
કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

FRIDAY, 16 SEPTEMBER, 2022  Vol. 19,  No. 37  Pages 20 Tel: 416-996-7755, E-mail : info@swadesh.news   Web : www.swadesh.news

લખિમપરુ-ખિરર 
ઉત્તર પ્રદેશના લખિમપરુ-ખિરરના ખનઘાસનમાં 

બ ે સગીર દખલત બહેનો પર કખિત બળાતકાર, 
હત્ા બદલ 6 લોકોની ધરપકડ કરાઈ છે, જમેાિંી 
પાચં મસુ્લમ છે. બંન ે દખલત બહેનોના મૃતદેહ 
શરેડીના િતેરમા ંએક ઝાડ પર લટકેલી હાલતમાં 
મળી આવ્ા હતા. જ ે બાદ પો્ટમોટ્ટમ રરપોટ્ટમાં 
જણા્ુ ંછે કે બંન ેબહેનો પર બળાતકાર કરા્ા પછી 
તમેનુ ં ગળુ દબાવી હત્ા કરાઈ હતી. દરખમ્ાન 
મૃતક બહેનોનો પરરવારની માગો પૂરી િવા અગેં 
ખજલ્ા મખેજ્ટે્ટના આશ્ાસન પછી પરરવારે 
ગરુુવારે મોડી સાજં ેબનં ેબહેનોના અખંતમ સં્ કાર 
કરા્ા હતા. આ મદેુ્ ઉત્તર પ્રદેશમા ંગરુુવારે આિો 
રદવસ રાજકી્ આક્પેબાજી િઈ હતી. પોલીસ 
સપુરીનટેનડનેટ સંખજવ સમુન ે જણાવ્ંુ કે, પ્રાિખમક 

તપાસ મુજબ બનં ે દખલત બહેનો બધુવારે બપોરે 
બ ે આરોપીઓ જનુદૈ અન ે સોહૈલ સાિ ે તેમના 
ઘરેિી નીકળી હતી. જનુદૈ અન ેસોહૈલ ેબનેં બહેનો 
પર બળાતકાર ક્ા્ટ પછી તમેનંુ ગળુ ં દબાવી હત્ા 
ક્ા્ટનુ ં કબલૂ્ંુ છે. બનં ે બહેનો સાિ ે તમેના સબંધં 
હતા અન ેતઓે તમેના પર લગ્ન માટે દબાણ કરતી 
હતી. પોલીસ ેઆ કેસમાં છ આરોપીઓની ધરપકડ 
કરી છે, જેમા ંજનુદૈ અન ેસોહૈલ ઉપરાતં હરિઝરુ 
રહેમાન, કરરમરુદ્ન, આરરિ અન ેછોટુનો સમાવશે 

િા્ છે. બળાતકારના આરોપી જનુદૈ સાિે પોલીસની 
અિડામણ િઈ હતી, જમેાં તને ેગોળી વાગી હતી. 
પોલીસ ે તનેી પાસેિી એક મોટરસાઈકલ, દેશી 
ખપ્તોલ અન ે કારતસૂો જપ્ત કરી હતી. અગાઉ 
દખલત સગીરાઓની માતાએ આકે્પ ક્યો હતો કે 
બનં ેબહેનોના અપહરણ િ્ા હતા.  જોકે, દખલત 
બહેનોના પરરવારજનોએ બધા જ આરોપીઓને 
િાસંી પર લટકાવવાની માગણી કરી હતી. એસસી-
એસટી પચં ેપણ આ કેસની નોંધ લીધી હતી. 

ઉત્તર પ્રદેશમાં બળાત્ારીઓાે બેખાેફ ઃ નરાધમાેઓે સગીરાની લાશ ઝાડ પર લટાકાવી દીધી, 6ની ધરપકડ

યુપીમાં િામૂહિક રેપ બાદ બે દસલત િગીરાની િતયા
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ઓન્ટેરિયો  
ટોરોનટોમાં BAPS ચેરરટીઝ દ્ારા 11 

સપટટેમ્બર 2022ના રોજ વાર્ષિક વોકનું યોજન 
કરાયું હતુ. જેમાં 5 વ્ષિથી લઈને વરરષ્ઠ નાગરરકો 
મળી 1,300થી વધુ નાગરરકોએ ભાગ લીધો હતો. 
BAPS ચેરરટીઝની તમામ પ્રવૃરતિઓની જેમ, આ 
ઇવેનટ પણ આરોગય પહટેલ માટટે જાગૃરત લાવવા 
અને ભંડોળ એકત્ર કરવા યોજાઈ હતી. રવરલયમ 
ઓસલર હટેલથ રસસટમ એ દટેશની સૌથી મોટી 
સામુદારયક આરોગય સંભાળ પ્રણાલીઓમાંની 
એક છટે, જેમાં ત્રણ સંકરલત હોસસપટલ બ્ામપટન 
રસરવક, ઇટો્બીકોક જનરલ હોસસપટલ અને પીલ 
મેમોરરયલ સેનટર ફોર ઈનટીગ્ેટટેડ હટેલથ એનડ 
વેલનેસનો સમાવેશ થાય છટે.

આ તકે ટોરોનટો રસટીના મેયર જહોન ટોરીએ 
કહ્ં હતુ કે, જયારટે હું અહીં આવું છું અને જોઉં 
છું કે આ અદભૂત BAPS સમુદાયના મૂળમાં 
ખરટેખર શું છટે, જે અનયને મદદ કરટે છટે અને 
અનયને ટટેકો આપે છટે તયારટે હું હંમેશા ખુશ થાઉં 
છું. રવરલયમ ઓસલર હટેલથ રસસટમ ફાઉનડેશનના 
મેજર રગફ્ટસ એનડ કેમપેઈનસના રડરટેકટર, શારી 

લવલોકએ કહ્ં, તમે રવરલયમ ઓસલર માટટે જે 
કંઈ કયુું છટે તેના માટટે હું અમારી ઊંડી પ્રશંસા 
વયક્ત કરં છું. BAPS ચેરરટીઝ ઘણા વ્ષોથી 
ઓસલરના રમત્ર છટે. CNIB ફાઉનડેશનના ટીમ 
ઓપરટેશનસના લીડ, કામમેલ બ્ોફીએ કહં્, CNIB 
વતી, હું BAPS કોમપલેકસમાં અમારં સવાગત 
કરવા ્બદલ અને તમારા ઉદાર દાન ્બદલ 
આભાર વયક્ત કરવા માંગુ છું. 

યોગેશ પટટેલ (પ્રમુખ, BAPS ચેરરટીઝ, 
કેનેડા)એ જણાવયુ ં હતું કે, આ વ્મે, BAPS 
ચેરરટીઝ વોક સમગ્ કેનેડાના 13 શહટેરોમાં 
યોજાઈ રહી છટે જેમાં 4,000થી વધુ લોકો ભાગ લે 
તેવી અપેક્ા છટે.

્ોિોન્ો 
ઓનટટેરરયોની હોસસપટલોમાં 

ઈમરજનસી સેવા માટટેના ઈઆર રૂમસમાં 
પ્રવેશ માટટે લોકોએ લા્ંબો સમય રાહ 
જોવી પડે છટે. આવા રકસસામાં સતત 
વધારો થઈ રહ્ો છટે અને અતયારટે એ 
વ્ષિની સવષોચ્ચ સપાટીએ પહોંચી ગયો 
છટે. ગયા વ્મે કોરોનાના કપરા સમયમાં 
પણ આટલો સમય પ્રરતક્ા કરવી નહોતી 
પડતી. હટેલથ કવોલીટી ઓનટટેરરયોના 
નવા જાહટેર થયેલા ડેટા મુજ્બ દદદીઓએ 
સરટેરાશ ઈમરજનસી રૂમમાં પ્રવેશ માટટે 
સરટેરાશ ર૦.૭ કલાક રાહ જોવી પડે 
છટે. આ આંકડા જુલાઈ માસના છટે. જેમાં 

પ્રાંતના લકયાંક આઠ કલાક કરતા વધુ 
સમય ્બાદ જ દદદીઓને જ ઈઆરમાં 
પ્રવેશ મળી શકયો હતો.  જુનમાં એ આંક 
૧૯.૧ કલાક હતો. જયારટે મે માસમાં 
એ ર૦.૧ કલાક હતો. છટેલ્ો જે આંક 
આવયો છટે એ સૌથી વધુ હોવાનું સંસથાએ 
જણાવયું હતું. જો કે, જુલાઈ માસમાં 
સટાફની તંગી પણ હોવાથી આ સમય 
વધયો હોવાનું અનુમાન છટે. ઓનટટેરરયોની 
કેટલીક હોસસપટલોએ તેમના ઈઆર 
રૂમસ ્બંધ પણ કરી દીધા હતા.  નરસુંગ 
સટાફની તંગીને પહોંચી વળવા કેટલાકે 
સવયંસેવી પલટેફોમષિનો પણ સહારો લેવો 
પડયો હતો.

રાજય સરકારને રજા અંગેનાે 
નનર્ણય ટંૂક સમયમાં લેવા તાકીદ

કયયૂબેક 
ટ્રુડોએ કહ્ં હતું કે, સોમવારના 

રદવસે દટેશના લોકો મહારાણીની અરંતમ 
રરિયામાં ભાગ લઇ શકે તે માટટે દટેશમાં 
રાષ્ટીય જાહટેર રજા રવ્ે રવચાર થઈ 
રહ્ો છટે. નયુ-્બનસષિરવક ખાતે યોજાનારી 
મહારાણીની અંરતમ-રરિયામાં તે હાજરી 
આપશે અને રલ્બરલ પાટદી આ 
રરટ્ીટમાં જોડાશે. અમે એવા પ્રયત્ો 
કરી રહ્ા છીએ કે, રાજયો અને કેનદ્ર 
શારસત રવસતારો આ અંરતમ રરિયામાં 
સંકલન જાળવીને કામ કરશે. સોમવારટે 
કેનેડીયનો શોક પાળશે. વડાપ્રધાનના 

કાયાષિલયે જણાવયું હતું કે, જયાં સુધી 
રાજયો આ રવરધમાં જોડાવવાનો રનણષિય 
કરટે એ પહટેલા કેંદ્ર સરકારટે પોતાના 
કમષિચારીઓ માટટે રજા જાહટેર કરી છટે. 
આશરટે 90% કમષિચારીઓ રાજયમાં 
કામ કરી રહ્ા છટે. તેથી રાજયમાં કામ 
કરતા કનેદ્ર સરકારના કમષિચારીઓને 
રાજય સરકાર તરફથી રજા આપવામાં 
આવે તે જરૂરી છટે. ઓનટોરરયો, 
સાસકેચવાન અને મેરનટો્બાએ પણ 
19મી સપટટેમ્બરને જાહટેર રજા તરીકે 
માનય નથી રાખી. જયારટે નોવા 
સકોરસયા, એન.્બી.પી.ઈ.આઈ. અને 
નયુ ફૌનડલેનડ અને લેબ્ાડોરટે ફેડરલ 
સરકારના રનણષિયની તરફેણ કરતા 
19મી સપટટેમ્બરટે જાહટેર રજા રાખી છટે. 

હોસ્પિ્લના ઈમિજન્સી  વોર્ડમાં પ્રવેશ 
મા્ટે કલાકો ્ુધસી િાહ જોતા દદદીઓ

મહાિાણસીનસી અંતતમતરિયાના તદવ્ે 
કેનરેામાં િજા જાહટેિ થવાનસી ્ંભાવના

ઓન્ટેરિયો 
ઓનટટેરરયોના વયસકો માટટે 

ર્બલેવનટ કોરવડ-19ના ્ુબસટર 
ડોઝ માટટેની એપોઇનટમેનટ પ્રરરિયા 
સોમવારથી શરૂ થઈ છટે. આ વેકસીન 
મૂળ વાઇરસ ઉપરાંત ઓરમરિોન 
વેરીયનટ માટટે પણ ખૂ્બ અસરકારક 
સાર્બત થઇ છટે. આ મરહનાની 
શરૂઆતમાં જ હટેલથ કેનેડાએ મોડનેાષિની 
અપડેટટેડ રસીને માનયતા આપી હતી. 
સોમવારટે સવારટે 08.00 કલાકથી 

એપોઇનટમેનટ શરૂ થશે. જો કે, ખાસ 
કરીને જેમને વધુ શકયતા હોય, 
તેમને પ્રાથરમકતા આપવામાં આવશે. 
એમને 26મી સપટટેમ્બર સુધીમાં ડોઝ 
આપી દટેવામાં આવશે. તયાર્બાદ 
18 વ્ષિથી વધુના તમામને આવરી 
લેવામાં આવશે. જેમાં- 70 વ્ષિ અને 
એથી વધુ વયના ઓનટટેરરયોવાસીઓને 
તથા લાં્બા સમયથી કેર હોમસમાં 
રહટેનારા, રનવૃત ઘરોમાં રહટેનારા 
અને વ્રૃધધાશ્રમમાં રહટેનારાઓને તેમજ 

ફસટ નેશનલ, ઈનયુ્ટસ અને મેટીસના 
રહીશોને પ્રાથરમકતા અપાશે. આ 
ઉપરાંત 18 વ્ષિથી વધુ વયના મૂળ 
રનવાસી ન હોય, તેમને પણ આવરી 
લેવાશે. 12 વ્ષિથી વધુ વયના એવા 
લોકોને જેમની પ્રરતકાર શરકત ઓછી 
હોય, તેમને પણ આવરી લેવાશે. 18 
વ્ષિથી વધુ વયની સગભાષિ સત્રીઓને 
તેમજ 18 વ્ષિથી વધુ વયના હટેલથકેર 
કામદારોને પણ આ યોજનામાં આવરી 
લેવાશે. 

્ોિોન્ો 
એક ્બંદૂકધારીએ કરટેલા 

ગોળી્બારમાં પોલીસ અરધકારીનું મોત 
નીપજયું હતું. આ ઘટના ઓનટટેરરયોના 
એક રટેસટોરાં નજીક સોમવારટે ્બની હતી. 
એક અજાણયા શખસ ેઅંધાધૂંધ ફાયરરંગ 
શરૂ કરી દટેતા એક અનય વયરક્તનું પણ 
ઘટનાસથળટે મોત નીપજયું હતું અને 
અનય ત્રણને ઇજા પહોંચી હતી. 

આ ઘટના ટીમ હોટષિનસ રટેસટોરાં 
નજીક ્બપોરટે ્ેબ વાગયે ્બની હતી. 
જયારટે પરચિમ ટોરોનટોના ત્રણ સમુદાયો 

વચ્ચ ે અથડામણ ઉભી થઇ હતી.  
પોલીસે સાંજે જાહટેર કયુું હતું કે, તેમણે 
આ અથડામણમાં એક શકમંદને ઠાર 
કયષો હતો. ટોરોનટોના પોલીસ વડા 
જેમસ રામરટે કહ્ હતું કે, આ ઘટનામાં 
48  વ્દીય કોનસટટે્બલ એન્રૂ હોંગનું મોત 
નીપજયું હતું. જે પીલ અને યોક્ક રીજનલ 
પોલીસ તાલીમ માટટે આવયો હતો અને 
રટેસટોરાંમાં ભોજન માટટે ગયો હતો. 

હોંગ છટેલ્ા ્બાવીસ વ્ષિથી પોલીસ 
ફોસષિમાં જોડાયો હતો. રટેમરટે પત્રકારો 
સાથેની વાતચીતમાં જણાવયું હતું કે, 

આ ઘટના એના પરરવાર માટટે અને 
ટોરોનટો પોલીસ રવભાગ માટટે દુઃખદ 
છટે. તેમણે સોમવારટે હોંગના પરીજનોને 
મળીને સાંતવન આપયુ ંહતું અને પોલીસ 
રવભાગ તરફથી તમામ પ્રકારની 
સહાયની ખાતરી આપી હતી. પીલ 
અને હટેલપ તથા ટોરનટો પોલીસે સાંજે 
જણાવય ુહતું કે, રમસાસાગામાં ્બીજા ્બે 
વયરક્તઓને પણ ઠાર કયાષિ હતા. આમ 
આ ઘટનામાં એક પોલીસ અરધકારી 
સરહત ત્રણના મોત થયા છટે અને અનય 
ત્રણને ઇજા પહોંચી હતી. 

ઓનટટેરરયોમાં અથડામણ દરરમયાન ટોરનટોના 
પોલીસ અરધકારીનું મોત ઃ શકમંદ પણ ઠાર

અંધાધૂંધ ગાેળીબારથી કુલ 3ના માેત, અન્ય ત્રર ઇસમને ઈજા 

ઓનટટેરરયોમાં ર્બલેવનટ કોરવડના ્બુસટર 
ડોઝની એપોઇનટમેનટ પ્રરરિયાનો આરંભ 

નવી રસી મૂળ વાઇરસ ઉપરાંત અાેમમકાેન વેરીઅેન્ટ માટે ખૂબ અસરકારક

્બીઅેપીઅેસ ચેરરટીઝ આયોરજત વોકમાં 
1300થી વધુ નાગરરકો સહભાગી ્બનયા

કેનેડાના 13 શહેરાેમાં દાડેનું અાયાેજન કરી હાેસ્પિટલ માટે ફંડ અકત્ર કરાશે

કેનેડા



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 03FRIDAY, 16 SEPTEMBER, 2022 કેનેડા

મિમિિાગા
11 સપ્ટેમ્બરટે રવિિારટે યોજાઈ હતી. 

સિારટે 8:30 િાગયયે વિવસસાગા િાલી ્ુબલયેિાડ, 
ઓન્ટેરરયો વિવસસાગા ખાતયે સૌ સભયો એકત્ર 
થયા હતા. ્ુરના આયોજક અનયે THPF 
હોસ્પિ્લની FUNDRAISING કવિ્ીના 
સભયો કનુભાઈ, કલા્બયેન અનયે રિલીપિભાઈ 
પિ્ટેલયે  સૌ સભયોનયે કાય્યક્રિની રૂપિરટેખા રજૂ કરી 
હતી. તયાર્બાિ બ્યેકફા્્િાં ઢોકળા, ચા અનયે 
કોફીનો ્િાિ િાણયા ્બાિ સૌ પિાંચ રકલોિી્ર 
સુધી પિગપિાળા ચાલયા હતા. જયે ્બાિ રિલીપિભાઈ 
પિ્ટેલયે સૌનયે આિકારી િહટેિાનોનો સતકાર કયયો 
હતો. રિલીપિભાઈએ જણાવયું હતુ કે, 2019 
ઓક્ો્બરથી અતયાર સુધી આપિણયે $ 440,400 
ડોલર ઉભા કયા્ય છટે જયે લોકોનું ડોનયેશન છટે. 
આ િર્ય Walkathonનો અિારો ગોલ $ 
20,000 ડોલર એકવત્રત કરિાનો હતો. અતયાર 
સુધી અિયે $ 13,000 ડોલર જયે્લું ફંડ એકવત્રત 
કયુું છટે અિનયે લાગયે છટે, અનયે પિૂરી આશા છટે કે 
અિયે $15 હજાર ડોલર એકવત્રત કરી શકીશું.

 રિલીપિભાઈ પિ્ટેલયે જણાવયું કે કલયાણી્બયેન 
પિ્ટેલના ગ્ાનડ વચલડ્રન િીરા, િૈવથલી, શ્ીના 

અનયે રરરભયે પિોતાના ્બચાિયેલા પિોકે્ ખચ્યના 
પિૈસા હોસ્પિ્લ િા્ટે િાન કયુ્ય છટે. તથા 
પ્રભા્બયેન ગુલા્બભાઈ પિ્ટેલના ગ્ાનડ વચલડ્રન 
વિલાન અનયે રાવધકાએ જરૂરી અનયે સુિંર કોસ 
એ્લયે કે જીએસએસએિ દ્ારા આયોવજત 
Walkathonનયે સપિો્્ય કયયો છટે. આ તકે 
રજનીભાઈ તથા શ્ીિીણા્બયેન પિ્ટેલયે એક 
હજાર ડોલરનું donation THPF િા્ટે 
અનયે એક હજાર ડોલરનું  જીએસએિ ઇિયેન્ 
્પિોનસરવશપિ િા્ટે અનયે કલપિના્બયેન પિ્ટેલયે એક 
હજાર ડોલર જીએસએિની ઇિયેન્ ્પિોનસરવશપિ 
િા્ટે આપયા હતા.  િહટેિાનો િીપિીકા ડિયેરલા 
(City councillor ward 7), રિપિક 
આનંક (MP  Dr. Farida Atcha-
Physician at THP)ની હાજરીિાં 
કાય્યક્રિ આગળ ધપયો હતો. િોલયેસન્યરના 
વપિક્ચર ચપંિકભાઈ ્ટેલરટે લીધા હતા.  િોકિાં 
િયેમ્બર અનયે નોન િયેમ્બરટે ખૂ્બ જ સારી રીતયે 
ભાગ લીધો હતો.  ્બપિોરટે ખીચડી, રીંગણ 
્બ્ાકાનું શાક, સારટેિડા, પુિરી, ્ંુબિીના લાડિા 
તથા છાશ પિીરસિાિાં આવયા હતા. અંતયે 
ભાઈઓ અનયે ્બહટેનો અંતાક્ષરી રમયા હતા. 

સીઆાઈબીસીના સરવેમાં 1500 
લાેકાેઆે મંતવાે આાપ્ા

ટોરોનટો 
એક નિા અભયાસ દ્ારા જાણિા િળયું છટે કે, 

િટેશિાં િહારોગચાળા ્બાિ કેનયેડીયનોનયે પિોતાની 
આવથ્યક પ્રવૃવતિ િા્ટે ફરીથી વિચારિાની તક િળી 
છટે. અનયેક લોકો પિોતાના નિા લકયાંકો અનયે નિા 
કાિકાજ શરુ કરિા િા્ટે વિચારી રહ્ા છટે અનયે એ 
િા્ટે તયેઓ જુિા-જુિા ્થળોના પ્રિાસનું આયોજન 
કરી રહ્ા છટે. સીઆઈ્બીસી તરફથી આ અભયાસ 
િારુ / ઓવપિવનયન દ્ારા હાથ ધરિાિાં આવયો 
હતો. ઓગ્્ની શરૂઆતિાં હાથ ધરાયયેલા આ 
અભયાસિાં જાણિા િળયું હતું કે, 67% કસેનડયનો 
કોવિડ-19ના િહારોગચાળા ્બાિ પિોતાની આવથ્યક 
પ્રવૃવતઓની પ્રાથવિકતા ્બિલિાના વિચાર કરી 

રહ્ા છટે.  કોવિડ પ્રવત્બંધો પિાછા ખેંચાયા ્બાિ 
િટેશની આવથ્યક પ્રવૃવતઓ પિાછી પિા્ા ઉપિર ચઢી 
રહી છટે.  આ અભયાસ ્બાિ અંિાજયે 1500 
કેનયેડીયનોનો સપંિક્ક સાધિાિાં આવયો હતો અનયે 
તયેિના આવથ્યક પ્રવૃવતઓ ્બા્બતયે અવભપ્રાય 
લયેિાનો પ્રયત્ન કરિાિાં આવયો હતો.  2 િર્ય ્બાિ 
આ કેનયેડીયનો ફરીથી નિી પ્રવૃવતિ શોધી રહ્ા છટે. 

આ સિવેિાં જણાિિાિાં આવયું છટે કે, 
રોગચાળાના આ િર્ય િરવિયાન અનયેક િહતિના 
વનણ્યય લયેિાિાં આવયા હતા. જયેિાં 12% લોકોએ 
તયેિના નોકરી-ધંધા અનયે રહટેઠાણ ્બિલાવયાં હતા. 

આશરટે ્બયે તૃતીયાંશ કેનયેડીયનોએ જણાવયું હતું 
કે, આગાિી 12 િવહના િરવિયાન કાિ િા્ટે 
પ્રિાસ ખયેડિા િાંગયે છટે. જયારટે 13% કેનયેડીયનોએ 
જણાવયું હતું કે, તયેઓ િો્ટેપિાયયે ખરીિી કરિા 
ઈચછટે છટે. 

નવીદિલ્ી 
્ોરન્ોિાં ્િાવિનારાયણ િંરિરની 

િીિાલ પિર ભારત વિરોધી લખાણ 
લખિાિાં આવયું હોિાની ઘ્ના ્બની 
હતી. આ ઉપિરાંત િંરિરની િીિાલનયે 
નુકસાન પિણ પિહોંચાડાયું હતુ. આ 
ઘ્ના પિાછળ ખાવલ્તાની સિથ્યકોનો 
હાથ હોિાની પ્ર્બળ આશંકા છટે. 
્બીજી તરફ ભારત સરકારટે આ િાિલયે 
વિરોધ નોંધાિી ભારતીય ઉચ્ાયોગયે 

કાય્યિાહીની િાગણી કરી હતી.
િંગળિારટે ઓ્ાિા સ્થત ભારતીય 

ઉચ્ાયોગયે આ અંગયેની વવિ્િાં લખયું 
હતું કે, ્ોરં્ો ખાતયેના BAPS 
્િાવિનારાયણ િંરિરનયે નુકસાન 
પિહોંચાડીનયે ભારત વિરોધી લખાણ 
લખિાની ઘ્નાની અિયે આકરા 
શબિોિાં ્ીકા કરીએ છીએ. કેનયેડાના 
અવધકારીઓનયે આ અંગયે જાણ કરિાિાં 
આિી છટે અનયે આરોપિીઓ સાિયે 

તાતકાવલક આકરા પિગલાં ભરિા 
આગ્હ કરિાિાં આવયો છટે. 

કેનયેડાના સાંસિ સોવનયા વસદુ્એ 
આ અંગયેની વવિ્િાં લખયું હતું 
કે, ્ોરં્ો સ્થત ્િાવિનારાયણ 
િંરિરિાં ્બનયેલી િુઘ્ય્નાથી વયવથત 
છું. જિા્બિાર લોકો સાિયે કાય્યિાહી 
થિી જોઈએ. બ્ામપિ્નના િયેયર પૈિવરિક 
બ્ાઉનયે જણાવયું હતું કે, આ પ્રકારની 
નફરતનયે કોઈ ્થાન નથી.

્ોરન્ોિાં િંરિરની િીિાલો પિર ભારત વિરોધી લખાણથી વિિાિ
ભારત વવરાેધી આને વવવાદીત લખાણથી 
આમને આાઘાત લાગ્ા ેઃ મંદદર સંચાલકાે
કેનેડાના ટોરનટો શહેર ખાતે બી.એ.પી.એસ. શ્ી સ્ામિનારાયણ 
િંદિરના સંચાલકોએ મન્ેિન આપી જણાવયયં હતય કે, િંદિરના પ્ર્ેશદ્ાર 
પર કેટલાંક અસાિામજક તત્્ોએ કરેલી ભારત મ્રોધી લખાણોથી  
અિે આઘાત અનયભ્ીએ છીએ. અેક  સંસકકૃમત-ધાિ સાથે બનેલી  
ઘટના બાિ િહંત સ્ાિી િહારાજે સ્વે હદરભક્ો અને શયભેચછકોને શાંમત 
જાળ્્ા અપીલ કરી છે. આ મ્કટ ્ેળાએ સહયોગ અને સહાનયભમૂત 
આપ્ા બિલ ભારત અને કેનેડા સરકાર તિેજ તિાિ સંસથાઓનો અિે 
આભારી છીએ. 

ભારતી્ ઉચ્ા્ાેગે ઘટનાને વખાેડી જવાબદારા ેસામે કા્્યવાહી કરવા માંગણી કરી

કોરોનાની િહાિારી ્બાિ િહતિિ 
નાગરરકોનયે આવથ્યક પ્રવૃવતિની શોધ

GSSMની ્બીજી િોલકથોન સાથયે
વપિકવનકઃ હોસ્પિ્લ િા્ટે િાન એકત્ર

મહેમાનાેને સત્ાર, પ્ીવતભાેજન તથા આંતાક્ષરી જેવા કા ્્યક્રમાે ્ાેજા્ા



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 16 SEPTEMBER, 202204

manoj1968@yahoo. ca

ક્વીન એલિઝાબેથઃ રાજ્વીપણાનું 
ઔચિત્ય જાળ્નારી પ્રતિભા

તંત્રી - સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

બ્રિટનનરી મહારાણરીએ જી્વનના સાડા ન્વ 
દાયકા જી્વરીને ગત ગુરુ્વારે અંબ્તમ શ્ાસ લરીધો. 
ક્રીન એબ્લઝાબેથ બરીજં જયારે 25 ્વર્ષનાં હતાં 
તયારે તેમના બ્િતા જયોર્ષ છઠ્ાનું બ્નધન થયું 

અને 1952માં તેમણે 
બ્રિટશ રારનરી ગાદરી 
સંભાળરી હતરી. રે બાદ 
છેલ્ા શ્ાસ સુધરી 
તેમણે એ ર્વાબદારરી 
બ્નભા્વરી. દબુ્નયાના 
ઇબ્તહાસમાં કદાબ્િત 
કોઇ મબ્હલાએ આટલું 
લાબું શાસન કયુું હોય, 
એ્ુવ એબ્લઝાબેથના 

કકસસામાં ર છે.
બ્રિટનના ૧૫ ્વડા પ્રધાન સાથે િણ તેમણે 

કામ કયુું અને ગયા અઠ્વાકડયે ઑકિસમાં 
પ્ર્વેશેલા બ્લઝ ટ્રસના આગમન ્વખતે તે 
ર બ્રિટનના સૌથરી ઉચ્ચ રાર્વરી િદે હતાં. 
અમકેરકાના 14 પ્રમુખોમાંથરી 13ને તે મળયા ં
છે અને અનેક રાર્વરી પ્રસંગોથરી માંડરીને રાજય 
સંબંબ્ધત કાય્ષક્રમો માટે બ્્વબ્્વધ રાષ્ટો, રાજયોનરી 
મુલાકાતો લરીધરી છે.  ક્રીન એબ્લઝાબેથે 
ઇબ્તહાસ રચયો છે. બ્રિટનનરી ૧૦૦૦ ્વર્ષ રુનરી 
રારગાદરી ઉિર સૌથરી લાંબો સમય શાસન 
કરનાર ક્રીન એબ્લઝાબેથનું જી્વન એટલે કે 
એ્વરી ્વાસતબ્્વક જી્વન િણ ઉતાર િઢા્વ્વાળુ 
રહ્ં છે.  ક્રીન એબ્લઝાબેથ બરીજં ગાદરી ઉિર 
હતાં તે દરબ્મયાન અનેક ઘટનાના તેઓ સાક્રી 
રહ્ા. અનેક યુદ્ો જોયાં, મંદરી જોઇ, િડરી ભાંગતરી 
અથ્ષ વય્વસથા જોઇ, મહામારરીઓ જોઇ, રિેક્ઝટ 
સુદ્ા ંજોઈ.  બ્રિટનનાં ્વડાપ્રધાન માગા્ષરેટ થેિર 
અને ક્રીન એબ્લઝાબેથ ્વચ્ચેના સંબંધો ખુબ 
રકટલ હતાં. 11 ્વર્ષ સુધરી બ્રિટનના ્વડાપ્રધાન 
રહેલાં માગા્ષરેટ થેિર અને બ્રિટનના રાણરી ્વચ્ચ ે
હંમેશા બહુ ડ્ાય અને ઔિિાકરક સંબંધો રહ્ા. 
સામાનય રરીતે ક્રીન હંમેશા રારકારણથરી િોતાને 
દુર રાખતા. િરંતુ રયારે તેમને લાગતું હતું કે 
્વડાપ્રધાન ‘અનકેકરંગ’ છે. તયારે તેઓ િોતાનું 
્વલણ સિષ્ટ કરતા.

દબ્ક્ણ આબ્રિકા િર શાસનના મામલે 
રંગભેદરી નરીબ્ત અને તેને લગતા પ્રબ્તબંધો 
લાદ્વાનો માગા્ષરેટનો કટ્ટર ઇનકાર ક્રીનને 
ગમયો ન હતો. તેમને લાગતું હતું કે થેિર કારણ 
્વગર બ્્વ્વાદ ઉભા કરરી રહ્ા છે. ્વડાપ્રાધન 
માગા્ષરેટ થિેર આ્વા કોઇ પ્રબ્તબંધોનરી 
તરિેણમાં નહોતા. રેનાથરી શ્ેત અને અશ્ેત 
્વચ્ચનેો અલગા્વ િાલુ રહે, આ મામલે તે 
બરીજ કોમન્વેલથ દેશોનરી સાથે સંમત નહોતા. 
મરીકડયામાં અ્વારન્વાર થિેર અને ક્રીન 
્વચ્ચનેા તંગ સંબંધો બ્્વશે લખાયું. જો કે થિેરે 
િોતાનરી આતમકથામાં નોંધયું હતું કે, મરીકડયાએ 
ભલે એમ સાબ્બત કર્વાનો પ્રયાસ કયયો કે 
ડાઉબ્નંગ સટ્રરીટ અને િેલેસ ્વચ્ચે બ્્વખ્વાદો 
છે. િણ ક્રીને સરકારના કામ પ્રતયે હંમેશા 
યોગય અબ્ભગમ રાખયો. આ તો રારકારણ 
અને રાર્વરી ્વચ્ચનેા સંબંધોનરી ્વાત હતરી. િણ 
દરીકરા િાલસ્ષનરી િત્રી બ્પ્રનસેસ ડાયના સાથે 
ક્રીનના સંબંધો િણ હંમેશા િિા્ષનો બ્્વરય 
રહ્ા. બ્પ્રનસ િાલસ્ષ િહેલેથરી ર કેબ્મલા િાક્કર 
સાથે સંબંધોમાં હતા. આમ છતાં િણ ડાયના 
સાથે તેમણે લગ્ન કયા્ષ. ડાયના કડપ્રશેન અને 
બબુ્લબ્મયાનો બ્શકાર બનરી. 

તેના ્વહે્વાર પ્રતયે સમયાંતરે ક્રીન 
એબ્લઝાબેથનું ્વલણ બદલાયું, તે તેને અમુક 
હદે સમજયા અને તેમનરી ્વચ્ચનેો સંબંધ બહેતર 
બનયો. ડાયનાએ રોયલ બાયોગ્ાિર ઇનબ્ગ્ડ 
સરી્વૉડ્ષને એમ િણ કહ્ હતું કે તેનાં સાસુ બ્્વશ્ના 
શ્ેષ્ઠ સાસુ છે. િણ બ્પ્રનસ િાલસ્ષ સાથે સંબંધ 
બગડ્ા એટલે સાસુમા સાથે િણ સમસયા 
સજ્ષઈ. ડાયનાના ્વધુ િડતા સં્વેદનશરીલ 
સ્વભા્વ સામે ક્રીન એબ્લઝાબેથને ્વાંધો હતો. 

તે બને્ આગ્વરી પ્રબ્તભા ધરા્વનારરી સત્રીઓ 
હતરી અને ્યારેય એકબરીજ સાથે મોકળાશથરી 
્વાત ન કરરી શકી. ક્રીન કહ્ેવાયુ કે તે ઘરનરી 
સમસયાઓ ઉકેલ્વાનરી માથાકુટને બદલે કામમાં 
વયસત રહે્વાનું તેઓને ગમતુ હતુ. ડાયના બ્પ્રનસ 
િાલસ્ષથરી છૂટરી િડરી અને તેનું મોત થયું તે િછરી 
તેને રોયલ ન ગણ્વાનરી રાર્વરી િકર્વારનરી 
રડતા િણ લોકોને કઠરી ગઇ.

ક્રીન એબ્લઝાબેથે તેના જી્વનકાળ 
દરબ્મયાન રેટલું રાર્વરીિણું જળવયું, તેટલું 
કદાિ બરીજ કોઈએ હજી સુધરી જળવયુ ં નથરી. 
ક્રીન એબ્લઝાબેથ આખરી દબુ્નયાનાં રાણરી 
હતાં એમ કહ્ેવામાં કોઇ અબ્તશયોબ્તિ નથરી. 
આકકસમક રરીતે ર રારગાદરી ઉિર સથિાયેલાં 
બ્લબ્લબેટે, ક્રીન એબ્લઝાબેથ બરીજંનું ટાઇટલ 
સ્વરીકારરીને બહુ શાબ્લનતાથરી, બ્નષ્ઠાથરી તો ્યારેક 
રાર્વરી રડતાથરી િોતાના નાગકરકો માટે િોતાનું 
જી્વન અિપી દરીધું.  આખરી દબુ્નયામાં િહેલાંનરી 
સરખામણરીએ રાર્વરીઓનું શાસન હ્ેવ ઘણું 
ઓછું થયું છે. આરે િણ બ્્વશ્માં 44 મોનાકકીઝ 
છે રેમાંથરી 13 એબ્શયામાં છે, 12 યુરોિમાં છે, 
10 ઉત્તર અમેકરકામાં છે, 6 ઓબ્શયાનામાં છે 
અને આબ્રિકામાં છે. દબ્ક્ણ અમેકરકામાં કોઇ 
મોનાકકીઝ નથરી. જયારે બ્રિટને રાજશાહરીમાંથરી 
લોકશાહરી તરિનો બદલા્વ સ્વરીકાયયો તયારે િણ 
મોનાકકી – એટલે કે રાજશાહરી એક બંધારણરીય 
આ્વશયકતા હતરી.

બ્રિટનના મામલે ્વડા પ્રધાન સરકારના ્વડા 
છે િણ રાષ્ટના ્વડા નથરી. તેઓ રારકારણથરી 
િણ ઉિર છે અને રાષ્ટના મૂલયોનુ પ્રબ્તબ્નબ્ધત્વ 
કરે છે. એક કરિોટ્ષ અનુસાર ક્રીનનાં એક 
બાળિણનાં બ્મત્ સોબ્નયા બેરરીએ એક સમયે 
કહ્ં હતું કે, “શ્ય હોત તો ક્રીન એબ્લઝાબેથ 
બરીજંએ િોતાને માટે બહુ રુદરી બ્રંદગરી િસંદ 
કરરી હોત. મોકો મળયો હોત તો તે લગ્ન કરરી, 
િોતાનાં કુતરાં અને અશ્ો સાથે શાબં્તથરી રહ્ા 
હોત. સત્તા િર, ટોિ િર – બ્રંદગરી સતત 
એકલ્વાઇ હોય છે, ભલેને તમે રાણરી શું કામ 
ન હો.”

હ્ેવ બ્રિટનમાં બ્ક્ન એબ્લઝાબેથના બ્નધન 
બાદ દિનબ્્વધરી હરુ થઈ નથરી. બ્પ્રનસ િાલસ્ષ 
કકંગ તો બનરી ગયા િણ તેમનો રાજયાબ્ભરેક 
હરુ બાકી છે. આ્વા સસમયે ર બ્રિટનમાં 
રાજશાહરીને નાબૂદ કર્વા માટે િણ ઝુંબેશ શરૂ 
થઈ છે. બ્રિટનનરી રારધાનરી લંડન સબ્હતનાં 
શહેરોમાં ‘નોટ માય કકંગ’ એટલે કે ‘મારો રાજ 
નહીં’  અને ‘એબોબ્લશ ધ મોનાકકી’ એટલે કે 
‘રાજશાહરી નાબૂદ કરો’ લખેલાં પલેકાડ્ષ સાથે 
લોકો દેખા્વો કરરી રહ્ા છે. ઘણાં પલકેાડ્ષ િર 
એ્વાં િણ લખાણ છે કે, રાજ િોતાનરી સત્તા અને 
સંિબ્ત્ત સાિ્વ્વા ર સબ્ક્રય હોય છે, તમારરી સે્વા 
નથરી કરતા. જો કે, બ્રિટનમાં શરુ થયેલરી આ 
ઝુંબેશને ડામ્વા સરકાર ગંભરીર બનરી છે. દેખા્વો 
રોક્વા માટે સરકારે િોલરીસને તમામ િગલા 
ભર્વા િણ િરમાન કરરી દરીધું છે. તેના કારણ 
્વળરી ન્વરી મોંકાણ મંડાઈ છે. બ્રિટનમાં િણ હ્વે 
રિીડમ ઓિ એ્સપ્રશેન એટલે કે અબ્ભવયબ્તિનરી 
આઝાદરી નથરી રહરી એ્વો દેકારો શરૂ થયો છે.  
બ્રિટનમાં અબ્ભવયબ્તિનરી આઝાદરીનો મુદ્ો બહુ 
સં્ેવદનશરીલ છે. બ્રિકટશ પ્રજ િોતાનરી લોકશાહરી 
િરંિરા માટે અને અબ્ભવયબ્તિનરી આઝાદરીના 
રતન માટે ગ્વ્ષ અનુભ્ેવ છે. લોકોને િોતાના 
બ્્વિારો સ્વતતં્ રરીતે વયતિ નથરી કર્વા દ્ેવાતા 
એ્વરી છાિ િડે તો બ્રિટનમાં ન્વું કમઠાણ ઉભું 
થઈ જય તેથરી એબ્લઝાબેથ ટ્રસનરી સરકાર બહુ 
સખતાઈથરી ્વતપી નથરી શકતરી. અતયાર સુધરીમાં 
આંગળરીના ્વેઢે ગણાય એટલા લોકોનરી ર 
ધરિકડ કરાઈ છે. 
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સુરત
સુરતમાં પહેલીવાર યોજાયેલા અખિલ ભારતીય 

રાજસભા સંમેલનમાં કેન્દ્ર સરકારના ગૃહમંત્ી 
અખમત શાહે કહ્ં હતું કે ખહન્્ી પ્ા્ેખશક ભાષાની 
પ્ખતસપર્ધી નહીં, સિી છે. આઝા્ીના અમૃત 
મહોતસવની જયારે ઉજવણી થઈ રહી છે તયારે 
આગામી 25 વષષોમાં આપણો ્ેશ કોઈ પણ 
ભાષાની લઘુતાગ્ંખથમાં ન બંર્ાઈ રહે તે સૌથી 
મહતવપણૂ્ણ છે. 

સુરતના ઈન્્ોર સ્ેડ્યમમાં ખહન્્ી ડ્વસ 
સમારોહ અને ડવિતીય અખિલ ભારતીય રાજભાષા 
સંમેલનનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં મુખય 
મહેમાન અખમત શાહે કહં્ હતું, િુ્ મહાતમા 
ગાંર્ીજી પણ ખહન્્ી ખવના આપણા રાષ્ટ્રને મુંગુ 
ગણતા હતા તયારે હવે વ્ાપ્ર્ાન નરેન્દ્ર મો્ી 
વિારા રાષ્ટ્રીય ખશક્ા નીખત 2020 હેઠળ રાજભાષા 

ખહન્્ીને પ્ાથખમક ખશક્ણમાં જ સવભાષા તરીકે 
ઉપયોગ કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવયો છે. હવે 
આગામી સમયમાં મેડ્કલ સખહત એન્જીખનયડરંગના 
અભયાસક્રમ પણ રાજભાષા ખહન્્ીમાં ભણાવવામાં 
આવશે જેનાથી છેવા્ા ખવદ્ાથધીઓને પણ સીર્ો  
લાભ મળશે. ખહન્્ીને રાજભાષા તરીકે સવીકાર 
કરવાની સાથે-સાથે યુવાઓમાં ખહન્્ી પ્તય ે જે 
લઘુતાગં્ખથ તે ્ુર કરવાનો સમય પાકી ગયો છે. 
ખહન્્ી ભાષાના મુળાક્રો આજે ્ેશ-્ુખનયાની 
70થી વરુ્ ભાષાએ સવીકાર કયા્ણ છે.

સુરત
ડકગધીસતાનમાં વર્્ણ સટ્ેન્થ ખલફ્્ંગ 

ચેફ્પયનખશપ 2022નું આયોજન કરવામાં 
આવયું હતું. જેમાં ડ્વયાંગ મોરે વિારા ભારતનું 
પ્ખતખનખર્તવ કયુું હતું અને ્ેશને ગોર્ મે્લ 
અપાવી રાજયનું ગૌરવ વર્ાયુું છે.ડકગધીસતાનમાં 
ચાલી રહેલી વર્્ણ સટ્ેન્થ ખલફ્્ંગ 
ચેફ્પયનખશપમાં પાડકસતાન, ઉજેબેકીસતાન, 
ખસરીયા, ઈરાક, ઈરાન, અફઘાખનસતાન, 
ડકગ્ીસતા, શ્ીલંકા, નેપાળ અને બાંગલા્ેશ જેવા 
14-15 ્ેશોના િેલા્ીઓએ ભાગ લીર્ો હતો. 
જેમાં ખલફ્્ંગ ચફે્પયનખશપમાં પહેલા જ ડ્વસે 

ભારતનું પ્ખતખનખર્તવ કરતા સુરતના ડ્વયાંગ 
મોરેએ ્ેશનું ગૌરવ વર્ાયુું છે. ભારતના ડ્વયાંગ 
મોરેએ સટ્ેન્થ ખલફ્્ગં 68kg ગુ્પમાં ્ો્લ 
547.5 kg વજન ઊંચકી ગોર્ મે્ લ જીતયો 
હતો. ડ્વયાગં મોરે એ 547.5kg વજનો રેકો્્ણ 
સાથે વર્્ણ સટે્ન્થ ખલફ્્ંગમાં 480kg ્ો્લ 
હાઇએસ્ વજન વર્્ણ રેકો્્ણ તો્ી પોતાના નામે 
ન્યૂ 547.5kg વજનો રેકો્્ણ કરી સુરત ગુજરાતનું 
નામ રોશન કયુું છે. ડ્વયાગં મોરે એક ખજમ 
ટ્ેનર છે. આ ઉપરાંત સુરતમાં થો્ા સમય પેલા 
નેશનલ પાવર ખલફ્્ંગ સપર્ા્ણ યોજાઈ હતી. જેમાં 
મેલ અને ડફમેલ આ બે કે્ેગરી છે.

હિન્દી પ્રા્ેહિક ભરાષરાનદી પ્હતસ્પર્ધી 
નિીં, સખદી છેઃ ગૃિમંત્દી અહમત િરાિ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર માેદી દ્ારા હિન્ીના ઉપયાેગ પર ભાર મૂકાયાે

વર્લ્ડ સટ્રેન્થ હિફ્ટિંગ ચરેફ્્પયનહિ્પઃ સુરતનરા 
દ્વયરાગં મોરેએ ભરારતનું પ્હતહનહર્તવ કયુું
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સચિવાલય સામે પૂવ્વ 
સચૈિકોિો મોરિો, આમરણાંત 

ઉપવાસ આંદોલિ શરૂ
ગાંધીનગર

72 વર્વિા પૂવ્વ સૈચિક કાિજીભાઈ મોથચલયાિા 
મૃતયયુ બાદ પોલીસ અિે આંદોલિકારી વચ્ે 
કલાકો સયુધી સમજાવટિે અંતે સોમવારે મોડી રાતે 
પરરવારજિોએ મૃતદેહ સ્વકાયયો હતો. બીજી તરફ 
ચસચવલ કેમપસમાં એકત્ર થયેલા પૂવ્વ સૈચિકોએ રાતે 
જ સચિવાલયિા ગેટ િંબર એકિી સામે મોરિા 
બંધી કરીિે અમરાણાંત ઉપવાસ શરૂ કયા્વ છે. એટલયુ 
જ િચહ, સરકાર ચવરોધી સૂત્રોચ્ાર અિે આક્ોશ 
ઠલવાતા પોલીસમાં અફરાતફરીિો માહોલ સજા્વયો 
છે. 36 કલાકિા ઘટિાક્મ પછી પણ સરકાર તરફથી 
માંગણીઓ મયુદે્ િિા્વ, આશ્ાસિ માટે આગેવાિોિે 
બોલાવવામાં િ આવતા પૂવ્વ સૈચિકો અિે તેમિા 
પરરવારજિોમાં ભારે રોર ભભૂકયો છે.

ગઠબંધિ તૂટયું: આપ પાટટી 
દેશમાં બાપ બિવા જઈ 
રહ્ાિો BTPિો આક્ેપ

વડોદરા
ગયુજરાતમાં આમ આદમી પાટટી ભાજપિા 

સહકારથી જ બાપ બિવા માંગી રહ્ો છે અિે 
દેશમાં ટોપી વાળા ઓ પાઘડી વાળાઓિે હેરાિ કરી 
રહ્ા છે જિેે ધયાિમાં રાખી હવે આગામી રદવસોમાં 
ગયુજરાત ચવધાિસભાિી િૂંટણીમાં બી.ટી.પી આપ 
સાથે ગઠબંધ તોડી ચબટીપી હવે એકલા હાથે િયુંટણી 
લડશે એવો ખયુલાસો જાતે ચબટીપી સંયોજક અિે 
આરદવાસીઓ મસીહા ગણાતા છોટયુભાઈ વસાવાએ 
કયયો છે. તેમિયું માિવયું છે કે આપ ગઠબંધિ જે 
કયયુું તેમાં તેઓ ટોપી પહેરીિે આવી જાય છે જે 
સં્કકૃચત િથી આ સાથે મિે એવયું લાગે છે કે  આ 
ટોપીવાલાથી િેતવા જેવો છે. ગયુજરાતમાં િાટ્વર પલેિ 
લઈિે આવે છે. 

વડોદરા
પે્ચમકાિા ઘરેથી લોહી લયુહાણ હાલતમાં 

મળી આવલે 24 વરટીય યયુવકિયુ ંમોત િીપજતા 
મૃતકિા પરરજિોએ યયુવતી સચહતિા સબંધંીઓ 
સામ ે શકંા ઉપજાવી પોલીસ પાસ ે તટ્થ 
તપાસિી માગં કરી છે. હાલ યયુવકિયુ ં મોત 
ખરેખર કઈ રીત ે થયયુ ં ત ે રદશામા ં પોલીસે 
મૃતદેહિી પો્ટમોટ્વમ પ્ચક્યા હાથ ધરી 
શકમદંોિી પછૂતાછ હાથ ધરી છે. 

િવાપયુરા રહેતા કિૈયાલાલ સોલકંીિો 24 
વરટીય પયુત્ર હર્વ સોલકંીિ ે ચવ્તારમા ંજ રહેતી 
સમાજિી યયુવતી સાથ ે પે્મ સબંધં હતો.  જે 
અગં ેબિંિેા પરરવારજિોિે જાણ હતી. ગઈકાલે 

ત ેયયુવતીિ ેમળવા માટે તિેા ઘરે પહોંચયો હતો. 
આ દરચમયાિ રાત્ર ે અઢી વાગયાિા સયુમારે 
કચથત ઘટિા ઘટી હોવાિા મસેેજ મળતા 
યયુવકિા પરરવારજિો યયુવતીિા ઘરે દોડી ગયા 
હતા. જયા ંહર્વ લોહી લયુહાણ હાલતમાં બેભાિ 
અવ્થામા ં જમીિ પર િજરે િડ્ો હતો. 
પરરવારજિો તિેે તાતકાચલક સારવાર અથથે 
સયાજી હોસ્પટલ લઈ ગયા હતા. જયાં સાડા 
ત્રણ વાગયાિા સયુમારે હર્વિે મૃત જાહેર કરાયો 
હતો. મૃતકિા પરરવારજિોએ યયુવતીિા સંબંધી 
સામ ે શકંા ઉપજાવતા પોલીસ ે પો્ટમોટ્વમ 
સચહતિી કાય્વવાહી હાથ ધરી શકમદંોિી 
અટકાયત સાથ ેપછૂપરછ શરૂ કરી હતી. 

વડોદરામાં પ્રેમમકાના ઘરમાંથી લોહી 
લુહાણ હાલતમાં મળેલા પ્રેમીનું મોત
મૃતદેહની પાેસ્ટમાેર્ટમ કરાયું, શકમંદાેની પૂછતાછ હાથ ધરાઈ

મહેસાણા 
બેિરાજીિા ગાભયુ ગામમાં આવેલા 

ઠાકોર વાસમાં કાચંતજી ધયુળાજી 
ઠાકોરિા ઘર પાસે કૂવો ખોદવાિી 
કામગીરી કરવામા આવી હતી. 
કૂવા માટે 10 ફૂટ સયુધી િીિે ખોદાણ 
કરવામા આવયયુ હતયુ. તયાં અિાિક 
ખોદકામ કરતા લોકોિા ઓજારો પર 
પથથર જેવયુ કંઈક ટકરાયયુ હતયું. જેથી 
તેઓએ વધયુ ખોદકામ કરીિે પતથર 
બહાર કાઢ્ા હતા. તેમણે પતથરિે 
બહાર કાઢીિે ધયાિથી જોયયુ તો તે 
ભગવાિી મૂચત્વઓ લાગી હતી. તેઓએ 
મૂચત્વઓિે બરાબર સાફ કરી તયારે 

ખબર પડી કે આ ભગવાિ બયુદ્ધિી 
મૂચત્વઓ હતી.

કૂવાિા ખોદકામ દરચમયાિ સફેદ 
અિે કાળા કલરિી ભગવાિ બયુદ્ધિી 
આરસિી મૂચત્વઓ મળી આવી હતી. 
આ અંગે ગામિા સરપંિિે જાણ 
કરવામાં આવી હતી. તેઓ પણ 

પોલીસ સાથે ઘટિા ્થળે દોડી આવયા 
હતા. જેથી પોલીસિી હાજરીમાં 
જેસીબીિી મદદથી મચૂત્વઓ બહાર 
કાઢવામા આવી હતી. જેમાં ભગવાિ 
બયુદ્ધિી મૂચત્વઓ ખંરડત હોવાિયું દેખાયયુ 
હતયું. 

જોકે, આ મૂચત્વઓ પ્ાિીિ મૂચત્વઓ 
હોવાિયું પ્ાથચમક તપાસમાં સામે 
આવયયું. ભગવાિ બયુદ્ધિી મચૂત્વઓ સાથે 
અનય િીજવ્તયુઓ પણ મળી આવી 
છે. તયારે હવે આ મૂચત્વઓિે પયુરાતતવ 
ચવભાગમાં સોંપવામાં આવે તો આ 
મૂચત્વઓ કેટલી જૂિી છે તેિી યોગય 
માચહતી મળી શકશે. 

વડોદરા
વડોદરા શહેર અિે ગ્ામય 

ચવ્તારોમાં મગર સાથે ફાઈટ બિાવો 
બિતા હોવાિા રક્સા વારંવાર બિી 
રહ્ા છે. વડોદરાિા સયાજીગંજ 
ચવ્તારમાં આવા જ એક બિાવમાં 
ગંભીર રીતે ગવાયેલા યયુવકિે સારવાર 
માટે સયાજી ચસચવલ હોસ્પટલમાં 
દાખલ કરવામાં આવયો છે.  ત્રણ 
રદવસ પહેલા કલાલીિા એક મકાિિી 
બહાર 13 ફૂટિા વગેરે હતો. જિેે કારણે 
બાળકો અિે પરરવાર ગભરાઈિે ઘરમાં 
પયુરાઈ રહ્ો હતો. આ મગરિયું રે્કયયુ 
કરી ફોરે્ ટ ચવભાગિે સોંપી દેવામાં 
આવયો હતો.

સયાજીગંજ ચવ્તારમાં ચવશ્ાચમત્રી 
િદી િજીક આવેલી ફા્ટ ટ્ેક કોટ્વિી 
સામે  મગર અિે એક યયુવક વચ્ે 
ફાઈટ થઈ હતી. મગરે યયુવક ઉપર 
હયુમલો કરતા તેણે બિવાિો પ્યાસ 
કયયો હતો પરંતયુ મગર તેિે કરી દીધો 
હતો અિે િદીમાં ખેંિી ગયો હતો.

આ દ્રશયિે િજરે જોિાર એક 
મચહલાએ બૂમાબૂમ કરી મયુકતા અકોટા 
ચવ્તારિા યયુવકો દોડી આવયા હતા. 
જે બાદ લાકડીઓ તેમજ પથથરથી 
પ્ચતકાર કરાતા યયુવકિે મગરિા 
મોંઢામાંથી છોડાવાયો હતો. અિે  
108િી મદદથી ઇજાગ્્ત યયુવકિે 
ચસચવલ હોસ્પટલમાં ખસેડાયો હતો.

સયાજીગંજમાં મગરનો વધુ એક 
હુમલો ઃ યુવકનરે લોકોએ બચાવયો

બિેરાજી તાલયુકામાં કુવાિા ખોદકામ વેળા 
ભગવાિ બયુદ્ધિી દયુલ્વભ મચૂત્વ મળી આવી
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રાજકોટ
રાજકોટ જજલ્ામાં સમાજિષ્ટ 

જિધાનસભાના આઠ મત જિસતારોમાં 
િર્ષ ૨૦૨૧ના પ્ારંભે 18થી 19 િર્ષનાં 
િયજૂથમાં 14760 અને 20થી 29 
િર્ષનાં િયજૂથમાં 409722 મતદારો 
નોંધાયેલાં હતા. િર્ષ 2022નાં આરંભે 
મતદારયાદી સજંષિપ્ત સુધારણા થઈ એ 
પછી નિા  27887 મતદારો ઉમેરાયા 
છે. તેથી મતદારો 419631 થિા પામયા. 
બંને એઈજગુ્રપનાં મળીને મતદારસંખયા 
એક િર્ષમાં  િધીને 424482 માંથી 

કુલ 447518 સુધી પહોંચી હતી. એ 
પછી, તાજેતરમાં મતદારયાદીની ખાસ 
સુધારણા કરીને નિાં નામો ઉમેરાિાતાં 
અને ૧ ઓકટોબર સુધીમાં 18 િર્ષ 
પણૂ્ષ કરનારાઓને પણ સમાિી લેિામાં 
આિતાં 20થી 29ના િયજૂથમાં 
10250 તથા 18થી 19િર્ષનાં ગુ્રપમાં 
12091(બંનેના મળીને કુલ 22341) 
મતદારો િધયા છે, જેને લીધે હિે 
18થી 29 િર્ષની િયિાળા મતદારોની 
સંખયા 469859 થિા પામી છે. આિી 
આંકડાકીય ભાંજગડને બાજુ પર 

મૂકતાં પણ એટલી િાત ચોક્કસ છે કે 
રાજકોટ જજલ્ાની અંદાજજત ૨૩.૦૫ 
લાખની કુલ મતદાર સંખયામાં આ બંને 
િયજૂથિાળા યિુા મતદારોનું પ્માણ 
20.37 ટકા થાય છે.

કુલ િસતી સાપેષિ તેમનું પ્માણ 
21.82 ટકા મનાય છે. અલબત્ત, 30થી 
39  અને 40થી 49ના િયજૂથની મળીને 
મતદાર ટકાિારી અને સંખયા ઉક્ત બંને 
જૂથ કરતાં પણ િધારે થિા જાય છે. 
આ મતદારો ચૂંટણીમાં મહત્િનો ભાગ 
ભઝિે તિેી શકયતા િધુ છે.

રાજકોટ જજલ્ામાં ઉમેદિારોનું ભાજિ 29 
િર્ષ સુધીના મતદાર સમૂહ ઉપર જનભ્ષર
રાજકાોટ જજલ્ામાં 23 લાખમાંથી હવો 4.69 લાખ મતદારાો 18થી 29ની વયનાં

રાજકોટ
પષિ ટટકીટ આપશે તો રાજકોટ-

૬૯માં ચૂંટણી લડીશ તેમ તાજેતરમાં 
જનિેદન આપનાર જિજય રૂપાણીને 
ભાજપે ગુજરાતથી દૂર દૂર 
પંજાબમાં પ્ભાર સોંપયો છે 
તયારે આ ભાજપ માટે અજત 
મહતિની આ બેઠક માટે 
કોઈ નિા પણ ભાજપમાં 
જુના નેતાઓ માટે માગ્ષ 
મોકળો થયો છે અને  સષિમ 
પ્જતજઠિત ઉમેદિાર પર મંજુરીની મહોર 
મારિા પ્જરિયા હાથ ધરી છે.  આ બેઠકનું 
સૌરાષ્ટ્ર સજહત રાજયના રાજકારણમાં 
ખાસસુ મહતિ રહ્ં છે, કોંગે્સ તરફી 

પિન િખતે ઈ.સ.૧૯૭૫થી ૧૯૮૦  
આ બેઠક પર શહેરમાં આજે પણ ખૂબ 
આદરથી નામ લિેાય છે તે જનસંઘના 
સિ.અરજિંદ મજણયાર જીતયા હતા. 

ઈ.સ.૨૦૧૨માં રાજકોટ-
૨ કહિેાતી આ બેઠકનું નિા 
સીમાંકન સાથે રાજકોટ 
(પજચિમ)-૬૯ એિું નામકરણ 
થયું છે અને સતત બે ટમ્ષ 
પિૂ્ષ મુખયમંત્ી જિજય રૂપાણી 
તેના પર જીતયા છે. બેઠકના 

ઈજતહાસમાં  એકમાત્ ઈ.સ.૧૯૮૦-
૧૯૮૫ ટમ્ષ માટે જ કોંગે્સના 
મણીભાઈ રાણપરા આ બેઠક પર 
જીતયા હતા.

અલંગમાં જહાજ કટટંગની 
સુજિધાથી યુરોજપયન 

યુજનયનના રાજદૂતો સંતુષ્ટ
ભાવનગર

યુરોજપયન દેશોના રાજદૂતો સાથે ગાંધીનગરમાં 
કોનફરનસ યોજિામાં આિી હતી. જે બાદ બુધિારે 
યુરોજપયન યુજનયનના ત્ણ દેશના પ્જતજનજધ મંડળે 
અલંગની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત અંશત્ 
સફળ જનિડી હોય તેમ અલંગમાં ઉપલબધ જહાજ 
કટટંગ, અનય સુજિધાઓથી રાજદૂતો સંતુષ્ટ થયા હતા 
અને યુરોપના જશપને અલંગ મોકલિા સકારાતમક 
િલણ દાખવયું હતું. અલંગ જશપટરસાયકલીંગ યાડ્ષમાં 
આજે નોિવેના મુંબઈ સસથત કોનસયુલેટ જનરલ એમમા 
બો, રોયલ નોિવેયન કોનસયુલેટ જનરલ આનવે જેન 
ફલોલો, ડેનમાક્ક એમબસીના પારસ ગપુ્તા અને ડેનમાક્કના 
ટ્ેડ પોજલસીના કાઉસનસલર જમઆ ઇજજસંગ લાયડોમનું 
પ્જતજનજધ મંડળ ચારેક કલાકની મુલાકાતે આવયું હતું.

સૌરાષ્ટ્રનાં 32 જળાશયોમાં 
પાણીની ભારે આિક, િધુ 
4 ડેમ ઓિરફલો થયા

રાજકોટ
સૌરાષ્ટ્રનાં અનેક જિસતારોમાં સારા િરસાદથી 

32 જેટલા ડેમોમાં  અધા્ષ ફૂટથી અઢી ફૂટ સુધીની 
પાણીની આિક નોંધાઈ છે જયારે ઉપલેટા પાસેનાં 
મોજ સજહતનાં િધુ પાંચ જેટલા જળાશયો ઓિરફલો 
થતા હેઠિાસનાં અનેક ગામોને એલટ્ષ કરિામાં આવયા 
છે.  આ િરવે મેઘરાજા મહેરબાન થતા મોટા ભાગનાં 
જળાશયો ભરાઈ જતાં લોકોમાં આનંદની લાગણી 
જોિા મળી રહી છે. જશયાળુ અને ઉનાળુ પાક માટે 
પણ ઉજળુ જચત્ ઉપસયુ હોય ખેડૂતોમાં ખુશી છે.   
રાજકોટ જજલ્ાનાં જસંચાઈ જિભાગ હસતકનાં 27 
માંથી ભાદર - 1 અને ભાદર - 2 સજહત 18 ડેમ 100 
ટકા ભરાઈ ગયા છે જયારે કુલ સગં્હશટકતનાં 96 
ટકા જીિંત જથથો હાલ છે. 

પ્ાચી
પ્ાચીતીથ્ષનું અનેરૂૂં મહતિ હોિાથી પ્ાચી 

તીથ્ષમાં જપતૃમાસ જેમકે કારતક માસ, ચતૈ્ 
માસ, ભાદરિા માસ દરજમયાન યાજત્કોનો 
ભારે ધસારો રહે છે. પ્ાચી તીથ્ષમાં હાલ પણ 
ભાદરિા માસ જનજમતે જપતૃઓના મોષિાથવે  
જપતૃતપ્ષણ જિજધ કરાિિા તેમજ મોષિ પીપળે 
પાણી રેડિા યાજત્કોનો ભારે ધસારો જોિા 
મળી રહ્ો છે.

લોકિાયકા અને પુરાણજ્ાની પંટડતોનાં 
મત પ્માણે, પ્ાચીતીથ્ષની પજિત્ ભૂજમ 
પરથી પસાર થતી પજિત્ સરસિતી નદી િહે 
છે. જે જગતની એક માત્ નદી છે, જે પિૂ્ષ 
ટદશામાં સૂય્ષની સામે િહે છે. જેથી આ પજિત્ 
સરસિતી નદીને પૂિ્ષિાહીની નદી કહેિાય છે. 

આ પ્ાચી તીથ્ષની ભજૂમ પર ધમ્ષરાજ યજુધટરે 
જપતૃ તપ્ષણ કયુું હતું. આ તીથ્ષષિેત્માંથી પસાર 
થતી સરસિતી નદીમાં સ્ાન કરિાથી, અહીં 
ધમ્ષરાજે િાિેલા મોષિ પીપળાને પાણી રેડિાથી 
જપતૃતપ્ષણનું કાશી કરતા પણ અનેકગણું પુણય 
પ્ાપ્ત થાય છે.

શ્ીમદ ભાગિતપુરાણ મુજબ શ્દ્ધકાય્ષ 
કે મૃતક પાછળ આતમાની મજુક્ત અથવે થતા 
કમ્ષકાંડ માટેનાં ઉત્તમ સથળોમાં પ્ભાસષિેત્ 
સથાન પામે છે. આ પ્ભાસષિેત્માં દ્ારકા, 
સોમનાથ અને પ્ાચી તીથ્ષનો સમાિેશ થાય 
છે.  આ પ્ાચી તીથ્ષમાં મોષિ પીપળા નીચે 
ભગિાન શ્ીકૃષણએ યદુકુળનો મોષિ કયયો હતો 
તેમજ આ મોષિ પીપળા નીચે શ્ી મહાપ્ભુજી 
ભગિાને ઉધધિને છેિટનું જ્ાન આપયું હતું. 

પ્ાચીતીર્થમાં ભાદરવા મહિને હિતૃતિ્થણ 
કરવા માટે ઉમટી રિેલા ભાહવક-ભક્ો

રાજકોટ-69 બેઠકમાં હવજય રૂિાણીનું 
નામ કમી રતા નવા ઉમેદવારની શોધ
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રાજકોટ
2018ની સાલમાં માતા સાથે રહેતી 

ભોગ  બનનાર કિશોરીનું પેટ વધી જતાં 
તેની માતા ડોિટર પાસે લઈ ગઈ હતી. 
જયાં ભોગ બનનાર કિશોરી ગભ્ભવતી 
હોવાનું નનદાન થયું હતું. જેથી તેની 
માતાએ પુછપરછ િરતાં એિ બાળ 
આરોપી અને બે આધેડ સનહત ત્રણના 
નામ આપયા હતાં. જેમણે પોતાની સાથે 
અનેિ વખત દુષિમ્ભ ગુજાયા્ભનું જણાવયું 
હતું. જેથી ભોગ બનનાર કિશોરીની 
માતાએ ત્રણ આરોપીઓ નવરૂધધ 
ફરીયાદ નોંધાવી હતી. 

આ િેસમાં પોલીસે પાંચ આધેડ 
અને એિ બાળ આરોપી સનહત છની 
ધરપિડ િરી હતી. જે બાદ તપાસમાં 
ભૃણનાં નપતા તરીિે આરોપી નાનજી 
હોવાનું ખુલયું હતું. આ િેસ ચાલવા 
દરનમયાન ભોગ બનનાર કિશોરી, 
તેની માતા ઉપરાંત ડોિટરની જુબાની 
નોંધવામાં આવી હતી.  બીજા િેસમાં 
મવડી રોડ પરનાં ઉદયનગરમાં રહેતા 
આરોપી નવમલ ઉફફે િાનો હરેશ 

ચૌહાણ (ઉ.વ. 27)ને એિ કિશોરી પર 
દુષિમ્ભનાં ગુનામાં પોિસો િોટ્ભનાં જજ 
જે.ડી. સુથારે આજીવન િેદની સજા 
ફટિારી હતી. 

આરોપી ભોગ બનનાર કિશોરીનું 
અપહરણ િરી ગયા બાદ ૨૫ કદવસ 
દરનમયાન તેની ઉપર વારંવાર દુષિમ્ભ 
ગુજાયુું હતું. જે અંગે ભોગ બનનાર 
કિશોરીની માતાએ માલનવયાનગર 
પોલીસમાં ફરીયાદ નોંધાવતા 
આરોપીની પોિસો સનહતની િલમો 
હેઠળ ધરપિડ િરવામાં આવી હતી. 
આ બને્ િેસોમાં સરિાર પક્ષ તરફથી 
નજલ્ા સરિારી વિીલ સંજયભાઈ 
વોરા રોિાયેલા હતાં. 

કકશોરી પર દુષકર્મના કેસરાં 2 પ્રજ્ાચક્ુ, 
2 બધીર સહિત 5 શખસને આજીવન કેદ
આ�ર�ોપી ન�નજીભ�ઈનો રૂ�.  50,000ન�ો દંડ ફટક�ર�ય�ો

દ્ારિા શારદાપીઠના 
શંિરાચાય્ભ તરીિે 

દંડીસવામીની નનયુનતિ
દ્ારકા

શારદાપીઠ દ્ારિામાં બ્રહ્મિાલીન પીઠાનધશ્વર 
જગદગુરૂ શિંરાચાય્ભ સવામી શ્ી સવરૂપાનંદ 
સરસવનતને શ્દાંજનલ આપવા સભા યોજવામાં 
આવી હતી. જેમાં જગદ્ુરૂ શિંરાચાય્ભ સવામી 
સવરૂપાનંદ સરસવતીજી મહારાજના ઈચછાપત્રનું 
વાંચન થયા બાદ બદ્ીનાથના શિંરાચાય્ભ તરીિે 
સવામી શ્ી અનવમુતિશે્ચરાનંદજી તથા દ્ારિા 
શારદાપીઠાધીશ્ચર શિંરાચાય્ભ તરીિે દંડી 
સવામીશ્ી સદાનંદ સરસવતીજી મહારાજની 
શંિરાચાય્ભ તરીિેની ઘોષણા િરી નનયુનતિ 
િરવામાં આવી હતી.

ભાવનગર િનટેનર 
નનમા્ભણનું હબ બનવાની 
કદશા તરફ આગળ વધયું

ભાવનગર
ભાવનગરની િંપનીને ૧૦ હજાર િનટેનર 

નનમા્ભણનો ઓડ્ભર મળતા િનટેનર મેનયુફેક્ચકરંગમાં 
ભાવનગર હબ બનવાની કદશા તરફ આગળ 
વધી રહં્ છે. આ ઉપરાંત ઘોઘા-હજીરા રો-પેકસ 
ફેરીના િારણે સડિ માગગે ૧૦થી ૧૨ િલાિનો 
જે પ્રવાસ થતો હવે તે ત્રણ િલાિમાં પૂણ્ભ િરવો 
શકય બનયો હોવાનું ભાવનગરની મુલાિાતે 
આવેલા િેનદ્ીય મંત્રી સબા્ભનંદ સોનોવાલે જણાવયું 
હતું. તેમણે ભારતમાં સમુદ્ીય જળમાગગોને વધુ 
સનુવધાસભર બનાવવા માટે સરિાર િકટબધધ છે 
તેમ ઉમયેુું હતું.

ભુજ
િચછનું મોટું રણ ફલેનમંગો નસટી 

તરીિે નવશ્વ નવખયાત છે. હવે, ફલેનમંગો 
નસટી નજીિ નવું ફલેનમંગો નસટી આિાર 
પામી રહં્ છે. વન નવભાગે પ્રયોગરુપે 
આટટીકફશીયલ નબ્રડીંગ પલેટફોમ્ભ 
બનાવયાં હતાં તે સફળ રહેતાં મોટા રણ 
અભયારણયમાં નવું નમની ફલેનમંગો નસટી 
આિાર પામયું છે. આ નવી વસાહત 
અતયારે ૧૨થી ૧૫ હજાર ફલેનમંગોથી  
રંગબેરંગી બની ચૂિી છે. િુલ ૪.૫૦ 
લાખ હેકટરમાં પાથરાયેલી િચછ વાઈલડ 
લાઈફ સેનચયરૂી ફલેનમંગોનું સુરનક્ષત 
રહેઠાણ છે. ચોમાસાનું પાણી ભરાયું 
હોય તે પછી નશયાળામાં ઓકટોબરાથી 
ડીસેમબર માસ દરનમયાન ફલેનમંગો 
નસટીમાં હજારોની સંખયામાં ફલેનમંગો 
નેસસટંગ િરે છે. આ વષગે સારો વરસાદ 
થતાં અને પાકિસતાનાથી આવેલા પૂરના 
પાણી ભરાવાથી આ નબ્રડીંગ પલેટફોમ્ભ 
ઉપર હજારો ફલેનમંગોએ નેસસટંગ િયાું 
છે. આમ, િચછના મોટા અભયારણયમાં 

નશયાળા અગાઉ જ નવું ફલેનમંગો નસટી 
આિાર પામયું છે. િચછ રણ વનયપ્રાણી 
અભયારણમાં વષ્ભ-૨૦૧૯ ના ચોમાસા 
દરમયાન બ્રીડીંગ સાઈટના નનરીક્ષણ 
અને અભયાસ દ્ારા તાથા અગાઉની 
બ્રીડીંગ સાઈટના અભયાસના અનુભવે 
એવું જાણવા મળયું િે સામાનય રીતે 
રણમાં થોડી ઊંચાણ વાળી જગયાએ 
ઉપર લેસર ફલેનમંગો દ્ારા નવા માળા 
બનાવવામાં આવે છે તાથા ઊંચા 
ટેિરા વાળા ભાગો િે જે સામાનય રીતે 
ચોમાસા દરમયાન ખુલ્ા જોવા મળતા 
હોય છે અને જેના પર ઘાસનો ઉગાવો 
હોતો નાથી તેવા નાના બેટ જેવા ભાગો 
ઉપર ગ્ેટર ફલેનમંગો દ્ારા વસાહત 
બનાવામાં આવતી હોય છે.

કચ્છના રોટા રણરાં નવું ફ્ેહરંગો હસટી 
આટટીકિશીય્ હરિડીંગ પ્ેટિોર્મ સિળ
રણમ�ં થ�ોડી ઊચં�ણવ�ળી જગય�આો લોસર ફલોમમંગ�ો નવ� 
મ�ળ� બન�વો આનો ન�ન� બોટ ઉપર ગ્ોટર ફલોમમંગ�ો રહો  છો

નવસાવદરમાં બે 
યુવાને નમત્રને મગરના 
જડબામાંથી છોડાવયો

હવસાવદર
નવસાવદર માણંકદયા પાસે આંબાજળ 

ડેમ અને આંબાજળ નદીમાં સેિડો 
મગરો વસવાટ િરે છે. જયાં બુધવારે  
સતવજ ભીખુભાઈ દાફડા, હનીશ અને 
ચંદુભાઈ નામના ત્રણેય યુવિો બળદને 
લઈ નદીમાં પાણી પીવડાવવા માટે 
આવયા હતા અને બળદ નદીમાં પાણી 
પીતા હતા તેવામાં સતવજ નામના ૨૦ 
વષટીય યુવિનો પગ મગરે પિડી લીધો 
હતો. અચાનિ જ પાણીમાંથી આવેલા 
મગરે સતવજનો પગ પિડતા તેણે રાડા 
રાડ િરી મૂિી હતી. જેથી તેની સાથે 
રહેલા હનીશ અને ચંદુભાઈ નામના બંને 
યુવિોએ નહંમતભેર મગર પર પથથરોનો 
ઘા શરૂ િયા્ભ હતા. તેથી મગરને પથથર 
લાગતા તેણે સતવિનો પગ મિૂી દીધો 
હતો. બાદમાં સતવિને પગના ભાગે 
ઈજા થતા તેને ખાનગી વાહન મારફતે 
નવસાવદરની સરિારી હોસસપટલ ખાતે 
ખસેડવામાં આવયો હતો. તયારબાદ 
પગના ભાગે વધુ ઇજા જણાતા અને 
વધુ સારવાર માટે જૂનાગઢની નસનવલ 
હોસસપટલમાં ખસેડવામાં આવયો હતો.

સ�ૈર�ષ્ટ્ર



FRIDAY, 16 SEPTEMBER, 2022 09

ઐશ્વર્યાની પોનનનરન સેલ્વનન્ ઓટીટી ર્ઈટસ 125 કરોડમ્ં ્ેવચ્ર્
મુંબઇ : ઐશ્વર્યા ર્રની ફિલમ પન્નિન્રન સેલ્વનન્ ઓટીટી ર્ઈટસ ૧૨૫ કરોડ રુન્પર્મ્ં ્ેવચ્ઈ ગર્ 
છે. ફિલમની ફરલીઝ પહેલ્ં જ આ સોદો પ્ર પડી ગરો છે. ઐશ્વર્યા ર્ર ઉપર્ંત ન્ચર્ન ન્્વક્રમ, 

ન્રિશ્ કૃષ્ણન અને ક્ન્તયા જે્વ્ કલ્ક્રોની આ ફિલમ સ્ઉથન્ ન્્વખર્ત સજયાક મ્ણીરત્નમે 
બન્્વી છે. ્વર્ષો પછી મન્્ણરત્નમ અને ઐશ્વર્યાનું કોલબરેશન જો્વ્ ચ્હકો ઉતસુક છે. આ 
ફિલમન્ ટીઝસયાને બહુ સ્રો પ્રન્તસ્દ સ્ંપડરો છે. હ્લ ઓટીટી પલેટિોમયા ગમે તે્વ્ મોટ્ 
સટ્ર કે ગમે ત્ેવ્ં મોટ્ં બેનરની ફિલમો પ્ણ તતક્ળ ખરીદ્વ્ ઉતસુક નથી. 

રણબીર અને આલિયાની ફિલ્મ બ્રહ્ાસ્ત્ર એ 
બોક્સ ઓફિ્સ પર તરખાટ ્મચાવવાનુ ચાિુ 
રાખયુ છે. ફરલિઝના બીજા ફિવ્સે આ ફિલ્મે 
ભારત્માં 43 કરોડ રુલપયાની ક્માણી કરી 
હોવાના ્મીફડયા ફરપોટ્ટ્સ ્સા્મે આવી રહ્ા 
છે. આ અહેવાિો પ્ર્માણે પહેિા ફિવ્સે જયા ં
બ્રહ્ાસ્ત્ર ફિલ્મે ભારત્માં 37 કરોડની ક્માણી 
કરી હતી તયારે બીજા ફિવ્સે તેની ક્માણી્માં 
ઉછાળ આવયો હતો અને આ ફિલ્મ 43 કરોડ 
રુલપયા ભારત્માંથી ક્માઈ છે. આ્મ ભારત્માં 
તેની ક્માણી 80 કરોડ પર પહોંચી ચુકી છે. 
ફિલ્મની ક્માણી લવકેનડ્માં 150 કરોડને પાર 
પહોંચી ગઈ હતી.  ટૂંક્માં જ ફિલ્મ 200 
કરોડની ક્લબ્માં ્સા્મેિ થઈ જશે.  પહેિા 
ફિવ્ેસ આખી િુલનયા્માંથી ફિલ્મ ે 75 કરોડનુ 
કિેકશન કયુ્ટ હતુ.ફિલ્મે ્સૌથી ્સારો િેખાવ 
્મુંબઈ્માં કયયો છે. આ લ્સવાય ફિલહી, કોિકાતા, 
ચિંીગઢ જેવા શહેરો્માં પણ બ્રહ્ાસ્ત્ર બોક્સ 
ઓફિ્સ પર જોરિાર િેખાવ કરી રહી છે.

્સુકેશ ચંદ્રશેખર દ્ારા 200 કરોડ થી 
ખંડણી ઉઘરાવવાનાં ક્ેસ્માં ફિલહી પોિી્સ 
દ્ારા અપાયેિા ્સ્મન્સને પગિે બોિીવુડ 
ડાન્સર નોરા િતેહી આજે ફિલહી પોિી્સ 
્સ્મક્ષ હાજર થઈ હતી. નોરા પોિી્સ કચેરી 
ખાતે બિેક હૂડી્માં ્સજ્જ થઈને આવી હતી 
જેથી ્મીફડયાના ક્ેમેરાથી પોતાનો ચહેરો 
છુપાવી શકાય. નોરા ફતેહીએ પણ ્સુકેશ 
પા્સેથી કરોડો રૂલપયાની ભેટ ્સોગાિો 
્મેળવી હોવાનો આરોપ છે.  અગાઉ ઇડી 
દ્ારા પણ તેની પૂછપરછ થઈ ચૂકી છે.  
જોકે, આ કે્સ્માં એનિો્સ્ટ્ેમનટ  ફડરેકટોરેટ 
દ્ારા જેક્ક્લન િના્ટનડીઝને ્સહ આરોપી 
િશા્ટવવા્માં આવી છે પણ નોરા િતેહીને 
્સાક્ષી જ ગણવા્માં આવી છે. જેક્ક્લન આ 
્મુદ્ે ઉકળાટ પણ ઠાિવી ચૂકી છે. તેના િાવા 
અન્ુસાર પોતે પણ આ ક્ેસ્માં ઠગાઈનો 
ભોગ જ બની છે. 

્મુંબઇ : અજય િેવગણ તથા લ્સદ્ાથ્ટ 
્મલહોત્રા ્સા્મે યુપીની કોટ્ટ્માં તે્મની આગા્મી 
ફિલ્મ થેનક ગોડ્માં િોકોની ધાલ્મ્ટક િાગણી 
િૂભવવા બિિ ક્ેસ િાખિ કરાયો છે. ફિલ્મના 
કિાકારો ઉપરાંત ્સજ્ટક ઈનદ્ર ક્ુમાર ઈરાનીને 
પણ ફિલ્મ્માં પ્રલતવાિી તરીકે િશા્ટવવા્માં 
આવયા છે. યુપીના જૌનપુરના એક વકીિના 
િાવા ્મુજબ આ ફિલ્મ્માં લચત્રગુપ્તનું ખોટી રીતે 
લચત્રણ કરાયુ છે. ભારતીય ્માનયતા અનુ્સાર 
લચત્રિોક ય્મિોકના િેવ છે. તેઓ િરેક 
વયલતિનાં ્સારાં-નર્સાં ક્મ્ટનો લહ્સાબ કરીને 
તેનો નયાય કરે છે. પરંતુ, ફિલ્મ્માં લચત્રગુપ્ત તથા 
આ ય્મિોકની કાય્ટપ્રલરિયાની ્મજાક ઉડાવવા્માં 
આવી છે અને તે રીતે ધાલ્મ્ટક િાગણી િૂભાય 
તેવો પ્રયા્સ કરવા્માં આવયો છે. 

્મુંબઇ : ઉદ્ોગપલત કુ્માર ્મંગિ્મ 
લબરિાની િીકરી અનનયાએ એક લ્સંગર 
તરીકે કારફકિદી બનાવયા બાિ હવે તે 
અલભનય ક્ષેત્રે પણ શરુઆત કરી રહી છે. 
તે બોબી િેઓિ ્સાથેની ફિલ્મ્માં સ્રિીન શેર 
કરશે.  કુણાિ કોહિી શેરિોગ હોમ્સની 
કથાઓ પરથી ફિલ્મ બનાવી રહ્ા છે. 
ફિલ્મનું ટાઈટિ શ્ોક, ધી િેશી શેરિોક 
નક્ી થયું છે. ફિલ્મ્માં બોબી િેઓિ ્મુખય 
ભલૂ્મકા્માં છે. તેની ્સાથે અનનયા પણ 
સ્રિીન શેર કરી રહી છે. આ ઉપરાંત તે એક 
્સિળ વયવ્સાલયક પણ છે.  બોબી િેઓિની 
કારફકિદી છેલાં કેટિાંક વર્યો્માં ડગ્મગી 
ગઈ હતી. પરંતુ આશ્ર્મ વેબ લ્સરીઝે તેની 
કારફકિદીને નવું જો્મ આપયું હતું. 

જુહી ચ્્વલ્નું ઓટીટી ડેબરયૂ, આરેશ્ ઝુલક્નું પણ પુનર્ગમન
્ંુમબઇ : ઓટીટી ૯૦ના િાયકાની અલભનેત્રીઓને સ્રિીન પર 

ક્મબેક ્માટેનું અનુકૂળ પિેટિો્મ્ટ બની રહ્ા ં છે. જુહી ચાવિા 
પોતાનું વેબ ડેબયૂ રિાઈ્મ થ્ીિર લ્સરીઝ હશ હશ થી કરી રહી 
છે. આ ્સીફરઝ્માં જ વર્યો પછી આયેશા ઝુલકા પણ અલભનય 
કરતી જોવા ્મળશે. 

જુહી ચાવિા ્સ્મયાંતરે ફિલ્મો્માં િેખાતી રહી છે. 
આઈપીએિ ફ્ેનચાઈઝીને િીધે તેની સ્રિીન પ્રઝેન્સ પણ ્સતત 
રહેતી હોય છે. જોકે, આયેશા ઝુલા ૯૦ના િાયકા્માં ત્મા્મ 
ટોચના હીરો ્સાથે ્સુપરલહટ ફિલ્મો કયા્ટ બાિ િગભગ ગાયબ 
થઈ ગઈ હતી. ચાર-પાંચ વર્્ટ પહેિાં તે છૂટીછવાઈ એક બે 
ફિલ્મો્માં િેખાઈ હતી. 

આ અગાઉ ્માધુરી િીલક્ષત, રલવના ટંડન તથા કાજોિ 
્સલહતની અલભનેત્રીઓ પણ ઓટીટી પિેટિો્મ્ટને અપનાવી ચુકી 
છે. કેટિીય અલભનેત્રીઓને તો એવું પણ િાગે છે કે ૯૦ના 
િાયકા્માં બનતી ચોક્્સ પ્રકારની િોમયુ્ટિા ફિલ્મોને કારણે 
તે્મની અલભનય ક્ષ્મતાનો ્સાચો ઉપયોગ થયો જ ન હતો પરંતુ 
હવે ઓટીટી પર પડકારજનક ભૂલ્મકાઓ ભજવીને તે્મને ્સંતોર્ 
્મળી રહ્ો છે. 

હશ હશ લ્સરીઝ્માં જુહી, આયેશા, ્સોહ અિી ખાન , કલૃતકા 
કા્મરા ્સલહતની લહરોઈનો છે અને તેનું ફિગિશ્ટન પણ તનુજા 
ચનદ્રાએ કયુું છે. આ્મ આ ફિલ્મ્માં લન્મા્ટણનાં ્મોટાભાગના 
પા્સાં્માં ્મલહિાઓઅ પ્રિાન આપયું છે. 

બોકસ ઓફિસ પર 
‘બ્રહ્્સ્ત્ર’નો તરખ્ટ: 
150 કરોડની કમ્ણી

જેક્લિન પછી નોર્ 
ફતેહી ફિલહી પોલીસ 

સમક્ષ હ્જર

્મુંબઈ : અલભનેત્રી લબપાશા બા્સુ પોતાની પ્રગે્નન્સીને 
િઈને ચચા્ટ્માં છે. આ િરલ્મયાન તેને ટ્ોલિંગનો પણ 
્સા્મનો કરવો પડયો હતો. લબપાશાએ હવે આ ટ્ોલિંગ 
પર ્મૌન તોડયું છે. લબપાશા કહે છે કે તેને ઘણો પ્રે્મ 
્મળી રહ્ો છે.   આ ક્સ્થલત્માં તે ટ્ોલ્સ પર ધયાન 
આપવા ્માંગતી નથી, ્માત્ર ્સારી બાબતો પર 
ધયાન કેક્નદ્રત કરે છે. લબપાશાએ એ્મ પણ કહં્ 
કે િરેક વયલતિએ પોતાના શરીરને પ્રે્મ કરવો 
જોઈએ. ઓગસ્ટ ્મલહના્માં અલભનતે્રી 
લબપાશા બા્સુએ ્સોલશયિ લ્મફડયા પર એક 
પોસ્ટ કરીને પોતાની પ્રેગ્નન્સીની જાહેરાત 
કરી હતી. અલભનેત્રીએ પલત કરણલ્સંહ ગ્ોવર 
્સાથે તેના ્ેમટરલનટી િોટોશૂટની ત્સવીરો શેર 
હતી. આ ત્સવીરો્માં લબપાશા ખૂબ જ બોલડ 
અિંાજ્માં જોવા ્મળી હતી. 

અલભનેત્રી લબપાશા બા્સુ તેની 
પ્રગે્નન્સીને િઇને ઇનટરનેટ 
પર ઘણી ટ્ોિ થઇ. 
અલભનેત્રીએ ટ્ોિને 
જડબાતોડ જવાબ પણ 
આપયો હતો અને 

કહ્ં, હું િરેકના લવચારોનું ્સન્માન કરું છું પણ ્મને 
જીવન ્મારી રીતે જીવવું ગ્મે છે. હું ૯૯ ટકા ્સારી 
વસ્તુઓ પર ધયાન કકે્નદ્રત કરું છું અને તે નકારાત્મક 
વસ્તુઓ પર નહીં, આ જીવન આગળ વધવાનો ્માગ્ટ 
છે. અનય િોકો ત્મારી પા્ેસથી શું ઇચછ ેછે, તેઓ ત્મને 

શું કહે છે તે ્મુજબ ત્મે ત્મારુ ં જીવન જીવી 
શકતા નથી. હું ્મારા શરીરને ખૂબ પ્રે્મ કરું 
છું ્મને િાગે છે કે આપણે બધાએ આપણા 
શરીરને પ્રે્મ કરવો જોઇએ. 

લબપાશાએ વધુ્માં કહ્ં કે, ્મને િાગે 
છે કે જો આપણે આપણા શરીરને પ્રે્મ 
કરીએ તો ત્મે સ્વસ્થ રહેશો અને ્સારું 

જીવન જીવી શકશો. હું જિિી જ 
્માતા બનવાની છું, જેના કારણે 
્મારા શરીર્માં બિિાવ આવી રહ્ા 

છે. હું આ ્સ્મયે ્મુતિરીતે 
જીવવા ્માંગુ છું અને 
હું તેને ખલુેઆ્મ 
બતાવવા ્માંગુ છું. 
કારણ કે આ ક્ષણ 
કાય્મ રહેતી નથી.

્મુંબઈ : અ્ેમફરકન ટીવી શો ‘ક્ોક્નટકો’્માં એિેક્સ પેફરશની ભૂલ્મકા 
ભજવીને આંતરરાષ્ટીય સ્તરે ઓળખ અને ખયાલત ્મેળવનારી લપ્રયંકા ચોપરાને 
આજે કોઇ ઓળખની જરૂર નથી. લપ્રયંકા આજે જયા ંપણ છે તે પોતાના િ્મ 
પર છે.

અ્મેફરકન ટીવી શો ‘ક્ોક્નટકો’્માં એિેક્સ પેફરશની ભૂલ્મકા ભજવીને 
આંતરરાષ્ટીય સ્તરે ઓળખ અને ખયાલત ્ેમળવનારી લપ્રયંકા ચોપરાને આજે 
કોઇ ઓળખની જરૂર નથી. લપ્રયંકા આજે જયા ંપણ છે તે પોતાના િ્મ પર 
છે. તેણે િરેક પગિે પોતાની જાતને ્સાલબત કરી છે. 

તાજેતર્માં લપ્રયંકાએ કહ્ં હતું કે તેણે અંગ્ેજી ભાર્ા્માં તેના 
અલભનય્માં હજી ઘણું હા્ંસિ કરવાનું બાકી છે. યુએ્સ ઇનડસ્ટ્ી્માં ૧૦ 
વર્્ટ ્સલરિય રહ્ા બાિ આખરે તે ઇચછે તે પ્રકારના રોિ કરવા 
્સક્ષ્મ છે. 

એક ઓનિાઇન પોટ્ટિને આપેિા ઇનટરવયૂ્માં લપ્રયંકાએ 
કહ્ં, હું એક લ્સલદ્ ્ેમળવનાર છું. હું એવી વયલતિ છું જેની 
પા્સ િક્ય છે. ્મને ચેિેક્નજ્સ, લવકા્સ અને નોિેજ પ્સંિ 
છે. જયારે ત્મે આ બધી વસ્તઓુને જોડો છો અને ઘણું છું 
જે હું કરવા ્માંગુ છું. ્મેં ટોચના ફિલ્મ લન્મા્ટતાઓ ્સાથે કા્મ 
કયુું છે અને ્મેં એવી ફિલ્મો કરી છે જેનો ્મને ખરેખર ગવ્ટ 
છે. હવે એક અલભનેત્રી તરીકે હોલિવૂડ્માં પણ એવું જ કરવા 
્માંગુ છું જે ્મેં ભારત્માં કયુું છે. હું એક અલભનેત્રી તરીકે 
યુએ્સ્માં હજી નવી છું. ૧૦ વર્્ટ ્ુસધી અહીં કા્મ કયા્ટ પછી 
હું એવા સ્ટેજ પર પહોંચી ગઇ છું જયા ંહું ગ્ેમ તે રોિ કરવા 
્માંગુ છું. ્મેં આ ઇનડસ્ટ્ી ્માટે ્સખત ્મહેનત કરી છે જયાં હું 
જે િોકો ્સાથે કા્મ કરું છું તે્માં ્મને લવશ્ા્સ છે.

અજર િે્વગણ અને 
નસદ્્રયા મલહોત્ર્ની રેનક 

ગોડ સ્મે કોટયા કેસ

નસંગર અનનર્ નબરલ્ 
હ્વે ફિલમોમ્ં એકટ્ેસ 

તરીકે ડેબરયૂ કરશે
પ્રેગ્નન્સીમાં 99 ટકા પોઝિટટવ 

ઝવચારં છું : ઝિપાશા િાશુ

દ્ વર્ષમાં ઝપ્યંકાનરે હોઝિવૂડમાં 
એકપણ ્ારો રોિ ન મળયો
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ઉત્તરાખંડના બદ્રીનાથના જ્યોર્તિમઠ અને 
ગુજરા્ના દ્ારકામાં આવેલરી શારદાપરીઠ 

દ્ારકાના શંકરાચા્તિ સવામરી સવરૂપાનંદ 
સરસવ્રીજીનું રરવવારે રનધન થ્ું. ૯ વરતિનરી 
ઉંમરે ઘર છયોડરીને સન્ાસ લેનાર સવામરી 
સવરૂપાનંદજી ૯૯ વરતિના હ્ા. મધ્પ્રદેશના 
નરરસંહપુરના પરમહંસરી ગંગા આશ્રમમાં 
્ેમણે અંર્મ શ્ાસ લરીધા. સવરૂપાનંદજીએ 
રરવવારે બપયોરે સાડા ૩ વાગ્ે અંર્મ શ્વાસ 
લરીધા આ સમ્ે ભાર્ના ્ખ્ેથરી એક 
નોંધપાત્ર વ્રતિતવનું રવદા્ થ્ું. પયો્ાના 
જીવનકાળ દરરમ્ાન સવામરી સવરૂપાનંદે 
કરેલા રનવદેનયો અનેક વખ્ રવવાદ સજતિનારા 
રહ્ા હ્ા. ્ેઓએ રહનદુ ધમતિના કેટલાક મુદ્ે 
ખુલ્ેઆમ પયો્ાનયો મ્ વ્તિ ક્યો હ્યો.

સવરૂપાનંદ સરસવ્રીજી ૧૯૮૧માં દ્ારકાનરી 
શારદાપરીઠમના શંકરાચા્તિ બન્ા હ્ા. 
ભાર્માં એક સમ્ે શંકરાચા્તિનું મહત્વ હ્ું. 
પણ ધરીરેધરીરે એ મહત્વ ઘટ્ું ગ્ું. કેમ કે રહંદુ 
ધમતિમાં સંપ્રદા્યોનરી સંખ્ા વધ્રી ગઈ. નવા 
નવા સંપ્રદા્ બન્ા ગ્ા અને ્ેના ગુરૂઓનયો 
પ્રભાવ વધ્ા શંકરાચા્તિનયો કયોઈ ખાસ વગતિ ન 
રહ્યો કે અનુ્ા્રીઓ પણ ન રહ્ાં. પરરણામે 
મયોટાભાગના શંકરાચા્તિ શયોભાના ગાંરઠ્ા જેવા 
બનરીને રહરી ગ્ા. એક સમ્ે ભાર્માં ્ેમના 
પડ્ા બયોલ ઝરીલા્ા હ્ા. પરં્ુ સમ્ જ્ા 
સસથર્ બદલાઈ ગઈ. મયોટાભાગના શંકરાચા્તિ 
પણ વાસ્રવક્ા સવરીકારરીને પયો્ાનરી જા્ને 
સંકયોરરીને બેસરી ગ્ા. ્ેથરી જાહેરજીવનમાં પણ 
્ેમનું કયોઈ મહત્વ ના રહ્ં.

સવામરી સવરૂપાનંદ સરસવ્રીજી પણ 
આવા જ શંકરાચા્તિ હ્ા. સવામરીજીએ રહંદુ 
ધમતિમાં શંકરાચા્તિના હયોદ્ાનું મહત્વ ફરરી 
પ્રસથારપ્ કરવા બહુ પ્ર્ત્ન ક્ાતિ. ્ેના કારણે 
રવવાદયો બહુ થ્ા. એક ધમતિગૂરુ હયોવા છ્ાં 
્ેઓએ અનેક મુદ્ે સપષ્ટ અરભપ્રા્ આપ્ા. 
સત્તાધરીશયોને કડવરી લાગે એવરી વા્યો કર્ા પણ 
્ેઓ અચકા્ા ન હ્ા. પયો્ાના જીવનકાળમાં 
્ેમણે રહંદુઓને સત્નયો આ્નયો બ્ાવવાનરી 
કયોરશશ પણ કરરી. સાથે જ ધમતિના નામે ચાલ્ાં 
ઘણાં ધર્ંગયો સામે પણ અવાજ ઉઠાવ્યો.

આ રવચારયોને કારણે રવવાદયો થવા છ્ાં 
્ેનાથરી ડગ્ા રવના સવામરી સવરૂપાનંદ 
સરસવ્રીજી આખરી જીંદગરી પયો્ાના રવચારયો 
વ્તિ કર્ા રહ્ા. સવરૂપાનંદજી ગંગા 
સરહ્નરી રહંદુઓ માટે પરવત્ર મના્રી 
નદરીઓના શુરધિકરણ અંગે સ્ક્ક હ્ા. 

્ેમના આગ્રહથરી જ સૌથરી પહેલાં ૧૯૮૦ના 
દા્કામાં ગંગા નદરીના શુરધિકરણનું અરભ્ાન 
હાથ ધરા્ું હ્ુ. અટલ રબહારરી વાજપે્રીએ 
પણ આ અંગે પ્ર્ત્નયો ક્ાતિ પણ ઝાઝરી સફળ્ા 
મળરી ન હ્રી.

૨૦૦૪માં કૉંગ્રેસ કેનદ્માં સત્તા 
આવરી ્ે બાદ આ પ્ર્ાસયોમાં ઓટ 
આવરી. ૨૦૦૮માં શંકરાચા્તિ 
સવામરી સવરૂપાનંદ સરસવ્રીજી 
ગંગા સેવા અરભ્ાનને આગળ 
ધપાવવા વડા પ્રધાન ડયો. મનમયોહન રસંહને 
મળ્ા હ્ા. ્ેમના આગ્રહના કારણે કૉંગ્રેસ 
સરકારે આ અરભ્ાન ફરરી શરૂ ક્ુું હ્ું.

અલાહાબાદના ૨૦૧૩ના મહાકુંભમાં ગંગા 

અને ્મુનાનરી પરવત્ર્ા ્થાવત્ જાળવવા માટે 
ધારમતિક ને્ાઓએ ઉત્તરાખંડના રાજ્પાલ 
અઝરીઝ કુરૈશરીને સનમારન્ ક્ાતિ હ્ા. ગંગા 
નદરીનરી પરવત્ર્ા જાળવવા લયોકયો સભાન બને ્ે 
હે્ુ સવરૂપાનંદ સરસવ્રીજીનરી પહેલ કરરી હ્રી. 
સવામરી સવરૂપાનંદજીએ રવવાદયો પણ બહુ સજ્ાતિ 

અને ્ેમાં એક રવવાદ કેદારનાથના પૂર વખ્નયો 
છે. ૨૦૧૩માં આવેલા કેદારનાથના પૂર માટે 
્રીથતિ્ાત્રરીઓને જ દયોરર્ ગણાવ્ા હ્ા. ્ેમણે 
્ે સમ્ે કહ્ં હ્ુ કે, લયોકયોએ ધમતિસથળયોને 
રપકરનક અને હનરીમૂન સપયોટ બનાવરી દરીધાં છે. 

આ કારણે કેદારનાથ પર આવયો 
પ્રકયોપ ઉ્્યો છે.

જો કે, આ વા્ને કારણે બહુ 
બખેડયો નહયો્યો થ્યો. જે બાદ 
એરપ્રલ ૨૦૧૬માં વૈશાખરી અને 

અધતિકુંભ મેળા સ્ાનના પ્રસંગે આ્યોરજ્ 
પ્રેસ કયોનફરનસમાં આ જ મુદ્યો ્ેમણે ફરરી 
ઉછાળ્યો હ્યો. એ વખ્ે ્ેમણે કેદારનાથ અને 
ઉત્તરાખંડમાં આવેલા પૂરનરી વા્ કર્ા કહ્ં કે, 

ગંગા નદરી પર બન્ા ડેમ, અલકનંદા નદરીમાં 
બંધ બનાવરીને ધારરી દેવરી મંરદરને ડૂબાડરી દેવા્ું 
અને ્ારત્રકયો પરવત્ર સથળયોએ મ્ાતિદાઓ ઓળંગે 
છે. ્ેના કારણે ભગવાનનયો પ્રકયોપ ઉ્રે છે. 
આ રનવેદને ભારે રવવાદ પેદા ક્યો હ્યો. પણ 
સવામરીજી પયો્ાનરી વા્ પર અડગ રહ્ા હ્ા.

જો કે સવામરીજીએ સૌથરી મયોટયો રવવાદ 
સાંઈબાબા અંગે કરેલાં રનવેદનયોના કારણે 
થ્યો હ્યો. આસથાએ લયોકયોનરી અંગ્ બાબ્ 
છે અને જેને જેમાં શ્રધિા રાખવરી હયો્ ્ેમાં 
રાખે. લયોકયોને સાંઈબાબામાં શ્રધિા હયો્ ્યો 
લયોકયો ્ેમાં શ્રધિા રાખે ્ેમાં કશું ખયોટું નથરી પણ 
સવામરીજીને ્ેનરી સામે ભારે વાંધયો હ્યો. ૨૩ 
જૂન ૨૦૧૪નાં રયોજ આ્યોરજ્ ધમતિ સંસદમાં 
સવરૂપાનંદજીએ સાંઈબાબાનરી પૂજાને રહનદુ 
રવરયોધરી ગણાવરી હ્રી. આ સાથે જ સમગ્ર 
દેશમાં સાંઈ ભતિયોમાં  સવામરી સામે ભારે 
આક્યોશ ફેલા્યો હ્યો. ઠેર ઠેર રવરયોધપ્રદશતિનયો 
થવા છ્ાં સવરૂપાનંદ ્ેમનરી વા્ પર અડગ 
રહ્ા હ્ા.  આમ ્ે રનભભીક વ્રતિતવ ધરાવ્ા 
માણસ હ્ા. 

્ેમણે સાંઈબાબાના ભતિયોને ભગવાન 
રામનરી પૂજા, ગંગામાં સ્ાન અને હર-હર 
મહાદેવના જપ કરવાનયો અરધકાર નથરી ્ેવું 
પણ કહરી દરીધેલું. આ ધમતિ સંસદમાં સવામરીજીનરી 
પહેલથરી સવતિસંમર્થરી સાંઈબાબાનયો 
પૂજાનયો બરહષકાર કરવાનરી જાહેરા્ કરાઈ 
હ્રી. આ ઘટનાથરી ્ેમનરી સામે અનેક 
ભતિયોમાં નારાજગરી ફેલાઈ હ્રી. ૨૦૧૬માં 
સવામરીજીએ કહ્ં કે, મહારાષ્ટ્રમાં દુકાળનું 
કારણ સાંઈબાબનરી પૂજા છે. જ્ાં પણ ખયોટા 
લયોકયોનરી પૂજા થા્ છે ત્ાં દુષકાળ અને મયો્ 
જેવરી સસથર્ ઊભરી થા્ છે. ધમતિગુરુ ્રરીકે 
સવામરીજીનું આ રનવેદન ્યોગ્ નહયો્ું અને 
્ેનયો રવરયોધ પણ થ્યો હ્યો.

સવામરીજીએ આવું જ વલણ મહારાષ્ટ્રના 
શરન રશંગળાપુર મંરદરમાં મરહલાઓને 
પ્રવેશનરી મંજૂરરી મળવા મુદ્ે લરીધુ હ્ુ. ્ેમણે 
કહ્ં કે, મરહલાઓએ શરનના દશતિન ન કરવા 
જોઈએ. કેમ કે શરનનરી પૂજાથરી ્ેમનું અરનષ્ટ 
થઈ શકે છે. ્ેમના પર બળાતકાર જેવરી અરપ્ર્ 
ઘટનાઓ વધશે. એક ધમતિગુરુએ આવરી વા્ ના 
કરવરી જોઈએ એવું સૌ માન્ા પણ સવામરીજીને 
કયોઈનરી પરવા નહયો્રી. સવામરીજી રાજકી્રરી્ે 
કૉંગ્રેસના ્રફદાર હ્ા અને ભાજપના 
રવરયોધરી હ્ા. આ કારણે કેનદ્ સરકાર પર 
અ્યોધ્ામાં રામ મંરદરના નામ પર જન્ાને 
મૂખતિ બનાવવાનયો આરયોપ લગાવ્યો હ્યો. મયોદરી 
અંગે સવાલ પૂછનાર ્ુવકને ્ેમણે ્માચયો 
પણ ઠયોકી દરીધયો હ્યો. ખેર, હવે સવામરીજીએ 
દુરન્ાને અલરવદા કહરી દરીધરી છે. ત્ારે પ્રભુ 
્ેમના આતમાને શાંર્ આપે એવરી પ્રાથતિના 
સૌએ કરવરી રહરી.

શારદાપીઠ દ્ારકાના શંકરાચાર્ય સ્ામી સ્રૂપાનંદ સરસ્તીજીની ફાની દુનનરાને અલવિદા

શ્રદ્ધાંજલિ
ધિલ શુક્લ

શંકરાચાર્ય સ્વરૂપાનંદ ઃ એક િનર્ભિક વરક્તિત્વ

સ્રૂપાનંદઅે ભારત દેશમાં શંકરાચાર્યનું મહત્વ પુનઃ 
સ્ાપપત કરિા અથાગ પ્રરતાે કરતા રહ્ા. અા સાથે 

જ ધમ્યના નામે ચાલતાં ઘણાં ધવતંગાે સામે પણ અિાજ 
ઉઠાવાે જેને કારણે અનેક િખત િિિાદાે પણ થરા
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નવી �દલ્હી
સપ્ટ�મ્બર 2022નો મિહનો �ણે િન�િતનો 

મિહનો છ�. ભારતીય અને િવશ્વ િક્રક�ટ જગતમાંથી 
રા�નામાની સાથે ટ�િનસ કોટર્ને સેર�ના િવિલયમ્સે પણ 
અલિવદા ક�ં છ�. આ યાદીમાં ગુ�વાર� વધુ એક નામ 
�ડાયું છ�. ઓસ્ટ્રેિલયન, ફ�ન્ચ ઓપન, િવમ્બલ્ડન 
અને અમે�રકન ઓપન-એમ િવશ્વની ચાર� અગ્રણી 
ટ�િનસ સ્પધાર્ઓમાં િવજેતા બનીને વીસ જેટલાં ગ્રાન્ડ 
સ્લામ િસન્ગલ્સ ટાયટલના િવજેતા બનેલ રોજર 
ફ�ડરર� ટ�િનસની દુિનયાને અલિવદા કરવાની �હ�રાત 
કરી છ�. �સ્વટ્ઝલ�ન્ડમાં જન્મેલો આ ખેલાડીએ 
ટ�િનસની રમતને એક નવી ઓળખ આપી છ�. માત્ર 
ટ�િનસ નિહ પર�તુ ઉમદા ભગીરથ કાય�ને કારણે પણ 

નામના મેળવનાર ફ�ડરર� આજે 15મી સપ્ટ�મ્બર, 
2022ના રોજ ટ�િનસ કોટર્માંથી બહાર જવાનો 
િનધાર્ર કય� છ�. ટ�િનસ �દગ્ગજે �રટાયરમેન્ટ અંગેની 
િટ્વટમાં જણાવ્યું ક� આપ સૌને ખબર છ� ક� છ�લ્લા 
3 વષર્ અનેક કારણોસર મારા માટ� મુશ્ક�લીભયાર્ 
રહ્યાં છ�. આ સમયગાળામાં અનેક ઈન્જરી(ઈ�) 
અને સજર્રી(ઉપચાર)માંથી પસાર થવું પડ્યું છ�. મ� 
ફરી ટ�િનસ કોટર્માં પહ�ચવા અથાગ પ�રશ્રમ કય� છ� 
પર�તુ હું પણ મારી બોડીની ક્ષમતા અને મયાર્દા િવશે 
�ણું છું. મા�� શરીર હવે જવાબ આપી ર�ં છ�. મોડું 
થઈ ગયું છ� હવે. હું 41 વષર્નો થયો છું. આ િટ્વટમાં 
પોતાની ભાવના અને ઈ� સામે લડીને અંતે એક 
યોદ્ધા તરીક� ફ�ડરર� િન�િતની �હ�રાત કરી છ�.

 » એસોિસએશન ઓફ ટ�િનસ પ્રોફ�શનલ્સ 
(ATP) દ્વારા 310 અઠવા�ડયા માટ� િવશ્વમાં 
નંબર 1 ક્રમ મળ્યો

 » સતત 237 અઠવા�ડયા સુધી નંબર-1 
ખેલાડીનું બહુમાન

 » પાંચ વખત વષર્ના અંતે નંબર 1 ખેલાડી રહ્યો
 » �મી કોનસર્ પછી બી� સૌથી વધુ 103 ATP 

િસંગલ્સ ટાઇટલ �ત્યા
 » 20 ગ્રાન્ડ સ્લેમ િસંગલ્સ ટાઇટલ
 » ઐિતહાિસક 8 મેન્સ િસંગલ્સ િવમ્બલ્ડન ટાઇટલ
 » પાંચ મેન્સ િસંગલ્સ યુએસ ઓપન ટાઇટલ 
 » યર એન્ડ ચે�મ્પયનિશપ્સનો િખતાબ ર�કોડર્ છ વખત

ફેડરરના રેકાેડર્

મહાન ટ�િનસ ખેલાડી રોજર ફ�ડરર� િન�િત્ત �હ�ર કરી

દુબઈ
એિશયા કપ સુપર ફોરની આખરી 

મેચમાં અફઘાિનસ્તાન સામે ભારતીય 
બેટ્સમેન િવરાટ કોહલીએ અણનમ 
૧૨૨ રનની િવસ્ફોટક ઈિનંગ રમી 
હતી. તેની આ ત્રણ વષર્માં સૌપ્રથમ 
આંતરરા�ીય સદી હતી, જ્યાર� ટી-૨૦ 
ઈન્ટરનેશનલમાં તેણે આ પ્રથમ સદી 
ફટકારી હતી. કોહલીએ ફોમર્ બતાવતા 
તેને ર��ન્ક�ગમાં પણ ફાયદો થયો છ� અને 
તે ૧૪ સ્થાનના જમ્પ સાથે  ટી-૨૦ 
બેટ્સમેનોની યાદીમાં ૧૫માં ક્રમે આવી 
પહ�ચ્યો છ�.

આઇસીસી ટી-૨૦ બે�ટ�ગ ર��ન્ક�ગમાં 
ભારતના સૂયર્ક�માર� ચોથો ક્રમ �ળવી 
રાખ્યો છ�. તે ભારતનો હાઈ ર�ન્ક ધરાવતો 

ખેલાડી છ�. જ્યાર� ટોચના  ત્રણ સ્થાન પર 
અનુક્રમે �રઝવાન, માક�રામ અને બાબર 
યથાવત્ છ�. એિશયા કપ ટી-૨૦ના 
સમાપન બાદ બેટ્સમેન અને બોલસર્ની 
ટોપ-૧૦ની યાદીમાં મેજર ફ�રફાર થયો 
નથી. કોહલીએ એિશયા કપની પાંચ 
ટી-૨૦માં ૨૭૬ રન ફટકાયાર્ હતા. તેની 
આગળ રોિહત શમાર્ છ�, જેને ૧૪મો ક્રમ 
મળ્યો છ�, તેના ૬૦૬ પોઈન્ટ્સ છ�.

જ્યાર� બોલસર્ની યાદીમાં હ�ઝલવૂડ 
ટોચ પર છ�. ત્યાર બાદ સાઉથ આિફ્રકાના 
શમ્સી, �ગ્લેન્ડના રાિશદ, ઓસ્ટ્રેિલયાના 
ઝામ્પા અને અફઘાિનસ્તાનના રાિશદ 
ખાનને તક મળી છ�. જ્યાર� ભુવનેશ્વર 
એક સ્થાનની પડતી સાથે સાતમા ક્રમે 
ફ�કાયો છ�. 

ટી-૨૦ ર��ન્ક�ગ : કોહલી બેટ્સમેનોમાં 
૧૪ સ્થાનનાં જમ્પ સાથે ૧૫માં ક્રમે

મુંબઈ 
આવતા મિહને ઓસ્ટ્રેિલયામાં 

રમાનાર ટી-૨૦ના વલ્ડર્ કપ માટ�ની 
ભારતની ૧૫ ખેલાડીઓ અને ચાર 
સ્ટ�ન્ડ બાય ખેલાડીઓની ટીમ ભારતીય 
િક્રક�ટ બોડ� �હ�ર  કરી છ�. જેમાં ખાસ 
કોઈ અણધાયાર્ ખેલાડીઓનો સમાવેશ ક� 
બાદબાક� નથી થઈ. ચાહકો માટ� ખુશીના 
સમાચાર એ છ� ક� મેચ વીનર ફાસ્ટ 
બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને હષર્લ 
પટ�લ �ફટ થઈ જતા બંનેનો સમાવેશ થયો 
છ�. યુ.એ.ઈ.માં રમાયેલ એિશયા કપમાં 

આ બંને ખેલાડીઓ ઈ�ગ્રસ્ત હોઈ 
ભાગ નહતા લઈ શક્યા. �ડે� અનફ�ટ 
�હ�ર થયો હોઈ તેની મોટી ખોટ સાલશે. 
પસંદગીકારો એિશયા કપમાં ભારત સુપર 
ફોરના તબક્ક� જ ફ�કાઈ જવા છતા તે જ 

ખેલાડીઓ પર િવશ્વાસ �રી રાખ્યો છ�. 
�રષભ પંત અને �દનેશ કાિતર્ક બંનેને 
િવક�ટ �કપર તરીક� ટીમમાં સ્થાન મલ્યું 
છ�. સેમસન અને ઈશાન �કશન પણ 
ટીમમાં સ્થાન માટ� આશા રાખતા હશે. 
એિશયા કપની ટીમમાં સામેલ લેગ 
�સ્પનર રિવ િબશ્નોઈ અને ફાસ્ટ બોલર 
અવેશ ખાનને બુમરાહ અને હષર્લ પટ�લ 
માટ� જગ્યા કરવી પડી હતી. અશ્વીન 
અને િબશ્નોઈ વચ્ચે સ્પધાર્ થઈ શક� પણ 
અિશ્વનનો અનુભવ અને ઓલરાઉન્ડર 
ક્ષમતા તેને સ્થાન માટ� મદદ�પ થઈ. 

વલ્ડર્ કપ માટ�ની ભારતની ટીમ �હ�ર 
જસપ્રીત બુમરાહ, હષર્લ પટ�લ �ફટ

અવેશ ખાન અને �બ�ાેઈ ટીમમાંથી બહાર : શમી, સેમસન, �કશનને �ાન નહ�

પાક.ના પૂવર્ િક્રક�ટ અમ્પાયર અસદ રઉફનું િનધન
લાહોરઃ પા�કસ્તાનના ભૂતપૂવર્ અમ્પાયર અસર રઉફનું ૬૬ વષર્ની 

વયે �દય રોગના હૂમલા બાદ િનધન થયું છ�. તેમના પ�રવારજનોએ 
જણાવ્યું હતું ક� છ�લ્લા ક�ટલાક �દવસોથી તેમની તિબયત સારી નહોતી 
રહ�તી અને  દુકાનથી વહ�લા આવી જતા હતા. રઉફની કાર�કદ�નો 
અંત િવવાદાસ્પદ રહ્યો હતો. આઈપીએલમાં અમ્પાય�ર�ગ કરવા 
દરમ્યાન તેઓ આઈસીસીએ અમ્પાયરો માટ� જે આચારસંિહતા ઘડી 
છ� તે પ્રમાણે કાયર્ નહતા કરતા. તેઓ ભેટસોગાદો સ્વીકારતા હતા 

અને અમુક િનણર્યોની ટીકા થતા ભારતીય િક્રક�ટ બોડ� અસદ રઉફ પર ૨૦૧૬માં પ્રિતબંધ મૂક્યો હતો 
અને તે સાથે જ આઈસીસીની પેનલમાંથી પણ તેઓની બાદબાક� થઈ હતી.

ટી-20 વ�ર્ કપની ભારત-પાક. વ�ેની 
મેચમાં અેક લાખથી વધુ પ્રેક્ષકાે હશે

મેલબોનર્ઃ આવતા મિહને ઓસ્ટ્રેિલયામાં યો�નાર ટી-૨૦ વલ્ડર્કપની ભારતની પ્રથમ મેચ �ગાનુ�ગ 
પા�કસ્તાન સામે જ છ� જે ૨૩ ઓક્ટોબર� એટલે ક� �દવાળીના આગલા �દવસે મેલબોનર્માં રમાનાર છ�. 
વલ્ડર્કપનું સૌથી મોટું આકષર્ણ આ મેચ જ છ� ક�મ ક� ઓસ્ટ્રેિલયામાં તો મોટી સંખ્યામાં એિશયનોની વસ્તી 
છ� જ પણ ક�ટલીક પસંદગીની મેચ �વા માટ� િવશ્વભરના ચાહકો ઓસ્ટ્રેિલયા આવવાના છ�. ભારત અને 
પા�કસ્તાન વચ્ચેની મેચની તમામ �ટ�કટો વેચાઈ ગઈ અને હજુ પણ ખૂબ માંગ હોઈ આયોજકોએ પ્રક્ષકો 
ઊભા રહીને પણ મેચ �ઈ શક� તેવી વ્યવસ્થા કરવાનું નક્કી કયુ� છ�. એક સ્ટ�ન્ડ તો ઊભા થઈને �ઈ 
શકાય તે માટ�નું બુ�ક�ગમાં ઓપન કયુ� હતું તે પણ ભરચક થઈ જતા વધુ સ્ટ�ન્ડ બનાવાઈ રહ્યા છ�. એક 
અંદાજ  પ્રમાણે એક લાખ ૧૦ હ�રથી વધુ ચાહકો મેચ �વા આવશે તેમ મનાય છ�.

ભારતીય ટીમના સ્ટાર ઓપનર રહી ચુક�લા રોિબન 
ઉથપ્પાએ કરી િક્રક�ટમાંથી સંન્યાસની �હ�રાત

નવી �દલ્હીઃ ભારતીય ટીમના સ્ટાર ઓપનર રહી ચુક�લા રોિબન 
ઉથપ્પાએ ઈન્ટરનેશનલ િક્રક�ટને અલિવદા કહી દીધું છ�. રોિબન 
ઉથપ્પાએ િક્રક�ટના તમામ ફોમ�ટ અને ભારતીય િક્રક�ટમાંથી સંન્યાસની 
�હ�રાત કરી છ�. ટીમ ઈ�ન્ડયા જ્યાર� T20 વલ્ડર્ કપની પ્રથમ એટલે ક�, 
2007ની સીઝન �ત્યું હતું ત્યાર� ઉથપ્પા ટીમના સ્ટાર ઓપનર હતા. તે 
સમયે મહ�ન્દ્ર િસંહ ધોની ટીમના ક�પ્ટન હતા.  તે ટુનાર્મેન્ટમાં ઉથપ્પાએ 
પા�કસ્તાન સામેની મેચમાં ‘બોલ આઉટ’ સુધી પહ�ચેલા મુકાબલામાં 
ભારતને િવજય અપાવવામાં મહત્વની ભૂિમકા ભજવી હતી. ત્યાર બાદ તેઓ ખૂબ જ લોકિપ્રય બની ગયા હતા. 
ઉથપ્પા IPLમાં ધોનીની ક�પ્ટનિશપમાં જ ચેન્નાઈ સુપર �ક�ગ્સ (CSK) માટ� અંિતમ મેચ રમ્યા હતા.
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અમદાવાદ
ગુજરાત ‘પોલિસી લરિવન સ્ટે્’ તરીકે 

દટેશભરમાં મોડિ સ્ટ્ે  સાલિત થયું છટે. 
છટેલ્ા 20 વર્ષોમાં રાજય સરકાર દ્ારા 
લવલવધ ક્ષેત્ોનષે પ્ોતસાહન પુરં પાડવા 
મા્ટે લવલવધ પોલિસીઓ જાહટેર કરવામાં 
આવી છટે. આ દદશામાં લવકાસયાત્ા 
આગળ ધપાવવા મુખયમંત્ી ભૂપષેન્દ્ર 
પ્ટેિ 10 સપ્ટેમિરના રોજ અમદાવાદ 
ખાતષેથી ‘લસનષેમષેદ્ક ્ુદરઝમ પોલિસી-
2022-2027’ જાહટેર કરશષે. આ પ્સંગષે 
પ્વાસન મંત્ી પૂર્ણેશ મોદી અનષે પ્વાસન 
રાજયમંત્ી અરલવંદ રૈયાર્ી પર્ ઉપસસથત 

રહટેશષે. જયારટે અલતલથ લવશષેર્ તરીકે 
અલભનષેતા અજય દટેવગર્ ઉપસસથત 
રહટેશષે.

તાજષેતરમાં, રાજયના પ્વાસન લવભાગષે 
દિલમ ઉદ્ોગ જગતમાં ગુજરાતનષે પ્વાસન 
સથળ તરીકે પ્મો્ કરવા મા્ટે તષેમજ 
સથાલનક દિલમ ઉદ્ોગના લવકાસ મા્ટે નવી 
‘લસનષેમષેદ્ક ્ુદરઝમ પોલિસી  2022-
2027’ ઘડી છટે. આ મા્ટે દિલમ અનષે 
પ્વાસન ઉદ્ોગ સાથષે સંકળાયષેિા તમામ 
મુખય લહતધારકો સાથષે પરામશ્શ કયા્શ પછી 
આ પોલિસીનો મુસદ્ો તૈયાર કરવામાં 
આવયો છટે. 

ગુજરાતમાં ફિલમ સીટી બનશે! સરકાર 
‘સસનેમફેટક ટૂફરઝમ પોસિસી’ બનાવશે

વકિ એક્ની ગષેરકાયદટે 
જોગવાઈ રદિાતિ જાહટેર 

કરવા હાઇકો્્શમાં દર્
અમદાવાદ

વકિ એક્-૧૯૯૫ની િંધારર્ીય કાયદટેસરતાનષે 
પડકારતી મહતવની દર્ અરજી ગુજરાત હાઇકો્્શમાં 
કરવામાં આવી છટે, જષેમાં વકિ એક્ની જોગવાઇઓનો 
ગંભીર પ્કારટે દૂરપયોગ થઇ રહ્ો છટે અનષે િંધારર્ીય 
જોગવાઇઓ અનષે મૂળભૂત અલધકારોનું હનન થઇ 
રહ્ં હોઇ આ કાયદાનષે ગષેરકાયદટે અનષે રદિાતિ 
જાહટેર કરવા દાદ માંગવામાં આવી છટે. આ કેસમાં 
મહતવના કાયદાકીય મુદ્ા ઉપસસથત કરાયા હોઇષે કેસની 
ગંભીરતાનષે ધયાનમાં િઇ હાઇકો્ટે આ દર્ અરજી 
રૂિ(દાખિ) કરી હતી. જષેની સુનાવર્ી આગામી 
દદવસોમાં હાથ ધરાશષે.

ગોમતીપુરમાં ભાજપના 
પ્મુખ ઉપર AAPના 

કાય્શકરોનો છરીથી હુમિો
અમદાવાદ

આમ આદમી પા્ટી ગુજરાતમાં સરકાર િનાવવા મા્ટે 
એડી ચો્ીનું જોર િગાવી રહી છટે. તયારટે અમદાવાદના 
ગોમતીપુરમાં ભાજપ અનષે આમ આદમી પા્ટીના કાય્શકરો 
વચ્ષે મારામારી થઈ હતી જષેમાં ભારતીય જનતા પા્ટીના 
ગોમતીપુર વોડ્શના યુવા મોરચાના પ્મુખ પવન કુમાર 
તોમર ઉપર આમ આદમી પા્ટીના કાય્શકતા્શ સાલહિ 
ઠાકોરટે છરીથી હુમિો કયષો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવી 
રહ્ો છટે. ગંભીર રીતષે ઘાયિ થયષેિા યુવકનષે સારવાર અથણે 
શારદાિષેન હોસસપ્િમાં દાખિ કરવામાં આવયા છટે. 
ગોમતીપુર પોિીસષે હોસસપ્િ પહોંચીનષે ગુનો નોંધવાની 
કાય્શવાહી હાથ ધરી છટે. 

અમદાવાદ 
ગુજરાત એ્ીએસ અનષે કોસ્ ગાડ્શ 

દ્ારા મંગળવારટે રાતના સમયષે જખૌના 
મધદદરયષે આઇએમિીએિ  પરથી 
એક પાદકસતાની િીસીંગ િો્નષે ઝડપીનષે 
તષેમાંથી રૂલપયા ૨૦૦ કરોડની દકષેંમતનું 
૪૦ દકિો હટેરોઇન જપ્ત કરવામાં 
આવયુ ંછટે. જષે અંગષે કરાચીમાં રહટેતા છ 
પાદકસતાનીઓનષે ઝડપી િષેવામાં આવયા 
છટે. અમૃતસરની જષેિમાંથી ભારતના 
રિગસ માદિયાએ પાદકસતાનના અબદુલ્ા 

નામના રિગસ ડીિરટે આ રિગસ ભારત 
મોકલયું હતું. આ દરલમયાન એ્ીએસની 
એક ્ીમ દ્ારા આ રિગસની ડીિષેવરી 
િષેવા આવષેિા િષે વયલતિઓનષે પર્ 
અમદાવાદથી ઝડપી િીધા હતા. જષે 
અંગષે કોસ્ ગાડ્શની ઇન્વષેસ્ીગષેશન લવંગ 
અનષે એ્ીએસ દ્ારા વધુ તપાસ હાથ 
ધરવામાં આવી છટે.

ગુજરાત એ્ીએસના ડીવાયએસપી  
કે કે પ્ટેિનષે ચોક્કસ િાતમી મળી હતી 
કે પાદકસતાનના કરાચી સસથત અબદુલ્ા 

નામના રિગસ માદિયાએ કરાચી પો્્શથી 
મોષે્ાપ્માર્માં હટેરોઇન રિગસ જખૌના 
દદરયાદકનારટેથી ગુજરાતમાં ઘુસાડીનષે 
તયાથંી પંજાિ અનષે ઉત્તર ભારતમાં 
મોકિવાનું છટે. જષે િાતમીનષે આધારટે 
પોિીસની ્ીમ જખૌ િંદર પહોંચી હતી 
અનષે કોસ્ ગાડ્શના અલધકારીઓ સાથષે 
્ીપ ઓિના આધારટે સાથષે મળીનષે જોઇન્્ 
ઓપરટેશન કરવામાં આવયું હતું. મધદદરયષે 
ઇન્્રનષેશનિ મષેરી્ાઇમ બ્ાઉન્રિી િાઇન 
પર વોચ રાખવામાં આવી હતી.

જખૌના દદરયામાંથી રૂ. 200 કરોડનું 40 
દકિો હટેરોઈન જપ્ત : 8 જર્ાની ધરપકડ
પકડાયેલાઓાેમાં 6 પાકકસતાની : પાકકસતાની ડ્રગ્સ માકિયા ઓબદુલ્ાઓે ડ્રગ્સ માેકલું હતું

ગાંધીનગર
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્ી અલમત શાહટે 

ગુજરાતના મુખયમંત્ી ભૂપષેન્દ્ર 
પ્ટેિની સરકારના 1 વર્્શ પૂર્્શ કરવા 
પર અલભનંદન આપતા કહયું કે, 
તષેમર્ષે તષેમની ક્મતાઓ પર સવાિ 
ઉઠાવનારાઓનષે પોતાના કામ દ્ારા 
જવાિ આપયા છટે. 

અલમત શાહટે કોંગ્ષેસ પર લનશાન 
સાધતા કહ્ં કે, કોંગ્ષેસના રાજમાં 
ગુજરાતમાં તોિાનો, િોમિ ધડાકા 
અનષે કરયુ્શ જોવા મળતું હતુ પરંતુ 
ભાજપના રાજમાં આ તમામ 
ઘ્નાઓ ગુમ થઈ ગઈ છટે. અલમત 
શાહટે રિગસ મામિષે ગુજરાત સરકાર 

દ્ારા કરવામાં આવષેિી કામગીરી 
િદિ ગૃહ મંત્ી હર્્શ સંઘવી અનષે 
મુખયમંત્ીનષે અલભનંદન પાઠવયા હતા. 

અલમત શાહટે દદલહીના CM 
કેજરીવાિ પર પર્ પ્હારો કયા્શ 
હતા. તષેમર્ષે ભરોસો વયતિ કયષો 
હતો કે, કેજરીવાિ દ્ારા કરવામાં 
આવી રહટેિી મિતની ઘોર્ર્ાઓની 
જનતા પર કોઈ અસર નહીં થશષે. 
અલમત શાહટે સપનાના વષેપાર 
કરનારાનષે સિળતા નહીં મળટે એમ 
કહી કેજરીવાિ પર પ્હાર કયષો હતો. 
અલમત શાહટે એવો પર્ દાવો કયષો છટે 
કે, ભાજપ 2/3 િહુમતી સાથષે િરી 
સરકાર િનાવશષે.

અમદાવાદ
અમદાવાદમાં ગુજરાત યલુનવલસ્શ્ી 

નજીક એસપાયર-્ુ નામના લિસલડંગનું 
િાંધકામ ચાિી રહયુ હતુ.આ સમયષે 
માંચડો તુ્ી પડતા આઠ શ્રલમકોનાં મોત 
થયા હતા. આ ઘ્નાની આઘાતજનક 
િાિત તો એ હતી કે,તષેરમા માળથી 
િષેઝમષેન્્ના માઈનસ -્ુ સુધી આઠ 
શ્રલમકો પડયા હતા. આઠ શ્રલમક 
પૈકી માત્ એક શ્રલમક હાિ ગંભીર 
હાિતમાં સારવાર હટેઠળ છટે. શ્રલમકોનષે 
કામગીરીમાં મદદ મળી રહટે એ મા્ટે 
વચ્ષે િાંધવામાં આવષેિી નષે્ પર્ 

આ શ્રલમકોનષે િચાવી શકી નહોતી. 
દુઘ્શ્નાની જાર્ પોિીસ અનષે િાયર 
લવભાગનષે પર્ કરવામાં આવી નહોતી.
િાયર લવભાગનષે લમડીયા દ્ારા જાર્ 
થતાં ઘ્ના સથળટે િાયર લવભાગની ્ીમ 
પહોંચી હતી.એ સમયષે એક પર્ ઓદિસ 
િષેરર સથળ ઉપર હાજર નહોતો.આ 

િાિતની ગંભીરતાનષે ધયાનમાં િઈ 
અમદાવાદ મયુલનલસપિ કોપષોરટેશન 
તરિથી ડષેવિપરનષે આપવામાં આવષેિી 
િાંધકામની મંજુરી રદ કરવી જોઈએ 
એવી કોંગ્ષેસની માંગ છટે.

મૃતક શ્રસમકોમાં કોણ-કોણ?
૧.અલવિન નાયક         ઉ.વર્્શ-૨૦
૨.સંજય નાયક         ઉ.વર્્શ-૨૦
૩.જગદીશ નાયક       ઉ.વર્્શ-૨૧
૪.મુકેશ નાયક          ઉ.વર્્શ-૨૫
૫.રજમિ ખરાડી       ઉ.વર્્શ-૨૫
૬.સંજય નાયક         ઉ.વર્્શ-૨૪
૭.શૈિષેર્ નાયક         ઉ.વર્્શ-૨૦

ગુજરાત રાજ્યમાં સપનાના વેપાર 
કરનારને સફળતા નહિ મળે ઃ શાિ

અમદાવાદ
દદલહીના CM અરલવંદ કેજરીવાિ 

ગુજરાતના પ્વાસષે અાવયા હતા. તયારટે 
તષેમર્ષે ગુજરાતની જનતા મા્ટે વધુ એક 
ગષેરટેન્્ી આપી અનષે કહં્ કે, િષે મલહના 
િાકી છટે, િીજષેપી જઈ રહી છટે અનષે 
આમ આદમી પા્ટી આવી રહી છટે. હું 
છટેલ્ા ઘર્ા મલહનાઓથી ગુજરાતમાં 
િરં છું, તષેમજ વકીિો, ઓ્ો રિાઇવરો, 
ખષેડૂતો, વષેપારીઓ, મનષે મળયા.. દરટેકે 
કહ્ં કે, ગુજરાતમાં ખૂર્ષે ખૂર્ષે ભ્રષ્ાચાર 
વયાપી ચૂકયો છટે. જો તમારટે કોઈપર્ 
સરકારી લવભાગમાં કામ કરાવવું હોય 
તો તમારટે પૈસા ચૂકવવા પડષે છટે. નીચિા 

સતરટે પર્ ભ્રષ્ાચાર છટે, ઉપરના સતરટે 
પર્ આક્ષેપો થયા છટે.

જો તમષે તષેમની સામષે અવાજ 
ઉઠાવો તો ધમકાવષે છટે વધુમાં અરલવંદ 
કેજરીવાિષે કહ્ં કે, જો હું ગુજરાતની 
જનતાનષે મિત વીજળી આપવાની 
વાત કરી રહ્ો છું, તો ભાજપ શા 
મા્ટે તષેનો લવરોધ કરી રહી છટે? જો હું 
શાળા હોસસપ્િ સુધારવાની વાત કરં 
છું તો ભાજપનષે શું વાંધો છટે, શા મા્ટે 
લવરોધ કરી રહ્ા છટે? તષેમર્ષે કહં્ હતું 
કે ભાજપના સપનામાં ભષેરવાશો નહીં, 
રાજયની જનતા જ નક્કી કરશષે કે 
સીઅષેમ કોર્ િનશષે. 

ભાજપના સપનામાં ભરમાતા નસિ, 
િોકો જ CM નક્ી કરશે: કેજરીવાિ

અમદાવાદમાં એસપાયર-્ુના િાંધકામ સમયષે 
સિષેિનુ માળખું તૂ્ ી પડતાં 8 શ્રલમકનાં મોત

અમદાવાદ
મહટેસાર્ાની દૂધસાગર ડષેરીના પૂવ્શ ચષેરમષેન 

લવપિુ ચૌધરીની ૮૦૦ કરોડના કૌભાંડના 
અનુસંધાનમાં એન્્ી કરપશન બયુરો દ્ારા ધરપકડ 
કરવામાં આવી છટે. આ સાથષે તષેમનાં પત્ી ગીતા 
ચૌધરી, પતુ્ પવન  અનષે ચા્્શડ એકાઉન્્ન્્ 
શિૈષેર્ પરીખ લવરૂદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવયો 
છટે.  એસીિીએ દાખિ કરટેિી િદરયાદ મુજિ 
કૌભાંડના નાર્ાંની ઉચાપત કરવા મા્ટે લવપુિ 
ચૌધરીએ ૩૧ જષે્િી ડમી કંપનીઓ િનાવી 
હતી. જષેમાં તમામ નાર્ાં ખો્ી એન્ટ્ી િતાવીનષે 
ટ્ાન્સિર કરાયાં હતા.  આ કેસની તપાસમાં  
દૂધસાગર ડષેરી સાથષે સંકળાયષેિા અન્ય િોકોની 
સંડોવર્ી પર્ િહાર આવી શકે તષેવી શકયતા 

છટે. એન્્ી કરપશન બયુરોના અલધકારીઓએ 
દુધસાગર ડષેરીમાં થયષેિા ભ્રષ્ાચારના ગુનામાં 
િુધવારટે મોડી રાત્ષે  ડષેરીના પવૂ્શ ચષેરમષેન અનષે 
પૂવ્શ ગૃહમંત્ી લવપુિ ચૌધરીની ગાંધીનગર ખાતષે 

તષેમના લનવાસ સથાનષેથી ધરપકડ કરી હતી. જષે  
કેસ અંગષે એસીિીના ડષેપયુ્ી ડાયરટેક્ર મકંરદ 
ચૌહાર્ષે જર્ાવયું કે લવપુિ ચૌધરી વર્્શ ૨૦૦૫થી 
વર્્શ ૨૦૧૬ સુધી  દૂધસાગર ડષેરીના ચષેરમષેન 

પદટે હતા તષે દરલમયાન તષેમર્ષે સત્તાનો દુરપયોગ 
કરીનષે રૂલપયા ૮૦૦ કરોડના નાર્ાંકીય કૌભાંડ 
આચયા્શ હતા. જષે અનુસંધાનમાં મહટેસાર્ા 
એસીિી ખાતષે લવપુિ ચૌધરી, તષેમના પત્ી 
ગીતાિષેન ચૌધરી, પતુ્ પવન ચૌધરી અનષે ચા્્શડ 
એકાઉન્્ન્્ શૈિષેર્ પરીખ લવરૂધધ ગુનો નોંધવામાં 
આવયો છટે. પ્ાથલમક તપાસમાં આ સમગ્ 
કૌભાંડ ૮૦૦ કરોડ રૂલપયાનું છટે. તષેમર્ષે સત્તાનો 
ગષેરઉપયોગ કરીનષે ્ટેન્ડરની પ્લરિયા કયા્શ લવના 
જ મો્ા પ્માર્માં િ્ર લમલક કૂિરની ખરીદી 
કરી હતી. સાથષે તષેમર્ષે ડષેરીના અલધકારીઓની 
પરવાનગી લવના જ ઊંચા રટે્ આપનાર 
એજન્સીનષે કામ આપીનષે અંગત આલથ્શક િાયદો 
િીધો હતો.

800 કરોડના કૌભાંડમાં વિપુલ ચૌધરીની ધરપકડ
વિપુલ ચાૌધરીના પત્ી ઓને પુત્ર વિરૂધધ પણ ગુના ેનાંધિામાં ઓાવાે, કાૌભાંડના નાણાંનું ્સેટલમેન્ટ કરિા માટે 31 ડમી કંપનીઓા ેબનાિી

અબુબુદા સેના રોષમાં, આંદોિનની ચીમકી
વિપુલ ચૌધરીની અટકાયત બાદ અબુબુદા સેનામાં ભારે રોષ વયાપયો 
છે અને અબુબુદા સેનાના તમામ સભયો વિપુલ ચૌધરીના વનિાસ સ્ાને 
એકવરિત ્યા હતા. તેઓ સૌ સરકારે જે રીતે વિપુલ ચૌધરીની 
અટકાયત કરી તેના્ી રોષે ભરાયા છે અને સરકાર સામે બા્ 
ભીડિાની તૈયારી કરી રહ્ા છે.  અબુબુદા સેનાના સદસયોના કહિેા 
પ્રમાણે રાજયના પિૂબુ ગૃહમરંિીની આ પ્રકારે ધરપકડ કરિી તે યોગય 
ન્ી અને અબુબુદા સેના આ મામલે સરકાર સામે આંદોલન પર ઉતરશે.
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એર ઈન્ડિયા વિમાનના 
એન્જિનમાં ધૂમાડિો, 145 
યાત્રીઓને ઉતારરી દિેાયા

નવી દિલ્ી
નિરી દદલ્રી : એર ઇંદડિયા એક્સપે્્સના બોઇંગ ૭૩૭ 

મસ્કતથરી ્કોચરીન ્સધુરી વનયવમત ઉડિાણ ભરે છે. તનેા વિમાનમાં 
બુધિારે ટેઇ્કઑફ દરવમયાન વિમાનના એન્જિનમાથંરી ધમુાડિો 
અને ભડિ્કા નરી્કળતા તમામ યાવત્્કોન ે ઉતારરી દેિાયા ્તા 
અને વિમાનના બનં ે એન્જિન બધં ્કરરી દેિાયા ્તા. આ 
માવ્તરી આપતા ડિરીરેકટર જિનરલ ઓફ વ્સવિલ એવિએશનએ 
જિણાવયંુ ્તુ ં ્ેક ‘મસ્કત ્કોચરીન િચ્ ેથતા ઉડ્ડયનો પ્ૈકી એર 
ઇંદડિયા એક્સપે્્સ B 737ફલાઇટ મસ્કતથરી ્કોચરીન આિિા 
ઉડ્ડયન ભરરી ર્રી ્તરી ત ેદરવમયાન જિ મસ્કતના રન-િ ેઉપર 
જિ વિમાનના એન્જિન નબંર-૨માથંરી ધમુાડિા નરી્કળતા તમામને 
્સ્રી ્સલામત બ્ાર ્કાઢિામા ંઆવયા ્તા. 

દફચે ૨૦૨૨-૨૩ માટે 
આવથથિ્ક વૃવધિનો અંદાજિ 

ઘટાડિરીને ૭% ્કયયો
નવી દિલ્ી

મોંઘિારરી અન ે તને ે ડિામિા ્કરિામા ં આિરી ર્ેલ 
વયાજિદર િધારાનરી અ્સર ભારત ્સવ્ત વિશ્વના અથથિતતં્ 
પર પડિિાનરી આશ્ંકાઓ િધતરી જિઈ ર્રી છે. ભારત 
્સર્કારના રદદયા છતા રેદટંગ એજિ્્સરીઓન ે ભારતના 
વિ્કા્સ પથ પર આશ્ંકા ્ેસિરી ર્રી છે. દદગગજિ રેદટંગ 
એજિ્્સરી દફચ ે ભારતના જીડિરીપરી વૃવધિ અનમુાનમા ં ઘટાડિો 
્કયયો છે દફચ ે તાજિતેરના દરપોટથિમા ં ્કહ્ ં ્ેક નાણા્ંકીય િરથિ 
૨૦૨૨-૨૩ માટે ભારતનરી આવથથિ્ક વૃવધિનો અદંાજિ 
ઘટાડિરીન ે ૭ ટ્કા ્કયયો છે. જૂિન ૨૦૨૨મા ં આ અનમુાન 
૭.૮ ટ્કા અદંાજિિામા ંઆવયુ ં્ત.ુ આ ્સાથ ેએફિાય૨૪ 
માટે વૃવધિનો અદંાજિ ઘટાડિરીન ે૬.૭ ટ્કા ્કરિામા ંઆવયો છે, 

પત્ીને જીવતી સળગાવી 
િેનાર શિવસેના નેતા 
સાવંતની ધરપકડ

મુંબઈ
વશિ્સેના નેતા ્સુ્કાંત ્સાિંત ઉફફે 

ભાઈ ્સાિંતનરી પોતાનરી બરીજી પત્રીને 
જીિતરી ્સળગાિરી મ્ૂકિાના આરોપમાં 
ધરપ્કડિ ્કરાઈ છે. રત્ાવગરરી વિસતારના 
અનસથયોને ્સમુદ્રમાં િ્ાિરી દરીધરી ્તરી 
જિેથરી ્કોઈ પુરાિા ન ર્ે અને તેઓ આ 
અપરાધથરી વનદયોર બચરી જાય.  ્સુ્કાંત 
ઉપરાંત તેના બે ્સ્યોગરીઓ રૂપેશ ઉફફે 
છોટા ્સાિંત અને પ્મોદ ઉફફે પામયા 
ગાિનાંગનરી પણ ધરપ્કડિ ્કરિામાં 
આિરી છે. આ ત્ણેય વિરુધિ ્તયા, પુરિા 
વમટાિિા અને રડિયતં્ રચિા ્ેઠળ 
IPCનરી અલગ-અલગ ધારાઓમાં ્કે્સ 
દાખલ ્કરિામાં આવયો છે. 

મુંબઈ
મ્ારાષ્ટ્રના પુણે શ્ેરમાં 

ઓનલાઈન લોન એપના પૈ્સા 
ચૂ્કિિા માટે એ્ક પૌત્રીએ પોતાનરી 
દાદરીનરી ્તયા ્કરરી નાખરી છે. ૭૦ 
િરષીય ્ુસલોચના ડિાંગેનરી ્તયા તેનરી 
૨૪ િરષીય પૌત્રીએ એ્ક લોન એપને 
૧૫,૦૦૦ રૂવપયાનું િળતર ચૂ્કિિા 
માટે ્કરરી દરીધરી ્તરી. પોલરી્સનરી 
પૂછપરછ દરવમયાન આ્કાશનગરનરી 
ગૌરરી ડિાંગેએ તેનરી દાદરી ્સુલોચના 
ડિાંગેનું ગળું દબાિરી ્તયા ્કરરી ્ોિાનરી 
્કબૂલાત ્કરરી છે. િરજિે-માલિાડિરી 
પોલરી્સના જિણાવયા પ્માણે તે જિ ઘરમાં 
ર્ેતરી ગૌરરીએ પ્ેલા તેનરી દાદરીનું ગળું 

દબાવયું અને પછરી તેના ્ાથનરી ન્સો 
્કાપરી નાખરી ્તરી. 

પોલરી્સે િધુમાં જિણાવયું ્તું ્કે, 
ખાનગરી બેં્ક કે્દડિટ ્કાડિથિ ્કોલ ્ેસ્ટરમાં 
્કામ ્કરતરી ગૌરરી એ્ક બરીમારરીથરી 
પરીદડિત ્તરી જિેનરી ્સારિાર ચાલરી ર્રી 
્તરી. યિુતરી તેનરી ્સારિારનો મોટો ખચથિ 
ઉઠાિરી ન્ોતરી શ્કતરી જિેના ્કારણે તેણે 
મોબાઈલ લોન એપ પરથરી ૯,૦૦૦ 
રૂવપયાનરી લોન લરીધરી ્તરી. મેદડિ્કલ 
્સજિથિરરીના ્કારણે આરોપરીના વપતા પણ 
ત્ણ મવ્નાથરી બેરોજિગાર ચાલરી રહ્ા 
્તા આિરી નસથવતમાં તેણે લોનના પૈ્સા 
ચૂ્કિિાના દબાણમાં દાદરીનરી ્તયા ્કરરી 
નાખરી ્તરી. 

પુણેમાં ઓનલાઈન એપના રૂશપયા 
ચુકવવા પૌત્ી દ્ારા િાિીની ્તયા 

શ્ીનગર/નવી દિલ્ી 
જિમમુ ્કાશમરીરના ્સબ-ઇ્સપેકટર દરક્રૂટમે્ ટ પરરીક્ા 

્કૌભાંડિનરી તપા્સ ્સરીબરીઆઇ ્કરરી ર્રી છે. આ ભરતરી 
્કૌભાંડિને લઇને ્સરીબરીઆઇએ ગુજિરાત, દદલ્રી, ઉત્તર 
પ્દેશ, ્કણાથિટ્ક, જિમમુ ્કાશમરીર ્સવ્તના રાજયોના 
દેશભરમાં ૩૩ સથળોએ દરોડિા પાડિયા ્તા. જિે સથળોએ 
દરોડિા પડિાયા છે તેમાં જિમમુ ્કાશમરીર ્સવિથિ્સ વ્સલેકશન 
બોડિથિના પિૂથિ ચેરમેન ખાવલદ જિે્ાંગરીર અને જિમમ ુ
્કાશમરીરના ડિરીએ્સપરી તેમજિ ્સરીઆરપરીએફના અવધ્કારરીનો 
પણ ્સમાિેશ થાય છે. 

જેિ સથળોએ દરોડિા પાડિિામાં આવયા છે તેમાં ગુજિરાતના 
ગાંધરીનગરમાં, જિમમુ ્કાશમરીરના જિમમ,ુ શ્રીનગર, 
્દરયાણાના ્કનાથિલ, મ્ે્દ્રગઢ, રેિાડિરી, દદલ્રી, ઉત્તર 

પ્દેશના ગાવિયાબાદ, ્કણાથિટ્કના બેંગાલુરુનો પણ ્સમાિેશ 
થાય છે. આ શ્ેરો ઉપરાંત ્કુલ ૩૩ જિેટલા સથળોએ 
્સરીબરીઆઇ તપા્સ ્કરરી ્તરી. આ ્સમગ્ર ્કૌભાડંિમાં ્કુલ 
૩૩ લો્કોનરી ્સામે ્કે્સ દાખલ ્કરિામાં આવયો છે. 

્કાશમરીર પોલરી્સ ભરતરી ્કૌભાંડિ : ગુજિરાત 
્સવ્ત દેશના 33 સથળે CBIના દરોડિા
બ�ેર્ડન� પૂર્ડ ચેરમેન, DSP, CRPFન� અધિક�રી, ઉમેદર�ર�ે સહિત 33 સ�મે ક�ર્ડર�િી

પણજી 
ગોિાના પૂિથિ મુખયમંત્રી દદગંબર 

્કામત ્સવ્ત ્કોંગ્રે્સના આઠ ધારા્સભયો 
ભાજિપમાં ્સામેલ થઇ ગયા છે. ્કોંગ્રે્સ 
એ્ક તરફ ્ક્યા્ુકમારરીથરી જિમમુ ્કાશમરીર 
્ુસધરી ભારત જોડિો યાત્ા ્કરરી ર્રી છે 
જયારે બરીજી તરફ તેને ગોિામાં મોટુ 
નુ્ક્સાન થયું છે. ગોિામાં ્કોંગ્રે્સના 
માત્ ૧૧ જિ ધારા્સભયો ્તા અને 
તેમાંથરી આઠ ધારા્સભયોએ રાજીનામા 
આપરી દરીધા ્ોિાથરી ્િે માત્ ત્ણ 

જિ ધારા્સભયો રહ્ા છે. રાજીનામુ 
આપનારા આ 8 ધારા્સભયો બાદમાં 
ભાજિપમાં ્સામેલ થય ્તા. આ 
ધારા્સભયો ્સામેલ ગોિાના મુખયમંત્રી 

પ્મોદ ્સાિંત અને ભાજિપ પ્દેશ 
પ્મુખ ્સદાનંદ શેત તનાિડેિ પણ ્ાજિર 
રહ્ા ્તા. ્કોંગ્રે્સે આ રાજીનામાને 
શરમજિન્ક અને ગદ્ારરીનરી ચરમ્સરીમા 
ગણાિરી ્તરી. આ ધારા્સભયોના 
પક્પલટા બાદ ્િે ગોિામાં ૪૦ બેઠ્કો 
ધરાિતરી વિધાન્સભામાં ભાજિપ પા્ેસ 
૨૮, એમજીપરી પા્ેસ બે, અપક્ ત્ણ, 
્કોંગ્રે્સના ત્ણ અને આપના બે તેમજિ 
જીએફપરીના એ્ક, આરજીપરીના એ્ક 
ધારા્સભય બચયા છે. 

‘ભારત જોડિો’ યાત્ા િચ્ે ્ િે ‘્કોંગ્રે્સ છોડિો’ 
ગોિામાં આઠ ધારા્સભય ભાજિપમાં ્સામેલ
ગ�ેર�ની ધરિ�નસભ�મ�ં િરે ક�ંગ્ેસ પ�સે ત્રણ જ િ�ર�સભ�ે બચ્�, ભ�જપ પ�સે 28 બેઠક

રાજસ્ાનમાં ફરી સશચન પાયલટ અને 
અિોક ગે્લોતના સમ્્થકો સામસામે

જયપરુ ઃ રાજસ્ાનમા ં ફરી્ી સચિન પાયલટ અન ે અશોક ગોહલોતના 
સમ ્્થકો આમન-ેસામન ેઆવી ગયા છે. ગહેલોત કેમપના ખલે મતં્ી અશોક 
િાદંનાએ સચિન પાયલટ પર તીખા પ્રહાર કયા્થ છે. અશોક િદંનાએ કહં્ 
છે કે, હુ ં લડીશ તો એક જ બિશ.ે  અજમરે ચજલ્ાના પષુકરમા ં એક 
કાય્થક્રમમા ં િાદંનાનુ ં સચિન પાયલટના સમ ્્થકોએ ચવરોધ કરતા તમેની 
તરફ િંપલ ફેકયા હતા. કાય્થક્રમમા ં સચિન પાયલટ ચજદંાબાદના નારા 
લાગયા હતા. આ ઘટનાક્રમ પર પ્રચતચક્રયા આપતા િાદંનાએ ટ્ીટ કયુું 
કે મારા પર િપંલ ફેંકાવીન ેજો સચિન પાયલટ મખુયમતં્ી બનવા માગં ેતો 
જલદી્ી બની જાવ કારણ કે, આજ ેમારુ લડવાનુ ંમન ન્ી. જ ે દદવસ ેહું 
લડીશ તયારે કોઈ એક જ બિશ ેઅન ેત ેહુ ંન્ી ઈચછતો. 

આસામમાં ઇમામ સશ્ત બે િંકાસપિ 
આતંકવાિીઓની ધરપકડ કરાઈ

ગવુાહાટી : આસામમાં્ ી બ ેશકંાસપદ આતકંીઓની ધરપકડ કરવામા ંઆવી છે. 
આ બને્ શકંાસપદો અસંારુલ્ાહ બાગંલા ટીમ એબીટી સા્ે જોડાયેલા છે. અને 
તમેના નામ મસુાદદિક હસુનૈ અન ેઇકરામલુ ઇસલામ છે. એક શકંાસપદ ઇમામ 
છે અન ે તને ે નાગાવં ચજલ્ામાં્ ી ઝડપી લવેાયો હતો. ગત મહીન ે મોરાગાવં 
ચજલ્ા પ્રશાસન ે મોઇરાબારીમા ં મદરેસાન ે ધવસં કરી દીધુ હતુ.ં આ સમયે 
પોલીસ ે મદરેસામા ં એક આતકંી મોડયૂલનો પણ ખલુાસો કયયો હતો. જ ે બાદ 
આ મદરેસાન ેતોડી પાડવાની કાય્થવાહી કરવામા ંઆવી હતી.  અતયાર સધુી 
આસામમા ંઆતકંી પ્રવૃચતિઓ સા્ે સકંળાયલેા ત્ણ મદરેસાન ેતોડી પાડવામાં 
આવયા છે. જયારે ૪૦્ી વધ ુલોકોની ધરપકડ પણ કરવામા ંઆવી િકુી છે. 
એક મદરેસાન ેલોકોએ જ તોડી પાડયંુ હતુ ંઅન ેતમેા ંપણ આતકંી ચલકં હોવાના 
પરુાવા મળયા હતા તવેો દાવો સ્ાચનક પોલીસ દ્ારા કરવામા ંઆવયો હતો.

ચૂંટણી પંચે વધુ ૮૬ અસસતતવ વગરના 
રાજકીય પક્ોને દડલીસટ કયા્થ

નવી દદલહી ઃ િૂંટણી પંિે વધુ ૮૬ અસસતતવ વગરના રચજસટડ્થ ગેરકાયદે રાજકીય 
પક્ોને પોતાની યાદીમાં્ી દૂર કરવાનો આદેશ આપયો છે. િૂંટણી ચનયમોનું 
પાલન કરવામાં ચનષફળ રહેવાના કારણે પદ કરાયેલા પક્ોની સંખયા વધીને 
૫૩૭ ્ઇ ગઇ છે. િૂંટણી પંિે એક ચનવેદનમાં જણાવયું છે કે વયાપક જનચહતની 
સા્ે સા્ે િૂંટણી લોકશાહી જળવાઇ રહે તે માટે તાતકાચલક સુધારાતમક ઉપાય 
કરવાની જરૂર છે. આ ચનવેદનમાં વધુમાં જણાવવામાં આવયુ ંછે કે િૂંટણી પંિે 
આજે ૮૬ અસસતતવહીન રચજસટડ્થ ગેરકાયદે રાજકીય પક્ોને પોતાની યાદીમાં્ી 
દૂર કયા્થ છે. અનય ૨૫૩ને ચનસષક્રય આરયુપીપી જાહેર કરવામાં આવયા છે. 
ચનવેદન અનુસાર ચનયમોનું પાલન ન કરતા ૩૩૯ આરયુપીપી ચવરુદ્ધ કાય્થવાહી 
પછી આ પ્રકારના આરયુપીપીની સંખયા ૫૩૭ ્ઇ ગઇ છે.

સોનાલી ફોગટ ્તયા કેસની તપાસ CBI 
પાસે કરાવવા ગૃ્ મંત્ાલયનો આિેિ

નવી દદલહી : કેનદ્ીય ગૃહ મંત્ાલયે સોનાલી ફોગટ હતયા કેસમા ંસીબીઆઈ 
તપાસનો આદેશ આપયો છે. ૨૩મી ઓગસટે દટકટોક સટાર અન ેભાજપની 
નતેા સોનાલી ફોગટની ગોવામા ં હતયા ્ઈ હતી. એ મુદેિ ગોવા પોલીસે 
સોનાલીના પીએ સચહત પાિં આરોપીઓની ધરપકડ પણ કરી છે. સોનાલીના 
પદરવારે સીબીઆઈ તપાસની માગણી કરી હતી. સોનાલી ફોગટ હતયા કેસની 
સીબીઆઈ તપાસનો કેનદ્ીય મંત્ાલયે આદેશ આપયો છે. ગોવાના મુખયમંત્ી 
પ્રમોદ સાવતં ેઅગાઉ ગૃહ મંત્ાલયન ેપત્ લખીન ેસોનાલી ફોગટ હતયા કેસની 
સીબીઆઈ તપાસ કરાવવા રજૂઆત કરી હતી. પ્રમોદ સાવંત ેઉમેયુું હતુ ં કે 
ગોવા પોલીસે આ કેસમા ં સારી તપાસ કરી છે. બધા જ પાસાઓ બાબતે 
ચવિારાયંુ છે, કેટલાક પુરાવા મળયા છે. 

નયૂઝ શરિફ

્ૈિરાબાિ
વ્સ્કંદરાબાદમાં ઇલેનકરિ્ક બાઇ્ક 

શોરૂમમાં લાગેલરી આગ ઉપરના માળે 
આિરી આિેલરી ્ોટલમાં ફેલાઇ જિતાં 
એ્ક મવ્લા ્સવ્ત આઠ લો્કોનાં મોત 
થયા છે. અ્ય દ્સ લો્કોને ્સારિાર 
માટે ્ોનસપટલમાં દાખલ ્કરિામાં 
આવયા છે તેમ પોલરી્સે એ્ક વનિેદનમાં 
જિણાવયું છે. મોટા ભાગના પરીદડિતોના 
મોત ગૂંગળામણને ્કારણે થયા ્તાં.

્ોટેલમાં રો્કાયેલ એ્ક વયદ્કતના 
જિણાવયું ્તું ્કે તેણે ભોૅયરામાંથરી 
આગ અને ધુમાડિો નરી્કળતો   જોયો 
્તો. આ જિ વયદ્કતએ થોડિા્ક ્સમય 

પછરી પોલરી્સ ફદરયાદ ્કરરી ્તરી. 
આ વયદ્કત અ્ય ચાર લો્કો પાંચમાં 
માળેથરી બાજિુનરીવબનલડિગંમાં ્કરૂદરી ગયા 
્તાં અને ૧૦૦ નંબર પર મદદ માટે 
ફોન ્કયયો ્તો. િડિાપ્ધાન નરે્દ્ર મોદરી 
અને તેલંગણાના પ્ધાન ્કે ટરી રામારાિે 
મૃતયુ પામેલા લો્કોે અંગે દુઃખ વયક્ત 
્કયુથિ ્તું. બંનેએ ્કે્દ્ર અને રાજય 
્સર્કાર િતરી મૃત્કોના પદરિારજિનો 
માટે િળતરનરી જા્ેરાત ્કરરી ્તરી. 
્ોટેલ રૂબરી પ્ાઇડિનરી નરીચે ઇલનેકરિ્ક 
બાઇ્કનો શોરૂમ છે. આ શોરૂમમાં 
લાગેલરી આગ ઉપરના માળે ્ોટેલમાં 
પ્્સરરી ગઇ ્તરી.

્ૈિરાબાિની ્ોટેલમાં આગ 
7 લોકોનાં મોત, િિ ઘાયલ
અન્ય 10 લ�ેક�ેને સ�રર�ર મ�ટે િ�ેસ્પિટલમ�ં દ�ખલ કર�ર�
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નવી દિલ્ી
સ્વાસ્થ્ય મતં્વાલ્ય સવામવાન્ય લોકોને 

વ્યવાજબી અન ેસલુભ સ્રૂપમવંા આ્શ્યક 
દ્વાઓ ઉપલબ્ધ કરવા્્વા પર સતત ભવાર 
આપી રહ્ ં છે. આરોગ્ય મતં્વાલ્ય ે હ્ે 
આ્શ્યક દ્વાઓની ન્ી રવાષ્ટી્ય ્યવાદી 
બહવાર પવાડી છે, જમેવંા 384 દ્વાઓનો 
સમવા્ેશ કર્વામવા ં આવ્યો છે. કેનદ્ી્ય 
સ્વાસ્થ્ય મતં્ી મનસખુ મવાડંવ્્યવા દ્વારવા આ 
્યવાદી જાહેર કર્વામવંા આ્ી છે. મગંળ્વારે 
કેનદ્ સરકવારે છ ્ર્ષ બવાદ આ્શ્યક દ્વાની 

સ્ુધવારેલી ્યવાદી જાહેર કરી હતી જમેવા ં34 
દ્વાનો ઉમરેો કર્વામવંા આવ્યો હતો અને 
સવામ ે26 દ્વાઓન ેઆ ્યવાદીમવાથંી પડતી 
મકૂ્વામવંા આ્ી હતી. આ ્યવાદી જાહેર 
થ્યવા બવાદ ડવા્યવાવબટીસ, એચઆઈ્ી, 
ટીબી, કોનટ્વાસપે્ટ્, હોમમોનલ, એપનટ-
કેનસર ઉપરવંાત દરેક પ્રકવારનવા ઉપચવારમવંા 
કવામ લવાગતી એપનટ બવા્યોટટકસ દ્વાઓ 
સસતી થશ.ે સરકવાર પઇેનટકલર, વનકોટીન 
ટર્લસેમનેટ થરેેપી પ્રોડક્ટસની ટકંમતોમવા ં
ઘટવાડો કરે તે્ ુ ંઅનમુવાન છે. 

ડાયાબિટીસ, HIV, ટીિીની િવા સસ્ી 
થશે: 384 િવાઓની યાિી િ્ાર પડાઈ
7 વર્ષ બાદ બહાર પડાઈ યાદી, 26 દવા યાદીમાંથી બહાર કરાઈ

દેશમવાં સોલવાર સંચવાવલત 
ઈલેપકટ્ક ટોલનવાકવાઓનું 

વનમવા્ષણ થશે : નીવતન ગડકરી
નવી દિલ્ી

કેનદ્ી્ય મંત્ી નીવતન ગડકરીએ એક કવા્ય્ષક્રમમવાં 
જણવાવ્યું હતું  કે કેનદ્ સરકવાર આગવામી સમ્યમવાં સોલવાર 
સંચવાવલત ઈલપેકટ્ક રસતવાઓનું વનમવા્ષણ કરશે. તેનવાથી 
ટોલ ટેકસ સવહતની વસસટમ સમૂળગી બદલી જશે. 
્વાહન ચવાલકોને ટોલનવાકવાએ ઉભવા રહે્વામવાંથી મુવતિ 
મળશે. તે ઉપરવાંત ઈલેપકટ્ક નંબર ્લેટ પણ ્વાહનોમવાં 
લગવા્વાશે. નીવતન ગડકરીએ કહ્ં હતું કે દેશનું જાહેર 
પટર્હન સોલવાર સંચવાવલત ઈલપેકટ્ક વસસટમથી સજ્જ 
થશે. તેનવાથી મવાલ્વાહક ્વાહનો અને જાહેર પટર્હનની 
બસોનું ચવાવજિંગ સરળ બનશે. દેશમવાં આ્વા ૨૬ હવાઈ્ે 
બનવા્વાશે, જેનવાથી રોજગવારીની ન્ી તકો સજા્ષશે. 

ન્ી પવાટટીનું ગઠન કરી રહેલવા 
ગુલવામનબી આઝવાદને આતંકી 

સંગઠન દ્વારવા ્ધમકી મળી
શ્ીનગર

જમમુ-કવાશમીરમવાં ન્ી પવાટટીનું ગઠન કરી રહેલવા 
ગુલવામ નબી આઝવાદને આતંક્વાદી સગંઠન દ્વારવા ્ધમકી 
મળી છે. પ્રવાપ્ત મવાવહતી પ્રમવાણે તેનવા સબવં્ધત પોસટર 
પણ જાહેર કર્વામવાં આવ્યવા છે. આ સવાથે જ તેમવાં 
આઝવાદની હવાલની રવાજકી્ય ગવતવ્વ્ધઓને સુવન્યોવજત 
બતવા્્વામવાં આ્ી રહી છે. ત્યવારબવાદ તેમણે જમમુ-
કવાશમીરમવાં રવાજકી્ય રૂપે સવક્ર્ય થ્વાની ્વાત કહી હતી.  
લશકર-એ-તૈ્યબવા સવાથે જોડવા્યેલવા જૂથ રેવઝસટનસ ફ્રનટ 
ટેરરે આઝવાદને ્ધમકી આપી છે. મહત્ની ્વાત એ છે 
કે, આઝવાદ વમશન કવાશમીરનવા ભવાગરૂપે રેલીઓ કવાઢ્વા 
જઈ રહ્વા છે. 

નવી દિલ્ી 
કેનદ્ી્ય તપવાસ એજનસી એન્ોસ્ષમેનટ 

ટડરેકટોરેટ (ઇડી) એ બુ્ધ્વારે કવથત 
બેંક લોન છેતરવપંડી કેસમવંા મની 
લોનડટરંગ તપવાસનવા ભવાગ રૂપે બવુલ્યન 
કંપનીનવા ખવાનગી લોકરોની તપવાસ 
ક્યવા્ષ પછી ૪૭ કરોડ રૂવપ્યવાથી ્્ધુની 
ટકંમતનું સોનું અને ચવાંદી જપ્ત ક્યુિં છે. 

કેપનદ્્ય તપવાસ એજનસીએ એક 
વન્ેદનમવાં જણવાવ્યું હતું કે પવારેખ 
એલ્યુવમનેકસ વલવમટેડ નવામની કંપની 

સવામેનવા કેસ સંદભભે રક્વા બુવલ્યન અને 
ક્વાવસક મવાબ્ષલસનવા ચવાર સથળોએ સચ્ષ 
ઓપરેશન હવાથ ્ધર્વામવાં આવ્યું હતું. 

ઈડીએ પવાડેલવા દરોડવાની કવા્ય્ષ્વાહી 
બુ્ધ્વારે સમવાપ્ત થઈ છે. આ વસક્રેટ 
લોકસ્ષમવાં તપવાસ એજનસીએ કુલ 
૪૩૧ ટકલો સોનું ચવાંદી જપ્ત ક્યુિં છે. 
દરોડવા દરવમ્યવાન બુવલ્યન કંપનીનવા 
પટરસરમવાંથી કેટલવાક ‘ખવાનગી લોકરની 
ચવા્ીઓ મળી આ્ી હતી. પ્રવાઈ્ેટ 
લોકરોની શો્ધખોળ કરતવાં જાણ્વા મળ્યું 

હતું કે લોકરો ્યોગ્ય ્ધવારવા્ધોરણોને 
અનુસ્યવા્ષ વ્નવા ચલવા્્વામવાં આ્ી રહ્વા 
હતવા. કોઈ કે્વા્યસી વન્યમોનું પવાલન 
કર્વામવાં આવ્યું ન હતું અને પટરસરમવાં 
કોઈ સીસીટી્ી કેમેરવા લગવા્્વામવાં 
આવ્યવા ન હતવા. સંકુલમવાં ૭૬૧ લોકર 
હતવા, જેમવાંથી ત્ણ રક્વા બુવલ્યનનવા 
હતવા.  તેમણે જણવાવ્યું કે લોકરોની 
તપવાસ કરતવા મવાલૂમ પડ્ંુય કે બે 
લોકરમવાં ૯૧.૫ ટકલો ગોલડ બવાર અને 
૧૫૨ ટકલો ચવાંદી મળી આ્ી હતી.

મુંબઈમવાં બેંકોનવા ખવાનગી લોકરોમવાંથી 
47 કરોડનું 431 ટકલો સોનું-ચવાંદી જપ્ત
રક્ા બુલલયન અને ક્ાસિક માબ્ષલ્સના ચાર સ્થળાેઅ ેઇડીઅે દરાેડા પાડ્ા

પટના
વબહવારનવા બેગુસરવાઈ ખવાતે 

મોટરસવાઈકલ પર સ્વાર ૨ 
બદમવાશોએ શહેરનવા ૩૦ ટકમી 
વ્સતવારમવાં આડે્ધડ ્વા્યટરંગ કરીને 
૧૧ લોકોને ભોગ બનવાવ્યવા હતવા 
જેમવાંથી એક વ્યવતિનું મોત થ્યું છે. 
જ્યવારે બવાકીનવા ઘવા્યલોને હોપસપટલમવાં 
સવાર્વાર આપ્વામવાં આ્ી રહી છે.  
આ પ્રકવારની ગવતવ્વ્ધ દ્વારવા દહેશત 
્ેલવા્્વા ઈચછતવા હતવા પરંતુ સથવાવનક 
પોલીસની પણ ચૂક કહે્ વા્ય મવાટે ૭ 
પોલીસકમટીઓને સસપનેડ કર્વામવાં 

આવ્યવા છે. બેગુસરવાઈનવા એસપી 
્યોગેનદ્ કુમવારે આ ગુનવામવાં સવામેલ 
બંને બવાઈકસ્વારોની તસ્ીર જાહેર 
કરીને લોકોને તે અંગે કોઈ મવાવહતી 
હો્ય તો જણવા્્વા મવાટે અપીલ કરી 
છે.  પોલીસે નવારંગી શટ્ષમવંા બવાઈક 
પર સ્વાર શખસ અને તેની પવાછળ 
બેઠેલવા શકમંદ અંગેની સવાચી મવાવહતી 
આપનવારવાને ૫૦,૦૦૦ રૂવપ્યવાનું 
ઈનવામ આપ્વાની જાહેરવાત કરી છે. 
સવાથે જ આ પ્રકવારે મવાવહતી આપનવારવા 
વ્યવતિની ઓળખ ગુપ્ત રવાખ્વામવાં 
આ્શે તેની ખવાતરી આપી છે. 

કોલકા્ા
પવચિમ બંગવાળમવાં ભવાજપ અને 

ટીએમસી ્ચ્ે ચવાલી રહેલી તકરવાર 
ઓછી થ્વાનું નવામ નથી લઈ રહી. 
બંગવાળ વ્્ધવાનસભવાની ચૂંટણીઓ સવાથે 
શરૂ થ્યેલ વહંસવા આજે પણ બંગવાળની 
સડકો પર જો્વા મળે છે. હ્ે મંગળ્વારે 
બીજેપીનવા વ્રો્ધ પ્રદશ્ષનથી રવાજ્યમવાં 
્રી વહંસવા ભડકી ઉઠી છે. કેટલીક 
જગ્યવાએ ભવાજપની પોલીસ સવાથે તકરવાર 
થઈ તો કેટલવાક વ્સતવારોમવાં ટીએમસી 
કવા્ય્ષકતવા્ષઓ સવાથે વહંસક અથડવામણ પણ 

થઈ છે. મમતવા સરકવાર ઘણવા સમ્યથી 
સતત ભ્રષ્વાચવારનવા આરોપોનો સવામનો 
કરી રહી છે. આ આકે્પોને લઈને 
ભવાજપે રસતવા પર ઉતર્વાની ત્ૈયવારી કરી 
હતી. કોલકવાતવામવાં સવચ્વાલ્ય સ્ુધી કૂચ 
કવાઢ્વાની હતી. પરંતુ પોલીસને પહેલવાથી 
જ આ ્વાતની જાણ હો્વાથી પહેલવાથી જ 
મોટી સંખ્યવામવાં ્ોસ્ષ તૈનવાત કરવાઈ હતી. 
પોલીસે હવા્ડવાથી સવચ્વાલ્ય તર્ જતવા 
તમવામ રસતવાઓ પર બટેરકટેડંગ લગવા્ી 
દી્ંુધ હતું.

આ્ી પસથવતમવાં જ્યવારે પ્રદશ્ષન 

શરૂ થ્યું ત્યવારે ભવાજપનવા નેતવા શુભેંદુ 
અવ્ધકવારી, લૉકેટ ચેટર્જી અને રવાહુલ 
વસનહવાને કસટડીમવાં લે્વામવાં આવ્યવા હતવા. 
ઉપરવાંત ભવાજપનવા અન્ય ઘણવા કવા્ય્ષકરોને 
પણ કસટડીમવાં લે્વા્યવા હતવા. ત્યવારબવાદ 
રસતવાઓ પર હંગવામો ્્ધી ગ્યો અને 
બડવાબજાર પોલીસ સટેશનની બહવાર 
એક પોલીસ ્વાનને સળગવા્ી દે્ વામવાં 
આ્ી. બીજી તર્ પૂ્ ્ષ વમદનવાપુર 
અને તવામલુક વ્સતવારોમવાં ભવાજપ અને 
ટીએમસીનવા ઘણવા કવા્ય્ષકતવા્ષઓ સવામસવામે 
આ્ી ગ્યવા હતવા.

બેગુસરાય ફાયરરંગની ઘટના 
બદલ ૭ પોલીસકર્મી સસપને્ડ
ઘટનામાં ભાેગ બનેલા 11 પૈકી 1નું માેત થયું હતું

ભોપાલ 
મધ્ય પ્રદેશમવાં મવાત્ ચવાર ્ર્ષની 

નસ્ષરીમવાં અભ્યવાસ કરતી બવાળકી 
પર રેપની ઘટનવા સવામે આ્ી છે. 
ભોપવાલમવાં નસ્ષરી અભ્યવાસ મવાટે જે 
બસમવાં દરરોજ લઇ જ્વાતી હતી તે જ 
બસનવા ડ્વાઇ્ર દ્વારવા તેનવા પર બસમવાં 
જ બળવાતકવાર ગુજાર્વામવાં આવ્યો 
હતો. જેને પગલે હ્ે સકૂલ પ્રશવાસનની 
સવામે પણ કવા્ય્ષ્વાહી કર્વામવાં આ્શે. 
બીજી ડ્વાઈ્રનું ગેરકવા્યદે મકવાન તોડી 
પડવા્યું હતું. બળવાતકવારની આ ઘટનવાની 
જાણકવારી બવાળકીનવા મવાતવા વપતવા દ્વારવા 
પોલીસને આપ્વામવાં આ્ી હતી.  જે 

બવાદ પોલીસે બસનવા ડ્વાઇ્ર અને એક 
મવહલવાની ્ધરપકડ કરી હતી. બવાળકીનવા 
મવાતવા વપતવાએ જણવાવ્યું હતું કે જ્યવારે 
રેપની આ ઘટનવા બની ત્યવારે બસમવાં 
ડ્વાઇ્ર ઉપરવાંત ્ધરપકડ કરવા્યેલી 
મવહલવા પણ હવાજર હતી.  સકૂલ 
પ્રશવાસન દ્વારવા આ મવામલવાને દબવા્્વાનો 
પ્ર્યવાસ કર્વામવાં આ્ી રહ્ો હો્વા અંગે 
જ્યવારે મધ્ય પ્રદેશનવા ગૃહ મંત્ી નરોત્તમ 
વમશ્વાને પૂછ્વામવાં આવ્યંુ તો તેમણે 
જણવાવ્યું હતું કે સકૂલ પ્રશવાસને આરોપી 
સવામે કવા્ય્ષ્વાહીમવાં મવાતવા વપતવા અને 
પોલીસને શું મદદ કરી અને શું પગલવા 
લી્ધવા તેની તપવાસ ચવાલી રહી છે.

ભોપાલમાં નસ્સરીની િાળકી પર 
સકકૂલ િસના ડ્ાઇવર દ્ારા રેપ

પવચિમ બંગવાળમવંા ્ રીથી રવાજકી્ય હંગવામો 
ભીરણ વહંસવા, આગચંપી અને પ્થથરમવારો
ભાજપ, ટીઅેમિી, પાેલીિ વચ્ે તકરાર ઃ બંગાળમાં કાેરરયા જેવી સ્સ્થતત: શુભેનુ્ અતિકારી

જમમમુ 
જમમુ કશમીરનવા પૂંચમવંા બુ્ધ્વારે ખીચોખીચ 

ભરેલી મીની બસ ઊંડી ખીણમવાં પલટી ખવાઈ જતવા 
૧૧ લોકોનવા મોત થ્યવા હતવા જ્યવારે ૨૯ લોકો 
ઘવા્યલ થ્યવા હતવા. મૃતકોમવાં ૪ મવહલવાઓ શવામેલ 
છે. અવ્ધકવારીઓનવા મતે બસ જ્યવારે ગલી મેદવાનથી 
પૂંચ તર્ જતી હતી ત્યવારે બરવારી નવાલ્વાહ પવાસે 
અકસમવાત થ્યો હતો. આમટી, પોલીસ અને 
ગ્વામજનોએ તવાતકવાવલક બચવા્ કવામગીરી શરુ કરી 
હતી.

મળતી મવાવહતી મુજબ, અકસમવાતમવંા ઘવા્યલ 
થ્ેયલવાં ૨૯ની હવાલત અત્યંત ગંભીર છે. જેમવાંથી 
૬ ને ખવાસ સવાર્વાર મવાટે એરવલફટ કરીને જમમુની 
સરકવારી મેટડકલ કોલેજ ખવાતે ખસેડ્વામવંા આવ્યવા 

છે. બસ ૨૫૦ ્ીટ ઊંડી ખીણમવાં પડી હતી અને 
મોટવા પ્થથરો પર પટકવાઈ હતી, જેનવા કવારણે મીની 
બસનો કચ્રઘવાણ ્ળી ગ્યો હતો. આ બસમવાં 
સકૂલે જતવા વ્દ્વાથટીઓ પણ સવામેલ હતવા.      

પ્ર્ધવાનમંત્ી નરેનદ્ મોદી, પ્રેવસડેનટ દ્રૌપદી 
મુમુ્ષ, ્વાઇસ પ્રેવસડેનટ જગદીપ ્ધનકર સવહતનવા 
નેતવાઓએ આ ઘટનવા પર દુ:ખ વ્યતિ ક્યુિં હતું. 
પ્ર્ધવાનમંત્ી નરનેદ્ મોદીએ લખ્યું હતું કે, પૂંચમવાં 
અકસમવાતને લી્ેધ થ્યેલ જાનહવાવન ખુબ જ 
દુ:ખદવા્યક છે. મવારવા વ્ચવારો આ દુ:ખની ઘડીમવાં 
પોતવાનવા વપ્ર્યજનો ગુમવા્નવાર સવાથે છે. આ સવાથે 
જ તેમણે ,રવાષ્ટી્ય રવાહત ભંડોળમવાંથી મૃતકોનવા 
પટર્વારજનોને રૂવપ્યવા ૨ લવાખ અને ઘવા્યલો ને 
રૂવપ્યવા ૫૦,૦૦૦નવા ્ળતરની જાહેરવાત કરી હતી. 

કાશ્મીરના પૂંચ્ાં બસ પલટી જતાં 11ના ્ોત, 29 ઘાયલ
બિ 250 ફીટ ઊડંી ખીણમાં પથથરાે પર પડી: લેફ્ટનન્ટ ગવન્ષર મનાેજ સિનહાઅે મૃતકાેના પરરવારજનાનેે 5 લાખનું વળતર જાહેર કયુું
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યેરેવન 
અઝરબૈજાનના લશ્કરી દળોએ 

આર્મેનનયાના નિસ્ાર પર ર્ોટાપાયા 
પર ્કરેલા હુર્લાર્ાં ્ેના ્કર્સે્કર્ 
૪૯ સૈનન્કો મૃતયુ પામયા છે અને આ 
આં્કડો િધારે ર્ોટો પણ હોઈ શ્કે છે 
આ ઉપરાં્  અન્ેક લો્કો ઘાયલ છે 
એર્ અનધ્કારીઓએ જણાવયું હ્ંુ. 
અઝરબૈજાન અને આર્મેનનયા િચ્ે 
નાગોનનો-્કરાબખને લઈને દાય્કા ્કર્ાં 
િધારે સર્યથી સંઘર્ષ ચાલી રહ્ો છે. 
આ નિસ્ાર અઝરબૈજાનનો નહસસો 

છે, પરં્ુ તયાં રહ્ા આર્મેનનયનોને 
આર્મેનનયાનો ટ્ેકો ર્ળ્ા તયાં 
અલગ્ાિાદી યુદ્ધ ચાલયુ હ્ુ. આ યુદ્ધ 
૧૯૯૪ર્ાં પૂરુ થયુ હ્ુ.  ્ેના પછી 
૨૦૨૦ર્ાં છ સપ્ાહ સુધી ચાલેલા 

યુદ્ધર્ાં અઝરબૈજાને નાગોનનો ્કરાબખનો 
નહસસો પર્ ર્ેળવયો હ્ો. આ યુદ્ધર્ાં 
૬,૬૦૦થી િધુના ર્ો્ થયા હ્ા અને 
રનશયાએ બંને િચ્ે શાંન્ સથાપિાર્ાં 
ર્ધયસથીની ભનૂર્્કા અદા ્કરી હ્ી.  
આ ડીલના ભાગરૂપે ર્ોસ્કોએ તયાં બે 
હજારના દળો પીસ્કીપર ્રી્કે ગોઠવયા 
છે.  પરં્ુ ્ે હજી ્ેકટલો થયો ્ેની જાણ 
નથી. અઝરબૈજાનના દળોએ સોર્િારે 
રાત્ો આર્મેનનયાના ્ેકટલાય નિસ્ારો પર 
ડ્ોન હુર્લા ્કર્ા ફરીથી યુદ્ધની ભીન્ 
છેડાઈ હ્ી.

અઝરબૈજાનનો ફરી હુમલો ઃ  આમમેનનયાના 
49 સૈનનકોના મોત, અનેક લોકો ઈજાગ્રસત
આ�ર્મેનનય�ન� લશ્કરે ર્�ેટ�પ�ય� પર ઉશ્ેકરણી ્કરત� હુર્લ�ે ્કય�યાન�ે દ�વ�ે ્કર�ય�ે કાબુલ

આ્ં્કિાદી સંગઠન ઈસલાનર્્ક 
સટટેના પ્રિક્ા અબુ-ઉર્ર-અલ 
ર્ુઝાનહરે ૩૨ નર્નનટનો ઓડડયો 
રીનલઝ ્કરીને ભાર્-પાડ્કસ્ાન-
બાંગલાદેશ-ર્લનેશયા જેિા દેશોના 
ર્ુસસલર્ોની ઉશ્કરેણી ્કરીને ભાર્ 
પર આ્ં્કી હુર્લા ્કરિા ્કહ્ં હ્ંુ. 
ધર્્ષને આગળ ્કરીને આ આ્ં્કી 
સંગઠને ર્ુસસલર્ નાગડર્કોને ઉશ્કેયા્ષ 
હ્ા. અનનરિપટેડ સોનશયલ ર્ીડડયાના 
ર્ાધયર્થી આ ઉશ્કેરણીજન્ક ર્ેસેજ 
પાઠિાયો હ્ો. એર્ાં ધર્ાાંધ્ા 

ફેલાિિાર્ાં આિી હ્ી. પો્ાને 
આઈએસના પ્રિક્ા ગણાિ્ા અબુ-
ઉર્ર અલ રુ્ઝાનહરે ૩૨ નર્નનટના 
ભારણર્ાં ભાર્ના ર્ુસસલર્ 
નાગડર્કોની ઉશ્કેરણી ્કર્ા ્કહં્ 
હ્ંુઃ ડર ્ર્ને ખાઈ ગયો છે એટલે 
્ર્ારાર્ાં ધર્્ષની રક્ા ્કરિાની નહંર્્ 
જ બચી નથી. ્ર્ારાર્ાં દુશર્નો 
સાર્ે લડિાની ્ા્કા્ પણ રહી નથી. 
અરબી ભારાના આ ઓડડયો રે્સેજર્ાં 
ભાર્ના ર્ુસસલર્ોને સર્કાર સાર્ે 
્ેર્ જ ભાર્ના લો્કો સારે્ લડિાની 
ઉશ્કેરણી ્કરિાર્ાં આિી હ્ી. 

ભારત ઉપર હવે આતંકી હુમલા 
કરો: ISની મુસ્લમોને ઉશકકેરણી
આ�ઈઆેસન� પ્રવક્� રુ્ઝ�હહરે 32 મર્નનટન�ે આ�ેહિય�ે રીનલઝ ્કય�મે

નયયૂયોક્ક 
અરે્ડર્કાર્ાં નિ િર્ષ પછી પોનલયોનો 

્ેકસ નોંધા્ા ખળભળાટ ર્ચી ગયો હ્ો. 
નયયૂો્ક્કર્ા ં ્પાસ દરનર્યાન એ્ક ્ેકસ 
નોંધાયો હ્ો અન ેએ નસિાયના સેમપલ 
પણ પોનઝડટિ હોિાનો દાિો થઈ રહ્ો છે. 
તયારબાદ ગિન્ષરે ્કટો્કટી જાહેર ્કરીને 
રેસટોરન્ટસ, પુલ જેિી જાહેર સુનિધા બંધ 
્કરી દીધી હ્ી. નયૂયો્ક્કર્ાં એ્ક પોનલયોનો 
્ેકસ સારે્ આવયો હ્ો. એ પછી ્ુરં્ 
પોનલયોના ટેસસટંગ ર્ાટે સેમપલ લિેાયા 
હ્ા. એ સમેપલ શં્કાસપદ જણા્ા ્ુરં્ 
નયયૂો્ક્ક રાજયર્ાં િસે્સનશેન શરૂ ્કરાયંુ 

છે. નયૂયો્ક્ક રાજયની ગિન્ષર ્ેકથી હોચલુે 
આખા રાજયર્ાં પોનલયોનુ ં િસે્સનશેન 
્કરિાનો આદેશ આપયો હ્ો. આગાર્ી 
૯ર્ી ઓ્ટોબર સુધી રાજયર્ાં હેલથ 
્કટો્કટી જાહેર ્કરીન ે ગિન્ષરે ૯૦ ટ્કા 
સુધી િસે્સનશેન ્કરિાનો લકયાં્ક હેલથ 
અનધ્કારીઓન ે આપયો હ્ો.  ગિન્ષરે 
લો્કોન ે અપીલ ્કરી હ્ી ્ેક પોનલયોનો 
એ્ક પણ ્ેકસ નોંધાય ્ો ્ને ેગભંીર્ાથી 
લિેો જરૂરી છે. દેશર્ાં આ દશ્કાર્ાં 
પહેલી િખ્ પોનલયોનો ્ેકસ નોંધાયો 
હોિાથી ્ા્કીદના પગલાં ભરિા જરૂરી  
બની જાય છે. 

નયયૂયોક્કમાં પોલલયોના કકેસ મળી 
આવતા દોડધામ, રે્્ોરન્ બંધ
અમેરિકામાં નવ વર્ષ પછી પાેલિયાેનાે કેસ નાંધાયાેઈ્લામાબાદ 

પાડ્કસ્ાન હાલર્ાં પૂરની ખૂબ જ ગંભીર સર્સયાનો 
સાર્નો ્કરી રહ્ં છે. તયાં પૂરના ્કારણે હાહા્કાર ર્ચી ગયો 
છે. ચારે બાજુ પાણી-પાણી દેખાઈ રહં્ છે. લો્કો ખાિા-
પીિા ર્ાટે ્રસી રહ્ા છે. WHOનું પણ ્કહેિું છે ્કે, 
પાડ્કસ્ાનર્ાં હેલથ નસસટર્ ધરાશાયી થઈ ચ્ૂકી છે. આ 
દરનર્યાન પાડ્કસ્ાન સર્કારે જણાવયુ ં ્ેક, ્કઈ રી્ે પાણી 
્ાંડિ ર્ચાિી રહ્ં છે અને એ પણ જણાવયું ્કે, શહેરોર્ાંથી 
પાણીનો નન્કાલ ્કરિાર્ાં 6 ર્નહના લાગી શ્કે છે. બીજી ્રફ 
આ પૂરર્ાં લગભગ 3 ્કરોડ લો્કો બેઘર થઈ ગયા છે. 

નસંધ પ્રાં્ના ર્ુખયર્ંત્ી ર્ુરાદ અલી શાહે રનિિારે જણાવયુ ં
્કે, પ્રાં્ના પૂરથી પ્રભાનિ્ નિસ્ારોર્ાંથી પાણી ્કાઢિાર્ાં 3થી 
6 ર્નહનાનો સર્ય લાગી શ્કે છે. જો્ેક, ્ેર્ણે એ પણ ્કહ્ં ્કે, 

પૂરના પાણીને રો્કિા ર્ાટે સંઘર્ષ ચાલું છે. નસંધ પ્રાં્ પૂરથી 
સૌથી િધુ અસરગ્રસ્ પ્રાં્ છે જયાં સૌથી િધુ લો્કોના ર્ો્ 
થયા છે. દેશભરર્ાં થયેલા 1396 મૃતયુર્ાંથી ર્ાત્ નસંધર્ાં જ 
578 મૃતયુ થયા હ્ા.

પાડ્કસ્ાનર્ાં પૂરનો પ્ર્કોપ: પાણીનો નન્કાલ 
થ્ાં 3થી 6 ર્નહના ની્કળી જિાની સંભાિના

નયુયોક્ક 
નિશ્વના સૌથી અર્ીર વયનક્ એલોન 

ર્સ્કને નરિપટો ડોજ્કોઈનનું પ્રર્ોશન 
ખૂબ ર્ોંઘુ પડી શ્ેક છે. ડોજે્કોઈનની 
નપરાનર્ડ સ્કીર્ને પ્રર્ોટ ્કરિા બદલ 
ર્સ્ક પર ૨૫.૮ હજાર ્કરોડ ડોલરનો 
દાિો ર્ાંડિાર્ાં આવયો છે. ર્સ્ક સાર્ેના 
આ દાિાર્ાં હિે નિા રો્કાણ્કારો પણ 
જોડાયા છે. આ ્કેસર્ાં ર્સ્કની ટનલ 
્કનસટ્ર્શન ્કંપની ધ બોડરંગ ્કંપની 
સનહ્ અનય પાંચ લો્કોને પણ આરોપી 

બનાિિાર્ાં આવયા છે. ર્સ્ક સર્યાં્રે 
ડોજ્કોઈનના સર્થ્ષનર્ાં નવિટ ્કર્ા 
જોિા ર્ળયા છે અને ર્સ્ક દ્ારા આ 
નરિપટોર્ાં રસ િધ્ા અનય નાના-ર્ોટા 
રો્કાણ્કારોનો ઘસારો પણ ડોજ્ેકોઈનર્ાં 
િધી રહ્ો હ્ો. નયૂઝ એજનસી રોયટસ્ષના 
અહેિાલ અનુસાર દાિો ર્ાંડનારાઓની 
સંખયાર્ાં િધારો થિાને ્કારણે ર્ંગળિારે 
રાતે્ ર્ેનહટન ફેડરલ ્કોટ્ષર્ાં ર્સ્ક નિરુદ્ધ 
દાખલ ્કરિાર્ાં આિેલી ફડરયાદર્ાં 
ઉરે્રો ્કરિાર્ાં આવયો છે.

ડોજેકોઇનનો પ્રચાર કરવો મ્કને ભારે 
પડી ગયો, 26,000 કરોડ ડોલરનો દાવો

ર્સ્કની ર્�નલ્કી ્ંકપની સહહત આન્ય 5 સ�ર્ે ફહરય�દયુએસર્ાં નરિપટોના સૌપ્રથર્ 
ઇનસાઇડર ટ્રેડડંગના 

્કેસર્ાં ભાર્ીય દોનર્
નયયૂયોક્ક

અર્ેડર્કાર્ાં નરિપટો્કરનસીના સૌપ્રથર્ ઇનસાઇડર 
ટ્રેડડંગ ્કેસર્ાં ૨૬ િરષીય ભાર્ીય દોનર્ ઠયનો છે. ્ેણે 
્ેના ભાઈ અને ઇસનડયન-અરે્ડર્કન નર્ત્ સાથે ર્ળીને 
દસ લાખ ડોલરથી પણ િધુ ર્કર્નો ગેર્કાયદેસરનો નફો 
ર્ેળવયો હ્ો. ભાર્નો નાગડર્ક નનનખલ િાહી સીયેટલર્ાં 
રહે છે. ્ેના પર ્કોઇનબેઝડ એ્સચેનજીસર્ાં ્કઈ 
નરિપટો એસ્ેટસ નોંધાિિાની છે ્ેની ખાનગી ર્ાનહ્ીના 
ઉપયોગના આધારે ઇનસાઇડર ટ્રડેડંગ ્કરીને છે્રનપંડી 
્કરિાનો આરોપ લાગયો છે. ્કોઇનબેઝ નિશ્વના સૌથી ર્ોટા 
નરિપટો એ્સચેનજીસર્ાં એ્ક છે. અર્ેડર્કાર્ાં નરિપટો્કરનસી 
ર્ા્કકે્ટસર્ાં પ્રથર્ િખ્ જ આિો ્કેસ નોંધાયો છે. 

્ક્ારર્ાં એ્ક સ્કકૂલ બસર્ાં 
ર્લયાલી પડરિારની બાળ્કીનું 

શં્કાસપદ હાલ્ર્ાં ર્ો્
કતાર

્ક્ારની રાજધાની દોહાર્ા ં એ્ક સ્કકૂલ બસર્ાં 
ર્લયાલી પડરિારની ચાર િર્ષની બાળ્કીનંુ શં્કાસપદ 
હાલ્ર્ા ંર્ો્ થયુ ંહ્ુ.ં ્ ેસર્ય ેબાળ્કી સ્કકૂલ બસર્ાં 
એ્કલી હ્ી. પ્રાથનર્્ક ્પાસ બાદ એિંુ ર્ાનિાર્ા ંઆિી 
રહ્ ં છે ્ેક બસર્ા ં િધુ પડ્ી ગરર્ીના ્કારણ ે યિુ્ીનંુ 
શ્વાસ રંૂધાિાથી ર્ો્ થયુ ંછે. આ ર્ાર્લાને ગભંીર્ાથી 
લઈને ્ક્ાર સર્કારે ્પાસના આદેશ આપયા છે.

મૃ્્કની ઓળખ ચાર િર્ષની નર્નસા ર્ડરયર્ જ્ેકબ 
્રી્ેક થઈ છે, જ ે સસપં્રગફીલડ સ્કકૂલર્ા ં LKG-1ની 
નિદ્ાથષીની હ્ી. ર્ડરયર્ના નપ્ા અનભલાર ચા્કો અને 
સૌમયા ્ેકરળના ્કોટ્ાયર્ના નચંગાિનર્ના િ્ની છે.

લસઓલ
દનક્ણ ્કોડરયાના પ્રાઇિસી િોચડોગ  પસ્ષનલ ઇનફોર્મેશન 

એનડ પ્રેોટે્કશન ્કનર્શન દ્ારા ગૂગલ અને ફેસબ્ુકની પેરેનટ 
્કંપની ર્ેટાને ગ્રાહ્કોના ઓનલાઇન િ્્ષન પર ્ેર્ની 
ર્ંજૂરી નિના નજર રાખિા બદલ અને ્ેર્ના ડેટાનો 
ઉપયોગ ટાગમેટેડ એડિટા્ષઇઝ ર્ાટે ઉપયોગ ્કરિા બદલ ને 
્કંપનીઓને ્કુલ ૧૦૦ અબજ િોન એટલે ્કે ૭.૨ ્કરોડ 
અર્ેડર્કન ડોલરનો દંડ ્કરિાર્ાં આવયો છે. 

દનક્ણ ્કોડરયાના અંગ્ ર્ાનહ્ી રક્ણ પંચે જણાવયું હ્ું 
્કે ્ંકપનીની નબઝનેસ ્કરિાની રી્ોને ્કારણે પ્રાઇિસીનો 
ગંભીર ભંગ થ્ો હોિા બાબ્ે બેઠ્કર્ાં અનધ્કારીઓ િચ્ે 
સરં્ન્ સધાિાને પગલે ગૂગલને ૬૯.૨ નબનલયન િોન 
એટલે ્ેક ૫૦ નર્નલયન અર્ેડર્કન ડોલરનો અને ર્ેટાને 

૩૦.૮ નબનલયન િોન એટલે ્કે ૨૨ નર્નલયન અર્ેડર્કન 
ડોલરનો દંડ ્કરિાર્ાં આવયો છે. દનક્ણ ્કોડરયાર્ાં 
પ્રાઇિસીના ્કાયદાના ભંગ બદલ ્કરિાર્ાં આિેલો આ 
સૌથી ર્ોટો દંડ છે. 

યુઝરની પ્રવૃનતિઓ ઉપર નજર રાખનારા 
ગૂગલ-ફેસબુ્કને 7.2 ્કરોડ ડોલરનો દંડ
ગ્�હ્ક�ેન� િેટ�ન�ે બેફ�ર્ ઉપય�ેગ ્કરી ટ�ગમેટેિ આેિ દ્�ર� ન�ણ�ં રળવ�ન�ે ્ક�રસ�ે 

લંડન
નરિટનના ર્હારાણી એનલઝાબેથ 

ડદ્્ીયના ્ાબૂ્ ને સ્કોટલેનડના 
એડડનબરાથી લંડન લઈ જ્ા સર્યે 
ટ્રાનસપોટ્ષ નિર્ાન પર આશરે ૬૦ 
લાખ લો્કોની નજર હ્ી. ઈન્હાસર્ાં 
પ્રથર્િાર જોિા ર્ળયું છે ્કોઈ ફલાઇટ 
પર આટલા લાખ લો્કોની નજર 
હ્ી. પાછલો ર્ેકોડ્ષ ૨૨ લાખ લો્કો 
દ્ારા નિર્ાનને ટ્રે્ક ્કરિાનો હ્ો. 
િેબસાઇટ ફલાઇટરડાર૨૪ એ બુધિારે 
આ જાણ્કારી આપી છે. ર્હારાણી 
એનલઝાબેથ ડદ્્ીયના ્ાબૂ્ને 
એડડનબરાથી લંડન લઈ જિા ર્ાટે 
નરિડટશ રોયલ એર ફોસ્ષ ટ્રાનસપોટ્ષ 

નિર્ાન આરએએફ ગલોબર્ાસટર 
સી-૧૭નો ઉપયોગ ્કરિાર્ાં આવયો 
હ્ો. ર્હારાણીના ્ાબૂ્ને ર્ંગળિારે 
સાંજે એડડનબરાના સેનટ ગાઇલસ 
ચચ્ષથી અહીં લાિિાર્ાં આવયું હ્ંુ. 
અર્ેડર્કી પ્રન્નનનધ સભાના અધયક્ 
નેનસી પેલોસીને પાછલા ર્નહને ્ાઇિાન 
લઈ જ્ા અરે્ડર્કી સૈનય નિર્ાનને 
ફલાઇટરડાર૨૪ પર તયારે ૨૨ લાખ 
લો્કો જોઈ રહ્ા ં હ્ા. િેબસાઇટે ્કહ્ં 
્કે ર્ંગળિારે એડડનબરાથી આરએએફ 
નોથનોલટ જઈ રહેલા નરિડટશ સૈનય 
નિર્ાનના ઉડાન ભરિાની પ્રથર્ નર્નનટ 
દરનર્યાન આશરે ૬૦ લાખ લો્કોએ ્ેને 
ટ્રે્ક ્કરિાનો પ્રયાસ ્કયનો હ્ો. 

ખાસ લવમાન દ્ારા લંડન પહોંચયું 
મહારાણી એલલઝાબેથનું તાબયૂત
ર્ૃતદેહ ચ�ર હદવસ ર્�ટે વેસ્ટમરં્સ્ટર હ�ેલર્�ં ર�ખવ�ર્�ં આ�વશે
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સમૃદ્ધિને ટકાવવા સંપત્તિનો દુર્વ્ય્વ અટકાવો
જેમ ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય તેમ તે ટીપે ટીપે ખાલી પણ 

થાય. તેથી તેને ભરેલું રાખવા એક ટીપુંયે ન વેડફાય તેનો ખયાલ 
રાખવો જરૂરી. આ જ રીતે ઘરમાં સમૃદ્ધિનું સરોવર છલકતું 
રાખવા ઘરની સંપદ્તિનો દુરય્યય અટકાવવો આવશયક. આવી 
કરકસર કમાણી બરાબર જ કહેવાય. અંગે્જીમાં કહેવાયું છે કે, 
A penny saved is a penny earned. વસતુ અને 
સંપદ્તિનો બેફામ ઉપયોગ દરરદ્રતાનો દરવાજો ખોલી આપનારી 
બાબત છે. તે જીવનમાં પ્રવેશે તો કુબેરને પણ કંગાલ થતાં વાર ન 
લાગે. તેથી જ શાણા માણસો આ અંગે ઘણા સતક્ક જોવા મળે છે.

 બીજા દ્વશ્વયુધિ વખતે ભારતનું મોટાભાગનું લોખંડ શસત્ોના 
દ્નમા્યણ પાછળ વપરાઈ ગયેલું. તેથી તેની તંગી ઊભી થતાં 
ઑરફસોમાં વપરાતી ટાંકણીઓનીયે અછત વતા્યવા લાગી. તે 
કારણે તેના ભાવ ઉછળયા, તો મોંઘા ભાવે મળતી ટાંકણીઓ પણ 
હલકી કક્ાની કટાઈ જાય તેવી મળે. આ હાલાકી સૌ લાચાર 
બની સહન કરી રહ્ા હતા. આવા સમયે ગોંડલના મહારાજા 
ભગવતદ્સંહજીએ તેઓની કચેરીમાં જોયું તો કાગળ સાથે 
ટાંકણીઓ પણ કચરાપેટીમાં જતી હતી. તેથી તેઓએ બીજે 
રદવસે દેવીપૂજકોના મુખીને બોલાવી કહ્ં : તમે દાતણ કાપી 
શૂળો ફેંકી દો છો તે ફેંકવાની નહીં. સારી, મજબૂત અને કાગળમાં 
ભરાવવામાં કામ આવે તેવી શૂળોના બંડલ બનાવી રોજ સાંજે 
અહીં પહોંચાડવી. 

આ પ્રમાણે શૂળો હાજર થવા માંડતાં સૌ ટાંકણીના સથાને 
તેનો ઉપયોગ કરવા લાગયા. બે વર્ય પછી રાજાએ દીવાન પાસે 
આંકડો કઢારયો તો આ પગલાંને કારણે રાજયની દ્તજોરીમાં 
૧,૨૦,૦૦૦ રૂદ્પયા જમા થઈ ચૂકેલા ! નાની-શી કરકસરનો 
કેટલો મોટો ફાયદો ! તેથી જ ગુજરાતીમાં કહેવત પડી હશે ને કે, 
તે્વડ ત્ીજો ભાઈ. 

૧૯૭૭ના જુલાઈ મદ્હનાની પચીસમી તારીખે ઈંગલેનડના 
નનીટન નગરમાં પધારેલા પ્રમુખસવામી મહારાજ અહીં એક 
સતસંગીના ઘેર ભોજનથી પરવાયા્ય. તે વખતે અનય સહયાત્ીઓ 
જમવા બેઠા તયારે સવામીજી એક સોફા પર બેસી એકદ્ત્ત 
સમુદાયને જ્ાનવાતા્ય સંભળાવવા લાગયા. થોડી વારમાં 
સહપ્રવાસીઓનું ભોજન પૂરં થતાં આગળના કાય્યક્રમમાં જોડાવા 
માટે પ્રમુખસવામી મહારાજ ઊભા થયા. તે વખતે તેઓને 

અપાયેલી દાંત ખોતરવાની સળી સરતચૂકથી નીચે પડી. તે 
જોઈ સામે બેઠેલા એક સંતે નવી સળી સવામીજી સમક્ ધરી, 
તયારે પ્રમુખસવામી મહારાજે તે સળી હાથમાં ન લેતાં જૂની સળી 
શોધાવી તેને જ ઉપયોગમાં લીધી. 

સામાનય રીતે એવું જોવા મળે છે કે, જેમ જેમ જાહોજલાલી 
વધે તેમ તેમ કરકસરની વૃદ્તિ ઘટતી જાય. વળી, જેમ જેમ ઊંચી 

પદવી મળતી જાય તેમ તેમ પણ કરકસરની ભાવના ઘસાતી 
જાય. પરંતુ પ્રમુખસવામી મહારાજ આવી આડઅસરોથી સવ્યથા 
અસપૃશય રહેલા.

તેઓ કાગળનો ટુકડો પણ જરૂરરયાતથી વધુ ન વાપરે. તેઓ 
પર રોજના પચાસ-સાઠની સરેરાશથી પત્ો આવતા. તે દરેકના 
જવાબ સવામીજી રોજરોજ પાઠવે. પરંતુ આ ટપાલોમાં જો અડધા 
પાનાંનું જ લખાણ લખાયું હોય, તો બાકીનો કોરો અડધો ભાગ 
તેઓ પત્-પરરચારક પાસે ફડાવી તેનો યોગય ઉપયોગ કરે.

 પ્રમુખસવામી મહારાજ પોતાના દૈદ્નક વપરાશની વસતુઓમાં 
સાધારણનું ધોરણ જાળવી રાખતા. પરંતુ આ સાધારણ ચીજોને 
પણ તેઓ પૂરેપૂરો કસ કાઢી વાપરે. 

તા.૨/૧૨/૧૯૭૪ના રોજ પ્રમુખસવામી મહારાજને 
બુલવાયોથી જોહાદ્નસબગ્ય જવાનું હતું. તે માટે બપોરના એક 
વાગયે ઍરપોટ્ય પર પહોંચી જવું જરૂરી હતું. છતાં સવામીજી બાર 
વાગયે તેઓના ઉતારે બાલુભાઈ નામની એક રયદ્તિની રાહ જોઈ 
બેઠેલા. એક સથાદ્નક સંસથા આશ્રમના આ રયવસથાપકને તેઓએ 
પોતાના જોડા સંધાવી લાવવાનું કામ સોંપેલું.

પ્રમુખસવામી મહારાજ દ્ારા આ કામ સોંપાયું તયારે આ 
મુરબબીને ઘણું જ આશ્ચય્ય થયેલું. તેઓ દ્વચારી રહેલા કે, હજારો 
વીઘાની જમીનના માદ્લકો જેઓના દ્શષય છે, મોટા ઔદ્ોદ્ગક 
ગૃહો ચલાવનારા જેઓના આદ્શ્રત છે, જેઓ સવયં એક 
દ્વશ્વરયાપી સંસથાના અધયક્ છે, એવા આ પ્રમુખસવામી મહારાજ 
જૂના જોડા સંધાવવાની પળોજણ મૂકીને નવા જોડા શા માટે લેતા 
હોય ?!

આ દ્વચાર સાથે નીકળેલા મુરબબીને જોડા લઈને આવતા 
બપોર થઈ ગઈ હતી. જે પછી પેલા સંધાયેલા જોડા પહેરી 
સવામીજીએ દ્વદાય લીધી.

તેઓએ તા.૨૪/૪/૧૯૮૭ના રોજ કહેલું કે, પરરસસથદ્ત 
અનુસાર આપણે સંકોચ રાખવો પડે એમાં કંજૂસાઈ નહીં, પણ 
કરકસર કરવાની વાત છે. ટીપે-ટીપે સરોવર ભરાય. પંખા-
લાઇટો વગેરેનો પણ ગણતરીપૂવ્યક ઉપયોગ કરીએ તો બાર 
મદ્હને વીસ-પચીસ હજાર રૂદ્પયા બચે. આમ, કરકસર એ 
કમાણીનું જ એક નવું સાધન છે. આજના મોંઘવારીના જમાનામાં 
તે અપનાવવા જેવું તો ખરં જ.

જરે જેર ઊચંી પદવી રળતી જાય તરે 
તેર પણ કરકસરની ભાવના ઘસાતી 

જાય. પરંતુ પ્રરુખસ્ારી રહારાજ 
આાવી આાડઆસરાેથી આસ્પૃશય રહ્ા

ગુજરાતના 120 તાલુકામાં 
ધોધમાર વરસાદ ખાબકયો

સાબરકાંઠા
ગુરૃવારે રાજયના આશરે ૧૨૦ તાલુકામાં 

વરસાદ નોંધાયો હતો. જેમાં ભુજ અને બારડોલીમાં 
સવા ૪ ઈંચ તેમજ વેરાવળ અને વાસંદામાં ૩-૩ 
ઈંચ, જયારે વાપીમાં પોણા ૩ ઈંચ અને કોડીનાર, 
પલસાણામાં, ધરમપુરમાં સવા ૨ ઈંચ વરસાદ પડયો 
છે. તો ઉપલેટા, દ્લદ્લયા અને નાંદોદ સહીતના અનેક 
દ્વસતારોને આજે મેઘરાજાએ ધમરોળયા છે. બીજી 
તરફ આજે દ્ારકા દ્જલ્ામાં ભારે વરસાદ ત્ાટકયો 
હતો. જેને લઇને ભાટીયાના નીચાણવાળા દ્વસતારમાં 
લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાયા હતા. આથી ઘરવખરી 
અને અનાજ સહીતનો જથથો પલડી ગયો હતો. વધુમાં 
મુતિેશ્વર મહાદેવ મંરદરનું દ્વશાળ તળાવ છલોછલ 
ભરાયુ હતું. તો દ્ારકામાં ભારે વરસાદથી ખેડુતો 
દ્ચંતામાં છે. વલસાડ દ્જલ્ામાં અદ્વરત વરસાદથી 
જંગલ દ્વસતારમાં નદી-નાળા ફરી જીવંત થયા હતા. 

અાખરે ગુજરાતના લીસટેડ 
બુટલેગર વીજુ દ્સંધી દ્વરૂધધ 

રેડ કોન્યર નોટીસ ઇસયૂ
અમદાવાદ

બુટલેગર દ્વજય દ્સંધી સટેટ મોનીટરીંગથી બચવા 
માટે દુબઇમાં છુપાયો ગયો હતો. જે બાતમીને આધારે 
મોનીટરીંગ સેલના અદ્ધકારીઓએ  દ્વજય દ્સંધી 
દ્વરૂધધ રેડ કોન્યર નોટીસ ઇસય ુકરવાની કાય્યવાહી કરી 
હતી. જેને ઇનટરપોલે મંજુરી આપીને રેડ કોન્યર નોટીસ 
ઇસય ુ કરતા હવે વીજુ દ્સંધીને ઝડપી લેવાની શકયતા 
પ્રબળ બની છે.સટેટ મોનીટરીંગ સેલ દ્ારા ગુજરાતના 
લીસટેડ બુટલેગરોની યાદી તૈયાર કરીને તેમના દ્વરૂધધ 
કાય્યવાહી કરીને દ્વદેશી દારૂના નેટવક્કને તોડવા માટે 
કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જે અનુસંધાને કુખયાત 
બુટલેગર નાગદાન ગઢવીની ધરપકડ બાદ ગુજરાતના 
સૌથી મોટા બુટલેગર દ્વજય  ઉફફે વીજુ મુરલીધર દ્સંધી 
(રહે. વડોદરા)ની ચોંકાવનારી દ્વગતો ખુલી હતી.

અમદાવાદ
રદલહી દરવાજા ખાતેના બી.જી.ટાવરમાં 

આવેલી કોષ્ી એસોસીએટસમાં એસઓજીની 
ટીમે રેડ કરીને દ્વદેશના દ્વઝા મેળવવા માટે 
ફેક ડોકયુમેનટ બનાવવાના કૌભાંડનો પદા્યફાશ 
કરી દ્પતા-બે પુત્ની દ્ત્પુટી સદ્હત પાંચ 
આરોપીની ધરપકડ કરી છે. એસઓજીની ટીમે 
સોમવારે મોડી રાત્ે કોષ્ી એસોસીએટસની 
ત્ણ ઓરફસમાં રેડ કરીને બે કમ્પયુટર, દ્પ્રનટર, 
ચાર મોબાઈલ અને પાંચ લાખની રોકડ રકમ 
મળીને કુલ્ે રૂ. ૮,૧૦,૦૦૦નો મુદ્ામાલ 
કબજે કયયો હતો. પોલીસને ઓરફસમાંથી જૂદી 
જૂદી સરકારી કચેરીઓના સટેમપ, પાસપોટ્ય, 

જૂદી જૂદી રયદ્તિના બેંક સટટેમેનટની દ્પ્રનટ અને 
કોરા પેજની કોપીઓ પણ મળી આવી હતી. 

એસઓજીએ કોષ્ી એસોસીએટસના 
માદ્લક સુય્યપ્રકાશ હરીલાલ કોષ્ી (ઉં,૫૨), 
તેના બે પુત્ અદ્ભરેખ (ઉં,૨૬) અને 
દ્નશીત (ઉં,૨૨) ત્ણે રહે, સન રરયલ 
હોમસ, સાવન બંગલો પાસે, નયુ રાણીપ, 
ઉદયપ્રકાશ ચેલુવૈયયા પૂજારી (ઉં,૪૨) રહે, 
પરમસુખ સોસાયટી, રાણીપ અને જયેશ 
નટવરલાલ કાષ્ી (ઉં,૨૯) રહે, ઓતમંબા 
સોસાયટી, બાપુનગર દ્વરૂધિ ફેક ડોકયુમેનટ 
તૈયાર કરવાની કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરી 
તમામની ધરપકડ કરી હતી.

અમદાવાદમાં વવદેશ જવા માટે વવઝા 
બનાવવાના કૌભાંડનો પદાદાફાશ થયો

બે કમ્પુ્ટર, પ્પ્રન્ટર, 4 રાેબાઈલ, પાંચ લાખની રાેકડ જપ્ત

અમદાવાદ
દેશમાં કોલસો, ક્રુડ ઓઈલ, કોપર, 

ઝીંક, એલયુમીનીયમ જેવા કે્ત્ે સૌથી 
અગ્ણી જૂથ વેદાનતાએ તેના ૨૦ અબજ 
ડોલરના સેમીકનડકટર ્પલાનટ માટે 
ગુજરાત ઉપર પસંદગી કરી હોવાનું 
જાણવા મળયું છે. આ અંગે સતિાવાર 
જાહેરાત મંગળવારે કંપનીના ચેરમેન 
અદ્નલ અગ્વાલ દ્ારા કરવામાં આવે 
એવી શકયતા છે. આ ૨૦ અબજ 
ડોલરના કુલ પ્રોજેકટમાં વેદાનતા તરફથી 
લગભગ ૮.૪ અબજ ડોલરનું રોકાણ 
થશે અને બાકીના દ્વશ્વની અગ્ણી કંપની 
ફોકસકોન દ્ારા કરવામાં આવશે એવું 

સુત્ોએ જણારયું હતું.  ભારત સરકારે 
આતમદ્નભ્યરતા માટે અને કોરોના કાળ 
પછી દ્વશ્વમાં વધી રહેલી સેમીકનડકટરની 
અછત સમયે ભારતમાં સથાદ્નક ઉતપાદન 
શર થાય તેના માટે પ્રયાસ હાથ ધયા્ય 
છે. ભારતમાં સેમીકનડકટર અને તેની 
વેફર માટે ૨૦૦૯થી પ્રયાસ ચાલી 

રહ્ા હતા. સરકારના અનેક પ્રયત્ન 
અને રોકાણ પ્રોતસાહન પછી પણ જોકે 
આ રદશામાં કોઈ સફળતા મળી નથી.  
લંડન સટોક એકસચેનજ ઉપર પોતાની 
કંપનીના લીસટીંગમાં સફળ રહેલા 
પ્રથમ ભારતીય અદ્નલ અગ્વાલ અને 
તાઈવાનની અગ્ણી સેમીકનડકટર કંપની 
ફોકસકોમના સંયતુિ સાહસના સવુરૂપે 
આ કંપની ગુજરાતમાં આ ઉતપાદન 
હાથ ધરવામાં આવશે એવી શકયતા 
છે. મહારાષ્ટ્ર, તદ્મલનાડુ, તેલંગાના 
સહીતના રાજયો સાથે વાટાઘાટ કયા્ય 
પછી વેદાનતાએ ગુજરાત ઉપર પસંદગી 
ઉતારી હોવાનું જાણવા મળયુ ંછે. 

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા દ્જલ્ાના ધાનેરામાં 

થોડા રદવસ અગાઉ માતા-પુત્ીના 
મોતની ઘટના સામે આવી હતી. બંનેના 
મૃતદેહોની દફનદ્વદ્ધ કરાયા બાદ દ્પયર 
પક્ને સમગ્ મામલે શંકા જતા ફરરયાદ 
નોંધાવવામાં આવી હતી. આ ફરરયાદના 
પગલે માતા-પુત્ી બંનેના દફન કરાયેલા 
મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આરયા છે. 

ધાનેરાના જોરાપુરા ગામે માતા-
પુત્ીના પાણીની ટાંકીમાં પડી જવાથી 
મોત નીપજયા ં હતા. પરરવારે દ્વદ્ધ 
દ્વધાનથી બંનેની દફન દ્વદ્ધ કરી હતી. 

જોકે, આ મામલે દ્પયર પક્ને શંકા જતાં 
તેમણે ફરરયાદ નોંધાવી હતી. આજે 
ઉચ્ચ અદ્ધકારીઓની હાજરીમાં બંને 
(માતા-પુત્ી)ના દફન કરાયેલા મૃતદેહ 
બહાર કાઢવામાં આરયા.

હાલ પોલીસ દ્ારા માતા-પુત્ીના 
મૃતદેહને પોસટ મોટ્યમ માટે હોસસપટલ 
ખાતે ખસેડવામાં આરયા છે. પોસટ 
મોટ્યમનો રરપોટ્ય આરયા બાદ સમગ્ 
મામલે વધુ ખુલાસા થાય તેવી શકયતા 
સેવવામાં આવી રહી છે. પીઅેમ રરપોટ્ય 
આરયા બાદ સમગ્ મામલે ખુલાસો થશે 
એવું કહેવામાં આવી રહ્ં છે.

ધાનેરામાં દફનાવી દેવાયેલા મૃતદેહ 
બહાર કાઢી પીઅેમ માટે મોકલાયા

ગુજરાતમાં સેમીકનડકટરનું ઉતપાદન કરવા 
વેદાનતા અને ફોકસકોન ડોલરનું રોકાણ કરશે

રાતા-પુત્ીના શંકાસ્દ રાેતથી હાેબાળાે
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એક સ્ત્રીને મન,
કવિતા એટલે-

કપડાં ધોતરી િેળા ખળખળ િહેતા પાણરીમાં 
ઝરણાનો વનનાદ...

રસોઈ કરતરી િેળા કૂકરનરી સરીટરીમાં
શ્રીકૃષણનાં બંસરરીનાં સૂર...

ઘરનરી સારસંભાળમાં
ઈશ્વરનરી ભવતિનો અનુનાદ...

પવતદિેનરી આજ્ામાં
સંપૂણ્ણ ભાગિદગરીતાનો સાર ...

પુરુષને મન,
‘સ્ત્રીનરી કવિતા’ એટલે-

પસ્તરીનાં કાગળનો એક ડૂચો !

શરીષ્ણક : સ્ત્રીનરી કવિતા
કિવિત્રી : વહના મોદરી

યુનિવન્સિટી ઓફ કનેિફોનિસિયાિા એક ગુ્પ દ્ારા 
પ્રકાનિત કરવામાં આવિેા અહેવાિ મુજબ સમાટસિ 
કોન્ટ્ાકટિી ચકા્ણી કરતી વખતે Ethereum 
બિોકચેિ પર 47 થી વધુ ઝીરો-ડે િબળાઈ જોવા 
મળી છે. સમાટસિ કોન્ટ્ાક્ટ્ એ બિોકચિે પર 
્ંગ્નહત પ્રોગ્ામ્ છે. જે કરારિી એન્કોડ કરેિી 
િરતોિા આધારે પવૂસિનિધાસિરરત િરતો પૂરી થાય 
તયારે આપમેળે એકકઝકયુટ થાય છે. તે કેન્દ્ીય 
્ત્ાિી જરૂરરયાત નવિા અિામી પક્ો વચ્ે 
નવશ્વ્િીય વયવહારો અિે કરારો કરવાિી મંજૂરી 
આપે છે.

વધુમાં કહીએ તો, આ કોડ પોતે રજુ કરે છે કે 
તે ્ોદો અંનતમ મધયસથથી બિાવયો છે. પ્રોગ્ામ 
અમિીકરણિા તમામ પા્ાઓિે નિયનંરિત કરે છે. 
આ પ્રોગ્ામિે ટ્ેક કરી િકાય છે. જેથી ઓડીટ 
પ્રનરિયા ્રળતાથી થઈ િકે. જો કોડમાં િબળાઈ 
રહેિી હોય તો ભારે િુકિાિ પણ થઈ િકે છે.

હાિમાં જ DAO અિે MonoX બંિે 
નવરોધીઓએ ગેરકાયદે્ ર રીતે ભંડોળિે બહાર 
કાઢવા માટે છટકબારીિો ઉપયોગ કયયો હતો તેિી 
પરથી સપષ્ટ થાય છે કે, સમાટસિ કોન્ટ્ાકટિા વધતા 
જતા ઉપયોગિા કારણે નવિાિ પણ થઈ િકે છે.

્ંિોધકો જણાવે છે સમાટસિ કોન્ટ્ાકટ ્રળતાથી 
અપગ્ેડ કરી િકાય તેવા િ હોવાથી કોન્ટ્ાકટિા 

્ો્સિ પ્રી-રડપિોયમેન્ટિું ઓરડટ કરવું અિે 
બગ-ફ્રી કોન્ટ્ાકટિો ઉપયોગ પરંપરાગત ્ોફટવેર 
પર કરવું વધુ મહતવપણૂસિ છે. ્ેઇિરફિિો 
ઉદ્ેશય સમાટસિ કોન્ટ્ાક્ટ્માં કામ નવ્ંગતતાિી 
િબળાઈઓિે પકડવાિો છે. જે એટેકરિે 

વયવહારોિા એકકઝકયુિિ ઓડસિર ્ાથે છેડછાડ 
કરવા અથવા એક જ વયવહારિી અંદર ફરી 
પ્રવિેીિે નિયંરિણ પ્રવાહિે કબજે કરવાિી મંજૂરી 

આપે છે.
સમાટસિ કોન્ટ્ાકટ ્ેઇિરફિ કોન્ટ્ાકટિે 

રડપેન્ડન્્ી ગ્ાફમાં રૂપાંતરરત કરે છે. જે સટોરેજ 
વેરરયેબલ્ અિે સમાટસિ કોન્ટ્ાકટિી અવસથા 
બદિતી ્ૂચિાઓ વચ્ેિા નિયંરિણ અિે ડેટા 
ફિો ્ંબંધોિે કેપચર કરે છે. તેિો ઉપયોગ 
કરી મિેી્ીય્ એક્ે્ પ્રાપ્ત કરીિે ્ંભનવત 
ખામીઓ ઓળખે છે અિે અમિમાં મુકે છે. બે 
અિગ-અિગ એકઝેકયુિિ પાથ ઓછામાં ઓછા 
એક રાઈટ ઓપરેિિ હોવાિે કારણે ્માિ 
સટોરેજ વેરીએબિ પર કાયસિ કરે છે. જે નિધાસિરરત 
ગ્ાફ ક્ેરીઝ કરે છે.

્ંિોધકોએ ઈથરસકેિમાંથી મેળવેિા 89,853 
કોન્ટ્ાકટ પર ્ેઈિરફિિું મૂલયાંકિ કયુું હતું. જેમાં 
47 ઝીરો-ડેિી ખામીઓ ઓળખી કાઢવામાં આવી 
હતી. જે ઈથરિે દૂર કરવા અિે એકપિકેિિિા 
નવનિષ્ટ મેટાડેટાિે મેિી્ીય્ કરી હાિી 
પહોચાડવામાં માટે િાભમાં િઈ િકાય છે.આમાં 
હાઉન્ંગ ટ્ેકરિો અમિ કરતા િબળા કોન્ટ્ાકટિો 
પણ ્માવેિ થાય છે.  જેિો દુરુપયોગ એવી રીતે 

થઈ િકે છે કે ઘરિા માનિક પા્ે એક કરતાં વધુ 
્નરિય ્ૂનચ હોઈ િકે છે.

્પટેમબર 2020 માં, ચાઇિીઝ ્ંિોધકોએ 
દરેક ભિૂો માટે િોધ માપદંડ પ્રદાિ કરવાિા ધયેય 
્ાથે સમાટસિ કોન્ટ્ાકટમાં જાણીતી િબળાઈઓિે 
વગગીકૃત કરવા માટે એક માળખું રડઝાઇિ કયુું 
હતું.  beinghumanmj

સેઇલફિશ વસસ્ટમ

ઘણી વખત મેકઅપ પ�ડેક્ટ્સ ખરીદ્� પછી અ�પણે જ્�રે તેને ચહેર� 
ઉપર અેપ્�ય કરીઅે છીઅે ત્�રે અે અ�પણી સ્કિન ટ�ેનને મેચ 
કરતી નથી. અેમ�ંય ખ�્સ કરીને લલપસ્ટિકન�ે શેડ્સ ખરીદતી વખતે 
અ�વી ભૂલ થઈ જતી હ�ેય છે. લલપસ્ટિકન�ે ખ�ેટ�ે શેડ પ્સંદ થઇ ગય� 
બ�દ તેન�ે ઉપય�ેગ કરવ�નું ટ�ળીઅ ે છીઅે અને પછી તે અ�પણ�ં 
મેકઅપ બ�ેક્સમ�ં અેક ખૂણ�મ�ં પડી રહે છે. અ�વું ન થ�ય અેટલે તમે 
અનેે ડડફરન્ટ રીતે યૂઝ કરી શક�ે છ�ે. ત�ે અ�જે લલપસ્ટિકન� ખ�ેટ� 
શેડન�ે સ્�ટ્ટ ઉપય�ેગ કઈ રીતે કરી શક�ય અે અંગે અ�પણે જાણીઅે.

લલપસ્ટિક શેડ વધ�રે ડ�ક્ટ  છે
તમે લિપસ્ટિકનો જે શેડ ખરીદ્ો છે એ વધારે પડતો ડાક્ક છે અને તમારા 
ચહેરા પર લિિકિુ શટૂિ નથી કરતો તો એને તમે િાઇટિ ઇફેકટિ આપી 
શકો છો. ડાક્ક કિરની લિપસ્ટિકને િાઇટિ કરવા માટેિ તમે લપંક અને પીચ 
શેડ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કોઇ પણ ડાક્ક કિરની લિપસ્ટિક િગાવયા 
િાદ એના ઉપર લપંક કે પીચ શેડ્સની લિપસ્ટિક િગાવવાથી લિપસ્ટિકનો 
શેડ િદિાઈ જાય છે અને તે પહિેાં કરતાં વધારે ્સારી િાગે છે. આ ઉપરાંત 
તમે ડાક્ક લિપસ્ટિકને કન્સીિરની ્સાથે બિનેડ કરીને પણ િગાવી શકો છો.

લલપસ્ટિકન�ે શેડ વધ�રે લ�ઇટ છે
લિપસ્ટિકનો શેડ વધારે પડતો િાઇટિ આવી ગયો છે. જે તમારા ચહેરા પર 
દેખાતો નથી, તો િાઇટિ શેડને ડાક્ક ઇફેકટિ આપી એપિાય કરી શકો છો. િાઇટિ 
કિરની લિપસ્ટિક િગાવતાં પહેિાં અથવા પછી લિપ િાઇનરનો ઉપયોગ 
કરીને તમે નવો શેડ લરિએટિ કરી શકો છો. આ લ્સવાય તમે ડાક્ક શેડની 
લિપસ્ટિક પણ લમક્સ કરી બ્રશ દ્ારા લિપ્સ ઉપર એપિાય કરી શકો છો.

લલપસ્ટિક બહુ ગલ�ે્સી છે
કયારેક કયારેક અમુક લિપસ્ટિક વધારે ગિો્સી મળી જાય છે. તેથી તેને 
િગાવવાની લિિકુિ ઇચછા થતી નથી. તમે તમારી ગિો્સી લિપસ્ટિકને મેટિ 
િુક આપવા એની ઉપર લિપ િાઇનર એપિાય કરો. આમ કરવાથી મેટિ િુક 
લરિએટિ કરી શકાય છે. આ રીતે લિપસ્ટિક િાંિા ્સમય ્ુસધી ટિકી પણ રહે છે.

લલપસ્ટિક ડ્�ય હ�ેય
અતયારે મટેિ લિપસ્ટિક ઇન ટે્નડ છે. જયારે આપણે મટેિ લિપસ્ટિક ખરીદીએ 
છીએ તયારે તે કેટિિી મેટિ હશે એનો આપણને અંદાજ હોતો નથી. ઘણી 
િધી મેટિ લિપસ્ટિક વધારે પડતી ડ્ાય હોય છે. જો આવી જ કોઇ લિપસ્ટિક 
તમારી પા્સે પણ છે તો એને િગાવયા િાદ એક િેયર લિપ ગિો્સનું િગાવી 
દો. તમારી પા્ેસ લિપ ગિો્સ ન હોય તો બ્રશથી પેટ્ોલિયમ જૅિી િગાવી દો. 
એનાથી તમારા હોઠ શોફટિ અને શાઇની િાગશે.

ખ�ોટ� થયોલ� લલપસ્ટિકન� 
શોડન�ો કર�ો સ્�ટ્ટ ઉપય�ોગ

 કપડાંનું ફીટિંગ ઃ કપડાિંી પ્ંદગી કરતી વખતે એ 
વાતિું ધયાિ રાખો કે એ વધારે ઢીિાં િ હોય અિે વધારે 
ટાઇટ પણ િ હોય. તમે જે પણ ડે્્ પહેરો તેિું ફરીરટંગ 
પરફેકટ હોવું જોઇએ. એિાથી તમે કસિમ દેખાિો.

 ડાક્ક  રંગ ઃ િાઇટ રંગ કરતાં ડાક્ક રંગિા આઉટરફટમાં 
કસિમ િુક મળે છે. એિાથી બોડી િેપ યોગય િાગે છે. તમે 
બિેક, ગ્ે, બ્ાઉિ મરુિ વગેરે રંગિાં કપડાંિી પ્ંદગી કરો.

 કોનિ્ંાસિં કપડાં ઃ પેટિો પોિસિિ અિે િોઅર પાટસિ વધારે 
હોય તો તિેે છુપાવવા મકલટ કિરિાં કપડાં કયારેય િ પહેરો. 
મકલટ કિરથી ફેટ હોય એિા કરતાં વધારે દેખાય છે અિે 
ઓવર પણ િાગે છે. એક જ રંગિાં કપડાં પહેરીિે તમે 
પાતળા દેખાઈ િકો છો. તેથી તમે એક જ રંગિું ટોપ અિે 
બોટમ ડ્ે્ કેરી કરો.

 મોિંી પ્રિનિં ઃ તમે મોટી નપ્રન્ટવાળા કપડાં પહેરિો તો 
એમાં તમે વધારે પહોળા અિે નવિાળ દેખાિો તેથી િાિી 
નપ્રન્ટ પહેરવાિું પ્ંદ કરો. તમારો અપર પાટસિ ઓછો 
અિે િોઅર પાટસિ વધારે હોય તો નજન્્ ઉપરિું ટોપ મોટી 
નપ્રન્ટવાળું પહેરી િકો પરંતુ િોઅરમાં પિેિ પહેરો.

 હાઇિં અનુસાર ડ્રેસઅપ ઃ તમારી હાઇટ વધારે હોય તો 
ઘૂંટણથી િીચે ્ુધીિા ડ્ે્ પહેરો, પરંતુ તમારું વજિ વધારે 
હોય તો વધારે િાંબા ડ્ે્ પહેરવાિું ટાળો. ઓછી હાઇટવાળી 
યુવતીઓએ ફુિ િેન્થ િેયડસિ ડ્ે્ કેરી કરવાિું ટાળવું જોઇએ.

 સિ્ંાઇપ્ડ ડ્રેસ ઃ સટ્ાઇપડ પેટિસિિે તમે કસિમ િુક માટે 
ટ્ાય કરી િકો છો. ઓરફ્ માટે સટ્ાઇપ પેટિસિ દરેક રીતે 
બેસટ છે. ્ૌથી ્ારી વાત એ છે કે તે ફેિિમાં હંમેિાં 

ઇિ રહે છે. ડ્ે્ી્થી િઇિે 
િટસિ, પેન્ટ, ટોપ દરેકમાં 
તમે પહેરી િકો છો. 
એમાં રફગર પરફેકટ 
િાગે છે. કયારેય રિો્ 
ચેક કે હોરરજને્ટિ 
િાઇિવાળા ડે્્ િ 
પહેરો. આવા ડ્ે્માં તમે 
વધારે જાડા દેખાિો.

 વી નરેક ડ્રેસ ઃ કસિમ 
દેખાવા ઇચછો છો તો એવા 
ડે્્િી પ્ંદગી કરો જેમાં 
િેક વી િેપિું હોય. એવા 
આઉટરફટ તમારા િુકિે 
એટે્કકટવ અિે કસિમ 
દેખાવામાં તમિે મદદ 
કરિે.

 હાઈ વરેસિં ઃ હાઈ વેસટ 
આઉટરફ્ટ્િો ઓપિિ 
્ેફ એન્ડ બેસટ છે. જેમાં તમે 
નબન્ધાસત રીતે કેરી કરી િકો છો. 
આજકાિ હાઈ વેસટ ટ્ેન્ડમાં પણ છે. 
એમાં તમે નજન્્, પેન્્ટ્, સકટસિ ટ્ાય 
કરી િકો છો. એમાં તમે કસિમિી 
્ાથે સટાઇનિિ દેખાિો.

દરેક વ્યક્તિને પ�ેત�ની જાતને ડફટ અને સ્લમ ર�ખવ� મ�ટે લજમમ�ં જવ�ન�ે ્સમય મળત�ે 
નથી. ઘણી વખત ડે્્સની પ્સંદગી ય�ેગય રીતે ન કરવ�મ�ં અ�વે ત�ે પણ હેવી બ�ેડી લ�ગે છે. 
જાે કપડ�ંની પ્સંદગી ય�ેગય રીતે કરવ�મ�ં અ�વે ત�ે તમે ડફટ લ�ગશ�ે. ડે્સ્ંસગ કરતી વખતે કઈ 
બ�બત�ેનું ધ્�ન ર�ખવું જાેઇઅે, જેથી સ્લમ લુક મેળવી શક�ય અે અંગે વ�ત કરીઅે.

એકદમ સસલિમ અનરે ટિ્ંમ દેખાવા 
િ્ંાય કરો સિંાઇલલિગ ટિ્ંક્સ

અપન�વી જુઅ�ે અ� ઘરેલું હેલ્થ ટીપ્સ
 તિના તેિના માલિશથી ્સાંધાનો દુખાવામાં રાહત થાય છે
 મોઢામાં કાયમી ચીકાશ રહેતી હોય તો દરરોજ ્સવારે 
ગરમ પાણીમાં એક િીિું નીચોવી ચપટિી ખાવોનો ્સોડા 
ભેળવી પીવાથી, મળનો ્સડો અને ગ્ેસ દૂર થાય છે.

 ઝખમ ચીરાવાથી થતા રક્ત્ત્ાવમાં ઘા ઉપર હળદરની 
ભીકી દિાવી દેવાથી િોહીનો ્ત્ાવ િંધ થઈ જાય છે. 
હળદર જંતુનાશક હોવાથી ઘા રૂઝાય છે, પાકતો નથી

 ગાયનું ઘી માથમાં ચોળી એક કિાક િાદ વાળ ધોવાથી 
મિુાયમ, ચમકદાર અને કાળા થાય છે.

 રાતના િે ચમચા મધને પાણીમાં એક પયાિામાં ભેળવી 
હિાવીને પીવાથી શાંત અને ગાઢ લનંદ્ા આવે છે.

 વાયુ કે કફ (આમ) દોષથી અંગ જકડાઈ ગયા હોય તો 
રાયની પોટિી્સ િગાડવી.

 દાંતમાં ર્સી કે અનય કારણે મોમાંથી દુગગંધ આવતી હોય 
તો મીઠાના પાણીમાં૨-૩ વાર કોગળા કરવા.

 ખ્સખ્સ વાટિીને દહીં ્સાથે ભેળવી ખાવાથી ઝાડામાં રાહત 
થાય છે.

 ઠંડીની ઋતુમાં ્સાંધાના વાંકે આમ વાતને કારણે 
હાથ-પગના આંગળા જકડાઈ જાય કે ્ૂસકી જાય તો 
્સર્સવિના તેિને ગરમ કરી માલિશ કરવું.

 ્સનિ્બનથી રાહત પામવા મુિતાની માટિી,ચણાનો િોટિ 
અને ગુિાિજળની પે્ટિ િનાવી ચહેરા પર મા્કની 
માફક િગાડી ્ુસકાઈ જાય િાદ ધોઈ નાખવું.

 જવના િોટિને નારરયેળના તાજા દૂધમાં ભેળવી ૩૦ લમનીટિ 
રેલરિજરેટિરમાં મૂકી ચહેરા અને ગરદન પર પેક િગાડી 
્સુકાઈ જાય િાદ દોઈ નાખવું. તવચા ચમકીિી થાય છે.
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ઓન્ટેરિયો 
સપ્ટેમ્બરની 14મી તારીખે ઈમમગ્ેશન રટેફયુમિસ એન્ડ 

મસ્ીઝનશીપ કેને્ડા (આઈઆરસીસી)એ ૩રપ૦ નવા એકસપે્સ 
એનટ્ી ડ્રો મા્ટે અરજી કરવા મનમંત્રણ આપયું હતું. િે િુલાઈની છઠ્ી 
પછીનું છઠ્ઠુ ઓલ પ્રોગ્ામ ડ્રોનરો ભાગ હતરો. 

એને મા્ટેની લઘુત્તમ ક્રમાંકન પધ્ધમત (સીઆરએસ)માં પણ ઘ્ા્ડરો 
કરાયરો હરોઈ, એ પ૧૧નરો રહ્રો છટે. ડ્રો મા્ટે કરોઈ ચરોક્કસ પ્રોગ્ામની 
જાહટેરાત થઈ નથી. એ્લે કે, ઉમેદવારટે કેને્ડીયન એકકસપીરીયનસ 
કલાસમાંથી િ અરજી કરવી પ્ડે. ્બીજો પ્રોગ્ામ ફે્ડરલ સકલ્ડ વક્કર 
પ્રોગ્ામ છટે. એકસપ્ેસ એનટ્ી કેને્ડામાં પ્વેશવા મા્ટેનરો એક માત્ર 
સરળ માગ્ગ ગણાય છટે. િેનરો છટેલ્રો ડ્રો ૩૧મી ઓગસ્ટે થયરો હતરો. 
દરટેક ડ્રો સાથે ઉમેદવારને રપ૦ આઈ્ીએએસ પરોઈન્સ મળટે છટે. 

ગત અઠવાક્ડયે એ વ્ધીને પ૦૦ સ્ુધી પહોંચયરો હતરો. આિના ડ્રોમાં 
પણ એ વ્ધતરો િવાની શકયતા છટે. એક તરફ સીઆરએસમાં ઘ્ા્ડરો 

થઈ રહ્રો છટે. િે દરટેક ડ્રો ્બાદ સરટેરાશ આઠથી નવ પરોઈન્સ િે્લરો 
રહ્રો છટે. જો કે, આ વખતે એ માત્ર પ પરોઈન્ િે્લરો િ છટે. િુલાઈમાં 
એ પપ૭ િે્લરો રહ્રો હતરો. જો કે, સીઈસીના ડ્રો પણ સપ્ટેમ્બર, 
ર૦ર૧થી ્બં્ધ હતા. ઈમમગ્ેશન મમનીસ્ર સીન ફ્ેસરટે તાિેતરમાં િ 
કહ્ં હતું કે, ર૦રરના અંત સુ્ધીમાં કેને્ડા એક િ વર્ગમાં ૪૦પ,૩૩૦ 
ઈમમગ્ન્સનરો મવક્રમ વ્ાવી િશે. િુનના અંત સુ્ધીમાં કેને્ડાએ ૩ 
લાખ નવા ઈમમગ્ન્સને પ્વેશ આપી દી્ધરો હતરો. આ વર્ગમાં અતયાર 
સુ્ધીમાં કેને્ડાએ અંદાિે ૪૩ર૦૦૦ ઈમમગ્ન્સને એકસપે્સ એનટ્ીથી 
પ્વેશ આપયરો છટે. જો આ ગમત િળવાઈ રહટે તરો કેન્ેડા ર૦રરના અંત 
સુ્ધીમાં ૪૩ર૦૦૦નરો લકયાંક િરૂરથી વ્ાવી શકશે. િેને મા્ટે 
મવભાગે અરજીની તમામ પ્મક્રયા ઓનલાઈન કરવા અને વ્ધારાના 
૧રપ૦ કમ્ગચારીઓની મનમણુંક િેવા પગલા પણ લી્ધા છટે.

કેનેડામાં 6 મહિનામાં ૩ લાખ નવા ઈહમગ્રન્સનો પ્રવેશ
જુલાઈથી સિકસ્થ ઓા�લ પા�ગ્ામ ઓ�કિપ�િ ઓ�ન્ટ્ીના ડા� ઓટકાવી દ�વાયા : 2022ના ઓંત િુધીમાં ઓ�ક વર્ષમાં 405, 330 ઈમમગ્ન્ટિના� વવક્રમ થઈ જશ�

કેનેડામાં િોજગાિીની તકમાં ઘ્ાડો નોંધાયો, 
કુશળ કામદાિોની તંગીની પણ સંભાવના

મોંઘવાિીનો સામનો કિી િિટેલા લોકોને 
િાિતઃ પીઅેમ ટ્રુડો દ્ાિા યોજના જાિટેિ

નનવવૃતિન� કારણ� 
કામદારા�ની િંખ્ાન� 

પણ ઓિર, પંચાવનથી 

ટ�ક્સ ક્ર� ડિટ ઓન� હાઉસિંગ 
બ�નનફીટ યા�જનાના� વધુ 
ઓ�ક વખત ફાયદા� થશ� 

ઓન્ટેરિયો 
અમેકરકામાં ગ્ે્ રટેઝીગ્ેશન યરોિનાના 

અમલના એક વર્ગ ્બાદ કેને્ડા પણ પરોતાની ગ્ે્ 
રી્ાયરમેન્ યરોિના મા્ટે ઉતસામહત છટે. કેન્ેડાના 
કામદાર ્બળમાં ઓગસ્ સુ્ધી વ્ધારરો હતરો. પણ 
એના અગાઉના ્બે મમહનામાં 
અંદાિે હજારરો લરોકરોએ નરોકરી 
છરો્ડી દી્ધી હતી. િેનું કારણ 
મનવૃમત્ત વય મયા્ગદા હતું. િેથી 
હજારરો કેનેક્ડયનરો નરોકરી 
ગુમાવી ચુકયા હતા. 

સ્ટ્ે ટેસસ્કસ કેને્ડાના અહટેવાલ મુિ્બ આ 
આંક્ડરો અતયાર સુ્ધીનરો સૌથી વ્ધારટે છટે. અહટેવાલ 
મિુ્બ એવું નથી કે, પાંસઠથી વ્ધુ વયના લરોકરો 
કામ કરવાનું ્ંબ્ધ કરટે છટે. પણ પંચાવનથી 

ચોંસઠના વય િૂથના લરોકરો પણ મનવૃમત્ત પસંદ કરી 
રહ્ા છટે એવું ્ડે્ામાં િણાઇ રહ્ં છટે. 

િેને કારણે કેને્ડામાં કુશળ કામદારરોની તંગીની 
સંભાવના વ્ધી રહી છટે. આ અંગે અથ્ગશાસત્રીઓ 
માને છટે કે આની અસર દટેશની ઉતપાદકતા ઉપર 

પણ પ્ડી શકે છટે. ્ેડસજા્ડડીન ગ્ુપ 
સાથે સંકળાયેલા અથ્ગ શાસત્રી 
જીમી િેન કહટે છટે કે, આ 
વાતની સંભાવના ઘણા સમયથી 
ચાલી રહી હતી. કરોમવ્ડ-19 
દરમમયાન મનવૃમત્તમાં વ્ધારરો 

થયરો હતરો. પણ હવે પ્મત્બં્ધરો ઓછા થયા ્બાદ 
હવે લરોકરો પરોતાના પકરવાર સાથે વ્ધુ સમય 
ગાળવા અને પ્વાસ કરવા માંગે છટે. િેને કારણે 
માનવ્બળમાં ઘ્ા્ડરો જોવા મળી રહ્રો છટે.

વેનકુંવિ 
વ્ડાપ્્ધાન િસસ્ન ટ્રુ્ડરોએ જીવન મનવા્ગહના 

ઊંચા ખચ્ગને પહોંચી વળવા કેન્ેડીયનરોના લાભાથથે 
એક યરોિના જાહટેર કરી છટે. આ કાય્ગક્રમ દ્ારા 
દટેશની ગઈ એસ.્ી. ્ટેકસ ક્રેક્ડ્ અને કેને્ડા 
હાઉમસંગ ્બેમનફી્માં એક 
વખતનરો વ્ધારરો આપવામાં 
આવશે.

અમારી સરકારટે લાખરો 
કેને્ડીયનરોને લાભ આપવા મા્ટે 
સખત મહટેનત કરી છટે, એમ 
ટ્રુ્ડરોએ મંગળવારટે મલ્બરલ દ્ારા યરોજાયેલા એક 
કાય્ગક્રમમાં િણાવયુ ંહતું. તેણે વ્ધુમાં િણાવયું હતું 
કે, અમે ચરોક્કસ વગ્ગના લાભ મા્ટે હિુ વ્ધુ પગલાં 
લેવાની યરોિના ્બનાવી છટે. િેની જાહટેરાત ્ંૂક 

સમયમાં કરવામાં આવશે.  મંગળવારટે કરવામાં 
આવેલી જાહટેરાતમાં 6 મમહના મા્ટે ગઈ એસ.્ી. 
ક્રેક્ડ્નરો ્બેવ્ડરો લાભ આપવાનરો ઉલ્ેખ કરવામાં 
આવયરો હતરો. આ રાહતથી સરકારને નુકસાન 
થશે અને 11 મમમલયન કેને્ડીયનરો ઉપર તેની 

અસર થશે. ટ્રુ્ડરોએ જાહટેરાત 
કરી હતી કે, તેની સરકાર 12 
વર્ગથી નીચેના ્બાળકરો ્ધરાવતા 
હરોય અને િેઓ પાસે ્ડેન્લ 
ઈનસયરુનસ ન હરોય તેવા લરોકરોને 
મા્ટે એક નવી ્ડેન્લ સકીમ 

અમલમાં મુકવામાં આવશે. ગરી્બ અને મધયમ 
વગ્ગના લરોકરો કે િેમની કુલ આવક 90000્ડરોલર 
હરોય તેમને દર વરથે આગામી ્બે વર્ગ સ્ુધી 650 
્ડરોલરની સહાય કરવામાં આવશે.

ક�ન�િા
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