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બ્રિટનના PM સલઝ ટ્ર િનું રાજીનામુ ંઃ િુનક ફરી ચચચામાં
લંડન

બ્રિટનના ભૂતપૂર્વ રડાપ્રધાન બોરિસ જ્ોનસન 
સામે બળરો થયા પછી સત્ા પિ આરેલાં બ્લઝ 

ટ્રસની ખુિશી પણ ્રે ગઈ 
છે. રડાપ્રધાન બનયાના એક 
જ મબ્્નામાં બ્લઝ ટ્રસે તેમના 
બ્નણ્વયોમાં રાિંરાિ યુ-ટન્વ 
લેરાની ફિજ પડરાના કાિણે 

તેમના બ્રરુદ્ધ નાિાજગી રધી િ્ી ્તી. બ્લઝ 
ટ્રસે જે રચનો આપીને રડાપ્રધાન બનયા ્તા તે 
રચનો ્રે તેમના ગળાનો ફંદો બનતા એક બાદ 

એક તેને બદલરાની ફિજ પડી ્તી.
બીજી તિફ ટ્રસના ઉત્ારિબ્ધકાિીઓના 

નેતાઓમાં ઋબ્િ સુનકનું નામ ચચા્વ છે. આ સાથે 
પૂર્વ રડાપ્રધાન બોરિસ જનોનસન પણ પીએમ 
પદની િેસમાં છે. બ્રપક્ષના બ્રિોધ અને પોતાના 
પક્ષના જ બળરાને કાિણે ટ્રસે અંતે બ્રિટનના 
રડાપ્રધાન પદેથી એકાએક િાજીનામું આપયું 
છે. 6 સપટેમબિે પદભાિ સંભાળયા બાદ અનેક 

ટીકાઓ અને દેશની આબ્થ્વક સ્થબ્ત ન સુધિતા 
તેમણે આ બ્નણ્વય લીધો ્તો. આજે 20મી 
ઓકટોબિ પદ છોડી દીધું ્તું. આ સપ્ા્ે જ 
નાણામંત્ી બાદ નરબ્નબ્મ્વત સિકાિના ગૃ્પ્રધાન 
સુએલા રિેરિમેને પણ િાજીનામુ આપયું ્તુ.  
તેમણે િાજીનામા સાથે કટાક્ષ કયયો ્તો કે 
રડાપ્રધાની ટીકા દશા્વરે છે કે ્ાલમાં િમાતા 
િાજકાિણનું ્તિ કેટલું નીચે ઉતયુ્વ છે. 

ðk[fku íkÚkk rð¿kkÃkLkËkíkkykuLku

પરિવાિ તિફથી રિપાવલી  
પવ્વની શુભકામના અને 
નૂતનવરા્વ અભભનંિન
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ક્યૂબેક 
ટેક ટ્રાન્સપરન્સસી પ્રોજેકટ (TTP)એ તેનરા 

પ્ેટફરોર્મે કેનેડિયન વિઝરા કૌભરાંિરો અંગે કરાય્યિરાહસી 
કરિરા ર્રાટે ્સરોવિય્ ર્સીડિયરા જાયનટ ર્ેટરાને 
હરાક્ કરસી છે. આ ્સંસ્રા ર્રોટસી કંપનસીઓ ્સરા્ે 
્સંિરોધનર્રાં પહે્ કરનરારસી ્સંસ્રા છે. તેણે હરા્ 
ધરે્સી તપરા્સર્રાં બહરાર આવયયં કે, ઇવર્ગ્ેિન 
િકી્રો હરોિરાનરો દરાિરો કરતસી ફે્સબયક એકરાઉન્ટ્સનસી 
પરોસટ દ્રારરા કેનેિરાર્રાં ર્ફત ર્ય્સરાફરસીનસી ઓફર 
કરિરાર્રાં આિસી છે, જે હરિરા-ફરિરાનરા િરોખસીનરોને 
ધયરાનર્રાં રરાખસીને કરિરાર્રાં આિસી છે. આ 
િેબ્સરાઇટર્રાં ર્ય્સરાફરસી દરવર્યરાન રરોજગરાર અને 
રહેઠરાણ પણ દિરા્યિિરાર્રાં આવયરાં છે.

તેણે િેબ્સરાઈટ યયઝ્સ્યને કહ્ં છે કે, તેઓ 
વિઝરા પ્રોગ્રાર્ને એક્સે્સ કરે તે પહે્રા તેઓએ 
તેર્નરા વર્ત્રોને િરો્ટ્સએપ દ્રારરા આર્ંવત્ત કરિરા 
જ જોઈએ, જે્સી તેઓને કૌભરાંિનરો અજાણતરા 
જ ફે્રાિરો ્ઈ જાય. જોકે, આ ્સરાઇ્ટ્સ વિઝરા 
ર્રાવહતસી અ્િરા કેનેડિયન ઇવર્ગ્ેિન વિિેનસી 
કરોઈપણ કરાયદે્સર ર્રાવહતસી કયરારેય ઉતપન્ન કરતસી 

ન્સી, એિયં પણ અહેિરા્ર્રાં જણરાિિરાર્રાં આવયયં છે.
આ જૂ્ કહે છે કે, િેબ્સરાઇ્ટ્સ અ્સંડદગધ 

્રોકરોનરા વયવતિગત િેટરા ભેગરા કરે છે, જેનરો 
ઉપયરોગ ઓળખ છૂપરાિિરા ર્રાટે ્ઈ િકે છે. 

કેનેિરાનસી ્સરકરારે ્સંભવિત પસીડિતરો ્સયધસી 
પહોંચિરાનરા એક ર્રાગ્ય તરસીકે કેનેિરાનરા દૂતરાિરા્સ 
દ્રારરા પનરાર્રા ફે્સબયક પેજ ઉપર પરોસટ કરસીને 
િપરરાિકતરા્યઓને કૌભરાંિ અંગે ચેતિણસી આપસી છે.

દૂતરાિરા્સ ્સર્જે છે કે, 2022નસી કેનેડિયન 
્સરકરારને નરાર્ે રરોજગરાર ભરતસી ્સંબંવધત નક્સી 
્સંદેિરા WhatsApp ઉપર ફરતરો ્ઈ રહ્રો 
છે. આ ્સંદેિ કેનેિરા ્સરકરાર તરફ્સી ન્સી. અર્ે 
તર્રારસી અંગત ર્રાવહતસી અજાણયરા ્િ્ય પરાટટીને 
આપિરાનસી ભ્રાર્ણ કરતરા ન્સી, એિયં ટ્રાન્સ્ેટેિ 
પરોસટર્રાં દિરા્યિિરાર્રાં આવયયં છે.

TTP ર્યજબ, Meta આ કૌભરાંિરો્સી ્સંપૂણ્ય 
રસીતે િરાકેફ છે અને છેતરવપંિસી અને છેતરવપંિસી 
્સરાર્ે Metaનસી પરોતરાનસી નસીવતઓનયં ઉલ્ંઘન 
કરસીને એ પરોસ્ટ્સ ્સરાર્ે કરોઈ પગ્રાં ્ેતરા હરોય તેિયં 
્રાગતયં ન્સી.

નવી દિલ્ી 
કેનેિરા 2022-2023 નરા 

નરાણરાકીય િર્યર્રાં 300,000 
્રોકરોને નરાગડરકતરા આપિરાનયં 
્ક્ય રરાખે છે, જે ઘણરા 
ભરારતસીયરોને ્રાભ આપે તેિસી 
િકયતરા છે. ઇવર્ગ્ેિન, 
રેફયયજી્સ એનિ વ્સટસીઝનિસીપ 
કેનેિરા (IRCC) ર્ેર્રો 
ભ્રાર્ણ કરે છે કે તે 31 
ર્રાચ્ય, 2023 ્સયધસીર્રાં કુ્ 
285,000 વનણ્યયરો અને 
300,000 નિરા નરાગડરકરો 
પર પ્વરિયરા કરે. વનણ્યયનરો 

અ્્ય ્રાય છે અરજીનસી 
્સર્સીક્રા કે જે પછસી ર્ંજૂર, 
નરાર્ંજૂર અ્િરા અપૂણ્ય 
તરસીકે વચવનિત કરિરાર્રાં આિે 
છે.નરાગડરકતરાનરા ્ક્યનરો અ્્ય 
એ છે કે 300,000 ર્રાનય 
અરજદરારરોએ નરાગડરકતરાનરા 
િપ્ ્ેિરાનરા રહેિે, જે 
વયવતિગત અ્િરા િરયય્યઅ્ 
રસીતે હિે. IRCC એ એર્ 
પણ કહ્ં કે 18 િર્ય્સી ઓછસી 
ઉંર્રનરા ્સગસીર િર્યનરા અંત 
્સયધસીર્રાં નરાગડરકતરા ર્રાટે 
ઑન્રાઇન અરજી કરિરા ર્રાટે 

પરાત્ બનિે. 2021-2022 નરા 
નરાણરાકીય િર્યર્રાં આ નોંધપરાત્ 
િધરારરો છે અને 2019-2020 
નરા પૂિ્ય રરોગચરાળરાનરા ્ક્યરાંક 
કરતરાં પણ િધસી ગયરો છે, 

જયરારે 253,000 નરાગડરકતરા 
અરજીઓ પર પ્વરિયરા કરિરાર્રાં 
આિસી હતસી.

ર્રાચ્ય 2020 ર્રાં, IRCC 
કરોવિિ-19 રરોગચરાળરાનસી 

િરૂઆતને કરારણે 
ર્રોટરાભરાગનસી અરજીઓ પર 
પ્વરિયરા કરિરાર્રાં અ્સર્્્ય 
બનયયં હતયં. આ એટ્રા ર્રાટે 
હતયં કરારણ કે વિભરાગ ફતિ 
કરાગળનસી અરજીઓ પર 
પ્વરિયરા કરિરાર્રાં ્સક્ર્ હતરો 
જે કેનદ્સીય સ્રાન પર ર્ેઇ્ 
કરિરાર્રાં આિસી હતસી. IRCC 
ઉર્ેદિરારરો ્સરા્ે ઇનટરવયય 
્ેિરાર્રાં અ્સર્્્ય હતયં અને 
નરાગડરકતરા ્સર્રારરોહર્રાં 
િપ્ ગ્હણ કરસી િકરાતયં 
ન હતયં. દેિનરા 2016નરા 

અહેિરા્રો અનય્સરાર, કેનેિરાર્રાં 
્ગભગ 1.4 વર્વ્યન 
ભરારતસીય ર્ૂળનરા ્રોકરો છે.  
હકીકત એ છે કે કેનેિરાર્રાં 
કરાર્દરારરોનસી અછત ચરા્ય 
રહે છે તે જોતરાં આિનરારરા 
િરષોર્રાં કેનેિરાર્રાં જનરારરા ઉચ્ચ 
સતરનરા ભરારતસીયરો કરાર્ કરિરા 
અને અભયરા્સ કરિરા ર્રાટે 
અપેક્રા રરાખસી િકે છે. આ 
િરમે જૂનર્રાં, ભરારતસીયરો પરા્સે 
આિરે 700,000 જેટ્રા 2.4 
વર્વ્યન પેનનિંગ કે્સરોર્રાં્સી 
એક ક્રાટ્યરનરો વહસ્સરો હતરો.

માર્ચ 2023 સુધીમાં 3 લાખ લોકોને કેનેડાની નાગરિકતા મળશે

IRCC દ્ારા 30 સપે્મ્બર 
સુધીનાે અપડેટેડ ડેટા 
જારી કરાયાે

ઓન્ટેદિ્ો 
નિરા ઇવર્ગ્ેિન, રેફયયજી્સ 

એનિ વ્સટસીઝનવિપ કેનેિરા 
(IRCC)નરા િેટરા અનય્સરાર 
કેનેિરાર્રાં ઇવર્ગ્ેિન ર્રાટે 2.6 
વર્વ્યન ્રોકરોનરો ભરરાિરો ્યરો છે. 
IRCCએ તેનસી િેબ્સરાઈટ ઉપર 
14 ઓકટરોબરનરા રરોજ અપિેટેિ 
િેટરા પ્કરાવિત કયષો છે, જે 30 
્સપટેમબર ્સયધસીનસી નસ્વત દિરા્યિે છે.

કેનેડામાં ઇમમગ્ેશન મા્ટે 2.6 
મમમિ્ન અિજીઓનો ભિાવો 

જુિાઇ 2021થી વ્વસા્ની તમામ 
િાઇનમાં ઇનવેન્િી નીચે પ્રમાણે છટે:
• ્સપટેમબર 30, 2022: 2,600,000 વયવતિઓ 

(IRCC દ્રારરા અંદરાવજત)
• 31 ઓગસટ, 2022: 2,583,827 વયવતિઓ
• જય્રાઈ 15-17, 2022: 2,679,031 વયવતિઓ
• જૂન 1-6, 2022: 2,387,884 વયવતિઓ
• એવપ્્ 30-ર્ે 2, 2022: 2,130,385 

વયવતિઓ
• એવપ્્ 11-12, 2022: 2,031,589 વયવતિઓ
• 15 અને 17 ર્રાચ્ય, 2022: 1,844,424 

વયવતિઓ
• 1 ફેબ્યઆરસી, 2022: 1,815,628 વયવતિઓ
• 15 ડિ્સેમબર, 2021: 1,813,144 વયવતિઓ
• ઓકટરોબર 27, 2021: 1,792,404 વયવતિઓ
• 6 જય્રાઈ, 2021: 1,447,474 વયવતિઓ

ઓન્ટેદિ્ો 
કેનેિરાર્રાં આિતરા અને પહે્રા્સી 

જ આંતરરરાષ્ટસીય વિદ્રા્ટીઓને 
આકર્યિરા, ર્દદ કરિરા અને તેર્ને 
્સયરક્રા આપિરા ર્રાટે જરૂરસી પગ્રાં 
્ેિરા અંગે ઇવર્ગ્ેિન રેફયયજી્સ એનિ 
વ્સટસીઝનિસીપ કેનેિરા એ કેનેડિયન 
હરાઉ્સ ઓફ કરોર્ન્સ સટેનનિંગ કવર્ટસી 
ઓન વ્સટસીઝનવિપ એનિ ઇવર્ગ્ેિન 
ર્રાટે તેર્નરો પ્વતભરાિ જાહેર કયષો છે.

CIMM એ એક આંતડરક 

્સરકરારસી ્સવર્વત છે, જે કેનેિરાર્રાં 
ઇવર્ગ્ેિન અને નરાગડરકતરાનસી 
બરાબતરોનરો અભયરા્સ કરે છે. તેઓ 
IRCC પર નજર રરાખે છે અને 
ફેિર્ બહય્સરાંસકકૃવતકિરાદ નસીવત પર 
દેખરેખ રરાખે છે. 

CIMM ડરપરોટ્ય એ હકીકતને 
દિરા્યિિરા તૈયરાર કરિરાર્રાં આવયરો 
હતરો કે, જયરારે કેનેિરા આંતરરરાષ્ટસીય 
વિદ્રા્ટીઓને આકર્યિરાર્રાં વિશ્વસતરે 
આગળ છે, આંતરરરાષ્ટસીય વિદ્રા્ટીઓને 

કેનેિરાર્રાં અભયરા્સ ર્રાટે આકર્યિરા, 
ઇનટરનેિન્ સટયિનટ પ્રોગ્રાર્ર્રાં 
ઇવક્ટસીનસી ખરાતરસી કરિરા અને સટિસી 
પરવર્ટ અને ઇવર્ગ્ેિન પ્વરિયરાઓર્રાં 
આંતરરરાષ્ટસીય વિદ્રા્ટીઓ ર્રાટે ્સેિરા 
અને ્સંદેિરાવયિહરારર્રાં ્સયધરારરો કરિરા 
જેિસી બરાબતનરો ્સર્રાિેિ ્રાય છે. 
્સરકરારે ર્રાનયતરા આપસી છે કે, 2022્સી 
2023 ્સયધસીર્રાં આંતરરરાષ્ટસીય સટિસી 
પરવર્ટધરારકરોનસી ્સંખયરા િધસીને આિરે 
753,000 ્િરાનસી િકયતરા છે.

અાંતરરાષ્ટીય સ્ટડી પરમિટધારકાેની સંખ્ા વધીને અાશરે 753,000 થવાની સંભાવના

આંતરરરાષ્ટસીય વિદ્રા્ટીઓને આકર્યિરા 
કેનેિરા પ્વતબદ્ધ, IRCCનરો પ્વતભરાિ

ફેસબુક અને વોટસએપ ઉપિ નકિી કેનેદડ્ન 
મવઝા પ્રોગ્ામ વા્િિ થતાં સિકાિ મચંતામાં
સાેશશયલ િીડડયા જાયન્ટ િેટાને કાય્યવાહી કરવા ટીટીપી દ્ારા હાકલ

ભરતી અંગેના 
ખાેટા સંદેશા 

ફેલાયા, કાેઈપણ 
ખાનગી અેજન્ીને 

અંગત િાડહતી ન 
અાપવા તાકીદ
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ટોરોનટો 
ટોરોનટોમાં એચઆઈવી સાથ ે જીવતા લોકોને 

સંભાળ લતેી વવશેષ હોસ્પિટલ માટે મગંળવારે 
કેનડેિયન કનટેમપિરરી આટ્ટની હરાજી કરવામાં 
આવી હતી. હવ ે આ પ્રવરિયા થકી લગભગ 1 
વમવલયન િોલર ભગેા થાય તવેી અપેિક્ા હતી. 
આટ્ટ વવથ હાટટે, તનેા 29મા વષ્ટમા ં પ્રવેશ સાથે 
અદંાવિત 500 લોકોન ેઑનટેડરયોની આટ્ટ ગલેરેી 
તરફ આકવષ્ટત કયા્ટ હતા.  ભિંોળ ઊભુ ંકરવાનો 
પ્રયાસ, િ ે સાયલનટ અને લાઇવ હરાજી કરે 
છે, તનેાથી કેસી હાઉસન ે ફાયદો થાય છે. આ 
હોસ્પિટલ િાઉનટાઉનમાં ઇનપેિશનટ, આઉટપેિશનટ 

અન ેસમદુાય આધાડરત સવેાઓ આપેિ છે. કોવવિ-
19 રોગચાળા બાદ પ્રથમ વખત રૂબરૂમા ંહરાજી 
યોજાઈ હતી. તમેા ંકેનડેિયન કલાકારોની લગભગ 
75 કૃવતઓ દશા્ટવી હતી. 2020મા,ં ત ેવરયુ્ટઅલ 
ફંિ એકત્ર કરવાની ઇવેનટ હતી. પિરંત ુ હરાજી 
નહોતી, અન ે 2021માં ત ે એક હાઇવરિિ ઇવનેટ 
હતી. િમેા ં સહભાગીઓન ે પિકેેિ મોકલવામાં 
આવયા હતા. કેસી હાઉસના સીઇઓ, જોઆન 
વસમોનસ ે િણાવયંુ હતુ ં કે, આટ્ટ ઓકશનમા,ં 
પિાટટીમા,ં શહેરમા ંટોરોનટોવાસીઓન ેટેકો આપિવા 
માટે ખરેખર સખત મહેનત કરતી સં્ થા માટે 
સારી પ્રવૃવતિ કરીન ેલોકો ખરેખર ખશુ છે.

કથિત સાત ગુજરાતી યુવકાે અમેરરકામાં ઘૂસણખાેરી કરતાં પકડાયા ઃ સુ્ડન્ટ વીઝા પર કેનેડા પહાંચ્ા બાદ ખેલ કરાયાે
અમદાવાદ  

કેનેિામાં ગુિરાતી પિડરવારના 4 સભયો મૃતયુ પિામયા હતા િે 
અંગેની તપિાસ સીઆઈિી રિાઈમ કરી રહી હતી. આ દરવમયાનમાં 
અનય 7 યુવકો કેનેિાથી અમેડરકામાં ઘૂસણખોરી કરતાં અમેડરકન 
પિોલીસે પિકડ્ા હતા. આ સાતેય યુવકોનો તપિાસ ડરપિોટ્ટ 
સીઆઈિી રિાઈમે અમેડરકન પિોલીસ પિાસેથી લીધો હતો. િે 
અંગેની તપિાસમાં ઘટ્ફોટ થયો છે.

સાત પિૈકીનો એક વવષ્ટલ પિંકિભાઈ ધોબી મૂળ કલોલનો છે. 
તેણે ્ટુિનટ વવઝા મેળવી કેનેિાની લોયવલ્ટ કોલેિમાં એિવમશન 
લીધું હતું. અહીં તે એકપિણ ડદવસ કોલેિમાં ગયો ન હતો. 25 
ડદવસ કેનેિામાં રોકાયા બાદ તેના એિનટે કેનેિાથી ગેરકાયદે 
અમેડરકા મોકલવા ચેનલ ગોઠવી હતી અને તે અમેડરકા ઘૂ્યો 

હતો. આ કબૂલાત તેણે અમેડરકન પિોલીસ સમક્ કરી હતી. 
તેના દ્તાવેજો સીઆઈિી રિાઈમે કેનેિા એમબેસીનો સંપિક્ક કરી 
રોયલ કેનેડિયન માઉનટેન પિોલીસ પિાસેથી મેળવયા હતા. કેનેિાની 
લોયવલ્ટ કોલેિે તયાંની પિોલીસ થકી સીઆઈિી રિાઈમને િે 
દ્તાવેજો સોંપયા હતા તેમાં ખબર પિિી હતી કે, તેની ધો.10 અને 
ધો.12ની િે માક્કશીટ રિૂ કર હતી તે બોગસ હતી.

વવષ્ટલને અમેડરકા મોકલવા માટે તેના વપિતા પિંકિ ધોબીએ 
2021માં પિરેશ પિટેલ નામના એિનટ સાથે રૂ.65 લાખમાં સોદો 
કયયો હતો અને 30 લાખ તેમિ વવષ્ટલના તમામ િોકયુમેનટ આપિી 
દીધા હતા. વવષ્ટલને અમેડરકાના વવઝા અને તયાંની કોલેિમાં 
એિવમશન અપિાવવાનું પિરેશ પિટેલે કહ્ં હતું. આમ ખોટા અને 
બોગસ દ્તાવેજોના આધારે કેનેિાની કોલેિમાં પ્રવેશ મેળવયો 

હતો અને તયાંથી અમેડરકામાં ગેરકાયદે ઘૂસણખોરી કરતાં 
સીઆઈિી રિાઈમે બંને સામે ગુનો નોંધયો છે.

સમગ્ર કૌભાંિ 5 લેયરમાં થતું હોવાનું સીઆઈિી રિાઈમની 
તપિાસમાં બહાર આવયું છે. અહીં એક એિનટ કેનેિા કે અમેડરકા 
સુધી કોઈપિણ વવદ્ાથટીને મોકલવા માટે અનય 4 એિનટોના 
સંપિક્કમાં હોય છે અને નક્ી થયેલી ફી અનુસાર િે તે વવદ્ાથટીને 
ઘૂસણખોરી કરાવે છે. વવષ્ટલના ધો.10-12માં પિણ નાપિાસ છે 
તયારે તેના આઈએલટીએસમાં આવેલા બેનિ અને તેનું સડટ્ટડફકેટ 
કેટલું સાચું છે કે ખોટુ તે પિણ એક તપિાસનો વવષય છે. સીઆઈિી 
રિાઈમના સૂત્રોનું કહેવું છે કે, આ અંગે અમે ખરાઈ કરી રહ્ા 
છીએ. જયારે તેની સાથેના અનય 6 વવદ્ાથટીઓના પિણ દ્તાવેજો 
અમેડરકન પિોલીસ પિાસેથી માગયા છે.

કેનેિા થઈ USમાં ગેરકાયદે ઘૂસવા 65 લાખમાં સોદો

ટોરોનટોમાં કેસી હાઉસ માટે આટ્ટ ઓક્શનથી 
એક મમમિયન ડોિર એકત્ર થવાની આ્શા

હરાજીમાં કેનેરડયન કલાકારાેની લગભગ 75 કૃતત રજૂ કરાઈ
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2018થી લગભગ સાત ટકા અને 2014ના રેકાેડ્ડ કરતાં લગભગ 30 ટકા મતદાન ઘટ્યં  : હવે 24મીઅે 1460 મથકાે ઉપર મતદાન થશે
ટોરોનટો 

ટોરોનટોના મતદારોને આ ચૂંટણીમાં અગાઉથી મતદાન 
કરવા માટે વધારાના ત્રણ દદવસ આપવામાં આવ્ા હતા, જેમાં 
થેંકસગગવીંગ લાંબા સપ્ાહના અંતનો પણ સમાવેશ થા્ છે. 
વધારાનો સમ્ હોવા છતાં, એડવાનસ વોટસ્સ દ્ારા મતદાન 
2018થી લગભગ સાત ટકા અને 2014ના રેકોડ્સ મતદાન કરતાં 
લગભગ 30 ટકા ઘટ્યં છે. એક અહેવાલ અન્યસાર ઑકટો. 7 અને 
14ની વચ્ે, સમગ્ર ટોરોનટોમાં 50 આગોતરા મતદાનમથકોમાંથી 
ફક્ત એક પરમાત્ર 115,911 મતદારોએ મતદાન ક્્યું હત્યં. શહેરના 
આંકડા દશા્સવે છે કે, 2018માં, 51 મતદાન મથકો ઉપર 124,299 

રહેવાસીઓએ પાંચ દદવસના આગોતરા મતદાનમાં વહેલ્યં મતદાન 
ક્્યું હત્યં. 2014માં આ સંખ્ા વધ્ય હતી. 45 મતદાન મથકો ઉપર 
છ દદવસમાં, 161,147 લોકોએ આગોતરા મતદાન ક્્યું હત્યં, જેને 
શહેરની સીમાગચહ્નરૂપ ગસગધિ કહેવામાં આવે છે.  આગોતરા મતદાન 
કરનારા મતદાતાઓની સંખ્ા એવા સમ્ે ઘટી છે, જ્ારે સૌથી 
વધ્ય હોદ્ેદારો, એટલે કે 25માંથી સાત કાઉનનસલરોએ તે છોડી દીધ્યં 
છે, આવી ગવકટ ન્થગતમાં કાઉનનસલ ચેમબરમાં ઓછામાં ઓછા 
સાત નવા ચહેરાઓ આવવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી.

ઇટીએ કહ્ં કે, આ વર્સની રેસમાં અત્ાર સ્યધીમાં એક મ્યખ્ 
મે્રની ચચા્સ છે, સોમવાર, 24 ઑકટોબર, ચૂંટણીના દદવસે 

મતદારો તેમના મતદાન માટે સવારે 10 વાગ્ાથી સાંજના 8 વાગ્ા 
સ્યધી સમગ્ર શહેરમાં 1,460 મતદાન ્થળો પર જઈને મતદાન કરી 
શકે છે.  વધ્ય માગહતી માટે, શહેરની વોદટંગ વેબસાઇટની મ્યલાકાત 
લેવા પણ અપીલ કરાઈ છે. શહેરમાં 1.8 ગમગલ્નથી વધ્ય લોકો 
2018ની ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા માટે લા્ક હતા, પરંત્ય તે સમ્ે 
માત્ર 41 ટકા લોકોએ મતદાન ક્્યું હત્યં, જે પાંતી્ સરેરાશ 38 ટકા 
કરતાં થોડ્યં વધારે હત્યં. તે પણ 2014થી તો ઓછ્યં જ હત્યં, અને એ 
ચૂંટણીમાં રેકોડ્સ મતદાન થ્્યં હત્યં, જ્ારે 60 ટકા લા્ક મતદારોએ 
જોન ટોરીને અને પછી પીગમ્ર ડોગ ફોડ્સને પસંદ ક્ા્સ હતા, જેમણે 
તેમના ભાઈ રોબ ફોડ્સ માટે ઝ્યંબેશ ચલાવી હતી.

ટોરોનટોમાં સમ્ આપવા છતાં આગોતરા મતદાનમાં ઘટાડો

ટોરોનટો 
કેનેડાના એક ઊર્્સ ગવશ્ેરકે જણાવ્્યં 

હત્યં કે, મોટાભાગના કેનેદડ્નો કે જેઓ 
ગેસ અથવા વીજળીન્યં ગબલ ભરે છે, 
આ ગશ્ાળામાં તેમના ગબલમાં સરેરાશ 
50થી 100 ટકાની વચ્ે વધારો થવાની 
શક્તા છે. EnergyRates.caના 
્થાપક જોએલ મેકડોનાલડ કહે છે કે, 
કેટલાક ગ્રાહકોના ગબલમાં 300 ટકા 
જેટલો વધારો થવાની શક્તા છે. 

મેકડોનાલડે જણાવ્્યં હત્યં કે, ગવશ્વના 
અન્ દેશોની જેમ જ કેનેદડ્નો પણ વધ્ય 
પડતા વીજળી અને ગેસના ગબલો જોઈને 

આશ્ચ્્સ પામે છે. કેટલાક ગવ્તાર એવા 
છે, જ્ાં તેમાંથી કેટલીક બર્રોએ આ 
ભાવવધારાને ગન્ંત્રણમાં રાખ્ો છે,  

આ ગશ્ાળામાં ઘરનો વીજખચ્સ 
વધશે, તેન્યં કારણ ગેસના વધતા 
ભાવ છે, જે કેનેડાની 8.5 ટકા 
વીજળી ઉતપન્ન કરવામાં વપરા્ છે. 
્ટેદટન્ટકસ કેનેડા અન્યસાર, 61 ટકા 
કેનેદડ્નો તેમના ઘરોને ગરમ રાખવા 
માટે પરંપરાગત રીતે ગેસ સંચાગલત 
ગસ્ટમસ, જેમ કે ભઠ્ીઓ અને 
બોઈલરનો ઉપ્ોગ કરે છે, જ્ારે 
29 ટકા લોકો ઇલેનકરિક બેઝબોડ્સ 

અને રેદડ્નટ હીદટંગ ગસ્ટમસનો 
ઉપ્ોગ કરે છે.  બાકીના હીટ પંપ, 
્ટવ અને અન્ હીદટંગ ગસ્ટમસનો 
ઉપ્ોગ કરે છે. મેકડોનાલડે જણાવ્્યં 
હત્યં કે, ્્યરોપમાં જીઓપોગલટીકલ 
સંઘર્સ, દરન્્યએબલ ઉર્્સમાં વૈગશ્વક 
વધારો, ગસઝનલ દડમાનડ, ફેડરલ 
કાબ્સન ટેકસ અને આશરે 20 વર્સના 
સમ્ગાળા દરગમ્ાન ગેસના ભાવમાં 
સતત વધઘટને કારણે કુદરતી ગેસના 
ભાવમાં વધારો થઈ રહ્ો હોવાથી 
પ્યરવઠા અને માંગને પહોંચી વળવાનો 
પ્ાસ કરવો પડશે.

સમગ્ર દેશમાં વીજ ઉત્ાદન પાછળ 8.5 ટકા ગેસનાે જથથાે ઉપયાેગમાં લેવાય છે

ગશ્ાળામાં કેનેદડ્ન હોમ એનર્જી ખચ્સ 
સરેરાશ 100 ટકા સ્યધી વધશે: ગવશ્ેરક પત્ીન્યં ગળ્ય દબાવી હત્ા 

કરવા પ્રયાસ, તબબયત કથળતા 
અારાેપીને હાેસ્પિટલમાં ખસેડાયાે

મોનટ્રીયલ 
ક્ૂબેકના 45 વરષી્ ગપતા ઉપર 

મંગળવારે ફ્ટ્સદડગ્રી હત્ાનો આરોપ 
મૂકવામાં આવ્ો હતો. તેના બે બાળકો 
મોનરિી્લની ઉત્તરે કૌટ્યંગબક ઘરમાં મા્ા્સ 
ગ્ા હતા. કમલજીત અરોરા ક્ૂબેક 
કોટ્સમાં હાજર રહી શક્ા ન હતા. 
અરોરા સામે તેની 13 વર્સની પ્યત્રી અને 
11 વર્સના પ્યત્રની હત્ાનો આરોપ છે.

બંનેને કોટ્સના દ્તાવેજોમાં “A.A” 
નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તેની 
પત્ીન્યં ગળ્યં દબાવીને હ્યમલો કરવા 
અંગે પણ તેની સામે આક્ેપ મ્યકા્ો 

છે. આ કેસમાં આરોપીન્યં પગતગનગધતવ 
કરતા ક્ાઉન અને કાનૂની સહા્ના 
વકીલ બંનેએ કોટ્સને જણાવ્્યં હત્ય કે, 
સોમવારે આરોપી કમલજીત અરોરોની 
ધરપકડ કરવામાં આવી ત્ારથી અરોરા 
વાતચીત કરવામાં અસમથ્સ છે. 

જેથી ક્ૂબેક કોટ્સના ન્ા્ાધીશે 
દલીલને મ્યલતવી રાખી હતી.  ફદર્ાદી 
કેરીન ડાલફોનડે જણાવ્્યં હત્યં કે, પોલીસ 
તપાસ બાદ ક્ાઉનને ત્રણ આરોપો 
મૂકવાની મંજૂરી આપી હતી. ડાલફોનડ 
એ કહી શક્ા ન હતા કે, શંકા્પદન્યં 
લગ્નજીવન ગવવાદોથી ભરેલ્યં હત્યં કે 
દંપતી અલગ થવાની તૈ્ારી કરી રહ્ં 
હત્યં. મંગળવારે અરોરા હોન્પટલમાં 
દાખલ થ્ા હતા, જ્ાંથી તેમની લાવલ 
પોલીસ દ્ારા તેની ધરપકડ કરાઈ હતી.

કયયૂબેકમાં બે બાળકોનાં મૃતયયુ મામલે 
પિતા સામે ફરટ્ટ ડિગ્રી હતયાનો આરોિ
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ક્લાઈમેટ એક્શન ઈન્ેનનટવ યોજનલા 
ઓનટટેરિયોમલાં લોકોને નલાણલાં મળ્શે

ઓન્ટેરિયો 
ઓનટટેરિયોમલંા લલાખો લોકોને 

થોડલા રિવ્ોમલા ં ્િકલાિ તિફથી 
નલાણલા ં મોકલલા્શ.ે કલાિણ કે, ક્લાઈમટે 
એક્શન ઈન્નેનટવ પમેેનટનો આગલામી 
હપ્ો ફેડિલ ્િકલાિ તિફથી 14 
ઑકટોબિથી ્શરૂ થવલાનો છટે. CAIP 
એ કિમકુ્ત ચકુવણી 
છટે, જ ે ફેડિલ દ્લાિલા 
પ્રિષૂણ રકંમત 
નનરલાધાિણનલા ખચધાને 
્િભિ કિવલામલંા 
મિિ કિવલા મલાટટે 
બનલાવવલામલા ં આવી 
છટે. જ ે કલાબધાન 
પ્રિષૂણ પિ િલાષ્ટીય 
રકંમત સથલાનપત 
કિવલા મલાટટે ફેડિલ ્િકલાિનલા 2019નલા 
પગલલાને અનુ્ િટે છટે.

ભતૂકલાળમલા ંCAIP વલાનષધાક રોિણે 
િલાવો કિવલામલંા આવતી રિફંડપલાત્ર કે્રડટ 
તિીકે આપવલામલા ં આવતી હતી, પિંતુ 
જલુલાઈ ્રુીમલંા ્િકલાિટે નત્રમલાન્ક 
હપ્લા કિવલા તિફ ધયલાન કેનનરિત કયુું 
હતુ.ં પ્રથમ હપ્ો ઑનટલારિયનોન ે 15 
જલુલાઈનલા િોજ મોકલવલામલા ં આવયો 

હતો અન ેતમેલા ંએનપ્રલ 2022 મલાટટેની 
પૂવધાવતતી િકમનો ્મલાવ્ેશ થલાય છટે.  આ 
ચકુવણી ફક્ત ઓનટટેરિયો, અલબટલાધા, 
્લાસકલાચવેલાન અન ેમનેનટોબલામલંા િહટેતલા 
લોકોને જ કિવલામલા ં આવ્ેશ. અહીંનલા 
િહટેવલા્ીઓ જે િકમ મળેવ ે છટે તે 
તમેની કૌટંુનબક પરિનસથનત અન ેતઓે 

જે પ્રલંાતમલંા િહટે છટે 
તનેલા પિ આરલાિ 
િલાખ ેછટે. નલાનલા અને 
ગ્લામીણ ્મિુલાયોનલા 
િહટેવલા્ીઓ મલાટટે 
મળૂ િકમનલા 
10 ટકલા ગ્લામીણ 
પૂિક તિીકે પણ 
મળવલાપલાત્ર છટે. 
િ હ ટેવ લા ્ ી ઓ એ 

CAIP મલાટટે અિજી કિવલાની જરૂિ 
નથી. આ મલાટટે કેનડેલા િટેવનયુ એજન્ી 
આવકવિેલા અન ે લલાભનલા વળતિનલા 
આરલાિટે કોણ આ મલાટટેની પલાત્રતલા 
રિલાવ ે છટે ત ે નક્ી કિ્શ.ે CAIP 
મળેવવલા મલાટટે આવકવિેો િિ વષષે 
ભિવો આવશયક છટે. જો તમલાિલા પૈ્લા 
10 રિવ્મલા ંન મળટે તો ્િકલાિટે તમેનો 
્પંક્ક કિવલા કહ્ ંછટે.

ઓન્ટેરિયોમાંઆ યોજના થકી વાર્ષિક ક્રેરિ્ મળટે છટે
 » વ્યક્તિ દીઠ 373 ડોલર.
 » જીવનસાથી અથવા કોમન-લો પાર્ટનર મારે 186 ડોલર
 » 19 વર્ટથી નીચેના બાળક દીઠ 93 ડોલર
 » ક્સંગલ-પેરેનર પરરવારમાં પ્રથમ બાળક મારે 186 ડોલર

CAIP મેળવવા માટે 
આાવકવેરાે દર વર્ષે 

વેરાે ભરવાે આાવશ્યક 
: આાેને્ટરર્યાે, આલ્બટાટા, 

સાસ્ાચેવાન આને મેનનટાે્બા 
વવસ્ારમાં વધુ લાભ થશે

તહટેિાન
્ંયુક્ત િલાષ્ટમલાં, ભલાિત અને 

અમેરિકલાએ પલારકસતલાન નસથત 
આતંકવલાિી હલારફઝ તલલાહ ્ઈિ, 
લશકિ-એ-તૈયબલાનલા વડલા હલારફઝ 
્ઈિનલા પુત્રને બલેકનલસટ કિવલાનો 
પ્રસતલાવ મૂકયો હતો, જેને ફિી એક 
વખત ચીને અટકલાવી િીરો હતો. ૨ 
રિવ્મલાં બીજી વખત ભલાિત અને 
અમેરિકલા ્લામે ચીન અવિોર બનયું 
હતું.. ૪૬ વષતીય હલારફઝ તલહલા ્ઈિ 
આતંકવલાિી જૂથ લશકિનો અગ્ણી નેતલા 
અને ૨૬/૧૧ મુંબઈ આતંકી હુમલલાનલા 
મલાસટિમલાઇનડ હલારફઝ ્ઈિનો પુત્ર 

છટે. મીરડયલા રિપોર્ધા અનુ્લાિ, ચીને 
હલારફઝ તલલાહ ્ઈિને ્ંયુક્ત િલાષ્ટ 
્ુિક્લા પરિષિની ૧૨૬૭ અલકલાયિલા 
પ્રનતબંર ્નમનતમલાં ્લામેલ કિવલાનલા 
પ્રસતલાવને બલોક કિી િીરો છટે. બે 
રિવ્થી ઓછલા ્મયમલાં આ બીજી 
વખત છટે જયલાિટે બેઇનજંગે ભલાિત અને 
અમેરિકલાને આટલો ફટકો આપયો છટે. 
ચીને પલારકસતલાન નસથત આતંકવલાિીને 
વૈનવિક આતંકવલાિી તિીકે નનયુક્ત 
કિવલાનલા પ્રસતલાવને અટકલાવી િીરો છટે. 

એક ્ૂચનલામલાં, ભલાિતનલા ગૃહ 
મંત્રલાલયે જણલાવયું હતું કે હલારફઝ 
તલલાહ ્ઈિ લશકિ-એ-તૈયબલામલાં 

ભિતી, ભંડોળ એકત્ર કિવલામલાં અને 
આયોજન કિવલામલાં અને ભલાિતમલાં 
અને અફઘલાનનસતલાનમલાં ભલાિતીય 
નહતોમલાં હુમલલાઓ કિવલામલાં ્નક્ય 
િીતે ્લામેલ છટે. તે ્મગ્ પલારકસતલાનમલાં 
લશકિનલા નવનવર કેનરિોની ્નક્યપણે 
મુલલાકલાત લઈ િહ્ો છટે અને ભલાિત, 
ઈઝિલાયેલ, યુનલાઈટટેડ સટટેર્ અને 
અનય પનચિમી િટે્શોમલાં ભલાિતીય નહતો 
નવરુદ્ધ જેહલાિને પ્રોત્લાહન આપી િહ્ો 
છટે. મીરડયલા રિપોર્ધા અનુ્લાિ, હલારફઝ 
તલહલા ્ઈિ લશકિનો વરિષ્ઠ નેતલા છટે 
અને આતંકવલાિી ્ંગઠનની મૌલવી 
નવંગનો વડલા છટે. 

ભાર્ વવરાેધી ગવ્વવવધ આંગે ્યુઆેનમાં આમેરરકાના ટેકાથી રજુઆા્ થઈ

્ઈિને અલકલાયિલા પ્રનતબંર ્નમનતમલાં 
્લામેલ કિવલાનલા પ્રસતલાવને ચીને અટકલાવયો

વૉરિંગ્ન 
તેલની નનકલા્ કિનલાિલા િટે્શોનલા 

્ંગઠન ‘ઑપેક પલ્’ દ્લાિલા તેલનલા 
ઉતપલાિનમલાં કલાપ મુકવલા લીરેલલા 
નનણધાયથી અમેરિકલા મુશકેલીમલાં મુકલાયું 
છટે. આ ‘ઑપેક’ ઉપિ ્લાઉિી 
અિબસતલાનનો િબિબો છટે તેણે તેલ 
ઉતપલાિન વરલાિવલાની અમેરિકલાની 
મલાગણી સવીકલાિી જ નથી. ્ઉિી 
અિબસતલાન તિફથી મળટેલલા આ ઝટકલા 
પછી બુરવલાિટે અમેરિકલાનલા િલાષ્ટપનત જો 

બલાયડને ‘સટ્ેટટેનજક રિઝવધા’મલાંથી ૧૫ 
નમનલયન બેિલ તેલ ખેંચવલા એલલાન 
કયુું છટે. બલાયડનનલા આ નનણધાયને લીરે 
યુ.એ્. સટ્ેટટેનજક િીઝવધા ૧૯૮૪ પછી 
પહટેલી જ વલાિ ્ૌથી નીચલલા સતિટે 

પહોંચ્શે. અમેરિકલામલાં નમડટમધા ચુંટણી 
પહટેલલા જો બલાયડને લીરેલો આ નનણધાય 
ઘણો મહત્વનો મલાનવલામલાં આવે છટે. 
ઑપેક પલ્નલા નનણધાય પછી બલાયડનને 
તે નચંતલા હતી કે તેલનલા ભલાવ વરતલા 
તેની ચૂંટણી ઉપિ પણ અ્િ પડયલા 
વગિ નહીં િહટે. તેમણે કહ્ં હતું કે,, ૧૫ 
નમનલયન બેિલ તેલ છૂટું કિવલાને લીરે 
કુલ ૧૮૦ નમનલયન બેિલ તેલ કલાઢવલાનું 
લક્ય પૂરું થ્શે. આ લક્ય ્ુરી પહોંચવલા 
મલાટટે મલાચધામલાં જ એલલાન કયુું હતું.

સાઉદીએ દગો કિતા ‘સ્ટ્રે્ટેરજક િીઝવષિ’માંથી 
15 રમરિયન બરેિિ તરેિ ખેંચવા USનું એિાન 

િાંઘાઈ
ચીનનલા િલાષ્ટપનત ્શી નજનનપંગ 

ઐનતહલાન્ક િીતે ત્રીજી વખત ્ત્લા પિ 
કબજો કિવલા જઈ િહ્લા છટે. આ બલાબતે 
તો પહટેલેથી જ આગલાહી કિવલામલાં 
આવી હતી કે, તેઓ છટેલ્લા કેટલલાક 
િલાયકલામલાં ચીનનલા િલાજકલાિણમલાં ્ૌથી 
પ્રભલાવ્શલાળી નેતલા બન્શે.

્શી નજનનપંગે 2012મલાં ્ત્લા 
્ંભલાળી તયલાિથી તેમનલા ્શલા્ન હટેઠળ 
ચીન ્િમુખતયલાિ્શલાહી ્શલા્ન તિફ 
અગ્ે્િ થયું છટે. બેઇનજંગની ્ડકો 
પિ પણ તેની તૈયલાિીઓ જોવલા મળી 
િહી છટે. કોઈપણ પ્રકલાિનલા નવિોરનલા 
અવલાજને િબલાવવલા મલાટટે િિટેક જગયલાએ 

્ૈનનકો તૈનલાત કિવલામલાં આવયલા છટે. 
આ  ન્વલાય 15 લલાખથી વરુ લોકોની 
રિપકડ કિવલામલાં આવી છટે અથવલા 
તેમને નજિકેિ કિવલામલાં આવયલા છટે. 
અનરકલાિીઓએ કોિોનલાવલાયિ્થી 
ચેપગ્સત નવસતલાિોમલાં મુ્લાફિી 
કિનલાિ કોઈપણને ્શહટેિમલાં પ્રવે્શવલા 
પિ પ્રનતબંર મૂકયો છટે. આ ્લાથે જ 
લોકોનલા ઓળખ પત્રની પણ ્ંપૂણધા 
તપલા્ કિવલામલાં આવી િહી છટે.

ચીનનલા એક અનરકલાિીને ટલાંકીને 
કહ્ં કે, જયલાં ્ુરી િલાજયલાનભષેક 
કલાયધાક્મ પૂિો નહીં થલાય તયલાં ્ુરી 
બેઈનજંગની ્શેિીઓ પિ પ્રનતબંર ચલાલુ 
િહટે્શે.

િી રજનરિંગની સિમુખતયાિાહી 
ચીનમાં 15 િાખ િોકોની ધિિકિ

ખાિકીવ
યુક્ેનમલાં કથળતી ્ુિક્લા નસથનત અને તલાજેતિનલા 

હુમલલાઓને ધયલાનમલાં િલાખીને ભલાિતીય િૂતલાવલા્ે એક 
એડવલાઈઝિી જાિી કિી છટે. બુરવલાિટે (19 ઓકટોબિ) 
ભલાિતીય િૂતલાવલા્ે કહ્ં કે ભલાિતનલા નલાગરિકોને યુક્ેન ન 
જવલાની ્લલાહ આપવલામલાં આવે છટે. િૂતલાવલા્ે યુક્ેનમલાં હલાજિ 
નવદ્લાથતીઓ ્નહત ભલાિતીય નલાગરિકોને વહટેલી તકે યુક્ેન 
છોડવલાની ્લલાહ આપી છટે.

બુરવલાિટે િન્શયલાનલા િલાષ્ટપનત વલલારિમીિ પુનતને યુક્ેનનલા 
ચલાિ પ્રિટે્શોમલાં મલા્શધાલ લોની જાહટેિલાત કિી હતી. આ નવસતલાિો 
લુહલાનસક, ડોનેરસક, ઝલાપોરિઝઝયલા અને ખેિ્ન છટે, જે 
ગેિકલાયિટે્િ િીતે િન્શયલા દ્લાિલા કબજે કિવલામલાં આવયલા હતલા. 
મલા્શધાલ લોની ઘોષણલા પછી, િન્શયલાનલા તમલામ પ્રિટે્શોનલા 
વડલાઓને વરલાિલાની કટોકટીની ્ત્લાઓ મળી છટે. વલલારિમીિ 

પુનતને િલાષ્ટીય ્ુિક્લા પરિષિની બેઠક િિનમયલાન જણલાવયું 
હતું કે મેં િન્શયન ફેડિટે્શનનલા આ. જે પછી ક્ેમનલને એક 
હુકમનલામું પ્રન્દ્ધ કયુું હતું જેમલાં જણલાવયું હતું કે પ્રિટે્શોમલાં 
મલા્શધાલ લો લલાગુ કિી િટેવલામલાં આવ્શે.

વોરિંગ્ન 
નવવિની અગ્ણી આઇટી કંપની 

મલાઇક્ો્ોફટટે ૧૦૦૦ લોકોને નોકિી 
કલાઢી મૂકયલા છટે. જુલલાઇ પછી આ ત્રીજો 
પ્ર્ંગે છટે જેમલાં કંપનીએ આટલી મોટી 
્ંખયલામલાં કમધાચલાિીઓને નોકિીમલાંથી 
કલાઢી મૂકયલા છટે.  મલાઇક્ો્ોફટ પલા્ે કુલ 
૧.૮૦ લલાખ કમધાચલાિીઓ છટે. જુલલાઇ 
પછી કંપનીએ એક ટકલા કમધાચલાિીઓને 
કલાઢી મૂકયલા છટે. 

મલાઇક્ો્ોફટનલા જણલાવયલા અનુ્લાિ 
અમે અમલાિી નબઝને્ પ્રલાથનમકતલાઓની 

નનયનમત િીતે ્મીક્લા કિીએ છીએ 
જેનલા આરલાિટે કમધાચલાિીઓની ્ંખયલા અંગે 
નનણધાય લેવલામલાં આવે છટે.  જુલલાઇની 
છટણી પછી કંપનીએ પોતલાનલા એક 
કસટમિ ફોકસડ રિ્ચધા એનડ ડેવલોપમેનટ 
પ્રોજેકટમલાંથી ૨૦૦ કમધાચલાિીઓને કલાઢી 
મૂકયલા છટે.  તલાજેતિનલા રિવ્ોમલાં વૈનવિક 
આનથધાક કટોકટી અને મંિીનલા ભયે અનેક 
કંપનીઓએ પોતલાનલા કમધાચલાિીઓની 
્ંખયલામલાં ઘટલાડો કયયો છટે. ્ૂત્રોનલા 
જણલાવયલા અનુ્લાિ આગલામી રિવ્ો વરુ 
મુશકેલભયલાધા હોઇ ્શકે છટે. 

માઇક્ોસોફ્ કંિનીએ 1000થી વધુ 
કમમીઓનરે નોકિીમાંથી કાઢી મૂકયા

જુલાઇથી આત્ાર સુધી 1 ટકા લાેકાેની નાેકરી ગઇભલાિત ્િકલાિની આનરિકી 
િટે્શોમલાં 35,000 કિોડનલા 
હનથયલાિ વેચવલાની તૈયલાિી

કરેિ્ાઉન

ભલાિતે છટેલ્લા અમકુ વષયોમલા ં્િુક્લા કે્ત્ર ે ન્નદ્ધ મળેવી 
છટે અન ેહવ ેઆગલામી વષયોમલંા આમલંા વરલાિો થવલાની તયૈલાિી 
છટે. ભલાિત તિફથી આનરિકલા ્નહત િનુનયલાનલા અમકુ િટે્શોન ે
35,000 કિોડ રૂનપયલા ્રુીનલા હનથયલાિ અન ે ડ્ોન વગિેટે 
વચેવલાની તયૈલાિી છટે. રડફેન્ એનકઝનબ્શન હટેઠળ િક્લા મતં્રી  
િલાજનલાથ ન્ંહટે આ તયૈલાિીઓ નવ્શ ે જાણકલાિી આપી છટે. 
આ એનકઝનબ્શનમલંા ભલાિત સવિટે્શમલા ં બનેલલા હનથયલાિો, 
ઉભિતી ટટેકનનક પિ પોતલાની ્્ંશોરન અન ે સવોમધા ડ્ોન્ 
જેવલા ્લારનોની તલાકલાત િનુનયલાન ે બતલાવ્ેશ. આ ન્વલાય 
આરટધારફન્શયલ ઈનટટેનલજન્નલા મલામલ ે પણ ભલાિત ે મોટી 
્ફળતલા પ્રલાપ્ કિી છટે.

અમેરિકલાએ 40 લલાખ 
ડોલિની પ્રલાચીન કલલાકૃનત 

ભલાિતને પિત ્ોંપી
િંિન

અમરેિકલાએ 15 વષધાની તપલા્ન ે307 અમલૂય પ્રલાચીન 
કલલાકૃનતઓ ભલાિતન ેપિત ્ોંપી છટે. ત ેકલલાકૃનત િલાણચોિી 
િલાહટે અમરેિકલા પહોંચી હતી. 235 વસતઓુ મનેહટ્ટન 
નજલ્લાનલા એટનતી કલાયલાધાલયનલા આટધા ડીલિ ્ભુલાષ કપિૂ 
પલા્ેથી જપ્ કિવલામલા ંઆવી હતી. ત ેકલલાકૃનતઓ ભલાિત 
ઉપિલંાત અફઘલાનનસતલાન, કંબોરડયલા, ઇનડોનને્શયલા, મયલામંલાિ, 
નપેલાળ, પલારકસતલાન, શ્ીલકંલા, થલાઇલનેડ અન ે અનય 
િટે્શોમલાથંી િલાણચોિી િલાહટે અમરેિકલા લઈ જવલામલા ં આવી 
હતી. મેનહટ્ટન એટનતીનલા કલાયધાલયનલા અનરકલાિી બ્ગે ે કહં્ 
હતુ ં કે ભલાિતન ે આ રકંમતી પ્રલાચીન કલલાકૃનતઓ પિત 
્ોંપીન ેઅમ ેગવધાની લલાગણી અનભુવી િહ્લા છીએ.

ભલાિતીય િૂતલાવલા્ દ્લાિલા એડવલાઈઝિી જાિી 
કિલાઈ ઃ નવદ્લાથતીઓને યુક્ેન છોડવલા અપીલ
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કોંગ્રેસના નવા સુકાની મલ્લિકારુજુન 
ખડગરે સામરે પડકારોની હારમાળા

તંત્રી - સ્વદેશ

તંત્રી સ્થાનેથરી

ભારતમા ં આખરે કૉંગ્રેસના પ્રમુખપદનરી 
ચૂટંણરી સપુરેરે પાર પડરી. આમ તો છેલાં 

આઠેક ્વર્ષથરી કોઈનરે કોઈ કારણસર પ્રમખુપદનરી 
ચૂટંણરીનરે નામરે તરકટ જ થયા. કોઈપણ રરીતરે 
કુલડરીમાં ગોળ ભાગંરીનરે ગાંધરી પરર્વારનરે જ 
સકુાન સોંપ્વા પાટટીના કેટલાક નરેતાઓ સફળ 
થતા રહ્ા. પરંત ુ દેશમાં 2014 બાદ કોંગ્રેસના 

વયાપકપણરે ધો્વાણ 
બાદ આખરે ખુદ 
સોનરીયા, રાહુલનરે 
સમજાયુ કે, પક્ષમાં 
લોકશાહરી જી્વતં 
રાખ્વરી પડશરે. આખરે 
પ્રમખુપદનરી ચંૂટણરીનરી 
જાહેરાત સાથરે ગાંધરી 
પરર્વારનુ ં રેસમાંથરી 
ખસરી જ્વાનુ ં એલાન 

થયા બાદ ગત અઠ્વારડયરે મતદાન થયંુ. જરેના 
પરરણામ જાહેર થતા ં જ ધારણા પ્રમાણરે જ 
સોનનયા ગાંધરી સમનથ્ષત ઉમરેદ્વાર મલ્લકાજુ્ષન 
ખડગરે જીતરી ગયા. ખડગરે સામરે શશરી થરરેૃ નસરીબ 
અજમાવયુ ં પરંત ુ તરેઓ સફળ થયા નહીં. હ્વરે 
ખડગરે કોંગ્રેસના ન્વા અધયક્ષ બનશરે. આ સાથરે 
જ કોંગ્રેસમા ં૨૪ ્વર્ષ પછરી ગાંધરી-નહેરુ ખાનદાન 
નસ્વાયના નરેતાનરે સુકાન મળશરે. બુધ્વારે જયારે 
મતગણતરરી થઈ તયારે કોંગ્રેસ ડરેનલગરેટના 90 
ટકા મત મલ્લકાજુ્ષન ખડગરેનરે મળયા હતા. જયારે 
શશરી થરૂરનરે માત્ 10 ટકા જ મતો મળયા. ખડગરે 
પ્રમુખ બનયા બાદ ગાધંરી પરર્વાર તરેનરે છુટ્ો દોર 
આપરે તરે્વરી શકયતા છે. રાહલુ ગાંધરીએ ખદુ 
જાહેર કરરી દરીધુ ં છે કે, તરેમનરી ભનૂમકા શંુ રહેશરે 
તરેનો નનણ્ષય ખડગરે જ કરશરે. આગામરી રદ્વસોમાં 
સોનનયા ગાધંરી તરેમજ નપ્રયંકા ગાંધરીના પણ 
આ્વા જ નન્વરેદનો આ્વરી શકે તરેમ છે. આમ તો 
સોનનયાનરી મહેરબાનરીથરી ખડગરે આ મકુામ ઉપર 
પહોંચયા તો છે, પરંત ુ હ્વરે પછરી તરેમનરી સામરે 
અનરેક પડકારો છે. ભાજપના મોદરી-શાહનરી નરીનત 
સામરે કોંગ્રેસ પાસરે ખાસ કોઈ આયોજન ચંૂટણરી 
સમયરે હોત ુનથરી. તરેથરી સગંઠનનરે મજબૂત કર્વા 
સાથરે પાટટીના આતંરરક ન્વખ્વાદોનરે દુર કર્વાના 
કામનરે ખડગરેએ પ્રાથનમકતા આપ્વરી પડશરે. 
ખડગરે સામરે બરીજો સૌથરી મોટો પડકાર સામનૂહક 
નરેતાગરીરરી ઊભરી કર્વાનો છે. 

કૉંગ્રેસરીઓ ભલરે રાહલુ ગાંધરી અનરે નપ્રયંકા 
ગાધંરીનરે લોકનપ્રય નરેતા ગણા્વરે છે. પરંતુ 
હકીકતમા ં 2014 પછરી પાટટીએ અનરેક રાજયમાં 
સત્ા ગમુા્વરી છે. નાના નાના પ્રદેશો અનરે ગ્ામય 
સતરે પણ કોંગ્રેસ નબળરી પડરી છે. લોકસભાનરી 
ચૂટંણરીમા ં રાહલુનરી નરીનત નનષફળ ગઈ તરે પછરી 
ઉત્ર પ્રદેશમા ં લડકી હુ,ં લડ શકતરી હ,ુ જરે્વા 
નારા સાથરે મરેદાનમાં ઉતરેલરી નપ્રયંકાના પ્રચારનરી 
પણ અસર દેખાઈ નથરી. આઝાદરી પછરી 65 
્વર્ષ રાજ કરનાર કોંગ્રેસનરી હાલત એટલરે સધુરી 
કથળરી છે કે, દેશમા ંતરેનરી પાસરે એક પણ રાષ્ટરીય 
સતરનો નરેતા નથરી કે જરે લોકોના મનનરે કોંગ્રેસ 
તરફ દોરરી જાય. કૉંગ્રેસનરી આ લ્સથનતનુ ં કારણ 
ખુદ નહેરુ-ગાંધરી ખાનદાન પણ છે. આઝાદરી 
પછરી શરૂઆતના ં ્વરસો આઝાદરીનરી લડાઈમાં 
ભજ્વરેલા ભાગના નામરે કોંગ્રેસરે ચરરી ખાધરેલંુ. 
જ્વાહરલાલ નહેરૂ આઝાદરીનરી લડતના મોટા 
નરેતા હતા તરેથરી તરેમણરે ધરીરેધરીરે કૉંગ્રેસ ઉપર 
કબજો કયયો અનરે કૉંગ્રેસરે લાંબો સમય સધુરી 
તરેમના કરરશમા પર રાજ કયુું. ઈલ્નદરા પાસરે 
પણ એ કરરશમા હતો પણ આ કરરશમા ઈલ્નદરા 
ગાધંરીનરી હતયા થતા ખતમ થઈ ગયરેલો. ઈલ્નદરાએ 
૧૫ ્વર્ષ અનરે જ્વાહરલાલરે ૧૭ ્વર્ષ રાજ કયુું, 

તરેથરી કૉંગ્રેસરે ત્ણ દાયકા આ બંનરે નરેતાના જોરે 
જ કાઢરી નાખંયા પણ તરેનુ ં ખરાબ પરરણામ એ 
આવયંુ કે, આ પરર્વાર નસ્વાય કોઈ કાય્ષકર 
રાષ્ટરીય સતરે આવયો નહીં. પરરણામરે કોંગ્રેસનું 
સગંઠન ખોખલ ુથત ુગય.ુ રાજી્વ ગાધંરીના નનધન 
બાદ સોનનયા ગાધંરીએ ૧૯૯૦ના દાયકાના 
અંતમાં કૉંગ્રેસનરે ફરરી બરેઠરી કરરી પરંતુ લોકસભા 
માટે કૉંગ્રેસ સપષ્ટ બહમુતરી મરેળ્વરે એ્વરી લ્સથનત 
સજા્ષઈ નહીં. અલબત દેશમા ંબરીજા કોઈ પક્ષોનંુ 
જોરદાર ્વચ્ષસ્વ ન હત ુતરેથરી તરેનરે સત્ા મળરી તરેમાં 
કૉંગ્રેસરીઓ સતુંષ્ટ થઈ ગયા. જરે પછરી કોંગ્રેસમાં 
નરેતાઓનરી સખંયા તો ્વધરી પણ સગંઠનનરી 
દરીશામાં કામગરીરરી થઈ નહીં.

પરરણામરે કોંગ્રેસ ્વરયો્વર્ષ ક્ષરીણ થતરી રહરી અનરે 
હાલમાં દેશમાં આગંળરીના ્વરેઢે ગણાય તરેટલા 
રાજયોમાં જ કોંગ્રેસનરી સરકાર બચરી છે. 10 
્વર્ષ કેનદ્રમા ં યપુરીએ સરકાર રહ્ા બાદ કોંગ્રેસ 
માટે દરેક ચૂટંણરીમા ંકપરા ચઢાણ બનરી રહ્ા છે. 
કોંગ્રેસરે મધયપ્રદેશ, રાજસથાનમા ં સત્ા મરેળ્વરી 
પરંત ુ મધયપ્રદેશનરી એ સત્ા થોડા સમયમાં જ 
છરીન્વાઈ ગઈ. લોકસભાનરી ૨૦૧૯નરી ચૂટંણરી 
પહેલાં ૨૦૧૮ના રડસરેમબરમા ં મધય પ્રદેશ, 
રાજસથાન અનરે છત્રીસગઢમા ં કૉંગ્રેસરે ન્વજય 
મરેળવયો, તરેમા ં સથાનનક નરેતાઓનો જ નસહંફાળો 
હતો. મધય પ્રદેશ, રાજસથાન અનરે છત્રીસગઢ એ 
ત્ણ રાજયોમા ંભાજપનરી સરકાર હતરી. 

કૉંગ્રેસના નરેતા એક થઈનરે લડયા તરેથરી 
ભાજપરે ત્ણરેય રાજયોમા ં સત્ાથરી હાથ 
ધો્વા પડ્ા. મધય પ્રદેશમા ં કમલનાથ અનરે 
જયોનતરારદતય નસંનધયાના સામનૂહક નરેતૃત્વમા ં
બધા એક થઈ ગયા તો ભાજપ પદંર ્વર્ષથરી 
સત્ા પર હતો છતા ં ફેંકાઈ ગયો હતો. 
છત્રીસગઢમા ં તો ભાજપનુ ં સા્વ ધો્વાણ થઈ 
ગયુ ં હતુ.ં છત્રીસગઢમા ં૯૦ બરેઠકો હતરી અનરે 
તરેમાથંરી ભાજપ ૨૦ બરેઠકો પણ જીતરી શકયો 
ન હતો. 

રમણનસહં છેક ૨૦૦૩થરી જીતતા હતા પણ 
ભપૂરેશ બધરેલ અનરે કે.ટરી. નસહંદે્વનરી એકતાના 
કારણરે તરેઓ હારરી ગયા હતા. કૉંગ્રેસરે રાજસથાનમાં 
સપષ્ટ બહમુતરી મરેળ્વરી હતરી અનરે આ જીત કોઈ 
એક નરેતાનરી નહોતરી પણ સનચન પાયલટ અનરે 
અશોક ગહલોતનરી સામનૂહક નરેતાગરીરરીનરી જીત 
હતરી. બનંરેએ એક થઈનરે વયહુરચના ઘડરી અનરે 
ભાજપનરે નશકસત ખા્વરી પડરી. યપુરીએ સરકાર 
ગયા બાદ કોંગ્રેસમા ં આતંરરક ન્વખ્વાદો 
પણ ્વધયા. ્વરરષ્ઠ નરેતાઓ દ્ારા જી-23 ગ્પુ 
બના્વ્વાનરે કારણરે કોંગ્રેસમા ંજથુ્વાદ ્વધ ુ પ્રબળ 
બનયો હતો. જી-23ના નરેતાઓનરી એ માગં રહરી 
કે, કોંગ્રેસનુ ં સંચાલન ગાધંરી પરર્વારનરે બદલરે 
અનય કોઈનરે સોંપ્વામાં આ્વરે. આ માગંનરી પાછળ 
સત્ા જતરી રહ્ાનો મોટો ન્વરાદ આ નરેતાઓના 
મોઢા પર દેખાતો હતો.

આજરે પણ કોંગ્રેસ પાસરે એક પણ દમદાર 
નરેતા નથરી. આ સજંોગોમાં કૉંગ્રેસરે ફરરી બરેઠા થ્વું 
હોય તો સામનૂહક નરેતાગરીરરી ઊભરી કર્વરી પડરે. 
સામય્વાદરી પક્ષરે ્વરસો સધુરી એ રરીતરે પનર્ચમ 
બંગાળ, કેરળ ્વગરેરે રાજયોમા ંપોતાનો દબદબો 
જાળવયો હતો. કૉંગ્રેસરે પણ એ રસતરે ચાલરીનરે 
પરરણામ મરેળ્વ્વા કમસ કસ્વરી પડશરે. હજયુ 
કૉંગ્રેસ પાસરે રાજયકક્ષાએ એ્વા નરેતા છે જ કે 
જરેમનામાં ભાજપ સામરે લડ્વાનરી અનરે જીત્વાનરી 
પણ તાકાત છે.  અનસુધંાન પજે. 48

સુજ્ઞ વથાચકથાે,  વવજ્ઞથાપન દથાતથાઓથાે તથથા તમથામ સહયથાેગરીઓથાે,
હહંદુઓથાે મથાટે ઓત્ંત મહત્વનથા હદવથાળરી પવ્વનથાે પ્થારંભ થઈ ચૂકથાે છે. પ્કથાશનથા ઓથા મહથાપવ્વમથાં ઓથાપે 

પ્ગટથાવેલથા હદવડથાઓથાે ઓથાપનથા જીવનમથાંથરી મથાત્ ભથાૌવતક ઓંધકથારને જ નહીં, હકન્ુ દુઃખથાે ઓને 
પડકથારથાેને પણ દૂર કરરીને ઓથાપને સુખઃસમુદ્ધિ ઓપથાવે. સથાથે સથાથે બુધવથારથરી શર્વ  થનથારં સંવત 

2079નું નવુ વર્વ ઓથાપ સથાૌનથા જીવનમથાં શૌક્ષણણક, સથામથાદ્જક, રથાજકરીય કે વ્યવસથાવયક ક્ષેત્ે સસદ્ધિઓથાે 
ઓપથાવે તેવરી ઓભ્યથ્વનથા. ઓથાપ સથાૌને હદવથાળરી પવ્વનરી હથાહદદિક શૂભેચ્થા સથાથે નુતનવર્વનથા ઓભભનંદન.
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કાળી ચૌદશ ઃ વર્ષનાં અનનષ્ટ-કકળા્ટ કાઢવાનો દદવસ 
ધનતેરશ પછી બીજો દિવસ કાળી ચૌિશ અથવા તો નરક 

ચતુિ્દશી તરીકે ઓળખાય છે. નરક ચતુિ્દશી એટલા માટે કે આ 
દિવસે ભગવાન શ્ી કૃષ્ણએ નરકાસુર નામના િૈતયનો સંહાર કયયો 
હતો. આ રાક્ષસે કેિ કરેલી ૧૬,૦૦૦ રાજકનયાઓને મુક્ત કરાવી 
હતી. તયારથી આ દિવસને નરક ચતુિ્દશી પ્ણ કહેવામાં આવે છે. 
કાળી ચૌિશ એટલા માટે કહેવાય છે કે આ દિવસ આખા વર્દનાં 
તમામ અનનષ્ટ તત્વોનો નાશ કરવાનો હોય છે. એ કામ મહેશનું 
છે અને મહેશ સાથે કાલી એકરૂપ હોય છે. કાળી ચૌિશ એ આસો 
માસના કૃષ્ણ પક્ષનો (અંધાદરયાનો) ચૌિમો દિવસ હોય છે.

આ દિવસે આપ્ણા સમાજમાં િરેક ઘરે કશુંક તળીને-કકળાવીને 
ઘરમાંથી કકળાટ કાઢવાની પ્રથા પ્રચનલત છે. એનું પાલન કરવા 
માટે આ દિવસે બહેનો વડાં, પૂરી, સેવ વગેરે તળે છે અને તેને એક 
પદડયામાં મૂકી ફ્ળયાના કે શેરીના ત્ર્ણ કે ચાર રસતે પા્ણી રેડી 
કુંડાળું કરીને તેની વચ્ે તે મૂકે છે. તેમ કરીને માનવામાં આવે છે કે 
ઘરમાં પાછલા વર્દમાં જે કંઇ કકળાટ પ્રગટયો હોય તેનો આ સાથે 
નાશ થઈ ગયો. આ કકળાટ કાઢયા પછી બહેનો પ્રાથ્દના કરે છે કે 
નવા આવનારા વરસમાં આવો કકળાટ ફ્ીથી ન પ્રગટે એવી કૃપા 
કરજો હે પ્રભુ!

કાળી ચૌિશના આ દિવસે સાંજે હનુમાનજીના ભક્તો 
હનુમાનજીના મંદિરે િશ્દન કરવા ખાસ જાય છે. રાત્રે હનુમાનજીને 
ચડાવેલ તેલ લઇ પ્રગટાવેલ િીપકની મેશથી નાનાં બાળકો તેમજ 
મોટેરાઓ તેમની આંખોમાં આંજે છે અને આ બાબતમાં એક એવી 
કહેવત પ્ણ પ્રચનલત છે કે ‘કાળી ચૌિશનો આંજયો કોઇથી ના 
જાય ગાંજયો’. આ અંજન જે તે વયનક્તને બૂરી નજર કે કે બૂરા 
લોકોથી બચાવે છે એવું માનવામાં આવે છે. આ રાત્રે જે લોકો 
ઘરની બહાર અને ઘરમાં િીપક પ્રગટાવે છે તેમને તમામ પ્રકારની 
મુસીબતોમાંથી મુનક્ત મળે છે

તેમજ યમિેવની પૂજા કરવાથી તે ઘરમાં કોઇનું અકાળ મૃતયુ થતું 
નથી તેવી લોકવાયકા પ્રચનલત છે. કાળી ચૌિશની મધરાત્રે કેટલાક 
મેલીનવદ્ાના ઉપાસકો – તાંનત્રકો સમશાનમાં કે કોઇ અગોચર 
જગાએ જઇ મેલાં તત્વોની ઉપાસના કરે છે. આ સાધનામાં 
ભૂતપ્રેતની સાધના કરી તેમને વશીકર્ણ દ્ારા તે વશ કરતા હોય છે 
તેવી માનયતાઓ ફેલાયેલી છે. આમાં સાચું-ખોટું શું છે તે આપ્ણે 
જા્ણતા નથી પ્ણ કોઇ આવા તાંનત્રકની તમે મુલાકાત લો તો તમને 

કશુંક અગોચર કહી શકાય એવું અવશય જા્ણવા મળશે.
કાળી ચૌદશનું મહત્ત્વ

નહંિુ સંસકનતનો કોઈ એક તહેવાર િેશનાં અલગ-અલગ ખૂ્ણે 
અલગ અલગ રીતદરવાજ અને પરંપરા પ્રમા્ણે ઉજવાય છે. આ 
પ્રજા “નવનવધતામાં એકતા”નો ભાવ િશા્દવતી પ્રજા છે. દિપાવલીના 
દિવસોમાં આવતો આવો જ એક તહેવાર એટલે આસો વિ 
ચૌિસનો દિવસ ઉફફે – કાળી ચૌિશ. જેને “નાની દિવાળી” 
તરીકે પ્ણ ઓળખવામાં આવે છે. દિપ પ્રાગટ્ય અને રોશનીની 
ઉજવ્ણીનો આ એક દિવસ!

હનુમાનજીના મંદદરોમાં ભોગ ચઢાત્વાય છે
આ દિવસે હનુમાનજીના નૈવેદ્ થાય છે. ઘરેઘરે આ માટેની 

રસોઈ બને છે. મુખયતવે અડિના વડાં અને ચુરમાના લાડુ. સાંજે 
હનુમાનજીનાં મંદિરમાં આ ભોગ ચડાવાય છે. ગામઠી ભારામાં 
આ દિવસને “સત્તર ડોશી” પ્ણ કહેવાય છે.

પૂજા અને મંત્ર તંત્ર સાધના
આ દિવસે આદ્શનક્ત સવરૂપ ભગવતી મહાકાળીનું પૂજન થાય 

છે. આજના દિવસે મહાકાલીની પૂજા-અચ્દના  થાય છે. આમ, 
આજના દિવસને ભગવતી મહાકાલીના ઉતસવના રૂપમાં પ્ણ 
ઉજવવામાં આવે છે. આજે કાંસાના વાસ્ણની નીચે દિપ રાખી મેશ 
પાડવામાં આવે છે અને લોકો આંખે તે કાજળ આંજે છે. ગાલે 
ટીલું કરે છે. એવું કહેવાય છે કે આમ કરવાથી ખરાબ નજર નથી 
લાગતી.

યમરાજની આરાધના
ધનતેરસની જેમ આ દિવસે પ્ણ યમરાજની પૂજા થાય છે. 

સંધયાકાળે યમદિપ પ્રગટાવાય છે, અને પ્રાથ્દના કરાય છે. જેથી 
અકાળે યમરાજનું આગમન થતું નથી અને તેમની કૃપા આપ્ણા 
પર સિાય બની રહે છે. માટે આજે યમપૂજાનું પ્ણ ખૂબ જ મહત્વ 
હોય છે.

આ કામ કરત્વાથી બચો
n	આજના દિવસે જીવ હત્ા કરવી ન કરવો કારણ કે આ 

દિવસે ્મરાજની પૂજા થા્ છે જીવ હત્ાથી પાપ લાગે. 
n	આજના દિવસે અન્નનું અપમાન ન કરવું. અન્નના અપમાનથી 

હંમેશા અન્ન માટે તરસતા રહેવું પડશે. 
n	કાળી ચૌિસનાં દિવસે તેલનું િાન ન કરવું. આમ કરવાથી 

લક્મી ટકતી નથી. 
n	મોડા સૂઈને ઉઠવું નહીં. આમ કરવાથી ભાગ્ હંમેશા માટે સૂતું 

રહે છે. 
n	કાળી ચૌિસનાં દિવસે ઝઘડો કરવો જોઈએ નહીં. આમ 

કરવાથી હંમેશા નકારાતમકતાનું વાતાવરણ રહે છે. 
n	આજના દિવસે ભૂલેચૂકે માંસાહારી ભોજન ન કરવું. માંસાહારી 

ભોજન કરવાથી નરકની ્ાતના ભોગવવી પડે છે. 
n	કાળી ચૌિશે િારૂનું સેવન ન કરવું. િારૂ એ તામસી પ્રકૃતતનો 

ગણા્ છે. 
n	આજના દિવસે ઝાડૂને પગ ન મારવો અને ઝાડુને ક્ાં્ ઊભું 

પણ ન રાખવું. ઝાડુને પગ મારવાથી કે ઊભું રાખવાથી ધનનો 
ખચ્ચ વધે છે. 

n	િતષિણ દિશા એ ્મરાજની દિશા કહેવા્ છે. આથી કાળી 
ચૌિસનાં દિવસે ઘરનાં િતષિણ ખૂણાને જરા્ ગંિો રાખવો 
જોઈએ નહીં. તેનાથી ્મરાજ નારાજ થા્ તેમ કહેવા્ છે. 
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હિન દ્ુ  વર્ષના અંતિમ દ્વસે ઉજવાિો પવ્ષ દ્વાળી
આજનો દીપાવલીનો તહેવાર દેશના લોકો વીતેલા 

વર્ષનાં તમામ દુઃખો ભૂલી જઈને પણ આનંદ અને 
ઉલ્ાસથી ઊજવે છે. દીપાવલી એ પ્રકાશપવ્ષ છે. દીપાવલી એ 
પ્રકાશનો તહેવાર છે. આજે ઘેર ઘેર દીવડાં પ્રગટાવવામાં આવે 
છે ત્ારે એ વાત સમજી લેવાની જરૂર છે કે દીપાવલી એ 
ભૌતતક દુતન્ાના જ અંધકારને દૂર કરવાનું નહીં પરંતુ મનના 
અંધકારને એટલે કે મનના અજ્ાનને પણ દૂર કરવાનું પવ્ષ 
છે. દીપકને જીવનની પરંપરા અને તમસો મા જ્ોતતગ્ષમ્ને 
આકાંક્ાઓનો આધાર માનવામાં આવે છે. તહનદુ ધમ્ષશાસ્ત્ોમાં 
જે નવ પ્રકારની પૂજા-અર્ષનાનું તવધાન છે તેમાં દીપપૂજા અને 
દીપદાનને શ્ેષ્ઠ માનવામાં આવ્ું છે.

દીવડાં પ્રગટાવવાનું એક આગવું મહત્વ છે. દીપક તન 
અને મન-એમ બેઉ પ્રકારના અંધકારને દૂર કરે છે. દીપક 
માત્ અંધકારને જ દૂર કરે છે એવું નથી પરંતુ અંધકાર સામે 
લડવાની પ્રેરણા પણ આપે છે. જ્ારે સૂ્્ષ અને રંદ્ર અસ્ત થઈ 
જા્ છે ત્ારે મનુષ્ એ અંધકારમાં માત્ આ અગ્નિના સહારે 
જ બરે છે.

આ જ્ાનબોધ છાનદોગ્ ઉપતનરદમાં આપવામાં આવેલો 
છે. એક નાનકડો દીપક સૂ્્ષ, રંદ્ર અને અગ્નિનો પ્રતતતનતધ 
બનીને આપણાં ઘરોમાં રોજ તેની દૈવી ભૂતમકા તનભાવે છે. 
તેનો દેહ ભલે ભૌતતક હો્ પરંતુ વસ્તુત:તે રોશનીનું જ સંતાન 
છે. ગામેગામ, નગર નગર તે પોતાની દૈદદપ્માન ભૂતમકામાં 
ગ્સ્થત અસંખ્ દીપશીખાઓ એ રોશનીની જ અસંખ્ પ્રજાઓ 
છે જે સૂ્્ષ, સોમ અને અગ્નિ એ ત્ણે્માં તનતહત વ્ાપક 
દેવશતતિના રૂપમાં સૃગ્ટિની પ્રથમ ઉરા સાથે જ સતરિ્ થા્ 
છે. રોશની એક ભગવતી શતતિ છે. રોશનીના પદરવેરમાં જ 
મનુષ્ની ઈચછા, જ્ાન અને તરિ્ાનો સ્વસ્થ અને સમુતરત 
તવકાસ થા્ છે.

દિવાળી ઃ ભારતી વર્ષનો અંતતમ દિવસ
ભારતી્ તવરિમ સંવત વર્ષનો આખરી દદવસ અંધારી રાત્ે 

પૂરો થતો હોવાથી તેને નવા વર્ષના આગમનના આનંદ અને 
ઉલ્ાસથી ભરી દેવા માટે દીપમાળાઓ પ્રગટાવાની પરંપરા 
આરંભાઈ હોવાની પરંપરા છે. અલબત્ત, ભગવાન શ્ીરામના 
રાવણવધ પછી અ્ોધ્ા પ્રવેશથી માંડીને અનેક અતનટિોના 

નાશની કથાઓ અને અનેક અવતારોના તવજ્ની કથાઓ આ 
દદવસ સાથે સંકળા્ેલી છે.

દિવાળીની શરૂઆત ચાર દિવસ પહેલા થાય છે
તવરિમ સંવતના પ્રથમ માસ કારતકની શરૂઆત પહેલાંના 

પાંર દદવસની ઉતસવોની શંખલાને ધ્ાનમાં લઈએ તો નવા 
વર્ષના સ્વાગતની વાત પવ્ષશંખલા સાથે બંધ બેસે છે. આમ 
તો આસો માસનો આરંભ થા્ કે તરત તવદા્ લેતા વર્ષને 

ઉતસાહ અને ઉમંગથી માણી લેવાની ઉતસવ શંખલા શરૂ થઈ 
જા્ છે. નવરાતત્, દશેરા, શરદપૂતણ્ષમા વગેરે ઊજવી લીધા 
પછી અંધાદર્ા પક્ની રમા એકાદશી, બારશ, ધનતેરસ, 
કાળી રૌદશ અને દદવાળી પાંર દદવસનો ઉતસવ આરંભા્ છે.

આ દદવસે ભગવાન શ્ી રામે રાવણનો વધ કરીને અ્ોધ્ા 
પરત આવ્ા હતા.ર તેમના તવજ્ાગમતની ખુશીમાં આખું 
અ્ોધ્ા અમાસની કાળી રાતમાં થીના દીવડાઓથી ઝગમગી 

ઊઠું હતું. એવી પણ માન્તા છે કે, આજના દદવસે 
ભગવાન ગણેશની સાથે લક્મી અને સરસ્વતી માતાનું પૂજન 
કરવું એ આખા વર્ષ માટે મંગલકારી તનવડે છે. દદવાળીએ 
મૂળરૂપે કમલાના રૂપમાં દેવી લક્મીનો જનમ દદવસ છે, જેના 
ઉપાલક્્માં આ તહેવાર મનાવા્ છે એવી માન્તા છે કે જો 
દદવાળીની રાત્ે જાગીને લક્મીજીના આ રૂપની પૂજા-અર્ષના 
કરવામાં આવે તો તે પોતાના રંરળ સ્વભાવને ત્ાંગીને 
ભતિના ઘરમાં તસ્થર થઈને વાસ કરે છે.

આજના દિવસનો મુખય ઉપાય
આજે દદવાળીના દદવસે આપ શ્દ્ાપૂવ્ષક આ કામ કરશો 

તો અનેકગણો લાભ અવશ્ મેળવી શકશો. આજના દદવસે 
તમે તમારી પરંપરા અનુસાર અને રીત-દરવાજ અનુસાર 
પૂજા પદ્તત અપનાવો. સાથે સાથે અહીં દશા્ષવેલો ઉપા્ પણ 
કરો. આ ઉપા્ તમને જરાક અઘરો લાગી શકે છે, પરંતુ 
એનું પદરણામ ખરેખર રમતકાદરક મળશે. ખૂબ સારો લાભ 
મેળવવા માટે આપણે પણ પદરશ્મ તો કરવો જ પડે!

તમારા પૂજાસ્થળે અગ્નિકોણમાં એટલે કે પૂવ્ષ-દતક્ણ 
દદશાઓની વચ્ેના ખૂણે એક દીપ પ્રગટાવો. દીપમાં ગા્નું ઘી 
પૂરવું. દીપ પ્રગટાવતી વખતે આ મંત્ ઉચ્ારવોઃ

િીપ જયોતત પરબ્રહ્મ િીપ જયોતતજ્ષનાિ્ષન:
િીપમહરનતુ મેં પાપ: િીપવયોતતનમોસતુતે

મંત્ ભણી દીપ પ્રગટાવ્ા પછી મા લક્મી અને શ્ી્ંત્ની 
પ્રતતમાને શુદ્ જળ અને પંરામૃત વગેરેથી સ્ાન કરાવો. ્ાદ 
રહે, આ દીપ ત્ણ દદવસ અખંડ રાખવાનો છે. પછી શ્ીસૂકતના 
16 પાઠ સાથે લક્મી માતાજી તથા શ્ી્ંત્ની પ્રતતમા ઉપર કેસર 
નાંખેલા ગા્ના દૂધથી, ઘી અને 108 કમળકાકડીનો અતભરેક 
કરો. એ પછી હળદર અને કેસરના તમશ્ણનું તતલક કરો. ધૂપ 
કરો નૈવેધ (મીઠાઈ) ધરાવો અને વહેંરી દો. દતક્ણા રૂપે પ્રતતમા 
ઉપર તમારી જનમતારીખ પ્રમાણેની રકમ દાન કરો. તમારી 
જનમતારીખનો અંક આખરે આવે એટલી રકમ દાનમાં મૂકો. 
દા.ત.: તમારી જનમતારીખ ૬ આવતી હો્ તો ૬૦, ૧૫, ૨૪ 
રૂતપ્ા દાનમાં મૂકી શકો. ૭ આવતી હો્ તો ૭૦, ૧૬, ૨૫ 
રૂતપ્ા દાનમાં મૂકી શકો. હવે માતાજીની પ્રતતમા અને શ્ી્ંત્ 
કમળ ઉપર સ્થાતપત કરી દો.

દિવાળીના દિવસે ભગવાન ગણેશની સાથે લક્ષ્ી 
અને સરસ્વતી ષ્ાતાનું પૂજન કરવું અે અાખા 

વષ્ષ ષ્ાટે ષ્ંગલકારી નનવડે છે. દિવાળીઅે ષ્ૂળરૂપે 
કષ્લાના રૂપષ્ાં િેવી લક્ષ્ીનાે જન્મ દિવસ છે
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નુતન વર્ષના દિવસે ગોવર્ષન પૂજાનું મહત્વ
દિવાળી પછીના દિવસને ગુજરાતમાં નવા 

વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દિવાળી 
મહાપવ્ષના પાંચ દિવસીય તહેવારનો આ 
ચોથો દિવસ છે. ગુજરાતમાં તેને”બેસતું વર્ષ”  
કહેવામાં આવે છે. બેસતું વર્ષ એટલે કે નવું 
વર્ષ, હહંિુ કેલેન્ડર મુજબ, તે એકમ એટલે 
કે કારતક મહહનાના શુક્લ પક્ષની પ્રહતપિા 
પર આવે છે. કાહત્ષક મહહનો એ ચંદ્ર ચક્ર પર 
આધાદરત હહનિુ કેલેન્ડરમાં ગુજરાતમાં વર્ષનો 
પ્રથમ મહહનો છે. ગુજરાતીઓ માટે આ ખૂબ જ 
આનંિ અને ઉતસાહનો દિવસ છે. ગુજરાતમાં, 
તેઓ “નૂતન વરા્ષહિનંિન” કહીને એકબીજાને 
શુિેચછા પાઠવે છે .

બેસતા વર્ષની સવારે વહેલા ઊઠીને તલના 
તેલથી માહલશ કરીને સ્ાન કરવામાં આવે છે 
ફટાક્ડા ફો્ડવામાં આવે છે. એવું માનવામાં 
આવે છે કે ફટાક્ડાના અવાજથી ઘરમાં ખરાબ 
શહતિઓ આવતી નથી.આ દિવસે વેપારી 
માટે નવું નાણાકીય વર્ષ શરૂ થાય છે. આ 
દિવસે નવા ચોપ્ડામાં જુના હહસાબો આગળ 
ધપાવવામાં આવે છે.નવા ચોપ્ડા શરૂ થાય 
છે.  મહહલા ઘરના આંગણામાં િીવો પ્રગટાવે 
છે. પ્રકાશના તોરણો પ્રકાહશત કરવામાં આવેછે. 
સવાદિષ્ટ વાનગીઓ અને અવનવી વાનગીઓ 
તૈયાર કરવામાં આવે છે.  

આ દિવસે પ્ડોશીઓ અને સંબંધીઓ 
તેમના સમય અનુસાર એકબીજાને નવા 
વર્ષની શુિેચછા પાઠવવા જાય છે. બાળકો 
વ્ડીલોના ચરણ સપશ્ષ કરીને આશીવા્ષિ લે છે 
અને મોટા બાળકોને િેટ કે પૈસા નું કવર આપે 
છે. વર્ષનો પહેલો દિવસ હોવાથી લોકો તેમના 
મંદિરની અચૂક મુલાકાત લે છે. િગવાનને 
પ્રાથ્ષના કરવામાં આવે છે. મંદિરને સારી રીતે 
શણગારવામાં આવે છે. િગવાનને કેટલીક 

સવાદિષ્ટ વાનગી પણ અપ્ષણ કરવામાં આવે છે. 
મંદિરમાં અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવે છે.
ગોવર્ધન પૂજા ઃપૂજા સંબંધરત પૌરાધિક કથા

ઓ  િર વરષે આ દિવસે બ્રજમાં િગવાન 
ઈનદ્રની પૂજા કરવામાં આવતી હતી. પરંતુ 
િગવાન કૃષણે જોયું કે ગોવધ્ષન પવ્ષત આખા 
વર્ષ િરહમયાન બ્રજવાસી માટે ઉપયોગી 
છે. બ્રજવાસીની ગાય અને ઢોરને ગોવધ્ષન 
પવ્ષતમાંથી જ ચારો મળે છે. આ પશુથી ખેતી 

કરવામાં આવે છે. લોકોને પીવા માટે ગાયનું 
િૂધ મળે છે. પવ્ષતની જ્ડીબુટ્ીઓનો ઉપયોગ 
રોગોની સારવાર માટે થાય છે. આ પહા્ડને 
કારણે વરસાિ પણ થાય છે. તેથી, ગોવધ્ષન 
પવ્ષત હબ્રજવાસી માટે  પૂજનીય હોવો જોઈએ. 

એટલા માટે િગવાને બ્રજવાસી ને સમજાવયું 
કે ઇનદ્રિેવ આપણા પર વરા્ષ કરે, એ તેમનું કામ 
છે. અને ગોવધ્ષન આપણી હનઃસવાથ્ષ સેવા કરે 
છે. તેથી આજથી તમામ હબ્રજવાસી ઈનદ્રની 

પૂજા કરવાને બિલે ગોવધ્ષન પવ્ષતની પૂજા 
કરશે. આ દિવસથી હબ્રજવાસીઓએ ગોવધ્ષનની 
પૂજા કરવાનું શરૂ કયુું.

નવા વર્ધમાં ગોવર્ધન પૂજા સામગ્રી
િગવાન કૃષણનું હચત્ર અથવા મૂહત્ષ, ઘીનો 

િીવો, ગાયનું છાણ, લાલ િોરો, શેર્ડી અને 
અક્ષત માટે ચોખા, કુમકુમ હળિર, , પીળું 
ચંિન, કપૂર, ધૂપ, ધૂપ, પાણીથી િરેલો લોટ, 
ફળો, મીઠાઈઓ અને પંચામૃત બનાવવા માટે, 
પૂજન માટે કાચું િૂધ, મધ, િહીં, િેશી ઘી, 
સાકર, ફૂલોની માળા, ફૂલ અને િહક્ષણા વગેરે 
જરૂરી છે. 

બેસતા વર્ધમાં ગોવર્ધન પૂજા ધવધર 
આ પૂજા િગવાન કૃષણને સમહપ્ષત છે. આ 

દિવસે સવારે ઉઠીને આખા શરીર પર તેલની 
માહલશ કરીને સ્ાન કરો. સૌથી પહેલા તમારા 
કુળિેવીની પૂજા કરો. તયારબાિ પૂજાની વસતુઓને 
પૂજા સથાન પર લઈ જાઓ. ગાયના છાણમાંથી 
ગોવધ્ષન પવ્ષત બનાવો. તેને સુતેલા માણસ ની 
આકૃહત ના રૂપમાં બનાવો. તેમાં, પવ્ષત પર 
હોય તે રીતે, ફૂલ, ઘાસ,ઝા્ડ,પણ,ચરતી ગાયો 
વગેરે બનાવો. તેને શકય તેટલું સપષ્ટ કરવાનો 
પ્રયાસ કરો. શ્ી કૃષણની મૂહત્ષને પુરૂર આકારની 
મૂહત્ષની નાહિ પાસે રાખો. નજીકમાં િીવો 
પ્રગટાવો. એક વાસણમાં કાચું િૂધ, ખાં્ડ, 
મધ, િહીં અને િેશી ઘી હમકસ કરીને પંચામૃત 
બનાવો. એક બાઉલમાં પાન, ફળ, મીઠાઈ અને 
પાણીનો લોટો રાખો. િગવાન કૃષણની પૂજા 
કરો. શ્ી કૃષણને રોલી, કુમકુમ, ચંિન અને 
અક્ષત ચઢાવો. િગવાનને ફૂલોની માળા અપ્ષણ 
કરો. કપુર, ધૂપ અને અગરબત્ી પ્રગટાવો. 
િીવો પ્રગટાવી િગવાનની આરતી કરો. 
િગવાનને ફળ, મીઠાઈ અને પાન અપ્ષણ કરો. 
િહક્ષણા રાખો.

બેસતા વર્ધના દિવસે કરવાનું કમ્ધ 
તમે પહેલા દિવસે જે લક્મમી માતાજીનમી પ્રતતમા અને શ્મીયંત્રનમી કમળ ઉપર સ્ાપના કરમી હતમી તેને 
ફરમી પૂજાસ્ળે સ્ાતપત કરમી ગઈ કાલે જે તવતિ કરમી હતમી એ ફરમી્મી કરવમી. તવતિ સંપન્ન કયાયા 
પછમી ફરમી્મી માતાજીનમી પ્રતતમા અને શ્મીયંત્ર કમળના નવા ફૂલ ઉપર સ્ાતપત કરવાં. જૂનું ફૂલ 
જળમાં પ્રવાતહત કરમી િેવું. એ પછમી ૧૧ વખત અન્નપૂરાયા સતતોત્રનતો પાઠ કરવતો. એ પછમી માતાજીનમી 
પ્રતતમા અને શ્મીકૃષરના ફતોટતો સામે મમીઠાઈનું નૈવેદ્ય િરાવવુ. પછમી એ વહેંચમી િેવું. િતષિરામાં 
ગઈકાલે મૂકયા હતા એટલા જ રૂતપયા અને સા્ે એટલા જ કમળકાકડમીનાં બમી પર મૂકવાનાં છે.

દિવાળીના તહેવારમાં બનાવો વવવવર વાનગી
ભાખરવડરી

સામગ્રી ઃ - પા ચમચમી મમીઠું - િતોઢસતો ગ્ામ મેંિતો - પા ચમચમી 
અજમતો - ચાર ચમચમી તેલ - જરૂર પ્રમારે પારમી
રરીત :  ઉપરનમી િરેક ચમીજોને એક તમકકસંગ બાઉલમાં 
તમકસ કરતો અને તેને સૂકા લતોટનમી મિિ્મી પાતળતો વરમી 
શકાય તે રમીતે લતોટ બાંિતો. લતોટને પંિર વમીસ તમતનટ સેટ 
્વા રાખમી િતો. સટદફંગ માટે બટાકાને છતોલમી લતો. તેમાં 
અડિમી ચમચમી િારાજીરં, અડિમી ચમચમી લાલ મરચું, 
અડિમી ચમચમી આમચૂર, અડિમી ચમચમી આિુનમી પેસટ, 
મમીઠું, અડિમી ચમચમી લમીલા મરચાનમી પેસટ, કતો્મમીરને તમકસ કરતો. બટાકાના મસાલાને બારમીક રમીતે 
મસળમી લતો. લતોટને મસળમીને બે લુઆ બનાવતો. એકને ઢાંકીને રાખતો. એક લુઆનમી મતોટમી પાતળમી 
સમતોસા જેવમી પૂરમી બનાવતો. તેનમી પર સટદફંગ રાખતો. તેને ચમચમી્મી પરાઠા પર સારમી રમીતે પાતળું 
ફેલાવમી લતો. તેને ચમચમી્મી પ્રેસ કરતો. બે ટમીસપૂન મેંિા લતોટનમી પેસટ બનાવતો અને તેના્મી પૂરમીને ચોંટાડતો. 
રતોલને હા્્મી સારમી રમીતે ગતોળ કરમી િતો. હવે તેના અડિા ઇંચા ટુકડા કરતો. ટુકડાને એક પલેટમાં રાખમી 
િતો. એક તરફ તેલ ગરમ કરવા મૂકતો. અને તૈયાર ભાખરવડમીને મેંિાનમી પેસટમાં ડૂબતોડમીને તેલમાં તળતો.  
મમીદડયમ ગેસ પર તેને ગતોલડન બ્ાઉન રંગનમી ્ાય તયાં સુિમી તેને તળમીને સવયા કરતો.

મેથરીના શક્કરપારા
સામગ્રી : 2 બાઉલ - ઘઉંનતો લતોટ, 1 બાઉલ 
- મેંિતો, 1 બાઉલ - મે્મી, 2 ચમચમી - મરચું, 
2 ચમચમી- આિુ-મરચા-લસરનમી પેસટ, 1 
ચમચમી - તલ, 1 ચમચમી હળિર, તળવા માટે 
તેલ, સવાિ મુજબ મમીઠું
બનાવવાનરી રરીત : સૌપ્ર્મ મે્મીનમી ભાજીને 
સાફ કરમી બારમીક સમારમી લતો. હવે બંને 

લતોટને એક ્ાળમીમાં ભેગા કરમી લતો.તયાર પછમી તેમા સમારેલમી મે્મીનમી ભાજી તેમજ બાકીનમી 
અનય સામગ્મી ઉમેરમી લતો. હવે બે ચમચમી તેલનું મતોર નાખમી શક્કરપારાનતો લતોટ બાંિમી લતો. તે બાિ 
બરાબર લતોટને મસળમી લુવા પાડમી પાટલમી પર પાતળા સક્કરપારા કાપમી લતો. હવે એક કઢાઈમાં 
તેલ ગરમ કરમી લતો. તેલ ગરમ ્ાય એટલે તેમાં, િમીમા તાપે સક્કરપારાને આછા બ્ાઉન રંગના 
્ાય તયાં સુિમી તળમી લતો. હવે તેને એક પલેટમાં નમીકાળમી લતો. તૈયાર છે શક્કરપાળા.. જેને તમે 
નાસતામાં ચા સા્ે સવયા કરમી શકતો છતો. કેટલમીક વખત સવારે કે સાંજે ચાનમી સા્ે િરેક લતોકતોને 
કઇક તરિસપમી ખાવાનું મન કરે છે. એવામાં અમે આજે તમારા માટે એક વાનગમી લઇને આવયા 
છમીએ. જે ખાવામાં ટેસટમી હતોવાનમી સા્ે-સા્ે ઝડપ્મી બનમી જાય છે. 

મદિયા
સામગ્રી : 1 દકલતો – મઠનતો લતોટ, 
300 ગ્ામ – અડિનતો લતોટ,150 
ગ્ામ – ખાંડ, 2 ચમચમી – અજમતો, 1 
ચમચમી – મરચું
બનાવવાનરી રરીત : સૌ પ્ર્મ સાકર 
અને અડિમી વાડકી પારમી નાખમી 
ગેસ પર મૂકી હલાવવું. સાકર ચોંટે 
નહીં તેનું ધયાન રાખતો. ૧૦ તમતનટ 
પછમી (એક તારમી ચાસરમી) જેવું 

્ાય એટલે નમીચે ઉતારમી ઠંડું ્વા િેવું. એક ્ાળમીમાં બન્ને લતોટ, મતોર, મમીઠું, મરચું, અજમતો 
નાખમી નવશેકા ગરમ સાકરવાળા પારમી્મી લતોટ બાંિવતો. લતોટ કઠર બાંિવતો. તયાર બાિ તેને 
લતોખંડના િસતા્મી ખાંડવતો. સરસ એકસરખતો ્ઈ જાય પછમી તેને મસળમીને વીંટાવાળમી તેલવાળતો 
હા્ કરમીને છરમી્મી ગુલ્ા કરવા. તયાર બાિ તેને પાતળમી પૂરમી જેવા વરમી લેવા, મદઠયા તૈયાર 
્ાય એટલે તળમી લતો. મદઠયાં ફૂલવા જરૂરમી છે.

બટર ચકરરી
સામગ્રી : -1 કપ ચતોખાનતો લતોટ -11/2 
ટેબલસપનૂ ચરાનતો લતોટ -11/2 ટેબલસપનૂ 
શકેેલા િાદડયાનતો લતોટ -2 ટમીસપૂન બટર -1 
ટમીસપનૂ જીરંૂ -2 ચપટમી તહંગ -મમીઠુ ંસવાિાનુસાર 
-તલે તળવા માટે
રરીત : સૌપ્ર્મ િાતળયાને તમકસરમાં રિશ 
કરમીન ેપાવડર બનાવમી લતો. તમકકસગં બાઉલમાં 
બિમી જ સામગ્મી લઈન ેબરાબર તમકસ કરતો. હા્ે્મી બરાબર મસળમીન ેબિમી જ સામગ્મી એકરસ 
્ઈ જાય ત ેરમીતે તમકસ કરતો. તયાર બાિ તેમા ંજરૂર પરૂતંુ પારમી ઉમરેમીન ેનરમ કરક તૈયાર કરતો. 
લતોટન ે્તોડતોક જ કડક રાખવતો, વિારે કડક ના કરવતો. તમ ેચકરમીના મશમીનમા ંભરમીન ેતેને િબાવતો 
તતો તમેાં્ મી સરળતા્મી ચકરમી પડ ેતેવતો હતોવતો જોઈએ. એટલ ેકે બહુ ઢમીલતો નહીં, બહુ કડક નહીં. 
લતોટન ે્તોડમીવાર માટે ઢાકંીન ેમકૂી િતો. તયાર બાિ એક કડાઈમા ં તેલ ગરમ કરતો. તૈયાર કરેલા 
લતોટન ેચકરમીના સચંામાં ભરતો.  િમીમા તાપ ેચકરમીને લાઈટ ગતોલડન રંગનમી ્ાય તયા ંસિુમી તળતો. 
બાિમા ંતેલમાં્ મી કાઢમીને પપેર નપેદકન પર ્તોડમીવાર મૂકીન ેપછમી એરટાઈટ ડબબામા ંભરમી લતો.
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ભારતમ� િવિવધ �કારની રંગોળીની સ�વટ
�હ�ુ ધમર્માં અેવું માનવામાં અાવે છે કે રંગાેળી અાસપાસના વાતાવરણને શુદ્ધ બનાવે છે અને તહેવાર દર�મયાન ચાે�સ દેવતાને બાેલાવે છે. 
અને, અા બદલામાં લાેકાેને તેમાંથી સાૈથી વધુ લાભ મેળવવામાં મદદ કરે છે. દેવતા �દવાળી જેવા કાેઈપણ શુભ સમયે મુલાકાત લઈ શકે તેટલું શુદ્ધ 
�ાન શાેધે છે. �દવાળીની રંગાેળી બનાવવાથી ઘરમાં શુદ્ધતા, સમૃ�દ્ધ અને શાં�ત અાવે છે. અા�ા��ક �સદ્ધાંત મુજબ, ગંધ, �ાદ, �શર્ અને ગંધ 
જેવી બધી શ��અાે અેકસાથે અિસ્ત�માં છે.  ભારતના અલગ અલગ રા�ાેમાં પાેતાની પરંપરા મુજબ ઉજવણી સાથે રંગાેળી કરવામાં અાવે છે.

રાજસ્થાનઃ માંડના ર�ગોળી
માંડના િચત્રકળા ખાસ કરીને 
રાજસ્થાનમાં તૈયાર કરવામાં આવે 
છ�. આ િચત્રકળાના અલગ- અલગ 
ઋતુઓ, પર�પરા અને આક�િતઓના 
િહસાબે અલગ ભાગ પાડવામાં આવ્યા 
છ�. જેમ ક� ચૌકા માંડનાની ચતુભૂર્જ 
આક�િત છ� જેનું સ��ધ્ધના ઉત્સવમાં 
િવશેષ મહ�વ હોય છ�. િત્રભૂજ 
માંડના�ત્ત અને સ્વ�સ્તક બધા જ પવ� 
અને ઉત્સવોમાં બનાવવામાં આવે છ�. માંડનાની પાર�પા�રક આક�િતમાં જ્યોમેિટ્રક અને પુષ્પની 
આક�િત લેવામાં આવે છ�. માંડના ર�ગોળી ચૂના તથા ચોકની પેસ્ટથી તૈયાર થાય છ�. � ક� શહ�રોનાં 
ઘરોમાં િવિભન્તા �વા મળ� છ� જેમાં કાચના ટુકડાનો ઉપયોગ થતો હોય છ�.

બંગાળઃ અલ્પના ર�ગોળી
બંગાળમાં ર�ગોળીને ધાિમર્ક અને 
ઔપચા�રક એમ બે પ્રકારનાં 
આયોજન સાથે �ડવામાં આવે છ�. 
તહ�વાર દરમ્યાન મિહલાઓ અલ્પના 
ર�ગોળીને પૂ�સ્થળ પર તૈયાર 
કર� છ�. ખાસ કરીને આ ર�ગોળીનું 
દુગાર્પૂ� પર અને�ં મહ�વ હોય છ�. 
આ િસવાય મિહલાઓનો ઉપવાસ 
હોય ત્યાર� આખા ઘરને અલ્પના 
ર�ગોળીથી સ�વે છ�. જે શુદ્ધતા અને સ��ધ્ધનું પ્રતીક છ�. અલ્પના ર�ગોળી ચોખાનો લોટ, 
સૂકા ર�ગો, ફ�લ, કોલસાની પેસ્ટથી થાય છ�.

ઉત્તરાખંડઃ એપણ ર�ગોળી
ઉત્તરાખંડ રાજયમાં એપણ ર�ગોળી ખૂબ 
જ પ્રચિલત છ�. આ ર�ગોળીને પ્રવેશદ્વાર 
અને મં�દરોની જગ્યાએ અને દીવાલો 
પર બનાવવામાં આવે છ�. આ ર�ગોળી 
સામાિજક, ધાિમર્ક અને સાંસ્ક�િતક 
મહ�વની સાથે આ િચત્રકળાની પેટર્ન 
અને �ડઝાઇન એક પેઢીથી બી� પેઢીને 
શીખવાડવામાં આવે છ�. આ કળામાં 
િહન્દુ-દ�વી દ�વતાઓનાં િવશેષ પ્રતીક 

હોય છ�. આ ર�ગોળીમાં પ્રાક�િતક ર�ગોનો ઉપયોગ થાય છ�. જેમાં લાલ ર�ગનો ગે� (એક પ્રકારની 
પહાડની લાલ માટી) અને ચોખાના લોટમાં પાણી મેળવીને કલર તૈયાર થાય છ�. દર�ક ર�ગોળીનો 
િવિશષ્ટ અથર્ થાય છ� જે િચત્ર દ્વારા જ પોતાની કહાની વ્યકત કર� છ�.

ક�રળઃ કોલમ ર�ગોળી
ક�રળમાં ર�ગોળીને કોલમ કહ�વામાં 
આવે છ�. આ એક લોકકળા છ� અને 
શુભ અવસર પર ઘરની ફરસને 
સ�વવા માટ� બનાવવામાં આવે છ�. 
કોલમ ર�ગોળી બનાવવા માટ� ચોખાના 
લોટને અંગૂઠા અને પહ�લી આંગળીની 
વચ્ચે રાખી નકક� કર�લા આકારમાં 
પાડવામાં આવે છ� અને સુંદર �ડઝાઇન 
બનતી હોય છ�. આ ર�ગોળીને પુકોલમ 

પણ કહ� છ�. એને ઓનમ પવર્ દરમ્યાન કરવામાં આવે છ�. એક સપ્તાહ ચાલનારા ઓનમ પવર્ 
માટ� દર�ક �દવસે અલગ- અલગ ર�ગોળી અને ફ�લોનો ઉપયોગ થાય છ�. 

લાભપ�ચમ ઃ લભા તેમજ 
આપણા સૌભા�યનો સમ�વય
લાભ પાંચમ �દવાળી પછી ખુબ જ 

અગત્યનો �દવસ એટલે લાભ પાંચમ. 
લાભ પાંચમને સૌભાગ્ય પંચમી પણ કહ� છ�. 
લાભ પાંચમ એટલે સારા ભાગ્ય અને લાભ 
સાથે �ડાયેલો �દવસ. આ પવર્ વેપારીઓ 
અને કામ-ધંધા રોજગારવાળાઓ માટ� ઘણો 
શુભ માનવામાં આવે છ�. આ �દવસે ઈશ્વરની 
આરાધના કરી વેપારીઓ અને પ�રવારજનોને 
�વનમાં લાભ અને સારા ભગ્યનો યોગ થાય 
છ�. આ �દવસથી જ વેપારીઓ અને દુકાનદારો 
પોતાના કામકાજની પુનઃશ�આત એટલે ક� 
મુહૂતર્ કર� છ�. �દવાળી પછી પાંચ �દવસ માટ� 
બંધ રખાયેલ ધંધા રોજગારની શુભ શ�આત 
લાભ પાંચમના �દવસથી થાય છ�. વેપારીઓ 
દુકાનદારો આજથી નવા ચોપડા લખવાના 
શ� કર� છ�. શ�આતમાં શુભ-લાભ લખીને 
�કતાબની શ�આત કર� છ�. જેથી આખું વષર્ 
સા�ં �ય અને લાભપ્રદ િનવડે.

લાભ પાચંમન ે ઞ્જાનપચંમી પણ કહ� છ�. 
ઞ્જાનપચંમીના – �દવસથી �વનમાં પદ, પસૈા, 
પ્રિતષ્ઠા ક� પાવરન ે પ્રાધાન્ય ન આપતા ં ક�વળ 
ઞ્જાનન ેપ્રાધાન્ય આપવાથી સતત, સાતત્યપવૂર્ક, 
િનયમિત ઞ્જાનની ઉપાસના કરવાથી �દયની 
તદંરુસ્તી વધ ે છ�. મહુતૂ�મા ં ‘લાભપાચંમ’ 
અગત્યનંુ સ્થાન ધરાવ ે છ�. વષર્ના શે્રષ્ઠ શુભ 
�દવસો પૈક� તેનુ ં મલૂ્ય-મહ�વ ભારોભાર 
અકંાયુ ંછ�.

મહદ�શ ે આ �દવસ ે ધધંાથ�ઓ પોતાના 
ક્ષતે્રમાં કામકાજનો મગંલમય, શુભ સમયે 
શભુાર�ભ કરતા હોય છ� અને પોતાનાં 
આરાધ્ય દ�વી, દ�વતાઓનંુ પજૂન અચર્ન કરી, 
નવૈદે્ય ધરાવી પોતાના ધધંાક�ય ક્ષતે્રમાં નૂતન 

વષર્પય�ત ઈશ્વરીય ક�પા થક� સુખ, શાિંત, 
સ�િદ્ધ, અભ્યદુય, ઐશ્વયર્નંુ સ્થાપન થાય, દસ 
�દશાઓમાથંી ધંધાક�ય ક્ષતે્રનંુ રક્ષણ થાય, સાથે 
સાથ ે દસે �દશાઓમા ં ધધંાની અિભ�િદ્ધ થાય 
એવી શુભ ભાવનાઓ વ્યક્ત કરી નૂતન વષર્માં 
ઇષ્ટ દ�વી-દ�વતાના શુભ આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કયાર્ના 
પણૂર્ સંતોષ સાથ ે અનેક ગણા આત્મિવશ્વાસ 
અને શ્રદ્ધાથી પોતાના ધધંાના કારોબારના ‘શ્રી 
ગણેશ’ (શુભાર�ભ) કરતા હોય છ�. 

નવા વેપાર-ઉદ્યોગોની સ્થાપના અને શુભ 
શ�આત માટ� પણ આ �દવસને અિત શુભ 
અને આવકાયર્ માનવામા ંઆવ ેછ�. નવા શ� 
થતા વેપાર-વ્યવસાય, નાનામોટા ઉદ્યોગ 
ક્ષતે્રમાં વેપાર �િદ્ધકા�રણી મા ભગવતી 
મહાલ�મી�ની પણૂર્ ક�પા પ્રાપ્ત થાય તે 
અથ� આ �દવસે ‘શ્રી યતં્ર’, ‘શ્રી મ�ેયતં્ર, 
‘હ�સવાિહની સરસ્વતીયતં્ર’, સવર્કાયર્ િસિદ્ધયતં્ર’ 
ક� ‘એકાક્ષી શ્રીફળ’ વગરે� સુપાત્ર ભગવતી 
ઉપાસક – દ�વીક�પાપાત્ર, િવદ્વાન, ગણુાનુરાગી 
અને ઉપાસક િવપ્ર વયર્ ક� અિધકારી આચાયર્ 
પાસે તનેી પ્રાણપ્રિતષ્ઠા કરાવાય છ�. જે બાદ 
તનંુે પિવત્રતાપૂવર્ક િનયિમત રીત ે ધપૂ-દીપ 
સિહત પજૂન-અચર્ન કરવાથી ક� કરાવવાથી 
ધધંામા ંઅકલ્પ્ય સફળતા મળ� છ�.

ભાઇબીજ ઃ બહ� ન �ારા ભાઈ 
માટ�  મંગલ કામના કરાય છે

િહ�દુ ધમર્માં અન્ય તહ�વારોની જેમ ભાઈબીજના 
પવર્નું પણ ખાસ મહત્વ છ�. તે �દવાળીના 

પાંચ �દવસોના તહ�વારોમાંનો એક છ�. �દવાળીના 
મુખ્ય તહ�વારોમાંની એક ભાઈબીજ કારતક 
મિહનાના સુદ પક્ષની બીજના �દવસે થાય છ�. 
પ્રાચીન કાળથી જ એવી માન્યતા છ� ક�, આ �દવસે 
બહ�નો પોતાના ભાઈઓને િતલક કર� છ� અને 
ભાઈ તેમની રક્ષાનું વચન આપે છ�. િહ�દુઓમાં 
ભાઈબીજના તહ�વારની બહુ માન્યતા છ�.

ભાઈબીજને યમ �દ્વતીયા તરીક� પણ 
ઓળખવામાં આવે છ� અને માન્યતા અનુસાર આ 
�દવસે ભગવાન િચત્રગુપ્તની પૂ� કરવામાં આવે 
છ�. આ પવર્ ભાઈ-બહ�નના પ્રેમને અિભવ્યક્ત કર� 
છ� અને આ �દવસે બહ�નો તેમના ભાઈના મંગલની 
કામના કર� છ�.

ભાઈબીજે યમદ�વને તમેના ં બહ�ન યમનુા�એ 
પજૂન-અચર્નપવૂર્ક ભિક્તભાવનાથી જમાડીન ેપ્રસન્ન 
કયાર્ હતા અન ે યમદ�વ ે પણ પ્રસન્નતાપૂવર્ક પોતાની 
બહ�નના મનોરથોન ે પૂણર્ કરી સવર્ પાપાત્માઓનો 
પણ ઉદ્ધાર કય� હતો. સ્ક�દપુરાણ અનસુાર આ 
�દવસે ભાઇએ બહ�નના હાથનુ ં જ ભોજન જમવું 
અન ેબહ�નન ેઆ �દવસે ભોજનના અતં ેઅલકંાર, 
વસ્ત્ર, અન્ન અન ે અન્ય દાન-દિક્ષણાથી પ્રસન્ન 
કરી તનેા અતંઃકરણની શુભચે્છાઓ મળેવવી. 
આમ કરવાથી ભાઈ પણ શત્રભુયથી મકુ્ત બની 
સઆુરોગ્ય, યશ, પ્રિતષ્ઠા અન ે ક�િતર્ લ�મીથી 
સપંન્ન થઈ �વનમાં શુભ માગ� સફળતા પ્રાપ્ત 
કર� છ�. બહ�ન ે પણ ભાઈના આયષુ્યની �િદ્ધ માટ� 
યમરાજની મિૂતર્નુ ં સ્થાપન કરી િવિધવત્ પૂજન 
કરવુ.ં હનમુાન�, અશ્વત્થામા, પરશુરામ એમ 
િચર��વીઓનુ ં સ્મરણ કરી પોતાના ભાઇના દીઘર્ 
આયુષ્ય માટ� પ્રાથર્ના અવશ્ય કરવી.

મંત્રથી ભાઈનું અિભનંદન 

भ्रातस्तवानुजाताहं भुं�व भक्त�ममं शुभं। 
प्रीतये यमराजस्य यमुनाया �वशषेतः॥

 બહ�ન ભાઈન ેભોજન કરાવીન ેિતલક 
લગાવો.  આ �દવસ ે બહ�ન ભાઈને 
ભોજનમા ંભાત ખવડાવ.ે  ભાઈ ભોજન 
બાદ બહ�નના ચરણ સ્પશર્ કરીન ે તનેે 
ઉપહાર સ્વ�પ વસ્ત્રા�દ અપર્ણ કર�. 
 ભાઈન ે હાથ-પગ ધોવડાવીન ે શુભ 
આસન પર બેસાડી પોતાની યથાશિક્ત 
પ્રમાણે બનાવલે વાનગીઓ દ્વારા ભાઈને 
ભોજન કરાવ.ે  ભોજન બાદ ભાઈને 
િતલક લગાવીન ે તનેા આયુષ્ય માટ� 
પ્રાથર્ના કરો.  ભાઈ પોતાની બહ�નને 
યથશિક્ત પ્રમાણ ે સૌભાગ્ય વસ્તઓુ 
તમેજ અન્ય દ્વવ્ય આપીને સૌભાગ્ય 
માટ�ની પ્રાથર્ના કરો.  ભાઈ-બહ�ન 
યમનુા અન ે અન્ય પિવત્ર નદીઓમાં 
સ્નાન કરીન ે આયષુ્ય તમેજ સૌભાગ્ય 
માટ�ની પ્રાથર્ના કર�. 
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ગ્રીસના  ફિલસૂિ એફિસ્ટોલેને 
કહ્યું છે કે કટોઈ પણ ભલામણ ચરીઠ્રી 
કિતાયું વ્યક્તિનુયું પટોેતાનુયું સૌૈયુંદ્ય્ય વધુ 
અસિકાિક હટોે્ય છે. એનરી આ 
વાત  કે્લરી બધરી સાચરી  છે! સુયુંદિ 
સુશરીલ સત્રી જ્યા યુંજા્ય છે ત્યાયું 
આદિણરી સ્ાન મેળવે છે. 
લટોકટો અને છ્ાનરી જોતાયું 
હટો્ય છે. મટો્ા સમૂહમાયું  
પણ એ જુદરી તિરી આવતરી 
હટો્ય છે. અને એ િરીતે 
એને જીવનના  ક્ેત્માયું  
સતત સિળતા મળતરી 
હટો્ય છે. આનટો અ્્ય એવટો 
ન્રી કે તમાિરી ચામડરી 
તદ્ન  ગટોિરી હટોવરી જોઈએ. 
સાધાિણ દેખાવ ધિાવતરી 
સત્રી પાસે પણ  જો આયુંતફિક 
સૌંદ્ય્ય  સુઘડ પટોશાકનરી સુઝ 
હટો્ય તટોે તે જરૂિ સહુને આકર્ષી 
જશે.

આજના સમ્યમાયું િેિ સકકીન 
દેખાવ અ્વા તટોે  સરીધુ નાક, 
મટો્રી આયુંખટો અને સાિરી 
આઈબ્ટો  એજ સૌંદ્ય્યમાયું  
સમાવેશ પામતા ન્રી. 
આજનરી સુયુંદિ ્યુવતરીને  
આના્રી ક્વશેર્  
બાબતટોનરી જરૂિ હટો્ય 
છે. કટોઈ છટોકિરી 
સામાન્ય દેખાવ 
ધિાવતરી હટોે્ય તટો 
તેણે હતાશ ્વાનરી 
જરૂિ ન્રી એ એના 
ચહેિાને ્ટોડરી સયુંભાળતરી, મૃદુ િરીતભાત અને  

સુઘડ રુક્ચ્રી સૌંદ્ય્યપૂણ્ય બનાવરી શકે છે.

સાડી અને  ડે્સ
વ્યક્તિએ કેવા િંગના કપડાયું પહેિવા 

જોઈએ?  તટો એનટો પહેલટોે ક્સદાયુંત એ છે કે 
જોેનાિાનરી આયુંખટોને  ખૂયુંચે એવટો પટોશાક 

પહેિવટો જોઈએ નક્હ. જો સખત 
તાપમાયું  કેસિરી જેવા ભડકતા િંગના 
વસત્ટો પહે્યા્ય હટો્ય તટો એ વ્યક્તિમાયું 
કટોઈ ્ેસ્ ન્રી. એ  તિત દેખાઈ 
જશે.  પટોશાકનરી  પસયુંદગરી કિટો 
ત્યાિે ક્યા સમ્યે એ પહેિવાનટો 
છે તેનટો પણ ખ્યાલ િાખવટો 
જોઈએ. એવરી જ િરીતે ક્યા 
પ્રસયુંગે ઍે પહેિરીને જવાનટો છે 
તેનટો પણ પૂિતટોે ક્વચાિ કિવટો. 
એનરી સા્ટોસા્ પહેિનાિે 
પટોેતાના શિરીિનરી ખૂબરીઓ 
અને ખામરીઓને પણ 
ખ્યાલ િાખવટો જોઈએ. 
જેમ અયુંડિડ્ેસ હટોવુયું 
એ ખિાબ છે તેવરી જ 
િરીતે ઓવિડ્ેસ હટોવુયું 
એ પણ ખિાબ છે.  
દિેક સત્રીમાયું   જેમ 
કપડાયુંનરી પસયુંદગરી 
હટો્ય એવરી િરીતે એ 
સૂઝ પણ હટોેવરી 

જોઈએ કે ક્યા 
પ્રસયુંગે કેવટો 

પ ટો શ ા ક 

પહેિવટો. જેમ કે લગ્નમાયું  ક્સન્ેફ્ક ક્પ્રન્ેડ સાડરી 
પહેિરીને  જવા્ય નક્હ એ જ િરીતે શાકભાજી લેવા 
જતરી વખતે ક્સલકનરી  સાડરી પહેિરીને શાક માકકે્માયું  
જવુયું તે બિાબિ ન્રી.

ભાિતનરી  સત્રીઓનરી ક્વશેર્તા એ એમનરી 
સાડરી છે. પક્ચિમના વસત્ટો પહેિવાનટો ફિવાજ 
વધતટો જા્ય છે. તેમ છતાયું  સાડરી પણ ્યટોગ્ય  િરીતે 
અને ્યટોગ્ય િંગનરી પહેિવામાયું આવે તટો એ સત્રીના  
વ્યક્તિતવને  નવરી સુષમા  આપગે છે. જો  સાડરી 
અણધડ   િરીતે કે ઘણરી  ઊયુંચરી પહેિવામાયું  
આવે તટો સુયુંદિ સત્રી પણ  અસુયુંદિ 
લાગે છે. સાડરી ક્સવા્ય અન્ય પટોશાક 
પહેિવા મા્ે એનુયું બિાબિ િકીગિ 
હટોવુયું જોઈએ. જો સાડરી બિાબિ 
પહેિવામાયું આવે  તટો સત્રી સુયુંદિ 
લાગે છે, પિંતુ બરીજો ડ્ેસમાયું 
સારુયું ફિગિ ન ધિાવતરી ્યુવતરી 
બહુ બેહુદરી  લાગે છે.

સ્ીન પ્રમાણે પાેશાક 
સૌંદ્ય્યનરી  બાબતમાયું  

કપડાયું  મુખ્ય ભાગ ભજવે 
છે. ઘણરી  સત્રીઓ ખિરીદરીનરી 
શટોેખરીન હટો્ય છે, પિંતુ એનરી 
પાસે  એ ખ્યાલ  હટોતટો ન્રી 
કે ક્યા  કપડા એને વધુ સુયુંદિ  
બતાવશે.  ્યટોગ્ય કપડા ્યટોગ્ય 
પ્રસયુંગે પહેિવામાયું આવે તટો 
તે વ્યક્તિતવને  ચમકાવશે. 
એક એવટો ખટો્ટો ખ્યાલ છે કે 
આકર્્યક દેખાવા મા્ે ગમે 
તે વ્યક્તિ ગમે તેવરી  િેશન  
કિે તટો પણ ચાલે. કે્લરીક 
સુયુંદિ સત્રીઓ એવુયું માનતરી 
હટો્ય છે કે એમના શિરીિ 

પિ બધા જ પ્રકાિના વસત્ટો  શટોભરી ઊઠતા હટો્ય 
છે.  પણ હકકીકતમાયું  આ માન્યતા ભૂલભિેલરી 
છે. દિેક વ્યક્તિ અમુક પટોેશાકમાયું ક્વશેર્ સુયુંદિ 
લાગતરી હટો્ય છે. અને પટોતે ક્યા પટોશાકમાયું  સુયુંદિ 
લાગે છે તે વ્યક્તિએ  જ શટોેધરી કાઢવાનુયું  હટો્ય છે.

ઘણરી સત્રીઓ  એમ માનતરી હટો્ય છે કે 
ડાક્ક સકકીન હટો્ય તટોે તેને ડાક્ક કલિના  કપડા 
પહેિવા જોઈએ નહીં. આને કાિણે આવરી ઘેિરી 
શ્યામિંગરી  તવચા ધિાવતરી સત્રીઓ લાઈ્ 

શેડ પસયુંદ  કિે છે. એ પીંક, ્યલટો, લાઈ્ 
ગ્રીન, શેડ પસયુંદ કિે છે. એ પીંક, 

્યલટો, લાઈ્ ગ્રીન અને ક્કીમ કલિના  
કપડાયું પહેિતરી હટો્ય છે, હકકીકતમાયું 
તટો આઐ અયુંગે ્્યાલે સયુંશટોધનટોએ 
જણાવ્યુયું છે કે આવા મેક્ચયુંગનરી  
બાબત્રી અજ્ાાન વ્યક્તિ પણ 

આ પટોશાક તિિ આકર્ા્ય્ય 
છે, જ્યાિે પીંક, ્યલટો 
અને ગ્રીન જેવા આછા 
િંગટો વ્યક્તિતવને  વધુ 
ડાક્ક  બતાવે  છે. 
આવરી ડાક્ક સકકીન  
હટો્ય ત્યાિે  પપ્યલ, 
નેવરી બલુ અને 
મરૂન જેવા િંગટોે 
એના ઊયુંડાણમાયું  

વધાિટો કિે છે. જો 
કે ઓિેંજ િંગ ડાક્ક 

સકકીનવાળાએ કટોેઈપણ 
સયુંજોગટોમાયું વાપિવટો 
નક્હ. આ િેગ િેિ 
સકકીન ધિાવનાિને 
શટોેભે છે અને તે પણ 
ફદવસે નક્હ, પણ  િાત્ે 
શટોભે છે.

તહેવારોમાં સૂઝબૂઝથી કરો પોશાકની પસંદગી
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પાર્લર જવેો નિખાર આપતાં બ્યુટી એક્ેસરીઝ
સ્કિન કેરથી લઇને પ�ેત�ન� લયુકને પરફેક્ટ ર�ખવ� મ�ટે આ�પણે પ�લ્લરમ�ં જઇને મહહને હજાર�ે રૂપપય� ખર્લત� હ�ેઇઆે છીઆે. આ�જે 
બજારમ�ં આેવ�ં બ્યુટી ગેજેટ્સ છે જેન�ે ઉપય�ેગ કરીને તમે ઘરેબેઠ�ં પ�લ્લર જેવ�ે નનખ�ર મેળવી શક�ે છ�ે આને તે પણ ્સરળત�થી.

ક્લીન્ઝિંગ બ્રશ
ત્વચા હેલ્ધી રહે એ માટે રોડ 
ક્ધીન્ઝિંગ, ટોનિિંગ અિે 
મોઇશ્ચરાઇનઝિંગ કર્વુિં જરૂરધી 
છે. એિાથધી ક્ધીન્ઝિંગ 
થ્વાથધી ત્વચાિધી ગિંદકી દૂર 
થાય છે. ત્વચા અિંદરથધી 
સ્વસથ રહે છે. ખધીલ થ્વાિધી 
શકયતા અડ્ધી થઇ જાય 
છે. તેથધી તમારા ્વેનિટધી 
બોક્સમાિં ક્ધીન્ઝિંગ બ્રશ 

જરૂર રાખો. એિાથધી ત્વચા મુલાયમ અિે અિંદરથધી સ્વસથ બિે છે. પહેલાિં 
ચહેરા પર ક્ધીન્ઝિંગ ક્ીમ લગા્વો, પછધી હેન્ડ ક્ધીન્ઝિંગ બ્રશિે હળ્વા હાથે 
આખા ચહેરા પર લગા્વો. પાિંચ નમનિટ પછધી િ્વશેકા પાણધીથધી ચહેરો ્ોઇ લો.

રિંકલ્સ ઇિેઝિ
ચહેરા પર ઉપ્સધી આ્ેવલ 
રરંકલ્સિે દરૂ કર્વા માટે 
પાલ્લરમાિં જઇિે હજારો રૂનપયા 
ખચ્લ્વાિધી જરૂર િથધી. એ માટે 
રરંકલ ઇરેઝર ગજેટે કે રરંકલ 
ઇરેઝર પિે જરૂર રાખો. 
એિાથધી તમારધી ફાઇિ હોઠ-
ગાલ પા્ેસિધી કરચલધીઓ ઓછધી 
થઇ જાય છે. અઠ્વારડયામાિં 
2 ્વખત ઉપયોગ કર્વાથધી 
રરંકલ્સ ઓછાિં થશ.ે નસકિ ફે્શ અિ ેયિંગ લાગ ેછે. રરંકલ ઇરેઝર પિે યઝૂ કરતાિં 
પહેલાિં આિંખોિધી િધીચ ેઆઇ ક્ીમ લગા્વો. એ પછધી રરંકલ ઇરેઝરિે કરચલધી પર 
હળ્વા હાથ ેદબા્વો. આ નક્યા બેથધી ત્રણ નમનિટ રરપધીટ કરો.

ન્કન ્્મૂધિ
ચહેરિધી ત્વચા બહુ કોમળ હોય 
છે તાપ, ્ૂળ અિે પ્રદૂષણિધી 
્સાથે બદલાતા ્વાતા્વરણિધી 
અ્સર ્સૌથધી પહેલાિં ત્વચા પર 
પડે છે. ત્વચા શુષક અિે રફક્ધી 
થઇ જાય છે. નસકિ સમૂ્ર 
ગેજેટ તમિે બહુ કામ આ્વશે. 
્વધીકમાિં બે ્વખત નસકિ સમૂ્રિો 

ઉપયોગ કર્વાથધી શુષક ત્વચા દૂર થાય છે અિે ત્વચા મુલાયમ મહે્સૂ્સ થાય છે. 
આ ઉપરાિંત ત્વચા પરિાિં ડાક્ક ્સક્કલ પણ ઓછાિં થાય છે. ચહેરા પર ્સારધી રધીતે 
મોઇશ્ચરાઇઝર લગા્વધીિે નસકિ સમૂ્રથધી ચહેરા પર મ્સાજ કરો.

ટેમ્પિિલી ન્કન ટાઇટનિ
્વ્તધી ઉંમરિે કારણે ઘણધી 
્વખત ચહેરા પર જરૂરત કરતાિં 
્વ્ારે કેનમકલયુક્ત પ્રોડક્ટ્સિો 
ઉપયોગ કર્વાથધી ત્વચા ઢધીલધી 
પડધી જાય છે. એ માટે બયુટધી 
ટ્ધીટમે્ટ લઇ શકો છો. પાલ્લરમાિં 
જ્વાિો જો ્સમય િ મળતો હોય 
તો તમે ટેમપરરધી નસકિ ટાઇટિર 
ગેજેટિો ઉપયોગ કરધી શકો. નસકિ ટાઇટનિિંગ મશધીિિે પ્રભાન્વત જગયા પર 
મૂકીિે હળ્વા હાથે દબા્વો. પછધી લઇ લો. થોડધી નમનિટ આ પ્રનક્યા કર્વાથધી 
નસકિ પહેલાિં કરતાિં થોડધી ટાઇટ થાય છે.

પ્લકિ

આઇબ્રોઝિો શેપ બગાડિાર 
એકસટ્ા ્વાળિે આપણે િથધી 
ઇચછતા એટલે તરત પાલ્લર 
પહોંચધી જઇએ છધીએ. એ માટે 
પલકરિે નમત્ર બિા્વધી દો. એિધી 
મદદથધી તમે ગમે તયારે ગમે 
તયાિં આઇબ્રોઝિા એકસટ્ા અિે 
અણગમતા ્વાળિે કાઢધી શકો 
છો. એિાથધી ્વાળ શેઇપમાિં 
રહેશે.

વ્યંજિોિે સવાદ બક્ષતી વસતયુઓ સવાસ્થ્યપ્રદ પણ
આ�પણ� ર�ેજબર�ેજન� ભ�ેજનમ�ં આ�પણે આેવી ઘણી વસતયુઆ�ેન�ે ઉપય�ેગ કરીઆે છીઆે જે આ�પણી તંદયુરસતી મ�ટે આત્ંત લ�ભક�રક હ�ેય છે. પરંતયુ 
આ�પણે તેન� ફ�યદ�આ�ેથી આજાણ હ�ેઈઆે છીઆે. વળી નવી પેઢીન� લ�ેક�ેને પનચિમી કે ર�ઈનન્સ વ્ંજન�ેન�ે આેવ�ે ર્સક�ે લ�ગય�ે છે કે તેમને આ�પણ� 
પરંપર�ગત આ�હ�રમ�ં ક�ંઈ દમ નથી લ�ગત�ે. પહરણ�મે તેઆ�ે આ�પણી ્સદ�ક�ળ ર�લી આ�વતી સ્�સ્થ્યપ્રદ વસતયુઆ�ેન� લ�ભથી વંચરત રહી જાય છે. 
આ�જે આ�પણે આેવી કેટલીક વસતયુઆ�ે વવશે વ�ત કરીશયું જેન� વવશે જાણય� પછી નવી પેઢીન� લ�ેક�ે પણ ર�ેક્ક્સ કહેશે કે તે ખરેખર દમદ�ર છે.

અજ્ો
અજમાિધી ્સુગિં્ જ આપણિે તે 
ખા્વા લલચા્વે છે. અજમામાિં રહેલો 
અક્ક પાચક ર્સોિા સત્રા્વમાિં વૃન્્ 
કરે છે તેથધી ખોરાક ્સારધી રધીતે 
પચે છે. અજમો રેચક હો્વાથધી 
કબનજયાત દૂર કર્વામાિં પણ 
્સહાયક બિે છે. ્વાસત્વમાિં આપણુિં 

્વજિ િ ્વ્ે એટલા ખાતર પણ ખોરાક ્સારધી રધીતે પચે તે જરૂરધી છે. 
્સાથે ્સાથે મળ પણ શરધીરમાિંથધી નિયનમત રધીતે બહાર ફેંકાઈ જાય એ પણ 
એટલુિં જ આ્વશયક છે. અજમામાિં આ ગુણો હો્વા ઉપરાિંત તે શરદધીમાિં 
રાહત આપે છે. શરદધીિે કારણે િાક બિં્ થઈ ગયુિં હોય તો તે જલદધી 
ખુલે છે. અસથમા અિે બોંકાઈરટ્સ જે્વા શ્વ્સિિે લગતા રોગોમાિં તેમ જ 
માઇગ્ેિ જે્વા નશરદદ્લમાિં પણ ઘણધી રાહત આપે છે.

્ેથલી
મેથધીિા દાણા મ્ુપ્રમેહિા દરદધીઓ 
માટે આનશ્વા્લદરૂપ બિધી રહે છે. 
મેથધી ઇ્સયુલધીિિધી પ્રનતનક્યા 
ઘટાડતધી હો્વાથધી તે ડાયાનબરટ્સિા 
દરદધીઓ માટે શ્ેષ્ઠ અિે ્સોંઘધી 
ઔષન્ ગણાયછે. મેથધીિા દાણા 
શરધીરમાિંથધી ટ્ાઈનગલ્સરાઈડ અિે 
ન્સરમ ઘટાડ્વામાિં મદદ કરે છે. તેિાથધી કફ છૂટો થાય છે, તે દાહ-
બળતરા શાિંત કરે છે, તે રેચક હો્વાથધી કબનજયાત દૂર રાખે છે, એટલુિં 
જ િહીં. મેથધી મૂત્ર્વ્્લક હો્વાથધી શરધીરમાિં રહેલા ન્વષારધી તત્વોિે મૂત્ર ્વાટે 
બહાર ફેંક્વામાિં ્સહાયક બિે છે. તમે ચાહો તો દાળ-શાક ઇતયારદિા 
્વઘારમાિં મેથધી િાખધી શકો. એક ટધી-સપૂિ મેથધી દાણા રાતભર પાણધીમાિં 
પલાળધી રાખધીિે એ પાણધી ્સ્વારિા ઉકાળધી-ઠારધીિે પધીઓ.

હિંગ
નહંગ ્સમગ્ ર્સોઈિે સ્વાસથપ્રદ 
બિા્વે છે. ગે્સ, પેટ ફૂલ્વુિં, આમ્વાત 
ઇતયારદ દૂર રાખ્વામાિં નહંગ મહત્્વિો 
ભાગ ભજ્વે છે. નહંગિુિં ્સે્વિ રક્તિે 
કુદરતધી રધીતે પાતળુિં રાખ્વામાિં મદદ 
કરતુિં હો્વાથધી લોહધીિુિં ઊિંચુ દબાણ 
અિંકુશમાિં રહે છે. નહંગમાિં રહેલા 

ચોક્્સ તત્વો રક્ત પરરભ્રમણ ઝડપધી બિા્વતાિં હો્વાથધી બલડ ક્ો્ટ્સ 
થતાિં અટકે છે. દરેક પ્રકારિા ્વઘારમાિં નહંગ િાખધી શકાય. ખા્સ કરધીિે 
પચ્વામાિં ભારે હોય એ્વા વયિંજિોમાિં નહંગિો ઉપયોગ અચૂક કર્વો.

આદુ
આદુ રોગપ્રનતકારક શનક્તમાિં વૃન્્ 
કરે છે. શરદધી-તા્વમાિં મદદ કરે છે. 
માઇગ્ેિિે કારણે થતાિં નશરદદ્લમાિં 
પણ આદુ રાહતદાયક પુર્વાર 
થાય છે. તે કેટલાિંક હોમમો્્સ માટે 
પણ અ્સરકારક બિધી રહે છે. 
મોટાભાગિા ગુજરાતધીઓ આદુ્વાળધી 
ચા પધી્વાિુિં પ્સિંદ કરે છે. તમે ચાહો તો થોડુિં આદુિં માત્ર પાણધીમાિં િાખધીિે 
ઉકાળધીિે પધી શકો. તે્વધી જ રધીતે ્સલાહિા ડ્ેન્સિંગમાિં આદુ ્સાથે ્સોયા ્સો્સ, 
ઓનલ્વ ઓઈલ અિે લ્સણિો ઉપયોગ પણ થઈ શકે.

જીરૂં

ચયાપચયિધી નક્યાિે ્સુચારુ રધીતે 
ચલા્વ્વા તેમ જ રોગપ્રનતકારક શનક્ત 
્વ્ાર્વામાિં મહત્્વિધી કામગધીરધી બજા્વતા 
લોહ તત્વિધી આપૂનત્લ માટે રોનજિંદા 
આહારમાિં જીરાિો પૂરતો ઉપયોગ કરો. 
જીરૂૂં પાચક ર્સોિા સત્રા્વમાિં મદદગાર 
બિતુિં હો્વાથધી ખોરાકિુિં પાચિ ્સારધી 
રધીતે થાય છે. જીરૂૂં યકૃત અિે સ્વાદુનપિંડિે 
્સારધી રધીતે કાય્લરત રાખે છે. તે નલ્વરમાિં 
રહેલા ન્વષારધી તત્વોિો િાશ કર્વામાિં 
્સહાય કરે છે. અિે જયારે તમારા આ 
અિંગો ્સારધી રધીતે કામ કરે તયારે અનિદ્ા 
જે્વધી ્સમસયાઓ આપોઆપ દૂર રહે છે. 
તેથધી તમારધી ર્સોઈિા ્વઘારમાિં જીરૂૂં 
અચૂક િાખો. તમે ચાહો તો થોડુિં જીરૂૂં 
પાણધીમાિં િાખધી રાતભર પલાળધી રાખો. 
્સ્વારિા આ પાણધીિે ઉકાળધી-ગાળધીિે ઠંડુ 
થાય એટલે પધી લો.
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સુરત
સુરત સહિત અન્ય શિેરોમાં ડિમાનિમાં િો્ય એવા વૈડિક 

િીવા સખીમંિળની મહિલાઓ છાણમાંથી તૈ્યાર કરી રિી 
છે. તેમને મુંબઈ, વલસાિ, અમિાવાિ જેવા શિેરોમાંથી 
પણ મોટા પ્રમાણમાં ઓિ્ડર મળ્યા છે. તેમને અત્યાર સુધીમાં 
૫૦,૦૦૦ િીવિાના ઓિ્ડર મળ્યા છે. જે તેઓ બનાવી રહ્ા 
છે. તેમાંથી જે પણ કમાણી થશે તેમાંથી ૫૦૦૦થી વધુ 
વૈડિક િીવા તેઓ અ્યોધ્યા મોકલશે. 

િ. ગુ. સખી મંિળ સાથે જોિા્યેલી મધ્યમ અને ગરીબ 
પડરવારની મહિલાઓને િીવિા બનાવીને રોજગારી મળી 
રિી છે. િીવા ઉપરાંત ધૂપ પણ કરી શકા્ય તે રીતે િીવાની 
સાઈઝના નાના િવનકુંિ પણ છાણમાંથી તૈ્યાર કરવામાં 
આવ્યા છે. તેની સાથે સાથે શુભ અને લાભના બલોક પણ 
તૈ્યાર કરવામાં આવ્યા છે જેના તોરણ બનાવાશે. આ અંગે 

સખી મંિળના રંજનબેને કહ્ં કે, અમે છાણમાંથી બે પ્રકારે 
િીવા તૈ્યાર ક્યા્ડ છે. જેમાંથી એક િીવા સંપુણ્ડ રીતે બળતા 
નથી એ છે કારણ કે તેમાં છાણ, ડરહમકસ અને મુલતાની 
માટી વાપરવામાં આવતી િો્ય છે. આ હસવા્ય છાણ અને 
ડરહમકસ ભેગું કરીને પણ િીવા બનાવવામાં આવે છે.

મહિલાઓ કમાણીમાંથી રામ મંડિર માટે 
5000થી વધુ વૈડિક ડિવિા મોકલાવાશે

ફાઇનાનસનો ગેરકા્યિે ધંધો 
કરનારા ઉપર પોલીસનું 

િલ્ાબોલ: 28 સામે તવાઈ
ભાવનગર

સુરત ઃ અિાજણ, રાંિેર, જિાંગીરપુરા, પાલ, 
અમરોલી અને ઉત્ાણ હવસતારમાં ગેરકા્યિેસર રીતે 
2 ટકા કે તેનાથી વધુ વ્યાજિરે ફાઇનાનસ કરી લોિી 
ચુસવાનો ધંધો કરનાર ઉપર સુરત પોલીસે િલ્ાબોલ 
કરી 28 ફાઇનાનસરો પર સકંજો કસ્યો છે. પોલીસે 
ફાઇનાનસરો પાસેથી 32 નંગ િા્યરી, સિીવાળા 34 
કોરા ચેક ઉપરાંત સચ્ડ િરહમ્યાન િારૂની 10 નંગ 
બોટલ મળી આવતા તે પણ કબજે લઇ ગુજરાત 
નાંણા ધીરધાર કરનાર અહધહન્યમ િેઠળ ગુનો નોંધી 
કા્યિેસરની કા્ય્ડવાિી િાથ ધરી છે. પોલીસે આ 
તમામ ફાઇનાનસરોની અંગ જિતી ઉપરાંત તેમની 
ઓડફસ અને ઘરમાં સચ્ડ ક્યુ્ડ િતું. આ કા્ય્ડવાિીથી 
બેનંબરીઓમાં ફફિાટ ફેલાઈ ગ્યો છે.

SVNITમાં 17 ફુટ ઊંિા 
ખાળકુવામાં ઉતરેલા ત્ણ 

પૈકી બેના ગુંગળામણથી મોત
સુરત

સુરતના ભટાર તળાવ ફહળ્યામાં રિેતો ૧૫ વર્ષી્ય 
સત્યમ શાિ સહિતના વ્યડકતો પીપલોિના ઇચછાનાથ 
ખાતે SVNIT કોલેજમાં કેમપસમાં સારાભાઇ ભવન 
નજીક ખાળકુવામાં ડ્ેનેજના કામ અથથે ગ્યો િતો. 
સત્યન ૧૭ ફુટ ઉંિા ખાળકુવામાં કામ માટે ઉત્યા્ડ 
બાિ ૪૨ વર્ષી્ય કાડિર ઈશાિાર હસિીકી પણ ઉત્યયો 
િતો. જો કે, બંને ઘણા સમ્ય સુધી બિાર નિી આવતા 
કોનટ્ાકટર શરણ િેમંતભાઇ રા્ય (ઉ-વ-૪૫- રિે- 
ભગીરથ સોસા્યટી, પાંિેસરા) કુવામાં ઉત્યયો િતો. 
જ્યાં ત્ણે્યને ગુંગળામણ થવા લાગી િતી.જે બાિ 
ત્ણે્યને િોરિી બાંધીના ૧૫ હમહનટમાં વારાફરતી 
બિાર કાઢી નવી હસહવલમાં ખસેિ્યા િતા. જ્યાં 
િોકટરે સત્યન અને કાિરને મૃત જાિેર ક્યા્ડ િતા. 

સુરત
સુરત મિાનગરપાહલકાના હલંબા્યત 

ઝોનમાં િુભાલ માધવબાગ ખાિી પરના 
ગેરકા્યિે હરિજ િુર કરીને તેની જગ્યાએ 
પાહલકા નવો હરિજ બનાવી રિી છે. સુરતના 
આ પિેલો એવો હરિજ િશે જેના પર માત્ 
િળવા ફોર વિીલરને જ પ્રવેશ મળશે જ્યારે 
કોમહશ્ડ્યલ વાિનો આ હરિજનો ઉપ્યોગ 
કરી શકશે નિીં. આરસીસીનો હરિજ બને તો 
એપ્રોચનો પ્રશ્ન આવતો િતો તેથી લોખંિનો 
હરિજ બનાવવામાં આવ્યો છે. 

સુરત મિાનગરપાહલકાના સાઉથ ઈસટ 
ઝોન હવસતારમાં ટી.પી.નં.૬૪ (મગોબ 

િુંભાલ) એફ.પી.નં.૯૫(રંગઅવધુત 
સોસા્યટીની િહષિણે) અને ટી.પી. 
૧૯ (૫૨વત– મગોબ) ફા.પલોટ નં.૧ 
માધવભાગ સોસા્યટીને ઉત્તરે ખાિી રિીજ 
પરવટ પાટી્યા થી પરવટ ગામને જોિતા 
રસતા નજીક માધવબાગ સોસા્યટી આવી 
છે. આ હરિજ પર જે તે સમ્યે હબલિર દ્ારા 
પાહલકાની મંજુરી હવના હરિજ બનાવી િીધો 
િતો. ખાિી પરના આ  હરિજની પિોળાઈ 
ઓછી િોવા ઉપરાંત ખાિીમાં પીલર ઉભા 
કરા્યા િોવાથી ચોમાસા િરહમ્યાન પાણી 
અવરોધાતો િતું અને આ હવસતારમાં 
પાણીનો ભરાવો થતો િતો.

સુરત ખાતે પહેલો એવો બ્રિજ બનશ ે
જ્ાાં કોમબ્શશિ્લ વાહનો નહીં દેખા્

ડંુભાલ માધવબાગ ખાડી પર લાોખંડનાો ક્રિજ બનાવાો 

સુરત
ઈચછાપોર પોલીસ મથકની િિમાં 

રિેતી 15 વર્્ડ પાંચ માસની વ્ય 
ધરાવતી પોતાના હમત્ની સગીર 
બિેનને આરોપી સાવન મગન 
વસાવાએ લગ્નની લાલચ આપીને  
બળાતકાર ગુજા્યયો િતો.જે અંગે 
ભોગ બનનાર તરૂણીની માતાએ 
આરોપી હવરુદ્ધ ઈચછા પોર પોલીસમાં 
પોતાની સગીર પુત્ીને વાલીપણાના 
કબજામાંથી બિકામના ઈરાિે ભગાિી 
જઈને તેની પર જાતી્ય િુમલો કરી 
પોકસો એકટના ભંગ બિલ ફોજિારી 
ફડર્યાિ નોંધાવી િતી. અંહતમ 
સુનાવણીમાં કોટટે આરોપીને તમામ 

ગુનામાં િોર્ી ઠેરવી 20 વર્્ડની સખત 
કેિની સજા ફટકારી િતી. સુનાવણી 
િરહમ્યાન બચાવપષિે આરોપી 19 
વર્્ડની ્યુવાન વ્યના તથા ઘરમાં 
કમાનાર એક જ વ્યહતિ સજામાં 
રિેમની રાખવા માંગ કરી િતી. જેના 
હવરોધમાં સરકારપષિે જણાવ્યું િતું કે 
આરોપી અન્ય કોઈ નિીં પરંતુ ભોગ 
બનનાર 15 વર્્ડની તરૂણીના ભાઈનો 
હમત્ છે.  સગીર િોવાનું જાણવા 
છતાં િુષકમ્ડ આચરીને ગંભીર ગુનો 
આચ્યયો િોઈ સજામાં રિેમને બિલે 
િાખલો બેસે અને કા્યિાકી્ય વ્યવસથા 
જળવાઈ રિે તે રીતે મિત્તમ સજા 
કરવી જોઇએ.

બ્મત્રની 15 વરશિની બહેનને ભગાડી 
દુષકમશિ કરનારને 20 વરશિની સખતકેદ
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ભાવનગર 
ભાવનગર શહેરના ચિત્ા વોર્ડમાં 

આવેલ દેસાઈનગર ખાતે રહેતા 
ઉવવીબેન જયેશભાઈ બારર (ઉ.ર૮), 
કૃચતબેન કમલેશભાઈ બારર (ઉ.૩૦) 
અને ચસહોરના પંિામૃત એપાર્ડમેનરમાં 
રહેતા પૂવા્ડબેન ચવનોદભાઈ રામાનુજ 
(ઉ.ર૬) વગેરે ગત તા. ૧૪ 
ઓકરોબરે ભાવનગરથી કેદારનાથ 
જવા રવાના થયા હતાં. ઉવવીબેન અને 
કૃચતબેન કાકા-દાદાની બહેનો થાય 
છે, જયારે પૂવા્ડબેન તેની બહેનપણી 
હતી. આજે મંગળવારે સવારે ત્ણેય 
યુવતી કેદારનાથ દશ્ડન મારે જતી 
હતી. ગૃપ્તકાશીથી કેદારનાથ ખાતે 
હેચલકોપરરમાં જતા હતા તયારે 
ખરાબ હવામાનના કારણે અિાનક 
હેચલકોપરર ક્ેેશ થતા દુર્ડરના સર્્ડઈ 
હતી. હેચલકોપરરમાં બેસેલા આશરે 
૭ વયકકતના કમકમારી ભયા્ડ મોત 
ચનપજયા હતા, જેમાં ભાવનગરની 
ત્ણેય યુવતીનો સમાવેશ થાય છે. 
આ રરનાના પગલે સરકારી તંત્માં 

દોરધામ મિી ગઈ હતી અને બિાવ 
કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી 
પરંતુ અકસમાતમાં ભાગયે જ કોઈ બચયુ 
હોય તેમ િિા્ડય રહ્યુ હતું. 

કેદારનાથથી ર કકલોમીરર દુર 
ગુરૂરિટ્ીમાં અકસમાત બનયો હોવાનુ 
સુત્ોએ જણાવેલ છે. આ અંગે મૃતકના 
પકરવારજનોને સવારે ૧૧ કલાક 
આસપાસ ર્ણ થઈ હતી. ત્ણેય 
યુવતીના હેચલકોપરર ક્ેશની દુર્ડરનામાં 
મોત ચનપજતા તેના પકરવારજનોમાં 
અરેરારી વયાપી જવા પામી હતી. 
ઉલ્ેખનીય છે કે, ત્ણેય યુવતીઓ 
એકલી જ કેદારનાથ દશ્ડન મારે 
ગઈ હતી, તેઓની સાથે અનય કોઈ 
પકરવારજન ના હતું. 

કેદારનાથમાં હેલિકોપ્ટર ક્ેશ થતા 
ભાવનગરની ત્રણ યુવતીના મોત
હેલિકાેપ્ટરમાં બેસેિા 7 વ્યકકતના માેત લનપજતા અરેરાટી 

ભુજ
કચછ સચહત ગુજરાતભરમાં િકિાર 

મિાવનારા હનીટ્ેપ કાંરમાં ભુજના ચબલરર 
ચવનય રેલોન ઉર્ફે લાલાની ધરપકર કરવામાં 
આવી છે. આરોપી ચવનય રેલોનના ૨૧ તારીખ 
સુાધીના કરમાનર મંજૂર થયા છે.  ર્કરયાદીને ભુજ 
બોલાવી સૌ પ્રથમ ખંરણી માંગવાની શરૂઆત 
ભુજના ચબલરરે કરી હતી, ચજલ્ા પોલીસ વરાએ 
પત્કાર પકરષદ યોજી માચહતી આપી ગાંધીધામના 
ર્ાયનાનસર મોરા ગર્ના વેપારીને અંર્રની 
હોરલમાં બોલાવી અંગત પળોનો વીકરયો ઉતારી 

લેવાયા બાદ હનીટ્ેપમાં ર્સાવી ૧૦ કરોરની 
ખંરણી માંગવાના પ્રકરણમાં ગત રોજ ભુજ બી 
રીવીઝન પોલીસ માથકે ભુજ મુંબઈના આઠ મોરા 
માથાઓ સામે ર્કરયાદ નોંધાઈ હતી. ર્કરયાદ 
નોંધાયાના બીર્ કદવસે ભુજના ર્ણીતા ચબલરરની 
ધરપકર થતા જ અનય આરોપીઓમાં ર્ર્રાર મિી 
ગયો છે.  આ સમગ્ર કેસને લઈને આજે ભુજમાં 
પચવિમ કચછ ચજલ્ા પોલીસ વરા સૌરભચસંર દ્ારા 
પત્કાર પકરષદ યોજીને આઠ આરોપીઓ પૈકી 
ભુજના ચબલરર ચવનય રેલોનની ધરપકર કરવામાં 
આવી હોવાની માચહતી આપવામાં આવી હતી. 

િકિારી હનીટ્ેપઃ ભુજના ચબલરર ચવનય 
રેલોનની ધરપકર, 21મી સુધીના કરમાનર
અાકિપુરના વેપારીને ફસાવી 10 કરાેડની ખંડણી મંગાઈ હતી

સાળંગપુર 
સુપ્રચસદ્ધ સાળંગપુર કષ્ટભજન 

હનુમાન મકદરમાં ૫૪ ર્ૂરની બની 
રહેલી ચવરારકાય મૂતનું મુખારચવંદ 
આવી પહોંિતા વાજતે-ગાજતે ભવય 
સવાગત કરવામાં આવયુ હતુ. આ 
પ્રસંગે સંસથાના સંતો અને મહંતો દ્ારા 
શાસત્ોકત રીતે પૂજન અિ્ડન કરવામાં 
આવયુ હતુ. આગામી કદવસોમાં 
યાત્ાધામ સાળંગપુર ખાતે આ ભવય 
મૂતનું ચનમા્ડણ પામશે.

બરવાળા તાલુકામાં આવેલા  
ચવવિચવખયાત યાત્ાધામ સાળંગપુરના 
કષ્ટભંજનદેવના મંકદરમાં કકગ ઓર્ 
સાળંગપુર નામનો પ્રોજકેર િાલી 
રહ્ો છે જેમાં મકદર ચવભાગ દ્ારા 
અચહયાં ૫૪ ર્ૂરની ચવશાળ પંિધાતુની 
મૂત મુકવાની કામગીરી િાલી રહી 
છે. આ મૂત હકરયાણાના માનસર 
ખાતે બની રહી છે જેના અલગ-
અલગ પાર્ડ સાળંગપુર ખાતે આવી 
રહ્ા છે તયારે આજે મૂતનું મુખારચવંદ 
સાળંગપુર ખાતે આવી પહોંિતા 
મંકદરના શાી સવામી ,કોઠારી સવામી 
સચહત અનય સંતો અને મહંતો દ્ારા 

તેનું દબદબાભેર સવાગત,આરતી 
કરી પૂર્ચવચધ કરવામાં આવી હતી. 
રી.જે,ના તાલે વાજતે ગાજતે મુખનું 
સવાગત કરવામાં આવયું હતું .અચહયાં 
હાજર રહેલા હરીભક્ો પણ રીજેના 
તાલે ઝૂમી ઉઠયા અને સમગ્ર માહોલ 
ભકકતમય બની ગયો હતો .આગામી 
કદવસોમાં અચહયાં મૂતનું સંપૂણ્ડ 
ચનમા્ડણ થશે.તીથ્ડ સાળંગપુર ખાતે 
નવચનચમ્ડત થનાર આ ચવરારકાય મૂચત્ડ 
હકરભકતોમાં ભારે આકષ્ડણનું કેનદ્ર 
બની રહેશે.

રાજકોરમાં કુલપચતના 
રાજીનામાની માંગ 

સાથે તોરર્ોર
રાજકો્ટ

સૌરાષ્ટ્ર યુચન.ના િિા્ડસપદ પેપરલીક 
કાંરના િાર કદવસ બાદ આજ 
સુધી એકપણ કોલેજના જવાબદાર 
કમ્ડિારી કે સંિાલકો સામે કોઈ 
પ્રકારનાં ચશક્ાતમક પગલાં લેવામાં 
નહી આવતા બુધવારે એનએસયુઆઈ 
દ્ારા આશ્ચય્ડજનક કાય્ડક્મ સાથે 
યુચન.એ ધસી જઈ કુલપચત હાય.. 
હાય.. કુલપચત રાજનામુ આપોના 
ઉગ્ર સુત્ોચ્ાર અને દેખાવો કરવામાં 
આવયા હતાં. ઉશકેરાયેલા કાય્ડકરોએ 
યુચન. ના કાિના પ્રવેશ દ્ારમાં તોરર્ોર 
કરતાં પોલીસે કાય્ડકરોની રીંગારોળી 
કરી અરકાયત કરવાની ર્રજ પરી 
હતી. આજની રરના બાદ પેપર લીક 
પ૩કરણ આગામી કદવસોમાં વધુ ઉગ્ર 
બને તેવી સંભાવના દશા્ડવવામાં આવી 
હતી. સૌરાષ્ટ્ર યુચન.માં ગત તા. 12નાં 
બીબીએ અને બી.કોમ સેમેસરર પાંિનાં 
પ્રશ્ન પેપરો લીક કરવામાં આવયા બાદ 
જવાબદાર કોલેજની માનયતા રદ કરી 
ર્કરયાદ દાખલ કરવામાં આવનાર 
હોવાની ચવગતો ર્ણવા મળી છે.

રાજકો્ટ
સવચનભ્ડર શાળા સંિાલક મંરળ અને રાજકોર 

મયુચનચસપલ કોપપોરેશનના સંયુક્ ઉપક્મે વલર્ડ 
રેકોર્ડ સથાપવા મારેનું આયોજન કરવામાં આવયું છે. 
સૌથી વધુ ખાનગી અને સરકારી શાળાના 7500 
ચવદ્ાથવીઓ દ્ારા નરેનદ્ર મોદીના ચિત્ ઉપર રંગ 
દોરી એક વલર્ડ રેકોર્ડ સથાપવામાં આવશે. અગાઉનો 
વલર્ડ રેકોર્ડ િાઈનાના નામે છે, જયાં 4910 લોકોએ 
ચિત્ ઉપર રંગ દોયપો હતો. ચિત્માં પ્રધાનમંત્ીના 
િહેરા ઉપર 7500 ચવદ્ાથવીઓ રંગ દોરી વલર્ડ 
રેકોર્ડ બનાવશે. રાજકોરમાં ચવદ્ાથવીઓ દ્ારા એક 
ચવવિ રેકોર્ડ રિાયો છે. 7500 ચવદ્ાથવીઓ દ્ારા 

પીએમ નરેનદ્ર મોદીના ચિત્માં રંગ પૂણવી કરવામાં 
આવી હતી.  જે ઇનનરયા બુક ઓર્ રેકોર્ડમાં આ 
ચવવિ રેકોર્ડ નોંધાયો છે.

રાજકોરમાં 7500 ચવદ્ાથવીઓએ રચયો 
ચવક્મઃ PMના ચિત્માં રંગ પૂણવી કરી
સમાચારપતાેની પ્ેસનાેટ પેટીમાં કાેઈ પરીક્ાનું પેપર નાખીને જતું રહું 

સાળંગપુરના હનુમાન મદદરમાં 
54 ફૂ્ટની મૂલતતિનું લનમાતિણ થશે
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         ડીસા 
આજે બનાસકાંઠાના ડીસામાં આમ આદમી 

પાર્ટીના અધ્યક્ષ અરવિંદ કેજરીિાલ અને 
પંજાબના મુખ્યમંત્ી ભગિંત માનની ઉપસ્થિતમાં 
જાહેર સભા ્યોજાઈ હતી. જ્યાં અરવિંદ 
કેજરીિાલ અને ભગિંત માને ભાજપ ઉપર 
આકરા પ્રહારો ક્યાયા હતા.

વિધાનસભાની ચૂંર્ણી નજીક આિતા જ 
તમામ પક્ષોના મોર્ા નેતાઓ સભાઓ ગજિી 
રહ્ા છે, ત્યારે આજે ડીસામાં દદલહીના મુખ્યમંત્ી 
અરવિંદ કેજરીિાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્ી 
ભગિંત માનની ઉપસ્થિતમાં જાહેર સભાનું 
આ્યોજન કરા્યું હતું. જ્યાં અરવિંદ કેજરીિાલે 
ભાજપ ઉપર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્ં હતું કે, 

ગુજરાતમાં બદલાિની આંધી ચાલે છે. આ િખતે 
ગુજરાતમાં બધા લોકોને બદલાિ જોઈએ છે. 
કેન્દ્ર સરકારને જાસૂસી મોકલી છે. ગુજરાતમાં 
ઉપર ઇન્દ્ર દેિતા દેખી રહ્ા છે આ િખતે તેમનું 
વસંહાસન ઉખડી રહ્ં છે. 

આઈબીનો દરપોર્યા છે કે આ િખતે ગુજરાતમાં 
આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બને છે..આ િખતે 
તમે જોરથિી ધક્ો મારો 150થિી ઓછી સીર્ો આપ 
પાર્ટીની આિિી નવહ જોઈએ. ગુજરાતમાં આપની 
સરકાર બને જ છે અને પહેલું કામ ભ્રષ્ાચાર 
બંધ કરિો છે. આ લોકોએ લૂંર્ી લીધા છે એમના 
છોકરા જન્્મ્યા નથિી એમના માર્ે વમલકત એમને 
ખરીદી લીધી છે. ગુજરાતમાં અઢી લાખ કરોડનું 
બજેર્ છે પણ કોઈ વિકાસ થિ્યો નથિી. 

ગાંધીનગર 
કલોલ તાલુકાના પલસાણા ગામે ખેતરમાં 

જિાના ર્તા મામલે કૌર્ુંવબક ભાઇઓ િચ્ે 
જ તકરાર ઉભી થિઇ હતી અને બે નિે્મબર, 
૨૦૧૫ના રોજ આરોપીઓ બળદેિજી ઠાકોર 
તેમજ તેમના બે પુત્ સુમન બળદેિજી ઠાકોર, 
મંજેશજી બળદેિજી ઠાકોર અને હસમુખ ભુરાજી 
ઠાકોર દ્ારા અરજણજી મંગાજી ઠાકોર તેમજ 
તેમની પત્ી સકરીબેન અને પુત્િધુ કૈલાસબેનને 
માર મારિામાં આવ્યો હતો.ધાદર્યાથિી હૂમલો 
કરતા અરજણજીનું મોત વનપજ્યું હતું અને આ 
સંદભભે કલોલ તાલુકા પોલીસ ્ર્ેશનમાં હત્યાનો 

ગુનો ચારે્ય આરોપી સામે દાખલ કરિામાં 
આવ્યો હતો.જે કેસ કલોલ એડી. સેશન્સ જજશ્ી 
એ.એ.નાણાિર્ીની કોર્યામાં ચાલ્યો હતો. આ 
કેસની સુનાિણી દર્મ્યાન આરોપી બળદેિજી 
ઠાકોરનું મોત પણ થિ્યું હતું. સરકારી િદકલ રાકેશ 
એલ. પર્ેલે ભોગ બનનાર ફદર્યાદી તેમજ તપાસ 
અવધકારીની જુબાની લીધી હતી અને કોર્યામાં 
પુરાિા રજુ કરીને આરોપીઓને ગંભીરમાં ગંભીર 
સજા કરિા માર્ે દલીલો કરી હતી જેને ગ્ાહ્ રાખી 
કોર્ટે સુમનજી ઠાકોર, હસમુખ ઠાકોર, મંજેશજી 
ઠાકોરને આજીિન કેદની સજા ફર્કારી હતી અને 
5 હજાર દંડ ભરિા પણ હૂકમ ક્યયો હતો.

ગુજરાતમાં આ વખતે ભાજપનું સસંહાસન 
ઉખડી રહ્ં છે: અરસવંદ કેજરીવાલના પ્રહાર

રસતાની તકરારમાં હત્ા કરનાર 
3 આરોપીને આજીવન કેદની સજા
ખેતરમાં રસતા મામલે કાૌટંુબિક ભાઇઓાે વચ્ે જ ઝગડાે થયાે હતાે

મધ્ય ગુજરાતમાં છ 
વજલ્ાની ૩૬ બેઠકો પર 
૧.૬૭ કરોડ મતદારો

વડોદરા
આગામી વિધાનસભાની સામાન્્ય ચૂંર્ણીને 

અનુલક્ષીને િડોદરા ખાતે આિેલા કેન્દ્રી્ય ચૂંર્ણી 
પંચની ર્ીમે મધ્ય ગુજરાતના છ વજલ્ાની ચૂંર્ણી 
તૈ્યારીઓની સમીક્ષા કરી હતી. આ છ વજલ્ાના 
કલેકર્રો અને વજલ્ા પોલીસ અવધક્ષકો દ્ારા તેમના 
વજલ્ામાં કરિામાં આિેલી તૈ્યારીઓનું પ્રેઝેન્ર્ેશન 
રજૂ કરિામાં આવ્યું હતું.  િડોદરા ઉપરાંત મધ્ય 
ગુજરાતના આણંદ, ભરૂચ, પંચમહાલ, દાહોદ, 
છોર્ાઉદેપુર વજલ્ાના કુલ ૧,૬૭,૦૧,૬૭૪ મતદારો 
પોતાના મતાવધકારનો ઉપ્યોગ કરશે. શહેર અને 
વજલ્ામાં કુલ ૧૦ બેઠકો ઉપર ગત્ત ઓકર્ોબરની 
૧૦મી તારીખની સ્થિવતએ કુલ ૨૬૦૨૨૭૨ 
મતદારો નોંધા્યા છે.

પેર્લાદના અગાસ 
ગામે થિ્યેલી હત્યામાં 

આરોપીને આજીિન કેદ
નડડ્ાદ

પેર્લાદના અગાસ ગામે થિ્યેલી હત્યાના આરોપીને 
કોર્ટે આજીિન કેદની સજાનો હૂકમ ક્યયો હતો. આ 
ઉપરાંત રૂા.૨૦ હજારનો દંડ પણ ફર્કા્યયો છે.  
અગાસ ગામે નંદનપુરા ખાતે રહેતા સંજ્યભાઈ 
નાનજીભાઈ િાળંદે તા.૧૯-૪-૨૦૨૧ના રોજ 
નાણાંની ઉઘરાણી બાબતે અગાસ ગામના  પ્રજાપવત 
િાસ ખાતે રહેતા પોતાના કૌર્ુંવબક ભાઈ દદનેશભાઈ 
િાળંદ સાથિે તકરાર થિઇ હતી. ત્યાર બાદ રાવત્ના 
સુમારે સુઈ રહેલા દદનેશભાઈ ઉપર કુહાડી િડે હુમલો 
કરી ઉપરાછાપરી ઘા મારી હત્યા કરી નાખી હતી. આ 
બનાિમાં આણંદની કોર્ટે સંજ્યભાઈ નાનજીભાઈ 
િાળંદને તકસીરિાન ઠેરિી આજીિન કેદની સજા અને 
રૂા.૨૦ હજારનો દંડનો હુકમ ક્યયો હતો.

વડોદરા
િડોદરા શહેરના માંજલપુર વિ્તારમાં 

ઇિા મોલ પાસે જાહેર માગયા ઉપર પોલીસ 
પરિાનગી િગર ભાજપના કોપયોરેર્રે સં્થિાનો 
કા્યયાક્રમ આ્યોવજત કરતા ચાલુ કા્યયાક્રમ 
પોલીસે દરવમ્યાનગીરી કરી બંધ કરાિતા 
રાજકી્ય મોરચે ચચાયાનો વિષ્ય બન્્યો હતો. 
દરવમ્યાન ગણતરીના કલાકોમાં માંજલપૂર 
પોલીસ ઇન્્પેકર્રની બદલી કરી દેિાઈ હતી.

આશ્્ય ફાઉન્ડેશન દ્ારા શહેરના જુનીગઢી 
પાણીગેર્ વિ્તારમાં આિેલા શ્ી ભદ્રકાળી 
અને શ્ી મહાકાળી માતાના પ્રાચીન બે 
મંદદરોનો જીણયોદ્ાર કરિાનો શુભારંભ 
કરિામાં આવ્યો છે. આ પ્રસંગે અવવિનભાઈ 
જોશી દ્ારા મા બાપને ભૂલશો નહીં ના 

કા્યયાક્રમનું પણ આ્યોજન કરિામાં આવ્યું 
હતું. માંજલપુર ્યુિા મોલ પાસે જાહેર માગયા 
ઉપર આ્યોવજત આ કા્યયાક્રમમાં દ્ારકેશ 
લાલજી મહારાજ, દશયાન િલ્ભ ્િામી તેમજ 
અર્લાદરા ્િાવમનારા્યણના સંત સવહતના 
મહાનુભિો મંચ્થિ ઉપર વબરાજમાન હતા. 
અને ઇલેકશન િોડયા નંબર 18 ના ભાજપના 
કોપયોરેર્ર કલપેશ પર્ેલ ્ર્ેજ ઉપર ્પીચ 
આપી રહ્ા હતા. તે સમ્યે માંજલપુરના 
પીઆઇ માઈક આંચકી લીધું હતું.  અને 
કા્યયાક્રમ બંધ કરિા અપીલ કરતાં સૌ કોઈ 
અચરજમાં મુકા્યા હતા. જો કે, આ ઘર્નાના 
ગણતરીના કલાકોમાં માંજલપૂર પોલીસ 
મથિકના પીઆઇ િી કે. દેસાઇની બદલી કરી 
દેિામાં આિી છે.

ભાજપ કોપપોરેટરનો ડા્રો કા્્યક્રમ બંધ 
કરાવનાર PIની 24 કલાકમાં જ બદલી

વડોદરા
રાજ્થિાનના બાંસિાડાથિી મુંબઇ 

જતી લકઝરી બસ મંગળિારે મળ્કે 
િડોદરા નજીક હાઇિે પર કપુરાઇ 
ચોકડી પાસેથિી પસાર થિતી હતી.
કપુરાઇ વરિજ પહેલા આગળ જતી 
અનાજ ભરેલી ટ્રકને ઓિરર્ેક કરિા 
જતા બસના ડ્ાઇિરે કાબૂ ગુમાિતા 
બસ ટ્રકના પાછળના ભાગે ધડાકાભેર 
અથિડાઇ હતી.અને લકઝરી બસના 
ડ્ાઇિર સાઇડનો ખુરદો બોલી ગ્યો 
હતો.મળ્કે મુસાફરો બસમાં ઊંઘતા 
હતા.તે દરવમ્યાન અક્માતના પગલે 
મુસાફરોની વચવચ્યારીઓથિી િાતાિરણ 

ગુંજી ઉઠ્યું હતું. અક્માતના પગલે 
પાણીગેર્ પોલીસ અને ફા્યરવરિગેડનો 
્ર્ાફ ઘર્ના્થિળે દોડી આવ્યો હતો.

મળ્કે થિ્યેલા જીિલેણ અક્માતમાં 
ત્ણ મવહલા અને એક બાળક સવહત છ 
ના મોત વનપજ્યા હતા. જ્યારે અન્્ય 

૧૪ મુસાફરોેને ઓછીિત્તી ઇજા થિતા 
સારિાર માર્ે હોસ્પર્લમાં ખસેડા્યા 
હતા.બસમાં મુસાફરી કરતા અને 
બાંસિાડાથિી સુરત જતા હુકાભાઇ 
ગૌતમભાઇની ફદર્યાદના આધારે 
પોલીસે લકઝરી બસના ડ્ાઇિર 
દકશનલાલ દકડ્યાભાઇ લબાના સામે 
ગુનો દાખલ ક્યયો છે.

મૃતકોમાં દકશનલાલ લબાના 
(ઉ.િ.૫૨), સંદદપ કલાલ (ઉ.િ.૨૭), 
શાંવતબેન (ઉ.િ.૮૦),  સુવમતાબેન 
હુકાભાઇ (ઉ.િ.૨૫), વનમયાલાબેન 
ભાભોર (ઉ.િ.૩૪) આ્યયાન ભાભોર 
(ઉ.િ.1)નો સમાિેશ થિા્ય છે.

બનાસકાંઠા
વિધાનસભાની ચૂંર્ણી ર્ાણે વિપુલ 

ચૌધરીની અર્કા્યત બાદ છેલ્ા કેર્લાક 
દદિસોથિી વિપુલ ચૌધરીની જેલમુવતિ 
મામલે અબુયાદા સેના દ્ારા વિવિધ 
કા્યયાક્રમ આપી સરકાર સામે વિરોધ 
પ્રદશયાન કરી રહ્ા છે. ત્યારે ગુરુિારે 
અબુયાદા સેનાના 100 િધુ કા્યયાકરો 
દ્ારા પાર્ણ સબ જેલ ખાતે જેલભરો 
આંદોલન કરી વિવિધ સુત્ોચાર સાથિે 
વિરોધ પ્રદશયાન કરિામાં આવ્યું હતું.

વિપુલ ચૌધરીની જેલમુવતિને લઇ 

અબુયાદા સેના દ્ારા પાર્ણ સબજેલ ખાતે 
જેલભરો આંદોલન સાથિે અબુયાદા સેના 
દ્ારા ઉગ્ વિરોધ કરી રોડ પર બેસી 
ચક્ા જામ કરિાનો પ્ર્યત્ કરિામાં 
આવ્યો હતો, પણ અબુયાદા સેનાના 
વિરોધ કા્યયાક્રમને લઇ પોલીસનો મોર્ો 
કાફલો ખડકી દેિામાં આવ્યો હતો. 
કા્યયાકરો અને આગેિાનો દ્ારા ‘આજ 
દદિાળી કાલ દદિાળી ભાજપ તારી 
છેલ્ી દદિાળી’ ના ભારે સુત્ોચાર સાથિે 
100થિી િધુ અબુયાદા સેનાના આગેિાનો 
દ્ારા વિરોધ પ્રદશયાન ક્યયો હતો.

સવપુલ ચૌધરીને મુક્ત કરો નહીં તો 
સમાજ જેલમાં જ ડદવાળી મનાવશે
પાટણ સિજેલ પાસે ઓિુબુદા સેનાના 100થી વધુ 
ઓાગેવાનાે દ્ારા સુતાેચાર સાથે વવરાેધ પ્રદરબુન થયું

િડોદરા નજીક નેશનલ હાઇિે પાસે લકઝરી 
બસ-ટ્રક િચ્ે અક્માત સજાયાતાં 6નાં મોત
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અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ૩૩ ટકા પુરુષ અને ૨૩ ટકા મહિલા 

મેદસ્વીપણું ધરા્તું િો્ાનું સામે આવ્ું છે. સૌથવી 
્ધુ મેદસ્વી પુરુષો ધરા્તા રાજ્ોમાં કણાણાટક, 
દદલિવી, હસક્વીમ બાદ ગુજરાત ચોથા સથાને છે.

દિક્વી દ્ારા જારવી કર્ામાં આ્ેલા ્ષણા 
૨૦૨૨ના અિે્ાલ અનુસાર બોડવી માસ ઈનડેકસ 
(બવીએમઆઇ) ૨૫થવી ્ધુ િો્ તેને મેદસ્વીપણું 
ગણ્ામાં આ્ે છે. આ અિે્ાલ પ્રમાણે ગુજરાતમાં 
૧૦૦માંથવી સરેરાશ ૩૩ પુરુષ, સરેરાશ ૨૩ 
મહિલા મેદસસ્તાનવી સમસ્ા ધરા્ે છે. પુરુષોમાં 
સૌથવી ્ધુ મેદસ્વીપણું િો્ તે્ા રાજ્ોમાં કણાણાટક 
૪૫ ટકા સાથે મોખરે,દદલિવી ૩૮ ટકા સાથે બવીજા, 

હસક્વીમ ૩૬ ટકા સાથે ત્વીજા, ગુજરાત ચોથા જ્ારે 
પંજાબ-હમઝોરમ ૩૨ ટકા સાથે પાંચમાં સથાને છે. 
મેઘાલ્માં સૌથવી ઓછા ૧૪ ટકા પુરુષ મેદસ્વી છે.

બવીજી તરિ દદલિવી-પંજાબમાં સૌથવી ્ધુ ૪૧ ટકા 
મહિલાઓ મેદસ્વી િો્ાનું સામે આવ્ું છે. સૌથવી 
્ધુ મેદસ્વી મહિલામાં કેરળ ૩૮ ટકા સાથે બવીજા, 
હસક્વીમ ૩૫ ટકા સાથે ત્વીજા, મણવીપુર ૩૪ ટકા 
સાથે ચોથા જ્ારે કણાણાટક ૩૦ ટકા સાથે પાંચમાં 
સથાને છે. સમગ્ર દેશમાં સરેરાશ ૨૩ ટકા પુરુષ 
અને ૨૪ ટકા મહિલા મેદસ્વી છે. પુરુષો કરતાં 
મહિલાઓ મેદસ્વી િો્ તે્ા રાજ્ોમાં દદલિવી, 
પંજાબ, મધ્ પ્રદેશ, પહચિમ બંગાળ, મણવીપુર, 
મિારાષ્ટ્ર અને કેરળનો સમા્ેશ થા્ છે.

ગુજરાતમાં ૩૩ ટકા પુરુષ મેદસવવી, દેશમાં 4 સ્ાને
કરાણાટકમાં સાૌથી વધુ 45 ટકા પુરુષ જ્ારે દિલ્ી-પંજાબમાં સાૌથી વધુ 41 ટકા મદિલા મેિસ્ી

્ડોદરાના હશક્ષકનવી 
કન્ાકુમારવી સુધવીનવી ૨૦૦૦ 
દકમવીનવી પદ્ાત્ાનો પ્રારંભ

વડોદરા
્ડોદરાના હશક્ષકે આ્ુણા્ેદદક તેમજ ્ોગ અને 

સાદગવીભ્ાણા જી્નનો સંદેશો આપ્ા માટે ્ડોદરાથવી 
કન્ાકુમારવીનવી ૨૦૦૦ દકલોમવીટરનવી પદ્ાત્ાનો આજથવી 
પ્રારંભ ક્યો િતો. ્ોગેન શાિ નામના આ હશક્ષક પિેલા 
પણ ્ડોદરાથવી રાજસથાનનવી અને ચંદવીગઢ સુધવીનવી 
૧૫૦૦ દકલોમવીટરનવી પગપાળા ્ાત્ા  કરવી ચૂક્ા છે. 
આ તેમનવી બવીજી પદ્ાત્ા છે. જેમાં તેઓ ૬૬ દદ્સમાં 
કન્ાકુમારવી પિોચશે. આગામવી ્ષષે હ્ઝા મળે તો 
અમેદરકામાં પણ પગપાળા ્ાત્ા કરશે. ્ોગેન શાિ કિે 
છે કે, મને એનક્ોહઝંગ સપોનડેલાઈદટસ નામનવી ગંભવીર 
પ્રકારનવી આથણારાઈદટસનવી બવીમારવી છે. 

અમદાવાદ
રખડતા ઢોરોના ત્ાસ અંગેના કેસમાં 

ગુજરાત િાઇકોટટે આજે એક મિત્ના 
આદેશ મારિતે રખડતા ઢોરોના 
ત્ાસના કા્મવી હન્ારણ માટેનવી નક્ર 
દરખાસત સાથે આગામવી મુદતે આ્્ા 
રાજ્ સરકારને સાિ શબદોમાં ચેત્ણવી 
આપતો િુકમ ક્યો િતો. 

રાજ્ના ગૃિ સહચ્, શિેર હ્કાસ 
સહચ્ મુકેશકુમાર, ડવીજીપવી આહશષ 
ભાદટ્ા અને અમદા્ાદ મ્ુહનહસપલ 
કોપયોરેશનના કહમશનર એમ.થેન્ારસન 
િાઇકોટણા સમક્ષ  િાજર રિે્ાનવી 
િરજ પડવી િતવી. િાઇકોટટે કેસનવી ્ધુ 

સુના્ણવી તા.૧૫મવી ન્ેમબરે રાખવી 
િતવી અને ત્ાં સુધવી રખડતા ઢોરો 
પકડ્ાનવી અને પેટ્ોલીંગનવી કામગવીરવી 
સતત ૨૪ કલાક ચાલુ રાખ્ા પણ 
િુકમ ક્યો િતો.

રખડતા ઢોરોના ત્ાસ અંગે એડ્ોકેેટ 
અહમત પંચાલ દ્ારા કરા્ેલવી કનટેમ્પટ 
હપદટશન અને જાિેરહિતનવી દરટમાં 
આજે િાઇકોટટે રાજ્ સરકાર, અમ્ુકો 
અને પોલવીસ તંત્ દ્ારા આ સમસ્ાના 
હન્ારણ માટે લે્ાઇ રિેલા પગલાં 
કે થઇ રિેલવી કામગવીરવીને અપૂરતા 
ગણાવ્ા િતા. િાઇકોટટે સરકાર, 
અમ્ુકો અને પોલવીસ તંત્ને ઉદ્ેશવીને 

આ સમસ્ાના કા્મવી ઉકેલનવી દદશામાં 
નક્ર પદરણામલક્ષવી કા્ણા્ાિવી કર્ા 
જણાવ્ું િતું. 

િાઇકોટટે સરકારને એટલે સુધવી 
કહ્ં કે, તમે અમને કોઇ આકરો િુકમ 
કર્ાનવી િરજ ના પાડશો. એના કરતાં 
તમે આ સમસ્ાના કા્મવી હનરાકરણ 
માટેનવી નક્ર દરખાસત કે નવીહત 
લઇને આ્ો. એક તબક્ે િાઇકોટટે 
કોટણારૂમમાં િાજર શિેરવી હ્કાસ સહચ્ 
મુકેશકુમારને ટકોર કરવી કે, આપ, 
પસણાનલવી રસ લઇ આ સમસ્ાના 
હનરાકરણ માટેના પગલાં લે્ડા્ો..
અમારે ્ધુ કંઇ કિે્ુ નથવી. 

અમદાવાદ
ગુજરાત ઉજાણા હ્કાસ હનગમ હલહમટેડનવી ્વીજ ઉતપાદન 

કંપનવીઓ દ્ારા એહપ્રલથવી સ્પટેમબર ૨૦૨૨ના છ માસના 
ગાળામાં ્વીજળવીનું ઉતપાદન કુલ ઉતપાદન ક્ષમતાના માત્ 
૨૭ ટકા ્વીજળવી જ પેદા કરવી છે. બવીજીતરિ આ જ છ 
માસના ગાળામાં ્ુહનટ દવીઠ સરેરાશ રૂ. ૧૨.૧૨ના ભા્ે 
ખાનગવી કંપનવીઓ પાસેથવી ્વીજળવી ખરવીદવી છે. ખાનગવી 
કંપનવીઓ પાસેથવી ્વીજળવી ખરવીદ્ાનો મોકો મળે ત્ માટે 
ગુજરાત ્વીજ હન્મન પંચ પણ આ િકીકત સામે આખ 
આડા કાન કરવીને ગુજરાતના ૧.૪૦ કરોડ ગ્રાિકોને અન્ા્ 
કરવી રહ્ા છે.  હલગ્ાઈટથવી ચાલતા અને સૌથવી સસતવી 
્વીજળવીનો સ્પલા્ આપ્ાને સક્ષમ અને ૫૦૦ મેગા્ોટનવી 
ક્ષમતા ધરા્તા બવીએલટવીપવીએસના ્પલાનટમાં છેલ્ા છ 

માસના ગાળામાં સરેરાશ ્વીજ ઉતપાદન ૨૭ ટકા જ રહ્ં છે. 
પદરણામે ગુજરાતના ૧.૪૦ કરોડ ્વીજજોડાણધારકોને મોંઘવી 
્વીજળવીનો બોજ ્ેંઢાર્ો પડવી રહ્ો છે. સરકારવી સંસથાઓએ 
્વીજજોડાણ ધારકોનવી સમસ્ા િળ્વી થા્ તે   માટે કોઈ જ 
પ્ર્ાસ ક્યો નથવી.

નક્ર ્પલાહનંગ સાથે આ્જોોઃ િાઈકોટટે િરવી 
રખડતા ઢોર મુદ્ે AMC-સરકારને ઝાટકી

એહપ્રલથવી સ્પટેમબરમાં પ્રોડકશન કેપેહસટવી 
સામે ્વીજ કંપનવીઓનું 43.5% ઉતપાદન
કંપનીઓાેનું ક્ષમતા સામે ભાવનગર પ્ાન્ટમાં માત્ર 28 ટકા ઉત્ાિન થયું

અમદાવાદ
અમદા્ાદમાં ૨૬ ઓકટોબરથવી 

૪ ન્ેમબર દરહમ્ાન આંતરરાષ્ટ્રવી્ 
ગો મિોતસ્ ્ોજાશે. સાબરમતવી 
દર્રફ્રનટ-ભાટ ખાતે ્ોજાનારા આ 
ગૌ મિોતસ્માં  સુરભવી ગોરજ દશણાન, 
સુરભવી પૂજન-અચણાન, સુરભવી મિા્જ્ા, 
્ૈદદક ગૌ હ્જ્ાાન પદરસં્ાદો, પંચગવ્ 
ઉતપાદન પ્રદશણાન, ગોમહિમા સતસંગ, 
્ેદલક્ષણા ગોભહતિ સંગવીત સંધ્ા અને 
શ્વી રાધા દામોદર તુલસવી મંગલ હ્્ાિ 
સહિતના કા્ણાક્રમો ્ોજાશે તેમજ ૧૦૦૮ 

ગૌ્ંશનવી સે્ા કરાશે. આ મિોતસ્માં 
હ્શ્વનાં સૌ પ્રથમ સુરભવી શહતિપવીઠનું 
હનમાણાણ પણ સાબરમતવી નદવીના દકનારે 
થ્ા જઈ રહ્ં છે. ગોસ્ામવી ૧૦૮ 
દ્ારકેશલાલજી મિારાજ દ્ારા કા્ણાક્રમનવી 
માહિતવી અપાઇ િતવી. આ તકે ગ્ાલ 
સંત  સ્ાહમ  ગોપાળાનંદ સરસ્તવી, 
બ્રહ્મચારવી મુકુંદપ્રકાશ મિારાજ, 
ગૌ્તસ હ્ઠ્ઠલકૃષણજી, ગૌધામ મિાતવીથણા  
પથમેડાના રાષ્ટ્રવી્ અધ્ક્ષ  ગૌભતિ  
રાજકુમારજી અગ્ર્ાલ ઉપસસથત  
રહ્ા િતા.

અમદાવાદ
ગુજરાત હ્દ્ાપવીઠમાં કુલપહત 

તરવીકેનો હ્્ાદ ્ધુ ્કરવી રહ્ો છે. 
ગૂજરાત હ્દ્ાપવીઠના ઈહતિાસમાં 
100 ્ષણા બાદ કુલપહત તરવીકે ગ્નણાર 
આચા્ણા દે્વ્રતનવી હનમણૂંકના 
હ્રોધમાં ગુજરાત હ્દ્ાપવીઠના 9 
ટ્સટવીઓએ રાજીનામું આ્પ્ું છે. 
મંગળ્ારે હ્દ્ાપવીઠના ટ્સટવીઓ પૈકી 8 
ટ્સટવીઓએ રાજીનામાં આ્પ્ા છે, જોકે 
િજુ રાજીનામાં સ્વીકાર્ામાં આવ્ા 
નથવી. અન્ ટ્સટવીઓ દ્ારા રાજીનામાં 
આપનાર ટ્સટવીઓ સાથે સં્ાદ કરશે, 
જે બાદ હનણણા્ કર્ામાં આ્શે.

ગુજરાત હ્દ્ાપવીઠના ટ્સટવીઓમાંથવી 
સુદશણાન આ્ંગર, મંદા પરવીખ, કહપલ 

શાિ, માઈકલ મઝગા્કર, ઉત્તમ 
પરમાર, ચૈતન્ ભટ્ટ, અનામવીક 
શાિ અને નવીતા િારડવીકર નામના 
8 ટ્સટવીઓએ રાજીનામાં આ્પ્ા છે. 
કુલપહતનવી હનમણૂકથવી નારાજગવી 
િો્ાને કારણે રાજીનામાં આ્પ્ા છે 
તથા કુલપહતનવી હનમણૂકને લઈને રોષ 
પણ ઠાલવ્ો છે.  ગૂજરાત હ્દ્ાપવીઠના 
ઇનચાજણા કુલસહચ્ હનહખલ ભટ્ટે 
ખુલાસો કરવી જણાવ્ું કે, 8 ટ્સટવીઓના 
રાજીનામાનો અસ્વીકાર કર્ામાં 
આવ્ો છે. હ્દ્ાપવીઠનવી મંડળનવી બેઠક 
મળવી િતવી, જેમાં 9 ટ્સટવીઓએ હન્ેદન 
આપવીને 8એ રાજીનામાં આ્પ્ા છે. 
રાજીનામાં આપનાર 8 ટ્સટવીઓએ 
સાથે અન્ 8 ટ્સટવીઓ સં્ાદ કરશે.

અમદાવાદમાં 26મવી ઓકટોબર્વી 
આંતરરાષ્ટવીય ગૌભક્તિ મહોત્સવ 
વવશ્વનાં સાૌ પ્રથમ સુરભી શક્તિપીઠનું નનમાણાર કરાશે

ગુજરાત ક્વદ્ાપવીઠમાં કુલપક્તનવી 
ક્નમણૂકનો ક્વરોધઃ 8 રાજીનામાં

દ્ારકા
રાષ્ટ્રવી્ સુરક્ષાને લઈને સં્ેદનશવીલ 

બેટ દ્ારકામાં દડમોલવીશનનવી કા્ણા્ાિવી 
બાદ દે્ભૂહમ દ્ારકા જીલ્ા મેહજસટ્ેટે 
21 ટાપુઓ પર પ્ર્ેશ પ્રહતબંધ 
કર્ાનો આદેશ આ્પ્ો છે. દે્ભૂહમ 
દ્ારકા હજલ્ાકના દદર્ામાં 24 
ટાપુઓ આ્ેલા છે. જેમાંથવી માત્ 
બે ટાપુઓ પર માન્ ્સ્ાટ છે. 
પરંતુ 22 હનજણાન ટાપુઓ પર ધાહમણાક 
સથુળો આ્ેલ િો્ાથવી હ્હ્ધ ધાહમણાક 
પ્રસંગોએ શ્ધધાાળુઓ અ્રજ્ર 
કરતા િો્ છે. ત્ારે િ્ે 21 ટાપુઓ 

પર પ્ર્ેશ્ા માટે મંજુરવી લે્વી 
િરજી્ાત બન્ું છે.

પાદકસતાનનવી જળ સવીમાથવી નજીક 
િો્ાથવી દે્ભૂહમ દ્ારકાના ટાપુઓનો 
ઉપ્ોગ રાષ્ટ્ર્હ્રોધવી પ્રવૃહતઓ તથા 
નશવીલા પદાથયોનવી દાણચોરવી જે્વી 
પ્રવૃહતઓ માટે થતવી િો્ાના અિે્ાલ 
રાષ્ટ્રવી્ સુરક્ષા એજનસવીઓએ 
આ્પ્ા િતા. મળતવી માહિતવી મુજબ 
ત્ાસ્ાદવી જુથોના સંગઠનો દ્ારા 
દેશના મિત્ના ચા્વીરૂપ સંસથાનઓ 
તેમજ મિત્ના ધાહમણાક સથાાનો, 
ભવીડ્ાળા સથાળોએ િુમલા કરે તે્વી 

શક્તા રિેલવી છે. આ્વી પ્રવૃહતઓ 
ડામ્ા િેતુથવી દે્ભૂહમ દ્ારકાના 
અહધક હજલ્ા  મેજીસટ્ે ટે જાિેરનામું 
પ્રહસધધ્ ક્ુું છે. હજલ્ારમાં આ્ેલા 
21 ટાપુઓ ઉપર જે તે ટાપુના સંલગ્ 
પ્રાંત અહધકારવી અને સબ દડ્વીઝનલ 
મેજીસટ્ે ટનવી લેખવીત પુ્ણા મંજુરવી હ્ના 
પ્ર્ેશ કર્ા પર પ્રહતબંધ િરમાવ્ો 
છે.

આ પ્ર્ેશબંધવી અંગેનું જાિેરનામું 
11 દડસેમબર સુધવી લાગુ રિેશે છે. 
આ જાિેરનામાનો ભંગ કરનાર સામે 
હશક્ષાતમક પગલાં લે્ામાં આ્શે.

દે્ભૂહમ દ્ારકા પાસે 21 ટાપુ ઉપર પ્ર્ેશ 
પ્રહતબંધ, હજલ્ા મેજીસટ્ેટનું જાિેરનામું

ભાવનગર
રહ્્ારે પાલવીતાણા દશણાનાથષે ગ્ેલા 

અમદ્ાદના પદર્ારનવી કાર ટ્ક સાથે 
અથડતા એક બાળક સિવીત એક જ 
પદર્ારના 5 સભ્ોના મોત નવીપજ્ા 
છે. અમદા્ાદના હ્રાટનગરનો 
રિે્ાસવી જૈન પદર્ાર પાહલતાણાથવી 
દશણાન કરવીને અમદા્ાદ પરત જઈ 
રહ્ો િતો ત્ારે અધેલાઇ પાસે સામેથવી 
આ્વી રિેલા ટ્ક સાથે કાર અથડતા 
આ ગોઝારો અકસમાત સજાણા્ો િતો. 
અકસમાત એટલો ભ્ંકર િતો કે 
કારનો કચ્ચરઘાણ નવીકળવી િતો. આ 
અકસમાતના સમાચાર ્ા્ુ્ેગે પ્રસરતા 
સથાહનકોના ટોળેટોળા ભેગા થઇ ગ્ા 

િતા ઘટનાને પગલે ટ્ાદિકજામનાં 
દૃશ્ો સજાણા્ાં િતાં. લોકોએ જાણ 
કરતા પોલવીસ અને 108 એમબ્ુલનસ 
ઘટનાસથોળે દોડવી આવ્ા િતા. પરંતુ 
કારમાં સ્ાર પાંચે્ પદર્ારજનોના 
ઘટનાસથળે જ મોત નવીપજ્ા િતા. 
મૃતકોમાં એક 10 ્ષણાના બાળક 2 
મહિલા અને 2 પુરુષોનો સમા્ેશ 
થા્ છે. મૃતદેિોને પોસટમોટણામ માટે 
ભા્નગર સર ટવી િોસસપટલ ખાતે 
લઇ જ્ામાં આવ્ા છે. ઘટનાસથળેથવી 
એક આધારકાડણા પણ મળ્ું િતું તેમાં 
મિા્વીર કુમાર રતનલાલ જૈન નામ 
લખ્ું િતું ત્ાર બાદ પદર્ારનવી 
ઓળખ થઇ િતવી.

પાલવીતાણા નજીક જૈન પરરવારને 
અકસમાત ઃ પાંચ ્સદસયોના મોત
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જાન્હવી કપૂરે બ્હેનને આપી કોઈ 
પણ એક્ટરને ડે્ટ ન કરવાની સલા્હ

જાન્હવી કપૂર બોલીવુડની યંગ અભિનેત્ીઓમાંથી એક 
છે. વર્ષ 2018માં બોભલવુડમાં ડેબયુ કયા્ષ બાદ આજે તે 
એક ખાસ જગયાએ પ્હોંચી ગઈ છે. જાન્હવી બાદ 
તેની બ્હેન ખુશી કપૂર પણ બોભલવુડમાં એનટ્ી લેવા 
માટે તૈયાર છે તયારે જાન્હવીએ તેની નાની બ્હેનને 
એક ખાસ સલા્હ આપી છે. જો કે આ સલા્હ 
પ્ોફેશનલ લાઈફ સાથે ન્હીં પરંતુ પસ્ષનલ લાઈફ 
સાથે જોડાયેલી છે. જાન્હવીએ કહ્ં ્હતું કે, 
તે પોતાની બ્હેનને કહ્ં છે કે કયારેય કોઈ 
એકટરને ડેટ ન કરવું જોઈએ. જાન્હવીએ એક 
ઈનટરવયુમાં પ્શ્ન પૂછવામાં આવયો ્હતો કે તે 
પોતાની બ્હેને કંઈ ખાસ સલા્હ આપવા માંગે 
છે. જાન્હવીએ જવાબ આપતા કહ્ં ્હતું કે, 
‘કયારેય કોઈ એકટરને ડેટ ન કરવું જોઈએ. 
મને લાગે છે કે ્હું અને ખુશી જેવા છીએ તે 
અમારા માટે વધુ સારૂ છે.’ 

જેલવાસના 
છેલ્ા દિવસે દિયા 

કેિીઓાે સાથે મન 
મુકીને નાચી હતી

મુંબઈ : સુશાંત કેસમાં આરોપી રરયા ચક્રવતતી તેની 
જયુરડભશયલ કસટડીમાંથી મુભતિના છેલ્ા રદવસે જેલના 
કેદીઓ સાથે મન મુકીને નાચી ્હતી અને તેણે પોતાનાં 
ખાતાંમાંથી તમામ બેરેકમાં મીઠાઈ પણ વ્હેંચી ્હતી તેવી 
ભવગતો તે જ સમયે જેલમાં ર્હેલાં એક માનવ અભધકાર 
કાય્ષકતા્ષએ આપી છે.   િીમા કોરેગાંવ કેસમાં ધરપકડને 
પગલે િાયખલ્ા જેલમાં ર્હેલાં અને ગયા રડસેમબરમાં 
જેલમાંથી મુતિ થયેલાં સુધા િારદ્ાજે એક ઈનટરવયૂમાં 
રરયાના જેલવાસ ભવશેની કેટલીક ભવગતો રજૂ કરી ્હતી.  
તેમના જણાવયા અનુસાર રરયા પોતે કોઈ ભ્હરોઈન છે કે 
ગલેમર વરડ્ષમાંથી આવે છે તેનું કોઈ અભિાયન રાખયા 
ભવના એકદમ નમ્રતાથી બધા 
સાથે ્હળીિળી ગઈ ્હતી. તે 

અરસામાં તેના પર મીરડયા ટ્ાયલ 
ચાલી ્હતી પણ રરયાએ એ બધું બ્હુ 
ખેભલરદલી પૂવ્ષક સવીકાયું ્હતું. જોકે, 
રરયાને બેરેકને બદલે એક સપેશયલ 
સેલમાં રાખવામાં આવી ્હતી અને તયાં 
ટીવી ન ્હતું.  તેમણે કહ્ં ્હતું ક રરયા 
ખાસ તો મભ્હલા કેદીઓના બાળકો 
સાથે બ્હુ સારી રીતે ્હળીમળી ગઈ 

્હતી. 

અમિતાભ-શા્હરુખ આ વખતે દિવાળી પા્ટટી ન્હીં યોજે
બોલીવૂડિાં દિવાળી પા્ટટીઓ શરુ થઈ ગઈ છે. શા્હરુખ ખાન તથા અમિતાભ બચ્ચનની 
દિવાળી પા્ટટીઓની ્હંિેશાં રા્હ જોવાતી ્હોય છે પણ આ વખતે તેઓ પા્ટટી ્હોસ્ટ કરવાના 
નથી. કરણ જો્હર પણ િર દિવાળીએ પા્ટટીની શો બાજી કરે છે પણ આ વખતે તેનું ઘર 
દરનોવેશન ્હેઠળ ્હોવાથી તે પા્ટટી યોજવાનો નથી. તેને બિલે કરણનો ખાસ મિત્ર િનીષ 
િલ્હોત્રા પા્ટટી યોજવાનો છે. તેનું અને કરણનું વતુતુળ લગભગ એકસરખું જ ્હોવાથી કરણને 
તયાં જોવા િળતા િો્ટાભાગના સ્ટાર િનીષની પા્ટટીિાં જોવા િળી શકે છે. ગયાં વષષે અશ્ીલ 
વીદડયો કેસના ઓછાયાના કારણે મશલપા શેટ્ીની દિવાળી બ્હુ સારી ર્હી ન ્હતી પરંતુ આ 
વખતે મશલપા ડબલ જોશથી પા્ટટીનું પલામનંગ કરી ર્હી છે. 
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બધા સ્ાિ દકડને ઓેક જેવું મહત્વ નથી મળતું : તુષાિ કપૂિ
બોભલવુ઼ડમાં ઈનસાઈડર અને આઉટસાઈડર વયભતિની ચચા્ષ ચાલી ર્હી છે. તુરાર 
કપૂરનું માનવું છે કે સટાર રકડસ અંગેની લોકોની ધારણાઓ ખોટી છે. તુરાર 

કપૂર બોભલવુડના પીઢ અભિનેતા જીતેનદ્રના પુત્ છે. તુરારની બ્હેન એકતા કપૂર 
પણ ઈનડસટ્ીની જાણીતી પ્ોડ્ુસર છે. તુરારનું માનીએ તો આ બધુ ્હોવા છતાં 

તેમને સટાર રકડ જેટલું મ્હતવ નથી મળયું અને તેઓ આજે પણ પોતાને 
આઉટસાઈડર જ માને છે. 

30

વૈજ્ામનક િાપિંડ પ્રિાણે મવશ્વની 
્ટોપ ્ટેન સુંિર સત્રીઓિાં િીમપકા

મુંબઇ : એક પ્રાચીન ગ્ીક બ્યૂટી સટરાન્ડ્ડ્ડને એપ્રા્ કરી 
કમપ્ુટર દ્રારરા તૈ્રાર કરવરામરાં આવે્ી વવશ્વની સુંદરત્તમ 
દસ સત્ીઓમરાં ભરારતમરાંથી એકમરાત્ દીવિકરા િરાદુકોણનો 
સમરાવેશ કરરા્ો છે. દીવિકરાને નવમો ક્રમ અિરા્ો છે. આ 
્રાદીમરાં જો્ડી કોમહ િહે્રા નંબરે છે. 

ગોલ્ડર રેવશ્ો ઓફ બ્યૂટી સટરાન્ડ્ડ્ડ તરીકે ઓળખરાતી 
પ્રાચીન ગ્ીક ટેકવનકમરાં ચહેરરાનું મરાિ ્ેવરામરાં આવે છે.  ખરાસ 
કરીને નરાક અને હોઠનરા આકરાર અને સસથવતનું મુલ્રાંકન કરવરામરાં 
આવતું છે. નરાકનીિહોળરાઇ અને ્ંબરાઇ તેમજ હો ઠ અને આંખનરા 

આકરારનું િણ મરાિ ્ઇને તેનરા આધરારે 
વનણ્ડ્ ્ેવરામરાં આવતો હો્ છે.

્યૂકેનરા એક પ્રાસસટક સજ્ડન ્ડો. 
વજ્ુઅમ ્ડી વસલવરાએ તરાજેતરમરાં જો્ડી 
કોમહને વવશ્વની સૌથી િરરિયૂણ્ડ સુંદર 
સત્ી ગણરાવી હતી. તેણે નરાક અને હોઠ 
સરાથે ૯૮.૭ ટકરા સકોર મેળવ્ો હતો.  
જો્ડીનરા નરાકની ્ંબરાઇ અને િહોળરાઇએ 
વધુ સકોર મેળવ્ો હતો. તેનરા આંખ અને 

હોઠનરા આકરાર િણ સુંદરતરાની વ્રાખ્રા અનુસરાર એકદમ િરફેકટ 
હતરા.  દીવિકરા િરાદુકોણ ૯૧.૨૨ ટકરા સરાથે આ ્રાદીમરાં નવમરા ક્રમરાંકે  
આવી છે. આ ્રાદીમરાં બીજો ક્રમ જેન્ડરા્રા અને ત્ીજો ક્રમ બે્રા હેર્ડ્ડને 
આિવરામરાં આવ્ો છે. 

આ ્રાદીમરાં સરામે્ અન્ સત્ીઓમરાં રકમ કરાદ્ડવશ્ન, એરરઆનરા 
ગ્રાન્ડ, ટે્ર સસવફટ જૌ્ડ્ડન ્ડ્ુન તથરા હો ્ીઓન જુંગનો િણ સમરાવેશ 
થરા્ છે. ગોલ્ડન રેવશ્ો ઓફ બ્યૂરટક એક ગરાવણવતક ફોમ્યૂ્ડ્રા છે. 
જેમરાં શરારીરરક િરરિયૂણ્ડતરા નક્ી કરવરા મરાટે વવવવધ ફોમ્ુ્ડ્રાઓનો 
ઉિ્ોગ કરવરામરાં આવે છે.

ભાિતમાંથી માત્ર 
િીપપકાનાે 9મા 
ક્રમેે સમાવેશ, 
જેડી કાેમહ 
પહેલા ક્રમે

ગાેલ્ડન િેશશયાે ઓાેફ બ્ૂટીના ગ્ીક 
સ્ાન્ડડ્ડ પિથી કમ્પ્ુટિના ઓાધાિે વવશ્વની 
સાૌથી સુંિિ સ્તીઓાેની યાિી બની
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ભારત જવેા દેશમા ંઅધંશ્રદ્ાની માયાજાળ 
વયાપક સતરે આજ ે પણ પથરાયલેી 

છે તનેો પરુાવો કેરળમા ં તાજરેમાં બનલેી 
માનવબલલની બ ે ઘટનાએ આપયો છે. આવી 
ઘટના માનવ-સભય સમાજ માટે કંલકરુપ હોવા 
સાથ ેલશક્ષણન ેપણ લપડાક સમાન છે. કેરળમાં 
નરબલલની તયૈારી મલહનાઓથી ચાલી રહી 
હતી. આ હતયાકાડંનો માસટરમાઇનડ લશહાબ ઉર્ફે 
મોહમમદ શર્ી નામનો મસુસલમ છે. ત ેશ્રીદેવીના 
નામ ે રે્ક સોશયલ મીડડયા એકાઉનટ ચલાવતો 
હતો. તણે ેસોશયલ મીડડયા દ્ારા ભાગવલ લસહં 
અન ે તેની પત્ી લૈલાનો સપંક્ક સાધી કહં્ હતુ 
કે, રશીદ નામના બાબા ચમતકાડરક શલતિ ધરાવે 
છે. જો તમ ેતને ેખશુ કરશો તો તમન ેજબરદસત 
આલથથિક લાભ થશ.ે તયારબાદ લશહાબ પોતે 
રશીદ બનીન ેભાગવલ લસહં અન ેલલૈાન ેમળયો 
અન ેકહ્ ંકે, જો તમારે રાતોરાત કરોડપલત બનવું 
હોય તો તમારે માનવબલલ ચઢાવવ ુપડશ.ે

ઢોંગી શખસની વાતમા ં ભોળવાઈ ગયલેા 
ભાગવલ લસહં અન ે લલૈા ત ે માટે તયૈાર થઈ 
ગયા.ં લશહાબ રોઝાલલન નામની મલહલાન ેપોનથિ 
ડર્લમમાં કામ કરીન ે૧૦ લાખ રૂલપયા આપવાની 
લાલચ આપીને લઈ આવયો હતો અન ેતનેો બલલ 
ચડાવી દેવામા ં આવયો હતો. રોઝાલલન ગયા 
જનૂ મલહનામાં ગુમ થઈ હતી. તે લોટરીની 
ડટડકટ વચેીન ે પોતાનુ ં ગજુરાન ચલાવતી હતી. 
લશહાબ તને ે રૂલપયાની લાલચ આપીન ે પોતાના 
ઘરમાં મસાજ પાલથિર ચલાવતા ભાગવલ લસહંના 
ઘરે લઈ આવયો હતો. તમેણ ે રોઝાલલનન ે બલુ 
ડર્લમમાં કામ કરવાને બહાન ે પથારીમા ં સઈૂ 
જવાનુ ંકહં્ હતુ.ં ડર્લમના ભાગરૂપ ેતનેા હાથપગ 
બાધંી દેવામા ંઆવયા હતા. પહેલાં લશહાબે તનેા 
પર બળાતકાર ગજુાયયો હતો.

જ ેપછી ભાગવલ હથોડો લઈન ેઆવયો હતો 
અન ેતણે ેરોઝાલલનનુ ંમાથુ ંછૂદંી કાઢુ ંહતુ.ં જે 
બાદ તનેી પત્ી લૈલા છરી લઈન ે આવી હતી 
અન ે તણેે રોઝાલલનના મૃતદેહના ં સતન કાપીને 
ખાધા હતા. આ સમય ે આખા ઘરમા ં લોહીના 
રુ્વારાઓ ઊડ્ા હતા. લશહાબની સચૂના મજુબ 
ત ે યગુલ ે રોઝાલલનના મૃતદેહની હાજરીમાં 
તાલંરિક લરિયાનો સભંોગ પણ કયયો હતો. તયારબાદ 
તેમણ ે રોઝાલલનના શરીરના ૫૬ ટકુડા કરીને 
તેન ેઘરમાં દાટી દીધા હતા. જો કે, રોઝાલલનની 
બલલ આપયા પછી પણ ભાગવલ લસહં યગુલની 
આલથથિક પડરસસથલતમા ંઝાઝો ર્રક પડ્ો ન હતો. 
આખરે તેમણે ર્રીથી લશહાબનો સપંક્ક કરી કહં્ 
હતંુ કે, તમારા પડરવાર ઉપર કોઈ ભયકંર 

અપશકુન થયા છે. તેમાંથી બહાર આવવા માટે 
તમારે બીજી વાર માનવબલલ ચઢાવવો પડશ.ે 
ભાગવલ લસહં બીજી વાર માનવબલલ ચડાવવા 
તયૈાર થઈ ગયો હતો. આ વખતે લશહાબ 
લોટરીની ડટડકટ વેચતી પદ્ામ નામની મલહલાને 
પોનથિ ડર્લમમાં કામ કરવાન ેબહાન ેતેમના મસાજ 
પાલથિરમા ંલઈ આવયો અન ેતેની પણ હતયા કરીને 
તનેા માંસની ઉજાણી કરવામાં 
આવી. કેરળમાં માનવબલલનો આ 
પહેલવહેલો ડકસસો નથી. રિણ વરથિ 
પહેલાં કેરળના કોલ્લમ લજલ્લામાં 
૨૨ વરથિની મલહલાનો તાંલરિક 
લવલધના ભાગરૂપ ે તેના જ પડરવારજનો દ્ારા 
બલલ ચડાવી દેવામાં આવયો હતો. 

તરુારા નામની પડરણીત મલહલાન ે તેના 
જ પડરવારજનો દ્ારા મલહનાઓ સુધી કાળી 

કોટડીમા ં પરૂી રાખવામાં આવી હતી. તેને 
ખોરાકમાં સાકરનંુ પાણી અને ભાત જ 
આપવામા ં આવતા હતા. તેના પર જાતજાતની 
તાલંરિક લવલધઓ કરવામાં આવતી હતી. 
મલહનાઓ સુધી આ રીતે લવલધઓ કયાથિ પછી તેને 

મારી નાખવામાં આવી હતી. મરણ સમય ેતનેું 
વજન મારિ ૨૦ ડકલોગ્ામ હતુ.ં આ ડકસસામાં 
પોલીસ દ્ારા પહેલાં ઘરેલ ુ લહંસાનો કેસ કરાયો 
ડકનતંુ પછીથી તપાસ વળેા તાલંરિક લવલધના 
ભાગરૂપે મલહલાની બલલ ચડાવી દેવામાં આવી 
હોવાનંુ બહાર આવયુ ંહતુ.

તાજતેરની ઘટનામા ં બે મલહલાની બલલ 
ચડાવનારો ભાગવલ લસહં પોતાની 
જાતન ેઆયવુવેડદક લચડકતસક ગણાવતો 
હતો. ત ે શાસક સીપીઆઈ(એમ)
ની એલાનથરુ શાખાના સભય તરીકે 
રાજકારણમા ં પણ સલરિય હતો. તેથી 

સરકાર હવ ે મામલો રરે્દરે્ કરવાની વતેરણમાં 
છે. ઇલતહાસમા ં રાજા દ્ારા કોઈ કાયથિની લસલદ્ 
કરવા માટે કોઈ ૩૨ લક્ષણાનો બલલ ચડાવી 
દેવામાં આવયો હોય તવેા ડકસસા વાંચીને 

આધલુનક કાળમા ં પણ ભારતમાં આવી ઘટના 
અજંામ સુધી પહોંચાડવામા ંઆવી રહી છે.

આ લખેના પ્ારંભમા ં આપણ ે ઇલયલુમનાટી 
નામની ભદેી સસંથાની વાત કરી તનેા સભયો 
હેલોલવન નામનો જ ે તહેવાર ઉજવે છે. તેમાં 

પણ માનવબલલ આપવામાં આવ ે છે. આ 
તહેવારને તેઓ શેતાનના તહેવાર તરીકે ઉજવે 
છે. તેઓ ડરામણા માસક પહેરીન ેદારૂ પીએ છે, 
નાચગાન કરે છે અને સેકસ પણ કરે છે.  આ 
તહેવાર દરલમયાન તેઓ શેતાનને ખશુ કરવા 
માનવબલલ પણ ચડાવતા હોય છે. જયારે કોઈ 
પણ નવો માણસ ઇલયલુમનાટી સંસથામા ંજોડાવા 
માગતો હોય તયારે તેણ ેપોતાના પડરવારની કોઈ 
વયલતિની જ હતયા કરીન ેતેનુ ંલોહી પણ પીવુ ંપડે 
છે. આ દ્ારા તેણ ે સાલબત કરી આપવુ ં પડે છે 
કે તે શેતાનનો પજૂારી છે. ઇલયલુમનાટીમાં નવો 
જોડાતો સભય માનવબલલ આપ ે તેનો વીડડયો 
પણ ઊતારાય છે. આમ કરવાનુ ંકારણ તે સભય 
કયારેય પછી બળવો ન કરે તેમ છે. અમડેરકાની 
કેટલીક હોટેલોમા ંઆ સભયોની લનયલમત બઠેકો 
થતી હોય છે. તેમા ંભોજનમા ંમનષુયનુ ંમાસં પણ 
પીરસાતંુ હોવાનુ ં કહેવાય છે. ઇલયલુમનાટીના 
સભયો દીઘાથિયરુી બનવા માટે માનવોનુ ં લોહી 
પીતા હોય છે, કારણ કે તેમા ંએલરિનોરિોમ નામનું 
બાયો કેલમકલ હોય છે. આ કેલમકલનુ ં સેવન 
કરનાર સદા યવુાન રહે છે, તેવી અંધ માનયતા 
છે. વળી, આવી માનયતા આટલથેી અટકતી 
પણ નથી. બાળકોના શરીરમા ં એલરિનોરિમ 
કેમલલકલવધુ હોય, તેથી બાળકોન ે શારીડરક 
તેમજ માનલસક રિાસ આપવામા ંઆવ ેતયારે આ 
કેલમકલનુ ંઉતપાદન વધી જાય છે. 

આ કારણ ે બાળકોનો બલલ આપતા ં પહેલાં 
તમેન ેખબૂ રિાસ આપવામા ંઆવ ેછે. આજકાલ 
બાળકોના ગુમ થવાની ઘટનાઓ વધી ગઈ તનેી 
પાછળ તમેના અપહરણ કરનારી ટોળીઓનો 
હાથ હોય છે. આ ટોળકી બાળકોની ડકડની 
વગરેે કાઢીને વચેી મારે છે. કેટલાકં બાળકો 
માનવબલલ ચડાવનારી ગેંગના હાથમા ંસપડાય 
જાય છે. આજકાલ આપણા સભય સમાજમાં 
અલગ જ રીત ે મનષુયના માસંનો ઉપભોગ 
ચાલી રહ્ો છે, જનેી કદાચ આપણન ેજાણ પણ 
નથી. મનષુય જાલતના ઇલતહાસમા ંમાનવબલલના 
અનકે ડકસસા નોંધાયલેા છે, પણ 21મી સદીના 
લશલક્ષત અન ેઆધુલનક યગુમા ંપણ આ પ્કારના 
ડકસસા બની રહ્ા છે. ભારતના અઘોરીઓ, 
મસુસલમ બાબાઓ અન ે તાલંરિકો કેટલીક 
ખાસ લવલધઓ માટે માનવબલલ આપતા હોય 
છે.  જયારે યરુોપ અન ે અમડેરકામા ં ચાલતી 
ઇલયલુમનાટી નામની ભદેી સસંથામા ં જોડાવા 
માટે માનવબલલ આપવો પડે છે અન ેમનષુયનું 
માસં પણ ખાવંુ પડે છે તેવી લબનસત્ાવાર 
માલહતી ઘણા ંસમયથી પ્ચલલત છે.

આ�ધુનિક આિે નિક્ષિત યુગમ�ં પણ વ્�પકપણે પ્રસરેલી આંધશ્રદ્�િી મ�ય�જાળ

પ્રાસંગિક
ધવલ િુક્લ

િ�ણ� મેળવવ�િી લ�લચે ત�ંત્રિક ત્વત્ધ કરી આિે બે 
મહિલ�િી ઘ�તકી િત્� કરી તેિું મ�ંસ આ�ર�ેગી ઉજાણી 
કર�ઈ, િવે મ�િવબનલ ચડ�વિ�ર�ે ડ�બેરી સરક�રિ�ે 

સમર્થક િ�ેવ�રી સરક�રે મ�ૌિ ધ�રણ કરી લીધું 

કેરળમાં અંધશ્રદ્રાનું વરવું રૂપ, મરાનવબલિનરા બે કકસસરા
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હટ્લમટ્ં દિવટ્ળી પહેલટ્ િરેક ઘરમટ્ં સફટ્ઈ શરૂ થઈ જાય છે. જાે તમે પણ 
કરી રહ્ટ્ છટ્ે તટ્ે તમટ્રે ધ્ટ્ન રટ્ખવયું કે કઈ  ચીજાેને ઘરની બહટ્ર ન 
ફેંકવી જાેઈઅે. જાે તમે અેવયું નથી કરતટ્ તટ્ે તમટ્રટ્ મટ્ટે સટ્રી વટ્ત છે. 

જાે તમે શંખ-કટ્ેડી,  સટ્વરણી, લટ્લ કપડયું , જૂનટ્ સસક્ટ્ અને મટ્ેરપંખને 
ઘરની બહટ્ર કરી રહ્ટ્ છટ્ે તટ્ે તમટ્રે થટ્ેભી જવટ્ની જરૂર છે? 

શંખ કટ્ેડી
દિવાળીની સફાઈ સમયે પૂજાના સામાનમાં 

જો શંખ કે કોડી મળે છે તો તેને ભૂલથી પણ 
ન ફેંકો. આ બંને ચીજોમાં માતા લક્મીનો વાસ 
હોય છે. તેને ધોઈને ઘરમાં પવવત્ર સથાન પર 
રાખો. કહેવાય છે કે તેને ઘરથી બહાર કાઢી 
િેવાથી લક્મીજી નારાજ થાય છે.

સટ્વરણી
સાવરણીનો સંબંધ માતા લક્મી સાથે 

છે. શાસત્રો અનુસાર તૂટેલી સાવરણી ઘરમાં 
રાખવાથી નકારાતમકતા આવે છે. તેને ફેંકો 
નહીં, શુક્રવાર અને ગુરુવારે ભૂલથી પણ તેને 
ઘરની બહાર ન કાઢો. આમ કરવાથી ઘરની 
બરકત જતી રહે છે અને િદરદ્રતાનો વાસ  
થાય છે.

મટ્ેરપંખ
દિવાળીની સફાઈમાં મોરપંખ મળે તો તેને 

શુભ માનવામાં આવે છે. મોરપંખ શ્ીહદરના 
અવતાર શ્ીકૃષણને અવતવરિય છે. મોરપંખને 
ભૂલથી પણ કચરામાં ન નાંખો. કહેવાય  
છે કે ઘરમાં મોરપંખ મળવું એ ધનલાભનો 
સંકેત છે. 

લટ્લ કપડયું
કપડાને કબાટમાંથી જો કોઈ જૂના કોરા 

લાલ કપડા મળે તો તેને ફેંકવાને બિલે 
સંભાળીને રાખો કેમકે આ સૌભાગયનું રિતીક 
બને છે. તેનાથી માતા લક્મીની કૃપા સિાય 
બની રહે છે.

જૂનટ્ સસક્ટ્
જો સફાઈ કરતી સમયે કોઈ પસ્સ કે પેટીમાં 

જૂના વસક્ા મળે છે તો તમે તેને ઉપયોગમાં 
ન લો. ઘરમાં માતા લક્મીનો વાસ થાય છે. 
દિવાળી પર િેવી લક્મીની પૂજામાં વસક્ાની 
પૂજા પણ કરાય છે. તો તેને બેકાર ન સમજો.

દિપાવલીએ માતા લક્મી અને ભગવાન 
ગણેશને રિસન્ન કરવાનો અવસર છે. આ દિવસે 
કેટલાક શાસત્રોક્ત ઉપાય કરવાથી જીવનમાં સુખ 
શાંવત અને સમૃવધિની છોળો ઉડે છે. માનયતા છે કે 
દિવાળીના દિવસે કરેલા કેટલાક ઉપાયથી ખુબજ 
લાભ રિાપ્ત થાય છે. આવો જ એક ઉપાય એટલે 
લક્મીજીનું વરિય એવુ અપરાજીતા ફૂલ. દિવાળીએ 
આ ઉપાય કરશો તો ચમતકાર થશે. િેવી લક્મી 
અપરાવજતાના ફૂલ ચઢાવવાથી આશીવા્સિ 
વરસાવે છે દિવાળીના દિવસે િેવી લક્મીને 
અપરાવજતાનું ફૂલ ચઢાવવાથી વવશેષ કૃપા થાય 
છે. માનયતાઓ અનુસાર, અપરાવજતાનો છોડ 
િેવી લક્મીનો સૌથી વરિય છોડ છે અને તેનું ફૂલ 
માતાને વવશેષ વરિય છે.

અપરટ્જજતટ્નટ્ ફૂલનટ્ે અટ્ ઉપટ્ય
દિવાળીના દિવસે પૂજા કરતી વખતે િેવી 

લક્મીને અપરાવજતાના ત્રણ ફૂલ ચઢાવો 
અને બીજા દિવસે આ ફૂલોને તમારા ઘરની 
વતજોરીમાં લાલ કપડામાં બાંધીને રાખો. આ 
ઉપાય કરવાથી ધનની અછત િૂર થાય છે 
અને વબનજરૂરી કામોમાં ધનનો વયય થતો 
નથી. અપરાવજતાના ફૂલોને એક વષ્સ સુધી 
વતજોરીમાં રાખો અને આ ઉપાય કરીને આવતા 
વષષે દિવાળી પર ફરીથી બિલી નાખો. વતજોરી 
વસવાય આ ફૂલોને લાલ કાગળમાં લપેટીને 
પસ્સમાં રાખવાથી પણ પૈસાનો ફાયિો થાય છે 
અને પસ્સ કયારેય ખાલી થતું નથી.

ખચ્ચને રટ્ેકવટ્ અટ્ ઉપટ્યટ્ે કરટ્ે
ઘણા લોકો એ વાતથી પરેશાન હોય છે કે 

સારા પૈસા કમાયા પછી પણ તેમની પાસે પૈસા 

નથી હોતા અને તે કયાંક ખચા્સઈ જાય છે. 
તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે દિવાળીના દિવસે 
અપરાવજતાના 5 ફૂલ લઈને િેવી લક્મીને અપ્સણ 
કરો. બીજા દિવસે, આ ફૂલોને નિીમાં ફેંકી 
િો. આ ઉપાય કરવાથી આવથ્સક સમસયાઓથી 
છુટકારો મળશે અને પૈસાનો કયારેય વયથ્સ ખચ્સ 
થશે નહીં.

દિવટ્ળીની રટ્ત્ીઅે કરટ્ે અટ્ટલયું
દિવાળીની રાત્રે કેટલાક સરળ ઉપાય કરીને 

મા લક્મીને સરળતાથી રિસન્ન કરી શકાય છે. 
મા લક્મીની કૃપા મેળવવા માટે દિવાળીની રાત્રે 
કેટલીક ખાસ વસતુઓ કરવી જોઈએ. દિવાળીના 
દિવસે ઉત્તર-પૂવ્સ દિશામાં પૂજા સથળે માતા 
લક્મીની સથાપના કરો. પૂજા માટે ઉપયોગમાં 
લેવાતા તમામ િીવાઓમાં શુધિ િેશી ઘી વાળા 
11, 21, 51 એકી સંખયામાં િીપ રિગટાવો. 
દિવાળીએ રોશનીનું પવ્સ છે આથી દિપાવલીએ 
ઘરમાં અંધારૂ ન રાખો. સવચછતા જાળવો 
અને માતા લક્મીની ભાવ પૂવ્સક આરતી કરો. 
દિવાળીની રાત્રે ઘરની િવષિણ-પૂવ્સ દિશામાં 
ખૂણામાં સરસવના તેલનો િીવો રાખો. તેનાથી 
મા લક્મીની કૃપા રિાપ્ત થાય છે.

સફાઈમાં ન ફેં કશો 5 વસ્તુ, 
લક્મમીજી થઈ શકે નારાજ

દિવાળમીએ કરો આ કામ, 
ચતુંબકનમી જમે આવશે પૈસા

 ફેસવૉશ ન કરો : ફેવસયલ કયા્સ બાિ તરત 
ફેસ વોશ ન કરો. 24 કલાક પછી તમે ચહેરા પર 
ફેસવોશ એપલાય કરીને ધોઇ શકો છો. જો તમારી 
સસકન સંવેિનશીલ છે તો તમે ચહેરો ધોવા માટે 
વોશ ક્ોથ કે એકસફોવલએદટંગ બ્રશની સાથે 
પાણી અને આંગળીઓનો ઉપયોગ કરો. ફેવસયલ 
બાિ ચહેરાને વારંવાર ટચ ન કરો. આમ કરવાથી 
તમારા ચહેરા પર વપમપલ થઇ શકે છે. હાથમાં 
રહેલી ડસટ-બેકટેદરયા તવચા પર આવી શકે છે.

 વવટાવમન સમી સસરમ : ફેવસયલ પછી 
વવટાવમન સી વસરમ ચહેરા પર એપલાય કરો. 
એ વધુ પડતાં તાપમાન અને રિિૂષણથી તમારી 
તવચાનું રષિણ કરે છે. આ ઉપરાંત સસકનને 
દડહાઇડ્ેશન અને કરચલીઓથી બચાવે છે. 
ફેવસયલ પછી સસકનને મોઇશ્ચર કરવી જોઇએ. એ 
માટે ચહેરો ધોયા બાિ મોઇશ્ચરાઇઝર એપલાય 
કરો. સંવેિનશીલ તવચા પર ઘણી વખત બળતરા 
થઇ હોય છે. એમાં પણ મોઇશ્ચરાઇઝર અથવા 
એલોવેરા જૅલ રાહત આપશે.

 એસપમીએફ 30 સનસ્ક્રીન લોશન : 
ફેવસયલ િરવમયાન સસકન ઇનટેનસ ટ્ીટમેનટ 
આપવામાં આવે છે તેથી સન ડેમેજ થવાની 
શકયતા વધારે હોય છે. એસપીએફ 30 સનસક્રીન 
લોશન લગાવવા ઉપરાંત સૂરજનાં દકરણોના 
સીધા સંપક્કમાં આવવાનું ટાળો. વધારે સમય 
સુધી તાપમાં ન ફરો. ફેવસયલ બાિ કોઇ પણ 
રિકારનું સસટવમંગ કે સપા ન લો.

 સ્કિનને એક્સફોસલએટ ન કરો : 
ફેવસયલ પછી તરત તવચાને એકસફોવલએટ 
ન કરો. એ તમારી તવચાની ઉપરની પરતને 
નુકસાન પહોંચાડે છે. ફેવસયલ પછી કોઇ પણ 
પીલ માસક, એક્ે ટ્ીટમેનટ કે સટ્ોંગ બયુટી કે 
સસકન કેર રિોડક્ટસનો ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ, 
કારણ કે આ તવચાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. 
આ ઉપરાંત ચહેરાના વાળને દરમૂવ કરવા માટે 
વેકસ કે થ્ેદડંગ પણ ન કરો.

 પાણમી વધારે પમીવો : જયારે તમે ફેવસયલ 
કરો છો એ પછી વધારેમાં વધારે રિમાણમાં પાણી 
પીવું જોઇએ. એનાથી સસકન હાઇડ્ેટ રહે છે. 
ફેવસયલ િરવમયાન ઘણાં સટીમ લેતા હોય છે. 
સટીમને કારણે તવચા થોડી વાર માટે ભીનાશ 
ગુમાવી િે છે. પાણી પીને સસકનને ડ્ાય થતી 
અટકાવી શકાય છે. જયારે તમે પયા્સપ્ત રિમાણમાં 
હાઇડ્ેટેડ હોવ છો,તયારે તમારી તવચાની 
કોવશકાઓ વધારે રિભાવવત રીતે કામ કરે છે. 
ભરપૂર પાણી પીવા ઉપરાંત નાદરયેળ પાણી, 
તાજાં ફળ અને શાકનું રિમાણ વધારો.

 હેવમી મેકઅપ પ્ોડકટટ સ : ફેવસયલ બાિ 
સસકન નાજુક થઇ જાય છે તેથી હેવી મેકઅપ 
રિોડકટનો ઉપયોગ ન કરવાની સલાહ આપવામાં 
આવે છે. સસકન પોસ્સ ખુલ્ા હોવાને કારણે બ્રેક 
આઉ્ટસ થવાની શકયતા રહે છે. આ ઉપરાંત 
સસકન ઇનફેકશન પણ થઇ શકે છે તેથી મેકઅપને 
એવોઇડ કરો.

તહેવારાેમાં સ્કીનનકી રાખાે દેખરેખ
તહેવટ્રટ્ેમટ્ં હેવી મેકઅપ કયટ્્ચ બટ્િ ત્વચટ્ 

સ્કિન કેર મટ્ંગી લે છે. હેવી મેકઅપ, રટ્તનટ્ 
ઉજાગરટ્ અને અનહેલ્ી ફૂડની અસર ત્વચટ્ 

પર પડે છે. અટ્વી સ્થિતતમટ્ં સટ્ૌથી પહેલટ્ં 
ફેસસયલ કરટ્વવયું જાેઇઅે. સટ્મટ્ન્ય રીતે ઘણી 

યયુવતીઅટ્ે ફેસસયલ કરટ્વે છે. હકીકતમટ્ં તટ્ે 
ફેસસયલ કરટ્વવયું વ્ટ્રે દહતટ્વહ છે. ફેસસયલ 

કરટ્વ્ટ્ બટ્િ કઈ વટ્તનયું ધ્ટ્ન રટ્ખવયું જાેઇઅે.

 વનયવમ્ Antenatal ચેકઅપ : સામાન્ય ભાષામાં કહીએ તો નિ્યનમત ગભ્ભસ્થ નિિુ અિે 
માતાિી મેડિકલ તપાસ. જેમાં િા્યાનિટીસ, બલિપ્ેિર્થી લઈ સોિોગ્ાફી અિે અંદરિા નિિુિું 
િેવલપમેનટ માટેિું scan કે િોપલર િધું જ. ઘણી સત્ીઓિે ખોટી માન્યતા હો્ય છે કે Diabetes અિે 
B.P. મોટી ઉંમરે ્થા્ય છે. જ્યારે Gestational Diabetes કે Eclampsia જેવાં કોમ્પપલકેિિ ્થા્ય 
ત્યારે તે માટે િૉકટર પાસે દોિે છે, આ િધું િ ્થા્ય તે માટે નિ્યનમત ગા્યિેક Antenatal ચેકઅપ 
કરવું ખૂિ જ આવશ્યક છે.

 પો્ાના િૈવનક આહારનતું ધયાન રાખો : પ્ેગ્નનસીમાં અંદર નવકનસત િાળકિું િેવલમેનટ ્થા્ય તે 
માટે પૂરતાં પોષણિી આવશ્યક્ા હો્ય છે. જે્થી ખોરાકમાં લોહતત્વ, કેમ્િ્યમ, પ્ ો ટ ી િ 
અિે ફાઈિર્યુક્ Diat ડદિચ્યા્ભમાં ઉમેરવો ખાસ જરૂરી છે. ઘણી વાર 
working women’s કામકાજિે કારણે પૂરતું ધ્યાિ આપી િકતી 
હોતી પરંતુ તે તમારા ભાનવ સંતાિિી તંદુરસતી માટે અગત્યિું છે. 
ગભા્ભવસ્થામાં તીખા, તળેલાં ખોરાક, ફાસટફૂિ, વધુ ગરમ અિે તૈલી્ય 
પદા્થથો િ લેવા. લીલા િાકભાજી, કઠોળ, દૂધ, સો્યા, સલાિ, જ્યૂસ 
વધુ માત્ામાં લેવાં.

 મતુસાફરી ટાળો : ગભ્ભસ્થ સત્ીઓએ પોતાિું રોનજંદું કામ ચાલુ 
રાખવું જોઈએ પરંતુ વધુ પિતું વજિ ઊંચકવું, દાદર ચઢવા કે લાંિી 
મુસાફરી કરવાિું અવશ્ય ટાળવું. ખાસ કરીિે િરૂઆતિા અિે 
છેલ્ા મનહિાઓમાં આવું કરવા્થી કા્યમી પસતાવાિો વારો 
આવી િકે અિે હા, જો મુસાફરી કરવાિું unavoidable ્થા્ય 
તો િસ અ્થવા કારિા િદલે ટ્ેિિો નવક્પ વધુ safe રહે છે. 
ઉપરાંત આ દરનમ્યાિ પોતાિા પગ જમીિ્થી સહેજ ઊંચા 
રાખવા અિે એક વખત ઊભા ્થઈિે ્થોિું ચાલવું જે્થી પગે 
સોજા િ આવે.

 જા્મીય સમાગમ ટાળો : પ્ેગ્નનસી દરનમ્યાિ આરોગ્ય 
નિષણાતો સમાગમિી િા પાિતા િ્થી પરંતુ ટાળવું વધારે 
નહતાવહ છે, કારણ કે તેિા્થી પેટ ઉપર વજિ આવે અ્થવા 
અસલામત સેકસ્થી િાળકિે પણ ચેપ લાગી િકે છે. જે 
સત્ીિે અધૂરે મનહિે િાળકિો જનમ ્થવાિી - ગભ્ભપાત 
્થવાિી િક્યતા હો્ય એમણે અવશ્ય ટાળવો જોઈએ.

 ્ણાવથમી િૂર રહો : ભનવષ્યમાં આવિાર િાળકિી 
સંપૂણ્ભ તંદુરસતી માતાિા િારીડરક અિે માિનસક સવાસ્થ્ય 
ઉપર આધાર રાખે છે. ખાસ કરીિે વડકિંગ મનહલાઓમાં work life 
balance કરતાં તણાવ ્થતો હો્ય છે તે િ આવવા દો.

ગરાભાવસ્ામાં આા પાંચ વાત 
સ્તકીઆે આવશ્ય ્યાદ રાખવકી
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અમદાવાદ
હાલ ગાંધીનગરમાં ડિફેન્સ 

એક્સ્પો ૨૦૨૨નું આયપોજન 
કરવામાં આવયું છે. ્ીએમ મપોદીએ 
રાજયના ્ાટનગર ગાંધીનગરમાં 
ડિફેન્સ એક્સ્પો ૨૦૨૨નું ઉદ્ાટન 
કયુયુ છે. ૧૮ થી ૨૨ ઓકટપોબર ્સુધી 
ડિફેન્સ ઓક્સ્પો આયપોજજત રહેશે.
ગાંધીનગરથી જ ્ીએમ મપોદીએ 
૫૨ જવંગ એરફપો્સયુ ્સટેશન િી્સાનપો 
વરયુયુઅલી જશલાનયા્સ કયયો હતપો. 

આ ્સમયે િી્સાના નાણી ખાતે 
એરબેઝના ખાતમુહૂતયુ કાયયુક્રમમાં 
કેજબનેટ મંત્ી ્ૂણણેશ મપોદીએ 

ગુજરાતમાં વધુ ્સાત ્સથળે નવા 
હેજલ્ેિ બનવાની જાહેરાત કરી હતી. 
બીજી તરફ થરાદ રપોિ ્ર આવેલા 
નાંણી ગામે ૪૫૧૮ એકર જમીનમાં 
િી્સા એરડફલિનું રૂ.૧૦૦૦ કરપોિના 
ખરયુથી જનમાયુણ કરવાની ્ણ 
જાહેરાત કરાઈ હતી. 

આ પ્ર્સંગે ્ીએમ મપોદીએ 
જણાવયું હતું કે, આગામી ્સમયમાં 
િપોમેસ્સટક ઉિયયન માટે રાજયના 
તમામ તાલુકાઓમાં હેજલ્ેિ 
બનાવવાનું ્સરકાર જવરારી રહી છે. 
જેના ભાગરૂ્ે રાજયના ૭ ્સથળપોએ 
નવા હેજલ્ેિ બનાવવામાં આવશે. 

્સા્ુતારા, ્સટેરયુ ઓફ યુજનટી, 
અંબાજી, ્સપોમનાથ, અમદાવાદ-
્સાબરમતી અને વિનગરમાં નવા 
હેજલ્ેિ બનાવવામાં આવશે. નવા 
હેજલ્ેિ માટે રાજય ્સરકાર કામ 
કરી રહી છે. નાગડરક ઉડ્ડયન અને 
પ્રવા્સન મંત્ી ્ૂણણેશ મપોદીએ જણાવયું 
કે, ્ીએમ મપોદીના હ્સતે િી્સા 
એરપોફપો્સયુ ્સટેશનનું લપોકા્યુણ થવાથી 
ગુજરાતમાં ્ાંરમાં એરબેઝનપો 
જશલાનયા્સ થયપો છે. ્ીએમ મપોદીના 
નેતૃતવમાં દેશમાં ્સવાાંગી જવકા્સની 
્સાથે જમીની, દડરયાઈ અને હવાઈ 
માગણે ્સેનાનું મજબુતીકરણ થયું છે.

િપોમેસ્સટક ઉડ્ડયન માટે ગુજરાતમાં ૭ ્સથળે 
હેજલ્ેિ બનશે ઃ ્ૂણણેશ મપોદીની જાહેરાત

રેલમંત્ી અજવિની વૈષણવની 
જાહેરાત : નિીયાદ રેલવે 
્સટેશનું નવીનીકરણ કરાશે

નડિયાદ
ફાગવેલમાં ભાજ્ની ગુજરાત ગૌરવ યાત્ાનું 

્સમા્થ થઈ ગયા બાદ હવે કેનદ્ીય મંત્ી અજવિની 
કુમાર વૈષણવ દ્ારા આજરપોજ ફાગવેલમાં ભાજ્ની 
ગુજરાત ગૌરવ યાત્ાના ્સમા્ન પ્ર્સંગે નિીયાદ રેલવે 
્સટેશનને આધુજનક બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી.

અજવિજનકુમાર વૈષણવ દ્ારા જણાવવામાં આવયું હતું 
કે, નડિયાદ રેલવે ્સટેશનને વલિયુ કલા્સ રેલવે ્સટેશન 
બનાવવામાં આવશે, આ અંગેની મંજુરી રેલવે બપોિયુ 
દ્ારા આ્ી દેવામાં આવી છે. આથી રેલવે ્સટેશનના 
નવીનીકરણનું કામ આગામી 24 મજહનામાં શરુ 
કરવામાં આવશે. ભાજ્ના મંત્ીની આ જાહેરાત 
રૂટંણીલક્ી હપોવાનું ્ણ હાલ ્સમગ્ર જવ્સતારમાં 
રરાયુમાં આવયું  છે. 

મુરલી ગાજવતે બેંગલપોર ખાતે 
ઓ્ન નેશનલ એથલેટીક મીટ 
૨૦૨૨માં જીતયપો ગપોલિ મેિલ

િાંગ
બેંગલપોરના કાંજતરવા ્સટેડિયમ ખાતે આ નેશનલ 

ઓ્ન એથલેડટક્સ રેસ્્યનજશ્ 2022 યપોજાઈ 
છે. આ રેસ્્યનજશ્ 19 ઓકટપોબર એટલે કે 
ગઈકાલ રપોજ ્સમાપ્ત થશે. આ ્ાંર ડદવ્સીય 
મીટમાં દેશભરમાંથી 800થી વધુ ્સ્ધયુકપોએ ૪૭ 
મેિલ ઈવેન્ટ્સમાં ભાગ લીધપો હતપો. જેમાં ઓ્ન 
એથલેડટક્ મીટ 10 હજાર મીટર દપોિમાં ગુજરાતના 
િાંગ એક્સપ્રે્સ તરીકે ઓળખાતા દપોિવીર મુરતી 
ગાંજવતે ્ણ ભાગ લીધપો હતપો. આ ્ાંર ડદવ્સીય 
મીટમાં દેશભરમાંથી 800થી વધુ ્સ્ધયુકપોએ 47 મેિલ 
ઈવેન્ટ્સમાં ભાગ લીધપો હતપો.  જેમાં ઓ્ન એથલેડટક્ 
મીટ ૧૦૦૦૦ મીટર દપોિમાં િાંગ એક્સપ્રે્સ તરીકે 
ઓળખાતા દપોિવીર મુરતી ગાંજવતે ભાગ લીધપો હતપો. 

નમ્મદા
મુખયમંત્ી ભૂ્ેનદ્ ્ટેલે ગુરુવારે  

ગુજરાતમાં હવે ઘરેઘરે ્સપોલર ્ેનલપો લાગી 
રહી છે. જવજળીની બરત થઈ રહી છે. 
ડરનયુએબલ એનર્જી મુદ્ે ્સીએમ ભૂ્નદ્ ્ટેલે 
જણાવયુંકે, આખા દેશમાં ્સૌથી વધુ ્સપોલર 
્ેનલ જો લાગી હપોય તપો એ ગુજરાતના ઘરપો 
્ર છે. અતયારે ગુજરાતમાં ૪ લાખથી વધુ 
ઘરપોમાં ્સપોલર ્ેનલ લગાવાઈ છે. આ ્સ્ષ્ટ 
્સંકેત છે કે ગુજરાત ્ણ હવે ડરનયુએબલ 
એનર્જી ્સેકટરમાં વધુ અગ્રે્સર થતું નજરે 
્િી રહ્ં છે. PM મપોદીએ ભારતને ્ાંર 
જરિજલયન િપોલર ઈકપોનપોમી બનાવવાનું 

મપોટું ્સ્નું જોયું છે તેમાં આ ડરનયુએબલ 
્સેકટર મહત્વ્ૂણયુ ભાગ ભજવી શકે 
છે.ડરનયુએબલ એનર્જી ્સેકટરમાં ્ણ અવવલ 
તેવામાં ૨૦૨૫માં આ ૪૧ ગીગાવપોટ તથા 
૨૦૩૦ ્સુધીમાં ૬૬ ગીગાવપોટ ્સુધી ગ્રીન-
ક્ીન એનર્જીનું ઉત્ાદન થાય એવું જવઝન 
રાખયું છે. વિાપ્રધાનના માગયુદશયુન હેઠળ 
ગ્રીન ક્ીન એનર્જી ઉત્ાદન દ્ારા કાબયુન 
ઈમીશનનપો જનધાયુર ્ાર ્ાિવાનું લકયાંક 
્ણ મુખયમંત્ી ભૂ્ેનદ્ ્ટેલે દશાયુવયું હતું. 
મુખયમંત્ી ભૂ્ેનદ્ ્ટેલે જણાવયું કે ગુજરાત 
અતયારે ડરનયુએબલ એનર્જી ્સેકટરમાં ્ણ 
અગ્રે્સર છે. 

ગ્રીન એનર્જીમાં ગુજરાત મોખરે ઃ ત્રણ 
વર્મમાં 41 ગરીગાવોટ ઉત્ાદનનો લકયાંક
રાજ્યમાં કુલ 4 લાખ ઘરાોમાં સાોલાર પોનલાો મૂકવામાં આાવી 

અમદાવાદ
્રીક્ામાં રપોરી કરતા ્કિાયેલ 

જવદ્ાથથીને જે રીતે રપોરીની ગંભીરતા 
અને પ્રકાર અનુ્સાર જુદી જુદી ્સજા 
કરવામા આવે છે તે રીતે હવે ્ે્રપો 
તૈયાર કરવામાં ભૂલપો કરતા ્ે્રપો 
્સેટરપોને તેમની ભૂલ કે છબરિાના 
પ્રકાર મુજબ જુદી જુદી ્સજા કરાશે.
ઉ્રાંત જવદ્ાથથીના ઈનટરનલ,મીિ ્સેમ 
માક્ક્સ કે વાયવા માક્ક્સ ્સુધારવા માટે 
રજૂઆત મપોકલનાર ફેકલટીને ્ણ દંિ 
થશે.જીટીયુની કાઉસન્સલની મીજંટંગમાં 
આ જનણયુયપો લેવાયા.

ગુજરાત ટેકનપોલપોજીકલ 
યજુનવજ્સયુટીની એકેિજેમક કાઉસન્સલની 
મીડટંગમા ં મહતવના જનણયુયપો લવેામા 
આવયા હતા. જમેા ં હવે ્ે્ ર ્સટેરને 
્ે્ રમાં કપોઈ ્ણ ભૂલ હપોય તપો ત ેમાટે 
્સજા કરવા એક ગાઈિલાઈન તયૈાર 
કરવાનંુ અન ે જદુી જુદી ્સજા દાખલ 
કરવાનંુ નક્ી કરાયુ ં છે.  કાઉસન્સલ 
દ્ારા આ માટે કજમટી રરવાનપો 
જનણયુય કરાયપો છે. આ કજમટી જ ે રીતે 
જવદ્ાથથીઓન ે કપો્ી કે્સ માટે ્સજા 
નક્ી કરાઈ છે ત ે રીત ે ્ે્ ર ્સટેરપો 
માટે ્સજાની જોગવાઈ નક્ી કરશે. 

્ે્ર તૈયાર કરવામાં ભૂલ કે છબરિા 
કરનાર ્ે્ર સેટરોને હવે સજા થશે
વાયવા માક્કસ સુધારાની રજૂઆાત કરતા ફોકલ્ીનો પણ દંડ થશો
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ગુજરાતને અપમાનનત કરનારા સામે લાલ આંખ કરો ઃ મોદી
રાજકાોટ-જુનાગઢમાં 10,700 કરાોડના કામાોના શિલાન્ાસ, પાોતાના શનરાિા બીજા પર થાોપતા લાોકાોથી સાવચોત રહો વા અપીલ

રાજકોટ 
સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, જુનાગઢ, મોરબી, ગીર 

સોમનાથ જજલ્ામાં 10,700 કરોડના ખાતમુહુત્ત 
પ્રસંગે રાજકોટ અને જુનાગઢમાં યોજાયેલી 
જાહેરસભામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જવપક્ો 
પર આકરા પ્રહારો કરતા જણાવયું કે ગુજરાતને 
અપમાજનત કરનારા, ગુજરાતને ગાળો ભાંડયા વગર 
જેની રાજનીજત નથી ચાલતી તેવા કેટલાક પક્ો સામે 
ગુજરાતે લાલ આંખ કરવાની જરૂર છે. 

તેમણે ગીરના સાવજની ગજ્તના સાંભળીને મોટા 
થયેલા વીરોને મનની વાત કહેવી છે તેમ કહીને 
કહ્ં, દેશમાં કોઈ પણ રાજયના લોકો સાઉથના 
વૈજ્ાાજનકો મંગલયાન મોકલે, હરરયાણાના કોઈ 
ઓલમ્પકમાં મેડલ લાવે તો આપણને ગુજરાતીઓને 
ગૌરવ થાય છે, આનંદ થાય છે પરંતુ, કેટલાક જવકૃત 
માનજસકતાવાળા લોકોને ગુજરાત નામ કમાય, 
પ્રગજત કરે તો તેમના પેટમાં ઉંદરડા દોડવા લાગે છે. 

તપ કરતા,મહેનત કરતા ગુજરાતને બદનામ કરાય 
તે સહન કરવું છે? એવા સવાલ કરીને કહ્ં જનરાશા 
ફેલાવનારા આ લોકો પોતાની જનરાશા ગુજરાત 
પર થોપી રહ્ા છે તેનાથી ગુજરાતે ચેતવાની જરૂર 
છે. દેશમાં ગમે તે જાજત,ભાષા,પ્રદેશના લોકો પ્રજત 
ભેદભાવ ન હોવો જોઈએ તેમ કહી એક ભારત,શ્ેષ્ઠ 
ભારતનું સૂત્ર આપયું હતું. 

રાજકોટમાં 458 કરોડના ખચચે ત્રણ ઓવરજરિજ, 

સાયન્સ સેન્ટર અને દેશમાં પ્રથમવાર અદ્યતન 
પધધજતથી બનેલા આવાસોનું લોકાપ્તણ કયુું હતું 
અને અને જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જજલ્ામાં 
રૂ।. 4155.17 કરોડના અને રાજકોટ અને મોરબી 
જજલ્ામાં રૂ।. 6688 કરોડના ખાતમુહુત્ત  કરીને 
તેમણે કહ્ં કે જે લોકાપ્તણો કયા્ત છે તે લોકોને 
રદવાળીની ભેટ છે અને ખાતમુહુત્ત,જશલાન્યાસ એ 
નૂતન વષ્તમાં સાકાર કરવાના અમારા સંકલપો છે. 

સૌ પ્રથમ ચૂંટણી લડી તેનું સમરણ કરીને 
વડાપ્રધાને કહ્ં આ ધરતી પર ગાંધીજીએ 
પાઠશાળામાં જશક્ણ લીધું અને મેં રાજનીજતના 
પાઠ જશખયા જે મને આજે પણ કામ આવયા છે, 
રાજકોટનું ઋણ કરદ ચૂકવી શકીશ નહીં. જનસંઘના 
સવ.ચીમનભાઈ શુક્લને યાદ કરીને કહ્ં એ સમયે 
ગુંડાજવરોધી અજભયાન ચલાવવું પડતું, આજે 
ગુજરાતને માથાભારે શખસોના ત્રાસથી મુક્ત કયુું 
છે.રાજકોટ મીની જાપાન બનશે.

અમદાવાદ
ચૂંટણી ચોક્કસ રસાકસી ભરી બની 

રહેવાની છે. ફરી એકવખત ગુજરાત 
કોંગ્ેસમાં એક સાંધે તયાં તેર તૂટે જેવી 
મસથજત ઉદ્દભવી છે. કોંગ્ેસમાં હજુ 
ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર થાય તે 
પહેલા જ ગુજરાત કોંગ્ેસને મોટો સૌથી 
મોટો ઝટકો લાગયો છે. અમદાવાદ 
કોંગ્ેસના આગેવાન નીજતન પટેલે 
રાજીનામું આપયું છે. નીજતન પટેલ વષ્ત 
૨૦૧૭માં અમદાવાદના નારણપુરાથી 
જવધાનસભા ચૂંટણી લડયા હતા.

મળતી માજહતી પ્રમાણે, અમદાવાદ 
કોંગ્ેસના આગેવાન નીજતન પટેલે 
રાજીનામું આપીને કોંગ્ેસને પડતા 

પર પાટું માયુું જેવી હાલત કરી છે. 
પ્રદેશ કોંગ્ેસના ડેલીગેટ પ્રદેશના 
પુવ્ત મંત્રી નીજતન પટેલે રાજીનામું 
આપીને ખળભળાટ મચાવી દીધો 
છે.  અમદાવાદ કોંગ્ેસના આગેવાન 
નીજતન પટેલે પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ 
ઠાકોરને પોતાનું રાજીનામું સોપયું હતું. 
નીજતન પટેલ ૨૦૧૭માં કોંગ્ેસના 
નારણપુરા જવધાનસભાથી ચુંટણી 
લડયાં હતા. કેમન્દ્રય ગુહમંત્રી અજમત 
શાહની પરંપરાગત સીટ પરથી કોંગ્ેસે 
મોટા નેતા ગુમાવયા છે. નારણપુરા 
જવધાનસભામા ૨૦૧૭ માં ૪૧ 
હજાર મત નીજતન પટેલને કોગ્ેસમાંથી 
મળયાં હતા.

અમદાવાદ
ગુજરાત જવધાનસભા ચૂંટણીને 

લઈને રાજસથાનથી ભાજપ અને 
કોંગ્ેસ બંને પાટટીના નેતાઓેને 
મહતવની જવાબદારીઓ સોંપવામાં 
આવી છે. જયાં કોંગ્ેસે મુખયમંત્રી 
અશોક ગહલોતથી લઈને ૨૦થી 
વધારે મંત્રીઓને ગુજરાતી મતદારોને 
રરઝવવાનો પ્રયાસ કરશે, તો ભાજપે 
પણ ગુજરાતમાં વસેલા ૧૫ લાખ 
રાજસથાનવાસીઓને પોતાના તરફ 
ખેંચવા માટે રાજસથાનમાંથી મોટા 
પાયે પાટટીના નેતાઓની ડયૂટી લગાવી 
દીધી છે. પ્રાપ્ત જવગતો અનુસાર 
ભાજપ હાઈકમાન્ડે રાજસથાનના 

પ્રદેશ અધયક્, ૪ કેન્દ્રીય મંત્રી, ૨ 
સાંસદ-પૂવ્ત સાંસદ, ૭ ધારાસભયો, 
પૂવ્ત ધારાસભયોને ચૂંટણી પ્રચારની 
જવાબદારી સોંપી છે. તો વળી 
રાજસથાન સજહત ભાજપે દેશભરમાંથી 
પાટટીના સીજનયર નેતાઓ અને કેન્દ્રીય 
મંત્રીઓને ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતારી 
દીધા છે. આપને જણાવી દઈએ કે, 
ગુજરાત ચૂંટણીમાં પ્રભારી ભૂપેન્દ્ર 
યાદવ છે, જે રાજસથાનમાંથી આવે 
છે. ભાજપે ગુજરાતમાં રાજસથાનના 
૪ કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્ર જસંહ શેખાવત, 
ભૂપેન્દ્ર યાદવ, અજૂ્તનરામ મેઘવાળ, 
કૈલાશ ચૌધરી ઉપરાંત સંગઠનના 
૧૦૮ નેતાઓની ટીમ ઉતારી છે. 

અલપેશે ગેની બેન 
ઉપર શામ્દક પ્રહાર 

કરતાં ચકચાર
બનાસકાંઠા: એક જાહેર સભામાં 

સંબોધતા ભાજપ નેતા અલપેશ ઠાકોરે 
વાવના ધારાસભય ગેની બેન ઠાકોર 
પર આકરા પ્રહાર કયા્ત હતા. જેમાં 
તેમણે ગેનીબેન પર પ્રહાર કરતા 
કહ્ કે, હાલના ધારાસભય એક જ 
બહાનું કરે છે સરકાર અમારી નથી 
અમે શું કરી શકીએ. આપણે 5 વષ્ત 
બગાડવાના છે કે પછી જવસતારમાં 
જવકાસ કરવાનું છે એ જનતાને નક્કી 
કરવું છે. અલપેશ ઠાકોરે વધુમાં 
જણાવયું હતું કે, વાવમાં કમળ ખીલે 
તેવી હું બધાને અપીલ કરં છે, તેમજ 
150 બેઠકો પર કમળ ખીલવાનું છે 
તેવો જવશ્ાસ પણ વયકત કયયો હતો.

તાપી ઃ સોનગઢના ડોસવાડા ખાતે વડાપ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ જનસભાને સંબોધન કરતા 
જણાવયું કે, , ‘જો તમારા ઘરમાં કોઈ બીમાર પડે 
અને હોમસપટલનો ખચયો થાય તો ૫ લાખ સુધીનો 
ખચયો તમારો આ દીકરો ભરવા માટે તૈયાર છે. 
આયુષયમાન કાડ્ત તો સોનાની લગડી જેવું છે. તમે 
મુંબઈ હોવ, કલકત્ા હોવ કે ગમે તયાં હોય પેલું 
કાડ્ત બતાવો, મોદી સાહેબનો ફોટો જોવે એટલે 
દરવાજા ખુલ્ા.’

આરદવાસી ભગવાન જબરસા મુંડાએ જજંદગી 
ખપાવી દીધી. પહેલાની સરકારે ભૂલાવી દીધા છે. 

૧૫મી નવે્બરે આરદવાસી જબરસા મુંડા રદવસ 
ઉજવવાનું નક્કી કયુ્ત છે. જયાં સુધી અટલજીની 
સરકાર ના બની તયાં સુધી આરદવાસી માટે 
મંત્રાલય નહોતું. પછી રદલહીમાં અલગ મંત્રાલ 
યબન્યું. કોંગ્ેસવાળાને કામ ન સૂઝયું. વીસ વષ્ત 
પહેલાં અલગ બજેટ અને અલગ મંત્રાલય બન્યું.

કોંગ્ેસ હંમેશા ચૂંટણી પહેલાં જૂઠ્ા વાયદા 
કરતી હતી અને જીતી ગયા પછી એ વાયદાઓ 
ભૂલી જવાના. જયારે અમારો આરદવાસી 
સમાજ આગળ વધે તે માટે અમારી સવયોચ્ચ 
પ્રાથજમકતા છે.

ગાધંીનગર ઃ રાજયના પચંાયત જવભાગે 29મી 
ઓકટોબરન ેલાભ પાંચમ ેવગ્ત-3મા ંતલાટી, ગ્ામ 
સેવક, જચટણીશ, જવસતરણ અજધકારી સજહત 
અનકે સંવગયોમા ંઆઠ હજારથી વધ ુજગયાઓ માટે 
જનમણૂકં પત્રો આપવા કાય્તક્રમ જાહેર કયયો છે. જનેા 
કારણ ે રદવાળી- ગુજરાતી નતૂનવષ્તના તહેવારો 
પછી જવધાનસભાની ચંૂટણી જાહેર થશ ે તવેી 
અટકળો વહેતી થઈ છે. માત્ર 29મી ઓકટોબર 
જ નજહ પચંાયત જવભાગે 31મી ઓકટોબરને 
રાષ્ટ્રીય એકતા રદવસે રાજયના 14 હજારથી વધારે 
ગામડાઓમા ં ગ્ામસભાનુ ં આયોજન કરવા પણ 

તમામ જજલ્ા જવકાસ કજમશનરન ેઆદેશો આપયા 
છે. તનેા માટે 25 ઓકટોબરથી એકતા સપ્તાહ 
હેઠળ જવજવધ કાય્તક્રમો યોજવા પણ કહેવાય ુ છે. 
બીજી તરફ આ વષચે 24 ઓકટોબરન ેરદવાળી અને 
નતૂન વષ્ત 26 ઓકટોબરની વચ્ચ ે25 ઓકટોબરને 
સોમવારે પડતર રદવસ છે. આ રદવસન ે પણ 
સરકારી રજા જાહેર કરવા સામાન્ય વજહવટ 
જવભાગ સમક્ જવભાગો તરફથી પ્રસતાવો મળયા 
છે. આ કારણોસર પણ તહેવારો બાદ ચંૂટણીની 
જાહેરાત પહેલી કે બીજી નવે્બરે જાહેર થશે 
એવી માન્યતા દ્દઢ થઈ રહી છે.

આદદવાસીઓ માટે અમે અલગ મંત્ાલય 
બનાવી અલગ બજેટ ફાળવયયંંઃ વડાપ્રધાન

નવેમબરના પ્રથમ અઠવાદડયામાં ગયજરાત 
વવધાનસભાની ચૂંટણી થવાની શકયતા

PM મોદી નૂતનવર્ષે ગયજરાતમાં, 
SOUમાં એકતા દદવસ ઉજવાશે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતી 
નૂતનવષ્તના આરંભના રદવસોમાં ફરીથી 
ગુજરાત આવી રહ્ા છે. 28 ઓકટોબરે 
સુરતના હજીરામાં કાય્તક્રમનું આયોજન 
થઈ રહ્ છે. તે જસવાય ગુજરાતમાં 
100 ટકા નળ સે જળ અજભયાન 
પૂણ્ત થતા એ જનજમત્ે મધય ગુજરાતમાં 
જવશાળ સંમેલનનું આયોજન થઈ રહ્ 
છે. આ વષચે સરદાર જંયજત જનજમત્ે 
રાષ્ટ્રીય એકતા રદવસ આઝાદી કા 
અમૃત મહોતસવના ભાગરૂપે દેશભરમાં 
ઉજવવામાં આવશે. તેની રાષ્ટ્રીકક્ાની 
ઉજવણી 31મી ઓકટોબરે સટેચયુ ઓફ 
યુજનટી ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 
અધયક્તામાં થશે.

કોંગ્ેસના પ્રદેશ ડેલીગેટના પયવ્વ 
મંત્ી નીવતન પટેલનયં રાજીનામયં 

ભાજપે રાજસથાનના નેતાઓની 
આખી ફોઝ ગયજરાતમાં ઉતારી

જે પક્ષ ઓછામાં ઓછી ૧૮ દટદકટ 
આપશે તેને જ સમથ્વન : જૈન સંઘ
ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આ િખતે ઓછામાં ઓછા 
૧૮ જૈન ઉમેદિારોને ટટટિટ આપિામાં આિે તેિી રજૂઆત 
જૈનો દ્ારા વિવિધ પક્ષને િરિામાં આિશે. જે પણ પક્ષ િધુમાં 
િધુ જૈન ઉમેદિારને ટટટિટ આપશે અને શતુંજય મહાતીર્થની 
પવિતતા જળિાઇ રહે તેિી સુરક્ષાની ખાતરી આપશે તેને જ 
ચૂંટણી િખતે ટેિો આપિામાં આિશે તેિી જૈન સમાજની 
અમદાિાદ ખાતે યોજાયેલી બેઠિમાં વનણ્થય લેિામાં આવયો 
છે. સમગ્ર રાજયમાં જૈનોની િસતી અંદાજે ૩૦રી ૩૫ લાખ 
જયારે અમદાિાદમાં પાંચ લાખ જેટલી છે. અમદાિાદ ખાતે 
આજે જૈન શ્ેતામબર મહાસંઘની િારોબારીની બેઠિ યોજાઇ 
હતી. અમદાિાદ ઉપરાંત િડોદરા, ભાિનગર, રાજિોટ, 
સુરેન્દ્રનગર, સુરત, ભૂજ એમ ૧૫ જેટલા શહેરમાંરી જૈન 
સંઘના અગ્રણીઓ આ સભામાં ઉપસ્રત રહ્ા હતા. આ 
બેઠિમાં મુખયતિે ગુજરાત વિધાનસભાની આગામી ચૂંટણીમાં 
જૈન ઉમેદિારોને યોગય પ્રવતવનવધતિ મળે તે માટે વિ્તૃત 
વિચારણા િરિામાં આિી હતી.

AAPની છઠ્ી યાદી જાહેર, સયરત 
ઉત્તરથી મહેન્દ્ર નાવદડયાને દટદકટ
ગુજરાત વિધાનસભાની આગામી ચૂંટણીને લઈને રાજિીય 
ગરમાિો આિી ગયો છે. આ િખતે ગુજરાતમાં વતપાંવખયો 
જંગ ખેલાિાનો છે. તયારે આપ દ્ારા ગુજરાતમાં વિવિધ 
બેઠિો પર પોતાના ઉમેદિારો જાહેર િરિાની શરૂઆત 
રઈ ગઈ છે. આજે પણ આમ આદમી પાટટી દ્ારા પોતાના 
ઉમેદિારોની યાદી જાહેર િરિામાં આિી છે. આમ આદમી 
પાટટી દ્ારા ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને પગલે પોતાના 
ઉમેદિારની છઠ્ી યાદી જાહેર િરિામાં આિી છે. જેમાં સુરત 
ઉત્તરરી મહેન્દ્ર નાિડીયાને મેદાનમાં ઉતારિાની આપે તૈયારી 
િરી લીધી છે. બીજી બાજુ જીજ્ેશ મેિાણી જયાંરી અપક્ષ 
ચૂંટણી લડીને જીતીને ધારાસભય બન્યા છે તેિી િડગામ 
બેઠિ પર પણ આપ દ્ારા દલપત ભાટીયાને મેદાન-એ-જંગમાં 
ઉતારિામાં આવયાં છે. જયારે બીજી તરફ સુરત ઉત્તરમાં આપ 
દ્ારા ્રાવનિ આગેિાન મહેન્દ્ર નાિડીયાને ચૂંટણી જંગમાં 
ઉતારિાનો વનણ્થય લેિાયો છે. હાલમાં શહેરી વિ્તારમાં આમ 
આદમી પાટટીનો પ્રચાર રઈ રહ્ો છે.

ઉમેદવારો શોધવા ભાજપ 
ભાઈબીજથી વનરીક્ષકો મોકલશે

182 મતક્ષતેોમા ં ઉમદેિારો શોધિા અન ે એિ રીતે 
ટટટિટિાંચછઓુના દાિા સ્િિારિા ભાજપ ભાઈબીજરી લાભ 
પાચંમ એમ તણ ટદિસ વનરીક્ષિોન ે મદેાન ે ઉતારશ.ે ગુજરાત 
પ્રદેશ ભાજપ ે વનરીક્ષિોના નામો િે ટીમની જાહેરાત િયા્થ િગર 
જ ગુરૂિારે પદાવધિારી, િાય્થિરોની સને્સ મળેિિાની પ્રવરિયા માટે 
27, 28 અન ે29 એમ તણ ટદિસ જ ેતે વજલ્ામા ંજશ ેએમ જાહેર 
િરતા ચૂટંણી લડિા ઈચછતા નતેાઓમાં સળિળાટ પ્રસયયો છે. 
ભાજપ દ્ારા 1લી નિેમબરે 182 બઠેિોમાં બઠેિટદઠ એિ ્રળે 
20 હજાર િાય્થિરોન ુએમ િુલ 40 લાખ િાય્થિરોના સે્હવમલન 
િાય્થરિમો યોજાશ.ે જનેે િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સબંોધશ.ે આ 
િખત ેભાજપ ેવનરીક્ષિોના નામો જાહેર િરિાનુ ંટાળય ુછે. ટોચના 
નતેાએ િહ્યુ િે, હાઈિમાન્ડના આદેશ છે િે જમેન ે વનરીક્ષિની 
જિાબદારી સોંપિાની છે તેમના નામ 26 ઓકટોબરની બપોર 
સધુી ગપુ્ત રહે. 182 બઠેિો માટે 33 વજલ્ા અન ે 8 મહાનગરો 
એમ વનરીક્ષિોની 41ટીમો બનશ.ે એિ ટીમમા ંએિ મવહલા સવહત 
િુલ તણ સભયો લખે ે123 આગિેાનોને આ જિાબદારી મળશ.ે 
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મક્કા
સાઉદી અરેબિયામાં એક અમેરરકી 

નાગરરકને બિિાદાસ્પદ બવિટ કરિા 
િદલ 16 િર્ષની જેલની સજા 
ફટકારિામાં આિી છે. અમેરરકી 
નાગરરકના ્પુત્રએ આ માબિતી 
આ્પી િતી. અમેરરકન નાગરરક સાદ 
ઇબ્ાબિમ અલમાદી (72)એ આ વિીટ 
લગભગ સાત િર્ષ ્પિેલા અમેરરકામાં 
રિેતા સમયે કરી િતી. િોબિંગટન 
્પોસટના સમાચારને સમર્ષન આ્પતા, 
ઇબ્ાબિમના ્પુત્રએ એસોબસએટેડ પ્ેસને 
જણાવયું કે તેના બ્પતા બનવૃત્ત “પ્ોજેકટ 
મેનેજર” િતા અને ફલોરરડામાં રિેતા 

િતા. તે ગયા િરષે નિેમિરમાં ્પરરિારને 
મળિા માટે સાઉદી અરેબિયાની 
મુલાકાતે િતા તયારે તેમની ધર્પકડ 
કરિામાં આિી િતી. અલમાદી યુએસ 
અને સાઉદી અરેબિયા િંનેના નાગરરક 
છે. સાઉદી અબધકારીઓએ સુધી આ 
અંગે કોઈ બનિેદન િિાર ્પાડું નરી. 

યુએસ સટેટ રડ્પાટ્ષમેનટના ડેપયુટી 
પ્િક્ા િેદાંત ્પટેલે િોબિંગટનમાં 
્પત્રકારો સારેની િાતચીત દરબમયાન 
અલમાદીની અટકાયતની ્પુષ્ટિ કરી 
િતી. ્પટેલે કહ્ં, “અમે સતત સાઉદી 
સરકારના ઉચ્ચ કમાનડ સમક્ષ અમારી 
ગંભીર બચંતાઓ વયક્ કરી છે અને 

અમે ભબિષયમાં ્પણ તેમ કરિાનું 
ચાલુ રાખીિું.” અમે ગઈકાલે સાઉદી 
સરકારના સભયો સારે ્પણ આ મુદ્ો 
ઉઠાવયો િતો.” ઈબ્ાબિમના ્પુત્રએ કહ્ં 
કે તેના બ્પતા સાત િર્ષ ્પિેલા કરિામાં 
આિેલી “કેટલીક નાની વિીટસ” માટે 
્પકડાયા િતા. તેમાં તેમણે સરકારની 
નીબતઓની ટીકા કરી િતી અને 
ભ્રટિાચારનો આક્ષે્પ કયયો િતો. તેણે 
કહ્ં કે તેના બ્પતા એક કાય્ષકતા્ષ નરી 
્પરંતુ એક સામાનય નાગરરક છે જે 
અમેરરકામાં રિીને ્પોતાનો અબભપ્ાય 
વયક્ કરતા િતા જયાં અબભવયબક્ની 
સિતંત્રતા િંધારણીય અબધકાર છે. 

સા. અરેબિયામાં બિિાદાસ્પદ ટ્વીટ કરિા 
િદલ અમેરરકી નાગરરકને 16 િર્ષનવી સજા

ન્યૂ્ોર્ક
અમેરરકી રરસચ્ષસષે કોરોના િાયરસ 

્પર નિો પ્યોગ કરીને દુબનયાભરમાં 
ખભભળાટ મચાિી દીધો છે. 
િૈજ્ાબનકોએ લેિમાં કોરોના િાયરસનો 
નિો િેરરએનટ તૈયાર કયયો છે જે અતયાર 
સુધીનો સૌરી ઘાતક કોરોના િેરરએનટ 
ગણિામાં આિી રહ્ો છે.  િોસટન 
યુબનિબસ્ષટીના રરસચ્ષસ્ષની એક ટીમે 
અનેક ્પરીક્ષણો િાદ આ કોબિડ-૧૯ 
સટ્ેનને િનાિિાનો દાિો કયયો છે. 
િરાિર એ જ રીતે જેમ િરૂઆતમાં 
એિું માનિામાં આિતું િતું કે કોરોના 
મિામારીને ચીને દુબનયાભરમાં 

લોનચ કરી.  આ િાયરસરી સંક્રબમત 
લોકોમાંરી ૮૦ના મારે મોતનું જોખમ 
છે. રરસચ્ષસષે કહ્ં કે િુિાનમાં ઓમીક્રોન 
અને મૂળ િાયરસના સંયોજને ૮૦ ટકા 
ઉંદરોને મારી નાખયા. જયારે ઉંદરોને 
ફક્ ઓમીક્રોનના સં્પક્કમાં લાિિામાં 
આવયા તો િળિા લક્ષણોનો અનુભિ 
કયયો.  િાળાની નેિનલ ઈમર્બંજગ 
ઈનફેષ્કિયસ રડબસસ લેિોરેટરીઝમાં 
ફલોરરડા અને િોસટનની ટીમે 
ઓમીક્રોનરી સ્પાઈક પ્ોટીન કાઢયો 
અને તેને ચીનના િુિાનમાં િરૂ રયેલી 
મિામારીની િરૂઆતમાં મળેલા સટ્ેન 
સારે જોડયો િતો.

અમેરિરકાએ લેબ.મકાં બનકાવ્ો 
સૌથી ઘકાતર રોિોનકા વકા્િસ

જરકાતકાતા
ઈનડોનેબિયાની રાજધાની જકાતા્ષમાં ઈસલાબમક સેનટરની 

મોટી મષ્સજદમાં િુધિારે ભીરણ આગ ફાટી નીકળી િતી. 
આગ એટલી ભયાનક િતી કે જોતાં જ મષ્સજદનો બિિાળ 
ગુંિજ તૂટી ્પડો િતો. અકસમાતને જોઈને આસ્પાસના 
લોકોમાં િાિાકાર મચી ગયો િતો, જોકે આ અકસમાતમાં 
કોઈને ઈજા રઈ ન િતી. રોડા કલાકો િાદ આગને કાિુમાં 
લેિામાં આિી િતી.

એક અિેિાલ મુજિ, અકસમાતનો િીરડયો સોબિયલ 
મીરડયા ્પર િાયરલ રઈ રહ્ો છે, જયારે મષ્સજદનો 
ગુંિજ તૂટી ્પડો િતો. કિેિામાં આિી રહ્ં છે કે જયારે 
મષ્સજદના ગુંિજમાં આગ લાગી તયારે તયાં રરનોિેિનનું 
કામ ચાલી રહ્ં િતું. આગ એટલી ભયાનક િતી કે આગએ 

આખી મષ્સજદને લ્પેટમાં લીધી િતી, તયારિાદ આખી 
મષ્સજદ આગની જ્ાળાઓમાં લ્પેટાયેલી જોિા મળી િતી.
ધુમાડાના ગોટેગોટા અને ભીરણ આગના કારણે રોડી જ 
ક્ષણોમાં મષ્સજદનો આખો ગુંિજ કાડ્ષરી ભરાઈ ગયો િતો. 
્પાંદડાની જેમ ્પડું.

ઈનડોનેબિયાની મષ્સજદમાં ભીરણ આગ િાદ 
રોડી િારમાં જ ગુંિજ ધરાિાયી રઈ ગયો

રોલંબો
શ્ીલંકાના િંધારણમાં ૨૨મા સુધારાને 

અ્પનાિિા ્પર િિુપ્તીબક્ષત સંસદીય ચચા્ષ િરૂ 
રઇ છે, જેનો ઉદ્ેશય સંસદને કાય્ષકારી રાષ્ટ્ર્પબત 
કરતાં િધુ િબક્િાળી િનાિિાનો છે. િાસક 
એસએલ્પી્પી ્પક્ષના સખત બિરોધને કારણે 
છેલ્ી િે સરબગતતા ્પછી ચચા્ષ િરૂ રઈ િતી. 
આ ચચા્ષ અગાઉ ઑકટોિર ૬ અને ઑકટોિર 
૭ ના રોજ નક્ી કરિામાં આિી િતી, ્પરંતુ 
િડા પ્ધાન રદનેિ ગુણિધ્ષને ગૃિને જણાવયું 
િતું કે સરકાર બિ્પક્ષના બિચારોને સમજિા 
માટે િધુ ચચા્ષ કરિે. સંસદીય અબધકારીઓએ 
ગુરુિારે જણાવયું િતું કે સુધારા ્પર મતદાન િિે 
િુક્રિારે રિે.

રાષ્ટ્ર્પબત રાબનલ બિક્રમબસંઘેએ 
બિરોધીઓની માંગણીઓને ્પિોંચી િળિા 
િંધારણીય સુધારાઓનું િચન આપયું છે, 
જેમણે તેમના ્પુરોગામી ગોટાિાયા રાજ્પક્ષેને 
િદલયા છે, જેમણે દેિની લગામ સંભાળી છે. 
૨૨એ સંસદની સત્તાઓ ્પુનઃસરાબ્પત કરિાની 
િતી, જે રાજ્પક્ષેએ ૨૦૨૦ ના ૨૦મા 

સુધારા દ્ારા કાય્ષકારી રાષ્ટ્ર્પબત િેઠળ લીધી 
િતી. રાજ્પક્ષે ૧૯એ ્પલટાવયો જેણે સંસદને 
રાષ્ટ્ર્પબત કરતાં િધુ સત્તા આ્પી. બિક્રમબસંઘે, 
જેમની ્પાસે ૨૨૫-સભયોની બિધાનસભામાં 
માત્ર એક જ િેઠક છે, તેમના શ્ીલંકા 
્પોડુજાના ્પેરામુના (એસએલ્પી્પી) સંસદીય 
જૂરના સમર્ષન ્પર આધાર રાખે છે. તેને 
લાગુ કરિા માટે સુધારો ૧૫૦ મતરી ્પસાર 
કરિો ્પડિે.તે સ્પટિ ન િતું કે એસએ્પી્પી 
જરૂરી ૧૫૦ મત આ્પિા માટે મત આ્પિે 
કે કેમ. શ્ીલંકાના મુખય બિ્પક્ષ સામગી જન 
િલિેગયા (એસજેિી) એ ગુરુિારે કહ્ં કે 
તે ૨૨મા સુધારાને સમર્ષન આ્પિે જો તેમાં 
સબમબત સતરે કોઈ ગુપ્ત સુધારો ન િોય.

શ્ીલંરકામકાં સંસદને સશક્ત રિવકા ફિી ક્કા્ત 
વડા પ્રધાન દિનેશ ગુણવધ્ધને ગૃહને કહુું કે સરકાર વવપક્ષના વવચારાેને સમજવા માટે વધુ ચચા્ધ કરશે

સત્તાિાદ અંગે િાઈડેન અને 
બિટલરની માબનસકતા એક 

જ છે ઃ તુલસી ગાિાડ્ષ
વોશશંગ્ટન 

પ્રમ બિંદુ સાસંદ તલુસી ગાિાડષે અમરેરકન પ્મખુ જો 
િાઇડેનન ે એડોલફ િીટલર સાર ે સરખાવયા છે. ઉલે્ખનીય 
છે કે તાજતેરમાં ગાિાડષે અમરેરકાના િાસક ્પક્ષ ડમેોકે્રરટક 
્પાટટીન ેછોડી દીધી િતી. ૪૧ ગાિાડ્ષ ગયા િરષે િાઉસ ઓફ 
રરપે્ઝનેટેરટવસમારંી બનવૃત્ત રયા િતા.ં તમેણ ે આ રટપ્પણી 
્પોતાના પ્રમ બિકેનડ દરબમયાન ૮ નિેમિરે યોજાનાર 
મધયાિબધ ચૂટંણી ના પ્ચાર દરબમયાન કરી િતી. ધ ડલેી 
િીસટને રબિિારે મળેલા ઓરડયો અનસુાર તાજતેરમા ં જ 
માનચસેટરની િિાર એક િિેરમાં એક ટાઉન િોલ કાય્ષક્રમમાં 
િોલતા તમેણ ેજણાવયુ ંિતુ ંકે તમેનુ ંમાનિુ ંછે કે િાઇડેન અને 
બિટલર િનંનેી સત્તાિાદ અંગનેી માનબસકતા એક જ છે.

અ્ોધ્કા
આ િખતે િડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદી 

અયોધયામાં યોજાનાર દી્પોતસિના મેગા 
ઈિેનટમાં િાજરી આ્પીને એક નિા 
િલડ્ષ રેકોડ્ષના સાક્ષી િનિે. અયોધયા 
દી્પોતસિની િરૂઆત મુખયમંત્રી યોગી 
આરદતયનારે િર્ષ 2017માં કરી િતી. 
િડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદી 23 ઓકટોિરે 
આ િખતના છઠ્ા દી્પોતસિમાં િાજરી 
આ્પિે અને એક નિો િલડ્ષ રેકોડ્ષ 
િનાિતો જોિા મળિે.ખરેખર, આ 
િખતે અયોધયામાં દી્પ ઉતસિમાં 15 
લાખરી િધુ દીિા પ્ગટાિીને નિો િલડ્ષ 
રેકોડ્ષ િનાિિાની તૈયારી છે. આ માટે 
17 લાખ દીિા પ્ગટાિિામાં આિિે. 

એટલા માટે 17 લાખ 50 િજાર લેમ્પ 
ખરીદિામાં આવયા છે. 40 બમલી દીિા 
પ્ગટાિિા માટે 3500 બલટર સરસિના 
તેલનો ઉ્પયોગ કરિામાં આિિે.

આ માટે લગભગ 22 િજાર 
સિયંસેિકોની મદદ લેિામાં આિિે 
જેરી તેજ ગબતએ દીિા પ્ગટાિિામાં 
આિે. દી્પોતસિના નોડલ ઓરફસર 
અજય પ્તા્પ બસંિે જણાવયું િતું કે 
જયારે િડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદી સટેજ 
્પર િિે, તે સમયે નિો િલડ્ષ રેકોડ્ષ 
િનાિિા માટે રોડું દિાણ િિે, ્પરંતુ 
તે એક ગિ્ષની ક્ષણ ્પણ િિે.ગત 
િખતે 32 ઘાટો ્પર દીિા પ્ગટાિિામાં 
આવયા િતા. આ િખતે 40 ઘાટો ્પર 

દીિા પ્ગટાિિામાં આિિે. ગત િખતે 
72 લેમ્પના બલોક િનાિિામાં આવયા 
િતા, ્પરંતુ આ િખતે 92 લેમ્પના બલોક 
િનાિિામાં આિિે. એટલે કે રામની 
્પીઠડીની આસ્પાસના ઘાટનો ્પણ 
દી્પોતસિ કાય્ષક્રમમાં સમાિેિ કરિામાં 
આવયો છે. અયોધયામાં રામલીલા અને 
સાંસકકૃબતક કાય્ષક્રમ દી્પોતસિ દરબમયાન 
્પણ જોિા મળિે. બિબિધ લોક કલાકારો 
તેમની સરાબનક કલાનું પ્દિ્ષન કરિે. 
સારે જ બિબિધ દેિના કલાકારો દ્ારા 
8 દેિોની રામલીલાનું મંચન કરિામાં 
આિિે. એટલે કે દી્પોતસિ દરબમયાન 
અયોધયા બિલકુલ એિી જ દેખાિે જેિી 
ત્રેતાયુગમાં જોિા મળી િતી.

17 લાખ દીવાઓથી ઝળહળી ઉઠશે રામની નગરી
વડાપ્રધાન માેિી 23મીએે િીપાેત્સવમાું હાજરી એાપશે, વર્્ધ રેકાેડ્ધ સુંભવ

ઉજ્જૈન
મધયપ્દેિના ઉજ્ૈનમાં સૌરી 

્પિેલા મિાકાલેશ્વર મંરદરમાં   
રદિાળીની ઉજિણી કરિામાં આિિે. 
ગભ્ષગૃિમાં અન્નકૂટ િિે. 56 ભોગ 
ધરાિિામાં આિિે. મબિલાઓ 
ભગિાન મિાકાલને અભયંગ સ્ાન 
કરાિિે. ભસમ આરતીની સારે સંધયા 
આરતીમાં રોિની કરિામાં આિિે. 
25 ઓકટોિરે ગ્રિણના કારણે ્પૂજા-
અબભરેક રિે નિીં. 

મંરદરના ્પૂજારી ્પંરડત પ્દી્પ 
ગુરુ કિે છે કે 24 ઓકટોિરે ભસમ 
આરતીમાં ્પૂજારી દેિેનદ્ર િમા્ષ, કમલ 
્પૂજારીના માગ્ષદિ્ષન િેઠળ અન્નકૂટ 

રિે. 23મી ઓકટોિરે નંદી િોલ, 
ગણેિ મંડ્પને ફૂલોરી િણગારિામાં 
આિિે. 25 ઓકટોિરે ગ્રિણના કારણે 
ગભ્ષગૃિમાં ્પૂજા-અબભરેક રિે નિીં. 
ભસમ આરતીની સારે રદિસની આરતી 
્પણ બનધા્ષરરત સમયે રિે. ભોગમાં 
મિાકાલેશ્વરને ફળ અ્પ્ષણ કરિામાં 
આિિે.

ભકાિતમકાં સૌથી પહેલકાં રદવકાળી 
મહકારકાલનકા મંરદિમકાં ઉજવકાશે
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Ëuþ-rðËuþLkwt òýðk suðwt
yíÞkhu ÷kufku ÃkkuŒk™k MðkMÚÞ rðþu 

‚ò„ ƒ™e „Þk Au, ÃkhtŒw yu Ãký 
nfefŒ Au fu ÷kufku VMxVqz™wt ‚uð™ ðÄkhu 
fhu Au. sku Œ{khu MðMÚk hnuðwt nkuÞ Œku 
MðMÚk hnuðk {kxu™k Ãký r™Þ{ku Au. 
MðMÚk y™u ŒtËwhMŒ hnuðk {kxu Œ{khu 
ÞkuøÞ ‚{Þu y™u ÞkuøÞ {kºkk{kt ¾kðwt yu 
¾qƒ s {n¥ðÃkqýo {k™ðk{kt ykðu Au 
y™u sku Œ{u ƒe{kh Ãkzðk ™ {kt„Œk nkuð 
y™u Œ{khwt ðs™ nt{uþkt ™ku{o÷ hk¾ðk 
{kt„Œk nkuð Œku Œ{u yksÚke s yk 
r™Þ{ku™wt Ãkk÷™ fhku y™u MðMÚk hnku.

rðrðÄ «fkh™e 
ðMŒwyku™wt fhku ‚uð™

MðkMÚÞ ‚khwt hk¾ðk {kxu stfVqz fu 
y™nuÕÄe Vqz ¾kðkÚke Ëqh hnuðwt, Œu™u 
ƒË÷u su{kt Ãkku»kfŒ¥ðku ¼hÃkqh {kºkk{kt 
nkuÞ Œuðku ¾kuhkf s ÷uðku. Œ{u zÙkÞ£qxT‚, 
V¤, þkf¼kS ð„uhu™wt ‚uð™ fhe þfku 
Aku. Œu r‚ðkÞ Yrx™ Ëk¤,¼kŒ,þkf 
y™u hkux÷e Ãký ykhkuøÞ {kxu ©uc Au. 
ðkŒ {kºk yux÷e s Au fu þheh™u su 
¾kuhkf{ktÚke Ãkku»kfŒ¥ðku «kó ÚkkÞ Œu s 
¾kuhkf ykhku„ðk™ku yk„ún ðÄkhu 
hk¾ðku skuRyu.

fkƒkuonkRzÙuxÚke 
¼hÃkqh ¾kuhkf

yknkh{kt ÷„¼„ yzÄe fu÷he 
fkƒkuonkEzÙux, [ku¾k, ÃkkMŒk, ƒxkfk 
y™u ƒúuz suðk ‚{]Ø ¾kuhkf{ktÚke ykðu 
Au Œku yk ðMŒw ¾kðk™e ykËŒ hk¾ku. 
Œ{khk hku®sËk yknkh{kt yk 
ðMŒwyku{ktÚke yuf ðMŒw Œku [ku¬‚ 
nkuðe skuRyu.

^¤ku-þkf¼kS™wt 
‚uð™ fhku

^¤ku y™u þkf¼kS{kt ÃkqhŒk 
«{ký{kt rðxkr{™, ¾™es y™u hu‚k 

nkuÞ Au, su þheh {kxu „wýfkhe Au. 
{kxu Ãkw»f¤ ^¤ku y™u þkf¼kS ¾kðkt 
suÚke þheh™u ÃkqhŒkt «{ký{kt rðxkr{™ 
y™u ¾™es {¤e hnu.

{eXwt y™u ¾ktz™wt 
‚uð™ ykuAwt fhku  

ðÄkhu «{ký{kt {eXwt ¾kðkÚke nkE 
ç÷z«uþh ÚkE þfu Au y™u ÓËÞhku„™wt 
sku¾{ ðÄe þfu Au. ßÞkhu ðÄkhu ÃkzŒe 
¾ktz™k ‚uð™Úke zkÞkrƒxe‚ y™u ðs™ 
ðÄðk™e ‚{MÞk Ãký ÚkR þfu Au, {kxu 
Œu™ku WÃkÞku„ ƒ™u Œux÷ku ykuAku fhðku, 
{eXk™e søÞkyu ®‚Äk÷qý ¾kðwt y™u 
¾ktz™u ƒË÷u „ku¤™ku WÃkÞku„ fhðku.

એક મિમિટિાં સાૈથી વધારે બોડીવેટ 
સકવોટ કરવાિો મવશ્વ રેકોડ્ડ

મહિલાઓને િંમેશાં કોમળ, 
નાક ગણવામાં આવે છે. 
મહિલાઓ બોડી હબલડર િોય 
તો કોઈને પસંદ પડતું નથી 
પરંતુ 25 વર્ષની એક યુવતીએ 
આસમાનની બુલંદીઓને સપશશી 
છે. પોતાની મિેનત પર એ ઉચ્ચ 
હશખર પર પિોંચી છે. 25 વરશીય 
કરણજીત કૌર બેનસે બોડી વેટ 
સકવોટમાં હગહનસ બુક ઓફ વલડ્ષ 
રેકોડ્ષમાં પોતાનું નામ નોંધાવયું છે. 

એ પિેલી હરિટટશ શીખ મહિલા છે જે પાવર હલફટર છે. સાથે જ એ પાવર 
હલટફટંગમાં ગ્ેટ હરિટનનું પ્રહતહનહધતવ કરનાર પ્રથમ હરિટટશ શીખ મહિલા છે. 
કરણજીતે પોતાના વજન કરતાં વધારે સક્ોટ હલફટો ઊંચકી રેકોડ્ષ નોંધાવયો. 
કરણજીતે એક હમહનટમાં સૌથી વધારે Bodyweight Squats કરી 
હગહનસ બુકમાં નામ નોંધાવયું છે. કરણજીતે એક હમહનટમાં પોતાના આખા 
વજનનાં 42 1 સકવોટ હલફટ કયા્ષ. કરણજીત બાળપણથી જ પાવર 4 હલફટર 
બનવા ઇચછતી િતી. વલડ્ષ રેકોડ્ષમાં નામ ન નોંધાવવું એનું બાળપણનું સવપ્ન 
િતું. જે િવે એણે ને પૂરં કયુું છે. કરણજીત આ પુરરપ્રધાન રમતમાં એકલી 
1 સફળ મહિલા છે. કરણજીતે 17 વર્ષની ઉંમરે પાવર હલટફટંગ ચેમ્પયન 
સપધા્ષમાં ભાગ લેવાનું શરૂ કયુું િતું અને એ આ રમતમાં ઘણી ચેમ્પયનશીપ 
જીતી ચૂકી છે કરણજીતને પાવર હલમફટંગની ટેલેનટ એના પટરવારમાંથી જ  
મળી છે. અને એના હપતા કુલદીપ પણ પાવર હલફટર િતા.

Þwðíkeyu fÞko ¾wË ‚kÚku s ÷ø™!?

÷ø™ yu yuf yuðe ÄkŠ{f rðrÄ Au, su{kt {kºk ËwÕnk-ËwÕn™ ™nª, ƒu 
Ãkrhðkh ðå[u ‚tƒtÄ ƒtÄkÞ Au y™u ™ðÃkrhýeŒ Þw„÷ ¾k‚ fhe™u {rn÷k Ãkh 
Œu™k Sð™‚kÚke WÃkhktŒ Œu™k Ãkrhðkh™e Ãký ‚t¼k¤ hk¾ðk™e sðkƒËkhe 
nkuÞ Au. sku fu yìx÷kLxk™e {ì„ xu÷h ™k{™e {rn÷kyu y÷„ [e÷ku [kŒhe™u 
ÃkkuŒu s ÃkkuŒk™e ‚kÚku ÷ø™ fÞkot Au. ðkŒ òýu yu{ Au fu {u„ 2020{kt 
nu÷kuðe™ VurMx ð÷ Ãkh ÷ø™ fhðk {k„Œe nŒe, ÃkhtŒw sq™ 2020{kt Œu™k 
ƒkìÞ£uLz ‚kÚku ƒúufyÃk ÚkE „Þwt. yu ð¾Œu Œu Œqxe Ãkze Ãký yk¾hu Œu yu 
Ëw:¾{ktÚke ƒnkh ykðe y™u Œuýu Sð™{kt yLÞku™u ¾wþ fhðk™u ƒË÷u ÃkkuŒk™u 
s ¾wþ fhðk™wt ™¬e fÞwot y™u ÃkkuŒu s ÃkkuŒk™e ‚kÚku ÷ø™ fhðk™ku r™ýoÞ ÷eÄku. 
{u„u ðh rð™k s Äk{Äq{Úke ÷ø™ fhðk ÃkkuŒk™u {kxu ™ððÄq {kxu™kt fÃkzkt™ku 
ykìzoh fÞkuo, zkÞ{Lz™e ðªxe ¾heËe y™u Ãkrhðkh ŒÚkk r{ºkku™e nkshe{kt ÃkkuŒu 
s ŒiÞkh fhu÷e «rŒ¿kk ƒku÷e™u ®h„ Ãknuhe ÷eÄe y™u ykR™k{kt ÃkkuŒk™u rf‚ 
fhe™u ÷ø™ fhe ÷eÄkt. yk ƒÄk ¼Ãkfk ÃkkA¤ Œuýu 1000 ÃkkWLz yux÷u fu 
÷„¼„ yuf ÷k¾ 20 nòh YrÃkÞk™ku ¾[o fÞkuo nŒku. 

{kWLx rfr÷{kLòhku rþ¾h ‚h  
fh™khe ‚kiÚke ™k™e ÃkðoŒkhkunf

yktÄú «Ëuþ™k y™tŒÃkwh 
rsÕ÷k™k Œze{khe Œk÷wfk™k 
y½hk{ „k{™e hnuðk‚e ™ð 
ð»ko™e ƒk¤fe fzkÃkk÷k rhríðfkyu 
Œu™k rÃkŒk fzkÃkk÷k þtfh ‚kÚku 
ykr£fk ¾tz™k xkLÍkr™Þk™k 
Ãknkzku™wt ‚kiÚke Ÿ[wt rþ¾h {kWLx 
rfr÷ {kLòhku ‚h fÞwot nŒwt. 
rhríðfk ‚{wÿ™e ‚ÃkkxeÚke 5685 
{exh Ÿ[u hküÙæðs ‚kÚku r„÷ 

{uL‚ ÃkkìRLx Ãkh Ãknkut[Œk™e ‚kÚku rfr÷ {kLòhku rþ¾h ‚h fh™khe 
yurþÞk™e ‚kiÚke ™k™e ô{h™e ƒk¤fe ƒ™e Au. fzkÃkk÷k þtfh MÃkur~Þ÷ 
ykìr÷{ TrÃkõ‚ {kxu™k r¢fux fku[ Au. rhríðfkyu «Úk{ Œƒ¬k™e Œk÷e{ 
Œu÷t„ýk™k ¼kut„eh rMÚk Œ hkìf õ÷kR®Bƒ„™e y™u ƒeò Œƒ¬k™e Œk÷e{ 
÷Ëk¾{kt {u¤ðe nŒe. 2018{kt ‚L{k LÞw ÃkkuÚkhkswyu ‚kŒ ð»ko™e ô{hu 
{kWLx rfr÷ {kLòhku™wt Wnwhw rþ¾h ‚h fhe™u ‚kiÚke ™k™e ô{h™k ƒk¤f 
Œhefu rð¢{ ™kutÄkÔÞku nŒku. Œu™e ‚kÚku Œu™e {B{e ÷kðÛÞk, fku[ ŒrB™™u™e 
¼hŒ, yLÞ Ãkðo Œkhkunf þt„kƒtËe ‚]s™k y™u xkLÍkr™Þk™k yuf MÚkkr™f 
zkìõxh Ãký Ãknkz [zâkt nŒkt. rhríðfkyuyu ÃkðoŒ™wt ykhkuný fh™khe ‚kiÚke 
™k™e ƒk¤fe Œhefu rð¢{ ™kutÄkÔÞku Au.

¾kðk ÃkeðkLkk r™Þ{ku™wt Ãkk÷™ fhku y™u MðMÚk hnku

¢kuMkðzo

ykze åkkÔke : 
(1) yçkÎkze, nBkÛkkt s (5)
(5) MkkutMkh¸t (4)
(7) MkkBktík (3)
(8) Íuh, rÔk»k (3)
(10) BkktË¸t (3)
(12) ÃkúMktøk, ÔkÏkík (2)

(14) ykÔku~k, òuh, ºkkMk (3)
(17) rË~kk, çkks¸ (2)
(18) rfMBkík, ÇkkøGk (3)
(20) MkkuøkLk (3)
(23) çkfÔkkx, ÕkÔkhe (3)
(25) råkºk, Açke (4)
(28) WíMkkn, òøk]rík, åkkÕkkfe(3)

(30) åkÃkhkMke, Lkkufh (4)
(32) Îkkx, íksÔkes, BkkuÏk (2)
(34) Ãkrík, ÃkúeíkBk, Ôkh, Mk¸tËh (2)
(35) ËçkËçkku, ÇkÇkfku (3)
(36) ÏktsÔkk¤, ÔkÕkqh (3)
(37) fh, ËkÛk, Ôkuhku (2)
QÇke åkkÔke
(1) yÏktz, ykÏk¸t (3)
(2) V¤ÿ¸Ãk, hMkÔkk¤¸t (3)
(3) ......., ËkBk, Ëtz yLku ÇkuË (2)
(4) Gk¸rõík (4)
(5) WíMk¸f, yækeh¸t (3)
(6) Ïkeh, ËqækÃkkf (3)
(9) rfhÛk, ÕkøkkBk (2)
(11) ytf¸~k, nË (3)
(13) LkkBkXkBk Õkeækk  
rÔkLkk, çkkæku Çkkhu (3)
(14) y¿kkLk, ytækkh¸t (3)
(15) s¤, íkus, Lkqh (2)
(16) yufkfe, yufÕk¸t (3)
(17) Ãk¸ºk, çkuxku (3)
(19) yÎkhÛke (3)
(21) økzBkÚkÕk, ÔkÕkkuÔkÔk¸t íku (3)
(22) ÃktòçkLke yuf LkËe (2)
(24) ykLkkfkLke, økÕÕkktíkÕÕkkt (4)
(26) Xef, Ë¸hMík, Mkkh¸t (2)
(27) ÃkktåkBk¸t Ãkkíkk¤ (4)
(28) yutækkÛk, rLk~kkLke, ÕkûkÛk (2)
(29) yÃk~kçË (3)
(30) Ëhßòu, Ãkøk, Bkq¤ (2)
(31) QÕkx¸t, zk¤¸t, Lkeåk (2)
(33) yuf íkuòLkku (2)
(34) Lkzíkh, VktMk, ~kq¤ (2)

~kçË MktËu~kLkku WfuÕk : ykze åkkÔke (1) y¥khMkkík (5) ykhÃkkh (7) MkkBkË (8) økhÕk 
(10) çkeBkkh (12) MkBkku (14) íkhs (17)  ËeBk (18) LkMkeçk (20) fMkBk (23) ÕkÔkkhku 

(25) íkMkÔkeh (28) åkkLkf (30) ÃkxkÔkk¤ku (32) Ôkuík (34) fktík (35) ËBkkBk (36) ÏkÛks  (37) íkkuÕk
 QÇke åkkÔke : (1) yÇktøk (2) hMkkÕk (3) MkkBk (4) íkËçkeh (5) ykík¸h (6) ÃkkGkMk (9) hr~Bk (11) BkksLk 
(13) BkkuÎkBk (14) íkBkMk  (15) ykçk (16) yufÕk (17) Ëefhku (19) MkeBktík (21) BkÚkLk (22) hkÔke (24) 
ÔkkBkkxkBkk (26) MkBk¸t (27) hMkkíkÕk (28) åkk¤ku (29)  fÔkuÛk (30) ÃkË (31) ÔkkBk (33) íks (34) fktxku

¢kuMkðzoLkku Wfu÷

½w½hk
‚k{„úe : 1 fÃk – {UËku, 2 [{[e – Œu÷, 250 „úk{ {kðku, 
1 fÃk – Aeýu÷wt ™krhÞu¤, 1/2 fÃk – zÙkÞ £qxT‚, 1 
[{[e – R÷kÞ[e ÃkkWzh, sYrhÞkŒ {wsƒ – ¾ktz, 
Œhðk {kxu – Œu÷ yÚkðk ½e, «{kýw‚kh – Ãkkýe
ƒ™kððk™e heík : ‚ki «Úk{ ½w½hk ƒ™kððk {kxu yuf 
ðk‚ý{kt {UËku ÷ku. nðu Œu{k ½e y™u Ãkkýe W{uhe™u 
ƒhkƒh ÷kux ƒktÄe ÷ku. nðu yuf Ãku™{kt {kðk™u þufe ÷ku 
y™u Œu{k ¾kzt r{õ‚ fhe ƒhkƒh n÷kðe™u ƒkW÷{kt 
™efk¤e ÷ku. nðu þufu÷k {kðk{kt ™krhÞu¤‚  
zÙkÞ£qxT‚ y™u R÷kÞ[e ÃkkWzh ƒhkƒh r{õ‚ fhe ÷ku. 
Œu ƒkË ÷kux™k ™k™k ÷qyk ƒ™kðe™u Œu™u ™k™e  
hkux÷e™k ykfkh{kt ðýe ÷ku. nðu Œu™e Ãkh ŒiÞkh {kðk™wt 
r{©ý ¼he rf™kheyu Úkkuzqf Ãkkýe ÷„kðe™u Œu™u 

½w½hk™k ykfkh{kt ƒtÄ fhe Ëku. nðu yuf fZkR{kt Œu÷ 
fu ½e „h{ fhe Œu{k ½w½hk ykAk ƒúkW™ ht„™k y™u 
r¢Ã‚e ÚkkÞ íÞk ‚wÄe Œ¤e ÷ku. ŒiÞkh Au ½w½hk..
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વાર ષ્િક રાશિ ભરવષ્ય
શનિ મહારાજિું ફળ

વર્ષના પ્ારંભથી શનન મહારાજ કમ્ષસથાનમાંથી 
પસાર થતા હોય જાનયયુઆરી સયુધી કામમાં અડચણ 
આવ.ે ડડસમે્બરમા ંઆકસસમક ધનલાભના યોગો 
્બનાવ.ે સરકારી -રાજકીય કે્ત્રમાં ઉચ્ચ પદ પ્ાપ્ત 
કરાવ ે વેપારમા ં નમત્રોથી લાભ થાય. આવકમાં 
વધારો કરાવ ે નમલકતોમાં ભાવ વધારો મળે. 
અગતયના દસતાવજેોની કાળજી રાખવી.

આન્થિક બાબત
વર્ષના પ્ારંભમાં મોટયું રોકાણ કરવામાં ખૂ્બ નવચાર કરવો. પૈસા કમાવા ઉતસયુક છો. પરંતયુ શાંનત 
રાખવી જરૂરી છે. એનપ્લ માસથી ઈમપોટ્ષ-એકસપોટ્ષ, પ્ોપટટી, વીમા કંપની, ્બેસનકંગ, ફાઇનાનસ 
વગેરે કે્ત્રોમાં ખૂ્બ કમાણી થશે. સંગીત, કલા (આરસ્ષ), ડાંસ્બાર, પ્વાહી વસતયુના ધંધા સાથે 
સંકળાયેલા લોકોને આનથ્ષક સમસયા નડી શકે છે. આનથ્ષક લાભ મેળવવામાં કોઈ લાલચ-લોભ કે 
પ્લોભનમાં નયુકસાની ભોગવવી પડે તેવી સંભાવના છે. ઓગસટથી વર્ષના અંત સયુધીમાં આનથ્ષક 
્બા્બતે ખૂ્બ મજ્ૂબતી આવતા નવયું ઈનવેસટમેનટ કરવયું. વર્ષના અંત ધી સયુધીમાં આનથ્ષક મંૂઝવણો 
દૂર થઈ જાય તેવા સંજોગો નનમા્ષણ પામશે.

સ્ત્રીઓ માટે
સત્રીઓ માટે ડડસેમ્બરથી ફેબ્યુઆરીની વચ્ચે યોગય 
પાત્ર મળવાના યોગ છે. ્બાળકોના નશક્ણનયું 
ધયાન રાખવયું. ્બચાવેલા નાણા દ્ારા જાનયયુઆરીથી 
એનપ્લની વચ્ચે નવયું મકાન કે વાહન ખરીદી 
શકશે. આ વર્ષમાં આપે પનત તરફથી કોઈ 
મોટી નગફટ કે ભેટની આશા રાખવી નહીં. પ્ેમ 
પ્કરણમાં સાવધાની રાખવી.

ગુરુ મહારાજિું ફળ
વર્ષના પ્ારંભમાં ગયુરુ મહારાજ આપને ખોટા 
અણધાયા્ષ ખચા્ષઓ કરાવશે દાંપતય જીવનમાં 
નવખવાદ ઊભો કરાવે. કોઈ નાની-મોટી 
ગેરસમજના કારણે તમારી પસ્ષનલ લાઈફ 
ડડસટ્બ્ષ ન થાય તેની તકેદારી રાખવી. ચૈત્ર 
માસથી વર્ષના અંત સયુધીમાં આપને જમીન-
મકાન કે વાહન ખરીદીના યોગ ઊભા થશે. 

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
પનત-પત્ી વચ્ચેના સં્બંધોમાં 
નતરાડ પડતી દેખાય. આ વર્ષ 
તમારે સમજદારીથી પડરવારનયું 
તથા પત્ી ્બા્બતનયું સતત નચંતન 
કરવયું પડશે. કૌટયુંન્બક ક્ેશોનો 
ઉકેલ લાવવો જરૂરી. વૈવાનહક 
જીવનમાં સયુમધયુરતા આવે. 

આરોગ્ય બાબત
પેટ, નલવર, ડકડની ્બા્બતના 
દદટીમાં રાહત મળશે. માચ્ષ 
મનહનાથી જૂનની વચ્ચે માથાને 
લગતી કોઈ તકલીફ આવે તો 
યોગય નનદાન કરાવવયું. એનસડડટી 

જેવા દદટીમાં રાહત મળશે. 
માનનસક ઉદેવેગથી દૂર રહેવયું.

્યાત્ા-પ્રવાસ
વર્ષના શરૂઆતના સમયમાં યાત્રા પ્વાસોમાં 
આનથ્ષક તેમજ શાડરરીક ્બા્બતથી નવઘ્ો આવે. 
નવદેશ જવા ઈચછતા લોકો માટે ફેબ્યુઆરીથી 
એનપ્લની વચ્ચે નવઝા સનહતની પ્ોસેસ 
સફળતાદાયક રહેશે. વયવસાનયક પ્વાસ સમજી 
નવચારીને કરવો. ખોટા લોકો સાથે પ્વાસમાં 
જવાથી ફસાવાના યોગ છે.

રાહુ મહારાજિું ફળ
રાહયુ આપની સવરાનશમાથંી જ પસાર થતો હોવાથી 
આપના સવાસ્થયનયુ ં ધયાન રાખવયુ.ં રાહયુના કારણે 
આપના દામપતય જીવનમા ંકોટ્ષ કચરેીના પ્શ્ો ન 
ઉદભવ ે તનેો ખાસ ખયાલ રાખવો. જનૂ માસથી 
શરે સટ્ા, વયાજમાં આપલેા પસૈા પરત આવવાના 
યોગ છે. જયુલાઈથી ઓકટો્બરની વચે્ચ રાહયુ આપને 
નવી નમલકતની ખરીદી કરાવ ેતેવી શકયતા છે. 

સંતાિ બાબત
આનથ્ષક સંકડામણોની વચ્ચે પણ આપનાં 
સંતાનોની ઈચછાઓ પૂણ્ષ કરશો. આપ સંતાનોને 
નવદેશ અભયાસ માટે મોકલવાની આપની ઈચછા 
પૂણ્ષ થશે. આપનાં સંતાનોનયું પડરણામ આપને 
ગૌરવ અપાવશે. નવદેશ વસતા સંતાનો તરફથી 
ખયુશીના સમાચારો મળશે. નવવાહ યોગય સંતાનો 
માટે એનપ્લથી જયુલાઈ સયુધીનો સમય શ્ેષ્ઠ છે. 

િોકરરી-ધંધા બાબત
આપના ધંધા-રોજગારમાં અમયુક લોકો જે 
વરષોથી પોતાની પેઢી સમજીને ્બેઠા હોય તેમને 
છૂટા કરવા જરૂરી છે. માકકેડટંગ, જમીન, 
મકાન, પ્ોપટટી, વાહન, નશક્ક, કાગળ, કાપડ 
વગેરે વયવસાયમાં લાભ મળે. નોકડરયાત 
લોકોને વર્ષના પ્ારંભમાં જ ્બદલી, ્બઢતી તથા 
પ્મોશનના યોગો છે.

નવદ્ા્થીઓ માટે
એસનજનનયડરંગ, ટેકનનકલ લાઈન ધરાવતા 
નવદ્ાથટીઓ ધારેલયું પડરણામ મેળવી શકશે. 
નવદેશ અભયાસ માટે જવા ઈચછતા નવદ્ાથટીઓ 
માટે એનપ્લથી જૂન સમય શ્ેષ્ઠ છે. આપનો 
નજદ્ી સવભાવ ્બીજા કરતા શ્ેષ્ઠ કરવયું એવો 
નવચાર જ આપને ધારેલયું પડરણામ આપે છે. આ 
વરષે પણ આપનયું મનો્બળ મક્ક રાખવયું.

શનિ મહારાજિું ફળ
વર્ષના પ્ારંભમાં શનન મહારાજ આપના ભાગય 
સથાનમાંથી પસાર થાય છે. જાનયયુઆરીથી વર્ષના 
અંત સયુધીમાં કમ્ષસથાની પસાર થશે. જાનયયુઆરી 
સયુધી આપને સખત મહેનત કરાવશે. ધાયા્ષ 
કાયષોમાં સફળતા જાનયયુઆરીથી જૂનની વચ્ચે 
મળશે. નવા વર્ષમાં વયવસાનયક ક્ેત્રમાં સહકારી 
ક્ેત્રમાં નવા નવા સં્બંધો ્બંધાશે.

શનિ મહારાજિું ફળ
વર્ષના પ્ારંભમાં શનનની અઢી વર્ષની નાની 
પનોતી શરૂ છે. જાનયયુઆરી સયુધી કોટ્ષ કેસ કે 
પોલીસ સટેશનોના ચક્કરથી દૂર રહેવયું. ્બાદમાં 
વર્ષના અંત સયુધીમાં આપને શનનદેવ નવા 
રાજયોગોનયું નનમા્ષણ કરશે. શનનદેવ આપને 
વારસાઈ સંપનતિમાં તથા કોઈ નનવવંશની 
સંપનતિમાં ખૂ્બ સારી સફળતા અપાવશે. 

આન્થિક બાબત
પાછળનાં વરષોમાં જે રીતે આપે ્બેનહસા્બ ખચા્ષઓ કયા્ષ છે તે જ પ્માણે આ વરષે પણ આપ આનથ્ષક 
્બા્બતે નનન્ચંત રહેજો. આખા વર્ષ દરનમયાન તમારી પાસે પયુષકળ પ્માણમાં પૈસા આવવાની 
સંભાવના છે. પરંતયુ જો પલાનનંગ નનહ હોય તો ્બધયું વયથ્ષ જશે. સંગીત, કલા, ટૂસ્ષ એનડ ટ્ાવેલસ, 
નશક્ણ, મેડડકલ, ટ્ૂશન વગેરે ક્ેત્રના લોકો માટે આનથ્ષક ્બા્બતે સમૃનધિ લાવશે. શેર, સટ્ા, પ્વાહી, 
પ્ોપટટીના વયવસાયવાળા લોકોએ ધયાન રાખવયું. વર્ષના પ્ારંભથી જ ફેબ્યુઆરી મનહના સયુધીમાં 
ભનવષયના પલાનનંગ માટેનયું આપ ઇનવેસટમેનટ કરી સંતોર અનયુભવશો. આ વર્ષમાં ઉછીના આપેલા 
નાણાં પરત આવવાથી આનથ્ષક રીતે વધારે મજ્બૂત ્બનશો.

આન્થિક બાબત
આગળનાં વરષોમાં આપે જે સંઘર્ષ કરેલા છે તે સંઘર્ષનયું ફળ આ વર્ષમાં આપ ભરપૂર ઉઠાવશો. 
ફેબ્યુઆરી માસથી જૂન સયુધીમાં ્બેનક લોન તેમજ નવદેશ વસતા પડરનચતો દ્ારા આનથ્ષક સહયોગ 
મળવાથી વયવસાયમાં સસથરતા આવશે. એનપ્લ માસથી વર્ષના અંત સયુધીમાં આનથ્ષક સસથનત આપની 
એટલી મજ્બૂત હશે કે આપ ્બીજાને મદદરૂપ ્બનશો. ઓગસટથી વર્ષના અંત સયુધીમાં વયવસાય 
ક્ેત્રે આપ નવા રોકાણ કરી ઉતિમ ફાયદો મેળવશો. શ્ેષ્ઠ ન્બઝનેસમેનોમાં આપની ગણના થશે. 
ઓગસટ સપટેમ્બરમાં આનથ્ષક રીતે મજ્બૂત થતા ્બેઠી આવકો કે ભાડાની આવકનયું નવચારતા હશો 
તો સફળતા મળશે. પત્ી તેમજ માતા કે પયુત્રીના નામથી વધારેમાં વધારે ઈનવેસટ કરવયું.

સ્ત્રીઓ માટે
સત્રીઓને નૂતન વર્ષમાં વરષોની ઘ૨ના ઘરની ઇચછા 
સફળ રીતે પાર થશે. પ્ેમાળ સવભાવને લીધે તથા 
આપના વાણી વત્ષનના કારણે પડરવારમાં ગેરસમજો 
ઊભી કરશે. પ્ેગ્ેટ મનહલાઓ માટે જયુલાઇ 
અને ઓગસટ માસમાં ખાસ સાવધાની રાખવી. 
નનઃસંતાન સત્રીઓ માટે ફેબ્યુઆરી મનહનાથી 
જૂનનો સમય સારો છે.

સ્ત્રીઓ માટે
વર્ષના પ્ારંભના મનહનાઓમાં સહકમટીઓ કે 

પાડોશી દ્ારા નનંદા તથા કટયુ વચનોનો સામનો 
કરવો પડશે. એનપ્લથી ્બધાની ગેરસમજો દૂર 
કરી શકશો. ્બોસ ઉપર મૂકેલો આંધળો નવશ્ાસ 
નયુકસાનકારક સાન્બત થઈ શકે. સખત મહેનત 
દ્ારા સફળતા પ્ાપ્ત કરવાના યોગ છે. આપને આ 
વરષે વૈવાનહક જીવનના પ્શ્ોનો ઉકેલ મળશે. 

ગુરુ મહારાજિું ફળ
એનપ્લ માસ સયુધી ગયુરુ આપના લાભસથાનમાંથી 
પસાર થતો હોવાથી એનપ્લ માસ સયુધી 
કામકાજમાં ખયુ્બ જ ધયાન રાખવયું. નવા સાહસો 
કે પ્યોગો સફળ થશે. એનપ્લ મનહના સયુધી 
સંતાનોના ભનવષય માટેનયું ઉતિમ પલાનનંગ કરી 
ચૂકયા હશો. પત્ી સાથે સં્બંધો સયુમેળભયા્ષ 
રહેશે. એનપ્લના અંત સયુધી ખચ્ષ થશે.

ગુરુ મહારાજિું ફળ
વર્ષના પ્ારંભમાં ગયુરુ મહારાજ આપના 
કમ્ષસથાનમાંથી પસાર થાય છે, જે આપને 
એનપ્લ મનહના સયુધીમાં જમીન-મકાનનયું ઉતિમ 
સયુખ આપશે. જમીનને લગતા કેસોમાં ઉકેલ 
મળશે. એનપ્લ મનહના સયુધીમાં આપે આપના 
આતમનવશ્ાસથી દરેક ક્ેત્રમાં ઝંપલાવશો તો 
સફળતા નનન્ચત ગયુરુ મહારાજ અપાવશે. 

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
વર્ષની શરૂઆતથી પનત-પત્ીના 
સં્બંધોમાં જતયું કરવાની ભાવનાથી 
મજ્બૂત ્બનશે. નવનવવાહીત 
દંપતીઓએ સમજદારીથી આ 
વર્ષ પસાર કરવયું. માચ્ષથી જૂન 
સયુધી પડરવારના લોકોની નારાજગી 
દયુર કરવામાં સફળ રહેશો.

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
વર્ષના પ્ારંભથી જ આપનો 
પડરવાર આપના સવભાવનો ખૂ્બ 
જ દયુરુપયોગ કરશે. ફેબ્યુઆરીથી 
એનપ્લની વચ્ચે ભાઈ-ભાંડયુઓ 
સાથે સયુમેળભયા્ષ સં્બંધો સથપાશે. 
મેથી ઓગસટની વચ્ચે અનવવાનહતો 
માટે લગ્ની વાત આગળ ચાલશે.

આરોગ્ય બાબત
આપને આરોગય ્બા્બત જરા પણ 
નચંતા કરવા જેવયું નથી. શરીર 
પ્તયેની લાપરવાહી છોડવી 
પડશે. આપ વધારે પડતા શ્ધિામાં 
માનનારા છો, પરંતયુ સમયાંતરે 

્બોડી ચેકઅપ કરાવવયું, ઔરધીઓ 
આરોગય સયુખાકારી વધારશે. 

આરોગ્ય બાબત
આપને ખોટી પાડરવાડરક 

નચંતાઓ, વૈવાનહક જીવનનયું 
ડડપ્ેશન આરોગયને નયુકસાન 
પહોંચાડી શકે છે. શરા્બનયું સેવન 
કરતા લોકો માટે ખતરાની ઘંટી 

સમાન છે. જયુનથી ઓગસટની વચ્ચે 
નાની મોટી શસત્રનરિયાઓ કરાવવી પડે.

્યાત્ા-પ્રવાસ
આ વર્ષમાં વયાપાડરક પ્વાસ ખૂ્બ સફળ થશે. 
નવદેશ વસતા પડરવારમાં પ્સંગો માટે પનત-પત્ી 
સાથે પ્વાસો થશે. માન સનમાનમાં વધારો થશે. 
આ વર્ષમાં ગોચરના ગ્રહો આપને ધમ્ષયાત્રાઓ 
પણ ખૂ્બ કરાવશે. યાત્રા-પ્વાસમાં શકય હોય તયાં 
સયુધી એકલયું ન જવયું. પ્વાસ દરનમયાન આપની 
સાથે છેતરનપંડી ન થાય તેનો ખયાલ રાખવો.

્યાત્ા-પ્રવાસ
કંપનીની કોનફરનસોમાં કે વયવસાય અથષે 

થનારા પ્વાસો આપની કંપની કે વયવસાયને 
ઉચ્ચ મયુકામ પર લઈ જશે. જાનયયુઆરીથી 
જયુલાઈ વચ્ચે પાડરવાડરક પ્વાસનયું આયોજન 
શકય ્બનશે. ઈમપોટ્ષ-એકસપોટ્ષના વયવસાયમાં 
સંકળાયેલા લોકો માટે દરેક પ્વાસ સફળ રહેશે. 
પ્વાસોમાંથી જ અનેક નવી ઓળખાણો મળશે.

રાહુ મહારાજિું ફળ
વર્ષની શરૂઆતથી અંત સયુધી રાહયુ આપના ્બારમા 
સથાનમાંથી પાસર થશે. આ વર્ષમાં આપે કોઈપણ 
કોટ્ષ કેસ કે ્બેનકલોનમાં જામીન થવયું નહીં. જયુના 
કેસ કે ઝઘડાઓનો ઉકેલ સમાધાનથી લાવવાનો 
પ્યાસ કરવો નહતાવહ છે. સત્રી ્બા્બત કોઈ 
આપને ફસાવવાનો પ્યત્ો ન કરે તેની તકેદારી 
રાખવી. અહંકાર મયુશકેલીમાં મૂકી શકે છે.

રાહુ મહારાજિું ફળ
આખા વર્ષમાં મેર રાનશમાં ભ્રમણ કરતો રાહયુ 
આપને રાજકીય કાવાદાવાના નનષણાંત ્બનાવશે. 
દયુશમન ઉપર રાહયુ કાળ ્બનીને ત્રાટકશે. સતિાના 
ઉચ્ચ સથાન પર ્બેસવામાં રાહયુની તમામ મદદ  
મળશે. માત્ર અહંકારને તયાગ કરવો પડશે. ્બયુનધિ 
પ્નતભાની શનતિનો પડરચય સમાજને થશે.

સંતાિ બાબત :
સંતાનોના ભનવષયની નચંતામાં કોઇ જાણકાર 
સજ્જન વયનતિની સલાહ લેવાથી ફાયદો થશે. 
ફેબ્યુઆરીથી જૂનની વચ્ચે સંતાનોના શ્ેષ્ઠ પ્દશ્ષનથી 
આપ ગૌ૨વ અનયુભવશો. જૂનથી ઓગસટની વચ્ચે 
આપનાં સંતાનોને નદી, સસવનમંગ પૂલથી દૂર 
રાખવા. જૂન માસથી વર્ષના અંત સયુધી સંતાનો 
માટે વયવસાય સેટ કરવાનો ઉતિમ સમય છે. 

સંતાિ બાબત :
નનઃસંતાન દંપતીઓ માટે આ વર્ષ ખયુશીના 
સમાચાર લાવનાર છે. આપની શ્ધિા તથા 
ધીરજનયું ફળ ફેબ્યુઆરીમાં મળશે, આપના 
સંતાનો ધંધા માટે યોગય થયા હોય તો એનપ્લથી 
કામ પર ્બેસાડવા. અભયાસ માટે જતા સંતાનોને 
કોઈને કોઈ નવઘ્ આવવાથી કાયષો અટકતયું લાગે.

િોકરરી-ધંધા બાબત
વર્ષના પ્ારંભમાં જ સયુખદ સમાચારો મળે. 
સરકારી ક્ેત્રના કમ્ષચારીઓ માટે સરકા૨તરફથી 
લાભો મળે. ધંધા રોજગારમાં દડરયાઇ ખેડૂતો 
તમામ પ્કારની દલાલીનો વયવસાય, દાદાગીરી 
કરતા લોકો જમીન-મકાનના ધંધાથટીઓ, ઇમપોટ્ષ- 
એકસપોટ્ષના વેપારીઓ, જ્ેલરીના વયવસાયમાં 
વગેરે માટે વર્ષ ખૂ્બ સફળતા અપાવનાર રહેશે. 

િોકરરી-ધંધા બાબત
નશક્કો, ધમ્ષના વડા, સંગીતકારો, ગીતકારો, 

ગાયરા કલાકારો, માટે ખયુ્બ જ શ્ેષ્ઠ સમય છે. 
પ્ાઈવેટ નોકડરયાત માટે લોકો માટે કંપનીએ 
આપેલા ટાગષેટને આપ સફળતાપૂવ્ષક પાર કરી 
શકશો. ધંધામાં આપની પાસે મોનોપોલી જેવયું 
કશયું રહ્ં નથી. ધંધા વાતો શેર કરવી નહીં.

નવદ્ા્થીઓ માટે
પોલીસ, રમત-ગમત, ફોરેસટ, આમટી કે અનય 
જેમાં શૌય્ષ તેમજ ્બળનો ઉપયોગ થતો હોય તેવા 
ક્ેત્રના નવદ્ાથટીઓને ખૂ્બ સારી સફળતા મળશે. 
સાયનસના ક્ેત્રમાં મહેનત કરતા નવદ્ાથટીઓને 
ખૂ્બ સારી સફળતા મળશે. સાયનસના ક્ેત્રમાં 
મહેનત કરતા નવદ્ાથટીઓએ ફેબ્યુઆરીથી 
એનપ્લની વચ્ચે ખાસ તકેદારી રાખવી.

નવદ્ા્થીઓ માટે
આ વર્ષ ઓછી મહેનતે સફળતા અપાવનાર 

રહેશે. પહેલા કરેલી મહેનત આ વરષે રંગ લાવશે. 
માચ્ષથી જયુન સટયુડનટ લોન-વીઝા મળવાના ઉતિમ 
યોગ છે. વેદ શાસત્ર-જયોનતરના નવદ્ાથટીઓ માટે 
મહેનત માંગી લેશે. પ્ાઈવેટ ક્ેત્રમાં કામ કરતા 
નવદ્ાથટીઓએ અભયાસમાં ધયાન આપવયું પડશે.

મે્ (અ,લ,ઈ)

વૃ્ભ (બ,વ,ઉ)

મમથુન (ક,છ,ઘ)
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શનિ મહારાજિું ફળ
જાન્યુઆરી માસ સયુધીમાં શનિ મહારાજ જાણે 
આપ ઉપર મહેરબાિ હો્ તેમ ઊલટયું િાખશો તો 
પણ સવળયું પડશે. દૈનહક બાબતમાં શનિ મહારાજ 
જૂિા રોગોિે ફરી જગાડે િનહ તેિયું ધ્ાિ રાખવયું. 
ડડસેમબરથી જાન્યુઆરી વચ્ે ્ોગ્ વ્નતિ દ્ારા 
કે કોઇ સંસથાઓ દ્ારા આપિયું સનમાિ તેમજ 
્ોગયુ્ પયુરસકાર મળી શકશે. 

આન્થિક બાબત
આનથથિક સસથનત થોડી ડામાડોળ જેવી લાગે. એનરિલ માસ સયુધી વધયુ સંભાળી રાખવી. એનરિલ માસ 
પછી આનથથિક સસથનતમાં એકધારો વધારો આવે. તમારી સાથે રહેવાવાળા લોકોિે ચમતકાર જેવયું 
લાગશે કે ઓનચંતા તમે કેમ ફાઇિાસનસ્લી સટ્રોંગ બિી ગ્ા? આપ બેઠી આવકિયું આ્ોજિ કરવા 
ઇચછતા હો્ તો ઓગસટથી વરથિિા અંત સયુધીમાં ખૂબ સરસ આ્ોજિ કરી શકશો. ભાઈ-ભાંડયુઓ 
સાથેિી આનથથિક લેણદેણ કે ગૂંચવળાઓિો સયુખદ અંત આવશે. હોસસપટલ, રિોપટટીઓ વીમા કંપિી, 
બેંડકંગ ક્ેત્રિા લોકો માટે આ વરથિ ખૂબ સફળતા અપાવિાર રહેશે. બાળકો તેમજ પત્ીિા કે માતાિા 
િામ પર ઇનવેસટ કરવા ઇચછતા હો્ તો ડડસેમબરથી માચથિિો સમ્ શ્ેષ્ઠ રહેશે. 

સ્ત્રીઓ માટે
સત્રીઓ માટે ખયુશીિા સમાચારો આ વરથિમાં 
ખયુશીિા સમાચાર આવશે. અિેક રિકારિી ભેટ-
સોગાદો રિાપ્ત કરીિે કોસમપડટશિોમાં કે સપધાથિતમક 
પરીક્ાઓમાં ભાગ લીધેલ હશે તેમિે એવોડથિ 
પયુરસકાર મળવાિા ્ોગ છે. સહિ કરવાવાળા 
સવભાવિે કારણે પડરવારિા લોકો, પનત દ્ારા 
વધારેમાં વધારે ટોચથિરિો ભોગ બિવયું પડશે. 

ગુરુ મહારાજિું ફળ
વરથિિા રિારંભમાં ગયુરુ આપિા ભાગ્સથાિમાંથી 
પસાર થતો હોવાથી આપ આપિો વ્વસા્, 
અન્ રિવૃનતિઓ ભાઈ-ભાંડયુઓિા સાથ 
સહકારથી ઉચ્ મયુકામ સયુધી પહરોંચી શકાશે. મે 
માસથી ઓગસટિી વચ્ે ગભાથિધાિ માટેિો ગયુરુ 
ઉતિમ ્ોગ બિાવે છે. આપિી સાથે સમજદાર 
રહેિાર લોકોિે આપ મદદરૂપ બિશો. 

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
પડરવાર સાથ ે મતભદે હશ ે તો 
સયુખદ અતં આવશ.ે ડડસેમબરથી 
ફેબ્યુઆરી મનહિામા ંઅનવવાનહતો 
માટે સયુદંર પાત્ર મળે. માચથિથી 
એનરિલિી વચ્ ેઅન્ સત્રી નમત્રોિે 
કારણ ે વૈવાનહક જીવિમા ં ખટરાગ 
ઊભા િ થા્ તિેો ખ્ાલ િા રાખવો. 

આરોગ્ય બાબત
આંખ, કમર, માથાિા દદથિિી 
પીડા ઉતપન્ન થા્ તો સારવારિા 
કરાવવી. ડા્ાનબટીસ, બીપી 
જેવા રોગોમાં આપ કંટ્ોલ મેળવી 
શકશો. વધારે પડતા કામબોજિે 

લીધે ચક્કર આવવા જેવા રોગોિી 
શરૂઆત આ વરથિમાં થશે. 

્યાત્ા-પ્રવાસ
્ાત્રા રિવાસોમાં િાિી મોટી અડચણો આવે. 
ફેબ્યુઆરી માસથી અટવા્ેલા કા્યોમાં સફળતા 
મળે. ધાનમથિક લોકો, ્ોગીઓ માટે માચથિથી 
મે વચ્ેિા રિવાસ સફળ થશે. માતા-નપતાિે 
હવાઈ મયુસાફરી કરાવવા ઇચછતા હશો તો મેથી 
ઓગસટ વચ્ે કાળજી રાખવી. દડર્ાકાંઠેિા 
રિવાસથી ધંધામાં લાભ થા્.

રાહુ મહારાજિું ફળ
વરથિિા અંત સયુધી રાહયુ આપિા કમથિસથાિમાંથી 
પસાર થશે. શેર-શટ્ા કે અન્ કોઈ રમતો સાથે 
જોડા્ેલા લોકોિે રાહયુ અપાર સફળતા અપાવે. 
વાહિિી અંદર કેફી દ્રવ્ો લઇિે સાથે ફરતા 
લોકો માટે પોલીસ દ્ારા સખત કા્થિવાહીિા ્ોગો 
છે. રાહયુ આપિા જમીિ નમલકતિા કેસોમાં 
અિેક નવઘ્ો ઉતપન્ન કરાવશે. 

સંતાિ બાબત
સંતાિિી ઇચછા રાખવાવાળા દંપતીઓિે 
ડડસેમબરથી માચથિિી વચ્ે ઉતિમ ્ોગ છે. 
સંતાિોમાં ખેલકૂદ, સસવનમંગ, પોલીસ તાલીમ, 
દોડ કે અભ્ાસ નસવા્િી અન્ એસ્ટનવટીઓ 
હશે તો આ િવયું વરથિમાં કૌશલ બહાર લાવી 
શકશો. વધારે પડતા તોફાિી સંતાિો માટે જૂિથી 
સપટેમબરિી વચ્ે ખાસ સંભાળવાિયું રહેશે. 

િોકરરી-ધંધા બાબત
રિવાહી વ્વસા્ સાથે સંકળા્ેલા લોકો, લાકડા, 
દડર્ાડકિારાિા નવસતાર, એ્સરે, લેબોરેટરી, 
સોિા-ચાંદી, સકૂલ, કોલેજ ક્ેત્રિા લોકો 
માટે ખૂબ સફળતાવાળયું વરથિ રહેશે. સરકારી 
િોકડર્ાત, સહકમથિચારી સાથે નમત્રતાભ્યુું વલણ 
રાખવાથી સફળતા મળે. િોકરીમાં રિમોશિમાં 
આવતા અંતરા્ો ફેબ્યુઆરીથી જૂિિી વચ્ે દૂર 

નવદ્ા્થીઓ માટે
નવદ્ાભ્ાસ કરતા નવદ્ાથટીઓિે અભ્ાસ 
દરનમ્ાિ જ નવવાહિી વાતો ચાલે તો સવીકાર 
કરી િા લેવી, એનરિલ માસથી જે નવદ્ાથટીઓ 
પોતાિો ખચયો કે પોતાિી રીતે મેળવવા 
ઇચછતા હો્ તો સફળતા મળશે. િે ફામથિસી, 
એસનજનિ્ડરંગ, હોટલ મેિેજમેનટ, ફાઇ. 
મેિેજમેનટ નવદ્ાથટીઓ માટે સફળતાદા્ક રહેશે.

શનિ મહારાજિું ફળ
શનિ મહારાજ આપિે શત્રયુઓ પર નવજ્ 
અપાવશે. કોટથિ કચેરીિા કેસમાં નવજ્ અપાવે. 
માતૃપક્ તરફથી વારસાકી્ નમલકત તેમજ 
વ્વસા્માં પણ મદદરૂપ થશે. ફેબ્યુઆરીથી 
એનરિલિી વચ્ે કોઈ પણ રિકારિી દલાલી 
સોદામાં વચ્ે પડેલા હશો તો છયુટકારો મળશે. 
ઉછીિા લીધેલા િાણા ભરપાઈ કરી શકશો.

શનિ મહારાજિું ફળ
સતંાિ બાબત, રેિમસબંંધોમા ં નિષફળતા અપાવ.ે 
એનરિલ માસથી શનિિયુ ં રાનશ પડરવતથિિ આપિા 
માટે સારા સમાચાર લઇ આવ.ે એનરિલથી જિૂિી 
વચ્ ેકોઈ ગૌરવદા્ક કા થ્િથી આપિા પડરવારિા 
લોકો ગૌરવ અિયુભવશ.ે વધારે પડતી રિનસનધિિી 
ભૂખ તેમજ ધિિી લાલસા આપિ ેખોટા નિણથ્િ ો 
લેવા માટે મજબરૂ િ કરે તેિયું ધ્ાિ રાખવયું. 

આન્થિક બાબત
ઘણાં વરયો પછી આ વરષે આનથથિક બાબતે આપ ઘણા જ છૂટમાં હશો. આપિી ઉપરિા દેવા પર 
તેમજ બેંકલોિો ભરપાઈ થઈ જવાથી આપ આનથથિક રીતે ખૂબ જ સયુખી થશો. હવે આપિો ધ્ે્ 
એનરિલ માસથી આપિી છે. કંપિી, ફે્ટરી કે વ્વસા્િે િવા મયુકામ સયુધી પહરોંચાડવાિો જ રહેશે. 
માચથિથી જૂિિી વચ્ે કોઈ લાભ કે લાલચમાં આવવયું િહીં. િહીતર તમારે મોટી આનથથિક િયુકસાિિી 
સહિ કરવી પડે તેમ છે. ્યુવાિો માટે સત્રી પાત્રોમાં કે મોજશોખમાં ઓગસટથી િવેમબરિી વચ્ે 
ખોટા ખચથિઓ થવાિા ્ોગો છે. આ વરથિમાં નવદેશમાં પણ તમે ખયુબ મોટયું રોકાણ કરી ભનવષ્િા 
તમારા પલાિિે સફળ બિાવી શકો છો.

આન્થિક બાબત
વરથિિા આરંભે આનથથિક બાબત ખૂબ સારી જશે. ફેબ્યુઆરીથી મે માસ વચ્ે વચ્ે ધંધાકી્ કે કોટથિ કેસમાં 
અથવા બેનક લોિો ચૂકવવામાં આનથથિક બાબતે મયુશકેલીિો અિયુભવ કરવો પડે. ઇમપોટથિ-એ્સપોટથિિાં 
કાગળ-કાપડ, સફેદ વસતયુ, વાહિ, ટ્ાનસપોટથિ, પત્રકાર, પોલીસ, નમનલટરી તેમજ પેટ્ોનલ્મ વસતયુિા 
વ્વસા્વાળા લોકો આનથથિક રીતે વધયુ મજબૂત બિશે. માચથિથી િવા વ્વસા્માં મૂડી રોકાણ મળવાથી 
આનથથિક સધધરતા તેમજ જૂિા દેવાિા પૈસા ચૂકવાતા આપ આિંદ અિયુભવશો. આનથથિક બાબત આપે 
સધધરતા જાળવી રાખવા માટે આપિો સેલફીસ સવભાવ છોડવો પડશે. બેિ, દીકરી, પત્ી, માતા કે 
અન્ સત્રીઓ દ્ારા આપિે આનથથિક મદદો મળી રહેશે. બેંક વ્વહારમાં ચો્સાઈ રાખવી.

સ્ત્રીઓ માટે
આપિા ગયુસસાવાળા સવભાવ ઉપર કનટ્ોલ 
રાખવો ખૂબ જરૂરી રહેશે. ફેબ્યુઆરીથી એનરિલિી 
વચ્ે આપિા સવાસ્થ્ અિે સયુંદરતાિી સંભાળ 
રાખવામાં પૈસાિો વ્્ થશે. આપ પડરવારિા 
લોકો કે મનહલા અનધકારી, ઉપલા અનધકારીિયું 
બોધરેશિ કે વધારે પડતો કા્થિભાર સહિ િ 
થતા ઉગ્ર બિી જશો. 

સ્ત્રીઓ માટે
આપિી કા્થિક્મતા તેમજ સહિશીલતાિો 
પડરચ્ લોકોિે આપવો પડશે. નવદ્ાભ્ાસ કરતી 
સત્રીઓ માટે સાઇડમાં િોકરીિા ્ોગો શરૂ થા્ 
છે. એનરિલથી જયુલાઈિી વચ્ે નરિ્ પાત્રો સાથેિી 
મયુલાકાતોિો દોર વધયુ બિે. નબઝિેસ વયુમનસ 
માટે પોતાિો વ્વસા્ કે પનતિો વ્વસા્ 
મક્કમતાથી આગળ વધારવો પડશે. 

ગુરુ મહારાજિું ફળ
જમીિ-મકાિ રિોપટટી લેવાિા ઉતિમ ્ોગોિયું 
નિમાથિણ થશેે. નવવાડદત જમીિિો ઉકેલ 22 
એનરિલ સયુધીમાં આવી શકે. પનત-પત્ીિા 
સંબંધોમાં મીઠાશ આવશે. સવાસ્થ્માં સયુધારો 
સાથે આવશે. સંતાિિી ઈચછાવાળા દંપતીઓ 
માટે ઉતિમ સંતાિ્ોગ બિે. નવદ્ા રિેમલગ્નમા 
મેથી ઓગસટિો સમ્ શ્ેષ્ઠ રહેશે.

ગુરુ મહારાજિું ફળ
િધા્ાથિ હો્ તેવા અણધા્ાથિ લાભો આપે. 
સરકારી ક્ેત્રમાં કે કોપયોરેટ ક્ેત્રમાં પાંચ, પચ્ીસ 
માણસોમાં આપિો વટ પડી જા્. ભાઈ- 
ભાંડયુઓ સાથેિા સંબંધોમાં ગયુરુ સયુમેળ કરાવે. 
એનરિલ માસથી વરથિિા અંત સયુધીમાં ગયુરુ આપિા 
અષ્ટમ સથાિમાંથી પસાર થતો હોવાથી આનથથિક 
બાબતે થોડીક બ્ેક લગાવશે. 

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
ફેબ્યુઆરી સયુધી પડરવારમાં 
વૈવાનહક રિસંગો, વડીલોિી સાથે 
હળવા મળવાિયું થા્. વરયોિા 
અબોલાઓ દૂર કરી માતા-નપતા 
તથા વડીલો સમક્ આપ મહાિ 
બિી શકશો. ડરસામણે ગ્ેલ 
પત્ી સાથે પયુિઃનમલાપ થઈ શકે.

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
વૈવાનહક જીવિમાં ખયુશિયુમા જેવયું 
વાતાવરણ રહેશે. પરસત્રી સાથે 
સંબંધોથી વૈવાનહક જીવિમાં 
કડવાશ આવી શકે. એનરિલથી 
જૂિ વચ્ે પત્ીિે ન્ા્ અપાવી 
શકશો. વાણી ઉપર સં્મ 
રાખવાથી પડરવારમાં એકતા જળવાશે.

આરોગ્ય બાબત
આ વરથિ આરોગ્ બાબતે સયુખાકારી 
નિવડશે. આ્યુવષેદ, ્ોગ, 
રિાણા્ામથી ભરપયુર લાભ મળી 
શકશે. સવાસ્થ્ સારુ હો્ તો 
કોઈપણ રિકારિા શરીર ઉપર 

શસત્રનરિ્ાઓ કે અન્ રિ્ોગો કરવા 
િહીં. આ વરથિમાં સજથિરીથી દૂર રહેવયું. 

આરોગ્ય બાબત
ગેસ, કબનજ્ત મસસતક પીડા, 
થવાિી શ્્તા છે. વધારો પડતો 
કા્થિબોજ આરોગ્િે િયુકસાિ 
પહોચાડી શકે છે. બેકરીિી 
તેમજ મેદાિી આઈટમોથી દૂર 

રહજો. વધારે કમાવવાિી લાલચમાં 
આરોગ્ િ બગડે તેિો ખ્ાલ રાખજો.

્યાત્ા-પ્રવાસ
પડરવાર, પત્ી, બાળકો તેમજ નમત્રો, 
સ્ેહીઓિી લઈિે રિવાસિયું સયુંદર આ્ોજિ કરી 
શકશો. અટવા્ેલા નવઝાિા રિશ્ો થાળે પડશે. 
એનરિલથી ઓગસટિી વચ્ે તો વ્વસા્ક્ેત્ર 
રિવાસો, કંપિીમાંથી કંપિીિા કામે બહાર જવાિયું 
તેમજનવદેશ અભ્ાસ કરતા સંતાિોિે મળવા 
જવાિા પણ ઉતિમ ્ોગો બિે છે. 

્યાત્ા-પ્રવાસ
આ વરથિમાં રિવાસોિી કે ્ાત્રાઓિી હારમાળાઓ 
સજાથિશે, જરૂડર્ાતથી વધારાિા રિવાસો શ્્ 
હો્ તો વીડડ્ો કોનફરનસ કે અન્ ટેક્ોલોજીિા 
માધ્મથી જ પતાવવા. ડડસેમબરથી ફેબ્યુઆરી 
વચ્ેિા વ્ાપાડરક કે રાજકી્ રિવાસોમાં 
માિહાનિ કે જાિહાનિિો ભ્ કન્ારાનશવાળા 
લોકો માટે રહેલ છે. 

રાહુ મહારાજિું ફળ
શેર-સટ્ા કે જયુગાર, ક્લબો વગેરે ક્ેત્રિો લોકો 
માટે રાહયુ સફળતા અપાવશે. નવદેશોમાં માિ-
સનમાિ વધારશે. લાંચ રૂશ્વત કે અન્ કેસોમાં 
ફસા્ેલા હશો તો બહાર િીકળી શકશો. સરકારી 
િોકરીમાંથી કાઢી મૂ્્ા હશે તો માિપૂવથિક 
ફરી રિાપ્ત કરી શકશો. દયુશમિીમાં વધારો થા્. 
સમજદારીપૂવથિક રહેવયું. કોઈિા ઝઘડમાં પડવયું િહીં.

રાહુ મહારાજિું ફળ
આપિા માથે રાહયુ અિેક િવી જવાબદારીઓ 
સરોંપશે. રાજકી્ ક્ેત્રિા લોકો માટે પદ- 
રિનતષ્ઠાિે હાનિ પહરોંચાડિાર વરથિ રહેશે. 
રાજકી્ કે સરકારી ક્ેત્રિા લોકો તમારી પાસેથી 
િ કરાવવાિા કામો કરાવશે. સમ્ પહેલા 
સૂચકતા દાખવશો તો રાહયુ આપિે બચાવશે. 

સંતાિ બાબત 
માચથિ સયુધી નિઃસંતાિ દંપતીઓ માટે પયુત્ર સંતાિિો 
શ્ેષ્ઠ સમ્ છે. ગરીબ પડરવારિા િજીકિા 
સંતાિોિી સકૂલ ફીિો ખચથિ ઉપાડી લેશો. ફેબ્યુઆરીથી 
એનરિલિી વચ્ે સંતાિોિે િવા વ્વસા્માં મૂકી 
રોકાણમાં મદદરૂપ થશો. જાહોજલાલીિો સંતાિો 
ગેરફા્દો િ ઉઠાવે તેિયું ધ્ાિ રાખવયું. નપતા-પયુત્ર 
વચ્ે સંબંધ મજબયુત બિશે.

સંતાિ બાબત
પયુત્ર સંતાિિી ઈચછાવાળા દંપતીઓ માટે 
ડડસેમબરથી માચથિ વચ્ેિો સંમ્ ગભાથિધાિ માટે 
શ્ેષ્ઠ રહેશે. આપ સંતાિો માટે કા્મ રોલ મોડલ 
રહેશો. ડડસેમબરથી માચથિિી વચ્ે વેદ વસતા 
બાળકોિા સંબંધોિા સારા સમાચારો આવશે. 
એનરિલથી જૂિ સયુધી સંતાિો સાથે નમલિ થશે.

િોકરરી-ધંધા બાબત
ધંધામાં શેર-સટ્ા, નરિકેટ, ડડસકોબાર, નબ્ર 
બારિો વ્વસા્ કરતા લોકો માટે ખૂબ સફળતા 
અપાવિાર વરથિ રહેશે. વતિથી બહાર િોકરી 
કરતા લોકો માટે વતિમાં આવવાિા ્ોગ છે. 
પનત-પત્ી અલગ જગ્ાએ િોકરી કરતા હશે તો 
જૂિથી સપટેમબર વચ્ે નમલાપ થવાિા ્ોગ છે. 
િોકરી કરિારે આ વરથિમાં લોિ લેવી િહીં.

િોકરરી-ધંધા બાબત
ખાવાપીવાિી વસતયુઓ, િાિા ઉદ્ોગો, ઈમપોટથિ-
એ્સપોટથિિા ધંધા માટે સમ્ સાિયુકૂળ રહેશે. 
નવદેશમાં િોકરી ધંધા માટે સેટ થવા ઈચછતા 
લોકો માટે ડડસેમબરથી એનરિલિો સમ્ શ્ેષ્ઠ 
રહેશે. ભાગીદારો ઉપર નવશ્વાસ રાખતા 
વધારોિો કા્થિબોજ આવી શકે છે.

નવદ્ા્થીઓ માટે
મહેિત વગર નવદ્ાથટીઓ પોતિી કોઠાસૂઝથી 
સફળતા મેળવશે. આપિા રાતડદવસિી કરેલી 
મહેિત આ વરથિ ફળદા્ી રહેશે. આચા્થિ કે 
રિોફેસરોિી સાથે મિમયુટા વિ થા્ તેિો ખ્ાલ 
રાખવો. સકૂલ કોલેજો કે નવદ્ાથટી ્યુનિટી કે 
્યુનિ્િ એકતામાં નસહંફાળો હશે. સાનહત્ 
કલાિા નવદ્ાથટીઓએ વધયુ મહેિત કરવી પડશે.

નવદ્ા્થીઓ માટે
આખંિા સપનેશ્ાનલસટ, સકીિ તથા સત્રી રોગિા 
અભ્ાસ કરતા નવદ્ાથટીઓ માટે ઉતિમ તક, Phd 
માટે નવદેશ જવા ઇચછતા નવદ્ાથટીઓિે નવઘ્ો આવશે 
પણ પછી સફળતા મળશ.ે હોસટેલમા ં કે નવદેશમાં 
રહેતા નવદ્ાથટીઓએ ખરાબ સંગતથી તમેજ 
વ્સિથી દરૂ રહેવયુ.ં   (વધ ુનવગત આવતા અંકે)

કક્ક  (ડ,હ)

સિંહ (મ,ટ)

કન્યા (પ,ઠ,ણ)

િંવત 2079  
વયાર ષ્િક રયાશિ ભરવષ્ય
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।। શ્રી �ા�મનારાયણાે �વજયતે ॥
બ્રહ્મ�રૂપ પ્રમુખ�ામી મહારાજ શતા�ી લેખમાળા

કબૂતરોનું ઘૂ-ઘૂ-ઘૂ, કોયલ ક�જે ક�-ક�-ક�;
ચકલાં ઉ�દર ચૂ-ચૂ-ચૂ, છછૂંદરોનું છૂ-છૂ-છૂ..
ક�જનમાં શી કક્કાવારી? હું ક�દરતને પૂછું છું;

ઘૂવડ સમા ઘૂઘવાટા કરતો,માનવ ઘૂરક� હું-હું-હું..
બાળપણમાં ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તકમાંથી 

શ્રી�દનકરરાય વૈદ્યની ઉપરોક્ત કિવતા સૌએ 
ઘણીવાર વાંચી હશે, મુખપાઠ કરી હશે, તેની 
પરીક્ષા  પણ આપી હશે; પણ આ કિવતા પર 
ક્યાર�ય િવચાર થયો છ� ? ચાલો, આજે જ કરી 
લઈએ. આપણા પ�રવારમાં જ્યાર� ક્યાર�ય 
પણ અશાંિત સ�ર્તી હશે, ત્યાર�  તટસ્થપણે � 
કારણ શોધવા બેસીશું, તો તેના મૂળ પહ�ચશે 
આ કિવતા સુધી. અશાંિતનું કારણ મળશે 
અહ�કાર. તો શું આપણા પ�રવારમાં ચાલતા 
રોજના  મહાભારતનો ઉપાય સુચવતી કોઈ 
ગીતા છ�? જ્યાંથી શાંિતનું સરનામું મળ�? હા, 
છ�. 

વાત કરીએ એક એવા મહાનુભાવની, જેઓ 
સવર્ગુણસંપન્ન હોવા છતાં તેઓની અહ�શૂન્યતા, 
તેઓની નમ્રતા સૌને ઊડીને આંખે વળગતી. 
તેઓ જ્યાર� બહાર  જનતાની વચ્ચે પધાર� 
ત્યાર� હાથ �ડેલા હોય; તેઓ સભામાં પધાર� 
ત્યાર� પણ હાથ �ડેલા હોય; કોઈ તેઓને હાર 
પહ�રાવે તોપણ તેઓના હાથ �ડેલા હોય  અને 
કોઈ મહાનુભાવની મુલાકાત હોય, ત્યાર� પણ 
તેઓના હાથ �ડેલા હોય. તેઓના મુખારિવંદ 
પર ક� વાણીમાં, તેઓની ચાલમાં ક� વતર્નમાં, 
�હ�રમાં ક�  ખાનગીમાં, કોઈને પણ, ક્યાર�ય 
પણ અહ�કારનો લેશ અનુભવ નથી થયો ! તેમણે 
આ માત્ર િવનમ્રતાનો ગુણ ક�ળવ્યો નહોતો પણ 
તેઓ અહ�કાર-રિહતતાની  સવ�ચ્ચ �સ્થિતએ 

બેઠા હતા, જ્યાં ‘હું’ ભાવનો સંપૂણર્ પ્રલય 
થઈ ગયો હોય. હા, આ વાત છ� િવશ્વવંદનીય 
સંતિવભૂિત પ્રમુખસ્વામી મહારાજની.

એક-બે નહ� પણ તેઓના �વનપ્રસંગોની 
હારમાળાઓ સ�ર્યેલી છ�, જેમાં તેઓની 
અનહ�ક�િતનું િવરલ દશર્ન થયું છ�. સમગ્ર 
િવશ્વને ઉન્નત પ્રેરણા આપતા  સ્વાિમનારાયણ 
અક્ષરધામ સ્મારકને �ઈને ભલભલા નતમસ્તક 
થઈ �ય છ� : માત્ર પાંચ વષર્માં આ �દવ્ય 
સજર્ન કરનાર િવશ્વકમાર્ કોણ છ�? જ્યાર� સૌ આ  
બેનમૂન રચનાનો 
યશકળશ પ્રમુખ 
સ્વામી મહારાજ 
પર ઢોળ� ત્યાર� તેઓ 
બોલી ઊઠ� : ના, મ� 
કાંઈ કયુ� નથી, આ 
તો યોગી� મહારાજ 
(તેઓના ગુ�) નો 
સંકલ્પ,  શાસ્ત્રી� 
મહારાજ (તેઓના દીક્ષા ગુ�) અને ભગવાન 
સ્વાિમનારાયણની ક�પા અને સૌ સંતો-ભક્તોની 
મહ�નત. આપણાથી તો શેક્યો પાપડ પણ ભાંગે 
નહ�. ભક્તો ફરી-ફરીને તેઓનો જયજયકાર કર� 
ત્યાર� તેઓ ભાવાદ્રર્ થઈ �ય : આપણે કાંઈ કયુ� 
નથી. ભગવાન  સવર્કતાર્હતાર્ છ�. જયજયકાર 
એમનો કરો. અમે તો દાસ છીએ! 

સન ૧૯૭૮ની વાત છ�. પરમ પૂજ્ય 
પ્રમુખસ્વામી મહારાજ િવદ�શની ધરતી ઉપર 
સનાતન િહ�દુ ધમર્નો ધ્વજ લહ�રાવી ભારત 
પધાયાર્, ત્યાર� મુંબઈ યુવકમંડળ  દ્વારા તેઓનો 
િવિશષ્ટ સન્માન સમાર�ભનું આયોજન થયું. આ 

પ્રસંગે રસપ્રદ સાંસ્ક�િતક કાયર્ક્રમોની પ્રસ્તુિત 
થવાની હોવાથી તેની �ટ�કટો પણ વ�ચવામાં 
આવી. પર�તુ  કાયર્ક્રમના સમયે ગરબડ એ 
થઈ ક� �ટ�કટધારકો આવે તે પહ�લાં તો હૉલ 
હ�રભક્તોથી ભરાઈ ગયો. આવું થઈ જશે એ 
તો આયોજક યુવકોની કલ્પનામાં જ  નહોતું. 
તેથી હૉલની બહાર �ટ�કટધારકોએ હ�ગામો 
મચાવ્યો. તે �ઈ હૉલનો મૅનેજર ગભરાયો. 
તેણે આયોજક યુવકોને ક�ં : તમે પ�ર�સ્થિત 
થાળ� પાડો. નહ� તો  પોલીસ બોલાવીશ. હવે 

તો યુવકો મૂંઝાયા. 
તેઓ અંદર કાયર્ક્રમ 
િનહાળી રહ�લા પ્રમુખ 
સ્વામી મહારાજ 
પાસે આવ્યા અને 
તેઓને પ�ર�સ્થિતથી 
વાક�ફ કયાર્.  િવગત 
�ણી પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજ તરત જ 

બહાર પધાયાર્ અને અકળાયેલા આગંતુકોને 
િવનવતાં ક�ં : હું આપની માફ� માંગું છું. 
અમારી ભૂલ છ�. તમારા માટ� ખાસ  બી� 
કાયર્ક્રમ રાખીશું. 

આ શબ્દોથી જ સૌનો રોષ ઠ�ડો પડી ગયો, 
�ટ�કટધારકો શાંિતથી વીખરાઈ ગયા. પર�તુ હવે 
આયોજક યુવકોને મનમાં દુ:ખ અને  અિત-
આશ્ચયર્ની િમિશ્રત લાગણીઓ ઉભરાઈ આવી 
ક�, ભૂલ અમારી અને પ્રમુખસ્વામી મહારાજે 
અમારો દોષ પોતાના માથે લઈ લીધો ! તેઓના 
પોતાના જ  સન્માન સમાર�ભમાં તેમણે પોતે જ 
માફ� માંગી! પ્રમુખસ્વામી મહારાજ એમાંના 

પુ�ષ નહોતા ક� જે અહ�કારને વશ થઈને 
પોતાના સ્ટ�ટસ ક� પ્રે�સ્ટજની િચંતા કયાર્  કર�. 
તેઓએ અન્યોનું દુ:ખ ખાળવા માટ� જ તો 
જન્મ ધય� હતો. તેથી કાયર્ક્રમ બાદ યુવકોનું 
દુ:ખ પોતાને માથે વહોરી લેનાર પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજ જ્યાર� મં�દર�  પધાયાર્, ત્યાર� યુવકોએ 
આ બાબત �દલગીરી વ્યક્ત કરી. પ્રિતભાવમાં 
પ્રમુખસ્વામી મહારાજ એટલું જ બોલ્યા ક�, તમે 
સેવા કરો છો તો તમારા માટ� હું આટલું ન  ક�ં? 

અહો! આ ઘટનામાં ખર�ખર વાંક કોનો 
હતો? છતાં માફ� કોણે માંગી ? ભૂલ કરનાર 
યુવકોને કોણ �ણતું હતું? અને માફ� માંગનાર 
મહાપુ�ષને કોણ નહોતું  ઓળખતું ? છતાં 
પ્રમુખસ્વામી મહારાજે અમારી ભૂલ થઈ છ�, 
એમ કહીને આપણને પ્રમુખ દશર્ન કરાવ્યું ક� 
ક્યાર�ક હુંપણું છોડીને, બી� માટ� થોડું સહન 
કરી  લઈએ, તેમાં જ સજ્જન તરીક�નું શાણપણ 
ર�ં છ�. 

આપણા િનત્ય�વનમાં શું આપણે પણ આવું 
ન કરી શક�એ ? ઘરમાં આપણા સૌ પ�રવાર 
સભ્યો વચ્ચે ક્યાર�ક કોઈ પ્રશ્ન આવે, વાતાવરણ 
ગરમ થઈ જશે એવું  લાગે, ત્યાર� મારી ભૂલ 
થઈ ગઈ!  એટલું જ બોલવાનું છ� પણ પછી 
એનો �દુ જુઓ, ક�વો ચાલે છ� નમી દઈને, 
માફ� માંગીને, પોતાનું જતું કરીને પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજ જેવું વતર્ન આપણે અપનાવીએ તો 
આપણું ઘર ક્લેશ-ક�કાસનો કર��ડયો નહ� પણ  
સુખ-શાંિતનું સરનામું બની જશે.. Choice 
is in our hands! 

 (શબ્દાવિધ - ૬૯૦ શબ્દ)
- સાધુ વેદક�િતર્દાસ

ઓગ�ન ટ� ા�સ�લા�ટમ� આશાનું �કરણ બનતું ભારત

અહંકાર છોડશો તો ઘર સુખ-શ�િતનું સરનામું બની જશે

ક�રળની એક ખાનગી હો�સ્પટલમાં તાજેતરમાં 
આશ્ચયર્જનક ઓપર�શન સફતાપૂવર્ક પાર 

પડ્યું હતુ. આ ઓપર�શન ટૂંકા ગાળામાં બે 
દદ�ઓ પર થયુ. જેમાં એક દદ� કણાર્ટકનો અને 
બી� ઈરાકનો હતો. આ બંને દદ�ના બંને હાથને 
ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીને તબીબોએ સૌને ચ�કાવી દીધા. 
કારણ ક�, આ પ્રકારની શસ્ત્રિક્રયા િવશ્વમાં અત્યાર 
સુધીની ત્રી� સજર્રી માત્ર છ�. ભારતના તબીબોએ 
આ કાયર્ કરીને દ�ખાડ્યું છ�. હો�સ્પટલમાં દાખલ 
બંને દદ�ઓએ અકસ્માતમાં બંને હાથ ગુમાવ્યા 
હતા. તેમાં કણાર્ટકના 25 વષ�ય દદ�નું નામ 
અમર�શ છ�. જયાર� ઇરાકથી સારવાર માટ� 
આવેલા 29 વષ�ય દદ�નું નામ યુસુફ હસન સઇદ 
અલ-ઝુવાની છ�.

અમર�શ પર સજર્રી થઈ અને તે હવે બંને 
હાથ સાથે ફરી �વંત �વશે. સપ્ટ�મ્બર 2017માં 
અમર�શે ઇલે�ક્ટ્રક શોક લાગવાને કારણે બંને 
હાથ ગુમાવ્યા હતા. તે અકસ્માતના બંને હાથમાં 
ફ્ર�ક્ચર તો થયા જ હતા, પણ સાથે હાથ આગની 
ઝપેટમાં પણ આવ્યા હતા. ઘટના બાદ અમર�શને 
તત્કાલ હો�સ્પટલ લઈ જવામાં આવ્યો પણ તેણે 
એક હાથ પૂર�પૂરો ગુમાવ્યો અને બી� કોણી 
સુધીનો ભાગ પણ કામ કરતો બંધ થયો હતો. 
વષ� સુધી હાથ િવના સંઘષર્ કયાર્ બાદ કોચીમાં 
આવેલી અ�તા હો�સ્પટલ અંગે માિહતી મળતા 
જ અમર�શે તેનો સંપક� કય�. અહ� ટ્રાન્સપ્લાન્ટની 
પ્રિક્રયા થતી હોવાનું �ણી તેના મનમાં આશાનું 
�કરણ �ગ્યુ. જે બાદ અમર�શે ‘ક�રળ નેટવક� ફોર 
ઓગર્ન શેર�ગ’માં રિજસ્ટ્રેશન કરાવ્યું અને ત્યારથી 
તેને અનુક�ળ આવે તેવા ડોનરની રાહ તે રાહ �તો 
હતો.

થોડા સમય પહ�લાં જ ક�રળના જ િવનોદ 
નામના વ્યિક્તના હાથ મળવાના સમાચાર �ણી 
અમર�શ આનંદીત થયો હતો. 54 વષર્ના િવનોદ 
િમડલ ઇસ્ટમાં વષ�થી �બ કરતા હતા. ર� 

દરિમયાન તેઓ જ્યાર� પોતાના વતન કોલ્લમ 
આવ્યા હતા ત્યાર� તેમનો ગમખ્વાર અકસ્માત 
થતા તેને સારવાર માટ� હો�સ્પટલમાં ખસેડાયો 
હતો. જયાં અનેક પ્રયાસો પછી પણ િવનોદની 
�સ્થિત કથળતી રહી અને અંતે તેને બ્રેન ડેડ �હ�ર 
કરાયો હતો. િવનોદની આ �સ્થિત �ણીને તેના 
પ�રવાર� તેના શરીરના અવયવોનું દાન કરવાનો 
િનણર્ય લીધો. આખર� 
િવનોદના હાથ અમર�શને 
આપવાનું નક્કી થયુ. 

20 સજર્ન અને 10 
એને�સ્થઆિસસ્ટ્સ દ્વારા 
બંને હાથ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ 
કરવામાં સફળતા મળી. 
ઓપર�શન પછી અ�તા 
હો�સ્પટલના ‘સેન્ટર 
ફોર પ્લા�સ્ટક એન્ડ 
�રકન્સ્ટ્રક્ટીવ’સજ ર્ર ીના 
વડા અને પ્રોફ�સર ડો. 
સુબ્રમિણયમે મી�ડયા સમક્ષ 
�હ�ર કયુ� ક�, અમર�શનું 
ઓપર�શન ખૂબ જ મુશ્ક�લ 
અને પડકારજનક ર�. 
ખભેથી પૂરા હાથને 
ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની 
સજર્રી ભાગ્યે જ થાય છ�. 
ભારતમાં તો આ પહ�લીવાર 
બન્યું છ�. ખભાથી જ્યાર� 
હાથને �ડવામાં આવે 
ત્યાર� તેમાં ટ�કિનકલ ઇસ્યૂ ખૂબ આવે છ�. �ક� 
અમર�શની સજર્રી સફળતાપૂવર્ક પૂણર્ થઈ. હાથના 
ઉપરના ભાગમાં લોહીના પ્રવાહને લઈને થોડી 
મુશ્ક�લી આવી હતી, પર�તુ થોડી તપાસ પછી અમે 
તે પણ દૂર કરી શક્યા છ�.

અમર�શ માટ� તો આ સપનું સાકાર થયા જેવું 

છ�. તેનું કહ�વું છ� ક�, “યુવાનીમાં જ મ� હાથ ગુમાવી 
દીધા. અને પછી તે વાસ્તિવકતા સ્વીકારવી મારા 
માટ� મુશ્ક�લ બની ગઈ. આ અશક્ય લાગતું હતું. 
મારા �વનમાં હતાશા વધી રહી હતી. તેથી હું 
સતત ભગવાનને પ્રાથર્ના કરતો રહ્યો અને આખર� 
ઈશ્વર� મારી પ્રાથર્નાનો જવાબ વાળ્યો છ�. આવી 
જ ક�ઈ ઘટના યુસુફ હસન સાથે પણ બની. યુસુફ 

બગદાદમાં ��ટ�રયર 
કન્સ્ટ્રક્શન વક�ર છ�. યુસુફ 
જ્યાર� �દવાલને િડ્રિલંગ 
કરી રહ્યા હતા ત્યાર� 
િડ્રિલંગ મશીન હાઇ વોલ્ટ�જ 
ક�બલના કોન્ટ�ક્ટમાં આવ્યું 
અને તેના કારણે યુસુફને 
જબરજસ્ત શોક લાગતા 
તેને ઈ� થઈ. સારવાર 
માટ� તેને તુર�ત હો�સ્પટલ 
લઈ જવામાં આવ્યો અને 
તે પછી યુસુફનો �વ 
બચાવવા તેમના બંને હાથ 
કોણીએથી કાપવા પડ્યા. 
યુસુફ તેના ઘરમાં એક માત્ર 
કમાનાર વ્યિક્ત હોવાથી 
આખા પ�રવારની આિથર્ક 
�સ્થિત કફોડી બની રહી 
હતી. અકસ્માતના છ 
મિહના પછી યુસુફ� કોચી 
આવીને ટ્રાન્સપ્લાન્ટની 
િવગતો મેળવી. જુલાઈ 

2021માં યુસુફ� પણ અમર�શની જેમ ‘ક�રળ નેટવક� 
ફોર ઓગર્ન શેર�ગ’માં રિજસ્ટ્રેશન કરાવ્યું.

અ�તા હો�સ્પટલની ખ્યાિત ઇરાક સુધી 
પહ�ચી હતી તેથી યુસુફ માટ� હાથ પાછા 
મેળવવાની આ એક માત્ર આશા હતી. યુસુફને 
અનુક�ળ આવે તેવાં હાથની ખબર તેમને ફ�બ્રુઆરી 

2022માં મળી. ક�રળની 39 વષ�ય એક મિહલાનો 
અકસ્માત થયા બાદ તેને બ્રેઇન ડેડ �હ�ર કરાઈ. 
આ મિહલાનો પ�રવાર તેમના અંગ ડોનેટ કરવા 
તૈયાર થયો. હાથને ડોનેટ કરવાની પણ તૈયારી 
પ�રવાર� દાખવી. એમ્બેલી નામની આ મિહલાના 
હાથ તે પછી યુસુફને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયા. ડોક્ટર 
સુબ્રમિણયમ અને ડો.મોિહત શમાર્ની રાહબરી 
હ�ઠળ આ ઓપર�શન સોળ કલાક સુધી ચાલ્યું.

યુસુફ� આ ઓપર�શન પૂણર્ થયું પછી ક�ં ક� 
મારા માટ� આ બી� જન્મસમાન ઘટના છ�. હું 
હવે ફરી કામ કરી શક�શ અને તેના પ�રવારનું 
ગુજરાન ચલાવી શક�શ તેવી આશા બંધાઈ છ�. 

�ક�, આ બંને દદ�ઓના �કસ્સામાં મુશ્ક�લી 
ઓછી થઈ છ� પણ તે પૂણર્પણે નાબૂદ થઈ નથી. 
કારણ ક� તેમણે આ�વન એવી દવા લેવી પડશે 
જેથી કોઈ પણ સમયે તેમનું શરીર આ નવા 
હાથને �રજેક્ટ ન કર�. એિશયાભરમાં ભારત  હવે 
ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અથ� ક�ન્દ્ર બન્યું છ�. ગત્ વષ� એક 
નવ�ત બાળકમાં િલવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં 
આવ્યું હતું. આ ઓપર�શન ચેન્નઈમાં થયું હતું અને 
બાળક માત્ર 42 �દવસનું હતું ત્યાર� તેના પર આ 
સજર્રી કરવામાં આવી હતી. સામાન્ય �કસ્સામાં 
આટલી નાની ઉ�મર� ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થતું નથી. 
ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરનારા ડોક્ટરો સુધ્ધાએ આ �ખમ 
િવશે વાત કહી હતી. પર�તુ આ ઓપર�શન કરવાની 
િહ�મત ચેન્નઈના ર�લા હો�સ્પટલના ડોક્ટરોની 
ટીમે દાખવી અને હવે તે બાળક સ્વસ્થતાથી 
�વન �વી ર�ં છ�.  અલબત ટ્રાન્સપ્લાન્ટના 
અનેક સક્સેસ ઓપર�શન ભારતમાં થઈ રહ્યા 
છ�. પર�તુ ભારતમાં હજુય ઓગર્ન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ�શન 
અંગે પુરતી જન��િતનો અભાવ છ�. �ક� તેમ 
છતાં સંખ્યાની ��ષ્ટએ ભારતમાં થતાં ઓગર્ન 
ટ્રાન્સપ્લાનનો ક્રમ િવશ્વમાં બી� આવે છ�. તેમાં 
મુખ્યત્વે �કડની અને િલવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ છ�.

- રમેશભાઈ વ્યાસ

કેરળના તબીબાેની 
અથાગ મહેનતને કારણે 
કણાર્ટક અને ઈરાકના 

દદ�ના હાથ ટ્રા��ા� 
કરાયા, સામા� રીતે અા 
અાેપરેશન અ�ંત જટીલ 

અને પડકારજનક છે 
પરંતુ ભારતના તબીબાેઅે 

તે કરી દેખાડ્યું છે 
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જાણવા જેવું
ઝેરી પતંગિયું : ગવિન એલેકઝાન્ડ્ા બર્ડ ગવંિ મોબાઈલનું નેટવક્ક કેવી રીતે કામ કરે છે?

ફૂલો ઉપર ઉડતાં રંગબેરંગી 
અને સુંદર પતંગગયા પણ 
ઝેરી હોય તે જાણીને નવાઈ 
લાગે. પપુઆનયુગગયાનાના 
જંગલમાં જોવા મળતાં 
કિવન એલેિઝાનડ્ા બટર 
ફલાય ઝેરી હોય છે. વળી 
તે પતંગગયાની જાતના 
સૌથી મોટા િદના છે. પક્ી 
જેવા મોટા એિ ફૂટની 

પાંખ ધરાવતા આ પતંગગયા મોટા પક્ી જેવા લાગે. લીલા રંગની પાંખો પર 
િથથાઈ ટપિાંવાળા આ પતંગગયા ઝેરી વનસપગતના ફૂલોમાંથી રસ ચૂસે છે. 
ઇ.સ.૧૮૪૪માં તેને ગરિટનના મહારાણીના નામ ઉપરથી નામ મળેલું અને તે 
ગવિન એલેિઝાનડ્ા બડ્ડ ગવંગ તરીિે ઓળખાય. બડ્ડગવંગ હમલે પક્ી જેવા 
હોય પરંતુ તે અનય પતંગગયાની જેમ ઇંડામાંથી ઇયળ અને િોશેટો બનયા 
પછી પતંગગયા તરીિે અવતરે છે. તેનો િોશેટો આપણા અંગૂઠા જેવો મોટો 
હોય છે. આ  પતંગગયાની જીભ લાંબી ભૂંગળી જેવી હોય છે. નર પતંગગયા 
નાના િદના અને તેજસવી રંગના હોય છે.

મોબાઈલ ફોન વાયરલેસ પધધગતથી િામ િરે છે. 
મોબાઈલ ફોન એટલે નાનિડો રેકડયો. તે રેકડયો 
તરંગોનું પ્રસારણ િરી શિે છે અને ઝીલી શિે છે. 
ગવશ્વભરમાં ઘણા બધા લોિો એિ સમયે ફોન ઉપર 
વાત િરતા હોય છે. તયારે ચોક્કસ ફોને બીજા ફોન 
સાથે જોડવા મજબૂત નેટવિ્ક જરૂરી છે. મોબાઈલ 
ફોનમાં ઈલેક્ટ્ોમેગ્ેકટિ એનર્જીનો ઉપયોગ થાય છે. 
ઈલેક્ટ્ીસીટી અને મેગ્ેકટઝમ ભેગા થાય તયારે ઘણાં 
ચમતિાકરિ િામ િરે છે તેનાં મોજાં પ્રિાશ જેટલી 
ગગતથી વાતાવરણમાં ફેલાય છે. મોબાઈલ ફોનમાં 
પાવર માટે બેટરી, પ્રસારણ ઝીલવા િે મોિલવા માટે 
એનટેના અને પ્રોસેસર હોય છે. પ્રોસેસર અવાજના તરંગોને ઈલેક્ટ્ીિ અને તેમાંથી ડીજીટલ સવરૂપ આપે છે. િોઈ 
વયગતિ મોબાઈલ  ફોન પર વાત િરે તયારે તેના અવાજને કડજીટલ સવરૂપ આપીને ઈલેક્ક્ટ્િ ગસગ્લમાં ફેરવે છે. 
એનટેના દ્ારા આ મોજાં નજીિના ટાવરને   મળે છે. ટાવર સંદેશાની ઓળખ મેળવી નજીિના સંબંગધત ટાવરને મોિલે 
છે. એિ સાથે ઘણા બધા ફોન ઉપયોગમાં હોય તયારે બધા એિબીજા સાથે ભળી ન જાય તે માટે દરેિ ગવસતારને 
નાના નાના ભાગમાં વહેંચી નાખેલું છે. આ ગવસતારને સેલ િહે છે. આ સેલ મયા્ડકદત ગવસતારમાં જોડાયેલા હોય છે. 
મોબાઈલના ટાવર દરેિ સેલ સાથે જોડાયેલા હોય છે અને સંદેશાને ઓળખી જે તે સેલ સાથે જ જોડે છે. આ બધું જ 
િામ આંખના પલિારાની ઝડપે થાય છે. મોબાઈલ ફોનનું આ અદભૂત નેટવિ્ક છે.

દેવેન્દ્ર પટેલ સંપક્ક : 91 98792 07102

આયેશા બેગમ.
એ નાની હતી તયારથી જ રૂપાળી હતી, જેમ જેમ 

તે મોટી થતી ગઈ તેમ તેમ તેનું રૂપ વધુ ને વધુ ખીલતું ગયું. 
અલબત્ત, તેનો પરરવાર એક સાધારણ સ્થતતમાં જીવતો હતો. 
તે હજી માંડ ૧૪ વર્ષની હતી તયારે જ નજીકના એક ગામે તેને 
પરણાવી દેવામાં આવી.

પરણીને તે સાસરે તો ગઈ પરંતુ દાંપતયજીવન શું છે એની 
તેને ખબર નહોતી. ઓછી વયના કારણે તે સસુરાલમાં કેટલીક 
નાદાતનયત કરી બેઠી. તેનાં બાળસહજ તોફાનોને માફ કરવામાં 
આવયાં નહીં. આયેશાને ફટકારવામાં આવતી. આયેશાને તેનો પતત 
કે જે ૨૦ વર્ષની વયનો હતો તે માર મારતો. આ કારણે આયેશાને 
તેના પતત માટે નફરત પેદા થઈ ગઈ. આયેશા રડતી રડતી તપયર 
જતી રહી અને તે પછી કદી સાસરે ના ગઈ. કેટલાક રદવસો સુધી 
બેઉ પક્ે વાદતવવાદ થયા બાદ બેઉના તલાક થઈ ગયા.

આયેશા હવે ખુશ હતી. પરંતુ તેનાં માતાતપતાને પુત્ીની તિંતા 
હતી. આયેશા હવે યુવાન થઈ રહી હતી. હવે આયેશા માટે કોઈ 
સારા રરશતાની શોધ શરૂ કરી. આયેશા છૂટાછેડા પામેલી છોકરી 
હોઈ તેની સાથે લગ્ન માટે કોઈ જલદી તૈયાર થતું નહોતું.

ખૂબ મથામણ બાદ એક આદમી મળી ગયી. તેનું નામ સલીમ. 
સલીમ રેલવેમાં નોકરી કરતો હતો. તેની શાદી કેટલાંક વરષો 
પહેલાં નૂરજહાં નામની યુવતી સાથે થઈ હતી. તે પછી નૂરજહાં 
િાર બાળકોની માતા બની હતી. પરંતુ એક રદવસ હ્રદયરોગના 
હુમલાથી તે ભરજુવાનીમાં જ મૃતયુ પામી. સલીમ પાસે પૈસા, 
જમીન, મકાન વગેરે હતું પરંતુ િાર બાળકોને સાિવે તેવી કોઈ 
્ત્ી નહોતી. તે પણ આ બાળકોને સાિવે તેવી જીવનસાથીની 
ખોજ કરી રહ્ો હતો.

આ સંજોગોમાં સલીમ પાસે છૂટાછેડા પામેલી આયેશા સાથે 
શાદી કરવાની ઓફર આવી. આયેશા હવે ૨૦ વર્ષની થઈ િૂકી 
હતી. સલીમ અને આયેશાના તનકાહ થઈ ગયા. સલીમના ઘરમાં 
આવયા બાદ આયેશા પણ ખુશ હતી. ઘણું મોટું ઘર હતું. ઘર 
સાધનસંપન્ન હતું. ટીવી હતું, ફ્ીજ હતું, વૉતશંગ મશીન પણ હતું. 
ઘરમાં સુખ-સાહ્બી જોઈને આયેશાએ સલીમના આગલી પત્ીથી 
થયેલા િારેય બાળકોની મા બનવાનું પસંદ કયુું. તેમાં સૌથી મોટો 
પુત્ શહેનશાહ નામ ધરાવતો હતો. આયેશાએ એ બધાંય બાળકોને 
સગી મા જેવો પ્ેમ આપયો.

આયેશાના આવયા બાદ સલીમના જીવનમાં પણ બરકત આવી. 
હવે આયેશા પણ કાફી સમજદાર થઈ િૂકી હતી. પતત-પત્ી 
વચ્ેના સંબંધોના મહત્વને તે જાણી િૂકી હતી. સલીમના બાળકો 
પણ આયેશાને ‘અમમી-અમમી કહીને બોલાવતાં થાકતાં નહોતાં.

લગ્નના એક વર્ષ બાદ આયેશાએ પણ એક પુત્ીને જનમ 
આપયો. તેને તશફા એવું નામ આપવામાં આવયું. આયેશા હવે કુલ 
પાંિ બાળકોની મા બની ગઈ.

સમય વહેતો રહ્ો.
સલીમની પહેલી પત્ીના બાળકો હવે મોટાં થઈ ગયાં. તેમાંયે 

મોટો પુત્ શહેનશાહ યુવાન થઈ ગયો.
ભણવાનું પૂરં કરીને શહેનશાહ નોકરી કરવા સાઉદી અરબ 

િાલયો ગયો.
તયાંથી કમાઈને તે પૈસા મોકલવા લાગયો. સલીમનાં બીજાં 

બાળકો હજુ ભણતાં હતા. આયેશા એ બધાનો જ ખયાલ રાખતી 
હતી. તેણે એ બાળકોને પોતે ઓરમાન માતા છે તેવો અહેસાસ 
કદી થવા દીધો નહીં. બાળકો પણ આયેશાને સગી મા જેવો જ પ્ેમ 
કરતાં હતાં.

પણ હવે સમય બદલાયો.

સલીમના આગલી પત્ીથી થયેલાં બાળકો વધુ મોટાં થયાં. 
આ પરરવારની સુખશાંતત જોઈને ઈરયા્ષ કરવાવાળા પડોશીઓએ 
સલીમની આગલી પત્ીથી થયેલાં બાળકોના કાનમાં ઝેર રેડવા 
માંડું. એ લોકો ખાનગીમાં કહેવા લાગયાં, ‘એ તો તમારી 
ઓરમાન મા છે. આયેશા તશફાને જેટલો પ્ેમ કરે છે તેટલો પ્ેમ 
તમને નથી કરતી. તમને એક રદવસ ઘરમાંથી કાઢી મુકાવશે.’

‘ઓરમાન’ શબદ રદમાગમાં આવતાં જ સલીમનાં આગલી 
પત્ીથી થયેલાં બાળકો ભડકયાં. કોઈ પણ જાતના કારણ 
વગર તેઓ આયેશા બેગમને નફરતની દૃસટિથી જોવા લાગયાં. 

પડોશીઓએ રેડેલા ઝેરથી બાળકોનાં રદમાગ હવે પ્દૂતરત થઈ 
િૂકયાં હતાં. આયેશા બેગમમાં તેમને દુશમન જ નજર આવવા 
લાગી. ઘરમાં આયેશા જે કહે તેથી તવપરીત જ બાળકો કરવા 
લાગયાં. રોજેરોજ એ છોકરા આયેશા સાથે ઝઘડો કરવા લાગયાં. 
તે કહેવા લાગયાં, ‘તમે તમારી છોકરી તશફાને સારં સારં ખાવાનું 
આપો છો અને અમને વધેલું જ આપો છો.’

હકીકતમાં એમ હતું જ નહીં. સંતાનો અને આયેશા બેગમ 
વચ્ેના ઝઘડા જોઈ સલીમના ઘરની ખુશીઓ પણ તવખરાવા 
લાગી.

કેટલાક મતહનાઓ બાદ સલીમનો મોટો પુત્ શહેનશાહ સાઉદી 
અરબથી પૈસા કમાઈને પાછો ફયષો. તેની પાસે હવે પૈસા હતા. તેના 

બીજા ભાઈભાંડુઓએ તેને પણ ઉશકેયષો. શહેનશાહ પણ હવે તેની 
ઓરમાન માતાને તધક્ારવા લાગયો. બિપણમાં જે ્ત્ીએ જેને 
પોતાનો જ પુત્ સમજી મોટો કયષો હતો તે પણ આયેશા બેગમને 
તધક્ારવા લાગયો. તે બેફામ પૈસા વાપરતો હતો. આયેશા બેગમે 
તેને પૈસા બરબાદ ના કરવા સલાહ આપી, પરંતુ એ સલાહ 
ઓરમાન માની છે તેમ સમજીને આયેશા બેગમની સલાહ તેને 
કડવી લાગવા માંડી. વાતવાતમાં તે આયેશા બેગમ સાથે ઝઘડા 
કરવા લાગયો. શહેનશાહ નાનો હતો તયારે આયેશા બેગમે તેને 
િાલતાં શીખવયું હતું પરંતુ શહેનશાહ હવે આયેશા બેગમને નફરત 
કરવા લાગયો.

શહેનશાહ હવે શાદી કરવા માગતો હતો. તેણે જાતે જ પોતાના 
માટે છોકરીઓની શોધ શરૂ કરી. એણે પડોશના જ મહોલ્ામાં 
રહેતી એક છોકરી પસંદ કરી લીધી. આયેશા બેગમે તપાસ કરી 
તો ખબર પડી કે શહેનશાહે જે છોકરી પસંદ કરી છે તે બરાબર 
નથી. તે છોકરીની િાલિલગત સારી નહોતી. આયેશાએ આ વાત 
એના પતત સલીમને કહી. સલીમે પણ આય્ષશાની વાત ્વીકારીને 
પુત્ શહેનશાહને એણે પસંદ કરેલી છોકરી સાથે લગ્ન ના કરવા 
સલામ આપી.

આ ઘટનાથી શહેનશાહ વધુ ગુ્સે ભરાયો. એને પડોશીઓએ 
ઉશકેયષો, આયેશા બેગમ તારી ઓરમાન મા છે. તું તારી પસંદગી 
પ્માણે શાદી કરે એવું તે કદી ના ઇચછે.’

શહેનશાહ હવે આયેશા બેગમ પ્તયે ખફા રહેવા લાગયો. 
એક રદવસે સવારે તે ઊઠ્ો. તે સવારે આયેશા બેગમે બનાવેલા 
ના્તાની રડશ ફેંકી દેતાં તે બોલયો, ‘તમે તમારી દીકરીને પસંદ છે 
તે જ ના્તો બનાવો છો. અમારી તો તમને કોઈ પરવા જ નથી.’

શહેનશાહ ગુ્સે થઈને ઘરની બહાર િાલયો ગયો. એક કલાક 
બાદ તે પાછો આવયો તયારે ઘરમાં પોતું થઈ રહ્ં હતું. આયેશા 
બેગમે તેને ભીની ફશ્ષ પર જૂતાં પહેરીને નહીં િાલવા કહ્ં. 
શહેનશાહે આયેશા બેગમને કહ્ં, ‘તારા બાપનું ઘર નથી.’ તુંકારો 
સાંભળીને આયેશા બેગમે તેને ખખડાવી નાખયો, ‘તારી મા સાથે 
આવી ભારામાં વાત કરે છે ?’

શહેનશાહ બોલયો, ‘તું અમારા બાપની ઓરત છે, અમારી મા 
નથી, સમજી ?”

આયેશા બેગમે ગુ્સે થતાં કહ્ં, િૂપ થઈ જા, નહીંતર સાંજે 
તારા તપતાને કહી દઈશ કે તું શું બોલયો હતો ?’

આ સાંભળીને શહેનશાહ વધુ ક્ોધે ભરાયો. એ બોલયો, ‘તારા 
માટે હું સાંજ જ નહીં પડવા દઉં.’ એમ કહીને એણે રકિનમાં 
પડેલો છરો ઉઠાવયો અને આયેશા બેગમના માથાના વાળ પકડી 
તેની ગરદનમાં છરો ભોંકી દીધો.

આયેશા બેગમ લોહીલુહાણ થઈ ગઈ. તે ફશ્ષ પર ઢળી પડી. 
થોડી જ તમતનટોમાં તરફડીને તે મૃતયુ પામી.

ઓરમાન માતાની હતયા કયા્ષ બાદ શહેનશાહ ભાગી ગયો. 
સાંજે સલીમ ઘેર આવયો તયારે પત્ીને મૃત અવ્થામાં તનહાળી. 
જે બાળકોને સાિવવા, મોટાં કરવા તે આયેશા બેગમને પત્ી 
બનાવીને ઘરમાં લાવયો હતો તે જ સંતાનોના ખૌફનો ભોગ આયેશા 
બેગમ બની હતી.

શહેનશાહ પકડાઈ ગયો પણ સલીમનો પરરવાર બરબાદ થઈ 
ગયો.

સમાજમાં આવા અકૃતઘ્ન પુત્ો પણ હોય છે, જેઓ માતાના 
પ્ેમને સમજી શકતાં નથી, પછી ભલે તે ઓરમાન માતા હોય. 
બધી જ ઓરમાન માતાઓ ખરાબ હોતી નથી.

તું અમારી મા નહીં, પણ અમારા બાપની અા�રત છે

આ�યેશ� બેગમે તેને પૈસ� બરબ�દ ન� કરવ� 
સલ�હ આ�પી, પરંતુ આે સલ�હ આ�ેરમ�ન 
મ�ની છે તેમ સમજીને આ�યેશ� બેગમની 

સલ�હ તેને કડવી લ�ગવ� મ�ંડી. વ�તવ�તમ�ં 
તે આ�યેશ� બેગમ સ�થે ઝઘડ� કરવ� લ�ગય�ે. 
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શીર્ષક : કોરા કાગળની નનયનિ, મૂળ કનિ : 
પ્રદિપ નિહારી-પટના, અનુિાિક : નહના મોિી

હું ગઝલ લખું છું, જ્યારે પણ લખું છું ગઝલ
તરં છું ધસમસતયાં પયાણીમયાં, મથું છું કયાફિ્યા અને રદીિમયાં

રચું છું મતલયા, સ્યાન કરં છું મતલયામયાં
ઘડું છું એક - એક શેર, મયાનો નનચોવીને રયાખું છું

એક કયાગળ પર, છતયાં પણ, ત્યાં સુધી
આકયાર નથી લેતી ગઝલ, જ્યાં સુધી તું મકતયા નથી બનતી.

નવયા સપલયા્ ચેઇન એટેક મયાટે ચીન 
સયાથે સંકળયા્ેલયા હેકર ગ્ુપ આભયારી 
છે. જેમયાં JavaScript બેકડોર 
નવતફરત કરવયા Comm100 Live 
Chat એપપલકેશન મયાટે ટ્ોજનયાઇઝડ 
ઇન્સટોલરનો ઉપ્ોગ સયામેલ છે.

સયા્બર નસક્ુફરટી િમ્મ 
CrowdStrike જણયાવ્ું હતું 
કે એટેકમયાં Windows મયાટે 
વેરીિયાઇ કરેલ Comm100 ડે્સકટોપ 
એજનટ એપનો ઉપ્ોગ કરવયામયાં 
આવ્ો હતો. જે કંપનીની વેબસયાઇટ 
પરથી ડયાઉનલોડ કરી શકયા્ છે. 
એટેકનું મયાપદંડ હયાલ અજ્યાત છે. 
પરંતુ ટ્ોજનયાઇઝડ િયાઇલને ઉત્તર 
અમેફરકયા અને ્ુરોપમયાં ઔદ્ોનગક, 
આરોગ્સંભયાળ, ટેક્ોલોજી, ઉતપયાદન, 
વીમયા અને ટેનલકોમ ક્ેત્રની સં્સથયાઓમયાં 
ઓળખવયામયાં આવી હોવયાનું કહેવયા્ છે.

Comm100 એ એનટરપ્યાઇઝ 
મયાટે લયાઇવ ઑફડ્ો/નવફડ્ો ચેટ 
અને ્ુઝસ્મ કનેકશન સૉફટવેર 
છે. જે કેનેડયામયાં ્સથીત છે. તે 51 
દેશોમયાં 15,000 કરતયાં વધુ ્ુઝસ્મ 
હોવયાનો દયાવો કરે છે. ઇન્સટોલર 
પર 26 સપટેમબર, 2022 નયા રોજ  
મયાન્ Comm100 નેટવક્ક કોપપોરેશન 
પ્મયાણપત્રનો ઉપ્ોગ કરીને હ્સતયાક્ર 
કરવયામયાં આવ્યા હતયા. કંપનીએ નોંધ્ું 
હતું કે તે 29 સપટેમબર સુધી ઉપલબધ 
રહેશે.

વેપનયાઇઝડ એપકઝક્ુટેબલની 
અંદર એમબેડેડ જાવયાપ્સરિપટ-આધયાફરત 
ઇમપલયાનટ છે જે ફરમોટ સવ્મર પર હો્સટ 
કરેલયા બીજા તબક્યાનયા જાવયાપ્સરિપટ 
કોડને એપકઝક્ુટ કરે છે. જે હેકરને 

ફરમોટ શેલ પ્દયાન કરવયા મયાટે રચયા્ેલ 
છે. એટેક પછી ડેટયા પ્યાપ્ત કરવયા મયાટે 
MidlrtMd.dll નયામનું દૂનિત 
લોડર DLL છે જે નવી નોટપેડ 
પ્નરિ્યામયાં એમબેડેડ પેલોડને ઇનજેકટ 
કરવયા મયાટે ઇન-મેમરી શેલકોડ લોનચ 
કરે છે.

SolarWinds અને Kaseya 
જેવી સપલયા્ ચેઈનનયા ડયાઉન્સટ્ીમ 
્ુઝસ્મને આકિ્મવયા મયાટે વ્યાપકપણે 
ઉપ્ોગમયાં લેવયાતયા સોફટવેર પ્દયાતયાને 
લક્્ બનયાવવયાની વ્ૂહરચનયા બની 
રહી છે. કોઈપણ સુરક્યા નવરિેતયાઓ 
ઇન્સટોલસ્મને દૂનિત તરીકે ફલેગ કરતયા 
નથી. અપડેટેડ ઇન્સટોલર (10.0.9) 
નયા પ્કયાશન સયાથે સમ્સ્યાનો ઉકેલ 
લયાવવયામયાં આવ્ો છે.

CrowdStrike એ મયાલવેરમયાં 
ચયાઇનીઝ ભયાિયાની ફટપપણીઓની હયાજરી 
અને પૂવ્મ અને દનક્ણપૂવ્મ એનશ્યામયાં 
ઓનલયાઈન જુગયારની સં્સથયાઓને લક્્ 
બનયાવવયાનયા આધયારે ચયાઇનયા નેકસસ 
સયાથેનયા હેકર ગ્ુપને આ એટેક મયાટે 
જવયાબદયાર ગણયાવે છે. આ પ્વૃનત્તમયાં 
નવતફરત પેલોડ અન્ મયાલવેરથી 
અલગ છે જે અગયાઉ હેકર ગ્ુપ દ્યારયા 
સંચયાલન તરીકે ઓળખવયામયાં આવે છે. 
જે તેનયા આરિમક શ્સત્રયાગયારમયાં નવ્સતરણ 
સૂચવે છે. આજ સુધી ્સપષ્ટ નથી કે 
હેકર Comm100 ની આંતફરક 
નસ્સટમમયાં પ્વેશ મેળવવયામયાં અને 
કયા્દેસર ઇન્સટોલરમયાં મયાલવેર પેલોડ 
ઇનસટ્મ કરવયામયાં કેવી રીતે વ્વ્સથયાનપત 
થ્યા. CrowdStrike દ્યારયા 
નવરોધીનું નયામ જાહેર કરવયામયાં આવ્ું 
ન હતું પરંતુ TTPs અથ્મ બેરબેરોકયા 
(ઉિ્ક ગેમબનલંગપપેટ) નયામનયા હેકર 
ગ્ુપ પર શંકયા છે. જે આ વિ્મની 
શરૂઆતમયાં જુગયાર ઉદ્ોગ સયામેનયા 
હુમલયામયાં MiMi નયામની નકલી ચેટ 
એપપલકેશનનો ઉપ્ોગ કરીને જોવયા 
મળ્ો હતો. beinghumanmj

Comm100 લાઈિ ચેટ હેક

ટ્ીટર - મેનશન પર કંટ્ોલ
અત્યારે ટ્વીટર પર કોઈ પણ વ્ક્તિ પોતયાનવી ટ્વીટરમયાં ટ્વીટરનયા અન્ 
્ૂઝરનો ઉલ્લેખ કરવી શકે છે, હવલે ્ૂઝર તરવીકે આપણનલે  એવો કંટ્ોલ 
મળશલે કે કોઈ પણ વ્ક્તિ આપણો ઉલ્લેખ કરવી શકશલે કે મયાત્ર આપણયા 
ફોલોઅર્સમયાંથવી કોઈ. આ ઉપરયાંત અન્ ્ૂઝર્સનલે મલેનશન કરતયાં તદ્દન બલોક 
કરવયાનવી રુક્વધયા તો છે જ.

િોટ્સએપ - મે્સેજ એદિટ કરી શકાશે
હમણયાં ટેક્ોવર્લ્સમયાં ક્વક્વધ રક્વ્સરમયાં ભૂલ રુધયારવી લલેવયા અન્લુનવી રવીતો જાણવી 
હતવી. હવલે રમયાચયાર છે કે વોટરએપમયાં પણ કોઈ મલેરલેજ મોકલવી દવીધયા પછવી, 
તલેમયાં કંઈ રુધયારવયા જલેવું લયાગલે તો તલેનલે એડ્લટ કરવી શકયાશલે. એપલલે આઇઓએર 
૧૬ વઝ્સનથવી આઇમલેરલેજમયાં મલેરલેજ પયાછો વયાળવયાનવી રગવ્લ આપવી છે.

ન્સગ્નલ - SMS ્સનિ્ષ્સ િંધ થશે
તમલે જાણતયા જ હશો કે વોટરએપનવી નવવી શરતો વખતલે બહુ ગયાજલેલવી ક્રગ્નલ 
એપનો આપણલે એરએમએર એપ તરવીકે પણ ઉપ્ોગ કરવી શકીએ છવીએ. 
હવલે ક્રગ્નલ કંપનવી તલેનવી એનડ્ોઇ્લ એપમયાંથવી આ રુક્વધયા પયાછવી ખેંચવી રહવી છે. 
કંપનવીનયા કહેવયા અનુરયાર, ક્રક્ોડરટવી અનલે પ્યાઇવરવી પર વઘુ ફોકર કરવયા 
મયાટે આ પગલું લલેવયામયાં આવ્ું છે.

્સોનશયલ એપ્સમાં આિેલા 
ફેરફારના જાણો ખિરઅંિર

ઘણી દવા કરાવી પણ કોઈ ફરક પડતો નથી
પ્રશ્ન : મારી ઉંમર ૩૫ િર્ષની છે. લગ્નને આઠ િર્ષ થયાં છે. 

મારે િે િાળકો છે. મારી ્સમસયા એ છે કે છેલ્ા થોિા ્સમયથી 
મારી પત્ીને ્સેક્સમાં ર્સ નથી રહ્ો. હું ્સેક્સ માટે પહેલ કરં છું 
તયારે િે એક યા િીજું િહાનું િિાિીને ટાળે છે. આિું થિાનું 
કારણ શું હશે? યોગય માગ્ષિશ્ષન આપશો.

ઉત્તર : તમયારી પત્ીને સેકસમયાં રસ કેમ ઓછો છે એનું કયારણ 
જાણવું જરૂરી છે. ઘણી વખત પુરિો પોતયાનું કયામ પતી ગ્યા પછી 
આડયા િરીને નસકોરયાં બોલયાવતયા થઈ જા્ છે. તેઓ પોતયાની પત્ીને 
સંતોિ નથી આપતયા. આ અસંતોિનયા પફરણયામે િરી વખત પત્ીને 
સમયાગમ મયાટે ઇચછયા જાગ્ત ન થયા્ એ ્સવયાભયાનવક બની જા્ છે. 
એટલે સમયાગમમયાં મયાત્ર ્સવયાથ્મની ભયાવનયા ન રયાખતયાં થોડી પરમયાથ્મની 
ભયાવનયા રયાખીને પત્ીને એક ્યા બીજી રીતે સંતોિ આપી દેવો 
જોઈએ. એવું કરવયાથી પત્ી બીજી વખત સમયાગમ કરતી વખતે 
પ્ેમપૂવ્મક પહેલ કરશે. તમને એક સીધો દયાખલો આપું. તમે મયારે ત્યાં 
ચયા પીવયા આવ્યા હો અને ચયા સયારી બની હશે તો બીજીવયાર આવીને 
ચયા પીવયાનો આગ્હ રયાખશે. પણ જો ચયા કડવી બની હશે તો તમે બીજી 
વયાર ચયાનો આગ્હ નહીં રયાખો એ ્સવયાભયાનવક છે. સેકસનું પણ કંઈક 
આવું જ છે. તમે  જેટલું આપશો એટલું મળશે. ્સત્રીનો મયાત્ર ઊંઘની 
ગોળીને જેમ ઉપ્ોગ કરશો તો તેનો રસ સમયાગમમયાંથી આ્સતે-આ્સતે 
ઓછો થઈ જશે અને કદયાચ સમયાગમથી તે નવમુખ પણ થઈ જા્. 

પ્રશ્ન : હું પદરણીિ પુરર છું અને એક ્સંિાનનો નપિા છું. 
મને નોમ્ષલ ફે્સ ટુ ફે્સ ્સમાગમ કરિાને િિલે પાછળથી (િોગી 
પોનિશનમાં) ્સમાગમ કરિાનું િધુ પ્સંિ છે. શું આ નોમ્ષલ છે? 
આ પોનિશનમાં ્સમાગમ કરિાથી કોઈ નુક્સાન થઈ શકે ખરં? 
આ પોનિશનમાં પણ સત્ીને ગર્ષ રહી શકો ખરો?

ઉત્તર : તમને જો આ પોનઝશન પસંદ હો્ તો તમે અવશ્ એ 
રીતે સમયાગમ કરી શકો છો. ઘણી વ્નતિને આ પોનઝશન વધયારે પસંદ 
હો્ છે, કયારણ કે એમયાં પુરિને બન્ે હયાથે ્સત્રીનું ્સતનમદ્મન કરવયામયાં 
અને ્ોનનમયાગ્મને પંપયાળવયામયાં વધુ સરળતયા રહે છે. આ પોનઝશન એક 
નવીનતયા પણ બક્ે છે. ઘણયા લોકોને આ ડોગી પોનઝશનમયાં વધયારે 
આનંદ આવતો હો્ છે. કયારણ કે પુરિનયા નલંગ અને ્સત્રીની ્ોનનની 
પકડ પણ આમયાં વધુ મજબૂત બનતી હો્ છે. આ આસનને પશુ 
આસન પણ કહેવયામયાં આવે છે, કયારણ કે પશુઓ  હંમેશયાં આ પ્મયાણે 
જ સમયાગમ કરતયાં હો્ છે. જ્યારે મયાનવજાનતમયાં ્સત્રી અને પુરિ 

બન્ેનયાં મોઢયાં સયામસયામયાં હો્ એ રીતે સમયાગમ થતો હો્ છે. જો 
પુરિ નવલંનબત ્સખલનની સમ્સ્યાથી પીડયાતો હો્ તો આ આસન 
્ોજવયાથી એનું નવલંનબત ્સખલન થોડું શીઘ્ર ્સખલન બની જા્ છે. આ 
પોનઝશનમયાં પણ ્સત્રીને ગભ્મ રહેવયાની શક્તયા અવશ્ રહે છે.

પ્રશ્ન : મારી ઉમર ૬૬ િર્ષની છે. ૬ મનહના અગાઉ િાયપા્સ 
્સજ્ષરી કરાિી છે. મને ્સેક્સ માણિાની િહુજ ઇચછા થાય છે. 
પરંિુ ઇન્નરિયમાં યોગય ઉતથાનના અરાિે યોનીપ્રિેશ મુશકેલ 
થાય છે. શંુ હું િેશી િાયેગ્ા લઈ શકું? ્સમાગમ લાંિો ચાલે એ 
માટે કોઈ ગોળી જણાિશો.

ઉત્તર : તમને ્ોગ્ અને સચોટ જવયાબ તો કયાફડ્મ્ોલોનજ્સટ જ 
આપી શકે. જો તમયારો કયાફડ્પોગ્યામ આરયામ અવ્સથયામયાં અને કસરત 

પછી નોમ્મલ આવે તો મહદઅંશે તમે સમયાગમમયાં રયાચી શકો.  જ્યાં 
કયાફડ્પોગ્યામની સેવયા ઉપલબધ નથી હોતી ત્યાં એમ મયાનવયામયાં આવે 
છે કે જો એક વ્નતિ અડધો કલયાક સુધી રીઝનેબલ પ્સપડથી રોકયા્યા 
વગર ચયાલી શકતી હો્ તો અને જો વ્નતિને બલડપ્ેશર વધઘટ ન 
થતું હો્ અથવયા છયાતીમયાં કોઈપણ પ્કયારનો દુખયાવો ન થતો હો્ તો 
એ વ્નતિ સમયાગમમયાં ચોક્સ રયાચી શકે. દેશી વયા્ેગ્યા ભૂખ્યા પેટે 
સમયાગમનયા એક કલયાક પહેલયાં લેવી જોઈએ. આ ગોળી ૨૪ કલયાકમયાં 
એક જ વયાર લઈ શકયા્. મયાત્ર એ વયાતનો ખ્યાલ રયાખવો કે જો તમે 
બલડપ્ેશર મયાટે કોઈ નયાઈટ્ેટ્ુતિ ગોળીનું સેવન કરતયા હો તો દેશી 
વયા્ેગ્યા તમયારયાથી ન લઈ શકયા્. સમયાગમ લયાંબો ચલયાવવયા મયાટે 
્સખલન જલદી શયા મયાટે થઈ જા્ છે એનું કયારણ શોધીને પછી એનો 
ઉપયા્ કરવો આવશ્ક છે.

પ્રશ્ન : મારી ઉંમર ૩૧ િર્ષની છે. મારાં લગ્નને આઠ િર્ષ થયાં 
છે. મારી ્સમસયા એ છે કે ્સંરોગની ઇચછા થાય અને નશશ્નને 
યોનનમાગ્ષમાં પ્રિેશ કરાિું કે િરિ સખલન થઈ જાય છે િેમજ 
્સમાગમનો આનંિ નથી મળિો. મારં મન અને મારી પત્ી િન્ે 
નખન્ રહે છે. કોઈ િિા કે ઉપાય ્સૂચિિા નિનંિી. 

ઉત્તર : સંતોિ મહત્વની વ્સતુ છે. કોઈ પણ દવયા, ગોળી 
ઇનજેકશન લો એ પહેલયાં પત્ીને હ્સતમૈથુન, મુખમૈથુન અથવયા કૃનત્રમ 
ઇપનરિ્ (વયાઈબ્ેટર)થી સંતોિ આપી દેવો. એક વયાર તમે સંતોિ 
આપી દેશો એટલે તમયારી અને તમયારી પત્ીનયા મગજમયાંથી નખન્તયા 
અને એનગઝયા્ટી આપમેળે થોડીઘણી ઓગળી જશે. શીઘ્ર્સખલનનયાં 
મુખ્ કયારણોમયાં વધુપડતો કયામયાવેગ અથવયા તીવ્ર કયામેચછયા, ઇપનરિ્નયા 
આગળનયા લયાલ ભયાગમયાં વધુ સંવેદનયા, પ્ો્સટેટમયાં ઇનિેકશન અને 
ડયા્યાનબટીઝની શરૂઆતમયાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે. કયારણ શોધીને 
્ોગ્ ઇલયાજ ચોક્સ કરી શકયા્.

પ્રશ્ન ઃ હું ૨૦ િર્ષનો કૉલેજમાં રણિો નિદ્ાથથી છું. મારા પગ 
અને હાથની માં્સપેશીઓ િહુ નિળી છે, જેથી ઊઠિી-િે્સિી 
અને હરિી-ફરિી િખિે િહુ મુશકેલી થાય છે. ઘણા લોકોનું 
માનિું છે કે મને પોનલયો છે, પણ ખરેખર િો આ િીમારી હું 
છ-્સાિ િર્ષનો હિો તયારથી છે. િૉકટર આને ‘હાઇપર ટ્ાદફક 
મસકુલર દિસટ્ોફી’નું નામ આપે છે. ઘણી િિાઓ કરાિી પણ 
કોઈ ફરક પિિો નથી. શું આ િીમારીનો કોઈ જ ઈલાજ નથી કે 
પછી એનો ઈલાજ કરી શકાય િેમ છે?

જવયાબ ઃ  મ્સકકુલર ફડ્સટ્ોિી એક ખયાસ પ્કયારનો નજનેફટક નવકયાર 
છે. એમયાં બયાળપણ કે ફકશોર વ્ે પહોંચતયા મયાંસપેશીઓ નબળી 
પડવયા લયાગે છે, જેથી તમે પત્રમયાં લખ્ું છે તેવી ઘણી મુશકેલીઓ 
ઊભી થઈ જા્ છે. આ નવકયારનયા ઘણયાં પ્કયાર જોવયા મળે છે. એ 
દરેકની ગંભીરતયા જુદી જુદી છે અને એનો વંશયાનુગત (નજનેફટક 
આધયાર) પણ જુદો જુદો છે. એમયાંથી કેટલયાંક મયા કે નપતયામયાંથી, 
કેટલયાક બંનેમયાંથી કોઈ એકની, કોઈ પૂવ્મ પેઢીમયાંથી તો કેટલયાંક મયા 
તરિથી મળેલયા જીનસમયાં રહેલી કોઈ ખયાસ ખયામીને લીધે ઉતપન્ 
થયા્ છે અને આવયા નવકયાર કકુટુંબનયા બીજા લોકોમયાં પણ રહેલયા 
હો્ છે, પરંતુ ઘણયા લોકોમયાં આ રોગનયાં પૂવ્મરૂપ દેખયાતયાં જ નથી. 
અત્યાર સુધીમયાં તો એવો કોઈ ઈલયાજ શોધયા્ો નથી, જેથી મ્સકકુલર 
ફડ્સટ્ોિીથી છુટકયારો મેળવી શકયા્.

સેક્સ 
સમસ્ા
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શ્રીનગર 
જમ્મુ કાશ્મીર્ાં આતંકીઓ દ્ારા 

કાશ્મીરમી પંડિતોનમી ખમુલ્લેઆ્ હત્ા 
થઇ રહમી છે. હાલ્ાં જ એક કાશ્મીરમી 
પંડિતનમી હત્ા કરમીનલે આતંકીઓ ભાગમી 
ગ્ા હતા. આ સ્થતત વચ્લે હવલે 
કાશ્મીરના શોતપ્ાં્ાં ઉત્તર પ્રદેશના 
બલે ્જૂરોનમી આતંકીઓએ ગ્લેનલેિ હમુ્લો 
કરમીનલે હત્ા કરમી હતમી. 

આ બન્લે ્જૂરો જ્ારે ઉંઘમી રહ્ા 
હતા ત્ારે જ કા્ર આતંકીઓએ તલે્ના 
પર ગ્લેનલેિ ફેક્ો હતો. આ ઘટના રાત્લે 
૧૨.૩૦ વાગ્ાનમી આસપાસ બનમી હતમી. 

્ા્ાયા ગ્લેલા બન્લે ્જૂરો ્ોતનશ કુ્ાર 
અનલે રા્ સાગર ઉત્તર પ્રદેશના કનૌજ 
તજલ્ાના રહેવાસમી છે.  કાશ્મીરમી પંડિત 
પમુરણ તરિશન ભટનમી આ જ શોતપ્ાં 
તવ્તાર્ાં આતંકીઓએ ગોળમી ્ારમીનલે 
હત્ા કરમી નાખમી હતમી. હવલે બલે ્જૂરોનલે 
ઉંઘ્ાં જ ્ારમી નાખમીનલે આતંકીઓ 
ભાગમી ગ્ા હતા. છેલ્ા ઘણા સ્્થમી 
જમ્મુ કાશ્મીર્ાં એક બલેનલે ટાગગેટ 
કરમીનલે હત્ા કરવાનમું પ્ર્ાણ વધમી રહ્ં 
છે. આતંકીઓ દ્ારા ટાગગેટ ડકતલંગ્ાં 
તબનકાશ્મીરમીઓ અનલે તબન્મુસ્લ્ોનલે 
વધમુ તનશાન બનાવવા્ાં આવમી રહ્ા છે. 

ગાઝિયાબાદ 
ડદલહમી્ાં ફરમી તનભયા્ાકાંિ જલેવમી 

ઘટના સા્લે આવમી છે. સંપતત્તના 
તવવાદ્ાં ડદલહમીનમી એક ્તહલાનમું 
અપહરણ કરમી લલેવા્ાં આવ્મું હતમું જલે 
બાદ ગાતિ્ાબાદ્ાં લઇ જઇનલે ૨ 
ડદવસ સમુધમી તલેનમી સાથલે ગેંગરેપ કરવા્ાં 
આવ્ો હતો. એટલમુ જ નહીં પમીડિતાના 
પ્રાઇવલેટ પાટયા્ાં લોખંિનો સતળ્ો 
પણ નાખ્ો હતો. હાલ પમીડિતાનમી 
સ્થતત અત્ંત ગંભમીર છે અનલે તલેનમી 
હોસ્પટલ્ાં સારવાર ચાલમી રહમી 

છે. પોલમીસલે આ ્ા્લલે ચાર લોકોનમી 
ધરપકિ કરમી છે.

ગાતિ્ાબાદના નંદગ્ા્ 
તવ્તાર્ાં આ ઘટના ઘટમી હતમી, પાંચ 
આરોપમીઓએ બલે ડદવસ સમુધમી આ 
પમીડિતા પર રેપ ગમુજા્યો હતો. તપાસ્ાં 
સા્લે આવ્મું છે કે જલે પણ આરોપમીઓ 
છે તલે પમીડિતાનલે સારમી રમીતલે ઓળખતા 
હતા અનલે બન્લે વચ્લે સંપતત્તનલે લઇનલે 
તવવાદ ચાલમી રહ્ો હતો. હાલ આ 
સ્ગ્ ્ા્લાનલે લઇનલે પાંચ લોકોનમી 
અટકા્ત કરવા્ાં આવમી છે.  ઘટનાનલે 

પગલલે ડદલહમીના ્તહલા આ્ોગના 
અધ્ક્ષ ્વાતત ્ાલમીવાલલે ગાતિ્ાબાદ 
પોલમીસનલે નોડટસ જારમી કરમી છે અનલે 
સ્ગ્ ્ા્લલે શમુ કા્યાવાહમી કરમી તલેનો 
જવાબ ્ાગ્ો છે. ગાતિ્ાબાદના 
એસપમી તનપમુણ અગ્વાલલે જણાવ્મું હતમું 
કે નંદમીગ્ા્ પોલમીસનલે આશ્ર્ રોિ પર 
એક ્તહલા અંગલે જાણકારમી આપવા્ાં 
આવમી હતમી. હાલ આ ્ા્લલે ચાર 
લોકોનમી ધરપકિ કરવા્ાં આવમી 
છે જ્ારે અન્ આરોપમીઓનમી પણ 
શોધખાળ ચાલમી રહમી છે.

કાશ્રીર્ાં ટાગગેટ કકઝિંગ : યુપરીના 
2 ્જૂરોનરી ગ્રેનરેડ હુ્િો કરરી હતયા
લશ્કરે ત�ેયબ�-હિઝબુલન� 2 િ�યબ્રીડ આ�તં્કરીનરી ધરપ્કડ

ગાતિ્ાબાદ્ાં તનભયા્ા જલેવમી ઘટના બનમી 
્મુવતમીનલે બલે ડદવસ સમુધમી ગોંધમી રાખમી ગેંગરેપ
પ�ંચ લ�ે્ક�ેઆે યુવતરીને પુરરી ર�ખરી ગુપ�ંગમ�ં સળરીય�ે ન�ંખ�ે : િ�લત આત્ંત ગંભરીર

નવરી કદલહરી 
કોંગ્લેસ પ્ર્મુખનમી ચૂંટણમીના પરમીણા્ો ૧૯્મી તારમીખલે 

જાહેર કરવા્ાં આવ્ા હતા, જલે્ાં આખરે ગાંધમી પડરવારના 
ખાસ ગણાતા ્સલ્કાજમુયાન ખિગલેનમી જીત થઇ હતમી, અનલે 
શતશ થરૂર આ ચંૂટણમી હા્ાયા હતા. તલેથમી ૨૪ વરયા બાદ ગાંધમી 
પડરવાર તસવા્નાનલે આખરે કોંગ્લેસ પ્ર્મુખ બનાવવા્ાં 
આવમી રહ્ા છે. ૮૦ વરયાના ્સલ્કાજમુયાન ખિગલેનલે કુલ 
્તો્ાંથમી ૭૮૯૭ ્ત ્ળ્ા હતા જ્ારે શતશ થરૂરનલે ્ાત્ 
૧૦૭૨ ્ત જ ્ળ્ા હતા. ૪૧૬ ્તોનલે અ્ોગ્ જાહેર 
કરવા્ાં આવ્ા હતા. ્સલ્કાજમુયાન ખિગલે આગા્મી ૨૬્મી 
તારમીખલે પ્ર્મુખ પદનમી જવાબદારમી સંભાળશલે. 

દરત્્ાન કુલ ૯૯૦૦ ્તદારો હતા તલે્ાંથમી ૯૫૦૦ 
લોકોએ ્તદાન ક્મુું હતમું. ્સલ્કાજમુયાન ખિગલેએ જણાવ્મું હતમું 

કે કોઇ પણ નાનમુ કે ્ોટમુ નથમી હોતમુ, દરેકે કોંગ્લેસનલે ્જબૂત 
બનાવવા ્ાટે એક કા્યાકતાયા તરમીકે જ કા્ કરવમું પિલે છે.

્સલ્કાજમુયાન ખિગલે કોંગ્લેસના નવા પ્ર્મુખ બન્ા છે તલે સાથલે 
હવલે પ્રશ્ન ઉઠવા લાગ્ા છે કે, આ પડરવતયાન પછમી રાહમુલ 
ગાંધમીનમી ભૂત્કા શમી હશલે? તલેના જવાબ્ાં રાહમુલ ગાંધમીએ 
કહ્ં હતમું કે, પક્ષ્ાં ્ારમી ભૂત્કા શમું હશલે તલે પક્ષપ્ર્મુખ જ 
તનતચિત કરશલે.કોંગ્લેસ રાહમુલ ગાંધમીના નલેતૃતવ્ાં ૩૫૭૦ 
કી.્મી.નમી કન્ાકુ્ારમીથમી કાશ્મીરનમી પદ્ાત્ાએ નમીકળમી છે. 
અત્ારે ્ાત્ા આંધ્ર ્પ્રદેશ્ાં છે તલે દરત્્ાન ્મીિમી્ાએ 
પૂછેલા પ્રશ્નનો રાહમુલ ગાંધમીએ ઉક્ત ઉત્તર આપ્ો હતો.  
દેશ્ાં કોંગ્લેસ જ એક્ાત્ એવો પક્ષ છે કે જલેણલે પક્ષપ્ર્મુખ 
્ાટેનમી ચૂંટણમી ્ોજી છે. અ્લે એવમી પાટટી છમીએ કે જલે્ાં 
પક્ષનમું જ ચૂંટણમી પંચ છે.

કોંગ્લેસ પ્ર્મુખનમી ચૂંટણમી ઃ િૂબતમી નૈ્ાના 
નવા સમુકાનમી બનતા ્ સલ્કાજમુયાન ખિગલે ચંડરીગઢ

તસદ્મુ ્ૂસલેવાલા હત્ા કેસ્ાં 
ફરાર આરોપમી ગેંગ્ટર દમીપક 
ટમીનમુનમી ધરપકિ કરવા્ાં આવમી 
છે. દમીપક તસદ્મુ ્ૂસલેવાલા હત્ાના 
્ા્ટર્ાઈનિ ગેંગ્ટર લોરેનસ 
તબશ્નોઈનો નજીકનો સાથમી છે. 
દમીપકનમું ના્ તલે ચાજયાશમીટ્ાં હતમું 
જલે્ાં હત્ા્ાં સા્લેલ 15 લોકો 
શૂટર, ્ા્ટર્ાઈનિ અનલે અન્ 
રૂપ્ાં સા્લેલ હતા. ગેંગ્ટર ડદપક 
કુ્ાર ઉફફે ટમીનમુ ચોથમી વખત પોલમીસ 
ક્ટિમી્ાંથમી ફરાર થઈ ગ્ો હતો. 
ટમીનમુ લોરેનસ તબશ્નોઈ ગેંગનો 
સાગડરત હતો અનલે પોલમીસ તલેનલે તસદ્મુ 

્ૂસલેવાલા હત્ા કેસ્ાં પૂછપરછ ્ાટે 
ડર્ાનિ પર લઈ રહમી હતમી.

પંજાબ પોલમીસલે તસદ્મુ ્ૂસલેવાલા 
હત્ા કેસ્ાં પોલમીસ ક્ટિમી્ાંથમી 
ભાગમી જવાના કાવતરા્ાં સા્લેલ 
ગેંગ્ટર દમીપક ટમીનમુનમી ્દદ કરનાર 
તલેનમી પ્રલેત્કાનમી ધરપકિ કરમી હતમી.

્હતવનમું છે કે, પંજાબમી ગા્ક 
તસદ્મુ ્મુસલેવાલાનમી 29 ્લેના રોજ 
્ાનસા્ાં ગોળમી ્ારમીનલે હત્ા 
કરવા્ાં આવમી હતમી. ગોલિમી બ્ારે 
આ હત્ાનમી જવાબદારમી લમીધમી હતમી. 
જલે ગેંગ્ટર લોરેનસ તબશ્નોઈનો 
નજીકનો સહ્ોગમી છે. ગોલિમી બરાર 
હાલ કેનલેિા્ાં છે. 

્ૂસરેવાિા કેસ: પોિરીસ કસટડરી્ાંથરી 
ફરાર આરોપરી ટરીનૂનરે િડપરી પડાયો
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રાજસ્ાનમાં અશોક ગહલોત અને સચિન 
પાયલોટની જોડી, છત્ીસગઢમાં ભૂપેશ બઘેલ 
અને ટી.કે. ચસંહદેવની જોડી અને મધય પ્રદેશમાં 
કમલના્ અને જયોચતરાદદતય ચસંચિયાની 
જોડીએ વરસો્ી જામેલા ભાજપને પછડાટ 
ખવડાવી. અલબત આજે ચસંચિયા ભાજપમાં 
છે. દરેક રાજયમાં િોક્કસ ચવસતાર પર પ્રભાવ 
િરાવતા અલગ-અલગ નેતા એક ્ઈને લડે તો 
કૉંગ્ેસની તાકાત ઊભી ્ાય તેમ છે. 

અતયારે પણ કેટલાંય રાજયો એવાં છે જ કે 
જયાં કૉંગ્ેસ મજબૂત છે, ભાજપને ટક્કર આપી 
શકે એવી સસ્ચતમાં છે. મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, 
રાજસ્ાન, મધય પ્રદેશ, છત્ીસગઢ, કણાણાટક, 
હદરયાણા, ચહમાિલ પ્રદેશ, પંજાબ, ગોઆ વગેરે 
રાજયોમાં કૉંગ્ેસ સાવ પતી ગઈ ન્ી. સામૂચહક 
નેતાગીરી અને સંગઠનની દીશામાં નક્કર 
કામગીરી ્ાય તો કોંગ્ેસ માટે ફરી સારા દદવસો 
આવી શકે છે. આ મોટાભાગનાં રાજયોમાં 

કૉંગ્ેસે ભાજપના એકિક્રી શાસનના દદવસોમાં 
પણ સારો દેખાવ કયયો છે. આ્ી હવે ખડગેએ 
દરેક રાજયમાં કૉંગ્ેસને જીતાડી શકે તેવા 
નેતાઓની શોિ કરવી પડશે. ખડગે સામે બીજો 
પડકાર કૉંગ્ેસીઓને પાટટી છોડતા અટકાવવાનો 
છે. કૉંગ્ેસ ડૂબતું જહાજ છે એમ માનીને અનેક 
નેતાઓએ 5 પાંિ વરણામાં પાટટીને અલચવદા કહી 
છે. 

જયોચતરાદદતય ચસંચિયા, ચજચતન પ્રસાદ 
જેવા સારા નેતાઓ પણ તેમાં સામેલ છે. ખડગે 
કદરશમાપૂણણા નેતા ન્ી પણ તેમનામાં સમજ છે, 
સૌ તેમને માન આપે છે. આ્ી પાટટીને બેઠી 
કરવામાં આ પદરબળ મદદરૃપ ્ઈ શકે તેમ છે. 
મસલિકાજુણાન ખડગે પ્રમુખ બનતાં કોંગ્ેસને ડબલ 
ફાયદા ્ાય તેમ છે. મસલિકાજુણાન ખડગે દચષિણ 
ભારતમાં કોંગ્ેસનો વયાપ વિારી શકે છે તો સામે 
ગાંિી પદરવાર ઉત્ર ભારતને સાિવે તો કોંગ્ેસ 
ફરી સત્ાની નજીક પહોંિી શકે તેમ છે.

કોંગ્રેસના નવા સુકાની મલ્લિકારુજુન ખડગરે...
અનુસંધાન પરેર 4નું ચાલુ...

શ્ીનગર
કાશમીર ખીણમાં પ્રવાસી મજૂરો અને કાશમીરી 

પંદડતોના ટાગગેટ દકચલંગને લઈને મોટો ખુલાસો 
્યો છે. કાશમીર ખીણમાં સચક્ય હાઈચરિડ 
આતંકવાદીઓ અને ચવદેશી આતંકવાદીઓ 
વચ્ેનું કનેકશન સામે આવયું છે. પ્રાપ્ત માચહતી 
પ્રમાણે કાશમીર ખીણમાં હાલમાં ૬૦૦્ી પણ 
વિુ હાઈચરિડ આતંકવાદીઓ સચક્ય છે. ચવદેશી 
આતંકવાદીઓ આ હાઈચરિડ આતંકવાદીઓની 
મદદ કરી રહ્ા છે. તેમનો ઉદ્ેશય પરપ્રાંચતય 
મજૂરો અને પંદડતોને ટાગગેટ કરીને ખીણમાં 
દહેશત ફેલાવી રહ્ા છે. સુરષિા દળો અને કાશમીર 
પોલીસ સતત આતંકવાદીઓની યોજનાને ચનષફળ 

બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. હાઈચરિડ 
આતંકવાદીઓની આ ભૂચમકા છેલિા ૧૦ 
મચહનામાં ઉજાગર ્ઈ છે. પ્રાપ્ત માચહતી પ્રમાણે 
જે પહેલા ઓવરગ્ાઉનડ વક્કર હતા જે સચક્ય 
આતંકવાદીઓની મદદ કરતા હતા. હવે તેઓ 

સીિી રીતે આતંકવાદી ગચતચવચિઓને અંજામ 
આપી રહ્ા છે. આ બિા ચવદેશી અને હાઈચરિડ 
આતંકવાદીઓનું જોડાણ બનાવવામાં મહતવની 
ભૂચમકા ભજવી રહ્ા છે. છેલિા બે વરણામાં એક 
ડઝન પ્રોકસી આતંકવાદી સંગઠનો બનયા છે. આ 
તમામ સંગઠન ચવદેશી આતંકવાદીઓને સતત 
મદદ કરી રહ્ા છે. આ દ્ારા તેઓ ન માત્ર 
આતંકવાદી ગચતચવચિઓ િલાવી રહ્ા છે પરંતુ 
તેઓ રડયંત્ર પણ રિી રહ્ા છે.

હાઈચરિડ આતંકવાદીઓની સચક્યતા જોતા 
ગુપ્ત એજનસી અને પોલીસ ફોસણા પણ સચક્ય 
બની છે. ગુપ્ત અને સુરષિા એજનસીઓ હવે આ 
હાઈચરિડ આતંકવાદીઓનું ચલસટ તૈયાર કરી 

રહ્ા છે. શોચપયામાં પરપ્રાંચતય મજૂરોની હતયા 
મામલે હાઈચરિડ આતંકવાદીઓના નાપાક કૃતયનો 
પદાણાફાશ ્યો છે. તયારબાદ્ી એજનસીઓ સચક્ય 
્ઈ ગઈ છે. ગુપ્ત અને સુરષિા એજનસીઓ સચક્ય 
આતંકવાદીઓની જેમ હાઈચરિડ આતંકવાદીઓનું 
પણ ચલસટ તૈયાર કરી રહી છે. શોચપયામાં ્યેલા 
પરપ્રાંચતય મજૂરોની હતયા મામલે એવા હાઈચરિડ 
આતંકવાદીઓના નાપાક કૃતયોનો પદાણાફાશ ્યો 
છે. ખીણમાં સચક્ય ૮૪ ચવદેશી આતંકવાદીઓ 
આ હાઈચરિડ આતંકવાદીઓને સતત મદદ કરી 
રહ્ા છે. છેલિા કેટલાક વરયોમાં પ્ર્મ વખત એવું 
બનયું છે જયારે સચક્ય આતંકવાદીઓમાં ચવદેશી 
આતંકવાદીઓની સંખયા આટલી વિારે છે.

કાશ્મીર ખમીણ્ાં ૬૦૦થમી વધુ આતંકવાદી સક્રિય
ખીણમાં સક્રિય હાઈબ્રિડ આાતંકવાદીઆા� આન� વવદ�શી આાતંકવાદીઆા� વચ્�નું કન�ક્શન હા�વાના� ખુલાસા�

ન�શનલ
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નવી દિલ્ી
નાર્કોટિક્સ ર્ંટ્રોલ બ્યુરરો (NCB) 

દ્ારા હાથ ધરવામાં આવેલા મરોિા 
ઓપરેશનમાં લગભગ 50 ર્રરોડ રૂપપ્ાની 
ટર્ંમતનરો 7 ટર્લરો ર્રોર્ેઈન જપ્ત ર્રવામાં 
આવ્રો છે. આ ર્ે્સમાં ચાર પવદેશી અને 
બે મપહલાઓની ધરપર્ડ ર્રવામાં આવી 
છે. એનિી-ડ્રગ એજન્સીએ ટદલહીના પતલર્ 
નગરમાં પવદેશીઓ દ્ારા ચલાવવામાં 
આવતી ડ્રગ ર્ાિટેલનરો પદાદાફાશ ર્્કો હતરો 
અને એર્ મપહલા પા્સેથી ટ્રોલી બેગમાં 
છયુપાવેલ 5 ટર્લરો ર્રોર્ેઈન જપ્ત ર્્યુું હતયું. 
એજન્સીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતયું ર્ે આ 

બેગ મપહલાને બે ઇથરોપપ્નરોએ આપી 
હતી, જેમની પાછળથી ધરપર્ડ ર્રવામાં 
આવી હતી. 

NCBના DDG જ્ાનેશ્વર પ્સંહે 
જણાવ્યું ર્ે, અમારરો પ્ર્ા્સ મરોિા 
નેિવર્્ક અને માટફ્ાઓને પર્ડવાનરો છે. 
અપધર્ારીએ ર્હ્ં ર્ે તાજેતરમાં એર્ મરોિા 
ઓપરેશનમાં ર્રોર્ેઈન ર્ાિટેલનરો પદાદાફાશ 
ર્રા્રો છે. ટદલહીમાં 5 ટર્લરો ર્રોર્ેઈન 
જપ્ત ર્રા્યું હતયું, જેની ર્ડી મયુંબઈની એર્ 
હરોિલમાંથી મળી આવી હતી. અહીં બે 
ઇથરોપપ્ન નાગટરર્રોની ધરપર્ડ ર્રવામાં 
આવી છે. 

દિલ્ી-મુંબઈથી રૂપિયા 50 કરોડનું 
કોકેઈન જપ્ત,6 મપ્લાની ધરિકડ

જલંધર ખાતે 26 વરદાના 
વ્્સનીએ 80 વરદાની વૃદ્ધ 

મપહલા ્સાથે દયુષર્મદા આચ્યુું
ચંિીગઢ

જલંધરમાં માનવતાને શમદાશાર ર્રતી ઘિના ્સામે 
આવી છે. ્સરોમવારે રામામંડી પા્સે એર્ાંત પવસતારમાં 
એર્ 80 વરષી્ પવર્લાંગ મપહલા પર ઓિરો ચાલર્ દ્ારા 
દયુષર્મદા આચરવામાં આવ્યું હતયું. પીટડત મપહલાના બંને 
હાથરો નથી. મપહલા મર્્સૂદ નજીર્ના ગામની રહેવા્સી  
છે. આરરોપીની ઓળખ દીપર્ (ઉં. 26) તરીર્ે થઈ 
છે. તે ડ્રગ્સનરો વ્્સની હરોવાનયું ર્હેવા્ છે. આરરોપીને 
આજે ર્રોિદામાં હાજર ર્રવામાં આવશે જ્ાં પરોલી્સ તેના 
મહત્તમ ટદવ્સરોના ટરમાનડ મેળવવાનરો પ્ર્ત્ન ર્રશે. 
પરોલી્સ પા્સેથી મળતી માપહતી પ્રમાણે મપહલા નજીર્ના 
ગામમાંથી દવા ખરીદવા શહેરમાં આવી હતી. 

નરોઈડામાં 7 મા્સના બાળર્ 
ઉપર ત્રણ શ્વાનનરો હયુમલરો, 
્સારવાર દરપમ્ાન મરોત

નવી પિલ્ી
નરોઈડામાં 7 મપહનાના મા્સૂમ પર રખડતા શ્વાને 

હયુમલરો ર્્કો જેમાં બાળર્નયુ મરોત નીપજ્યુ છે. ઘિના 
નરોઈડાના લરોિ્સ બયુલેવડદા ્સરો્સા્િીની છે. શ્વાનના 
હયુમલામાં બાળર્ ગંભીર ઈજાગ્રસત થઈ ગ્યું હતયું. ્સારવાર 
દરપમ્ાન બાળર્નયુ મૃત્યુ થઈ હતયું. જે ્સમ્ે આ ઘિના 
ઘિી તે ્સમ્ે બાળર્ના  અચાનર્ ત્રણ શ્વાનરોએ બાળર્ 
પર હયુમલરો ર્રી દીધરો હતરો. ઘા્લ બાળર્ને ્સારવાર માિે 
્થાથદા હરોસસપિલમાં ખ્સેડવામાં આવ્રો હતરો. બાળર્ના 
માતા-પપતા મધ્ પ્રદેશના દામરોહના રહેવા્સી છે. 
્સરો્સા્િીના લરોર્રોના જણાવ્ા અનયુ્સાર ઘણી વખત આવી 
ઘિનાઓ થતી રહે છે. 

નવી દિલ્ી
NIAએ મંગળવારે આતંર્વાદીઓ 

અને ડ્રગ તસર્રરો વચ્ેની ્સાંઠગાંઠ 
પવરુદ્ધ મરોિયુ એકશન લીધયુ છે. NIAએ 
્સમગ્ર દેશમાં આતંર્ ર્નેકશનને 
લઈને અમયુર્ ગેંગસિ્સદાના ઠેર્ાણા પર 
દરરોડા પાડવાનયુ શરૂ ર્રી દીધયુ છે. 
આતંર્વાદીઓ, ગેંગસિરરો અને નશીલા 
પદાથદાની તસર્રીને ખતમ ર્રવા આજે 

પંજાબ, હટર્ાણા, રાજસથાન અને 
ટદલહી-NCR પવસતારના અમયુર્ 
ઠેર્ાણા પર દરરોડા પાડવામાં આવી 
રહ્ા છે.  જમમયુ ર્ાશમીરમાં આતંર્ને 
ફેલાવવા માિે પવદેશમાંથી રૂપપ્ા 

લાવીને આંતર્ીઓ ્સયુધી પહોંચાડવામાં 
આવી રહ્ા છે. ્સયુરક્ા એજન્સીઓની 
નજર આ નેિવર્્ક પર ખા્સ છે. ગ્ા 
અઠવાટડ્ે એનઆઈએએ ખીણના 
શરોપપ્ા અને રાજૌરી પજલ્ાના 

પવસતારરોમાં દરરોડા પાડ્ા હતા. 
NIAએ આજે ટદલહી, હટર્ાણા, 
રાજસથાન અને પંજાબમાં 40થી 
વધારે જયુદા-જયુદા સથળરો પર દરરોડા 
પાડવામાં આવ્ા છે. આ ર્ા્દાવાહીમાં 
િીમ ્સામેલ છે. મરોિાભાગની રેડની 
લરોર્ેશન હટર્ાણા, ઉત્તરાખંડ અને 
પંજાબમાં છે. જોર્ે ટદલહીમાં આ રેડ 
બવાના પવસતારમાં નીરજ બવાનાના 
ઠેર્ાણા  પર છે. અત્ાર ્સયુધી રેડમાં 
ધરપર્ડ પવશે ર્રોઈ જાણર્ારી ્સામે 
આવી નથી. જોર્ે જાણર્ારી અનયુ્સાર 
અત્ાર્સયુધીના દરરોડા દરપમ્ાન 
હપથ્ાર જપ્ત ર્રવામાં આવ્ા છે.

આતંર્ીઓ-ડ્રગ તસર્રરો પર NIAનયુ એકશન 
ટદલહી, પંજાબ ્સપહત 40 સથળરોએ દરરોડા નવી દિલ્ી

ભારતી્ હવામાન પવભાગ એ 
મંગળવારે જણાવ્યું હતયું ર્ે બંગાળની 
ખાડી પર નીચા દબાણનરો પવસતાર 
બનવાની ્સંભાવના છે અને તે 
્સપ્તાહના અંત ્સયુધીમાં ચક્રવાતમાં 
ફેરવાઈ શર્ે છે. IMD તરફથી 
મળેલી માપહતી અનયુ્સાર, આગામી 
48 ર્લાર્ની અંદર બંગાળની ખાડીના  
દપક્ણ-પપચિમ અને તેની નજીર્ના 
પૂવદા-મધ્ ભાગમાં લરો પ્રેશર પવસતાર 
બનવાની ્સંભાવના છે. તે પપચિમ-
ઉત્તરપપચિમ તરફ આગળ વધે 
તેવી શક્તા છે. 22 ઓકિરોબરની 
્સવાર ્સયુધીમાં તે બંગાળની ખાડીની 

મધ્માં દબાણ ક્ેત્ર બની શર્ે છે. 
IMD અનયુ્સાર, તે પપચિમ-મધ્ 
બંગાળની ખાડી  પર ચક્રવાતી 
વાવાઝરોડામાં ફેરવા્ તેવી શક્તા 
છે IMDના ડા્રેકિર જનરલ 
મૃત્યુંજ્ મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતયું ર્ે 
નીચા દબાણનરો પવસતાર વાવાઝરોડામાં 
પટરવપતદાત થવાની ્સંભાવના છે.

બંગાળ ખાડીમાં ફરી ચક્રવાતનો 
ભય, ્વામાન પવભાગનું એલર્ટ
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અમેઠીની કોર્વા-ઓર્ડીન્ન્સ 
ફેક્ટરીમ્ં AK-203 

એ્સોલ્ટ ર્યફલ્સ બન્ર્શે
અમેઠી

એ.કે.-૨૦૩ પ્રક્રની એ્સોલ્ટ ર્યફલ્સ ઈનર્ો-રશશયન 
્સયંકુ્ત ્સ્હ્સ દ્્ર્ ૨૦૨૨ન્ અતં ્સધુીમ્ ંઉત્તર પ્રદેશન્ 
અમઠેી શિલ્્ન્ ં કોર વ્ા-ઓર્ડીન્ન્સ ફેક્ટરીમ્ં બન્રર્મ્ં 
આરશ ેતેમ એક રરરષ્ઠ રશશયન અશધક્રીએ ્સોમર્રે ર્તે્ 
િણ્વયંુ હતંુ. ઉલે્ખનીય છે કે, ઈનર્ો-રશશયન-ર્યફલ્સ 
(પ્ર્.) લી. ૨૦૧૯મ્ ં સ્્પર્મ્ ં આરી હતી. ત ે દ્્ર્ 
કોર વ્ામ્ ં આ પ્રક્રની (ક્લશનિકોર) એ્સોલ્ટ ર્ઈફલ્સ 
બન્રર્મ્ ં આરી રહી છે, અને ત ે ફેક્ટરી ૨૦૨૨ન્ં 
અતં ્સધુીમ્ ં ક્લશનિકોર-એકે ૨૦૩નંુ ઉતપ્દન શરૂ કરી 
દેશ ે તમે ‘રો્સોબોરોન એક્સપો્ટવા’ન્ ર્્યરેક્ટર િનરલ 
એલકેઝ્નર્ર શમખીર ેિણ્વયંુ હતુ.ં

ખેર્ૂતોને બીજી રદર્ળી 
શિફ્ટ: ઘઉં ્સશહતન્ રશર 
પ્કની MSPમ્ં રધ્રો

નવી દિલ્ી
કેનદ્ર ્સરક્રે ખેર્ૂતોને રદર્ળી પૂરવે બીજી શિફ્ટ આપી 

છે. ્સોમર્રે કરોર્ો ખેર્ૂતોને રક્સ્ન ્સનમ્ન શનશધનો હપ્ો 
આપય્ બ્દ આિે મંિળર્રે કેનદ્રીય કેશબને્ટે રશર પ્કની 
MSP રધ્રર્નો શનણવાય લીધો છે. કેનદ્રીય મંત્ી અનુર્િ 
ઠ્કુરે રર્્પ્રધ્ન મોદીની અધયક્ષત્મ્ં કેશબને્ટની બેઠક બ્દ 
પ્રે્સ બ્ીરફંિ કહ્ં કે કેશબને્ટે ઘઉંન્ MSPમ્ં 110 રૂશપય્, 
િરમ્ં 100 રૂશપય્, ચણ્મ્ં 105 રૂશપય્, મ્સૂરની દ્ળમ્ં 
500 રૂશપય્, ્સર્સરમ્ં 400 રૂશપય્ અને કુ્સુમમ્ં 209 
રૂશપય્નો રધ્રો કયયો છે. આ  રધ્ર્ બ્દ હરે ઘઉંની 
MSP 2125 રૂશપય્ પ્રશત શવિન્ટલ, િરની MSP 1735 
રૂશપય્ પ્રશત શવિન્ટલ ્યો છે.

િેશમાં ઓમમક્રોન સબ 
વેદિએન્ટ BQ.1નરો 
પ્રથમ કેસ નોંધાયરો

પૂણે
કોરોન્ ર્યર્સનો ્સૌ્ી ખતરન્ક 

રરેરઅન્ેટ હર ેભ્રતમ્ ંપણ પિપે્સ્રો 
કયયો છે. ઓશમક્ોનન્ ્સબ-રરેરઅન્ટ 
BQ.1નો પ્ર્મ કે્સ ્સોમર્રે પણુમે્ં 
નોંધ્યો હતો. મહ્ર્ષ્ટ્રન્  આરોગય 
શરભ્િ ે ્સોમર્રે િણ્વયંુ હતુ ં કે, 
ભ્રતમ્ં ઓશમક્ોન ્સબ-રરેરઅન્ટ 
BQ.1 નો પ્ર્મ કે્સ પણુને્ શનર્્સી 
એક વયશક્તમ્ ંજોર્ મળયો છે. પણૂમે્ં 
નોંધ્યલેો ઓશમક્ોન ્સબ-રરેરઅન્ટ 
BQ.1 કે્સ દેશનો પ્ર્મ કે્સ 
છે. BQ.1 અન ે BQ.1.1 એ 
ઓશમક્ોનન્ BA.5 રરેરઅન્ટમ્ં્ી 
આરલે્ બ ે્સબ રરેરએન્ટ છે. 

નવી દિલ્ી
ભ્રતીય ્સેન્એ આિે ૮૦ શમની 

રરમો્ટલી પ્ઇલો્ટેર્ એરક્્ફ્ટ શ્સસ્ટમ 
અને ૧૦૦૦ ્સરવેલન્સ હેશલકોપ્ટર 
ખરીદર્ની પ્રશક્ય્ શરૃ કરી દીધી છે. 
ચીન ્સ્્ે જોર્્યેલી ર્સતશરક શનયંત્ણ 
રેખ્ (એલએ્સી) પર પોત્ન્ ્સરવેલન્સ 
તંત્ને મિબૂત બન્રર્ મ્્ટે આ 
ખરીદી કરર્મ્ં આરી રહી છે.

અશધક્રીઓએ િણ્વયું હતું કે 
રરમો્ટ ્સંચ્શલત શમની શરમ્ન રદર્સ 
અને ર્તન્ ્સરવેલન્સ અને ઉંચ્ઇર્ળ્ 
શરસત્રોમ્ં  લક્યને પ્ર્પ્ કરર્ મ્્ટે 
એક આદશવા મલ્ટી ્સેન્સર શ્સસ્ટમ છે.

રરમો્ટ ્સંચ્શલત શરમ્ન ક્યવાક્મ 

મ્્ટે ્ટેનર્ર િમ્ કર્રર્ની અંશતમ 
૧૬ નરેમબર ર્ખર્મ્ં આરી છે. 
એક અશધક્રીન્ િણ્વય્ અનુ્સ્ર 
શ્સસ્ટમ લક્ય્ંકને શોધર્, ઓળખર્, 
શરરોધીઓન્ સ્ળોની ચોક્ક્સ સસ્શતની 
્સ્્ે ્સ્્ે ્સૈશનકોની તૈન્તીન્ ઉચ્ચ 
રરઝોલયુશનર્ળ્ ફો્ટ્ ઉપલબધ 
કર્રર્મ્ં મદદ કરશે. પ્રસત્ર અ્ર્ 
પ્ર્રંશભક ્ટેનર્ર અનુ્સ્ર પ્સંદિી 
પ્મેલ પુરરઠ્કત્વાને કર્ર પર 
હસત્ક્ષર કરર્ મ્્ટે ૧૨ મશહન્ની 
અંદર તેની આપૂશતવા કરર્ની રહેશે. 
બ્ય (ઇસનર્યન) કે્ટેિરી હેઠળ રરમો્ટ 
્સંચ્શલત મીની એરક્્ફ્ટ શ્સસ્ટમની 
ખરીદી કરર્મ્ં આરી રહી છે. 

નવી દિલ્ી 
શબસલક્સ બ્નો કે્સમ્ં બળ્તક્ર અને 

પરરર્રન્ ્સ્ત લોકોની હતય્ન્ ૧૧ 
દોશિતોને છોર્ી મુકર્ મુદ્ે ્સુપ્રીમ કો્ટટે 
મંિળર્રે િુિર્ત ્સરક્રની ઝ્્ટકણી 
ક્ઢી હતી. ્સુપ્રીમે કહ્ં કે, આ કે્સમ્ં 
ર્જય ્સરક્રે િર્બમ્ં અનેક ચૂક્દ્ઓ 
્ટ્ંકય્ છે, પરંતુ તેમ્ં તથય્તમક શનરેદન 
િ  િ્યબ છે. ર્જય ્સરક્રે મિિ પણ 
ર્પયુું ન્ી અને િર્બ કં્ટ્ળ્િનક છે. 
્સરક્રે ર્તે દળદ્ર ્સોિંદન્મું દ્ખલ 
કયુું, િે અમે ર્ંચીએ તે પહેલ્ ્સર્રે 
અખબ્રોમ્ં રંચ્યુ. ્સુપ્રીમ હરે આ 
કે્સની અરજીઓ પર ૨૯મી નરેમબરે 

્સુન્રણી કરશે. નય્ય્ધીશો અિય 
રસતોિી અને ્સી્ટી રશરકુમ્રની બેનચે 
િુિર્ત ્સરક્રન્ ્સોંિદન્મ્નો િર્બ 
આપર્ મ્્ટે અરિદ્રોને ્સમય આપયો 
હતો અને આ કે્સ ૨૯મી નરેમબર 
્સુધી મુલતરી ર્ખયો હતો. નય્ય્ધીશ 
અિય રસતોિીએ ર્જય ્સરક્રન્  
્સોિંદન્મ્ અંિે ્સર્લ ઉઠ્રત્ કહ્ં, 
િર્બમ્ં આ્ટલ્ બધ્ ચૂક્દ્ઓને 
શ્ મ્્ટે ્ટ્ંકર્મ્ં આવય્ છે? આ્ટલ્ 
બધ્ ચૂક્દ્ઓનો ઉલ્ેખ કરર્ની શું 
િરૂર હતી. િુિર્ત ્સરક્રનો િર્બ 
અમે ર્ંચીએ તે પહેલ્ં તો તે મીરર્ય્મ્ં 
રંચ્ર્ લ્ગયો હતો.

ભાિતીય સેના વધુ અદ્યતન 1000 
સવવેલનસ ્ેમલકરોપ્ટિની ખિીિી કિશે

મબલલકસ બાનરો કેસમાં જવાબ આપવામાં 
ગુજિાત સિકાિે મગજ ન વાપયુું: સુપ્રીમ
સુપ્રીમે દળદાર સાેગંદનામું દાખલ કરવા બદલ ઝાટકણરી કાઢરી

નવી દિલ્ી
ઈ-િેટ્સ િેશમંિ એપન્ મ્મલ્મ્ં ઈર્ી કોલક્ત્ત્ ્સતત 

દરોર્્ પ્ર્ી રહી છે.  આ મ્મલ્મ્ં, કોલક્ત્ન્ ઉલ્ટ્ર્્ંિ્ 
શરસત્રમ્ં એક ક્રોબ્રી ઉમેશ અગ્રર્લની ઓરફ્સ અને 
ઘર પર દરોર્્ પ્ર્ીને મો્ટી રકમ મળી આરી છે. 

્સૂત્ો મુિબ જાણર્ મળયું કે, ઈર્ી એ એમબીએ્સ 
ગ્રુપ ઓફ કંપની એનર્ તેલંિ્ણ્ અને આંધ્રપ્રદેશ આરેલું 
મુ્સદીલ્લ જ્ેલ્સવાન્ શરશરધ સ્ળો પર દરોર્્ પ્ર્ર્મ્ં 
આવય્ હત્. ઈર્ી એ હૈદર્બ્દ ્સશહત તેલંિ્ણ્ અને 
આંધ્રપ્રદેશમ્ં ૨૦ સ્ળોએ દરોર્્ પ્ર્ર્મ્ં આવય્ હત્.    
આ દરોર્્ મની લોનર્રરંિ એનર્ શરદેશી મુદ્ર્ વયરસ્્પન 
અશધશનયમ (ફેમ્)ન્ આધ્રે કરર્મ્ં આવય્ હત્. 
અશધક્રીએ િણ્વયું હતું કે એમબીએ્સ ગ્રુપ અને તેન્ 

્સંચ્લક ્સુકેશ િુપ્્ અને ્સહયોિી કંપનીઓએ રધ્ર્ન્ 
પ્ંચ ્ટક્ ્ટેક્સ ચૂકવય્ શરન્ શરદેશી મુદ્ર્ની સસ્શત જાળરી 
ર્ખર્ મ્્ટે એમએમ્ટી્સી પ્્સે્ી ક્ેરર્્ટ પર ્સોનું મેળવયું 
હતું, િેન્ ક્રણે કોપયોરેશનને નુક્સ્ન ્યું હતું.  

ઈ-િેટ્સ િેશમંિ એપન્ મુદ્ે હૈદર્બ્દ, 
તેલંિ્ણ્, આંધ્રમ્ં ૨૦ સ્ળોએ દરોર્્
કારાેબારરી ઉમેશ અગ્રવાલનરી અાેફિસ અને ઘર પર દરાેડા વેળા માેટરી રકમ મળરી

નવી દિલ્ી
દુષકમવા અને હતય્ન્ આરોપમ્ં ૨૦ 

રિવાની િેલની ્સજા પ્મેલ્ ધ્શમવાક નેત્ 
િુરમીત ર્મ રહીમ શ્સંહે રરયુવાઅલ 
‘્સત્સંિ’ ક્યવાક્મનું આયોિન કયુું હતું. 
આ ્સત્સંિમ્ં હરરય્ણ્ન્ કરન્લન્ 
મેયર ્સશહત ઘણ્ ર્િક્રણીઓ અને 
્સત્ત્ધ્રી ભ્િપન્ ઘણ્ નેત્ઓ 
મહેમ્નોમ્ં ્સ્મેલ હત્. ર્ેર્ ્સચ્ચ્ 
્સૌદ્ન્ પ્રમુખ ર્મ રહીમને ૨૦૧૭મ્ં 
દોશિત ઠેરરર્મ્ં આવયો હતો. તેન્ 

પરરર્ર દ્્ર્ દ્ખલ કરર્મ્ં આરેલી 
અરજીને પિલે તેને િય્ અઠર્રર્યે 
૪૦ રદર્સ મ્્ટે પેરોલ આપર્મ્ં 
આરી હતી. તેણે ઉત્તર પ્રદેશન્ 
બ્િપત્ી ્સત્સંિનું આયોિન કયુું 
હતું. ર્ેર્ પ્રમુખ િૂનમ્ં એક મશહન્ની 
પેરોલ પર િેલની બહ્ર આવયો 
હતો. આ અિ્ઉ તેને ફેબ્ુઆરીમ્ં ૩ 
્સપ્્હની છૂટ્ી આપર્મ્ં આરી હતી. 
ભ્િપન્ નેત્ઓન્ ક્યવાક્મમ્ં ભ્િ 
લેર્ બદલ શરપક્ષે ર્મ રહીમ પર 

પ્રહ્રો કય્વા હત્. શરપક્ષે આક્ષેપ કયયો 
હતો કે પ્રભ્રશ્ળી આધય્સતમક નેત્ને 
આરત્ મશહને હરરય્ણ્મ્ં ્ન્રી 
પે્ટ્ચૂં્ટણી અને પંચ્યતની ચૂં્ટણીઓને 
પ્રભ્શરત કરર્ મ્્ટે પેરોલ આપર્મ્ં 
આવયો છે. ્સત્સંિમ્ં ભ્િ લેન્ર્ 
ભ્િપન્ નેત્ઓમ્ં કરન્લન્ મેયર 
રેણુ બ્લ્ િુપ્્, ર્ેપયુ્ટી મેયર નરીન 
કુમ્ર અને રરરષ્ઠ ર્ેપયુ્ટી મેયર ર્િેશ 
અગિી ઉપર્ંત ચૂં્ટણીની તૈય્રી કરી 
રહેલ્ અનય ઘણ્ ઉમેદર્રો ્સ્મેલ છે.

ર્મ રહીમન્ ્સત્સંિમ્ં મેયર ્સશહત 
ભ્િપન્ અનેક નેત્ઓ પણ ્સ્મેલ
ડેરા સચ્ા સાૌદાના પ્મુખ રામ રહરીમને 2017માં દાેષિત ઠેરવવામાં અાવાે હતાે

કમપલ મમશ્ાનું મનીષ મસસરોદિયાને ચેલેનજ: 
નાકકો ્ટેસ્ટનરો સવીકાિ કિરો અથવા માફી માંગરો
નવી દિલ્ી ઃ ્વ ે BJP નતેા કપિલ પિશ્ાએ દિલ્ીના નાયબ િખુયિતં્ી િનીષ 
પિિોદિયાન ે નાકકો ટેસટ િાટે િડકાર ફેંકયો છે. તિેણ ે કહં્ ્તુ ં કે, િપનષ 
પિિોદિયા આજ ેિાજં ે 5 વાગયા િધુી િારી લાઈવ દડરેકટર ટેસટ/નાકકો ટેસટનો 
સવીકાર કરો અથવા CBI પવશ ેજઠૂ્ઠુ બોલવા બિલ િાફી િાગંો.  કેજરીવાલના 
લટૂ અન ેજઠૂના િોડલેન ેિારો ખલુ્ો િડકાર. કપિલ પિશ્ાએ કહં્ ્તુ ંકે, એક 
એવો વયપતિ જ ેઆરોિી છે ત ે િોતાના જ તિાિકતાતાઓ પવરૂદ્ધ ખોટા પનવિેનો 
આિી રહ્ો છે. ્ુ ંઆજ ેતિેન ેખલુ્ી ચેલનેજ આિુ છુ.ં વાસતવિા ંદિલ્ી એકિાઈઝ 
કૌભાડંિા ંCBIએ રપવવારના રોજ ડપેયટુી CM િનીષ પિિોદિયાન ેિિનિ િાછવીને 
િોિવારના રોજ િછૂિરછ િાટે ્ાજર ર્ેવાનુ ંકહ્ ં્તુ.ં કૌભાંડની તિાિ કરી 
ર્ેલી CBIએ િનીષ પિિોદિયાની આશરે 9 કલાક િધુી િછૂિરછ કરી ્તી. 

તામમલનાડુની મવધાનસભામાં મ્નિી ભાષા 
સામે પ્રસતાવ પસાિ, ભાજપનરો વરોકઆઉ્ટ
નવી દિલ્ી ઃ પ્નિી ભાષાનો વયાિ વધારવા િાટે િરકારના પ્રયાિો િાિે 
િપષિણના રાજયોિા ંભારે પવરોધ થઈ રહ્ો છે. તાપિલનાડનુી પવધાનિભાિાં 
તો પ્નિી ભાષા િાિનેો પ્રસતાવ િકુવાિા ંઆવયો ્તો અન ેત ેિાિ િણ થઈ 
ગયો છે. તાપિલનાડુના િખુયિંત્ી એિ કે સટાપલન ે કહ્ ્ત ુ કે, અિે કેનદ્ર 
િરકારને આગ્ર્ કરીએ છે કે, રાજભાષા િર િિિંીય િપિપતના દરિોટતાિાં 
જ ેિણ ભલાિણો કરવાિા ંઆવી છે ત ેલાગ ુકરવાિા ંના આવ.ેઆ ભલાિણો 
તાપિલનાડ ુ િપ્ત અનય રાજયોની ભાષાઓની પવરૂધધિા ં છે અન ે આ   
રાજયોના લોકોના િણ પ્તના પવરોધિાં છે. આ પ્રસતાવના પવરોધિાં ભાજિના 
ધારાિભયોએ વોક આઉટ કયકો ્તો.આ િ્ેલા સટાપલન ે િીએિ િોિીને 
િત્ લખયો ્તો અન ેકહ્ ્ત ુ કે, િિંિીય દરિોટતાિા ં કરાયેલી ભલાિણોના 
અિલના ભાગરૂિ ેરાજયો િર પ્નિી લાગ ુકરવાના પ્રયાિોન ેરોકવાિા ંઆવ.ે

મ્માચલ મવધાનસભા ચૂં્ટણીમાં કોંગ્ેસ બાિ 
ભાજપે 62 બેઠકરો પિ ઉમેિવાિરો જા્ેિ કયાયા

નવી દિલ્ી ઃ પ્િાચલ પ્રિેશ પવધાનિભા ચંૂટણી િાટે ભાજિે ઉિેિવારોની યાિી 
જા્ેર કરી છે. જિેાં 62 નાિ જા્ેર કરાયા છે. કરવાિાં આવયા છે. ભાજિે 
િીરાજ પવધાનિભા િીટ િરથી િખુયિંત્ી જયરાિ ઠાકુરન ેિિેાનિાં ઉતાયાતા છે. 
આ વખતે ગત ચંૂટણીિાં ભાજિના િખુયિંત્ી િિના ઉિેિવાર ર્ેલા પ્રિે કુિાર 
ધિૂલનુ ંિતુ કિાયુ છે. પ્િાચલ પ્રિેશના બે વખત િખુયિંત્ી ર્ી ચૂકેલા દિગગજ 
નતેા પ્રિે કુિાર ધિૂલનુ ંનાિ ભાજિ દ્ારા જા્ેર કરાયેલ 62 ઉિેિવારોની પ્રથિ 
યાિીિા ંનથી. ભાજિે ઉનાથી િતિાલ પિં્  િત્ીન ેઅન ેઅપનલ શિાતાન ેિડંીથી 
િિેાનિા ં ઉતાયાતા છે. િવન કાજલ કાંગડાન ે ભાજિ તરફથી દટદકટ િળી છે. 
ભાજિ ે્િીરિરુ બેઠક િરથી નરેનદ્ર ઠાકુર અન ેિજુાનિુર બેઠક િરથી કેપટન 
(પનવૃત્) રણજીત પિં્ ને િિેાનિાં ઉતાયાતા છે.

પૂવયા મુુખયપ્રધાન જયલમલતાના મરોત મા્ટે 
શમશકલા િરોમષત ઃ તપાસ આયરોગ

ચને્ાઈ ઃ તપિલનાડનુા િવૂતા િખુયપ્રધાન જ ેજયલપલતાની ૨૦૧૬િા ંથયલે િોત 
િાટે જવાબિાર સસથપતની તિાિ કરી ર્ેલા એક આયોગ ેસવગતાસથ નતેાના ખબૂ 
જ નજીકના શશીકલાને િોપષત ઠેરવયા છે. આ િરપિયાન તપિલનાડ ુિરકારે 
જણાવયુ ં છે કે ત ેકાયિાકીય િલા્ લીધા િછી આ દરિોટતા િર કાયતાવા્ી શરૂ 
કરશ.ે જસસટિ એ િરુુગાસવાિી તિાિ આયોગનો દરિોટતા આજ ે તપિલનાડુ 
પવધાનિભાિા ંરજ ૂકરવાિા ંઆવયો ્તો. આ દરિોટતાિા ંજણાવવાિા ંઆવયુ ંછે કે 
અનકે િાિાઓ િર પવચાર કયાતા િછી શપશકલાન ેિોપષત ઠેરવવાિા ંઆવયા છે 
અન ેતિાિની ભલાિણ કરવાિા ંઆવી છે. તિાિ િચંના દરિોટતાિા ંશશીકલાના 
િબંધી ડોકટર કે એિ પશવકુિાર, તતકાલીન આરોગય િપચવ જ ેરાધાકૃષણન, 
િવૂતા આરોગય પ્રધાન િી પવજય ભાસકરને િણ િોપષત ઠેરવવાિા ંઆવયા છે.

નયૂઝ મરિફ
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અમાસરા 
તૂર્કીમાં ર્ોલસાની ખાણમાં વિસ્ોટ થતા ૪૦ લોર્ોના મોત 

વનપજ્ા હતા જ્ારે ૧૧ લોર્ો ઘા્લ થ્ા હતા. જ્ારે 
આ વિસ્ોટ થ્ો ત્ારે આ ખાણમાં ૧૧૦ મજૂરો ર્ામ ર્રી 
રહ્ા હતા. જે પણ લોર્ો મા્ાયા ગ્ા છે તેઓ મજૂરો છે. 
સરર્ારે જારી ર્રેલા આંર્ડા અનુસાર ૫૮ લોર્ો  પોતાનો 
જીિ બચાિિામાં સ્ળ રહ્ા હતા. જ્ારે ર્ેટલાર્ લોર્ોને 
રેસ્ક્ૂ ર્રિામાં આવ્ા હતા. એર્ મજૂરની ર્ોઇ જ જાણર્ારી 
હજુસુધી મળી શર્ી નથી.  ર્ોલસાની આ ખાણમાં જ્વલંત 
ગેસ પણ મળી આવ્ો હતો, જેને ર્ારણે જ આ વિસ્ોટ થ્ો 
હતો.  આ ખાણની બહાર એમ્બ્ૂલંસ તૈનાત ર્રિામાં આિી 
હતી. જેની મદદથી ઇજાગ્રસતોને સારિાર માટે હોસસપટલ લઇ 

જિામાં આવ્ા હતા. ઉજાયા મંત્ી ્ાવતહ ડોનમેઝે જણાવ્ું હતું 
ર્ે રેસ્ક્ૂ ઓપરેશન પુરુ ર્રી લેિામાં આવ્ું છે.  આ સમગ્ર 
ઘટના તૂર્કીના અમાસરા શહેરમાં બની હતી, લોર્ોને  રેસ્ક્ૂ 
ર્રી લેિામાં આવ્ા તે બાદ પણ આ ખાણમાં આગ ચાલુ હતી.

તૂર્કીમાં ર્ોલસાની ખાણમાં વિસ્ોટ થતાં 
40 મજૂરનાં મોત, 11થી િધુ ઈજાગ્રસત
ખાણમાં 110 મજૂરાે કામ કરી રહ્ા હતા, રેસ્ક્ૂ ઓાેપરેશનમાં 58 લાેકનાં જીવ બચાવાયા

વેલિંગ્ટન
ન્ૂઝીલેનડમાં ગા્ોના ઓડર્ાર અને 

અન્ ગ્રીનહાઉસ ગેસોના ઉતસજયાન પર 
ટે્કસ લગાિિાની સરર્ારની ્ોજના 
વિરુદ્ધ આજે સેંર્ડો ખેડૂતો રસતા પર 
ઉતરી આવ્ા હતાં. જો ર્ે આ દરવમ્ાન 
ર્ાઢિામાં રેલીઓ એટલી મોટી ન હતી 
જેટલી અપેક્ા હતી.

ગ્રાઉન્ડસિેલ ન્ૂઝીલેનડ જૂથની મદદથી 
સમગ્ર દેશના પાંતો અને શહેરોમાં ૫૦થી 
િધુ સથળોએ વિરોધ પદશયાનોનું આ્ોજન 
ર્રિામાં આવ્ું હતું. ગ્ા સપ્ાહમાં 
સરર્ારે ર્લા્મેટ ચેનજનો સામનો 
ર્રિાની ્ોજના હેઠળ નિા ર્ૃવિ ટે્કસ 

લગાિિાનો પસતાિ રજૂ ર્્યો હતો. જેમાં 
ગા્ોના ઓડર્ાર પર ટે્કસ લગાિિાની 
્ોજના પણ સામેલ છે.

ગા્ોના ઓડર્ારથી મીથેન ગેસ નીર્ળે 
છે જેનાથી પદૂિણ ્ેલા્ છે. ન્ૂઝીલેનડમાં 
ર્ૃવિ સાથે સૌથી િધુ લોર્ો જોડા્ેલા છે. 
દેશની િસતી ૫૦ લાખ છે પરંતુ તેની 

સરખામણીમાં અહીં એર્ ર્રોડથી િધુ 
ગા્ો અને ભેંસો છે અને ૨.૬ ર્રોડ ઘેટા 
છે.

દેશમાં તમામ ગ્રીનહાઉસ ગેસ 
ઉતસજયાનનો ૫૦ ટર્ા વહસસો ખેતીમાંથી 
આિે છે જેમાં પાણીઓના ઓડર્ારથી 
નીર્ળતા મીથેનનોે મોટો ્ાળો હો્ 
છે. િેવલંગટનમાં દેખાિો દરવમ્ાન ડેિ 
મેક્કડડી નામના ખેડૂતે જણાવ્ું હતું ર્ે 
તે દેખાિર્ારોની સંખ્ા ઓછી હોિાથી 
વનરાશ છે. તેમણે જણાવ્ું હતું ર્ે મોટા 
ભાગના ખેડૂતોએ સમગ્ર િિયા ખાસ ર્રીને 
િસંત ઋતુ દરવમ્ાન પોતાના ખેતરમાં 
ખૂબ જ મહેનત ર્રી છે.

ન્ૂઝીલેનડમાં ગા્ોના ઓડર્ાર ઉપર 
ટે્કસ લદાતા ખેડૂતોનું વિરોધ પદશયાન િંડન

વરિટનમાં ખાદ્ય િસતુઓના ભાિ 
િધિાના ર્ારણે સપટેમબરમાં ્ુગાિો 
િધીને ૪૦ િિયાની ટોચે ૧૦.૧ ટર્ાના 
સતરે પહોંચી ગ્ો છે. ખાદ્ય િસતુઓના 
સતત િધી રહેલા ભાિને ર્ારણે 
વરિટનિાસીઓના ઘરોનું બજેટ ખોરિાઇ 
ગ્ું છે. સપટેમબરમાં ર્ન્ઝ્ુમર પાઇસ 
ઇનડે્કસ િધીને ૧૦.૧ ટર્ા નોંધિામાં 
આવ્ું છે. જે ઓગસટમાં ૯.૯ ટર્ા 
હતો તેમ નેશનલ સટેટટસસટ્કસે એર્ 
વનિેદનમાં જણાવ્ું છે. સપટેમબરમાં 
૧૯૮૨ પછીનું સૌથી િધુ ્ુગાિો 
નોંધિામાં આવ્ો છે.

ઓએનએસ મુજબ ખાદ્ય િસતુઓના 
ભાિ િધિાને ર્ારણે ્ુગાિોમાં િધારો 

જોિા મળ્ો છે. જે એર્ િિયા અગાઉ 
ર્રતા ૧૪.૫ ટર્ા િધારે છે. જે ૧૯૮૦ 
પછીનો સૌથી મોટો ઉછાળો છે. બેંર્ 
ઓ્ ઇંગલેનડ ્રી એર્ િખત વ્ાજ 
દરોમાં િધારો ર્રે તેિી શ્ક્તા છે 
ર્ારણર્ે તે ્ુગાિાને અંર્ુશમાં લેિામાં 
વનષ્ળ રહી છે. સતત િધી રહેલો 
્ુગાિો વરિટનની નિી વલઝ ટ્રસ સરર્ાર 
માટે પણ મુશર્ેલરૂપ બની ગ્ો છે. એર્ 
સપ્ાહ પહેલા જ નિા વનમા્ેલા નાણા 
પધાન માટે પણ વરિટનમાં નાણાર્ી્ 
સસથરતા જાળિિાનું ર્ા્યા પડર્ારરૂપ 
બનતું જા્ છે. ર્ોરોના પછી રવશ્ા 
અને ્ુક્ેન િચ્ેના ્ુદ્ધને ર્ારણે સમગ્ર 
વિશ્વમાં ખાદ્ય િસતુઓ અને ઉજાયાના 
ભાિ સતત િધી રહ્ાં છે.

કાબુિ 
અ્ઘાવનસતાનની પંજશીર ઘાટીમાં 

તાવલબાન અને સથાવનર્ બળિાખોરો 
દ્ારા સામસામે ઉગ્ર ઘિયાણ થ્ુ હતું. આ 
દરવમ્ાન તાવલબાન દ્ારા પંજશીરના 
અનેર્ લોર્ોને બંધર્ બનાિી લેિા્ા હતા 
અને બાદમાં તેમના પર ગોળીબાર ર્રીને 
તેમની હત્ા ર્રી દેિામાં આિી હતી. 
તાવલબાને  ૨૭ જેટલા બળિાખોરોની 
હત્ા ર્રી હોિાના અહેિાલો સામે 
આવ્ા છે. સૌથી પહેલા આ સથાવનર્ોને 
બંધર્ બનાિિામાં આવ્ા હતા બાદમાં 
ગોળીઓથી મારી નખા્ા હતા.

આ ક્ુર હત્ાર્ાંડનો િીટડ્ો પણ 

સામે આવ્ો છે. જેમાં એર્ િીટડ્ોમાં 
પાંચ પુરુિો હાથ બાંધેલી અિસથામાં 
છે. જેમના પર તાવલબાની આતંર્ીઓ 
ગોળીઓ િરસાિે છે જેમાં આ પાંચે્ 
લોર્ોના મોત થ્ા બાદ તાવલબાની 
આતંર્ીઓ હત્ાની ઉજિણી ર્રતા 
જોિા મળી રહ્ા છે.  તાવલબાનીઓએ  
અ્ઘાવનસતાન પર સત્ા મેળિી તે 
પછી પણ આતંર્નો રસતો નથી છોડ્ો. 
તાવલબાને અ્ઘાવનસતાન પર ર્બજો 
ર્્યો તે બાદ પણ પંજશીર પર ર્બોજો 
નહોતુ ર્રી શ્ક્ું ર્ેમ ર્ે આ ઘાટીના 
બળિાખોરોએ ર્બજો ર્રિા સામે વિરોધ 
ર્્યો હતો. 

લરિ્ટનમાં ફુગાવાનો દર વધીને 
10.1 ્ટકા ઃ 40 વર્ષમાં સૌથી વધુ 

તાલિબાન ફરી આતંકના રસતે 
27 લનદદોર િોકોની હત્ા કરી
હત્ા કયાયા બાદ તાલલબાનીઓાે નાચ્ા, વીડિયાે વાઇરલ
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યનુાઈટેડ નેશન્સના અહેવાલ પ્રમાણે 18 
દેશોએ અવકાશમાં કચરો ફેલાવયો છે. 

અવકાશી કચરો આ ્સદીનો ્સૌથી મોટો પડકાર 
બની રહેશે. અતયારે એ બાબતે ગંભીરતા નથી, 
પરંતુ એ લાંબા ગાળે માનવજાત માટે અનેક 
મુશકેલીઓ લાવશે. દરેક માણ્સ દરરોજ પૃથવી 
પર ્સરેરાશ અડધો-પોણો કકલો કચરો ફેંકે છે. 
2021માં 240 અબજ ટન કચરો એકઠો થયો 
હતો. દર વર્ષે કચરાનું ઉત્સજ્જન ઘટવાને બદલે 
વધી રહ્ં છે. અંદાજ તો એવો પણ બાંધવામાં 
આવયો છે કે જો કચરાનું ઉત્સજ્જન આ ઝડપે વધશે 
તો 2040 ્સુધીમાં વર્ષે 300થી 400 અબજ ટન 
કચરો પેદા થતો હશે. એમાંથી વળી, 33 ટકા 
કચરો એવો હોય છે કે જે કર્સાઈકલ થતો નથી. 
પૃથવીના પટ ઉપર કયાંક ને કયાંક વેરાયેલો રહે 
છે.

્સમુદ્ી કચરો પણ ભયજનક રીતે વધયો છે. 
્સમુદ્ના પાણીમાં નાના-મોટા 6000 પલાસ્ટકના 
ટુકડા તરી રહ્ા છે. પૃથવીની વ્સતતના પ્રમાણમાં 
જોઈએ તો દરેક વયતતિએ ્સમુદ્ની ્સપાટી પર 
લગભગ 700થી 800 પલાસ્ટકના ટુકડા વહેતા 
કયાાં છે. વૈજ્ાતનકોના અંદાજ પ્રમાણે માનવજાત 
્સમુદ્માં ત્રણ લાખ ટન કચરો ઠાલવી ચૂકી છે. 
પૃથવી અને મહા્સાગરોને ગંદા કયા્જ પછી હવે વારો 
આવયો છે અંતકરક્ષનો. માનવજાત અવકાશમાં 
બેફામ કચરો ઠાલવી રહી છે. પૃથવી અને ્સમુદ્ની 
્સરખામણીએ હજુ એ કચરાનો ગંજ બહુ તવશાળ 
નથી, પરંતુ એ ઢગલો માનવજાત માટે ભતવષયમાં 
અનેક મુશકેલીઓ લઈને આવશે.

યુનાઈટેડ નેશન્સની આઉટર ્પે્સ અફે્સ્જ 
એજન્સીએ અંતકરક્ષમાં ફેલાયેલા કચરાનો 
અહેવાલ આપયો. દુતનયાના 18 દેશોએ માત્ર 
મંગળ પર જ 7118 કકલો કચરો ઠાલવયો 
છે. અલગ અલગ 14 તમશન અંતગ્જત આ 
ચીજવ્તુઓ મંગળ પર મોકલવામાં આવી હતી 
અને પછી તયાં જ પડી રહી હતી. ધાતુના ટુકડા, 

ખા્સ પ્રકારનાં ચળકતાં કપડાં, કાચના ટુકડા, 
સ્પ્રંગ, નટબોલ્ટ્સ, જાળી, પેરાશૂટ, લેસનડંગ 
મોડ્ુલ ્સતહતની કેટલીય વ્તુઓ મંગળ પર 
રઝળતી છોડી દેવામાં આવી છે. મંગળ પર 
મોકલવામાં આવેલા યાનો મંગળ ઉપર ચક્કર 

લગાવીને અંતે કચરારૂપે મંગળની ્સપાટીમાં જઈ 
પડે છે. તે ત્સવાય જેટલા રોવર મંગળ ્સતહત 
કોઈ ગ્રહ પર પહોંચે તો એ લાંબા ગાળે કચરામાં 
જ પકરવતત્જત થાય છે. ્સેફ લેસનડંગ થાય તો એ 
્પે્સ એજન્સીને ડેટા મોકલે છે ને જયારે તનસષરિય 
થાય તયારે કચરો બને છે. રિેશ લેસનડંગ થાય તો 
તરત જ કચરામાં ફેરવાય છે.

ચંદ્ની પણ આવી જ સ્થતત છે. માનવજાતે 
ચંદ્ની ્સપાટી પર પહેલી વખત 1969માં પગ 

મૂકયો તયારથી લઈને અતયાર ્સુધીમાં ચંદ્માની 
ધરતી પર માનવજાતે 190 ટન કચરો ફેલાવયો છે. 
અમેકરકાએ ચંદ્ની ્સપાટી પર ્સૌથી વધુ કચરો 
વેયયો છે. ચંદ્ પર કચરાની 96 બેગ તવખરાયેલી 
છે, એમાંથી 51 બેગ એકલા અમેકરકાની છે. 

જે ્થળે નીલ આમ્જ્ટ્ોંગ અને બઝ એસલરિને 
ઉતયા્જ હતા તે ્થળે જ 50 જેટલી ચીજવ્તુઓ 
વેરાયેલી પડી છે. એમાં ટી.વી. કેમેરા, પાઈપ, 
ઢાંકણાં, કમરપટ્ા, કરમોટ કંટ્ોલ, હથોડી, પક્કડ 
વગેરેનો ્સમાવેશ થાય છે. હજુ આ વર્ષે જ પૃથવી 
પર અવકાશમાં છોડાયેલો ત્રણ ટન કચરો ચંદ્ની 
્સપાટી પર પડ્ો હોવાની શકયતા વયતિ થઈ 
હતી. 9300 કકલોમીટર પ્રતતકલાકની ઝડપે કચરો 
ચંદ્ ્સાથે ટકરાય એવી દહેશત હતી.

અહેવાલનું માનીએ તો અવકાશમાં કચરો 
ફેલાવાની બાબતે રતશયા ્સૌથી આગળ છે. 
70-75 વર્્જના અવકાશ તમશનો દરતમયાન 
રતશયાએ કચરાના 7032 ટુકડા અંતકરક્ષમાં વેયા્જ 
છે. એમાં ઉપગ્રહોથી લઈને રોકેટ બોડી ્સતહતનો 
્સમાવેશ થાય છે. બીજા રિમે રહેલા અમેકરકાએ 
5216 ટુકડા અવકાશમાં છોડીને ગંદકી ફેલાવી 
છે. ચીને કચરાના 3854 ટુકડા ્સાથે અવકાશી 
કચરો ફેલાવતા દેશોના તલ્ટમાં ત્રીજો રિમ 
મેળવયો હતો. એ પછી 520 ટુકડા ફ્ાન્સે વેયા્જ 
છે. 117 અવકાશી કચરાના ટુકડા ્સાથે જાપાન 
પાંચમા રિમે છે. તવતવધ તમશનોના કારણે ભારતે 
પણ ્પે્સ વે્ટમાં 114 ટુકડા ઉમેયા્જ છે. તનસષરિય 
બનેલા ઉપગ્રહો, રોકેટ બૂ્ટ્સ્જ, તવતવધ અવકાશી 
ચીજવ્તુઓ, પરીક્ષણો માટે વપરાતાં ઉપકરણો, 
અંતકરક્ષ યાત્રીઓનાં મળ-મૂત્ર અને એંઠવાડ વગેરે 
અવકાશમાં તરે છે.

આ કચરો વધતો રહે તો લાંબા ગાળે ્સતરિય 
ઉપગ્રહો ્સાથે ટકરાઈ શકે છે. જો એવું કંઈ થાય 
તો કોઈ દેશના ઉપગ્રહો અચાનક બંધ થઈ શકે 
છે. હવે તો પૃથવીથી 550-600 કકલોમીટર દૂર 
નીચલી ભ્રમણકક્ષામાં ્સેટેલાઈટ ઈનટરનેટના 
ઉપગ્રહો પણ ઘૂમી રહ્ા છે. આ કચરો જો 
અંતકરક્ષની તહલચાલના કારણે નીચે આવીને આ 
ઉપગ્રહો ્સાથે ટકરાય તો ્સેટેલાઈટ ઈનટરનેટને 
ખોરવી શકે છે. આ અવકાશી કચરાનો ગંજ 
તવશાળ બનતો જાય અને ભતવષયમાં કોઈ 
અંતકરક્ષ યાનના માગ્જમાં અવરોધ ઊભો કરે 
કે ટકરાય તો એ યાન માટે મોટી મુશકેલી ્સર્જી 
શકે છે. અતયારે આપણને જે ્સતવ્જ્સ ્સરળતાથી 
મળે છે એની પાછળ ઉપગ્રહોની ભૂતમકા બહુ જ 
મોટી છે. જીપીએ્સથી લઈને ટેતલતવઝન પ્ર્સારણ 
કે ઓટીટી પલેટફોમ્જનો આધાર આ ઉપગ્રહો પર 
છે.  અવકાશી કચરો અમયા્જદ રીતે ઠલવાતો રહે 
તો ભતવષયમાં આ બધી જ ્સતવ્જ્સ પર કે પછી 
એકાદ-બે ્સતવ્જ્સ પર તેની અ્સર થઈ શકે છે. 

અંતરિક્ષ પણ બન્યં હવે કચિો ઠાલવવાનયં સ્થળ

ઉપગ્રહ�ેથી લઈને ર�ેકેટ બ�ેડી સહહતન�ે સમ�િેશ થ�ય છે. 
બીજા ક્રમે રહેલ� અમેહરક�અે 5216 ટુકડ� અિક�શમ�ં છ�ેડીને 
ગંદકી ફેલ�િી છે. ચીને કચર�ન� 3854 ટુકડ� સ�થે અિક�શી 

કચર�ે ફેલ�િત� દેશ�ેન� લલસ્ટમ�ં ત્ીજાે ક્રમ મેળવ�ે હત�ે.

yk Au Ëwr™Þk™e f÷hVw÷ rMkxe 

ðu™urxÞ™ xkW™. Rx÷e : Rx÷e Ëuþ™k ðu™urxÞ™ þnuh ÃkkuŒk™k y™ku¾k y™u f÷h Úke{™k 
fkhýu ½ýw òýeŒwt Au. ynet™k ÷kufku {kA÷e Ãkfzðk™wt fk{ fhŒk nŒk y™u ½ýk {ne™kyku 
‚wÄe ½h™e ƒnkh hnuŒk nŒk. ½hu ÃkkAk ykðu Au Œku ƒhVLku ÷eÄu yu{™u ÃkkuŒk™wt ½h þkuÄðk{kt 
{w~fu÷e ÃkzŒe nŒe su™k fkhýu yu yu{™k ½h™u yku¤¾ðk {kxu y÷„ y÷„ ht„ fhŒkt nŒk.

™qf, „úe™÷uLz: „úe™÷uLz™e hksÄk™e ™qf þnuh™e ‚wtËhŒk ynet™ku «kf]rŒf ™òhku Au. 
WÃkhÚke ƒhVÚke ½uhkÞu÷e y™u [khu ƒksw Vu÷kÞu÷ ËrhÞk™wt Ãkkýe yk þnuh™e ‚wtËhŒk™u ðÄkhu 
ðÄkhe Ëu Au. ynet™k hnu™khk ÷kufkuyu ÃkkuŒk™e sYheÞkŒ rn‚kƒÚke ™k™k ½h ƒ™kÔÞk Au. 
ynet™k ht„e™ ½h ynet™e ‚wtËhŒk™u [kh [ktË ÷„kðe Ëu Au.

‚utxk {kxko Vðu÷k, ƒúkÍe÷ : yk ¾wçk ht„ƒuht„e Au ynet™e 
M÷{ ðMŒe Ëuþ™e ‚wtËhŒk{kt [kh [ktË ÷„kðe Ëu Au. ynet 
ht„ƒuht„e Íwrø„yku Au. su™u skuðk ½ýk ÷kufku çknkhÚke ykðu 

Ãkk‚wyk r‚xe, {urõ‚fku : Ãkkr‚Þku r‚xe yk Ëuþ™e ™k™e ðMŒe 
Au su ¢kR{ {kxu ¾qƒ òýeŒe Au. ÷kufku™u ‚wÄkhðk 20 nòh 
ÃkuLx™ku Ãkqhku WÃkÞku„ fhe™u ƒMŒe™u f÷hVw÷ ƒ™kðe ËeÄe Au.

yuÕfkV rƒús, ®‚„kÃkkuh : Vhðk {kxu ÷kufku™e Ãknu÷e 
Ãk‚tË ®‚„kÃkkuh Ëuþ Au. ynet™e ‚kiÚke MðåA y™u ‚wtËh 
søÞk Au. yk su 1997{kt ƒ™kððk{kt ykÔÞku nŒku.
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મેલબર્ન 
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આઇસીસી ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાના 

પરંપરાગત હરીફ પાકકસતાન સામે પોતાનો પ્રથમ મુકાબલો 
રમાવા માટે મેલબોન્ડ પહોંચી ગઈ છે. ભારતીય ટીમ ક્રિસબેન 
ખાતે નયયૂઝીલેન્લ સામે બુધવારની મેચ વોશ-આઉટ થયા 
બાદ મેલબોન્ડ પહોંચી છે. એમસીજી ખાતે 23મી ઓકટોબરે 
રક્વવારે પાકકસતાન સામે મુકાબલો રમાશે. આ મેચની તમામ 
કટકકટો વેચાઈ ગઈ છે. ભારતે નયયૂઝીલેન્લ પહેલાં ઓસટ્ેક્લયા 
સામે રમેલી પ્રથમ વોમ્ડ-અપ મેચમાં છ રનથી ક્વજય હાંસલ 
કયયો હતો. રોક્હત શમા્ડના નેતૃતવમાં ભારતીય ટીમ ઓસટ્ેક્લયા 
પહોંચયા બાદ પથ્ડ ખાતેના બેઝ કેમપમાં રોકાઈ હતી જયાં તેણે 
વેસટન્ડ ઓસટ્ેક્લયા સામે બે પ્રેકકટસ મેચ રમી હતી જેમાં તેને એક 
ક્વજય અને એક પરાજય મળયો હતો. આ ઉપરાંત ભારતીય ટીમે 
વારંવાર પ્રેકકટસ સેશનમાં આકરી નેટસ પણ કરી હતી.

મુંબઈ
BCCI સેરિેટરી જય શાહે સપષ્ટ 

કયુું છે કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એક્શયા 
કપ માટે પાકકસતાનનો પ્રવાસ નહીં 
કરે. આવી કસથક્તમાં આ ટુના્ડમેનટનું 
આયોજન તટસથ દેશમાં કરવું પ્લશે. 
મંગળવારે BCCIની સૌથી મોટી 
બેઠક AGM યોજાઈ હતી, જેમાં આ 
ક્નણ્ડય લેવામાં આવયો હતો.

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્ોલ બો્લ્ડ 
(BCCI)માં ચાલી રહેલા આંતકરક 
ફેરફારો વચ્ે ભારતીય ટીમ સાથે 
જો્લાયેલી એક મહતવની વાત સામે 
આવી છે. BCCI સેરિેટરી જય 
શાહે સપષ્ટ કયુું છે કે ભારત 2023માં 
એક્શયા કપ માટે પાકકસતાનનો પ્રવાસ 

નહીં કરે. અગાઉ એવી અટકળો 
હતી કે ટીમ ઈકન્લયા આ શ્ેણી માટે 
પાકકસતાન જઈ શકે છે. મંગળવારે 
BCCIની AGMમાં   ઘણા 
મહતવપયૂણ્ડ મુ દ્ાઓ પર ચચા્ડ કરવામાં 
આવી હતી. આમાંથી એક મુદ્ો 
એક્શયા કપ 2023નો હતો. જય શાહ 
BCCIના સક્ચવ તેમજ એક્શયન 
ક્રિકેટ કાઉકનસલના પ્રમુખ છે. તેણે 
ક્નવેદન આપયું છે કે અમે નક્ી કયુું 
છે કે અમે એક્શયા કપ માટે પાકકસતાન 
નહીં જઈએ, એક્શયા કપ માટે કોઈ 
તટસથ સથળ નથી. ઉલ્ેખનીય છે કે 
આ વર્ડનો એક્શયા કપ T20 વર્લ્ડકપ 
પહેલા સમાપ્ત થઈ ગયો છે, જયાં 
શ્ીલંકા ચેકમપયન બનયું હતું. 

રવી દિલ્ી
ઈકન્લયન પ્રીક્મયર લીગ (IPL) 

ની 16મી ક્સઝન આમ તો 2023માં 
રમાશે, પરંતુ આની તૈયારીઓ 
અતયારથી શરૂ થઈ ચયૂકી છે. 16 
ક્લસેમબરે બેંગલોરમાં આગામી ક્સઝન 
માટે ઓકશન યોજાશે. કોરોના કાળ 
બાદ પહેલીવાર ત્રણ વર્ડમાં હોમ-
અવે ફોમમેટની વાપસી થશે. ટુના્ડમેનટની 

શરૂઆત માચ્ડના અંક્તમ અઠવાક્લયાથી 
શરૂ થવાની શકયતા છે.

IPL 2022ના મેગા ઓકશનમાં 
બજેટ 90 કરો્લ રૂક્પયા હતુ, પરંતુ 
IPL 2023 આ 95 કરો્લ રૂક્પયા 
હોઈ શકે છે એટલે કે 5 કરો્લ વધારે. 
ગયા વરમે મેગા ઓકશન થયુ હતુ, આ 
વર્ડની હરાજી નાની હશે. BCCIના 
વત્ડમાન અધયક્ષ સૌરવ ગાંગુલીએ 22 
સપટેમબરે રાજય સંગઠનોને લખેલા 
પોતાના પત્રમાં ઉલ્ેખ કયયો હતો, 
મેનસ આઈપીએલ માટે આગામી હોમ-
અવે ફોમમેટ હશે. જેમાં તમામ 10 ટીમ 
પોતાના ઘરેલુ મેચ પોતાના ક્નધા્ડકરત 
સથળ પર રમશે.

બીસીસીઅાઈના 
નવા પ્રમુખ તરીકે 

રોજર ક્બન્ી ક્નયુક્ત

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના 
ભયૂતપયૂવ્ડ સટાર અને 1983 વર્લ્ડ 
કપ ક્વજેતા ટીમના સભય રોજર 
ક્બન્ીને મંગળવારે ભારતીય ક્રિકેટ 
કંટ્ોલ બો્લ્ડ (BCCI)ના 36મા 
પ્રમુખ તરીકે ક્નયુક્ત કરવામાં 
આવયા હતા. મુંબઈમાં BCCIની 
AGMમાં   તેમની ક્નમણયૂકની 
જાહેરાત ક રવામાં આવી હતી. 
ક્બન્ીએ ભારતના પયૂવ્ડ કેપટન સૌરવ 
ગાંગુલીનું સથાન લીધું છે. 67 વરષીય 
ક્બ ન્ી  એ કમાત્ર એવા ઉમેદવાર 
હતા જે મ ણે BCCI પ્રમુખ પદ 
માટે નોક્મનેશન ભયુું હતું.

1983  વર્લ્ડ કપ ક્વજેતા 
ટીમના ઓલરાઉન્લર રોજર ક્બન્ી 
BCCI ના  3 6મા પ્રમુખ બનયા 
છે. મંગળવારે બો્લ્ડની AGMમાં   
ક્બન્ી ને  પ્રમુખ તરીકે ચયૂંટવામાં 
આવયા હતા.  BCCIની AGM 
આજે મું બઈની તાજ હોટલમાં 
યોજા ઈ  હતી, જેમાં BCCI 
સે રિે ટરી જય શાહ, પયૂવ્ડ પ્રમુખ 
સૌરવ  ગાંગુલી, ઉપાધયક્ષ રાજીવ 
શુક્ા ,  ટ્ેઝરર અરુણ ક્સંહ ધયૂમલ 
અને ભયૂતપયૂવ્ડ ભારતીય ક્રિકેટર 
રોજર ક્બન્ી પણ હાજર રહ્ા હતા.

રવી દિલ્ી
ટીમ ઈ કન્લયાએ ટી-20 વર્લ્ડ કપની પ્રથમ વોમ્ડ-

અપ મે ચમાં ઓસટ્ેક્લયાને 6 રનથી હરાવયું હતું. 
ઓસટ્ેક્લયાને છેલ્ી ઓવરમાં જીતવા માટે 11 રનની 
જરૂર  હતી, પરંતુ મોહમમદ શમીએ 3 ક્વકેટ લઈને 
ભાર તને જીત અપાવી હતી. તેણે રનઆઉટ પણ 
કયયો  હતો. તેને ્લગઆઉટમાંથી ઓવર નાખવા માટે 
બોલાવવામાં આવયો હતો.

શમીએ 20મી ઓવરના પ્રથમ બોલમાં લો ફુલ-
ટોસ ફેંકયો. આ બોલ પર કક્મનસે 2 રન લીધા હતા. 
બીજા બોલ પર શમીએ યોક્કર નાખયું અને આ બોલ 
પર પણ તેણે 2 રન લીધા. ત્રીજા બોલ પર શમીએ 
પેટ કક્મનસને કોહલીના હાથે કેચ આઉટ કરાવયો 
હતો.,શમી ચોથા બોલ પર એશટન અગરને રન 

આઉટ કયયો. પાંચમા બોલે શમીએ યોક્કર નાખયું અને 
જોશ ઈંક્લશ બોર્લ થયો. શમીએ છેલ્ો બોલ ફેંકયો 
હતો. તેણે કેન કરચ્લ્ડસનને પણ બોર્લ કરીને ભારતને 
જીત અપાવી.

આ મેચમાં ઓસટ્ેક્લયાના કેપટન એરોન કફનચે 
ટોસ જીતીને પ્રથમ બોક્લંગ કરવાનો ક્નણ્ડય કયયો 
હતો. ટીમ ઈકન્લયાએ 20 ઓવરમાં 6 ક્વકેટ ગુમાવીને 
186 રન બનાવયા હતા. ટીમ ઈકન્લયા તરફથી કેએલ 
રાહુલે સૌથી વધુ રન બનાવયા હતા. તેણે 33 બોલમાં 

57 રનની ઇક્નંગ રમી હતી. તે જ સમયે, સયૂય્ડકુમાર 
યાદવે 33 બોલમાં 51 રનની ઇક્નંગ રમી હતી. તેનો 
સટ્ાઈક રેટ 151.51 હતો. ઓસટ્ેક્લયા તરફથી કેન 
કરચ્લ્ડસને 4 ક્વકેટ ઝ્લપી હતી.

ક્બનસત્ાવાર પ્રેકકટસ મેચમાં વેસટન્ડ ઓસટ્ેક્લયા 
સામે હાયા્ડ બાદ ટીમ ઈકન્લયા પોતાની શ્ેષ્ઠ ટીમ સાથે 
વોમ્ડ-અપ મેચમાં ઉતરી હતી. મોહમમદ શમી આજની 
મેચ રમી રહ્ો ન હતો, પરંતુ રોક્હત શમા્ડએ તેને 
છેલ્ી ઓવરમાં બોક્લંગ કરવા માટે બોલાવયો હતો. 

ટી-20 વર્લ્ડકપમાં 
ભારત-પાક. મેચ ઉપર 
સંકટ, 23 ઓકટોબરે 

વરસાદ પ્લવાની શકયતા
રવી દિલ્ી

ટી-20 વર્લ્ડકપમાં 23 
ઓકટોબરે ભારત અને પાકકસતાન 
વચ્ેના મુકાબલાની ચાહકો 
આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્ા 
છે.જોકે આ મેચ પર અતયારથી જ 
અક્નક્ચિતતા સજા્ડઈ રહી છે.

મળતી ક્વગતો પ્રમાણે 
મેલબોન્ડમાં 23 ઓકટોબરે 
વરસાદ ખેલ બગા્લી શકે છે.આ 
કદવસે વરસાદની 70 ટકા શકયતા 
દશા્ડવવામાં આવી છે.ભારત અને 
પાકકસતાનની આ મેચની તમામ 
કટકકટો વેચાઈ ગઈ છે.મેલબોન્ડના 
ઐક્તહાક્સક મેદાન પર એક લાખ 
લોકો આ બંને ટીમોનો ટકરાવ 
જોવા માટે આતુર છે તયારે 
વરસાદ ક્વલન બનયો તો ક્રિકેટ 
ચાહકો ના કદલ તુટી જશે.

હવામાનની આગાહી કરતી 
વેબસાઈટના કહેવા અનુસાર 
23 ઓકટોબરે બપોરે મેલબોન્ડનુ 
તાપમાન 18 ક્લગ્ી હશે અને 
વરસાદની શકયતા 70 ટકા 
સુધી રહેશે.6 એમએમ એટલે કે 

રવી દિલ્ી
ભારતના મહાન ઓલરાઉન્લર અને 

1983માં વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય 
ટીમના કેપટન કક્પલ દેવે ચોંકાવનારી 
ભક્વષયવાણી કરી છે.

કક્પલનુ કહેવુ છે કે, ટીમ  ઈકન્લયા 
આ વખતે સેક્મ ફાઈનલમાં પહોંચે તો 
પણ તે મોટી વાત હશે.ભારતની સેક્મ 
ફાઈનલમાં પહોંચવાની શકયતાઓ 
ઓછી છે. ભારતીય ટીમના ટોપ ચારમાં 
પહોંચવાના ચાનસ માત્ર 30 ટકા છે.

કક્પલનુ લખનૌમાં યોજાયેલા એક 
કાય્ડરિમમાં કહેવુ હતુ કે, કોઈ પણ 
ટીમ માટે ઓલ રાઉન્લર ચાવીરૂપ હોય 

છે.ટીમની તેઓ તાકાત હોય છે. હાકદ્ડક 
પંડ્ા જેવા ઓલરાઉન્લરના કારણે 
ટીમ ઈકન્લયાને સપોટ્ડ મળે છે. તે સારો 
બોલર, બેટસમેન અને કફર્લર પણ છે. 
રક્વનદ્ર જા્લેજા પણ ટીમ ઈકન્લયા માટે 
પરફેકટ ઓલરાઉન્લર છે.

કક્પલે કહ્યુ હતુ કે, ભારતીય ટીમને 
પહેલા સેક્મ ફાઈનલમાં પહોંચી જવા 
દો અને પછી આપણે વર્લ્ડકપ જીતવાની 
વાત કરીશું. ટી 20 ક્રિકેટમાં કોઈ એક 
ટીમ મેચ જીતે છે અને બીજી હારે છે. 
આવામાં અતયારથી ટીમ ઈકન્લયાના 
વર્લ્ડકપ જીતવા અંગે વાત કરવી યો્ય 
નથી.

રવી દિલ્ી
એલનાઝ 10 થી 16 ઓકટોબર 

દરક્મયાન એક્શયન રોક ક્ાઇકમબંગ 
ચેકમપયનક્શપમાં ભાગ લેવા માટે 
દક્ક્ષણ કોકરયા ગઈ હતી. તેણે રોક 
ક્ાઈકમબંગ વખતે ક્હજાબ પહેયયો ન 
હતો. તેની આખી ટીમ 17 ઓકટોબરે 
ઈરાન પરત ફરી હતી, પરંતુ એલનાઝ 
પરત ફયા્ડ ન હતા. ઈરાની એથલેટ 
એરનાઝ રેકાક્બક બુધવારે ઈરાન 
પરત ફરી હતી. તેહરાન એરપોટ્ડ પર 
લોકોએ સવાગત કયુું. ક્હજાબ ક્વના 
રોક ક્ાઈકમબંગ ચેકમપયનક્શપમાં 
ભાગ લીધા બાદ તે ગાયબ થઈ ગઈ 

હોવાના અહેવાલો હતા.
અલનાઝનું સવાગત કરવા માટે 

મોટી સંખયામાં લોકો એરપોટ્ડ 
પર પહોંચયા હતા. ક્હજાબ વગર 
ચેકમપયનક્શપમાં ભાગ લેવા બદલ 
ઘણા લોકો તેને હીરો કહી રહ્ા છે. 
લોકોએ ‘અલનાઝ એક હીરોઈન’ના 
નારા પણ લગાવયા. જોકે, અલનાઝે 
તેના ઇનસટાગ્ામ હેન્લલ પર આવું 
કરવા બદલ માફી માંગી હતી.  ઈરાની 
પત્રકાર મસીહ અલીનેજાદીએ એથલેટ 
અલનાઝનું સવાગત કરતો વીક્લયો શેર 
કયયો છે. જેમાં જોઈ શકાય છે કે હજારો 
લોકો ઈલનાઝને ચીયર કરી રહ્ા છે. 

એમસીજી ખાતે 23મી ઓક્ટોબરે રવવવારે પાદિસતાર સામે મુિાબલટો રમાશે
પાક. સામે હાઇવોરટેજ મુકાબલા માટે ભારતીય ટીમ મેલબોન્ડ પહોંચી

ટી 20 વ્પોર્સ અપ રપોચર્ં અ્પોસ્ટપોલિય્ ્ટ્રપો ભ્રતની જીત : શરીઅપો ચ્ર બ્પોિર્ં ચ્ર વવકપોટ િીધી
NEDvSL: શ્ીિંક્અપો નપોધરિપોન્ડનપો 16 રનપો હર્વ્યં

T20 વર્લ્ડકપ 2022માં આજે મહતવપૂર્ડ મુકાબલામાં શ્રીલંકાએ નેધરલેન્લને 16 રને હરાવરી સુપર-12 
રાઉન્લમાં પહોંચરી ગયું છે. આ જીત સાથે જ રાઉન્લ-1માં ગ્ુપ-Aમાં શ્રીલંકા નંબર-1 પર પહોંચયું છે. ગ્ુપ-
Aમાંથરી બરીજી કઈ ટરીમ ક્વોલલફાય કરશે તે નાલમલબયા અને UAE વચ્ેના મુકાબલા બાદ જ લનલચિત થશે.

ટીમ ઈકન્લયા એક્શયા કપ માટે 
પાકકસતાન નહીં જાય: જય શાહ

આઈપીએલ 2023 માટે ઓકશન 
16 ક્લસેમબરે બેંગલોરમાં યોજાશે

ક્હજાબ વગર રોક ક્ાઈમબીંગ 
કરનાર ઈરાની એથલેટનું સવાગત

ભારતની સેક્મ. ફાઈનલમાં પહોંચવાની 
સંભાવના માત્ર 30 ટકા જઃ કક્પલ દેવ
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