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પોકરોવ્સક 
યુક્રેન તેના સ્વતંત્રતા દિનની ઉજ્વણી કરી 

રહ્યુ છે તયારે રશિયાએ ટ્ેન પર કરેલા હુમલામાં 
૫૨ નાગદરકોના મોત થયા હો્વાના અહે્વાલો છે. 
આ અંગે રશિયાએ ગુરુ્વારે િા્વો કયયો હતો કરે, 
આ હુમલો અમે પૂ્વવી સરહિે લશકરને લઈ જતી 
ટ્ેન પર કયયો છે. બીજી બાજુ ચાલુ યુદ્ે પુશતને 
રશિયાના લશકરમાં ૧,૩૭,૦૦૦ સૈશનકોનો 
્વધારો કર્વાનો આિેિ આપયો છે.

રશિયાના સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવયું હતું કરે 
તેના િળોએ શમશલટરી ટ્ેનને ટાગગેટ બના્વ્વા માટે 
ઇસકકંિર શમસાઇલનો ઉપયોગ કયયો છે. આ ટ્ેન 
યુક્રેનના લશકરી િળો અને સાધનસામગ્ીને પૂ્વવી 
યુક્નેમાં લઈ જઈ રહી હતી. અમે ૨૦૦થી ્વધુ 
યુક્રેશનયન સૈશનકોને આ હુમલામાં ખતમ કયાયા છે. 

યુક્રેનના ચેપલીન િહેરના રેલ્વે સટેિન 
પર રશિયાએ આ જોરિાર હુમલો કયયો હતો. 
શજશન્વામાં માન્વ અશધકાર કાયયાકર શમિેલ 

બેિલેટે જણાવયું હતું કરે રશિયાના પ્રમુખ પુદટનના 
િળો અકલપનીય રીતે ભયા્વહ સસથશતનું શનમાયાણ 
કરી રહ્ા છે. તેમણે પુશતનને સિસત્ર હુમલો 
રોક્વા હાકલ કરી હતી.  યુદ્માં અતયાર સુધીમાં 
રશિયાના ૭૦ હજારથી ્વધારે સૈશનકો માયાયા 
ગયા હો્વાનું કહે્વાય છે. એક રીતે જોઈએ તો 
રશિયાએ િર મશહને બાર હજાર સૈશનકો ગુમાવયા 
છે. તેની સામે યુક્રેને િસથી બાર હજારો સૈશનકો જ 
ગુમાવયા હો્વાનું કહે્વાય છે. આમ રશિયાના પક્ષે 
ખુ્વારી જબરજસત છે. આ ખું્વારીની તેણે કલપના 
પણ નહી કરી હોય.મળતી શ્વગતો પ્રમાણે પુશતને 
૧,૩૭,૦૦૦ સૈશનકોની ભરતી કર્વાનો આિેિ 
આપયો છે. કરેટલાય શનષણાતો તેને હતાિામાં 
લે્વાયેલો શનણયાય ગણા્વે છે. રશિયાના ભૂતપૂ્વયા 
સુરક્ષા શનષણાતોનું માન્વું છે કરે આ સૈશનકોની 
ભરતીથી કકંઈ યુદ્ના પદરણામ પર ફરેર નહી પડે. 
રશિયાએ યુક્રેન યુદ્ માટે બે લાખનું તૈયાર રાખેલું 
લશકર હ્વે ઓછું પડી રહ્યુ છે.

િશક્ષણ-પશચિમ ચીનમાં હીટ્વે્વ, ્વીજળીની અછત
િાંઘાઈ ઃ ચીનમાં હાલમાં લોકો અને સરકાર 

બને મુશકરેલીમાં છે. િેિના િશક્ષણ પશચિમમા પડી 
રહેલી ભીષણ ગરમી અને ્વીજળીની અછતને 
પગલે લોકોને અનેક મુશકરેલીઓનો સામનો કર્વો 
પડી રહ્ો છે. હીટ્વે્વને કારણે ્વીજળીની માગ 
અગાઉ કરતા ખૂબ જ ્વધી ગઇ છે. જેના કારણે 
્વીજળીની અછત ઉભી થઇ છે. ઓછા ્વરસાિ 

અન િુકાળની આગાહીથી અહીંના લોેકો અને 
સરકારની ઉંઘ ઉડી ગઇ છે. હ્વામાન શ્વભાગે 
સતત ૧૧મા દિ્વસે પણ સમગ્ શ્વસતારમાં 
હીટ્વે્વની ચેત્વણી આપી છે. હ્વામાન શ્વભાગે 
સમગ્ શ્વસતારમાં રેડ એલટયા જારી કરી છે. 
્વીજળીની અછત અને આકાિમાંથી પડી રહેલી 
ગરમીને કારણે પાક ખરાબ થઇ રહ્ાં છે. 

યુકે્નના સર્તંત્રતા દદને રશશયાનો િુમલો : 53નાં મોત
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• કરાર મુજબ હાઈડાેજન પુરવઠાની સપ્ાયચેન 
આાવનારા ત્રણ વર્ષમાં ગાેઠવાઈ જશે

ઓન્ટેરિયો 
કેનેડા અને જર્મની વચ્ે નવી હાઈડ્રોજન સંધિ ઉપર હસ્ાક્ષર 

થયા છે. આ સરોદા રુજબ ટ્ાનસએટલાનટીક હાઈડ્રોજન પુરવઠાની 
સપલાયચેન આવનારા ત્રણ વર્મરાં ગરોઠવાઈ જશે.  કેનેડાના 
કુદર્ી સ્રો્રોના રંત્રી જોનાથન ધવલકીંગસન અને જર્મનીના 
વાઈસ ચાનસલર રરોબટ્મ હેડબેકે રંગળવારે બંદર શહેર સટીફનધવલે 
ખા્ે આ અંગેના કરાર પર હસ્ાક્ષર  કયા્મ હ્ા. આ પ્રસંગે 
એક હાઈડ્રોજનના વયાપાર રેળાનું પણ આયરોજન થયું હ્ુ. જેરાં 
કેનેડાના વડાપ્રિાન જસટીન ટ્રુડરો અને જર્મનીના ચાનસલર ઓલફા 
શરોલ્ઝ ઉપસસથ્ રહ્ા હ્ા. આ કરાર પાંચ પાનાનરો છે જેને 

ઈરાદાપત્રકની જાહેરા્ ્રીકે ઓળખાવવારાં આવે છે. જેરાં બંને 
દેશરો વચ્ે હાઈડ્રોજનના વયાપારની વા્રોનરો સરાવેશ છે.  ટ્રુડરોએ 
કહ્ં હ્ું કે, આવનારા સરયરાં ઈંિણ ઉજા્મની જરૂરીયા્ વિવાની 

છે અને સવચછ ઉજા્મ રાટે હાઈડ્રોજનની જરૂર વિવાની છે.  અરે 
ગ્ીન એનર્જી પ્રરોજેકટ શરૂ કરી રહ્ા છીએ. જેરાં હાઈડ્રોજનનરો 
રહત્તર ઉપયરોગ થશે. કેનેડા હાઈડ્રોજનના ઉતપાદનરાં આગળ છે 
અને જર્મની એના પરીવહન રાટેના એટલાનટીક ધવસ્ારરાં નેટવક્ક 
ઉભુ કરશે.  જો કે, આ કરારરાં હજુ સુિી રશીયાનું નાર નથી. 
પુટીનને આ કરારથી એવરો સંદેશ આપવાનરો પ્રયાસ છે કે એરનરો 
દેશ ઉજા્મનરો સુપરપાવર ગણાય છે. જે હાલરાં સૌથી વિુ ખ્રારાં 
છે. જર્મની લાંબાગાળાના ઉજા્મ સંબંિરો રાટે રધશયા ઉપર આિારી્ 
રહેવાને બદલે કેનેડા સાથે હાથ ધરલાવી રહ્ં છે. શરોલ્ઝે કહ્ં હ્ું 
કે, અરે પણ હાઈડ્રોજનના ઉતપાદનને વિારીને એના વહન રાટે 
આયરોજન કરી રહ્ા છીએ. અરે રધશયા ધસવાયના દેશરો પાસેથી 
પ્રવાહી કુદર્ી વાયુ લેવાની પણ ્ૈયારી રાખી છે. એટલાનટીક 
ધવસ્ાર રાટે આ યરોજના લાંબા ગાળે વિુ ફાયદાકારક પુરવાર થશે. 

્ોિોન્ો 
ઓનટેરરયરો પ્રરોધવનશીયલ પરોલીસના જણાવયા રુજબ આ 

વરષે રપ૦થી વિુ વયરક્ઓના મૃતયુ જળ જરીનના પ્રપા્ને 
કારણે થયા હ્ા. સાજ્મનટ કેરી સકકીરીટે કહ્ં હ્ું કે, આ વરષે 
જાનયુઆરીથી અતયાર સુિીરાં રપ૯ લરોકરોના મૃતયુનું કારણ 
રરોડ અકસરા્, ટ્ેલીંગ કે જળરાગ્મના અકસરા્ રહ્ા છે. ગયા 
અઠવારડયે જ ૧૯ રરો્ નોંિાયા હ્ા. હાઈ-વે ઉપર થ્ાં 
અકસરા્રોરાં ડ્ાઈવીંગરાં બેદરકારી, વિુ ્ઝડપ કે બેધયાનપણાને 
કારણે જાનહાધનની શકય્ાઓ વિ્ી હરોવાનું આપણે રાન્ા 
હરોઈએ છીએ. હજુ પણ લરોકરો ડ્ાઈવીંગ સરયે સીટ બેલટ 
પહેર્ા નથી કે સલાર્ીનું ધયાન નથી રાખ્ા. ્ેરણે આ વા્ 
ટવીટર ઉપર વીરડયરો પરોસટ દ્ારા કરી હ્ી. ્ેરણે કહ્ં હ્ું 
કે, આ બિી બાબ્રો જ જયારે ગયા વર્મના અને આ વર્મના 

પ્રાણઘા્ક અકસરા્રોની ્ુલના કરીવારાં આવે તયારે બહાર 
આવી છે. વિુ પડ્ી ્ઝડપ જ આ બિારાં પહેલા નંબરે આવે 
છે. રરોડ એરકસડેનટરાં આ વરષે બાઈકના અકસરા્રાં મૃતયુ 
દરરાં લગભગ ૩૦૦ ટકા વિારરો જોવા રળયરો છે.  આઠ 
ચાલકરોના રરો્ ધનપજયા હ્ા જે ગયા વરષે રાત્ર બે હ્ા. 
્ેરણે લરોકરોને વિુ ્ઝડપને ટાળવા ્થા સલાર્ીના ઉપકરણરોનરો 
ઉપયરોગ કરવાની સલાહ આપી હ્ી. જેથી જીવ બચી શકે છે.  
્ેરણે લરોકરોને સપીડ લીરીટનું પાલન કરવા અને રરોડ સેફટીના 
ધનયરરોનું પાલન કરવા, હેલરેટ, સીટ બેલટ અને જળ પ્રવાસ 
સરયે લાઈફ જેકેટનરો ઉપયરોગ કરવા ્થા આસપાસના રાહરોલ 
પર ધયાન આપવાની પણ અપીલ કરી હ્ી. સાથે જ જો કરોઈ 
બેફાર ડ્ાઈવીંગ કર્ું જોવા રળે ્રો ઓપીપીનરો કે ૯૧૧ નંબર 
ઉપર સંપક્ક કરી જાણ કરવા પણ અપીલ કરી હ્ી.

વાહન હંકારતી વખતે ઝડપની મયા્ષદા આને રાેડ સેફટીના નનયમાેનું પાલન કરવા પાેલીસની આપીલ

ઓન્ટેરિયો 
બ્ાહ્મણ સરાજ ઓફ ઓનટેરરયરો “બળેવ 

ધપકનીક”નું આયરોજન 14 ઓગષ્ટ 2022 
રધવવારના રરોજ સેનટેનીયલ પાક્ક ઇટરોબીકરોક 
ખા્ે કરાયું હ્ું. ચાલુ વર્મને બ્ાહ્મણ સરાજ 
ઓનટારરયરો સુવણ્મજયંધ્ વર્મ ્રીકે ઉજવી 
રહ્ં છે. બળેવના રદવસે બ્ાહ્મણ સરાજ ઓફ 
ઓનટેરરયરો દ્ારા ત્રણ સુંદર કાય્મક્રરરોનું આયરોજન 
કરાયું હ્ું. જેરાં પારંપારરક 
વૈરદક ધવધિ રુજબ જનરોઈ 
બદલવાનરો કાય્મક્રર ધસધનયર 
45થી પણ વિુ સભયરો રાટે 
“GTA TEMPLE 
TOUR” ્થા ધપકનીકની 
સાથે સાથે ભાર્ની 
આ્ઝાદીના અમૃ્ રહરોતસવન 
ધનધરત્તે ધવજવંદન કાય્મક્રર 
યરોજવારાં આવયરો હ્રો. 

શાસત્રી કેયુરભાઈ રાવલે સવારે 11.00 
કલાકથી વૈરદક રી્ે જનરોઈ બદલાવી જનરોઈની 
રહત્તા સરજાવી હ્ી. 20થી વિુ ભૂદેવરો અને 
યુવાનરોએ આ કાય્મક્રરરાં ભાગ લઈને ્ેને 
સફળ બનાવયરો હ્રો. તયારબાદ ્રાર સભયરોએ 
વરોલેસનટયર શ્રરીક ધત્રપાઠી અને કધરટીના સભય 
બ્જેસભાઈ ભટ્ટની આગેવાની હેઠળ ધક્રકેટ અને 

વરોલીબરોલ રરીને આનંદ ઉલ્ાસ સાથે રદવસ 
પસાર કયયો હ્રો. આ ઉપરાં્ બેહનરો અને 
બાળકકીએ પણ રર્રો, મયુ્ઝીક કધરટીના સભય 
ધબંદુબેન પુરરોધહ્ની આગેવાની હેઠળ આયરોજન 
કરી ર્ઝા રાણી હ્ી. પ્રેસીડેનટ ઋધરકેસ ભટ્ટની 
આગેવાની હેઠળ ્રાર કધરટી સભયરોએ જહેર્ 
ઉઠાવીને ધપકનીકને સફળ બનાવી હ્ી. 

સરાજના જૂના સભય હસુબેન ધબહારીની 
આગેવાની હેઠળ ભાર્ના 
76રાં સવ્ંત્ર રદન ધનધરત્તે 
ધસધનયર અને દરેક ગૃપના 
સભયરોએ સાથે ધવજવંદનનરો 
કાય્મક્રર યરોજયરો હ્રો.

બ્ાહ્મણ સરાજ ઓફ 
ઓનટેરરયરોએ ધશલપાબેન 
ધત્રવેદીના નેતૃતવ હેઠળ 
“GTA TEMPLE 

TOUR FOR SRS”નું સુંદર આયરોજન 
કયુું હ્ું. “GTA TEMPLE TOUR 
FOR SRS”ની સફળ યાત્રા સંપન્ન કરીને 
45થી પણ વિુ સભયરોએ ધપકનીકરાં ભાગ લીિરો 
અને ધવજવંદન કયુું હ્ું. 

આગારી કાય્મક્રરરોરાં નવરાત્રી રાસગરબા 
અને નવરાત્રી હવન ્થા રદવાળી રદવાળી ડીનર 
અંગે જાહેરા્ કરાઈ હ્ી.

ક્યૂબેકની ચયૂંટણી 3 
આા�કાેબરે યાેજાશે, 39 
દદવસની આાચારસંદહતા 

મોનટ્રીયલ
કયૂબેકની કન્ઝવષેરટવ પાટટીએ 

21 ઓગસટ, 2022ના રરોજ કયૂબેક 
ધસટીરાં ્ેની ચૂંટણી ્ઝુંબેશ શરૂ કરી 
હ્ી. કન્ઝવષેરટવ પાટટીના ને્ા એરરક 
ડુહાઈરે ધવિટર ઉપર આ અંગેની 
જાહેરા્ કરી હ્ી.  ્ેઓ ચૂંટણી 
્ઝુંબેશ શરૂ કરનાર પ્રાં્ીય પક્ષના પ્રથર 
ને્ા બનયા છે. પ્રીધરયર ફ્ાનકરોઈસ 
લેગૉલટે હજુ સુિી સત્તાવાર રી્ે 
ચૂંટણી અંગે જાહેરા્ કરવાની બાકકી 
છે. જો કે, પ્રાં્ની ગવધનુંગ પાટટીએ 
્ાજે્રના રદવસરોરાં પહેલાથી જ ઘણા 

ચૂંટણી વચનરો આપી દીિાં છે, જેરાં 
્રાર સબધસડી ધવનાનાં ડેકેર સથળરોને 
સબધસડીવાળી જગયાઓરાં રૂપાં્રર્ 
કરવા રાટે પાંચ વર્મરાં1.4 ધબધલયન 
ડરોલર આપવાનરો પણ સરાવેશ થાય છે. 
ડુહાઈરે, જેઓ પહેલીવાર પાટટીના ને્ા 
્રીકે બનયા છે, ્ેરણે ગયા અઠવારડયે 
કન્ઝવષેરટવ પલેટફરોર્મનું અનાવરણ કયુું 
હ્ું. એરની ચૂંટણી ્ઝુંબેશનું સૂત્ર હ્ું 
“પસંદ કરવાની સવ્ંત્ર્ા.” કયૂબેકની 
ચૂંટણી 3 ઑકટરોબરે ધનિા્મરર્ કરવારાં 
આવી છે, જેરાં આચારસંધહ્ા પ્રરાણે 
33 થી 39 રદવસ સુિી ચૂંટણી ્ઝુંબેશ 
ચલાવવાની હરોય છે.  િ કેનેરડયન 
પ્રેસ દ્ારા આ અહેવાલ સૌ પ્રથર 21 
ઓગસટ, 2022 ના રરોજ પ્રકાધશ્ 
કરવારાં આવયરો હ્રો.

કયયૂબેકનરી પ્રાંતરીય ચયૂાં્ણરીઃ કન્ઝર્વેર્ર્ 
પ્ર્ટી દ્્રિ્ર સૌપથમ પચ્રિનો આિંભ

ઇ્ોબરીકોક પ્રક્કમ્રાં બ્્રહ્મણ સમ્રજ ઓફ 
ઓન્ટેરિયો દ્્રિ્ર િક્્રબાંધને પપકનરીક

45 સભાે દ્ારા  
સામયૂદહક રીતે જનાેઈ 
બદલાઈ, સ્ાતંત્ર્ય 
દદનની ઉજવણીમાં 
ધ્વજવંદન કરાયું

કેનેડા-જર્મની વચ્ે હાઈડ્રોજન શીપરેનટ શરૂ કરવા સંધિ

ઓનટેરરયરોરાં એક વર્મરાં અકસરા્ અને 
કુદર્ી આપધત્તને કારણે રપ૦ના રરો્
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ઓન્ટેરિયો 
કેનેડામાં યોજાયેલા રાષ્ટ્રીય 

પ્રદર્શનમાં જોડાયેલા ખાદ્ય સામગ્્રીના 
સ્ોલ ધારકોન્રી આરોગયલક્્રી 
ચકાસણ્રી દરમમયાન બે ફુડ વેનડર 
અયોગય જણાતા તેમના સ્ોલ બંધ 
કરાવ્રી દેવાયા હતા. 

્ોરન્ો સ્રી્્રીન્રી વેબસાઈ્ મુજબ 
ઝામબહા હલાલ અને 
મેપલ લોજ ફામ્શને 
અયોગય ઠરાવવાન્રી 
જાણકાર્રી સોમવારે 
આપવામાં આવ્રી હત્રી. 
મનર્રીક્કોના જણાવયા 
મુજબ આ બંનેને 
ફાળવવામાં આવેલ્રી 
જગયાન્રી સવચ્છતા જાળવવામાં સ્ોલ 
ધારકો મનષફળ મનવડયા હતા. 

આ મનર્રીક્ણ ડાઈનસેફ 
ઈનસપેકરન મસસ્મ દ્ારા 
કરવામાં આવ્રી રહ્ં ્છે. જે મુજબ 
ખાણ્રીપ્રીણ્રીના વયવસાય સાથે 
સંકળાયેલા ઘણાંને અસર પહોંચ્રી ્છે. 

જેમને હાથ ધોવાના અપુરતા 
સાધનો અને ઠંડા તથા ગરમ પાણ્રીન્રી 
વયવસથા બરાબર ન હોવાને કારણે 
પણ નો્્રીસો મળ્રી હત્રી. 

મળત્રી મવગતો મુજબ ખાસ 

કર્રીને કોમવડ-૧૯ બાદન્રી સસથમતમાં 
જયારે ખાણ્રી-પ્રીણ્રીના વયવસાયને 
વધુ સુરક્્રીત બનાવવાન્રી જરૂર ્છે 
તયારે બેદરકાર્રી ચલાવ્રી નહીં લેવાય. 
જેમને બેદરકાર્રી બદલ નો્્રીસો મળ્રી 
્છે એનું મનવારણ ન થાય તયાં સુધ્રી 
એમના સ્ોલ બંધ રાખવા પડરે. 

હવે સરકાર પણ ફુડ સેફ્્રી તરફ 
વધુ ધયાન આપ્રી રહ્રી 
્છે અને એ અંગેના 
મનયમોનું પાલન ચુસત 
ર્રીતે થાય એનું પણ 
ધયાન રાખવામાં આવ્રી 
રહ્ં ્છે. 

કેમ કે, ર૦૧૩માં 
આવા પ્રદર્શનમાં 

આવેલા મુલાકાત્રીઓ પૈકી ર૦૦ 
જણા ક્ાઉન્ બગ્શર ખાવાને કારણે 
મબમાર પડ્રી ગયા હતા. એ કેસમાં 
્ોરન્ોના આરોગયમવભાગે તપાસ 
બાદ બગ્શરના ્ોપીંગમાં વપરાતા 
પદાથથોમાં ક્મત જણાતા એને 
મેનુમાંથ્રી હ્ાવ્રી લેવા આદેર કયથો 
હતો.

તયારબાદ આ પ્રદર્શન મા્ે નવ્રી 
ફુડ સેક્્રી પ્રોમસજર અમલમાં મુકાઈ 
્છે અને એ મુજબ હવે સથળ પર 
મનર્રીક્ણ કરવામાં આવે ્છે.

્ોિોન્ો 
સોમવારે રાત્ે ઉત્તર-પમચિમ 

્ોરોન્ોમાં ડ્ાઇવર સાથે અથડામણને 
પગલે એક વયમતિનું તેના વાહનમાં 
દબાઈ જવાથ્રી મૃતયુ થયું હતુ. આ 
અકસમાત રેપડ્શ એવનયુ વેસ્ન્રી 
દમક્ણમાં વેસ્ન રોડ અને સ્ારવયુ લેન 
મવસતારમાં થયો હતો. પોલ્રીસે જણાવયું 

હતું કે, તેમને રાત્ે 8:30 વાગયા બાદ 
ગંભ્રીર અકસમાત અંગે 911 ઉપર કોલ 
આવયો હતો.

્ોરોન્ોના પેરામેડડકસના જણાવયા 
અનુસાર, પેરામેડડકસે તેનો જીવ 
બચાવવાનો પ્રયાસ કયા્શ પ્છ્રી, ભોગ 
બનનારને ઘ્નાસથળે મૃત જાહેર 
કરવામાં આવયો હતો, જયારે અનય 

એક વયમતિને નજીવ્રી ઇજાઓ થઈ 
હોવાથ્રી હોસસપ્લમાં લઈ જવામાં 
આવયો હતો.

બંને વાહનમાં એક-એક રખસ 
સવાર હતો. અકસમાત કેવ્રી ર્રીતે થયો 
તે પોલ્રીસ હજુ સુધ્રી નક્્રી કર્રી રકી 
નથ્રી. મૃતયુ પામેલા માણસન્રી ઉંમર 
જાહેર કરવામાં આવ્રી નથ્રી. 

ઓન્ટેરિયો 
સ્ેડ્સસ્કસ કેનેડાના અહેવાલમાં 

નોંધાયુ ્છે કે, 4.6 મમમલયન કેનેડડયન 
મુખયતવે ઘરમાં અંગ્ેજી અને ફ્ેનચ 
મસવાયન્રી ભાષા બોલે ્છે. ખાસ કર્રીને, 
2021માં 4 માંથ્રી 1 કેનેડડયન અથવા 
9 મમમલયન લોકો અંગ્ેજી અને ફ્ેનચ 
મસવાયન્રી ભાષા બોલતા હતા. 1901 
પ્છ્રી સ્ેડ્સસ્કસ કેનેડાએ માતૃભાષા 
પરનો ડે્ા ભેગો કરવાનું રરૂ કયુું 
તયારથ્રી આ રેકોડ્શ ઊંચો ્છે.

કેનેડામાં અંગ્ેજી અને ફ્ેનચ સૌથ્રી 
વધારે બોલાત્રી ભાષાઓ ્છે. 10માંથ્રી 
9 કેનેડડયન મનયમમત ધોરણે ઘરમાં 
આ બે ભાષાઓમાંથ્રી એક ભાષા બોલે 

્છે. ઇમમગ્ેરન કેનેડડયનોન્રી સંખયામાં 
વધારો કર્રી રહ્ં ્છે, જેઓ ઘરે અંગ્ેજી 
અને ફ્ેનચ મસવાયન્રી અનય ભાષા બોલે 
્છે. 2016થ્રી 2021 દરમમયાન મુખયતવે 
દમક્ણ એમરયન ભાષા બોલતા 
કેનેડડયનોન્રી સંખયામાં નોંધપાત્ વધારો 
થયો ્છે.

જયારે કેનેડડયન વસત્રી 2016થ્રી 
2021 સુધ્રીમાં 5.2% વધ્રી હત્રી, 
તયારે કેનેડડયન કે જેઓ ઘરમાં દમક્ણ 
એમરયન ભાષા બોલતા હતા તેમન્રી 
સંખયા ઘણ્રી ઝડપથ્રી વધ્રી હત્રી, ખાસ 
કર્રીને મલયાલમ (+129%), મહનદ્રી, 
(+66%), પંજાબ્રી (+49%) અને 
ગુજરાત્રીમાં 43% ્કાનો વધારો 

થયો ્છે. વાસતવમાં દમક્ણ એમરયન 
ભાષાઓ બોલનારાઓન્રી સંખયાનો 
વૃમધિ દર સમગ્ કેનેડડયન વસત્રી કરતા 
ઓ્છામાં ઓ્છો આઠ ગણો મો્ો 
્છે. અંગ્ેજી અને ફ્ેનચ હોવા ્છતાં, 
મેનડેડરન અને પંજાબ્રી કેનેડાન્રી સૌથ્રી 
વધુ બોલાત્રી ભાષાઓ હત્રી. 2021માં, 
અડધા મમમલયનથ્રી વધુ કેનેડડયનો 
ઘરમાં મુખયતવે મેનડેડરન ભાષા બોલતા 
હતા અને અડધા મમમલયનથ્રી વધુ લોકો 
પંજાબ્રી બોલતા હતા. કેનેડામાં 70થ્રી 
વધુ મવમવધ ભાષાઓ બોલાય ્છે. 
2021માં, 189,000 લોકોએ ઓ્છામાં 
ઓ્છ્રી એક સવદેર્રી ભાષા બોલતા 
હોવાનો અહેવાલ આપયો હતો.

બ્રામ્પ્ન 
ભારતને સવતંત્ મળયાના 75 વષ્શ 

પૂરા થતા સમગ્ ભારત અને અનય 
દેરોમાં વસતા ભારત્રીયોએ ‘આઝાદ્રી 
કા અમૃત મહોતસવ’ન્રી ઉજવણ્રી કર્રી 
હત્રી. ઓન્ેડરયો પ્રોમવનસ અને કેનેડામાં 
ભારતના સવાતંત્ય ડદનન્રી ઉજવણ્રી 
દર વષષે થાય ્છે. આ વષષે બ્ામપ્નમાં 
‘આઝાદ્રી કા અમૃત મહોતસવ’ન્રી 
ઉજવણ્રીમાં ભારતના કોનસયુલે્ જનરલ 
અપૂવ્શ શ્્રીવાસતવજી, બ્ામપ્નના મેયર 
પેટ્્રીક બ્ાઉન, ર્રીજીયોનલ કાઉસનસલ 
ગુરપ્ર્રીત ધ્રીલ્ોન, બ્ામપ્ન સાઉથના 
સાંસદ સોમનયા મસધધુ, સંસદ સભય 
સફકતઅલ્રી, પ્રીલ પોલ્રીસ વોડ્શના ચેર 
રોન ચડ્ાન્રી ખાસ હાજર્રી રહ્રી હત્રી. 

કોનસયુલે્ જનરલ અપૂવ્શ શ્્રીવાસતવે 
અને બ્ામપ્નના મેયર પેટ્્રીક બ્ાઉને 
ભારતનો રાષ્ટધવજ ફરકાવ્રી ધવજવંદન 
કયુું હતું. આ પ્રસંગે સમગ્ વાતાવરણ 
જયમહંદ, ભારત માતા કી જય અને 

વંદેમાતરમ્ા નારા સાથે ગુંજી ઉઠું હતું. 
મેયર પેટ્્રીક બ્ાઉને પોતાના 

વકતવયમાં ભારત્રીયોને આઝાદ્રીના 
75માં વષ્શ પૂરા થતા સવતંત્ ડદવસન્રી 
રુભેચ્છા આપ્રી હત્રી. કોનસયુલે્ જનરલ 

અપૂવ્શ શ્્રીવાસતવે પોતાના પ્રસંગોમચત 
પ્રવચનમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેનદ્ર 
મોદ્રીએ આ સવતંત્ ડદવસે લાલ 
ડકલ્ાથ્રી કરેલા પ્રવચનન્રી વાત કર્રી 
હત્રી. ઉજવણ્રીમાં IFA, Friends 

of Gujarat, MICA તથા તેમના 
હોદ્ેદારો જયેર બ્હ્મભટ્ટ, અમખલ રાહ, 
અમવિન્રી અગ્વાલ તથા અનય સંસથાએ 
સહયોગ આપયો હતો. ર્રીજીયોનલ 
કાઉસનસલર ગુરમપ્રતમસંહ ધ્રીલ્ોન, સંસદ 
સભય સોમનયા મસધધુ અને સફકતઅલ્રીએ 
Human for Harmoney તથા 
અનય સંસથાઓને પ્રરસસતપત્, પ્રમાણપત્ 
આપયા હતા. પ્રભા સુભદ્રાજીએ એ 
મેરે વતન કે લોગો ગ્રીત ગાયું હતું. આ 
પ્રસંગે સવાગત પ્રવચન Human for 
Harmoneyના ડોન પ્ેલ અને 
આભારમવમધ મવનાયક પ્ેલે કર્રી હત્રી. 
સમગ્ કાય્શક્મનું સંચાલન Human 
for Harmoneyના પમથક રુક્ાએ 
કયુું હતું.

ધ્વજવંદન સાથે જય હિંદના નારાઓાેથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્ુ : ઓાયાેજક ઓને સિભાગી સંસ્ાઓાેને પ્રશસ્ત પત્ર ઓપાયું

કેનેડામાં ઇમમગ્ેરનને કારણે જ ભાષાનું 
વૈમવધય ઃ સ્ેડ્સસ્કસ મવભાગનું તારણ

ઉત્તર-પમચિમ ્ોરોન્ોમાં અકસમાત, ડ્ાઈવરનું મોત

એરિઝબિશનમરાં ચિરાસણી િરાદ ખરાદ્ય 
પદરાર્થ વેચતરા િે સ્ોલ િંધ િિરાવરાયરા

કેનેડામાં ઓંગ્ેજી ઓને ફે્ન્ચ સાૌથી વધારે બાેલાતી ભાષા, દક્ષિણ ઓેશશયન ભાષા બાેલનારા વધ્ા

પ્રદશ્શનમાં ્ચકાસણી 
કાય્શથી ઓનેક 

ધંધાથથીને ઓસર, 
ઓનેકને નાેટીસ 

ઓપાઈ

બ્ામપ્નમાં ભારતના સવતંત્ ડદનન્રી ઉતસાહભેર ઉજવણ્રી 

ઓન્ટેરિયો 
કેનેડાના ઇમમગ્ેરન પ્રધાન હવે કહે ્છે કે 

યુક્ેનમાં ક્ોક્્રી અને અનય બાહ્ય ઘ્નાઓને 
કારણે ઈમમગ્ેરન અરજીઓમાં વધુ પડતો ભરાવો 
થયો હોવાથ્રી મૂળ સસથમતમાં આવતાં ધારણા કરતાં 
થોડા મમહના વધુ સમય લાગરે.

જાનયુઆર્રીમાં, ઇમમગ્ેરન મંત્્રી સ્રીન ફ્ેઝરે 
વષ્શના અંત સુધ્રીમાં COVID-19 રોગચાળાને 
કારણે ભરાવાને દૂર કરવાન્રી ખાતર્રી આપ્રી હત્રી. 
તે પહેલાં કેનેડાએ યુક્ેન પર રમરયન આક્મણને 
કારણે સજા્શયેલ્રી રરણાથથી ક્ોક્્રીને કારણે હજારો 
યુક્ેમનયનો અને તેમના પડરવારોને યુધિથ્રી બચવા 
મા્ે અસથાય્રી રૂપે કેનેડા આવવાન્રી મંજૂર્રી 
આપ્રી હત્રી. ફ્ેઝરે જણાવયું હતું કે, સરકારન્રી 

જુન્રી તકન્રીકના અપડે્ના આ પ્રયાસોને કારણે 
કેનેડા આવવા માંગતા લોકોએ હજુ લાંબો સમય 
સુધ્રી રાહ જોવ્રી પડરે. જુલાઈના અંત સુધ્રીમાં, 
મસસ્મમાં અંદાજે 1.3 મમમલયન ઈમમગ્ેરન 
અરજીઓ પર પ્રમક્યા કરવામાં સરકારને જોઈએ 
તે કરતાં વધુ સમય લાગયો ્છે. જે મસસ્મમાં 
બાકી રહેલ્રી તમામ અરજીઓના લગભગ 54 
્કા ્છે. કેનેડડયન પ્રેસ સાથેન્રી એક મુલાકાતમાં 
ફ્ેઝરે જણાવયું હતું કે તમામ ઇમમગ્ેરન સટ્્રીમસને 
સામાનય થતાં સુધ્રીમાં મવભાગને થોડા વધારે 
સમયન્રી જરૂર પડ્રી રકે ્છે. “અમે અતયારે જે જોઈ 
રહ્યા ્છ્રીએ તેના આધારે, આપણે આ વષ્શના અંત 
સુધ્રીમાં વક્ક પરમમ્ અને એજયુકેરન પરમમ્ મા્ે 
પડરસસથમત પૂવ્શવત થવાન્રી નજીક ્છે. 

િેનેડરામરાં ઇબમગ્ેશનની અિજીનો ભિરાવો 
વષ્શના ઓંત સુધીમાં પહરસ્સ્તત પૂવ્શવત થવાની ઓાશા
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યુક્રે ન પર રશિયાના હુમલા બાદ 
USનો ટાર્ગેટ હવે એલેકઝાન્ડર 

તંત્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

રશશયાનરી રાજધાનરી મોસકોનરી બહાર 
થયલેા કાર બોમબ બલાસ્ટમાં દાયરા 

દશુિન નામનરી ય્ુવતરીનુ ં મોત થતા દશુનયામાં 
ચકચાર મચરી િઈ. કારણ કે, દાયરા રશશયાના 

પોશલટ્ટકલ ટિલોસોિર 
એલકે્ાન્ડર દશુિનનરી 
પતુ્રી હતરી. ભારતમાં 
તો મો્ટાભાિનાં 
લોકોને એલકે્ાન્ડર 
દશુિન શ્વશ ે ્ા્ુ 
જાણતા નથરી. પરંતુ 
અમેટરકા સશહતના 
પશચિમના દેશોમાં 
આ નામ જાણરીતું 
છે. એલેક્ાન્ડર 

રશશયાના પ્રમખુ વલાટદશમર પશુતનના ટિલોસોિર 
અથ્વા માિ્ગદશ્ગક િણાય છે. પશુતન ્વર્ષોથરી 
યકેુ્નન ે રશશયાનુ ં દશુમન માને છે. ૬૦ ્વર્્ગના 
એલકે્ાન્ડર દુશિન જ આ સસથશત મા્ેટ 
જ્વાબદાર હો્વાનુ ંપણ મનાય છે.

પાચં મશહના પહેલા ં રશશયાએ યુકે્ન ઉપર 
આક્મણ કયુું તયારે પુશતનનરી ચઢામણરી પણ 
દશુિને જ કરરી હો્વાનો તક્ક રજ ૂથયો હતો. 

અમટેરકાના મરીટ્ડયામાં તો એલકે્ાન્ડર 
દશુિનનો ઉલ્ખે ‘પુશતનસ બે્ઈન’ એ્ટલે 
કે ‘પુશતનના ભેજા’ તરરીકે જ થાય છે. 
તથેરી અમટેરકા સશહતના ં પશચિમના દેશોમાં 
એલકે્ાન્ડર દશુિનના નામથરી સૌકોઈ પટરશચત 
છે. એલકે્ાન્ડરનુ ં નામ સતત િાજત ુ રહે 
છે. ઘણાં એલકે્ાન્ડરને ‘પશુતનસ રાસપશુતન’ 
પણ કહે છે. હ્ેવ દશુિનનરી હતયા પાછળ કોઈ 
જ્વાબદાર છે તે્વા સ્વાલો ઉઠ્વા માડં્ા છે. 
દશુનયાના કે્ટલાક બશુધિજી્વરીઓ અમેટરકા તરિ 
આિંળરી ચીંધરી રહ્ા છે.

યકેુ્નમા ંરશશયા તરિી જથૂના કમાન્ડર ્ડશેનસ 
પુશરીલ ે ઘ્ટના મા્ેટ યકેુ્નના ‘આતંક્વાદરીઓ’ને 
દોશર્ત િણાવયા છે. યકેુ્નને અમટેરકા પાછલા 
બારણે મદદ કરતુ હો્વાથરી અમેટરકા શકંાના 
દાયરામા ંઆ્વ ેતે સ્વાભાશ્વક છે.

અમટેરકાનરી એજનસરીઓએ રશશયાના યુકે્ન 
પરના આક્મણ પછરી પુશતનનરી નજીકના ંલોકોને 
્ટાિગે્ટ કર્વાનુ ંશરુ કયુું છે. એલકે્ાન્ડર દશુિનનંુ 
નામ તેમા ં્ટોચે હતંુ. શશન્વારે રાતે્ હુમલો થયો 
એ એલકે્ાન્ડરન ેઉ્ડા્વરી દે્વા મા્ેટ જ કરાયો. 
આ સમયે એલકે્ાન્ડર તનેરી દરીકરરી દાયરા સાથે 
બહાર એક ઉતસ્વમા ં ભાિ લ્ેવા િયો હતો. 
બનં ે સાથ ે એક જ કારમા ં પાછા ં આ્વ્વાના ં છે 
એ્વરી બાતમરી હો્વાથરી દાયરાનરી લક્રુરીયસ 
લને્ડ ક્રુઈ્ર પ્રાદો કારમા ંબોમબ મકુાયો. પરંતુ 
ત ેપછરી દાયરા અન ે તેના શપતા એલકે્ાન્ડરના 
એકસાથે કારમા ંનરીકળયા નહીં.

એલકે્ાન્ડર બરીજી કારમા ં નરીકળયો. કારમાં 
બોમબ િોઠ્વનારાનં ે આ ્વાતનરી ખબર નહોતરી 
તથેરી તેમણ ે જે કારમા ં દાયરા બેઠરી હતરી તનેે 
ઉ્ડા્વરી દરીધરી. કારનરી સાથે દાયરાના પણ િૂરચે 
િરુરચા ઉ્ડરી િયા જયારે એલકે્ાન્ડર બચરી િયો. 
હ્વ ે પુશતન પોતાના ખાસ મનાતા એલકે્ાન્ડર 
દરીકરરીનરી હતયાનો બદલો લ્ેવા ્વળતો પ્રહાર કરે 
ત્ેવરી પ્રબળ આશંકા છે. બરીજી તરિ અમેટરકા 
એલકે્ાન્ડરન ે્ટાિગે્ટ કરે તનેો અથ્ગ એ થાય કે 
એલકે્ાન્ડર પુશતનના ખાસ છે અન ે કેમ એ 
સમજ્વુ ં જરૂરરી છે. શ્વચારધારાને કારણે તનેરી 
્ટરીકા ભલ ે થતરી પણ એ કોઈ શ્વ્વાદમા ં નથરી. 
એલકે્ાન્ડરે ્વર્ષો સુધરી મોસકો સ્ેટ્ટ યુશન.ના 
સોશશયોલોજી ઓિ ઈન્ટરનશેનલ રરીલશેનસ 
્ડરીપા્ટ્ગમને્ટમા ંભણાવયુ ં છે. એલેક્ાન્ડર ્વર્ષોથરી 
પોતાનરી શ્વચારધારાના પ્રસાર મા્ેટ મેિશે્ન 
ચલા્ેવ છે. એક ્ટરી્વરી ચનેલનો એટ્ડ્ટર પણ રહરી 
ચકૂયો છે.

એલકે્ાન્ડર ય્ુવાનરીના ટદ્વસોમા ં સામય્વાદ 
શ્વરોધરી હતો. સોશ્વયતે યુશનયનમાથંરી ૧૯૮૭માં 
સામય્વાદન ે શ્વદાય અપાઈ અને દેશો અલિ 

થયા પછરી એલેક્ાન્ડરનરી શ્વચારધારામાં 
િેરિાર થયો. સોશ્વયેત યશુનયનનંુ શ્વભાજન થતાં 
અમેટરકા સામે કોઈ પ્ડકાર જ ના રહ્ો. તનેો 
લાભ ઉઠા્વરીન ેઅમટેરકાએ દશુનયામા ં મનમાનરી 
કર્વા મા્ંડરી. અમટેરકાના આ પ્રકારના ્વલણથરી 
નારજ એલેક્ાન્ડરન ે લાગયુ ં કે, રશશયાનું 
મહાસત્ા હો્ંુવ જરૂરરી છે. નશહંતર અમટેરકા 
તથા તનેા દેશો એક ટદ્વસ રશશયાનરી સામ ેપણ 
થઈ જશ.ે પશુતન એલેક્ાન્ડરનરી શ્વચારધારાને 
અનસુરરીને રશશયા ઉપર છેલ્ા બ ે દાયકાથરી 
એકચક્ી શાસન ભોિ્વરી રહ્ા છે. તમેણ ેબરીજા 
દેશો પર આક્મણ કરરીને રશશયાન ેિરરી મહાસત્ા 
બના્વ્વાનરી દરીશામા ં પિલા ભર્વા માડં્ા છે. 
યુકે્ન પર રશશયાએ કરેલંુ આક્મણ આ જ 
ઉદે્શયને પાર પા્ડ્વાનરી દરીશામા ંપહેલંુ પિલંુ છે.

્ટૂકંમા ંએલેક્ાન્ડર ્વચૈાટરક રરીત ેજબરદસત 
શશતિ ધરા્વતો માણસ છે, તનેરી શ્વચારધારાનરી 
રશશયનો પર મો્ટરી અસર છે. અમટેરકાન ે આ 
કારણ ે જ તનેાથરી ્ડર લાિે છે. અમેટરકાનરી 
શ્વચારધારા એ જ છે કે, ખતરનાક શ્વચારધારાને 
ખતમ કર્વરી હોય તો એ માણસને ખતમ 
કર્વો દે્વો. એલેક્ાન્ડરનરી ઓળખ રશશયામાં 
પ્રબળ રાષ્ટ્ર્વાદરી તરરીકેનરી છે. જયારે અમટેરકા 
સશહતના પશચિમના દેશો આ જ એલેક્ાન્ડરને 
િાસરી્વાદરી શ્વચારધારાનો વયશતિ માન ે છે. 
એલકે્ાન્ડર ્ારના રાજાશાહરી શાસન કે પછરી 
સોશ્વયેત યશુનયનના સમયનરી જમે રશશયાને 
શ્વશ્વનરી સૌથરી શશતિશાળરી મહાસત્ા બના્વ્વાનરી 
મહેચછા ધરા્ેવ છે. ત ેકહે છે કે, અમટેરકા તથા 
તનેા સાથરી દેશો સહયોિ કરરીન ેએ્ટલાસન્ટ્મ 
ચલા્વ ે છે તનેો અતં લા્વ્વો જોઈએ. રશશયાના 
સત્ાધરીશોએ રશશયાન ે મહાસામ્ાજય બના્વ્વા 
રશશયામા ં ઉઠનારા તમામ શ્વરોધ કે અ્વાજને 
કોઈપણ ભોિે દબા્વરી દે્વો જોઈએ. રશશયન 
મહાસામ્ાજયનુ ંશનમા્ગણ કયા્ગ પછરી સમગ્ર યરુોપ 
અન ેએશશયા ઉપર રશશયાનુ ં્વચ્ગસ્વ થઈ જશ.ે

એલકે્ાન્ડરે આ ઉદે્શ કઈ રરીત ેહાસંલ કરરી 
શકાય એ મા્ેટ હજારો લેખ લખયા છે, પસુતકો 
લખયા ં છે. દશુિન ે ૧૯૯૭મા ં િાઉન્ેડશન ઓિ 
જીયોપોશલટ્ટકસ બકુ લખરી હતરી કે જ ે રશશયન 
લશકરમાં ્ટોચના અશધકારરીઓન ેતાલરીમ આપ્વા 
મા્ેટનરી એકે્ડમરી ઓિ જનરલ સ્ટાિમા ં્ેટકસ્ટબકુ 
છે. એલકે્ાન્ડરે રશશયન લશકરને શ્વશ્વમાં સૌથરી 
તાકાત્વર બના્વ્વા પણ અનકે સચુનો આપતા 
લખાણ લખયા છે. 

અમેટરકા સશહતના દેશોના શ્વશ્રે્કો 
એલેક્ાન્ડરન ે પશુતનનો ‘રાસપશુતન’ િણા્ેવ 
છે. શ્વશ્વના ઈશતહાસમાં ગ્રરીિરરી યશેપમોશ્વચ 
રાસપુશતન અતયતં રહસયમય પાત્ છે. રશશયાના 
છેલ્ા શહેનશાહ શનકોલસ ્ાર તથા તનેરી 
મહારાણરી એલકે્ાનડ્ા રાસપશુતનના ઈશારે 
ચાલતાં હતા.ં શનકોલસ-એલકે્ાસનડ્યાના એક 
માત્ પુત્ એલકેસરીને શહમોટિશલયાનરી શબમારરી 
હતરી. શહમોટિશલયામા ં કંઈક ્વાિ ે પછરી લોહરી 
તરત બધં થતંુ નથરી. રાસપશુતને તનેરી સાર્વારના 
બહાને શાહરી પટર્વાર સાથ ે શનક્ટતા ્વધારરી. 
ધરીરે ધરીરે તનેો પ્રભા્વ એ હદે થઈ િયો કે, 
બનેં નાનામા ંનાનરી ્વાત મા્ેટ પણ રાસપશુતનનરી 
સલાહ લેતા ંહતા.ં 

રાસપુશતનના એલકે્ાસનડ્યા સાથ ે શરરીર 
સબંધં હો્વાનુ ં પણ કહે્વાય છે. રાસપશુતન 
અતયંત ઐયાશ અન ે ભ્રષ્ટ હતો. રાસપશુતનને 
અનેક સત્રીઓ સાથ ે સબંધં હતા. તનેરી 
હ્વસલરીલાઓનરી કથાઓ બહ ુ જાણરીતરી છે. 
રાસપુશતનના ભ્રષ્ટાચાર અન ેઐયાશરીના કારણે 
રશશયનો ભ્ડકી િયા હતા. રશશયામા ં થયલેરી 
ક્ાંશતન ે સિળ બના્વ્વામા ં રાસપશુતન સામનેો 
આક્ોશ પણ કારણભતૂ હતો.   
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સુરત
ડિજીટલ ઇન્િયા અંતર્ગત રુજરાત રાજયમાં 

વાહન અને મોબાઇલ ચોરીના રુનામાં શરૂ 
કરવામાં આવેલી ઇ-એફઆઇઆર અંતર્ગત એક 
મહહનામાં 426 ઇ-એફઆઇઆર નોંધાય છે. 
જે પૈકી 33 ટકા ઇ-એફઆઇઆરની ફરીયાદ 
નોંધવામાં આવી છે. ડિજીટલ ઇન્િયાના ભાર 
રૂપે રુજરાતના ગૃહ હવભાર દ્ારા રત 23 
જુલાઇના રોજ ઇ-એફઆઇઆરની સુહવધા 
શરૂ કરવામાં આવી હતી. આઇપીસી 379 
હેઠળ એટલે કે મોબાઇલ કે વાહન ચોરીના 
રુનામાં હસટીઝન પોટ્ગલ અથવા હસટીઝન ફરટ્ગ 
મોબાઇલ એપ પર જાતે જ ફરીયાદ નોંધાવાની 

હોય છે. તયાર બાદ આ ઇ-એફઆરઆઇની 
જે તે પોલીસ રટેશનના સંબંહધત અહધકારી 
દ્ારા 48 કલાકમાં ફરીયાદીનો સંપ્ગક કરી 
પ્ાથહમક તપાસનો અહેવાલ તૈયાર કરવાનો 
હોય છે. તયાર બાદ તેના આધારે ઇ-રુજકોપમાં 
એફઆઇઆર દાખલ કરવામાં આવે છે. તેવા 
સંજોરોમાં ઇ-એફઆઇઆરની શરૂઆત કયા્ગના 
અતયાર સુધીના એક મહહનામાં કુલ 426 
ઇ-એફઆઇઆર નોંધાય છે. સુરત પોલીસ દ્ારા 
ઇ-એફઆઇઆર અંરે હાથ ધરવામાં આવેલી 
જાગૃહત અહભયાનનો શહેરીજનોએ મહત્તમ લાભ 
લીધો છે અને પોલીસે તપાસ અહેવાલને ધયાને 
લઇ 33 ટકા ડકરસામાં ફરીયાદ નોંધી છે. 

E- FIRમાં સુરતીઓ રાજ્યમાં અવ્વલ 
એક જ મહિનામાં 426 ફરર્યાદ નોંધા્વી
સુરતીઓા�ઓ� જાગૃતત બતાવતા 33 % ક�સમાં પા�લીસ� ફરરયાદ દાખલ કરી

ઉમરરામના દહાિ 
રામે 3 હવદ્ાથથી દ્ારા 
હવદ્ાહથ્ગનીની હતયા

ઉમરગામ 
ઉમરરામના દહાિ રામે હવદ્ાથથીહન 

હહચકારી હતયા કરી દેવામાં આવી છે. 
હવદ્ાથથીની ટયુશન જવા માટે ઘરેથી નીકળી 
હતી જે બાદ ત્રણ યુવકોએ તેનો પીછો 
કયયો હતો. એકલતાનો લાભ લઈ ડકશોરીને 
ઘેરી લીધી હતી અને બાદમાં મોતને ઘાટ 
ઉતારી ફરાર થઈ રયા હતા. જો કે પોલીસે 
CCTVઅનેઅ્ય સવવેલ્સની મદદથી 
તાબિતોબ આરોપીને પકિવાની તજવીજ હાથ 
ધરી હતી. પોલીસે ત્રણે આરોપીને રણતરીના 
સમયમાં ઝિપી જેલ હવાલે કરી પૂછપરછ 
આદરી છે. પ્ેમ પ્કરણમાં હતયા કરાઇ હોવાનું 
પ્ાથહમક અનુમાન લરાવવામાં આવી રહ્ં છે. 

સુરતમાં રવાઈન 
ફલૂના વધુ એક દદથીનું 
મોત : નવા બે દદથી

સુરત 
સુરત શહેરમાં રવાઈન ફલૂમાં કહેર યથાવત 

રહેતા  છાપરાભાઠાના વૃધધાનું મોત થયુ હતુ. 
જયારે રવાઇન ફલૂમાં બે ડદવસમાં નવા બે દદથી 
ઝપેટમાં આવયા છે. આ સાથે સુરતમાં શુક્રવારે 
અને શહનવારે હસટીમાં કોરોનામાં ૨૩ અને 
જીલ્ામાં ૧૮ મળી નવા ૪૧ દદથી સંક્રહમત 
થયા છે. જયારે બે ડદવસમાં હસટીમાં ૬૦ અને 
જીલ્ામાં ૩૨ મળી ૯૨ દદથીઓને ડિરચાજ્ગ 
મળયો હતો.  આરોગય હવભાર પાસેથી મળેલી 
હવરત મુજબ છાપરાભાઠા ખાતે રહેતા ૬૩ 
વર્થીય વૃધધાનો તા.૮ મીએ રવાઈન ફલૂનો 
ડરપોટ્ગ પોહઝડટવ આવયો હતો. તેમને ખાનરી 
હોનરપટલમાં સારવાર અથવે દાખલ કયા્ગ હતા. 



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 26 AUGUST, 202206 મ� ગુજરાત

4 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાતાં મહી 
કાંઠાના 26થી વધુ ગામો એલટર્

આણંદ : કડાણા ડેમમાંથી ચાર લાખ ક્યૂસેક પાણી છોડવામાં આવતા 
મહીસાગર નદી બે કાંઠ� વહ�વા લાગી છ� અને આણંદ, ઉમર�ઠ, બોરસદ તથા 
આંકલાવ તાલુકાના ક�લ-૨૬ ગામોને એલટર્ કરાયા છ�. કડાણા જળાશયમાં 
પાણીની આવક વધતા મહીસાગર નદીમાં ગઈકાલ રાિત્રના સુમાર� ૪ લાખ 
ક્યૂસેક પાણી છોડવામાં આવતા આણંદ િજલ્લામાંથી પસાર થતી મહીસાગર 
નદી ઘુઘવાટા મારતા પાણી સાથે બે કાંઠ� વહ�વા લાગી છ�. મહીસાગર નદીમાં 
પાણીની આવક વધતા આણંદ િજલ્લાના બોરસદ તાલુકાના મહીકાંઠાના 
ક�કાપુરા, ગાજણા, બદલપુર, મોટી શેરડી, વાલવોડ, સારોલ, કોઠીયાખાડ, 
નાની શેરડી અને દહ�વાણ, આંકલાવ તાલુકાના આમરોલ, આસરમા, 
ઉમેટા, ખડોલ, નાની સંખ્યાડ, ભાણપુરા, ભેટાસી(વાંટા), ચમાસા, 
બામણગામ અને માનપુરામાં રહ�તા લોકોને એલટર્ કરાયા હતા.

વીજળીનાે લાભ ગુજરાત ઉપરાંત મ�પ્રદેશ અને મહારા�ને મળે છે

િબલ્ડર અને ભાજપ 
અગ્રણી દપર્ણ શાહની 

છ�તરિપંડી ક�સમાં ધરપકડ
વડોદરા

વડોદરાના બહુ ચિચર્ત બનેલા િબલ્ડર અને 
ભાજપના પૂવર્ હોદ્દ�દાર દપર્ણ શાહને વડોદરા ક્રાઈમ 
બ્રાન્ચ દ્વારા છ�તરિપંડીના ક�સમાં અમદાવાદ ખાતેથી 
ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છ�. વાઘો�ડયા ડભોઇ ર�ગ 
રોડ પર સુખધામ ર�સીડેન્સી નામની સાઈટમાં 
મનીષ શાહ અને તેના ભાઈએ વષર્ 2015માં �. 
1.10 કરોડ ચૂકવી બે ડુપ્લેક્સ બુક કરાવ્યા હતા. 
પર�તુ તેઓને માત્ર પોિઝશન આપવામાં આવ્યું 
હતું અને દસ્તાવેજ કરવામાં આવ્યો ન હતું. આ 
અંગે િબલ્ડર દપર્ણ શાહ પાસે રજૂઆત કરતા તેણે 
દસ્તાવેજ નહ� કરી આપી ધમક� આપી હતી.  જેથી 
ગ્રાહક� આ અંગે પોલીસ ફ�રયાદ કરતા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ 
અને તપાસ સ�પવામાં આપવામાં આવી હતી.

૭ �દવસમાં નવ વષર્ના 
છોકરાએ િહમાલયની ૧૪ 
હ�ર ફ�ટ ઊંચાઈ સર કરી

વડોદરા
વડોદરાના છોકરાએ િહમાલયમાં આવેલા ગાડસર 

પાસની ૧૪,૦૦૦ ફ�ટની ઊંચાઈ સર કરી છ�. માત્ર 
નવ વષર્ની ઉ�મર� તે કદાચ ગુજરાતનો સૌથી નાની 
વયનો બાળક હશે જે આટલે ઊંચે ચઢયો હશે અને 
તે પણ માત્ર સાત �દવસની અંદર. િબલબ�ગ સ્ક�લમાં 
ચોથા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતાં િવઆને ક�ં, *મારા 
�વનના શ્રેષ્ઠ અનુભવ પૈક�નો એક હતો. મ� કયાર�ય 
આટલી ઊંચાઈ પર ચઢાણ નથી કયુ� એટલે કયાર�ક 
નવર્સ થઈ �ઉ� એવી ક્ષણો પણ આવી હતી. પર�તુ 
મને િવશ્વાસ હતો ક� હું ટોચ પર પહ�ચીશ અને મ� 
તે કયુ�.* ૭ ઓગસ્ટથી ૧૪ ઓગસ્ટ વચ્ચે યો�યેલા 
કાશ્મીર ગ્રેટ લેક્સ ટ્રેકમાં િવઆને તેના િપતા િમત્તલ 
પટ�લ સાથે ભાગ લીધો હતો.

વડોદરા
પાણીગેટ ગંજખાના પોલીસ ચોક�ની સામે 

શાક માક�ટ પાસે રહ�તા ભગત ભીખાભાઇ 
દ�વીપુંજક� પાણીગેટ પોલીસ સ્ટ�શનમાં ફ�રયાદ 
ન�ધાવી જણાવ્યું છ� ક�,ગત તા.૨૨ મી એ 
બપોર� બે વાગ્યે હું પાણીગેટ કહાર મહોલ્લા 
પાસે સાંઇબાબા મં�દરની સામે આવેલા 
ઝાડ પર ચડીને ડાળીઓ કાપતો હતો.તે 
સમયે ક�લાસ મફાભાઇ દ�વીપુંજક , સાગર 
દ�વીપુંજક, રોિહત દ�વીપુંજક (રહ�.પાણીગેટ) 
આવ્યા હતા.તેઓએ મને ઝાડ પરથી નીચે 
ઉતરવાનું કહ�તા હું નીચે ઉતય� હતો.સાગર� 
મને જન્માષ્ટમીના �દવસે થયેલા ઝઘડા અંગે 

જણાવી ગાળો બોલવાનું શ� કરી હોક�થી 
મને મારવાનું શ� કયુર્ હતું.તેની સાથે આવેલા 
ક�લાસ તથા રોિહતે પણ મને  ગાળો બોલી 
હોક� વડે માર માય� હતો.મને છોડાવવા 
વચ્ચે પડેલા કાંિતભાઇ, રમેશભાઇ તથા 
સુિનલને પણ આરોપીઓએ ઇ�   પહ�ચાડી 
હતી.જ્યાર� સામા પક્ષે  સાગર ક�લાસભાઇ 
દ�વીપુંજક� ભગત દ�વીપુંજક, રમેશ, કાંિત, 
સુિનલ, સન્ની તથા સંજુ સામે ફ�રયાદ ન�ધાવી 
જણાવ્યું છ� ક�, જન્માષ્ટમીના �દવસે આરતી 
બાબતે  થયેલી તકરારની અદાવત રાખી 
આરોપીઓએ હુમલો કરી મને તથા મારા  
િપતા પર હુમલો કય� હતો.

વડોદરામાં જૂની અદાવતે પાણીગેટ 
શાકમાક�ટ પાસે િધંગાણું : છને ઇ�
જ�ા�મી બાદ અદાવત રાખી છરી, ધા�રયા અને લાકડીથી હુમલાે

રાજપીપલા 
ગ�ડેશ્વર તાલુકાના એસઓયુ 

એકતાનગર ખાતે સરદાર સરોવર 
નમર્દા ડેમની જળ સપાટી મંગળવાર� 
૪ કલાક� ૧૩૫.૭૮ મીટર� ન�ધાઇ છ�. 
ડેમના ૨૩ દરવા�ને ૩.૦૫ મીટરની 
ઉ�ચાઇ સુધીના ખોલી ૫ લાખ ક્યૂસેક 
પાણી નદીમાં છોડાઈ ર�ં છ�.

ડેમમાં આ લેવલે ગ્રોસ સ્ટોર�જ 
૮૫૯૯.૩૦ િમલીયન ક્યુબીક મીટર 
જથ્થો છ� અને આજની �સ્થતીએ ડેમમાં 
પાણીનો ૯૧ ટકા જથ્થો ભરાયેલ છ�. 
છ�લ્લા ૩૪ �દવસથી દરરોજ �રવર બેડ 
પાવર હાઉસમાં વીજળીનું ઉત્પાદન 

થઇ ર�ં છ�. �રવરબેડ પાવર હાઉસ 
અને ક�નાલ હ�ડ પાવર હાઉસ દ્વારા 
છ�લ્લા ૩૪ �દવસમાં ક�લ ૧૬૧.૭૬ 
કરોડની �ક�મતનું વીજ ઉત્પાદન કયુ� છ�.

ભૂગભર્ િવદ્યુત જળ મથક દ્વારા વીજ 
ઉત્પાદન બાદ ૪૫ હ�ર ક્યૂસેક પાણી 

સિહત ક�લ ૨.૯૫ લાખ પાણીનો જથ્થો 
નમર્દા નદીમાં છોડાઇ રહ્યો હતો. 
છ�લ્લા ૩૪ �દવસથી સરદાર સરોવર 
ડેમ ખાતેના ભૂગભર્ જળ-િવદ્યુત મથક-
�રવરબેડ પાવર હાઉસના તમામ ૬ 
યુિનટ મારફત વીજ ઉત્પાદન શ� 
કરાયું છ�. આ વીજ ઉત્પાદન શ� 
કરાયું ત્યાર� સરદાર સરોવર નમર્દા 
ડેમની જળ સપાટી ૧૧૯ મીટર� 
ન�ધાઇ હતી. છ�લ્લા ૩૪ �દવસથી 
�રવરબેડ હાઉસના ૨૦૦ મેગાવોટની 
ક્ષમતાવાળા ૬ યુિનટ દરરોજ ૨૪ 
કલાક સતત કાયર્રત સાથે ઉપયોગમાં 
લેવાઇ રહ્યાં છ�. 

નમ�દાના બે  મથકો �ારા 161 કરોડનું વીજ ઉ�પાદન
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વડોદરા
મોકસી ખાતેની નેક્ટર કેમ 

કંપનીમાંથી પકડાયેલા રૂ.૧૧૨૫ 
કરોડના ડ્રગસ કૌભાંડમાં ગુજરાત 
એ્ટીએસ અને વડોદરા શહેર 
એસઓજીની ્ટીમે ડ્રગસ કૌભાંડી 
પીયૂષ પ્ટેલને સાથે રાખી સાંકરદા 
પાસેના ગોડાઉન પર દરોડો પાડયો 
હતો. પોલીસે અંદાજે ૧ હજાર લી્ટેર 
જે્ટલું કેમમકલ તેમજ ૧૦૦ ગ્ામ જે્ટલું 
મેફેડ્રોન કબજે કયુું હતું 

વડોદરા નજીક સાવલી તાલુકાના 
મોકસી ખાતે ધમધમતી મેફેડ્રોન 
ડ્રગસની ફેક્ટરી નેક્ટર કેમ પર 

ગુજરાત એ્ટીએસની ્ટીમે તાજેતરમાં 
દરોડો પાડીને ૧,૧૨૫ કરોડની 
કકંમતના ૨૨૫ કકલોગ્ામ મેફેડ્રોન 
ડ્રગસનો જથથો ઝડપી પાડયો હતો અને 
ફેક્ટરીના સંચાલક મહેશ ઉફ્ફ મહેશ 
ધોરાજી ગોપાલભાઇ વૈષ્ણવ તથા 
પીયૂષ અશોકભાઇ પ્ટેલની ધરપકડ 
કરી નવ કદવસના કરમાનડ પર લીધા 
છે.તેમની પૂછપરછ  બાદ ડ્રગસનું 
ઉતપાદન કરતી ભરૂચના સાયખા 
જીઆઇડીસીની વેનચર ફામામા મલ. 
માંથી વધુ ચાર જ્ણાની અ્ટકાયત 
કરાઇ હતી. તમામ છ આરોપીઓની 
કરમાનડ દરમમયાન મેફેડ્રોનના ને્ટવક્ફની 

તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.જેને 
પગલે આજે એ્ટીએસની ્ટીમે વડોદરા 
એસઓજીને સાથે રાખી સૂત્રધાર 
પીયૂષ પ્ટેલના વડોદરા નજીક સાંકરદા 
ખાતે સવસસતક મસરામમક કમપાઉનડના 
ગોડાઉનમાં દરોડો પાડયો હતો.પોલીસ 
વધુ એક વયમતિની પૂછપરછ પ્ણ 
કરી રહી છે. પીયૂષ પ્ટેલે રાખેલા 
સાંકરદાના ગોડાઉનમાં એમડી ડ્રગસ 
મા્ટે ઉપયોગમાં લેવાતું કેમમકલ સ્ટોર 
કરાયું હોવાની મવગતો મળતાં પોલીસે 
પીયૂષને સાથે રાખી ગોડાઉનમાંથી 
અંદાજે એક હજાર લી્ટર જે્ટલું 
કેમમકલ કબજે કયુું છે.

1125 કરોડના ડ્રગસ કેસમાં ગોડાઉનમાંથી 
1000 લી્ટર કેમમકલ અને પાવડર પકડાયા આણંદ 

આ્ણંદ મજલ્ાના તારાપુર તાલુકાના 
રેલ, ખાખસર અને સાઠ ગામે અને 
ખંભાત તાલુકાના જી્ણજ ગામે આ 
લગ્નનોંધ્ણીના  કૌભાંડમાં વષષો સુધી 
તલા્ટી તરીકે ફરજ બજાવતા તલા્ટીએ 
આ તમામ ગામોની વસતી કરતા 
લગ્નની નોંધ્ણીની સંખયા વધુ કરી 
હતી. સમગ્ ઘ્ટનાની આ્ણંદ મજલ્ા 
સંકલન સમમમતમાં જા્ણ થતા આ્ણંદ 
મજલ્ા મવકાસ અમધકારીએ તપાસનો 
આદેશ આપયો હતો.  આ્ણંદ મજલ્ા 
મવકાસ અમધકારીએ સમગ્ ઘ્ટનામાં 
તપાસ કરતા  તલા્ટી કસૂરવાર 
જ્ણાતા તલા્ટીને સસપેનડ કરાયા છે. 

તારાપુર તાલુકાના રેલ, ખાખસર અને 
સાઠ ગામે અને ખંભાત તાલુકાના 
જી્ણજ તલા્ટી તરીકે ફરજ બજાવતા 
અરમવંદ મકવા્ણાએ તેમની રેલ અને 
વલ્ી તેમજ ખાખસર આ ૩ ગામોમાં  
તલા્ટીની ફરજ દરમમયાન ગામની કુલ 
વસતીથી વધુ લગ્નની નોંધ્ણી કરી હતી.  
તલા્ટી અરમવંદ મકવા્ણા તેમના સાંઠ 
અને જી્ણજ ગામમાં ફરજ બજાવતા 
હતા તયારે તયાં પ્ણ ગામની વસતીની 
સરખામ્ણીમાં લગ્નની  નોંધ્ણી વધુ 
જ્ણાઈ હતી.  અમધકારી મમમલનદ 
બાપનાએ તપાસ કરતા તલા્ટી અરમવંદ 
મકવા્ણાને ફરજ પરથી સસપેનડ કરી 
દીધા હતા.

એકલવાયું જીવન ગુજારતી 
સેમવકાને સગા ભાઈના 

નામે ધમકીભયષો પત્ર મળયો
વડોદરા

હાલ અમદાવાદ ખાતે રહેતા અને મૂળ વડોદરાના 
રહેવાસી રીનાબેન સંસથા ચલાવી સમાજસેવક તરીકે 
કાયમા કરે છે. તેમ્ણે ફકરયાદ નોંધાવી હતી કે, વષમા 
2011 થી ઘર કંકાસથી કં્ટાળી પમતથી અલગ રહું 
છું. 20 ઓગસ્ટના રોજ ફેમમલી કો્ટમાની મુદ્દત હોય 
હું વડોદરા ખાતેના મકાનમાં આવી હતી. મકાનનો 
દરવાજો ખોલતા કવર મળી આવયું હતું. જેમાં 
મોકલનાર તરીકે એડવોકે્ટ જયભાઈ પીઠવા ( રહે 
- કાનહાસી્ટી આજવા રોડ) નો ઉલ્ેખ હતો. પત્રમાં 
જ્ણાવયું હતું કે, કોઈ વકીલ તારો કેસ લડશે નહીં. 
તારી પાસે બે ઓપશન છે. એક મારા મા્ણસોને ખુશ 
કરી દે. બીજો મરવા મા્ટે તૈયાર રહેજે. મવગેરે લખા્ણ 
સાથે ગમભમાત ધમકીઓ આપી હોવાનો પ્ણ ઉલ્ેખ છે. 

ખેરાલુમા તાલુકા 
પંચાયતના પ્રમુખ સામે 
અમવશ્ાસ દરખાસત

મહેસાણા
ખેરાલું તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ સામે 

અમવશ્ાસની દરખાસત દાખલ કરવામાં આવી 
છે. ભાજપના  જ છ  અને કોગ્ેસ છ સદસયોએ 
અમવશ્ાસની દરખાસત મૂકી છે.  ભાજપ શામસત 
ખેરાલુ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અસસમતાબેન ચૌધરી 
સામે અમવશ્ાસની દરખાસત મૂકવામાં આવી છે. 
ખેરાલુ તાલુકા પંચાયતમાં કુલ ૧૮ બેઠક છે, જેમાં 
હાલ ૧૭ સદસયો છે. તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપના 
૯, કોગ્ેસના ૭ અને ૧  અપક્ષ  સદસય છે. તાલુકા 
પંચાયતના કુલ ૧૭ સદસયોમાંથી ૧૨ સદસયોએ 
ચૌધરી સામે અમવશ્ાસની દરખાસતમાં સહી કરી છે. 
આ ૧૨માંથી મત્નઁના ૬  સદસયો અને કોગ્ેસના ૬ 
સદસયોએ સાથે મળી દરખાસત દાખલ કરી છે.

વડોદરા
ગુજરાતમાં સથામનક સવરાજની ચૂં્ટ્ણીમાં 

અનય પછાત વગષોને અનામત આપવા મા્ટે 
રાજય સરકાર દ્ારા રચાયેલા સમપત આયોગે 
આજે મધય ગુજરાતના સાત મજલ્ાઓ મા્ટે 
વડોદરા ખાતે જાહેર સુનાવ્ણી હાથ ધરી 
હતી અને તેમાં આયોગને ૧૨૦૦થી વધુ 
રજૂઆતો મળી હતી. આયોગ દ્ારા તમામ 
રજૂઆતકતામાઓને વયમતિગત રીતે પ્ણ 
સાંભળવામાં આવયા હતા. સમપત આયોગના 
અધયક્ષ જસ્ટીસ કે. એસ. ઝવેરી ઉપરાંત 
સભયો આઇ. એસ. પ્ટેલ, કે. એસ. પ્રજાપમત 
અને વી. બી. ઠાકોર આજે સવારમાં જ 

કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવી પહોંચયા હતા અને 
ધારાસભા હોલ ખાતે જાહેર સુનાવ્ણી હાથ 
ધરી હતી. જેમાં આ્ણંદ, ખેડા, પંચમહાલ, 
દાહોદ, મહીસાગર, છો્ટાઉદેપુર ઉપરાંત 
વડોદરા મજલ્ા સમહત મહાનગરપામલકાના 
મવસતારમાંથી રજૂઆતો સવીકારવામાં આવી 
હતી અને રજૂઆતકતામાઓને સાંભળવામાં 
પ્ણ આવયા હતા. સમપત આયોગના અધયક્ષ 
જસ્ટીસ ઝવેરી સમક્ષ મધય ગુજરાત સાત 
મજલ્ાઓના મવમવધ સામામજક અને રાજકીય 
સંગઠનો અને સંસથાઓ તથા આગેવાનો દ્ારા 
સામૂમહક અને વયમતિગત રજૂઆતો કરવામાં 
આવી હતી.

વડોદરા ખાતે સ્ાનિક સવરાજ સંસ્ાિી 
ચૂંટણીમાં અિામત માટે 1200 રજૂઆતો
સાૌથી વધુ રજૂઆાતાો વડાોદરા, આાણંદ આનો ખોડામાંથી મળી

તારાપુરિી વસતી કરતાં વધુ લગ્ન 
િોંધણીિું કૌભાંડ, તલાટી સસપેનડ
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રાજકોટ
સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મોટો રાજકોટ રેસકોસ્સ લોકમેળાને 

આજ ે એક દિવસ લબંાવાયા બાિ બુધવારે મધયરાત્રિએ 
મળેાનંુ સમાપન થયુ ંહતંુ. છ દિવસમા ંઆશરે 12 લાખથી 
વધ ુ નાગદરકો મળેામાં આવયાનંુ અને સાતમ આઠમના બે 
દિવસમા ં 6 લાખથી વધુ લોકો ઉમટયાનુ ં કલકેટર તરંિએ 
જણાવયંુ છે. આ સાથ ે રાજકોટના હરવા ફરવાના સથળોએ 
શહેરીજનો અન ે બહારગામથી આવલેા કૂલ આશરે ૨૨ 
લાખ લોકો રંગીલા રાજકોટમા ંટ્ાદફક જામ,ભગંાર રસતાની 
સમસયા વચ્ ેમોજમસતીથી હરી ફરીન ેરોત્જિંી ઘટમાળમાથંી 
રાહત મળેવી હતી.  લોકમેળા ઉપરાતં તા. 16ના ખલુ્ા 
મકુાયલેા રામવનમા ંપ્રવેશ ફ્રી રખાતા છ દિવસમા ં2 લાખથી 
વધ ુ  મલુાકાતીઓ  ઉમટી પડયા હતા અને ત્વજીલનસ 
પોલીસ તૈનાત કરવી પડી હતી. જયારે પ્રદુ્મ્નપાક્ક ઝમૂાં  
૫૦૮ પ્રાણી-પંખીઓન ે ત્નહાળવા રૂ।.૨૫ની દટકરીટ લઈને 
63,000 થી વધુ મલુાકાતીઓ આ છ દિવસમા ંઆવયા છે 
જ ે સામાનયતઃ આટલા દિવસોમા ં 15થી 17 હજાર હોય 
છે.નયારી અન ેઆજી ડેમ પર આશરે ૩ લાખથી વધ ુલોકો 
ફરવા ઉમટયા હતા તો કાલાવડ રોડ પર આશરે એક લાખ 
મલુાકાતીઓએ ઉજાણી કરી હતી. મેળા થકરી વેપારીઅોને 50 
કરોડની કમાણી થઈ હતી.

રાજકોટ
શ્ાવણ માસના આજે અંત્તમ, 
4થા સોમવારે સૌરાષ્ટ્રના તમામ 
ત્શવમંદિરોમાં અગાઉના સોમવારો 
કરતા પણ ભાત્વકોની ભારે ભીડ જોવા 
મળી હતી. સકકંિ પુરાણમાં કહેવાયું છે 
‘ત્શવસય હૃિયમ્ ત્વષણું, ત્વષણોશ્ચ 
હૃિયં ત્શવઃ’ અથા્સત્ ત્શવના હૃિયમાં 
ત્વષણુ  અને ત્વષણુના હૃિયમાં ત્શવનો 
વાસ છે તે કથન અનુસાર  જગપ્રત્સધધ 
જયોત્તત્લિંગ સોમનાથ મહાિેવને 
અંત્તમ સોમવાર  અને શ્ાવણ વિ 
એકાિશીના દિવસે વૈષણવ િશ્સન શુંગાર 
કરવામાં આવયો હતો. જેનો મંદિરમાં 
લાંબી કતારોમાં ઉભા રહીને રાત્રિ 
સુધીમાં આશરે 75,000 ભક્ોએ 
શીશ ઝુકાવી ધનયતા અનુભવી હતી.  

સવારે 4 વાગયાથી રાત્રિના 11 
વાગયા સુધીમાં ભાત્વકોની અત્વરત 
કતારો જોવા મળી હતી, હર હર 
મહાિેવના નાિ સાથે પ્રભાતક્ેરિ 
ગુંજી ઉઠયું હતું. 28 ધવજારોહણ, 41 
સોમેશ્વર મહાપુજા અને મહામૃતયુંજય 

યજ્ાનો લાભ 1129 ભક્ોએ લીધો 
તેમાં આજે 23,700 આહુત્તઓ  
અપાઈ હતી. અતયાર સુધીમાં 12,800  
ભક્ોએ નોંધાવેલ યજ્ામાં કૂલ 2.68 
લાખ આહુત્તઓ અપાઈ છે. સોમવારે 
સોમનાથ િાિાની પાલખીયારિા નીકળી 
હતી અને સમગ્ર પદરસર બમ બમ 
ભોલે, હર હર મહાિેવના નાિથી ગુંજી 
ઉઠયું હતું. 

સોમનાથ દાદાને વૈષ્ણવદર્શન શૃંગાર, 
મૃંદદરમાૃં પો્ણો લાખ ભાવવકો ઉમટયા

રાજકોટ
ગુજરાત ત્વધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા જ 

ખોડલધામમાં ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહાં છે. 
રત્વવારે કાગવડના ખોડલધામમાં મહાસભાને 
લઈને બેઠક મળવાની છે. ખોડલધામના કનવીનરો 
અને સહ કનવીનરોની બેઠક મળશે.  મહાસભાની 
રૂપરેખા તૈયાર કરવા માટે આ બેઠક મળશે. 

ખોડલધામના આંગણે ૯ ઓકટોબરે 
મહાસભાનું આયોજન કરાયું છે. આ 
મહાસભામાં પાટીિાર સમાજના આગેવાનો અને 
ઉદ્ોગપત્તઓ હાજર રહેશે. ખાસ વાત તો એ 
છે કે, ત્વધાનસભા ચૂંટણી પહેલા મહાસભાનું 

આયોજન થઈ રહ્ં છે. તે માટે ૨૮ ઓગસટના 
રોજ ખોડલધામ ખાતે મહાસભાની વયવસથા 
અંગે બેઠક થશે. ખોડલધામના પ્રવક્ા હસમુખ 
લુણાગદરયાએ આગામી કાય્સક્રમને લઈને 
જણાવયું કે, ખોડલધામના કનવીનરો અને સહ 
કનવીરોની બેઠક યોજાશે. મહાસભાની રૂપરેખા 
તૈયાર કરવા આ બેઠકમાં ચચા્સત્વચારણા થશે. 
બેઠકમાં ખોડલધામ પ્રમુખ નરેશ પટેલ પણ 
ઉપસસથત રહેશે. મહાસભામાં ખોડલધામના 
આગેવાનો અને કાય્સકરો સાથે ત્વત્વધ પાટીિાર 
સંસથાના આગેવાનો, ઉદ્ોપાત્તઓ અને રાજકરીય 
આગેવાનો ઉપસસથત રહેવાના છે.

કાગવડના ખોડલ ધામના આંગણે ૯મી 
ઓકટોબરે મહાસભાનું આયોજન કરાયું
નરેશ પટેલ, ખ�ેડલધ�મન� કન્વીનર અને સહ કન્વીનર�ે બેઠકમ�ં હ�જરવી અ�પશે 

રાજકોટમાૃં 6 દદવસમાૃં 12 લાખથી 
વધુ લોકોએ મોજથી લોકમેળો માણયો
કલેક્ટર તંત્રને રૂ।. 2.91 કર�ેડનવી, ્ેપ�રવીઅ�ે- ફેરરય�ને અંદ�જે 50 કર�ેડનવી કમ�ણવી

ભાવનગરમાં સવાઈન 
ફલૂથી 1 વયદકતનું મોત 

થતાં અરેરાટી
ભાવમનગર

ભાવનગર શહેરમાં મંગળવારે સવાઈન ફલૂના 
વધુ બે કેસ નોંધાયા હતા, જયારે એક વયદકતનુ 
સવાઈન ફલૂથી મોત ત્નપજતા અરેરાટી વયાપી 
જવા પામી છે. સવાઈનફલૂના કેસ ધીમીગતીએ 
વધી રહા છે તયારે લોકોએ જાગૃત થવુ જરૂરી છે.  
ભાવનગર શહેરમાં આજે મંગળવારે સવાઈન 
ફલૂથી નારી ગામે રહેતા ૬૧ વર્સના વૃધધનુ મોત 
ત્નપજયુ હતુ તેથી અરેરાટી વયાપી જવા પામી છે. 
શહેરમાં રૂપાણી સક્કલ પાસે રહેતા ૩૯ વર્સના 
યુવાન અને કાળીયાબીડ ત્વસતારમાં રહેતા ૪૭ 
વર્સના મત્હલા સવાઈન ફલુમાં સપડાઈ હતી.

મોિી બે દિવસ ગુજરાતના 
પ્રવાસે, કચછ ત્જલ્ાને 

મોટી ભેટ આપશે 
કચ્છ

પ્રધાનમંરિી નરેનદ્ર મોિી ૨૭ મી ઓગષ્ટથી 
ગુજરાતની મુલાકાતે છે. આ મુલાકાત િરત્મયાન 
પ્રધાનમંરિી કચછ ત્જલ્ાને અનેક પ્રકલપોની ભેટ 
ધરાવના છે. સુકા પ્રિેશને પાણીની સમસયામાંથી 
ઉગારતી કચછ - ભુજ બ્ાનચ કેનાલનું પ્રધાનમંરિી 
૨૮મી ઓગષ્ટના રોજ લોકાપ્સણ કરશે. 
પ્રધાનમંરિી કચછ-ભુજ બ્ાંચ કેનાલનું લોકાપ્સણ 
કરશે. કચછના ૯૪૮ ગામો અને ૧૦ નગરોમાં 
પીવાનું પાણી પૂરુ પાડવાનું આયોજન કરવામાં 
આવયું છે. ૧૮૨ ગામના ૧ લાખ ૧૦ હજાર 
હેકટરથી વધુ ત્વસતારને ત્સંચાઈનો લાભ મળશે. 

મેળા પ્છી હોસ્પટલો-દવાખાનાએ 
ભીડ, સૌરાષ્ટ્રમાૃં રોગચાળો વકયયો

અત્યારે મોજ કરી લોને, પછી જો્ુ જશે’ તે મયાનસિકતયા 
િયાથે  રયાજકોટ િસિત િૌરયાષ્ટ્રમયાં લોકોએ સિક્યાર ભીડમયાં 
કતયારોમયાં ઉભયા રિીને મન પડે તેમ િ્યાયા ફ્યાયા અને 
સ્યાસ્થ્ને બદલે સ્યાદવૃસતને  પ્યાધયાન્ આપીને ખયાધુ,પીધું 
અને િ્ે િોસસપટલો,દ્યાખયાનયાઓ ખુલતયા જ તેમયાં દદદીઓની 
ભીડ જો્યા મળી િતી. રયાજકોટ સિસ્લ િોસસપટલમયાં સ્સ્ધ 
રોગોની િયાર્યાર મયાટે દદદીઓની કતયારો લયાગી િતી. 

અૃંવિમ સોમવારે વરવમૃંદદરોમાૃં ભીડ
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અમિતાભ બચ્ચન ફરી કોરોનાની ચપેટિાં
અમિતાભ બચ્ચનનો કોરોના રરપોર્ટ પોમિરરવ આવ્ો છે. તેની જાણકારી બીગ બીએ 
પોતે ફેન્સને ્સોમિ્લ િીરિ્ા પર આપી છે. અમિતાભ બચ્ચને ટ્ીરર પર લખ્યું, હયું 
બ્સ થોિા ્સિ્ પહેલા જ કોરોના પોમિરરવ આવ્ો છે. જે પણ િારા ્સુંપક્કિાું આવ્ા 
છે તેઓ કૃપા કરીને પોતાનો કોરોના રેસર કરાવી લેવો. અમિતાભ બચ્ચન હાલિાું 
મવિિ િો ‘કૌન બનેગા કરોિપમત 14’ હોસર કરી રહ્ા છે. અમિતાભ બચ્ચન બીજી 

વખત કોરોનાની લપેરિાું આવ્ા છે.

બોલીવુડના સુપરસ્ાર એક્ટ્રેસ ઉવ્વશી રૌતરેલા હંમરેશા લોકોના દિલ પર છવાયરેલા રહે 
છે. તાજરેતરમાં જ અભિનરેત્ીએ આપણા િેશનુ ગૌરવ વધાયુ્વ છે. તરેઓ એકમાત્ બોલીવુડ 

હસતી હતા જરેમનરે અબજોપભત ઇલોન મસકએ AmFar Gala 2022માં 
આમંત્ણ આપયુ એ્લરે કે ઉવ્વશી રૌતરેલા ભવશ્વના સૌથી ધભનક વયભતિ ઇલોન 
મસકની મહેમાન બની છે. ઉવ્વશી રૌતરેલાએ પોતાના ઈનસ્ાગ્ામ પર એક 
વીદડયો શરેર કયયો, જરેમાં અભિનરેત્ી ગોલડ સરેભવિન ડ્રેસમાં જોવા મળી રહ્ા 
છે. જરેની સાથરે તરેમણરે ગોલડન હીલસ પહેયા્વ તરેમજ હાઈ મરેકઅપ લુક સાથરે 
હાફ પોની્ેલની હેરસ્ાઈલ કરી છે. આઉ્દફ્ સાથરે તરેમણરે ગોલડન 
બ્રેસલરે્ અનરે પલ્વ ઈયરદરંગસ પહેયા્વ. 

સમગ્ લુકમાં ઉવ્વશી રૌતરેલા ખૂબ જ બોલડ અનરે સુંિર જોવા મળી 
રહ્ા છે. અભિનરેત્ી ્ૂંક સમયમાં જ ‘ઈનસપરેક્્ર અભવનાશ’માં રણિીપ 
હુડ્ા સાથરે લીડ રોલમાં જોવા મળશરે. અભિનરેત્ી ‘બલરેક રોઝ’માં પણ 
મુખય િૂભમકા ભનિાવશરે, સાથરે જ સુપરહી્ ‘ભથરુટ્ટૂ પાયલ 2’ ના ભહંિી 
દરમરેકની સાથરે ત્ણ દફલમો સાથરે કરાર પણ કયા્વ છે. આ ઉપરાંત ઉવ્વશી 
રૌતરેલા ઈન્રનરેશનલ મયુઝીક વીદડયોમાં ઈન્રનરેશનલ સુપરસ્ાર જરેસન 
ડરેરુલો સાથરે પણ જોવા મળશરે.

ઘરઆ�ંગણે સુપર ફ્�ેપ 
્�્ સસંહ ચઢ્�ની વિદેશ�ેમ�ં 

60 કર�ેડની કમ�ણી

આમીર ખાનની દફલમ લાલભસંહ 
ચઢ્ાનરે િારતમાં લોકોએ નકારી 
કાઢી છે તરે દફલમ ભવિેશમાં સારી 
એવી કમાણી કરી રહી છે. લાલ 
ભસંહ ચઢ્ાએ િારતમાં 13 દિવસમાં 
માત્ 57 કરોડ રૂભપયાની કમાણી 
કરી છે તો ભવિેશોમાં આ દફલમ 
દરભલઝ થયાના એક સપ્ાહમાં 60 
કરોડ રૂભપયા કમાઈ ચુકી છે. ભવિેશી 
થીયરે્રોમાં કમાણીની બાબતમાં લાલ 
ભસંહ ચઢ્ાએ િુલ િુલૈયા-2, કાશમીર 
ફાઈલસ અનરે ગંગુબાઈ કાઠીયાવાડી 
જરેવી હી્ દફલમોનરે પાછળ પાડી િીધી 
છે.લાલ ભસંહ ચઢ્ાની ભવિેશી બોક્સ 
ઓદફસ પરની કમાણી 7.5 ભમભલયન 
ડોલર થઈ છે. જયારે ગંગુબાઈએ 
ભવિેશોમાં 7.47 ભમભલયન ડોલર, 
િુલ િુલૈયાએ 5.88 ભમભલયન 
ડોલર અનરે કાશમીર ફાઈલસરે 5.7 
ભમભલયન ડોલરની કમાણી કરી હતી. 
ઘરઆંગણરે બોયકો્ બોલીવુડ ટ્રેનડનરે 
કારણરે આમીરની આ દફલમ બોક્સ 
ઓદફસ પર ફસડાઈ પડી છે.

ઊંચા ભાવે ખરીદવાનો 
ઓટીટીનો ઈનકાર

લાલભસંહ ચઢ્ાની એક ઓ્ી્ી 
દડલ કેનસલ થઈ ગઈ હોવાનું 
જાણવા મળે છે. આભમરે 
પોતાની દફલમ મા્ે બહુ ઊંચો 
િાવ માગયો હતો. પરંતુ 
દફલમ ફલોપ ગઈ હોવાથી 
ઓ્ી્ીએ રકઝક કરી હતી. 
આખરે આ સોિો અ્કી 
ગયો હોવાનું કહેવાય છે.

હું પસંદ ના હોઉં તો િને 
જોવા ના આવશોઃ આમિયાનાં 
મવધાનોથી બ્રહ્ાસ્ત્ર પર જોખિ

મુંબઈ : બોયકો્ બોલીવૂડના ટ્રેનડમાં હવરે આભલયા િટ્ટ પણ ફસાઈ છે. તરેણરે 
એક ઈન્રવયૂમાં જરે લોકો મનરે પસંિ નથી કરતા તરેઓ મારી દફલમ ના જુએ 
તરેવાં ભવધાનો કરતાં તરે તરત જ સોભશયલ મીદડયા પર ટ્ોલ થવા લાગી હતી. 
આભલયાની દફલમ બ્હ્ાસત્ની દરલીઝનું કાઉન્ડાઉન ચાલુ થઈ ગયું છે તરેવા સમયરે 
જ તરેનાં આ ભવધાનોથી બ્હ્ાસત્ સામરે બોયકો્નાં એલાનનું સંક્ સજા્વયું છે. 

આભલયા એક મીદડયા ઈન્રવયૂમાં નરેપોદ્ઝમ સભહતના સવાલોનો જવાબ 
આપી રહી હતી તયારે તરેણરે કહ્ં હતું કે જરે લોકો મનરે પસંિ નથી કરતા તરે લોકો 
મારી દફલમો જોવાનું રહેવા િે. આ મોરચરે હું બીજી કોઈ મિિ કરી શકું તરેમ નથી. 

નરેપોદ્ઝમ અંગરેના સવાલોનો જવાબ આપતાં આભલયાએ એમ પણ કહ્ં 
હતું કે હું દફલમ ઉદ્ોગમાં કામ કરતાં માં-બાપનરે તયાં જનમી એ મારો વાંક નથી. 
આભલયાએ એમ પણ કહ્ં હતું કે હું ટ્ોભલંગથી ગિરાતી નથી. હું આવા બધા 
પ્રહારોનો જવાબ મારાં કામથી આપું છું. મેં અગાઉ ગંગુબાઈ કાદઠયાવાડી દ્ારા 
જવાબ આપી િીધો છે. જોકે, આભલયાના ઈન્રવયૂના સંકભલત અંશોની ક્લિપ 
સોભશયલ મીદડયા પર વાયરલ થઈ હતી. લોકોએ કરીના કપૂરનાં બહુ લાંબા 
સમય પહેલાંના જરેમનરે મારી દફલમો ના જોવી હોય તરે ના જુએ ભનવરેિનનરે યાિ 
કયુું હતું અનરે આભલયાના ભનવરેિનનરે તરેની સાથરે સરખાવયું હતું. તરે પછી કરીનાએ 
લાલભસંહની રજૂઆત વખતરે લોકોરેનરે દફલમનો બભહષકાર નહીં કરવાની અપીલ 
કરવી પડી હતી તરે પણ લોકોએ યાિ અપાવયું હતું. આભલયા િટ્ટની પભત રણબીર 
કપૂર સાથરેની પહેલી દફલમ બ્હ્ાસત્ આગામી સપ્ેમબરમાં રજૂ 
થવાની છે. 

ઉર્વશી ર�ૌતેલ� વરશ્વન� સ�ૌથી ધનનક 
વ્યક્તિ ઇલ�ેન મસ્કની મહેમ�ન બની

રાજુ શ્ીવાસ્તવ 15 
દદવસે ભાનિાં આવયા: 

તમબયતિાં સુધારો

મુંબઇ : હાસય કલાકાર રાજુ 
શ્ીવાસતવના ફેનસ મા્ે એક 
શુિસમાચાર છે. તરેઓનરે ૧૫ 
દિવસ પછી િાન આવયું છે, 
તરેઓની તબીયતમાં પણ સુધારો 
િેખાઈ રહ્ો છે.

તરે સવ્વભવદિત છે કે, એક ભજમમાં 
એકસરસાઇઝ કરતાં રાજુનાં હૃિય 
ઉપર હુમલો થયો હતો તરે પછી 
તુત્વ જ તરેઓનરે હોક્સપ્લમાં િાખલ 
કરવામાં આવયા હતા.

બહુ થોડાનરે ખબર હશરે કે 
તરેઓનું મૂળ નામ સતયપ્રકાશ 
શ્ીવાસતવ છે. તરેઓ ૧૯૮૦ના 
િશકના અંત િાગથી મનોરંજન 
ઉદ્ોગમાં એક્ક્્વ થયા છે. પરંતુ 
તરેઓ ધી ગ્રે્ ઇનડીયન લાફ્ર 
ચરેલરેનજની પહેલી સીઝનમાં િાગ 
લીધા પછી જાણીતા થઇ ગયા.

તરેઓએ મૈનરે પયાર કીયા, 
બાજીગર, બોમબરે-્ુ-ગોવા, 
આમિાની અઠન્ી ખચા્વ રૃપૈયામાં 
અભિનય આપયો હતો. તરેઓ 
અતયારે ઉત્તર પ્રિેશ દફલમ ભવકાસ 
પદરષિના અધયક્ષ પિે છે. તરેમણરે 
બીગ-બોસ જરેવી દફલમોમાં પણ 
અભિનય આપયો છે.

બોમિવૂડના પીઢ મનિામાતા- 
ગીતકાર સાવનકુિારનું મનધન

િયુંબઈઃ બોલીવૂિના પીઢ 
રફલિ મનિા્ટતા અને 
ગીતકાર ્સાવન કુિાર 
રાુંકનયું િયુંબઈિાું લાુંબી 
િાુંદગી બાદ અવ્સાન 
થ્યું છે. ૮૬ વર્ટના 
્સાવનકુિાર કેરલા્ 

્સિ્થી ફેફ્સાું ્સમહતની બીિારીથી પીિાતા 
હતા. આજે હૃદ્ બુંધ પિી જવાથી તેિનયું 
મનધન થ્યું હતયું. ્સાવન કુિારની ્સૌથી જાણીત 
રફલિોિાું રાજેિ ખન્ા, પમમિની કોલહાપયરી અને 
રીના િયમનિની ્સૌતન રફલિનો ્સિાવેિ થા્ 
છે. ્સાવન કુિારે એ પછી ્સૌતન િબદ પરથી 
કેરલી્ રફલિો બનાવી અને ગીતો પણ લખ્ાું 
હતાું. ્સૌતનનાું  િા્દ િેરી િાદી કા ખ્ાલ 
રદલ િેં આ્ા હૈ અને મજુંદગી પ્ાર કા ગીત 
હૈ જી્સે હર રદલ કો ગાના પિેગા જેવાું તેિનાું 
લખેલાું ગીતો આજે પણ લોકમરિ્ છે. 

સોનાિી ફોગાટનું શંકાસ્પદ 
િોત ઃહતયાનો ગુનો દાખિ

ગોવા પોલી્સે ભારતી્ 
જનતા પારટી નેતા અને 
રીવી અમભનેત્ી ્સોનાલી 
ફોગારનયું ગોવાની અેક 
હોરલિાું હૃદ્રોગના 
હયિલાિાું મૃત્ય મનપજ્યું 
હતયું. ્સોનાલી ફોગારના 

િરીરે ઇજાના મનિાન દેખાતા બે રદવ્સ બાદ તેનયું 
પોસરિોર્ટિ કરવાિાું અાવ્યું હતયું. પોસરિોર્ટિ પછી 
તરત જ તેના બે ્સહ્ોગીઓ મવરુદ્ધ હત્ાનો 
કે્સ નોંધ્ો છે. હકીકતિાું, ્સોનાલી ફોગારના 
પોસરિોર્ટિ રરપોર્ટિાું િરીર પર ઘણી ઈજાઓ જોવા 
િળી છે. ્સોનાલી ફોગારના પોસરિોર્ટિ રરપોર્ટિાું 
ઘણી વખત તેના િરીર પર બળજબરીથી 
કોઈ િુંદ વસતય વિે િારવાનો ઉલ્ેખ છે. પોલી્સ 
અમધકારીએ કહ્ું કે ૪૨ વરટી્ ફોગારના મૃત્ય 
્સાથે ્સુંબુંમધત કે્સિાું ભારતી્ દંિ ્સુંમહતાની 
કલિ ૩૦૨ (હત્ા) ઉિેરવાિાું આવી છે. 

ફેિસ ગુજરાતી અમભનેત્રી 
હેપી ભાવસારનું અવસાન

ગયજરાતી રફલિ ઈનિસટ્ીને 
િોરો િરકો લાગે તેવા 
્સિાચાર આવ્ા છે. 
‘રિેિજી અને િહોતય’ની 
અમભનેત્ી હેપી ભાવ્સારનયું 
નાની ઉંિરે મનધન થ્ય છે. 
ફેફ્સાના કેન્સરની 

બીિારીના કારણે હેપપી ભાવ્સારનયું ૪૫ વર્ટની વ્ે 
અકાળે અવ્સાન થ્યું છે. પોતાનાું નાિની જેિ જ 
હિેિાું જીવનારા હેપી ભાવ્સારને ફેફ્સાુંનયું કેન્સર 
રિરેકર થોિા ્સિ્ પહેલાું જ થ્યું હતયું. તેને અઢી 
િમહનાની મટ્ન્સ દીકરીઓ છે. હેપી ભાવ્સારને 
એક િમહના પહેલાું જ તેનાું લુંગ કેન્સર અુંગે જાણ 
થઇ હતી. પહેલાું સરેજનયું કેન્સર હોવાને કારણે 
પરરવારને આિા હતી કે તે જલદી જ ્સાજી થઇ 
જિે. પણ મવધાતાને કંઇક બીજય જ િુંજૂર હો્ 
તેિ થ્યું. હેપીને આ ્સાથે એક રેર ઓફ ધ રેર 
બીિારી જોવા િળી. 
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ગગુલ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્ટામ અને યુ-ટ્યૂબ 
આજે મટાનવ જીંદગીનો એકભટાગ બની 

ગયટા છે. છેલટાાં એક દટાયકટામટાાં એનરોઈડ ફોન 
અને ઈન્રને્નો વયટાપ દુનનયટાનટા ખયૂણે ખયૂણે 
પહોંચયો છે. ભટારત જેવટા નવકટાસસીલ દેશમટાાં 
પણ ઈન્રને્ અને એનરોઈડ મોબટાઈલ 
હટાથવગટા સટાધન છે. જો કે, આ સુનવધટાની 
બીજી બટાજુ ગેરલટાભકતટાતા છે. ગુગલ, ફેસબુક, 
ઇન્સ્ટાગ્ટામ અને યુ-ટ્યૂબ એકબીજાનટા 
સહયોગમટાાં કટામ કરે છે. થોડટા દદવસ પહેલટાાં 
ગુગલનટા ક્ોમ બ્ટાઇઝરનો ઉપયોગ કરીને 
પોતટાની જયૂની મો્ર કટાર વેચવટા મટા્ે એક 
નટાગદરકે વેબસટાઇ્ પર પોતટાની નવગતો આપી 
હતી. થોડટા સમય પછી તેણે યુટ્યૂબ ખોલયુાં તો 
તેમટાાં તે કંપનીની જાહેરખબર જોવટા મળી હતી. 
તેણે ફેસબુકનુાં પેજ ખોલયુાં તો પણ તે કંપનીની 
જાહેરખબર ્ોપ પર હતી. હવે તે નમત્ર ફેસબુક 
કે યુટ્યૂબ પર જાય કે તરત તેને સૌથી પહેલટાાં 
પેલી કટાર ખરીદનટાર કંપનીની જાહેરખબર 
જોવટા મળે છે. થોડટા દદવસ પછી તો તેને કટાર 
ખરીદનટારી કંપનીનો ફોન પણ આવી ગયો કે 
તમટારે કટાર વેચવી છે ? તેનટા ઈમેઈલમટાાં પણ 
કટાર ખરીદનટારી કંપનીની જાહેરખબરો આવવટા 
લટાગી. હવે તેણે કટાર કદટાચ વેચવી જ પડશે.

ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્ટામ અને વહોટસ એપ જેવટા 
પલે્ફોમતાની મટાનલકી મે્ટા નટામની કંપનીની છે. 
આ ત્રણ પલે્ફોમતા ઉપર તમે જે કંઈ પ્રવૃનતિ કરો 
છો તેનો વર્ષો સુધી રેકોડતા આ કંપની રટાખતી 
હોય છે. દટાખલટા તરીકે તમે ત્રણ વર્તા પહેલટાાં 
આજનટા દદવસે કોઈ નહલ ્સ્ેશન પર ગયટા 
હોવ અને તમે તેનટા ફો્ટા પટાડ્ટા હોય તો તમને 
તેની યટાદ કરટાવવટા તેઓ ફો્ટા મોકલી આપે છે. 
ઘણી વખત તો જે ઘ્નટા આપણટા મટાનસપ્ 
પરથી ભયૂાંસટાઈ ગઈ હોય અને જે ફો્ટા આપણટા 
મોબટાઈલમટાાં પણ ન હોય તે ફો્ટા ફેસબુક 
આપણને શોધીને આપે છે. તમે નવચટાર કરો કે 
ભટારત સરકટારમટાાં મહત્વનટા હોદ્ટા ઉપર કટામ 
કરી રહેલી કોઈ વયનતિ હોય, સુનપ્રમ કો્તાનટા 
કોઈ જજ હોય કે સૈનયનટા કોઈ જનરલ હોય; 
તેનો આવો ડે્ટા કોઈ દુશમન દેશનટા હટાથમટાાં 
પહોંચી જાય તો કે્લુાં નુકસટાન થટાય? 

આ્લુાં ઓછુાં હોય તેમ આપણે મે્ટા 
કંપનીની કોઈ પણ એપનો ઉપયોગ કરીને કોઈ 
બહટારની વેબસટાઇ્ની મુલટાકટાત લીધી હોય તો 
તેનો ટ્ેક પણ મે્ટામટાાં રટાખવટામટાાં આવે છે. ક્ોમ 
અને સફટારી જેવટા બ્ટાઉઝરમટાાં તેવી ગોઠવણ 
હોય છે કે તેનટા વડે જે વેબસટાઇ્નુાં ટ્ેદકંગ થતુાં 

હોય તેનો ડે્ટા થડતા પટા્ટીનટા હટાથમટાાં ચટાલયો જાય 
નહીં. મે્ટા દ્ટારટા આ સેદ્ંગ તોડીને ટ્ેદકંગનો 
ડે્ટા ્સ્ોર કરવટામટાાં આવે છે. તેમટાાં ક્ેદડ્ કટાડતાનટા 
નાંબરનો અને પટાસવડતાનો પણ સમટાવેશ થઈ 
જાય છે. 

આપણે કઈ કઈ વેબસટાઇ્ની 
મુલટાકટાત લઈએ છીએ, કયટાાં કયટાાં 
ફો્ો કે વીદડયો જોઈએ છીએ, 
કયટા ્સક્ીન શો્ લઈએ છીએ, તેની 
મટાનહતી મે્ટા પટાસે પહોંચી જાય છે.

જો કે, મે્ટાનટા મટાનલકો દટાવો કરે છે કે 
તેઓ તેમનટા ગ્ટાહકને પયૂછયટા નવનટા કે તેમની 
સાંમનત નવનટા કોઈ ડે્ટાનો ઉપયોગ કરતટા નથી. 

હકીકતમટાાં ગ્ટાહક જયટારે તેમની કોઈ પણ એપ 
ડટાઉનલોડ કરે છે તયટારે તેમટાાં એક સાંમનતપત્રક 
પર સહી કરવટાની હોય છે. તેમટાાં ગ્ટાહક પટાસે 
તેનો ડે્ટા ટ્ેક કરવટાની અને તેને ્સ્ોર કરવટાની 
સાંમનત લઈ લેવટામટાાં આવે છે. એપ ડટાઉનલોડ 
કરનટારટા મો્ટાભટાગનટા ગ્ટાહકો તેનટા નનયમો 
વટાાંચતટા નથી, જે ઝીણટા અક્ષરમટાાં લખવટામટાાં 
આવયટા હોય છે. મે્ટાનટા દટાવટા મુજબ ગ્ટાહકનટા 
બ્ટાઉનસાંગનટા અનુભવને સમૃદ્ધ બનટાવવટા તેમનટા 
દ્ટારટા ટ્ેદકંગ કરવટામટાાં આવતુાં હોય છે. તેનો 

ઉપયોગ કરીને તેઓ ગ્ટાહકની ચોઈસ જાણી 
જાય છે અને પછી તમટારી પર તે મુજબની 
જાહેરખબરોનો મટારો ચલટાવવટામટાાં આવે છે.

દટાખલટા તરીકે તમટારે કટાશમીર અથવટા તો 
નસાંગટાપોર ફરવટા જવુાં હોય અને 
તમે ગુગલનો ઉપયોગ કરીને 
કોઈ હો્ેલ તથટા આવવટા જવટાની 
સુનવધટા મટા્ે વેબસટાઇ્ની મુલટાકટાત 
લેશો તો તમટારી પર તે હો્ેલની 

જાહેરખબરોનો મટારો કરવટામટાાં આવશે. તેને 
તેઓ ્ટાગગે્ેડ જાહેરખબરો કહે છે. મે્ટા અને 
ગુગલ જેવી કંપનીઓ મફતમટાાં સેવટા આપે છે, 
પણ જાહેરખબરોની કંપનીને તે ડે્ટા વેચીને 

અઢળક કમટાણી કરી લે છે.
મે્ટા જેવી કંપનીઓ આ રીતે થડતા પટા્ટીને 

ડે્ટા વેચીને અબજો ડોલરની કમટાણી કરે છે, 
તેને કટારણે ગુગલ, એપલ અને ફટાયરફોકસ 
જેવી કંપનીઓનો નપતિો ગયો છે. ગુગલ પટાસે 
ક્ોમ બ્ટાઉઝર છે તો એપલ પટાસે તેનુાં પોતટાનુાં 
સફટારી બ્ટાઉઝર છે. જો આપણે કોઈ પણ 
બ્ટાઉઝરનો ઉપયોગ કરીને મે્ટાની કોઈ એપનો 
ઉપયોગ કરતટા હોઈએ તો મે્ટા આપણો ડે્ટા 
કલેક્ કરે છે. 2021મટાાં એપલે પોતટાનટા સફટારી 

બ્ટાઉઝરમટાાં એવુાં સેદ્ંગ કયુું કે તેનટા ગ્ટાહકની 
્સપષ્ટ પરવટાનગી નવનટા મે્ટાનટા મટાનલકો તેમનો 
ડે્ટા ભેગો કરી શકે નહીં. સફટારી બ્ટાઉઝરમટાાં 
દડફોલ્ સેદ્ંગ દ્ટારટા ત્રીજી પટા્ટીની જાહેરખબરો 
બલોક કરવટામટાાં આવે છે. તેને કટારણે મે્ટાને 
વટાનર્તાક ૧૦ અબજ ડોલરનુાં નુકસટાન થટાય છે. 
જો એક બ્ટાઉઝર દ્ટારટા ટ્ેદકંગ બલોક કરવટાને 
કટારણે આ્લુાં નુકસટાન થતુાં હોય તો ડે્ટા વેચવટા 
દ્ટારટા મે્ટાને થતી કમટાણીની કલપનટા કરી શકટાય 
તેમ છે.

આ કમટાણી કરવટા જ આપણને મફત સેવટા 
આપવટામટાાં આવે છે. મે્ટાને આ રીતે કમટાણીમટાાં 
ખો્ જતી હોવટાથી હવે તે પોતટાનુાં જ બ્ટાઉઝર 
નવકસટાવી રહ્ાં છે. આજથી ૧૮ વર્તા પહેલટાાં જેનો 
પ્રટારંભ થયો હતો તે ફેસબુકનટા આજે દુનનયટામટાાં 
૨૯૧ કરોડ મટાનસક સનક્ય વપરટાશકટારો છે. 
દુનનયટાની વસનતનટા લગભગ અડધટા લોકો 
ફેસબુકનટા મટાધયમથી એકબીજા સટાથે જોડટાયેલટા 
છે. મે્ટા કંપનીનો ત્રણ મનહનટાનો વકરો જ ૩૦ 
અબજ ડોલર જે્લો હોય છે. દુનનયટાનટા ઘણટા 
દેશોનટા જીડીપી કરતટાાં મે્ટાનુાં ્નતાઓવર વધટારે 
છે. મે્ટા દ્ટારટા આપવટામટાાં આવતી ફેસબુક અને 
ઇન્સ્ટાગ્ટામ જેવી સેવટાઓ મફત હોય છે, પણ 
તેમની આવકનો મુખય સ્ોત જાહેરખબરો થકી 
મળતી આવક જ છે.

જે કંપની રોજનટા ૧૯૩ કરોડ લોકો સુધી 
પહોંચતી હોય તેમટાાં જાહેરખબરો મેળવવટા મટા્ે 
પણ ઝટાઝી મહેનત કરવી પડતી નથી. મે્ટા 
કંપની પટાસે આશરે ૩૦૦ કરોડ ગ્ટાહકોનો 
ડે્ટા છે, જેને આધટારે તેઓ કઈ ચીજ ખરીદી 
શકે તેમ છે, તેનો કંપનીને ખયટાલ હોય છે. જે 
કંપની તે ગ્ટાહકને પોતટાનો મટાલ વેચવટા મટાગતી 
હોય તેને તેઓ ડે્ટા વેચે છે. જો યુરોપનટા દેશો 
ફેસબુકનો ડે્ટા બહટારનટા દેશમટાાં ન લઈ જવટાય 
તેવો કટાયદો ઘડે તો તેમની ્ેકસની આવકમટાાં 
પણ ધરખમ વધટારો થટાય છે. 

અતયટારે મે્ટા કંપની પોતટાનો ડે્ટા એવટા 
દેશોમટાાં ્સ્ોર કરે છે, જેમટાાં ડે્ટા ્સ્ોર કરવટાની 
સેવટાઓ પર ઓછટામટાાં ઓછો ્ેકસ છે. મે્ટા 
કંપની આ નીનત પ્રમટાણે યુરોપનટા ડેનમટાક્ક, 
સ્સવડન અને આયલગેનડ જેવટા દેશોમટાાં ડે્ટાનો 
સાંગ્હ કરે છે. જો જમતાની, ફ્ટાનસ અને નબ્્ન 
જેવટા દેશો કટાયદો કરે કે તેમનો ડે્ટા દેશની 
બહટાર ન જવો જોઈએ, તો મે્ટા કંપનીએ 
તે દેશોમટાાં પણ સેન્રો શરૃ કરવટા પડશે. તેને 
કટારણે તેમનો ્ેકસ વધી જાય અને નફો ઘ્ી 
જાય તેમ છે.

સ�ોશિયલ મીડિય� પ્ોટફ�ોમ્મ સ�ંપ્રત સમયમ�ં મ�નવ જીંદગીન�ો જ એોક ભ�ગ બની ગય�

ઓફબીટ
ધવલ િુક્લ

ઇન્સટટા, ફેસબુક, ગુગલ થકી પણ જાસુસી શક્ય

જીપીએોસમ�ં લ�ોકોિનન�ો વવકલ્પ બંધ હ�ોય ત�ો પણ યુઝસ્મની 
દરોક ડહલચ�લ પર ગુગલ નજર ર�ખો છો , જોનો એ�ધ�રો તો િોટ� 

સંગ્રહ કરો એનો તોનો વોચી એઢળક ન�ણ� કમ�ઈ લો છો
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સાંભળ્યો હતયો તને એટલે જ તયો
ફરીથી આવી રહ્યો છું પૃથવી પર

વારંવાર મયોક્ષને ટાળીને
્ુક્તિ કરી લઉં છું એક દેહની

પૂંછ્ા ક્વના જાતી, ધમ્મ, વર્મ, પાંત 
અને પદેશ

સાંભળ્યો હતયો તને એટલે જ તયો
એકાગ્ર મધુમાખીની જેમ

પળપળ પી રહ્યો છું
જીવનનાં ક્વષ્ુકત મયોહને

હતાશાની દદશાક્હન
મરુસથળની પક્વત્ર ગંગા જેવા

આંસુઓ વહાવી રહ્યો છું
ચાલતાં ચાલતાં થાકેલા પગ

નથી રયોકાતા કે નથી પંથનયો અંત 
આવે છે

સાંભળ્યો છે તને એટલે જ તયો
ગરી રહ્યો છું આકાશનાં તારાઓને

સાગરની લહરયોને
સમુદ્ર દકનારાની રેતને

કદાચ, ક્ાંકથી મળી જા્
તારી સાથેની પથમ

મુલાકાતની
ધુંધળયો દસતાવેજ

પથમ પેમનું પમારપત્ર
તારી સાથે ક્વતાવેલ

જીવનનાં
કેટલાંક અવશેષ -

શીષ્મક : સાંભળ્યો હતયો તને
મૂળ રચના : ક્વન્ ભૂષર 

પાક્રગ્રાહી
અનુવાદ : ક્હના મયોદી

BazarLoader, TrickBot, 
અને IcedID બાદ હવે વધુ ખતરનાક 
માલવેર લોડર બમબલબી હાલમાં 
જોવા મળ્ો છે. એવું જાણવા મળ્ું છે 
કે હેકરો લક્્ નેટવર્ક્સ પર એટેર્ક 
કરવા માટે તેમની ઝુંબેશના ભાગ રૂપે 
શોષણ પછીની પ્રવૃત્તિઓના હેતુ માટે 
લક્્ નેટવર્ક્સમાં પ્રવેશ કરવા માટે તેનો 
ઉપ્ોગ કરી રહ્ા છે.

્કા્બેરે્કનના ્કંશોધકો મેરુજન 
એનટોત્ન્ન અને એલોન લોફર જણાવે 
છે કે બમબલબીના ઓપરેટરો દ્ારા 
્કઘન રરકોત્ન્કન્ક હાથ ધરવામાં આવે 
છે. વધુમાં, આદેશનો અમલ ક્ા્સ પછી 
પણ, તેઓ તે આદેશના આઉટપુટને 
ફાઇલો પર રીડા્રેરટ કરે છે જેથી 
કરીને તેને બહાર કાઢી શકા્.

્ુઝ્ક્સ દ્ારા ્કામાન્ રીતે LNK 
ફાઇલો ચલાવીને બમબલબી લોડર શરૂ 
કરે છે. જે ત્્કસટમ બાઈનરીનો ઉપ્ોગ 
કરીને માલવેર લોડ કરે છે. મેલી્કી્્ક 
પેલોડ ્કાથે રફત્શંગ ઇમેઇલ્ક અથવા 
બમબલબી માલવેર ધરાવતા મેલી્કી્્ક 
આકા્સઇવ્કની ત્લંર્કનો ઉપ્ોગ 
માલવેરને ત્વતરરત કરવા માટે થા્ છે.

માચ્સ, 2022 દરત્મ્ાન Google 
ના TAG એ પ્રથમ વખત શોધ્ું કે 
બમબલબી ઇનટરનેટ પર શું કરી રહી 
છે. એરઝોરટક ત્લલીને અનમાસક કરીને 
બ્ોક્ક્સ કે જેઓ મોટા કોનટી ્કામૂત્હક 
તેમજ ટ્ીકબોટ ્કાથે ્કંબંધ ધરાવે છે 

તેઓ આ ત્્કત્ધિને પૂણ્સ કરવામાં ્કક્ષમ 
હતા. 

આ LNK ફાઇલમાં એક એમબેડેડ 
પેલોડ છે. જે odbcconf.exe, 
Living Off the Land 

Binary (LOLBin) અને 
.rsp ફાઇલોનો ઉપ્ોગ કરીને 
Bumblebee DLL ચલાવે છે. 
જ્ારે બમબલબી ડીએલએલનો ્કંદભ્સ 
.rsp ફાઇલમાં મળી શકે છે.

એક અહેવાલ મુજબ ્કામાન્ ત્ન્મ 
તરીકે રફશીંગ એટેર્કની પધિત્તનો 

ઉપ્ોગ નેટવક્ક્કમાં એટેક કરી પ્રારંત્ભક 
ઍર્કે્ક મેળવવા માટે થા્ છે. ISO 
અને LNK ફાઇલોની તરફેણમાં મેક્ો-
એનહાનસડ ડોર્ુમેનટને ટાળીને વષ્સ 
દરત્મ્ાન પધિત્તમાં ફેરફાર કરવામાં 

આવ્ો હતો. જે વધુ ત્વશ્વ્કની્ છે.
બમબલબી લોડર શરૂ કરવા માટેનો 

આદેશ LNK ફાઇલમાં ્કમા્ેલ છે. 
નેટવક્કમાં એનટર થ્ા બાદ તે આ મુજબ 
પ્રત્ક્્ા કરે છે.

1. દ્રઢતા જાળવી રાખવી - 
Maintaining persistence

2. ત્વશેષાત્ધકારોની ઉન્નત્ત - 
Elevation of privileges 
અથવા Privilege Escalation

3. જા્કૂ્કી - 
Reconnaissance

4. ઓળખપત્રની ચોરી - Theft 
of credentials

કોબાલટ સટ્ાઈક ત્વરોધી ત્્કમ્ુલેશન 
ફ્ેમવક્ક પણ એટેક દરત્મ્ાન ઉચ્ચ 
ત્વશેષાત્ધકારો મેળવવા માટે RAT 
(રીમોટ એર્કે્ક ટ્ોજન)નો ઉપ્ોગ 
કરી ત્વરોધીના વત્સનનું અનુકરણ કરવા 
માટે કા્્સરત હતું. આ ખતરનાક લોડરને 
્કમગ્ર નેટવક્કને હાની પહોચાડવાની 
ક્ષમતા રાખે છે. AnyDesk રીમોટ 
ડેસકટોપ ્કોફટવેરમાં પણ પેલોડ 
ઇનસટોલ કરી ્કીસટમનો પુનઃ એર્કે્ક 
પ્રાપ્ત કરવા માટે ચેપગ્રસત ત્્કસટમ પર 
જમાવી શકા્ છે.

આ ઘટનામાં એક ઉચ્ચ ત્વશેષાત્ધકૃત 
વપરાશકતા્સના ઓળખપત્રો ચોરાઈ ગ્ા 
હતા અને હેક્ક્સ દ્ારા ્કત્ક્્ રડરેરટરી 
્કવ્સર પર ત્ન્ંત્રણ મેળવવાનું શર્ 
બનાવવા માટે ત્ારબાદ ત્વગતોનો 
દુરુપ્ોગ કરવામાં આવ્ો હતો.

 beinghumanmj

Bumblebee Loader

કૉલેજ ગોઇંગ 
ગર્લ્સમાં સલોગન 
ટી શટ્સ  ઇન ટે્ન્ડ

વ્ત્તિના પોશાક અને પહેરવેશને 
આધારે તેને જજ કરવામાં આવે છે, 
એટલે તો કહેવા્ છે કે આઉટરફટ્ક 
એ વ્ત્તિતવનો આઇનો છે. 
ટોળામાં આપણે અલગ તરી 
આવવા માટે આપણે કંઇક 
્ુત્નક પહેરવાનું પ્કંદ 
કરતાં હોઇએ છીએ. 
એમાં ટી શટ્સની વાત 
કરીએ તો, પલેન ટી શટ્સ 
દરેક વ્ત્તિના વોડ્સરોબમાં સથાન 
ધરાવે છે. આ વખતે સલોગન ટી શટ્સ 
ઉપર પ્કંદગી ઉતારીએ. સલોગન ટી શટ્સ તમને 
હોટ, કૂલ અને સટાઇત્લશ દેખાવામાં મદદ કરશે.
કૅરી કરતાં પહેલાં ધ્યાનમાં રયાખો : જો તમે લુકની ્કાથે 
વધારે પ્ર્ોગ કરવા ન ઇચછતા હોવ તો સલોગન ટી શટ્સની 
્કાથે ડેત્નમ પહેરી શકો. પ્ક્સનલ ટચ આપવા ટી શટ્સની 
્કાથે બ્ોચ કે ત્પન્ક લગાવો. સલોગન ટી શટ્સ જેટલું લૂઝ 
પહેરશો એટલી પહેરવાની મજા આવશે. બધા કરતાં 
રડફરનટ દેખાવા માટે ત્ટ્પલ એર્કેલ ટી શટ્સને ડ્ે્કની 
જેમ પહેરી શકો છો. સલોગન ટી શટ્સની ્કાથે ત્પ્રનટેડ 
કે રડઝાઇનર સ્ીક્ક્સ પહેરો. ઓવર ્કાઇઝડ ટી શટ્સની 
ઉપર પહોળો બેલટ લગાવો. એની ્કાથે ડેત્નમ શોટ્ક્સ 
પહેરો. ટી-શટ્સની ઉપર ડેત્નમ અથવા બાઇકર જેકેટ 
અને રરપડ ત્જન્ક પણ પહેરી શકો. ટી શટ્સ જો શોટ્સ 
હો્ તો ્કાથે લોંગ સકટ્સ પહેરવાથી આકષ્સક લુક 
મળશે.
ક્ૉટ્્લ અને ગીતો : ટી શટ્સ ઉપર ક્ોટ્ક 
લખાવવાની ફેશન તો છે જ આ ઉપરાંત 
હવે રફલમી ગીતોની લાઇનનું ચલણ વધ્ું છે. રફલમીગીતની પહેલી લાઇન અથવા તો વચ્ચેની કોઈ 
કેચીલાઇનને ટી શટ્સ ઉપર લખવામાં આવે છે. જે ્ુત્નક પણ લાગે છે. સલોગન ટી શટ્સનો ક્ેઝ લાંબા 
્કમ્થી ટ્ેનડમાં છે. જોકે આ ત્્કઝનમાં નવો અંદાજ જોવા મળી રહ્ો છે. પહેલાં ટી શટ્સમાં ક્વૉટ્ક લાંબા 
લાંબા હતા, હવે એક અથવા બે શબદો જ લખેલા જોવા મળે છે.

હહટ સલોગન : બોત્લવૂડમાં પણ સલોગનવાળાં ટીશટ્સની ફેશન અત્ારે ટ્ેનડમાં છે. ્કેત્લત્બ્ટીઝ અનેક 
અવ્કર ઉપર સલોગનવાળાં ટી શટ્સ પહેરેલાં જોવા મળે છે. એમાં ફોટો પલીઝ, ગલ્સ ગેંગ, પાપા કી પરી, 
આઈ એમ ત્બઝી, ડોનટ વરી, આઇ એમ ઇન લવ, વોનટ ફ્ીડમ, ત્બઝી, આઈ એમ ્કેર્કી, ફેત્મત્નઝમ. 
આ ત્્કવા્ તમારો મનગમતો કોઈ ક્વૉટ્ક ટી શટ્સ ઉપર લખવો હો્ તો પલેન વહાઇટ ટી શટ્સ ખરીદી લો 
અથવા મનગમતું રંગીન ટી શટ્સ ખરીદો. એની ઉપર તેને પેઇનટર પા્કે લખાવી લો.

- આદું અને ફુદીનાના ર્કમાં ત્્કંધવ મીઠું 
નાખીને પીવાથી પેટનો દુઃખાવો મટે છે.

- એક ચમચી શેકેલી ત્હંગ થોડા ગરમ પાણીમાં 
પીવાથી પડખાનો દુઃખાવો મટે છે.

- પાંદડાવાળા લીલા શાકભાજીનો રંગ જાળવી 
રાખવા માટે પહેલાં તેમને શેડમાં ્કૂકવો એ 
પછી આખો રદવ્ક  ્કૂ્્સના તડકામાં રાખી 
હવાચુસત ડબબામાં ભરી દો.

- ગંદા અને ચીકણા થઈ ગ્ેલા રકચન ડસટરને 
અડધો કલાક ્કુધી ચણાનો લોટ ભેળવેલા 
પાણીમાં ભીંજવ્ા પછી તેને ધોવાથી ડસટર 
સવચછ થશે અને ચીકાશ પણ નીકળી જશે.

- તાજા નાત્ળ્ેરના અડધા ભાગને પીળો થતો 
અટકાવવા માટે એના પર છૂટથી મીઠું ચોપડી 
તો ફ્ીજમાં મૂકી દો.

- આદુનો ર્ક ્કહેજ ગરમ કરીન ેઅથવા 
મધના ટીપા કાનમાં નાખવાથી કાનના ચ્કકા 
દુઃખાવો અને ર્કી મટે છે. આ ઉપરાંત 
તલના તેલમાં ત્હંગ નાખી ઉકાળીને તે તેલના 
ટીપા કાનમાં નાખવાથી પણ ફા્દો થશે.

- કાચા પપૈ્ાને કાપવાથી તેમાંથી નીકળતા દૂધ 
જેવા પ્રવાહીને ખીલ પર થોડા રદવ્ક ્કુધી 
રોજ લગાડવાથી ખીલ કા્મ માટે જડમૂળથી 
મટી જશે.

- કાનખજૂરો, બગાઈ જેવા જીવજંતુઓ કાનમાં 
ગ્ા હો્ તો મધ અને તેલ ભેગા કરીને 

કાનમાં નાખવાથી નીકળી જશે અને આરામ 
મળશે.

- લીંબુનો ર્ક કાઢી નાકમાં ત્પચકારી વાટે 
નાખવાથી ન્કકોરીનું દદ્સ કા્મ માટે નાબૂદ 
થા્ છે.

- ઘી બળી ગ્ું હો્ તો એમા કાપેલું બટાટું 
નાખવાથી બળવાની ગંધ દૂર થઈ જશે.

- ગ્લ્કરીન ગુલાબ જળ અને લીંબુનો ર્ક 
્કરખે ભાગે લઈ શીશીમાં ભરી રાખો. આ 
ત્મશ્રણથી માલીશ કરવાથી ચામડી ્કાફ થશે 
અને હાથ-પગમાં પડેલા ચીરા મટી જશે.

- તેલ, લીંબુનો ર્ક અને મીઠું મેળવી દાંતે 
ઘ્કવાથી દાંતનો દુઃખાવો, દાંતની પીળાશ 
અને દાંતમાંથી નીકળતું લોહી બંધ થા્ છે.

અપનાવયો આ ઘરેલી ટીપસ
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નવી દિલ્ી: બિલલકિસ િાનો કિેસ 
મામલે િાખલ કિરવામાં આવેલી 
અરજી મામલે ચીફ જલ્ટિસ ઓફ 
ઈલ્ડિયા એનવી રમનાની પીઠ સામે 
વકિીલ કિબપલ બસબિલે િલીલો કિરી 
્તી. કિોટિટે 11 િોબિતોને સજામાં છૂટિ 
આપવા મામલે ગુજરાત સરકિાર અને 
કિે્દ્રને નોદટિસ પાઠવી છે. આગામી 2 
સપ્ા્ િાિ આ અંગે વધુ સુનાવણી 
્ાથ ધરવામાં આવશે.

બિલલકિસ િાનો કિેસમાં િોબિતોને 
છોડિી િેવામાં આવયા તેના બવરૂદ્ધમાં 

િાખલ કિરવામાં આવેલી અરજી 
મામલે આજે સુપ્ીમ કિોટિ્ટમાં સુનાવણી 
થઈ ્તી. સુપ્ીમ કિોટિટે આ મામલે 
ગુજરાત સરકિારને નોદટિસ પાઠવી 
છે અને 2 સપ્ા્ િાિ આ અંગે 
આગળની સુનાવણી ્ાથ ધરાશે. 

બિલલકિસ િાનોના ગુનેગારોને 
સજામુબતિ આપવાના ગુજરાત 
સરકિારના બનણ્ટયને પડિકિારતી 
જનબ્તની અરજી પર સુનાવણી 
માટિે સુપ્ીમ કિોટિટે તૈયારી િાખવી 
્તી અને આજ રોજ સુનાવણી ્ાથ 

ધરાઈ ્તી. આ અરજી સીપીએમ 
નેતા સુભાબિની અલી, લેબખકિા રેવતી 
લાલ અને માનવાબધકિાર કિાય્ટકિર 
રૂપ રેખા વમા્ટએ િાખલ કિરી ્તી.  
અરજીકિતા્ટઓના કિ્ેવા પ્માણે સમગ્ર 
કિેસની તપાસ સીિીઆઈએ કિરી 
્તી માટિે ગુજરાત સરકિાર િોબિતોને 
સજામાં છૂટિ આપવાનો એકિતરફી 
બનણ્ટય ન લઈ શકિે. બરિબમનલ 
પ્ોબસજર કિોડિના સેકશન 435 અંતગ્ટત 
રાજય સરકિારે આ માટિે કિે્દ્રીય ગૃ્ 
મંત્ાલયની સલા્ લેવી અબનવાય્ટ છે. 

- દદલ્ીન� મુખ્યમંત્ીઆે 
ભ�વનગરમ�ં બેર�ેજગ�ર યુવ�ન�ે 
સ�થે સંવ�દ કય�યો  

ભાવનગર
મધય પ્િેશમાં વયાપમ કિૌભાંડિ થયુ 

્તુ પરંતુ ગુજરાતમાં ભરતી પરીક્ામાં 
મ્ાવયાપમ કિૌભાંડિ થયુ છે તેમ મંગળવારે 
ભાવનગર આવેલ અરબવંિ કિેજરીવાલે જણાવયુ 
્તુ અને ભાજપ સરકિારને આડિે ્ાથ લીધી 
્તી. દિલ્ીના મુખયમંત્ીએ ભાવનગરમાં 
િેરોજગાર યુવાનો સાથે સંવાિ કિયયો ્તો. 
આ કિાય્ટરિમમાં િેરોજગાર યુવાઓએ 

ભાજપ સરકિાર બવરૂધધ 
્ૈયાવરાળ ઠાલવી 
્તી. ગુજરાતમાં આપ 
પાટિટીની સરકિાર આવશે 
તો તલાટિી સબ્તની 
ભરતી કિરવાના વાયિા 
દિલ્ીના મુખયમંત્ીએ 

કિયા્ટ ્તાં. મનીિ બસસોિીયાએ પણ બશક્ણ, 
આરોગય સબ્તના મુદ્ે ભાજપ સરકિાર સામે 
સવાલો ઉઠાવયા ્તાં. િેરોજગાર યુવાઓએ 
તલાટિી, બવદ્ા સ્ાયકિ, સેના સબ્તની ભરતી 
ન્ી થતા ભાજપ સરકિાર સામે રોિ ઠાલવયો 
્તો અને આપ પાટિટી પાસે તેઓ નોકિરીની 
આશા રાખી રહ્ા છે.

બસરાબમકસ કિંપની 
કયૂટિોનના રૂા.૩૦૦ 

કિરોડિના વ્ેવારો પકિડિાયા
અમદાવાદ

બસરાબમકસના પ્ોડિકટિના ્િ ગણાતા 
મોરિીના અગ્રણી ટિાઈલસ ગુ્રપ કયૂટિોન 
બસરાબમકસ પ્ાઈવેટિ બલબમટિેડિના પ્મોટિર જગિીશ 
કિુંવરજી િલસાબણયા, મનોજ કિુમાર અગ્રવાલ, 
સુબનલ સીતારામ મંગ્ુબલયા અને રાજીવ 
અિાલખના રાજકિોટિ ખાતેના બનવાસ્થાનો અને 
અમિાવાિ લ્થત પાચ ્થળે પાડિેલા િરોડિાને 
અંતે આવકિવેરા અબધકિારીઓએ રૂા. ૩૦૦ 
કિરોડિના બિનબ્સાિી વ્ેવારો પકિડિી પાડિયા 
્ોવાનું સે્ટ્રલ િોડિ્ટ ઓફ ડિાયરેકટિ ટિેલકસસની 
એકિ અખિારી યાિીમાં જણાવવામાં આવયું છે. 
નવમી ઓગ્ટિથી રાજકિોટિ, અમિાવાિ, રાયપુર, 
ગુવા્ાટિી, ગુરુગ્રામઅને કિોલકિાતા સબ્તના ૩૬ 
્થળોએ સાગમટિે િરોડિા પાડિવામાં આવયા ્તા.

લઠ્ાકિાંડિના આરોપી સમીર 
પટિેલની કિ્ટિોદડિયલ 

ઇ્ટ્રોગેશન ખૂિ જરૂરી
અમદાવાદ

ચકિચારભયા્ટ લઠ્ાકિાંડિ કિેસમાં ત્ણેય આરોપી 
ડિાયરેકિટિરોની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવતાં 
ચુકિાિામાં અમિાવાિ ગ્રામય કિોટિ્ટના િીજા એદડિશનલ 
સેશ્સ જજ સચીન શેઠીએ િ્ુ મ્તવપૂણ્ટ અવલોકિન 
કિરતાં જણાવયું ્તું કિે, લઠ્ાકિાંડિ કિેસમાં આરોપી સમીર 
પટિેલ અને રાજે્દ્ર િસાદડિયાની કિ્ટિોદડિયલ ઇ્ટ્રોગેશન 
ખૂિ જરૂરી છે, તેથી તેમને આગોતરા જામીન આપી 
શકિાય ન્ી. વળી, બમથાઇલ આલકિો્ોલનો જથથો 
આરોપીઓની એમોસ કિંપનીમાંથી ગેરકિાયિે રીતે િ્ાર 
લઇ જવાતો ્ોવાની ડિાયરેકિટિર અને મેનેજર તરીકિે તેઓને 
જાણ ્તી જ, તેથી તેઓની કિોઇ જવાિિારી િનતી નથી 
તેવું ના કિ્ી શકિાય. કિોટિટે નીરીક્ણ કિયુું ્તું કિે, બમથાઇલ 
આલકિો્ોલનું િેશીિારૂમાં બમલાવટિના કિારણે ૪૬થી વધુ 
બનિયોિ યુવાનો અને ઘરના મોભીઓના મૃતયુ થયા છે. 

અમિાવાિમાં વસતા 40 
પાદકિ્તાની બ્ંિુઓને 

ભારતીય નાગદરકિતા મળી
અમદાવાદ

અમિાવાિમાં વસતા  ૪૦ 
જેટિલા પાદકિ્તાની બ્ંિુ બનરાબરિતોને 
અમિાવાિ બજલ્ા કિલેકટિર કિચેરી ખાતેે 
ગૃ્રાજયમંત્ીની ઉપલ્થબતમાં ભારતીય 
નાગરીકિતા આપવામાં આવી ્તી. 
પાદકિ્તાનના બસંધ પ્ાંતમાંથી બ્જરત 
કિરીને ભારતના અલગ-અલગ રાજયમાં  
આવીને વસેલા પાદકિ્તાની બ્ંિુઓને 
ભારતીય નાગરીકિતા આપવામાં આવી 
ર્ી છે. ૨૩-૧૨-૨૦૧૬ થી કિલેકટિરને 
નાગરીકિતા આપવાની સત્ા મળયા િાિ 
અમિાવાિમાં અતયાર સુધીમાં કિલેકટિર 
દ્ારા  કિુલ ૧,૦૩૨ જેટિલા પાદકિ્તાની 
બ્ંિુઓને નાગરીકિતા અપાઇ ચુકિી છે. 

કંડલ� બંદરે બે વર્ષથી 
ક�મક�જ આ�ગળ જ ન વધ્� 
હ�ેવ�ની ફદરય�દ

અમદાવાદ
ભારત સંચાર બનગમ બલબમટિેડિ સાથે 

ભૂતકિાળમાં િ્યું ્તું તેમ જ કિંડિલા 
િંિરના વ્ીવટિ કિતા્ટઓ ્ાથે કિરીને 
પોટિ્ટની કિામગીરી નિળી પાડિીને િંિરને 
ખાનગી ્ાથોમાં સરકિી જાય તેવી 
લ્થબત બનમા્ટણ કિરી રહ્ા છે. તેમના 
અયોગય આયોજનને કિારણે કિંડિલા 
પોટિ્ટનીઆવકિમાં રૃા. ૩૫૦ કિરોડિનો 
ઘટિાડિો થશે. ટિે્ડિરને મંગાવયા પછી તેની 
પ્બરિયા ્ાથ ધયા્ટ િાિ પણ ટિે્ડિરના 

કિામ ન સોંપાતા ્ોવાથી રોયલટિીની 
આવકિનું પણ કિરોડિોનું નુકિસાન કિરી 
ર્ી છે. કિંડિલા પોટિ્ટની જેટ્ી ૧૪ના 
ટિે્ડિરો મંગાવયા અને ક્ોબલફાય 
કિયા્ટ પછી િે વિ્ટ થયા પણ ટિે્ડિરની 
ફાળવણી કિરવામાં આવી નથી. છેલ્ા 
આઠ મબ્નાથી આ મોરચે રબતભાર 
પ્ગબત થઈ જ નથી. િર પંિર દિવસે 
તેની મુિત લંિાવવામાં આવી ર્ી 
છે. આમ રોયલટિીની આવકિ સતત 
ગુમાવી રહ્ા છે.  કિંડિલા પોટિ્ટ ટ્ર્ટિ  
ટિે્ડિર ભરનારાઓને મોડિેલ કિ્સેશન 
એગ્રીમે્ટિ ્ેઠળ કિરાર કિરનારને રોયલટિી 
પેટિે કિાગયો ્ે્ડિબલંગના ટિનિીઠ ચાજ્ટના 
૨૫ ટિકિા બ્્સો આપવો પડિે છે.

ગઢડા
ગઢડિા િીએપીએસ ્વાબમનારાયણ 

સં્થા દ્ારા અમેદરકિામાં આવેલા 
્વાબમનારાયણ મંદિરમાં સફાઈ કિામ 
માટિે ગઢડિા િીએપીએસ ્વાબમનારાયણ 
મંદિરમાંથી મ્ે્દ્ર માનસીંગભાઈ 
રાઠવા નામના શખસને મોકિલવાનો 
્ોય, પરંતુ મંદિરમાં સેવા-પૂજાનું કિામ 
કિરતા પ્તાપબસં્ બ્ંમતબસં્ બસંધા 
(ર્ે, મૂળ ધુવારણ)ને પોતાના દિકિરાને 
અમેદરકિા મોકિલવો ્ોય, જે િાિતને 
લઈ િન્ે વચ્ે છેલ્ા ઘણાં સમયથી 
મનિુઃખ ચાલી રહ્ં ્તું. િરબમયાનમાં 
તા.૧૯-૮ના રોજ વ્ેલી સવારના 
સુમારે પ્તાપબસં્ બસંધા મુખય મંદિરના 

નીચેના માળમાં આવેલ અબભિેકિ ખંડિમાં 
સેવા પૂજા માટિે ગયા ્તા. તયારે મ્ે્દ્ર 
રાઠવાએ ્ાથમાં લોખંડિનો પાઈપ 
જેવી ઘાતકિ વ્તુ લઈ તેઓની પાછળ 
િોડિી અબભિેકિ ખંડિને અંિરના ભાગેથી 
િંધ કિરી િઈ પ્તાપબસં્ બસંધાને 
માથાના ભાગે પાઈપનો ઘા મારી 
લેતા તેઓ લો્ીથી લથપથ ્ાલતમાં 
ઢળી પડિયા ્તા. તયારિાિ મંદિરમાં 
સેવા-પૂજાનું કિામ કિરતા પ્ેમજીભાઈ 
નાનુભાઈ ગોળદકિયા અને મંદિરમાં 
વ્ીવટિી કિામ કિરતા અ્ય લોકિો અને 
મંદિરના િવાખાનાના મેડિીકિલ ઓદફસર 
સબ્તનાઓએ િોડિી આવી તપાસ કિરતા 
પૂજારીનું મોત થયાનું જણાયું ્તું. 

કંગાળ વહિવટને કારણે કંડલા 
પોટ્ટની આવક ૩૫૦ કરોડ ઘટી

ગઢડા સવાહમનારાયણ મંદદરમાં 
પૂજારીની િતયાથી ભારે ચકચાર

ગુજરાતમાં ભરતી પરીક્ામાં મ્ાવયાપમ 
કિૌભાંડિ : અરબવંિ કિેજરીવાલનો આક્ેપ

ભુજ
કિચછના લોકિોની ખુમારી બવશ્વભરમાં 

વખણાય છે. આ  ખુમારી થકિી આવનારી 
પેઢીમાં વૈજ્ાબનકિ અબભગમ કિેળવાય તથા 
કિચછ પ્વાસનનું ્િ િને તે ્ેતુથી 
ગુજરાત સરકિાર દ્ારા ભુજીયા ડિુંગર 
ખાતે ્મૃબતવનની સાથે સાથે દરબજયોનલ 
સાય્સ સે્ટિરનું બનમા્ટણ કિરવામાં 
આવયું છે. ૧૦ એકિરમાં ફેલાયેલા આ 
સે્ટિરને કિચછની સં્કિકૃબતને અનુરૂપ ભુંગા 
આકિારની દડિઝાઇનમાં તૈયાર કિરાયું 
છે. જેનું વડિાપ્ધાન નરે્દ્ર મોિી દ્ારા 
લોકિાપ્ટણ કિરાશે. કિચછ સફેિ રણ તથા 
બવશ્વ બવરાસત ધોળાવીરા માટિે બવશ્વના 

આકિિ્ટણનું કિે્દ્ર િનેલું છે. વડિાપ્ધાન 
દ્ારા ૮૯ કિરોડિના ખચચે િનેલા આ 
મયુબઝયમને જા્ેરજનતા માટિે લોકિાપત 
કિરાયા િાિ બવજ્ાનક્ેત્ે રસ ધરાવતા 
િેશ-બવિેશના બજજ્ાસુપ્ેમી પ્વાસીઓ 
માટિે આ સે્ટિર વધુ એકિ નવલું નજરાણું 
િની ર્ેશે. સાથોસાથ સર્િી કિચછને 
પ્વાસનક્ેત્ે વધુ એકિ ઊંચાઇ પર લઇ 
જશે. રાજય સરકિાર દ્ારા બવજ્ાન 
અને પ્ોદ્ોબગકિી બવભાગના નેજા ્ેઠળ 
કિાય્ટરત ગુજરાત કિાઉલ્સલ ઓફ 
સાય્સ એ્ડિ ટિેકિનોલોજી(ગુજકિો્ટિ) 
દ્ારા ચાર ્થળે પ્ાિેબશકિ બવજ્ાન 
સંગ્ર્ાલયનું બનમા્ટણ કિરાશે .

કિચછમાં 89 કિરોડિના ખચચે િનેલા સાય્સ 
સે્ટિરનું PMના ્્તે લોકિાપ્ટણ કિરાશેઅમદાવાદ

ગુજરાતમાં યોજાનારી 
બવધાનસભા ચૂંટિણી 
માટિે તમામ રાજકિીય 
પાટિટીઓએ તૈયારીઓ 
શરૂ કિરી િીધી છે. 
જેમાં ્વે કિોંગ્રેસ પણ 
મેિાને ઉતરી છે. રાજ્થાનના મુખયમંત્ી 
અશોકિ ગે્લોતએ ગુજરાત પ્વાસ 
િરબમયાન અમિાવાિમાં યોજેલી પત્કિાર 
પદરિિમાં પ્જાલક્ી જા્ેરાતો કિરી 
કિોંગ્રેસની તૈયારીઓ બવશે જાણકિારી આપી 
છે તેમજ કિોંગ્રેસ ગુજરાતમાં રાજ્થાન 
મોડિલ અપનાવશે તેવુ વચન આપયુ ્તુ. 
ગુજરાતમાં કિોંગ્રેસ સરકિાર િનતા જ 
જનતાલક્ી યોજનાઓનો અમલ થશે. 

ગુજરાતીઓને દરઝવવા કિોંગ્રેસના વચનો
રાજસ્ાન માોડલ દરોક જગ્ાએો લાગુ થશો

1.	મુખ્યમંત્રી	 ચિરંજીવરી	 સવવાસ્થ્ય	 વરીમવા	 ્યોજનવા	 -	 તમવામ	 સરકવારરી	 અને	
ખવાનગરી	 હોસસપિટલોમવાં	 રૂ.	 10	 લવાખ	 સુધરીનરી	 કેશલેસ	 સવારવવાર,	 રૂ.	 5	
લવાખનો	અકસમવાત	વરીમો.		

2.	જૂનરી	પિેનશન	સકકીમ	(પ્રી-પિેનશન	સકકીમ)	-	1	જાન્યુઆરરી	2004	પિછરી	ચનમવા્યેલવા	
સરકવારરી	કમ્મિવારરીઓ	મવાટે	પિૂવ્મ-પિેનશન	સકકીમ	લવાગુ	કરવવામવાં	આવશે.

3.	અલગથરી	કૃચિ	બજેટ,	કૃચિ	વરીજ	જોડવાણ	પિર	દર	મચહને	રૂ.	1000નરી	સબસરીડરી,
4.	દૂધ	આપિનવાર	ડેરરી	ખેડૂતોને	પ્ચત	ચલટર	રૂ.5	નરી	સબસરીડરી.		
5.	ઇસનદરવા	ગવાંધરી	શહેરરી	રોજગવાર	ગેરંટરી	્યોજનવા.
6.	 ઉત્તમ	 કોચવડ	 મેનેજમેનટ,	 ભરીલવવાડવા,	 રવામગંજ	 મોડલ,	 કોચવડમવાં	 જીવ	

ગુમવાવનવાર	દરેક	વ્યચતિનવા	પિરરવવારને	50,000	રૂચપિ્યવાનરી	આચથ્મક	સહવા્ય.
7.	ઇસનદરવા	રસોઈ	્યોજનવા,	રૂચપિ્યવામવાં	ગુણવત્તવા્યુતિ	ભોજન,	358	જગ્યવાએ	

કવા્ય્મરત,	1000	કરરી	રહ્વા	છે.		
8.	1	લવાખ	29	હજાર	નોકરરીઓ	આપિવવામવાં	આવરી	છે,	1	લવાખ	પ્ચરિ્યવામવાં	છે	

અને	1	લવાખ	વધુ	આપિવવામવાં	આવશે.		

અમદવાવવાદ:	ગુજરવાતમવાં	2002મવાં	ચબલકકીશબવાનુ	પિર	ગેંગરેપિ	અને	હત્યવાનવા	
તમવામ	11	દોચિતોને	મુતિ	કરવવાનવા	ગુજરવાત	સરકવારનવા	ચનણ્મ્ય	પિર	સવવાલો	
ઉભવા	 થઈ	 રહ્વા	 છે.	 હવે	 ગુજરવાત	 સરકવારનરી	 તે	 સચમચત	 પિણ	 સવવાલમવાં	
આવરી	 ગઈ	 છે.	 વવાસતવમવાં,	 ગુજરવાતનવા	 ગોધરવામવાં	 2002નવા	 રમખવાણો	
પિછરી	 ચબલકકીશબવાનુ	 પિર	સવામૂચહક	બળવાતકવાર	થ્યો	હતો.	કહેવવામવાં	આવરી	
રહ્ં	છે	કે	આ	સચમચતમવાં	ભવાજપિનવા	અગ્રણરીઓ	સચહત	2	ધવારવાસભ્યો	પિણ	
સવામેલ	હતવા.	આવરી	સસથચતમવાં	 ચવપિક્ષ	સવવાલ	ઉઠવાવરી	રહ્ો	છે	કે	શું	આવરી	
સચમચતઓમવાં	જનપ્ચતચનચધઓને	પિણ	સવામેલ	કરરી	શકવા્ય?	 ચબલકકીશબવાનુ	
કેસમવાં	જેલ	મુતિ	થ્યેલવા	11	આરોપિરીઓને	છોડવવા	અંગે	 ચનણ્મ્ય	કરનવારરી	
જેલ	 સલવાહકવાર	 સચમચતનવા	 10	 સભ્યો	 પિૈકકીનવા	 5	 ભવાજપિનવા	 અગ્રણરીઓ	
હોવવાનો	ઘટસ્ોટ	થ્યો	હતો.	

બબલ્ીશ કેસમ�ં ખુલ�સ�ે: દ�ેષરત�ેને છ�ેડી મૂકન�રી 
કમમટીમ�ં ભ�જપન� 2 MLA સદહત 5 નેત�

બિલલકિસ િાનો કિેસઃ િોબિતોને છોડિાતા ગુજરાત સરકિારને નોદટિસ



MLAની કામગીરીના �રપાેટર્ તૈયાર કરાયાં, AAPની સ�ક્રયતા વ�ે મંત્રી-MLAની  �ન��યતા પાેષાય તેમ નથી
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અમદાવાદ
ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણી ન�ક આવી રહી છ� 

ત્યાર� ભાજપે પૂર�શમાં ચૂંટણીલક્ષી તૈયારીઓ આર�ભી છ�. 
વડાપ્રધાનથી માંડીને ક�િબનેટ મંત્રીઓની પણ ગુજરાતમાં 
આવન�વન વધી છ�. મંત્રીઓની કામગીરી પર ખુદ 
પીએમઓ સીધી નજર રાખી ર� છ�. પ્ર�લક્ષી કામોમાં 
ભ્રષ્ટાચાર આચરતા મંત્રી અને પદાિધકારીને ઘરનો રસ્તો 
દ�ખાડી દ�વા નક્કી કરાયુ છ�. 

ભાજપ સરકારના બધાય મંત્રીઓની કામગીરી પર 
દ�ખર�ખ રાખવામાં આવી રહી છ�. નવરાત્રીમાં ચૂંટણીનું 
એલાન થઇ શક� તેવી શક્યતા �વાઇ રહી છ� ત્યાર� 
મંત્રીઓથી માંડીને ધારાસભ્યોની િન�ષ્ક્રયતા ભાજપને 
પોષાય તેમ નથી. આ �તાં ભાજપના ધારાસભ્યોની 

કામગીરીના �રપોટર્ પણ તૈયાર કરી દ�વાયા છ�. કયા 
ધારાસભ્ય સિક્રય છ� અને કયા ધારાસભ્ય િન�ષ્ક્રય છ� તેની 
યાદી તૈયાર કરાઇ છ�. અત્યારથી જ કઇ બેઠક પર વતર્માન 
ધારાસભ્યનુ પત્તુ કપાય તો કયા ઉમેદવારને ચૂંટણી મેદાને 
ઉતારવા તે દાવેદારો અંગે અંદરખાને મંથન પણ થઇ ર� 
છ�. ટૂંકમાં વ્યિક્તગત મૂલ્યાંકન આધાર� જ ઉમેદવારને 
�ટક�ટ આપવાની ભાજપની ગણતરી છ�. ભાજપ આ 
વખતે યુવા અને સ્વચ્છ પ્રિતભા ધરાવતા ઉમેદવારને તક 
આપવા માંગે છ�. વતર્માન ધારાસભ્યો પૈક� મોટાભાગનાની 
�ટક�ટ કપાઇ શક� છ�. એક બાજુ, ગુજરાતમાં આપ સિક્રય 
થયુ છ� જેના પગલે ભાજપને મંત્રી ઉપરાંત ધારાસભ્યોની 
િન�ષ્ક્રયતા પોષાય તેમ નથી. આ �તાં ખુદ મોદીએ મોરચો 
સંભાળી લીધો છ�.

�વધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત સરકારના 
બે �સ�નયર મંત્રીઅાેના ખાતા છીનવાયા 

ગાંધીનગરઃ ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણી પહ�લા ગુજરાતના રાજકારણના 
સૌથી મોટા ઘણી શકાય તેવા સમાચાર મળી રહ્યા છ�. રાજ્ય સરકારના બે 
િસિનયર મંત્રીઓના ખાતા છીનવાયા છ�, જેમાં રાજેન્દ્ર િત્રવેદી પાસેથી મહ�સૂલ 
ખાતુ અને પૂણ�શ મોદી પાસેથી માગર્ મકાન ખાતુ પાછું લેવાયું છ�. ભૂપેન્દ્ર પટ�લ 
સરકારની નવી ટીમના મંત્રીઓએ થોડા સમય પહ�લા મંત્રીપદના શપથ લીધા 
હતા. જેમાં સૌપ્રથમ ક�િબનેટ મંત્રી તરીક� રાજેન્દ્ર િત્રવેદી, �તુ વાઘાણી, 
ઋિષક�શ પટ�લ, પૂણ�શ મોદી, રાઘવ� પટ�લે એકસાથે શપથ લીધા હતા. 
ત્યારબાદ કનુ દ�સાઈ, �કરીટ રાણા, નર�શ પટ�લ, પ્રદીપ પરમાર, અજુર્ન 
િસંહ ચૌહાણે પણ ક�િબનેટ મંત્રી તરીક� એકસાથે શપથ લીધા હતા.

ગુજરાતના ખેડૂતો ફરી 
લડી લેવાના મૂડમાં! 25 

ઓગસ્ટથી ધરણાં 
ગાંધીનગર

ગાંધીનગર ખાતે ભારતીય �કસાન સંઘે િવશેષ બેઠક 
બોલાવી હતી. જેમાં સમાન વીજ દર મામલે ભારતીય 
�કસાન સંઘે બેઠકનું આયોજન કયુ� હતુ. છ�લ્લા 6 માસથી 
સરકાર સમક્ષ વીજ મામલે રજૂઆત કરવામાં આવી 
રહી છ�. પર�તુ તેનો કોઈ ઉક�લ મળી રહ્યો નથી.  �કસાન 
સંઘના પ્રવક્તા આર ક� પટ�લે જણાવ્યું હતું ક�, સમાન 
વીજ દર મામલે સરકાર સમક્ષ �કસાન સંઘે રજૂઆત 
કરી છ�. સતત રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છ�. પર�તુ 
તેનો કોઈ હકારાત્મક જવાબ મળી રહ્યો નથી. અમે 
તાલુકા સ્તર� ધરણા કયાર્ અને આવેદનપત્ર આપ્યા હતા. 
ત્યાર� સરકાર� 4 મંત્રીઓની બેઠક યો� આશ્વાસન આપ્યું 
હતું. તે વાતને એક મિહનો થઈ ગયો છ�, પર�તુ હજુ કઈ 
થયું નથી. આર ક� પટ�લે વધુમાં જણાવ્યું હતું ક�, તબેલામાં 
પણ કોમિશર્યલ ભાવ દુર કરવાની માંગ ભારતીય �કસાન 
સંઘ દ્વારા સરકાર સમક્ષ કરવામાં આવી છ�.

હાઇકોટર્માં ગુજરાતી ભાષા 
સત્તાવાર કરાવવા હવે બાર 

કાઉન્સીલ મેદાનમાં
અમદાવાદ

ગુજરાત હાઇકોટર્માં કોટર્ કામગીરી માટ� સત્તાવાર 
ભાષા તરીક� ગુજરાતી ભાષાને સામેલ કરવા 
અંગે તાજેતરમાં જ ગુજરાત હાઇકોટર્ એડવોક�ટ્સ 
એસોસીએશનના પ્રમુખ અસીમ પંડયાએ રાજયપાલને 
લખેલા પત્રને લઇ હવે સ�ર્યેલા િવવાદ બાદ ગુજરાત 
હાઇકોટર્ના વક�લો વચ્ચે જૂથવાદ અને બે ફાંટા પડયાની 
�સ્થિત સામે આવી છ�. ત્યાર� હવે ગુજરાત બાર 
કાઉન્સીલ પણ આ સમગ્ર મામલે મેદાનમાં આવી છ�. 
ખુદ બાર કાઉન્સીલના પૂવર્ ચેરમેન અિનલ સી.ક�લ્લા 
સિહત અન્ય ક�ટલાક સભ્યો આ મુદ્દ� ગુજરાત બાર 
કાઉન્સીલને પત્ર લખ્યો છ� અને આ સમગ્ર મામલે 
રાજયભરના ૨૭૨ બાર એસોસીએશનને િવશ્વાસમાં 
લઇ િવશાળ પ્રિતિનિધમંડળ સાથે રાજયપાલને મળવાની 
માંગણી કરી છ�. જેમાં વતર્માન પ�ર�સ્થિતમાં સ�ર્તી 
સમસ્યાનો િચતાર પણ પત્રમાં રજૂ કરાયો છ�.

રાજકોટ
ચોમાસા પૂવ� તા. 1 જૂનના સરદાર 

સરોવર સિહત રાજ્યના ક�લ 207 
જળાશયોની ક�લ 8.92 લાખ એમ.સી.
એફટી. (િમિલયન ક્યુબીક ફ�ટ, 10 લાખ 
ઘનફ�ટ) ક્ષમતા સામે માત્ર 42.41 ટકા 
જળસંગ્રહ હતો, અઢી માસમાં ધોધમાર 
અને અિવરત વરસેલા મેઘરા�થી 
આજે તા. 24 ઓગષ્ટની �સ્થિતએ  
જળસંગ્રહ વધીને 7,30,457એમ.
સી.એફટી.એ પહ�ચ્યો છ� જેને િલટરમાં 
ગણીએ તો 20,67,19,04,80,000 
એટલે ક� 2,06,719 કરોડ િલટર 
થાય છ�!  ગુજરાતની આશર� 
સાડા છ કરોડની વસ્તીમાં પીવાના 
પાણી,ખેતીવાડી,ઔદ્યોિગક સિહત હ�તુ 

માટ� માથાદીઠ સંગ્રહ  આશર� 31 હ�ર 
િલટર થાય છ� અને હજુ ચોમાસુ બાક� 
છ� અને 80થી 90,000 એમ.સી.એફટી. 
સંગ્રહ કરી શકાય તેમ છ�.

ચોમાસા પૂવ�, જૂનના આર�ભે રાજ્યની  
�વાદોરી સમાન સરદાર સરોવરમાં માત્ર 
50 ટકા (1.87 લાખ એમસીએફટી) અને 
તે સિહત ક�લ 207 ડેમોમાં 3.78 લાખ 
જળરાિશ હતી. જે સંગ્રહક્ષમતાના માત્ર 
42 ટકા હતી. ચોમાસાનું 3.52 લાખ 
એમસીએફટી પાણી જળાશયોએ રોક્યું છ� 
અને આજે રાજ્યના જળાશયોનો સંગ્રહ 
81.87 ટકાએ પહ�ચ્યો છ�. ક�લ 7.30 
લાખ એમ.સી.એફટી.પાણી સંગ્રહાયું છ� 
જે ગત વષ� આ �દવસના સંગ્રહ કરતા  
2.95 લાખ એમ.સી.એફટી. વધાર� છ�.

સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટી 
એકટને પડકારતી PILમાં 

સરકારપક્ષને નો�ટસ
અમદાવાદ

 સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટી એ�રયા ડેવલપમેન્ટ એન્ડ 
ટુરીઝમ ગવનર્ન્સ એકટ-૨૦૧૯ની બધારણીય 
કાયદ�સરતાને પડકારતી �હ�રિહતની  �રટ અર�માં 
ગુજરાત હાઇકોટ� રાજય સરકાર, શહ�રી િવકાસ 
સિચવ, ટુરીઝમ �ડપાટર્મેન્ટના સિચવ સિહતના 
સંબંિધત સત્તાવાળાઓને નો�ટસ �રી કરી હતી અને 
ક�સની વધુ સુનાવણી આગામી મિહનામાં મુકરર કરી 
હતી. હાઇકોટ� સરકારપક્ષને જવાબ રજૂ કરવા પણ 
િનદ�શ કય�  હતો. નમર્દા િજલ્લાના ખેડૂતો અને સુરત 
િજલ્લાના પછાત િવસ્તારના આ�દવાસી સમાજના 
લોકો દ્વારા કરાયેલી �હ�રિહતની �રટ અર�માં 
સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટી એ�રયા ડેવલપમેન્ટ એન્ડ 
ટુરીઝમ ગવનર્ન્સ એકટની સંબંિધત �ગવાઇઓ રદ 
કરવા માંગણી કરવામાં આવી હતી. 

ખેરગામના પ્રોફ�સર� 
પાંચ વષર્માં 700થી વધુ 
સંસ્ક�ત પુસ્તકો વાંચ્યા

સુરત
વલસાડ િજલ્લાના કકવાડી ગામના યોગેશ 

ટ�ડેલે સંસ્ક�ત િવષય પર  પીએચ.ડી કયુ� છ�. 
આજે તેમને �ડગ્રી સ�ટર્�ફક�ટ એનાયત થતા 
સ્વપ્ન સાકાર થયું હતું. પ્રા.યોગેશ ટ�ડેલ નવસારી 
િજલ્લાની ખેરગામ સરકારી કોલેજમાં આટર્સ 
ફ�કલ્ટીના સંસ્ક�તના પ્રોફ�સર છ�. તેમણે ક�ં ક�, 
સંસ્ક�ત ભાષા એ કોઇ ધમર્, સંપ્રદાય ક� વગર્ 
િવશેષની ભાષા નથી. નાનપણથી મને સંસ્ક�ત 
પ્રત્યે રૃિચ હતી. અને આધ્યાત્મીક સાથે �ડાયેલો 
હોવાથી બોર�ગ લગતા આ િવષયને રસપ્રદ 
બનાવીને અભ્યાસ પૂણર્ કય� છ�. સંસ્ક�તમાં 
પીએચ.ડી કરવા માટ� પાંચ વષર્માં સંસ્ક�ત 
ભાષાના ૭૦૦ થી વધુ પુસ્તકોનું વાંચન કરી 
સંસ્ક�ત િવષય પર પ્રભુત્વ મેળવ્યુ છ�.

�વધાનસભા ચૂંટણીમાં ડ્રગના 
કારાેબારને મુ� મુદ્દાે બનાવાશે

નવી �દલ્હી
રાજ્યમાં ડ્રગ અને નશાના કારોબારની સીધી 

અસર સામાન્ય જનતા પર �વા મળી રહી છ�. 
રાજ્યમાં વધી રહ�લા ડ્રગ અને નશાના કારોબાર 
મામલે ક�ગ્રેસના પૂવર્ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ ફરી 
એક વખત વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદી પર િનશાન 
સાધ્યું છ�. રાહુલ ગાંધીએ િટ્વટરના માધ્યમથી 
વડાપ્રધાન પર િનશાન સાધીને તેઓ આ અંગે 

મૌન ક�મ છ� તેવો સવાલ 
કય� હતો. આ સાથે જ 
રાહુલ ગાંધીએ ક�ન્દ્ર અને 
ગુજરાત સરકારમાં બેસેલા 
કયા લોકો ડ્રગ મા�ફયાઓને 
સંરક્ષણ આપી રહ્યા છ� 

તેમ જણાવી ગાંધી-પટ�લની ભૂિમ પર કોણ ઝેર 
ફ�લાવી ર�ં છ� તેવો સવાલ કય� હતો. ક�ગ્રેસનું 
વલણ �તા તે આગામી િવધાનસભા ચૂંટણીમાં 
ડ્રગના કારોબારને મુખ્ય ચૂંટણી મુદ્દો બનાવશે 
તેમ જણાઈ ર�ં છ�. 

ગાંધી અને પટ�લની ભૂિમ પર આ ઝેર 
કોણ ફ�લાવી ર�ં છ�?: રાહુલ ગાંધી

રાજ્યમાં 207 ડેમોમાં 2,06,719 
કરોડ િલટર પાણીનો સંગ્રહ થયો

ગુજરાતના મંત્રીઓની કામગીરી ઉપર મોદીની સીધી નજર
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બાડમેર
રાજસ્ાનમાં જાલોર જજલ્ામાં જિક્ષકના 

માર્ી મોતને ભેટેલા દજલત જિદ્ા્થીનો 
મામલો હજુ િાંત પણ ન્ી ્યો, તયાં 
સરહદી બાડમેર જજલ્ામાં િધુ એક આિો 
બનાિ સામે આવયો છે. જેમાં એક જિક્ષક 
દ્ારા દજલત જિદ્ા્થીને ઢોરમાર મારિામાં 
આવયો છે. જાલોરની જેમ જ બાડમેરના 
આ બનાિ્ી ચકચાર મચી જિા પામી 
છે. જિજિધ દજલત સંગઠનોએ આ મામલે 
પોતાનો જિરોધ વયક્ત કયાયા બાદ પોલીસે 

આરોપી જિક્ષકની અટકાયત કરી છે. આ 
બનાિ બાડમેર િહેરની સરકારી સકકૂલનો 
છે. જયાં 7માં ધોરણમાં ભણતા જિદ્ા્થીને 
હોસસપટલમાં ખસેડિામાં આવયો છે. એિું 
કહેિાય છે કે, ઢોરમાર બાદ જિદ્ા્થી 
સકકૂલમાં જ બેહોિ ્ઈ ગયો હતો. જે 
બાદ તેને સારિાર માટે હોસસપટલમાં લઈ 
જિામાં આવયો. બાળકના પરરિારજનોનો 
આરોપ છે કે, ક્ાસમાં ટેસટ દરજમયાન 
જિક્ષક દ્ારા પૂછિામાં આિેલા પ્રશ્નનો 
જિદ્ા્થી જિાબ નહતો આપી િકયો. 

બાડમેરમાં શિક્ષકે દશિત શિદ્ાર્થીને 
ફટકારતા હોસ્પિટિમાં ખસેડાયો

રાજસ્ાનમાં જાલાેર જેવી બીજી ઘટનાપયગંબર અંગે અપમાનજનક 
ટીપપણી બદલ ધારાસભય ટી. 
રાજાની ધરપકડ અને જામીન

હૈદરાબાદ
ભાજપના જિિાદાસપદ નેતા રાજા જસંહની ઈસલામ 

અને મોહમમદ પયગંબર અંગે કજ્ત અપમાનજનક 
ટીપપણી કરિા બદલ મંગળિારે ધરપકડ કરિામાં આિી 
હતી. સોજિયલ મીરડયા પલેટફોમયા ટી. રાજાનો કજ્ત 
ટીપપણીનો િીરડયો િાઈરલ ્યા પછી ભાજપે પક્ષમાં્ી 
પણ તેની હકાલપટ્ી કરી હતી. બીજીબાજુ પયગંબર અંગે 
અપમાનજનક ટીપપણીનો િીરડયો િાઈરલ ્યા પછી 
હૈદરાબાદની કજમિનર ઓરફસ બહાર મોટી સંખયામાં એકત્ર 
્યેલા મુસસલમોના ટોળાએ રાજા જિરુદ્ધ ‘સર તન સે જુદા’ના 
સૂત્રો પોકાયાયા હતા. જેને પગલે ધારાસભયની ધરકપડ કરાઈ 
હતી. જોકે બાદમાં તેમને જામીન પણ મળી ગયા હતા.

સિાસ્થય ક્ષેત્રે 70 િરયામાં 
જેટલુ કામ ન્ી ્યું તેટલુ 
અમે 7 િરયામાં કયુું : મોદી

નિી દદલહી
નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતની સૌ્ી મોટી ખાનગી 

હોસસપટલનું હરરયાણાના ફરરદાબાદમાં ઉદઘાટન કયુું હતું. 
૧૩૩ એકડમાં ફેલાયેલી આ હોસસપટલમાં કેંસર સજહતની 
બીમારીઓની સારિાર આપિામાં આિિે.  આ દરજમયાન 
તેઓએ સિાસ્થય ક્ષેત્રે ભારતની કામગીરીના િખાણ કયાયા 
હતા. મોદીએ કહ્ં હતું કે આજે હોમી ભાભા કેંસર એન્ડ 
રરસચયા સેંટર તરીકે દેિને એક અતયંત આધુજનક હોસસપટલ 
મળી રહી છે. જેમાં ટાટા મેમોરરયલ સેંટરે મહતિની 
ભૂજમકા જનભાિી છે. મોદીએ દાિો કયયો હતો કે ભારતમાં 
છેલ્ા ૭૦ િરયામાં સિાસ્થય ક્ષેત્રે કામ ન્ી ્યું તેના કરતા 
િધારે કામ છેલ્ા સાત િરયામાં કરિામાં આવયું હતું.

મુંબઈ
મુંબઈમાં ગૌડ સારસિત બ્ાહ્મણ સેિા મંડળ દ્ારા તો આ 

િખતે ગણેિોતસિના મંડપ માટે 316 કરોડ રૂજપયાનો િીમો 
ઉતરાિિામાં આવયો છે. આ મંડળ દ્ારા દર િરષે ગણેિોતસિ 
દરજમયાન શ્ીજીની મૂજતયાને સોનાના તેમજ બીજા રકમતી 
ઘરેણાનો િણગાર કરાતો હોય છે. અંગ્ેજી અખબારના 
અહેિાલ અનુસાર જે િીમો ઉતરાિિામાં આવયો છે તેમાં 31 
કરોડનો િીમો દાગીના માટે છે. જયારે સિયંસેિકો, પૂજરીઓ, 
રસોઈયા, કમયાચારીઓ, િેલેટ પારકિંગ કરનારા, લોકો માટે 
263 કરોડ રૂજપયાનો વયજક્તગત અકસમાતનો જિમો લેિાયો 
છે. બીજી િસતુઓ માટે એક કરોડ રૂજપયા, આગ જેિી ઘટના 
માટે 77 લાખ, પંડાળ-સટેરડયમ તેમજ દિયાન કરિા આિનારા 
ભાજિકો માટે 20 કરોડનો િીમો લેિામાં આવયો છે.

મુંબઈમાં ગણપજતને 66 રકલો સોનાના 
દાગીનાનો િણગાર, 316 કરોડનો િીમો

બેંગિુરુ 
કણાયાટકમાં કોંગ્ેસના નેતા 

કેજીએફ બાબુ એટલે કે યુસુફ 
િરીફ લાઇમલાઇટમાં છે. કોંગ્ેસની 
જચકપેટની રટરકટ પર દાિો કરી 
દીધો છે. તેની સા્ે તેમણે સ્ાજનક 
લોકો પાછળ ૩૫૦ કરોડ રુજપયા 
આપિાની યોજનાની જાહેરાત કરી 
દીધી છે. રરયલ એસટેટ પહેલા 
સક્ેપનો કારોબાર કરનારા િરીફ 
આ પહેલા તયારે પ્રકાિમાં આવયા 
હતા જયારે તેમણે ૨૦૨૧માં બેંગલુરુ 
સીટ માટેના સોગંદનામામાં ૧,૭૪૩ 
કરોડ રુજપયાની સંપજતિની જાહેરાત 
કરી હતી. આમ તેમણે કણાયાટકના 

લઘુ ઉદ્ોગ 
અને  ન ગ ર 
પ્રિાસન મંત્રી 
એમટીબી નાગરાજને 
સં પ જ તિ ન ા 
મામલામાં પાછળ 
છોડી દીધા હતા. 

તેમની સંપજતિ ૧,૨૦૦ કરોડ રુજપયા 
હતી. કણાયાટક જિધાનસભા ચૂંટણીમાં 
યોજાિિા ને હજી ઘણો સમય બાકી 
છે, પરંતુ રાજધાની બેંગલુરુના જમલસયા 
રોડ સસ્ત પોતાના મહેલ જેિા ઘરમાં 
બેઠેલા યુસુફ િરીફ ઉફફે કેજીએફ બાબુ 
ચૂંટણીની રટરકટ પહેલા જ કોંગ્ેસના 
કાયયાકરોને મળિામાં વયસત છે. 

નિી દદલહી
દેિના કેટલાંક રાજયોમાં 

મેઘરાજા મન મૂકીને િરસી રહ્ા 
છે. પાંચ રાજયમાં ભારે્ી અજત 
ભારે િરસાદને કારણે જળતાંડિ 
જોિા મળી રહ્ં છે. મધયપ્રદેિ, 
રાજસ્ાન, યુપી, જહમાચલપ્રદેિ અને 
ઉતિરાખંડમાં સસ્જત િધુ ગંભીર બની 
રહી છે. અહીં નદી-નાળા છલકાતા 
પૂરની સસ્જત સજાયાઈ છે. ઠેરઠેર અનેક 
જિસતારો પાણીમાં ગરકાિ ્યા છે. 
રસતાઓ અને પુલો તૂટી ગયા છે. 

પહાડી જિસતારોમાં ભૂસખલનને કારણે 
અનેક ઘર તેમજ માણસો દટાઈ ગયા 
છે. 60્ી િધુનાં મોત ્યાં છે અને 
અનેક લોકો લાપતા છે.  મધયપ્રદેિના 
39 જજલ્ામાં રેડ એલટયા જાહેર 
કયુું છે. ભોપાલમાં અનેક જિસતારો 
પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. તળાિ જેિી 
સસ્જત સજાયાઈ છે. છેલ્ા 24 કલાકમાં 
8 ઈંચ િરસાદ પડયો છે. આગામી 
24 કલાક માટે મુિળધાર િરસાદની 
િકયતા છે. 

એમપીમાં 50 ડેમ ઓિરફલો ્યા 

છે. ભોપાલમાં એક ક્રુઝ ડૂબી ગયું 
છે. અિોકનગરમાં કાર સજહત પાંચ 
તણાતા સરપંચનું મોત ્યું છે. એક 
લાપતા છે અને ત્રણને બચાિાયા છે.

રાજસ્ાનમાં ભારે િરસાદની 
િકયતા છે. આ્ી 10 જજલ્ાને 
હાઈ એલટયા કરાયા છે. કોટા, બુંદી, 
ટોંક, સિાઈ માધોપુર, જચતિોડગઢ, 
બાંસિાડા, ડુંગરપુર, ઉદયપુર અને 
પાલીમાં ઓરેન્જ એલટયા જાહેર કરાયું 
છે. રાજસ્ાનમાં 200 ડેમ ઓિરફલો 
્યા છે.

ધનવાન કોંગ્રેસી કેજીએફ બાબુ દ્ારા 
રૂ. 350 કરોડનું દાન કરવાની જાહેરાત 

ચાંદીપિુર 
ભારતનાં ડીફેન્સ રીસચયા એન્ડ 

ડેિલપમેન્ટ ઓગષેનાઇઝેિન 
(DRDO) નૌ સેનાનાં એક 
બેટાજલજિપ ઉપર્ી એિાં જમસાઇલનું 
પરીક્ષણ કયુું છે કે, જો પોતાની ગજત, 
જનજચિતતા અને પ્રહાર િજક્ત માટે 
અસામાન્ય છે. આપણાં આ સિજનજમયાત 
તેિાં જમસાઇલની ગજત એટલી બધી છે 
કે તે િત્રુનાં રડારની પણ પકડમાં આિી 
િકે તેમ ન્ી. તેનું પરીક્ષણ ચાંદીપુર 
સસ્ત ઇન્ટીગ્ેટેડ ટેસટ રેન્જની પાસે 

સમુદ્રમાં કરાયું આ જમસાઇલનું નામ છે 
‘િરટયાકલ લોન્ચ િોટયા રેન્જ સફફેસ ટુ એર 
જમસાઇલ’. આ જમસાઇલમાં સિદેિી 
રેડીયો જરિક્વન્સી સીકર લગાડિામાં 
આવયું છે. જે તેની સટીકતાને િધુ િધારે 
છે. તે સામે્ી આિતાં િસત્રને માગયામાં 
જ ધિસત કરી િકે તેિું છે. આ જમસાઇલ 
એિી ઓછી ઉંચાઇએ ઊડે છે તે્ી 
િત્રુનાં રડારને ્ાપ આપી િકે છે. આ્ી 
આ જમસાઇલ દેિ તરફ આિતાં જિમાન, 
ડ્ોન, હેજલકોપટસયા કે જમસાઇલસની 
ધજ્જીયાં ઉડાડી િકે તેમ છે.

DRDO દ્ારા ભારતીય નાૈ-સેનાનાં 
સીક્ેટ-િેપિનનું સફળ પિરીક્ષણ ર્યું
ગતિ વધુ હાેવાથી રડારમાં પકડી શકાય િેમ નથી

દેિમાં 5 રાજયોમાં પ્રલય : મ.પ્ર., યુપી, 
ઉતિરાખંડ અને જહમાચલ જળબંબાકાર
નદી-નાળા છલકાિા પૂરની સ્સ્તિ સજાજાઈ, અનેક તવસિારાે પાણીમાં ગરકાવ

નિી દદલહી 
ઇડીઅે બાંકે જબહારી એકસપોરસયા 

જલજમટેડ દ્ારા ૬૦૫ કરોડુની છેતરજપંડી 
કેસમાં રદલહીના ચાર ઉદ્ોગપજતની 
ધરપકડ કરી છે. આરોપીઆની 
ઓળખ કંપનીના રડરેકટર અમરચંદ 
ગુપ્ા, રામલાલ ગુપ્ા, રાજકરુમાર ગુપ્ા 
અને અમરચંદ્ર ગુપ્ાના ભત્રીજા ત્ા 
કમયાચારી સંજય કંસલના સિરુપમાં ્ઈ 
છે. તેઓ કંપનીના રડરેકટર છે. ઇડીએ 
કંપનીના રડરેકટરો અને અજાણયા 
કોપયોરેટરો સામે સીબીઆઇએ 
નોંધાિેલી એફાઇઆરના આધારે તપાસ 

િરુ કરી છે.  એફઆઇઆરમાં આરોપ 
લગાિિામાં આવયો છે કે કંપનીના 
રડરેકટરો આ કૌભાંડમાં સામેલ છે. 
તેમના પર અન્ય વયજક્તઓના બેન્ક 
ભંડોળના દૂરુપયોગ, તેમના નામે નકલી 
સંસ્ાઓ અને કંપનીની સહયોગી 
સંસ્ાઓના માધયમ દ્ારા જહસાબી 
ચોપડામાં હેરાફેરી અને િેલ કંપનીઓ 
દ્ારા નાણા ટ્ાન્સફર કરિાનો આરોપ 
મૂકાયો છે.  તેમણે પોતાના વયજક્તગત 
ફાયદા માટે કંપનીમાં્ી ભંડોળ કાઢ્ુ 
જે્ી જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોને ૬૦૫ 
કરોડનું નુકસાન ્યું હતું.

પિટણા/નિી દદલહી 
કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સીબીઆઇ અને 

ઇડીએ દેિભરમાં કેટલાક રાજયોમાં 
સપાટો બોલાવયો છે. ખાસ કરીને 
જબનભાજપ િાજસત રાજયોના ૫૦્ી 
િધુ સ્ળોએ એજન્સીઓએ દરોડા 
પાડયા છે. જબહારમાં જિધાનસભામાં 
નીજતિ સરકારના જિશ્ાસમત 
પહેલા જ સીબીઆઇએ ૨૪્ી િધુ 
સ્ળોએ દરોડા પાડયા હતા. જદ(યુ)
ને સમ્યાન આપી સરકાર બનાિનારા 
લાલુ યાદિના પક્ષ આરજેડીના ચાર 
નેતાઓ સીબીઆઇની રડારમાં છે. જે 

સ્ળે દરોડા પાડિામાં આવયા તેમાં 
આરજેડી નેતાઓનો પણ સમાિેિ 
્ાય છે. આ સા્ે જ ઝારખંડ, 
જબહાર, રદલહી, તજમલનાડુમાં ઇડીએ 
પણ મોટા પાયે દરોડા પાડયા છે.  
એન્ફોસયામેન્ટ રડરેકટોરેટ EDએ 
ઝારખંડમાં ગેરકાયદેસર ખાણકામમાં 
મની લોન્ડરરંગના સંબંધમાં 17 
સ્ળોએ દરોડા પાડ્ા હતા. પ્રેમ 
પ્રકાિ સા્ે જોડાયેલા સ્ળો પર આ 
દરોડા પાડિામાં આવયા છે. દરોડા 
દરજમયાન EDને બે AK 47 રાઈફલ 
મળી આિી છે. 

જબહાર, રદલહી, ઝારખડં, તજમલનાડમુાં 
ઈડી તેમજ સીબીઆઈઅે દરોડા પાડ્ા
લાલુ રેલવે મંત્ી હિા ત્ારે જમીન-પાેટનું કાૌભાંડ અાચરવામાં અાવું હાેવાનાે અારાેપ

રૂ.605 કરોડના બેનક ફ્ોડમાં 
ઇડી દ્ારા 4ની ધરપિકડ ર્ઈ
ઉદાેગપતિઅાેઅે ખાેટી અાવક બિાવીને બેન્ક પાસે 
જંગી લાેન મેળવીને નાણાં ખાિામાં જમા કરી દીધા
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દેશભરના ટોલ બૂથ બંધ 
કરવાની તૈયારી થઈ રહી 

છે : નીતતન ગડકરી
નવી દિલ્ી

દેશમાથંી પટે્ોલ-ડીઝલનુ ં વચેાણ જ બધં કરવાની 
સભંાવના વયકત કરવા બાદ હવ ે કેન્દ્ર સરકાર દેશભરમાથંી 
ટોલ પલાઝા દરૂ કરવાની તયૈારી કરી રહી હોવાનો દાવો 
નીતતન  ગડકરીએ કયયો છે. ભારત સરકાર નશેનલ હાઈવે 
પરના ટોલ પલાઝાન ેહટાવવાની યોજના બનાવી રહી છે. રોડ 
ટ્ાન્સપોટ્ટ અન ે હાઈવ ે મતં્ી નીતતન ગડકરીએ કહં્ કે ટોલ 
પલાઝા દૂર કરવાની આ યોજના પર કામ કરવામા ં આવી 
રહ્ ંછે.  ગડકરીએ કહં્ કે ટોલ બથૂની જગયાએ ઓટોમટેટક 
નબંર પલટે રીડર કેમરેા કામ કરશ ેઅન ેતમેાથંી જ વાહનોમાં 
લગાવલેી નબંર પલટે વચંાશ ે અન ે વાહન માતલકોના તલકંડ 
બેંક એકાઉન્ટમાથંી ઓટોમટેટક જ ટોલ કપાશ.ે

મસ્જિિોમાં ્્ીકરના ઉ્યોગ ્ર 
પ્રતિબંધ મૂકવા HCનો ઈનકાર

્ૈિરાબાિ
કણા્ટટક હાઈ કોટટે સોમવારે મસ્જદોમાં અજાન માટે 

લાઉડ ્પીકરના ઉપયોગ પર રોક લગાવવાથી ઈનકાર કરી 
દીધો છે. હાઈ કોટટે કહ્ં કે, લાઉડ ્પીકર પર અજાનથી 
અન્ય ધમયોના લોકોના મૌતલક અતધકારનું ઉલ્ંઘન નથી 
થતું.  કોટટે મસ્જદોને અજાન પર રોકનો આદેશ આપવાનો 
ઈનકાર કરી દીધો છે. જો કે, કોટટે અતધકારીઓને લાઉડ 
્પીકરો સાથે સબંતધત ધવતન પ્રદૂષણ તનયમ લાગુ 
કરવા અને અનુપાલન ટરપોટ્ટ દાખલ કરવાનો તનદટેશ  
આપયો છે.  ાય્ટકારી ચીફ જસ્ટસ જસ્ટસ આલોક 
આરાધેની અધયક્ષતાવાળી ટડતવઝન બેન્ચે બેંગલુરુના 
રહેવાસી મંજુનાથ એસ. હલવરની જાહેર તહતની અરજી 
પર સુનાવણી કરી હતી. અરજીમાં કહેવામાં આવયું હતું કે, 
અજાન આપવી મુસ્લમોની એક આવશયક ધાતમ્ટક પ્રથા છે. 

યુ્ી ભાજિ્ના અધયક્ષ 
િરીકે ભૂ્ેન્દ્રતિં્ 
ચૌધરીની તનમણૂક

નવી દિલ્ી
ભાજપે ૨૦૨૪માં ઉત્તર પ્રદેશ 

લોકસભાની તમામ ૮૦ બેઠકો 
જીતવાનો લકયાંક નક્ી કયયો છે.  આ 
માટે જાતીય અને ક્ષેત્ીય સમીકરણોનું 
પૂરતું ધયાન રાખવામાં આવયું છે અને 
ભૂપેન્દ્ર તસંહ ચૌધરીની નવા પ્રદેશ 
અધયક્ષ તરીકે તનયુતતિ કરવામાં આવી 
છે.  ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપના અધયક્ષ 
્વતંત્દેવ તસંહે રાજીનામુ આપયું 
તયારથી જ પાટટી પોતાના નવા પ્રદેશ 
અધયક્ષની રાહ જોઈ રહી હતી. તમશન 
૨૦૨૪ને અનુલક્ષીને નવા અધયક્ષની 
પસંદગી માટે લખનૌથી ટદલહી સુધી 
મંથન ચાલી રહ્ં હતું. 

મુંબઈ
દેશની સૌથી મોટી ટેતલકોમ કંપની 

ટરલાયન્સ તજયોએ4G સતવ્ટસમાં કાંતત 
કયા્ટ પછી હવે5G સતવ્ટસ શરૂ કરવા 
જઈ રહી છે. એક અંદાજ પ્રમાણે 
આગામી સોમવારથી, એટલે કે ૨૯ 
ઓગ્ટથી દેશમાં5Gસેવા ચાલુ થઈ 
જશે. આ ટદવસે ટરલાયન્સ પોતાની 
૪૫મી એન્યુઅલ જનરલ તમટટંગ 
યોજશે. આ ઈવન્ટમાં ટરલાયન્સ 
પોતાનો5Gફોન પણ લોન્ચ કરશે તેમ 
માનવામાં આવે છે.

શરૂઆતમાં દેશના ૧૩ શહેરોમાં 
જ ૫ય્ સતવ્ટસ શરૂ કરવામાં આવે તેવી 
શકયતા છે. તેમાં ટદલહી, બેંગલુરુ, 

ચંદીગઢ, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, 
ગુરુગ્ામ, મુંબઈ, પૂણે, હૈદરાબાદ, 
ચેન્ાઈ, જામનગર, કોલકાતા અને 
લખનૌ સામેલ હશે.

તાજેતરમાં ્પેકટ્મની હરાજી થઈ 
તેમાં તજયો સૌથી મોટી તબડર હતી. 
ખાસ કરીને ૭૦૦ હરઝ્ટ તરિકવન્સીમાં 
ટરલાયન્સ તજયોએ સૌથી મોટી તબડ 
કરી હતી. ટરલાયન્સ તજયોને તલ્ટેડ 
કંપની બનાવવાની તૈયારી ચાલે છે. 
તેથી તેના આઈપીઓ અંગે પણ 
ટૂંક સમયમાં જાહેરાત થઈ શકે છે. 
આગામી છય્માં કંપની પોતાના 
તજયો ફોન 5Gની જાહેરાત કરે તેવી  
શકયતા છે.

ટેતિકોમ કાંતિ ઃ દરિાયન્િ તજિયો 
5G િતવવિિ શરૂ કરવાની િૈયારીમાં

નવી દિલ્ી
લોકોને બોગસ પાસપોટ્ટ પર તવદેશ 

મોકલવાનું કૌભાંડ ટદલહી એરપોટ્ટ ઉપર 
પકડાતાં એક પેસેન્જર સતહત ત્ણની 
ધરપકડ કરવામાં અવી છે. ઈસન્દરા 
ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ એરપોટ્ટના પોલીસ 
્ટેશનના જણાવયા અનુસાર IPCની 
કલમ 420, 468, 471, 120મ્ અને 
પાસપોટ્ટ એકટની કલમ 12 હેઠળ 
ગુનો નોંધીને FIR કરવામાં આવી છે. 
પોલીસના જણાવયા અનુસાર અગાઉ 7 
ઓગ્ટે કુવૈત પહોંચેલા રતવ રમેશભાઈ 
ચૌધરી નામના એક પ્રવાસીની કુવૈત 

એરપોટ્ટ ઉપર ઈતમગ્ેશન તપાસમાં 
પાસપોટ્ટ બોગસ જણાતાં પાછો ભારત 
પાછો ડીપોટ્ટ કરવામાં આવયો હતો. 
સંદેશો મળતાં ટદલહી પોલીસે રતવ 
ચૌધરીની ધરપકડ કરી હતી.

ઉલટતપાસમાં જાણવા મળયું કે તેણે 
ગુજરાતના નારાયણભાઈ ચૌધરીના 
કહેવાથી પોતાના ફોટો અને તસગ્ેચર 
મુંબઈના મુશતાક જમીલ તપક્ચરવાલાને 
મોકલી આપયા હતા. મુંબઈના ઝાટકર 
યુસુફ શેખની સુચનાથી મુશતાકે તેને 
યુરોપીય સંઘના તવસા સાથેનો બોગસ 
પાસપોટ્ટ મોકલયો હતો. તેના આધારે 

રતવ કુવૈત થઈ મૅસકસકો, નેધરલેન્્ડસ 
અને પછી અમેટરકા જવાનો હતો. 
રતવએ જણાવયા મુજબ સોદો 65 લાખ 
રૂતપયામાં નક્ી થયો હતો. તેમાંથી 15 
લાખ રોકડા એડવાન્સ આપયા હતા. 
બાકીના પૈસા રતવ ચૌધરી અમેટરકા 
પહોંચે તે પછી રતવના પટરવારજનો 
ગુજરાતના નારાયણ ચૌધરીને 
આાપવાના હતા. રતવ રમેશભાઈ 
ચૌધરીની ધરપકડના સમાચાર મળતાં 
જ નારાયણ ચૌધરી, મુશતાક અને 
ઝાટકર અન્ડરગ્ાઉન્ડ થઈ સતત પોતાનું 
લોકેશન બદલવા લાગયા હતા. 

ટદલહી એરપોટ્ટ ખાતે ઇતમગ્ેશન રેકેટ પકડાયું 
ગુજરાતી સતહત ચાર નાગટરકોની ધરપકડ
પ�ેલીસે પ�સપ�ેર્ટ એેક્ટની કલમ 12 હેઠળ ગુજર�તી વ્યક્તિ રવિ ચ�ૌધરીની ધરપકડ કરી 

ગયા
તબહારના ગયા ખાતે તવષણુપદ મંટદરના ગભ્ટગૃહમાં 

મુસ્લમ સમુદાયમાંથી આવતા તબહારના મંત્ી ઈસરાયેલ 
મન્સૂરીના પ્રવેશ બાદથી રાજકારણ ગરમાયું છે. ખાસ 
કરીને ગયાના આ મંટદરમાં શુતધિકરણ પૂજા સાથે ક્ષમા 
યાચનાનું આયોજન કરવામાં આવયું હતું. આ આયોજનમાં 
મંટદરના પ્રમુખ અને ગયા પાલ પંડા સમાજના લોકો 
સામેલ થયા હતા. આ પૂજા બાદ મંત્ીને બરતરફ કરવાની 
માગને લઈને ગયા પાલ પંડા સમાજ અડગ બની ગયો છે. 
હકીકતમાં ૨ ટદવસ પહેલા તબહારના મુખયમંત્ી નીતીશ 
કુમાર તપતૃપક્ષ મેળાની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા ગયા 
પહોંચયા હતા જયાં તેમણે તવષણુપદ મંટદરમાં પૂજા-પ્રાથ્ટના 
પણ કરી હતી. આ કમમાં તબહારના ઈન્ફોમમેશન એન્ડ 
ટેક્ોલોજી મંત્ી મોહમમદ ઈઝરાયેલ મન્સૂરૂ પણ મંટદરના 

ગભ્ટગૃહમાં ગયા હતા જયારે મંટદરમાં તહન્દુ ના હોય એવા 
લોકોના પ્રવેશ પર પ્રતતબંધ છે. આ અંગે મંટદરના દરવાજા 
પર મોટા અક્ષરે સૂચના પણ લખવામાં આવી છે. આ ઘટના 
બાદ ગયા પાલ પંડા સમાજના લોકોમાં ભારે રોષ જોવા 
મળી રહ્ો છે.  

તવષણુપદ મંટદરમાં શુતધિકરણ પૂજાનું આયોજન
ગય�ન� મંદિરન� ગર્ટગૃહમ�ં ગય� હત� જ્�રે મંદિરમ�ં દહનુ્ ન� હ�ેય એેિ� લ�ેક�ેન� 

ચૂંટણી ્ંચની મુખયપ્રધાન િોરેનને ધારાિભય 
િરીકે ગેરિાયક ઠેરવવવાની ભિામણ

રાંચી ઃ ભારતના ચૂંટણી પંચે ઝારખંડના મુખ્યપ્રધાન હેમંત સોરેનને 
ધારાસભ્ય તરીકે ગેરલા્યક ઠેરવવાની ભલામણ કરી છે તેમ રાજભવનના 
સૂત્ોએ જણાવ્યું છે.ચૂંટણીલક્ી નન્યમોનો ભંગ કરવા બદલ ચૂંટણી પંચે હેમંત 
સોરેનને ધારાસભ્ય તરીકે ગેરલા્યક ઠેરવવાની ભલામણ ઝારખંડના ગવન્નર 
રમેશ બૈસને કરી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્ં છે. જો કે રાજ ભવને સત્ાવાર 
રીતે આ વાતને સમર્નન આપ્યું નરી. અઆ દરનમ્યાન ઝારખંડના રાજ્યપાલ 
આજે બપોરે રાંચી પહોંચી ગ્યા હતાં. જ્યારે એરપોટ્ન પત્કારોએ આ સંદભ્નમાં 
તેમને પૂછ્યુ તો તેમણે જણાવ્યું હતું કે હું હાલમાં આ અંગે કંઇ પણ કહી શકું 
તેવી સ્રનતમાં નરી. રાજભવન પહોંચ્યા પછી સ્રનતની સમીક્ા ક્યા્ન પછી હું 
આ અંગે કંઇ પણ નનવેદન આપી શકીશ.ૉ તેમણે જણાવ્યું હતું કે હું છેલ્ા બે 
દદવસરી એઇમસ, દદલહીમાં હતો. રાજભવન પહોંચ્યા પછી જ હું આ અંગે કંઇ 
પણ જણાવી શકીશ.

મુદ્રામાંથી ્કડાયેિા ડ્રગિના કેિમાં 
દિલ્ીના ઉદ્ોગ્તિ િત્િ 2ની ધર્કડ
નવી દદલહી : નેશનલ ઈનવેસ્ટગેશન એજનસી-એનઆઈએના 
અનધકારીઓએ મુંદ્ા બંદરેરી પકડા્યેલા ત્ણ હજાર દકલો ડ્રગસના કેસમાં 
દદલહીના ઉદ્ોગપનત કબીર તલવાર અને તેના સાગદરત નપ્રનસ શમા્નની 
ધરપકડ કરી હતી. નેશનલ ઈનવેસ્ટગેશન એજનસીના કહેવા પ્રમાણે 
સુગંનધત પાવડરના નામે કબીર તલવાર ઉર્ફે હરપ્રીત નસંહ તલવાર 
અને તેના સાગદરત નપ્રનસ શમા્નએ ડ્રગસની ખેપ મુંદ્ા બંદરે મંગાવી હતી. 
અર્ઘાનન્તાનમાંરી આ ડ્રગસનો જથરો કચછના મુંદ્ા બંદરે આવ્યો હતો 
એ વખતે ત્ણ હજાર દકલોનો આ જથરો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. સમ્ાટ 
હોટેલમાં પલે બો્ય બાર ચલાવતો આ ઉદ્ોગપનત દદલહી-એનસીઆર ઉપરાંત 
દુબઈમાં પણ રે્ટોરનટ ચલાવે છે. એનઆઈએના અનધકારીઓએ કબીર 
તલવારને એનસીઆરમાંરી પકડી લીધો હતો.

મુસ્િમ િગીરા માિા-ત્િાની મંજિૂરી 
તવના િગ્ન કરી શકે : દિલ્ી ્ાઈકોટવિ

નવી દિલ્ી ઃ મુસ્લમ કા્યદા મુજબ ્યુવાવ્રાએ પહોંચી ગ્યેલી છોકરી 
૧૮ વર્નની રઈ ન હોવા છતાં માતા-નપતાની મંજૂરી નવના લગ્ન કરી શકે 
છે તેમ દદલહી હાઈકોટટે મુસ્લમ સગીરાની અરજી પર સુનાવણી કરતાં કહ્ં 
હતું. સગીરાએ પદરવારજનોરી સુરક્ાની માગણી કરતાં દદલહી હાઈકોટ્નમાં 
અરજી કરી હતી અને કહ્ં કે, તેણે પોતાની મરજીરી લગ્ન ક્યા્ન હતા. 
સગીરાની અરજી ્વીકાર કરતાં જસ્ટસ જસમીત નસંહની બેનચે માચ્ન 
૨૦૨૨માં મુસ્લમ રીનત-દરવાજરી લગ્ન કરનાર મુસ્લમ ્યુગલને સુરક્ા 
પૂરી પાડી હતી. જસ્ટસ જસમીત નસંહ જે કેસની સુનાવણી કરી રહ્ા છે 
તેમાં મુસ્લમ ્યુગલે ૧૧મી માચચે સગીરાના માતા-નપતાની મંજૂરી નવના લગ્ન 
ક્યા્ન હતા. આ કેસમાં છોકરાની વ્ય ૨૫ વર્ન છે જ્યારે સગીરાની વ્ય તેના 
પદરવારજનોના જણાવ્યા મુજબ ૧૫ વર્ન છે. 

મની િોન્ડદરંગમાં િતયેન્દ્ર જિૈનની ન્યાતયક 
ક્ટડીમાં વધારો, ્ત્ીને જામીન આપયા

નવી તિલ્ી : મની લોનડદરંગ કેસમા ંર્સા્યલેા દદલહીના ્વા્થ્ય મતં્ી 
સત્યનેદ્ જનૈન ેરોડી રાહત મળી છે. દદલહી હાઈકોટટે મગંળવારે ્વ્થ્ય 
મતં્ીની પત્ી પનૂમ જનૈન ેજામીન આપ્યા છે. અગાઉ 6 ઓગ્ટના રોજ 
કોટટે આ કેસમા ંપનૂમ જનૈન ેવચગાળાના જામીન આપ્યા હતા. હાલમાં 
સત્યનેદ્ જનૈની જામીન અરજી પર નનણ્ન્ય લવેામા ંઆવ્યો નરી. સારે 
જ કોટટે મની લોનડદરંગ કેસમા ંઆરોપી અજીત અન ેસનુીલન ેનન્યનમત 
જામીન પણ મજંરૂ ક્યા્ન છે. બીજી તરર્, આરોપી વભૈવ અન ે અંકુશ 
જનૈની જામીન અરજી પર પણ 27 ઓગ્ટે સનુાવણી રશ.ે

ન્યૂઝ તરિફ

નવી દિલ્ી
આપ-ભાજપ વચ્ ે છેલ્ા કેટલાક 

ટદવસોથી ચાલતો આરોપ અને 
પ્રતયારોપનો તસલતસલો હજ ુયથાવત રહ્ો 
છે. આપે પોતાના ધારાસભયોની બેઠક 
બોલાવવામા ંઆવી હતી. એ પછી આપના 
પ્રમુખ-ટદલહીના સીએમ કેજરીવાલ 
પોતાના ધારાસભયો સાથ ેમહાતમા ગાધંીની 
સમાતધ રાજઘાટ પર પહોંચયા હતા. 
કેજરીવાલે કહ્ હત ુ કે, ટદલહીમા ં દારૂની 
દકુાનોના કૌભાંડના આરોપ  લગાવનાર 
ભાજપન ે આ કૌભાડં અગં ે કશી ખબર 
જ નથી. ટદલહીમા ં ભાજપે આપના 
ધારાસભયોન ેભાજપમા ંસામલે થવા માટે 

૮૦૦ કરોડ રૂતપયા ફાળવયા છે. આપના 
૪૦ ધારાસભયો પૈકી દરેકને ૨૦-૨૦ 
કરોડ રૂતપયાની ઓફર કરવામાં આવી છે. 
તમેણે કહ્ હત ુ કે, સીબીઆઈને ડપેયટુી 
સીએમ મતનષ તસસોદીયાના ઘરે દરોડા 
પાડીને કશુ ંમળય ુનથી. તનેા બીજા ટદવસે 
તસસોટદયાને ભાજપે મસેેજ આપયો હતો 
કે, તમે અમારી સાથ ેઆવી જાવ તો તમને 
સીએમ બનાવી દઈશુ ં પણ તસસોટદયાએ 
આ ઓફર ફગાવી દીધી હતી. કેજરીવાલે 
કહ્ હત ુ કે, આપના ૪૦ ધારાસભયોને 
૨૦-૨૦ કરોડની ઓફર ભાજપ ેઆપી છે 
પણ એક પણ ધારાસભય આપ છોડવા માટે 
તયૈાર થયો નથી.

આ્ના ૪૦ ધારાિભયોને ભાજિ્ે 
૮૦૦ કરોડ રૂત્યાની ઓફર કરી
CBIને મનનષ સસસ�ેિીય�ન� ઘરે િર�ેડ� પ�ડીને કશું મળ્ુ નથી
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ટોરોનટો 
એક સર્વેક્ષણ મુજબ ટોરોનટોમાં 

રહેતા 4માંથી 3 હજાર લોકો કહે છે કે, 
તેમનાં માટે ઘર હોર્ું અગત્યનું છે, પરંતુ 
એક તૃતત્યાંશ કરતા પણ ઓછા લોકો 
માને છે કે, તેઓનું ક્યારે્ય શહેરમાં 
પોતાનું ઘર હશે. રો્યલ લેપેજ ર્તી 
પોતલંગ ફમ્મ લેગર દ્ારા જૂનમાં હાથ 
ધરર્ામાં આર્ેલા સર્વેમાં કેનેડાના 2003 
હજાર લોકો (26 થી 41 ર્ર્મની ર્્યના 
રહેર્ાસીઓ તરીકે વ્યાખ્યાત્યત)ને ઘરની 
માતલકી, ઘરની કકંમત અને અંતકર્યાળ 

તર્સતારોમાં તેનાં કામ અંગેના મંતવ્યો 
તર્શે પૂછર્ામાં આવ્યું હતું. જે લોકોએ 
જર્ાબ આપ્યો તેમાંથી 403 ટોરોનટોમાં 
હતા.

ટોરોનટોમાં લગભગ 74 લોકોએ કહ્ં 
કે ઘર ખરીદર્ું તેમના માટે મહતર્પૂણ્મ 
છે, પરંતુ માત્ર 22 ટકા લોકોએ કહ્ં 
કે તેઓ તર્ચારે છે કે તેઓ ક્યારેક 
શહેરમાં તમલકત ખરીદશે. આશરે 
37 ટકા ટોરોનટોનાં લોકોએ સર્વેમાં 
જણાવ્યું હતું કે તેઓ માને છે કે 
તેઓને ક્યારેક ઘરમાતલક બનર્ા માટે 

અહીંથી સથળાંતર કરર્ાની જરૂર પડશે. 
પકરણામો સૂચર્ે છે કે તે મંતવ્યો લોકોની 
સસથર આર્ક સાથે જોડા્યેલા હોઈ શકે 
છે. રો્યલ લેપેજના સીઇઓ કફલ સોપરે 
જણાવ્યું હતું કે, “તમે સથાળાંતરણ કરીને 
સમસ્યાઓ હલ કરી શકો છો, આ તીવ્ર 
લાગણી રોગચાળાનો એક ભાગ છે.”

સોપર કહે છે કે પાંચમાંથી ચાર 
લોકોએ સર્વેમાં જણાવ્યું હતું કે જો 
જીર્નતનર્ા્મહના ખચ્મનો મુદ્ો ન હો્ય, 
તો તેઓ ટોરોનટોમાં રહેર્ાનું જ પસંદ 
કરશે. 

ટોરોનટોમાં ઘર વસાવવામાં મોટું વવઘ્ન 
અનેક લોકોને ઓછા પગારની સમસ્ા
સરવેમાં 31 ટકા લાેકાેએે સ્વીકાર્યું કે, ઘર ખરવીદવા માટે વધ્ય કમાણવીનવી જરૂર પડશે

મનિલા
ઉત્તર કફતલપાઇનસમાં બુધર્ારે 

ઉષણકકટબંધી્ય ર્ાર્ાઝોડાને કારણે 
ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકો ઘા્યલ 
થ્યા હતા અને હજારોને તેમના ઘર 
છોડર્ાની ફરજ પડી હતી. સરકારે 
તોફાનના કારણે રાજધાની અને અન્ય 
કેટલાક પાંતોમાં પૂર અને ભૂસખલનની 
આશંકાથી શાળાઓ અને સરકારી 
કચેરીઓ બંધ રાખર્ાની જાહેરાત કરી 
છે.

હર્ામાનશાસત્રીઓના જણાવ્યા 
અનુસાર, ઉષણકકટબંધી્ય ર્ાર્ાઝોડું 
‘મા-ઓન’ પર્્મતી્ય ઉત્તરી્ય પાંતોમાંથી 

પસાર થ્યા બાદ થોડું નબળું પડું હતું. 
જો કે, મંગળર્ારે સર્ારે ઇસાબેલા 
પાંતના મેકોનકોન શહેરમાં પહોંચ્યા 
પછી, 95 કકમી પતત કલાકની ઝડપે 
પર્ન ફૂંકા્યો હતો, જે પાછળથી 115 
કકમી પતત કલાકની ઝડપે પહોંચ્યો હતો. 

ફિનલપાઈન્સમાં આકાશી આિત  
3 જણાં ઘાયલ, હજારોિું સ્થળાંતર 

કીવ
રતશ્યા અને ્યુક્ેન ર્ચ્ે ચાલી રહેલા ્યુધધમાં હજારો 

સૈતનકો અત્યાર સુધીમાં મા્યા્મ ગ્યા છે. જોકે આ ્યુધધ માત્ર 
માણસ માટે જ નહીં પણ દકર્યાની સૌથી બુસધધશાળી જળચર 
ગણાતી ડોસ્ફન માટે પણ ઘાતક સાતબત થઈ રહ્ છે. જૈર્ 
ર્ૈજ્ાતનક ઈર્ાન રુસેર્નુ કહેર્ુ છે કે, આ ્યુધધના કારણે 
5000 ડોસ્ફનના મોત થ્યા છે. રુસેર્નુ કહેર્ુ છે કે, બલેક 
સીમાં તૈનાત જહાજો અ્ને સબમકરનો ડોસ્ફનની મોતનુ કારણ 
બની રહ્ા છે. પાણીની અંદર મરનારી ડોસ્ફન પૈકીની પાંચ 
ટકા ડોસ્ફનના જ મૃતદેહ તણાઈને દકર્યા કકનારે આર્ી રહ્ા 
છે.બાકીના મૃતદેહ દકર્યામાં ડુબી રહ્ા છે. તેની ગણતરી 
શક્ય નથી. ખાલી અનુમાન લગાર્ી શકા્ય તેમ છે.

રુસેર્ના મતે જહાજો અને સબમકરનો પર સોનાર ફીટ 

કકરા્યેલા છે.જેમાંથી એક તરિકર્નસી તનકળે છે.જો કોઈ ર્સતુ 
આ તરિકર્નસી ર્ચ્ે આર્ે તો તે જહાજના કે સબમકરનના 
રડારમાં જોર્ા મળે છે. પાણીમાં રહેલા જળચરોનુ સર્ાસ્થ્ય 
ખાબ થઈ રહ્ છે. 

રતશ્યા અ્ને ્યુક્ેન ર્ચ્ેના ્યુધધને કારણે 
5000 ડોસ્ફનોના પણ મોત નીપજ્યા

વોનશંગ્નટ
અનંત અને અગોચર બ્રહાંડનું ર્ધુ 

એક રહસ્ય જાણર્ા મળ્યું છે. આ રહસ્ય 
એટલે આપણા સૂ્ય્મ કરતાં લગભગ ૨૦૦ 
ગણા ર્ધુ તર્રાટ અને અત્યંત ઝળહળતા 
તારાની શોધ. આ અતત તર્રાટ તારાની 
સંજ્ાા છે - આર૧૩૬ એ૧ અમેકરકાની 
અંતરીક્ષ સંશોધન સંસથા નેશનલ 
એરોનોકટકસ એનડ સપેસ એડતમતનસટ્ેશન 
(નાસા)ના આધુતનક હબલ સપેસ 
ટેતલસકોપે તેની ૩૨ ર્રસની અંતરીક્ષ 

સંશોધનની કારકકદદીમાં અત્યારસુધીમાં 
શોધા્યેલો સૌથી તર્રાટ અને સૌથી ર્ધુ 
ઝળહળતો તારો આર૧૩૬ એ૧ શોધ્યો 
છે. નાસાનાં સૂત્રોએ એર્ી માતહતી 
આપી હતી કે આર૧૩ એ૧ સટારનું દળ 
આપણા સૂ્ય્મના દળ કરતાં ૨૦૦ ગણું 
ર્ધુ છે. આ તારો અતત ગરમ છે કારણ કે 
તેનું તાપમાન ૪૬,૦૦૦ કેસ્ર્ન(તારાનું 
તાપમાન માપર્ા માટે કેસ્ર્ન શબદનો 
ઉપ્યોગ થા્ય છે) છે. આપણા સૂ્ય્મનું 
તાપમાન ૬,૦૦૦ કેસ્ર્ન છે. 

િા્સાિા હબલ સપપે્સ ટેનલસકોપપે ્સૂય્ય 
કરતાં 200 ગણો મોટો તારો શોધી કાઢ્ો

એનંત બ્રહાંડના વધ્ય એેક રહસ્યનવી ખાેજ ઈઝરા્યેલી જાસૂસી સપા્યર્ેર 
પેગાસસના સીઈઓ સેલેર્ 
હુલીઓએ રાજીનામું આપ્યું

જપેરુ્સલપેમ
ભારતના રાજકારણમાં ગત ર્રવે ભૂકંપ સજ્મનાર એક 

ઈઝરા્યેલી જાસૂસી સપા્યર્ેર, પેગાસસ સપા્યર્ેર મામલે હર્ે 
નર્ો ર્ળાંક આવ્યો છે. તર્પક્ષી નેતાઓએ સરકાર પર આ 
સપા્યર્ેર થકી સંસથાઓ અને નેતાઓની જાસૂસી કરર્ાનો 
આરોપ લગાવ્યો હતો. આ સોફટર્ેર બનાર્નારી ઈઝરા્યેલી 
કંપની એનએસોઓના સીઈઓ સેલેર્ હુલર્ીઓએ રાજીનામું 
ધરી દીધું છે.  કંપનીએ કહ્ં કે, ર્ડાનું રાજીનામું કોપપોરેટ 
રીસટ્કચકરંગનો એક ભાગ છે. કંપનીના ફલેગતશપ પેગાસસ 
સપા્ય સોફટર્ેરનો ઉપ્યોગ કરનારા ગ્ાહકો પર દુરુપ્યોગનો 
આરોપ છે. ગત ર્રવે અમેકરકાએ આ કંપની પર ઘણા 
તન્યંત્રણો લાદ્ા હતા. 

ગુજરાતી તસતન્યસ્મ સમાજ ઓફ 
મીસીસાગા દ્ારા સપટેમબરમાં 

સેકનડ walkathon ્યોજાશે
ઓનટેફરયો ઃ ગુજરાતી તસતન્યસ્મ સમાજ ઓફ 

મીસીસાગા- જીએસએસએમ-ગુજરાતી તસતન્યર સમાજ દ્ારા 
walkathon સપટેમબર ૧૧મી તારીખ 2022ના રોજ 
્યોજાનાર છે. જીએસએસએમ ગુજરાતી તસતન્યર સમાજ આ 
ફંડ તત્રતલ્યમ હે્થ પાટ્મનરની ત્રણ હોસસપટલ “કે્કડટર્લેી, 
મીસીસાગા હોસસપટલ અન ે કતર્નસરે્ હે્થ સનેટર 
હોસસપટલન ે આપશ.ે આ કદર્સ ે તમારા નામનુ ં રજીસટે્શન 
કરાશે તથા ડોનશેન પણ લરે્ામાં આર્શ.ે ઓછામાં ઓછંુ 
૫૦ ડોલર સર્ીકારર્ામાં આર્શ.ે આ અગેં ર્ધ ુ માતહતી 
માટે કનભુાઈ પટેલ, કલાબને પટેલ-647 402 6150, 
કદલીપભાઈ પટેલ- 647 990 3178, સોતશ્યલ મીકડ્યાના 
ધ્રુ્ભાઈ શાહ (519 760 3938)નો સંપક્ક કરર્ો. 

વોનશંગટિ િવી ફિલહી 
અમેકરકાના પમુખ જો બાઇડેને ૧૩૦થી પણ ર્ધારે 

ભારતી્ય-અમેકરકનોને તેમના ર્હીર્ટીતંત્રમાં ચાર્ીરુપ હોદ્ા 
પર ગોઠવ્યા છે. અમેકરકાની કુલ ર્સતીમાં માંડ એક ટકા 
તહસસાનું પતતતનતધતર્ કરતાં લોકો માટે આ આંકડો ઘણો 
સારો કહી શકા્ય. આ અત્યાર સુધીમાં ેએક પકારનો રેકોડ્મ 
જ છે. આમ તેમણે ટ્મપે નીમેલા ૮૦ ભારતી્યો અને બરાક 
ઓબામાએ નીમેલા ૬૦ ભારતી્યોના રેકોડ્મને પાછળ છોડી 
દીધો છે. આ ઉપરાંત ૪૦થી ર્ધારે ભારતી્ય-અમેકરકન 
તર્તર્ધ રાજ્ય અને સંઘી્ય સતરે ચૂંટા્યા હતા. 

તેમા ચાર ભારતી્ય અમેકરકન તો ્યુએસ હાઉસ ઓફ 
કરપેઝેનટેકટવસમાં છે. અહીં તે ભૂલર્ું ન જોઈએ કે ૨૦થી 
ર્ધુ ભારતી્ય અમેકરકન અમેકરકાની અગ્ણી કંપનીઓની 

ધુરા સંભાળી રહ્ા છે. ભારતી્ય અમેકરકનની સૌપથમ 
તનમણૂક રોના્ડ રીગનના સમ્યમાં થઈ હતી. બાઇડેને તો 
લગભગ બધા તર્ભાગો અને તેમના ર્હીર્ટીતંત્રની બધી 
એજનસીઓમાં ભારતી્યોની તનમણૂક કરી છે. 

બાઇડેનના ર્તહર્ટીતંત્રમાં અત્યાર સુધીના 
સૌથી ર્ધુ 130 ભારતી્યો ઉચ્ હોદ્ા પર
રાેનાલ્ડ રવીગને ભારતવીરાેને એમેરરકન વરહવટવીતંત્રમાં સ્ાન એાપવાનવી શરુએાત કરવી હતવી

ટોકયો 
જાપાનના કદર્ંગત પૂર્્મ ર્ડાપધાન 

તશનઝો એબેની આગામી મતહને 
્યોજાનારી અંતતમ તક્્યામાં ભારતના 
ર્ડાપધાન નરેનદ્ર મોદી ઉપસસથત 
રહેર્ાના છે તેમ જાપાનના પસાર 
માધ્યમોએ બુધર્ારે જણાવ્યું છે.

દરતમ્યાન સત્તાર્ાર રીતે જાણર્ા 
મળ્યું છે કે, જાપાનની સરકારે તા. 
૨૭મી સપટેમબરે સંપૂણ્મ રાજકી્ય 
સનમાન સાથે એબેની અંતતમ તક્્યા 
ટોક્યોના નેશનલ ગાડ્મન સસથત 
બુડાકોન એકરનામાં ્યોજર્ા તનણ્મ્ય 
ક્યપો છે.

આ માતહતી આપતા ક્યોડો ન્યુઝ 
એજનસી જણાર્ે છે કે ર્ડાપધાન 

મોદી જાપાનના ર્ડાપધાન ફુમીઓ 
કીશીદા સાથે મંત્રણા પણ ્યોજનાર 
છે. ઉલ્ેખની્ય છે કે ઇનડો-
પેતસકફક તર્સતારમાં જાપાન ભારતનું 
એક મહતર્નું સાથી છે બંને દેશો 
અમેકરકા અને ઓસટ્ેતલ્યા સાથે 
્યોજા્યેલા ‘ક્ોડ’ સંગઠનના સભ્યો 
છે. એબેને જ્યારે ર્ડાપધાન પદે 
હતા ત્યારે પછીથી ‘તનવૃત્ત’ થ્યા 
ત્યારે પણ મોદી અને એબે તમત્રો 
બની રહ્ા હતા. મોદી ૨૦૧૮માં 
જાપાનની મુલાકાતે ગ્યા હતા ત્યારે 
એબેએ તેઓને તેમના ્યામાનશી 
પીરિેક્ચર સસથત પૈતૃક તનર્ાસસથાને 
આમંત્્યા હતા. તે બંને નેતાઓ 
ર્ચ્ેની ઘતનષ્ટતા દશા્મર્ે છે.

વડાપ્રધાિ મોિી ટોકયોમાં નશન્ો 
એબપેિી અંનતમનરિયામાં હાજરી રહેશપે

ઈન્ટરનેશનલ-કેનેડા

ઓન્ટેરિયો  - બ્રામ્પ્નમરાં િરાશી અને નવલ બજાજનરા નનવરાસ સ્રાને કૃષ્ણ જનમરાષ્ટમી 
અને નંદ ઉતસવની ઉજવ્ણી કિવરામરાં આવી હતી. તેઓ દરાયકરા કિતરાં ્પ્ણ વધુ 
સમય્ી બ્રામ્પ્નમરાં જ આ ઉજવ્ણી કિી િહ્રા છટે, અને કેનેડરામરાં 15 વર્ષ્ી ્પ્ણ વધુ 
સમય્ી દિટેક જનમરાષ્ટમીએ કરાય્ષક્રમનું આયોજન કિતરા િહટે છટે. આ વરષે ભરાિતની 
આઝરાદીનરા 75 વર્ષની ઉજવ્ણી કિવરા સરા્ે ભગવરાન કૃષ્ણનો જનમોતસવ ્પ્ણ 
મનરાવરાયો હતો. સમગ્ર ઇવેન્ને આઝરાદી કરા અમૃત મહોતસવનરા ભરાગ રૂ્પે એકસરા્ે 
મૂકવરામરાં આવી હતી. સમગ્ર ડેકોિટેશન ટ્રાય કલિ્ી કિવરામરાં આવયું હતું.

બ્રામ્પટનમાં નવલ એને રાશવી બજાજના  
ઘરે જન્ાષ્ટમવીનવી ઉત્ાહભેર ઉજવણવી
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દુબઈ
ઝિમ્બાબ્વે સબામવેની ્ન ડવે શ્વેણીમબાં ૩-૦થી ક્લિન સ્ીપ 

કરનબારી ભબારતીય ટીમ આઇસીસી ્ન ડવે રેક્્કિંગમબાં ત્ીજા 
સથબાનવે યથબા્ત્ છે. ભબારતનબા કુલ ૧૧૧ પોઈ્ટ થઈ ગયબા છે. 
હ્વે તવે ્ીજા સથબાનવે રહેલબા ઈંગલવે્ડ કરતબાં ૮ પોઈ્ટ પબાછળ 

છે. ટોચનું સથબાન ્યુિીલવે્ડવે ્ધુ મજ્ુત કરતબાં ૧૨૪ પોઈ્્ટસ 
મવેળ્ી લીધબા હતબા. પબાકકસતબાનવે પણ નવેધરલવે્ડ સબામવેની શ્વેણી 
ક્લિન ક્સ્પ કરી હતી. જવેનબા કબારણવે તવેઓ ચોથબા સથબાનવે છે. 
તવેઓનબા રેકટંગ પોઈ્્ટસ ૧૦૭ જ છે. તયબાર્બાદ ૧૦૧ રેકટંગ 
પોઈ્્ટસ સબાથવે ઓસટ્વેઝલયબાનવે સથબાન મળયું છે.ભબારત હ્વે ૬ 
ઓકટો્રે સબાઉથ આઝરિકબા સબામવે ઘરઆંગણવે ્ન ડવે શ્વેણી રમશવે. 
તયબારે તવેનવે રેક્્કિંગમબાં ્ીજું સથબાન મવેળ્્બાની તક રહેશવે. જયબારે 
પબાકકસતબાનની ટીમ ટી-૨૦ ્રડ્ડ કપ ્બાદ ઓસટ્વેઝલયબા સબામવે 
્ન ડવે શ્વેણી રમશવે. ્યુિીલવે્ડનવે રેક્્કિંગમબાં ટોચનું સથબાન ્ધુ 
મજ્ુત કર્બાની તક આ્તબા મઝહનવે મળશવે. જયબારે તવેઓ અનવે 
ઓસટ્વેઝલયબાની ્ચ્વે ્ન ડવે શ્વેણી રમબાશવે. જો ્યુિીલવે્ડની ટીમ 
ઓસટ્વેઝલયબા સબામવેની શ્વેણી ગુમબા્શવે તો તવેઓનવે ટોચનું સથબાન પણ 
ગુમબા્્ું પડશવે. આ્ી ક્સથઝતમબાં ઈંગલવે્ડ નં્ર ્ન ્ની જશવે.

ભબારત હ્વે ચીનનવે 
ઝરિકેટ મવેચ રમતબા 

શીખ્બાડશવે
નવી દદલ્ી

ભબારત અનવે ચીનની ્ચ્વે સરહદ અનવે 
આઝથ્ડક મોચચે તણબા્ રહેતો હોય છે. આ 
દરઝમયબાન હ્વે ઝરિકેટનબા મવેદબાન પર ્ંનવે 
દેશ સબાથવે આ્્બાની તૈયબારીમબાં છે. ભબારત 
હ્વે ચીનનવે ઝરિકેટ રમ્બાનુ શીખ્બાડશવે 
અનવે આ મબાટે ્ંનવે દેશ સહમત પણ થઈ 
ગયબા છે. ચીનનબા કબાઉક્્સલ જનરલ દ્બારબા 
્ંગબાળ ઝરિકેટ એસોઝસએશનનવે એક પ્રસતબા્ 
આપ્બામબાં આવયો છે, જવેમબાં ચીનમબાં ઝરિકેટનવે 
પ્રોતસબાહન આપ્બા મબાટે મદદ મબાગ્બામબાં 
આ્ી છે. ચીનનબા ત્ણ અઝધકબારીઓએ 
્ંગબાળ ઝરિકેટ એસોઝસએશનનબા અધયક્ષ 
અઝભષવેક ડબાલઝમયબા સબાથવે મુલબાકબાત કરી. 

નવીદદલ્ી 
્ઝમિંગહબામ ખબાતવે તબાજવેતરમબાં યોજાયવેલી 

કોમન્વેરથ ગવેમસ ૨૦૨૨નબા ્ત્ડમબાન 
ચવેક્મપયન લક્ય સવેનનવે ્રડ્ડ ્વેડઝમ્ટન 
ચવેક્મપયનઝશપની મવે્સ ઝસંગરસની 
પ્રી-ક્બાટ્ડર ફબાઇનલમબાં ભબારતનબા 
અનુભ્ી ખવેલબાડી એચએસ પ્રણોય 
સબામવે પરબાજય થયો હતો. ્ીજી તરફ 
લંડન ઓઝલક્મપકસની બ્ો્િ મવેડબાઝલસટ 
હૈદરબા્બાદની સબાઇનબા નવેહ્બાલનબા 
અઝભયબાનનો અંત આ્ી ગયો હતો. ધ્ુ્ 
કઝપલબા અનવે એમઆર અજુ્ડનની જોડીએ 
મવે્સ ડ્રસની ક્બાટ્ડર ફબાઇનલમબાં પ્ર્વેશ 
કયયો હતો. ્ીજા રબાઉ્ડમબાં ઝ્શ્વનબા ્ીજા 

રિમબાંકકત કે્ટો મોમોટોનવે હરબા્ીનવે મવેજર 
અપસવેટ સજયબા્ડ ્બાદ આતમઝ્શ્વબાસથી 
ભરપૂર પ્રણોયવે લગભગ સ્બા કલબાક સુધી 
રમબાયવેલી મવેચમબાં લક્ય સવેનનવે ૧૭-૨૧, 
૨૧-૧૬, ૨૧-૧૭થી હરબાવયો હતો. ્ંનવે 
્ચ્વે હ્વે આમનવેસબામનવે રમ્બાનો રેકોડ્ડ 
૨-૨નો થયો છે.   

ઓઝલક્મપક મવેડબાઝલસટ સબાઇનબા ઝ્મવે્સ 
ઝસંગરસની પ્રી-ક્બાટ્ડર ફબાઇનલમબાં ભબારે 
સંઘષ્ડ કયબા્ડ ્બાદ થબાઇલવે્ડની ્ુસબાનન 
ઓંગ્બામુંગફબાન સબામવે ૧૭-૨૧, 
૨૧-૧૬, ૧૩-૨૧થી હબારી ગઈ હતી. 
આ ઝ્જય સબાથવે ્ુસબાનનનો સબાઇનબા 
સબામવેનો રેકોડ્ડ હ્વે ૫-૩નો થયો છે.

ભબારતની સટબાર ટેઝનસ ખવેલબાડી સબાઝનયબા ઝમિબા્ડએ ઘટસફોટ કયયો હતો કે ખભબા 
અનવે કોણીની ઈજાનબા કબારણવે તવે ચબાલુ ્ષચે રમબાનબારબા 
છેલ્બા ગ્બા્ડસલવેમ યુએસ ઓપનમબાંથી ખસી ગઈ છે. 
સબાઝનયબાએ જણબાવયું હતું કે આ મબારબા મબાટે ઝનરબાશબાજનક 
્બા્ત છે. ્વે સપ્બાહ પહેલબાં કેનવેડબામબાં રમતી ્ખતવે મનવે 
કોણીમબાં ઈજા થઈ હતી અનવે તવે કેટલી ગંભીર હતી તવેનો 
મનવે કોઈ ખયબાલ નહોતો. ઈજાનું સકેઝનંગ કરબાવયબા ્બાદ 
મનવે ખ્ર પડી હતી. હું કેટલબાક સપ્બાહ ટેઝનસથી દૂર 

રહીશ અનવે યુએસ ઓપનમબાંથી ખસી ગઈ છું. આ મબારબા મબાટે ખરબા્ સમય છે 
જવેનબા કબારણવે મેં ઝનવૃઝતિનબા પલબાઝનંગમબાં ફેરફબાર કયયો છે. 

સઝ્્ડયબાઃ ઝ્શ્વનબા સૌથી સફળ ટેઝનસ 
સટબારમબાંનબા એક સઝ્્ડયબાનબા નો્બાક 
જોકોઝ્ચનવે ્ધુ એક ્વેક્કસન નહીં 
લવે્બાની ઝજદ ભબારે પડી છે. કોરોનબા 
્બાઇરસની ્વેક્કસનનો સૌથી મોટો 
ઝ્રોધ કરનબાર જોકોઝ્ચનવે ્ધુ એક 
્ખત ્વેક્કસન નહીં લવે્બાનબા કબારણવે 
્ષ્ડનબા છેલ્બા ગ્બા્ડસલવેમ યુએસ ઓપનનવે 
ગુમબા્્ો પડશવે. ચબાલુ ્ષ્ડની શરૂઆતમબાં 
પણ ભબારે ઝ્્બાદની ્ચ્વે જોકોઝ્ચનવે 
ઓસટ્વેઝલયન ઓપનમબાં ભબાગ લવે્બા દીધો 
નહોતો અનવે કબાનૂની લડત ્બાદ તવેનવે 
ઓસટ્વેઝલયબામબાંથી કડપોટ્ડ કર્બામબાં આવયો 

હતો. ્યૂયોક્ક ખબાતવે ૨૯મી ઓગસટથી 
્ષ્ડનબા છેલ્બા ગ્બા્ડસલવેમની શરૂઆત 
થશવે. ગુરુ્બારે ૨૫મી ઓગસટે મુખય ડ્ોની 
જાહેરબાત થ્બાની હતી પરંતુ તવે પહેલબાં 
જોકોઝ્ચવે પોતબાનું નબામ પબાછું ખેંચી લીધું 
હતું. તવેણવે સોઝશયલ મીકડયબામબાં આ 
જાહેરબાત કરીનવે તવેનબા સમથ્ડકોનો આભબાર 
પણ મબા્યો હતો. ૩૫ ્ષષીય સઝ્્ડયન 
પલવેયરે આશબા વયક્ત કરી હતી કે તવે 
જલદીથી ટેઝનસ કોટ્ડ ઉપર પરત ફરશવે. 
જોકોઝ્ચનું યુએસ ઓપનમબાં રમ્ું 
અઝનઝૃત ્્યું છે તવે લબાં્બા સમય પહેલબા 
નક્ી થઇ ગયું હતું. 

જોકોવવચને વિદ્દ ભારે પડી,  
US ઓપનમાંથી પણ બ્ાર

US ઓપન પડતો મૂકીનવે સબાઝનયબાએ ઝનવૃઝતિનો પલબાન ્દરયો

ICC ્ન ડવે રેક્્કિંગ: ભબારત ત્ીજા સથબાનવે 
યથબા્ત્ : ્યુિીલવે્ડવે ટોચનો રિમ જાળવયો

્રડ્ડ ચવેક્મપયનઝશપ ઃ લક્ય સવેન 
અનવે સબાઇનબાનું અઝભયબાન સમબાપ્

અવેઝશયબા કપઃ રઝ્્બારે ભબારત-પબાઝકસતબાન ્ ચ્વે મહબાજંગ
મુંબઈ

ટ ી મ 
ઈક્્ડયબાનબા પૂ્્ડ 
ઓ લ ર બા ઉ ્ ડ ર 
ઈ ર ફ બા ન 
પઠબાણ અનવે 
તવેનબા પકર્બારે 
્ુધ્બારનબા રોજ 
મું્ઈ એરપોટ્ડ 

ખબાતવે ખૂ્ જ મુશકેલીઓનો સબામનો કર્ો 
પડ્ો હતો. એઝશયબા કપ 2022 મબાટે ઝરિકેટ 
કોમવે્ટ્ી પવેનલમબાં સબામવેલ ઈરફબાન પઠબાણવે 
સોઝશયલ મીકડયબા પોસટ દ્બારબા પોતબાની 
આપ્ીતી ્ણ્ડ્ી હતી. ઈરફબાન પઠબાણ 
પોતબાનબા પકર્બાર સબાથવે મું્ઈથી દુ્ઈ મબાટે 
ર્બાનબા થઈ રહ્બા હતબા. તવે સમયવે એરપોટ્ડ 
પર ઝ્સતબારબાનબા ચવેક-ઈન કબાઉ્ટર પર 
તવેમણવે પત્ી અનવે ્બાળકો સબાથવે આશરે 
1.5 કલબાક સુધી ઉભબા રહે્ું પડ્ું હતું. 
ઈરફબાનની ફકરયબાદ ્બાદ કે્દ્ીય નબાગકરક 
ઉડ્ડયન મંત્ી જયોઝતરબાકદતય ઝસંઝધયબાએ 
લખયું હતું કે, તમબારબા સબાથવે આ પ્રકબારે 
વય્હબાર કર્બામબાં આવયો તવે જાણીનવે ખૂ્ 
જ દુઃખ થયું. આ સબાથવે જ કે્દ્ીય મંત્ીએ 
ઝ્સતબારબા એરલબાઈ્સનવે આ અંગવે જ્બા્ 
આપ્બા મબાટે કહ્ં છે.

્ોંગકોંગ એવિયા 
કપના મુખય ડ્ોમાં

દુબઇઃ એશિયા કપ ૨૦૨૨નો 
ક્ોશિફિકેિન રાઉન્ડ પૂરો થઈ 
ચૂકયો છે અને હોંગકોંગની ટીમે 
અંશિમ મુકાબિામાં યુએઇને 
હરાવીને મુખય ડ્ોમાં સથાન 
મેળવીને િમામને ચફકિ કયાયા હિા. 
ક્ોશિફિકેિન રાઉન્ડમાં િમામ 
મેચ જીિનાર હોંગકોંગ ગ્ૂપ-એમાં 
ભારિ અને પાફકસિાન સાથે છે. 
આ ટીમને શવશ્વની બંને ફદગગજ 
ટીમો સામે એક-એક મુકાબિો 
રમવાની િક મળિે. હોંગકોંગની 
ટીમે યુએઇ સામેની મેચેન 
આસાનીથી જીિી િીધી હિી અને 
િેણે ત્રણ મેચમાં છ પોઇનટ હાંસિ 
કયાયા હિા. હોંગકોંગ ૩૧મી ઓગસટે 
ભારિ સામે અને બીજી સપટેમબરે 
પાફકસિાન સામે ટકરાિે.

નવી ફદલહીઃ યુએઇ ખાિે ૨૭મી ઓગસટથી રમાનારા એશિયા કપ ટી૨૦ પહેિાં ભારિને મોટો િટકો પ્ડયો છે. ટીમનો હે્ડ 
કોચ રાહુિ દ્રશવ્ડ કોરોનાનો શિકાર બનયો છે. બીસીસીઆઇના સેક્ેટરી જય િાહે આ બાબિને સમથયાન આપીને જણાવયું 
હિું કે દ્રશવ્ડનો ફરપોટયા નેગેફટવ આવયા બાદ િે ટીમ સાથે જો્ડાઈ િકિે. રોશહિ િમાયાના નેતૃતવ હેઠળની ભારિીય ટીમ 
સાથે વીવીએસ િક્મણ કોચ િરીકે જો્ડાયો છે. િાજેિરમાં શિમબાબવે સામે રમાયેિી ત્રણ વન-્ડે મેચની શ્ોણી પૂરી કયાયા 
બાદ િક્મણ હરારેથી દુબઇ પહોંચયો હિો. શિમબાબવે સામેની શ્ોણીમાં રમાનારા િથા એશિયા કપ માટેની ટીમમાં પસંદ 
નહીં થયેિા બાકીના ખેિા્ડીઓ ભારિ પરિ િયાયા છે. જોકે ૨૭મી ઓગસટથી રમાનારા એશિયા કપ માટે િક્મણની કોચ 
િરીકે વરણી કરવામાં આવી છે િેવી બીસીસીઆઇ િરિથી કોઈ સત્ાવાર જાહેરાિ કરાઈ હિી.

કો્લી ૧૦૦મી ટી૨૦ ઇનટરનેિનલ મેચ પૂરી કરિે
દુબઇ ઃ શવરાટ કોહિી ૨૦૧૯ની નવેમબરથી ઇનટરનેિનિ શક્કેટમાં ભિે સદી 
િટકારી િકયો ના હોય પરંિુ ૨૮મી ઓગસટે એશિયા કપમાં પાફકસિાન સામે 
રમાનારી મેચમાં િમામની નજર િેની ઉપર રહેિે. પાફકસિાન સામેની મેચ કોહિીની 
કારફકદદીની ૧૦૦મી ટી૨૦ ઇનટરનેિનિ મેચ રહેિે. ટી૨૦ િોમમેટમાં પાફકસિાન 
સામે િેનો દેખાવ િાનદાર રહ્ો છે. િેણે પાફકસિાન સામે ઓવરઓિ સાિ મેચમાં 
૭૭.૭૫ની એવરેજથી ૩૧૧ રન બનાવયા છે અને િે ત્રણ વખિ મેન ઓિ ધ મેચ 
બનયો હિો. એશિયા કપમાં િે પાફકસિાન સામે ઓવરઓિ ચાર મેચ રમયો છે.

્ેડ કોચ રા્ુલ દ્રવવડ કોરોના પોવિદટવઃ લક્મણ ભારતીય ટીમ સાથે કોચ તરીકે જોડાયા

ઈરફાન પઠાણ 
સાથે મુંબઈ એરપોટ્ટ 

પર ગેરવત્ટણૂક
દુબઈ

અવેઝશયબા કપ 2022નો 27 
અોગસટથી પ્રબારંભ થઈ રહ્ો છે. 
પ્રથમ મવેચ શ્ીલંકબા અવે અફઘબાઝનસતબાન 
્ચ્વે દુ્ઈ ખબાતવે રમબાશવે. એઝશયબા કપ 
૨૦૨૨મબાં ભબારત અનવે પબાકકસતબાનની 
ટીમ ૨૮ ઓગસટે આમનવે સબામનવે થશવે. 
દરેક લોકો આ મવેચની આતુરતબાથી 
રબાહ જોઈ રહ્બા છે. ્ંનવે ટીમો UAE 
પણ પહોંચી ગઈ છે. ભબારત અનવે 
પબાકકસતબાનનબા ખવેલબાડીઓએ પણ 
પ્રવેક્કટસ શરૂ કરી દીધી છે, જવેનો 
્ીકડયો BCCI એ સોઝશયલ મીકડયબા 
પર શવેર કયયો છે. જયબાં ્ંનવે ટીમનબા 
ખવેલબાડીઓ એક્ીજાનવે મળતબા જો્બા 
મળયબા હતબા.

ભબારત-પબાકકસતબાન મવેચમબાં તમબામની 
નજર પબાકકસતબાની કેપટન ્બા્ર 
આિમ અનવે પૂ્્ડ ભબારતીય કેપટન 
ઝ્રબાટ કોહલી પર ટકેલી છે. ઘણી્બાર 
્ંનવે ખવેલબાડીઓની સરખબામણી કર્બામબાં 
આ્વે છે. જયબાં કોહલી અતયબારે ખરબા્ 
ત્ક્બામબાંથી પસબાર થઈ રહ્ો છે. 
્ીજી તરફ્બા્ર અતયબારે શબાનદબાર 
ફોમ્ડમબાં ચબાલી રહ્ો છે. ્ંનવે ટીમોએ 
મવેદબાન પર જોરદબાર પ્રવેક્કટસ કરી હતી. 
કોહલી અનવે ્બા્ર પ્રવેક્કટસ સવેશનમબાં 
મળયબા હતબા. ભબારતીય સટબારનવે જોઈનવે 
પબાકકસતબાની કેપટન પોતબાની જાતનવે રોકી 
ન શકયો અનવે તવેનવે ઉષમબાભયયો મળયો. 

27 અ્પોગસ્પો શ્રીલંક્ અનપો અફઘ્નનસ્્ન વચ્પોનરી મપોચ ્ટ્થપો અપોનિય્ કપન્પો પ્્રંભ
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।। સ્વામી શ્ીજી ।।

જગતને મહેકાવતી મૂલ્યવાન મહાપુરુષોની સાૈરભ
પ. પૂ પ્રરુખસ્ારી રહારાજ શતાબ્ી લેખરાળા

પષુપ જ્યારે સોળે કળયાએ ખીલી ઉઠે ત્યારે 
પતંગિ્યા અને ભમરયાઓને આમંત્રણ આપવયા 

જવું નથી પડતું. પુષપની સૌરભમયાં જ એવો જાદુ 
છે કે, તે પતંગિ્યાઓને ખેંચયાવયા મજબૂર કરી દે છે. 

પુષપની જેમ જ મહયાપુરુષોનું જીવન પણ 
સદ્ુણરૂપી સૌરભથી મઘમઘતું હો્ છે, આથી જ 
તેઓનું સયાંગનધ્ સેવનયાર સૌ કોઈ સુવયાસ અને 
આહલયાદકતયાથી તરબતર થઈ જા્ છે. 

પુષપની બીજી એક ગવશેષતયા છે- સુંઘનયાર હો્ 
કે રિદોળનયાર, પુષપ તો બંનેને સુવયાગસત કરી દે 
છે. તેવી જ રીતે મહયાનપુરુષો પણ પોતયાનયા પર 
ઉપકયાર કરનયાર કે અપકયાર કરનયાર બંનેનો બદલો 
ઉપકયારથી જ વયાળે છે. 

આવયા જ એક મહયાનપુરુષ હતયા સયાઉથઆગરિકયાનયા 
રયાષ્ટ્રપગત નેલસન મંડેલયા. તેમને વિર વયાંકે પોતયાનયા 
જીવનનયા શ્ેષ્ઠ 27 વષ્ષ જેલમયાં વીતયાવવયા પડ્યા. 
ધોમધખતયા તયાપમયાં ચૂનયાનયા પથથરોની ખયાણો વચ્ે 
મજૂરી કરવી પડી. ઝેરી હવયાથી ક્ષ્ની બીમયારી 
ભોિવી, ભ્ંકર અપમયાનો અને અન્યા્ો સહન 
કરવયાનયા થ્યા.  તેમ છતયાં જેલમયાંથી બહયાર નીકળ્યા 
પછી, જ્યારે દેશની સવ્ષશ્ેષ્ઠ સત્યા તેમનયા હયાથમયાં 
આવી, ત્યારે પણ તેમણે પોતયાને જેલમયાં પૂરનયાર 
કે અપમયાન કરનયાર વ્ગતિઓનો બદલો ન લીધો. 
ઉલટયાનું તેમને મયાફી આપી અને પ્રમયાગણકપણે 
દેશની સેવયા કરવયાની તક આપી. 

તેમને જ્યારે પૂછવયામયાં આવ્ું કે, તમે એ 
અત્યાચયારીઓને મયાફ કેમ ક્યા્ષ ? ત્યારે તેમણે 
જણયાવ્ું કે, હું જ્યારે જેલમયાંથી બહયાર નીકળ્ો 
હતો ત્યારે મે ગવચયા્ુું કે, જો હું કડવયાશ અને દ્ેષને 
પયાછળ ન છોડું તો હું જેલમયાં જ રહીશ. 

અહીં સૌરભ અનુભવયા્ છે ક્ષમયાભયાવનયાની. 
તેમની આ સદ્ુણરૂપી સુવયાસને લીધે આજે કરોડો 
લોકો તેમને અનોખયા પ્રેમ અને આદરથી જુએ છે. 

જેમ પુષપની સૌરભ બધયાને આનંદ આપે છે, 
તેમ મહયાનપુરુષો પણ પોતયાનયા ્ોિમયાં આવનયારને 
આનંદ અપપે છે. એવયા એક મહયાન પુરુષ એટલે ડો. 
એ.પી.જે અબદુલ કલયામ. 

જૂન 2015મયાં તેઓ પોતયાનયા અંગતમ પુસતક 
ટ્યાનેસનડનસનું ઉદ્યાટન 
કરયાવવયા પ્રમુખસવયામી 
મહયારયાજ પયાસે િ્ેલયા. 
ઉદ્દઘયાટન-સભયા બયાદ 
તેઓ જ્યારે સટેજથી નીચે 
ઉત્યા્ષ ત્યારે જનમેદનીને 
ચીરીને િયામડયાનો એક 
નયાનકડો બયાળક તેમની 
પયાસે પહોંચી િ્ો. પોતયાનયા 
ખીસસયામયાં હયાથ નયાખી એક 
ડૂચો વયાળેલો કયાિળ કયાઢ્ો 
અને કલયામ સયાહેબ પયાસે 
ઑટોગ્યાફ મયાંગ્ો. 

કલયામ સયાહેબે પ્રેમથી 
તે કયાિળ હયાથમયાં લીધો. 
તેની કરચલીઓ ખોલીને સીધો ક્યો. પછી કોઈની 
પયાસેથી પેન મયાંિી તેમયાં સહી કરી અને તે બયાળકને 
પ્રેમથી કયાિળ પયાછો આપ્ો. પેલો બયાળક તો 
રયાજી રયાજી થઇ િ્ો અને તે કયાિળ લઈને ફરી 
ડૂચોવયાળી પોતયાનયા ખીસસયામયાં નયાખીને દોડી િ્ો. 

ત્યારે કલયામ સયાહેબે પોતયાનયા સયાથી ગમત્રને કહ્ં 
ક્યારે્ કોઈ બયાળકને ગનરયાશ ન કરવો. કયારણ કે 

તેનયા આ પૃથવી પર પહેલયા વષયો છે, 
પછી તેઓ િયાડી તરફ આિળ જતયા હતયા ત્યારે 

ટોળયામયાંથી પયાઘડી અને ચોરણયાવયાળયા એક વડીલ 
પોતયાની લયાકડી ઊંચી કરી કરીને તેમનયા નયામની 
બૂમો પડતયા હતયા. કલયામ સયાહેબે કહ્ં, તેમને 
આવવયા દો. પેલયા વડીલ તેમની પયાસે પહોંચ્યા અને 
પોતયાનયા પૌત્ર સયાથે ફોટો પડયાવવયાની ઈચછયા વ્તિ 
કરી. વળી, તેમનો પૌત્ર તેમની સયાથે નહોતો. તેને 

શોધવયાનો હતો. 
કલયામ સયાહેબને મોડુ 

થતું હતું. બપોરનયા ત્રણ 
વયાિી િ્યા હતયા. તેમ 
છતયાં તેમનયા ચહેરયા પર 
અકળયામણની એક રેખયા 
પણ નહોતી. તેમણે રયાહ 
જોઈ. પયાંચ ગમગનટ પછી 
તે પૌત્ર મળ્ો, ત્યારે 
તેમની સયાથે ફોટો પડયાવી તે 
વડીલને પણ રયાજી ક્યા્ષ.  

એ વખતે કલયામ સયાહેબે 
ફરી તેમનયા સયાથી ગમત્રને 
કહ્ં ક્યારે્ કોઈ વૃદ્ધ 
મયાણસને તમે ગનરયાશ કરશો 

નગહ. કયારણ કે, આ પૃથવી પર એમનયા છેલ્યા વષયો 
છે. અહીં આનંદ અનુભવયા્ છે આતમી્તયાની 
સૌરભનો.  પુષપની સૌરભ નયાનયા-મોટયા સૌને 
આકષપે છે. તેમ મહયાનપુરુષોનું મૂલ્ગનષ્ઠ જીવન 
પણ આબયાલ-વૃદ્ધ સૌને આકષપે છે. સન 2000 મયાં 
જ્યારે અમેરરકયાનયા પૂવ્ષ રયાષ્ટ્રપગત ગબલ ક્લિનટન 
પ્રમુખસવયામી મહયારયાજને િયાંધીનિરમયાં મળ્યા ત્યારે 

તેમણે કહ્ં હતું હું જ્યારે પ્રમુખસવયામીની આંખોમયાં 
જોઉં છું, ત્યારે મને તે શુદ્ધ ભયાવનયાથી છલકયાતી 
દેખયા્ છે. મેં એમન આંખોમયાં જો્ું કે, તેઓ 
બીજાને આિળ કરીને આિળ આવ્યા છે, બીજાને 
ઝયાંખયા પયાડીને નગહ. 

અમેરરકયાનયા રયાષ્ટ્રપ્રમુખ હોવયાનયા નયાતે ક્લિનટન 
કેટકેટલયા્ મયાંધયાતયાઓને મળ્યા હશે, તેમની આંખોમયાં 
જો્ું હશે. પરંતુ તેઓ કેવળ છ ધોરણ ભણેલયા 
પ્રમુખસવયામી મહયારયાજની આંખોથી આકષયા્ષ્યા. 
આ આકષ્ષણ હતું તેમનયા સપધયા્ષરગહત અહંશૂન્ 
જીવનનું. ક્લિનટન ગવદયા્ થ્યા અને તરત જ 
પ્રમુખસવયામી મહયારયાજની આંખો કચછનયા ભૂકંપગ્સત 
િયામડયામયાંથી તેમને મળવયા આવેલયા સયામયાન્ િરીબ 
ભયાગવકોને શોધવયા લયાિી.  આજુબયાજુનયા લોકો તો 
હજુ ક્લિનટનને મળ્યાનયા આનંદમયાં હતયા, ત્યારે 
પ્રમુખસવયામીજી પેલયા િરીબ ભયાગવકોનયા પ્રશ્ો 
ઉકેલવયામયાં વ્સત થઈ િ્યા હતયા. મુખ પર એવું જ 
વયાતસલ્ અને કરુણયા હતી જેવી ક્લિનટનને મળતી 
વખતે હતી. અહીં આકષ્ષણ છે સમતવરુપી સૌરભનું. 

તેમનયા સદિુણમ્ જીવનનયા આકષ્ષણનો 
ગવશેષ અનુભવ ગવશ્વને ત્યારે થ્ો, જ્યારે તેમનયા 
દેહગવલ્ વખતે 21 લયાખથી વધયારે લોકો તેમનયા 
અંગતમ દશ્ષન કરવયા આકષયા્ષ્યા. 

આવયા મૂલ્ોથી મહેકતયા અનેક મહયાપુરુષોની 
સૌરભ આ જિતને આજે પણ મહેકયાવી રહી છે. 
તો આવો પ્રમુખસવયામી મહયારયાજ શતયાબદી મહોતસવ 
ગનગમત્ે પ્રિટ થતી આ લેખમયાળયામયાંથી, આપણે 
પણ આવયા મૂલ્ોનયા પયાઠ પ્રગત સપ્યાહ શીખીએ અને 
આપણયા જીવનની સયાથે સમગ્ ગવશ્વને સૌરભથી 
મહેકયાવીએ. - સયાધુ અચલકીગત્ષદયા

ટોરનટો
ટોરનટો કેનેડયા ખયાતે 21 અોિસટ 2022નયા રોજ નટરયાજ ્ુથ 

કલચરલ ઓિપેનયાઈજેશન (NYCO)એ ઈક્નડ્યા ડે પરેડમયાં 
િુજરયાત ફલોટ રજૂ ક્યો હતો અને િુજરયાતનયા ફલોટને The 
Best Propse & Decor કેટેિરીનો અેવોડ્ષ પ્રયાપ્ થ્ો હતો.

અયાઝયાદીનયા અમૃત મહોતસવ અને ભયારતનયા સવતંત્રતયા 
ગદવસની ઉજવણી નયાથન રફગલપસ સકેવર ટોરનટોનયા હૃદ્ સમયા 
ડયાઉનટયાઉનમયાં કરવયામયાં અયાવી હતી. અયા વષપે પણ ભયારતનયા 28 
રયાજ્નયા વૈગવધ્તયાથી ભરેલયા ભયાષયા, પહેરવેશ, ભોજન, જીવન 
શૈલીને દરેક રયાજ્નયા અોિપેનયાઈજેશનોઅે ફલોટ રજૂ ક્યા્ષ હતયા. 
ભયારત દેશ ગવગવધતયામયાં અેકતયા દશયા્ષવતો લોકશયાહી દેશ છે. મુખ્ 
સટેજ પર ભયારતનયા ગવગવધ રયાજ્નયા સંિીત, નૃત્ુ પ્રસતુત થ્યા 
હતયા. બોલીવુડ સેગલગરિટી રયાહુલ દેવ અને મુગધયા િોડસેએ હયાજરી 
અયાપી હતી અને પનોરમયાનયા ફલોટમયાં પરેડમયાં હયાજર રહ્યા હતયા. 
જેમયાં નટરયાજ ્ુથ કલચરલ અોિપેનયાઈજેશને િુજરયાતનો ફલોટ 
રજૂ ક્યો હતો. જે અયાઝયાદીનયા અમૃત મહોતસવની થીમ હતી. 
િુજરયાતનયા ફલોટમયાં પ્રથમ ભયાિમયાં સરદયાર પટેલ (Statue of 
Unity) દુગન્યાની સૌથી ઊંચી પ્રગતમયાની રેપલીકયા પ્રેઝનટ કરયાઈ 
હતી. જેની પયાસે સરદયાર સરોવર દશયા્ષવ્ું હતું અને િુજરયાતનો 
નકશો મૂક્ો હતો. બીજા ભયાિમયાં િયાંધી અયાશ્મ બનયાવયા્ું હતું. 
જેમયાં િયાંધી બયાપુ તરીકે 87 વષ્ષનયા રમગણકભયાઈ રયાંચે ભયાિ લીધો 
હતો. બયાજુમયાં પ્રફુલભયાઈ ભયાવસયાર ચરખો કયાંતતયા બેઠયા હતયા. સરસ 
મઝયાની ઝુંપડીની અયાજુબયાજુ કૂવો, ચબૂતરો, જ્યારયાનયા છોડથી સુંદર 
ડેકોરેશન કરવયામયાં અયાવ્ું હતું.

ત્રીજા ભયાિમયાં મહગષ્ષ ભયાવસયાર અને ગ્ુપે રયાસ િરબયાની 

રમઝટ જમયાવી બધયાને મઝયા કરયાવી હતી. લયાકડયાનયા સત્રી-પુરુષો 
વયાગજંત્રો વિયાડતયા હો્ તેવી સુંદર પ્રગતમયા મૂકી હતી. “જ્ 
જિદીશ હરે...”ની અયારતી સયાથે પરેડની શરૂઅયાત કરી હતી. 
ગરિષમયાભયાઈની મ્ુઝીક સીસટમ, હરકયાનતભયાઈ િરબયાની ગસકવનસનયા 
તયાલે ડયાઉનટયાઉનમયાં સૌ િરબયાનયા તયાલે ઝુમવયા લયાગ્યા હતયા. અયા 
િુજરયાતનયા ફલોટને બનયાવવયા વોલક્નટ્સ્ષ, કોમ્ુનીટી સપોટ્ષસનો 
ખૂબ જ સયાથ સહકયાર મળ્ો હતો. 

કોમ્યુનીટી સપોટ્ટ ઃ- શગમ્ષલયાબેન દવે (રો્લ લેપેજ), સંકલપ 
રેસટોરનટ (હયાટ્ષ સટોન ઇન.) હરકયાનત પટેલ (હેરી ઇનસ્ોરનસ, 
બેલ કેનેડયા), ગહમેશ પટેલ અને મુકુનદ પંચયાલ (NU Vision 
Metal Inc.) ગમગહર ભટ્ટ (કોનટીનેનટલ મોટસ્ષ), હસમુખ 
મુખી (સબરસ રેસટોરનટ), પયારરતોષ પટેલ (ક્ીક ટ્યાવેલ), પ્રશયાંત 
પટેલ (હોમ લયાઈફ, મોરિેજ, અેકયાઉનટીંિ), ગવનોદ સોની અને 
શૈલેષ પટેલ (S Andrews Inn & Suit), ગશરરષ પટેલ 
(Baby Side Motel), નમસતે ઇક્નડ્ન સુપર મયાકકેટ, રયાજેશ 
રિહ્મભટ્ટ (ગમરયાજ ઇગનગ્ેશન), રીનયા અને ગવજ્ પટેલ (રયાઈઝીંિ 
ઇગમગ્ેશન), ગવશયાલ ઠક્કર (મુંબઈ અેકસપ્રેસ), ચીમન ગમસત્રી અને 
અયાનંદ ગમસત્રી (મોરનેલ ડ્રિ મયાટ્ષ), કૃણયાલ ભયાવસયાર (મેહર ફુડ), 
સેજલ શયાહ (રડઝયાઈન પલસ)

કોમ્યુનીટી અોર્ગેનાઈજેશન ઃ- ભજન સંધ્યા કલચરલ ગ્ુપ, 

અપ્ષણ ફયાઉનડેશન, ડયાઈવર સીટી કલચરલ ઓિપેનયાઈજેશન, 
ઇક્નડ્ન ફેગમલી એસોગસઅેશન અોફ કેનેડયા, રિેનડસ અોફ ઇનડો 
કેનેરડ્ન સોસયા્ટી, રીગદ્ધ ગસગદ્ધ એનટરટેઈનમેનટ, BAPS 
સવયાગમનયારયા્ણ મંરદર, રયાધયા કૃષણ મંરદર.

વોલનટી્સ્ટ ઃ કેતન અને ગબંદુ પુરોગહત, હરકયાનત પટેલ, સંરદપ 
વોરયા, જીિીષયાબેન પટેલ, હેમયાબેન દવે, અલકયા પટેલ, મીનયા પટેલ, 
ગપ્ર્યાંશ શયાહ, મુરદતયા શુલિયા.

મીડિ્ા સપોટ્ટ ઃ- િુજરયાત ન્ુઝ લયાઈન (લગલત સોની), 
િુજરયાત એરિોડ (ગશલપેશ પરીખ), સવદેશ (ગનલેશ ટેલર), િુજરયાત 
અેકસપ્રેસ (અગમત ભટ્ટ), િુજરયાત ગવકલી (લગલત ઠયાકર), રેરડ્ો 
મુસકયાન (નીલમ પંરડત પૌત્રયા), ગનસિ્ષ મીરડ્યા (ગનસિ્ષ લયાખમની), 
અયાઈટી સોલ્ુસરન (ધ્ુવ ભયાવસયાર), હેતવસ રડઝીટલ અયાટ્ષ 
અને ફોટોગ્યાફી (હેતલ ભયાવસયાર), મુતિયા અેડવટયા્ષઈઝીિ (તુષયાર 
ઉનડકટ), િુજરયાત ટુરરઝમ.

NYCO ટીમ ઃ ગચંતન ભયાવસયાર, (ફયાઉનડર અને પ્રેસીડેનટ), 
કેતન િયાંધી (વયાઈસ પ્રેસીડેનટ), પ્રફુલભયાઈ ભયાવસયાર (ડયા્રેકટર), 
મહગષ્ષ ભયાવસયાર (્ુથ કોઓરડ્ષનેટર), તુષયાર ઉનડકટ (અેડવયાઈઝરી 
BOP) ગચંતન ભયાવસયાર, NYCO ફયાઉનડર અને પ્રેસીડેનટ 
“કોમ્ુનીટી સપોટ્ષર, કોમ્ુનીટી અોિપેનયાઈજેશન, વોલક્નટ્સ્ષ, 
મીરડ્યા સપોરસ્ષ, અોરડ્નસ, િુજરયાત ટુરીઝમ, NYCO 
Team અયાપ સૌનું હૃદ્પૂવ્ષક અયાભયાર મયાને છે. અયાપ સૌનયા સયાથ 
સહકયારથી િુજરયાત ફલોટનું સુંદર અયા્ોજન થઈ શક્ું.”

વધારે ઇન્ફરમેશન માટે ઃ ગચંતન ભયાવસયાર, NYCO 
ફયાઉનડર અને પ્રેસીડેનટ, www.nyco@canada.com, 
admin@nycocanada.com

ટોરોનટોમયાં ઈક્નડ્યા ડે ઃ િુજરયાતનયા ફલોટને એવોડ્ષ

પરેડ સાથે ભારતના 28 રાજ્યની જીવન 
શૈલીનાે ચિતાર આાપતી કૃતતઆાે રજૂ થઈ
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