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બેઈજિંગ 
વિશ્વએ 2022ના સૌથી શવતિશાળી 

િાિાઝોડાનો સામનો કરિા તૈયાર 
રહેિુ પડે તેિા સંકેતો મળયા છે.  
વહનામનોર નામના િાિાઝોડાથી સૌથી 
િધુ ખતરો ચીન અને જાપાનને છે. આ 
િાિાઝોડુ પૂિ્વ ચીન સાગરના કકનારે 
અને જાપાનના દવષિણ ભાગને સૌથી 
િધુ નુકશાન પહોંચાડે તેિી શકયતા છે.

S જોઈન્ટ ્ટાયફૂન િોવનિંગ સેન્ટરની 
આગાહી પ્રમાણે સુપર ્ટાયફૂન 
વહનામનોર લગભગ 257 કકમી/
કલાકની ઝડપથી આગળ િધયું હતુ. 
હિે આ િાિાઝોડાની ઝડપ 313 
KM/H છે. જેના કારણે દકરયામાં 
15 મી્ટર સુધી મોજા ઉછળી રહ્ા છે. 
જો કે, આગામી કદિસોમાં તેની ઝડપ 
ઘ્ટી પણ શકે છે. 

જાપાનની હિામાન એજનસીના 
જણાવયા અનુસાર, િાિાઝોડાની 
ઝડપ જાણિા મળી છે. તે મુજબ, 
વહનામનોર ઓગસ્ટ 2022માં આિેલું 
અને અતયાર સુધીનું સૌથી મજબૂત 

અને સૌથી શવતિશાળી િાિાઝોડુ છે. 
બુધિારે સિારે લગભગ 10 િાગયાની 
આસપાસ, આ િાિાઝોડુ જાપાનના 
ઓકકનાિાથી 230 કકમી પૂિ્વ દીશા 
તરફ હતું. તે ઉત્તર-પૂિ્વમાં યુ્વકયુ ્ટાપુ 
તરફ આગળ િધિાની િધુ શકયતાઓ 
દેખાઇ રહી છે. 

S JTWCના જણાવયા અનુસાર 
સુપર ્ટાયફૂન િાિાઝોડાની ગવત 
આગામી કદિસોમાં નબળી પડી શકે 
છે. કોલોરાડો સ્ટે્ટ યુવનિવસ્વ્ટીના િડા 
કફલ ક્ોટઝબેચે કહ્ં કે, અમારી પાસે 
ઘણા િર્ષોનો રેકોડ્વ છે. 70થી િધુ 
િર્ષોમાં માત્ર બે િાર જ ઓગસ્ટમાં 

આ્ટલું શવતિશાળી િાિાઝોડુ 
આવયું છે. પહેલું િાિાઝોડું 
1961માં અને બીજું 
1997માં આવયું હતું, પરંતુ 
તે વહનામનોર જે્ટલું મજબૂત 
નહોતું.

હિે આ પ્રચંડ િાિાઝોડાને કારણે 
જાપાન તથા ચીનને સૌથી િધુ ખતરો 
છે. હાલ આ બંને દેશોની વચંતા િધી 
છે. કારણ કે આ િાિાઝોડું પૂિ્વ ચીન 
સાગરને પાર જાપાનના દવષિણી કવિપોને 
મો્ટુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. 

યુએસ જોઈન્ટ ્ટાઈફૂન િોવનિંગ 
સેન્ટરના દાિા મુજબ સુપર ્ટાઈૂન 
વહનામનોર હાલ લગભગ 160 માઈલ 
(257 કકલોમી્ટર) પ્રવત કલાકની 
ઝડપે આગળ િધી રહ્ં છે. તેની 
મહત્તમ ઝડપ 198 માઈલ પ્રવત કલાક 
નોંધાયેલી છે. હોંગકોંગ ઓબ્ઝિે્ટરીએ 
કહ્ં હતુ કે, બુધિારે સિારે 10 િાગયે 
આ તોફાન જાપાનના ઓકકનાિાથી 
લગભગ 230 કકમી પૂિ્વમાં કેનદ્ીત હતું 
અને તેના પવચિમ-દવષિણ-પવચિમ તરફ 
લગભગ 22 કકલોમી્ટર પ્રવત કલાકની 
ઝડપથી રયૂકુ વિીપ તરફ આગળ 
િધિાનું અનુમાન છે. 

ચીન અને જાપાનને માથે પ્રચંડ ર્ાર્ાઝોડાનો ખતરો

કોલંબો
આવથ્વક અને રાજકી્ટ સંક્ટનો 

સામનો કરી રહેલા શ્ીલંકાના જલદી 
થોડી રાહત મળી શકે છે. કરપો્ટ્વ 
પ્રમાણે આઈએમએફના પ્રવતવનવધઓ 
સાથે થયેલી ચચા્વમાં શ્ીલંકા 2.9 
અબજ ડોલરના શરતી રાહત પેકેજ 
પર રાજી થઈ ગયું છે. શ્ીલંકામાં 
વિદેશી મુદ્ા ભંડાર ખતમ થિાને 
કારણે આયાત બંધ થઈ ગઈ છે. તો 
જનતા ભોજન અને પેટ્ોલ-ડીઝલ 
મા્ટે પણ તરસી રહી છે. 

શ્ીલંકા પર 51 અબજ ડોલરનું 
વિદેશી દેિું છે. જુલાઈમાં ગુસસે 
થયેલા પ્રદશ્વનકારીઓએ દેશના 
રાષ્ટ્રપવત ભિન પર કબજો કરી 
લીધો હતો. તયારબાદ પૂિ્વ રાષ્ટ્રપવત 
ગો્ટબાયા રાજપષિે દેશ છોડીને 
ભાગી ગયા હતા. વસંગાપુરથી તેમણે 
પોતાનું રાજીનામુ આપી દીધુ હતું. 
હિે આઈએમએફ સાથે સહમવત 
બનિા પર શ્ીલંકાના રાષ્ટ્રપવત 

રાવનલ વિક્રમવસંઘેએ કહ્ છે કે આ 
દેશના ઈવતહાસનું ખુબ મહતિનું 
પગલું છે. 

તેમણે કહ્ં, શરૂઆતમાં મુશકેલી 
આિશે પરંતુ આપણે આગળ િધિાનું 
છે અને પ્રગવત કરિી છે. જે અમારો 
સંકલપ છે. અતયારે માત્ર તેના ઉપર 
વિચાર કરિાનો છે. આઈએમએફના 
એક અવધકારીએ કહ્ં હતુ કે, 
શ્ીલંકાને સંક્ટમાંથી બહાર કાઢિા 
આ પ્રયાસ કરિામાં આિી રહ્ો 
છે.  IMFએ પહેલા પણ કહ્ં હતું 
કે અમારૂ પ્રવતવનવધમંડળ શ્ીલંકાની 
સાથે નાણાકીય સુધારા પર ચચા્વ 
કરશે. 

પ્રેસ કરલીઝ પ્રમાણે આઈએમએફે 
કહ્ં હતું કે તે આશ્વાસન ઈચછે છે કે 
લોન સસથરતા બહાલ રહેશે. શ્ીલંકાને 
મે મવહનામાં આઈએમએફે રાહત 
પેકેજની િાત શરૂ કરી હતી. પરંતુ 
જૂનમાં સસથવત ગડબડ થિાને કારણે 
િાતચીત અ્ટકી ગઈ હતી. 

IMF શ્રીલંકાને 2.9 અબિ 
ડોલરનું રાહત પેકેિ આપશે
પ્રવતનનવિમંડળ શ્ીલંકા સાથો નાણાકીય સુિારા વિશો ચચાચા કરશો



અર્થતંત્રને 139 બિલિયન ડ�ેિરન�ે ખર્થ રવ�ન�ે અંદ�જ : ગિ�ેિિ અેન્જલનયરરગં અને અ�ર ક્િ ટેક્ચર સરવકિસ ફર્થ દ્�ર� અહેવ�િ જારી

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 02 SEPTEMBER, 202202 ્ેનેડ�

કેનેડિયન ઇન્િયન એસોસસયેશની બીજી 
વાસ્ષિક મન્ટિ-સસટિી ડ્ાઇવ-થ્રુ કાર પરેિ અને 
ભારતના સવતંત્રતા ડિવસની ઉજવણી શસનવાર 
20મી ઓગસટિ 2022ના રોજ કાર પરેિ, સમ્ટિન 
સપોરસષિ સે્ટિર ખાતે યોજાઈ હતી. આ કાયષિક્રમમાં 
સવારે 10.30 વાગયે મેયર સમ્ટિન ગોિષિન ક્રા્્ત્ઝ, 
ભારતના કો્સયરુલેટિ જનરલ, અપૂવષિ શ્ીવાસતવ, 
સમ્ટિન ટિાઉનના કાઉન્સલર માઈક કલરુએટિ તથા 
કાઉન્સલર સક્રસટિીના ટિેસર િેક્કસેન અને 40થી વધરુ 
સભયોની હાજરીમાં ્ઝંિી બતાવી કાર પરેિ શરુ 
કરાવાઈ હતી.

ઓકસવલના કાયષિકારી મેયર બેથ રોબટિષિસન 
અને મેયર ઓફ ઓકસવલનો સટિાફ આ તકે 
સહભાગીઓને આવકારવા માટિે હાજર રહ્ા હતા. 
તેમના અસભનંિન મેળવીને કાર પરેિ ઓકસવલથી, 
બસલિંગટિન સસટિી હોલ પહોંચી હતી. ્તયાં, 
કાઉન્સલર શ્ીપોલ શરમને સૌએ આવકાર આપયો 
અને તેમણે અ્ય િેશોમાં વસતા િરેક ભારતીઓને 
“આ્ઝાિીના ભારતના ૭૫ અમૃત મહો્તસવ”ની 
શૂભેચ્ા આપી હતી. જે બાિ કાર પરેિનો કાફલો 

વોટિરિાઉન તરફ આગળ વધયો હતો.સંસિસભય 
િેન મરુઈસ અને તેમના સટિાફ દ્ારા, વોટિરિાઉન 
મેમોડરયલ પાક્કમાં કાફલાનરું સવાગત કરાયરુ હતરુ.

હેસમ્ટિનના મેયર ફ્ેિ આઈ્ઝનબગષિરે પણ 
ભારતના 75મા આ્ઝાિી કા અમૃત મહો્તસવની 
શરુભેચ્ા પાઠવી હતી. િરેક સથળે કેનેડિયન 
ઈન્િયન એસોસસએશને ધવજ ફરકાવયો, અને 
કેનેડિયન અને ભારતીય રાષ્ટ્રગીત ગાયા હતા. 
આ પ્રસંગે મહાનરુભાવોએ, પોતાના સવચારો સાથે 
સવષિ ભારતવાસીને અસભનંિન પાઠવયા હતા. “ 
કેનેડિયન ઈન્િયન એસોસસએશન ઑફ હો્ટિન” 
એ સબન-નફાકારક એક સંસથા ્ે, અને તેનો હેતરુ 
બંને િેશોના સાંસકકૃસતક અને સામાસજક કાયષિક્રમોનરું 
આયોજન કરવાનો ્ે.

સંસથાના પ્રમરુખ જગમોહન મૈનરાએ 
કાયષિક્રમમાં સહયોગ આપનારા તમામનો 
આભાર મા્યો હતો. સાથે  સંસથામાં જોિાવવા 
માંગતા હોય તેવા નાગડરકોને “www.
canadianindianassociation.com 
ઉપર લોગ ઈન કરવા અપીલ કરી હતી.

કેનેડિયન ઇન્િયન એસો.ની બીજી 
વાર્ષિક મન્ટિ-રસટિી ડ્ાઇવ-થ્રુ કાર પરેિ
દરે્ સ્થળે ધ્વજ ફર્�વી ્ેનેડ� અને ભ�રતન� ર�ષ્ટ્રગીતનું ગ�ન ્ર�યું

ઓ્ટિેડરયો 
પૂર, િરુષકાળ અને મોટિા વાવા્ઝોિાને કારણે હાઈ-વે ધોવાઈ 

જાય ્ે, ઈમારતોને નરુકસાન પહોંચે ્ે અને પાવર ગ્ીિને અસર 
કરે ્ે. આવી કુિરતી આપસતિઓને કારણે આગામી 30 વ્ષિમાં 
કેનેિાની અથષિવયવસથાને 139 સબસલયન િોલરનરું નરુકસાન થઈ શકે 
્ે. ગલોબલ એન્જસનયડરંગ અને આડક્કટિેક્ચર સસવષિસ ફમષિ GHD 
દ્ારા સોમવારે એક્ાનોસમકસ નામનો અહેવાલ પ્રકાસશત કરવામાં 
આવયો હતો. મીડિયા સાથેની એક મરુલાકાતમાં ફમષિના કેનેડિયન 
વોટિર લીિ િોન હોલે્િે જણાવયરું હતરું કે, પાણીની ડકંમત અને તેની 
સાથે સંકળાયેલો ખચષિ અસવીકાયષિ ્ે. મને લાગે ્ે કે, તે મહ્તવપૂણષિ 
્ે. હોલે્િે કહ્ં હતરું કે, આપણને જીવવા અને ટિકી રહેવા માટિે 

તેની જરૂર ્ે. તેમણે ઉમેયરુિં હતરું કે, કેનેડિયન અથષિતંત્ર ઉપરની 
અસર પાંચ અલગ-અલગ માકકેટિ સેગમે્ટિમાં ફેલાયેલી 139 

સબસલયન િોલર ્ે. મેં આ અસંખય વખત સાંભળયરું ્ે કે, અમે 
આબોહવા પડરવતષિનનો અનરુભવ કરીએ ્ીએ,” કાં તો આપણી 
પાસે વધારે પિતરું પાણી ્ે અથવા તો અપૂરતરું પાણી ્ે. જયારે 
આપણે વાતાવરણમાં પડરવતષિન સવશે વાત કરીએ ્ીએ, ્તયારે 
આપણે તેનો અનરુભવ પાણી દ્ારા જ કરીએ ્ીએ. અહેવાલમાં 
આગાહી કરવામાં આવી ્ે કે, હવે અને 2050 સરુધીમાં પાણી 
સંબંસધત આબોહવા આપસતિઓથી ઉ્તપાિન અને સવતરણને સૌથી 
મોટિો ફટિકો પિશે. જેને પહોંચી વળતા અંિાસજત 64 સબસલયન 
િોલરનો ખચષિ થશે અથવા તો તેટિલરુ નરુકસાન થશે. જે કેનેિામાં એક 
વ્ષિમાં કુલ ઉ્તપાિન અથષિતંત્રના લગભગ 0.2 ટિકા જેટિલરું થાય ્ે. 
િરુષકાળને કારણે ઔદ્ોસગક ઉ્તપાિનને અસર થઈ શકે ્ે.

ઓ્ટિેડરયો 
કેનેડિયન નેશનલ એનક્ઝસબશન (CNE) ખાતે 2022 

કેનેડિયન ઇ્ટિરનેશનલ એર શો 3થી 5 સપટિેમબર િરસમયાન 
િરરોજ બપોરેથી 3 વાગયા સરુધી ચાલશે. એર શોના 
મેઇસલંગ સલસટિમાં સબ્સક્રાઇબ કરેલા લોકો માટિે પ્રિશષિનની 
સવગતો િૈસનક સમયપત્રક સાથે પ્રકાસશત કરવામાં આવશે. 

સીએનઇના ઘણા સવસતારોમાંથી એર શો જોઈ શકાય 
્ે, પરંતરુ જે મહેમાનો એર શો ્ઝોનમાંથી જોવાનરું પસંિ 
કરે ્ે, તેઓ એકશનનાં દૃશયો નજીકથી માણી શકશે, જેમાં 
પરફોમષિ્સ સાથે વણષિન પણ હશે. આ ડટિડકટિોની ડકંમત 80 
િોલર રાખવામાં આવી ્ે. 

275 િોલરમાં મહેમાનો ફલાઇટિ િેક ચેલેટિની ડટિડકટિ 
ખરીિી શકે ્ે, જયાંથી તેઓને એર શો જોવા માટિે ખૂલ્ી 

જગયા, ભોજન અને ખૂલ્ા બારની સરુસવધાની ઓફર 
આપવામાં આવી ્ે. આ વ્ષિના શોમાં એરક્રાફટિમાં 
RCAF CF-18 િેમો્સટ્ેશન ટિીમ, ગોિષિ પ્રાઈસ અને ધ 
યાક-50 અને P-51 મસટિે્ગનો સમાવેશ થાય ્ે. આ વ્ષે 
કેનેડિયન ફોસસષિસ સ્ો બરસષિ તેમના એરક્રાફટિમાં ઓપરેશનલ 
સમસયાઓને કારણે હાજર રહેશે નહીં. તેઓએ શરુક્રવારે સાંજે 
સવિટિર પર આ જાહેરાત કરી હતી. જૂથે સવિટિ કયરુિં હતરું કે, 
આ CT-114 ટ્રુટિરના ચાલરુ ઓપરેશનલ સવરામને કારણે 
્ે, જે હજરુ પણ અમલમાં ્ે. 2 ઓગસટિના રોજ ફલાઇટિ 
સેફટિી ફોટિષિ સે્ટિ જોન, બીસીમાં થયેલા અકસમાતની તેમની 
તપાસ ચાલરુ ્ે. અમે શોમાં હાજર રહેલા તમામ લોકોને 
શરુભેચ્ા પાઠવીએ ્ીએ અને આશા રાખીએ ્ીએ કે, તમે 
RCAF પ્રિશષિનનો આનંિ માણશો.

સ�ે િરસ્થ અ�ેપરેશનિ સરસ્�ને ્�રણે હ�જર રહેશે નહીં, ટીર્ટની ર્ંરત 80 ડ�ેિર

વેપ�ર ્ર�રની રવવ�દ 
લનવ�રણ પ્રણ�િી હેઠળ 
ન�ેટીસ પ�ઠવ�ઈ

ટિોરો્ટિો 
ઇ્ટિરનેશનલ ટ્ેિ સમસનસટિર 

મેરી એનજીએ કહ્ં કે, પોચા લાકિા 
ઉપર યરુએસ દ્ારા લાિવામાં આવેલા 
કરવેરાને કેનેિા અનવોર્ટિેિ અને 
અયોગય ગણે ્ે. આ મસહનાની 
શરૂઆતમાં આ પગલરું યરુએસ દ્ારા 
લેવામાં આવયરું હતરું. કેનેિાની સરકારે 
યરુએસ-મેનકસકો-કેનેિા વેપાર કરારની 
સવવાિ સનવારણ પ્રણાલી હેઠળ 
સોમવારે નોડટિસ િાખલ કરી હતી.

એનજીએ એક સનવેિનમાં મીડિયાને 
જણાવયરું હતરું કે, આ કરવેરો કેનેડિયન 

વયવસાયો અને કામિારોને નરુકસાન 
પહોંચાિે જ ્ે અને ફુગાવો તથા 
સપલાય-ચેઇનના મરુદ્ાઓ પણ ગ્ાહકોને 
પરેશાન કરી રહ્ા ્ે. 

યરુ.એસ.એ આ મસહનાની 
શરૂઆતમાં તેનો એન્ટિ-િનમપંગ અને 
કાઉ્ટિરવેસલંગ ડ્રુટિીનો િર 17.61 
ટિકાથી ઘટિાિીને 8.59 ટિકા કયયો  
હતો, પરંતરુ એનજીએ સંકેત આપયો 
હતો કે, કેનેિા હજરુ પણ આ પગલાં 
સામે લિશે. 

યરુ.એસ.ની િલીલનો મરુખય મરુદ્ો 
એ ્ે કે, ક્રાઉન લે્િમાંથી કાપવામાં 
આવેલા લાકિા માટિે પ્રાંતો દ્ારા લેવામાં 
આવતી સટિમપેજ ફી સબસસિી સમાન 
્ે. કારણ કે, યરુએસ ઉ્તપાિકોએ તેના 
બિલે બજાર િર ચૂકવવા પિશે. 

પોચા લાકિા ઉપર યરુએસ દ્ારા 
લદાયેલા કરને કેનેિાએ પિકાયયો

30 વ્ષિમાં પૂર, િરુષકાળ, તોફાનોથી કેનેિાને થશે મોટિરુ નરુકસાન

વ્ષિ 2022નો કેનેડિયન ઇ્ટિરનેશનલ 
એર શો 3થી 5 સપટિેમબર સરુધી ચાલશે
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• કેનેડામાં કૃતજ્ઞતા પર્વની ઉજરણી: 
પ્ેમસ્વરૂપ સ્વામીનું સન્ાન

• 28 ભકાેએે એંબરીશ દીક્ા 
લઈને પ્ભુમય જીરન  
જીરરાનાે સંકલ્પ કયાયો 

ઓન્ટેરિયો 

ટોરોનટો ઃ યોગી ડિવાઈન સોસાયટીના 
અધિષ્ાતા બ્રહ્મસવરૂપ હડરપ્રસાદ સવામીજી 
મહારાજના આધયાત્મક અનુગામી પ્રરેમસવરૂપ 
સવામીજી મહારાજ પ્રથમવાર કેનરેિાની િમ્મયાત્ાએ 

પિારતાં તરેમની ઉપતસથધતમાં કૃતજ્ઞતા પવ્મ અનરે 
આ્મીય પડરવાર ધિધિરનું આયોજન કરવામાં 
આવયું હતું.  27 અનરે 28 ઓગષ્ટ એમ િરે 

ડદવસ સુિી યોજાયરેલા ધિધિરમાં ચાર જ્ઞાનસત્ો 
યોજાયાં હતાં. જરેમાં ગુરુહડર પ્રરેમસવરૂપ સવામીજી 
મહારાજ, ્યાગવલ્લભ સવામી, ગુણગ્ાહક 

સવામી, આનંદસવરૂપ સવામી સધહતના સંતો 
તરેમજ કાય્મકતા્મઓએ પ્રવચન-સ્સંગનો લાભ 
આપયો હતો. ઑનટટેડરયોના કેલરેિોન તસથત વલ્લભ 
યૂથ ઓગગેનાઇઝરેિનના પડરસરમાં યોજાયરેલe 
ધિધિરમાં પ્રરેમસવરૂપ સવામીજી મહારાજરે જીવનમાં 
સકારા્મક અધભગમ રાખવા અનરે ગુરુહડર 
બ્રહ્મસવરૂપ હડરપ્રસાદ સવામીજી મહારાજનાં 
યુગકાય્મનરે આગળ વિારવા અનુરોિ કયયો હતો. 
પછી પ્રથમવાર કેનરેિા પિારનાર પ્રરેમસવરૂપ 
સવામીજી મહારાજનું જાહટેર સનમાન કરવામાં 
આવયું હતું. આ અવસરટે 28 ભક્ોએ પ્રરેમસવરૂપ 
સવામીજી મહારાજ પાસરે અંિરીિ દીક્ા ગ્હણ 
કરી પ્રભુમય જીવન જીવવાનોનો સંકલપ કયયો હતો. 

સૌએ હડરપ્રસાદજીનાં કાય્મનરે આગળ વિારવાનું છટે : પ્રરેમસવરૂપ સવામી

્ોિોન્ો 
ડરયલ એસટટેટ િરે ડરયલટીના ડરયલટર 

કેવરેન ટ્રુિરેલરે િુક્રવારટે મીડિયા સમક્ 
જણાવયું હતું કે, આ અઠવાડિયરે એક 
પ્રોપટટી માકકેટમાં આવી છટે, જરેની ડકંમત 
1,950,000 િોલર છટે. આપણરે એનરે 
િહારથી જોઈએ તો એ તરે ખૂિ સાંકિું 
લાગરે છટે, પરંતુ એકવાર એની અંદર 
આવયા પછી તમનરે આજગયા ઘણી મોટી 
લાગિરે. કસટમ-ધિલટ એ ત્ણ માળની 
ઈમારત ત્ણ અલગ-અલગ એકમોમાં 

ધવભાધજત કરવામાં આવી છટે, જરેમાં 
પ્ર્યરેકનું પોતાનું ખાનગી પ્રવરેિદ્ાર અનરે 
એક ભોંયરું છટે. કુલ મળીનરે લગભગ 
1,700-ચોરસ ફૂટનું ઘર છટે, જરેમાં ત્ણ 
િરેિરૂમ અનરે ચાર િાથરૂમ છટે.

નાની પ્રોપટટી માટટે આટલી મોટી 
ડકંમત િાિતરે ટ્રુિરેલ કહટે છટે કે, આ 
ઘરની ડકંમત 1,950,000 િોલર એટલા 
માટટે છટે, કારણ કે, તરેમાં પ્રરેમ ઉમરેરવામાં 
આવયો છટે. તરે મારા ક્ાયનટની 
રચનાઓમાંની એક છટે, એમ પણ તરેણરે 

કહ્ં હતું અનરે ઉમરેયુું હતું કે તરે દટેખીતી 
રીતરે થોિું મોંઘું છટે. કારણ કે, આપણરે 
ઓછી જમીનના માધલક છીએ, પરંતુ 
તરે મૂલયવાન પણ છટે. કારણ કે તરે દુલ્મભ 
અનરે અલગ છટે.

ટ્રુિરેલ કહટે છટે કે તરેનરે ધસંગલ કુટુંિનાં 
ઘરમાં ઝિપથી પડરવધત્મત કરી િકાય છટે 
અનરે તરે રોકાણકારો માટટે ખરટેખર સારું 
રહટેિરે. ગયા વર્ગે િહટેરની પૂવ્મમાં 154 
હટેધમલટન સરેનટ 1,750,000 િોલરમાં 
વરેચાયું હતું.

ટોરોનટો ધવસતારમાં 10 ફૂટથી ઓછા 
પહોળાં ઘરની ડકંમત 2 ધમધલયન િોલર 
ત્રણ બેડરૂમ એને ચાર બાથરૂમ ધરારતા પ્ત્ેક મકાનમાં ખાનગી પ્રેશદ્ાર એને એેક ભાંયરં

સભાેએે કુદરતી સાંદય્વ માણરા સાથે ફિલ્ી 
ગીતાેની રમઝટ એને રાનગીની લલજ્જ માણી

મિમિિાગા
ગુજરાતી ધસધનયર સમાજ ઓફ ધમધસસાગાની ધપકધનક 

ઓગસટ ૨૮, 2022 રધવવારના રોજ Lakefront 
Promenade, ખાતરે સવારટે 9:30થી 4:30 દરધમયાન 
યોજાઈ હતી. રમણીય સથળ Park pavilion/
shelter (A), ૮૩૦ aviation રોિ પર યોજાયરેલી 
ધપકધનકમાં સૌ પ્રથમ નાસતામાં ફાફિા, જલરેિી,મરેથીના ગોટા, 
ચટણી સાથરે ગરમ ગરમ ચાય તથા coffeeનો સવાદ સૌએ 
માણયો હતો.

રટેખાિરેન તથા જયરેિભાઈ મહટેતાએ ધપકધનક માટટે 
રજીસટ્રેિનનું કાય્મ કયુ્મ હતુ. નાસતો કયા્મ પછી િિા નાના 
નાના ગ્ુપમાં જોિાયરેલા સભયોએ રમણીય જગયામાં walk 
માટટે કુદરતની સુંદરતા જોઈનરે મજા લીિી હતી. આ 
ઉપરાંત ગીતોની રમઝટ જમાવતી અંતાક્રીમાં િહટેનો અનરે 

ભાઈઓ ઉ્સાહભરેર જોિાયા હતા. તરે પછી લંચમાં ઈિલી 
ઢોસા તથા મેંદુવિા સંભાર તથા ચટણી આપવામાં આવયા 
હતા. ધવક્રમભાઈએ ધિંગો ગરેમ રમાડ્ા િાદ મહટેનદ્રભાઈ 
ગોંડિયાએ આયોજનની રૃપરટેખા આપી હતી. હડરભાઈ 
દટેસાઈએ 100 િોલરનું િોનરેિન જાહટેર કયુું હતુ. 

ધસધનયર સમાજ ઓફ ધમધસસાગાની ધપકધનક

મ્ુલનસસપલ એધધકારીએાેએે 
તપાસ એારંભી, બે રેસાેરન્ટ 
બંધ કરારાયા

િાર્કહાિ,ઓન્.
માક્કહામમાં એક રટેસટોરનટમાં 

વીકએનિમાં રાધત્નાં િીનર િાદ ઘણાં 
લોકો ગંભીર રીતરે િીમાર થઈ ગયા 
હતા. આ ગંભીર ઘટના અંગરે દધક્ણ 
ઑનટટેડરયો મયુધનધસપાધલટીના આરોગય 
અધિકારીઓએ તપાસ આરંભી છટે. 
યોક્ક ડરજન પત્લક હટેલથ એક સમાચાર 
પ્રકાિનમાં પ્રધસદ્ધ અહટેવાલમાં નોંિાયુ 
હતુ કે, રટેસટોરનટમાં વાનગી આરોગય 
િાદ લોકો ધિમાર પિવાની ઘટના 
િાદ મયુધન. ધવભાગરે તપાસ િરૂ કરીનરે 

િીલાઇટ રટેસટોરનટ અનરે િીિીકયુનરે 
તા્કાધલક િંિ કરાવી દીિા હતા.
હોતસપટલમાં દાખલ લોકોની સંખયા 
અથવા ગંભીર િીમારીના સંભધવત 
કારણની પુતષ્ટ કરવા માટટે અધિકારીઓ 
અસમથ્મ છટે. તરેથી જરે લોકોએ િધનવારટે 
અથવા રધવવારટે રટેસટોરનટમાં ભોજન 
લીિું હોય અનરે અસવસથતા અનુભવતા 
હોય તરેમણરે તા્કાધલક તિીિી સહાય 
લરેવી જરૂરી છટે. આ ઉપરાંત પાસ્મલ પરેક 
કરાવીનરે ઘરટે ભોજન લઈ જનારાઓએ 
તકેદારી રાખવી આવશયક છટે. જો 
કોઈએ પાસ્મલમાં ફુિ લીિુ હોય અનરે 
એ ભોજન િચી ગયું હોય તરેણરે આ 
ભોજનનો તા્કાધલક ધનકાલ કરી નાંખવો 
જરૂરી છટે. 

િાર્કહાિના િટેસ્ોિન્િાં ખિાબ 
વાનગી પીિિાતા અનેર મબિાિ

િાિખિ
ભારતીય સંગીતના ખયાતનામ 

કલાકાર એઆર રહટેમાનનું નામ ફરી 
દુધનયામાં ગૂંજતુ થયુ છટે. ભારત ઉપરાંત 
ઘણા દટેિોએ તરેમનરે ઘણા એવોિ્મ આપીનરે 
સનમાધનત કયા્મ છટે. હાલમાં કેનરેિાએ 
ફરી એકવાર તરેમનું સનમાન કયુું છટે. 
કેનરેિામાં વિુ એક રોિનું નામકરણ 
એઆર રહટેમાનના નામથી કરાયુ છટે.

એઆર રહટેમાનનરે િહુમાન આપવા 
માટટે કેનરેિાના મરખમ િહટેરમાં 
એક િરેરીનું નામ તરેમના નામથી 
ઓળખવાનો ધનણ્મય લરેવામાં આવયો 
છટે.  મરખમ ટાઉનની એક િરેરીનરે 
સંગીત ધનદદેિક એઆર રહટેમાનના 

નામથી ઓળખવામાં આવિરે.
 પહટેલીવાર નથી કે કેનરેિામાં તરેમનું 

સનમાન કરવામાં આવયું હોય. આ 
પહટેલા પણ નવરેમિર 2013માં કેનરેિાના 
િહટેર મરખમની એક ગલીનું નામકરણ 
સંગીતકાર એઆર રહટેમાનથી કરાયુ 
હતુ. આ રોિનું નામ અલ્લાહ-રખા 
રહટેમાન સરેનટ રાખવામાં આવયું હતું.  
હવરે િીજી વખત એઆર રહટેમાનનરે 
કેનરેિામાં સનમાધનત કરવામાં આવયા 
છટે. આ ધવિરે માધહતી આપતા એઆર 
રહટેમાનરે સોધિયલ મીડિયા પર એક 
પોસટ િરેર કરીનરે પોતાની ખુિી વયક્ 
કરતા આ સનમાન અનરે પ્રરેમ માટટે હું 
તમારા સૌનો આભાર માનયો હતો.

રેનેડાના વધુ એર િાગ્ગને િંગીતરાિ 
એ. આિ. િહટેિાનનું નાિ અપાયુ

ટોરોનટો ઓધસંગટન એવનયુનરે સટ્ીટનરે ધવશ્વની 
સૌથી િાનદાર સટ્ીટમાં 14મા ક્રમરે સથાન 

ઓન્ટેરિયો 
ટોરોનટોની એક સટ્ીટનરે ધવશ્વની સૌથી 

િાનદાર સટ્ીટમાં સથાન આપવામાં આવયું છટે. 
ગુરુવારટે ટાઇમ આઉટ દ્ારા જાહટેર કરવામાં 
આવરેલી ધવશ્વની યાદીમાં 33 િાનદાર િરેરીઓમાં 
ઓધસંગટન એવનયુએ 14મું સથાન મરેળવયું છટે. 

યુ.કે.-તસથત મીડિયા કંપનીએ જણાવયું હતું 
કે, વરેસટ એનિ સટ્ીટ ટોરોનટોમાં િહટેરની કેટલીક 
શ્રેષ્ રટેસટોરન્ટસ છટે, અઠવાડિયાની લગભગ દરટેક 
રાત્રે લાઇવ મયુધઝક સાંભળવા માટટેનું એક ઉત્તમ 
સથળ છટે. ટાઇમ આઉટટે નોંધયું હતું કે, ઓધસંગટન 
એવનયુ પરનો સૌથી નોંિપાત્ ધવસતાર િુંિાસ 
સટ્ીટ વરેસટ અનરે ક્ીન સટ્ીટ વરેસટ વચ્રેનો છટે. 

કારણ કે, અહીં લોકો િરેરી ઉપર પરટેિ કરી િકે 
છટે અનરે કેનરેડિયન ડિઝાઇનરો દ્ારા કાળજીપૂવ્મક 
તૈયાર કરવામાં આવરેલાં કપિાં સધહત અનરેક 
વસતુની ખરીદી કરી િકે છટે. ટાઈમ આઉટટે 
જણાવયું હતું કે, 2021માં તૈયાર કરાયરેલી સૂધચ, 
20,000થી વિુ વૈધશ્વક િહટેરના રહટેવાસીઓના 
વાધર્્મક સવગેક્ણના પડરણામોના આિારટે એસરેમિલ 
કરવામાં આવી હતી. કંપનીએ જણાવયું હતું કે, 
તરેનો ઉદ્ટેશય વૈધશ્વક સતરટે િહટેરોના સાંસકૃધતક અનરે 
ગધતિીલ જીવન પર પ્રકાિ પાિવાનો છટે. ટાઇમ 
આઉટ ટ્ાવરેલ એડિટર જરેમસ મરેધનંગરે કહ્ં કે, 
ધવશ્વના મોટા ગના દટેિોમાં, રોગચાળા પહટેલાનું 
જીવન ફરી િિકવા લાગયું છટે. 
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કોંગ્રેસમાં પ્રમુખપદની ચૂંટણી 
થશરે કે, કુલડીમાં ગોળ ભંગાશરે 

પીઢ નરેતા આઝાદની કૉંગ્રેસમાંથી 
વિદાય ભાજપનરે ફાયદો કરાિશરે

તંત્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

ભારતરીય રાજકારણમાં અને 
ઈતતહાસમાં કોંગ્ેસ તેના સૌથરી 

નબળા સમયમાંથરી પસાર થઈ રહરી છે. 2014 
પછરી અનેક રાજયયોમાં પકડ ગુમાવયા પછરી અંતે 

સંગઠનને મજબૂત 
બના્વ્વાનરી દરીશામાં 
ત્વચાર શરુ થયયો છે.  
હ્વે કૉંગ્ેસના ન્વા 
પ્રમુખ તનમ્વા માટે 
ચૂંટણરીનયો કાય્યક્રમ 
જાહેર થઈ ગયયો. 
આ કાય્યક્રમ પ્રમાણે 
માટે ૨૨ સપટેમબરે 
ચૂંટણરી અંગેનું 
જાહેરનામું બહાર 

પાડ્વામાં આ્વશે. જયારે ૨૪ સપટેમબરથરી 
૩૦ સપટેમબર સુધરી નયોતમનેશન કરરી શકાશે. 
પ્રમુખપદ માટે એક જ ઉમેદ્વાર હશે તયો 
પરરણામ ૩૦ સપટેમબરે જ જાહેર થઈ જશે 
અને આ ઉમેદ્વારને ન્વા પ્રમુખપદે ચૂંટાયેલા 
જાહેર કર્વામાં આ્વશે. એક કરતાં ્વધારે 
ઉમેદ્વાર હશે તયો ૧૭ ઑકટયોબરે મતદાન 
થશે. કૉંગ્ેસના ન્વ હજાર કરતાં ્વધારે 
ડેલરીગેટસ દેશભરમાં પ્રદેશ મુખયાલયે મતદાન 
કરશે અને ૧૯ ઑકટયોબરે મતગણતરરી થશે.

જો કે કૉંગ્ેસરીઓનરી ઈચછા હજુય મતદાન 
કરાવયા ત્વના કુલડરીમાં ગયોળ ભાંગરીને રાહુલ 
ગાંધરીને અને રાહુલ ના માને તયો નહેરુ-
ગાંધરી ખાનદાનનરી કયોઈ વયતતિને પ્રમુખપદે 
બેસાડ્વાનરી જ છે. તેના કારણે કૉંગ્ેસમાં 
ચૂટણરી થશે કે તેમાં શંકા જ છે.  નહેરુ-ગાંધરી 
ખાનદાનના ્વફાદારયો હજુય રાહુલ ગાંધરીને 
જ પ્રમુખ પદે બેસાડ્વાનરી ્વેતરણમાં છે. આ 
્વફાદારયોનરી આગે્વાનરી અશયોક ગહેલયોતે લરીધરી 
છે. ગહેલયોતે એલાન કયુું કે, રાહુલ ગાંધરીને 
ફરરીથરી પાટટીનરી બાગડયોર સંભાળ્વા માટે 

મના્વ્વા છેલ્રી ઘડરી સુધરી પ્રયાસ કરરીશું. 
ગેહલયોતને ડર છે કે, રાહુલ નહીં માને તયો 
પયોતાને બેસાડરી દેશે અને રાજસથાનનરી ગાદરી 
છયોડ્વરી પડશે. તેથરી તેઓ રાહુલને મના્વ્વા 
મચરી પડ્ા છે. કૉંગ્ેસ પ્રમુખપદ માટે અતયારે 
અશયોક ગેહલયોતનું નામ જ સૌથરી ્વધુ ચચા્યમાં 
છે. સયોતનયા ગાંધરીએ ગહેલયોતને પ્રમુખપદે 
બેસ્વા માટે તૈયાર રહે્વા કહરી દરીધુ હયો્વાનરી 
ચચા્ય છે. 

જો કે, ગહેલયોતે પયોતે આ ્વાતયોને ખયોટરી 
ગણા્વરી છે પણ ગયા મંગળ્વારે સયોતનયા 
ગાંધરીએ તેમને મળ્વા બયોલાવયા હતા. બંને 
્વચ્ે લંબાણપૂ્વ્યક ચચા્ય થઈ એ પછરી આ ્વાત 
બહાર આ્વરી છે.  ગેહલયોતને બરીજા પણ તેમના 
જે્વા કૉંગ્ેસરીઓનયો ટેકયો છે. ગહેલયોત જે્વા જ 
બરીજા ્વફાદાર સલમાન ખુશટીદે પણ કહ્ં છે 
કે, રાહુલ ગાંધરી પાટટીનરી એકમાત્ પસંદગરી 
છે અને રાહુલ ત્વદેશથરી પરત ફરે પછરી 
તેમને પ્રમુખપદ સંભાળ્વા માટે મના્વાશે.  
ઉત્તરાખંડના ભૂતપૂ્વ્ય સરીએમ હરરીશ રા્વતે પણ 
રાહુલ ગાંધરી કૉંગ્ેસના ફરરી પ્રમુખ બને એ્વરી 
આશા વયતિ કરરીને તેમને મના્વરી લે્વાશે એ્વું 
એલાન કયુું છે. આ્વા સંજોગયોમાં કૉંગ્ેસના 
બળ્વાખયોરયોએ પણ સામે બાંયયો ચડા્વરી છે. 
કૉંગ્ેસ છયોડરીને ગયેલા ગુલામ નબરી આઝાદે તયો 
પહેલાં કહરી દરીધેલું કે, ચૂંટણરી પ્રતક્રયાના નામે 
નાટક કરાઈ રહ્ં છે અને કયોઈ ચૂંટણરી-ફૂંટણરી 
થ્વાનરી નથરી. આઝાદ તયો કૉંગ્ેસ છયોડરી ગયા 
પણ પૃથ્વરીરાજ ચ્વાણ, આનંદ શમા્ય સતહતના 
બળ્વાખયોરયો હજુય કૉંગ્ેસમાં જ છે. પૃથ્વરીરાજ 
ચૌહાણે બળ્વાખયોરરીના અણસાર આપરીને એ 
જ ્વાત કરરી છે. કૉંગ્ેસ ્વરકિંગ કતમટરી (ઈઠઈ)
નરી ્વચયુ્યઅલ મરીરટંગ પહેલાં મહારાષ્ટ્રના 
ભૂતપૂ્વ્ય પૃથ્વરીરાજ ચૌહાણે એમ જ કહ્ં હતું 
કે, કૉંગ્ેસમાં કઠપૂતળરી પ્રમુખ બના્વ્વાના 
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કૉંગ્ેસ છયોડ્વા માટે કયારના થનગનયા 
કરતા ગુલામ નબરી આઝાદે અંતે કોંગ્ેસને 

અલત્વદા કહરી દરીધરી છે. આઝાદને પાંચેક 
રદ્વસ પહેલાં જમમુ અને કાશમરીરમાં કૉંગ્ેસનરી 
રાજકીય બાબતયોનરી સતમતતના પ્રમુખ બના્વાયા 
હતા. પણ આઝાદને પયોતાના કદ કરતાં પદ 
નાનું લાગયું તેથરી તેમણે રાજીનામું આપરી દરીધુ 
હતુ.

છેલ્ા પાંચ દાયકાથરી કૉંગ્ેસ સાથે જોડાયેલા 
આઝાદે કૉંગ્ેસના પ્રાથતમક સભયપદેથરી પણ 
રાજીનામું આપરી દેતા કોંગ્ેસ છા્વણરીમાં 
ખળભળાટ મચરી ગયયો હતયો. જો કે, આઝાદનું 
આ પગલુ અપેતષિત જ હતુ. તેઓ ઘણાં 
સમયથરી પાટટીના તનણ્યયયો સામે જાહેરમાં 
નારાજગરી વયતિ કરતા હતા.

આઝાદના સમથ્યનમાં જમમુ અને 
કાશમરીરમાંથરી કૉંગ્ેસમાંથરી ધડાધડ રાજીનામાં 
પડરી ગયા. એ જોતાં આઝાદ ન્વરી પાટટીનરી 
રચના કરરી શકે છે. જમમુ અને કાશમરીરમાં 
ત્વધાનસભાનરી ચૂંટણરી કયારે લડાશે એ ખબર 
નથરી પણ આઝાદે કૉંગ્ેસ છયોડરીને ન્વરી પાટટી 
બના્વ્વાનું એલાન કયુું તેના પરથરી લાગે છે કે, 
બહુ જલદરી ત્વધાનસભાનરી ચૂંટણરી જાહેર થઈ 
જશે. જમમુ અને કાશમરીરમાં ન્વા સરીમાંકનનયો 
તખતયો તૈયાર છે અને હ્વે ભાજપને અનુકૂળ 
આ્વે એ્વાં રાજકીય સમરીકરણયો પણ ગયોઠ્વાઈ 
ગયાં છે.

આઝાદે પયોતાનાં રાજીનામાના પાંચ પાનાના 
પત્માં રાહુલ ગાંધરી સામે બહુ બળાપયો કાઢ્યો 

છે.  આઝાદે એ્વરી છાપ ઊભરી કર્વા પ્રયત્ન 
કયયો છે કે, પયોતે રાહુલ ગાંધરીને કારણે થયેલરી 
પાટટીનરી અ્વદશાથરી દુ:ખરી થઈને કૉંગ્ેસ છયોડરી 
રહ્ા છે પણ ્વાસત્વમાં તેમણે પયોતાના રાજકીય 
સ્વાથ્યને ખાતર કૉંગ્ેસ છયોડરી છે. 

કૉંગ્ેસમાં તેમનું બયોડ્ય પતરી જ ગયેલું હતું 
અને ગમે તેટલા ઉધામા કરે તયો પણ સયોતનયા 
ગાંધરી અને રાહુલનરી નજરમાં હરીરયો બન્વાના 
નહયોતા. જમમુ અને કાશમરીરનાં રાજકીય 
સમરીકરણયો જોઈએ તયો આઝાદે જમમુ અને 
કાશમરીરમાં ભાજપનરી પહેલરી સરકાર રચ્વાનયો 
તખતયો તૈયાર કરરી દરીધયો છે. 

આ ્વાત કયોઈને કહેતા ભરી દરી્વાના ઓર 
સુનતા ભરી દરી્વાના જે્વરી લાગશે પણ આ 
્વાસતત્વકતા છે. જમમુ અને કાશમરીરના 
ત્વભાજનના ખરડા પ્રમાણે તેમાં ૭ બેઠકયોનયો 
્વધારયો થયયો છે. ચૂંટણરીપંચ ન્વું સરીમાંકન 
કયુું છે. તેના આધારે જમમુ અને કાશમરીર 
ત્વધાનસભાનરી ન્વરી ૧૧૪ બેઠકયો બનરી છે. આ 
પૈકી કાશમરીર ખરીણમાં ૪૭ અને જમમુમાં ૪૩ 
બેઠકયો છે જયારે પરીઓકેનરી ૨૪ બેઠકયો ખાલરી 
રખાઈ છે. ન્વા સરીમાંકન પછરી સસથતત બદલાશે 
અને જમમુ ત્વસતારનરી બેઠકયો કાશમરીર ખરીણનરી 
બેઠકયોનરી લગયોલગ થઈ જશે, છતાં ખરીણમાં 
ચાર બેઠકયો ્વધારે છે.  અનુસંધાન પેજ નં.17
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ઉંઝા
ઉંઝા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતીના 

બોગસ લાઈસંસ બનાવીને જૂદી જૂદી બેંકોિાં 
ચાર યુવકોના નાિે બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવીને 
કાળા નાણાંને સફેદ કરવા િા્ટે બે િાસ્ટર િાઈનડ 
સમિત છ જણાએ ૨૦૨૦ના સિયગાળાિાં ૬૩૦ 
કરોડથી વધુની રકિની િેરાફેરી કરી કૌભાંડ 
આચયુું િતું. એક યુવક ્પર આવેલી ઈનકિ્ટેકસની 
નોટ્ટસ બાદ સિગ્ર રેકે્ટનો ્પદાદાફાશ થતા 
ઘા્ટલોડીયા ્પોલીસે બે િાસ્ટર િાઈનડ સમિત 
છ જણા સાિે ્ટેકસની ચોરીનો ગુનો દાખલ 
કરી ત્પાસ િાથ ધરી છે. યુવકો ્પણ કમિશનની 
લાલચિાં ્પોતાના ડોકયુિેન્ટ આરો્પીઓને આ્પતા 
િતા. આ ડોકયુિેન્ટ ્પર આરો્પીઓ લાઈસંસ 
અને બેંક ખાતા ખોલાવી તેિાં નાણાંની િેરફેર કરી 
સરકારી ્ટેકસની ચોરી કરી બલેક િનીને વિાઈ્ટ 

કરવાનું રેકે્ટ ચલાવતા િોવાની ્પોલીસની પ્ાથમિક 
ત્પાસિાં જણાય છે.  ઘા્ટલોડીયા ્પોલીસ 
સ્ટેશનના ્પીઆઈ વાય.આર.વાઘેલાએ સરકારી 
્ટેકસની ચોરી અંગે ધારક જગદીશ ્પ્ટેલ, યોગેશ 
અમૃતલાલ િોદી, મચનિય રસીક ્પ્ટેલ, િૌમલક 
ટદનેશભાઈ ્પારેખ, રૂતુલ િનુભાઈ ્પ્ટેલ, ઉદય 
ચંદ્ેશભાઈ િિેતા, થલતેજ મવરૂદ્ધ ્ટેકસ ચોરીની 
ફટરયાદ કરી છે.  ્પોલીસની ફટરયાદ િુજબ રૂતુલ 
્પ્ટેલ અને ઉદય િિેતાએ અનય આરો્પી ધારક, 
યોગેશ, મચનિય અને િૌમલકને  ખેત ્પેદાશો અને 
િરી િસાલાના વે્પાર િા્ટે લાઈસંસ લેવાની 
વાત કરી તેિજ બેંક એકાઉન્ટિાં એક કરોડના 
ટ્ાનઝેકશન ્પર રૂ.૧૦ િજારનું કમિશન આ્પવાની 
વાત કરી િતી. અિુક આરો્પીઓ સાથે કમિશન 
બાબતે સ્પષ્ટતા થઈ ન િોવાથી તેઓ ઉચ્ચક રકિ 
લેતા િોવાનું જાણવા િળયું િતું. 

ખેડા ઃ ખેડાના નાયકા ગાિના નાનકડા ્પરા મવસતારની દીમ્પકા 
ચાવડાએ આઝાદીના અમૃત િિોતસવ ્ટાણે મિિાચલ પ્દેશ સસથત વેલીના 
બે િાઉન્ટન સર કરી તેની ઉ્પર મતરંગો લિેરાવયો િતો.  નાયકા ગાિિાં 
રિેતા અને કટડયા કાિ કરતા િોિજીભાઈ ચાવડાની દીકરી દીમ્પકા 
નાયકા ગુજરાત સરકારની િાઉન્ટ આબુની સવાિી મવવેકાનંદ ્પવદાતારોિક 
તાલીિ સંસથાિાં ટ્ેનર તરીકે ફરજ બજાવે છે. મિિાલય મશખર આરોિણ 
અમભયાનિાં દીમ્પકાની ્પસંદગી થઇ િતી. સવાિી મવવેકાનંદ ્પવદાતારોિક 
સંસથાએ મિિાચલ પ્દેશના ૬૧૪૦ િી્ટર ઉંચાઈએ આવેલા િાઉન્ટ દાવા 
કાંગરી અને ૬૦૦૦ િી્ટર ઉંચાઈએ આવેલા લાગભોચચે િાઉન્ટ ઉ્પર 
મશખર સર કરવા આરોિણ િા્ટે એક ્ટુકડી િોક્ી િતી. જેિાં ગુજરાતના 
કુલ નવ યુવા દ્ારા આ ્પવદાત સર કયયો િતો અને ગુજરાતી દીકરીએ 
મિિાચલના બે ઉચ્ચ મશખરો ઉ્પર મતરંગો લિેરાવયો િતો.

ઉંઝા APMCના ખોટા લાઈસનસથી બેંકોમાં 
રૂ. 640 કરોડની હેરાફેરીઃ છ સામે ફરરયાદ
કમમશનની વાત કરી 4 યુવકના બેંક ખાતામાં ટેક્સ ચાેરીનું કાૌભાંડ થયું

ખેડા તાલુકાના નાયકાના પરા વિસતારની 
યુિતીએ 2 વિખર ઉપર વતરંગો લહેરાવયો
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પાસપોર્ટમાં ચેડાં કરી 
દુબઇ જતું ખેડાનું દંપતત 
અમદાવાદથી પકડાયું

વડોદરા
ગાંધીનગરના ઓફિસર તરીકે નોકરી કરતા જગદીશ 

પ્રજાપતતએ એરપોર્ટ પોલીસ સરટેશનમાં ખેડા તજલ્ાના 
મહુધા તાલુકાના તસંધાલી ગામમાં રહટેતા બીનલબહટેન 
તહતેશકુમાર પરટેલ અને તેમના પતત તહતેશકુમાર 
પ્રવીણભાઇ પરટેલ સામે િફરયાદ નોેંધાવી છટે કે એસ.વી.
પી.આઇ એરપોર્ટ  રમમીનલ-૨ ઈતમગ્ેશન કાઉનરર પર 
પોસપાર્ટ અને  બોફડ્ટગ પાસ તથા તવઝાનું ચેફકંગ કરતા 
હતા.  આ સમયે દંપતતના પાસપોર્ટ ઉપર રીપબલીક 
ઓિ ઇનનડયા લખેલું હતું, તેઓએ ૨૦૧૮માં 
આયલેનડથી ફડપોર્ટ કરતા મુંબઇ આવયા  હતા. જેની 
એનટ્ી ઇતમગ્ેશન તસસરમ સોિવેરમાં હતી પરંતુ 
પાસપોર્ટમાં સરટેમપ ન હતો. આમ પાસપોર્ટમાં ચેડાં કરી 
છટેડછાડ કરી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવયું હતું. 

વડોદરાની યુતનવતસ્ટરીનો 
ઉતકકૃષ્ટ દટેખાવ : નેક દ્ારા 

A+ રટેફરંગ અપાયું
વડોદરા

વડોદરાઃ યુતનવતસ્ટરીઓના પરિોમ્ટનસના આધારટે 
અપાતા નેક (નેશન એસેસમેનર એનડ એક્ેફડરટેશન 
કાઉનનસલ)ના રટેફરંગમાં એમ. એસ. યુતનવતસ્ટરીએ 
છલાંગ લગાવી છટે. નેક કતમફરનુ ઈનસપેકશન પુરુ થયા 
બાદ આજે જાહટેર કરાયેલા રટેનનકંગમાં યુતનવતસ્ટરીને 
૩.૪૩ સીજીપીએસાથે એ પલસ રટેફરંગ મળયુ છટે.ધયાન 
ખેંચનારી બાબત એ પણ છટે કે, સહટેજ મારટે યુતનવતસ્ટરી 
એ ડબલ પલસ રટેફરંગ મેળવતા રહી ગઈ છટે.એ 
ડબલ પલસ રટેફરંગ મારટે ૩.૫૦ અથવા તેના કરતા 
સીજીપીએની જરુર હોય છટે અને યુતનવતસ્ટરીને  ૩.૫૦ 
કરતા માત્ર ૦.૭ સીજીપીએ ઓછા મળયા છટે. આ 
પહટેલા યુતનવતસ્ટરીને ૩.૧૬ સીજીપીએ સાથે એ રટેફરંગ 
મળયુ હતુ અને તેના પહટેલા બી પલસ રટેફરંગ હતુ. 

વડોદરા 
કોરોનાકાળમાં  દુતનયાભરમાં ઔદ્ોતગક 

પ્રવૃતતિઓને અસર થઈ હતી.જોકે ભારતની 
બીજા દટેશોની તનકાસમાં વધારો થઈ રહ્ો 
છટે અને તેની અસર વડોદરા સતહતના મધય 
ગુજરાતના ઉદ્ોગોની તનકાસ પર પણ દટેખાઈ 
રહી છટે.મધય ગુજરાતના ઉદ્ોગોની તનકાસ 
હવે એક લાખ કરોડ રુતપયા પર પહોંચી 
છટે.જે ભારતની કુલ તનકાસના એક રકા છટે. 
આજે ઈનરરનેશનલ ટ્ેડ અને લોતજનસરક 
તવષય પર એનનજતનયફરંગ એકસપોર્ટ પ્રમોશન 
કાઉનનસલ અને વડોદરા ચેમબર ઓિ કોમસ્ટ 
એનડ ઈનડનસટ્ઝ દ્ારા એક સેતમનારનુ 
આયોજન કરવામાં આવયુ હતુ.જેમાં હાજર 
રહટેલા જોઈનર ડાયરટેકરર જનરલ ઓિ િોરટેન 

ટ્ેડ રાહુલ તસંઘે કહ્યુ હતુ કે, અમે પહટેલી 
વખત મધય ગુજરાતના તવતવધ તજલ્ાઓના 
એકસપોર્ટના આંકડાઓને એકતત્રત કયા્ટ 
છટે અને તે પ્રમાણે વડોદરા સતહત મધય 
ગુજરાતમાંથી ૨૦૨૧-૨૨માં ૭૦ કરતા 
વધારટે દટેશોમાં ૧ લાખ કરોડ રુતપયાની 
તનકાસ થઈ છટે. જેમાં વડોદરા શહટેર તજલ્ાના 
ઉદ્ોગોનો િાળો ૩૪૦૦૦ કરોડ રુતપયા 
છટે. તનકાસમાં  િામા્ટસયુફરકલસ, કેતમકલસ, 
ઈલેનકટ્કલ એનનજતનયફરંગ અને જનરલ 
એનનજતનયફરંગ પ્રોડકરસ મુખય છટે.તેમાં પણ 
િામા્ટસયુફરકલસ અને કેતમકલ પ્રોડકરસનો 
તનકાસમાં િાળો ૫૦ રકા જેરલો છટે. તેમનુ 
કહટેવુ હતુ કે, વડોદરા એકસપોર્ટ મારટેનુ હબ 
બને તે મારટે પ્રયાસો કરાઈ રહ્ા છટે. 

મધ્ય ગુજરાતના ઉદ્ોગોની નનકાસ 
રૂા.૧ લાખ કરોડ ઉપર પહોંચી ગઈ

વડોદરા
વડોદરામાં ઓનલાઇન ઠગાઇના 

થોકબંધ બનાવો  બની રહ્ા છટે અને 
આ બનાવોમાં ગુનેગારો પાસે ફરકવરી 
કરવામાં પોલીસને ધારી સિળતા 
મળતી નથી.ઓનલાઇન ઠગાઇના 
ફકસસા રોકવા મારટે સાયબર સેલ દ્ારા 
કરવામાં આવતા પ્રયાસોની પણ ખાસ 
અસર દટેખાતી નથી.

વડોદરામાં નાગફરકો સાથે 
જુદીજુદી રીતે ઓનલાઇન ઠગાઇના 
બનાવો બની રહ્ા છટે. જેમાં બેનકના 
અતધકારીના નામે એરીએમ કાડ્ટ 
સસપેનડ થઇ જશે તેમ કહી બેનકની 

ડીરટેલ લઇને અનેક લોકો પાસેથી 
રૂતપયા ટ્ાનસિર કરી લેવામાં આવયા 
છટે.શહટેરમાં સરટેરાશ રોજના એક 
ડઝનથી વધુ  બનાવોમાં લોકો રોજ 
રૂ.એક થી દોઢ લાખની રકમ ગુમાવી 
રહ્ા છટે.જયારટે કેરલાક ફકસસામાં તો 
આ રકમ લાખોમાં પણ થાય છટે.જેથી 
સરટેરાશ લોકોએ વષ્ટમાં રૂ.10 કરોડ 
ગુમાવયા હોવાનું માની શકાય છટે.પરંતુ 
સાયબર સેલે માત્ર 30 ફકસસામાં 
રૂ.40 લાખ જ ફરકવર કયા્ટ છટે. 

કેરલાક ફકસસામાં કેબીસીમાં તમાનો 
મોબાઇલ નંબર તસલેકર થયો છટે તેમ 
કહી બેનકમાં એકાઉનર ખોલાવવા અને 

તેમાં જુદીજુદી િી તેમજ ચાજ્ટના નામે 
લોકોને મેસેજ મોકલીને ઠગાઇ કરવામાં 
આવી રહી છટે.આ ઉપરાંત ઇનસરનર 
લોનના નામે પણ અનેક લોકોને 
િસાવવામાં આવી રહ્ા છટે. માત્ર  બે 
કલાકમાં લોન આપવાના નામે મેસેજો 
કરી લોન આપયા બાદ લોન લેનાર પાસે 
તગડી રકમ વસૂલવામાં આવતી હોય 
છટે.લોન લેનારના મોબાઇલના કોનરટેકર 
નંબર અને િોરાના એકસેસ લઇ 
લેવામાં આવતા હોવાથી લોન આપનાર 
કંપની લોન લેનારને ગાળો  ભાંડી િોરા 
વાયરલ કરવાની અને બદનામ કરવાની 
ધમકી આપતા હોય છટે.

વડોદરામાં ઓનલાઇન ઠગાઇના અનેક 
કેસ: 10 કરોડ સામે 40 લાખ જ રીકવર વડોદરા

વડોદરાની સયાજી હોનસપરલ અંગે 
ગાંધીનગરમાં જાહટેરાત કરતા પ્રવક્ા 
મંત્રીએ જણાવયું હતું કે, અમદાવાદની  
યુ. એન. મહટેતા હોનસપરલ જેવી જ 
સારવાર-સુતવધાઓ મધય ગુજરાતના 
નાગફરકોને હવે એસ.એસ.જી. 
હોનસપરલ, વડોદરા ખાતે જ ઉપલબધ 
થશે. વડોદરા ખાતે રૂ. ૨૩૨ કરોડના 
ખચચે ૬૦૦ બેડની અદ્તન મધર એનડ 
ચાઇલડ યુતનર, મેડીકલ કોલેજના ૫૦૦ 
કરતાં વધુ તવદ્ાથમીઓ  મારટે હોસરટેલના 
તબલડીંગની કામગીરી પ્રગતતમાં છટે. આ 
વષ્ટના બજેરમાં રૂ. ૨૦૦ કરોડના ખચચે  
ફકડની, સપાઇન અને આંખના રોગના 

યુતનર બનશે . અનસુયા લેપ્રેસી ગ્ાઉનડ 
કેમપસ ખાતે ૨૩૮ બેડ ધરાવતાં એક 
કાડયાક યુતનર મારટે રૂ.૧૫૦ કરોડની 
જોગવાઇ કરાઈ છટે. સયાજીમાં  ૨૨ 
કરોડના ખચચે સરકારી જમીનમાં ૬ 
માળનું તવશ્ામ સદન દદમીના સગાઓ 
મારટે બનાવાયું છટે. 

વડોદરામાં રૂનપ્યા 150 કરોડના ખચચે 
238 બેડવાળું કાડ્યાક ્યુનનટ બનશે
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સુરત
અમરેલી તાલુકા જિલ્ાના નાના 

આંકડીયાના વતની ફરરયાદી કેશુભાઈ 
કાનજી ખોયાણીએ તા.6-8-16ના રોિ 
પોતાના પુત્ર જિતેશ ઉફફે જીતુ કેશુભાઈ 
ખોયાણી (રે.વેલંજા, કામરેિ) જવરુધ્ધ 
પોતાની પુત્રી રસીલાબેનનું ગળું 
દબાવી િતયા કરવા અંગે કામરેિ 
પોલીસમાં ફરરયાદ નોં્ધાવી િતી. િે 
મુિબ ફરરયાદીના ત્રણેય પુત્રો સુરતમાં 
સ્ાયી ્યા િોઈ તા.6-8-16ના રોિ 
મોટા પુત્ર પ્રજવણે ફરરયાદીને ફોન 

કરીને િણાવયું િતું કે, ભાઈ જિતેશની 
પત્ી રસીલાબેન કયાંક િતી રિી છે, 
તેવો ફોન જિતેશે કયયો િતો. િે્ી તેના 
બંને બાળકોને પ્રજવણભાઈ પોતાના 
ઘરે લઈ આવી જપતાને વેલંજા આવી 
િવા િણાવયું િતુ. િે્ી ફરરયાદીએ 
સુરત આવીને તેના પુત્ર જિતેશને 
પુછતા આરોપી પુત્ર જિતેશે િણાવયું 
િતું કે, તેની પત્ી રસીલાએ તા.5-
8-16ના રોિ ખાવામાં ઘેનની ગોળી 
નાખી િતી. િે્ી તેના પેટમાં દુઃખતા 
મેડીકલમાં્ી એરંડીયું અને દુ્ધ લાવીને 

પીતા આરામ ્યો િતો. પરંતુ પત્ીએ 
તેને ખોરાકમાં દવા નાખી મારી નાખવા 
માંગતી િોવાનો વિેમ રાખીને જિતેશે 
તેને દવાખાને લઈ િવાના બિાને 
મોટર સાયકલ પર બેસાડીને વેલંજા 
ગામની સીમમાં લઈ ગયો િતો. જયાં 
પત્ીનું ગળું દબાવીને િતયા કરી લાશને 
અંત્રોલી શેખપુર નિેર પાસે નાખી દી્ધી 
િતી. આ કેસમાં ગુનો સાજબત ્તાં કોટટે 
પુરાવા ત્ા સરકારપક્ષની રિૂઆતોને 
માનય રાખી આરોપીને તેની આજીવન 
કેદ ત્ા દંડની સજા ફટકારી િતી.

કામરેિ ખાતે છ વર્ષ પિેલા પત્ીનું ગળુ 
દબાવી િતયા કરનાર પજતને આજીવન કેદ
પત્ની મારની નાખવા માંગતની હાોવાના વહો મમાં પતતએો દવાખાનો લઈ જવાનો બહાનો હત્ા કરની હતની

વલસાડ
વલસાડ જિલ્ાના પારડી તાલુકાના 

પાર નદી રકનારે એક કાર ન. 
GJ-15-CG-4224માં વલસાડની 
ગાજયકા વૈશાલી બલસારાની િતયા 
કરેલી િાલતમાં લાશ મળી િતી. 
સ્ાજનક લોકોએ અજાણી કારને ઘણા 
સમય્ી ઉભેલી જોઈને ઘટનાની જાણ 
પારડી પોલીસને કરી િતી પારડી 
પોલીસે તાતકાજલક ઘટના સ્ળે િઈને 
ચેક કરતા કારમાં્ી શંકાસપદ િતયા 
કરેલી િાલતમાં લાશ મળી િતી. 
પારડી પોલીસે ચેક કરતા વલસાડની 
ગાજયકા વૈશાલી બલસારા િોવાનું 
જાણવા મળયું િતું. વૈશાળીના પજતએ 

ગત રોિ વૌશાલી ઘરે્ી ગુમ ્ઈ 
િોવાની નોં્ધ કરવી િતી. વલસાડ 
જિલ્ાના પારડી તાલુકામાં પાર 
નદી પાસે એક શંકાસપદ િાલતમાં 
કાર ઉભેલી જોઈને સ્ાજનક લોકોએ 
આિુબાિુમાં કાર માજલકની શો્ધખોળ 
િા્ ્ધરી િતી. કાર માજલક ન મળતા 
સ્ાજનક લોકોએ પારડી પોલીસને 
ઘટનાની જાણ કરી િતી. 

સુરતના નવ ખેલાડીઓ 
જીમનાસટીકમાં ભારતનું 

પ્રજતજનજ્ધતવ કરશે
સુરત

પટાયા ખાતે આયોજિત ્નાર એજશયન એરોજબક 
ચેમ્પયનજશપમાં આખા ગુિરાતમાં્ી સુરતના નવ 
િેટલા ખેલાડીઓ જસલેકટ ્યા છે. િેમાં છોકરા 
છોકરી બંને નો સમાવેશ ્ાય છે.ભારત માટે 
આંતરરાષ્ટીય સતરે પ્રજતજનજ્ધતવ કરનાર આ સુરતના  
ખેલાડીઓ 25 વર્ષ િુના સા્ધનો પર પ્રેમકટસ 
કરી આ મુકામ િાંજસલ કયયો છે જોકે આજ્્ષક રીતે 
કોઈપણ મદદ નિીં મળતા તેઓ પોતે પોતાના ખચચે 
આ આંતરરાષ્ટીય ચેમ્પયનજશપમાં ભાગ લેવા િઈ 
રહ્ા છે તો કેટલાક જસલેકટ ્વા છતાંપણ આજ્્ષક 
કારણોસર આ ચેમ્પયનજશપમાં ભાગ લઈ શકે એમ 
ન્ી. ્ાઈલેનડ ખાતે એજશયન એરોજબક ચેમ્પયનજશપ 
નું 3્ી 5 સપટે્બર દરજમયાન આયોિન ્નાર છે.

ગુિરાતમાં િંબુસર ખાતે 
ભારતનો સૌપ્ર્મ બલક 

ડ્રગ પાક્ક સ્પાશે
ભરૂચ

નરેનદ્ર મોદીની કેનદ્ર સરકારે ગિુરાતના ભરૂચ 
જિલ્ાના િબંસુર ખાત ે ભારતનો સૌપ્ર્મ બલક 
ડ્રગ પાક્ક સ્ાપવા મિૂંરી આપી છે. ગિુરાત સજિત 
આધં્રપ્રદેશ અન ે જિમાચલ પ્રદેશમાં પણ બલક ડ્રગ 
પાક્ક સ્ાપવાની કેનદ્ર સરકાર દ્ારા સદૈાંજતક મિુંરી 
આપવામાં આવી છે. મખુયમતં્રી ભપૂનેદ્ર પટેલ ેગિુરાતની 
જવકાસ યાત્રામા યશ કલગી બનનાર આ ભટે આપવા 
માટે વડાપ્ર્ધાન નરેનદ્ર મોદીનો સમગ્ર ગિુરાત વતી 
આભાર વયક્ત કયયો છે. ગિુરાતમા ં બલક ડ્રગ પાક્ક 
સ્ાપવા માટે GIDC  દ્ારા િગયા આઈડેંટીફાઈ કરી 
બલક ડ્રગ પાક્ક સ્ાપવા અ ચ્ે એક પ્રપોસલ તયૈાર કરીને 
કેનદ્ર સરકારની સકકીમ સટીયરીંગ કમીટી સમક્ષ રડટઈલડ 
પ્રોિકેટ રીપોટ્ષ રિ ુકરવામા ંઆવયો િતો.

સુરત

સુરતમાં ગણપજત મિોતસવની ્ધૂમ દેખાઈ 
રિી છે. તયારે તાઇવાનના ભગવાન બુદની 
પ્રજતકૃજત સમાન ગણપજતજીની મૂજત્ષ સુરતમાં 
જોવા મળી િતી. સુરત શિેરમાં પણ તાઇવાન 
ખાતે ભગવાન ગૌતમ બુદની જવશાળકાય 
પ્રજતમા િેવી પ્રજતમાને ગણેશ સવરૂપ આપી 
ગણેશ મંડપમાં મૂકવામાં આવી છે. આ આપણા 
દેશની ખાસ ગણેશજીની પ્રજતમા િશે િેમાં 
36 િેટલા ગણેશજીના િા્ છે અને મુકુટ પર 
ભગવાન ગૌતમ બુદ જવરાિમાન છે. સામાનય 
રીતે ભગવાનના ગણેશજીની પ્રજતમા જયારે 
જોવામાં આવે તયારે તેમના ચાર િા્ િોય છે 
પરંતુ સુરતમાં ગણેશ ચતુ્થીના પવ્ષ પર એક 

ખાસ પ્રજતમા તૈયાર કરવામાં આવી છે િેમાં 
ભગવાન ગણેશજીના છત્રીસ િા્ છે. ગોલડન 
કલરની પ્રજતમા ગણેશ મિોતસવને ધયાનમાં 
રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી છે.

તાઇવાનના ગૌતમ બુદ્ધની તસવીરને જોઈ 
સુરતમાં 36 હાથની શ્ીજીની મૂરતતિ બની

વલસાડની પ્રખ્ાત મરહલા રસંગર 
વૈશાલી રહસ્મ્ મોતથી ચકચાર



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 02 SEPTEMBER, 202208 સ�ૌર�ષ્ટ્ર-કચ્છ

રાજકોટ
રાજકોટનાં જ્યુબિલી ચોક નજીક 

આવેલા વોટસન મ્યુઝી્મમાં આ 
પ્રકારનાં જૈન બિર્થકરોની જે મૂબિ્થઓ 
જોવા મળે છે િેમાં ભગવાન મહાવીર 
સવામી ઉપરાંિ જૈન બિર્થકર વૃષભદેવ, 
જૈન બિર્થકર પાશ્વનાર, જૈન બિર્થકર 
ધમ્થદેવ, જૈન બિર્થકર નમીનાર ભગવાન 
સબહિની પ્રબિમાઓનો સમાવેશ રા્ 
છે. વષષો અગાઉ બવજાપયુરના બિલોદ્ા 
ગામેરી મળી આવેલી આ પ્રબિમાઓ 
ઉપરાંિ અહી જૈન દેવી અંબિકાની 
બવરલ પ્રબિમા જોવા મળે છે. ભગવાન 
મહાવીર સવામીનાં જનમ વાંચના સમ્ 
માિા બરિશલાદેવીને આપેલા ૧૪ 
સયુરિોનાં બચરિો, જૈન ધમ્થગ્ંર કલપ સયુરિની 
હસિપરિો સાચવવામાં આવ્ા છે. 

મ્યુઝી્મનાં સંચાલકોનાં જણાવ્ા 
મયુજિ ઉિર ગયુજરાિનાં બવજાપયુર 
નજીક આવેલા બિલોદ્ા ગામોની 
જૈનબિર્થકરોની પ્રબિમાઓ જે રીિે 
મળી છે એ જ રીિે સયુરેનદ્નગર 

નજીક આવેલા 
ઝીંઝયુવાડામાંરી 
મ ા તૃ ક ા ઓ ન ી 
જયુદી જયુદી 
પ્ર બ િ મ ા ઓ 
જ્ારે ભાણવડ 
ન જી ક ન ાં 
ધયુમલી ખાિેરી 
એ સમ્ની 
્યુધધ કલાનયું 

બનરૂપણ કરિયું બશલપ-સરાપત્ દશા્થવિી 
પ્રબિમાઓ અને બસધધપયુર-પાટણરી સયુ્્થ-
સયુ્ા્થણી અને બવશણયું ભગવાનની દદવ્ 
પ્રબિમાઓ અહી સંગ્બહિ કરવામાં 
આવી છે. ચોટીલાના ચોિારી ગામેરી 
િેમજ વઢવાણ નજીક ખોડલીપાર 
બવસિારમાંરી વરાહ સવરૂપ ગણાિા 
બવશણયું ભગવાનની દદવ્ પ્રબિમા મળી 
આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર-ગયુજરાિની સંસકકૃબિને 
ઉજાગર કરિી આ દદવ્ પ્રબિમાઓ 
બશલપ-સરાપત્ કલાનાં ગૌરવવંિા 
ઈબિહાસની ઝાંખી કરાવે છે. 

રાજકોટ
ગ્ામીણ ક્ેરિમાં સૌરી વધયુ રોજગારી 

આપિા ખાદી - ગ્ામોધોગ ક્ેરિને 
ઉિેજન આપવા સરકાર એક િરફ 
પ્ર્ાસો કરી રહી છે પરંિયુ િીજી િરફ 
અનેક કારણોસર ગયુજરાિમાં ખાદી 
સંસરાઓ આબર્થક સંકટનો સામનો 
કરી રહી છે. ખરીદીનાં વળિર પેટેનાં 
ગયુજરાિ સરકાર અને કબમશન પાસે 
કરોડો રૂબપ્ા લેવાનાં ખાદી સંસરાઓનાં 
િાકી છે રો મદટરી્લનાં ભાવમાં 
વધારો રિા ખાદી સિિ મોંઘી રઈ 
રહી હો્ ખાદી સંસરાઓને ટકાવવા 
એક મોટો પડકાર ઉભો ર્ો હોવાનયું 
આ ક્ેરિ સારે દા્કાઓરી જોડા્ેલા 
આગેવાનોએ જણાંવ્યું હિયુ. 

ગયુજરાિમાં એક સમ્ે 300 રી 
વધયુ ખાદી સંસરાઓ કા્્થરિ હિી પરંિયુ 
છેલ્ા એક - દોઢ દા્કામાં સંસરાઓ 
સિિ આબર્થક રીિે ભાંગિી ગઈ 
અને કેટલીક સંસરાઓને િાળા લાગી 
ગ્ા છે. ગયુજરાિ ખાદી ગ્ામોધોગ 

સંઘનાં આગેવાનોએ જણાંવ્યુ હિયું 
કે રાજ્માં હાલ 162 જેટલી જ 
ખાદી સંસરાઓ સંઘ સારે જોડા્ેલી 
છે. લાખો લોકોને રોજગારી આપિા 
ખાદી ક્ેરિને પ્રોતસાહન આપવા માટે 
ગાંધી જ્ંિીરી ખાદીની ખરીદીમાં 
વળિરની ્ોજના વષષોરી ચાલે છે 
એક સમ્ે ઓકટોિરરી માચ્થ સયુધી 
વળિર અપાિયુ હિયુ પરંિયુ છેલ્ા કેટલાક 
વષષોરી વળિરનાં દદવસો અને દરિેટની 
ટકાવારી ઘટી રહી છે.  સરકાર 
વળિરની જાહેરાિ કરે ત્ાર િાદ 
ખાદી સંસરાઓ િો સરકારનાં ભરોસે 
ગ્ાહકોને વળિર ચૂકવી દે છે પરંિયુ 
રાજ્ ખાદી િોડ્થ અને રાષ્ટ્રી્ સિરનયું 
કબમશન સંસરાઓને સમ્સર વળિર - 
સિબસડીની રકમ ચયુકવિી નરી. કરોડો 
રૂબપ્ા વળિર પેટેનાં સરકાર પાસે 
લેણાં છે. દરબમ્ાન રો મટીરી્લ સિિ 
મોંઘયુ રઈ રહ્યુ હોવારી ખાદી મોંઘી 
િની રહી છે છેલ્ા રોડા સમ્માં રપ 
રી 30 ટકા ખાદી મોંઘી રઈ છે. 

રાજકોટ મ્યુઝિ્મમાં 7મીથી 13મી 
સદીની દદવ્ પ્રઝિમાઓનો ખજાનો
બિલ�ોદ્�મ�ંથી મળોલ� જૌન તીથથંકર�ો અનો ઝીંઝુવ�ડ�થી 
મળોલ� મ�તૃક�અ�ોની મૂરતતિનો પણ સંગ્રહ�લયમ�ં મુક�ઈ

વળિર નહીં મળિાં ગયુજરાિની 
ખાદી સંસથાઓ આઝથથિક સંકટમાં
ખ�દી ક્ોત્રનો ઉતોજનન�ં પ્રય�સ�ો વચ્ો વ�સતરવકત� જુદી  

ગ�ંધી જયંતીથી શરૂ થત� વળતરન�ં દદવસ�ોમ�ં સતત ઘટ�ડ�ો

ભયુજ
પાદકસિાનમાં જૂન મબહનાના ઉિરાધ્થરી 

શરૂ ર્ેલ ભારે વરસાદ શયુક્રવારે પણ મન 
મયુકીને વરસ્ો હિો. જેરી, પાદકસિાનના 
અનેક બવસિારોમાં નદીઓમાં ભારે પયુર આવ્ા 
છે.પદરણામે ૪૦ લાખરી વધયુ લોકો અસરગ્સિ 
િની ગ્ા છે. જેની અસર કચછ સયુધી પહોંચી છે. 
પાદકસિાનમાં ર્ેલ અબિવૃષ્ટિની અસર કચછના 
રણમાં જોવા મળી છે. પાદકસિાનમાં ર્ેલ ભારે 
વરસાદના પાણી કચછમાં ધોળાવીરા- ખાવડા 
માગ્થ પર ફરી વળ્ા છે. ઘડયુલી- સાંિલપયુર માગ્થ 
વરસાદી પાણીના કારણે અનેક જગ્ાએ ધોવા્ો 

છે. પાદકસિાનમાં ભારે વરસાદને કારણે કચછનો 
રણ દદર્ામાં ફેરવા્ો છે.

ભયુિકાળમાં પણ પાદકસિાનના બસંધ પ્રાંિમાં 
વરસેલા ભારે વરસાદના કારણે કચછના સફેદ 
રણમાં ઘયુંટણ સમા પાણી ભરાઈ ગ્ા હિા. 
પાદકસિાનમાં ભારે વરસાદરી કચછનયું સફેદ 
રણ સમયુદ્માં ફેરવાિયુ હિયુ. િેવામાં િાજેિરમાં 
પાદકસિાનના નગરપારકર રરપારકરમાં ભારે 
વરસાદના કારણે પયુર આવ્ા છે જેના પાણી 
કચછના કાઢવાંઢ નજીકના રણમાં ફરી વળ્ા છે. 
અબહંના રણમાં પાદકસિાનના પયુરના પાણી ફરી 
વળિા રણ સમયુદ્માં ફેરવાઈ ગ્ો છે. 

પાદકસિાનના પયુરના પાણી પ્રવેશી જિાં 
‘કાઢવાંઢ રણ’માં સમયુદ્ જેવો માહોલ
પ�ક.મ�ં વરસ�દન� પ�ણીન� ક�રણો ઘડુલી-સ�તલપુર મ�ગ્ગનું ધ�ોવ�ણ

પંજાિ પહોંચેલયું ૧૯૦ 
કરોડનયું ડ્રગસ ઉિારનાર 

કચછના િે ્યુવક ઝડપા્ા
ભૂજન

પંજાિ પોલીસે  રૂ. ૧૯૦ કરોડના ૩૮ દકલો 
હેરોઇનનો જથરો એક ટ્રકમાંરી પકડી પાડ્ો 
હિો. ટ્રકના ડ્રાઈવર  કુલબવંદર બસંઘે કિયુલાિ 
કરી હિી કે હેરોઈનનો આ જથરો કચછમાંરી 
ભરવામાં આવ્ો હિો. જેના અનયુસંધાને 
ગયુજરાિ એટીએસ દ્ારા કચછમાં દ્ાપર પાસે 
િપાસ કરી લક્ી ગામેરી ઉમર ખમીસા જિ 
અને હમદા હારૂન જિની અટકા્િ કરી છે. 
િંને આરોપીઓની પયુછપરછ દરબમ્ાન િેમણે 
આ માલ પાદકસિાનના ગયુલ મોહમંદ  દ્ારા 
મોકલવામાં આવિો હોવાની કિયુલાિ આપી છે. 

કીબિ્થદાન ગઢવી અને 
સીએમનયું ગયુજરાિ ગદરમા 
એવોડ્થરી સનમાન કરાશે

ભાવનગર
કલાનગરી એવાં ભાવનગરને આંગણે 

આગામી 06 સપટેમિરના રોજ એક 
અદકેરો સનમાન- અબભવાદન કા્્થક્રમનયું 
આ્ોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કા્્થક્રમમાં 
ભાવનગરના બવકાસ માટે અનેક પગલાં લેનાર 
અને ભાવનગર ફરિે રીંગરોડ માટે રૂા. 297 
કરોડ રૂબપ્ાની ફાળવણી માટે મયુખ્મંરિી 
ભૂપેનદ્ પટેલનયું જાહેર સનમાન કરાશે. િો સારે 
’ધન્ છે દકિતીદાનને’ કા્્થક્રમમાં દકિતીદાન 
ગઢવીને ’ગયુજરાિ ગદરમા એવોડ્થ’રી સનમાબનિ 
કરવામાં આવશે.

કોળી્ાકના દદર્ામાં 
ડયુિી જવારી 2 િરૂણ 

સબહિ 3ના મૃત્યુ
કોળી્ાક

ભાવનગર શહેરના ભરિનગર 
અને લીંિડી્યુ બવસિારમાં રહેિા 
બમરિો ભાદરવી અમાસનો મેળો 
માણવા માટે કોળી્ાક પહોંચ્ા હિા 
અને નહાવા માટે દદર્ામાં પડિા છ 
્યુવાનો પાણીમાં ગરકાવ ર્ા હિા જે 
પૈકી રિણ ્યુવાનને સરાબનક િરવૈ્ાઓ 
અને પોલીસે િહાર કાઢી લેિા 
િેઓનો આિાદ િચાવ રવા પામ્ો 
હિો. જ્ારે અન્ ધયુ્રવરાજબસંહ 
િલરાજબસંહ જાડેજા (ઉ.વ.૧૭, 
રે.લીંિડી્યુ, ઘોઘારોડ), હષ્થભાઇ 
જિીનભાઇ સીમરી્ા (ઉ.વ.૧૭, 
રે.બસંગલી્ા, ભરિનગર), 
હાદદ્થકભાઇ મયુકેશભાઇ પરમાર રિણે્ 
બમરિો પાણીના વહેણ સારે િણાઇ ઉંડા 
પાણીમાં ગરકાવ રઇ ગ્ા હિા જે 
પૈકી ધયુ્રવરાજબસંહ અને હષ્થભાઇના 
મૃિદેહ દદર્ામાંરી મળી આવ્ા હિાં. 
જ્ારે અન્ હાદદ્થકભાઇ પરમારનો 
પત્ો લાગ્ો ન હિી. ઘટનાને પગલે 
લઇ ભારે અરેરાટી સારે આઘાિની 
લાગણી છવાઇ જવા પામી હિી. 
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એક સમયની ટીકટોક સટટાર અને હટાલની 
ભટાજપની નેતટા સોનટાલીનટા શંકટાસપદ મોત 

સટાથે અનેક અટકળો વહેતી થઈ છે. સોનટાલીએ 
રવવવટારે રટાત્ે મટાતટાને ફોન કયયો તયટારે ફરરયટાદ 
કરેલી કે, પોતટાને ખટાવટામટાં કંઈક આપી દેવટાતટાં 
તવિયત સટારી નથી. જે પછી તરત જ િીજા 
રદવસે સવટારે તેનટા મોતનટા સમટાચટાર આવી ગયટા 
તેથી દટાળમટાં કંઈક કટાળું છે એવો દટાવો પરરવટારે 
કરેલો. સોનટાલીનટા મોતને પગલે તેનટા િે ભટાણેજ 
વવકટાસ અને મોવહંદર તટાતકટાવલક ગોવટા પહોંચી 
ગયેલટા.  આ સમયે મોવહંદરે દટાવો કરેલો કે, 
સોનટાલીનો ચહેરો એક તરફ સૂઝી ગયેલો જયટારે 
િીજી તરફ ઉઝરડટાનટાં વનશટાન હતટાં.  વવકટાસે 
એવો દટાવો પણ કયયો હતો કે, સુધીર સટાંગવટાને 
સોનટાલીનટા મોતનટા મટામલે રીતસર ગલટાંતલટાં 
કયટાયા, પહેલટા તેણે કહેલું કે, રડનર પછી સોનટાલીને 
િેચેની થતટાં ખટાનગી હોસસપટલમટાં લઈ ગયટા પણ 
તયટાં ડોકટરે તેને મૃત જાહેર કરી. સુધીરે કેટલટા 
વટાગયે આ િધું િનયું એ વવશે જાત જાતની વટાતો 
કરેલી. તેનટા કટારણે સોનટાલીનું મોત શંકટાસપદ છે.  

 સોનટાલીનટા ભટાઈ રરંકુ ઢટાકટાએ ગોવટા પોલીસને 
ચટાર પટાનટાંનો પત્ લખીને ઘણી ચોંકટાવનટારી વટાતો 
કરી છે. તેનટા કટારણે સોનટાલીનો કેસ જુદી જ 
રદશટામટાં ફંટટાઈ ગયો છે. હરરયટાણટાનટા ફતેહટાિટાદ 
વજલટાનટા ભૂથનકલટાંમટાં રહેતટા રરંકુ ઢટાકટાએ ગોવટા 
પોલીસને લખેલટા પત્મટાં લખયુ છે કે, સુધીર 
સટાંગવટાન અને તેનટા વમત્ સુખવવંદરે સોનટાલીનટા 
ખટાવટામટાં ડ્રગસ ભેળવીને િળટાતકટાર ગુજાયયો અને 
આ દુષકમયાનો વીરડયો િનટાવીને તેને બલેકમેઇલ 
કરટાતી હતી. સોનટાલીની દીકરી મટાત્ ૧૫ વરયાની 
છે. તેણે પણ મટાતટાની હતયટા થઈ હોવટાનો આક્ેપ 
મૂકીને નયટાયની મટાગણી કરી છે. 

રરંકુએ રટાજકીય રડયંત્નટા ભટાગરૃપે પોતટાની 
િહેનની હતયટા કરી હોવટાનો આક્ેપ કયયો છે. 
તેનટા કટારણે તેનટા આક્ેપોની ગંભીરતટા વધી જાય 
છે. સોનટાલીને પોતટાનટા રસતટામટાંથી દૂર કરવટામટાં 
કયટા રટાજકટારણીને રસ હતો એ સવટાલ ઉઠયો છે.  
સોનટાલી એકટ્ેસ હતી, ભટારતમટાં પ્રવતિંધ નહોતો 
તયટારે રટકટોક સટટાર હતી, અતયટારે પણ સોવશયલ 
મીરડયટા સટટાર હતી જ અને વધટારટામટાં સત્ટાધટારી 
પક્ની મવહલટા નેતટા હતી. તેનટા કટારણે તેની 
સટોરીમટાં ગલેમર, પસબલવસટી, મીરડયટા એટેનશન 
વગેરે તો હતટા જ. હવે તેનટા મોતને મટામલે થયેલટા 
આક્ેપોનટા પગલે સેકસ, રેપ, બલેકમેઈવલંગ, 
પ્રોપટટીનટા ઝગડટા વગેરે એંગલ પણ ઉમેરટાતટાં એક 
સટાદો કુદરતી મોતનો લટાગતો કેસ જિરદસત 
મડયાર વમસટરી િની ગયો છે.

આ કેસની તપટાસ અતયટાર સુધી  સોનટાલી, 
તેનટા પી.એ. સુધીર સંગવટાન અને સુધીરનટા 
વમત્ સુખવવંદર પટાસી ફરતે કેસનરિત હતી. પરંતુ 
હવે સોનટાલીનટા પરરવટારે હરરયટાણટાનટા િદનટામ 
નેતટા ગોપટાલ કટાંડટા સટામે સીધો આક્ેપ કરતટાં 
નવો વવિસટ આવયો છે. સોનટાલીનટા પરરવટારે 
ગોપટાલ કટાંડટા સટામે તો નટામજોગ 
આક્ેપ મૂકયો છે. હરરયટાણટાનટા ગૃહ 
મંત્ી અવનલ વવજે પોતે સવીકટાયુું 
છે કે, સોનટાલીનટા પરરવટારે નેતટાઓ 
સટામે ગંભીર આક્ેપો કયટાયા છે તેથી 
હરરયટાણટા સરકટારે આ હતયટાની તપટાસ સીિીઆઈ 
પટાસે કરટાવવટા મટાટે ગોવટા સરકટારને પત્ લખી 
દીધો છે.  સોનટાલીનટા ભટાઈ રીંકુ ઢટાકટાએ કહ્ં 
છે કે, સોનટાલીને બલેકમેઈલ કરટાતી હતી. 

સુખવવંદરનું કટાંડટા સટાથેનું કનેકશન જોતટાં તે પણ 
આ િધટામટાં સટામેલ હોઈ શકે. કટાંડટા હરરયટાણટાનટા 
રટાજકટારણનું િહુ િદનટામ પટાત્ છે. કટાંડટાનું મૂળ 
નટામ ગોપટાલ કુમટાર ગોયલ છે. હરરયટાણટામટાં 
કોંગ્ેસની ભૂવપનદરવસંહ હુડ્ટા સરકટારમટાં ગૃહ 
મંત્ી રહી ચૂકેલટા કટાંડટાનો જનમ વસરસટાનટા 
સટામટાનય પરરવટારમટાં થયો હતો. પણ તેનટા વકીલ 
વપતટાએ સથટાવનક તટારટા િટાિટાને મદદ કરી હતી. 
જેથી કટાંડટાનટાં ભટાગય ખૂલી ગયટાં. તટારટા િટાિટાએ 
કટાંડટાનો પરરચય ઓમ પ્રકટાશ ચૌટટાલટા સટાથે 

કરટાવયો.  ચૌટટાલટાને કટાંડટા જેવટા ગુંડટાગીરી કરતટા 
લોકોની જરૂર હતી તેથી તેમણે કટાંડટાને સહટારો 
આપયો. 

ચૌટટાલટાનો દિદિો હતો અને તેમની સરકટાર 
હતી તેથી કટાંડટાએ નોટો છટાપવટા મટાંડી. તેનટા 
જોરે પહેલટાં તે મયુવઝક અને પછી શૂ શોપ કરી, 

પછી રીયલ એસટેટ બ્ોકર િનયો. 
ગુરૂગ્ટામ એ વખતે વવકસી રહ્ં 
હતું તેથી કટાંડટાએ તયટાં દલટાલી શરૂ 
કરી. આ સમયે તે અઢળક નટાણટા 
કમટાયો, તેથી પોતે જ વિલડર િની 

ગયો. અઢળક કમટાણી િટાદ કટાંડટાએ હોટલ 
િનટાવી, ગોવટામટાં કેવસનો લીધો અને લકઝુરીયસ 
કટારની ડીલરશીપ પણ લીધી. ૨૦૦૮મટાં તેણે 
એરલટાઈન શરૂ કરી પણ ફટાવટ નહીં આવતટા 

છેવટે ૨૦૧૦મટાં એવમરટાતસ એરલટાઈનને વેચી 
મટારી. કટાંડટાએ ચૌટટાલટા પટાસે ૨૦૦૫ અને 
૨૦૦૯મટાં રટરકટ ચૂંટણી મટાટે ટીરકટ મટાંગી પરંતુ 
તે સમયે ચૌટટાલટાને કટાંડટાનો િરટાિર પરરચય થઈ 
ગયો હતો, એટલે તેને ટીરકટ નટા આપી. તેથી 
૨૦૦૯મટાં કટાંડટાએ અપક્ તરીકે જ ચૂંટણીમટાં 
ઝંપલટાવયું. તટારટા િટાિટાની મદદ મળતટા કટાંડટા 
અપક્ તરીકે ચૂંટણી જીતયો. કોંગ્ેસને એ વખતે 
સપષ્ટ િહુમતી નહોતી મળી, કટાંડટાએ છ અપક્ોને 
કોંગ્ેસ સટાથે લટાવીને ભૂવપનદરવસંહ હુડ્ટાને 

મુખયમંત્ી િનટાવયટા અને પોતે ગૃહ મંત્ી િનયો. 
કટાંડટા ગૃહ મંત્ી હતો તયટારે જ ગીવતકટા શમટાયા 

આપઘટાત કેસનટા કટારણે રટાજીનટામું આપવટાની 
નોિત આવી હતી. ગીવતકટા એર હોસટેસ હતી. 
ગોપટાલ કટાંડટાએ શરૂ કરેલી એમડીએસઆર 
એરલટાઈનસમટાં નોકરી કરતી એર હોસટેસ 
ગીવતકટા શમટાયાનું એ હદે શોરણ કરેલું કે, કંટટાળીને 
ગીવતકટાએ આપઘટાત કરી લીધો હતો. ગીવતકટા 
સટાથે કટાંડટા િળજિરીથી શરીર સુખ મટાણતો હતો. 
કટાંડટાએ ગીવતકટાને ફરમટાન કરેલું કે, સવટારે કટામ 
શરૂ કરતટાં પહેલટાં અને સટાંજે ઘરે જતટાં પહેલટાં 
ફરવજયટાત પોતટાને મળીને જ જવટાનું. કટાંડટા પોતટાની 
ઓરફસમટાં ગીવતકટાનું શટારીરરક શોરણ કરતો હતો.  
આ શોરણથી કંટટાળેલી ગીવતકટાએ ૫ ઓગસટ, 
૨૦૧૨નટા રોજ આપઘટાત કરી લીધો તયટારે િે 
સુસટાઈડ નોટ મૂકી હતી. ગીવતકટાએ પોતટાનટા 
શટારીરરક શોરણની તમટામ વવગતો લખી હતી.

 ગીવતકટાનટા પરરવટારે આકે્પ કયયો  હતો કે, 
કટાડંટા ગીવતકટાને જુદટા જુદટા નટામે ઈ-મલે મોકલીને 
ધમકીઓ પણ આપતો હતો. કટંાડટાએ િધટા આક્પેો 
નકટારી કટાઢ્ટા પરંત ુ ત ે પછી રદલહી પોલીસે તનેી 
ધરપકડ કરીને આપઘટાત મટાટે દુષપે્રરણટા, જાવતય 
શોરણ, ગનુટાઈત રડયંત્, જૂઠટા મસેેજ મોકલવટા 
સવહતનટા કેસો કરી જેલમટંા ધકેલી દીધલેો.  જે 
િટાદ તનેટા ભટાઈ ગોવવંદે ગીવતકટાનટા પરરવટારન ેકેસ 
પટાછો લવેટા એટલો પરેશટાન કયયો કે, ગીવતકટાની 
મટાતટા અનરુટાધટાએ પણ દીકરીનટા આપઘટાતનટા છ 
મવહનટામટંા આપઘટાત કરી લીધો હતો. તનેટા કટારણે 
કેસ નિળો પડી ગયો હતો. રદલહી હટાઈકોટટે જાવતય 
શોરણનો આરોપ રદ કરતટંા કટંાડટા ૨૦૧૪નટા 
મટાચયામટંા જામીન ઉપર છૂટયો અન ે િ ે મવહનટા 
પછી હરીયટાણટા લોકવહત પટાટટી સથટાપીન ે પટાછો 
ફુલટટાઈમ રટાજકટારણી િની ગયો. ૨૦૧૪મટા ં એ 
વવધટાનસભટાની ચૂટંણી હટારી ગયેલો પણ ૨૦૧૯મટાં 
ફરી જીતીન ે ધટારટાસભય િની ગયો છે. કટંાડટાની 
મથરટાવટી મલેી છે. અડંરવલડયા સટાથે કનકેશન 
સવહતનટા િીજા પણ કેસ તનેી સટામ ેનોંધટાયેલટા છે. 

કટાંડટાની ગુંડટાગીરીની ઈમેજનટા કટારણે નેતટાઓ 
તેની સટામે પડતટા નથી તયટારે સોનટાલી જેવી એકલી 
સત્ી ડરી જાય તેમટાં શંકટા નથી. કટાંડટાની ધટાકનો 
લટાભ લઈને સુખવવંદર અને સુધીર પણ મનમટાની 
કરતટા હોય એ શકય છે.  સોનટાલીનટા મોતનટા 
મટામલે શંકટાનટા દટાયરટામટાં આવેલટા રોહતકનો 
સુધીર સટાંગવટાન અને વભવટાનીનો સુખવવંદર 
ભટાજપનટા કટાયયાકર છે. િંને સોનટાલીનો પ્રચટાર 
કરતટા હતટા અને પછી સુધીર સોનટાલીનો પી.એ. 
િની ગયો હતો. 

સેક્સ, રેપ, બ્ેકમેઈલ્ંગ કે પ્ેપર્ટીન્ ઝગડ્ને ક્રણે ભ્જપી મહિ્્ નેત્ની િત્્

ઓફબીટ
ધવ્ શુક્લ

સોનાલીની હત્ાાઃ કારણોના વમળમાં ઘૂંટાતુ રહસ્

કેસની તપ્સ સુધીર સંગવ્ન અને સુધીરન્ મમત્ર 
સુખવવંદર પ્સીથી અ્ગળ વધી છે ક્રણ કે, સ્ેન્્ીન્ 

પહરવ્રે ગ્ેપ્્ ક્ંડ્ સ્મે સીધ્ે અ્ક્ેપ કરી દીધ્ે છે 
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કાર્તિક આરતિનની ફ્રેડી ફિલ્મ પણ સીધી OTT પર
બોલીવૂડ બોક્સ ઓફિ્સ પર ચાલી રહેલી કતલલેઆમનલે લીધલે ડરી ગયલેલા કેટલાય ફિલમ 
નનમામાતાઓ પોતાની ફિલમની કમન્માઅલ ્સક્સલે્સ અંગલે ડરી ગયા છે. તલેના લીધલે ્સંખયાબંધ 
ફિલમો ડાયરેકટ ઓટીટી પર ફરલીઝ થવાની રાહમાં છે. કાનતમાક આયમાનની ફ્ેડી ફિલમ 
પણ આ યાદીમાં ઉમલેરાઈ છે. ચાલુ વરમામાં બોલીવૂડમાં એકમાત્ર જલેનયુઈન ્સુપર નહટ ફિલમ 
કાનતમાક આયમાનની ભૂલભૂલૈયા ટૂ જ મનાય છે. તલેના લીધલે કાનતમાક આયમાન હાલ બોલીવૂડના 
્સલેલલેબલ સટા્સમાની યાદીમાં ગણાવા માંડયો છે. 

મહાઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખર સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરરંગ કેસમાં ફસાયેલી 
બોધલવૂ્ડ અધિનેત્ી જેકલીન ફનાનાનન્ડસ સામે દાખલ કરવામાં આવેલી પૂરક 
ચાજનાશીટની પરટયાલા હાઉસ કોટટે બુિવારે ધયાનમાં લીિી હતી. કોટટે જેકલીન 

ફનાનાન્ડીઝને સમનસ પાઠવીને 26 સપટેમબરે હાજર થવાનો આદેશ આપયો છે. 
કોટટે આ સાથે EDને જેકલીનના વકીલને ચાજનાશીટની કોપી સોંપવાનો ધનદટેશ 
આપયો હતો. EDએ પહેલાથી જ સુકેશ ચંદ્રશેખર ધવરૂદ્ધ 2 પૂરક ચાજનાશીટ 
દાખલ કરી ચૂકયું છે. આ કેસમાં સુકેશ ચંદ્રશેખર સધહત તમામ આરોપીઓ 
વીર્ડયો કોનફરનનસંગ દ્ારા પરટયાલા હાઉસ કોટનામાં હાજર થયા હતા. તે 
જ સમયે, અધિનેત્ી જેકલીન ફનાનાનન્ડસે કોટના પાસે રફલમના શૂરટંગ માટે 
પોલેન્ડ જવાની પરવાનગી માંગી હતી જેને કોટટે ફગાવી દીિી હતી. 
અગાઉ EDએ જેકલીન ફનાનાનન્ડસને આ સમગ્ર કેસમાં આરોપી બનાવી 
તેની 7 કરો્ડ 27 લાખ રૂધપયાની સંપધતિ જપ્ત કરી હતી. આ ધસવાય 
એવો પણ આરોપ લગાવવામાં આવયો છે કે, મહાથુગ સુકેશે 
જેકલીનને રકંમતી િેટ અને 7.7 કરો્ડ રૂધપયાની રોક્ડ 
રકમ આપી હતી.  EDએ એક ધનવેદનામાં કહ્ં હતું કે, 

તપાસ દરધમયાન એ વાત સામે આવી છે કે સુકેશ ચંદ્રશેખરે 
જૈકલીન ફનાનાનન્ડસને ખં્ડણી સધહતની ગુનાધહત પ્રવૃધતિઓની 
આવકમાંથી 5.71 કરો્ડ રૂધપયાની િેટ આપી હતી. સુકેશ 
ચંદ્રશેખરે આ કેસમાં પોતાના લાંબા સમયથી સહયોગી 
અને આરોપી ધપંકી ઈરાની દ્ારા આ િેટ આપી હતી. 
સુકેશ ચંદ્રશેખરે આંતરરાષ્ટીય હવાલા ઓપરેટર 
અવતાર ધસંહ કોચર દ્ારા જેકલીન ફનાનાનન્ડસના 
પરરવારના સભયોને 1,72,913 અમેરરકન ્ડોલર 
અને 2,67,40 ઓસટેધલયન આપયા હતા.

મુંબઈ : અધિનેત્ી ધ્વંકલ ખન્ા 
રફકશન રાઇરટંગનો કોસના કરવા માટે 
લં્ડન ગઈ છે. અક્ષય કુમાર તેને 
લં્ડન મુકવા માટે ગયો છે. અક્ષય 
થો્ડો સમય ધવતાવયા બાદ તરત 
પાછો ફરશે જયારે ધ્વંકલ પોતાનો 
કોસના આગળ િપાવશે.  અક્ષય કુમારે 
આ તબક્ે એવી રટપપણી પણ કરી 
હતી કે સામાનય  રીતે લોકો પોતાના 
સંતાનોે ઉચ્ચ અભયાસ માટે ધવદેશની 
કોલેજ કે યુધનવધસનાટીમાં મુકવા જતા 
હોય છે પરંતુ મારા કેસમાં તો હું 
પત્ીનેે ઉચ્ચ અભયાસ માટે મુકવા 
જઈ રહ્ો છું.  બોલીવૂ્ડના પહેલા 
સુપર સટાર રાજેશ ખન્ા અને પોતાના 
જમાનાની ધબનદાસ અધિનેત્ી 

ર્ડમપલની દીકરી ધ્વંકલ 
ખન્ાએ પણ અધિનેત્ી 

તરીકે કારરકદદી જમાવવા 
પ્રયાસ કયયો હતો. પરંતુ 

તેને િારી સફળતા 
મળી ન હતી.  

આખરે તેણે 
અ ક્ષ ય 
કુમાર સાથે 
લગ્ન કરી 

લીિાં હતાં.

મુંબઈમાં આાયાોજિત મોગા ઈવોન્ટમાં સિદ્ાર્થ મલાોત્ા આનો કિયારા આડવાણીની કિલ્મ ‘શોરશાહ’નો િવ્થશ્ોષ્ઠ કિલ્મ તરીિો  જાહો ર િરાઈ

Filmfare 2022 : રણવીર રસંહ બનરયો બેસ્ટ એક્ટર, કૃર્ સેનન બેસ્ટ એકટ્ેસ
નવી ફિલહી

રફલમફેર અેવો્ડના 2022માં બોધલવૂ્ડ 
સટાસનાનો જમાવ્ડો જોવા મળયો 
હતો. મુંબઈમાં આયોધજત આ મેગા 
ઈવેનટમાં ધસદ્ધાથના મલહોત્ા અને રકયારા 
અ્ડવાણીની રફલમ ‘શેરશાહ’ને સવનાશ્ેષ્ઠ 
રફલમ તરીકે જાહેર કરવામાં આવી 
હતી. તો બીજી તરફ ધવષણુવિનાનને બેસટ 
રદગદશનાકનો એવો્ડના આપવામાં આવયો 
હતો. બેસટ રફલમના એવો્ડના માટે ધવકી 
કૌશલની ‘સરદાર ઉિમ ધસંહ’, તાપસી 
પન્ુની ‘રન્મ રોકેટ’ અને ‘રામપ્રસાદની 
તેરહવી’ સપિાનામાં જોવા મળી હતી.

જયાં સુિી બેસટ એકટર અથવા 
એકટ્રસનો સવાલ છે તો રફલમફેર અેવો્ડના 
2022માં રફલમ 83 માટે રણવીર ધસંહને 
બેસટ એકટરનો એવો્ડના આપવામાં આવયો 
હતો. િારતીય ધરિકેટ ટીમ દ્ારા જીતેલા 
પ્રથમ ધરિકેટ વલ્ડના કપની સંપૂણના વાતાના 
વણનાવતી આ રફલમમાં રણવીર ધસંહે 

તતકાધલન કેપટન કધપલ દેવની િૂધમકા િજવી હતી. તો 
બીજી તરફ બેસટ એકટ્રેસનો એવો્ડના કૃધત સેનને રફલમ 
‘ધમમી’ મળયો હતો. આ રફલમમાં કૃધત સેનને એક સરોગેટ 
માતાની િૂધમકા િજવી હતી જે એક ધવદેશી કપલના 
બાળકને જનમ આપે છે. ઈવેનટમાં રણવીર ધસંહે રફલમ 

્ડાયરેકટર કબીર ખાનનો આિાર માનયો જે 83ના 
ર્ડરેકટર છે. એવો્ડના શો દરધમયાન કેટલીક સુંદર અને 
ખાસ ક્ષણો જોવા મળી હતી. અધિનેતા રણવીર ધસંહે 
પત્ી દીધપકા પાદુકોણને સટેજ પર રકસ કરી હતી અને 
આ તસવીરો અને વીર્ડયો જોરદાર વાયરલ થયા હતા. 

બોસ્ટ આોવાોડ્થની યાદી
 » બેસટ અધિનેતા: રણવીર ધસંહ- રફલમ 83 
 » બેસટ અધિનેત્ી: કૃધત સેનન- રફલમ ધમમી 
 » બેસટ ્ડાયરેકટર: ધવષણુવિનાન- રફલમ શેરશાહ 
 » બેસટ સહાયક િૂધમકામાં અધિનેતા: પંકજ 
ધત્પાઠી-રફલમ મીમી 

 » બેસટ સહાયક િૂધમકામાં અધિનેત્ી: સાઈ 
તામહંકર-રફલમ મીમી 

 » બેસટ ઓરરધજનલ સટોરીઃ ચંદીગઢ કરે આધશકી
 » બેસટ ્ડેબયુ મેલ: એહાન િટ 99 ગીતો
 » બેસટ ્ડેબયુ ફીમેલઃ શવનારી વાઘ- રફલમ બંટી ઔર બબલી 2 
 » બેસટ ્ડેબયુ ર્ડરેકટરઃ સીમા પાહવા- રફલમ 
રામપ્રસાદ કી તેહવદી

 » બેસટ ધલરરકસઃ કૌસર મુનીર- ફોર લેહરા દો 
રફલમ ‘83’

 » બેસટ પલેબેક ધસંગર (મેલ): બી પ્રાક- મન િયાના 
2.0 રફલમ શેરશાહ

 » બેસટ પલેબેક ધસંગર (રફમેલ): અસીસ કૌર-
રાતાન લાંધબયાં રફલમ શેરશાહ

આ�મિર ખ�ને સ્વીક�રવી 
‘લ�લ સિંહ ચઢ્�’નવી 

નનષ્ફળત�નવી જવ�બદ�રવી

નવી ફિલહી
ગત તા. 11 ઓગષ્ટના રોજ 

ધસનેમાઘરોમાં રીધલઝ થયેલી આધમર 
ખાનની રફલમ ‘લાલ ધસંહ ચઢ્ા’ બોકસ 
ઓરફસ પર પીટાઈ ગઈ છે. આધમર 
ખાનને પોતાની આ ધબગ બજેટ 
રફલમથી ખૂબ જ આશાઓ હતી પરંતુ 
ઓપધનંગ ્ડે પર ઠીકઠાક પ્રદશનાન બાદ 
રફલમની કમાણીમાં સતત ઘટા્ડો જોવા 
મળી રહ્ો છે. રફલમના કલાકારો, 
ધનમાનાતાઓને રફલમ અસફળ રહેશે 
તેવો જરા પણ અંદાજો નહોતો પરંતુ 
કંઈક અલગ જ નસથધત જોવા મળી 
રહી છે. તયારે જાણવા મળયા મુજબ 
બોકસ ઓરફસ પર રફલમ પીટાઈ ગયા 
બાદ જે પણ નુકસાન થયું છે તેની 
િરપાઈ કરવા માટે આધમર ખાન પાસે 
એક પલાન છે.  જાણવા મળયા મુજબ 
રફલમને થયેલા નુકસાનની િરપાઈ 
કરવા માટે આધમર ખાન પોતાની ફી 
જતી કરવાના છે. જો આધમર ખાન 
પોતાની એનકટંગની રકંમત વસૂલે તો 
રફલમ ધનમાનાણ કરનારી કંપની વાયકોમ 
18 સટુર્ડયોને આશરે 100 કરો્ડ 
રૂધપયાનું નુકસાન વેઠવું પ્ડશે. આ અંગે 
જાણયા બાદ આધમર ખાને રફલમની 
ધનષફળતાની જવાબદારી પોતાના પર 
લઈ લીિી છે અને નુકસાનની િરપાઈ 
કરવા માટેનો ધનણનાય લીિો છે. 

મની લાોન્ડકરગં િોિમાં િાોર્ટે િોિલીન 
િના્થન્ડીિનો િમન્સ પાઠવું,  
26 િપ્ોમ્બરો હાિર રવાનાો આાદોશ

ટ્વિંકલ ખન્ના લંડનની 
યુનનવર સ્િટીમનાં ટિક્શન 

રનાઇટટિંગનનાો અભ્ના્ કરશો

દનાહનાોદનના અોનઅનારઅનાઈ પટરવનારો અોટડ્નમનાં ઘરો અમમતનાભની પ્રમતમના સ્નાપી
મુંબઇ : મૂળ દાહોદના પણ હાલ અમેરરકા સથાયી 

થયેલા ગુજરાતી પરરવારે અધમતાિ બચ્ચનની ધવશાળ 
પ્રધતમા તેમના ઘરના પ્રાંગણમાં મુકાવી છે. આ પ્રધતમા 
૭૫ હજાર ્ડોલર એટલે કે આશરે ૬૦ લાખના ખચચે 
રાજસથાનમાં બનાવ્ડાવવામાં આવી છે અને અહીંથી 
અમેરરકા મોકલવામાં આવી છે.  મૂળ ગુજરાતના 
દાહોદના ગોપી શેઠ અને તેમનાં પત્ી રરંકુ શેઠ 
૧૯૯૦ના અરસામાં દાહોદથી અમેરરકા પહોંચયા 
હતા. તેઓ નયૂજસદીમાં રહે છે. તેઓ અધમતાિના 
ખાસ પ્રશંસક છે. તેઓ ધબગ બી એકસટેન્ડે્ડ ફેધમલી 
એવી બચ્ચન ચાહકો માટેની વેબસાઈટ પણ ચલાવે છે.  
તેઓ આ પ્રધતમા બેસા્ડવાના છે એવી જાણ અધમતાિ 

બચ્ચનને પણ છે. જોકે, અધમતાિે તેમને નમ્રતાપૂવનાક કહ્ં 
હતું કે મને આટલું બિું સનમાન ન આપવું જોઈએ. જોકે, 
ગોપી શેઠના જણાવયા અનુસાર તેમના માટે અધમતાિ 

એક ઈશ્વર સમાન છે. અધમતાિ બચ્ચન સાથે શેઠની 
મુલાકાત પ્રથમ વખત ૧૯૯૧માં નયૂજસદીમાં નવરાધત્ 
સમારોહ દરધમયાન થઇ હતી. તયારથી તેઓ તેમના બહુ 
મોટા પ્રશંસક બની ગયા છે.  તેમને અધમતાિનો સૌથી 
વિુ એ ગુણ સપશચે છે કે તેઓ સામાનય માણસ સાથે પણ 
બહુ ગૌરવશાળી અને સનમાનીય રીતે વાત કરે છે. તેઓ 
કૌન બનેગા કરો્ડપધત શો માં દરેક  સપિનાકને એકદમ 
હળવાશનો અનુિવ કરાવે છે. આ સંદિનામાં અધમતાિ 
બચ્ચન કૌન બનેગા કરો્ડપધતમાં જે અંદાજમાં બેસે છે 
તે જ પોઝમાં તેમની મૂધતના ખાસ તૈયાર કરાવી છે.  એક 
ખાસ ગલાસ બોકસમાં આ પ્રધતમા મુકવામાં આવી છે. 
આ પ્રસંગે ખાસ આતશબાજી કરવામાં આવી હતી.
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ઓન્ટેરિયો 
આલ્કોહકોલના સેવન માટે નવી 

પ્રસ્ાવવ્ માર્ગદવ્્ગ્ા મુજબ 
્ેનેડિયનકોએ ્ેમનાં સવાસ્થયનાં જોખમને 
ઘટાિવા માટે દર અઠવાડિયે વધુમાં 
વધુ બે ડ્રીં્ જે લેવાં જોઈએ. ્ેનેડિયન 
સેનટર ઓન સબસટનસ યુઝ એનિ 
એડિક્ન (CCSA) દ્ારા સકોમવારે 
પ્ર્ાવ્્ ્રાયેલા એ્ અહેવાલમાં બે 
વર્ગનાં સં્કોધન અને 5,000થી વધુ 
લકો્કોનકો અભયાસ પછી ્હેવાયું છે ્ે, 

ઓછી માત્ામાં લીધેલું આલ્કોહકોલ પણ 
હાવન્ાર્ નીવિી ્્ે છે.

CCSA દ્ારા પણ બનાવવામાં 
આવેલી અને છેલ્ે 2011માં અપિેટ 
્રવામાં આવેલી વ્્ગમાન હેલથ ્ેનેિા 
માર્ગદવ્્ગ્ામાં નોંધાયું છે ્ે, પુરુરકોએ 
દરરકોજ ત્ણ ડ્રીં્ લેખે અઠવાડિયામાં 
15 ડ્રીં્થી વધારે આલ્કોહકોલનું સેવન 
્રવાનું ટાળવું જોઈએ. જયારે સત્ીઓએ 
વધુમાં વધુ બે ડ્રીં્ લેખે અઠવાડિયામાં 
10 ડ્રીં્થી વધારે આલ્કોહકોલનું સેવન 

્રવું જોઈએ નહરીં.
CCSA ્હે છે ્ે, અઠવાડિયામાં 

ત્ણથી છ વડ્ંકસ પણ કયારે્ સ્ન 
્ેનસર અથવા ્કોલકોન ્ેનસર થવાનું 
જોખમ વધારી ્્ે છે. જયારે દર 
અઠવાડિયે સા્થી વધુ પીણાં હૃદયરકોર 
અને સટ્કો્ થવાનું જોખમ વધારી ્્ે છે. 

એ્ અહેવાલમાં જણાવાયું છે ્ે, 
બે ્ર્ાં વધુ ડ્રીં્ લેવાથી મકોટાભારની 
વયવતિઓને પિવાથી ઇજાઓ થવાનું 
જોખમ વધી જાય છે. 

દર અઠવાડિયે 15 ડ્રીં્થી વધુ આલ્કોહકોલનું 
સેવન ્ રવું ટાળવું જરૂરીઃ માર્ગદવ્્ગ્ા જારી

આાલાેહાેલ આાેછામાં આાેછા સાત વિવિધ પ્રકારના કેન્સરનું કારણ બની શકે

્ોિોન્ો 
 ્ાજે્રના અઠવાડિયામાં ્ેનદ્ીય 

બેં્ અથ્ગ્ંત્ ઉપર જન્ાને જોિવા 
માટે સકોવ્યલ મીડિયાનકો ઉપયકોર ્રી 
રહી છે, ફુરાવકો ્ેવી રી્ે ્ામ ્રે છે 
અને ફુરાવાને ્ેના બે ટ્ાના લક્ય 
ઉપર પાછકો લાવવા માટે ્ું ્રે છે ્ે 
સમજાવી રહી છે.

જો ્ે, ્ેના સૌથી ્ાજે્રના વવિટર 
થ્ેિમાં બેં્ અથ્ગ્ાસત્ની સમજણથી 
આરળ વધી રઈ હ્ી અને રકોરચાળા 
દરવમયાન ્ેના નીવ્ વનણ્ગયકો સામે 

લાદવામાં આવ્ા વનયમકો પર લક્ય 
સાધયું હ્ું. જયારે સેનટ્લ બેં્ના 
અવધ્ારીઓ સામાનય રી્ે ્ેમની 
વવચારસરણીને સમજાવવા અને 
પકો્ાની અપેક્ાઓ નક્ી ્રવા માટે 
ભારણકો અને અનય ્ાય્ગક્રમકો યકોજે છે,

તયારે લાવલ યુવનવવસ્ગટીના 
અથ્ગ્ાસત્ના પ્રકોફેસર સટીફન રકોિ્ગન 
્હે છે ્ે ્ેના પ્રેક્્કો પરંપરાર્ રી્ે 
આજ ્ર્ાં પાછળ છે. રકોિ્ગને ્હ્ં 
્ે, જે લકો્કો ધયાન આપે છે ્ેઓ માત્ 
અંદરના લકો્કો અને બજારના વનષણા્કો 

છે અને સામાનય રી્ે આ ્ે જ લકો્કો 
છે ્ે જેની સાથે ્ેઓએ વા્ ્રવી પિે 
છે. આજના ઊંચા ફુરાવાના વા્ાવરણ 
અને મધયસથ બેં્ના રાજનીવ્્રણને 
્ારણે મકોટાભારના ્ેનેડિયનકો વધ્ા 
વયાજ દરકો અને જીવનવનવા્ગહના ઊંચા 
ખચ્ગ અંરે વચંવ્્ છે. આ વધ્ા 
વયાજની સાથે બેં્ ઓફ ્ેનેિાની 
્ામરીરી માટે અવવશ્ાસ વધી રહ્કો છે 
અને એવી ખકોટી માનય્ા પણ છે ્ે, 
્ેણે રકોરચાળા દરવમયાન પૈસા છાપયા 
હ્ા.

વધ્ા જ્ા વયાજ દરકો અને જીવનવનવા્ગહના 
વધારે ખચ્ગથી મહત્તમ ્ેનેડિયનકો વચંવ્્
દેશમાં ફેલાય રહેલી ખાેટી માહહતી સામે સેન્ટ્રલ બેંક માેરચાે માંડિાના મૂડમાં

બિબિંગ
ચીનના સર્ારી આં્િાં પ્રમાણે 

યુવાનકોમાં લગ્ન ્રવાનું વલણ ઘટી 
રયું હકોવાથી લગ્નદરમાં ૬.૧ ટ્ાનકો 
નોંધપાત્ ઘટાિકો થયકો હ્કો. ૨૦૨૧માં 
૭૬ લાખ દંપ્ીએ લગ્ન ્યા્ગ હ્ા, 
અરાઉ આ આં્િકો ૮૦ લાખ ્ર્ાં 
વધારે હ્કો. લગ્નદરના ઘટાિાની સીધી 
અસર જનમદર પર પણ પિ્ે.

ચીનમાં લગ્નદર ૧૯૮૬ પછી 
પ્રથમ વખ્ સૌથી નીચકો નોંધાયકો હ્કો. 
૨૦૨૦ની સરખામણીએ લગ્નદર 
૨૦૨૧માં ૬.૧ ટ્ા ઘટયકો હ્કો. 
છેલ્ાં આઠ વર્ગથી સ્્ લગ્નદરમાં 
ઘટાિકો નોંધાયકો હકોવાથી ચીન માટે એ 

વચં્ાનકો વવરય બનયકો છે. યુવાનકોમાં 
લગ્ન ન ્રવાનું વલણ વધયું હકોવાથી 
્ેની સીધી અસર જનમદર પર પણ 
પિી રહી છે. ૨૫થી ૨૯ વર્ગની 
વયજૂથના માત્ ૩૫ ટ્ા દંપ્ીએ જ 
લગ્ન ્યા્ગ હ્ા. મકોિા લગ્ન ્રવાનું 
વલણ પણ ચીનની નવી પેઢીમાં વધયું 
છે. ૩૦ ્ે ૩૫ વર્ગની વયજૂથના 
દંપ્ીઓમાં પણ વધારકો થઈ રહ્કો છે.

ને્નલ હેલથ ્વમ્નના વસવનયર 
અવધ્ારી યાંર વજનરૃઈએ જણાવયું હ્ું 
્ે ૧૯૯૦ પછી ચીનમાં ધીમે પરલે 
લગ્નદર અને જનમદરમાં ઘટાિકો ્રૃ 
થયકો હ્કો, જે હવે સપષ્ટ ્ફાવ્ સવરૃપે 
સામે આવયકો છે.

નવી રિલ્ી
ઇલે્ટ્કોવન્ ને આઇ ટી રાજયમંત્ી 

રાજીવ ચંદ્ેખરે ્હયું હ્ું ્ે ડિવજટલ 
ચુ્વણા બાબ્ે ભાર્ે હરણફાળ 
ભરી છે. ભાર્ આ બાબ્ે વવ્વસ્ 
દે્કોને પણ ડદ્ા આપી ્્ે છે. તયાં 
સુધી ્ે જમ્ગની જેવકો વવ્વસ્ દે્ પણ 
ડિજીટલ પધધવ્ િીબીટી ચુ્વણામાં 
ભાર્ ્ર્ા પાછળ છે.  આઇ 
ટી મંત્ાલય દ્ારા બહાર પાિવામાં 
આવેલા આં્િા મુજબ 2021-
22મા રકોજ 90 લાખથી વધુ િીબીટી 
ભુર્ાન ્રવામાં આવયા હ્ા.જેનાથી 
9.5 ્રકોિ લાભાથથીઓને ફાયદકો મળયકો 
હ્કો. 

એટલું જ નહી રકોજ સરેરા્ 28.4 
્રકોિ ડિવજટલ ટ્ાનજે્્ન થાય છે. 
આ ટ્ાનજે્્ન વવશ્માં સૌથી વધારે 
છે. િીજીટલ ટ્ાનજે્્ન મામલે 
ભાર્ ચીન ્ર્ા પણ આરળ 
છે. ચીન ભાર્ પછી બીજા ક્રમે 
જયારે અમેડર્ા ત્ીજા ક્રમે છે. આમ 
ડિજીટલ ટ્ાનજે્્ન બાબ્ે ભાર્ 
માત્ વવ્ાસ્ીલ જ નહી વવ્વસ્ 
દે્કો માટે પણ ઉદાહરણ રુપ બનયકો 
છે. પીએમ સનમાન નીવધ યકોજના 
અં્્ગર્ 9.5 ્રકોિ લાભાથથીઓના 
બેં્ ખા્ામાં એ્ જ બટન ્વલ્થી 
એ્ જ ડદવસમાં 1900 ્રકોિ રુવપયા 
ટ્ાનસફર ્રવામાં આવયા છે. 

ચીનમાં લગ્નિિ ૬.૧ ્કા ઘ્યો 
વર્ષમાં ૭૬ લાખ યુગલે લગ્ન કયાાં

ભાિત િટેશમાં િિિોિ 28 કિોડ 
રડજી્લ ટ્ાનિેકશનઃ IT મંત્ી
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ગાંધીનગર અને દહેગામ તાલુકાના ખેડૂતાેની છાલા ગામમાં બેઠક મળી
ગાંધીનગર 

ગાંધીનગર જિલ્ાના ખેડૂતોમાં 
અત્ારે ભારતમાલા પ્ોિેક્ટનો જિરોધ 
થઈ રહ્ો છે. આ અંગે છાલા ખાતે 
આસપાસના ખેડૂતોનું સંમેલન ્ોજા્ું 
હતું. િેમાં મો્ટી સંખ્ામાં ખેડૂતો 
હાિર રહ્ા હતા.

ભારતમાલા પ્ોિેક્ટ અંતગ્ગત ગ્ીન 
એકસપ્ેસ હાઈિે અંગે િમીન સંપાદન 
કરિામાં મા્ટેનું જાહેરનામું બહાર 
પાડિામાં આવ્ું છે. કેન્દ્ર સરકારના 
આ જાહેરનામામાં પ્થમ ફેઝમાં 

ગાંધીનગર તાલુકાના છાલા, પીપળિ, 
દોલારાણા િાસણા, ગી્ોડ, ગલુદણ, 
મગોડી, ઈસનપુર મો્ટા, ઉનાિા, 
િડોદરા, ચેખલારાણી ગામની િમીન 
સંપાદન કરિામાં આિશે જ્ારે 
દહેગામ શહેરી જિસતાર ઉપરાંત 
કડાદરા, િલુન્દ્રા મો્ટા, કરોલી, 
હાજલસા અને રામનગરની િમીન 
સંપાદદત કરાશે. આમ દહેગામ અને 
ગાંધીનગર તાલુકાની કુલ ૬૯૦.૬૭ 
હેક્ટર િમીનનું સંપાદન કરાશે. િેનો 
જિરોધ ખેડૂતો કરી રહ્ા છે. છાલા 

ખાતે ્ોજા્ેલી બેઠકમાં કોઈ પણ 
ભોગે િમીન નજહ આપિાનો જનણ્ગ્ 
લેિા્ો હતો. આ અંગે અગાઉ પણ 
ઘણીિાર િમીન સંપાદન મુદ્ે ઉચ્ચ 
અજધકારીઓને રિૂઆતો કરિામાં 
આિી હતી. પરંતુ આખરે િમીન 
સંપાદન મા્ટેનું જાહેરનામું બહાર 
પાડિામાં આવ્ું હતું. ખેડૂતો એ 
િણાવ્ું હતું કે સત્ જીતતું નથી 
સંગદઠત સત્ જીતે છે. અમે જીિ 
આપી દઈશું પણ કોઈ પણ ભોગે અમે 
અમારી િમીન આપીશું નહીં.

ગાંધીનગર
ગુિરાત જિધાનસભાની ચૂં્ટણીને હિે 

અમુક મજહનાઓની િ િાર છે. તેના 
અનુસંધાને 2 દદિસના ગુિરાત પ્િાસે 
આિેલા િડાપ્ધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રજિિારના 
રોિ ભાિપની પ્દેશ કોર કજમદ્ટના સદસ્ો 
સાથે બંધ બારણે બેઠક ્ોજી હતી. 

ભાિપના પ્દેશ મુખ્ાલ્ કમલમ ખાતે 
આશરે 1.5 કલાકની બેઠક સાથે િડાપ્ધાને 
પોતાના ગૃહ રાજ્નો પ્િાસ સમાપ્ત ક્યો 
હતો અને દદલહી મા્ટે રિાના થ્ા હતા. 
બેઠકમાં ગુિરાતના મુખ્મંત્ી ભૂપેન્દ્ર પ્ટેલ, 
પ્દેશ ભાિપના અધ્ક્ષ સી.આર. પા્ટીલ 

અને રાજ્ના પા્ટટીની કોર દકજમ્ટીના મો્ટા 
ભાગના સદસ્ો સામેલ થ્ા હતા. 

આ બેઠકમાં સામેલ થનારા પ્મુખ 
નેતાઓમાં પૂિ્ગ મુખ્મંત્ી જિિ્ રૂપાણી, 
રાજ્ના જશક્ષણ મંત્ી જીતુ િાઘાણી, પૂિ્ગ 
મંત્ી ભૂપેન્દ્રજસંહ ચુડાસમા અને ગણપત 
િસાિા તથા િત્ગમાન લોકસભા સાંસદ 
ભારતીબેન જશ્ાળ અને રંિનબેન ભટ્ટનો 
સમાિેશ થા્ છે. આગામી દડસેમબર 
મજહનામાં રાજ્માં જિધાનસભાની ચૂં્ટણી 
્ોજાિા િઈ રહી છે મા્ટે આશરે 1.5 કલાક 
સુધી ચાલેલી આ બેઠક ખૂબ િ મહતિપૂણ્ગ 
બની રહે છે.

કોંગ્ેસ તેના તમામ 64 
એમએલએને ફરી દ્ટદક્ટ 
આપશે : સુખરામ રાઠિા

અમદાવાદ
ગુિરાત જિધાનસભાની ચૂં્ટણીને લઇને 

કોંગ્ેસ ફુલ ઓન એકશન મોડમાં જોિા મળી 
રહી છે. જિપક્ષ નેતા સુખરામ રાઠિાએ મહતિનું 
જનિેદન આપ્ું છે કે, કોંગ્ેસના 64 ધારાસભ્ોની 
દ્ટદક્ટની િાલી તરીકે િિાબદારી મારી છે. 
એમની દ્ટદક્ટ ના કપાઈ એ િિાબદારી મારી, 
પરંતુ સિવેમાં એમની કામગીરી નજહ હો્ તો 
જમજનમાઈઝ કરાશે. સુખરામ રાઠિાના જનિેદન 
બાદ રાિકી્ ગરમાિો આવ્ો છે. મહતિનું છે 
કે, કોંગ્ેસના એક પણ ધારાસભ્ની દ્ટદક્ટ નહી 
કપા્ તેમ કોંગ્ેસ કા્્ગકારી પ્મુખ જહંમતજસંહે 
જનિેદન આપ્ું હતું.

આજીિન કેદની સજાનો 
ફરાર ગુનેગાર 2 સાગદરતો 
સાથે જસંહુિથી ઝડપા્ો

નડિયાદ
મહુધા ખાત્િ ચોકડી રોડ પર આિેલા જસંહુિ 

ચોકડી પાસેથી આજીિન કેદની સજાનો ગુનેગાર છેલ્ા 
ચાર િર્ગથી પેરોલ િમપ કરી નાસી ગ્ો હતો  તેને તેના 
સાગરીતો સાથે પોલીસે ઝડપી પાડ્ો હતો. મહેમદાિાદ 
પોલીસે  બાતમી મુિબ કાર ઊભી રખાિી ડ્ાઈિર સી્ટ 
પર બેઠેલ ઈસમની પૂછપરછ કરતા તેણે પોતાનું નામ 
સીરાિ ખાન ઉફફે કબુતર મસકુર ખાન પઠાણ હોિાનું 
િણાવ્ું હતું. જ્ારે તેની બાિુમાં બેઠેલાએ પોતાનું 
નામ મોહમમદ દરઝિાન અબદુલ રશીદ શેખ તથા િચ્ચે 
બેઠેલા નદીસ મુસતાકભાઈ િારસી હોિાનું િણાવ્ું 
હતું. પોલીસે તેઓની પાસે ગાડીના કાગળ માંગતા તે 
સંતોરકારક િિાબ આપી શક્ા ન હતા. 

અમદાિાદનો કુલદીપ 
૨૮ િર્ગ પાદકસતાનની 
િેલમાં રહી પરત ફ્યો

અમદાવાદ
ભલે રક્ષાબંધ િતી રહી પરંતુ 

ચાંદખેડામાં રહેતા રેખાને આ પજિત્ 
દદિસ ગ્ા પછી બહુ મો્ટી ભે્ટ મળી 
છે. તેમનો ભાઈ કુલદીપ ્ાદિ ૨૮ િર્ગ 
સુધી પાદકસતાનની િેલમાં રહ્ા પછી 
ઘરે આવ્ો છે. કુલદીપ ્ાદિ હિે ૫૯ 
િર્ગના થઈ ગ્ા છે તેમને પાદકસતાનની 
એિન્સીઓ દ્ારા જાસૂસીના કેસમાં 
પકડ્ા પછી આજીિન કેદની સજા 
સંભળાિી હતી. તેમને પાછલા અઠિાદડ્ે 
િ પાદકસતાન સુપ્ીમ કો્ટ્ગ દ્ારા મુક્ત 
કરિાનો આદેશ આપિામાં આવ્ો છે, 
અને તેમને િાઘા બોડ્ગરથી ૨૮ ઓગસ્ટે 
ભારતમાં મોકલિામાં આવ્ા છે. 

નડિયાદ 
ડાકોર સરકારી હોસસપ્ટલના એક 

તબીબે ઇન્્ટરશીપ કરતી તબીબ ્િુતીને 
ઓદફસમાં બોલાિી શારીદરક અડપલા 
તમેિ જાજત્ અત્ાચાર ગજુારી્યોે 
હોિાની ફદર્ાદ ડાકોર પોલીસ મથકે 
નોંધાતા જિલ્ામા ં ભારે ચકચાર 
મચી િિા પામી છે. ડાકોર સરકારી 
હોસસપ્ટલમા ંિરયોથી સપુ્ી. તરીકે અિ્ 
કે. િાળા ફરિ બજાિ ેછે. હોસસપ્ટલમાં 
એક ૨૮ િરટી્ તબીબ ્િુતી 
ઇન્્ટરશીપ કરતી હતી. ત ે દરજમ્ાન 
તબીબ અિ્ િાળા (ઉંમર િર્ગ ૫૨) 
પોતાની દીકરી સમાન ્િુતીન ેનોકરીની 
લાલચ આપી ઓદફસમા ં બોલાિી 

શારીદરક હડપલા કરતો હતો. દરજમ્ાન 
્િુતીન ે તનેા પજત સાથે છ્ૂટાછેડા લઈ 
લિેા તમેિ તનેી સાથે લગ્ન કરિાનું 
દબાણ કરી ્િુતીન ે અિારનિાર 
પોતાના બગંલામા ં લઈ િઈ બળાતકાર 
ગજુારતો હતો. િારંિારની હેરાનગજતથી 
્િુતીના લગ્નજીિનમા ં પણ ભગંાણ 
પડતા શારીદરક માનજસક પીદડત 
્િુતીએ દોઢ માસ અગાઉ ડાકોર 
પોલીસ મથકે તબીબ અિ્ િાળા 
જિરુદ્ધ ફદર્ાદ નોંધાિી હતી. સમગ્ 
જિલ્ા આરોગ્ તતં્મા ં ચકચાર મચી 
િિા પામી હતી. દરજમ્ાન પોલીસ 
ધરપકડથી બચિા તબીબ ે કો્ટ્ગમાં 
આગોતરા જામીન અરજી મકૂી હતી.

થરાદ
થરાદની મુખ્ કેનાલમાં અિાર-

નિાર આપઘાત કરી હોિાના દકસસા 
સામે આિતા હો્ છે. ત્ારે હિે 
આ કેનાલમાં ત્ણ બાળકો સજહત ૫ 
લોકોએ આપઘાત કરી હોિાનો દકસસો 
સામે આવ્ો છે. 

થરાદની મુખ્ કેનાલમાં એક 
મજહલા અને એક ્ુિક સજહત ૩ 
બાળકોએ આપઘાત કરી છે. આ 
ઘ્ટના અંગે એિું અનુમાન લગાિિામાં 
આિી રહ્ં છે કે, ત્ણ નાના બાળકોને 
કેનાલમાં નાખી મજહલા અને ્ુિકે 
આતમહત્ા કરી હશે. કેનાલમાંથી 
નાના બે બાળકોના મૃતદેહ મળી 

આવ્ા છે અને ત્ણની હિુ શોધખોળ 
ચાલું છે.  િાિ તાલુકાની દેથળી 
ગામની મજહલા સાથે ત્ણ બાળકો હતા 
જ્ારે ્ુિક ધરાધરા ગામનો હોિાનું 
અનુમાન લગાિિામાં આિી રહ્ં છે. 
આતમહત્ાનું કારણ હિું સામે નથી 
આવ્ું. આ ઘ્ટનાથી સમગ્ પંથકમાં 
અરેરા્ટી વ્ાપી ગઈ છે. 

તાિેતરમાં થોડા દદિસો પહેલા 
િ થરાદ નમ્ગદા કેનાલમાંથી એક 
્ુિકની તરતી લાશ મળી આિી હતી. 
પાજલકાના તરિૈ્ા સુલતાન મીર અને 
ફા્ર જરિગેડની ્ટીમ ઘ્ટના સથળે 
પહોંચી ગઈ હતી અને તરતી લાશને 
બહાર કાઢિામાં આિી હતી.

તબીબ યુવતી સાથે દુષ્કમ્મ ્કેસમા ં
િા્કોરના સુપ્રિટેનિેનટની અટ્કાયત

થરાદ મુખય ્કેનાલમાં ત્રણ માસૂમ 
બાળ્કો સપ્િત પાંચનાં આપઘાત

ગુિરાત ભાિપ કોર કજમદ્ટના સદસ્ો 
સાથે PM મોદીની દોઢ કલાક બેઠક

અમદાવાદ
ઘોડાસરમાં રહેતી મજહલાએ 

ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્ેમી અને 
પ્ેમીના પજત સજહત 4 લોકો સામે 
ફદર્ાદ નાંેધાિી છે કે તે કોલેિમાં 
અભ્ાસ કરતી હતી તે સમ્ે ્ુિક 
સાથે જમત્તા થઇ હતી બાદમાં મજહલાને 
પજત સાથે છૂ્ટાછેડા થતાં બન્ે સાથે પ્ેમ 
સબંધ થ્ો હતો. ્ુિેક પણ પોતાની 
પત્ીને છૂ્ટાછેડા આપીને ફદર્ાદી 
મજહલાને લગ્નની લાલચ આપી હતી 
અને અિાર નિાર મજહલા સાથે 
શાદરરીક  સબંધ બાધ્ો હતો અને ્ુિક 
અને તેની માતા ફદર્ાદી મજહલાને 

મળિા આિી હતી બાદમાં પ્ેમી અને 
તેની પત્ી સજહત ચાર વ્દકત મળિા 
મા્ટે આવ્ા હતા અને પ્ેમીએ પત્ીએ 
ફદર્ાદી મજહલા સાથે તકરાર કરીને  
તું મારા પજત સાથે કેમ સબંધ રાખે છે, 
તેમ કહીને ગાળો બોલીને છરીથી હુમલો 
ક્યો હતો.  આ બાબતની અદાિત 
રાખીને 3 મજહલા સહીત 5 શખસોએ 
ફદર્ાદી મજહલા પર હુમલો ક્યો હતો 
મજહલા બગીચામાં ચાલિા મા્ટે ગઇ 
હતી આ સમ્ે એક મજહલાએ પાછળથી 
ગળામાં  પલાસ્ટીની દોરી નાંખીને ગળુ 
દબાિી દીધું હતું અને મજહલાને ઝેરી 
દિા પીિડાિી દીધી હતી.

ઘોડાસરમાં પત્ીએ પજતની પ્જમકાનું 
ગળુ દબાિી ઝેરી દિા પીિડાિી દીધીગાંધીનગર

ગુિરાતની ભાિપ સરકાર સામે જિલ્ા પંચા્તો 
હસતક રહીને સમગ્ રાજ્ના ગ્ામ્ જિસતારોમાં 
આરોગ્ની સેિાઓ પુરી પાડતી આશા બહેનો પણ સરકાર 
સામે મોરચો માંડી રહી છે. લઘુત્તમ િેતન સજહતના 
જન્મોનું સરકાર પાલન કરે તે મા્ટે ઘણા સમ્થી આ 
મજહલા કા્્ગકરો રિુઆતો કરી રહી છે પરંતુ ગાંધીનગર 
સુધી તેમનો અિાિ સાંભળિામાં આિતો નથી. તેના િ 
કારણે બુધિારે મજહલા શજક્ત સેનાના નેજા હેઠળ સમગ્ 
રાજ્માંથી હજ્જારો િે્ટલી આશા િક્કર બહેનો રિુઆતો 
સાથે ગાંધીનગરમાં ઉમ્ટી પડી હતી. પોલીસ અને તંત્ને 
આશા િક્કર રિુઆત મા્ટે આિિાની હોિાની જાણ થતા 
િ સિારથી ગાંધીનગરના માગયો ઉપર સઘન સલામતી 
બંદોબસત ગોઠિી દેિામાં આવ્ો હતો તેમ છતા હજ્જારો 
આશા િક્કર બહેનો ગાંધીનગર આિી પહોંચી હતી.

૧૦૦થી િધુ આશા િક્કર જિધાનસભા પાસે પણ પહોંચી 

ગઇ હતી િેના પગલે પોલીસમાં દોડધામ મચી ગઇ હતી. 
ત્ાર બાદ રાજ્ભરમાંથી આિેલી આ આશા બહેનોને 
ગાંધીનગરનીર સત્ાગ્હ છાિણી ખાતે ખસેડિામાં આિી  
હતી જ્ાં આ બહેનોએ રિુઆત કરી હતી કે, કોરોના િેિી 
મહામારીમાં ્ટેસ્ટીંગ અને િેસકસનેશન િેિી કામગીરી કરી 
હોિા છતા તેમને સન્માન આપિાને બદલે સરકાર જપડા 
આપી રહી છે.

આશા િક્કરોનું ગાંધીનગરમાં હલ્ાબોલ

તાજેતરના કેન્દ્ર સરકાર દ્ારા જાહેર કરાયેલા જમીન સંપાદન 
માટેના જાહેરનામા અનુસાર ઘણા ખેડૂતોની જમીન સંપાદન થઈ જશે. 
જેમાં સૌથી વધુ છાલા અને પીપળજ ગામના ૨૦૦-૨૦૦ સવવે નંબરની 
જમીન સંપાદદત થશે. તયારે એવા કેટલાય ખેડૂતો છે જેમની તમામ 
જમીન આ યોજના હેઠળ સંપાદદત થવાની છે. જેને કારણે તેઓ 
જમીન વવહોણા બની જશે અને ખેડૂત પણ ગણાશે નવહ એમ સથાવનક 
ખેડૂતોએ જણાવયું હતું. જમીન સંપાદન મામલે વવરોધ પ્રદશ્શન ની 
કામગીરી માટે સમન્વય સવમવતની રચના કરવામાં આવી છે. જેમાં 
અસરગ્રસત દરેક ગામ દીઠ ચાર કન્વીનરો હશે. આ સવમવત વવરોધ 
પ્રદશ્શન માટે તેમજ આંદોલન વેગવંતુ બનાવવા માટેની રણનીવત 
તૈયાર કરશે. આ સવમવતની રચનામાં દરેક ખેડૂતોની સમસયાને 
સાંકળી લેવાનો પ્રયાસ કરાયો છે. 

જમીન સંપાદનથી કેટલાક ખેડૂતાે ખેડૂત રહેશે નહહ

ભારતમાલા પ્ોિેક્ટનો જિરોધ: િમીન નહીં આપિા હુંકાર
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પચંમહાલ
પચંમહાલના કાલોલ તાલકુાના મોટી 

પીંગડી ગામના સરપંચ વિજયવસહં સોલકંીની 
સિેાકીય પ્રિવુત અને વિચારો જોઈ તમને 
પણ ઇચ્છ થશ.ે હુ ં પણ અગંદાન માટે 
રજીસ્ટે્શન કરાિી લઉં. સામાવજક પ્રવૃવતિઓ  
કરતા ં સેિાભાિી સરપચંન ે અગંદાન કરિા 
અન ે કરાિિા માટેનો વિચાર આવયો હતો. 
મધય ગજુરાતના વિવિધ ગામોમા ં જાગૃવત 
અવભયાન ચલાિીન ે ૬૫ હજાર લોકોને 
અંગદાન મહાદાન અગં ે જાગૃત કરી 

રવજસ્ટ્શેન  કરાિી મોટી વસદ્ી હાસંલ કરી 
્ેછ. વિજયવસંહ સોલકંીએ આ વિચાર કેિી 
રીત ેઆવયો તનેા જિાબમા ંકહં્ કે હંુ કાલોલ 
તાલકુા, ગોધરા તાલુકા, ઘોઘબંા તાલકુામાં 
તમેજ િડોદરામા ં વમત્ોને અગંદાનનંુ મહતિ 
સમજાિંુ ્છુ.ં િધમુા ંતઓેએ કહ્ ંકે માણસનું 
શરીર મૃતય ુ પામયા બાદ પચંમહાભતૂમાં 
વિલીન થઈ જાય ્ેછ. પણ તમેના અગંો જિેા 
કે, આખં, કીડની, લીિર તમેજ અનય જરૂરી 
એિા અગંો જો કોઈને દાન સ્િરૂપ ેઆપી દે 
તો કોઈનુ ંજીિન સુધરી શકે ્ેછ.

6 મહહનામાં 65 હજાર ગ્ામજનોએ 
અંગદાન માટે રહજસ્ટ્રેશન કરાવ્યં

પંચમહાલના કાલાોલના સરપંચની સોવાકીય પ્રવૃત્તિસાબરમતી નદી પર રૂવપયા 
74 કરોડના ખચચે બનેલા 
‘અટલ વરિજ’નું લોકાપ્પણ

અમદાવાદ
િડાપ્રધાન મોદીએ બે દદિસ ગુજરાતની મુલાકાત લીધી 

હતી. આ સમયે તેમણે અમદાિાદ ખાતે દરિરફ્રનટ પર 
ખાદી ઉતસિમાં હાજરી આપી હતી. તેમજ અમદાિાદની 
શાનમાં નિુ નજરાણુ ઉમેરતા અટલ ફૂટ વરિજનું લોકાપ્પણ 
કયુું હતુ. આની સાથે જ લોકોની આતૂરતાનો અંત આવયો 
્છે. ઉપરાંત તેમણે ખાદી ગ્ામ ઉદ્ોગનું પણ લોકાપ્પણ 
કયુું ્છે. આ સાથે દરિરફ્રનટ ખાતે આઝાદીના 75 િર્પની 
ઉજિણીના ભાગરૂપે એક સાથે 7 હજાર 500 જેટલા લોકો 
ચરખો કાંતયો હતો. અલગ અલગ સંસ્થાના 500 જેટલા 
પ્રવતવનવધ ઉપસસ્થવત રહ્ા હતા. આ કાય્પક્રમમાં િડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોદીએ પણ રેંદટયો કાંતતા જોિા મળયા હતા. 

પાટનગરના માગગો જીિલેણ 
બનયા : ્છેલ્ા પાંચ િર્પમાં 
અકસ્માતમાં 189નાં મોત

નવી દદલહી
ગાંધીનગરેમાં અકસ્માતની ઘટના સતત િધી રહી 

્છે તયારે િર્પ ૨૦૨૧માં ૧૧૫ અકસ્માતોમાં ૩૫ 
વયવતિઓએ જીિ ગુમાવયો હતો પાંચ િર્પમાં આ સંખય 
૧૮૯ સુધી પહોંચી ગઇ ્છે. ગાંધીનગર શહેરમાં અનય 
શહેરો કરતા પહોળા અને સસ્પડરિેકર િગરના માગગો 
હોિાથી અહીં ગવત મયા્પદાનું પાલન થતું નથી મુખય માગગો 
ઉપર સેકટરોમાંથી આિતા ક્રોસ રોડને કારણે અકસ્માતની 
સંખયા િધુ જોિા મળી રહી ્છે. િર્પ ૨૦૧૮માં ૧૯૭ 
એકસીડેનટમાં ૪૬, ૨૦૧૯માં ૧૮૩ અકસ્માતમાં ૪૧, 
૨૦૨૦માં ૧૧૧ અકસ્માતમાં ૨૫ના મોત થયા હતા 
જયારે ૨૦૨૧ના િર્પમાં ૧૧૫ અકસ્માતો નોંધાયા હતા.

નદિ્ાદ 
કપડિંજ તાલુકાના વનરમાલી ગામની 

પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષકને સગીરા 
પર દુષકમ્પ ગુજારિાના આરોપસર 
નદડયાદની સ્પેવશયલ પોકસો કોટટે 
િીસ િર્પની સખત કેદની સજા તથા 
રૂ.૬,૩૦,૦૦૦ નો દંડ ફટકારતો હુકમ 
કયગો ્છે. આરોપી મહેશભાઈ શીિાભાઈ 
પટેલ (ઉ.િ.૫૦, રહે. વનરમાલી 
દૂધની ડેરી સામે, તા.કપડિંજ) વશક્ષક 
તરીકે વનરમાલી પ્રા.શાળામાં ્છેલ્ા 

૨૨ િર્પથી નોકરી કરે ્છે. તેણે તા. 
૨૭-૮-૨૦૨૦ ના રોજ ગામની સીમ 
નજીક રોડ ઉપરથી સગીરાને બોરિાળા 
ખેતરમાં ઉતારી દેિાનું જણાિી 

અલટોગાડીમાં બેસાડી જાફ૨ીયાિાળા 
તુિેરના ખેતરમાં લઈ જઈ દુષકમ્પ 
આચયુું હતું. તથા અગાઉ પણ આજ 
ખેતરમાં તેણી પર અિાર નિાર દુષકમ્પ 
આચયુું હતું. આ િાતની કોઈને જાણ 
કરીશ તો જાનથી મારી નાખિાની 
સગીરાને ધમકી આપી હતી. આ 
અંગેની ફદરયાદ આપતા કપડિંજ રુરલ 
પોલીસે આરોપી સામે વિવિધ કલમો 
હેઠળ ગુનો નોંધી કોટ્પમાં ચાજ્પશીટ 
દાખલ કરી હતી.

સગીરા સાથે દુષકમ્પ કેસમાં વનરમાલીના 
વશક્ષકને 20 િર્પની સખત કેદની સજા
6.30 લાખનાો દંડ અનો ભાોગ બનનારનો રૂપપયા 4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનાો હૂકમ

જામનગર
જામનગરના ખાનગી પ્રાણી 

સંગ્હાલયમાં જંગલી પશુ અને 
પ્રાણીઓને ટ્ાનસફર કરિા કેનદ્ર અને 
રાજય સરકારના ઝુ સતિાધીશો દ્ારા 
અપાયેલી મંજૂરીને લઇ હાઇકોટ્પમાં 
થયેલી પીઆઇએલ ગુજરાત 
હાઇકોટટે ફગાિી દીધી હતી. હાઇકોટટે 
જામનગરમાં વિશ્વના સૌથી મોટા 
પ્રાણીસંગ્હાલયને મંજૂરી આપિા 
અંગેના કેનદ્ર સરકાર, રાજય સરકાર 
અને સેનટ્લ ઝુ ઓથોરીટીના વનણ્પયને 
બહાલી આપી હતી. 

અગાઉ સુપ્રીમકોટટે જામનગરમાં 
વિશ્વના આ સૌથી મોટા પ્રાણીસંગ્હાલય 

સામે સિાલો ઉઠાિતી વપદટશન 
તાજેતરમાં જ ફગાિી દીધી હતી, 
તે બાબતને અને સુપ્રીમકોટ્પના આ 
ચુકાદાને ધયાને લઇ હાઇકોટટે હાલના 
અરજદારની જાહેરવહતની દરટ 
ફગાિી દીધી હતી. પ્રાણીસંગ્હાલયના 
અનેક પાસાઓ પર સિાલ ઉઠાિતી 
જાહેરવહતની દરટ ફગાિતાં સુપ્રીમકોટટે 
ઠરાવયું હતું કે, ઝુઓલોવજકલ 
રેસકયુ એનડ દરહેબીવલટેશન સેનટર 
સોસાયટીને પ્રાણીઓના સંચાલન અને 
સ્થાનાંતદરત કરિા અંગે અપાયેલી 
પરિાનગી અવધકૃત અને કાયદેસર ્છે. 
સતિાિાળાઓના વનણ્પયમાં કંઇ ખોટુ કે 
અયોગય જણાતુ નથી. 

તળાજા 
રાજયમાં હાલ ખાસ કરીને વહનદુ 

સમાજની દીકરીઓ ઘરેથી ભાગી જઈ 
માતા વપતાની મરજી વિરુદ્ પ્રેમ લગ્ન 
કરી રહી ્છે તે બાબતને લઈને નિો 
કાયદો ઘડિો જરૂરી ્છે તેિી માંગ ઉઠી 
રહી ્છે તયારે તળાજાના ખરક સમાજે 
પણ પહેલ કરી ્છે. તળાજા તાલુકામાંથી 
આ બાબતે સૌથી પહેલી પહેલ કરનાર 
સમાજના આગેિાન ભરતભાઈ ઠંઠે 
જણાવયું હતું કે મહેસાણા ખાતે ચોરાશી 
કડિા પાટીદાર સમાજ આયોવજત વહનદુ 

સમાજના તમામ જાવત જ્ાાવતના લોકોના 
માટે મહાસંમેલન બોલિામાં આવયું હતું. 
આ સંમેલનમાં તળાજા ખરક સમાજના 
આગેિાનો અને કારોબારી સભયોએ 
ભાગ લીધો હતો. આ સંમેલનમાં ખાસ 
કરીને દીકરીઓ માતા વપતાની સંમવત 
િગર ભાગીને પ્રેમ લગ્ન કરે ્છે તેની 
પર ચચા્પ વિચારણા કયા્પ બાદ ગુજરાત 
સરકાર દ્ારા નિો કાયદો ઘડિામાં આિે 
તેિી માંગ િધુ પ્રજિવલત થઈ ્છે. જેને 
લઈને તળાજા ખરેખર સમાજ દ્ારા 
મુખયમંત્ીને પત્ લખિામાં આવયો ્છે.

જેમાં દીકરી ૧૮ િર્પની થાય અને 
પ્રેમ લગ્ન કરે તો માતા-વપતાની સંમવત 
ફોટા િાળો ઓળખકાડ્પ સાથે સોગંદનામુ 
હોિું જરૂરી ્છે. માતા વપતાની સંમવત 
િગર દીકરીને પ્રેમ લગ્ન કરિા હોય 
તો તેની ઉંમર ૨૫ થી ૨૮ ની હોિી 
જોઇએ. ૨૫ થી ૨૮ િર્પ ની દીકરી 
સમાજ, માતા વપતાની સંમવત િગર 
લગ્ન કરે તો વમલકત, સંપવતમાંથી 
ફારગત કરિી જોઈએ.મૈત્ી કરાર કરે 
તો વમલકત માંથી બાકાત કરિી જોઈએ. 
તેિી માંગણી કરિામાં આિી હતી.

વિશ્વના સૌથી મોટા ખાનગી ઝુને મંજૂરી 
સામેની પીઆઇએલ હાઇકોટટે ફગાિી

અમદાવાદ
વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ભાજપ-

કોંગ્ેસ અને આપમાં જોરદાર હરીફાઈ 
જામી ્છે. આ િખતે ચૂંટણીમાં 
વત્પાંવખયો જંગ જામે તેિી પુરેપુરી 
શકયતાઓ જોિાઈ રહી ્છે. તયારે હિે 
ફરીિાર ખરીદ િેચાણના પણ આરોપ 
થઈ રહ્ા ્છે. બોડેલીમાં કોંગ્ેસના 
કાય્પકતા્પઓ સમક્ષ સુખરામ રાઠિાએ 
આપેલું ચચા્પસ્પદ વનિેદન હાલ ખૂબ જ 
િાયરલ થઈ રહ્ં ્છે.

વિપક્ષના નેતા સુખરામ રાઠિાનો 
એક િીદડયો િાયરલ થયો ્છે. 
જેમાં રાઠિા કહી રહ્ા ્છે કે, ‘મને 

50 કરોડની ઓફર થઈ હતી અને 
મંત્ીમંડળમાં સ્થાન આપિાની 
પણ ઓફર આપી હતી. એટલું જ 
નહીં, હારી જાઓ તો બોડ્પ અથિા 
કોપગોરેશનમાં સ્થાનની પણ િાત કહી 
હતી.  રાઠિાએ િધુમાં જણાવયું હતું 
કે મને ચૂંટણી ખચ્પ ભોગિિાની પણ 
તૈયારી બતાિી હતી. મારા જમાઈને 
પણ નેતા બનાિિા કહ્ં હતું. આ 
િીદડયો િાયરલ થયા બાદ ખળભળાટ 
મચયો હતો. જોકે, િાયરલ થયેલા 
િીદડયોની સુખરામ રાઠિાએ સ્પષ્ટતા 
કરી હતી. રાઠિાએ િીદડયો જૂનો 
હોિાની સ્પષ્ટતા કરી હતી.

ભાજપરે 50 કરોિની ઓફર આપી 
હતી ઃ સયખરામ રાઠવાનો આક્રેપ

પ્રેમ લગ્ન કરનાર દીકરીઓ માટે નિો કાયદો 
ઘડિો આિશયક : મુખયમંત્ી સમક્ષ માંગ
મહો સાણા ખાતો હહનુ્ સમાજના લાોકાો અોકઠા થયા : તળાજાના અાગોવાનાોઅો સમથ્થન અાપું

રાજકોટ
અષ્ટાંગ યોગની સાધના દ્ારા 

અનેક સાધકોના જીિનને ઉધિ્પગામી 
બનાિિામાં ઉપયોગી પથદશ્પક 
એિા પુ.રાજવર્પમુવનનું ગઈકાલે 
વનધન થયા બાદ લીંબડી નજીકના 
રાજરાજેશ્વરધામ, જાખણ ખાતે 
હજારો અનુયાયીની ઉપસસ્થવતમાં 
સદગતના નશ્વર દેહની અસગ્નસંસ્કાર 
વિવધ થઈ હતી. પંચમહાલ લકુલીશ 
યોગ યુવનિવસ્પટીના સ્થાપક અને 
લાઈફ વમશનના પ્રણેતા પુ. રાજવર્પ 
મુની મંગળિારે 92 િર્પની જૈફ િફે 
િડોદરા ખાતે રિહ્મલીન થયા બાદ 
તેમના નશ્વર દેહને અંવતમવિવધ માટે 

જાખણ નજીક રાજરાજેશ્વરધામ ખાતે 
લાિિામાં આિતા સંખયાબંધ ભાવિકો 
અંવતમ દશ્પન માટે ઉમટયા હતા. 
સિારે 11.30 કલાકે જાખણ ગામ 
ખાતે મંદદરેથી પાલખી યાત્ા નીકળી 
હતી. હજારો ભાવિકોની ઉપસસ્થવતમાં 
રાજરાજેશ્વરધામ, જાખણ ખાતે અસગ્ન 
સંસ્કાર વિવધ કરિામાં આિી હતી. 

આણંદ 
વિદ્ાનગર ખાતે િીઝા કનસલટનટ 

તરીકે કાય્પરત એક ઓિરસીઝના 
સંચાલક દ્ારા સ્ટુડનટ િીઝા તેમજ 
િક્ક પરમીટ િીઝા અપાિિાના બહાને 
કરોડો રૂવપયાનું કૌભાંડ થયાનો આક્ષેપ 
થયો ્છે. આ અંગે વિદ્ાનગર પોલીસ 
મથકે લેવખત અરજી થઈ ્છે.  

આણંદ પાસેના એક ગામના 
અરજદાર દ્ારા કરાયેલ રજૂઆતમાં 
જણાવયા મુજબ વિદ્ાનગરના મોટા 
બજાર વિસ્તારમાં આિેલા એક 
ઓિરસીઝ ખાતે િીઝા કનસલટનટની 

કામગીરી કરિામાં આિે ્છે. જેથી 
વિદેશ જિા ઈચ્છુક યુિક-યુિતીઓ િક્ક 
પરમીટ કે સ્ટુડનટ િીઝા માટે તેમનો 
સંપક્ક કરતા હતા. જેમાંથી કેટલાક 
લોકોને તેઓએ િક્ક પરમીટ કે સ્ટુડનટ 
િીઝા પર વિદેશ મોકલી આપયા 
હતા. જેને લઈ વિદેશ જિા ઈચ્છુક 
વિદ્ાથથીઓ અને અનય યુિક-યુિતીઓ 
તેમની મુલાકાતે આિતા હતા. 
દરવમયાન વિદેશ જિા ઈચ્છુક કેટલીક 
વયવતિઓ પાસેથી ઓિરસીઝના 
સંચાલકે સાત લાખથી સાઈઠ લાખ 
સુધીની રકમ વિદેશ મોકલિાના કામ 

અથચે લીધી હતી. આ ઉપરાંત વિદેશ 
જિા ઈચ્છુકોને વિવિધ બેંકના ચેકો 
ગેરંટી પેટે આપયા હતા. જેમાં તપાસ 
કરતા મામૂલી રકમ જમા હોિાનું 
જાણિા મળયું હતું. વિદેશ જિા ઈચ્છુક 
કેટલાક યુિકોને ્છેલ્ા િીસેક દદિસથી 
વિદ્ાનગર ખાતેની ઓિરસીઝ  ખાતે 
તાળુ લટકતું જોિા મળતા તેમના 
વનિાસસ્થાન ખાતે પણ તપાસ કરી 
હતી. તયાં પણ તાળું લટકતુ જોિા 
મળતા પોતે ્છેતરાયા હોિાનું ઉજાગર 
થતા પોલીસ સ્ટેશને લેવખત રજુઆત 
થઈ હતી.

વિદ્ાનગર મોટાબજારમાં વિઝા કનસલટનટ 
ઓિરવસઝ સામે કરોડોના કાૈભાંડનો આરોપ
ત્વદ્ાથથીઅાોનો ત્વદોશ માોકલવા-વક્થ  પરમીટ ત્વઝાના બહાનો લાખાો રૂપપયા લોવાયા

રાજકોટના રાજહ્ષિ મયહનનો નશ્વરદેહ 
જાખણ ખાતરે પંચમહાભૂતમાં હવહલન
અનુયાયીઅાો અનો સાધકાો દ્ારા અશ્ુભીની અાંખો અંજલલ
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મારા અંદરના વિસ્ારથી
આતમાની સમાવિથી

જીંદગીથી
હું નારી બોલી રહી છું.

સુિર્ણ મૃગની સિપ્ન આંખોમાં મારાં
હ્રદયમાં મમ્ાની ગંગા

હું જ પ્રથમ પ્રરેમ આ સૃષ્ટિની

કેમ આજ સુિી કોઈ
સમજી નથી શકયું મારા નારીતિનો 

શબદાથ્ણ
છ્ાં પર હું નારી છું

સૃષ્ટિનાં આરંભથી અં્ સુિી
અં્થી આરંભ સુિી વિસ્રેલ છે.
હું પો્રે જ પૃથિીની પરરભાષા છું.

શીષ્ણક : હું નારી બોલી રહી છું.મૂળ કવિ : 
િીરાપાવર રાઇ ગુરુ, અનુિાદ : વહના મોદી

સાયબર સરુક્ા સશંોધકોએ 
AvosLocker રેનસમવરેના નવા 
પ્રકારનો ખલુાસો કયયો છે. જ ે અનપેચ્ડ 
સરુક્ા ખામીઓનો લાભ લઈન ે નટેવક્કમાં 
દાખલ થઈ સાયબર એટેક કરવા માટે 
એનટીવાઈરસ સવવીસન ેપણ હાની પહોંચા્ડી 
બધં કરે છે જેથી સીસટમ પર એટેક કરવું 
ખબુ જ સરળ રહે છે. Trend Micro 
સશંોધકો, ક્રિસટોપર ઓ્ડયોનઝે અન ેએલ્વન 
નીટોએ ક્વશ્ષેણમાં જણાવયંુ હતુ ં કે 
Avast એનટીવાઈરસની એનટી-રૂટકીટ 
ડ્ાઇવર ફાઇલ (asWarPot.sys) 
નો ઉપયોગ કરીન ે સરંક્ણ સો્યુશનને 
ક્નલક્રિય કરવાની ક્મતા ધરાવ ે છે. જનેો 
સૌપ્રથમ એટેક USA મા ં જોવા મળયો 
છે. વધમુાં, રેનસમવેર Nmap NSE 
લસરિપટનો ઉપયોગ કરીન ે Log4j 
નબળાઈ (Log4shell) માટે બહુક્વધ 
એન્ડપોઈન્ટસન ે સકેન કરવામાં પણ સક્મ 
છે.

AvosLocker રેનસમવેર એ 
REvil રેનસમવેર ફેમીલીમાંથી છુટા 
પ્ડેલા હેકર ગ્ુપ દ્ારા ક્નમામાણ કરવામાં 
આવયું છે. આ રેનસમવેર નાણાકીય 
સેવાઓ અને સરકારી સુક્વધાઓ સક્હત 
યુ.એસ.માં ક્નણામાયક ઈનફ્ાસટ્રક્ચરને 
લકયાંકકત કરે છે.

R a n s o m w a r e - a s - a -
Service (RaaS) દ્ારા જુલાઇ 
2021 માં જણાવવામાં આવયું હતું કે 
AvosLocker રેનસમવેર સીસટમ 
પર એટેક કયામા બાદ ્ડેટા એનક્રિપટ કરે 
છે, ્ડેટા ની ચોરી કરે છે, તયાર બાદ 
નાણાકીય માંગણી કરે છે અને જો પીક્ડત 
નાણા ની ચુકવણી ન કરે તો તે ્ડેટા ની 
હરાજી કરે છે.

માચમા 2022 માં યુ.એસ. ફે્ડરલ બયુરો 
ઓફ ઈનવેસટીગેસન (FBI) દ્ારા બહાર 
પા્ડવામાં આવેલી એ્ડવાઈઝરી અનુસાર 
રેનસમવેર કાટટેલ દ્ારા દાવો કરાયેલા 
અનય લક્ક્ત પીક્ડતો સીકરયા, સાઉદી 
અરેક્બયા, જમમાની, સપેન, બેલ્જયમ, 
તુકકી, યુ.એ.ઈ., યુ.કે., કેને્ડા, ચીન અને 

તાઈવાનમાં લસથત હોવાનું કહેવાય છે. 
ટ્રેન્ડ માઇરિો દ્ારા એકત્ર કરવામાં 

આવેલ ટેક્લમેટ્રી ્ડેટા દશામાવે છે કે 1 
જુલાઇ, 2021 અને ફેબ્ુઆરી 28, 
2022 વચ્ે ખાદ્ય અને પીણા ક્ેત્ર 
સૌથી વધુ ક્હટ ઉદ્યોગ હતો, તયારબાદ 
ટેક્ોલોજી, ફાઇનાનસ, ટેક્લકોમ અને 
મીક્ડયા વકટમાક્સ આવે છે. કરમોટ 
સવમાર પર હોસટ કરેલ HTML 
એલપલકેશન (HTA) ચલાવવા માટે 
Zohoના ManageEngine 
ADSelfService Plus સોફટવેર 
(CVE-2021-40539) માં કરમોટ 
કો્ડ એલ્ઝ્યુશન ખામી માટેના 
શોષણનો લાભ લઈને હુમલા માટેના 
પ્રવેશ ક્બંદુને સુક્વધા આપવામાં આવી 

AvosLocker Ransomware

 હોઠને મોઇશ્ચરાઇઝ કરો : સવસથ કોમળ હોઠ 
સુંદર લાગે છે, તેથી તમારા હોઠનું ધયાન રાખો. એ 
માટે સૂતાં પહેલાં તમારા હોઠને મોઇશ્ચરાઇઝ કરો. 
હોઠને મોઇશ્ચરાઇઝ કરવા માટે હોઠ પર કો્્ડ રિીમ 
કે દેશી ઘી પણ લગાવી શકો છો. આ ઉપરાંત મધ 
અને ખાં્ડ લગાવીને હોઠને સરિબ કરી શકો છો.

 લિપ પ્ાઇમર અને કન્સીિર : ક્લપ પ્રાઇમર 
ક્લપલસટકના રંગને ઉપસાવવાનું કામ કરે છે. એ 
લાંબા સમય સુધી ટકવામાં મદદ કરે છે. હોઠ 
પર પ્રાઇમરનો ઉપયોગ કરવાથી તે હાઇડ્ેટે્ડ રહે 
છે અને ક્લપલસટકને પૉક્લશ લુક આપે છે. તમે 
હોઠને મોઇશ્ચરાઇઝ કરવા માટે પ્રાઇમર લગાવો. 
આંગળીથી હળવું કનસીલર લગાવો. હોઠ પર 
કનસીલરનું પાતળી લેયર લગાવવાથી ક્લપલસટકનો 
ઓકરક્જનલ રંગ ક્નખરે છે.

 લિપસ્ટિક િગાવવાનસી શરૂઆત : ક્લપલસટક 
લગાવવાની શરૂઆત ક્લપ પેલનસલથી કરો. સૌથી 
પહેલાં ક્લપ પેલનસલથી હોઠને આઉટલાઇન આપો. 
ક્લપ પેલનસલથી આખા હોઠ ઉપર એક કોટ લગાવો. 
ક્લપ પેલનસલ લાંબો સમય સુધી ટકી રહે છે.

 લિપ બ્રશથસી િગાવો લિપસ્ટિક : ક્લપ 
બ્શથી ક્લપલસટક લગાવવાથી ક્લપલસટક હોઠ પર 
એકસરખી એપલાય થાય છે, જોવામાં પણ સારી 
લાગે છે. ક્લપલસટક લાંબા સમય સુધી ટકે એટલે 

વધારે ક્લપલસટક ન લગાવો. એનાથી તમને કોઈ 
ફાયદો નહીં થાય. તમે ક્લપલસટકનો ફક્ત એક કોટ 
બ્શની મદદથી હોઠ પર લગાવો.

 બિોટટિગ કરો : ક્લપલસટક લાંબા સમય સુધી 
ટકી રહે અને ફેલાય નહીં એટલે બલોકટંગ બહુ 
જરૂરી છે. એ માટે હોઠ પર સૌથી પહેલાં કટશયૂ 
પેપર રાખો. પછી બ્શ પર ટ્રાનસલુસેનટ પાઉ્ડર 
અને કોઇ પણ ટે્કમ પાઉ્ડર લગાવો, જેથી પાઉ્ડર 
તમારી ક્લપલસટકની એકસટ્રા શાઇનને કાઢી નાંખશે 
અને તમારી ક્લપલસટક મેટ દેખાશે. આમ કરવાથી 
તમારી ક્લપલસટક ચાના કપ કે જયૂસના ગલાસ પર 
ચોંટશે નહીં. જેથી આખા હોઠ ઉપર એકસરખી 
ક્લપલસટક લાગશે. લાંબા સમય સુધી ટકી પણ 
રહેશે.

 લિપસ્ટિકને ફ્રિઝમાં રાખો : ક્લપલસટકને 
એપલાય કરતાં પહેલાં ક્ફ્ઝમાં મૂકી દો. ક્લપલસટકને 
ક્ફ્ઝમાં મૂકવાથી ક્લપલસટક લાંબા સમય સુધી ટકે 
છે અને હોઠની આસપાસ સપ્રે્ડ થતી નથી.

 લિપસ્ટિકનસી પ્ંદગસી : મેટ ક્લપલસટક રિીમી 
અને અનય ક્લપલસટકની સરખામણીમાં લાંબા સમય 
સુધી ટકે છે, તેથી શ્ય હોય તો મેટ કે વોટરપ્રૂફ 
ક્લપલસટકનો ઉપયોગ કરો. ગલોસી ક્લપલસટક બહુ 
જલદી કફક્ી પ્ડી જાય છે તેથી તેને લગાવવાનું 
ટાળો.

લાંબા સમય સુિી ટકાિિી છે 
વલપષ્સટક, અજમાિો આ ટીપસ

આ�પણે ક�ેઇ પ�ટટી કે ફંક્શનમ�ં જઇઆે છીઆે ત્�રે થ�ેડ� સમય બ�દ ખ�સ કરીને 
કંઇક ખ�ઇઆે કે પીઆે આે પછી લલપસ્ટિક ફફક્ી પડી જાય છે આથવ� નીકળી જાય છે. 
મ�ેટ�ભ�ગે લલપસ્ટિક આ�ખી નથી નીકળતી વચ્ેથી નીકળી જાય છે, જે જાેવ�મ�ં બહુ 

ખર�બ લ�ગે છે. તમ�રી લલપસ્ટિક લ�ંબ� સમય સુધી ટક�વવ� નીચેન� ઉપ�ય�ે આજમ�વ�ે.

લલપસ્ટિકને ફરિઝમ�ં 
મૂકવ�થી લલપસ્ટિક 

લ�ંબ� સમય સુધી 
ટકે છે આને હ�ેઠની 

આ�સપ�સ સ્પેડ  
થતી નથી

હોવાનું માનવામાં આવે છે. સંશોધકો 
સમજાવે છે કે HTA એ એક અસપષ્ટ 
પાવરશેલ લસરિપટનો અમલ કયયો જેમાં 
શેલકો્ડનો સમાવેશ થાય છે, જે મનસવી 
આદેશો ચલાવવા માટે [કમાન્ડ-એન્ડ-
કંટ્રોલ] સવમાર સાથે પાછા કને્ટ કરવામાં 
સક્મ છે. આમાં સવમારમાંથી ASPX 
વેબ શેલ તેમજ AnyDesk કરમોટ 
્ડેસકટોપ સૉફટવેર માટે ઇનસટોલરનો 
સમાવેશ થાય છે. જેમાંથી નેટવક્કને 
સકેન કરવા માટે ટૂલનો ઉપયોગ કરી 
એનટીવાઈરસ સોફટવેરને ક્નલક્રિય કરી 
તમામ એન્ડપોઈનટસ પર રેનસમવેર 
પેલો્ડને છો્ડવામાં આવે છે. જેથી 
તમામ નેટવક્કને હાની પહોંચે છે. હાની 
પહોંચેલા એન્ડપોઇનટ પર નકલ કરાયેલા 

કેટલાક ઘટકો Log4Shell કરમોટ 
કો્ડ એલ્ઝ્યુશન ફલો (CVE-2021-
44228) માટે નેટવક્કને સકેન કરવા 
માટે Nmap લસરિપટ અને બહુક્વધ 
એન્ડપોઇનટ પર દૂક્ષત બેચ લસરિપટ 
પહોંચા્ડવા માટે PDQ નામનું માસ 
ક્ડપલોયમેનટ ટૂલ છે. બેચ લસરિપટ તેના 
ભાગ માટે ક્મતાઓની ક્વશાળ શ્ેણીથી 
સજ્જ છે. જે તેને ક્વન્ડોઝ અપ્ડેટ, 
ક્વન્ડોઝ ક્ડફેન્ડર અને ક્વન્ડોઝ એરર 
કરકવરી ક્નલક્રિય કરવા ઉપરાંત સુરક્ા 
ઉતપાદનોના સલામત બૂટ અમલને 
અટકાવવા, નવું એ્ડક્મન એકાઉનટ 
બનાવવા અને રેનસમવેર બાઈનરી લોંચ 
કરી રહ્ા છીએ. 

 beinghumanmj

પગને સુંદર બનાવી એેલિગન્ટ 
િુક એાપતાં ડિફરન્ટ પાયિ

યવુતીઓ સુંદર દેખાય એટલે પોતાના 
આઉટકફટથી લઇને મેકઅપ પર ખાસ ધયાન 

આપે છે. તે એક સુંદર આઉટકફટ પસંદ કરે છે 
એની સાથે મેક્ચંગ મેકઅપ પણ કરે છે. લગ્ન કે 
પ્રસંગોમાં જ નહીં રૂકટનમાં પણ યુવતીઓ હળવો 
મેકઅપ કરવાનું પસંદ કરે છે. આ ઉપરાંત 
યુવતીઓને જ્ેલરીનો ભારે શોખ હોય છે. તે 
એકરંગસ, નેકપીસ, બ્ેસલેટ વગેરે પહેરે છે. આ 
ઉપરાંત પગનાં પાયલ સુંદરતામાં વધારો કરે છે. 
આજે અલગ અલગ પ્રકારનાં પાયલ માકકેટમાં છે. 
તેને કૉલેજ ગોઇંગ ગ્સમા એનકલેટ કહે છે. નવવધૂ 
હોય કે વકકિંગ વુમન દરેકના પગમાં પાયલ એક 
અલગ જ લુક અને ફેશન સટાઇલ આપે છે. પહેલાં 
તો ચાંદીનાં પાયલનો ટ્રેન્ડ હતો. હવે ચાંદીની સાથે 
સાથે સોના, કુંદન, મોતી અને નંગની ફેશનેબલ 
ક્ડઝાઇનવાળાં પાયલ પણ ટ્રેન્ડમાં છે.

 ચાંદી અને ્ોનાનાં પાયિ ઃ સોનાનાં પાયલ 
સામાનય રીતે પ્રસંગોપાત પહેરવામાં આવે છે. 
જયારે ચાંદીનાં પાયલ રૂકટનમાં પહેરવામાં આવે 
છે. એમાં તમે નાનીનાની ઘૂઘરીઓ પણ લગાવી 
શકો છો. ઘૂઘરી વગરની પણ પહેરી શકાય છે. 
કૉલેજ ગોઇંગ અને યુવાવગમા પાતળા એનકલેટ 
પહેરવાનું પસંદ કરે છે. ચાંદીનાં પાયલમાં અનેક 
વેરાઇટી અને ક્ડઝાઇન ઉપલબધ છે. એમાં તમે 
તમારી મનગમતી ક્ડઝાઇનવાળાં પાયલ પણ 
બનાવી શકો છો.

 ટિૉ રરગ પાયિ ઃ પગની આંગળીથી લઇને 
પંજાને કવર કરીને એનકલમાં પહેરી શકો છો. 
પાયલ દરેક ઉંમરની મક્હલામાં ફેમસ છે. એમાં 
અનેક યુવતીઓ પોતાના આખા પગને કવર કરી 
લે છે. વજનમાં હળવાં અને ભારે પાયલ માકકેટમાં 
બહુ સરળતાથી મળી જાય છે. સોના, ચાંદી ઉપરાંત 
મોતી અને નંગોમાં પણ બનાવવામાં આવે છે. લગ્ન 
કે કોઇ પ્રસંગોમાં આ પ્રકારનાં પાયલ યુક્નક લુક 
આપે છે.

 કંુદન મોતસી પાયિ ઃ સોનાનાં રેગયુલર પાયલમાં 
અનેક પ્રકારનાં રત્ોને એની અંદર જો્ડવામાં આવે 
છે. કુંદન પાયલ સુંદર હોવાની સાથે રજવા્ડી ઠાઠ 
દશામાવે છે. ક્સમપલ પાયલની કમપેકરઝનમાં કુંદન 
પાયલ બહુ નાજુકને કીમતી હોય છે.

 અજમેરી પાયિ ઃ નામ ઉપરથી જ ખબર પ્ડી 
જાય છે કે અજમેરી પાયલ રાજસથાનનાં ટ્રેક્ડશનલ 
પાયલ છે. આ પાયલ ચાંદીમાંથી બનાવવામાં આવે 
છે. વજનમાં ભારે અને પહોળાં પાયલને શહેરની 
મક્હલાઓની સરખામણીમાં આકદવાસી મક્હલાઓ 
વધારે પહેરે છે. તેઓ લગ્નમાં એટ્રેલ્ટવ દેખાવા 
અજમેરી પાયલ પહેરે છે.

 ઓક્ોડાઇઝ્ડ પાયિ ઃ ઓ્સો્ડાઇઝ્ડ 
જ્ેલરી આજકાલ યુવતીઓની વચ્ે છવાયેલી છે. 
ફેશન અને સટાઇલને વધારવા માટે ઓ્સો્ડાઇઝ્ડ 
પાયલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પાયલમાં 
મોર, પોપટ જેવી અનેક ક્ડઝાઇન ફેમસ છે.
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 અને તેમાંને તેમાં કૉંગ્ેસ સાવ પાર્ટી બરબાદ 
થઈ જશે. આનંદ શમામાએ તો રવવવારે યોજાયેલી 
કૉંગ્ેસ વરકિંગ કવમર્ીની બેઠકમાં જ કોણ મતદાન 
કરશે તેનો મુદ્ો ઉઠાવયો. કૉંગ્ેસના ડેલીગેટસ 
મતદાન કરીને પ્રમુખ  ચૂંર્તા હોય છે પણ હજુ સુધી 
મતદાર યાદી જ પ્રદેશ એકમોને મળી નથી.  શમામાએ 
મોઘમમાં એ કહી દીધું છે કે, છેલ્ી ઘડીએ મતદાર 
યાદી મોકલવામાં આવશે અને તેમાં ખાનદાનના 
વફાદારો જ હશે. આ યાદીની ચકાસણી કરવાનો 
સમય જ નહીં હોય તેથી ચૂંર્ણીના નામે નાર્ક જ 
થશે. એક વાર ચૂંર્ણી પતી એર્લે રાત ગઈ, બાત 
ગઈ. કૉંગ્ેસના બળવાખોરોને જે શંકા છે એ સાવ 
આધાર વવનાની નથી. નહેરુ-ગાંધી ખાનદાનના 
વફાદાર કૉંગ્ેસીઓ જે રીતે હજુય રાહુલ ગાંધીના 
નામનું પૂંછડું ઝાલીને બેઠા છે. એ જોતાં રાહુલ 
નહીં માને તો તેમના ઈશારે નાચે એવા કોઈને 
બેસાડાશે એ નક્ી છે. તેને જીતાડવા માર્ે આ બધા 
ગોરખધંધા કરાશે જ. કૉંગ્ેસમાં જેમના માથે ચૂંર્ણી 
કરાવવાની જવાબદારી છે એ મધુસૂદન વમસ્ત્ી 
રાહુલના માનીતા છે. તેથી નહેરુ-ગાંધી ખાનદાનને 
માફક આવે એ રીતે જ આખો ખેલ પાર પડાશે તેમાં 
શંકા નથી. વમસ્ત્ીએ તમામ ઉમેદવારોને મતદાર 

યાદી મળી જશે એવો સવધયારો આપયો પણ છેલ્ાં 
દોઢ વરમાથી પ્રમુખપદની ચૂંર્ણીનું ધમમરવલોનું ચાલે 
છે છતાં હજુ સુધી કેમ મતદાર યાદી તૈયાર નથી 
થઈ તેનો કોઈ ખુલાસો કયયો નથી. 

પહેલાં ૧૯ સપર્ેમબર સુધીમાં ચૂંર્ણીની પ્રવરિયા 
પાર પાડી દેવાશે એવું એલાન કરાયેલું. તેમાં પણ 
આખો મવહના વધારાનો ખેંચી કેમ દેવાયો તેનો 
પણ ખુલાસો કરાયો નથી.  કૉંગ્ેસના પ્રવક્ા 
જયરામ રમેશે દાવો કયયો છે કે, પ્રમુખપદ માર્ે 
કોઈપણ વયવક્ ઉમેદવારી નોંધાવી શકે છે 
અને માત્ આપણા પક્ષમાં જ આ લોકશાહી છે. 
પણ કૉંગ્ેસીઓ જે રીતે વતટી રહ્ા છે એ જોતાં 
લોકશાહીની મજાક ઉડી રહી છે.

કૉંગ્ેસ માર્ે પ્રમુખપદની ચૂંર્ણી મુક્ અને 
નયાયી રાખીને પોતાની ઈમેજ સુધારવાની છેલ્ી 
તક છે. ભાજપ કૉંગ્ેસને સતત વંશવાદી પાર્ટી 
ગણાવયા કરે છે અને મતદારોને આ મુદ્ો અસર 
પણ કરે છે.  કૉંગ્ેસ માર્ે આ પ્રચારને ખાળવાનો 
શ્ેષ્ઠ રસ્તો નહેરુ-ગાંધી ખાનદાનની ચુંગાલમાંથી 
મુક્ થવાનો છે. બુધવારે જ મવનર વતવારી જેવા 
નેતાએ પણ આ પ્રમુખ પદની ચૂંર્ણી પારદશમાક 
હોવી જોઈએ તેવો મત જાહેરમાં વયક્ કયયો હતો.

 કાશમીર ખીણમાં મુસસ્લમોની બહુમતી છે. 
બે-ચાર ર્કા વસતીને બાદ કરતાં બાકીની વસતી 
મુસસ્લમોની જ છે. આ વવસ્તારમાં કાશમીરી 
પંરડતોની સારી એવી વસતી હતી પણ તેમને 
ભગાડી દેવાયા પછી હવે તયાં મુસસ્લમો જ 
બચયા છે. આ કારણે ભાજપ કાશમીર ખીણમાં 
વવધાનસભાની બેઠક જીતી શકતો નહોતો.

નવા સીમાંકન પછી પણ એ સસ્થવત નહીં 
બદલાય તેથી કાશમીર ખીણમાં તેનો એક પણ 
ઉમેદવાર જીતશે કે કેમ તેમાં શંકા જ છે. આ 
સંજોગોમાં ભાજપ માર્ે સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે 

સરકાર રચવું અઘરું છે કેમ કે બાકીના પક્ષો તો 
ગુપકર એલાયનસના નામે ભાજપ સામે એક થઈ 
ગયા છે. 

આ સસ્થવતમાં ભાજપને ગુલામ નબી આઝાદ 
કામ આવશે. જમમુ રડવવઝનમાં વહંદુ-શીખોની 
બહુમતી હોવાથી ભાજપ છવાયેલો છે. કલમ 
૩૭૦ની નાબૂદી સવહતના વનણમાયોના કારણે 
જમમુમાં બીજા પક્ષો ખાતું ખોલાવી શકશે કે કેમ 
તેમાં પણ શંકા છે.  હવે આઝાદની પાર્ટી કાશમીર 
ખીણમાંથી પાંચ-સાત બેઠકો લઈ આવે તો તેના 
ર્ેકાથી ભાજપ સરકાર બનાવી શકે તેમ છે.

કોંગ્રેસમાં પ્રમુખપદની ચૂંટણી થશરે...
પેજ નં. 4નું ચાલું...

પીઢ નરેતા આઝાદની કૉંગ્રેસમાંથી વિદાય...
પેજ નં. 4નું ચાલું...

વરિર્નના નવા વડાપ્રધાનની 
લંડન નહીં, પરંતુ 

સ્કોર્લેનડમાં વનમણૂક થશે
લંડન

વરિર્નના મહારાણી એવલઝાબેથ રવિતીય વરિર્નના 
નવા વડાપ્રધાન તરીકે વલઝ ટ્રસ કે રરવશ સુનકની 
વનમણૂક લંડનને બદલે સ્કોર્લેનડમાં કરશે તેમ 
બકીંગહામ પેલેસના સૂત્ોએ જણાવયું છે. ૯૬ વરટીય 
મહારાણીને તેમની ઉંમરને કારણે લંડન સુધી મુસાફરી 
ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી હોવાથી આ વનણમાય 
લેવામાં આવયો છે. સોમવારે વરિર્નના નવા વડાપ્રધાનની 
ચૂંર્ણીનું પરરણામ જાહેર કરવામાં આવયા પછી બીજા 
રદવસે મંગળવારે મહારાણીના બાલમોરલ કેસલના 
વનવાસસ્થાને નવા વડાપ્રધાનના વનમણૂકનો સમારંભ 
યોજવામાં આવશે. રોયલ પરંપરાની વવરુદ્ધ પ્રથમ વખત 
નવા વડાપ્રધાનની વનમણૂક લંડનની બહાર થશે.

ડોન દાઉદ ઈરિાવહમની 
માવહતી માર્ે ૨૫ લાખનું 

ઈનામ જાહેર કરાયું
મુંબઈ

NIA ડી કંપની પર કડક કાયમાવાહી કરી છે. 
એનઆઈએ વિારા અંડરવરડમા ડોન દાઉદ ઈરિાવહમની 
ધરપકડ કરવામાં મદદરુપ સાવબત થાય તેવી કોઈ પણ 
પ્રકારની માવહતી લાવનારને ૨૫ લાખ રુવપયા ઈનામ 
આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઉલ્ેખનીય છે 
કે વરમા ૧૯૯૩માં મુંબઈમાં થયેલા સીરરયલ બલાસ્ર્નો 
દાઉદ ઈરિાવહમ મુખય આરોપી છે. ઉલ્ેખનીય છે કે 
એનઆઈ એ વિા માત્ દાઉદ ઈરિાવહમ જ નહીં, તેની 
ગેંગના અનય સભયો માર્ે પણ ઈનામની જાહેરાત 
કરવામાં આવી છે. દાઉદ ઈરિાવહમના સાથી માનવામાં 
આવતા શકીલ શેખ માર્ે પણ ૨૦ લાખ રુવપયા 
ઈનામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 

રાંચી
ઝારખંડના મુખયમંત્ી હેમંત સોરેન 

ગુરુવારે વવધાનસભાના સભયપદેથી રાજીનામું 
આપી શકે છે. હકીકતમાં ગુરૂવારે સાંજે 
4:00 વાગયે CM હેમંત સોરેને કેવબનેર્ની 
બેઠક બોલાવી છે. આવી સસ્થવતમાં ઓરફસ 
ઓફ પ્રોરફર્ કેસને જોતા હેમંત સોરેનનો 
નવો રાજકીય દાવ સામે આવી શકે છે. તેઓ 
રાજયપાલને મળીને ફરી સરકાર બનાવવાનો 
દાવો કરી શકે છે. સાથે જ ઝારખંડમાં નવી 
સરકાર બનાવવાની કવાયત શરૂ થઈ ગઈ 
છે. ઝારખંડમાં ચાલી રહેલા રાજકીય સંકર્ 
વચ્ે CM હેમંત સોરેને ગુરૂવારે પ્રોજેકર્ 
ભવન સવચવાલયમાં રાજય કેવબનેર્ની બેઠક 

બોલાવી છે. કહેવામાં 
આવી રહ્ં છે કે, આ 
બેઠકમાં CM  હેમંત 
સોરેન મોર્ો વનણમાય 
લઈ શકે છે. સાથે જ 
આ બેઠક માર્ે વહીવર્ી 
રીતે તમામ તૈયારીઓને 

આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવયો છે. 
એવું માનવામાં આવે છે કે, સરકાર આ 
કેવબનેર્ વિારા પોતાના ઘણા ચૂંર્ણી વચનોને 
અંવતમ સ્વરૂપ આપશે. એવી પણ શકયતા 
છે કે, કેવબનેર્ની બેઠક બાદ મુખયમંત્ી હેમંત 
સોરેનથી લઈને મંત્ીઓ સાથે રાયપુર જઈ 
શકે છે. 

હેમંત સોરેનની રાજીનામાની તૈયારી 
રાજયપાલનરે મળિા સમય માંગયો

પોટુટુગલ
કેર્લાક મંત્ીઓ કશુંક અધરર્ત બને 

તયારે પોતાના મંત્ાલયની વનષફળતા 
ઢાંકતા રહે છે જયારે એક દેશના 
આરોગયમંત્ીએ ગભમાવતી મવહલાનું 
હોસ્પીર્લમાં મુતયુ થતા રાજીનામું 
આપી દીધું છે. મૃતક  ભારતીય મવહલા 
હતી જે પ્રેગનનસીના 31માં સપ્ાહમાં 
પસાર થઇ રહી હતી. આ ઘર્ના 
પોર્ુમાગલમાં બની છે. મવહલાને શ્ાસ 
લેવામાં તકલીફ થતી હોવાનું અનુભવયા 
પછી સાંતા મારરયા હોસસ્પર્લમાં 

દાખલ કરવામાં આવી હતી. 
આ હોસસ્પર્લના તમામ વોડમામાં 

નવજાત વશશુની સારવાર ચાલતી 
હોવાથી સારવાર થઇ શકી નહી. આથી 
મવહલાને સામાનય ઉપચાર પછી સેંર્ 
ફાંવસસ્કો જેવવયર હોસસ્પર્લમાં લઇ 
જવામાં આવતી હતી. આ દરવમયાન 
જ રસ્તામાં હ્વદયરોગનો હુમલો 
આવયો હતો. મવહલાને બચાવવા 
માર્ે વસઝેરરયન કરવામાં આવયું પરંતુ 
કમનસીબે બચાવી શકાઇ નહી. આ 
ગભમાવતી મવહલાનું કેવા સંજોગોમાં 

મોત થયું તેની તપાસના આદેશ 
આપવામાં આવયા હતા.

આ ઘર્ના પછી પોર્ુમાગલના 
આરોગયમંત્ી માતામા તેવમદોએ પોતાના 
પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. 
પોર્ુમાગલના વડાપ્રધાન અંતોવનયો 
કોસ્તાએ આરોગયમંત્ીના રાજીનામનો 
સ્વીકાર કરી લીધો છે અને બજાવેલી 
ફરજ માર્ે આભાર વયકત કયયો હતો. 
તેવમદોએ કોવવડ મહામારી દરવમયાન 
આરોગયમંત્ી તરીકે ખૂબ સારી 
કામગીરી કરી હતી. તે દેશમાં ખૂબજ 

પોર્ુમાગલમાં મૂળ ભારતીય સગભામાનું મુતયુ 
થતા આરોગય મંત્ીએ રાજીનામુ ધરી દીધું
ઇમરજન્સી સેવા ન મળતા મહિલાએે જીવ ગુમાવવાે પડયાે િતાે ઃ એારાેગયમંત્સી

ઇસલામાબાદ 
પારકસ્તાનમાં વહનદુઓ પર થઇ 

રહેલા અતયાચારોનું પ્રમાણ વધવા 
લાગયું છે અને હવે અતયંત રિરુર 
અતયાચારની ઘર્નાઓ સામે આવવા 
લાગી છે. પાક.ના વસંધ પ્રાંતમાં એક 
આઠ વરમાની વહનદુ બાળકી પર ગેંગરેપ 
ગુજારવામાં આવયો હતો, એર્લુ જ નહીં 
આ બાળકીની આંખોમાં ચાકરુ ઘોંપવામાં 
આવયું હતું. હાલ આ બાળકીને 
લોહીલુહાણ હાલતમાં હોસસ્પર્લમાં 
દાખલ કરાઇ છે. 

પરરવારને આ બાળકી એક અજાણયા 
સ્થળે અતયંત ગંભીર હાલતમાં મળી 
આવી હતી, તેની બન્ે આંખોને ચાકરુ વડે 

ફોડી નાખવામાં આવી હતી. બાદમાં તેને 
તાતકાલીક ઉમરકોર્ સસ્થત હોસસ્પર્લમાં 
દાખલ કરવામાં આવી હતી. ડોકર્રોનું 
કહેવુ છે કે બાળકીની સસ્થવત અતયંત 
ગંભીર છે અને બચવાની શકયતાઓ 
બહુ જ ઓછી છે. ડોકર્રોની તપાસમાં 
સામે આવયું છે કે તેના પર ગેંગરેપ 
ગુજારવામાં આવયો હતો.  વસંધ પ્રાંતમાં 
રહેતા વહનદુઓ પર અતયાચાર રદવસે ને 
રદવસે વધી રહ્ો છે. ગત સપ્ાહે જ એક 
વહનદુ સફાઇકમમાચારીની ઇશવનંદાના 
શંકાસ્પદ આરોપોમાં ધરપકડ કરાઇ 
હતી, જયારે કટ્ટરવાદીઓએ આ 
કમમાચારી જે વવસ્તારમાં રહે છે તેને ઘેરી 
લીધો હતો. 

પાક.માં વહનદુ બાળકી પર ગેંગરેપ 
થયોઃ આંખોમાં ચાકુ મારી અતયાચાર
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નવી દિલ્ી
કોરોનાનુ જોર ઘટતાની સાથે જ દેશના 

ધાર્મિક સથળો પર જનારા પરમિટકોની 
સંખરા્ાં બમપર વધારો જોવા ્ળી રહ્ો 
છે. જેનો ફારદો ટુરરઝ્ ઈન્ડસટ્ી સાથે 
સંકળારેલા લોકોને પણ ્ળી રહ્ો છે.

એક ્ીર્ડરા રરપોટમિ પ્ર્ાણે 
ઉત્તરાખં્ડના ચાર ધા્, અમૃતસરના 
સુવણમિ ્ંરદર, તીરૂપરત બાલાજી સરિતના 
ધાર્મિક સથળો તે્જ ધાર્મિક શિેરો્ાં 
લોકોનો ્િેરા્ણ ઉ્ટી રહ્ો છે.

અમૃતસરના સુવણમિ ્ંરદરની વાત 
કરવા્ાં આવે તો અિીંરા િાલ્ાં રોજ 

એક લાખ લોકો આવી રહ્ા છે.ઓકટોબર 
પછી રવદેશી પરમિટકોનુ પ્ર્ાણ પણ વધશે. 
વૈષણવદેવી ખાતે રોજ 40000 લોકો દશમિન 
કરવા પિોંચી રહ્ા છે.કોરોના પિેલા ્ાં્ડ 
15000 લોકો આવતા િતા અને િવે ભી્ડ 
એટલી વધી છે કે, કટરા્ાં લોકોને રોકવા 
પ્ડરા છે. િેરલકોપટર સરવમિસનુ ભા્ડુ પણ 
વધી ગરુ છે. કેરાલાના રરિશુર ખાતેના 
ભગવાન ગુરૂવારુ ્ંરદર્ાં ભારવકોની 
સંખરા બ્ણી થઈને િવે 8000ની 
આસપાસ પિોંચી ગઈ છે. રોજ આટલા 
લોકો અંિીરા ્ંરદર્ાં દશમિન કરવા ્ાટે 
આવી રહ્ા છે.

કોરોના ઘટતા ધાર્મિક ટૂદરઝ્્ાં 
વધારો, પરમિટન ઈન્ડસ્ટ્ી્ાં તેજી

દેશના રદગગજ અથમિશાસરિી 
અરભરજત સેનનું 72 

વરમિની ઉં્રે રનધન થરું
્ૈિરાબાિ

ભારતના રદગગજ અથમિશાસરિી અને આરોજન પંચનાં 
પૂવમિ સદસર અરભરજત સેનનું સો્વારે રારિે રનધન થઈ 
ગરું છે. તેઓ 72 વરમિની ઉં્રના િતા. અરભરજત 
સેન ગ્ા્ીણ અથમિવરવસથાના રનષણાત િતા. સેનના 
ભાઈ ્ડૉ. પ્રણવ સેને જણાવરું કે, અરભરજત સેનને રારિે 
11 વાગરાની આસપાસ િાટમિ એટેક આવરો િતો. અ્ે 
તે્ને િોસસપટલ્ાં લઈ ગરા પરંતુ તરાં સુધી્ાં તે્નું 
રનધન થઈ ચૂકરું િતું. ચાર દારકાથી વધુ લાંબા પોતાના 
કરરરર્ાં અરભરજત સેને નવી રદલિીની જવાિરલાલ 
નેિરુ રુરનવરસમિટી (JNU)્ાં અથમિશાસરિ ભણાવરું અને 
અનેક ્િત્વના સરકારી િોદ્ા સંભાળરા િતા. 

સોરનરા ગાંધીના ્ાતા 
પાઓલા ્ારનોનું  

ઇટાલી ખાતે અવસાન
નવી દિલ્ી

નવી રદલિી :  સોરનરા ગાંધીના ્ાતા પાઓલા 
્ારનોનું ઇટાલી્ાં અવસાન થરું િતું. ્ંગળવારે તે્ના 
અંરત્ સંસકાર કરવા્ાં આવરા િતાં. કોંગ્ેસ પ્ર્ુખ 
પોતાની ્ાતાને ્ળવા ્ાટે ૨૩ ઓગસટે રવાના થરા 
િતાં. સોરનરા ગાંધી, રાિુલ ગાંધી અને રપ્રરંકા ગાંધી 
િાલ્ાં રવદેશ્ાં િોવાથી એવું ્ાનવા્ાં આવી રહ્ં 
છે કે આ રિણેર પાઓલા ્ારનોના અંરત્ સંસકાર્ાં 
િાજર રહ્ાં િતાં. ેરાજસથાનના ્ુખરપ્રધાન અશોક 
ગેિલોત અને છત્તીસગઢના ્ુખરપ્રધાન ભુપેશ બઘેલે 
પણ દુ:ખ વરક્ત કરુમિ છે. સોરનરા ગાંધીના ્ાતાની ઉં્ર 
૯૦ વરમિથી વધુ િતી.

નવી દિલ્ી
ઓગસટ ્રિના્ાં ભારતની 

્ેનરુફેક્ચરરંગ પ્રવૃરત્તઓ્ાં 
સુધારો જોવા ્ળરો છે. જોકે 
એસએન્ડપીગલોબલ પરચેરઝંગ 
્ેનેજસમિ ઈન્ડેકસ (પીએ્આઈ) 
જુલાઈ્ાં ૫૬.૪ની ૮ ્રિનાની 
ટોચેથી સા્ાનર ઘટીને ૫૬.૨ થરો છે. 
પીએ્આઈઈન્ડેકસ અનુસાર ૫૦થી 
રીર્ડંગ જે-તે સેકટરરન પ્રવૃરત્તઓ્ાં 
વૃરધિ સૂચવે છે, જરારે ૫૦થી નીચેનું 
પીએ્આઈવાંચન સંકોચન દશામિવે છે. 
ભારતના ઉતપાદન ક્ેરિની પ્રવૃરતઓ્ાં 
૫૦થી ઉપર પીએ્આઈઈન્ડેકસ રહ્ો 
િોર તેવો આ ૧૪્ો ્રિનો છે. 

એસએન્ડપીગલોબલે ્ારસક 

રરપોટમિ્ાં જણાવરું કે દેશ્ાં ્ાંગની 
સસથરત્ાં સતત સુધારાને કારણે 
ઓગસટ ્રિના્ાં ભારતના ઉતપાદન 
ક્ેરિને નવા ઓ્ડમિરની સંખરા્ાં વધારો 
થરો છે, જેના કારણે આઉટપુટ ગ્ોથ 
૯ ્રિનાના ઉચ્ચત્ સતરે પિોંચી 
ગરો છે. આ સ્રગાળા દરર્રાન 
ઉતપાદન પ્રવૃરતઓને રનકાસ્ાં તેજી 
અને ્જબૂત આઉટલુકને પગલે ટેકો 

્ળરો છે.
એસએન્ડપીગલોબલના અિેવાલ 

અનુસાર સવવે્ાં સા્ેલ કંપનીઓએ 
તે્ના ઉતપાદનોના ભાવ અને 
્ારજમિન્ાં વધુ વધારાની અપેક્ા 
વરક્ત કરી છે. તાજેતર્ાં કો્ોર્ડટીના 
ભાવ્ાં થરેલા ઘટા્ડાથી ્ોંઘવારીના 
દબાણ્ાં પણ આંરશક ઘટા્ડો થરો છે.

ઓગસટ્ાં ઉતપાદન ખચમિ્ાં વધારો 
એક વરમિના નીચલા સતરે પિોંચરો છે 
એટલેકે ફુગાવાનું એકતરફી દબાણ 
િવે ઘટરું છે અને સસથરત કાબૂ્ાં છે. 
ઉતપાદન ખચમિ્ાં વધારાના અંકુશ્ાં 
સૌથી ્ોટો ફાળો એલરુર્રનર્ અને 
સટીલ જેવા કાચા ્ાલના ભાવ્ાં 
ઘટા્ડાને કારણે આવરો છે. 

દેશ્ાં ઉતપાદન પ્રવૃરત્તનો PMI ઘટી 56.2

નવી દિલ્ી
ઓગસટ ્રિના્ાં જીએસટી 

ક્ેકશન રૂ. ૧,૪૩,૬૧૨કરો્ડ નોંધારુ 
છે જે વારરમિક તુલનાએ ૨૮ ટકા વધારે 
વસૂલાત છે. સતત છઠ્ા ્રિને ્ારસક 
જીએસટી ક્ેકશન રૂ. ૧.૪૦ લાખ 
કરો્ડની ઉપર રહ્ છે. નાણાં ્ંરિાલરે 
જાિેર કરેલા આંક્ડા અનુસાર ઓગસટ 
૨૦૨૧્ાં સરકારને જીએસટી િેઠળ 
રૂ. ૧,૧૨,૦૨૦ કરો્ડની ક્ાણી 
થઇ િતી. ઓગસટ્ાં જીએસટી પેટે 
સરકારને કુલ રૂ. ૧,૪૩,૬૧૨કરો્ડની 
આવક થઇ છે, જે્ાં સેનટ્લ જીએસટી  
પેટે રૂ. ૨૪,૭૧૦ કરો્ડ, સટેટ 
જીએસટી  પેટે રૂ. ૩૦,૯૫૧ કરો્ડની 

વસૂલાત થઇ છે. તો ઇસનટગ્ેટે્ડ 
જીએસટી પેટે રૂ. ૭૭,૭૮૨ કરો્ડની 
વસૂલાત થઇ છે, જે્ાં ્ાલસા્ાનની 
આરાત પરના ટેકસ પેટે રૂ. ૪૨,૦૬૭ 
કરો્ડ અને સેસ િેઠળ રૂ. ૧૦,૧૬કરો્ડ 
અને ્ાલની આરાત પર વસૂલારેલો 
રૂ. ૧,૦૧૮ કરો્ડનો ટેકસ સા્ેલ છે. 
નાણાં ્ંરિાલરે જણાવરું િતું કે તેણે 
આઈજીએસટી્ાંથી રૂ. ૨૯,૫૨૪ 
કરો્ડનું સીજીએસટીઅને રૂ. ૨૫,૧૧૯ 
કરો્ડનું એસજીએસટીિેઠળ સેટલ્ેનટ 
કરુમિ છે. રનરર્ત સેટલ્ેનટ બાદ 
કેનદ્રની કુલ આવક રૂ. ૫૪,૨૩૪ કરો્ડ 
અને રાજરોની રૂ. ૫૬,૦૭૦ કરો્ડ 
રિી છે. 

નવી દિલ્ી
બુધવારે આવકવેરા રવભાગે 

પરચિ્ બંગાળના કોલકાતા સસથત બે 
અગ્ણી રરરલ એસટેટ ગૃપ્ાં દરો્ડા 
પા્ડીને ૨૫૦ કરો્ડ રૂરપરાથી વધુની 
રબનરિસાબી આવક પક્ડી પા્ડી છે  
તે્ સીબી્ડીટીએ એક રનવેદન્ાં 
જણાવરું છે.

આવકવેરા રવભાગે ૧૮ ઓગસટથી 
તપાસ શરૃ કરી િતી. આવકવેરા 
રવભાગને તપાસ્ાં જાણવા ્ળરું િતું કે 
ગુ્રપે રોક્ડ વરવિારોની નોંધ ચોપ્ડા્ાં 
બતાવી ન િતી. રોક્ડ વરવિારોનો 
અલગ રિસાબ કરવા્ાં આવતો િતો.  
આ નાણા શેલ કંપનીઓના ખાતાઓ્ાં 
ટ્ાનસફર કરવા્ાં આવતા િતાં.

સેનટ્લ બો્ડમિ ઓફ ્ડારરેકટ ટેસકસસ 
(સીબી્ડીટી)એ આરોપ ્ૂકરો છે કે 
રબન રિસાબી નાણાનો ઉપરોગ જ્ીન 
સંપાદન્ાં કરવા્ાં આવરો િતો.

ઉલ્ેખનીર છે કે સીબી્ડીટી 
આવકવેરા રવભાગ ્ાટે રનણમિર લેતી 
ઉચ્ચ સંસથા છે. જો કે સીબી્ડીટી દ્ારા 
આ બંને ગુ્રપના ના્ જાિેર કરામિ નથી.

સીબી્ડીટીએ એક રનવેદન્ાં 
જણાવરું છે કે આ બંને ગુ્રપના 
્િત્વપૂણમિ લોકોએ પૂછપરછ્ાં 
સવીકાર કરયો છે કે સેલ કંપનીઓ્ાં 
રબનરિસાબી રોક્ડનો ઉપરોગ શેર 
્ૂ્ડી, શેર રપ્રર્ર્ તરીકે  કરવા્ાં 
આવરો િતો. દરો્ડા દરર્રાન ૧૬ બેંક 
લોકર પણ સીલ કરવા્ાં આવરા િતાં.

િે્રાિૂન
દેિરાદૂનના ્ડોઇવાલા ક્ેરિ્ાં એક 

સાથે એક જ પરરવારના પાંચ સભરોની 
િતરાનો કેસ સા્ે આવરો છે. મૃતકો્ાં 
આરોપીની ્ાતા, પત્ી રિણ દીકરીઓ 
સા્ેલ છે. પોલીસે આરોપીની 
ધરપક્ડ કરી લીધી છે. પૂછપરછ ચાલુ 
છે. ત્ા્ના મૃતદેિ પોસટ્ોટમિ્ ્ાટે 
િોસસપટલ ્ોકલવા્ાં આવરા છે.

આરોપીએ પોતાની ્ાતા, પત્ી 
અને રિણ બાળકોના ગળા કાપી 
્ોતને ઘાટ ઉતારી દીધા છે. ઘટના 

પછી ્ડોઇવાલા રવસતાર શોક્ાં ્ડૂબી 
ગરો છે. પોલીસ કેસની તપાસ કરી 
રિી છે. ્ડીઆઇજી, એસએસપી 
અને એસપી તાતકારલક ઘટનાસથળે 
પિોંચરા િતાં. આરોપીની ધરપક્ડ કરી 
પૂછપરછ શરૂ કરી દેવા્ાં આવી છે. 
પૂજા પાઠ કરામિ પછી આરોપીએ એક 
એક કરીને પરરવારના સભરોને ્ોતને 
ઘાટ ઉતારામિ િતાં. આરોપીની અએક 
દીકરી પોતાના ફોઇને તરાં ગઇ િતી જે 
સુરરક્ત છે.

૪૭ વરષીર આરોપી ્િેશકુ્ાર 

પંર્ડત તરીકેનું કારમિ કરતો િતો. તેની 
એક દીકરી રદવરાંગ િતી. તેનો એક 
ભાઇ ઋરરકેશ્ાં રિે છે. તેનો ભાઇ 
રાનીપોખરી પિોંચી ગરો છે. પોલીસ 
તેની પૂછપરછ કરી રિી છે.

એસએસપી દેિરાદૂન દલીપ રસંિ 
કુંવરે જણાવરું િતું કે ્િેશ કોઇ કા્ 
કરતો ન િતો. તેનો ્ોટો ભાઇ દર 
્રિને ખચામિની રક્ ્ોકલતો િતો. 
આરોપી સ્ગ્ રદવસ પૂજા પાઠ કરતો 
િતો. ્િેશ અને તેની પત્ી વચ્ચે આ 
જ બાબતે ઝઘ્ડો થતો િતો. 

જીએસટીનું ઓગસટનું કલેક્શન 
28% વધી ૧.૪૩ લાખ કરોડ થયું

કોલકાતાના 2 રરયલ એસટટેટ ગ્ુપની 
250 કરોડની બેનામી આવક મળી

ઇનિોર 
્ધર પ્રદેશના ૨૫ વરષીર અંધ 

સોફટવેર એસનજરનરરને આઇટીની 
અગ્ણી કંપની ્ાઇક્ોસોફટ તરફથી 
૪૭ લાખ રૂરપરાના સેલેરી પેકેજની 
ઓફર ્ળી છે તે્ અરધકારીઓએ 
એક રનવેદન્ાં જણાવરું છે.  રસ 
સોનરકરાએ ૨૦૨૧્ાં ઇનદોર 
સસથત શ્ી ગોરવંદરા્ સેકસરીરા 
ઇસનસટટરૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ 
સારનસ (એસજીએસઆઇટીએસ) 
્ાંથી બી ટેકની ર્ડગ્ી ્ેળવી િતી. 

તાજેતર્ાં ગ્ેજરુએટ થરેલા રશને 
્ાઇક્ોસોફટ તરફથી વારરમિક ૪૭ 
લાખ રૂરપરાના પગારની નોકરી ્ળી 
છે. આ અંગેની વાતચીત દરર્રાન 
રશે જણાવરું િતું કે તેણે આ ઓફર 
સવીકારી લીધી છે અને તે ટૂંક 
સ્ર્ાં કંપનીની બેંગાલુરુ ઓરફસ્ાં 
નોકરી શરૂ કરશે. જો કે શરૂઆત્ાં 
તેને વક્ક ફ્ો્ િો્ કરવા જણાવવા્ાં 
આવરું છે. રશ જરારે ્ારિ આઠ 
વરમિનો િતો તરારે ગલુકો્ાને કારણે 
તેની દ્રસટિ જતી રિી િતી. 

25 વર્ષીર અંધ સોફટવેર એનનજિરનરરને 
્ાઇક્ોસોફટ્ાં 47 લાખ પગારની નોકરી
ટંૂક સમયમાં કંપનીની બેંગલાેર ઓાેફિસમાં નાેકરી શરૂ કરશે

દેિરાદૂન્ાં એક જ પરરવારના 5 સભરોની 
ગળું કાપી િતરા, આરોપીની ધરપક્ડ કરાઈ
માતા માનસસક રીતે ઓસ્વસ્થ હતા જ્ારે ઘરમાં ઓેક દીકરી ફદવાંગ હતી

લખનૌ
દેશના અનેક રવસતારો્ાં િાલ ભારે વરસાદના કારણે 

પૂરની સસથરત જોવા ્ળી રિી છે. કેરળના કોટ્ાર્ ખાતે 
સતત વરસાદના કારણે ઘરો અને રસતાઓ્ાં જળબંબાકાર 
જોવા ્ળી રહ્ો છે અને સથારનકો િેરાન થઈ રહ્ા છે. 
જરારે ઉત્તર પ્રદેશ્ાં આફત બનીને રિાટકેલા વરસાદ અને 
બાંધનું પાણી છો્ડાવાના કારણે 18 રજલ્ાઓના 1,111 
ગા્્ડાઓ પૂરની લપેટ્ાં આવી ગરા છે તથા િજારો 
િેકટર જ્ીન પરનો પાક પ્રભારવત થરો છે. 

વારાણસીની સસથરત ખૂબ જ કપરી બની છે અને 
તેના ઘાટો પાણી્ાં ્ડૂબી ગરા િોવાના કારણે મૃતદેિોના 
અસનિસંસકાર્ાં પણ સ્સરા થઈ રિી છે. બરલરા્ાં 
પૂરના પાણી્ાં ્ડૂબી જવાના કારણે એક વરરક્તનું ્ોત થરું 

છે. િાલ 18 રજલ્ાના 1,111 ગા્ પૂરથી અસરગ્સત છે 
અને તે પૈકીના 116 ગા્્ડાઓનો બાકીના ક્ેરિ સાથેનો 
સંપક્ક કપાઈ ગરો છે. કુલ 2,45,585 લોકો પૂરથી 
પ્રભારવત થરા છે. જાણવા ્ળરા ્ુજબ પૂરથી પ્રભારવત 
રજલ્ાઓ્ાં 344 શરણાલર બનાવવા્ાં આવરા છે.

ઉત્તરપ્રદેશના 1100 ગા્્ડાઓ અને કેરળ 
જળબંબાકારઃ પાકને પણ કરો્ડોનું નુકસાન
116 ગામડાઓાે સંપક્ક વિહાેણા, NDRF ઓને SDRFની કુલ 26 ટીમાેને તૈનાત કરાઈ
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ઓછા માર્ક્સ આપતા 
વિદ્ાર્થીઓએ વિક્ષક ્કવિત 

સ્ાફને બાંધીને ફ્કારા્સ
નવી દિલ્ી

ઝારખંડમા ં એક વિવિત્ર કકસ્કસો પ્રકાિમા ં આવરસો 
છે. અિીના દુમકાના એક ગામમા ં ્કરકારી સકકૂલમાં 
વિદ્ાર્થીઓએ વિક્ષકને ઝાડ ્કાર્ ે બાધંીન ે બરેિેમીર્ી 
ફ્કારા્સ છે. વિદ્ાર્થીઓનસો આરસોપ છે કે, તેમન ે ઓછા 
માર્ક્સ આપતા વિક્ષકન ે્કજા આપિામા ંઆિી છે. વિક્ષક 
અન ે સ્ાફને ઝાડ ્કાર્ ે બધંીને ફ્કારનારા વિદ્ાર્થીઓ 
ધસોરણ-9મા ંઅભરા્ક કરે છે. એિંુ કિેિાર છે કે, પ્રકેર્કલ 
પરીક્ષામા ં ઓછા માર્ક્સ આપિાર્ી તમામ વિદ્ાર્થીઓ 
નાપા્ક ર્ઈ ગરા િતા. વિદ્ાર્થીઓનસો આરસોપ છે કે, વિક્ષકે 
જાણી જોઈને પ્રકેર્કલ પરીક્ષામા ં તમેન ે ઓછા માર્ક્સ 
આપરા િતા. જનેા કારણ ેતઓે નાપા્ક ર્ઈ ગરા.

જમમુ-કાશમીરના ્કસોપસોરમાં 
અર્ડામણમાં જૈિના બે 
આતંકિાદી ઠાર મરારા

શ્ીનગર
જમમ ુ અન ે કાશમીરના બારામલુા વજલ્ાના ્કસોપસોર 

વિસતારમા ં ્કરુક્ષા દળસો ્કારે્ રાવત્ર દરવમરાન ર્રલેી 
અર્ડામણમાં જિૈ-એ-મસોિમમદના બ ેઆતકંિાદીઓ મારા્સ 
ગરા િતા. પસોલી્ેક ગરુુિારે આ માવિતી આપી િતી. એક 
પસોલી્ક અવધકારીએ જણાવરુ ં કે, ્કરુક્ષા દળસોએ ઘરેાબંધી 
અન ે્કિ્સ ઓપરેિન િરૂ કરા્સ બાદ બધુિારે રાતે્ર ્કસોપસોર 
િિેરના બસોમાઈ વિસતારમા ં એક્ાઉન્ર િરૂ ર્ઈ ગરું 
િતુ.ં તમેણ ે કહં્ કે, ્કરુક્ષાકમથીઓએ આ અવિરાનમા ં બે 
આતકંિાદીઓન ેઠાર કરા્સ છે. એક નાગકરક ઘારલ ર્રસો છે. 
તમેન ેશ્ીનગરની િસોકસપ્લમા ં દાખલ કરિામા ંઆવરસો છે 
તરા ંતમેની િાલત કસર્ર બતાિિામા ંઆિી રિી છે.

દિલ્ીમાં આંખમાં 
મરચું નાંખીને 2 

કરોડના સોનાની લૂંટ
નવી દિલ્ી

કદલિીના પિાડગંજ વિસતારમાં 
બદમાિસોએ એક િેપારી પા્કેર્ી ્કસોનું 
લૂં્ી લીધું છે, જેની કકંમત લગિગ 2 
કરસોડ રૂવપરા છે. 

પસોલી્કે આ કે્કમાં તપા્ક િરૂ  
કરી છે આ મામલામાં પીકડત એ 
જણાવરું કે ્કિારે 4.30 ર્ી ્કાંજના 
5 િાગરાની િચ્ે તેઓ િીરાના  
્કસોનાના દાગીના િરેલી બેગ લઈને 
જતસો િતસો. તેમની કાર 50 મી્રના 
અંતરે ઉિી િતી. તરારે બદમાિસોઅે 
અાંખમાં િૂકી નાંખી બેગ તફડાિી 
લીધી િતી. 

રંગા રેડ્ી
તેલંગાણાના રંગા રેડ્ી વજલ્ાની 

એક ્કરકારી િસોકસપ્લમાં છેલ્ા પાંિ 
કદિ્કમાં િાર મવિલાનાં મસોત ર્રાં 
છે જરારે નિ અનરની િાલત ગંિીર 
બનેલી છે જેમની િસોકસપ્લમાં ્કારિાર 
િાલી રિી છે. આ મવિલાઓની પાંિ 
કદિ્ક પિેલાં ડબલ પંિર લેપ્રસોસકસોપી 
(ડીપીએલ) વિવબરમાં ન્કબંધી 
કરિામાં આિી િતી. આ પ્રસો્કે્ક 
ખૂબ જ નાની અને ્કામાનર િસોર છે. 
્કજ્સરીના ગણતરીના કલાકસો બાદ દદથીને 
િસોકસપ્લમાંર્ી રજા આપી દેિાર 
છે અને મવિલાઓ પસોતાનું ્કામાનર 
કામકાજ કરી િકે છે. પરંતું ્કરકારી 

વિવબરમાં 34 મવિલાઓએ આ ્કજ્સરી 
કરાિી િતી જે પૈકીની િાર મવિલાનાં 
મસોત ર્િાને કારણે અને નિ અનર ગંિીર 
િાલતમાં પિોંિી જતા રાજરના આરસોગર 
વિિાગ ્કામે ્કિાલ ઊઠી રહ્ા છે. જે 
મવિલાઓના મૃતરુ ર્રાં છે તેમનામાં 
્કજ્સરી બાદ ઊલ્ી, પે્માં દુખાિસો અને 
ઝાડા જેિા તીવ્ર ગેસટ્સોએન્ેરાઇક્્ક 
લક્ષણસો જોિા મળરા િતા. િાલ કિેિાઇ 
રહ્ં છે કે મવિલાઓના મસોતનું કારણ 
ઓગ્સન ફેઇલરસોર િતું. જે મવિલાઓની 
્કજ્સરી કરિામાં આિી િતી તેમની િર 
માત્ર 22 િર્સર્ી 36 િર્સની િચ્ે િતી 
અને જે મવિલાઓની ન્કબંધી કરિામાં 
આિી િતી.

તેલંગાણામાં સરકારી શિશિરમાં 
34 મશ્લાની નસિંધીઃ 4 મોત

નવી દિલ્ી 
્કુપ્રીમ કસો્ટે ૨૦૦૨ના ગુજરાત 

રમખાણસો ્કાર્ે જોડારેલા વિવિધ 
મામલાઓની ૧૧ વપક્િનસોને ્કુપ્રીમ 
કસો્ટે બંધ કરિાનસો વનણ્સર લીધસો છે. 
જેમાં કે્લાકી વપક્િનસોને ૨૦ િર્સ 
જે્લસો ્કમર િીતી ગરસો િતસો. જેને 
પગલે ્કુપ્રીમ કસો્્સના મુખર નરારાધીિ 
રૂરૂ લવલતની આગેિાનીમાં ગઠીત બેંિે 
આ વપક્િનસોને બંધ કરી દેિાનસો વનણ્સર 
લીધસો િતસો. ્કુપ્રીમ કસો્્સમાં િાજર 
્કસોવલવ્ક્ર જનરલે કહ્ં િતું કે ્કિવોચ્ 
અદાલતમાં જે વપક્િનસો કરાઇ છે તેના 

િુકાદા કસો્વો દ્ારા આપી દેિારા છે. 
િિે આ અરજીઓની ્કુુનાિણીનસો કસોઇ 
મતલબ નર્ી રિેતસો. 

્કુપ્રીમ કસો્ટે ્કસોવલવ્ક્ર જનરલની 
દલીલસો બાદ પીકડતસોના િકીલસોનસો 
અવિપ્રાર પણ લીધસો િતસો જેઓ પણ 

્કિમત ર્રા િતા બાદમાં ્કુપ્રીમે 
કહ્ં િતું કે ગુજરાત રમખાણસો ્કાર્ે 
્કંકળારેલા ૯માંર્ી આઠ કે્કસોમાં કસો્વો 
દ્ારા િુકાદા આપી દેિામાં આવરા 
છે. આ અરજીમાં રાષ્ટીર માનિ 
અવધકાર પંિે ગુજરાત રમખાણસોની 
તપા્કની માગણી કરી િતી. ્કુપ્રીમ 
કસો્્સના મુખર નરારાધીિ રૂરૂ લવલત 
ઉપરાંત નરારાધીિ રિીંદ્ર િ્ અને 
નરારાધીિ જેબી પારડીિાલાની બેંિે 
કહ્ં િતું કે આ્લસો લાંબસો ્કમર િીતી 
ગરસો િસોિાર્ી િિે તેના પર ્કુનાિણી 
કરિાનસો કસોઇ મતલબ નર્ી રિેતસો. 

ગુજરાતમાં રમખાણસોની 20 િર્સ જુની 11 
વપક્િનનસો ્કુપ્રીમ કસો્્સ દ્ારા વનકાલ કરારસો

વધુ સમય થઈ ગય�ે હ�ેવ�થી સુન�વણીન�ે અથ્થ રહ�ે નહીં

નવી દિલ્ી
નેિનલ ક્ાઈમ રેકસોડ્સ બરૂરસોએ 

2021ના આંકડા જાિેર કરી દીધા 
છે. આ આંકડા અનુ્કાર, 2021માં 
િારતમાં િતરાના 29,272 કે્ક 
નોંધિામાં આવરા છે. 2020માં આ 
્કંખરા 29,193 િતી અને 2019માં 
આ આંકડસો 28,915 િતસો. 2021ના 
આંકડાઓમાં 2020ની ્કરખામણીમાં 
0.3 ્કાની વૃવધિ જોિા મળી રિી છે.

જો રાજર પ્રમાણે જોઈએ તસો, ઉત્તર 
પ્રદેિમાં ્કૌર્ી િધુ 3717 િતરાના ગુના 

નોંધિામાં આવરા છે. જે બાદ વબિારમાં 
2799, મિારાષ્ટમાં 2330 િતરાના કે્ક 
નોંધારા છે. આ વ્કિાર મધર પ્રદેિમાં 
2034 અને પવચિમ બંગાળમાં 1884 
લસોકસોની િતરા ર્ઈ છે. જરારે વ્કકકિમમાં 

્કૌર્ી ઓછા 14 િતરાના ગુના નોંધારા 
છે. જો િિેરસોની િાત કરીએ તસો, 
કદલિીમાં 2021માં િતરાના ્કૌર્ી િધુ 
454 બનાિસો પસોલી્ક િસોપડે નોંધારા 
છે. જરારે કેરળના કસોઝીકસોડમાં ્કૌર્ી 
ઓછા માત્ર 5 િતરાના ગુના નોંધારા છે. 
કદલિી બાદ િેન્નઈમાં 161, બેંગલુરુમાં 
155, ્કુરતમાં 121, જરપુરમાં 118, 
લખનઉમાં 101 અને પૂણેમાં 100 
જે્લા િતરાના ગુના નોંધારા છે. 
2021માં મિાનગરસોમાં કુલ 1955 
િતરાના ગુના નોંધિામાં આવરા છે.

િારતમાં 2021માં 29,272 મડ્સર, ઉત્તર 
પ્રદેિમાં ્કાૈર્ી િધુ : NCRBનસો કરપસો્્સ

શવવાિોમાં ઘેરાયેલા કાશતતિક શસં્નો શવભાગ 
િિલાયો, િમીમ અ્ેમિ િનયા કાયિામંત્ી
પટના ઃ બિહારમા ં નવી મહાગઠિધંન સરકારમાં હવ ે ફેરિદલ કરવામાં 
આવી છે. નીતીશ કુમારની કેબિનેટમા ંસામલે 2 મતં્ીઓના બવભાગ િદલવામાં 
આવ્ા છે. જાણકારી અનસુાર, નીતીશ કુમારે કાબતતિક બસહંન ેકા્દા મતં્ીમાથંી 
હટાવીન ેતમેન ેશરેડી ઉદ્યોગ બવભાગ સોંપ્યો છે અન ેતમેની જગ્ાએ શમીમ 
અહેમદન ે કા્દા મતં્ી િનાવવામા ં આવ્ા છે. અગાઉ બિહાર સરકારના 
શેરડી ઉદ્યોગ મતં્ી શમીમ અહેમદ હતા પરંત ુશમીમ હવ ેકા્દા બવભાગની 
જવાિદારી સભંાળશે. કાબતતિક બસહં મતં્ી િન્ા િાદ જ એક કેસમા ં કબથત 
રીત ેફરાર હયોવાના કારણ ેબવવાદમા ંઆવી ગ્ા હતા તેથી માનવામા ંઆવ ેછે 
કે આ કારણયોસર તમેનયો બવભાગ િદલા્યો છે. કાબતતિક બસહં RJD ક્યોટામાથંી 
મતં્ી િન્ા છે અન ેતમેન ેઅનતં બસહં માટે ખિૂ જ ખાસ માનવામા ંઆવ ેછે. 
કેબિનટેમા ંફેરિદલ િાદ હવ ેતમેનયો બવભાગ િદલા્યો છે.

શસદ્ુ ્તયા કેસઃ માસટર માઈનડ સશચન 
શવશ્ોઈની અઝરિૈજાનમાં ધરપકડ

ચડંીગઢ ઃ બસદ્ ુ મસુવેાલા હત્ાકાડંના માસટરમાઈનડ સબચન બવશ્યોઈની 
અઝરિજૈાનમાથંી ધરપકડ કરવામા ં આવી છે. સબચન બવશ્યોઈએ બસદ્ુ 
મસુવેાલા હત્ા કેસની જવાિદારી લીધી હતી. સબચન બવશ્યોઈએ પયોતાનયો 
નકલી પાસપયોટતિ(Fake Passport) દદલહીના સગંમ બવહાર બવસતારના એક 
સરનામ ેિનાવવામા ંઆવ્યો હતયો. આ નકલી પાસપયોટતિમા ંસબચન બવશ્યોઈનંુ 
નકલી નામ બતલક રાજ તટેુજા લખવામાં આવ્ુ ંછે જમેા ંબપતાનંુ નામ ભીમ 
બસહં, ઘર નિંર 330 બલયોક F3 સગંમ બવહાર નવી દદલહી 110062 લખવામાં 
આવ્ુ ં છે. જાણકારી અનસુાર, સબચન બવશ્યોઈ હત્ાકાડંના લગભગ 1 
મબહના પહેલા અન ે21 એબરિલ િાદ આ નકલી પાસપયોટતિ દ્ારા દિુઈ ભાગી 
ગ્યો હતયો ત્ારિાદ ત્ાથંી અઝરિજૈાન ગ્યો હતયો પરંત ુહવ ેતને ેકસટડીમા ં
લવેામા ંઆવ્યો છે. 

એકસાઈઝ કૌભાંડમાં CBIએ િેનક લોકર 
તપાસયા, કિું મળયું ન્ીં : શસસોદિયા

નવી દદલહી : દદલહીમા ં એકસાઈઝ નીબતના અમલમાં કબથત કૌભાડં અગંે 
સીિીઆઈ તપાસનયો સામનયો કરી રહેલા દદલહીના ના્િ મખુ્મતં્ી મનીષ 
બસસયોદદ્ાના િનેક લયોકરની સીિીઆઈએ મગંળવારે તપાસ કરી હતી. 
જોકે, સીિીઆઈન ે આ લયોકરમાથંી કશુ ં મળ્ુ ં નહયોતુ ં તમે આપ નેતા મનીષ 
બસસયોદદ્ાએ દાવયો ક્યો હતયો. િીજીિાજ ુદદલહીના મખુ્મંત્ી અરબવદં કેજરીવાલે 
કહ્ ંકે સીિીઆઈ દ્ારા અનૌપચાદરક રીતે બસસયોદદ્ાન ેક્લિનચીટ અપાઈ છે, 
પરંત ુરાજકી્ દિાણ હેઠળ ૧૦ દદવસમા ંતમેની ધરપકડ કરશે. સીિીઆઈની 
ટીમ ેગાબઝ્ાિાદના વસુધંરા ક્સથત મવેાડ કયોલજેની પીએનિી િનેકમા ંમનીષ 
બસસયોદદ્ા અન ેતમેની પત્ીની હાજરીમા ંિનેક લયોકરયો તપાસ્ા હતા.  મનીષ 
બસસયોદદ્ાએ દાવયો ક્યો કે તમેના લયોકરમાથંી કશુ ંજ મળ્ંુ નથી.

ઓલમ્પક ગે્સની તૈયારી કરી ર્ેલા 
યુવા ખેલાડીની ચપપુના ઘા મારી ્તયા

નવી દદલહી ઃ હદર્ાણાના ફરીદાિાદ બજલ્ામા ં ઓલક્્પક ગે્ સની તૈ્ ારી 
કરી રહેલા એક ્વુા ખલેાડીની છરી વડે બનદત્િ તાથી હત્ા કરવામા ંઆવી 
હતી. મૃતક ્વુકે રમત ગમત સપધાતિમા ં 200થી વધુ મડેલ જીત્ા હતા. 
પદરવારનયો આરયોપ છે કે રમતગમતની સપધાતિઓમા ં સતત ઉભરી આવવાના 
કારણ ે તનેી હત્ા કરવામા ં આવી છે. હત્ાને લઇન ે પયોલીસ ે કેસ નોંધીને 
આગળ તપાસ હાથ ધરી છે.  ફરીદાિાદની સજં્ કયોલયોનીમા ંરહેતયો બરિ્ાશું 
ફરીદાિાદના સકેટર-12 સપયોરસતિ કયો્પલકેસમા ં રાિેતા મજુિ રિકે્કટસ કરીન ે
ઘરે જઈ રહ્યો હતયો, 16 વષતિના બરિ્ાશુંની કેટલાક અજાણ્ા હમુલાખયોરયોએ છરી 
વડ ેબનદત્િ તાથી હત્ા કરી નાખી હતી. જોકે હત્ા પાછળનુ ંકારણ હજુ સુધી 
જાણી શકા્ુ ંનથી. પયોલીસ ેઆ મામલ ેતપાસ શરૂ કરી છે.

નયૂઝ શરિફ

િુમકા 
ઝારખંડના દુમકામાં ૧૨મા 

ધસોરણમા ં િણતી વિદ્ાવર્્સનીન ે એક 
તરફી પ્રમેમાં પાગલ રિુાન ે પેટ્સોલ 
છાં્ ીન ે જીિતી ્કળગાિી દીધી િતી. 
રાિંીની િસોકસપ્લમાં છેલ્ાં પાંિ 
કદિ્કર્ી જીિન-મરણ િચ્ ેજગં ખેલી 
રિેલી વિદ્ાવર્્સનીનુ ં મસોત ર્રુ ં િતુ.ં 
દમુકામાં િારે ્કરુક્ષા વરિસર્ા િચ્ે 
વિદ્ાવર્્સનીની અંવતમરાત્રા નીકળી 
િતી. લસોકસોએ િતરારાન ે ફાં્કીની ્કજા 
આપિાની માગણી કરી િતી.

ઝારખંડના દુમકામાં એક 
વિદ્ાવર્્સનીનસો મસોબાઈલ નબંર મળેિીને 

િિેરનસો જ િાિરૂખ નામનસો રિુાન તનેે 
ફસોનમાં િાત કરિાનુ ંદબાણ કરતસો િતસો. 
રિુાન ૧૨મા ધસોરણની વિદ્ાવર્્સનીને 
ધમકી આપતસો િતસો કે જો એ ફસોનમાં 
િાત નિીં કરે તસો એન ે મારી નાખિ.ે 
દસોસતી કરિાનસો ઈનકાર કરનારી 
૧૨મા ધસોરણની વિદ્ાવર્્સનીન ે િિેલી 
્કિારે િાર િાગર ે િાિરૂખ ે પેટ્સોલ 
છાં્ીન ે જીિતી ્કળગાિી દીધી િતી. 
વિદ્ાવર્્સનીનસો દદ્સનાક અિાજ ્કાંિળીને 
દાદા-દાદી, વપતા, િાઈ િગેરે જાગી 
ગરા િતા અન ે આગ ઠારીન ે તનેે 
ગંિીર િાલતમાં દુમકાની િસોકસપ્લમાં 
ખ્કડેાઈ િતી. 

ઝારખંડમાં પ્ેમનો ઈનકાર કરનારી 
શવદ્ાશ્તિનીને યુવકે જીવતી સળગાવી
ઝ�રખંડન� દુમક�મ�ં ભ�રે સુરક્� વચ્ે અંતિમય�ત્� નીકળી
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જાણવા જેવું
અજબગજબનાં પ્ાણી - પક્ી સમુદ્રમાં તરતું સોનું : એમબરગ્ીઝ

- સૌથી ઊંચા પ્ાણી જિરાફની જીભ ૧૧ ઈંચ 
લાંબી હોય છે. તે જીભ વડે કાન સાફ કરી શકે 
છે. જિરાફ એક િ પ્ાણી એવું છે કે િે જશંગડા 
સાથે િન્ે છે. - ઊંટ એક િ પ્ાણી એવું છે કે િેને 
પીઠ પર ખૂંધ હોય છે. ખૂંધ હોવા છતાં ય તેની 
કરોડરજ્ૂ સીધી હોય છે. તેની ખૂંધ્ાં પાણી નહીં 
પણ ચરબી હોય છે. - સૌથી શજતિશાળી પ્ાણી 
જસંહ ચાલાક કે ચપળ હોતા નથી. તે આળસુ હોય 

છે. - કદાવર હાથી કૂદકા કે છલાંગ ્ારી શકતા નથી. તે ધી્ે ધી્ે ચાલતા દેખાય પણ સરેરાશ 
૩૦ કકલો્ીટરની ઝડપે ચાલે છે. તેની સાથે આપણે દોડવું પડે. કદાવર હોવા છતાંય તે પાણી્ાં તરી 
શકે છે. - સૌથી નાનું પક્ી હજ્ંગબડ્ડ પાંખ ફફડાવવા્ાં પ્થ્ ક્ર્ે છે. તે સેકંડના ૯૦ વખત પાંખ 
ફફડાવે છે. - શેડો બડ્ડ ના્નું પક્ી ત્રણ ્ાળનો ્ાળો બનાવે છે. પહેલા ્ાળે બચાં રહે છે. બીજા 
્ાળે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે અને ત્રીજા ્ાળે નર શેડો બડ્ડ ચોકીદાર તરીકે બેસે છે.

િ્ીન્ાંથી ખનીિ સવરૂપે સોનું, હીરા અને ચાંદી િેવા 
કી્તી પદાથથો ્ળે, દકરયા્ાં સાચા ્ોતી ્ળે છે. 
દકરયા્ાં િતાં િળચરોના શરીર્ાં ઘણા કી્તી પદાથ્ડ 
બનતા હોય છે. એમબરગ્રીઝ પણ આવો િ કી્તી પદાથ્ડ 
છે. દકરયાની સપાટી પર તે તરતો જોવા ્ળે છે. કદાવર 
વહેલ દકરયા્ાંથી િે ્ળે તે પેટ્ાં પધરાવે. િહાિનો 
ભૂકો બોલાવી ફજન્ડચર અને રાસરચીલા સાથે ગળી જાય.  
વહેલને આ બધું પચે નહીં એટલે ઉલટી કરીને બહાર 
કાઢે તેની સાથે તેના પેટ્ાંથી વધારાના કેટલાક દ્રવયો પણ બહાર આવે. સપ્્ડ વહેલ ઉલટી કરે તયારે ્ીણ િેવો 
નર્ અને સોનેરી પદાથ્ડ બહાર આવે છે. આ પદાથ્ડને એમબર કહે છે. દકરયા્ાં એમબરના ગઠ્ા તરતા જોવા 
્ળે. જાણકાર નાજવકો તેને ઓળખી શકે. પણ નસીબદાર હોય તેને િ તે જોવા ્ળે. એમબરનો ઉપયોગ ્ોંઘા 
અત્તર અને કેટલીક દવાઓ બનાવવા્ાં છે. સપ્્ડ વહેલ ઉલટી કરે તયારે ચેમબર કાળું હોય છે પણ વર્થો સુધી 
દકરયા્ાં તરતું રહે અને ખારા પાણીથી ધોવાઈને તે તેિસવી પીળા રંગનું બને છે. તે અજત સુગંધીદાર હોય છે. 
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શાલિની. એનું આખું નામ શાલિની લિંહ છે. ઉંમર ૨૨ 
વર્ષની છે. તે મોતીલિંહ નામના એક શ્ીમંત ખેડૂત 

પરરવારની પુત્ી છે. મોતીલિંહને ત્ણ દીકરીઓ છે. િૌથી મોટી 
યશોદા, બીજી શાલિની અને મંજુ. મોટી દીકરી યશોદાને હરદોઈ 
લનવાિી ઇન્દ્રપાિલિંહના પુત્ રદિીપલિંહ િાથે પરણાવેિી છે. 
યશોદા અને રદિીપલિંહ િખનૌમાં રહે છે. રદિીપનાં યશોદા િાથે 
િગ્ન થયાં તયારે તેની નાની બહેન શાલિની ૧૦ વર્ષની હતી. િગ્ન 
પછી યશોદા શાલિનીને પણ પોતાની િાથે િખનૌ િઈ આવી હતી 
અને િખનૌની જ સકકૂિમાં દાખિ કરાવી દીધી હતી. િમયાંતરે 
યશોદા ત્ણ બાળકોની માતા બની હતી.

ક્રમશઃ શાલિની પણ મોટી થતી ગઈ હતી. રદિીપને એની િાળી 
શાલિની માટે અતયંત પ્ેમ હતો. ગોરી, દૂબળી-પાતળી અને મોટી 
મોટી આંખોવાળી બાળકી હવે યુવતી બની ગઈ હતી. રદિીપ એના 
નજાકતભયા્ષ દેહ િાથે કદીક છેડછાડ પણ કરી િેતો હતો. શહેરમાં 
રહેતી શાલિની પણ ચંચળ બની ગઈ હતી. તેને પણ જીજાજીની 
છેડછાડ ગમતી હતી. જીજાજીના સપશ્ષનો એ કોઈ લવરોધ કરતી 
નહોતી. 

રદિીપની પત્ી યશોદા ત્ણ બાળકોની માતા હોવાથી 
ઘરકામમાંથી નવરી પડતી નહોતી. એ રદિીપ પ્તયે પૂરતું ધયાન પણ 
આપી શકતી નહોતી. આ પરરસસથલતમાં હવે વયસક બની ગયેિી 
શાલિની િાથે રદિીપ વધુ છૂટછાટ િેવા માંડ્ો હતો. અંદરના 
ખંડમાં તે એકિો હોય તયારે કોઈ ને કોઈ બહાને શાલિની અંદર 
જતી અને રદિીપ તેનો હાથ પકડી િેતો. શાલિની ઇન્કાર કરતી 
નહીં. રદિીપનો સપશ્ષ શાલિનીની ભીતર રહેિી સત્ીને જગાવી રહ્ો 
હતો.

એક વાર તેની મોટી બહેન યશોદાને લપયર જવાનું થયું. આમ 
તો શાલિનીને પણ િાથે જ જવાનું હતું પરંતુ શાલિનીએ કહ્ં, 
‘બહેન, તું જ જઈ આવને... આટિા રદવિ છોકરાઓને રિોઈ 
કોણ બનાવી આપશે ? હું નથી આવતી.’

ભોળી યશોદા માની ગઈ. તે શાલિનીને ઘેર જ રહેવા દઈ 
એકિી જ લપયર ગઈ. એ િાંજે ઘરમાં બધાંએ જમી િીધા પછી 
શાલિની બહેનના ત્ણેય બાળકો િાથે એક જ રૂમમાં િૂઈ ગઈ. 
પરંતુ એની આંખોમાં ઊંઘ નહોતી. રાત આગળ ધપી અને છોકરા 
ઊંઘી ગયા. થોડી જ વારમાં રદિીપ આવયો અને એણે ધીમેથી 
શાલિનીને ઉઠાડી. શાલિની કોઈ પણ જાતના લવરોધ લવના ઊભી 
થઈ અને ચૂપચાપ રદિીપની પાછળ પાછળ એના રૂમમાં ગઈ. 
રદિીપે ધીમેથી પોતાના રૂમનું બારણું બંધ કરી દીધું. મયા્ષદાઓ 
તૂટી ગઈ. રરશતાઓની દીવાિ તૂટી ગઈ. યશોદા પાછી આવી તયાં 
િુધીમાં શાલિની રદિીપના િંિગ્ષથી િંપૂણ્ષ સત્ી બની ચૂકી હતી.

રદિીપ અને શાલિનીની હિી-મજાકને યશોદા િાળી-બનેવીનો 
લનદદોર િંબંધ િમજતી હતી. અિબત્ત, જયારે પણ એકાંત મળે 
તયારે રદિીપ અને શાલિની તેનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવી િેતાં હતાં. 
રદિીપે શાલિનીને હવે તરુણીમાંથી યુવતી બનાવી દીધી હતી.

જો કે હવે બન્યું એવું કે શાલિનીનું ભણવાનું પૂરું થઈ જતાં 
એના લપતા મોતીલિહે એને પોતાના ગામ બોિાવી િીધી. શાલિની 
હવે પુખત બની ગઈ હોવાથી મોતીલિંહ એના લવવાહ માટે યોગય 
મુરલતયો શોધવા િાગયા હતા. શાલિની એના ગામ જતી રહેતાં 
રદિીપ હવે પરેશાન રહેવા િાગયો હતો. શાલિની પણ હવે મજબૂર 
હતી. ત્ણેક મલહને એકાદ જ વાર એને બહેનના ઘેર જવા મળતું 
હતું.

શાલિની જે ગામમાં રહેતી હતી તે ગામમાં નાની બહેન મંજુની 
એક િહેિી િોલનયાલિંહ પણ હતી. એક વાર તે મંજુની િાથે 
િોલનયાલિંહના ઘેર પહોંચી. ચા-નાસતા વખતે િોલનયાનો ભાઈ 
ધમમેન્દ્રલિંહ પણ હાજર હતો. ધમમેન્દ્રએ પહેિી જ વાર શાલિનીને 
જોઈ. મંજુએ તેનો પરરચય કરાવતાં કહ્ં, ભાઈિાહેબ, આ મારી 
બહેન શાલિની છે. તે િખનૌ રહેતી હતી પરંતુ લપતાજી એના માટે 
છોકરો શોધવા ઘેર િઈ આવયા છે.’

શાલિની શરમાઈ ગઈ. શાલિની ધમમેન્દ્રના વયલતિતવથી અને 

હિીમજાકથી કાફી પ્ભાલવત થઈ હતી. ધમમેન્દ્રને પણ પહેિી 
જ નજરે શાલિની ગમી ગઈ હતી. એક રદવિ ધમમેન્દ્ર કોઈ જ 
પૂવ્ષિૂચના લવના શાલિનીના ઘેર આવી પહોંચયો. શાલિની પણ 
ધમમેન્દ્રની િરપ્ાઇઝ લવલઝટથી ખુશ થઈ ગઈ. શાલિનીએ ધમમેન્દ્રનો 
એનાં માતા-લપતા િાથે પરરચય કરાવયો.

રદિીપની િરખામણીમાં ધમમેન્દ્ર વધુ આકર્ષક હતો. વળી, 
આમેય જીજાજીને મળયે શાલિનીને ઘણો િમય થઈ ગયો હતો. 
એની જગા ભરવા માટે ધમમેન્દ્ર વધુ યોગય હતો. એમ િાગતાં 
શાલિનીએ ધીમે ધીમે ધમમેન્દ્રને બહાર મળવાનું શરૂ કરી દીધું. 
લપક્ચર જોવા જવા િાગયાં, ફરવા જતાં. શાલિની અને ધમમેન્દ્રની 
લમત્તાની એના લપતા મોતીલિંહને ખબર પડતાં એમણે શાલિનીને 
ધમમેન્દ્ર િાથે િગ્ન કરવું હોય તો તેમ કરવાની હા પાડી. જો કે 
આ વાતની ખબર પડતાં જીજાજી રદિીપે તેનો લવરોધ કયદો, પરંતુ 
શાલિનીએ એને મનાવી િેતાં કહ્ં, ‘જીજાજી ! આ િગ્ન તો હું 

દેખાવ ખાતર જ કરી રહી છું. હું અલવવાલહત છું તેથી તમને મળી 
શકતી નથી. એકવાર િગ્ન થઈ જાય પછી મારી પર કોઈ રોકટોક 
નહીં હોય. એકવાર મને િગ્ન કરાવી આપો. 

આજે પણ હું તમારી િાથે છું અને કાિે પણ તમારી િાથે 
હોઈશ.’ છેવટે રદિીપની મદદથી શાલિની અને ધમમેન્દ્રએ કોટ્ષમાં 
લિલવિ મેરેજ કરી િીધાં. શાલિની એના િાિરે ગઈ. એણે હવે 
ધમમેન્દ્ર િાથે ગૃહસથજીવન શરૂ કયુું. શરૂઆતમાં તો ઠીક ચાલયું 
પરંતુ ધીમે ધીમે શાલિનીને િાગયું કે અહીં તો કોઈ આઝાદી જ 
નથી. એની ઉપર જવાબદારીઓનો બોજ આવી પડ્ો હતો, િાિુ-
િિરા તરફથી લવલવધ મયા્ષદાઓ બાંધી દેવામાં આવી હતી. આખો 
રદવિ રિોઈ બનાવો અને ઘરકામ કરો. થોડાક જ િમયમાં તે 

કંટાળી ગઈ, અને હવે જાજી યાદ આવવા િાગય હતા. પલત ધમમેન્દ્ર 
એની બધી જ જરૂરરયાતોનો ખયાિ રાખતો હતો, પરંતુ શાલિનીને 
તો એના પહેિા ખારની જ તિાશ હતી. એ દરલમયાન નો શોધવા 
માટે ધમમેન્દ્ર રદલહી જતો રહ્ો. શાલિની હવે એકિી થઈ ગઈ. એને 
જીજાજીને પત્ િખી થોડા રદવિ માટે અહીંથી િઈ જવા લવનંતી 
કરી. 

પત્ મળતાં જ રદિીપ આવયો અને પત્ી યશોદાની તસ્પત 
િારી નથી એવું બહાનું કાઢી થોડા રદવિ માટે શાલિનીને િઈ 
જવી પડશે એમ કહ્ં. િાિરરયાએ કહ્ં, ‘ધમમેન્દ્ર રદલહી ગયો છે, 
એના આવી ગયા બાદ તમે શાલિનીને િઈ ધો, પરંતુ શાલિની તો 
જવા માટે તૈયાર જ થઈ ગઈ. િાિુ-િિરા િમજાવતાં રહ્ાં અને 
શાલિની તો રદિીપની િાથે રવાના જ થઈ ગઈ. ચાર રદવિ િુધી 
તે જાજાને ઘેર જ િખનૌમાં રહી અને પાછી િાિરીમાં ના પહોંચી 
એટિે એનાં િાિુ-િિરા શાલિનીને િેવા રદિીપના ઘરે પહોંચયાં. 
રદિીપે કહ્ં કે, “હમણાં શાલિની તમારી િાથે નહીં આવે, કારણ કે 
તમે એને હેરાન કરો છો.’

ખુબ માથાકકૂટ કયા્ષ પછી શાલિનીને િીધા વગર જ એનાં િાિુ-
િિરા પાછા ગયાં. ધીમે ધીમે એમને પણ ખબર પડી કે વહુ 
શાલિનીને એના જીજાજી િાથે આડા િંબંધ છે, એટિે ધમમેન્દ્રને 
પત્ િખી પાછા આવી વહુ લવશે જાતે જ કરી લનણ્ષય િેવા જણાવયું. 
પત્ મળતાં જ ધમમેન્દ્ર રદલહીથી પાછો આવી ગયો. ઘેર આવયા પછી 
આખી વાત જાણયા બાદ તે રદિીપના ઘેર ગયેિી શાલિનીને તેડવા 
િાંજની જ બિમાં િખનૌ જવા રવાના થયો. િખનૌ પહોંચતાં જ 
તે રદિીપના ઘેર ગયો. તે ગુસિામાં હતો, શાલિનીએ ધમમેન્દ્રને જોતાં 
જ એકદમ આનંદ વયતિ કયદો. એણે કહ્ં, ‘િારું થયું ધમમેન્દ્ર, તું 
આવી ગયો. હું તારી જ રાહ જોતી હતી. ચાિ, મને િઈ જા હવે.’ 
ધમમેન્દ્ર તો લવચારમાં જ પડી ગયો.

શાલિની એકાએક ધમમેન્દ્રને વળગી પડી. શાલિનીએ આંખમાંથી 
પાણી કાઢી નાંખતાં કહ્ં, ‘આટિા રદવિથી હું નહોતો મળયો એટિે 
હું કંટાળી ગઈ હતી. ચાર રદવિ હું અહીં રહેવા આવી એટિામાં 
તો મમમી-પપપાએ...’

ધમમેન્દ્ર પણ શાલિનીની આંખમાં આંિુ જોઈ ઓગળી ગયો. એને 
િાગયું કે મારાં માતા-લપતા જ ખોટાં છે. તેમણે નાહક શાલિની પર 
આરોપ મૂકયો છે. રદિીપે પણ ધમમેન્દ્રની આગતાસવાગતા કરી. 
રદિીપે કહ્ં, ‘હવે તમે આવયા છો તો રાત રોકાઈ જાવ. કાિે 
જમીને જજો.’ ખૂબ આગ્રહને વથ થઈ ધમમેન્દ્ર રાત્ે રદિીપના ઘેર જ 
રોકાયો. બીજા રદવિે શાલિનીએ જાતે જ ધમમેન્દ્રને ભાવતી રિોઈ 
બનાવી. બધાં િાથે જ જમવા બેઠાં. શાલિની પીરિતી રહી. જમીને 
િૌ ઊઠાં. શાલિની પણ હવે િાિરરયે જવા તૈયાર થઈ ગઈ. 
બેઉને લવદાય આપવામાં આવી. શાલિની અને ધમમેન્દ્ર બિ-સટેન્ડ 
પહોંચે તે પહેિાં જ ધમમેન્દ્રને ચક્કર આવવા િાગયાં. તેને િાગયું કે 
આખા શરીરમાં પરિેવો થઈ રહ્ો છે. એણે કહ્ં, ‘શાલિની ! મને 
કંઈક થાય છે ?’ અને વધુ બોિે તે પહેિાં તો એની આંખો ફાટી 
ગઈ. એ રસતામાં જ ઢળી પડ્ો. આિપાિના િોકો ભેગાં થઈ 
ગયાં. પાણી પીવરાવવા કોલશશ કરી પરંતુ ધમમેન્દ્રનું પ્ાણપંખેરું ઊડી 
ગયું હતું. ધમમેન્દ્રની િાશને પોસટમોટ્ષમ માટે મોકિવામાં આવી. 
પોસટમોટ્ષમના રરપોટ્ષમાં િખવામાં આવયું હતું કે ધમમેન્દ્રનું મોત 
ઝેરથી થયું હતું. એની હોજરીમાંથી મળી આવેિ ખોરાકમાં ઝેર 
હતું. ઝેર આપનાર ખુદ શાલિની હતી. રિોઈમાં ઝેર લમિાવનાર 
ખુદ શાલિની હતી. પલતને મોત બક્ષનાર ખુદ પત્ી હતી, એકમાત્ 
એના અવૈધ િંબંધોની આડે આવતો કાંટો દૂર કરવા માટે. શાલિની 
અને એના જીજાજીને જેિ ભેગા કરવામાં આવયાં. યશોદા તો આ 
બધું જાણીને અવાક જ થઈ ગઈ. એને તો છેક હવે ખબર પડી કે, 
‘મારી બહેન અને મારો પલત... આવાં હતાં !’

એક જ માતાની કકૂખે જન્મેિી બે બહેનોનાં ચારરત્ય લભન્ન પણ 
હોઈ શકે છે.

હંુ ભલે લગ્ન કરી લઉં પણ રહીશ ત�ે તમ�રી

શાલિનીએ� ધર્મેન્દ્રન� જ�તાં જ એ�કદર્ 
એાનંદ વ્યક્ત કરામે. એ�ણ� કહ્યં, ‘સારં 
થર્યં ધર્મેન્દ્ર, ત્યં એાવી ગરા�. હ્યં  તારી 

જ રાહ જ�તી હતી. ચાિ, ર્ન� િઈ જ 
હવ�.’ ધર્મેન્દ્ર તા� વવચારર્ાં જ પડી ગરા�.
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શાંઘાઈ
બેન્કોની બહાર પૈસા ઉપાડવા માટે 

એ્ઠી થયેલી ભીડ અને લકો્કોને રકો્વા 
માટે ગકોઠવાયેલી તકોપકો, ચીનનું આ દૃશય 
પાછલા દિવસકોમાં ખૂબ જોવા મળયું હતું. 
િેશમાં બેન્કોની ્ંગાળ હાલત મુદ્ે ઘણાં 
સમયથી ચચાચા ચાલી રહી હતી અને 
હવે તે સ્થતતનું વા્તતવ્ ્ારણ સામે 
આવી ગયું છે. વા્તવમાં ચીનના સૌથી 
મકોટા બેન્ ્ૌભાંડનકો ખુલાસકો થયકો છે 
અને આ ્ેસની તપાસમાં સેં્ડકો લકો્કોની 
ધરપ્ડ ્રવામાં આવી છે. બલૂમબગચાના 

તાજેતરના દરપકોટચા અનુસાર સેનટ્રલ 
ચાઇનામાં સત્ાધીશકોએ સકોમવારે 580 
્રકોડ ડૉલર (લગભગ 46.3 હજાર 
્રકોડ રૂતપયા)ની બેસન્ંગ છેતરતપંડીના 
્ેસમાં મકોટી ્ાયચાવાહી ્રી છે. હજુ 
સુધીમાં આ મહા્ૌભાંડ સંબંતધત 234 
લકો્કોની હેનાનના શુચાંગ શહેરમાંથી 
ધરપ્ડ ્રવામાં આવી છે.

દરપકોટચામાં ્હેવાયું હતું ્ે આ ્ેસ 
લકો્કોને ્થાતન્ ગ્ામીણ બેન્કોમાં ર્મ 
દડપકોતિટ ્રવા વધારે વયાજ િરનું વચન 
આપીને ઠગાઇ ્રવાનકો છે. શુચાંગ 

તસટી સર્ારે જાણ્ારી આપતા જણાવયું 
હતું ્ે લૂ તયવેઈ નામના મા્ટરમાઇનડે 
પકોતાના સાગરીતકો સાથે મળીને પહેલા 
હેનાનની ચાર બેન્કો પર ગેર્ાયિે 
રીતે ્નટ્રકોલ જમાવયકો હતકો. તયાર બાિ 
આરકોપીઓએ રકો્ાણ્ારકોને વાત્ચા્ 13 
થી 18 ટ્ા વયાજ આપવાની લાલચ 
આપીને આ ફ્કોડને અંજામ આપયકો 
હતકો. દરપકોટચા અનુસાર આરકોપીઓએ 
્ૌભાંડમાં અનહુઇ પાંત સ્થત યુિકોઉ 
તશનતમનશેંગ તવલેજ બેન્ને પણ તનશાન 
બનાવી હતી.

ચીનમાં 46 હજાર કરોડની જંગી બેન્કિંગ 
છેતરપિંડીથી હાહાકાર, 234ની ધરિકડ
હેનાન પાાંતના શુચાાંગમાાં આારાેપીઆાેની ધરપકડ ઃ વધુ લાેકાેની સાંડાેવણીની આાશાંકા

લંડન
તરિટનમાં રહેતા બે 16 વ્ચાના 

છકો્રાઓ ઉત્રી આયલલેનડના તળાવમાં 
ડૂબી જવાથી મૃતયુ પામયા છે. ્થાતન્ 
મીદડયાએ પકોતાના દરપકોટચામાં આ 
જાણ્ારી આપી છે. આયલલેનડના 
પસબલ્ સતવચાસ રિકોડ્ા્ટર આરટીઈના 
અહેવાલ મુજબ, મૃત્કોની ઓળખ 
રુવેન તસમકોન અને જોસેફ સેબેસ્ટયન 
તરી્ે થઈ છે. તે, તેના અનય ચાર 
તમત્કો સાથે, ડેરીથી થકોડે િૂર ઈનાઘ 
લકોફ તળાવમાં તરવા માટે પહોંચી ગયા 
હતા.

આ ઘટના સકોમવારે સાંજે બની 
હતી. માનવામાં આવી રહ્ં છે ્ે, 

સ્વતમંગ િરતમયાન તેનકો અ્્માત 
થયકો હશે. ઉત્રી આયલલેનડ પકોલીસ 
દ્ારા જારી ્રવામાં આવેલા તનવેિન 
અનુસાર, મીદડયાએ તેના અહેવાલમાં 
જણાવયું હતું ્ે, પાણીમાં મુશ્ેલીનકો 
સામનકો ્રતી વખતે તેમની ચીસકોના 
અવાજને ્ારણે બચાવ અને રાહત 
ટીમ લગભગ 6.30 વાગયે ઘટના્થળે 
પહોંચી હતી.

આયર્લેન્ડમાં તળાવમાં તરવા ગયેર્ા 
ચાર પૈકી 2 ભારતીય યુવકોના મોત

વોશશંગ્ટન
જો બાઈડન વહીવટીતંત્એ 

તાઈવાનને અંિાતજત 1.1 તબતલયન 
ડકોલરના હતથયારકોનુ વેચાણ ્રવાનુ 
આયકોજન ્યુચા છે, આ માટે અમેદર્ી 
્ોંગ્ેસ પાસેથી ઔપચાદર્ મંજૂરી 
મળવાની રાહ જોવાઈ રહી છે. સૂત્કો 
અનુસાર અમેદર્ા પાસેથી તાઈવાનને 
મળનાર હતથયારકોના પે્ેજમાં$ 
355 તમતલયનના 60 AGM-
84L હાપૂચાન બલકો્ II તમસાઈલ, 
$ 85.6 તમતલયનના 100 AIM-
9X બલકો્ II સાઈડવાઈનડર એર 
ટુ એર તમસાઈલ અને $ 655.4 

તમતલયનમાં એ્ સવલેલનસ રડારના 
્રારના તવ્તરણનકો સમાવેશ થાય 
છે. સાઈડવાઈનડર તમસાઈલ તાઈપેના 
અમેદર્ા તનતમચાત F-16 ફાઈટર 
જેટસને લેસ ્રશે. ચીને તાઈવાનની 
જળસીમામાં તેના યુદ્ધ જહાજો અને 
તવમાન મકો્લવાનું ચાલુ રાખયું છે તેવા 
સમયે આ સમાચાર સામે આવયા છે.  
અમુ્ અઠવાદડયા પહેલા અમેદર્ી 
્ોંગ્ેસના ્પી્ર નેનસી પેલકોસીએ ્વ-
શાતસત દ્ીપનકો પવાસ ્યયો હતકો અને 
તાઈવાનને અલગ ્રવા અને ડરાવવા-
ધમ્ાવવાના ચીનના પયાસકોની તનંિા 
્રી હતી.

અમેરિકા તાઈવાનને અંદાશિત 1.1 
શિશલયન ડોલિના હશિયાિો વેચશે

િગદાદ
ઈરા્ના પભાવશાળી તશયા ધમચાગુરુ મુક્તિા અલ-સદ્રએ 

રાજ્ારણમાંથી તનવૃત્ થવાની જાહેરાત ્યાચા પછી તેમના 
સેં્ડકો સમથચા્કોએ િેશના ‘ગ્ીન િકોન’ ગણાતા તવ્તારમાં 
ગકોળીબાર ્યયો હતકો અને રકો્ેટથી ચાલતા હાથગકોળા ફેં્વાની 
સાથે તહંસ્ િેખાવકો ્યાચા હતા. જવાબી ્ાયચાવાહીમાં સુરક્ા 
િળકોએ ગકોળીબાર ્યયો હતકો. આ અથડામણમાં ૩૦થી વધુ 
િેખાવ્ારકોનાં મકોત થયા હતા જયારે ૪૦૦થી વધુ ઘાયલ થયા 
છે. આ તસવાય ઈરા્માં િેખાવ્ારકો રાષ્ટ્રપતત ભવનમાં ઘૂસી 
જતા શ્ીલં્ા જેવી સ્થતત સજાચાઈ હતી. છેલ્ા એ્ મતહનાથી 
ચાલતા રાજ્ીય સં્ટના ્ારણે સ્થતત તણાવપૂણચા થઈ ગઈ 

છે. ઈરા્માં રાજ્ીય ઉથલ-પાથલ વચ્ે સકોમવારે ધમચાગુરુ 
મુક્તિા અલ-સદ્રના સર્ારમાંથી રાજીનામા પછી તેમના 
સમથચા્કોએ પહેલા એ્ સમયે અમેદર્ન સૈનયના ગઢ ગણાતા 
‘ગ્ીન િકોન’ પર હુમલકો ્યયો હતકો.

ઈરા્માં અરાજક્તા વચ્ે ‘ગ્ીન િકોન’માં 
ગકોળીબારઃ30નાં મકોત, 400થી વધુ ઘાયલ
શશયા ધમ્મગુરુની રાજકારણ છાેડવાની જાહેરાતથી દેખાવકારાે રસતા પર ઉતયા્મ

પેરિસ
એર ફ્ાનસના બે પાયલકોટને ફલાઇટ 

િરતમયાન ્કો્તપટમાં મારામારી ્રવા 
બિલ સ્પેનડ ્રી િેવામાં આવયા છે. 
જીતનવાથી પેદરસ જઇ રહેલી એરબસ 
જેટલાઇનની ફલાઇટમાં સુરક્ા મુદ્ે એર 
ફ્ાનસની છાપ ખરાબ થઇ છે.

બલૂમબગચાના અહેવાલ અનુસાર 
ચાલુ ફલાઇટમાં િઘડકો થવાની આ 
ઘટના જૂનમાં બની હતી. એર ફ્ાનસના 
પવક્તાએ એ્ નયૂિ પેપરમાં છપાયેલ 

અહેવાલને સમથચા આપયું હતું. જો ્ે 
તાત્ાતલ્ આ િઘડકો બંધ ્રાવી િેવામાં 
આવયકો હતકો અને ફલાઇટ સામાનય રીતે 
ચાલી હતી.

મારામારીની આ ઘટના તસતવલ 
એતવએશન સેફટી ઇનવેસ્ટગેશન 
ઓથકોદરટીના પ્ાતશત અહેવાલ પછી 
સામે આવી હતી. જેમા જણાવવામાં 
આવયું હતું ્ે એર ફ્ાનસની ચાલુ 
ફલાઇટમાં બે પાયલકોટકો વચ્ે તહંસા થઇ 
હતી.

એિ ફ્ાનસની ચાલુ ફલાઇ્ટમાં પાયલોે્ટ 
વચ્ે માિામાિી ઃ િંનેને સસપેનડ કિાયાં

બાંનેઆે આેકબીજાના કાેલર પકડી આેકબીજાને લાફા માયા્મ્કોલડ વકોરનકો અંત લાવનારા 
સકોતવયેત નેતા તમખાઈલ 

ગકોબાચાચેવનું 91 વ્લે તનધન
મોસકો

સકોતવયત રુસના નેતા તમખાઈલ ગકોબાચાચેવનું 91 વ્ચાની 
ઉંમરે તનધન થઈ ગયું છે. નકોબેલ શાંતત પુર્્ાર જીતનારા 
ગકોબાચાચેવનું લાંબી બીમારી બાિ તનધન થઈ ગયું છે. 
તમખાઈલ ગકોબાચાચેવે લકોહી વહાવયા વગર શીત યુદ્ધ સમાપ્ત 
્યુું હતું પરંતુ તેઓ સકોતવયેત સંઘના પતનને રકો્વામાં 
તનષફળ રહ્ા હતા. હકોસ્પટલના અતધ્ારીઓના હવાલે 
તેમના મકોતની પુસટિ થઈ છે.  ગકોબાચાચેવ 1985માં સકોતવયેત 
સંઘના નવા નેતા તરી્ે ચૂંટાયા હતા. તેઓ 1985થી 1991 
સુધી સકોતવયેત સંઘની ્મયુતન્ટ પાટટીના મહાસતચવ હતા. 
1988થી 1989 સુધી તેઓ સુપીમ સકોતવયેતના પેતસદડયમના 
અધયક્ રહ્ા હતા. 

તાતલબાની શાસનને 1 વ્ચા 
પૂણચા ઃ 60 લાખ અફઘાની 
ભૂખમરાની ્ગાર ઉપર

કાિુલ
તાતલબાનની અફઘાતન્તાન સર્ારમાં એનટ્રી બાિથી 

જ સમગ્ િુતનયાના અમુ્ િેશકો તરફથી અફઘાતન્તાનને 
મળનારી આતથચા્ મિિ પર રકો્ લાગેલી છે. જેની અસર 
અફઘાતન્તાન પર મકોટા ્તરે જોવા મળી રહી છે. 
લગભગ 60 લાખ અફઘાન લકો્કો ભૂખમરાની ્ગાર પર 
છે અને લગભગ ત્ણ ્રકોડ 90 લાખ લકો્કોને માનવીય 
મિિની જરૂર છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની માનવીય બાબતકોની 
એજનસીના પમુખ માદટચાન તગ્દફથસએ સંયુક્ત રાષ્ટ્રીય 
સુરક્ા પદર્િમાં તમામ િાતાઓને આગ્હ ્રતા ્હ્ 
્ે અફઘાતન્તાનના તવ્ાસને લઈને રકો્વામાં આવેલી 
ફંદડંગને ફરીથી શરૂ ્રી િેવામાં આવે.

ઈસલામાિાદ
પાદ્્તાનમા ં પૂરના ્ારણ ે અતયાર સુધીમા ં 1136 

લકો્કોના મકોત થયા છે. છેલ્ા 24 ્લા્માં 75 લકો્કોના મકોત 
થયા છે, જયારે 59 લકો્કો ઘાયલ થયા છે. પાદ્્તાનના તસધં 
પાતંમા ં જ 355 અબજ પાદ્્તાની રૂતપયાનંુ નુ્સાન થયુ ં
છે. પાદ્્તાનના વડાપધાન શાહબાિ શરીફે ્હ્ ં ્ે, િેશમાં 
ભયજન્ પદરસ્થતતએ અથચાવયવ્થા માટે ગંભીર સ્થતત 
સર્જી છે. પાદ્્તાનમા ંપૂરના ્ારણે હાહા્ાર મચી ગયકો છે. 
સકોમવાર સુધીમા,ં પૂર અન ે વરસાિ સબંંતધત ઘટનાઓમાં 
1,136 લકો્કોના મકોત થયા છે. એવુ ં ્હેવામા ંઆવી રહં્ છે 
્ે, પાદ્્તાનની લગભગ 33 તમતલયન વ્તી પરૂથી પભાતવત 
થઈ છે. આ િરતમયાન અમદેર્ાએ પાદ્્તાનને 30 તમતલયન 
ડકોલર (659 ્રકોડ પાદ્્તાની રૂતપયા)ની સહાયની જાહેરાત 

્રી છે. આતથચ્ા  સં્ ટનકો સામનકો ્રી રહેલા પાદ્્તાનમાં 
વરસાિ અન ેપરૂથી પભાતવત લકો્કો માટે મિિની આ જાહેરાત 
ખબૂ જ મહતવપણૂચા માનવામા ં આવ ે છે. પાદ્્તાનમાં સતત 
ભારે વરસાિન ે્ારણ ેપૂરની સ્થતત સજાચાઈ છે. 

પા્.માં 3.3 ્ રકોડ લકો્કો પૂરથી પભાતવત 
અને્ િેશકોએ મિિની જાહેરાત ્રી
આત્ાર સુધી 1136ના માેત થયા : પૂરને કારણે જન-જીવન ખાેરવાયુાં, કરાેડાેનુાં નુકસાન તાઇપે

પશાતં મહાસાગરમા ં ચીન અને 
તાઇવાન વચે્ યકેુ્ન રતશયા વાળી 
થાય તવેી તહલચાલ તજે બની છે. 
છેલ્ા બ ેઅઠવાદડયાથી ચીને તાઇવાન 
પર િબાણ વધાયુચા છે. સનૈય અભયાસ 
તાઇવાનના િદરયા્ાઠંામા ં ઘૂસીને ્રે 
છે. તાઇવાનના આ્ાશમાં ચીનના 
ફાઇટર પલને આટંકો મારીને તન્ળી 
જાય છે. ડ્કોન ઉડાડીને તાઇવાનને 
ડરાવવામા ં આવ ે છે જો ્ે તાઇવાને 
પણ ચીનનકો સામનકો ્રવાનંુ ન્્ી ્રી 
લીધુ ં હકોય એમ વળતકો પહાર ્રવા 
સજજ બની રહયુ ંછે.

પાપ્ત માતહતી અનુસાર તાઇવાને 
ચીનના ઉડતા ડ્કોન પર ગકોળીઓ 
ચલાવીને પકોતાના સજજતા અને 
મ્્મતાનકો પરીચય આપયકો હતકો. 
તાઇવાની પવ્તાના જણાવયા અનુસાર 
આ એ્ વકોતનચાગ શકોટચાસ હતકો. ચીન 
અને તાઇવાન વચ્ ે તણાવ ચાલ ે છે 
તમેા ં આ પ્ારનંુ પગલુ ં પથમવાર 
ભરવામાં આવયુ ં છે. તાઇવાન સનૈયના 
પવ્તાના જણાવયા અનુસાર ચીનનંુ 
ડ્કોન તાઇવાની તનયતં્ણ ધરાવતા દ્રીપ 
પર ચીની સીમાની નજી્ ઉડતુ ં હતુ.ં 
આથી તાઇવાનને ડ્કોન પર ફાયદરંગ 
્રવાની ફરજ પડી હતી.

તાઇવાનનો વોશનનિગ શો્ટનિઃ ચીનના 
ઉડતા ડ્ોન પિ ચલાવી ગોળીઓ 
તાઇવાને આાપાે પાેતાની સજજતા-મકકમતાનાે પરીચય
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નવી દિલ્ી
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે ભારતરીય ક્રિકેર્ 

કંટ્ોલ બોર્ડનરી ગક્તક્િક્િઓ વયિસાક્યક 
પ્કારનરી છે અને કમ્ડચારરી રાજય િરીમા 
(ઇએસઆઇ) કાયદાનરી જોગિાઇઓના 
સયુંબયુંિમાયું તેને દુકાન કહરી શકાય છે. 
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતુયું કે ઇએસઆઇ કાયદો 
કેન્દ્ર સરકારે બનાિેલો કલયાણકારરી 
કાયદો છે અને આ કાયદામાયું ઉપયોગમાયું 
લેિામાયું આિેલા શબદો સાથે સયુંકુક્ચત 
અથ્ડ ન જોરિો જોઇએ કારણ કે આ તેનરી 
હસતક આિનારા એકમોના કમ્ડચારરીઓને 
તેમના જીિન, આરોગય િગેરે સાથે 
જોરાયેલા ક્િક્િિ જોખમો માર્ે િરીક્મત 

કરે છે અને ક્નયોક્ા પર તેનો આરોપ 
લગાિે છે. જસસર્સ એમઆર શાહ અને 
જસસર્સ પરીએસ નરક્સમહનનરી બેન્ચે કહ્યું 
હતુયું કે ઇએસઆઇ કોર્્ડ અને હાઇકોર્ટે 
ઇએસઆઇ કાયદા હેઠળ બરીસરીસરીઆઇને 
દુકાન માનરીને કોઇ ભૂલ નથરી કરરી. 
બેન્ચે કહ્યું હતુયું કે બરીસરીસરીઆઇનરી 
ગક્તક્િક્િઓ, ખાસ કરરીને તેના દ્ારા 
ક્રિકેર્ મેચોનુયું િેચાણ, મનોરંજન પ્દાન 
કરિુયું, પોતાનરી સેિાઓ માર્ે કકંમત 
િસૂલિરી, આયુંતરરાષ્ટરીય પ્િાસો અને 
ઇસન્રયન પ્રીક્મયર લરીગ મારફત આિક 
પ્ાપ્ત કરિાને ધયાનમાયું રાખરીને હાઇકોર્ટે 
સાચો જ ક્નષકર્ડ કાઢયો છે.   

BCCI એક િુકાન છે, તેના કર્મચારીઓને 
ESIનો લાભ રળવો જોઈએ ઃ સુપ્ીર કોર્મ

ન્ુ્ોક્ક
૪૦ િરષીય સેરેના ક્િક્લયમસ આમ તો 

િલર્ડ રેસન્કંગમાયું ૬૦૦ રિમાયુંકનરી સૂક્ચમાયું 
પણ નથરી છતાયું સયુંભક્િત તેનરી આખરરી 
યુ.એસ. ઓપનમાયું જાણે તે િલર્ડ નયુંબર 
િન હોય તેિા ક્મજાજ અને ફોમ્ડ સાથે 
રમે છે. તેનરી પ્થમ મે જ તે હારશે તેમ 
માનરીને તેને ફેરિેલ આપિા આવયા હોય 
તેમ ક્રીન્ર્ન સક્હતના સેક્લક્રિર્રી આવયા 
હતા પણ હિે સેરેનાએ બરીજા રાઉન્રમાયું 
િલર્ડ નયુંબર બે ખેલારરી એનેટ્ટ કોન્ર્ાિેઇર્ને 
૭- ૬, ૨- ૬, ૬-૨થરી પરાજય આપયો 
હતો આ મેચ ૨ કલાક ૨૭ ક્મક્નર્ 

ચાલરી હતરી. ૨૩ ગ્ાન્ર સલેમ ક્િજેતા 
સેરેના અને ક્િનસ હિે રબલસમાયું પણ 
રમરી રહ્ા છે. સેરેના હિે ત્રીજા રાઉન્રમાયું 
ઓસટ્ેક્લયાનરી ર્ોમલરીનોક્િક સામે રમશે. 
ર્ોમલરીનોક્િકે રક્શયાનરી રોકરનાને ૧-૬, 
૬-૨, ૭-૫થરી હરાિરી હતરી.

મક્હલા ક્િભાગનરી અન્ય મહત્િનરી 
મેચમાયું ચરીનનરી અનસરીરેર િાયુંગ 
ક્રીયુએ ગ્રીકનરી ત્રીજા રિમાયુંકકત માકરયા 
સાક્ારરીને ૩- ૬, ૭- ૫, ૭-૫થરી 
પરાજય આપયો હતો. ગયા િરષે યુ.એસ. 
ઓપનમાયું સાક્ારરીએ સેક્મફાઇનલમાયું 
પ્િેશ મેળવયો હતો. ગયા િરષે યુ.એસ. 
ઓપનમાયું સાક્ારરીએ સેક્મફાઇનલમાયું 
પ્િેશ મેળવયો હતો. અમેકરકાનરી કોકો 
ગોફે રોમાક્નયાનરી રૃસેને ૬- ૨, ૭-૬થરી 
બરીજા રાઉન્રનરી મેચમાયું હરાિરી હતરી. 
ઘરઆયુંગણાના ૨૩,૭૭૧ પ્ેક્કોએ 
ગોફનરી મેચ ક્નહાળરી હતરી.

સેરેના યુ.એસ. ઓપનના ત્રીજા રાઉન્રમાયું પ્િેશરી

િુબઇ 
ભારતના સર્ાર ઓલરાઉન્રર હાકદ્ડક 

પયુંરયા એક્શયા કપમાયું પાકકસતાન સામેનરી 
મેચમાયું કરેલા શાનદાર પ્દશ્ડનનરી મદદથરી 
ર્રી૨૦ ઓલરાઉન્રર રેસન્કંગમાયું આઠ 
રિમાયુંકનરી છલાયુંગ લગાિરીને પાયુંચમા રિમે 
પહોંચરી ગયો છે. હાકદ્ડકે ૨૫ રનમાયું ત્ણ 
ક્િકેર્ ઝરપયા બાદ ૧૭ બોલમાયું અણનમ 
૩૩ રન બનાિરીને ભારતના ક્િજયમાયું 
મહત્િનરી ભૂક્મકા અદા કરરી હતરી. એક્શયા 
કપમાયું અફઘાક્નસતાને પણ શાનદાર 
પ્દશ્ડન કયુું છે અને તેના ખેલારરીઓને પણ 
રેસન્કંગમાયું ફાયદો થયો છે. લેગ સસપનર 
રાક્શદ ખાને ઇંગલેન્રના આકદલ રશરીદ 

અને ઓસટ્ેક્લયાના એરમ ઝમપાને પાછળ 
રાખરીને બે રિમાયુંકના ફાયદા સાથે ત્રીજુયું 
સથાન મેળવયુયું છે. તેના ૭૦૮ રેસન્કંગ 
પોઇન્ર્ થયા છે. ર્ોચના રિમે ઓસટ્ેક્લયાનો 
જોશ હેઝલિૂર જળિાઈ રહ્ો છે.   

રાક્શદ ખાનનરી સાથે અફઘાક્નસતાનના 
મુજીબ ઉર રહેમાને સાત રિમાયુંકનરી 
આગેકૂચ કરરીને ર્ોપ-૧૦માયું સથાન મેળવયુયું 
છે. તે આઠમા રિમે રહેલા ભારતના 
ભુિનેશ્વર કુમાર કરતાયું પાછળ છે. ર્રી૨૦ 
બેકર્ંગનરી રેસન્કંગમાયું ર્ોપ-૧૦માયું કોઇ 
ફેરફાર થયા નથરી. પાકકસતાનનો મોહમમદ 
રરીઝિાન બરીજા સથાને અને તેનો સાથરી 
ખેલારરી બાબર આઝમ ર્ોપ-૨માયું છે. 

રી૨૦ રેનનકિંગરાં આઠ ક્રરાંકની છલાંગ લગાવી 
્ાદિ્મક ઓલરાઉન્ડસ્મરાં પાંચરા ક્રરે પ્ોંચ્ો

જાપાન ઓપનમાયું શ્રીકાયુંતનરી 
આગેકૂચ, લક્ય સેન અને 
સાઇનાનુયું અક્ભયાન પૂણ્ડ

ઓસાકા
ભારતના સર્ાર શર્લર કકદામબરી શ્રીકાયુંતે ક્િશ્વના ચોથા 

રિમાયુંકકત લરી જી ક્જયા સામે સરીિરી ગેમમાયું ક્િજય હાયુંસલ 
કરરીને પોતાના અક્ભયાનને આગળ િિાયુું હતુયું પરંતુ 
કોમનિેલથ ગેમસ ચેસમપયન યુિા ખેલારરી લક્ય સેનને જાપાન 
ઓપન બેરક્મન્ર્ન ર્ૂના્ડમેન્ર્ના પ્થમ રાઉન્રમાયું જ પરાજયનો 
સામનો કરિો પરયો હતો. ક્િશ્વના ભૂતપૂિ્ડ પ્થમ રિમાયુંકકત 
શ્ારીકાયુંતે મેન્સ ક્સયુંગલસમાયું ૩૭ ક્મક્નર્ સુિરી રમાયેલરી મેચમાયું 
પાયુંચમા રિમાયુંકકત લરી ક્જયાને ૨૨-૨૦, ૨૩-૨૧થરી હરાવયો 
હતો. મલેક્શયન ખેલારરી સામેના ચાર મુકાબલામાયું આ તેનો 
પ્થમ ક્િજય છે. ૨૧ િરષીય લક્ય સેનનો ક્િશ્વમાયું ૨૧મો 
રિમાયુંક િરાિતા જાપાનના કેન્ર્ા ક્નક્શમોતો સામે ૨૧-૧૮, 
૧૪-૨૧, ૧૩-૨૧થરી પરાજય થયો હતો. 

િલર્ડ ચેસમપયનશરીપ 
માર્ે ગુજરાતના ત્ણ 
ખેલારરીઓનરી પસયુંદગરી

અરિાવાિ 
ચરીનના ચેંગરુ ખાતે યોજાનારરી ૫૬મરી િલર્ડ ર્ેબલર્ેક્નસ 

ચેસમપયનક્શપ માર્ે ભારતરીય ર્રીમમાયું ગુજરાતના ત્ણ 
ખેલારરીઓનરી પસયુંદગરી કરિામાયું આિરી છે. પાયુંચ સભયનરી 
ભારતરીય મેન્સ ર્રીમમાયું એકસાથે ત્ણ ખેલારરીઓનુયું પસયુંદગરી 
થિરી તે ઐક્તહાક્સક ક્સક્ધિ સમાન છે. મેન્સ ર્રીમમાયું 
કોમનિેલથ ગોલર મેરાક્લસર્ હરમરીત દેસાઇ, માનિ ઠક્ર 
(બયુંને સુરત) અને િરોદરાના માનુર શાહનરી પસયુંદગરી થઇ 
છે. કદગગજ ખેલારરી શરથ કમલ આ ર્ૂના્ડમેન્ર્માયું રમિાનો 
નહીં હોિાના કારણે ૩૯ રિમાયુંકકત જી. સાક્થયાન ર્રીમનુયું 
નેતૃતિ કરશે. મેન્સ ર્રીમમાયું સુુનરીલ શેટ્ટરીને પણ સથાન અપાયુયું 
છે. ગુજરાત ર્ેબલર્ેક્નસ એસોક્સયેશનના પ્મુખ આઇએએસ 
ક્િપુલ ક્મત્ાએ ખેલારરીઓને શુભેચછા પાઠિરી હતરી.

ચીનની વ્ંગપો ્ટ્ક્્રીનપો હર્વી અપ્ટપોટ ્ટર્્યોઃ ્ટપોરપોન્ હવપો ટ્પોમલીન્પોવવક ્ટ્મપો ટકર્શપો

અેશિ્ા કપઃ ભારત, શ્ીલંકા અને અફઘાશનસતાન રોપ-4રાં
ભારતે હોંગ કોંગને ૪૦ રનથરી 

હરાિરી સુપર ફોરમાયું પ્િેશ મેળવયો
અફઘાક્નસતાને બાયુંગલાદેશ સામે સાત 

ક્િકેર્થરી આસાન ક્િજય મેળવયો
શ્રીલયુંકા રોમાયુંચક ક્િજય સાથે સુપર 
ફોરમાયું : બાયુંગલાદેશ બહાર ફેંકાયુયું

સૂર્યકુમાર રાદવના ૨૬ બોલમાં ૬ ચોગ્ા અને ૬ છગ્ા 
સાથે અણનમ ૬૬ અને કોહલીના ૪૪ બોલમાં ૫૯* રનની 
ઈનનં્ બાદ ભારતે હોં્ કોં્ સામેની એનિરા કપ ટી-૨૦ ૪૦ 
રનથી નવજર મેળવરો હતો. જીતવા માટેના ૧૯૩ના ટા્ગેટ સામે 
હોં્ કોં્ે ૨૦ ઓવરમાં પાંચ નવકેટે ૧૫૨નો સનમાનજનક કહી 
િકાર તેવો સકોર કરયો હતો. જાડેજા, ચહલ અને ભુવનેશ્વરે 
અસરકારક બોનલં્ કરી હતી. જોકે હોં્કોં્ે અવેિ ખાનની 
૪ ઓવરમાં ૫૩ અને અર્યદીપની ૪ ઓવરમાં ૪૪ રન ફટકારા્ય 
હતા. ભારતે પ્રથમ ૧૦ ઓવરમાં ૭૦ રન નોંધાવતા એક નવકેટ 
્ુમાવી હતી. જોકે આખરી ૧૦ ઓવરમાં ભારતે કુલ ૧૨૨ રન 
ફટકારા્ય હતા. હોં્કોં્ સામેની જીત સાથે જ ભારત અેનિરા 
કપની ટોપ-4માં પહોંચી ્રું છે.

મુજીબ ઉર રહમાન અને રાનિદ ખાને ૩-૩ નવકેટ ઝડપરા બાદ 
ઈબ્ાનહમ ઝદરન(૪૨*) અને નજીબુલ્ાહ ઝદરન (૧૭ બોલમાં 
૪૩*)ની ઈનનં્ની મદદથી અફઘાનનસતાને બાંગલાદેિ સામેની 
એનિરા કપ ટી-૨૦માં ૯ બોલ બાકી હતા, તરારે સાત નવકેટથી 
નવજર મેળવી લીધો હતો. આ જીતની સાથે અફઘાનનસતાને 
્ૂ્રપમાં સતત બીજી જીત નોંધાવતા સુપર ફોરમાં પ્રવેિ પ્રાપ્ત 
કરયો હતો. જીતવા માટેના ૧૨૮ના ટા્ગેટને અફઘાનનસતાને ૧૮.૩ 
ઓવરમાં ત્રણ નવકેટ ્ુમાવીને પાર પાડરો હતો. જીતવા માટેના 
૧૨૮ના ટા્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલા ્ુરબાઝ (૧૧), ઝાઝાઈ 
(૨૩) અને નાબી (૮)ની નવકેટ ૬૨ના સકોર સુધી ્ુમાવી દીધી 
હતી. જોકે ઈબ્ાનહમ ઝદરન અને નજીબુલ્ાહ ઝદરને ૩૩ બોલમાં 
અણનમ ૬૯ રનની ભા્ીદારી નોંધાવતા ટીમને જીતાડી હતી.

શ્ીલંકાએ ભારે રોમાંચક મુકાબલા બાદ આખરી ઓવરમાં 
બાંગલાદેિને ચાર બોલ બાકી હતા,તરારે બે નવકેટથી હરાવીને 
એનિરા કપ ટી-૨૦માં સુપર ફોર રાઉનડમાં પ્રવેિ મેળવરો 
હતો. જરારે બાંગલાદેિ બહાર ફેંકારું હતુ. જીતવા માટેના 
૧૮૪ના ટા્ગેટનો પીછો કરતાં શ્ીલંકાએ ૧૯.૨ ઓવરમાં 
આઠ નવકેટ ્ુમાવીને જીત હાંસલ કરી હતી. શ્ીલંકા તરફથી 
કુસલ મેનનડસે ૩૭ બોલમાં ૪ ચોગ્ા અને ૩ છગ્ા સાથે ૬૦ 
તેમજ િનાકાએ ૩૩ બોલમાં ૩ ચોગ્ા અને બે છગ્ા સાથે 
૪૫ રન નોંધાવરા હતા. બાંગલાદેિ અફઘાનનસતાન બાદ 
શ્ીલંકા સામે હારતાં બહાર ફેંકારું હતુ. જરારે શ્ીલંકાની ટીમ 
અફઘાનનસતાન સાથે સુપર-ફોરમાં પ્રવેિી હતી. ભારત પણ 
સુપર ફોરમાં પ્રવેિી ચૂકરું છે. 

પાકિસ્ાન સામેની જી્ના હીરાે હાક દ્િિ પંડ્ાની બ્ાન્ડ વેલ્યૂમાં પણ રા્ાેરા્ ઉછાળાે
નવી દદલહી ઃ એનિરા કપ ટી 20માં પાદકસતાન સામેની મેચના હીરો રહેલા 

હાદદ્યક પંડ્ા રાતોરાત કરોડો લોકોનો ફેવદરટ બની ્રો છે. જેનો ફારદો હવે 
હાદદ્યકને એડવટા્યઈઝમેનટના મેદાનમાં મળી રહ્ો છે.હાદદ્યકને સાઈન કરવા માટે 
ઘણી મોટી બ્ાનડસ રાતોરાત તૈરાર થઈ ્ઈ છે. એક મીદડરા દરપોટ્ય પ્રમાણે 
હાદદ્યકના બ્ાનડ મેનેજર તરીકે કામ કરતી એજનસીનુ કહેવુ છે કે, હાદદ્યકને હવે  
બ્ાનડ પ્રમોટ કરવા માટે બે કરોડ રૂનપરા પ્રનત દદવસના નહસાબે પેમેનટ થઈ રહ્યુ 

છે.દરેક બ્ાનડની એડ િુટ કરવા માટે બે દદવસનો સમર લા્ે છે અને એ નહસાબે 
હાદદ્યકને દરેક બ્ાનડ પાસેથી 4 કરોડ રૂનપરા મળી રહ્ા છે. હાદદ્યક હાલમાં આઠ 
થી દસ બ્ાનડને પ્રમોટ કરી રહ્ો છે અને આવનારા દદવસોમાં બીજા પાંચેક બ્ાનડ 
તે પ્રમોટ કરતો દેખાિે. હાદદ્યક સોનિરલ મીદડરા પલેટફોમ્ય પર કોઈ પણ બ્ાનડનો 
પ્રચાર કરવા માટે પ્રનત પોસટ 40 લાખ રૂનપરા લે છે અને તે કોહલી તેમજ રોનહત 
બાદ સૌથી વધારે ફોલોઅસ્ય ધરાવતો ભારતીર નરિકેટર બની ્રો છે.
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। શ્રી સ્વામિનવારવાયણવાો મિજયતો ॥

ભગવાન જ ેકરે એ સૌના સારા માટે જ 
બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રરુખસ્વવારી રહવારવાજ શતવાબ્ી લેખરવાળવા

સૃષ્ટિનો પ્રારંભ થયો તયરારથી જ કદરાચ આ પૃથ્ી ઉપર ્સતરાં 
જી્ પ્રાણીમરાત્રને એક કરાય્ય કર્રામરાં કયરારેય કંટરાળો નથી 

આવયો. એ છે બીજાની ખરામી જો્ી અને બીજાની ભૂલ કરાઢ્ી. 
અને એમરાંય આપણી મનુષયજાતતની દૃષ્ટિ તો કયરાં સુધી પહોંચી 
ગઈ? આપણને તો છેક સ્્યસજ્યનહરાર એ્રા પરબ્રહ્મ પરમરાતમરામરાં 
પણ ‘તેઓ આટલું બરરાબર નથી કરતરા...’ એ્ું લરાગ્રા મરાંડે છે. 

ઘોર ઉનરાળરાની ્રાત છે. ્ૈશરાખનરા ્સમરા ્રાયરરાથી બચ્રા મરાટે 
એક ્ટેમરાગુ્યએ ્ડનરા વૃક્ષ નીચે ત્સરામો કયયો. ્ડની છરાયરામરાં તેણે 
ઠંડરા તરબૂચને આરોગયુ. જે પછી તેણે તયરાં જ આરરામ મરાટે લંબરા્ી 
દીધુ. દરતમયરાનમરાં થેલરાનું ઓતશકું કરીને સૂતેલરાં એ ્ટેમરાગુ્યની 
નજર ્ડની ડરાળીઓ પર ગઈ અને એણે પ્નને લહેરખે ઝૂલતરાં 
ટેટરા જોયરા. આ સરાથે જ તેને ત્ચરાર આવયો કે, ‘આ ટેટરા આટલરા 
નરાનરા અને તરબૂચ કે્રાં મોટરાં ! લરાગે છે કે, ભગ્રાને કયરાંક ભૂલ 
જરૂર કરી છે. નરાનરા અમથરા ટેટરા ઊગે આ્રા મોટરા ઝરાડ ઉપર અને 
આટલરાં મોટરાં તરબૂચ ઊગે સરા્ નરાજૂક-નમણી ્ેલી ઉપર ! હં... 
આ્ું કરાંઈ થોડું હોય? ભગ્રાન ખરરા, પણ એમણે આટલું બરરાબર 
ન કયુું...’ 

હજી તો ્ટેમરાગુ્ય મહરાશય આ્ું ત્ચરારે છે, તયરાં તો પ્નની 
એક લહેર આ્ી અને એક ટેટો ડરાળી પરથી તૂટીને સીધો પડ્ો 
તેનરા કપરાળ ઉપર. ‘આ...’ તેનરા મોંમરાંથી ચીસ નીકળી ગઈ, તમમર 
આ્ી ગયરાં. હજી ટેટો પડ્ો જ છે તયરાં તો કપરાળે ઢીમચું થઈ 
ગયું. ભગ્રાનની ભૂલ કરાઢનરાર એ ્ટેમરાગુ્યને હ્ે ભરાન થયું કે 
‘ભગ્રાને જે કયુું છે તે સરારં જ કયુું છે... ત્રીસ ગ્રામ ્જન પણ 
નહીં એ્રા આ ટેટરાથી આ્ું થયું, તો ્ડ ઉપર ત્રણ-ત્રણ કકલોનરાં 
તરબૂચ ઊગતરાં હોત તો શું થરાત?’

આ તો એ ્ટેમરાગુ્યની ્રાત થઈ પણ જયરારે આપણરા જી્નમરાં 
બનતી ઘટનરાઓ-પ્સંગોને આપણે તપરાસીએ તયરારે આપણને પણ 
એમ જ થયરા કરે કે ‘ભગ્રાન મરારી સરાથે જ કેમ આ્ું કરે છે?’ 
‘કૂતરરાની તો મરાત્ર પૂંછડી જ ્રાંકી હોય, મરારરાં તો આખે-આખરાં 
નસીબ જ ્રાંકરાં છે.’ ‘ભગ્રાનને હું જ દેખરાયો?’ ‘હે પ્ભુ! તરારરા 
દરબરારમરાં આ્ો અનયરાય કેમ?’ આ્રા તો કંઈ કેટલરાય પ્શ્ોનરાં 
ગરાણરાં ગરાનરાર કદલદદદીઓએ એક્રાર ત્ચરાર્રા જે્ું તો ખરં કે 

‘શું આ્રાં રોદણરાં રડ્રાથી મુશકેલી જતી રહે્રાની છે? શું ફકરયરાદો 
કર્રાથી પ્શ્ોનું સમરાધરાન થઈ જ્રાનું છે?’ ઉત્તર છે: ‘સદંતર 
નરા...’ 

ગુજરરાતી સરાતહતયનરા મહરાકત્ અને ભગ્રાન 
શ્ીસ્રાતમનરારરાયણનરા પરમહંસ તનષકુળરાનંદ સ્રામી કહે છે: 

જેમ ઈક્ષુ પામે અમૂલ્યતા, પણ પ્રથમ પોતે પપલા્ય છે; 
ત્યાર પછી ચડે તાવડે, તેના ગોળ સાકર ખાંડ થા્ય છે...

તેમ કસ્યા પવના કોઈ વસતષુ, ખરે ખપે નથી આવતી;
 એમ સમજી સંકટ સહો, તો ભલી ભજી જા્ય ભગપત...
જયરારે શેરડી તપલરાય તયરારે તે કેટલી ભીંસરાય? અને પછી 

તેને તરા્ડરા ઉપર ચઢરા્ે તયરારે તો ્ધુ દુ:ખ થરાય. પણ તેનરાથી તે 

શેરડીનરા ગોળ, સરાકર અને ખરાંડ થરાય છે. તે શેરડી અમૂલયતરા પરામે 
છે. તેમ આપણને દુ:ખ આ્ે તયરારે હસતે મોંએ સહન કરી, તેને 
સ્ીકરારી લે્ું. કરારણ કે, તે દુ:ખમરાં આપણને અમૂલયતરા બક્ષ્રાની 
ભગ્રાનની પરમ ઉપકરારી ‘યોજનરા’ હોય છે. 

એક્રાર અમેકરકરાનરા હ્યુસટન શહેરનરા સુપ્તસદ્ધ આકકકિટેકટ મેનૂર 
હુરરાની હતરાશ હૈયરા સરાથે પ્મુખસ્રામી મહરારરાજ પરાસે આવયરા; તેણે 
સ્રામી સમક્ષ કહ્યું, ‘સન ૧૯૭૫મરાં લેબેનોનમરાં યુદ્ધ થયું તે ્ખતે 
મરારરાં મરાતરા અને ભરાઈઓ મરાયરા્ય ગયરાં. આ ઘટનરાને સંભરારીને મરારં 
હૃદય વયતથત રહે છે. મરારે આ એક જ પ્શ્ છે કે, ભગ્રાન આમ 
કેમ કરે છે?’ 

સ્રામીશ્ીએ તેઓને જી્ન-અમૃત પરાતરાં કહ્યું: ‘ભગ્રાનને કોઈ 
પક્ષપરાત નથી. એને તો દરેકનું સરારં જ કર્ું છે. ભલે આપણને ભૂંડું 
થતું હોય એ્ું લરાગે, પણ કોઈનું ભૂંડું થરાય એ્ું ભગ્રાન કયરારેય 
ઈચછે જ નહીં.  દુઃખ આ્ે અને જાય, પણ એટલું સમજ્રાનું કે 
ભગ્રાન જે કરે એ સરારરા મરાટે જ છે. મૃતયુ કઈ રીતે થ્રાનું છે 
એ ખબર નથી, પણ છે એ તનતચિત ્રાત છે. આ બરાબતમરાં દુઃખને 
ટરાળ્રા મરાટે જ્રાનની જરૂર છે.’ 

કે્ી સુંદર સમજણ! ગમે તે્રા ત્પરીત સંજોગોમરાં, કઠણ 
મુશકેલીઓમરાં, આપણરા ધરાયરા્ય પ્મરાણે કશું જ ન થરાય, તયરારે આ 
એક ત્ચરાર સૌ કોઈને ખરેખર ષ્સથરતરા અને ધીરતરા આપે તે્ો છે. 
ત્ચરાર નરાનો, પણ જો કરાયમ રહે તો આપણો આનંદ કોઈ છીન્ી 
ન શકે. 

તો આ્ો, આપણને થયેલરાં આ નૂતન ‘પ્મુખ દશ્યન’ મુજબ 
પ્સંગે-પ્સંગે આ્તી (આપણને લરાગતી) મુશકેલીરૂપ ભગ્રાનની 
ભૂલને ખરેખર કૃપરાપ્સરાદ સમજીને અપનરા્ી લઈએ; એ પ્શ્ો-
મુશકેલીઓને જ આપણરા અનુભ્રૂપી પરાયરા બનરા્ી તેનરા પર 
બુલંદ સફળતરાની ઈમરારત ચણતરા રહીએ...

નથી આ કોઈ મષુશકકેલી, આ તો પગપથ્યષું સફળતા ભણી; 
મોકલ્યષું મારે માટે પ્રભષુએ, કૃપા કરી ઘણી ઘણી...

પ્રભષુ હજષુ મોકલ ઘણષું, જરા કરં ફરર્યાદ નહીં;
 વધે જીવનમાં આનંદ ઘણો, પાઉં પ્રસાદ તારો અહીં...
 - સરાધ ુ્દેકીતત્યદરાસ
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