આરતી ઉતરારી હતી. 
ત્યરારિરાિ િત્ચમરાન અરાચરા્ય્ચશ્ી જીતેનિીપ પ્રી્યિરાસજી 
મહરારરાજે અસસથ સયમનનયં નરા્યગ્રરા ફયોલસનરા પરાણીમરાં 
વિસજ્ચન ક્યયું હતયં. આ સમગ્ર કરા્ય્ચક્રમ િરવમ્યરાન 
તમરામ હદરભતિયો હરાથ જોડી શ્ી સિરાવમનરારરા્યણ 
મહરામંગતી િૂન તેમજ શ્ી સિરાવમનરારરા્યણ 
ભગિરાનની દકત્ચન ભવતિ કરી હતી. અરામ સમગ્ર 
કરા્ય્ચક્રમ અત્યંત ભવતિભરાિપૂિ્ચક સંપન્ન થ્યયો હતયો.

જનોઈ બિલ્ાનો દિન
રક્ષરાિંધનનરા દદવસે જનોઈ િદલવરાની 
રરંરરરા છે. યજ્ોરવીિ ધરારણ કરવરાનરા 
સંસકરારને ઉરનયન સંસકરાર કહેવરાય છે. 
ઉર એટલે રરાસે અને નયન એટલે લઈ જવું. 
અથરા્પત્ જે સંસકરારથી તિષયને ગુરુની રરાસે લઈ 
જવરામરાં આવે િે સંસકરારને ઉરનયન સંસકરાર, 
યજ્ોરવીિ સંસકરાર કહેવરાય છે. ઉરનયન 
એ દદવય સંસકરાર છે. િેનરા દ્રારરા મરાનવનો 
નવો જનમ થરાય છે. ઉરનયન સંસકરાર એટલે 
િેજસવી જીવનની દીક્ષરા. જનોઈ વખિે િટુકને 
લંગોટી રહેરરાવવરામરાં આવે છે.

પૂનમ અને િમુદ્રપૂજન
આ દદવસ ેવરેરારીઓ-સરાગરખડેઓુ સમદુ્દવેને 
રજૂ ે છ.ે સમદુ્ ઉરર સત્રા ચલરાવનરાર 
અતધષ્રાિરા દવે વરુણદવેનુ ંરજૂન કર ેછ.ે મરાલ 
વહરાણોમરંા આવિો હોય િ ે વહરાણોન ે કુદરિી 
આફિ ન આવ ે િ ે મરાટ ે ખરાસ નરાતળયરેી 
રતૂણ્પમરાએ સમદુ્નુ ંરજૂન કરવરામરંા આવ ેછ.ે ફૂલ 
અન ે નરાતળયરે અર્પણ કર ે છ.ે રક્ષરાિંધનથી 
સમરાજનુ ં િરાવજીવન રષુ્ટ કરિો િમેજ 
સરાગરરૂજનથી વયૈતતિક જીવનની મહરાનિરાનરાં 
તિખરોનુ ં દિ્પન કરરાવિો તત્રવણેીસગંમ સમો 
આ ઉતસવ આરણન ેસહનુ ેરરાવન કરિ.ે
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