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ર્ુિાનમાં કોરોનાનો કિેર, ચીનના અનેક શિેરમાં લોકડાઉન
બીજીંગ 

ચીનના વુહાનમાં ફરી એકવાર 
કોરોનાએ ફરી માથું ઉચકતા અનેક 
શહેરોમાં ફરીથી લોકડાઉન લાગુ 
કરવામાં આવ્ું છે. આ સાથે જ લોકોને 
સોશશ્લ ડડસ્ટન્સંગનું પાલન કરવા 

અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. 
મળતી માશહતી મુજબ 10 લાખની 

વસતીવાળા શજ્ાંન્ઝિ્ા શજલ્ામાં 
લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્ું હતું. 
આ ચીનનું એજ વુહાન છે જ્ાં શવશ્વમાં 
કોરોનાનો પહેલો કેસ જોવા મળ્ો હતો. 

વુહાનમાં બાર, શસનેમા હોલ 
અને કાફે બંધ કરી દેવામાં 
આવ્ા છે.

ચીનના શજ્ાંન્ઝિ્ામાં 
કોરોનાના ચાર કેસ સામે 
આવ્ા બાદ સરકારે આ પગલું 

લીધું છે. વહીવ્ટીતંત્રના જણાવ્ા 
અનુસાર, શજ્ાંન્ઝિ્ાના શહેરી 
શવસતારમાં ત્રણ ડદવસ મા્ટે “અસથા્ી 
શન્ંત્રણ પગલાં” લાગુ કરા્ા છે.

કોરોનાના કેસોને જોતા વહીવ્ટીતંત્રે 
બાર, શસનેમાઘરો અને ઈ્્ટરને્ટ 
કાફે બંધ કરી દીધા છે. આ ઉપરાંત 
બજાર, રેસ્ટોર્્ટ પણ બંધ કરી દેવામાં 
આવ્ા છે. આ સાથે મો્ટા કા્્યક્રમો 
ઉપર પણ પ્રશતબંધ લગાવી દેવામાં 
આવ્ા છે. તમામ ધાશમ્યક સથળો બંધ 
કરી દેવામાં આવ્ા છે અને ધાશમ્યક 

પ્રવૃશતિઓ પર પણ 
પ્રશતબંધ મુકવામાં 
આવ્ો છે. સુત્રોના 
જણાવ્ા પ્રમાણે 
કોરોનાને કારણે 

નસથશત વકરે નહીં તે મા્ટે શૈક્ષશણક 
સંસથાઓ બંધ રાખવાનો શનણ્ય્ કરા્ો 
છે. સાથે જ બસોથી લઈને તમામ જાહેર 
પડરવહન અ્ટકાવી દેવા્ા છે. તંત્ર અને 
સરકાર દ્ારા લોકોને શહેર ન છોડવાની 
સલાહ આપવામાં આવી છે. દરશમ્ાન 

એક વીડડ્ો સામે આવ્ો છે, જેમાં એક 
કોરોના પોશઝિડ્ટવ વ્શતિને ક્રેન દ્ારા 
લઈ જવામાં આવી રહી છે. ચીનનો આ 
વીડડ્ો સોશશ્લ મીડડ્ા પર વાઇરલ 
થઈ રહ્ો છે. જોકે આ વીડડ્ો ક્ા 
શહેરનો છે એ જાણી શકા્ું નથી. 

વુહાનમાં બાર, સિનેમા હાેલ અને કાફે તથા બજાર-રેસાેરન્ટ બંધ, શૈક્ષણિક કાર્ય અટકાવારું, પરરવહન િેવા સ્થગિત

િુદાનમાં અારદવાિીઅાેના બે જૂથ વચ્ે 
અથડામિ ઃ બે રદવિમાં 220નાં માેત

PAGE NO. 20



02 FRIDAY, 28 OCTOBER, 2022



03FRIDAY, 28 OCTOBER, 2022 કેનેડા

બ્રામ્પટન 
બંદી છોડ દદવસ પર બ્રામપટનમરાં ખરાલિસ્રાની 

સમર્થકોએ સૂત્ોચ્રાર કરરા્થ બરાદ ભરાર્નરા ગૌરવ 
લ્રંગરાનું પણ અપમરાન કરુું હ્ું. કરારમરાં લ્રંગો 
ઝંડો િઈને આવેિરા િોકોનરા હરારમરાંરી છીનવીને ્ેનું 
અપમરાન કરવરામરાં આવરું હ્ું. ખરાલિસ્રાની સમર્થકો 
કેનેડરાનરા શહેર બ્ેમપટનમરાં બંદી છોડ દદવસ પર રરાત્ે 
હરારમરાં ખરાલિસ્રાની ઝંડરા િઈને પહોંચરરા હ્રા. તરરાં 
્ેમણે સૂત્ોચ્રાર શરૂ કરરા્થ હ્રા. આ જ સમરે તરરાં 
રહે્રા ભરાર્ીરોને જાણ રઈ ્ો ્ેઓ પણ કરારમરાં 
લ્રંગરા સરારે ઘટનરાસરળે પહોંચી ગરરા હ્રા.

કરારમરાં લ્રંગરા ઝંડરા જોઈને ખરાલિસ્રાની સમર્થકો 

ગુસસે રઈ ગરરા હ્રા. ્ેઓએ ભરાર્ીરોની કરાર 
અટકરાવી સૂત્ોચ્રાર શરૂ કરરા્થ હ્રા. કરારમરાં બેઠેિરા 
િોકોએ પણ ‘લહનદુસ્રાન લઝંદરાબરાદ’નરા સૂત્ો ઉચ્રારરા્થ 
હ્રા. ખરાલિસ્રાનીઓ રસ્રા ઉપર ઉભરા હ્રા, ્ે 
સમરે ભરાર્ીરો લ્રંગો િઈને કરારમરાં હ્રા. એ 
પછી, ખરાલિસ્રાની સમર્થકો લ્રંગરાનું અપમરાન કરવરા 
િરાગરરા હ્રા. જે બરાદ ખરાલિસ્રાની સમર્થકોએ કરારની 
બરારીઓમરાંરી લ્રંગો ફરકરાવ્રા િોકોનરા હરારમરાંરી 
રરાષ્ટ્રધવજ છીનવી િીધો અને ્ેને જમીન પર ફેંકી 
દીધો હ્ો. ્ેમણે ભરાર્ીર લ્રંગરાને પગ ્ળે 
કચડીને ્ેનું અપમરાન કરુું હ્ું. જેનરા કરારણે કેનેડરામરાં 
રહે્રા ભરાર્ીરોમરાં ભરારે રોષ જોવરા મળી રહ્ો છે. 

કેનેડરામરાં લ્રંગરાનું અપમરાન: ખરાલિસ્રાની 
સમર્થકોએ ધવજને પગ ્ળે કચડી નરાખરો

ભારત વિરાેધી સૂતાેચ્ાર પણ કરાયા, કેનેડામાં રહેતા ભારતીરાેમાં રાેષ
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ટોરોનટો 
તાજેતરમાં ઓન્ટેરરયોના પોલીસ 

અધિકારીઓ ઉપર થયેલા ગોળીબારમાં 
વપરાયેલી સેમી -ઓ્ોમે્ીક રાઈફલ 
આ પ્રકારના અનય ઘાતક હુમલાઓમાં 
પણ વપરાઈ હતી. જેમાં ર૦૧૮ના 
ફેડરીકશન સામુધહક હતયાકાંડનો પણ 
સમાવેશ થાય છટે. જે ઘ્નાને ધરિ્ીશ 
કોલંધબયાના હતયારાઓએ અંજામ 
આપયો હતો. પરંતુ રધશયન બનાવ્ની 
એસકેએસ રાઈફલનો સમાવેશ 
કેનેડાની સરકારટે ર૦ર૦માં જાહટેર 
કરટેલી પ્રધતબંધિત શસ્ત્ોની યાદીમાં 
નથી. ઈકોલે પોલી્ટેકધનક હતયાકાંડના 

પીડીતોના પરીવારોએ સ્થાપેલા પોલી 
રીમેમબરનસના કો-ઓરડડિને્ર હટેઈડી 
રાથેજેને કહ્ં હતું કે, એસકેએસ 
રાઈફલ માત્ સેનાના ઉપયોગ મા્ટેની 
જ રાઈફલ છટે અને ધવશ્વમાં હજુ અનેક 
સૈનયો એનો ઉપયોગ કરટે છટે, તેથી એનો 
આ યાદીમાં સમાવેશ ન હોવા પાછળનું 
એક માત્ કારણ એ આિુધનક રીતે 
ડીઝાઈન કરાયેલી ન હોવાનું જ છટે. 
ઉત્તરીય ્ોરન્ોમાં ૧૧મી ઓક્ોબરટે 
જે બે પોલીસ અધિકારીઓની હતયાનો 
બનાવ બનયો હતો. આ સમયે બે 
્ીનેજરોએ જે શસ્ત્ોનો ઉપયોગ કયયો 
હતો.

ઓનટટેરરયો 
્ોરન્ો સી્ીના કાઉનસીલર 

ધસનથીયા લાઈ આ વખતે ફરીથી 
ચૂ્ણી લડવા તૈયારી કરી રહ્ા હતા. 
પરંતુ તેમનું ૬૮ વરડિની વયે અવસાન 
થયું હોવાની જાણકારી તેમના પ્રચાર 
અધિકારી એનેડીજાને શુક્રવારટે બપોર 
બાદ આપી હતી. 

ચૂં્ણીનું મતદાન સોમવારટે થનાર 
હતું. ચૂં્ણી પ્રચાર દરધમયાન જ તેઓ 
ધબમાર થઈ જતા એમને હોસસ્પ્લમાં 
દાખલ કરવામાં આવયા હતા અને તયાં 
એમના પરરવારના સભયો પણ હાજર 
હતા. તેમણે પોતાના વોડડિમાં કરટેલા 
સુિારાના કામોને આિારટે પોતાનો 
પ્રચાર શરૂ કયયો હતો. 

અને ફરીથી ચૂ્ણીમાં ઉભા રહ્ા 
હતા. જો કે, પરરવારટે એ ધવશે અંગત 
કારણોસર કોઈ ્ીપપણી કરવાનુ 
્ાળયું હતું. પ્રવકતાએ મીરડયા સમક્ષ 
જણાવયું હતું કે છટેલ્ા એક વરડિથી એ 
ધબમારી સામે ઝઝૂમી રહી હતી છતાં 
એમણે ફરીથી ચૂં્ણી લડવાનું નકકી 
કયુું હતુ. જો કે એમની ધબમારી ધવશેની 
કોઈ ધવગત તેમણે આપી નહોતી. 
લાઈના સ્્ાફના વડા ધજમ મરફીએ 
એમને સમાજ મા્ટે સમધપડિત અને 
કામ કરનારા અને વોડડિના લોકધપ્રય 
નેતા ગણાવીને શ્રધિાંજલી આપી 
હતી.  તેમણે કહ્ં હતું કે વોડડિ મા્ટે જે 
આયોજન થાય એનો અમલ બરાબર 
થાય, એનું એ ખાસ ધયાન રાખતા હતા.

પોલીસના હતયાકાંડમાં વપરાયેલી 
રાઈફલ કેનેડામાં પ્રતિબંતિિ નથી

ચૂંટણી પહટેલાં ટોરનટો શહટેરના 
કાઉનસીલર તસનથીયાનું તનિન

ઓનટટેરરયો 
જેમ જેમ મોંઘવારી વિતી જાય છટે 

તેમ તેમ કેનેડીયનોની ખરીદ શરકત 
ઘ્તી જતી હોવાનું રી્ટેલ ધનષણાંતો 
માની રહ્ા છટે. આ રજાની મોસમમાં 
ગ્ાહકોને મોંઘવારી અને રડસ્કાઉન્ની 
ભ્ામક જાહટેરાતો ગેરમાગગે દોરી જાય 
એવી સંભાવના ધનષણાંત રિુસ ધવનડરટે 
રધવવારટે મીરડયા સાથેની વાતચીતમાં 
વયકત કરી હતી. 

તેમણે કહ્ં હતું કે આવનારા 
રદવસોમાં મો્ા સ્્ોસડિ રડસ્કાઉન્ની 
ભ્ામક જાહટેરાતો કરશે, જેનાથી 
ખરીદનારા કદાચ લલચાઈ પણ જાય 
છતાં જે રીતે મોંઘવારી વિી રહી છટે એ 
જોતા આવનારી રજાની મોસમ ગ્ાહકો 
મા્ટે મુશકેલીભરી રહટેશે. 

મારી િારણા મુજબ લોકોએ રજા 
મા્ટેની એ્લે કે ધક્રસમસની ખરીદી 
વહટેલી શરૂ કરી દટેવી જોઈએ તો જ 

એમને ચીજો રાહતદરટે મળી શકશે. કેમ 
કે, જેમ જેમ તહટેવાર નજીક આવશે 
ભાવોમાં વિારો થશે. જેની સામે સ્્ોર 
તમને મો્ા રડસ્કાઉન્ની ઓફર કરીને 
લલચાવશે. સરવાળટે તો તમને ચીજો 
મોંઘી જ પડશે. 

ગયા વરડિની જેમ જ આ વરગે પણ 
સ્્ોરને સપલાય ચેનની સમસ્યા નડશે. 
એ્લે તેઓ અતયારથી જ સ્્ોક ભરી 
લેવાનું શરૂ કરી દટેશે.

ટોરોનટો 
ઓન્ટેરરયોમાં કોરોનાના કેસોમાં 

વિવા સાથે મરણનો આંક પણ ગયા 
અઠવાડીયાના ૬૭થી વિીને આ 
અઠવાડીયે ૧૦૯ સુિી પહોંચી ગયો છટે. 
છટેલ્ે મે માસ બાદ હવે ફરીથી  મરણાંક 
વિીને 109 સુિી પહોંચયો છટે. જે આ 
પ્રાંતમાં સૌથી વિુ છટે એમ માધહતી 
ધવભાગે જણાવયું હતું. 

ગયા અઠવારડયાની યાદીમાં કોધવડ-
૧૯ના કેસો, હોસસ્પ્લાઈઝેશન અને 
મરણાંક ધવશે જે જાણકારી આપવામાં 

આવી હતી એની સરખામણીમાં 
આ અઠવાડીયે વિારો થયો હોવાનું 
મીરડયાએ તેના અહટેવાલમાં દશાડિવયું હતુ.

હવે આરોગયધવભાગ આ 
આંકડાઓની ચકાસણી કરી રહ્ો છટે. 
ઓન્ટેરરયોના ચીફ મેડીકલ ઓરફસર 
ડો. કેઈરન મૂરટે ગયા અઠવાડીયે જ 
આ ધવશે ચેતવણી આપી હતી અને 
મરણાંક વિવાની સંભાવના વયકત 
કરી હતી. તેમણે કહ્ં હતું કે જેમ 
જેમ વાતાવરણમાં ઠંડક વિશે તેમ 
તેમ વાઈરસનો પ્રભાવ વિશે.  નવા 

આંકડાઓ મુજબ દવાખાનામાં દાખલ 
દદદીઓની સંખયા ગયા અઠવાડીયાના 
૧૬ર૯થી વિીને ૧૬૬૩ થઈ હતી. 
જે ગુરૂવાર સુિીની સંખયા હતી. 
આઈસીયુમાં દાખલ લોકોની સંખયામાં 
પણ ગયા અઠવાડીયાના ૧૪૩થી 
વિીને ૧પ૮ થઈ છટે.  પોઝી્ીવ ્ટેસ્્નું 
પ્રમાણ થોડું ઘ્યું જરૂર છટે પણ એ બે 
અઠવાડીયા પહટેલાની સરખામણીમાં 
વિુ જ છટે. એકંદરટે ઓન્ટેરરયોમાં ગયા 
જાનયુઆરી બાદ ફરીથી કેસોનું પ્રમાણ 
વિી રહયું છટે.

ક્રિસમસના તહેવાર પહેલાં ખરીદી વહેલી શરૂ કરવા નાગક્રકાેને નનષાંતાેની સલાહ

મૃત્યુના આાંકડાની ચકાસણી કરવા તંત્રની કવાયત, આાેટાવામાં માસ્ક પહેરવા સયુચન કરાયયું

મોંઘવારી-રડસ્કાઉન્ની ભ્ામક જાહટેરાતોથી 
ખરીદદારોને માઠી અસર થવાની સંભાવના

ઓન્ટેરરયોમાં કોધવડનો ફુંફાડોઃ સપ્ાહમાં 
મૃતાંક ૧૦૯ સુિી પહોંચી ગયાનો દાવો

કેનેડા



06 FRIDAY, 28 OCTOBER, 2022

manoj1968@yahoo. ca

ઋષિ સુનક નસીબના બળવંતા 
અંતે મળ્ું બ્રિટનનું સુકાનીપદ

તંત્રી - સ્વદેશ

ય.ુકે.ના ્વડા પ્રધાનપદેથરી એલિઝાબેથ ઉર્ફે 
લિઝ ટ્રસનાં રાજીનામાં પછરી ્વડા પ્રધાનપદે 

કોણ આ્વશે તેનરી અટકળો ચાિરી હતરીલિઝના 
રાજીનામાએ આખરી દુલનયામાં આશ્ચય્ય ર્ેિાવયું 
છે. પણ ્વાસત્વમાં આ ઘટનાએ લરિટનમાં 
રાજકીય પક્ોમાં પણ આંતરરક િોકશાહરી 
કેટિરી મજબૂત છે એ ર્રરી સાલબત કયુું છે. 
સાથે સાથે રાજકારણરીઓમાં પણ પોતાનરી 
નૈલતકતા જ્વાબદારરી તરર્ સજાગતા છે, આ 
નૈલતક જ્વાબદારરી અદા કર્વામાં લનષર્ળ 
જ્વાય તો સત્ા પર ચરીટકી રહે્વામાં માનતા 
નથરી એ સાલબત કરરી દરીધું છે. 

લિઝ ટ્રસે આટિા ટૂંકા ગાળામાં રાજીનામું 
આપ્વું પડયું, કેમ કે લિઝનરી કનઝ્વવેરટ્વ 

પાટટીના સાંસદોમાં 
તેમનરી સામે અસંતોષ 
હતો. ટ્રસે લરિરટશ 
્વડાપ્રધાનના સત્ા્વાર 
લન્વાસસથાન ૧૦ 
ડાઉલનંગ સટ્રરીટનરી 
બહાર પત્કારો 
સામે કબૂલયું કે,  હું 
જે ્વચનો આપરીને 
સત્ા પર આ્વરી હતરી 

એ ્વચનો પૂરા ના કરરી શકી તેનો મને બહુ 
અર્સોસ છે. ટ્રસ કયા ્વચનો પૂરાં ના કરરી 
શકયાં એ સમજ્વું પણ જરૂરરી છે. લરિટનમાં 
અતયારે મોંઘ્વારરી બેર્ામ છે અને ર્ુગા્વો 
ચાિરીસ ્વષ્યનરી ટોચે છે. ટ્રસે િોકોને ્વચન 
આપયું હતું કે, પોતે મોંઘ્વારરીને કાબૂમાં િા્વરી 
દેશે પણ તેમાં એ સા્વ લનષર્ળ ગયાં. ટ્રસે 
્વડાપ્રધાનપદે આવયા પછરી રજૂ કરેિા લમનરી 
બજેટમાં ટેકસમાં કાપ મૂકીને લમડિ ક્ાસ 
માટેનો ટેકસ ઘટાડરીને ૧૯ ટકા કરરી દરીધો 
હતો. આ કરરાહતને કારણે લરિટનનરી સરકારરી 
લતજોરરી ઉપર ૩૬ અબજ ડોિરનો જંગરી બોજ 
આ્વરી પડયો, પણ એ રકમ કયાંથરી આ્વશે એ 
સપષ્ટતા જ નહોતરી. 

આ લસ્વાય એનર્જી કંપનરીઓને લ્વનડર્ોિ 
ટેકસ એટિે કે લનકાસમાંથરી રાહત અને 
મોટાપાયે સરકારરી દે્વું ્વધાર્વા જે્વા લનણ્યયો 
િે્વાતા યુ.કે.નું ચિણ પાઉનડ ગગડરી ગયો 
અને ડોિરનરી િગભગ સમકક્ જ આ્વરી 
ગયો. અતયારે લરિરટશ પાઉનડ ડોિરનરી સામે 
૫૦ ્વષ્યના નરીચિા સતરે પહોંચરી ગયો છે. 
ટ્રસે શરમથરી બચ્વા નાણાં મંત્રીને દૂર કયાું 
અને તમામ પગિા રદ કયા્ય છતાં લ્વરોધ 
શાંત ન થયો. છે્વટે તેણે ખુરશરી છોડ્વરી પડરી 
છે. હ્વે ઋલષ સુનક લરિટનના ઈલતહાસમાં 
્વડા પ્રધાનપદે પહોંચનારરી ભારતરીય મૂળનરી 
પહેિરી વયલતિ બનશે. સુનક યુ.કે.ના ્વડા 
પ્રધાન બનતા ભારતરીયો ખુશખુશાિ છે. પણ 
સુનક યુ.કે.ના ્વડાપ્રધાન બને તેમાં ભારતે ગ્વ્ય 
િે્વા જે્વું કંઈ નથરી. સુનકના દાદા પંજાબના 
રહે્વાસરી હતાં પણ કેનયા જતા રહ્ા હતા. 
તેમના દાદા લ્વદેશમાં સથાયરી થયા હતા. તેથરી 
ભારત સાથેનો સંબંધ કયારનો તૂટરી ગયો. 
સુનકના લપતા યશ્વરીર કેનયામાં જન્મયા અને 
તેમના માતા ઉષા તાનઝાલનયામાં જન્મયાં છે. 
તેમનરી માતા ર્ામા્યલસસટ છે અને યુ.કે.નરી 
નેશનિ હેલથ સલ્વ્યસમાં નોકરરી કરે છે. સુનકના 
લપતા ડોકટર છે અને લરિટનમાં જ જનરિ 
પ્રેકકટશનર છે.

સુનકનો જનમ યુકેના હે્મપશાયરમાં 
થયો હતો. ઋલષએ અમેરરકાનરી સટેનર્ોડ્ય 
યુલન્વલસ્યટરીમાંથરી એમબરીએ કયુું છે. સુનકે 
ઓકસર્ડ્ય યુલન્વલસ્યટરીમાંથરી રાજકારણ, 
રર્િસૂર્ી અને અથ્યશાસત્નો અભયાસ કરરીને 
ગ્ેજયુએશન કયુું છે. રાજકારણમાં જોડાતા 
પહેિાં ઋલષએ ઈન્વેસટમેનટ બેંક ગોલડમેન સેશ 
અને હેજ ર્ંડમાં કામ કયુું હતું. આ પછરી તેમણે 
એક ઇન્વેસટમેનટ ર્મ્યનરી પણ સથાપના કરરી હતરી 
પણ એ બધું યુકે અને યુએસમાં જ કયુું છે. એ 

રરીતે જોઈએ તો ત્ણ પેઢરીથરી સુનક પરર્વારને 
ભારત સાથે કંઈ િે્વાદે્વા નથરી. ઋલષ સુનક 
ભારતનરી જાયનટ આઈ.ટરી. સોફટ્વેર કંપનરી 
ઈનર્ોલસસના સહ-સથાપક નારાયણ મૂલત્યના 
જમાઈ છે. ઋલષનાં પત્રીનું નામ અક્તા મૂલત્ય 
છે અને બંનેએ ૨૦૦૯માં િગ્ન કયાું હતાં. 

ખેર ્વાત હ્વે ્વાત મુળ મુદ્ાનરી કરરીએ. 
િરીઝના રાજીનામા પછરી પણ સુનક સામે 
સૌપ્રથમ તો ભૂતપૂ્વ્ય ્વડા પ્રધાન બોરરસ 
જોનસન જ મેદાનમાં ઉતયા્ય હતા. તે પછરી પેન્રી 
મોરડોનટે પણ સુનક સામે મોરચો માંડેિો. 
જો કે, રલ્વ્વારે સ્વારે બોરરસ જોનસને તેનરી 
દા્વેદારરી પાછરી ખેંચરી િઈને હલથયાર હેઠાં 
મૂકી દેતા સુનક સામે પેન્રી જ મેદાનમાં રહ્ાં 
હતાં. લરિટનનરી સંસદમાં કંઝ્વવેરટ્વ પાટટીના 
૩૫૭ સાંસદ છે. કંઝ્વવેરટ્વ પાટટીના લનયમ 
પ્રમાણે ્વડા પ્રધાનપદનરી રેસમાં ઉતર્વા માટે 
સો સાંસદોનો ટેકો જોઈએ. લરિટનના ભૂતપૂ્વ્ય 
્વડા પ્રધાન બોરરસ જોનસનને ૬૦ સાંસદોનો 
ટેકો હતો. જોનસને પહેિાં તો સુનકને મના્વરીને 
ર્રરી ્વડા પ્રધાન બન્વા હ્વાલતયાં મારરી જોયાં. 
જોનસને પોતાનરી સરકારમાં નાણામંત્રી રહરી 
ચૂકેિા ઋલષ સુનક સાથે શલન્વારે એટિે કે, 
૨૨ ઓકટોબરે મોડરી રાત સુધરી મંત્ણા કરરી 
હતરી, પરંતુ સુનકે મચક ન આપરી. જોનસનને 
મળયા પછરી તરત સુનકે ્વડા પ્રધાનનરી ચૂંટણરી 
િડ્વાનરી જાહેરાત કરરી. જોનસને એ પછરી બરીજા 
ઉમેદ્વાર પેન્રી મોડડોનટ સાથે પણ ્વાટાઘાટો 
કરરીને તેમને બેસાડરી દે્વા મથામણ કરરી. પેન્રી 
બેસરી જાય તો તેના સમથ્યકો પોતાને ટેકો 
આપરીને સો સાંસદો સુધરી આંકડો પહોંચાડરી દે 
એ્વરી જોનસનનરી ગણતરરી હતરી. પણ પેન્રી પણ 
માનયા નહીં એટિે છે્વટે જોનસને હલથયાર 
હેઠા મુક્વાનો લનણ્યય કર્વો પડ્ો. 

સુનકને દોઢ મલહના પહેિાં ચૂંટણરીમાં 
પછડાટ મળરી હતરી. જે બાદ દોઢ મલહનામાં 
જ તેમનું નસરીબ પિટાયુ છે. જો કે, લરિટનમાં 
સુનક સામે અનેક પડકારો છે. ્વડા પ્રધાન 
તરરીકે ટ્રસનરી લનષર્ળતાનું સૌથરી મોટું કારણ 
આલથ્યક મોરચે મળેિરી લનષર્ળતા છે. ટ્રસે 
લરિટનના અથ્યતંત્નરી કાયાપિટ કર્વા શેખરી 
મારરી હતરી. પરંતુ તેઓને ઝાઝરી સર્ળતા મળરી 
નહીં. લરિટનમાં અતયારે મોંઘ્વારરીનો મુદ્ો 
સૌથરી મોટો છે. પણ ટ્રસ મોંઘ્વારરીને કાબૂમાં 
ના િા્વરી શકતાં ખુરશરી છોડ્વરી પડરી. હ્વે સુનક 
આ મોરચે સર્ળ થશે એ્વરી આશા રખાય છે. 
્વાસત્વમાં કોરોના કાળ પછરી લરિટનને માથે 
આલથ્યક સંકટ ખડકાયુ છે. બોરરસ જોનસન 
સરકારના નાણામંત્રી તરરીકે સુનક ઇકોનોલમક 
બેિ આઉટ પિાન િાવયા હતા. આ પેકેજ 
લમડિ ક્ાસ માટે મોટરી ભેટ સમાન હતુ. તેના 
કારણે સુનકનરી સૌએ નોંધ િે્વરી પડરી. આ જ  
લબિને કારણે લરિટનના સામાનય િોકોમાં પણ 
સુનકનરી િોકલપ્રયતા ્વધરી. સુનક પ્રોર્ેશનિ 
બેંકર છે અને જોનસન સરકારમાં તેઓ 
નાણામંત્રી રહરી ચૂકયા હો્વાથરી તેમના ્વલહ્વટરી 
અનુભ્વનો િાભ લરિટનને આલથ્યક સંકટ દુર 
કર્વામાં મળશે તે્વરી આશા રખાય રહરી છે.

કંઝ્વવેરટ્વ પાટટીને પણ સુનક પાસેથરી મોટરી 
અપેક્ાઓ છે. ્વારં્વાર ્વડા પ્રધાન બદિા્વાથરી 
કંઝ્વવેરટ્વ પાટટીનરી છાપને અસર થ્વા માંડરી છે. 
આ જ કારણે લ્વપક્ િેબર પાટટીનરી પાટટીનરી 
િોકલપ્રયતા ૨૫ ટકા જેટિરી ્વધરી છે. લરિટનમાં 
આગામરી ચૂંટણરી ૨૦૨૫માં છે એ જોતાં બે ્વષ્ય 
જેટિો સમય છે. આ બે ્વષ્યમાં સુનક સારો 
્વહરી્વટ કરરીને પાટટીને ર્રરી સત્ાના લસંહાસન 
સુધરી પહોંચાડે એ્વરી સૌને આશા છે. કંઝ્વવેરટ્વ 
પાટટીના સાંસદો પણ ર્રરી ચૂંટણરી ઈચછતા ન 
હો્વાથરી તેઓ સુનકનું સમથ્યન કરરી રહ્ા છે. 

તંત્રી સ્થાનેથરી
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ડાકોર

નવા વર્ષના પહેલા દિવસે અનેક 
મંદિરોમાં ભગવાનને અન્નકૂટ 
ધરાવવામાં આવે છે અને એ અન્નકૂટ 
ભક્ોને પ્રસાિી સવરૂપે આપવામાં 
આવે છે. પરંતુ યાત્ાધામ ડાકોરમાં 
151 મનનો અન્નકૂટ ભગવાન સામે 
ધરાવામાં આવે છે અને તેને લૂંટવાનું 
આમંત્ણ આપવામાં આવે છે.

સુપ્રસસદ્ધ યાત્ાધામ ડાકોરમાં 
નૂતન વર્ષની અલગ જ રીતે ઉજવણી 
કરવામાં આવે છે. અહીં આગળ 
ભગવાન રાજા રણછોડને 151 

મણનો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવે 
છે. તયારબાિ મંદિર દ્ારા આમંત્ણ 
આપેલા 85 જેટલા ગામના લોકો આ 
અન્નકૂટતા હોય છે. આ વરષે પણ નવા 
વર્ષના પહેલા દિવસે અનેક મંદિરોમાં 
ભગવાનને અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવયો 
હતો. જયારે યાત્ાધામ ડાકોરમાં 
151 મનનો અન્નકૂટ ભગવાન સામે 
ધરાવામાં આવયો હતો અને તેને 
લૂંટવાનું આમંત્ણ આપવામાં આવયું 
હતું. વરષોથી ચાલતી આવતી આ 
પ્રથામાં બુધવારે વહેલી સવારે ભગવાન 
રાજા રણછોડની મંગળા આરતી બાિ 

ભગવાનનું કેસર સ્ાન કરાવવામાં 
આવયું તયારબાિ ભગવાનને શણગાર 
કરવામાં આવયા હતા. અગાઉથી જ 
મંદિર દ્ારા આજુબાજુના 85 જેટલા 
ગામના લોકોને આ અંકુટ પ્રસાિી 
લૂંટવા માટેનું આમંત્ણ આપવામાં 
આવયું હતું. જેથી બુધવારે ડાકોર સસહત 
આજુબાજુના 85 જેટલા ગામના લોકો 
પોતાનો હક સમજી આ અન્નકૂટ હોશે 
હોશે લૂંટી ઉમટી પડ્ા હતા. આ 
અન્નકુટને ભક્ોએ ઘરે લઈ ગયા 
બાિ સગા સ્ેહીઓને આપી ધનયતા 
અનુભવી હતી.

ડાકોરમાં રણછોડરાય સમક્ષ અન્નકુટની 
લૂંટ સાથે નૂતનવર્ષની ઉજવણીની પરંપરા

ઉઝા
ઉસમયા ધામ ઊંઝા ખાતે કડવા 

પાટીિારો નવા વર્ષની શરૂઆત 
માતાજીના િશ્ષન કરી કરતા હોય છે. 
બુધવારે નૂતન વર્ષને લઈ ઉસમયા 
ધામમાં ભક્ોનું ઘોડાપૂર ઉમટું હતું. 

િશ્ષન માટે સવારથી જ ભક્ોની ભારે 
ભીડ જામી હતી. નવા વર્ષને લઈ માં 
ઉસમયાને નંિીની સવારી સાથે સવશેર 
શણગાર કરવામાં આવયો હતો તેમજ 
સવશેર ફૂલોથી મંદિરને સજાવવામાં 
આવયું હતું.

વડોદરા
કોંગ્ેસ મુક્ ભારતના અસભયાનના 

ભાગરૂપે ભાજપ દ્ારા કોંગ્ેસના 
મોટામાથાઓને પક્ષમાં સમાવી લેવાના 
બનાવો વચ્ે વડોિરા સજલ્ામાં કોંગ્ેસ 
દ્ારા ભાજપની જૂથબંધીનો લાભ લેવા 
માટે િોડધામ મચી છે. વડોિરા સજલ્ામાં 
વરષોથી કોંગ્ેસનું પ્રભુતવ રહ્ં છે અને 
ભાજપે કોંગ્ેસના અનેક આગેવાનોને 
સમાવી ભંગાણ પાડયું છે. હવે ચૂંટણી 
પહેલાં કોંગ્ેસે ભાજપની જૂથબંધીનો 
લાભ લેવા માટે તખતો ઘડયો હોવાની 
સવગતો જાણવા મળી છે. 

વડોિરા સજલ્ામાં સાવલી તાલુકાના 
બરોડા ડેરીના દડરેકટર અને ભાજપના 

સવધાનસભા બેઠકના િાવેિાર કુલિીપ 
રાઉલજી કોંગ્ેસમાં સામેલ થઇ ગયા 
બાિ ગઇકાલે ભાજપમાં સસપેનડ કરાયેલા 
ડભોઇના પૂવ્ષ ધારાસભય અને ભાજપના 
વડોિરા સજલ્ાના પૂવ્ષ પ્રમુખ બાલકૃષણ 
પટેલ પણ કોંગ્ેસમાં જોડાઇ ગયા છે. 
કોંગ્ેસને તૂટતી અટકાવવા અને ભાજપના 
નેતાઓને કોંગ્ેસમાં સામેલ કરવા માટે 
કેટલાક કોંગી આગેવાનો સસરિય  બનયા 
છે. તેઓ આગામી સવધાનસભામાં 
ભાજપમાંથી િાવેિારી કરનારા સંભસવત 
િાવેિારો પૈકીના કેટલાકને કોંગ્ેસમાં 
સામેલ કરવા માટે તખતો પણ ઘડી રહ્ા 
હોવાની સવગતો કોંગ્ેસના સૂત્ોમાંથી 
જાણવા મળી છે.

વડોદરા જિલ્ામાં ભાિપમાં ભાંિગડ 
લાભ લેવા કોંગેસ નેતાઓની દોડધામ

વડોદરા
વડોિરામાં દિવાળીની રાતે શાંસત 

ડહોળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવયો 
છે. શહેરના પાણીગેટ સવસતારમાં 
પથથરમારો, આંગચંપી અને તોડફોડના 
બનાવ બનતા સથાસનકોમાં ફફડાટ 
ફેલાયો હતો. નજીવી બાબતે બે જૂથ 
વચ્ે બોલાચાલી બાિ સસથસત વણસી 
હતી. તોફાની તતવોએ પોલીસની ટીમ 
પર પણ પેટ્ોલબંબ ફેંકયા હતા. જે 
બાિ ઉચ્ પોલીસ અસધકારીઓએ 
વણસેલી સસથસતને કાબૂમાં લઇ લીધી 
હતી. પાણીગેટ હરણખાના રોડ 
સવસતારમાં બે કોમ વચ્ે પથથરમારો 

થયો હતો. આ વણસેલી સસથસતને કારણે 
વાહનોમાં તોડફોડની સાથે આગ પણ 
લગાવવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત 
અસામાજીક તતવો દ્ારા પોલીસના 
કાફલા પર પણ પેટ્ોલ બોમ ફેંકયો 
હતો. આ સાથે સવસતારની િુકાનોમાં 

પણ તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. 
પથથરમારોને કારણે આ સવસતારના 
રોડ પર પથથરો જ પથથરો િેખાતા 
હતા. જોકે, આ અંગેની જાણ થતા 
ઉચ્ અસધકારીઓનો કાફલો ઘટના 
સથળે પહોંચીને સસથસતને સનયંત્ણમાં 
લીધી હતી. જેમા પોલીસ દ્ારા એક 
વયસક્ની અટકાયત પણ કરવામાં 
આવી છે. એસીપીના કાફલા પર પણ 
તોફાનીઓએ પેટ્ોલ બોમ ફેંકાયો હતો. 
હાલ આ મામલાની તપાસ હાથ ધરાઈ 
છે. પેટ્ેલ બોમબ કોણે બનાવયા અને 
કયાંથી આવયા તે અંગે લોકોના ઘરની 
તપાસ પણ થઇ રહી છે.

વડોિરામાં દિવાળીની રાતે શાંસત ડહોળવાનો 
પ્રયાસ : આગચંપી-વાહનોમાં કરાઇ તોડફોડ

ઉજમયા ધામમાં નૂતન 
વર્ષે ભક્ોનું ઘોડાપૂર 

મધ્ય - ઉત્તર ગુજરાત
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અમદાવાદ
પ્રમુખસ્વામી શતવાબ્ી મહોત્સ્ને લઈને તડવામવાર 

તૈયવારીઓ કર્વામવાં આ્ી રહી છે. જેમવાં પ્રમુખસ્વામી 
નગરમવાં વ્વ્ધ પ્રકલ્ો  અને પ્ર્શ્શન ્ણ યોજાશે. 
મહોત્સ્નું હેતુ મવાત્ર પ્રમુખસ્વામી મહવારવાજની જનમ 
શતવાબ્ીનો જ નહીં ્રંતુ એક ્સવામવાવજક કવાંવત લવા્્વાનો 
્ણ છે. જે મવાટે બીએ્ીએ્સ દ્વારવા અનેકવાયોજનો કરવાયવા 
છે.આ આયોજનમવાં રક્ત્વાન અંગે લોકોમવાં જાગૃતતવા આ્ે 
તેમજ ્સમવાજ વય્સન મુક્ત બને. તે મવાટે વ્શેષ આયોજન 
કરવાયું છે. જે મુજબ રક્ત્વાન વશવબર ્ણ યોજ્વામવાં 
આ્શે. આરતી વશવબરમવાં પ્રમુખસ્વામી નગરમવાં આ્તવા 
મુલવાકવાતીઓ અને હરરભક્તો સ્ેચ્છક રક્ત્વાન કરી એક 
ઐવતહવાવ્સક વ્સવધિ ્ણ નોંધવા્ી શકે છે. જેમવાં ્વાંચ લવાખથી 
્ધવારે બલડ યુવનટ એકત્ર કર્વાનો ્ણ ટવાગગેટ છે.  આ બલડ 
ગુજરવાતની વ્વ્ધ બલડ બેંકોનવા ્સહયોગથી એકત્ર કર્વામવાં 

આ્શે અને જરૂરરયવાતમં્ોને કોઈ્ણ મુશકેલી વ્નવા મળી 
રહે તે રીતે આયોજન કરવાયું છે.પ્ર મુખસ્વામી મહવારવાજ 
હંમેશવા વય્સનો થી ્ૂર રહે્વા મવાટેનો આગ્રહ રવાખતવા હતવા. 
તેમનવા વ્ચરણ ્રમયવાન તેઓ સ્વાવમનવારવાયણ ્સંપ્ર્વાયનવા 
હોય કે બીજા ્સંપ્ર્વાયનવા હોય તેમને વય્સનથી ્ૂર રવાખ્વા 
મવાટે ્સતત ્સમજા્તવા હતવા. 

અમદાવાદ
રવાણી્ ્સુ્ણ્શ એ્વાટ્શમેનટમવાં રહેતવા મહેશ શવાહ મોટેરવામવાં 

અંજલી જ્ેલ્સ્શનવા નવામે ્સોનવાનવા ્વાગીનવાનો વય્્સવાય કરે 
છે. તેમને તયવાં વચરવાગ નવાયક  અને ્સુરેનદ્રવ્સંહ ઝવાલવા તેમને 
તયવાં ઘણવા ્ષષોથી નોકરી કરે છે. ઘનતેર્સનવા ર્્્સે ખુબ 
મોટવાપ્રમવાણમવાં ઘરવાકી હો્વાને કવારણે રવાતનવા બવાર ્વાગયવા બવા્ 
મહેશ શવાહ અને બંને કમ્શચવારીઓ ્સોનવા ્વાગીનવાનો સટોક મેચ 
કરતવા હતવા. ્વાગીનવા મહેશ શવાહ સટ્ોંગ રૂમમવાં ્વાગીનવા મુક્વા 
મવાટે ગયવા હતવા તયવારે  વચરવાગ અને ્સુરેનદ્રવ્સંહે અચવાનક 
સટ્ોંગરૂમનો ્ર્વાજો બહવારથી બંધ કરી ્ીધો હતો. જેથી 
મહેશે બુમવાબુમ કરી હતી ્રંતુ, વચરવાગ અને ્સુરેનદ્રવ્સંહે 
્ર્વાજો ખોલ્વાનો બ્લે બહવાર ડીસ્પલેમવાં બહવાર મુકેલવા 
્ોઢ કરોડનવા ત્રણ રકલો જેટલવા ્સોનવાનવા ્વાગીનવાની લૂંટ કરીને 
નવા્સી ગયવા હતવા. બીજી તરફ મોડી રવાત ્સુધી મહેશ શવાહ ઘરે 

ન આ્તવા તેમનવા ્ત્ી ્ુકવાને આવયવા તયવારે શટર ખુલ્ુ હતું 
અને સટ્ોગરૂમમવાં તેમનવા ્વતનો અ્વાજ આ્તો હતો. જેથી 
તેમને બહવાર કવાઢ્વા તયવારે ્સમગ્ર બવાબત જાણ્વા મળી હતી. 
જે અંગે ્ોલી્સ કંટ્ોલ રૂમમવાં જાણ કર્વામવાં આ્તવા ્ોલી્સ 
કવાફલો સથળ ્ર આ્ી ્હોં્યો હતો.

પ્રમુખસ્વામી શતવાબ્ી મહોત્સ્મવાં ્ વાંચ 
લવાખથી ્ ધુ નવાગરરકો વય્સન મુક્ત બનશે

કેમ્પના અાયાેજન થકી પાંચ લાખથી વધારે યુનનટ રક્ત અેકત્ર કરવાનાે ટાર્ગેટ 

મોટેરવામવાં જ્ેલ્સ્શને સટ્ોગરૂમમવાં ગોંધી 
યુ્કોએ ૧.૫૦ કરોડનું ્સોનું લૂંટી લીધું
બંને યુવકાે ડીસ્પ્ેમાં મુકેલા ત્રણ કકલાે સાેનાના દાર્ીના લઇને નાસી ર્યા

્ડો્રવા અને અમ્વા્વા્ 
્ચ્ે ્ોડતી ઈલેક્ટ્ીક બ્સ 

્સે્વા ફરીથી શરુ કરવાશે
વડોદરા

સટેટ ટ્વાન્સ્ોટ્શ વ્ભવાગ દ્વારવા ગયવા મવાચ્શ મવહનવામવાં 
્ડો્રવા-અમ્વા્વા્ ્ચ્ે ઈલેક્ટ્ીક બ્સની ્સે્વા 
શરુ કર્વામવાં આ્ી હતી. જો કે કોઈ કવારણો્સર 
ગયવા ઓગસટ મવહનવામવાં આ બ્સ ્સે્વા બંધ કર્વામવાં 
આ્ી હતી. તયવારે ફરીથી આ ઈલેક્ટ્ીક બ્સ ્સે્વા શરુ 
કર્વામવાં આ્ી છે. તયવારે ર્્વાળીનવા તહે્વારો ્રવમયવાન 
શરુ કર્વામવાં આ્ેલી આ બ્સ ્સે્વાનવા કવારણે કેટલવાંય 
મુ્સવાફરોને લવાભ મળશે. પ્ર્ુષણમવાં ઘટવાડો થવાય 
એ હેતુથી આ ઈલેક્ટ્ીક બ્સ ્સે્વા શરુ કર્વામવાં 
આ્ી હતી.  સટેટ ટ્વાન્સ્ોટ્શ વ્ભવાગ દ્વારવા ્ડો્રવા-
અમ્વા્વા્ ્ચ્ે બે ઈલેક્ટ્ીક બ્સ ્સે્વાની શરુઆત 
ગયવા મવાચ્શ કર્વામવાં આ્ી હતી. એ ્છી ઓગસટ 
મવહનવામવાં આ ઈલેક્ટ્ીક બ્સ ્સે્વા બંધ કર્વામવાં આ્ી 
હતી. પ્ર્ુષણમવાં ઘટવાડો થવાય એ હેતુથી આ ઈલેક્ટ્ીક 
બ્સની શરુઆત કર્વામવાં આ્ી હતી. 

અમ્વા્વા્ ્સવહત રવાજયમવાં 
ર્્વાળીની રવાત્રે ફવાયર વરિગેડને 

આગનવા ્સેંકડો કોલ મળયવા
અમદાવાદ

ર્્વાળીએ ્સુરત, ્ડો્રવા અને અમ્વા્વા્મવાં 
ભીષણ આગનવા બનવા્ ્સવામે આવયવા હતવા. જોકે 
્સ્ન્સીબે કોઇ જાનહવાનીનવા બનવા્ ્સવામે આવયવાં 
નથી. ર્્વાળીની રવાતે ફટવાકડવાનવા તણખલવાને કવારણે 
આગ લવાગ્વાની ઘટનવા બની છે. ્સુરતનવા ્ે્સુ 
વ્સતવારમવાં બંધ મકવાનની બવાલકનીમવાં આગ લવાગ્વાની 
ઘટનવા ્સવામે આ્ી છે. 

આ ્સવાથે અમ્વા્વા્મવાં ર્્વાળીની રવાત ્સુધીમવાં 
આગનવાં ૩૦થી ્ધુ કોલ મળયવા હતવા. ્ડો્રવામવાં 
ગોત્રી ગવાયત્રી સકકૂલ ્સવામે ૩ ગોડવાઉનમવાં ભીષણ 
આગ લવાગી હતી. આ ્સવાથે વખ્સકોલી ્સક્કલ ્વા્સે 
મકવાનમવાં આગ લવાગી હતી. . ર્્વાળીની રવાત્રે 
અમ્વા્વા્મવાં ફવાયર વ્ભવાગને આગનવાં ૩૦થી 
્ધુ કોલ મળયવાં હતવા. જેમવાંથી મોટવાભવાગની આગ 
ફટવાકડવાને કવારણે લવાગ્વાનું ્સવામે આવયું છે.

વડોદરા
ગુજરવાતમવાં વ્ધવાન્સભવાની ચૂંટણીમવાં આમ 

આ્મી ્વાટટી ઉમે્્વાર ઉભવા રવાખ્વાનવા 
હો્વાથી હ્ે ભવારતીય જનતવા ્વાટટીને અ્ક્ષ 
ઉમે્્વાર ઉભવા રવાખ્વાની જરૂર ્ડશે નહીં 
એટલું જ નહીં આ ્ખતની વ્ધવાન્સભવામવાં 
્ૂ્્શ મુખયમંત્રી મવાધ્વ્સંહ ્સોલંકીનો 149 
બેઠકનો રેકોડ્શ ભવારતીય જનતવા ્વાટટી તોડીને 
151થી ્ધુ બેઠક મેળ્શે તે્ી ્વાત મધય 
ગુજરવાતનવા આગે્વાનો ્સવાથે બેઠક યોજયવા 
બવા્ કેનદ્રીય ગૃહ મંત્રી અવમત શવાહે ્ત્રકવારો 
્સવાથેની અનુ્ચવારરક ્વાતચીત કરી હતી. 

તેમણે જણવાવયું હતું કે રટરકટની ફવાળ્ણી 
કેનદ્રીય ્વાલવા્શમેનટરી બોડ્શ નક્ી કરશે ્રંતુ 
જે ઉમે્્વાર જીતી શકે તે્વા ્સક્ષમ હોય અને 

્સવારવા કવાયષો કયવા્શ હોય તે્વા ને રટરકટ આ્્વામવાં 
આ્શે ્વાઘોરડયવા નવા મધુ શ્ી્વાસત્ 
અતયવારથી કહે છે કે મને રટરકટ જરૂરથી મળશે 
તે અંગે ્ૂછેલવા પ્રશ્નનવા જ્વાબમવાં કેનદ્રીય ગૃહ 
મંત્રી એ જણવાવયું હતું કે, ્રેક ધવારવા્સભયને 
્ોતે કરેલવા કવાયષોને ધયવાનમવાં રવાખીને તેમને 
રટરકટ મળશે તે્ો વ્શ્વા્સ રવાખી શકે છે. આ 
્ખતની વ્ધવાન્સભવાની ચૂંટણીમવાં ભવારતીય 
જનતવા ્વાટટી 151 બેઠકનું લક્ષ રવાખીને ચૂંટણી 
જીત્વાની ્ૂ્્શ તૈયવારી કરી ચૂક્યું છે તયવારે 
આગવામી વ્ધવાન્સભવા ચૂંટણીમવાં ભવાજ્ 25 
ટકવા ન્વા ઉમે્્વારોને રટરકટ રટરકટ આ્ીને 
મે્વાનમવાં ઉતવારશે. હવાલનવા ધવારવા્સભયોમવાંથી 
25 ટકવાની રટરકટ કવા્ી ન્વા ઉમે્્વારોને તક 
આ્્વામવાં આ્શે.

AAPને કારણે BJPઅે અપક્ષ ઉભા 
રાખવાની જરૂર પડશે નહીં : શાહ
વડાેદરા અાવેલા અમમત શાહે 151 બેઠકાે જીતવાનાે દાવાે કયાગે

અમદાવાદ
થોડવા ્ષષોમવાં અમ્વા્વા્નવા ્સર્વાર 

્લ્ભભવાઈ ્ટેલ ઈનટરનેશનલ 
એર્ોટ્શથી ્ોતવાનવા ગંતવય સથવાને મેટ્ો 
ટ્ેનમવાં બે્સીને ્હોંચી શકવાશે. આ 
વ્સ્વાય તમે કોઈ સ્જનને લે્વા મવાટે 
અથ્વા મળ્વા મવાટે એર્ોટ્શ જ્વા 
મવાંગતવા હશો તો ્ણ મેટ્ો તમવારવા મવાટે 
મ્્રુ્ ્સવાવબત થઈ શકે છે. 

અમ્વા્વા્ ઈનટરનેશનલ એર્ોટ્શ 
વલવમટેડ દ્વારવા રજૂ કર્વામવાં આ્ેલવા 
એર્ોટ્શનવા મવાસટર ્પલવાનમવાં જણવાવયવા 
અનુ્સવાર, એર્ોટ્શ ્રર્સરમવાં ટૂંક 
્સમયમવાં એક મેટ્ો સટેશન અને 
મેટ્ો-વલંક કોરરડોર તૈયવાર કર્વામવાં 
આ્શે. ઉલ્ેખનીય છે કે એર્ોર્સ્શ 
ઈકોનોવમક રેગયુલેટરી ઓથોરરટી 
્સમક્ષ આ યોજનવા રજૂ કર્વામવાં આ્ી 

હતી. અહીં મેટ્ો સટેશન બની જશે 
તો ્પલેનમવાં મુ્સવાફરી કર્વા જનવારવા 
લોકો મેટ્ો ટ્ેનમવાં બે્સીને ડવાઈરેક્ટ 
એર્ોટ્શ ્હોંચી શકશે. ્સૂત્રોનવા 
જણવાવયવા અનુ્સવાર, આ પ્રોજેક્ટમવાં 
લગભગ ૪૦૦ કરોડ રુવ્યવા ખચ્શ 
થઈ શકે છે. અને મેટ્ો સટેશન મવાટે 
જે સથળ પ્રસતવાવ્ત કર્વામવાં આવયું છે 
તે ટવમ્શનલ ૨ ્વા્સે છે. ગુજરવાત મેટ્ો 
રેલ કો્ષોરેશન, એર્ોટ્શનવા ્સંચવાલકો 
તેમજ અનય ્ક્ષો ્ચ્ે અતયવારે આ 
પ્રોજેક્ટને લગતી ચચવા્શઓ ચવાલી રહી 
છે અને યોજનવા તૈયવાર થઈ રહી છે, 
્રંતુ જમીન અવધગ્રહણની પ્રવકયવા 
ટૂંક ્સમયમવાં શરુ કરી ્ે્વામવાં આ્શે. 
આ વ્સ્વાય અનય જે ્ણ મંજૂરીઓ 
મેળ્્વાની હોય છે તેનું કવામ ્ણ શરુ 
કર્વામવાં આ્શે. 

અમદાવાદ
અમ્વા્વા્મવાં આ્ેલી ્ોવલટેકવનક 

કોલેજમવાં અભયવા્સ કરતવા વ્દ્વાથટીઓ 
અં્વાવજત ્ોઢ લવાખ રૂવ્યવાનવા ખચગે 
વરિક મેરકંગ મશીન તૈયવાર કયુું છે. 
ઘરનવા બવાંધકવામમવાં ્્રવાતી ઈંટોની 
જેમ જ રિીકનો ઉ્યોગ થઈ શકશે. 

૫ વ્દ્વાથટીઓએ મળીને વરિક 
મેકીંગ મશીન બનવાવયું છે. રિીક મેરકંગ 
મશીનમવાં એક રિીક બનવા્્વા મવાટે 
૮૦% મવાટી, ૫% લવાઈમ, ૫% 
સટોન ડસટ અને ૧૦% વ્સમેનટ વમક્્સ 
કરીને તૈયવાર કર્વામવાં આ્ે છે. મવાત્ર 
બે ્સેકનડમવાં એક બવાય અડધો ફકૂટની 
એક રિીક બનીને તૈયવાર થવાય છે. 

જો વરિકનો ્્રવાશ બવાંધકવામ 
ક્ષેત્રમવાં થવાય તો આગવામી ્સમયમવાં 
્વાતવા્રણમવાં પ્ર્ૂષણ અટકે તેમજ 

ઘરોમવાં ગરમીનો અહે્સવા્સ ઓછો 
થ્વાનો ્વા્ો આ વ્દ્વાથટીઓ દ્વારવા 
કરવાઈ રહ્ો છે. 

ભઠ્વામવાં બનતી ઈંટોની 
્વાતવા્રણમવાં પ્ર્ૂષણ ફેલવાય છે 
તેમજ ર્્વાળીનવાં ્સમયમવાં ્ેશભરમવાં 
પ્ર્ૂષણ ્ધતું હોય છે એ્વામવાં આ 
વરિક બનવા્્વામવાં ્વાતવા્રણમવાં 
કોઈ્ણ પ્રકવારનું પ્ર્ૂષણ ફેલવાતું 
નથી. ્ેશભરમવાં ્ેશનવા અલગ 
અલગ રવાજયોમવાં ગરમીની ્સીઝનમવાં 
ગરમીનો ્વારો ૪૫ રડગ્રીને ્વાર 
્હોંચે છે, એ્વામવાં મકવાનમવાં વરિકનો 
્્રવાશ કરવાયો હોય તો અં્વાજે 
૧૦ રડગ્રી જેટલી ઓછી ગરમીનો 
અહે્સવા્સ થશે. ઈંટની ્સરખવામણીમવાં 
રિીકની ક્ષમતવા ્ણ લગભગ બમણી 
છે.

અમદાવાદમાં ૪૦૦ કરોડના ખર્ચે 
અંડરગ્ાઉનડ સ્ટેશન તૈયાર કરાશે

ગુજરાતી વવદ્ાર્થીઓએ પ્રદૂષણર્ી 
મુવતિ આપે તેવુ ઈં્ મશીન બનાવયું

ર્ુજરાત
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સલમાન ખાનને થયાે ડેન્ગયયુ
સુપરસ્ટાર સલમટાન ખટાનને ડેન્ગ્ુ થ્ો છે. રરપોરસ્સ અનુસટાર, એવું કહેવટામટાં આવી રહ્ં 
છે કે ડેન્ગ્ુનટા કટારણે તેણે તેનટા આગટામી પ્ોજેકરસનું શૂર્ંગ કેનસલ ક્ુું છે. આ સટાથે, 

એવું કહેવટામટાં આવી રહ્ં છે કે તે હવે આગટામી કે્લટાક અઠવટારડ્ટા સુધી બિગ િોસ 
16 હોસ્ કરી શકશે નહીં. સલમટાન ખટાનને ડેન્ગ્ુનટા સમટાચટારની જાણ થતટાં જ તેનટા 
ચટાહકો તેનટા ઝડપી સવસથ થવટાની પ્ટાથ્સનટા કરી રહ્ટા છે. મળતી મટાબહતી મજુિ 
િીગિોસ હવે સલમટાનની જ્ગ્ટાઅે કરન જોહર હોસ્ કરશે.
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મુંબઈ : અભિનેત્રી કંગના રણૌતે દિવાળરીનરી સરીધરીસાિરી શુિેચ્ા આપવાને બિલે તેના માનરી લરીધેલા ભવરોધરીઓને 
ફરરી અડફેટે લરીધા ્ે. તેણે જાહેર કરુું ્ે કે આ વર્ષમાં મેં જેનું પણ દિલ િુિવરું હોર તે બધા એ જ લાગના હતા. 

કંગનાએ એકતા કપૂરનરી દિવાળરી પાટટીમાં હાજરરી આપરી હતરી. આ પાટટીમાં તાપસરી પન્ુ તથા કરણ જોહર પણ હાજર 
હતાં. કંગના તાપસરીને પોતાનરી સસતરી કોપરી કહરીને વારંવાર ઉતારરી પાડે ્ે જરારે તે કરણ જોહરને બોલરીવૂડમાં સટાર 

દકડઝના ગોડફાધર તરરીકે ઓળખાવરી આકરરી ટરીકાઓ કરતરી હોર ્ે.  આ પાટટીમાં આ બંનેનો િેટો થરા બાિ તેણે સોભશરલ 
મરીદડરાના એક વારરલ મરીમમાં બોલરીવૂડનું નામ ઉમેરરી િરીધું હતું અને જણાવરું હતું કે આ વર્ષના અંતે મારે કબૂલ કરવું ્ે કે 
મેં બોલરીવૂડમાં જેટલા પણ લોકોનું દિલ િૂિવરું તે બધા એ જ લાગના હતા. વરભતિઓ અંગેના પોતાનાં ભનવેિનો માટે માફી 
કે ખેિ   વરતિ કરવા માગતરી જ નથરી પરંતુ પોતાના ભનવેિનોને વળગરી રહરી ્ે. 

 ભશલપરીએ કંડારેલા અદ્ભૂત ભશલપ જેવરી કારા ધરાવતરી અભિનેત્રી શ્રધધા કપૂરે વર્ષ ૨૦૧૦માં ‘તરીન પત્રી’થરી પોતાનરી 
અભિનર કારદકિટીનો આરંિ કરયો તરારે તેને કલપના નહોતરી કે ‘તરીન પત્રી’નરી રમતમાં તેનરી હાર થવાનરી  ્ે. પણ 
‘હારયો જુગારરી બમણું રમે’ને અનુસરરીને પહેલરી દફલમનરી ભનષફળતા પ્રી શ્રધધા બમણાં જોરે કામ કરવા લાગરી. 
અને ‘આભશકી-૨’માં બાજી તેનરી તરફેણમાં આવરી. હવે એક િશકથરી તે સટારડમનો આનંિ લઈ રહરી ્ે. અને 
ટૂંક સમરમાં તે રણબરીર કપૂર સાથેનરી લવ રંજનનરી એક રૉમકૉમમાં આવરી રહરી ્ે. બોલરીવૂડમાં પોતાના 
એક ડઝન વર્ષના અનુિવ અને નરીદરક્ષણને નજરમાં રાખરીને શ્રધધા કહે ્ે કે હું ભહનિરી દફલમોદ્ોગમાં 
આ વ રી તરારથરી લઈને હમણાં સુધરી અહીં ઘણું પદરવત્ષન આવરું ્ે. તેમાં સૌથરી મોટો 

બિલાવ ્ે અભિનેત્રીઓને મળતું મહત્વ. અગાઉનરી તુલનામાં હવે ઘણરી 
વધુ મભહલાપ્રધાન દફલમો બનરી રહરી ્ે. તેમને કેનદ્ર સથાને રાખરીને દફલમોનરી 
કહાણરીઓ લખાર ્ે. તેમના પાત્ોને પણ ઊંડાણપૂવ્ષક રજૂ કરવામાં આવે ્ે. મારા 
મતે અભિનર ક્ષેત્ે હમણાં અિાકારાઓ માટે શ્રેષ્ઠ સમર ચાલરી રહ્ો ્ે. આગામરી 
સમરમાં જે રરીતે શ્રધધાનરી દફલમો આવવાનરી ્ે તે જોતાં તેનો આતમભવશ્ાસ બુલંિરી પર 
્ે. દિવંગત શ્રરીિેવરી અને પરીઢ અિાકારા રેખાએ ‘નાભગન’ના રોલ બખૂબરી ભનિાવરા 
હતાં. અને હવે શ્રધધા તેમના પેંગડામાં પગ ઘાલવાનરી ્ે. તેણે ભવશાલ ફુદરરાના 
દિગિશ્ષનમાં બનેલરી ‘નાભગન’માં ઈચ્ાધારરી નાગણનું પાત્ િજવરું ્ે.

બોલિવુડમાં આવેિો મલિિા તરફી 
બદિાવ સરાિનીયઃ શ્રદ્ા કપૂર

fufq fufq fufq fufq fufq

ફફલમ ‘આફદપુરુષ’ની 
ફરલિઝ પાછી ઠેિવવા 
સર્જકોની લવચારણા

મુંબઈ : પ્રિાસ, ભરિતરી સેનન અને સૈફ 
અલરી ખાનનરી દફલમ ‘આદિપુરુર’માં રાવણના 
લૂક તથા નબળાં વરીએફએકસના મુદ્ે ભવવાિ 
થરા બાિ સજ્ષકો ગિરારા ્ે અને કિાચ 
દરલરીઝ ડેટ પા્રી ઠેલરી શકે ્ે તેવરી અટકળો 
વરતિ થઈ રહરી ્ે. 

રાવણનરી િૂભમકામાં સૈફ અલરી ખાનને 
મધરરુગરીન ઈસલામરી આરિમણખોર જેવો 
લૂક અપાતાં લોકો િારે નારાજ ્ે. બરીજી 
તરફ દફલમનાં વરીએફએકસ અને કમ્પરુટર 
એભનમેશન પણ તદ્ન નબળરી ગુણવત્ાના 
તથા જૂનરી દફલમોનરી કોપરી હોવાનરી િારે 
ટરીકાઓ થઈ ્ે. આ નેગેદટવ પબ્લભસટરીથરી 
દફલમના મેકસ્ષ ગિરારા ્ે. તેઓ 
આગામરી જાનરુઆરરીને બિલે થોડરી મોડરી 
દરલરીઝ કરવાનરી ભવચારણા કરરી રહ્ા ્ે.

કંગનાની દિવાળી પાોસ્ટઃ’ આા વર્ષે મેં જોનું દિલ િૂભવું તો બધા આો જ લાગના હતા
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અયોધયયા બયાદ જ્યાનવયાપી અને 
તયાજમહેલ મુદ્ે ભયારતમયાં મોટયા 

વવવયાદનયા ભણકયારયા છેલયાં ઘણયાં સમયથી વયાગી 
રહ્યા હતયા. તેવયા સમયે તયાજમહેલનયા ૨૨ બંધ 
ઓરડયા ખોલીને સંશોધન કરવયાની મયાંગ કરતી 
અરજીને સુવરિમ કોટટે ફગયાવી દેતયાં હયાલ પુરતું 
તયાજમહલ વવવયાદને ચગયાવવયાની મથયામણ 
પર પૂણ્ણવવરયામ મૂકયાઈ ગયું છે. આ સયાથે જ 
ભયારતમયાં એક મોટો વવવયાદ જનમતયા પણ અટકી 
ગયો છે. અરજદયારે તેની અરજીમયાં તયાજમહેલનયા 
કહેવયાતયા વયાસતવવક ઇવતહયાસનો અભયયાસ કરવયાનું 
તથય રજૂ કયુું હતુ. સયાથે જ તયાજમહેલ એક વહંદુ 
મંદદર તોડીને બનયાવયાયો છે એ રિકયારનો વવવયાદ 
ઉઠી રહ્ો હોવયાથી ફેકટ-ફયાઇનનડંગ સવમવતની 
રચનયા કરવયાની મયાંગ કરી હતી.

આ અરજીમયાં કોટ્ણ સમક્ષ મયાગણી કરયાઈ હતી 
કે, તયાજમહેલમયાં અતયયાર સુધી બંધ રખયાયેલયા 
૨૨ રૂમને ખોલવયાની મંજૂરી આપવયામયાં આવે 
કે જેથી જાણી શકયાય કે, તયાજમહલની અંદર 
કોઈ દેવી-દેવતયાની મૂવત્ણ કે વશલયાલેખ છે કે નહીં. 
તયાજમહેલનયા આ ૨૨ રૂમ ઘણયા દયાયકયાઓથી 
બંધ હોવયાથી તેમયાં દેવ-દેવીઓની મૂવત્ણઓ હોઈ 
શકે છે. 

સુરિીમમયાં થયેલી અરજીમયાં એવો દયાવો 
પણ કરયાયો હતો કે, કેટલયાક ઈવતહયાસકયારોનયા 
મતે મુખય સમયાવધ અને ચમેલીનયા મયાળની 
નીચેનયા બંધ ૨૨ રૂમમયાં વહંદુ ધમ્ણસથયાનનયા 
પુરયાવયા હોઈ શકે છે. સુરિીમ કોટટે આ પન્લક 
ઈનટરેસટ વલદટગેશનને એમ કહીને ફગયાવી 
દીધી છે કે, આ પન્લક ઈનટરેસટ વલદટગેશનને 
બદલે પન્લવસટી ઈનટરેસટ વલદટગેશન વધયારે 
લયાગે છે. આ પહેલયા અલહયાબયાદ હયાઈ કોટ્ણની 
લખનઊ બેનચે આ અરજીને ફગયાવી દીધી હતી. 
આ સમયે કોટટે ટયાંકયું હતું કે, અરજદયારે જઈને 
ઈવતહયાસનો અભયયાસ કરવો જોઈએ અને પછી 
આ રિકયારની અરજીઓ કરવી જોઈએ. રૂમ 
ખોલવયાની મયાંગણી મયાટે નક્કર આધયાર અને 
ઐવતહયાવસક સંશોધનની જરૂર છે. આ અરજી 
કોઈપણ રિકયારનયા સંશોધન વવનયા કરયાઈ હોવયાથી 
તેને સવીકયારી શકયાય તેમ નથી. સુરિીમ કોટટે પણ 
એવો જ મત વયક્ત કયયો છે. સુરિીમે ટયાંકયુ છે 
કે, હયાઈ કોટટે યોગય વનણ્ણય લીધો છે અને આ 
અરજી જાહેર વહતને બદલે રિવસવધિ મયાટે દયાખલ 
કરવયામયાં આવી હોવયાનું જણયાય છે. 

અલહયાબયાદ હયાઈ કોટ્ણની લખનઊ બેંચે 
અરજીને ફગયાવી પછી અરજદયારો મયાટે સુરિીમ 
કોટ્ણ જ એક છેલી આશયા હતી. પરંતુ સુરિીમ 

કોટટે પણ અરજીને ફગયાવી દેતયાં હયાલ પૂરતો આ 
વવવયાદ પતી ગયો છે.  જો કે, ભવવષયમયાં કોઈ 
નવયા આધયાર પુરયાવયા કે તક્ક સયાથે સુરિીમ કોટ્ણમયાં 
અપીલ થયાય અને કોટ્ણ તેને મયાનય રયાખે તો એ 
અલગ વયાત છે.

તયાજમહલને વહંદુ ધમ્ણસથયાન તરીકે સયાવબત 
કરવયા કેટલયાય સમયથી રિયયાસો થઈ રહ્યા છે.  
અને તેનયા રિણેતયા ભયાજપનયા નેતયા 
છે. આ મુદ્ો લયાંબયા સમયથી ગયાજે 
છે પણ યોગી આદદતયનયાથ સરકયારે 
આગ્યાનું નયામ બદલીને અગ્બન 
કરવયાનો વનણ્ણય લીધો પછી તયાજ 
મહલનો વવવયાદ નવેસરથી શરૂ થયો છે. વર્યોથી 
ઘણયા વહંદુવયાદી નેતયા મયાને છે કે, તયાજમહલ 
વશવમંદદર તોડીને બનયાવયાયું છે. આગ્યાનું નયામ 
બદલવયાની ઝૂંબેશ જગત રિસયાદ ગગ્ણ નયામનયા 

નેતયાએ ચલયાવી હતી. ગગ્ણ તો એવું મયાનતયા 
હતયા કે, તયાજમહલ પહેલયાં તેજો મહયાલય નયામે 
વશવમંદદર હતું અને આ વશવમંદદર તોડીને 
શયાહજહયાંએ પોતયાની બેગમ મુમતયાઝ મહલ મયાટે 
કબર બનયાવી હતી. જે પછીથી તયાજમહલ તરીકે 

ઓળખયાતી થઈ.
મૂળ બજરંગ દળનયા અને પછી ભયાજપમયાં 

આવેલયા વવનય કદટયયારે તો તયાજમહલ મૂળ તો 
વશવમહયાલય નયામે વહંદુઓનું મંદદર હતું પણ 
મોગલોએ તેને તોડીને તયાજમહલ બનયાવી દીધો 
તેથી તયાજમહલ તોડી પયાડી તયયાં ફરીથી મંદદર 
બનયાવી દેવું જોઈએ તેવી વયાત પણ કરી નયાંખી 

હતી. કદટયયારનયા કહેવયા રિમયાણે 
જે સથળે વશવવલંગ હતું તયયાં જ 
મકબરો બનયાવયાયો છે. તયાજમહલમયાં 
વહંદુ મંદદરનયાં બધયાં લક્ષણો છે જ. 
ભયારતમયાં વહંદુવયાદીઓનું વલણ જોતયાં 

આજે નહીં તો કયાલે તયાજમહલનો મુદ્ો ગરમ 
થવયાની સંભયાવનયા છે. આ સંજોગોમયાં સુરિીમ 
કોટટે લીધેલયા વનણ્ણયથી હયાલ ધમ્ણસથયાનને નયામે 
શરૃ થનયારો સંભવવત વવવયાદ હયાલ પુરતો અટકી 

ગયો છે. ભયારતમયાં મુનસલમ આક્રમણખોરોએ 
વહંદુ ધમ્ણસથયાનોને તોડીને બનયાવેલી મનસજદો ફરી 
વહંદુઓને સોંપવયાનો મુદ્ો ઘણયાં સમયથી ગરમયાય 
રહ્ો છે. 

રયાજકીયલયાભ મયાટે રયાજકીયપક્ષો પણ 

રિતયક્ષ કે પરોક્ષ રીતે તેને હવયા આપી રહ્યા છે. 
જયયારે આવયા મુદ્ે કહેવયાતયા વહંદુવયાદીઓ તો 
પહેલયાંથી જ મેદયાનમયાં છે. અતયયાર સુધી અનેક 
દકસસયામયાં કયાનૂની લડત પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. 
કયાશીનું વવશ્વનયાથ મહયાદેવ મંદદર, મથુરયાનું 
કૃષણ જનમભૂવમ મંદદર, આગ્યાનો તયાજમહલ, 
દદલહીનો કુતુબ વમનયાર અને ભોપયાલની 
ભોજશયાળયા એ પયાંચ મોટયાં ધમ્ણસથયાનો વહંદુઓને 
સોંપવયાની મયાગણી સયાથે વહંદુવયાદીઓ કોટ્ણમયાં 
પહોંચયયા છે અને કોટ્ણમયાં તે અંગે કયાય્ણવયાહી પણ 
ચયાલી રહી છે. આ મયાહોલમયાં તયાજમહેલ અંગેનયા 
દયાવયાને સુરિીમ કોટટે સવીકયાયયો હોત તો ચોક્કસ 
જ ભયારતમયાં એક મોટો વવવયાદ ઉભો થયાત. 
તયાજમહલનો દકસસો તો અલગ છે પણ બીજા 
કેસોમયાં પણ આવું જ વલણ અપનયાવયાય એ 
જરૂરી છે કેનમ કે આ દેશને ધમ્ણસથયાનોને લગતયા 
વવવયાદોની જરૂર નથી પણ વવકયાસ મયાટેનયાં 
કયાયયોની જરૂર છે. કમનસીબે અદયાલતો પણઆ 
વયાત ભૂલીને વતતી રહી છે. ૧૯૯૧મયાં કેનદ્રની 
નરવસંહરયાવ સરકયારે દેશનયાં તમયામ ધયાવમ્ણક 
સથળોને લગતયા વવવયાદોમયાં યથયાનસથવત જાળવી 
રયાખવયા મયાટે પલેસીસ ઓફ વવશ્ણપ એકટ, 
૧૯૯૧ બનયાવયો હતો.

કયાયદયા હેઠળ ધમ્ણસથયાનોને લગતયા તમયામ 
વવવયાદો ઉપર પૂણ્ણવવરયામ મૂકી શકયાય એમ 
છે પણ આવયા મુદ્યાને કોઈને કયાઈ રીતે કોટ્ણ 
સમક્ષ લઈ જવયામયાં પણ અરજદયારો સફળ 
થઈ રહ્યા છે.

મથુરયાનયા વવવયાદમયાં કોટટે કહ્ં જ છે કે, આ 
કયાયદો અહીં લયાગુ નયા પડે કેમ કે આ કયાયદો 
બનયો તેનયા બહુ પહેલયાં આ વવવયાદ શરૂ થઈ 
ગયો હતો. તયાજમહલનયા કેસમયાં એવું વલણ 
નથી અપનયાવયાયું એ સયારી વયાત છે. આ 
રિકયારનયા વવવયાદોનો બીજો ઉકેલ વહંદુવયાદીઓ 
અને મુનસલમો પણ સમજદયારી બતયાવે એ 
છે. ભયારતમયાં આક્રમણ કરનયારયા મુનસલમ 
શયાસકોએ અનેકગણયાં મંદદરો તોડીને મનસજદો 
બનયાવી હતી તેમયાં બેમત નથી. મયાત્ર મંદદરો જ 
નહીં પણ બૌધધ અને જૈન ધમ્ણનયાં ધમ્ણસથયાનો 
તોડયાં હોવયાનયા ઐવતહયાવસક પુરયાવયા પણ 
ઉપલ્ધ છે. અતયયારે વહંદુવયાદીઓ મુનસલમ 
આક્રમણખોરોની જેમ મનસજદો તોડીને મંદદરો 
બનયાવવયાની વયાત કરે એ યોગય નથી પણ સયામે 
મુનસલમોએ પણ થોડીક સમજદયારી બતયાવવી 
જોઈએ. સંઘર્્ણનયા બદલે સમયાધયાનનો રસતો 
શોધવયા રિયત્ન કરવો જોઈએ અને તેને મયાટે 
સંવયાદ કરવો જોઈએ. 

તાજમહેલમાં વરાષોથી બંધ પડેલા 22 ઓાેરડા ખાેલવાની માંગણી વડી ઓદાલતે ફગાવી દીધી

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

ઓરજદારે ઓેક હહંદુ મંહદરને તાેડીને તાજમહેલને 
બનાવાયાે હાેવાનાે વવવાદ ઉઠી રહ્ાનાે  

તક્ક  રજૂ કયાષો, પરંતુ સુપ્ીમે તેને પબ્લસીટી  
ઈન્ટરેસ્ટ લલહટગેશન ગણાવાે

સુપ્રીમનરા ચુકરાદરાથરી તરાજવિિરાદ પર પૂર્ણવિરરામ



11FRIDAY, 28 OCTOBER, 2022 નેશનલ - કેનેડા

નવી દિલ્ી
અમેરિકાની સંસદ એટલે કે હાઉસ 

ઓફ રિપ્ેઝનટટેરટવસમાં પ્મુખ સ્ામી 
મહાિાજની 100મી જયંતિ ઉજ્્ાનો 
પ્સિા્ મુકાયો છટે.

અમેરિકાના સાંસદ એન્રુ ગાિબેરિનો 
દ્ાિા આ પ્સિા્ િજૂ કિીને કહટે્ામાં 
આવયુ હિુ કે, પ્મુખ સ્ામી મહાિાજનો 
સંદટેશો છટે કે બીજાની ખુશીમાં જ 
આપણી ખુશી છુપાયેલી છટે.આ સંદટેશમાં 
ઉંડી કરુણા છુપાયેલી છટે.

સાંસદટે કહ્યુ હિુ કે, પ્મુખ સ્ામી 
મહાિાજે પોિાની સે્ાની જ્ાબદાિી 
સંભાનાિા લોકોને હંમેશા પ્ામાતણક 

સલાહ આપી હિી અને લાખો 
લોકોની આધયાત્મક િેમજ શાિીરિક 
જરુરિયાિો પૂિી કિી હિી.ગુજિાિના 
ચાણસદ ગામમાં જનમેલા પ્મુખ 
સ્ામી મહાિાજે પત્ત્રિાની શોધમાં 
બહુ નાની ઉંમિટે ત્નમ્રિા અને 
તનસ્ાર્થ ભા્નારી ભૌતિક સંપતતિનો 
્યાગ કિીને આધયાત્મક િસિે ચાલ્ુનુ 
પસંદ કયુ્થ હિુ.

 પ્મુખ સ્ામી મહાિાજની 
આધયાત્મકિા અને નેતૃ્્ના ગુણોએ 
બીએપીએસના ત્સિાિમાં મદદ કિી 
હિી.જેના આજે દુતનયામાં 1100 અને 
અમેરિકામાં 150 કેનદ્ો અને મંરદિો છટે.

પ્રમુખ સવવામી મ્વારવાજની જયંતિ 
ઉજવવવા મવાટે US સંસિમવાં પ્રસિવાવ

ભડકવાઉ ભવાષણ આપવવા બિલ 
આઝમ ખવાનને ત્રણ વષ્ષની કેિ

ટોરોનટો 
ટોિોનટો BAPS સ્ાતમનાિાયણ 

મંરદિ ખાિે િંગો અને લાઇટસ માક્ક 
સારે  રદ્ાળીની ઉજ્ણી કિાઈ હિી. 
ટોિોનટોમાં 61 ક્ેિત્લે ડ્ાઇ્ ખાિે 
તસરિ મંરદિટે રદ્ાળી તનતમતિે િંગાિંગ 
આયોજન કિાયું હિુ.

મંરદિના પ્્ેશદ્ાિ પિ િંગબેિંગી 
િંગોળી સારે ઉ્સ્પૂણ્થ અને 
પિંપિાગિ િીિે મુલાકાિીઓનું 
સ્ાગિ કિાયું હિુ. િંગીન પા્ડિમાંરી 

બના્ેલી અલંકૃિ ફલોિ રડઝાઇન 
સારે ત્ત્ધ પિંપિાગિ તહનદુ 
પ્િીકો દશા્થ્ાયા હિા. શણગાિ માટટે 
બીએપીએસ પરિ્ાિ, તમત્રો અને 
સમુદાયના સભયો અને બાળકોએ 
સહયોગ આપયો હિો. રદનેશ ્ાઢટેિટે 
કહ્યું હિુ કે, ‘અન્નકુટ’ માટટે સટટેજ 
સેટ કિ્ા સૌએ સહકાિ આપયો 
હિો. પ્વૃતતિ સંયોજક અંરકિ પિમાિટે 
સમજાવયું, કે,  શાકાહાિી ખોિાકને 
પિંપિાગિ િીિે ભગ્ાનની પત્ત્ર 

મૂતિ્થઓ સમક્ષ ધિા્ાયો હિો.  આ 
િકે સીન ફ્ેઝિ (ઇતમગ્ેશન, અને 
નાગરિકિા ત્ભાગના મંત્રી), રકસટટી 
ડંકન (ઇટોબીકોક ઉતિિના સંસદ 
સભય), તપયિ પોઈલી્િટે (કનઝ્વેરટ્ 
પાટટીના નેિા), ડગ ફોડ્થ (ઑનટટેરિયોના 
પ્ીતમયિ), મોનટટે મેકનોટન (શ્રમ, 
ઇતમગ્ેશન, િાલીમ અને કૌશલય 
ત્કાસ ખાિાના મંત્રી), સીન ફ્ેઝિ 
(ઇતમગ્ેશન, ત્ભાગના મંત્રી)એ તવિટ 
કિી સમુદાયને શૂભેચછા આપી હિી. 

ટોરોનટોનવા BAPS મંદિરે રોશનીની 
ઝવાકમઝોળ વચ્ે દિવવાળી ઉજવવાઈ

નવી દિલ્ી
 સમાજ્ાદી પાટટીના ધાિાસભય 

આઝમ ખાનને ભડકાઉ ભાષણ 
આપ્ા બદલ દોષી ઠટેિ્્ામાં આવયા 
છટે. ગુરુ્ાિટે િામપુિ કોટટે આઝમને 
દોતષિ ઠટેિવયો હિો. કોટટે આઝમ 
ખાનને આઈપીસીના લોક પ્તિતનતધ્્ 
અતધતનયમની કલમ 153-A, 505-A 
અને 125 હટેઠળ દોતષિ ઠટેિવયા છટે. 
સૂત્રો પાસેરી જાણકાિી મળી આ્ી છટે 
કે આ મામલે િેઓને ત્રણ ્ષ્થની કેદની 
સજા આપ્ામાં આ્ી છટે.

2017ની ત્ધાનસભા ચૂંટણી પહટેલા 
આઝમ અતખલેશ સિકાિમાં મંત્રી હિા 
જયાિટે િેમની સામે માત્ર એક જ કેસ 
નોંધ્ામાં આવયો હિો. હાલ આઝમ 

80રી ્ધુ કેસમાં આિોપી છટે. મળિી 
માતહિી મુજબ આઝમ અને િેના 
પરિ્ાિ સામે ઉશકેિણીજનક ભાષણો 
આપ્ાના, લૂંટરી લઈને ચોપડી 
ચોિ્ા સુધીના 165 રી ્ધુ કેસ 
નોંધ્ામાં આવયા છટે.

2019ની લોકસભા ચૂંટણી 
દિતમયાન, આઝમ ખાને તમલક 
કોિ્ાલી ત્સિાિના ખિનાગરિયા 
ગામમાં એક જાહટેિ સભાને સંબોતધિ 
કિી હિી. આ જાહટેિ સભા દિતમયાન 
િેમના પિ ભડકાઉ ભાષણ કિ્ાનો 
આિોપ લાગયો હિો. આિોપ હિો કે 
િેમના તન્ેદનરી બે ્ગગો ્ચ્ે નફિિ 
ફેલાઈ શકે છટે. જેનો ્ીરડયો ્ાયિલ 
રયો હિો.
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શીર્ષક : નવલા 
વર્ષની પ્ાર્ષના 

કવયિયરિ : યિના મોદી
હે...મા ! હે...જગદંબા !

સંવત ૨૦૭૮ સુધી શું મેળવ્ું , શું 
ગુમાવ્ુંનાં લેખાંજોખાંમાં હું નહીં પડું એવી 

શક્તિ દે, ભક્તિ દે.
ભલે કરે કે નક્હં કરે કોઈ પ્ેમ- આદર

એ બધું ભૂલી જાઉં એવી સરકતી રેત દે.
મારે નથી શીખવું સંબંધોનું સમીકરણ,

સ્ેહનો સરવાળો કરવાનું ગક્ણત  સમજાવી 
દે, શીખવી દે.

સંબંધોનો સાગર ઉરે ભરી દે;
ક્ષિક્તજનાં પેલે પાર જેવો ક્નજાનંદ અંતરે 

ભરી દે.
હે...મા...! હે...જગદંબા !

મને જીવતરનાં માળાની સળીઓ ગૂંથવાનું 
જ્ાન દે, ભાન દે.

આકાશનાં આંગણામાં રંગોળી પૂરવાની કળા 
દે, કૌશલ્ દે.

હે મા...! હે...જગદંબા !
હો્ ખળખળતું ઝરણું
હો્ વહેતી નદી કે,

હો્ સમંદરમાં ભરતી -ઓટ
મને પાણીથી

પાતળી પળોમાં  તારં નામ કોતરવાની સમતા 
દે, ષિમતા દે.

પવનની ઝીણી ઝીણી લહેરખી 
મારાં શ્ાસ-ઉચ્છવાસમાં મહેંકાવી દે.

હે...મા... ! હે...જગદંબા !
સંવત ૨૦૭૯ની હરષિણે-હરપલે

તારી અસીમ કૃપા અમ જીવમાત્ર પર 
વરસાવી દે, સવનાં જીવનનો બેડો પાર 

ઉતારી દે.

સા્બર રરસર્ચ લેબસના 
સા્બર ક્સક્ુરરટી 

ક્નષણાતો દ્ારા તાજેતરમાં 
સટેગનોગ્ાફીનો ઉપ્ોગ કરીને 
સટેગોમાલવેરની સંખ્ામાં વધારો 
નોંધવામાં આવ્ો ્છે. સટગેનોગ્ાફી 
મુખ્તવે એક એવી પદ્ધક્ત ્છે જેમાં 
સામાન્ સંદેશ અથવા ફાઇલની 
અંદર રોક્કસ રીતે ડેટા ્છુપાવવાનો 
સમાવેશ થા્ ્છે. જેમાં ટેકસટ, 
ઇમેજ અને ક્વરડ્ો નો સમાવેશ 
થા્ ્છે. 

તેમાં કોઈ શંકા નથી કે 
સટેગનોગ્ાફી એ માલવેરની 
સૌથી વધુ ટાળી શકા્ તેવી અને 
શોધવામાં મુશકલે પદ્ધક્તઓ પૈકીની 
એક ્છે. એનનટ-વા્રસ સૉફટવેર 
અને એનનટ-મૉલવેર ક્સસટમસ 
જેવી રડટકેશન ક્મકેક્નઝમસને 
ટાળવા માટે સટગેોમાલવેર ઇમેજ 
સટેગનોગ્ાફીનો ઉપ્ોગ કરે ્છે. 
ઇમેજ સટેગનોગ્ાફીના ઉપ્ોગના 
પરરણામે ્છેલ્ા 90 રદવસમાં 
1800 થી વધુ માલવેર નમૂનાઓ 

ઓળખવામાં આવ્ા ્છે.
સટગેનોગ્ાફીનો ઉપ્ોગ 

કરતા કેટલાક અગ્ણી માલવેર 
જેમાં મુખ્તવે Knotweed, 
Web Shells, Hacking 

Tools: Mimikatz, 
Rubeus, NanoCore 
RAT, AgentTesla અને 
XLoader સમાવેશ થા્ ્છે.

એવું જાણવા મળ્ું ્છે કે 
.JPG+EXE માલવેરના અસંખ્ 

રકસસાઓ બહુક્વધ ખતરનાક 
એટેકસના મોક્નટરરંગ દરક્મ્ાન 
જોવામાં આવ્ા ્છે. મેલીસી્સ exe 
ફાઇલને સામાન્ રીતે કા્દેસર 
ઇમેજ ફાઇલ તરીકે ્છુપાવવામાં આવે 

્છે અને તે પ્છી ઇમેજ સટેગનોગ્ાફી 
ટેકક્નકનો ઉપ્ોગ કરીને ઇમેજ 
ફાઇલમાં ઇનજેકટ કરવામાં આવે ્છે. 
સંશોધકોએ જુલાઈ 2022 ના ્છેલ્ા 
કેટલાક અઠવારડ્ામાં બે એટેકસની 
જાણ કરી ્છે. જે અજાણ્ા વ્ક્તિઓ 

દ્ારા કરવામાં આવ્ા હતા. આ 
એટેકસમાં સટગેનોગ્ાફીનો ઉપ્ોગ 
સા્બર એટકે કરવા માટે માલવેર 
પેલોડ પહોંરાડવા માટે કરવામાં 
આવ્ો હતો.

APT TAs દ્ારા ઉપ્ોગમાં 
લેવામાં આવતી અસર ક્વશે ક્વક્વધ 
અહેવાલો બનાવવામાં આવ્ા ્છે. 
exploit DB ફાઇલોનો ઉપ્ોગ 
કરીને ICS/SCADA ક્સસટમ 
પર SFX ફાઇલને મુકવામાં 
આવે ્છે. આ એટેક વેકટર સાથે 
અન્ ક્સસટમો પર પણ એટકે કરી 
શકા્ ્છે. એકસટેંશન .SFX સાથે 
એનકઝક્ુટેબલ ફાઇલમાં સંકુક્રત 
ડેટા હો્ ્છે જે અમલીકરણની 
પ્ક્રિ્ા દરક્મ્ાન અનકમપે્સ 
કરી શકા્ ્છે. SFX ફાઇલમાં 
બંધ કરા્ેલી સંકુક્રત ફાઇલોને 
એનકઝક્ુટ કરવી પણ શક્ ્છે, જે 
TAsને આ ટકેક્નક દ્ારા સરળતાથી 
માલવેરને એનકઝક્ુટ કરવાની 
મંજૂરી આપે ્છે. 

 beinghumanmj

સુરક્ા માટે મિત્વનું સટેગોમાલવેર

1 ખાતરી કરો કે તમે નવીનતમ એટેકસ તકનીકોથી 
વાકેફ ્છો જે હેકસ્ચ ગ્ુપ દ્ારા કા્્ચરત ્છે.

2 ખાતરી કરો કે તમારા ડેસકટોપ, લેપટોપ અને 
મોબાઇલ ફોન જે ઈનટરનેટથી કનેકટ હો્ તેવા 
ડીવાઈસમાં એનટી-વા્રસ હોવું જરૂરી ્છે.

3 માલવેર અથવા ટ્ોજન દ્ારા ડેટા 
એકસરફલટ્ેશનને રોકવા માટે નેટવક્ક લેવલ પર 
ક્સક્ુરીટી વધારવી.

4 શંકાસપદ ઈમેજીસનું જાતે જ ક્નરીષિણ કરતી 
વખતે ફાઈલના સમાક્વષ્ો, તેમજ અસામાન્ 
ફાઈલ ક્સગ્ેરર અને પ્ોપટટીસ તપાસો.

5 કોઈપણ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરતા પહેલા એ 
ભલામણ કરવામાં આવે ્છે કે તમે ક્વશ્સની્ 
સત્રોત પરથી જ ડાઉનલોડ કરો ્છો.

6 પાસવડ્ચ ક્ન્ક્મત સમ્ાંતરે અપડેટ કરવા 
જોઈએ.

7 ખાતરી કરો કે તમે બધી ક્લંકસ અને ઇમેઇલ 
અટેરમેનટ ખોલતા પહેલા તેની અક્ધકૃતતા 
રકાસ્ા ્છે.

8 વાઈરસ ફેલાવતા URL, જેમ કે ટોરેનટ અને 
વેરેઝ ને બલોક કરવા જોઈએ.

9 ખાતરી કરો કે કમ્ચરારીઓની ક્સસટમસ, ડેટા 
લોસ ક્પ્વેનશન (DLP) સોલ્ુશનસથી 

સજ્જ ્છે.

સટેગોમાલવેરરી કઈ રીતે બચી શકાિ?
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ગાંધીનગર
ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને પગલે 

ભાજપે વનરીક્ષકોની વનમણૂક કરી છે. અમદાિાદ, 
રાજકોટ, િડોદરા અને સુરતમાં 6-6 વનરીક્ષકો 
તો વજલ્ા પ્રમાણે 3-3 વનરીક્ષકોની વનમણૂક 
કરાઈ છે. ગુજરાતમાં ચૂંટણીને લઈને ધમધમાટ 
ચાલી રહ્ો છે. તેિામાં વિધાનસભા ચૂંટણીની 
રણનીવત, આગામી કાર્યક્રમો, ઉમેદિારો નામ 
સહીતના મુદ્ે મંથન ચાલી રહ્ં છે.

ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખો 
ચૂંટણી પંચ ગમે તરારે જાહેર કરી શકે છે. તે 
પહેલા ગુજરાતમાં ભાજપ પોતાના ઉમેદિારો 
નક્ી કરિા માટેની તૈરારી હાથ ધરી છે. આિતી 

કાલથી સેનસ લેિાની પ્રવક્રરા હાથ ધરિામાં 
આિશે તરારે આજે ભાજપે આજે ઝોન િાઇઝ 
વનરીક્ષકોની રાદી જાહેર કરી છે.

ગુજરાત ભારતીર જનતા પાટટીનો ગઢ ગણાર 
છે અને અહીં સતત ભાજપ જીતતી આિી છે 
તરારે આ િખતે ચૂંટણીમાં વિજર મેળિિા માટે 
શુ સટેટેજી અપનાિે છે તે મહતિનું રહેશે. તેિામાં 
ચુંટણીની જાહેરાત અગાઉ ભાજપે વનરીક્ષકોના 
નામ જાહેર કરા્ય છે. ઉમેદિાર નક્ી કરિા 
ભાજપ 3-3 વનરીક્ષકોની પ્રતરેક વિધાનસભા 
બેઠકમાં વનમણૂંક કરિામાં આિી છે. 3 દદિસ 
સુધી વનરીક્ષકો ગ્ાઉનડમાં રહી ઉમેદિારની સેનસ 
પ્રવક્રરા હાથ ધરશે. સેનસ પ્રવક્રરા બાદ વનરીક્ષકો 

પ્રતરેક વિધાનસભાના નામો પ્રદેશ ભાજપને 
સોંપિામાં આિશે.

ઉલ્ેખનીર છે કે, આિતી કાલથી તારીખ 
27, 28, 29 ઓકટોબર 2022 દરમરાન 
રાજરના તમામ જીલ્ાઓમાં વનરીક્ષકો પ્રિાસ 
કરશે. આ વનરીક્ષકોની ટીમ દરેક વજલ્ાઓમાં 
પદાવધકારીઓ તેમજ વજલ્ાના પદાવધકારીઓ, 
નગરપાવલકા, મહાનગરપાવલકા, જીલ્ા પંચારત 
તેમજ તાલુકા પંચારતના ચૂંટારેલા સભરો, 
વિધાનસભા ક્ષેત્રના તેમજ મંડલ સતરે સંગઠનનું 
કામ કરતાં કાર્યકતા્યઓ તથા ઉમેદિારી કરિાની 
ઈચછા ધરાિતા તમામ કાર્યકતા્યઓને મળશે અને 
તેમને સાંભળશે.

ઉમેદવાર પસંદગી માટે ભાજપ નનરરક્ષકોની કવાયત
ગુરુવારથી નિરરક્ષકાોિા પ્રવાસિી શરૂઆાત થઈ, કાર્યકતા્યઆાો સાથો મુલાકાત કરવા આારાોજિ કરારું

30 ઓકટોબરથી મોદી  
ફરી ગુજરાત પ્રિાસે આિશે

ગાંધીનગર
પ્રધાનમંત્રી મોદી 30 ઓકટોબરથી 3 દદિસના 

ગુજરાત પ્રિાસે આિી રહ્ાં છે. 30 ઓકટોબરે બપોરે 
પ્રધાનમંત્રી મોદી ગુજરાત પ્રિાસે આિશે. પ્રધાનમંત્રી 
મોદી બપોરે સીધા જ સંસકાર નગરી િડોદરા પહોંચશે. 
પીએમ મોદી િડોદરામાં રોડ શો કરા્ય બાદ લેપ્રસી 
ગ્ાઉનડ પહોંચશે અને તરાં તેઓ એક સાથે હજારોની 
સંખરામાં ઉપસસથત િેપારીઓ અને ઉદ્ોગપવતઓને 
સંબોધન કરશે. િડોદરાના કાર્યક્રમ બાદ પ્રધાનમંત્રી 
31 ઓકટોબરે સિારે સટેચરુ ઓફ રુવનટી પર સરદાર 
પટેલને નમન કરશે પીએમ કેિદડરા માં રાષ્ટીર એકતા 
દદિસની ઉજિણીમાં ભાગ લેશે. જે બાદ થરાદમાં 
પીએમ મોદી કરોડોના વિકાસ કારયોની ભેટ આપશે 
અને સભાને સંબોધન કરશે.

પાલનપુર - બનાસકાંઠામાં આવેલ શ્રદ્ાળુઓના પવવત્રધામ અંબાજીમાં તહેવારો પર ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. બેસતા 
વર્ષના દીવસે સવારે મંગળા આરતી કરાઈ હતી. ભટ્ટજી મહારાજ દ્ારા આરતી કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતના અનેક 
ભક્ો નવા વર્ષની શરૂઆત માતાજીના દશ્ષન કરીને કરે છે. આ વરષે પણ હજારો લોકો મંદદરે ઉમટી પડ્ા હતા.

નૂતન િર્યની પહેલી પ્રભાતે અંબાજીમાં મંગળા અારતી

ગાંધીનગર
રાજર સરકારે 1382 પીએસઆઈની 

ભરતીનું ફાઈનલ મેદરટ વલસટ પોલીસ 
ભરતી બોડ્યની િેબસાઇટ પર જાહેર 
કરી દેિામાં આવરું છે. રાજરના 
આઈપીએસ અવધકારી વિકાસ સહારે 
ટ્ીટ કરીને આ જાણકારી આપી છે. 

ગુજરાત સરકારે ચૂંટણી પહેલા 
1382 પીએસઆઈની પોસટનું ફાઈનલ 
મેદરટ વલસટ જાહેર કરી દીધુ છે. 
જે 180 ઉમેદિારોના પ્રમાણપત્રોની 
ચકાસણી થઈ નથી તેનું વલસટ જાહેર 
કરી દેિામાં આવરું છે. 1200થી 
િધુ પાસ થરેલા ઉમેદિારોને 29 

ઓકટોબરે પસંદગી પત્ર આપિામાં 
આિશે. આ પહેલા રાજરના ગૃહ 
વિભાગે 100 દદિસમાં 27 હજારથી 
િધુ જગરાઓ પર ભરતી પ્રવક્રરા શરૂ 
કરિાના લક્ર સાથે લોકરક્ષક દળની 
10 હજારથી િધુ જગરા ભરિાની 
જાહેરાત કરી હતી. આ માટે 9 
લાખથી િધુ અરજીઓ આિી હતી. 
આ વસિાર સરકારે વબનહવથરારધારી 
કોનસટેબલની 5200 જેટલી જગરા, 
હવથરારધારી કોનસટેબલની 797 જગરા 
અને એસઆરપી કોનસટેબલની 4450 
જેટલી જગરા માટે ભરતી પ્રવક્રરા હાથ 
ધરી હતી.

ગાંધીનગર
ગુજરાતને િેદાંત-ફોકસકોન ગ્ુપનું 

જંગી રોકાણ બાદ ફરી એક મોટો 
પ્રોજેકટ મળરો છે. ટાટા અને એરબસ 
એ િડાપ્રધાન મોદીના ગૃહ રાજરમાં 
રૂ. 22,000 કરોડનું રોકાણ કરિાની 
જાહેરાત કરી છે. ટાટા અને એરબસ 
અહીં વમવલટ્ી માટે ટ્ાનસપોટ્ય એરક્રાફટ 
બનાિશે. રક્ષા સવચિ ડૉ. અજર 
કુમારે જણાવરું કે દેશમાં આ પ્રકારનો 
આ પહેલો પ્રોજેકટ છે જેના હેઠળ એક 
પ્રાઈિેટ કંપની સેનામાં ઉપરોગમાં 
લેિાતા એરક્રાફટ બનાિશે.

આ પ્રોજેકટનો કુલ ખચ્ય 21,935 
કરોડ રૂવપરા થશે. િડાપ્રધાન નરેનદ્ર 
મોદી રવિિારે િડોદરામાં આ પલાનટનું 

ઉદ્ાટન કરશે. ગુજરાતમાં ટૂંક સમરમાં 
ચૂંટણી રોજાિા જઈ રહી છે. સરકાર 
આ પ્રોજેકટ માટે હજારો નોકરીઓનું 
િચન પણ આપી રહી છે. આ િરષે 
સપટેમબરમાં ગુજરાત સરકારે િેદાંતા-
ફોકસકોન ગ્ૂપ સાથે રૂ. 1 લાખ 54 
હજાર કરોડના પ્રોજેકટ માટે કરાર કરા્ય 
હતા.

િેદાંત વલવમટેડ અને તાઈિાનની 
ફોકસકોન સંરુક્ત રીતે ગુજરાતમાં 
સેવમકનડકટરનું ઉતપાદન કરશે. તેનો 
પલાનટ અમદાિાદ નજીક સથાપિામાં 
આિશે. સરકારની િીજળી અંગે પણ 
સમજૂતી કરિામાં આિી છે. ગુજરાત 
સરકાર આ પ્રોજેકટ માટે િીજળીની 
સાથે અનર સુવિધાઓ પણ આપશે. 

ચૂંટણી પહેલાં ગુજરાત સરકાર 
દ્ારા 1382 PSIની ભરતી કરાઈ

વડોદરામાં પણ હવે નમનલટ્ીના નવમાન 
બનશે, 1 લાખ લોકોને મળશે રોજગારી

અમદાવાદ
ગુરુહદર મહંત સિામી મહારાજના આશીિા્યદથી દેશ-

વિદેશના તમામ બીએપીએસ સિાવમનારારણ મંદદરોમાં 
નૂતનિર્ય અને અન્નકૂટ ઉતસિની  ઉજિણીમાં લાખો ભક્તો 
સામેલ થરા હતા.

બુધિારે  બીએપીએસ સિાવમનારારણ મંદદર શાહીબાગ 
ખાતે સિારે ૭:૩૦ િાગરે નૂતનિર્ય વનવમત્ે મહાપૂજા વિવધનું 
આરોજન કરિામાં આવરું હતું. જેમાં  હજારો હદરભક્તો 
અને ભાવિકોએ, સંતો-ભક્તોએ ઠાકોરજીને ધરાિેલ ૬૦૦ 
થી િધુ િાનગીઓના મનોહર અન્નકૂટના દશ્યન કરી ખૂબ 
આનંદનો અનુભિ કરયો હતો. આ ઉપરાંત, ૧૫ દડસેમબર, 
૨૦૨૨થી ૧૫ જાનરુઆરી, ૨૦૨૩ સુધી અમદાિાદમાં 
રોજાનાર બ્રહ્મસિરૂપ પ્રમુખસિામી મહારાજના શતાબદી 

મહોતસિ વનવમત્ે  દેશ વિદેશના લાખો હદરભક્તોમાં આ 
મહોતસિનો લાભ લેિા તથા તેમાં સેિામાં જોડાિા અદમર 
ઉતસાહ જોિા મળી રહ્ો હતો.

BAPS સિાવમનારારણ મંદદરમાં નૂતનિરષે 
હજારો ભક્તોએ ભવર અન્નકૂટના દશ્યન કરા્ય

ગુજરાત

જેને દટદકટ નહીં મળે, 
એના ઘરે સમજાિિા 
જશે ભાજપની ટીમ! 

સુરત
આ િખતે ગુજરાત વિધાનસભા 

ચૂંટણીમાં વત્ર-પાંવખરો ચૂંટણી જંગ 
ખેલાશે. જેથી આ િખતની ચૂંટણી 
અતરાર સુધીની ચૂંટણીઓ કરતા કંઈક 
અલગ હશે. એજ કારણ છેકે, ભાજપે 
દટદકટ િાંચછુક કાર્યકરોની નારાજગી દૂર 
કરિા માટે પણ ખાસ આરોજન કરુું છે. 
એના માટે ખુદ પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખ 
સીઆર પાટીલે કહ્ં છે, જે કાર્યકરની 
ટીમ લેિાની ઈચછા હોર અને જો 
તેને દટદકટ ન મળે તો નાસીપાસ થિું 
નહીં. તે કાર્યકરના ઘરે સપેવશરલ ટીમ 
સમજાિિા માટે આિશે.

અરવિંદ કેજરીિાલ 
અને ભગિંત માન 
સભાઓ ગજિશે

પંચમહાલ 
અરવિંદ કેજરીિાલ અને પંજાબના 

મુખરમંત્રી ભગિંત માન 28, 29, 30 
ઓકટોબરે ગુજરાતમાં અલગ અલગ છ 
જગરાએ જનસભાઓ સંબોધિાના છે. 
જેમાં 28 તારીખે પંચમહાલના મોરિા 
હડફ અને પાટણની કાંકરેજ બેઠક પર 
જનસભા રોજાશે. 29મીએ ચીખલી અને 
ડેદડરાપાડામાં જનસભા સંબોધશે અને 
30મીએ ગાદરરાધાર અને ધોરાજીમાં 
જનસભાને સંબોધશે.  પંજાબના મુખરમંત્રી 
પણ તમામ સભાઓમાં હાજર રહેશે. 30 
ઓકટોબરે ભાિનગર બેઠક પર બપોરે 
12 િાગરે જનસભાને સંબોવધત કરશે. 

અમદાવાદ
ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની 

તડામાર તૈરારીઓ ચાલી રહી છે. 
ભાજપ દ્ારા સેનસ લેિાની પ્રવક્રરા 
આરંભી દીધી છે. મુખરમંત્રી ભૂપેનદ્ર 
પટેલ ઘાટલોદડરાથી જ તેમની બેઠક 
પરથી જ ચૂંટણી લડશે. ભાજપે 
સિા્યનુમત્ે ઘાટલોદડરા બેઠક પર સીએમ 
ભૂપેનદ્ર પટેલને જ એક માત્ર દાિેદાર 
જાહેર કરા્ય છે. અનર કોઈએ આ બેઠક 
પર દાિેદારી નોંધાિી નથી. જરારે બીજી 
તરફ અમદાિાદ શહેરમાં જ એક બેઠક 
એિી છે જરાં એક સાથે 100થી િધારે 

નેતાઓએ ભાજપમાંથી ચૂંટણી લડિા 
પોતાની દાિેદારી નોંધાિી છે.

પવચિમ વિસતારમાં આિેલી 
વિધાનસભા બેઠકમાં સાબરમતી અને 
િેજલપુર વિધાનસભા બેઠકો માટેની 
પ્રવક્રરા પૂણ્ય થઈ છે. સાબરમતી બેઠક 
ઉપર ભાજપના ધારાસભર અરવિંદ 
પટેલ સવહતના દાિેદરોને વનરીક્ષકોએ 
સાંભળરા હતા. સાબરમતી બેઠક ઉપર 
10 થી 12 લોકોએ દાિેદારી નોંધાિી 
છે. જરારે િેજલપુર બેઠક ઉપર 15 
થી િધુ દાિેદારો સેનસમાં હાજર રહ્ા 
હતાં. િેજલપુર બેઠક માટે િત્યમાન 

ધારાસભર દકશોર ચૌહાણ, સટેસનડંગ 
કવમદટ ચેરમેન વહતેશ બારોટ અને 
સંગઠનના હોદેદારો સવહત 15 જેટલા 
દાિેદારોને વનરીક્ષકોએ સાંભળરા હતા.

બપોર બાદ નરોડા વિધાનસભાની 
સેનસ પ્રવક્રરા શરૂ થઈ હતી. જેમાં 
ચાલુ ધારાસભર બલરામ થિાણી, પૂિ્ય 
ધારાસભર અને મંત્રી ડો. વનમ્યલાબેન 
િાધિાણી, નરોડાના પૂિ્ય કોપયોરેટર 
અને અમદાિાદ મરુવનવસપલ ટ્ાનસપોટ્ય 
સવિ્યસના ચેરમેન િલ્ભભાઈ પટેલ 
સવહતના લોકોએ પોતાની દાિેદારી 
નોંધાિી છે.

CM ભૂપેનદ્ર પટેલ ઘાટલોદડરાથી ચૂંટણી લડશ ે
અસારિા બેઠક પર ભાજપમાં 100થી િધુ દાિેદાર
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।। શ્રી સ્વામિનવારવાયણવાો મિજયતો ॥

પ.પૂ.પ્રિુખસ્વાિરી િહવારવાજ શતવાબ્રી લોખિવાળવા- લોખ – 3

અહંકારનું અજ્ાન જ જીવનમાં પ્રશ્નોની પરંપરા સજજે છે
‘I am something’ – ‘હું કંઈક છું.’
‘I have done something’ - ‘મેં કંઈક કરી 

બતાવ્ું છે.’
‘I have done something batter than 

other’– ‘મે બીજા કરતા કંઈક સારં કરી બતાવ્ંુ છે.’
ભગવાને રચેલી આ સૃષ્ટિમાં બુદ્ધિબળને કારણે મનુષ્ને 

ભગવાનનું શ્ેષ્ઠ સર્જન કહેવામાં આવે છે. પરંતુ જ્ારે તે 
ભગવાનની કર્્જતવ શદ્તિને ભૂલે છ,ે અવગણે છે ત્ારે તેના 
અહંકારની પરરભાષા ઉપરોતિ ત્રણ વાક્ોથી પડઘા્ 
છે. માણસ જ્ારે અહંકેન્દ્ી બને છે, ત્ારે ભગવાનના 
કતા્જપણાનંુ અનુસંધાન ચૂકી જા્ છે. અહંભાવનું અજ્ાન તેની 
સમરશદ્તિને આવરે છે, અવરોધે છે.

ભતિકદ્વ નરદ્સંહ મહેતા આ વાસતદ્વતિાને એક દૃટિાંત 
સાથે સમજાવતા લખે છે- 

‘હું કરં, હું કરં, એ ર અજ્ાનતા, શકટનો ભાર રેમ શ્ાન 
તાણે’ રેમ ગાડા નીચે કોઈ શ્ાન (કૂતરં) ચાલ્ંુ રતું હો્, તેને 
અહંકારથી એવો ભ્રમ થા્ કે શકટનું (ગાડાનું) વહન કરનાર 
હુંર છું. તે મોટું અજ્ાન છે.

આ અહંકારનંુ અજ્ાન ર માણસના જીવનમાં પ્રશ્ોની 
પરંપરા સરજે છે. રેથી ટેન્શન, હતાશા, દ્નરાશા અને ભ્ રેવી 
જીવલેણ પરરષ્સથદ્ત ઉભી થતા વાર નથી લાગતી. દ્વશ્ પ્રદ્સધિ 
કલાકારો પોતાની કારરકર્દી અને પ્રખ્ાતીના અહંકારથી સતત 
ભ્માં જીવતા હો્ છે કે,‘Someone will surpass 
me’ – ‘કોઈક મારાથી આગળ વધી રશે તો’

ભગવાન ર સવ્જકતા્જછે, સકલ સૃષ્ટિના સંચાલનકતા્જ છે. 
આ સમરણ મહાનપુરષોના જીવનમાં અખંરડત હો્ છે. 
તેનું અદ્વરત અનુસંધાન ર તેઓની જીવનશૈલી છે. રેનું એક 
ઉર્ાહરણ એટલે પ.પૂ. પ્રમુખસવામી મહારાર.

ભારતના ભવ્ સાંસકકૃદ્તક વારસાને રેમણે મંરર્રો, શાસત્રો 
અને સંતોના દ્નમા્જણ દ્ારા અકબંધ જાળવ્ો છે. ર્ેશ-દ્વર્ેશમાં 
અનેક સતસંગ કેન્દ્ો દ્ારા રેઓ સમારમાં નૈદ્તક-અધ્ાષ્તમક 

મૂલ્ોનું દ્સંચન કરતા રહ્ા છે. રેઓ અંગત સવરન બની 
અનેકદ્વધ રાહતકા્યો દ્ારા સમારસેવા માટે હમેશા તતપર રહ્ા 
છે, એવા પ્રમુખસવામી મહારારના દ્શરે આટઆટલા કા્યો 
અને તેના વહીવટની સઘળી રવાબર્ારી હોવા છતાં તેઓ સર્ા 
પ્રસન્ન અને પ્રફદુ્લત રહી શક્ા, તેની પાછળ કોઈ પણ કા્્જ 
ભગવાનની કર્્જતવશદ્તિ અને પોતાના ગુરના આશીવા્જર્થી ર 

થા્ છે તેવી તેમની દ્ઢ માન્્તા છે. આ સમરણથી ર તેઓ 
હળવા રહી શક્ા હતા.

એકવાર પ્રમુખસવામી મહારાર રર્લહી ખાતે ‘અક્ષરધામ’ 
મંરર્રના બાંધકામનંુ દ્નરીક્ષણ કરવા પધા્ા્જ, ત્ા ં
બંસીપહાડપુર(રારસથાન)ના ગંજાવર હજારો લાલ પથથરનો 
ખડકલો થ્ેલો હતો, રે હરુ દ્નમા્જણકા્્જમાં વપરાવાનો બાકી 
હતો. મંરર્રના દ્નમા્જણકા્્જમાં જોડા્ેલા કા્્જકતા્જઓના મનમાં 
સહેરે એક ભીદ્ત ઉત્પન્ન થ્ેલી કે, આ કા્્જ ક્ારે પૂણ્જ થશે? 
તેઓએ પોતાની મૂંઝવણ પ્રમુખસવામી મહારારને રણાવી 

ત્ારે ભગવાનની કર્્જતવશદ્તિમાં અખંડ દ્વશ્ાસ ધરાવતા તેઓ 
હળવા રહીને બોલ્ા કે, ‘અમારી છાતી ઉપર તો એક કાંકરીનો 
પણ ભાર નથી.’

ઈ.સ. ૨૦૦૫માં ર્ારે ‘અક્ષરધામ’ મંરર્રનું દ્નમા્જણકા્્જ 
સંપન્ન થ્ંુ. ત્ારે તેને દ્નહાળીને સામાન્્ વ્દ્તિથી લઈને 
દ્વશ્ભરના મહાનુભાવો-માંધાતાઓ પાંચ ર વષ્જમાં પૂણ્જ 
થ્ેલા આ દ્વરાટ કા્્જને જોઈ પ.પૂ પ્રમુખસવામી મહારારની 
પ્રશંસા કરતા થાકતા ન હતા. રેના દ્વચારો અને કા્યોને 
અનુસરનારાની ભરમાળ હજારો-લાખોની હો્ તેવા નામાંરકત 
રર્ગગજો પણ આ કા્્જ પ્રત્ે નતમસતક બનેલા.

વખાણના એક એકથી ચરડ્ાતા શબર્ોની હવાથી ફલુા્ા 
દ્વના તદ્દન ષ્સથર રહેલા પ.પૂ. પ્રમુખસવામી મહારારને આ 
સમ્ે એક સંતે પ્રશ્ પૂછ્ો કે, ‘આટલા વખાણ સાંભળી 
કોઈપણ છકી જા્, જ્ારે આપને કંઈ અસર ર નથી!’ 
ત્ારે પ્રમુખસવામી મહારારે સહરભાવ સાથે તેમને રણાવ્ું, 
‘આપણાથી ક્ાં કશું થા્ છે ! રે થા્ છે તે કરનારા ભગવાન 
છે. ગુર ્ોગીજી મહારારના સંકલપે થા્ છે.’

ઈ.સ. ૧૯૮૮ની દ્વર્ેશ ધમ્જ્ાત્રા ર્રદ્મ્ાન અમેરરકાના 
હ્યુસટન ખાતે એક સતસંગીબંધુ પ્રવીણભાઈએ સવામીને પૂછ્ંુ 
કે, ‘આપની હારરીમાં આપની આટલી પ્રશંસા થા્ છતાં આપ 
અહંશૂન્્ કેવી રીતે રહી શકો છો?’ આ સમ્ે પ્રમુખસવામી 
મહારારે સાહદ્રક પ્રત્ુતર વાળ્ો,‘રે કંઇ થા્ છે તે 
ભગવાનને કારણે થા્ છે. આપણે કંઈ કરતા હો્ તો માન 
આવે ને !’ ‘આવો દ્વચાર ક્ારે આવે ?’ પ્રદ્વણભાઇએ પૂછ્ું.

‘આ દ્વચાર ક્ારે્  ટળતો ર નથી.’ કેવળ ભગવાનની 
કર્્જતવશદ્તિના અદ્વરત અનુસંધાન સાથેની પ્રમુખસવામી 
મહારારના વ્દ્તિતવની આ વાસતદ્વક જીવનભાવના હતી. 
આવો, પ્રમુખસવામી મહારારના પગલે પગલે ભગવાનને 
ર સવ્જકતા્જ જાણી, ઉદ્ેગ રદ્હત થઈ હળવાફૂલ બની જીવતા 
શીખીએ.

- સાધુશ્રીજીકીર્તનદાસ

ધર્મ
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નવી દિલ્ી
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પદ સંભાળ્યા બાદ 

મલ્લિકાર્જુન ખડગરે એક્શન મોડમાં આવી 
ગ્યા છે. તરેમણરે બ્ધવારે CWCની 
રગ્યાએ સ્ી્યરરંગ કમમ્ીની જાહેરાત 
કરી છે. આ સમમમતમાં 47 સભ્યો હ્શરે. 
સ્ી્યરરંગ કમમ્ીમાં પૂવજુ પા્ટી અધ્યક્ષ 
સોમન્યા ગાંધી, પૂવજુ વડાપ્રધાન મનમોહન 
મસંહ, રાહ્લ ગાંધી સમહત કોંગ્રેસ વરકિંગ 
કમમ્ીના લગભગ તમામ સભ્યોનો 
સમાવરે્શ કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસ 
CWCની મનણજુ્ય લરેનારી સમમમતમાં 23 
સભ્યો હતા.

CWCની રગ્યાએ સ્ી્યરીંગ 
કમમ્ીની રચના કરવામાં આવી છે

ખડગરેએ કા્યજુભાર સંભાળ્યો તરે પહેલાં 
પરંપરા મ્રબ કોંગ્રેસ વરકિંગ કમમ્ીના 
સભ્યો, AICCના રનરલ સરેક્રે્રી અનરે 
પ્રભારી સમહત તમામ સભ્યોએ રાજીનામાં 
આપ્યા હતા. પરંપરા મ્રબ કોંગ્રેસના નવા 
પ્રમ્ખની ચૂં્ણી પછી CWCન્ં મવસરજુન 
કરવામાં આવરે છે અનરે CWCની 
રગ્યાએ પક્ષની બાબતોન્ં સંચાલન કરવા 
મા્ે એક સંચાલન સમમમતની રચના 
કરવામાં આવરે છે. નવી CWCની રચના 
ન થા્ય ત્યાં સ્ધી આ સમમમત કામ કર્શરે.

ખડગેનો મોટો નનર્ણય, CWCની 
જગયયાએ નવી સનમનિની રચનયા

ભારત સમહત અસંખ્ય દે્શોમાં 
વોટસએપ ડાઉન થતાં કરોડો 

્ય્ઝસજુ પરે્શાન થ્યા
નવીદિલ્ી

સોમ્શ્યલ મરેસરેમરંગ એપ વોટસએપના સવજુરમાં ગરબડ 
સજાજુતા સમવજુસનરે અસર પહોંચી હતી. ભારત સમહતના 
અસંખ્ય દે્શોના ્ય્ઝસસે વોટસએપ ડાઉન થઈ ગ્ય્ં હોવાની 
ફરર્યાદ કરી હતી. ગ્્રપ ચરે્થી લઈનરે વોટસએપ વરેબ 
સમહતની સમવજુસ ઠપ થઈ ગ્યાની વ્યાપક ફરર્યાદ ઉઠી હતી. 
લોકોએ મવિ્રમાં વોટસએપ ડાઉનનો ટ્રેનડ બનાવ્યો હતો. 
બરે-અઢી કલાક પછી વોટસએપની સમવજુસ ફરીથી પૂવજુવત્ થઈ 
હતી. ભારત સમહત અસંખ્ય દે્શોમાં પોપ્ય્લર મરેસરેમરંગ એપ 
વોટસએપ ડાઉન થ્ય્ં હત્ં. વોટસએપમાં પસજુનલ ચરે્થી ગ્્રપ 
ચરે્, વીરડ્યો કોલ, ઓરડ્યો કોલ, વોટસએપ વરેબ સમહતની 
બધી ર સમવજુસ ઠપ થઈ રતાં ્ય્ઝસજુ પરે્શાન થઈ ગ્યા હતા.

ભોપાલમાં ક્ોરરન ગરેસ 
મલકરેર થતા અફરાતફરી, 
લોકો ઘર છોડીનરે ભાગ્યા

નવી દિલ્ી
 ભોપાલમાં અડધી રાતરે ઈદગાહ મહલસ મવસતારમાં 

થ્યરેલા ગરેસ ગળતરના પગલરે દોડધામ મચી ગઈ હતી. 
ભારે દ્ગગંધ સાથરે શ્ાસ લરેવામાં પડી રહી રહેલી તકલીફ 
અનરે આંખોમાં બળતરાના પગલરે લોકો ઉંઘમાંથી ઉઠીનરે 
લોકો પોતાના ઘર છોડીનરે ભાગ્યા હતા. આ ગરેસ ગળતર 
નજીકમાં આવરેલા વો્ર પલાન્ની ક્ોરરન ્ેનકમાંથી થ્ય્ 
હત્.ઘણા લોકોની તમબ્યત ગરેસની અસરના કારણરે બગડી 
હતી.કરે્લાકનરે નજીકની હોલ્સપ્લમાં લઈ રવા્યા હતા. 
આ ઘ્ના બાદ તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી.મલક 
થ્યરેલા કલોરરન ગરેસનો ઉપ્યોગ વો્ર પલાન્માં પાણીનરે 
રફલ્ર કરવા મા્ે થતો હો્ય છે.

નવી દિલ્ી
 અ્યોધ્યામાં રામ મંરદરન્ મનમાજુણ 

્ય્ધધના સતરે ચાલી રહ્યુ છે.અત્યાર 
સ્ધીમાં મંરદરન્ પચાસ ્કા બાંધકામ 
પ્રુ થઈ ચ્ક્ય્ છે. મંરદરના બાંધકામ 
મા્ે ્ા્ા અનરે એલએનડી ્ી રરેવી 
કંપનીઓ કામ કરી રહ્ા છે.મંરદર 
ટ્સ્ના મહાસમચવ ચંપતરા્યન્ કહેવ્ 
છે કરે, ગ્ાઉનડ ફલોર મા્ે 1.50 
લાખ ચોરસફૂ્ પથથરો કાપીનરે તૈ્યાર 
રાખવામાં આવ્યા છે.

મંરદરના ઉપરના મહસસામાં 
મવ્શાળકા્ય મમ્શનોથી કામ ચાલી રહ્યુ 

છે.મ્ખ્ય મંરદર મા્ે કોતરણી કરેલા 
પથથરોનરે ઉપ્યોમાં લરેવામાં આવી 
રહ્ા છે. મંરદરના ગભજુગૃહન્ મનમાજુણ 
આરસના પથથરોથી કરવામાં આવી 
રહ્યુ છે. ચંપતરા્યના કહેવા અન્સાર 

પીએમ મોદીએ જ્યારે મંરદરન્ મનમાજુણ 
કા્યજુ જોવા મા્ે મ્લાકાત લીધી હતી 
ત્યારે તરેમણરે તમામ ્ેકમનકલ પાસાનો 
અભ્યાસ ક્યયો હતો અનરે મંરદરમાં 
શ્રધધાળ્ઓની સ્રક્ષા મા્ે એક મરબૂત 
પલાન્ તૈ્યાર કરવા મા્ે સૂચન ક્ય્જુ હત્.
મંરદર મનમાજુણકા્યજુનરે પીએમ મોદીએ 
ઝીણવ્પૂવજુક જો્ય્ હત્.મંરદરના 
ઉપરના ફલોર પર તરેમનરે લઈ રવા 
મા્ે કામચલાઉ દાદરા પણ બનાવા્યા 
હતા. તરેમણરે કહ્યુ હત્ કરે 2024ની મકર 
સંક્ામતએ રામ લલા ભવ્ય મંરદરમાં 
મબરારમાન થ્શરે. 

અ્યોધ્યામાં 50% બાંધકામ પ્રુ, 2024માં 
ઉત્તરા્યણરે રામલલા નવા મંરદરમાં મબરાર્શરે

નવી દિલ્ી
મધ્યપ્રદે્શના દમોહ મરલિામાં એક 

દમલત પરરવારના 3 સભ્યોની ગોળી 
મારીનરે હત્યા કરવામાં આવી છે.આ 
ઘ્નાની પોલીસ વધ્ તપાસ કરી 
રહી છે.  એક તરફ જ્યાં દે્શભરમાં 
રદવાળીની ઉરવણી થઇ રહી છે ત્યાં 
બીજી બાર્ આવી ઘ્નાઓ પણ 
બની રહી છે. 

આ ઘ્નામાં એક ઘા્યલનરે 
સારવાર મા્ે હોલ્સપ્લમાં દાખલ 
કરવામાં આવ્યો છે. દમલત પરરવાર 
પર ગોળીબાર કરવાનો આરોપ 
ગામના પ્રભાવ્શાળી પ્ેલો પર 
છે. દમોહના દેવરણ ગામમાં એક 

મમહલાની કમથત રીતરે છેડતી થ્યા 
બાદ બંનરે પરરવારો વચ્રે મવવાદ થ્યો 
હતો.  મવવાદ એ્લો વધી ગ્યો કરે, 
મંગળવારે સવારે આરોપીઓએ 
60 વર્ટી્ય અમહરવાર, તરેની પત્ી 
રારપ્યારી અનરે 30 વર્જુના પ્ત્ર માનક 
અમહરવારની ગોળી મારીનરે હત્યા 
કરી નાખી. માનકના ભાઈનરે પણ 
ગોળી વાગી છે, રરેનરે સારવાર મા્ે 
મરલિા હોલ્સપ્લમાં દાખલ કરવામાં 
આવ્યો છે. આ કરેસમાં 6 આરોપીઓ 
ફરાર છે. દમોહના પોલીસ અમધક્ષક 
ડી.આર. ્ેમનવરે આ બાબતની પ્લ્ટિ 
કરી છે. આ ઘ્નાની પોલીસ વધ્ 
તપાસ કરી રહી છે. 

મુંબઈ
મહારાષ્ટ્રના ના્યબ મ્ખ્ય પ્રધાન 

દેવરેનદ્ર ફડણવીસરે મંગળવારે રણાવ્ય્ં 
હત્ં કરે રાજ્ય કરેમબનરે્ન્ં ્ૂંક સમ્યમાં 
મવસતરણ કરવામાં આવ્શરે. પોતાના 
સત્તાવાર મનવાસસથાનરે પત્રકારો સાથરે 
વાત કરતા તરેમણરે એમ પણ કહ્યું કરે 
નવા મંત્રીઓમાં મો્ાભાગના રાજ્ય 
મંત્રી હ્શરે. ્ૂંક સમ્યમાં કરેમબનરે્ન્ં 
મવસતરણ કરવામાં આવ્શરે. હાલ 
રાજ્યની કરેમબનરે્માં મ્ખ્યમંત્રી 
એકનાથ મ્શંદે સમહત 18 કરેમબનરે્ 

મંત્રીઓ છે.
મ્શવસરેનાના એકનાથ મ્શંદે રૂથના 

9 અનરે ભારતી્ય રનતા પા્ટી 
(BJP)ના 9 મંત્રીઓ છે. મ્શંદેના 
બળવા પછી મ્શવસરેના, એનસીપી 
અનરે કોંગ્રેસની ઉદ્ધવ ઠાકરેની 
ગઠબંધન સરકાર પડી ગઈ અનરે 
વતજુમાન સરકાર 30 રૂનરે અલ્સતતવમાં 
આવી.

ઉલિરેખની્ય છે કરે 30 રૂનરે માત્ર 
એકનાથ મ્શંદે અનરે દેવરેનદ્ર ફડણવીસરે 
્શપથ લીધા હતા અનરે કરેમબનરે્ન્ં 

પ્રથમ મવસતરણ 9 ઓગસ્ના રોર 
કરવામાં આવ્ય્ં હત્ં. મહારાષ્ટ્ર મંત્રી 
પરરર્દમાં 43 રરે્લા મંત્રીઓ હોઈ 
્શકરે છે. જ્યારે ફડણવીસનરે પૂછવામાં 
આવ્ય્ં કરે બૃહદ મ્ંબઈ મ્ય્મનમસપલ 
કોપયોરે્શન (BMC)ની બહ્પ્રમતમક્ષત 
ચૂં્ણીઓ ક્યારે ્યોરવામાં આવ્શરે, 
ત્યારે તરેમણરે કહ્યું કરે તરે અદાલતરે નક્ી 
કરવાન્ં છે. તરેઓ આડકતરી રીતરે 
BMC ચૂં્ણી અનરે OBC રારકી્ય 
ક્ો્ા અંગરે કો્જુમાં દાખલ કરા્યરેલી 
અરજીઓનો ઉલિરેખ કરી રહ્ા હતા.

મધયપ્રિેશમયાં િનિિ પદરવયારનયા 
3 સભયોની ગોળી મયારીને ્તયયા

નવી દિલ્ી 
લ્સવટઝલરેનડના આઈક્ય્- એર દ્ારા 

માપવામાં આવરેલા વા્ય્ ગ્ણવત્તા સૂચાંક 
અન્સાર રદલહી દ્મન્યાન્ં સૌથી પ્રદ્મર્ત 
્શહેર છે. પણ આનાથી મવરુદ્ધ રદલહીના 
મ્ખ્યમંત્રી અરમવંદ કરેરરીવાલરે સોમવારે 
એક રરપો્જુનરે ્ાંકીનરે દાવો ક્યયો કરે, 
એમ્શ્યાના સૌથી ૧૦ પ્રદ્મર્ત ્શહેરોની 
્યાદીમાં ૮ ભારતમાંથી છે. તરેમણરે 
વધ્માં ઉમરે્ય્ગં કરે, આ ્શહેરોમાં એક 
સમ્યન્ં દે્શન્ં પ્રદ્મર્ત ગણાત્ં રદલહી 
નથી. તરેમણરે ્વી્ કરીનરે રણાવ્ય્ં કરે, 
કરે્લાક વર્યો પહેલા રદલહીનરે દ્મન્યાના 
સૌથી દ્મર્ત ્શહેરના રૂપમાં જોવામાં 

આવત્ં હત્ં, પણ હવરે નહીં.  
લ્સવટઝલરેનડના આઇક્ય્- એરમાં 

રદલહી મવશ્ન્ં સૌથી પ્રદ્મર્ત ્શહેર 
બતાવવામાં આવ્ય્ં છે. આ મલસ્માં 
પારકસતાનના લાહોરનરે બીજા નંબર પર 
મ્કવામાં આવ્ય્ં છે. પણ આ રરપો્જુથી 
મવપરીત મનવરેદન રદલહીના મ્ખ્યમંત્રી 
અરમવંદ કરેરરીવાલરે આપ્ય્ં છે. તરેમના 
મતરે એમ્શ્યાના સૌથી પ્રદ્મર્ત ્શહેરોની 
્યાદીમાંં રદલહીન્ં નામ નથી છતાં ્શહેરે 
હજી બહ્ લાંબી મંજીલ કાપવાની છે. 
તરેમણરે વધ્માં ઉમરે્ય્ગં હત્ં કરે, અમરે ્શહેરનરે 
મવશ્ન્ં સૌથી સવચછ ્શહેર બનાવવા 
મા્ે અથાગ પરરશ્રમ કરતાં રહી્શ્ં. 

એનશયયાનયા સૌથી 10 પ્રિૂનિિ 
શ્ેરની યયાિીમયાં ૮ ભયારિમયાંથી

મહારાષ્ટ્રમાં ્ૂંક સમ્યમાં કરેમબનરે્ન્ં મવસતરણ 
નવા ચહેરાઓનરે સથાન મળ્શરે: દેવરેનદ્ર ફડણવીસ
એેકનાથ શશંદે જૂથના 9 એને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના 9 MLA મંત્ી બનશે

રયાંચી 
દીવાળીના રદવસરે બસમાં દીવા પ્રક્ાવી સૂઈ ગ્યરેલા 

ડ્ા્યવર અનરે કંડક્ર બંનરે સળગી મ્યાજુ હતા. આ દ્:ખદ 
દ્ઘજુ્ના અંગરે પ્રાપ્ત મવગતો પ્રમાણરે રાંચીના કાં્ા્ોલી 
મવસતારમાં આવરેલા ખાદગડા બસ સ્ેનડમાં ઉભરેલી બસમાં 
ડ્ાઇવર અનરે કંડક્ર બંનરે બળી મ્યાજુ હતા. મૃતકોની ઓળખ 
મદન અનરે ઇબ્ાહીમ તરીકરે થઇ છે.

તરેવ્ં પણ જાણવા મળ્ય્ં છે કરે, તરે બંનરે બસમાં દીવો પ્રક્ાવી 
સૂઈ ગ્યા હતા. તરેઓ ગાઢ મનદ્રામાં હતા ત્યારે ર બસમાં 
આગ લાગતાં ઝબકીનરે જાગી ગ્યા પરંત્ ત્યારે ઘણ્ં મોડ્ં થઇ 
ગ્ય્ં હત્ં. આગ ચારે તરફ ફરેલાઇ ગઈ હતી. ધૂમાડાનરે લીધરે 
તરેઓ પૂરું જોઈ ્શક્યા પણ ન હતા. આથી બસની બહાર પણ 
તરેઓ નીકળી ન ્શકતાં બંનરે બળી મ્યાજુ હતા.

ઝારખંડના આ મવસતારમાં આથી ગમગીની ફરેલાઈ ગઈ 
હતી. મ્ખ્યમંત્રી હેમંત સોરૈનરે આ અમત કરૂણ દ્ઘજુ્ના અંગરે 
પોતાની સંવરેદના વ્યક્ત કરતાં બંનરેનાં કુ્્ંબીરનોનરે આશ્ાસન 
પાઠવ્ય્ં હત્ં. તરેવ્ં પણ મના્ય છે કરે બંનરેના નજીકનાં સગાઓનરે 
આશ્ાસન-વળતર પણ જાહેર કરા્શરે.

રાંચી પાસરે બસમાં દીવા પ્રગ્ાવી સૂઈ 
ગ્યરેલા ડ્ા્યવર અનરે કંડક્ર સળગી મ્યાજુ
દીવાથી વ્ાપક એાગ લાગતા બંને બસની બહાર પણ નીકળી ન શક્ા

મેનપુરી
ઉત્તર પ્રદે્શના મરેનપ્રીમાં 

ભાઇબીજાના રદવસરે એક ઘરમાં 
માતમ છવાઇ ગ્યો છે. ઘરમાં બનરેલી 
ચા પીવાથી માસૂમ બરે સગા ભાઇઓ 
સમહત ચાર લોકોના મોત થ્યા છે. 
સાથરે ર ઝરેરી ચા પીવાથી એક વ્યમક્તની 
હાલત ગંભીર છે. ગામ નગલા 
કનહઇમાં મ્શવનંદનના ઘરે ગ્રૂવારે 
સવારે ભાઇબીરની તૈ્યારી ચાલી રહી 
હતી. રફરોજાબાદના રહેવાસી સાસ્ 
રમવંદ્ર મસંહના ઘરે આવ્યા હતા. 

તમામ લોકો ચા પીવા બરેસ્યા 
હતા. ચા પીધા બાદ રમવનદ્ર મસંહની 
અચાનક તમબ્યત ખરાબ થઇ ગઇ 
હતી. તરે બરેભાન થઇનરે ઢળી પડી હતી. 

પરરવારરનો જ્યાં સ્ધી તરેમનરે સંભાળે, 
ત્યાં સ્ધી મ્શવનંદનના છ વર્ટી્ય મો્ા 
પ્ત્ર મ્શવાંગ અનરે પાંચ વર્ટી્ય પ્ત્ર 
રદવ્યાં્શની હાલત બગડી ગઇ અનરે 
ઉતાવળમાં પરરવારરનો ત્રણરે્યનરે લઇનરે 
મરલિા હોલ્સપ્લ પહોંચ્યા હતા. 

જ્યાં ડોક્રોએ રમવનદ્ર મસંહ, 
મ્શવાંગ અનરે રદવ્યાં્શનરે મૃત જાહેર કરી 
દીધા હતા. તો બીજી તરફ મ્શવનંદન 
અનરે સોબરન મસંહની હાલત ગંભીર 
રણાતાં સૈફઇ રીફર કરવામાં આવ્યા. 
સારવાર દરમમ્યાન સોબરનન્ં પણ 
મોત થ્ય્ં છે. પ્રથમ દ્રલ્ટિએ ચા પત્તી 
રાખવાની રગ્યાએ કી્ના્શક દવાનો 
ઉપ્યોગ થ્યો હોવાની વાત કહેવામાં 
આવી રહી છે. 

મેનપુરીમયાં ભયાઇબીજે ચયા પીધયા બયાિ 
બે સગયા ભયાઇ સ્ીિ 4 િોકોનયા મોિ
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કિંગ િોહલીએ T20 
રેન્િંગમાં લગાવી છલાંગ, 

ટોપ-10માં એ્ટ્ી
દુબઈ

વવરાટ િોહલી ફરી એિવાર T20 ઈ્ટરનેશનલ રેન્િંગમાં 
ટોપ-10માં પહોંચી ગયો છે. હાલમાં તે ICCની રેન્િંગમાં 
તે 9મા સ્ાને છે. વવરાટે 6 સ્ાનની છલાંગ લગાવી છે. 
T20 વર્લ્ડ િપ પહેલા જાહેર િરવામાં આવેલી રેન્િંગમાં 
વવરાટ 15મા ક્રમે હતો. અહીં ખાસ વાત એ છે િે, છેલ્ા 
બે મવહનામાં વવરાટે પોતાની રેન્િંગમાં 26 સ્ાનનો સુધારો 
િયયો છે. ઓગસટ 2022 માં એવશયા િપ પહેલા તે T20I 
રેન્િંગમાં 35મા સ્ાને હાજર હતો. એવશયા િપ 2022 પહેલા 
વવરાટ લાંબા સમય્ી આઉટ ઓફ ફોમ્ડ હતો. તેના બેટમાં્ી 
રન નીિળી શકયા ન હતા. આ જ િારણ હતું િે, એિ સમયે 
T20 ઈ્ટરનેશનલ રેન્િંગમાં નંબર-1 પર રહેનાર બેટસમેન 
ઓગસટ 2022માં 35મા ક્રમે સરિી ગયો હતો.

FIFA 2022: ઈવતહાસમાં 
પહેલીવાર કરમૂવેબલ 

સટેક્લયમમાં મેચ રમાશે
કતર

કફફા વર્લ્ડ િપમાં એિ મવહના્ી ઓછો સમય બાિી 
રહ્ો છે. 20 નવેમબરે યજમાન િતાર અને ઈક્ા્લોરના 
મુિાબલા્ી ફૂટબોલ વર્લ્ડ િપનો પ્ારંભ ્શે. વર્લ્ડ િપ દશ્ડિો 
માટે ટોચના ખેલા્લીઓને એિ જ સ્ળે જોવાની તિ આપે છે, 
જયારે આયોજિો માટે આ સમય દેશની ક્ષમતા અને મજબૂત 
ઈ્ફ્ાસટ્ક્ચરને પ્દવશ્ડત િરવાની તિ રહે છે. િતારે એિ એવું 
સટેક્લયમ બનાવયું છે જે વર્લ્ડ િપની યજમાની બાદ ગુમ ્ઈ 
જશે. આ સટેક્લયમ કરમૂવેબલ (હટાવી શિાય એવું) છે. 
વર્લ્ડ િપ ઈવતહાસમાં પ્્મવાર કરમૂવેબલ સટેક્લયમમાં મેચ 
રમાશે. િતારે 7 સટેક્લયમ બનાવયા છે, જે િતાર અને આરબ 
દેશોની સંસિકૃવત અને પરંપરાઓની ઝલિ દશા્ડવે છે. આ 
કરમૂવેબલ સટેક્લયમનું નામ 974 સટેક્લયમ છે. અહીં પ્્મ 
મેચ 22 નવેમબરના પોલે્્લ અને મેનકસિો વચ્ે રમાશે. 

T20 વર્લ્ડિપઃ નેધરલે્્લ સામે ભારતનો 56 રન્ી ભવય વવજય
સિડની

વસ્લની ખાતે રમાયેલ T20 વર્લ્ડિપ-2022, 
ભારત અને નેધરલે્્લ સામેની મેચમાં ભારતનો 56 
રન્ી ભવય વવજય ્યો છે. ભારતે આપેલ 180 
રનના લકયાંિ સામે નેધરલે્્લની ટીમ 20 ઓવરમાં 
123 રન જ બનાવી શિી હતી. ટીમ માટે સૌ્ી વધુ 
સિોર વમ્લલ ઓ્લ્ડર બેટસમેન કટમ વપ્ંગલે બનાવયો 
હતો. વપ્ંગલે 15 બોલમાં એિ ફોર અને એિ વસકસની 
મદદ્ી 20 રન બનાવયા. બીજી તરફ ભારતીય ટીમે 
આ મેચમાં ભુવનેશ્વર િુમાર, અશ્ડદીપ વસંહ, અક્ષર 
પટેલ અને રવવચંદ્રન અવશ્વનને એિ-એિ સફળતા મળી 
હતી. પલેયર ઓફ ધ મેચ સુય્ડિુમાર યાદવ. વસ્લનીમાં 
નેધરલે્્લ સામે રમાઈ રહેલી મેચમાં ટીમ ઈન્્લયાએ 
ટોસ જીતીને પ્્મ બેકટંગ િરવાનો વનણ્ડય િયયો હતો.

પાકિસ્ાનની સ્્ બીજી હાર, ઝીમ્ાબ્વેની જી્, પાવેઈન્ટ ટવેબલમાં પાિ. 5માં ક્રમવે

ICC T20 વર્લ્ડિપ વક્રિેટ ટુના્ડમે્ટમાં આજે પાકિસતાન અને 
વઝમબાબવે વચ્ે ઓસટ્ેવલયાના પ્્ડના ઓપટસ સ્લેક્લયમમાં મેચ રમાઈ 

રહી છે. વઝમબાબવેએ 8 વવિેટે 130 રન િરતા પાકિસતાનને જીતવા 
131 રનનો ટાગગેટ આપયો હતો. આ મેચમાં પાકિસતાન પર વઝમબાબવે 
ભારે પ્લતું જોવા મળયું હતું. આ મેચમાં પાકિસતાની હાર ્ઈ છે. 
પાકિસતાનની માત્ર એિ રને વઝમબાબવે સામે હાર ્ઈ છે. આ મેચમાં 
વઝમબાબવે તરફ્ી વસિ્દર રાજાએ ત્રણ વવિેટ ઝ્લપી છે, તો બ્ા્લ 
ઈવા્સ બે વવિેટ ઝ્લપી છે. વસિ્દર રાજા અને બ્ા્લ ઈવા્સની 
ધારદાર બોલીગ સામે પાકિસતાન 8 વવિેટે 129 રન િરી શકયું હતું.

આ મેચમાં વઝમબાબવેએ પાકિસતાનને જીતવા 131 રનનો ટાગગેટ 
આપયો હતો. વઝમબાબવેની શરૂઆત ખુબ જ ધીમી રહી હતી. 
વઝમબાબવેએ 8 વવિેટે 130 રન િયા્ડ છે. વઝમબાબવે તરફ્ી એિ માત્ર 
સેન વવવલયમસે 31 રન િયા્ડ છે. તો વઝમબાબવેના 5 ખેલા્લીઓ રનની 
સંખયાના ્લબલ કફગરમાં પણ પહોંચી શકયા ન હતા.  

નવી દદલ્ી
મવહલા વક્રિેટરોને પણ પુરુષ 

વક્રિટરો જેટલુ જ વેતન આપવાનો 
ઐતહાવસિ વનણ્ડય ભારતીય વક્રિેટ 
િંટ્ોલ બો્લગે લીધો છે.

ગુરૂવારે વક્રિેટ બો્લ્ડના સેક્રેટરી જય 
શાહે સોવશયલ મીક્લયા ્િી લોિોને 
જાણિારી આપતા િહ્યુ હતુ િે, અમને 
જણાવતા ખુશી ્ઈ રહી છે િે, પુરુષ 
અને મવહલા વક્રિેટરો વચ્ેનો ભેદભાવ 
દુર ્વા જઈ રહ્ો છે.વક્રિેટ બો્લ્ડ જે 
મવહલા વક્રિેટરો િો્ટ્ાકટમાં સામેલ છે 
તેમને પુરુષો જેટલુ જ વેતન આપવા 

જઈ રહ્યુ છે.
તેમણે િહ્યુ હતુ િે, હવે સમાનતાના 

નવા યુગમાં એ્ટ્ી િરવા જઈ રહ્ા 
છે.મવહલા વક્રિેટરોને પણ પુરુષ 
વક્રિેટરો જેટલી જ મેચ ફી મળશે.

ઉલ્ેખનીય છે િે, પુરુષોની ટીમને 
હાલમાં બો્લ્ડ એિ ટેસટ માટે પંદર લાખ 
રુવપયા અને એિ વન ્લે માટે 6 લાખ 
રુવપયા ચુિવે છે.જયારે ટી 20 મેચ 
માટે 3 લાખ રુવપયા ચુિવાય છે.

પુરુષ અને મવહલાને સમાન પૈસા 
આપવાની શરુઆત સૌ્ી પહેલા 
્યૂઝીલે્્લ વક્રિેટ બો્લગે િરી હતી.

પુરુષ અને મસ્લા ખેલાડીઓને 
એક િરખી મેચ ફી : બીિીિીઅાઈ

સ્પોર્ટ્સ

ભ્રતીય ક્રિકપોટ બ્પોર્સન્પો ઐ�તહ્સ્ટક નનર્સય



18 FRIDAY, 28 OCTOBER, 2022વાર ષ્િક રાશિ-ભરવષ્ય
શનિ મહારાજિું ફળ

દેવું કે વ્યાજે પૈસયા લેવયા નહીં કે ઉછીનયા પૈસયા 
આપવયા નહીં. પૈસયા બયાબતથી ભયાગીદયારો તેમજ 
પત્ી સયાથે વયાદવવવયાદ કે ગેરસમજો ઊભી 
થયા્. ફેબ્ુઆરીથી એવરિલની વચ્ે કોઈ ખોટો 
વનર્ણ્ કે ખોટી સહી ન થઈ જા્ તેનું ખયાસ 
ધ્યાન રયાખવું. જમીન, મકયાન તથયા કોટ્ણનયા કેસોને 
થોડયા લંબયાવવયાથી તમયારયા તરફી ઉકેલ આવશે.

આન્થિક બાબત
નૂતન વર્ણનયા રિયારંભમયાં આવથ્ણક બયાબતે આપ થોડી સંકડયામર અનુભવશો, પર જાન્ુઆરી મયાસથી 
આપનયા આટલયા વરષોની તપશ્ચ્યા્ણ તેમજ મહેનતનું ફળ મળતું જરયાશે. આપની સયાથે જુલયાઈથી 
સપટેમબરની વચ્ે કોઈ છેતરવપંડી ન થયા્ તેનો ખ્યાલ રયાખવો. વમત્ો, સ્ેહીઓ તરફથી ધંધયામયાં 
નવું રોકયાર આવશે. રિોપટટીને લગતું કે એનનટક આઈટમોને લગતયા કયામકયાજમયાં અપયાર સફળતયા 
મળે. નોકરર્યાત વગષોએ ઉપલયા અવધકયારીઓ સયાથે ચોખવટપૂવ્ણક કયામ કરવયાથી આવથ્ણક ફયા્દો થશે. 
કવમશનથી તેમજ દલયાલીનયા કયામ કરતયા લોકો મયાટે સયારો સમ્ રહેશે. ટ્ૂશન ક્યાસ, સકકૂલ-કોલેજ, 
મેરડકલ ક્ેત્નયા ડોકટરી વગેરે વ્વસયા્નયા લોકો મયાટે એક સયાંધતયા તેર તૂટે તેવી પરરનસથવત રહેશે. 

સ્ત્રીઓ માટે
વર્ણનયા રિયારંભમયાં પયારરવયારરક ઈર્યા્ણ તેમજ વનંદયાનયા 
ભોગ બનવું પડશે. આપની ઉપર કટુ વચનનો 
રિહયાર થયા્ તો શયાંવત રયાખવી. રડસેમબરથી 
એવરિલની વચ્ે તમયામ ગેરસમજો દૂર થશે. 
ફેબ્ુઆરીથી જૂનની વચ્ે સત્ીઓને સયારયા 
સમયાચયાર મળશે. ઓગસટથી વર્ણનયા અંત સુધીમયાં 
મનપસંદ ્યાત્યા સયાથે સગયાઈ થઈ શકે છે.

ગુરુ મહારાજિું ફળ
વર્ણની શરૂઆતમયાં ગુરુ મહયારયાજ આપનયા છઠ્યા 
સથયાનથી પસયાર થયા્ છે જે આપને પૈસયાની 
રકંમત સમજાવીને જ જશે. રડસેમબરથી 
ફેબ્ુઆરીની વચ્ે રોગ અને શત્ુઓમયાં વધયારો 
થશે. વમત્તયા કે રિેમસંબંધોમયાં ગુરુ વવશ્યાસઘયાત 
કરયાવશે. મયાચ્ણ પહેલયા દસતયાવેજોનયા કયામ 
સુલટયાવી દેવયા જરૂરી રહેશે. 

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
રડસમેબરથી જાન્આુરી વચ્ે 
પરરવયારમયા ં મનદખુ વધ્યા કરે. 
જાન્આુરીથી મયાચ્ણની વચ્ે 
કુટુબંમયા ં લગ્નરિસગં કે ધયાવમ્ણક 
રિસગંોનયા કયા૨રે જનૂયા રયાગદ્રે 
તેમજ અરબનયાવો દરૂ કરી 
પરરવયારમયા ંએકતયા સયાધી શકશો. 

આરોગ્ય બાબત 
હૃદ્, ફેફસયાં, આંતરડયાનયા રિશ્ો 
ઉદ્દભવે. અવન્વમત ખોરયાકથી 
આરોગ્ને લગતયા રિશ્ોમયાં વધયારો 
થશે. જીવન શૈલીમયાં સુધયારો 
કરવો. ઈલેકટ્ોવનક સયાધનોનો 

આંખો મયાટે નુકસયાનકયારક છે. હૃદ્ 
સંદભભે શસત્ વરિ્યા કરવી પડે.

્યાત્ા-પ્રવાસ
રદવયાળી પછી તરત જ કોઈ મોટી કોનફરનસમયાં 
જવયાનું થયા્, ત્યાં આપની બુવધિક્મતયાનો પરરચ્ 
દુવન્યાને જોવયા મળશે. એ રિવયાસ આપનો ખૂબ 
જ સફળ રહેશે. પરરવયાર સયાથે આપ વવદેશ 
્યાત્યા કરવયા ઈચછતયા હો્ તો ફેબ્ુઆરીથી મે 
વચ્ેનો સમ્ શ્ેષ્ઠ રહેશે. ્યાત્યા દરવમ્યાન 
પત્ીનયા આરોગ્નું ખયાસ ધ્યાન રયાખવું. 

રાહુ મહારાજિું ફળ
રયાહુ આપનયા સયાતમયા સથયાનમયાંથી પસયાર થશે. 
વર્ણ દરવમ્યાન નવયા ભયાગીદયારીનયા વ્વસયા્ 
કરવયામયાં સો વખત વવચયારવું. રયાજકયારર 
સયાથે સંકળયા્ેલયા લોકો મયાટે અરધયા્ષો લયાભ 
થશે. મરદરયા, ક્બો, નોનવેજ, કસીનોનયા કે 
મતસ્ોદ્ોગ સયાથે સંકળયા્ેલયા લોકો મયાટે આ 
વર્ણમયાં રયાહુ અરધયારી સફળતયા અપયાવશે. 

સંતાિ બાબત
મયાતયા બનવયા ઈચછુક મવહલયા મયાટે અનુકકૂળ સમ્ 
છે છતયાં વ્વતિગત કુંડળી અને પુણ્બળ અસર 
કરશે. ગભ્ણવવત મવહલયાઅોઅે હનુમયાનજીનયા 
સુંદરકયાંડનયા પયાઠ કરવયા સયાથે જ અયારયામ જરૂરી છે. 
સંતયાનો સયાથે તમયારયા રડફરનસ અોફ અોવપવન્ન 
અયા સમ્ગયાળયામયાં અોછયા થતયા જરયાશે. જો કે, 
સંતયાનોનયા વવર્મયાં વચંતયા હળવી થઈ જશે.

િોકરરી-ધંધા બાબત
હોટલ, ગેસટહયાઉસ જ્ેલરી, રયાજકી્ ક્ેત્, 
કોપષોરેટરો, ધયારયાસભ્ો, સમયાજસેવકો મયાટે ખૂબ 
સયારો સમ્. સરકયારી  નોકરર્યાતો, પોલીસ 
અવધકયારીઓ, આઈપીએસ કે આઈએએસ 
કક્યાનયા અવધકયારીઓ મયાટે એવરિલથી ઓગસટની 
વચ્ે ખૂબ સયારો સમ્ આવશે. વધયારે પડતી 
પૈસયાની લયાલચમયાં શરીર સયાથે અન્યા્ ન કરતયા. 

નવદ્ા્થીઓ માટે
વવદ્યાવથ્ણનીઓ વવવયાહ પછી પર અભ્યાસ શરૂ 
રયાખવયા ઈચછતી હશે તો રયાખી શકશે. વવદેશમયાં 
અભ્યાસ કરતયા વવદ્યાથટીઓ અભ્યાસની સયાથે 
નોકરી કરીને મયાતયા-વપતયાનો ભયાર હળવો કરી 
શકશે. સંગીત, કલયા, ડ્ોઇંગ, હોટલ મેનેજમેનટ, 
સટ્ક્ચર એનનજવન્ર, ડેનનટસટ, ન્ૂરોલોવજસટ કે 
જનયા્ણવલઝમનયા વવદ્યાથટીઓ મયાટે ઉત્તમ વર્ણ રહેશે. 

શનિ મહારાજિું ફળ
શવન મહયારયાજ આપનયા ભયાત્ુ સથયાનમયાંથી પસયાર 
થયા્ છે. જાન્ુઆરી મયાસ સુધીમયાં ભયાઈ-ભયાંડુનયા 
સંબંધમયાં સુધયારો થવો સંભવ. આપનયા પરયારિમમયાં 
વધયારો થશે. આપની સયાહસવૃવત્તનો શવન 
મહયારયાજ લોકોમયાં પરરચ્ કરયાવશે. ભયાગ્મયાં 
નયાનયા-મોટયા અવરોધો આવે. ફેબ્ુઆરી સુધીમયાં 
પુત્ સંતયાનને લયાગવયા-ભયાંગવયાનયા ્ોગો બને. 

શનિ મહારાજિું ફળ
પનોતી (સયાડયાસયાતી)નો છેલ્યા તબક્યાનો 
છેલ્ો સમ્ હોવયાથી કોઇ પર રિકયારનયા લોભ, 
લયાલચ કે સકીમમયાં આવવું નહીં. વયાહન ધીમે 
ચલયાવવું. શક્ હો્ ત્યાં સુધી જાન્ુઆરી સુધી 
શસત્વરિ્યાઓ ટયાળવી. ૧૭ જૂન ૨૦૨૩ આપનયા 
મયાટે સોનયાનો સૂરજ ઉગયાડનયાર હશે. આપની 
સયાડયાસયાતી પનોતીનો અંત આવી ગ્ો.

આન્થિક બાબત
નૂતન વર્ણનયા રિયારંભમયાં તો આવથ્ણક બયાબતે આપે જરયા પર મૂંઝવર અનુભવવયાની નથી. આપ ઊંધું 
નયાખશો તો પર સીધું પડશે. લોખંડ, કેવમકલ, હીરયા, મોતી, રત્ો, સોનું, ચયાંદી, ધયાવમ્ણક ક્ેત્, પોલીસ 
રડપયાટ્ણમેનટ વગેરે ક્ેત્મયાં જોડયા્ેલયા લોકો મયાટે આ વર્ણમયાં બધી જ આંગળીઓ ઘીમયાં હશે. એવરિલ 
મયાસથી હોનસપટલ, મેરડકલ, કનસટ્કશન તેમજ રિયાઈવેટ ક્ેત્મયાં જોબ કરતયા લોકો મયાટે આવથ્ણક નસથવત 
મૂંઝવરભરી રહેશે. ઓગસટથી વર્ણનયા અંત સુધીમયાં ઉછીનયા આપેલયા કે ફસયાઈ ગ્ેલયા નયારયાં પરત 
આવવયાથી તેમજ મોસયાળ પક્થી પર ફયા્દો થવયાથી આવથ્ણક નસથવત ખૂબ જ મજબૂત બનશે. પત્ી કે 
પુત્ી, મયાતયાનયા નયામે કરેલું મૂડી રોકયાર આ વર્ણમયાં ખૂબ જ ઉપ્ોગી બનશે.

આન્થિક બાબત
નૂતન વર્ણની શરૂઆતમયાં થોડીક આવથ્ણક સંકડયામર અનુભવશો. જાન્ુઆરી મયાસથી આપ સંપૂર્ણપરે 
શવનની સયાડયાસયાતીમયાંથી મુતિ થતયા હોવયાથી અનેક નવયા વ્વસયા્નયા દ્યારો ખૂલશે. નવયા રોકયારો કરવયા 
મયાટે બેનક લોનો ભરપયાઈ કરવયા મયાટે આવથ્ણક રીતે આપ સક્મ બનશો. આટલયા વરષોની આપની 
મહેનત ફેબ્ુઆરીથી મે સુધીમયાં ખૂબ રંગ લયાવશે. આવથ્ણક બયાબત એવરિલથી ઓગસટની વચ્ે ખૂબ 
મજબૂત બનશો. ઓગસટથી વર્ણનયા અંત સુધીમયાં નવયા મૂડી રોકયારો આપનયા વ્વસયા્મયાં આવવયાથી કે 
વપતયા દ્યારયા મદદ મળવયાથી ખૂબ સફળતયા મળશે. તમયારો ધ્ે્ આ વર્ણમયાં પરરવયાર સંપૂર્ણપરે પોતયાનયા 
પગભર બનેે તેવો હો્ ભવવર્મયાં કોઈની પયાસે હયાથ લયાંબો ન કરવો પડે તેવી વ્વસથયાનયા મૂડમયાં છો. 

સ્ત્રીઓ માટે
કુટુંબ પરરવયારમયાં ખૂબ જ મોટી જીમમેદયારી 
સંભયાળવયા જઈ રહ્યા છો. ફેબ્ુઆરીથી મે મયાસની 
વચ્ે ઘરમયાં રિસંગો આવતયા આપ વધયારે પડતયા 
ખુશ રહેશો. વકીલ વગ્ણની સલયાહ સૂચનો આપને 
ખૂબ કયારગર નીવડશે. કમરમયાં કે છયાતીમયાં 
દુખયાવયાનું તયાતકયાવલક ્ોગ્ ચેકઅપ કરયાવવું 
જરૂરી બનશે. 

સ્ત્રીઓ માટે
સત્ીઓને રિમોશનો, બદલીઓ અટકી પડે. 
કોટ્ણકેસમયાં મધ્મ સફળતયાઓ મળે. ફેબ્ુઆરી 
મયાસથી આપને આપની રિમયાવરકતયાનું ઈનયામ 
મળતંુ હો્ તેવું લયાગશે. મયાચ્ણથી જૂનની વચ્ે 
જમીન, મકયાન, વયાહનની ખરીદી થયા્. ફસયા્ેલયા 
નયારયાં પરત આવે. આપને કોઈ ભેટસોગયાદો કે 
કીમતી  ઝવેરયાતો મળવયાનયા ્ોગો બને છે.

ગુરુ મહારાજિું ફળ
શરૂઆતમયાં આપની રિેમ અને લયાગરીનો 
ખોટો ઉપ્ોગ લોકો ખૂબ કરશે. જાન્ુઆરીથી 
મયાચ્ણની વચ્ે ગુરુ મહયારયાજ આપને ઓવચંતો 
જ વ્વસયા્મયાં લયાભ અપયાવશે. રિેગ્નેનટ 
મવહલયાઓએ ફેબ્ુઆરી સુધી સયાવચેતી રયાખવી. 
એવરિલથી વર્ણનયા અંત સુધીમયાં ગુરુ મહયારયાજ 
આપનયા છઠ્યા સથયાનમયાંથી પસયાર થશે. 

ગુરુ મહારાજિું ફળ
આપને મયાતયાનયા આરોગ્ની વચંતયા થશે. ફેબ્ુઆરી 
મયાસથી મેની વચ્ે જમીન, મકયાન, વમલકત, 
વ્વસયા્ મયાટે ફેકટરીની જગ્યા ખરીદવયા 
મયાટેનો ઉત્તમ સમ્ હશે. આપે પયાછળનયા સયાત-
સયાડયાસયાત વર્ણથી અનુભવો જ મેળવ્યા તેમનયા 
કયારરે આપ આ વર્ણમયાં કોઈનયા પર વવશ્યાસ 
કરવયા મયાટે તૈ્યાર થશો નહીં. 

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
પત્ી તથયા બયાળકોનો ખૂબ જ 
સયાથ સહકયાર મળી રહેશે. 
રડસેમબરથી ફેબ્ુઆરી મયાસની 
વચ્ે સસરયાપક્ તરફથી સયારો 
એવો લયાભ મળે તથયા પયારરવયારરક 
કયામકયાજમયાં મદદરૂપ થવયાથી મયાન-
સમમયાન પર મળી રહે. 

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
પરરવયારમયાં આપ લયાગરીશીલ 
વ્વતિતવ ધરયાવો છો.  ઓગસટ 
સુધીમયાં પયારરવયારરક ઝઘડયાઓનો 
અંત આવશે. પરરવયાર પયાછળ 
ખચ્ણ વધશે. બયાળકોની સયાથે 
મતભેદો ઊભયા થશે. અવૈવયાવહકો 
મયાટે વવવયાહનયા ઉત્તમ ્ોગો છે. 

આરોગ્ય બાબત
આપનું આરોગ્ લોકોને ઈર્યા્ણ 
કરયાવનયાર રહેશે. આપની વધતી 
જતી ઉંમરની પર આરોગ્ 
ઉપર ફેબ્ુઆરી મયાસ સુધી કશી 
જ અસર નહીં પડે. ફેબ્ુઆરી 

મયાસથી હરસ, પેશયાબમયાં બળતરયા, 
સકીન ઈનફેકશનોની સંભયાવનયા છે. 

આરોગ્ય બાબત
જાન્ુઆરી સુધીમયાં નયાની મોટી 
શસત્વરિ્યાઓ કરયાવવી પડે. ખયાસ 
કરી હયાટ્ણનયા પેશનટોએ વધયારયાનું 
ટેનશન ન લેવું. ફેબ્ુઆરીથી આપ 
આરોગ્ બયાબતે વનવશ્ચત રહી 

શકશો પરરવયાર કોઈની તવબ્ત 
બગડે નહીં તેની કયાળજી રયાખવી.

્યાત્ા-પ્રવાસ
જાન્ુઆરીનયા બીજા વીક સુધીમયાં વવવયાહ રિસંગ 
કે અન્ ધયાવમ્ણક રિસંગનયા કયારરે લયાંબયા ગયાળયાનો 
રિવયાસ થયા્. નોકરી કયામધંધયાનયા વસલવસલયામયાં 
વવદેશ જવયાનું થયા્ તો આપનો રિવયાસ સફળ 
રહેશે. ફેબ્ુઆરીથી એવરિલની વચ્ે વવઝયાનયા 
રિશ્ો ઉકેલયાશે. રિવયાસો આપનયા મયાટે ધંધયાકી્ 
પર લયાભદયા્ી રહેશે. 

્યાત્ા-પ્રવાસ
આપ ્યાત્યા રિવયાસનયા ખૂબ જ શોખીન વ્વતિ છો. 
આપને જુદયા જુદયા શયાંવતદયા્ક સથળોનયા રિવયાસ 
કરવયા ગમે છે. આ વર્ણમયાં આપ લોંગ ટૂરમયાં 
જાવ તેવયા તેમજ પરરવયાર સયાથે લયાંબયા સમ્ મયાટે 
વવદેશમયાં ફરવયા જાવ તેવયા ્ોગો બને છે. ધંધયા 
મયાટેનયા રિવયાસો આપ આપની નીચેનયા સટયાફને કે 
પુત્ોને ટ્ેન ક્યા્ણ હશે તો એ જ સંભયાળશે. 

રાહુ મહારાજિું ફળ
રયાહુ આપનયા શત્ક સથયાનમયાંથી પસયાર થયા્ 
છે. વર્ણનયા રિયારંભથી જાન્ુઆરી સુધી તો રયાહુ 
આપને ખૂબ જ દબંગયાઈ કરયાવશે. ગુપ્ત ભયાગનયા 
રોગોનું ઝડપથી વનવયારર કરયાવવું. સયાહસવૃવત્ત 
તેમજ ખોટયા ખચયા્ણઓ આપને સમયાજમયાં ફેમસ 
બનયાવશે. કોટ્ણ કેસ કે અન્ વવવયાદોમયાં ફસયા્ેલયા 
હશો તો બહયાર નીકળશો. 

રાહુ મહારાજિું ફળ
રયાહુ પયાંચમયા સથયાનમયાંથી રિસયાર થયા્ છે. રયાહુ 
આ વર્ણમયાં આપનયા રિેમ રિકરરો કે અવૈવયાવહક 
સંબંધોનો ભયાંડો ફોડશે. બધી બયાબતોમયાં રયાહુ આ 
વર્ણમયાં આપને પોતયાનયા અને પયારકયાનો પરરચ્ 
કરયાવડયાવશે. દૂર દૂર સુધીનયા સંબંધોમયાં પર આપ 
જોશો કે સંકટ સમ્ે કોઈ મદદે આવતું નથી. 

સંતાિ બાબત 
સંતયાનોનો અપયાર રિેમ પયામી શકશો. અભ્યાસ 
અથભે કે ધંધયાથભે વવદેશમયાં સથયા્ી થ્ેલયા સંતયાનોને 
મળવયાની ઈચછયાઓ રડસેમબરથી મયાચ્ણ વચ્ે પૂરી 
થશે. વવવયાહ મયાટે ્ોગ્ વર તેમજ ઘર મળવયાથી 
આપ રયાહતનો અનુભવ મેળવશો. આનંદીત 
જીવન તેમજ અમુક દુગુ્ણરોનો છયા્ો આપનયાં 
સંતયાનો પર નયા પડે તેનો ખ્યાલ રયાખવો. 

સંતાિ બાબત
આપનયાં સંતયાનોનો વધયારે પડતો ઓવર કોનનફડનસ 
આપને મુશકેલીમયાં મૂકી શકે છે. જાન્ુઆરીથી 
પર આપ છૂટથી આપનયાં સંતયાનોને ધંધયા મયાટે 
મૂડી આપી શકશો. ફેબ્ુઆરીથી એવરિલની વચ્ે 
આપનયાં સંતયાનોની ઉપર કોટ્ણકેસ કે કજ્ણ હશે તો 
તેમયાં પર આપ મદદરૂપ થશો. 

િોકરરી-ધંધા બાબત
ધંધયાથટીઓનયા કયારખયાનયા કે ફેકટરીઓ ખરીદવયાનું 
વવચયારતયા હો્ તો પર શક્ બને. ફેબ્ુઆરીથી 
એવરિલ વચ્ે કયામોનું ભયારર મળવયાથી મયાનવસક 
રીતે કંટયાળી જશો. નોકરી બયાબતમયાં અત્યાર 
સુધી ભકતી બધી જ રીતે ચયાલતી હતી, પરંતુ 
ફેબ્ુઆરી મયાસથી અનેક પયાબંદીઓ આવવયાથી 
આપને કંટયાળો આવશે. 

િોકરરી-ધંધા બાબત
ફેબ્ુઆરી મયાસ સુધી બધંુ સંભયાળી લેવું. પછી 
આપનયા ધંધયાની આગવી સૂઝબૂઝ તેમજ ગ્રહોનયા 
પરરવત્ણનથી જે સફળતયાઓ મળશે. તેનયાથી તમયારયા 
શત્ુઓનયા હોશ ઊડી જશે. ધંધયામયાં નવયા રિ્ોગો 
કરવયામયાં ટેવયા્ેલયા છો. રિયાઈવેટ ક્ેત્મયાં નોકરી 
કરતયા લોકો મયાટે બઢતી થવયાનયા ્ોગ છે. 

નવદ્ા્થીઓ માટે
ધયા્ુું પરરરયામ મેળવવયાની જીદ પકડી લીધી હો્ 
તે રીતે મહેનત કરતયા હશો. ચૂંટરીનયા કયામયાને લીધે 
અભ્યાસ બગડ્ો હશે તો આ વર્ણમયાં ભરપયાઈ 
કરી શકશો. સકકૂલ, કોલેજ, ્ુવનવવસ્ણટીમયાં વવદ્યાથટી 
્ુવન્નનયા નેતયા બનવયા ઈચછતયા હોવ તો આ 
વર્ણમયાં શક્ છે. જૂનથી અભ્યાસ સયાથે નોકરી-
ધંધો કરી શકયાશે.

નવદ્ા્થીઓ માટે
એનનજવન્રરંગ, ટેનનિકલ, ઈલેકટ્ોવનક, ફેશન 
રડઝયાઈન ક્ેત્નયા વવદ્યાથટીઓ મયાટે ઉત્તમ સમ્ 
રહેશે. ટીવી, વસરર્લ કે રફલમમયાં રકસમત 
અજમયાવવયા ઈચછતયા વવદ્યાથટીઓને ફેબ્ુઆરીથી 
જૂનમયાં સફળતયા મળે. વવદેશમયાં વવદ્યાવથ્ણનીઓ 
મયાટે સમ્ સયાચવવયા જેવો છે.

તુલા (ર,ત)

વૃશચિક (ન,ય)

ધન (ભ,ધ,ફ,ઢ)
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શનિ મહારાજિું ફળ
કોર્ટ-કચેરીના ચક્કરમાંથી બહાર આવવા મારે 
દેહભુવનનું ઉત્તમ સુખ આપે. લગ્ન ઈચ્ુક 
વ્યક્તિઓ મારે જાન્યુઆરી માસ સુધી સારો 
રહેશે. પ્ી શક્ન મહારાજની સાડાસાતીનો 
ઉતરતો તબક્કો બે વર્ટ અને ત્રણ મક્હના સુધી 
રહેશે. જો આપની કુંડળીમાં શક્ન બળવાન હશે 
તો ઉત્તમ રાજ્યોગનું ક્નમા્ટણ કરાવશે. 

આન્થિક બાબત
નૂતન વર્ટના પ્ારંભથી જાન્યુઆરી માસ સુધી આક્થ્ટક સંકડામણ રહેશે. જાન્યુઆરીથી એક્પ્લની વચ્ે 
ક્વદેશ વસતા પરરવારના સભ્યો કે ક્મત્રો તરફથી મદદ કે ધંધામાં મૂડી રોકાણ મળી રહેવાથી આક્થ્ટક 
બાબતમાં મજબૂત બનશો. આપે સખત પરરશ્ામથી ધન કમા્યેલું ્ે, એ ધન લોભ કે લાલચમાં ક્યાં 
ફસાઈને મોરું  આક્થ્ટક નુકસાન ભોગવવું ન પડે તેનો ખ્યાલ રાખવો. એક્પ્લની સપરેમબરની વચ્ે 
આક્થ્ટક બાબતમાં સદ્ધરતા આવે, ધંધામાં ઓક્ચંક્ત તેજી આવવાથી તથા જૂની ઉઘરાણી આવવાથી 
મગજ એકદમ ફ્ેશ થઈ જશે. લોખંડ-વાહનના વ્યવસા્ય સાથે સંકળા્યેલા લોકો મારે જુલાઈથી વર્ટના 
અંત સુધીનો સમ્ય સારો રહેશે. એકંદરે આક્થ્ટક બાબતમાં આ વર્ટ મધ્યમ રહેશે. 

સ્ત્રીઓ માટે 
ફેબ્ુઆરી સુધીનો સમ્ય પ્ગક્ત, પ્મોશનો 
તથા અનેક ભેર સોગાદો લઈને આવનાર 
રહેશે. ફેબ્ુઆરીથી જૂનની વચ્ે વ્યવસાક્્યક 
ક્ેત્રમાં સંકળા્યેલી મક્હલાઓ મારે નવી નવી 
ઓળખાણો ખૂબ જ ઉપ્યોગી બનશે. આપનું 
નોકરી તથા ધંધામાં વધતું જતું કદ આપના 
વૈવાક્હક જીવનમાં ખરરાગો ઊભા કરશે. 

ગુરુ મહારાજિું ફળ
એક્પ્લ સુધી પરાક્રમમાં, સાહસોમાં બ્ેક 
લગાવશે. ઓક્ચંતો ધનલાભ જરૂર કરાવશે. 
એક્પ્લ માસથી વર્ટના અંત સુધીમાં આક્થ્ટક 
સંકડામણો ગુરુ મહારાજ ખૂબ કરાવશે. આરલાં 
વરષોમાં પહેલી વખત આપ વસતુઓના ભાવતાલ 
કરાવતા થશો. જે ્ૂરથી આપ પૈસા ખચ્ટતા હતા 
તે આ વર્ટમાં બંધ થઈ જશે. 

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ ઃ
વૈવાક્હક જીવનમાં ખરપરનો આ 
વર્ટમાં અંત આવશે. નોકરી કે 
વ્યવસા્યથી કે ક્વઝાના પ્ોબલેમના 
કારણે પક્ત-પત્ી દૂર રહેતા હશે 
તો જૂનથી સપરેમબરની વચ્ે 
સમ્ય સારો રહેશે. ગેરસમજો દૂર 
થતાં જીવન જીવવાની મજા આવશે. 

આરોગ્ય બાબત
એક્પ્લ સુધી આપનું શરીર એક 
નવી ઊજા્ટ અને સફફૂક્ત્ટથી કા્ય્ટ 
કરતું લાગશે. એક્પ્લ માસથી 
આપની ભોજન કે આરોગ્ય 
પ્ત્યેની બેપરવાહી આપના 

શરીરને નુકસાન પહોંચાડશે તથા 
આપની તંદુરસતીમાં ક્વલંબ પાડશે. 

્યાત્ા-પ્રવાસ
નવેમબરથી ફેબ્ુઆરીની વચ્ે મોરા પ્વાસો 
રાળવા. ફેબ્ુઆરીથી જૂુનની વચ્ે ધંધાકી્ય પ્વાસો 
તથા ધાક્મ્ટક ્યાત્રાઓ કરવામાં આપ સફળ રહેશો. 
ફેબ્ુઆરી માસમાં ક્વઝાની ફાઈલ મૂકવી. અગાઉ 
રરજેકર થ્યેલા ક્વઝાધારકો મારે ફેબ્ુઆરીથી 
એક્પ્લની વચ્ે ફરી ટ્ા્ય કરવી. ઓગસરમાં 
્યાત્રામાં તક્બ્યતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. 

રાહુિું ફળ 
રાહુ ચોથા સથાનથી પસાર થા્ય ્ે. રાજકી્ય 
વચ્ટસવ તથા લોકક્પ્્યતામાં વધારો કરાવશે. કોર્ટ 
કચેરી કે કોઈના જામીનમાં કે બેંક ગેરંરીમાં 
પડવું નહીં. રાહુ આપને અવળા ધંધાઓમાં 
નસીબ ચમકાવી આપે. સીધી લીરીના કામમાં 
રાહુ આપની ખૂબ પરીક્ા કરશે. વ્યવસા્યમાં 
અેક્પ્લથી અોગષ્ટ સુધી રોકાણ રાળવું.

સંતાિ બાબત
વર્ટના પ્ારંભથી ફેબ્ુઆરી માસ સુધી આપને 
આપનાં સંતાનોને માત્ર અભ્યાસ તરફ જ ધ્યાન 
આપવાનું કહેવું પડશે. આપનો વધારે પડતો 
પ્ેમ સંતાનોના ભક્વષ્યને અવળી રદશામાં ન 
લઈ જા્ય તેનો ખ્યાલ રાખવો. પુત્ર સંતાનની 
ઈચ્ા રાખવાવાળા મારે એક્પ્લથી વર્ટના અંત 
સુધીનો સમ્ય શ્ેષ્ઠ ્ે. 

િોકરરી-ધંધા બાબત
સખત મહેનત તેમજ પરરશ્ામ આપને રંગ 
લાવતી દેખાશે. સરકારી નોકરર્યાતો મારે 
કોઈ લાંચરુશ્વત કેસોમાં ફસાવાની કોઈ કોક્શશ 
કરનારથી સાવધાન રહેવું. પ્ાઈવેર ક્ેત્રના 
નોકરર્યાતો મારે કામનું ભારણ વધશે. સરકારી 
કમ્ટચારીએ પૈસા કમાવાની ગણતરીથી ચાલશો 
તો પૈસા પણ કમાશો.

નવદ્ા્થીઓ માટે 
કોમસ્ટના ક્વદ્ાથથીઓ, રેક્નિકલ લાઈન ધરાવતા 
ક્વદ્ાથથીઓ, સંગીત, સાક્હત્ય, ખેલકફૂદ તમામ 
પ્કારની સપોર્રસ્ટ એક્કરક્વરી, સરકારી ક્ેત્રમાં 
જવા ઈચ્તા ક્વદ્ાથથીઓ, આ્રસ્ટના ક્વદ્ાથથીઓ 
વગેરે મારે અા વર્ટ સફળતાદા્યક રહેશે. 
સા્યનસના ક્વદ્ાથથીઓ મારે સખત પરરશ્મ 
કરવા ્તાં પરરણામ મેળવવામાં મુશકેલી આવે. 

શનિ મહારાજિું ફળ
જાન્યઆુરી સુધી સરકારી કે અધ્ટસરકારી કમથીએ 
ખબૂ જ સાવચતેી રાખવી. કોઈપણ રાજકી્ય 
લોકોનો હાથો ન બની જાવ તનેો ખ્યાલ રાખવો. 
કોઈ પ્કારના અવૈવાક્હક સબંંધો કે પે્મ પ્કરણોના 
ભાડંા ફફૂરવાથી સમાજમા ં ફજતેી થવાના ્યોગો 
બન ે ્ે. જાન્યઆુરી માસથી શક્ન મહારાજની 
પનોતીનો બીજો તબક્કો શરૂ થા્ય ્ે. 

શનિ મહારાજિું ફળ
નવેમબરથી જાન્યુઆરી વચ્ે કોર્ટ કેસોનો 
ફેસલો આવી શકે ્ે. જાન્યુઆરી માસથી શક્ન 
મહારાજની સાડાસાતી પનોતીનો પ્થમ તબક્કો 
શરૂ થા્ય ્ે. આપના જીવનમાં ૨૫-૩૦ વર્ટથી 
આનંદમાં રહેતા શક્નનો ઓક્ચંતો ધરખમ 
ફેરફાર આવશે. ફેબ્ુઆરીથી એક્પ્લની વચ્ે 
કોઇપણ રડસીઝનો જાતે લેવા નક્હ.

આન્થિક બાબત
આક્થ્ટક બાબતમાં આપને વધુ મજબૂત થવું હો્ય તેમજ દુશમનોને પા્ળ રાખવા હો્ય તો આપે 
ખુદે મેદાનમાં ઉતરવું પડશે. ફાઈનાનસરો, બેનક કમ્ટચારીઓ, પત્રકારો, ક્શક્કો વગેરે મારે આક્થ્ટક 
ક્સથક્ત મજબૂત કરવાવાળો સમ્ય રહેશે. એક્પ્લથી જૂનની વચ્ે ફસા્યેલા નાણા પરત આવવાથી 
આપના કજા્ટઓ ભરાઈ જશે. તમારી એનર્જીને કામમાં વાપરવાથી આક્થ્ટક રીતે ખૂબ જ મજબૂત 
થશો. અોકરોબરથી વર્ટના અંત સુધીમાં ધંધામાં મોરો કોનટ્ાકર મળવાથી કે નોકરર્યાત વગ્ટને 
પગાર વધારો મળવાથી ખૂબ અાનંરદત થશો. અાપને ભાડાની અાવકમાં કે બેઠી ઇનકમ વધારવાની 
જરૂર ્ે.

આન્થિક બાબત
નવેમબર માસથી એક્પ્લ સુધી તો આપ ઊંધું નાખશો તો પણ સીધું પડશે. વ્યવસા્યમાં હોરલ, રેસરોરનર, 
જમીન મકાનમાંથી નીકળતી વસતુઓ, સોનાચાંદીના વેપારીઓ, ઇનકમરેકસ ઓરફસરો, પોલીસ ઓરફસરો 
વગેરે મારે તો નૂતન વર્ટનો પ્ારંભ આક્થ્ટક બાબત અનેક ભેર સોગાદો આપનાર રહેશે. એક્પ્લ માસથી 
કોઇ આક્થ્ટક મોરો ફરકો ક્વશ્વાસમાં આવી કોઇ મૂડી રોકાણ કે કાગળો વાંચ્યા વગર સહીઓ કરી દેશો તો 
મુશકેલીમાં મુકાશો. કાગળ, કાપડ, પ્વાહી વસતુ, ઇમપોર્ટ એકસપોર્ટના ધંધાથથીઓ મારે મેથી ઓગસરનો 
સમ્ય ખૂબ સારો રહેશે. પૂજારીઓ, કથાકારો, કલાકારો, સંગીતકારો, ગા્યકો, રીધમી્રસોે, ડાનસરો વગેરે 
મારે પરરવારથી દૂર રહી વધુમાં વધુ આક્થ્ટક ઉપાજ્ટન આ વર્ટમાં કરી શકશો. 

સ્ત્રીઓ માટે
ક્નઃસંતાન સત્રીઓ મારે રડસેમબરથી એક્પ્લની 
વચ્ે સંતાન ્યોગ બનશે. આપ પ્શંસા ભૂખ્યા 
હોવાથી લોકો ભરપૂર ફા્યદો ઉઠાવશે. આપને 
પુરુરોની પસંદગી કે શોખની બાબતમાં ચોપરડ્યું 
જ્ાન હોવાથી મુશકેલીમાં ન મુકાવ તેનો ખ્યાલ 
રાખવો. નોકરર્યાત સત્રીઓ મારે પસંદગીની 
જગ્યાએ નોકરી કરવા મળશે. 

સ્ત્રીઓ માટે
સત્રીઓ મારે આરોગ્ય બાબત તેમાં પણ ખાસ 
પ્ેગ્નેનર સત્રીઓએ ખૂબ જ સંભાળીને આ 
વર્ટ પસાર કરવાનું રહેશે. આંતરજ્ાતી્ય 
ક્વવાહ કરવા ઈચ્તી સત્રીઓ મારે ફેબ્ુઆરી 
સુધીનો સમ્ય શ્ોષ્ઠ રહેશે. માચ્ટથી જૂનમાં 
પ્ેમી પંખીડાઓએ ખાસ સંભાળવું. આપની 
કા્ય્ટક્મતાને કારણે પ્મોશન મેળવી શકશો. 

ગુરુ મહારાજિું ફળ
રડસેમબરથી એક્પ્લની વચ્ે જૂના કોર્ટ કેસોમાં 
ઉકેલ અાવશે. જમીન-મકાનની ખરીદી કરવા 
ઈચ્તા હશો તો સફળતા મળશે. આપ 
પસંદગીનું વાહન એક્પ્લ સુધીમાં ખરીદી શકશો. 
કુરુંબ પરરવારને આપની ઈષ્યા્ટ ખૂબ થશે. 
પારરવારરક ઉદ્ેેગોથી કંરાળીને ભક્તિભાવ તરફ 
મન વાળશો. 

ગુરુ મહારાજિું ફળ
એક્પ્લ માસથી આરોગ્ય બાબતમાં ખલા્ય 
રાખવો. પક્ત-પત્ી તેમજ ભાગીદારોનો ઉત્તમ 
સાથ-સહકાર મળી રહેશે. નવેમબરથી એક્પ્લની 
વચ્ે ક્નઃસંતાન દંપતીઓ મારે ગુરુ મહારાજ 
શુભ સમાચાર લાવશે. ક્વદેશ વ્યવસા્ય કરતા 
લોકો મારે એક્પ્લ સુધીમાં સેફ રીતે ક્બઝનેસને 
સેર કરી દેવો. 

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
પરરવારમાં એકતા તેમજ પ્ેમનો 
માહોલ જળવાઈ રહે. પ્ેમસંબંધો 
ક્વવાહ બંધનમાં પરરવક્ત્ટત થા્ય. 
દાંપત્ય જીવનમાં ખૂબ મધુરતા 
આવે. આપના કષ્ટના સમ્યમાં 
આપના પત્ી તરફથી ભરપૂર 
સહ્યોગ મળી રહે. 

પારરવારરક ત્ા વૈવાનહક જીવિ
પક્ત-પત્ીના સંબંધમાં ખૂબ જ 
મીઠાશ આવશે. આપના પરરવાર 
કે પક્તની સાથે પત્ી સાથે સુચારુ 
વ્યવહાર વધારે પડતી એકતા 
લાવશે. ફેબ્ુઆરી માસથી એક્પ્લ 
સુધીમાં કદાચ કડવા ઘૂંરડાઓ 
પરરવાર તરફથી પીવા પડશે. 

આરોગ્ય બાબત
વાહન ચલાવવામાં, બાથરૂમમાં 
સ્ાન કરવામાં, ક્સવક્મંગ પૂલમાં 
કે દરર્યારકનારે, નદીરકનારે 
સ્ાન કરવામાં તકેદારી રાખવી. 
લાગવા-ભાંગવાના ્યોગો બને 

્ે. ક્પતા તેમજ પુત્રના આરોગ્યની 
કાળજી રાખવી. 

આરોગ્ય બાબત
બીમારીઓમાંથી ્ુરકારો મેળવી 
શકશે, પરંતુ ફેબ્ુઆરી માસથી 
આપનું જીવન રેગ્યુલર કરવાની 
જરૂર ્ે. અક્નંદ્ા પરરતાપ 
આપના આરોગ્યના દુશમન ્ે. 

જૂનથી ઓગસરની કમજોરીનો 
અનુભવ કરશો. 

્યાત્ા-પ્રવાસ
શક્ય હો્ય તો ક્બઝનેસ પ્વાસો રાળવા. આપના 
વધારે પડતા પ્વાસોના કારણે વૈવાક્હક જીવન 
તેમજ સંતાનો સાથેના પ્ેમમાં અનેક અડચણો 
આવે ્ે. મે-જૂનમાં પારરવારરક પ્વાસો તેમજ 
ક્બઝનેસ રૂર સફળ રહેશે. જૂનથી ઓગસર 
વચ્ે કોઈ ધાક્મ્ટક ્યાત્રા, ક્મત્રો, સ્ેહીઓ સાથે 
સફળતાપૂવ્ટક પાર કરી શકશો. 

્યાત્ા-પ્રવાસ
ફેબ્ુઆરી સુધીમાં ધંધાકી્ય તમામ પ્વાસો 
સફળતાવાળા સાક્બત થશે. પરરવારના કોઈ 
સદસ્યના કે ક્મત્રના લગ્નપ્સંગમાં પરરવાર 
સાથે ્યાત્રામાં જવાનું થા્ય. પ્વાસ દરક્મ્યાન 
તમારા આરોગ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. 
ફેબ્ુઆરીથી જૂનની વચ્ેના પ્વાસોમાં શક્ય 
હો્ય તો કોઈને કોઈ વ્યક્તિને સાથે રાખવી. 

રાહુ મહારાજિું ફળ
આ વર્ટમાં આપે અણધા્યા્ટ કામકાજો તેમજ 
અંજાન લોકો, નવાનવા કામો લઈને આવશે. 
કામની ભારા તથા પૈસાની ચોખવર કરીને કામ 
કરવા. અક્ધકારીઓ તેમજ પોલીસ કમ્ટચારીઓના 
પૈસાનું ઈનવેસરમેનર કરવાનું થા્ય તેવા ્યોગ ્ે. 
એક્પ્લથી ઓગસરની વચ્ે રાજકી્ય સમીકરણો 
બદલાતા આપનું કદ તથા માન વધશે. 

રાહુ મહારાજિું ફળ
આપની પાસે બેનંબરના કામો જેવા કે શેરસટ્ા, 
જીએસરીના ક્બલો ઠેકાડવા, બેનંબરમાં હક્થ્યારો 
લાવવા, લાંચરુશવત આપી કામો કઢાવવા. 
બેનંબરમાં રેતી કે અન્ય ખક્નજ દ્વ્યોનો વેપાર 
કરવો. આ બધાં કામો સામેથી આવશે. રાહુ આપને 
પૈસાની લાલચ બતાવશે. જેથી સાવચેતી રાખવી.

સંતાિ બાબત 
ફેબ્ુઆરી સુધી ક્વદેશ જવા ઈચ્તા સંતાનો 
મારે અનેક પ્કારની મુશકેલીઓ આવે, પરંતુ 
માચ્ટથી જૂનની વચ્ે આકક્સમક એેવા ્યોગોનું 
ક્નમા્ટણ થશે કે ક્વઝાના પ્શ્ો કે સરુડનર લોનના 
પ્શ્ો આપોઆપ હલ થઈ જશે. જૂનથી આપનાં 
સંતાનોને આપનો વારસાગત ધંધો સોંપવો હો્ય 
તો ઉત્તમ સમ્ય ્ે. 

સંતાિ બાબત
સંતાનો હંમેશા આપની કમજોરી રહી ્ે. આપ 
ધારો ્ો સંતાનો આતમક્વશ્વાસથી ભરપૂર તેમજ 
૧૦૦માંથી સોસરવા નીકળે તેવા હોવા જોઇએ. 
વર્ટના પ્ારંભમાં સંતાનો તરફથી કોઇ આકક્સમક 
ભેર સોગાદો કે શુભ સમાચારો મળવાથી આપના 
તમામ દુઃખ દદષો દૂર થઇ જશે. 

િોકરરી-ધંધા બાબત
આપની અદંર કંપનીન ે કે માક્લકોન ે ઉપર 
લઇ જવા મારેના અનેક નવી ્યકુ્તિઅો મળશ,ે 
પરંત ુ આપન ે આપનુ ં હનુ્નર બતાવવાની તક 
મળતી નથી. નોકરીમા ં આપના ક્વરોધીઓને 
હંમશેા કામથી ચાેંકાવી દેશો. નવા લોકો ધધંામાં 
તમારી સાથ ેજોડાઈ શકશ.ે રાજકી્ય કારરકદથીની 
શરૂઆત સફળતાવાળી રહેશ.ે 

િોકરરી-ધંધા બાબત
નોકરર્યાત વગષો મારે તો નૂતન વર્ટનો પ્ારંભ 
પ્ગક્ત તેમજ પ્મોશન લઈને આવનારો રહેશે. 
જાન્યુઆરીથી માચ્ટ સુધીમાં બેંનકલોન કે અન્ય 
ધનલાભ મળવાથી ધંધામાં નવો જાન પુરાશે. 
ફેબ્ુઆરી માસથી જુલાઈ સુધીમાં ભાગીદારો 
તેમજ વેપારીઓ સાથે સુમેળભ્યષો સંબંધ રાખવો.

નવદ્ા્થીઓ માટે
સા્યનસના ક્વદ્ાથથીઓ મારે આરલાં વરષોની 
મહેનત આ વર્ટમાં રંગ લાવશે. તમારા માતા-
ક્પતાએ જો્યેલા સપનાઓને તમે પૂરા કરી 
શકશો. રાજ્ય દ્ારા કે કેનદ્ દ્ારા સનમાક્નત 
થવાના ્યોગો આ વર્ટમાં રહેલા ્ે. ક્વદેશ 
અભ્યાસ કરતા ક્વદ્ાથથીઓ જુલાઈ માસથી 
પોતાનો ખચષો પોતાની રીતે ઉપાડતા થઇ જશે. 

નવદ્ા્થીઓ માટે
ફામ્ટસી, ઈનરીરર્યર, મેનેજમેનરના ક્વદ્ાથથીઓ, 
સંગીતના-સાક્હત્યના ક્વદ્ાથથીઓ મારે ખૂબ જ 
સફળતા મળી શકે ્ે. રમતગમતનાં ક્ેત્રમાં 
આગળ વધવા ઈચ્તા ક્વદ્ાથથીઓ મારે મુશકેલીઓ 
રહેશે. હોસરેલમાં રહી ભણતા ક્વદ્ાથથીઓ વ્યસનથી 
તેમજ ખરાબ સંગતથી દૂર રહેજો.

મકર (ખ,જ)

કંુભ (ગ,શ,સ,ષ)

મીન (દ,ચ,ઝ,થ)

વારષષિક રાશશ-ભરવષ્ય
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કૈરો
સૂદાનના દક્ષિણમાં આદદવાસીઓની 

વચ્ચે બચે દદવસના સંઘર્ષ પછી ઓછામાં 
ઓછા ૨૨૦ લોકોનાં મોત થયા છે તચેમ 
એક વદિષ્ઠ આિોગય અક્િકાિીએ એક 
ક્નવચેદનમાં જણાવયયં હતયં. આ સંઘર્ષ 
તાજચેતિના વરષોમાં આદદવાસીઓની 
વચ્ચે થયચેલો સૌથી ઘાતક આદદવાસી 
સંઘર્ષ છે. આ અશાંક્તએ નાગદિક 
સંઘર્ષ અનચે િાજકીય અિાજકતામાં 
ફસાયચેલા એક આક્રિકન દેશની 
મયશકકેલીમાં વિાિો કયષો છે. આ સંઘર્ષ 
જમીન મયદ્ે દેશના બલય નાઇલ પાંતમાં 
હૌસા જનજાક્ત અનચે બરા્ષ લોકોની 

વચ્ચે થયો હતો. બલૂ નાઇલના આિોગય 
મંત્ાલયના ડાયિેકરિ જનિલ ફત 
અિ્ષહમાન બખચેતના જણાવયા અનયસાિ 
ઇથોક્પયાની સિહદે વાડ અલ-માહી 

શહેિમાં બયિવાિ અનચે ગયિૃવાિે તંગદદલી 
વિી ગઇ હતી. તચેમણચે જણાવયયં હતયં કકે 
શક્નવાિની િાત સયિીમાં ૨૨૦ લોકોનાં 
મોત થાયનયં સામચે આવયયં છે.

સુદાનમાં આદદવાસીઓના બે જૂથ વચ્ે 
અથડામણ ઃ બે દદવસમાં ૨૨૦નાં મોત

કીવ 
ખચેિસન શહેિમાં િક્શયાનો પિાજય 

ક્નક્ચિત છે, એવો દાવો લોડ્ષ ડચેનચેરે કયષો 
છે. ક્રિરનના ભૂતપૂવ્ષ સશસ્ત્ દળના 
વડાનયં કહેવયં છે કકે ખચેિસન િક્શયાના 
હાથમાંથી હવચે ગમચે તયાિે સિકી શકકે 
છે. આ વાતનો જાણચે પયિાવો આપતા 
હોય તચેમ િક્શયાએ ખચેિસનમાંથી તચેના 
નાગદિકોનચે ક્ીક્મયચે ખસચેડવા પડયા 
છે. પયક્તનના દળો ખચેિસનમાં ખયવાિી 
રાળવાના બદલચે તયાંથી નીકળી જવાની 
દફિાકમાં જ છે. યયક્કેનના દળોના વળતો 
પહાિનો સામનો કિવા તચે તૈયાિ 
નથી.  ગયા મક્હનચે ખાદકકિવમાં હાિતા 

િક્શયાની સસ્થક્ત વિય નબળી થઈ છે.
તચેથી િક્શયા હવચે ખાદકકિવનો મોિચો 

મજબૂત કિવામાં લાગચેલયં છે, જચેથી તચેની 
મયખય સપલાય લાઇન જળવાઈ િહે. આ 
મારે કદાચ તચે જરુિ પડચે તો ખચેિસનનો 
ભોગ આપી શકકે છે. 

ખેરસોન પ્રાંતને રશિય્રન્ર કબજામ્રાંથી 
મુક્ત કર્રવવ્ર યુક્રેન સેન્રની કવ્રયત

કોલક્રત્ર
ભાિતમાં વાવાઝોડયં ક્સતિંગ ભલચે 

નબળયં પડી ગયયં હોય પણ અનચેક િાજયોમાં 
હજય પણ એલર્ષ જાિી છે. હવામાન 
ક્વભાગચે અઆજચે ૨૫ ઓકરોબિ, 
૨૦૨૨ના િોજ ઓદડશા, બંગાળ, 
ક્મઝોિમ સક્હત અનચેક ક્વસ્તાિોમાં ભાિે 
વિસાદ પડવાની શકયતા વયક્ત કિી છે. 
સસ્થક્તનચે ધયાનમાં િાખીનચે બંનચે િાજયોની 
સિકાિ એલર્ષ મોડ પિ છે. જયાિે 
આસામ, મચેઘાલય, ક્ત્પયિા,ક્મઝોિમમાં 

િેડ એલર્ષ જાિી કિવામાં આવયયં છે. 
બાંગલાદેશમાં આ વાવાઝોડાથી અતયાિ 
સયિીમાં ૧૧ લોકોનાં મોત થયા છે. 
ક્સતિંગ વાવાઝોડાનચે ધયાનમાં િાખીનચે 
પક્ચિમ બંગાળ સિકાિે લોકોનચે કાિણ 
વગિ સયંદિવન સક્હતના સમયદ્ી 
ક્વસ્તાિોમાં બહાિ જવાથી બચવાની 
સલાહ આપી છે. અહીં નાદદયા ક્જલ્ાના 
ઉત્તિ અનચે દક્ષિણ ૨૪ પિગણાના એક 
અથવા બચે સ્થળોચે પિ ભાિે વિસાદ 
પડવાની સંભાવના છે.

ભ્રરતમ્રાં વ્રવ્રઝોડુાં શસતરંગ નબળુાં 
પડયુાં, બ્રાંગલ્રદેિમ્રાં ૧૧ન્રાં મૃતયુ

હજુ પણ મિઝાેરિ સહહતના રાજાેિાં એેલર્ટ જારીસોમાક્લયાના દકસમાયોમાં 
આતંકવાદીઓએ અંિાિૂંિ 
ફાયદિંગ કિતાં 9ના મોત

કકસમ્રયો
સોમાક્લયાના દકસમાયો શહેિમાં આતંકવાદીઓએ 

દકસમાયો હોરલ પિ ફિી એકવાિ હયમલો કયષો હતો. 
આ હયમલામાં 9 લોકોના મોત થયા હતા. જયાિે 47 
લોકો ઘાયલ થયા હતા. મળતી માક્હતી મયજબ, હોરલમાં 
સયિષિાદળો અનચે આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. 
પોલીસચે જણાવયયં કકે પહેલા ક્વસ્ફોર થયો અનચે પછી ફાયદિંગ 
કયયું હતય. પોલીસચે વિયમાં જણાવયય કકે, તમામ આતંકવાદીઓ 
માયા્ષ ગયા છે. ઈસ્લાક્મક આતંકવાદી જૂથ અલ-શબાબચે 
આ હયમલાની જવાબદાિી સ્વીકાિી છે. અલ-શબાબ એક 
આતંકવાદી સંગઠન છે. તચેનો હેતય 2017માં િચાયચેલી 
સોમાક્લયા સિકાિનચે ઉથલાવી પાડવાનો છે. 

ક્જનક્પંગનચે ત્ીજો કાય્ષકાળ 
મળતા ચીન ક્વશ્વ મારે 
ખતિો બનશચે : ક્નષણાતો

બેઇશિાંગ 
શી ક્જનક્પંગ ત્ીજી વખત ચીનના િાષ્ટ્રપક્ત બની 

ગયા છે. ક્જનક્પંગનચે પિંપિાની ક્વરુદ્ધ િક્વવાિે પારટી 
નચેતૉત્તવ મારે પાંચ વર્ષ મારે ત્ીજી વખત કાય્ષકાળ 
સોંપવામાં આવયયં છે. તચેમનચે સાત સભયોવાળી પારટીની 
સ્થાયી સક્મક્તની સભય નોક્મનચેર કિવામાં આવયા છે 
અનચે સક્મક્તએ તચેમનચે પોતાની યોજનાઓ પિ અમલ 
કિવાની મંજૂિી આપી છે.  ત્ીજી વખત ચીનની ગાદી 
મચેળવનાિા ક્જનક્પંગ ક્વશ્વ મારે મોરી મયશકકેલી બની શકકે 
છે. ક્નષણાતોએ ચચેતવણી આપી છે કકે ક્જનક્પંગના ત્ીજા 
કાય્ષકાળમાં ક્વશ્વનચે વચેપાિ, સયિષિા અનચે માનવાક્િકાિ 
મયદ્ાઓ પિ તંગદદલીનો સામનો કિવો પડશચે.

લાંડન 
ક્રિરનની ‘રોિી’ (કોનઝવવેદરવ) 

પારટીના નચેતા ઋક્ર સયનક આજચે 
મંગળવાિે બપોિે ૪ અનચે ૧૦ ક્મક્નરે 
િાજા ચારસ્ષનચે મળયા હતા. તચેઓની 
સાથચે મંત્ણા કિી હતી અનચે િાજા 
ચારસવે તચેઓનચે ક્વક્િવત ક્રિરનના નવા 
વડાપિાન પદે ક્નયયક્ત કયા્ષ હતા. તચે 
સમયચે તચેઓનાં પત્ી અષિતા મૂક્ત્ષ 
તથા બંનચે પયત્ીઓ અનયષકા અનચે કૃષણા 
પણ બકીંગિામ પચેલચેસમાં ઉપસસ્થત 
હતા. સયનક તા. ૨૮મીએ ક્રિરનના 

વડાપિાન પદે શપથ લચેશચે. ૨૦૧૫માં 
યોકકિશાયિનાં િીચમંડમાંથી સાંસદ તિીકકે 
ચૂંરાયચેલા ૪૨ વર્ષના સયનક એક રોચના 
અથ્ષશાસ્ત્ી પણ છે. તચેઓએ ક્રિરનનચે 
આક્થ્ષક મયશકકેલીઓમાંથી બહાિ કાઢવાનયં 
વચન આપયયં છે.

ક્રિરનની ‘રોિી’ પારટીના નચેતા 
પદની િેસમાં પહેલા પૂવ્ષ વડાપિાન 
બોદિસ જહોનસન પણ હતા. પિંતય 
તચેઓ પછી સ્પિા્ષમાંથી ખસી ગયા 
હતા. તચે પછી લીઝ ટ્રસનચે પારટીએ નચેતા 
તિીકકે ચૂંરતાં તચેઓ વડાપિાન બનયા 

હતાં. પિંતય દેશ સામચેના પડકાિો જોઇ 
માત્ બેંતાલીશ દદવસમાં જ તચેઓએ 
પારટીનો ટ્રસ્ર ગયમાવયો. તચેઓએ દકંગ 
ચારસ્ષનચે પોતાનયં તયાગપત્ િજય કિી 
દીિયં હતયં. તચે પછી પારટીની આંતદિક 
ચૂંરણીમાં ૧૮૦ મત મચેળવી ઋક્ર 
સયનક ‘રોિી’ પારટીના નચેતા ચૂંરાઈ 
આવતા,૧૦, ડાઉક્નંગ સ્ટ્રીર સસ્થત 
વડાપિાનના સત્તાવાિ ક્નવાસસ્થાનચે 
િહેનાિા સયનક ક્રિરનના સૌથી પહેલા 
અશ્વચેત અનચે ભાિતીય વંશના ક્રિદરશ 
પાઈમ ક્મક્નસ્રિ બની િહેશચે.

સક્રરબોરો  
તાજચેતિમાં રોિોનરોમાં 

મયયક્નક્સપલની ચૂંરણી યોજાતા સ્કકૂલ 
બોડ્ષના ટ્રસ્રીઓ મારે પણ મતદાન થયય 
હતય. સ્કકુલબોડ્ષના ટ્રસ્રી મારેની ચૂંરણીમાં 
ભાિતીય મૂળના સયિતના ઝાદકિ પરેલચે 
પણ ઝંપલાવયયં હતય. જચેઓનચે સૌથી વિય 
મત મળતાં જંગી સિસાઈ સાથચે તચેઓ 
બીજી રમ્ષ મારે ક્વજચેતા થયા હતા. 

ચૂંરણીમાં ક્વજચેતા ઝાકીિ પરેલનચે 
તચેમના સમથ્ષકોએ અક્ભનંદન સાથચે 
શૂભચેચછા પણ પાઠવી હતી.

સ્કાિબોિો-ક્ગરડવયડ સ્કકૂલ બોડ્ષના 
ટ્રસ્રીઓ મારે મતદાન થયા બાદ 

ચૂંરણીના પદિણામો જાહેિ થતાં જ 
ઝાદકિ પરેલનચે 5,791 મત (46.8 
રકા), એક્લઝાબચેથ ઈસાકનચે 2,172 મત 
(17.5 રકા), મલિાવન બાલાચંદ્નનચે 
1,644 મત (13.3 રકા), એન-મચેિી 
મોરરનનચે 1,424 મત (11.5 રકા), 
સયશીતલ ચૌિિીનચે 813 મત (6.6 
રકા) તથા સયલચેમાન કિીમીનચે 536 
મત (4.3 રકા) મળયા હતા. એ જ 
િીતચે રોિોનરો કકેથોક્લક દડસસ્ટ્રકર સ્કકૂલ 
બોડ્ષની ચૂંરણીમાં નચેનસી ક્ોફોડ્ષનચે નચેનસી 
ક્ોફોડ્ષનચે 5,216 મત (74.9 રકા), 
જયાિે ગ્ાક્ઝયા કયયબચેક્લસનચે 1,752 મત 
(25.1 રકા) મળયા હતા.

દકંગ ચારસ્ષ સાથચે મીદરંગ બાદ સયનકની 
UKના વડાપિાનપદે ક્વક્િવત્ ક્નમણૂક

રોિોનરો સ્કકૂલ બોડ્ષની ચૂંરણીમાં ઝાકીિ 
પરેલનો જંગી સિસાઈ સાથચે ભવય ક્વજય મોસકો

વર્ષ ૨૦૨૨ના પથમ નવ મક્હના 
એરલચે કકે જાનયયઆિીથી સપરેમબિ 
સયિીમાં િક્શયાની ક્નકાસ ૨૫ રકા 
વિીનચે ૪૩૧ અબજ ડોલિ િહી છે 
તચેમ એક વદિષ્ઠ અક્િકાિીએ એક 
ક્નવચેદનમાં જણાવયયં છે.

િક્શયાની ફકેડિલ કસ્રમસ સક્વ્ષસના 
ફસ્ર્ષ ડચેપયયરી હેડ િસલચેન દેવીડોવચે 
પત્કાિ પદિરદમાં જણાવયયં હતયં કકે આ 
જ સમયગાળામાં આયાત ૧૫.૭ રકા 
ઘરીનચે ૧૮૦ અબજ ડોલિ િહી છે.

આ સાથચે જ આ સમયગાળામાં 
૨૬૧ અબજ ડોલિ ટ્રચેડ સિપલસ 
નોંિવામાં આવયયં છે કાિણકકે આયાત 
કિતા ક્નકાસનયં પમાણ વિાિે છે. જો 

ક્નકાસ કિતા આયાત વિાિે હોય તો 
વચેપાિ ખાિ થાય છે. ટ્રચેડ સિપલસની 
િકમ ૨૦૨૧ના પથમ ૯ મક્હના 
કિતા બમણી છે. ૨૦૨૨ના પથમ 
ત્ણ કવાર્ષિમાં િક્શયાના ક્વદેશ 
વચેપાિનયં રન્ષઓવિ ૬૧૧ અબજ ડોચેલિ 
િહ્ં છે. જચે ગયા વર્ષના સમાન ગાળાની 
સિખામણીમાં ૯.૬ રકા વિાિે છે.

શબશિાંગ 
ચીનમાં પોપરટી માકકેર અચાનક જ 

ગગડવા માંડ્ય છે. ચીનના સંખયાબંિ 
શહેિોમાં પોપરટીના ભાવમાં 30 થી 40 
રકાનો ઘરાડો નોંિાયો છે.મીદડયા દિપોર્ષ 
પમાણચે ચીનના બજાિથી લોકોનો મોહ 
ભંગ થવા માંડ્ો છે.િક્નકો પોતાની સંપક્ત્ત 
ઓછા ભાવચે વચેચવા માંડ્ા છે.ચીનમાં ઘણા 
િક્નકો દેશ છોડીનચે જઈ િહ્ા છે.જચેના કાિણચે 
તચેઓ પોતાની પોપરટીનચે બહય ઓછી દકંમતચે 
વચેચી િહ્ા છે.શાંઘાઈમાં જ લકઝિીયસ 
ઘિોના ભાવ 40 રકા જચેરલા ઘરી ગયા છે.

મીદડયા દિપોર્ષ પમાણચે ચીનની 
કોમયયક્નસ્ર પારટીના તાજચેતિમાં મળેલા 
અક્િવચેશન બાદ લોકોનો મોહભંગ થવા 

માંડ્ા છે.ઘણા િક્નકો પોતાની િેસ્રોિનરો 
અનચે હોરલો પણ ઓછી દકંમતચે વચેચી િહ્ા 
છે. શાંઘાઈમાં એક મોરા પચેનર હાઉસનો 
ભાવ થોડા સમય પહેલા 60 ક્મક્લયન યચેન 
હતો અનચે હવચે ભાવ ઘરીનચે 35 ક્મક્લયન 
થઈ ગયો છે.

મીદડયા દિપોર્ષ અનયસાિ શાંઘાઈના 
ઘણા િક્નકો પહેલા જ ચીન છોડી ચયકયા 
છે કકે પછી પૈસા ક્વદેશ ટ્રાનસફિ કિી 
ચયકયા છે.ચીનમાં િહેતા તાઈવાનના 
વયવસાક્યઓએ પણ પોતાના ક્બઝનચેસ 
વચેચવા માંડ્ા છે. િક્નકોનચે એવી પણ 
બીક છે કકે, ક્જનક્પંગ આજીવન પમયખપદે 
િહેવાના છે અનચે આગામી દદવસોમાં તચેઓ 
િક્નકો પિ વિાિે રેકસ ઝીંકી શકકે છે.

પશચિમન્ર દેિોમ્રાં પશતબાંધ છત્રાં 
2022મ્રાં રશિય્રની શનક્રસ વધી

ચીનન્ર પોપર્ટી મ્રકકેર્મ્રાં કડ્રકો, ધશનકો 
ઓછ્ર ભ્રવે પોત્રની શમલકતો વેચવ્ર મ્રાંડ્્ર
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