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રાયગઢ 
મહારાષ્ટ્રના રાયગઢ જિલ્ાના હરરહરેશ્વરના 

સમુદ્રતટ પાસે ગુરુવારે સવારે એક શંકાસપદ બોટ 
મળી આવતા હડકંપ મચી ગયો હતો. હોડીમાં 
AK 47 રાયફલો, કેટલાકયે કારતુસ અને 
કેટલાક જવસફોટક પણ મળી આવયા હતા. િેને 
પગલે સમગ્ર જિલ્ામાં એલટ્ટ જાહેર કરાયું હતું. 
સ્ાજનક લોકોની આ અંગે પોલીસે પૂછપરછ પણ 
કરી હતી. િે સ્ળે્ી આ બોટ અને લાઇફબોટ 
મળી આવયા છે તે સ્ળ મુંબઈ્ી ૨૦૦ રક.મી. 
અને પુના્ી ૧૭૦ રક.મી. દૂર છે.

પોલીસે આ બોટમાં્ી શસત્ો અને જવસફોટકો 
મળી આવયા હોવાનું િણાવયું હતું. આ નૌકા 

ઓસટ્ેજલયન બનાવટની હોવાનું પણ સપષ્ટ વંચાય 
છે. હરરહરેશ્વર અને તેની બંને બાિુમાં સમુદ્રતટે 
વસતી બહુ પાંખી છે. સમુદ્ર તટ્ી સહ્ાજદ્ર 
જગરરમાળા વચ્ેના પ્ેદશમાં ઝાડી ઘણી છે વળી 
સહ્ાદ્રી ઉપર પણ ઝાડી છે. તે્ી સમુદ્ર મારફત 
પારકસતાન્ી ભારત આવવું આતંકીઓને અનુકૂળ 
રહે તેમ છે. ૨૬ નવે. ૨૦૦૮ના રદવસે મુંબઈમાં 
પ્ચંડ આતંકી હુમલો ્યો હતો તે આતંકીઓ 
સમુદ્ર માગગે િ આ જવસતારની આસપાસ ઉતયા્ટ 
હતા તેમણે મુંબઈમાં િુદા િુદા સ્ળે ફાયરરંગ 
શરૂ કરી દીધું હતું. તેમણે બે હોટલ, એક 
હોસસપટલ અને રેલવે સટેશનને જનશાન બનાવયા 
હતા તેમાં ૧૬૦નાં મૃતયુ ્યા હતા. બુધવારે 

પણ આવેલી બોટ સંબંધે પોલીસ માને છે કે 
કદાચ ૨૬-૧૧ ના હુમલા િેવું કાવતરું હોઈ શકે 
તેવી શકયતાને પગલે રાજયભરમાં એલટ્ટ જારી 
કરી મુંબઈ ત્ા અનય શહેરોમાં નાકાબંધી કરી 
ચેરકંગ વગેરે શરુ કરાયું હતું. જોકે, બાદમાં યુરોપ 
િવા નીકળેલા ઓસટ્ેજલયન નાગરરકની બોટ 
ઓમાન પાસે ખોટકાયા બાદ ભરતીમાં મુંબઈ 
તરફ ઘસડાઈ આવયાની સપષ્ટતા ્તાં સલામતી 
એિનસીઓએ હાશકારો અનુભવયો હતો. રાજય 
સરકારના િણાવયા અનુસાર હજી પણ તેઓ 
કોઈ જોખમ લેવા માગતા ન્ી અને તમામ 
એિનસીઓને સતક્ક રાખી તમામ શકયતાઓની 
તપાસ ચાલુ રખાશે.

જમશેદપુર
૨૦૧૯માં િમશેદપુરની ઘાઘીડીહ સેનટ્લ 

િેલમાં બે િૂ્ો વચ્ે ્યેલી જહંસામાં એક 
કેદીની હતયા બદલ ઝારખંડના પૂવ્ટ જસંહભૂમ 
જિલ્ાની કોટટે ૧૫ લોકોને ફાંસી સજા ફટકારી 
છે. એરડશનલ પસ્લક પ્ોસેકયુટર રાજીવ 
કુમારે િણાવયું છે કે એરડશનલ રડસસટ્કટ 
િિ-૪ રાિેનદ્ર કુમાર જસંહાની કોટટે ૧૫ 
લોકોને આઇપીસીની કલમ ૩૦૨ (હતયા) અને 
૧૨૦-બી (ગુનાજહત કાવતરુ) હેઠળ અપરાધી 

ઠેરવીને ફાંસીની સજા ફટકારી છે. કોટટે અનય 
સાત લોકોને દસ વર્ટની િેલની સજા ફટકારી 
છે. તેમને આઇપીસીની કલમ ૩૦૭ (હતયાનો 
પ્યાસ) હેઠળ દસ વર્ટની સજા ફટકારવામાં 
આવી છે.

કેસ અંગે મળતી જવગતો એવી છે કે, ૨૫ 
િૂન, ૨૦૧૯ના રોિ િેલમાં બે િૂ્ો વચ્ે 
જહંસક અ્ડામણ ્ઇ હતી. િેમાં મનોિકુમાર 
જસંહ સજહત બે કેદીઓને ગંભીર ઇજા ્ઇ 
હતી. બંને કેદીઓને હોસસપટલ લઇ િતી વખતે 

મનોિકુમાર જસંહનું રસતામાં િ મોત ્યું 
હતું. આ જહંસાના સંદભ્ટમાં પરસુરદહ પોલીસ 
સટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવયો હતો.

આ પ્કરણમાં કોટ્ટમાં કાય્ટવાહીને અંતે ૧૫ 
લોકોને ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવી છે 
તે પૈકી બે ફરાર છે. કોટટે રાિેયના ડાયરેકટર 
િનરલ ઓફ પોલીસને બે ફરાર આરોપીઓને 
શોધવાની પ્જરિયા શરૂ કરવાના જનદટેશ આપયા 
છે.  વધુમાં આ ઘટનામાં અનય સાત આરોપીને 
10 વર્ટની કેદની સજા ફટકારાઈ હતી.

2019માં િેલમાં બે િૂથ વચ્ે આથડામણ થઈ હતી ઃ આન્ય 7ને 10 વષ્ચની િેલ

જમશેદપુરમાં કેદીની હતયા બદલ 15ને ફાંસીની સજા
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ટોરોનટો 
કેનેડાનું હાઉસિંગ માકકેટ જુલાઈમાં ઠંડું ચાલી રહ્ં હતું. જૂનની 

િરેરાશ કકંમત 665,850 ડોલરની િરખામણીમાં ઘરની િરેરાશ કકંમત 
629,971 ડોલર હતી. આ આંકડો જે ગ્ેટર ટોરોનટો એકરયા અને 
વાનકુવરનાં બજારોને બાદ કરતાં વધુ 104,000 ડોલર જેટલો ઓછો છે.

ઘરના વેચાણનું પ્રમાણ પણ મસહના દરમસહનાના આધારે 5.3 ટકા 
જેટલું ઘટું હતું. કેનેકડયન કરયલ એસટેટ એિોસિએશન (CREA) 
દ્ારા િોમવારે જાહેર કરાયેલા માસિક હાઉસિંગ આંકડાકીય અહેવાલ 
અનુિાર પાંચ મસહના પહેલાં હાઉસિંગ પ્રવૃસતિ ધીમી પડી તયારથી 
વેચાણમાં આ િૌથી નાનો ઘટાડો દશાશાવે છે. અહેવાલમાં નોંધાયુ છે 
કે, હાઉસિંગ પ્રવૃસતિ રોગચાળા પહેલાંની સસથસતમાં પાછી આવી રહી 
છે. હાઉસિંગ માકકેટ રોગચાળાના બે વરશા પછી સસથર થઈ રહ્ં છે, 
જેને કારણે રેકોડશા િેકટંગ વેચાણ કકંમતો અને વેચાણ વોલયુમો િાથે 

કેનેકડયન હાઉસિંગ પ્રવૃસતિમાં ગરમાટો આવી ગયો છે. બેંક ઓફ કેનેડાએ 
2022ની શરૂઆતમાં વયાજ દરોમાં વધારો કયયો, મોરગેજના ભાવમાં 
વધારો કયયો અને ખરીદદારોને તેમના પૈિા માટે ધક્ો આપયો તયારે આ 
ગરમાટો ઓછો થઈ ગયો હતો.  જીટીએ, ગ્ેટર વાનકુંવર અને ફ્ેઝર 
વેલી, કેલગરી અને એડમોનટને ઘરના વેચાણમાં ઘટાડો કયયો હતો, જે 
તમામ સથાસનક બજારોના ત્રણ ક્ાટશારમાં જોવા મળયો હતો, એમ 
CREAના સનવેદનમાં જણાવવામાં આવયું છે. CREA અધયક્ષ જીલ 
ઓકડલે રાષ્ટીય આંકડાકીય અહેવાલમાં જણાવયું હતું કે, જુલાઈમાં અમે 
થોડા મસહનાઓથી એવું વલણ જોઈ રહ્ા છીએ કે વેચાણ ઘટું છે અને 
દેશના કેટલાક મોંઘા સવસતારોમાં છેલાં બે વરશામાં ભાવ િૌથી વધુ વધયા 
હોય તેવા સથળોએ પણ ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.  CREAના વકરષ્ઠ 
અથશાશાસત્રી શોન કેથકાટશાના જણાવયા અનુિાર, નવી સલસટેડ પ્રોપટટીમાં 
પણ 5.3 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો.

ઓનટટેરરયો 
ઓછા પગારના શૈક્ષસણક કમશાચારીઓના પગારમાં બે 

ટકાનો વધારો કરવાની ઓફર ઓનટેકરયોએ ચાર વરશા માટે 
રજુ કરી છે. આ યોજનાનો લાભ ૪૦૦૦૦ યુએિ ડોલરથી 
ઓછા પગારવાળાઓ માટે છે. જયારે બાકીનાઓને આ 
વધારો ૧.રપ ટકાના દરે મળશે. આ દરખાસત િોમવારે 
કેનેડાના યુસનયન ઓફ પસ્લક એમપલોઈઝ િાથેની 
વાટાઘાટો બાદ રજુ થઈ હતી. જેમાં સશક્ષકોના ચાર મોટા 
યુસનયનો િાથેની વાતચીત બાદ આ સનણશાય લેવાયો હતો. 

અગાઉના કરારો સબલ ૧ર૪ તરીકે ઓળખાતા હતા. જે 
િરકારે ર૦૧૯માં પિાર કયાશા હતા. જેમાં પગાર વધારાનો 
દર ત્રણ વરશા માટે એક ટકા હતો. 

સપ્રમીયર ડગ ફોડડે તાજેતરમાં કહ્ં હતું કે, આ વખતે 

િરકાર વધારાના એક ટકાની જાહેરાત કરશે અને 
િીયુપીઈના લોરા વોલટને કહ્ં હતું કે, તે અને તેના િાથીઓ 
મજાકમાં કહેતા કે કદાચ ૧.રપ ટકાનો તો વધારો મળશે. 

શૈક્ષસણક કમશાચારીઓના પગારમાં કાપનું મુખય કારણ 
ફુગાવો છે એમ પણ વોલટને કહ્ં હતું. તેઓ ઓનટેકરયો સકુલ 
બોડશા કાઉનિીલ ઓફ યુસનયનિના પ્રમુખ પણ છે. તેમણે 
કહ્ં હતું કે, આ વધારો દરેક કમશાચારીને વરડે ૮૦૦ ડોલર 
જેટલો મળી શકશે. જેને પગલે કમશાચારીને વરડે ૩૯૦૦૦ 
ડોલર મળશે. અનય યુસનયનોએ પણ એવી રજુઆત કરી 
હતી કે, ફુગાવાને કારણે જીવનધોરણ ખચાશાળ બની રહ્ં 
છે. જુન માિમાં ફુગાવાનો દર વધીને ૮.૧ ટકાએ પહોંચયો 
હતો. િીયુપીઈ પપ હજાર કમશાચારીઓનું પ્રસતસનસધતવ કરે 
છે. જેમાં બાલવાડીના કમશાચારીઓનો પણ િમાવેશ છે.

ઓનટેકરયો સશક્ષણ ખાતું ઓછા પગારવાળા 
કમશાચારીઓને બે ટકાનો વધારો આપશે

કેનેડાના યુનનયન ઓાેફ પબ્લિક ઓેમ્પાેઈઝ સાથે વાટાઘાટાે બાદ વવવિવત દરખાસત રજૂ થઈ

ટોરોનટો 
િરઢવ પકરવાર કેનેડાનો સ્ેહસમલન 

િમારંભ અને આઝાદીના અમૃત મહોતિવની 
ઉજવણીનો કાયશાક્રમ તારીખ 14 ઓગસટ 2022ને 
રસવવારના રોજ ઉતિાહ, ઉમંગ અને ભવયતા 
િાથે યોજાયો હતો. કાયશાક્રમમાં મૂળ િરઢવ 
ગામ (તા.જી.ગાંધીનગર)
ના વતની અને હાલ કેનેડાના 
ટોરેનટો સવસતારમાં રહેતા 
115 ભાઈઓ બહેનો અને 
ભૂલકાઓએ ભાગ લીધો હતો.

14મી ઓગષ્ે િવારે 10 
કલાકથી આગમન, રજીસટ્ેશન, ચા, કોફી, નાસતા 
િાથે કાયશાક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.

11-10 કલાકે આઝાદીના અમૃત 
મહોતિવની ઉજવણીના ભાગરુપે સવસતારમાં 
ફરકતા રાષ્ટધવજો અને શૌયશાગીતોના શૌયશા એ 
વાતાવરણને ઉષમાિભર બનાવી દીધુ હતુ. બધા 
જ પકરવારજનો રાષ્ટભાવથી ઓતપ્રોત થયા હતા.

આ પ્રિંગે ગામના અગ્ણી નસવનભાઈ 
પટેલે આઝાદીની ચળવળ અંગે પ્રાિંસગક વાતો 
કરી દેશની આઝાદી માટે જાન કુરબાન કરનાર 

શહીદોને યાદ કરી શ્રદધા િુમન અપશાણ કયાશા 
હતી. વંદેમાતરમ અને ભારત માતા કી જયના 
નારાઓથી વાતાવરણ ગાજી ઉઠું હતુ.

કાયશાક્રમ બાદ તુરંત જ સનલા અને હેમાએ 
ભૂલકાઓને રમતો રમાડી હતી. બીજીતરફ 
ભાઈઓ બહેનોના ગ્ુપ બનાવી દોડ, લંગડી, 

સલંબુ ચમચી, ઉભી- ખો 
સવગેરે રમતોની હકરફાઈ 
યોજાઈ હતી. સવજેતાઓને 
વડીલોના હસતે ઇનામ સવતરણ 
થયા હતા. બપોરે સવાધયાય 
પકરવારના ભાઈઓએ શેરી 

નાટકની પ્રેરણાદાયક પ્રસતુસત કરી હતી. િીમા, 
જુલી. સનસમરા, ભાવના વગેરે બહેનોએ ગરબાનુ 
આયોજન કરતા ગરબાની રમઝટ જામી હતી. 
કાયશાક્રમને િફળ બનાવવા આકાશ, રાહુલ, મેહુલ, 
સવનય, ભાવેશ અને સનતીનકુમારનો િહયોગ રહ્ો 
હતો. 

શ્રી િરઢવ ગામ સવકાિ મંડળના પ્રમુખ 
ડો. કે.ટી.પટેલ, કેળવણી ઉતિેજક મંડળના 
પ્રમુખ સગરીશભાઈ પટેલ અને ગામના િરપંચ 
કકરીટભાઈ પટેલે શુભેચછાઓ પાઠવી હતી.

નેઝલિ સ્ેબને બદલિે કપમાં 
લિાળ ઓાપવાનું વિુ સરળ

ટોરોનટો 
કોસવડની મહામારી શરૂ થઈ હતી 

તયારે નીલ િેકસવીના પુત્ર મથયુનો હાથ 
ભાંગી ગયો હતો અને એને તતકાળ 
હોસસપટલમાં લઈ જવાયો હતો. તે િમયે 
પીિીઆર ટેસટ ફરસજયાત હોવાથી એનો 
સવેબ ટેસટ થયો તો એની આંખમાંથી 
પાણી વહેવા માંડયું હતું અને એને ઘણી 
તકલીફ થઈ હતી. િેકસવી કહે છે કે, 
તયારથી એ આવા ટેસટથી ડરે છે. નાના 
બાળકોના ટેસટ માટે કોઈ અનય સવકલપ 
હોવો જોઈએ એવું બધાને લાગતું હતું. 

કોસવડ-૧૯ની મહામારી દરસમયાન 
આ ટેસટથી ઘણાંને તકલીફ થતી હોવાથી 

હવે એ ટેસટ માટે નવો સવકલપ શોધવામાં 
આવયો છે. જેને કેનેડાના અરોગય સવભાગે 
મંજુરી આપી છે.  ગયા શસનવારે જ 
િેકસવી એની પત્ી એસનટા અને પુત્રી 
લીહ જયારે ટોરોનટોમાં પીિીઆર ટેસટ 
કરાવવા ગયા, તયારે એમને એક કપમાં 
મોંની લાળ આપવા કહેવાયું, જેમાંથી 
મશીનમાં લાળનું ટેસટીંગ થાય છે જેથી 
લાળના િેમપલ લેવા માટે નાક અને 
મોંમાં સવેબ નાંખવાની જરૂર પડતી નથી. 
એ જોઈને િેકસવીએ કહ્ં હતું કે, આ તો 
વધુ િરળ છે. આ ટેસટની શોધ અમેરીકન 
કંપની માઈક્રોજેમ આઈએનિીએ કરી 
છે અને ટેસટનું નામ એિએએલ-૬૮૦ 
રાખવામાં આવયું છે. િાલવીયા આધાકરત 
પીિીઆર ટેસટ છે જે માત્ર ૩૦ સમનીટમાં 
પકરણામ આપી શકે છે. 

કોવિડનો સાલ્િયા ટટેસટ નેઝલ 
સિેબની તકલીફમાં રાહત કરશે

સરઢિ પરરિાર કેનેડાના સ્ેહવમલન સાથે 
આઝાદીના અમૃત મહોતસિની ઉજિણી

ઓાઝાદી માટે જાન 
કુરબાન કરનાર શહીદાેને 

શ્રદાંજનલિ ઓપાઈ

કેનેડાનું હાઉસિંગ માકકેટ ઠંડુ, જુલાઇમાં વેચાણ 5.3% ઘટું

હાઉસિંગ પ્રવૃત્તિ રાોગચાળા 
પહો લાંની સ્થિતિ િરફ વળવા માંડી
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ટોરોનટો 
ઓન્ટેરિયોના ડોક્િો લોકોને વહટેલી તકે 

િસીકિણ કિાવવાની સલાહ આપી િહ્ા છટે. 
હાલમાં અનેક પડકાિો વચ્ે COVID-19 અને 
ઈન્ફલયયુએન્ા સહહતની હિમાિીઓ ્ફેલાવાની 
આશંકા છટે. તયાિટે એક હિરકતસકે જણાવયયું હતયું કે, 
તેઓને પરિસ્થિહત વધયુ ખિાિ થિવાની શકયતા 
દટેખાઈ િહી છટે. ઓન્ટેરિયો મેરડકલ એસોહસએશન 
દ્ાિા હો્્ કિવામાં આવેલ વરયયુયુઅલ પેનલમાં 
હિરકતસકોએ આગામી મહહનાઓમાં િોગિાળા 
અને અનય હટેલથિ કેિના મયુદ્ાઓ હવશે વાત કિી 
હતી. સેન્ જોસે્ફ હટેલથિકેિ હટેહમલ્ન ખાતે િેપી 
િોગોના હનષણાત ડો. ્ૈન િાગલાએ જણાવયયું હતયું 

કે, અનય દટેશોમાં આ વર્ષે ઈન્ફલયયુએન્ા ્પાઇકસ 
જોવા મળયા છટે અને ઓન્ટેરિયોમાં પણ કંઈક 
આવયું જ થિવાની સંભાવના છટે. હવે તહટેવાિોમાં 
જયાિટે લોકો ઘિની અંદિ વધયુ સંખયામાં ભેગા 
થિશે તયાિટે કોિોનાના કેસોમાં પણ સંભહવત વધાિો 
થિશે. તેમણે કહ્ં, મને લાગે છટે કે વૈહવિકિણ, 
વૈહવિક મયુસા્ફિી િધયું પાછયું ્ફયયુું છટે અને તેને 
કાિણે ઓન્ટેરિયોમાં ફલલૂ વધયુ પ્રમાણમાં ્ફેલાવાની 
શકયતા છટે. તેમણે લોકોને ઈન્ફલયયુએન્ાની િસી 
લેવાની જરૂરિયાત પિ ભાિ મલૂકયો હતો.

હિરકતસક ડૉ. એન્રુ પેટ્ોસોહનયાકે જણાવયયું હતયું 
કે, તેઓ અપેક્ા િાખે છટે કે નજીકનાં સમયમાં 
હોસ્પ્લોની સ્થિહત વધયુ ખિાિ થિશે. 

ઓનટટેરરયો 
એહટેમદીયા મયુસ્લમ વયુમન 

એસોહસએશન ્ોિોન્ો દ્ાિા “હવવિ 
સમાજમાં શાંહત ્થિાપવા મા્ટે ધમયુની 
ભલૂહમકા” અંગે કોન્ફિનસ યોજાઈ 
હતી. 14 ઓગ્્, 2022ના િોજ 
યોજાયેલી આ કોન્ફિનસમાં હહનદયુતવ, 
હરિહચિયાહન્ી, જયયુઈ્, શીખ અને 
ઇ્લામ ધમયુના 
વક્ાને આમંત્રણ 
આપવામાં આવયયું હતયું. 
હહનદયુતવના પ્રહતહનહધ 
તિીકે પ્રીહત હહતેન 
ઠાકિને આમંત્રણ આપવામાં 
આવયયું હતયું. હિંતન ભાવસાિ પણ  
કોન્ફિનસમાં હાજિ િહ્ા હતા. પ્રીહત 
હહતેન ઠાકિટેએ હહનદયુ ધમયુની મલૂળભલૂત 
વાતને િખલૂિી વણયુવી હતી. તેમણે 
સનાતન ધમયુ જે દયુહનયાનો સૌથિી જયુનો 
ધમયુ છટે જેનાં એક હિહલયન માનનાિા 
લોકો છટે અને જેનો ઈહતહાસ દસ 
હજાિ વર્યુ કિતાં પણ જયુનો છટે તેનો 
ઉલ્ેખ કયયો હતો. તેમણે ધમયુ, પંથિ 

અને હહનદયુતવ હવશે ઊંડાણથિી સમજ 
આપીને ધમયુ અને પંથિ વચ્ેનો ત્ફાવત 
પણ સમજાવયો હતો. તેણીએ કહ્ં 
હતયુ કે, દયુહનયામાં માત્ર હહનદયુ ધમયુ જ 
એક એવો ધમયુ છટે કે જેમાં હશવ અને 
શહક્ િંન્ેને સમાન ્થિાન આપયયું છટે. 
સનાતન ધમયુ સવયુ ધમયુ સમભાવની 
અને દિટેક વયહક્ને સમાન સનમાન 

આપવાની વાત કહટે છટે. 
તેમણે વધયુમાં જણાવયયું 
હતયું કે, િધા ધમયુના 
લોકોએ એકિીજા સાથિે 
વાતિીત દ્ાિા સંવાદ 

સાધવાની કોહશશ કિવી જોઈએ 
અને કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈપણ 
પ્રકાિની હહંસા કે જાનહાહનનો 
સંપલૂણયુપણે િહહષકાિ કિવો જોઈએ. 
કોન્ફિનસમાં હરિહચિયન, જયયુઈ્, શીખ 
અને ઇ્લામ ધમયુના વક્ાઓએ પણ 
આ જ પ્રમાણે પોતપોતાના ધમયુ અંગે 
હવ્તૃત માહહતી આપી હતી. સૌએ 
વૈહવિક શાંહત કેવી િીતે લાવી શકાય તે 
અંગેના સલૂિનો આપયા હતા.

મીસીસાગા
ગયુજિાતી સીહનયસયુ સમાજ ઓ્ફ 

મીસીસોગા દ્ાિા સેકનડ વોલકેથિોનનયું 
આયોજન 11મી સપ્ટેમિિના િોજ 
કિાયયુ છટે. ગયુજિાતી સીહનયસયુ સમાજ 
ઓ્ફ મીસીસોગા દ્ાિા હત્રહલયમ 
હટેલથિ પા્યુનિની ત્રણ હોસ્પ્લો 
“રિેરડ્ વેલી, મીસીસોગા હોસ્પ્લ 

અને કહવનસ હટેલથિ સેન્િ “ મા્ટેના 
્ફંડ િટેઇહ્ંગ મા્ટે આ કાયયુરિમ 
મીસીસોગા પાક્કવેલી, એિીયા B ખાતે 
યોજાશે. સવાિટે 8:30 વાગે ના્તા 
થિયા િાદ 9:30 કલાકે કાયયુરિમની 
શિૃઆત થિશે. કાયયુરિમમાં ભાગ લેવા 
મા્ટે નામ િજી્ટ્ેશન કિાવવાનયું 
િહટેશે. તથિા Donations પણ 

્વીકાિવામાં આવશે. વધયુ હવગત 
મા્ટે ્ફંડ િટેઈસીંગ કહમ્ીના કનભાઈ 
પ્ટેલ, કલાિેન પ્ટેલ (647 402 
6150), રદલીપભાઈ પ્ટેલ (647 
990 3178), સોહશયલ મીરડયાના 
ધ્રવયુભાઈ શાહ (519 760 3938)નો 
સંપક્ક કિવા આયોજકો દ્ાિા હવનંતી 
કિાઈ છટે. 

ઓનટટેરરયો 
પાસપો્યુ મેળવવાની પ્રહરિયાના 

હવલંિને ્ાળવા કેનેડીયનો હવે નવા 
નયુ્ખાઓ શોધી િહ્ા છટે. હાલમાં 
પાસપો્યુ હવભાગ સામે પડતિ કેસોનો 
ભિાવો છટે, જેને પયુિો કિવા વધયુ 
્્ા્ફની જરૂિ પડે એમ છટે. ૧૧મી 
ઓગ્્ટે હજયું ૧,૦૯િ,પ૬૦ પાસપો્યુ 
અિજીઓ પેનડીંગ છટે. જે પૈકી પપ૦૦૦ 
અિજીઓ એહપ્રલથિી પડતિ છટે. 

સહવયુસ કેનેડાએ જણાવયયું હતયું કે, આ 
અિજીઓની પ્રાથિહમકતા નક્ી કિવા 
વધયુ ્્ા્ફ અને વધયુ પ્રોસેહસંગ ્્ટેશન 
િનાવવા પડે એમ છટે. મો્ાભાગની 
અિજીઓ સાથિે ટ્ાવેલ પલાન જોડેલા 

હોય છટે. હાલમાં ૩૪૦૦૦૦ અિજીઓ 
પડતિ છટે, પાસપો્યુ સહવયુસના કેિીના 
ગોલડે આવી પાસપો્યુ અિજીઓ સાથિેના 
ટ્ાવેલ પલાન નકલી હોવાનયું શોધી કાઢયયું 
હતયું. 

સમયસિ પાસપો્યુ મા્ટે લોકો નકલી 
ટ્ાવેલ પલાન િજયુ કિટે એ હનિાશાજનક 
િાિત છટે. દિહમયાન ્ોિોન્ોમાં 
િોિ્યુ નામક વયરકતએ મીરડયા સમક્ 
કિયુલયયું હતયું કે, તેણે પ૦૦ અિજદાિો 
ગેિહાજિ હતા તેમની જગયાએ 
લાઈનમાં ઉભા િહટેવા મા્ટે પ૯ 
રદવસ સયુધી ૧૦ જણાને િોકયા હતા. 
જેના િદલામાં તેને િોજના ૧૦૦૦ 
ડોલિ મળતા હતા. આ લોકો નકલી 

ટ્ાવેલ પલાન સાથિેની અિજી િજયુ કિી 
પાસપો્યુ ્ડપથિી મેળવી લેતા હતા. 
જે િયુરકંગ કિાવયયું હોય એને િ૪ કલાક 
પછી કેનસલ કિાવીને િી્ફંડ મેળવી 
લેતા હતા. મો્ાભાગે લોકો ્ોિોન્ોથિી 
નયયુયોક્ક કે ્ોિોન્ોથિી હમયામીની 
્ીકી્ો િયુક કિાવતા હતા. ઘણા ટ્ાવેલ 
એજન્ો અને એિ કેનેડા ્ફલાઈ્નયું 
િયુરકંગ પાસપો્યુ નંિિ હવના પણ કિતા 
હોવાથિી કેનસલ ્ીકી્ોનયું પયુરૂ િી્ફંડ પણ 
મળી જાય છટે. ઘણાં હટેલી્ફેક્ કે સેન્ 
જોનસથિી પાસપો્યુ મેળવી લેતા હતા. 
સેન્ જોનસના એક ્ફો્ોગ્ા્ફિ િોિ્યુ 
યંગને પાસપો્યુ સાઈ્ના ્ફો્ોગ્ા્ફસ 
મા્ટે તતકાળ િોલાવવામાં આવયા હતા. 

જૂનમાં ફુગાવાે 8.1 
ટકાએે 39 વર્ષની ઊચંી 
સપાટીએે પહાંચાે હતાે

ઓનટટેરરયો 
ઓન્ટેરિયો ઃ  કેનેડામાં ્ફુગાવાનો દિ 

જયુલાઈમાં ઘ્ીને 7.6 ્કા થિયો હતો. 
્્ટેર્સ્્કસ કેનેડાના મંગળવાિના 
અહટેવાલ મયુજિ, 12 મહહનામાં પ્રથિમ 
વખત આ દિ અગાઉના મહહના કિતાં 
ઘટ્ો છટે. જલૂનમાં ્ફુગાવો 8.1 ્કાએ 
39 વર્યુની ઊંિી સપા્ીએ પહોંરયો 
હતો, જેમાં ગેસોહલનના ભાવ આ દિમાં 
વધાિો કિવા મા્ટે સૌથિી વધયુ જવાિદાિ 
છટે. તેનાથિી હવપિીત, એજનસીના 
કન્ઝયયુમિ પ્રાઇસ ઇનડેકસ અનયુસાિ, 
જયુલાઈમાં માહસક ધોિણે ગેસોહલનના 
ભાવમાં ઘ્ાડો થિયો હતો. ગ્ાહકોએ 
જયુન મહહના કિતાં જયુલાઈમાં ગેસોહલન 

મા્ટે 9.2 ્કા ઓછાં િલૂકવવા પડ્ા 
હતા. એહપ્રલ 2020થિી માહસક ઘ્ાડો 
જોવા મળયો નથિી. ઓન્ટેરિયોમાં ગેસના 
ભાવમાં 12.2 ્કાનો માહસક ઘ્ાડો 
જોવા મળયો હતો. જે પ્રાંતીય સિકાિટે 
1 જયુલાઈના િોજ ગેસ અને ઈંધણના 
કિમાં ઘ્ાડો લાગયુ કયાયુ પછી કોઈપણ 
પ્રાંતમાં સૌથિી વધાિટે છટે. પિંતયુ કે્લાક 
ગ્ાહકોએ આ ખિયુને પહોંિી વળવા મા્ટે 
જીવનશૈલીમાં નોંધપાત્ર ્ફેિ્ફાિો કયાયુ છટે. 

અથિયુશા્ત્રીઓ દ્ાિા અપેહક્ત નીિે 
તિ્ફનયું વલણ સલૂિવે છટે કે, હવે ્ફુગાવો 
હળવો થિવા માંડ્ો છટે પિંતયુ તે હજયુ પણ 
િેંક ઓ્ફ કેનેડાના 2.2 ્કાના લકયાંકથિી 
ઘણયું દલૂિ છટે. ફલાઇ્ (25.5 ્કા જે્લો 
વધાિો), નેિિલ ગેસ (12.4 ્કા) 
અને હો્ટેલમાં િોકાણ (10.1 ્કા) 
જેવી સેવાઓની ઊંિી રકંમતો પયયુ્કોના 
દિમહહને થિતા વધાિામાં નોંધપાત્ર ્ફાળો 
આપતા પરિિળો હતા.

કેનેડામાં ફુગાવાનો દર 12 મહિનામાં 
પ્રથમ ઘટ્ો છતાં હિંતા યથાવત

ટોરોનટો 
કેનેડાની કેનેડીયન ઈન્્ી્યલૂ્ 

ઓ્ફ આરક્કટ્ેકિિ દ્ાિા હાથિ ધિાયેલા 
સિવેમાં એવયું જાણવા મળયયું છટે કે, 
ઓન્ટેરિયો પ્રાંતમાં સૌથિી વધયુ પ્રિહલત 
કોનડોહનયમ પ્રકાિના જે મકાનો 
જયુના થિઈ ગયા છટે એના િીપેિીંગ  
પાછળનો ખિયુ ખલૂિ વધાિટે હશે. 
ઓન્ટેરિયોમાં ૧પ ્કા લોકો કોનડો 
હોમસમાં િહટે છટે. નવા િની િહટેલા 
મકાનોમાં પણ અડધાથિી વધયુ કોનડો 
હોમસ જ હોવાથિી એનયું પ્રિલન વધયુ 
છટે. પ્રાંતમાં અતયાિટે અંદાજે નવ લાખ 
કોનડો છટે જેનયું સંિાલન ૧૧ હજાિ 
કોનડો કોપયોિટેશન કિટે છટે. 

કે્લાક કોનડો ૩૦ વર્યુથિી વધયુ 

સમયથિી છટે. એ્લે ભહવષયમાં 
એના િીપેિીંગનો મો્ો ખિયુ થિવાની 
શકયતાને ધયાને િાખી કોનડો િોડયુને 
પોતાના અનામત ભંડોળની િકાસણી 
કિવાની સલાહ આ સિવેક્ણ િાદ 
આપવામાં આવી છટે. મેકલન્ોશ પેિી 
નામક એનજીનીયિીંગ કંપની સાથિે 
સંકળાયેલા જોન જ્ફસે કોનડો િોડયુના 
અનામત ભંડોળના વહહવ્ના હનષણાંત 
હોવાને નાતે િોડયુના સંિાલકોને 
સલાહ આપતા કહ્ં હતયું કે, જયુના 
થિઈ િહટેલા કોનડોમાં આકસ્મક 
સમાિકામની જરૂિ ઉભી થિાય તો એ 
ખિયુને પહોંિી વળવા િોડયુ પાસે પયુિતયું 
ભંડોળ હોવયું જરૂિી છટે. મો્ાભાગના 
કોનડો કોપયોિટેશન પાસે એનો સાિો 

અંદાજ નહીં હોવાને કાિણે યોગય 
િીતે જાળવણી કે સમાિકામ કિાવી 
શકતા નથિી. પરિણામે ભહવષયમાં એ 
ખિયુ વધવાની શકયતા િહટે છટે. આવા 
આકસ્મક મો્ા ખિયુને પહોંિી વળવા 
કોનડોના મેન્ટેનનસને અિાનક વધાિવયું 
પડે છટે. દિ મહહને કોનડોના માહલકો જે 
મેન્ટેનનસ આપતા હોય છટે એનો યોગય 
વહીવ્ થિાય તો અનામત ભંડોળ 
િિી શકતયું હોય છટે. પણ જેમ જેમ 
મકાન જયુનયું થિતયું જાય તેમ તેમ એની 
જાળવણીનો ખિયુ વધતો જવાનો છટે, 
એ વાતને ધયાને િાખીને જો મેન્ટેનનસ 
લેવામાં આવતયું હોય તો જયાિટે મો્યું 
સમાિકામ કિાવવાનયું આવે તયાિટે 
મયુશકેલી ઓછી થિઈ શકે છટે.

ઓન્ટેરિયોમાં જલૂના કોનડો હોમસના 
િીપેરિંગનો ખિયુ વધયુ િહટેવાના સંકેત
ઈન્સીટયૂટ એાેફ એારકકિ ટે્કચર દ્ારા સરવે, બાેડ્ષને એનામત ભંડાેળની ચકાસણી કરવા સલાહ

્ડપથિી પાસપો્યુ મેળવવા નકલી ટ્ાવેલ 
પલાનનો સહાિો લઈ િહટેલા કેનેડીયનો 

GSSM દ્ાિા સપ્ટેમિિમાં સેકનડ વોલકેથિોનનયું આયોજન 

હવશ્વ સમાજમાં શાંહત સથાપવા માટટે 
ધમ્મની ભૂહમકા” અંગે િિા્મ પરરષદ

બુકીંગ કેન્સલ કરાવી કેટલાક લાેકાે રરફંડ મેળવી લે છે, હાલ 10 લાખથી વધુ એરજી પેન્ીંગ

વક્ાએાેએે પાેતાના 
ધમ્ષની વાતાે કરી 
સૂચનાે રજૂ કયા્ષ

કોરોના સંક્રમણના ભય વચ્ે ફ્ૂની 
મોસમ પિટે્ાં રસી મૂકાવવા અનુરોધ
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શ્રીલંકાના બંદરે ચરીનના અદ્યતન 
જહાજનરી એન્્ટરી, ભારત ચચતાતૂર

તંત્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

શ્રીલંકાનરી સરકારે ચરીનના સ્વવેક્ષણ અને 
સંશોધનનું કામ કરતા જહાજ યુઆંગ ્વાંગને 
અમેરરકા અને ભારતના વ્વરોધનરી દરકાર 
કયાયા વ્વના પોતાનરી સરીમામાં રોકાણનરી મંજૂરરી 

આપરી દરીધરી છે. આ 
સાથે જ શ્રીલંકાના 
હમ્ાન્ો્ા ્ંદરે 
આ જહાજ આ્વરી 
પહોંચયુ છે. આમ તો 
હમ્ાન્ો્ા ્ંદરનું 
સંચાલન ચરીન કરે છે 
અને ચરીને આ જહાજ 
ગયા અઠ્વારિયે 
હમ્ાન્ો્ા ્ંદરે 
મોકલ્વાનું નક્રી કયુું 

હતુ. પરંતુ ભારતે વ્વરોધ કરતાં શ્રીલંકાના 
પ્રમુખ રાવનલ વ્વક્રમવસંઘેએ મંજૂરરી આપરી 
ન હતરી. પરંતુ એક અઠ્વાવ઼િયામાં જ લંકાનુ 
્વલણ ્દલાતા ભારતનરી વચંતા ્વધરી છે. 
ભારતને શંકા છે કે સમુદ્રમાં સંશોધનના 
્હાને ચરીનનું આ જહાજ જાસૂસરી કરશે.

મોદરી સરકાર ચરીનનરી ખોરરી દાનત 
સમજતરી હો્વાથરી તેણે વ્વરોધ કયયો. ચરીનનો 
િોળો વહંદ મહાસાગર પર છે. ચરીને 
પારકસતાન અને માલદરીવસમાં ઘૂસરીને વહંદ 
મહાસાગર પર ક્જો કર્વાનરી વયૂહરચના 
અપના્વરી છે. ચાઈના-પારકસતાન ઈકોનોવમક 
કોરરિોર (સરીપરીઈસરી)ના ્હાને ચરીન 
પારકસતાનના ગ્વાદર ્ંદર સુધરી આ્વરી 
ગયું હતું. ગ્વાદર ્ંદર અર્રી સમુદ્રમાં છે 
કે જે વહંદ મહાસાગરનો ભાગ જ છે. ચરીને 
માલદરીવસમાં પગપેસારો કરરીને માલદરીવસના 
૨૬માંથરી ૧૬ ્ાપુ પર લશકરરી થાણાં નાખયાં 
છે. આ ઉપરાંત ચરીને છેલાં કે્લાંક ્વરસોથરી 
વહંદ મહાસાગરમાં જાસૂસરી અને લશકરરી 
પ્રવૃવતિઓમાં ્ેફામ ્વધારો કયયો છે. 

ભારતનરી ્વાતને અમેરરકા સવહતના 
પવચિમના દેશોનો પણ ્ેકો છે. અમેરરકાએ 
પણ સતિા્વાર રરીતે ચરીનના હાલના પગલા 
સામે ્વાંધો લરીધો છે. વ્વક્રમવસંઘેનરી છાપ 
ભારતતરફી છે તેથરી સૌપ્રથમ તો તેમણે ચરીનને 
મંજૂરરી નહોતરી આપરી પણ અઠ્વારિયામાં 
જ તેનું ્વલણ ્દલાયુ હતુ.  શ્રીલંકાના 
આ પગલા પાછળ તેનરી આવથયાક ક્ોક્રી 
જ્વા્દાર છે. તેને ઈન્રનેશનલ મોને્રરી 
ફંિ (આઈએમએફ)ના પેકેજનરી જરૃર છે. 
ચરીને આ પેકેજ પર બ્ેક માર્વાનરી ધમકી 
આપરીને વ્વક્રમવસંઘેનું નાક દ્ાવયાનું 
મનાય છે. જહાજને મંજૂરરી આપયા ્ાદ 
વ્વક્રમવસંઘે સરકારે દા્વો કયયો છે કે, અમે 
્રીજી સરકારોના જહાજોને પણ આ સ્વલત 
આપરીએ જ છરીએ. તેથરી તેમાં અચરજ 
પામ્વા જે્વું કંઈ નથરી. જહાજ ૨૧ ઓગસ્ 
સુધરી હમ્ા્ોન્ામાં રોકાણ કરશે. જો કે, તે 
કોઈ પણ પ્રકારનું સંશોધન કે ્રીજી પ્રવૃવતિ 
નહીં કરે. હ્વે ્ંને દેશ ્વચ્ે શું રંધાયુ છે તે 
્ા્તથરી ભારત વચંતામાં છે. 

ચરીને ભારતને આિકતરરી ધમકી પણ 
આપરી છે કે, હમ્ા્ોન્ામાં શું થાય છે એ 
ચરીન-શ્રીલંકાનો પ્રશ્ન છે. કોઈ ત્રીજા દેશે 
તેમાં રસ લે્વો જોઈએ નહીં. યુઆંગ ્વાંગ ૫ 
આંતરરાષ્ટરીય કાયદા અને વનયમોને પાળરીને 
કામગરીરરી કરે છે અને કોઈ પણ દેશનરી 
સલામતરી કે આવથયાક વહતોને જરાય અસર 
કરતું નથરી. ચરીને એ્વરી ્વાતો પણ કરરી કે, 
શ્રીલંકા આવથયાક ક્ોક્રીનો સામનો કરરી રહ્ં 
છે, તયારે ચોક્સ દેશો સલામતરીનરી વચંતાના 
નામે તેને દ્ા્વરી રહ્ા છે. જો કે, ચરીન ભલે 
ગમે તે કહે પરંતુ તેના પર કોઈ દેશ ભરોસો 
રાખરી શકે તેમ નથરી. ચરીને ઘણાં સમયથરી 
ભારતનરી ફરતે જમરીન અને દરરયાઈ સહદહે 
ધરીમે ધરીમે પ્રસાર અને પ્રવૃવતિ ્વધાયાયા છે.

ચરીને ભારતના પાિોશરી દેશો સાથે સારો 
સં્ધનો િોળ કરરીને આ ખેલ ચાલુ રાખયો 
છે. ્વતયામાન સમયમાં શ્રીલંકા માલદરીવસ, 
સેશેલસ અને જી્ૂતરી જે્વા પ્રદેશ આ રરીતે 
ચરીનનરી જાળમાં ફસાયેલા છે. ્વળરી, તેનું 
યુઆંગ ્વાંગ ૫ જહાજ તો જાસૂસરી મા્ે 
જાણરીતુ છે. આ જહાજમાં પાંચ સે્ેલાઈ્ 
અને ઈન્રકોનન્નેન્લ ્ેવલનસ્ક વમસાઈલ 
ટ્ેકર છે. તેમાં એ્વાં સેનસર છે કે ભારત 
કોઈ પણ ્ેવલનસ્ક વમસાઈલનું ્ેનસ્ંગ 
કરે તો તેનરી તરત ખ્ર પિરી જાય. ભારત 
સામાનય રરીતે ઓરરસસાના કાંઠે અબદુલ 
કલામ આઈલેનિ ઉપર વમસાઈલ પરરક્ષણ 
કરે છે. પણ આ લોકેશન ખાનગરી છે. ચરીન 
જહાજનરી હાઈ-્ેક ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરરીને 
વમસાઈલનરી રેનજ અને એકયુરસરી પણ જાણરી 
શકે છે. આ ઉપરાંત જહાજનરી સમુદ્રના સ્વવેનરી 
વસસ્મના આધારે ભારતરીય સ્મરરીનો વ્વશે 
પણ ્ધરી માવહતરી ચરીનને મળરી જાય તેમ છે. 
્ૂંકમાં વહંદ મહાસાગરમાં સુરક્ષા મા્ે ભારતે 
જે કંઈ વય્વસથા કરરી છે, તેનરી ્ધરી માવહતરી 
ચરીન પાસે સરળતાથરી પહોંચરી જાય તે્વરી શંકા 
ભારતને છે. 

ચરીન ઘણાં ્વર્યોથરી ભારત સાથે સરીધો 
અથ્વા તો આિકતરરી રરીતે સંઘર્યા કરતુ રહ્ં 
છે. આથરી ચરીનના કોઈ પણ પગલા સામે 
ભારત શંકા સે્વે તે સહજ છે. જો કે, ચરીનને 
કોઈ રરીતે રોકી શકાય તેમ નથરી તે ભારતનરી 
લાચારરી છે. અતયારે જે હમ્ા્ોન્ા ્ંદર પર 
ચરીનનું જહાજ લાંગરેલું છે એ ્ંદર ચરીનનરી 
કંપનરીએ ્નાવયું છે પણ તેમાં શ્રીલંકાએ મો્ો 
ભોગ આપ્વો પડ્ો છે. ચરીનનરી કંપનરીએ 
્ંદર વ્વકસા્વ્વા મા્ે ૧.૪ અ્જ િોલર 
શ્રીલંકા પાસેથરી ્વસૂલયા છે. જેને કારણે મો્ુ 
આવથયાક ભારણ શ્રીલંકાને માથે આ્વરી ગયુ. 
આખરે ૧.૧૨ અ્જ િોલર ચૂક્વ્વાનરી 
તૈયારરી ્તા્વાઈ પરંતુ શ્રીલંકા પાસે નાણાં જ 
નહોતાં તેથરી લાખના ્ાર હજાર કરરીને પણ 
લંકાએ ચરીનનરી ્વાત માનરીને લંકાને ્ંદર 
સોંપરી દે્વું પિયું હો્વાનુ મનાય છે. 

ચરીને વહનદ મહાસાગરમાં ્રીજા નાનકિા 
દેશ વજ્ૂતરીમાં પણ લશકરરી મથક સથાપરી દરીધું 
છે. સેશેલસને ભારતે પોતાનરી તરફ કરરીને 
આમમી ્ેઝનરી સથાપના કર્વા મના્વેલું પણ 
ચરીને ફાચર મારરીને સેશેલસમાં પણ આમમી 
્ેઝ ઉભો કરરી નાખયો છે. ્ૂંકમાં ચરીને વહંદ 
મહાસાગરમાં આ્વેલા ભારતનરી નજીકના 
તમામ દેશોને પોતાના પિખે લઈને લશકરરી 
થાણાં સથાપરી દરીધાં છે. સ્વાભાવ્વક રરીતે જ 
ચરીન ભારત પર દ્ાણ પેદા કર્વા જ આ 
પ્રવૃવતિ કરે છે. વહંદ મહાસાગરમાં ચરીનના 
ઝંિા્વાળાં ૩૦૦ જે્લા મરચન્ ્વેસલસ 
અને ૩૦૦ જે્લાં માછામારરી એ્લે કે 
રફવશંગ ્વેસલસ ફરતાં હોય છે. તેમનરી ્વચ્ે 
ચરીન પોતાનાં જાસૂસરી જહાજોને ઘૂસાિરી દે છે. 
૨૦૨૦થરી અતયાર સુધરીમાં ચરીનનાં આ્વાં ૫૩ 
કહે્વાતરી સંશોધનનરી કામગરીરરી કરતાં જહાજ 
વહંદ મહાસાગરમાં દેખાયાં છે. 

ચરીનનો િોળો વહંદ મહાસાગરમાં 
ધર્ાયેલા પોલરીમે્વલક સલફાઈિ 
સવહતનરી ખવનજોના ખજાના ઉપર પણ છે. 
મહાસાગરમાં મો્ા પ્રમાણમાં પેટ્ોલરીયમનો 
જથથો પણ છે. આ નસથવતમાં ભારતે પોતાનરી 
સુરક્ષાને મજ્ૂત કર્વરી પિે અને સતક્ક રહે્વું 
પિે તેમ છે. અમેરરકા સવહતના દેશો ચરીન 
સામેનરી લિાઈમાં ભારતના પિખે હો્વાનરી 
્વાતો કરે છે, પણ તેમનરી કરનરી અને કથનરીમાં 
મો્ો ફરક રહ્ો છે.
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વલસાડ
નવસારી જિલ્ાના જરિષનાપુરની તુલસીદેવી 

બોટના ૨ માજલકો તથા ૧૧ ખલાસીઓ 
મચ્ીમારી માટે બુધવારે મુંબઈ ખાતે િતા 
હતાં. ત્ારે વલસાડના દરર્ામાં ૧૩ નોટીકલ 
માઈલ અંદર કે જ્ાં તોફાની પવન સાથે 
મોજા ૧૭ થઈ ૧૮ ફૂટ ઉંચા ઉ્ળતા હતાં 
તે િગ્ાએ અચાનક બોટનું એન્જીન બંધ થઈ 
િતાં બોટમાં પાણી ભરાવા માંડ્ુ હતું. 

બોટમાજલક કૌજિક ટંડેલે વા્રલેસની 

મદદથી સુરત કંટ્ોલ અને વલસાડ મત્સ્ 
ઉદ્ોગ જવભાગ પાસે મદદ માંગી હતી. વલસાડ 
મત્સ્ ઉદ્ોગની ટીમે દમણ કો્સટગાડ્ડને જાણ 
કરતા, કો્સટગાડ્ડના જાબાંઝ ઓરફસરોની 
ટીમે આિે બપોરે ૧૧-૩૯ થી ૧૨-૦૦ 
વાગ્ા દરમ્ાન ચેતક હેજલકોપટરમાં રદલધડક 
ઓપરેિન હાથ ધરીને કુલ ૧૧ ખલાસીઓને 
રે્સ્ક્ુ કરીને દમણ કો્સટગાડ્ડ કંટ્ોલરૂમ ખાતે 
લઈ િવા્ા હતાં. તમામ ખલાસીઓની હાલત 
સ્સથર હોવાનું જાણવા મળે ્ે.

અદાણી લોજિસ્સટકે નવકાર 
કોપપોરેિન પાસેથી વાપીનો ICD 
રૂ. 835 કરોડમાં હ્સતગત ક્પો

અમદાવાદ
અદાણી પોરસ્ડ અને ્સપેજિ્લ ઇકોનોજમક ઝોન જલ.ની 

સંપૂણ્ડ માજલકીની પેટાકંપની અદાણી લોજિસ્સટ્કસ જલ. એ 
નવકાર કોપપોરેિન જલજમટેડ પાસેથી વાપીના તુમબ ખાતેનો 
ICD રૂ. 835 કરોડની એન્ટરપ્ાઇઝ રકંમતે હ્સતગત કરવા 
માટે એક જનજચિત કરાર પર હ્સતાક્ષર ક્ા્ડ ્ે. આ સોદામાં 
0.5 જમજલ્ન TEU હેન્ડલ કરવાની ક્ષમતા સાથે કા્્ડરત 
ICD ના સંપાદનનો સમાવેિ થા્ ્ે. તુમબ ICD પાસે 
પજચિમ ડેડીકેટેડ ફ્ેઇટ કોરીડોર સાથે ચાર રેલ હેન્ડજલંગ 
લાઈનો અને એક ખાનગી ફ્ેઈટ ટજમ્ડનલ ્ે અને તેમાં 
ક્સટમ નોરટફાઈડ િમીન અને બોન્ડેડ વેરહાઉસની સવલત 
્ે. અદાણી પોરસ્ડ અને ્સપેશ્લ ઇકોનોજમક ઝોન જલ.ના 
મુખ્ કારોબારી અજધકારી અને પૂણ્ડ સમ્ના રડરે્કટર કરણ 
અદાણીએ િણાવ્ું હતું કે તુમબ એ દેિના સૌથી જવિાળ ICD 
પૈકીનો સૌથી વધુ ધમધમતો ડેપો ્ે.રેલવે દ્ારા માલ સામાનનું 
પરરવહન સડક માગ્ડ કરતાં પાંચ ગણું વધુ જબનપ્દુજિત હોવા 
ઉપરાંત ફ્ેટ કોરીડોર સાથે તેની ઍ્કસેસનો બીજો મુખ્ ફા્દો 
એ ્ે કે તે સરેરાિ ટ્ાન્ઝીટના સમ્માં બચત કરે ્ે.

દમણ કોસ્ટગાડ્ડનું દદલધડક ઓપરેશન 
બો્ટમાં ફસાયેલા ૧૧ ખલાસીને બચાવયા

મોદી સૌથી મોટા જાદુગર, 
ગુિરાતમાં કેિરીવાલની 
રાિનીજત નહીં ચાલે ઃ 

રામદાસ અઠવાલે
નવસારી

િજનવારે નવસારીમાં એક 
ખાનગી કા્્ડરિમમાં આવેલા કેન્દ્ી્ 
સામાજિક ન્્ા્ મંત્ી રામદાસ 
આઠવલે િણાવ્ું હતું કે, પ્ધાનમંત્ી 
નરેન્દ્ મોદી સૌથી મોટા જાદુગર 
્ે. મફતની રાિનીજત કરતા આમ 
આદમી પાટટીના કેિરીવાલ રદલહીમાં 
ફાવ્ા, પણ ગુિરાતમાં ફાવિે નહીં. 
ગુિરાત જવધાનસભા ચૂંટણીમાં આમ 
આદમી પાટટીના કેિરીવાલની મફતની 
રાિનીજતનો જાદુ નહીં ચાલે. તેમણે 
િણાવ્ું કે, પ્ધાનમંત્ી નરેન્દ્ મોદીની 
ગુિરાતમાં મોટી પકડ હોવાથી 
ભાિપ અહીં 2/3 સીટો જીતિે. 
અમારી પાટટીનો પ્ધાનમંત્ી મોદી અને 
ભાિપને સંપૂણ્ડ સમથ્ડન ્ે.



નમર્દા ડેમમાંથી પાણી છોડાયુંઃ ભ�ચ પર સંકટ
સરદાર સરોવર નમર્દા ડેમમાંથી ૫.૬૦ લાખ કયુસેક પાણી છોડવામાં 
આવતા ભ�ચના ગોલ્ડન િબ્રજ ખાતે નદીની સપાટી ૨૬ ફ�ટથી વધુ પહ�ચતા 
�લ્લામાંથી ક�લ ૮૭૦થી લોકો અને પશુધનનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું 
છ� નમર્દા નદીમાં તબક્કા વાર પાણી છોડવામાં આવી ર�ં છ�. ભ�ચ ઉપર 
પુરનું સંકટ ઉભું થતા પાિલકા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છ� અને નદી કાંઠાના 
નીચાણવાળા િવસ્તારોમાં વસતા ક�ટુંબના ૧૮૬ જેટલા નાગ�રકો અને 
પશુધનનું સ્થળાંતર કરાયું છ�

આણંદ િજલ્લામાં કાંઠાના ગામોને એલટર્ કરાયા
આણંદઃ કડાણા જળાશયમાં પાણીની આવક વધતા કડાણા બંધનું લેવલ ૭૦ 
ટકાથી ઉપર જતા વોિન�ગ સ્ટ�જ �હ�ર કરવામાં આવ્યું છ�. આણંદ િજલ્લા 
ડીઝાસ્ટર િવભાગ દ્વારા અિધકારીઓને ખાસ એલટર્ રહ�વા સૂચનાઓ સાથે 
કાંઠાના ગોમોને પણ સતક� રહ�વા અાદ�શ કરાયા હતા. 

જૂનાગઢમાં 6 ઈંચ, ગીરનારમાં 9 ઈંચ વરસાદ, તળાવ છલકાતા પાણી ઘૂ�ા
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સોખડાની ક�પનીમાં ગેસ 
ગળતરથી કમર્ચારીનું મોત

આણંદ 
ખંભાત તાલુકાના પાધરીયા િવસ્તારમાં રહ�તા 

મિહપતિસંહ તખતિસંહ િસંધા સોખડા ખાતે આવેલ 
કરણ ઈન્ટરમી�ડયેટ પ્રા.િલિમટ�ડ ક�પનીમાં નોકરી 
કરતા હતા. જેઓ રાિત્રના સુમાર� ક�પનીમાં ફરજ 
ઉપર હાજર હતા ત્યાર� ક્લો�રન ગેસના ગળતરને 
કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ હતી. જેથી ફરજ 
પરના સાથી િમત્રો દ્વારા તેઓને સારવાર અથ� લઈ 
જવાયા હતા. � ક� મિહપતિસંહને સારવાર મળ� તે 
પહ�લા જ તેઓનું મરણ થઈ જવા પામ્યું હતું. યુવકને 
કા�ડર્યાક સેન્ટર ખાતે લઈ ગયા હોઈ ગ્રામજનોના 
ટોળ�ટોળા ત્યાં ઉમટી પડયા હતા. દરમ્યાન આ બનાવ 
અંગે ખંભાત ગ્રામ્ય પોલીસને �ણ થતાં પોલીસની 
ટીમ પણ હો�સ્પટલ ખાતે દોડી આવી હતી. જનરલ 
હો�સ્પટલ ખાતે આ �તક યુવકનું પી.એમ. કરવામાં 
આવ્યું હતું.

ખેડામાં �કશોરીનું ગળું કાપી 
હત્યા કરનાર અંતે ઝડપાયો

ખેડા
તારાપુર હાઈવે પર આવેલા ત્રાજ ગામમાં ૧૬ 

વષર્ની છોકરી બસ સ્ટ�ન્ડ પાસે આવેલા પાલર્રમાં 
કોલ્ડિડ્રંક લેવા માટ� ઉભી રહી હતી, આ દરિમયાન 
ગામના જ ૪૬ વષર્ના રાજુ નામના શખ્સે તેની 
�હ�રમાં ગળું કાપીને હત્યા કરી નાખી હતી. 
આરોપીએ સગીરાના ગળા પર ઘાતક� રીતે ચાક� ફ�રવી 
દીધા બાદ તેના હાથ પર પણ ઘા માયાર્ હતા. ગંભીર 
રીતે ઘાયલ થયેલી ક�પાને સારવાર માટ� ૧૦૮ની 
મદદથી ખેડા િસિવલમાં સારવાર માટ� ખસેડવામાં 
આવી હતી પર�તુ તેનો ઈલાજ શ� થાય તે પહ�લા જ 
તેમનું મોત થઈ ગયું હતું. હત્યારો િવકલાંગ હોવાની 
અને અપરિણત હોવાની ચચાર્ થઈ રહી છ�, રાજુ 
માનિસક રીતે અ�સ્થર હોવાની પણ વાત સામે આવી 
રહી છ�. પોલીસે હાલ તેની ધરપકડ કરી છ�.

ડાલી ગામ પાસે કાર, �રક્ષા 
અને બાઇક વ�ેની ટ�રમાં 
6 નાં માેત થયાં હતાં

આણંદ 
સોિજત્રા તાલુકાના ડાલી ગામના પા�ટયા 

ન�ક મંગળવાર� સાંજે પુરપાટ ઝડપે જઈ 
રહ�લ ક�આ કારના ચાલક� એક રીક્ષા તથા 
મોટરસાયકલને અડફ�ટ� લેતા િટ્રપલ અકસ્માત 
સ�ર્યો હતો. જેમાં રીક્ષામાં સવાર ચાર 
વ્યિક્તઓના ઘટના સ્થળ� જ ક�ણ મોત 
િનપજ્યા હતા. બી� તરફ મોટરસાયકલ પર 
સવાર બોરીયાવીના બે યુવકોને પણ ગંભીર 
ઈ�ઓ થવાના કારણે બંનેના સ્થળ પર જ 
મોત િનપજ્યા હતા. આ અકસ્માતને પગલે 

સમગ્ર િવસ્તારમાં ભાર� ખળભળાટી મચી ગઈ 
હતી અને મોટી સંખ્યામાં લોકોના ટોળ�ટોળા 
ઘટનાસ્થળ� ઉમટી પડયા હતા. સોિજત્રા 
પોલીસે પણ ઘટનાસ્થળ� દોડી જઈ તપાસ હાથ 
ધરતા ડાલી ન�ક ટ્રીપલ અકસ્માત સજર્નાર 
કાર ચાલક ક�તનભાઈ રમણભાઈ પ�ઢયાર 
સોિજત્રાના ક�ગી ધારાસભ્યના કૌટુંબીક જમાઈ 
હોવાનું �ણવા મળ્યું હતું. પોલીસે રાિત્રના 
સુમાર� ક�તનભાઈ પ�ઢયારની ધરપકડ કરી તેઓ 
િવ�ધ્ધ માનવ વધની કલમ-૩૦૪ મુજબ ગુનો 
ન�ધી પ્રાથિમક તપાસ કરતા ક�તનભાઈ પ�ઢયાર 
નશો કર�લ હાલતમાં કાર ડ્રાઈવ કરતા હોવાનું 
ખુલ્યુ હતું. સાથે સાથે કારમાંથી એમએલએ 
ગુજરાત લખેલ બોડર્ પણ મળી આવ્યું હોવાની 
માિહતી પોલીસ પાસેથી �ણવા મળી હતી.

સોિજત્રા અકસ્માતમાં MLAના કૌટુંિબક 
જમાઈની ધરપકડ : માનવ વધનો ગુનો

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં છ�લ્લા ચાર �દવસથી 

ભાર� વરસાદી માહોલ સ�ર્યો છ�. ઉત્તર 
ગુજરાતમાં અનરાધાર વરસાદ પડી 
રહ્યો છ�. મોટાભાગના તાલુકાઓમાં 
2 �ચથી વધુ વરસાદ ખાબક� ગયો 
છ�. �ક� બનાસકાંઠા િજલ્લામાં 
આભફાટયુ હોય તેવી �સ્થિત સ�ર્ઈ 
છ�. આ િજલ્લામાં 14 �ચ સુધીનો 
વરસાદ પડી ગયો છ�. બનાસકાંઠાના 
મોટાભાગના િજલ્લાઓમાં 6 �ચથી 
વધુ વરસાદ પડતાં વષર્-2017ના પૂર 
જેવા �શ્યો �વા મળી રહ્યાં છ�. બી� 
તરફ આજે સૌરા�માં જુનાગઢમાં 

અને દિક્ષણ ગુજરાતમાં સુરત, તાપી 
અને નવસારી િજલ્લામાં ધોધમાર 
વરસાદ પડતાં ઠ�રઠ�ર પાણી ભરાયાં છ�. 
જૂનાગઢ શહ�રમાં 6 �ચથી વધુ વરસાદ 
ખાબક� ગયો છ� જ્યાર� ગીરનારમાં 9 

�ચ સુધીનો ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો 
છ�. સુરતના ઉમરપાડામાં 7.92 �ચ 
અને નવસારી િજલ્લાના ખેરગામમાં 
7.88 �ચ વરસાદ વરસ્યો છ�. તાપીના 
સોનગઢ િજલ્લામાં ગઈકાલ સુધીમાં 
સાડા સાત �ચ સુધીનો વરસાદ 
વરસ્યો હતો. વલસાડ, ચીખલી અને 
ધરમપુરમાં સાડા 6 �ચ જ્યાર� કચ્છના 
લખપતમાં 5.64 �ચ વરસાદ વરસ્યો 
છ�. રાજ્યમાં ત્રણ �દવસથી સાવર્િત્રક 
વરસાદ વરસી રહ્યો છ�. બુધવાર� �દવસ 
દરિમયાનના 12 કલાકમાં રાજ્યના 
ક�લ 226 તાલુકાઓ વરસાદી માહોલ 
સ�ર્યો હતો. 

ઉ. ગુજરાતમાં અનરાધાર : 14 �ચ સુધીનો વરસાદ ખાબક્યો
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બોરસદ નગરપાિલકામાં 
િવવાદ ઠારવા ભાજપ 

મોવડી મંડળ મેદાને આવ્યું
આણંદ

બોરસદ નગરપાિલકાના પ્રમુખ આરતીબેન 
પટ�લ િવ�ધ્ધ પાિલકના બાર જેટલા કાઉન્સીલરોએ 
અિવશ્વાસની દરખાસ્ત દાખલ કરી હતી. � ક� અપક્ષ 
તથા િવરોધ પક્ષના આ કાઉન્સીલરો દ્વારા કરાયેલ 
અિવશ્વાસની દરખાસ્ત પાછળ સત્તાધારી ભાજપ 
પક્ષના ક�ટલાક અસંતોષી કાઉન્સીલરોનો ટ�કો હોવાની 
વાતો વહ�તી થઈ હતી. જેને લઈ સ્થાિનક રાજકારણમાં 
ભાર� ગરમાવો વ્યાપ્યો હતો. હવે સત્તાધારી પક્ષના જ 
ક�ટલાક કાઉન્સીલરોના ઈશાર� અિવશ્વાસની દરખાસ્ત 
કરાઈ હોવાની વાતો વહ�તી થતા િજલ્લા તથા પ્રદ�શ 
કક્ષાના અગ્રણીઓ દ્વારા તાજેતરમાં જ ભાજપના વીસ 
કાઉન્સીલરો સાથે ગુપ્ત બેઠક યો� સમગ્ર મામલાને 
ઠારવા માટ� પ્રયાસો હાથ ધરાયા હોવાનું �ણવા મળ્યું છ�.

વડોદરામાં રાજસ્થાનના 
મુખ્યમંત્રી સામે દ�ખાવો 
થતાં 70ની અટકાયત

વડોદરા
રાજસ્થાનમાં પાણી પીવા મુદ્દ� િશક્ષકના મારથી 

િવદ્યાથ�નું મોત નીપજતા કડક કાયર્વાહીની માંગ 
સાથે વડોદરામાં સ્વયં સૈિનક દળ દ્વારા રાજસ્થાનના 
મુખ્યમંત્રી અશોક ગહ�લોત સામે િવરોધ પ્રદશર્ન 
યોજવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે િવરોધ પ્રદશર્ન કરી 
રહ�લા 70 જેટલા કાયર્કતાર્ઓની અટકાયત કરી છ�. 

રાજસ્થાનમાં પાણી પીવા મુદ્દ� િશક્ષક� દિલત 
િવદ્યાથ�ને ઢોર માર મારતા િવદ્યાથ�નું મોત નીપજ્યું 
હતું. દરિમયાન મંગળવાર� રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી 
અશોક ગહ�લોત વડોદરાના અકોટા ખાતે આવેલ સર 
સયા�નગર �હ ખાતે રાજક�ય કાયર્ક્રમમાં હાજરી 
આપવા પહ�ચવાના હોય સર સયા�રાવ નગર �હ 
ખાતે સ્વયં સૈિનક દળ� િવરોધ ન�ધાવ્યો હતો.

રાજ�ાનના CM અને કા�ગ્રેસના 
નેતાનાે વડાેદરામાં હંુકાર

વડોદરા 
શહ�રમાં સયા�નગર �હ ખાતે 

મંગળવાર ક�ગ્રેસ દ્વારા મા�ં બુથ મા�ં 
ગૌરવ અંતગર્ત યો�યેલા કાયર્ક્રમમાં મધ્ય 
ગુજરાતના નેતાઓ અને કાયર્કતાર્ઓ મોટી 
સંખ્યામાં હાજર રહયાં હતાં. આ કાયર્ક્રમમાં 
ભાગ લેવા માટ� રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી 
અશોક ગેહલોત વડોદરા આવ્યાં હતાં.

અશોક ગેહલોતે જણાવ્યું હતું ક�, ક�ગ્રેસે 
ગુજરાતમાં યો�યેલી ગત િવધાનસભા 
ચૂંટણીમાં સારી ટક્કર આપી હતી. હવે 
આવનાર ચૂંટણીમાં ક�ગ્રેસ પુરી તાકાતથી 

ચૂંટણી લડશે. ગુજરાતની ચૂંટણીમાં ક�ગ્રેસ 
અને ભાજપ વચ્ચે મુકાબલો થશે.આ ચૂંટણી 
રસપ્રદ બનશે. ગુજરાત મોડલની પોલ 
ઉઘાડી પડી ગઈ છ�. ગાંધીના ગુજરાતમાં 
ડ્રગ્સ અને દા� બેરોકટોક વેચાય છ�. 
ગુજરાતની જનતા પર�શાન છ�. 

દ�શમાં ED, IT અને CBIનું શાસન 
છ�. ઉલ્લેખનીય છ� ક�, આ કાયર્ક્રમમાં 
પ્રદ�શ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર, મધ્ય ઝોનના 
પ્રભારી અને AICC સેક્ર�ટરી ઉષાબેન 
નાયડુ, ગુજરાત ક�ગ્રેસના પ્રભારી રઘુ 
શમાર્, િવપક્ષ નેતા સુખરામ રાઠવા, પૂવર્ 
પ્રમુખ િસદ્ધાથર્ પટ�લ, અિમત ચાવડા, 
રાજ્યસભા સાંસદ નારાયણ રાઠવા, વગેર� 
હાજર રહયાં હતાં.

ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ક�ગેસ 
ભાજપને ટક્કર આપશે : અશોક ગેહલોત

સ�ાયરને શાેધવા મુંબઇ પાેલીસ સાથે અાેપરેશન
વડોદરાઃ  વડોદરા શહ�રમાં છ�લ્લા ત્રણ મિહનામાં એસઓ� દ્વારા ડ્રગ્સના 
ચાર મોટા ક�સ કરવામાં આવ્યા છ�.જે તમામ ક�સોમાં મુંબઇનું કનેક્શન ખૂલ્યું 
છ�.જેથી વડોદરા એસઓ� દ્વારા મુંબઇ પોલીસ સાથે ડ્રગ્સ સપ્લાયરોને શોધવા 
સચર્ ઓપર�શન કરવામાં આવનાર છ�. હરણીરોડની શાંિતક��જ સોસાયટીમાંથી 
પકડાયેલા રૃ.૧૫ લાખના ડ્રગ્સ સાથે ગૌરાંગ શાહ પકડાતાં તેણે મુંબઇની વષાર્ 
રાઠોડ પાસે ડ્રગ્સ મેળવતો હોવાનું ખૂલ્યું હતું.જેથી નવી મુંબઇ ખાતે રહ�તી 
ડ્રગ્સ સપ્લાયર વષાર્ની ધરપકડ કરાઇ હતી.વષાર્ની કબૂલાતને પગલે પોલીસ 
મુંબઇના અબ્દુલ્લાને શોધી રહી છ�. આ જ રીતે ગોલ્ડન ચોકડી પાસેથી 
એસઓ�ના પીઆઇ સી બી ટ�ડેલ અને આર એ પટ�લે િબચ્છુ ગ�ગના તનવીર 
તેમજ પાથર્ સિહત ચાર જણાને રૃ.૮ લાખના પાટ� ડ્રગ્સ સાથે પકડયા હતા.

ડ્રગ્સ શાેધવા પાેલીસે હવે બાતમીદારાેને સ�ક્રય કયાર્ ઃ વડાેદરા નજીક 2151 કરાેડનું ડ્રગ્સ પકડાયું હતું
વડોદરા

પાનોલી અને સાવલી તાલુકામાં ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન થતી 
ફ�કટરીઓ ઝડપાતા હવે મધ્ય ગુજરાતમાં આવેલી ક�િમકલ 
અથવા ફામાર્ ક�પનીઓ તંત્રના રડારમાં આવી ગઇ છ�.

ચાર િદવસે પહ�લા પાનોલી ખાતે આવેલી  ઇ�ન્ફિનટી 
ક�પની અને બાદમાં સાવલી તાલુકાના મોક્સી ખાતેની 
નેક્ટર ક�મ ક�પનીમાં  ગુજરાત એટીએસ અને સ્થાિનક 
એસઓ�ને સાથે રાખીને પોલીસે તા.૧૬ની મળસ્ક�થી 
મેગા સચર્ ઓપર�શન કરી રૃા.૨૧૫૧ કરોડનું એમડી 
ડ્રગ્સ ઝડપી પાડયું  હતું. ફામાર્ ક�પનીઓની આડમાં એમડી 
ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન કરવું તેવો પ્લાન ગુજરાત પોલીસે ખૂલ્લો 

કરી દીધો છ�. 
મધ્ય ગુજરાતની ફ�ક્ટરીમાં ડ્રગ્સના ઉત્પાદનના પગલે 

આ પંથકમાં આવેલી ફામાર્ અને ક�િમકલ ક�પનીઓ સ્થાિનક 
પોલીસના રડારમાં આવી ગઇ છ�. કોઇપણ ક�પનીમાં 
ડ્રગ્સને લગતી શંકાસ્પદ પ્ર�િત્તઓ થતી હોય તો કાયર્વાહી 
કરવા માટ� હવે બાતમીદારો બનાવી સિક્રય કરી દીધા છ�. 
માત્ર પોલીસની જ ફામાર્ ક�પનીઓમાં ડ્રગ્સના ઉત્પાદન માટ� 
જવાબદારી રહ�તી નથી પર�તુ સાથે સાથે ફ�ડ એન્ડ ડ્રગ્સ 
�ડપાટ�મેન્ટની પણ જવાબદારી બનતી હોવાથી પોલીસતંત્ર 
દ્વારા ફ�ડ એન્ડ ડ્રગ્સ �ડપાટ�મેન્ટ પાસેથી જરૃર પડશે તો 
િવગતો પણ મેળવવામાં આવશે તેમ �ણવા મળ્યું છ�.

ડ્રગ્સનું ઉત્પાદન ઝડપાતા ફામાર્-ક�િમકલ ક�પનીઓ પોલીસના રડારમાં



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 19 AUGUST, 202208 સ�ૌર�ષ્ટ્ર

રાજકોટ
રાજકોટમાં આજી ડેમ ચોકડીથી ગોંડલ હાઈવે તરફ 

જતા કકસાન ગૌશાળા પાસે 47 એકરની વવશાળ હકરયાળી 
જમીનમાં કિવય રામવનના દ્ાર પ્રજાજનો માટે ખુલયા 
અને તયારબાિ બે વર્ષના બ્ેક બાિ રેસકોસ્ષમાં સૌરાષ્ટ્રના 
સૌથી મોટા સાંસકકૃવતક લોકમેળો મુખયમંત્ીના હસતે ખુલ્ો 
મુકવામાં આવયો હતો. રાંધણછઠના કિવસે બન્ે મહતવના 
હરવાફરવાના સાંસકકૃવતક સથળો ખુલ્ા મુકાતા લોકોની ભીડ 
ઉમટી હતી.

મુખયમંત્ી ભુપેન્દ્ર પટેલે બન્ે સથળે ચાર-પાંચ વમવનટના 
ટૂંકા પ્રવચનમાં રામવનમાં  જણાવયું અબ્ષન ફોરેસટ કે જેને 
રામવન  નામકરણ થયું છે તેનાથી શહેરોની ઓકસીજનની 
જરૂકરયાત પૂરી થાય છે, છોડમાં રણછોડ,પૂષપમાં પરમેશ્વર 
આપણી સંસકકૃવત સાકાર થાય છે. પયા્ષવરણ રક્ા પર ભાર 
મુકી તેમણે કહ્ં કે આજે રાજકોટમાં 23 ઈલેકટ્ીક બસોનું 
લોકાપ્ષણ કરાયું છે, રાજય સરકાર જાહેર પકરવહનમાં 
ઈલેકટ્ીક વાહનો વધારવા માંગે છે. 

લોકમેળાનું ઉદ્ાટન કરીને મુખયમંત્ીએ જણાવયું ભારતની 
સનાતન વહન્િુ સંસકકૃવત ભગવાન શ્ી રામ અને કકૃષણ સાથે 
જોડાયેલી છે, વવશ્વભરમાં તેમની પૂજા થાય છે, મેળો કકૃષણ 
જન્મોતસવ વનવમત્ે યોજાય છે તો રાજકોટમાં રામવન 
ભગવાન રામને સમવપ્ષત છે. લોકમેળા આપણી સંસકકૃવતનું 
પ્રવતક છે, સંસકકૃવતને જીવંત રાખે છે. 

રેસકોસ્ષ અને આજી ડેમ પાસે બન્ે સથળે મંચ કાય્ષક્રમો 
યોજાયા હતા જેમાં ભાજપના વકરષ્ઠ નેતા વજુભાઈ વાળા 
ઉપરાત સરકારના મંત્ીઓ જીતુ વાઘાણી, રાઘવજી પટેલ, 
અરવવંિ રૈયાણી, વબ્જેશ મેરજા, પૂવ્ષ મુખયમંત્ી વવજય 
રૂપાણી સવહતના હાજર રહ્ા હતા.

ભાવનગર 
લમપી વાયરસના કેસ કિવસે કિવસે 

વધી રહ્ા છે અને મૃતયુઆંક પણ વધી 
રહ્ો છે તેથી પશુપાલકોની મૂશકેલી વધી 
છે. ભાવનગર વજલ્ામાં છેલ્ા ર૪ 
કલાકમાં લમપી વાયરસના વધુ ર૪૬ કેસ 
નોંધાયા હતા અને ૧૯ પશુઓના મૃતયુ 
થયા હતાં. લમપી 
વાયરસને અટકાવવા 
માટે સરકારી 
તંત્ દ્ારા ૧૦૦ 
ટકા રસીકરણની 
કામગીરી કરી છે 
છતા લમપીના કેસ અને મૃતયુઆંક વધતા 
પશુપાલકો વચંતીત છે. 

ભાવનગર વજલ્ામાં છેલ્ા ર૪ 
કલાકમાં લમપી વાયરસના વધુ ર૪૬ 
કેસ નોંધાયા છે અને ૧૯ પશુના મોત 
વનપજયા હતાં. ભાવનગર વજલ્ામાં 
અતયાર સુધીમાં લમપી વાયરસના કુલ 
ર૮રર કેસ નોંધાયા છે અને કુલ ર૭૪ 
પશુના મોત વનપજતા અરેરાટી વયાપી 
જવા પામી છે. ભાવનગર વજલ્ાના 

ગાકરયાધાર, ઉમરાળા, પાવલતાણા, 
વસહોર, વલ્ભીપુર, ઘોઘા, તળાજા 
સવહતના ૧૦ તાલુકામાં લમપી 
વાયરસના કેસ નોંધાતા પશુપાલકોમાં 
નારાજગી વધી રહી છે. ૧૦ તાલુકામાં 
૩ર૮ ગામ અસરગ્રસત છે. ગાય-
બળિ વસવાય અન્ય પશુઓમાં લમપી 

વાયરસના લક્ણો 
િેખાયા નથી. ગાય-
બળિને શરૂઆતમાં 
તાવ આવે છે 
અને તયારબાિ 
ફોડકા થાય છે જે 

લમપી વાયરસના લક્ણો છે. અતયાર 
સુધીમાં કુલ ર,ર૭,૯૬૭ ગાય-બળિનુ 
રસીકરણ કરવામાં આવયુ છે તેમ 
પશુપાલન વવભાગ દ્ારા જણાવવામાં 
અાવયું છે. લમપી વાયરસને અટકાવવા 
માટે પશુપાલન વવભાગ દ્ારા ઘણા 
કિવસથી રસીકરણ કરવામાં આવી રહ્ 
છે પરંતુ તેમ છતા લમપીના કેસ અને 
મૃતયુઆંક સતત વધી રહ્ો છે તેથી 
પશુપાલકોમાં કચવાટ ફેલાયો છે. 

લમ્પી વાયરસનો તરખાટ યથાવત, ્શુ્ાલકોમાં કચવાટ 
ભાવનગરમાં 100% રસપીકરણ છતા 
લમ્પીના 246 કેસ, 19 ્શુના મોત

રાજકોટ
સૌરાષ્ટ્રમાં છેલ્ા બે કિવસથી અનેક 

વવસતારોમાં ભારે વરસાિથી જળાશયોમાં પાણીની 
નોંધપાત્ આવકો થઈ રહી છે. િસ જેટલા ડેમો 
ઓવરફલો થતા હેઠવાસનાં ગામોને એલટ્ષ 
આપવામાં આવયુ છે. સૌરાષ્ટ્રનાં બીજા નંબરનાં 
સૌથી મોટા ભાિર - 1 ડેમમાં પાણીની જોરિાર 
આવક શરૂ થતા એક જ કિવસમાં બે ફૂટ જેટલી 
સપાટી વધતા લોકોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી 
રહી છે. સૌરાષ્ટ્રનાં 25થી વધુ ડેમોમાં પાણીની 
નોંધપાત્ આવક થઈ છે. 

વવરામ બાિ રાજકોટ સવહતનાં વજલ્ામાં 

મેઘમહેરથી જળાશયોમાં પાણીની આવક થઈ 
રહી છે. રાજકોટ વસંચાઈ વતુ્ષળનાં હેઠળનાં િસ 
જેટલા ડેમો ઓવરફલો થતાં હેઠવાસનાં ગામોને 
એલટ્ષ કરાયા છે. 

રાજકોટ વજલ્ાનાં વાછપરી 70 ટકા અને 
મોજ  90 ટકા ભરાયો છે. ઉંડ - 2 નાં 6 િરવાજા 
2 ફૂટ ખોલવામાં આવયા છે જયારે વેણું - 2નાં બે 
િરવાના 1 ફૂટ, છાપરવાડી - 1નો એક િરવાજો 
એક ફૂટ, ભાિર - 2 નાં સાંજે 4 િરવાજા 3.50 
ફૂટ ખોલવામાં આવતા પાંચ તાલુકાનાં ગામોને 
સાવચેત કરાયા છે. આ ઉપરાંત કરમાળ, સુરવો, 
વતુ્ષ - 2 , કાબરકા છલકાયા છે. 

સૌરાષ્ટ્રમાં 10થી વધુ ડેમો ઓવરફલો 
ભાિરમાં એક કિવસમાં 2 ફૂટની આવક
ભ�રે વરસ�દન�ં પગલે 25 જેટલ�ં જળ�શય�ેમ�ં પ�ણીની આ�વક 

રાજકોટના દિવય રામવનનું લોકા્્પણ 
લોકમેળાનો ્ણ િબિબાભેર પ્ારંભ

સૌરાષ્ટ્ર જાફરાબાિના 
પાંચ માછીમારોનું 

હેલીકોપટરથી રેસકયૂ
રાજુલા

શવનવારે જાફરાબાિથી માછીમારી કરવા 
નીકળેલા માછીમારોના કાફલાની બોટનું 
મધિકરયે એનન્જન ફેઈલ થઈ જતાં કોસટગાડ્ષ 
અને નેવીના હેલીકોપટરે િકરયા વચ્ે બોટનું 
લોકેશન શોધી પાંચ માછીમારોને એરવલફટ 
કરી બચાવી લીધા હતા. જયારે અન્ય ત્ણ 
માછીમારોને રેસકયૂ ટગ દ્ારા બંધ બોટ સાથે 
લાવી બચાવયા હતા. શવનવારે જાફરાબાિથી 
સુરેશભાઈ ભાવલયાની તીથ્ષનગરી નામની 
બોટમાં આઠ માછીમારો સવાર થઈને િકરયો 
ખેડવા નીકળયા હતા. તયારે અા ઘટના બની હતી.

કચછના સૌથી ઉંચા 
વશખર કાળા ડુંગર પર 

વતરંગો લહેરાવાયો
કચછ

આઝાિી કા અમૃત મહોતસવ અંતગ્ષત “હર 
ઘર વતરંગા” અવભયાનના ભાગરૂપે કચછ વજલ્ા 
વહીવટીતંત્ દ્ારા ખાવડાથી કાળા ડુંગર સુધી 
વતરંગા બાઈક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવયું 
હતું. આ વતરંગા રેલી ખાવડા, કિનારા, ધ્ોબાણા 
જેવા સરહિી ગામોમાંથી પસાર થઈ કાળા ડુંગર 
ખાતે સમાપ્ત થઈ હતી. કાળો ડુંગર એ કચછ 
વજલ્ાનું ખૂબ મહતવનું અને સૌથી ઉંચુ વશખર 
છે. ૩૦૦ મીટર લાંબા વતરંગાથી વાતાવરણ 
િેશભવતિમય બન્યું હતું. આ રેલી િરવમયાન 
ગામજનો મોટી સંખયામાં હાજર રહ્ા હતા.

328 ગ�મમ�ં વ�યરસન�ે 
કહેર ઃ કુલ 2822 કેસ, 

274 પશુન� મ�ેત ભુપેન્દ્ર પટેલે કહું- ભગવ�ન શ્ી 
ર�મ, ભગવ�ન શ્ી કૃષ્ણ સ�થે 

જેડ�યેલી બે ઘટન� સ�ક�ર થઈ, 
લ�ેકમેળ�આે સંસૃ્તતને જીવંત ર�ખી
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બ્રહ્માસ્ત્ર ફ્લોપ જવમાનમા ડરથી કરણની ઊંઘ હરમામ
ટ્વીટર પર બોયકોટ બ્રહ્માસ્ત્રનો ટ્રેન્ડ શરૂ થતમાં ફિલ્મ ફ્ોપ જવમાનમા ્ડર થવી કમારણ 
જોહર નવી ઊંઘ હરમા્મ થઈ ગઈ છે. તરેણરે ફિલ્મ ્ડમાયરેકટર અયમાન ્મુખર્જીનરે પમાઠવરે્વી 
બથ્થ ્ડરે વવશ્મમાં પણ ્ખયું છે કે બ્રહ્માસ્ત્ર ્મમાટે તરે તમારો જીવ રે્ડવી દવીધો છે પણ 9્મવી 
સપટેમબરે શું થશરે તરે ખબર નથવી. ્મા્વસંહ ચઢ્મા ફ્ોપ જવમા પમાછળ  તરેનમા બોયકોટનું 
એ્માન પણ બહુ ્મોટમાપમાયરે કમારણભૂત હોવમાનું હવરે ફિલ્મ વવશ્રેષકો પણ સ્વવીકમારવી રહ્મા 
છે. આથવી જ કરણ નરે 500 કરો્ડનું રોકમાણ ધરમાવતવી બ્રહ્માસ્ત્ર વવશરે ્ડર પરેઠો છે. 

200 કરલોડનમા મની 
્લોનડરરંગ કેસમમાં ઈડીએ 
જેક્લિનને આરલોપી બનમાવી

મુંબઈ : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટફોરે્ટ દ્વારવા 200 કરફોિથી વધુનવા 
રુકેશચંદ્ર શેખર મની લફોનિડરંગ કેરમવાં બફોલીવુિ અભિનેત્ી  જેક્લિન 
્નવા્સનિીઝને આરફોપી તરીકે દશવા્સવવવામવાં આવી છે. ઈિીએ આ કેરમવાં 

ચવાજ્સશી્ટ તૈયવાર કરી દીધી છે અને તેમવાં 
આરફોપી તરીકે એક નવામ જેક્લિનનું પણ 
છે. રૂત્ફોનવા જણવાવયવા અનુરવાર જેક્લિનની  
તતકવાળ ધરપકિ થવવાની શકયતવા નથી 
કવારણકે હજુ  ઇિીએ આ ચવાજ્સશી્ટ 
કફો્ટ્સમવાં રજૂ કરવવાની બવાકી છે. એ પછી 
કફો્ટ્સ ચવાજ્સશી્ટને મવાનય કરશે. જોકે,  હવે 
જેક્લિન િવારત છફોિીને ભવદેશ નહીં જઈ 
શકે એ નક્ી છે. આ કેરમવાં િૂતકવાળમવાં 
જેક્લિનની અનેક વખત પૂછપરછ 

થઈ ચૂકી છે. ઈિીનફો આરફોપ છે કે રુકેશ ચંદ્રશેખરે ઠગવાઈ તથવા 
ખંિણીનવા કેરમવાં જે  રૂભપયવા એકત્ કયવા્સ હતવા તેમવાંથી જ તેણે  
જેક્લિનને  કરફોિફો રૂભપયવાની િે્ટ રફોગવાદ આપી હતી.અગવાઉ 
ઈિી દ્વારવા જેક્લિનની રવાત કરફોિ રૂભપયવાની રંપભતિ પણ જપ્ત કરી 
લેવવામવાં આવી છે આ ઉપરવાંત અગવાઉ તેને મુંબઈ એરપફો્ટ્સથી ભવદેશ 
જતવા પણ અ્ટકવાવવવામવાં આવી હતી.

ડદલહીમવાં હવા્ટ્સ એ્ટેક બવાદ એઈમર 
હફોક્્પ્ટલમવાં રવારવવાર મેળવી રહેલવા 
કફોમેડિયન રવાજુ શ્ીવવા્તવ લગિગ 
બ્ેઈન િેિ જેવી હવાલતમવાં છે અને હવે 
ઈશ્વર કફોઈ ચમતકવાર કરે તેવી પ્વાથ્સનવા 
થઈ રહી છે. ગુરુવવારે રવાજુ શ્ીવવા્તવનવા 
રલવાહકવાર અભજત રકરેનવાએ મીડિયવાને 
જણવાવયું હતું કે તબીબફોનવા જણવાવયવા 
અનુરવાર રવાજુનું મગજ કવામ કરતું બંધ 
થઈ ગયું છે. તેનવા હૃદયની તકલી્ફો 
પણ વધી છે. પડરવવારજનફો પણ રમજી 
શકતવા નથી કે આ શું થઈ રહ્ં છે. હવે 
ઈશ્વર કફોઈ ચમતકવાર દવાખવે તેવી આશવા 
રવાખવવામવાં આવી રહી છે.  મવાભહતગવાર 
વતુ્સળફોનવા જણવાવયવા અનુરવાર રવાજુનવા 
મગજનવા કે્ટલવાક િવાગફોમવાં પવાણી 
િરવાઈ જવવાથી રફોજો આવયફો છે. 
તેનવા એમઆરઆઈમવાં મગજનવા 
કે્ટલવાક િવાગફોમવાં ધવાબવાં 
જોવવાં મળયવાં છે. જીમમવાં 
એકરરરવાઈઝ કરતી 
વખતે હવા્ટ્સ એ્ટેક 
આવયવા બવાદ પચ્ીર 
ભમભન્ટ રુધી 
રવાજુનવા મગજને 
આ વ શ ય ક 
ઓ ક્ ક ર જ ન 
મળયફો ન હતફો. 
તેનવા લીધે 
મગજને બહુ 
િેમેજ થયું 
છે. 

નવી ડદલહી: પવાડક્તવાની ભરંગર 
રવાહત ્તેહ અલી ખવાનનફો એક ભવડિયફો 
વવાયરલ થયફો છે અને તેમવાં તે નશવામવાં 
ધૂત દેખવાઈ રહ્વા છે. નશવાની હવાલતમવાં તે 
પફોતવાનવા મેનેજર રવાથે વવાત કરતવા નજરે 
પિે છે અને તેમની આ હવાલત જોઈને 
ચવાહકફો િિકી ઉઠયવા છે. આ પવાડક્તવાની 
ભરંગરે બફોલીવૂિમવાં પણ ઘણવા યવાદગવાર 
ગીતફો ગવાયવા છે. તેમણે પફોતવાનવા કવાકવા 
ઉ્તવાદ નુરરત ્તેહ અલી ખવાનને 24મી 
પુણયભતભથ પર શ્ધધવાંજલી આપી હતી અને 
આ પફો્્ટને 24 કલવાક પણ થયવા નથી તયવાં 
તફો રવાહતે નવફો ભવવવાદ રજ્સયફો છે. વવાયરલ 
ભવડિયફોમવાં રવાહત ્તેહ અલી ખવાન પફોતવાનવા 
કવાકવા નુરરત ્તેહઅલી ખવાનનવા ખિવા 
પર હવાથ મુકેલવા દેખવાય છે.એ પછી તે 

મેનેજર હવાજી ઈકબવાલ નકીબને 
ગળે મળીને બફોલતવા રંિળવાય 

છે કે, આપણે એક છે અને 
એક રહીશું. પવાક ભરંગરની 

હવાલત જોઈને ભવિ્ટર 
પર લફોકફોને ભચંતવા પણ 
થઈ હતી. ભવડિયફોમવાં 
જોઈ શકવાય છે 
કે, તેમની જીિ 
પણ થફોથવવાઈ 
રહી છે અને 
તે જોઈને 
ઘણવાને લવાગયુ 
હતુ કે રવાહત 
ચ ફો ક્ ર 
નશવામવાં છે.

રમાજુ શ્ીવમાસ્્તવ બ્રેઈન ડેડ 
જેવી ક્સ્થત્તમમાં, ઈશ્વરનમા 
ચમતકમારની જ આશમા

તસંગર રમાહ્ત ફ્તેહ અ્ી 
ખમાનને નશમાની હમા્્તમમાં 
જોઈને ચમાહકલો આઘમા્તમમાં

જેક્લિન ફનમાનાક્નડઝનમા 
વકી્નલો દમાવલો : અતિનેત્રી 
‘ષડયંત્રનલો તશકમાર’ બની છે

નવી મુંબઇ: બફોલીવૂિની અભિનેત્ી જેક્લિન 
્નવા્સક્નિઝને મહવાઠગ રુકેશ ચંદ્રશેખરનવા ભવરુદ્ધ 

કરફોિફો રૂભપયવાની મની લફોનિરીંગ કેરમવાં આરફોપી 
બનવાવવવામવાં આવી છે. પ્વત્સન ભનદેશવાલય 

(ED)નવા અનુરવાર, 36 વર્ષીય એકટ્ેરને રુકેશ 
પવારેથી 5.71 કરફોિ રૂભપયવાનવા ભગફ્ટ મળયવા 

હતવા. આ કેરમવાં હવે વધુ એક વળવાંક આવયફો 
છે જેમવાં જેક્લિન ્નવા્સક્નિઝનવા વકીલે દવાવફો કયયો 
છે કે અભિનેત્ી કફોઇનવા ર્િયંત્નફો ભશકવાર બની 

છે. મની લફોનિડરંગ કેરમવાં અભિનેત્ી ભવરુદ્ધ 
ચવાજ્સશી્ટ દવાખલ થયવાનવા એક ડદવર બવાદ 

વકીલનું ભનવેદન આવયું છે. ચંદ્રશેખરને 
રંિફોવતવા ખંિણીનવા કેરમવાં મની ટ્ેઇલની 

તપવાર કરી રહેલ કેક્નદ્રય તપવાર એજનરી 
ED દ્વારવા ડદલહીની કફો્ટ્સમવાં દવાખલ કરવવામવાં 

આવેલી પૂરક ચવાજ્સશી્ટમવાં અભિનેત્ીનું 
નવામ આપવવામવાં આવયું છે. અડદભત ભરંહ 

અને ્વામવા્સ્યુડ્ટકલ કંપની રેનબેકરીનવા િૂતપૂવ્સ 
પ્મફો્ટર ભશભવનદર ભરંહ પવારેથી 215 કરફોિ 

રૂભપયવાની ઉચવાપત કરવવા બદલ ડદલહી પફોલીરે 
ચંદ્રશેખરની ધરપકિ કરી હતી.

િ્ટષી ભપક્ચરનફો બીજો િવાગ બનશે, ભહરફોઈનની શફોધ શરૂ
મુંબઈ : ભવદ્વા બવાલનની િ્ટષી 

ભપક્ચરે િવારે ધૂમ મચવાવી હતી. 
તેનફો ‘મૈ એન્ટર્ટેનમેન્ટ હું’ િવાયલફોગ 
િવારે લફોકભપ્ય બનયફો હતફો. હવે િ્ટષી 
ભપક્ચરનફો બીજો િવાગ બનવવાનફો છે. 
જોકે, તેમવાં મુખય 
રફોલમવાં ભવદ્વા 
બવાલન નહીં હફોય. 
તેની જગયવાએ 
નવી અભિનેત્ીની 
શફોધ ચવાલી રહી 
છે. િ્ટષી ભપક્ચર 
રવાઉથની બફોલિ 
ભહરફોઈન ભરલક 
ક્્મતવાની ભજંદગી 
પર આધવાડરત હફોવવાનું કહેવવાય છે. 
તેમવાં મુખય પવાત્ને ભનધન પવામતું 
બચવાવવાયું છે. આથી એ જ ડ્લમની 
વવાતવા્સ આગળ ધપવાવી શકવાય તેમ નથી. 
ડ્લમની પ્ફોિયૂરર એકતવા કપૂરે 
તેને બદલે કફોઈ અનય 
ભહર ફોઈનન ી 

જીવનકથવા પરથી બીજો િવાગ 
બનવાવવવાનું નક્ી કયુું છે. મુખય 
ભહરફોઈનનવા રફોલ મવા્ટે કંગનવા રણૌતનફો 
રંપક્ક રવાધવવામવાં આવયફો હતફો. જોકે, 
કંગનવા પફોતે હવાલ ઈમરજનરીનવા 

શૂડ્ટંગમવાં વય્ત છે. વધુમવાં કંગનવા 
હવે વધુ પિતવાં બફોલિ દૃશયફો આપવવા 
પણ તૈયવાર નથી કવારણ કે તેને 

પફોતવાની રવાષ્ટ્રવવાદી તરીકેની ઈમેજ 
પર ્્ટકફો પિવવાનફો િર લવાગે છે. 
એ પછી એક્વાએ તવાપરી પન્ુ 
અને ભરિતી રેનનનફો પણ રંપક્ક કયયો 
હફોવવાનું કહેવવાય છે. આ ડ્લમમવાં 

્ત્ી પવાત્ જ 
મુખય હશે અને 
તેની ્રતેનવાં 
અનય તમવામ 
પવાત્ફો ગૌણ 
હશે. આથી બહુ 
પવાવર્ૂલ ડ્મેલ 
રેક્નટ્ક રફોલ 
િજવી શકે તેવી 
અ ભ િ ને ત્ ી ન ી 

તલવાશ છે. મૂળ ડ્લમ રજત 
અરફોરવાએ લખી હતી.  પરંતુ હવે 
હરીન ડદલરુબવા રભહતની મભહલવા 
કેક્નદ્રત ડ્લમફોની લેભખકવા કભનકવા 

ભધલ્ફોન પવારે બીજો િવાગ 
લખવાવવવામવાં આવી 

રહ્ફો છે.

તમતસસ ફ્માણીમમાં સ્વરમા િમાસ્કર 9 રલો્મમાં જોવમા મળશે

મુંબઇ : 
અભિનેત્ી ્વરવા 

િવા્કરની ભમભરર ્લવાણી 
નવામની ડ્લમની જાહેરવાત થઈ 

છે. તેમવાં તે એકરવાથે નવ રફોલમવાં 
જોવવા મળશે.  ્વરવાએ ખુદ રફોભશયલ 

મીડિયવા પર આ ડ્લમનું પફો્્ટર પ્ગ્ટ 
કરી પફોતવાનવા નવ રફોલની જાહેરવાત કરી 

હતી.   આ એક મભહલવા પ્ધવાન ડ્લમ હશે. 
ડ્લમમવાં નવ ભવભવધ વવાતવા્સઓનફો રમવાવેશ 

હશે,  ડ્લમની દરેક વવાતવા્સમવાં ્વરવા ૩૫ થી 
૪૫ વરર રુધીની પડરભણત મભહલવાનવા રફોલમવાં 

જોવવા મળશે. અમુક વવાતવા્સઓમવાં તે ૧૦ થી ૧૫ 

બ ન વા વ વ વા ન ફો 
ટ્ેનિ વધયફો છે. 
ભમભરર ્લવાણી એ જ પ્કવારની 
એક વવાતવા્સ હશે. 

આ ડ્લમને મભનર્ ડકશફોર અને 
મધુકર વમવા્સ એમ બે િવાયરેક્ટરફો 
ડિરેક્ટ કરવાવનવા છે. 

્વરવાએ આ ડ્લમની જાહેરવાત 
કરતવાં કહ્ં હતું કે મેં ઘણવા પવાત્ફો િજવયવાં 
છે પરંતુ એક જ ડ્લમમવાં નવ પવાત્ફો િજવવવા 
મળશે તેની કલપનવા પણ ન હતી. 

અગવાઉ, અભિનયનવા બેતવાજ બવાદશવાહ 
રંજીવ કુમવાર નયવા ડદન નઈ રવાત 

વરરનવા રંતવાનની મવાતવાનવા રફોલમવાં પણ હશે. ્વરવા 
ડ્લમની દરેક વવાતવા્સમવાં મુખય રફોલમવાં જોવવા મળશે.  

છેલ્વા કે્ટલવાક રમયથી બફોલીવૂિમવાં એક જ 
થીમ પર અલગ અલગ વવાતવા્સઓ રવાથેની એનથફોલફોજી 

ડ્લમમવાં એકરવાથે નવ િૂભમકવા િજવી ચૂકયવા છે. કમલવા 
હરને દશવાવતવાર ડ્લમમવાં દર રફોલ િજવયવા હતવા. તેની 
રરખવામણીએ ્વરવાએ તફો જુદી જુદી વવાતવા્સનવા અલગ 
અલગ પવાત્ફો જ િજવવવાનવાં છે.
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રવિિારે િહેલી સિારે રાકેશ ઝુનઝુનિાલાનું 
વનધન થઈ જતાં ભારતમાં શેરબજાર સાથે 
સંકળાયેલા લાખો લોકોને આંચકો લાગયો. 
ઝુનઝુનિાલાએ ગયા અઠિાડિયે ’અકાસા’ 
એરલાઇન સાથે ઉડ્ડયન ક્ેત્રમાં પણ પ્રિેશ કયયો 
હતો. તેના પરથી જ સપષ્ટ છે કે, ઝુનઝુનિાલાને 
પોતે લાંબું જીિશે એિો વિશ્ાસ હતો પરંતુ આ 
વિશ્િાસ સાચો ના પડ્ો. ઝુનઝુનિાલાની ઉંમર 
માત્ર ૬૨ િર્ષ જ હતી. રાકેશ ઝુનઝુનિાલાનો 
જનમ મારિાિી પડરિારમાં થયો હતો. તેમના 
વપતા મુંબઈમાં ઇનકમ ટેકસ કવમશનર હતા.
મેડિકલ ટેકનોલોજીનો વિકાસ અને ધનિાન 
ઝુનઝુનિાલાની આવથ્ષક સસથવત જોતા તેઓ ગમે 
તેટલી મોંઘી સારિાર મેળિી શકે તેમ હતા. 
આથી અચાનક જ તેમના મોતની સમાચાર 
આિે તેિી કોઈએ કલપના પણ નહોતી કરી. 
કેટલાક સમયથી તેમની તવબયત ખરાબ રહેતી 
હતી. અને મોટાભાગે સ્હલ ચેરમાં રહેતા હતા.

િાયાવબટીસને કારણે તેમના પગ સૂઝી ગયા 
હતા. યુટ્ૂબ પર િાઇરલ થયેલા િીડિયોમાં 
તેઓ ‘કજરા રેકજરા રે’ગીત ઉપર િાનસ કરિા 
માગે છે, પણ સ્હલચેર પરથી ઊભા થઈ શકતા 
નથી, તેનો રંજ તેમના ચહેરા પર દેખાયો હતો. 
ઝુનઝુનિાલાને કેટલાક સમયથી વસગાર અને 
શરાબની લત લાગી ગઈ હતી. એક ઇનટર્યૂમાં 
તેમણે કહ્ં હતું કે ‘‘હું માછલીની જેમ દારૂ પીઉં 
છું. જો મારી પાસે અતયારે જેટલા રૂવપયા છે, 
તેના કરતાં ૧૦-૧૫ ટકા જેટલા રૂવપયા હોય તો 
પણ મારી વજંદગીમાં કોઈ ફરક પિશે નહીં.

હું અતયારે જેિાં કપિાં પહેરં છુ, તેિાં જ 
કપિાં પહેરીશ. અતયારે જે કાર િાપરં છું, તેિી 
જ કારમાં ફરીશ અને અતયારે જે દારૂ પીઉં છું તે 
જ દારૂ પીશ. મને લાગે છે કે મારે થોિી સંયવમત 
વજંદગી જીિિી જોઈતી હતી. તેમણે પોતાની 
વજંદગીના છેલ્ા ૬ મવહના પૈકી ૪ મવહના 
બ્ીચ કેનિી હોસસપટલના વબછાના પર ગુજાયા્ષ 
હતા. રાકેશ ઝુનઝુનિાલાના મરણમાંથી તેમના 
ચાહકોએ બોધપાઠ ગ્રહણ કરિાની પણ જરૂર છે.

જો કે, આ જ માણસ શેરબજારના 
રોકાણકારો માટે વહરો પણ છે. કોલેજકાળમાં 
૫૦૦૦ રૂવપયાથી શેરોમાં રોકાણ શરૂ કરનારા 
રાકેશ ઝુનઝુનિાલાની આજે ૪૪ હજાર કરોિની 
સંપવતિ છે. ઝુનઝુનિાલાએ શેરોમાં રોકાણમાં 
હંમેશા નૈવતકતા સાથે કરીને એક નિો આદશ્ષ 
સથાવપત કયયો છે. ભારતમાં શેરબજારના 
રોકાણકારોમાં હર્ષદ મહેતા અને કેતન પારેખ 
જેિા લોકો પણ એક સમયે હીરો બની ગયા 

હતા. જો કે, તે બંનેએ બૅંકોનું કરી નાંખીને 
સંપવતિ એકઠી કરી અને તેથી તેમનો ફુગગો 
ફૂટી ગયો. જયારે રાકેશ ઝુનઝુનિાલાએ કદીય 
અનૈવતકતા ના આચરી, તેથી તેમનો ફુગગો 
મોટો થતો ગયો, કદી ફૂટ્ો નહીં. 
શેરમાકકેટમાં રોકાણકારોની જીભે 
ઝુનઝુનિાલાનું નામ સતત રમયા 
કરતું, ઝુનઝુનિાલા શેરબજારમાં શું 
કરે છે તેના પર સૌની નજર રહેતી 
હતી. તેથી બહુ મોટાિગ્ષમાં તેઓ લોકવપ્રય 
હતા. સામાનય રોકાણકારો શેરબજારમાં પૈસા 
ગુમાિી રહાં હોય તયારે પણ ઝૂનઝૂનિાલાની 
કમાણી ચાલુ રહેતી. ઝુનઝુનિાલાને ઘણા વબગ 

બુલ કહે છે પણ િાસતિમાં ઝૂનઝૂનિાલા બેરીશ 
હતા. શેરોના ભાિ ઘટે તયારે ખરીદિા અને 
ધીરજથી રાહ જોિી એ તેમની ખાવસયત હતી. 
આ ખાવસયતે જ તેમને ભારતીય શેરબજારના 
જાદુગર બના્યા.

રાકેશ ઝુનઝુનિાલાને ભારતના કેટલાક 
લોકોએ િોરેન બફેટ તરીકે પણ ઓળખ 
આપી છે. અલબત, ઝુનઝુનિાલાનો રસ માત્ર 
શેરબજાર પૂરતો મયા્ષદીત નહોતો. થોિા સમય 
પહેલાં તેમણે એરલાઇન સેકટરમાં પણ પ્રિેશ 

કયયો હતો. ઝુનઝુનિાલાએ નિી એરલાઇન 
કંપની અકાસા એરમાં મોટું રોકાણ કયુું હતું. 
૭ ઑગસટથી આ કંપનીએ કામગીરી શરૂ પણ 
કરી હતી. રાકેશ ઝુનઝુનિાલા અને તેમની 

પત્ી રેખા પાસે અકાસા એર 
શેરમાં સૌથી મોટો વહસસો છે. આ 
એરલાઇન કંપનીમાં કુલ વહસસો 
45.97 ટકા છે. આ વસિાય વિનય 
દુબે, સંજય દુબે, નીરજ દુબે, માધિ 

ભાટકુલી, PAR કેવપટલ િેનચસ્ષ, કાવત્ષક િમા્ષ 
પણ Akasa Airના પ્રમોટર છે. રાકેશ 
ઝુનઝુનિાલા પછી આ કંપનીમાં વિનય દુબેની 
ભાગીદારી 16.13 ટકા છે. અકાસા એરએ 

13મી ઓગસટથી તેની બેંગલોર-કોચી સેિા શરૂ 
કરી છે. 

સામાનય માનયતા એિી છે કે, શેરબજારમાંથી 
જંગી કમાણી કયા્ષ બાદ તેમણે આ નિું સાહસ 
કયુું છે પણ હકીકત કંઈ જુદી જ છે. 

ઝુનઝુનિાલા પહેલાંથી બે સફળ કંપની 
ચલાિી જ રહા છે. એપટેક ભારતમાં િોકેશનલ 
ટ્ેઈવનંગ સવિ્ષસ આપતી ટોચની કંપની છે. 
એરેના એવનમેશ સવહતની બ્ાનિ એપટેકની છે. 
ઝુનઝુનિાલાએ શેરબજારમાંથી કમાણી કરી 

તેના બહુ પહેલાં એટલે કે ૧૯૮૬માં આ કંપની 
શરૂ કરી હતી અને ૧૯૯૯માં હંગામા ડિવજટલ 
મીડિયા એનટરટેઈનમેનટ કંપની બનાિી.

બાળકો માટેની હંગામા ટીિી ચેનલ અને 
બોલીિૂિ હંગામા િેબસાઈટ આ કંપનીની 
છે. ઝુનઝુનિાલા આ બંને કંપનીના ચેરમેન 
હતા. ઝુનઝુનિાલા શ્ીદેિીને નેશનલ એિોિ્ષ 
અપનાિનારી ડફલમ ઈંગલીશ વિંગલીશના 
પણ વનમા્ષતા હતા. અલબતિ તેમનો મુખય રસ 
શેરબજાર જ હતો તેથી મુખય ધયાન શેરબજારમાં 
રોકાણ પર જ કેસનરિત કયુું.

છેલ્ા એકાદ દાયકાથી જ તેમનું નામ 
સામાનય રોકાણકારોની જીભે રમતું થયું, બાકી 
ઝુનઝુનિાલા તો ચાર દાયકાથી રોકાણ કરતા 
હતા. માત્ર પાંચ હજાર રૂવપયાથી રોકાણ શરૂ 
કરનારા રાકેશ ઝુનઝુનિાલાની સંપવતિ ૪૪ 
હજાર કરોિ રૂવપયા થઈ એ શેરબજારમાં 
રોકાણનો જ પ્રતાપ છે. િળી, આખા જીિનમાં 
તેઓ કોઈ વિિાદમાં ફસાયા હોય એિું બનયું 
નથી. એક અપિાદરૂપ ડકસસામાં સેબી દ્ારા 
બે િર્ષ પહેલા કરાયેલી ઈનસાઈિર ટ્ેડિંગની 
ફડરયાદ થઈ હતી. 

રાકેશ ઝુનઝુનિાલા અને તેમનાં પત્ી 
રેખા બંને સામે સેબીએ તપાસ કરી તે સમયે 
ઝુનઝુનિાલાનો દાિો પોતે કશું ખોટું નહી કયુું 
હોિાનો હતો પણ વિિાદ ચગે નહીં એ માટે 
રાકેશ ઝુનઝુનિાલા અને તેમના સાથીઓએ 
૩૫ કરોિ ભરીને િાતનો વનિેિો લાિી 
દીધો હતો. રાકેશ ઝુનઝુનિાલા શેરબજારને 
વબઝનેસ તરીકે લેતા હતા. લોકોનું કરી નાંખિા 
એિો વિચાર તેમનો કયારેય પણ રહો નહીં. 
ઝુનઝુનિાલા શેરબજારના રોકાણકારો માટે એક 
મંત્ર મૂકતા ગયા છે. આ મંત્ર શેરબજારના દરેક 
રવસયાએ યાદ રાખિા જેિો છે. ઝુનઝુનિાલાએ 
શીખ્યું કે, શેરોમાં રાતોરાત કમાણી કરીને 
કરોિપવત નથી બનાતું, પણ ધીરજપૂિ્ષક િરયો 
સુધી રોકાણ કરિું પિે છે.

િોરન બફેટ સવહતના વિશ્ના મહાન 
રોકાણકારો સતત જે સલાહ આપયા કરે છે 
તેને ઝુનઝુનિાલાએ બરાબર પચાિી હતી, 
તેનો વજંદગીભર અમલ કયયો અને તેના કારણે 
જ કોઈએ ધારી ના હોય એટલી સંપવતિ ઊભી 
કરી. તેમનામાં શેરબજારના આંચકાઓને 
પચાિિાની વહંમત પણ હતી. સેનસેકસની 
55000 પોઈનટ સુધીની સફરમાં અનેક ખુિાર 
થઈ ગયા પણ ઝુનઝુનિાલા ટકી ગયા. કેમ કે 
તેમનામાં ધીરજ હતી.

5000 રૂપિયાથી શેરાેમાં રાેકાણ શરૂ કરનારા ઝુનઝુનવાલા િાસે 44 હજાર કરાેડની સંિત્તિ

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

રરાકેશ ઝુનઝુનવરાલરા ઃ રોકરાણકરારોનરા અસલી હીરો

શેરાેના ભાવ ઘટે ત્ારે ખરીદવા અને વરાષો સુધી ધીરજ 
રાખવી અે તેમની ખાસસયત હતી, અા ખાસસયતે જ 

તેમને ભારતીય શેરબજારના જાદુગર બનાવ્ા
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આ જન્મદિને -
સૌથી પહેલાં તો,
આ હિયકુંડને
ઉલેચી - ઉલેચી

ખાલીખમ્મ કરી િેવું  છે.
ને, પછી -

ઠસસોઠસસ કવવતાઓથી ભરી િેવું છે.
પણ, કોણ જાણે કે્મ !?
હું એ કરી શકતી નથી.

હૈયું ડૂસકાય છે,
્મન ્મૂરજાય છે,
ચક્ુ કર્માય છે.

ને, આંગળીઓ ધ્ુજે છે-
સ્મય કરતાં પહેલાં  

કવવતાઓ સરી રહી છે
હું એને પકડી શકતી નથી

કારણ જડતું નથી.
અનેક હૈયાપ્રશ્ો હિયકુંડ્માંથી

ડોદકયું કાઢી રહ્ા છે.
હું જ તરણું, હું જ ઝરણું

છતાં ્મારં વહેવું કયાં છે ?
હું જ જળ, હું જ તળ

છતાં ્મારં છલકાવું કયાં છે ?
હું જ ફૂલ, હું જ સુગંધ

છતાં ્મારં ્મહેંકાવું કયાં છે ?  
 આ ડૂસકાવું,્મૂરજાવું, કર્માવું, 

ધ્ુજવું, વહેવું, છલકાવું, ્મહેંકાવુંનું 
ગવણત ્મને સ્મજાતું નથી.

તો, પછી -
કોણ છે જવાબિાર!?

લીલીછમ્મ લાગણીઓની આડ્માં
શેકાતી જતી હું -

શીર્ષક : જન્મદિન 
કવવયત્ી : વહના ્મોિીસાયબર રરસર્ચ લેબસના 

સાયબર સસકયયુરરટી સનષ્ાતો 
દ્ારા તાજેતરમાં સટટેગનોગ્ાફીનો 
ઉપયોગ કરીને સટટેગોમાલવેરની 
સંખયામાં વધારો નોંધવામાં આવયો 
છટે. સટટેગનોગ્ાફી મયુખયતવે એક એવી 
પદ્ધસત છટે જેમાં સામાનય સંદટેશ 
અથવા ફાઇલની અંદર રોક્કસ રીતે 
ડેટા છયુપાવવાનો સમાવેશ થાય છટે. 
જેમાં ટટેકસટ, ઇમેજ અને સવરડયો નો 
સમાવેશ થાય છટે. 

તેમાં કોઈ શંકા નથી કે 
સટટેગનોગ્ાફી એ માલવેરની 
સૌથી વધયુ ટાળી શકાય તેવી અને 
શોધવામાં મયુશકેલ પદ્ધસતઓ પૈકીની 
એક છટે. એનનટ-વાયરસ સૉફટવેર 
અને એનનટ-મૉલવેર સસસટમસ જેવી 
રડટટેકશન સમકેસનઝમસને ટાળવા માટટે 
સટટેગોમાલવેર ઇમેજ સટટેગનોગ્ાફીનો 
ઉપયોગ કરટે છટે. ઇમેજ 
સટટેગનોગ્ાફીના ઉપયોગના પરર્ામે 
છટેલ્ા 90 રદવસમાં 1800 થી વધયુ 
માલવેર નમૂનાઓ ઓળખવામાં 
આવયા છટે.

સટટેગનોગ્ાફીનો ઉપયોગ કરતા 
કેટલાક અગ્્ી માલવેર જેમાં 
મયુખયતવે Knotweed, Web 
Shells, Hacking Tools: 
Mimikatz, Rubeus, 
NanoCore RAT, 
AgentTesla અને XLoader 
સમાવેશ થાય છટે.

એવયું જા્વા મળયયું છટે કે 
.JPG+EXE માલવેરના અસંખય 
રકસસાઓ બહયુસવધ ખતરનાક 
એટટેકસના મોસનટરરંગ દરસમયાન 
જોવામાં આવયા છટે. મેલીસીયસ exe 
ફાઇલને સામાનય રીતે કાયદટેસર 
ઇમેજ ફાઇલ તરીકે છયુપાવવામાં આવે 
છટે અને તે પછી ઇમેજ સટટેગનોગ્ાફી 
ટટેકસનકનો ઉપયોગ કરીને ઇમેજ 
ફાઇલમાં ઇનજેકટ કરવામાં આવે છટે. 
સંશોધકોએ જયુલાઈ 2022 ના છટેલ્ા 
કેટલાક અઠવારડયામાં બે એટટેકસની 
જા્ કરી છટે. જે અજાણયા વયસતિઓ 
દ્ારા કરવામાં આવયા હતા. આ 
એટટેકસમાં સટટેગનોગ્ાફીનો ઉપયોગ 
સાયબર એટટેક કરવા માટટે માલવેર 
પેલોડ પહોંરાડવા માટટે કરવામાં 
આવયો હતો.

APT TAs દ્ારા ઉપયોગમાં 
લેવામાં આવતી અસર સવશે સવસવધ 
અહટેવાલો બનાવવામાં આવયા છટે. 
exploit DB ફાઇલોનો ઉપયોગ 
કરીને ICS/SCADA સસસટમ 
પર SFX ફાઇલને મયુકવામાં 
આવે છટે. આ એટટેક વેકટર સાથે 
અનય સસસટમો પર પ્ એટટેક કરી 
શકાય છટે. એકસટેંશન .SFX સાથે 
એનકઝકયયુટટેબલ ફાઇલમાં સંકુસરત 
ડેટા હોય છટે જે અમલીકર્ની 
પ્રસરિયા દરસમયાન અનકમપ્રેસ કરી 
શકાય છટે. 

SFX ફાઇલમાં બંધ કરાયેલી 
સંકુસરત ફાઇલોને એનકઝકયયુટ કરવી 
પ્ શકય છટે, જે TAsને આ 
ટટેકસનક દ્ારા સરળતાથી માલવેરને 
એનકઝકયયુટ કરવાની મંજૂરી આપે છટે.

સે્ગ�ેમ�લવેરથી  
કઈ રીતે બચી શક�ય?

1. ખાતરી કરો કે તમે નવીનતમ 
એટેક્સ તકનીકોથી વાકેફ છો જે 
હેક્સ્સ ગ્રુપ દ્ારા કાર્સરત છે.
2. ખાતરી કરો કે તમારા ડેસકટોપ, 
લેપટોપ અને મોબાઇલ ફોન જે 
ઈનટરનેટથી કનેકટ હોર તેવા ડીવાઈ્સમાં 
એનટી-વારર્સ હોવરું જરૂરી છે.
3. માલવેર અથવા ટ્ોજન દ્ારા ડેટા 
એક્સફફલ્ટ્ેશનને રોકવા માટે નેટવક્ક 
લેવલ પર સ્સકરરુરીટી વધારવી.
4. શંકાસપદ ઈમેજી્સનરું જાતે જ 
સનરીક્ષણ કરતી વખતે ફાઈલના 
્સમાસવષ્ો, તેમજ અ્સામાનર ફાઈલ 
સ્સગ્ેચર અને પ્ોપટટી્સ તપા્સો.
5. કોઈપણ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરતા 
પહેલા એ ભલામણ કરવામાં આવે છે 
કે તમે સવશ્વ્સનીર સત્ોત પરથી જ 
ડાઉનલોડ કરો છો.
6. પા્સવડ્સ સનરસમત ્સમરાંતરે 
અપડેટ કરવા જોઈએ.
7. ખાતરી કરો કે તમે બધી સલંક્સ 
અને ઇમેઇલ અટેચમેનટ ખોલતા 
પહેલા તેની અસધકૃતતા ચકાસરા છે.
8. વાઈર્સ ફેલાવતા URL, જેમ કે ટોરેનટ 
અને વેરેઝ ને બલોક કરવા જોઈએ.
9. ખાતરી કરો કે કમ્સચારીઓની 
સ્સસટમ્સ, ડેટા લો્સ સપ્વેનશન 
(DLP) ્સોલ્રરુશન્સથી ્સજ્જ છે.

 beinghumanmj

સ ટ્ેગોમાલવેર

વેઈટ લલફ્ટ 
વેઈટ સલરફંટગની મદદથી 

અંડરઆમ્ચની બગલની રરબી ગાયબ 
તો થશે જ સાથે જ તમારા શોલડર 
પ્ સટ્ેટ થશે. આ માટટે સૌ પહટેલાં 
જમીન પર મેટ પાથરીને પીઠના બળટે 
સૂઈ જાવ. તયારબાદ ડમબલ ઉઠાવો 
અને હાથને ઉપરની તરફ ઉઠાવો એ 
તમારા પર છટે કે તમે કેટલા રકલોના 
ડમબલ ઉઠાવી શકો છો.

દ�ેરડ�ં કૂદવ�ં 
આ સૌથી સહટેલયું છટે. બાળકો 

મોટાભાગે રમત રમતમાં આ 
એકસરસાઈઝ કરતાં જ રહટે છટે. પ્ 
તેના અનેક ફાયદા છટે. એક તો તે 
વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ છટે અને 
બીજયું આનાથી તમારા બોડી મસલસ 
સટ્ેર થાય છટે જેનાથી લરીલાપ્યું 
આવે છટે. બસ, દોરડાંને બરાબર 
પકડો અને કૂદવાનયું શરૂ કરો. પહટેલાં 
ધીરટે પછી સપીડમાં જમપ કરો. તેનાથી 
ત મ ા ર ા હાથ સારા મૂવ કરટે 
છટે.

ખુરશીની મદદથી  
કર�ે કસરત 

સજમને બદલે તમે ઘરના ફસન્ચરરની 
મદદથી કસરત કરી શકો છો. 
ખયુરશીની મદદથી વયાયામ કરવા એ 
બેસટ રીત છટે. તેનાથી હાથની રરબી 
ઓછી થાય છટે અને એ પરફેકટ 
શેપમાં આવે છટે. એવી ખયુરશી પસંદ 
કરો છટે જે જમીનથી 2-3 રફટ ઊંરી 
હોય. હાથને પાછળ વાળીને ખયુરશીના 
આગળના ભાગ પર મૂકો અને પગને 
જમીન પર સીધા મૂકી હાથના જોર 
પર નીરે કરો.

એેક્સરસ�ઈઝ બ�ેલ 
એકસરસાઈઝ બોલથી તમારી 

ભયુજાઓ, પેટ અને બૅકના મસલસ 
સારા થાય છટે. 20 સમસનટની 
એકસરસાઈઝ તમને રફટ એનડ ફાઈન 
રાખે છટે. બસ, આ માટટે જમીન પર 
મેટ પાથરો અને ઘૂંટ્ના બળટે બેસી 
જાવ અને હાથની મયુઠ્ી બનાવી અને 
એકસરસાઈઝ બોલ પર ટકાવો. 
બોલ પર શરીરનયું સંતયુલન બનાવવા 
માટટે મયુઠ્ીનો ઉપયોગ કરો અને 
ધીરટેધીરટે શરીરને આગળ ધકેલો. તેના 
3 સેટ લગાવો. દરટેક સેટ પછી એક 
સમસનટનો બ્ેક લો.

એ�ક્સરસાઈઝથી ચરબી 
ઉતારી ફિટ & િાઈન બના�

કફતાનને રડફરનટ રીતે સટાઇલ 
કરીને મેળવો ગોસજ્ચયસ લયુક 
કફ્�ન સ્�ઇલ છેલ્� 
થ�ેડ� સમયથી ટે્ન્ડમ�ં 

છે. યુવતીએ�ે તેને 
એલગ એલગ 

સ્�ઇલમ�ં કેરી 
કરી શકે છે. એ� 

ટ�ેપ ક્�રેક 
ડે્સન� રૂપમ�ં 

ત�ે ક્�રેક 
બલ�ઉઝન� 

લુકમ�ં 
સ્�ઇલલશ 

લ�ગે છે. 
સ�થે તે સુપર 
કમફટટેબલ પણ 

હ�ેય છે. એેક 
જ કફ્�ન 

એ�ઉટફફટને 
એનેક ફડફરન્ટ 
સ્�ઇલમ�ં પણ 

કૅરી કરી શક�ય છે. 
જેમ કે, કફ્�ન 

ટ�ેપ કૅરી કરી 
રહ�ં છ�ે ત�ે તેમ�ં 

ઇન્ન્ડયનથી લઇને 
ઇન્ડ�ે વેસ્ન્ન તથ� 
વેસ્ન્ન લુક ફરિએેટ 

કરી શક�ય છે. 

પેન્ટની સ�થે પૅર કર�ે
જો તમે ઓફફ્સમાં કફતાન ટોપ કૅરી કરવા ઇચછો છો તો પેનટની 
્સાથે સટાઇલ કરી શકાર છે. પેનટની ્સાથે કફતાન ટોપ એક 
્સેમી ફોમ્સલ લરુક સરિએટ કરે છે. એ જોવામાં ્સારાં લાગે છે. એની 
્સાથે લાઇટ મેકઅપ, સમસનમલ એક્સે્સરીઝ અને એસલગનટ હેર 
સટાઇલની મદદથી ઓફફ્સ લરુકને કમમ્લટ કરી શકો છો.

ટ�ેપ સ�થે પેન્ટ પહેરવું જરૂરી નથી
આઉફટંગ પર જઇ રહાં છો અને તમે કફતાન ટોપને એક 
સટાઇલ તરીકે કૅરી કરવા ઇચછો છો તો તેને આઉટફફટ 
તરીકે કૅરી કરો. એની ્સાથે પેનટ કે સજન્સ પહેરવાની 
જરૂર નથી. તેને એક શોટ્સ ડ્ે્સ તરીકે કૅરી કરી શકો 
છો. આ લરુક માટે ફૂટવેર પર વધારે ફોક્સ કરો. લોંગ 
બરુટ્સથી લઇને ગલેફડએટરને કૅરી કરી શકો છો. આ 
દ્ારા તમારા લરુકને સટસનંગ બનાવી શકો છો.

ધ�ેતી પેન્ટ સ�થે કફ્�ન
જો તમે ડે ટાઇમમાં કોઇ ફંકશનમાં કફતાન ટોપ પહેરવાનરું 
સવચારી રહાં છો તો ધોતી પેનટ્સને સટાઇલ કરી શકાર 
છે. ધોતી પેનટ્સ ્સાથે કફતાન ફડફરનટ અને ખા્સ લરુક 
આપશે. ્સામાનર રીતે વહાઇટ અને બલેક ધોતી પેનટ્સની 
્સાથે કફતાન વધરુ આકર્સક લાગશે. આ લરુકમાં સટેટમેનટ 
નેકપી્સ એસલગનટ લાગે છે.

પ�ટટીમ�ં પહેર�ે લ�ંગ સ્કટ્ન
્સાંજના ્સમરે જો તમે કોઇ પાટટીમાં જવાના હોવ તો 
કફતાન ટોપ પહેરી શકો છો. એની ્સાથે લોનગ સકટ્સને 

પૅર કરી શકો. તમે સપ્નટ્સની ્સાથે ્સોસલડ્સને સટાઇલ 
કરી શકો છો. આ લરુકમાં લેરડ્સ નેકપી્સ આકર્સક લાગે છે. જો 

તમે નેકપી્સ મસકપ કરી રહાં હોવ તો ડેંગલ્્સ એફરંગ્સ કે હૂ્્સ 
તમારા લરુકને ખા્સ બનાવશે.

લજન્સ છે બેસ્ એ�ેપશન
જો તમે કેઝરરુઅલ્્સમાં પણ તમારી સટાઇલથી કોઇને ઇમપ્ે્સ કરવા ઇચછો 
છો તો કફતાન ટોપની ્સાથે સજન્સને સટાઇલ કરી શકાર છે. જો તમે 
સજન્સની ્સાથે તમારા રેગરરુલર ટોપને કફતાન ટોપની ્સાથે મસવચ કરો 

છો તો તમારો લરુક એકદમ બદલાઇ જશે. આ બદલારેલા લરુકમાં લાઇટ 
પેનડનટ પહેરી શકો છો.
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ટોરોનટો 
ગુજરાત પબ્લિક અફેરસ કાઉબ્સલિ ઓફ 

કેનેડા કેનેડામાં વસતા ગુજરાતી સમુદાયના હિત 
અને અવાજ માટે કાય્ય કરતી સંસ્ાના સિયોગ 
ત્ા નેતૃતવ િેઠળ ૧૪ ઓગસટ ૨૦૨૨, 
રહવવારના દદવસે સવારે ૧૦:૦૦ કલિાકે 
ભારતનો ૭૬મો સવાતંત્ર દદન ઉજવાયો િતો.

આશરે ૨૦૦ જેટલિા દેશપ્ેમી લિોકો 
અને GPACના િોદ્ેદારોની િાજરીમા 
Highfield Park, Etobicoke ખાતે 
યોજાયેલિા કાય્યક્રમની શરૂઆત િદરભાઈ પટેલિે 
દેશભહતિના ગીતો સા્ે કરી િતી. તયારબાદ 
સેક્રેટરી આનંદ શાિે ભારતનું યશોગાન કરતા 
જૂની જાિોજલિાલિી યાદ કરાવી િતી. આ સા્ે 
તેમણે ભારતને આઝાદી અપાવવામાં બહલિદાન 
આપનારા ક્રાંહતકારીઓને શાબ્દક શ્રદાંજહલિ 
અપપી િતી.

કાય્યક્રમ અંતગ્યત GPACના પ્ેહસડે્ટ 
રજની પટેલિ દ્ારા સંસ્ાનો સહવશેષ પદરચય 
આપી સંસ્ાનો ઉદ્ેશ સમજાવયો ત્ા આજે 
આઝાદીના ૭૫ વષ્ય પૂણ્ય કયા્ય તે દદવસને શુભ 
અવસર ગણાવી સૌને ગૌરવાબ્વત કયા્ય િતા. 

સા્ે સા્ે અનેક સંતોના આહશવ્યચન અને શુભ 
સંદેશ વાંચનમાં લિેવાયા િતા.

ઑ્ટેદરઓના પ્ીહમયર ડગ ફોડ્ય અને 
ગુજરાતના મુખયમંત્રી ભુપે્દ્રભાઈ પટેલિે અને 
ઇટોબીકો ની્્યના MP ક્રરીસટી ડંકન દ્ારા 
પ્સંગોહચત સંદેશા પાઠવયા િતા. તયારબાદ 
પ્ેહસડે્ટે વાઇસ પ્ેહસડે્ટ રાજેશભાઈ શાિની 
કામગીરી હબરદાવી િતી.

કાય્યક્રમના મુખય મિેમાન તરીકે રમેશભાઈ 
ચોટાઇ કે જે ગુજરાતી સમાજ માટે આશરે ૫૦ 
વષ્ય્ી કાય્યરત છે અને સફળ ઉધોગપહત પણ છે 

તેમના િસતે સેંકડો લિોકોની િાજરીમાં રાષ્ટ્રઘવજ 
ફરકાવાયો િતો. 

કાય્યક્રમને આગળ ધપાવતા ભારતનુ 
રાષ્ટ્રગીત “જન ગણ મન” અને કેનેડાનુ 
રાષ્ટ્રગીત “ઓ કેનેડા”નું આદરપૂવ્યક ગાન 
કરી બંને રાષ્ટ્રના ધવજને સલિામી અપાઈ િતી. 
પ્ેહસડે્ટ રજની પટેલિ દ્ારા GPACના 
અ્ય િોદ્ેદારો વાઇસ પ્ેહસડે્ટ રાજેશ શાિ, 
સેક્રેટરી આનંદ શાિ, ખજાનચી દશર્ ચૌધરી, 
ડાયરેકટર (ઇવે્ટ) પૂહવ્યન પટેલિ, ડાયરેકટર 
હમહલિ્દ દવે, મલિય સેરહશયા અને એડવાસરી 

કહમટીના સભય જીગ્ેશ ઠક્કર સવવેનું પુષગુચછ્ી 
અહભવાદન કરાયુ િતુ. અહતહ્ હવશેષ નવલિ 
બજાજ અને સુદીપભાઈ વમા્ય અને VYO 
Canada ના ટ્રસટી કૃષણકાંત શાિ પણ 
કાય્યક્રમમાં haajar રહ્ા િતા. જેમનું પણ 
પ્ેહસડે્ટ દ્ારા સવાગત કરવામાં આવયું િતું.

એતે દેશભહતિના ગીતો ગાઈ સવાતંત્ય 
સેનાનીઓ અને ભારતની રક્ા કાજે શહિદ 
્યેલિા સૈહનકોને યાદ કરાયા િતા. સેક્રેટરી 
આનદ શાિે િરકાંતભાઈ પટેલિનો અને આહશષ 
કહવનો આભાર મા્યો િતો.

GPAC દ્ારા સવાતંત્ય દદન ઉજવાયો ઃ ક્રાંહતકારીઓને શ્રદાંજહલિ

ઓનટટેરરયો
બુધવારે જારી કરાયેલિા નવા વસતી 

ગણતરીના ડેટા અનુસાર 2021માં 
મુખયતવે અંગ્ેજી અ્વા ફ્ે્ચ હસવાયની 
ભાષા બોલિતા કેનેદડયનોની સંખયા ઉંચી 
સપાટીએ પિોંચી છે.

સટેદટબસટકસ કેનેડા અનુસાર 
અંગ્ેજી અને ફ્રેંચ મુખય ભાષાઓ છે, 
પરંતુ ઘરઆંગણે અ્ય ભાષા બોલિતા 
લિોકોની સંખયા વધીને 4.6 હમહલિયન 
્ઈ ગઈ છે, જે વસતીના આશરે 13 
ટકા જેટલિી છે.  દરહમયાન, ચારમાં્ી 
ઓછામાં ઓછો એક કેનેદડયને અંગ્ેજી 
અ્વા ફ્ે્ચ હસવાય ઓછામાં ઓછી 
એક અ્ય ભાષા બોલિતા િોવાનો 
અિેવાલિ આપયો િતો. સટેદટબસટકસ 
કેનેડાના સે્ટર ફોર ડેમોગ્ાફરીના 

આહસસટ્ટ દડરેકટર એદરક કેરોન-
મેલિનફ્ટે બુધવારે એક ્યૂઝ કો્ફર્સ 
દરહમયાન જણાવયું િતું કે, “અમે 
આજે જે પદરણામો જાિેર કયા્ય છે તે 
મોટાભાગે દશા્યવે છે કે કેનેડામાં આવું 
વધુ જોવા મળે છે.”

હિ્દી અને પંજાબી સહિત મુખયતવે 
દહક્ણ એહશયાની ભાષાઓ બોલિતા 
કેનેદડયનોની સંખયામાં વધારો ્વાને 
કારણે આ પદરબસ્હત સજા્યઈ છે. 
વધુમાં 10માં્ી સાત કેનેદડયન કે 
જેમની પ્્મ ભાષા અંગ્ેજી કે ફ્ે્ચ 
ન્ી, તેઓએ કહ્ં કે, તેઓ ઘરે પણ 
અ્ય ભાષા જ બોલિે છે.

વસતી ગણતરીના ડેટા અનુસાર 
ઘણાં કેનેદડયનો પણ એક કરતાં વધુ 
ભાષા બોલિવામાં સક્મ છે. એક કરતાં 

વધુ ભાષામાં વાતચીત કરવામાં સક્મ 
િોવાની જાણ કરનારા લિોકોની સંખયા 
2016માં 39 ટકા્ી વધીને 2021માં 
41 ટકા ્ઈ ગઈ છે.

માત્ર એક તૃતીયાંશ કેનેદડયનોએ 
સંપૂણ્ય દદ્ભાષી િોવાનો અિેવાલિ 
આપયો િતો અને લિગભગ સાત 
ટકા લિોકોએ કહ્ં િતું કે, તેઓ ત્રણ 
ભાષાઓ અસખહલિત રીતે બોલિી શકે 
છે અને જેઓ સંપૂણ્યપણે દદ્ભાષી િતા, 
તેઓ અંગ્ેજી અને ફ્ે્ચ હસવાયની 
ભાષાઓ બોલિવા વધુ સક્મ િોવાનું 
નોંધાયું િતું.

કયૂબેકની બિાર, હરિદટશ કોલિંહબયા 
હસવાયના દરેક પ્ાંતમાં ફ્ે્ચને તેમની 
એકમાત્ર સત્ાવાર ભાષા કિેનારાઓની 
સંખયામાં ઘટાડો ્યો છે.

ફ્ે્ચ અ્વા અંગ્ેજી હસવાયની ભાષા 
બોલિતા કેનેદડયનોની સંખયામાં વધારો

અેક કરતાં વધુ ભાષામાં વાતચીત કરનારાઅાેની ટકાવારી 39થી વધીને 41 ટકા થઈ

સપે્મ્બરમાં સત્રની શરુઅાત 
થશે છતાં હજુ વવઝા નથી મળ્ા

મુંબઈ
પાછલિા ્ોડા સમયમાં ભારતીય 

હવદ્ા્પીઓમાં કેનેડા ભણવા જવાનો ક્રેઝ 
જોવા મળયો છે. પરંતુ કેનેડા પિોંચવાની 
સમગ્ પ્હક્રયા સરળ ન્ી િોતી. 
વત્યમાન બસ્હતની વાત કરવામાં આવે 
તો, સપટેમબર ઈનટેક માટે એડહમશન 
મેળવી ચૂકેલિા િજારો હવદ્ા્પીઓના જીવ 
અતયારે તાળવે ચોંટયા છે. સપટેમબર 
મહિનામાં યુહનવહસ્યટીમાં સત્રની શરુઆત 
્ઈ જવાની છે, અને આ હવદ્ા્પીઓને 
િજી સુધી હવઝા ન્ી મળયા. યુહનવહસ્યટી 
દ્ારા સૂચના આપવામાં આવી છે કે 
કેમપસમાં િાજર ્વામાં આવે અ્વા તો 
એડહમશન કે્સલિ કરવામાં આવે અ્વા 
તો પોસટપોન કરવામાં આવે.

કેનેડાની કોલિેજોમાં એડહમશનના ૩ 
ઈનટેક િોય છે, સપટેમબર, જા્યુઆરી 

અને મે. કેનેડાની મોટી યુહનવહસ્યટીઓ 
જેમ કે મેકહગલિ યુહનવહસ્યટી, યુહનવહસ્યટી 
ઓફ ટોર્ટો, યુહનવહસ્યટી ઓફ હરિદટશ 
કોલિબમબયા, વગેરેના હવદ્ા્પીઓ અતયારે 
મુશકેલિીમાં મૂકાયા છે. તેમણે એક વષ્યની 
ફરી લિગભગ ૪૦-૫૦ લિાખ રુહપયા ચૂકવી 
દીધી છે.

એસડીએસની વાત કરીએ તો તેમાં 
હવદ્ા્પીને બે અઠવાદડયા્ી ઓછા 
સમયમાં હવઝા મળી જવાની જોગવાઈ 
િોય છે. પરંતુ તેના માટે હવદ્ા્પીએ 
આખા વષ્યની ફરી ફરી દેવાની િોય 
છે, આ હસવાય વધારાના ૧૦,૦૦૦ 
કેનેદડયન ડોલિર પર દડપોહઝટ કરવાના 
િોય છે. આઈવેટસની સા્ે સા્ે 
મેદડકલિ ચેકઅપ પણ ્ઈ ગયું િોવું 
જોઈએ. ઈ્ટરનેશનલિ એજયુકેશન 
કાઉબ્સલિર પ્હતભા જૈન જણાવે છે કે, 
પાછલિા ્ોડા વષષો્ી યુહનવહસ્યટીઓ 
તેમજ આઈઆરસીસીદ્ારા આ રૂટ પસંદ 
કરવાની સલિાિ આપવામાં આવે છે. 

સપટટે. ઈનટટેક એડમમશન મેળવનારા 
અનેક છાત્ોને ભેરવાઈ જવાનો ડર

બ્ામપટન 
ગુજરાતી હસહનયર ગ્ુપ દ્ારા 13મી ઓગસટના 

રોજ ગોરે મેડી લિાઇરિેરી ખાતે મીટીંગ યોજી િતી. 
આ સા્ે સવાતંત્ય દદન, રક્ાબંધન અને નંદ 
મિોતસવનો સુંદર પ્ોગ્ામ રજૂ કરવામાં આવયો 
િતો. ઉપરાંત મિે્દ્રભાઈ અને દક્ાબેનની 44મી 
વેદડંગ એહનવસ્યરી, ઇબ્દરાબેન પટેલિની ૮૧ 
વષ્યગાંઠ અને શારદાબેનની વષ્યગાંઠ પણ ઉજવાઈ 
િતી.  તયારબાદ મીટીંગની શરૂઆત પ્ા્્યના્ી 
કરવામાં આવી િતી. જન ગણ મન અને ઓ 
કેનેડા અને હવજય હવશ્વ હતરંગા ગીતનું સમૂિ ગાન 
કરવામાં આવયું િતું. 

મુખય અહતહ્ તરીકે ઉહમ્યલિાબેન પધારતા 
પ્મુખ દક્ાબેને તેમનુ સવાગત કયુું િતું. મનુભાઈ 
પટેલિ ત્ા િષ્યદભાઈ પટેલિે મંડળની કાય્યવાિીને 
લિગતા કેટલિાક સૂચનો કયા્ય િતા.

રહસકભાઈ રાજાએ 2023 માટે મેમબરશીપની 
શરૂઆત ્ઈ િોય, તેની માહિતી આપી િતી.

જયારે સુશીલિાબેન જોષીએ હવજય હવશ્વ 
હતરંગા ગીત ઉપર કસરત કરાવી િતી.  સવગ્યસ્ 
રમણભાઈ પટેલિને પ્ા્્યના કરી સૌ ઉપબસ્હતઓ 
શ્રદાંજહલિ આપયા બાદ ગુજરાત ફૂડના સ્ાપક સવ. 

વલ્લભભાઈ પટેલિને પણ શ્રદાંજહલિ અહપ્યત કરાઈ 
િતી. તયારબાદ સાંસકૃહતક કાય્યક્રમની શરૂઆત 
કૌહશકભાઈ પંડ્ા દ્ારા ગવાયેલિા દેશભહતિના 
ગીતો્ી ્ઈ િતી. આમપીમાં સેવા આપી 
ચૂકેલિા હનહશધભાઈ દલિાલિે બેઝીસ મેડલિ અને 
યુહનફોમ્યમાં સજજ ્ઈ ભારતે કરેલિી પ્ગહતની 

માહિતી આપી િતી. રક્ાબંધન અંગે સુંદર નૃતય 
રેણુકાબેન ત્ા તેના ગૃપે રજૂ કયુ્ય િતુ. તયારબાદ 
મુકેશભાઈ, દીહપકાબેન અને જયોહતબેન દ્ારા રજુ 
્યેલિી નાદટકાએ સૌને ભાવહવભોર કયા્ય િતા. 

રિેકમાં િષ્યદભાઈ પટેલિ અને રંજનબેન 
પટેલિની પચાસમી વેદડંગ એહનવસ્યરી િોવા્ી 
તેમના તરફ્ી સૌએ મઠીયા અને પેંડા વિેંચાયા 
િતા. રિેક પછી બ્્ય ડે, એહનવસ્યરી અને 
સપેહશયલિ એહનવસ્યરી ઉજવવામાં આવી િતી. 
િષ્યદભાઈ અને રંજનબેનની 50મી એહનવસ્યરીના 
સંદભ્યમાં કનુભાઈ અને ગ્ુપે સુંદર ડા્સ કયષો 
િતો. નંદ મિોતસવને અનુરૂપ સ્ાપના તેમજ 
સુંદર સુશોભન જયોહતબેન અને સુભાષભાઈએ 
કયુું િતુ. ધામધૂમ્ી ઉજવાયેલિા નંદ મિોતસવ 
શોભાયાત્રા, મટકરી ફોડતી વખતે વાતાવરણ ગુંજી 
ઉઠું િતું.

ગુજરાતી હસનીયર ગ્ુપે ઉજવયો તિેવારોનો હત્રવેણી સંગમ
સવાતંત્ય રિન, રક્ાબંધન અને નંિ મહોતસવ અંતર્ગત મવમવધ કાય્ગક્રમો યોજાયા 

દેશભક્તિના ગીતાેનું ગાન, સભાેની જન્મ અને લગ્નવતથથની ઉજવણી સાથે નૃત્યની પ્રસતુવત 
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ગતાંકથી શરૂ...
રાજમાર્ગો પર દોડતી હજારો 

મોટરકારોના તેજલિસોટાઓ 
આંખોને આંજી નાખે છે. એવા 
જ રાજમાર્્ગ પરથી કંટાળેિી 
એક કાર રેલસડેન્શિયિ 
એરરયામાં પ્રવેશિી. કાર પાક્ક 
કરીને લવક્રમ રોજની જેમ 
ઝડપથી પર્લથયાં ચડી પોતાના 
ઘરના ડૉરબેિનું બટન દબાવી 
રહ્ો.

થોડીક જ વારમાં બારણું 
ખૂલયું. એક અજાણયો પણ 
સવરૂપવાન ચહેરો નસમત વેરી 
રહ્ો હતો. હાથમાં ફૂિોનો 
ર્ુચછો હતો. લવક્રમ સહેજ 
લવચારમાં પડી ર્યો. સતબ્ધ 
બની બાબ્ગરા કરતાં પણ વ્ધુ 
રૂપાળી િાર્તી આ સવરૂપવાન 
યુવતીને તાકી રહ્ો. એણે 
લવનયપૂવ્ગક પૂછયું, ‘આપ કોણ 
છો?’

‘મને ના ઓળખી, લવક્રમ 
! હું તમારી ભારતીય પત્ી 
આનિ.’ કહેતાં આનિે ફૂિોનો 
ર્ુચછો ્ધયગો.

અને લવક્રમ ચમકી ર્યો.
ઘડીભર તો એને િાગયું કે 

એ મૂલછ્ગત થઈ જશિે. પોતાની 
આર્ળ પોતાના જ ઘરમાં 
આનિ આ રીતે આવીને ઊભી 
રહેશિે એ વાત માનવા તૈયાર 
નહોતો અને આનિ આટિી 
રૂપાળી ! લવક્રમના ચહેરા પરનું 
તેજ ઘડીકવારમાં ઝંખવાઈ ર્યું. 
બાબ્ગરા તો ઘરમાં જ હતી. તે 
ઝંખવાણો પડી ર્યો. વાતચીત 

કરવા માટે તે શિબદો શિો્ધતો 
હતો એટિામાં જ બાબ્ગરા 
આવી ર્ઈ.

બાબ્ગરાએ એને મદદ કરી, 
‘લવક્રમ ! આ આનિ તારી 
પત્ી છે. જો આ રહ્ં તમારા 
િગ્નનું સરટ્ગરફકેટ.’

‘પણ બાબ્ગરા..!’ લવક્રમ 
કાંઈક બોિવા જતો હતો પણ 
એ બોિી શિકયો નહીં. કાપો 
તો િોહી પણ ના નીકળે એવી 
એની દશિા હતી.

લવક્રમ વ્ધુ મૂંઝવણમાં ના 
મુકાય એટિે તે ઊભી થઈ. 
એણે સૂટકેસ તૈયાર જ રાખી 
હતી. સૂટકેસ હાથમાં પકડીને 
એણે ચાિવા માંડું.

લવક્રમે પૂછયું, ‘કયાં જાય છે, 
બાબ્ગરા?’

‘કયાંક... પણ હવે એ પ્રશ્ન 
તારો નથી. મારો છે. હું કયાં 
જાઉં છું એ તારે જોવાનું નથી. 
હું તો જાઉં છું. બસ, તારા પર 
સાચો અલ્ધકાર આનિનો છે. 
એને દુઃખી ના કરતો ને મારી 
શિો્ધ પણ ના કરીશિ.

બસ એટિું બોિીને બાબ્ગરા 
ઘરની બહાર નીકળી ર્ઈ. 
થોડીક જ વારમાં ટોયેટો કારનો 
ઘુરકાટ પણ બં્ધ થયો. લવક્રમ 
બારણામાંથી પાછો ફયગો.

એ ભાંર્ી પડો હતો. 
પણ આનિે એને સંભાળી 
િી્ધો. લવક્રમના ર્ળામાં હાથ 
પરોવીને બોિી, ‘લવક્રમ ! જે 
કાંઈ થવાનું હતું તે થઈ ર્યું. 
મને જે કાંઈ વીતયું હું ભૂિી 

જવા તૈયાર છું. મને તો મોડે 
મોડેય મારો પલત મળયો ને... 
બસ. મને હવે સંતોષ છે. 
મારો પુરુષાથ્ગ સફળ થયો 
એનો મને આનંદ છે. હું 
બાબ્ગરા જેવી જ બનીને તારી 
સાથે રહીશિ. બાબ્ગરાની જેમ જ 
તને સાચવીશિ. લવક્રમ ! તું મને 
તારી સાથે રાખીશિ ને !’

લવક્રમ ભાવલવભોર 
બની ર્યો. એની આંખોમાં 
પશ્ાત્ાપનાં આંસુ ઊભરાતાં 
હતાં. આનિ એના ર્ળે 

વળર્ી આંસુ િૂછી આપતી 
હતી અને લવક્રમે આનિના 
માથે એના સુંદર કાળા વાળમાં 
હાથનાં આંર્ળાં પરોવી દી્ધાં. 
આનિ એને બાઝી રહી. પછી 
તો આનિ અને લવક્રમે પોતાનો 
રૂડો સંસાર નવેસરથી શિરૂ 
કયગો. ઇલતહાસને ભૂિી જઈને 
એક નવા ઇલતહાસનું સજ્ગન 

કરવા એકમેકનાં થઈને રહ્ાં.
મોડે-મોડે પણ શિરૂ થયેિા 

એમના સુખી દામપતયના 
પરરપાક રૂપે આનિની ખે 

એક દીકરી અવતરી. આનિને 
સુંદર કેશિ હતા. નાનકડી 
દીકરી પણ નાનકડી આનિ 
જેવી જ િાર્તી હતી. એટિે 
બેઉએ મળીને એનું નામ 
પણ સુકેશિી એવું રાખયું. પણ 
કુદરતની ક્રૂરતા તો જુઓ, 
સુકેશિી ૧૪ વષ્ગની થઈ ને 
એક રદવસ સકૂિેથી ઘરે જ 
ના આવી. આનિ અને લવક્રમ 
બહાવરાં બની ર્યાં. તેમણે 
ઠેર-ઠેર તપાસ કરી પણ સુકેશિી 
કયાંય ના જડી. ભારે તપાસને 
અંતે એટિી ખબર પડી કે તે 
કોઈ અમેરરકન છોકરા સાથે 
ભાર્ી ર્ઈ છે.

આનિ અને લવક્રમ ફરી 
ભાંર્ી પડાં. લવક્રમને તો 
સુકેશિી ખૂબ જ વહાિી હતી. 
લવક્રમ ર્મે તેટિો મોડો આવે 
તે સુકેશિી સાથે વાતો ના કરે 
તયાં સુ્ધી સુકેશિી ઊંઘતી નહીં. 
સુકેશિી માટે ઢર્િાબં્ધ ડ્ેલસસ 
તે ખરીદી િાવતો. તે આટિી 
મોટી થઈ તોયે જાતજાતની 
ચૉકિેટો ખરીદી િાવતો.

આનિના લવક્રમ સાથે 
િગ્ન ૧૯૯૦માં થયાં હતાં. 
૧૯૯૭માં આનિે અમેરરકા 
જઈ લવક્રમને શિો્ધી કાઢ્ો હતો. 
લવક્રમ આનિના જીવનમાંથી 
બાબ્ગરા કાયમ માટે કયાંક 
ચાિી ર્ઈ. ૧૯૯૮માં આનિે 
પુત્ી સુકેશિીને જ્મ આપયો.

તે ૧૪ વષ્ગની થઈ તયારે જ 
ઘર છોડી ભાર્ી ર્ઈ હતી. એ 
વાતને વષગો થયાં. પરંતુ ઘણાં 

વષગો બાદ લશિકાર્ોથી બહેન 
રેખાનો ફરી પત્ આવયો. તેણે 
િખયું હતું, ‘જેમનું જીવન માંડ 
થાળે પડું હતું તેવા લવક્રમ-
આનિને જે ખૂબ જ લપ્રય હતી 
એવી પુત્ી અચાનક ચાિી ર્ઈ. 
લવક્રમ માટે અસહ્ હતું. તયારે 
શિો્ધખોળ બાદ આજ સુ્ધી 
સુકેશિીનો પત્ો િાગયો નથી. 
આ વાતને પણ વષગો વીતયાં. 
પરંતુ લવક્રમ હજી યે કોક રદવસ 
સુકેશિીનો ફોન કે પત્ આવશિે 
એની રાહ જોઈને બેઠો છે. 
કદાચ આ જ વાત એ વષગો 
પહેિાં સમજયો હોત કે કોઈ 
વખત તેની પત્ી આનિ પણ 
અમદાવાદમાં બેઠી બેઠી કોઈના 
પત્ની રાહ જોતી બેઠી હતી. 
એક વખત આનિ કોઈની રાહ 
જોતી હતી આજે લવક્રમ પુત્ીની 
રાહ જુએ છે. બાબ્ગરા કયાં છે 
તેની કોઈને ખબર નથી. સુકેશિી 
કયાં છે તેની કોઈને ખબર નથી. 
સુકેશિીની યાદમાં તે એકિો 
બાથરૂમમાં જઈ ચૂપચાપ રડી 
િે છે. સુકેશિી જયાં પણ હશિે 
તયાં તે હવે ૨૦ વષ્ગની થઈ જ 
ર્ઈ હશિે ને?

પત્ અહીં પૂરો થાય છે.
જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ અને 

સુખ-દુઃખ આવતાં જ હોય છે. 
એનું નામ જ જીવન છે.

મને ના ઓળખી, વિક્રમ! હું તમારી ભારતીય પત્ી આનલ

દેિેન્દ્ર પટેલ
સંપક્ક

+91 98792 07102
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અમદાવાદ
ગુજરાત હાઇકોર્ટની કોર્ટ પ્ોસીડીંગસ 

ચલાવવા મારે અંગ્રેજી ભાષાની સાથરે 
સાથરે ગુજરાતી ભાષાનરે પણ સમાવવષ્ટ 
કરવા ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટસ 
એસોસીએશનરે ગુજરાતના રાજયપાલનરે 
એક પત્ર પાઠવી માંગણી કરી છે. 
એસોસીએશન તરફથી ભારતીય બંધારણની 
કલમ-૩૪૮(૨) હેઠળ ગુજરાતી ભાષાનરે 
હાઇકોર્ટની સત્ાવાર ભાષા બનાવવા પણ 
માંગણી કરવામાં આવી છે.  ગુજરાત 
હાઈકોર્ટ એડવોકેટસ એસોસીએશન દ્ારા 
રાજયપાલનરે ઉદ્ેશીનરે પાઠવાયરેલા પત્રમાં 

એવી રજૂઆત કરાઇ છે કે, ભૂતકાળમાં 
રાષ્ટ્રપવતએ મંજૂરી આપરેલી છે કે 
બંધારણની જોગવાઈ મુજબ રાજયપાલનરે 
સત્ા છે કે, રાજયમાં સરકારી કામકાજના 
હેતુ મારે સત્ાવાર રીતરે તરેઓ વહન્ી કે 
અનય કોઈપણ પ્ા્ેવશક ભાષાનો ઉપયોગ 
કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે. જરેમાં, 
હાઈકોર્ટની કામગીરીનો પણ સમાવરેશ થાય 
છે.  ગુજરાત હાઈકોર્ટ રૂલસ-૧૯૯૩ના 
વવવવધ વનયમોના લીધરે પક્ષકાર કે વકીલોએ 
કેસ સાથરે સંકળાયરેલા વવવવધ ્સતાવરેજ કે જરે 
ગુજરાતીમાં હોય તરેનરે અંગ્રેજીમાં ટ્ાનસલરેર 
કરીનરે રજૂ કરવા પડરે છે. 

જામનગર
ભૂચરમોરી ખાતરે ખરેલાયરેલા આશરા 

ધમ્ટના યુદ્ધ ્રવમયાન રાજપૂત સવહત 
જ્ાવતના અનરેક વીર શહી્ થયા હતાં. 
જરેનરે હાલાર પંથકના રાજપૂત સમાજ દ્ારા 
શ્રધધાંજલી આપવામાં આવરે છે. જરેના 
ભાગરૂપરે છેલ્ા ૩૦ વષ્ટથી ભુચરમોરી 
શહી્ સમારક સવમવત અનરે અવખલ 
ગુજરાત રાજપૂત યુવા સંઘ દ્ારા વવશરેષ 
ઉજવણી કરવામાં આવરે છે. શીતળા 
સાતમના રોજ ધ્ોલ ભૂચરમોરી ખાતરે 
૩૧માં ભૂચરમોરી શહી્ શ્રધધાંજવલ 

સમારોહમાં ૫૦૦૦ રાજપૂત યુવાઓએ 
સવારે ૧૦ વાગયાથી ૧૧ વમવનર સુધી 
તલવારબાજી કરી વલડ્ટ બુક ઓફ રેકોડ્ટસ્ 
લંડનમાં સથાન મરેળવવા બ્લ અવખલ 
ગુજરાત રાજપૂત યુવા સંઘના મરેનરેવજંગ 
ટ્સરી ડો. જયરેનદ્રવસંહ જાડરેજાનરે વલડ્ટ બુક 
ઓફ રેકોડ્ટની નરરક્ષણ રીમના અવવિન 
વત્રવરે્ી દ્ારા સરર્ટરફકેર એનાયત કરવામાં 
આવયું હતું.  આ સમારોહમાં ધારાસભય 
ધમમેનદ્રવસંહ જાડરેજા, પૂવ્ટ મંત્રી જાડરેજા, ડો. 
જયરેનદ્રવસંહ જાડરેજા, સવહત અગ્ણીઓ, 
યુવાઓ તરેમજ આમવંત્રતો ઉપસસથત રહ્ા 

હાઇકોર્ટમાં ગુજરાતીને સત્ાવાર 
રીતે માન્ય ગણવા મારે માંગણી

ગુજરાતમાં ૫૦૦૦ રાજપૂતોનું પ્રદર્ટન  
તલવાર બાજીમાં વવશ્વવવક્રમ સજા્ટ્યો

જામનગરમાં વીર શહીદનાો શ્રદાંજલ આાપવાની પરંપરા

અમ્ાવા્ શહેરમાં એક 
અઠવારડયામાં કોલરેરાના 

નવ કેસ નોંધાતા તંત્ર સતક્ક
અમદાવાદ

અમ્ાવા્ શહેરમાં સતત વરસી રહેલા વરસા્ 
ઉપરાંત શહેરના વવવવધ વવસતારમાં પ્્ૂવષત પાણીની 
વધતી જતી ફરરયા્નો સમયસર વનકાલ કરવામાં 
આવતો ના હોવાની વયાપક ફરરયા્ોની વચ્રે માત્ર એક 
અઠવાડીયામાં કોલરેરાના નવ કેસ નોંધાતા મયુવનવસપલ 
હેલથ વવભાગ સતક્ક બની ગયુ છે.૧૩ ર્વસમાં ઝાડા 
ઉલરીનાં ૫૨૧ કેસ નોંધાયા હતા.ઓગસર મવહનામાં 
તપાસ બા્ ૩૨ સરેમપલ અનફીર જાહેર કરવામાં આવયા 
છે. ૧૩ ઓગસર સુધીમાં શહેરમાં મરેલરેરરયાના ૭૯,ઝરેરી 
મરેલરેરરયાના આઠ, ડરેનગયૂના ૭૬ અનરે વચકનગુવનયાના 
૧૧ કેસ નોંધાયા છે.

ગુજરાત પોલીસ વવભાગ 
મારે 550 કરોડનુ ભંડોળ 
મંજૂર કરતી રાજય સરકાર

ગાંધીનગર
ગુજરાત પોલીસના ગ્રેડ પરે પર રાજય સરકારે વનણ્ટય 

કયયો છે. સીએમ ભૂપરેનદ્ર પરેલરે કહ્યુ કે સરકાર દ્ારા 
પોલીસ વવભાગ મારે રૂ.550 કરોડનું ભંડોળ મંજૂર 
કરવામાં આવયું છે. પોલીસ વવભાગના કમ્ટચારીઓની 
વવવવધ રજૂઆત તથા માંગણીઓનરે ધયાનરે લઈનરે 
તવરરત ધોરણરે સવમવતની રચના કરાઈ હતી. સીએમ 
ભૂપરેનદ્ર પરેલ અનરે ગૃહમંત્રીની અધયક્ષતામાં બરેઠકોનું 
આયોજન થયુ હતુ.  પોલીસ કમ્ટચારીઓ અનરે તરેમના 
પરરવારજનોના કલયાણની લાગણી સાથરે આ બરેઠકો તથા 
સવમવતની ભલામણોનો સવીકાર કરીનરે પોલીસ વવભાગ 
મારે રૂ. 550 કરોડનુ ભંડોળ મંજૂર કરવામાં આવયુ છે. 

નકલી પોસપોર્ટ પર ઓસરેવલયા 
ફરી પરત આવરેલી મવહલા 

અમ્ાવા્ એરપોર્ટથી પકડાઇ
અમદાવાદ

મોરેરામાં ્ેવપ્યાસ સોસાયરીમાં રહેતા અમ્ાવા્ 
એસવીપીઆઇ એરપોર્ટ ઉપર ઇમીગ્રેશન વવભાગમાં  
ફરજ બજાવતા  યાકીસવરૂપ કરારીયાએ એરપોર્ટ પોલીસ 
સરેશનમાં જોરાણા ગામના  ભારતીબહેન જયરેશભાઇ પરેલ 
સામરે ફરરયા્ નોંધાવી છે કે બુધવારે રાતરે ૧૧.૩૦ વાગરે 
વસંગાપોર એરલાઇનસ ફલાઇરમાં મવહલા ઓસરેવલયાથી 
આવી રહી હતી.  ચરેરકંગ વખતરે શંકા જતાં અવધકારીએ 
તરેમની પાસરે આધાર પુરાવા માગયા હતા જરેથી ખબર પડી 
કે મવહલા પાસરે જરે પાસપોર્ટ હતો તરેમાં મુંબઇ બ્ાન્ા રોડ 
ઉપર વચંબાઇ રોડ ઉપર ગંગબાઇ વબલડીગમાં રહેતા 
રૂહી મુસફર રાજપરના નામરે પાસપોર્ટ હતો અનરે આ 
પોસપોર્ટમાં પકડાયરેલી મવહલાનો ફોરો લગાડરેલો હતો. 

ગુજરાત વવધાનસભા ચૂંરણીઃ 
AAPની વધુ 9 ઉમરે્વારો 
સાથરેની બીજી યા્ી જાહેર

અમદાવાદ
વવધાનસભા ચૂંરણીના અનુસંધાનરે આપએ ઉમરે્વારોની 

બીજી યા્ી પણ જાહેર કરી ્ીધી છે. આમ આ્મી 
પારટીએ  ભાજપ-કોંગ્રેસની પહેલા જ 10 ઉમરે્વારોની યા્ી 
બહાર પાડી હતી.  જરેમાં સૌરાષ્ટ્રની 4, મધય ગુજરાતની 
2, ઉત્ર ગુજરાતની 3 અનરે ્વક્ષણ ગુજરાતની 1 બરેઠકના 
ઉમરે્વારોના નામ જાહેર થયા હતા જયારે બીજી યા્ીમાં 
યા્ીમાં 1. રાજુ કરપડા, ચોરીલા, 2. વપયૂષ પરમાર, 
માંગરોળ (જૂનાગઢ), 3. કરસનભાઈ કરમૂળ, જામનગર 
ઉત્ર, 4. વનવમષા ખૂંર, ગોંડલ, 5. પ્કાશભાઈ કોનટ્ાકરર, 
ચોયા્ટસી (સુરત), 6. વવક્રમ સોરાણી, વાંકાનરેર, 7. ભરત 
વખાલા, ્ેવગઢ બારરયા, 8. જરેજરે મરેવાડા, અસારવા, 9. 
વવપુલ સવખયા, (ધોરાજી)ના નામ જાહેર કરાયા હતા.

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં આ વખતરે મરેઘરાજા મન 

મૂકીનરે વરસયા છે અનરે અતયારસુધી 
સીઝનનો ૮૪.૨૬ રકા વરસા્ નોંધાઇ 
ચૂકયો છે. છેલ્ા ૮ વષ્ટમાં રાજયમાં 
૧૪ ઓગસર સુધી નોંધાયરેલો આ સૌથી 
વધુ વરસા્ છે. ગત વષમે ૧૪ ઓગસર 
સુધી ં ૧૨.૧૮ ઈંચ સાથરે રાજયમાં 
મોસમનો સરેરાશ માત્ર ૩૬.૮૪ 
રકા વરસા્ નોંધાયો હતો. આમ, 
ગત વષ્ટની સરખામણીએ આ વખતરે 

વરસા્નું પ્માણ બમણાથી પણ વધુ 
છે. આ વખતરે રાજયના ૪૧ તાલુકામાં 
૪૦ ઈંચથી વધુ વરસા્ નોંધાઇ ચૂકયો 
છે. ગુજરાતમાં આ વખતરે સરેરાશની 

રીતરે કચછમાં સૌથી વધુ ૧૩૫ રકા 
વરસા્ નોંધાયો છે. કચછમાં ગત વષમે 
૧૪.૫૧ ઈંચ સાથરે મોસમનો સરેરાશ 
માત્ર ૩૨ રકા વરસા્ નોંધાયો હતો. 
આ વસવાય ્વક્ષણ ગુજરાતમાં ૫૫ ઈંચ 
સાથરે મોસમનો ૯૪ રકા, સૌરાષ્ટ્રમાં 
૨૧.૧૨ ઈંચ સાથરે મોસમનો ૭૯ રકા, 
ઉત્ર ગુજરાતમાં ૨૧.૧૫ ઈંચ સાથરે 
મોસમનો ૭૫ રકા જયારે  પૂવ્ટ મધય 
ગુજરાતમાં ૨૩ ઈંચ સાથરે મોસમનો 
૭૩ રકા વરસા્ નોંધાયો છે. 

ગુજરાતમાં ચાલુ સીઝનનો 84 રકા વરસા્ 
ખાબકયો : છેલ્ા આઠ વષ્ટમાં સૌથી વધુ
41 તાલુકામાં 40 ઈંચથી વધુ વરસાદ : કપરાડામાં 127, ધરમપુરમાં 103 ઈંચ નાંધાયાો

અમદાવાદ
અમ્ાવા્ના મવણનગર 

સવાવમનારાયણ મંર્રના ટ્સરીઓએ 
4 લોકો સામરે છેતરવપંડીની ફરરયા્ 
નોંધાવી છે. ઘોડાસર સમૃવત મંર્રની 
પાસરે આવરેલી જમીન પચાવી પાડવાના 
ઇરા્ાથી ખોરા વરેચાણ કરાર કરાવી 
પાવર ઓફ એરનટી આધારે રજીસરર 
વરેચાણ કરાવી તરેમજ મંર્રના ટ્સરની 
ઓરફસ ખાતરે જઈનરે ટ્સરીનરે અનરે સંતો 
મહંતોનરે જાનથી મારી નાખવાની ધમકી 
આપતા પોલીસરે તપાસ હાથ ધરી છે.

અમ્ાવા્ના મરેમનગર વવસતારમાં 
રહેતા અનરે મવણનગર ખાતરે આવરેલ 

સવાવમનારાયણ મંર્રમાં ટ્સરી તરીકે 
કાય્ટરત હરજીવનભાઈ પરેલ નામના 
71 વષટીય વૃદ્ધરે મવણનગર પોલીસ 
સરેશનમાં તુષાર પરેલ, શમીમબાનુ 
અનસારી, મઝહર અબબાસ બુખારી 
અનરે સહેનાજ બાનુ બુખારી સામરે 
ફરરયા્ નોંધાવી છે. સવાવમનારાયણ 
ટ્સરની માવલકીની જમીન ઘોડાસરમાં 
સમૃવત મંર્ર પાસરે આવરેલી છે, જરે 
જમીનમાં આરોપીઓએ ખોરા હક 
્ાવા લખાણો ઊભા કરી જમીન 
પચાવી પાડવાનો પ્યાસ કયયો છે. 
તરેમજ ફરરયા્ીનરે સમાધાન કરવા મારે 
ધમકીઓ આપી હતી. 

મવણનગર સવાવમનારા્યણ મંદદરની 
જમીન પચાવી પાડવા મોરું ષડ્યંત્ર

અમદાવાદ
ગુજરાત સરકારે ગત મંગળવારના 

રોજ 2002માં થયરેલા ગોધરા કાંડ 
્રવમયાન વબસલકસ બાનો સાથરે ગેંગરેપ 
કરનારા તમામ 11 ્ોવષતોનરે મુક્ત 
કરવાની જાહેરાત કરી હતી. તયાર બા્ 
વબસલકસ બાનોનું પ્થમ વનવરે્ન સામરે 
આવયું છે. વબસલકસ બાનોએ ્ોવષતોનરે 
મુક્ત કરવામાં આવયા તરેના કારણરે પોતાનો 
નયાય પ્તયરેનો વવવિાસ ખળભળી ઉઠ્ો છે 
તરેમ જણાવયું હતું. 

વબસલકસ બાનોએ જણાવયું કે, ‘2 
ર્વસ પહેલા, 15 ઓગષ્ટ 2022ના 
રોજ પાછલા 20 વષ્ટની પીડા ફરી 
ઉભરી આવી. જયારે મેં સાંભળયું કે, જરે 

11 ્ોવષતોએ મારા પરરવાર અનરે મારી 
વજં્ગીનરે તબાહ કરી નાખી હતી તથા 
મારી 3 વષ્ટની ્ીકરીનરે મારા પાસરેથી 
છીનવી લીધી હતી, તરે આઝા્ થઈ ગયા 
છે.’  ‘મારા પાસરે કહેવા મારે શબ્ નથી 
બચયા. હું સતબધ છું. હું ફક્ત એરલું જ 
કહી શકું કે- કોઈ મવહલા મારે નયાય આ 
રીતરે પૂરો કઈ રીતરે થઈ શકે? મેં આપણાં 
્ેશની સવયોચય કોર્ટ પર વવવિાસ મુકયો, મેં 
વસસરમ પર વવવિાસ મુકયો અનરે હું ધીમરે-
ધીમરે આ મોરા ‘આઘાત’ સાથરે જીવવાની 
આ્ત પાડી રહી હતી. આ ્ોવષતોનરે 
મુવક્ત મળી એ કારણરે મારા જીવનની 
શાંવત છીનવાઈ ગઈ છે અનરે મારો નયાય 
પરથી વવવિાસ ડગમગી ગયો છે.’

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ગોધરાકાંડ ્રવમયાન 

વબલકીસ બાનો ગેંગરેપ કેસમાં ્ોવષત 
ઠરેલા તમામ 11 ્ોવષત કે્ીઓનરે 
સવતંત્રતા ર્વસરે મુક્ત કરવામાં આવયા 
છે. સોમવારે આ લોકો ગોધરા સબ 
જરેલમાંથી બહાર આવયા હતા. ગુજરાત 
સરકારે તરેની માફી નીવત હેઠળ રરલીઝ 
કરવાની મંજૂરી આપી હતી.

3 માચ્ટ 2002ના રોજ ્ાહો્ 
વજલ્ાના રણવધકપુર ગામમાં 
વબલકીસ બાનો પર સામૂવહક 
બળાતકાર થયો હતો અનરે તરેના 
પરરવારના સાત સભયોની હતયા 

કરવામાં આવી હતી. જયારે ગુનો 
આચરવામાં આવયો તયારે વબલકીસ 
બાનો પાંચ મવહનાની ગભ્ટવતી 
હતી. રાધરેશયામ શાહી, જસવંત 
ચતુરભાઈ નાઈ, કેશુભાઈ વ્ાવનયા, 
બકાભાઈ વાડાવનયા, રાજીવભાઈ 
સોની, રમરેશભાઈ ચૌહાણ, 
શૈલરેષભાઈ ભટ્ટ, વબવપનચંદ્ર જોષી, 
ગોવવં્ભાઈ નાઈ, વમતરેશ ભટ્ટ અનરે 
પ્્ીપ મોરઢયા સામરે FIR ્ાખલ 
કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓની 
2004માં ધરપકડ કરવામાં આવી 
હતી. અમ્ાવા્માં ટ્ાયલ શરૂ થઈ. 
જો કે, વબલકીસ બાનોનરે ડર હતો કે 

સાક્ષીઓનરે નુકસાન થઈ શકે છે અનરે 
સરેનટ્લ બયુરો ઑફ ઈનવરેસસરગરેશન 
(સીબીઆઈ) દ્ારા એકવત્રત કરવામાં 
આવરેલા પુરાવા સાથરે છેડછાડ થઈ 
શકે છે. સુપ્ીમ કોરટે ઓગસર 2004માં 
કેસનરે મુંબઈ ટ્ાનસફર કયયો હતો.

21 જાનયુઆરી, 2008ના રોજ, 
મુંબઈની વવશરેષ સીબીઆઈ કોરટે 
આ કેસમાં 11 આરોપીઓનરે ્ોવષત 
ઠેરવયા અનરે તરેમનરે આજીવન કે્ની 
સજા ફરકારી હતી. તયાર બા્ બોમબરે 
હાઈકોરટે તરેની સજા યથાવત રાખી 
હતી.  આ ્ોવષતોએ 18 વષ્ટથી વધુ 
સમયની સજા ભોગવી હતી.

વબલકીસ બાનો ગેંગરેપ કેસમાં આજીવન 
કે્ની સજા ભોગવતાં 11 ્ોવષતો મુક્ત

2002માં પરરવારના સાત સભ્યની હત્ા આનો ગંગરોપ થયાો હતાો

ન્યા્ય ઉપરથી મારો ભરોસો ઉઠી 
ગ્યોઃ વબલ્કસ બાનોની હૈ્યાવરાળ
20 વર્ષ પહો લાની પીડા ફરી તાજી થઈ હાોવાની મરહલાની કો રફયત
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મુખ્તાર અંસતારી સતામે 
આરોપો નિરતાધારર્ થયતા, 
29 ઓગષ્ટે સુિતાવણી

લખનઉ
યપુીિતા બતાદંતા જલેમતા ંબરં મતારિયતા ડોિ મુખ્તાર અસંતારીિી 

મશુ ક્ેલીઓ ઘટવતાિુ ંિતામ િથી લઈ રહી. લખિૌિી એમપી-
એમએલએ ્ોટટે પવૂધા રતારતાસભય મુખ્તાર અસંતારી સતામે 
બિતાવટ, શત્ ુસપંનતિ પર ્બજો અિ ેગરે્તાયદટે બતારં્તામિતા 
આરોપો નિરતાધારર્ ્રવતામતા ંઆવયતા છટે. આગતામી સિુતાવણી 
29 ઓગષ્િતા રોજ થશ.ે  વીરડયો ્ોનિરનસગં દ્તારતા મખુ્તાર 
અસંતારીિ ેહતાજર ્રવતામતા ંઆવયતા હ્તા. હવે વયનતિગ્ રૂપે 
હતાજર થવતા પર મખુ્તારિતા હસ્તાક્ષર ્રતાવવતામતા ં આવશ.ે 
્મિે જણતાવી દઈએ ક્ે, આ મતામલ ે27 ઓગષ્ 2020િતા 
રોજ હજર્ગજં પોલીસ સટટેશિમતંા મખુ્તાર અિે ્મેિતા પુત્ 
પર ક્ેસ દતાખલ ્રવતામતા ંઆવયો હ્ો.

્ોટધામતાંથી ભતાગી ગયેલતા 
રટેપિતા આરોપીિી ટોળતાએ 

ભેગતા મળી હતયતા ્રી
ઉત્તર લખીમપુર

આસતામિતા લખીમપુર નજલ્તામતાં બે રદવસ પહટેલતા 
્ોટધામતાંથી ભતાગી ગયેલતા  બળતાત્તાર અિે હતયતાિતા ૪૫ વર્ષીય 
આરોપીિી ગુરુવતાર ટોળતાએ ભેગતા મળી હતયતા ્રી હ્ી ્ેમ 
પોલીસે એ્ નિવેદિમતાં જણતાવયું છટે. ગરજાઇ બરુઆ ઉિફે 
રતાજુ બરુઆિે પોલીસે ભયજિ્ અપરતારી ગણતાવયો હ્ો. 
આ અપરતારી ્ોટધામતાંથી ભતાગી જઇિે ઘીલમતાર પોલીસ 
સટટેશિિી હદમતાં આવેલતા ્ીલતા્ીલી ગતામમતાં સં્તાયો હ્ો. 
આજે વહટેલી સવતારટે સથતાનિ્ લો્ોએ ્ેિે પ્ડી લીરો હ્ો. 
્ેમણે પોલીસિે જાણ ્રી હ્ી પણ ્ેિે આવવતામતાં મોડું 
થયું હ્ું. તયતાં સુરીમતાં મોટી સંખયતામતાં ભીડ એતિત્ર થઇ ગઇ 
હ્ી અિે ્ેણે આરોપીિે મતારવતાિું શરૂ ્રી દીરું હ્ું.

ગુલામ નબીએ કોંગ્રેસ 
પ્રચાર સમમમિના અધ્યક્ષ 
પદેથી રાજીનામુ આપ્યુું

નવી દદલ્ી
જમમુ ્તાશમીરિતા રતાજ્તારણમતાં 

ભતારટે મોટી હલચલ જોવતા મળી છટે. 
રદગગજ ્ોંગ્ેસી િે્તા ગુલતામ િબી 
આઝતાદટે જમમુ ્તાશમીર ્ોંગ્ેસિી પ્રચતાર 
સનમન્િતા અધયક્ષ પદટેથી રતાજીિતામુ 
આપી દીરું છટે. પ્રચતાર સનમન્િતા 
અધયક્ષ પદટે નિયુનતિિતા અમુ્ 
્લતા્ોમતાં જ ્ેમણે રતાજીિતામુ આપી 
દીરું હ્ું. આ સતાથે જ ્ેમણે જમમુ 
્તાશમીરમતાં પતાટષીિતા રતાજ્ીય મુદ્તાઓિી 
સનમન્િી સદસય્તામતાંથી પણ તયતાગપત્ 
આપી દીરો છટે.  ગુલતામ િબી આઝતાદટે 
્યતા ્તારણસર રતાજીિતામુ આપયું ્ે હજુ 
સપષ્ િથી થયું. 

શ્ીનગર 
જમમુ-્તાશમીરમતાંથી ્લમ 

૩૭૦ િતાબૂદ થયતા પછી પહટેલી 
વખ્ ્કેનદ્રશતાનસ્ પ્રદટેશિતા ચૂંટણી 
પંચે ઐન્હતાનસ્ નિણધાય લીરો છટે. 
હવે જમમુ-્તાશમીરમતાં રહટે્તા અનય 
રતાજયિતા લો્ો પણ મ્દતાિ ્રી 
શ્શે ્ેમ રતાજયિતા મુખય ચૂંટણી 
્નમશિર હૃદટેશ ્ુમતારટે જણતાવયું 
હ્ું. જો્કે આ નિણધાયથી નવપક્ષે ભતારટે 
હોબતાળો મચતાવયો હ્ો. વરુમતાં જમમુ-
્તાશમીરમતાં િરજ બજાવ્તા સલતામ્ી 
દળિતા જવતાિોિે પણ મ્દતાિિી 

મંજૂરી અપતાઈ છટે. જમમુ-્તાશમીરમતાં 
આ વર્ધાિતા અં્મતાં અથવતા આગતામી 
વર્ધાિી શરૂઆ્મતાં નવરતાિસભતા ચૂંટણી 
યોજાવતાિી સંભતાવિતા છટે તયતારટે ચૂંટણી 
પંચિો આ નિણધાય ખૂબ જ મહતવપૂણધા 
છટે. ્તારણ ્કે આ નિણધાયિતા પગલે 
જમમુ-્તાશમીરમતાં અનય રતાજયિતા 
લો્ો સનહ્ ૨૫ લતાખ િવતા મ્દતારો 
ઉમેરતાશે. એવતામતાં જમમુ-્તાશમીરિતા 
મુખય ચૂંટણી ્નમશિર હૃદટેશ ્ુમતારટે 
જમમુ-્તાશમીરમતાં રહટે્તા અનય 
રતાજયિતા લો્ોિે પણ મ્દતાિિો 
અનર્તાર આપવતાિી જાહટેરતા્ ્રી છટે. 

જમમુ-કાશમીરમાું ્વરે બ્ારના 
લોકો પણ મિદાન કરી શકશરે
ચૂંટણી પંચના નનણ્ણયથી જમ્મુ-કાશ્ીર્ાં વિપક્ષનાે હાેબાળાે

ભોપાલ
ઓરડશતાિી મહતાિદીમતાં આવેલતા પૂરિે ્તારણે પરરસસથન્ 

હજુ પણ ગંભીર બિેલી છટે. રતાજય સર્તારિતા વરરષ્ઠ 
અનર્તારીિતા જણતાવયતા પ્રમતાણે મહતાિદીિતા જળસ્રમતાં ભતારટે 
વરતારતાિે ્તારણે રતાજયમતાં 237 ગતામોમતાં િદીિતા પતાણી િરી 
વળયતા છટે અિે ્ેિતા ્તારણે 1.5 લતાખ લો્ોિે સુરનક્ષ્ સથળટે 
ખસેડવતાિી િરજ પડી છટે. ્ો મધયપ્રદટેશમતાં પણ વરસતાદિે 
લીરે પૂરપ્ર્ોપ, ચંબલ ક્ષેત્મતાં 40 ગતામિો સંપ્્ક ્ૂટયો છટે. 
હવતામતાિ નવભતાગે રતાજસથતાિ, મહતારતાષ્ટ્ર, નબહતાર, મધયપ્રદટેશ, 
છતિીસગઢ, પનચિમ બંગતાળ, નહમતાચલપ્રદટેશ, ઉતિરપ્રદટેશ અિે 
ઉતિરતાખંડમતાં ભતારટે વરસતાદ થવતાિી આગતાહી ્રી છટે. આ ભતારટે 
વરસતાદિે ્તારણે ્તાપમતાિમતાં પણ ત્ણથી ચતાર રડગ્ી જેટલો 
ઘટતાડો થવતાિી આગતાહી ્રતાઇ છટે. ્ે ઉપરતાં્ 18 ઓગસટ 

સુરી સૌરતાષ્ટ્ર અિે ્ચછિતા નવસ્તારોમતાં પણ વરસતાદિી 
આગતાહી વયતિ ્રતાઇ છટે. ્ોં્ણ અિે ગોવતા નવસ્તારમતાં 20 
્તારીખ સુરી વરસતાદિી સંભતાવિતા વયતિ ્રતાઇ છટે.  ગંગતા 
અિે યમુિતા િદીિતા જળસ્રમતાં ભતારટે વરતારતાિે ્તારણે ્છતારી 
નવસ્તારમતાં પૂરિો ખ્રો વધયો છટે. 

મધયપ્રદટેશમતાં ભતારટે વરસતાદથી પૂરપ્ર્ોપ 
ચંબલ ક્ષેત્મતાં 40 ગતામિો સંપ્્ક ્ૂટયો
્ધ્યપ્રદેશ સહહતના અનેક રાજાે્ાં ભારે િરસાદની અાઇઅે્ડીની અાગાહી

શ્ીનગર 
્તાશમીરી પંરડ્ સુિીલ ભટિી હતયતાએ િરી ્તાશમીરમતાં 

પંરડ્ોિી સુરક્ષતા અંગે અિે્ સવતાલો ઉઠતાવયતા છટે. હવે 
એવતા અહટેવતાલો છટે ્કે સરહદટેથી આ્ં્ીઓ મતાટટે મોટતા પતાયે 
હનથયતારો ઘુસતાડવતામતાં આવયતા છટે જેિો ઉપયોગ ્તાશમીરી 
પંરડ્ોિી હતયતા મતાટટે થઇ શ્કે છટે. હતાલ રતાજોરીમતાં સૈનય અિે 
આ્ં્ીઓ વચ્ે ભતારટે ગોળીબતાર થયો હ્ો, આ દરનમયતાિ 
આ્ં્ીઓ છટ્ીિે ભતાગી ગયતા હોવતાથી જમમુમતાં સૈનયિે 
હતાઇ એલટધા ્રતાયું છટે. આ્ં્ીઓ રતાજૌરીિતા જંગલોમતાં જોવતા 
મળયતા હ્તા, ત્ણ જેટલતા આ્ં્ીઓ આ નવસ્તારમતાંથી છટ્ીિે 
અનય ્ોઇ સથળટે છુપતાઇ ગયતા છટે.  જેિે પગલે હતાલ મોટતા 

પતાયે જમમુમતાં ્પતાસ અનભયતાિ ચતાલી રહ્ં છટે. સુિીલ ભટ્ટિતા 
હતયતારતા આરદલિી સંપનતિ જપ્ત ્રીિે પોલીસે આ ્કેસમતાં 
આરોપીિે શરણ આપિતારતા ત્ણ ભતાઇઓિી રરપ્ડ ્રી છટે.

્તાશમીરી પંરડ્ો પર વરુ હુમલતાિી ભીન્ 
સૈનય ્ેમજ પોલીસિે હતાઇએલટધા ્રતાયું
સમુનીલ ભટ્ટના હત્ારા અાહદલની સંપવતિ જપ્ત, શરણ અાપનારા ત્રણ ભાઇઅાેની ધરપકડ

મ્માચલમાું કોંગ્રેસના પવન કાજલ, 
લખમવુંદર રાણા ભાજપમાું જોડા્યા

શિમલા ઃ શિમાચલ પ્રદેિમાં આગામી શિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક છે. 
આિી સ્થિશિમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પિન કુમાર કાજલ અનરે લખશિંદર 
શસંિ રાણા રાજ્યના મુખ્યમંત્ી જ્યરામ ઠાકુરની િાજરીમાં ભાજપમાં 
જોડા્યા િિા. CM જ્યરામ ઠાકુરની િાજરીમાં બંનરે ધારાસભ્યયો નિી દદલિી 
સ્થિિ પાટટી િેડક્ાટ્ટર ખાિરે ભાજપમાં જોડા્યા િિા. આ પ્રસંગરે પ્રદેિ 
ભાજપ અધ્યક્ષ સુરેિ કશ્યપ પણ િાજર રહ્ા િિા.  િમનરે જણાિી દઈએ 
કે, દદલિીમાં કોંગ્રેસના બંનરે ધારાસભ્યયો ભાજપમાં જોડાઈ ગ્યા છે. બીજી 
િરફ ચૂંટણી પિેલા કોંગ્રેસના નરેિાઓમાં ચાલી રિેલી જૂથિબંધી પણ સામરે 
આિી છે.

અપ્રણ કેસમાું વોન્ેડ કામિતિકે્ય મસું્ 
મબ્ારના નવા કા્યદા મુંત્ી બન્યા

પ્ના ઃ શબિારમાં નિા મંત્ીમંડળની રચના થિઈ ગઈ છે પણ મુખ્યમંત્ી 
નીશિિ કુમાર માટે પ્રથિમ ગ્ાસરે જ મશક્ષકા જરેિયો ઘાટ સર્્ટ્યયો છે. શબિારના 
મંત્ીમંડળમાં કા્યદા મંત્ી બનાિા્યરેલા કાશિ્ટકે્ય શસંિ પયોિરે જ અપિરણના 
કેસમાં િયોનટેડ છે િરેિયો આક્ષરેપ ભાજપના નરેિા સુિીલ મયોદી િારંિાર કરી 
રહ્ા છે. આ મુદ્ે ભરાઈ પડરેલા શનશિિ કુમારનરે સિાલ પૂછિામાં આવ્યયો 
ત્યારે િરેમણરે કહ્યુ િિુ કે, મનરે આ અંગરે કિું ખબર નથિી. જરેના પર સુિીલ 
મયોદીએ કહ્યુ છે કે, જો શનશિિ કુમારનરે પિેલા નિયોિી ખબર િયો િિરે િયો 
ખબર પડી ગઈ છે િયો કાશિ્ટકે્ય શસંિનરે િરેમણરે મંત્ીમંડળમાંથિી પાણીચુ 
પકડાિી દેિુ જોઈએ. કાશિ્ટકે્ય શસંિ શબિારના બાિુબલી અનંિ શસંિના 
રાઈટ િેનડ છે.

્દર્યાણામાું પણ નીિીશુાળી થવાના 
અણસાર, JJPનુું મનવરેદન ચચાતિમાું

ચુંદીગઢ ઃ શબિારમાં નીિીિ કુમારે NDA સાથિરે છેડયો ફાડીનરે મુખ્યમંત્ી 
પદેથિી રાજીનામુ આપ્યા બાદ RJD-કોંગ્રેસ ગઠબંધન સાથિરે મળીનરે સરકાર 
બનાિી છે. ત્યારે શબિારમાં થિ્યરેલા સત્ા પદરિિ્ટન બાદ ભારિી્ય જનિા 
પાટટી (ભાજપ)ના સિ્યયોગી દળયો સિિ ભગિા પાટટી પર દબાણ બનાિિા 
પ્ર્યત્યો કરી રહ્ા િયોિાનું જણા્ય છે. િરેની અસર િદર્યાણામાં પણ જોિા 
મળી રિી છે. ઉલ્રેખની્ય છે કે, િદર્યાણામાં ભાજપ જનના્યક જનિા 
પાટટી (JJP) સાથિરે મળીનરે સરકાર ચલાિી રિી છે. જરેજરેપીના પ્રદેિ અધ્યક્ષ 
શનિાન શસંિે િર્ટ 2024માં ના્યબ મુખ્યમંત્ી દુષ્યંિ ચૌટાલાનરે િદર્યાણાના 
આગામી મુખ્યમંત્ી બનાિિાની િાિ કરી છે.  શનિાન શસંિે જણાવ્યું િિું 
કે, ‘સૌ કયોઈ આગળ િધિા ઈચછે છે અનરે મનરે િરેમાં કિું ખયોટું નથિી લાગિું. 
િથિા રાજ્યના દરેક પાટટી કા્ય્ટકરયો અનરે ્યુિાનયો ઈચછે છે કે દુષ્યંિ ચૌટાલા 
રાજ્યના આગામી મુખ્યમંત્ી બનરે.’

રા્ુલ ગાુંધીએ કોંગ્રેસનરે અસમુંજસમાું મુકી, 
રાષ્ટી્ય પ્રમુખની ચૂું્ણીમાું મવલુંબ સુંભવ

નવી દદલ્ી : કોંગ્રેસ પાટટીએ પિેલા િયો ઘયોરણા કરી િિી કે, પક્ષ પ્રમુખની 
ચૂંટણી િા.૨૧ ઓગ્ટથિી ૨૦ સપટે. સુધીમાં સંપન્ન કરિામાં આિિરે, પરંિુ 
ઘણા નરેિાઓના પ્ર્યત્યો છિાં્યરે રાિુલ ગાંધીએ િરેમનું િલણ ્પષ્ટ નથિી 
ક્યુું, પદરણામરે પક્ષ પ્રમુખની ચૂંટણી શિલંબમાં પડિા સંભિ છે. િરેઓએ 
પયોિરે પણ િજી સુધી ચૂંટણી લડિા અંગરે કયોઈ ્પષ્ટ સંકેિ આપ્યયો નથિી િરેથિી 
કોંગ્રેસ કારયોબારીની બરેઠક પણ બયોલાિિામાં આિી નથિી. આ બરેઠકમાં જ 
ચૂંટણી િારીખ શનશચિિ કરિામાં આિરે છે. કોંગ્રેસ ચૂંટણી ઓથિયોદરટી પ્રમાણરે 
પાટટીએ પ્રમુખપદની ચૂંટણી માટેની િૈ્યારીઓ પૂરી કરી દીધી છે િરેનું કિેિું 
છે કે, િિરે દડયો કારયોબારીના પટમાં છે. આ પ્રાશધકરણના અધ્યક્ષ મઘુસૂદન 
શમ્ત્ી છે િરેઓ િરેમ પણ જણાિરે છે કે, રાજ્યયોમાં ચૂંટણી પ્રશરિ્યા િજી સુધી 
પૂરી નથિી થિઈ.

પોમલદ્કલ ન્યૂઝ

નવી દદલ્ી
રદલહી સનહ્ સમગ્ દટેશમતાં ્ોરોિતા 

સંક્રનમ્ોિતા દૈનિ્ આં્ડતાઓમતાં 
નચં્તાજિ્ વરતારો જોવતા મળી રહ્ો છટે. 
્ોરોિતા સંક્રમણિે િકેલતા્ુ અટ્તાવવતા 
મતાટટે િરીથી સખ્ પગલતા લેવતાિું શરૂ 
થઈ ગયું છટે. જે અં્ગધા્ એરલતાઈનસ 
્ંપિીઓિે ્હટેવતામતાં આવયું છટે ્કે, 
મુસતાિરો નવમતાિિી અંદર મતાસ્ 
પહટેરીિે રતાખે. DGCA દ્તારતા 
આજે ્ોરોિતાિતા દૈનિ્ ્કેસોિી વર્ી 
જ્ી સંખયતાિે જો્તા આપેલતા પો્તાિતા 
આદટેશમતાં જણતાવયું છટે ્કે, મુસતાિરોએ 
િવતા આદટેશિું પતાલિ િરજીયતા્ ્રવું 

પડશે. જો ્ોઈ મુસતાિર મતાસ્ સનહ્િતા 
્ોનવડ પ્રોટો્ોલિું પતાલિ િતા ્રટે, ્ો 
એરલતાઈનસ દ્તારતા આવતા મુસતાિરો 
પર સખ્ ્તાયધાવતાહી ્રવતામતાં આવશે. 
વરુમતાં DGCAએ જણતાવયું છટે ્કે, 
એરપોટધા અિે ફલતાઈટમતાં મુસતાિરોિું 
સઘિ ચેર્ંગ ્રવતામતાં આવશે. 

માસક ના પ્ેરનારા મુસાફરો પર 
કા્યતિવા્ી કરો: DGCAનો આદેશ
હદલ્ી સહહત દેશ્ાં કાેરાેનાના કેસાે્ાં ફરી િધારાે
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આંતર અવસરનું પવ્વ એટલે  “પરુ્વષણ”
ક્ષમા માગવા અને ક્ષમા અાપવાનું તાે જગતનાે દરેક ધમ્મ કહે છે, કકન્ુ ક્ષમાપના માટે જ અેક ખાસ કદવસનું અાધ્ાત્મિક પવ્મ ઊજવવાની પરંપરા માત્ર જૈન ધમ્મમાં જ છે.

જૈન ધર્મના સર્મપ્રથર આગળ ‘શ્રી આચારાંગ સૂત્ર’રાં કહ્ં છે કે, ‘જે રરીતે કેરરીના 
હૃદયરાં છુપાયેલરી ગોટલરીરાં એક વરશાળ આંબાનું વૃક્ષ છુપાયું છે, એ રરીતે હે રાનર, 
તારરી કાયારાં પરરાતરા રસેલો છે, એને તું શોધરી લે. આથરી જ પયુ્મષણને અનેક 
ઉપરાઓ આપરી છે. જેરકે અમૃતનરી (ઔષધરાં શ્ેષ્ઠ), જેર કે કલપવૃક્ષનરી (વૃક્ષરાં 
શ્ેષ્ઠ), જેર કે ચંદ્રનરી (તારાઓરાં શ્ેષ્ઠ). જેર સુગંધ રગર ફૂલ કારનું નથરી અને શરીલ 
વરના નારરી શોભતરી નથરી. તેર પયુ્મષણ પર્મનરી આરાધના વરના સાધુ કે શ્ારકનું કુળ 
શોભતું નથરી. આર, પયુ્મષણ પર્મ ખરેખર રહાન છે, પર્મ વશરોરવણ છે. જગતના સર્મ 
જીરો સાથે રૈત્રરી કરરાનું આ પર્મ છે. સાત્ત્રક અને આત્તરક રૈત્રરીનું પર્મ છે. આરરી 
રૈત્રરી વયહાર શુવધિ અને રન શુવધિ વરના પ્રાપ્ત થતરી નથરી. રાટે જ આ પર્મને આધયાત્તરક 
પર્મ કહ્ં છે  � –�પ્રો.�નૌતમભાઈ�વકીલ�(ધમ્મતતવ�તતવ�ચિંતક).

પયુ્મષણ બાહ્ય 
ઉતસરનું પર્મ 
નહીં, પરંતુ આંતર 
ઉતસરનું પર્મ છે. 
તેનો રૂળ હેતુ 
“આતરાને શુધિ કરરી 
પરરાતરાનરી સરરીપે 
પહોંચરાનો છે” 
� -�ડૉ.કુમારપાળ�
� દેસાઈ.

ભગરાન રહારરીરના રૂળ વસધિાંત 
“અવહંસા પરરો ધર્મ “ના રાગ્મને 
અનુસરરાનું છે. સૌના કલયાણનરી 
ભારનાને જીરંત કરરાનું આધયાત્તરક 
પર્મ છે. આનાથરી જ રોક્ષ પ્રાવપ્ત ના દ્ારે 
પહોંચરી શકાય છે. “પરા્મવધરાજ પયુ્મષણ 
ક્ોધ, રાન, રાયા અને લોભ રગેરે આંતર 
શત્રુઓને હટારરીને આતરાને વનર્મળ કરરીને 
આતરાને પરરાતરા સાથે જોડતું પર્મ 
વશરોરવણ પર્મ છે. -�ગજ્જર�ઉપેન્દ્ર.

સાંરતસરરક પ્રવતક્રણ રખતે જૈનો 
‘વરચછાવર દુક્કડમ્’ કહે છે. તેનો 
અથ્મ છે – વરથયા રે દુષકકૃતમ્, 
અથા્મત્ રારાં તરાર દુષકકૃતયો 
વરથયા – ફોગટ થાર, જગતના 
સર્મ જીરો સાથે રૈત્રરી કરરાનું આ 
પર્મ છે. સંરતસરરી તો સાત્ત્રક 
અને આત્તરક રૈત્રરીનું પર્મ છે !  
� –�પ્રો.�નૌતમભાઈ�વકીલ�
� (ધમ્મતતવ�ચિંતક).

જૈન સંપ્રદાયરાં રષ્મ દરવરયાન બે રોટા ઉતસરો સૌથરી 
રહતરના રનાય છે. (1). પયુ્મષણ (2). રદરાળરી.

પયુ્મષણને “ પજુસણ” પણ કહેરાય છે. પયુ્મષણ શબદ એ 
પરર+ઉષન આ બે શબદોથરી બનયો છે. ‘પરર’નો અથ્મ છે ચારે 
બાજુથરી અને ઉષનનો અથ્મ પ્રભુનરી સરક્ષ રસરાટ કરરીને ધર્મનરી 
આરાધના કરરરી.

પરુ્મષણનાે અર્મ અને માહાત્મ્ય 
પયુ્મષણ શબદનાં અનેક અથ્મ, ભાર જાણરા રળે છે. શબદ 

શાસ્ત્રનાં વનયર પ્રરાણે એક શબદ વયુતપવતિ ભેદ પરી, વયાખયા 
ભેદથરી તેના વયાખયાભેદો અનેક અથથો દશા્મરે છે. પયુ્મષણનરી 
બાબતરાં પણ આરું છે. એના પણ ઘણા બધા સૂવચતાથથો છે.

પયુ્મષણનો એક અથ્મ નરીકળે છે,’ * પરરરસન’- એટલે કે, એક 
જ સ્થાન પર ત્સ્થર રહેરું. આર પયુ્મષણનો અથ્મ ચતુથ્મરાસનરી 
રષા્મઋતુરાં એક જ સ્થળે રુકાર કરરો.

પયુ્મષણનો બરીજો અથ્મ થાય છે, *પયુ્મપશરન’. આ શબદનો 
ભારાથ્મ છે, સંસારરાંનરી અનેક પ્રકારનરી વયાવધ, ઉપાવધ રચ્ે પણ 
સરતા અને શાંવત ધારણ કરરરી. સદરીઓથરી રાનરરનરાં અનેક 
પ્રકારનાં કષાયો અને વરકારો છૂપાયેલા પડેલા છે. તેનું શરન 
કરરાનું આ પર્મ છે.

એક અથ્મરાં, પરરરશન એટલે કે, વનકટ રહેરું. વયરકતએ 
પોતાનાં આતરભારરાં રરણ રહેરાનું છે.

આતરાનરી નજીક જઇ રરણતા કેળરરાનરી છે. પયુ્મષણરાં 
રષા્મરાસ શબદ, સરય ગાળો સૂચરતા અથ્મ રાટેનો છે. પરંતુ 
કષાપ, સરતા અને આતરારરણતા. આ બધાનાં ભારરાચક અથથો 
નરીકળે છે. પણ અહીં શબદોનાં બાહ્યઅથ્મને જાણરાને બદલે એનરી 
પાછળનાં ભારાથ્મને સરજરાનરી કોવશષ કરરરી જોઈએ. પયુ્મષણ 
શબદ પાછળનાં ભારાથ્મને સરજરાનરી કોવશષ કરરરી જોઈએ.

પયુ્મષણ શબદ પાછળનો ભારાથ્મ એ નરીકળે છે કે, સાધકે સર્મ 
પ્રકારે આતરભારરાં રહેરું. પરભારરાં, બ્ાહ્ય વરષયોરાં દોડતાં 
વચતિને રાળરીને આતરવભરુખ કરરું.

જૈન સંપ્રદાયોરાં શ્ેતાંબર અને રદગંબરરાં પયુ્મષણનરી 
આરાધનાનો ક્ર આ પ્રરાણે હોય છે. વહનદુ પંચાંગ અનુસાર 
શ્ેતાંબરરાં શ્ારણ રાસના કકૃષણ પક્ષરાં અને રદગંબર સંપ્રદાયરાં 
ભાદ્રપદના શુક્લપક્ષરાં પયુ્મષણ પર્મનરી આરાધના કરરારાં આરે 
છે. શ્ેતાંબર જૈનરાં આ તહેરાર 8 રદરસ સુધરી પયુ્મષણના રૂપરાં 
અને રદગંબર સંપ્રદાયરાં 10 (દશ) લક્ષણા પર્મ તરરીકે ઉજરરારાં 
આરે છે. જેને દશ રદરસ સુધરી રનારરારાં આરે છે.

આ પવરત્ર રદરસોરાં બધા વજનાલયોરાં સ્ાત્ર પૂજા, પ્રભુજીનરી 
ભવય આંગરી અને રાત્રે પ્રભુ ભવતિના (રાવત્ર જાગરણ)ના ભવય 
કાય્મક્રો યોજાય છે.

આર ટૂંકરાં કહરીએ તો પયુ્મષણ પર્મ એટલે આતર જાગૃવત, 
આતર ઓળખ, આતર (આત્તરક)આનંદ.

પરુ્મષણ મહાપવ્મની અારાધનાનાે ઈતતહાસ
ભગરાન રહારરીરને  વનરા્મણના 980 રષ્મ રરીતયા બાદ 

“આનંદપુર “ કે જે આજે રડનગર નારે પ્રવસધિ છે તે પારન 
ભૂવરરાં યુગપ્રધાન આચાય્મ કાલકસુરર રહારાજ સાહેબે 
ચાતુરા્મસરાં ત્સ્થરતા કરરી હતરી. તે સરયે ધર્મ આરાધક, નયાય 
વપ્રયને સદાચારરી રાજરરી ધ્ુરસેન રાજાનરી આણ પ્રરત્મતરી હતરી. 
તેરના લાડકરાયા રાજકુંરરનું અકાળે મૃતયુ થતાં રાજા અને 
સરગ્ર પ્રજા શોકરગ્ન બનરી ગઈ. ઘણા પ્રયત્ો કરરા છતાં રાજા 
પુત્ર વરયોગના શોકરાંથરી રુતિ થઈ શકતા નહોતા. આ રાત 

આચાય્મ કાલકરુવનના કાને પડતાં તેરણે અથાક રનોરંથન કરરીને 
“કલપસૂત્ર “નો સહારો લરીધો કે જે રાત્ર સાધુઓને જ ઉપલબધ 
હતું. તેનું પ્રરચન વજનરંરદરરાં રાજા અને પ્રજા સરક્ષ કયુું. તે 
રદરસથરી રાજા શોકરુતિ બનરી ગયો. આ રદરસથરી પવરત્ર પયુ્મષણ 
રહાપર્મનો પ્રારંભ થયો.

પયુ્મષણ પર્મને પજુસણ પણ કહે છે. શ્ેતાંબર જૈનો આ 
ઉતસરનરી આઠ રદરસ સુધરી ઉજરણરી કરે છે. આ આઠ રદરસ 
દરવરયાન કલપ સૂત્રનું રાંચન કરરારાં આરે છે. જેરાં પાંચરા 
રદરસે ભગરાન રહારરીરના જનરનું રાંચન કરરારાં આરે છે. 
ભાદરરા સુદ ચોથના રદરસે આ પર્મનરી સરાવપ્ત થાય છે. આ 
રદરસ સંરતસરરી તરરીકે ઓળખાય છે.

દસલક્ષણા પર્મ રદગમબર જૈનો ભાદરરા સુદ પાંચરથરી શરૂ 
કરરી દસ રદરસ સુધરી આ પર્મનરી ઉરજણરી કરે છે. જેને દસલક્ષણા 
કહેરારાં આરે છે. આ દસ લક્ષણો છે ક્ષરા, રાદ્મર, અણ્મર, સતય, 
સંયર, શૌય્મ, તપશ્ચયા્મ, તયાગ, અસુવરધા અને બ્હ્મચય્મ.

ઉપરાસનું રહતર- પયુ્મષણરાં તરીથુંકરોનરી પૂજા, સેરા અને 
સ્રરણ કરરારાં આરે છે. તો સાથે જ તેરાં સૌથરી રધારે રહતર 
છે ઉપરાસનું. ઉપરાસ દ્ારા વયવતિ શારરીરરક અને રાનવસક 

રરીતે સ્રયંને તપસ્યા રાટે સરવપ્મત કરે છે. પયુ્મષણરાં ઉપરાસનો 
સરયગાળો 1 રદરસથરી લઈ 30 રદરસ સુધરીનો હોય છે. જેરાં 
સૂયથોદયથરી લઈ સૂયા્મસ્તનરી રચ્ે રાત્ર ઉકાળેલું પાણરી જ ગ્રહણ 
કરરી શકાય છે.

પ્રતતક્રમણનાે મકહમા 
પ્રવતક્રણ એટલે પાપથરી પાછા ફરરું ! પયુ્મષણના રદરસનરી 

શરૂઆત પ્રવતક્રણથરી જ થતરી હોય છે. દરેક જૈન સાધુ, સાધરરી, 
શ્ારક, શ્ાવરકા વનતય બે રખત પ્રવતક્રણ કરતા હોય છે. પણ, 
પયુ્મષણ પર્મ દરવરયાન દરેક જૈન રાટે તેનરી રહતિા છે. આ 
સારાવયક તરરીકે ઓળખાતરી એક ધયાન વરવધનો પ્રકાર છે. જે 
દરવરયાન વયવતિ તેના જીરનના આદ્ાત્તરક દૃત્ટિકોણ તરફ 
વરચાર કરે છે. રાવષ્મક એક પ્રવતક્રણ શ્ારક રાટે ફરજીયાત 
રનાય છે.

જે સંરતસરરી તરરીકે ઓળખાય છે. આ સંરતસરરી ભાદરરા સુદ 
ચોથે ઉજરાય છે. જૈન સરુદાય રાટે પવરત્ર પયુ્મષણ એ સૌથરી 
રોટો ધાવર્મક અને આધયાત્તરક પર્મ છે કે જેરાં તેઓ સંયર અને 
આતરબળ દ્ારા પોતાનાં તન અને રનનરી શુવધિ કરે છે,

રહાપર્મ પયુ્મષણ એ આઠ રદરસનો તહેરાર હોય છે અને તેરાં 
વરવરધ વનયરોનું પાલન કરરારાં આરે છે. જેર કે, ‘કલપસૂત્ર’ 
ગ્રંથનું પઠન કરરું, અહંભારનો તયાગ કરરો, 24 તરીથુંકરોનરી સ્તુવત 
કરરરી, ગુરુરંદના કરરરી, ભૂતકાળરાં કરેલા વ્રતભંગ કે વયરહારરાં 
થયેલરી અનૈવતક વયરહારનરી ક્ષરાચના કરરરી, જાત ઉપર વનયંત્રણ 
રાખરી શરરીરથરી છુટા પડરું અથા્મત શરરીરનરી નશ્રતાને જાણરરી, 
પ્રવતક્રણ કે કોઈ વનયંત્રણ કે વ્રત કરરું. આરા વયરહાર પાળરાથરી 
તન, રન, ધનથરી શુવધિ થઈ જાય છે તથા આ એરો સરય છે 
કે જે દરમયાન સારાનય જન સરુદાય ટૂંક સરય રાટે સાધુ 
જેટલરી તરીવ્રતાથરી આધયાતરનો અભયાસ અને તપ આરદ કરરાના 
પ્રતયાખયાન (પ્રવતજ્ા) કરે છે..

સાધુઅાેના 5 કત્મવાે નીચે મુજબ હાેર છે
1. સંવતસરી પ્રતિકમણ
2. કેશલોચન
3. િપશ્ચર્યા
4. આલોચન્
5. ક્ષમ્ર્ચન્.
”આર, પયુ્મષણ પર્મ ખરેખર રહાન છે, પર્મ વશરોરવણ છે.
શ્ારકો(ગૃહસ્થો) રાટે પયુ્મષણ દરવરયાન પાંચ કત્મવયો કરરાનું 

શાસ્ત્ર-વરધાન છે. આ પાંચ કત્મવયો આ પ્રરાણે છે.
અમારર�પ્વત્મન�: કોઈને રારરું નવહ એટલે કે અવહંસા.
સવામી�વાતસલ્ય�:�સરાન ધર્મ પાળનાર પ્રતયે સ્ેહ રહારરો, 

તેનરી સેરા કરરરી.
અઠ્ઠમ�તપ�: સળંગ ત્રણ રદરસના ઉપરાસ કરરા.
િૈત્ય-પરરપાટી� : ચૈતય એટલે દેરાસર, દેરાસરે જઈને 

પ્રભુદશ્મન કરરું.
ક્ષમાપના�:�પોતાના દોષોનું પ્રાયવશ્ચતિ કરરીને ક્ષરા રાગરરી અને 

બરીજાઓના દોષોને ઉદાર રદલે ક્ષરા આપરરી.
દરરોજ સરારે ઊઠરીને ‘રાઈ’ પ્રવતક્રણ કરરારાં આરે છે, 

જેરાં વનદ્રા દરવરયાન અજાણતાંય પાપકકૃતય થયું હોય તો તેનું 
પ્રાયવશ્ચતિ કરાય છે. દરરોજ રાત્રે ‘દેરવસ’ પ્રવતક્રણ કરરીને રદરસ 
દરવરયાન થયેલાં પાપકકૃતયોનું પ્રાયવશ્ચતિ કરરાનું હોય છે. આ ન 
થઈ શકે તો પાવક્ષક અને ચાતુરા્મવસક પ્રવતક્રણ કરરારાં આરે 
છે. એ પણ શકય ન હોય તો સાંરતસરરક (રાવષ્મક) પ્રવતક્રણ-
પયુ્મષણના છેલ્ા રદરસે કરરારાં આરે છે.

ક્ષરા રાગરા અને ક્ષરા આપરાનું તો જગતનો દરેક ધર્મ કહે 
છે, રકનતુ ક્ષરાપના રાટે જ એક ખાસ રદરસનું આધયાત્તરક પર્મ 
ઊજરરાનરી પરંપરા રાત્ર અને રાત્ર જૈન ધર્મરાં જ છે.

ટૂંકરાં કહરીએ તો પરા્મવધરાજ પયુ્મષણનો આપણે એક જ સાર 
લઈએ તે એ છે કે “આતરા રૂપે હું એકલો જ છું, કોઈપણ રસ્તુ 
રારરી નથરી અને હું કોઈનો ય નથરી. રારો આતરા જ શાશ્ત છે. 
બાકી આ દેહ, સ્રજનો, સંપવતિ રગેરે તરાર પદાથથો બાહ્ય ભારો 
છે. તે તરાર રને સંયોગરશ પ્રાપ્ત થયા છે અને આ સંયોગોનું 
ઋણ પુરું થતાં રારાથરી સઘળાં દૂર થઈ જરાનાં છે.”

એક સ્તરનરાં કહ્ં છે.
“અવતાર�માનવીનરો�ફરીને�નહીં�મળે
અવસર�તરી�જવાનરો�ફરીને�નહીં�મળે.”

ધર્મ વરરુધિ, શાસ્ત્ર વરરુધિ તેરજ વજન આજ્ા વરરુધિ કંઈપણ 
લખાઈ ગયું હોય તો વત્રવરઘે વત્રવરઘે

વરચછાવર દુક્કડં..
-�ડૉ.જ્યેન્દ્�ના્યક.

(અમદાવાદ.)
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ન્યુ્ોર્ક 
દુનિયાભરમાં ફરી એકવાર 

કોરોિાિા કેસોિી સંખયામાં ઉછાળો 
આવયો છે. હાલ દુનિયામાં કોરોિાિા 
દદદીઓિી સંખયા બે કરોડ િજીક પહોંચી 
ગઇ છે જયારે રોજ સરેરાશ િવા છ 
લાખ કેસો િોંધાઇ રહ્ા છે. કોરોિા 
કેસોિી સંખયા રસીકરણ કરાવવા છતાં 
ઝડપથી વધી રહી હોવાથી લોકો ફરી 
નચંનતત બનયા છે. બીજી તરફ જાપાિિી 
વાત કરીએ તો એક જ દદવસમાં  િવા 
178286 કેસો િોંધાયા હતા. જયારે 

284 િાગદરકોિા મોત થયા હતા.
નવશ્વ આરોગય સંસથાિા જણાવયા 

અિુસાર ઓનમક્ોિ અિે તેિા 
પેટાવેદરઅન્ટસિો ચેપ ખૂબ વધી ગયો 
છે. આઠ જુલાઇથી આઠ ઓગસટ 
દરમયાિ દુનિયાભરમાં ૧.૭૫ લાખ 
સેમપલિું નસકવનનસંગ કરવામાં આવયું 
હતું જેમાં ૧.૭૪ લાખ એટલે કે ૯૯ 
ટકા સેમપલમાં ઓનમક્ોિ વેદરઅન્ટસ 
જણાયો હતો. વર્ડડોમીટર વેબસાઇટ 
અિુસાર દુનિયામાં અતયાર સુધીમાં 
કોરોિાિા કુલ ૫૯.૭૧ કરોડ કેસો 

િોંધાયા છે. જયારે ૬૪.૫૯ લાખ 
લોકોિા મોત થઇ ચૂકયા છે. છેલ્ા 
થોડા દદવસોથી િવા કેસોિી સંખયામાં 
ઘટાડો થયો છે પણ હજી સરેરાશ ૬ 
લાખ િવા કેસો િોંધાઇ રહ્ા છે. હાલ 
૧.૯૪ કરોડ કરતાં વધારે કેસો સનક્ય 
છે. જો કે તેમાં રાહતિી વાત એ છે 
કે મોટાભાગિા દદદીઓમાં કોરોિાિા 
લક્ષણો હળવા જણાયા છે. અલબત્ત 
૪૪,૦૦૦ દદદીઓમાં કોરોિાિા ગંભીર 
લક્ષણો હોવાથી તેઓ વધારે નબમાર 
જણાયા છે. 

કોરોના ફરી ત્ાટક્ો ઃ જાપાનમાં નવા 
1,78,286 કેસ નોંધા્ા, 284ના મોત
હાલ કાેરાેનાના લગભગ બે કરાેડ દદદીઓાે સારવાર હેઠળ, રાેજના છ લાખ કેસાે ઓાવે છે

મેલબોર્ન
ઓસટ્ેનલયાિા બે રાજયો સાઉથ વેર્સ 

અિે નવકટોદરયામાં સવનસતક પ્રતીકિે 
પ્રનતબંનધત કરવાિો નિણ્ણય લીધો છે. આ 
સાથે ક્ીનસલેનડ અિે તાસમાનિયામાં 
પ્રનતબંધ થાય  તેવી શકયતા છે. કહેવાયું 
છે કે સવનસતક િાઝીઓિું પ્રતીક છે. 
આ પહેલાં કેિેડામાં પણ સવનસતક પર 
પ્રનતબંધ લાદવામાં આવયો હતો, પરંતું 
પાછળથી કેિેડાએ તે નિણ્ણય મુદ્ે માફી 
માગવી પડી હતી. અહેવાલ અિુસાર 
લગભગ એક વર્ણ સુધી ચાલેલી ચચા્ણ 

અિે નવનવધ સમુદાયો સાથે નવચાર-
નવમશ્ણ બાદ રજૂ કરાયેલું નબલ 
નવકટોદરયા રાજયિી સંસદે ગત સપ્ાહે 
પાસ કયુ્ણ હતું. તેિા હેઠળ રાજયમાં 
િાઝી પ્રતીકોિું પ્રદશ્ણિ ગુિો બનયો 
છે.  િાઝી નસમબોલ પ્રોનહનબશિ નબલ 
2002િે મંગળવારે સંસદિી મંજૂરી 
મળી હતી. નયૂ સાઉથ વેર્સિા એટિદી 
જરિલ માક્ક સપીકમેિે મંગળવારે 
સંસદિે જણાવયું હતું કે િાઝી સવનસતકે 
યહૂદી ધમ્ણિા લોકો સનહત સમુદાયિા 
સભયોિે િુકસાિ પહોંચાડયું હતું. 

ઓસ્ટ્ેલલ્ારા બે રાજ્ોમાં સ્્વસસ્તિર 
પ્રલતિરરે પ્રલતિબંલિતિ રર્વારો લરર્ન્
ઓાેસી.ના સાઉથ વેલ્સ ઓને વવકાેરરયામાં પ્રવિબંધ 
લદાયાે, ક્ીન્સલેન્ડ ઓને િાસ્ાનનયામાં પણ િૈયારી

અલ્ેરર્ા
અર્જેદરયામાં દુષકાળ અિે 

હીટવેવિે કારણે થયેલા જંગલમાં 
લાગેલી આગિે કારણે ઓછામાં 
ઓછા 38 લોકોિા મોત િીપજયાં છે. 
જયારે 200થી વધ લોકો ઘાયલ થયા 
હતા. ફાયર ફાઈટરિા કમ્ણચારીઓ 
અનનિશામક વાહિોિી મદદથી 
આગ પર કાબુ મેળવવાિો પ્રયાસ 
કરી રહ્ાં છે. ઉત્તર આનરિકિ દેશમાં 
ઘાતક જંગલિી આગ વાનર્ણક આપનત્ત 
બિી ગઈ છે. અર્ડેદરયાિી પૂવદી 
સરહદ પાસેિા નવસતારોમાં ઓછામાં 
ઓછા 38 લોકોિા મોત િીપજયાં 

છે. અર્જેદરયાિી પૂવદી સરહદ અિે 
ટુનિનશયા પાસેિા નવસતારમાં તાપમાિ 
48 દડગ્ી પર પહોંચી ગયું છે. સથાનિક 
મીદડયા પ્રમાણ દાઝી જવાથી અથવા 
ધૂમાળાિે કારણે શ્વાસિે લગતી 
સમસયાઓિે કારણે 200 લોકોિે 
અસર થઈ છે. સથાનિક પત્રકારે 
જણાવયું હતું કે આગિા વંટોળે થોદડક 
જ ક્ષણમાં બધુ િષ્ટ કરી િાખયું હતું. 
મોટાભાગિા લોકો જે મૃતયુ પામયા છે,  
તેઓ વાઈર્ડલાઈફ પાક્કિી આસપાસ 
જ હતા. સથાનિક હોનસપટલમાંથી 100 
મનહલાઓ અિે 17 િવજાત બાળકોિે 
બચાવવામાં આવયા હતા.

અલ્ેરર્ારા ્ંગલમાં આગથી 
38 લોરોરા મોતિ, 200 ઈજાગ્રસ્તિ

શાંઘાઈ
ચીિિા મોટાભાગિા નવસતારોમાં તાપમાિમાં વધારો 

જોવા મળી રહ્ો છે. જેિા કારણે પાક અિે પીવાિા પાણી 
પુરવઠાિે અસર થઈ છે. ચીિમાં ખૂબ ઓછો વરસાદ પડ્ો 
છે. ખાસ કરીિે દનક્ષણ પનચિમ મેગા-નસટી ચોંગદકંગમાં 
નવસતારમાં કે જયાં પવ્ણતો અિે િદીઓિો પણ સમાવેશ થાય 
છે. સથાનિક મીદડયાએ જણાવયું કે છેવાડાિા ગામડાઓમાં 
પીવાિું પાણી પહોંચાડવા અિે નસંચાઈ માટે અનનિશામક 
ટ્કોમાં પાણી મોકલવામાં આવી રહ્ં છે. 

ચોંગદકંગમાં આ વરષે અપેક્ષા કરતા ઓછું વરસાદ 
પડ્ું છે. જેિા કારણે િાિા જળમાગ્ણ સૂકાઈ ગયા છે. 
અનધકારીઓએ ચેતાવણી આપતા કહ્ં કે તાપમાિ 40 
દડગ્ીિે પણ આંબી શકે છે. આ વરષે ચીિિા મોટાભાગિા 

નવસતારોમાં ગરમીએ રેકોડ્ણ તોડ્ો છે. ચાંગદકંગમાં પડેલા 
દુષકાળિે કારણે 6 લાખથી વધુ લોકો પ્રભાનવત થયા છે. 
જયારે 36,700 હેકટર જમીિિે અસર થઈ છે. ચાંગદકંગિા 
પાડોશી પ્રાંત હુબેઈ પ્રાંતમાં પણ આવી જ નસથનત છે.

ચીિમાં ભીરણ ગરમી, ચાંગદકંગ પ્રાંતમાં 
6 લાખ લોકોિે અસર, પાકિે પણ અસર

ઈસ્લામાબાદ
પાદકસતાિમાં બાળકોિે પોનલયોિા 

ટીપાં પીવડાવવા ગયેલી એક 
ટીમિી સુરક્ષામાં તૈિાત બે પોલીસ 
અનધકારીઓિે આતંકીઓએ ઠાર માયા્ણ 
છે. આ ઘટિા ખૈબર પખતુિખવા પ્રાંતિા 
ટાંક નજલ્ાિી છે. સમાચાર એજનસી 
DPAએ સથાનિક પોલીસ અનધકારીિે 
ટાંકીિે જણાવયું હતું કે, હુમલાખોરો 
મોટરસાઇકલ પર સવાર હતા, જેઓ 
ગુિો કયા્ણ બાદ તરત જ ભાગી ગયા 

હતા. અતયાર સુધી કોઈ આતંકવાદી જૂથે 
આ હુમલાિી જવાબદારી લીધી િથી.

પ્રાંતીય સરકારે પાંચ વર્ણથી ઓછી 
ઉંમરિા લાખો બાળકો માટે પોનલયો 
નવરોધી રસીકરણ કાય્ણક્મ શરૂ કયડો. 
તે જાણીતું છે કે પાદકસતાિમાં પોનલયો 
નવરોધી રસીકરણ કાય્ણક્મ લગભગ એક 
વર્ણથી ફરી વેગ પકડ્ો છે. પરંતુ છેલ્ા 
કેટલાક મનહિામાં, નહંસા પ્રભાનવત 
નવસતારોમાંથી રસીકરણ કામદારો પર 
હુમલાિા 14 િવા કેસ િોંધાયા છે.

પાર.માં પોલલ્ોરો લશરાર થતિાં બાળરો, 
આતિંરીઓરી લ્વચારસરરી બરી આફતિ

ટીપી પીવડાવવા ગયેલી ટીમ પર ગાેળીબાર થયાેઅમેદરકા યુક્ેિ યુદ્ધ 
લંબાવવા પ્રયત્ો કરી રહ્ં 
હોવાિો પુનતિિો દાવો

મોસ્રો
રનશયાિા પ્રમુખ વલાડીમીર પુનતિે અમેદરકા ઉપર 

આક્ષેપ મુકતા કહ્ં હતું કે, વૉનશંગટિ અકારણ યુક્ેિ યુદ્ધ 
લંબાવી રહ્ં છે. બીજી તરફ રનશયાિા તાબા િીચેિા કીમીયા 
દ્ીપકર્પમાં રનશયાિા લશકરી મથકો ઉપર ભારે નવસફોટો 
થયા હોવાિું પણ જાણવા મળયું છે. રનશયા- યુક્ેિ યુદ્ધ 
અતયારે તો ધમાસાણ ચાલી રહ્ં છે તેમ છતાં યુિો અિે 
તુકકીએ મહાપ્રયાસે સમજૂતી સધાવી યુક્ેિમાંથી અિાજ 
ભરેલું જહાજ ભૂખે મરતા આનરિકા તરફ રવાિા કરાવયું હતું. 
જયારે કેમબ્રિમાં યોજેલી સલામતી પદરરદમાં બોલતા પ્રમુખ 
પુનતિે જણાવયું હતું કે, યુક્ેિિી પદરનસથનત જ દશા્ણવી આપે 
છે કે અમેદરકા યુદ્ધિે લંબાવવા માંગે છે. 

21મી અોગસટે ટોરોનટોમાં 
િટરાજ યુથ કર્ચર 

ગુજરાતિો ફલોટ રજૂ કરશે
બેઈલ્ંગ

િટરાજ યુથ કર્ચરલ ઓગષેિાઈઝેશિ િોટ ફોર પ્રોફીટ 
ઓગષેિાઈઝેશિ ઈનનડયા ડે પરેડમાં છેલ્ાં 12 વર્ણથી ભાગ 
લે છે. આ વરષે પણ ગુજરાતિા ફલોટિે એક િવી થીમ 
સાથે સંગઠિે પ્રસતુત કરવા આયોજિ કયુ્ણ છે. ગુજરાતી 
ભાઈ-બહેિોિે ભાતીગળ કપડામાં (ચનણયાચોળી, કુતા્ણ, 
પાયજામા, કેદડયું) સજીિે આવવા અિુરોધ કરાયો છે. 
21મી ઓગષ્ટે િાથિ દફલીપ સકવેર, ડાઉિ ટાઉિ ટોરોનટો 
ખાતે યોજાિારા કાય્ણક્મમાં બપોરે 2 વાગયાથી 4 વાગયા 
દરનમયાિ પરેડ રજૂ થશે. જેમાં ગુજરાતિો ફલોટ પણ રજૂ 
કરાશે. કાય્ણક્મ અંગે વધુ માનહતી માટે નચંતિ ભાવસાર 
(647-989-3490)િો સંપક્ક કરવો.

લડંર
હવામાિ નવભાગે ઈંગલનેડ અિ ે વરે્સમા ં ભારે વરસાદ 

અિ ે ગાજવીજ સાથ ે વાવાઝોડાિ ે પગલ ે યલો એલટ્ણ જાહેર 
કરાયુ ં છે. ગાજવીજ અિે ભારે વરસાદિ ે કારણ ે શહેરમાં 
વાહિવયવહારિ ે અસર થવાિી સાથે વીજળીિી સમસયા 
સજા્ણવાિી આશંકા નવભાગે વયક્ત કરી છે. જોરદાર આધંી, 
ગાજવીજ અિે વરસાદિી ચેતવણી આપી છે. દનક્ષણ 
ઈંગલનેડમાં નસથનત વધુ ખરાબ હોવાિંુ કહેવાય છે. અહીં પરૂિા 
કારણ ેઅનય નવસતારોમા ંપાણી ભરાવાિ ેકારણ ેરસતાઓ બંધ 
થઇ શકે છે. તેમજ પૂરિા પાણીિા જોરદાર પ્રવાહિ ે કારણે 
જાિ-માલિ ે ખતરો છે. પયા્ણવરણ એજનસીએ નમડલનેડ અિે 
ઇંગલનેડિા દનક્ષણ-પૂવ્ણિા 19 નવસતારો માટે પરૂિી ચેતવણીઓ 
જારી કરી છે ભારે વરસાદ બાદ પરૂથી પ્રભાનવત નબ્રટિિા 

વીદડયો અિે તસવીરો ઇનટરિેટ પર વાયરલ થઈ રહી છે. 
તમેા ં દનક્ષણ ઈંગલેનડ અિે વરે્સિા શહેરોમાં પરૂિા પાણીિો 
સમાવશે થાય છે. કોિ્ણવોલમા ંનયકુ્,ે ડવેોિમા ંનબશપ ટાઉટિ, 
વસેટ સસેકસમા ં હેવડ્ણ હીથ, દનક્ષણ-પનચિમ વરે્સમા ં પોટ્ણ 
ટેર્બોટ અિ ેડોસષેટિા નબ્રજપોટ્ણિ ેપણ અસર થઈ હતી. 

ઈંગલેનડ અિે વેર્સમાં ભારે વરસાદથી 
પૂરિી નસથનત, યલો એલટ્ણ જાહેર કરાયું
ઇંગલેન્ડના દક્ષિણ ઓને પૂવ્વના 19 જેટલા વવસિારાે માટે પૂરની ચેિવણીઓાે જારી કરી પેરરસ

સમગ્ નવશ્વમાં મંકીપોકસિા કેસ 
વધી રહ્ા છે. આ દરનમયાિ એક 
ચોંકાવિારી માનહતી સામે આવી છે. 
રિાનસિા પેદરસમાં એક કૂતરાિે માણસ 
દ્ારા મંકીપોકસિો ચેપ લાગયો હોવાિો 
દકસસો સામે આવયો છે. આ નવશ્વિો 
પ્રથમ દુલ્ણભ કેસ છે. મેદડકલ દરસચ્ણ 
જિરલ લેનસેટે આ કેસિે લઈિે એક 
દરપોટ્ણ પ્રકાનશત કયડો છે. વૈજ્ાનિકોિા 
મતે જો મંકીપોકસ જુદી જુદી વસતીમાં 
ફેલાય છે, તો તેમાં અલગ રીતે નવકાસ 
અિે પદરવત્ણિિી શકયતા છે.

નવશ્વ આરોગય સંસથા (WHO)

એ માિવથી કૂતરા સુધી વાયરસિા 
સંક્મણિો મામલો સામે આવયા બાદ 
ચેતવણી જારી કરી છે. WHOએ 
મંકીપોકસથી પીદડત લોકોિે 
પ્રાણીઓિા સંપક્કમાં િ આવવાિી 
સલાહ આપી છે.

WHOિા ઈમરજનસી ડાયરેકટર 
માઈકલ રેયાિિા જણાવયા અિુસાર 
આ વધુ ખતરિાક નસથનત છે. જો કે, 
તેણે આશા વયક્ત કરી છે કે વાયરસ 
એક જ કૂતરામાં એક જ માણસ કરતાં 
વધુ ઝડપથી નવકનસત થશે િહીં. 
તેમણે કહ્ં કે લોકોએ સતક્ક રહેવાિી  
જરૂર છે.

ફ્ાનસમાં મંરીપોકસરો પહેલો અરોખો 
રેસ, મારસરા સંપર્કથી શ્ાર સંક્રલમતિ
મેરડકલ રરસચ્વ જનરલ લેન્સેટે કેસને લઈ રરપાેટ્વ પ્રકાનશિ કયાયો
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હરારે
ભારત અને ઝિમ્ાબ્ે ્ચ્ે 3 મેચની 

્ન-ડે શ્ેણીની પ્રથમ મેચમાં ભારતે 
ઝિમ્ાબ્ેને 10 ઝ્કેટે હરા્ી ઝિરીિની 
શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. ભારતીય 
ઓપનરો ઝશખર ધ્ન અને શુભમન ગીલે 
ધમાકેદાર ્ેટટંગ કરતા ભારતને 10 ઝ્કેટે 
જીત અપા્ી હતી.

ભારતીય ઝરિકેટમાં ગબ્રના નામથી 
પ્રખયાત ઓપનર અને ઝિનીયર ્ેટિમેન 
ઝશખર ધ્ને આજની મેચમાં ્ધુ એક ઝિઝધિ 
હાઝિલ કરી હતી. ગબ્રે ્નડે ઝરિકેટમાં તેના 
6,500 રન પૂણ્ણ કયા્ણ હતા. 

ભારતીય કેપટન કેએલ રાહુલે ટોિ જીતી 
પ્રથમ ટિલ્ડંગ કર્ાનો ઝનણ્ણય કયયો હતો 

હતો. હરારે સપોટિ્ણ ક્લ્ ખાતે રમાયેલ 
મેચમાં ઝિમ્ાબ્ેએ પ્રથમ ્ેટટંગ કરતા 
189 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયુ હતુ અને 
ભારતને જીત્ા 190 રનનો ટાગગેટ મળયો 
હતો. ઝિમ્ાબ્ે તરિથી કેપટન ચકા્ા્ાએ 
િૌથી ્ધુ રન 35 રન ્નાવયા હતા. 
પૂંછટડયા ્ેટર બ્ેડ ઇ્ાંિ (33) અને 
ટરચડ્ણ નાગર્ા (34) એ જોરદાર લડત 
આપી હતી અને ટીમને િનમાનજનક સકોર 
િુધી લઇ ગયા હતા. ભારતીય ્ોલરોએ 
શાનદાર પ્રદશ્ણન કયુું હતું અને િીમ્ાબ્ેના 
્ેટિમેનોને મોટો સકોર કર્ાથી રોકયા હતા. 
ટીમ ઇનડીયામાં લાં્ા િમય ્ાદ કમ્ેક 
કરનાર દીપક ચાહરે ધારદાર ્ોઝલંગ કરતા 
ત્રણ ઝ્કેટ િડપી હતી. 

કેનેટડયન ઓપનમાં 
ઝિમોના હાલેપ ત્રીજી 
્ખત ચેલમપયન ્ની
રોમાઝનયાની ઝિમોના હાલેપે ત્રણ િેટ િુધી 

રમાયેલી િાઇનલમાં 
ઝ્ઝરિિ હદાદ માઇયાને 
6-3, 2-6, 6-3થી હરા્ીને 
કારટકદદીમાં ત્રીજી ્ખત 
કેનેટડયન ઓપન ડબ્યૂટીએ 
ટેઝનિ ટૂના્ણમેનટની ઝ્મેનિ 
ઝિંગ્િનું ટાઇટલ જીતી 
લીધું હતું. હાલેપે પ્રથમ 
િેટમાં ચાર ્ખત ડ્લ 

િો્ટ કયા્ણ ્ાદ પોતાની ટરધમ હાંિલ કરી લીધી 
હતી. ્ે ્ખતની ગ્ાનડસલેમ ચેલમપયન હાલેપે 
કારટકદદીમાં ન્મી ્ખત ડબ્યૂટીએ 1000 
ટૂના્ણમેનટનું ટાઇટલ પોતાના નામે કયુું હતું.

ઈનટરનેશનલ ઝરિકેટ કાઉલનિલ એટલે કે ICCએ પ્રથમ ્ખત ્ુમનિ ફયુચર 
ટૂર પ્રોગ્ામ (FTP) ની જાહેરાત કરી છે. અતયાર િુધી ICC માત્ર મેનિ ઝરિકેટ 
માટે જ FTP તૈયાર કરતી હતી પરંતુ પ્રથમ ્ખત 16 ઓગસટ 2022થી 2025 
દરઝમયાનના ્ુમનિ ફયુચર ટૂર પ્રોગ્ામની જાહેરાત કર્ામાં આ્ી છે. ઝરિકેટની 
િૌથી મોટી િંસથાએ મેગા ઈ્ેનટ ઝ્શે પણ જાહેરાત કરી દીધી છે કે કઈ 
ટૂના્ણમેનટ કયારે અને કયાં રમાશે? FTP આંતરરાષ્ટીય ઝરિકેટ કેલેનડરની રૂપરેખા 
તૈયાર કરે છે. તેમાં ICC ઈ્ેનટિ ઉપરાંત ટવિપક્ીય આંતરરાષ્ટીય શ્ેણીનો પણ 
િમા્ેશ થાય છે. મઝહલા ઝરિકેટ માટે રચાયેલ FTPમાં એઝપ્રલ 2025ના અંત 
િુધીમાં તમામ દેશો માટે આંતરરાષ્ટીય શ્ેણીની જાહેરાત કર્ામાં આ્ી છે. 
આમાં ભારતમાં યોજાનારી ICC મઝહલા ઝ્શ્વ કપ માટે ફયૂચર ટૂર પ્રોગ્ામ 
તૈયાર કર્ામાં આવયો છે. ભારતીય મઝહલા ઝરિકેટ ટીમ ઝ્શે ્ાત કરીએ તો, 
્ર્ણ 2022થી 2025 િુધી હરમનપ્રીત કૌરની કેપટનશીપ હેઠળની ટીમ 2 ટેસટ, 
24 ્ન-ડે આંતરરાષ્ટીય અને 36 T-20 આંતરરાષ્ટીય મેચ રમશે. T-20 ્્ડ્ણ 
કપ અને અનય ઈ્ેનટની મેચો આમા િામેલ નથી. 

ICC ્ુમેનિ મેગા ઈ્ેનટની ઝલસટ : િેબ્ુઆરી 2023માં િાઉથ આઝરિકામાં 
્ુમેનિ T-20 ્્ડ્ણ કપ • િપટેમ્ર-ઓકટો્ર 2024માં ્ાંગલાદેશમાં ્ુમેનિ 
T-20 ્્ડ્ણ કપ • િપટેમ્ર-ઓકટો્ર 2025માં ભારતમાં ્ુમેનિ ઝરિકેટ ્્ડ્ણ 
કપ  • જૂન 2026માં ઈંગલેનડમાં ્ુમેનિ-્ુમેનિ T-20 ્્ડ્ણ કપ • િેબ્ુઆરી 
2027માં શ્ીલંકામાં ્ુમેનિ T-20 ચેલમપયનિ રિોિી

યુઝવેન્દ્ર ચહલના 
લગ્નજીવનમાં દોઢ વર્ષ 

બાદ જ ભંગાણ: પંજાબની 
કોર્ષમાં ડિવોર્ષ મારે અરજી

ન્ીટદ્હીીઃ ભારતના સટાર ઝરિકેટર યુિ્ેનદ્ર 
ચહલ અને િોઝશયલ મીટડયા િેનિેશન કોટરયોગ્ાિર 
ધનશ્ી ્મા્ણએ પંજા્ની કોટ્ણમાં ટડ્ોિ્ણ માટે અરજી 
કરી હતી. ્ંનેના િં્ંધમાં છેલ્ા કેટલાક િમયથી 
િમસયા હો્ાની અિ્ાઓ િામે આ્ી હતી. આજે 
્ંનેએ દોઢ ્ર્ણના લગ્નજી્નનો અંત લા્્ાનો 
ઝનણ્ણય કરતા કોટ્ણમાં ટડ્ોિ્ણની અરજી કરી હતી.

િોઝશયલ મીટડયા િેનિેશન કોટરયોગ્ાિર ધનશ્ી 
અને ઇલનડયન ઝરિકેટર યુિ્ેનદ્ર ચહલ તેમના અંગત 
જી્નને કારણે હાલ ચચા્ણમાં છે. ્ંનેએ પંજા્ની 
કોટ્ણમાં ટડ્ોિ્ણ માટે અરજી કરી છે. ધનશ્ીએ પોતાના 
િોઝશયલ મીટડયા હેનડલ પરથી ‘ચહલ’ િરનેમ 
હટા્ી દીધી છે. લગ્ન ્ાદ ધનશ્ી ્મા્ણએ પઝતની 
િરનેમ લગા્ી હતી. જોકે ધનશ્ીએ હજી િુધી 
પોતાના િોઝશયલ મીટડયા એકાઉનટમાંથી યુિ્ેનદ્ર 
ચહલ િાથેની તિ્ીરો ટડઝલટ કરી નથી. ધનશ્ીએ 
િરનેમ દૂર કરી તો યુિ્ેનદ્ર ચહલે પણ એક પોસટ 
શૅર કરી હતી. તેણે િોટો શેર કયયો જેમાં લખયું હતું, 
‘નયૂ લાઇિ લોટડંગ’ (New life Loading). 
22 ટડિેમ્ર, 2020માં ્ંનેએ લગ્ન કયા્ણ હતા.

પ્રથમ વન િેમાં િઝમબાબવેને 10 િવકેરે 
હરાવયું, ધવને શાનદાર 81 રન ફરકાયા્ષ

FIFAએ ઓલ ઈલનડયા િૂટ્ોલ િેડરેશનને કયુું િસપેનડ
ભ્રતમ્ં ઓ્પોક્પોબરમ્ં ય્પોજાન્ર ફિિ્ ઓંડર-17 મફિલ્ વર્્સ કપ નિીં ય્પોજાય

નવી ડદલહી
ઝ્શ્વની િૌથી મોટી િૂટ્ોલ િંસથા એટલે કે FIFA એ 

મંગળ્ારે ઓલ ઈલનડયા િૂટ્ોલ િેડરેશન (AIFF)ને 
લઈને એક ઘોરણા કરી હતી. FIFAએ AIFFને તાતકાઝલક 
અિરથી િસપેનડ કર્ાનો ઝનણ્ણય લીધો છે. ટિિા કાઉલનિલના 
બયુરો વિારા િ્્ણિંમઝતથી ઝનણ્ણય લે્ામાં આવયો હતો. 
FIFAએ જણાવયું છે કે, AIFFમાં ત્રીજા પક્કારોના અયોગય 
પ્રભા્ને કારણે આ ઝનણ્ણય લે્ામાં આવયો છે જે FIFA 
કાયદાનું ગંભીર ઉલ્ંઘન છે. FIFA વિારા જારી કરાયેલ 
એક િત્ા્ાર મીટડયા ટરલીિમાં કહે્ામાં આવયું છે કે, ઓલ 
ઈલનડયા િૂટ્ોલ િેડરેશને FIFA વિારા િસપેનડ કર્ા પાછળ 
થડ્ણ પાટદીની દખલનું કારણ આપ્ામાં આવયું છે. ટિિા અનુિાર 
આ પ્રકારનો હસતક્ેપ એ ટિિાનાં ઝનયમોની ઝ્રુધિ છે. આ 
કારણોિર ભારત પરથી U17 મઝહલા ્્ડ્ણ કપની યજમાની 
છીન્ી લે્ાની કગાર પર છે પરંતુ હજુ થોડો િમય ્ાકી છે.

હવે સસ્ેન્શન ક્યારે પયાછંુ ખેંચયા્શે ?
સુપ્રીમ કોર્ટે ૧૮મરી મેના રોજ ઓલ ઈન્ડિયા ફૂર્બોલ ફેડિરેશનના પ્મુખ પ્ફુલ 
પર્ેલ અને તેમનરી એન્ઝિ્યુર્રીવ કમમટર્ને તેમના હોદ્ા પરથરી મુક્ત કયાયા 
હતા અને તમામ કાયયાભારના સંચાલન માર્ે કમમટર્ ઓફ એડિમમમનસ્ટ્ેર્સયા 
(સરીઓએ)નરી રચના કરરી હતરી. જોકે ટફફા આ ઘર્ના ક્રમને ત્રીજા પક્ષકારનરી 
દરમમયાનગરીરરી માને છે. તેમણે સસ્પે્શન અંગે પાઠવેલા પત્માં સ્પષ્ટ લખયું 
છે કે, આ સસ્પે્શન તયારે જ ઉઠાલરી લેવામાં આવશે કે, જયારે કમમટર્ 
ઓફ એડિમમમનસ્ટ્ેર્સયા (સરીઓએ) મવદાય લે અને ઓલ ઈન્ડિયા ફૂર્બોલ 
ફેડિરેશનનરી કમમટર્ ફરરી ભારતરીય ફૂર્બોલના સંચાલનનરી રોજબરોજનરી 
જવાબદારરી સંભાળરી લે.

મહહલયા ફૂટબયાેલ વર્લ્ડકપનું અયાયયાેજન પણ નહીં થયાય
ટફફાએ ભારતને સસ્પે્ડિ કરરી દેતા હવે ઓ્ર્ોબરમાં ભારતમાં રમાનાર અંડિર-૧૭ 
મમહલા ફૂર્બોલ વરડિયા કપનું આયોજન નહીં થાય. હવે આ જુમનયર મવમે્સ ફૂર્બોલ 
વરડિયા કપનરી યજમાનરી અ્ય કોઈ દેશને સોંપવામાં આવે તેવરી શ્યતા છે. આ અંગે 
ટફફા તેનરી બયુરો ઓફ કાઉ્સરીલને જયારે જરુર જણાશે તયારે જાણ કરશે.

ICC દ્ારા 2023થી 2027નું રંપૂણ્ષ િશડ્ૂલ જાહેર
પ્ંચ વર્સમ્ં 173 ટપોસ્ટ, 281 વન ડપો ઓનપો 323 T20 ય્પોજાશપો

અાઈરીરીએ પ્રથમ વખત 
વુમેન્ર FTPની જાહેરાત કરી 

નવી ડદલહી
ભારતીય ઝરિકેટ ્ોડ્ણ વિારા ટીમ 

ઈલનડયાના 2023 થી 2027 િુધીના ઝરિકેટ 
પ્ર્ાિનુ શીડ્ુલ જાહેર કરી દે્ાયુ છે.

ચાર ્ર્ણ દરઝમયાન ટીમ ઈલનડયાનો 
ઝરિકેટ કાય્ણરિમ ભરચક છે. ટીમ ઈલનડયાના 
કાય્ણરિમને આઈિીિીએ પણ મંજૂરી આપી 
દીધી છે. િૌથી ધયાન ખેંચનારી ્ાત એ છે 
કે, ટીમ ઈલનડયા આ દરઝમયાન ઓસરિેઝલયા 
િામે પાંચ ટેસટની ઝિટરિ રમશે. ન્ા ટુર 
પ્રોગ્ામમાં ટરિ્્ણ ટાઈમ પણ રાખ્ામાં 
આવયો છે.જેથી ટી-20 મેચોનુ અને ખાિ 
કરીને આઈપીએલનુ યોગય રીતે આયોજન 
થઈ શકે.હ્ે પછી આઈપીએલ ટુના્ણમેનટ 
અઢી મઝહના િુધી રમા્ાની છે. ભારત 
અને ઓસરિેઝલયા ્ચ્ે 30 ્ર્ણ ્ાદ પાંચ 
ટેસટની ઝિટરિ રમા્ા જઈ રહી છે. છેલ્ે 
1992માં ્ંને દેશો પાંચ ટેસટની ઝિટરિ 
રમયા હતા. એ પછી ્ંને દેશો મહત્મ 
ચાર ટેસટની ઝિટરિ જ રમયા છે.

ચાર ્ર્ણમાં  ભારતીય ટીમ 38 ટેસટ 
રમશે.જેમાં િૌથી ્ધારે ટેસટ મેચો ઈંગલેનડ 
અને ઓસરિેઝલયા િામે છે. જયારે ઈંગલેનડ 
આ િમય ગાળા દરઝમયાન 42 અને 
ઓસરિેઝલયા 41 ટેસટ રમ્ાનુ છે. 2023 
થી 2025 િુધીમાં ભારત 19 ટેસટ રમ્ાનુ 
છે. જેમાં 10 ટેસટ ઘર આંગણે અને 9 ટેસટ 
ઝ્દેશમાં રમાશે.

રીમ ઈનન્િયાનો રંપૂણ્ષ કાય્ષક્રમ
ICC FTP પ્ોગ્ામમાં ભારતરીય મક્રકેર્ ર્રીમના ભામવ પ્વાસ કાયયાક્રમનો 
શેડ્યૂલ પણ જાહેર કરવામાં આવયો છે. જેમાં ભારત પાંચ વરયામાં બે વાર 
ઓસ્ટ્ેમલયન મક્રકેર્ ર્રીમ સામે બોડિયાર-ગાવસ્કર ર્ેસ્ર્ મસરરીઝિ રમશે. 
સૌથરી મહતવનરી વાત એ છે કે બોડિયાર-ગાવસ્કર ર્ેસ્ર્ સરીરરીઝિમાં ભારત 
અને ઓસ્ટ્ેમલયાનરી ર્રીમ પોતાનરી વચ્ે 5 ર્ેસ્ર્ મેચોનરી સરીરરીઝિ રમશે. 
30 વરયામાં આ પ્થમ વખત બનશે જયારે ભારતરીય ર્રીમ બોડિયાર ગાવસ્કર 
ર્ેસ્ર્ શ્ેણરીમાં 5 મેચનરી શ્ેણરી રમશે. ભારતરીય ર્રીમે છેલ્રી વખત 
ઓસ્ટ્ેમલયા મવરૂદ્ધ પાંચ ર્ેસ્ર્ મેચનરી મસરરીઝિ વરયા 1992માં રમરી હતરી. 
વરયા 2023-25માં ભારતરીય ર્રીમ ઓસ્ટ્ેમલયા જશે અને 5 ર્ેસ્ર્ મેચ રમશે 
જયારે ઓસ્ટ્ેમલયન ર્રીમ 2025-27માં ભારત આવશે.

ભયારતનયાે બે વરલ્ડનયાે કયાયક્રમ નીચે મુજબ છે.
- જુલાઈ 2023માં વેસ્ર્ ઈન્ડિઝિમાં બે ર્ેસ્ર્ મેચ
- ટડિસેમબર 2023માં સાઉથ આમરિકા સામે સા.આમરિકામાં બે ર્ેસ્ર્
- ઈંગલ્ડિ સામે જા્યુઆરરી 2024માં ઘર આંગણે પાંચ ર્ેસ્ર્
- બાંગલાદેશસામે સપર્ેમબર 2024માં ઘર આંગણે બે ર્ેસ્ર્
- ્યયૂઝિરીલે્ડિ સામે ઘરઆંગણે ઓ્ર્ોબર 2024માં 3 ર્ેસ્ર્ મેચ
- ઓસ્ટ્ેમલયા સામે ઓસ્ટ્ેમલયામાં ટડિસેમબર 2024માં પાંચ ર્ેસ્ર્નરી મસટરઝિ 

T20-ODI વલિ્ષકપ અને ચેનમપયન્ર ટ્ોફી
આ સાથે વેસ્ર્ ઈન્ડિઝિ અને યુએસએ મળરીને 2024 T20 વરડિયાકપનરી 
યજમાનરી કરવા જઈ રહ્ા છે. આ મસવાય પાટકસ્તાનનરી ર્રીમ 2025માં 
ચેનમપય્સ ટ્ોફીનરી યજમાનરી કરશે. ફયુચર ર્યૂર પ્ોગ્ામ હેઠળ 2026માં 
ભારત અને શ્રીલંકાનરી ર્રીમ એકસાથે 2026 T20 વરડિયાકપનરી યજમાનરી 
કરશે. જયારે દમક્ષણ આમરિકા, મઝિમબાબવે અને નામમમબયાનરી ર્રીમ 
2027માં ODI મક્રકેર્ વરડિયાકપનરી યજમાનરી કરશે.
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।। સ્વામી શ્ીજી ।।

સમાજમાં સમાનતા અને સંવાદિતા લાવવા સંતની ઝંુબેશ
પ્રરુખ પરરરલ લેખરાળા– 3

આ પૃથ્વી ઉપરના તમામ મનુષ્યો સમાન 
સગ્ડયો અને સનમાનના અધિકારવી 

છે. પરંતુ જ્ારે જ્ારે આ ભા્ના ઉપર પ્રહાર 
પડ્ા છે, ત્ારે સમાજે અસંતયોષ અનુભવ્યો 
છે અને સમાજના ઉપલા અને નવીચલા એમ 
બે ભાગલા પડવી ગ્ા છે. પરમાર્થી સંતયોએ આ 
બે ભાગયોને જોડતયો સેતુ રચ્ાનયો પ્ર્ત્ન ક્યો 
છે ત્ારે એમનયો ધ્રયોિ પણ ર્્યો છે. નરધસંહ 
મહેતાનયો આ પ્રકારનયો ધ્રયોિ ર્્યો ત્ારે એમણે 
લલકા્ુું હતું - એ્ા રે અમયો એ્ા રે...

પરંતુ સંતયો સમાજમાં સમાનતા અને 
સં્ાદિતા લા્્ા માટે પ્ર્ત્ન કરતાં જ રહ્ા 
છે. પ્રમુખસ્ામવી મહારાજે પહેલેર્વી જ આ 
બાબતમાં કાંઈક કર્ાનવી ગાંઠ ્ાળવી રાખવી 
હશે. તેનયો ત્ારે જ ખ્ાલ આવ્યો કે જ્ારે 
એમણે અધ્રત ધ્ચરણ શરૂ ક્ુું. એમણે 
સમાજના િરેક સતરના, િરેક ્ગ્ગના અને 
િરેક જ્ાધતના એકે એક વ્ધતિને એકસરખયો 
પ્રેમ આપ્યો. તા.૨૭-૧૧-૭૫ના દિ્સે 
તેઓ આશવી ગામમાં પિા્ા્ગ. ત્ારે પ્રર્મ તયો 
એમનું ભરબપયોરે સામૈ્ું કર્ામાં આવ્ું અને 
ત્ારપછવી તેઓ પિરામણવી કર્ા એટલે કે 
વ્ધતિને ઘરે જઈને મુલાકાત આપ્ા નવીકળવી 
પડ્ા. ધનધચિત પિરામણવીઓ પૂરવી ર્તાં ્ેંત 
તેઓ હદરજન્ાસમાં જઇ પહોંચ્ા. આ જ 
રવીતે ઘણવી્ાર તેઓ સમાજના ધશરે ચોંટેલું 
અસપૃશ્તાનું કલંક િયો્ા કયોટ્ગના િર્ાજે નહીં 
પણ હદરજનયોના ઘરના િર્ાજે જઈને ઊભા 
રહેતા. હદરજનયોના તયો આચિ્્ગનયો પાર ન હતયો 
કે, આ્ા મયોટા ધ્શ્વપ્રધસદ્ધ સંત આપણા જે્ા 
સામાન્ માણસના િર્ાજે આ્વી ઊભા છે. ! 
અસપૃશ્તાના િૂષણને ધન્ાર્ા સ્ામવીશ્વીએ 

આસ્ાલટનવી સ્ચછ સડકયો પર સરઘસયો કાઢ્ા 
નહીં પણ હદરજન્ાસનવી ગલવીઓમાં જઈને 
સવીિવી પિરામણવી કરવી. 

આ પાપ િયો્ા તેઓએ ્ાતાનુકૂધલત 
મશવીનયો ્ચ્ે બેસવીને સભાઓ સંબયોિવી નહીં, 
પણ હદરજન્ાસમાં પહોંચવીને તેઓનવી ્ચ્ે 
જ આસન જમા્વી િવીિું. સમાજ ધ્સ્ાદરત 
નેત્ે સ્ામવીશ્વીનવી આ કાંધતને ધનહાળવી રહ્યો. 
સ્ામવીશ્વીએ આશવીના 
હ દ ર જ ન બં િુ ઓ ને 
સિુપિેશ આપ્યો, તેમાં 
પ્રેમના પાલ્ પાછળ 
જી્ન - પ દ ર ્ત ્ગ ન ન વી 
્ાત હતવી. િમ્ગ-
પદર્ત્ગનનવી નહીં. 
સ્ામવીશ્વીનવી મિિમાં 
મહાનતા રહેતવી, 
પણ ભયોળા-અબુિ-
ત ર છ યો ડ ા ્ે લ ાં ઓ ન યો 
ગેરલાભ ઉઠા્્ાનવી 
મધલનતા નહીં.

૧૯૮૪ના ્ેબ્ુઆરવી 
માસમાં ડાંગ ધજલ્ામાં આ્ેલા ધસિુમબર ગામે 
૧૦૦૦ ્ન્ાસવીઓના ‘્ન્ાસવી પદર્ાર 
સંમેલન‘માં તેઓ પિા્ા્ગ. ત્ાં ઉતારા, ભયોજન 
કે ્ાહન- િરેક બાબતયોમાં એમના માટે અગ્ડયો 
ધસ્ા્ બવીજું કંઈ જ હાજર નહયોતું. પરંતુ તેઓ 
ત્ાં ્ન્ાસવી બંિુઓનવી ્ચ્ે જ રહ્ા. સભામાં 
એમને જી્ન-ઉન્નધતનવી પ્રેરણા તયો આપવી, પરંતુ 
તેમનવી સાર્ે જ તેમનવી ્ચ્ે જમ્ા પણ બેઠા. 

ત્ાંર્વી તા.૨૮-૨-૮૪ના દિ્સે 
પ્રમુખસ્ામવીએ ન્સારવીમાં હદરજનભાઈઓનવી 

્સાહત ‘ઠક્કરબાપા ્ાસ‘માં નૂતન 
સંસકારભ્નનયો ખાતમુહૂત્ગધ્ધિ કરવી હતવી. 
જેમાં ધત્કમના પાંચ ટચકા મારવી ભૂધમખનન 
પણ કરવી આપ્ું. સ્ાગત માટે તેઓ હારતયોરા 
લઈને આવ્ા ત્ારે તેઓ સ્ામવીશ્વીને 
સવીિેસવીિા હાર પહેરા્્ાને બિલે િૂર ઊભા 
રહવીને સ્ામવીશ્વીના ગળામાં હાર ્ેંકતા હતા. 
સ્ામવીશ્વીએ આ જો્ું એટલે એ લયોકયોનયો 

અસપૃશ્તા અંગેનયો 
સંકયોચ િૂર કર્ા 
તેઓ પયોતે ઊભા 
ર્ઈ ગ્ા અને 
પયોતાને પહેરા્્ામાં 
આ્ેલયો એક-એક 
હાર તેમને જ ગળામાં 
પાછા પહેરાવ્ા. 
હ દ ર જ ન ભ ા ઈ ઓ ન ાં 
હૈ્ાં આ મહાપુરૂષનવી 
પ્રેમગંગામાં ્હવીને 
દિવ્તાના સાગરમાં 
ધહલયોળ્ા લાગ્ાં.

તા.૩-૫-૧૯૯૯ના 
દિ્સે િરમપુરમાં સ્ામવીશ્વીના સાધન્નધ્માં 
આદિ્ાસવી સંમેલન ્યોજા્ું હતું. હજારયોનવી 
સંખ્ામાં આદિ્ાસવી ભાઈઓ અને બહેનયો 
લાભ લે્ા ઉમટવી પડ્ાં હતાં. એક જમાનામાં 
જેમના જી્નમાં વ્સનયો, ્હેમ, ચયોરવી ધ્ગેરે 
િુષકમયો ધસ્ા્ બવીજું કંઈ હતું જ નહીં, પરંતુ 
સ્ામવીશ્વીના અર્્ા એમના સંતયોના ઉપિેશને 
લવીિે જેઓ હ્ે એકિમ પધ્ત્ અને ધનષકલંક 
ધજંિગવી જી્તાં ર્ઈ ગ્ાં હતાં. એ્ા કેટલાંક 
ભાઈઓએ પયોતાનવી ધ્તક કર્ા રજૂ કરવી. 

એમાંર્વી એક ભાઈ સામાન્ ્ુલહાર લઈ 
સ્ામવીશ્વીનું સનમાન કર્ા આવ્ા. આ્વી 
મયોટવી હસતવીનવી નજીક પયોતાને જ્ા મળ્ું એ 
્ાતનયો તયો એમના અંતરમાં સાચિ્્ગ આનંિ 
તયો હતયો જ, પરંતુ એમાં કલગવી ત્ારે ઉમેરાઈ 
ગઈ કે જ્ારે એમણે જો્ું કે હાર પહેરા્તવી 
્ખતે એમણે માર્ે ઓઢેલવી ટયોપવી પડવી જતવી 
હતવી, તે સ્ામવીશ્વીએ અદ્ધર ઝવીલવી લવીિવી હતવી 
અને હાર પહેરાવ્ા બાિ તેમના હાર્માં પાછવી 
આપવી રહ્ા હતા.

પયોતે જેમનું સનમાન કર્ા આવ્ા હતા, એ 
તયો પયોતાને માન આપવી રહ્ા હતા!

બયોડેલવી પાસે આ્ેલા ચુલવી ગામમાં આ્ું 
જ આદિ્ાસવી સંમેલન ્યોજા્ું હતું. પરંતુ 
ધ્શેષતા એ હતવી કે સ્ામવીશ્વી એક પછવી એક 
ગામયોને પા્ન કરતાં કરતાં ત્ાં પહોંચ્ા, ત્ારે 
રાતે એક ્ાગવી ગ્યો હતયો. પરંતુ આટલવી મયોડવી 
રાતે િૂર િૂરર્વી આ્વી ગ્ેલાં હજારયો મુમુક્ુઓને 
જોઈને સ્ામવીશ્વીનું હૈ્ું પણ હાર્ ન રહ્ં. તેઓ 
ભા્ાર્્ગ સ્રે બયોલ્ા લાગ્ા,‘‘આપ સૌમાં મને 
ભગ્ાનનાં િશ્ગન ર્ા્ છે.‘‘ આદિ્ાસવી લયોકયો 
માટે આટલા ઉચ્ પ્રકારના શબિયોનયો પ્ર્યોગ 
કિાચ પહેલવી્ાર જ કયોઈએ ક્યો હશે. 

ઈશા્ાસ્ ઉપધનષિનયો મંત્- ‘ઈશા્ાસ્મ 
ઈિમ્ સ્્ગમ્‘ ત્ાં જી્ંત ર્ઈ ગ્યો હતયો !

જી્-પ્રાણવીમાત્ના હૃિ્માં પરમાતમાને 
ધનહાળ્ાનવી ર્ષ્ટિ િરા્તા પ્રમુખસ્ામવી 
જે્ા સંત જ આદિ્ાસવી લયોકયો પ્રત્ેનવી સૂગ 
કે અસપૃશ્તા જે્ા કુદર્ાજોના બંિન તયોડવી 
સમાજમાં સમાનતા લા્વી શકે.

 - સાિુ ્યોગેનર્િાસ, BAPS
(Los Angeles, USA)

ઈસ્લામલાબલાદ
અ્ઘાધનસતાનનવી રાજિાનવી કાબુલ ખાતે એક મષ્સજિમાં 

બુિ્ારે સાંજેનવી નમાજ િરધમ્ાન ર્્ેલા બયોમબ ધ્સ્યોટમાં 
મુખ્ મૌલ્વી સધહત ઓછામાં ઓછા 20 લયોકયોના મયોત ર્્ા 
હતા. જ્ારે 40ર્વી ્િુ લયોકયો ઘા્લ ર્્ા છે. પયોલવીસ અને 
એક પ્રત્ક્િશથીએ આ અંગે માધહતવી આપવી હતવી. જોકે હાલનાં 
આ હુમાલાનવી જ્ાબિારવી તાતકાધલક કયોઈએ લવીિવી નર્વી.

ધ્સ્યોટ કધર્ત રવીતે ખેર ખાના ધ્સતારનવી ધસદદિદક્ા 
મષ્સજિમાં ર્્યો હયો્ાનું કહે્ામાં આ્ે છે. અ્ઘાન સુરક્ા 
સૂત્એ બુિ્ારે અલ જઝવીરાને જણાવ્ું હતું કે, સાંજનવી નમાજ 
િરધમ્ાન કાબુલનવી ઉત્તરે એક મષ્સજિમાં ર્્ેલા ધ્સ્યોટમાં 
20 લયોકયોના મયોત ર્્ા છે અને અન્ 40 લયોકયો ઘા્લ ર્્ા 
છે. તાધલબાને િા્યો ક્યો છે કે, અ્ઘાધનસતાન પર તેમનું 

સંપૂણ્ગ ધન્ંત્ણ છે પરંતુ ઈસલાધમક સટેટ િેશભરમાં નાગરવીકયો 
અને પયોલવીસ પર હુમલાઓ કરવી રહ્ં છે.  નામ ન આપ્ાનવી 
શરતે, એક પ્રત્ક્િશથીએ જણાવ્ું હતું કે, મા્ા્ગ ગ્ેલા 
મૌલ્વી મુલ્ા અમવીર મયોહમમિ કાબુલવી હતા. તેમણે કહ્ં હતું 
કે, આ ઘટનામાં 40ર્વી ્િુ લયોકયો ઘા્લ ર્્ા છે. 

કાબુલનવી મષ્સજિમાં બયોમબ ધ્સ્યોટ 
ર્તા 20ના મયોત, 40ર્વી ્િુ ઘા્લ
ઇંગલેન્ડના દક્ષિણ અને પૂર્મના 19 જેટલા વરસ્ારાે રાટે પૂરની ચે્રણીઅાે જારી કરી

કેનબરલા

ઑસટ્ેધલ્ાના કેનબરા એરપયોટ્ગ 
પર રધ્્ારે બપયોરે એક વ્ધતિએ 
અંિાિૂંિ ગયોળવીબાર ક્યો હતયો. જોકે, 
આ હુમલામાં કયોઈ જાનહાનવી ર્ઈ નર્વી 
કે કયોઈને ઈજા ર્્ાના અહે્ાલ નર્વી. 
ગયોળવીબાર પછવી ટધમ્ગનલના કેટલાક 
ભાગને બંિ કરવી િે્ા્યો હતયો તેમજ 
ર્યોડાક સમ્ માટે બિા જ ઉડ્ડ્નયો રિ 
કરવી િે્ા્ા હતા. હુમલાખયોરનવી િરપકડ 
કરવી લે્ાઈ છે.  પયોલવીસે જણાવ્ું હતું 
કે, ઓસટ્ેધલ્ાનવી રાજિાનવી કેનબરાના 

એરપયોટ્ગ પર ગયોળવીબારનવી આ ઘટનામાં 
એક જ વ્ધતિ સંડયો્ા્ેલ હતવી. જોકે, 
ગયોળવીબારનું કારણ હજુ સુિવી જાણવી 
શકા્ું નર્વી. હુમલાખયોર પાસેર્વી 
એક ગન જપ્ત કરાઈ છે. પયોલવીસ આ 
ઘટનાના સવીસવીટવી્વી ્ૂટેજ તપાસવી 
રહવી છે. એસવીટવી પયોલવીસે કહ્ં કે, 
મુખ્ ટધમ્ગનલ્ાળવી ઈમારતમાં બપયોરે 
લગભગ િયોઢ ્ાગ્ે ગયોળવીઓ છૂટ્ાનયો 
અ્ાજ સંભળા્યો હતયો. ગયોળવીબારના 
કારણે લયોકયોએ જી્ બચા્્ા આમ-તેમ 
ભાગિયોડ કરવી હતવી. 

કેરો

ઈધજપ્તમાં રધ્્ારે આગનવી એક મયોટવી ઘટના 
બનવી છે. રાજિાનવી કેરયોમાં કયોપટ ધકધચિ્ન ચચ્ગમાં 
આગ લાગતા ઓછામાં ઓછા 41 લયોકયોના મયોત 
ર્ઈ ગ્ા. આગનું કારણ હજુ સુિવી જણવી શકા્ું 
નર્વી, પરંતુ પયોલવીસનું માન્ું છે કે, શયોટ્ગ સદકકિટના 
કારણે આગ લાગવી હયોઈ શકે છે. આગ અબુ ધસદ્ન 
ચચ્ગમાં લાગવી, જે રાજિાનવી કેરયોના ઉત્તર-પધચિમ 
ધ્સતારના ઈંબાબા ધજલ્ામાં ષ્સર્ત છે. તે ગવીચ 
્સતવી્ાળયો ધ્સતાર છે. ્ા્ર ધબ્ગેડે ઘણવી જહેમત 
પછવી આગ પર કાબુ મેળવ્યો. પ્રેધસડનટ અબિેલ 
્ત્તાહ અલ-ધસસવીએ જણાવ્ું કે, મેં બિા પ્રકારનવી 
મિિ કર્ા માટે રાજ્નવી સધ્્ગસને કામ પર 

લગા્વી છે. આરયોગ્ મંત્ાલ્ મુજબ, એમબ્ુલનસ 
દ્ારા 55 ઈજાગ્રસતયોને હયોષ્સપટલ પહોંચાડા્ા. મધ્ 
પૂ્્ગ િેશયોમાં કયોપટ સૌર્વી મયોટયો ધરિસતવી સમુિા્ છે. 
ઈધજપ્તનવી 10 કરયોડનવી ્સતવીમાં આ સમુિા્નવી 
ભાગવીિારવી લગભગ 1 કરયોડ છે. 

વોશિંગ્ટન 
હજુ સાડા ત્ણ મધહના પહેલા જ કેનેડાનવી 

બયોડ્ગર કયોસ કરવીને અમેદરકામાં ગેરકા્િે રવીતે 
ઘૂસતા પકડા્ેલા ઉત્તર ગુજરાતના છ ્ુ્ાનયોએ 
ત્ાં નયોકરવી ચાલુ કરવી િવીિવી હયો્ાનવી માધહતવી બહાર 
આ્વી છે. આ તમામ છ ્ુ્કયોને અમેદરકાનવી 
કયોટટે ડવીપયોટ્ગ કર્ાનયો ઓડ્ગર ક્યો છે. તેઓ હાલ 
જેલમાં નર્વી, પરંતુ તેમના પર નજર રાખ્ા માટે 
અમેદરકાનવી પયોલવીસે તેમના હાર્માં ઈલેક્ટ્યોધનક 
ટ્ેકર બાંધ્ું છે. તેમ છતાં્ આ ્ુ્ાનયોએ એક 
સટયોરમાં નયોકરવી શયોિવી લવીિવી છે. ગુજરાત પયોલવીસને 
તયો એ્વી પણ માધહતવી પ્રાપ્ત ર્ઈ છે કે જેલમાં ના 
રહે્ું પડે તે માટે તેમણે કા્િાનવી છટકબારવીનયો 

ઉપ્યોગ ક્યો હયો્ાનવી શક્તા છે. ૨૮ એધપ્રલના 
રયોજ ઉત્તર ગુજરાતના આ છ ્ુ્કયો કેનેડાર્વી 
સેનટ રેધજસ નિવીમાં બયોટમાં સ્ાર ર્ઈ અમેદરકા 
આ્્ા નવીકળ્ા હતા. તેઓ ન્ૂ્યોકકિ સટેટનવી હિમાં 
ઘૂસ્ા ત્ારે તેમનવી બયોટ નિવીમાં ડૂબ્ા લાગવી 
હતવી. જેનયો મેસેજ મળતાં જ સર્ાધનક પયોલવીસે 
આ તમામ ્ુ્કયોને નિવીમાં ડૂબતા બચા્વી લવીિા 
હતા. ત્ારબાિ તમામનવી િરપકડ કરવીને ન્ૂ્યોકકિ 
દડષ્સટ્ક્ટ કયોટ્ગમાં રજૂ કર્ામાં આવ્ા હતા. 
અમેદરકાનવી કયોટટે તમામને ભારત પાછા મયોકલ્ા 
માટે ઓડ્ગર ક્યો હતયો, જોકે તેમના પ્રત્ે માન્વી્ 
અધભગમ િાખ્તા ધકધમનલ પ્રયોધસદડંગમાંર્વી 
મુધતિ આપવી હતવી. 

ઑસટ્રેશ્યલાનલા કેનબરલા એરપો્ટ્ટ પર 
અંધલાધૂંધ ગોળીબલારથી ભલાગદોડ મચી

ઈશિપ્તનલા કેરોનલા ચચ્ટમલાં ભીષણ 
આગમલાં કૃ્ મૃતલાંક 41 થયો

અમરેરરકલામલાં ગરેરકલાયદે પ્રવરેિનલાર 6 
ગુિરલાતી યુવલાનોએ નોકરી મરેળવી

અારાેપીની ધરપકડ કરાઈ, થાેડાક સરય રાટે બધા 
ઉડ્ડયનાે અટકારાયા હ્ા, હાલ સ્થિવ્ નનયંત્રણરાં 
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અમદાવાદ
ગેસનો સપ્લાય જ ન મળતો 

હોવલાથી ગુજરલાતમલાં છેલ્લા ચલારથી 
છ મહહનલાથી સલાવ જ બંધ પડે્લા 
આઠ પલાવર પ્લાન્ટને ભંગલારમલાં 
નલાખી દઈને ગુજરલાતનલા ૧.૪૦ 
કરોડ વીજજોડલાણધલારકોને વલાહ્ષિક 
રૃલા. ૨૦૦૦ કરોડનલા હબનજરૃરી 
બોજામલાંથી મુહતિ આપવલાની મલાગણી 
કરવલામલાં આવી છે.

ગુજરલાત સરકલારનો ધુવલારણનો 
૫૯૫ મેગોવો્ટનો અને ઉત્લાણનો 
૩૭૫ મેગલાવો્ટનલા પલાવર પ્લાન્ટમલાં 
ગેસનો પુરવઠો મળતો જ નથી. તેથી 

છેલ્લા ચલાર મહહનલાથી આ પલાવર 
પ્લાન્ટ સલાવ જ બંધ છે. નેશન્ થમષિ્ 
પલાવર કોપપોરેશનનલા ગેસ આધલારરત 
પલાવર પ્લાન્ટસ સલાથે પણ વીજળી 
ખરીદવલાનલા કરલાર ગુજરલાત સરકલારની 
વીજ કંપનીઓએ કરે્લા છે. આ 
ગેસ આધલારરત પલાવર પ્લાન્ટ પણ છ 
મહહનલાથી બંધ જ છે. તેમલાં એક પણ 
યુહન્ટ વીજળી પેદલા કરવલામલાં આવતી 
નથી.  આ તમલામ પલાવર પ્લાન્ટનલા 
કમષિચલારીઓને પગલાર આપવલાનલા, 
પ્લાન્ટને જાળવણી કરવલાનલા અને 
કમલાષિચલારીઓનલા પગલારનો ખચષિ ચલા્ુ જ 
છે. તેમ જ આ પલાવર પ્લાન્ટ નલાખવલા 

મલા્ટે ્લાંબલા ગલાળલાની ્ીધે્ી ્ોનનલા 
વયલાજ અને મુદ્દ્નલા હપ્લા ચૂકવલાય 
જ છે. આ રકમનો બોજ ગુજરલાતનલા 
૧.૪૦ કરોડ વીજ ગ્લાહકોને મલાથે 
જ નલાખવલામલાં આવે છે. આ બોજથી 
ગુજરલાતનલા ૧.૪૦ કરોડ વીજજોડલાણ 
ધલારકોને મુહતિ અપલાવવી જરૃરી છે.

તેને બદ્ો ગુજરલાત ઉજાષિ હવકલાસ 
હનગમ હ્હમ્ટેડ સૌર ઉજાષિ અને 
પવન ઉજાષિથી પેદલા કરવલામલાં આવતી 
વીજળી ખરીદી શકે છે. અતયલારે આ 
બંને સ્ોતોમલાંથી પેદલા થતી વીજળી 
યુહન્ટદીઠ મહત્તમ રૃલા. ૪નલા ભલાવથી 
આસલાનીથી મળી શકે છે. 

અમદાવાદ
કોંગ્ેસનલા બે રદગગજ નેતલાઓ 

નરેશ રલાવ્ અને રલાજૂ પરમલારે 
આજરોજ ભલાજપ પ્રદેશ અધયક્ષ 
સી.આર. પલા્ટી્ની હલાજરીમલાં 
કેસરરયો ધલારણ કયપો હતો. અગલાઉ 
નરેશ રલાવ્ અને રલાજૂ પરમલારે 
કોંગ્ેસમલાંથી રલાજીનલામું આપયુ હતું. 
એ બલાદ તેમની ભલાજપલામ જોડલાવલાની 
ચચલાષિઓએ વેગ પકડ્ો હતો. જે બલાદ 
આજરોજ બંને નેતલાઓએ ભલાજપની 
એક જ બેઠકમલાં પલા્ટી્નલા હસતે 
કેસરરયો ધલારણ કયપો હતો.

કોંગ્ેસ છોડતલાં જ બંને નેતલાઓએ 
કોંગ્ેસ હલાઇકમલાનડ પર ગંભીર 
આરોપ ્ગલાવયલા હતલા. નરેશ રલાવ્ે 

કહ્ં હતું કે કોંગ્ેસ ગુજરલાતીઓનું 
સતત અપમલાન કરે છે. કે્ટ્લાક 
ગણયલાં ગલાંઠ્લા નેતલાઓ જ હલા્ 
પલા્ટટીનું સંચલા્ન કરી રહ્લા છે. અનય 
નેતલાઓની અવગણનલા થવલાથી પલા્ટટીનલા 
મો્ટલા ભલાગનલા કલાયષિકરો પ નલાખુશ 
છે. આથી ્ોકોની સેવલા કરવલાની 
નવી તકો પ્રલાપ્ થલાય તે મલા્ટે તેઓ 
ભલાજપમલાં જોડલાયલા છે.

જયલારે રલાજુ પરમલારે આક્ષેપો કરતલા 
કહ્ં હતું કે પહે્લાની કોંગ્ેસ અને 
અતયલારની કોંગ્ેસ ખૂબ અ્ગ છે. 
ગુજરલાતમલાં અતયલારે ૩ થી ૪ ્ોકો જ 
પલા્ટટી ચ્લાવી રહ્લા હોય તેવું ્લાગે છે. 
કોંગ્ેસમલાં ગુજરલાત પ્રતયે હતરસકલારની 
ભલાવનલા જોવલા મળી રહી છે.

કોંગ્રેસ નરેતા નરેશ રાવલ અનરે 
રાજૂ પરમારનો ભાજપમાં પ્રવરેશ

અમદાવાદ
મલાત્ આઠ વ્ષિની બલાળકીનલા 

ગુપ્લાંગમલાં આંગળીઓ નલાંખી ગંભીર 
જાતીય છેડછલાડનલા પોકસો કેસમલાં 
અત્ેની અમદલાવલાદ ગ્લામય કો્ટટે આરોપી 
કલાકલા અવધેશ ઉર્ફે બુધવલા ગીરધલારી 
હન્લાદને ૨૦ વ્ષિની સખત કેદની 
સજા અને રૂ.૫૦ હજાર દંડ ર્્ટકલારતો 
ચુકલાદો જાહેર કયપો હતો. અમદલાવલાદ 
ગ્લામય કો્ટષિનલા પલાંચમલા એરડશન્ 

સેશનસ જજ એ. એચ સીબીયલાએ 
ભોગ બનનલાર બલાળકીની જુબલાની અને 
હનવેદનનલા આધલારે આરોપીને ૨૦ 
વ્ષિની આકરી સજા ર્્ટકલારી હતી. 
કો્ટટે પોતલાનલા ચુકલાદલામલાં આરોપીનલા 
અતયંત ઘૃણલાસપદ કૃતયની પણ ગંભીર 
આ્ોચનલા કરી હતી.

ગત તલા.૭-૫-૨૦૨૦નલા રોજ 
સીંગરવલા ખલાતે ર્રરયલાદીનલા મકલાનમલાં  
તેમની આઠ વ્ષિની બલાળકી સંડલાસમલાં 

ગઇ તયલારે આરોપી અવધેશ ઉર્ફે 
બુધવલા રલાજકલારણ ગીરધલારી હન્લાદે 
તેણીને મો્ટુ પત્ુ કલા્ટષિનું બતલાવવલાની  
્લા્ચ આપી ર્ોસ્લાવી તેણીનલા 
ગુપ્લાંગમલાં આંગળીઓ નલાંખી તેણીની 
સલાથે દુષકમષિનો હીન પ્રયલાસ કયપો 
હતો. આરોપી હવરૂધધ ઇપીકો ક્મ-
૩૭૬(એબી) તથલા પોકસો એક્ટની 
ક્મ-૩(એ),૪,૫(એમ), ૬ હેઠળ 
ગુનો નોંધવલામલાં આવયો હતો.

આઠ વ્ષિની બલાળકીની જાતીય છેડતી 
કેસમલાં આરોપીને 20 વ્ષિની સખત કેદ
બાળકીની જુબાનીના આાધારે આારાેપીને આાકરી સજા ફટકારી, 50 હજાર દંડ

અમદાવાદ
ગજુસી્ટોક હેઠળ જે્મલા ંબધં કુખયલાત 

ગેંગસ્ટર અઝહર રક્ટ્ીએ મીઠલાઈનલા 
વપેલારી પલાસેથી 5 ્લાખની ખડંણી 
મલાગંી ઘરે ગુડંલા મોક્ી હુમ્ો કરલાવયો 
હતલા. બનલાવને પગ્ ે વેપલારીએ અઝહર 
રક્ટ્ી, અઝહર કબતૂર બબ્ુ સહહત 
છ જ્ેટ્લા ્ોકો હવરુધધ વેજ્પરુ પો્ીસ 
સ્ેટશનમલા ંસોમવલારે ર્રરયલાદ નોંધલાવી છે.  
જહુલાપરુલામલા ંસકં્ીતનગરમલંા રહેતલા અને 
શખે સવી્ટનલા નલામે મીઠલાઈઓ વપેલાર 
કરતલા ઝલાકીરહુસને હસમતભલાઈ શખેએ 
વજે્પરુ પો્સુ સ્ેટશનમલા ં અઝહર 

રક્ટ્ી, અઝહર કબતૂર, બબ્ ુસહહત 
6 આરોપી હવરૂધધ ર્રરયલાદ કરી છે. 
જ ે મજુબ ગત તલા.30મી જુ્ લાઈનલા 
રોજ અઝહર રક્ટ્ીએ વપેલારી ઝલાકીર 
હસુનેને ર્ોન કરી જામીન કરલાવવલા 5 
્લાખની જરૂર હોવલાનુ ં કહી ઘરે પસૈલા 
મોક્વલા જણલાવયુ ં હતુ.ં ઝલાકીરહસેુને 
મલારી પલાસ ે પૈસલા નથી તમે જણલાવતલા 
આરોપીએ ર્ોન કલાપી નલાખયો હતો. 
અઝહર રક્ટ્ી અવલારનવલાર ર્ોન કરી 
અપશબદો બો્ી ધમકી આપતો બીજી 
તરર્ અઝહર કબતૂર સમજાવ્ટથી વલાત 
કરતો હતો. 

જરેલમાં બંધ કકટલીએ વરેપારી પાસરે 5 
લાખની ખંડણી માંગી હુમલો કરાવ્ો

ગુજરલાતમલાં ગેસ આધલારરત આઠ પલાવર 
પ્લાન્ટ છેલ્લા છ મલાસથી બંધ હલા્તમલાં
ફ્ુઆલ પ્ાઈસ આેન્ડ પાવર પરચેઝ આેગ્ીમેન્ટ હેઠળ યુનનટદીઠ ચાજ્જમાં ખાસાે ઘટાડાે થઈ જશે

ગુજરાત
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