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પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

58 કર�ોડ ર�ોકડ�, 32 કકલ�ો સ�ોન�ન�, 16 કર�ોડન� હીર� જોઈ અધિક�રીઅ�ો પણ દંગ રહી ગય�
મુબંઈ

આઈટી વિભાગન ે બગંાળ 
બાદ હિે મહારાષ્ટ્રમાથંી પણ મોટા 
પ્રમાણમા ં રોકડ મળી આિી છ.ે 
ગરુુિાર ે મહારાષ્ટ્રના જાલના ખાતે 
સટીલ, કાપડના િેપારી અન ે રરયલ 
એસટેટ ડિેલપરની ઓરિસ, િકેટરી 
તથા ઘર સવહતના સથળોએ પાડિામાં 
આિેલા દરોડામા ં મોટા પ્રમાણમાં 
બેનામી સપંવતિ મળી હતી. આિકિેરા 
વિભાગ ેઆશર ે૩૯૦ કરોડની બનેામી 
સપંવતિ જપ્ત કરી છ.ે જમેા ં૩૨ રકગ્ા 
સોનુ,ં હીરા-મોતીના દાગીના, અનકે 

પ્રોપટટીના દસતાિેજો સવહત ૫૮ કરોડ 
રૂવપયાની રોકડનો સમાિેશ થાય છ.ે 
દરોડા દરવમયાન મળલેી રોકડને 
ગણિા માટ ેઆશર ે૧૩ કલાક જટેલો 
સમય લાગયો હતો. આિકિરેા વિભાગે 
૧થી ૮ ઓગષ્ટ દરવમયાન આ 
કાય્યિાહી કરી હતી. આઈટીની નાવસક 
બ્ાન્ ેઆ ઓપરશેન પાર પાડયુ ંછ.ે 
રાજયના ૨૬૦ અવિકારીઓ અને 
કમ્્ય ારીઓ આ કાય્યિાહીમા ં સામલે 
થયા હતા. આિકિેરા વિભાગની 
ટીમોએ તમેના િાહનો પર ‘દલુહન 
હમ લ ેજાયેંગ’ે તિેા સટીકર લગાવયા 

હતા. તનેા કારણ ેલોકોને 
લાગયુ ં હતુ ં ક ે આ કોઈ 

લગ્ન પ્રસગં ે જઈ રહલેી ગાડીઓ 
છ ે અન ે કોઈન ે આિકિરેાની ટીમો 
હોિાની શકંા નહોતી ગઈ. કાપડ અને 
સટીલના િેપારીના ઘરથેી મળી આિેલી 
નોટોન ેજાલનાની સથાવનક સટેટ બેંકની 
શાખામાં લઈ જિામા ં આિી હતી 
અને તનેી ગણતરી કરિામા ં આિી 
હતી. સિારે ૧૧ઃ૦૦ િાગયાથી 
રોકડની ગણતરી શરૂ થઈ હતી જે 
રાત્ ે લગભગ ૧ઃ૦૦ િાગયા સિુી 
્ાલી હતી.  આઈટીની ટીમને ઘરમાં 
કઈં નહોતુ ંમળયંુ પરતં ુશહરેની બહાર 
િામ્યહાઉસમાથંી રોકડ, સોનુ ં અને 
હીરા સવહતના અનકે દસતાિજે મળી 
આવયા હતા.

મિારાષટ્ર માં ITના દરોડા ઃ 390 કરોડની બેનામી િંપતત જપત

રાજાૈરીમાં રક્ાબંધને આતમઘાતી હુમલો : 2 
આતંકી ઠાર, 3 જવાન શહીદ, 6 ઈજાગ્ર્ત

શ્ીનગર ઃ સિતંત્તા રદિસ પહેલાં દેશ રક્ાબંિન 
તહેિારની ઊજિણી કરી રહ્ો હતો તેિા સમયે 
જમમ-ુકાશમીરના રાજૌરી ખાતે સૈનયના જિાનોએ 
પારઘલ આમટી કેમપમાં ઉરી જિેા હુમલાનું કાિતરું 
વનષિળ કયુું હતું. અહીં કેટલાક આતમઘાતી 
હુમલાખોરોએ પારગલ આમટી કેમપમાં ઘૂસિાનો 
પ્રયત્ન કરતાં સુરક્ા દળોએ ગોળીબાર કયયો હતો, 
જેમાં બે આતંકી ઠાર થઈ ગયા હતા. લગભગ 
્ાર કલાક ્ાલેલા આ એનકાઉનટરમાં ત્ણ જિાન 

શહીદ થયા હતા અને ૬ જિાનો ઈજાગ્સત થયા 
હતા તેમ પીઆરઓ જમમુ લેિટનનટ કન્યલ દિેેનદર 
આનંદે કહ્ં હતું. આતંકીઓ પાસેથી બે એકે-૪૭, 
૯ મેગેઝીન, ૩૦૦ રાઉનડ અને ૫ ગ્ેનેડ જપ્ત 
કરાયા છે. પારગલ આમટી કેમપ રાજૌરીથી ૨૫ 
રક.મી.  દૂર છે. ૧૧ રાષ્ટ્રીય રાઈિલ પાસેથી 
પ્રાપ્ત માવહતી મુજબ આમટી કેમપમાં આતંકીઓએ 
આતમઘાતી હુમલો કયયો હતો.   આ હુમલામાં ત્ણ 
જિાન શહીદ થયા છે. 
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અભ્યાસમયાં તયારણ નીકળ્યં કે 94% સંસ્યાઅયાેઅે પયાેજેક્ટસ રદ કરયાયા, કયામદયારયાેની અરજીઅયાેનયાે પણ ભરયાવયાે
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ઓન્ટેરિયો 
કેનેડિયન એમ્પ્લોયી ડિ્લોકેશન 

કાઉન્સિ્ (CERC), એક 
બિન-નફાકાિક કે જે ખાસિ કિીને 
કર્મચાિીઓની ગબિશી્િાની 
િાિિલોરાં િસિ ધિાવે છે, િેણે જૂન 
2022 રબિના દિબરયાન એક સિવવે 
િાથ ધયયો િિલો. જેરાં કેનેડિયન 
કંપનીઓ, શૈક્ષબણક ઇ્્ટિનેશન્ 
રલોબિબ્્ટી પ્લોગ્ાર (IMP)ને 
બનયબરિપણે એકસિેસિ કિિી કુ્ 33 

સંિસથાઓએ પ્બિભાવ આ્પયલો િિલો.  
જા્યયુઆિી 2021થી િયુ્નાતરક 

સિવવેક્ષણ થિા જણાયયું કે, સિંસથાઓ 
અને સિિકાિ દ્ાિા ભંિલોળ રેળવિી 
સિંસથાઓ કે જેઓ ઇબરગે્શનનલો 
ઉપયલોગ કિે છે િેના ઉપિ ઇબરગે્શન, 
િેફયયુજીસિ અને બસિ્ટીઝનબશપ કેનેિા 
(IRCC)રાં બવ્ંિને કાિણે 
નકાિાતરક અસિિ થાય છે. જૂન 
અને જયુ્ાઈ વચ્ે, IRCC ખાિે 
અિજદાિલોનલો એકંદિ ભિાવલો 2.4 

બરબ્યનથી વધીને 2.7 બરબ્યન 
થયલો, જે 12% નલો વધાિલો િિલો. 
િે જ સિરય દિબરયાન અસથાયી 
બવદેશી કારદાિલોની અિજીનલો ભિાવલો 
408,733થી 21% વધીને 493,746 
અિજદાિલોનલો થઈ ગયલો છે. 

IRCCના બનયિ ધલોિણલો કિિાં 
ઓછા સિરયરાં આ પ્બરિયાને આગળ 
વધાિાઈ છે. સિવવેક્ષણરાં ભાગ ્ેનાિા 
િે નલોકિીદાિાઓરાંથી, 97% વક્ક 
પિબર્ટ પ્લોગ્ામસિ દ્ાિા આિંિિાષ્ટીય 

પ્બિભાને િાયિ કિે છે અને 53% 
આબથ્મક ઇબરગ્ેશનનલો ઉપયલોગ કિે 
છે. રલો્ટાભાગની એ્ટ્ે કે, 90%, 
સિિભાગી સિંસથાઓ 2,000થી વધયુ 
કારદાિલો અને 31% એ્ટ્ે કે 
10,000થી વધયુ કારદાિલોને િલોજગાિી 
આપે છે.  

IRCC ઉપિ પ્બરિયારાં બવ્ંિ 
થિા વર્વે ઉત્તિદાિાઓની 97% 
કારગીિી ઉપિ નકાિાતરક અસિિ 
થઈ િિી છે. પ્બરિયારાં બવ્ંિને 

કાિણે ્ગભગ 94% સિંસથાઓએ 
પ્લોજેક્ટસિ િદ કયા્મ અથવા બવ્ંબિિ 
કયા્મ છે. 

55% સંિસથાઓને આ બવ્ંિને 
પડિણારે આવકરાં નયુકસિાન 
થઈ િહ્ં છે. કે્ટ્ીક કેનેડિયન 
યયુબનવબસિ્મ્ટીઓએ સિવવેરાં ભાગ ્ીધલો 
િિલો, જરેાંથી 29 ્ટકાએ શૈક્ષબણક 
કાય્મરિરલોને િદ કિવા અથવા રયુ્િવી 
િાખવા િેરજ સંિશલોધન પ્લોજેક્ટસિરાં 
બવ્ંિની જાણ કિી િિી.

ઓન્ટેરિયો 
ઓ્્ટેડિયલો પ્ાંિની િલોનસપ્ટ્લોરાં સ્ટાફની િંગીની 

સિરસયાના ઉકે્ રા્ટે આિલોગય બવભાગ ઘણાં બવકલપલો પિ 
બવચાિણા કિી િહ્લો છે. િેલથ બરનીસ્ટિ પણ આ સિરસયાના 
ઉકે્  રા્ટે ખાનગીકિણના બવકલપને નકાિિા નથી. 

બસિલવીયા જો્સિ ેકહ્ં િિયું કે, સિિકાિ ઈરિજ્સિી બવભાગ 
િંધ ન કિવલો પિે એ બવશે ઘણા બવકલપલોનલો બવચાિ કિી િિી 
છે. શયું સિિકાિ ખાનગીકિણ બવશે બવચાિે છે ? એવા સિવા્ના 
જવાિરાં િેણે કહ્ં િિયું કે, સિિકાિ સિરક્ષ ઘણાં બવકલપલો છે. 
ઓ્્ટેડિયલોરાં િજયુ ઘણાં નવીન બવચાિલો અને િકલો ઉપ્બધ છે 
અને અરે એ િધાનલો ઉપયલોગ કિવા િૈયાિ છીએ. િેરણે આ 
વાિ િયુધવાિે બવધાનસિભારાં વાિચીિ દિબરયાન કિી િિી. 
આ ઉનાળારાં ઘણીવાિ ઈરિજ્સિી બવભાગ ક્ાકલો સિયુધી કે 

ડદવસિલો સિયુધી િંધ િહ્લો િિલો. જેનયું રયુખય કાિણ સ્ટાફની િંગી 
જ િિયું. િેણે કહ્ં કે િે પ્ાંિના િલોનસપ્ટ્ કલોપયોિેશનલો સિાથે 
પણ ચચા્મ કિી િિી છે. અને સિિકાિ પણ કે્ટ્ાક બનયરલોરાં 
ફેિફાિ કિવા િૈયાિ છે. એ્ટ્ે આિલોગય ક્ષેત્રની સિરસયાનલો 
ઉકે્ ઝિપથી રળી શકશે. એનિીપીના વચગાળાના નેિા 
પી્ટિ ્ટેિયુ્સિે કહ્ં િિયુ કે, િેલથ કેિ સેિક્ટિના ખાનગીકિણથી 
ઓ્્ટેડિયલોને ભાિે નયુકસિાન થઈ શકે છે. ઓ્્ટેડિયલોના 
બવિલોધપક્ષની એક અ્ય પા્ટટી િેરલોરિે્ટીક પા્ટટીના િેલથકેિ 
સિરીક્ષક ફ્ા્સિ જીિીનાસિે કહ્ં િિયું કે, આિલોગય ક્ષેત્રના 
ખાનગીકિણની વાિ જ બચંિાજનક છે. જો્સિ અને ફલોિ્મ 
રંગળવાિથી જ િલોનસપ્ટ્લોરાં  નબસિિંગ સ્ટાફની િંગી બવશેનલો 
ઉકે્  શલોધવા રાંિયા િિા અને કહ્ં િિયું કે, જો એ જ વાિ 
િલોય િલો અરે પ૦૦૦ નસિયોને નલોકિી આપવા િૈયાિ છીએ.

વક્ક બવઝારાં બવ્ંિથી બિઝનેસિ ઉપિ નકાિાતરક અસિિ 

ઓ્્ટેડિયલોરાં આિલોગય કર્મચાિીઓની 
અછિ બનવાિવા ખાનગીકિણ સિંભવ

ડેમયાકેે્ટીક પયાટટીનયા હેલ્થકેર સમીક્ષકે સરકયારનયા વલણની નનંદયા કરી

ઓન્ટેરિયો
સિરસિ બ્ાહ્મણ સિરાજ ઓફ કેનેિાની સથાપના 

2020રાં બ્ામપ્ટનના ઉતસિાિી રબિ્ા જાગૃબિિેન 
ભટ્ટ દ્ાિા થઈ િિી. આ સિંસથાનલો રયુખય ઉદ્ેશ 
જ્ાબિના યયુવક-યયુવિીઓનલો રેળાપ કિી ્ગ્ન રા્ટે 
પ્લોતસિાબિિ કિવાનલો િિલો. જેને પણ ઉત્તિલોત્તિ સિાિલો 
પ્બિસિાદ રળિલો િહ્લો છે. બ્ાહ્મણ જ્ાબિઓના 
િાળકલોને બિ્દયુ સિંસકકૃબિ રયુજિ પિદેશરાં પણ 
યજ્લોપબવિના સંિસકાિ રળિા િિે િે આશયથી 
સિરૂિ યજ્લોપબવિનલો કાય્મરિર િાખવાનયું સિૂચન થિાં 
આ કાય્મરિર ઓગસ્ટ-2022રાં નક્ી કિાયલો િિલો.

કાય્મરિરરાં સિાિ િ્ૂટક િૈયાિ થાય િેના પ્યત્લો 
શરૂ કિાયા, પિંિયુ આ સિાિલો પ્બિસિાદ રળિા 33 
િ્ૂટકલોએ યજ્લોપબવિ ધાિણ કિવા િૈયાિી દાખવી 
િિી. જે રયુજિ િા.7રી ઓગસ્ટ-2020ને િબવવાિે 
બ્ામ્પ્ટન ફેિ ગ્ાઉ્્ડસિ કે્ેિલોન ખાિે કાય્મરિરનયું 
આયલોજન થયયુ િિયુ. 33 િ્ટૂકલોરાં 1 િ્ૂટક 
કે્ગીિીથી અને અ્ય 1 િ્ટૂક ્યૂજસિટીથી આવયલો 
િિલો. સિવાિે યજ્લોપબવિ ધાિણ કિી ભૂદેવલોને 
યજ્લોપબવિ શાસત્રલોક્ત બવધી િદ્વાની શરૂઆિ 

થઈ િિી. તયાિિાદ સિરૂિ યજ્લોપબવિના િ્ટૂકલો 
અને િેના વા્ીજનલોએ ગણેશ સથાપન, રંિપ 
રૂિયુિ્મ, ગૃિશાંબિ કિી િિી. ભલોજન અને બવિાર 
િાદ યજ્લોપબવિ સિંસકાિ અપાયા િિા. યજ્લોપબવિ 
્ીધે્ ા સંિસકાિ િ્ટૂકલોને જ્ાબિની પ્થા રયુજિ 
િળવાની બવધી પણ કિવારાં આવી િિી. આ િકે 
ગિિાનયું આયલોજન પણ નીક પંડ્ાના ગિિા વંદ 
દ્ાિા કિાયયુ િિયુ.

આચાય્મ ડદપક વયાસિજી અને િેરની ્ટીરે 
સિંપૂણ્મ શાસત્રલોક્ત બવધીથી યજ્લોપબવિ સિંસકાિની 
બવબધ સિંપન્ન કિાવી િિી. િીજીયલોન્ કાઉ્સિે્િ 
ગયુરૂબપ્િ ધીલ્લોન સિબિિના આગેવાનલોએ િ્ૂટકલોને 
આશીવ્મચન આ્પયા િિા. સંિસથાના પ્રયુખ 
જાગૃબિિેન ભટ્ટ, ગેિી ભટ્ટ િથા સિંસથાના કબર્ટીના 
સિભયલોએ અથાગ પ્યત્લો કિી આયલોજન કિિા 
િ્ટૂકલોના કુ્ટયુંિીજનલો પાસિેથી કલોઈપણ પ્કાિનલો 
ફાળલો ્ીધા વગિ કાય્મરિર પાિ પિાયલો િિલો. 
કાય્મરિરને સિફળ િનાવવા પ્રયુખ સિાથે ગેિી ભટ્ટ 
િથા અ્ય કબર્ટી રેમિિલો િથા સવયસંિેવકલોએ 
જિેરિ ઉઠાવી િિી.

ચૂંટણી પચયાર સમરે વવરયાેધ 
પદરયાન કરનયારયાઅયાેઅે અભદ્ર 
ભયાષયામયાં બૂમયાે પયાડી હતી

કેમ્બ્રિજ 
ઓ્્ટાડિયલોના ડકચનિનાં શખસિે 

ગયા ઉનાળારાં કેનમબ્જરાં ચૂ્ંટણી 
પ્ચાિ રા્ટે આવે્ા વિાપ્ધાન જનસ્ટન 
ટ્રુિલોને ધરકી આપી િલોવાની ફડિયાદ 
થઈ િિી. આ કેસિરાં આિલોપીને 
અદા્િે દલોર્ી ઠેિવયલો છે. ગયા 
અઠવાડિયે, િાયિને િતયાની ધરકીના 
આિલોપરાં દલોબર્િ ઠિાવવારાં આવયલો 
િલોવાનયું કલો્ટ્મના દસિાવેજો ઉપિથી સપષ્ટ 
થયયુ છે. 

29 ઓગસ્ટ, 2021ના િલોજ, 

ટ્રુિલોએ ભાર્ણ આપવા રા્ટે કેનમબ્જરાં 
એક બિઝનસેિ િાઉસિની રયુ્ાકાિ 
્ીધી િિી.  િે સિરયે િેણે કિે્ા 
બવિલોધ પ્દશ્મનને કાિણે વિાપ્ધાનના 
કાય્મરિરરાં બવ્ંિ થયલો િિલો, જેરાં 
200 જે્ટ્ા ્લોકલો સિારે્ િલોવાનયું 
પલો્ીસિે જણાવયયું િિયું.

 બવિલોધ પ્દશ્મન દિબરયાન ્લોકલોએ 
અભદ્ર ભાર્ારાં િૂરલો પાિી અને ટ્રુિલોને 
જાનથી રાિી નાંખવાની ધરકીઓ 
આપી િિી અને િેરના ઉપિ ખલો્ટા 
આક્ષેપલો રૂકયા િિા.  10 સિ્પ્ટમેિિ, 
2021ના િલોજ, વલો્ટિ્ૂ પ્ાદબેશક 
પલો્ીસિે જણાવયયું િિયું કે, 32 વર્ટીય 
ડકચનિના શખસિની ધિપકિ કિવારાં 
આવી િિી અને િેની સિારે ધરકીઓ 
આપવાના િે ગયુના નોંધાયા િિા.

વડાપ્રધાન ટ્રુડોને ધમકી આપવા 
મામલે રકચનિનો શખ્સ દોષી ઠયયો

્સમસ્ત રિાહ્મણ ્સો્સાય્ી ઓફ કેનેડા 
દ્ાિા ્સમૂહ યજ્ોપવવ્ત કાય્યક્રમ યોજાયો
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સ્કારબોરો
હિન્દુ કલ્ચરલ સોસાયટી 15મી ઑગસટ, 

2022ના રોજ ભારતના સ્વતંત્રતા દ્્વસની 
ઉજ્વણી કરનાર છે. હિં્ દુ કલ્ચરલ સોસાયટી 
એ 1983થી સકારબોરોમાં સસથત એક  
સખા્વતી સંસથા છે. આ સંસથા શૈક્ષહણક, 
માન્વતા્વા્ી, ્યાળદુ, નૈહતક અને સામાહજક 
મૂલયો પ્ર્ાન કરે છે. 

હિન્દુ કલ્ચરલ સોસાયટી આઠ ્વર્ષથી 
ઈન્ો-કેનેદ્યન સાંસકકૃહતક ઉતસ્વોનદું આયોજન 
કરાય છે. આ ્વરષે HCS 15મી ઑગસટ, 
2022ના રોજ ભારતના સ્વતંત્રતા દ્્વસે 
ઉજ્વણી થશે. જેમાં સકારબોરો હસહ્વક સેનટર, 
આલબટ્ષ કેમ્પબેલ Sq. 150 Borough 

Dr.Scarborough, ON.M1P 4N7. 
ખાતે સાંસકકૃહતક ઉતસ્વ થશે અને કેને્ ાના 
રાષ્ટ્રગીત અને ભારતનદું રાષ્ટ્રગીત બંને ગ્વાશે. 
આ સાથે ભારતનો ધ્વજને લિેરા્વ્વામાં આ્વશે. 
આ કાય્ષક્રમ સાંજના 5:30 ્વાગયાથી છે અને 
ધ્વજ્વં્ન સમારોિ સાંજે 6:30 ્વાગયે મેયર 
જોન ટોરી તથા સકારબોરોના રાજકારણીઓ 
અને આગે્વાનોની િાજરીમાં યોજાશે. સાંસકકૃહતક 
કાય્ષક્રમોની રજૂઆત બાળકો દ્ારા કર્વામાં 
આ્વશે. કાય્ષક્રમ અંગે ્વધદુ માહિતી માટે અશ્વની 
ભારદ્ાજ (અધયક્ષ, સ્વતંત્રતા દ્્વસ સહમહત, 
હિન્દુ કલ્ચરલ સોસાયટી Ashwani.
bhardwaj@rogers.com, (416) 
505-2670)નો સ્ંપક્ક કરી શકાશે.

ઓન્ટેરરયો 
કેને્ામાં તાજેતરમાં હ્વરોધાભાસી 

િાઉહસંગ માકકેટ ઉભરી આવયદું છે. 
એક તરફ મકાનોના ભા્વ અને 
્વે્ચાણ ઘટી રહ્ા છે, તો બીજી 
તરફ ભા્ામાં ઝ્્પથી ્વધારો થઈ 
રહ્ો છે.  જેને કારણે મકાન ભા્ે 
આ્પનારા લોકો ્પર ્બાણ ્વધયદું છે.

ટોરોનટો દરજનલ દરયલ એસટેટ 
બો્્ષ (TRREB) દ્ારા તાજેતરમાં 
બિાર ્પા્્વામાં આ્વેલા ્ેટામાં 
જાણ્વા મળયદું છે કે, 2022ના બીજા 
હત્રમાહસક ગાળામાં સૌથી સામાનય 
એ્વાં એક બે્રૂમનાં ફલેટનદું 
સરેરાશ ભા્દું ્ર ્વરષે ્વધતાં ્વધતાં 
20 ટકા ્વધી ગયદું છે, જયારે બે 
અને ત્રણ બે્રૂમનાં એ્પાટ્ષમેનટના 
ભા્ામાં અનદુક્રમે 15.3 અને 
12.8 ટકાનો ્વધારો થયો છે. તે જ 
સમયે, ્પદુર્વઠામાં ઘટા્ો થયો છે. 

TRREB પલેટફોમ્ષમાં નોંધ્વામાં 
આ્વેલાં ભા્ાના એ્પાટ્ષમેનટમાં 
્પાછલા ્વર્ષની સરખામણીમાં બીજા 
ક્ાટ્ષરમાં 30 ટકાનો ઘટા્ો થયો છે.  
લીઝ ્પર આ્પેલાં એક બે્રૂમના 
એ્પાટ્ષમેનટની સંખયામાં ્પણ ્વાહર્ષક 
ધોરણે 16 ટકાનો ઘટા્ો થયો છે.

ટાઉનિાઉસ અનય પ્રકારના 
આ્વાસોનદું હનમા્ષણ કરે છે, જે 
ભા્ે આ્પનારાઓમાં લોકહપ્રય 
છે. ટાઉનિાઉસ ભા્ામાં ્વધારો 
પ્રમાણમાં ઓછો િતો. બે બે્ રૂમનાં 
ટાઉનિાઉસમાં ગયા ્વરષે 11 ટકાનો 
્વધારો થયો છે. જો કે, તયાંનદું ્વલણ 
એકસમાન નિોતદું. બે બે્રૂમના 
ભા્ાના ટાઉનિાઉસમાં થો્ો ઘટા્ો 
થયો તેની સરખામણીમાં બીજા 
ક્ાટ્ષરમાં લીઝ ઉ્પર આ્પેલા ત્રણ 
બે્ રૂમના ટાઉનિાઉસની સંખયામાં 
25 ટકાનો ્વધારો થયો િતો. 

્ોરોન્ો 
ટોરોનટો શિેરમાં 24 ઑકટોબર, 

2022નાં રોજ યોજાનારી મયદુહનહસ્પલ 
કાઉસનસલની ્ંૂચટણીમાં કામ કર્વા માટે 
15,000 લોકોને નોકરી ઉ્પર રાખ્વા 
હ્વ્ચારણા થઈ રિી છે. મોટાભાગની 
નોકરીઓમાં ્ચૂંટણીના દ્્વસે કામ 
કર્વા માટે થો્ા કલાકોની તાલીમ 
સાથે 235થી 425 ્ોલર ્ચૂક્વ્વામાં 
આ્વે છે. કેટલીક સસથહતમાં ઉમે્્વારોને 
અગાઉથી મત્ાનના દ્્વસો માટે કામ 
સોં્પ્વામાં આ્વશે. જે ઑકટો. 7થી 

ઑકટો. 14 સદુધી ્ચાલશે. આ ્ચૂક્વણી 
્ચેક દ્ારા કર્વામાં આ્વશે, જે ્ંૂચટણી 
્પછી લગભગ છ અઠ્વાદ્યા સદુધીમાં 
કામ્ારોના રિેઠાણો ્પર મોકલી 
આ્પ્વામાં આ્વશે. અરજી કર્વા 
્પાત્રવયહતિઓ કેને્ામાં કામ કર્વા માટે 
લાયક િો્વી જોઈએ. ્ચૂંટણીના દ્્વસે 
અથ્વા તે ્પિેલાં 18 ્વર્ષ કે તેથી ્વધદુ 
ઉંમરની િો્વી જોઈએ, માનય સામાજીક 
્વીમા નંબર ધરા્વતી િો્વી જોઈએ 
અને કોહ્વ્-19ની રસી મૂકા્વેલી 
િો્વી જોઈએ. ઉમે્્વારોએ એ ્પણ 

જાિેર કર્વદું ્પ્શે કે, તેઓ 2022ની 
્ંૂચટણીમાં રાજકીય પ્રવૃહતિમાં જો્ાયા 
નથી અને િાલમાં આ્વી કોઈ પ્ર્વહતિ 
કરશે ્પણ નિીં. આમાં ઉમે્્વારને ટેકો 
આ્પ્વો કે તેનો હ્વરોધ કર્વો, ્ચૂંટણીમાં 
ઉમે્ ્વાર અથ્વા રહજસટ્્ષ થ્્ષ ્પાટટીનાં 
એ્્વટા્ષઈઝર બન્વદું અને ટોરોનટો 
મયદુહનહસ્પલ રેફરન્મ પ્રશ્ન ઉ્પર પ્ર્ચાર 
કે પ્ર્ચાર કર્વો જ્ેવા મદુદ્ાઓનો સમા્ેવશ 
થાય છે. તેઓએ એ ્પણ જાિેર કર્વદું 
્પ્શે કે તેઓ નોહમનેશન ઇચછતી 
વયહતિના ્પદર્વારના સભય નથી.

્ોરોન્ો 
IRCC એ તાજેતરમાં ઇકોનોહમક 

ક્ાસ ઇહમગ્ેશન અરજ્ારો માટે ન્વી 
ભારા કસોટી માટે સૈદાંહતક રીતે િોદ્ાને 
મંજૂરી આ્પી ્ીધી છે. ઇહમગ્ેશન, 
રેફયદુજીસ એન્ હસટીઝનશી્પ કેને્ા 
(IRCC) ની ધારણા છે કે, આ ટેસટ 
2023ની મધય સદુધીમાં લાગદુ કર્વામાં 
આ્વશે. ન્વી ભારા કસોટીનદું નામ 10 
મેના રોજ મીદ્યા દ્ારા મેળ્વેલી એક 
નોંધમાં સદુધાર્વામાં આવયદું િતદું. આ માટે 
િાલમાં માત્ર ્ચાર હનયદુતિ સંસથાઓ 
છે. જેમાં અંગે્જી માટે IELTS અને 

CELPIP, ્પછી ફ્ેન્ચ માટે TEF અને 
TCFનો સમા્વેશ થાય છે. 

IRCC કિે છે કે, રોગ્ચાળા 
્રહમયાન કેટલાક ્પ્કારો િો્વા છતાં, 
કેટલીક હનયદુતિ ્પરીક્ષણ સંસથાઓએ 
ઇહમગ્ેશન અને નાગદરકતા મેળ્વ્વા 
માંગતા અરજ્ારોની માંગને ્પિોં્ચી 
્વળ્વાનદું ્ચાલદુ રાખયદું છે. 

મેમો કિે છે કે IRCC આગામી 
12 મહિનાની અં્ર સંભહ્વત ્પિેલ 
અને સદુધારાની શોધ કરશે. જો અમલમાં 
મૂક્વામાં આ્વે તો આ ફેરફારોને કારણે 
્વધદુ સંસથાઓ િોદ્ો મેળ્વ્વામાં રસ લેતી 

થાય તે્વી અ્પેક્ષ છે. િાલમાં, ભારા 
્પરીક્ષણ પ્ર્ાતાઓની સંભહ્વત સંખયા અને 
IRCC જે કરાર કરી શકે છે, તેની કોઈ 
મયા્ષ્ા નથી. ભારા ્પરીક્ષણો સંબંહધત 
હ્વભાગીય ભૂહમકાઓ અને જ્વાબ્ારીઓ 
િાલમાં યોગય રીતે ્પદરભાહરત નથી.

અગાઉ નીહત અંગેની કેટલીક પ્રાથહમક 
હ્વગતો સદુધાર્વામાં આ્વી િતી. અમે 
જાણીએ છીએ કે IRCCની ્પિેલી 
પ્રાથહમકતા અનામી કં્પની સાથે એગ્ીમેનટ 
્પૂણ્ષ કર્વાની છે, જેથી સતિા્વાર િોદ્ો 
જારી કર્વામાં આ્વે અને અમલીકરણની 
પ્રહક્રયા શરૂ થઈ શકે. 

અભ્ાસમાં પડતી 
મુશકેલીઅાનેે દૂર કરવાની 
સરકારની નેમ

ઓન્ટેરરયો 
કેટલાક ્વાલીઓને આ ્વરષે ફરીથી 

ઑનટેદરયો સરકાર તરફથી સીધી 
્ૂચક્વણી મળી શકે છે. જે અગાઉ 
2022ના બજેટમાં સામેલ ન િતી. 
જેનો ઉલ્ેખ મંગળ્વારે સરકારની 
એક જાિેરાતમાં કર્વામાં આવયો િતો. 
હ્વધાનસભામાં બોલતા, લેફટનનટ-ગ્વ. 
એહલઝાબેથ ્ાઉ્ેસ્વેલે જણાવયદું િતદું 
કે, જયારે બજેટ ફરીથી રજૂ કર્વામાં 
આ્વશે, તયારે તેમાં માતા-હ્પતાને તેમના 
બાળકોના ઉછેરમાં મ્્ કર્વા માટે આ 
સીધી ્ૂચક્વણીમાં બે ્વર્ષમાં ્વધારાના 
225 હમહલયન ્ોલર અ્પાશે.

આ ભં્ોળ સીધદું માતા-હ્પતાને 

મળશે. પ્રાંતનાં જાિેર હશક્ષણમાં 26.6 
હબહલયન ્ોલર કરતાં ્વધદુનદું રોકાણ 
થયદુ છે, જે ઑનટેદરયોના ઇહતિાસમાં 
સૌથી ્વધદુ છે. નાણા મંત્રાલયના 
પ્ર્વતિાએ ્પદુસટિ આ્પી િતી કે આ 
ભં્ોળ બજેટમાં એક ન્વો ઉમેરો છે 
અને તે હ્વગતોને િજદુ અંહતમ સ્વરૂ્પ 
આ્પ્વામાં આ્વી રહ્ં છે, જેમાં તમામ 
માતા-હ્પતાને ્ચૂક્વણી કર્વામાં આ્વશે 
કે અમદુક ્ચોક્કસ ્વગ્ષને જ મળશે એ 
નક્કી કર્વામાં આવયદું નથી.  બે ્વર્ષના 
રોગ્ચાળાના હ્વક્ષે્પ ્પછી હ્વદ્ાથટીઓને 
અભયાસમાં ્પ્તી મદુશકેલીઓને ્ૂર 
કર્વામાં મ્્ કરશે. અમે આ પ્રોગ્ામને 
કે્વી રીતે આગળ ્વધાર્વા જઈ રહ્ા ં
છીએ તે અંગે અમારી ્પાસે ્વધદુ હ્વગતો 
છે. ્પરંતદુ એ ્પિેલાં અમે માતા-હ્પતાને 
સાંભળીશદું અને તેમની જરૂદરયાત 
મદુજબનદું ભં્ોળ અમે તેમને કે્વી રીતે 
્પૂરં ્પા્ી શકીએ એ નક્કી કરીશદું.

2022નકા બજે્મકાં ઓન્ટેરરયોનકા 
મકાતકા-પિતકાને બીજું િે-આઉ્ મળશે

્ોરોન્ો 
્ે્વલ્પમેનટ ઈન્સટ્ીના પ્રહતહનહધ 

અને િાઉહસંગ બાબતના જાણકાર 
એ્્વોકેટ ્ચેત્વણી આ્પી રહ્ા છે કે, 
ટોરોનટો હસટી કાઉસનસલ દ્ારા ન્વા 
આ્વાસ બના્વ્વાની દકંમતમાં ્વધારો 
કર્વાનો તાજેતરનો હનણ્ષય શિેરના 
્પદુર્વઠાને ્વધદુ અસર કરી શકે છે. આ 
સાથે જ ્પોરણક્ષમ ભા્વે મળનારા 
આ્વાસમાં એની અસર ્વતા્ષઈ શકે છે.

કાઉસનસલે જદુલાઈમાં ન્વા મકાનો 
માટેની ્ે્વલ્પમેનટ ફીમાં 46 ટકાનો 
્વધારો કર્વાનદું નક્કી કયદુું િતદું, જે 
મદુજબ આગામી બે ્વર્ષમાં તબક્કા્વાર 
્વધારો કર્વામાં આ્વશે. જયારે હબસલ્ંગ 
્પરહમટ આ્પ્વામાં આ્ેવ તયારે ફી 

લ્ેવામાં આ્વે છે અને તેનો ઉ્પયોગ 
્પદર્વિન, રસતાઓ અને આ્વાસ સહિત 
્વધતી જતી ્વસતીને ટેકો આ્પ્વા માટે 
જરૂરી માળખાકીય સદુહ્વધાઓ ્ૂપરી 
્પા્્વા માટે કર્વામાં આ્વે છે.

હસંગલ-દ્ટે્ચ અથ્વા સેમી-દ્ટે્ચ 
ઘર બના્વનારા ્ે્વલ્પસ્ષ 93,978 
્ોલરના ્વત્ષમાન ્ર કરતાં ્વધારાના 
43,062 ્ોલર ્ચૂક્વશે. જયારે બે કે 
તેથી ્વધદુ બે્ રૂમ સાથે કોન્ો બાંધ્વાનો 
્ચાજ્ષ 77,679 ્ોલરથી ્વધીને 35,592 
્ોલર થશે અને બે કે તેથી ્વધદુ 
બે્રૂમ્વાળા એ્પાટ્ષમેનટની ફી 55,012 
્ોલરથી 25,206 ્ોલરે ્પિોં્ચી જશે.
ઓનટેદરયોના રહેસ્ેસનશયલ કનસટ્કશન 
કાઉસનસલના પ્રમદુખ દર્ચા્્ષ લાયલે 

જણાવયદું િતદું કે, આ ્વધારો િાલમાં 
િાઉહસંગ પ્રોજેક્ટસને આહથ્ષક રીતે 
અસર કરનારો હન્વ્ી શકે છે. તેના 
્પદરણામે આગળ જતા પ્રોજેક્ટસ ર્ 
થશે. લાયલે જણાવયદું િતદું કે, ્ે્વલ્પસ્ષ 
્પિેલેથી જ ગગન્ચદુંબી ઈમારતોના 
બાંધકામનો ખ્ચ્ષ અને કુશળ મજૂરોની 
અછતનો સામનો કરી રહ્ા છે.  શિેરની 
સમાહ્વટિ ઝોહનંગ નીહત િેઠળ ટ્ાસનઝટ 
સટેશનોની નજીકના ન્વા પ્રોજેક્ટસમાં 
્પોરણક્ષમ એકમોનો સમા્વેશ કર્વાની 
જરૂદરયાત છે. જેને માટે ્ે્વલ્પસ્ષને 
સબહસ્ી આ્પશે. લાયલે જણાવયદું િતદું 
કે, ઘર ખરી્નારા અને ભા્ે લેનારાઓ 
માટે આ ફી ્વધારો આ્વાસની ્પિેલેથી 
જ ઊં્ચી દકંમતમાં િજદુ ્વધારો કરશે. 

િાઉહસંગ કટોકટી ્વચ્ે ્ ે્વલ્પમેનટ ફીમાં 
્વધારો કર્વો તદ્ન અયોગય ઃ ્ે્વલ્પસ્ષ

સસંગલ-ડડટેચ અથવા સેમી-ડડટેચ ઘર બનાવનારા ડેવલપસ્સ વધારાના 43,062 ડાેલર ચૂકવશે

વક્સ  ફાેમ્સ હામેની 
પદ્ધતત નાબૂદ થવા 
માંડતા કામદારાેને 
રાેજગાર કેન્દ્ર 
નજીક મકાનાેની 
શાેધ

અાઈઅારસીસીએ કેનદે્યન ઇહમગ્ેશન 
માટે ન્વા ભારા ્પરીક્ષણને મંજૂરી આ્પી

ટોરોનટો ્ંૂચટણી માટે 15,000 લોકોની ભરતી કરાશે

પિન્ુ ્લ્ચરલ સોસકાય્ી દ્કારકા 
ઉજવકાશે ભકારતનો સવકાતંત્ય ર્ન

્ેનેડકાનકા િકાઉપસંગ મકા ક્ે્મકંા પવસંગતતકા, 
મ્કાનોનું વે્ચકાણ ઘટંુ, િણ ભકાડકામકંા વધકારો



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 12 AUGUST, 202204

manoj1968@yahoo. ca

નીતિશ પણ ખંધા રાજકારણી 
ભાજપનો જ ખેલ પાડી દીધો

તંત્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

બિહારમાં પાંચ ્વર્ષ પહેલાં નરીતરીશકુમારે 
આરજેડરી અને તેજસ્વરી યાદ્વને 

કોરાણે મૂકીને ભાજપ સાથે જોડાણ કરરી સરકાર 
િના્વરી હતરી. હ્વે આ રાજકીય ઘટનાક્રમને પાંચ 

્વર્ષ ્વરીત્વા આવયા 
છે તયાં નરીતરીશકુમારે 
ભાજપ સાથેથરી છેડો 
ફાડરી નાંખરીને આરજેડરી 
સાથે જેડરીયુનું જોડાણ 
કરરીને સરકાર રચ્વા 
ક્વાયત આદરરી દરીધરી 
છે.  ગુરુ્વારે નરીબતશ 
કુમારે આઠમરી 
્વખત બિહારના 
મુખયમંત્રી તરરીકે 

શપથ લરીધા. આ સાથે જ આરજેડરી નેતા તેજસ્વરી 
યાદ્વે ડેપયુટરી સરીએમ તરરીકે શપથ લરીધા છે.  
નરીતરીશકુમારે ભાજપથરી છેડો ફાડ્વાનો બનણ્ષય 
લરીધો તેના માટે અનેક કારણો છે. જેમાં સૌથરી 
મોટુ કારણ ભાજપનરી બિહારમાં ઓપરેશન 
લોટસનરી બહલચાલ છે. ગત મબહને ભાજપે 
મહારાષ્ટ્રમાં બશ્વસેના, એનસરીપરી અને કોંગ્ેસનરી 
અઘાડરી સરકારને તોડરી પાડરી હતરી. બશ્વસેનામાં 
જ ઉદ્ધ્વ ઠાકરે સામે િળ્વો કરા્વરીને ભાજપે 
મહારાષ્ટ્રમાં સત્ા મેળ્વ્વાનું સપનુ સાકાર કયુું 
છે. હ્વે મહારાષ્ટ્ર િાદ ભાજપનરી નજર બિહાર 
પર હતરી.

છેલ્રી બ્વધાનસભાનરી ચૂંટણરીમાં નરીબતશના 
જેડરીયુને ઓછરી િેઠકો મળરી, જે પાછળ પણ 
ભાજપનરી ગંદરી રાજનરીબત હતરી. આ િાિત 
નરીબતશકુમાર સમજી ગયા હતા. નરીતરીશકુમાર 
બિહાર બ્વધાનસભાનરી ૨૦૨૦નરી ચૂંટણરી 
ભાજપ સાથે જોડાણ કરરીને લડ્ા હતા અને 
્વાસત્વમાં ભાજપના કારણે જ તેમનરી આિરુ 
િચરી હતરી. ભાજપે નરીતરીશને સાચ્વ્વા પહેલાં 
જ કહરી દરીધું હતું કે, નરીતરીશકુમાર બિહારમાં 
એનડરીએના નેતા હો્વાથરી બિહારનરી ચૂંટણરીમાં 
એનડરીએ જીતશે તો નરીતરીશકુમાર જ મુખયમંત્રી 
િનશે. ભાજપને એ ્વખતે કલપના ન હતરી કે, 
પોતે નરીતરીશ કરતાં ્વધારે િેઠકો લઈ જશે. તેથરી 
જ ભાજપે તેજસ્વરી યાદ્વ અને નરીતરીશના મત 
તોડ્વા બચરાગ પાસ્વાનને તેનરી સામે મેદાનમાં 
ઉતાયયો. પરરણામ આવયાં તયારે ભાજપે ધારણા 
કરતાં જોરદાર દેખા્વ કરતા ૭૪ િેઠકો અંકે 
કરરી હતરી. િરીજી તરફ જેડરીયુનો દેખા્વ અતયંત 
ખરાિ રહ્ો અને માત્ ૪૩ િેઠકોથરી સંતોર 
માન્વો પડ્ો હતો. ભાજપને ્વધારે િેઠકો 
મળતાં ભાજપના અનેક નેતાઓએ પોતાનો 
મુખયમંત્રી િન્વો જોઈએ એ્ંુવ ગાણુ ગા્વાનું 
શરૃ કરરી દરીધુ હતુ. પરંતુ નરીતરીશના તે્વર જોતા 
અને પોતે આપેલા ્વચનને ધયાનમાં લઈને 
ભાજપે નરીતરીશને ફરરી મુખયમંત્રી િના્વ્વા 
પડ્ા હતા. હ્વે આજના સંજોગોમાં ઉદ્દ્વ 
ઠાકરે જે્વા જ હાલ પોતાનરી નહીં થાય તે માટે 
તેમણે બનણ્ષય કર્વો આ્વશયક િનતા જેડરીયુના 
ધારાસભયો અને સાંસદોનરી િેઠક િોલા્વરી 
હતરી. આ િેઠકમાં નરીતરીશકુમારે બ્વક્ટમ કાડ્ષ 
ખેલરીને એલાન કયુું કે, ભાજપ હંમેશા આપણને 
નિળા પાડ્વાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. ભાજપે 
મને ઘણરી્વાર અપમાબનત કયયો અને ૨૦૧૩થરી 
લઈને અતયાર સુધરી ભાજપે જેડરીયુને માત્ દગો 
જ આપયો છે. તેથરી ભાજપ સાથે છેડો પાડ્વા 
બસ્વાય હ્વે કોઈ બ્વકલપ િચયો નથરી. બિહારમાં 
જેડરીયુના મોટાભાગના ધારાસભયો અને સાંસદો 
પણ ભાજપનરી દાદાગરીરરીથરી કંટાળરી ચુ્યા જ છે. 
તેથરી તેમણે નરીતરીશનું સમથ્ષન કરરીને ભાજપથરી 
છૂટા થ્વાનો સંદેશ આપરી દરીધો.

મંગળ્વારે નરીતરીશકુમારે િેઠક કયા્ષ િાદ 
સરીધા રાજભ્વન પહોંચરીને રાજયપાલ ફાગુ 
ચૌહાણને રાજીનામું સોંપરી દરીધું. આ સમયે 
નરીતરીશકુમાર પોતાનરી સાથે તેજસ્વરી યાદ્વને 
પણ રાજયપાલ સમક્ષ લઈ ગયા હતા. તેથરી 

નરીતરીશે રાજીનામું આપતાં ્વેંત જ ફરરી સરકાર 
રચ્વાનો દા્વો પણ કરરી નાંખયો. આ તકે, તેમણે 
ભાજપ બસ્વાયના િાકીના તમામ પક્ષોના ૧૬૪ 
ધારાસભયોનો સમથ્ષનપત્ પણ રાજયપાલને 
સોંપયો. નરીતરીશના આ પગલાથરી ભાજપ અને 
જેડરીયુ ્વચ્ે છેલ્ા પોણા િે ્વર્ષથરી ્વર્ષથરી 
ચાલતરી ખેંચતાણનો અંત આવયો છે. ભાજપનરી 
િાગદોર મોદરી અને શાહના હાથમાં આવયા પછરી 
એનડરીએના સહભાગરી એ્વા જેડરીયુએ અનેક્વાર 
ભાજપનરી નરીબતઓ સામે ખુલ્ેઆમ નારાજગરી 
વયક્ત કરરી છે. આમ ભાજપે નરીતરીશનરી મેથરી 
માર્વાનો કાય્ષક્રમ તો કેટલાય ્વરયોથરી ચાલુ કરરી 
દરીધો હતો. બિહારમાં નરીતરીશકુમારને ૨૦૨૦માં 
ગાદરી ઉપર િેઠે દોઢ મબહનો પણ થયો નહતો 
તયારે જ અરૂણાચલ પ્રદેશમાં જેડરીયુના સાત 
ધારાસભયોને ભાજપે ખેર્વરી નાંખયા. ભાજપનરી 
આ હરકતથરી અકળાયેલા નરીતરીશે મુખયમંત્રીપદ 
છોડ્વાનું એલાન સદુ્ધાં કરરી દરીધું હતું. અરૂણાચલ 
પ્રદેશ બ્વધાનસભાનરી કુલ ૬૦ િેઠકોનરી ચૂંટણરી 
૨૦૧૯માં યોજાઈ હતરી. આ ચૂંટણરીમાં ભાજપને 
૪૧ િેઠકો અને જેડરીયુને ફાળે સાત િેઠકો ગઈ 
હતરી.

ભાજપને િે તૃબતયાંશ િહુમતરી મળતા 
ભાજપના પેમા ખાંડુને અરુણાચલના સરીએમ 
િના્વાયા હતા. અહીં ભાજપે સત્ા ટકા્વ્વા કશું 
કર્વાનરી જરૂર ન હતરી. આમ છતાં ૨૦૨૦ના 
રડસેમિરમાં જેડરીયુના સાત ધારાસભયોમાંથરી છ 
ધારાસભયોને પાટટીમાં સામેલ કર્વાનરી ભાજપનરી 
હરકતથરી જેડરીયુના મોટાભાગના નેતા ભડકી 
ગયા હતા. તે સમયે નરીતરીશકુમારે તેમને શાંત 
રાખયા. કેમ કે, આ ઘટનાના િે રદ્વસ પછરી 
જેડરીયુનરી રાષ્ટ્રરીય કારોિારરી હતરી. આ િેઠકમાં 
નરીતરીશે જેડરીયુનું રાષ્ટ્રરીય પ્રમુખપદ છોડરીને 
રાજયસભામાં જેડરીયુના નેતા રામચંદ્ર પ્રસાદ 
બસંહ ઉફફે આર.સરી.પરી. બસંહને રાષ્ટ્રરીય પ્રમુખ 
િના્વરી દરીધા. આ સમયે તેઓએ એલાન પણ 
કરરી દરીધું કે, મને મુખયમંત્રીપદે િેસરી રહે્વામાં 
કોઈ રસ નથરી. ભાજપને પોતાના માણસને 
ગાદરીએ િેસાડ્વો હોય તો તેને િેસાડે અને િરીજા 
કોઈને િેસાડ્વો હોય તો તેને િેસાડે. નરીતરીશના 
આ ્વલણના પડઘા દેશના રાજકારણમાં અનેક 
રદ્વસો સુધરી પડ્ા હતા. ભાજપે એ ્વખતે 
માંડમાંડ નરીતરીશને મના્વરીને આ્વરી હરકત 
ફરરી નહીં થાય તેનરી ખાતરરી આપરી હતરી. જો 
કે, ભાજપ પોતાનું િોલેલું પાળ્વામાં માનતો 
નથરી તે્વરી ્વાત હ્વે દેશમાં જાહેર થઈ ગઈ છે. 
તેથરી જ નરીતરીશને ઉથલા્વરીને ભાજપે બિહારમાં 
પોતાનરી સરકાર િના્વ્વા કા્વાદા્વા શરૂ કરતા 
નરીતરીશ ભડકી ગયા. ભાજપ પા્વર અને પૈસાના 
જોરે કોઈપણ ખેલ કરે અને નુકસાન થાય તે 
પહેલાં જ નરીતરીશે ભાજપને બિહારનરી સત્ામાંથરી 
િહાર કરરી દરીધો છે. ભાજપે મહારાષ્ટ્ર જ્ેવો 
જ ખેલ બિહારમાં કર્વા ક્વાયત આદરરી દરીધરી 
તે્વો દા્વો જેડરીયુ કરરી રહ્ો છે. રાજકીયસૂત્ોના 
પ્રમાણે બિહારમાં આર.સરી.પરી. બસંહને મોહરુ 
િના્વ્વાનું હતુ. જેડરીયુના છ ધારાસભયોને 
તોડ્વા ભાજપે કરોડો રૂબપયા ઓફર કયા્ષ 
હો્વાનો ગંભરીર આક્ષેપ જેડરીયુએ કયયો છે. 
મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધ્વ ઠાકરે સંગઠનના નેતા છે. 
રાજકીય કા્વાદા્વામાં તે ખાસ બનપૂણ નથરી તેથરી 
ભાજપ તયાં સફળ થયો છે. પરંતુ નરીતરીશ પરીઢ 
રાજકારણરી છે. નરીતરીશ ફરરી િેઠા થ્વા માટે 
જ્ાબત આધારરત ્વસતરી ગણતરરીનું કાડ્ષ રમ્વા 
માગે છે અને તેજસ્વરીનો તેમાં સાથ છે. લાલુ-
નરીતરીશે ૨૦૧૫માં હાથ બમલા્વરીને ભાજપને 
ઘૂળચાટતો કરરી દરીધો હતો.

તેથરી જ િંને માટે આ ્વખતે કરેલુ સમાધાન 
પણ ફાયદેમંદ રહે્વરીનરી સંભા્વના છે.
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અમદાવાદ

લાંચ λΐત િવરોધી Úયુરોના અિધકારીઓએ 

પાલનપુર સЧક↕ટ હાઉસ ખાતે  ĺેપ ગોઠવીને 

λિપયા ૧૬ લાખની લાંચ લેવાના કыસમાં દાંતાની 

સરભવાનીિસંહ િવ˜ાલયના આચાય↓ અને 

પાલનપુર િજ·ા િશΤણાિધકારી ઓЧફસના Øયુનને 

ઝડપી લીઘા હતા. બંને જણાએ ફЧરયાદીના પુĦને 

╞ાક↕ની સરકારી નોકરી અપાવવાનું કહીને તેના 

બદલામાં નાણાંની માંગણી કરી હતી. બનાસકાંઠા 

િજ·ાના જી·ા િશΤણાિધકારી કચેરીના Øયુન 

નરъશ જોષીએ પાલનપુર ખાતે રહъતા એક 

ãયિŪના પુĦને ╞ાક↕ની સરકારી નોકરી અપાવવા 

માટъની ખાતરી આપીને દાંતામાં આવેલી સર 

ભવાનીિસંહ િવ˜ાલયના આચાય↓ શૈલેષચંĩ મહъતા 

સાથે ઓળખાણ કરાવી હતી. તેમણે પણ િશΤણ 

િવભાગમાં સરકારીનો નોકરીની ખાતરીને આપીને 

તેના બદલામાં ૧૬ લાખ λિપયાની માંગણી કરી 

હતી. જેમાં કЅં હતું કы જો નોકરી ન મળъ તો પૈસા 

પરત આપી દъશે. જેથી ફЧરયાદીએ પૈસા આપવાની 

તૈયારી દશા↓વી હતી. બાદમાં આ અંગે એસીબીમાં 

જાણ કરી હતી. જેના આધારъ પાલનપુર સЧક↕ટ 

હાઉસ ખાતે શુĝવારъ છટકЮі ગોઠવવામાં આãયું 

હતું. જેમાં શૈલેષચંĩ મહъતા અને નરъશ જોષી લાંચ 

લેતા રѕગેહાથે ઝડપાયા હતા. આ અંગે એસીબીએ 

બંનેની અટકાયત કરીને તેમના િવλÖધ કાયદъસરની 

કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ.

ગાધંીનગર 

ગાધંીનગરમાં ઝરેી અન ે િબનઝરેી સાપ પæુકળ 

Ĭમાણમાં હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છъ ĬકжિતĬમેીઓ 

તો ગાધંીનગરન ે સાપનુ ં ઘર પણ માન ે છъ Óયારъ 

હાલ જ ે િસઝન ચાલી રહી છъ તમેા ંસાપ પોતાના 

ખોરાકની શોધમાં વધ ુપડતા એĠસેીવ થયલેા જોવા 

મળъ છъ અન ેતનેા કારણ ેજ ગાધંીનગરમાં સપ↓દѕશના 

બનાવોમાં િચતંાજનકરીત ેવધારો જોવા મળી રΝો 

છъ. હાલ સાપના બŵા બહાર આવતા હોય છъ 

અન ેઆગામી િશયાળામાં જમીનમા ં ઉતરવા માટъ 

સાપન ેવધમુા ંવધ ુખોરાકની જરરૃ પડતી હોય છъ 

તથેી સાપ તથા તનેા બŵા હાલ ખોરાકની શોધમાં 

બહાર િનકળતા હોય છъ ત ે દરિમયાન મનæુયના 

સપંક↕મા ંઆવવાથી કы કોઇ પણ જાતની કનડગતને 

કારણ ે ત ે કરડવા માટъ સΤમ પણ હોય છъ. એક 

અદંાજ Ĭમાણ,ે હાલની િસઝનમાં િજ·ામાં રોજના 

Ħણ જટેલા ãયિŪઓન ેઝરેી તથા િબનઝરેી સાપ 

કરડ ેછъ જ ેપકૈЫ મોટાભાગના દદЪ↓ઓન ેગાધંીનગર 

અથવા તો અમદાવાદ િસિવલ હોЩçપટલ લઇ 

જવામા ં આવ ે છъ. ગાધંીનગર િસિવલમા ં છъ·ા 

એક મિહના દરિમયાન કЮલ ૫૫ જટેલા સપ↓દѕશના 

દદЪ↓ઓ ન℮ધાયા છъ જમેન ે જરરૃી એ×ટી વનેમ 

આØયા બાદ આઇસીયમુા ંસારવાર આપવી પડ ેછъ. 

એટલ ુજ નહỲ, એક મિહલા દદЪ↓ન ેહોЩçપટલ લઇ 

જવામા ંમોડુ ંથઇ જતા તનેુ ંમોત પણ ૧૫ Чદવસ 

પહъલા થયુ ંહોવાનંુ જાણવા મળી રЅ ંછъ.

બનાસકાંઠાની શાળાના આચાય↓ અને 
Øયૂન ૧૬ લાખ લેતા રѕગેહાથે ઝડપાયા
ક્લાકર્ની સરકારી નાેકરી અાપવાના બદલામાં લાખાે રૂિપયાની માંગણી કરી હતી

ગાંધીનગરમાં કોĮા-કાળોતરા જેવા સાપ 
કરડવાના Чકçસા વÖયાં : રોજ Ħણને દѕશ
િસિવલમાં અેક મિહનામાં 55 જેટલા િક્તઅાે સપર્દંશના કારણે દાખલ 
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નેશનલ સ્પોર્ટ્સની મલખમ 
સ્ર ્્સમ્ં ગુજર્તની ટીમમ્ં 
તમ્મ સ્ર્સકપો વડપોદર્ન્

વડોદરા
વડપોદર્- 36 મી નેશનલ ગેમ્ટમ્ં યપોજાન્ર 

મલખમ સ્ર્્સમ્ં ગુજર્તની ટીમમ્ં તમ્મ ખેલ્ડીઓ 
વડપોદર્ન્ છે. વડપોદર્ની 6 છપોકરીઓ અને 6 
છપોકર્ઓ મલખંભમ્ં ગુજર્તનું પ્રતતતનરીતવ કરશે. 
વડપોદર્ને વય્ય્મનપો વ્ર્ટપો ગ્યકવ્ડી શ્્ટનક્ળથી 
મળયપો છે. શહેરમ્ં આજે ્ણ એક્દ ્ટદી જૂન્ 
અખ્ડ્ ્ુર્તન વ્ર્ટ્ને જાળવવ્ ્ટ્થે વય્ય્મની 
આરુતનક ્ુટતવર્ઓ ્ટ્થે રમરમી રહ્ં છે. દેશ 
આઝ્દીનું અમૃત ્વ્સ ઉજવી રહ્ં છે તય્રે ગવ્સ લેવ્ 
જેવી વ્ત એ છે કે આ વય્ય્મ શ્ળ્ઓમ્ં ્ટય્જી 
મહ્ર્જની કુણી લ્ગણીથી અંગ્ેજોન્ તવરપોરની 
પ્રવૃતતિઓ ્ણ થતી હતી. ્ુર્ણી બરંુઓ ક્ંતતક્રી 
પ્રવૃતતિઓ ્ટ્થે ્ટંકળ્યેલ્ હત્.

વડપોદર્ની ઢ્ઢર નદીમ્ં 
્ડેલ્ યુવ્નને મગર 
્્ણીમ્ં ખેંચી ગયપો

વડોદરા
્્દર્ ત્લુક્ન્ ્ટપોખદ્ર્ઘુ ગ્મ ્્્ટેથી ્્ટ્ર 

થતી ઢ્ઢર નદીમ્ં યુવ્નનપો ્ગ લ્્ટત્ નદીમ્ં 
ખ્બકયપો હતપો. નદીમ્ં ખ્બકત્ જ એક મગર આ 
યુવ્નને ્્ણીમ્ં ખેચી ગયપો હતપો. ઇમર્ન દીવ્ન 
ન્મન્ 30 વર્સન્ ્ટપોખડ્ર્ઘુ ગ્મન્ યુવ્નને 
બચ્વવ્ સથ્તનક લપોકપોની ્ટ્થે ફ્યર તરિગેડની ટટમ 
્ણ જોડ્ઈ છે. આ ઘટન્ને ્ગલે નદી ટકન્રે ગ્્મ 
લપોકપોન્ ટપોળ્ જમય્ હત્. જો કે બ્પોર ્ટુરી યુવ્નનપો 
્તિપો લ્ગયપો નથી. બીજી તરફ તવશ્્તમત્ી નદીન્ 
્ટય્જીગંજ તવસત્રન્ દશ્સનમ્ તબલ્ડંગ નજીક એક 
૧૨ ફૂટ લ્ંબ્ અને 200 ટકલપોથી વઝુ વજન વ્ળ્ 
મગરનું રહસયમય ્ટંજોગપોમ્ં મપોત ની્જત્ં ફપોરેસટ 
તવભ્ગે ત્્્ટ હ્થ રરી છે.

વડોદરા
૨૯ મે, ૨૦૨૨ન્ રપોજ ્ંજાબી ત્ંટગર 

ત્ટદ્ૂ મ્ૂટેવ્લ્ની હતય્ થઈ તય્રથી 
ઘટન્ની જવ્બદ્રી લેન્રપો અને હ્લ 
કેનેડ્મ્ં રહેલપો ગેંગસટર ગપો્ડી રિ્ર 
ચચ્્સમ્ં છે. તેન્ ન્મે ્ંજાબન્ પ્રતતતઠિત 
ડપોકટરપોને ફપોન કરીને મૂ્ટેવ્લ્ જેવી 
હ્લત કરવ્ની રમકી આ્ીને ખંડણી 
મ્ગન્ર્ મૂળ તબહ્રી અને વડપોદર્ન્ 
છ્ણી તવસત્રમ્ં રહેત્ શરીફ શેખ ન્મન્ 
શખ્ટની ્પોલી્ેટ રર્કડ કરી હતી. 

આ શખ્ટ ખરેખર ગપો્ડી રિ્ર ગેંગનપો 
્ટભય છે કે ્છી ખ્લી તેન્ ન્મ ્ર ચડી 
ખ્ઈને ખંડણી લેવ્નપો હેતુ હતપો તે ટદશ્મ્ં 
્પોલી્ેટ ત્્્ટ શરૂ કરી છે. ્ંજાબન્ 

અમૃત્ટરન્ મજીડ્ રપોડ ્ર આવેલ્ વ્ટંત 
એવનયૂમ્ં રહેત્ એક જાણીત્ ડપોકટરને 
શખ્ટે ફપોન કરીને મ્રી ન્ખવ્ની રમકી 
આ્ી હતી અને ્ટ્થે ્્ંચ લ્ખ રૂત્ય્ની 
ખંડણી ્ણ મ્ગી હતી. ત્્્ટ કરત્ં આ 
નંબર તવદેશનપો હપોવ્નું ્ટ્મે આવયું હતું. 
ડપોકટરને વપોર્ટએ્ ્ર આવેલ્ ફપોન ્ર 
રમકી આ્ન્રે ્પોત્નું ન્મ ક્લ્ રિ્ર 
હપોવ્નું કહં્ હતું. ્પોલી્ટે ત્્્ટ હ્થ 
રરત્ં તબહ્રન્ ્ૂવ્સ ચં્્રણ તવસત્રન્ 
લુક્ટરય્ ત્લુક્ન્ ત્ટ્ટવ્ ગ્મમ્ં રહેત્ 
તપ્રન્ટ કુમ્ર અને ્ટેવ્હણ ગ્મન્ તવક્્ટ 
કુમ્ર તરીકેની ઓળખ છતી થઈ હતી. 
્ંજાબ ્પોલી્ટની ત્્્ટ તબહ્ર ્ટુરી 
્હોંચી હતી. 

ગોલડડી બ્ારના નામે ડૉક્ટરને ધમકી 
આપનાર વડોદરાનો શખ્સ ઝડપાયો

વડોદરા
છ્ણી તવસત્રમ્ં વીએમ્ટી 

ક્્ટ્ટ્સમ્ં ૪૨ વર્સનપો નવીન 
ગપોરરનભ્ઇ શમ્્સ તેની ્ત્ી રંજન, 
૮ વર્સન્ ્ુત્ અને ૬ વર્સની  ્ુત્ી 
્ટ્થે રહેતપો હતપો.બ્જુન્ જ ફલેટમ્ં 
નવીનન્ વયપોવૃધર ત્ત્  ગપોરરનભ્ઇ 
અને મ્ત્ કૈલ્્ટબેન રહે છે.નવીનને 
તેની ્ત્ી રંજન ્ટ્થે અવ્રનવ્ર 
તકર્ર થતી હપોવ્થી  રંજન  બ્જુમ્ં 
આવેલ્ ્ટ્ટર્ન્ ફલેટમ્ં બ્ળકપો ્ટ્થે 
્ટૂઇ રહેતી હતી. નવીન કપોઇ ક્મ રંરપો 

કરતપો નહતપો.જય્રે,રંજન આ્ટ્્્ટન્ 
બંગલ્ ઓમ્ં ઘરક્મ કરીને  બંને 
બ્ળકપોને ઉછેરતી હતી.ગઇક્લે ર્તે 
રંજન ઘેર આવી હતી અને ્ટ્ટર્ને 
ખીર ખવડ્વી હતી.આ વખતે તેન્ બંને 
્ટંત્નપો બ્જુન્ ફલેટમ્ં ્તત નવીન 
્્્ટે હત્.જેથી રંજન ્ણ તય્ં ગઇ 
હતી.મરર્તે બ્ર વ્ગે તે બ્ળકપોને 
લઇ ્ટ્ટર્ન્ ફલેટમ્ં ્રત આવી 
હતી. ્ટવ્રે ્ટ્ડ્ છ વ્ગે રંજન ફરીથી 
્તતન્ ફલટેમ્ં ગઇ હતી અને થપોડી 
વ્રમ્ં તેણે ્ટ્ટર્ને બૂમ ્્ડી હતી 

કે,્પ્્ જ્દી આવપો, નવીન નીચે ્ડી 
ગય્ છે,બપોલત્ નથી.વૃધર ્ટ્ટર્એ તય્ં 
જઇ નવીનને ્્ણી ્ીવડ્વયુ ં હતું ્ણ 
તે ્ીતપો નહતપો. જેથી ૧૦૮ને બપોલ્વી 
હતી.નવીનન્ ગળ્ તેમજ હ્થે-્ગે 
ઇજા જોઇ ૧૦૮ન્ સટ્ફને શંક્ ગઇ 
હતી. ્પોલી્ટની ્ૂછ્રછમ્ં ્ત્ી 
રંજને કબૂ્યું હતું કે,ર્તે ચ્ટરત્ય ્ર 
શંક્ કરી નવીને મને લ્ત મ્રી હતી.
જેથી લપોખંડન્ રપોડથી તેનું ગળું દબ્વી 
દીરું હતું. તય્રબ્દ ્ગે વ્યર બ્ંરીને 
કરંટ આપયપો હતપો.

કઠલાલ 
કઠલ્લ કપોલેજમ્ં શૈલરે ઝ્લ્ તથ્ 

તેન્ તમત્પો પ્રવીણત્ટંહ, તમતેશ તથ્ 
અનય તમત્પો ખુરશીઓમ્ં બેઠ્ હત્. 
જય્રે તેમની ્્છળ નીરવ ચૌહ્ણ 
અને ્ટ્ગર વય્્ટ બેઠેલ્ હત્ અને 
આ લપોકપો ચ્લુ પ્રપોગ્્મમ્ં અવ્જ કરત્ 
હત્. જેથી પ્રપોફે્ટર દ્્ર્ તવદ્્થથીઓને 
અવ્જ નહીં કરવ્ ટકપોર કરવ્મ્ં 
આવી હતી. જે અંગે શૈલરે અને તેન્ 
તમત્પોએ પ્રપોફે્ટરને જણ્વેલું કે અમે 
અવ્જ કરત્ નથી ્રંતુ ્્છળ બેઠેલ્ 
નીરવ ચૌહ્ણ અવ્જ કરે છે અને 
અ્શબદ બપોલે છે.  પ્રપોગ્્મ ્ૂરપો થત્ં 
તનરવ ચૌહ્ણ તથ્ તેન્ તમત્ ટકશન 

દ્્ર્ શૈલેર ્ટ્થે બપોલ્ચ્લી કરી હતી 
અને જતપો રહપો હતપો. તય્રબ્દ કપોલેજ 
છૂટય્ બ્દ શૈલરે ૧૨.૩૦ કલ્કની 
આ્ટ્્્ટ કપોલેજથી ચ્લતપો ચ્લતપો 
ફ્ટક ્્્ેટથી ્્ટ્ર થતપો હતપો. તય્રે  
નીરવ અને ટકશન તથ્ અનય બે શખ્ટપો 
તય્ં આવી શૈલેર ્ટ્થે ગ્ળ્ ગ્ળી 
કરી હતી અને તમ્મ લપોકપો ભેગ્ થઈ 
શૈલેરને મ્ર મ્રવ્ લ્ગય્ હત્. તે 
દરતમય્ન તય્ંથી ્્ટ્ર થતપો શૈલેરનપો 
તમત્ ર્હુલ ગપોત્ભ્ઇ ્રમ્ર વચ્ે 
્ડી છપોડ્વવ્ જત્ં ર્હુલને ઈજા 
થઈ હતી. જે બ્દ તેને હપોલસ્ટલમ્ં 
લઈ જવ્મ્ં આવત્ તય્ં તેનું ્ટ્રવ્ર 
દરતમય્ન મૃતયુ થયું હતું. 

કઠલાલમાં કોલેજના વવદ્ાર્થીઓ 
વચે્નડી મારામારડી ઃ 1નું મોત ર્યુંકંટાળેલી પત્ીએ પતિનું ગળું દબાવી દીધું, 

પગે વાયર બાંધયા બાદ કરંટ આપી હતયા
રાતે હત્ા કરી સૂઇ ગઇ, બાળકાેને સૂ્લે માેકલી હત્ાને કુદરતી માેતમાં ખપાવવા નાટક કરુું
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િવસાવદર

૧૦મી ઓગçટъ િવΐ િસંહ Чદવસ 

િનિમǼે વનિવભાગ લાખો લોકો િસંહ 

Чદવસની ઉજવણીમાં જોડાયા હતા. 

પણ ખરા અથ↓માં િસંહોને રહъવા માટъના 

જંગલો એટલી હદъ બીન જλરી Τોથી 

ગીચતા ભયા↓ બની ગયા છъ. કы હવે 

િસંહોને િશકાર કરવું મુäકыલ બ×યું 

છъ.તેથી જંગલોને બદલે િસંહો રъવ×યુ 

િવçતારમાં વધુ રહъવાનું પસંદ કરъ છъ. 

અને જેના કારણે માનવ અને િસંહો 

વŵે સહ અЩçતÓવની લડાઈઓ થઈ 

રહી છъ. અને હજુ પણ આ બનાવોમાં 

સતત વધારો થશે.િસંહની વçતી વધે તેનું 

બધાને ગૌરવ છъ. પરѕતુ આ વçતી વધારો 

િસંહ અને માનવ માટъ કыટલો મુäકыલ 

બનશે.તે તો આવનારો સમય બતાવશે 

તે નŨી છъ.  સૌરા∆માં વસવાટ કરતા 

િસંહોમાથી ૭૦ ટકાથી વધુ િસંહ જંગલ 

છોડી બહાર રહъવા મજબૂર બ×યા છъ. 

અને હજુ િસંહોની વçતી સતત વધતી 

જાય છъ, તે ખુશીની વાત છъ . પરѕતુ િસંહો 

માટъ જંગલ કરતાં બહારનો િવçતાર 

તમામ રીતે જોખમી પણ છъ. િસંહો 

શા માટъ જંગલ છોડી રΝા છъ. તે અંગે 

વન િવભાગના એક ઉŵ અિધકારીએ 

ચોકાવનારા ખુલાસાઓ કયા↓ છъ. જેમાં 

િસંહો માટъ ગીરનું જંગલ ગીચતા ભયુ↨ 

બની ગયું હોય જેના કારણે િસંહો જંગલો 

છોડી રΝા છъ.

સૌરા∆

સૌરા∆ યુિનવિસ↓ટીમાં  કાãય 

મહાકЮіભનું આયોજન કરવામાં 

આãયું હતું. ગુજરાતી ભાષા સાિહÓય 

ભવનમાં કાય↓રત ગુલાબદાસ Įોકર 

ચેર ˛ારા અિખલ ભારતીય શૈિΤક સંઘ 

અને ગુજરાત સાિહÓય અકાદમીના 

સંયુŪ ઉપĝમે અખંડ કાãય સંમેલન 

યોજાયુ હતું. જેમાં િવ˜ાથЪ↓ઓ, 

કિવઓ સિહત સાિહÓયĬેમીઓ 

મોટી સંÅયામાં ઉપЩçથત રΝા હતા. 

આઝાદી કા અ ત મહોÓસવ અંતગ↓ત  

૭૫ કિવઓએ સતત ૨૪ કલાક સુધી 

કિવતા પઠન કરવામાં આãયુ હતું. આ 

દરિમયાન એક  કિવ ˛ારા રા∆િપતા 

માટъ અપમાનજનક કિવતા રજૂ કરતા 

મામલો ગરમાયો છъ.  ગાંધી બાપુ 

માટъ અપમાનજનક કિવતા રજૂ કરાતા 

ગાંધી Ĭેમીઓમાં રોષની લાગણી જોવા 

મળી રહી છъ. આ મામલે સૌરા∆ 

યુિનવિસ↓ટીના ડીન અને ક℮Ġેસના નેતા  

િનદત બારોટ ˛ારા િવરોધ ઉઠાવવામાં 

આãયો છъ.  

આ મામલે તેઓએ જણાãયું કы 

દъવાસથી આવેલા કિવએ રા∆િપતા 

માટъ અપમાનજનક કિવતા રજૂ કરી 

હતી. જેને  ગુલાબદાસ Įોકર ચેરના 

કોડЪ↓નેટર મનોજ જોશીએ પણ કિવતાને 

સારી ગણાવી હતી. આ અંગે મનોજ 

જોશીનું રાજીનામુ લઇ લેવુ જોઇએ. 

સાૈરા∆ના મહાકЮіભમાં રા∆િપતા અંગે 
િવવાЧદત પઠન કરાતા િવવાદ સજા↓યો 

ઉગી નીકળъલા ગીચ ઝાડી અને ઝાંખરાને 
લીધે િસંહો ગીર જંગલ છોડવા મજબૂર
િસંહાે દાેડીને િશકાર કરી શકતા નથી રેવ ુ િવ તારમાં રહેવાનું વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે

જેતપુરમાં દъશના સૌથી 
મોટા પાણી શુિˇકરણ 
Øલા×ટનું િનમા↓ણકાય↓

જેતપુર

દъશનો સૌથી મોટો પાણી શુિˇકરણ Чફàટર Øલા×ટ 

જેતપુરમાં બની રΝો છъ, ખાસ કરીને િĬЩ×ટѕગ ઉ˜ોગના 

Ĭદુિષત પાણીને ચોÅખુ કરવા માટъ ૧૫૦ કરોડના ખચ› 

બની રહъલ આ Чફàટર Øલા×ટ કાય↓રત થતા જેતપુરના 

પાણી Ĭદૂષણનો Ĭ  સંપૂણ↓ નાબૂદ થશે. જેતપુરના 

પાણી Ĭદૂષણનું મુÅય કારણ કોЩçટક હોય ડાઇંગ અને 

િĬЩ×ટѕગ એસોિસય×સને જેને લઈને જેતપુરના ડાઇંગ અને 

િĬЩ×ટѕગ ઉ˜ોગ ˛ારા દъશનો સૌથી મોટો કોЩçટક Чરકવરી 

Чરયુઝ પાણીનો Чફàટર Øલા×ટ આકાર લઈ રΝો છъ. 

૧૫૦ કરોડના ખચ› બની રહъલ આ કોЩçટક Чરકવરી અને 

Чરયુઝ Øલા×ટમાં રોજનું ૧૫ લાખ લીટર પાણીને Чફàટર 

કરીને શુˇીકરણ કરવા સાથે સાથે કોЩçટક પણ Чરકવર 

કરવામાં આવનાર છъ,

ધોરાજીમાં તાજીયાનાં 
ઝુલુસ સમયે ડÅખા બાદ 
મારામારી, 10 ઘાયલ

ધોરાજી

બે Чદવસ પહъલા રાĦે Ħણેક વાÆયે તાજીયાનું ઝુલુસ 

નીકâયું હતું. Óયારъ બહારપુરા િવçતારમાં એકબીજાને 

ધŨો લાગવા જેવી બાબતે બે મુЩçલમ જૂથ વŵે 

બોલાચાલી બાદ ઝપાઝપી થઈ હતી. Óયારъ આગેવાનોએ 

સમાધાન કરાવીને મામલો થાળъ પાડી દીધો હતો.  બાદમાં 

એક જૂથનાં હુસેન અલીભાઈ ચૌહાણ અને બીજા જૂથનાં 

મુçતકЫય ઉફ⎯ હાજી સમદભાઈ ગરાણા એકાએક çટъશન 

રોડ પર ગેલેÄસી ચોક પાસેની કાદરીયા પાન નામી દુકાને 

ભેગા થઈ જતાં ફરી બોલાચાલી થઈ હતી. જેથી બ³−³ે 

જૂથનાં 25-30 શÅસો છરી, લાકડી, લોખંડના પાઈપ, 

ધોકા જેવા હિથયારો લઈને ઘસી આãયા હતા અને 

એકબીજા પર હુમલો કયђ↓ હતો. બ³−³ે જુથ વŵે સશçĦ 

મારામારી થઈ જતાં માહોલ તંગ બની ગયો હતો.

મોરબી

૧૧ ઓગçટ ૧૯૭૯ના રોજ મોરબીની 

જીવાદોરી સમાન મÉછુ-૨ ડેમ તૂટી પડતા 

જળĬલય સજા↓યો હતો. આ હોનારતમાં 

અસંÅય લોકોએ જીવ ગુમાãયા હતા અને 

ãયાપક માનવ ખુમારી થઇ હતી. આ 

હોનારતના કાળમુખા Чદવસને બુધવારъ પણ 

મોરબીવાસીઓ ભૂલી શકયા નથી, Óયારъ 

આજે Чદવંગતોની યાદમાં ૨૧ સાયરનની 

સલામી બાદ મૌન રъલી યોજાઈ હતી. 

મોરબી નગરપાિલકા ˛ારા મÉછુ 

હોનારતની વરસીના Чદવસે બુધવારъ 

૧૧ ઓગçટ બપોરъ ૩ઃ૧૫ કલાકы ૨૧ 

સાયરનની સલામી સાથે Чદવંગતોની યાદમાં 

મૌન રъલી Ĭçથાન કરવામાં આવી હતી. 

આ  મૌન રъલીમાં મંĦી િĮજેશ મેરજા, 

સાંસદ મોહન કЮіડાЧરયા, પૂવ↓ ધારાસÛય 

કાંિત અ િતયા, જી·ા એસપી, તેમજ 

નગરપાિલકા Ĭમુખ કЮસુમબેન પરમાર, 

ઉપĬમુખ જયરાજિસંહ જાડેજા તેમજ 

જી·ા ભાજપ, ક℮Ġેસ આગેવાનો સિહતના 

જોડાયા હતા. મૌન રъલી મણીમંЧદર ખાતે 

બનાવવામાં આવેલ ç િતçતંભ ખાતે પહ℮ચી 

હતી, Ëયાં તમામ લોકોએ તાÓમાઓને 

ç િતવંદના કરી હતી અને Ĵˇાસુમન 

અપ↓ણ કયા↓ હતા. આ  Ĭસંગે મંĦી િĮજેશ 

મેરજાએ જણાãયું હતું કы એ કાળમુખા 

Чદવસને આજે પણ મોરબી ભૂલી શકયું નથી 

અને આજે એ ઘટનાને ૪૩ વષ↓ વીÓયા છતાં 

દર વષ› મૌન રъલી યોજાય છъ. 

મÉછુ ડેમ હોનારતના Чદવંગતોને 21 
સાયરનની સલામી, મૌન રъલી કઢાઈ
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રાજકોટ

રાજકોટ સિહત સૌરા∆નાં સંદભ↓માં 

છъ·ા કыટલાક સમયથી જે વગ↓નાં 

લોકો આÓમહÓયા કરવા તરફ Ĭેરાયા 

છъ. તેમાં તારણ એવું બહાર આãયું છъ 

કы, આÓમહÓયાનાં Ĭયાસો પુλષો કરતાં 

çĦીઓ વધુ કરъ છъ જયારъ આÓમહÓયાનો 

Ĭયાસને લીધે Óયુ પામનારામાં çĦીઓ 

કરતાં પુλષોની સંÅયા બમણી છъ.

સૌરા∆ યુિન.નાં મનોિવΦાન 

ભવનનાં િવ˜ાથЪ↓ઓ ˛ારા આÓમહÓયાની 

ઘટનાઓ અંગે હાથ ધરવામાં આવેલા 

ડેટા બેઈઝ સવ›માં એવી િવગતો જાણવા 

મળી હતી કы આપઘાતની પાછળ 18 

ટકા કારણ ãયિŪની જીવન શૈલી અને 

મહÓવાકાંΤા જવાબદાર હોય છъ જયારъ 

17.10 ટકા પરીબળ આિથ↓ક ખ′ચ, 

16.20 ટકા Ĭેમ સંબંધ અથવા તો 

પારીવાЧરક Щçથિત 9 ટકા લોકો એકલતા 

અથવા િબમારીથી કіટાળી આપઘાત 

કરъ છъ. 27 ટકા લોકો ડીĬેશનને લીધે 

જીવનદોરી ટુંકાવે છъ. જયારъ 10.7 ટકા 

લોકો માનિસક િબમારીથી કіટાળી જીવ 

ન દોરી ટુંકાવે છъ. ãયિŪ જયારъ પિતનાં 

અЩçતÓવની સુરΤા જાળવવાને બદલે 

તેને િમટાવા માટъ તÓપર બની જાય 

તેની પાછળનાં રસĬદ કારણો જાણવા 

મâયા હતાં જેમાં યુવાનો જયારъ પોતાનાં 

લΣયને ĬાΆ કરી શકતા નથી અથવા તો 

પોતાની લાગણી ઉપર િનયંĦણ મેળવી 

શકતા નથી Óયારъ િનæફળ ગયાનું સમજી 

આÓમહÓયા તરફ Ĭેરાય છъ. એ જ 

રીતે િચંતા, ડીĬેશન અને િવકжિત, પિત 

પ ી વŵેનાં ઝઘડાઓ આિથ↓ક ભીસ, 

ãયાજનુ ચŨર, ધમકЫ, જેવા કારણો 

19થી 40 વષ↓ની વય જૂથનાં લોકોમાં 

આÓમહÓયા માટъ જવાબદાર હોવાનું 

જાણવા મâયું હતું. 

ભાવનગર 

કાપડીયાળી ગામના શÅસોએ 

આજથી સાડા પાંચ વષ↓ પુવ› કાયદાના 

સંઘષ↓માં રહъલ તλણને તેના ઘરъ લઈ 

જઈ મરજી િવλÖધ બે શÅસે ЩΓ 

િવλÖધનું કжÓય આચરતા ગુનો ન℮ધાયો 

હતો. જે કыસ બોટાદ એડીશનલ 

ડીçĺીકટ એ×ડ સેસ×સ કોટ↓માં ચાલી 

જતા ×યાયમૂતЪ↓Ĵીએ બ³−³ે શÅસને 

તકસીરવાન ઠરાવી ૧૦-૧૦ વષ↓ના 

કારાવાસની સજા ફરમાવી હતી.

બરવાળા તાલુકાના કાપડીયાળી 

ગામે રહъતા વજુ સેફાભાઈ મેર અને 

Чકશન Чદપાભાઈ મેર િવλÖધ ગત 

તા. ૧૩.૪.૨૦૧૭ના રોજ ફરીયાદ 

ન℮ધાવા પામી હતી કы, ઉŪ બ³−³ે શÅસે 

કાયદાના સંઘષ↓માં રહъલ તλણને અલગ 

અલગ તારીખે શÅસોએ ઘરъ લઈ 

જઈ તેની મરજી િવλÖધ એકલતાનો 

લાભ લઈને તેમજ જુદી જુદી જÆયાએ 

એકાંતમાં લઈ જઈ તλણ સાથે અવાર 

નવાર ЩΓ િવλÖધનું કжÓય આચરી ધાક 

ધમકЫ આપી હતી. જે અંગ ફરીયાદ 

ન℮ધાતા બરવાળા પોલીસ આઈપીસી. 

૩૭૭, ૫૦૬(૨), તેમજ પોÄસો એÄટ 

કલમ ૩, ૪ તળъ ગુનો દાખલ કરી 

શÅસો સામે કાનુની કાય↓વાહી હાથ ધરી 

આરોપીઓ િવλÖધ ચાજ↓શીટ કોટ↓માં 

રજુ કરી હતી.

ઉŪ કыસ બોટાદ એડીશનલ 

ડીçĺીકટ એ×ડ સેસ×સ કોટ↓ના જજĴી 

વી.બી. રાજપુતની અદાલતમાં ચાલી 

જતા ×યાયમૂતЪ↓Ĵીએ ૨૩ સાΤી, ૪૧ 

દçતાવેજી પુરાવા અને સરકારી વЧકલ 

કы એમ.મકવાણાની દલીલોને Öયાન 

ઉપર લઈ બ³−³ે આરોપી વજુ સેફાભાઈ 

મેર અને Чકશન Чદપાભાઈ મેરને 

તકસીરવાન ઠરાવી આઈપીસી. ૩૭૭ 

મુજબના ગુનામાં બ³−³ેને ૧૦ વષ↓ સખત 

કыદની સજા અને λિપયા ૧૦ હજારનો 

દѕડ, આઈપીસી. ૫૦૬(૨) મુજબના 

ગુનામાં સાત વષ↓ની સખત કыદ તેમજ 

પોÄસો એÄટની જોગવાઈ મુજબ કલમ 

૬ મુજબ બ³−³ેને ૧૦ વષ↓ સખત કыદની 

સજા અને ૧૦ હજાર દѕડનો હુકમ 

ફરમાãયો હતો.

બોટાદ એડીશનલ ડીçĺીÄટ-સેસ×સ કોટ↓નો ચુકાદો

સગીર સાથે ЩΓ િવιˇનું કжÓય 
કરનાર 2 શÅસને 10 વષ↓ની જેલ

રાજકોટનાં વોડ↓ નં.18ના 

ભાજપ કોપђ↓રъટર સામે 

આખરъ ગુનો ન℮ધાયો
રાજકોટ

રાજકોટમાં વોડ↓ નંબર - 18નાં 

ભાજપનાં મિહલા મોરચાનાં ઉપĬમુખ 

Ĭકાશબા લખધીરિસંહ ગોહીલ (ઉ.વ. 

59) પર વીસેક Чદવસ પહъલા થયેલા 

હુમલા અંગે આખરъ આજી ડેમ પોલીસે 

વોડ↓ નંબર- 18નાં ભાજપનાં કોપђ↓રъટર 

સંજયિસંહ ગુલાબિસંહ રાણા િવλÖધ 

ગુનો ન℮Öયો છъ. ફરીયાદમાં Ĭકાશબાએ 

જણાãયું છъ કы, તા. 20 ઓગΓનાં રોજ 

રાĦે નવેક વાગે કોઠારીયા રોડ પરનાં 

દъવાયતભાઈ હોલમાં પΤની કારોબારી 

મીટỲગ પૂણ↓ કરી અ×ય મહીલા કાય↓કરો 

કા×તાબેન અને ઉમЪ↓લાબેન વગેરъ સાથે 

પગપાળા ઘરъ જતા હતાં Óયારъ પાછળથી 

વોડ↓ નંબર- 18નાં કોપђ↓રъટર સંજયિસંહ 

રાણાએ ઈરાદાપુવ↓ક તેની સાથે પોતાનું 

એÄટીવા ભટકાડી કЅં કы, તમે મારા 

િવλˇમાં િમટỲગમાં કыમ રજુઆત કરો 

છો. Óયારબાદ તેને ગાળો ભાંડી, ફરીથી 

એÄટીવા પાછળ લઈ ભટકાડી પછાડી 

દીધા હતાં. એટલું જ નહỲ મારકЮટ પણ 

કરી હતી. સાથેનાં મહીલા કાય↓કરોએ 

વŵે પડીને તેને છોડાãયા હતાં. માણસો  

ભેગા થઈ જતાં રΝા હતા.

રાજકોટ

રાજકોટમાં તા.૧૭ના સાંજે ૪ વાÆયે 

સૌરા∆ના સૌથી મોટો લોકમેળો ખુ·ો મુકાશે 

જેમાં આ વખતે અનેકિવધ આકષ↓ણો ઉમેરાયા 

છъ. િજ·ા કલેÄટર અιણ મહъશ બાબુએ 

સોમવારъ આ અંગે માિહતી આપતા જણાãયું કы 

મેળાનું નામ ‘આઝાદીનો અ ત લોકમેળો ‘નŨી 

કરાયું છъ જેમાં લોકોને સલામત, સçતુ, çવÉછ 

મનોરѕજન મળъ અને હાઈજેિનક ફвડ મળъ તે માટъ 

તડામાર તૈયારીઓ કરીને આજે çથળ સમીΤા 

કરવામાં આવી હતી. ૧૮ લાખની વçતી ધરાવતા 

મહાનગરમાં આ એકમાĦ લોકમેળો યોજાય છъ 

જેમાં પૂવા↓નુભવ મૂજબ સૌરા∆ભરમાંથી પાંચ 

Чદવસમાં ૧૨થી ૧૫ લાખ લોકો ઉમટતા હોય 

છъ. આ અ×વયે રъસકોસ↓ ફરતે અઢી Чક.મી.ના 

રỲગરોડને તા.૧૭થી ૨૧ મેળા દરિમયાન વાહન 

ãયવહાર માટъ બંધ કરાશે અને ટૂંક સમયમાં 

પોલીસનું જાહъરનામુ બહાર પડશે, લોકો માટъ 

આજુબાજુમાં ૧૫ çથળોએ પાЧક∂ગની ãયવçથા 

કરાશે. Ëયારъ મેળામાં હરવા ફરવાની મોકળાશ 

રહъ તે માટъ દર વષ› પાથરણાં,ફыЧરયાઓને આ 

વખતે અલગ çથળъ તેઓ રોજી મેળવી શકы તે 

માટъ જÆયા ફાળવવા પણ િવચારણા થઈ છъ તેમજ 

હાલ તા.૧૭થી ૨૧ સુધી યોજાનાર લોકમેળાને 

સમય,સંજોગ જોઈને જλર જણાશે તો એક-બે 

Чદવસ લંબાવવા પણ િનણ↓ય લેવાશે.

સીએમના હçતે સૌરા∆ના સૌથી મોટો 
રાજકોટનો લોકમેળો ખુ·ો મુકાશે
રેસકાેસર્ અાસપાસ 15 ળે પાિકર્ંગ, રીંગરાેડ વાહનાે માટે બંધ થશે

આપઘાતના Ĭયાસોમાં મિહલાઓ 
અĠેસર પણ તકોમાં પુλષો વધારъ
અા હ ાના બનાવનું મનાેવૈજ્ઞાિનક સવેર્ક્ષણ

અિનિΌતતાના ઘેરાતા 
વાદળ, ફыરી સિવ↓સ 21 

ઓગçટ સુધી બંધ
ભાવનગર : ઘોઘા-હજીરા વŵે ચાલી રહъલી 

રો-પેÄસ ફыરી સેવા ઉપર હવે અિનિΌતતાના 

વાદળો ઘેરાવા લાÆયા હોય તેમ ફыરી સેવાને 

ЧરપેરỲગ કામ માટъ Įેક મારી દъવાયા બાદ 

એક-એક સΆાહની ટાઈમલાઈન વધારવામાં 

આવી રહી છъ. જેના કારણે ૨૧મી બાદ પણ ફыરી 

સિવ↓સ શλ થયા તેવી સંભાવનાઓ દъખાતી નથી. 

તહъવારોના સમયમાં જ જળમાગ› કનેÄટીિવટી 

ખોરવાઈ જતાં લોકોને હાલાકЫ વેઠવી પડી રહી 

છъ. ડાયમંડ િસટી સુરત અને ભાવનગર િજ·ાને 

જળપЧરવહન સાથે જોડતી ઘોઘા-હજીરા રો-પેÄસ 

ફыરી સિવ↓સ ગત ૧લી ઓગçટથી બંધ પડી છъ. 

મનાલીમાં 17350 ફЮટનું 
આરોહણ કરનાર Īુિવ 

Ĭથમ કÉછી યુવતી બની
ભુજ ઃ ભુજની Īુિવ સોનીએ મનાલીમાં 

આયોિજત માઉ×ટъન કલાઈબỲગના કોસ↓ પૂણ↓ 

કયા↓ બાદ ૧૭૩પ૦ ફЫટનું આરોહણ Äયું હતંુ. 

આ સાથે જ તેઓ કÉછની Ĭથમ યુવતી છъ 

જેમણે મનાલી માઉ×ટъિનરỲગ ઈ×çટીટયુટ ખાતે 

માĦ ર૬ Чદવસમાં Чફઝીકલી ઘણો જ ચેલે×જỲગ 

કહી શકાય તેવો માઉ×ટъિનરỲગ ઈ×çટીટયુટ કોસ↓ 

પૂણ↓ કયђ↓ હતો. તે જણાવે છъ કы, અંદાિજત Ħણ 

Чદવસમાં આરોહરણ પૂણ↓ કયુ↨ હતું તે દરિમયાન 

ભારъ પવન સાથે વરસાદ, બરફવષા↓ અને સતત 

બદલાઈ રહъલા મૌસમના િમજાજ સિહતની 

અનેક મુäકыલીઓનો સામનો કયђ↓ હતો.
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પ્રતીક ગાંધી હવે રાહુલ ધોળકકયાની કિલ્મ્માં
મુંબઈઃ ગુજરાતના ડોન લતીફની જજંદગી પરથી શાહરુખ ખાનની મુખ્ય ભૂજમકા સાથેની 
રઈસ ફફલમ બનાવનારા ડા્યરેક્ટર રાહુલ ધોળફક્યાની મુંબઈના ફા્યર ફાઈ્ટર પરની 
ફફલમમાં બનાવી રહ્ા છે. તેમાં કે્ટલાક ફેરફારો પણ થ્યા છે. અગાઉ આ ફફલમનું 
્ટાઈ્ટલ કામચલાઉ રીતે 'ફા્યર' નક્ી કરા્યું હતું. તે બદલીને હવે અગ્નિ કરી દેવામાં 
આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ફફલમમાં સૈફ અલી ખાની જગ્યાઅે હવે મુખ્ય રોલ પ્રતીક ગાંધી 

કરશે આ ઉપરાંત ફદવ્યેનદુ શમામા પણ મહતવની ભૂજમકામાં હશે. 

મુંબઇ : જાન્હવી કપૂરે ્હાલમાં જ વરુણ ધવન સાથેની ફિલમનું શૂફિંગ પુરુ કરાયાનું જણાવરુ ્હતું. આ પછી 
તેણે પોતાની અનર એક ફિલમની વાત કરી છે. પરંતુ તેની આ ફિલમ સાઉથની ્હશે.  જાન્હવી િોલીવૂડ 
સસનેમામાં ડેબરુ કરવાની છે.  તે જૂસનરર એનિી આર સાથે સ્ક્રીન કરવાની છે.  થોડા ફિવસો પ્ેહલા જ 
તેણે કહ્ં ્હતું કે, ્હું વાસ્તવમાં િસષિણ ભારતીર સસનેમા સાથે કામ કરવા ઉતસાસ્હત છું.

તેણે વધુમાં કહં્ ્હતું કે, એનિી આર સર સાથે કામ કરવું એ મારા માિે ઉમિા તક છે. 
 જાન્હવીએ વધુમાં જણાવરું ્હતુ ંકે, એનિીઆર સર સાથે કામ કરવું એ મારા માિે મ્હતવનું છે. 

મને મસણ સરની ફિલમોમાં કામ કરવું છે, જેમાં ઐશ્વરાયા રાર બ્ુહ જ સાધારણ કપડામાં, પ્હાડ અને 
ઝરણાઓની આસપાસ ર્હેમાનના ગીત ગાતી જોવા મળે છે. 

લોકસરિર કોમફેડરન રાજુ 
શ્ીવાસ્તવને ગત રોજ ફિલ્હીની એક 
્હોિેલના સજમમાં વક્ક આઉિ િરસમરાન 
છાતીમાં િુખાવો ઉપડ્ો ્હતો અને 
તેઓ ટ્ેડસમલ પર પડી ગરા ્હતા. 
તરાર બાિ તાતકાસલક તેમને એઈમસ 
્હોસસ્પિલમાં િાખલ કરવામાં આવરા 
્હતા અને એસનજરોપલાસ્િી કરવામાં 
આવી ્હતી. ્હાલ તેઓ વસેનિલિેર 
સપોિયા પર છે.  ફિલ્હીની એક ્હોિેલમાં 
રોકારેલા રાજુ શ્ીવાસ્તવ બુધવારના 
રોજ જરારે વક્ક આઉિ કરી રહ્ા 
્હતા તે સમરે તેમની છાતીમાં ભારે 
િુખાવો ઉપડ્ો ્હતો અને આ ઘિના 
બની ્હતી. એઈમસના કાફડયારોલોજી 
ફડપાિયામેનિમાં તેમની સારવાર ચાલી 
ર્હી છે. ડોકિસયાની એક િીમ સતત 
તેમના પર નજર રાખી ર્હી છે અને 
જાણવા મળરા મુજબ તેમની સસ્થસત 
ખૂબ જ નાજુક છે. રાજુ શ્ીવાસ્તવે ધ 
ગ્ેિ ઈસનડરન લાફિર ચેલેનજ, કોમેડી 
સક્કસ, ધ કસપલ શમાયા શો, શસતિમાન 
જેવા અનેક િીવી શો ઉપરાંત અનેક 
સ્હનિી ફિલમોમાં પણ કામ કરેલું છે. 
પોતાના અસભનર દ્ારા િશયાકોનું ફિલ 
જીતનારા રાજુ શ્ીવાસ્તવ ભારતીર 
જનતા પાિટીના નેતા પણ છે અને તે 
પ્હેલા તેઓ સમાજવાિી પાિટીમાં પણ 
ર્હી ચુકરા છે. 

્મુંબઇ : એકટ્ેસ તરીકે ૧૪ વર્ષની કારકકર્દી ધરાવતી અવવકા ગોર હવે બોલીવૂડ્માં ડેબયૂ 
કરી રહી છે. તે વવક્ર્મ ભટ્ટની ૧૯૨૦- હોરસ્ષ ઓિ ધી હાર્ષ કિલ્મ્માં જોવા ્મળશે. 

બાવલકા બધૂની આનરં્ી તરીકે ઘરે ઘરે જાણીતી બનેલી અવવકા ગૌર બાર્્માં યુવાન થયા 
પછી સસુરાલ વસ્મર કા  અનેક વસકરયલ્માં ર્ેખાઈ હતી. તે પછી તે સાઉથની કિલ્મો તરિ 
વળી ગઈ હતી. તે રીવી ર્શ્ષકોની સાથે સાથે સાઉથ્માં પણ ્મોરો ચાહક વગ્ષ ધરાવે છે.  
આ  ઉપરાંત સોવશયલ ્મીકડયા પર તેની હોર તસવીરો ધૂ્મ ્મચાવતી હોય છે. 

અવવકાના જણાવયા અનુસાર પોતે કયારેય સ્ક્ક્રનથી બ્ેક લીધો નથી તેના ્મતે 
ર્શ્ષકો સ્મક્ષ સતત રજૂ થતા રહેવું અગતયનું હોય છે. સાઉથની ઈનડક્ટ્ીએ 
બહુ સારી તકો આપી એરલે તે તયાં વળી ગઈ હતી. હવે આરલાં વરષો પછી 
બોલીવૂડના ્મોરા પડર્ે કિલ્મ ્મારે તે આતુર છે.

14 વર્ષની એક્ટિંગ કેરિયિ 
બાદ અવવકાનું બોલીવૂડ ડેબયૂ

અનન્યાઅ� નુસરત 
ભરુચયા પયાસ�થી ડ્ીમગર્લ  

ટૂ છિનવી રીધી

મુંબઇ: આ્યુષ્યમાન ખુરાના તથા 
નુસરત ભરુચાની ડ્ીમગલમા ફફલમ લોકજપ્ર્ય 
બની હતી. પરંતુ હવે આ ફફલમના બીજા 
ભાગમાં નુસરતના સથાને અનન્યા 
પાંડે ગોઠવાઈ ગઈ છે. અનન્યાની હજ 
ગણીગાંઠી ફફલમો જ આવી છે અને તેણે 
કોઈ ્યાદગાર ફફલમો કરી નથી. પરંતુ 
કરણ જોહર કેમપમાં હોવાથી તેને એક 
પછી એક ફફલમો મળી રહી છે.  ડ્ીમ 
ગલમા ફફલમમાં આ્યુષ્યમાન અને નુસરત 
ભરુચાની કજેમસટ્ી લોકોએ પસંદ કરી 
હતી. માત્ર ગલેમરસ દેખાવ જ નહીં પરંતુ 
એક એકટ્ેસ તરીકે પણ નુૂસરત ભરુચાની 
પ્રશંસા થઈ હતી.  પરંતુ, હવે ડ્ીમ ગલમા 
્ટૂના પ્રોજેક્ટમાં તેના સથાને અનન્યાને 
સાઈન કરવામાં આવી રહી છે. જહરો 
તરીકે આ્ુયષ્યમાન ખુરાના ્યથાવત રહેશે 
પરંતુ તેની સામે ફફમેલ લીડ બદલાઈ 
જશે. આ ફફલમનું શૂફ્ટંગ આ વરસના 
અંત સુધીમાં શરૂ કરવાની ્યોજના છે, 
અને આવતા વરસની ફદવાળી પર ફરલીઝ 
કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. 

જહાનવી કપૂર ર્વક્ષણ ભારતની 
કિલ્મ્માં ડેબય ુ્મારે તૈયાર

રયા�કપ્રિય કયા�મ�ડિયન રયાજુ 
શ્ીવયાસતવ હયાટ્લ અ�ટ�ક 
બયાદ વ�ન્ટિર�ટર સપયા�ટ્લ 

પર, સ્થિતત નયાજૂક

મુંબઇ : બોલીવૂડની બે અસભનેત્ીઓ સશલપા શેટ્ી અને 
તબુ જુિાં જુિાં શૂફિંગમાં એકશન સસકવનસમાં ઘારલ થઈ 
્હતી. રોગાનુરોગે બંને પોલીસ અસધકારીના રોલમાં જ 
શૂફિંગ વખતે ઘારલ થઈ ્હતી. સશલપા રોસ્હત શેટ્ીની વેબ 
સસરીઝ ઈસનડરન પોલીસ િોસયાના શૂફિંગ વખતે ઘારલ થઈ 
્હતી. તેને પગમાં ફે્ક્ચર થતાં છ સપ્ા્હ આરામની સલા્હ 
અપાઈ છે. બીજી તરિ તબૂ અજર િેવગણની ફિલમ 
ભોલાના શૂફિંગમાં ઘારલ થઈ ્હતી. તબુ એક ટ્કમાં ્હોર 
છે અને બાઈક સવારો તેનો પીછો કરી રહ્ા છે એવી 

સસકવનસ ્હતી. જેના શુફિગ વખતે કાચની કરચો તબુના ચ્હેરા પર ઊડી ્હતી. તેની જમણી આંખ માંડ 
માંડ બચી ્હતી. તેને સેિ પર જ રિાથસમક સારવાર આપી િેવામાં આવી ્હોવાનું જાણવા મળે છે. 

શૂકરંગ્માં વશલપા શેટ્ટીનો પગ ભાંગયો, 
તબુના ચહેરા પર કાચની કરચો ઊડી

સલમાને સવશાખાપટ્નમ ખાતે ભારતીર 
નૌકાિળના સ્હરો સાથે સમર વીતાવરો

અસભનેતા સલમાન ખાન તેના વરસ્ત શેડૂ્લમાંથી 
એક ફિવસની રજા લીઈ સવશાખાપટ્નમ ખાતેે જઈ 
ભારતીર નૌકાિળના INS ખલાસીઓ સાથે સમર 

સવતાવરો ્હતો. બોસલવૂડ સ્િારે ખલાસીઓ સાથે વાતચીત 
કરી અને જ્હાજમાં સવસવધ રિવૃસતિઓમાં પણ ભાગ લીધો 
્હતો. સલમાન બાળકો સાથે નૌકાિળના કેપિન સાથે 
મસ્તી કરતો જોવા મળરો ્હતો. આ ઉપરાંત સલમાને 
પુશઅપસ પણ લગાવરા ્હતા. જોકે, સલમાનને જોવા માિે 
પણ લોકોની ભીડ જામી ્હતી. અને લોકો િોિોગ્ાફસ 
તેમજ ઓિોગ્ાિ માિે પણ પડાપડી કરી રહ્ાં ્હતા. 
સવશાખાપટ્નમ પ્હોંચી સલમાને ભારતીર ધવજ િરકાવરો 
્હતો. INS સવશાખાપટ્નમમાં મધરમ અને િૂંકા અંતરની 
બંિૂકો, સબમરીન, રોકિે અને અદ્યતન રુદ્ના ઇલેકટ્ોસનક 
સામગ્ી અને સંચાર પણ છે. આ જ્હાજમાં 312 જેિલા 
ક્રૂને સમાવી શકે છે. સલમાનના બોલીવુડના રિોજેકિની 
વાત કરીએ તો તે સાસજિ નફડરાિવાલાની એકશન કોમેડી 
ફિલમ ‘કભી ઈિ કભી ફિવાલી’માં નજરે પડશે.
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વાહનો અને વવમાનોના બળતણ તરીકે 
હાઈડ્ોજનનો ઉપયોગ થઇ શકે છે. પેટ્ોલના 
વવકલપ તરીકે હાઈડ્ોજનનો ઉપયોગ દુવનયામાં 
વવકટ બનેલી પ્રદૂષણની સમસયાને પણ 
ઓછાવત્ા અંશે ઓછી કરી શકે છે. હકીકતમાં 
છેલાં બે દાયકાથી દુવનયા ગલોબલ વોમમીંગની 
સમસયા સામે ઝઝૂમી રહી છે. દવુનયામાં 
વવકવસત અને વવકાસશીલ દેશો દ્ારા ફેલાવાતા 
પ્રદૂષણને કારણે સમસયાની હારમાળા સર્જાઈ 
રહી છે. આવા સંજોગોમાં ગ્ીન અનવાયરોની 
વાતોને ખરા અથજામાં સાથજાક કરવાની આવશયકતા 
છે. અને પૃથવી પર પુષકળ માત્ામાં ઉપલબ્ધ 
હાઈડ્ોજનને ઈં્ધણનો વવકલપ ગણી શકાય 
તેમ છે.  વવમાનના બળતણ તરીકે તે સવવશષ 
ઉપયોગી બને તો માનવીને મોટો ફાયદો થવાની 
આશા છે. જો કે, તેને સાકાર કરવાનું એટલું 
સરળ નથી. તે માટેની ટેકનોલોજી તૈયાર કરવી 
અથવા બા્ંધવી તે પણ કોઇ મોટી સમસયા નથી. 
સમસયા ખૂદ વલકવવડ અથવા પ્રવાહી હાઈડ્ોજન 
છે. જેને નાથવાનો, સલામત રીતે કુબામાં લેવા 
માટેની રીતો શો્ધવા માટે વવજ્ાનીઓ અને 
ટેકનોલોજીસટો દાયકાઓથી મહેનત કરી રહ્ા 
છે. થોડી ઘણી સફળતા મળી છે પણ પડકારો 
પણ સામે આવયા છે.

આજકાલ વવમાનમાં જે પેટ્ોવલયમ બળતણ 
વપરાય છે તે પોતાના વજનના પ્રમાણમાં ઓછી 
ઉર્જા ્ધરાવે છે. જયારે નાઈટ્ોજન વજનના 
પ્રમાણમાં વ્ુધ ઊર્જા ્ધરાવે છે. તેનો સરળ અથજા 
એ થાય કે ઓછા વજન સાથે વવમાન વ્ુધ દૂર 
સુ્ધી લઈ શકાય છે. પ્રદુષણ બાબતમાં ફાયદો 
થવાથી પયાજાવરણને પણ મોટી મદદ મળી 
રહે તેમ છે. આ ઉપરાંત વવમાનોમાં કાગગો કે 
પેસેનજરો માટે વ્ધુ જગયા મળી શકે. આ વસવાય 
કાબજાન સાથે હાઈડ્ોજનનું વમશ્રણ કરીને તેમાંથી 
વારંવાર ઉપયોગ થઇ શકે તેવું સસટેનેબલ 
વસનથેટટક ઇં્ધણ પણ તૈયાર થઇ શકે. આ માટે 
માત્ હવામાંથી કાબજાન ખેંચવાની જરૂર પડે. 
કાબજાન ખેંચી લેવાથી પણ પ્રદૂષણ ઘટે તેમ છે. 
જે સમયે હાઈડ્ોજન ઇં્ધણ તરીકે વપરાતું થશે 
તયારે પ્રદૂષણ, પયાજાવરણ જગતમાં ખનીજ તેલની 
મોનોપોલી દૂર થશે. આજે ભવવષયના ઇં્ધણ 
તરીકે વનષણાતોમાં બે વભન્ન મત છે. 

એક વગજા માને છે કે ભવવષયનું ઇં્ધણ 
ઇલેટકટ્ીવસટી હશે. ખાસ કરીને વાહનોનાં ઇં્ધણ 
તરીકે ઈલેકટ્ીક સીટીને ગણી શકાશે. જયારે 
બીજો વગજા માને છે કે હાઈડ્ોજન જ ઈં્ધણનો 
ઉત્મ વવકલપ છે. ભારતનું ઇનનડયન ઓઇલ 

કોપગોરેશન હાઈડ્ોજનના ઉપયોગ અંગે વ્ુધ ભાર 
મુકે છે. તેના મતે જો ઇલટેકટ્ીવસટી પરંપરાગત 
ઢબે તેલ, કોલસો બળીને ઉતપન્ન કરવાની હોય તો 
તેનાથી પ્રદૂષણ ઘટશે નહીં. આ વસવાય વીજળી 
ઊર્જા સંગ્હ કરવા માટે બેટરીઓનું વનમાજાણ 
પ્રદૂષણમાં વ્ધારો જ કરશે. આવા સંજોગોમાં 
હાઈડ્ોજન વ્ુધ સારો વવકલપ બની 
શકે છે. 

હાઈડ્ોજન બાબતમાં પ્રથમ 
પડકાર એ છે કે તેનો એક 
વવમાનમાં સલામત રીતે સંગ્હ કઈ 
રીતે કરવો. વવમાનમાં તેને 253 ટડગ્ી સેનલસયસ 
માઈનસ તાપમાનમાં રાખવો પડે અને તેનો 
ઈં્ધણ તરીકે ઉપયોગ થાય તે અગાઉ તેનું ગેસમાં 
રૂપાંતર કરવું પડે. જે ગેસ બળે છે તે હાલના જેટ 

ઈં્ધણ (પેટ્ોલ) કરતાં પણ ખૂબ પ્રચંડ તાપમાન 
પેદા કરે છે. તેથી તેને ઠંડો પાડવા માટેની ખાસ 
વયવસથા, સા્ધનો અને કોટટંગ વગેરે વવકસાવવા 
પડશે. આ બ્ધા પડકારોને પહોંચી વળવા માટે 
વવમાનોની નવી ટડઝાઈનો અને તયાં સુ્ધી કે 
નવી શૈલીનાં વવમાનમથકો પણ બાં્ધવાની જરૂર 
રહેશે.

હાલમાં તો નવી ટેકનોલોજી માટે ઉપમા 
વાપરીએ તો રનવે તૈયાર થઈ રહ્ો છે. ટેક ઓફ 
પછી સમર્શે કે વવમાન કેમ અને કેટલું ઊડશે ?

હાલમાં પ્રવાસી અને અનય વવમાનોના 
ઉતપાદનમાં જગતની નંબર વન ગણાતી ફ્ાનસની 
એરબસ કંપની હાઈડ્ોજન – ચાવલત વવમાનો 
માટે નવી ટેકનોલોજી વવકાસવવાના કામમાં 
લાગી ગઈ છે. એરબસનું સુપરજમબો એ 380 
વવમાન જગતમાં ર્ણીતું છે. પેસેનજરોને લઇ 

જતું આ સૌથી મોટું વવમાન છે. મોટર 
વાહન ઉદ્ોગની જેમ જ વવમાન 
ઉદ્ોગ સામે પણ કાબજાનનું ઉતસજજાન 
ઘટાડવાનો એક સૌથી મોટો પડકાર 
અને લકયાંક છે. હવે એરબસ કંપની 

એ 3809 વવમાનમાં હાઈડ્ોજનથી ચાલી શકે 
તેવા એનજીનોના પ્રયોગો કરવાની તૈયારીમાં છે. 
અનેક કોમ્પયુટરો, અનેક એનનજવનયરો તે અંગે 
પ્રયોગો કરવા સાથે ડેટા એકત્ કરી રહ્ા છે. 

વવમાન વનમાજાણ ઉદ્ોગ 2035 સુ્ધીમાં 
એવા વવમાનો તૈયાર કરીને ઊડાડવા માગે છે 
જે પ્રદૂષણથી રવહત હોય. એરબેસ, હાઇડ્ોજન 
એનજીન ્ધરાવતા વવમાનોની ટેસટ ફલાઈટ 
2026ના અંત સુ્ધીમાં ઊડતી મૂકવા માગે છે. 
જો કે, હાઈડ્ોજન એનજીનો વડે સૌપ્રથમ મધયમ 
કે નાનાં કદનાં વવમાનો ઊડાડાશે. તેના પ્રયોગો 
માટે એ 380 જમબો વવમાનની પસંદગી કરવાની 
તમામ સામગ્ીઓના પ્રયોગો ચાલી રહ્ા છે.

હાઈડ્ોજનની બાબતમાં બોઇંગના પ્રયોગો 

તકેદારી સાથે આગળ વ્ધી રહ્ા છે. જો કે, 
પાંચ વષજામાં બેથી ત્ણ વવમાનો બોઇંગની 
ટેકનોલોવજકલ ક્ષવતને કારણે અકસમાતોનો ભોગ 
બનયા છે.

એરબસ વવમાન ઊડયનના ક્ષેતે્ બળતણનાં 
વવકલપો શો્ધવા ઉપરાંત અનય ટેકનોલોવજકલ 
વવકલપ અંગે પણ ગંભીરતાપૂવજાક અધયયન અને 
પ્રયોગો કરી રહી છે. દૂર ઊડીને જતાં યાયાવર 
પક્ષીઓ, કુંજર, ફલેવમંગો વગેરે એક વત્કોણ 
રચીને ઊડે તેથી તેઓની શવતિમાં કોઇ બચત 
થાય કે ખરી? એરબસ દ્ારા આ સવાલનો 
જવાબ મેળવવા પ્રયોગો કરી સંશો્ધન હાથ 
્ધરાયું તો આ રીતે ઊડવાથી પક્ષીઓની શવતિ 
ઓછી ખચાજાય છે તેવુ તારણ નીકળયુ છે.

આ ઉપરાંત જે રીતે હવા ફંટાય તે સમયે 
પક્ષીઓ માટે હવાનો માર ઓછો રહે છે. હવે 
જો વવમાનોને પણ તે જ પ્રમાણે એંગલ બનાવીને 
ઊડાડાય તો હવાની થપાટ ઓછી સહન કરવી 
પડે છે. હાઈડ્ોજન એક વવમાનના બળતણ તરીકે 
સફળ પુરવાર થાય છે કે કેમ? તે નક્ી કરવાનો 
સમય આવી ગયો છે. તમને ર્ણીને નવાઈ પણ 
લાગશે કે, આ પ્રયોગ કરવામાં માત્ એરબસ 
જ સવરિય નથી. પરંતુ તેની હરીફ કંપની બોઇંગ 
પણ હાઈડ્ોજનની ક્ષમતાઓ અને શકયતાઓ 
તપાસી રહી છે. બોઇંગની સાથે અનય એનજીન 
વનમાજાણ કંપનીઓ જોડાઈ છે અને અનેક પ્રકારની 
ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ઈં્ધણ તરીકે 
વવકલપો શો્ધવામાં આવી રહ્ા છે. સંશો્ધકો 
હાઈડ્ોજન અને ઇં્ધણોનાં અનેક સંયોજનો 
ગોઠવી પ્રયોગો કરીને સફળતા મેળવવા મથામણ 
કરી રહ્ા છે.

અાજે અનેક સંશો્ધકો માને છે કે 
હાઈડ્ોજનનો ઉપયોગ ઇં્ધણ તરીકે કરવામાં 
અાવશે તો પ્રદુષણની માત્ા ઘટવાથી ગલોબલ 
વોવમિંગની સમસયા પણ ્ધીમે્ધીમે હલ થશે.
ગલોબલ વોવમિંગ મુદ્ે અાંતરરાષ્ટીય સતરે યોર્તી 
જી-7 સવહતની બેઠકોમાં દુવનયાના દેશો ચચાજા 
કરી રહ્ા છે. જેમાં મુખયતવે પ્રદૂષણની માત્ા 
ઘટાડવા ભાર મુકાતો રહ્ો છે.પરંતુ હકીકતમાં 
તેના વવષે વવકસીત કે વવકાસશીલ દેસો નક્ર 
અાયોજન કરતા ન હોવાથી સમસયા ઠેરઠની 
ઠેર રહી જતી હોય છે. દુવનયામાં વાહનોની 
વ્ધતી જતી સંખયા અને અૌદ્ોવગક વવકાસ મોટે 
પાયે અા સમસયા માટે જવાબદાર છે. અાવા 
સંજોગોમાં પેટ્ોલ-ડીઝલનો વવકલપ મળે તો 
અનેક દેશોને મોટી વચંતામાંથી મુવતિ મળી જશે 
તે ચોક્સ છે.

ઈંધણ અને પ્રદૂષણની સમસ્યામયાંથી મુક્તિ મયાટે હયાેઈડયાેજન જ શ્ેષ્ઠ વિકલ્પ હયાેિયાનયાે વ્યતિ થતયાે મત

અોફબીટ
ધિલ શુક્લ

હવે હાઈડ્ોજનથી વવમાનો ઉડાડવા મથામણ

વિમયાનને હયાઈડયાજેનથી ઉડયાિિયા સયામે અનેક પડકયારયાે 
પણ છે કયારણ કે તેને સલયામત રીતે સંગ્રહ અને તેને 

ઠંડુ પયાડિયા વિશેષ વ્યિસ્યા કરિી પડશે
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તહેવ�ર�ે દરમિય�ન આ� રીતે સ�ડીિ�ં 
િેળવ�ે પરફેક્ટ આને આ�કર્ષક લૂક

વર્ષો પહેલાં...
એક સ્ત્રીનાં બધાં જ સપનાં

સામટાં જ અનાથ થઈ ગયેલાં
ને, ભોંય પર વવરવવખેર થઈ ઢળરી 

પડેલાં
એમાનું એક સપનું તેના હાથમાં

આવરી ચડેલું
કોઈ આશા અરમાન સાથે

ને પછરી ...
વર્ષો સુધરી તેણે એને ટરીપે -ટરીપે 

સેવયુ,ં પંપાળયું
જીવનરી જેમ જતન કયુું.

ફરરી પાછું એ,
સાવ ગરરીબ થઈ ઢળરી પડંુ.
તયારે એ સ્ત્રીએ બરીજી સ્ત્રીને 

પૂછયું-
શું....

સપનાંને ‘સપનું ‘ સાકાર 
કરવાનરી રજા મંજૂરરી નહીં મળતરી 

હોય??
સપનાંનરી હથેળરીમાં આમ 

અચાનક
ઢોળાઈ જવાનું જ લખયુ ંહોય??

કે પછરી...
આમ જ,

પરીગળતા પરીગળતા સમૂળકાં 
ઓગળરી જવાનું

એનું નામ જ’ સપનું ‘
બરીજી સ્ત્રી પણ...!!!

શરીર્્ષક : સપનું 
કવવયત્રી : વહના મોદરી

ઉત્તર કોરરયાના હેકર્સ દ્ારા Chromium-
આધારરત વેબ બ્ાઉઝર્સ પર મેલીરીયર એક્સ્ટેંશન 
જમાવી રહ્ા છે. જે Gmail અને AOL માંથી 
ઇ-મેઇલની ચોરી કરવામાં રક્ષમ છે. રાયબર 
સરકયયુરર્ટી ફમ્સ વોલેકકર્ટીએ જણાવયયું કે માલવેર પ્રવૃસત્ત 
ક્લ્સ્ટરને આભારી છે. જે તેને શાપ્સ્ટૉન્ગ કહે છે. જે 
રકમરયુકી નામથી જાહેરમાં ઉલ્ેસિત પ્રસત્સપધધી રાથે 
ઓવરલેપ શેર કરે છે.

રંશોધકો પૌલ રા્સકેગ્ેરેર અને થોમર લેનકે્સ્ટરે 
જણાવયયું હતયું કે શાપ્સ્ટૉન્ગ યયુ.એર., યયુરોપ અને દસક્ષણ 
કોરરયામાં રં્ગઠનો મા્ેટ કામ કરતી વયસતિઓને અલ્ગ 
પાડવાનો ઇસતહાર ધરાવે છે. જેઓ ઉત્તર કોરરયાના 
પરમાણયુ મયુદ્ાઓ, શ્સત્ો પ્રણાલીઓ અને ઉત્તર 
કોરરયાના વયયૂહાતમક સહતના અનય મયુદ્ાઓ પર કામ 
કરે છે.

રકમરયુકી દ્ારા એ્ટેકરમાં મેલીરીયર 
એકર્ટેનશનનો ઉપયો્ગ નવો નથી. 2018 માં યયુઝર્સના 
એકાઉન્ટને રંક્રસમત કરવા, બ્ાઉઝર કૂકીઝ અને 
પારવરર્સની ચોરી કરવા મા્ટે ્સ્ટોલન પેકનરલ નામના 
અસભયાનના ભા્ગ રૂપે Chrome પલ્ગઇનનો 
ઉપયો્ગ કરતા જોવા મળયો હતો. પરંતયુ નવીનતમ 
જારયૂરી પ્રયાર અલ્ગ છે કે તે ઇ-મેઇલ ડ્ેટાને લયૂં્ટવા 
મા્ેટ શાપપેકર નામના એક્સ્ટેંશનનો ઉપયો્ગ કરે છે. 
રંશોધકોએ નોંધયયું હતયું કે યયુઝર્સના વેબમેઇલ એકાઉન્ટને 
બ્ાઉઝ કરતી વિતે રીધા જ તેની તપાર કરે છે અને 
તેને બહાર કાઢે છે.

લકયાંરકત બ્ાઉઝર્સમાં Google Chrome, 

Microsoft Edge અને Naver’s Whale 
બ્ાઉઝર્સનો રમાવેશ થાય છે. જેમાં Gmail અને 
AOL વેબરાઈ્ટની માસહતી મેળવવા મા્ટે રચાયેલ 
મેઈલ-ચોરી માલવેર છે. એકર્ટેનશનને ઇન્સ્ટોલ કરતી 
વિતે સવનડોઝ સર્સ્ટમના એકરેરની માં્ગણી કરે છે 

તયારબાદ હેકરના રવ્સરનો રીમો્ટ એકરેર લઈને 
મેલીરીયર ફાઈલ યયુઝર્સની રી્સ્ટમમાં ઇન્સ્ટોલ કરે છે.

યયુઝર્સના મેઈલ બોકરમાંથી ઈ-મેઈલ અને 
અ્ટેચમેન્ટ ચોરવા મા્ટે રસક્રય ્ેટબની અંદર 
DevTools પેનલને રક્ષમ કરીને રફળ થાય છે. 
જયારે ડેવલપર મોડ એક્સ્ટેનશનર ચલાવવા સવશે 
કોઈપણ વોસનિં્ગ મેરેજ છયુપાવવા મા્ટેના પ્ગલાં લેવામાં 
આવે છે.

વોલેકકર્ટીએ જણાવયયું કે મેઈલ-ચોરી માલવેરથી 
હજારો યયુઝર્સના ઇ-મેઇલ એકાઉન્ટને અરર થઈ છે 
અને કરોડો ઇ-મેઇલ ડ્ેટાની ચોરી થાય છે. જે યયુઝર્સના 
ઇ-મેઇલ એકાઉન્ટ બ્ાઉઝરમાં ઓ્ટો-લો્ગીન હોય છે 
તેવા એકાઉન્ટને વધયુ અરર થઈ છે.

કોન્ી તરીકે ઓળિાતા રરમો્ટ એકરેર ટ્ોજનના 
અપડે્ટેડ વઝ્સનને પહોંચાડવા મા્ટે રસશયા અને 
દસક્ષણ કોરરયામાં ક્સથત રાજકીય રં્સથાઓ રામે 
ઘયૂરણિોરી રાથે જોડાયેલા હોવાના તારણો આવયા 
છે. પછી ્ગયા અઠવારડયે રાયબર સરકયયુરર્ટી ફમ્સ 
Securonix એ કોન્ી માલવેરને સવતરરત કરવા 
મા્ેટ STIFF#BIZON કોડનામના એક ઝયુંબેશના 
ભા્ગ રૂપે ચેક રરપક્લક, પોલેનડ અને અનય દેશો 
રસહતના ઉચ્ચ-મયૂલયના લકયોનયું શોષણ કરતા હેકર્સના 
ગ્યુપને બંધ કરી દીધયું.

જયારે એ્ેટકર કરવા મા્ટે વપરાતી યયુસતિઓ અને 
રાધનો APT37 નામના ઉત્તર કોરરયાના હરેકં્ગ 
ગ્યુપ તરફ સનદદેશ કરે છે. તયારે એ્ટેકરની રયૂચીને 
લ્ગતા એકત્ કરાયેલા પયુરાવા રસશયા રાથે જોડાયેલા 
APT28 (ફેનરી બેર અથવા રોફેરી) ્ટયૂલકી્ટની 
રંડોવણી રયૂચવે છે.

અંતમાં આ ચોક્કર કેરને જે રરપ્રદ બનાવે છે તે 
APT 28 રાથે ટ્ેડક્રાફ્ટ રમાનતા રાથે જોડાણમાં 
કોન્ી માલવેરનો ઉપયો્ગ છે. રંશોધકોએ જણાવયયુ ંહતયું 
કે, તે એસટ્્યયુશનને ્ગયૂંચવવા અને શોધથી બચવા મા્ટે 
મા્સકડ કરવાનો કેર હોઈ શકે છે.
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શું તમારા ઇ-મેઇલ એકાઉન્ટ પર કોઈની નજર છે?

િેકઆ�ેવર
તહેવારોની શરૂઆત થઈ ચયૂકી છે. 

ફેક્સ્ટવલ મેકઅપ દરેક યયુવતીઓની 
િાર જરૂરરયાત છે. તહેવારમાં મેકઅપ 
કરવાની રરળ રીત સવશે આજે આપણે 
વાત કરીશયું. એનો ઉપયો્ગ કરીને તમે 
જલદી તૈયાર થઈ શકો અને આકષ્સક 
પણ લા્ગી શકો.

ફ�ઉને્શન
મેકઅપ કરવાની શરૂઆત કરો એ 

પહેલાં ચહેરો ફરેવોશથી ક્લીન કરી લો. 
એ પછી મોઇશ્ચરાઇઝર ચહેરા ઉપર 
લ્ગાવી દો. મોઇશ્ચરાઇઝર બાદ ચહેરા 
ઉપર ડાઘ-ધ્બા હોય તો તેને છયુપાવવા 
કનરીલર લ્ગાવો. કનરીલર તમારા 
ક્સકન્ટોન રાથે મેચ કરતયું હોય એનયું 
ધયાન રાિો. કનરીલર લ્ગાવયા બાદ 
ફાઉનડેશનની જરૂર લા્ગે તો જ તેનો 
ઉપયો્ગ કરો. જો તમે લાઇ્ટ મેકઅપ 
કરવા મા્ંગતા હોવ તો ફાઉનડેશન નહીં 
લ્ગાવો તો ચાલશે.

બીબી ક્ીિ
તમે રેગયયુલર મેકઅપ ન કરતાં હોવ, 

ફતિ તહેવાર દરસમયાન જ મેકઅપ 
કરતા હોવ તો બીબી ક્રીમનો ઉપયો્ગ 
કરી શકો. બજારમાં સવસવધ કંપનીનાં 
બીબી ક્રીમ મળે છે. એમાંથી તમારી 
ક્સકનના પ્રકારને અને ક્સકન્ટોનને 
ધયાનમાં રાિીને બીબી ક્રીમની પરંદ્ગી 

કરો. ક્સકન ડ્ાય હોય તો હથેળીમાં 
બીબી ક્રીમ અને મોઇશ્ચરાઇઝર બંને 
લઇને સમકર કયા્સ બાદ ચહેરા પર 
એપલાય કરો. આ રીતે ન કરવયું હોય 
તો પહેલાં મોઇશ્ચરાઇઝર લ્ગાવયા બાદ 
બીબી ક્રીમનો ઉપયો્ગ કરો. 

આ�ઈ િેકઆપ
આઈ મેકઅપમાં રૌથી પહેલાં 

આઇલાઇનરનો ઉપયો્ગ કરો. ્લેક 
આઇલાઇનરને બદલે ્લયૂ અથવા 
બ્ાઉન આઇલાઇનર લ્ગાવશો તો 
રડફરન્ટ લયુક મળશે. ફેક્સ્ટવલમાં બહયુ 
હેવી લયુક જોઇતો ન હોય તો આઇ 
શેડો લ્ગાવવાનયું ્ટાળો. મ્સકારામાં 
્લકેને બદલે બ્ાઉન અથવા તો 
ટ્ાનરપરન્ટ મ્સકારાનો ઉપયો્ગ કરી 
શકો. ટ્ાનરપરન્ટ મ્સકારાથી તમે આઇ 
લેશેઝને રેપરે્ટ કરી શકો છો અને 
આઇબ્ોઝને પણ રે્ટ કરી શકો છો. 
છેલ્ે આિંમાં ્લકે કાજલ લ્ગાવી દો.

લલપસ્ટિક-લલપ ગલ�ેસ
આઉ્ટરફ્ટને મેચ કરતી સલપ 

પેકનરલ િરીદો. સલપ પેકનરલથી પહેલાં 
સલપને આઉ્ટલાઇન આપી દો. પછી 
સલપક્સ્ટક લ્ગાવો. સલપક્સ્ટકનો ઉપયો્ગ 
ન કરવો હોય તો સલપ ગલોર એપલાય 
કરો. એનાથી તમે સલપક્સ્ટક, સલપ બામ 
અને સલપ ગલોર ત્ણેયનયું કોક્બનેશન 
મેળવી શકો છો. 

ફેસસ્ટવલ મેકઅપ કરતરી વેળા 
ધયાનમાં રાખો કેટલરીક બાબતો

આસેેસરીઝ
રક્ષાબંધન પર ફલોરલ સપ્રન્ટેડ રાડી 

પહેરી રહ્ા છો તો તમારા લયૂકને 
પરફેક્ટ બનાવવા મા્ટે ્સ્ટાઈસલં્ગ 
ર્ટપરને ફોલો કરી શકાય છે. આ 
અવરરે તમે ફલોરલ રાડીને કૅરી 
કરો. આ એવી ્સ્ટાઈલ છે જે કોઈ 
પણ ટ્ેનડમાં આઉ્ટ રહેતી નથી. આ 
સરવાય તમારા ફકે્સ્ટવ લયૂકને પણ 
પરફેક્ટ બનાવે છે.

આ� રીતે વધશે ટિ�ઈલ
િાર વાત એ છે કે તેને વ્ેસ્ટન્સ 

સવયરથી લઈને ઈકનડયન સવયરમાં 
રરળતાથી કૅરી કરી શકાય છે. તે 
દિેાવમાં રયુંદર લા્ેગ છે અને રાથે 
જ ક્ફ્ટદેબલ પણ રહે છે. સરંપલ 
અને ફલોરલ રાડીમાં તમારો લયૂક 
એલી્ગન્ટ અને પરફેક્ટ દિેાય 
છે. તો જાણો કઈ 6 ર્ટપર 
કરશે તમારી મદદ.

સ�ડીન�ે કલર
્ગરમીની રીઝનમાં તમે ઓફ 

વહાઈ્ટ બેઝ પર મો્ટી ફલોરલ સપ્રન્ટ કે 
ડાક્ક ફલોરલ રાડીની પરંદ્ગી કરી શકો 
છો. આ રારો ઓપશન બની શકે છે. 
આ એક એવી ્સ્ટાઈલ છે જે લયૂકને રયુંદર 
અને આકષ્સક બનાવે છે.

બલ�ઉઝનયું ર�ખ�ે ધ્�ન
તમે જે ્લાઉઝ કૅરી કરો છો 

તેની પર ધયાન આપો. તમે લયૂકને 
પરફેક્ટ બનાવવા યોગય ્લાઉઝ 
રાથે રાડીને રડફરન્ટ લયૂક આપી 
શકો છો. ઓફ શોલડર ્લાઉઝ, 
પલેન ્લાઉઝ, મેસચં્ગ ફલોરલ 
સપ્રન્ટેડ ્લાઉઝની રાથે તમે 
રાડીને કૅરી કરો. આ ફલોરલ 
રાડી ્ગરમીમાં કૂલ લયૂક 

આપશે. આ સરવાય ્સલીવલરે કે ટ્યૂબ ્સ્ટાઈલ ્લાઉઝ કૅરી 
કરો. આ સરવાય પલંસજં્ગ નેકલાઈન ્લાઉઝ અને ્સલીવલરે 
રીકવનર લયુક ્લાઉઝ પણ ફલોરલ સપ્રન્ટડે રાડીની રાથે રારો 
લા્ગે છે. આ રાથે એવી જ્ેલરી પરંદ કરો જે ્ગરમીમાં 
ઈસચં્ગથી દયૂર રાિશે. તમે ઈચછો તો ફલોરલ રાડીની રાથે 
પલ્સ જ્ેલરી પહેરો તે ઈચછનીય છે.

બ�ેડ્ષર વ�ળી સ�ડી
ફલોરલ સપ્રન્ટેડ રાડીની બોડ્સર પર ધયાન આપો 
તે જરૂરી છે. જરી, ્સ્ટોન કે બીરર વક્ક ફલોરલ 

સપ્રન્ટેડ રાડી તમને ફેક્સ્ટવ લયૂક આપી શકે 
છે. આ સરવાય તમે સશમરરં્ગ જરી વક્ક 
પણ યયૂઝ કરી શકો છો. આ દેિાવમાં 
્સ્ટાઈસલશ લા્ગે છે અને રાથે લયુકને 
્સ્ટાઈસલશ બનાવે છે.

આસેેસરીઝનયું ર�ખ�ે ધ્�ન
ફલોરલ સપ્રન્ટેડ રાડી લયૂકમાં 

એરેરરીઝનયું એક િાર કોક્બનેશન 
છે. કેઝયયુઅલમાં ફલોરલ સપ્રન્ટેડ રાડી 
પહેરી છે તો એરેરરીઝને સમસનમલ 
રાિી શકો છો. આ સરવાય ્સ્ટે્ટમેન્ટ 
લયૂક કૅરી કરો. તમે નેક પીર કૅરી 
કરવા નથી ઈચછતા તો એવામાં 
લોન્ગ ઈયરરંગરથી પણ પરફેક્ટ લયૂક 
મળે છે.

હેયર ટિ�ઈલ
ફલોરલ સપ્રન્ટડે રાડીની રાથે 

અનેક હેયર્સ્ટાઈલને કૅરી કરી 
શકો છો. તમે ઓપન રોફ્ટ 
વેવર લયૂક રાિો એ પણ 
એક રારો ઓપશન બને 
છે. લોઅર બન બનાવીને 
રાડીના લયૂકને એલી્ગન્ટ 
બનાવી શકો છો. હેર 
્સ્ટાઈલમાં વાળને 

મેનેજ કરવા રારો 
ઓપશન 
બની શકે 
છે. 
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રાજકોટ
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટીય 

સંયોજક અરવિંદ કેજરીિાલ જામનગર 
આવયા હતા અને ઓસિાલ સેનર્રમાં 
િેપારીઓ  સાથે સંિાદ કાય્યક્રમ લોકો 
પાસેથી રે્કસ િસુલીને ઈમાનદારીથી 
િહીિર્ કરીને લોકોને ફ્રી સુવિધા ન 
આપીએ તો લોકોને ર્ેકસ ભરિાનો 
ફાયદો નથી.  તેમણે કહ્ં કે દદલહીમાં 
400થી િધુ વિદ્ાથટીએ નીર્ની પરીક્ા 
પાસ કરી, 99  ર્કા પદરણામ આવયું 
છે એ બાળકોને ફ્રીમાં વિક્ણ આપિું 

ખોર્ુ નથી. બે કરોડ લોકોનો ઇલાજ 
મફત કરી દીધો, 200 યવુનર્ વિજળી 
ફ્રીમાં આપી છતાં આ બધુ જયા ંફ્રી નથી 
તે ગુજરાત ઉપર 3.50 લાખ કરોડનું 
દેિું છે અને દદલહી સરકાર ઉપર દેિું 
નથી.  કેગનો દરપોર્્ય છે કે માત્ર દદલહી 
સરકાર ખોર્માં નહીં,નફામાં ચાલે છે. 
જો સરકાર ઈમાનદારીથી ચાલે તો આ 
સંભિ છે, આ િચનોની લહાણી કે રેિડી 
નથી.  તેમણે કહં્ એકધારૂ 27 િર્યથી 
િાસન હોિાથી ભાજપમાં ઘમંડ આિી 
ગયો છે, 

વડોદરા 
પાદરા તાલુકાના અભોર ગામના 

ખેડૂતોએ ગત િવનિારે ગાંધીનગર 
સવચિાલય સ્થત સરદાર સરોિર 
નમ્યદા વનગમની ઓદફસમાં દરોડો 
પાડયો હતો અને ઓદફસના કોમયૂર્ર 
અને ખુરિીઓ જપ્ત કરી લેતા દોડધામ 
મચી ગઇ હતી. અભોડ ગામમાં ૩૫ 
િર્ય પહેલા નમ્યદા વનગમે જમીન 
સંપાદન કરી હતી અને તે પેર્ેનું િળતર 
ચુકિિામાં ૩૫ િર્યથી વનગમ અખાડા 
કરતુ હોિાથી ખેડૂતોએ કોર્્યના હૂકમના 

આધારે િવનિારે સામાન જપ્ત કરી 
લીધો હતો. અભોર ગામમાં ૧૯૮૭ 
માં નમ્યદા નહેર મારે્ જમીન સંપાદન 
કરિામાં આિી હતી અને તયારે વપયત 
જમીનના પ્રવત ગુંઠા રૃ. ૨૨૫ અને 
વબન વપયત જમીનના પ્રવત ગુંઠા રૃ. 
૧૫૦ િળતર  નક્ી કરાયુ હતુ પરંતુ 
આ િળતર ખૂબ ઓછુ હોિાથી અમે 
કોર્્યમાં ગયા હતા અને આખરે હાઇકોર્ટે 
વપતય જમીનના પ્રવત ગુંઠે ૧૬૨૫ 
જયારે વબન વપયતના પ્રવત ગુંઠે ૧૩૦૦ 
િળતર ચૂકિિાનો આદેિ આપયો હતો. 

હાઇકોર્્યના હુકમ બાદ નમ્યદા 
વનગમે પૈસા તો જમા કરાવયા ે પરંતુ 
વપયત જમીનનુ િળતર ચૂકિિામાં 
કોર્્યના આદેિનું ઉલ્ંઘન કરીને 
અમને પ્રવત ગુંઠે રૃ.૧૬૨૫ ના બદલે 
રૃ.૧૪૦૦ જ ચુકવયા હતા અને 
રૃ.૨૨૫ ચુકિિાના બાકરી રાખયા હતા. 
વપતય જમીનિાળા ૨૭ ખેડૂતોના બાકરી 
નીકળતા પૈસા નમ્યદા વનગમે ચૂકવયા 
નથી. િત્યમાન બજાર દકંમત પ્રમાણે 
૨૭ ખડૂતાના બધું મળીને ૬૮ લાખ 
રૃવપયા બાકરી નીકળે છે. 

િળતર નહીં મળતા નારાજ ખેડૂતો નમ્યદા 
વનગમની કચેરીમાંથી સામાન ઉઠાિી ગયા
પાદરા તાલુકાના અભાોર ગામો 1987માં નમ્મદા નહો ર માટો જમીન સંપાદન કરવામાં અાવી હતી

સાબરમતી નદીમાં ફરી 
પ્રદૂરણ િધયુ છે : સહાયકે 

હાઇકોર્્યનું ધયાન દોયુું
અમદાવાદ

સાબરમતી નદીમા ં પ્રદરૂણ મદુ્ ે થયલેી જાહરેવહતની 
દરર્ અરજીની સનુાિણી દરમયાન કોર્્ય સહાયક તરફથી 
હાઇકોર્્યનુ ં ધયાન દોરાયુ ં હતુ ં ક,ે સાબરમતી નદીમા ં ફરી 
એકિાર પ્રદરૂણન ુ પ્રમાણ િધી ગય ુ છ.ે જ ે અગં ે અમયકુો 
સવહતના સત્ાધીિોએ જરૂરી કાય્યિાહી કરિી રહી. સાથે 
સાથ ેસાબરમતી નદીમા ંઔદ્ોવગક અને રાસાયવણક કચરાના 
વનકાલ મારે્ મગેા-૨ પાઇપલાઇન પણ નાખંિામા ંઆિનાર 
હોિા અગં ેહાઇકોર્્યન ેજાણ કરાઇ હતી.  દરમયાન અમદાિાદ 
મયવુનવસપલ કોપપોરેિન તરફથી સએુઝ ટ્ીર્મનેર્ પલાનર્ અને 
કોમન એફલઅુનર્ ટ્ીર્મનેર્ પલાનર્ન ેસધુારિા બાબત ેપગલાં 
લિેાઇ રહ્ા હોિા અગં ેકોર્્યને જાણ કરાઇ હતી. 

ડ્ોનથી ખેતરમાં દિા છારં્િાના 
પ્રોજેકર્નો મુખયમંત્રી ભૂપેનદ્ર 
પરે્લના હ્તે  આરંભ કરાયો

અમદાવાદ
ગુજરાતના મુખયમંત્રી ભૂપેનદ્ર પર્ેલે આજે ડ્ોનની 

મદદથી ખેતરમાં દિાનો છંર્કાિ કરિાના ભારતના 
સૌથી મોર્ા પ્રોજેકર્નો ગાંધીનગર નજીક મોર્ા ઇસનપુર 
ગામથી આરંભ કરાવયો છે.આ પ્રસંગે બોલતા મુખયમંત્રી 
ભૂપેનદ્ર પર્ેલે જણાવયું હતું કે ખેડૂતોની આિક બમણી 
કરિાના પ્રધાનમંત્રી નરેનદ્ર મોદીના સપનાંને સાકાર 
કરિા ગુજરાત સતત સવક્રય છે. આ માર્ે ર્ેક્ોલોજીનો 
ઉપયોગ કરીને ખચ્ય ઘર્ાડિાનો અને ઉતપાદકતા 
િધારિાનો પ્રયાસ કરિામાં આિી રહ્ો છે.ખેડૂતોને 
પણ ગૌરિપૂણ્ય જીિન જીિિાનો અિસર મળે તે માર્ેના 
પ્રયાસ કરિામાં આિી રહ્ા છે. 

ગાંધીનગર
ઘણાં સમયથી આદદિાસીઓના 

પ્રશ્ોની રજૂઆત કરી ભરૂચના ભાજપના 
સાંસદ મનસુખ િસાિા સરકારની નીવત-
રીવતની િારંિાર ર્ીકાઓ કરી રહ્ાં છે 
તયારે સુરતના િરાછાના ધારાસભય અને 
પૂિ્ય મતં્રીએ પણ ફેસબુક જેિા સોશયલ 
માધયમથી પોતાનો રોર ઠાલવયો છે.

સવચિાલયમાં કામો લઇને આિતા 
સાંસદો અને ધારાસભયોની જેિી ફદરયાદ 
હોય છે તેિી ફદરયાદો હિે રાજયના 
િહેરી વિ્તારની સં્થાઓમાં િરૂ થઇ 
ચૂકરી છે. ખુદ ભાજપના જ નેતાઓ કામ 
નહીં થતાં હોિાની ફદરયાદો કરી રહ્ા ં

છે. સવચિાલયના વિભાગોમાં ઘણીિાર 
કામમાં વિલંબ બદલ અવધકારી અને 
પ્રજાના પ્રવતવનવધ િચ્ે ચકમક સજા્યતી 
જોિા મળે છે.

સુરત મહાનગરપાવલકામાં ભાજપનું 
િાસન છે. આ ્થાવનક સં્થા સામે 
ભાજપના જ ધારાસભય કુમાર કાનાનીએ 
રોર ઠાલવયો છે. તેમણે કહં્ હતું કે બધાંને 
જાણ હોિા છતાં પાણીના વનકાલના કોઇ 
ઉપાય કરિામાં આિતા નથી. પોતાની 
ફેસબુક પો્ર્માં તેમણે લખયું છે કે ૨૫ 
િર્યથી સરકારી જિાબો સાંભળીને કંર્ાળી 
ગયા છીએ. અમને પદરણામ આપો, 
િાયદા નહીં.

સરકારી જવાબો સાંભળીને કંટાળી ગયા, 
હવે પરરણામ આપોઃ ધારાસભયનો આક્ોશ

અમદાવાદ
િહેરના આંબાિાડી વિ્તારમાં 

દારૂના વયસની પુત્રની બહુ ક્રરૂરતાપૂિ્યક 
ઘાતકરી હતયા કરનારા હતયારા વપતા 
નીલેિ જયંવતલાલ જોરીને  ્િ.પુત્રના 
અંવતમ સં્કારમાં હાજર રહેિા દિેા 
માર્ે અત્રેની સેિનસ કોર્ટે આખરે મંજૂરી 
આપી છે. હતયારા વપતા તરફથી ્િ.
પુત્રની અંવતમવિવધમાં હાજર રહિેા દિેા 
વિનંતી કરતી અરજી એદડિનલ સિેનસ 
જજ બી.એસ.ચૌહાણે માનિતાના ધોરણે 
ગ્ાહ્ રાખી હતી.

સેિનસ કોર્ટે પોલીસ જાપ્તા હેઠળ 
હતયારા વપતાના ્િ.પુત્રની અંવતમવક્રયા 
માર્ે પોલીસ જાપ્તા હેઠળ િચગાળાના 
જામીન મંજૂર કયા્ય હતા. કોર્ટે જણાવયું 

હતુ કે, અમદાિાદ મયુવનવસપલ 
કોપપોરેિન દ્ારા જે દદિસે અરજદારના 
પુત્રની અવંતમ વક્રયા કરાય તે દદિસે 
અરજદારને તયાં લઇ જિો અને અવંતમ 
વક્રયા પૂણ્ય થયા બાદ તેને જેલમાં પરત 
મોકલિો. પોલીસ જાપ્તાનો ખચપો 
સરકારને ભોગિિા પણ કોર્ટે તાકરીદ 
કરી હતી.  અગાઉ મેટ્ોપોલીર્ન કોર્ટે 
હતયારા વપતાની અરજી આકરા િલણ 
સાથે ફગાિી દીધી હતી, જેથી હતયારા 
વપતાએ સિેનસ કોર્્યમાં અરજી કરી 
હતી. સરકારપક્ તરફથી પબલીક 
પ્રોસીકયુર્ર સુધીર બી.બ્રહ્મભટ્ે જણાવયું 
હતું કે, આરોપી વપતાએ પોતાના જ 
પુત્રની અતયંત ક્રરૂરતાપૂિ્યક હતયા કરિાનો 
જઘનય અપરાધ કયપો છે. 

પુત્રના શરીરના છ ટુકડા કરનાર પપતાને 
અંપતમપક્યા માટે માનવતાના ધોરણે જામીન

વડોદરા
ગ્ાઉનડ િોર્ર (જમીનમાંથી ખેંચાતા 

પાણી)માં આસસેવનકની હાજરી એક 
ગંભીર બાબત છે. તયારે કેનદ્ર સરકારના 
જળિવતિ મંત્રાલય દ્ારા દેિભરના 
અલગ અલગ જગયાએથી લીધેલા 
પાણીના નમૂના પૈકરી િડોદરા વજલ્ાના 
ડભોઇ તાલુકાના િેગામાં લિેામાં 
આિેલા પાણીના નમૂનામાં આસસેવનકની 
હાજરી જોિા મળી હતી. આસસેવનક 
એક ધાતુ છે અને એનું વનયવમત ગ્હણ 
કરિાથી િરીરમાં અનેક પ્રકારની 
ગંભીર બીમારીઓ થઈ િકે છે. કનેદ્ર 
સરકારના મતં્રાલયના તાજેતરના 
અહેિાલ પછી ભારે ખળભળાર્ મચી 

ગયો છે. એક તરફ તંત્ર નાગદરકોને 
જરૂર જેર્લું પાણી પૂરં પાડી િકતું 
નથી, જે પાણી આપે છે તે પણ ડ્ેનેજ 
વમવરિત અને ઓછા દબાણથી મળી રહં્ 
છે. તયારે હિે ડભોઇમાં વિતરણ થતાં 
પાણીમાં આસસેવનકની હાજરી જોિા 
મળતા તંત્ર માર્ે એક નિી વચંતા ઊભી 
થઈ છે.

પીિાના, ખોરાકની તૈયારી અને 
ખાદ્ પાકોની વસંચાઈ માર્ે િપરાતું 
દૂવરત પાણી આસસેવનકથી જાહેર 
આરોગય માર્ે સૌથી મોર્ો ખતરો 
છે. પીિાના પાણી અને ખોરાકમાંથી 
આસસેવનકના લાંબા સમય સુધી સંપક્કમાં 
રહેિાથી કેનસર અને ચામડીના જખમ 

થઈ િકે છે. તે કાદડ્યયોિે્કયુલર 
રોગ અને ડાયાવબર્ીસ સાથે પણ 
સંકળાયેલું છે. ગભા્યિય અને પ્રારંવભક 
બાળપણના સંપક્કમાં જ્ાનાતમક વિકાસ 
પર નકારાતમક અસરો અને યુિાન 
િય્કોમાં િધતા મૃતયુ સાથે સંકળાયેલું 
છે. માછલી, િેલદફિ, માંસ, મરઘાં, 
ડેરી ઉતપાદનો અને અનાજ પણ 
આસસેવનકના આહાર ્ત્રોત હોઈ િકે 
છે, જો કે આ ખોરાકમાંથી સંસગ્ય 
સામાનય રીતે દૂવરત ભૂગભ્ય જળના 
સંપક્કની તુલનામાં ઘણો ઓછો હોય 
છે. સીફરૂડમાં, આસસેવનક મુખયતિે તેના 
ઓછા ઝેરી કાબ્યવનક ્િરૂપમાં જોિા 
મળે છે.

ગુજરાતના અનેક િહેરોમાં પાણીમાં “આસસેવનક”નું 
િધુ પ્રમાણ : કનેદ્ર સરકારના અહેિાલમાં ઘર્્ફોર્

ટેક્ષ લીધા બાદ ફ્રી વીજળી, પશક્ષણ અને 
સારવાર આપે તો તે રેવડી નથીઃ કેજરીવાલ

રાજકોટ
રક્ાબંધનના વદિસે રાજકોર્માં 

બહેને પોતાનાં લાડલા ભાઈને દકડનીનું 
દાન કરીને નિી વજંદગી આપી હતી.  
તબીબોનાં કહેિા મુજબ રાજકોર્ની 
યવુનિવસ્યર્ી નજીક આિેલી ટ્્ર્  
સંચાવલત હોસ્પર્લમાં ગોંડલ તાલુકાનાં 
એક ગામનોઆિરે ત્રીસેક િર્યનો યુિાન 

દકડનીનાં દદ્યથી પીડાતો હતો. સપ્તાહમાં 
ત્રણ િખત ડાયાલીસીસ કરિું પડતુ હતુ. 
આ ભાઈનું દદ્ય રાજકોર્માં રહેતા તેમનાં 
મોર્ા બહેનથી જોિાયુ ન હતું અંતે તેમણે 
તેમનાં પદરિારની સંમવતથી એક દકડની 
ભાઈને ડોનેર્ કરિાનો વનણ્યય લીધો હતો. 
દકડની ટ્ાનસપલાનર્ની ર્ીમમાં સામેલ  
તબીબે કહયું હતું કે આજે ભાઈ સારી 

વજંદગી જીિી રહયા છે.  રાજકોર્માં 
િાકભાજીનાં ધંધાથટી એક ભાઈને તેનાં 
બહેને દકડની આપી હતી અને દકડની 
ટ્ાનસપલાનર્નું ઓપરિેન અમદાિાદમાં 
કરિામાં આવયુ હતુ. દકડની ટ્ાનસપલાનર્ 
માર્ે સૌથી પહેલા લોહીનો સબંધ હોય 
તેિા માતા - વપતા , ભાઈ - બહેનને 
પરમીિન મળતી હોય છે.

રક્ાબંધને પ્રરેણાદાયી દક્સો  : ભાઈની 
પીડા નહીં જોિાતા બહેને દકડની આપી

 રાજકાોટમાં અત્ાર સુધીમાં અાોગ્મન ડાોનોટનાં 99  કકસ્ાઅાો સરકારી ચાોપડો નાંધાયા
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િમસીસાગા 

ગુજરાતી િસિનયસ↓ સમાજ ઓફ િમસીસાગાની મીટỲગ ગત 

રિવવાર તારીખ AUG-07-2022ના રોજ યોજાઈ હતી. Ĭાથ↓ના 

થયા બાદ mc ઉષાબેનકોટ તથા પંકજભાઇ મહъતાએ વાતા↓લાપ ˛ારા 

ĝમ Ĭમાણે કાય↓ĝમની λપરъખા જણાવી હતી. Ĭથમ Ĭમુખ કલાબેન 

પટъલે સંçથાના સદગત સÛય દુલાબેન રાજા તથા ધનરાજભાઇ 

િસહોરા અંગે જાણકારી આપતા સમાજના સÛયોએ ઊભા થઈ 

Ĵˇાંજિલ આપી હતી.Óયારબાદ Ĭમુખ કલાબેને આગામી કાય↓ĝમોની 

િવગત જણાવી હતી. જેમાં ૨૮ ઓગçટના લેક ĭіટ પર િપકિનક રાખી 

છъ. સØટъÜબર 11ના િમિસસાગા વેલી પર વોકыથોન કાય↓ĝમ તથા જ 

તે જ çથળъ િપકિનકનું પણ આયોજન 11:00 વાÆયાથઈ હોવાની 

જાહъરાત થઈ હતી. કનુભાઇ પટъલે Чટ્િલયમ હોЩçપટલના ડોનેશન 

માટъ સવ›ને હોЩçપટલના કાયૅ િવશેની માિહતી તથા તેની િવશેષતાઓ 

જણાવી હતી. સાથે જ રજનીભાઇ પટъલ, Чદનેશભાઈ, દશ↓નાબેન 

પટъલ, ચંપકભાઈ પટъલ તરફથી આવેલા ડોનેશનની માિહતી રજૂ કરી 

હતી. ઇલાબેન દъવાણીએ બોલીફЫટ કસરત સવ›ને કરાવી આજના 

કાય↓ĝમમાં ભારતનો 76મો  çવાતંĦય Чદનની ઉજવણીના ભાગરૃપે 

ભારતીય Öવજને çટъજ પર લહъરાવી રા∆ગીત તથા દъશભિŪના ગીતો 

ગવાયા હતા. આ ગીતોએ બોલી ફЫટ કસરતમાં બધાને ખૂબ જ જુçસો 

અપાãયો હતો.  જે બાદ આ માસમાં જેમની વષ↓ગાંઠ આવતી હતી 

તેઓને çટъજ પર બોલાવી બથ↓ડે ગીત ˛ારા તથા પુæપ અને સંçથા 

વતી િવજયાબેન હુડકા, વનીતાબેન તથા બેલાબેન મહъતાએ કાડ↓ 

આપી શૂભેÉછા પાઠવી હતી. કનુભાઇ પટъલે સવ› સÛયોને bingo 

ની રમત રમાડી હતી. િવજેતા મીનાબેન ચંદુલાલ પટъલ, પ˚ાબેન 

ગાંધી, રъખાબેન, ધિમ↓Ηાબેન પટъલ સવ›ને Ĵીકàપનાબેન ˛ારા સદગત 

મનુભાઈ પટъલ તેમની ç િતમાં Ĭાઇઝ આપવામાં આવી હતી.

બાદમાં ઇલાબેન દъવાનીના કો-ઓЧડ↓નેશનથી અંતાΤરી કાય↓ĝમ 

યોજવામાં આãયો હતો. Ĭથમ તો તેને ગાવા માટъ શÚદો આØયા હતા, 

તેના પર ગીત રજુ કરવાનું હતું. Óયારબાદ અંતાΤરી ગેમમાં બધાએ 

ખુબ જ સરસ રસ દાખãયો હતો. કાયÄમ↓માં ભાગ લેનાર Ĭેમીલાબેન 

મજીઠીયા, ધિમ↓Ηાબેન પટъલ, રъખાબેન ગોઢીયા તથા બીજાપΤે 

Ĭકાશભાઈ શાહ, નરъ×ĩભાઈ પારъખ તથા બીપીનભાઈ પટъલે ગીતોની 

રમઝટ બોલાવી હતી. 

ĮાÜØટન
રાશી અને નવલ બજાજે સુંદરકાંડ પાઠનું 

આયોજન કરતા ધમ↓Ĭેમી Ĵીગુιજી અિΐનકЮમાર 

પાઠક ઉપЩçથત રΝા હતા. આ તકы હજારો 

ભŪોને સુંદરકાંડ સાંભળવાનો લહાવો મâયો હતો. 

સુંદરકાંડના િવΐ િવÅયાત વકતા ગુιજી અિΐનકЮમાર 

પાઠક મે મિહનાથી કыનેડાના Ĭવાસે હતા. જે બાદ 

4મી જૂન, 2022ના રોજ ĮાÜØટનમાં પાઠનું આયોજન 

કરાયું હતુ. રાશી અને નવલ બજાજ ˛ારા િહ×દુ 

સભા મંЧદર ખાતે સુંદરકાંડ પાઠનું આયોજન કરાયું 

હતુ. જેઓ છъ·ા 8039 Чદવસથી દરરોજ સુંદરકાંડ 

પાઠ કરી રΝા છъ. 4 જૂન, 2022ના રોજ તેમણે 

8197મી વખત સુંદરકાંડ પાઠનું પઠન કયુ↨ હતુ. આ 

સાથે તેમણે િવΐમાં માનવજાતને સુંદરકાંડમાંથી 

મળъલી શીખામણનો અમલ કરવા અને તમાιં જીવન 

શાંિતપૂણ↓ રીતે જીવવા અપીલ કરી હતી.

સુંદરકાંડનો પЧરચય આપતા ગુιજી 

અિΐનકЮમાર પાઠકы ઉ·ેખ કયђ↓ કы, સુંદરકાંડ 

એ “રામચЧરતમાનસ” નું પાંચમું અÖયાય છъ જે 

આદરણીય કિવ ગોçવામી તુલસીદાસ ˛ારા લખવામાં 

આãયું છъ. તે રામાયણનું ĸદય બનાવે છъ તેમાંથી 

એક છъ મહાકાãય રામાયણની રચનાના સાત કાંડ. 

િનયિમતપણે સુંદરકાંડ પાઠનો પાઠ કરવાથી દુΓતા 

દૂર કરવામાં મદદ મળી શકы છъ. ઉપરાંત માગ↓માં 

આવતા અવરોધો દૂર થતાં ãયિŪને સુખ અને સ િˇ 

આપે છъ. સુંદરકાંડ પાઠ આવું જ એક લખાણ છъ જેમાં 

ભŪની જીતનો ઉ·ેખ છъ, તે એક માĦ Ĭકરણ છъ 

જયાં રામાયણમાં હીરો રામ નથી, બàકы હનુમાન 

છъ. આ બાબત કાય↓ની મહǼા દશા↓વે છъ. હનુમાનના 

સાહસો અને તેમની િનઃçવાથ↓તા રામ ĬÓયેની 

ભિŪનો મિહમા અનેરો છъ. ભગવાન હનુમાનજીએ 

સમુĩ પાર કયђ↓ અને સીતા માને શોધવા માટъ લંકા 

જવા Ĭવાસ ખેડ્યો. આ દરિમયાન અવરોધોમાંથી 

તેઓ બચી ગયા. આ અÖયાય ભગવાન હનુમાનની 

શાણપણ અને જોમનું પણ િનλપણ કરъ છъ. સુંદરકાંડ 

પાઠ જીવનના કыટલાક મહÓવપૂણ↓ પાઠોનો પણ ઉ·ેખ 

કરъ છъ. આ Ĭસંગે અિતિથ નવલ બજાજે ઉ·ેખ કЅં 

હતુ કы, આપણે બધા ધ×ય છъ. કыમ કы આપણે િવΐની 

સૌથી સુંદર કાઉ×ટીમાં રહીએ છીએ અને આશીવા↓દ 

આપીએ છીએ. સુંદરકાંડમાંથી શીખો અમલ કરો, 

તણાવ દૂર કરો. તેમણે સમĠ મંЧદર સિમિતનો પણ 

આભાર મા×યો હતો.

15મી ઓગΓъ ĮાÜØટન 
સીટી હોલમાં યોજાશે 
અનેકિવધ કાય↓ĝમ

કыનેડામાં ગુજરાત અને ભારતીય પЧરવાર 

એસોિસએશનના િમĦો સાથે સંવાЧદતા વધે તેવા 

હъતુસર 15મી ઓગΓъ Öવજવંદન સમારોહ અને 

સાંçકжિતક Ĭદશ↓નનું આયોજન કરાયુ છъ. જેમાં 15મી 

ઓગçટ 2022ને સોમવારъ બપોરъ 3.15 થી 4.15 

વાÆયા દરિમયાન ĮાÜપટન િસટી હોલ ખાતે િવિવધ 

કાય↓ĝમ યોજાશે. આ અંગે વધુ માિહતી માટъ આર.બી.

પટъલ Ĭમુખ 647 983, પિથક શુ╞ા સેĝыટરી 416 

988 0850, િવનાયક પટъલ (ખજાનચી) 647 222 

3549, જયેશ Įમભž 647 207 1155 તથા અિખલ 

શાહ 647 203 4411 અને અΐની અĠવાલ (647 

703 0234)નો સંપક↕ કરી શકાશે.

સુરતના ઐિતહાિસક 
Чક·ાને પણ હવે પીપીપી 
ધોરણે વિહવટ માટъ સ℮પાશે

સુરત

ચોક બજાર ખાતે તાપી નદીના કાંઠъ 16મી સદીના 

જજ↓Чરત થઈ ચુકыલા ઐિતહાિસક Чક·ાના ડેવલપમે×ટ 

અને Чરçટોરъશન માટъ પાિલકાએ કામગીરી કરી છъ. કરોડો 

λિપયાના ખચ› Чક·ાના સંરΤણની કામગીરી પૂણ↓ થયા 

બાદ 2018માં Чક·ો જાહъર જનતાની મુલાકાત માટъ 

ખુ·ો મુકવામાં આãયો હતો. હવે Чક·ાના વહીવટ માટъ 

ખાનગી એજ×સીને કામગીરી સ℮પવા કવાયત કરી રહી 

છъ.  ઐિતહાિસક Чક·ાના સંરΤણી કાય↓ પૂણ↓ થયા બાદ 

મુલાકાતીઓ માટъ ЧટકЫટ િવ×ડો, ╞ોક λમ, સોવેિનયર 

શોપ, મુÅય Ĭવેશ પહъલા મોટ, ļો Įીજ અને પાશЪ↓યલ 

બુજ↓ની સુિવધા ઉભી કરવામાં આવી છъ. 

ગુજરાતી િસિનયસ↓ સમાજની મીટỲગ, યોજનાઓની ચચા↓
મીસીસાગા ખાતે યાેજાયેલા કાયર્ક્રમમાં દેશભિક્તના ગીતાે સાથે બાેલીફીટ કસરત કરાવાઈ, અંતાક્ષરીમાં ગૂં ા સુ િસદ્ધ ગીતાે

વડોદરા 

એક યુવકы તેની પ ી સામે જ કોટ↓માં 

ફЧરયાદ દાખલ કરી છъ કы ‘મારી પ ી 

મારા ૯ વષ↓ના પુĦનું યૌન શોષણ કરъ છъ. 

આ કરતૂત છુપાવવા માટъ મારી પ ીએ 

મારી સામે ખોટા આΤેપો કરીને ભૂતકાળમાં 

ફЧરયાદો કરી છъ. 

યુવકы તા.૧૦ મે ૨૦૨૨ના રોજ વડોદરા 

પોલીસ કિમશનરને લેિખતમાં ફЧરયાદ આપી 

હતી કы ‘મારી પ ી ૨૦૧૫થી અÓયાર 

સુધીમાં ફыસબુકના માÖયમથી અનેક પુરૃષોના 

સંપક↕માં આવી છъ અને તેની સાથે ઘિનΗ 

સંબંધો બનાãયા છъ. વારѕવાર સમજાવવા છતા 

મારી પ ી અ×ય પુરૃષો સાથે સંબંધો રાખી 

રહી છъ એટલુ જ નહી અમારъ પુĦી અને 

પુĦ એમ બે સંતાનો છ,ે બ³−³ે સંતાનો ઉપર 

પણ મારી પ ી એટલે કы તેની સગી માતા 

અÓયાચાર કરъ છъ. મારી પ ીના કરતૂતોના 

પુરાવા એકઠા કરવા મે ખાનગી ЧડટъЩÄટવને 

કામ સ℮Øયુ હતુ. જે બાદ ЧડટъЩÄટવ પણ 

મારી પાસે રૃ.૧૦ લાખની માગણી કરીને 

ધમકЫ આપી રΝો છъ. આખરъ મારી પ ીના 

ચાЧરĦયને ઉઘાડુ પાડવા મ′ે ઘરમાં સીસીટીવી 

કыમેરા લગાãયા તો તેની પણ તેને જાણ થઇ 

જતા તેણે સીસીટીવી કыમેરા તોડી નાÅયા હતા 

જો કы તે દરિમયાન કыટલાક ફЮટъજ રъકોડ↓ થઇ 

ગયા છъ જેમાં મારી પ ી ૯ વષ↓ના પુĦના 

ગુΆાંગ સાથે છъડછાડ કરતી દъખાય છъ. 

વડોદરામાં 9 વષ↓ના પુĦનું માતા ˛ારા 
જ યૌન શોષણ થતું હોવાની ફЧરયાદ

સુંદરકાંડ એ માનવજીવનમાંથી અવરોધ દૂર 
કરી સુખ શાંિત આપે છъ ઃ અિΐનકЮમાર પાઠક

રાશી અને નવલ બજાજે સુંદરકાંડ પાઠનું અાયાેજન કયુર્ં
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ડ્રગ્સની તસ્કરી ્કરી રહેલાં 
્સર્કારી શિક્ષ્ક ્સશહત 4ની 

પાક્કસતાન ્સરહદેથી ધરપ્કડ
બાડમેર

બાડમેર શિલ્ામાં પોલી્સને ફરી એ્કવાર ગેર્કાયદે 
ડ્રગ્સનો મોટો િથથો ઝડપવામાં ્સફળતા મળી છે. પોલી્સે 
આ મોટી ્કાય્યવાહી હાથ ધરતા એ્ક ્સસપેનડ ્કરાયેલા 
્સર્કારી શિક્ષ્ક ્સશહત 4 આરોપીઓની ધરપ્કડ ્કરી 
છે. તેમની પા્સેથી એ્ક ્કરોડની ક્કંમતના મોકફફિન અને 
ગેર્કાયદે્સર હશથયારો મળી આવયા છે. પોલી્સ આ તમામ 
આરોપીઓની પૂછપરછ ્કરી રહી છે. આરોપીઓ શવરૂદ્ધ 
ભૂત્કાળમાં પણ ગેર્કાયદે્સર ડ્રગ્સની દાણચોરીના ્ેક્સ 
નોંધાયેલા છે. પોલી્ેસ આ ્કાય્યવાહી પાક્કસતાનની ્સરહદે 
આવેલા બાડમેર શિલ્ાની ્સરહદે ચૌહટન પોલી્સ સટેિન 
શવસતારના ધનાઉમાં આ ઘટનાને અંજામ આપયો હતો.

27 વર્ય િૂના હતયાના 
્ેક્સમાં પૂવ્ય ્સાં્સદ ઉમા્કાંત 

યાદવને આજીવન ્કેદ
જૌનપુર

પવૂ્ય ્સા્ંસદ ઉમા્કાતં યાદવન ે ્સોમવારે િૌનપરુની 
્કોટ્યમાથંી મોટો આચં્કો લાગયો છે. ઉમા્કાતંન ે જીઆરપી 
શ્સપાહીની હતયામા ં આજીવન ્ેકદની ્સજા ્સભંળાવવામાં 
આવી છે. અપર ્સિેન્સ િિ (તૃતીય) / શવિેર નયાયમશૂત્ય 
(એમપી-એમએલએ) ્કોરેટ િરદ્ુકમાર શરિપાઠીએ 
ઉમા્કાતંની ્સાથ ેિ ્સાત દોશરતોન ેઆજીવન ્ેકદની ્સજા 
્સભંળાવી છે. મખુય આરોપી ઉમા્કાતંન ેપાચં લાખ રૂશપયા 
અન ેઅનયન ે૨૦-૨૦ હજારનો દંડ ફટ્કારવામા ંઆવયો છે. 
આ ્ેક્સ ૨૭ વર્ય િૂનો છે. ૧૯૯૫મા ંડ્રાઇવરન ેિાહગિં 
્ંકરિન પર રેલવ ે ચો્કીથી છોડાવવા માટે ઉમા્ંકાત અને 
તમેના ્સાથીઓએ ફાયકરંગ ્કયુ્ય હતુ.ં 

ફોન મા્કકેટમાં ચીની 
્કંપનીઓ પર પ્રશતબંધની 

્કોઈ શવચારણા નથી
નવી દિલ્ી

મોદી ્સર્કાર દેિમાં સથાશન્ક 
્ંકપનીઓન ે પ્રોત્સાહન આપવા માટે 
તથા ચાઈનીઝ ્ંકપનીઓન ે ્સ્ંકજામાં 
લવેા માટે દેિમાં ૧૨,૦૦૦થી ઓછી 
ક્ંકમતના ્સસતા ચાઈનીઝ સમાટ્યફોન્સ 
પર પ્રશતબધં મુ્કી િ્ેક છે તેવા 
અહેવાલો વચે્ એ્ક મહતવની સપષ્ટતા 
્સામે આવી છે.  એ્ક વકરષ્ઠ ્સર્કારી 
અશધ્કારીના ્કહેવા પ્રમાણે સમાટ્યફોન 
મા્કકેટમાં ચીની ્ંકપનીઓન ે પ્રશતબશંધત 
્કરવા માટેની ્કોઈ િ યોિના નથી. 
ઈલકે્ટ્ોશનક્્સ અન ે આઈટી મંરિાલય 
પા્સ ે આ પ્ર્કારનો ્કોઈ િ પ્રસતાવ 
શવચારણામાં નથી. 

બેંગ્લોર
્કેરળના વાયનાડ અને અનય પડોિી 

શિલ્ાઓમાં આશરિ્કન સવાઈનના ્કે્સ 
નોંધાયા છે. અહીં ભયનું વાતાવરણ 
છે. ભૂંડમાં ફેલાતા રોગને રો્કવા માટે 
તેને મારી નાખવાના આદેિ આપવામાં 
આવયા છે. આ શનદદેિ અનુ્સાર આ 
શવસતારોમાં અતયાર ્ુસધીમાં 700થી 
વધુ ભૂંડ માયા્ય ગયા છે. આના 
વળતર તરી્કે શિલ્ાના રિણ અલગ-
અલગ શવસતારોમાં ્સાત ખેડૂતોને રૂ. 

37 લાખથી વધુની ર્કમની જાહેરાત 
્કરવામાં આવી છે. શિલ્ા વહીવટી 
્કચેરી દ્ારા જારી ્કરાયેલા એ્ક 

શનવેદનમાં િણાવવામાં આવયું છે ્કે, 
રાજયના પિુપાલન અને ડેરી શવ્કા્સ 
મંરિી િે. શચનચુરાની માનતવાડી 
નગરપાશલ્કા તેમિ થશવંિલ અને 
નેનમેની ગ્ામ પંચાયતોમાં અ્સરગ્સત 
ખેડૂતોને વળતર તરી્કે રૂ. 37 લાખ 
આપિે. રાજય ્સર્કાર દ્ારા ગયા 
અઠવાકડયે ્કરવામાં આવેલી ઘોરણા 
પછી વાયનાડ અને ્કનુ્ર શિલ્ાના 
ખેડૂતો, િેઓ આશરિ્કન સવાઈન ફીવરને 
્કારણે નુ્ક્સાન ્સહન ્કરી રહ્ા છે, 

્કેરળના અને્ક શિલ્ામાં આશરિ્કન સવાઈન 
ફલુનો હાહા્કાર, 700થી વધુ ભૂંડના મોત

નવી દિલ્ી
પશચિમ બગંાળના પવૂ્ય રાજયપાલ 

િગદીપ ધનખડ ે આિે દેિના ૧૪મા 
ઉપરાષ્ટ્રપશત તરી્ેક િપથ લીધા હતા. 
તમેન ે મહામશહમ રાષ્ટ્રપશત દ્ૌપદી 
મમુુ્ય દ્ારા હોદ્ા અન ે ગપુ્તતાના િપથ 
લવેડાવવામા ંઆવયા હતા. 

શવદાય લઈ રહેલા ઉપરાષ્ટ્રપશત 
એમ વેં્ૈકયા નાયડનુા ્કાય્ય્કાળનો 
ગરુૂવારે છેલ્ો કદવ્સ હતો. ભારતના 
ઉપરાષ્ટ્રપશત રાજય્સભાના હોદે્દાર 
અધયક્ષ છે. લો્ક્સભાના સપી્કર 
ઓમ શબરલાએ મગંળવારે તેમના 
શનવા્સસથાન ે વેં્ૈકયા નાયડ ુ અને તેમના 
અનગુામી ધનખરની યિમાની ્કરી 

હતી. એ્ક શનવેદનમા,ં લો્ક્સભા 
્સશચવાલયે ્કહં્ ્ેક નાયડ ુઅન ેશબરલાએ 
રાષ્ટ્રીય શહત અને ્ંસ્સદીય બાબતોના 
મદુ્ાઓ પર નવા ચંૂટાયલેા ઉપરાષ્ટ્રપશત 
િગદીપ ધનખર ્સાથ ે તમેના પકરપ્રકે્ય 
અન ેઅનુભવો િરે ્કયા્ય હતા. 

ઉપરાષ્ટ્રપશતની ચૂટંણીમા ંભાિપ અને 
એનડીએના ઉમદેવાર િગદીપ ધનખરે 
૭૪.૩૬ ટ્કા મતો ્સાથ ે જોરદાર જીત 
નોંધાવી છે. છેલ્ી ૬ ઉપરાષ્ટ્રપશતની 
ચૂટંણીમા ંધનખરે ્સૌથી વધ ુમતોથી જીત 
મળેવી છે. િગદીપ ધનખરન ે ૫૨૮ 
વોટ મળયા જયારે તમેના હરીફ માગા્યરેટ 
આલવાન ે મારિ ૧૮૨ વોટથી ્સતંોર 
માનવો પડયો હતો. 

જગદીપ ધનખડે દેશના ૧૪માં 
ઉપરાષ્ટ્રપતિ િરીકે શપથ લીધા

નવી દિલ્ી
મુખયમંરિી નીશતિ ્કુમારે આઠમી વખત શબહારના મુખયમંરિી 

તરી્કે િપથ લીધા છે. આ ્સાથે િ આરિેડી નેતા તેિસવી 
યાદવે ડેપયુટી ્સીએમ તરી્કે િપથ લીધા છે. ્કેશબનેટ શવસતરણ 
અંગે હિુ સસથશત સપષ્ટ નથી. તેઓ ્સાત પક્ષોના ગઠબંધનનું 
નેતૃતવ ્કરિે. આ જોડાણને એ્ક અપક્ષનું ્સમથ્યન છે. 
મહાગઠબંધનમાં JDU, RJD, ્કોંગ્ે્સ અને ડાબેરી પક્ષોનો 
્સમાવિે થાય છે. ્ુસિીલ મોદીએ ્કહ્ં ્ેક, ભાિપે ફકરયાદનું 
શનરા્કરણ ્કરવામાં ્કોઈ ્ક્સર છોડી નથી. બે વાર ધમમેનદ્ 
પ્રધાન પટના આવયા અને નીશતિજીને પૂછયું ્કે િંુ ્કોઈ ્સમસયા 
છે. ્સર્કાર પડવાના એ્ક કદવ્સ પહેલા અમારી પાટટીના એ્ક 
મોટા નેતાએ કદલહીથી ફોન ્કરીને પૂછયું ્ેક નીતીિ તો ઠી્ક 
છે ને? તો તેમણે ્કહ્ં - બધું ્સારં છે. બાદમાં તે નેતાઓએ 

પૂછયુ ં્ેક િું લલન શ્સંહનું શનવેદન ટીવી પર જોવા મળયુ ંછે. તો 
નીશતિજીએ તેમને િવાબ આપયો ્કે તમારી પાટટીમાં શગકરરાિ 
છે તો લલન શ્સંહ પણ છે. િેડીયુને તોડવાનો પ્રયા્સ થયો હતો. 
આ ખોટો આરોપ છે. અમે આિ ્ુસધી ્કોઈ પક્ષ તોડ્ો નથી. 
અમે નીશતિજીને પાંચ વખત શબહારના ્સીએમ બનાવયા.

નીશતિ ્ુકમારે 8મી વાર શબહાર CM તરી્ેક 
લીધાં િપથ, તિેસવી યાદવ ઉપમખુયમંરિી
અમે નીતીશ કુમાર સાથે કશું ખાેટંુ કરુું ન હાેવાનું ભાજપી નેતાઅાનેું રટણ

પલોલ્દિક્ સમાચાર
એક સંગઠન, એક પાિટી, એક નેતા 

બિ્ાવ ના કરી શકે: મલો્ન ભાગવત
નવી દિલ્ી ઃ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસે્વક સંઘ (આરએસએસ)ના ્વડા મોહન 
ભાગ્વતે કહ્ં કે દેશ સામેના તમામ પડકારોનો એક નેતા એકલા હાથે 
સામનો કર્રી શકતા નથ્રી. દેશમાં કોઈ એક સંગઠન કે પક્ષ પરર્વત્તન લા્વ્રી 
શકે નહીં. સંઘન્રી વ્વચારધારાના આધારે તેમણે કહં્ કે એક નેતા આ દેશ 
સામેના તમામ પડકારોનો એકલા હાથે સામનો કર્રી શકે નહીં. તે આ કામ 
એકલા કર્રી શકતા નથ્રી પછ્રી ભલે તે ગમે તેટલો મોટા નેતા હોય. મોહન 
ભાગ્વત મરાઠ્રી સાવહતયન્રી સંસથા વ્વદભ્ત સાવહતય સંઘના શતાબદ્રી કાય્તક્રમને 
સંબોવધત કર્રી રહ્ા હતા. 

ભાજપનું દિલ્ી મ્ુલન. કલોપપોરેશનમાં 
6,000 કરલોડનું કૌભાંડઃ AAPનલો આરલોપ
નવી દિલ્ી ઃ આમ આદમ્રી પાટટીએ રદલહ્રી મયયુવનવસપલ કોપપોરેશનમાં (MCD) 
6,000 કરોડ રૂવપયાનયું કૌભાંડ થયયું હો્વાનો આરોપ લગાવયો છે. રદલહ્રીના 
નાયબ મયુખયમંત્્રી મન્રીષ વસસોરદયાએ લગા્વેલા આક્ષેપ પ્રમાણે MCDમાં 
ભાજપના નેતાઓન્રી વમલ્રીભગતના કારણે ટોલટેકસમાં ભારે મોટયું કૌભાંડ 
થયયું છે. ઉપરાંત તેમણે આ મામલે સ્રીબ્રીઆઈ તપાસન્રી પણ માંગણ્રી કર્રી 
છે.  મન્રીષ વસસોરદયાએ આ અંગ ઉપરાજયપાલ વ્વનય કુમાર સકસેનાને 
પત્ લખયો છે. તેમના કહ્ેવા પ્રમાણે રદલહ્રીમાં દરરોજ 10 લાખ કોમવશ્તયલ 
્વાહનોન્રી એન્ટ્્રી થાય છે અને તેમના પાસેથ્રી પૈસા લે્વામાં આ્વે છે પરંતયુ તે 
પૈસા MCDને નથ્રી મળ્રી રહ્ા. 

નીતીશ કુમાર પર લવશ્ાસઘાતનલો BJPનલો 
આરલોપ કહ્ં, જનતા પાઠ ભણાવશે

પિના ઃ ભારત્રીય જનતા પાટટીએ પોતાના જૂના સહયોગ્રી વબહારના મયુખયમંત્્રી 
ન્રીત્રીશ કુમાર પર વ્વશ્ાસઘાતનો આરોપ લગાવયો છે. બ્રીજેપ્રીએ કહ્ં કે, 
ભાજપે કહ્ં કે રાષ્ટ્રીય જનતા દળ સાથેનયું તેમનયું ન્વયું જોડાણ વબહારને 
ફર્રી એક્વાર અરાજકતા અને ભ્રષ્ાચાર તરફ ધકેલ્રી દેશે. વબહારન્રી 
જનતા તેમને ઓળખ્રી ગઈ છે તે જ તેમને પાઠ ભણા્વશે.ભાજપના રાજય 
મયુખયાલયમાં પાટટીન્રી કોર કવમટ્રીન્રી બેઠક બાદ જાહેર કરાયેલા વન્ેવદનમાં 
પાટટીએ જાહેરાત કર્રી કે, બયુધ્વારે બધા વજલ્ામાં જેડ્રીયયુ દ્ારા કર્વામાં 
આ્વેલા વ્વશ્ાસઘાત વ્વરુદ્ધ મહાધરણાનયું આયોજન કર્વામાં કરશે તેના 
એક રદ્વસ બાદ પ્રખંડ સતરે આંદોલન કર્વામાં આ્વશે.

મંત્ીઓને કા્િા તલોડવાનલો ્ક છે, 
તમે ફક્ત ‘જી સર’ ક્લો ઃ ગડકરી

મુંબઈ ઃ કેન્દ્્રીય મંત્્રી વનવતન ગડકર્રીએ મંગળ્વારના રોજ નાગપયુર ખાતે 
નોકરશાહ્રી પર જોરદાર પ્રહારો કયા્ત હતા. તેમણે કહ્ં હતયું કે, મંત્્રી તમારા કહ્ા 
મયુજબ નહીં પરંતયુ તમારે મંત્્રીઓના કહે્વા પ્રમાણે કામ કર્વાનયું છે. નાગપયુર ખાતે 
મહારાષ્ટ સ્વાસ્થય વ્વજ્ાન વ્વશ્વ્વદ્ાલયના એક કાય્તક્રમ દરવમયાન ગડકર્રીએ 
જણાવયયું કે, ‘હયું બયયુરોક્રેટસને હંમેશા કહયું છયું કે સરકાર તમારા વહસાબથ્રી નહીં 
ચાલે.’ ગડકર્રીએ જણાવયયું કે, ‘હયું હંમેશા ઓરફસસ્તને કહયું છયું કે, સરકાર તમારા 
કીધા પ્રમાણે કામ નહીં કરે. તમારે ફક્ત ‘જી સર’ કહ્ેવાનયું છે. તમારે એ જ 
્વસતયુઓ લાગયુ કર્વાન્રી છે જે અમે (મંત્્રીઓ) કહ્રી રહ્ા છ્રીએ. 

લરિ્ંકા ગાંધી ફરી કલોરલોનાની ચપેિમાં
નવી દિલ્ી ઃ કોંગે્સના મહાસવચ્વ વપ્રયંકા ગાંધ્રી ફર્રી એક ્વખત 
કોરોનાન્રી લપેટમાં આવયા છે. તેમણે પોતે ટ્્રીટ કર્રીને આ જાણકાર્રી 
આપ્રી છે. વપ્રયંકા ગાંધ્રીએ જણાવયયું કે, તેઓ ફર્રી કોરોના સંક્રવમત થયા છે. 
તેમણે જણાવયયું કે, તેઓ ઘરે જ આઈસોલેટ થયા છે અને પ્રોટોકોલનયું પાલન 
કરશે.  વપ્રયંકા ગાંધ્રી બે મવહનામાં બ્રીજી ્વખત કોરોના સંક્રવમત થયા છે. 

અસરગ્રસત ખેડૂતલોને 37 ્ાખ રૂલપ્ા વળતર ઃ ફીવર રલોકવા કવા્ત

નવી દિલ્ી 
આવ્કવેરા શવભાગે િેમ્સ-જ્ેલરી, 

હોસસપટાશલટી અને કરયલ એસટેટના 
શબઝને્સ ્સાથે ્સં્કળાયેલ િયપુર 
સસથત ગ્ુપમાં દરોડા પાડીને આવ્કવેરા 
શવભાગે ૧૫૦ ્કરોડ રૂશપયાનું ્કાળું 
નાણું પ્કડી પાડયું છે તેમ ્સીબીડીટીએ 
એ્ક શનવેદનમાં િણાવયું છે.

્સીબીડીટી દ્ારા આ ગુ્પનું 
નામ જાહેર ્કરવામાં આવયું નથી. 
આવ્કવેરા શવભાગ દ્ારા આ 
શબઝને્સ ગ્ુપના રિણ ડઝનથી વધુ 
્ંસ્કુલોમાં દરોડા પાડવામાં આવયા 
હતાં. આ દરોડા િયપુર અને ્કોટા 
શિલ્ાઓમાં પાડવામાં આવયા હતાં.  
આવ્કવેરા શવભાગે અતયાર ્સુધીમાં 

આ ગ્ુપની ્કુલ ૧૧ ્કરોડ રૂશપયાથી 
વધુ ્સંપશતિ િપ્ત ્કરી છે. ઉલે્ખનીય 
છે ્કે ્સીબીડીટી આવ્કવેરા શવભાગ 
માટે શનણ્યય લેતી ઉચ્ ્ંસસથા છે. 
આવ્કવેરા શવભાગે આરોપ મૂક્યો છે 
્કે આ ગ્ુપ ગ્ાહ્કો પા્સેથી રો્કડ ર્કમ 
લેતું હતું અને તેની નોંધ નાઁણા્કીય 
ચોપડામાં ્કરવામાં આવતી ન હતી. 

પ્રાથશમ્ક તપા્સમાં જાણવા મળયું 
છે ્કે આ ગ્ુપ દ્ારા ૧૫૦ ્કરોડ 
રૂશપયાથી વધુ ્કાળા નાણાનું ્સિ્યન 
્કયુ્ય છે. ગ્ાહ્કો પા્સેથી મળતી રો્કડ 
ર્કમમાંથી લો્કોને રો્કડમાં લોન 
આપવામાં આવતી હતી અને તેના 
પર ઉંચા દરે વયાિ વ્સુલ ્કરવામાં 
આવતું હતું. 

રાજસ્ાનના એક લબઝનેસ ગ્રુપનું 
150 કરલોડનું કાળું નાણું પકડા્ું
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મહિલા સાથે ઉદ્ધત વત્તન 
કરનાર બીજેપી નેતા શ્ીકાંત 
ત્ાગીની મેરઠથી ધરપકડ

નોઈડા
નોઈડાની ગ્ાનડ ઓમેકસ સોસા્ટી  માં મહિલા સાથે 

ગેરવત્તણૂક કરનારા કહથત નેતા શ્ીકાંત ત્ાગીની પોલીસે 
ધરપકડ કરી લીધી છે. ત્ાગી સાથે પોલીસે 3 લોકોની 
મેરઠથી ધરપકડ કરી છે. શ્ીકાંત નોઈડાની સોસા્ટીમાં 
મહિલા સાથે ગેરવત્તણૂક મામલે ફરાર િતો. આ પિેલા 
નોઈડા પોલીસે ગેંગસટરની કા્્તવાિી કરી તેના પર 25 
િજારનું ઈનામ પણ જાિેર ક્ુું િતું.   મળતી માહિતી 
પ્રમાણે શ્ીકાંત ત્ાગી સતત પત્ી અને વકીલ સાથે વાત 
કરવાનો પ્ર્ત્ કરી રહ્ો િતો. તેના કારણે જ પોલીસને 
તેના લોકેશનની જાણકારી મળી િતી. ત્ારબાદ પોલીસે 
મેરઠથી તેની ધરપકડ કરી છે. 

ધમ્તના નામે ઢોંગ : મહિલા 
પર દુષકમ્તના કેસમાં MPના 

હમર્ચી બાબાની ધરપકડ
ભોપાલ

લોકસભા ર્ૂંટણી 2022માં દદગ્વજ્ હસંિ માટે ર્ૂંટણી 
પ્રર્ાર કરીને ર્ર્ા્તમાં આવેલા વૈરાજ્ાનંદ હગરી ઉફફે હમર્ચી 
બાબાની ભોપાલ મહિલા પોલીસે ધરપકડ કરી છે. હમર્ચી 
બાબા પર એક મહિલાએ દુષકમ્તનો આરોપ લગાવ્ો છે. 
પીદડત મહિલાએ આરોપ લગાવ્ો છે કે, તે બાબાને એટલા 
માટે મળી િતી કારણ કે, તેને સંતાન નિોતા. બાબાએ 
તેનો જ ફા્દો ઉઠાવીને તેની સાથે દુષકમ્તની ઘટનાને 
અંજામ આપ્ો િતો. બાબાએ પીદડતાને ધમકી પણ આપી 
િતી કે, તે આ ઘટના હવશે કોઈને ન જણાવે.  પીદડતાના 
હનવેદન બાદ કહથત સંત વૈરાજ્ાનંદ હગરી ઉફફે હમર્ચી બાબા 
પર FIR નોંધાતાં તેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. 

ભારત-મ્ાનમાર બોડ્ડર 
પર જવાનો- ઉગ્રવાદીઓ 

વચ્ચે ગોળીબાર
નવી દદલ્ી

ભારત-મ્ાનમાર સરિદ પારથી 
આવેલા ઉગ્વાદી જૂથોએ આજે પ્રથમ 
અરુણાર્લ પ્રદેશ અને ત્ારબાદ 
નાગાલેનડમાં અસમ રાઈફલસના 
જવાનો ઉપર ગોળીબાર ક્યો િતો. 
અરૂણાર્લમાં આજે વિેલી સવારે 
હતરાપ ર્ાંગલાંગ હવસતારમાં આ 
ઘટના બની િતી. નાગાલેનડમાં ડેન 
પં્શામાં પણ આવી ઘટના બની િતી. 
અરૂણાર્લ પ્રદેશમાં થ્ેલા ગોળીબારમાં 
આસામરાઈફલસના એક JCO ઘા્લ 
થ્ા છે. િાલમાં કોઈ અન્ પ્રકારના 
નુકસાનના અિેવાલ નથી.

મુંબઈ
દેશમાં પોસટ ઓદફસોનાં સટાફ દ્ારા 

સહેવં્સ સકીમોમાં લોકોનાં જમા રિેલા 
રૂ. 96 કરોડની ઉર્ાપત કરવામાં 
આવી િોવાનાં આક્ેપો કરવામાં 
આવ્ા છે. કોમપટ્ોલર એનડ ઓદડટર 
જનરલ ઓફ ઈગનડ્ા (CAG) 
એ કહ્ં િતું કે નવેમબર 2002થી 
સપટમેબર 2021 વચે્નાં ગાળામાં રૂ. 
95.62 કરોડની ઉર્ાપત કરાઈ િતી. 
ઓદડટસ્ત દરપોટ્તમાં આક્ેપ કરા્ા િતા 
કે દેશનાં જુદાજુદા પોસટલ સક્કલમાં 

સટાફનાં લોકોએ પગ્લકનાં પરસેવાની 
કમાણીની ઉર્ાપત કરીને પૈસા સગેવગે 
કરવાનું કૌભાંડ આર્્ુું િતું. પોસટનાં 
સટાફ દ્ારા કેટલાક લોકોનાં ખાતામાંથી 
ખોટી રીતે પૈસા ઉપાડી છેતરહપંડી 
આર્રવામાં આવી િતી. ઉર્ાપતની 
આ રકમ ભલે આંકડાની દૃગટિએ નાની 
લાગતી િો્ પણ આમઆદમી માટે 
તો તે પરસેવાની કમાણી િતી. લોકો 
અનેક વર્યોથી પોસટ ઓદફસ સેહવં્સ 
સકીમોમાં તેમની બર્તનું રોકાણ કરતા 
આવ્ા છે.

પોસ્ટ ઓદિસ સ્ટાિે સચેવવંગસ સ્કીમ 
્ેઠળ ્રોડોની ઉચાપત ્રી : CAG
ખો્ટી રીતચે પૈસા ઉપાડી છેતરવપંડી આચરી ્તી

પ્ટના 
દેશના ઘણાં રાજ્ોમાં સતત 

વરસાદને કારણે પદરગસથહત વકરી રિી 
છે. મુંબઇમાં િાઇટાઇડને કારણે પાણી 
મરીનડ્ાઇવ સુધી આવી ગ્ંુ િતું. 
જ્ારે છત્ીસગઢમાં સતત વરસાદ 
બાદ નેશનલ િાઇવે નંબર 30 પાણીમાં 
ગરકાવ થઇ ગ્ો છે. તો હબિારમાં 
કોસી અને ગંડક નદીના જળસતરમાં 
ભારે વધારો થવાથી પૂરની ગસથહત 
સજા્તઇ છે. 

કણા્તટકમાં છેલ્ા બે મહિનામાં 
વરસાદ સાથે જોડા્ેલી ઘટનાઓમાં 

73 લોકોના મોત થ્ા છે. િવામાન 
હવભાગે આગામી 24 કલાક દરહમ્ાન 
મધ્પ્રદેશ, છત્ીસગઢ, હપૃમ બંગાળ, 
ગુજરાત, ઓદડશા, કેરળ અને કણા્તટકના 
ઘણાં હવસતારોમાં ભારે વરસાદની 
આગાિી કરી છે. બીજી તરફ દેશના 
ઘણા રાજ્ોમાં બફારો અને ગરમી જોવા 
મળી રિી છે. હબિારની વાત કરીએ તો 
િવામાન હવભાગે ભોજપુર, જેિાનાબાદ 
સહિત 19 હજલ્ામાં વરસાદનું એલટ્ત 
આપ્ંુ છે. સાથે જ પટણા, મુઝફફરપુર 
સહિત બાકીના 19 હજલ્ામાં પણ 
વરસાદની સંભાવના દાખવી છે. 

વબ્ારમાં ગંડ્-્ોસીનું જળસતર 
વધ્ું, છત્ીસગઢમાં ્ાઇવચે ડૂબ્ો
ભોજપુર, જચે્ાનાબાદ સવ્ત 19 વજલ્ામાં એલ્ટ્ડ 

જમમુ ્ાશમીર
જમમ ુ અને કાશમીરમાં સુરક્ા 

દળોએ પુલવામા નજીક આતંકવાદીઓ 
દ્ારા લગાવવામાં આવેલ આઈઈડીને 
હનષફળ કરીને મોટા િુમલાને ટાળવામાં 
સફળતા મેળવી છે. સુરક્ા દળોએ 
આ IED પુલવામા હજલ્ાના 
સક્્કલર રોડ પાસે શોધી કાઢું િતું. 
આતંકવાદીઓએ સુરક્ા દળોને હનશાન 
બનાવવા માટે આ IED લગાવ્ું િતું. 
IEDને દડફ્ુઝ કરવા માટે બોમબ 
દડસપોઝલ સક્ોડ ઘટનાસથળે પિોંર્ી 
િતી. પોલીસનું કિેવું છે કે IEDનું 
વજન લગભગ 25 થી 30 દકલો છે. 
IED હનષફળ કરીને સુરક્ા દળોએ 
મોટી દઘુ્તટના બનતી અટકાવી છે. 

સુરક્ા આતંકવાદીઓએ લગભગ 25 
થી 30 દકલોગ્ામ IED લગાવ્ું િતું. 
આતંકવાદીઓનો ઉદ્ેશ્ સુરક્ા દળોના 
વાિનને ્લાસટ કરવાનો િતો. પરંતુ 
સુરક્ા દળોની તતપરતાને કારણે મોટી 
દઘુ્તટના ટળી િતી. પોલીસ બોમબ 
દડસપોઝલ સક્ોડ તરત જ ત્ાં પિોંર્ી 
ગઈ િતી અને હન્ંહરિત હવસફોટ દ્ારા 
IEDનો નાશ કરવામાં આવ્ો િતો.

પુલવામા પાસચે મો્ટી દુર્ડ્ટના ્ટળી, 
સુરક્ાદળોએ IEDનચે દડફ્ુઝ ્્ુ્ડ

નવી દદલ્ી
કોલસાની દાણર્ોરી કેસમાં એનફોસ્તમેનટ દડરેકટરેટે 

પૂછપરછ કરવા માટે પહચિમ બંગાળના આઠ IPS 
અહધકારીઓને સમનસ પાઠવી દદલિી બોલાવ્ા છે.

કેનદ્ર સરકારની એજનસીએ ્્ાવંત હસંિ (એડીજી, 
સીઆઈડી), કોટેશ્વર રાવ, એસ સેલવામુરુગન, શ્ામ 
હસંિ, રાજીવ હમશ્ા, સુકેશ ક્માર જૈન અને તથાગત બસુને 
સમનસ પાઠવ્ા છે. ઈડી IPS અહધકારીઓને ર્ોક્કસ 
તારીખોએ દદલિી ખાતે આવેલી એનફોસ્તમેનટ દડરેકટરેટની 
કર્ેરી સમક્ િાજર રિેવાનો સમનસ પાઠવ્ો છે. ઈડીના 
અહધકારીએ જણાવ્ંુ કે કોલસાની દાણર્ોરી કેસમાં આ IPS 
અહધકારીઓની મિતવની ભૂહમકા છે.  આ કૌભાંડમાં આ 
IPS અહધકારીઓને લાભ થ્ો િોવાના પુરાવવા િોવાનો 

દાવો કરા્ છે. આ તમામ IPS અહધકારીઓની એવા 
હવસતારોમાં તૈનાતી કરવામાં આવી િતી કે જ્ાં દાણર્ોરી 
થઈ િતી. આ આઠ IPS અહધકારીઓ પૈકી 7ને ઈડીએ 
ગ્ા વર્ષે પણ સમનસ પાઠવ્ંુ િતું.

કોલસાની દાણર્ોરી કેસમાં ED દ્ારા 
બંગાળના 8 IPS અહધકારીને સમનસ 
સમન્સ પાઠવી IPS અધિકારીઅાેને ચાેક્કસ તારીખે હાજર રહેવા તાકીદ

નવી દદલ્ી
દેશમાં મોંઘવારીને કાબુમાં રાખવા 

માટે કેનદ્ર સરકારે ઘઉં અને ખાંડ પછી િવે 
ઘઉંના લોટ, મેંદા અને સોજીની હનકાસ 
પર ૧૪મી ઓગસટથી પ્રહતબંધ મૂકવાની 
જાિેરાત કરી છે. ડા્રેકટોરેટ જનરલ 
ઓફ ફોરેન ટ્ેડ (ડીજીએફટી)ના પદરપરિ 
અનુસાર ઘઉંના લોટ, સોંજી અને મેંદાના 
હનકાસકારો ક્ોહલટી સદટ્તદફકેટ વગર 
તેની હનકાસ કરી શકશે અને આ હનકાસ 
પ્રહતબંધ ૧૪મી ઓગસટથી લાગુ થશે. 

કેનદ્ર સરકારના જણાવ્ા મુજબ ૮મીથી 
૧૪મી ઓગસટ વચ્ે મેંદા અને સોજીના 
મારિ એ કનસાઇનમેનટની હનકાસને મંજૂરી 
અપાશે, જે આ નોદટદફકેશન જાિેર થ્ા 
પિેલાં જિાજ પર લોડ થ્ા િશે અથવા 
તે માલ કસટમને સોંપવામાં આવેલ િો્ 
અને હસસટમમાં નોંધા્ેલ િો્ તો તેને 
૧૪ ઓગસટ પિેલા હનકાસ માટે મોકલી 
શકાશે. નવી પોહલસી િેઠળ ઘઉંના લોટ, 
સોજી અને મેંદાની હનકાસ માટે પણ 
સહમહતની મંજૂરી જરૂરી રિેશે.

રઉંના લો્ટ, સોજી, મેંદાની વન્ાસ પર 
14મીથી પ્રવતબંધ : નોદ્ટદિ્ેશન જા્ેર

મોંરવારીનચે ્ાબુમાં રાખવા સર્ારના મરવિ્ા પ્ર્ાસો

લખનઉ
સીએમ ્ોગી આદદત્નાથને 

બોમબથી િુમલો કરી ઉડાવી દેવાની 
ધમકી આપવામાં આવી છે. આ વખતે 
પણ ્ુપી-112માં વોટસએપ નંબર 
પર મેસેજ મોકલીને ધમકી આપવામાં 
આવી િતી. ધમકી આપનાર વ્હતિએ 
તેનું નામ શાહિદ જણાવ્ંુ િતું અને 
કહ્ં કે, તેને રિણ દદવસમાં બોમબથી 
ઉડાવી દેવામાં આવશે. સુશાંત ગોલફ 
હસટી કોતવાલીમાં FIR દાખલ 
કરવામાં આવી છે. પોલીસ પ્રશાસન 
અને ગુપ્તર્ર એજનસી આ મામલે 
તપાસ કરી રિી છે. કંટ્ોલ રૂમ 

્ુપી-112ના ઓપરેશન કમાનડર 
સુભાર્ ક્મારે FIR નોંધાવી છે કે, 2 
ઓગસટની સાંજે ઓપરેશન ઈનટરનેટ 
મીદડ્ાના વોટસએપ નંબર પર એક 
મેસેજ આવ્ો િતો કે, સીએમ ્ોગીને 
3 દદવસમાં ઉડાવી દેવામાં આવશે.

્ોગી આદદત્નાથનચે બોમબથી 
્ુમલો ્રી ઉડાવી દેવાની ધમ્કી

નવી દદલ્ી
સુપ્રીમ કોટટે ‘રેવડી કલર્ર’ને ગંભીર 

મુદ્ો ગણાવ્ો છે. ગુરુવારે સુનાવણી 
દરહમ્ાન સુપ્રીમ કોટટે કહ્ં કે, ર્ૂંટણીની 
મોસમ દરહમ્ાન રાજકી્ પક્ો દ્ારા 
મફત આપવાનું વર્ન એ ‘ગંભીર મુદ્ો’ 
છે, કારણ કે તે અથ્તતંરિને નુકસાન 
પિોંર્ાડે છે. સુપ્રીમ કોટ્તમા અહશ્વની 
ઉપાધ્ા્ દ્ારા દાખલ કરવામાં આવેલી 
પીઆઈએલની સુનાવણી કરી રિી 
િતી, જેમાં ર્ૂંટણી દરહમ્ાન મતદારોને 
આકર્્તવા માટે મફત આપવાનું વર્ન 
આપતાં રાજકી્ પક્ો પર પ્રહતબંધ 

મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી િતી. 
અરજીમાં ર્ૂંટણી ઢંઢેરા અને તેમાં 
આપવામાં આવેલા વર્નો માટે રાજકી્ 
પક્ોને જવાબદાર ઠેરવવા જણાવ્ંુ 
છે. ર્ીફ જગસટસ એન.વી. રમના અને 
જગસટસ કૃષણ મુરારીની બેનર્ે કહ્ં કે, 
રંૂ્ટણી દરહમ્ાન અતાદક્કક મફત ભેટનું 
વર્ન આપનારા રાજકી્ પક્ોને માન્તા 
રદ કરવાનો હવર્ાર અલોકતાંહરિક છે. 
બેનર્ તરફથી ર્ીફ જગસટસે કહ્ં કે, િું 
કોઈપણ રાજકી્ પક્ની નોંધણી રદ 
કરવાના મુદ્ામાં જવા માંગતો નથી, 
કારણ કે તે એક અલોકતાંહરિક હવર્ાર 

છે, આખરે આપણી પાસે લોકશાિી છે. 
તેમણે કહ્ં કે, ર્ૂંટણી પ્રહરિ્ા દરહમ્ાન 
અતાદક્કક મફત આપવાનું વર્ન એ 
ગંભીર મુદ્ો છે, પરંતુ જો આ અંગેની 
બંધારણી્ ગસથહત સપટિ ન િો્ તો 
પણ તેઓ હવધાનસભાના કે્રિમાં 
અહતરિમણ કરશે નિીં. સુપ્રીમ કોટ્તના 
ર્ીફ જગસટસ એન.વી. રમનાએ કહં્ કે, 
કોઈ એવું નથી કિેતું કે, આ કોઈ મુદ્ો 
નથી. આ એક ગંભીર મુદ્ો છે. કેટલાક 
લોકો જે મેળવે છે, તે મેળવવાનું ર્ાલુ 
રાખવા માંગે છે, કારણ કે આપણી પાસે 
કલ્ાણકારી રાજ્ છે.

રેવડી કલર્ર ગંભીર મુદ્ો, અથ્તતરંિને 
નુકશાન થા્ છે ઃ સપુ્રીમની ફરી ટકોર
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ગતાંકથી શરૂ...
કેટલાયે દિવસો સુધી એ સાવ 

સૂનમૂન રહી.
માનસસક મૂરાછામાંથી બહાર 

આવતાં એને થોડાક દિવસો 
લાગયા. આનલ લાગણીશીલ 
હતી પરંતુ મનથી એ મક્કમ પણ 
હતી. એણે મનોમન સનણછાય કરી 
લીધો હતો કે, સવક્રમ ગમે તયાં 
એને હું શોધીને જ રહીશ.

બરાબર ર માસ સુધી એ 
રેખાને તયાં રહી અને એમ કરતાં 
કરતાં તે અમેદરકન રીતભાત 
શીખી ગઈ. પાશ્ાતય વયવહાર 
અને વાણી પણ એણે શીખી 
લીધાં. અંગ્ેજી તો એને આવડતું 
હતું. પણ હવે તે ‘પોસલશડ’ 
પણ બની ગઈ. ધીમે ધીમે 
એણે પસતની શોધ શરૂ કરી. 
એ અરસામાં મોબાઇલ ફોન 
નહોતા પરંતુ માત્ર લેનડલાઇન 
ફોન જ હતા. એ સમયગાળામાં 
અમદેરકામાં કોઈ પણ વયસતિને 
શોધવી હોય તો ટેસલફોન 
દડરેકટરી ઉથલાવો એટલે 
વયસતિ મળી જ જાય, કારણ કે 
િરેક વયસતિ ટસેલફોન ધરાવે રે. 
આનલે સશકાગોની દડરેકટરી ફેંિી 
નાંખી પણ સવક્રમના નામે કયાંયે 
ફોન નંબર નહોતો. સશકાગો 
અમેદરકાના ઈલીનોય નામના 
રાજયમાં આવેલું રે. એણે તયાં 
આવેલાં સશકાગોની આસપાસનાં 
નાનાં-નાનાં શહેરોની પણ 
દડરેકટરી ફેંિવા માંડી. ભારે 
પદરશ્રમને અંતે આખરે એને 
સવક્રમનું નામ જડું, એનો ફોન 
નંબર પણ મળયો. સરનામું 
તો એની પાસે હતું જ. સવક્રમ 
સશકાગોથી િૂરના એક ટાઉનમાં 
રહેતો હતો. 

બસ આનલને તો આટલું 
જ જોઈતું હતું. એ પહેલું 
પલેન પકડી સશકાગો ઊપડી. 
અમેદરકાની સસસટમને એ 
બરાબર જાણી સમજી ચૂકી 
હતી. સશકાગો પહોંચી તયાંથી 
કેબ પકડી એ સીધી જ એ 
ટાઉનમાં પહોંચી અને સીધી જ 
પસતના ઘેર.

આનલનું હૃિય ફરી ધડકી 
રહ્ં હતું. એને સવક્રમને જોવો 
હતો. આટલાં વર્ષો બાિ સવક્રમ 
કેવો લાગતો હશે? એ પોતાને 
ઓળખશે કે કેમ એની એને 
સચંતા હતી અને ઓળખશે 
તો પોતાને સવીકારશે કે કેમ? 
લાખ લાખ મથામણો અનુભવી 
આનલે ડૉરબેલનું બટન િબાવયુ.ં 
બારણું ખૂલયું.

અંિરથી એક ગોરી 
અમેદરકન યુવતી બહાર આવી. 
એ આશ્યછાથી આનલને જોઈ 
રહી અને આનલ પણ એ ગોરી 
યુવતીને જોઈ રહી. આનલે 
પૂછયું, ‘ઇઝ ઇટ સવક્રમસ 
હાઉસ?’ (શું આ સવક્રમનું ઘર 
રે?) 

‘યસ’ કહીને ગોરી રોકરીએ 
પૂછયું, ‘યસ... યુ વૉનટ ટુ સી 
હીમ?” (તમારે એને મળવું રે?)

 ‘હા.’ 
પરી તો ગોરી યુવતીએ એને 

અિંર આવવા કહ્ં .
આનલ અંિર પ્રવેશી.
બેઉ જણ બેઠાં. સવક્રમ ઘરમાં 

નહોતો.
ગૌરી યુવતીએ કહ્ં, ‘હું 

સવક્રમની પત્ી બાબછારા રું. તમે 
કોણ રો?

આનલ બોલી, ‘હું પણ 
સવક્રમની પત્ી આનલ રું. 

હું તેમની ભારતીય પત્ી રું. 
ઇનનડયામાં એમણે મારી સાથે 
લગ્ન કરેલાં રે.’

આનલે તરત જ એના 
પસછામાંથી મેરેજ સદટછાદફકેટ 
કાઢીને બાબછારાને બતાવયું. 
બાબછારા સતબધ થઈ ગઈ, કારણ 
કે સાત વર્છાથી તે સવક્રમની પત્ી 
તરીકે સવક્રમની સાથે જ રહેતી 

હતી અને સવક્રમ ભારતમાં 
કોઈને પરણેલો રે એ વાતની 
એને ખબર નહોતી. બલકે સવક્રમે 
એ વાત પોતાનાથી રુપાવી હતી. 
બાબછારા તો કેટલીયે વાર સુધી 
શૂનયમનસક બનીને બેસી રહી. 
આનલ

એના ચહેરાની ભીતર ચાલી 

રહેલી ગડમથલને વાંચવા 
કોસશશ કરી રહી હતી.

સવક્રમ હજી ઘેર આવયો 
નહોતો.

બાબછારાના ચહેરા પર ભારે 
સવમાસણ હતી. તે અમેદરકન 
હતી. પાશ્ાતય સંસકકૃસતમાં 
જનમેલી ને ઊરરેલી હતી પરંતુ 
નીસત અને મૂલયોમાં તે માનતી 

હતી. સવક્રમના પ્રેમમાં પડીને 
તે પરણી હતી. પણ સવક્રમને 
આવો જૂઠો એણે કિી ધાયષો 
નહોતો. સવક્રમ પોતાનાથી 
આવું સાત-સાત વર્છા રુપાવશે 
એવું એણે કિીયે ધાયુું નહોતું. 
એણે મનોમન ખૂબ સવચારી 
લીધું અને મનમાં કશીક પાકી 

ગાંઠ વાળી લીધી. આનલને 
એણે સાંતવન આપયું અને એના 
માટે ચા-નાસતો પણ પીરસયાં. 
બાબછારા અને આનલે પેટભરીને 
ખૂબ વાતો કરી. બાબછારાને હવે 
ખાતરી થઈ ચૂકી હતી કે સવક્રમ 
ભારતમાં આનલને પરણેલો જ 
રે.

બાબછારાએ કહં્, ‘આનલ ! 
હું કાંઈક કરવા માગું રું. તું મને 
સહકાર આપીશ?’

‘હા... પણ શું?’
‘એ બધું ના પૂર, પણ જે 

કાંઈ હશે તે તારા સહતમાં જ 
હશે.’ ‘ભલે, મને વાંધો નથી.’

‘તો ચાલ. તૈયાર થઈ જા. 
આપણે બહાર જઈએ. મારે તને 
બાબછારા બનાવી િેવી રે.’

આનલ કશું સમજી નહીં. 
પણ તે અને બાબછારા ટાઉનમાં 
જવા નીકળી પડા.ં સડસડાટ 
િોડતી બાબછારાની ટોયેટો કાર 
એક બયુટી પાલછાર પાસે જઈને 
પાદકિંગ પલોટમાં ઊભી રહી. 
બાબછારા આનલને પાલછારમાં લઈ 
ગઈ અને આનલની હેરસટાઇલ 
પાશ્ાતય ઢબની કરી નાખવા 
એણે લેડી હૅકટરને સૂચના 
આપી. આનલની આઇબ્ોને 
પણ સવસશષ્ટ વળાંક આપી તેના 
ચહેરાને બલીચ કરી ફેસસયલ 
દ્ારા ચમકાવી િેવાયો. ઘેર 
પારા આવી બાબછારાએ પોતાના 
વૉડછારોબમાંથી એક સુિંર મજાનો 
બલુ રંગનો સસલકી ડ્ેસ બહાર 
કાઢ્ો. બાબછારાએ આનલને કહ્ં, 
‘આનલ ! તારી સાડી ઉતારી 
નાખ અને મારો ડ્ેસ પહેરી લે. 
તને બરાબર થઈ રહેશે.’

આનલે બાબછારાનું મીડી-ફ્ોક 
પહેરી લીધું.

‘મનેગ્નદફસનટ’, બાબછારાથી 
બોલાઈ જવાયું, ‘અદ્ભુત ! 
આનલ. તું ખરેખર સુિંર લાગે 
રે.’

આનલ તો સાવ બિલાઈ 
જ ગઈ. એ રૂપાળી તો હતી 
જ. પરંતુ હતું તે વેસટનછા લેડીના 
સવાંગમાં ખરેખર સવરૂપવાન 
લાગતી હતી. આનલ થોડી 
શરમાતી હતી. થોડોક સંકોચ 
અનુભવતી હતી. પરંતુ 
બાબછારાની આ બધી ગડમથલને 
તે થોડીક પામી શકી હતી. 
થોડુંક ના પણ સમજી શકી. એક 
અમેદરકન યુવતી એક ભારતીય 
સત્રી માટે આટલું બધું શા માટે 
કરે? વળી સત્રીસહજ ઈરયાછા 
બાજુએ મૂકીને બાબછારા પોતાને 
આ ઘરમાંથી િૂર કરવાને બિલે 
સાંજે સવક્રમ ઘેર આવે તયારે 
પોતાને આ નવા જ સવાંગમાં તે 
પેશ કરવા માંગતી હતી. એટલું 
તો તે સમજી ગઈ હતી. 

ભારતમાં જ લોકોના 
ચાદરત્ય ઊંચા રે ને અમેદરકાના 
લોકો બધા ચાદરત્યહીન રે 
એવો િંભી ભારતીય ખયાલ 
અહીં ખોટો પડી રહ્ો હતો. સાંજ 
પડતાં પહેલાં બાબછારા નજીકના 
ફલોદરસટની શોપમાં જઈ ફૂલનો 
ગુચરો લઈ આવી અને બેઉ 
સવક્રમના આવવાનો ઇંતેજાર 
કરવા લાગયાં. સાંજ ઢળી ગઈ. 
પરંતુ અમેદરકામાં સંધયા જેવી 
કોઈ ચીજ નથી. બલકે કોઈએ 
ભાગયે જ બાલકનીમાં બેઠાં બેઠાં 
નમી રહેલા સૂરજને સનહાળયો 
રે. ગગનચુંબી મકાનો પર 
ચમકતી રોશની રાત પડવા જ 
િેતી નથી.

 (ક્રમશ આવતાં અંકે)

... અંદરથી એક ગોરી અમેરરકન યુવતી બહાર આવી

જાણવા જેવું
ઉત્તરાખંડનું નંદાદેવી નેશનલ 
પાક્ક અને વેલી ઓફ ફલાવર્સ

ઉત્તરાખંડમાં આવેલા નંદાદેવી નેશનલ પાર્ક અને વેલી ઓફ 
ફલાવર્સ હેરરટેજ રાઇટરમાં સ્ાન પામ્ા છે. ફૂલોની આ 
ખીણમાં રુદરતી રૌંદ્્સનો ખજાનો છે. હહમાલ્ના ઢોળાવ 
પર આવેલી આ ફૂલોની ખીણ ત્રણ હવભાગમાં વહેંચા્ેલી છે. 
૩૨૦૦ ્ી ૩૫૦૦ મીટરની ઊંચાઈએ, ૩૫૦૦્ી ૩૭૦૦ મીટરની 
ઊંચાઈએ અને ૩૭૦૦ રરતાં વધુ ઊંચાઈએ એમ ત્રણ સતરમાં 
હવહવધ પ્રરારના વૃક્ો અને ફૂલછોડ ઊગે છે. રેટલાંર ફૂલો 
તો હવશ્વમાં ક્ાં્ જોવા ન મળે તેવા છે. આ ખીણમાં ૬૦૦ 
જેટલાં ફૂલો તેના તેજાબી રંગો અને મનમોહર આરાર માટે 
જાણીતા છે. આ ખીણમાં નવી જાતના ૫૮ ફૂલછોડ પણ મળી 
આવ્ા છે. હવશ્વભરમાં ભાગ્ે જ જોવા મળતું બ્રહ્મરમળ આ 
ખીણમાં ્ા્ છે. ફૂલોની ખીણમાં વનસપહતના વહૈવધ્ની રા્ે 
૧૩ જાતના હવહશષ્ટ પ્રાણીઓ, ૧૧૪ જાતના રુંદર પક્ીઓ માત્ર 
અહીં જ જોવા મળે છે. હવશ્વભરમાં માત્ર પ્રવારીઓ જ નહીં પણ 
વનસપહતશાસત્રીઓ, પ્રાણી શાસત્રીઓ અને ભૂસતરશાસત્રીઓ 
પણ  આ ખીણની મુલારાતે આવે છે.

રેટેલાઇટ ટીવીમાં કઈ  
રીતે પ્રરારણ થાય છે?

મહત્વની મેચ અને ઓહલમમપર ગેમનું એર જ સ્ળે રમગ્ર 
હવશ્વમાં જીવંત પ્રરારણ જોવા મળે છે. એર રા્ે રમગ્ર 
દુહન્ાના ટી.વી. પ્રરારણના હરગ્નલો રઈ રીતે પહોંચે છે તે 
જાણો છો ? રેટેલાઇટ ટી.વી. દ્ારા આ શક્ બન્ું છે. પૃથવી 
ગોળારાર છે. હરગ્નલો રીધી લીટીમાં ગહત રરે છે એટલે 
જમીન પર રહેલા પ્રરારણ રેનદ્રના હરગ્નલોને પૃથવી બહાર 
અવરાશમાં રહેલા રેટેલાઇટને મોરલવામાં આવે છે. રેટેલાઇટ 
પૃથવી પર બધી જ જગ્ાએ હરગ્નલો મોરલી શરે છે. આ 
પ્રરારનું રામ જીઓસટેશનરી રેટેલાઇટ રરે છે. જીઓસટેશનરી 
રેટેલાઇટ અવરાશમાં ફરે છે પરંતુ હંમેશા પૃથવીના એર જ 
હવસતાર પર રહે છે રોઈ પણ સ્ળે્ી આવેલા હરગ્નલો તે 
રમગ્ર પૃથવી પર મોરલી શરે છે. આ્ી હવશ્વભરમાં એર જ 
સ્ળે રખાતી મેચનું જીવંત પ્રરારણ એર રા્ે ્ા્ છે.

વવટાવમન એટલે શું? અને  
તેનું આપણા શરીરમાં શું કામ?

હવટાહમનની ઉણપ્ી ઘણી શારીરરર તરલીફો અને રોગ 
પેદા ્ા્ છે. આ હવટાહમન શું છે તે જાણો છો? આપણા 
ખોરારમાં ચરબી, પ્રોટીન, રાબબોહાઇડ્ેટ વગેરે દ્રવ્ો હો્ છે. 
૧૨મી રદીમાં હવજ્ાાનીઓએ એર નવું દ્રવ્ શોધી રાઢ્ું છે 
રે જે રોગો્ી બચે છે તેને હવટાહમન નામ અપા્ું છે. ફળો, 
શારભાજી, દૂધ, વગેરેમાં ્ોડા પ્રમાણમાં હવટાહમન હો્ છે પણ 
તે રામ મોટું રરે છે. હવજ્ાાનીઓએ  ઘણા પ્રરારના હવટામીન 
શોધી તેને એ, બી, રી, ડી, ઇ અને રે જેવા નામ આપ્ા. 
હવટામીન શરીરમાં જઈ રીધી  શહતિ આપતા ન્ી પરંતુ પ્રોટીન 
અને એન્ાઇમ રા્ે મળીને રોગપ્રહતરારર શહતિ વધારે છે. 
હવટાહમનનો શરીરમાં રંગ્રહ ્તો ન્ી એટલે દરરોજ ખાવા 
પડે. હવહવધ હવટાહમન હવહવધરામો રરે હવટાહમન રી હાડરાને 
મજબૂત રાખે. તો હવટાહમન એ આંખો માટે ફા્દારારર છે. 
માત્ર ખોરાર જ નહીં રૂ્્સપ્રરાશ દ્ારા ચામડીમાં પણ હવટાહમન 
ડી તૈ્ાર ્ા્ છે. હવજ્ાાનીઓએ રંશોધનો રરીને ર્ા ર્ા 
ખાદ્યપદા્બોમાં ર્ા હવટાહમન હો્ છે તે શોધી રાઢ્ું છે.
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વોશિગં્ટન
ફડેરલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટીગવેશન 

(એફબટીઆઇ)એ અમવેરરકાના પૂ્ ્વ પ્રમયુખ 
ડોનાલડ ટ્રમપના માર-એ-લાગો સસથિત 
મકાનમા ં દરોડા પાડ્ા હતા.ં ટ્રમપવે 
જણાવ ય્ુ ં હતયુ ં ક ે એફબટીઆઇ એજન્ોએ 
તવેમનટી તતજોરટી પણ તોડટી નાખટી છ.ે તવેમણવે 
જણાવ ય્ુ ં હતયુ ં ક ે આ્ા હયુમલા ગરટીબ 
અનવે ત્કાસશટીલ દશેોમા ં જ થિા્ છ.ે 
અમવેરરકાના પ્રમયુખવે એક તન્વેદન જારટી 
કરટી જણાવ ય્ુ ં હતયુ ં ક ે ફલોરટીડાના તવેમના 
મકાનમા ં તપાસ ચાલટી રહટી છ.ે તવેમણવે 

જણાવ ય્ુ ં હતયુ ં ક ે આ આપણા દશે મા્ ે
ખરાબ સમ્ છે કારણક ે ફલોરરડાના 
પામ બટીચમા ં માર-એ-લાગોના મારા 
સયુદંર ઘર પર એફબટીઆઇ એજન્ના 

મો્ા જૂથિવે ઘવેરાબધંટી કરટી છે, દરોડા પાડ્ા 
છે અનવે પોતાના કબજામા ં લઇ લટીધો 
છે. અમવેરરકાના કોઇ પણ પ્રમયુખ સાથિવે 
અગાઉ આ્યુ ં ક્ારે્  થિ્યુ ં નથિટી. તવેમણવે 
જણાવ ય્ુ ં હતયુ ં ક ે તપાસ એજનસટીઓનવે 
સપંણૂ્વ સહકાર આપ્ા છતા ંમારા ઘરમાં 
મનવે જાણ ક્ા્વ ્ગર દરોડા પાડ્ા 
્ોગ્ નથિટી. ્ાસત્મા ંઅમવેરરકાનયુ ંન્ા્ 
મતં્ાલ્ એ ્ાતનટી તપાસ કરટી રહ્ ંછે કે 
શયુ ંટ્રમપવે ૨૦૨૦ંમા ંવહાઇ્ હાઉસ છોડ્ા 
પછટી પોતાના ઘરમા ંકોઇ ગયુપ્ત દસતા્વેજ 
તો છયુપાવ્ા નથિટી.

અમવેરરકાના પૂ્ ્વ પ્રમયુખ ટ્રમપના ફલોરરડા 
સસથિત મકાનમાં એફબટીઆઇના દરોડા
ગુપ્ત દસ્તાવેજો ઘરમતાં છુપતાવ્તા છે કે નહીં ્ેની ્પતાસ િરૂ થઈ

્તાઇપૈ
્ૂરોપ પછટી પૂ્ ્વ એતશ્ામાં આ્વેલયું 

તાઇ્ાન બટીજયુ ્યુક્ેન બનવે તવે્ટી શક્તા 
ઉભટી થિઇ છે. રતશ્ાએ જવેમ ્યુક્ેનનવે 
પડા્્ા ઇચછે છે તવેમ ચટીનનવે તાઇ્ાન 
પોતાનામાં ભવેળ્ટી દે્યું છે. ્યુક્ેનનો 
જવેમ રતશ્ા સાથિવે ઇતતહાસ છે તવે્ટી 
જ રટીતવે તાઇ્ાનનો પણ ચટીન સાથિવેનો 
ઇતતહાસ છે.

છેલ્ા 70 ્ર્વથિટી તાઇ્ાન ચટીનથિટી 
અલગ અસસતત્ રાખટીનવે ્કી ગ્યું છે 
પરંતયુ ચટીનનો ડોળો હજયુ પણ આતથિ્વક 
દ્વષ્ટીએ સમપન બનવેલા તાઇ્ાન પર 
મંડા્વેલો છે. છેલ્ા કે્ લાક સમ્થિટી 
બદલા્વેલા સમ્ સંજોગોમાં ચટીન 

તાઇ્ાનનવે ધમકી આપટી રહ્યું છે 
એ્લયું જ નહટી ્યુધધાભ્ાસ શરુ ક્યો 
છે. તમસાઇલ પ્રક્વેપણ, અપપચ્ારથિટી 
માંડટીનવે તમામ હથિકંડા અપના્્ા 
લાગ ય્ું છે. તાઇ્ાનવે આરોપ મયુક્ો હતો 
કે ચટીનવે આક્મણનટી તૈ્ારટીના ભાગરુપવે 
સવેના અતધકારટીઓનવે ્ોરબૂક જોઇ 
લવે્ાનટી પણ સૂચના આપટી છે. આમ 
કરટીનવે તવે તાઇ્ાનનયું મનોબળ તોડ્ા 
ઇચછે છે. તાઇ્ાનના ત્દેશમંત્ટી 
જોસવેફ ્ૂ એ દા્ો ક્યો હતો કે 
સ્શાતસત દ્વટીપ પર આક્મણ કર્ાના 
હેતયુંથિટી જ ચટીન સૈન્ાભ્ાસ કરટી રહ્યું 
છે. તાઇ્ાનનવે પણ જ્ાબમાં લાઇ્ 
ફા્ર અભ્ાસ શરુ ક્યો છે.

ચતાઈનતા આક્રમણ કરવતાની સંપણૂ્ણ 
્ૈ્તારીમતંા છેઃ ્તાઇવતાનનો આરોપ

ઈસ્તામતાબતાદ
પારકસતાનના ભૂતપૂ્્વ ્ડા પ્રધાન 

ઇમરાન ખાનના એક નજીકના 
સહ્ોગટીનટી મંગળ્ારે એક ખાનગટી 
્ેતલત્ઝન ચવેનલનવે આપવેલા ઈન્રવ્યુ 
દરતમ્ાન કતથિત રટીતવે દેશદ્ોહનટી 
ર્પપણટી કર્ા બદલ ધરપકડ કર્ામાં 
આ્ટી હતટી. આ પહેલા ચવેનલના 
પ્રસારણ પર પણ પ્રતતબંધ મયુક્ામાં 
આવ્ો હતો.

પારકસતાન PTIના નવેતા શહબાઝ 
તગલવે સોમ્ારે એક કા્્વક્મમાં ભાગ 
લટીધો હતો અનવે પૂ્ ્વ ્ડાપ્રધાનનવે 
સવેના ત્રુદ્ધ દશા્વ્્ા મા્ે શહબાઝ 

શરટીફ સરકારનટી તટીખટી આલોચના 
કરટી હતટી. પારકસતાનનટી ઈલવેકટ્રોતનક 
મટીરડ્ા રેગ્યુલવે્રટી ઓથિોરર્ટીએ ચવેનલ 
પર પ્રસારરત થિતટી સામગ્ટીનવે ‘ખો્ટી, 
નફરત ફેલા્નારટી અનવે રાજદ્ોહ’ 
ગણા્ટીનવે તવેમનવે કારણ જણા્ો નોર્સ 
પાઠ્ટી હતટી. 

PM િરીફની આ્ોચનતા કરવી ભતારે 
પડી, ઈમરતાન પ્રવક્તાની ધરપકડ

િતંાઘતાઈ
દેશભરમાં કોરોના કાળ ફેલા્ા બાદ લોકોનયું જનજી્ન 

જાણવે ઠપ થિઇ ગ્યુ હતયુ. ત્ારે તવે બાદ એક પછટી એક ન્ા 
્વેરરએન્ અનવે ્ા્રસ આ્તા રહા ં છે. ચટીનમાં ્ા્રસ 
જો્ા મળ્ો છે. જવેના કારણવે લગભગ 35 લોકો પણ સકં્તમત 
જો્ા મળ્ા છે. મટીરડ્ા રરપોરસ્વમાં દા્ો કર્ામાં આવ્ો છે 
કે, તાઈ્ાન આ ્ા્રસના ચવેપનવે ઓળખ્ા અનવે મોતન્ર 
કર્ા મા્ે ન્યુસલિક એતસડ ્ેસસ્ગં પદ્ધતત શરૂ કરશવે. આ 
્ા્રસ ચટીનના શવેનડોંગ અનવે હેનાન પ્રાતંમાં જો્ા મળ્ો 
છે. એક મટીરડ્ાના જણાવ્ા પ્રમાણવે આ ્ાઈરસ પ્રાણટીઓથિટી 
માણસોમાં ફેલાઈ શકે છે. તાઇ્ાનના સટીડટીસટીના ડવેપ્ય્ુ ટી 
ડા્રેક્ર જનરલ ચયુઆંગ ઝવેન-હતસઆંગવે રત્્ારે જણાવ્યું 

હતયું કે,સ્ડટીમાં સામવે આવ્યુ છે કે,્ા્રસ માન્થિટી માન્માં 
સંક્તમત થિતો નથિટી. સટીડટીસટી એમ નથિટી કહ્ં કે, ્ા્રસ ત્શવે 
્ધયુ માતહતટી ન આ્વે ત્ાં સયુધટી સતક્ક રહે્ ા જણાવ્યું છે.

ચટીનનમાં ્ધયુ ખતરનાક ્ા્રસ ઝૂનોર્ક 
લેંગ્ાનટી એનટ્રટી, 35 કેસ મળતા અફરાતફરટી

ન્ૂ્ોક્ક
રતશ્ા-્યુક્ેન ્યુધધ લાંબયું ચાલતા 

્યુરોપ, મધ્ પૂ ્્વ અનવે એતશ્ન દેશોના 
અથિ્વતંત્ પર ત્પરટીત અસર થિઇ છે. ક્રુડ 
ઓઇલ મોંઘયું થિ્ાથિટી ફ્ૂઅલના ભા્માં 
રોકે્ગતતએ ્ધારો થિ્ો હતો પરંતયુ 
રતશ્ા-્યુક્ેન ્યુધધ અમવેરરકાનવે ફળ ય્ું છે 
એ્લયું જ નહટી ચાઇના-તાઇ્ાન તણા્માં 
પણ ફા્દો થિઇ રહ્ો છે. જાપાન 
્ત્વમાન સટીમા સયુરક્ાનવે ધ્ાનમાં રાખટીનવે 
એઆઇએમ-120 અમરામ તમસાઇલો 

કરોડો ડોલરના ખચચે ખરટીદટી રહ્યું છે. 
એ્લયું જ નહટી અમવેરરકી ત્દેશ ત્ભાગવે 
હ્ાથિટી હ્ામાં પ્રહાર કરતટી 150 જવે્લટી 
તમસાઇલો અનવે અમવેરરકી એફ 35 પાઇ્ર 
પલવેન પણ સયુરક્ા મા્ે તૈનાત કરટી રહ્યું છે. 
જવેમાંથિટી તમસાઇલનટી એક ્ૂતન્નટી રકંમત 
જ 3 થિટી 4 લાખ ડોલર અંદાજ્ામાં આ્ટી 
છે. જાપાન પછટી અમવેરરકાએ તસંગાપયુરનવે 
પણ 630 તમતલ્ન ડોલરના લવેઝર ગાઇડવેડ 
બોંબ અનવે ત્તભન્ન પ્રકારનટી ્યુદ્ધ સામગ્ટી 
્વેચ્ાનટી પણ મંજયુરટી આપટી છે.

રશિ્તા-્ુક્રને, ચતાઈનતા–્તાઇવતાન વચ્ેનું
ઘર્ણણ USને ફળ્ું, િસત્ોનું વેચતાણ વધ્ું

યુદ્ધને પગલે યુર�ેપ, મધ્ય પૂર્વ, એેશશયન દેશ�ેને એસરકોરોનાનવે લટીધવે ચટીનના 
સાન્ા શહેરમાં લોકડાઉનથિટી 

80,000 પ્્વ્કો ફસા્ાં
બેઈશિંગ

કોરોનાના કારણવે ફરટી એક ્ખત ચટીનનટી સસથિતત કથિળટી 
રહટી છે. ચટીનના ‘હ્ાઈ’ તરટીકે પ્રખ્ાત એ્ા સાન્ા 
શહેરનટી સસથિતત એ્લટી ગંભટીર છે કે, ત્ાં લોકડાઉન લાગયુ 
કરટી દે્ા્યું છે. જવેનવે પગલવે 80,000થિટી પણ ્ધારે પ્્વ્કો 
ત્ાં ફસાઈ ગ્ા છે. કોરોનાના કેસનટી સંખ્ા ્ધટી જ્ાના 
કારણવે સાન્ા શહેરમાં શતન્ારે તમામ પસબલક ટ્રાનસપો્્વ 
તસસ્મ બંધ કરટીનવે સઘન લોકડાઉનનટી જાહેરાત કર્ામાં 
આ્ટી હતટી. આ સમ્ દરતમ્ાન શહેરમાં સૌથિટી ્ધયુ 
સંખ્ામાં પ્્વ્કો પહોંચતા હો્ છે. સાંજવે 6:00 કલાક બાદ 
પરર્હન પર પ્રતતબંધ મયુકી દે્ામાં આવ્ો હતો. પ્રતતબંધ 
ક્ારે દૂર કરાશવે તવે ત્શવે કોઈ માતહતટી સામવે નથિટી આ્ટી. 

આતથિ્વક મંદટીનવે લટીધવે ચટીનમાં 
અલટી બાબાએ 10 હજાર 
લોકોનવે નોકરટીમાંથિટી કાઢ્ા

િતાંધતાઈ
થિોડા રદ્સો પહેલા સમાચાર આવ્ા હતા કે, ચટીનના 

હેનાન પ્રાતંમાં પોલટીસ અનવે લોકો ્ચ્વે ઘર્વણ થિ્યું હતયું, 
કારણ કે બેંકોમાં જમા પૈસા ઉપાડ્ા પર પ્રતતબંધ છે. 
ચટીનનટી સડકો પર પોલટીસ અનવે બખતરબંધ ્ેનક પણ 
ઉતરટી આ્ટી હતટી. હ્વે એક ન્ા સમાચાર આવ્ા છે, 
જવે ્ધયુ સપષ્ કરે છે કે, ચટીન અનવે ચટીનટી કંપનટીઓનટી 
આતથિ્વક સસથિતત બગડટી રહટી છે. ચટીનનટી જાણટીતટી કંપનટી 
અલટીબાબાએ તવેના 10,000 કમ્વચારટીઓનટી છ્ણટી કરટી 
છે. તબઝનવેસ સ્ાનડડ્વના રરપો્્વમાં જણા્્ામાં આવ્યું છે કે, 
આ ચટીનટી રદગગજ કંપનટીએ ખચ્વમાં કાપના નામવે મો્ા પા્વે 
કમ્વચારટીઓનટી છ્ણટી કરટી છે.

્ંડન
તરિ્ન આ રદ્સોમાં આત્ંતતક 

તાપમાનનો સામનો કરટી રહ્ં છે, કારણ 
કે મવે્ ઑરફસવે ગયુરુ્ારથિટી રત્્ાર સયુધટી 
ઈંગલવેનડ અનવે ્વેલસના ભાગોમાં ભારે 
ગરમટી મા્ે ચાર રદ્સનટી એમબર 
ચવેત્ણટી જારટી કરટી છે.

હ્ામાન અતધકારટીઓના જણાવ્ા 
અનયુસાર, અમયુક સથિળોએ તાપમાન 
35 રડગ્ટી સવેસલસ્સ અથિ્ા 36 રડગ્ટી 
સયુધટી પહોંચટી શકે છે. હ્ામાન કચવેરટીના 
જણાવ્ા અનયુસાર, આ ્ખતવે તાપમાન 
જયુલાઈના તાપમાન જવે્લયું આત્ંતતક 
નથિટી. છેલ્ટી ્ખત ગરમટીએ રેકોડ્વ 
તોડ્ો હતો જ્ારે તરિ્નના કે્લાક 
ત્સતારોમાં ગરમટીનો પારો પ્રથિમ ્ખત 

40 રડગ્ટી સવેસલસ્સથિટી ઉપર ચઢ્ો 
હતો. દયુષકાળનટી સસથિતત, ગ્ા મતહનાનટી 
ત્ક્મજનક ગરમટીના મોજા સાથિવે 
જોડા્વેલટી, નદટીઓ, જળાશ્ો અનવે 
સયુકાઈ ગ્વેલટી જમટીન, ખવેતટી, પાણટી 
પયુર્ઠા અનવે ્ન્જી્નનવે અસર કરે છે 
અનવે જંગલમાં આગ લાગ્ાનયું જોખમ 
્ધટી જા્ છે.

દશષિણ-મધ્ ઇંગ્ેનડમતાં ્ેવ્ 
3 હી્ટ હેલથ એ્્ટ્ણ જારી કરતાઇ

કીવ
્યુક્ેન પર રતશ્ાના આક્મણના લગભગ સાડા પાંચ 

મતહનામાં આંતરરાષ્ટટી્ પરમાણયુ ઊજા્વ એજનસટીએ ્યુરોપના 
સૌથિટી મો્ા પરમાણયુ પલાન્નવે ભારે નયુકસાન થિ્યું હો્ાનો અનવે 
તવેનાથિટી રેરડ્વેશનનયું જોખમ ઊભયું થિ્યું હો્ાનો દા્ો ક્યો છે. 
આઈએઈએએ ચવેત્ણટી આપતા રત્્ારે કહ્ં કે, રતશ્ાએ 
શયુક્્ારે ઝાપોરરસજિ્ામાં પરમાણયુ પલાન્ પર કરેલો હયુમલો 
આગ સાથિવે રમ્ા સમાન છે. આ હયુમલામાં પલાન્નવે ભારે 
નયુકસાન થિ્યું છે. જોકે, રતશ્ન સંરક્ણ મંત્ાલ્વે ્યુક્ેનવે પલાન્ 
પર હયુમલો ક્ા્વનો આક્વેપ ક્યો હતો.

આંતર-રાષ્ટટી્ પરમાણયુ ઉજા્વ એજનસટી (આઈએઈએ)
ના પ્રમયુખ રાફેલ મારર્ાનો ગ્ોસટીએ જણાવ્યું છે કે રતશ્ાએ 
શયુક્્ારે કરેલા હયુમલામાં ઝાપોરરસજિ્ા સસથિત ્યુરોપના સૌથિટી 

મો્ા ન્યુસલિ્ર પલાન્નવે ભારે નયુકસાન થિ્યું છે, જવેનાથિટી આ 
ત્સતારમાં રેરડ્વેશનનો ભ્ ફેલા્ો છે. ્યુરોપના સૌથિટી મો્ા 
ન્યુસલિ્ર રટીએક્ર ઉપર થિ્વેલટી બોમબ ્રા્વથિટી હયું ઘણો 
તચંતાતયુર છયું. તવેનાં રેરડ્વેશનથિટી આસપાસના ત્સતારનાં જાહેર 
સ્ાસ્થ્ અનવે પ્ા્વ્રણ ઉપર પણ ભ્ ઉભો થિ્ો છે.

રતશ્ાએ હયુમલો કરતાં ્ યુરોપના સૌથિટી 
ત્શાળ પરમાણયુ પલાન્નો કચ્રઘાણ
રશશય�એે 42200 સૈશનક�ે, 1805 ટેન્ક એને 223 વરમ�ન�ેન�ે ખ�ત�ે કય�યો
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બાઉલ્ટે ન્યૂઝીલેન્ડ બો્ડ્ડ સાથેનો 
સેનટ્રલ કોનટ્રાક્ જ તો્ડી નાખ્ો

વેલિંગ્ટન
ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકે્ ્ીમના પેસ 

બોલર ટ્રને્ બાઉલ્ટે તેના ક્રિકે્  બો્ડ્ડ 
સાથેનો સેનટ્રલ કોનટ્રાક્ અચાનક 
તો્ડી નાખ્ો છટે. વત્ડમાન સમ્માં 
સૌથી સફળ બોલર તરીકે ગણાતા 
બાઉલ્ટે ઇન્રનેશનલ ક્રિકે્માં 
૫૪૮ ક્વકે્ો ઝ્ડપી છટે. તેણે અચાનક સનેટ્રલ કોનટ્રાક્ 
તો્ડવાના કરટેલા ક્નણ્ડ્થી ન્યૂઝીલેન્ડ બો્ડ્ડ સક્િત તેના સાથી 
ખેલા્ડીઓ સતબ્ધ થ્ા છટે. છટેલ્ા કે્લાક વર્ડથી ક્રિકે્ના 
થઈ રિટેલા ઓવર્ડોઝના કારણે તેણે આ ક્નણ્ડ્ લી્ધો 
િોવાનું માનવામાં આવી રહ્ં છટે. બાઉલ્ િવે પોતાના 
પરરવાર સાથે સમ્ પસાર કરવા માગે છટે. બાઉલ્ના 
ક્નણ્ડ્ અંગે ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકે્ ના સીઇઓ ્ડેક્વ્ડ વિાઇ્ટે 
જણાવ્ંુ િતું કે બાઉલ્ પોતાની રમત પ્રત્ે પ્રામાક્ણક રહ્ો 
િતો અને અમે તેના ક્નણ્ડ્નો આદર કરીએ છીએ. 

સુનીલ છટેત્ી સાતમી વખત AIFFનો 
બેસ્ મેનસ પલે્ર ઓફ ્ધ ્ર બન્ો

નવી દિલ્ી 
ભારતની નેશનલ ફૂ્બોલ ્ીમનો 

સુકાની સુનીલ છટેત્ી ૨૦૨૧-
૨૨ની ક્સઝન મા્ટે ઓલ ઇનન્ડ્ા 
ફૂ્બોલ ફે્ડરટેશન (એઆઇએફએફ)
નો બેસ્ પલે્ર ઓફ ્ધ ્ર બન્ો 
છટે. ક્વમેનસ કે્ ટેગરીમાં મનીરા 

કલ્ાણને આ એવો્ડ્ડ મળ્ો છટે. છટેત્ીએ સાતમી વખત આ 
એવો્ડ્ડ જીત્ો છટે. સુનીલ અને મનીરાને નેશનલ ્ીમના 
કોચ અનુરિમે ઇગોર નસ્મક અને થોમન ્ડેનબબીએ ક્વજેતા 
તરીકે જાિટેર ક્ા્ડ િતા. વત્ડમાન સમ્માં ફૂ્ બોલ રમી 
રિટેલા ઇન્રનેશનલ ખેલા્ડીઓની વચે્ ત્ીજા સવા્ડક્્ધક 
ગોલ કરવાનો રટેકો્ડ્ડ ્ધરાવતા છટેત્ીએ ૨૦૦૭માં પ્રથમ 
વખત એવો્ડ્ડ જીત્ો િતો. ત્ારબાદ તેણે ૨૦૧૧, ૨૦૧૩, 
૨૦૧૪, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮-૧૯ની ક્સઝનમાં પણ 
પલે્ર ઓફ ્ધ ્રનો એવો્ડ્ડ જીત્ો િતો.   

િુબઇ 
ભારતી્ બેટસમેન સયૂ્્ડકુમાર ્ાદવ 

આઇસીસી ્ી૨૦ બેટસમેનોની ્ાદીમાં 
બીજા રિમાંકે ્થાવત્ રહ્ો છટે. શ્ો્સ 
ઐ્ર બે રિમાંકની આગેકૂચ કરીને ૧૯મા 
રિમાંકે પિોંચ્ો છટે. પારકસતાનના બાબર 
આઝમ પ્રથમ સથાને જળવાઈ રહ્ો છટે. 
વેસ્ ઇનન્ડઝ સામે તાજેતરમાં રમા્ેલી 
અંક્તમ ્ી૨૦માં ૪૦ બોલમાં ૬૪ રનની 
ઇક્નંગ રમનાર ઐ્ર પ્રથમ ચાર મેચમાં 
મો્ી ઇક્નંગ રમી શક્ો નિોતો. બોલસ્ડમાં 
નસપનર રક્વ ક્બશ્ોઇ અને કુલદીપ 
્ાદવની રટેનનકિંગમાં પણ ફેરફાર થ્ો છટે. 
ક્બશ્ોઇએ ક્વન્ડીઝ સામેની બે મેચમાં છ 

ક્વકે્ ઝ્ડપી િતી અને તે ૫૦ સથાનના 
ફા્દા સાથે ૪૪મા રિમાંકે પિોંચ્ો છટે. 
ચાઇનામેન નસપનર કુલદીપે અંક્તમ 
મેચમાં ત્ણ ક્વકે્ ઝ્ડપી િતી અને તે ૫૮ 
રિમાંકની િરણફાળ ભરીને ્ોપ-૧૦૦ 
બોલસ્ડમાં પિોંચી ગ્ો છટે. તે િાલમાં 
૮૭માં રિમાંકે છટે. ક્સક્ન્ર પેસ બોલર 
ભુવનેશ્વર કુમારટે ક્વન્ડીઝ સામે સારો દટેખાવ 
ક્યો િોવા છતાં તે એક રિમાંકની પીછટેિઠ 
કરીને નવમા રિમાંકે સરકી ગ્ો છટે. સાઉથ 
આક્રિકાના રટેઝા િટેનનરિકસને ઘણો ફા્દો 
થ્ો છટે. તેણે આ્રલેન્ડ સામેની બે મેચમાં 
૭૪ અને ૪૨ રનની ઇક્નંગ રમી િતી. 
અને તે ૧૩મા રિમે પિોંચ્ો છટે.

્ી૨૦ રટેનનકિંગમાં સયૂ્્ડકુમાર બીજા રિમાંકે, 
શ્ે્સ ઐ્રને બે રિમાંકનો ફા્દો થ્ો
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કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું ્સમાપન : 61 મેડિ ્સા્થે ભારત ચો્થા ક્રમાંકે

બલમિંગ્ામ 
બક્મિંગિામ ખાતે ્ોજા્ેલી 

૨૨મી કોમનવેલથ ગેમસ ૨૦૨૨નું 
એલેકઝાન્ડર સ્ટેર્ડ્મ ખાતે 
રંગારંગ કા્્ડરિમો સાથે સમાપન 
થ્ું િતું. ક્ોક્ઝંગ સેરટેમનીમાં 
ગેમસની શરૂઆતથી અંત સુ્ધી તથા 
બક્મિંગિામના ઇક્તિાસના અલગ 
અલગ પાસાઓ દટેખા્ડવામાં આવ્ા 
િતા. ક્રિ્નના ક્પ્રનસ એ્ડવ્ડડે ૨૨મી 
ગેમસના સમાપનની જાિટેરાત કરી િતી. 
૧૧ રદવસ સુ્ધી ્ોજા્ેલા રમતોના 
મિાસાગરમાં ૭૨ દટેશના પાંચ િજાર 
કરતાં વ્ધારટે એથલેટસે ભાગ લી્ધો 
િતો.

કોમનવેલથ ગેમસનો ફલેગ 
ઓસટ્રેક્લ્ાને સોંપવામાં આવ્ો િતો જે 
બર્ક્ંમગિામ ગેમસના સમાપનનું પ્રતીક 
િતું. આગામી કોમનવેલથ ગેમસનું 

આ્ોજન ઓસટ્રેક્લ્ાના ક્વક્ોરર્ામાં 
કરવામાં આવશે. ૨૦૨૬માં ૨૩મી 
કોમનવેલથ ગેમસનું આ્ોજન કરવામાં 
આવશે. આ પિટેલાં ૨૦૧૮માં 
ઓસટ્રેક્લ્ાના ગોલ્ડ કોસ્ ખાતે ૨૧મી 
ગેમસનું આ્ોજન કરવામાં આવ્ું િતું.  

કોમનવેલથમાં ભારત અને 
પારકસતાનના મુકાબલા ઉપર તમામની 
નજર રિી િતી. ભારતે માત્ ક્રિકે્માં 
જ નિીં પરંતુ અન્ ગેમસમાં પણ 
પારકસતાની એથલેટસને ક્વક્વ્ધ દસ 
ગેમસમાં િરાવ્ા િતા. બે્ડક્મન્ન 
ક્સંગલસમાં આકરબી કશ્પે મિરુર 
શિજાદને, મેનસ ્ડબલસમાં સાનત્વક 
અને ક્ચરાગની જો્ડીએ અલી તથા 
ભટ્ીની પારકસતાની જો્ડીને િરાવી 
િતી. ક્મકસ ્ડબલસમાં પણ પારકસતાન 
સામે ૫-૦થી એકતરફી ક્વજ્ મેળવ્ો 
િતો.

શર્થ કમિ અને 
લનક્ત ઝરીન 

ધવજવા્ક બન્ા ં 
્સમાપન ્સમારંભમાં ગોલડ 

મેડિ લવજેતા ્ટેબિ્ેટલન્સ પિે્ર 
શર્થ કમિ અને બોક્સર લનક્ત 
ઝરીન ભારતી્ ્ટીમના ધવજવા્ક 
રહ્ા ્તા. ભારતના ક્ેટિાક મેડિ 
લવનર વતન પરત ફરી ચૂક્ા 
્ોવાના કારણે ભારતી્ ્ટુકડીની 
્સંખ્ા ઓપલનંગ ્સેરેમની કરતાં 
ઓછી જણાતી ્તી.

૭૭.૪૬ કરોડ રૂલપ્ાનો જંગી ખચ્ચ, ૧૧૧ લવિેશ પ્રવા્સ 
અને પાંચ લવશેષ કેમપ બાિ ભારતને ૬૧ મેડલ્સ મળ્ા
્ટોક્ો ખાતે ૨૦૨૧ની ઓલિમમપક પૂરી ્થ્ા બાિ ભારત ્સરકાર અને રમતમંત્ાિ્ે 

બલમિંગ્ામ ખાતેની ૨૨મી કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તૈ્ારીઓ શરૂ કરી િીધી ્તી. 
શૂદ્ટંગ ઇવેન્ટની ગેર્ાજરી ર્ી ્ોવા છતાં ભારત ૬૧ મેડલ્સ ્સા્થે ચો્થા ક્રમે રહ્ં 
છે. ્ટોક્ો ઓલિમમપક બાિ ભારતે િેશના સ્ટાર એથિેટ્સને લવશેષ ટ્ેલનંગ આપીને 
મેડલ્સ જીતે તે મા્ટે ૭૭.૪૬ કરોડ રૂલપ્ાનો જંગી ખચ્ચ ક્યો ્તો. આમ જોવા જઇએ 
તો બલમિંગ્ામ ગેમ્સમાં ભારતને એક મેડિ ૧.૨૬ કરોડ રૂલપ્ામાં પડ્ો છે. ્ટોક્ો 
ગેમ્સ બાિ ભારતી્ ખેિાડીઓ મા્ટે કુિ ૧૧૧ લવિેશ પ્રવા્સ ્ોજવામાં આવ્ા છે 
જેમાં એથિેદ્ટક્સના ૧૦, બેડલમન્ટનના ૨૬, બોમક્સંગમાં ્સાત, ્ોકીમાં ૧૪, પેરા 
સપોટ્સ્ચમાં ્સાત, સક્ોશમાં ૨૩, ્ટેબિ્ટેલન્સમાં આઠ, વેઇ્ટલિમ્્ટંગમાં છ ત્થા 
ર્ેસલિંગમાં ૧૦ લવિેશ પ્રવા્સ ્ોજવામાં આવ્ા ્તા.

્ટોરન્ટો ઓપન : બેલિનડા ્સામે ્ા્ા્ચ 
બાિ ્સેરેના લવલિ્મ્સની ભાવુક લવિા્

્ટોરન્ટો 
અમેરરકાની રદગગજ ખેલા્ડી સેરટેના 

ક્વક્લ્મસે ગ્ા સપ્ાિટે સંકેત આપ્ો િતો 
કે તેની ક્નવૃક્તિનો સમ્ પાસે આવી ગ્ો 
છટે. બેક્લન્ડા બેનરકચ સામે ૬-૨, ૬-૪થી 
િા્ા્ડ બાદ સેરટેનાએ ્ડબલ્યૂ્ીએ ્ોરન્ો 
માસ્સ્ડ ્ટેક્નસ ્યૂના્ડમેન્માંથી ભાવુક 
ક્વદા્ લી્ધી િતી. આ ્યૂના્ડમેન્માં તે 
છટેલ્ી વખત રમી િતી. ૪૦ વરબી્ 
સેરટેના ૨૦૨૨ની ક્સઝનમાં માત્ ત્ીજી 
મેચ રમી િતી. નસવટઝ્ડલેન્ડની બેક્લન્ડાએ 
્ધમાકેદાર આઠ એસ ફ્કારવા ઉપરાંત 
પ્રથમ સે્માં સેરટેનાની બે વખત અને 

બીજામાં એક વખત સક્વ્ડસ તો્ડી િતી. 
તેણે મુકાબલો જીતવા મા્ટે ૭૮ ક્મક્ન્નો 
સમ્ લી્ધો િતો. ્ુવા ખેલા્ડી કોકો 
ગોફે ઇલેના રરબારકનાને ભારટે સંઘર્ડ 
ક્ા્ડ બાદ બે સે્ ્ાઇરિકેરમાં પિોંચ્ા 
િોવા છતાં ૬-૪, ૬-૭ (૮-૧૦), ૭-૬ 
(૭-૩)થી િરાવીને પોતાનું અક્ભ્ાન 
આગળ વ્ધા્ુિં િતું. ચાલુ વરડે કોકો ગોફને 
િરાવીને રિેનચ ઓપન ક્વમેનસ ક્સંગલસમાં 
ચેનમપ્ન બનેલી ક્વશ્વની પ્રથમ રિમાંરકત 
ઇગા નસવ્ાતેકે ઓસટ્રેક્લ્ાની અજલા 
તામલોજાનોક્વચને ૫૫ ક્મક્ન્માં ૬-૧, 
૬-૨થી િરાવી િતી.   

એલશ્ા કપ મા્ટે ભારતી્ 
્ટીમની ૧૮મીએ દફ્ટને્સ ્ટેસ્ટ

નવી દિલ્ી
્ુએઇ ખાતે ચાલુ વરડે એક્શ્ા 

કપ ્ી૨૦ ્યૂના્ડમેન્નું આ્ોજન 
કરવામાં આવ્ું છટે. એક્શ્ા કપ અગાઉ 
શ્ાીલંકામાં રમાવાનો િતો પરંતુ આક્થ્ડક 
સંક્ના કારણે તેને ગ્ા મક્િને જુલાઈમાં 
્ુએઇ ખાતે ક્શફ્ કરવામાં આવ્ો 
િતો. શ્ાીલંકા અને અફઘાક્નસતાન વચ્ે 
૨૭મી ઓગસ્ટે રમાનારા મુકાબલા 
સાથે ્યૂના્ડમેન્નો પ્રારંભ થશે. તેના 
બીજા રદવસે ગ્યૂપ-એમાં બે પરંપરાગત 
િરીફ ભારત અને પારકસતાન વચ્ે 
મુકાબલો થશે. દુબઇ ખાતે દસ તથા 
શારજાિમાં ત્ણ મેચો રમાશે અને 
તમામ મેચ સાંજના ૭ઃ૩૦ કલાકથી શરૂ 

થશે. એક્શ્ા કપ મા્ટે ભારતી્ ્ીમ 
૨૦મી ઓગસ્ટે દુબઇ રવાના થા્ તેવી 
સંભાવના છટે પરંતુ તે પિટેલાં ્યૂના્ડમેન્માં 
પસંદગી પામેલા ખેલા્ડીઓએ બેંગલોર 
નસથત નેશનલ ક્રિકે્  એકે્ડેમી ખાતે 
રફ્નેસ ્ટેસ્ આપવાની રિટેશે.   

એક્શ્ા કપ મા્ટે પસંદ થ્ેલા 
ખેલા્ડીઓ ૧૮મી ઓગસ્ટે એનસીએ 
પિોંચશે. ત્ારબાદ તેમની રફ્નેસ 
્ટેસ્ લેવાશે અને ૨૦મીએ તેઓ ્ુએઇ 
ખાતે રવાના થશે. દુબઇ પિોંચ્ા બાદ 
ત્ણ રદવસનો ટ્રેક્નંગ કેમપ ્ોજાશે જેના 
કારણે ભારતી્ ખેલા્ડીઓ પારકસતાન 
સામેની મિત્વપયૂણ્ડ મેચ પિટેલાં સથાક્નક 
પરરનસથક્તને અનુકૂળ થઈ જશે.   

કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં્થી શ્ીિંકાના 10  
ત્થા પાદકસતાનના બે અેથિેટ્સ ગા્બ

કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું ્સમાપન ્થઇ ચૂક્ું છે અને ૧૧ દિવ્સ ્સુધી રમા્ેિી આ 
ગેમ્સમાં પાંચ ્જાર કરતાં વધારે એથિેટ્સે ભાગ િીધો ્તો. ભારતના પાડોશી િેશ 
શ્ીિંકાના એથિેટ્સે પણ ભાગ િીધો ્તો પરંતુ ગેમ્સના ્સમાપન બાિ ઘ્ટસફો્ટ 
્થ્ો છે કે ૧૦ શ્ીિંકન ખેિાડીઓ ગા્બ ્થઇ ચૂક્ા છે જેમાં નવ એથિેટ્સ 
અને એક અલધકારીનો ્સમાવેશ ્થા્ છે. શ્ીિંકા બાિ પાલકસતાનના પણ બે 
બોક્સર ગા્બ ્થઈ ગ્ા છે. નેશનિ ફેડરેશને આ બાબતની જાણકારી આપી 
્તી. પાદકસતાનની બોક્સર ્સુિેમાન બિોચ અને નઝીરુલ્ા્ પાદકસતાની ્ટીમ 
ઇસિામાબાિ રવાના ્થા્ તેના કે્ટિાક કિાકો પ્ેિાં ગા્બ ્થઇ ગ્ા ્તા.

્ટીમ ગોલડ લ્સલવર બ્ોનઝ કુિ
ઓસટ્ેલિ્ા ૬૭ ૫૭ ૫૪ ૧૭૮
ઇંગિેનડ ૫૭ ૬૬ ૫૩ ૧૭૬
કેનેડા ૨૬ ૩૨ ૩૪ ૯૨
ભારત ૨૨ ૧૬ ૨૩ ૬૧
ન્ૂઝીિેનડ ૨૦ ૧૨ ૧૭ ૪૯

ભારતને 22 ગોલડ અને 16 લ્સલવર મેડિ મળ્ા
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।। સ્વામી શ્ીજી ।।

જિંદગી નાની, પણ મજાની છે જો જીવતાં આવડે તો..
પરર પૂજ્ય પ્રરુખસ્વારી રહવારવાજ શતવાબ્ી લેખરવાળવા

શું આપને જીવવું ગમે છે ? આ પ્રશ્ન 
સાંભળીને તમને થોડું આશ્ચર્ય થરું ને 

કે આવો તે કાંઈ પ્રશ્ન પુછાતો હશે ? વળી, 
મનમાં ઘણા જવાબ પણ તરવરવા લાગરા હશે 
કે જીવવું છે એટલે જ તો મન મારીને પણ 
માસક પહેરીએ છીએ. ગમતું નથી છતાં ઉકાળો 
અને નાસ લઈએ છીએ. કંટાળો આવે છે છતાં 
કસરત અને વોકકંગ કરીએ છીએ. અરે ભાઈ ! 
અતરારે કોરોના કાળમાં તો જે કરીએ છીએ તે 
બધું જીવવા માટે જ તો કરીએ છીએ.

આપની વાત કેટલેક અંશે સાચી તો છે જ. 
પરંતુ જીવવું અને જીવવું ગમે તે, એ બે વચે્ 
ઘણો ફેર છે. કારણ કે, ઘણું ન ગમતું પણ 
આપણે કરતા જ હોઈએ છીએ ને. ઘણી વાનગી 
ન ભાવે તોર મૌન રાખીને ખાતા હોઇએ 
છીએ, ઘણાં કપડાં ન ગમે તોર ચહેરો હસતો 
રાખીને પહેરતા હોઇએ છીએ અને ઘણાં સંબંધો 
ન ગમે તોર આપણે કોઈપણ રીતે ટકાવતા 
હોઈએ છીએ. તેમ કરારેક જીવવું ન ગમે તો 
પણ આપણે દુઃખ-દદ્ય ઢાંકીને સુખનો મુખવટો 
પહેરીને જીવતા હોઈએ છીએ. પણ કરારેક 
આપણી એ છુપી વેદના આપણા જ વચનોથી 
જગ છતરાઈ થઈ જતી હોર છે.

મને જીવવામાં હવે બબલકુલ રસ નથી રહ્ો. 
હું એક જીવતી લાશની જેમ જીવું છું. આ 
સંતાનો ન હોત તો કરારનોર મરી ગરો હોત. હું 
શા માટે જીવું છું તે મને જ સમજાતું નથી. હા ! 
આ બળાપો છે આપણા પૈકીના જ અનેક હતાશ 
હૈરાઓનો.

ભગવાન સવાબમનારારણના ધામરૂપ સંત 

અક્ષરમૂબત્ય ગુણાતીતાનંદ સવામીએ કહં્ છે: 
કરોડ રૂબપરા આપતાં પણ મનુષર દેહ મળે 
નહીં. દેવો પણ જે દેહને ઝંખે તેવું અમૂલર 
માનવજીવન શા માટે આમ અચાનક ભારરૂપ 
લાગવા લાગે છે ?

માનવની જીવવાની આશા અને ઈચછા 
બમટાવનારા પકરબળો છે, આબથ્યક કટોકટી તો 
કરાંક શારીકરક રોગો, પાકરવાકરક બવખવાદો 
તો કરાંક ભરંકર ભૂલો, 
અસહ્ અપમાનો તો 
કરાંક આઘાતજનક 
અસફળતાઓ અને 
પકરણામે હસતી-ગમતી 
બજંદગી દોઝખ બની 
જાર છે.

એટલે જ એક કબવએ 
કહ્ં છે : બજંદગી સાવ 
નાની છે, તોર મજાની 
છે. જો આવડે જીવતાં 
તો, નબહતર પરેશાની 
છે. We are born 
crying, we live complaining 
and we die disappointed. 
આપણે રડતાં જનમીએ છીએ, ફકરરાદ કરતાં 
જીવીએ છીએ અને હતાશ થતાં મરીએ છીએ.

જીવનથી હારીને કે કંટાળીને થતાં 
આપઘાતની સંખરા કદનપ્રબતકદન વધી રહી છે. 
મોતનો બવચાર આવરા પછી પગલું ભરવાની 
બહંમત ભેગી કરી રહેલાઓના આંકડા તો હજી 
કરાં બહાર આવે જ છે.

દરેકના ઘરમાં રસોઈ બનાવવા માટેનું સીધું-
સામાન વગેરે બધું લગભગ સરખું જ હોર છે. 
આમ છતાં અમુકની રસોઈ વારે-વારે રાદ આવે 
છે ને અમુકની રસોઈ ફરીરાદ લાવે છે કેમ 
કે રસોઈ બરાબર કરતાં આવડતી નથી. તેમ 
ભગવાન પણ બધાને જીવન લગભગ સરખું 
જ આપે છે. પણ જેને જીવતાં આવડતું નથી તે 
રડતા રડતા જીવે છે અને જે જીવી જાણે છે તે 

હસતા હસતા જીવે છે.
એકવાર તળાવમાં 

ડૂબતા એક બાળકને 
સજ્જને બચાવરો. 
બાળકે Thank 
You  કહ્ં તરારે 
સજ્જને કહ્ં: આભાર 
શાના માટે ? બાળકે 
લાગણીભેર કહ્ં: મારુ 
જીવન બચાવવા માટે. 
આ સાંભળી સજ્જને 
મમ્યની વાત કરતાં કહ્ં: 
બેટા ! તું મોટો થાર 

તરારે આ બચાવેલું જીવન સાથ્યક થાર તેવું 
કરજે.

કોરોનામાં આપણે બચી ગરા. અનેકની 
મદદથી બચી ગરા. આપણને બીમારીમાં દોડી 
દોડીને ઓકકસજન, બેડ, વેનટીલેટર, રેમડેસીવર 
કે પૈસાની વરવસથા કરી બચાવનાર ડોકટર, 
સગા કે બમત્ોને કરારેર એવું ન થાર કે આને 
ન બચાવરો હોત તો સારું થાત!!.  આપણું જીવવું 
આપણને અને બીજાને પણ સાથ્યક લાગે તે 

જીવન જીવરા કહેવાર.
એકવાર કોઈકે પ્રમુખસવામી મહારાજને 

પ્રશ્ન પૂછરો કે, આપને જીવનમાં કરારેર 
અફસોસ થરો છે ? ૯૫ વર્યના જીવનમાં અનેક 
સફળતા અને બનષફળતા, સુખદ અને દુઃખદ 
પ્રસંગોના સાક્ષી રહેવા છતાં તેઓએ તતક્ષણ 
ઉત્તર આપતાં કહેલું : અફસોસ શાનો ? આનું 
નામ જીવન જીવરા કહેવાર.

આજે આપણી પકરકસથબત કેવી છે ? ઉઠવા-
સૂવામાં, ખાવા - પીવામાં, લેવા-દેવામાં, જોવા-
બોલવામાં, નોકરી-ધંધામાં વાતે વાતે અને વારે 
વારે કંટાળો, અકળામણ, થાક, વેઠ અને આવી 
ફસરાની જ અનુભબૂત થતી હોર છે. શહેર કે 
ગામડાઓમાં પાદરે કે ઓટલે બેઠેલાં વૃદ્ોને 
પૂછો કે શું કરો છો ? તો ઉત્તર મળે છે : બસ 
સમર પસાર કરીએ છીએ. તેમ કેટલાક લોકો 
પણ ખાલી વરષોને જ બવદાર આપતાં હોર છે. 
વીતેલા વર્યનો સંતોર પણ નહીં અને આવનારા 
વર્યનો આનંદ પણ નહીં.

સવાકદષ્ટ રસોઈ ખાતી વખતે પણ જો તમને 
મજા ના આવતી હોર તો વાંક મસાલાનો નબહ 
આપણાં મનનો છે. તેમ જો તમને જીવવું ગમતું 
ન હોર તો દોર પકરકસથબતનો નહીં આપણી 
મનોકસથબતનો છે. મોજથી એવું જીવન જીવો 
કે તમને જોઈને ભગવાન પણ બવચારે કે જે 
આનંદથી જીવન જીવે છે, તે ભલે પૃથવી પર 
થોડા વર્ય વધુ રહ્ા, જે ત્ાસી ગરા છે, જે 
જીવનની ફરીરાદો જ કરે છે તેને જ વહેલા તેડી 
લો !! પસંદગી તમારા હાથમાં છે !!

- સાધુ અપૂર્વમુનિદાસ (BAPS RAJKOT) 

કોલબંો
શ્ીલકંાએ તાજેતરમા ં ભારત સાથ ે દોસતી 

નીભાવીન ે ચીનના જાસસૂી જહાજન ે પોતાના 
બદંર પર રોકાવા દવેાનો ઈનકાર કરષો હતો.

હવ ે બાગંલાદશેે પણ શ્ીલકંાવાળી કરીને 
ભારત સાથનેી બમત્તા બનભાવી છ.ે બાગંલાદશે 
સરકાર ે ચીનમા ં બનલેા પાક નૌસનેાના સૌથી 
આધબુનક રુધધ જહાજ પીએનએસ તમૈરૂને 
પોતાના બદંર પર લાગંરવાની પરવાનગી 
આપવાની ના પાડી દીધી છ.ે આ જહાજ 
શબતિશાળી રડેાર અન ે ગાઈડડે બમસાઈલસથી 
સજ્જ છ ેઅન ેત ેશાઘંાઈથી પાક સનેામા ંસામલે 
થવા માટ ેકરાચંી જઈ રહ્ છ.ે પાક અન ેચીન 

ઈચછતા હતા ક ે આ જહાજ બાગંલાદશે થઈને 
પાકકસતાન જાર.જથેી બગંાળની ખાડીમાં 
આદંામાન બનકોબાર પાસથેી પસાર થતી વખતે 
ભારતીર નૌસનેાની બહલચાલની જાસસૂી કરવાની 
તને ેતક મળ ેઅન ેપાકના જહાજન ુશબતિપ્રદશ્યન 
પણ થઈ શક.ે સાથ ેસાથ ેચીન બાગંલાદશેમા ંઆ 
જહાજન ેરોકાણ કરાવીન ેભારતન ેસદંશે આપવા 
માગંત ુ હત ુ ક,ે બાગંલાદશે પણ ચીન સાથ ે છ.ે 
બાગંલાદશેમા ં ચીન ે પોટ્ય બનાવવામા ં મદદ કરી 
છ.ે ચીન પાસ ે બાગંલાદશે ે મોટા પારે હબથરાર 
ખરીદરા છ.ે આમ ભારતન ે ઘરેવા માટ ે ચીન 
તમામ કોબશશ કરી રહ્ છ.ે જોક ે આ વખતે 
બાગંલાદશે ેચીનન ેઝટકો આપરો છ.ે

પાક.િા યુધધજહાજિે રોકાણિી 
મંજૂરી આપરા શ્ીલંકાિો ઈિકાર 
શ્ીલંકવા બવાદ બવાંગલવાદેશે પણ ભવારત સવાથે નનભવાવી દવાેસતી

દુબઈ
રુએઈના દુબઈમાં બની રહેલુ ભવર બહનદુ 

મંકદર પૂણ્યતાના આરે છે. આ મંકદરમાં દેવી 
દેવતાઓની 16 મબૂત્યઓની પ્રબતષ્ા થવાની છે. 
દશેરાના કદવસથી આ મંકદર ભાબવકો માટે ખુલુ્ 
મુકાશે.

મુકસલમ દેશ રુએઈમાં મકંદર બનવાના 
અહેવાલ બાદ સોબશરલ મીકડરા પર તેને લઈને 
ઘમાસાણ મચેલુ છે. કટ્ટરવાદીઓ તેનો બવરોધ કરી 
રહ્ા છે તો બહનદુ સમુદારના લોકો રુએઈનો આ 
માટે આભાર માની રહ્ા છે.

રુએઈના અખબારના અહેવાલ અનુસાર 
આ મકંદરને દુબઈના જેબેલ અલી બવસતારમાં 
બનાવાઈ રહ્ છે.આ બવસતારમાં કેટલાક ચચ્ય અને 
ગુરુદ્ારા પણ છે. મંકદરના લોકાપ્યણમાં રુએઈ 
સરકારના અબધકારીઓ પણ હાજર રહેવાના છે. 
મંકદરમાં લગ્ન, હવન અને બીજા કાર્યક્રમો રોજી 
શકાર તે માટેની સગવડો પણ હશે.

દુબઈના હસન સજવાનીએ આ મંકદરના 

કેટલાક ફોટોગ્ાફ પણ સોબશરલ મીકડરા પર 
શેર કરા્ય છે. મંકદરમાં એક સાથે 1200 જેટલા 
ભાબવકો દશ્યન કરી શકશે.

હસન સજવાનીના બવિવટને લોકો પસંદ કરી 
રહ્ા છે પણ કેટલાક કટ્ટરવાદીઓને રુએઈમાં 
મંકદર બને તે પસંદ આવી રહ્ નથી. તેઓ 
સોબશરલ મીકડરા પર આ બાબતનો બવરોધ કરીને 
રુએઈ સરકારની ટીકા કરી રહ્ા છે.

દુબઈમાં ભવર બહનદુ મંકદર તૈરાર, 
ભાબવકો માટે દશેરાએ ખુલુ્ મુકાશે
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