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લંડન
બ્રિટન પર સૌથી લાંબો સમય ૭૦ વર્ષ સુધી 

શાસન કરનારા રાણી એબ્લઝાબેથ-૨નું બાલમોરા 

મહેલ ખાતે ૯૬ વર્ષની વયે લાંબી 
બીમારી પછી બ્નધન થયું હતું. 
મહારાણી એબ્લઝાબેથ દ્વિતીયની 
તબ્બયત લથડતાં તેમને તેમના 
સકોટલેનડ ખાતેનાં મહેલમાં 
ડોકટરોનાં બ્નરીક્ષણ હેઠળ રખાયા 
હતા. રાણી એબ્લઝાબેથ-દ્વિતીયે 
૧૯૫૨માં સત્ા સંભાળી હતી. 
રાણી એબ્લઝાબેથ-દ્વિતીયના બ્નધન 

સાથે હવે તેમના સૌથી મોટા પુત્ર 
બ્રિનસ ચાલસ્ષ દેશના રાજા બનયા 
છે. બે દ્દવસ પહેલાં જ મહારાણી 
એબ્લઝાબેથની તસવીર સામે આવી 
હતી. તેમણે તયારે બ્લઝ ટ્રસની 
બ્રિટનના નવા વડાંરિધાન તરીકે 
બ્નમણૂક કરી હતી. ભારતના 
વડારિધાન નરેનદ્ર મોદી સબ્હત 
બ્વશ્વભરના નેતાઓએ મહારાણીના 

બ્નધન પર શોકસંદેશ પાઠવયો હતો. એબ્લઝાબેથ 
દ્વિતીયનો જનમ ૨૧ એબ્રિલ, ૧૯૨૬ના રોજ લંડન 
ખાતે ૧૭ બુ્રટન સેનટમાં થયો હતો. નૌકાદળના 
અબ્ધકારી દ્િબ્લપ માઉનટબેટન સાથે તેમનાં લગ્ન 
થયા હતા. તેમને બ્રિનસ ચાલસ્ષ, બ્રિનસેસ એની, 
બ્રિનસ એન્ડ્યુ અને બ્રિનસ એડવડ્ષ ચાર સંતાનો હતા. 
મહારાણીના પબ્ત દ્િબ્લપ માઉનટબેટનનું એબ્રિલ 
૨૦૨૧માં ૯૯ વર્ષની વયે બ્નધન થયું હતું. દ્કંગ 
જયોજ્ષ-છઠ્ાના બ્નધન પછી ૧૯૫૨માં એબ્લઝાબેથ 
દ્વિતીય બ્રિટનના બ્સંહાસન પર બેઠાં હતાં.

10 દિવસ પછી અંતિમદરિયા, 73 વર્ષે રાજા બનેલા રાણીના માેટા પુત્ર દિંગ ચાર્લ્સ િૃતિય િરીિે અાેળખાશે

બ્રિટનના મિારાણી એસલઝાબેથનું નનધન
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બ્રામ્પ્ટન 
કેનેડામાં ટોરોનટો અને બ્ામ્પટનમાં ઘણાં 

ભારતીયો અને ગુજરાતીઓ સ્ાયી ્યા છે. જે્ી 
આ ઉજવણી ્તી રહે છે. બ્ામ્પટનમાં સ્ાયી 
્યેલા યુવાનો ્પૈકી રૂચા અને ્પથ્ક શુક્ા પ્રથત 
વર્ષ આ ઉજવણી ્પોતાના થનવાસસ્ાને શ્રધ્ા્પૂવ્ષક 
કરતા રહ્ા છે. વરષો વર્ષ ગણેશજીના શણગાર માટે 
થવથવ્ થવરય (્ીમ) આ્ારરત આયોજન ્ાય 
છે. અગાઉના વરષોમાં આ ઉજવણી માટે ચોકલેટ, 
રેઈન ફોરેસટ, ફલાવર ્ીમ આ્ારરત શણગાર 
કરાયા હતા. આ વરષે આ ઉજવણી ગણેશજીનું 
સ્ા્પન મયુરાસનમાં કરી ્પીકોક આ્ારરત 
શણગાર ્યો હતો. આ શણગારમાં મુખયતવે સવયં 
તૈયાર કરેલી સામગ્ીનો ઉ્પયોગ કરાયો હતો.

આ ઉજવણી દરમયાન પ્રાતઃ કાળે ્પૂજન અને 
આરતી ત્ા સંધયા કાળે સમૂહ આરતી ્ઈ 
હતી. જેમાં થમત્ર વતુ્ષળ, ્પત્રકારો અને રાજકીય 
આગેવાનોએ ઉતસાહ્ી આ ઉજવણીમાં ભાગ 
લી્ો હતો. પ્ર્મ રદવસે સ્ા્પના ્પછી પ્રસંગોથચત 
સૌ પ્ર્મ શ્રી ગણેશના ભક્ોમાં ભારતના 

કોનસુલેટ જનરલ અ્પૂવા્ષ શ્રીવાસતવે ગણેશજીના 
દશ્ષન કયા્ષ હતા. તે સા્ે કેનેડાના ફેડરલ 
થમથનસટર કમલ ખેરા, પ્રોથવનશીયલ થમથનસટર 
રબમીત સરકારીયા, માઈકલ ફોડ્ષ અને ચારમીન 
થવલીયમસની હાજરી નોં્્પાત્ર રહી હતી. 

આ ઉ્પરાંત કેનેડાના સંસદ સભય મનીનદર 
(બ્ેમ્પટન ઇસટ), રૂબી સહોરા (બ્ેમ્પટન નો્્ષ) 
અને ગારનેટ જીનીયસ (EDMONTON) 
જયારે MPP માં રદ્પક આનંદ અમનજયોત સં્ૂ, 
હરદી્પ ગ્ેવાલ, ગ્ાહમ અને શેરીફએ હાજર રહી 
ગણેશજીના આથશ્ષવાદ લી્ા હતા. બ્ામ્પટનના 
મેયર ્પેટ્ીક બ્ાઉન અને રીજીયોનલ કાઉનસેલર 
ગુરૂથપ્રત ્ીલ્ોન, રોવેના સંતોર અને ્પોલ 
થવનેસેટ ્પણ ઉતસવમાં સહભાગી ્યા હતા.

છેલ્ાં ત્રણ વર્ષ્ી ્પયા્ષવરણની જાળવણીને 
ધયાનમાં લઈ રૂચા શુક્ા, ઇકો ફ્ેનડલી (માટીની) 
ઈકોફ્ેનડલી પ્રથતમાનું સ્ા્પન કરે અને ઘરઆંગણે 
થવસજ્ષન કરે છે. જે બાબતની પ્રોથવનથશયલ 
થમથનસટર માઈકલ ફોડ્ષ ત્ા MPP ગ્ેહામે 
પ્રશંસા કરી હતી.

બ્રામ્પ્ટનમરાં પથિક અને રૂચરા શુક્રાનરા 
થનવરાસ સિરાને ઉજવરાયો ગણેશોતસવ
દરરાેજ પ્ાતઃ કાળે પૂજન અને અારતી તથા સંધ્ા કાળે સમૂહ અારતી થઈ

ઓન્ટટેરિયો 
સટેરટસસટકસ કેનેડાએ તાજેતરમાં જૂન 2022 માટે 

્પગાર્પત્રક રોજગાર, કમાણી અને કલાકો ત્ા નોકરીની 
ખાલી જગયાઓ અંગેનું તેનું માથસક અ્પડેટ બહાર ્પાડું 
છે. આ અ્પડેટમાં જોબ વેકેનસી ્પર્ી જાણવા મળયું છે 
કે, કેનેડામાં આ વર્ષના મે મથહનામાં નોકરી માટે 10 લાખ 
જગયાઓ ખાલી હતી. કેનેડામાં નોકરીની ખાલી જગયાઓ 
છેલ્ા મથહનામાં (મે અને જૂન 2022 વચ્ે) 3.2% વ્ી 
છે, જેમાં દેશભરમાં 32,200 જેટલી વ્ુ નોકરીઓ ઉ્પલબ્ 
છે. આ સતત ત્રણ મથહના્ી બની રહ્ં છે, જયાં કેનેડામાં 
નોકરીની ખાલી જગયાઓની કુલ સંખયા એક થમથલયનને 
વટાવી ગઈ છે. જૂનમાં નોકરીની ખાલી જગયાનો દર 5.9% 

ઉ્પર આવી ગયો હતો. જે ગયા વર્ષના જૂન મથહના કરતા 
1% વ્ારે છે અને સ્પટેમબર 2021ના ઉંચા રેકોડ્ષ સા્ે મેળ 
ખાય છે. હેલ્ કેર અને સામાથજક ક્ેત્રમાં નોકરીની ખાલી 
જગયાઓ ગયા વર્ષના જૂન મથહના કરતા 40.8% વ્ી છે. 
બીજા શબદોમાં કહીએ તો, રોજગાર ક્ેત્રે જૂનમાં 1,49,700 
ભરેલી જગયાઓ હતી અને 6.3% નોકરીની ખાલી જગયા 
હતી, જે સમગ્ દેશમાં નોકરીની ખાલી જગયાના કુલ દર 
કરતાં 0.4% વ્ારે છે. હેલ્ કેર અને સામાથજક સહાયતા 
કરતાં વ્ુ ખરાબ, આવાસ અને ખાદ્ય ક્ેત્રે જૂનમાં નોકરી માટે 
1,71,700 જગયાઓ ખાલી ્પડી હતી, જે સટેસસટકસ કેનેડાના 
મે મથહનાના અ્પડેટ ્પછી 6.6% અને દરવરષે 38.8%નો 
વ્ારો સૂચવતો હતો. 

ટોરોનટો ઃ ગણેશોતસવમાં ભક્ો 
્પોતાની માનતા અને શ્રદ્ાઅનુસાર 
ગણેશજીની પ્રથતમાનું સ્ા્પન કરી ્પૂજા 
અચ્ષના કરે છે. કેનેડાના ટોરોનટોમાં વસતા 
થહંદુ સમુદાયના ભક્ોએ આ વરષે ્પણ 

ગણેશજીની પ્રથતમાનું સ્ા્પન ચો્ના 
રદવસે કરાયું હતુ. જે બાદ 3 અને ્પાંચ 
રદવસની પ્રથતમાની થવસજ્ષન પ્રથરિયા 
હા્ ્રાઈ હતી. આ અવસરે માઈકલ 
ડગલાસ ફોડ્ષ (એમએમ્પી, ઓનટેરરયો 

મીથનસટર ઓફ સીટીઝનસી્પ એનડ 
મલટીકલચરીઝમ) તતા ગ્ેહામ મેકગ્ેગોર 
(્પાલા્ષમેનટ્ી આસી. ટૂ ્ મીનીસટર ઓફ 
સીટીઝનથસ્પ એનડ મલટીકલચરીઝમ)એ 
ખાસ હાજરી આ્પી હતી.

સે્ટિસ્સ્ક્સ કેનેડા દ્ારા અહેવાલ પ્સસદ્ધ કરાયાે, દેશભરમાં 32,200 જેિલી વધુ નાેકરી ઉપલબ્ધ

ઓન્ટટેરિયો 
ઑનટેરરયોના આરોગય પ્ર્ાને 

પ્રાંતની નથસિંગ કૉલેજને થનયમનકારી 
ફેરફારો સા્ે આગળ વ્વાનું કહ્ં 
છે. જે હજારો વ્ુ આંતરરાષ્ટીય 
પ્રથશથક્ત નસષોને વ્ુ ઝડ્પ્ી પ્રવાહમાં 
લાવી શકે છે. થસસલવયા જોનસે ગયા 
મથહને ઓનટેરરયોની કૉલેજ ઑફ 
નથસ્ષસને આંતરરાષ્ટીય સતરે થશથક્ત 
વયાવસાથયકોની વ્ુ ઝડ્પ્ી નોં્ણી 
કરવાની યોજના થવકસાવવા થનદદેશ 
આ્પયો હતો. કારણ કે, સટાફની 
અછતને કારણે સમગ્ પ્રાંતમાં 
ઈમજ્ષનસી થવભાગ બં્ ્ઈ ગયો છે.

કૉલેજની દરખાસતોમાં 
આંતરરાષ્ટીય સતરે પ્રથશથક્ત નસષોને 

અસ્ાયી રૂ્પે નોં્ણી કરવાની 
મંજૂરી આ્પવામાં આવી હતી. તેણે 
ઓનટેરરયોમાં રહેતા લગભગ 5,300 
નોન-પ્રેસકટથસંગ નસષો માટે જો તેઓ 
ઇચછે તો કમ્ષચારીઓને ્પાછા ફરવાનું 
સરળ બનાવવાનો પ્રસતાવ ્પણ મૂકયો 
હતો. જોનસે કહ્ં છે કે, તે તરત જ 
થનયમોમાં સુ્ારાનો મુસદ્ો તૈયાર કરે. 
તેણીએ તેમને ્ કેનેરડયન પ્રેસ દ્ારા 
મેળવેલા ્પત્રમાં લખયું હતું કે, મારી 
અ્પેક્ા છે કે, આ સુ્ારાઓને સરકાર 
દ્ારા મંજૂર કરવામાં આવે તો કોલેજ 
તરત જ આંતરરાષ્ટીય રીતે થશથક્ત 
નસષો અને અનય અરજદારોની નોં્ણી 
કરવાનું શરૂ કરશે અને તેઓ આ 
ફેરફારો્ી લાભ મેળવશે.

ઓન્ટટેરિયોમરાં નસ્સ નોંધણીને ઝડપી 
બનરાવવરા નથસિંગ કૉલેજને મંજૂિી કેનેડામાં નોકરીની ખાલી જગયાઓ જૂનમાં  

નવી થવરિમજનક ઉંચાઈએ ્પહોંચી ગઈ

ટોરોનટોમાં ગણેશજીની પ્રથતમાનું ભથક્ભાવ સા્ે થવસજ્ષન
ઓ્ટરાવરા  

કેનેડાના સસકેચેવાન પ્રાંતમાં બે જૂ્ 
વચ્ે થહંસક અ્ડામણ ્ઈ હતી. બંને 
જૂ્ના લોકોએ એકબીજા ઉ્પર તીક્ણ 
હથ્યારો વડે હુમલો કયષો હતો. જેમાં 
10 લોકોનાં મોત ્વા સા્ે 15 લોકોને 
ઈજા ્ઈ હતી. ્પોલીસના જણાવયા 
મુજબ બે શંકાસ્પદ આરો્પીઓની શો્ 
કરવામાં આવી રહી છે. ્પોલીસના 
જણાવયા અનુસાર, શકમંદોનાં નામ 
ડેમન સેનડરસન અને માઈલસ સેનડરસન 
છે. એક ્પોલીસ અથ્કારીએ જણાવયું 
હતું કે, તમામ ઘાયલોને અલગ-અલગ 
હોસસ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવયા 

છે. ઘાયલોની સંખયા વ્ી શકે છે. એવું 
અનુમાન છે કે, કેટલાક ઈજાગ્સતો 
જાતે જ હોસસ્પટલ ્પહોંચયા હશે. 
રોયલ કેનેરડયન માઉનટેડ ્પોલીસ, 
સસકેચેવાનના આથસસટનટ કથમશનર 
રોનડા બલેકમોરે જણાવયું હતું કે, હુમલો 
શા કારણે ્યો એ બાબતનું કારણ હજી 
સુ્ી સામે આવયું ન્ી.  એવું લાગે છે 
કે, કેટલાક ્પીરડતો ઉ્પર શંકાસ્પદો દ્ારા 
જાણી જોઈને હુમલો કરવામાં આવયો 
હતો. ્પોલીસના જણાવયા પ્રમાણે ડેમન 
સેનડરસન અને માઈલસ સેનડરસનને 
છેલ્ી વખત રેજીના શહેરમાં જોવામાં 
આવયા હતા. 

સરાસકકેચવરાનમરાંં જૂિ અિડરામણ િતરાં
10નરાં મોત: બે શકમંદની શોધખોળ
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ટોરોનટો 
અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે કેનેડાના રિયલ 

એસ્્ટે્નરી મંદરી વધુ ઘેિરી બનવાનરી છટે. કાિણ 
કે ઉધાિનરી વધતરી રકંમત વધુ ખિરીદદાિોને 
બજાિમાંરરી બહાિ ધકેલરી દટે છટે. બુધવાિટે કેનેડામાં 
વયાજ દિમાં વધાિો રયો હતો. જે 2.5 ્કારરી 
3.25 ્કા સુધરીનો િહ્ો હતો.

સેન્ટ્રલ બેંકે માર્થમાં વયાજ દિો 0.25 ્કાના 
નરીરા સ્તિટેરરી હ્ાવવાનું શરૂ કયુું તયાિરરી 

કેનેડામાં ઘિનરી રકંમતો અને ઘિનું વેરાણ ઘ્રી 
ગયું છટે. િોયલ બેંક ઓફ કેનેડાના મદદનરીશ 
મુખય અર્થશાસ્ત્રી િોબ્્થ હોગે જણાવયું હતું કે, 
“અમે મંદરીને વધુ તરીવ્ર અને ફેલાતા જોઈ િહ્ા 
છરીએ. કાિણ કે ખિરીદદાિો ઊંરા ધધિાણ દિોનરી 
અસિનરી ખાતિરી કિતરી વખતે િાહ જુઓનો 
અધિગમ અપનાવે છટે.” ્ોિોન્્ો પ્રદટેશમાં, 
ઘિનરી રકંમતનો સૂરકાંક માર્થરરી ઓગસ્્ સુધરીમાં 
લગિગ 16 ્કા ઘટ્ો હતો. જેમાં શહટેિના 

કે્લાક ધવસ્તાિોમાં 20 ્કારરી વધુનો ઘ્ાડો રયો 
હતો. હોગે જણાવયું હતું કે દટેશના સૌરરી મોંઘા 
રિયલ એસ્્ટે્ બજાિો, જેમાં ્ોિોન્્ો ઉપનગિોનો 
સમાવેશ રાય છટે, તેમનરી અયોગયતા અને તેમના 
અગાઉના આશ્ચય્થજનક િાવ વધાિાને કાિણે 
ઘ્ાડા મા્ટે સૌરરી વધુ સંવેદનશરીલ છટે.

િોગરાળાના પ્રરમ બે વર્થમાં શહટેિનરી પૂવ્થમાં, 
ડિહામ પ્રદટેશમાં સામાન્ય ઘિનરી રકંમત લગિગ 
90 ્કા વધરી હતરી. જયાિટે પધશ્ચમમાં હટેલ્નમાં 

રકંમતો લગિગ 70 ્કા વધરી હતરી.
સ્રાધનક રિયલ એસ્્ટે્ બોડ્થના જણાવયા 

અનુસાિ છટેલ્ા પાંર મધહનામાં ડિહામના 
સામાન્ય ઘિોનરી રકંમતમાં 21 ્કા અરવા $ 
249,300નો ઘ્ાડો રયો છટે.

છટેલ્ા છ મધહનામાં હટેલ્નનરી રકંમતોમાં 23 
્કા અરવા $ 337,700નો ઘ્ાડો રયો છટે. 
અર્થશાસ્ત્રીઓ કહટે છટે કે ઘિનરી રકંમતો નરીરેનરી 
તિફ રાલુ િહટેશે. 

નવસારીના રમેશભાઈ વ્ાસ અનેક સામાજિક સેવા સાથે સંકળાયેલા છે

સામાજિક કાર્યકર રમેશભાઈ વ્ાસ 
હવે ‘સ્વદેશ’ના મુદ્રક અને પ્રકાશક

ટોરોનટો 
મૂળ મહટેસાણાના વતનરી અને વરષોરરી 

દધષિણ ગુજિાતના નવસાિરીમાં સ્રાયરી રયેલા 
અને સેવાિાધવ િમેશિાઈ વયાસ 
સામાધજક કાય્થકિ છટે. તેઓ નવસાિરી 
ધવસ્તાિનરી અનેક સામાધજક સેવા 
સંસ્રા સારે સંકળાયેલા છટે. હાલ 
તેઓ અમૃતલાલ દટેસાઈ હોસસ્પ્લ 
તરા 60 બેડનરી સુધવધાયુક્ત 
અસલાફ રેિરી્ટેબલ ટ્રસ્્ - વેસ્માના 
ટ્રસ્્રી તિરીકે સેવા આપરી િહ્ા છટે. 
આ હોસસ્પ્લમાં સંપૂણ્થ સાિવાિ 
ધવનામૂલયે આપવામાં આવે છટે. આ ઉપિાંત 
નવસાિરી ઓિટેન્જ હોસસ્પ્લમાં તેઓ ડાયિટેક્િ 

તિરીકે સેવા બજાવરી િહ્ા છટે. જયાિટે વેસ્મા ખાતે 
હો્ટેલ ફૂડ એકસપ્રેસનું સંરાલન તેઓ સફળતા 
પૂવ્થક કિરી િહ્ા છટે. તેઓ છટેલ્ા 20 વર્થરરી 

જમરીન-બાંધકામના વયવસાય સારે 
સંકળાયેલા િહ્ા છટે. િમેશિાઈ 
વયાસ હવે ડાયિટેક્િ અને 
પસ્લશિ તિરીકે સ્વદટેશ પરિવાિ 
સારે જોડાયા છટે. િમેશિાઈ 
વયાસ અખબાિના માધયમ રકી 
કેનેડામાં વસતા ગુજિાતરી- િાિતરીય 
સમુદાયને મદદિૃપ રવાનરી નેમ 
ધિાવે છટે. સ્વદટેશ પરિવાિ તિફરરી 

તેમનું સ્વાગત છટે. (િમેશિાઈ વયાસ વોટસ એપ 
નંબિ-+1 647-236-2061)

રાિપૂત સમાિના અગ્રણી પરેશકુમાર પેશ્ા 
બન્ા ‘સ્વદેશ’ના માકકેટીંગ ડારરેકટર

ટોરોનટો 
મૂળ ઉગત - નવસાિરીના િહટેવાસરી 

પિટેશકુમાિ રંપકિાઈ પેશ્ા સ્વદટેશ 
પરિવાિના માકકે્ીંગ ડાયિટેક્િ તિરીકે 
જોડાયા છટે. જેઓ કેનેડા િાજપૂત 
સમાજના વાઈસ પ્રેધસડન્્ હોવા 
સારે સામાધજક પ્રવૃધતિ સારે સતત 
સંકળાયેલા િહટે છટે.

20 વર્થરરી કેનેડાના ્ોિોન્્ોમાં સ્રાયરી 
પિટેશ કુમાિ 6 વર્થરરી રિયલ એસ્્ટે્ ધબઝનેસ 

સારે સંકળાયેલા છટે. તેઓ કેનેડા 
પોસ્્માં છટેલ્ા 13 વર્થરરી સેવા 
આપરી િહ્ા છટે. હવે પિટેશકુમાિ 
રંપકિાઈ પેશ્ા કેનેડામાં પ્રધસદ્ધ 
રતાં ગુજિાતરી અખબાિ સ્વદટેશમાં 
માકકે્ીંગ ડાયિટેક્િ તિરીકે જોડાયા 
છટે. જેમનું સ્વદટેશ પરિવાિ 
તિફરરી સ્વાગત છટે. (પિટેશકુમાિ 

રંપકિાઈ પેશ્ા, મોબાઈલ નંબિ ઃ  
+1 416-302-4531,  647-792-3374. )

વ્ાજ દરમાં ર્ધારો િાઉસિગ માકકે ટમાં તીવ્ર મંદી નોતરશે
માર્ચમાં વ્ાિ દરાે 0.25 ટકાના નીરા સ્તરેથી દૂર કરવાનું શરુ થ્તાં િ ઘરની કકંમ્તાે અને ઘરનું વેરાણ ઘટી ગયું

બેન્રમાક્ક વયાજ દિમાં ફિરી 3.25%નો વધાિો
્ોિોન્્ો ઃ બેંક ઓફ કેનેડાએ બુધવાિટે તેના ટ્રેન્ડસેર્ંગ વયાજ દિમાં ્કાવાિરીના ત્ણ રતુરાુંશનો 

વધાિો કયષો હતો. જે મધયસ્ર બેંક દ્ાિા ફુગાવા ઉપિ લગામ લગાવવાના તેના ધમશનમાં છટેલ્ું પગલું 
છટે.  િોગરાળાના પ્રાિંધિક રદવસોમાં અર્થતંત્ને ઉતિેજીત કિવામાં મદદ કિવા મા્ટે 2020માં તેના 
દિને શૂન્યનરી નજીક ઘ્ાડરી દરીધા પછરી કેનેડાનરી સેન્ટ્રલ બેંક ફુગાવાને ઘ્ાડવા મા્ટે ધધિાણ દિો 
વધાિવા મા્ટે આક્રમક િરીતે આગળ વધરી છટે. જે દાયકાઓમાં તેના ઉચ્ચતમ સ્તિટે પહોંરરી ગઈ છટે. 
બેંકનો દિ કેનેરડયન ઉપિોક્તા અને વયવસાયોને તેમનરી બેંકો પાસેરરી મોિગેજ, લાઈન્સ ઓફ ક્રેરડ્ 
અને સેધવંગસ એકાઉન્ટસ જેવરી વસ્તુઓ ઉપિ મેળવેલા દિોને અસિ કિટે છટે. 

બાબર અાઝમને પાછળ  
રાખીને કરઝવાન નંબર-1 

બેટસમેન બનાે
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જઝમ્ાબવેમાં રાર િ  
મકિનામાં અાેરીથી 700  

બાળકાેનાં માે્ત
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વડાપ્રધાન મોદરીના હસ્તે સેન્ટ્રલ 
ધવસ્્ા એવેન્યુનું ઉદઘા્ન રયું
માેદીઅે ને્તાજી સુભાષ રંદ્ર બાેઝની પ્રત્તમાનું પણ અનાવરણ કયુું

નવરી રદલહરી ઃ વડાપ્રધાન નિટેન્દ્ર મોદરીએ 
સેન્ટ્રલ ધવસ્્ા એ્લે કે િાષ્ટ્રપધત િવનરરી 
ઈસન્ડયા ગે્ સુધરીનો ધવિાગ ‘કત્થવય પર’નું 
ઉદઘા્ન કયુું છટે. તે પહટેલા PM મોદરીએ 
તેમના કાય્થક્રમ દિધમયાન વડાપ્રધાન મોદરીએ 
સાંજે 7 વાગે ઈસન્ડયા ગે્ પિ નેતાજી સુિાર 
રંદ્ર બોઝનરી પ્રધતમાનું અનાવિણ કયુું છટે. આ 
કાય્થક્રમને ધયાનમાં િાખરીને રદલહરી ટ્રારફક પોલરીસે 
ઈસન્ડયા ગે્ના તમામ 10 રૂ્ સાંજે 6 વાગયારરી 
િાત્ે 9 વાગયા સુધરી બંધ કિવાનો ધનણ્થય લરીધો 

હતો. આજરરી લગિગ 3.20 રકલોમરી્િ લાંબો 
િાજપર હવે નવા રૂપ અને નામ સારે કત્થવય 
પર તિરીકે ઓળખાશે.  મોદરીએ વધુમાં જણાવયું 
કે, આજે દટેશે અંગ્ેજોના સમયરરી રાલતા સેંકડો 
કાયદાઓ બદલયા છટે. િાષ્ટ્રરીય ધશષિણ નરીધત 
દ્ાિા હવે દટેશના યુવાનોને ધવદટેશરી િારાનરી 
મજબૂિરીમાંરરી મુક્ત કિવામાં આવરી િહ્ા છટે. 
ફિજનો માગ્થ એ માત્ ઈં્ો અને પથરિોનો 
િસ્તો નરરી. િાિતના લોકતાંધત્ક િૂતકાળ અને 
સવ્થકાલરીન આદશષોનો આ જીવંત માગ્થ છટે. 

લાેન લેનારાઅાેઅે વધુ રકમ ચુકવવા મિબૂર બનવુ પડશે
બેંક ઓફ મોન્ટ્રરીયલના અર્થશાસ્ત્રીઓએ 

જણાવયું હતું કે, મધયસ્ર બેંકના માગ્થદશ્થને 
તેમના મતને મજબૂત બનાવયું છટે કે, િાષ્ટ્રરીય 
ઘિનરી રકંમત સૂરકાંક વર્થનરી શરૂઆતમાં ્ોરરરી 
20 ્કા ઘ્રીને આવતા વરષે તધળયે આવરી શકે 
છટે. લેનાિા ્ૂંક સમયમાં વધુ વયાજ રૂકવશે. 
તે માત્ કયાિટેનરી બાબત છટે. વેરિયેબલ િટે્ 
મોિગેજના મો્ાિાગના ધાિકો પાસે સસ્રિ 
માધસક રૂકવણરી હોય છટે, પિંતુ તેઓ તિત જ 
મુદ્દલનરી રૂકવણરી કિવાને બદલે વયાજ તિફ 
ઊંરા શેિ જોશે. રફકસ-િટે્ મોિગેજ ધિાવતા 
લોકો જયાિટે તેમને રિન્યૂ કિશે તયાિટે તેઓ માધસક 
વધુ િકમ રૂકવશે. હોમ ઇધવિ્રી લાઇન ઓફ 
ક્રેરડ્ ધિાવતા મકાનમાધલકો તેમનરી લોન ઉપિ 
તિત જ ઊંરા વયાજ દિ રૂકવશે. અને બદલામાં 

આનો અર્થ એ છટે કે, ઘિ ખિરીદનાિાઓ તે્લો 
ખર્થ કિરી શકશે નહીં. મોિગેજ બ્ોકિટેજ મેધટ્રકસ 
મોિગેજ ગલોબલના રરીફ ઓપિટેર્ંગ ઓરફસિ 
લૌિા માર્્થને જણાવયું હતું કે, પ્રરમ વખત ઘિ 
ખિરીદનાિાઓ મા્ટે તે ખાસ કિરીને મુશકેલ હશે. 
આજના વયાજ દિમાં વધાિો મોિગેજ સ્ટ્રેસ 
્ટેસ્્ને વધુ કરિન બનાવશે.
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બ્રિટનના વડાપ્રધાન બનવાનું 
ઋષિ સુનાકનું સપનું રોળાયું

તંત્રી - સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

બ્રિટનમાં બોરરીસ જોનસનનરી બ્્વદાય બાદ 
પરીએમ પદનરી ચૂટંણરી યોજાઈ. પરીએમનરી 
રેસમાં ભારતરીય મળૂના 42 ્વર્ષીય સનુકે 
પણ ઝંપલાવયુ,ં જનેરી ટક્કર બ્રિટનના બ્્વદેશ 

મતં્રી બ્લસ ટ્રસ સાથ ે
થઈ. આ ચૂટંણરીમાં 
કનઝ્વવેટટ્વ પાટષીના 1 
લાખ 60 હજારથરી ્વધુ 
સભયોએ મતદાન કયુું 
હતુ.ં ટોરરી નતેૃત્વનરી 
આ ચંૂટણરીમા ં બ્લસ 
ટ્રસન ે કુલ 81,326 
્વોટ મળયા છે. 
જયારે ઋબ્ર્ સનુકને 

60,399 ્વોટ મળયા હતા. મતલબ સુનક આ 
ચૂટંણરી 20,927 મતોથરી હારરી ગયા. બ્લસ ટ્રસ 
બ્રિટનનરી ત્રીજી મબ્હલા ્વડાપ્રધાન છે. અગાઉ 
માગાગારેટ થેચર અન ે થરેેસા મે આ પદ પર 
રહરી ચકૂયા છે. બ્લસ ટ્રસ બ્રિટનનરી સત્ાધારરી 
કનઝ્વવેટટ્વ પાટષીના નતેા તરરીકે ચંૂટાયા છે. 
પાટષીના સભયોએ બોટરસ જહોનસનના 
અનગુામરી તરરીકે ભૂતપ્ૂવગા ચાનસલેર ઋબ્ર્ સનુક 
અન ે બ્્વદેશ પ્રધાન બ્લસ ટ્રસ ્વચ્ ે પસદંગરી 
કર્વાનરી હતરી.

ચૂટંણરી ભલે બ્રિટનમા ંહતરી, પરંત ુભારતમાં 
પણ તનેરી ઉગ્ર ચચાગા થઈ રહરી હતરી. તનેું 
કારણ હતુ ં ઋબ્ર્ સનુકનુ ં ભારતરીય કનકેશન. 
ભારતરીય લોકો બ્રિટટશ ભારતરીય નાગટરક 
સનુાકનરી જીતનરી શભેુચછા પાઠ્વરી રહ્ા હતા. 
સનુક ભારતના જાણરીતા વયબ્તિત્વ નારાયણ 
મબૂ્તગા (ઈન્ોબ્સસના સથાપક)ના જમાઈ છે.

કનઝ્વવેટટ્વ પાટષીના ન્વા નતેાનરી પસંદગરીનરી 
પ્રબ્રિયા ઓગસટમાં શરૂ થઈ હતરી. તમેા ંપાટષીના 
કુલ 1.66 લાખ સભયોએ ભાગ લરીધો હતો. 
બ્રિટનના ્વડા પ્રધાન તરરીકે બોટરસ જોનસન ે
રાજીનામુ ં આપયંુ ત ે પછરી ્વડા પ્રધાન પદ 
માટે જ ે નતેાઓનાં નામો બોલાતા ં હતા ં તમેાં 
ભારતરીય મળૂના ઋબ્ર્ સનુાકનુ ં નામ મોખરે 
હતુ,ં જયારે બ્લઝ ટૂસનુ ંનામ છેક છેલ્ા નબંરે 
હતુ.ં બ્લઝ ટસ એક મરીટડયોકર નતેા છે, જયારે 
કબ્ર્ સનુાક ્વધુ બબુ્ધિશાળરી, ્વધ ુતજેર્વરી, ્વધુ 
ધન્વાન અન ે્વધુ કુશળ નતેા હતા. બ્રિટનના 
રૂટિચુસત પક્ષના મતદારોન ેલાગયંુ કે બ્લઝ ટસ 
તમેના જ્ેવા જણાય છે, જયારે તઝબ્ર્ સનુાક 
કોઈ બરીજી દબુ્નયામાંથરી તમેનરી ્વચ્ ે આ્વરી 
ચડ્ા હોય ત્ેવુ ંતમેને લાગતુ ંહતુ.ં આ કારણે 
જમે જેમ પ્રચારનરી ઝુબેંશ આગળ ્વધતરી 
ગઈ તમે તમે સનુાક પાછળ ધકેલાતા ગયા 
અન ે બ્લઝ ટૂસ આગળ આ્વતા ં ગયાં. જયારે 
મતદાન થયંુ તયારે બ્ક્ષ સનુાક ૨૦,૦૦૦ મતથરી 
હારરી ગયા હતા. બ્લઝ ટૂસૂન ે કુલ મતદાનના 
૫૪ ટકા મતો મળયા હતા. કદાય ત્બ્ર્ સનુાક 
ભારતરીય મળૂના છે ત ેહકીતિ તમેન ેનડરી ગઈ 
હતરી. બ્રિટનના રૃિરીચસુત પક્ષના નતેા તરરીકે 
ચૂટંા્વા માટે જયારે પ્રચાર ઝુબંશે શરૂ થઈ તયારે 
સનુાક તમેાં મોખરે હતા. પ્રારંબ્ભક ટદ્વસોમાં 
જટેલા પણ ઓબ્પબ્નયન પોલ યોજાયા તમેાં 
પણ સૌથરી ્વધુ પોઈનટ સનુાકન ે મળયા હતા. 
પરંત ુ પ્રચાર ઝુબંશેના ૬ સપ્ાહ પછરી સસથબ્ત 
બદલા્વા માંડરી. તમેણ ે ઝુબંશેના છેલ્ા 
તબક્કામાં પાટષીના રૂટિચસૂત મતદારોન ેપોતાનરી 
તર્ેણમાં ખેંચ્વામાં સ્ળતા હાસંલ કરરી હતરી, 
પણ ત ેખબૂ મોડુ ંહતુ.ં બ્રિટનનુ ંઅથગાતતં્ જયાર 
ભયકંર કટોકટરીમાં સપડાયુ ં છે અને ઉજાગાનો 
ખચગા ્વધરી રહ્ો છે તયારે બ્રિટનન ેસનુાક જે્વા 
કુશળ આબ્થગાક બ્નષણાતનરી અન ે ્વહરી્વટદારનરી 
જરૂર હતરી, પણ બ્રિટનના મતદારો કાઈંક 
અલગ રરીત ે જ બ્્વચારતા હતા. તમેન ે બ્લઝ 
ટસૂનો કર્વરેામાં ઘટાડો કર્વાનો બ્્વચાર બહુ 
ગમરી ગયો હતો.

કર્વરેામાં ઘટાડા દ્ારા જ ેગાબડુ ંપડશ,ે તનેે 
કેમ પૂર્વામાં આ્વશ,ે તેનો બ્્વચાર તઓે કરતા 

નથરી. સનુાકે પોતાનરી ચૂટંણરી ઝુબંશેના પ્રારભમાં 
એક સમાટગા ્વરીટડયો ્વાયરલ કયયો હતો, જમેાં 
બ્રિટનના ઉતથાન બાબતમા ંતમેના બ્્વચારો ખબૂ 
આકર્ગાક િબ ેરજ ૂકર્વામા ંઆવયા હતા. બોટરસ 
જોનસન ેરાજીનામુ ંઆપયુ ંતનેા બરીજા ટદ્વસ ેજ 
“રેડરી્ોરટરર્રી’ નામનો ્વરીટડયો ટરલરીઝ થયો 
હતો. આ નામનરી ્વબેસાઇટ પણ બહ ુપહેલાં 
રબ્જસટર થઈ હતરી. તમેણ ેબોટરસ જોનસનનરી 
ટરીકા કરરીન ે તમેન ે રાજીનામુ ં આપ્વા મજબરૂ 
કયાગા, તેના ઘણા સમય પહેલાથરી તઓે ્વડા 
પ્રધાન પદે બસે્વાનરી તયૈારરી કરરી રહ્ા હતા. 
ઝુબંશેના પ્રથમ રાઉનડમા ંતમેણ ેશાસક પક્ષના 
૩૫૦ સંસદસભયોના જ ટદલ જીત્વાના ંહતા.ં 
ત ેકામ આસાન હતુ.ં તમેનો ્વરીટડયો પણ તમેાં 
કામ લાગયો હતો, પણ તેમા ં પસગાનલ ટચનો 
અભા્વ હતો. સનુાકનરી પ્રચાર  ઝુબંશે હાઈ-
ટેક અન ેહાઈ-પ્રો્ાઈલ હતરી, પણ તને ેકારણે 
જ સસંદસભયો દરૂ થતા ગયા હતા. પ્રથમ 
રાઉનડમા ં તમેને ઘણા બધા સસંદસભયોના 
મતો મળયા, પણ ત ે૫૦ ટકાથરી ઓછા હતા. 
બરીજા રાઉનડમા ં પક્ષના સભયોમા ં ઝુબંશે 
કર્વાનરી હતરી, તમેા ં કબ્ર્ સનુાકના મરીટડયા 
મનેજેરો થાપ ખાઈ ગયા હતા. તમેણ ે તમેનરી 
તમામ તાકાત ઓનલાઈન કેમપઇેન પર કેસનરિત 
કરરી હતરી, જયારે રૂટિયસુત પક્ષના બહમુતરી 
મતદારો ગામડાંમા ં રહે છે, જઓે ઇન્ોમવેશન 
ટેક્ોલોજી પર બહ ુબ્નભગાર રહેતા નથરી.  કબ્ર્ 
સનુાક તરફથરી આ મતદારોન ે રોજ મસેજે 
કર્વામા ં આ્વતા હતા કે, તમારે આજ ે મારા 
્વતરી બે પક્ષસભયો સાથ ે્વાતચરીત કર્વાનરી છે. 
આ્વા સદંશાઓ રૂટિચુરત પક્ષના મતદારોને 
જરાય પ્રભાબ્્વત કરરી શકયા નહોતા. તઓે 
ઈમઈેલ અન ે સોબ્શયલ મરીટડયામા ં આ્વતા 
સદેંશા બહુ ગંભરીરતાથરી લતેા નથરી. તથેરી તમેના 
મનમા ંછાપ ઊભરી થઈ ગઈકે સનુાક આપણા 
જ્ેવા નથરી. 

હાઈ-ટેક સોબ્શયલ મરીટડયા કેમપેઇનને 
કારણ ેઆ છાપ ્વધ ુમજબતૂ બનરી ગઈ હતરી. 
સનુાકે જ ે રરીત ે કેમપઇેન ચલા્વરી તનેાથરી તદન 
બ્્વપરરીત રરીત ે બ્લઝ ટસુ ે પ્રચાર કયયો. તમેણે 
પોતાના મતદારોન ેરૂબરૂ મળ્વાનુ ંઅન ેતમેનરી 
સાથ ે ્ોન પર ્વાત કર્વાનુ ં ચાલ ુ રાખયુ ં હતુ.ં 
અખબારોમા ં અને ટરી્વરીમા ં આ્વતા તમેના 
ઇનટરવય ૂ જોઈને રૂટિચુસત પક્ષના મતદારોમા ં
ધારણા બધંાઈ ગઈ કે આ નતેા આપણા જ્ેવા ં
જ મધયમ ્વગષીય છે. બ્લઝ ટસૂન ેબરીજો ્ાયદો 
એ થયો કે, બ્્વદાય લઈ રહેલા ્વડા પ્રધાન 
બોટરસ જોનસને તમેન ેપોતાનો ટેકો જાહેર કયયો 
હતો. બોટરસ જોનસન ેભલ ેરાજીનામુ ંઆપયુ,ં 
પણ રૂટિયસુત પક્ષમા ં તમેના ઘણા ટેકેદારો 
હતા. તમેન ે લાગયુ ં કે સુનાકન ે કારણ ે તમેણે 
રાજીનામુ ં આપયુ ં છે, જનેો લાભ બ્લઝ ટ્રસેને 
મળયો હતો.  ્વળરી તઓે મબ્હલા હો્વાન ેકારણે 
મબ્હલા મતદારોનરી સહાનભુબૂ્ત પણ તમેને 
મળરી હતરી.  ઋબ્ર્ સુનાકન ેઆ ્વાતનો ખયાલ 
આ્વતા ં છેલ્ ે છેલે્ આવયો, તમેણ ે બોટરસ 
જોનસન સાથ ેસમાધાન કર્વાનરી કોબ્શર્ કરરી 
હતરી, પણ તયારે બહ ુમોડુ ંથઈ ગયુ ંહતુ.ં 

બોટરસ જોનસન ે તમેનો ્ોન જ ઉપાડ્ો 
નહોતો. બોટરસ જોનસન ે બદલો લરીધો હતો. 
ત્બ્ર્ સનુાકનરી પત્રી અક્ષતા નારાયણ મબૂ્તગાનરી 
પતુ્રી છે અન ે ત ે ભારતરીય નાગટરક છે, ત ે
બાબત પણ સનુાકન ે નડરી હતરી. અક્ષતા પાસે 
ઇન્ોબ્સસના અબજ ડોલરના શરેો છે, તે 
સાભંળરીન ેજ બ્રિટરીશરોનરી આખંો પહોળરી થઈ 
જતરી હતરી. 

બ્રિટનમા ં્વલેથ ટેકસ ન ભર્વો પડ ેત ેમાટે 
તમેણ ેબ્રિટનનરી નાગટરકતા સ્વરીકારરી નહોતરી.
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મહેસાણા
ભાદરવી પૂનમને લઈ માઇ ભક્તોમાં અનેરતો 

ઉત્ાહ જોવા મળ્તો છે. જેમાં મહે્ાણા અંબાજી 
હાઇવે માઇભક્તોથી ઉભરા્તો છે. તથા માઇભક્તો 
મતોટી ્ંખ્ામાં અંબાજી ખાતે માં અંબાના દર્શન 
માટે ઉમટ્ા છે. પગપાળા અથવા ્ંઘના માધ્મથી 
ભક્તો માં અંબાના દર્શન માટે જઇ રહાં છે.

મહે્ાણા અંબાજી હાઇવે જ્ અંબેના નાદથી 
ગુંજી ઉઠ્તો છે. જેમાં ગુજરાતના ખૂણેખૂણેથી 
માઇભક્તો માં અંબાના દર્શન માટે આતુર બન્ા 
છે. તથા માઇ ભક્તોની ્ેવામાં અનેક ્ેવા કેમપતો 
તૈનાત કરવામાં આવ્ા છે. જેમાં ્ુવા, જમવા ્ાથે 
મેડિકલ કેમપતો દ્ારા અંબાના દ્ાર ્ુધી ્ુવવધાઓ 
આપી રહા છે. ભાદરવી પૂનમનું રવક્પીઠ 
અંબાજીમાં ખૂબ વવષેર મહતવ ્ંકળા્ેલું છે. માં 
અંબાનતો પ્ાગટ્ ડદવ્ એટલે જ ભાદરવી પૂનમ.

ગુજરાતના ખૂણેખૂણેથી માઇ ભક્તો માં અંબાના 
પવનકરી દર્શન માટે અધીરા બન્ા છે. મહે્ાણા 

અંબાજી હાઇવે પર માનવ મહેરામણ ઉમટ્ું છે. 
જેમાં મતોટી ્ંખ્ામાં માઇભક્તો માં અંબા ના 
ખતોળે પહોંચવા ગુજરાતના ખૂણેખૂણેથી અંબાજીની 
વાટ પકિી છે. મહે્ાણા અંબાજી હાઇવે પર મતોટી 
્ંખ્ામાં પદ્ાત્ીઓ પગપાળા તતો કતોઈ ્ંઘ દ્ારા 
પહોંચી રહા છે. આ તમામ પદ્ાત્ીઓની ્ેવામાં 
અનેક ્ેવાભાવી લતોકતો, ્ંસથાઓ ્ેવાકી્ કેમપ 
અવવરત 24 કલાક રરૂ ક્ા્શ છે. રહેવા, જમવા 
્ાથે આરામ તેમજ મેડિકલ ્ુધીની ્ેવા પૂરી 
પિતા ્ેવા કેમપતો કા્્શરત છે.

અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળાની 
તૈયારીઓ ઃ હાઈવે ભક્તોથી ઊભરાયતો
સેવાભાવી લાેકાે અને સંસ્ાઅાેઅે સેવાકીય કેમ્પ 24 કલાક શરૂ કયાયા

અંબાજીમાં 1 કિલતો સતોનું અને હારનું દાન િરાયું
રવવવારે અંબાજી મંડદરમાં અલગ-અલગ દાતાઓ 
દ્ારા ્તોનાના દાન આપાવામાં આવ્ાં હતા. જે પૈકી 
પાલનપુરના એક માઇભક્ દ્ારા અંબાજી મંડદરમાં 1 
ડક.લતો ્તોનું દાનમાં આપવામાં આવ્ું હતું. જેની ડકંમત 
રૂ. 52,50,000 થા્ છે.  ્ુપ્વ્દ્ધ અંબાજી મંડદરમાં 
અલગ અલગ દાતા દ્ારા ્તોનાના દાન કરવામાં આવી 
રહ્ં છે. અંબાજી મંડદર ટ્રસટને એક ડકલતો ્તોનાનું દાન 
મળ્ું છે. પાલનપુરના એક માઈ ભક્ દ્ારા એક 
ડકલતો ્તોનું દાન આપવામાં આવ્ું છે. 100 ગ્ામની 
9 લગિી, 50 ગ્ામની 2 લગિી, જ્ારે બીજા એક 
દાતાએ 4 લાખ 80 હજારની ડકંમતનતો 105 ગ્ામનતો 
એક ્તોનાનતો હાર ભેટ આપ્તો છે. મુંબઈની પાટટી દ્ારા 
અંબાજીમાં દાન અપા્ું છે.
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ભાભર ખાતે ગૌમાતાના 
અધિકાર માટે સંતો 
મહંતોનું મહાસંમેલન

વડોદરા
બનાસકાંઠા ધિલ્ાના સરહદી ભાભર િલારામ 

ગૌ શાળા સંચાધલત હરરિામ ગૌશાળા ખાતે સમગ્ર 
ગુિરાતના સાિુ સંતો અને ગૌશાળા, પાંિરાપોળ 
સંચાલકોનું એક મંચ સંમેલન યોજાયું હતું. ગૌ માતા 
અધિકાર સંમેલનમાં ગાયો માટે િાસચારો અપાય, 
લમપી ધિરોિી રસી શોિિા, કતલખાના બંિ કરાિી 
ગૌ હતયારા સામે કડક કાય્યિાહી કરિા ઉગ્ર માંગણી 
કરાઈ હતી. જો એક સપ્ાહમાં તમામ માંગોનું 
અમલીકરણ નહીં થાય તો ગૌશાળાઓને તાળા મારી 
તંત્રને ચાિી આપી ગાંિીનગર ખાતે આંદોલન, િરણા 
ઉપિાસ કરિાની ચીમકી ઉચ્ારી હતી. ભાભરની 
િલારામ ગૌશાળામાં પાંચ હજારથી િિુ લુલી લંગડી 
અને અકસમાત ગ્રસત ગૌિંશનો ધનભાિ થાય છે. 

નરડયાદમાં નયયૂ ભારત 
ધહંગ સપલાયસ્યની ઓરિસ 

ઉપર NIAના દરોડા
વડોદરા

એનઆઇએ દ્ારા નરડયાદમાં નયુ ભારત ધહંગ 
સપલાયસ્યની ધરિષના ધહંગની ઓરિસ પર ટેરર િંડના 
મામલે દરોડા પાડિામાં આવયા હતા. ધહંગ કંપનીની 
માધલક અસમા પઠાણ દ્ારા કરોડો રૂધપયાના ટેરર 
િંડને લઇને વયિહાર કરાયાની બાતમીને આિારે 
એનઆઇએ દ્ારા સચ્ય ઓપરેશન હાથ િરિામાં 
આવયું છે. અસમા પઠાણ રદલહી િકિ બોડ્યના મેમબર 
છે અને ભાિપ સાથે સંકળાયેલા છે. સોમિારે સિારે 
પાંચ િાગે એનઆઇએની ટીમ અચાનક િ મરીડા 
રોડ પર આિેલી નયુ ભારત ધહંગ સપલાયસ્યની ઓરિસ 
અને અસમા પઠાણના અમદાિાદી બજારમાં આિેલા 
મકાન પરન પહોંચી હતી. અને એનઆઇએને અનેક 
મહતિના પુરાિાની ધિગતો મળી છે. 

વડોદરા
િડોદરામાં ભાિપ દ્ારા બનાિિામાં 

આિનાર કાય્યલયનું ભાિપ પ્રદેશ પ્રમુખના 
હસતે ખાતમુહયૂત્ય કરિામાં આવયું હતું. આ 
પ્રસંગે ભાિપ પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ 
પહોંચયા હતા. જયાં તેમણે કાય્યકરોને 
સંબોિતા િણાવયું હતું કે, િે પાટટી ભાડાના 
લોકોને રાખીને ગેરમાગગે દોરે છે અને અબ્યન 
નકસલીને રટરકટ આપે છે તેમને ગુિરાતમાં 
િયૂસિા ના દેતાં. િડોદરામાં સીઆર પાટીલે 
આપ પર પ્રહાર કયા્ય હતા અને તેમણે 
કાય્યકરોને કહ્ં- આંખમાં તેલ નાખીને જાગતા 
રહેજો. ગુિરાત એક ધિકાસનું મોડેલ છે. 
ભાિપના કાય્યકતા્ય દેશના ભાિપ કાય્યકતા્ય 
માટે મોડલ કાય્યકતા્ય છે. દેશના ભાિપ 

કાય્યકતા્ય પણ ગુિરાત ભાિપ કાય્યકતા્યની 
કામગીરીનું અનુકરણ કરે છે. ભાિપ માટે 
કહેિાય છે પાટટી ધિથ રડિરનસ. જીત મેળિિી 
એ ભાિપ કાય્યકતા્યની પરંપરા છે. ભાિપ બે 
દસકાથી એકપણ ચયૂંટણી હારી નથી, કેમકે 
પ્રિાનમંત્રી મોદીની લોકધપ્રયતા છે. ભાિપના 
કાય્યકતા્યઓએ 1 કલાકમાં 8 કરોડનું િંડ ભેગું 
કયુું, િેનો ગિ્ય છે.

ભાિપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ 
નેશનલ હાઇિે નંબર-48 ઉપર ખેતીિાડી 
ઉતપાદન બજાર સધમધત ખાતે આયોધિત 
કાય્યરિમમાં આમ આદમી પાટટીને આડે હાથ 
લેતા િણાવયું હતું કે, ચયૂંટણી આિી એટલે 
અનેક પાટટીઓ ગુિરાતમાં સત્ા મેળિિા 
માટે સધરિય બની છે.

ટટ્ટુ રાખી ગેરમાગગે દોરતી પાટટીઓને 
ગુજરાતમાં ઘૂસવા ન દેતાં ઃ પાટટલ

આણંદ 
અમુલ ડેરીના ધનયામક મંડળના 

૧૩ સભયોની િર્ય-૨૦૨૦ના ઓગસટ 
માસમાં યોજાયેલી ચયૂંટણીમાં કોંગ્રેસ 
સમથ્યન િરાિતા ૯ ડીરેકટર તથા 
ભાિપ સમધથ્યત ૪ ડીરેકટરો ચયૂંટાયા 
હતા. બાદમાં રાજય સરકારના સહકાર 
ધિભાગના ત્રણ સરકારી પ્રધતધનધિઓની 
ધનમણુકને લઈ મામલો ગરમાયો હતો. 

િેના ધિરોિમાં તતકાલીન િાઈસ 
ચેરમેન રાિેનદ્રધસંહ પરમાર, ડીરેકટર 
કાંધતભાઈ સોઢાપરમાર તથા સંિયભાઈ 

પટેલે ગુિરાત હાઈકોટ્યમાં એક અરજી 
દાખલ કરીને આ ધનમણુંકને રદબાતલ 
કરિા દાદ માંગી હતી. િેને લઈ 
કોટ્યના આદેશ અનુસાર યોિિામાં 
આિેલ િચગાળાની ચયૂંટણી અંતગ્યત 
ત્રણ સરકારી પ્રધતધનધિઓના મત એક 
પેટીમાં અલગ તારિી જયાં સુિી આ 
ધિિાદનો ધનકાલ ન આિે તયાં સુિી 
મતગણતરી સથધગત કરિાનો કોટ્ય દ્ારા 
આદેશ થયો હતો. ચેરમેન પદે રામધસંહ 
પરમાર ધબનહરીિ ચયૂંટાયા હતા જયારે 
િાઈસ ચેરમેન પદ માટે રાિેનદ્રધસંહ 

પરમાર અને રાિેશભાઈ પાઠકના િોમ્ય 
ભરાયા હતા. તાિેતરમાં હાઈકોટ્યમાં 
સુનાિણી થતાં ડેરીના ધનયામક મંડળમાં 
ત્રણ સરકારી પ્રધતધનધિઓની ધનમણુક 
કરિાના સરકારના હુકમને રદબાતલ 
કરાયો હતો. હાઈકોટ્ય દ્ારા ત્રણ 
સરકારી પ્રધતધનધિઓની ધનમણુંક રદ 
કયા્ય બાદ મતગણતરી થતાં ૧૫માંથી 
રાિેનદ્રધસંહને ૯ મત જયારે રાિેશભાઈ 
પાઠકને ૬ મત મળતા ચયૂંટણી 
અધિકારીએ રાિેનદ્રધસંહ પરમારને 
ધિિેતા જાહેર કયા્ય હતા.

અમુલના િા. ચેરમેનની ચયૂંટણીઃ બોરસદના 
િારાસભય રાિેનદ્રધસંહ પરમારનો ધિિય
અમુલ ડેરીના સભાખંડમાં મતગણતરી હાથ ધરાઇ હતી, સમથ્થકાેઅે વિજયાેત્સિ મનાવાે

નટડયાદ 
 નરડયાદમાં એકસપ્રેસ હાઇિેથી 
ગણપધત મંરદર ચોકડી સુિીનો નેશનલ 
હાઇિેને જોડતો આશરે ૪.૨ રક.મી.
નો રસતો છેલ્ા િણા સમયથી ધબસમાર 
હાલતમાં હતો. િાહનચાલકો ભારે 
હાલાકી ભોગિતા હતા. આિે રધિિારે 
આ રોડના સમારકામની કામગીરી 
આશરે પાંચ કરોડના ખચગે હાથ િરિામાં 
આિી હતી. આ પ્રસંગે સથળ મુલાકાતે 
ગયેલા િારાસભય પંકિ દેસાઇએ તેના 
િોટા પાડીને રોડનું કામ શરૂ થયા અંગે 
િેસબુક પોસટ કરી હતી. તેમાં તેમણે 
િક્ત તેમનું પોતાનું નામ લખીને િ આ 
કામ શરૂ થયાનો બિો િશ એકલાએ િ 

ખાટિાનો પ્રયાસ કયયો હતો.
આ િેસબુક કોમેનટ સાસંદ દેિુધસંહ 

ચૌહાણના ધયાને આિતા તેઓએ પંકિ 
દેસાઇને િેસબુક પર  કોમેનટ કરી 
હતી કે ‘ભાઇશ્ી પંકિ ભાઇ, િય 
મહારમિ..આ રોડ ભારત સરકારના 
ધિભાગમાંથી િેને તાતકાધલક મંિયૂર 
કરાિી આપયો હોય તેનું નામ લખિું 
જોઇએ તેટલી તો ખેલરદલી હોિી 
જોઇએ. તમારા િણા કામ મંિયૂર 
કરાિી આપયા છે પણ ખેલરદલીનો ગુણ 
કેળિશો તો મોટા કહેિાશો’ સાંસદની 
આ પ્રમાણેની કોમેનટ બાદ િારાસભયએ 
િેસબુકમાં તેમનું પણ નામ પાછળથી 
ઉમેયુું હતું. 

નટડયાદમાં રોડના કામમાં નામ ન 
લખાતાં સાંસદ દેવુસસંહ અકળાયા
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સુરત
ગાંધીનગરના ઇન્ફોસિટી િુપરમફોલ 

ખાતે આવેલી સવડાલ હેલ્થ ઇનિફોરનિ 
કંપનીના ગુજરાત હેડ દિપ અજમેરસિંગ 
વમામાએ આ બાબતે ઇન્ફોસિટી પફોલીિ 
સટેશમાં ્દરયાિ નોંધાવી છે. જેમાં 
તેમણે જણાવયું હતું કે, સવડાલ કંપની 
ઓરીયનટલ ઇનિફોયરનિ કંપની 
િા્થે મળીને ગુજરાત િરકાર દ્ારા 
આયુષમાન ભારત હેઠળ જે િિદીઓ 
િારવાર કરાવે તેઓનફો િારવારનફો 
ખરમા આપવાનું કામ આ કંપની દ્ારા 

કરવામાં આવે છે. જેનફો કફોનટ્ાકટ વરમા 
૨૦૧૮્થી ૨૦૨૦ િરમયાનનફો હતફો.
જે િમયે આયુષમાન યફોજના અંતગમાત 
ક્ેમ કરવામાં આવે તફો િરકારના 
િવમારમાં ઓનલાઇન મુકીને તે ્ાઇલ 
િરકારના િવમાર્થી જ સવડાલ કંપનીમાં 
આવતી હતી. આ ્ાઇલ કંપનીમાં 
પહોંચયા બાિ તેનું રેકીંગ કરીને મંજુરી 
આપવામાં આવે અને પૈિાટ્ાનિ્ર 
કરવા માટે એકિેલ ્ાઇલ મફોકલી 
આપતા હતા. આ એકિેલ ્ાઇલ 
બનાવવાનું કામ તે વખતે કુણાલ બફોડલે 

િંભાળતફો હતફો. કુણાલે આ િમય 
િરમયાન તેણે િુરતની િમપમાણ જનરલ 
અને મલટી સપેશયાલીસટ હફોસસપટલના 
ડફો. રસિક સવરાણી િા્થે મળીને ખફોટી 
રીતે  ૬૯ જેટલા ક્ેઇમ એપ્ુઅલ 
આપી દિધા હતા. એટલુ જ નહીં, 
અલગ અલગ દકસિામાં કુલ ૩૩ લાખ 
રૂસપયા પણ રૂકવી િેવામાં આવયા છે. 
િરકારના િવમારનફો ડેટા રેક કરતા 
આખું કૌભાંડ બહાર આવયું હતું અને 
આ મામલે િુરતમાં કલેકટરની કક્ામાં 
બેઠક પણ કરવામાં આવી હતી. 

આયુષમાન ભારતમાં િુરતના ડફોકટરનું 33 
લાખનું કૌભાંડ : તપાિ વેળા ભાંડફો ્ૂટ્ફો
ઇન્ાયોરન્સ કંપનીના કર્મચારી સાથયો રળીનયો કુલ 69 જયોટલા ક્યોર પાસ કરાવી દીધા

મુંબઈ
ટાટા ગ્ુપના પૂવમા રેરમેન િાયરિ 

સમસત્ીનું એક રફોડ અકસમાતમાં 
અવિાન ્થયું છે. મુંબઈ-અમિાવાિ 
હાઈવે પર પાલઘર પાિે બપફોરે 
3:30 કલાકે તેમની કારને અકસમાત 
નડ્ફો હતફો અને તેમનું મૃતયુ ્થયું હતું. 
િૂયામા નિી પુલ પર ડીવાઈડર િા્થે 
અ્થડાવાના કારણે કારનફો અકસમાત 
્થયફો હતફો અને પાલઘર પફોલીિે 
િાયરિ સમસત્ીના અવિાનની પુસટિ 
કરી છે.  આ અકસમાતમાં 2 લફોકફોને 
ઈજા પહોંરી છે. કારમાં કુલ 4 લફોકફો 
િવાર હતા જે પૈકીના 2 લફોકફોના 
ઘટના સ્થળે જ મફોત ્થયા છે જયારે 

અનય 2 ઈજાગ્સતફોને નજીકની 
સ્થાસનક હફોસસપટલમાં િાખલ કરવામાં 
આવયા છે. મૃતિેહને પફોસટમફોટમામ 
માટે નજીકના કાિા ગામના િરકારી 
િવાખાને લઈ જવામાં આવયા છે. 
જયારે બાકીના ઈજાગ્સતફોને ગુજરાતની 
હિમાં કફોઈ હફોસસપટલમાં ખિેડવામાં 
આવયા છે.

િુરતના 9 િાહસિકફોએ 
સહમાલયનું માઉનટ 

ફ્ેનડસશપ સશખર િર કયુું
સુરત

િુરતના 9 િાસહિકફોએ સહમાલયનું 5289 મીટર 
એટલે કે 17353 ્ૂટની ઊંરાઇએ આવેલું માઉનટ 
ફ્ેનડસશપ સશખર િર કયુમા હતું. ખરાબ હવામાન અને 
અનય પ્શ્ફોને કારણે 9 િાહસિકફો પૈકી 7 િભયફો 
16500 અને 2 જ િભયફો 17353 ્ૂટની િપાટીએ 
પહોંરી શકયા હતા. િુરતના 7 જેટલા િાહિવીરફોએ 
સહમાલયના પીરપંજાબ રેનજમાં આવેલા આશરે 17353 
્ૂટ ઊંરા માઉનટ ફ્ેનડસશપ િર કરવાનું આયફોજન કયુમા 
હતું. તેમાં િુરતના કલપેન શાહ, પીયૂર કેળાવાલા, 
િંજય પટેલ િસહતના િાહસિકફો જોડાયા હતા. ખરાબ 
હવામાન અને ઓછી માત્ામાં ઓસકિજનને કારણે 
સશખર િર કરવું કદઠન િાસબત ્થયંુ હતું. િાહસિકફો 
િૌપ્્થમ મનાલી જવા રવાના ્થયા હતા.

િુરતના 20 સ્થળફોએ 
એર કવફોલીટી મફોનીટરીંગ 

સિસટમ ગફોઠવાશે
સુરત

િુરતેમાં પ્િુરણ અટકાવવા માટે પાસલકાએ 
શહેરના જુિા જુિા 20 સ્થળફોએ એર કવફોલીટી 
મફોનીટરીંગ સિસટમ શરૂ કરવાનફો સનણમાય કયયો છે. 
િુરત પાસલકા જમમાનની િંસ્થા જી આઈ ઝેડના 
િહયફોગ્થી એક ક્ફોસલટી મફોસનટદરંગ સિસટમ શરૂ 
કરશે તેના માટે શહેરના 20 સપફોટ નક્ી કરવામાં 
આવયા છે. અસભયાનમાં િુરત મહાનગરપાસલકા પણ 
જોડાયું છે. િુરત મયુસન. તંત્એ આજે િાયનિ િેનટર 
ખાતે એક રરામાનું આયફોજન કયુું હતું. આ ઉપરાંત 
ઈનટરનેશનલ ડે ઓ્ ક્ીન એર ્ફોર બલયુ સકાય-
2022 અંતગમાત શહેરમાં જુિા જુિા 20 સ્થળે એર 
ક્ફોસલટી િેનિર આધાદરત મફોસનટદરંગ સટેશન ઉભા 
કરવાનફો સનણમાય કયયો છે. 

સુરત
અડાજણના ગંગેશ્વર મહાિેવ મંદિર નજીક 

વેસટનમા િેવન િીઝ બંગલફોમાં સબલડર અસનલ 
રમણ પટેલ રહે છે. તેઓ મંગળવારે િાંજે 
8 વાગયે રફોજના ક્રમ મુજબ ઘરે પહોંચયા ન 
હતા. તેમનફો મફોબાઇલ ્ફોન પણ બંધ હફોવા્થી 
પદરજનફોએ શફોધખફોળ કરી હતી. શફોધખફોળ 
િરસમયાન તેઓ પાલ ગૌરવ પ્થ રફોડ પર 
તેમની કનસટ્કશન િાઇટના પાદકિંગમાં્થી 
ઝેરી િવા પીધેલી હાલતમાં મળી આવયા 
હતા. સબલડર અસનલ પટેલને તાતકાસલક 
િારવાર માટે ખાનગી હફોસસપટલમાં લઈ 
જવામાં આવયા હતા. પરંતુ તબીબફોએ તેમને 
મૃત જાહેર કયામા હતા. સવભાવે સમલનિાર 
અસનલ પટેલના આપઘાતની જાણ ્થતા 

િગાિંબંધીઓ હફોસસપટલ ખાતે િફોડી ગયા 
હતા અને અડાજણ પફોલીિ પણ િફોડી આવી 
હતી. પદરવારને અસનલભાઈના પેનટના 
સખસિામાં્થી સયુિાઇટ નફોટ પણ મળી આવી 
હતી.

સબલડર અસનલ પટેલ પ્ેિનફોટમાં લખયુ 
હતું કે, જતીને 3 મસહના્થી માનસિક ત્ાિ 
આપયફો છે, િા્થે શંકરકાકા પણ એ જ રીતે 
વતમાન કરતા હતા, હવે િહન ન્થી ્થતું. હું 
કફોઇ કસટમર કે વેપારીને જવાબ ન્થી આપી 
શકતફો, મારે રફોજ નવા નવા બહાના બતાવવા 
પડે છે. મારી મફોતનું કારણ શંકરકાકા, જતીન 
અને ગણપતકાકા છે. મને કફોઇ િમજવા 
જ રાજી ન્થી. બહુ િમજાવયા પણ મને 
આપઘાત કરવા મજબૂર કરી િીધફો.

સુરતના બબલ્ડરે ભાગીદારોથી કંટાળીને 
પોતાની કન્સ્ટ્રક્શન સાઈ્ડ પર ઝેર પીધું

ટાટા ગ્ુપના પૂર્વ ચેરમેન સાયરસ 
બમસ્ત્ીનું માગ્વ અકસ્માતમાં બનધન
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ભાવનગર 

ગુજરાતમાં વિધાનસભાની 
ચૂંટણીમાં મવિલાઓને િધુ ટટટિટ 
આપિા માટે વિચારણા ચાલી રિી છે 
તેથી મવિલાઓે ચૂંટણી લડિા તૈયાર 
રિે તેમ રવિિારે ભાિનગરમાં ભાજપ 
પ્રદેશ પ્રમુખે મવિલા સાથેના સંિાદ 
િાય્યક્રમ દરવમયાન જણાવયુ િતું. 
ભાિનગરમાં ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ બે 
ટદિસ રોિાયા િતા અને અનેિ લોિોને 
મળી સુચન લીધા િતાં. 

ભાિનગર શિેરમાં િન ડે િન 
ડીસ્ટ્ીિટ િાય્યક્રમ અંતગ્યત ભાજપ 
પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર.પાટટલ આિેલ 
છે. આજે રવિિારે ચાર જુદા જુદા 
િાય્યક્રમનુ આયોજન િરિામાં આવયુ 
િતુ, જેમાં સિારે ઝિેરચંદ મેઘાણી 
ઓટડટોરીયમ ખાતે સાધુ-સંતો, 
ધાવમ્યિ સંસ્થાઓ, સાવિતયિારો, 
િલાિારો સાથે બેઠિ િરી િતી. 
આ િાય્યક્રમમાં આિેલ સાધુ-સંતો, 
પુજારીઓએ િેટલીિ માંગણીઓ િરી 
િતી અને જુદા જુદા સુચન િયા્ય િતાં. 

તયારબાદ જિાિર મેદાન ખાતે સિારે 
લાભાથથીઓ અને મવિલાઓ સાથે 
સંિાદ િાય્યક્રમ રાખિામાં આવયો િતો, 
જેમાં પ્રદેશ પ્રમુખે જણાવયુ િતુ િે, 
વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મવિલાઓને 
િધુ ટટટિટ આપિા વિચારણા ચાલી 
રિી છે. મવિલાઓની પ્રગતી થાય તેિુ 
િડાપ્રધાન ઈચછી રહ્ા છે. મવિલાઓ 
માટે સરિારે ઘણી યોજનાઓ પણ 
જાિેર િરી છે અને આ યોજનાનો 
લાભ લેિા મવિલાઓને જણાિિામાં 
આવયુ િતું. મવિલાઓને િધુ ટટટિટ 
આપિાની િાતના પગલે મવિલા 
િાય્યિરોમાં ઉતસાિની લાગણી ફરી 
િળી િોિાનુ ચચા્યય રહ્યુ છે.  

રાજકોટ
રાજિોટની ધારાસભાની ચાર બેઠિો 

માટે ઉમેદિાર પસંદગીની પ્રવક્રયા 
અંવતમ તબક્ામાં પિોંચી િોય ભારે 
ધમાસાણ જામયું છે. ભાજપ, િોંગ્ેસ 
અને આમ આદમી પાટથી ત્રણેયમાં 
જૂથિાદ અને આંતટરિ અસંતોષ દેખાઈ 
રહ્ો છે. 

સૌથી િધુ મિતિની મનાતી 
રાજિોટ-૬૯ પવચિમ બેઠિ પર ગત 
ચૂંટણીમાં તો વિજય રૂપાણી સિા્યમાનય 
અને મુખયમંત્રી પદના ઉમેદિાર 
નક્ી િતા  પરંતુ, િિે સમીિરણો 
બદલાયા છે.  શિેર ભાજપમાં જૂથિાદ 
સિ્યવિટદત છે. આ બેઠિ પર િલપિ 
મવણયાર, િમલેશ વમરાણી સવિત 
સિણ્યના નામો ચચા્યમાં આવયા બાદ 
તાજેતરમાં ખુદ વિજય રૂપાણીએ 
આ બેઠિ પર લડિાની ઈચછા વયક્ત 
િરી છે અને િિે રાજિીય િતુ્યળોમાં 
આ બેઠિ માટે ડેપયુટી મેયર અને 
બીનવિિાદાસ્પદ તથા સંઘ પટરિાર 

સાથે પેઢીઓથી જોડાયેલા ડો.દવશ્યતા 
શાિનું નામ પણ ચચા્યમાં છે. તો 
આ બેઠિ પર ભાજપ સામે લડનાર 
ઈનદ્રનીલ રાજયગુરુ િિે આમ આદમી 
પાટથીમાંથી લડે તેિી શકયતા છે જયારે 
િોંગ્ેસનું આ વિસ્તારમાં પિેલેથી 
િોડ્ય નં.૩ને બાદ િરતા બાિીના િોડ્ય 
નં.૧,૨,૯,૧૦ િગેરેમાં િટદ બિુમવત 
મળી નથી. ભૂતિાળમાં તયાં ભાજપ 
સામે િોંગ્ેસે અતુલ રાજાણીને ટટિીટ 
આપી િતી અને િિે િોઈ બીનસવક્રય 
નેતાનું નામ પ્રગટ થિાની શકયતા છે. 

શિેરમાં રસાિસીિાળી પૂિ્ય-૬૮ 
બેઠિ પર પુનઃ ચૂંટણી લડિા િાલના 
મંત્રી અરવિંદ રૈયાણી ઉતસુિ છે પરંતુ, 
તે સિ્યમાનય નામ નથી, ભાજપના 
અનય દાિેદારો છે તો િોંગ્ેસને આ 
બેઠિ ઓછી જોખમી લાગતી િોય 
મિેશ રાજપૂત, ભાનુબેન સોરાણી, 
અશોિ ડાંગર સવિત નેતાઓ દાિેદારો 
છે. આમ આદમી પાટથી અગાઉ જયાંથી 
રાજયગુરુ ધારાસભય તરીિે ચૂંટાયેલ તે 

આ બેઠિ પર નામ જાિેર િરી શિી 
નથી. રાજિોટ-૭૦ બેઠિ પર આમ 
આદમી પાટથીએ ખોડલધામ સાથે 
જોડાયેલા વશિલાલ બારવસયાનું નામ 
જાિેર િરી દીધું છે, જયારે ભાજપમાં 
ગોવિંદ પટેલ ચૂંટણી લડિા ઈચછુિ છે 
પરંતુ, ભાજપ તયાં ઉમેદિાર બદલાિે 
તેિી શકયતા િચ્ે ભરત બોઘરા સવિત 
અનેિ નામો ચચા્યમાં છે. જયારે રાજિોટ 
અનામત બેઠિ પર આપના િશરામ 
સાગઠીયા ઉમેદિાર તરીિે જાિેર થયા 
છે, ભાજપમાં લાખા સાગઠીયાને ટરપીટ 
િરાય તેિી શકયતા છે પરંતુ, ભાજપના 
અનય નેતાઓએ તયાં ટટિીટની માંગણી 
િરી છે.  િોઈ પણ પક્ષમાં રાજિોટની 
આ ચાર બેઠિો માટે સિ્યસંમવત નથી 
. સત્ા ભોગિી ચૂિેલા અને પક્ષમાં 
િષષોથી સવક્રય  પણ ટટિીટથી િંવચત 
તમામને ટટિીટ જોઈએ છે. ભાજપ, 
િોંગ્ેસમાં જૂથિાદ તો દેખાય છે આમ 
આદમી પાટથી પણ નેતાઓ િધતા 
તેનાથી અવલપ્ત નથી. 

ચૂંટણીમાં મહિલાઓને વધુ ટટટકટ 
આપવા હવચારણા : સી.આર.પાટટલ
ભ�વનગરમ�ં ભ�જપ પ્રદેશ પ્રમુખે લ�ેક�ેને મળી સુચન લીધ� 

રાજકોટમાં ચૂંટણી પૂવવે ટટટકટ માટે ભાર ે
ઘમસાણ, દરેક પક્ષમાં જૂથવાદ-અસંતોષ
રૂપ�ણીની સીટ પર ડ�ે.દરશશિત� શ�હનું પણ ચચ�ચામ�ંઃ ભ�જપ, ક�ંગ્ેસ તેમજ આ�પમ�ં આનેક દ�વેદ�ર�ે

રાજકોટ
રાજિોટના િોઠારીયા રોડ 

પર આિેલ સ્િાવતપાિ્ક નજીિ 
ગીતા ઇનડસ્ટ્ીઝમાં સોમિારે 
િિેલી સિારે શિેરના િોઠારીયા 
મેઈન રોડ સ્િાવતપાિ્ક નજીિ 
આિેલી ગીતા ઇનડસ્ટ્ીઝ 
એટરયાની ઓરડી પાસે 
પરપ્રાંતીય યુિાનનો લોિીલુિાણ 
િાલતમાં મૃતદેિ પડ્ો િોિાની 
જાણ થતાં જ 108 દોડી ગઈ 
િતી. આજીડેમ પોલીસ મથિનો 

પોલીસ સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે દોડી 
ગયો િતો. સ્થળ પર પિોંચી 
તપાસ િરતા યુિાનને મોઢા 
પર તેમજ માથાના ભાગે 
બોથડ પદાથ્યના ઘા ઝીંિી િતયા 
વનપજાિી િોિાનું પ્રાથવમિ 
તપાસમાં સામે આવયું િતું.

મૃતિનું નામ સુરેશ રાજેનદ્ર 
ભુઈ િોિાનું પોલીસ તપાસમાં 
સામે આવયું છે. યુિિ પોતે 
મૂળ ઓટરસ્સાનો િતની િોિાનું 
અને મજૂરી િામ િરી પોતાનું 

ગુજરાન ચલાિતો િોિાનું સામે 
આવયું છે. સુરેશ જે ઓરડીમાં 
રિેતો તયાં તેની સાથે તેનો વમત્ર 
પ્રશાંત પણ રિેતા િતા. પ્રશાંતે 
અને સુરેશ િચ્ે ઝઘડો થતા 
િતયા િરી િોિાનું સામે આવયું 
છે. િતયા િરનાર પ્રશાંતને અનય 
રૂમ પાટ્યનરે પિડી રૂમમાં પુરી 
દીધો િતો. પરંતુ સ્યુસાઇડ િરી 
લેિાની ધમિી આપતા રૂમનો 
દરિાજો ખોલતા જ ભાગી  
ગયો િતો.

રાજિોટમાં યુિાનની િતયાથી દોડધામ 
પુરાયેલો આરોપી પણ ભાગી છૂટ્ો
હત્� કરન�ર પ્રશ�ંતને આન્ય રૂમ પ�ટચાનરે પકડી રૂમમ�ં પુરી દીધ�ે હત�ે
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પુષપપા ટુ મપાટે અલ્ુ અરુજુનને રૂ. 125 કરોડ ચૂકવપાશે
મુંબઈ : ગયાં વર્ષે આશ્ચય્યજનક રીતે સમગ્ર દેશમાં સુપરહિટ થયેલી ફિલમ પુષપાના બીજા ભાગ માટે 
મુખય અહભનેતા અલ્ુ અજુ્યનને ૧૨૫ કરોડ ચુકવવામાં આવી રહ્ા િોવાની માહિતી છે. આ હવગત 
જોતાં અલ્ુ અજુ્યન િાલ બોલીવૂડના સલમાન અને અક્ષય કુમારની િરોળમાં પિોંચી ચૂકયો છે.  

અક્ષયની િી િાલ ૧૨૫ કરોડ છે. સલમાન ખાન તેની નવી ફિલમ ફકસી કા ભાઈ, ફકસી કી 
જાન માટે લગભગ આટલી જ રકમ ઓિર થઈ છે. બીજા ભાગ પુષપા ધી રુલનું કેટલુંક 
શૂફટંગ બંગાળના બાંકુરામાં થવાનું છે એ વાત લીક થઈ ગઈ િતી. 

બ�ોલીવૂડનો આ�શ� બંધ�ઈ, ‘બ્રહ્�સ્ત્ર’નુ બમ્પર 
આોડવ�ન્સ બૂકિંગ, દ�ોઢ લ�ખ કિકિિ�ો વોચ�ઈ

ફલોપ ફિલમોની વણઝાર વચ્ે રણબીર કપૂર અને 
આહલયા ભટ્ટની ફિલમ બ્રહ્ાસ્ત્ર 9 સપટેમબરે ફરહલઝ થવા 
જઈ રિી છે અને તેના પર આખા બોલીવૂડની નજર 
છે. સોહશયલ મીફડયા પર આ ફિલમના બોયકોટની થઈ 
રિેલી માંગ વચ્ે મીફડયા ફરપોટ્યસ પ્રમાણે ફિલમનુ બમપર 
એડવાનસ બૂફકંગ થઈ રહ્યુ છે. આ મામલામાં કાહત્યકની 
સુપર હિટ ફિલમ ભૂલ ભુલૈયા પાટ્ય 2ને બ્રહ્ાસ્ત્રે પાછળ 
રાખી દીધી છે. િીનદી વઝ્યનમાં એડવાનસ બૂફકંગના 
મામલામાં િવે બ્રહ્ાસ્ત્ર ફિલમ માત્ર કેજીએિ પાટ્ય ટુથી જ 
પાછળ છે. એવુ કિેવાઈ રહ્યુ છે કે, બ્રહ્ાસ્ત્રની દોઢ લાખ 
ફટફકટો મંગળવારે રાત સુધીમાં વેચાઈ ચુકી છે. ફિલમની 
ફરહલઝને બે ફદવસ બાકી છે તયારે આ આંકડો િજી પણ 
વધી શકે છે. એડવાનસ બૂફકંગનો આ આંકડો પણ દેશના ત્રણ સૌથી મોટા મલટીપલેકસ ચેનનો  જ 
છે અને આ ત્રણ કંપનીના મલટીપલેકસમાં એડવાનસ બૂફકંગ થકી બ્રહ્ાસ્ત્રનુ કલેકશન 4.50 કરોડ 
રૂહપયા અતયારથી જ થઈ ગયુ છે.

રેનનફર આનશકી-3ની રેસમપાંથી 
બહપાર, કોઈ ફ્રેશ ચહેરપાની શોધ

મુંબઇ : આહશકી થ્ીમાં કાહત્યક સામે હિરોઈન તરીકે જેહનિર 
હવગ્ેટની પસંદગી થયાની ચચા્યઓ જોરશોરથી ચાલી િતી. 
પરંતુ, િવેની માહિતી પ્રમાણે જેહનિર આ રેસમાંથી બિાર 
નીકળી ગઈ છે. ફિલમ વતુ્યળોમાં જેહનિર ઉપરાંત શ્રદ્ાનું 
નામ પણ ચચા્યવા લાગયું િતું પરંતુ મેકસ્ય દ્ારા સત્ાવાર 
સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે િજુ સુધી હિરોઈન 
તરીકે કોઈનું નામ િાઈનલ થયું નથી. 
૨૦૧૩માં આહશકી ટૂ આવી તયારે આફદતય રોય 
કપૂર કે શ્રદ્ા કપૂર બેમાંથી કોઈ ખાસ જાણીતા ન 
િતા. પરંતુ, આહશકી થ્ી આવે તે પિેલાં કાહત્યક 
આય્યન ઓલરેડી બોલીવૂડનો સેલેબલ સ્ટાર બની 
ચૂકયો છે. આથી તેની સામે િવે હિરોઈન તરીકે કોઈ 
નવા ચિેરાને તક અપાય તેવી શકયતાઓ વધુ છે એમ 
માનવામાં આવી રહ્યું છે.

પાકિસ્ાની 
કરિિેટર સાથેની 
રીલ શેર િર્ા ઉર્વશી 

રાૌ્ેલા ટાેલરાેના નનશાને
મુંબઈઃ બોહલવુડ અહભનેત્રી ઉવ્યશી રૌતેલા િાલમાં 
દુબઈમાં યોજાઈ રિેલા એહશયા કપની અનેક હરિકેટ 
મેચોમાં જોવા મળી રિી છે. ઉવ્યશી રૌતેલા છેલ્ા 

કેટલા સમયથી ચચા્યમાં છે. અતયાર સુધી તેનું 
નામ ભારતીય હરિકેટર ઋર્ભ પંત સાથે જોડવામાં 
આવતુ િતું. જો કે તાજેતરના એક વીફડયોથી તે 

એકવાર િરીથી ચચા્યમાં આવી છે અને આ વખતે 
તેનું કારણ પાફકસ્તાની હરિફકટર નસીમ શાિ છે. 
ઉવ્યશી રૌતેલાએ પોતાની ઈનસ્ટાગ્રામ સ્ટોરી ઉપર એક 
રોમેનનટક એફડટેડ વીફડયો શેર કયયો િતો. 
આ વીફડયોમાં પાફકસ્તાની હ રિ ક ેટ ર 
નસીમ શાિ પણ જોવા મ ળ ી 
રહ્ા છે અને આ કારણે 
ઉવ્યશી રોતૈલાને ટ્ોલ 
કરવામાં આવી રિી 
છે. િકીકતમાં ઉવ્યશીએ 
જે વીફડયો પોતાની 
ઈનસ્ટાગ્રામ સ્ટોરી ઉપર 
શેર કયયો િતો અને તેને 
કોઈ સોહશયલ મીફડયા 
યુઝરે બનાવયો િતો. 
આ વીફડયોને 

એફડટ કરવામાં 
આવયો િતો.

Boycott Bollywood ટ્ેનડ પર સવરપા  
ભપાસકરનું નનવેદન ઃ કહ્ં ‘ધંધો છે...’

બોનિવૂડ એક્ટ્ેસ સવરપા ભપાસકર અવપારનવપાર પોતપાનપા નનવેદનોને િઈને ચચપાજુમપાં રહે છે. સવરપા તેની 
ફફલમો કરતપાં દરેક મુદ્પા પર પોતપાનો અનભપ્પાય આપવપા મપાટે જાણીતી છે. આ ફદવસોમપાં સોનશયિ 

મીફડયપા પર બોનિવૂડ ફફલમોનો બનહષકપાર કરવપાનો ટ્ેનડ જોરશોરથી ચપાિી રહ્ો છે.  સવરપા 
ભપાસકરે તેનપા નવિટર હેનડિ પર રેમસ ઓફ બોનિવૂડ નપામનપા પેર પર કરવપામપાં આવેિી 
પોસટને રીવિીટ કરી છે. અનભનેત્ીએ પોસટમપાં િખયું હતું કરે, “બ્રહ્પાસત્ને સપોટજુ આપવપા 
કરતપાં સપારુ છે કરે, રેમસ ઓફ બોિીવૂડને સપોટજુ કરો અને રણબીર કપૂરનપાં દશજુન મેળવો. 
બપાકી તમપારપા પૈસપા ફવપાદ ખપાનને સપોનસર કરવપા, ડેનવડ હેડિીને હગ કરવપા અને 2611 
મપાટે નહંદુઓને દોષ આપવપા મપાટે ઉપયોગમપાં આવશે નહીં. આ ર પોસટને રી-વિીટ કરીને 
અનભનેત્ીએ િખયું, “ધંધો છે! બૉયકટ બોિીવૂડનો પ્ોફફટેબિ નબઝનેસ.”  

રહપાનવી કપૂરે ઇનસટપા પર બોલડ તસવીરો શેર કરી
મુંબઈ ઃ જાનવી કપૂરે ઇન્સ્ટાગ્ટામ પર શેર કરેલી તસવીર બોલ્ડનેસની 

બધી હદો પટાર કરી દીધી છે. જાનવી અનેક રીતે સોશશયલ મીડ્ડયટામટાં 
છવટાયેલી રહે છે. જાનવીએ ઇન્સ્ટા પર ૭ તસવીર શેર કરી જેમટાં એકથી 
એક તસવીર ચડિયટાતી છે. આ તસવીરમટાં જાનવી ્સલીવલેસ ક્ોપ ્ોપ અને 
્ડેશનમ શોટસ પહેરતી જોવટા મળી રહી છે. આ તસવીરમટાં જાનવી ખૂબ જ 
બોલ્ડ લટાગી રહી છે. આ તસવીર જોતટાની સટાથે ફેનસ પણ અનેક શવચટારમટાં 
પ્ડી ગયટા છે. આ તસવીરમટાં જાનવીએ વટાળ ખુલ્ટા રટાખયટા છે જે એની 
હો્નેસમટાં વધટારો કરે છે. આ બોલ્ડ અંદટાજમટાં જાનવીએ અલગ-અલગ 
અનેક પોઝ આપયટા છે. એક-એક પોઝમટાં જાનવી હો્ દેખટાઇ રહી છે. 
જાનવી કપૂરે આ તસવીર શેર કરતટા લખયુ છે કે, જાનવી કપૂરની તસવીરો 
ઇન્સ્ટાગ્ટામ પર વટાયરલ થઇ રહી છે. જો કે આ તસવીરને મટાત્ર ૨ કલટાકમટાં 
જ સવટા છ લટાખ લોકોની લટાઇક મળી ગઇ છે. આ સટાથે જ ૩૮૦૦ જે્લી 
કમેનટસ પણ લોકોએ કરી દીધી છે. આ કોમેન્મટાં અનેક લોકોએ જાનવીની 

સટાઇ્ડથી ચટાલયટા છે જેમટાં લોકોએ બયુ્ીફુલ, લુડકંગ હો્, ફટાયર જેવી અનેક 
પ્રકટારની કમેનટસ કરી છે. સોશશયલ મીડ્ડયટા પર જાનવીની આ તસવીર 
ધ્ડટાધ્ડ વટાયરલ થઇ રહી છે. લટા્સ્મટાં જાનવી ગુ્ડ લક મુવીમટાં જોવટા મળી 
હતી. એક્ટ્ેસ જાનવી કપૂર એની બોલ્ડ અદટાઓ મટા્ી ફેમસ છે. આ સટાથે 
જ તમને ખયટાલ હશે કે જાનવી આ ડદવસોમટાં એનું છેલ્ુ મુવી એ્લે ગુ્ડ 
લકમટાં જોવટા મળી હતી. આ મુવીમટાં ફેનસને જાનવીનો રોલ ઘણો પસંદ 
આવયો હતો. જાનવી કપૂરે ધ્ડક બોશલવૂ્ડ ડફલમથી ્ડેબયુ કયુયુ હતુ. આ ડફલમ 
ડરલીઝ થતટાની પહેલટા જ મોમ શ્ીદેવીનો મોત થયુ હતું. શસ્સ્ર ખુશી કપૂર 
પણ જલદી ડફલમોમટાં જોવટા મળશે -જાનવી કપૂરની બહેન ખુશી કપૂર પણ 
ઓછટા સમયમટાં તમને ડફલમમટાં જોવટા મળશે. ્ૂંક સમયમટાં ડરલીઝ થનટારી 
ડફલમ ધ આચચીઝ મુવીનું ટ્ેલર પણ લોનચ થઇ ગયું છે. આ ડફલમમટાં ખુશી 
શસવટાય સોહટાનટા ખટાન અને અગ્સ્ત્સય નંદટાની પણ મહ્તવની ભૂશમકટા છે. 
જાનવી કપૂરની તસવીરો પર ફેનસ ડદલ ખોલીને કમેનટસ કરતટા હોય છે. 
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ભારત સહિત હિશ્વના અનેક દેશોમાં 
બે દાયકાથી આતંકિાદ એક મોટી 

સમસયા તરીકે સૌને કનડી રહ્ો છે. આ 
સમસયા સામે ભારત જ નિીં, પરંતુ અમેરરકા, 
આફઘાહનસતાન, ઈરાન, ઈરાક, લંડન અને 
પારકસતાન જેિા દેશો ઝઝૂમી રહ્ા છે. યુનોમાં 
આ મુદ્ે અનેકિાર ચચાચા થઈ પરંતુ આતંકિાદને 
નાથિાના પ્રયાસોમાં ઝાઝી સફળતા મળી નથી. 
જો કે, િિે અનેક દેશમાં આતંકીઓને લાખો 
લોકોની ભીડમાંથી શોધી કાઢતી ટેકનીક હિકસી 
રિી છે. ભારતમાં થોડા રદિસ પિેલાં પાંચેક 
આતંક્ાદી પંજાબ બોડચારથી પાટનગર રદલિીમાં 
પ્રિેશયા િોિાની બાતમી બોડચાર હસકયોરરટી 
ફોસચા તરફથી રદલિી પોલીસને મળી િતી.

જે બાદ કેન્દ્રના ગૃિ મંત્ાલય તરફથી 
સંરક્ષણ દળોને સાબદા રિેિાની તાકીદ થઈ 
છે. આ આતંકીઓ છતીસગઢ કે રદલિીમાં 
ત્ાટકી શકે છે. આ ઉપરાંત બીજા ઈનપૂટસમાં 
પારકસતાનના 13 લશકરી જિાન ‘જૈશ-એ-
મિમમદ’ના નામે જમમુ-કશમીરમાં આતંકી 
િુમલા કરિાની તૈયારીમાં છે. એિી માહિતી 
મળતા જ તેમને શોધી કાઢિા ગુપ્તચર 
એજન્સીઓ સાબદી થઈ. આિા બનાિો 
આપણને સામાન્ય રીતે અખબારોમાં િાંચિા 
અને ટીિી પર જોિા મળે છે. આ જોઈ-
સાંભળીને મોટાભાગના લોકોને હજજ્ાસા 
થાય કે, દેશદ્રોિીઓનાં પગેરં સુરક્ષા એજન્સી 
કે ગુપ્તર હિભાગ કરી રીતે શોધી કાઢે છે ? 
કેટલાક રદિસ પિેલાં મુંબઈ સેન્ટ્રલ સટેશન પર 
બિારગામથી આિેલા મુસાફરોની ભીડમાંથી 
ચાર શંકાસપદ શખસની રેલિે પોલીસે ધરપકડ 
કરી િતી.

બાદમાં ચારમાંથી ત્ણ જણા આતંકિાદી 
િોિાના પુરાિા પણ મળયા. માત્ આતંક્ાદી 
જૂથોને જ નિીં, પોલીસને ચોપડે ચઢેલા અને 
ભાગતા ફરતાં ખૂની- ઉઠાિગીરો- બૅન્ક 
લૂટારઓને પણ ઝબબે કરિામાં િિે સરળતા 
થઈ ચુકી છે. કારણ કે િજુ સુધી અપરાધીઓની 
ઓળખ કે એમના ગુનાની કરમકુંડળીને સાચિી 
રાખિાની પૂરતી વયિસથા નિોતી. પરંતુ િિે 
રડહજટલ ક્ષેત્ે થયેલી નિી શોધખોળ તેમજ 
‘આરટચારફશયલ ઈન્ટેહલજન્સ ( AI ) એટલે કે 
કૃહત્મ બુહધિની મદદથી એ રદશામાં ઝડપી અને 
સઘન પ્રયાસ થઈ રહ્ા છે. આતંકિાદીઓને 
આગોતરા ઓળખી લઈને એમને સમયસર 
દબોચિા એ કોઈપણ દેશમાં સલામતી માટે 
પ્રાયોરરટી છે. સામે છેડે આજનો અપરાધી 

પણ ગુનાખોરીની લેટેસટ ટેક્નિક અને ‘મોડસ 
ઑપરેન્ડી’ અપનાિતો થઈ ગયો છે. એટલે 
એમને સપડાિિાનાં લૅટેસટટ સાધન-એપસ કે 
પછી સૉફટિૅર હિકસાિાયા છે.

કોઈ પણ વયહતિની આંખ-કાન-
િોઠ-નાક અને િાળ એની ખરી કે 
ચોક્કસ ઓળખ આપી શકે. આ 
બધા ઉપરાંત એ વયહતિની િાઈટ-
િાથ-પગ -સથૂળતા ઈતયારદને લીધે 
આપણી સમક્ષ એનું પૂણચા વયહતિતિ ખડું થાય 
છે.  જો કે પ્રાથહમક ઓળખ માટે એનો ફેસ-
ચિેરો કાફી છે. એ માટે ચિેરાની છબી જરૂરી 
છે. સારી ક્ષમતાિાળા CCTV કેમેરા દ્ારા 

આિી તસિીર ઝડપી લેિામાં આિે તે પછી 
એની ઓળખ માટેના હિહભન્ન તબક્કા છે.  
જાણીને નિાઈ લાગે પરંતુ થોડાં િરચા અગાઉ 
આ રદશામાં મિત્િનું પ્રદાન કયુચા િતું. અતયાર 
સુધીની હસસટમમાં ગાઢ જંગલમાં ઈન્ફ્ારેડ 
કેમેરામાં ગુનેગારની તસિીર કેદ થતી િતી. 
પરંતુ ઓછા પ્રકાશિાળા સથળે િાજર તે 
શખસની બરાબર ઓળખ કરિુ મુશકેલ િતુ.

પરંતુ એમની અસપષ્ટ તસિીરો અને 
િીરડયોનું એક સોફટિેરની મદદથી બન્નેનું 
ફયુઝન (હમશ્રણ-સંયોજન્) કરિામાં આિે તો 
ચોક્કસ સથળ-હિસતારની પાકી માહિતી મળી 

શકે. આિી ‘મલટી મોડેલ ઈમેજ 
ફયુઝન’ ટેક્નિક-સૉફટિેર તૈયાર 
કરાયું છે. મુંબઈના પારલબેન 
શાિે આ કાયચા પાર પાડું છે. 
તેમના દાિા પ્રમાણે રેલિે સટેશન-

એરપોટચા-જાિેર સભાઓ કે પછી હરિકેટ કે 
ફૂટબોલ મેચ િખતે મોટી સંખયામાં દશચાકો 
ઉમટે છે. આિા સથળોમાં ‘ફેસ રરકૉક્નિશન 
હસસટમ’ગોઠિિામાં આિે તો આિી ગીદદીમાં 

બીજાની સાથે ભળી ગયેલા ગુનેગારોના 
ચિેરા પણ ઝડપાય જાય તેમ છે.  તે પછી 
પોલીસ ચોપડે જે ગુનેગારોની માહિતી 
અગાઉથી રાખિામાં આિી િોય એની સાથે 
સરખાિિામાં આિે તો ભીડમાં ભળી ગયેલા 
અપરાધીની ઓળખ તરત થઈ જાય. જાિેર 
સથળોએ ગોઠિિામાં આિેલા ‘ક્ૉઝડ 
સરકકિટ ટીિી નેટિકકિ’ને ‘િીરડયો સિવેલન્સ 

હસસટમ’(VSS) સાથે સાંકળી લેિામાં આિે 
છે, જે ગીદદીમાં ઝડપેલા ચિેરાઓની છબી 
ઓક્પટકલ ફાઈબર કેબલ દ્ારા હનયત કરેલા 
મુખય મથક – કન્ટ્રોલ રૂમ સુધી પિોંચાડિામાં 
આિે છે.

અિીં ‘આરટચારફશયલ ઈન્ટેહલજન્સ (AI)
ની મદદથી મળેલી તસિીરોનું પોલીસ ચોપડે 
નોંધાયેલા અપરાધીઓની છબીઓ સાથે 
આપોઆપ સરખામણી થાય છે. સાથે જ 
પૃથક્કરણ થાય અને એમાંથી અપરાધીની છતી 
થયેલી ઓળખ લાગતી-િળગતી ઈન્ટેહલજન્સ 
એજન્સીને પિોંચતી કરિામાં આિે છે. 
આ પ્રહરિયા આપણે ધારીએ-હિચારીએ એ 
કરતાં પણ બિુ ઝડપી િોય છે. ગુનેગારને 
પારખિાની આ પ્રકારની અહત આધુહનક 
વયિસથા બિુ ટૂંક સમયમાં શરૂ થિાની 
છે. રેલિે સટેશનો પર લોકોની સૌથી િધુ 
અિરજિર િોિાથી ખાસ પ્રકારના 400થી 
િધુ કેમેરા ભારતમાં 750 રેલિે સટેશન પર 
તબક્કાિાર ગોઠિાશે. પ્રયોગાતમક સફળતા 
પછી આમચી મુંબઈના 70થી િધુ લોકલ 
ટ્રેનનાં સટેશનોનો પણ સમાિેશ થશે. આ 
‘ફેસ રરકૉક્નિશન હસસટમ’ના કેમેરા માત્ 
અપરાધીને જ ઓળખિાના કામમાં નિીં આિે. 
એના દ્ારા લાપતા બાળકો – વૃધિ વયહતિઓને 
પણ શોધી શકાશે.

‘મલટી મોડેલ ઈમેજ ફયુઝન’ટેકહનક પર 
Ph.D. કયુું છે એિાં પારલ શાિે રફંગર 
હપ્રન્ટસ તેમજ બાયોમેહટ્રક અને આ જ ક્ષેત્ને 
લગતાં અન્ય હિરયો હિશે સંશોધન કયુું છે. 
‘સટેગનોગ્ાફી’ એક એિી ટેક્નિક છે કે જેમાં 
ગુપ્ત માહિતીની ઈમેજ િીરડયો-ઑરડયોમાં 
સંતાડિામાં આિે છે.  આ ઉપરાંત ‘મક્લટ મોડેલ 
ઈમેઝ ફયુઝન’ટેકહનકનો ઉપયોગ સેટેલાઈટ 
કેમેરાથી લીધેલી તસિીરો પર પણ થાય છે. 
સેટેલાઈટથી ઝડપાયેલી િજારો તસિીરોમાંથી 
ફયુઝન ટેક્નિક દ્ારા જોઈતી 8-10 તસિીરો 
તારિીને એક ચોક્કસ પરરણામ સુધી પિોંચી 
શકાય છે.  એ જ રીતે, તબીબી ક્ષેત્ે પણ આ 
સૉફટિેર ટેક્નિકની મદદથી CT સકેન તેમજ 
MRIની ઈમેજનું ફયુઝન-સંહમશ્રણ કરીને 
યોગય હનદાન ઉપર પિોંચી શકાય છે. 

આિાં હનદાન અટપટાં ઑપરેશન િખતે 
ખાસ કામ લાગે છે. તાજેતરનું એક હિશ્વવયાપી 
સિવેક્ષણનું તારણ કિે છે કે આગામી 2 િરચા 
એટલે કે 2024 સુધીમાં ‘ફેસયલ રરકૉક્નિશન’ની 
માકકેટ 7 અબજ ડોલરનો આંક િળોટી જશે!   

આ�તંકવ�દ કે ગુન�ખ�ેરીને ડ�મવ�ની દીશ�મ�ં સુરક્� આેજન્ીઆ�ેને મળશે મ�ેટી મદદ

ઓફબીટ
ધવલ શુક્લ

ખૂંખાર અપરાધીને ભીડમાં શોધી કાઢતી ટેકનીક્સ

આ�જન�ે આપર�ધી લેટેસ્ટ ટેક્નિક આપન�વત�ે થઈ 
જત� સુરક્� આેજન્ીઆે આદ્યતન સ�ધન-આેપસ કે પછી 

સ�ૉફટવૉરન�ે ઉપય�ેગ કરવ� મ�ંડ�ે. સીસીટીવીઆે લીધેલી 
તસવીર સંગ્રહીત ડેટ� સ�થે આ�પ�ેઆ�પ મેચ થવ� મ�ંડે છે
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મારા હાડપિંજર િર ચોટેલી છે
કપિતાઓની એક જૂની હસતપ્રત,

જેમાં મેં લખી છે;
વૃક્ષની કેશિાળીમાં

ફસાયેલ તારાઓની િાતાતા.
સિનાંઓ અને ઇચછાઓમાં

લથડડયાં ખાતી િફાદારીઓ સમેત
મૃતયયુ િામેલા પ્રેમની શોધમાં

ખજૂરાહોની અણસમજયુ નતતાકીઓ
નજર નથી મેળિી શકતી િોતાની જાત 

સાથે.
કેિી રીતે સમજાિયું એમને?

આ ગયુફાનાં સંગીત અને અંધકાર િચ્ે
સમયે મારી સાથે િણ છળ કયયુું છે!

સાંજથી જ ઉડિા લાગેલી
મયુઠીભર ધૂળ

મોડી રાત સયુધી ...
કશયુંક ગણગણે છે

મેં એમને સાંભળી લીધી છે.
તે એક સિાલ હતો,

‘શયું કોઈ િયુરુષે કયારેય આિી છે
અગ્નિિરીક્ષા ?’

િથથરોમાં લિેટાયેલ
અસંખય સિપ્ો તડિે છે,

તડિે છે એક ઝણકાર માટે
િોતાના અગ્સતતિને સાપિત કરિા માટે

જોઈ રહે છે મને
ટીકીટીકીને...

હા, એ સાચયું તો છે,
પ્રાણ હોય કે પનષ્પ્રાણ

નારીએ જ શોધિી િડે છે
િોતાની અગ્સમતા .

િરંતયુ, હયું તો છયું એક અિશેષ
ઇપતહાસનાં ખંડેરોમાં -

કેિી રીતે કહયું તને - ભાષા પસિાય
િીજયું કોઈ હપથયાર નથી

મારી િાસે.

શીષતાક : ખજૂરાહો
મૂળ કપિ : િારપમતા 
અનયુિાદ : પહના મોદી

એક નવું IoT બોટનેટ માલવેર જેને 
RapperBot તરીકે જૂન 2022 ના મધ્યમાં પ્રથમ 
વખત ઝડપથી વવકવિત કરતું જોવામાં આવ્યું છે. 
જેની ક્ષમતાઓ અન્ય માલવેર કરતા વવપરીત છે. 
આ માલવેર વમરાઈ િોિ્સ કોડની મદદ થી બ્ુટ ફોિ્સ 
કરવા માટે િક્ષમ છે. જેથી ટેલનેટને બદલે SSH 
િવ્સિ્સની ઍકિેિ મેળવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

RapperBot માલવેર જેનું નામ એમબેડેડ 
્યુઆરએલ પરથી ્યુટ્ુબ રેપ મ્યુવઝક વવડડ્યોને 
અગાઉના વઝ્સનમાં મળે છે. એવું કહેવા્ય છે કે તેણે 
એટેક કરેલા SSH િવ્સિ્સનો વધતો િંગ્રહ એકવરિત 
ક્યયો છે. જેમાં 3,500 થી વધુ IP એડ્ેિનો ઉપ્યોગ 
સકેન કરવા અને તેમના માગ્સને બ્ુટ-ફોિ્સ કરવા 
માટે થા્ય છે. RapperBot માલવેરનું વત્સમાન 
અમલીકરણ તેને વમરાઈ િોિ્સ કોડ િાથે દરા્સવે છે. 
જે તેને મુખ્યતવે ડડસ્સરિબ્યુટેડ ડડના્યલ-ઓફ-િવવ્સિ 
(DDoS) એટેકિ કરવા માટે મ્યા્સડદત ક્ષમતાઓ 
િાથે SSH બ્ુટ-ફોિ્સ ટૂલ તરીકે કા્ય્સ કરવાની 
મંજૂરી આપે છે.

વમરાઈ િોિ્સ કોડની મદદથી રીમોટ િવ્સર પર 

માલવેર ઇનસટોલ કરવામાં આવે છે. જે િવ્સર રીસટાટ્સ 
થ્યા બાદ પણ લાંબા િમ્ય િુધી એકિેિ જાળવી 
રાખે છે. એટેકિમાં ડરમોટ િવ્સરથી પ્રાપ્ત થ્યેલ 
ઓળખપરિોની િૂવિનો ઉપ્યોગ કરીને િંભવવત 
લક્્યોને ઘાતકી દબાણ કરવામાં આવે છે. નબળા 
SSH િવ્સરમાં િફળતાપૂવ્સક તોડવા અને માન્ય 
ઓળખપરિો કમાનડ-એનડ-કંરિોલ િાથે પાછા ફરે છે.

િંરોધકોએ જણાવ્યું હતું કે જુલાઈના 
મધ્યભાગથી, RapperBot સવ-પ્રિારથી 

બ્ુટ-ફોસડ્સ SSH િવ્સિ્સમાં ડરમોટ એકિેિ 
જાળવી રાખવા માટે સ્સવિ ક્યુું છે. “~/.ssh/
authorized_keys” નામની વવવરષ્ટ 
ફાઇલમાં ઑપરેટિ્સની SSH પસ્બલક કી ઉમેરીને 
એકિેિ મેળવવામાં આવે છે. જે એટેકરને પાિવડ્સ 
આપ્યા વવના િંબંવધત ખાનગી કીનો ઉપ્યોગ કરીને 
િવ્સર િાથે કનેકટ અને પ્રમાવણત કરવાની પરવાનગી 
આપે છે.

િંરોધકો જણાવે છે કે એક વાર SSH િવ્સરનો 
એકિેિ મળી ગ્યા બાદ હેકિ્સ SSH િવ્સરનો 
પાિવડ્સ બદલી નાખે છે જેથી તેઓ વારવાર િવ્સરનો 
એકિેિ મેળવી રકે. વધુમાં તેઓએ ફાઈલ બદલી 
નાખી હોવાથી એડમીન દ્ારા બધી અવધકૃત કરેલ 
કી ને કાઢી નાખવામાં તેઓ િક્ષમ છે. જેથી ્યુઝિ્સ 
પસ્બલક કી ને પ્રમાણીકરણ કરી SSH િવ્સરનો 
ઍકિેિ મેળવી રકતો નથી.

હેકિ્સ દ્ારા આ િંપૂણ્સ પ્રવરિ્યા થઈ ગ્યા બાદ 
તેઓ DDoS એટેકની તૈ્યારી કરે છે જેથી િવ્સર 
િંપૂણ્સપણે નાર પામે અને તે કોઈ પ્રવતવરિ્યા ન આપે. 

 beinghumanmj

RapperBot માલિેર

ફેરનની દુવન્યામાં વનતનવું પડરવત્સન આવતું 
જ રહે છે, ક્યારેક જૂની ફેરનને નવાં રૂપરંગ 
િાથે રજૂ કરવામાં આવે છે. એમાં સરિાઇપિનો 
િમાવેર કરી રકા્ય. ફેરનની દુવન્યામાં સરિાઇપિ 
હંમેરાં લોકવપ્ર્ય રહી છે. આ બોલડ હો્ય છે, 
ડ્ેમેડટક હો્ય છે, લોકોનું ધ્યાન આકવ્્સત કરે છે. 
આ િાથે તમને સટાઇવલર પણ રાખે છે. ખાિ 
વાત એ છે કે આ દરેક બોડીટાઇપ પર િૂટ કરે 
છે. તમે તમારા લુકને વિમપલ અને એવલગનટની 
િાથે સટાઇવલર પણ રાખવા ઇચછો છો તો 
સરિાઇપિ તમારી મદદ કરરે. ખાિ વાત એ છે 
કે સરિાઇપિ ક્યારે્ય આઉટ ઓફ ફેરન નથી 
થતી. સરિાઇપિની િાથે માકકેટમાં કંઇક ને 
કંઇક એકિપડરમેનટ થતાં રહે છે અને 
તે રિેનડમાં રહે છે. જાડી અને પાતળી 
સરિાઇપિનું કોસ્મબનેરન તમને 
પલેફુલ લુક આપે છે. સરિાઇપિની 
વિમપલ પેટન્સ આજકાલ 
િેવલવબ્ટીઝની પણ સટાઇલ 
સટેટમેનટ છે.

બ�ોડી ટ�ઇપ
સરિાઇપિને જો 

બોડી ટાઇપ અનુિાર 
પહેરવામાં આવે તો 
એ વધારે અપીવલંગ 
લાગે છે. આમ તો 
હોડરજેનટલ સરિાઇપિ 
પહેરવાનું ્યુવતીઓ 
અવોઇડ કરે છે, કારણ 
કે એનાથી બોડી રેપ 
બ્ોડ લાગે છે. જોકે તેને 
સમાટ્સ રીતે કેરી કરવામાં 
આવે તો એ વધુ િારી 
લાગરે. તમારં ડફગર 
ઓવરગલાિ રેપનું 
છે તો તમે નોડટકલ 
સરિાઇપવાળા ટી રટ્સને 
ડાક્ક ડેવનમની િાથે પૅર 
કરી રકો છો. 

આ ઉપરાંત પલેન 
ટી રટ્સ કે રટ્સની િાથે 
નોડટકલ રિાઉઝિ્સ પહેરી 
રકો છો. તમારો બસટ 
એડર્યા હેવી હો્ય તો 
બોડીના લોઅર હાફમાં 
સરિાઇપ પહેરી રકો 
છો. તમે નોડટકલ 

સરિાઇપવાળું સકટ્સ પહેરી રકો છો. એની િાથે 
રાઉનડ નેકવાળું ટી રટ્સ કૅરી કરી રકો છો. જો 
તમારં ડફગર સરિેટ હો્ય તો એ લાઇન નોડટકલ 
ડ્ેિ પહેરો. રફલિવાળો ડ્ેિ વધારે િારો લાગરે.

ડ�યગ્નલ સ્ટ�ઇપ
તમે ઇચછો તો સરિાઇપની િાથે પોલકા ડોટિ, 

ફલોરલ વગેરે પણ મેિ કરી રકો છો. ટ્ૂવનક્, 
સ્સવમવેર કે કુરતામાં તમે ડા્યગ્નલ સરિાઇપિ 
પહેરી રકો છો. એમાં તમે સ્સલમ દેખારો. તમારી 
હાઇટ પ્રમાણે બ્ોડ પેિીઝ કે વથન લાઇનિવાળો 

ડ્ેિ પણ પહેરી રકો છો.

સ્કટ્ટ શ�ોટ્ટ
સકટ્સમાં સરિાઇપિની િાથે 

એકિપેડરમેનટ કરવા ઇચછો છો તો 
ડાક્ક કલરના ઓપરનિ પર જાવ. 

એ લાઇન સકટ્સમાં બલેક એનડ વાઇટ 
નેવી બલૂ એનડ વહાઇટ, ગ્રીન એનડ 

્યલો અને વપંકના પેસટલ 
રેડિના સરિાઇપિ તમને 
વિક લુક આપરે. આ વિવા્ય 
સરિાઇપવાળા રોટિની િાથે 
િંકી નેકપીિ પણ કૂલ લુક 
આપરે. બીજી એકિેિરીઝની 
વાત કરીએ તો હોડરજેનટ 
સરિાઇપિવાળી બેગ ડડફરનટ 
લાગરે. સરિાઇપડ પેનટનો 
રિેનડ ઇનટરનેરનલ લેવલ 
પર વહટ છે. જેમની 
હાઇટ ઓછી છે તેમને 
આ પેનટિ પિ્સનાવલટીને 
વધારે ફેવર કરે છે.

ઇવનિંગ લુક
ઇ વ વ નં ગ મ ાં 

કૂલ લુક માટે 
ડેવનમની જગ્યાએ 
સરિાઇપડ રિાઉઝિ્સ 

પહેરો. જોકે 
આમાં પણ તમારે 

તમારા બોડી 
ટાઇપનું ધ્યાન 

રાખવું પડરે. આ 
રિાઉઝિ્સની િાથે 

ફોમ્સલ કે ઇનફોમ્સલ રટ્સનું 
વિલેકરન તમે ઓકેઝન 
અનુિાર કરી રકો છો.

બોડી મુજબ સ્્ટરાઇપ્સ સ્ટરાઇલ 
કરીને સ્ટરાઇલલશ લુક મેળવો

અિનાિી જયુઓ
 મખુમાંના છાલાથી રાહત પામવા દિવસમાં વારંવાર મીઠાના 

પાણીથી કોગળા કરવા.  ઘરનંુ િહીં અને સતંરાના રસનું 
મમશ્રણ વાનન ે મનખારે છે. પાણીની છાલક મારી ચહેરો  
સાફ કરવો. એક ચમચો િહીં અન ેસતંરાનો રસનંુ મમશ્રણ 
લગાડવુ.ં સકુાઇ જાય બાિ ધોઇ નાખવુ.ં  એક ચમચો તાજુ 
િહીં, મધ અને લીંબનુો રસ ભળેવી મલુાયમ પસે્ટ બનાવી 
ચહેરા અન ે ગરિન પર લગાડવી સકુાઇ જાય બાિ ધોઇ 
નાખવુ.ં આ પસે્ટ સસકન વહાઇ્ટમનગં’નંુ કામ કરે છે.  એક 
ચમચી ચિંન પાવડર, લીંબનુો તથા ્ટામ્ેટાનો તાજો રસ 
ભળેવી પસે્ટ બનાવી ચહેરા અન ેગરિન પર લગાડવાથી 
વાન મનખરે છે.  વફેરન ેમરિસપી બનાવતા પહેલા તનેા પર 
મીઠાવાળ ુપાણી છા્ંટવુ.ં

ટોકિ�ોલ�ોજી-ફોશિ
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અમદાવાદ
સમાન કૃષિ વીજ દર સષિત ખેતી, 

પશુપાલન સંબંષિત વિષો જૂની 26 
માંગણીઓ મુદ્દે 14 દદવસથી અિીના 
સેન્ટ્રલ ષવસ્ા- સવષણણિમ પાક્કમાં ખેડૂતો 
આંદોલન કરી રહ્ા છદે. એમ છતાંયે 
ગુજરાત સરકારદે તેમની રજૂઆતોના 
ઉકેલા મા્દે આગેવાનો સાથે બેઠક સુધિા 
યોજી નથી. આથી, ભારતીય દકસાન સંઘ 
બરોબરનો અકળાયો છદે અને આગેવાનોએ 
મંગળવારદે મુખયમંત્ી, નાણા મંત્ી સષિત 

7 મંત્ીઓના ઘરની આગળ જ ષવરોિ 
પ્રદશણિન, િરણાં યોજવા ષજલ્ા સંગઠનોને 
એલાન આપયું છદે. દકસાન સંઘના સિ 
પ્રચાર પ્રમુખ મનસુખ પ્ોષળયા અને 
આર.કે.પ્દેલ સષિતના આગેવાનોએ 
પત્કાર પદરિદ યોજીને િૈયાવરાળ ઠાલવી 
િતી. તેમણે કહ્યુ કે, અમારી માંગણીઓ 
આજની નથી. પરંતુ, દડઝલ અને વીજ, 
પાણીદરમાં વિારા પછી એ વિષો જૂના 
પ્રશ્ો ખેતી અને પશુપાલન ઉપર 
જબરજસત ભારણ સર્જી રહ્ા છદે.

ખેડૂતો વવફરાયા : CM, નાણામંત્રી સવિત 
7 મંત્રીઓના ઘર અાંગણે ધરણાં કરાશે

સરકારે માગણીઓાે પ્રત્ે પૂરતું ધ્ાન ન ઓાપતા કકસાન સંઘનું ઓેલાનજળમાગગે કનેક્્ષવ્ી પુનઃ 
સથાષપત, ઘોઘાથી નવી 
ષશપની પ્રથમ ટ્રીપ શરૂ

ભાવનગર 
ભાવનગર અન ે સરુત વચે્ છદેલ્ા દોઢદેક માસથી 

ખોરવાયલેી જળમાગણિની કનકે્્ષવ્ી પનુઃ સથાષપત થઈ 
છદે. બુિવારથી ઘોઘા-િજીરા વચે્ વિ ુસુષવિાઓથી સજ્જ 
નવંુ વોયજે એ્સપે્રસ જિાજ ઘોઘાથી પ્રથમ ટ્રીપ સાથે 
જ રો-પે્ સ ફેરી સષવણિસન ે પનુઃ શરૂ કરાઈ િતી. જનૂું 
જિાજ િજ ુમઈેન્ દ્ેનન્સમાં જ િોવાથી િાલ બન્ ેદદશાએ 
એક-એક ફેરો કરવામા ં આવશ.ે દરપરેીંગમાથંી આવયા 
બાદ નાગદરકોન ેબ ેરાઉન્ડ ટ્રીપની સષુવિાનો લાભ મળશ.ે 
ઘોઘા-િજીરા વચ્ ે વોયજે ષસમફની જિાજથી રો-પે્ સ 
ફેરી સષવણિસનુ ં સંચાલન થતુ ં િતુ.ં પરંત ુ ષશપમાં દરપરેીંગ 
કામની જરૂદરયાત ઉભી થતા ંજલુાઈથી સેવા બિં િતી.

21 અને 22 સપ્દેમબરના 
રોજ ગુજરાત ષવિાનસભાનું 
્ૂંકું સત્ મળશે: વાઘાણી

ગાંધરીનગર 
જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવયું િતું કે, આગામી તા.21 

અને 22 સપ્દેમબરના રોજ ગુજરાત ષવિાનસભા ખાતે ્ૂંકું 
સત્ મળશે. તે મા્દે રાજયના મુખયમંત્ી ભુપેન્દ્રભાઈ પ્દેલ 
દ્ારા આજે પ્રસતાવ મુકવામાં આવયો છદે.મંત્ીએ જણાવયું કે, 
રાજયમાં આગામી સમયમાં અંદાષજત રૂ.3300 કરોડના 
કુલ 20 િજાર જે્લા ષવષવિ ષવકાસ કામોનું લોકાપણિણ 
અને ખાતમુિૂતણિ કરવામાં આવનાર છદે. તેનો લાભ રાજયના 
નાગદરકોને મળશે. મંત્ી વાઘાણીએ સેવાસેતું કાયણિક્રમની 
ષવગતો આપતા કહ્યું કે, રાજયના નાગદરકોને આિારકાડણિ, 
રદેશનકાડણિ સષિતની ષવષવિ સેવાઓ ઘર આંગણે મળી રિદે 
તે આશયથી સેવા સેતુનું આયોજન કરવામાં આવે છદે. 

અમદાવાદ
ગજુરાતમા ં૩૪ ઈંચ સાથ ેમોસમનો 

સરદેરાશ ૧૦૨ ્કા વરસાદ નોંિાઇ 
ચૂ્ યો છદે. ૨૦૬ જળાશયોમા ં૮૧.૨૬ 
્કા અન ે સરદાર સરોવર જળાશયમાં 
૯૪.૭૦ ્કા જળસંગ્રિ છદે.

ગાિંીનગર ખાત ે  વિેર વોચ 
ગ્રપુની બેઠક યોજાઇ િતી. આ 
બઠેકમા ં મનોરમા મોિંતીએ જણાવયુ ં
કે,’આગામી પાચં દદવસમા ં રાજયના 
કે્લાક  ષજલ્ાઓમા ં િળવો વરસાદ 

તથા અમરદેલી, ગીર સોમનાથ,નવસારી 
અન ે વલસાડ ષજલ્ામા ં ભારદેથી અષત 
ભારદે વરસાદ ૫ડવાની સભંાવના છદે.  
‘ આ ઉપરાંત આવતીકાલ ેબનાસકાઠંા-
સાબરકાઠંા- મિદેસાણા-પા્ણ-અમરદેલી-
ગીર સોમનાથ-ભાવનગરમા,ં શષનવારદે 
નવસારી-ડાંગ-અમદાવાદ-ગાંિીનગર-
આણંદ-ખેડા-મિીસાગર-પંચમિાલ-
અમરદેલી-ભાવનગર-બો્ાદ-જુનાગઢ-
રાજકો્-પોરબદંર-સરુદેન્દ્રનગરમા ં ભારદે 
વરસાદ પડી શકે છદે. અષિકારીઓના 

મત ે સરદાર સરોવર જળાશયમાં 
૩,૧૬,૩૮૪ એમ.સી.એફ.્ી. 
પાણીનો સગં્રિ છદે. જ ે કુલ સગં્રિ 
શદકતના ૯૪.૭૦% છદે. રાજયનાં 
૨૦૬ જળાશયોમા ં ૪,૫૩,૫૯૪ 
એમ.સી.એફ.્ી. પાણીનો સંગ્રિ છદે,  
જ ેકુલ સગં્રિ શદકતના ૮૧.૨૬% છદે. 
િાલમાં રાજયમા ં કુલ ૧૦૨ જળાશય 
િાઇ એલ ણ્િ ૫ર, કુલ ૨૩  જળાશય 
એલ ણ્િ ૫ર તમેજ ૧૧ જળાશય વોષનિંગ 
પર છદે.

ગુજરાતમાં ષસઝનનો ૧૦૨ ્કા વરસાદ 
જળાશયોમાં ૮૧ ્ કા જળસંગ્રિ થઈ ગયો
ઓમરેલી, ગીર સાેમનાથ, નવસારી, વલસાડમાં ભારે વરસાદ થવાની ઓાગાહી

અમદાવાદ
આઝાદી સમયે દદેશનું ષવભાજન, 

આષથણિક સુિારણામાં લગભગ 15 વિણિ 
જે્લું મોડું થવું અને પરમાણુ શષતિ 
તરીકે પ્રસથાષપત થવામાં ષવલંબ આ ત્ણ 
એવી ચીજો છદે કે જેની દદેશના સામાષજક 
અને આષથણિક ષવકાસ ઉપર અસર થઇ 
છદે અને તેનાથી દદેશને નુકસાન થયું છદે, 
એમ દદેશના ષવદદેશ મંત્ી એસ. જયશંકરદે 
અમદાવાદ ખાતે જણાવયું િતું. પુસતક 
ઇકન્ડયા વે: સટ્રે્દેજીસ ફોર અનસ્ટેન 
વરડણિના ગુજરાતીમાં અનુવાદદત પુસતકના 
ષવમોચન પ્રસંગે તેમણે આ વાત કરી 
િતી. “ભારત મા્દે ચીન એક સુપર 
પાડોશી છદે. માત્ સરિદ નિી પણ 

આષથણિક રીતે પણ તેનો પ્રભાવ જોવા 
મળી રહ્ો છદે. આષથણિક ષવકાસમાં ભારત 
અને ચીનની સરખામણી થતી આવી 
રિી છદે. પણ મારં માનવું છદે કે ભારત 
કરતા ચીનમાં આષથણિક સુિારણા પિદેલા 
શરૂ થઇ િતી. ભારતે આ મા્દે બીજા 15 
વિણિ જે્લો સમય લીિો. બીજું, ચીનના 
આષથણિક સુિારા વિારદે વયાપક િતા એ્લે 
પણ ભારત તેના કરતા પાછળ રિી ગયું 
છદે,” એમ જયશંકરદે જણાવયું િતું. એસ. 
જયશંકરદે ભારત સરકારમાં 38 વિણિ સુિી 
ડીપલોમે્ તરીકે, દદેશના ચીન, ષસંગાપોર, 
અમેદરકા અને જાપાન તરીકેના રાજદૂત 
તરીકે અને ષનવૃષતિ પિદેલા દદેશના ષવદદેશ 
સષચવ તરીકે ફરજ બજાવી િતી. 

મિેસાણા 
શષતિપીઠ બિુચરાજી ટ્રસ્ની 

ડેવલોપમેન્્ ઓફ બચેરાજી દ્ેમપલ 
મા દ્ેની મી્ીંગ મિદેસાણા કલે્્ર 
ઓદફસ ખાત ે મળી િતી. જેમા ં મખુય 
મદંદરના ષશખરની ઊંચાઈનો ષવવાદ દૂર 
કરાયો છદે. સાથે જ મદંદરન ે નવસેરથી 
દરડેવલપ કરી ષશખરન ે 56 ફૂ્ની 
ઊંચાઈએ લઈ જવામા ંઆવશે તવે ુનક્ી 
કરાયુ ંછદે. તમેજ બિુચરાજી શષતિપીઠના 
મદંદર પદરસરન ે‘બી’ કે દ્ેગરીમાંથી ‘એ’ 
કે દ્ેગરી એ્લે કે અંબાજી અન ેસોમનાથ 
મદંદરની કે દ્ેગરીમાં રૂપાતંર કરવામાં 

આવશે.  બઠેકમા ં કરાયલેા ષનણણિય 
મજુબ મખુય મદંદર પદરસર ભોજનશાળા 
યજ્ઞશાળા માનસરોવર તળાવ તથા રદેસ્ 
િાઉસ અને પદરસરની આજબુાજનુો 
તમામ ષવસતાર અબંાજી મદંદરના િોરણે 
ડેવલપ કરવા મા દ્ે માસ્ર પલાન તયૈાર 

કરવામાં આવશે.  મદંદર પદરસરમાં 
એલઇડી સક્રરીન લગાવવામાં આવશે 
તમેજ આદ્યશષતિ બિચુરાજી માતાજી 
સવાર અન ે સાજંની આરતી વબેસાઈ્ 
દ્ારા ઓનલાઈન બતાવવામા ં આવશ.ે 
નવરાષત્નો ઉતસવ િામિમૂથી રંગે 
ચગં ે માતાજીના પદરસરમા ં ઉજવવામાં 
આવશવેૃદ્ધ અશતિ અન ેદદવયાંગ ભતિો 
મા દ્ે વિીલચેર અન ે ષલફ્ની વયવસથા 
કરવામાં આવશ,ે દશણિનમા ં પણ તમેને 
અગ્રીમતા આપવામા ં આવશ ે મદંદરની 
નજીક આવલે બિેલીયા તળાવનું 
બયુ્ ીદફકેશન કરાશે.

ભારતે દરેક દેશના વિતને પ્ાથવમકતા 
આપવરી પડશે ઃ મંત્રી એસ. જરશંકર

વલસાડ
વલસાડના પારડી નજીકથી પસાર 

થતી પાર નદી દકનારદેથી ગઈ ૨૮મી 
ઓગસ્ના રોજ વલસાડની જાણીતી 
ષસંગર વૈશાલી બલસારાની શંકાસપદ  
િાલતમાં બંિ કારમાંથી મૃતદદેિ 
મળી આવયો િતો. પોલીસે વૈશાલી 
બલસારાની િતયાનું રિસય ઉકેલવા ૬ 
્ીમો બનાવી િતી. આરોપીઓ સુિી 
પિોંચવા પોલીસે વલસાડ શિદેર અને 
આસપાસના ષવસતારના ૧૦૦૦થી 
વિુ સીસી્ીવી ફૂ્દેજ પણ તપસયા 
િતા. આખરદે વૈશાલી બલસારાની 
િતયાના રિસય પરથી પડદો ઉચકવામાં 

પોલીસને સફળતા મળી િતી. પોલીસે 
વૈશાલીની િતયાની માસ્ર માઈન્ડ 
મૃતક વૈશાલીની જ નજીકની ષમત્ 
બબીતાની િરપકડ કરી તેના ષવરદ્ધ 
કાયદદેસરની કાયણિવાિી િાથ િરી િતી.

બબીતાએ વૈશાલીની િતયા મા્દે 
બિારના રાજયના એક પ્રોફેશનલ 
દકલર ગેંગનો સંપક્ક કયષો િતો. તપાસમાં 
ચોકાવનારો ખુલાસો થયો િતો. જે 
બાદ પોલીસે કોન્ટ્રા્્ દકલરોને પકડવા 
ચક્રોગષતમાન કયાણિ િતા. વલસાડ 
એલસીબીની ્ીમે પંજાબથી સુખષવંદર 
નામના મુખય કોન્ટ્રેક્ દકલરની િરપકડ 
કરી છદે.

વલસાડનરી વસંગર વૈશાલરીનરી િતરા 
કેસમાં કોન્ટ્ાક્ટ કકલરનરી ધરપકડ

બિુચરાજી મંદદરના ષશખરને 56 ફૂ્ ઊંચે 
લઈ જવાશેઃ ટ્રસ્ી મંડળનો મિતવનો ષનણણિય

અમદાવાદ
નાના અને મધયમ ઉદ્યોગોને 

આિુષનક ્દેકનોલોજીથી સજ્જ કરવા 
અને તેની તાલીમ આપીને તેમની 
મેન્યુફેક્ચદરંગ ક્ષમતામાં વિારો 
કરવા મા્દે નાસકોમ  સેન્્ર ઓફ 
એક્સલન્સ અને ઇન્ડો અમેદરકન 
ચેમબર ઓફ કોમસગે કારાર કયાણિ 
છદે.નાના મેન્યુફેક્ચરસણિની ઉતપાદન 
ક્ષમતામાં સુિારો કરવા પર પણ 
ધયાન કેકન્દ્રત કરવામાં આવશે.

્દેકનોલોજી અને કોમપયુ્રના 
સમન્વયથી તમના ઉતપાદન 
એકમોની ક્ષમતામા ંસુિારો કરવા 
મા્દે તેમને માગણિદશણિન આપવાનું 

કામ કરશે. આ કરાર િદેઠળ તેમના 
સભયોને તાલીમ આપવાનું કામ પણ 
કરવામાં આવશે.પ્રોડ્્ના ક્ોષલ્ી 
ઇમપ્રુવમેન્્ મા્દે પણ માગણિદશણિન 
આપવામાં આવશે. 

અમદાવાદ
વસત્ાપુર પોલીસ સ્દેશનની 

એકાઉન્્ ફરજ બજાવતા પોલીસ 
કોન્સ્દેબલ કુલદીપષસંિ યાદવ 
ગોતામાં આવેલા દદવા િાઇટસમાં 
બારમાં માળદે તેમના પત્ી રીદ્ધી અને 
ત્ણ વિણિની દીકરી આકાંક્ષા સાથે 
રિદેતા િતા. મંગળવારદે રાતના સમયે 
તેમના વચ્ે દંપષત વચ્ે તકરાર 
થઇ િતી. જે બાદ રાતના સવા એક 
વાગયાની આસપાસ તેની રીધિીએ 
બારમાં માળદેથી કુદીને આતમિતયા 
કરી િતી.  જેના થોડા ષમષન્ બાદ 

કુલદીપષસંિ યાદવે તેની ત્ણ વિણિની 
દીકરી આકાંક્ષાને ગળા લગાડીને ૧૨ 
માળદેથી ઝંપલાવીને આતમિતયા કરી 
લીિી િતી. જે બાદ આસપાસના 
લોકો દોડી આવયા િતા. આ ઉપરાંત, 
૧૨ માળદે રિદેતા કુલદીપના બિદેન 
પારૂલબેનને બોલાવવામાં આવયા 
િતા. જેઓ તેમના ભાઇ, ભાભી અને 
ત્ણ વિણિની દીકરીના મૃતદદેિને જોઇને 
ભાંગી પડયા િતા. આ અંગે સોલા 
પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા ઉચ્ 
પોલીસ અષિકારીઓનો કાફલો સથળ 
પર પિોંચી ગયો િતો અને તપાસ શરૂ 

કરી િતી. જેમાં જાણવા મળયું િતું કે 
ત્ણ વિણિ પિદેલા કુલદીપષસંિ પદરવાર 
સાથે દદવા િાઇટસમાં રિદેવા મા્દે 
આવયા િતા. કુલદીપષસંિને તેની પત્ી 
વચ્ે અનેકવાર કોઇ કારણસર તકરાર 
પણ થતી િતી.  જેના કારણે ઘરનું 
વાતાવરણ તંગ રિદેતું િતું. જે બાબતની 
જાણ કુલદીપના બિદેનને પણ િતી. જો 
કે તે પાદરવાદરક તકરારમાં અનેકવાર 
સમાિાન કરાવી ચુ્યા િતા. પોલીસે 
કુલદીપષસંિનો મોબાઇલ ફોન તપાસયો 
િતો. મૃતકની સુસાઈડ નો્થી પોલીસ 
અષિકારી સામે પણ સવાલો ઉઠ્ા છદે. 

કોન્સ્દેબલે પત્ી અને ત્ણ વિણિની પુત્ી 
સાથે ૧૨ માળદેથી કુદી આતમિતયા કરી
દંપતત વચ્ે ચાલતા ઝઘડાનાે કરૂણ ઓંજામઃ સુસાઈડ નાેટથી પાેલીસ ખાતા સામે પણ સવાલાે ઉઠ્ા

ઉદ્ોગોને ્ટેકનોલોજી સજ્જ કરવા 
ઇન્ડો-અમેકરકન ચેમ્બર વચ્ે કરાર
કાેમ્પ્ુટરની મદદથી ઉત્ાદન વધારવા માગ્ગદર્ગન ઓપારે
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અમદાવાદ 
રજિસ્ટર્ડ અનરેકગ્નાઈઝ 

પોજિટ્ટકિ પના્ટટીઓ અને તેમને 
રોનેશન આપનનારના વ્યજતિગત 
અને કોપપોરે્ટ કરદનાતનાઓને 
અમદનાવનાદનના ૯૦ િોકેશન 
સજિત અમદનાવનાદનના ૯૦ સજિત 
ગુિરનાતનના ૧૩૦ િે્ટિના સ્થળો 
પર આવકવેરના ખનાતનાઓ આિે 
સવનાર્થી દરોરના પનાર્યના છે. એન્ટ્ી 
પ્ોવનાઈરસ્ડ ત્થના  અમદનાવનાદની 
એજ્યુકેશન ઇનન્સ્ટ્ટ્યૂ્ટ જસલવર 
ઓક સના્થે સંકળના્યેિના શીતિ 

અગ્રવનાિ ત્થના તેમની સંસ્થનાનના 
અન્્ય ત્રણ ટરરેક્ટસ્ડને પણ કવર 
કરવનામનાંઆવ્યના િોવનાની શક્યતનાને 
નકનારી શકનાતી ન્થી. તેનના છનાં્ટના 
રનાિસ્થનાન િોનસપ્ટિ પર પણ 
ઊરી શકે છે. બીજીતરફ શેસ્ડ 
અને મ્યુચ્યઅિ ફંર સજિતનના 
ઇન્વેસ્ટમેન્્ટ સના્થે સંકળના્યેિી 
ગોલરમનાઈન જસક્યોટર્ટીઝનના 
ટકરી્ટ વનાસસના, રમેશ મિેતના, 
િ્યશ્ી રમેશ પ્ટેિ, સમીર 
પંકિભનાઈ ગનાંધીનો સમનાવેશ ્થતો 
િોવનાનું જાણવના મળી રહ્ં છે. 

તેમની જગફ્ટ જસ્ટીમનાં આવેિી 
ઓટફસમનાં પણ આવકવેરના 
ખનાતનાએ સર્ડ કરી િોવનાનું જાણવના 
મળી રહ્ં છે. રનાિસ્થનાનમનાં ૫૪ 
અને મધ્ય પ્દેશમનાં એક સ્થળે 
દરોરના પરવનામનાં આવ્યના િતના.

દરોરના િેઠળ આવરી િેવનામનાં 
આવતી િોવનાનું મનનાતી પનાંર 
અનરેકગ્નાઈઝ પોજિટ્ટકિ 
પના્ટટીઓમનાં શ્ી ભનારત જવકનાસ 
પક્ષ, ગરવી ગુિરનાત, િન સેવના 
પના્ટટી, ગુિરનાત ્યુવના જવકનાસ 
પના્ટટી, મિનાગુિરનાત િનતના પના્ટટી, 

્યુવના જાગૃજત દળનો સમનાવેશ 
્થના્ય છે. આ પના્ટટીઓને રોનેશન 
આપીને અબજો રૂજપ્યનાનું મની 
િૉન્રટરંગ કરવનામનાં આવ્યું િોવનાનું 
જાણવના મળી રહ્ં છે. મંગળવનારે 
દરોરના દરજમ્યનાન આ મની 
િૉન્રટરંગને િગતના દસતનાવેજો પણ 
એકજત્રત કરવનામનાં આવી રહ્ના છે. 
ઇિેકશન કજમશન પનાસે્થી પણ 
તેને િગતના આધનારપુરનાવનાઓ 
િના્થ િનાગ્યના િોવના્થી અબજોનું 
મની િૉન્રટરંગ પકરનાવનાની 
શક્યતના રિેિી છે.

મુળ ગુિરનાતની દીકરીએ 
અમેટરકનામનાં  સના્યકિ  

રેસ જીતી રંકો વગનાર્યો
ખેડા

મૂળ કપરવંિનના વતની ૨૦ વર્ડ્થી અમેટરકનામનાં રિેતનાં 
પનાજ્થ્ડકભનાઈ તેિીની પુત્રી જાન્્યના અમેટરકનામનાં જસ્યે્ટિમનાં 
જરિકસનાઈર એજિમેન્્ટરી સકકૂિમનાં ધોરણ - ૨મનાં અભ્યનાસ 
છે. જાન્્યનાએ ભનારતનના જવદ્ના્થટીઓને જશક્ષણમનાં આજ્થ્ડક 
સિના્ય કરવના મના્ટે અમેટરકનામનાં ધનરનાજશ એકત્ર કરવના 
મના્ટે જસ્યે્ટિ્થી પો્ટ્ડિેન્રનના ૩૩૩ ટકિોમી્ટરની સના્યકિ 
રેસ મનાત્ર ૧૮ કિનાક અને ૨૦ જમજન્ટમનાં પૂણ્ડ કરી એક 
કીજત્ડમનાન સ્થનાજપત ક્યપો છે. પનાજ્થ્ડકભનાઈ તેિીની ૮ વર્ડની 
દીકરી જાન્્યના જશક્ષણ મના્ટે સનાિસ અને જસજધિ િનાંસિ 
કરનનાર કદનાર સૌ્થી નનાની ઉંમરની બનાળના છે,

ગુિરનાતમનાં 15મી જવધનાનસભનાની 
રૂં્ટણીમનાં ઉતરતના પિેિના રનાજ્યની 
ભનાિપ સરકનાર એક િનાખ બેરોિગનાર 
્યુવનાનોને રોિગનારી પત્ર આપવના 
તખતો તૈ્યનાર કરી રિી છે. મુખ્યમંત્રી 
જનવનાસ સ્થનાને મંગળવનારે આ્ટિી મો્ટી 
સંખ્યનામનાં ક્યનાં ક્યનાં નોકરી આપી શકના્ય 
તેનના મના્ટે બેઠક મળી િતી. િેમનાં 12 
જવભનાગોનના સેરિે્ટરીઓએ આંકરના રિૂ 
ક્યના્ડનું જાણવના મળ્યુ છે.

ય્ઁજીઝ્ર, ગૌણ સેવના પસંદગી મંરળ, 
પંરના્યત સેવના પસંદગી મંરળ, પોિીસ 
ભરતીમના ત્રણ બોર્ડ સજિત અનેક 

સરકનારી, અધ્ડ સરકનારી અને બોર્ડ- 
કોપપોરેશનમનાં કોજવર-19ની વૈજવિક 
મિનામનારીને કનારણે અઢી વર્ડ્થી નવી 
ભરતીઓ અ્ટકી પરી છે. આ તમનામ 
ભરતી સંસ્થનાનોમનાં 30 િજાર િે્ટિી 
ભરતી પ્જરિ્યના પનાઈપ િનાઈનમનાં છે. 
િેમનાં અંજતમ તબક્ે અ્થના્ડત મનાત્ર 
જનમણૂંક પત્રો આપવનાનના બનાકી િો્ય 
તેવી તમનામ ભરતીઓને નવરનાજત્ર 
પિેિના ઝરપ્થી પૂણ્ડ કરવના મુખ્યમંત્રીએ 
આદેશ ક્યપો છે.

રૂં્ટણીમનાં ઉતરતના પિેિનાં સરકનાર એક 
િનાખ ્યુવનાનોને રોિગનારી પત્રો આપશે
સરકારી નાોકરી, કાોરાપોરોટ- ઉદાોગગૃહ માટો  માોદીના જન્મ દદવસથી રત્રનું વવતરણ થશો

અમદાવાદ
AAP પના્ટટીનના પ્દેશ પ્મુખ 

ગોપનાિ ઈ્ટનાજિ્યનાએ પ્ેસ કોન્ફરન્સ 
કરીને ગુિરનાતની 10 બેઠક પર 
આમ આદમી પના્ટટીનના ઉમેદવનારોનના 
નનામની જાિેરનાત કરી છે.  આ પ્ેસ 
કોન્ફરન્સમનાં ગોપનાિ ઈ્ટનાજિ્યનાએ 
કહ્ કે, પના્ટટી દ્નારના િે ઉમેદવનારો 
જાિેર કરના્યના છે તેમનાં તમનામ સમનાિ, 
ગ્રનામીણ અને શિેરમનાં્થી સમનાવેશ 
્થના્ય તે બનાબતનું ધ્યનાન રનાખવનામનાં 
આવ્યુ છે. આપ પના્ટટી ્યુજનક અને ટ્ેન્ર 
સે્ટ કરનનારી પના્ટટી છે અને આગનામી 
રૂં્ટણી બિુમતી સના્થે જીતીશું. આમ 
આદમી પના્ટટી 2022નના અંતે ્યોજાનનારી 

સંભજવત ગુિરનાત જવધનાનસભનાની 
રૂં્ટણીમનાં પરરમ િિેરનાવવના મના્ટે 
મો્ટનાપના્યે તૈ્યનારીઓ કરી રિી છે. 
આપનના રનાષ્ટી્ય સં્યોિક અરજવંદ 
કેિરીવનાિ અને અન્્ય નેતનાઓનના 
ગુિરનાતનના આં્ટનાફેરના વધ્યના છે.  નવના 
જાિેર કરેિના ઉમેદવનારનના નનામમનાં 
કૈિનાસ ગઢવી - મનાંરવી કચછ, ટદનેશ 
કનાપટર્યના - દનાણીિીમર, રૉ. રમેશ 
પ્ટેિ- રીસના, િિેશ ઠક્ર- પના્ટણ, 
કલપેશ પ્ટેિ - વેિિપુર બેઠક, જવિ્ય 
રનાવરના - સનાવિી, બીપીન ગનામેતી 
- ખેરબ્રહ્ના, પ્ફુિ વસનાવના - નનાંદોદ, 
જીવન િીંગુ - પોરબંદર, અરજવંદ 
ગનામીત (નીઝર)નો સમનાવેશ ્થના્ય છે.

સુરત
ઓિપનાર જવધનાનસભનામનાં કેન્દ્ર અને 

રનાજ્ય સરકનારનના જવજવધ ્યોિનનાનના 
િનાભના્થટીઓની કના્ય્ડરિમમનાં વરનાપ્ધનાન 
નરેન્દ્ર મોદી જોરના્યના િતના. તેઓએ 
ભુપેન્દ્ર-નરેન્દ્રની સરકનાર િોકો મના્ટે 
કનામ કરી રિી છે. અને િજારો અને 
િનાખો િોકોને સીધો િનાભ મળી રહ્ો 
છે અને વરેટ્ટ્યનાઓ નીકળી ગ્યના 
છે. આ ઉપરનાંત તેઓએ કે્ટિનાક 
િનાભના્થટીઓ સના્થે સીધો સંવનાદ પણ 
ક્યપો િતો. િે િોકો િનાભ િઈ રહ્ના છે 

અને િે અન્્ય િોકોને પણ આ િનાભ 
મળે તે મના્ટે કનામગીરી કરવના કહ્ં િતું 
સભનામનાં વચ્યુ્ડઅિ જોરના્યેિના  પ્ધનાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્ં િતું,  સુરતમનાં 
એક રીતે રબિ એનન્િન સરકનાર 
એ્ટિે ભુપેન્દ્ર નરેન્દ્ર સરકનાર કેન્દ્ર 
અને રનાજ્ય  સરકનારની ્યોિનનાઓનના 
િનાભના્થટીઓનના દશ્ડન કરવના એ અમનારના 
મના્ટે સૌભનાગ્યની વનાત છે. ઓિપનારમનાં 
િે રીતે આિે મેગના મેટરકિ કેમપનું 
આ્યોિન કરવનામનાં આવ્યું છે. આિે 
અિી એક સના્થે િજારો િોકોનના 

જનદનાન કરીને તેમની જવનના મૂલ્યે 
સનારવનાર કરવનામનાં આવશે  કના્ય્ડરિમમનાં 
ભુપેન્દ્ર ભનાઈની ગુિરનાત સરકનાર અને 
સી.આર.પના્ટીિનના નેતૃતવમનાં ભનાિપનું 
સંગઠન કનામ કરી રહ્ં છે. આ િ સેવના 
ભનાવ આ િ સદ્દભનાવનના તે ગુિરનાતની 
પ્જાનના સતત આજશ્ડવનાદ નના કનારણે 
શક્ય બની રિી છે. સુરતનના િોકોનના 
આવી સદ્દભનાવનના કના્યમ મના્ટે જોવના 
મળે છે. સુરતીઓ િંમેશના સદભનાવનના 
અને સનામર્ય્ડ રનાખે છે તેનના કનારણે સુરત 
મીની ભનારત બની રહ્ં છે

આમ આદમી પાર્ટીએ ચૂંર્ણી 
માર્ે વધુ 10 નામ જાહેર કરાયા

અમદાવાદ
િમમુ-કનાશમીરમનાં આતંકવનાદીઓ 

સનામે િરતના શિીદ ્થ્યેિના અમદનાવનાદનના 
િવનાનનના ઘરે કુટર્યર્થી મોકિવનામનાં 
આવેિના શૌ્ય્ડ રરિને તેમનના મનાતનાજપતનાએ 
સવીકનારવનાનો ઈનકનાર કરી દીધો િો્ય 
છે. સનામનાન્્ય રીતે રનાષ્ટપજતનના િસતે 
શૌ્ય્ડ રરિ એનના્યત કરવનામનાં આવતું િો્ય 
છે, તેનના બદિે તેને કુટર્યર્થી મોકિી 
દેવનાતના શિીદનના મનાતનાજપતના નનારનાિ છે. 
અમદનાવનાદનના બનાપુનગર જવસતનારમનાં 
રિેતના ગોપનાિ જસંિ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭મનાં 
શિીદ ્થ્યના િતના. િે સમમનાન રનાષ્ટપજત 
ભવનમનાં મળવું જોઈતું િતું તેને આ રીતે 

મોકિી દેવનાતના શિીદનના જપતના મુજનમજસંિ 
ભદૌટર્યનાએ નના મનાત્ર તેને સવીકનારવનાનો 
ઈનકનાર કરી દીધો છે, પરંતુ આ મનામિે 
રનાષ્ટપજત ભવનને દખિગીરી કરવના મના્ટે 
પણ જવનંતી કરી છે.

શિીદ ગોપનાિ જસંિનના સજવ્ડસ 
બેજનટફટસ અને અવોર્ડ મના્ટે તેમનના 
મનાતનાજપતના અને પત્ી વચ્ે કના્યદનાકી્ય 
િંગ પણ ્થ્યો િતો. ૨૦૧૧મનાં શિીદની 
પત્ી તેમનના્થી અિગ ્થઈ ગઈ િતી, 
પરંતુ તેમનના કના્યદેસરનના છૂ્ટનાછેરના નિોતના 
્થ્યના. જન્યમ પ્મનાણે શિીદની પત્ી 
બેજનટફટસ મેળવવનાને પનાત્ર િતી, પરંતુ 
ગોપનાિ જસંિનના મનાતનાજપતનાએ કો્ટ્ડમનાં કેસ 

જવાનના ઘરે કુરીયરથી મોકલાયેલો 
શોય્ય ચક્ર તેના પરરવારે સવીકાયયો નહીં

નરેન્દ્ર-ભૂપેન્દ્રની સરકનાર િોકો મના્ટે કનામ 
કરે છે, વરેટ્ટ્યના નીકળી ગ્યના ઃ વરનાપ્ધનાન
અા�લપાડમાં વિવિધ યા�જનાના લાભાર્થીના કાય્યક્રમમાં િડાપ્રધાન િર્ુ્યઅલી જ�ડાયા

કાંગ્�સમાં ટા�ળાં સાર્� દાિ�દારી કરનાર હિ�ર્ી ટટટકટ માટ� લાયક નહીં ગણાય
ગજુરાત વિધાનસભાની ચૂટંણીમાં ઉમદેિાર પસદંગીન ે લઈ કોંગ્સે ે કસરત શરૂ કરી છે ત્ારે 
સ્ક્રિવનંગ કવમટીએ એિો વનણ્્ણ  ક્યો છે કે, જો કોઈ દાિેદાર ટોળા ંસાથ ેટટટકટની રજઆૂત કરિા 
આિશ ેતો તને ેટટટકટ માટે લા્ક ગણિામા ંનવિ આિે. બીજી તરફ કોઈ દાિેદારન ેટટટકટ ના મળે 
ત્ારે િંગામો મચતો િો્ છે, આિા અસતંષુ્ોન ેમનાિિા માટે તાલકુા, વજલ્ા અન ેપ્રદેશ કક્ાએ 
સ્ક્રિવનંગ કવમટી બનાિિામા ં આિશ,ે જ ે સમજાિટનુ ં કામ કરશ.ે આ િખત ે ઉમદેિાર પસદંગી 
પ્રવરિ્ા સપંણૂ્ણપણ ે ગુજરાતમા ં થશ,ે સ્ક્રિવનગં કવમટીની બેઠક ગજુરાતમા ં જ મળશ,ે ટટટકટની 
રજઆૂત માટે કોઈન ેટદલિીના આટંા મારિાની જરૂર નવિ પડે તિેુ ંપણ કોંગે્સ ેજાિેર ક્ુું છે.

ઇલ�ક્શન કમમશન પાસ�ર્ી પુરાિાઅા� મળતાં અબજ�નું મની લાૉન્ડટરગં પકડાિાની શક્યતા
ગુજરાતમાં 130 સથળે ITના દરોડાનો ધમધમાટ

અમદાિાદ અાિ�લા અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીઅ� ટરિરફ્રન્ટ ખાત� પટરિત્યન સંકલ્પ સંમ�લન સંબા�ધ્યુંંઃ ભાજપ સરકાર પર અાકરા પ્રહારા�
અમદાવાદ 

કન્્યનાકુમનારી્થી ભનારત જોરો પદ્યનાત્રનાનના 
આરંભ અગનાઉ અમદનાવનાદની એક ટદવસી્ય 
મુિનાકનાતે આવેિના કોંગ્રેસનના પૂવ્ડ રનાષ્ટી્ય અધ્યક્ષ 
રનાિુિ ગનાંધીએ ટરવરફ્રન્્ટ પર પટરવત્ડન સંકલપ 
સંમેિન સંબોધતના ભનાિપ પર આકરના પ્િનારો 
ક્યના્ડ િતનાકે, એક બનાિુ, સરદનાર પ્ટેિની જવવિની 
સૌ્થી ઉંરી પ્જતમના બનનાવવનામનાં આવે છેને 
બીજી બનાિુ, એ િ સરદનારની જવરનારધનારના પર 
આરિમણ કરવનામનાં આવે છે.એ જવરનારધનારનાનુ 
અપમનાન કરના્ય છે.

રનાિુિ ગનાંધીએ પણ વના્યદો ક્યપો િતોકે, જો 
ગુિરનાતમનાં કોંગ્રેસની સરકનાર રરનાશે તો, ખેરૂતોનુ 

ત્રણ િનાખ રૂજપ્યના સુધીનુ દેવુ મનાફ કરનાશે.
ટદકરીઓને મફત જશક્ષણ અપનાશે િ્યનારે ૩૦૦ 
્યુજન્ટ વીિળી મફત અપનાશે. આ ઉપરનાંત બુ્થ 

કના્ય્ડકરોને રનાિુિ ગનાંધીએ જીતનો મંત્ર આપ્યોકે, 
ગુિરનાતની િનતના આિે ત્રસત બની ગઇ છે. જો  
પ્જાિક્ષી પ્શ્ોને આગળ ધરીને િરના્યક બનીને 

રૂં્ટણી િરશો તો કોંગ્રેસની સરકનાર નક્ી છે.
રનાિુિ ગનાંધીએ ભનાિપ સરકનારને આરે િના્થે 

િેતના કહ્ં કે, ગુિરનાત આિે ડ્રગસનુ સેન્્ટર બન્્યુ 
છે. કોઇ સનામનાન્્ય વ્યજતિ પનાસે ડ્રગસ પકરના્ય તો 
કના્ય્ડવનાિી ્થના્ય છે પણ મુંદ્રના પો્ટ્ડ પર્થી કરોરોનુ 
ડ્રગસ પકરના્ય તો પોિીસ કોઇ કના્ય્ડવનાિી કરતી 
ન્થી. ઉદ્ોગપજતઓને િજારો એકર િમીનોની 
લિનાણી કરી દેવના્ય  છે િ્યનારે ગરીબ આટદવનાસી 
તેનના િકની િમીન મનાંગે તો તેને મળતી ન્થી. 
િોકતંત્ર પર િ નિીં, ગુિરનાતની િનતના પર 
આરિમણ ્થઇ રહ્ છે પણ કોઇ બોિી શકતુ 
ન્થી. ગુિરનાત મનાત્ર એવુ રનાજ્ય છે િ્યનાં 
આંદોિન મના્ટે પણ પરજમશન િેવી પરે છે.

કોંગ્રેસની સરકનાર રરનાશે તો ખેરૂતોનું દેવુ મનાફ : રનાિુિ
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નવી દિલ્ી
દેશના પશુપાલકો અત્ારે લમપપી 

સ્કન રોગથપી ખરાબ રપીતે પ્રભાવિત છે. 
સરકારપી આંકડા અનુસાર 31 ઓગ્્ટ 
સુધપી 49,628 ગૌિંશના મોત થઈ ચૂક્ા 
છે. કેન્દ્પી્ પશુપાલન અને ડેરપી વિભાગ 
અનુસાર 12 રાજ્ોના 165 વિલ્ા 
આનાથપી પ્રભાવિત છે અને બે કરોડથપી 
િધારે પશુ આ બપીમારપીનપી ચપે્ટમાં 
આિિાનપી આશંકામાં છે. કૃવિ મંત્ાલ્ના 
અવધકારપીઓ અનુસાર બપીમારપી 24 

રાજ્ોમાં ફેલાઈ ચૂકી છે. 
અંદમાન અને વનકોબાર દ્પીપ સમૂહ 

સુધપી આના સંક્રમણથપી ગા્ોના મોત 
થઈ રહ્ા છે પરંતુ આ ભારે સંક્ટ છતાં 
રાજ્ સરકાર આને મહામારપી જાહેર કરપી 
રહપી નથપી. અત્ાર સુધપી આ બપીમારપીનપી 
કોઈ સારિાર નથપી. જોકે િેસકસન છે અને 
અત્ારે ગો્ટ એન્ડ શપીપ પોકસ િેસકસન 
પશુઓને આપિામાં આિપી રહપી છે. આ 
િેસકસન બપીમારપીથપી બચાિ તો કરે છે 
પરંતુ સમગ્રરપીતે બચાિ કરતપી નથપી. 

સમગ્ર િેશમાં પશુપાલકો ચિંચિિઃ લમપી 
વાયરસ 50,000થી વધુ પશુઓના મોિ
લમ્પી વાયરસ દેશના 24 જેટલા રાજાેમાં ફેલાતા ફફડાટ

NSE કૌભાંડમાં પૂિ્વ 
સપીઇઓ રવિ નારા્ણ બે 
દદિસનપી ઇડપી ક્્ટડપીમાં

નવી દિલ્ી
દદલહપી સાઉથ એિન્્ૂ કો્ટટે બુધિારે એનએસઆઇના 

પૂિ્વ સપીઇઓ રવિ નારા્ણને બે દદિસનપી ઇડપી ક્્ટડપીમાં 
સોંપ્ા હતા. મંગળિારે તેમનપી ધરપકડ કરિામાં આિપી 
હતપી. એનએસઇ કૌભાંડ સાથે સંકળા્ેલા મનપી લોન્ડદરંગ 
કેસ અને એક્ચેન્િના કમ્વચારપીઓના ફોન ગેરકા્દે ્ટેપ 
કરિાના આક્ેપસર તેમનપી અ્ટકા્ત કરિામાં આિપી 
હતપી. એનએસઇ કૌભાંડ સાથે સંકળા્ેલા મનપી લોન્ડદરંગ 
કેસમાં તેમનપી પૂછપરછ કરશે. નારા્ણ એવપ્રલ 1994થપી 
31 માચ્વ 2013 સુધપી એનએસઇના એમડપી અને સપીઇઓ 
હતા. તે પછપી 1 એવપ્રલ 2013થપી તેમનપી િરણપી કંપનપી 
બોડ્વમાં ઉપાધ્ક્પદે થઇ હતપી. 

પપીએમ મોદપીના નામે કોઈ 
કોઈ પણ જીતપી શકે છે, 

સંગઠન િરૂરપી ઃ અવમત શાહ
નવી દિલ્ી

ભાિપનપી મંથન બેઠક દરવમ્ાન પા્ટટી પ્રમુખ િેપપી 
નડ્ા અને અવમત શાહે આકરૂં િલણ અપનાવ્ું હતું. િે 
પણ મંત્પીઓએ પોતાને ફાળિિામાં આિેલા સંસદપી્ 
ક્ેત્ોનપી મુલાકાત લઈને ત્ાં શું સ્થવત છે તેનો તકાજો 
નથપી મેળવ્ો તેમને અવમત શાહે ચેતિણપી આપપી દપીધપી 
હતપી.  અવમત શાહે મંત્પીઓને કહ્ં હતું કે, ‘આપણે અહીં 
સંગઠનના કારણે છપીએ. સરકાર પણ સંગઠનના કારણે 
છે. સંગઠનને પ્રાથવમકતા આપિપી જોઈએ. િડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ મોદપી સૌથપી લોકવપ્ર્ છે. પપીએમ મોદપીના નામે કોઈ 
પણ જીતપી શકે છે પરંતુ જો િમપીનપી ્તરે કોઈ સંગઠન 
નથપી તો આપણે તેનો ફા્દો નહીં ઉઠાિપી શકીએ.’

ભોપાલ 
મધ્ પ્રદેશમાં મવહલા અને બાળ 

વિકાસ મંત્ાલ્ દ્ારા ૩ િિ્વનપી િ્નાં 
બાળકો, સગભા્વ તથા ્તનપાન કરાિતપી 
મવહલાઓ તથા ૧૧-૧૪ િિ્વનાં દકશોર-
દકશોરપીઓને પોિણનપી િરૂરપી્ાતો 
પુરપી કરિા ‘્ટેક-હોમ’ રેશન આપિામાં 
આિે છે. આ વિભાગ મુખ્-મંત્પી 
વશિરાિવસંહ ચૌહાણ પાસે છે. એમાં 
૬.૯૪ કરોડનો ભ્રષ્ાચાર સામે આવ્ો 
છે. આ વિભાગે ૨૦૧૮ દરવમ્ાન 
આશરે ૨,૩૯૩ કરોડનું ૪.૦૫ મેવરિક 
્ટન ‘્ટેક-હોમ’ રેશન ૧.૩૫ કરોડ 

લાભાથટીઓને િહેંચ્ું હતું. પરંતુ તે 
અંગેના ઓડપી્ટ-રપીપો્ટ્વમાં િણાિિામાં 
આવ્ું છે કે તે રેશનનાં પદરિહન, 
ઉતપાદન, વિતરણ અને ગુણિત્ામાં ઘણપી 
ગરબડ થઈ છે. તે્ટલું િ નહીં પરંતુ તે 
રેશન માત્ ‘કાગળ ઉપર’ િ િહેંચિામાં 
આવ્ું છે. ઓડપી્ટર િનરલે ઓડપી્ટ 
રપીપો્ટ્વમાં િણાવ્ું છે કે, બાઈક, કાર, 
ઑ્ટો રપીક્ા અને ્ટેંકરોના નંબરો, રિકના 
નંબર તરપીકે દશા્વિપી રેશન તૈ્ાર કરનારપી 
કંપનપીઓ પાસેથપી આશરે રૂ. ૬.૯૪ 
કરોડનું ૧૧૨૫.૬૪ મેવરિક ્ટન રેશન 
પદરિહન કરા્ું હોિાનું દશા્વિા્ું છે.

નવી દિલ્ી
૨૦૧૪માં સત્ાના વશખરે પહોંચ્ા 

બાદ દેશનપી આ્ાત વનભ્વરતા ઘ્ટાડપીને 
ભારતના આંતદરક અથ્વતંત્ને મિબૂતપી 
આપિાના ઉદ્ેશ્ સાથે કરેલ મેક 
ઈન્ ઈસન્ડ્ા નેમ હિે દેશનપી સુરક્ા 
મા્ટે િ ખતરો બનપી રહ્ાં છે. એક 
અહેિાલ અનુસાર દેશમાં હિે શ્ત્ોનપી 
અછત સજા્વઈ રહપી છે અને તેના મા્ટે 
િિાબદાર છે મેક ઇન ઇસન્ડ્ા નપીવત.

૨૦૧૪માં બાદ િડાપ્રધાન મોદપીએ 
દેશમાં મોબાઈલ ફોનથપી લઈને ફાઈ્ટર 
િે્ટ સુધપીનપી દરેક િ્તુ બનાિિા 
મા્ટે મેક ઈન ઈસન્ડ્ા નપીવત જાહેર 
કરપી હતપી. આ ્ોિનાનો ધ્ે્ િધુ 
્થાવનક રોિગાર સિ્વન અને વિદેશપી 

હૂંદડ્ામણનપી વનકાસને અ્ટકાિિાનો 
હતો પરંતુ આઠ િિ્વ પછપી વિશ્વના 
લશકરપી શ્ત્ોનો સૌથપી મો્ટા આ્ાતકાર 
દેશ ભારત હજી પણ પોતાનપી 
િરૂદર્ાતોને પહોંચપી િળિા ્થાવનક 
્તરે શ્ત્ો બનાિિામાં અસમથ્વ રહ્ં 
છે. સામે પક્ે સરકારે શ્ત્-સરંજામના 
આ્ાત વન્મો કડક કરતા અને અમુક 
શ્ત્ો પર રોક લગાિતા હિે સુરક્ાનપી 
સ્થવત િણસપી રહપી છે. આ મામલા 
સાથે સંબંવધત અવધકારપીઓએ ખાનગપી 
ધોરણે બલૂમબગ્વને આપેલપી માવહતપી 
અનુસાર ભારતનપી િા્ુસેના, આમટી 
અને નૌકાદળ િુના થઈ ગ્ેલ શ્ત્ોને 
બદલે નિા શ્ત્ો આ્ાત કરિામાં 
સક્મ નથપી.

અનંિનાગ
અનંતનાગના વબિવબહાર 

વિ્તારમાં એન્કાઉન્્ટર દરવમ્ાન બે 
આતંકિાદપીઓ મા્ા્વ ગ્ા છે. િધુ 
આતંકિાદપીઓનપી આશંકાને પગલે 
સુરક્ા દળોએ શોધખોળ અવભ્ાન 
શરૂ ક્ુું છે. ઠાર કરા્ેલા બં 
અતંકિાદપીઓનપી ઓળખ કરિામાં આિપી 
રહપી છે. સુરક્ા અવધકારપીએ િણાવ્ું કે 
્થાવનક પોલપીસને વિલ્ાના થાજીિારા 
વિ્તારમાં શંકા્પદ લોકો હોિાનપી 
માવહતપી મળપી હતપી. ત્ાર બાદ સમગ્ર 

વિ્તારમાં સચ્વ ઓપરેશન શરૂ કરિામાં 
આવ્ું હતું. એક ્થળ પર પોલપીસને 
વહલચાલ થઈ હોિાનપી માવહતપી મળપી, 
ત્ારબાદ ફા્ટદરંગ શરૂ થઈ ગ્ું હતું. 

પોલપીસે િિાબપી કા્્વિાહપીમાં બે 
આતંકીઓને ઠાર ક્ા્વ હતા. આ પહેલા 
મંગળિારે અનંતનાગ વિલ્ામાં િ 
સુરક્ા દળોએ વહઝબુલ મુજાવહદ્પીનના 
બે આતંકીઓને ઠાર મા્ા્વ હતા. 
મા્ા્વ ગ્ેલા આતંકિાદપીઓ સુરક્ા 
દળો પર હુમલા અને નાગદરકો પર 
અત્ાચારના અનેક કેસમાં સામેલ 

હતા, િેમાં બે ્ટેદર્ટોદર્લ આમટીના 
િિાનોનપી હત્ાનો સમાિેશ થા્ છે. 
મા્ા્વ ગ્ેલા આતંકિાદપીઓ પાસેથપી 
મો્ટા પ્રમાણમાં હવથ્ારો મળપી આવ્ા 
છે. પોલપીસે િણાવ્ું કે, અનંતનાગના 
પોશકરપી વિ્તારમાં આતંકિાદપીઓ 
હોિાનપી માવહતપી મળતા સચ્વ ઓપરેશન 
શરૂ કરિામાં આવ્ું હતું. આ દરવમ્ાન 
આતંકીઓએ ફા્દરંગ શરૂ કરપી 
દપીધું હતું. િિાબપી કા્્વિાહપીમાં બે 
આતંકીઓને ઠાર કરિામાં સફળતા 
મળપી હતપી.

એમપીમાં શિવરાજ શિંહની િરકારમાં 
રૂશપયા 6.94 કરોડનો રાિન-ગોટાળો
‘ટેક-હાેમ’ રાશનમાં ભ્રષ્ાચાર થયાનાે ઘટસાેટ થયાે

મેક ઈન ઈન્ડયાને કારણે ભારતમાં 
િસ્ત્ર-િરંજામની અછત વતાતાવા માંડી

પુડુિેરી
પુડુચેરપીમાં હરપીફાઇનો એક દદ્વનાક 

કેસ સામે આવ્ો છે. જ્ાં એક 
વિદ્ાવથ્વનપીનપી માકાએ બાળકીના સાથે 
ભણતા અન્્ એક વિદ્ાથટીને ઝેર 
આપપી મારપી નાખ્ો હતો. મવહલાને એ 
િાત હેરાન કરતપી હતપી કે આ છોકરો 
હંમેશા શૈક્વણક અને સહ અભ્ાસ 
પ્રવૃવત્ઓમાં પ્રથમ નંબરે રહેતો હતો 
અને તેનપી દપીકરપી પાછળ રહપી િતપી 
હતપી.મવહલા શુક્રિારે બાળકોનપી 
શાળાએ પહોંચપી હતપી અને િોચમેનને 

િણાવ્ું હતું કે તે મવણકંદનનપી માતા 
છે. મવહલાએ િોચમેનને બો બો્ટલ 
સોફ્ટ વરિન્ક આપપી કહ્ં આ મારા 
દપીકરાને આપપી દેજો. કલચરલ ઇિેન્્ટમાં 
ભાગ લપીધા પછપી િોચમેને આ બો્ટલ 
મવણકંદનને આપપી દપીધપી હતપી.મવણકંદને 
એમ સમજીને આ બો્ટલ પપી લપીધપી કે 
આ બો્ટલ તેનપી માતાએ મોકલપી છ.ે જો 
કે ઘરે પહોંચતા િ તેમને િોવમદ્ટંગ શરૂ 
થઇ હોસ્પ્ટલ લઇ ગ્ા હતા. શવનિારે 
િધુ વબમાર પડતાં સરકારપી હોસ્પ્ટલમાં 
દાખલ કરાતા તેનું મોત થ્ું હતું.

પુડુિેરીમાં ક્ાસમાં ટોપ ર્ેનારા 
ચવદ્ાથથીની ઝેર આપી ્તયા કરાઇ
છાેકરા સાથે ભણતપી છાેકરપીનપી માતાએે ડ્રિંકમાં ઝેર ભેળવ્યં

અનંતનાગમાં અથડામણ : િધુ 2 આતંકી 
ઠાર, 30-35 દકલો આઈઈડપી િપ્ત કરા્ું
માેટા પ્રમાણમાં હથથયારાે, AK56 રાઈફલ, 35 ગાેળપી, બે મેગેઝપીન, પિસતાેલ મળ્ા

બેંગાલુરુ 
દેશના આઇ્ટપી હબ ગણાતા બેંગાલુરુમાં અતપી ભારે 

િરસાદને કારણે પૂરનપી સ્થવત ઉભપી થઇ ગઇ છે. પપીિાના 
પાણપીના પસમપંગ ્્ટેશન ડુબપી ગ્ા છે તેથપી બે દદિસ પાણપીનો 
કાપ જાહેર કરા્ો હતો, જ્ારે હિે મંગળિારે બેંગાલરુનપી 
્કકૂલોમાં રજાઓ જાહેર કરાઇ છે અને કંપનપીઓએ પોતાના 
કમ્વચારપીઓને ઘરેથપી િ ઓનલાઇન કામ કરિા કહ્ં છે. 
પદરસ્થવત એિપી છે કે ઠેર ઠેર પાણપી ભરા્ા હોિાથપી લોકો 
પોતાનપી કારોને ઘરે છોડપીને રિેક્ટર પર ઓદફસ િિા મિબૂર 
થ્ા છે.   સતત બપીજા દદિસે પણ બેંગાલુરુના મો્ટા ભાગના 
રોડ પર ઘંૂ્ટણ િે્ટલા પાણપી ભરા્ા છે. બપીજી તરફ કણા્વ્ટક 
સરકાર બેંગાલુરુનપી હાલત મા્ટે િિાબદારપી લેિા તૈ્ાર 
નથપી અને અગાઉનપી સરકારો પર ઢોળપી રહપી છે. કણા્વ્ટકના 

મુખ્મંત્પી બસાિરાિ બોમમઇએ કહ્ં હતું કે બેંગાલુરુનપી 
િત્વમાન સ્થવત મા્ટે અગાઉનપી કોંગ્રેસ સરકાર િિાબદાર છે. 
જ્ારે કોંગ્રેસે પણ િળતો િિાબ આપ્ો હતો. બેંગાલુરુુનપી 
સ્થવતને લઇને એકબપીજા પર આરોપો થઇ રહ્ા છે ત્ારે 
લોકોનપી સ્થવત કથળતપી જા્ છે. 

બેંગાલુરુ શહેર િળબંબાકાર : ્કકૂલ અને 
કોલેજો બંધ, કંપનપીઓને પણ તાળા મરા્ા
િાણપીમાં ફસાયેલપી ય્યવતપીન્યં વપીજ કરંટથપી માેત,બપીજા ડદવસે િણ શહેરમાં િાણપી િાણપી

નવી ચિલ્ી
દદલહપી પોલપીસના ્પેવશ્લ સેલે 

આંતરરાષ્ટપી્ રિગ રેકે્ટનો પદા્વફાશ 
કરતાં દદલહપીના કાવલન્દપી કુંિ 
વિ્તારમાંથપી રૂ. ૧,૨૦૦ કરોડના 
મૂલ્ના રિગસ સાથે અફઘાવન્તાનના 
બે નાગદરકોનપી ધરપકડ કરપી હતપી. 
અફઘાવન્તાનથપી આ રિગસ ઈરાન, 
બાંગલાદેશ થઈ ભારત પહોંચ્ું હતું તેમ 
દદલહપી પોલપીસે કહ્ં હતું. દરવમ્ાન 
પંજાબ પોલપીસે મંગળિારે કહ્ં કે 
તેણે રાજ્માં રિગ વિરોધપી અવભ્ાન 
હેઠળ બે મવહનામાં ૪,૨૨૩થપી િધુ 

રિગ દાણચોરોનપી ધરપકડ કરપી હતપી 
અને ૨.૭૩ કરોડના મૂલ્નું ૧૭૫ 
દકલો હેરોઈન િપ્ત ક્ુું હતું. દદલહપી 
પોલપીસે િણાવ્ું હતું કે, તેમને એક 
કારમાં દદલહપી આિતા બે અફઘાન 
નાગદરકો પાસે રિગસ હોિાનપી બાતમપી 

મળપી હતપી. પોલપીસે કાવલન્દપી કુંિ મેરિો 
્્ટેશન નજીક આ કારને આંતરપીને બંને 
અફઘાન નાગદરકો મુ્તફા અને રહપીમ 
ઉલ્ાહનપી ધરપકડ કરપી હતપી. તેમનપી 
પાસેથપી ૩૧૨.૫ દકલો મેથાફે્ટામાઈન 
અને ૧૦ દકલો હેરોઈન િપ્ત કરા્ું હતું. 
આંતરરાષ્ટપી્ બજારમાં આ રિગસનપી 
દકંમત રૂ. ૧,૨૦૦ કરોડ છે. ્પેવશ્લ 
સપીપપી એચજીએસ ધાલપીિાલે કહ્ં કે 
બંને અફઘાનપી નાગદરકો મૂળ કંદહારના 
વનિાસપી છે અને ભારતમાં શરણાથટી 
તરપીકે રહે છે અને તેઓ તેમના િપીસા બે 
િખત લંબાિપી ચૂક્ા હતા. 

3 દેશો ફરપી રૂવપ્ા 1,200 કરોડનું રિગસ 
ભારત પહોંચ્ું, દદલહપી પોલપીસે િપ્ત ક્ુું
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ઓટ્ટાવટા
ઓન્ટેરિયોની પ્ોગ્રેસિવ કન્ઝવવેર્વ 

િિકાિટે બુધવાિટે કાયદો પિાિ કયયો 
હતો કે, જરે હોસ્પ્લના દદદીઓ નસિિંગ 
હોમમાં લાંબા ગાળાની િાિિંભાળની 
િાહ જોતા હતા તરેઓની િમ્યા કંઈક 
હળવી થવાની આશા છટે.

આ અંગરે એક ખિડો તૈયાિ કિાયો 
છટે. જો કે, નવા કાયદાની ઘણી સવગતો 
હજુ જાણવા મળી નથી. િામાનય િીતરે 
જરે દદદીઓ લાંબા ગાળાની િાિિંભાળ 
મા્ટે જવાનો ઇનકાિ કિટે છટે તરેમની 

પાિરેથી ફી વિૂલવામાં આવરે તરેવી 
અપરેક્ા િાખવામાં આવરે છટે, જો કે આ 
ફી કે્લી વિૂલવી એ હજુ અ્પષ્ટ છટે.  
પ્ીસમયિ ડગ ફોડવે જણાવયું છટે કે, તરેઓનરે 
પ્સત રદવિ 1,800 ડોલિના વીમા 
સવનાના દિનું સબલ આપવામાં આવશરે 
નહીં. આ કાયદાનો હટેતુ દદદીઓનરે 
યોગય િાિિંભાળ પૂિી પાડવાનો છટે. 

તરેમણરે સવધાનિભામાં કહ્ં કે આ 
કોઈ ખર્ચ સવશરે નથી. આ તો લોકોનરે 
લાંબા ગાળાની યોગય આિોગય િરેવા 
આપવા સવશરે છટે જરે જરૂિી છટે.

સબલ પિાિ થયા પછી લોંગ ્મ્ચ 
કેિ મંત્ી પૌલ કેલરેનડ્ા અનરે આિોગય 
મંત્ી સિસ્વયા જોનિરે પત્કાિો િાથરે 
વાત કિવાનું ્ાળયું હતું. NDP લીડિ 
પી્િ ્ટેબનિરે જણાવયું હતું કે, નવો 
કાયદો વરિષ્ોનરે નુકિાન પહોંરાડશરે 
અનરે સબનજરૂિી દુઃખનું કાિણ બનશરે. 
તરેમણરે એમ પણ કહ્ં કે, એક વાત ્પષ્ટ 
છટે કે આ કાયદાથી અમુક લોકોની 
ગુંડાગીિી વધશરે. તરેઓનરે મો્ા સબલો 
મળશરે અનરે ઘણાંનરે દિવાજાની બહાિ 
પણ ધકેલી દટેવામાં આવશરે.

ઑન ટ્ેરિયોમા ંહોસ્પ્લના દદદીઓનરે લાંબા 
ગાળાના વૈકસ્પક કેિ હોમિમાં ખિરેડવા ખિડો 
લાંબા ગાળાની સારવાર માટે ઈન્ાર કરનાર દદદીને બબલના નાણા મળશે નહીં

ઓાેછી રાેગપ્રતિકારક શક્તિ, 
કકડની ઓને યકૃિના રાેગાે િથા 
કેન્સરના દદદીઓાેને રાહિ થશે

ઓન્ટેરિયો 
બલડ કલરેકશન કિતી િાષ્ટીય કક્ાની િં્થાએ 

એક િમારાિ પ્કાશનમાં જણાવયું હતું કે, 
અજ્ાત િંખયામાં દિખા્તોની િમીક્ા કયા્ચ પછી 
CBSએ ્પરેનમાં મુખય મથક ધિાવતી કંપની 
સગ્ફો્િ િાથરે કિાિ ઉપિ હ્તાક્િ કયા્ચ છટે. જરે 
પલાઝમા દવાઓનાં ઉતપાદનમાં સનષણાત છટે. 

િીબીએિના િીઇઓ ડો. ગ્રેહામ શરેિટે 
બુધવાિટે એક નયૂ્ઝ કોનફિનિમાં જણાવયું હતું કે, 
આ િમજૂતીએ ખૂબ જ મહતવપૂણ્ચ િીતરે િક્ણ 

અનરે િલામસતનું સનમા્ચણ કયુિં છટે, જરે િાષ્ટીય 
િક્ત પ્ણાલીનરે ખાતિી કિવા મા્ટે જરૂિી છટે. 
િીબીએિ કહટે છટે કે તરે પલાઝમા મા્ટે િાષ્ટીય 
પુિવઠાની માંગનરે પહોંરી વળવા મા્ટે િંઘર્ચ કિી 
િહી છટે, જરે િક્તમાં પ્ો્ીન-િમૃદ્ધ પ્વાહી કે જરે 
િક્ત ઘ્કોનરે િમગ્ શિીિમાં પરિભ્રમણ કિવામાં 
મદદ કિટે છટે. CBS અનુિાિ તરેનો ઉપયોગ 
િોગપ્સતકાિક શસક્તની ખામીઓ અનરે દુલ્ચભ 
િક્ત સવકૃસતઓ, રકડની અનરે યકૃતના િોગો, 
સવસવધ કેનિિના દદદીઓ અનરે અનય લોકોનરે 
મદદિૃપ થવા કિાશરે. કે્લાક સહમાયતીઓ કહટે 
છટે કે વયાપાિી ભાગીદાિોનરે બોલાવતા પહટેલા 
િીબીએિએ કેનરેડામાં ્વૈસ્છક દાન વધાિવા 
મા્ટે પૂિતું કામ કયુિં નથી.

જુલાઈથી શરૂથયેલા દરેક ડાે  
સાથે ઉમેદવારાેની સંખ્ામાં 
250નાે વધારાે

્ોિોન્ો

ઇસમગ્રેશન િટેફયુજીિ એનડ સિ્ી્ઝનસશપ 
કેનરેડા (IRCC)એ તરેનો પાંરમો ઓલ-પ્ોગ્ામ 
એકિપ્રેિ એનટ્ી ડ્ો 6 જુલાઈથી શરૂ કયયો હતો. 
IRCCએ 18 મસહનાથી વધુ િમય મા્ટે 
રડિરેમબિ 2020થી શરૂ થતાં તમામ પ્ોગ્ામ 
એકિપ્રેિ એનટ્ી ડ્ોનરે અ્કાવી દીધા હતા. આ 
િમય દિસમયાનમાત્ CEC અથવા પ્ાંતીય 
નોસમની પ્ોગ્ામ (PNP) હટેઠળ કાયમી સનવાિ 

મા્ટે પાત્તા ધિાવતા ઉમરેદવાિોનરે જ અિજી 
કિવાનું આમંત્ણ આપવામાં આવયું હતું. 

જો કે, િપ્ટેમબિ 2021માં CEC ડ્ોનરે પણ 
અ્કાવવામાં આવયો હતો. COVID-19 
િોગરાળો વધુ ન ફેલાય એ મા્ટે મો્ી િંખયામાં 
કાયમી િહટેઠાણની અિજીઓ િબસમ્ કિવાનું 
અ્કાવવા આ પગલું લરેવાયુ હતુ.

આ િમય દિસમયાન કેનરેડાની િિહદ બંધ 
થઈ ગઈ અનરે મુિાફિીના સનયમો વાિંવાિ 
બદલાયા હતા. આ ડ્ો ITAમાં િૌથી વધુ 
500નો વધાિો દશા્ચવરે છટે, કાિણ કે તમામ ડ્ો 6 
જુલાઈથી ફિી શરૂ થયા છટે. આજના ડ્ો િુધી, 
ITA મરેળવનાિા ઉમરેદવાિોની િંખયામાં દિટેક ડ્ો 
િાથરે 250 જરે્લો વધાિો થઈ િહ્ો છટે.

પ્ટાઝ્ટા સપ્ટાય વધટાિવટા કેનેરિયન 
બ્િ સરવવિસનટા કંપની સટાથે સંરધ કિટાિ

કેનેિટાનટા નવટા એકસપ્ેસ એનટ્ી ‘ડ્ો’્ટાં 
ITAs વધટાિવટાનું હજી પણ ચટા્ુ િટાખશે

ઓન્ટેરિયો 
્ોિોન્ોના રફ્મ, ્ીવી ઉદ્ોગ 

શહટેિના પાવિ ગ્ીડ દ્ાિા ગ્ીન એનર્જીમાં 
ઉપયોગી થઈ શકે છટે. સિ્ીએ િોમવાિટે 
જાહટેિાત કિી હતી કે, તરે પ્ોડકશન ક્રૂનરે 
્ોિોન્ોના પાવિ ગ્ીડમાં બરે અતયંત 
ઉપયોગમાં લરેવાતા રફ્મ ્થળો- 
એશસરિજ બરે પાક્ક અનરે િિ કાસિસમિ 
ગ્ઝોવ્કી પાક્ક ઉપિ ઍકિરેિ આપશરે. 

સિ્ીએ જણાવયું હતું કે, આ 
યોજનાથી પ્ોડકશન કંપનીઓ તરેની 
ઇલરેસકટ્સિ્ી ગ્ીડનો ઉપયોગ અસ્મભૂત 
ઇંધણનરે બાળવાનરે બદલરે ક્રૂ ટ્રેઇલિ્ચ અનરે 
ઓરફિ જરેવી વ્તુઓનરે મા્ટે કિશરે.

મરેયિ જહોન ્ોિીએ જણાવયું હતું કે, 
આ પગલું શહટેિના કાબ્ચન ફરૂ્સપ્ન્નરે દિ 

વરવે 400 ્ન ગ્ીનહાઉિ ગરેિ ઉતિજ્ચન 
ઘ્ાડવામાં મદદ કિશરે, જરે 45 ઘિો 
દ્ાિા વપિાતી વાસર્ચક ઊજા્ચની િમકક્ 
છટે.  આ પાવિ ડ્ોપ થાય છટે, લોકો તરેમનરે 
ઇનફ્ા્ટ્કરિના એક િામાનય ભાગ તિીકે 
જોઈ છટે, જરે તરેઓ આખા શહટેિમાં જોવા 
મા્ટે ્ટેવાયરેલા છટે.  શહટેિનો રફ્મ, ્ીવી 
અનરે રડસજ્લ મીરડયા પ્ોડકશન ઉદ્ોગ 
આ વરવે વધવાની અપરેક્ા છટે. વિંત િુધીમાં 
્થાસનક ્્ુરડયો ફિીથી પૂિી ક્મતા િાથરે 
કામ કિતા થઈ જશરે. 2021માં આ ઉદ્ોગરે 
્ોિોન્ોમાં 2.5 સબસલયન ડોલિનો િટેકોડ્ચ 
ખર્ચ કયયો હતો. ્ોિીએ જણાવયું હતું કે, 
આ ઉદ્ોગથી શહટેિનરે આ રદશામાં કામ 
કિવા મા્ટે પ્રેિણા મળશરે કે ્થાસનક 
ઉતપાદન ગ્ીન થઈ શકે.

્ીવી- રિરિ્્ ્ીરિયટા ક્ષ્તટા 
સટાથે ધ્ધ્તટા થવટાની આશટા

ઓન્ટેરિયો 
ફેડિલ િિકાિ વાનકુંવિ-એરિયા 

ફ્્્ચ નરેશનનરે 3,000 ઘિો બાંધવા મા્ટે 
1.4 સબસલયન ડોલિની લોન આપશરે, 
જરે એક વખત એક પ્ારીન ગામ હતું 
જરે એક િદી પહટેલા બાળી નાખવામાં 
આવયું હતું. 

મંગળવાિટે યોજાયરેલા ગ્ાઉનડરિરેરકંગ 
િમાિોહમાં ્ક્ાસમશ નરેશનરે જણાવયું 

હતું કે, કેનરેડાના ઇસતહાિમાં આ 
સવકાિ િૌથી મો્ો ્વદટેશી આગરેવાની 
હટેઠળનો આવાિ અનરે રિ્ટેલનો સવકાિ 
છટે. ્ક્ાસમશ નરેશન કાઉસનિલના 
રરેિપિ્ચન ખરેલસિલરેમરે જણાવયું હતું 
કે, અમરે અમાિા ભાગીદાિો િાથરે 
જરે પ્ોજરેક્ શરૂ કિી િહ્ા છીએ, તરે 
અમાિી જમીનોના ઉપયોગ દ્ાિા થનાિો 
મો્ો આસથ્ચક સવકાિ બની િહટેશરે. 

જરે ્ક્ાસમશ લોકોનરે 10 સબસલયન 
ડોલિથી વધુ વળતિ આપશરે. 

તરેમણરે ઉમરેયુિં હતું કે, ભાડાના 
એકમોના સવકાિના વધાિાના પુિવઠામાં 
વાનકુવિમાં િહટેઠાણની રકંમત અનરે 
ઉપલબધતા બંનરેમાં ફેિફાિ થવાની 
િંભાવના છટે. ખાિ કિીનરે વાનકુવિમાં, 
જગયા શોધવી અઘિી છટે. િટેન્લ માકકે્ 
વરેકેનિી િટે્ ખૂબ જ ઓછો છટે. 

વાનકુવિમાં ભાડાના 3,000 ઘિો મા્ટે 
1.4 સબસલયન ડોલિનો ખર્ચ કિાશરે

લાયનહટેડ સિસનયિ િમાજ રિામપ્નની 
સપકસનક ઃ િમતો બાદ ગિબા ગવાયા

ફેડરલ સરકાર ચારમાંથી પ્રથમ બે િબક્ાઓાે માટે નાણાં ઓાપશે

બ્ટામપ્ન 
રિામપ્નથી પસચિમ છટેવાડરે 

મીિીિાગા િોડ ઉપિ લાયનહટેડ ગો્ફ 
ક્લબ િોડ ખાતરેના નવા સવકસિત 
સવ્તાિમાં ગુજિાતીઓની વ્તી વધતા 
સિસનયિોની િંખયામાં પણ વધાિો 
થયો છટે. સિસનયિોના આનંદ મા્ટે 
લાયનહટેડ સિસનયિ િમાજના પ્મુખ 
જગદીશભાઈ ઉપાધયાય અનરે િભય 
િજનીભાઈ જગદીશભાઈ ઉપાધયાય 
અનરે િભય િજનીભાઈ પ્ટેલ દ્ાિા 
સપકસનકનો પ્ોગ્ામ યોજવામાં આવયો 
હતો. સિસનયિોના આનંદ મા્ટે િૌ પ્થમ 
વખત ઓ્ડોિાડો પાક્ક ખાતરે િાંજરે ૫ 

થી ૮ દિમયાન સપકસનકનું આયોજન 
કિાયું હતુ. આ તકે એકત્ થયરેલા િભયો 
દ્ાિા ઉભી ખો, અંતાક્િી સવગરેિટે િમતો 
િમીનરે આનંદ મનાવાયો હતો. જરે બાદ 
િભયો ગિબા ગાઈનરે ્ઝૂમી ઉઠ્ા 

હતા. તયાિબાદ પંજાબી ભોજન અનરે 
તયાિબાદ તિબૂરનો આ્વાદ લઈનરે 
િૌ છૂ્ા પડ્ા હતા. કાય્ચક્મનરે િફળ 
બનાવવા રીનુભાઈ પ્ટેલ, અસવિનભાઈ 
િાવલ સવગરેિટેએ જહટેમત ઉઠાવી હતી.

્કાિબોિોના િાધાકૃષણ મંરદિટે આ્થા 
ક્રિલ ગ્ુપ દ્ાિા ગણરેશોતિવ ઉજવાયો

ઓન્ટેરિયો 
્કાિબોિો સ્થત કેનરેડાની જાણીતી 

િં્થા આ્થા ક્રિલ ગ્ુપ દ્ાિા 
િાધાકૃષણ મંરદિ, ્કાિબોિો ખાતરે 
પાંર રદવિ ગણરેશ મહોતિવની 
ધામધૂમથી ઉજવણી કિવામાં આવી 
હતી. ગિબા, ભજન, અન્નકરૂ્ તથા 
અવનવા મનોિંજક કાય્ચક્મો િૌએ 
ભાવભસક્તથી માણયા હતા. નવા 
ઇમીગ્ન્ટિ મા્ટે િાધાકૃષણ મંરદિ અનરે 
આ્થા ક્રિલ ગ્ુપ આશીવા્ચદ િમાન 
છટે અનરે તરેમની ્ીમમાં સવજય પ્ટેલ, 
યોગરેશ ઠાકિ, કૃષણકાંત પરિખ અનરે 
િાજરેશ રિહ્મભટ્ટ ખુબ જ જહટેમત ઉઠાવરે 
છટે. પૂજાની ્પોનિિસશપ સમર્ચમિાલા 

તરેમજ અન્નકરૂ્ મા્ટે પંરવી્ ગ્ોિિી 
્્ોિ્ચનો િહકાિ મળયો હતો. આ્થા 
ગ્ુપ દ્ાિા િોજરે િોજ મહાપ્િાદની 
વયવ્થા કિવામાં આવી હતી. આ 
પ્િંગરે જાણીતા મહટેમાનો રંદ્રકાંત 
ઠાકિ, અસવિન અમીન, પૂસવ્ચન પ્ટેલ, 
લસલત ઠાકિ, પ્ણવ પ્ટેલ સવગરેિટે ખાિ 
ઉપસ્થત િહ્ા હતા. આ્થા ગ્ુપ દ્ાિા 
તમામ િભયો, િપો્ટિ્ચ, મહટેમાનો 
મંરદિના શમા્ચજી સવગરેિટેનો સવશરેર 
આભાિ વયક્ત કિાયો હતો.  હિકાંત 
પ્ટેલના ગિબામાં લોકો મન મુકીનરે 
િમયા હતા. સવિજ્ચનમાં પૂસવ્ચન પ્ટેલ 
દ્ાિા ઢોલ બરેનડરે જમાવ્ કિી દીધી 
હતી. 

ગરબા, ભજન, ઓન્નકૂટ િથા ઓવનવા મનાેરંજક કાય્યક્રમાે 
યાેજાયા, શ્ીજીને ભક્તિભાવ સાથે તવદાય પણ ઓપાઈ
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મહાપુરુષોના અનુભવોથી જીવનમાં ઉજાસ પથરાય
મહાભારતનાં વનપવ્વમાં યક્ષ અને યુધિધઠિર 

વચ્ે પ્રશ્નોત્તરી છે, જેમાં જીવનના 
ગૂઢ રહસયનો ધવષે પૂછાયેલ પ્રશ્નોના િમ્વરાજ 
યુધિધઠિરે અદભૂત ઉત્તરનો આપયા છે. તે સાંપ્રત 
ધવશ્વમાં પણ ખૂબ સુસંગત અને ઉપયનોગી છે. 
તેમાંનનો એક પ્રશ્ છે- ક: પંથા: ? ‘માગ્વ કયનો 
છે? ’ જેના પ્રતયુત્તરમાં યુધિધઠિર જણાવે છે કે 
‘મહાજનનો યેન ગત: સ પંથા:’ મહાન પુરુષનો જે 
માગગે ચાલયા છે તે જ અનુકરણીય માગ્વ છે. 

સામાનય રીતે માણસ અનુભવનોમાંથી શીખતનો 
હનોય છે. પણ જીવન ટૂંકું છે. આપણી પાસે 
એટલનો સમય નથી કે, આપણે બિા અનુભવનો 
કરી શકીએ. એટલે જ શાણા માણસનો જીવનના 
ડગલાં એ રાહ પર માંડે છે જે રાહ ઉપર મહાન 
વયધતિઓ ચાલયા છે. 

મહાપુરુષનોના અનુભવ ઉજાસથી પનોતાના 
જીવન પંથને અજવાળે છે. કધળકાળમાં અલપ 
આયુષય િરાવતા માનવ માટે ગુણવત્તાસભર, 
સફળ અને સાથ્વક જીવન જીવવાનનો આ શ્ેઠિ 
ઉપાય છે. 

આજે ધવશ્વ માધહતીથી ઉભરાઇ રહ્ં છે. 
જ્ાનનાં આ અનંત ખજાનામાં આપણા માટે શું 
ઉપયનોગી છે તે શનોિવું ઘાંસની ગંજીમાં સોંય 
શનોિવા જેવું દુષકર બની રહે છે. પણ તે સમયે 
તે ક્ષેત્રનાં કનોઈ ધનષણાતનું માગ્વદશ્વન આપણા 
સમય, શધતિ અને સંસાિનનોની બચત કરે છે. 
આપણે લીિેલા ધનણ્વયનો વિુ નક્કર અને સાચી 
દદશામાં પડે છે.   

આકકીટેક્ચરની દુધનયાની એક નામાંદકત 
શૈક્ષધણક સંસથા નેશનલ ઇનસટીટયુટ ઓફ 
દડઝાઈન (NID)ના પ્રનોફેસર દશરથ 
પટેલ પનોતાની કારદકદદીના વીસમાં વષગે નવા 
ધવદ્ાથદીઓને વાત કરતાં કહેતા: “આ ક્ષેત્રમાં આ 

મારું ૨૦મું વષ્વ છે. હું જે કહું એ કરવાનું તમે 
પસંદ કરશનો તનો આ ક્ષેત્રમાં આ તમારું ૨૧મું વષ્વ 
બની રહેશે, અને જો તમે તમારી ઈચછા મુજબ 
કામ કરવાનું પસંદ કરશનો તનો આ તમારનો પ્રથમ 
દદવસ છે.” અનુભવી વયધતિનું માગ્વદશ્વન કેટલનો 
મનોટનો તફાવત ઊભનો કરી શકે તે સમજાવવા માટે 

આ એક વાકય પૂરતું છે. 
મહાન વૈજ્ાધનક આઈઝેક નયુટને રનોબટ્વ હૂકને 

એક પત્રમાં લખયું હતું, “હું વિું દૂર સુિી જોઈ 
શકયનો છું, કારણ કે હું ધવરાટ પ્રધતભાઓના 
ખભા ઉપર ઉભનો છું”

આમ ક્ષેત્ર કનોઈ પણ હનોય, 
ધવજ્ાનનું કે આદકકિટેક્ચરનું, 
પણ જો ઝડપ પકડવી હનોય 
અને દૂર સુિી જવું હનોય 
તનો રસતનો આ જ છે કે, 
મહાનપુરુષનોના અનુભવ 
અમૃતમાંથી પ્રેરણા મેળવી 
આગળ વિતાં રહીએ. 

જેમની પાસે અનુભવ 
છે, શુદ્ધ આચરણ છે અને 
જેઓના આશય પદરશુદ્ધ છે 
તેવા મહાનુભવનોએ આપેલનો 
સંદેશ સમગ્ર જીવતરને સાથ્વક 
બનાવે છે. 

૨૦૨૨નું આ 

વષ્વ ધવશ્વવંદનીય સંતધવભૂધત પ્રમુખસવામી 
મહારાજનું જનમ શતાબદી વષ્વ છે. તેઓના 
બહનોળનો અનુભવ, ધનષકલંક જીવન, અને પધવત્ર 
અંત:કરણમાંથી આવેલા અમૃતવચનનોથી લાખનો 
લનોકનોને પ્રેરણા મળી છે. ૯૫ વષ્વના પનોતાના 
જીવનમાં ૫૧થી વિુ દેશનોમાં, ૧૭,૦૦૦થી વિુ 

ગામડાઓમાં અને અઢી લાખથી વિુ ઘરનોમાં 
ધવચરણ કરીને તેઓએ અનેકને સદ્-માગગે વાળયા 
છે. ૪૦ લાખથી વિુ લનોકનોને તેઓ વયધતિગત 
રીતે મળયા છે અને સાડા સાત લાખથી વિુ 
પત્રનોના જવાબ આપી લનોકનોના સુખ- દુ:ખમાં 

તેઓ સહભાગી થયા છે. 
દેશ-ધવદેશમાં ૧૧૦૦થી વિુ 
મંદદરનો, ગાંિીનગર અને દદલ્ી 
જેવા ભવય અક્ષરિામ સમારકનો, 

૧૧૦૦થી વિુ સુધશધક્ષત 
સંતનો, આંતરાષ્ટીય સમૈયા-
ઉતસવનો તેઓના ધવશ્વસતરીય 
અનુભવનોની સાહેદી પૂરે છે. 
તેઓનું અણીશુદ્ધ આચરણ 

તેમના સંપકકિમાં આવેલા 
પ્રતયેક હૈયાને 

સપરયુું છે. 

અમેદરકાનાં ભૂતપૂવ્વ રાષ્ટપ્રમુખ ધબલ ક્ીનટને 
કહ્ં હતું, “હું જયારે પ્રમુખસવામીની આંખનોમાં 
જોવું છું તયારે મને તે શુદ્ધ ભાવનાથી છલકાતી 
દેખાય છે. તેઓ બીજાને આગળ કરીને આગળ 
આવયા છે, બીજાને ઝાંખા પાડીને નહીં.”

એક વખત પ્રમુખસવામી મહારાજે સહજતાથી 
કહ્ં હતું, “કનોઈનું અધહત થાય તેવનો ધવચાર મને 
કયારેય આવયનો નથી.” જયાં આશયનોમાં શુધદ્ધ 
છે, તયાં ધવચારનોમાં મધલનતા પ્રવેશી શકતી 
નથી. અને જયાં ધવચારનો પધવત્ર છે તયાં આચરણ 
ધનષકલંક હનોય છે. આવા અનુભવી, સદાચારથી 
સંપન્ન પ્રમુખસવામી મહારાજની પ્રેમ સરવાણીથી 
અનેકના જીવન ઉન્નત થયા છે. કનોઈ વયસનનોની 
ચુંગાલમાંથી છૂટું છે, તનો કનોઈ સવભાવનોની 
જેલમાંથી મુતિ થયું છે, કેટલાંય ભાંગેલા 
હૈયામાં નવું જોમ ભરાયું છે, તનો કેટલાંયે તૂટેલા 
પદરવારનોની ધતરાડનો સંિાઈ છે. 

વયધતિગત, પાદરવાદરક, સામાધજક અને 
આધયાતતમક ઉન્નધત માટે તેઓનાં સંદેશ 
સંજીવની સમાન પુરવાર થયા છે. તેથી આ 
વષગે આ લેખમાળા – ‘પ્રમુખ સંદેશ’માં તેઓના 
અનુભવ અમૃતમાંથી પ્રેરણા લઈને આપણે પણ 
આપણા જીવનને વિુ મૂલયસભર બનાવીશું. 
અંતમાં અમેદરકન કધવ અને કેળવળીકાર હેધરિ 
લોંગફેલનોનું એક વાકય યાદ રહે, “A single 
conversation across the table 
with a wise man is better 
than ten years mere study 
of books.”- “સમજદાર માણસ સાથેનનો 
એક વાતા્વલાપ દશ વષ્વ સુિી કરેલા પુસતકનોના 
અભયાસ કરતા ચદડયાતનો સાધબત થાય છે.” 

‘પ્રમુખ સંદેશ’ પણ આપણા જીવનને વેગપૂવ્વક 
સફળતા અને સાથ્વકતા ભણી દનોરી જશે. 

પ્રરુખ સ્્રી રહ્ર્જપો 51થી વધુ દપોશ્પોર્ં 17000થી 
વધુ ગ્રડ્ઓ્પોર્ં ઓનપો ઓઢી લ્ખથી વધુ ઘર્પોર્ં 

વવચરણ કરીનપો તપોઓ્પોઓપો ઓનપોકનપો ્ટદ્-ર્ગગે વ્ળ્્ છપો

એધશયા કપઃ રધવવારે પાદકસતાન - શ્ીલંકા વચ્ે ફાઈનલ
દુબઈ ખાતે ચાલી રહેલી એધશયા કપ-૨૦૨૨ પનોતાના અંધતમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. સુપર-૪ રાઉનડમાં શ્ાીલંકાએ અફઘાધનસતાન અને ભારતને પરાજય આપી ફાઈનલમાં પહોંચયું હતું. જયારે 

પાદકસતાને ભારત અને અફઘાધનસતાનને પરાજય આપી ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવી લીિનો હતનો. હવે રધવવારે શ્ાીલંકા અને પાદકસતાન વચ્ે ફાઈનલ મુકાબલનો રમાશે.

પાકિસ્ાનનો અફઘાનનસ્ાન સામે એિ નિિેટથી નિજયશ્ીલંિા આખરી ઓિરના ્નાિ બાદ છ નિિેટથી જીતયયં
શારજાહ: ૧૦માં ક્રમના બેટસમેન નસીમ શાહે આખરી ઓવરમાં 

ફારૃકીની બનોધલંગમાં પહેલા જ બે બનોલ પર બે ધસકસર ફટકારતાં પાદકસતાને 
હાઈવનોલટેજ મુકાબલામાં અફઘાધનસતાન સામે એધશયા કપ સુપર-ફનોર  

ટી-૨૦માં ૧ ધવકેટથી દદલિડક ધવજય મેળવયનો હતનો. જીતવા માટે  
પાદકસતાનને આખરી ઓવરમાં ૧૧ રનની જરુર હતી અને તેમની 
૧ જ ધવકેટ સલામત હતી, તયારે નસીમે બે ધસકસર ફટકારીને 
સનસનાટી મચાવી હતી. અફઘાધનસતાન હારતાં ભારત એધશયા 

કપમાંથી બહાર ફેંકાયું હતુ. જયારે રધવવારે તારીખ ૧૧ 
સપટેમબરે હવે શ્ીલંકા અને પાદકસતાન વચ્ે એધશયા 
કપની ફાઈનલ રમાશે. 

દુબઈ: કંગાળ બેદટંગ બાદ બનોલરનો અને દફલડરનોના સરેરાશ દેખાવ બાદ ભારતનનો 
શ્ીલંકા સામેની એધશયા કપ સુપર-ફનોરની મેચમાં પરાજય થતાં ભારતીય 
ચાહકનોમાં ધનરાશા ફેલાઈ હતી. ભારતને આખરી ઓવરના પાંચમા બનોલ 
પર બે વાર રનઆઉટની તક મળી હતી, પણ પંત-અષ્વદીપ તેે તકને 
ઝડપી શકયા  નહતા અને આખરે ભારત હાયુું હતુ. જીતવા માટેના 
૧૭૪ના ટાગગેટને શ્ીલંકાએ ૧૯.૫ ઓવરમાં ચાર ધવકેટ ગુમાવીને 
પાર પાડયનો હતનો. કુસલ મેતનડસ (૫૭) અને ધનસાંકા (૫૨)એ અડિી 
સદી ફટકારી હતી. રનોધહતના ૪૧ બનોલમાં ૭૨ રન ભારતને જીતાડી 
શકયા નહતા. શનાકા ૧૮ બનોલમાં ૩૩ અને રાજપકસા 
૧૭ બનોલમાં ૨૫ રને નનોટઆઉટ રહ્ા હતા.

ભાર્ની અનયપમા ઉપાધયાય 
િર્લ્ડ જયનનયર બે્લનમંટન 
રેન્િિંગમાં નંબર િન

નિી કદર્ી
ભારતની અનુપમા ઉપાધયાય 

વલડ્વ જુધનયર બેડધમંટન રેતનકંગમાં 
નંબર વન પર પહોંચી હતી. 
જયારે અગાઉ ટનોચનું સથાન મેળવી 
ચૂકેલી ગુજરાતની આંતરરાષ્ટીય 
ખેલાડી તસ્ીમ મીર હાલ અંડર-
૧૯ ગલસ્વ ધસંગલસમાં અનુપમા 
પછી બીજા સથાન પર છે. ધવશ્વની 
ટનોચની ૧૦ ખેલાડીઓમાં ભારતની 
ચાર ખેલાડીનનો સમાવેશ થાય છે. 
પાંચકુલાની બેડધમંટન ખેલાડી 
અનુપમાએ યુગાનડા અને પનોલેનડમાં 
જુધનયર ટાઈટલસ જીતયા હતા અને 
તેણે ટનોચનું સથાન મેળવયું હતુ. 

લયસાને
ભારતના ડ્રગ ત્લકર હરમનપ્રીત 

ધસંઘને આંતરાષ્ટીય હનોકી ફેડરેશનના 
બેસટ પલેયર ઓફ િ યરના એવનોડ્વ માટે 
નનોધમનેશન આપવામાં આવયું છે. જયારે 
બેસટ ગનોલદકપર ઓફ િ યરના એવનોડ્વની 
રેસમાં ભારતના પી.આર. શ્ીજેશ અને 
સધવતા પુધનયાને પણ સામેલ કરવામાં 
આવયા છે. આ એવનોડ્વ માટે ૩૦ સપટેમબર 
સુિી વનોદટંગ ચાલશે. જયારે ધવજેતાની 
જાહેરાત ઓકટનોબરના પ્રારંભમાં કરવામાં 
આવશે. ભારતીય ટીમના વાઈસ કેપટન 

હરમનપ્રીતની સાથે બેલજીયમના આથ્વર ડી 
સલૂવર અને ટનોમ બૂનને તેમજ જમ્વનીના 
ધનકલસ વેલેન અને નેિરલેનડના ધથયરી 
ધરિનકમાનને પણ નનોધમનેશન આપવામાં 
આવયું છે. ટનોકયનો ઓધલતમપકમાં રિનોનઝ 
મેડલ જીતનારી ભારતીય ટીમના સટાર 
ખેલાડીઓએ ગત વષ્વના વાધષ્વક એવનોડ્વમાં 
સપાટનો બનોલાવયનો હતનો. હરમનપ્રીતે બેસટ 
પલેયરનનો એળનોડ્વ જીતયનો હતનો. જયારે 
મેનસ ટીમના કનોચ ગ્રેહામ દરડની સાથે 
ગનોલદકપર સધવતા અને શ્ીજેશ પણ 
એળનોડ્વ જીતયા હતા. 

હરમનપ્રીત ધસંઘ આંતરરાષ્ટીય હનોકી 
પલેયર ઓફ િ યર માટે નનોધમનેશન
ભાર્ના શ્ીજેશ-સનિ્ા ગોલકિપરના એિો્લ્ડની રેસમાંદયબઇ

આઇસીસી ટી૨૦ બેટસમેનનોની 
રેતનકંગમાં મનોટનો ફેરફાર થયનો છે. 
ટી૨૦માં લાંબા સમયથી પ્રથમ સથાને 
રહેલા પાદકસતાનના સુકાની બાબર 
આઝમની એક ક્રમાંકની પીછેહઠ થઈ 
છે. ભારતીય સુકાની રનોધહત શમા્વને પણ 
ફાયદનો થયનો છે. એધશયા કપમાં બાબર 
કનોઈ મનોટી ઇધનંગ રમી શકયનો નથી 
અને તેને ૧૬ પનોઇનટનું નુકસાન થયું છે 
અને તે બીજા ક્રમે સરકી ગયનો છે. તેના 
સાથી ઓપનર મનોહમમદ દરઝવાનને 
૧૯ રેદટંગ પનોઇનટનનો ફાયદનો થયનો 
છે અને તે ૮૧૫ પનોઇનટ સાથે પ્રથમ 

સથાને પહોંચી ગયનો છે. દરઝવાન પ્રથમ 
ક્રમાંદકત બેટસમેન બનનાર પાદકસતાનનનો 
ત્રીજો ખેલાડી છે. આ પહેલાં ધમસબાહ 
ઉલ હક અને બાબર નંબર-૧ બનયા 
હતા. ભારતનનો સૂય્વકુમાર યાદવ એક 
ક્રમાંક પાછળ સરકીને ચનોથા, રનોધહત ચાર 
ક્રમાંકના ફાયદા સાથે ૧૩ તથા ધવરાટ 
કનોહલી ૨૯મા ક્રમાંકે પહોંચયા છે. 

બાબર આઝમને પાછળ રાખીને 
દરઝવાન નંબર-૧ બેટસમેન બનયનો
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ઔગાડૌગુ
ઉત્તરી બુર્કિનામાં શં્ાસ્પદ જેહાદી બોંબ વિસ્ફોટમાં 

ઓછામાં ઓછા ૩૫ લફો્ફોનાં મફોત થયા છે અને અનય અને્ 
લફો્ફો ઘાયલ થયા છે. સાહેલ ક્ેત્રના ગિન્નર લેફટનનટ ્ન્નલ 
રફોડફોલ્ે સફોરઘફોએ એ્ વનિેદનમાં જણાવયું છે ્ે બુરાાંગા 
અને દવજબફો શહેરફોની િચ્ે સેનાની સુરક્ામાં સામાન લઇ 
જઇ રહેલા િાહનફોનફો એ્ ્ા્લામાં બફોૅબ વિસ્ફોટ થયફો હતફો. 
આ ્ા્લાના એ્ િાહનમાં સામાનય નાગરર્ફો હતાં. ગિ્નનરે 
જણાવયું હતું ્ે ઘાયલફોને હફોસસ્પટલ લઇ જિામાં આવયા 
છે અન સુરક્ા દળફોએ ે વિસ્ફોટ સથળની ના્ાબંઘી ્રી 
લીધી છે. હાલમાં ્ફોઇ ્પણ આતં્ી સંગઠને આ હુમલાની 
જિાબદારી સિી્ારી નથી. જો ્ે ઇસલાવમ્  ઉગ્રિાદીઓ 

દ્ારા આ હુમલફો ્રિામાં આવયફો હફોિાનું માનિામાં આિી 
રહ્ં છે. ઉલ્ેખનીય છે ્ે બુરર્ના ્ાસફો અલ્ાયદા અને 
ઇસલાવમ્ સટેટના વનશાન ્પર રહ્ં છે અને તેમના દ્ારા 
્રાયેલા હુમલામાં હજારફો નાગરર્ફોનાં મફોત થયા છે.

બુરકિના ફાસોમાં આતંિવાદીઅોનો હુમલો 
૩૫ લોિોનાં મોત, અનેિ લોિો ઘાયલ
સામાન્ય નાગરરકાે સરિત સેનાની સુરક્ા સાથે જતાં વાિનાેના કાફલા પર વવસાેટ 

ન્યૂ્ોર્ક
અમેરર્ાના ્પૂિ્ન રાષ્ટ્ર્પવત ડફોનાલડ 

ટ્રમ્પ ્રી એ્ િખત પ્ેવસડેનટ ્પદની 
ચૂંટણી લડિા માટે વિચારણા ્રી 
રહ્ા છે. જો્ે બીજી બાજુ તેમના 
્પર ખૂબ જ ગંભીર આરફો્પફો ્પણ છે. 
એ્બીઆઈદ્ારા ્રિામાં આિેલા 
દાિા પ્માણે ટ્રમ્પે વહાઈટ હાઉસમાંથી 
ખૂબ જ સંિેદનશીલ ્હી શ્ાય તેિા 
દસતાિેજો બહાર ્ાઢયા છે. 

ટ્રમ્પે જણાવયું ્ે, છે ્ે, ૨૦૨૪માં 
તેઓ ્રી એ્ િખત રાષ્ટ્ર્પવત ્પદ 
માટે ચૂંટણી લડશે. ટ્રમ્પના ્હેિા 
પ્માણે સૌ ્ફોઈ ઈચછી રહ્ા છે ્ે, 
તેઓ ચૂંટણી લડે.  ટ્રમ્પ દ્ારા ્રિામાં 

આિેલા દાિા પ્માણે અતયાર સુધીમાં 
લફો્વપ્યતા માટે જેટલા ્પણ સિવે થયા 
(રર્પસ્લ્ન ્પાટટી ્ે ્પછી વિ્પક્ી) 
તેમાં ્પફોતે સૌથી આગળ ચાલી રહ્ા 
છે. ટ્રમ્પે જણાવયું હતું ્ે, ‘હું આ 
સિવેમાં અને દરે્ સિવેમાં આગળ 
ચાલી રહ્ફો છું, મને લાગે છે ્ે હું 
નજી્ના ભવિષયમાં જલદી જ વનણ્નય 
લઈશ. અને મને લાગે છે ્ે મારા 
વનણ્નયના ્ારણે અને્ લફો્ફોને આનંદ 
થશે.’ ટ્રમ્પને એિફો સિાલ ્રિામાં 
આવયફો હતફો ્ે, શું ભારતીય-અમેરર્ી 
િે્પારી શલભ ્ુમાર તેમના સાથે છે 
એ ૨૦૨૪માં તેઓ ચૂંટણી લડશે તેનફો 
સં્ેત છે?

ડોનાલડ ટ્રમ્પની 2024માં પ્રેસિડરેન્ટ 
્પદની ચયૂં્ટણી લડવા મા્ટે સવચારણા

્ટેનરેિી
અમેરર્ાના ટેનેસી રાજયના મેસમ્સ 

શહેરમાં ૧૯ િર્ટીય અશ્ેત શં્ાસ્પદ 
વયવતિએ બુધિારે સાંજે અંધાધૂંધ 
ગફોળીબાર ્યયો હતફો અને તેનું ્ેસબુ્ 
્પર લાઈિ રે્ફોર્વંડગ ્યુાં હતું. આ 
ઘટનામાં બે લફો્ફોના મફોત થઈ ગયા 
હતા. 

્પફોલીસે આ અંગેની માવહતી આ્પી 
છે. ્રાર આરફો્પીની ઓળખ એરે્ીલ 
્ેલી તરી્ે થઈ છે. મેસમ્સ ્પફોલીસ 
વિભાગે ટ્ીટ ્યુાં ્ે, અમે એ્ અશ્ેત 
વયવતિને શફોધી રહ્ા છે જે અને્ શૂરટંગ 

માટે જિાબદાર છે. અમને રર્પફોટ્ન મળી 
રહી છે ્ે, તે ્ેસબુ્ ્પર તે ઘટનાને 
રે્ફોડ્ન ્રી રહ્ફો છે ્પરંતુ અમારી ્પાસે 
સૂચના નથી ્ે, તે હાલમાં ્યા વિવશષ્ટ 
સથળ ્પર છે. ્પફોલીસે નાગરર્ફોને ઘરની 
અંદર જ રહેિાનફો આગ્રહ ્યયો છે. 
્પફોલીસે ્હ્ં ્ે, શં્ાસ્પદ આરફો્પી હજુ 
્પણ ્રાર છે. જો તમારે જરૂરી ્ામથી 
બહાર જિાનું ન હફોય તફો જયાં સુધી આ 
ઘટનાનું સમાધાન ન થઈ જાય તયાં સુધી 
ઘરની અંદર જ રહફો. ્પફોલીસે ર્શફોરીની 
તસિીર સાથે તે જે િાહન ચલાિતફો હતફો 
તેની વિગતફો જાહેર ્રી છે. 

અશ્રેત હુમલાખોરે ફેિબુર લાઈવ 
રરીનરે ફા્રરંગ રરતા બરેનાં મોત
ફરાર આારાોપીની આાોળખ આોઝોકીલ કોલી તરીકો  થઈશાંઘાઈ

ચીનના વસચુઆનમાં સફોમિારે આિેલા ભૂ્ં્પના ્ારણે 
ભારે વિનાશ થયફો હતફો. આ ્ુદરતી આ્તમાં અતયાર સુધીમાં 
65 લફો્ફોના મફોત થયા છે અને 16 લફો્ફો લા્પતા છે. ભૂ્ં્પના 
આંચ્ા એટલા જોરદાર હતા ્ે સે્નડફોમાં બધું બરબાદ થઈ 
ગયું. અહીંની ઘણી ઇમારતફો ્ાટમાળમાં ્ેરિાઈ ગઈ છે. 
ભૂ્ં્પનું ્ેનદ્ર લુરડંગ ્ાઉનટી હતું. ભૂ્ં્પની તીવ્રતા રરકટર 
સ્ેલ ્પર 6.8 મા્પિામાં આિી હતી. ખડ્ફો ્પણ સથળફોએ 
તૂટી ્પડ્ા હતા અને રસતાઓ ્પર ્પડ્ા હતા, જયારે લફો્ફો 
રહેણાં્ વિસતારફોમાં ઇમારતફોના ્ાટમાળ નીચે દટાયા હતા

ગાંજી અને યાઆનમાં ્સાયેલા 50,000 થી િધુ લફો્ફોને 
બહાર ્ાઢિામાં આવયા છે. વસચુઆનમાં 6,500 થી િધુ 
બચાિ ટીમફો, ચાર હેવલ્ફોપટર અને બે માનિરવહત હિાઈ 

િાહનફો તૈનાત ્રિામાં આવયા છે. આ વસિાય ્ાયર વરિગેડની 
1100 ટીમફો તૈનાત ્રિામાં આિી છે. નાણા મંત્રાલય 
અને ઇમરજનસી મેનેજમેનટ મંત્રાલયે બચાિ અને રાહત 
્ામગીરીમાં મદદ ્રિા માટે લગભગ 7.25 વમવલયન યુએસ 
ડફોલર નાણા્ીય સહાય ્પૂરી ્પાડી હતી.

ચીનના વસચુઆનમાં ભૂ્ં્પના અાંચ્ા સાથે 
અ્રાત્રીનફો માહફોલઃ 65 નાગરર્ના મફોત

હોંગરોંગ
ભાગયે જ જોિા મળતા એ્ ગુલાબી 

્લરના હીરાની વનલામી હોંગ્ોંગ ખાતે 
ઓકટફોબર મવહનામાં યફોજાિાની છે. આ 
વનલામી ઓ્શન હાઉસ સફોથબી દ્ારા 
્રિામાં આિી રહી છે અને એિી આશા 
છે ્ે તેની ર્ંમત લગભગ 2.1 ્રફોડ 
ડફોલર ્ે રૂ.166 ્રફોડ જેટલી આં્િામાં 
આિે. 

વિશ્માં ગુલાબી ્ે વ્પં્ ડાયમંડ 
ભાગયે જ મળતા હફોય છે. હીરાની 

બજારમાં આિા ્લરના હીરાને સૌથી 
શુદ્ધ માનિામાં આિતા હફોિાથી તેની 
ર્ંમત અનય હીરા ્રતા િધારે ઉ્પજે છે. 

જે હીરાની વનલામી થઇ રહી છે તેને 
વિવલયમસન વ્પં્ સટાર નામ આ્પિામાં 
આવયું છે. આ નામ અગાઉ મળી આિેલા 
બે અનય વ્પં્ હીરા ્પાછળ રાખિામાં 
આવયું છે. 59.60 ્ેરેટનફો એ્ CTF 
વ્પં્ સટાર હીરફો હતફો. િર્્ન 2017માં 
આ હીરફો એ્ વનલામીમાં 7.12 ્રફોડ 
ડફોલરમાં ્ફોઈએ ખરીદ્ફો હતફો. 

મયૂલ્વાન ગુલાબી હીરાની હરાજી થશરે 
રૂસ્પ્ા 166 રરોડ વરેચા્ તરેવી શક્તા

િીરાની નનલામી ઓાેકાેબરમાં િાંગકાંગ ખાતે યાેજાશેયુએસ રડસસટ્રકટ જજ તરી્ે 
ભારતીય મૂળના અરુણ 
સુરિમણયનની ્પસંદગી

વોરેસશંગ્ટન
અમેરર્ી રાષ્ટ્ર્પવત જો વબડેને ભારતીય-અમેરર્ન 

િ્ીલ અરુણ સુરિમણયમને નયૂયફો્કિના વજલ્ા નયાયાધીશ 
તરી્ે નામાંર્ત ્યા્ન છે. વહાઇટ હાઉસ દ્ારા આ સંબંધમાં 
્ાયદા્ીય દસતાિેજો સેનેટને મફો્લયા છે. જો સુરિમણયમના 
નામને સેનેટની મંજૂરી મળી જશે. તફો તે નયૂયફો્કિના દવક્ણી 
વજલ્ા માટે યુનાઇટેડ સટેટસ રડસસટ્રકટ ્ફોટ્નમાં સેિા 
આ્પનારા પ્થમ દવક્ણ એવશયાના નયાયાધીશ હશે. હાલમાં, 
સુરિમણયમ નયુયફો્કિમાં સુસમાન ગફોડફ્ે એલએલ્પીમાં 
ભાગીદાર છે. અહીં તેઓ 2007 થી ્ામ ્રી રહ્ા છે, 
સુરિમણયમે 2006 થી 2007 સુધી યુએસ સુપ્ીમ ્ફોટ્નના 
જસસટસ રૂથ બેડર વગનસબગ્ન માટે ક્ા્કિ તરી્ે ્ામ ્યુાં હતું. 

ભારતીય મૂળના બેરરસટર 
સુએલા રિેિરમેનની યુ્ેના 

ગૃહમંત્રી તરી્ે વનયુવતિ ્રાયા
લંડન

દવક્ણ-્પિૂ્ન ઈંગલનેડના ્ેયરહામથી ્નરિવેરટિ ્પાટટીના 
સાસંદ ભારતીય મળૂના બરેરસટર સએુલા રિિેરમનેને 
મગંળિારે વરિટનના નિા ગૃહમતં્રી તરી્ે વનયતુિ ્રિામાં 
આવયા હતા. 42 િર્ટીય રિિેરમને તમેની ભારતીય મળૂની 
સહ્મટી પ્ીવત ્પટેલનંુ સથાન લશેે. રિિેરમને અતયાર સધુી 
બફોરરસ જોનસન નીત સર્ારમા ંઅટાનટી જનરલ તરી્ે 
સિેા આ્પી રહ્ા હતા. તમેને નિા વનયતુિ િડા પ્ધાન 
વલર ટ્રસ દ્ારા ગૃહમતં્રી બનાિિામા ં આવયા છે તમને 
જણાિી દઈએ ્ે, રિિેરમને બ ેબાળ્ફોની માતા છે. તઓે 
તવમલ ઉમા અને મળૂ ગફોિાના વરિસટી ્ના્નસનડરની ્પતુ્રી 
છે. તમેના માતા મફોરરશસથી વરિટેન આવયા હતા.

લંડન 
ભારતીય મૂળના રરવશ સુન્ને હરાિીને વલર ટ્રસ 

વરિટનનાં નિા િડાંપ્ધાન બનયાં છે. વલર ટ્રસને ્નરિવેરટિ 
સભયફોના ૮૧૩૨૬ મતફો મળયા હતા. રરવશ સુન્ને 
્નરિવેરટિના ૬૦,૩૯૯ સભયફોએ મત આપયાં હતાં. બંને  
િચ્ે વરિટનના િડાપ્ધાન બનિા માટે બરાબરીનફો મુ્ાબલફો 
થયફો હતફો. ્ુલ ૧,૭૨,૪૩૭ ્નરિવેરટિ સભયફોએ મતદાન 
્યુાં હતું. માગા્નરેટ થેચર અને થેરેસા મે ્પછી વલર ટ્રસ 
વરિટનના ત્રીજા મવહલા િડાપ્ધાન બનયાં હતાં. રરવશ સુન્ 
અને વલર ટ્રસ િચ્ે ્નરિવેરટિ ્પાટટીના લીડર બનિા માટે 
રસા્સીભયયો મુ્ાબલફો થયફો હતફો. બફોરરસ જહફોનસનનું સથાન 
લેિા માટે થયેલા આ મતદાનમાં રરવશ સુન્નફો ્પરાજય થયફો 
હતફો અને વલર ટ્રસ વરિટનના નિા િડાપ્ધાન બનયાં હતાં. 

માગા્નરેટ થેચર અને થેરેસા મે ્પછી વલર ટ્રસ વરિટનના ત્રીજા 
મવહલા િડાપ્ધાન બનયાં હતાં. વલર ટ્રસની ઈમેજ વરિટનના 
રાજ્ારણમાં ્ાયર રિાનડ નેતા તરી્ેની છે. બે મવહના લાંબી 
ચૂંટણી પ્વરિયા દરવમયાન શરૂઆતી રાઉનડમાં રરવશ સુન્ 
બધા ઉમેદિારફોથી આગળ રહ્ા હતા.

ભારતીય મૂળના ઋવર્ સુન્ને હરાિીને 
વલર ટ્રસ વરિટનનાં નિા િડાપ્ધાન બનયાં
રરનશ સુનકને 60,399 ઓને નલઝ ટ્રસને 81,326 મતાે મળાં 82 ટકા મતદાન થયું

હરારે
વરમબા્િેમાં ઓરીના પ્્ફો્પથી 

મૃતયુ ્પામનારા બાળ્ફોની સંખયા િધીને 
૭૦૦ થઇ ગઇ છે તેમ દેશના આરફોગય 
મંત્રાલયે એ્ વનિેદનમાં જણાવયું છે. 
આ દરવમયાન દેશમાં રસી્રણને 
્રવજયાત બનાિિા માટે ્ાયદફો 
બનાિિાની માગ ઉઠી રહી છે.

૧.૫ ્રફોડની િસતીિાળા આ દેશમાં 
ધાવમ્ન્ સંપ્દાયફોના પ્ભાિને ્ારણે 
રસી્રણનું પ્માણ ખૂબ જ ઓછું 
છે. દેશના આરફોગય મંત્રાલયે એ્ 
વનિેદનમાં જણાવયું હતું ્ે એવપ્લમાં 
શરૂ થયેલા ઓરીના પ્્ફો્પથી અતયાર 
સુધીમાં ૬૯૮ બાળ્ફોનાં મફોત થયા છે.

મંત્રાલયે જણાવયું છે ્ે આ મફોત ્પૈ્ી 
૩૭ મફોત તફો ્તિ એ્ જ રદિસ ્પહેલી 
સપટેમબરે થયા છે. ચાર સપટેમબર 
સુધીમાં દેશમાં ઓરીના ૬૨૯૧ ્ેસ 
નોંધિામાં આવયા છે. ઉલ્ેખનીય છે ્ે 
બે સપ્ાહ અગાઉ વરમબા્િેના આરફોગય 
મંત્રાલયે જણાવયું હતું ્ે ઓરીના ્ારણે 
૧૫૭ બાળ્ફોનાં મફોત થયા છે. 

સિમબાબવરેમાં ચાર જ મસહનામાં 
ઓરીથી ૭૦૦ બાળરોનાં મોત

રસીકરણને ફરનજયાત બનાવવા કાયદાે ઘડવા માગ
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