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આિામમાં પૂરથી િાિાકાર: 70 િજાર લોકો પ્રભાવર્ત
5 જિલ્લાનલા 110 ગલામલાો િનજીવન ખલાોરંભો, ધોમલાજીમલાં 2,838.40 હો ક્ટર પલાકનો નુકસલાન, 48 કલલાકમલંા વરસલાદ ભલારો વરસલાદની આલાગલાહી

આસામ
આસામમાં ફરી એકવાર પૂરે તબાહી મચાવી 

દીધી છે. છેલ્ા કેટલાક દદવસોથી સતત પડી 
રહેલા ભારે વરસાદને કારણે આસામના ઘણા 
જિલ્ાઓમાં પૂરની સમસ્ા શરૂ થઈ ગઈ છે. 
થોડા મજહના પહેલા િ પૂરના કારણે લાખો 
લોકોને જવસથાજપત થવાની ફરિ પડી હતી. 
વરસાદ સંબંજધત સેંકડો મૃત્યુ પણ થ્ા હતા. તે 
િ સમ્ે, એક વર્ષમાં ત્ીજી વખત, આસામના 
લોકોને પૂરનો માર સહન કરવો પડ્ો છે. 
માજહતી આપતાં આસામ સરકારે કહં્ કે અત્ાર 
સયુધીમાં લગભગ 70 હજાર લોકો પૂરથી પ્રભાજવત 
થ્ા છે. આસામના પાંચ જિલ્ાના 110 ગામોમાં 

69,750 લોકો પ્રભાજવત થ્ા છે. આસામ સટટે 
દડઝાસટર મેનેિમેનટ ઓથોદરટી (ASDMA) 
અનયુસાર, ધેમાજી સૌથી વધયુ અસરગ્રસત જિલ્ો 
છે, િેમાં 7,885 બાળકો સજહત 38,774 
લોકો અસરગ્રસત છે. જિલ્ામાં 76 ગામો અને 
2,838.40 હેકટર પાક િમીન ડૂબી ગઈ છે. 
ધેમાજી, લખીમપયુર અને દદબ્યુગઢમાં 20 રાહત 
જવતરણ કેનદ્ો સથાપવામાં આવ્ા છે. જો કે 
રાહતની વાત એ છે કે હિયુ સયુધી પૂરથી કોઈના 
મોતના સમાચાર નથી. છેલ્ા 24 કલાકમાં પૂરના 
પાણીમાં ધેમાજી, દડબ્યુગઢ, ગોલાઘાટ, લખીમપયુર 
અને નાગાંવ જિલ્ામાં 3,021 હેકટર પાક 
જવસતાર પણ ડૂબી ગ્ો છે.

જવશ્વનાથ અને કાબબી આંગલોંગમાં એક-એક 
પાળાને નયુકસાન થ્યું છે. જવશ્વનાથ, ધેમાજી, 
દડબ્યુગઢ, લખીમપયુર, મોરીગાંવ, સોજનતપયુર અને 
જતનસયુદક્ા જિલ્ામાંથી ધોવાણ નોંધા્યું છે. 
ગયુવાહાટી હવામાન કેનદ્ે ગયુરુવારથી શજનવાર 

સયુધી રાજ્માં ઘણી િગ્ાએ હળવાથી મધ્મ 
વરસાદની આગાહી કરી છે. જિલ્ા વહીવટીતંત્ 
અને રાજ્ આપજતિ પ્રજતભાવ દળો અસરગ્રસત 
જવસતારોમાંથી લોકોને બહાર કાઢી રહ્ા છે. 

હાલમાં િ સેનટ્રલ વોટર કજમશનના બયુલેદટનમાં 
કહેવામાં આવ ય્ું હતયું કે જોરહાટના નીમતીઘાટ 
ખાતે બ્હ્મપયુત્ા નદી ખતરાના જનશાનથી ઉપર 
વહી રહી છે.



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 14 OCTOBER, 202202 કેનેડા

જનમત સંગ્રહ ભારતીય 
સંપ્રભુતા અને અખંડતા માટે 
જેખમી હાેવાનાે મત રજૂ કરાયાે

ઓટાવા 
ભારતનો આકરો વિરોધ છતાં 

કેનેડામાં ભારત વિરોધી ખાવિસતાની 
મૂિમેન્ટ રોકાઈ રહી નથી. અગાઉ 
ખાવિસતાની ચરમપંથીઓએ 
બ્ામ્પ્ટનમાં સિાવમનારાયણ મંદિરે 
તોડફોડ કરી હતી. આ ઘ્ટનાને િઈને 
કેનેડા પોિીસની તપાસ હજુ સુધી 
પૂરી થઈ નથી. તેિા સમયે કેનેડામાં 6 
નિેમ્બરે ખાવિસતાની જનમત સંગ્રહ 
કરિા કિાયત થઈ રહી છે. આ મુદ્ે 

ભારત સરકારે કેનેડા સરકારને વિરોધ 
નોંધાિતો પત્ર િખયો છે. ભારતે કહ્યુ કે 
આ જનમત સંગ્રહ ભારતીય સંપ્રભુતા 
અને અખંડતા મા્ેટ જોખમી છે. આ 
જનમત સંગ્રહનો ઉપયોગ કટ્ટરપંથીઓ 
દ્ારા ભારતમાં શીખ સમુિાય ઉપર 
અતયાચારોના નામે અમેદરકા, વબ્્ટન 
અને જમ્મનીમાંથી ભંડોળ ઉભુ કરિા 
તરીકે કરિામાં આિે છે. ભારતીય 
વિિેશ મંત્રાિયના ઉચ્ચ અવધકારીઓએ 
કેનેડાના ઉચ્ચ અવધકારીઓને પત્ર િખી 
જણાવયું છે કે, 6 નિેમ્બરે ઓં્ટાદરયોમાં 
થનાર તથાકવથત ખાવિસતાની જનમત 
સંગ્રહ ભારતની સંપ્રભુતા અને 
અખંડતાને પડકાર છે. 

છઠ્ઠી નવેમ્બરે ખાલિસ્ાન જનમ્ 
સંગ્રહનઠી કવાય્થઠી ભાર્ નારાજ

ટોરોનટો 
ઓનિાઈન મતિાન કરિા તે અંગેના 

કોઈ ધારાધોરણો ન હોિા છતાં 2018ની 
સરખામણીએ આ મવહને મયુવનવસપિ 
ચૂ્ંટણીઓમાં ઓન્ટેદરયોની ઘણી 
મયુવનવસપાવિ્ટીઓમાં િોકો ઑનિાઇન 
મતિાન કરિાનું પસિં કરી રહ્ા છે.  
જો કાઉનનસિ કોઈ ્બાય-િો પસાર કરે 
પ્રાંતનો મયુવનવસપિ ચૂં્ટણી અવધવનયમ 
નગરપાવિકાઓને મતિાન મા્ટે 
િૈકન્પક પદ્ધવતઓનો ઉપયોગ કરિાની 
મંજૂરી આપે છે. જેમ કે ઓનિાઈન, 
્ટેવિફોન અને મેઈિ-ઈન ્બેિે્ટ િગેરે. 

મયુવનવસપિ ક્ાક્ક વિવિધ કાય્મિાહી 
મા્ટે જિા્બિાર છે. ઓન્ટેદરયોની 
મયુવનવસપાવિ્ટીઝનું સંગઠન કહે છે 
કે, 24 ઑક્ટો.ના રોજ પ્રાંતમાં 417 
મયુવનવસપિ ચૂં્ટણીઓ યોજાશે અને 
અડધાથી િધુ — 217 — ઓનિાઈન 
અથિા ફોન મતિાનનો ઉપયોગ કરિાનું 
નક્ી કયુું છે.  જે ચાર િર્મ પહેિાંની 
175 નગરપાવિકાઓ કરતા િધારે છે. 
સાય્બર વસકયુદર્ટીમાં વનષણાત અને 
ઓનિાઈન િોદ્ટંગનાં સંશોધનકતા્મ 
તથા િેસ્ટન્મ યુવનિવસ્મ્ટીના એસોવસએ્ટ 
પ્રોફેસર એિેકઝાનડર એસેકસ કહે છે 

કે, પ્રાંતીય ધોરણોનો અભાિ વચંતાજનક 
છે.  વિકે્તાઓ સાથે કરાર કરિા અને 
તેમણે કઈ ્ટેક્ોિોજીનો ઉપયોગ કરિો 
તે નક્ી કરિાનું મયુવનવસપિ કાઉનનસિ 
પર વનભ્મર છે. તે પ્રકારના વનણ્મયો 
મા્ટે અમુક પ્રકારની એકરૂપતા અને 
જિા્બિારી હોિી જોઈએ. 

અમુક સમયે તે વિિાિનો મુદ્ો 
હોય તયારે આપણે સિીકારિું પડશે કે 
આ ઓનિાઈન ચૂં્ટણીઓ ‘િાસતવિક 
ચૂં્ટણીઓ’ જ છે, અને તે અમુક 
પ્રકારના મૂળભૂત િોકતાવંત્રક ધોરણો 
અનુસાર યોજાિી જોઈએ.

ઓન્ટેદરયોની નગરપાવિકામાં ચૂં્ટણી
ઑનિાઇન મતિાનનું ચિણ િધશે

સમગ્ર દેશમાં ઉત્ાદન, પરરવહન અને વેરહાઉસસંગ જેવાં ક્ેતામેાં મહત્તમ લાકેાેઅે 3 મરહનામાં લાેકાેઅે નાેકરી ગુમાવી 
ઓનટેરરયો 

સ્ટેદ્ટનસ્ટકસ કેનેડાએ શકુ્િારે અહેિાિ આ્પયો હતો કે, 
કેનેડાની અથ્મવયિસથામાં 21,000 નોકરીઓનો સમાિેશ થિા 
છતાં શ્રમ્બળમાં સમાન પ્રમાણમાં ઘ્ટાડો થયો છે.  ્બેરોજગારીનો 
િરઘ્ટીને 5.2 ્ટકા થયો છે, એમ ડ્ેટા એજનસીએ જણાવયું હતું. 
જયારે નિી નોકરીઓનું પ્રમાણ ઓછું હતું, તયારે 20,000થી િધુ 
શ્રવમકોએ કામ છોડી િીધું હતું. જેને કારણે આજે નોકરીઓમાં 
િધારો થયો છે. તેનો અથ્મ એ થયો કે, તેઓએ સિેચછાએ મવહના 
િરવમયાન કામ ન કરિાનું પસંિ કયુું હતું.

ગયા મવહના સુધી સતત ત્રણ મવહના િરવમયાન કિુ 
104,000થી િધુ િોકોએ નોકરીઓ ગુમાિી હતી. તેથી 
સ્પ્ટેમ્બરની ભરતીનો અથ્મ એ છે કે, મે મવહના કરતાં આજે પણ 
ઓછા િોકો કામ કરે છે. સેક્ટર પ્રમાણે, વશક્ષણ અને હે્ થ કેર 

જેિાં ક્ષેત્રોમાં કામનું પ્રમાણ િધુ હતું, જયારે ઉતપાિન, પદરિહન 
અને િેરહાઉવસંગ જેિાં ક્ષેત્રોમાં િોકોએ નોકરીઓ ગુમાિી હતી.

ડેસજાદડ્મનસ સાથેના અથ્મશાસત્રી રોયસ મેનનડસે ખાસ કરીને 
વશક્ષણ ક્ષેત્રની િાત કરતાં જણાવયું કે, આ ક્ષેત્રના િોકોએ 

ઓગસ્ટમાં અચાનક નોકરીઓ ગુમાિિાનો િારો આવયો હતો. 
જેમાંથી સ્પ્ટેમ્બરમાં 46,000 િોકોએ નોકરી પાછી મેળિી હતી. 

તેમણે કહ્યું કે, સ્પ્ટેમ્બરમાં મળિેા િાભને રોજગારમાં િેગ 
મળયો એમ કહી શકાય નહીં. છેલ્ા ચાર મવહનામાં રોજગારમાં 
ઘ્ટાડો થયો છે. ્બાંધકામ ક્ષેત્રે કામનું પ્રમાણ ઓછું હતું. આ 
ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાં િોકોએ મવહના િરવમયાન િગભગ 3,330 
નોકરીઓ ગુમાિી હતી. પરંતુ એકિંરે આ ઉદ્ોગના િોકો કહે 
છે કે કામિારોની માંગ િધી છે. એસએનડપી ગિો્બિ માકકે્ટ 
ઇન્ટેવિજનસ સાથેના અથ્મશાસત્રી આવિ્મન દકશ કહે છે કે, સેનટ્રિ 
્બેંક નોકરીઓ અને િેતન પરના નિીનતમ ડે્ટાને સંકેત તરીકે 
િેશે. અથ્મતંત્રએ રાહ જોિાની જરૂર છે. કેનેડાની સરહિોની 
્બહારથી જે િોકો અહીં કામ કરિા આિી રહ્ા છે તે જોતાં, અહીં 
ઘરઆંગણાની મંિી ્ટાળિી મુશકેિ ્બની રહેશે.

કેનેડામાં 21,000 નોકરી િધી છતાં ્બેરોજગારીનો િર ઘ્ટીને 5.2%
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ઓન્ટેરિયો 
સોમવારે ન્યુબ્યુન્સવવીકના મોનકટન શહેરમાં હહંદયુ 

સમાજે પ્રથમ મંદદર ખયુલ્યુ મયુક્યું હતયું. આ પ્રસંગે 
આશરે એક હજાર લોકો ઉપસ્સથત રહ્ા હતા. જેમાં 
અનેક લોકો ઘણાં દૂર દૂરથવી આવ્ા હતા. મેરવી 
ટાઈમસનયું આ ત્વીજયુ મંદદર છે, બવીજા બે મંદદરો 
હેલવીફેકસ અને ફ્ેડરવીકશનમાં આવેલા છે.  મંદદરના 
્સથાપક અને ્સવ્ંસેવક કેતન રાવળે કહં્ કે, આ 
મંદદર ખયુલ્યુ મયુકા્યું એ સપનયું 
સાકાર થવા જેવવી બાબત 
છે. બ્યુન્સવવીકના હહંદયુ સમાજે 
એના માટે ઘણાં પ્ર્ાસો 
ક્ાયા છે. તેમણે હવશ્વભરના 
મંદદરોનો અભ્ાસ ક્ાયા 
બાદ અહીં આ પ્રકારના 
મંદદરનવી ્ોજના બનાવવીને સાકાર કરવી છે. આ 
મંદદર ભાડાનવી જગ્ામાં તૈ્ાર કરા્યું છે જે ૧પ 
હમલનર રોડ પર શહેરના પહચિમ ભાગમાં છે. 
અહીં પહેલા ર્ેસટોરાં હતવી અને ૧પ૦ લોકો માટે 
પયુરતવી જગ્ા હોવાથવી એને પસંદ કરવામાં આવ્યું 
છે.  અહીં દરેક શ્રધ્ાળયુ માટે આવકાર છે, અહીં 
દશયાન કરવી પ્રાથયાના કરવી શકાશે. જો કે આવનારા 

દદવસો તહેવારના હોવાથવી વ્યુ લોકો અહીં આવે 
એવવી શક્તા છે. આ હવ્સતારના ભારતવી્ 
સમાજનવી વસતવી છેલ્ા થોડા સમ્થવી વ્વી રહવી 
છે. ્ ઈનડો કેનેડવી્ન એસોહસ્ેશન ઓફ ગે્ટર 
મોનકટનના અંદાજ મયુજબ ભારતવી્ મયુળના આશરે 
ર૦૦૦ લોકો આ હવ્સતારમાં રહે છે.  હજગર શાહ 
નામના એક ્સવ્ંસેવકે કહ્ં કે, આ મંદદર ખયુલ્યુ 
મયુકવાનો પ્રસંગ ન્યુ બ્યુનસવવીકમાં રહેનારા હહંદયુઓ 

માટે મોટો પ્રસંગ હતો. તે 
પોતે શરૂઆતમાં બાથ્ર્સટમાં 
રહેતો હતો પછવી એ હવે 
મોનકટનમાં રહે છે. 

તેણે કહ્ં કે આ મંદદરના 
હનમાયાણમાં સમાજના બ્ા 
લોકોએ ફાળો આપ્ો છે. 

સોમવારના કા્યાક્રમમાં ત્ણ હહંદયુ દેવવી દેવતાનવી 
મૂહતયાઓનવી પ્રાણપ્રહતષ્ા કરાઈ હતવી. શા્સત્ોક્ત 
હવહ્ સાથે પૂજાઅરયાના કરા્ા પછવી આરતવી કરવી 
પ્રસાદ ્રાવવામાં આવ્ો હતો. હાલમાં આ મંદદર 
દર રહવવારે સવારે આઠથવી બપોરે બે વાગ્ા 
સયુ્વી ખયુલ્યુ રહેશે. ભહવષ્માં દરરોજ માટે ખયુલ્યુ 
રાખવાનયું પણ આ્ોજન છે.

મોનકટનમાં પ્રથમ હહંદયુ મંદદરનયું હનમાયાણ 
પ્રાણપ્રહતષ્ામાં ભક્તો ઉમટવી પડ્ા

ઓન્ટેરિયોમાં અતયાિ સુધી આગન ે
લીધે 102 નાગરિકોએ જીવ ગુમાવયા

્ોિોન્ો 
ઓનટેદર્ોમાં અત્ાર સયુ્વી ૧૦ર લોકો આગને 

કારણે જીવ ગયુમાવવી રયુક્ા છે અને આવનારા 
હશ્ાળામાં વ્યુ ખતરો રહેવાનો અહ્કારવીઓએ 
સંકેત આપ્ા છે. ઓનટેદર્ો આ વર્ષે પણ ગ્ા 
વર્યાના મરણાંકને પાર કરે એવવી સંભાવના છે. 
પ્રાંતના અસનિશામક હવભાગના અહ્કારવીઓએ 
મંગળવારે કહ્ં હતયું કે, લોકોએ ઘરોમાં ્સમોક 
એલામયા જેવા ઉપકરણો લગાડવી લેવા જેવા 
સાવરેતવીના પગલા લેવા જોઈએ.  જોન પેગે કહં્ 
હતયું કે, ઓનટેદર્ોમાં આ વર્ષે અત્ાર સયુ્વીમાં 
૧૦ર લોકો આગને કારણે મૃત્યુ પામ્ા હતા. ગ્ા 
વર્ષે આગને કારણે થ્ેલો મરણાંક ૧ર૪ જેટલો 
હતો. જે સૌથવી ખરાબ વર્યા હતયું.  ફા્ર હપ્રવેનશન 

વવીકનવી ઉજવણવી સમ્ે ્ોજા્ેલવી પત્કાર 
પદરર્દમાં તેણે કહ્ં હતયું કે, આ આંકડાઓ મને 
સારા નથવી લાગતા. વર્યા ર૦ર૦માં ૧૧પ મૃત્યુ 
આગને કારણે થ્ા હતા. જ્ારે ર૦૧૯માં એ 
આંક માત્ ૭નો હતો. ર૦૧૦થવી ર૦૧૮ સયુ્વી 
આ આંક ૭રથવી ૧૦૪નવી વચ્ે રહેતો હતો.  આનયું 
કારણ રસોઈ કરતવી વખતનવી હનષકાળજી અને 
બેદરકારવીથવી થતયુ ્ૂમ્રપાન છે. પણ આ જોખમ જેમ 
જેમ વાતાવરણમાં ઠંડક વ્ે એમ વ્તયું જા્ છે 
અને ઘરોમાં લાગતવી આગના દક્સસા વ્તા જા્ 
છે.  લોકોને આગનવી સ્સથતને પહોંરવી વળવા વ્યુ 
જાગૃત રહેવા અપવીલ કરવી હતવી. એમણે ્સમોક 
એલામયા લગાડવા અને ઝડપથવી બહાર હનકળવી 
જવાના આ્ોજનને વ્યુ મહતવ આપવા કહ્ં હતયું. 

શાસ્ાેક્ત વિવિ સાથે પૂજાઅર્ચના 
કરાયા પછી અારતી થઈ : દર 

રવિિારે સિારે 8 િાગયાથી બપારેે 
2 િાગયા સુિી મંદદર ખુલ્ુ રહેશે
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ભારતીય રાજકારણના તખતતેથી 
દિગ્ગજ પાત્ર મુલાયમની વિિાય

તંત્રી - સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

ભારતરીય રાજકારણમાં એક પ્ાદેશશક 
પક્ષના દરીગ્ગજ નેતા મુલાયમ શિંહ 

યાદ્વનું ૮૨ ્વર્ષનરી જૈફ ્વયે શનધન થઈ 
્ગયું. મુલાયમના મોત િાથે દેશના રાજકીય 

તખતેથરી એક દદગ્ગજ 
રાજકારણરીએ કાયમ 
માટે શ્વદાય લરીધરી 
છે. ઉત્તર પ્દેશમાં 
્વર્ષસ્વ ધરા્વતરી 
િમાજ્વાદરી પાટટીના 
તેઓ સથાપક અને 
પરીઢ નેતા હતા. યુદરન 
ઇનફફેકશનને કારણે 
છેલા ં ૧૫ દદ્વિથરી 

્ુગરુગ્ામનરી ખાન્ગરી હોસસપટલમાં દાખલ 
મુલાયમ શિંહનરી તશિયત િાર્વાર દરશમયાન 
િ્ગડતરી જ જતરી હતરી. ્ગાંધરી જયતંરી એટલે 
કફે, ૨ ઓકટોિરે ઓસકિજનનું સતર ઘટરી 
જતા તેમને આઈિરીયુમાં ખિેડાયા હતા. 
આખરે આઈિરીયુમાં િાર્વાર દરશમયાન 
જ તેમણે આ ફાનરી દશુનયાને અલશ્વદા કહરી 
દરીધરી. મુલાયમશિંહના તેમના ્વતન િેફઈમાં 
મં્ગળ્વારે િપોરે તેમના અંશતમિંસકાર કરાયા.

મુલાયમશિંહ શ્વશે લોકોના અલ્ગ 
અલ્ગ અશભપ્ાય છે પણ એક ્વાતમાં શંકા 
નથરી કફે ભારતના રાજકારણમાં િહુ ઓછા 
એ્વા રાજકારણરી આવયા કફે જે મુલાયમશિંહ 
જેટલરી લાંિરી રાજકીય કારદકદટી ઘડરી શકયા. 
ઉત્તરપ્દેશના રાજકારણમાં કોંગે્િનરી સસથશત 
નિળરી પડરી અને મુલાયમે તેનરી તાકાત ્વધારરી. 
શ્વશ્વનાથ પ્તાપશિંહે ૧૯૯૦માં ભાજપના 
કમંડલ િામે મંડલ પરં લા્વરીને જ્ાશત્વાદના 
જોરે િત્તા ટકા્વ્વાનો ખેલ ખેલયો તેમાં ્વરી.પરી. 
પતરી ્ગયા પણ પ્ાદેશશક કક્ષાએ જે નેતાઓનો 
ઉદય થયો તેમાં મુલાયમશિંહ એક હતા. 
્વરી.પરી.એ અધર િેક્વડ્ષ ક્ાિ(ઓિરીિરી)
નરી તોશતં્ગ મતિેંકને કિજે કરરીને િત્તા કિજે 
કર્વાનરી ્ુગરૂરા્વરી આપરી, તેનો િૌથરી શે્ષ્ઠ 
ઉપયો્ગ મુલાયમ, લાલુ પ્િાદ યાદ્વ અને 
નરીશતશ કુમારે કયયો. મુલાયમે ઓિરીિરીમાં 
મુસસલમ મતિેંકનો ઉમેરો કરરીને ૧૯૯૦ના 
દાયકામાં એ્વાં િમરીકરણ િનાવયા ંકફે જેના જોરે 
એ િત્તા લ્ગરી પહોંરરી ્ગયા હતા.

એક િમયે ભાજપ જે્વા રાષ્ટરીય પક્ષને પણ 
તેણે પછડાટ ખ્વડા્વરી હતરી. મુલાયમ શિંહ 
પંરા્વન ્વર્ષ િુધરી રાજકારણમાં રહ્ા અને ભારે 
િંઘર્ષ કરરીને દેશના િૌથરી મોટા રાજય યુપરીમાં 
જે તાકાત ઊભરી કરરી એ્વરી તાકાત પણ િહુ 
ઓછા નેતા ઊભરી કરરી શકફે. મુલાયમ શિંહ ૨૮ 
્વર્ષનરી ઉંમરે ૧૯૬૭માં જિ્ંવતન્ગર િેઠક 
પરથરી જીતરીને પહેલરી્વાર ધારાિભય િનયા હતા. 
તેમના પદર્વારનું કોઈ રાજકીય બે્કગ્ાઉનડ 
નહોતું છતાં રૂંટણરીમાં શ્વજય મેળવયો તે પછરી 
મુલાયમે એ પછરી કદરી પાછું ્વળરીને જોયું નથરી. 
કૉંગે્િના એકરક્ી શાિનના દદ્વિોમાં ઝઝૂમતા 
રહેલા મુલાયમ દશ ્વાર શ્વધાનિભામાં અને 
િાત ્વાર લોકિભામાં રંૂટાયા. નેતાજીના 
નામથરી જાણરીતા મુલાયમ શિંહ જે્વો ભવય 
રંૂટણરી જીત્વાનો રેકોડ્ષ યુપરીમાં િરીજી કોઈ 
નેતાનો નથરી.

મુલાયમશિંહ ત્ણ ્વાર યુપરીના મુખયમંત્રી 
િનયા. ૫ દડિેમિર ૧૯૮૯ના રોજ મુલાયમ 
પ્થમ ્વખત ઉત્તર પ્દેશના મુખયમંત્રી િનયા 
હતા અને એ પછરી ્વધુ િે ્વાર રાજયના 
મુખયમંત્રી રહ્ા. મુલાયમને કફેનદ્રમાં દ્ેેવ્ગૌડા 
અને ્ુગજરાલ િરકારમાં િંરક્ષણ મંત્રીનરી 
જ્વાિદારરી િોંપાઈ હતરી. આ્વરી લાિંરી 
કારદકદટી અને આટલા િધા હોદ્ા ભો્ગ્વનારા 
નેતાને દદગ્ગજ નેતા તરરીકફે સ્વરીકાર્વા જ પડે. 
મુલાયમશિંહનરી મોટરી શિશધિએ પણ છે કફે, 
તેમણે પોતાના જોર પર પ્ાદેશશક પાટટી િના્વરી 
અને તેને દેશના િૌથરી મોટા રાજયમાં િફળ 

પણ િના્વરી. પહેલરી ્વાર મુખયમંત્રી િનયા 
તયારે મુલાયમશિંહને કોઈ ્ંગભરીરતાથરી નહોતું 
લેતું પણ ઓકટોિર, ૧૯૯૦માં લાલકૃષણ 
અડ્વાણરીનરી રથયાત્ા ્વખતે થયેલરી કારિે્વા 
િમયે અયોધયામાં મુલાયમે કારિે્વકો ઉપર 
્ગોળરીઓ ્વરિા્વડા્વરી, તેના કારણે મુસસલમો 
તેમના પર ્વારરી ્ગયા હતા.

કૉંગ્ેિથરી થાકફેલા મુસસલમો મુલાયમ તરફ 
્વળયા અને તેના કારણે જ જનતા દળના 
ધા્ગદડયાથરી કંટાળેલા મુલાયમ શિંહ યાદ્વે 
૪ ઓકટોિર ૧૯૯૨ના રોજ લખનઉમાં 
િમાજ્વાદરી પાટટી િના્વ્વાનરી જાહેરાત કરરી 
હતરી. આ ્વખતે મુલાયમ િપા પ્મુખ િનયા 
હતા, જયારે જનેશ્્વર શમશ્ા ઉપાધયક્ષ, કશપલ 
દે્વ શિંહ અને મોહમમદ આઝમ ખાન પાટટીના 
મહામંત્રી િનયા હતા. જો કફે, મુલાયમના 
રાજકીય ઉદયમાં રાજકારણના અપરાધરીકરણે 
પણ મોટો ભા્ગ ભજવયો. મુલાયમે મુસસલમ 
અને મિલ પા્વરના જોરે યુપરીમાં દિદિો 
િનાવયો એ્વું કહ્ેવાતું. યુપરીમાં રાજકારણના 
અપરાધરીકરણનું શ્ેય મુલાયમને અપાય 
છે. એક િમયે યુપરીના તમામ ્ંુગડા િપામાં 
હતા એ જોતાં આ ્વાત ખોટરી પણ નહોતરી. 
યુપરીમાં એ ્વખતે શહંદુત્વનરી લહેર ઉપર િ્વાર 
થઈને આ્ેવલરી ભાજપનરી િરકાર હતરી અને 
કલયાણશિંહ મુખયમંત્રી હતા. શહંદુત્વનરી લહેર 
જોતાં મુલાયમનરી મુસસલમ તરફી નરીશત મખૂા્ષમરી 
લા્ગતરી હતરી પણ એ જ નરીશત મુલાયમને ફળરી. 
આજે પણ િમાજ્વાદરી પાટટી ટકફેલરી છે તેનું 
એક કારણ મુલાયમે ઊભરી કરેલરી ્વફાદાર 
મુસસલમ મતિેંક છે. આ મતિેંકફે જ મુલાયમને 
ફરરી િે ્વાર મુખયમંત્રી િનાવયા હતા. કફેનદ્ર 
િરકારમાં પણ મંત્રીપદ અપાવયું અને તેમના 
દરીકરા અશખલેશને પણ મુખયમંત્રીનરી ખુરશરી 
િુધરી પહોંરાડ્ો હતો. મુલાયમ અને લાલુ 
એ િે એ્વા નેતા હતા કફે જેમણે જ્ાશત્વાદનાં 
િમરીકરણોને ન્વરી દદશા આપરીને પોતપોતાના 
રાજયોના રાજકારણનરી દદશા અને દશા િંને 
િદલરી નાંખયા.

મુલાયમ અ્ંગત જી્વનમાં પણ અનોખા 
િાશિત થયા. મુલાયમને અશખલેશ અને પ્શતક 
િે દરીકરા છે. મુલાયમ રહેરા પરથરી રોમેસનટક 
માણિ ના લા્ગે પણ તેમણે િે ્વાર લગ્ન કરેલાં. 
તેમનાં િરીજાં લગ્ન પ્ેમલગ્ન હતાં. મુલાયમે 
માલતરી દ્ેવરી િાથે પહેલાં લગ્ન કરેલાં. અશખલેશ 
માલતરી દે્વરીનો પુત્ છે. ૧૯૮૦ના દાયકામાં 
મુલાયમ િાધના દે્વરીમાં પ્ેમમાં ફિાયા અને 
છાનામાના લગ્ન કરરી લરીધા. િાધના ્ગુપ્ાને 
રંદ્ર પ્કાશ િાથેના પહેલા લગ્નથરી પ્શતક થયો 
હતો પણ મુલાયમે તેને પોતાનું નામ આપયુ ં
હો્વાથરી તે મુલાયમનો જ પુત્ હો્વાનું કહે્વાય 
છે. મુલાયમે લાંિા િમય િુધરી આ ્વાત છૂપા્વરી 
રાખેલરી. ૨૦૦૩માં માલતરી દ્ેવરીના શનધન પછરી 
રાર ્વર્ષ િાદ છેક ૨૦૦૭માં તેમણે િાધના 
િાથેના િંિંધો સ્વરીકાયા્ષ હતા. 

મુલાયમના શનધનના પ્ગલે ભાજપના નેતા 
અતયારે મુલાયમશિંહ પર ઓળઘોળ છે. આ 
જ ભાજપના નેતા એક િમયે મુલાયમશિંહને 
મુલા મુલાયમ કહરીને ્ગાળો આપતા હતા, 
શહંદુઓના હતયારા કહરીને ઝાટકણરી કાઢતા 
હતા. આ ્વરિે થયેલરી શ્વધાનિભાનરી 
રૂંટણરીમાં પણ ભાજપના નેતા મુલાયમશિંહના 
પદર્વાર્વાદનરી ટરીકા કરતા જ હતા. હ્ેવ 
મુલાયમના આશરી્વા્ષદનરી ્વાતો કરે છે. ખેર, 
ભાજપના નેતા ્ગમે તે કરે કફે કહે, તેનાથરી ફરક 
પડતો નથરી. ભાજપના નેતા નહીં કહે તો પણ 
મુલાયમ ભારતરીય રાજકારણનું મહત્્વ અને 
યાદ્ગાર પાત્ હતા જ.
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મહેસાણા
વડાપ્રધાન મોદીએ મહેસાણામાં 3092 

કરોડના વવકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને 
ખાતમુહૂત્પ કર્ુ્પ હતું. બાદમાં રીએમ મોદીએ 
જનસભા સંબોધી.  રીએમ મોદીએ જનસભા 
સંબોધતા કહ્યુ કે આજે મોઢેરા માટે મહેસાણા 
માટે અને સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત માટે વવકાસની 
નવી ઉર્્પ ફેલાઈ છે. વીજળી,રાણી, રોડ, રેલ, 
ડેરી, કૌશલર્ વવકાસ, આરોગર્ અનેક પ્રોજેકટનું 
ઉદ્ાટન અને વશલાનર્ાસ કરવામાં આવર્ો 
છે. આ પ્રોજેકટથી રોજગારીની નવી તકો 
ઊભી થશે. ખેડૂતો અને રશરુાલકોની આવક 
વધારવામાં મદદ કરશે અને સમગ્ર પ્રદેશમાં 
પ્રવાસન સંબંવધત સુવવધાઓનુ રણ વવસતરણ 
કરશે.

મોઢેરા સોલાર રાવડ્પ વવલેજના કારણે 
આજે દેશભરમાં મોઢેરાની ચચા્પ છે. 
રર્ા્પવરણવાદીઓ માટે મોઢેરા રોતાની જગર્ા 
બનાવી લેશે. આ ગુજરાતની શવતિ છે, જે આજે 
મોઢેરામાં દેખાઈ રહી છે. તેઓ ગુજરાતના 
ખૂણે ખૂણે હાજર છે. આક્રમણકારોએ મોઢેરાના 

સૂર્્પ મંદદરને નષ્ટ કરવા, તેને માટીમાં ભેળવવા 
માટે શું કર્ુું તે કોણ ભૂલી શકે. જે મોઢેરા રર 
વવવવધ અતર્ાચારો થર્ા, તે મોઢેરા હવે તેની 
રૌરાવણક કથા તેમજ આધવુનકતા માટે વવશ્વમાં 
એક ઉદાહરણ બની રહ્યું છે. 

મહેસામા ઃ દૂધસાગર ડેરી(મહેસાણા વજલ્ા દૂધ 
ઉતરાદક સંઘ)ના રૂ.૭૫૦ કરોડના ચકચારભર્ા્પ 
કૌભાંડમાં ગુજરાતના રૂવ્પ ગૃહ રાજર્પ્રધાન વવરુલ 
ચૌધરીએ ગુજરાત હાઇકોટ્પમાં ર્મીન અરજી 
દાખલ કરી છે, જેની સુનાવણીમાં હાઇકોટટે રાજર્ 
સરકાર અને તરાસનીશ એજનસીને નોદટસ ર્રી 
કરી કેસની વધુ સુનાવણી તા.૨૦મી ઓકટોબરના 
રોજ મુકરર કરવામાં આવી છે.  દૂધસાગર ડેરીના 
ચેરમેન તરીકેના ૨૦૦૫થી ૨૦૧૬ સુધીના 

કાર્્પકાળ દરમર્ાન વવરુલ ચૌધરીએ રોતાની 
સત્તાનો દૂરરર્ોગ કરીને ટેનડર પ્રવક્રર્ા હાથ ધર્ા્પ 
વવના દૂધ ઠંડુ રાખવાના મશીન, કોનટ્ાકટરો 
રાસેથી બીડ મંગાવર્ા વવના કોનટ્ાકટ આરવા, 
બારોબાર વક્ક ઓડ્પર આરવા સવહતના મામલે 
કરોડોની ગેરરીવત અને નાણાંકીર્ ઉચારત 
આચર્ા્પ હોવાના આરોરસર એસીબી દ્ારા ગત 
તા.૧૫ સપટેમબરના રોજ વવરુલ ચૌધરીની તેમના 
વનવાસસથાનેથી ધરરકડ કરવામાં આવી હતી.

મોઢેરા તેની પૌરાણણક કથા, આધુણનકતા 
માટે ણિશ્વમાં એક ઉદાહરણ બન્ું: મોદી

750 કરોડનું દાણ કૌભાંડ ઃ આરોપી 
ચૌધરીની હાઇકોટ્ટમાં જામીન અરજી
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સિદ્ધપુરમાં ૧ કરોડના ખર્ચે 
ર્ામુંડા માતાના વર્ષો જૂના 
મંદિરનો જીર્ષોદ્ધાર કરાયો

સિદ્ધપુર
સિદ્ધપુરના િેથળી ગામમાં આવેલા માતા ર્ામુંડાના 

વર્ષો જૂના મંદિરનો આશરે ૧ કરોડના ખર્ચે જીર્ષોદ્ધાર 
કરવામાં આવયો હતો. રિપ્રિ વાત એ છે કે, ગામના 
મુસ્લમ ભાઈઓએ પર્ મંદિરના િમાર કામ ૧૧ 
લાખ રૂસપયાનો ફાળો આપયો હતો અને તેથી આ મંદિર 
હવે કોમી એકતાનું પ્રતીક બની ગયું છે. આ િાથે જ 
મુસ્લમ િમુિાયના કેટલાક િભયોએ મંદિર બહાર 
ર્ાનું કાઉનટર પર્ ખોલયું છે, જયાં તેઓ મેનેજમેનટ 
દ્ારા આયોસજત ત્રર્ દિવિના યજ્ઞનો લાભ લેવા માટે 
આવતા ભક્ોને મફતમાં ર્ા આપવામાં આવે છે. 
્થાસનક આગેવાન અકબર મોસમને જર્ાવયું હતું કે, 
વર્્ષ પહેલા જયારે મંદિરના મેનેજમેનટે જૂના મંદિરનો 
જીર્ષોદ્ધાર કરવાનો સનર્્ષય લીધો હતો.

નદડયાિ તાનયા મડ્ષર કેિઃ 
પેરોલ જમપ કરી ફરાર 

કેિી બહુર્રાજીથી ઝડપાયો
નડિયાદ

નદડયાિના ર્કર્ારી તાનયા મડ્ષર કેિમાં િજા 
ભોગવતો મુખય િૂત્રધાર મધય્થ જેલ અમિાવાિ માંથી 
પેરોલ રજા પર છૂટયો હતો. આ મડ્ષર કેિનો આરોપી 
પેરોલ રજા બાિ જેલમાં હાજર થવાને બિલે ભાગી ગયો 
હતો. કેિીને પેરોલ ફલષો ્ક્ોડ્ષ નદડયાિએ બહુર્રાજીથી 
ઝડપી જેલમાં મોકલી આપવા કાય્ષવાહી હાથ ધરી 
છે. નદડયાિ િંતરામ ડેરી રોડ પર લક્ષ ડુપલેકિ માં 
રહેતા મીત ઉફફે ભલો સવમલ પટેલે વર્્ષ ૨૦૧૭ માં 
િાત વર્્ષની માિુમ બાળાનું અપહરર્ કરી મહીિાગર 
નિીના પાર્ીમાં ફેંકી તાનયાની ઠંડે કલેજે હતયા કરી હતી. 
નદડયાિ પસચિમ પોલીિે તાનયા મડ્ષર કિેમાં મીત ઉફફે 
ભલો સવમલ પટેલ તેની માતા તથા અનય આરોપીઓ 
િામે ગુનો નોંધી કાયિેિરની કાય્ષવાહી હાથ ધરી હતી.

ખેિા
ખેડા સજલ્ાના માતકના ઊંઢેલા ગામમાં 

નવરાત્રી િરસમયાન બે કોમ વચે્ થયેલી 
તકરારને પગલે ખેડા પોલીિના લોકલ 
ક્ાઇમ બાંર્ના ્ટાફ દ્ારા આરોપીને વીજ 
થાંભલા િાથે બાંધીને જાહેરમાં મારવાના 
મામલે ડીજીપીએ જવાબિાર અસધકારીઓ 
સવરૂદ્ધ તપાિના આિેશ આપયા છે. 
િાથેિાથે એક િામાજીક િં્થા દ્ારા 
ડીજીપી અને ગૃહસવભાહના ર્ીફ િેક્ેટરીને 
લીગલ નોદટિ પાઠવવામાં આવી છે. 
ખેડા સજલ્ાના માતરના ઊંઢેલા ગામમાં 
નવરાત્રીના ગરબા િરસમયાન સવધમમીઓ 

દ્ારા પથથરમારો કરવાના મામલે બે કોમ 
વચ્ે અથડામર્ થઇ હતી. જે અંગે ખેડા 
પોલીિે ગુનો નોંધીને ૧૩ લોકોની ધરપકડ 
કરી હતી. જે પૈકી બે વયસક્ઓને ગામમાં 
લઇ જઇને વીજ થાંભલા િાથે બાંધીને ખેડા 
એલિીબીના પીઆઇ  અશોક પરમાર અને 
અનય ્ટાફ દ્ારા જાહેરમાં મારવામાં આવયા 
હતા. જેના સવડીયો િોસશયલ સમડીયામાં 
વાયરલ થયા હતા. િાથે િાથે િમાર્ારોના 
માધયમમાં પર્ િશા્ષવવામાં આવયા હતા. 
જેના આધારે અલપ િંખયક મરં્ દ્ારા 
ડીજીપીને મળીને િમગ્ર ઘટના અંગે તપાિ 
કરવા માટે રજૂઆત કરી હતી. 

ખેિા-ઊંઢેલામાં આરોપીને થાંભલા િાથે 
બાંધી મારવાના કેિમાં તપાિના આદેશ
નવરાત્રીમાં તકરારને પગલે સંદર્ભમા પાલેરીસે જાહેરમાં માર મારાયો 

વિોદરા
િયાજીગંજમાં અલંકાર ટાવરના 

બેઝમેનટમાં ૧૯ વર્મીય સમત્ર િક્ષ 
પટેલને લઇ જઇ ઘાતકી રીતે હતયા 
કરનારા પાથ્ષ કોઠારીને જયુદડસશયલ 
ક્ટડીમાં મોકલવામાં આવયો છે.

માંજલપુરની સશવમ િોિાયટીમાં 
રહેતા ફેકટરી માસલક હિમુખભાઇ 
પટેલનો એિ વાય બીકોમમાં ભર્તો 
પુત્ર િક્ષ પટેલ તા.૩ જી એ રાતે ગરબા 
જોવા માટે ગયો તયારબાિ બીજા 
દિવિે િયાજીગંજના અલંકાર ટાવરના  
બેઝમેનટમાંથી તેની હાથપગ  બાંધેલી 
હાલતમાં લાશ મળી હતી.િક્ષના છાતી 

અને પેટમાં ઘા ઝીંકાતા આંતરડા 
બહાર નીકળી ગયા હતા. એિીપી 
ધમચેનદ્રસિંહ ર્ાવડા અને િયાજીગંજના 
પીઆઇ આર જી જાડેજાએ િીિીટીવી 
ફૂટેજ તેમજ મરનારના સમત્રો પાિે 
સવગતો મેળવી ગર્તરીના કલાકોમાં 
જ િક્ષની હતયા કરનાર તેના સનકટના 
સમત્ર પાથ્ષ કમલ ભાઇ કોઠારી 
(અંસબકાશ્રય ફલેટિ,જય શંકર 
િોિાયટી પાછળ,િાંઇ ર્ોકડી પાછળ, 
માંજલપુર)ને ઝડપી પાડયો હતો.

િક્ષની િાથે અભયાિ કરતા 
પાથ્ષ કોઠારીએ િક્ષને કારરે્ તેનો 
પ્રેમ ઝુંટવાઇ જશે તેમ માનીને તેની 

િાથે કપટ કરીને હતયા કરી હતી.
દકડનેસપંગની થીમ પર ્ટોરી બનાવવા 
માટે શદૂટંગ કરવાના નામે પાથ્ષ િક્ષને 
બેઝમેનટમાં લઇ ગયો હતો અને તેની 
હતયા કરી હતી.ત્રર્ દિવિના દરમાનડ 
િરસમયાન પોલીિે મહતવના પુરાવા 
ભેગા કરી ઘટનાનું  દરકન્ટ્રકશન 
કરાવયું હતું. પાથ્ષ કોઠારીએ મોબાઇલ 
પર િર્્ષ કયા્ષ બાિ હતયાનો પલાન 
ઘડયો હોવાની તેમજ તયારબાિ પર્ 
તેરે્ પોલીિથી બર્વા માટે િર્્ષ કયુું 
હોવાની સવગતોને પગલે પોલીિે તેનો 
મોબાઇલ કબજે લઇ એફએિએલમાં 
મોકલવા તજવીજ કરી છે.

આણંદ 
આરં્િ નગરપાસલકાના વોડ્ષ 

નં.-૫ના અપક્ષ કાઉનિીલરને િોઢ 
વર્્ષમાં પાસલકાની બોડ્ષ બેઠકમાં 
િતત ગેરહાજર રહેવા બિલ બે વાર 
કારર્િશ્ષક નોદટિ પાઠવયા બાિ 
સજલ્ા કલેકટરે આજે િાંજના િુમારે 
અપક્ષ કાઉનિીલરને િ્પનેડ કરવાનો 
હુકમ કરતા ભારે ખળભળાટ  મર્ી 
ગયો છે.

પાસલકાના કુલ-૧૩ વોડ્ષમાં 
બાવન કાઉનિીલરો પૈકી ભાજપના 

૩૬, કોંગ્રેિના ૧૪ અને બે અપક્ષ 
કાઉનિીલરો ર્ૂંટાયા હતા. જેમાં વોડ્ષ 
નં.-૫માંથી ર્ૂંટાયેલા  અપક્ષ કાઉનિીલ 
િોહેલ શફીમહંમિ વહોરા છેલ્ા િોઢ 
વર્્ષમાં માત્ર એક જ બોડ્ષ સમટીંગમાં 
હાજર રહ્ા હતા. છેલ્ા િોઢ વર્્ષમાં  
પાસલકાની યોજાયેલી ૧૧ બોડ્ષ સમટીંગો 
પૈકી તેઓ માત્ર એક જ બેઠકમાં હાજર 
રહ્ા હતા અને ૩ સમટીંગોમાં રજા 
દરપોટ્ષ તથા ૭ સમટીંગોમાં પૂવ્ષ મંજૂરી 
કે રજા મેળવયા વગર ગેરહાજર રહ્ા 
હતા. 

આણંદ પાસલકાના વોિ્ડ 5ના 
અપક્ષ નગરિેવક િસપેનિ 
પાલલકાનરી બાેર્ભ બેઠકમાં સતત ગેરહાજર રહેવા બદલ 
નગર સેવકને બે વખત શાેકાેઝ નાટેિસ બાદ કાર્ભવાહરી 

વડોિરામાં દકડનેસપંગની થીમ ઉપર ્ટોરી 
બનાવાના નામે િક્ષની હતયા કરનાર જેલમાં
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સુરત
સુરત ગુનાખોરી નગરી તરીકે 

ઓળખ ધરાવી રહી છે. છેલ્ા 
48 કલાકમાં સુરતમાં ત્રણ જેટલી 
હત્ાઓને અંજામ આપવામાં આવી છે. 

સુરતના રુદરપુરા વવસતારમાં બે 
સગા ભાઈઓ પર જીવલેણ હુમલો 
થ્ાની ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક 
ભાઈનું મોત થ્ું છે. ગત રોજ વહેલી 
સવારે સાત વાગ્ાના સમ્ગાળા 
દરવમ્ાન રૂદરપુરા પોલીસલાઈન 
પાસે દાતાર ગેરેજની બાજુમાં જાહેર 
રોડ પર બે સગા ભાઈ પર જીવલેણ 
હુમલો કરા્ો હતો. માવવ્ા મોહમમદ 

હબીબ કચછી અને તેના ભાઈ ્ામીન 
કચછી પર ત્રણ જેટલા ્ુવકો આવીને 
ગાળાગાળી કરી હુમલો ક્યો હતો. 

બીજ ઘટનામાં હીરાના કારખાનામાં 
મજુરી કામ કરી રહેલ ગુડ્ડુરામ 
બહાદુરરામની અજાણ્ા શખસ દ્ારા 
હત્ા કરી દેવામાં આવી છે. ગુડુરામ 
મોડી રાત્ર ે અંદાજે સાડાબાર વાગ્ાની 
આસપાસ કારખાનામાંથી ઘર તરફ જઈ 
રહ્ો હતો. ત્ારે અજાણ્ા શખસોએ 
તેની પર જીવલેણ હુમલો કરી ચપપનુા 
ઘા ઝીંકી હત્ા કરી ફરાર થઈ ગ્ા 
હતા. 

ત્રીજી ઘટનામાં સુરતના લાલ 

ગેટ વવસતારની. જ્ાં લીમડા ચોક 
વવસતારમાં મોડી રાતે અરવવદ નામનો 
્ુવાન બેગ લઈને ફૂટપાથ ઉપર સુઈ 
રહ્ો હતો. દરવમ્ાન ત્રણ જેટલા 
ઈસમો આ ્ુવાન પાસે આવ્ા હતા 
અને તેને જમવાનુ આપ્ું હતું. જો કે 
જમવા બાબતે અરવવદ અને અન્ 
્ુવાન વરચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. 
બોલા ચાલી જતાં જેમાં જોત જોતામાં 
અરવવદ કોળી પટેલે રસતા પર પડેલું 
લાકડું હાથમાં ઊંચક્ું હતું. અને લાકડા 
વડે અન્ ્ુવાનના માથામાં  પર મારતા 
મોત નીપજ્ું હતું. આ ઘટના બાદ 
આરોપી ત્ાંથી ભાગી છુટ્ો હતો. 

ગુનાખોરીનું એપી સેનટર બન્ંુ સુરત 
48 કલાકમાં 3 હત્ાઓથી ચકચાર

સુરતના મવહધરપુરામાં 
પ્ેમીએ પે્વમકાની હત્ા કરી

ભાવનગર
સુરતના મવહધરપુરા વવસતારમાં પે્મીએ પે્વમકાની 

ઘાતકી હત્ા કરી છે. મૃતક રીટા ઉફફે માધુરી મવહલા 
દેહવ્ાપારના ધંધામાં સંવલપ્ત હોવાનું બહાર આવ્ું છે. 
હત્ારો પ્ેમી મવહલાના માથામાં કોઈ બોથડ્ડ પદાથ્ડ 
વડે ઇજાઓ પહોંચાડી ફરાર થઈ ગ્ો છે. પોલીસે 
હત્ાનો ગુનો નોંધી આરોપી પ્ેમીની તપાસ હાથ ધરી 
છે.સુરત શહેરમાં દદન પ્વત દદન હત્ા ચોરી લૂંટના 
ગુનાઓમાં વધારો જોવા મળી રહ્ો છે. છેલ્ા કેટલાક 
દદવસોથી એક પછી એક હત્ાનો બનાવો બની રહ્ા 
છે, જ્ારે આજરોજ વધુ એક હત્ાનો બનાવ બન્ા 
છે. શહેરના મવહધરપુરા અવમષા હોટલ પાસે આવેલ 
મંથન કોમપલકેસના બીજા માટે રીનોવેટ થઈ રહેલી 
ઓદફસમાંથી હત્ા કરેલી હાલતમાં મવહલાની લાશ 
મળી આવી હતી. ઘટનાની જાણ પોલીસને તથા 
તાતકાવલક સથળે દોડી આવી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. 

ગુજરાત કોંગ્રેસના ધારાસભ્ 
પર હુમલો થતા ખળભળાટ

નવસારી
ગુજરાત કોંગ્રેસના વાંસદાના ધારાસભ્ અનંત 

પટેલ પર હુમલો થ્ો હતો. ખેરગામમાં ્ોજાનાર 
કા્્ડક્રમમાં હાજરી આપવા સમ્ે આ ઘટના બની છે. 
ઘટના બાદ વવવાદ વધતા નવસારી વજલ્ા પંચા્તના 
પ્મુખ ભીખુભાઈ આવહર સવહતના ટોળા સામે ગુનો 
નોંધવામાં આવ્ો હતો. બહેજમાં ગરબામાં ગવા્ેલા 
ગીતને લઈને હુમલો થ્ો હોવાની શંકા સેવવામાં 
આવી છે.  બહેજ ગામમાં અનંત પટેલ જ ચાલે તેવો 
ગરબો ગવા્ો હતો. ગરબાનો વીદડ્ો વા્રલ થતા 
વવવાદ વક્યો હતો.  અનંત પટેલ પર બીજી વખત 
હુમલો કરવામાં આવતાં તેમના સમથ્ડકોએ સતુ્રોચ્ાર 
કરીને વવરોધ નોંધાવ્ો હતો. ઘટનાને બીજે દદવસ 
ખેરગામમાં આંદોલનની શરૂઆત થઈ હતી. અને 
ત્રીજે દદવસે ને. હા. 56 પર જામ કરી આરોપીને 
પકડવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

સુરત
નાના વરાછા ખાતે સરસવતી સોસા્ટીમાં 

રહેતા ધારાસભ્ વવનુ ડા્ાભાઈ 
ઝાલાવાડી્ાની માવલકીના ટ્રક ના ચાલક 
જેમલ નરસીગ દોઢી્ાએ તા.22-22016 
ના રોજ પૂણા- કેનાલ રોડ પર રોંગ સાઈડ 
વસગ્નલ, ઇનનડકેટર વગર બંધ હાલતમાં છોડી 
દીધી હતી. મોડીરાતે વરાછાના ધરમનગર 
રોડ પર રહેતા વહરેન લીંબાણી નામનો ્ુવાન 
ટ્રકની ભટકાતા ગંભીર ઇજાથી હોનસપટલમાં 
સારવાર દરવમ્ાન મોત થ્ંુ હતું. મૃતકના 
માતા-વપતાએ ટ્રક માવલક વી.ડી.ઝાલાવાડી્ા, 
ટ્રક ચાલક જેમલ દોઢી્ા તથા વીમા કંપની 
વગેરે વવરુદ્ધ કે્ઈમ કેસ કરી કુલ રૃા.31 

લાખનું વળતર માંગ્ંુ હતું. સુનાવણી બાદ કોટટે 
તા.31 માચચે, 2022ના રોજ મૃતકના વારસોને 
વાષક 9% ના વ્ાજ સવહત રૃા.15.49 
લાખનું વળતર ચૂકવવા હુકમ ક્યો હતો. 
પરંતું ટ્રીબ્ુનલ કોટ્ડના હુકમના સાત મવહના 
બાદ પણ મૃતકના પદરવારને વળતર નહી 
ચૂકવાતા અકસમાત માટે જવાબદારો પાસે 
વળતર અપાવવા માંગ સાથે વમલકત જપ્તી 
માટે દરખાસત કરવામાં આવી હતી. જેને કોટટે 
મંજુર કરી અકસમાત વળતરના રૃ.15.49 
લાખ, પાંચ વષ્ડ સુધી 9% ના વ્ાજ પેટે 
8.26 લાખ તથા દરખાસતના એક લાખ 
મળીને કુલ રૃા.24.75 લાખની સથાવર તથા 
જંગલ વમલકત જપ્ત કરવા હુકમ ક્યો છે.

કામરેજના ધારાસભ્યની રૂ.24.75 
લાખની મમલકત જપ્ત કરવા હૂકમ

સુરત 
ખેડમાં ઠાસરામાં કાલસરગામમાં 

સંતારામ મંદદરપાસે રહેતા ૬૦ વષષી્ 
ભારતીબેન કનુભાઇ પટેલને વારંવાર 
ચક્કર આવતા તેમની દદકરી મ્ુરી 
બોરસદની ખાનગી  હોસપીટલમાં 
લઈ ગઈ હતી. ત્ાં એમ.આર.આઇ 
કરાવતા નાના મગજની નસમા ફુગગો 
હોવાનું વનદાન થ્ુ હતુ. તેથી તેના 
પદરવારજનોએ તેમને સુરતની ખાનગી 
હોનસપટલમાં ગત તા. ૫મીએ ખસેડા્ા 
હતા. જ્ાં  ગત તા. ૬થીએ ડોકટરે 
સજ્ડરી કરી મગજની નસમાં જે ફુગગો 
થ્ો હતો તે દુર ક્યો હતો.  ગત તા. 
૮ મીએ ડોકટરોની ટીમે ભારતીબેનને 

બ્ેનડેડ જાહેર ક્ા્ડ હતા. ડોનેટ લાઈફની 
ટીમે હોનસપટલ પહોંચી પદરવારજનોનેે 
અંગદાનનું મહતવ સમજાવતા પદરવાર 
અંગદાન માટે સંમત થ્ો હતો.
દાનમાં મળેલી એક દકડની સુરતમાં 
રહેતો ૨૨ વષષી્ ્ુવાનમાં, બીજી 
દકડની બીલીમોરાના રહેતા ૫૩ વષષી્ 
વ્વતિમાં, વલવરનું ભરૂચના રહેતા 
૬૧ વષષી્ વ્વતિમાં સુરતની દકરણ 
હોનસપટલમાં ટ્રાનસપલાનટ કરા્ા છે. 
દાનમાં મળેલા ચક્ુનું ટ્રાનસપલાનટ બે 
જરૃદર્ાતમંદ દદષીમાં કરવામાં આવશે. 
ભારતીબેનની પતુ્રી મ્ુરી સાગર પટેલ 
અને તેમના જમાઇ સાગર ઉમરેઠમાં 
કરી્ાણાની દુકાન ધરાવે છે.

લેઉવા પાટીદાર સમાજના વૃધધાના 
અંગદાનથી પાંચને નવજીવન મળ્યું
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સાૈરાષ્ટ્ર

જામનગર
ગુજરાતમાં ATSની સાથે 

ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાડિડે એક સંયુક્ત 
ઓપરેશનમાં મો્ટા પ્રમાણમાં 
ડ્રગસ લઈ જઈ રહેલા પાકકસતાની 
દાણચોરોની ગેંગને પકડિી છે. આ 
દાણચોરો અલ સાકાર નામની 
બો્ટથી ભારતમાં ડ્રગસ લાવવાનો 
પ્રયત્ન કરી રહ્ા હતા. પોલીસે તેમની 
પાસેથી 50 કકલો હેરોઈન જપ્ત કયુું 
હતું. આંતરરાષ્ટીય બજારમાં તેની 
કકંમત 350 કરોડિ જણાવવામાં આવી 
રહી છે. બો્ટમાં કુલ 6 ક્રૂ મેમબર 
હતા. પોલીસ દ્ારા તેઓની ધરપકડિ 
કરવામાં આવી હતી અને તેમની 
પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી હતી. 
આ કાય્યવાહી આંતરરાષ્ટીય દકરયાઈ 
સીમા રેખા (IMBL)નજીક કરવામાં 
આવી હતી. 

પ્રાપ્ત માહહતી પ્રમાણે ATS અને 
ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાડિ્યને સુત્ો પાસેથી 
માહહતી મળી હતી કે, પાકકસતાન 
તરફથી એક બો્ટમાં ડ્રગસનો જંગી 

જથથો ભારતમાં લાવવામાં આવી રહ્ો 
છે. આ અંગે સંયુક્ત ઓપરેશનનું 
આયોજન કરીને બંને સંસથાઓના 
કમ્યચારીઓએ કાય્યવાહી કરી તેમને 
પકડિી પાડ્ા હતા. બો્ટને વધુ 
તપાસ મા્ટે જખૌ ખાતે લઈ જવામાં 
આવી છે. આ બો્ટને અરબી સમુદ્ર 
થઈને ભારત લાવવામાં આવી રહી 
હતી. જણાવી દઈએ કે, ATS અને 
આઈસીજીએ છેલ્ા એક વર્યમાં 
6 વખત આવી કાય્યવાહીને અંજામ 
આપયો છે. ગુજરાત ATSના 
નાયબ પોલીસ અહધક્ષક કે.કે પ્ટેલને 
બાતમી મળી હતી કે, પાકકસતાન 
નસથત મોહમમદ કાદર બલોચીસતાન 
વાળો નામનો ડ્રગસ માકફયા કરાંચી 
પાકકસતાનનો રહેવાસી ઈબ્ાહીમ 
હૈદરી બંદરથી અલ-સાકાર નામની 
બો્ટ જેનો ્ટંડિેલ અલી મોહમમદ છે જે 
તેમાં હેરોઈન ભરીને ગુજરાતના જખૌ 
દકરયા કકનારા મારફતે ગુજરાતમાંથી 
ઉતારી પંજાબ તથા ઉત્તર ભારત 
મોકલવાનો હતો. 

ગુજરાત ATS અને કોસ્ટગાર્ડે 350 
કરોર્નુ 50 કકલો હેરોઈન જપ્ત કરુયુ
આાંતરરાષ્ટ્ર્રીય દરરયાઈ સ્રીમા રેખા નજીક કાય્યવાહ્રી કરાઈ

વોશિંગ્ટન
અમેકરકાના ઇન્ડિયાના રાજયમાં 20 વરષીય 

કચછ મૂળના હવદ્ાથષીની હતયા કરવામાં આવી 
હતી. ઈન્ડિયાના રાજયની પરડ્ુ યુહનવહસ્ય્ટીમાં 
અભયાસ કરતા 20 વરષીય હવદ્ાથષી વરુણ મનીર 
છેડિાની હોસ્ટેલમાં હતયા કરવામાં આવી હતી. 
મીકડિયા કરપોરસ્ય અનુસાર, તેના કોકરયન રૂમમે્ટને 
કસ્ટડિીમાં લેવામાં આવયો છે. હતયાનું કારણ હજુ 
સુધી જાણવા મળયું નથી. પોલીસે બુધવારે જણાવયું 
હતું કે, વરુણ મનીર છેડિા કમપાઉ્ડિની પહચિમ 
બાજુના મેકકહચયન હોલમાં મૃત હાલતમાં મળી 
આવયો હતો. યુહનવહસ્ય્ટીના અ્ય એક હવદ્ાથષીની 
હતયાના આરોપમાં ધરપકડિ કરવામાં આવી હતી. 
NBC ્યઝૂે સકરૂલના પોલીસ વડિાને ્ટાંકીને આ 

માહહતી આપી છે.  પરડ્ુ યુહનવહસ્ય્ટીના પોલીસ 
વડિા લેસલી હવયે્ટે બુધવારે સવારે એક પ્રસે 
કો્ફર્સમાં જણાવયું હતું કે કોકરયાના જહુનયર 
સાયબર હસકયોકર્ટી ચીફ અને આંતરરાષ્ટીય 
હવદ્ાથષી જી મીન હજમમી શાએ બુધવારે લગભગ 
12:45 વાગયે 911 પર ફોન કરીને પોલીસને જાણ 
કરી હતી. જો કે, કોલની હવગતો હજુ સુધી જાહેર 
કરવામાં આવી નથી. અહધકારીઓએ જણાવયું કે 
આ ઘ્ટના મેકકહચયન હોલના પહેલા માળે એક 
રૂમમાં બની હતી. બુધવારે ઘણા લોકોએ તેની 
ચીસો સાંભળી હતી. મનીર છડેિા યહુનવહસ્ય્ટીમાં 
ડિે્ટા સાય્સનો અભયાસ કરતો હતો. પ્રાથહમક 
પોસ્ટમો્ટ્યમ કરપો્ટ્ય મુજબ, છેડિાનું મૃતયુ ઘણી તીક્ણ 
આઘાતજનક ઇજાઓથી થયું હતું.

રાજકો્ટ 
ગુજરાતમાં ફરી એકવાર પેપરલીક કાંડિ બ્યો છે. 

સૌરાષ્ટ યહુનવહસ્ય્ટીમાં પેપર લીકની ઘ્ટના બની છે. 
પરીક્ષાનું પેપર લીક સમાચાર વહેતા મંગળવારની 
પરીક્ષા રદ્દ કરવામાં આવી હતી. બીબીએનું નવું 
પેપર રાતોરાત બદલી સવારે પાંચ વાગયે તમામ 
કોલેજોને મોકલી અપાયુ હતું. જયારે કે, બી. કોમ 
નું આજનું પેપર રદ્ કરાયું છે. પરીક્ષાના એક 
કદવસ અગાઉ કે્દ્રો પર પેપર મોકલવાના સૌરાષ્ટ 
યુહનવહસ્ય્ટીના હનણ્યયથી હજારો હવદ્ાથષીઓના ભાવી 
સાથે ચેડિા થયા છે. તયારે પરીક્ષા હનયામક હનલેશ 

સોનીની ભહક્તનગર પોલીસે રાહત્ના બે વાગયા 
સુધી પૂછપરછ કરી હતી. સૌરાષ્ટ યુહનવહસ્ય્ટી 
તો હવવાદોનું એપી સે્્ટર બનેલી છે. બી.બી.એ 
સેમેસ્ટર-૫નું ડિાયરેક્ટ ્ટેકસ અને બી. કોમ 
સેમેસ્ટર-૫નું ઓડિી્ટીંગ કોપપોરે્ટ ગવન્ય્સ-૧ નામના 
હવરયનું પેપર લીક થયાના સમાચાર વહેતા થયા 
હતા.  પેપર લીક થતા સમગ્ર યહુનવહસ્ય્ટીમાં ભારે 
ખળભળા્ટ મચી ગયો છે. ખાનગી સમાચારપત્ોની 
પ્રસેનો્ટ પે્ટીમાં કોઈ પરીક્ષાનું પેપર નાખીને જતું 
રહ્ં હતું. પોલીસને પ્રેસનો્ટ પે્ટીમાંથી પરીક્ષાનું 
પેપર પણ મળી આવયું હતું. 

USમાં કચછના 20 વરષીય હવદ્ાથષીની 
હતયા, પોલીસે રૂમમે્ટની ધરપકડિ કરી

પેપરલીક કાંડિ : સૌરાષ્ટ યુહન.માં BBA 
અને B.comની પરીક્ષાના પેપર ફરૂટ્ા
સમાચારપતાેન્રી પ્ેસનાેટ પેટ્રીમાં કાેઈ પર્રીક્ાનું પેપર નાખ્રીને જતું રહું 

ગીર સોમનાથ
કરોડિો લોકોની આસથાના પ્રહતક 

દેવાહધદેવ સોમનાથ મહાદેવના નામ 
પર શરૂ થયો છે ઓનલાઇન ફ્ોડિનો 
ખેલ. કેરળમાં બે્ક એકાઉ્્ટ ખોલી 
google સચ્યના માધયમથી રૂમ 
બુકકંગ અથવા દાન દેનારા ભક્તોને 
શેતાની કદમાગ લૂ્ંટી રહ્ો છે.

કરોડિો લોકોની આસથાના પ્રહતક 
એવા પ્રથમ જયોહતહલુંગ સોમનાથ 
મંકદરે પ્રહતવર્ય કરોડિો યાત્ી આવતા 
હોય છે. સોમનાથમાં ટ્રસ્ટ દ્ારા 
યાત્ીઓને સસતા ભાવે રહેવા મા્ટે 
અહતહથગૃહની પણ સુહવધા ઉપલબધ 
છે, તયારે આ અહતહથગૃહોમાં 
ઓનલાઇન બુકકંગ કરવા મા્ટે 
google પર સચ્ય કરનારા લોકોને 
ફસાવવા મા્ટે એક ફ્ોડિ દ્ારા પોતાનો 
નંબર સોમનાથના કી-વડિ્ય સાથે 
યેનકેન પ્રકારે જોડિવામાં આવયો છે. 

લોકો google પર સોમનાથ 
બુકકંગ સચ્ય કરે એ્ટલે જુદી જુદી 
વેબસાઈ્ટ પર આ વયહક્તનો નંબર 
અને સોમનાથના અહતહથગૃહોના ફો્ટા 
આવે છે. આ વયહક્ત તેમની પાસેથી 

બેંક ટ્રા્સફર અથવા યુપીઆઈ 
મારફતે પૈસા ઉઘરાવી લે છે. પરંતુ 
જયારે લોકો સોમનાથ આવે તયારે 
તેમને ખયાલ આવે કે તેમના નામનું 
કોઈ બુકકંગ થયું જ નથી.

આવા બનાવો સોમનાથ બુકકંગ 
ઓકફસે આવનાર યાત્ીઓમાં સામે 
આવતા ટ્રસ્ટના જ્મ મેનેજર દ્ારા 
પ્રભાસ પા્ટણ પોલીસ સ્ટેશન તેમજ 
સાયબર ક્ાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં 
ફકરયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. 
સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્ારા ઓનલાઈન 
મારફતે ભક્તોને સહૂચત પણ કરાયા 
છે કે ટ્રસ્ટની ઓકફહશયલ વેબસાઈ્ટ 
www.somnath.org હસવાય 
કોઈપણ માધયમને ઓનલાઈન પેમે્્ટ 
જમા ન કરાવો.

સોમનાથ મહાદેવના નામ પર 
ઓનલાઇન ફ્ોર્નો ખેલ િરૂ

હરામીનાળા 
હવસતારમાંથી સાત 

પાકકસતાની બો્ટ પકડિાઈ
ભુજ

પાકકસતાનની સીમાને અડિીને 
આવેલા કચછ હજલ્ાના દકરયાઈ 
હવસતાર હરામીનાળા મારફત 
પાકકસતાનીઓ વારંવાર ઘુસણખોરી 
કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે અને 
તેની બો્ટ પકડિાતી હોય છે. તયારે, 
આવી જ એક સાથે બુધવારે સાત 
પાકકસતાની બો્ટ બીએસએફની 
કાય્યવાહી દરહમયાન પકડિાઈ છે. 
બો્ટમાં સવાર માછીમારો કયાં ગયા 
તેની શોધખોળ ચાલી રહી છે.  આ 
ઉપરાંત પણ આવી અ્ય બો્ટની 
પણ શોધખોળ મા્ટે બીએસએફ દ્ારા 
અહભયાન શરૃ કરાયુ છે. ગત રોજ 
લખપતના દકરયાઈ હરામીનાળા 
હક્ક હવસતારમાંથી બીએસએફએ 
બે પાકકસતાની ઘુસણખોરોને ઝડિપી 
પાડિયા હતા. નહલયા બીએસએફને 
મોડિી રાત્ે ૬ જે્ટલી માછીમારી 
બો્ટની શંકાસપદ ગહતહવાધી જોવા 
મળી હતી જેના આાધારે હરામીનાળા 
હવસતારમાં સચ્ય ઓપરેશન હાથ 
ધરાયુ હતુ. 
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પંતની પાછળ પાછળ ઉર્વશી ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચી ગઈ
મુંબઈ: ઉર્વશી રાઉતેલા અને ક્રિકેટર ઋષભ પંત રચ્ે  ડેટટંગ અને બે્કઅપની રાતો લાંબા 
સમયથી ચચા્વયા કરે છે. બંને રચ્ે સોક્શયલ મીટડયા પર કોમેનટ રોર પણ થઈ ચુકી છે. જોકે, 
ઉર્વશી અરારનરાર ઋષભ માટે પોતાની લાગણી પણ હજુ જાહેર કરે છે. હાલ ભારતીય ક્રિકેટ 

ટીમ ઓસ્ટે્ક્લયામાં છે તો ઉર્વશી પણ પાછળ પાછળ ઓસ્ટ્ેક્લયા પહોંચી ગઈ છે. ઉર્વશીએ 
સોક્શયલ મીટડયા પર  પોતે ઓસ્ટ્ેક્લયા હોરાના ફોટા શેર કયા્વ હતા. સાથે સાથે ઉર્વશીએ 
એમ પણ કહ્ં હતું કે પોતે પોતાનાં ટિલને અનુસરીને અહીં પહોંચી આરી છે.

મુંબઈ: અક્ભનેતા રણબીર કપૂરે પત્ી 
આક્લયા ભટ્ટની ટડક્લરરી સમયે પેટક્ન્વટી 
લીર લેરાનું નક્ી કયુું છે. તે થોડા સમય 
માટે ટફલમ શૂટટંગ સક્હતનાં કામોમાંથી બ્ેક 
લેશે. માક્હતગાર સૂત્ોના જણાવયા અનુસાર 
રણબીર ઈચછ ે છે કે આક્લયાની ટડક્લરરી ડેટ 
નજીક આરે તયારે પોતે રધારેમાં રધારે સમય 
તેની સાથે હોય. આ ઉપરાંત રણબીર એમ પણ 
ઈચછે છે કે ટડક્લરરી પછી આક્લયા ઝપાટાભેર 
કામ પર પાછી ફરી શકે. આ માટે રણબીર 
પોતે નરજાત બાળકને સંભાળરા માટે પૂરતો 
સમય ફાળરશે. ઉલ્ેખનીય છે કે આક્લયાની 
ટડક્લરરી ડેટ ટડસેમબર માસમાં હોરાનું મનાય 
છે. રણબીરે તેના ‘એક્નમલ’ ટફલમ સક્હતના 

પ્ોજેકટસ ઝપાટાભારે આટોપરા માંડયા છે. 
બીજ ીતરફ કરણ જોહરની ટફલમ ‘રોકી ઔર 
રાની કી પ્ેમ કહાની’નું  શૂટટંગ આક્લયા માટે 
જ અટકારાયું છે અને આક્લયા પાછી ફરે તે 
પછી તેનું શૂટટંગ આગળ રધારાશે. 

આલિયાની ડિલિરરી સમયરે રણબીર 
કપૂર પણ પરેટલન્વટી િીર િરેશરે

લમસ યુલનરસ્વ સુષ્મતા સરેન  
પહિેી રાર દેખાશરે ડકન્નરના રોિમાં

બોલીરુડની એકટ્ેસ સુષ્મતા સેન 
હોટસ્ટારની રેબ ક્સરીઝ “આયા્વ” માં પોતાનું 
િમિાર પરફફોમનસ બાિ  ફરી એકરાર 
સુષ્મતા સેન હરે એક નરી રેબ સીટરઝમાં 
જોરા મળશે. તમને જણારી િઈએ કે, 
હરે આરનારી રેબ સીટરઝ માટેનો 
તેનો પહેલો લૂક જાહેર કરી િીધો છે. 
અક્ભનેત્ી સુષ્મતા સેનનો આ લૂક 
જોઈને સ્પષ્ટ િેખસી રહ્ં છે કે તે 
ટ્ાનસજેનડરનો રોલ કરશે. આરું 
પહેલી રાર બનશે કે જયારે ક્મસ 
યકુ્નરસ્વ કોઈ ટ્ાનસજેનડરનો 
રોલ પલે કરતી જોરા મળશે. 
સુષ્મતા સેનનો આ અરતાર 
જોઈને િરેક આ રેબ 

ક્સરીઝ ક્રશે જાણરાનો પ્યાસ કરી રહ્ા છે. 
તો જાણો કે કયા ંફેમસ ટ્ાનસજેનડરની ક્જંિગીને 
સુષ્મતા સેન ઓટીટી પલેટફોમ્વ પર લારરા  

જઈ રહી છે. મળતી માક્હતી મુજબ , 
સુષ્મતા સેન આરનારી અપકક્મંગ રેબ 
ક્સરીઝમાં જાણીતી ટ્ાનસજેનડર ગૌરી 
સારંતનો અક્ભનય કરરાની છે. આ 

રેબ ક્સરીઝ દ્ારા એષકટક્રસ્ટ ગૌરી 
સારંતના જીરનને િુક્નયાની સામે 
લારરા જઈ રહી છે. ગૌરી સારંતે 
ખાલી ટ્ાનસજેનડરના સમિુાયની 

સામે અરાજ ઉઠાવયો પણ 
સમાજમાં તેમને ઈજ્જત 
અને સનમાન મળે તે માટે 

ઘ ણું કામ કયુું.

નોરા ફતરેહી ફીફા રરિ્વ 
કપમાં પરફોમ્વનસ અાપશરે

મુંબઈ : બોલીરૂડની ટફલમોમાં આઈટમ સોંગસની ડાનસર તરીકે જાણીતી નોરા ફતેહીને ફીફા રલડ્વ 
કપમાં પરફોમ્વ કરરાની તક મળી છે. આગામી ટડસેમબરમાં યોજાનારા ફીફાના સમારંભમાં તે લાઈર 

પરફોમ્વનસ આપરાની છે. તે પહેલાં તેનો ફીફા એનથમનો મયુક્ઝક રીટડયો પણ ટરલીઝ થશે. 
ફીફામાં અગાઉ જકે્નફર લોપેઝ અને શાટકરા પરફોમ્વ કરી ચૂકયાં છે. જોકે ભારતમાં કોઈ 
પરફોમ્વરને હજુ સુધી તેમાં પરફોમ્વ કરરાની તક મળી નથી.  નોરા મૂળ મોરોક્ોની છે 

પરંતુ તે કેનેડાનું નાગટરકતર ધરારે છે. તેની  માતાની ત્ીજી પેઢીનો સંબંધ ભારત સાથે 
છે. જોકે, તેનું કાય્વક્ેત્ ભારત જ છે અને સંખયાબંધ બોલીરૂડ ટફલમોમાં તે આઈટમ 

સોનગ પરફોમ્વ કરી ચુકી છે. 
આ રખતના ફીફા એનથમના મયુક્ઝક રીટડયોમાં નોરાને ગારાનો તથા 

પરફોમ્વ કરરાનો  ચાનસ મળશે. આ ઉપરાંત આગામી ટડસેમબરમાં તેનું લાઈર 
પરફોમ્વનસ પણ યોજારાનું છે. ફીફાના સમાપન સમારંભમાં તે પરફોમ્વ કરે 
તરેી સંભારના છે અને એક અટકળ એરી પણ છે કે તે કિાચ કોઈ ક્હંિી 
ગીત પણ રજૂ કરી શકે છે.

લરિયંકા ચોપરાનું ઈરાનની મલહિાઓના 
લહજાબ લરરોધી આંદોિનનરે સમર્વન
મુંબઈ : અક્ભનેત્ી ક્પ્યંકા ચોપરાએ ઈરાનમાં મક્હલાઓનાં ક્હજાબ ક્રરોધી આિંોલનને ટેકો આપયો છે અને અનયોને 

પણ આ આિંોલનને સમથ્વન આપરા અપીલ કરી છે. ક્પ્યંકાએ સોક્શયલ મીટડયા પર એક સિુીઘ્વ પોસ્ટમાં લખયું છે કે 
જબરિસ્તીથી લાિી િેરાયેલાં મૌન બાિ જે ક્ચતકાર નીકળે છે તે જરાળામુખીની જેમ ફાટે છે. તેને િબારી શકાય નહીં.  
ક્પ્યંકાએ ઈરાની મક્હલાઓનાં સાહસની પ્શંસા કરતાં કહં્ છે કે હું તમારાં સાહસથી પ્ભાક્રત છું કારણ કે ક્પતૃસત્ાક 
વયરસ્થા સામે પડકાર ફેંકરો અને પોતાના અક્ધકારો માટે લડત આપરી અને તે પણ પોતાની જાન જોખમમાં મુકરાનું 
કયારેય સરળ હોતું નથી. હું તમારી સાથે છું અને બાકીના સૌને પણ સાથે આરરા અપીલ કરં છું. 

ઈરાનમાં મહસા અમીની નામની મક્હલાની યોગય રીતે ક્હજાબ નહીં પહેરરા બિલ ધરપકડ થઈ હતી. તે પછી આ 
પગલાંના ક્રરોધમાં મક્હલાઓ રસ્તાઓ પર ઉતરી છે. તેઓ રસ્તા પર પોતાના રાળ કાપી રહી છે અને ક્હજાબ ફાડી રહી 
છે. આ ક્રરોધ પ્િશ્વનોએ સમગ્ર િુક્નયાનું ધયાન ખેંચયું છે.

‘રેંક ગોિ’ ડફરમનો 
મામિો સુરિીમ કોટ્વ 

સુધી પહોંચયો

નરી ટિલહી: ટફલમ ‘થેંક ગોડ’નો 
મામલો સુપ્ીમ કોટ્વમાં પહોંચયો છે. 
શ્ી ક્ચત્ગુપ્ા રેલફેર ટ્સ્ટે સુપ્ીમ 
કોટ્વમાં અરજી િાખલ કરી છે જેમાં 
અજય િેરગન, ક્સદ્ાથ્વ મલહોત્ા 
અને રકુલપ્ીત સ્ટાર ટફલમ 
‘થેંક ગોડ’ની ટરલીઝ પર 
રોક લગારરા માટે માંગ 
કરી છે. અરજીમાં ટફલમ 
‘થેંક ગોડ’  ક્સનેમાઘરો, 
ઓટીટી પલેટફોમ્વ પર ટરલીઝ 
કરરા પર પ્ક્તબંધની માંગ 
કરરામાં આરી હતી. શ્ી ક્ચત્ગપુ્ 
રેલફેર ટ્સ્ટની આ અરજીમાં અક્ભનેતા 
અજય િેરગન, CBFC, ક્નિદેશક ઈનદ્ર 
કુમાર, ક્નમા્વતા ભૂષણ કુમારને પક્કાર 
બનારરામાં આવયા છે.



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 14 OCTOBER, 202210

ભારતમાં ક્રિકેટની રમતના સંચાલનની 
જવાબદારી વર્ષોથી ભારતીય ક્રિકેટ 

કંટ્રોલ બરોર્ડ (બીસીસીઆઈ) સંભાળે છે. આ 
સંગઠનમાં પ્રમુખપદ અતયંત મહતવનું છે. 
ભારતમાં આમ તરો આ સંગઠન ક્બનરાજકીય 
ધરોરણે ચાલતુ હતુ. પરંતુ મરોદી સરકારના 
આગમન બાદ દરેક કે્ત્રમાં જેમ સ્થક્ત બદલાઈ 
છે તેમ આ સંગઠનમાં પણ પરરવત્ડન આવયું છે.

છેલાં કેટલાક સમયથી બીસીસીઆઈમાં 
પ્રમુખપદે કરોણ આવશે તેની અટકળરો ચાલતી 
હતી. કેન્દ્ીય ગૃહ મતં્રી અક્મત શાહના પુત્ર 
જય શાહ અતયારે બીસીસીઆઈના સેરિેટરી છે. 
જયારે સૌરવ ગાંગુલી પ્રમુખ હતા. ભારતના 
ક્રિકેટ જગતમાં સફળ ખેલારી તરીકે ખયાક્ત 
મેળવનારા ગાંગુલી ઘણાં સમયથી પ્રમુખ પદે 
હતા, જેમની ક્નવૃક્તિનરો સમય નજીક જ છે.

ગાંગુલી ૩ વર્્ડથી બીસીસીઆઈના અધયક્ 
છે અને ૧૮ ઑકટરોબરે બરોર્ડની વાક્ર્્ડક 
સામાન્યસભા (એજીએમ) મળે એ પહેલાં 
ક્નવૃતિ થઈ જશે. ગાંગુલી ક્નવૃતિ થાય તયારે 
જય શાહને જ બીસીસીઆઈ પ્રમુખ બનાવાય 
તેવી અટકળરો ચાલતી હતી. જો કે, જય શાહને 
ક્રિકેટ સાથે કંઈ લેવાદેવા નથી. એકમાત્ર 
અક્મત શાહના પુત્ર હરોવુ તે તેની લાયકાત છે. 
બીસીસીઆઈના સરેિેટરી બનવા પાછળ ક્પતાની 
વગ જ જવાબદાર હરોવાનું જગજાહેર છે. એટલે 
જય શાહ બીસીસીઆઈના પ્રમુખ પણ બની જશે 
એવું મનાતું હતું. પણ એ અટકળ ખરોટી પરી છે.

બીસીસીઆઈના પ્રમુખપદે જય શાહ નહીં, 
પણ ભારતની ૧૯૮૩ની વરર્ડ કપ ક્વજેતા 
ટીમના હીરરો રરોજર ક્બન્ીને આ સંગઠનનું 
સુકાન સોંપાય તેવી શકયતા પ્રબળ છે. ૧૮ 
ઑકટરોબરે બરોર્ડની વાક્ર્્ડક સામાન્યસભામાં 
૬૭ વર્્ડના ક્બન્ી સૌરવ ગાંગુલીની જગયાએ 
ભારતીય ક્રિકેટ બરોર્ડના પ્રમુખ બને તેવા ચરોખટા 
ગરોઠવાઈ ગયા છે.

જય શાહને પ્રમુખુદે બેસારાશે કે નહીં એ 
મુદ્ે અઠવારરયાથી ખેંચતાણ ચાલતી હતી. 
અઠવારરયાની ખેંચતાણ પછી ક્બન્ીને બરોર્ડના 
૩૬મા પ્રમુખ બનાવવાનું નક્ી થયુ, ઉપરાંત 
જય શાહને સતત બીજા કાય્ડકાળ માટે 
બીસીઆઈના સક્ચવ બનાવવાનરો પણ ક્નણ્ડય 
લેવાયરો હરોવાનું કહેવાય છે. સૌરવ ગાંગુલી 
બીસીસીઆઈ પ્રમુખ તરીકે ચાલુ રહેવા માંગતા 
હતા. પણ તેમને ફરી બરોર્ડના પ્રમુખ બનાવવા 
સતિાક્ધશરો તૈયાર નહરોતા. તેના બદલે સૌરવને 
આઈપીએલના ચૅરમૅનપદની ઓફર કરવામાં 
આવી હતી. પરંતુ સૌરવે આ ઓફરને નકારી 

કાઢી છે. સૌરવની તેમની દલીલ હતી કે, 
બીસીસીઆઈના પ્રમુખ બન્યા પછી તેની પેટા 
સક્મક્તના પ્રમુખ બનવાનું તેમના ગૌરવને 
અનુરૂપ નથી. સૌરવે આ પદ ્વીકારવા ઈન્કાર 
કરતા જ કેન્દ્ીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરના ભાઈ 
અરુણ ધૂમલ ફાવી ગયા છે. અરુણ ધૂમલને 
બ્રજેશ પટેલની જગયાએ આઈપીએલના ચૅરમૅન 
બનાવાયા છે. ક્બન્ીને રાજકારણ સાથે લેવાદેવા 
નથી, પણ એ ક્સવાયના બરોર્ડના બાકીના તમામ 
ટરોચના હરોદ્ેદારરો ભાજપમાંથી 
છે. તેથી હવે બરોર્ડનું સંપૂણ્ડ 
ભાજપીકરણ થઈ ગયું છે. 

બીસીસીઆઈ હરોદ્ેદારરોમાં 
એકમાત્ર કૉંગે્સી બરોર્ડના ઉપપ્રમુખ 
નેતા રાજીવ શુક્ા છે પણ એ ક્સવાય બાકીના 
બધા ભાજપના નેતા છે. મહારાષ્ટ્ર ભાજપના 
ધારાસભય આક્શર્ શેલાર બરોર્ડના નવા ખજાનચી 
બનશે. જયારે આસામના મુખયમતં્રી ક્હમંતા 

ક્બ્વા સરમાના અંગત અને અતયંત નજીકના 
ગણાતા દેવક્જત સરૈકયા જોઈન્ટ સેરિેટરી બનશે. 
રરોજર ક્બન્ી પસંદગી મહત્વની છે. કેમ કે સૌરવ 
પછી ક્બન્ી પણ ક્રિકેટ સાથે સંકળાયેલા ખેલારી 
છે. રરોજર ક્બન્ીએ આંતરરાષ્ટ્રીય કારરકદદીમાં 
આંકરાકીય રીતે બહુ મહાન ક્સક્ધિઓ નથી 
મેળવી, આમ છતાં ભારતના મહાનતન 

ક્રિકેટરરોમાં તેને ્થાન મળે છે, કેમ કે ક્બન્ીએ 
૧૯૮૩ના વરર્ડ કપમાં ભારતને ચેસ્પયન 
બનાવવા માટે મહત્વની ભકૂ્મકા ભજવી હતી.  
ભારતે ૧૯૮૩નરો વરર્ડકપ ટીમ સ્પરરટના જોરે 
જીતયરો હતરો. આ વરર્ડકપ ક્વજયના ટરોપ ફાઈવ 
પરફરોમ્ડસ્ડ યશપાલ શમા્ડ, મરોક્હન્દર અમરનાથ, 
રરોજર ક્બન્ી, મદનલાલ અને કક્પલદેવ હતા. 

મીરરયમ પેસ બરોલર ક્બન્ીએ આઠ મેચરોમાં 
૧૮ ક્વકેટ લીધી હતી. વરર્ડ કપમાં ક્બન્ી સૌથી 

વધારે ક્વકેટરો લેનારા બરોલર હતા. 
ક્બન્ીએ બે વર્્ડ પછી ૧૯૮૫માં 
ઑ્ટ્ેક્લયામાં રમાયેલા ક્મક્ન 
વરર્ડકપમાં એવરો જ જોરદાર દેખાવ 
કયષો. તે સમયે તેણે ૧૭ ક્વકેટરો 

ઝરપી ભારતને ફરી ચેસ્પયન બનાવયું હતું.  
ભારતને સળંગ બે મરોટી ટુના્ડમેન્ટ જીતારનારા 
ક્બન્ીને મહાન ક્રિકેટર માનવા જ પરે. ભારતના 
૧૯૮૩ના ક્રિકેટ વરર્ડકપ ક્વજયની મહાગાથામાં 

ટીમના ઘણા બધા હીરરોએ ભકૂ્મકા ભજવી હતી. 
આ ક્વજયમાં ક્બન્ીનું મહતવનું યરોગદાન હતું. 
કેમ કે ક્બન્ીએ લગભગ દરેક મેચમાં જોરદાર 
દેખાવ કયષો હતરો.

ભારતના વરર્ડકપ ક્વજયના અક્ભયાનની 
શાનદાર શરૂઆત અજેય મનાતી વે્ટ ઈસન્રઝ 
સામેની જીતથી થઈ હતી. ક્ાઈવ લરોઈરની 

વે્ટ ઈસન્રયન ટીમને કક્પલદેવની ટીમે ૩૪ 
રને પછરાટ ખવરાવી સૌને ચોંકાવી દીધા હતા. 
ભારતે પહેલી બરેટંગ કરતાં ૬૦ ઓવરમાં 
૮ ક્વકેટે ૨૬૨ રન કયા્ડ હતા. ભારતની ૭૬ 
રનમાં ૩ ક્વકેટ હતી તેથી ભારત ૧૫૦ રન 
કરશે કે કેમ તેમાં શંકા હતી. આવા સમયે 
યશપાલ શમા્ડએ મરોરચરો સંભાળયરો. સંદીપ 
પારટલે ૩૬ રન, ક્બન્ીએ ૨૭ અને મદનલાલે 
૨૧ રન કરીને શમા્ડને બરાબર સાથ આપયરો 
હતરો. એ પછી રરોજર ક્બન્ી અને રક્વ શા્ત્રીએ 
૩-૩ ક્વકેટ લઈને જોરદાર બરોક્લંગ કરતાં વે્ટ 
ઈસન્રઝનું ૨૨૮ રનમાં પરીકું થઈ ગયું હતું. 

આ જીત સાથે ભારતે ઈક્તહાસ રચી દીધરો 
હતરો. ભારતે બીજી મેચમાં સરળતાથી જીત 
મેળવી હતી. ભારતની વરર્ડકપની બીજી મેચમાં 
ક્ઝ્બાબવે ૧૫૫ રનમાં સંકેલાઈ ગયુ હતુ. 
મદનલાલે ૩, ક્બન્ીએ ૨ ક્વકેટ લીધેલી. ત્રીજી 
મેચમાં ઑ્ટ્ેક્લયા સામે ભારતે પરાજયનરો 
્વાદ ચાખવરો પડ્રો હતરો. બીજા રાઉન્રની 
પહેલી મેચમાં વે્ટ ઈસન્રઝે આપણને ૬૬ રને 
હરાવીને હારનરો બદલરો લેતાં આપણે ફેંકાઈ 
જઈશું એવું લાગતું હતું. ભારત સેમી ફાઈનલમાં 
પહોંચશે એવી કરોઈને આશા નહરોતી. ભારતની 
પછીની મેચ ક્ઝ્બાબવે સામે હતી. કક્પલદેવે 
૧૩૮ બરોલમાં ૧૬ ચરોગગા ને ૬ છગગા વરે 
૧૭૫ રન ખરકી દીધેલા. આ સમયે પણ 
કક્પલદેવને સાથ આપવામાં ક્બન્ી, મદનલાલ 
અને સૈયદ રકરમાણી હતા. બરોક્લંગમાં ક્બન્ીએ 
કાળરો કેર વતા્ડવીને ૪ ક્વકેટ લીધી હતી. 
ઓ્ટ્ેક્લયા સામેની છેલી મેચમાં ભારત ૨૪૭ 
રનમાં ઓલઆઉટ થયું હતું. ઑ્ટ્ેક્લયા માટે 
આ ્કરોર મરોટરો નહરોતરો પણ રરોજર ક્બન્ીએ ૪ 
ક્વકેટ ઝરપીને ભારતને વટભેર સેમી ફાઈનલમાં 
પ્રવેશ કરાવવામાં મહતવનું યરોગદાન આપયું હતુ.

જે બાદ સેમીફાઈનલમાં ભારતની ટક્ર 
ઈંગલેન્ર સામે હતી તેમાં ક્બન્ીએ ૨ ક્વકેટ લીધી 
હતી. ફાઈનલમાં ભારતીય ટીમ વે્ટ ઈસન્રયન 
ફા્ટ બરોલરરો સામે માત્ર ૧૮૩ રનમાં ખખરી 
ગઈ પછી મદનલાલ, બલક્વંદર સંધુ અને 
ક્બન્ીએ ટરોપ ઓર્ડરને સ્તમાં આઉટ કરીને 
જીતનરો પાયરો નાંખયરો હતરો. છેલ ેમરોક્હન્દર ૩ 
ક્વકેટ લઈને ક્વન્રીઝને હરાવી દીધેલું. ક્બન્ી 
પસંદગીકાર હતા તયારે તેમનરો પુત્ર ્ટુઅટ્ડ 
ભારતીય ટીમમાં પસંદગીનરો દાવેદાર હતરો. 
આમ છતાં તેમણે પરોતે કરોઈ ભલામણ કરી 
નહી, એટલું જ નહીં કરોઈ આક્ેપ કે ક્વવાદ ન 
થાય એટલે ક્બન્ીએ પસંદગી સક્મક્તને છરોરી 
દીધી હતી.
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પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

પ્રમુખ તરનીકો  ચ�લુ રહો વ�નની ગ�ંગુલનીનની મ�ંગણની સ�મો િ�ોરલ્ડન� 
સત્�ધનીશ�ોઆો IPLન� ચોરમોનનની આ�ોફર કરની, પરંતુ ગ�ંગુલનીનું 
કહો વું છો  કો , પોટ� સમમતતનું પ્રમુખપદ ગ�ૌરવનો આનુરૂપ નથની

BCCI ઃ આખરા મરાળખરામાં ભરાજપીઓનો દબદબો
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રમા એકાદશીનું મહત્વ અને તેની વ્રતકથા
કારતક મહિનાના કૃષ્ણપક્ષની અહિયાસને રમા એકાદશીના 

નામે ઓળખાય છે. આ દદવસે વ્રત કરી ભિવાન 
શ્ીકૃષ્ણની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ વખતે આ એકાદશી 21 
ઓક્ટોબરના રટોજ છે.  માનયતા મુજબ આ વ્રતના પ્રભાવથી બધા 
પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે.  અિી સુધી કે બ્રહ્મિતયા જેવા મિાપાપ 
પ્ણ દૂર થઈ જાય છે. સૌભાગયવતી સ્ત્ીઓ મા્ે આ વ્રત સુખ 
અને સૌભાગયપ્રદ માનવામાં આવય ુછે. 

રમા એકાદશી વ્રતકથા -  પ્રાચીનકાળમાં મુચુકુંદ નામનટો 
પ્રહસદ્ધ રાજા િતટો. તેની દેવતાઓ સાથે પાક્ી હમત્તા િતી. 
તે સતયવાદી, હવષ્ણુભક્ત અને ભજન કરનારટો િતટો. મટો્ી 
કુશળતાથી રાજયનુ સંચાલન કરતટો િતટો. એકવાર તેની ઘરે 
કનયાનટો જનમ થયટો. તયાની શે્ષ્ઠ નદી ચનદ્રભાિાના નામ પર એ 
કનયાનુ નામ ‘ચનંદ્રભાિા’ રાખવામાં આવયુ.

મિરાજ ચનદ્રસેનના પુત્ શટોભન સાથે તેનટો હવવાિ થયટો. 
એક દદવસ શટોભન પટોતાના સસરા મુચુકુંદજીના ઘરે આવયટો. 
સંયટોિથી એ દદવસે અહિયારસ િતી. ચનદ્રભાિાએ હવચાયુયુ કે 
મારા પહત નબળા છે તે ભૂખ સિન કરી શકતા નથી.  િવે શુ 
થશે ? કાર્ણ કે અિી મારા હપતાજીના શાસનના હનયમ-કાયદા 
પ્ણ કઠટોર છે. દસમીના દદવસે નિારુ વિાડીને એકાદશે વ્રતની 
સૂચના આપવામાં આવે છે કે અહિયારસના દદવસે કટોઈએ પ્ણ 
અન્ન-ભટોજન ખાવાનુ નથી. બધાને અહનવાયયુ રૂપે એકાદશી વ્રત 
કરવુ પડશે.

ઢંઢેરટો સાભંળીને શટોભને પટોતાની પત્ીને કહ્યુ, ‘હપ્રયે િવે 
આપ્ણે શુ કરવુ જોઈએ? િવે આપ્ણે એવટો કટોઈ ઉપાય કરવટો 
જોઈએ જેનાથી મારા પ્રા્ણની રક્ષા થઈ જાય અને રાજાની 
આજ્ાનુ પાલન પ્ણ થઈ જાય.’

ચનદ્રભાિાએ કહ્યુ, “પહત દેવ આજે મારા હપતાજીના 
પદરવારમાં આખા રાજયના લટોકટો જ નિી િાથી, ઘટોડા, િાય 
વિેરે પશુ પ્ણ અન્નનુ ભટોજન નિી કરે. િે મારા સ્વામી આવી 
અવસ્થામાં તમે કેવી રીતે ભટોજન કરશટો ? તેથી જો ભટોજન કરવુ 
છે તટો તમે ઘરે જઈને જ કરી શકટો છટો. તમે જ બતાવટો કે િવે શુ 
કરવામાં આવે. ? “

શટોભને કહ્યુ, “હપ્રયે તમે ઠીક કહ્યુ છે પ્ણ મારે ઈચછા છે કે 
િુ પ્ણ વ્રત કરુ. િવે તટો ભાગય પર છટોડી દટો જે થશે તે જોઈ 

લેવાશે.” શટોભને પ્ણ ઉપવાસ કયયો પરંતુ ભૂખ-તરસને લીધે તેનું 
મૃતય ુથયું. આથી ચંદ્રભાિા સતી થવા તૈયાર થઇ પરંતુ હપતાએ 
તેમ કરવા ના કિી. આ વ્રતના પ્રભાવથી શટોભન મંદરાચળ પવયુત 
પર દેવનિરીમાં રિેવા લાગયટો. તેનટો વૈભવ ઇનદ્રના જેવટો જ િતટો. 
દેવાંિનાઓ તેની સેવામાં તતપર રિેતી. મુહનવયયુની સલાિથી 
ચંદ્રભાિાએ આ એકાદશીનું વ્રત પ્રમેપૂવયુક કયુું િતું અને વ્રતના 
પ્રભાવથી તેને દૈવી સુખ પ્રાપ્ત થયું િતું અને દદવય દેિે શટોભનનું 
સાહન્નધય પ્રાપ્ત થયું િતું.

કિેવાનું તાતપયયુ એ છે કે, રમા એકાદશીની કથા હચંતામંઈ 
તુલય છે. જે લટોકટો આ કથાનું શ્વ્ણ-પઠન કરે છે તે સવયુ પાપટોથી 
મુક્ત થઇ વૈકુંઠને પામે છે. આ ઉત્તમ વ્રતની ફલશ્ુહત ઘ્ણી મટો્ી 
છે. “જેવી ભાવના એવી હસહદ્ધ”

રમા એ્લે સ્ત્ી, એ્લે કે પટોતાની પત્ીના કિેવાથી આસટો 
વદ એકાદશી મુચુકુંદ રાજાએ હવહધપૂવયુક કરી િતી. અને આ 
રાજા તથા રા્ણી બંને આ લટોકમાં સવયુ પ્રકારનાં સુખ ભટોિવી 
હવષ્ણુલટોકમાં રમમા્ણ કરવા િયાં િતાં, એ્લે આ એકાદશીનું 
નામ રમા એકાદશી પડંુ. આ કથા મિાપાપનાશક કિેવાય 
છે, કામધેનુ તુલય આ રમા એકાદશીનટો મહિમા પાવનકારી છે, 
હિતકારી અને પ્રીતકારી છે. વ્રત અહત સરળ છે, હવહધમાં માત્ 
ઉપવાસને પ્રાધાનય આપવામાં આવયું છે. આ વ્રત આબાલવૃદ્ધ સવયુ 
કરી શકે છે. એકાદશી વ્રત એ મટોક્ષમાિયુનું સટોપાન છે.

રમા એકાદશીનુ મહત્વ 
રમા એકાદશી વ્રત કામઘેનુ અને હચંતામહ્ણના સમાન ફળ 

આપે છે. આને કરવાથી વ્રતી પટોતાના બધા પાપટોનટો નાશ કરતા 
ભિવાન હવષ્ણુના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. મૃતયુ પછી તેને મટોક્ષની 
પ્રાહપ્ત થાય છે.

રમા એકાદશી- વ્રતના  
લાભ મેળ્વ્વાના ઉપાય

હિનદુ ધમયુમાં એકાદશીનુ હવશેષ મિતવ રિેલુ છે. કારતક 
મિીનામાં કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીને રમા એકાદશી કિેવામાં આવે 
છે. આ એકાદશી દદવાળીનાં ચાર દદવસ અિાઉ આવે છે. આ 
એકાદશીનુ મિતવ અનય એકાદશી કરતા હવશેષ િટોય છે કાર્ણ કે 
ચતુયુમાસની અંહતમ એકાદશી િટોય છે. જો આ એકાદશીથી લાભ 
મેળવવટો િટોય તટો દદવસ દરહમયાન આ કામ જરૂર કરવા પડે છે.

રમા એકાદશીને ભિવાન હવષ્ણુની હપ્રય એકાદશી માનવામાં 
આવે છે. તેથી કટોઇ વયદકત આ એકાદશીનુ વ્રત રાખે છે. તેને 
દદવસ દરહમયાન પૂજા કરતી વખતે ભિવાન હવષ્ણનુે તુલસીનુ 
પાન જરૂરથી અપયુ્ણ કરવાના રિે છે. આ ઉપરાંત ભિવાન 
હવષ્ણુની સાથે લક્મી દેવીનુ પ્ણ પૂજન કરવુ પડે છે, તયારબાદ 
બીજા દદવસે બ્રાહ્મ્ણને ભટોજન કરાવવું પડે છે.

આ ઉપરાંત એકાદશીના વ્રતમાં ચટોખા ખાવાની સખત મનાઇ 
િટોય છે. તેથી જયારે પ્ણ એકાદશી િટોય તયારે ચટોખાનુ ભટોજન ન 
કરવુ જોઇએ. આ દદવસે ચટોખા ખાવાથી એકાદશીના વ્રતથી કરેલા 
પુણયનટો નાશ થાય છે.

રરા એ�કાદશી કારધ�નુ એન� 
ચિંતારણી સરાન ફળ એાપ� છ�  વ્રત 

કરનારના તરાર પાપ નાશ પાર� 
એન� રા�ક્ષની પ્ાિપ્ત થાય છ�
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મહાલક્મમીજીને રિઝવવાનો અવસિ ધનતેિસ
આ ભારતીય સંસ્કૃતતમાં જ ધનની પૂજા થાય છે. તિન્દુ 

સંસ્કૃતતમાં જ લક્મીજીની પૂજા થાય છે. ્દુતનયાનો 
્ોઈ ્ેશ ધનને ્ેવી-્ેવતા સમજતો નથી. ભારતીય સંસ્કૃતત 
િજારો વર્ષ પદુરાણી છે. વે્ -પદુરાણો, ઉપતનર્ોમાં ભવય તિન્દુ 
સંસ્કૃતતની અને્  પદુરાણ્થાઓ છે.

ભારતવર્ષમાં લક્મીજીની પૂજા થાય છે પરંતદુ ઘણીવાર 
અતત ધન ્માવાની લાલસામાં લો્ો લક્મીજીના પતત 
નારાયણ અથા્ષત્ ભગવાન તવષણદુને ભૂલી જાય છે. ્િેવાય 
છે ્ે ભગવાનને લક્મીજી વગર ચાલતદું િતદું પરંતદુ લક્મીજીને 
નારાયણ વગર ચાલતદું નિોતદું. જે ઘરમાં નારાયણ નથી તે 
ઘરમાં લક્મીજી રિેતાં નથી. જે ઘરમાં ્તજયા છે તે ઘરમાં 
લક્મીજી રિેતાં નથી. જે ધનવાનો ‘િદું બિદુ ધનવાન છદું.’ તેવો 
ગવ્ષ ્રે છે તે ઘરમાં લક્મીજી ટ્તાં નથી. જેઓ પોતાની 
જાતને લક્મીના માતલ્ સમજે છે તે ઘરમાં લક્મીજી ટ્તાં 
નથી. લક્મી નામનો બીજો અથ્ષ છે સદુલક્ષણવાળી સત્ી. જે 
ઘરમાં સદુલક્ષણવાળી સત્ી ન િોય તે ઘરમાં લક્મીજી ટ્તાં 
નથી. ઘરની પત્ી પણ સાક્ષાતદુ લક્મીની છાયા છે તેથી તેને 
ગૃિલક્મી ્િેવાય છે. જે ઘરમાં સત્ીનો આ્ર થતો નથી તે 
ઘરમાં પણ લક્મી ટ્તાં નથી. જયા ંનારીનદું પૂજન થાય છે તયાં 
્ેવતાઓ પણ રમે છે.

અલબત્ત, ધનતેરસ ્ે ્ીપાવલીને માત્ લક્મીપૂજન તરી્ે 
જ ન સમજતાં લક્મીના આધયાતતમ્ અથ્ષને પણ સમજવો 
જરૂરી છે. ધનતેરસ સ્ીઓથી ્ીપાવલીના બે દ્વસ પિેલાં 
આવતદું પવ્ષ છે. ્ેશના ્ેટલાયે તવસતારોમાં આ દ્વસે લો્ો 
શદુ્ન માટે નવાં વાસણ ખરી્ે છે. ધનતેરસનો અથ્ષ છેઃ 
ધનવંતદર જયંતી’. ભગવાન ધનવંતદર માનવ સવાસ્થય માટેની 
ઔરધ તવદ્ા આયદુવવે્ના ્ેવ છે. ધનવંતદર જયંતીનો અથ્ષ 
છે આયદુવવે્ તવદ્ાનદું પૂજન અને આયદુવવે્ તવદ્ાના પૂજનનો 
અથ્ષ છે પ્ા્કૃતત્ ઔરધ, વનસપતત અને પ્્કૃતતની ્ૂખમાં 
પે્ા થયેલી સમસત પ્ા્કૃતત્ તનતધઓનદું પૂજન. આ પૃ્થવી પર 
વસતા તમામે તમામ જીવો પર પ્્કૃતતની જે અસીમ ્કૃપા છે 
તેની તરફ ્કૃતજ્ઞતા વયક્ત ્રવાનો આ દ્વસ છે. 

દ્વાળીની પવૂવે આવતી તેરશની તતતથને લો્ો લક્મીપૂજન 
માટે શદુભ આરંભનો દ્વસ માને છે. આ સ્ીઓથી ચાલી 

આવતી પરંપરા છે. ધનની પૂજાનો અથ્ષ શદું છે?  સવાસ્થયના 
પણ બે અથ્ષ છે. એ્ શારીદર્ સવાસ્થય અને બીજદું માનતસ્ 
સવાસ્થય, આયદુવવે્માં માનતસ્ સવાસ્થયને આંતદર્ સવાસ્થય 
્િેવામાં આવયદું છે. મિાલક્મીનદું ્ે મિા્ાળીનદું પૂજન પણ 
્રવામાં આવે છે.

પૂજાની વિવિ
તેરસે સાંજના સમયે ઉત્તર દ્શામાં ્ુબેર, ધવંતદર ભગવાન 

અને મા લક્મીની સથાપના ્રી પદુજા ્રવી. પૂજા સમયે 
ઘીનો ્ીવો પ્ગટાવવો. ્ુબેરને સફે્ તમઠાઈ અને ભગવાન 
ધનવતદરને પીળી મીઠાઈ અપ્ષણ ્રવી. પૂજા ્રતી વખતે ૐ 
હ્રીં શ્રીં ક્રીં શ્ી ્ુબેરાય અષ્ટલક્મી મમગૃિે ધન પદુરય પદુરય  
નમ: મતં્નો જાપ ્રવો. ધનવંતદર સત્ોતનો પાઠ ્રવો અને 

ગણેશ અને મા લક્મીની પૂજા ્રવી. પછી માટીના ્ોદિયામાં 
્ીવો પ્ગટાવી મા લક્મી અને ગણેશને ભોગ ચઢાવવો, ફૂલ 
અપ્ષણ ્રવાં. આજના દ્વસે ધવંતદર ્ેવની પૂજા રોિશોપચાર 
પૂજાના તવધાનથી ્રવામાં આવે છે.  આ  પૂજા સોળ 
તક્યાઓથી સંપન્ન ્રવામાં આવે છે. સૌપ્થમ તો સ્ાન ્રી 
તમારા શરીરને શદુદ્ધ ્રવદું.

પૂજા કેિી રીતે કરશો
n	પુરુષોએ પીળું પીતાંબર પહેરવું અને સ્ત્ીઓએ લાલ સાડી 

પહેરવી 
n	શરીરે સુગંધિત પદાર્થ લગાવવો.
n	ભગવાન સામે આસન પારરવું.
n	આસન ઉપર પદ્ાસન લગાવીને બેસવું, 
n	તાંબાની તાસકમાં ભગવાનને બેસાડી ગંગાજળમાં અત્તર 

રેડી સુગંધિત પાણીરી તેમને સ્ાન કરાવવું. 
n	ભગવાનને આભૂષણોરી સજાવવા અને તે પછી કેસર અને 

ચંદનરી ધતલક કરવું
n	ત્ારબાદ તેમને સ્વચછ આસન પર બેસાડી ફૂલો ચઢાવવાં, 

દીવો પ્રગટાવવો અને ગૂગળનો િૂપ કરવો, 
n	તે પછી ભગવાનને નૈવેદ્ય અને દૂિ તેમજ પાણીરી 

આચમન કરાવવું.
n	અંતે લક્મીજી અને િવંતરર દેવની આરતી સારે 

ભગવાનની આરતી ઉતારવી. 
n	અંતે આરતી લઈને ચારે રદશામાં ગોળ ફરીને બિાં દેવી-

દેવતાને અપ્થણ કરવી.
પીળી િસતતુ અને િાણા ખરીદિા

ધનતેરસમાં પીળી વસતદુ ખરી્વી જોઈએ. આ સં્ ભવે તમે 
સોનદું ઉપરાંત તપત્તળનાં વાસણ અથવા સૂ્ ા ધાણા પણ ખરી્ી 
શ્ો છો. જો તમે સોનદું ્ે તપત્તળ ન ખરી્ી શ્તા િોવ તો 
તમે સૂ્ા ધાણાની પણ ખરી્ી શ્ો છો. સૂ્ા ધાણાની ખરી્ી 
શદુભ મનાય છે. ગામિાઓમાં આ દ્વસે ધાણાનાં  બીજની 
ખરી્ી ્રવામાં આવે છે તેમજ શિેરોમાં સૂ્ ા ધાણા ખરી્ે છે. 
ધનતેરસમાં સૂ્ ા ધાણાને ગોળ સાથે ભેળવીને નૈવદે્ બનાવવામાં 
આવે છે અને ભગવાનને ચઢાવવામાં આવે છે. તેથી ધનની ખોટ 
આવતી નથી. 

વાઘ બાિસ દક્ષિણ ભાિતમાં ગાયનમી પૂજાનું મહત્વ
આ દ્વસ ્ીપાવલીના એ્ દ્વસ પિેલા ઉજવવામાં 

આવે છે, અને તેનદું મિતવ ગાયોની પૂજા સાથે જોિાયેલદું 
છે. પાંચ દ્વસીય તિેવાર ્દુષ્ટ રાવણને િરાવીને ભગવાન રામના 
અયોધયા પરત ફરવાના પ્સંગની યા્માં ઉજવવામાં આવે છે. 
આપણામાંના ્રે્ને આ તિેવાર સાથે બાળપણની યા્ો જોિાયેલી 
છે. નાનપણમાં આપણને યા્ િશે ્ે આપણા ઘરની બિાર રંગોળી 
બનાવતા અને સાંજે ્ીવો પ્ગટાવતા િતા. પરંપરા િજદુ પણ ચાલદુ 
છે અને કયારેય સમાપ્ત થશે નિરીં. 

એ્ મદુખય તિન્દુ તિેવાર, તે વાસદુ બારસની ઉજવણી સાથે શરૂ 
થાય છે જે પછી ધનતેરસ, નર્ ચતદુ્્ષશી, લક્મી પૂજન, પિવા 
અથવા બતલપ્તતપ્ા અને છેલ્ે, ભાઈ ્દુજ આવે છે. િવે આપણે 
બધા આ ્રે્  દ્વસ પાછળ જોિાયેલી પરંપરાઓ જાણતા િોઈએ 
છીએ પરંતદુ વાકબારસ તવશે આપણે ભાગય ેજ સાંભળીએ છીએ. 
તો આ દ્વાળીએ, ચાલો આપણે આ દ્વસ શા માટે ઉજવીએ 
છીએ અને તેની પાછળની પરંપરા શદું છે તે અંગેના જ્ઞાનમાં વધારો 
્રીએ. 

વાકબારસ, સામાનય રીતે દ્વાળીની શરૂઆતના એ્ દ્વસ 
પિેલા આવે છે, મિારાષ્ટીયન ્ેલેનિર મદુજબ અતવિન ્ેલેનિર 
મતિનાના ્કૃષણ પક્ષના બારમા પ્્ાશના દ્વસે ઉજવવામાં આવે 
છે, આ દ્વસ ગાય અને વાછરિાના સનમાન માટે માનય છે. 
‘વસદુ’ એટલે ગાય અને ‘બારસ’ એટલે બારમો દ્વસ, તેથી 
શબ્ વાકબારસ. માત્ ્તક્ષણ ભારતમા દ્વાળીની શરૂઆત 
વાકબારસથી થાય છે. મિારાષ્ટમાં, વાકબારસ અથવા ગોવતસ 
દ્ા્શી ્િેવાય છે, ગદુજરાતમાં તેને વા્્ બારસ ્િેવાય છે અને 
્તક્ષણ ભારતમાં લો્ો તેને નંદ્ની વ્રત તરી્ે ઉજવે છે. ભારતને 
િજદુ પણ ્કૃતર આધાદરત અથ્ષતંત્ ધરાવતો ્ેશ માનવામાં આવે 
છે. ્ેશનો મોટો તિસસો િજદુ પણ ખેતીના માધયમથી આવ્ 
મેળવે છે. 

આથી ગ્ામીણ ભારતના ઘણા ભાગોમાં, લો્ો તેમની ગાય 
અને વાછરિાની પૂજા ્રીને આ દ્વસની ઉજવણી ્રે છે, ્ારણ 
્ે તેમના માટે ગાય તેમની આવ્નો મદુખય સત્ોત છે. ઘરની 
મતિલાઓ ગૌ પૂજા અને શ્ી ્કૃષણ પૂજા ્રે છે. તેઓ એવદું પણ 
માને છે ્ે આ દ્વસે ્ેવી લક્મી જે ધનની ્ેવી તરી્ે ઓળખાય 
છે તે ગાયનદું રૂપ ધારણ ્રે છે, તેથી લો્ો ્ેવી લક્મીના 

આશીવા્ષ્ મેળવવા માટે ગાયની પૂજા ્રે છે. ગદુજરાતમાં, એવદું 
માનવામાં આવે છે ્ે ‘બાગ’ નો અથ્ષ થાય છે મદુતક્ત. વયતક્તનદું 
્ેવદું. આથી, ગદુજરાતમાં વેપારી સમદુ્ાય વારંવાર વર્ષના 
તિસાબના ચોપિા બંધ ્રે છે અને ્ેવી લક્મીને પ્ાથ્ષના ્રે છે ્ે 
તેઓ આવતા વરવે ્ેવાથી સંપૂણ્ષપણે મદુક્ત થઈ જાય. 

િાવ્મિક વિવિઓ
n	આ દ્વસે ગાય અને વાછરિાને પાણીથી સ્ાન ્રાવવામાં 

આવે છે અને પછી તેમને વસત્ો પિેરાવવામાં આવે છે. n	 આ 

દ્વસે ગાય અને વાછરિાને સદું્ર માળાઓથી સજાવવામાં આવે 
છે. n	 ગ્ામીણ તવસતારોમાં લો્ો ગાય અને વાછરિાની માટીની 
મતૂત્ષઓ બનાવે છે અને માતૃતવના પ્તતતનતધતવ તરી્ે શણગારે 
છે, ્ારણ ્ે ઘણી જગયાએ ગાય અને વાછરિા તેમની આવ્નો 
મદુખય સત્ોત છે n	આ શદુભ દ્વસે ગાયની પૂજા ્રવાથી પતવત્ 
ગંગા ન્ીમાં સ્ાન ્રવા જેવદું પદુણય મળે છે. n	પદુત્ પ્ાતપ્ત માટે 
મતિલાઓએ આ દ્વસે તવશેર પૂજા ્રવી જોઈએ.

ગતુજરાત્ાં થાય છે સરસિતી ્ાતાની પૂજા
ગદુજરાતમાં મોટાભાગના તવસતારોમાં વા્બારસ પવ્ષ 

મનાવાય છે જેમાં વાણીની ્ેવી મા સરસવતીની પૂજા થાય છે, 
તો આદ્વાસી સમાજના લો્ો વાઘનદું પૂજન ્રતા િોય છે. 
વા્બારસ પવ્ષથી રાત્ે ઘરની બિારના ગોખમાં અને અં્ર 
દ્વાઓ પ્ગટાવવાની શરૂઆત થઇ જાય છે. આ સાથે જ 
પ્ગટેલા ્ીવિાઓની િારમાળા પ્ગટી ઉઠે છે. વા્બારસના 
દ્વસથી જ ગદુજરાતના વેપારીઓ પોતાના બધા ્ામ પૂણ્ષ ્રી ્ે 
છે. જૂની લેવિ-્ેવિના બધા ચોપિાઓના તિસાબ પતાવી ્ેવામાં 
આવે છે, તયારબા્ના આગળના દ્વસોમાં વયવસાતય્ નાણા્ીય 
વયવિારો ્રવામાં આવતા નથી. તયારબા્ નવા ચોપિાઓ સાથે 
નવો તિસાબ માંિવામાં આવે છે.

ગાયની પૂજાનતું ્હતિ
વાઘ બારસ અતવિન મતિનાના ્કૃષણ પક્ષના 12માં દ્વસે 

ઉજવવામાં આવે છે અને તેને ગૌવાતસ દ્ા્શી, નંદ્ની વ્રત, વાઘ 
બારસ અને વાલદુ બારસના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 
આ દ્વસે ભગવાન ્કૃષણના ભક્તો ગાયની પૂજા ્રે છે અને 
ગાયને અનાજ અથવા ઘાસ ખવિાવે છે. તેઓ તેમના ઘરે પૂજા 
્રે છે અને શ્ી ્કૃષણને યા્ ્રે છે. તેમાંના ્ેટલા્ લો્ો આ 
દ્વસે વ્રત પણ રાખે છે.

આ ્ંત્રનો જાપ કરિો
ઓ નમો ભગવતે વાસદુ્ેવાય

િાવ્મિક વિવિઓ
n	ઝિપથી સ્ાન ્યા્ષ પછી, ભક્તો ભગવાન તવષણદુ અને ્ેવી 

લક્મીની પૂજા ્રે છે. n	ઉપવાસની તવતધ ્શમી તતતથથી એટલે 
્ે એ્ા્શીના એ્ દ્વસ પિેલા શરૂ થાય છે. n	ઉપવાસ બીજા 
દ્વસે એટલે ્ે ચંદ્ર મતિનાના બારમા દ્વસે સમાપ્ત થાય છે. n	

ભક્તો આખી રાત જાગરણ ્રે છે. તે આખી રાત ભજન-્ીત્ષન 
્રે છે. n	ભગવાન તવષણદુ અને માતા લક્મીને સવચછ મંચ પર 
તબરાજમાન ્રવામાં આવે છે. n	ફૂલ, ફળ અને નૈવદે્ અપ્ષણ 
્રો. n	 આરતી ્રવામાં આવે છે. ભોગ અપ્ષણ ્યા્ષ પછી, 
પ્સા્ બધામાં વિેંચવામાં આવે છે. આ દ્વસે ભગવાન તવષણદુની 
તવતધવત પૂજા ્રવામાં આવે છે. ભગવાન તવષણદુની તવતધવત પૂજા 
્રવાથી તમારી બધી મનો્ામનાઓ આપોઆપ પૂણ્ષ થઈ જશે.

ગુજરાતરાં વેપારી સરુદાય વારંવાર વર્મના 
હિસાબના ચાેપડા બંધ કરે છે અને દેવી 

લક્રીને પ્ાર્મના કરે છે કે તેઅા ેઅાવતા વરષે 
દેવારી સંપૂર્મપરે રુક્ત રઈ જાય.

લક્રી નારનાે બીજાે અર્મ છે સુલક્ષરવાળી સ્તી. 
જે ઘરરાં સુલક્ષરવાળી સ્તી ન િાેય તે ઘરરાં 

લક્રીજી ટકતાં નરી. ઘરની પત્ી પર સાક્ષાતુ 
લક્રીની છાયા છે તેરી તેને ગૃિલક્રી કિેવાય છે.
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વોશિંગ્ટન 
બેન્ક ઓફ અમેરિ્કાના યુએસ 

ઇ્કોનોમમકસ હેડ માઇ્કલ ગેપને આગામી 
ચૂંટણીમાં એ્ક વર્ષમાં અમેરિ્કામાં 
બેિોજગાિી દિ ૫થી ૫.૫ ટ્કા થવાનું 
અનુમાન લગાવયું છે. આ અનુમાન 
ડિામણુ એટલા માટે લાગે છે ્ેકમ્ેક ફેડે 
આગામી વરષે પણ બેિોજગાિીનો દિ ૪.૪ 
ટ્કા િહેવાનો અંદાજ મૂકયો છે. સમગ્ર 
મવશ્વમાં મંદીનો ભય મંડિાઈ િહ્ો છે. 
અમેરિ્કા પ્રતયે તો મંદી િીતસિ ભિડો લઈ 

િહી છે. અમેરિ્કામાં ફુગાવો ૪૦ વર્ષની 
ટોચે છે.   અમેરિ્કામાં સપટેમબિમાં ૨.૬૩ 
લાખ લો્કોને નો્કિીઓ મળી, જે ૧૯૬૯ 
પછીનું સૌથી નીચું સતિ છે. આ સંજોગોમાં 
બેન્ક ઓફ અમેરિ્કાના રિપોટ્ષમાં અતયંત 
ડિામણી શં્કા વયક્ત ્કિવામાં આવી છે. 
તેના મુજબ આગામી વર્ષના પ્રથમ છ 
મમહનામાં જાનયુઆિીથી જૂન દિમમયાન 
અમેરિ્કા મંદીની પક્કડમાં આવી શ્કે છે. 
આમ થાય તો દેશમાં દિિોજે ૧.૭૫ લાખ 
લો્કો બેિોજગાિ થઈ શ્કે છે. 

અમેરિકા મંદીના આિે : દિ મશિને 
પોણા 2 લાખ લોકો બેિોજગાિ થિે

મૂળ ભાિતીય િાઝદાન 
દુગગલની નેધિલેન્ડસમાં US 

એમબેસેડિ તિી્કે મનયુમક્ત
સ્ટોકિોમ 

યુએસ વાઇસ પ્રેમસડેનટ ્કમલા હેરિસે શુક્રવાિે શેફાલી 
િાઝદાન દુગગલને નેધિલેન્ડસમાં આગામી યુએસ 
એમબેસેડિ તિી્કે મનયુક્ત ્કયા્ષ છે. શેફાલી દુગગલ 
ભાિતીય મૂળની ્કાશમીિી પંરડત છે. ઉપિાષ્ટ્રપમતએ 
ટ્ીટ ્કયુું ્કે મને નેધિલેનડમાં આગામી િાજદૂત શેફાલી 
િાઝદાન દુગગલને શપથ અપાવવાનું સૌભાગય મળયું 
છે. તેણે શેફાલીને આ નવી ભૂમમ્કા માટે શુભેચછા પણ 
પાઠવી હતી. માચ્ષમાં, યુએસ પ્રમુખ જો મબડેને શેફાલીને 
નેધિલેન્ડસમાં િાજદૂત તિી્કે નામારં્કત ્કયા્ષ હતા.

આમથ્ષ્ક ્કટો્કટી સામે લડવા 
પદ્ધમત આપનાિા ત્રણ US 

અથ્ષશાસત્રીઓને નોબેલ
વોશિંગ્ટન 

અમરેિ્કાના 3 અથ્ષશાસત્રીઓ બને બના્ષન્ેક, ડગલસ 
ડાયમડં, રફમલપ ડાઈબમવંગન ે૨૦૨૨ના વર્ષનુ ંઅથ્ષશાસત્રનું 
નોબલે પારિતોમર્ક આપવાની જાહેિાત નોબલે સમમમતએ 
્કિી હતી. આ ત્રણયે અથ્ષશાસત્રીઓએ આમથ્ષ્ક ્કટો્કટી સામે 
લડવાની પદ્ધમતનો અન ે બરે્ંકગ મસસટમનો અભયાસ ્કયયો 
હતો. બલે સમમમતએ અથ્ષશાસત્રના નોબલેની જાહેિાત ્કિી 
હતી. બરે્ંકગ મસસટમ-અથ્ષતતં્રન ેતટૂતા બચાવવા માટે ખાસ 
પદ્ધમત આપનાિા ત્રણ અમરેિ્કન અથ્ષશાસત્રીઓન ે૨૦૨૨નું 
અથ્ષશાસત્રનુ ંનોબલે આપવાની જાહેિાત થઈ હતી.

કિાંચી
પાર્કસતાનમાંથી એ્ક ્કરુણ ઘટના સામે આવી છે. 

પાર્કસતાનના મસંધ મજલ્ામાં એ્ક બસમાં અચાન્ક ભીરણ 
આગ ફાટી ની્કળી હતી. જેમાં બસમાં સવાિ ૧૭ લો્કોના 
જીવતા સળગી જવાથી મોત થઈ ગયા છે. આ ઘટના 
્કિાંચીથી લગભગ ૯૦ ર્કમી દિૂ નીરિયાબાદ શહેિમાં થઈ 
હતી. પા્ક અમધ્કાિીઓએ પુષ્ટિ ્કિી છે ્કે, ખૈિપુિ નાથન 
શાહ મવસતાિમાં જઈ િહેલી એ્ક બસમાં નૂરિયાબાદની નજી્ક 
નેશનલ હાઈવે પિ આગ લાગવાથી લગભગ ૧૭ જેટલા 
લો્કોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે અને ૨૦ અનય ઘાયલ થઈ 
ગયા છે. પોલીસે ્કહ્યુ ્ેક, ઈંટિમસટી બસમાં ૫૦થી વધાિે પિુ 
પીરડતોને લઈ જવામાં આવી િહ્ા હતા. જે ્કિાંચીથી હંગામી 
ધોિણે બનાવેલા શેલટિ હોમમાં િહી િહ્ા હતા. આ તમામ 
પુિ પીરડત ખૈિપુિ નાથન શાહ પોતાના ઘિે પાછા ફિી િહ્ા 

હતા, તયાિે આ દુઘ્ષટના થઈ હતી. અમધ્કાિીઓએ જણાવયું 
હતું ્કે, નૂરિયાબાદની નજી્ક એમ-૯ મોટિવે પિ જમશોિો 
અને હૈદિાબાદની નજી્ક અચાન્ક બસમાં આગ ફાટી મન્કળી 
હતી. મૃત્કોના દેહ પોસટમોટ્ષમ માટે મો્કલાયા છે.

પાર્કસતાનના મસંધ મજલ્ામાં બસમાં આગ 
લાગવાથી ૧૭ લો્કોનાં મોત, 20 ઘાયલ મોસકો

િમશયાએ પોતાનુ આક્રમણ તેજ 
્કયા્ષ બાદ યકુ્રેને ફિી વખત નાટો 
સંગઠનમાં સામેલ થવા માટે અિજી 
્કિી છે તયાિે િમશયાએ ખુલ્ી ધમ્કી 
આપતા ્કહ્યુ છે ્કે, જો યુક્રેનને નાટોમાં 
સામેલ ્કિાયુ તો ત્રીજુ મવશ્વયુધધ 
શરૂ થઈ જશે. બીજી તિફ િમશયાએ 
પોતાના હુમલા ચાલુ િાખયા છે.યુક્રેનની 
િાજધાની ્કીવ પિ િમશયાએ ઈિાનના 
આતમઘાતી ડ્ોનનો ઉપયોગ હુમલો 
્કિવા માટે ્કયયો છે.િમશયાનુ ્કહેવુ 
છે ્ેક, યુક્રેનને પણ ખબિ છે ્ેક નાટો 
દેશોમાં જોડાવાથી ત્રીજુ મવશ્વયુધધ ફાટી 
ની્કળવાની ગેિંટી છે. પમચિમ દેશો 
યુક્રેનને મદદ ્કિીને  આ યુધધમાં સીધો 

ભાગ લઈ િહ્ા છે. જો્કે િમશયાએ 
આપેલી ધમ્કી પછી પણ નાટો 
દેશોએ ્કહ્યુ છે ્કે, િમશયાના હુમલાનો 
સામનો ્કિવા માટે યુક્રનેને વધાિે સૈનય 
સહાયતા અને એિ રડફેનસ મસસટમ 
આપવામાં આવશે.અમેરિ્કા હવે 
પોતાની પેમરિઓટ એિ રડફેનસ મસસટમ 
યુક્રેનને આપવા માટે મવચાિણા ્કિી 
િહ્યુ છે. યકુ્રેનના િાષ્ટ્રપમત જેલેનસ્કીએ 
જો્કે નાટો દેશો અને દુમનયાના જી 
સેવન દેશોને ્કહ્યુ છે ્કે, િમશયાએ 
્કિેલા હુમલા આતં્કની એ્ક નવી 
લહેિ છે અને આખી દુમનયાએ તેનો 
જવાબ આપવાની જરૂિ છે. િમશયન 
િાષ્ટ્રપમત પમુતન સાથે ્કોઈ વાતચીત 
શ્કય નથી. 

યુક્રેનને ના્ટોમાં સામેલ કિાિે તો 
ત્ીજા શવશ્વયુદ્ધની િશિયાની ધમકી

તિેિાન
ઈિાનમાં મહજાબના મવિોધમાં 

થઈ િહેલા પ્રદશ્ષનો રદવસે રદવસે 
મહંસ્ક બનતા જાય છે. હ્મુમન િાઈટસ 
્કમમશનોના દાવા પ્રમાણે સિ્કાિના 
બળપ્રયોગમાં અતયાિ સુધીમાં ૧૮૫ 
નાગરિ્કોનાં મોત થઈ ચૂકયા છે. 
પ્રદશ્ષનો દિે્ક નાના-મોટા શહિેોમાં 
થઈ િહ્ા છે અને સપુ્રીમ લીડિના 
િાજીનામાની માગણી પણ ઉગ્ર બનતી 
જાય છે.

ઈિાનમાં ૨૨ વર્ષની યુવતી 
મહસા અમીનીના ્કસટોરડયલ ડેથ 
પછી મહજાબના મવિોધમાં પ્રદશ્ષનો 

થઈ િહ્ા છે. મહંસ્ક પ્રદશ્ષનોમાં 
૧૮૫ ્કિતાં વધુ લો્કો માયા્ષ 
ગયા છે. નોવષે ષ્સથત ઈિાન હ્મુમન 
િાઈટસ ્કમમશનના દાવા પ્રમાણે 
મૃતયનુો આં્કડો વધાિે મોટો હોઈ 
શ્કે છે. ઈિાનની સિ્કાિના ઈશાિે 
સુિક્ાદળો પ્રદશ્ષન્કાિીઓ પિ 
અંધાધૂંધ ગોળીબાિ ્કિી િહ્ા છે 
અને મવસફોટ્કો ફેં્કીને હુમલા પણ 
થઈ િહ્ા છે. મૃત્કોની સંખયા ્કુદ્ષ 
બહુમતી ધિાવતા મવસતાિોમાં વધાિે 
છે. પ્રદશ્ષનો પણ ્કૂદ્ષ મવસતાિમાં જ 
વધાિે થઈ િહ્ા છે. મહસા અમીની 
્કૂદ્ષ સમુદાયની યુવતી હતી. 

ઈિાનમાં શિજાબના શવિોધમાં પ્રદિ્શનો 
શિંસક બનયા, મૃતયુઆંક વધીને 185

સાન ફ્ાનનસસકો
આઠ મમહનાની બાળ્કી સમહત ભાિતીય મૂળના એ્ક શીખ 

પરિવાિના અપહિણ અને હતયામાં સામેલ વયર્કત પિ ફસટ્ષ 
રડગ્રી હતયાના ચાિ આિોપ મૂ્કવામાં આવયા છે. મૃતય ુપામેલ 
દિે્ક વયર્કત દીઠ એ્ક આિોપ મૂ્કવામાં આવયો છે.

૮ મમહનાની આિોહી ધેિી, તેની ૨૭ વરષીય માતા 
જસલીન ્કૌિ, તેના ૩૬ વરષીય મપતા જસદીપ મસંહ અને 
તેના ૩૯ વરષીય ્કા્કા અમનદીપ મસંહનું અપહિણ ્કિી 
હતયા ્કિવામાં આવી હતી. આ અપહિણ અને હતયા 
શીખ પરિવાિની રિ્કની ્કંપનીના પૂવ્ષ અસંતુટિ ્કમ્ષચાિીએ 
હતી. અપહિણ અને હતયા ્કિનાિ જેસસ સાલગાડોની ૬ 

ઓકટોબિે ધિપ્કડ ્કિવામાં આવી હતી. સોમવાિે તેના પિ 
ફસટ્ષ રડગ્રી હતયાના ચાિ આિોપ મૂ્કવામાં આવયા હતાં. મમસ્ષડ 
્કાઉનટી મજલ્ા એટનષીના ્કાયા્ષલયે એ્ક મનવેદનમાં જણાવયું 
છે ્ેક ચાલુ વરષે નક્કી ્કિવામાં આવશે નહીં ્ેક સાલગાડોના 
્કેસમાં મોતની સજાને આગળ વધાિવામાં આવે ્કે નહીં.

અમેરિ્કામાંં ભાિતીય શીખ પરિવાિની 
હતયા ખિનાિ સામે વધુ ચાિ આિોપ
અપહરણ અને હત્ામાં સંડાેવાયેલ જેસસ સાલગાડાેની 6 અાેકાેબરે ધરપકડ કરાઇ હતી

સકાિબોિો 
ગત તા. ૯ ઓ્કટોબિ સ્કાિબોિો, 

ટોિનટો ખાતે “ પાટીદાિ સમાજ 
્કેનેડા” દ્ાિા આયોજીત “નવિામત્ર 
૨૦૨૨–િાસ ગિબા િમઝટ”નો 
પ્રોગ્રામ યોજાયો હતો. આ પ્રોગ્રામમાં 
િાસ-ગિબા ઉપિાંત બીજા પ્રોફેશનલ 
ગ્રુપ દ્ાિા ડાનસ િજૂ ્કિવામાં આવયા 
હતા તથા તે ગ્રપુ તિફથી ગિબાના 
સટેપસ પણ શીખવાડવામાં આવયા હતા.

જે બધા લો્કો માટે એ્ક આ્કર્ષણ 
બની ગયું હતું અને બધાએ ખૂબ જ 
વખાણયું હતું. આ પ્રોગ્રામને સફળ 
બનાવવા પાટીદાિ સમાજના સંસથાપ્ક 
અને પ્રમુખ મવજયભાઈ પટેલે જાહિે 
જનતાનો આભાિ માનયો હતો અને 
મવઘા ફૂડ સમહત સમગ્ર સપોનસસ્ષ તેમજ 
્કૃણાલ પટેલ, ભામવન પટેલ અને 
આસથા ગ્રુપના સવષે સહાય્કોનો પણ 

આભાિ વયક્ત ્કયયો હતો. ફૂડ સટોલમાં 
ફૂડ ઓનેસટ ફૂડનું હતું તેમજ શિણાય 
ગ્રપુ દ્ાિા ચા તથા પ્રી ફૂડ મમ્કસના 
પ્ેકેટસનું મવતિણ ્કિાયું હતુ.  જેમ 
સોનામાં સુગંધ ભળે તેમ સુમનલ પટેલે 
ગિબા-િાસ ગાઈ હંમેશની માફ્ક ધુમ 
મચાવી હતી. આ પ્રોગ્રામને એ્કંિીંગ 
અજીત પટેલ દ્ાિા ્કિવામાં આવયું હતું. 
ફોટો તેમજ મવડીયોગ્રાફી ધીિેન પંડયા 
તેમજ પીં્કી પંડયા દ્ાિા ્કિવામાં આવી 
હતી. આ ગિબા પ્રોગ્રામને ખૂબ જ 
સફળતા અપાવવા બદલ મવજયભાઈ 
પટેલે ્કહ્યું હતુ ્કે, અમને ભમવષયમાં 
આવા ઘણા જ બધા પ્રોગ્રામો ્કિવાની 
પ્રેિણા મળી છે. આવો જ સાથ સહ્કાિ 
સૌ આપશે તેવી આશા છે. પાટીદાિ 
સમાજ ્કેનેડા ફ્કત પાટીદાિો માટે જ 
નહીં, પણ સમગ્ર સમાજ માટે ્કામ 
્કિવા ઉતસુ્ક છે.

પાટીદાર સમાજ કેનેડા દ્ારા રાસ ગરબાની રમઝટ
પ્રોફરેિનલ ગ્ુપ દ્ાિા ડાનસ િજૂ કિાયા, ગિબાના સ્ટેપસ પણ િીખવાડાયા
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રાજકાેટ સ�હતનું કાઠીયાવાડ ભ�વ�માં 
�ેનના પા�સર્ બનાવશે-વડાપ્રધાન માેદીનાે દાવાે

રાજકોટ : �મક�ડોરણામાં ભાજપ દ્વારા યો�યેલી �હ�રસભામાં ઉમટ�લી 
જંગી મેદનીને  સંબોધતા ગુજરાતની વીસ વષર્ની િવકાસ ગાથા વણર્વીને 
વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદીએ સૌરા�ના આગવા ઉદ્યોગોના િવકાસનો ઉલ્લેખ 
કરીને ક�ં રાજકોટ અને આજુબાજુનું સૌરા� આજે ઓટોમોબાઈલનું 
હબ બન્યું છ�, દ�શમાં બનતા વાહનો,કારના પાટ્સર્ અહ� બને છ�, અને હવે 
ભિવષ્યમાં તમારી પાસે િવમાનના પાટ્સર્ના ઓડર્ર આવવાના છ�, મોરબી, 
�મનગર સિહત સમગ્ર કાઠીયાવાડને ઔદ્યોિગક િવકાસનો લાભ મળવાનો 
છ�.  આજે ગુજરાત એટલે િવકાસ અને િવકાસ એટલે ગુજરાત એ આંકડાથી 
િસધ્ધ થાય છ�, િવકાસ એક જન આંદોલન બની ગયું છ�. 

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં આ વષ� યો�નારી િવધાનસભા 

ચૂંટણીઓમાં મિહલાઓના પ્રિતિનિધત્વમાં વધારો 
થશે. ક�ગ્રેસમાં આગામી ચૂંટણીમાં મિહલાઓને 
મોટા પ્રમાણમાં �ટ�કટો આપવા જઇ રહ્યાં છ�. 
70 બેઠકો પર ક�ગ્રેસમાં મિહલાઓએ �ટ�કટની 
દાવેદારી કરી છ�. જેના કારણે ક�ગ્રેસમાં �ટક�ટની 
વહ�ચણીનું કામકાજ સરળ નહ� રહ�. મિહલા 
ક�ગ્રેસે સક્ષમ મિહલા દાવેદારોની છણાવટ શ� 
કરી દીધી છ�. બી� બાજુ મિહલા ક�ગ્રેસની 40 
બેઠકો આપવા માંગ શ� કરી દીધી છ�.  

મિહલા ક�ગ્રેસ પ્રમુખ જેનીબેન ઠુમ્મરની 
�ટ�કટમાં પ્રાધાન્યની માંગ કરવામાં આવી છ�. 
જેની ઠુમ્મર� જણાવ્યું હતું ક�, હાલ રાજ્યમાં 

મ�ઘવારી, બેરોજગારી જેવા મુદ્દાઓને કારણે 
મિહલાઓ વધાર� ઉત્સાહી બની છ�. ગ્રાઉન્ડ 
લેવલે કામ કરતી મિહલાઓને �ટ�કટ મળ� એવા 
ક�ગ્રેસમાં પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છ�. 2017 માં ક�ગ્રેસે 
10 મિહલાઓને �ટ�કટ આપી હતી. જેમાં 10 
માંથી 4 મિહલા ઉમેદવારો �તવામાં સફળ 
થયા હતા. ગેનીબેન ઠાકોર, સંતોકબેન એર�ઠયા 
અને ચંિદ્રકાબેન બારીયા ક�ગ્રેસના મિહલા 
ધારાસભ્યો છ�. 

1985માં ક�ગ્રેસે સૌથી વધુ 20 મિહલાઓને 
�ટ�કટ આપી હતી. યુપીમાં િપ્રયંકા ગાંધીએ 
40 ટકા મિહલાઓને �ટ�કટ આપી હતી. હાલ 
ગુજરાતમાં 40 મિહલાઓને �ટ�કટ આપવા માંગ 
કરવામાં આવી છ�.

પડતર કેસાે મુદે્દ હાઇકાેટ� દાખલ કરેલી 
સુઅાેમાેટાે પીઅાઇઅેલમાં હાઇકાેટર્ની તાકીદ

અમદાવાદ

સાંસદો-ધારાસભ્યો િવ�ધ્ધના પડતર ક�સો 
મુદ્દ� ગુજરાત હાઇકોટ� દાખલ કર�લી સુઓમોટો 
�હ�રિહતની �રટ અર�ની સુનાવણીમાં કોટર્ 
સહાયક તરફથી અદાલતનું ધ્યાન દોરાયું હતું 
ક�, સાંસદો ધારાસભ્યો સામેના ક�સો ચલાવવા 
માટ� સુપ્રીમકોટર્ના િનદ�શાનુસાર સ્પેશ્યલ 
ડેઝીગ્નેટ�ડ કોટર્ની રચના કરી હોવાનું અગાઉ 
રાજય સરકાર દ્વારા જણાવાયું હતુ પર�તુ હજુ 
સુધી તેનું �હ�રનામું ર�કડર્ પર આવ્યું નથી, 

તેથી હાઇકોટ� આ નો�ટ�ફક�શન રજૂ કરવા 
સરકારપક્ષને િનદ�શ કય� હતો અને ક�સની વધુ 
સુનાવણી તા.૨૦મીએ રાખી હતી. 

દ�શમાં તમામ સાંસદો અને ધારાસભ્યો 
િવ�ધ્ધના પડતર ક�સોને લઇ સુપ્રીમકોટર્માં 
અગાઉ દાખલ થયેલી �હ�રિહતની �રટમાં 
સુપ્રીમકોટ� આવા ક�સોની ઝડપી અને 
અસરકારક સુનાવણી માટ� દર�ક રાજયોને 
િવશેષ અદાલતની રચના કરવા સિહતના 
મહત્વના િનદ�શો �રી કયાર્ હતા. સુપ્રીમકોટર્ના 
િનદ�શને પગલે ગુજરાત હાઇકોટ� સાંસદો-
ધારાસભ્યો સામેના પડતર ક�સો મુદ્દ� સુઓમોટો 
પીઆઇએલ દાખલ કરી હતી. 

PM મોદી અંગે વાંધાજનક 
�ટપ્પણી મામલે ગોપાલ 
ઈટાિલયાની અટકાયત

અમદાવાદ

વડાપ્રધાન મોદી અંગે વાંધાજનક �ટપ્પણી 
કરવાના મામલે રા�ીય મિહલા આયોગે આમ 
આદમી પાટ�ના ગુજરાત રાજ્યના અધ્યક્ષ ગોપાલ 
ઈટાિલયાને નો�ટસ પાઠવી હતી.  ઈટાિલયાને 
પાઠવવામાં આવેલી નો�ટસમાં કહ�વામાં આવ્યું 
હતું ક�, તેનાથી અમારા દ�શની મિહલીઓનું 
અપમાન થયું છ�. મિહલા આયોગે આપ નેતા દ્વારા 
ઉપયોગ કરવામાં આવેલ શબ્દોમાં પદનું સમ્માન 
ન �ળવવા, ખરાબ શબ્દોમાં કર�લી �િતગત 
અભદ્ર �ટપ્પણીને વખોડી કાઢી હતી. દરિમયન 
ઇટાિલયાની ગુ�વાર� �દલ્હી પોલીસે અટક કયાર્ 
બાદ મોડી સાંજે તેને મુક્ત કરી દીધા હતા.

ગુજરાત AAPમાં ગાબડું; 
15 પૂવર્ હોદ્દ�દારો સિહત 200 
કાયર્કતાર્ઓએ ક�સ�રયા કયાર્ 

�મનગર
�મનગરમાં િવધાનસભા ચૂંટણી પહ�લા 

“આપ”થી નારાજ થયેલા આગેવાનો અને 
કાયર્કતાર્ઓ ભાજપમાં �ડાયા છ�. �મનગર ગ્રામ્ય 
િવસ્તારમાં આમ આદમી પાટ�થી નારાજ થયેલા 15 
જેટલા પૂવર્ હોદ�દારો અને 200 જેટલા કાયર્કતાઓ 
ભાજપમાં �ડાયા છ�. અટલ ભવન ખાતે િજલ્લા 
ભાજપ પ્રમુખ રમેશ મૂંગરા સિહતના સંગઠનના 
સભ્યોએ ક�સ�રયો ખેસ પહ�રાવી ભાજપમાં આવકાયાર્ 
હતા. િજલ્લા ભાજપ કાયાર્લય ખાતે ક�સ�રયો ધારણ 
કય� હતો. આપ ના તાલુકા કારોબારી સભ્ય અને 
તાલુકા મોરચા સભ્ય સિહતના આગેવાનો અને પૂવર્ 
હોદ�દારો ભાજપમાં �ડાયા હતા. 

એકવાર ક�જરીવાલને મોકો 
આપો, ગુજરાતમાં બધું 

બદલાઈ જશે: રાઘવ ચઢ્ઢા
ભાવનગર

આમ આદમી પાટ�ના સહ પ્રભારી અને રાજ્યસભાના 
સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢા ભાવનગર આવી પહ�ચ્યા હતા. 
ત્યારબાદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યો� હતી. તેમણે 
ભાવનગરના મહારા� ક�ષ્ણક�મારિસંહ� ગોહીલને 
નમન કરી શ્રદ્ધાંજિલ અપર્ણ કરી ક�ં ક�, ભાવનગર 
એ રાજ્ય અને રા�ીય સ્તરના નેતાઓ, િવદ્વાનોની ભેટ 
આપી છ�, અહ� િશક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને રોડ રસ્તાઓની 
હાલત કફોડી છ�, ઈલાજ કરાવવા બી� િજલ્લાનો સહારો 
લેવો પડે છ�, કરોડો �િપયાની ગ્રાન્ટ મળતી હોવા છતાં 
ભ્રષ્ટ નેતાઓના કારણે ભાવનગરનો �ઈએ તેવો િવકાસ 
થયો નથી, એકવાર પાંચ વષર્ માટ� ક�જરીવાલ સરકારને 
મોકો આપી જુઓ બધું બદલાઈ જશે.

� કોઈ પક્ષ સમાજને મહત્વ 
નિહ આપે તો લડી લેવા પણ 

તૈયાર : ભારતીબાપુ
ભાવનગર

સરખેજ ખાતે આવેલા ભારતી આશ્રમના મહ�ત 
ઋિષ ભારતીબાપુના અધ્યક્ષ સ્થાને યુવા િચંતન 
િશિબરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. િશિબરમાં 
કોળી સમાજના તમામ સામાિજક આગેવાનો અને 
તમામ સંગઠનો એક મંચ ઉપર એકિત્રત થયા હતા, 
ઋિષ ભારતીબાપુએ પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા 
જણાવ્યું હતું ક�, ગુજરાતની 182 બેઠક માંથી 72 
બેઠક ઉપર કોળી સમાજનો હક્ક છ�, તેને ન્યાય મળવો 
�ઈએ, સમાજને જે પક્ષ વધુ �ટ�કટ આપશે તેને કોળી 
સમાજ સમથર્ન આપશે. � કોઈ પક્ષ સમાજને મહત્વ 
નિહ આપે તો કોળી સમાજ હવે ��ત બન્યો છ� અને 
સમાજ માટ� લડી લેવા પણ તૈયાર છ�.

ચૂંટણી પહ�લા નવા સમીકરણઃ 70 બેઠક 
માટ� ક�ગ્રેસમાં મિહલઅોની દાવેદારી

MP-MLA સામેના ક�સો ચલાવવા 
કોટર્નું નો�ટ�ફક�શન રજૂ કરવા િનદ�શ

વડાપ્રધાન માેદીઅે અમદાવાદ �સ�વલ હાે��ટલમાં 1275 કરાેડની �વ�વધ અારાેગ્ય સુ�વધાઅાેનુ લાેકાપર્ણ કયુર્
અમદાવાદ

વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદીના ગુજરાત 
પ્રવાસનો આજે ત્રી� �દવસ છ�. 
દરિમયાન તેઓ અમદાવાદની િસિવલ 
હો�સ્પટલ પહ�ચ્યા જ્યાં તેમણે 1275 
કરોડની િવિવધ આરોગ્ય સુિવધાઓનું 
લોકાપર્ણ અને ખાતમુહૂતર્ કયુર્.  

િસિવલ હો�સ્પટલના લોકાપર્ણ 
સમયે PM મોદીએ ક� ક�, ગુજરાત 
ક�ન્સર ઈ�ન્સ્ટટ્યુટના નવા િબ�લ્ડંગની 
સાથે બોનર્મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટની 
સુિવધાઓ શ� થઈ છ�. પીએમ 
મોદીએ અમુક દદ�ઓ સાથે પણ 

વાતચીત કરી. પીએમ મોદીએ ક� 
આપણુ િસિવલ હો�સ્પટલ નાનકડુ 
ગામ જેવું છ�. સેવાના કામને આગળ 
વધારવા માટ� તમામને શુભેચ્છા પાઠવુ 
છું. દુિનયાની સૌથી બેસ્ટ ટ�કિનક, 
મે�ડકલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અમદાવાદ 
ગુજરાતમાં ઉપલબ્ધ થશે. જે ખાનગી 
હો�સ્પટલમાં નથી જઈ શકતા, તેઓ 
માટ� આ સરકારી હો�સ્પટલ સેવા 
માટ� તૈયાર રહ�શે. આજે મે�ડિસટી 
ક�મ્પસ પણ તૈયાર થઈ ગયું છ�. યુએન 
મહ�તા હો�સ્પટલ ઓફ કા�ડર્યોલો�ની 
સુિવધાઓ વધી રહી છ�. દ�શનું પહ�લુ 

સરકારી હો�સ્પટલ છ�, જ્યાં સાઈબર 
નાઈફ જેવી ટ�કિનક ઉપલબ્ધ છ�. 
હું તમામ ગુજરાતવાસીઓને આ 
ઉપલ�બ્ધઓ માટ� શુભેચ્છા આપું છું. 

ગુજરાતમાં માતા �ત્યુદર 
અને િશશુ �ત્યુદરમાં ઘટાડો 
22 વષર્ પહ�લાં ગુજરાતમાં માત્ર 

9 મે�ડકલ કોલે� હતી ને આજે 36 
મે�ડકલ કોલે� છ�. 20 વષર્ પહ�લાં 
ગુજરાતની સરકારી હો�સ્પટલમાં 
અંદાજે 15 હ�ર બેડ હતા અને આજે 
અત્યાર� સરકારી હો�સ્પટલોમાં બેડની 
સંખ્યા 60 હ�ર થઇ ચૂક� છ�.

બેસ્ટ ટ�કિનક, મે�ડકલ સુિવધા અમદાવાદમાં ઉપલબ્ધ થશે: PM
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ઓન્ટેરિયો 
ટાઈમ આઉટ ગૃપ દ્ારા હાથ 

ધરાયેલા વિશ્વના સૌથી િધુ ઠંડા સથળો 
વિશેના સિવેક્ષણમાં કેનેડાના ત્રણ 
શહેરોનો સમાિેશ થયો છે. આ સરિે 
માટે ર૦ હજાર લોકો અને વનષણાંતોના 
અવિપ્ાયો લેિામાં આવયા હતાં. 

વિશ્વિરમાં ફેલાયેલી આ કંપની 
હોસસપટાલીટી ઉદ્ોગ ઉપર ધયાન 
આપે છે. તેણે જાહેર કરેલા છેલાં 
િાવ્ષિક ટાઈમ આઉટ ઈનડેકસમાં જે 
શહેરોની આસપાસના વિસતારોમાં 
િધુ ઠંડી રહેતી હોય એને આધાર 
ગણિામાં આવયો હતો.  એમાં ટોચના 
પાંચ સથાનોમાં મોનટ્ીયલની નજીકના 

વિસતારનો સમાિેશ થયો છે. મોનટ 
રોયલ બરોના મેદાની પ્દેશનો માઈલ 
એનડ વિસતાર સૌથી ઠંડો છે.૧રમા ક્રમે 
ટોરનટોના ડુંડાસના પવચિમી પાડોશી 
વિસતારનો સમાિેશ છે જયાં ઘણી આટષિ 
ગેલેરીઓ છે અને કોફી શોપસ પણ છે.  
ટ્ીનીટી બેલિુડસ અને કકિન િેસટ 
િચે્ની કલાકૃવતઓનો સમાિેશ છે. 

યાદીમાં રપમા સથાને િાનકકંિરના 
પવચિમ છેડાનો પ્દેશ છે, 

બાયોસટીરીયસ પ્દેશ એક સમયે 
ઉચ્િગષિ માટે શાંત વિસતાર તરીકે 
માનીતો હતો. ટાઈમ આઉટ ગૃપના 
જણાવયા મુજબ ડેઈિ વિલેજ પોતાના 
ગામનો અનુિિ કરાિે છે. 

ચંડીગઢ
પંજાબ પોલસે 10 કદિસમાં 17 લોકોની ધરપકડ કરીને 5 

આતંકિાદી મોડ્યૂલનો પદાષિફાશ કયયો છે. આ ઉપરાંત પોલીસ 
ફોસવે 3 ગ્ેનેડ અને એક IED પણ કબજે કયાષિ છે. પોલીસ 
મહાવનરીક્ષક સુખચૈન વસંહ વગલે કહ્ં કે, લખબીર વસંહ ઉફફે 
લાંડા, હરવિંદર વસંહ ઉફફે કરંડા અને અશષિ દલા જેિા ગુંડાઓ 
આતંકિાદી બની ગયા છે તેમના દ્ારા ચલાિિામાં આિતા 
ટેરર   મોડ્ુલને પોલીસ ટીમે િારે નુકસાન પહોંચાડ્ું છે.

વગલે જ ણાવયું કે, પાકકસતાની ગુપ્તચર એજનસી 
ISI સમ વથષિ ત  આતંકિાદી મોડ્યૂલના 3 સદસયોની 1 
ઓકટોબરના રોજ ધરપકડ કરિામાં આિી હતી. તયારબાદ 
એક મો ડ્યૂ લનો પંજાબ પોલીસે પદાષિફાશ કયયો હતો. 
આ મો ડ્યૂ લનું સંચાલન કેનેડામાં રહેતો લખબીર અને 
પાકક સતા નમાં રહેતો હરવિંદર કરી રહ્ો હતો. સુખચૈન 

વસંહે જણાવયું કે, ISI સમવથષિત ખાવલસતાન ટાઈગર ફોસષિના 
આતંકિા દી  મોડ્યૂલનો પણ પદાષિફાશ કરિામાં આવયો 
હતો જેનું  સંચાલન કેનેડા સસથત આતંકિાદી અને ગેંગસટર 
અશષિદીપ કરી રહ્ો હતો. મોડ્યૂલના બે સદસયોની ચમકૌર 
સાવહબથી ધરપકડ કરિામાં આિી હતી.

દુનિયાિા સૌથી ઠંડા પ્રદટેશોમાં 
કિેેડાિા ત્રણ શહટેિોિો સમાવેશ

પંજાબમાં 10 કદિસમાં 17 લોકોની ધરપકડ 
પાંચ મોટા આતંકિાદી મોડ્યૂલનો પદાષિફાશ 

મુઝફ્ફિિગિ
ઉત્તર પ્દેશના મુઝફફરનગરમાં સાંસદ-ધારાસભય કોટટે 

મંગળ િારે 2013ના રમખાણો પહેલા બનેલા કિાલ કાંડ 
સાથે  સંબવંધત એક કેસમાં િાજપના ધારાસભય વિક્રમ સૈની 
સવહત 12 લોકોને દોવ્ત ઠેરવયા હતા અને બે િ્ષિની જેલ 
અને 10-10 હજારનો દંડ પણ ફટકાયયો હતો.  જોકે, સજા 
સિંળાવયા બાદ જ િાજપના ધારાસભય સવહત તમામ 12 
દોવ્તોને કોટષિમાંથી જ જામીન મળી ગયા હતા.

27 ઓગસટ 2013ના રોજ મુઝફફરનગર વજલાના કિાલ 
ગામમાં ગૌરિ અને સવચનની હતયા બાદ પોલીસે ખતૌલી 
વિધાનસિા  બેઠક પરથી િાજપના ધારાસભય વિક્રમ સૈની 
સવહત 28 લોકો સામે કેસ દાખલ કરિામાં આવયો હતો. આ 
જ કેસમાં ધારાસભય વિક્રમ સૈની સવહત 28માંથી 12 લોકોને 

મુઝફફરન ગ રની એમપી-એમએલએ અદાલતે બે-બે િ્ષિની 
સજા ફટકારી છે અને પ્તયેકને 10,000 રૂવપયાનો દંડ ફટકાયયો 
છે જયા રે  15 લોકોને આ કેસમાં પુરાિાના અિાિે વનદયો્ 
છોડી મયૂકિામાં આવયા હતા. 

મુઝફફરનગર કિાલ કાંડ: બીજેપી MLA 
સવહત 12 લોકોને 2-2 િ્ષિની જેલની સજા
12ને 10 હજારના ેદંડ, 15 લાકેાેને પુરાવાના અભાવે નનદાદોષ છાડેી મૂકાયા

ગાનઝયાબાદ
ગાવઝયાબાદ શહેરને અડીને આિેલા 

ઈકલા ગા મમાં મંગળિારે મોડી સાંજે 
બે સમુદાયના લોકો િચ્ે ઉગ્ લડાઈ, 
પથથરમારો અને ગોળીબાર થયો હતો. 
આ ઘટનામાં બંને પક્ષના ડઝનેક લોકો 
ઘાયલ થયા હતા. કહેિામાં આિી રહ્ં 
છે કે રોડ પર પાક્ક કરેલી કારને લઈને 
બંને પક્ષો િચ્ે વિિાદ શરૂ થયો હતો. 
માવહતી મળતા જ ઘટનાસથળે પહોંચેલી 
ગાવઝયાબાદ પોલીસે બંને પક્ષોને શાંત 
પાડ્ા હતા. અતયાર સુધી આ કેસમાં 
એક પક્ષે પોલીસમાં ફકરયાદ આપી છે 
જયારે બીજી બાજુએ આજે ફકરયાદ 
આપિાની િાત કરી છે. પોલીસ આ 

મામલે તપાસ કરી રહી છે. પોલીસે 
જણાવયું કે, મામલો મસુરી પોલીસ 
સટેશન વિસતારના ઈકલા ગામનો છે. 
મંગળિારની મોડી સાંજે આ ગામમાં 
રહેતો મોવહત રોડ પર કાર પાક્ક કરીને 
કોઈની સાથે િાત કરતો હતો. તયારે આ 
સમયે આ ગામનો રહિેાસી મોહસીન 
તેની કાર લઈને પાછળથી આવયો હતો. 
તેણે મોવહતને આગળ જિા માટે કાર 
હટાિિા કહ્ં પરંતુ આ બાબતે બંને 
િચ્ે ઝઘડો થઈ ગયો હતો તયારબાદ 
બંનેએ પોતપોતાના પક્ષના લોકોને 
બોલાવયા. આરોપ છે કે, બંને પક્ષોના 
આિિાની સાથે જ ઉગ્ બોલાચાલી 

ગાનઝયાબાદમાં બે સમુદાય વચ્ે 
ઘર્ષણ, ્ફાયરિંગમાં અિેક ઘાયલ
બંને પક્ષને પાેલીસ સે્શન બાેલાવી તેમના નનવેદન નાંધ્ા

ઓટ્ાવા 
કેનેડામાં અભયાસ કરતા 

ઈનટરનેશનલ સટુડન્ટસ માટે કેનેડા 
સરકારે એક મહતિનો વનણષિય લીધો છે. 
જેનાથી 5 લાખથી િધુ ઇનટરનેશનલ 
સટુડેન્ટસને લાિ થશે. કેનેડા સરકારે 
મહતિપયૂણષિ માવહતી આપતાં કહ્ં કે, 
આંતરરાષ્ટીય  વિદ્ાથથીઓ સટડી પરવમટ 
ઉપર દર અઠિાકડયે 20થી િધુ કલાકો 
કામ કરી શકશે.

કેનેડાની રાજધાની ઓટ્ાિા ખાતેથી 
ઇવમગ્ેશન વમવનસટર સીન ફે્ઝરે આ 
જાહેરાત કરી હતી. જેમાં 15 નિેમબર 

2022થી 31 કડસેમબર 2023 સુધી 
કેનેડામાં રહેનારા આંતરરાષ્ટીય 
વિદ્ાથથીઓ તેમની સટડી પરવમટ પર 

ઑફ-કેમપસ િક્ક કરી શકશે. તેમને 
દર અઠિાડીયે 20થી િધુ કામ કરિાની 
મંજયૂરી આપિામાં આિશે. જો કે, 
સટુડન્ટસને અભયાસના િોગે િધુ કામ 
ન કરિાની સલાહ અપાઈ છે.  જે 
ઇનટરનેશનલ સટુડનસે 7 ઓકટોબર 
2022થી સટડી પરવમટની અરજી 
સબવમટ કરી છે. જો ઇવમગ્ેશન, 
રેફયુજીસ અને વસટીઝનવશપ કેનેડા 
તેમની અરજી મંજયૂર કરે તો તેઓ પણ 

આ પોવલસીનો લાિ મેળિી શકશે.
ઇવમગ્ેશન વમવનસટર સીન ફે્ઝરના 

જણાવયા અનુસાર, આ વનણષિયનો ઉદ્ેશય 
સમગ્ કેનેડામાં અનુિિાઈ રહેલા લેબર 
ક્રાઈવસસની અછતને દયૂર કરિાનો છે. 

કેનેડા ઐવતહાવસક શ્રમની તંગી 
અને બેરોજગારી સામે ઝઝયૂમી રહ્ં  
છે. સટેકટસસટકસ કેનેડાએ અહિેાલ 
આપયો હતો કે સપટેમબરમાં કેનેડાનો 
બેરોજગારીનો દર ઘટીને 5.2 ટકા થયો 
હતો, જે ઓગસટમાં 5.4 ટકા હતો. 

ઉનાળા અને વશયાળાની રજાઓ  
જેિા શેડુ્લ બે્ક દરવમયાન આ લીવમટ 

હટાિિામાં આિે છે. અતયારે કેનેડામાં 
લગિગ 10 લાખ નોકરીની ખાલી 
જગયા પડી છે. જો કામ કરનારા લોકો 
નહીં મળે તો કેનેડાની ઇકોનોવમને ખરાબ 
અસર થાય તેમ છે. કેનેડામાં િારતના 
અંદાજે એક લાખ વિદ્ાથથીઓ છે, જે 
2019માં કોરોના પહેલાં 1 લાખ 32 
હજાર હતા. િારતના આ સટુડન્ટસ 
અને વિદેશના જે સટુડન્ટસ કેનેડામાં 
િણ છે તેિા 5 લાખ જેટલા સટુડન્ટસને 
સરકારના આ વનણષિયથી લાિ થશે. 
કેનેડા એ આંતરરાષ્ટીય વિદ્ાથથીઓ 
માટે વિશ્વના મુખય ડેસસટનેશનસ પૈકી 

એક છે. 2021માં કેનેડા સરકારે 6 
લાખ 20 હજારથી િધુ આંતરરાષ્ટીય 
વિદ્ાથથીઓના અભયાસની વયિસથા કરી 
હતી.  આ સંખયા છેલા બે દાયકામાં 
ત્રણ  ગણી િધી ગઈ છે. કેનેડાએ ગયા 
િ્વે જ લગિગ 4 લાખ 50 હજાર 
નિી સટડી પરવમટ જાહેર કરી હતી. 
દેશની એજયુકેશનલ ઇનસટીટ્ુશનસ, 
મલટીકલચકરઝમ, કેનેકડયન ડૉલરની 
અફોડષિવબલીટી અને કામ અને પમવેનેનટ  
રેવસડેનસ ઓપરયુષિવનટી જેિા વિવિધ 
પકરબળોને કારણે કેનેડામાં અભયાસ 
કરિાની માંગ ખયૂબ જ રહે છે.

કેનેડામાં સરકારના મહત્ત્વ નનર્ણયને પગલે 5 લાખથી વધુ ઇન્ટરનેશનલ સુ્ડેન્ટસને લાભ થશે

વિદેશી વિદ્ાથથીઅો અઠિાકડયે 20થી િધુ કલાક કામ કરી શકશે

્ોિોન્ો 
કેનેડા પોસટ હિે સટેમપસ, પેકવેજંગ અને તેની 

હાલની નાણાકીય સેિાઓ સાથે લોન આપશે. 
કારણ કે તે સત્તાિાર રીતે TD બેંક જયૂથ સાથે 
િાગીદારી શરૂ કરિા જઈ રહી છે. 

બુધિારે ક્રાઉન કોપયોરેશને જણાવયું હતું 
કે, લોન પ્ોગ્ામ, જે અનય સેિાઓમાં વિસતૃત 
થઈ શકે છે, તે ગ્ામીણ, દયૂરસથ અને સિદેશી 
સમુદાયો સવહત સમગ્ દેશમાં કેનેકડયનો માટે 
િધુ નાણાકીય વિકલપો પ્દાન કરશે.

કેનેડા પોસટના નાણાકીય સિેાઓના િાઇસ-
પ્ેવસડેનટ માઇકલ યીએ લોનચ પહેલા એક 

મુલાકાતમાં જણાવયું હતુ કે, અમે માનીએ છીએ 
કે ખાસ કરીને લોનની જરૂરત ધરાિાનારા 
કેનેકડયનોને નાણાકીય સિેાઓની િધુ સારી 
સેિાઓ પ્દાન કરિાની આ શ્રેષ્ઠ રીત છે.

આ લોન 1,000 ડોલર અને 30,000 
ડોલરની િચ્ેની હશે. જે પે-ડે વધરાણકતાષિઓ 
અને પરંપરાગત બેંકો િચ્ેનું અંતર દયૂર કરે છે. 

લોનમાં TD દ્ારા વનધાષિકરત વયાજ દર હશે, 
પરંતુ ગ્ાહકો પાસે બેંક ખાતું હોિું જરૂરી નથી 
અને તે ક્રેકડટ માટે નિા હોય તો પણ ચાલે એિી 
સુવિધા છે. બજારમાં સાદી અને સસતી લોન 
સેિાઓ મેળિિાની ખરેખર જરૂકરયાત છે.

ઓન્ટેરિયો 
 ટોરોનટો ઇસટ કડટેનશન સેનટરના સુધારણા 

અવધકારી સામે સકારબોરો જેલમાં સિંવિત 
ઘાતક દિાઓની દાણચોરીનો આરોપ મયૂકિામાં 
આવયો છે. રુકી જેલ ગાડષિ, ડાયલન વપન્ાિકરયાને 
પણ આંતકરક તપાસ દરવમયાન કેટલીક 
જાણકારી મળતાં સસપેનડ કરિામાં આવયો છે.

સયૂત્રોએ જણાવયું છે કે, CBC ટોરોનટો આ 
કેસ વિશે જાહેરમાં બોલિા માટે અવધકૃત ન 
હોિાને કારણે કંઈ બોલતાં નથી, પણ કહેિાય 
છે કે વપન્ાિકરયાને જેલના સિવેલનસ કેમેરામાં 
પેકેટ લઈ જતા અને કવથત રીતે કેદીના સેલમાં 

પ્િેશતા રેકોડષિ થયા પછી તેમની ધરપકડ 
કરિામાં આિી હતી. 

જેલ સટાફે તરત જ પેકેટ કબજે કરી તપાસ 
શરૂ કરી હતી. એ પછી સટાફને વપન્ાિકરયાના 
જેલમાં પાક્ક કરિામાં આિેલાં િાહનની તલાશી 
લેિા કહિેામાં આવયું હતું. સયૂત્રોનું કહિેું છે કે, 
તપાસમાં િાંધાજનત ચીજિસતુ મળી આિી હતી.

આ અંગે પોલીસને જાણ કરિામાં આિી હતી 
અને થોડા સમય બાદ વપન્ાિકરયાની ધરપકડ 
કરિામાં આિી હતી. તેની સામે શસત્રો, માદક 
દ્રવયોની હેરાફેરી અને વિશ્વાસિંગના આરોપો 
ઘડિામાં આવયા છે.

કેનેડા પોસટ હિે બેંક સાથે િાગીદારી 
કરિાની તૈયારીમાં, પ્જાની સુવિધા િધશે

ટોરોનટોનાં સુધારણા અવધકારી વિરુદ્ધ 
જેલમાં ડ્રગસની દાણચોરીનો આરોપ
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હિજાબ પર પ્રહિબંધનો 
કેસ િવે સુપ્રરીમ કોર્ટના 

ચરીફ જસ્રસ સમક્ષ જશે 
નવી દિલ્ી

સપુ્રરીમ કોર્ટનરી ખંડપરીઠ શાળા અને કોલેજોમાં હિજાબ 
પર પ્રહિબંધ હવરુદ્ધનરી અરજી પર હનર્ટય લઈ શકી નથરી. 
જસ્રસ ગુપ્ાએ કરા્ટરક િાઇકોર્ટનો ચુકાદો માનય રાખરી, 
હિજાબ ઉપરના પ્રહિબંધ સામેનરી અપરીલ નામંજૂર કરરી 
છે. જસ્રસ સુધાંશુ ધુહલયાએ િાઇકોર્ટનો ચુકાદો રદ્દ કયયો 
અને હિજાબ ઉપરનો પ્રહિબંધ અયોગય ઠેરવયો છે. જસ્રસ 
ધહુલયાએ રાજય સરકારનો પ્રહિબંધ મૂકિો ઠરાવ પર રદ્દ 
કયયો છે. ખંડપરીઠના બન્ે જજના અલગ અલગ મંતવયથરી 
િવે સમગ્ર મામલો ચરીફ જસ્રસ સમક્ષ જશે. દેશના ચરીફ 
જસ્રસ યોગય હનર્ટય લઈ આ કેસમાં આગળનો માગ્ટ 
નક્રી કરશે. બે સભયોનરી બેનચમાં આ મદુ્દે મિભેદો િિા. 

નોરબંધરીના દ્િાવેજો રજૂ 
કરવા સુપ્રરીમ કોર્ટનો કેનદ્ર 

સરકારને આદેશ
નવી દિલ્ી

વર્ટ ૨૦૧૬માં કેનદ્રનરી મોદરી સરકાર દ્ારા દેશભરમાં 
રાિોરાિ નોરબંધરી લાગુ કરરી દેવામાં આવરી િિરી. આ 
મામલો િાલ સુપ્રરીમ કોર્ટમાં ફરરી ચચા્ટમાં આવયો છે. 
નોરબંધરી લાગુ કરવાના હનર્ટયને પડકારિરી અરજીનરી 
સુનાવરરી દરહમયાન સુપ્રરીમ કોરટે મિતવપૂર્ટ રકોર કરિા 
કહ્ં િિું કે અમને અમારરી લક્મર રેખા શું છે િે સારરી રરીિે 
ખયાલ છે. આ સાથે જ બાદમાં સપુ્રરીમ કોરટે કનેદ્ર સરકાર 
અને આરબરીઆઇને નોટરસ પાઠવરી િિરી અને નવમરી 
નવેમબર સુધરી પોિાનો જવાબ આપવા કહં્ િિંુ. એવા 
અિેવાલો છે કે સુપ્રરીમ કોર્ટમાં આરલા વરયો પછરી નોરબંધરીનું 
ભૂિ ફરરી ધરુિા સરકાર મુશકેલરીમાં મુકાઇ શકે છે.  

વડાપ્રધાન દિસાન 
ટ્રેિટર યોજના ઃ અડધી 

દિંમતરે ટ્રેિટર મળશરે
નવી િિલ્ી

દરીવાળરી પિેલા ં ખડેિૂો મારે બવેડા 
ખશુખબર છે. દેશના આશરે ૧૨ કરોડ 
ખડેિૂોના ં બનેક ખાિાઓંમા ં દરીવાળરી 
પિેલા ં જ પરી.એમ.ટકસાન યોજનાનો 
૧૨મો િપ્ો જમા થઈ જશ.ે િો બરીજી 
િરફ પોિાનુ ં ટે્કરર વસાવવાનુ ં િમેનું 
્વપ્ન પર સાકાર થશ.ે પરી.એમ.ટકસાન 
ટ્કેરર યોજના નરીચ ે િેઓ આશરે 
અધધી ટકંમિે નવુ ં ટ્કેરર ખરરીદરી શકશ.ે 
િકીકિમા ં કેનદ્ર એ રાજય સરકારો, 
વડા પ્રધાન ટકસાન ટ્કેરર યોજના નરીચે 
ખડેિૂોન ે ટે્કરર ખરરીદવા મારે ૨૦થરી 
૫૦ રકા સધુરીનરી સબસરીડરી આપવામાં 
આવ ેછે.

અમૃતસર
પંજાબ જેલ હવભાગે એક આગવરી 

પિેલ કરરીને સારરી વિ્ટરૂક ધરાવિાં 
કેદરીઓને પોિાના જીવનસાથરી સાથે એક 
અલગ રૂમમાં બે કલાક સુધરીનો સમય 
પસાર કરવાનરી અનુમિરી આપરી છે. 
આ વયવ્થામાં પહિ કે પત્રી શારરીટરક 
સંબંધ બનાવરી શકશે અને િેના મારે 
ખાસ રૂમનરી વયવ્થા કરવામાં આવરી 
છે. આમ િવે જેલનરી દરીવાલો પર 
પટરવારનો વંશવેલો વધારવાના સાક્ષરી 
બનરી શકશે. પંજાબનરી જેલોમાં કેદરીઓ 
મારે આ નવરી વયવ્થા પ્રારંહભક ધોરરે 
િરરિારનમાં ગોઇંદવાલ સાહિબ 
સેનટ્લ જેલ, નાભાનરી નવરી હજલ્ા 

જેલ અને બટઠંડાનરી મહિલા જેલમાં 
શરૂ કરવામાં આવરી િિરી અને િાલમાં 
િે રાજયનરી 17 જેલોમાં લાગુ થઇ ગઇ 
છે. નોંધનરીય છે કે જેલમાં આવરી સુહવધા 
ધરાવિંુ પંજાબ દેશનું પ્રથમ રાજય છે. 
પંજાબ અને િટરયારા િાઇકોરટે મંજૂરરી 
આપિાં રાજય સરકારે 17 જેલોમાં ખાસ 
વયવ્થા કરરી છે. પંજાબનરી જેલોમાં આ 
સુહવધાનરી શરૂઆિ હવદેશનરી જેલોમાં 
મળિરી સુહવધાનું અનુકરર કરરીને 
કરવામાં આવરી છે. જમ્ટનરી, ઓ્ટ્ેહલયા, 
અમટેરકા, ટફહલપાઇનસ, કેનેડા અને 
સાઉદરી અરબ સહિિ ઘરા દેશોમાં 
જેલમાં કેદરીઓને આ પ્રકારનરી સહુવધા 
આપવામાં આવે છે.

ચંડીગઢ
સાયબર હસરરી ગુરુગ્રામમાં ફરરીવાર 

સાંપ્રદાહયક સૌિાદ્ટને બગાડવાનો 
પ્રયાસ કરવામાં આવયો છે. િટરયારાના 
ગુરુગ્રામમાં ભોડકલાંના કેરલાક 
બદમાશોએ ઘરમાં બનેલરી મસ્જદ પર 
િુમલો કયયો અને નમાજ અદા કરરી 
રિેલા લોકોને માર માયયો, એરલું જ નિીં 
પરંિુ મસ્જદમાં િોડફોડ પર કરરી અને 
િેને બિારથરી િાળું મારરીને ્થળ પરથરી 
ભાગરી ગયા. પરીટડિોનરી ફટરયાદના 
આધારે પોલરીસે રાજેશ ચૌિાર, અહનલ 
સંજય વયાસ અને ગામના લગભગ 
એક ડઝન લોકો હવરુદ્ધ કેસ નોંધયો 
છે. હબલાસપુર પોલરીસે ગુનો નોંધરીને 
િપાસ શરૂ કરરી છે. 200થરી વધુ લોકોના 

રોળાએ ગુરુગ્રામના એક ગામમાં એક 
મસ્જદમાં િોડફોડ કરરી અને તયા ં
નમાજ અદા કરરી રિેલા લોકો પર 
િુમલો કયયો અને િેમને ગામમાંથરી કાઢરી 
મૂકવાનરી ધમકી આપરી. પોલરીસે બુધવારે 
રાતે્ ભોરા કલાં ગામમાં ઘરનાને અંગે 
એફઆઈઆર નોંધરી છે. જોકે ગુરુવાર 
સાંજ સુધરી કોઈ આરોપરીનરી ધરપકડ 
અંગે કોઈ માહિિરી નથરી. સુબેદાર નઝર 
મોિમમદે નોંધાવેલરી ફટરયાદ મુજબ 
ભોરા કલાં ગામમાં મુસ્લમ પટરવારોના 
માત્ ચાર ઘર છે. િેમરે કહ્ં કે સવારે 
િંગામો શરૂ થયો જયારે રાજેશ ચૌિાર 
ઉફફે બાબુ, અહનલ ભદૌટરયા અને સંજય 
વયાસનરી આગેવાનરી િેઠળ 200 લોકોએ 
મસ્જદને ઘેરરી લરીધરી િિરી.

પંજાબમાં િેિીઓ વંશ વધારવા 
પત્ી સાથરે એિાંત માણી શિશરે

ગુરુગ્ામમાં 200 લોિોના ટોળા દ્ારા 
મસ્જિ પર ્ુમલો, ધમિી પણ આપી

િેરળ
કેરળના એના્ટકુલમ હજલ્ાનરી બે 

મહિલાઓને એક દંપિરીએ લલચાવરી, 
‘મેલરી હવદ્ા’ કરરી શ્રીમિં બનવાનરી 
લાલચમાં િતયા કરરી િિરી અને િેમના 
મૃિદેિોને ઘરમાં જ દફનાવરી દરીધા 
િિા. પોલરીસે જરાવયું કે, લોરરરી વેચિરી 
આ બે મહિલાઓનરી િતયા કયા્ટ બાદ 
મૃિદેિોને પથાનમહથટ્ા હજલ્ાના 
એલાંથુર ગામમાં દફનાવવામાં આવરી 
િિા. આ કેસમાં પોલરીસે ત્ર લોકોનરી 
ધરપકડ કરરી છે.

કોચરી શિેરના પોલરીસ કહમશનર 

સરીએચ નાગરાજુએ કહ્ં કે આ બંને 
મૃિક મહિલાઓ લોરરરીનરી ટરટકર 
વેચિરી િિરી. િેમનરી િતયા કયા્ટ બાદ 
મૃિદેિોને એક ઘરમાં દારરી દરીધા િિા. 
માયા્ટ ગયેલરી મહિલાઓનરી ઓળખ 
પદમા અને રોસાલરી િરરીકે થઈ છે. 
પોલરીસે દંપહતિ વૈદ્ ભગવાલ હસંિ 

અને લૈલા િેમજ એજનર હશિાબનરી 
ધરપકડ કરરી છે. કિેવામાં આવરી 
રહ્ં છે કે આ કેસમાં હશિાબ મુખય 
રડયંત્કારરી છે. હશિાબે કહથિ રરીિે 
નકલરી ફેસબુક એકાઉનર બનાવયું િિું 
અને સૌથરી પિેલા િેરે હિરુવલ્ામાં 
રિેિા ભગવલહસંિને મળયો િિો. 
િેરે ફેસબુક દ્ારા કહથિ રરીિે ભગવલ 
હસંિને અહમર બનવા મારે બહલ 
આપવા મારે મનાવયો િિો. નોંધપાત્ 
રરીિે કડવંિરા પોલરીસ ગુમ થયેલા 
કેસનરી િપાસ કરરી રિરી િિરી, તયારે આ 
જઘનય ગુનાનો ખુલાસો થયો િિો. 

લખપિરી બનવાનરી લાલચમાં બે મહિલાનરી 
બલરી ચઢાવાઈ, મૃિદેિ ઘરમાં દારરી દેવાયા
હત્યારયા સહહત ત્રણની ધરપકડ, મૃતક મહહલયાઓયાે લયાેટરીની હટહકટ વેચતી હતી

લખનઉ
ઉતિર પ્રદેશના અનેક હજલ્ાઓમાં 

કેરલાય ટદવસોથરી સિિ વરસાદ 
યથાવત્ છે. ઘરરી નદરીઓ ખિરાનરી 
ઉપર છે. સેંકડો ગામો પૂરનરી ઝપેરમાં 
આવરી ગયા છે. ખિેરોમાં ઉભો પાક 
પર ખરાબ થઈ ગયો છે. સ્થહિને 
જોિા મુખયમંત્રી યોગરી આટદતયનાથે 
પર અનેક પૂર પ્રભાહવિ હજલ્ાઓનરી 
મુલાકાિ લરીધરી છે અને સ્થહિનો િાગ 
મેળવયો છે. િો વરસાદને કારરે અતયાર 

સુધરીમાં કુલ 6 લોકોના મૃતયુ હનપજયા 
છે, જયારે પૂરના કારરે 1300 ગામો 
અસરગ્ર્િ થયા છે. ગોંડામાં પૂરથરી 
હજલ્ાના 110 ગામો અસર પામયા છે. 
ઘાઘરા નદરી ખિરાના હનશાનથરી 128 

સેમરી ઉપર વિેવા લાગરી છે. િરબગંજ 
િાલુકાના ટકનારે આવેલા ગામડાઓમાં 
િાિાકાર જોવા મળરી રહ્ો છે. પારરીનો 
પ્રવાિ એરલો ઝડપરી છે કે િે નવાબગંજ 
પોલરીસ ્રેશનનરી ધેમુઘાર પોલરીસ 
ચોકી પર ઝપરેમાં આવરી છે. જો 
પારરીનો પ્રવાિ આમ સિિ રિેશે િો 
આ પોલરીસ ચોકી ઈહિિાસ બનરી જશે. 
ગોંડા સદર િાલુકાના રૂપઈડરીિ બલોકના 
ગાઓનટરયા અનંિપુર ગામોમાં િબાિરી 
મચરી ગઈ છે.

ઉતિરપ્રદેશમાં વરસાદથરી કુલ 6ના મોિ 
1300 ગામ અસરગ્ર્િતઃ પાકને નુકસાન
ગયાંડયામયાં 110 ગયામયાે ઓસર પયામ્યા ઃ ઘયાઘરયા નદી નનશયાનથી 128 સેમી ઉપર વહેવયા લયાગી

િશવસરેના સાંસિ સંજય રાઉતની િ્ટડી 
17 ઓકટોબર સુધી લંબાવી િેવાઈ

મુબંઈ ઃ પાત્ા ચાલ કૌંભાડ મામલ ે શિવસનેા સાસંદ સજંય રાઉતન ે આજે 
પણ રાહત નથી મળી. હવ ે તમેણ ે 17 ઓક્ટોબર સધુી જલેમા ં રહેવુ ં પડિે. 
તમેની કસ્ડી 17 ઓક્ટોબર સધુી લબંાવવામા ંઆવી છે. ત ે દદવસ ેજ તમેની 
જામીન અરજી પર પણ સનુાવણી થિે. આ અગાઉ કટો ટ્ે 10 ઓક્ટોબર સધુી 
તમેને કસ્ડીમા ં મટોકલયા હતા.  1 ઓગસ્ના રટોજ EDએ તમેની નાણાકીય 
અશનયશમતતાના આરટોપમા ં ધરપકડ કરી હતી. 31 જલુાઈના રટોજ ED 
અશધકારીઓએ શિવસનેાના નતેાના ઘણા સથળટો પર દરટોડા પાડ્ા હતા અને 
તમેના પદરવારના સભયટોની પણ પછૂપરછ કરી હતી. અગાઉ 28 જનૂ ેએજનસીએ 
તમેને મની લટોનડદરંગ કેસમા ંપછૂપરછ મા્ે સમનસ પાઠવયા હતા. આરટોપ છે કે, 
પાત્ા ચાલ કેસમા ં1,034 કરટોડ રૂશપયાનુ ંકૌભાડં કરવામા ંઆવયુ ંછે.

ઉદ્ધવ અનરે એિનાથ જૂથ વચ્રેની લડાઈ 
જોઈ િાય્યિતા્યઓ થાિી ગયા: રાજ ઠાિરે
મુંબઈ ઃ મહારાષ્ટ્ર નવશનમામાણ સેના (MNS)ના વડા રાજ ઠાકરેએ પા્ટીના 
કાયમાકતામાઓને સંબટોશધત કરતા કહ્ં કે લટોકટો ઉદ્ધવ ઠાકરે અને એકનાથ 
શિંદે જૂથ વચે્ની લડાઈ જોઈને થાકી ગયા છે. કે્ લાકે તટો બંનેનટો 
દિેરાનટો મેળટો પણ જોયટો ન હતટો. હાલમાં શિવસેના રાજયમાં બે જૂથટોમાં 
વહેંચાયેલી છે. આથી જ આવનારી ચૂં્ણીને લઈને પુરી તાકાત સાથે 
મેદાનમાં ઉતરવું પડિે. તેમણે પા્ટીના નેતાઓને રણનીશત મુજબ આગળ 
વધવા પણ કહ્ં હતું.  રાજ ઠાકરે રંગસરદામાં MNS પદાશધકારીઓની 
બેઠકને સંબટોશધત કરી રહ્ા હતા. રાજ ઠાકરેએ જોકે ઉદ્ધવ ઠાકરે અને 
એકનાથ શિંદે જૂથ વચે્ના શવવાદ પર સીધી દ્પપણી કરી ન હતી. પરંતુ 
એ્લું કહેવું જ જોઇએ કે રાજયના લટોકટો વતમામાન રાજકારણથી કં્ાળી 
ગયા છે.  ઘણા લટોકટોએ બંને દિેરાની સભા પણ જોઈ ન હતી. 

િેજરીવાલના પવૂ્ય મંત્ી રાજરેન્દ્ર પાલ ગૌતમનરે 
ધમાાંતરણ મામલરે દિલ્ી પોલીસનું તરેડુ

નવી દદલહી ઃ પવૂમા મતં્ી રાજનેદ્ર પાલ ગૌતમના ઘરે દદલહી પટોલીસ એક નટોદ્સ 
લઈન ેપહોંચી છે. રાજનેદ્ર પાલ ગૌતમન ેદદલહી પટોલીસ ેપહાડગંજ પટોલીસ સ્ેિનમાં 
2:00 વાગય ેપછૂપરછ મા્ે બટોલાવયા છે. ધમાાંતરણ શવવાદમાં ફસાયા બાદ તેમણે 
દદલહી સરકારના સમાજ કલયાણ મતં્ી પદ પરથી રાજીનામ ુઆપી દેવુ ંપડંુ્ હતંુ. 
બીજી તરફ હવ ે દદલહી પટોલીસ ેરાજનેદ્ર પાલ ગૌતમન ેપછૂપરછની નટોદ્સ આપી 
છે. શહંદ ુદેવી-દેવતાઓની પજૂા શવરુદ્ધ િપથ લવેા મામલ ેપટોલીસ તેમની પછૂપરછ 
કરિ.ે શવજયાદિમીના દદવસ ેદદલહીના કરટોલ બાગમાં આયટોશજત બૌદ્ધ મહાસભા 
કાયમાક્રમમાં રાજનેદ્ર પાલ ગૌતમ પર શહંદ ુ દેવી-દેવતાઓના અપમાનનટો આરટોપ 
છે.  તમેની હાજરીમા ંહજારટો લકેટોન ે‘રામ-કૃષણ’ ન ેભગવાન ન માનવા અને 
કયારેય પજૂા ન કરવાની િપથ લવેાનટો વીદડયટો પણ સામ ેઆવયટો હતટો. 

મારા િ્ન્િતુવમાં રેિપ્ટની આરતી િરવાનુ 
નથી શીખવાડાતું : આદિતય ઠાિરે

મંુબઈ ઃ શિવસનેાના બ ે જથૂટો વચ્ ે નામ અન ે શસમબટોલ મા્ે ચાલી રહેલા 
કાનૂની ગજગ્ાહ વચે્ શિવસનેાના નતેા અ્ન ે પવૂમા સીએમ ઉધધવ ઠાકરેના 
પુત્ા આદદતય ઠાકરેએ ભાજપ તેમજ ગજુરાત સરકાર પર પ્રહારટો કયામા છે. 
નયઝૂ ચેનલ સાથનેી વાતચીતમાં આદદતય ઠાકરેએ એક સવાલનટો જવાબ 
આપતા કહ્ હતુ કે, મારા દાદાજીએ મન ે જ ે શહનદુતવ શિખવાડ્ ુ છે તેમાં 
કયારેય એવ ુનથી કહેવાય ુ કે રેશપસ્ની આરતી કરવામાં આવ ેઅન ે પજૂા 
કરવામા ંઆવ.ેજ ેપણ રેપ કરનારા છે તેમન ેફાંસી આપટો તેવ ુમારા દાદાનુ 
શહનદતુવ હતુ અન ેતે પછી આરટોપી કટોઈ પણ ધમમાનટો કેમ ના હટોય.  જ ેરેશપસ્ 
છે તનેે તનેટો ધમમા, પ્રાંત, જાશત અન ેભાષા જોયા વગર ફાંસી આપવી જોઈએ 
અને આજ આપણી નયાય વયવસથા પણ કહે છે. 

ન્યૂઝ િરિફ
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ગાંધીનગર
સરકાર દ્રારા સિચવાલય અને િબન 

સિચવાલયના િવભાગોની કાયર્પધ્ધિતમાં 
ઘણા વષ� પછી ધરખમ ફ�રફારો કરાયા 
છ�. જેમાં સરકારના િવભાગો વચ્ચે 
થઈ રહ�લા ઓનલાઈન પત્રવ્યવહાર 
સિહતની બાબતોને માન્યતા આપવાનો 
મહત્વનો િનણર્ય લેવાયો છ�. ઉપરાંત ઉચ્ચ 
અિધકારીઓની બદલી થાય ત્યાર� ચાજર્ 
છોડતા પહ�લા નવા અિધકારીને મહત્વની 
બાબતોની સમજણ આપતી િબ્રફ�ગ ન�ધ 
તૈયાર કરીને તેને આપવાની રહ�શે.

આ અગાઉ છ�લ્લે સિચવાલયના 
િવભાગો માટ�ની કચેરીઓની કાયર્પધ્ધિત 
2009માં જ્યાર� િબન સિચવાલયના 
િવભાગોની કાયર્પધ્ધિત 1984માં સુધારાઈ 
હતી. અખર� આટલા વષ� પછી વહીવટી 
સુધારણા શ� કરાતા કામો ઝડપથી થશે. 
હાલમાં નાગરીકોને સેવાઓ પુરીપાડવા 
માટ� ઈ ગવનર્ન્સ શ� કરાયુ છ�.પર�તુ ઈ 
મેઈલ ઈ સાઈન અને ઓનલાઈન થતા 
વ્યવહારોને કાયદ�સરના ગણાતા નહોતા. 
જેને કારણે અનેક પ્રકારની ટ�કિનકલી 
ગુંચવણો ઉભી થતી હતી.

ગુજરાત સરકારના િવભાગો વચ્ચેના 
ઓનલાઈન વ્યવહારો માન્ય ગણાશે
બદલી બાદ નવા અ�ઘકારીને �બ્રફ અા�ા બાદ ચાજર્ છાેડી શકાશે

સ્ક�લ િલિવંગ સ�ટર્.માં ભૂલ 
હોય તો શાળાએ તે સુધારી 

આપવી પડે : હાઇકોટર્
અમદાવાદ

સ્ક�લ િલિવંગ સ�ટર્�ફક�ટમાં �  શાળાએ કોઇ ભૂલચૂક 
કરી હોય તો તે સુધારવાની શાળાની ફરજ છ� અને તે 
શાળાએ સુધારવી જ પડે એમ ગુજરાત હાઇકોટ� એક 
આદ�શમાં ઠરાવ્યું છ�. શહ�રની એક શાળામાં અભ્યાસ 
કરતી િવદ્યાથ�નીના સ્ક�લ િલિવંગ સ�ટર્�ફક�ટમાં જ�રી 
સુધારો કરી આપવા કરાયેલા હુકમમાં હાઇકોટ� આ મુજબ 
ઠરાવ્યું હતું. અરજદાર િવદ્યાથ�ની તરફથી એવી રજૂઆત 
કરાઇ હતી ક�, જે તે વખતે તેણીના માતા-િપતાએ તેણીને 
શાળામાં એડમીશન વખતે ભૂલથી બી� જન્મતારીખ 
લખાવી હતી. અરજદારની સાચી જન્મતારીખ તા.૨૧-
૮-૧૯૯૧ છ�, તેના બદલે સ્ક�લ િલિવંગ  સ�ટર્�ફક�ટમાં 
તા.૨૨-૮-૧૯૯૧ લખાયેલુ છ�. 

ગૂજરાત િવદ્યાપીઠના નવા 
ક�લપિત બનશે રાજ્યપાલ 

આચાયર્ દ�વવ્રત
અમદાવાદ

ૂજરાત િવદ્યાપીઠના ક�લપિત પદ પરથી ડૉ. ઈલાબહ�ન 
ભટ્ટ� 4 ઓકટોબરના રોજ રા�નામું આપી દીધું હતું. 
જે બાદ ગુજરાત િવદ્યાપીઠના ક�લપિત પદનું િનમંત્રણ 
રાજ્યપાલ આચાયર્ દ�વવ્રતને અપાયું હતું જેનો સ્વીકાર 
કરતાં હવે ગૂજરાત િવદ્યાપીઠના ક�લપિત તરીક�નો પણ 
કારોભાર સંભાળશે. યુવાનોને િશક્ષણ આપવા અને તેમના 
ચા�ર�ય ઘડતરના આશયથી ગૂજરાત િવદ્યાપીઠની સ્થાપના 
મહાત્મા ગાંધીએ 100થી વધુ વષર્ પહ�લાં કરી હતી. 
ગૂજરાત િવદ્યાપીઠ છ�લ્લા ઘણા મિહનાથી ક�લનાયકની 
િનમણૂકને લઈને ચચાર્માં હતી.  ગૂજરાત િવદ્યાપીઠના 
ક�લપિત પદ માટ� ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાયર્ દ�વવ્રતે 
િવદ્યાપીઠ દ્વારા આવેલાં િનમંત્રણનો  સ્વીકાર કય� છ�.

અાઠમા નાેરતે માેતને ઘાટ ઉતારી ચાર િદવસ લાશને સાચવી રાખી ઃ �પતા અને માેટાભાઈની ધરપકડ કરાઈ
તાલાલા ગીર
 તાલાલા તાલુકાના ધાવા ગીર 

ગામના પટ�લ પરીવાર� માયા પ્રાપ્ત 
કરવાનાં ઈરાદ� પોતાની ૧૪ વષર્ની 
�દકરીની બલી ચઢાવી દીધાની ઘટના 
બહાર અાવતા સમગ્ર રાજ્યમાં 
ચકચાર મચી ગઈ હતી. 

ધાવા ગીર ગામના પટ�લ ભાવેશ 
ગોપાલ અકબરીએ માધુપુર રોડ 
ઉપર આવેલ તેમની વાડીએ ધન 
પ્રાપ્ત કરવા ઘણા સમયથી હોમ હવન 
શરૃ કયાર્ હતા. દરિમયાન ધામક 

અને તાંિત્રક િવિધ કરી માયા પ્રાપ્ત 
કરવાની લાલચમાં ધો. 9 માં અભ્યાસ 
કરતી ફ�લ જેવી નાની બાળક� ધૈયા 
ઉ.વ.અંદાજે 14 ની બલી ચડાવી 
દીધી હોવાના આક્ષેપો સાથેબાળક�ના 

નાનાઅે ફ�રયાદ કરતા પોલીસ 
હરકતમાં આવી હતી. પોલીસ વડાએ 
ફોર��ન્સક સાયન્સની ટીમને ધાવા ગીર 
બોલાવી સ્મશાનમાં જયાં અ�ગ્નદાહ 
દ�વાયો એ રાખ અને બી� સેમ્પલો 
લઈ ચકાસણી કરવા આપ્યા છ�. 
આઠમા નોરતે આ બનાવ બન્યો હતો 
ત્યારબાદ લાશને વાડીએ રાખી હતી. 
દરિમયાન ગુ�વાર� બાળક�ના િપતા 
અને તેના મોટાભાઈઅે હત્યા કયાર્ની 
કબુલાત આપતા પોલીસે બંનેની 
ધરપકડ કરી હતી.

અંધશ્રદ્ધાઃ તાલાલ પાસે િપતાઅે પુત્રીની બિલ ચઢાવી દીધી
લાકડીથી મારી, અાગમાં દઝાડી 7 �દવસ 

ભૂખી-તરસી રાખતા ધૈયાની અાંખ �મચાઈ
ગીર સોમનાથ િજલ્લા પોલીસવડા મનોહરિસંહ �ડે�એ જણાવ્યું હતું ક� આરોપી 
ભાવેશ અકબરી નવરાિત્રમાં અનુષ્ઠાન કરવા સુરતથી ધાવા ગીર ગામે આવ્યો 
હતો અને ગામની ચકલીધાર િવસ્તારમાં આવેલ તેની વાડીએ રહ�તો હતો. ત્યાં 
વાડીના મકાનમાં માતા�ની સ્થાપના કરી હતી. તા.01/10ના આઠમા નોરતે તેની 
પુત્રી ધૈયા (ઉ.વ.14)ને વાડીએ લાવી, તેના જુના કપડા સળગાવી તને ભૂતનો 
વળગાડ છ�, તેમ કહી માર મારવા સાથે ત્રાસ આપવાનું શ� કયુર્ હતું. જેથી 
ધૈયાને શરીર� ફ�ડલા પડી ગયા હતા. ત્યારબાદ ધૈયાને ખુરશીમાં બાંધી શેરડીના 
વાડમાં લઈ જઈ લાકડાં તથા વાયરથી માર મારી તા.2થી તા.7 સુધી ભૂખી તરસી 
ખુરશીમાં બેસાડી રાખી ત્રાસ આપ્યો હતો. દરમ્યાન ધૈયા �ત્યુ પામી હતી. 

બ્રહ્મ�રૂપ પ્રમુખ�ામી મહારાજ શતા�ી લેખમાળા

સંતોના દશ�ન મા�થી પુ�યોદય થાય છે
દશર્ન શબ્દ મૂળ તો સંસ્ક�ત ધાતુ दृश ्

પરથી આવ્યો છ�; જેનો અથર્ થાય છ� - 
�વું. અને આપણે જે લેખમાળાનો લાભ સમગ્ર 
વષર્ દરમ્યાન લેવાના છીએ, તે આ લેખમાળાનું 
નામ છ� - ‘પ્રમુખ દશર્ન. હા, આપણે આ 
લેખમાળામાં �વાનું છ�. 

હવે આપ કહ�શો ક� સાિહત્ય તો વાંચવાનું 
હોય, એમાં �વાનું શું ? પણ એવું કહ�વાય છ� 
ક�, शब्देन �चत्रय�त શબ્દો દ્વારા િચત્ર આપણી 
આંખો સમક્ષ ખડું થઈ �ય છ�.

આપણે શ્રીમદ ભાગવતપુરાણ’માં કદ�બના 
�ક્ષ તળ� બેસીને, ગોપીઓની ભિક્તભીની 
પ્રેમનજરથી વ�ટળાયેલા, ભગવાન શ્રીક�ષ્ણના 
સુમધુર વાંસળી વાદનનું વણર્ન વાંચીએ, ત્યાર� 
આપણી આંખો સમક્ષ એ કાિલંદીનો �કનારો 
તા�શ્ય થઈ આવે, એ શ્રીમદભાગવત્ પુરાણ’ 
વાંચ્યું નહ�, �યું કહ�વાય. આપણે રામાયણમાં 
શ્રીરામસેનાના વીર વાનરો અને રાવણસેનાના 
રાક્ષસો વચ્ચેનું યુદ્ધ વાંચતા હોઇએ; કોઈક રથ 
પર તો કોઈક હાથી પર, કોઈ ગદા ફ�રવતાં તો 
કોઈક મુ�ષ્ટપ્રહાર કરતાં, તલવાર અને ભાલાના 
વરસાદ વચ્ચે જય શ્રીરામના િવજયનારા સાથે 
ફતેહ કરતાં યોદ્ધાઓને વાંચીએ અને આપણું 
મન પણ શ્રીલંકાના એ રણમેદાનમાં પહ�ચી 
�ય, એ રામાયણ’ વાંચ્યું નહ� પણ �યું 
કહ�વાય. આપણે િશવ પુરાણમાં નગાિધરાજ 
િહમાલયના ખોળામાં, �ગચમર્ પહ�રીને, 
ડમ�યુક્ત િત્રશૂળ ધારણ કરીને, સપર્ની ક�ઠમાળ 
સાથે, માં પાવર્તીના ઉપાસ્ય એવા ચંદ્રશેખર 
િત્રલોચન શંકર મહાદ�વની મૂિતર્નો મિહમા 
વાંચીએ અને આપણે સ્વયં િશખર ક�લાસ પર 
પહ�ચી જઈએ, એ િશવ પુરાણ’ વાંચ્યું નહ� 
પણ �યું કહ�વાય.

બસ, એવી જ રીતે આપણે પણ આ 
લેખમાળા દ્વારા આવાં દશર્ન કરવાનાં 
છ� - િવશ્વવંદનીય સંતિવભૂિત બ્રહ્મસ્વ�પ 
પ્રમુખસ્વામી મહારાજનાં.

શ્રીમદ્ભાગવત્ ગ્રંથમાં ભગવાન શ્રીિવષ્ણુ 
સંતનો મિહમા ગાતાં કહ� છ� ક� :

साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं 
त्वहम।्

સંતો તો મા�ં �દય છ� અને તે સંતોનું �દય 
તો સ્વયં હું છું...’

ભ ગ વ ા ન ન ા 
�દયસમા સંતનું પ્રમુખ 
દશર્ન આપણે આ 
લેખમાળા દ્વારા કરવાનું 
છ�. એવા સાચા સંતના 
દશર્ન માત્રથી અનેકનો 
ઉદ્ધાર થયાના પુરાવાઓ 
આપણા ઈિતહાસ ગ્રંથો 
આપે છ�.

મહાભારત કાળના 
અંતે, અજુર્નના પૌત્ર 
અને અિભમન્યુના પુત્ર 
એવા રા� પરીિક્ષતને 
જ્યાર� સાચા સંત શુકદ�વ�નું દશર્ન થયું, તેમનો 
ઉપદ�શ પામ્યા, ત્યાર� પરીિક્ષતનો મોક્ષ થયો, 
શુભ ગિત થઈ.

એવી જ રીતે એક ક�ડાને જ્યાર� સાચા સંત 
વ્યાસ�નું દશર્ન થયું, ત્યાર� તે ક�ડા જેવા તુચ્છ 
જંતુમાંથી ઉતરોત્તર શાહુડી, ઘો, સૂવર, હરણ, 
પોપટ થઈ અને અંતે રા�નો ક��વર થયો. અને 
પછી તે ભગવાનની ભિક્ત કરી ઉત્તમ પદને 
પામ્યો. 

દિક્ષણ ગુજરાતના સેલવાસની આ સત્ય 

ઘટના છ�. એક યુવાન લાલુ દા�ના નશામાં 
એટલો ચકનાચૂર રહ�તો ક�, ગામ લોકો એને 
બાટલી કહીને જ બોલાવતા. એકવાર નશામાં 
પત્નીને મારઝૂડ કરતાં તે ચાક� હુલાવવાની 
તૈયારીમાં જ હતો ક�, અચાનક તેના હાથમાંથી 
ચાક� પડી ગયું. આ ઘટનાને અપશુકન માનીને 
ઘરની બહાર ભાગી નીકળ�લો લાલુ, ગામના 
ગ�દર�થી પસાર થતો હતો ત્યાર� તેણે એક સંતને 
કથા કરતાં �યા. તે સંતના દશર્નમાત્રથી, 

તેઓની પિવત્ર વાણીથી 
�ણે લાલુ બાટલીનું 
�પાંતરણ થઈ ગયું 
લાલુ ભક્તમાં. તે જ 
ઘડીએ તેણે વ્યસનો 
છોડ્યા, ખરાબ સંગત 
છોડી અને પિવત્ર-
ભિક્તમય �વન 
�વવા ક�ટબદ્ધ થયો. 
તે સંત બીજું કોઈ પણ 
બ્રહ્મસ્વ�પ પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજ હતા ! માત્ર 
એક દશર્ન અને �વન-
પ�રવતર્ન!

साधूनां दशर्नं पुण्यम ् સંતોના દશર્ન 
માત્રથી પુણ્યોદય થાય છ�. આ પંિક્તને સાથર્ક 
કરતાં આ �ષ્ટાંતો આપણને જણાવે છ� ક�, જેણે 
જેણે પણ શ્રદ્ધાપૂવર્ક સાચા સંતનાં દશર્ન કયા� છ�, 
એ તમામને �વનમાં પ�રવતર્નનો, ઉન્નિતનો 
અનુભવ થયો છ�. માટ� આ લેખમાળામાં 
આપણને જે પ્રમુખ દશર્ન થવાનું છ�, એ દશર્ન 
શ્રદ્ધાપૂવર્ક એટલે ક�, મનમાં રિજસ્ટર થાય એ 
રીતે કરવા યોગ્ય છ�. કારણ ક�, સાચું �વન 
�વવાની કળા આપણને શીખવા મળ� એવું 

પ્રમુખ દશર્ન આપણને થવાનું છ�. આ લેખમાળા 
દ્વારા, બ્રહ્મસ્વ�પ શ્રીપ્રમુખસ્વામી મહારાજના 
�વન દ્વારા.

એટલા માટ� જ મનમાં રિજસ્ટર થઈ �ય 
એ રીતે દશર્ન કરવું, એ રીતે પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજ જેવા સંતના �વનને �ણવું એ ખૂબ-
ખૂબ અિનવાયર્ થઈ પડે છ�.

એવા સાચા સંતનો હ� િવશેષ મિહમા 
ગાતાં સંત કબીર� લખે છ� ક� : 

साहब का घर संतन मांह�, 
संत साहब कछु अतंर नाह�;

कह ह� कबीर भले संत पधारे, युग 
युगन के भाग्य सुधारे.

भाग्य बड़ ेजहाँ संत पधारे...’
આ પ્રમુખ દશર્ન લેખમાળા�પે સાક્ષાત્ 

ભગવત્તુલ્ય સંત આપણા ઘર� પધારવાના છ�! 
તો સંત કબીર�ના કથન અનુસાર આપણા તો 
અિત મોટા ભાગ્ય છ�!!

તો ચાલો, ઉપિનષદો જેમને બ્રહ્મિનષ્ઠ, 
શ્રોિત્રય ગુ� કહ� છ�...

શ્રીમદભાગવત જેમને પરમ ભાગવત સંત 
કહ� છ�...

શ્રીમદ ભગવત�દ્વતા જેમને ગુણાતીત અને 
�સ્થતપ્રઞ્જ કહ� છ�...

ભગવાન સ્વાિમનારાયણ જેમને બ્રહ્મસ્વ�પ 
પરમ એકાંિતક સત્પુ�ષ કહ� છ�...અને આ વષ� 
જેમનો જન્મશતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો 
છ�...

એવા પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજનું 
પ્રમુખ દશર્ન કરતાં-કરતાં આ લેખમાળાને 
માત્ર વાંચીએ નહ� પણ �ઈએ, માણીએ અને 
�દયસ્થ કરીએ...

 - સાધુ વેદક�િતર્દાસ
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ક્યૂબેક 
કેનેડાના સોકર ચાહકો પુરૃષ અને 

મહહલા ટીમની સફળતા ઉપર વધુ ધ્ાન 
આપતા હો્ એવા સમ્ે ભારતના 
ગોવા ખાતે ્ોજાનારી ફફફા અનડર 
સેવનટીન સોકર વરડ્ડકપ સપધા્ડ માટે 
કેનેડાએ પોતાની ટીમમાં ક્ુબેકની ચાર 
પ્રહતભાશાળી ખેલાડીઓનો સમાવેશ 
ક્યો છે. આ હનર્ડ્ ટનૂા્ડમેનટમાં સફળતા 
માટે કમર કસી લીધી હોવાના સંકેત 
આપે છે.

આ ટનૂા્ડમેનટમાં કુલ ૧૬ ટીમો 

ભાગ લઈ રહી છે. કેનેડાની ટીમની 
કોચ એમમાહમફફી્સ્ડ કહે છે કે, 
કેનેડા ર૦૧૮માં હાસલ કરેલા ચોથા 
સથાનમાં સુધારો કરવા તૈ્ ાર છે અને 

આ વખતની ટીમમાં નવી પ્રહતભાઓને 
સથાન આપી દરેક મેચ જીતવાનો 
પ્ર્ાસ કરીશું. કેનેડાની ટીમમાં સથાન 
મેળવનારી ટેરેબોનની જેડ બ્ોડેલુ કહે 
છે કે, કેનેડાની કફીટ લઈને ચાલવું મારા 
માટે ગૌરવની બાબત છે. જ્ારે તમે 
લોકરરૂમમાં જઈને તમારા નામ અને 
નંબરવાળી જસસી હાથમાં લો છો એ ખૂબ 
જ હવશેષ લાગે છે. જેડનો પફરવાર પર 
ખેલકુદનો ઈહતહાસ ધરાવે છે. એટલે 
એ પર ટોચના સથાન સુધી પહોંચે તો 
નવાઈ નહીં. 

 અમદાવાદ 
ગુજરાતની ્જમાનીમાં ્ોજા્ેલી 

૩૬મી નેશનલ ગેમસનું સુરત ખાતે 
્ોજા્ેલા રંગારંગ કા્્ડક્રમ સાથે 
સમાપન થ્ું હતું. ગુજરાતે હવક્રમી 
માત્ર ત્રર મહહનામાં તડામાર તૈ્ારી 
કરીને ગેમસનું સફળ આ્ોજન ક્ુું 
હતું. ૨૦૨૩માં ૩૭મી નેશનલ 
ગેમસ ગોવામાં ્ોજાશે. સહવ્ડહસસની 
ટીમ ૧૨મા અને અંહતમ ફદવસે 
બોક્સંગમાં વધુ પાંચ ગોરડ મેડલ 
જીતી હતી અને ૬૧ ગોરડ મેડલ 
સહહત કુલ ૧૧૮ મેડરસ જીતીને 
ટોચના ક્રમે રહ્ં હતું. મહારાષ્ટ્ર ૩૯ 
ગોરડ સાથે કુલ ૧૪૦ મેડરસ જીતીને 
બીજા તથા હફર્ારા ૩૮ ગોરડ 
સાથે ૧૧૫ મેડરસ જીતીને ત્રીજા ક્રમે 
રહ્ં હતું. મેડરસની ્ાદીમાં ્જમાન 
ગુજરાત ૧૩ ગોરડ મેડલ સાથે 
કુલ ૪૯ મેડરસ મેળવીને ૧૨મા 
ક્રમાંકે રહં્ હતું. ૩૬મી ગેમસમાં 
દેશના ૩૬ રાજ્ોના આઠ હજાર 

જેટલા એથલેટસ ે ભાગ લીધો હતો. 
સહવ્ડહસસ ટીમને રાજા બાહલનદ્રહસંહ 
ટ્ોફફી એના્ત કરવામાં આવી હતી. 
૨૯ રાજ્ોએ ઓછામાં ઓછો એક 
ગોરડ મેડલ જીત્ો હતો. ૨૦૨૩ની 
નેશનલ ગેમસ માટે ગોવાના 
રમતમંત્રી ગોહવંદ ગૌડેને ગેમસનો 
ફલેગ સોંપવામાં આવ્ો હતો. 

કેરળના સટાર કસવમર સાજન 
પ્રકાશ અને કરા્ડટકની હાહશકા 
રામચંદ્રને બેસટ મેનસ તથા હવમેનસ 
એથલેટનો એવોડ્ડ એના્ત કરવામાં 
આવ્ો હતો. સાજને પાંચ વ્હતિગત 
ગોરડ સહહત આઠ તથા ૧૪ વષસી્ 
રહશકાએ નેશનલ ગેમસની ડેબ્ૂ 
ઇવેનટમાં છ ગોરડ મેડલ જીત્ા 
હતા. તે બેસટ એથલેટ બનનાર 
કરા્ડટકની પ્રથમ એથલેટ બની છે. 
હનશા હમલેટે છેલ્ે આ ટ્ોફફી જીતી 
હતી જેરે ઇમફાલ ખાતે ૧૯૯૯માં 
્ોજા્ેલી ગેમસમાં આ હસહધિ મેળવી 
હતી.

રંગારંગ કાર્યક્રમ સાથે 
નેશનલ ગેમસનું સમાપન

ગુજરાત 13 ગાોલ્ડ મોડલ ્ટાથો કુલ 49 મોડલ્સ મોળવીનો 12મા ક્રમાંક

ફફીફા અનડર સેવનટીન સોકર વરડ્ડકપમાં 
કેનેડાની ટીમમાં ચાર ક્ૂબેકસ્ડનો સમાવેશ

ટી૨૦ રેકનકિંગમાં સૂ્્ડકુમાર 
બીજા ક્રમે ્થાવત્, ટોપ-
૧૦મા એકમાત્ર ભારતી્

દુબઇ
સાતત્પૂર્ડ ફોમ્ડમાં રહેલા બેટસમેન સૂ્્ડકુમાર ્ાદવે 

આઇસીસી ટી૨૦ બેટસમેનોની રેકનકિંગમાં પોતાનું બીજું સથાન 
જાળવી રાખ્ું છે અને તે ભારતનો ટોપ રેકનકિંગવાળો એકમાત્ર 
ખેલાડી છે. સાઉથ આહરિકા સામે ઘરઆંગરે રમા્ેલી શ્ોરીમાં 
સવા્ડહધક રન બનાવનાર સૂ્ ્ડકુમાર પાફકસતાનના હવકેટકફીપર 
બેટસમેન મોહમમદ ફરઝવાન કરતાં પાછળ છે. સૂ્્ડકુમારના 
૮૩૮ પોઇનટ છે અને તે ટોપ૧-માં સથાન મેળવનાર એકમાત્ર 
ભારતી્ ખેલાડી પર છે. ઓપનર લોકેશ રાહુલ અને હસહન્ર 
બેટસમેન હવરાટ કોહલી અનુક્રમે ૧૩મા તથા ૧૪મા ક્રમાંકે 
છે. સુકાની રોહહત શમા્ડ આ બન્ે કરતાં બે સથાન પાછળ 
૧૬મા ક્રમાંકે છે. ન્ૂઝીલેનડ ખાતેની વત્ડમાન હત્રકોરી્ 
ટી૨૦ શ્ોરીમાં સવા્ડહધક રન બનાવનાર ડેવોન કોનવે ટોપ-૫ 
બેટસમેનમાં સામેલ થઈ ગ્ો છે. 

બીસીસીઆઈમાં કોઈ  
પર વ્હતિ પરમેનનટ  
નથી ઃ સૌરવ ગાંગુલી

 નવી દદલ્ી 
ભારતના ભૂતપૂવ્ડ સુકાની સૌરવ ગાંગુલીનું પ્રમુખપદેથી 

હટવું હનહચિત થઈ ચૂ્ ્ું હોવાના કારરે બીસીસીઆઇને 
આગામી ફદવસોમાં નવો પ્રમુખ મળશે તે નક્ી છે. બોડ્ડના નવા 
પ્રમુખ તરીકે ૧૯૮૩ની વરડ્ડ કપ હવજેતા ટીમનો સભ્ રોજર 
હબન્ી હોટફેવફરટ છે અને હબન્ીને સવા્ડનુમતે પસંદ કરવામાં 
આવે તેવી પૂરી સંભાવના છે. ગાંગુલી બીસીસીઆઇના 
પ્રમુખપદે જારી રહેવા માગતો હતો પરંતુ બોડ્ડના વત્ડમાન 
અહધકારીઓના જૂથે તેને સમથ્ડન આપ્ું નહોતું. ત્ારબાદ 
ગાંગુલીને આઇપીએલના ચેરમેન તરીકે ઓફર કરવામાં આવી 
હતી જેને તરેે નકારીને જરાવ્ું હતું કે બોડ્ડના ઉચ્ચ સથાને રહ્ા 
બાદ તે સબ-કહમટીના પ્રમુખ તરીકે કા્્ડ કરવા માગતો નથી. 
ગાંગુલીએ એવું પર હનવેદન ક્ુું છે કે બીસીસીઆઇમાં કોઈ 
પર વ્હતિ કોઈ પર હોદ્ા માટે પરમેનનટ નથી. 
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