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PFIના 93 સ્થળે NIAના દરોડા, 106ની ધરપકડ
નવી દિલ્ી 

આતંકી સંગઠનોને ભંડોળ ફાળવવા મુદ્દે 
નેશનલ ઈનવેસ્ટિગેશન એજનસસી અને એનફોસ્સમેનટિ 
ડડરદેકટિોરદેટિદે ગુરુવારદે સવારદે ૧૫ રાજ્ોમાં મુસ્લમ 
સંગઠન પોપ્ુલર ફ્રનટિ ઓફ ઈસનડ્ા (પસીએફઆઈ)
ના ૯૩ ્્થળો પર દરોડા પાડ્ા હતા અને ૧૦૬ 
લોકોનસી ધરપકડ કરસી હતસી. એનઆઈએ, ઈડસી અને 
૧૫ રાજ્ોનસી પોલસીસના સં્ુક્ત અભભ્ાનમાં 
કેરળમાં્થસી ૨૨, મહારાષ્ટ્ર અને કરા્સટિકમાં્થસી 
૨૦, તભમલનાડુમાં્થસી ૧૦, આસામમાં્થસી ૯, 
ઉત્તર પ્રદદેશમાં્થસી ૮, આંધ્ર પ્રદદેશમાં્થસી પ, મધ્ 
પ્રદદેશમાં્થસી ૪, પુડુચેરસી અને ડદલહસીમાં્થસી ત્રર-ત્રર 
ત્થા રાજ્્થાનમાં્થસી બે લોકોનસી ધરપકડ કરાઈ 
છદે. તેમનસી સામે સમાજોમાં દુશમાનવટિ ફેલાવવા 

ગેરકા્દદે પ્રવૃભત્ત હા્થ ધરવાના આક્ેપો મૂકા્ા 
છદે. અભધકારસીઓનું કહદેવું છદે કે આતંકી સંગઠનોને 
ભંડોળ ફાળવવા, તાભલમ ભશભબરો ્ોજવા અને 

પસીએફઆઈમાં કટ્ટરવાદસી લોકોને જોડવાના 
અભભ્ાનમાં સંડોવા્ેલા લોકોના ઘરો, પડરસરો 
પર દરોડા પાડવામાં આવ્ા છદે. 
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ઓન્ટેરિયો 
ગયા અઠવાડિયે હાઉસ ઓફ 

કોમનસ (કેનેડિયન પારાલામેન્ટ) તરફથી 
પથથક શુકરાને ખૂબ જ પ્રથતથઠિત “હર 
મેજેસ્ટી ક્ીન એથરઝાબેથ II નો 
પરેડ્ટનમ જયુથબરી એવોિલા અને થપન 
રૂબી સહોતા, સંસદ સભય (MP, 
બ્ેમપ્ટન નોથલા) દ્ારા એનાયત કરવામાં 
આવયો હતો. 

આ પુરસકાર જાહેર સેવા પ્રતયેની 
ઉતકકૃષ્ટ પ્રથતબદ્ધતા અને સમુદાય 
પ્રતયેના સમપલાણ મા્ટે આપવામાં 
આવે છે. રાણી એથરઝાબેથ IIની 
શથતિ, સસથથતસથાપકતા અને તેની 

આસપાસના રોકોને સશથતિકરણ 
કરવાની ક્ષમતા એ તેના વારસાના 
પાસાઓ છે. જે કેનેિાના નાગડરકોના 
સંસકારોમાં પણ થસંચાયેરા છે. આ 
પુરસકાર 70 કેનેડિયનોને આ 70મી 
વરલાગાંઠ દરથમયાન એનાયત કરવામાં 
આવયો છે. 

હતાશાને કારણે રૈન 
ગ્ાન્ટહેમને 2020માં માતા 
ઉપર ગાેળી છાેડી હતી

્ોિોન્ો 
થબ્્ટીશ કોરંથબયાના જાણીતા 

અથિનેતા જેણે પોતાની માતાની હતયા 
તેમના સકવાથમશ હોમમાં કરી હતી, 
તેને ૧૪ વરલા સુધી પેરોર ન આપવાની 
શરતે કો્ટલા દ્ારા આજીવન કેદની સજા 
ફ્ટકારવામાં આવી હતી. 24 વરષીય રૈન 
ગ્ાન્ટહેમને ૩૧મી માચલા ર૦ર૦ના રોજ 
તેની માતા ઉપર ગોળી છોિી હતી. આ 
હતયાના કેસમાં તે ગુનેગાર સાથબત થતા 
જસ્ટીસ કેથેથરન કેરે આ સજા જાહેર 
કરી હતી. બચાવપક્ષના વકીર થરિસ 

જોનસને કહ્ં હતું કે, એના અસીરને આ 
ચુકાદાથી કોઈ નવાઈ રાગી નથી. એણે 
નયાયાધીશના આવા ચુકાદાની તૈયારી 
રાખી જ હતી. એને એ પણ ખબર હતી 
કે, એણે જે કકૃતય કયુું હતુ. એનું આ જ 
પડરણામ આવશે. જસ્ટીસ કેરે નોંધ કરી 
હતી કે, ગુનેગારનું કકૃતય ખરેખર તો વધુ 
આકરી સજાને પાત્ર હતું. આમ છતાં 
એને આ સજા આપવામાં આવી છે. હવે 
થબ્્ટીશ કોરંથબયાની સરકાર જ એમાં 
કોઈ ફેરફાર કરી શકશે. ગ્ાન્ટહેમને 
ને્ટફરીક્ષાની થસરીઝ રીવરિેરમાં એક 
નાનો રોર મળયો હતો. તયારબાદ કામ ન 
મળતા એ હતાશાનો થશકાર બનયો હતો 
અને વધુ પિતા કેનેબીના સેવનને કારણે 
એણે હતયા જેવું કકૃતય કયુું હતુ. 

સેવાભાવી પથિક શુકલાને પલેર્નમ 
જયુથિલી એવોર્ડ એનાયત કિાયો

માતાની હતયા કિનાિા િીવિરેલના 
ભૂતપૂવ્ડ અથભનેતાને આજીવન કેદ

ઓટ્ાવા
ફેિરર સરકાર કોથવિને કારણે 

રાદવામાં આવેરા પ્રવાસીઓ મા્ટેના 
ફરજીયાત વેકસીનના પ્રથતબંધને 
હળવો કરવા અંગે થવચારણા કરી 
રહી છે. સરકાર એરાઇવ કેન એપના 
ઉપયોગને આ માસના અંત સુધીમાં 
મરથજયાત એ્ટરે કે, વૈકસ્પક કરશે 
એમ મીડિયાને એક ઉચ્ચ અથધકારીએ 
જણાવયું હતું. જેને કારણે એરપો્ટલા 
ઉપર ્ટેસ્ટ બંધ થશે. જોકે અનય 

સૂત્રોના જણાવયા મુજબ સપ્ટેમબરના 
અંત સુધીમાં આ પ્રથતબંધ હ્ટી જશે. 
આ આદેશને હજુ સુધી વિાપ્રધાનની 
મંજૂરી મળી નથી. માડિયા સાથેની 
વાતચીતમાં અથધકારીએ ઓળખ ગુપ્ત 
રાખવાની શરતે જણાવયું હતું કે, તેમને 
આ થવશે જાહેરમાં ચચાલા કરવાની સત્ા 
નથી. મંગળવારે સાંસદો અને સરહદ 
નજીકના શહેરોના મેયરોના જુથે કેનેિા 
અને અમેડરકન સરકારને એક ખુલ્ો 
પત્ર રખીને મહામારી રક્ષી પ્રથતબંધો 

હ્ટાવી રેવા અપીર કરી હતી. આ પત્ર 
ઉપર પંદર શહેરોના મેયરોએ સહી 
આપી હતી જેમાં થવનિસર ઓન્ટારીયો 
અને અમેડરકાના સાત મેયરો તથા 
સોળ સાંસદો પણ હતા. જોકે ગયા 
મથહને ફેિરર સરકારના ટ્ાનસપો્ટલા 
થમથનસ્ટર ઓમર અ્્ાબ્ાએ સરકારી 
એપનો બચાવ કરતા કહ્ં હતું કે, એ 
ખરેખર રોકો મા્ટે સારી બાબત છે. 
જયારે હવે આ માસના અંત સુધી એ 
મુદત પૂણલા થઇ રહી છે. 

ઓન્ટેરિયો 
્ટોરોન્ટોમાં દર થશયાળામાં રસતા 

ઉપરથી બરફ ખસેિવાની કવાયત કરવી 
પિે છે. આ વખતે એમાં પણ નથવનતા 
જોવા મળશે. ્ટોરોન્ટો સી્ટી સ્ટાફના 
જણાવયા મુજબ આ વખતે ૩૩ જે્ટરી 
થસમેન્ટની ટ્કો જેને હળ જેવા પાના 
રગાિવામાં આવયા હોય એનો ઉપયોગ 
થશે. જે બરફ ખસેિવામાં મદદરૂપ 
બનશે. જો કે, આ યોજનાની જાહેરાત 
હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી. પરંતુ 
કે્ટરાક સુત્રો દ્ારા સી્ટી સ્ટાફને નવા 

પગરા રેવાની િરામણ કરવામાં આવી 
છે, તેના પરથી જાણવા મળે છે કે, નવા 
ઉપકરણોનો ઉપયોગ આ વખતે થનાર 
છે. જે ્ટોરોન્ટો શહેર મા્ટે પહેરીવારનું 
હશે. સી્ટી સ્ટાફના જણાવયા મુજબ 
થસમેન્ટ ટ્કોની સંખયા શહેરના કુર 
૧,૧૦૦ વાહનોમાં ્ણી ઓછી ગણાય 
એ્ટરી જ હશે. (જે મો્ટે િાગે તો 
ખાનગી વાહનોના કોનટ્ાક્ટરોના જ હોય 
છે.) નવી જોિાનારી ટ્કો ઉદ્ોગો મા્ટે 
સવીકકૃત વાહનો હશે. જે શહેરના ખચલાને 
્્ટાિી શકશે.

આ વાહનો થશયાળાના મેન્ટેનનસને 
નથવનતાથી સંિાળશે અને થશયાળાના 
સમયમાં ખારી પિી રહેવાને બદરે 
આખા વરલા દરથમયાન વપરાશમાં રઈ 
શકાશે. જેનાથી ખચલામાં રાહત થશે 
અને થશયાળામાં એની ઉપયોથગતા પણ 
રહેશે. પરંતુ ફ્ેનિસ એનિ ફેથમરીઝ ફોર 
સેઈફ સટ્ી્ટસ (એફએફએસએસ) માને 
છે કે, શહેરના રસતાઓ મા્ટે આ્ટરા 
મો્ટા વાહનોનો ઉપયોગ કરવાને બદરે 
એનો ઉપયોગ શહેરની આસપાસના 
રસતાઓ મા્ટે થવો જોઈએ.

્ટોરોન્ટોના રસતા ઉપરથી બરફ ખસેિવા 
હળ જેવી થસમેન્ટ ટ્કનો ઉપયોગ સંિવ
સીટી સ્ાફને શશયાળા દરમમયાન નવીનતમ પદ્ધતતનાે ઉપયાેગ કરવા ભલામણ

ઓ્ટાવામાંથી કોથવિ પ્રથતબંધો દૂર થવાના 
સંકેતો, એરપો્ટલા ઉપર થતાં ્ટેસ્ટ બંધ થશે

સાંસદાે અને મેયરાેના જુથે કેનેડા અને અમેરરકન સરકારને પત્ર લખી રજૂઅાત કરી
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ટોરોનટો 
સ્વરાનુરાગ (ઇન્ડિયન 

ક્ાસિકલ મયુસિક લ્વિ્સ 
ગ્ુપ)કેનેડિામાં છેલ્ા ૧૦ 
્વર્સથી શાસત્ીય િંગીતમાં 
રિ ધરા્વનારા ભાઈ 
-બહેનો તાલીમ લઇ રહ્ા 
છે. આ ગ્ુપની િંગીત 
િંધયા ૧૭મી િપ્ેમબરે ૧૪૦ િેકિો્ોન સરિિેં્, 
નોથ્સ યોક્ક ખાતે પ્રકાશ બરભાયા અને સ્વથા 
સરિષનામૂથથીના િૌજ્યથી યોજાઈ હતી.  આ તકે 
િઘળા સ્વરાનુરાગીઓ પોતાની તૈયાર કરેલી રચના 
રાગ બંદિશ અને ગીતનો ગજરો લઇ આવયા હતા.

િૌપ્રથમ ગણેશ પ્રાથ્સના ગીત જૈિે િૂરજ કી 
ગરમી િે ... િમૂહમાં ગ્વાયું હતુ. બાિમાં કલાકાર 
ખે્વના પ્ેલે રાગ યમન કલયાણમાં શયામ બજાઇ 
આજ મુરસલયા છો્ા ખયાલ અને રાગ આધાદરત 
દિલમ િો્ગ આજ જાને કી જીદ્દ ના કરોં અને 
બીજું ગીત દકિ મોડિ િે આયે હમ (આંધી)
ને િુંિર રીતે રજૂ કયાાં હતા. તયારબાિ સરિ્િા 
ગોસ્વામીએ રાગ સબહાગમાં બંદિશ મેરો મન 
અ્કયો અને દિલમ ગીત દિલ કયાં ચીજ હૈ રજુ 

કયુાં હતુ. તયારબાિ સ્વથાએ ભીમપલાિી રાગમાં 
ભજમન સનિદિન શયામ િુંિર અને ગીત નૈનો મેં 
બિરા છાયેં તૈયારી િાથે પેશ કયુાં હતુ. આ ઉપરાંત 
અ્ય કલાકારોએ ગીતો ગાયા હતા. ઈશ્વરભાઈ 
પારેખે રાગ માલકૌંિમાં એકતાલ દ્ુતમાં ધી્ 
લંગર માનત નાહી... પુરા ભા્વથી ગાયું હતુ. 
છેલ્ે ભૈર્વી રાગમાં અંતરમાંથી નસહ રે સ્વિરં 
હદર ... મીરાબાઈનું ભજન આલાપ, માનિી 
અને સનશાંતના િહકારથી િૌએ માણયુ હતુ. અંતે 
િૌના િહયોગથી બનેલી ્વાનગીઓનો રિથાળ  
આરોગીને  િૌ છૂ્ા પડ્ા હતા. કાય્સરિમમાં 
અન્ત માલસ્વયા, ઉષમા િેિાઈ, કીત્સન માલસ્વયા, 
અલપા પારેખ, િંજી્વ િેિાઈ અને િંચાલક કલપના 
િેિાઈની હાજરી ઉતિાહ પ્રેરક રહી હતી. 

શાેન રાેડ્રીગ લેમિકાેએે 54 દેશાેના 
ખેલાડરીએાેને શશકસ્ત એાપરી

ઓનટટેરરયો 
મો્ટ્ીયલના હોચેલેગા મેિીિોનેવયુ નજીક 

રહેનાર ૧૮ ્વરથીય ખેલાડિીએ આ ્વર્સનો ્વલડિ્સ 
યુથ ચેિ ચેનમપયનનો તાજ મેળવયો છે અને એ 
આ ્ાઈ્લ ધરા્વનારો પહેલો કયૂબેક્વાિી 
અને બીજો કેનેડિીયન બ્યો છે. શોન રોડ્ીગ 
લેસમક્ોએ પ૪ િેશોના ખેલાડિીઓને હરા્વીને 
આ ટ્ોિી હાંિલ કરી છે. ્વલડિ્સ અ્ડિર -૧૮ ચેિ 
ચેનમપયનશીપ ગયા અઠ્વાદડિયે રોમાસનયામાં 
િંપન્ન થઈ હતી. તેણે આ સપધા્સમાં ૧૧માંથી ૭ 
જીત અને ૪ ડ્ો િાથે ન્વ પોઈ્્ મેળવયા હતા. 
તેમણે કિાદકસતાનના કાિીબેક નોજેરબેકને 
પરાસજત કયયો હતો. જે રેંકીંગમાં બીજા સથાને 
રહ્ો હતો. એમણે જમ્સનીના મેરીયિ ફ્ોમમ 

િામેની રમત ડ્ો કરી હતી, જે ત્ીજા સથાને રહ્ો 
હતો. તેણે િળહળતા સ્વજય બાિ કહ્ં હતું કે, મેં 
આની અપેક્ા નહોતી રાખી. ્ૂના્સમે્્ની શરૂઆત 
એ્લી િારી ન હતી. પછીથી મને િિળતા મળ્વા 
માંડિી હતી. હ્વે એ માત્ બે ્વધુ સ્વજય િૂર છે. 
જેથી એ ગ્ા્ડિ માસ્રનું સથાન મેળ્વી શકશે. 
જે આ રમતનું િ્વયોચ્ચ િ્માન છે. કયૂબેક ચેિ 
િેડિરેશનના જનરલ મેનેજર રીચાડિ્સ રિુહુએ કહ્ં 
હતું કે, એ િૌથી નાની ્વયે ગ્ા્ડિમાસ્ર બનનારો 
કયૂબેક્વાિી હશે. તેમના જણાવયા મુજબ 
અંિાજે ૧ર૦૦ ખેલાડિીઓ આંતરરાષ્ટીય સતરે 
ગ્ા્ડિમાસ્ર છે. જેમાં કયૂબેકના કેસ્વન “સપ્રાગે્ 
પાસકલચાબ્સરએ્યુ અને થોમિ રિેલ રૂિમૂનનો 
િમા્વેશ થાય છે, જેણે રર ્વર્સની ્વયે સખતાબ 
મેળવયો હતો. રોડ્રીંગ લેસમક્ાનો ઉછેર ચેિના 
્વાતા્વરણમાં નથી થયો છતા એણે માત્ છ ્વર્સની 
્વયથી ચેિ શીખ્વાની શરૂઆત કરી હતી.

ઓનટટેરરયો 
14મી િપ્ેમબરે કેનેડિાએ જે એકિપ્રેિ 

એ્ટ્ી મા્ેની અરજીઓ મા્ે સનમંત્ણ મોકલયું 
હતું, એમાં જે ઉમેિ્વારના લઘુત્તમ િીઆરએિ 
સકોર પ૧૦ હોય તેમનો િમા્વેશ થશે. પહેલા 
આ સકોર પ૧૧ પોસ્ કરાયો હતો. જેમાં 
િુધારો કર્વામાં આવયો હતો. આ જાહેરાત 
આઈઆરિીિીની ્વેબિાઈ્ પર કર્વામાં 
આ્વતા હ્વે જેમનો સકોર પ૧૦  હશે તેમને 
આઈ્ીએ હેઠળ કેનેડિાના પરમેન્્  રેિીડિે્્ 

મા્ે અરજી કર્વાની તક મળશે. જો કે, અ્ય 
પ્રોગ્મોની િરખામણીમાં આ સકોર ઘણો 
્વધુ છે. જેના ડ્ો ૬ જુલાઈથી શરૂ થયા છે. 
ઈસમગ્ેશન, રેિયુસજિ એ્ડિ સિ્ીિ્શીપ કેનેડિા 
(આઈઆરિીિી)એ તેના ્વહી્વ્ી િુચનો 
બુધ્વારે બપોરે ત્ણ ્વાગયે અપડિે્ કયા્સ હતા. 
તે િમયે ્વેબપેજ મુજબ કમિેકમ િીઆરએ 
પોઈ્્િ પ૧૧ હતા, જે પછીથી િુધારીને 
પ૧૦ કરાયા હતા. તયારબાિ ઓલ પ્રોગ્ામ 
ડ્ો જેમાં ્ોચનો સકોર કરનારા ઉમેિ્વારોને 

એકિપ્રેિ એ્ટ્ી પ્રોગ્ામમાં તક મળશે તેમને 
અરજી કર્વાનું સનમંત્ણ મળશે. જેમાં કેનેડિીયન 
એકિપીરીય્િ કલાિ (િીઈિી), ધ િેડિરલ 
સકીલડિ ્વક્કર પ્રોગ્ામ (એિએિડિબલયુપી) અને 
ધ િેડિરલ સકીલડિ ટ્ેડિિ્સ પ્રોગ્ામ(એિએિ્ીપી)નો 
િમા્વેશ થાય છે. 

આઈઆરિીિીએ અગાઉ ઓલ પ્રોગ્ામ 
એકિપ્રેિ એ્ટ્ી ડ્ો ર૦ર૦ને ડિીિેમબરથી 
અ્કા્વી િીધા હતા. તે િમયે માત્ િીઈિીથી 
જ ઉમેિ્વારો અરજી કરી શકતા હતા અથ્વા 

પીએનપીથી કરી શકતા હતા. તયારબાિ 
િપ્ેમબર ર૦ર૧થી િીઈિી પ્રોગ્ામના ડ્ો પણ 
અ્કા્વી િે્વાયા હતા. જયારે આઈઆરિીિીએ 
ડ્ો અ્કાવયા હતા, તયારે ક્ઓિ સકોર પ૦૦ 
હતો. જેમ જેમ ક્ઓિ સકોર ઘ્તો હતો તેમ 
તેમ ડ્ોનું કિ ્વધતું હતું. આ ્વરષે અતયાર િુધીમાં 
કેનેડિાએ ૪૦૭૮પ ન્વા ઈસમગ્્્િને એકિપ્રેિ 
એ્ટ્ીથી પ્ર્વેશ આપયો છે અને ર૦રર-ર૦ર૪ના 
પલાન મુજબ પપ,૯૦૦ને પ્ર્વેશ આપ્વાનો 
લકયાંક આઈઆરિીિીએ રાખયો છે.

પાત્ર્તા ધરાવ્તા ઉિેદવારાેને પરીએાર િાટે એરજીનરી ્તક િળશે, એન્ય પાેગ્રિાેનરી સરખાિણરીિાં સાેર ઘણાે વધુ 

મો્ટ્ીયલનો તરૂણ કયૂબેકનો પ્રથમ 
્વલડિ્સ જુસનયર ચેિ ચેનમપયન બ્યો

સ્વરાનુરાગની િંગીત િંધયા, કલાકારો 
દ્ારા સ્વસ્વધ રચનાઓની અિભૂત પ્રસતૃત

ફિલ્રીગરી્તાે, ભજનાે એને ભા્તરીગળ કૃત્તએાેએે દશ્શકાેના િન િાેહરી લરીધા

IRCCની ્વેબિાઈ્ ઉપર લઘુત્તમ CRS સકોર પ૧૦ થયો
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લખીમપુર હત્યાકાંડ : સરકયાર અને 
ભયાજપીઓની ચૂપકીદી શરમજનક

તંત્રી - સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

ભારતમાં ખેડૂત આંદોલનને દબા્વરી 
દે્વા મોદરી સરકાર કે તેના મંત્રી 

તેમજ ભાજપના મળતરીયાઓએ ભારે ઉધામા 
કયાયા પરંતુ છે્વટે પરીછેહઠ કર્વરી પડરી. આ 

સમયે કેન્દ્રીય મંત્રી 
અજય મમશ્ાના સપૂત 
આમશષ મમશ્ાએ 
લખરીમપુરમાં ચાર 
આં દ ો લ ન ક ા ર રી 
ખેડૂતોને કચડરી નાંખયા 
હતા. ઉત્તર પ્રદેશનું 
લખરીમપુર ખરીરરી આ 
ઘટનાથરી રાષ્ટરીયસતરે 
ચમકયું હતુ. આ 

્વાતને માંડ દોઢ ્વષયા ્વરીતયુ તયાં ફરરી એક 
ઘટનાથરી લખરીમપુર આખા દેશમાં ચચાયામાં 
આવયું.

અઠ્વાડડયા પહેલાં જ લખરીમપુર ખરીરરીમાં 
દમલત પડર્વારનરી બે દરીકરરીઓ ઉપર બળાતકાર 
કયાયા પછરી તેમનરી હતયા કરરી દે્વાઈ. આટલું 
ઓછું હોય તેમ તે બંને સગરીરાઓનરી લાશને 
પણ નરાધમોએ ઝાડ પર લટકા્વરી દરીધરી. આ 
ઘટનામાં દમલત પડર્વારનરી બે સગરી બહેનો 
ભોગ બનરી અને તેમનરી હતયા કરનારા પાંચેય 
હ્વસખોર મુસસલમ છે. 

ઉત્તર પ્રદેશમાં યોગરી આડદતયનાથ 
મુખયમંત્રી છે અને ભાજપનું શાસન છે. 
તેથરી ભાજપ આ મુદ્ો ્વધુ તુલ ન પકડે તે્વરી 
્વેતરણમાં છે. એટલે જ કદાચ મરીડડયામાં 
આ મુદ્ાનરી ખાસ કોઈ ચચાયા થઈ રહરી નથરી. 
યુપરીમાં મહંદુત્વને નામે સત્તા સુધરી પહોંચનાર 
યોગરી અને ભાજપ ચૂંટણરીપ્રચારનરી સભામાં 
અનેક મુદ્ા જોરશોરથરી ઉછાળતા હતા. આ 
જ ભાજપના સમથયાકો પણ મોટરી મોટરી ્વાતો 
કરતા ફરે છે. પરંતુ આજે યોગરી હોય કે ભાજપ 
બધા જ ચુપ છે. જે લોકોને કોઈ એકટર કે 
એકટ્ેસના મન્વેદનથરી મહંદુત્વનું અપમાન થઈ 
ગયેલું લાગે છે એ બધા સોમશયલ મરીડડયાના 
બહાદુરો પણ બે પગ ્વચ્ે પૂંછડરી દબા્વરીને 
બેઠા છે. 

આ જ ઘટના મબનભાજપરી શામસત 
રાજયમાં બનરી હોત તો ભાજપરીયાઓ દેકારો 
મચા્વરી દેત. મુસસલમ તુસટિકરણના કારણે 
મહંદુઓનરી બહેન-દરીકરરીઓ સલામત રહરી 
નથરી એ્વરી ્વાતોનો મારો ચલા્વરી દરીધો હોત. 
પરંતુ આ ઘટના તો ભાજપરી શામસત યુપરીમાં 
બનરી એટલે સરકાર કે ભાજપને મામલો થાળે 
પાડ્વામાં ્વધુ રસ છે. અહીં ્વાત મહંદુ કે 
મુસસલમનરી નથરી. પરંતુ સગરીરા પર સામૂમહક 
બળાતકાર અને તેનરી ક્રુરતા પૂ્વયાક હતયાનરી 
ઘટના અતયંત ધ્રૃણાસપદ અને માન્વતાને પણ 
શરમસાર કરનારરી છે. યુપરીમાં કાયદો અને 
વય્વસથાનરી ્વતયામાન સસથમતનો મચતાર આપતરી 
આ ઘટનાનરી કેન્દ્એ પણ કોઈ નોંધ લરીધરી 
નથરી. જો કે આ ઘટનાના પડઘા સોમશયલ 
મરીડડયામાં સંભળા્વા માંડ્ા છે. સોમશયલ 
મરીડડયામાં લોકો આ ઘટનાને ્વખોડરી સરકાર 
ઉપર આકરા પ્રહારો કર્વા માંડ્ા છે.

હે્વામનયત આચરનારા લોકોને જાહેરમાં 
ગોળરીએ દે્વા જોઈએ એ પ્રકારનરી કોમેન્્ટસ 
સુદાં થઈ રહરી છે. આ કેસમાં જુનેદ, 
સુહેલ, કરરીમુદ્રીન, આરરીફ, હફીઝુર રહેમાન 
એમ પાંચેય આરોપરીનરી ધરપકડ કર્વામાં 
આ્વરી છે અને તેમને ફાંસરીથરી ઓછું કશું 
ના ખપે એ્વરી પણ કોમેન્્ટસ થઈ રહરી છે. 
લખરીમપુરનરી આ ઘટના અતયંત ગંભરીર છે 
કેમ કે, આ પાંચેય હે્વાનોએ ષડયંત્ રચરીને 
બંને દરીકરરીઓને હ્વસનો મશકાર બના્વરી અને 
પછરી તેમનરી હતયા પણ કરરી નાંખરી. પોલરીસ 
અને પડર્વારજનો દ્ારા આ બંને દરીકરરીઓ 
સુધરી હે્વાનો કઈ રરીતે પહોંચયા એ મુદ્ે અલગ 
અલગ ્વાતો તારણો રજૂ કરાયા છે.

મૃતક દરીકરરીઓનરી માતાનો દા્વો છે કે, 
મુસસલમ યુ્વકો બાઇક ઉપર દરીકરરીઓનું 
અપહરણ કરરીને લઈ ગયા હતા, પછરી 
ખેતરમાં બળાતકાર કયયો અને પછરી હતયા 
કરરીને લાશોને ઝાડ પર લટકા્વરી દરીધરી. બંને 
છોકરરીઓ સગરીર છે કેમ કે મોટરી દરીકરરી 
દસમા ધોરણમાં ભણતરી હતરી અને નાનરી 
સાતમા ધોરણમાં ભણતરી હતરી. માતાએ 
નોંધા્વેલા મન્વેદન મુજબ બુધ્વારે સાંજે 
લગભગ ૪ ્વાગયે પોતે ૧૭ અને ૧૫ ્વષયાનરી 
બે દરીકરરીઓ સાથે ઘરનરી બહાર બેસરીને ્વાતો 
કરરી રહરી હતરી. આ સાથે સાથે ઘરનરી બહારના 
નળ પર ્વાસણ ધોતરી હતરી તયારે અચાનક 
બાઇક પર બે યુ્વકો આવયા અને મારરી બંને 
દરીકરરીઓને બળજબરરીથરી બાઇક પર બેસાડરીને 
ઉઠા્વરી ગયા હતા. દરીકરરીઓનરી માતાએ તેમને 
રોક્વાનો પ્રયાસ કયયો પણ બાઇકસ્વાર યુ્વકે 
લાત મારતાં તે ગબડરી પડરી હતરી. બંને બદમાશો 
દરીકરરીઓને ઉઠા્વરીને ફરાર થઈ ગયા, માતાએ 
બૂમાબૂમ કરતા ગામના લોકોએ બાઇક પર 
અને પગપાળા દોડતા બાઇકસ્વારોનો પરીછો 
કયયો હતો પણ બંને પકડાયા ન હતા. લાંબા 
સમય સુધરી શોધ કયાયા પછરી, બંને પુત્રીઓના 
મૃતદેહ ગામથરી લગભગ દોઢ ડકલોમરીટર દૂર 
આ્વેલા શેરડરીના ખેતરમાં ઝાડ પર લટકતરી 
હાલતમાં મળરી આવયા હતા. બરીજી તરફ 
પોલરીસનું તારણ કંઈક જુદુ જ છે. તેનું કહે્વું 
છે કે, દરીકરરીઓનું અપહરણ કર્વામાં આવયું ન 
હતું. પણ બંને દરીકરરી પોતાનરી 

મરજીથરી યુ્વકો સાથે બાઇક ઉપર 
બેસરીને ગઈ હતરી. લખરીમપુર પોલરીસના 
એસપરી સંજી્વ સુમનનો દા્વો છે કે, આ 
બળજબરરીથરી અપહરણનો મામલો નથરી પણ 
બંને દરીકરરીઓને લાલચ આપરીને લઈ જ્વામાં 
આ્વરી હતરી. ખેતરમાં યુ્વકો દ્ારા તેમનરી સાથે 
બળજબરરીથરી સંબંધ બાંધ્વામાં આવયા હતા. 
બાદમાં તેમનરી હતયા કરરીને મૃતદેહને ઝાડ 
ઉપર લટકા્વરી દે્વામાં આવયા હતા કે જેથરી 
ઘટનાને આપઘાતમાં ખપા્વરી શકાય.

પોલરીસ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પોલરીસે કહ્ં કે, 
અતયાર સુધરીમાં છોટુ ગૌતમ, જુનેદ, સુહેલ, 
કરરીમુદ્રીન, આરરીફ, હફીઝુર રહેમાનનરી 
ધરપકડ કર્વામાં આ્વરી છે. આ પૈકી છોટુ 
મહંદુ છે જયારે બાકીના પાંચેય મુસસલમો છે. 
છોટુએ જુનેદ અને સુહેલ સાથે છોકરરીઓનરી 
દોસતરી કરા્વરી હતરી. પણ બળાતકાર કે હતયાનરી 
ઘટના સમયે તે તયાં હાજર નહોતો. આ બંને 
છોકરરીઓ જુનેદ અને સુહેલ સાથે લગ્ન કર્વા 
માંગતરી હતરી અને તેના માટે દબાણ કરતરી 
હતરી. તેના કારણે બંનેએ તેમને ઠેકાણે પાડ્વાનરી 
યોજના ઘડરી કાઢરી. જુનેદ અને સુહેલ બંને 
છોકરરીઓને ફોસલા્વરીને ખેતરમાં લઈ ગયા 
અને તયાં છોકરરીઓ સાથે શારરીડરક સંબંધ 
બાંધ્વામાં આવયો. 

તયારપછરી તેમનરી હતયા કરરીને લાશોને થોડે 
દૂર લઈ જઈ ઝાડ પર લટકા્વરી દે્વામાં આ્વરી. 
પોલરીસ અને દરીકરરીઓનરી માતાનાં મન્વેદન 
ભલે અલગ લાગે પણ બંને દરીકરરીઓ પર 
બળાતકાર ગુજાયાયા પછરી હતયા કરરી દે્વાઈ તે 
સપટિ છે. છોકરરીઓનું અપહરણ કરાયું હોય તો 
અપરાધનરી ગંભરીરતા ્વધરી જાય છે પણ માનો 
કે છોકરરીઓ પહેલાંથરી ઓળખતરી હોય અને 
પોતાનરી મરજીથરી ગઈ હોય તો પણ ગંભરીર 
અપરાધ છે જ. સગરીર છોકરરીઓને હ્વસ 
સંતોષ્વા માટે ફોસલા્વરીને જાળમાં ફસા્વાઈ 
તો પણ રેપનો ગુનો બને છે. યુપરીમાં આટલરી 
ગંભરીર ઘટનાને અંજામ આપ્વાનરી બાબત તયાં 
આ્વેલા જંગલરાજનરી પ્રતરીતરી કરા્વે છે. 
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મહેસાણા
દૂધસાગર ડેરીના પૂર્વ ચેરમેન વરપુલ ચૌધરી 

સામે દૂધસાગર ડેરીના સાગર દાણ કૌભાંડ કેસ 
મામલે શંકરવસંહ રાઘેલા અને અરુ્વન મોઢરાડીયાને 
મહેસાણા કોર્વ દ્ારા સમનસ પાઠરરામાં આવયું છે. 
સાક્ી તરીકે હારર રહેરા મારે મહેસાણા ડડસ્ટ્ીકર 
કોરટે સમનસ પાઠવયું છે. શંકર વસંહ રાઘેલા અને 
મોઢરાડડયાએ વરપુલ ચૌધરીને NDDBના 
ચેરમેન બનારરા ભલામણ પત્ો લખયા હતા.

દૂધસાગર ડેરીના સાગર દાણ કૌભાંડ કેસમાં 
વરપુલ ચૌધરી સામે મહેસાણા કોર્વમાં કેસ ચાલી 
રહ્ો છે. રેમાં શંકરવસંહ રાઘેલા અને અરુ્વન 
મોઢરાડીયાએ વરપુલ ચૌધરીને NDDBના 
ચેરમેન બનારરા ભલામણ પત્ લખયા હતા. 
રેથી સરકારી રકીલની શંકરવસંહ રાઘેલા અને 
અરુ્વન મોઢરાડીયાને સાક્ી તરીકે હારર રાખરાની 
અરજીન કોરટે ગ્ાહ્ રાખી છે. રેથી 6 ઓકરોમબરે 
શંકરવસંહ રાઘેલા અને અરુ્વન મોઢરાડીયાને 
કોર્વમાં હારર રહેરા સમનસ ઈશયુ કરાયા છે. આ 

કેસમાં શંકરવસંહ રાઘેલા અને અરુ્વન મોઢરાડીયાને 
સાક્ી તરીકે હારર રહેરા સમનસ ઈશયુ કરાયા 
છે. શંકરવસંહ રાઘેલા અને અરુ્વન મોઢરાડીયાએ 
વરપુલ ચૌધરીને એનડીડીબીના ચેરમેન બનારરા 
ભલામણ પત્ લખયા હતા. ખાસ સરકારી રકીલ 
વરરય બારોર દ્ારા શંકરવસંહ રાઘેલા અને અરુ્વન 
મોઢરાડીયાને સાક્ી તરીકે હારર રાખરા આપેલી 
અરજી કોરટે ગ્ાહ્ રાખી છે.  6 ઓકરોમબરના 
રોર શંકરવસંહ રાઘેલા અને અરુ્વન મોઢરાડીયાને 
કોર્વમાં હારર રહેરા સમનસ ઈશયુ કરાયા છે. 

મહેસાણા
મહેસાણામાં અબુ્વદા ધામ ખાતે આંરણા 

ચૌધરી સમારનું મહાસંમેલન યોજાયું હતું. રેમાં 
મોરી સંખયામાં આંરણા ચૌધરી સમારના લોકો 
ગામેગામથી ટ્ેકરર, ગાડીઓ, લક્ઝરી બસો 
લઈને ઊમરી પડયા હતા. આ મહાસંમેલનમાં 
પુરુષોની સાથે-સાથે આંરણા ચૌધરી સમારની 
મવહલાઓ પણ મોરી સંખયામાં જોડાઈ હતી. 
આ મહાસંમેલનનું આયોરનો અબુ્વદા સેના દ્ારા 
કરરામાં આવયું હતું. આ સંમેલનને ધયાનમાં 
રાખીને સ્થળે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠરરામાં આવયો 

હતો. ઠેર-ઠેર અબુ્વદા સેનાના અધયક્ વરપુલ 
ચૌધરીની ધરપકડનો વરરોધ કરરામાં આરી 
રહ્ો છે. હરે અબુ્વદાધામના મુખય મહંત જાખડ 
ઋવષ આવયા વરપુલ ચૌધરીના સમથ્વનમાં આવયા 
છે.  વરસનગરના બાસણા ગામે વરપુલ ચૌધરીની 
ધરપકડના વરરોધમાં મહાસંમેલનનું આયોરન 
કરરામાં આવયું હતું. સંમેલનમાં વરપુલ ચૌધરીની 
ગેરહારરીમાં તેમના સ્થાને પાઘડી મૂકરામાં 
આરી હતી.આ તકે મહંત જાખડ ઋવષએ વરપુલ 
ચૌધરીને સમથ્વન આપી ઉપરાસની ચીમકી 
ઉચ્ારી હતી. 

દૂધસાગર ડેરીનું સાગરદાણ કૌભાંડ 
શંકરસસંહ અને મોઢવાડીયાને સમનસ

સવપુલ ચૌધરીને છોડાવવા અરુબુદાધામના 
મહંત જાખડ ઋસિ દ્ારા ઉપવાસની ચીમકી
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રેડ કોર્નર રોટીસ બાદ 
લીકરકકંગ વીજુ સસંધી 

દુબઇથી પકડાયો
વડોદરા

રાજયરા લીકર કકંગ તરીકે ઓળખાતા 
વડોદરારા સવરોદ ઉર્ફે વીજુ સસંધી દુબઇથી  
પકડાયો હોવારી સવગતો ચચા્નરો સવષય બરી છે. 
રાજસથાર અરે હકરયાણામાં મોટું રેટવક્ક  ધરાવતા 
વારસીયા સવસતારરા સવરોદ ઉર્ફે વીજ મુરલીધર 
ઉદવાણી(વલ્લભ કોમ્પલેકસ, આજવારોડ)રોરૂ.૧૮ 
લાખરી કકંમતરો દારૂરો જથથો તાજેતરમાં જ ગોલડર 
ચોકડી પાસેથી સટેટ મોસરટકરંગ સેલ દ્ારા પકડવામાં 
આવયો હતો.જેરી તપાસ વડોદરા ક્ાઇમ  બ્ાનચરે 
સોંપાઇ હતી. વીજુ સામે દારૂરા ૫૦ થી વધુ કેસો 
થયા છે અરે રાજયરા પોલીસ વડાએ વીજુ સસંધી 
સામેરી તપાસ વડોદરા ક્ાઇમ બ્ાનચ પાસેથી લઇ સટેટ 
મોસરટકરંગ સેલરે સોંપવારો આદેશ આ્પયો હતો.

વડોદરામાં સગા પુત્ર સાથે 
અડપલા કરરાર પત્ી 
સામે જવારરી ર્કરયાદ

વડોદરા
પુત્ર સાથે શારીકરક છેડછાડ કરી અનય પુરુષો સાથે 

પણ પત્ીરા સબંધરા આક્ેપ સાથે સરવૃત્ત આમમી 
જવારે અદાલતરા દ્ાર ખટખટાવતા હરણી પોલીસે 
ગુરો રોધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. વડોદરામાં માતા 
પોતારા પુત્ર સાથે શારીકરક છેડછાડ કરતી હોવારી 
ર્કરયાદ ખુદ તેરા પસતએ કરી છે. સૂત્રો પાસેથી મળતી 
માસહતી અરુસાર હાલ સરકારી સંસથામાં રોકરી 
કરતા સરવૃત્ત આમમી જવારએ અગાઉ અદાલતમાં 
ર્કરયાદ કરી હતી કે, તેરી પત્ી બાર વષ્નરા પુત્ર 
સાથે શારીકરક છેડછાડ કરે છે. તેમજ પત્ી અનય 
પુરુષો સાથે પણ સંબંધ ધરાવે છે. દરસમયાર કોટ્નરા 
આદેશરુસાર હરણી પોલીસેઆ મામલે પોકસો હેઠળ 
ગુરો રોધી તલસપશમી તપાસ હાથ ધરી છે.

વડોદરા 
અલકાપુરી સસહત ત્રણ સથળોએ 

આવેલા રા સલંક મોબાઇલ સટોરમાં સેનટ્રલ 
જીએસટી સવભાગે ત્રણ કદવસ પહેલા પાડેલા 
દરોડામાં રૂ.૮.૫૦ કરોડરી જીએસટી ચોરી 
પકડાઇ છે. આ કેસમાં સીજીએસટીએ રા 
સલંક મોબાઇલરા સંચાલક પુષપક હકરશ 
મખીજારી (રહે.ઇસકોર હેસબટેટ, ગોત્રી-
સેવાસી રોડ, વડોદરા)રી ધરપકડ કરીરે 
કોટ્નમાં રજૂ કરતા કોટટે પુષપક મખીજારીરી 
જામીર અરજી ઉપર સુરાવણી શુક્વાર પર 
મુલતવી રાખીરે પુષપક મખીજારીરે જેલમાં 
મોકલી આપવા હુકમ કયયો હતો.

કડરેકટોરેટ જરરલ ઓર્ ગુડ્ઝ એનડ 
સસવ્નસ ટેકસ ઇનટેસલજનસ- વડોદરા કરજરલ 
યુસરટરા ઇનટેસલજનસ ઓકર્સર સરસમત કપુરે 
પુષપક મખીજારીરી ધરપકડ કરીરે આજે 
સેસનસ કોટ્નમાં સચર્ જયુકડસશઅલ મેસજસટ્રેટ 
સમક્ રજૂ કયયો હતો. સીજીએસટી સવભાગે 
કોટ્ન સમક્ કરેલી અરજીમાં કેસરી સવગતો 
આપી હતી કે પુષપક હકરશ મખીજારી ૧) 
રા સલંક, સવંડસર ્પલા્ઝા, અલકાપુરી, ૨) 
રા સલંક, મારૂસતધામ સોસાયટી, હરણી રોડ 
અરે ૩) સરકાર આઇ ર્ોનસ, લાલ બહાદુર 
શાસત્રી સવદ્ાલય સામે, કારેલીબાગ ખાતે શો 
રૂમ ધરાવે છે.

રૂ.8.50 કરોડની GST ચોરીમાં ‘રા લિંક 
મોબાઇિ ફોન’ના મખીજાનીની ધરપકડ
બ્ાન્ડેડ કંપનીના માડેબાઇલ-સ્ાર્ટ વાડેચ બબલ વગર જ ખરીદતાડે હતાડે 

વડોદરા
વડોદરા સેનટ્રલ જેલરા અનડર ટ્રાયલ અરે સજા  પામેલા 

૭ કેદીઓએ જેલ સટાર્રા ત્રાસથી કંટાળીરે કર્રાઇલ  પી 
લેતા જેલ તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઇ હતી. કર્રાઇલ  પી 
લેરાર એક કેદી એમ.એસ.યુસરવસસ્નટીરો ભૂતપૂવ્ન સવદ્ાથમી 
રેતા છે.તમામ કેદીઓરી તસબયત લથડતા તેઓરે જેલ સટાર્ 
દ્ારા સારવાર માટે સયાજી હોસસપટલમાં ખસેડવામાં આવયા 
છે. બરાવરા પગલે કેદીઓરા સગાઓ પણ હોસસપટલ ખાતે 
દોડી આવયા હતા.સયાજીમાં અર્રાતર્રીરો માહોલ સજા્નતા 
રાવપુરા પોલીસરો સટાર્ પણ દોડી આવયો  હતો.

 સારવાર માટે લાવવામાં આવેલા કેદીઓ પૈકી એક 
કેદીએ આક્ેપ કરતા જણાવયું હતું કે,મરે કોઇપણ વાંક ગુરા 
વગર હાઇ સસકયુકરટી બેરેકમાં મૂકી દેવામાં આવયો છે.મેં 
જેલરા કોઇ સરયમરો ભંગ કયયો રથી.કોઇરી સાથે મારામારી 

કરી રથી.તેમ છતાંય મરે હાઇ સસકયુકરટી બેરેકમાં મૂકી 
દીધો છે.હાઇ સસકયુકરટી બેરેકમાંથી બહાર કાઢવા માટે 
મારી પાસે પૈસા માંગવામાં આવે છે.વાઘેલા સાહેબ દ્ારા 
અમારા પર ત્રાસ ગુજારવામાં આવે છે.અરે પૈસારી પણ 
માંગણી કરવામાં આવે છે.૨૪ કલાક સુધી અમરે બેરેકમાં 
બંધ  રાખવામાં આવે છે.

નડડયાદ 
રકડયાદ ખાતે આવેલાસપોરસ્ન 

ઓથયોકરટી ઓર્ ગુજરાત દ્ારા 
સંચાસલત સજલ્લા રમત પ્રસશક્ણ કેનદ્રમાં 
તીરંદાજી માટે પ્રેસમલા બાકરયા પ્રેકટીસ 
કરી રહી છે . પંચમહાલ સજલ્લારા 
ઘોઘંબા તાલુકાથી આવતી પ્રેસમલાએ 
આચ્નરીરી સર્ર સૌ પ્રથમ પંચમહાલરી 
આશ્રમશાળાથી કરી હતી. તયારબાદ 
ખેલ મહાકુંભે પ્રેસમલારું જીવર જ 
બદલી રાખયું. ખેલ મહાકુંભમાં સારા 
પ્રદશ્નર બાદ તેણે રકડયાદ સજલ્લા 
પ્રસશક્ણ કેનદ્રમાં એડસમશર લીધું હતું. 
પ્રેસમલાએ સજલ્લા પ્રસશક્ણ કેનદ્રમાં 
જોડાયા બાદ સૌ પ્રથમ ધ ગોવા 

ગેમસમાં ભાગ લીધો, જયાં તેણે ઉતકકૃષ્ટ 
પ્રદશ્નર કયુું હતું. તયારબાદ તેણે કોકરયા 
ખાતે યુથ ગેમસમાં ભાગ લઇ ઇસનડયા 
માટે સસલવર અરે બ્ોન્ઝ મેડલ હાંસલ 
કયયો હતો. તીરંદાજીમાં ભારત માટે 
ગોલડ મેડલ લાવવારું સવપ્ન સેવતી 
પ્રેસમલાએ પોતારી તૈયારી ચાલુ રાખી.  
૨૦૧૭માં બેંકકોક ખાતે રમાયેલી 
એસશયા કપમાં પ્રેસમલાએ સસલવર 
મેડલ મેળવી ભારતરે ખુબ પ્રસસસધિ 
અપાવી હતી. ૨૦૧૯માં ગુજરાતરી 
આ દીકરીએ બલર યુસરવસટી રમતમાં 
ભાગ લીધો હતો. તયારબાદ ઓલસમપક 
રમતમાં પ્રેસમલા ટોપ ૧૦માં ૮માં ક્મે 
રહી હતી.

ઘોઘંબાની પ્રેલમિાએ સા.કોડરયામાં 
લસલવર તરેમજ બ્ોન્ઝ મરેડિ જીતયોવડોદરા જેલરા અનડર ટ્રાયલ ૭ કેદીએ 

એકસાથે કર્રાઇલ ગટગટાવતા દોડધામ
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સુરત
ત્રણેક વર્ષ વર્ષ પહેલાં કવાસ 

ગામમાં પાડોશમાં ભાડે રહેતી તથા 
ઘરે ટીવી જોવા આવેલી 9 વર્ષની 
બાળકી પર જાતીય હુમલો કરનાર 65 
વરષીય આરોપી સસકયોરીટીમેનને આજે 
પોકસો કેસોની ખાસ અદાલતે તમામ 
ગુનામાં દોરી ઠેરવી સાત  વર્ષની 
સખતકેદ, રૂ.10 હજારનો દંડ ન ભરે 
તો વધુ 12 માસની કેદ તથા ભોગ 
બનનારને ૧ લાખ વળતર ચુકવવાનો 
સનદદેશ આપતો હુકમ કયયો છે.

કવાસ ગામમાં બાપા સીતારામ 
સોસાયટીમાં રહેતા તથા સસકયોરીટીમાં 
નોકરી કરતાં 65 વરષીય આરોપી 
મહેન્દ્રસસંગ રામશરુસીંગ રાજપુતના 
ઘરે પાડોશમાં રહેતી ફરરયાદી 
મહીલાની 9 વર્ષની પુત્રી તા.11-8-
19ના રોજ ટીવી જોવા ગઈ હતી. તયારે 
તેને અટકાયતમાં રાખીને આરોપીએ 
બાળાના ગાલ તથા છાતી પર દાંતથી 
બચકા ભરીને તેના કપડા ઉતારીને 
જાતીય હુમલો કયયો હતો. દરસમયાન 
પુત્રીને શોધતી માતા તયાં આવી ચડતા 

બાળાએ રડતા-રડતા સમગ્ર મામલો 
વણ્ષવયો હતો. માતાએ આરોપીને, કેમ 
મારી છોકરી સાથે આવું કયયં ? પુછતા 
આરોપીએ હલ્ા મત કરો જો હોગા 
હમ સમજ લેંગે કહીને દરવાજો બંધ 
કરી  દીધો હતો. બાળાની માતાએ 
પસત અને આસપાસના લોકોને 
આ અંગે જણાવયા બાદ ઈચછાપોર 
પોલીસમાં આરોપી  સવરુધધ ઈપીકો-
354(બી),342,પોકસો એકટની કલમ 
10 ના ભંગ બદલ ફરરયાદ નોંધાવી 
હતી. 

9 વર્ષની બાળાના શરીર પર બચકાં ભરનાર 
65 વર્ષના વૃધધને સાત વર્ષની કેદની સજા

ઘરે ટી.વી જેવા અાવેલી પાૌત્ીની ઉંમરની બાળા પર જતીય હુમલાે થયાે હતાે

સુરત
યુગાન્ડામાં પેરા બેડસમન્ટન 

ઈન્ટરનેશનલ ચેમપયનસશપમાં 
સુરતની વૈશાલી પટેલે સસંગલસમાં 
ગોલડ, ડબલસમાં સસલવર અને સમકસ 
ડબલમાં બ્ોન્્ઝ જીતીની હેસરિક કરી 
છે. ત્રણ વર્ષની ઉંમરે પોસલયોગ્રસત 
થતા વૈશાલીબેનને ડાબા હાથમાં 
કચાશ રહી ગઈ હતી. જો કે તેને બદલે 
જમણા હાથની તાકાતનો ઉપયોગ 
કરીને તેઓએ પોતાનો બેડસમન્ટનનો 
શોખ યથાવત રાખયો હતો અને હવે 
ઇન્ટરનેશનલ ટુના્ષમેન્ટમાં મેડલ પણ 
મેળવી રહ્ા છે. પૂવ્ષ આસરિકાના યુગાન્ડા 
ખાતે પેરા બેડસમન્ટન ઈન્ટરનેશનલ 

ચેસમપયન સશપ-
૨૦૨૨ નું 
૭ રદવસનું 
આયોજન કરાયુ 
હતું. જેમાં સુરત 
તરફથી એકમાત્ર 
પેરા બેડસમન્ટન 

પલેયર વૈશાલી પટેલે પ્રસતસનસધતવ 
કયુયં હતું. જેમાં ત્રણ અલગ અલગ 
કેટેગરીમાં તેમણે મેડલ મેળવયા છે. 
મહતવની વાત એ છે કે વૈશાલીબેનના 
પસત ખાનગી શાળામાં એકાઉન્ટન્ટ છે 
અને તેમણે ક્ેરડટ કાડ્ષ થકી લોન લઇને 
વૈશાલીબેનનો ૭ રદવસનો ૧,૨૫ 
હજારનો ખચ્ષ ઉપાડ્ો છે. 

યુગાન્ા ખાતે પેરા બે્મિન્ટનિાં 
સુરતની વૈશાલી પ્ટેલે િે્લ જીતયા

સુરત
છેલ્ા પાંચ વર્ષથી બાજીપુરા ખાતે કાય્ષરત 

સુમુલની દાણ ફેકટરીના પલાન્ટમાં સને 
૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષમાં અધધધ રૂા.૨૮.૨૯ 
કરોડની ખોટ ગઇ છે. જેનુ મુખય કારણ 
કાચામાલની ખરીદી મોંધી પડતી હોવાનું 
જાણવા મળયુ છે. સુમુલ ડેરી દ્ારા બાજીપુરા 
ખાતે દાણ ફેકટરી શરૂ કરી તયાંથી સુરત અને 
તાપી સજલ્ાના ૨.૫૦ લાખ પશુપાલકોને 
પશુઓ માટે ખોરાક મોકલવામાં આવે છે. 
સુમુલ દ્ારા રજુ થયેલા ઓડીટ પેરાનો 
અભયાસ કરી થયેલી રજુઆત મુજબ છેલ્ા 
પાંચ વર્ષથી બાજીપુરા ખાતે કાય્ષરત સુમુલ 
દાણ ફેકટરીમાં ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષમાં 

૨૮.૨૯ કરોડની ખોટ ગઇ છે. જેમાં મુખયતવે 
કાચો માલ એટલે કે દાણનો ખોરાક તૈયાર 
કરવા માટેનું રો- મટીરીયલસ મોંઘુ આવે છે. 
કાચો માલ જ રૂા. ૧૦૦ માં રૂા.૮૨.૬૫ ના 
ભાવે આવે છે. જેથી કાચો માલ મોંધો પડતો 
હોવાથી નુકસાન જઇ રહ્યુ છે.

સુિુલના દાણ પલાન્ટને 2021-22િાં 
રૂમપયા 28.29 કરો્ની જંગી ખો્ટ
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રાજકોટ
રાજકોટના રેસકોસ્સ મેદાનમાં આજે 

ગુજરાતભરમાંથી ભાજપના જજલ્ા-
તાલુકા પંચાયત,સુધરાઈના ચૂંટાયેલા 
સભયો,સહકારી ક્ેત્રના હોદ્ેદારો 
વગેરેનું જનપ્રજતજનજધ સંમેલન ભાજપ 
દ્ારા યોજાયું હતું જેમાં ઉપસ્થત 
ભાજપના રાષ્ટીય અધયક્ જે.પી.
નડ્ાએ જણાવયું કે બીજા પક્ોનું કાંઈ 
કહેવા માંગતો નથી પરંતુ, આજે 
દેશમાં વૈચારરક પૃષ્ઠભૂજમના પાયા પર 
એકમાત્ર ભારતીય જનતાપક્ કાય્સરત 
છે. બીજા પક્ોની વાતો,દાવા ખોટા 
ગણાવીને તેમણે જવજવધ રાજયોના 
નામોલ્ેખ સાથે કહ્ં  કે તયાં પરરવાર 

સામે આપણે લડયા છીએ અને જીતયા 
છીએ.  આઈ.એન.સી.અથા્સત્ કોંગ્ેસ 
આજે ઈનડીયન નથી,નેશનલ નથી રહી 
કે કોંગ્ેસ નથી રહી, ભાઈ બહેનની 
પાટટી છે અને તેણે ભારત જોડા છોડી 
પહેલા તેમની પાટટી જોડવાની જરૂર છે. 
જવપક્ોની વાતોથી ચૂંટણી ટાણે જરા 
પણ ડરવાની જરૂર નથી. 

ભાજપના રાષ્ટીય અધયક્ે ચૂંટાયેલા 
પ્રજતજનજધઓને વહીવટમાં પારદજશ્સતા 
લાવવા અને એ માટે ટેકનોલોજીથી 
મોનીટરીંગ કરવા પર ભાર મુકયો હતો 
અને લોકો ઘરબેઠા પોતાની અરજીનું 
શુ થયું તે જાણી શકે તેવી વયવ્થાને 
જરૂરી ગણાવી હતી.

વૈચારરક પૃષ્ઠભૂમિ ઉપર કાર્યરત 
દેશિાં એકિાત્ર પક્ષ ભાજપ:નડ્ા
રાજકાોટમાં ભાજપના ચૂંટાયોલા જનપ્રતિનનતિઓાોનું સંમોલન

અિરેલી
અમરેલી જજલ્ામા ં મનેગા યોજના હેઠળના 

કામોમા ં ગભંીર ગરેરીજત આચરાઇ હોવાના 
આક્પે કરતી જાહેરજહતની રરટ અરજી ગજુરાત 
હાઇકોટ્સમા ં દાખલ થઇ છે. જેની સનુાવણીમાં 
હાઇકોટટે રાજય સરકાર, અમરેલી જજલ્ાના 
મનરેગા સત્ાધીશો સજહતના પક્કારો જવરૂધધ 
નોરટસ જારી કરી કેસની વધ ુ સનુાવણી આગામી 
મજહન ેમકુરર કરી છે.  જાહેરજહતની રરટ અરજીમાં 
રજઆૂત કરાઇ હતી કે, અમેરલી જજલ્ામાં 
જાફરાબાદ તાલકુામા ં મનરગા યોજના હેઠળના 
કામોમા ંઆશરે રૂ.ચાર કરોડની ગભંીર ગરેરીજતઓ 
આચરાઇ હોવાની જવગતો સામ ે આવી છે. ખદુ 

કેનદ્ર સરકારના ઓરડટ રરપોટ્સમાં એવી હકીકત 
સામ ેઆવી છે કે, આ રકમ સાચા લાભાથટીઓના 
બદલ ે જબનલાભાથટી લોકોના ખાતામાં જમા થઇ 
છે. વળી, મનરેગા હેઠળ શ્રજમકોના જ ે જોબકાડ્સ 
બને તેમાં પણ એક નામ પર ત્રણ ત્રણ જોબ કાડ્સ 
બનયા હોવાનુ ં ધયાનમા ંઆવયુ ં છે. ૨૦૧૫થી લઇ 
૨૦૧૮ સધુીના વર્સ દરમયાન મનરેગાના ્થાજનક 
સત્ાવાળાઓની ગભંીર ઉદાસીનતાન ે કારણે 
આચરાયેલી આ ગેરરીજત પ્રકરણમા ંઅરજદારપક્ 
દ્ારા ્થાજનક જજલ્ા કલકેટરથી સરકારના 
સત્ાવાળાઓ સમક્ વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં 
કોઇ પગલાં નહી લવેાતા ંઅરજદારન ે હાઇકોટ્સમાં 
આ પીઆઇએલ કરવાની ફરજ પડી છે. 

ભાવનગર
ભાવનગરના દહેજના એક કેસમાં પોલીસ સામે 

ચાલી રહેલા કનટેમ્પટ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોટ્સની 
ઝાટકણી બાદ રાજય સરકારે હાઇકોટ્સને ખાતેરી 
આપી હતી કે, આ કેસમાં જવાબદાર પીએસઆઇ 
જવરૂધધ પગલાં લેવામાં આવશે. હાઇકોટટે સરકારને 
આજે કડક શબદોમાં ચીમકી આપી હતી કે, તમે 
જવાબદારો સામે પગલાં લો છો કે, અમે હુકમ 
કરીએ. જેથી સરકારે અદાલતને હૈયાધારણ આપી 
હતી કે, કસૂરવાર પીએસઆઇ જવરૂધધ જરૂરી 
પગલાં લેવામાં આવશે. જો કે, હાઇકોટટે એટલાથી 
સંતોર માનયો ન હતો અને સરકારપક્ને જનદટેશ 
કયયો હતો કે, આ કેસમાં મજહલા પોલીસમથકના 

ઇનચાજ્સ અજધકારી અને તપાસનીશ અજધકારી 
પાસેથી માફીપત્ર લખાવડાવો અને તેને સજવ્સસ 
રેકડ્સમાં લો. જેથી સરકારપક્ે તે બાબતની પણ 
સહમજત આપી હતી. દહેજની ફરરયાદના કેસમાં 
ચાજ્સશીટ ફાઇલ કરવા સામે હાઇકોટ્સનો ્ટે 
હોવાછતાં ભાવનગર મજહલા પોલીસ ્ટેશનના 
પોલીસ અજધકારી દ્ારા ચાજ્સશીટ ફાઇલ કરી 
દેવાતાં હાઇકોટટે ભારે નારાજગી વયકત કરી હતી. 
હાઇકોટ્સના ્ટે છતાં ભાવનગરની સંબંજધત કોટ્સની 
રજજ્ટ્ી દ્ારા ચાજ્સશીટ કેવી રીતે ્વીકારાયું એવો 
સવાલ કરી હાઇકોટટે હાઇકોટ્સ રજજ્ટ્ીને પણ 
સંબંજધત કોટ્સની રજજ્ટ્ી અને જવાબદાર અજધકારી 
સામે પગલાં લેવા પણ જનદટેશ કયયો હતો. 

અમરેલીમાં મનરેગા કૌભાંડઃ HCમાં 
PIL થતાં સરકાર-શાસકોને નોરટસ

સરકારની કોટ્સ સમક્ ખાતરી, ભાવનગરના 
કનટેમ્પટ કેસમાં PSI સામે પગલા લેવાશે

ઓોક જ નામ પર ત્રણ જોબકાર્ડ, બબનલાભાર્થીઓાોના ખાિામાં રકમ જમા 

રાજકોટ
ગુજરાત જવધાનસભાની ચુંટણી 

નજીક આવી રહી છે તયારે જવજવધ 
સમાજો પોતાની જવજવધ માંગ લઈને 
સંમેલનો કરી રહી છે, અને પોતાનું 
વચ્સ્વ બતાવવા પ્રયાસ કરવા સાથે 
દરેક પક્ તેની નોંધ લે તેવો પ્રયાસ 
કરી રહી છે, તયારે રાજકોટ જજલ્ાના 
જસદણના બાખલવડ ગામે કોળી 
સમાજનું મહા સમેલન યોજાયું હતું. 

જસદણ જવજછયા સજહતના 
જવ્તારોમાંથી મોટી સંખયામાં કોળી 
સમાજ ઉમટી પડ્ા હતા. આ સંમેલન 
કોળી સમાજના પ્રમુખ શામજીભાઇ 
ડાંગરના અધયક્ ્થાને યોજયું હતું. 
જેમાં કોળી સમાજ ઉપર હજુ પણ 
અતયાચાર અને અનયાય થઈ રહ્ાના 
આરોપો કરવામાં આવયા હતા. આ 
સંમેલનમાં કોળી સમાજને થઈ રહેલ 
અનયાય માટે જચંતન કરવાં આવયું હતું. 
જેમાં કોળી સમાજને તેની વ્તીને 
લઈને અનામતની માંગ કરવામાં 
આવી હતી અને દરેક જજલ્માં કોળી 
સમાજની છાત્રાલય હોય, સાથે કોળી 
ઠાકોર જવકાસ જનગમની અંદર બજેટ 

આપે તેવા 9 જેટલા પ્રશ્ોની માંગ 
સાથે અહી કોળી સમેલન કરવામાં 
આવયું હતું.

સાથે સાથે કોળી સમાજના 
આગેવાનો હવે રાજકીય પ્રવેશ કરે તેવી 
માંગ કોળી સમાજ દ્ારા કહેવામાં આવયું 
હતું, ખાસ કરીને જસદણના કોળી 
સમાજના પ્રમુખ એવા શામજીભાઇ 
ડાંગર હવે રાજકીય પ્રવેશ કરે તેવી 
આ સંમેલનમાં પ્રમુખને આહ્ાન કયુું 
હતું, સાથે સાથે કોળી સમાજના જશક્ત 
યુવકો હવે રાજકારણમાં પ્રવેશે અને 
કોળી સમાજને થતાં અનયાય સામે લડે, 
વગેરે મુદ્ે આજે આ જચંતન જશજબરના 
મહતવના મુદ્ા રહ્ા હતા. સાથે સાથે 
કોળી સમાજ પોતાનું રાજકીય મહતવ 
સાજબત કરવા પણ મથામણ થતી હોય 
તેવું ્પ્ટ જોવા મળયું હતું.

ભાજપ િાટે નવાજુનીના એંધાણ! 
ચૂંટણી પૂવવે કોળી સિાજનું સંિેલન

રાજકોટના રામનાથ 
મંરદર, આજી નદી માટે 
172 કરોડ ફાળવાયા

રાજકોટ
રાજકોટ આજી નદી હાલ 

અતયંત પ્રદુજરત અને દબાણગ્્ત 
થયેલી છે તેના જવકાસ માટે વરયોથી 
યોજનાઓ,જવચારણા બાદ અંતે રાજય 
સરકારે રૂ।. 171.95 કરોડની ગ્ાનટ 
મંજુર કરી છે જેના પગલે નદી અને 
સદીઓ જુના અને શહેરના ગ્ામદેવતા 
્વયંભુ  રામનાથ મહાદેવ મંરદર 
આસપાસ જવકાસનો માગ્સ મોકળો 
થયો છે.  મેયર પ્રરદપ ડવે જણાવયું કે 
નદીની કૂલ લંબાઈ શહેરમાં આશરે 11 
રકલોમીટરની છે, રાજય સરકાર પાસે 
રૂ।. 187 કરોડની ગ્ાનટ રરવરફ્રનટ 
પ્રોજેકટ માટે દરખા્ત કરાઈ હતી 
જે અનવયે શહેરી જવકાસયોજના 
હેઠળ મુખયમંત્રી ભુપેનદ્ર પટેલે રૂ।. 
177,95,49,000 મંજુર કયા્સ છે અને 
પ્રથમ તબક્ે રૂ।. 49 કરોડ ફાળવાશે. 
પ્રથમ તબક્ામાં આ રકમથી રામનાથ 
મંરદરની બન્ે બાજુ પાંચસો-પાંચસો 
મીટર એટલે કે દૂધસાગર જરિજથી 
ઈસનદરા જરિજ વચ્ેનો નદીના પૂવ્સ અને 
પજચિમ બન્ે કાંઠાનો જવકાસ કરાશે.



ભારતના મીડિયા જગતમાં છેલાં 
એક દાયકામાં રાજકારણ અને 

ગુનાખોરીની ખબરને ખાસ મહત્વ આપ્વામાં 
આ્વી રહ્ં છે. આ સાથે જ ખેલજગત કે 
મનોરંજનના સમાચારોની મહત્ા ઘટી છે. 
જો કે, કેટલીક્વાર સુખદ આંચકા આપતા 
સમાચાર ના છુટકે પણ ચમકા્વ્વા પિે છે.

મંગળ્વારે આ્વી જ ઘટનામાં મૂળ 
અમરેલીના પણ અમેડરકામાં સથાયી થયેલા 
ગુજરાતી ડિલમ સજ્જક પાન નલલનની ગુજરાતી 
ડિલમ લાસટ ડિલમ શો, છેલો શો’ને ઓસકર 
એ્વોરસ્જ માટે ભારતની ઑડિલશયલ એન્ટ્ી 
તરીકે પસંદ કરાઈ હતી. આ ખબર િેલાતા જ 
ખાસ કરીને ગુજરાતીલોકોમાં ભારે ઉતસુકતા 
જાગી છે. આ ્વર્ષે ઑસકર એ્વોરસ્જ માટેની 
ભારતની સત્ા્વાર એન્ટ્ી બન્વા જોરદાર 
સપરા્જ હતી. એસ. એસ. રાજામૌલલની 
‘આરઆરઆર’ અને લ્વ્વેક અગ્નિહોત્ીની ‘ર 
કાશમીર િાઇલસ’ જે્વી દમદાર ડિલમો ઓસકાર 
એ્વોરસ્જ માટે ભારતીય એન્ટ્ી બન્વાની 
રેસમાં હતી. બોકસ ઑડિસ ઉપર નોટોનો 
્વરસાદ કરનારી એસ. એસ. રાજામૌલલની 
‘આરઆરઆર’ અને કાશમીરી પંડિતોની 
્વેદનાને ્વાચા આપતી આ ડિલમોએ બોકસ 
ઓડિસ પર અણરારી સિળતા મેળ્વી છે.

સુપરલહટ ગયેલી અને લ્વ્વેક અગ્નિહોત્ી 
દીગ્જદલશ્જત ડિલમ ર કાશમીર િાઈલસમાં 
અનુપમ ખેર-પલ્વી જોશીએ કાલબલે દાદ 
અદાકારીનો પડરચય આપયો છે. બંને ટેગ્નિકલી 
જોરદાર ડિલમો હો્વાથી તેમાંથી કોઈ એક 
ડિલમના લસલેકટ થ્વાની શકયતા હતી.

આ ઉપરાંત તેલુગુ રોમેગ્ન્ટક લહટ ડિલમ 
‘શયામ લસંઘા રોય’ પણ રેસમાં હતી. કીલત્જ રેડ્ી, 
સાઈ પલ્વી, નાની સટાસ્જની આ ડિલમે પણ 
રૂમ મચા્વી છે. મલયાલમ સુપરસટાર િહાદ 
િાલસલની ડિલમ ‘મલયાંકુંજુ’ પણ રેસમાં હતી. 
પણ ડિલમ િેિરેશન ઓિ ઇગ્ન્િયાની જયુરીએ 
િાઇનલી એક ગુજરાતી ડિલમ ‘છેલો શો’ 
ઉપર પસંદગીનો કળશ ઢોળયો છે. આ સાથે જ 
ઈલતહાસ રચાઈ ગયો. આ પંસદગી ઈલતહાસ 
સજ્જક ઘટના છે, કારણ કે કોઈ ગુજરાતી ડિલમ 
ઓસકારની રેસમાં સામેલ થાય એ્વું પહેલી 
્વાર બનશે. ગુજરાતી ડિલમના ઈલતહાસમાં 
બહુ ઓછા પ્રસંગ એ્વા આવયા છે કે, જયારે 
કોઈ ગુજરાતી ડિલમની રાષ્ટીય સતરે પણ 
નોંર લે્વાઈ હોય. ૨૦૧૯માં રાષ્ટીય ડિલમ 
પુરસકારમાં ગુજરાતી ડિલમ ‘હેલારો’ને શ્ેષ્ઠ 
ડિચર ડિલમનો નેશનલ એ્વોિ્જ મળતાં ઈલતહાસ 

સજા્જયો હતો.
આ સમયે ‘હેલારો’ શ્ેષ્ઠ ડિચર ડિલમનો 

નેશનલ એ્વોિ્જ જીતનારી પહેલી ગુજરાતી 
ડિલમ બની હતી. અલભર્ેક શાહ લનદદેલશત 
‘હેલારો’ ડિલમ કચછની મલહલાઓના જી્વન 
પર આરાડરત ડિલમ હતી. આ ડિલમમાં 
નીલમ પંચાલે મુખય ભૂલમકા ભજ્વી છે. એ 
જ ્વર્ષે નમ્જદા નદીના બેકગ્ાઉન્િમાં બનેલી 
ડિલમ ‘રે્વા’ને શ્ેષ્ઠ ગુજરાતી ડિલમનો રાષ્ટીય 
એ્વોિ્જ પણ મળયો હતો. જો કે 
ગુજરાતી ડિલમને રાષ્ટીય એ્વોિ્જ 
મળે તેના કરતાં પણ મોટી ઘટના 
આંતરરાષ્ટીય િલક ઉપર કોઈ 
ગુજરાતી ડિલમ ચમકે તે છે. ‘લાસટ 
ડિલમ શો’ હ્વે આંતર રાષ્ટીય િલક ઉપર ચમકી 
છે. આ ગુજરાતી ડિલમ આ્વતા ્વર્ષે અમેડરકાના 
લોસ એન્જલસ ખાતે યોજાનારા ‘એકેિમી 
અ્વોરસ્જ’ યાને કે ‘ઑસકર એ્વોરસ્જ’માં ભારતનું 

પ્રલતલનલરત્વ કરશે. આ ઘટના ગુજરાતી ડિલમના 
ઈલતહાસમાં જ નહીં પણ ગુજરાતના ઈલતહાસમાં 
પણ સુ્વણ્જ અક્ષરે લખાય એ્વી છે. ભારતમાં 
આ ડિલમ ડરલીઝ થઈ નથી, તેથી ડિલમ કે્વી 
હશે એ લ્વશે કશું પણ કહે્વાનો મતલબ નથી. 
પણ આ ડિલમ બેસટ ઇન્ટરનેશનલ ડિલમ’ની 
કેટેગરીમાં લ્વશ્વભરની ડિલમો સાથે સપરા્જમાં 

ઊતરશે તયારે દરેક ગુજરાતીની છાતી ગજ 
ગજ િૂલશે તેમાં શંકા નથી.  ગુજરાતી ડિલમને 
આંતરરાષ્ટીય િલક ઉપર ચમકા્વીને તેમણે 
ગુજરાતને ગૌર્વાગ્ન્્વત કયુું છે. ભારતમાં ૧૪ 
ઓકટોબરે આ ‘છેલો શો’ ડિલમ ડરલીઝ 
થ્વાની છે, તેથી જેમને રસ હોય એ લોકો 
ડિલમની મજા માણી પણ શકશે. ગુજરાતમાં 
ડિલમ ડરલીઝ થાય એ પહેલાં ઘણા દેશોમાં 
આ ડિલમ રીલીઝ થઈ ચૂકી છે. છેલો ડિલમ 

શો એ્વી પહેલી ભારતીય ડિલમ 
છે કે જેને કોઈ અમેડરકન કંપનીએ 
ખરીદી હોય. અમેડરકન ડિલમ કંપની 
સેમયુઅલ ગોલિલ્વન ડિલમસે આ 
ડિલમને ખરીદીને ડરલીઝ કરી છે. 

જાપાનમાં શોચીકુ ડિલમસ અને ઇટાલીમાં મેિુસા 
ડિલમસ દ્ારા આ ડિલમ ખરીદ્વામાં આ્વી છે. 
જાપાન અને ઈટાલીમાં પણ આ ડિલમ ડરલીઝ 
થઈ છે. આ ડિલમ સપેલનશમાં િબ થઈ છે એ 

જોતાં ડિલમ પહેલાં જ આંતરરાષ્ટીય સતરે િંકો 
્વગાિી ચૂકી છે. 

હ્વે ભારતમાં આ્વી રહી છે.આ ડિલમ 
ડરલીઝ થશે તયારે એ કે્વી છે તેની ્વાત કરીશું 
પણ અતયારે ્વાત ડિલમના સજ્જક એ્વા ગુજરાતી 
પાન નલલનની ્વાત કરીએ. પાન નલીનનું મૂળ 
નામ નલીન કુમાર પંિયા છે. નલલન પંડ્ાનો 

જન્મ અમરેલી પાસેના અિતાલા ગામમાં થયો 
હતો. અમરેલીના લખજડિયા જંકશન રેલ્વે 
સટેશન ઉપર તેમના લપતાની ચાની દુકાન હતી 
અને પાન નલીન પણ તયાં કામ કરતા. પાન 
નલીન ૧૨ ્વર્્જની ્વય સુરી લપતાને ચાની 
દૂકાનમાં મદદ કરતા પણ મૂળ જી્વ કલાનો 
હતો. નલીનને નાના હતા તયારે શાળાએ જ્વા 
કરતા પેઈગ્ન્ટંગસ કર્વાની ્વરારે મજા આ્વતી 
હતી. નલીનને ડિલમોમાં પણ રસ હો્વાથી 
્વિોદરાની એમ એસ યુલન્વલસ્જટીમાંથી િાઈન 
આટ્જનો કોસ્જ કયયો. 

્વિોદરામાં તેમની દુલનયા ખૂલી ગઈ અને 
લ્વશ્વમાં કે્વી ડિલમો બને છે તેનો અહેસાસ 
થતાં ડિલમ સજ્જનમા રસ પિી ગયો. આ 
્વરસો પહેલાંની ્વાત છે. એ ્વખતે ડિલમ 
સજ્જનને લગતાં ઈગ્ન્સટટ્ુટસ ઝુઝ જ હતા. 
ડકન્તુ નલીને તાલીમ લીરા ્વગર માત્ પુસતકો 
્વાંચીને ડિલમમેડકંગની ટેગ્નિક શીખ્વા માંિી. 
ગુજરાતીમાં કહે્વત છે કે, મન હોય તો માળ્વે 
જ્વાય. નલીને આ કહે્વતને સાચી ઠેર્વી છે. 
તેઓ આડકકિટેક્ચર અને ડિઝાઈલનંગના પુસતકોના 
પણ ્વાંચતા. ્વિોદરામાંથી ભણી રહ્ા પછી પાન 
નલીન અમદા્વાદમાં એનઆઈિીમાં અભયાસ 
કર્વા આવયા તયારે લ્વશ્વલ્વખયાત ગુજરાતી 
આડકકિટેક બાલકૃષણ દોશીને મળયા. દોશીને 
કારણે તેમનાં સપનાંને પાંખો મળી.

નલીને ભણી રહ્ા પછી થોિો સમય 
લનિની લ્વડિયોગ્ાિી પણ કરી હતી. રીમે 
રીમે ડિલમમેડકંગ ટેગ્નિકમાં કુશળતા મેળ્વી 
પછી જૂના કેમેરામાંથી કેટલીક ડિલમો બના્વી. 
એ પછી અમેડરકા ગયા અને લરિટન સલહત 
યુરોપમાં પણ રહ્ા. પછી ભારત આ્વીને 
િોકયુમેન્ટરી ડિલમો બના્વ્વાનું શરૂ કયુું. 
િોકયુમેન્ટરી ડિલમોની સિર િીચર ડિલમો 
સુરી લઈ ગઈ. નલીને બના્વેલી સમસારા, 
્વેલી ઓિ ફલા્વસ્જ, િેઈથ કનેકશન જે્વી 
ડિલમો દુલનયાભરમાં ્વખણાઈ છે અને હ્વે 
૨૦૨૧માં બના્વેલી છેલે શો ઓસકાર એ્વોિ્જ 
માટેની રેસમાં ઉતરશે. આ ડિલમમાં ગુજરાતી 
સંસકૃલત, જી્વનરોરણ ્વગેરે બાબતોનું સરસ 
લનરુપણ કરાયું છે. આ ડિલમ ઓસકાર એ્વોિ્જ 
પણ જીતે અને ગુજરાતના નામે ન્વો ઈલતહાસ 
લખાય તે્વી આશા એક ગુજરાતી તરીકે આપણે 
સૌએ રાખ્વી જોઈએ. કારણ કે, હજુ સુરી કોઈ 
ભારતીય ડિલમે ઓસકાર એ્વોિ્જ જીતયો નથી. 
જો આ ડિલમ આ સતરે પહોંચશે તો ગુજરાતનું 
અને ગુજરાતીનું નામ ્વરુ ઉંચાઈ સર કરશે તેમાં 
શંકાને સથાન નથી.

ગુજરાતી ફિલ્મ પણ હવે આાંતર રાષ્ટીય સતરે ચમકશે આને સર્જાશે ઈતતહાસ

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

ઑસ્કરની રેસમાં િુજરરાતી ‘લરાસ્ટ ફિલમ શો’ની એન્્ટરી 

મૂળ આમરેલીના આને વરાષોથી યુઆેસમાં રહેતા નલલન પંડ્ા 
ફિલ્મના સજજાક છે આને આા ફિલ્મને આમેફરકન કંપની ઉપરાંત 

ર્પાન આને ઈટાલીની કંપનીઆે ખરીદી લીધી છે
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ભાગવત ગીતા, ગુરુકુલ, શંખ, કળશ, હવન, યશાોદાની રસાોઈ જોવી થીમ ઉપર ટોબલાો રજૂ થયા
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ટોરોનટો 
આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રીતા મહોત્સવ 

2022 (શોભાયાત્ા)નું આયોજન 
18મ્રી ્સપ્ટેમ્બર 2022નાં રોજ કેનેડા 
ખાતે GIEO ગ્રીતા કેનેડા અને 
કુરુક્ેત્ ડેવલપમેન્ ્બોડ્ડ તથા લોકલ 
કોમયુન્રી્્રી ઓગગેનાઈઝેશન દ્ારા કરાયું 
હતુ.  પહટેલ્રીવાર ભાગવત ગ્રીતા હવન 
અને ભાગવત ગ્રીતા શોભાયાત્ા 
્ોરોન્ોના હૃદય્સમા યંગ અને ડંડા્સ 
સકવેર ઉપર યોજાઈ હત્રી.

ગ્રીતા મન્રીષ્રી ગયાનાનંદ 
મહારાજના માગ્ડદશ્ડન હટેઠળ 
હવનન્રી વયવસથા કરવામાં આવ્રી 
હત્રી.ન્રાજ યુથ કલ્ચરલ 
ઓગગેનાઈઝેશનના ફાઉનડર અને 
પ્ે્સ્રીડેન્ ચ્ચંતન ભાવ્સારના નેતૃતવમાં 
આ શોભાયાત્ાન્રી ્ટેબલો ્બનાવાન્રી 

જવા્બદાર્રી ્્રીમે લ્રીધ્રી હત્રી.  ્બધા 
્ટેબલો ભાગવત ગ્રીતાન્રી થ્રીમ પર 
્બનાવયા હતાં. જેમાં ભાગવત ગ્રીતા, 
ગુરુકુલ, શંખ, કળશ, હવન, ય્સોદાન્રી 

ર્સોઈ જેવ્રી થ્રીમ લઈને ્સુંદર 
ઝાંકીઓ ્બનાવાઈ હત્રી. ન્રાજ 
યુથ કલ્ચરલના વોલન્્રીય્સગે ખૂ્બ જ 
મહટેનત કર્રીને ગ્રીતા શોભાયાત્ાને 

એક યાદગાર શોભાયાત્ા ્બનાવ્રી 
હત્રી.

જેમાં ્બધાં ઓગગેનાઈઝેશન, 
મંદદરને અલગ અલગ થ્રીમ 

આપવામાં આવ્રી હત્રી અને એ પ્માણે 
NYCOના Voluntearsન્રી 
મદદથ્રી ્સુંદર ્ટેબલો તૈયાર થયા 
હતા. અંતે રાધા માધવ, GIEO 
કેનેડા, દુગા્ડ મંદદર, NYCO, 
HAN & RANA, ગૌર્રી શંકર 
મંદદર, GRD Jyens, ચહનદુ 
્સભા મંદદર, રટેદડયો ઢ્રીશૂમે ભાગ 
લ્રીધો હતો. natraj youth 
Cultural Organization 
કેતન પુરોચહત (કનસટ્રકશન 
એ્સેમ્બલ), હરકાનતુભાઈ પ્ટેલ 
(મયુઝ્રીક ્સ્રીસ્મ), ચવપુલભાઈ 
ઠાકર (કોમયુચનકેશન અને help), 
પ્ફુલ ભાવ્સાર, N.V. ્સોંદરવા 
(ફો્ોગ્ાફ), પ્ત્રીશે પ્ટેલ, ભૌચમક 
ભાવ્સાર, ચનકુંજ ક્ાદરયા વગેરટેનો 
આભાર વયક્ત કરાયો હતો.

ઓનટટેરરયો 
 સ્ટે્ટેસ્્રીક કેનેડાએ ્બુધવારટે જાહટેર 

કરટેલા ચનવેદન મુજ્બ કેનેડામાં મકાન 
ભાડે આપનારાઓન્રી ્સંખયા ઝડપથ્રી 
વધ્રી રહ્રી છટે. વષ્ડ ર૦૧૧ થ્રી ર૦ર૧ 
દરચમયાનના આંકડા ્સુ્ચવે છટે કે, 
છટેલ્ા દાયકામાં મકાન ભાડે આપવાના 
પ્માણમાં અંદાજે ર૧ ્કાથ્રી વધુન્રી 
વૃચધિ થઈ હત્રી. જયારટે ઘર ખર્રીદનારન્રી 
્કાવાર્રી એ ્સમયગાળા મા્ટે માત્ આઠ 
્કા જે્લ્રી જ વધ્રી હત્રી. મકાન માચલકો 
અને ભાડે આપનારાઓ વચ્ેનો તફાવત 
એ્લા મા્ટે ઘ્યો છટે કે, ઓછા ભાડે 
પણ મકાન ભાડે આપ્રી દટેવાનું પ્માણ 
વધુ જોવા મળટે છટે. 

ગયા વષગે અંદાજે ૧૦ ચમલ્રીયન 
ઘરમાચલકોએ ઘર ખર્રીદ્ા હતા જેન્રી 
્સામે અડધા એ્લે કે પાં્ચ ચમલ્રીયન 
લોકોએ ઘર ભાડે આપયા હતા. 

આજન્રી તાર્રીખે કેનેડ્રીયનોને ર૦૧૧ 
પછ્રી પોતાનું ઘર ખર્રીદવાને ્બદલે 
ભાડે લેવાનું વધુ પ્સંદ છટે. જેનું મુખય 

કારણ નવ્રી પેઢ્રીન્રી ચવ્ચાર્સરણ્રી પણ 
છટે. યુવાઓ ભાગયે જ ઘર ખર્રીદવાનું 
ચવ્ચારટે છટે. કેમ કે, ભાડાનું ઘર 
આ્સાન્રીથ્રી મળ્રી શકે છટે. ર૦૧૧માં 
રપથ્રી ર૯ના વયજુથના અંદાજે ૪૪ 
્કા લોકો પોતાનું ઘર ધરાવતા હતા. જે 
ર૦ર૧ ્સુધ્રીમાં ઘ્્રીને ૩૬.પ ્કા થઈ 
ગયા હતા. ૩૦થ્રી ૩૪ના વયુથમાં પણ 
પ૯.ર ્કાથ્રી ઘ્્રીને પર.૩ ્કા જોવા 
મળયો હતો. કસ્્નચલન એવો ઉગતો 
વયવ્સાય્રી છટે જે મકાન ખર્રીદવાન્રી 
ક્ામતા અંગે ચ્ચંત્રીત છટે. એ ર૦૧૯માં 
યેલોનાઈફ ખાતે જત્રી રહ્રી હત્રી. જો કે 
એ છ આંકડાનો પગાર મેળવે છટે છતાં 
મકાન ખર્રીદ્રી શકત્રી નથ્રી. એ્લે એ 
વન ્બેડરૃમનું એપા્્ડમેન્ ૧૮૦૦ 
યુએ્સડ્રીના ભાડે લેવા માંગે છટે. પણ 
મકાનમાચલક હવે ર્રીનોવેશનના નામે 
વધારટે રકમ માંગે છટે. આવા તો અનેક 
દકસ્સા છટે. જે દશા્ડવે છટે કે, લોકો ઘર 
ખર્રીદ્રી નથ્રી શકતા એ્લે ભાડાના 
મકાનમાં રહટે છટે.

બ્રામ્પટન 
છટેલ્ા ્બે વષ્ડથ્રી કોરોના મહામાર્રીને કારણે ગર્બાનું 

આયોજન થઈ શકયું ન હતુ. પરંતુ 2022માં કોરોનાન્રી 
અ્સર નચહવત રહટેતા કેનેડામાં પણ નવરાચત્ને લક્્રીને 
ચવચવધ આયોજન થઈ રહ્ા છટે. અ્ચલ મહટેતા અને હદરતા 
દટે્સાઈ દ્ારા હાલમાં યોજાયેલા ગર્બાના કાય્ડક્રમમાં લોકોએ 

ઉત્સાહભેર ભાગ લ્રીધો હતો. હવે પછ્રી 1લ્રી ઓક્ો્બરટે 
ગર્બાના ્બ્રીજા કાય્ડક્રમનું આયોજન કરાયું છટે. 

કાય્ડક્રમમાં ભાગ લેવા મા્ટે  montrealgujarati.
com ઉપરથ્રી ્્રીકી્ ખર્રીદ્રી શકાશે. હાલમા GSM 
સવયં્સેવકો, ્સચમચતના ્સભયો, ટ્રસ્્રીઓ, ભૂતપૂવ્ડ ્સચમચત 
્સભયો કાય્ડક્રમન્રી તૈયાર્રી કર્રી રહ્ા છટે. 

ટોરોનટો 
હાલમાં તો કેનેડામાં ્બજારમાં 

વે્ચનારનું પ્ભુતવ જોવા મળ્રી રહ્ં 
છટે. ખા્સ કર્રીને ્સેકનડ હટેનડ એ્લે કે 
યુઝડ કારન્રી માંગ વધ્રી રહ્રી છટે અને 
પુરવઠો ઓછો હોવાથ્રી એના ભાવ 
પણ વધ્રી રહ્ા છટે. જયારટે નવ્રી કારન્રી 
દકંમતોમાં પણ વધારો ્સતત થઈ રહ્ો 
છટે. ઓ્ો ટ્રેડરના તાજેતરના ્સવગેક્ણમાં 
જોવા મળયું હતું કે, નવ્રી અને જુન્રી 
્બંને પ્કારન્રી કારન્રી દકંમતોમાં વધારો 
જ થઈ રહ્ો છટે. જેનું એક કારણ 
્સપલાય્ચેન એ્લે કે, પુરવઠામાં કમ્રી 
છટે. માંગન્રી ્સામે પુરવઠો ઓછો 
હોવાથ્રી ભાવ વધ્રી રહ્ા છટે. ૧૮ મા્સ 
્સુધ્રી ધ્રીમો પણ ્સતત વધારો થયા ્બાદ 
્બે મચહના એન્રી દકંમતમાં ઘ્ાડો જોવા 
મળયો હતો. પણ એ ઘણો જ ઓછો 
એ્લે કે અડધા ્કાથ્રી પણ ઓછો 
હતો. ઓ્ો ટ્રેડર ્સાથે ્સંકળાયેલા 
ચનષણાંતો પૈકી માકકે્ ઈન્ટેચલજન્સ 

ડાયરટેક્ર ્બેર્રી્સ એકયુક્ક કહટે છટે કે 
જો તમે કાર ખર્રીદવા માંગતા હો અને 
તમાર્રી પ્સંદન્રી કાર મળ્રી રહ્રી હોય 
તો તરત જ ખર્રીદ્રી લો. કેમ કે, એના 
ભાવમાં વધારો થવાનો જ છટે. ગયા 
વષગે જે ભાવ હતો એમાં અંદાજે ૧૮.૩ 
્કાનો વધારો થઈ આ ઓગસ્માં એ 
્સરટેરાશ  પ૬.૦૭૮ યુએ્સડ્રીમાં મળ્રી 
રહ્રી છટે. જયારટે યુઝડ કારના ભાવોમાં 
પણ  ર૮.૬ ્કાનો વધારો થતા એ આ 
ઓગસ્માં ૩૭૭૬૮ યુએ્સડ્રીમાં મળ્રી 
રહ્રી છટે. તેઓ કહટે છટે કે, નવ્રી કારન્રી 
દકંમતમાં વધારો થાય એ્લે ્સેકનડન્રી 
કારના ભાવો પણ વધે આમ છતા એમાં 
થોડા ્સમય પછ્રી ઘ્ાડાન્રી શકયતા રહટે 
છટે એમ પણ ્સરવેમાં જોવા મળટે છટે. 

ખર્રીદનારા પૈકી ર૩ ્કા લોકો 
વાહન મા્ટે વધુ દકંમત ્ચુકવવા તૈયાર 
હોય છટે અને ૬૧ ્કા લોકો પોતાને 
ગમતુ વાહન પોતાને પો્સાય એવા ભાવે 
ખર્રીદવા વધુ તપા્સ કરટે છટે.

કેનેડરામરાં નવી અને વપરરાશ થયેલી 
કરારની રકંમતમરાં થઈ રહટેલો વધરારો

NYCO દ્ારા ગ્રીતા મહોત્સવ ઉજવાયો : ્ોરોન્ોમાં શોભાયાત્ા

ઓનટટેરરયો 
ઓ્ાવાના ક્રાઈસ્ ્ચ્ચ્ડ કેથેડ્ેલમાં ્સોમવારટે યોજાયેલા 

દકવન એલ્રીઝા્બેથને સમરાણાંજચલ મા્ટેના કાય્ડક્રમમાં કેનેડાના 
અગ્ણ્રીઓ મો્્રી ્સંખયામાં ઉપસસથત રહ્ા હતા અને ્સદગતને 
અંજચલ અપ્ડણ કર્રી હત્રી. કેનેડા કોમનવેલથનો માચનતો દટેશ 
છટે, એ્લે રાણ્રીન્રી ચવદાય ્બાદ રાષ્ટ્રીય સતરટે આવા કાય્ડક્રમો 
અહીં યોજાયા હતા. જે ્સમયે ચરિ્નમાં દકવનન્રી અંચતમચક્રયા 
થઈ રહ્રી હત્રી તે ્સમયે જ આ કાય્ડક્રમનું આયોજન થયું હતું. 
આ તકે કેનેડાના ભૂતપૂવ્ડ વડાપ્ધાન ચરિયાન મુલરોન્રીએ 
કહ્ં હતુ કે, દકવન મા્ટે કેનેડા એમનું ્બ્રીજુ ઘર જ હતું અને 
આજે કેનેડા જે દટેશ ્બન્રી શકયો છટે એ તેમના કારણે જ ્બન્રી 
શકયો છટે. મુલરોન્રીએ પોતાના કાય્ડકાળના નવ વષ્ડ દકવનના 
માગ્ડદશ્ડન હટેઠળ ચવતાવયા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્ં હતું 
કે, રાણ્રીને કેનેડાન્રી ચવચવધતા ખૂ્બ ગમત્રી હત્રી, કેનેડાના 
ઈચતહા્સ અને ભુગોળ પણ તેમને ચપ્ય હતા. કયુ્બેકમાં 
જનમેલા મુલરોને કહ્ં હતું કે, કેનેડાન્રી ્સફળતાનું એક કારણ 
એણે અપનાવેલ્રી વેસ્ચમન્રીસ્ર પધધચતન્રી લોકશાહ્રી પણ છટે. 
જે ્સરકારને હંમેશા સસથરતાઆપે છટે. જે દટેશોએ એ પધધચત 

નથ્રી અપનાવ્રી તયાં યુધધો, ચહં્સા અને રાજકીય કાવાદાવાઓ 
થતા રહટે છટે. આજે આપણ્રી ચ્સસ્મ ્સૌથ્રી વધુ અનુકરણ્રીય 
્બન્રી છટે. હું માનું છું કે એનું કારણ પણ આપણે પ્સંદ કરટેલ્રી 
લોકશાહ્રી પ્ણાચલ છટે. તેમણે દકવનના જીવનના દચક્ણ 
આચરિકા ્સચહતના ઘણા દટેશના ચનણ્ડયો અને પગલાઓને યાદ 
કરાવયા હતા. અને એને તેમના દદઘ્ડ કાચલન શા્સનનું કારણ 
પણ ગણાવયા હતા. દકવન ચરિ્નના તાજનું પ્ચતક હતા અને 
એ્લે જ એમન્રી ચવદાયથ્રી ચવશ્વ ્સમુદાય દુખ્રી છટે. તેમણે 
એમના આતમાન્રી શાંચત મા્ટે પ્ાથ્ડના પણ કર્રી હત્રી.

દકવન એલ્રીઝા્બેથને કારણે જ કેનેડા 
અસસતતવમાં આવયો : પૂવ્ડ PM મુલરોન્રી 

ઓાોટાવાના ક્ાઈસ્ટ ચચ્ચ કોથોડ્ોલમાં ઓોલીઝાબોથનો સ્મરાણાંજલલનાો કાય્ચક્મ યાોજાયાો

કેનેડરામરાં મકરાન ભરાડે આપવરાનું 
ચલણ બમણરાથી વધુ થઈ ગયું

નવરાત્્રી ઃ GSM દ્ારા ગર્બાનું આયોજન
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સામંથા રુથ પ્રભુ બષીમાર પિષી, જાહેરમાં દેખાવાનું બંધ કયુું
મુંબઇ : સાઉથની હોટ એકટ્રેસ કોઈ અજાણી બીમારીમાં સપડાઈ છે. તરેણરે જાહેરમાં દેખાવાનું 
બંધ કરી દીધું છે અનરે સોશિયલ મીડડયા પર પણ પ્ોફેિનલ કશમટમરેનટ શસવાયના 
પસ્સનલ ફોટા મુકતી નથી. તરેની બીમારી અંગરે અનરેક અટકળો થઈ રહી છે.  િરુઆતમાં 

એમ મનાતું હતું કે અંગત શિંદગીમાં ઉથલપાથલના લીધરે તરે મૂડી થઈ ગઈ છે. પરંતુ, તરેણરે 
ડફલમ શનમા્સતાઓનરે િૂડટંગ માટે પોતરે તારીખોનાં કમીટમરેનટ નહીં જાળવી િકે તરેવી સૂચના 

મોકલાવતાં તરેની બીમારી અંગરે ચચા્સ વધી છે. 

નવી મુંબઇ:  બોલિવૂડની એક્ટ્રેસ કંગના રનૌત આ દિવસોમાં તરેની 
આગામી દિલમ ‘ઇમરજનસી’નરે િઈનરે ચચાચામાં છે. આ 
દિલમમાં કંગના પૂવચા PM ઈનનિરા ગાંધીની ભૂલમકામાં 

જોવા મળશરે. આ દિલમનું ટીઝર દરિીઝ થયા બાિ 
અલભનરેત્ીના િુક્સ અનરે એનક્ટિંગના વખાણ કરવામાં 

આવયા હતા. કંગના લબિકુિ ઈનનિરા ગાંધી જરેવી 
િાગરે છે. અલભનરેત્ીએ તરેના બાળપણની કેટિાક 

િોટો શરેર કયાચા છે. તરેણરે પોતાની તુિના ઇનનિરા ગાંધી 
સાથરે કરી છે. કંગનાએ પોતાના બાળપણનો િોટો 

શરેર કરતાં િખયુ કે, તરે નાનપણમાં લબિકુિ ઇનનિરા 
ગાંધી જરેવી િાગતી હતી.  એક િોટોમાં કંગના સકકૂિ 

યુલનિોમચામાં છે. તરેના કેપશનમાં કંગનાએ િખયુ કે, 
‘આ માત્ સંયોગની વાત છે કે બાળપણમાં મારા 

દરિરેટીવસ મનરે ઈનનિરા ગાંધી કહેતા હતા, કારણ કે 
મારી હેરસટાઈિ લબિકુિ તરેમના જરેવી જ હતી.’

નાનપણમા હંુ ઇન્દિરા ગાંધી 
જેવી લાગતી હતી : કંગના રનાૌત

નવષી ડદલહષી : ખયાતનામ હાસય કલાકાર 
(કોમેડિયન) રાજુ શ્ષીવાસતવનું બુધવારે ડદલહષી 
સસથત એઇમસ હોસસપટલમાં નનધન થયું હતું. જેને 
પગલે ભારતમાં તેમના ચાહકોમાં શોકનષી કાનલમા 
છવાઈ ગઈ છે. 

થોિા નદવસ પહેલા એક હોટેલના ‘જીમ’માં 
વક્કઆઉટ (કસરત) કરતષી વખતે તેઓ ઉપર 
હૃદયરોગનો હુમલો થયો હતો, અને તેઓ 
‘ટ્ેિનમલ’ ઉપરથષી પિષી ગયા. જે બાદ તુત્ત જ 
તેઓના ઇન્સટ્કટરે તેઓને હોસસપટલમાં દાખલ 
કયા્ત હતા અને કાડિ્તયોલોજી િષીપાટ્તમેન્ટમાં તેઓનષી 
ટ્ષીટમેન્ટ ચાલષી રહષી હતષી. હૃદય ઉપર અસર 

થવાથષી રક્ત તેઓના મગજ સુધષી પહોંચષી શકતું ન 
હતું. તેથષી િોકટરોએ કહ્ં હતું કે, તેઓને ભાનમાં 
આવતા સમય લાગશે. તેઓને બ્ેઇન ઇન્જરષી 
પણ થઈ છે. હાટ્ત એટેકને લષીધે ઓસકસજન 
ઉપર મગજ સુધષી પહોંચતો પણ ન હતો. તેઓને 
વેન્ટષીલેટર ઉપર ‘લાફ ગષીવીંગ સપોટ્ત’માં રખાયા 
તે પછષી બોિષીમાં થોિષી મુવમેન્ટ પણ દેખાતા તેઓ 
ફરષી બેઠા થઈ જશે તેવષી આશા પણ બંધાણષી હતષી. 
રાજુ શ્ષીવાસતવે કેટલાયે પોપયુલર શૉમાં કામ કરષી 
ચૂકયા હતા. અને દેશના સૌથષી વધુ લોકનપ્રય 
હાસય કલાકાર બનષી રહ્ા હતા. આબાલવૃદ્ધ તેવા 
સૌ કોઈના પ્રષીનત-પાત્ર બનષી રહ્ા હતા. તેઓએ 

‘ધ ગ્ેટ ઇસન્િયન લાફટર ચેલેન્જ’, ‘બષીગબોસ’, 
‘શનક્તમાન’, ’કોમેિષી સક્કસ’ અને ‘ધ કનપલ 
શમા્ત શૉ’ પણ કયા્ત હતા. નનગમબોધ ઘાટ પર 
તેમના અંનતમ સંસકાર કરવામાં આવયા હતા.  
કોમેડિયનને નવદાય આપવા કોમેિષી 
જગતના અનેક સટાસ્ત પહોંચયા 
હતા. ફેન્સ અને પડરવારજનો પણ 
પહોંચયા હતા. કાનપુરથષી રાજુના 
ઘણા નમત્રો ડદલહષી આવયા હતા. 
ઉત્તરપ્રદેશના પ્રવાસન મંત્રષી 
પણ સમશાનગૃહ પહોંચયા 
હતા.

રાજુ શ્ષીવાસતવ સૌને રિતા મૂકી ‘સવગ્તસથ’ થયા
સૌને હસાવનાર હાસય કલાકાર અસામાનય 

સંઘરચામય જીવન 
જીવી અવરોધો 
પાર કરી તરેમણરે 

દિલમ તરેમજ 
ટી.વી. ક્રેત્રે પણ 

અસામાનય લસલધિ 
મરેળવી હતી

મુંબઈ : િબંગ ગિચા તરીકે જાણીતી અલભનરેત્ી 
સોનાક્ી લસંહા પોતાની દરિરેશનલશપની િુલનયાનરે 
જાણ કરવા માટે એક વીદડયો સોંગનો આશરો 
િરેવાની હોવાની ચચાચા છે. 

સોનાક્ી અનરે ઝાલહર ઈકબાિ બહુ 
િાંબા સમયથી ડરેટ કરી રહ્ાની 
ચચાચા છે. બંનરેની સોલશયિ 
મીદડયા પોસટસ પર 
એકમરેકનરે સંબોધીનરે 
કરાતી કોમરેનટસ 
તથા ટેલગંગ આ 
સંબંધની ચાડી 

ખાય છે. જોકે, સોનાક્ીએ ક્યારેય આ સંબંધ 
લવશરે મગનું નામ મરી પાડયું નથી.  જોકે, હવરે ટૂંક 
સમયમાં સોનાક્ી અનરે ઝાલહરનું એક વીદડયો સોનગ 
િોનચ થવાનું છે. આ સોનગ દ્ારા સોનાક્ી અનરે 
ઝાલહર િુલનયાનરે તરેમના સંબંધની સત્ાવાર રીતરે 

જાણ કરશરે એમ મનાય છે. સોનાક્ીની 
દિલમ કારદકિદી િગભગ સમાપ્ત થઈ 

ચુકી છે અનરે હાિ તરેની પાસરે એક 
ઓટીટી પ્ોજરેક્ટ ઉપરાંત 

ભાઈ િવ લસંહાની  
હોમ પ્ોડક્શનની 
દિલમ છે.

‘લઝંિગી ના લમિરેગી િોબારા’થી 
િઈનરે ‘માગાચાદરટા લવથ અ સટ્ો’, ‘યરે 
જવાની હૈ િીવાની’થી િઈનરે સુધી. ‘મરેડ 
ઇન હેવન’ અનરે ‘સરેક્ેડ ગરેમસ’ જરેવી 
OTT લસરીઝમાં તરેની ભૂલમકાઓ માટે 
જાણીતી અલભનરેત્ી કલકી કોએચલિન 
િરેક પ્ોજરેક્ટ સાથરે કંઈક નવું િાવવાનો 
પ્યાસ કરે છે.  તરે ટૂંક સમયમાં પુશન 
લક્પિાનીની “ગોલડદિશ” માં જોવા 
મળશરે. તરે લક્પિાનીની પ્થમ દિલમ 
થ્રેશોલડનરે પસંિ કરતી હતી અનરે તરેની 
સાથરે કામ કરવા માંગતી હતી તરેના પર 
ભાર મૂકતા અલભનરેત્ીએ કહ્ં, “સક્ીપટ 
મજબૂત હતી, તરેથી તરે ન કરવાનો કોઈ 
પ્શ્ન જ નહોતો. મેં અંગ્રેજી ઉચ્ાર 
શીખયા.” હું જરે શીખી તરે જરૂરી હતું.” 
રાષ્ટીય પુરસકાર લવજરેતા અલભનરેત્ીનરે 
િાગરે છે કે જયારે ઓટીટીએ ઘણી 
રોજગારી અનરે પ્લતભાનરે ચમકાવવા 
માટે આપી છે, સારી સામગ્ી, પછી તરે 
દિલમોમાં હોય કે ઓટીટીમાં, હજી પણ 
આવવું મુશકેિ છે.

અલમતાભ બચ્નની દિલમ ‘ડોન’ 
બાિ શાહરૂખ ખાન ‘ડોન’ અનરે 
‘ડોન-2’માં કામ કરી ચૂક્યા છે. ઘણા 
સમયથી ‘ડોન-3’ બનવાની વાત 
પણ ચાિી રહી હતી. એવું કહેવામાં 
આવતું હતું કે, િરહાન અખતર આ 
દિલમનો ત્ીજો ભાગ એટિરે કે ‘ડોન-3’ 
બનાવશરે. શાહરૂખ ખાનના ચાહકો આ 
દિલમ માટે ખૂબ જ એક્સાઈટેડ છે. 
તરેઓ એક વખત િરીથી દકંગ ખાનનરે 
ડોન તરીકે જોવા માટે ઉતસુક છે. 
િરહાન દિલમમાં કંઈક જુિૂ કરવાના 
છે. આ દિલમમાં અલમતાભ બચ્ન 
અનરે રણવીર લસંહ કેલમયો કરશરે. 
રણવીર દિલમમાં ડોનનું કેરેક્ટર પિરે 
કરશરે. એવું કહેવાઈ રહ્ં છે કે, આ 
દિલમમાં શાહરૂખ પોતાના ડોનના 
કેરેક્ટરનરે રણવીરનરે આગળ િોરવડચા 
કરી િેશરે જરેથી દિલમના આગળના 
ભાગમાં રણવીર ડોનના કેરેક્ટરનરે  
પિરે કરશરે. ‘ડોન-3’ મોસટ એવરેટેડ 
દિલમોમાંથી એક છે. 

ફિલ્મ અથવા અાેટીટી પર, 
સારં કને્ન્ અાવવાનું 

બાકી ઃ કલ્ી કાેઅેચલલન

Don-3: શાહરૂખ બાદ હવે 
રણબીર કપૂરને મળી શકે 

છે ‘ડાેન’નું ખખતાબમુંબઇ : એક્ા કપૂરે 
તરેના ત્ણ વરચા જૂના પ્ોજરેક્ટ 
‘કેટીના’ પરથી ધૂળ ખંખરેરી 
છે. આ દિલમ માટે નવરેસરથી 
કાનસટિંગ થઈ રહ્ં છે અનરે 
તરેમાં મૂળ અલભનરેત્ી દિશા 
પટાણીની બાિબાકી થઈ 
ગઈ છે.  એકતા કપૂરની  
આ  દિલમ માટે અનનયા 
પાંડરે અનરે નુસરત ભરૂચાનો 
સંપક્ક કરવામાં આવયો છે. 
આ દિલમની સટારકકાસટ 
િાઇનિ થયા પછી દિલમ પર 

કામ શરૂ કરવામાં આવશરે.  
અનનયા પાંડરે એકતા કપૂરની 
ડ્ીમ ગિચા ટુમાં કામ કરી 
રહી છે. જયારે નુસરતરે ડ્ીમ 

ગિચામાં મુખય રોિ કયયો 
હતો. ઉપરાંત અલભનરેત્ી 
જનલહત મેં જારીમાં પણ 
જોવા મળી હતી. બન્રે 

દિલમોનું લનમાચાણ એકતા 
કપૂરે કયુું હતું. એકતાએ ત્ણ 
વરચા અગાઉ એક વીદડયો 
દ્ારા આ દિલમ અનાઉનસ 
કરી હતી. તયારે તરેમાં દિશા 
પટાણીનરે િશાચાવાઈ હતી. એ 
પછી એકતાએ આ દિલમ 
બનાવવાનું જ માંડી વાળયું 
હોવાનું કહેવાયું હતું. હવરે 
એક્ાએ િરી આ પ્ોજરેક્ટ 
હાથ ધરવાનું નક્ી કયુું છે 
તો કાસટ બિિવામાં આવી 
રહી છે.

એક્ાની દિલમ માટે અનનયા પાંડરે અનરે નુસરત ભરુચા હોડમાં

બાેયફે્ન્ડ ઝાફહર ઈકબાલ  
સાથે વીફડયાે સાંગ લાેનચ કરશે

સાેનાક્ી અને ઝાફહરે  
સત્ાવાર કબૂલાત કરી નથી 
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નવરાત્રિનાં નવશબ્દ ્દુરાગામાતાની સંખ્ાપણ નવ 
છે તેની ઉપાસનાનું પવગાનાં નવ દ્દવસ નવરાત્રિ 

તરીકે ઓળખા્ છે. વરસમાં કુલ ચાર નવરારિી 
આવે છે. તેમાં મુખ્ ચૈરિ નવરાત્રિના નવ દ્દવસ 
અને આસો માસનાં પ્ારંભથી આસો નવરાત્રિ 
રણા્ છે.

્દુરાગા માતાનાં નવ સવરૂપમાં (૧) શૈલ પુરિી 
(૨) બ્રહ્મચાદરણી (૩) ચંદ્ર ઘંટા (૪) કુષમાણ્ી 
(૫) સકકં્દમાતા (૬) કાત્ા્ની (૭) કાલરાત્રિ (૮) 
મહારૌરી (૯) ત્સત્ધિરારિી આ દ્દવસોમાં દ્દવસે 
સાધના, ્દુરાગાપાઠ અને રારિે ભજન-કીતગાન-રાસ 
દ્ારા માતાજીની આરાધના કરવામાં આવે છે અને 
‘શત્તિની ઉપાસના’નું પવગા માનવામાં આવે છે. 

સમગ્ર સૃષ્ટિનું સંચાલન આ શત્તિથી થા્ છે. 
પુરુષમાં રહેલ પુરૂસતવની શત્તિ અને સીમાં રહેલ 
શત્તિનાં સં્ોજનથી સમગ્ર સંસારનું સંચાલન થા્ 
છે. સમાજમાં સ્દત્વચારો ટકાવવા માટે શત્તિની 
ઉપાસના આવશ્ક છે.

અનાદ્દકાળથી સત્ ત્વચારો ઉપર, ્દૈવી ત્વચારો 
ઉપર આસુરી વૃત્ીઓ હુમલાઓ કરતી આવી 
છે ્દૈવી ત્વચારોમાં અરવ્તા આવતા જ ્દેવોએ 
ભરવાન પાસે શત્તિ માંરી છે. મત્હષાસુર, શુભ, 
ત્નશુભ ઈત્ાદ્દ રાક્ષસોને ્ામવા માટે અને ્દૈવી 
સંપત્ત્ની પુન:સથાપના કરવા માટે ્દૈવી શત્તિ જુ્દા 
જુ્દા સવરૂપે પ્રટ થઈ હતી અને સાષ્તવક માણસોને 
અભ્ ક્ાગા હતા અને કરી રહી છે.

વ્વહારમાં જુ્દા જુ્દા પ્કારે જે કાંઈ શત્તિ 
વપરા્ છે. તે બધી શત્તિ પરમેશ્વરની જ છે. 
ઉપભોર કરતી વખતની શત્તિ માં ભવાની છે. 
પુરુષાથગા માટે વપરાતી શત્તિ લક્મી તરીકેની 
જાણીતી છે. કોપા્માન થતી વખતની શત્તિ 
્દુરાગાશત્તિ છે અને પ્લ્ વખતની શત્તિ કાલી 

શત્તિ રણા્ છે.
શત્તિની ઉપાસનાથી લૌદકક વૈભવ ઉપરાંત 

જ્ાાનની પણ પ્ાત્તિ થા્ છે. માં બાળકનું ધ્ાન 
રાખે છે. આથી જ માં ની ઉપાસનાનાં પવગાનું ખાસ 
મહતવ છે. શંકરાચા્ગા એ કહ્ં છે કે કુપુરિો જા્ તે 
કવત્ચ્દત્પ કુ માતા ન ભવત્ત છોરૂ કછોરૂ થા્ પણ 
ક્ારે્ માતા કુમાતા થતી નથી.

સમગ્ર ત્વશ્વમાં આ શત્તિ રિણ રૂપમાં વ્ાપક 
છે. મહાકાલી, મહાલક્મી અને મહાસરસવતી 
આ રૂપે તે સંપન્ન છે. વસંતાદ્દ છ ઋતુમાં આ 
રિણે સવરૂપની પૂજા થા્ છે. ૬ટ૩=૧૮ થા્. 
એટલે અઢાર દ્દવસમાંની પૂજાનું ત્વશેષ મહતવ છે. 
નવ-નવ દ્દવસ ચૈરિી નવરારિી અને શાર્દી એટલે 
આસો મત્હનાની આ નવરારિી-નવરારિીનું ત્વભાજન 
કરી માતાજીની આરાધના કરવામાં આવે છે. આનું 
ત્વશદ્ વણગાન ઋરવે્દનાં વારા ભૂષણી્માં આપેલુ 
છે. આ ઉપરાંત માકકેણ્ે્ ્દેવી ભારવતમાં પણ 
જોવા મળે છે.

્દેવી કવચમાં ્દુરાગાના નવ સવરૂપોનું વણગાન 
આપેલુ છે. प्रथमे शलैपुत्राच नवदरुरागा 
प्रकीर् गानरा ।’’

હજી, ગઇકાલની જ વાત છે -
એક સુંદર, સુશીલ, શશશષિત જોડું

શાકભાજી-ફળફૂલનાં ભાવતાલ કરતાં નજરે 
પડું -

ઘડીક થયું આવું સમજણું જોડું હોય તો -
ભલે ગમે એટલી મોંઘવારી, આકળ સાંકળ 

હોય તો પણ-
 સંસારચક્ર  તો ચાલશે જ.

કેવી સુંદર કુદરતની કરામત !
ભાવતાલની રકઝકમાં વસુધૈવ કુટુંબકમની 

ભાવનાથી એ સ્ત્ી શવચારી રહી હતી -
“ચાલને, દશ રૂશપયા હું બચાવી લઉં ને, દશ 

રૂશપયા જતાં કરં-
શબચારા બાપડા મારફશતયાને પણ છોકરાંછૈયાં 

તો ખરાંને !”
તયાં તો એ જોડામાં ધરબાયેલ પુરષ ત્ાટકયો -

“અંબાણીને પરણવું હતું ને “
ઊભી બજારે -

સતી સાશવત્ીનાં દેશની એ સ્ત્ી
પશતદેવો ભવઃ નો  ધૂંટ ગળી ગઈ

શીષ્ષક : સતી સાશવત્ી
કવશયત્ી : શહના મોદી

રાઈ્ીંર જા્નટ કકંપની Uber એ રત 
અઠવા્ી્ે જાહેર ક્ુું કે તેના નેટવક્ક પર સા્બર 
એટેક થ્ો છે. જેની જાણ તેને લો-એન્ોસગામેનટ 
અત્ધકારીઓને કરી છે. ન્ૂ્ોક્ક ટાઈમસે સૌથી 
પહેલા આ ઘટનાની જાણ કરી હતી. આ બાબતે 
દટપપણી કરવા માટે પૂછવામાં આવતા કકંપનીએ 
તેના ત્વિટ કરેલા ત્નવે્દન તર્ ધ્ાન ્દો્ુું. એવું 
કહેવા્ છે કે સા્બર એટેક ના કારણે કકંપનીને 
તેના ઇનટરનલ નેટવક્ક અને એષ્નજત્ન્દરંર 
ત્સસટમસને ઑ્લાઇન લેવાની ્રજ પ્ી હતી 
કારણ કે તેની ટીમ સા્બર એટેકની તપાસ કરી 
રહી હતી.

પ્કાશનમાં જણાવ્ું હતું કે હેકરે કમગાચારીના 
સલલૅક એકાઉનટ સાથે ચે્ા ક્ાગા હતા અને તેનો લાભ 
ઉઠાવ્ો હતો. જેથી કકંપનીને ્ેટા ભંરનો ભોર 
બનવું પડું છે. એવો સં્દેશ પ્સાદરત કરવા ઉપરાંત 
આંતદરક ્ેટાબેસેસને સૂત્ચબધિ કરવા જેવી પ્વૃત્ત્ 
હેકર દ્ારા કરવામાં આવ્ા હોવાનું માનવામાં આવે 
છે. એવું જણા્ું કે હેકર પાછળથી કમગાચારીઓ 
માટે ઇનટરનલ ઇન્ોમમેશન વેબ-પેજ પર એક સપટિ 
્ોટો પોસટ કરીને અન્ આંતદરક ત્સસટમસનો 
ઍકસેસ મેળવવામાં સક્ષમ હતો.

Uber એ હજુ 
સુધી આ ઘટના ત્વશે 
વધારાની ત્વરતો આપી 

નથી. પરંતુ એવું લારે છે કે 18 વષષી્ દકશોર 
હોવાનું માનવામાં આવતા હેકરે કમગાચારીને કોપપોરેટ 
વ્ત્તિ તરીકે જણાવીને તેનો પાસવ્ગા જાણવા 
માટે સોત્શ્લ-એષ્નજત્ન્ર ક્ુું હો્ અને તેનો 

ઉપ્ોર ઇનટરનલ નેટવક્કમાં પ્વેશ મેળવવા ક્પો 
હો્. વધુમાં હેકર દ્ારા કમગાચારીને સપામ કરીને 
એકાઉનટના ટુ-્ેકટર ઓથેષ્નટકેશન (2FA) 
સુરક્ષાને બા્પાસ કરવામાં સક્ષમ હતો. તેણે 
Uber ના IT ત્વભારમાંથી હોવાનો ્દાવો કરીને 
અત્ધકૃતતાનું પાલન કરવા માટે WhatsApp 
પર વ્ત્તિનો સંપક્ક પણ ક્પો હતો. આ ટેકત્નક 
તાજેતરમાં જાહેર થ્ેલા Cisco હેકની ્ા્દ 
અપાવે છે. જેમાં સા્બર ત્રિમીનલએ 2FA 

વેત્લ્ેટ કરવા માટે પ્ોમપટ બોષ્મબંરની ટેકત્નકનો 
આશરો લીધો હતો. કેત્વન રી્, મુખ્ માત્હતી 
સુરક્ષા અત્ધકારીના જણાવ્ા મુજબ હેકર ઇનટરનલ 
નેટવક્કમાં ્દાખલ થઈ ર્ા બા્દ નેટવક્ક ્ાઇલ 
શેર પર હાઈ ત્પ્ત્વલેજ ્ુઝસગાને શોધી કાઢ્ા. તેનો 
ઉપ્ોર ઉતપા્દન ત્સસટમસ, કોપગા EDR કનસોલ 
અને Uber સલેક મેનેજમેનટ ઇનટર્ેસ સત્હતની 
્દરેક વસતુને ઍકસેસ કરવા માટે ક્પો.

Uber સાથે થ્ેલો આ પહેલો સા્બર એટેક 
નથી. 57 ત્મત્લ્ન રાઇ્સગા અને ડ્ાઇવરોને અસર 
કરતા 2016માં ્ેટા બ્રીચ (્ેટાની ચોરી) ્ોગ્ 
રીતે જાહેર કરવામાં ત્નષ્ળ રહેવા માટે અને અંતે 
હેકસગાને ્ેટા બ્રીચ છુપાવવા માટે $100,000 
ચૂકવવા બ્દલ તપાસ હેઠળ આવી હતી. જે 2017 
ના અંતમાં જાહેર થ્ું હતું.

વધુમાં કેત્વન રી્ જણાવે છે કે, 2016 માં 
થ્ેલા ઉલ્ંઘનની તુલનામાં સમાધાન ચોક્કસપણે 
મોટું છે. Uber જે ્ેટા રાખે છે એ હેકસગા પાસે 
ક્દાચ પહેલાથી જ એકસેસ હો્ છે. વધુ માત્હતી 
આવતા અઠવાદ્્ે (Continued)..
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Uber સાયબર હેકનું શશકાર

નવરાત્રિ એટલે શક્તિની ઉપાસનાનું મહાપવ્વ
નવરાશત્ના નવ દદવસના નવદુગા્ષના સ્વરૂપો જાણો

શૈલપુરિી : માં દુરાગાનું આ પહેલુ સ્વરૂપ છે. 
હહમાલયમાં જનમ લે્વાથી તેને શૈલપુત્ી કહે છે. 
તેનું ્વાહન વૃષભ છે. જમણા હાથમાં હત્શુલ 
અને ડાબા હાથમાં કમળ ધારણ કયુું છે. તેની 
શહતિ અનંત અને અપાર છે. ન્વરાહત્ના 
પહેલા દદ્વસે આ માતાની ઉપાસના કર્વામાં 
આ્વે છે.
બ્રહ્મચારરણી :- જમણાં હાથમાં માળા અને 
ડાબા હાથમાં કમંડળ ધારણ કયુું છે તેની 
ઉપાસનાથી હ્વજય, તયાર, ્વૈરાગય તથા 
સંયમની વૃહધિ થાય છે.
ચંદ્રઘંટા :- ત્ીજે દદ્વસે આનું પુજન થાય છે. 
તેનું ્વાહન હસંહ છે. આને દશભુજાઓ છે. 
મસતક ઉપર અધગાચંદ્ર છે. આની ઉપાસનાથી 
હ્વપહતિઓ નાશ પામે છે. અને હનભગાય તથા 
પરાક્રમી બના્વે છે. જી્વનમાં સુખ-શાંહત પ્ાપ્ત 
થાય છે.
કુષમાંડા :- આ જ માતાજી, સૃષ્ટિની આદ્યશહતિ 
સ્વરૂપ છે. તેનું ્વાહન પણ હસંહ છે. આની 
ભહતિથી આરોગયની વૃહધિ થાય છે. તેને 
આઠભૂજાઓ છે. તેના હાથમાં કમંડળ, ચક્ર, 
રદા, અમૃતકળશ, કમળનું ફુલ, હસહધિ પ્દાન 
કરનારી માળા છે.
સ્કન્દમાતિા :- આને ચાર ભુજાઓ છે તેના 
પૂજનથી સમસત ઈચછાઓની પૂહતગા થાય છે. 
પાંચમે દદ્વસે આની પૂજા થાય છે.
કાત્ા્ની :- આ માંનું છઠું સ્વરૂપ છે. મહહષગા 
કતયાયને સ્વગાપ્થમ તેની ઉપાસના કરી હો્વાથી 

તેનું નામ કાતયાયની પડયું હતું, તેનું ્વાહન પણ 
હસંહ છે. અને તેને ચારભુજાઓ છે. તેની પૂજાથી 
ધમગા,અથગા, કામ અને મોક્ષની પ્ાહપ્ત થાય છે. 
કાળરાત્રિ :- આ માંનું સાતમુ, પ્ચહલત સ્વરૂપ 
છે તેનું સ્વરૂપ ભયાનક છે. તે ભતિોને ડરા્વતી 
નથી પરંતુ દુટિોનો, પાપીઓનો હ્વનાશ કરે 
છે. તેનું સ્વરૂપ કાળારંરનું-હ્વખારાયેલ ્વાળો, 
રળામાં ભવય માળાઓ ્વાળું છે. ડાબી બાજુના 
હાથમાં લોખંડની કટાર છે. ચેન હાથમાં તલ્વાર 
છે. હત્નેત્ધારી છે. દાન્વ, દૈતયો, ભૂત, પ્ેત 
્વરેરે તેમના સમરણ માત્થી ભારી જાય છે. 
દૈતય રાક્ષસો સામેના ક્રોધથી તેની જીભ પણ 
લાલ થઈ જાય છે. તેનો ક્રોધ શાંત કર્વા માટે 
ભર્વાન શંકર નીચે પડી રયા અને તેના પર 
પરમુક્વાથી તેનો ક્રોધ અને કયાયમાન સ્વરૂપ 
શાંત થયું હતું.
મહાગૌરી :- મા દુરાગાનું આ આઠમું સ્વરૂપ 
છે. તેના ્વસત્ો અને આભુષણ શ્ેત છે. વૃષભ 
ઉપર સ્વાર થયેલીમાં મહારૌરી અતયંત શાંત. 
પાપનાશને કરનારી છે. તેની કઠોર તપશ્યાગાથી 
તેનો રંરકાળો થઈ રયો હતો પરંતુ હશ્વજીએ 
તેમના ઉપર પહ્વત્ જળ છાંટયુ હતું. જેથી તે 
રૌર્વણગા્વાળા અને ક્રાંહત્વાન બની રયા 
હતા જેથી તેને મહારૌરી કહે છે તેની કૃપાથી 
અલૌદકક હસહધિઓ પ્ાપ્ત થાય છે.

સસસધિ્દાત્રિ :- આ માં દુરાગાનું ન્વમું સ્વરૂપ છે. 
તેને ચાર ભુજાઓ છે તેનું ્વાહન હસંહ છે તેની 
સાધના કર્વાથી બધી હસહધિઓ પ્ાપ્ત થાય છે.

માં દુરાગાના આા નવસ્વરૂપ પ્રત્યે આાસ્ાથી સુખ-શાંતિ આનયે સમૃદ્ધિ િથા  
સંપતતિની પ્રાતતિ થાય છયે . નવરાતરિ આા રીિયે શક્તિપુજાનું મહાન પવગા મનાય છયે .

 વન શોલડર ટોપ એનડ ક્રોપ ટોપ : 
રરબામાં કંઇક ટ્ેનડી પહેર્વા માટે 
્વન શોલડર ટોપ અને ક્રોપ ટોપનું 
હસલેકશન કરી શકો છો. આ ટોપ 
ઇષ્નડયન ડ્ેસને ્વેસટનગા ટચ આપીને 
ફયૂઝન બના્વે છે તથા લહેંરાના 

ઓ્વરઓલ લુકને ઇનહેનસ કરી 
દે છે. હ્વે માકકેટમાં લાંબા અને 
પહોળા દુપટ્ા અ્વેલેબલ છે. 
બે દડફરનટ પ્કારના અથ્વા 
હમકસમેચ કરતાં દુપટ્ાને 
એક કરીને તેને લહેંરાની 
જગયાએ યુઝ કરી શકો 

છો. એની ઉપર તેની સાથે મેળ ખાતો 
બલાઉઝ પહેરો.
 મજેદાર લહેંગા : આ ્વષષે રરબામાં 

લહેંરાને ન્વો હવિસટ આપ્વામાં આવયો 
છે. પલેન લહેંરામાં રબારી, કચછી, 
માર્વાડી, હમરર્વક્ક ્વરેરે દડફરનટ 
પ્કારના ભરતનો ઉપયોર કરી પેચ્વક્ક 
કર્વામાં આ્વે છે. આ ઉપરાંત પલેન 
લહેંરામાં નીચે સરસ મજાની ઝૂલ 
મૂક્વામાં આ્વે છે. આ હસ્વાય લહેંરાને 
રોટાપતિી કે હમરરની મદદથી સજા્વ્વામાં 
આ્વે છે. હપ્નટેડ લહેંરા કરતાં પલેન 
લહેંરાની આ ્વખતે બોલબાલા છે. 

એને દડસનટ લુક આપ્વા માટે દામનમાં 
્વક્ક્વાળી બોડગાર કે કલરફુલ બ્ોકેટ 
મટીદરયલ, લેસ ્વરેરેનો ઉપયોર 
કર્વામાં આ્વે છે. ઘણી યુ્વતીઓ 
લહેંરામાં આઠથી દસ મીટરનો ફલેર 
રાખ્વાનું પસંદ કરી રહી છે.
 દડફરનટ ચોલી : પલેન લહેંરાની સાથે 

કલરફુલ ચોલી અથ્વા તેની સાથે મેચ 
થતી ચોલી ઇન દડમાનડ છે. બેકલેસ 
ચોલી યંર જનરેશનની ઓલટાઇમ 
ફે્વદરટ રહી છે. પહેલાં ચોલીમાં ફોર 
લેનથ સલીવસ ચાલતી હતી, હ્વે એલબો 
લેનથની ચોલી મહહલાઓ પસંદ કરી રહી 

છે. ટીન એજર અને કૉલેજ રોઇંર રલસગા 
હોલટર, સપેરેટી અને સલી્વલેસ બલાઉઝ 
પહેર્વાનું પ્ીફર કરે છે.
 ઓઢણી : આકષગાક લુક મેળ્વ્વા 

પલેન લહેંરા-ચોલી સાથે અથ્વા તો 
ઝીણી હપ્નટના લહેંરા-ચોલી સાથે હે્વી 
લુક આપતી ઓઢણી આ ્વષષે ઇન ટ્ેનડ 
છે. ઓઢણીમાં બ્ોકેટ કરતાં જયોજગાટ, 
હસફોન જે્વાં મટીદરયલમાં ફુલ હેનડ્વક્ક 
કે મશીન ્વક્ક અથ્વા તો ટીકી કે હમરર 
્વક્કને પ્ાયોદરટી આપ્વામાં આ્વી રહી છે. 
ટૂંકમાં, કલરફુલ અને દરચ લુક આપતી 
ઓઢણીને પહેલી પ્ાયોદરટી આપે છે.

ઘેરદાર ઘાઘરો અને રૂપકડી ચૂંદડી પહેરી ગરબે ઘૂમતી નાર..

ધમગા - ટયેકનાયેલાયેજી
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અમદાવાદ
યુ.કે.માં ગેરકાયદેસર વસવાટ કરતા 

ભારતીયોને બેંક એકાઉનટ ખોલાવવા કે 
જોબ મેળવવા માટે જરૂર નકલી પાસપોટ્ટ 
ધારમ્ટક્ ગ્ંથોમાં છૂપાવી કુરરયર મારફતે 
મોકલવાનું રેકેટ ઝડપાયું છે. સીઆઈડી 
ક્ાઈમે આ ગુનાના બે  મુખય સૂત્રધાર 
યુ.કે.સ્થત રિરાગ પટેલ અને રાણીપના 
રવકાસ જય્વાલ રવરૂદ્ધ ૧૦ રદવસ 
અગાઉ ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ 
ધરી છે. પોલીસ તપાસમાં ખુલેલી રવગતો 
મુજબ આરોપીઓ અનય વયરતિઓના ફોટો 
આઈડી કોપીનો ઉપયોગ કરી કુરરયરથી 

નકલી પાસપોટ્ટ મોકલતા હતા. કુરરયર 
કંપનીના સંિાલકે પોલીસને લેરખત અરજી 
આપી જેની તપાસમાં સમગ્ ભાંડો ફૂટયો 
હતો. ફેક પાસપોટ્ટ તૈયાર કરી ધારમ્ટક 
ગ્ંથોમાં છૂપાવી રવદેશ મોકલવાના રેકેટના 
મામલે સીઆઈડી ક્ાઈમે દસ રદવસ 
અગાઉ રાણીપ અજૂ્ટન આશ્રમ પાસે રહેતા 
રવકાસ કનૈયાલાલ જય્વાલ અને યુ.કે.
માં રહેતા રિરાગ પટેલ રવરૂદ્ધ  ગુનો 
દાખલ કયયો છે. પોલીસ તપાસમાં ખુલેલી 
રવગત મુજબ આરોપી રવકાસ જય્વાલ 
તેના રમત્ર રિરાગ પટેલને ફેક પાસપોટ્ટ 
કુરરયરથી યુ.કે. મોકલતો હતો. 

યુ.કે.માં ગેરકાયદે રહેતા NRIને ગ્ંથની 
આડમાં ફેક પાસપોર્ટ મોકલવાનું રેકેર

અમદાવાદઃ 30મી સપટેમબરે 
PM મોદી થલતેજ-વ્ત્રાલ 
મેટ્ો ટ્ેનને આપશે લીલી ઝંડી

અમદાવાદ
વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદી અને કેનદ્રીય ગૃહમંત્રી અરમત 

શાહ નવરાત્રી પવ્ટ પર ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના 
છે. વડાપ્રધાન મોદી તા. 29 અને 30 સપટેમબરના રોજ 
ગુજરાત પ્રવાસ દરરમયાન સુરત, ભાવનગર, અમદાવાદ 
અને અંબાજીની મુલાકાત લેવાના છે. તયારે 30મી 
સપટેમબરના રોજ તેઓ અમદાવાદમાં થલતેજથી વ્ત્રાલ 
ગામ સુધીના રૂટ પર મેટ્ો ટ્ેનને લીલી ઝંડી બતાવશે. 
હેલમેટ સક્કલ પાસેથી વડાપ્રધાન દ્ારા ટ્ેનને લીલી ઝંડી 
આપીને પ્ર્થાન કરાવવામાં આવશે.  ઉપરાંત થલતેજમાં 
દૂરદશ્ટન પાસેના ગ્ાઉનડમાં એક જાહેર સભાનું પણ 
આયોજન કરવામાં આવયું છે. 

ગોંડલની ્કૂલના રશક્ષકોએ 
રવદ્ારથ્ટનીઓને 500 વાર 

લેશન લખવાની આપી સજા !
ગોંંડલ

ગોંડલની સેનટમેરી ્કૂલના કેટલાક રશક્ષકોએ મનમાં 
આવી એવી મન્વી સજા ફરમાવી રવદ્ારથ્ટનીઓને એક 
લેશન ૫૦૦ વાર હોમવક્ક કરવાની તાલીબાની સજા 
ફટકારી દીધી હતી. જેથી બાળકો ડઘાઈ ગયા હતા. વધુમાં 
આ રવદ્ારથ્ટનીઓને વગ્ટખંડની બહાર ઉભા રહેવાની 
પણ ફરજ પાડી હતી.આ બાબતે રવદ્ારથ્ટનીઓએ ઘરે 
વાત કરતા વાલીઓ ઉકળી ઉઠયા હતા. આથી અનેક 
વાલીઓ તેમજ મરહલાઓ આશીષ કુંજરડયા અને યરતશ 
દેસાઈની આગેવાનીમાં સેનટમેરી ્કૂલે પહોંચયા હતા. 
બધાએ આક્ોશ સાથે રપ્રસનસપાલને રજુઆત કરી હતી કે  
રશક્ષકનું અા વલણ યોગય નથી.

સુરત
ગુજરાત રવધાનસભાની િૂંટણી 

પહેલાં  સુરતની 12 બેઠક પર 239 
કાય્ટકર-નેતાઓએ દાવેદારી કરી 
હતી. આ દાવેદારોને સાંભળવા માટે 
આજે કોંગ્ેસના રનરીક્ષક સુરત આવયા 
હતા. દાવેદારોને સાંભળવા સાથે સાથે 
કોંગ્ેસના નેતાઓએ 27 વષ્ટનો રાજકીય 
વનવાસ પૂરો  કરી સત્ા પર આવવાની 
તૈયારી કરી લીધી છે. તેઓએ ગુજરાતનું 
મોડેલ વરસાદમા ડૂબી ગયું છે અને 
ગુજરાત મોડલ ડ્રગસ મોડલ બની ગયું 

હોવાનું કહ્ં હતું. આ ઉપરાંત આમ 
આદમી પાટટીને ભાજપની બી ટીમ 
ગણાવીને રવધાનસભાની િૂંટણીમાં  ભારે 
જોરથી િુટંણી લડવા માટે આહવાન કયુું 
હતું.  સુરતના ઈશ્વર ફામ્ટ ખાતે સુરતની 
રવધાનસભાની િૂંટણી લડવા ઇચછતા 
દાવેદારોને સાંભળવા માટે રનરીક્ષક 
આવયા હતા.

 દરક્ષણ ગુજરાતના  કાય્ટકારી પ્રમુખ 
ઈનદ્રરવજયરસંહ ગોહીલ, એ.આઈ.
સી.સી.ના બી.એમ. સંરદપ અને 
ભરતરસંહ સોલંકી આવશે આવતીકાલે 

રદવસ દરરમયાન ઈશ્વર ફામ્ટ પર 
દાવેદારોને સાંભળવાની પ્રરક્યા શરૂ કરી 
હતી. ગુજરાત રવધાનસભાની િૂંટણી 
પહેલાં સુરતની 12 બેઠક પરથી દાવેદારી 
કરવા માટે કોંગ્ેસ દ્ારા કાય્ટવાહી 
કરવામાં આવી હતી. ભાજપનો ગઢ 
ગણાતી સુરત રવધાનસભામાં આ વષષે 
ત્રીજો પક્ષ આપ હોવાથી કોંગ્ેસ વધુ 
ઉતસાહમાં આવી છે. તેમાં પણ સુરત 
પુવ્ટ રવધાનસભા બેઠક ભાજપ માટે 
કટોકટીની બેઠક છે અને સૌથી ઓછી 
લીડ અહીથી જ મળે છે.

રવધાનસભાની સુરતની 12 બેઠક પર 239 
દાવેદારોને કોંગ્ેસના રનરીક્ષકોએ સાંભળયા

આ�ગ�મી વિધ�નસભ�ની ચૂંટણીમ�ં 27 િર્ષન�ો િનિ�સ પૂર�ો કરિ� ક�ંગ્ોસની તૈય�રી

અમદાવાદ 
ગુજરાત રવધાનસભાના િૂંટણી 

પહેલાના અંરતમ સત્રનો પ્રારંભ થઈ 
ગયો છે. તયારે રવપક્ષના નેતાઓએ 
રવરવધ આંદોલનને પગલે ગૃહમાં 
રજુઆત કરી છે. કોંગ્ેસે ગુજરાતના 
પ્રાણપ્રશ્ોની રજુઆત માટે સમય 
આપોની માંગણી કરી હતી. તયારે 
રવધાનસભાના છેલ્ા સત્ર પહેલા 
ગાંધીનગરમાં કોંગ્ેસે દેખાવો કયા્ટ હતા. 
મોંઘવારી, ભ્રષ્ાિાર અને સરકારી 
કમ્ટિારીઓની માગને લઈ ગળામાં 
બેનરો પહેલી રવરોધ વયતિ કયયો હતો. 
તયારે વેલમાં આવેલા ધારાસભયોને એક 
રદવસ માટે સ્પેનડ કરાયા છે. તયારે 

રવધાનસભા અધયક્ષ રાજેનદ્ર રત્રવેદીએ 
સ્પેનડ કરવાનો પ્ર્તાવ મૂકયો હતો. 
ધવની મતના બહુમતથી ધારાસભયોને 
સ્પેનડ કરાયા છે. જેના બાદ કોંગ્ેસના 
સભયોએ ગૃહમાંથી વોક આઉટ કયુ્ટ 
હતું. કોંગ્ેસના ધારાસભયોએ ગૃહમાં 
સૂત્રોચ્ાર કયા્ટ હતા. કોંગ્ેસના 
ધારાસભયોએ પોતાના ્થાને ઉભા 
થઇ નયાય આપોના સૂત્રોિાર કયા્ટ 
હતા. લગભગ 10 થી 12 ધારાસભયો 
વેલમાં ઘૂસી ગયા હતા, જેઓને સ્પેનડ 
કરવામાં આવયા છે. તયારે અધયક્ષની 
રવપક્ષના સભયોને ટકોર કરી હતી. 
અધયક્ષે કહ્ં હતું કે, રવધાનસભામાં આ 
પ્રમાણે પ્રદશ્ટન ના કરી શકાય.

વડોદરા
દેશમાં અતયાર સુધી ભારતીય 

જનતા પાટટી હોય કે કોંગ્ેસ હોય 
તેઓ લૂંટની રાજનીરત િલાવતા રહ્ા 
છે તયારે હવે આમ આદમી પાટટી 
ઈમાનદારીની રાજનીરતથી દેશમાં 
લોકોની સેવાના કાયયોની શરૂઆત કરી 
છે. બુધવારે વડોદરા આવેલા આમ 
આદમી પાટટીના અગ્ણી અને રદલહીના 
મુખયમંત્રી કેજરી વાલે પત્રકારો સાથેની 
અનુપિારરક વાતિીતમાં આ મુજબ 
જણાવયું હતું. તેમણે જણાવયું હતું કે 
ભાજપ અને કોંગ્ેસ ભેગા થઈને આપ 
પાટટીને ગાળો આપી રહ્ા છે તેમની 

રાજનીરત હવે લોકો એ જાણી ગયા 
છે. ગુજરાતના અરધકારીઓને અપીલ 
કરતાં જણાવયું કે, કમ્ટિારીઓના પડતર 
પ્રશ્ો હોય કે પછી જૂની પેનશન ્કીમ 

અંગે તેઓએ લેરખતમાં ઉકેલ લાવવો 
જોઈએ તેમજ ભ્રષ્ાિાર હોય તેની 
સામે પણ હવે અરધકારીઓએ જ 
અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ.

વિધાનસભા સત્રમાં હોબાળો, િેલમાં ઘૂસી 
ગયેલા કોંગ્ેસના 12 ધારાસભયો સસ્ેન્ડ

અમદાવાદ
રવધાનસભાની િૂંટણી અગાઉ અને 

િૂંટણી પહેલા જાહેર કરવામાં આવતી 
આદશ્ટ આિાર સંરહતાનો અમલ 
શરુ થાય એ પહેલા અમદાવાદના 
રવરવધ વોડ્ટમાંથી  િૂંટાઈને આવેલા 
કોપયોરેટરો ઉપરાંત ધારાસભયો પણ 
તેમનાં મત રવ્તારમાં તેમના નામના 
બોડ્ટ લાગે એ માટે ઉતસુક બનયા છે.મત 
રવ્તારના રવરવધ ્થળોએ કોપયોરેટર 
કે ધારાસભયના નામના બાંકડા પણ 
મુકાઈ જાય એ માટે મયુરનરસપલ 
કોપયોરેશનના વહીવટીતંત્ર સમક્ષ લેરખત 
રજૂઆત કરી કોપયોરેટર કે ધારાસભય 

તરફથી તેમના નામના બોડ્ટ કે બાંકડા 
મુકવા ગ્ાનટ પણ ફાળવવામાં આવી 
રહી છે. અમરાઈવાડી વોડ્ટમાં આવેલ 
શીવાનંદનગર હાઉસીંગ વસાહત 
રવ્તાર, રબારી કોલોની રવ્તારમાં 
આવેલી જુદી-જુદી િાલીઆ તથા 
સોસાયટીઓમાં કોપયોરેટરના બજેટમાંથી 
રુરપયા ૯,૮૫,૦૦ના ખિ્ટથી બોડ્ટ 
લગાવવામાં આવશે.શ્રમ જીવી વસાહત 
અને અનય િાલીઓમાં કુલ રુરપયા 
૧,૧૫૦૦૦૦ના ખિ્ટથી,ગામતળ 
રવ્તારમાં આવેલી રવરવધ િાલીઓમાં 
કુલ રુરપયા ૯,૯૭,૬૯૭ના ખિ્ટથી 
બોડ્ટ લગાવવામાં આવશે.

ચૂંરણી પહેલા કોપપોરેરર, ધારાસભયને 
મત વવસતારમાં બોડ્ટ મુકવાની ઉતસુકતા

ભાજપ હોય કે કોંગ્ેસ અતયાર સુધી લૂંટની 
રાજનીરત િલાવતા રહ્ા છે : કેજરીવાલ

     ગાંધીનગર ઃ રાજયના પાટણનગર ગાંધીનગર આંદોલનનું અખાડો બનયું હતું. એક પછી એક રવભાગના કમ્ટિારીઓ સરકાર સામે બાંયો િઢાવીને પોતાની માંગ પુરી કરવા મજબૂર કરી રહ્ા હતા. તયારે 
િૂંટણી ટાણે રાજય સરકારે એક જ રદવસમાં એસટી કમ્ટિારીઓ, માજી સૈરનકો, વનરક્ષકો અને આશાવક્કર બહેનોના આંદોલનનો અંત આણયો છે. માજી સૈરનકોની માગ પૂણ્ટ કરવા સરકારે કરમટી બનાવી છે, તો 
ST કમ્ટિારીઓ સાથે ફોમયુ્ટલા નક્ી કરીને આંદોલનમાં સમાધાન કરાયુ છે. ST કમ્ટિારી, માજી સૈરનકો, વન રક્ષક કમટીઓ બાદ બાદ વધુ એક આંદોલન ગુજરાત સરકારે ગહન િિા્ટ બાદ શાંત પાડું છે.

ગુજરાતમાં એક દિવસમાં 4 આંિોલનનો અંત અાવ્ો

ભ�જપનો ગુજર�તમ�ં હ�રિ�ન�ો ડર, PMOમ�ંથી  
હહરોન જોશી મીહડય�નો ધમક�િો છો ઃ કોજરીિ�લ

નવી દિલ્ી: કેજરીવાલે રવવવારના રોજ AAPના િેશભરના તમામ 
જનપ્રવતવનવિઓ સાથે વાતચીત કરી ્તી. તેમણે ભાજપ પર એવો આક્ેપ 
કર્યો ્તો કે, તે આમ આિમી પાર્ટીને કચડવા માર્ે કામ કરી ર્ી છે અને 
તેમને ગુજરાતમાં ્ારવાનો ડર લાગી રહ્ો છે. મોિીના સલા્કાર અને PMOમાં 
OSD એવા વ્રેન જોશી ગુજરાતની અનેક સમાચાર ચેનલસના માવલકો અને 
એદડર્સ્સને ‘આપ’નું કવરેજ ન કરવા માર્ે ચેતવણી આપી રહ્ા છે. 

ST નનગમન� કમ્ષચ�રીઆ�ોની 
14મ�ંથી 11 મ�ંગ સ્ીક�રી લીધી

ST વનગમના કમ્સચારીઓ સાથે મંત્ી પૂણણેશ 
મોિીએ મોડી રાત સુિી બેઠક ર્ોજી ્તી. 
એસ.ર્ી.વનગમના કમ્સચારીઓની જે પડતર 
માંગ ્તી તેમાં 14માંથી 11 માંગ સરકારે 
સવીકારી લીિી છે. એસ.ર્ી.વનગમના ત્ણેર્ 
ર્ુવનર્નને સમજાવવામાં વા્નવર્વ્ાર મંત્ી 
સફળ રહ્ા છે અને ્વે એસ.ર્ી.વનગમના 
કમ્સચારીઓએ પણ આંિોલન સમેર્વાની 
જા્ેરાત કરી લીિી છે. અા સાથે જ બસ 
વર્વ્ાર ફરી િમિમતો થર્ો ્તો.

િન રક્ષક આનો િનપ�લન� 
પ્રવતનનધીઆ�ો સ�થો બોઠક 

વન રક્ક અને વનપાલની કામગીરીને 
ધર્ાને લેવામાં આવી છે. રજાના દિવસે ફરજ 
બજાવનારા વન કમટીઓને વિારાની રકમ 
ચૂકવાશે. વોવશંગ એલાઉનસ ન ્તું મળતું એ 
એલાઉનસ પણ ્વે મળશે. કેર્લાક વનણ્સર્ોથી 
પ્રજાને નુકશાન ન થાર્ તેની જવાબિારી 
સરકારની છે તેવુ જણાવતા રાજર્ સરકારની 
અપીલને ધર્ાને વનકમટીઓએ આંિોલન સમેટ્ુ 
છે. રાજર્ સરકારે અા કમ્સચારીઅોને તમામ 
લાભોની ખાતરી અાપી ્ોવાનું જાણવા મળર્ું છે. 

મ�જી સૈનનક�ોનું આ�ંદ�ોલન પૂણ્ષ
ગાંિીનગરમાં છેલ્ા કેર્લાર્ દિવસથી ચાલી 
ર્ેલ માજી સૈવનકોનું આંિોલન આખરે પૂણ્સ 
થર્ું છે. અા પ્ેલા સરકાર અને માજી સૈવનકો 
વચ્ે વવવાિ બાબતે ઉગ્ર વવખવાિ ઉભો થર્ો 
્તો.  માજી સૈવનકોના 14 મુદ્ાઓને લઈને 
રાજર્ સરકારે પાંચ અવિકારીઓની કવમર્ીની 
રચના કરી ્તી. જેમાં પડતર પ્રશ્ોનું 
વ્ેલીતકે વનરાકરણ લાવવા સરકારે ખાતરી 
આપી છે. સેવનકોના આંિોલન મામલે રેનજ IG 
અભર્ ચુડાસમાએ વનવેિન આપતા જણાવર્ું કે, 
પ્રશ્ોનું ઝડપથી વનરાકરણ કરવામાં આવશે.

આ�શ�િક્ષર બહો ન�ો સ�મો પણ 
સરક�રો નમતું જોખું

આશાવક્કર બ્ેનોના પ્રવતવનવિઓ સાથે 
સરકારના આગેવાનોની બેઠક બાિ 
આંિોલનનો અંત આવર્ો છે. આ મુદ્ે જીતુ 
વાઘાણીએ વનવેિન આપતા કહ્ં કે- 50 ્જાર 
જેર્લી આશા વક્કર મવ્લાઓ છે. તેઓ સારં 
કામ કરી ર્ી છે. મંત્ી ઋવિકેશ પર્ેલે આશા 
વક્કર બ્ેનોની માંગણીઓ મુદ્ે એક કલાક 
સુિી ચચા્સઓ થઈ ્તી. ચચા્સ કર્ા્સ બાિ આશા 
વક્કર બ્ેનોની મોર્ાભાગની માંગણીઓને 
સવીકારવાનો સરકારે વનણ્સર્ કર્યો છે.

ગુજર�ત
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અમદાવાદ
ગુજરાતમાં તીસતા સેતલવાડ વવરુદ્ધના કેસમાં એક મોટા 

સમાચાર સામે આવી રહ્ા છે. તીસતા સેતલવાડ સામે SITએ 
ચાજ્જશીટ ફાઈલ કરી છે. ગુજરાત વવરોધી વતસતા સેતલવાડના 
ષડયંત્રનો SITએ પરા્જફાશ કરવામાં આવયો હતો. તયારબાર 
તીસતા વવરુદ્ધ ગંભીર આરોપોના પુરાવા કોટ્જમાં રજૂ કરાયા હતા. 
તીસતા સેતલવાડે પીએમ નરેન્દ્ર મોરીને મોતની સજા અપાવવાનું 
ષડયંત્ર રચયું હતું. જેમાં સંજીવ ભટ્ટ અને આર.બી.શ્ીકુમારે પણ 
સાથ આપયો હતો.

તીસતા સવહત બન્ે અવધકારીઓએ ખોટા રસતાવેજો ઉભા કરી 
ષડયંત્ર ઘડું હતું. ખોટા રસતાવેજ ઉભા કરવામાં તીસતાને ભટ્ટ 
અને શ્ીકુમારે મરર કરી હતી. એટલું જ નહીં, તીસતા પીડડત સાથ 
ન આપે તો ધમકી પણ આપતા હતા. મહતવનું છે કે, ગુજરાતમાં 

તીસતા સેતલવાડ દ્ારા કોમી તોફાનોમાં કેસમાં ખોટા રસતાવેજ 
ઉભા કરવાનો મામલે હાલ SIT તપાસ કરી રહી છે. આરોપ 
છે કે ઝાડકયા જાફરીની અરજીના આધારે કાયરાકીય પ્રવરિયાનો 
રુરુપયોગ કરીને અલગ-અલગ કવમશનમાં નકલી રસતાવેજો રજૂ 
કરવામાં આવયા હતા. આ કેસમાં વતસતા સેતલવાડની મુંબઈમાં 
તેના ઘરેથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જયારે આરબી શ્ીકુમાર 
અને સંજીવ ભટ્ટને સમન્સ પાઠવવામાં આવયા હતા. ગુજરાત 
ATSની ટીમે વતસતા સેતલવાડની મુંબઈના જુહુ સસથત તેના 
ઘરેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. વતસતા સેતલવાડ અને પૂવ્જ 
IAS અવધકારી આરબી શ્ીકુમારની 25 જૂને ધરપકડ કરી હતી. 
અમરાવાર રિાઇમ બ્ાન્ચે ફડરયાર નોંધયા બાર ગુજરાતના પૂવ્જ 
ડીજીપી આરબી શ્ીકુમારને રિાઇમ બ્ાન્ચ બોલાવવામાં આવયા 
હતા અને તેમની  પુછપરછ કરવામાં આવી હતી. 

તીસતા વવરુદ્ધ SITએ ફાઈલ કરી ચાર્જશીટ, PM 
મોદીને મોતની સજા અપાવવાનું હતું ષડયંત્ર

અમદાવાદના સીરીયલ 
બલાસ્ટ કેસમાં અેકસાથે 
38 જણાંને સ્ેશયલ કાેર્ટે 
ફાંસીની સજા કરી હતી  

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ટ્ાયલ કોટટો દ્ારા 

ચાલુ વષષે ઓગસટ-૨૦૨૨ સુધીમાં 
૫૦ આરોપીઓને ફાંસીની સજા 
ફટકારવામાં આવી  હતી. જે નોંધનીય 
કહી શકાય. કારણ કે, ૨૦૦૬થી લઇ 
૨૦૨૧ વચ્ેના વષટોમાં ૪૬ જણાંને 
રેહાંત રંડની સજાની સરખામણી જોતાં 

આ આંકડો મહતવનો મનાઇ રહ્ો છે. 
ટ્ાયલ કોટ્જની આ સજામાં ચાલુ વષષે 

ફેબુ્રઆરી-૨૦૨૨માં સપેશયલ કોટટે 
અમરાવાર સીરીયલ બલાસટ કેસમાં 
૩૮ આરોપીઓને ફટકારેલી ફાસીની 
સજા પણ સૌથી નોંધનીય   છે કે જેના 
કારણે ચાલુ વષષે આ આંક વધયો છે. 
૨૦૦૮ના સીરીયલ બલાસટ કેસમાં 
૫૮ લોકોના મોત થયા હતા, જયારે 
૨૦૦થી વધુને ઇજા થઇ હતી. આ 
વસવાય રાજયના અન્ય શહેરોમાં 
પણ નોંધાયેલા બળાતકાર, હતયા અને 
પોકસો સવહતના કેસોમાં પણ ટ્ાયલ 
કોટ્જ દ્ારા ફાંસીની સજાના હુકમો 

કરાયા હતા. ખેડામાં એક બાળકી 
પર બળાતકારના કેસમાં ટ્ાયલ કોટટે 
આરોપીને રેહાંત રંડની સજા કરી 
હતી તો, ઓનર ડકલીંગના બે અલગ 
અલગ કેસમાં પણ ટ્ાયલ કોટટે ફાંસીની 
સજા ફટકારી હતી. ૨૦૧૧માં ૧૩ 
આરોપીઓને ટ્ાયલ કોટટે ફાંસી કરી 
હતી, જેમાં ગોધરા હતયાકાંડ કેસમાં 
૧૧ આરોપીઓને ફાંસીની સજાનો પણ 
સમાવેશ થાય છે. ૨૦૨૧ સુધી છેલ્ા 
૧૬ વષ્જમાં ગુજરાત હાઇકોટટે ટ્ાયલ 
કોટટે ફાંસીની સજા ફટકારી હોય તેવા 
ચાર કેસમાં જ રેહાંત રંડની સજાનો 
હુકમ યથાવત્ રાખયો છે.

રારકોટ
રાજકોટનાં કોઠારીયા મેઈન રોડ 

પર આંબેડકર ભવનના ગેઈટની 
સામે ગઈ તા. 18/8/2016ના રોજ 
યુનુસ કરીમભાઈ પીપરવાડીયા 
નામના યુવકની છરીના 16 ઘા ઝીંકી 
હતયા કરવાના ગુનામાં પકડાયેલા 
આરોપી ફારૂક રજાક જામનગરી (રહે.
જંગલેશ્વર)ને એડડશનલ સેશન્સ જજ 
બી. ડી. પટેલે તકસીરવાન ઠરાવી 
આજીવન સખત કેરની સજા અને રૂા. 
1લાખનો રંડ ભરવાનો હુકમ કયટો છે. 

આ કેસની વવગત એવી છે કે 
મૃતક યુનુસ અને આરોપીના વપતા 
રજાક જામનગરી વચ્ે પાંચેક વષ્જ 

પહેલા ઝઘડો થયો હતો. જેનો ખાર 
રાખી આરોપીએ મૃતકની હતયા કરી 
નાખી હતી. જે અંગે મૃતકના વપતરાઈ 
ઈકબાલ અઝીજ પીપરવાડીયા 
(ઉં.વ.૩૪, રહે. મહાતમા ગાંધી 
સોસાયટી, બગરારી ગેઈટ, શેરી નં. 
6, કોઠારીયા રોડ)ની ફરીયાર પરથી 
ભવતિનગર પોલીસે આરોપી વવરૂદ્ધ 
ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી ચાજ્જશીટ 
રજૂ કયુ્જ હતું. 

આ કેસ ચાલતા અરાલતમાં 
ફરીયારી, સાહેરો અને પંચોએ 
ફરીયારને સમથ્જન આપયું હતું. 
સીસીટીવી કેમેરાના પુરાવાને અરાલતે 
માન્ય રાખયા હતા. 

રારકોટમાં યુવકની હતયાના ગુનામાં 
આરોપીને આજીવન કેદની સખત સજા

પંરર વષટોની સરખામણીમાં ગુજરાતની ટ્ાયલ 
કોટ્જ દ્ારા ચાલુ વષષે 50 આરોપીને ફાંસીની સજા

મધ્ય પ્રદેશમાં 50 ર્કા 
બેઠકમાં સરકારી ફી લાગુ

અમદાવાદ
કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરેલ ખાનગી 

કોલેજ ફી ઘટાડાના મેડડકલ ફી 
રેગયુલેશનનો અમલ ભાજપ શાવસત 
મધય પ્રરેશમાં પણ કરી રેવામા આવયો 
છે.જયારે બીજી ગુજરાત સરકાર દ્ારા 
અમલ તો રૂર ત્રણ વષ્જનું નવુ ફી માળખુ 
પણ જાહેર કરી રેવાયુ છે. ગુજરાત 
સરકારે ખાનગી કોલેજોની ૫૦ ટકા 
બેઠકોની ફી સરકારી જેટલી કરશે તેવી 
વવદ્ાથથીઓ-વાલીઓની ઈચછા હતી 

પરંતુ બીજી બાજુ કોલેજોનો વવરોધ 
થતો હોઈ સરકાર દ્ારા કોઈ અમલ 
કરાયો નથી. આ વષષે ફેબુ્રઆરીમાં 
કેન્દ્ર સરકાર-નેશનલ મેડડકલ કવમશન 
દ્ારા જાહેર નોડટડફકેશન મુજબ ખાનગી 
મેડડકલ કોલેજોમાં ૫૦ ટકા બેઠકોમાં 
જે તે રાજયની સરકારી કોલેજોની 
ફી હોય તેટલી જ લાગુ કરવા અને 
બાકીની બેઠકોમાં નવા ફી રેગયુલેશન્સ-
નવી જોગવાઈઓ મુજબ ફી વનધા્જરણ 
કરીને જાહેર કરવા  જણાવાયુ હતું.આ 
નોડટડફકેશનને લઈને એનએમસીમાં 
વવદ્ાથથીઓ દ્ારા આરટીઆઈ કરીને 
અમલ મુદ્ે સપષ્ટતા મંગાઈ હતી.

ખેડા
ખેડા વજલ્ાના વસો પંથકમાં આવેલી 

એગ્ીકલચર કોલેજમાં અભયાસ કરતી ૨૧ વષથીય 
યુવતીએ ૪ મવહના અગાઉ હોસટેલમાં ગળેફાંસો 
ખાઈને જીવનનો અંત આણયો હતો. આ પ્રકરણમાં 
ચોકાવનારો ખુલાસો બહાર આવયો છે. સમગ્ 
મામલે આજે મૃતક યુવતીના વપતાએ એક યુવક સામે 
રુષ્પ્રેરણાની ફડરયાર નોંધાવી છે. આ યુવાન મૃતક 
યુવતી પાસે રૂવપયાની માંગણી કરતો અને નાણા ન 
આપે તો બંન્ેના અંગત સંબંધના ફોટા અને વીડડયો 
વાયરલ કરવાની ધમકી આપતો હોવાનો ખુલાસો 
થયો છે.અરવલ્ી વજલ્ાના બાયડ તાલુકાની ૨૧ 
વષથીય યુવતી ખેડા વજલ્ાના વસો પીજ રોડ પર 
આવેલ કૃવષ યુવનવવસ્જટીમા અભયાસ કરતી હતી. 
ગત ૧૧ મેના રોજ સાંજે તેણીએ કોઈ કારણોસર 
પોતાની હોસટેલના રૂમમાં ગળેફાંસો ખાઈ લીધો 
હતો. આ ઘટનાની જાણ વસો પોલીસને કરવામાં 

આવતા વસો પોલીસ તાતકાવલક ઘટનાસથળે રોડી 
આવી હતી અને ગુનો નોધી વધુ તપાસ હાથ ધરી 
રીધી હતી. પોલીસે આ યુવતીએ કયા કારણોસર 
આતમહતયા કરી તે ડરશામા તપાસ હાથ ધરી હતી 
અને મૃતક યુવતીના સેલફોન અને લેપટોપ બન્ે કબજે 
કરી તપાસણી અથષે એફએસએલમા મોકલયા હતા.
તયારે આ મામલે નડીયારના ડીવાયએસપી વબમલ 
બાજપાઈએ જણાવયું કે, સમગ્ તપાસ રરવમયાન 
પોલીસને કેટલીક વાત શંકાસપર જણાતા આ બાબતે 
વવગતવાર સઘન પૂછપરછ ચાલુ રાખવામાં આવી 
હતી. આ રરવમયાન યુવતીના વપતાને માવહતી 
મળેલી કે આરોપી વવરેન્દ્ર ભરતભાઈ ચૌધરી (રહે.
ખતોડા, તા.વડનગર, વજ.મહેસાણા)  યુવતીને 
મોબાઈલ પર મેસેજ કરીને પૈસાની માંગણી કરતો 
હતો અને કેટલાક અંગત વીડડયો વાયરલ કરવાની 
ધમકી આપતો હતો. તેનાથી કંટાળીને યુવતીએ 
આપઘાત કયટો હતો.

મેડડકલ ફી રેગયુલેશન ભાજપ શાવસત 
મધય પ્રરેશમાં લાગુ : ગુજરાતમાં નહીં

ખેડામાં યુવતીનો અાપઘાત કેસઃ વીડડયો 
વાયરલ કરવાની અપાઈ હતી ધમકી 

ગાંધીનગર
મુખયમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજયના સરહરી 

વજલ્ા કચછના છેવાડાના વવસતાર નખત્રાણાને 
નાગડરક સુખાકારીના સમમુવચત હક્ો આપતો 
મહતવપૂણ્જ વનણ્જય કયટો છે. તરઅનુસાર, નખત્રાણા 
જૂથ ગ્ામ પંચાયતના ત્રણ ગામો નખત્રાણા મોટા, 
નખત્રાણા નાના અને બેરૂ ગામોનો સમાવવષ્ટ કરતી 
નખત્રાણા નગરપાવલકાની રચના કરવાની મંજૂરી 
આપી છે. 

ભૂપેન્દ્ર પટેલે કચછના છેવાડાના વવકસીત 
તાલુકા તરીકે નખત્રાણા જૂથ ગ્ામ પંચાયતના 
પાણી, વીજળી, ગટર વયવસથા, બસ સટેશન, બાગ-
બગીચા, ટાઉન હોલ તેમજ રસતા જેવી માળખાકીય 

પાયાની સુવવધા-સુખાકારી નાગડરકોને સરળતાએ 
તવડરત મળી રહે તેવા ઉરાત્ત ભાવ સાથે આ વનણ્જય 
કયટો છે.  એટલું જ નવહ, નખત્રાણા તાલુકાની 
નજીકના વવસતારોમાં હાલ કાય્જરત ઉદ્ોગો તેમજ 
ભવવષ્યમાં આવનારા નવા ઉદ્ોગોના પડરણામે 
આ વવસતારમાં ઊભી થનારી નાગડરક સુવવધા 
સુખાકારીની જરૂડરયાતોને ધયાને રાખી નખત્રાણા 
જૂથ ગ્ામ પંચાયતે નગરપાવલકાનો રરજ્ો મેળવવા 
સવા્જનુમતે કરેલા ઠરાવને તેમણે અનુમોરન આપયું 
છે. મુખયમંત્રી સમક્ષ આ અંગેની જે રરખાસત 
કરવામાં આવી હતી તે સંરભ્જમાં પંચાયત, ગ્ામ 
ગૃહવનમા્જણ અને ગ્ામ વવકાસ વવભાગના પરામશ્જ 
બાર અા વનણ્જય કરાયો હતો. 

કચછ નખત્રાણાને નગરપાવલકાનો રરજ્ો

ગુજરાત
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ભુવનેશ્વર
ઓડિશામાં વિવિલન્સ ડિપાર્ટમેનરને 

મોરી ્સફળતા ્સાંપિી છે. ્સુંદરગઢ 
વિલ્ામાં એક એડિશનલ મેવિસ્ટ્ેરના 
ઘરે દરોિા પાિયા હતા િેમાં કરોિોની 
બેનામી ્સંપવતિનો ખુલા્સો થયો છે. 
આિક કરતાં િધારે વમલકતના કે્સમાં 
અવધક મેવિસ્ટ્ેર કુલમવિ પરેલના તયાં 
દરોિા પાિિામાં આવયા હતા. મેવિસ્ટ્ેર 
કુલમવિ પરેલ ્સામે આિક કરતા િધારે 
વમલકતો હસ્તગત કરિાના આરોપો 
બાદ ૬ વબલિીંગ અને ૨૧ પલોર ્સવહત 
કરોિોની ્સંપવતિનો પદા્ટફાશ થયો છે. સ્રેર 

વિવિલન્સને અતયાર ્સુધીમાં ૨ ભિન, 
૪ મકાન, ૨૧ પલોર, ૨ ટ્ેકરર અને ૫ 
િાહન મળી આવયા છે. ૪ િીએ્સપી, 
૧૦ ઈન્સપેકરર, ૪ એએ્સઆઈઅને 
અનય કમ્ટચારીઓના નેતૃતિમાં ૮ રીમોએ 
બુધિારે ્સુંદરગઢ વિલ્ામાં તંગરાપલ્ીના 
એડિશનલ મેવિસ્ટ્ેરની ્સંપવતિઓ પર 
દરોિા પાિયા હતા. એક અવધકારીએ 
િિાવયું કે, દરોિા દરવમયાન વિવિલન્સ 
ડિપાર્ટમેનરના ઓડફ્સરોને લેવરિપાિામાં 1 
કરોિની ૩ માળની આિા્સીય ઈમારત 
અને વચતાભંગામાં ૪૬.૨૯ લાખની બે 
માળની ઈમારત મળી આિી હતી. 

ઓરરસ્સાનસા એરિ.મેજિસટ્ેટ 6 જિલ્િિંગ 
તેમિ ૨૧ પ્લોટનસા મસાજ્ક િની ગયસા

કોંગ્ે્સ અધયક્ષપદની 
રે્સમાં ડદગ્િિયવ્સંહે 
પિ ઝંપલાિી દીધું

નવી રિ્્ી
કોંગ્ે્સમાં અધયક્ષ પદ મારેની ખેંચતાિ િધુ 

ર્સાક્સીભરી બની રહી છે. પારટીના ડદ્ગિ નેતા 
ડદગ્િિય વ્સંહે પિ હિે પારટી અધયક્ષ પદની રે્સમાં 
ઝંપલાવયું છે. તેઓ આિે ડદલહી પહોંચી રહ્ા છે અને 
પારટીના િચગાળાના અધયક્ષ ્સોવનયા ગાંધીને મળિાના 
છે.  ઉલ્ેખનીય છે કે, કોંગ્ે્સી નેતા શવશ થરૂર અને 
રાિસ્થાનના મુખયમંત્ી અશોક ગેહલોત પિ કોંગ્ે્સ 
અધયક્ષ પદની રે્સમાં છે. શવશ થરૂરે તો આ મામલે 
મધુ્સૂદન વમસ્ત્ીને મળીને ચૂંરિી પ્રવરિયા અંગે િાતચીત 
પિ કરી હતી. આમ પારટીમાં અધયક્ષ પદ મારેની 
ખેંચતાિ િધુ તેિ બની છે. 

‘રેપ વિિાદ’માં ફ્સાયેલા નીરા 
રાિીયાને રાહત : CBIએ 
આપી દીધી ગલિન ચીર

નવી રિ્્ી
રેપ વિિાદમાં ફ્સાયલેા નીરા રાિીયાન ેCBI એ ગલિન 

ચીર આપી છે. આ તપા્સ ્સસં્થાએ ્સિવોચ્ચ અદાલતન ે
િિાવયુ ંહત ુ કે ત ે રેપ થયલેી િાતચીતમા ં કોઈ અપરાવધક 
બાબત ્સમાવિષ્ટ નથી. તથેી, ત ે્સબંધં ેશરૂ કરાયલેી ૧૪ 
વિવિધ તપા્સો પિ બંધ કરી દેિાઈ છે. આ કે્સની ્સનુાિિી 
નયાયમૂવત્ટ વહમા કોહલીની બનલેી પીઠીકા ્સમક્ષ ચાલી રહી 
છે. ભારીએ કોર્ટન ેિિાવયુ ંહતુ ં કે, તપા્સ દરવમયાન કોઈ 
અપરાવધક બાબત મળી નથી તનેો ફાયનલ રીપોર્ટ ્સીલબંધ 
કિરમા ંકોર્ટન ે્સોંપિામા ંઆવયો છે અન ે્સબંવંધત વિભાગોને 
પિ અપાઈ ગયો છે. કોર્ટ આ બાબત ેિધ ુ્સનુાિિી કરશે 
ત ેપહેલા ંCBI સ્રેર્સ ડરપોર્ટ પિ રિ ૂકરી દેશ.ે

નવી રિ્્ી
ડિરેકરોરેર ઓફ રેિનયુ ઇનરેવલિન્સ 

(િીઆરઆઇ)એ મુંબઇ, પરિા અને 
ડદલહીમાંથી ૩૩ કરોિ રૂવપયાથી િધુનું 
્સોનું િપ્ત કયુ્ટ છે તેમ અવધકારીએ 
એક વનિેદનમાં િિાવયું હતું. આ ્સોનું 
પાિોશી દેશોમાંથી દાિચોરી કરીને 
લાિિામાં આવયું હતું. ચોક્ક્સ ગુપ્ત 
માવહતીને આધારે જાિિા મળયું હતું 
કે એક ગેંગ વિદેશ ્સોનું વમઝોરમમાં 
ઘુ્સાિિામાં કાય્ટરત હતી. દાિચોરી 

કરાયેલા ્સોનાની ડિવલિરી મારે 
િોમેગસ્રક કુડરયર અને લોવિગસ્રક 
કંપનીનો ઉપયોગ કરિામાં આિતો 
હતો. િીઆરઆઇએ વિદેશી બનાિરના 

્સોનાના કુલ ૩૯૪  વબગસ્કર િપ્ત 
કરિામાં આવયા હતાં. િેનું કુલ િિન 
૬૫.૪૬ ડકલોગ્ામ હતું. િેનું બજાર 
મૂલય ૩૩.૪૦ કરોિ રૂવપયા આંકિામાં 
આવયું છે. િીઆરએ દ્ારા હાલમાં 
ઓપરેશન ગોલિ રશ ચલાિિામાં આિી 
રહ્ં છે. આ અવભયાન હેઠળ તે ્સમગ્ 
દેશમાંથી દાિચોરી કરેલું ્સોનું િપ્ત કરી 
રહી છે. મહારાષ્ટ્રના વભિનિીમાંથી િપ્ત 
કરાયેલા કન્સાઇનમેનરમાંથી ્સોનાના 
૧૨૦  વબગસ્કર મળી આવયા હતાં. 

DRIએ મુંબઇ, પરિા અને ડદલહીમાંથી 
કુલ રૂવપયા ૩૩ કરોિનું ્સોનું િપ્ત કયુ્ટ
દાણચાેરી કરાયેલા સાેનાની ડિલલવરી સમગ્ર દેશમાં કુડરયર દ્ારા કરાતી હતી

નવી રિ્્ી 
કેનદ્ર ્સરકાર હસ્તકની ્સેનટ્લ 

બયૂરો ઓફ ઇનિેગસ્રગેશન એરલે કે 
્સીબીઆઇએ ભાિપ ્સરકારના આઠ 
િર્ટના કાય્ટકાળ દરવમયાન ૧૨૪ 
નેતાઓની ્સામે કાય્ટિાહી કરી હતી. 
જોકે તેમાંથી ૯૫ રકા એરલે કે ૧૧૮ 
નેતાઓ વિપક્ષ ્સાથે જોિાયેલા છે. 
એરલે કે ્સીબીઆઇની કાય્ટિાહીની 
રિારમાં ભાિપ કરતા અનેક ગિા 
િધુ વિપક્ષના નેતાઓ ચિયા હતા. ધ 
ઇગનિયન એક્સપ્રે્સના ડરપોર્ટમાં આ 

ખુલા્સો કરિામાં આવયો છે.
ડરપોર્ટમાં િિાિિામાં આવયું છે કે 

કોંગ્ે્સના નેતૃતિ િાળી યૂપીએ ્સરકારના 
૧૦ િર્ટ (િર્ટ ૨૦૦૪થી ૨૦૧૪)
ના કાય્ટકાળ દરવમયાન આશરે ૭૨ 
નેતાઓની ્સામે ્સીબીઆઇ દ્ારા 
કાય્ટિાહી કરિામાં આિી હતી. િેમાં 
૬૦ રકા એરલે કે ૪૩ નેતાઓ વિપક્ષના 
હતા. જયારે િત્ટમાન કેનદ્રની ભાિપ 
્સરકારના કાય્ટકાળમાં વિપક્ષના નેતાઓ 
્સામે કરાયેલી કાય્ટિાહીની રકાિારી 
િધીને ૯૫ રકા હોિાનું ્સામે આવયું છે. 

મુિંિઈ
મહારાષ્ટ્રની રાિધાની મુબંઈના 

નહાિા શિેા પોર્ટ પરથી હેરોઈનનો 
્સૌથી મોરો િથથો િપ્ત કરિામા ંઆવયો 
છે. પોલી્ેસ 22 રનનુ ંએક કનરેનર િપ્ત 
કયુું છે િમેા ં મોરા પ્રમાિમાં હેરોઈન 
ભરીન ેલાિિામા ંઆિી રહી રહં્ હતુ.ં 
િપ્ત કરાયલે હેરોઈનની આતંરરાષ્ટ્રીય 
બજારમાં ડકંમત 1,725   કરોિ રૂવપયા 
છે. ડદલહી પોલી્સના સ્પવેશયલ ્સલેે 
આ જાિકારી આપી છે. ડદલહી પોલી્સે 
ડ્રગ માડફયાઓના મોરા ખલેન ે નાકામ 

કરી દીધો છે. પોલી્સને હેરોઈનનો 
મોરો િથથો ભારતમાં લાિિામાં આિી 
રહ્ો હોિાની ગપુ્ત ્સચૂના મળી હતી. 
તયારબાદ સ્પવેશયલ ્સલેની એક રીમે 
નાિા શિેા પોર્ટ પરથી એક કનરેનર િપ્ત 

કયુું હતંુ. જયારે તેની તપા્સ કરિામાં 
આિી તો પોલી્સના પિ હોંશ ઉિી 
ગયા હતા. રીમ ે કનરેનરમાંથી લગભગ 
20 રન હેરોઈન િપ્ત કયુું છે. હિે 
પોલી્સ ્સામ ે્સૌથી મોરો ્સિાલ એ છે 
કે, ડ્ર્્સનો આરલો મોરો િથથો કોિે 
મગંાવયો હતો? તેની ્સાથ ે િ એ પિ 
્સિાલ ઉઠી રહ્ો છે કે, તમામ પ્રકારની 
્સરુક્ષા વયિસ્થા િચે્ચ ડ્ર્્સનો િથથો 
ભારતીય ્સીમામાં કેિી રીતે પ્રિશેયો? 
શંુ કોઈ પિ સ્તરે તેની તપા્સ નહોતી 
કરિામાં આિી. 

8 વર્ષમસાિં CBIની નેતસાઓ ્સામે 
કસાય્ષવસા્ીમસાિં 95 ટકસા જવપક્ષનસા
ભાજપ સરકારના આાઠ વર્ષના કાય્ષકાળ દરમમયાન 
124 નેતાઆાેની સામે કાય્ષવાહી કરવામાં આાવી હતી

નવી રિ્્ી
રાષ્ટ્રીય રાિધાની ડદલહીના 

્સીમાપુરી વિસ્તારમાં એક ટ્ક આિે 
િહેલી ્સિારે ડિિાઈિર પર ્સૂઈ રહેલા 
લોકો પર કાળ બનીને ફરી િળયો હતો. 
ડિિાઈિર પર ્સૂઈ રહેલા 7 લોકો 
પર ટ્કના પૈિાં ફરી િળતા 4 લોકોના 
ઘરના સ્થળે િ મોત થયા હતા. તે 
વ્સિાય દુઘ્ટરનાનો ભોગ બનેલા અનય 
3 લોકોની ગસ્થવત પિ ગંભીર છે. 

િહેલી ્સિારે આશરે 4:00 કલાકે 
આ દુઘ્ટરના બની હતી. પોલી્સે આ 
અંગે કે્સ દાખલ કરીને દુઘ્ટરનામાં 
્સામેલ િાહનની ઓળખ મેળિિા મારે 

અનેક રીમની રચના કરી છે. 
ટ્ક ચાલકની બેદરકારીના કારિે 

મોતને ભેરેલા ચારેય પુરૂરોની ઉંમર 
25 િર્ટથી િધારે છે. જયારે એક 16 
િરટીય અને 30 િરટીય યુિકની ગસ્થવત 
ગંભીર છે. 

રિ્્ીમસાિં રિવસાઈિર પર ્ૂતે્સા ્લોકલો 
મસાટે કસાળ િનયલો ટ્ક, ચસારનસા મલોત

ડદલહી પોલી્સ એકશનમાં: મુંબઈના નહાિા 
શેિા પોર્ટથી 1,725 કરોિનું હેરોઈન િપ્ત
ડદલ્ી પાેલીસ દ્ારા થાેિા ડદવસ પહેલા જ 1200 કરાેિ રૂમપયાનું ડ્રગસ જપ્ત કરવામાં આાવું

કસાનપુર 
તપા્સ એિન્સી ્સીબીઆઇએ 

કાનપુરમાં િધુ એક મોરા કૌભાંિનો 
પદા્ટફાશ કયવો છે. રોરોમેક કંપનીએ 
ચાર કંપનીઓ ્સાથે ૨૬૦૦૦ 
કરોિ રૂવપયાનો વબઝને્સ કયવો હતો 
અને ખા્સ િાત એ છે કે આ ચાર 
કંપનીઓનું ્સરનામું એક િ છે અને 
કમ્ટચારીઓ પિ ્સમાન છે. 

્સીબીઆઇ હિે એ િાતની તપા્સ 
કરી રહી છે કે એક કમ્ટચારીિાળી 
કંપનીઓ ્સાથે વબઝને્સના આધારે 
રોરોમેકને ૨૧૦૦ કરોિ રૂવપયાની 

લોન આપિામાં આિી હતી.
તપા્સમાં જાિિા મળયું હતું કે 

રોરોમેકે  ચાર કંપનીઓની ્સાથે 
૨૬,૧૪૩ કરોિ રૂવપયાનો વબઝને્સ 
બતાવયો હતો. આ કંપનીઓના 
્સરનામા એક િ છે. િે ૧૫૦૦ િગ્ટ 
ફૂરનો હોલ છે.આશ્ચય્ટની િાત એ છે 
કે આ ચારેય કંપનીઓમાં કમ્ટચારીએ 
એ િ છે િે કંપનીનો ્સીઇઓ પિ 
છે. આ કંપનીઓની ્સાથે થઇ રહેલા 
અબજો રૂવપયાના વબઝને્સના આધારે 
બેંકોએ ૨૧૦૦ કરોિ રૂવપયાની 
લોન આપી હતી. ્સીબીઆઇએ 

આરોપ મૂકયો છે કે િાયરેકરર વિરિમ 
કોઠારી મૃતયુ પામયા છે અને રાહુલ 
કોઠારીએ અનય લોકોની ્સાથે પોતાની 
બેલેન્સશીરની ્સાથે ચેિા કરીને બેંક 
્સાથે છેતરવપંિી કરી હતી અને તેમિે 
ગેરરીવત આચરીને લોન લીધી હતી.

પંજાબ નેશનલ બેંકની ફડરયાદ 
પર ્સીબીઆઇએ રોરોમેક ્લોબલના 
િાયરેકરર રાહુલ  કોઠારી, ્સાધના 
કોઠારી અને અજ્ાાત અવધકારીઓની 
વિરુદ્ધ ૯૩ કરોિ રૂવપયાની 
છેતરવપંિીનો નિો કે્સ દાખલ  
કયવો છે.

રોરોમેકે 4 નકલી કંપની ્સાથે 26000 કરોિનો 
વબઝને્સ બતાિી 2100 કરોિની લોન લીધી
સીબીઆાઇઆે કાનપુરમાં વધુ આેક કંપનીના કાૌભાંિનાે પદા્ષફાશ કરી કેસ નાંધાે નસાગૌર

નાગૌર વિલ્ાના ખીંિ્સર 
વિસ્તારના કુિછી ગામમાં િમીન 
વિિાદોને લઈને બુધિારે ્સાંિે એક િ 
પડરિારના ૪ લોકોને કચિી નાંખિામાં 
આવયા છે. આ પૈકીના ત્િ લોકોના 
મૃતયુ થયા છે. જયારે એક વયવતિ 
ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે. ઘરનાથી 
્સમગ્ વિસ્તારમાં હાલ ભયનો માહોલ 
છે. હાલ પોલી્સ આરોપીઓને શોધી 
રહી છે. જોકે અતયાર ્સુધીમાં તેમને 
આરોપીઓની કોઈ િ ભાળ મળી નથી. 
પોલી્સ ્સમગ્ મામલાની તપા્સ કરી 
રહી છે. પોલી્સના િિાવયા અનુ્સાર 

ઘરના ખીંિ્સર વિસ્તારમાં કુિછી-
ઈ્સરનાિિ માગ્ટ પર બુધિારે ્સાંિે 
લગભગ ્સાત િા્યે બની હતી. અહીં 
િૂની અદાિતના પગલે કેરલાક લોકોએ 
ખેતરમાં કામ કરી રહેલી મવહલાઓ 
અને પુરુરો પર ગાિી ચઢાિીને તેમને 
કચિી નાંખયા હતા. પડરિારના ્સભયો 
ઘાયલોને ખીંિ્સર ્સામુવહક કેનદ્ર પર 
લઈ આવયા હતા. જયાં િોકરરે બેને મૃત 
જાહેર કયા્ટ હતા. બે ગંભીર ઘાયલોને 
પ્રાથવમક ઉપચાર પછી જોધપુર ખાતે 
રેફર કરિામાં આવયા હતા. આ પૈકીના 
એક ઘાયલનું જોધપુર હોગસ્પરલમાં 
્સારિાર દરવમયાન મૃતયુ થયું હતું. 

િમીન મસાટે પરરવસારનસા ્લોકલોને 
ગસાિીથી કચિી નસાખતસા ૩નસા મલોત
જુની આદાવતમાં ખેતરમાં કામ કરનારા પર ગાિી ચઢાવી દીધી
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જેલરને ધમકાવનાર મુખ્ાર 
અંસારીનો સા્ વર્ષની કેદ

લખનઉ
માફિયા મુખ્ાર અંસારીની મુશકેલી ઘટવાનું નામ 

નથી લઈ રહી. અલહાબાદ હાઈકોટ્ષની લખનૌ બેન્ે 
રાજધાનીના આલમબાગ પોલીસ સટટેશનના એક અપરાધધક 
મામલે માફિયા મુખ્ાર અંસારીને દોરી ઠટેરવયો છટે. કોટટે 
્ેને બે વર્ષની કેદની સજા સંભળાવી છટે. જસસટસ ફદનેશ 
કુમાર ધસંહની ધસંગલ બેન્ે રાજય સરકારની અપીલને 
મંજૂરી આપ્ાં આ ધનર્ષય સંભળાવયો હ્ો. વર્ષ 2003માં 
્તકાલીન જેલર એસ કે અવસથીએ આલમબાગ પોલીસ 
સટટેશનમાં મુખ્ાર ધવરુદ્ધ FIR દાખલ કરાવી હ્ી. ્ેમના 
જરાવયા પ્રમારે જેલમાં મુખ્ાર અંસારીને મળવા આવ્ા 
લોકોની ્લાશી લેવાના આદટેશ આપવા પર ્ેમને જાનથી 
મારી નાખવાની ધમકી સાથે અપશબદો બોલ્ા મુખ્ારટે 
્ેની ્રિ ધપસ્ોલ પર ્ાકી હ્ી.

DRIએ 6 કરોડની લાલ 
્ંદનનો જથથો જપ્ત કયયો

નવી દિલ્ી
ફડપાટ્ષમેનટ ઓિ રટેવનયુ ઇનટટેધલજનસ (ડીઆરઆઇ)

એ ધસંગાપોર ધનકાસ કરવા જઇ રહટેલા એક કનટટેનરમાંથી 
લગભગ ૧૦.૨૩ મેધરિક ટન લાલ ્ંદન લાકડીઓ જપ્ત 
કરી છટે. જેની કીંમ્ લગભગ છ કરોડ રૂધપયા આંકવામાં 
આવી છટે.  સૂત્ોના જરાવયા અનુસાર ડીઆરઆઇને ગુપ્ત 
માધહ્ી મળી હ્ી કે લાલ ્ંદનની લાકડીની દાર્ોરી 
ધસંગાપોરમાં વીજળી સામગ્ી બ્ાવી કરવામાં આવી 
રહી છટે. ્ેમરે જરાવયું હ્ું કે ગુપ્ત માધહ્ીના આધારટે 
ડીઆરઆઇના અધધકારીઓએ આઇસીડી પલવલમાં 
ધનકાસ માટટે ્ૈયાર કનટટેનરને રોકયો હ્ો. નારા મંત્ાલયે 
એક ધનવેદનમાં જરાવયું છટે કે ડીઆરઆઇએ ૧૦.૨૩ 
મેધરિક ટન લાલ ્ંદનની લાકડી ધસંગાપોર જઇ રહટેલા 
સામાનમાંથી જપ્ત કરી હ્ી.

કાશ્ીર્ાં 3 િાયકા 
બાિ થિયટરો ખૂલયા

્ુંબઈ
કાશમીરને લગભગ 3 દાયકાઓ 

બાદ મનોરંજનની ભેટ મળવા જઈ રહી 
છટે. મંગળવારટે લેફટનનટ જનરલ મનોજ 
ધસંહાએ ઘાટી પહટેલા મસલટપલેકસનું 
ઉદ્ધાટન કયુું છટે. રધવવારટે પર 
ધસનહાએ દધષિર કાશમીરના શોધપયાં 
અને પુલાવામા ધજલ્ામાં ધથયેટરોનું 
ઉદ્ધાટન કયુું હ્ું. પ્રાપ્ત માધહ્ી પ્રમારે 
INOX ્ેનના આ મસલટપલેકસમાં 
ઓકટોબરથી ફિલમોનું પ્રદશ્ષન શરૂ થશે.  
આ મસલટપલેકસમાં 3 સક્ીન હશે જયાં 
522 દશ્ષકો એક સાથે બેસી ફિલમ જોઈ 
શકશે. સૌથી પહટેલા અહીં કાશમીરમાં 
જ આંધશક રૂપે શૂટ કરવામાં આવેલી 
આધમર ખાનની ફિલમ ‘લાલ ધસંહ ્ઠ્ા’ 
બ્ાવવામાં આવશે. 

નવી દિલ્ી
પટનામાં બેસીને અમેફરકન 

નાગફરકો સાથે સાયબર ઠગાઈ કરનારી 
ગેંગની ્પાસમાં ધબહાર પોલીસ 
ઈનટપોલની મદદ લેશે. ADG 
હટેડક્ાટ્ષર જેએસ ગંગવારટે પટનામાં 
જરાવયું હ્ું કે ફદઘા પોલીસ સટટેશને 
સાયબર ફ્ોડ સંબંધધ્ કેસમાં ત્ર 
શાધ્રોની ધરપકડ કરી છટે. પધચિમ 
બંગાળમાં રહટે્ા આ ઠગો દ્ારા લોકોને 
િસાવવા માટટે ફરનટ સેનટર, સકાયપ, 
ટટેકસટ નાઉ જેવી એપનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવ્ો હ્ો. ્ેમરે કહ્ં 

કે, ઠગાઈનો આ મામલો ધવદટેશ સાથે 
સંબંધધ્ છટે ્ેથી ્ેની ્પાસ માટટે 
ઈનટરપોલની મદદ લેવામાં આવશે. 
આ ગેંગનો લીડર હાલમાં િરાર છટે 
પરં્ુ પોલીસે ્ેની ઓળખ કરી લીધી 
છટે. ્ેમરે કહ્ં કે, પોલીસ ્ેની ધરપકડ 
કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છટે. ્મને 
જરાવી દઈએ કે, પટનામાં કોલ સેનટર 
ખોલીને કેટલાક બદમાશો અમેફરકન 
નાગફરકોને છટે્રધપંડીનો ધશકાર 
બનાવી રહ્ા હ્ા. આ કેસમાં પોલીસે 
દાધનશ અરશદ, સબબીર અહટેમદ અને 
અમીર ધસદ્ીકીની ધરપકડ કરી છટે.

બિ્ાશોએ કોલ સેનટર ખોલીને 
250 અ્ેદરકીને ટાર્ગેટ બનાવયા
ઠગ�ેએે ફસ�વવ� મ�ટે સ્�યપ વગેરે એેપન�ે ઉપય�ેગ કય�યો

નવી ્ુંબઇ
્ંદીગઢ યુધનવધસ્ષટીમાં અશ્ીલ વીફડયો બનાવવાનો 

મામલો હજુ ઉકેલાયો પર નથી તયારટે મુંબઈની પ્રધ્ધઠિ્ 
ઈસનડયન ઈસનસટટ્ૂટ ઑિ ટટેક્ોલોજી (આઈઆઈટી 
બોમબે)માં આવી જ એક ઘટનાએ હલ્લ મ્ાવી 
દીધી છટે. અહીં એક કેનટીન કમ્ષ્ારી પર હોસટટેલના 
ધવદ્ાથથીનીએ વોશરૂમની બારીમાંથી વાંધાજનક વીફડયો 
બનાવવાનો આરોપ લગાવયો છટે.

મીફડયા ફરપોરસ્ષ અનુસાર, ઘટનાથી ડરટેલી 
ધવદ્ાથથીનીએ હોસટટેલ સત્ાવાળાઓને જાર કરી 
હ્ી જે પછી રધવવારટે IIT બોમબેની ધવદ્ાથથીનીએ 
પવઇ પોલીસને િફરયાદ કરી કે, હોસટટેલ 10 (H10)
ના વોશરૂમમાં નહા્ી વખ્ે એક 22 વર્ષના કેનટીન 

કમ્ષ્ારીએ પાઈપ પર ્ડીને વોશરુમમાં પહોંચયો અને 
તયાં નહા્ી છોકરીનો વીફડયો મોબાઈલથી શૂટ કરવા 
લાગયો હ્ો. આ ઘટનાને લઇને પોલીસે કેસ નોંધીને 
આરોપી કમ્ષ્ારીની ધરપકડ કરી છટે.

્ંદીગઢની યુધનવધસ્ષટી બાદ હવે IIT 
બોમબે હૉસટટેલમાં સજા્ષયો MMS કાંડ

કેન્ટીનન� કમ્મચ�રટીએે સ્�ન કરતટી છ�ેકરટીએ�ેન� વટીડિય�ે ઉત�ય�્મ

જયપુર
ભાર્ીય જન્ા પાટથીએ આજે 

જયપુરમાં પશુઓમાં લમપી રોગને 
લઈને મોટા પાયે ધવરોધ પ્રદશ્ષન કયુું 
હ્ું. લમપી વાયરસના કારરે આ 
બીમારીથી રાજસથાનમાં 50,000થી 
વધુ પશુઓના મો્ થઈ ગયા છટે. 
પ્રદશ્ષનકારીઓએ પોલીસ સાથે 
ઘર્ષર કયુું, બેફરકેડ ્ોડી નાખયા અને 
્ાતકાધલક કાય્ષવાહીની માંગ સાથે 
સૂત્ોચ્ાર કયા્ષ હ્ા.

બીજેપી આ મુદ્ાને રાજય 
ધવધાનસભામાં પર ઉઠાવી રહી છટે. 
લમપી રોગ ્રિ રાજય સરકારનું 
ધયાન આકધર્ષ્ કરવા માટટે સોમવારટે 

બીજેપીના એક ધારાસભય ધવધાનસભા 
સંકુલમાં પહોં્ી ગયા હ્ા. 

મુખયમંત્ી અશોક ગેહલો્ે માંગ 
કરી છટે કે, કેનદ્ર સરકાર આ ગાંઠ વાળી 
બીમારીને રાષ્ટીય આપધત્ ઘોધર્ કરટે. 
્ેમરે કહ્ં કે, અમારી પ્રાથધમક્ા એ 
છટે કે, ગાયોના જીવનને લમપી રોગથી 
કઈ રી્ે બ્ાવી શકાય. કેનદ્રએ રસી 
અને દવાઓ આપવાની છટે. આવી 
સસથધ્માં ્ેને રાષ્ટીય આપધત્ ઘોધર્ 
કરવાની માંગ કરી રહ્ા છટે. 

રાજસથાનમાં લમપીથી 50,000 પશુઓના 
મો્ થ્ાં BJPનો સરકાર સામે હોબાળો
ર�જસ્�નમ�ં 16.22 લ�ખ ગ�ેટ રસટી છે જેમ�ંથટી 12.32 લ�ખ પશુએ�ેને રસટી એપ�ઈ 

AAPના ધારાસભય અ્ાનતુલ્ા ખાનને  
5 દિવસની પોલીસ કસટડી્ાં ્ોકલાયા

નવી દિલ્ી ઃ વક્ફ બોર્ડના કેસમા ં એક અિાલત ે AAPના ધારાસભ્ય 
અમાનતુલ્ા ખાનન ેગુરૂવારના રોજ 5 દિવસની પોલીસ કસ્ટરીમા ંમોકલી 
િીધા છે. એન્ટી કરપ્શન બ્ાન્ચ (ACB) ની પછૂપરછ બાિ ઓખલાના 
ધારાસભ્યન ે ્શ્ેરની અિાલતમાં રજ ૂ કરવામા ં આવ્યા ્તા.  ACBએ 
AAPના ધારાસભ્યની 10 દિવસની વધારાની કસ્ટરીની માગંણી સાથે 
નવસેરથી દરમાનરની અરજી કરી ્તી. ACBએ જણાવ્યુ ં્તુ ં કે, ખાનની 
તબબ્યત ખરાબ ્તી અન ે છાતીમા ં િઃુખાવાની ્ફદર્યાિ બાિ તમેની  
સારવારમા ંબે દિવસ બવત્યા ્તા. અમાનતલુ્ા ઉપર દિલ્ી વક્ફ બોર્ડની 
સપંબતમાં ગો્ટાળો કરવાનો આરોપ છે. ્વ ે5 દિવસ બાિ જ તમેની જામીન 
ઉપર સુનાવણી થ્શ.ે 

્ારી ્ાંર્ણી ન્ીં ્ાનો તો સંસિ ભવન 
ઉડાવી િઈશ : પૂવ્વ ધારાસભયની ધ્કી

નવી દિલ્ી : મધ્ય પ્રિે્શમાં સમાજવાિી પક્ષના ભૂતપૂવ્ડ ધારાસભ્ય દક્શોર 
સમરીતેએ તેની માગણીઓ પૂરી ન્ીં થા્ય તો સંસિ ભવન ઉરાવી િેવાની 
ધમકી આપી ્તી. એ્ટલું જ ન્ીં તેણે  સંસિ ભવનમાં બજલેદ્ટન સ્ટીક ભરેલું 
એક પાસ્ડલ પણ મોકલ્યું ્તું. દિલ્ી પોલીસે આ ઘ્ટનામાં દક્શોર સમદરતે 
બવરુદ્ધ કેસ નોંધી ભોપાલથી તેની ધરપકર કરી ્તી. તેને બુધવારે કો્ટ્ડ 
સમક્ષ ્ાજર કરા્શે. મધ્ય પ્રિે્શમાં સમાજવાિી પક્ષના ભૂતપૂવ્ડ ધારાસભ્ય 
દક્શોર સમરીતેએ પાલા્ડમેન્ટ ્ાઉસમાં એક પાસ્ડલ મોકલ્યું ્તું, જેમાં રાષ્ટ્ર 
ધવજ, બંધારણનું પુસતક અને બજલેદ્ટનની સ્ટીકની સાથે એક ધમકીભ્યયો 
પત્ર ્તો.  સમરીતેએ પત્રમાં લખ્યું ્તું કે, તેની માગણીઓ ૩૦મી સપ્ટેમબર 
સુધીમાં પૂરી કરવામાં ન્ીં આવે તો સંસિ ભવનને બોમબથી ઉરાવી િઈ્શ. 
દિલ્ી પોલીસ ક્ાઈમ બ્ાન્ચે સમદરતે બવરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો ્તો.

રા્ુલ ચૂંટણી્ાં ન્ીં ઉભા ર્ે ને ર્ે્લોત 
ઝૂકાવશે તો પ્ર્ુખ ્ાટે ઊભો ર્ીશ : િરૂર
નવી દિલ્ી : કોંગ્ેસ પ્રમુખ પિની ્ચૂં્ટણી નજીક આવી ર્ી છે ત્યારે ગાંધી 
પદરવારના સભ્યોએ તો ્ચૂં્ટણીમાં ઝૂકાવવાનો સપષ્ટ ઇનકાર કરી િીધો 
છે. તે પદરસસથબતમાં પક્ષના વદરષ્ટ નેતા ્શ્શી થરૂરે પક્ષનાં અંતદરમ પ્રમુખ 
સોબન્યા ગાંધીને એમ કહ્ં ્ોવાનું જાણવા મળે છે કે જો રાજસથાનના મુખ્ય 
મંત્રી અ્શોક ગે્લોત તે ્ચૂં્ટણીમાં ઝૂકાવ્શે અને જો પૂવ્ડ પ્રમુખ રા્ુલ ગાંધી 
તેઓએ અગાઉ કરેલી જા્ેરાત પ્રમાણે તે ્ચૂં્ટણીમાં ઉભા ન્ીં ર્ે તો પોતે 
(થરૂર) ્ચોક્કસ ્ચૂં્ટણીમાં ઝૂકાવ્શે. તે અંગે સોબન્યા ગાંધીએ થરૂરને એવી 
પણ ખાતરી આપી ્ોવાનું જાણવા મળ્યું છે કે તેઓ તે સપધા્ડમાં સંપૂણ્ડ ત્ટસથ 
ર્ે્શે. બીજી તર્ફ અ્શોક ગે્લોતે તેવી પણ આ્શા વ્યક્ત કરી ્તી કે ્જી 
પણ રા્ુલ ગાંધીને પક્ષ પ્રમુખ પિની ્ચૂં્ટણીમાં ઉભા ર્ેવા સમજાવી ્શકા્શે. 

RSS પ્ર્ુખની ્ુસસલ્ સાિે બેઠક યોજાઈ, 
્તભેિ િૂર કરવાની જરૂર પર ભાર અપાયો

નવી દિલ્ી ઃ રાષ્ટ્રી્ય સવ્ંયસેવક સંઘ (RSS) પ્રમુખ મો્ન ભાગવત ેઅનકે 
મસુસલમ બુબદ્ધજીવીઓની મુલાકાત લીધી ્તી અન ે વત્ડમાન બવવાિો તથા 
િે્શમા ં ધાબમ્ડક સમાવ્ેશ મજબૂત કરવાના બવકલપો અંગ ે ્ચ્ચા્ડ કરી ્તી. 
મો્ન ભાગવત પૂવ્ડ મુખ્ય ્ચૂ્ંટણી અબધકારી એસ. વાઈ. કુરૈ્શી અન ેદિલ્ીના 
પવૂ્ડ ઉપરાજ્યપાલ નજીબ જગં સબ્તના અનકે મુસસલમ બુદ્ધીજીવીઓન ેમળ્યા 
્તા.  એક તર્ફ કો્ટ્ડમા ંજ્ાનવાપી મસસજિ મામલે સુનાવણી ્ચાલી ર્ી છે. 
ત્યારે મો્ન ભાગવતની મુસસલમ બુદ્ધીજીવીઓ સાથેની બેઠકમા ંસાપં્રિાબ્યક 
સદ્ાવન ે મજબૂત કરવા એક મં્ચ બનાવવાનો બનણ્ડ્ય લેવામાં આવ્યો છે.  
મો્ન ભાગવત ેસંઘના દિલ્ી સસથત કામ્ચલાઉ કા્યા્ડલ્ય ઉિાસીન આશ્રમ 
ખાત ેબધં બારણ ેબેઠક ્યોજી ્તી. 

નયૂઝ થરિફ

નોઈડા
ગૌ્મબુદ્ધનગર ધજલ્ાના સેકટર 

21 સસથ્ પોશ ધવસ્ારમાં એક 
બાઉનડ્ી વોલ પડવાથી 4 લોકોના 
મો્ થઈ ગયા છટે જયારટે અનય 
લોકો કાટમાળમાં દટાયા હોવાની 
સૂ્ના મળી છટે. હાલમાં NDRF 
અને 4 JCBની સહાય્ાથી રટેસકયુ 
ઓપરટેશન ્લાવવામાં આવી રહ્ં છટે. 

પોલીસ હાઈકમાનડ ઘટના સથળ 
પર પહોંચયા છટે. નોઈડાના સેકટર 
21માં જળવાયુ ધવહારની આ ઘટના 
છટે. િાયર ધરિગેડ ધવભાગની ગાડીઓ 
પર ઘટના સથળટે પહોં્ી છટે. 

પ્રાપ્ત માધહ્ી પ્રમારે આ બાઉનડ્ી 
વોલ 100 મીટર લાંબી હ્ી.  
આશંકા છટે કે અકસમા્માં મૃતયુઆંક 
વધી શકે છટે. એનડીઆરએિ, 
પોલીસ પ્રશાસન અને િાયર 
ધરિગેડની મદદથી બ્ાવ કામગીરી 
હાથ ધરવામાં આવી રહી છટે. ઉચ્ 
અધધકારીઓની સાથે ડોકટરો અને 
એમબયુલનસ પર સથળ પર હાજર છટે. 
મૃતયુ પામેલા લોકોની ઓળખ પપપુ, 
પુષપેનદ્ર, પન્ા લાલ અને અધમ્ 
્રીકે થઈ છટે. ્મામ મૃ્કો યુપીના 
બદાઉન ધજલ્ાના જરાવવામાં આવી 
રહ્ા છટે.

નોઈડા્ાં દિવાલ ધરાશાયી િતાં 
4ના ્ોત, અનેક િબાયાના શંકા
દુર્મટન� પર મુખ્યમંત્ટી ય�ેગટી એ�ડદત્યન�થે શ�ેક વ્યક્ત કય�યો



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 23 SEPTEMBER, 202220 ઈન્ટરનેશનલ

મોસ્ો
રશિયા અને યૂક્રેન વચ્ે છેલ્ા 

સાત મશિનાથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે 
અને તેની વચ્ે િવે રશિયન રાષ્ટ્રપશત 
વલાદિમીર પુશતને 21 સપ્ેમ્બરે 
યૂક્રેનના ચાર શવસતારમાયું 3 લાખ 
દરઝવ્વ સૈશનક ખડકવાની જાિેરાત કરી 
છે. પુશતનની આ જાિેરાત ્બાિથી 
િેિભરમાયું સરકાર શવરોધી િેખાવો 
િરૂ થઇ ગયા છે. પોલીસે િજારો 
લોકોને અ્કાયત િેઠળ લીધા છે.

અિેવાલો અનુસાર યેકાતેદરન્બગ્વ 

સશિત કરે્લાયુંક િિેરમાયું પોલીસ અને 
િેખાવકારો વચ્ે અથડામણ થઇ િતી. 
પોલીસે લોકોને િાયુંશત જાળવી રાખવા 
અને ઘરે પરત ફરવાની અપીલ કરી 
િતી. પરંતુયું પ્રિિ્વન વકરતા પોલીસે 

લોકો પર લાઠીચાર્વ કયયો િતો. 
સરકાર શવરોધી િેખાવો અને પોલીસ 
સાથે અથડામણના કરે્લાક વીદડયો 
વાઇરલ થયા છે. રેમાયું પોલીસને લોકો 
સાથે મારપી્ કરતી જોવા મળે છે. 
અિેવાલો અનુસાર પોલીસે િેખાવો 
કરી રિેલી મશિલાઓ સાથે ગેરવત્વન 
કયુ્વ િતુયું અને તેમને ઢસડીને માર 
માયયો િતો. મોસકો, સેન્ પી્સ્વ્બગ્વ 
શિત 38 િિેરમાયું પ્રિિ્વન થઇ રહ્ા 
છે. પોલીસે 1371 થી વધારે લોકોની 
અ્કાયત કરી છે.

રશિયાના 38 િહેરમાં પુશિન સામે પ્રદિ્શન 
દેખાવકારો ઉપર પોલીસ દ્ારા બળપ્રયોગ
મહિલા દેખાવકારાેને ઢસડીને ફટકારાઈ, 1371થી વધારે લાેકાેની અટકાયત કરાઈ

તેહરાન 
ઈરાનમાયું ૨૨ વર્વની યુવતી મિસા 

અમીનીનુયું શિજા્બ ન પિેરવા ્બિલ 
ધરપકડ પછી પોલીસ કસ્ડીમાયું મોત 
થયુયું તયાર્બાિ ભારે શવરોધ ફા્ી 
નીકળયો છે. શિંસક શવરોધ પ્રિિ્વન 
િરશમયાન પોલીસ સાથે સયુંઘર્વમાયું 
અતયાર સુધીમાયું ૩૨ લોકોના મોત 
થઈ ચૂકયા છે. લાખો લોકો રસતા 
પર ઉતરી આવયા છે. પ્રિિ્વનકારીઓ 
અને પોલીસ વચ્ે પા્નગર તેિરાન 
સશિત ઘણાયું િિેરોમાયું ઘર્વણ થયુયું 
િતુયું. પોલીસે પ્રિિ્વનકારીઓ પર 
્બળપ્રયોગ કયયો િતો અને અયુંધાધૂયુંધ 
ફાયદરંગ કયુું િોવાનો આરોપ 

પ્રિિ્વનકારીઓ લગાવી રહ્ા છે. 
્બીજી તરફ પ્રિિ્વનકારીઓ જાિેર 
પ્રોપ્ટીને નુકસાન કરી રહ્ા િોવાથી 
તેમને કા્બૂમાયું રાખવા ્બળપ્રયોગ 
થયાનુયું પોલીસ કિે છે. એ િરશમયાન 
િજારો પ્રિિ્વનકારીઓએ પા્નગર 
તેિરાનમાયું ગાડીઓને આગ ચાયુંપી 
િતી. ઠેર-ઠેર આગ લગાવાઈ િતી. 
એ િરશમયાન પોલીસના ગોળી્બારમાયું 
પ્રિિ્વનકારીઓનાયું મોત થયા િતા. 
શિંસા િરૂ થઈ તયારથી લઈને અતયાર 
સુધીમાયું કુલ ૩૨ લોકોનાયું મોત થઈ 
ચૂકયા છે. પોલીસના ્બળપ્રયોગ 
્બા્બતે ઈરાનની િુશનયાભરમાયું ્ીકા 
થઈ રિી છે. 

ઈરાનમાં પ્રદર્શનકારીઓ - પોલીસ 
વચ્ચે ઘર્શણ ઃ મૃતાંક વધી 32 થયો

ઇસ્ામાબાદ
વરડ્વ િેરથ ઓગગેનાઇઝેિનએ 

પાદકસતાનમાયું પૂરથી ઉતપન્ન થનારી 
ગયુંભીર શ્બમારીઓની ચેતવણી આપી 
છે. ડબરયુએચઓએ રણાવયુયું છે કરે 
પાદકસતાનના ડોક્ર અને આરોગય 
કમ્વચારી પાણીથી ભરાવાથી ઉતપન્ન 
થનારી શ્બમારીઓથી લડવા મા્ે ભારે 
સયુંઘર્વનો સામનો કરવો પડી િકરે છે.

પાદકસતાનમાયું થયેલા પૂરને થયેલા 
પૂરને કારણે થયેલા નુકસાન પછી પાણી 
ઓછુયું થઇ ગયુયું છે. પૂરને કારણે અનેક 
લોકો શવસથાશપત થયા છે. રે લોકો 

શવસથાશપત થઇ િરણા્વથી શિશ્બરોમાયું  
વસવા્ કરી રહ્ાયું છે. આવા લોકોમાયું 
ગેસટ્ોઇનડેસ્ાઇનલ સયુંક્મણ, ડેંગુ તાવ 
અને મેલેદરયાનો સામનો કરી રહ્ાયું છે. 
િિટીઓની સયુંખયા સતત વધી રિી છે. ગયુંિા 
અને ભરાયેલા પાણીને કારણે મચછરોનુયું 
પ્રમાણ વધી ગયુયું છે. ઉલ્ેખનીય છે 
કરે પાદકસતાનમાયું રૂન મશિનાથી પડી 
રિેલા ભારે વરસાિનમે કારણે  પૂરની 
સસથશત સજા્વઇ છે. ભારે પૂરને કારણે 
પાદકસતાનમાયું અતયાર સુધી ૧૫૪૫ 
લોકોનાયું મોત થયા છે. સાથે મો્ા 
પ્રમાણમાયું ખેતીને નુકસાન થયુયું છે. 

પા્.માં પૂર ઓસરાયા, પાણીજનર 
રોગ વ્રવાની WHOની ચેતવણી
ડેન્ગયયુ, મેલેહરયા, પેટ સહિતના રાેગાે વકરવાની શક્યતાનાએપરીડો 

મયાનમારમાયું સેનાના િેશલકોપ્રે 
એક િાળામાયું ગોળી્બાર કયયો છે. 
મીદડયા અિેવાલ અનુસાર િાળામાયું 
િારર ઓછામાયું ઓછા ૧૩ લોકોનાયું 
મોત થયા છે રેમાયું સાત શવદ્ાથા્વીઓ 
પણ સામેલ છે. આ િાળા એક ્બોદ્ધ 
મઠમાયું સસથત િતી. સૂત્ોના રણાવયા 
અનુસાર ફાયદરંગમાયું ૧૭થી વધારે 
લોકો ઘાયલ પણ થયા છે. કરેનદ્ીય 
સાગગેગ શવસતારમાયું આવેલી િાળામાયું 
સેનાએ િુમલો કયયો િતો. સેનાના 
રણાવયા અનુસાર સકકૂલમાયું શવદ્ોિી 

છુપાયેલા િતાયું.
સેનાના િુમલા પછી કરે્લાક 

્બાળકો તાતકાશલક મૃતયુ પામયા િતાયું 
અને કરે્લાક સૈશનક ગામમાયું પ્રવેશયા 
તયારે માયા્વ ગયા િતાયું. િાળાથી 
૧૧ દકમી િૂર આવેલા શવસતારમાયું 

મૃતકોને િફનાવવામાયું આવયા િતાયું. 
સેના તરફથી િાવો કરવામાયું આવયો 
છે કરે પ્રથમ શવદ્ોિીઓએ ગોળી્બાર 
િરૂ કયયો િતો. તયાર્બાિ સેનાએ 
ગોળી્બાર કયયો િતો. ગાવમાયું લગભગ 
એક કલાક સુધી ગોળી્બાર થયો િતો.

િાળાના એડશમશનસટ્ે્રના 
રણાવયા અનુસાર તે ્બાળકોને 
સુરશષિત સથળે છુપાવવાનો પ્રયતન કરી 
રહ્ાયું િતાયું. તે ર સમયે એમઆઇ-૩૫ 
િેશલકોપ્ર પિોંચી ગયા િતાયું. તેમાયુંથી 
્બે એ ગોળીઓ ચલાવવાનુયું િરૂ કરી 
િીધુયું િતુયું. 

મયાયુંમારની સકકૂલ પર સેનાના િેશલકોપ્રનો 
ગોળી્બાર: 7 શવદ્ાથટીઓ સશિત 13નાયું મોત

મે્બોનયા
ઓસટ્ેશલયાના તાસમાશનયાના 

િદરયાકાયુંઠે લગભગ 230 પાયલો્ 
વિેલ ્બુધવારે ફસાયેલી મળી આવી 
િતી. િુખિ વાત એ છે કરે, ઓસટ્ેશલયન 
અશધકારીઓના રણાવયા પ્રમાણે આ 
વિેલમાયુંથી માત્ અડધી વિેલ ર જીશવત 
િોવાની િકયતા છે.  ઓસટ્ેશલયાના 
રૈશવક સયુંસાધન અને પયા્વવરણ શવભાગના 
રણાવયા પ્રમાણે, “લગભગ 230 વિેલનુયું 
એક રૂથ મેકયૂરી િા્બ્વર પર ફસાઈ 

ગયુયું છે. એવુયું લાગે છે કરે, આમાયુંથી માત્ 
અડધા જીવો ર જીશવત છે. એદરયલ 
ફો્ોગ્ાફસમાયું ડઝન્બયુંધ વિેલ સમુદ્ 
દકનારે પડેલી જોવા મળી. રેના વીદડયો 
પણ િુખિ છે.  ્બે વર્વ પિેલાયું પણ આર 
ઘ્ના ઘ્ી િતી લગભગ ્બે વર્વ પિેલા 
આ શવસતારમાયું ્બીચ પર લગભગ 470 
પાયલો્ વિેલ સામૂશિક રીતે ફસાઈ િતી. 
રેમાયુંથી માત્ 100ને ર ્બચાવી િકાઇ. 
રે ઘ્નાને અતયાર સુધીની સૌથી મો્ી 
ઘ્ના માનવામાયું આવે છે. 

ઓસટ્ેલ્રાના તાસમાલનરાના દરરરા્ાંઠે 
230 જેટ્ી પાર્ટ વહે્ મૃત મળી આવી

લગભગ 470 પાયલાેટ વે્લ સામૂહિક રીતે ફસાઈ િતીઅમેદરકા મર્બૂત ગેરં્ી 
આપે તો પરમાણુ કરાર 
િકય : ઈબ્ાશિમ રઈસી

તેહરાન
અમેદરકા એ વાતની ગેરં્ી આપે કરે તે ઈરાન સાથે 

પરમાણુ કરાર મુદ્ે ્બીજીવાર પગલા પાછા નિીં ખેંચે તો 
તેિરાન કરારને ફરીથી લાગુ કરવામાયું ગયુંભીરતા ્બતાવિે.  
ગયા મશિને ઈરાનના શવિેિ મયુંત્ીએ કહ્ િતુ કરે વર્વ 
2015ના પરમાણુ કરારને ફરીથી લાગુ કરવા મા્ે તેિરાનને 
અમેદરકાની મર્બૂત ગેરં્ીની રરૂર પડિે.  સયુંયુક્ત રાષ્ટ્રની 
પરમાણુ ઉજા્વ એરનસી આઈએઈએ ને ઈરાનના પરમાણુ 
કાય્વક્મ શવરુદ્ધ રારનૈશતક િેતુથી કરવામાયું આવી રિેલી 
તપાસને રોકવાની પણ અપીલ કરી િતી. આ કરાર ્કાઉ 
િોવો જોઈએ. આ વાતની ગેરં્ી િોવી જોઈએ. જો ગેરં્ી 
િિે તો અમેદરકી આ કરારથી પીછેિઠ કરી િકિે નિીં.

અમેદરકાના શિકાગોમાયું 
શવસફો્ થતાયું 8 લોકો 

ઇજાગ્સત, ભયનો માિોલ
લિ્ાગો

અમદેરકાના શિકાગોમાયું એક રિેણાયુંક મકાનમાયું 
શવસફો્ થયો છે. શવસફો્માયું ઓછામાયું ઓછા આઠ 
લોકો ઘાયલ થયા િતા. રણાવવામાયું આવી રહ્યું છે કરે 
20 સપ્ેમ્બરે સવારે 9.30 વાગય ે (અમેદરકાના સમય 
અનસુાર) થયલેા આ શવસફો્માયું આઠ લોકો ગયુંભીર 
રીત ેઘાયલ થયા િતા, જયારે ત્ણની િાલત ગયુંભીર છે. 
તમામન ેિોસસપ્લમાયું િાખલ કરવામાયું આવયા છે. આ 
ઘ્ના સાઉથ ઓસસ્નમાયું 36 યશુન્ના એપા ્્વમને્માયું 
્બની િતી. શિકાગો ફાયર શવભાગના રણાવયા અનસુાર, 
ઘ્નાસથળે ઓછામાયું ઓછી 10 એમબયલુનસ મોકલવામાયું 
આવી છે. ્બચાવ કામગીરી લગભગ પણૂ્વ થઈ ગઈ છે.

્ંડન 
શબ્્નના લેસ્રમાયું ભારત અને પાદકસતાનની મેચ ્બાિ 

શિનિુ અને મુસસલમો વચ્ે િરૂ થયેલો શવવાિ િવે શબ્્નના 
અનય િિેરોમાયું ફરેલાવા લાગયો છે. અગાઉ લેસ્રમાયું શિવ 
મયુંદિરમાયું તોડફોડની ઘ્ના ્બાિ િવે વેસ્ શમડલેંડસના 
સમેથશવક િિેરમાયું એક શિનિુ મયુંદિરને ઘેરી લીધુ િતુયું, અને 
્ોળાએ ભારે નારે્બાજી કરી િતી. જયારે ૨૦૦થી વધુ લોકો 
્ોળુ મયુંદિર તરફ આગળ વધી રહ્યું િતુયું તયારે તયાયું અનેક પોલીસ 
તૈનાત િતી, જોકરે તેમ છતા નારે્બાજી અને ઉશકરેરણીરનક 
શનવેિનો આપવામાયું આવયા િતા. 

સમગ્ ઘ્નાના વીદડયો પણ વાઇરલ થઇ રહ્ા છે. રેમાયું 
કરે્લાક લોકો મયુંદિરની સામે અલ્ાિુ અક્બરના નારા પણ 
લગાવી રહ્ા છે. સપોન લેન સસથત િુગા્વ ભવન મયુંદિરને આ 

્ોળાએ ઘેરી લીધુ િતુયું, જોકરે અગાઉથી તૈનાત પોલીસને કારણે 
તોડફોડની કોઇ ઘ્ના નિોતી ્બની. કરે્લાક લોકો મયુંદિરની 
દિવાલ પર ચડેલા પણ જોવા મળયા િતા.  તયુંગિીલીને કારણે 
શિંિુઓના ધાશમ્વક કાય્વક્મ રિ થયા િતા જયારે પોલીસને ધક્રે 
ચઢાવનારની ધરપકડ કરવામાયું આવી િતી.

લેસ્ર ્બાિ અનય િિેરોમાયું શિંસા, ્ ોળાએ 
મયુંદિરનો ઘેરાવ કરતાયું તયુંગિીલીનો માિોલ
હિન્યુઅાેઅે ધારમમિક કાય્યક્રમ રદ કયા્ય, પાેલીસને ટલ્ે ચડાવનારા િથથયારધારીની ધરપકડ

નારપીડાવ
મયાનમારના મયાવાડી પ્રાયુંતમાયું 

એક ગૃપે 300થી વધુ ભારતીયોને 
્બયુંધક ્બનાવીને રાખયા છે અને તેમને 
સાઈ્બર ક્ાઈમ કરવા મા્ે મર્બૂર 
કરવામાયું આવી રહ્ા છે. આ લોકોને 
મયામાર સરકારનો સેનટ્ન કંટ્ોલ નથી 
એવા ષિેત્માયું ્બયુંધક ્બનાવીને રાખવામાયું 
આવયા છે. 

આ શવસતાર પારંપદરક રીતે આમડ્વ 
ગૃપના શનયયુંત્ણમાયું છે. આ શવસતારમાયું 
ભારતીયો ઉપરાયુંત અનય િેિોના 
લોકોને પણ ્બયુંધક ્બનાવીને રાખવામાયું 
આવયા છે. ્બયુંધક ્બનાવનારા ગૃપ 
મયાવાડીના છે. 

િકીકતમાયું જયારે એક તાશમલ 
યુવકનો SOS વીદડયો વાઈરલ 
થયો તયારે આ સમગ્ મામલો સામે 
આવયો િતો. આ વીદડયોમાયું તે યુવકરે 
તશમલનાડુ અને ભારત સરકાર 
પાસે મિિની અપીલ કરી િતી. 
તેણે વીદડયોમાયું પોતાની આપવીતી 
રણાવી િતી. તેણે કહ્યું િતુયું કરે, ‘અમને 
દિવસમાયું 15 કલાક સુધી કામ કરવા 
મા્ે મર્બૂર કરવામાયું આવે છે અને 
જો અમે ના પાડીએ તો અમને માર 
મારવામાયું આવે છે તથા ઈલેસકટ્ક 
િોક આપવામાયું આવે છે. અમારી 
પાસે ્બળર્બરીપૂવ્વક સાઈ્બરક્ાઈમ 
કરાવવામાયું આવી રહ્ો છે.

નો્રીની ્ા્ચે મરાનમારમાં 300 
જેટ્ા ભારતીરોને બંધ્ બનાવારા
SOS નાે વીહડયાે વાયરલ થતાં ઘટના બિાર અાવી
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।। સ્વામી શ્ીજી ।।
પ.પૂ. પ્રમુખસ્વામી મહવારવાજ શતવાબ્ી લેખમવાળવા

મહાપુરુષોએ સૂચવેલો માર્ગ જ સુખ શાંતિ આપી શકે
આ દનુિયા પર િજર કરીએ તો સવારથી 

રાત સધુી સૌ કોઈ કઈંકિે કંઈક કરતા 
જ હોય છે, પોતપોતાિી શનતિ કે સખુ મજુબ 
થતા આ પ્રયત્ોિો મખુય હેત ુછે સખુ-શાનંત.

આ સખુ-શાનંત પામવાિો પ્રમખુ માર્ગ છે. આ 
મખુયમાર્ગ કયો? 

આપણા સૌિા િાિા-મોટા સંકલપો હોય છે. 
આ વર્ષે આપણુ ં ઘરિંુ ઘર થઈ જાય એટલે 
શાંનત, હવ ે કાર આવી જાય એટલે સનુખયા. 
આ વર્ષે આપણ ેધાયા્ગ મજુબ એક કરોડ કમાઈ 
લઈએ એટલ ેકોઈ પ્રશ્ન જ િહીં.

આવા નવચારો પાછળિો આપણો દ્રષ્ટિકોણ 
છે. ‘સમૃનધિ આવ ે તો સખુ થાય.’  પરંતુ 
ભૂતકાળમા ંડોકકયુ ંકરવા જવેુ ંછે. 

બાઇબલમા ં સોલોમિ રાજાિી વાત આવે 
છે. તિેી પાસ ે ૩૦૦૦૦ કકલો સોિંુ હતુ.ં દર 
વર્ષે ૯.૬ લાખ તોલા સોિંુ તેિા ખજાિામાં 
ઉમેરાતુ.ં ભવય મહેલો, ૧૪૦૦ રથ વરેરે 
અઢળક સપંનતિિા માનલક આ રાજાિે 
૭૦૦રાણીઓ અિ ે ૩૦૦ રખાતો હતી. છતાં 
તિેા ઉદ્ારો હતા કે સખુ મળેવવાિા મારા પ્રયત્ 
merelychasing after the wind’ 
હવાિા બાચકા ભરવા જેવા હતા. 

શ્ીમદ ભરવતિા િવમા સકંધમા ં યયાનત 
રાજા પણ આજ વાત કરે છે. શાપથી વૃધિ થયલેા 
આ રાજાએ પિુઃ યૌવિ મળેવયુ.ં હજાર વર્્ગ સુધી 
સમૃનધિ અિે નવર્યભોર દ્ારા સખુ મળેવવા 
પ્રયત્ કયા્ગ બાદ તઓે એ તારણ પર આવયા કે, 
આ પૃથવીિા બધા જ અિાજિા કોઠારો, સોિાિા 
ભંડારો, સઘળા વાહિો અિે બધી જ સત્ીઓ પર 
એકજ પરુુર્િી માનલકી હોય, પણ જો તે પુરુર્ 
કામિાથી હણાયલેો હશ ેતો તે સખુી િહીં થઈ 

શકે. 
આવા હજારો પ્રસરંો ઇનતહાસ કે પરુાણોમાંથી 

મળે છે, તો સખુિો મુખયમાર્ગ કયો ? 
કેટલાકિ ે લારે છે કે, સતિા હોય તો સખુી 

થવાય. સમ્ાટ નસકંદર ‘Alexander 
the great’િી વાત પ્રનસધિ જ છે. તે અનત 
પરુુર્ાથથી અિે યધુિવીર હતો, પરાક્રમો કરી 
પનશ્ગયા (ઈરાિ) ઉપર જીત મેળવી ભારત 
સધુી પહોંચલેા નવશાળ સામ્ાજયિા આ સમ્ાટે 
જીવિિા અનંતમ શ્ાસ રડતા રડતા લીધા હતા.

ઇ.સ ૧૬૫૮થી 
ઇ.સ ૧૭૦૭ સધુી 
૪૯ વર્્ગ કદલહીિી 
સલતિત પર રાજ 
કરિાર ઔરંરઝબેે 
૯૦ વર્્ગિી ઉંમરે 
આલમરીર િામામાં 
લખયુ ંછે.

સારી નજદંરાિી 
કિઝલુ રઈ. બાપિે 
જલેમા ં ધકેલી 
આગ્રહપવૂ્ગક સતિા 
મળેવિાર આ 
શહેિશાહિ ેસતિાિો િશો નિરથ્ગક જણાયો.

 તો જીવિમાં અપિાવવા જવેો મુખય માર્ગ, 
પ્રમખુમાર્ગ કયો?

 ચારવદે, વદેાંર, ઇનતહાસ,પરુાણ, 
વયાકરણશાસત્, શ્ાધિશાસત્, રનણત નવદ્ા, 
ઉતપાત નવજ્ાિ, નિનધશાસત્, તક્કશાસત્, 
િીનતશાસત્, દેવનવદ્ા, વશીકરણ નવદ્ા, ધિુવષેદ, 
જયોનતર્, સપ્ગનવદ્ા રધંવ્ગનવદ્ા, આયવુષેદ વરરેે 
અિકે નવદ્ાઓમાં પારંરત થયા પછી છાંદોગય 

ઉપનિર્દમાં િારદજી 
सःअहंभगवः शोचामि. હે ભરવન્ ! હું 

શોકમાં ડબેૂલો છંુ. કહી દઃુખ વયતિ કરે છે. 
માઈકલ એનજલેો જવેા કલાકારિી કલાકૃનત 

આજ ેપણ બેિમૂિ છે. 
આવા મહાિ કલાકાર જીવિિા અતંે 

અિસોસ વયતિ કરે છે. તે જ હાલત રાિનવદ્ાિા 
ક્તેે્ નશખરે પહોંચેલા શ્ી કકશોર કુમારિી પણ 
છે. તેઓએ ઉચ્ચ નસનધિઓ હાંસલ કયા્ગ બાદ કહં્ 
હતંુ કે, હુ ંઅહીં છંુ તે કરતા ખડંવામાં હોત અિે 

બધા મિે કકશોરલાલ 
માસતર કહીિે 
બોલાવતા હોત તો 
વધ ુસખુ આવત.

આ બધુ ં જોતાં 
નવચાર આવ ે કે 
જીવિમાં આચરવા 
જવેો મખુયમાર્ગ કયો?

 મહાભારતિા 
વિપવ્ગમા ંઆજ પ્રશ્ન 
યક્ યનુધનઠિર રાજાિે 
પછેૂ છે, कः पन्ाः 
માર્ગ કયો? ઉતિર રૂપે 

યનુધનઠિર રાજા કહે છે िहाजनों येन गतः 
सः पन्ाः મહાપરુુર્ો જ ે મારષે ચાલયા હોય 
તેજ માર્ગ યરુોયરુોથી આપણ ે અિુભવી રહ્ા 
છીએ કે મહાપરુુર્ો જ ેમાર્ગ બતાવી રયા તજે 
સખુ શાંનતિો માર્ગ છે. 

બ્રહ્મનિઠિ શકુદેવજી કે મુનિવર િારદજી, 
શ્ીમદ્ શકંરાચાય્ગ કે શ્ીમદ્ રામાિુજાચાય્ગ, 
ભતિ મીરાબાઈ કે ભતિ િરનસહં મહેતા, સતં 
તુલસીદાસજી કે સતં કબીરજી, સતં રોનહદાસ કે 

સતં નતરુવલુ્વર, સંત જ્ાિશે્ર કે સતં એકિાથ, 
શ્ી રમણ મહનર્્ગ કે શ્ી રામકૃષણ પરમહંસ, 
શ્ીઅરનવંદોકે શ્ી માતાજી આ સંતોભતિો એ 
કંડારેલા માર્ગથી જ આપણ ેશાંનત પામયા છીએ 
અિ ેતમેિાથી જ આપણંુ અષ્સતતવ ટકી રહ્ ંછે.

મહાિ તતવનચતંક ભારતિા પવૂ્ગ રાષ્ટ્રપનત ડો. 
રાધાકૃષણિિે કહં્ છે કે, આજ ેઆપણ ેસમાજમાં 
સખુ શાનંતપવૂ્ગક જીવીએ છીએ. એિંુ કારણ 
વજૈ્ાનિક આનવષકારો િથી, પરંતુ એવા સંતો જ 
છે. જઓે આપણી વચ્ચ ેનવચરે છે. 

નવદેશમા ં જિૈધમ્ગિો પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાં 
જમેિો નસહંિાળો છે તેવા જિૈાચાય્ગ, મુનિ 
સશુીલકુમારજીએ આજિા સદંભ્ગમા ંકહ્ ં છે કે, 
બધુિ અિે તીથથંકર, રામ અિે કૃષણ, કબીર અિે 
િાિક વરરેે સંતોએ અિ ેઅવતારોએ ભારતિે 
સવંનધ્ગત કયુથં છે. હવ ે કોઈ આવ ે એિી રાહ 
જોઈએ છીએ કે જ ેભારતીય સસંકૃનતિ ેદોરે. જે 
કૌટુનંબક, આધયાષ્તમક, સામાનજક અિે રાજકીય 
સતરેપુષ્ટિ આપે. ભરવાિિી કૃપાથી એવા 
મહાપરુુર્ આપણિે મળયા છે. એમિુ ં િામ છે 
– પ્રમખુસવામી. 

આધયાષ્તમક પરુુર્ પ્રમખુસવામીિે અિુસરો 
તો માર્ગ મળશ.ે માર્ગ કયો? મહાપુરુર્ો, ભતિો, 
સતંો જ ેમારષે ચાલયા તજે માર્ગ.  આજિા યરુમાં 
પરમ પજૂય પ્રમખુસવામી મહારાજ જ ે મારષે 
ચાલયા ત ેમાર્ગ - આ સતંમાર્ગ છે, આ જ પ્રમખુ 
માર્ગ છે. 

પરમ પજૂય પ્રમખુસવામી મહારાજિો 
શતાબદી મહોતસવ ચાલી રહ્ો છે. આ પનવત્ 
પવષે આ લખેમાળા દ્ારા સચુવાયલેા પ્રમખુ મારષે 
પરલાં પાડી જીવિ સાથ્ગક કરીએ. 

 - સાધ ુનારાયણમનુનદાસ 

ISI એજનટ લાલ 
મોહમમદ ઉિફે મોહમમદ 
દરજીિી િેપાળમાં હતયા

કાઠમંડુ
િેપાળિી રાજધાિી કાઠમંડુમાં ISI એજનટિી હતયા 

કરવામાં આવી છે. લાલ મોહમમદ ઉિફે મોહમમદ દરજી 
રાડીમાં પોતાિા ઘરે આવી રહ્ા હતા તયારે અજાણયા 
હુમલાખોરોએ તેમિી ઉપર રોળીબાર કયયો હતો. 
લાલ મોહમમદિે બચાવવા માટે તેમિી પુત્ી ધાબા 
ઉપરથી કૂદી રઈ હતી પરંતુ તયાં સુધી હુમલામાં લાલ 
મોહમમદિું મૃતયુ થઈ રયું હતું. આ ઘટિા સીસીટીવીમાં 
રેકોડ્ગ થઈ રઈ છે. લાલ મોહમમદ આઈએસઆઈિા 
ઈશારે પાકકસતાિ અિે બાંગલાદેશમાંથી ભારતીય 
િકલી ચલણી િોટો િેપાલ મંરાવતો હતો. તે આ 
િોટોિે િેપાળથી ભારતમાં સપલાઈ કરાવતો હતો.  
લાલ મોહમમદ ભારતિી િકલી ચલણી િોટોિો મુખય 
સપલાયર હતો. 

ચીિમાં પૂવ્ગ કાયદા મંત્ીિે 
ભ્રટિાચારિા આરોપમાં 
િાંસીિી સજા િટકારાઈ

વડોદરા
ચીિમાં પૂવ્ગ કાયદા મંત્ી િુ ઝેંરહુઆિે 140 કરોડિા 

ભષ્ટ્રાચારિા આરોપ હેઠળ મૃતયુદંડિી સજા િટકારવામાં 
આવી હતી. મૃતયુદંડ પહેલાં તેિે બે વર્્ગિી જેલિી સજા 
પણ ભોરવવી પડશે. તેિી રત જુલાઈ માસમાં ધરપકડ 
કરવામાં આવી હતી. નજનલિ પ્રાંતિી કોટ્ગમાં કેસ 
ચાલતો હતો. કોટટે તેિે િાંસીિી સજા િટકારી છે અિે 
તે પહેલાં બે વર્્ગ સુધી આકરી જેલિી સજા ભોરવવાિો 
પણ આદેશ કયયો હતો. કોટ્ગમાં એ સાનબત થયું હતું કે િુ 
ઝેંરહુઆએ તેિા પદિો દુરુપયોર કયયો હતો. સરકારિા 
ઉચ્ચ હોદ્ે રહેવા દરનમયાિ નરફટિા સવરૃપે કે અનય 
કોઈ રીતે અથવા તો પકરવારિા િામે નરફટ મેળવી 
હતી. એ રીતે કુલ ૧.૭૩ કરોડ ડોલર એટલે કે અંદાજે 
૧૪૦ કરોડ રૃનપયાિો ભ્રટિાચાર આચયયો હતો. 

મેક્સકો નસટી
સેનટ્રલ મેષ્્સકોિા એક બારમાં રુરુવારે 

િાયકરંરિી ઘટિા િોંધાઇ છે અિે તેમાં 
ઓછામાં ઓછા 10 લોકોિા મોત થયા છે. 
અહેવાલો અિુસાર હુમલાખોરે બારમાં 
ઘૂસતાિી સાથે જ આડેધડ િાયકરંર કરવાિું 
શરૂ કયુથં હતું. બારમાં હાજર લોકોએ 
િાસભાર શરૂ કરી દીધી હતી. આ ઘટિાિો 
એક વીકડયો પણ વાઇરલ થયો છે જેમા 
લોકો ચીસો પાડતા સંભળાય છે, કેટલાક 
લોકો ભારતા દેખાય છે અિે સાથે રોળીઓ 
છૂટવાિો અવાજ પણ સપટિ સંભળાય છે.

અહેવાલો અિુસાર ઘટિાિી જાણ થતાં 
જ પોલીસ ઘટિાસથળે પહોંચી રઇ હતી. 
જો કે હજુ સુધી રોળીબાર પાછળિું અસલ 

કારણ જાણવા મળયું િથી. પોલીસિા જણાવયા 
અિુસાર માિવામાં આવે છે કે આ રેંરવોર 
હતી. બદલાિી ભાવિા સાથે ઘટિાિે અંજામ 
આપવામાં આવયો હતો. જો કે પોલીસ 
ઘટિાિા મૂળ સુધી પહોંચવા તપાસ કરી 
રહી છે. જો કે હજુ સુધી કોઇ જૂથ દ્ારા આ 
ઘટિાિી જવાબદારી લેવામાં આવી િથી.

 રયા મે મનહિામાં અિે માચ્ગ મનહિામાં 
િોંધાઇ હતી. મે મનહિામાં મેષ્્સકોિા 
સેલાયા શહેરમાં એક હોટલ અિે બે બાર 
પરિા હુમલામાં 10 લોકોિા મોત થાય હતાં.  
રયા માચ્ગમાં આવી જ ઘટિામાં 19 લોકોિા 
મોત થયા હતાં અિે અસંખય લોકો ઘવાયા 
હતાં. આ ઘટિા નમચોઆકિ રાજયિા લાસ 
નતિાજસ શહેરમાં િોંધાઇ હતી. 

સેન્ટ્રલ મેક્સકોના એક બારમાં 
આડેધડ ફાયરરંગથી 10નાં મોત

મદીના
સાઉદી અરબિા મદીિામાં સોિા-

તાંબાિી ખાણ મળી આવી હતી. 
તેિાથી સાઉદીિે અબજો રૃનપયાિો 
િાયદો થશે. વળી, નવદેશી રોકાણ પણ 
વધશે અિે દેશમાં ચાર હજાર જેટલી 
િવી િોકરીઓિું સજ્ગિ થશે એવી 
શ્યતા વયતિ કરવામાં આવી હતી. 
સાઉદીિા સવષેક્ણ નવભારે ખાણ 
મળી આવયાિી જાહેરાત કરી હતી.

સાઉદીિા મદીિા શહેરમાં અબા 
અલ-રાહા, ઉમમ અલ-બરાક શીલડ 
અિે નહઝાઝિી સીમા િજીક સોિા-
તાંબાિી ખાણ મળી આવી છે. 

સાઉદીિા નજયોલોનજકલ સવષેક્ણ 
નવભારિા કહેવા પ્રમાણે મદીિા 
શહેરમાં સોિાિી ખાણ મળી 
આવી છે, તેિાથી દેશી-નવદેશી 
રોકાણકારો માઈનિંર ક્ેત્માં 
રોકાણ વધારશે. લરભર ચારેક 
હજાર િવી િોકરીઓિું સજ્ગિ થશે. 
અબજો રૃનપયાિું રોકાણ આવશે. 
સાઉદીમાં આ ખાણ મળવાિા કારણે 
ખોદકામિી સંભાવિા વધી જશે. 
માઈનિંર સે્ટરિો વધારે નવકાસ 
થશે. ક્રાઉિ નપ્રનસ મોહમમદ નબિ 
સલમાિે નવઝિ-૨૦૩૦ િામિો 
પ્રોજે્ટ શરૃ કયયો છે. એ અંતર્ગત 

સાઉદીિી ઓઈલ પર નિભ્ગરતા 
ઘટાડીિે અનય સે્ટરમાં કેષ્નદ્રત 
કરવાિી છે. એમાં માઈનિંર પણ 
એક મહતવિું સે્ટર છે. સોિાિા 
જથથાિી બાબતમાં સાઉદી નવશ્માં 
૧૮મા ક્રમે છે. અરબ દેશોમાં એિો 
પહેલો ક્રમ છે. િવી સોિા-તાંબાિી 
ખાણ મળતા સાઉદીિું સથાિ વધારે 
મજબૂત બિશે. સાઉદીએ માઈનિંર 
ક્ેત્માં જ રયા વર્ષે આઠ અબજ 
ડોલરિું રોકાણ મેળવયું હતું. ૨૦૩૦ 
સુધીમાં માઈનિંર સે્ટરમાં ૧૭૦ 
અબજ ડોલરિું રોકાણ મેળવવાિો 
લકયાંક સાઉદીએ બિાવયો છે.

વૉનિંગટન 
અમેકરકાિા પ્રમુખ જો બાયડિ, 

જમ્ગિી, જાપાિ અિે ભારતિે યુિોિી 
સલામતી સનમનતમાં કાયમી સભયપદ 
આપવાિી તરિેણ કરે છે તેમ અિામી 
રહેવા માંરતા વહાઇટ હાઉસિા એક 
અનધકારીએ જણાવયું હતું. વધુમાં તેમણે 
પત્કારોિે તેમ પણ જણાવયું હતું કે, 
આ બધું કરવા માટે ઘણો સમય પણ 
જોઈશે. આ સાથે તે અનધકારીએ એક 
પ્રશ્નિા ઉતિરમાં સપટિતા કરી હતી કે 
અમે તે મંતવયિે વળરી જ રહ્ા નછયે કે 
જમ્ગિી, જાપાિ અિે ભારતિે સલામતી 
સનમનતમાં કાયમી સભયપદ મળવું જ 
જોઈએ. આ પૂવષે બુધવારે પ્રમુખ જો 

બાયડિે સંયુતિ રાષ્ટ્રોિી મહાસભાિે 
સંબોધતા યુિોિી સલામતી સનમનતમાં 
સુધારો કરવાિી તેમિી પ્રનતબધિતાિો 
પુિરોચ્ચાર કયયો હતો. તેઓએ કહ્ં 
કે, (તે) સંસથા (uNSC) િે વધુિે 
સમાવિારી બિી રહે, તો તે આજિા 
જરત સમક્ ઉપષ્સથત થતા પડકારોિો 
સારી રીતે પ્રનતભાવ આપી શકશે.

કાયમી સભયપદ માટે જમ્મની, જાપાન, 
ભારતને UNSCમાં બાયડનનું સમથ્મન

સાઉદી અરબિા મદીિામાં સોિા-તાંબાિી 
ખાણ મળી આવી, રોકાણમાં વધારાિી આશા

ધર્મ-ઈન્ટરનેશનલ
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નવી દિલ્ી
 ભારતની મહિલા હરિકેટ ટીમે ઈંગલેન્ડમાં 

ઈહતિાસ સર્જ્યો છે. િરમનપ્ીત કૌરની 
આગેવાનીમાં ભારતીજ્ ટીમે જ્જમાન ઈંગલેન્ડને 
બીજી વન્ડે મેચમાં 88 રનથી િરાવજ્યં છે. 
આ સાથે જ ભારતીજ્ ટીમે વન્ડે સીરરઝ પણ 
પોતાના નામે કરી લીધી છે.  આમ ભારતીજ્ 
મહિલા ટીમે 23 વર્ષના લાંબા સમજ્ગાળા બાદ 
અંગ્ેજોની ધરતી પર ભારતને વન્ડે સીરરઝમાં 
જીત અપાવી છે. આગામી 24 સપટેમબરના રોજ 
લોરસ્ષ ખાતે સીરરઝની ફાઈનલ મેચ રમાશે અને 
ભારતીજ્ ટીમની નજર િવે ક્ીન સવીપ પર છે.  
મેચમાં પિેલા બેરટંગ કરીને ભારતે હનધા્ષરરત 

ઓવરમાં 5 હવકેટ પર 333 રન બનાવજ્ા િતા. 
જવાબમાં ઈંગગલશ ટીમ ભારતીજ્ બોલસ્ષ સામે 
માત્ર 245 રન પર જ સમેટાઈ ગઈ િતી.  વન્ડે 
હરિકેટમાં ભારતનો આ બીજો સૌથી મોટો સકોર 
છે. 2017માં ભારતે આજ્રલેન્ડ સામે વન્ડેના 
ઈહતિાસમાં સૌથી વધય 358 રનનો સકોર બનાવજ્ો 
િતો. ઈંગલેન્ડમાં ભારતનો આ સૌથી મોટો વન્ડે 
સકોર છે.  આ સાથે જ િરમનપ્ીત કૌર 21મી 
સદીમાં ઈંગલેન્ડની ધરતી પર વન્ડે સીરરઝ 
જીતનારી પ્થમ ભારતીજ્ મહિલા કેપટન બની છે. 
ભારતે 23 વર્ષ બાદ ઈંગલેન્ડમાં વન્ડે સીરરઝમાં 
હવજજ્ મેળવજ્ો છે. અગાઉ 1999માં ભારત 
સીરરઝ જીતજ્યં િતયં.

23 વર્ષ બાિ ઈંગ્લેન્ડમાં વન્ડલે સીદિઝમાં ભાિતનો વવજય
વનડપો ક્રિકપોટમ્ં ભ્રતન્પો આ્ બીજપો ્ટ્ૌથી મ્પોટ્પો સ્પોર, 2017મ્ં ભ્રતપો આ્યરલપોન્ડ ્ટ્મપો વનડપોન્ ઈતતહ્્ટમ્ં ્ટ્ૌથી વધુ 358 રનન્પો સ્પોર બન્વ્પો હત્પો

િુબઈ
ઓસટ્ેહલજ્ા સામેની ટી-૨૦માં ૪૬ 

રન ફટકારનારા ભારતીજ્ બેટસમેન 
સૂજ્્ષકુમારને ICCના ટી-૨૦ બેરટંગ 
રેગનકિંગમાં ત્રીજયં સથાન મળી ગજ્યં છે. 
ર્જ્ારે પારકસતાનનો કેપટન બાબર 
સતત હનષફળ રિેતા ચોથા રિમે ફેંકાજ્ો 
છે. પારકસતાનના હવકેટરકપર બેટસમેન 
રરઝવાને ટોચનયં સથાન જાળવી રાખજ્યં 
િતય. ર્જ્ારે સાઉથ આહરિકાનો માક્કરામ 
બીજા સથાને છે. ટી-૨૦ના બેટસમેનોના 
રેગનકિંગમાં ટોપ-૧૦માં આ હસવાજ્ કોઈ 

પરરવત્ષન થજ્ા નથી. ર્જ્ારે ટી-૨૦ 
બોલસ્ષની જ્ાદીમાં િેઝલવૂ્ડ ટોચ પર 
અને શમસી બીજા તેમજ આરદલ રાહશદ 
ત્રીજા સથાને જ્થાવત્ છે. અફઘાન 
ગસપનર રાહશદ ખાને ચોથો રિમ મેળવજ્ો 
છે. ર્જ્ારે ઝામપા પાંચમા રિમે ફેંકાજ્ો 
છે. હરિકેટના સૌથી ટૂંકા ફોમમેટના 
ઓલરાઉન્ડસ્ષમાં બાંગલાદેશનો શારકબ 
ટોચ પર છે. ર્જ્ારે તે પછી નાબી, 
મોઈન અલી અને િસારંગા સથાને ધરાવે 
છે. ર્જ્ારે િારદ્ષક પં્ડજ્ા બે સથાનના 
સયધારા સાથે પાંચમા રિમે આવી ગજ્ો છે.

ICC ટી-૨૦ રેગનકિંગ: સૂજ્્ષકુમાર 
ત્રીજા સથાને : બાબર ચોથા રિમે
ક્રઝવ્નપો ટ્પોચનું આનપો મ્ક્સર્મપો બીજંુ સ્્ન જળવું

તવમપોન્સ ટી-20 રપોન્કિંગમ્ં સ્મૃતત મંધ્ન્ બીજ સ્્નપો
દુબઈ: ઈંગ્લેન્ડ સામલેની ત્રણ વન ્ડલેની શ્લેણીમાં શાનદાર દેખાવ બાદ ભારતીય 
ઓપનર સ્મૃતત મંધાનાએ ટી-૨૦ના બલેટટંગ રેનનકિંગમાં બીજું સ્્ાન મલેળવી 
્ીધું હતુ. ઓસ્ટ્લેત્યાની બલે્ મૂની બાદ મંધાનાનલે સ્્ાન મળયું છે. મૂનીના 
૭૪૩ રેટટંગ પોઈન્ટસ છે. જયારે મંધાના તલેના કરતાં ૧૨ પોઈનટ પાછળ છે. 
સ્મૃતત મંધાનાએ ઈંગ્લેન્ડ સામલેની પ્ર્મ વન ્ડલેમાં ૯૧ રનની તનણાણાયક ઈતનંગ 
રમીનલે ભારતનલે જીત અપાવી હતી. આ સા્લે તલે વન ્ડલે બલેટ્ટસણાની યાદીમાં ત્રણ 
સ્્ાનના સુધારા સા્લે ૭મા ક્રમલે આવી પહોંચી હતી. નોંધપાત્ર છે કે, મંધાના 
ટી-૨૦ની કારટકદદીમાં પહે્ીવાર રેનનકિંગમાં બીજા સ્્ાનલે પહોંચી હતી.

પ્થમ ટી-૨૦માં  
ભારત સામે ઓસટ્ેહલજ્ા 

૪ હવકેટથી જીતજ્યં
મો્ા્ી

નબળી રફગ્્ડંગ કિંગાળ બોહલંગને 
કારણે ભારતનો ઓસટ્ેહલજ્ા સામેની પ્થમ 
ટી-૨૦માં ચાર બોલ બાકી િતા, તજ્ારે 
ચાર હવકેટથી પરાજજ્ થજ્ો િતો. જીતવા 
માટેના ૨૦૯ના ટાગમેટને ઓસટ્ેહલજ્ાએ 
૧૯.૨ ઓવરમાં છ હવકેટ ગયમાવીને પાર 
પા્ડજ્ો િતો. ભારતે ગ્ીનના બે  અને 
વે્ડનો એક એમ કુલ ત્રણ કેચ પ્ડતા મૂકજ્ા 
િતા. બોલરો પણ આખરી તબક્ામાં 
પ્ભાવ પા્ડી શકજ્ા નિતા. ગ્ીને ૩૦ 
બોલમાં ૬૧ અને વે્ડે ૨૧ બોલમાં 
અણનમ ૪૫ રન નોંધાવજ્ા િતા. 

અમિાવાિ
ગયજરાતે ઘરઆંગણાની નેશનલ ગેમસમાં ગો્્ડ મે્ડલ સાથે 

શયભારંભ કજ્યો િતો. ટેબલ ટેહનસમા મેનસ ટીમ ઈવેનટમાં 
ગયજરાતે ફાઈનલમાં રદ્િીને ૩-૦થી િરાવીને ગો્્ડમે્ડલ 
જીતી લીધો િતો. ગયજરાતના આંતરરાષ્ટીજ્ સટાર િરમીત 
દેસાઈની સાથે માનવ ઠક્ર અને માનયર શાિે ફાઈનલમાં 
ત્રણેજ્ હસંગ્સ જીતી લીધી િતી. ટેબલ ટેહનસની વ્્ડ્ષ 
ચેગમપજ્નહશપના કાજ્્ષરિમને ધજ્ાનમાં રાખીને નેશનલ ગેમસ 
અંતગ્ષતની ઈવેનટ સત્ાવાર ઉદ્ાટન પિેલા િાલમાં શરૃ કરી 
દેવામાં આવી છે. ર્જ્ારે નેશનલ ગેમસનો ઉદ્ાટન સંમારંભ 
૨૯મી સપટેમબરે થવાનો છે. ર્જ્ારે ઈવેનટસ ૨૭મી 
સપટેમબરથી ૧૦ ઓકટોબર દરહમજ્ાન જ્ોજાશે.  આજે 
રમાજ્ેલી મેનસ ટેબલ ટેહનસની ફાઈનલમા ગયજરાતના માનવ 
ઠક્રે ૩-૦થી રદ્િીના સયધાંશય ગ્ોવરને િરાવજ્ો િતો. ર્જ્ારે 
ગયજરાતના કેપટન અને આંતરરાષ્ટીજ્ ખેલા્ડી િરમીત દેસાઈએ 
પાજ્સ જૈનને ૩-૦થી પરાજીત કજ્યો િતો. માનયર શાિે ૩-૦થી 

જ્શ મહલકને િરાવતા ગયજરાતને ગો્્ડ મે્ડલ અપાવજ્ો િતો. 
અગાઉ ગયજરાતે સેહમ ફાઈનલમાં પહચિમ બંગાળને ૩-૦થી 
િરાવીને આગેકૂચ કરી િતી. િરમીત દેસાઈએ ૧-૨થી 
પાછળ પ્ડજ્ા બાદ જોરદાર કમબેક કરતાં અહનબા્ષન ઘોરને 
૩-૨થી પરાજીત કરતાં ગયજરાતને પહચિમ બંગાળ સામની સેહમ 
ફાઈનલમાં સરસાઈ અપાવી િતી. તજ્ાર બાદ માનવ ઠક્ેર 
રોહનત ભાંજાને ૩-૦થી અને માનયર શાિે ૩-૧થી જીત ચંદ્ાને 
િરાવતા ગયજરાતને ફાઈનલમાં પ્વેશ અપાવજ્ો િતો.

િુબઇ 
આઇસીસીની મયખજ્ કાજ્્ષકારી સહમહતની બેઠક 

બાદ ઇનટરનેશનલ હરિકેટમાં ઘણા હનજ્મોમાં 
ફેરફાર કરવામાં આવજ્ા છે. મેનસ તથા હવમેનસ 
હરિકેટમાં આ ફેરફાર પિેલી ઓકટોબરથી લાગય 
કરવામાં આવશે. િવે કોઇ બેટસમેન કેચઆઉટ 
થશે તો તેના પછીનો બોલ નવા બેટસમેને રમવાનો 
રિેશે. રન દો્ડવાના મામલામાં આ હનજ્મથી કોઇ 
ફરક પ્ડશે નિીં. આ ઉપરાંત બોલને ચમકાવવા 
માટે લાળ ઉપરના પ્હતબંધને જારી રાખવામાં 
આવજ્ો છે. કોઇ બેટસમેન કેચ આઉટ થાજ્ છે તો 
નવો બેટસમેન સટ્ાઇક ઉપર આવશે. અગાઉના 
હનજ્મ મયજબ કેચ પક્ડાજ્ તે પિેલાં બેટસમેન 

કેચઆઉટ થાજ્ તો નવો બેટસમેન નોન-સટ્ાઇકર 
ઉપર રિેતો િતો. ઇનટરનેશનલ હરિકેટમાં બે વર્ષ 
કરતાં વધારે સમજ્થી બોલને ચમકાવવા માટે 
લાળના ઉપજ્ોગ ઉપર પ્હતબંધ 
લાદવામાં આવજ્ો િતો. 

જો કોઇ બેટસમેન બોલને 
રમવાના પ્જ્ાસમાં સંપૂણ્ષપણે હપચની 
બિાર જતો રિેશે તો તે બોલ 
્ડે્ડબોલ ગણાશે અને બેટસમેનને 
કોઇ રન મળશે નિીં. આ ઉપરાંત 
કોઇ પણ બોલ જે બેટસમેનને હપચ છો્ડવા માટેની 
ફરજ પા્ડશે તો તેને નો-બોલ ગણવામાં આવશે. 

બોલર બોલ ફેંકે તે પિેલાં જો કોઇ રફ્્ડર 

જાણીજોઇને મેદાનમાં બેટસમેનનયં ધજ્ાન ભંગ 
કરવાનો પ્જ્ાસ કરે તો અમપાર તેને ્ડે્ડ બોલ 
જાિેર કરીને બેરટંગ ટીમના સકોરમાં પાંચ રન 

પેન્ટી તરીકે ઉમેરવાનો ઇશારો 
કરશે. 

જો કોઇ બોલર બોલ ફેંકે તે પિેલાં 
નોન-સટ્ાઇકર છે્ડાનો બેટસમેન રન 
દો્ડવા માટે હરિઝની બિાર નીકળી 
જાજ્ તો તેને વોર્હંનગ આપજ્ા હવના 
રનઆઉટ કરી શકાશે. આ પ્હરિજ્ાને 

અગાઉ માંકર્ડંગ તરીકે ગણવામાં આવતી િતી. 
હવકેટ પ્ડજ્ા બાદ નવા બેટસમેને ટેસટ અને 

વન-્ડેમાં માત્ર બે હમહનટ (૧૨૦ સેકન્ડ)ની અંદર 

સટ્ાઇક લેવા માટે તૈજ્ાર રિેવયં પ્ડશે. ટી૨૦માં આ 
સમજ્ પિેલાની જેમ જ ૯૦ સેકન્ડનો રાખવામાં 
આવજ્ો છે. અગાઉના હનજ્મ મયજબ ટેસટમાં 
બેટસમેન ત્રણ હમહનટનો સમજ્ લેતા િતા. 

ટી૨૦ હરિકેટમાં સલો ઓવર રેટ માટે નવો 
હનજ્મ કાજ્મી ધોરણે લાગય કરવામાં આવજ્ો 
છે. ૨૦૨૩ના વ્્ડ્ષ કપ બાદ વન-્ડેમાં પણ આ 
હનજ્મ લાગૂ કરાશે. આ હનજ્મ અનયસાર રફગ્્ડંગ 
ટીમે હનધા્ષરરત સમજ્માં પોતાની છેલ્ી ઓવરની 
શરૂઆત કરવાની િતી. જો કોઇ ટીમ હનષફળ 
રિેશે તો જેટલી ઓવર બાકી િશે તેમાં તેણે એક 
રફ્્ડરને આઉટ સક્કલમાંથી િટાવીને ૩૦ મીટરના 
સક્કલમાં લાવવાનો રિેશે. 

મ્ંકક્ડિંગ હવપો રનઆ્ઉટ ગણ્શપો, આ્પોક્પોબરથી છ નનયમ્પો બદલ્શપો : લ્ળ ઉપરન્પો પ્રતતબંધ ક્યમી રહપો શપો, ટી20મ્ં 90 ્ટપોકન્ડની આંદર સ્ટ્ઇક લપોવું પડશપો

નેશનલ ગેમસમાં ગયજરાતનો ગો્્ડ મે્ડલ સાથે 
શયભારંભ : ટેબલ ટેહનસમાં મેનસ ટીમ હવજેતા

બલે્ગ્લે્ડ
ભારતીજ્ સટાર રેસલર બજરંગ 

પૂહનજ્ાએ બેલગ્ે્ડમાં જ્ોજાજ્ેલી વ્્ડ્ષ 
રેસહલંગ ચેગમપજ્નહશપમાં બ્ોનઝ 
મે્ડલ જીતીને ઇહતિાસ રચજ્ો િતો. 
વ્્ડ્ષ રેસહલંગમાં ચાર મે્ડ્સ જીતનાર 
બજરંગ ભારતનો એકમાત્ર રેસલર છે. 
આ પિેલાં બજરંગે ૨૦૧૩માં બ્ોનઝ, 
૨૦૧૮માં હસ્વર અને ૨૦૧૯માં 
ફરીથી બ્ોનઝ મે્ડલ જીતજ્ો િતો. 
વત્ષમાન ચેગમપજ્નહશપમાં બજરંગે ૬૫ 
રકલોગ્ામ વેઇટ કેટેગરીમાં પોટયો રરકોના 
સેબાગસટજ્ન રરવેરાને ૧૧-૯ના સકોરથી 

િરાવજ્ો િતો. બજરંગે તાજેતરમાં 
જ્ોજાજ્ેલી બર્હંમગિામ કોમનવે્થ 
ગેમસમાં ગો્્ડ મે્ડલ જીતજ્ો િતો. 
બજરંગ પિેલાં મહિલા રેસલર હવનેશ 
ફોગાટે પણ ભારતને બ્ોનઝ મે્ડલ 
અપાવજ્ો િતો.

વલ્ડ્ષ િેસવ્ંગમાં ચોથો મલે્ડ્ જીતીનલે 
બજિંગ પૂવનયાએ ઇવત્ાસ િચયો

ICC રૂલ-બયક : ઈનટરનેશનલ હરિકેટના હનજ્મોમાં ફેરફાર કરાજ્ા
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