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લ�ોકડ�ઉન પછી બિઝનોસ અનો ગ્�હક પ્રવૃત્તિમ�ં નિળ�ઈ, ફોક્ટરીમ�ં વવક્ોપ�ો અનો મજૂર�ોની અછત

ચીનની અર્થવ્યવસરથામથંા મોટી ઉરલપથારલ 
રતથંા કોવવડ ઝીરો વ્યયૂહરચનથા અચથાનક બંધ

બવેિંગ
ચીનની સરકારે તેની કોવિડ ઝીરો નીવતને 

અચાનક છોડી દીધી હોિાના અહેિાલો છે. દેશની 
આવ્થિક ગવતવિવધઓને માઠી અસર પહોંચતા આ 
વનરથિય લેિાયો છે. નિેમ્બરમાં ચીનની આવ્થિક 
પ્રવૃવતિ ન્બળી પડી હતી. આિતા મવહનાઓમાં 
ચેપમાં િધારો ્િા્ી િધુ ગર્બડ ્િાની 
સંભાિના છે. તિેા સમયે ગુરુિારે જારી કરાયેલા 
મુખય ડેટા પ્રમારે િસંતમાં શાંઘાઈ લોકડાઉન 
પછી વ્બઝનેસ અને ગ્ાહક પ્રવૃવતિ તેમના સૌ્ી 
ન્બળા સતરે આિી ગઈ છે. છૂટક િેચાર અને 
ઘરના િેચારમાં ઘટાડો ્યો છે. જયારે ઔદ્ોવગક 
ઉતપાદન અને રોકારમાં પર તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો 
છે. આ ઉપરાંત દેશમાં ્બેરોજગારી િધી છે. 
ફેકટરીઓમાં વિકે્પ અને શ્રમની તંગી િધી રહી 
છે. ઉચ્ચ આિતથિન ડેટા પહેલે્ ી જ ્બેઇવજંગ અને 

અનય સ્ળોએ આ મવહને પ્રવૃવતિમાં િધુ મંદી 
સૂચિે છે. નોમુરા હોલ્ડંગસ ઇનક.ના ચીફ ચાઇના 
ઇકોનોવમસટ લુ ટીંગે એક નોંધમાં લખયું હતું કે, 
“નિેમ્બરના ડેટા સિથિસંમવત્ી નીચે હતા. જે 
્બગડતી મંદી તરફ વનદદેશ કરે છે” જે આ મવહને 
ચાલુ રહેશે. તેમરે લખયું હતુ કે, “ગવતવિવધઓને 
સંપૂરથિ રીતે ફરી્ી ખોલિાનો માગથિ હજી પર 
પીડાદાયક અને પડકારો નોતરનારો ્બની શકે છે. 
આમ છતાં ન્બળી પડતી અ્થિવયિસ્ાને સુધારિી 
આિશયક છે. સરકાર દ્ારા તેની લાં્બા સમય્ી 
ચાલતી કોવિડ ઝીરો વયૂહરચનાનો અચાનક તયાગ 
કરિા્ી અ્થિતંત્રને રાહત ્શે. કારર કે, વનયમોને 
ના્બૂદ કરિા્ી રહિેાસીઓને મુક્તપરે ફરિાની 
અને દુકાનો, ફેકટરીઓ અને રેસટોરન્ટસને સ્ેપ 
લોકડાઉનના ડર વિના ખુલ્ા રહિેાની મંજૂરી 
મળશે. 
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ઓન્ટેરિયો 
કેનેડામાં રહેતા ભારતીયોને ભારત 

આવવા માટે વવઝા મેળવવામાં ભારે 
મુશકેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્ો 
છે. કેનેડા સ્થિત ભારતીય એજનસી 
તરફથિી કોઈ પ્રવતવરિયા આપવામાં 
ન આવતાં ભારતીયોને એજનસીની 
વત્તૂણકને  કારણે કડવા અનુભવો 
થિવાના આરોપો મુકાઈ રહ્ા છે. 
કેનેડાના શહેર વવનીપેગમાં રહેતા 
ઈસનડયા વિઝનેસ કવમટીના પ્રમુખ 
દ્ારા જણાવયું હતું કે, કેનેડાથિી ભારત 
આવવા માટે એનઆરઆઈ અને ખાસ 

કરીને એનઆરઆઈ ગુજરાતીઓને 
ભારતીય વવઝા મેળવવામાં ઘણી 
મુશકલેીઓનો સામનો કરવો પડી 
રહ્ો છે. સરકાર કોઈપણ સહયોગ 
આપતી નથિી. તેમણે ભારતના વવદેશ 
મંત્ાલયને વવનંતી કરી હતી કે, યુકેમાં 
વવઝા સંિંવિત સમ્યાઓનો સામનો 
કરવા માટે ઈલેક્ટ્ોવનક વવઝાની 
શરૂઆત કરવામાં આવી છે તયારે 
કેનેડામાં પણ આ સમ્યાને દ્ર કરવા 
માટે તાતકાવલક પગલાં લેવા જોઈએ.  
કેનેડામાં ભારતીય વવઝાની સ્થિવત 
ખ્િ જ ખરાિ છે.

 પ્રમુખ દ્ારા જણાવયું હતું કે, 
વીઝા માટે કામ કરતી BLS 
ઈનટરનેશનલ કંપની ભારતીયો સાથિે 
ગેરવતતૂન કરી રહી છે. ભારતના 
વવદેશ મંત્ાલયે આને ધયાનમાં રાખીને 
પગલાં લેવા જોઈએ. કંપનીના આ 
વતતૂનથિી ભારતનું નામ  કલંકકત થિઈ 
રહ્ં છે. ઉપરાંત કંપનીએ ભારત 
આવવા ઇચછતા તમામ લોકો સાથિે 
પ્રોફેશનાવલઝમ સાથિે યોગદાન આપવું 
જોઈએ.  કંપનીના કોલ સેનટરનો કોઈ 
કમતૂચારી સીિો જવાિ આપતો નથિી 
એવા પણ ગંભીર આકે્પો કયાતૂ હતા. 

કેનેડામાં વસતા ભારતીયોને પરત ્ વદેશ 
આવવા મુશકેલી, યુકે જેવી પદ્ધવતની માંગ

સ્પીડ ગન ઉપર 234 કકમપી પ્રતિ 
કલાકનપી ઝડપ રજીસ્ટર થઈ

માર્કહામ 
ઓનટેકરયો પ્રોવવસનસયલ પોલીસ (OPP) 

દ્ારા સોમવારે વહેલી સવારે એક અવિકારીની 
્પીડ ગન ઉપર 234 કકમી પ્રવત કલાકની ઝડપ 
રજી્ટર થિયા િાદ માક્કહામમાં હાઇવે પરના 
એક ડ્ાઇવરને રોકવામાં આવયો હતો અને ચાજતૂ 
કરવામાં આવયો હતો. 

તે વનિાતૂકરત કરેલી ઝડપ મયાતૂદા કરતાં 

િે ગણી વિારે ઝડપથિી ગાડી હંકારતો હતો. 
Aurora OPPએ કહ્ં હતુ કે, હાઇવે 
404 અને હાઇવે 407 વવ્તારમાં મિરાતે 2 
વાગયા પછી ડ્ાઇવરને અટકાવવામાં આવયો 
હતો. ્પીકડંગ ચાજતૂમાં 30 કદવસના લાઇસનસ 
સ્પેનશન અને ઓટોમકેટક 14 કદવસની વાહન 
જપ્ીનો સમાવેશ થિાય છે. OPPએ રવવવારે 
કહ્ં હતુ કે, વસઝનમાં િીજી વાર સૌથિી વિુ િરફ 
પડ્ા પછી સમગ્ર ગ્રેટર ટોરોનટો એકરયામાં 
અક્માતના કક્સામાં વિારો થિયો છે અને તે 
પછી આ પદ્ધવત અમલમાં આવી છે.

ધરપકડ કરાયેલપી વ્યક્તિને 
માનસિક સ્ાસ્થ્યનપી િમસ્ા

સરાિબોિો
સોમવારે ્કારિોરોની મસ્જદમાં 

સવારની નમાજ દરવમયાન એક ઇમામ 
પર હુમલો કરનાર ઘ્સણખોર અંગે 
તપાસ કરવા માટે ટોરોનટો પોલીસને 
િોલાવવામાં આવી હતી. આ ઘટના 
સવારે 7 વાગે ઈ્લાવમક ફાઉનડેશન 
ઓફ ટોરોનટો (IFT)ના 441 નગેટ 
એવેનયુ ખાતે િની હતી, જે માક્કહામ 
રોડ અને મેકલેવવન એવનયુની નજીક 
છે. મસ્જદનાં સ્ત્ો અનુસારઇમામ પર 
હુમલો કરવામાં આવયો હતો. િે િહાદુર 

જથુિે તેને ઝડપથિી પકડી લીિો હતો અને 
911 ઉપર ફોન કયયો હતો.  ટોરોનટો 
પોલીસે એ શખસને ઝડપી લીિો છે. 
ટોરોનટો પોલીસે આ અંગે કહ્ં હતુ કે, 
હુમલો નજીવો હતો અને કોઈને ઈજા 
થિઈ નથિી. નેશનલ કાઉસનસલ ઓફ 
કેનેકડયન મુસ્લમોએ ઘટના િાદ વચંતા 
વયક્ત કરી હતી કે નફરતની લાગણી 
ન ફેલાય એ માટે આ ઘટનાની તપાસ 
કરવામાં આવી રહી નથિી. સોમવારે 
િપોરે ફેસિુક પર પો્ટ કરાયેલા એક 
વનવેદનમાં, ઇમામ શેખ યુસુફ િદાતે 
કહ્ં કે તે અને તેના ઘણા મંડળો આ 
ભયાનક ઘટના પછી આઘાતમાં, ભયમાં 
અને ખ્િ વચંતામાં છે.

સરાિબોિો મસસજિદમા ંઘસૂણખોિોના 
હમુલા બાદ સૌ આઘાતમા ંછટેઃ ઇમામ

માર્કહામ હાઇવ ેપિ બેફામ ઝડપ ેવાહન 
હંરાિનાિન ેઅ્રાવી ચાજિ્જ વસલૂાયો
30 કિવિ િુધપી લાઇિન્સ િસ્ેન્શન અને 14 કિવિનપી વાહન જપ્પીનપી કાય્યવાહપી



ગુજરાતી ભાષામાં ભાગવત ગીતા પુસતકનું વવતરણ

FRIDAY, 28 OCTOBER, 2022
Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 03FRIDAY, 16 DECEMBER, 2022 કેનેડા

બ્રામ્પ્ટન 
ગુજરાતી સિસિયિ્સ ગૃપ બ્ામ્પ્ટિિો સરિિમિ 

પ્ોગ્ામ ગત તા. 11 ડિિેમ્બર 2022િે રસિિારે 
્બપોરે 1 થી 6 િાગયા દરસમયાિ ગોરમિેો 
પીરિરીએશિ િેન્ટર બ્ામ્પ્ટિ ખાતે યોજિામાં 
આવયો હતો. પ્ોગ્ામિું આયોજિ શીલા્બહેિ 
ગાંધી, હર્સદભાઈ પ્ટેલ તથા મિુભાઈ પ્ટેલે 
િાથે મળી કયુું હતું. 

િમુહ પ્ાથ્સિા ્બાદ મિુભાઈ પ્ટેલે િિવેિું 
ભાિભીિું સિાગત કયુું હતું.  િતીરભાઈ 
પ્ટેલે ્બોલીિુિિા ગીતો ગાઈ િિવેિે ખુ્બ જ 
આિંદ અપાવયો હતો. જે ્બાદ  ડિિેમ્બરમાં 
જે િભયોિી ્બથ્સ િે તથા એિેિિ્સરી હોય, તે 
સિસમત્ે ગીતો ગાઈ િિવેિે અસભિંદિ પાઠિાયા 
હતા.  શીલા્બહેિ િંદ ગાંધી રચીત ગીત ગાઈ 

કરીચિ કસમડ્ટિા િભયોએ િાિં િાથે અસભિાદિ 
ઝીલયું હતુ. કુંદિ્બહેિ ગોિાઈએ સરિિમિ િોંગ 
ઉપર ્બધાિે કિરત કરાિી હતી. શાંતાક્ોઝ 
(સહતરેભાઈ પ્ટેલ)એ પરેિ કરી િિ્સિે િાનિ 
િાથે કેનિી આપી ખુ્બ જ આિંદ કરાવયો હતો.

 િોિ પ્ટેલ તથા એિ. પ્ેટલ િેિ મેપા રીયલ 
એસ્ટે્ટ અિે િાનિ પોર હારમિી, હ્યુમીિી્ટી 
તરફથી સિિામુલયે ગુજરાતીમાં “ભગિત ગીતા 
તેિા મુળરૂપે”િા પુસતકિું સિતરણ કરિામાં આવયું 
હતું.  પ્ોગ્ામિી શરૂઆતમાં અિમતી્બહેિ 
િુય્સકાનત મહેતા તરફથી તેમિી એસિિસિ્સરી હોય 
ફ્ુ્ટ અિે આઈસરિરીમિું સિતરણ કરાયુ હતુ. અંતમાં 
િરા્સ ્બહેિ રાજેશભાઈથી તરફ પાંઉભાજી, પુરી, 
્બીરીયાિી, રાયતુ, શીરાિો પ્િાદ તથા ખમણિા 
જમણિો િૌએ લાભ લીધો હતો.

ગુજરાતી સિસિયિ્સ ગૃપ બ્ામ્પ્ટિિો સરિિમિ 
કાય્સરિમ યોજાયોઃ ગીતો ગૂંજયા, િાનિિી રમઝ્ટ

કિેેિામાં મકાિિું િરેરાશ ભાિું પ્થમ 
િખત 2K િોલરથી િધયુ ંઃ અહેિાલ
ભાડૂઆાતે દર મહિને સરેરાશ $ 2,024 
ડાેલરનું ચુકવણુ કરવુ પડે છે

્ટોરોન્ટો 

્ુબધિારે ્બહાર પાિિામાં આિેલા એક 
અહેિાલમાં િોંધિામાં આવયુ ં છે કે, કિેેિામાં ઘર 
ભાિે આપિાિો િરેરાશ માસિક ખચ્સ િિેમ્બરમાં 
પ્થમ િખત 2,000 િોલરિે િ્ટાિી ગયો હતો. િે્ટા 
દશા્સિે છે કે, કેિેડિયિ ભાિૂતો તેમિા માથા ઉપર 
છત રાખિા મા્ેટ દર મસહિે િરેરાશ $ 2,024 
િોલરિી રકમ કાઢી રહ્ા છે. 

આ આંકિો ્બેચલર એપા્ટ્સમેન્ટિથી લઈિે 
અલગ ઘરો િુધીિા તમામ પ્કારિા આિાિિે 
આિરી લે છે. તે ગયા િિેમ્બરિી િરખામણીમાં 
12.4 ્ટકા િધુ છે, જે કિેેિાિા 6.9 ્ટકાિા ફુગાિાિા 
દરિે પાછળ છોિી દે છે. િિો ડરપો્ટ્સ રેન્ટલ િચ્સ 
િાઇ્ટ Rentals.ca અિે ડરયલ એસ્ટે્ટ ડરિચ્સ 
ફમ્સ અ્બ્સિેશિ દ્ારા પ્કાસશત કરિામાં આવયો હતો. 

તે Rentals.ca િી આંતડરક િૂસચ િેિામાંથી 
િંકસલત િે્ટા પર આધાર રાખે છે અિે હાઇલાઇ્ટ 
કરે છે કે દેશિા લગભગ દરેક ્બજારમાં ભાિાિી 
ડકંમત િધી રહી છે. િાિકુિરમાં એક અિે ્બે 
્બેિરૂમ યસુિ્ટિી ડકંમત અિુરિમે દર મસહિે 2,633 
િોલર અિે દર મસહિે 3,598 િોલર હતી. ્બીજા 
િં્બરે ્ટોરોન્ટોિંુ િૌથી િધુ ભાિું હતું. શહેરમાં 
એક ્ેબિરૂમિા એપા્ટ્સમેન્ટિી િરેરાશ ડકંમત ગયા 
િર્સિા િમાિ િમયથી 23 ્ટકા િધી છે, જે માસિક 
2,532 િોલર છે. ડરપો્ટ્સમાં જાણિા મળયું છે કે 
્બે ્બેિરૂમિા એપા્ટ્સમેન્ટ મા્ેટ તમારે દર મસહિે 
િરેરાશ 3,347 િોલરિો ખચ્સ કરિો પિશે. ગે્્ટર 
્ટોરોન્ટો સિસતારિા અનય શહેરોમાં પણ ભાિામાં 
મો્ટો િધારો જોિા મળયો છે. બ્ામપ્ટિમાં દર 
િરવે ખચ્સમાં 28 ્ટકાિો િધારો થયો હતો, જયારે 
સમિીિાગામાં 19.2 ્ટકાિો ઉછાળો જોિા મળયો 
હતો.  GTAિી પસચિમે આિેલા િાિા ્બજારો 
પણ િધુ મોંઘાં થયાં છે, જેમાં લંિિમાં માસિક ભાિા 
27.9 ્ટકા અિે ડકચિરમાં 24 ્ટકા િધયા છે. 

અલ્બ્ટરાટા
કેિેિાિા અલ્બ્ટા્સમાં 24 િર્સિા શીખ યુિક 

િિરાજ સિંહિી ગોળી મારી હતયા કરી દિેામાં 
આિી છે. એિમોન્ટિ મડે્ટકલ પડરક્ષકે પરીક્ષણ ્બાદ 
પુષ્ટિ કરી છે કે, િિરાજિી હતયા ગોળી લાગિાથી 
થઈ છે. એિમોન્ટિ પોલીિિા જણાવયા પ્માણે 
મૃતકિી ઓળખ િિરાજ સિંહિા રૂપમાં થઈ છે. 
જે પોલીિે દસક્ષણ પૂિ્સ એિમોન્ટિમાંથી મળી આવયો 
હતો. જાણકારી મળયા ્બાદ પોલીિ 3 ડિિેમ્બરિા 
રોજ સથાસિક િમય પ્માણે 3:00 િાગયે ઘ્ટિા 
સથળ પર પહોંચી હતી. 3 ડિિેમ્બરિા રોજ 51 
સટ્ી્ટ અિે 13 એિેનયુમાં ગોળીિો અિાજ આવયા 

્બાદ પોલીિિે તેિી િૂચિા મળી હતી. પોલીિિા 
જણાવયા પ્માણે 7 ડિિેમ્બરિા રોજ જયારે 
એિમોન્ટિ મેડિકલ પરીક્ષકે મૃતદેહિું પોસ્ટમો્ટમ 
કયુું તો એ જાણિા મળયું કે, 24 િર્સિા િિરાજ 
સિંહિી હતયા ગોળી લાગિાિે કારણે થઈ છે.

કેનેડરાનરા અલ્બ્ટરાટામરાં 24 વર્ષીય શીખ 
યુવક સનરરાજની ગોળી મરારી હતયરા 



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

manoj1968@yahoo. ca

દાદા સરકાર 2.0 ઃ આશ્ચર્યની 
વણઝાર, 17ના પત્ા કપારા

તંત્રી - સ્વદેશ

ગજુરાત વ્વધાનસભાનરી ચૂંટણરીમાં ભવ્ય જીત 
મેળવ્યા બાદ ભાજપે મુખ્યમંત્રીપદે ભૂપેન્દ્ર 

પટેલને રરપરીટ કરતા ગાંધરીનગરનું વસંહાસન પણ 
સોંપરી દરીધુ છે.

આમ તો અમરીત 
શાહે અમદા્વાદનરી 
જાહેરસભામાં ચૂંટણરી 
પ્રચાર દરવમ્યાન જ 
સરીએમ તરરીકે દાદાનરી 
જાહેરાત કરરી હતરી. 
એટલે સૌ કોઈને ખબર 
જ હતરી કે, ગુજરાતમાં 
મુખ્યમંત્રી કોણ 
બનશે. એટલે સરીએમ 

પદ માટે ઝાઝરી ઉતસુકતા કોઈને ન હતરી. પણ 
મંત્રીમંડળમાં કોણ કોણ હશે તેનરી સૌને ઈંતેજારરી 
હતરી. ભાજપે પહેલરી ્વાર ભૂપેન્દ્ર પટેલને 
મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા ત્યારે મંત્રીમંડળમાં નો રરપરીટ 
ફોર્યુયુલા અપના્વરીને વ્વજ્ય રૂપાણરી સરકારના 
એક પણ મંત્રીને સ્ાન આપ્યુ ંન હતુ. સોમ્વારે 
ભાજપે ફરરી એક્વાર ગુજરાતમાં સરકાર બના્વરી 
અને ગાંધરીનગરમાં સવચ્વાલ્યના હેવલપેડ 
ગ્ાઉન્ડ પર ભૂપેન્દ્ર પટેલે મુખ્યમંત્રીપદના શપ્ 
લરીધા. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સા્ે તેમના મંત્રીમંડળના 
૧૬ સભ્યોએ પણ શપ્ લરીધા. ભાજપે ન્વરી 
સરકારનરી રચનામાં ભૂપેન્દ્ર પટેલનરી અગાઉનરી 
કેવબનેટના મહત્તમ જૂના મંત્રીઓને ર્વાના 
કર્વા સા્ે બહુ ધરખમ ફેરફારો કરરી દરીધા છે. 
જેમનરી બાદબાકી કરાઈ તે અંગે પણ ચચાયુનું 
બજાર ગરમા્યુ છે. કારણ કે અગાઉનરી ભૂપેન્દ્ર 
પટેલ સરકારના ૧૭ મંત્રીને કાપરી નંખા્યા છે.  
રાજ્યના 33 પૈકી 21 વજલ્ામાં્રી કોઈ પણ 
ધારાસભ્યને સરકારમાં સ્ાન અપા્યું ન્રી.  
તે્ રી આ્વનારા સમ્યમાં સરકારનું વ્વસતરણ 
સંભ્વ છે. જો કે, હાલ જેનરી બાદબાકી ્ઈ તેમાં 
સૌ્રી આંચકાજનક નામ જીતુ ્વાઘાણરીનું છે. 

અગાઉ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં નંબર 
ટુ ગણાતા ્વાઘાણરીને કોઈ જ્વાબદારરી ન 
સોંપ્વા પાછળ પાટટીનું ચોક્કસ ગવણત મના્ય 
છે. ઉપરાંત નરેન્દ્ર મોદરી, આનંદરીબેન પટેલ 
અને વ્વજ્ય રૂપાણરીના મંત્રી મંડળમાં મંત્રી 
રહરી ચૂકેલા જ્યેશ રાદરડ્યાનરી પણ બાદબાકી 
કર્વામાં આ્વરી છે. અગાઉ ગ્ામ ગૃહવનમાયુણ 
અને ગ્ામ વ્વકાસ વ્વભાગના મંત્રી અજુયુનવસંહ 
ચૌહાણ, માગયુ-મકાન વ્વભાગના મંત્રી પૂણણેશ 
મોદરી, ્વન પ્યાયુ્વરણ, કલાઈમેટ ચને્જ 
વ્વભાગના મંત્રી રકરરીટવસંહ રાણા, મવહલા 
મંત્રીઓમાં મવનષા ્વરકલ અને વનવમષા સુ્ાર 
અને ગજેન્દ્રવસંહ પરમાર, વ્વનુ મોરરડ્યા અને 
દ્ેવા માલમનું પત્તુ પણ આ ્ેવળા મંત્રીમંડળમાં્ રી 
કાપરી નંખા્યુ છે. ન્વા મંત્રીમંડળમાં જેમનો 
સમા્વેશ કરા્યો તેમાં પણ આશ્ચ્યયુનરી ભરમાર 
છે. દાદા-2 કવેબનેટમાં મંત્રી તરરીકે કનુભાઈ 
દેસાઈ, બલ્ંવતવસંહ રાજપૂત, રાઘ્વજી પટેલ, 
ઋષરીકેશ પટેલ, કું્વરજી બા્વવળ્યા, મૂળુભાઈ 
બેરા, કુબેર રડંડોર અને ભાનુબેન બાબરર્યાને 
જ્વાબદારરી અપાઈ છે. આ પૈકી કનુભાઈ 
દેસાઈ, રાઘ્વજી પટેલ, ઋષરીકેશ પટેલ ભૂપેન્દ્ર 
પટેલનરી પહેલરી કેવબનેટમાં પણ હતા. કું્વરજી 
બા્વવળ્યા અને કુબેર રડંડોર પહેલાં મંત્રી હતા 
તે્રી તેમને ફરરી સ્ાન અપા્યું તેનું કોઈને 
આશ્ચ્યયુ ન્રી પણ બળ્વંતવસંહ રાજપૂતનરી 
એન્ટ્રી આશ્ચ્યયુજનક છે.

્વળરી આ ઘટના એ ્વાતનો પુરા્વો છે કે, 
મંત્રીમંડળનરી રચનામાં પણ અવમત શાહનો 
વસક્કો જ ચાલ્યો છે. બળ્ંવતવસંહ મૂળ કૉંગ્ેસરી 
છે અને કૉંગે્સનરી રટરકટ ઉપર ધારાસભ્ય 
બનતા રહ્ા હતા. શંકરવસંહ ્વાઘેલાના પતુ્ 
મહેન્દ્રવસંહના ્વે્વાઈ બળ્વંતવસંહ ૨૦૧૭માં 
કૉંગ્ેસમાં જોડા્યા હતા. ભાજપે ૨૦૧૭માં 
અહમદ પટેલને રાજ્યસભામાં જતા રોક્વા ભારે 
ધમપછાડા ક્યાયુ હતા. તે સમ્યે ભાજપે કૉંગે્સના 

ધારાસભ્યો પાસે સાગમટે રાજીનામાં અપા્વરીને 
કૉંગે્સનું સંખ્યાબળ ઘટાડ્વાનો મોટો દા્વ ખેલ્યો 
હતો. એ ્વખતે શંકરવસંહ ્વાઘેલા કૉંગ્ેસમાં 
હતા પણ ભાજપે તેમને શું સમજાવ્યુ ં કે, તેઓ 
કૉંગે્સ્રી જુદાં ્ઈ ગ્યા હતા.

બળ્ંવતવસંહ એ ્વખતે કૉંગ્ેસના ધારાસભ્ય 
હતા અને શંકરવસંહનરી ્વાતમાં આ્વરીને રાજીનામું 
ધરરી દરીધેલું. જે બાદ ભાજપે બળ્વંતવસંહ 
રાજપૂતને જ ઉમેદ્વાર બના્વરીને અહમદ પટેલ 
સામે મેદાનમાં ઉતા્યાયુ હતા. બળ્ંવતવસંહ અને 
ભાજપ બંનેએ મળરીને કૉંગ્ેસમાં રમખાણ કરરીને 
સાત ધારાસભ્યોને તોડરી પાડેલા.  શાહ જે રરીતે 
પ્ર્યાસો કરતા હતા તેના્રી  લાગતું હતું કે, 
અહમદ પટેલને હારનો સામનો કર્વો પડરી શકે 
છે. પણ પટેલ ્વધારે ચાલાક સાવબત ્્યા અને 
ભાજપ અને બળ્ંવતવસંહને પછડાટ ખા્વાનો 
્વારો આવ્યો હતો. 

જો કે, રાજપૂતે જે લડા્યકતા બતા્વરી 
તેના કારણે ભાજપે તેમને જીઆઈડરીસરીના 
ચૅરમૅન બનાવ્યા હતા. તેનરી મુદત પતરી 
ગ્યા પછરી રાજપૂત ન્વરા જ હતા તે્ રી 
તેમનરી કારરકદટી પતરી ગ્યેલરી મનાતરી હતરી 
ત્યા ં શાહના કારણે તેમને વસદ્ધપુરમાં્રી 
રટરકટ મળરી અને જીતરી જતાં મંત્રીપદ પણ 
મળ્યું.  ભૂપેન્દ્ર પટેલ કેવબનેટમાં એ્વરી જ 
બરીજી ભાનુબેન બાબરર્યાનરી પસંદગરીને 
પણ જાણકારો આશ્ચ્યયુજનક જ લેખા્વે છે. 
રાજકોટ વજલ્ામાં્રી જસદણ બેઠકના 
ધારાસભ્ય કું્વરજી બા્વવળ્યાને પણ કેવબનેટ 
મંત્રી બના્વા્યા છે પણ બા્વવળ્યા જૂના જોગરી 
હો્વા્રી તેમનરી પસંદગરી બરાબર છે.

જ્યારે રાજકોટ ગ્ાર્યના મવહલા ધારાસભ્ય 
ભાનુબેન બાબરર્યાનરી પસંદગરી્રી ખુદ 
ભાજપરીઓ અચંબામાં છે. એક મવહલા દવલત 
ધારાસભ્ય ભાનુબેનને મંત્રી બના્વરીને ભાજપે 
એક કાંકરે અનેક પક્રી મા્યાયુ છે.  ભાનુબેન 
બાબરર્યાના પરર્વારનો રાજકારણ સા્ે નાતો 
જૂનો છે. આ ઉપરાંત ખંભાવળ્યામાં ઈસુદાન 
ગઢ્વરી અને વ્વક્રમ માડમને હરા્વનારા મુળુ 
બેરા આમ તો ભાજપના જૂના જોગરી છે. ્વષષો 
પછરી પુનરાગમન કરરીને તેમણે પણ કવેબનેટ 
મંત્રી બના્વા્યા છે. જ્યારે રાજ્યકક્ાના 
મંત્રીઓમાં સ્વતતં્ હ્વાલા સા્ે હષયુ સંઘ્વરી 
અને જગદરીશ વ્વશ્વકમાયુ (પંચાલ)નો સમા્વેશ 
કરા્યો તેના કારણે કોઈને આશ્ચ્યયુ ્્યું ન્રી. 
રાજ્ય કક્ાના બરીજા મંત્રીઓમાં પરસોત્તમ 
સોલંકી, બચુભાઈ ખાબડ, મુકેશ પટેલ, 
ભરીખવુસંહ પરમાર અને કુ્ંવરજી હળપવતને 
જ્વાબદારરી સોંપાઈ છે.

જ્યારે પ્રફુલ પાનસેરર્યાનરી પસંદગરી 
આશ્ચ્યયુજનક છે. હ્વે સા્ે મહત્વનરી બાબત 
તો એ છે કે, 17 મંત્રીમાં્ રી 4 મંત્રી એટલે કે 
24% વમવનસટસયુ સામે ગુના દાખલ ્્યેલા છે. 
આ મંત્રીઓમાં હષયુ સંઘ્વરી, પરષોત્તમ સોલંકી, 
રાઘ્વજી પટેલ અને ઋવષકેશ પટેલનો સમા્વેશ 
્ા્ય છે. જ્યારે ગંભરીર ગુના ધરા્વતા મંત્રીમાં 
એકમાત્ પરષોત્તમ સોલંકીનું નામ આ્વે છે. 
જેમનરી સામે IPC 420, IPC 467 અને 
IPC 477 હેઠળ કેસ નોંધા્યેલા છે. જૂના 
મંત્રીમંડળમાં 7 મંત્રીઓ ગુનાવહત ઈવતહાસ 
ધરા્વતા હતા જેમાં્ રી 3 સામે ગંભરીર ગુના 
નોંધા્યા હતા. સરકારના મંત્રીઓનરી વશક્ણનરી 
્વાત કરરીએ રરપોટયુ મુજબ 17માં્રી 6 મંત્રી 
એટલે કે 35% મંત્રીઓ 8્રી 12 ધોરણ સુધરી 
પાસ છે. જ્યારે મંત્રીમંડળના 47 ટકા એટલે કે 
8 મંત્રી ગે્જ્યુએટ છે, અ્્વા તે્ રી ્વધુ વશક્ણ 
ધરા્વે છે. જ્યારે માત્ 3 મંત્રી જ એટલે ક 
18% વમવનસટસયુ રડપલોમા હોલડર છે.

તંત્રી સ્થાનેથરી
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વડોદરા
વડોદરા મ્યુનિનિપલ કોપપોરેશિમા િવા વર્ષિા 

બજેટ િંદર્ભે કવા્ત શરૂ કરી દેવામાં આવી છે 
અિે આવક િા િવા સ્ત્ોત અંગે ચચા્ષ નવચારણા 
થઈ રહી છે.  કોપપોરેશિ દ્ારા નમલકત વેરા િી 
વિયુલાત માટે ચાલયુ િાણાકી્ વર્ષિા આશરે િાડા 
ત્ણ મનહિા બાકી રહ્ા છે ,ત્ારે કમર કિવામાં 
આવી છે  ચાલયુ િાણાકી્ વર્ષમાં કોપપોરેશિિા 
નમલકતવેરાિી આવકિો લક્ાંક 520 કરોડ હતો 
તેિી િામે અત્ાર િયુધીમાં આશરે 360 કરોડ 
રૂનપ્ા મળ્ા છે. 

દરનમ્ાિ નમલકત વેરાિા નબલો ર્રવાિી 
મયુદતમાં જે તે ઝોિમાં નબલ ર્રવાિી છેલ્ી 

તારીખથી 15 દદવિિો વધારો ક્પો હતો તેમાં 
પૂવ્ષ ઝોિમાં મયુદત પૂરી થવાિી તૈ્ ારીમાં છે. પવૂ્ષ 
ઝોિમાં વોડ્ષ િં. 4, 5, 6,14 અિે 15 માં 15 
દદવિિી મયુદત વધારી તે પછી  છેલ્ી  તારીખ 
15 દડિેમબર છે. દનષિણ ઝોિમાં વોડ્ષ િં.16, 
17, 18 અિે 19માં છેલ્ી તારીખ 23 દડિેમબર 
કરાઇ છે. ઉત્તરઝોિમાં વોડ્ષ િં.1,2,3, 7 અિે 
13 માં  છેલ્ી તારીખ 27 દડિેમબર અિે પનચિમ 
ઝોિમાં વોડ્ષ િં.8,9,10, 11 અિે 12 માં નબલો 
ર્રવાિી  છેલ્ી તારીખ 2 જાન્યુઆરી છે. વેરા 
નબલ ર્રવાિી મયુદતમાં વધારો હવે પછી કરવામાં 
આવશે િહીં. જેથી જે લોકોએ હજી વેરો ર્્પો િ 
હો્ તેઓિે ર્રી દેવા કોપપોરેશિે જણાવ્યું છે.

નવીદદલ્ી
ગયુજરાત િરકારિા જોરદાર નવરોધ છતાં 

િયુપ્ીમ કોટટે ૨૦૦૨િા ગોધરાકાંડ કેિમાં મામલે 
આજીવિ કેદિા ગયુિેગારિે જામીિ આપી દીધા 
છે. કોટટે કહ્ં કે અપરાધી ફારૂક ૨૦૦૪થી જેલમાં 
છે અિે તેણે ૧૭ વર્ષ જેલ ર્ોગવી છે, તેથી તેિે 
જામીિ પર જેલમાંથી મયુક્ત કરવામાં આવે.  િયુપ્ીમ 
કોટ્ષ બાકીિા ૧૭ અપરાધીઓિી અપીલ પર 
રજાઓ પછી િયુિાવણી કરશે. િયુિાવણી દરનમ્ાિ 
જામીિિો નવરોધ કરતાં ગયુજરાત િરકાર વતી 
િોનલનિટર જિરલ તયુરાર મહેતાએ કહ્ં - આ માત્ 
પથથરમારો િહોતો, આ એક ઘૃણાસ્પદ ગયુિો હતો, 
કારણ કે તેઓએ િળગતી ટે્િમાંથી લોકોિે બહાર 

િીકળવા િહોતા દીધા. છેલ્ી િયુિાવણીમાં પણ 
ગયુજરાત િરકારે િયુપ્ીમ કોટ્ષમાં દોનરતોિી મયુનક્તિો 
નવરોધ ક્પો હતો. ગયુજરાત િરકારે પથથરબાજોિી 
રૂ્નમકાિે ગંર્ીર ગણાવી હતી. ગયુજરાત િરકારિા 
િોનલનિટર જિરલ તયુરાર મહેતાએ કહ્ં કે આ માત્ 
પથથરબાજીિો મામલો િથી, પથથરબાજીિે કારણે 
પીદડત લોકો િળગતી બોગીમાંથી બહાર િીકળી 
શક્ા િથી. પથથરબાજોિો ઈરાદો એવો હતો કે 
િળગતી બોગીમાંથી કોઈ મયુિાફર બહાર િ િીકળી 
શકે અિે બહારથી કોઈ તેમિે બચાવવા જઈ શકે 
િહીં.  િયુપ્ીમ કોટટે કહં્ હતયું કે આમાિંા કેટલાક 
દોનરતો પથથરબાજો હતા તેઓ લાંબો િમ્ જેલમાં 
ર્ોગવી ચયુક્ા હતા. 

વડોદરામાં વેરા ભરવાની મુદત પૂરી થયા 
બાદ બાકી વસૂલાત માટે વોરંટ બજાવાશે

વવરોધ છતાં ગોધરાકાંડના આજીવન 
કેદના ગુનેગારને સુપ્ીમમાંથી જામીન

વારંેટની બજવણી છતાં વેરા ેનહિ ભરે તા ેમમલકતા ેસીઝ કરાશે 17 અપરાધીની અપીલ અંગે સુમરિમ રજાઅાે પછી સુનાવણી કરશે

ધાનેરા
આજિા આધયુનિક ્યુગમાં હજી 

લોકો અંઘશ્રદ્ા પર નવશ્ાિ કરી 
રહ્ાં છે. જેિા કારણે જયુિી કહેવત 
િાચી ઠરી છે. લોર્ી્ા હો્ ત્ાં 
ધૂતારા ર્ૂખે િા મરે. આવયું જ કંઈક 
ઉત્તર ગયુજરાતિા ધાિેરામાં થ્યું છે. 
પાંચ ર્યુવાઓએ ર્ેગા મળીએ એક 
પદરવારિયું દયુઃખ દયુર કરવા માટે લાખો 
રૂનપ્ાિી માંગ કરી હતી. તેમણે એક 
જ પદરવારિા બે ર્ાઈઓિે દયુઃખ દયુર 
કરવાિી લાલચ આપીિે 35 લાખ 

રોકડા અિે 1.70 લાખિી ચાંદી 
પડાવી લીધી હતી. આ રૂ્વાઓએ 
પદરવારિા િભ્ોિે કહ્ં હતયું કે, 80 
વર્ષ અગાઉ તમારા ઘરે કોઈએ માતા 
મૂકી છે જેથી તમારે ચેહર માતાિી 
બાધા રાખવી પડશે. જેથી પદરવાર 
ર્ૂવાઓિી વાતમાં આવી ગ્ો હતો. 

પ્ાપ્ત નવગતો પ્માણે ધાિેરા અિે 
થરાદિા પાંચ ર્ૂવાઓએ ગોલા 
ગામિા બે ર્ાઈઓિે દયુઃખ દૂર 
કરવા બાધા આપી હતી. આ બાધાથી 
પદરવારમાં થોડેક અંશે રાહત થઈ 

હતી જેથી પદરવારિે રૂ્વાઓમાં 
નવશ્ાિ બેઠો હતો. પરંતયુ આ લંપટ 
ર્ૂવાઓએ પહેલેથી જ લાલચ 
આપીિે ર્ાઈઓિે પોતાિી તરફ 
કરી લીધા હતાં. આ ર્ૂવાઓએ બિંે  
ર્ાઈઓિે કહ્ં હતયું કે, દયુઃખ દયુર 
કરવા એક કરોડ િયુધીિો ખચ્ષ થશે. 
બિ આટલયું કહીિે તેમણે બિંે 
ર્ાઈઓ પાિેથી 1.70 લાખિી ચાંદી 
અિે 35 લાખ રૂનપ્ા રોકડા પડાવી 
લીધા હતાં. આ તમામ બાબતિી 
વીદડ્ો ગ્ાફી થતી હતી. 

ધાિેરામાં પદરવારિયું દયુઃખ દયુર કરવા પાંચ 
ર્યુવાઓએ ચાંદી િનહત 35 લાખ પડાવ્ા
પહરવારને ભુવાઅાેઅે કહું િતું કે, દુઃખ દુર કરવા અેક કરાેડનાે ખર્ચ થશે

વડોદરા
વડોદરાિી િ્ાજી હોસસ્પટલમાં 

ત્જી દેવા્ેલી બાળકીિે આખરે 
્યુરોનપ્િ દંપતીએ માતા નપતાિયુ છત્ 
પયુરુ પાડ્યુ છે.આ બાળકીિે ્યુરોપિા 
દેશ માલટાિા દંપનતએ તાજેતરમાં 
દત્તક લીધી છે.

માલટાિા િાગદરક નવનિેનટ જો 
અિાસ્ટાિી તેમજ તેમિા પત્ી 
ગા્ટિા જો તાજેતરમાં વડોદરાિા 
નિઝામપયુરા નવસ્તારમાં આવેલી 
િરકારિી સ્પશે્લાઈઝડ એડોપશિ 
એજનિીમાં આવ્ા હતા અિે પાંચ 
વર્ષિી બાળકી તેમિે િોંપવામાં આવી 
હતી.આ બાળકીિે લઈિે બીજા દદવિે 

વડોદરાિયુ દંપનત રવાિા થઈ ગ્યુ હતયુ.
વડોદરા સસ્થત સ્પેશ્ાલાઈઝડ 

એડોપશિ એજનિીિા ઓદફિર 
જાગૃનતબેિ કહે છે કે, બાળક દત્તક 
લેવા માટે કેનદ્ર િરકારિી વેબિાઈટ 
કારા(િેનટ્લ એડોપશિ રીિોિ્ષ 
ઓથોદરટી) પર ઓિલાઈિ એપલા્ 
કરવાિયુ હો્ છે.માલટાિા દંપનતએ 
૨૦૨૦માં બાળકિે દત્તક લેવા માટે 
અરજી કરી હતી.એ પછી જરુરી 
કા્દાકી્ કા્્ષવાહીમાં બે વર્ષ લાગ્ા 
હતા.આ દરનમ્ાિ તેમણે વેબિાઈટ 
પર બાળકોિી  પ્ોફાઈલ ચેક કરીિે 
વડોદરાિી બાળકી પર પિંદગી ઉતારી 
હતી.

વડોદરામાં તયજી દેવાયેલી પાંચ વર્ષની 
બાળકીને મળયા યુરોપના માતા-વપતા
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વડોદરા
સુરતનો પરરવાર ઉજ્જૈનથી દર્શન 

કરીને પરત આવતો હતો ત્ારે આ 
પરરવાર પાવાગઢના દર્શને ગ્ો હતો. 
દર્શન કરીને પરત ફરતાં વાઘોરિ્ા 
તાલુકાના જરોદ પાસે જ તેમની કાર 
એક ટ્રકની પાછળ ઘુસી ગઈ હતી. 
આ દરમમ્ાન કારમાં બેઠેલા ચાર 
લોકોનું ઘટના સથળે જ મોત નીપજ્ંુ 
હતું. જ્ારે પાંચ લોકોને ગંભીર ઈજા 
પહોંચી હતી. 

અકસમાતની ઘટનાની જાણ થતાં 

જ પોલીસની ટીમ ઘટના સથળે જવા 
તાતકામલક ધોરણે રવાના થઈ હતી. 
પોલીસની સાથે  NDRFની ટીમે 
ઘટના સથળે જઈને બચાવ કામગીરી 
હાથ ધરી હતી. પોલીસની ટીમે 

અકસમાતમાં ઈજા પામેલા લોકોને 
હોસસપટલ ખસેડાં હતાં. જ્ારે 
મૃતદેહોને પોસટમોટ્શમ માટે લઈ 
જવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. 
પોલીસે આ ઘટનામાં વધુ તપાસ 
હાથ ધરી છે. આ ઘટનામાં મૃત્ુ 
પામનારામાં  રંગાજી રકરોરજી કલાલ 
(ઉમર 65), રોરન ગગાજી કલાલ 
(ઉમર 40), ૩. પ્રકાર રામાજી ગુજ્શર  
(ઉંમર 35), ૪. રાકેર કનજૈ્ા જી 
ગુજ્શર (ઉંમર 80)નો સમાવરે થા્ 
છે.

પાવાગઢ દર્શન કરી સુરત જતાં પરરવારને 
વડોદરા પાસે અકસ્ાત નડ્ો, 4ના ્ ોત
પાવાગઢના જરાોદ પાસો જ તોમની કાર એોક ટ્રકની પાછળ ઘુસી ગઈ, 5નો ઈજા

મહિસાગર
મહીસાગર જીલ્ામાં ધમ્શ 

પરરવત્શનને લઈ ચકચાર મચી છે. જેમાં 
બાલામસનોરની ગાિ્શન હોટલમાં કા્્શક્રમ 
્ોજા્ો હતો. તેમજ  બાલામસનોર, 
નરિ્ાદ અને પંચમહાલના લોકો 
કા્્શક્રમમાં જોિા્ા હતા. જેમાં ધમ્શગુરુ 
દ્ારા 45 લોકોએ ધમ્શ પરરવત્શન ક્ુું 
છે. તેમાં મહનદુ ધમ્શ છોિી બૌદ્ધ ધમ્શમાં 
45 લોકો જોિા્ા છે. બાલામસનોર 
નગર મવસતારમાં આવેલી હોટલમાં 
બૌદ્ધધમ્શના ધમ્શગુરુની હાજરીમાં 
બાલામસનોર નગરના રોમહતવાસના 7 
ઈસમો સમહત મહીસાગર મજલ્ા સાથે 
ખેિા અને પંચમહાલ મજલ્ાના 45 

લોકોએ મહનદુ ધમ્શમાંથી બૌદ્ધધમ્શમાં 
પરરવત્શન કરી લીધું હતું. સમગ્ર 
બાબતે ફોટા અને વીરિ્ો વા્રલ 
થતાં સમગ્ર ઘટના સામે આવતા 
બાલામસનોર નગર સમહત મહીસાગર 
મજલ્ામાં ચચા્શનો મવષ્ બન્ો છે. 
ધમ્શ પરરવત્શન બાબતે જે લોકોએ ધમ્શ 
પરરવત્શન ક્ુું છે તે લોકોએ કા્દાકી્ 
મજલ્ા કલેકટરને અરજી કરવાની 
રહે છે જે બાદ ના્બ કલેકટર અને 
મામલતદારને લોકો માટે અમભપ્રા્ 
આપવામાં આવે છે. તો ધમ્શ પરરવત્શન 
કરનાર લોકોએ મજલ્ા કલેકટરને 
અરજી કરી છે કે કેમ તે તપાસ તંત્ર 
દ્ારા કરવામાં આવી રહી છે.

નડડયાદ 
નરિ્ાદ એસઆરપી ખાતે પોલીસ 

કોનસટેબલે નરિ્ાદના એક ફાઇનાનસર 
પાસેથી રૂ.૨.૮૦ લાખ ટુકિે ટુકિે લીધા 
હતા. જે અંગે પોલીસ કોનસટેબલે આપેલ 
ચેક રીટન્શ થતાં ફા્નાનસરે નરિ્ાદ કોટ્શમાં 
પોલીસ કોનસટેબલ મવરુદ્ધ કેસ દાખલ ક્યો 
હતો.

જે અંગેનો કેસ નરિ્ાદની કોટ્શમાં ચાલી 
જતા ન્ા્ાધીરે પોલીસ કોનસટબેલને એક 
વષ્શની સાદી કેદ તથા વળતર પેટે ચેકની 
રકમ રૂ.૨.૮૦ લાખ ત્રીસ રદવસમાં ચૂકવી 
આપવાનો હુકમ ક્યો હતો. જો ૩૦ રદવસમાં 
વળતરની રકમ ન ચૂકવે તો વધુ ૬ માસની 
સાદી કેદની સજાનો હુકમ કરેલ છે.

પ્રાપ્ત મામહતી અનુસાર નરિ્ાદ તાલુકાના 
મહોળેલ ગામના મવઠ્ઠલભાઈ લાલજીભાઈ 
ચાવિા નરિ્ાદ એસઆરપી ખાતે પોલીસ 
કોનસટેબલ તરીકે નોકરી કરે છે. તેઓએ સને 
૨૦૧૩- ૨૦૧૪ માં નરિ્ાદ મમલ્તનગર 
ખાતે રહેતા અને ફાઇનાનસ તથા ખેતીનો 
ધંધો કરતા મોહમમદ ઈકબાલ નજીરહુસેન 
રેખ પાસેથી ટુકિે ટુકિે રૂ.૨.૮૦ લાખ 
લીધા હતા. દરમમ્ાન મોહમમદ ઈકબાલે 
મવઠ્ઠલભાઈ પાસે આપેલ નાણાંની માંગણી 
કરતા મવઠ્ઠલભાઈએ તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ના 
રોજનો બેંક ઓફ બરોિા સટેરન રોિ મેઇન 
બ્ાનચનો ચેક નં.૦૦૦૦૧૬ નો આપ્ો હતો. 
જે ચેક બેંકમાં રજૂ કરતા અપૂરતા બેલેનસને 
કારણે ચેક રરટન્શ થ્ો હતો. 

ચેક રીટન્નના ગુનામાં નડડયાદ SRP 
પોલીસ કોન્સટટેબલને એક વર્નની કેદ

મહિસાગર હિલ્ામાં 45 નાગડરકોએ 
ધમ્ન પડરવર્નન કરરાં મચેલી ચકચાર

ઠાસરાના માસરા ગામમાં 
રોગચાળો ફેલા્ોઃ ઘરે ઘરે 
માંદગીના ખાટલા ખિકા્ા

નડડયાદ
ઠાસરાના માસરા ગામમાં છેલ્ા ઘણા રદવસથી ભેદી 

રોગચાળો ફાટી નીકળ્ો છે. ઘરે ઘરે બીમારીના ખાટલા 
જોવા મળી રહ્ા છે. આમ છતાં આરોગ્તંત્રને ગામની 
મુલાકાત લેવાની ફુરસદ ન મળતાં ગ્રામજનોમાં ઉગ્ર રોષ 
વ્ાપ્ો છે. ઠાસરા તાલુકાના છેવાિે આવેલું માસરા ગામ 
આરરે ૫૦૦૦ની વસતી ધરાવે છે. માસરા ગામમાં છેલ્ા 
પંદરેક રદવસથી લોકો ભેદી બીમારીના દદદીઓમાં વધારો 
થઈ રહ્ો છે. ગામમાં ઘરે ઘરે બીમારીના ખાટલા જોવા 
મળી રહ્ા છે. ગામમાં લોકો તાવ આવવો, ઠંિી લાગવી 
તેમજ સ્ા્ુના દુખાવાથી પીિાઈ રહ્ા છે. મચકનગુની્ા 
જેવી ભેદી બીમારીથી પીિાતા લોકો ફફિી ઉઠ્ાં છે. 
ગામમાં બીમાર દદદીઓને સારવાર ન મળતાં નાછૂટકે લોકો 
ઉમરેઠ ખાનગી દવાખાનામાં મોંઘી સારવાર લઈ રહ્ા છે.

કઠલાલમાં ઓરફસમાં 
કમ્શચારીએ ઝેરી દવા પી 
આપઘાતનો પ્ર્ત્ન ક્યો

કઠલાલ
કઠલાલ મા આવેલ મધ્ ગુજરાત વીજ 

કંપનીના કમ્શચારી દ્ારા અગમ્ કારણોસર 
વીજ ઓરફસમાં જ ઝેરી  દવા પી આતમહત્ાની 
કોમરર કરેલ જેઓને તાતકામલક નજીકની 
ખાનગી હોસસપટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં 
આવેલ છે, વીજ કંપનીમાં હેલપર તરીકે ફરજ 
બજાવતા રાજેર એલ સો. પરમાર  અને 
વીજ ઇજનેર વચ્ે  છેલ્ા કેટલાક સમ્થી 
કામ બાબતે રકઝક થતી હતી અને આજે પણ 
આ કામથી જ અણ બનાવ બનતા તેઓએ 
ઓરફસમાં જ દવા લીધી હતી. આ અંગે 
કઠલાલ પોલીસ દ્ારા જાણવા જોગ ફરર્ાદ 
નોધી આગળની કા્્શવાહી હાથ ધરેલ છે.
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આણંદ 
આણંદ તાલુકાના ઓડ-સારસા 

રોડ ઉપર આવેલ એક ફેક્ટરી 
નજીકના ખેતરમાંથી ત્રણ દદવસ પૂવવે 
એક આધેડનો મૃતદેહ મળી આવ્ો 
હતો. જો કે મૃતદેહનો કબજો મેળવી 
પોસ્ટમો્ટ્ટમ કરાવતા આધેડનું વીજ 
કરં્ટ લાગવાથી મોત નનપજ્ું હોવાનું 
ખુલવા પામ્ું હતું. 

જેથી પોલીસે  વધુ તપાસ હાથ 
ધરતા ખેતર માનલકે પાક બચાવવા 
મા્ટે ફેનસીંગ તારમાં પસાર કરેલ 
ઝા્ટકા કરં્ટથી આધેડનું મૃત્ુ થ્ું 
હોવાનું ખુલતા ખેતર માનલક સનહત 
છ શખસ નવરુધધ મનુષ્વધની કલમ 
મુજબ ગુનો નોંધી કા્દેસરની 
કા્્ટવાહી હાથ ધરી છે. વધુમાં 
પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માનહતી 
મુજબ આજથી ત્રણેક દદવસ પવૂવે 
ઓડ-સારસા રોડ ઉપર આવેલ  
પોષક ફેક્ટરી નજીક  એક ખેતરમાં 
અજાણ્ા આધેડનો મૃતદેહ મળી 

આવતા ખંભોળજ પોલીસે મૃતદેહનો 
કબજો મેળવી અપમૃત્ુનો ગુનો નોંધી 
પોસ્ટમો્ટ્ટમ અથવે મોકલી આપ્ો 
હતો. જેનું પેનલ ડોક્ટરો દ્ારા પીએમ 
કરાતા વીજ કર્ંટ લાગવાથી આધેડનું 
મૃત્ુ થ્ું હોવાનું ખુલવા પામ્ંુ હતું. 
જેથી પોલીસે શંકા આધારે તપાસ હાથ 
ધરતા ખેતર માલીકોએ પાક બચાવવા 
સારુ ફેનસીંગ તાર પર કર્ંટ પસાર 
ક્યો હોવાનું ખુલ્ંુ હતું અને ખેતરમાં 
રહેતા પપપભુાઈ મકવાણાએ તારની 
વાડ પાસે કોઈ અજાણ્ો મૃત્ુ પામ્ો 
હોવાનું ખેતર માનલક સુમીશભાઈને 
જણાવતા સુમીશભાઈએ પોતાના 
ઓળખીતા અરનવંદભાઈ ગોનવંદભાઈ 
રોનહત, રમેશ ઝવેર ઠાકોર, દદનેશ 
રામા પરમાર, પુંજા તેજા રાવળ અને 
પપપ ુ પુજા ઉફફે તેજા રાવળની મદદ 
લઈ મૃતદેહને નજીકની તલાવડી પાસે 
મુકાવી દીધો હોવાની કબુલાત કરતા 
પોલીસે તમામ નવરુધધ ગુનો નોંધી 
કા્દેસરની કા્્ટવાહી હાથ ધરી છે. 

આણંદ : ઉમરેઠ તાલુકાના સુરેલી 
તાબેના બાજીપુરા ગામની સીમમાં 
આશરે બે વષ્ટ પવૂવે કાકાની હત્ા 
કરવાના બનાવમાં ભત્રીજાને આણંદની 
કો્ટટે તકસીરવાન ઠેરવી આજીવન 
કેદની સજા ફ્ટકારી હતી. જ્ારે અન્ 
એક શખસને ધારી્ુ મારી જીવલેણ 
ઈજા પહોંચાડવા બદલ સાત વષ્ટની 
સખત કેદની સજા સંભળાવી હતી.

તકરારમાં ગંભીર રીતે ઘવા્ેલ 
છત્રનસંહ રાઠોડને તુરત જ હોસસપ્ટલમાં 
સારવાર અથવે ખસેડા્ા હતા. જ્ાં 

સારવાર તેઓનું કરૂણ મોત નનપજ્ું 
હતું.  આ કેસ આણંદની ડીસટ્ીક્ટ 
કો્ટ્ટમાં ચાલી જતા ફરી્ાદી પકે્ 
ઉપસસથત સરકારી વકીલની દલીલો 
તેમજ ચાલીસ દસતાવેજી પુરાવા 
અને સોળ વ્નતિઓની જુબાની બાદ 
ન્ા્ાધીશે કનુભાઈ પ્રતાપભાઈ 
પરમારને હત્ાના ગુનામાં તકસીરવાન 
ઠેરવી આજીવન કેદની સજા સંભળાવી 
હતી.  જ્ારે હસમુખભાઈ શંકરભાઈ 
રાઠોડને સાત વષ્ટની સખત કેદની 
સજાનો ચુકાદો સંભળાવ્ો હતો. 

આણંદમાં ખેતરમાં કરંટથી આધેડનું 
મોત થયાનું ખૂલયું, 6 સામે ફરરયાદ

આણંદમાં જમીનની તકરારમાં કાકાની 
હતયા કરનાર ભત્ીજાને આજીવન કેદ

વડોદરામાં ગંભીર બીમાારીથી પીડાતા 
નનવૃત્ત પી.એસ.આઇ.નો આપઘાત

પાક બચાવવા તાર ફ્રે ન્સિંગમાં વીજ પ્રવાહ શરૂ કરાયો, કારેઇનરે 
ખબર ન પડરે તરે માટરે લાશનરે તલાવડી પાસરે મુકી દરેવાઇ હતી

દૂધસાગર ડેરીના પૂવ્ટ 
ચેરમેન નવપુલ ચૌધરીને 
SCમાંથી જામીન મળ્ા

મહેસાણા
દૂધસાગર ડેરીના 750 કરોડના 

કનથત કૌભાંડમાં ગુજરાતના પવૂ્ટ 
ગૃહમંત્રી નવપુલ ચૌધરીના સુપ્રીમ કો્ટટે 
નબનશરતી જામીન મંજુર ક્ાાં છે. 
નવપુલ ચૌધરીની ધરપકડ થતા સમગ્ર 
ઉત્તર ગુજરાતમાં ચૌધરી સમાજમાં 
ભારે રોષ પણ જોવા મળી રહ્ો હતો. 
તેમના વકીલે સુપ્રીમ કો્ટ્ટમાં કરેલી 
દલીલો કો્ટટે માન્ રાખી હતી ત્ાર 
બાદ જામીન અંગેની સુનાવણી ્ટળી 
ગઈ હતી. આજે ફરીવાર સુનાવણી 
હાથ ધરાતાં કો્ટટે નબનશરતી જામીન 
મંજુર ક્ા્ટ હતાં.  દૂધસાગર ડેરીના 
ચેરમેન તરીકેના 2005થી 2016 
સુધીના કા્્ટકાળ દરમ્ાન નવપુલ 
ચૌધરીએ પોતાની સત્તાનો દૂરપ્ોગ 
કરીને ્ટેનડર પ્રનરિ્ા હાથ ધ્ા્ટ નવના 
દૂધ ઠંડુ રાખવાના મશીન, કોનટ્ાક્ટરો 
પાસેથી બીડ મંગાવ્ા નવના કોનટ્ાક્ટ 
આપવા, બારોબાર વક્ક ઓડ્ટર આપવા 
સનહતના મામલે કરોડોની ગેરરીનત 
અંગે એસીબી દ્ારા નવપુલ ચૌધરીની 
ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 

વડોદરા ઃ વડોદરા પોલીસ તંત્રમાં 
ફરજ બજાવતા નનવૃત્ત થ્ેલા ૬૧ 
વષ્ટના અનવનાશભાઇ ગણપતરાવ 
જાદવ હાલમાં માંજલપુરની નશવપુરી 
સોસા્્ટીમાં  રહે છે. તેમના પત્ી 
એમ.એસ.્ુનનવનસ્ટ્ટીમાં ક્ાક્ક તરીકે 
નોકરી કરે છે. તેમણે ગુડઝ ટ્ેન 
નીચે  પડતું મૂકીને આપઘાત કરી 
લીધો હતો. જે બાદ પોલીસે તેમના 

પદરવારનો સંપક્ક કરી નનવેદનો લેતા 
જાણવા મળ્ું હતું કે, અનવનાશભાઇ 
જાદવ છેલ્ા ક્ેટલાક સમ્થી 
ગંભીર બીમારીથી પીડાતા હતા અને 
વડોદરાની ખાનગી હોસસપ્ટલમાં 
સારવાર ચાલતી હતી. બીમારીથી 
ક્ંટાળીને તેમણે આપઘાત કરી લીધો 
હોવાનું પોલીસની પ્રાથનમક તપાસમાં 
જાણવા મળ્ું છે.
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કચ્છનો દરિયા રકનાિેથી પારકસ્ાની 

મા્છીમાિોની અવિજવિ વધી િહી ્છે. 
તયાિે બોર્ડિ સિકયયુરિટી ફોિ્ડના જવાનોએ 
કચ્છના હિામીનાળા સવસ્ાિમાંથી ત્રણ 
પારકસ્ાની મા્છીમાિોને ઝરપી પાડા ં
્છે. ્ે ઉપિાં્ આ સવસ્ાિમાં હજી પણ 
િર્ડ ઓપિેશન રાલયુ ્છે. આ ્છેલ્ા 
બે મસહનામાં બીજો બનાવ ્છે. જેમાં 
પારકસ્ાનથી આવેલા મા્છીમાિો કચ્છના 
હિામીનાળા સવસ્ાિમાંથી ઝરપાયા હોય. 
ઓકટોબિના બીજા િપ્ાહમાં પણ બે 
પારકસ્ાની મા્છોમાિોને બીએિએફ દ્ાિા 

ઝરપી લેવામાં આવયાં હ્ાં. 
પ્ાપ્ સવગ્ો પ્માણે િસવવાિે 

હિામીનાળા સવસ્ાિમાં પેટ્ોસલંગ 
કિી િહેલા બીએિએફના જવાનોએ 
પારકસ્ાની ઘૂષણખોિોની માસહ્ી મળ્ાં 
જ ્ેમણે િર્ડ ઓપિેશન હાથ ધયયુું હ્યું. 
જેમાં  BSFના જવાનોએ એક મા્છીમાિી 
બોટ િાથે ત્રણ પારકસ્ાની ઘૂિણખોિોને 
ઝરપી પાડા હ્ાં.ઓકટોબિના બીજા 
િપ્ાહમાં બીએિએફના જવાનોએ 
પારકસ્ાનીઓને શોધવા િર્ડઓપિેશન 
હાથ ધયયુું હ્યું. તયાિ બાદ બે પારકસ્ાની 
ઘૂષણખોિો ઝરપાયા હ્ાં. 

BSFના જવાનોએ હરામીનાળામાંથી 
પાક.ના 3 ઘૂષણખોરોને ઝડપી પાડ્ા

ભયુજમાં હમીિિિ ્ળાવ પાિે 
ટીખળખોિોએ ગાંધીજીની 
પ્સ્મા િાથે રેરાં કયા્ડ

ભુજ
ભયુજમાં હમીિિિ ્ળાવ પાિે આવેલી િાષ્ટ્રસપ્ા 

ગાંધીજીની પ્સ્માને વધયુ એકવાિ ટીખળખોિોએ નયુકશાન 
પહોંરારીને િિાજાહિે અપમાસન્ કિી ્ેછ. િોમવાિે િાત્રે 
કોઈ અિામાસજક ્તવો બાપયુની પ્સ્માને કાળી ટોપી 
પહેિાવવા ઉપિાં્ પ્સ્મા ઉપિ કાળા કલિાથી પપા એવો 
શબદ લખી ગયા ્છે. િવાિે જયાિે શહિેીજનો અહીંથી 
પિાિ થયા તયાિે આ બાબ્ ધયાને આવ્ા પાસલકાને 
જાણ કિી હ્ી. જે બાદ િયુાધિાઈના િત્ાધીશો દોર્ા થયા 
હ્ા ને ્તકાલ કમ્ડરાિીઓને મોકલીને પ્સ્માની િફાઈ 
કિાવી હ્ી. આ ઘટનાની જાણ િોશ્યલ મીરીયા માિફ્ે 
શહિેભિમાં થઈ જ્ાં જાગૃ્ોમાં ભાિે િોષ ફેલાયો હ્ો.

કોંગ્ેિના રદગગજ ને્ા-MLA 
અજયુ્ડન મોઢવારરયાના સપ્ાનયું 

96 વષ્ડની વયે અવિાન
પોરબંદર

કોંગ્ેિના રદગગજ ને્ા અને ધાિાિભય અજયુ્ડન 
મોઢવારરયાના સપ્ા દેવાભાઈનયું 96 વષ્ડની વયે સનધન 
થયયું હ્યું. ્ેમના સનધનને લઈને પોિબંદિ પંથકમાં ખાિ 
કિીને ્ેમના વ્ન મોઢવારામાં શોકનો માહોલ હ્ો. 
મોઢવારામાં ઘિેા શોકની લાગણી ફેલાઈ ્છે. બયુધવાિે 
બપોિે મોઢવારાથી જ ્ેમની અંસ્મયાત્રા નીકળી 
હ્ી.  જેમાં મોટી િંખયામાં લોકો જોરાયા હ્ા. અજયુ્ડન 
મોઢવારરયાએ આ વખ્ની સવધાનિભાની રૂંટણીમાં 
પોિબંદિથી ઝંપલાવયયું હ્યું. ્ેમની િામે ભાજપના બાબયુ 
બોસખરિયા રંૂટણી લર્ા હ્ાં. પરિણામના રદવિે અજયુ્ડન 
મોઢવારરયાની જી્ થઈ હ્ી. 

ભાવનગર 
એમ.કે. ભાવનગિ યયુસનવસિ્ડટીના 

િાઈનિ રરપાટ્ડમેનટના સવદ્ાથથીઓને 
અમેિીકામાં આગળ અભયાિ માટેનયું 
િંપૂણ્ડ માગ્ડદશ્ડન મળી િહે ્ેવા આશય 
િાથે અમિેીકાનાં દયુ્ાવાિથી શૈક્ષસણક 
સવભાગનાં અધયક્ષ િાથે િેમીનાિ 
યોજાયો હ્ો.

ભાિ્નાં અમેરિકા શસથ્ 
દયુ્ાવાિથી શૈક્ષસણક સવભાગનાં અધયક્ષ 
રો.ઉવથીશ મહે્ ા કેલીફોનથીયાથી અત્રે 

આવયા અને મિીન િાયનિ ભવન 
્થા ગસણ્ ભવન દ્ાિા યોજાયેલ 
િંયયુક્ત કાય્ડક્રમ િંદભભે એક રદવિીય 
િેસમનાિમાં મયુખયવક્તા ્િીકે ્ેઓએ 
૨ કલાક િયુધી સવદ્ાથથીઓ િાથે 
સવરાિગોષ્ી કિી હ્ી. અમિેીકામાં 
આગળ અભયાિ માટે કેવા પ્કાિનાં 
કોષથીઝ, સવષયો, સકોલિશીપ આગળ 
અભયાિ માટે કેવા પ્કાિનયું પૂવ્ડ 
આયોજન વગિેે બાબ્ોને આવિી 
લઈ મનનીય પ્વરન આપયયું હ્યું. 

સવદ્ાથથીઓને યયુસનવસિ્ડટી દ્ાિા 
આયોજી્ આવા કાય્ડક્રમોમાં ઉપશસથ્ 
િહી મહત્મ પ્શ્ો્િી કિી પો્ાની 
કાિરકદથી બનાવવા માટે આવા કાય્ડક્રમો 
અને ્ેમાંથી મળ્ી માસહ્ીનો મહત્મ 
ઉપયોગ કિવા આહવાન કિાયયું હ્યું. 
જેમાં ૧૫૦૦૦ થી ૪૫૦૦૦ રોલિ 
િયુધીની સકોલિશીપનો સકોપ હોવાનયું 
જણાય ્છે ્ો આવા અભયાિ માટે 
એજનટો પણ િિળ્ાથી મળ્ા હોય ્છે 
્ે અંગે માસહ્ી અપાઈ હ્ી.

USAમાં અભયાિ અથભે જનાિા માટે રદલહી 
ખા્ે એમબેિીની વયવસથા આશીવા્ડદરૂપ 
યુનિ.િા મરીિ સાયન્સ અિે ગણિત ભવિિા ઉપક્રમે વવશેષ સેમમિાર યાેજાયાે

રાજકોટ 
ગયુજિા્માં રરિેમબિ માિમાં ખાિ 

કિીને કચ્છ-િૌિાષ્ટ્ર  અને દસક્ષણ 
ગયુજિા્માં ધિ્ીના પેટાળમાં  હલરલ 
ખાિી વધી ્છે. અમિેલી પંથકમાં ગ્ 
િાસત્રના પોણા બાિથી આજે બપોિના 
પોણા બે વાગયા  િયુધીમાં ભૂકંપના 
ઉપિાઉપિી રાિ હળવા આંરકા 
નોંધાયાનયું સિસમોલોજીકલ િેનટિના 
િૂત્રોએ જણાવયયુ ં ્ેછ.  ્ેનયું કેનદ્રસબંદયુ 
અમિેલીથી ૩૨થી ૪૪ રક.મી. દૂિ 
દસક્ષણ અને ઉત્િ બને્ રદશામાં નોંધાયયું 
્ેછ. ્ો બીજી ્િફ કચ્છ,દસક્ષણ 
ગયુજિા્માં ભાિે ધિ્ીકંપનયું પ્માણ 
પણ ગ્ િપ્ાહથી ખાસિયુ વધયયું ્ેછ.

અમિેલીથી અહેવાલ પ્માણે 
િાવિકુંરલા ્ાલયુકાના સમસ્યાળા 
પંથકમાં ભૂકંપના આંરકા અનયુભવાયા 
હ્ા. જેની ્ીવ્ર્ા ૨.૦ અને ૨.૨ 
નોંધાઈ ્ેછ અને ્મામ આરંકા 
ધિ્ીની ઉપિી િપાટી પિ ઉદભવયા 
હ્ા. પ્ાથસમક િી્ે આ આંરકા 
ઉદભવવાનયું કાિણ ભૂગભ્ડ જળસ્િમાં 
ફેિફાિ મનાય ્છે. ્છેલ્ા એક 
માિથી આવા આંરકા અનયુભવા્ા 
હોય લોકોમાં ગભિાટનો માહૌલ ્છે 
અને  લોકોએ સવરીયો વાયિલ કિીને 
ભૂકંપના ભયને દૂિ કિવા ્ેની ્પાિ 
કિીને લોકોને યોગય માસહ્ી જાિી 
કિાય ્ેવી માંગ કિાઈ ્ેછ.

ભુજ
કચ્છ િસહ્ ગયુજિા્ભિમાં 

રકરાિ મરાવનાિ જયસં્ ભાનયુશાલી 
હતયા કેિના આિોપીઓ પૈકીના 
એક એવા જેન્ી ઠક્કિને ગયુજિા્ 
હાઈકોટટે સનયસમ્ જામીન પિ મયુક્ત 
કયા્ડ ્છે. વષ્ડ- 2019માં અબરાિાના 
પૂવ્ડ ધાિાિભય જેન્ી ભાનયુશાલીની 
રાલ્ી ટે્નમાં ગોળી ધિબીને 
હતયા કિી નાખવામાં આવી હ્ી. 
્ા.7/1/2019ના િાત્રે િયાજીનગિી 
ટ્ેનમાં િામખીયાળી નજીક 

ભાનયુશાલીની હતયા થયા બાદ િેલવે 
પોલીિની સપેશ્યલ ઈનવેસટીગેશન ટીમે 
્પાિના અં્ ે ્ાિીખ 11/4/2019ના 
જેન્ી ઠક્કિની ધિપકર કિી હ્ી.

રાજ્ડિીટ થયા બાદ જેન્ી ઠકકિે 
સનયસમ્ જામીન માટે અિજી કિી હ્ી 
જેને ભરાઉ િેશનિ કોટટે ફગાવી દીધી 
હ્ી. તયાિબાદ પણ જયંસ્ ઠકકિે 
ગયુજિા્ હાઈકોટ્ડમાં જામીન મેળવવા 
અિજી કિેલી પિં્યુ ્ેને પણ ગયુજિા્ 
હાઈકોટટે કાઢી નાખી હ્ી. તયાિબાદ 
ફિી ્ા.9/1/2022ના જેન્ીએ પો્ે 

કેનિિ પીરર્ હોવાનયું કહીને ગયુજિા્ 
હાઈકોટ્ડ િમક્ષ નવેિિથી અિજી કિી 
હ્ી. જે અિજીની િયુનાવણીમાં એક 
જજે ‘ નોટ બી ફોિ મી’ કહી ઈનકાિ 
કિ્ા રીફ જસટીિે અિજી જસટીિ 
ઈલેશ વોિાની બેનરમાં િીફિ કિી હ્ી. 

ઓગસટ- 2021માં હૃદય િોગને 
લઈને જેન્ીની અમદાવાદની િીમિ 
હોસપીટલમાં એશનજયોપલાસટી થયેલી ્ે 
િમયે જેન્ીને ગળા અને કિોરજ્યુમાં 
કેનિિ હોવાનયું સનદાન થયયુ હ્યુ. જયાં 
કેનિિ અંગે િાિવાિ અપાઈ હ્ી. 

અમરેલીમાં ભૂકંપના 4 આંચકા, 
ડડસે.માં ધરતીકંપોનું પ્રમાણ વધ્ું

અમરેલી
અમિેલી સજલ્ાના બાબિા 

્ાલયુકામાં િમાજ પિ લાં્છન લગાર્ી 
ઘટના િામે આવી ્ેછ. બાબિા ્ાલયુકાના 
ગળકોટરી ગામમાં િહેલી એક 
મસહલાએ પો્ાના પસ્ના મૃતયયુ બાદ 
બીજા લગ્ન કયાું હ્ા. પિં્યુ મસહલાના 
બીજા લગ્ન ્ેના પહેલા પસ્ના 
પરિવાિજનોને ન ગમ્ા મસહલાને ઢોિ 
માિ માયયો હ્ો. મસહલાને પીલિ િાથે 
બાંધીને લાકરી વરે ફટકાિવામાં આવી 
હ્ી. મસહલાને અપા્ી આ ્ાલીબાની 
િજાનો વીરરયો પણ િોસશયલ મીરરયા 
પિ વાયિલ થયો ્ેછ. પ્ાપ્ સવગ્ 

અનયુિાિ બાબિા ્ાલયુકાના ગળકોટરી 
ગામમાં એક મસહલાના પસ્નયું રાિ 
વષ્ડ પહેલા મૃતયયુ થયયું હ્યું. તયાિબાદ 
આ મસહલાએ અનય પયુરૂષ િાથે કોટ્ડમાં 
લગ્ન કયા્ડ હ્ા. આ મસહલા ગઈકાલે 
ગળકોટરી ગામમાં પહોંચયા હ્ા. તયાિે 
પૂવ્ડ પસ્ના પરિવાિજનોએ મળીને આ 
મસહલાને માિ માયયો હ્ો. મસહલાને 
પીલિ િાથે બાંધીને લાકરી વરે 
ફટકાિવામાં આવી હ્ી. આ ઘટનાના 
કેટલાક વીરરયો િોસશયલ મીરરયા પિ 
વાયિલ થયા ્છે. વીરરયો પ્માણે એક 
મસહલાને બે મસહલાઓ પીલિમાં હાથ 
પકરીને ઉભી િાખે ્ેછ.

અમરેલીમાં ફરી લગ્ન કરનાર મહહલાને 
તાલીબાની સજા, હપલર સાથે બાંધી મારી

ભાજપ ને્ ા જયસં્ ભાનયુશાલી હતયા કિેના 
આિોપી જયં્ી ઠક્કિની જામીન પિ મયુસક્ત
માિવતાિા ધારેિે અારાપેીિે સુવવધાયુક્ત હાેસ્પિટલમાં સારવાર મળવી જાેઈઅે 

મોરબી
મોિબી ઝૂલ્ો પયુલ દયુઘ્ડટના મામલે હાઈકોટ્ડમાં િયુનાવણી 

થઈ હ્ી. જેમાં િાજય િિકાિ વ્ી િોગંદનામયું િજયુ કિવામાં 
આવયયું હ્યું. િાજય િિકાિ દ્ાિા િજયુ કિાયેલા િોગંદનામા 
પ્માણે આ દયુઘ્ડટનામાં મૃતયયુ પામેલા લોકોના પરિવાિજનોને 
વળ્િ રૂકવવા અંગેની સવગ્ો િજયુ કિવામાં આવી હ્ી. 
આ દયુઘ્ડટનામાં મૃ્કોને વધાિાનયું વળ્િ રૂકવાશે. જેમાં 10 
લાખ વળ્િ રૂકવવામાં આવશે. જયાિે ઈજાગ્સ્ થયેલા 
લોકોને એક લાખ રૂસપયા રૂકવવામાં આવશે. 

આ કેિની િયુનાવણી દિસમયાન િાજયના ્મામ સરિજની 
શસથસ્નો િિવે કિીને િાજય િિકાિે એક િીપોટ્ડ કોટ્ડમાં 
િજૂ કિવાનો હ્ો. આ િીપોટ્ડ િાજય િિકાિે િજૂ નહીં 
કિ્ાં કોટટે નાિાજગી વયક્ત કિી હ્ી. ્ે ઉપિાં્ િાજયમાં 
ફિીવાિ આવી કોઈ ગોઝાિી દયુઘ્ડટના ના ઘટે ્ે માટેની 
્કેદાિીઓને લઈને કોટટે અવલોકન કયયુું હ્યું. આ ઉપિાં્ 

મોિબી નગિપાસલકા ્ેમજ િાજય િિકાિના િોગંદનામામાં 
િામય્ા નહીં હોવાથી કોટટે િિકાિ પાિે ખયુલાિો પણ માંગયો 
્છે. મોિબી દયુઘ્ડટનામાં મૃ્કોના પરિવાિને િૌથી પહેલાં 
મયુખયમતં્રી િાહ્ કોષમાંથી 4 લાખ, વરાપ્ધાન િીસલફ 
ફંરમાંથી બે લાખ રૂકવાયા ્છે. આ ઉપિાં્ વધયુ રાિ લાખ 
રૂસપયા િિકાિ દ્ાિા રૂકવવામાં આવશે. એટલે કે કુલ 10 
લાખ રૂસપયાની રૂકવણી કિવામાં આવશે.

મોરબી દુર્ઘટના મુદ્દે  રાજ્ય સરકારનું હાઈકોટ્ઘ માં સોગંદનામું
ઘટિામાં 135 લાેકાેિા માેત થયા હતા, મૃતકાેિા પરરવારિે 10 લાખ રૂમપયા અિે ઈજાગ્રસતાેિે અકે લાખિું વળતર ચૂકવવામાં અાવશે

અમદાવાદઃ મોરબીમાં કેબલ બ્રિજ દુર્ઘટનામાં 135 જેટલા લોકોના મોત થયા 
હતા. આ દુર્ઘટનામાં નાના બાળકો, મબ્હલાઓના મોત થયા હતા. મોરબી 
પુલ દુર્ઘટનાના મૃતકોના પરરવારજનોને હજુ સુધી નયાય મળયો નથી. તયારે 
હાઈકોટ્ઘમાં પણ આ મુદ્ે સુનાવણી ચાલી રહી છે. મોરબી નગર પાબ્લકા અને 
સરકારે હાઈકોટ્ઘમાં સોગંદનામુ રજૂ કયુું છે. આ વચ્ે મોટા સમાચાર મળી રહાં 
છે કે મોરબી નગર પાબ્લકાને બ્વસબ્જ્ઘત કરાશે.  મોરબી દુર્ઘટનામાં મોરબી 
નગર પાબ્લકાની બ્નષકાળજી સામે આવી હતી. આ પુલના રરનોવેશન બાદ તેની 
તપાસ કયા્ઘ વગર શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી હતી. તયારબાદ 
બ્રિજ તૂટવાને કારણે 135 જેટલા લોકોના મોત થયા હતા. સમગ્ર ગુજરાત 
સબ્હત દેશમાં આ મુદ્ો ચચા્ઘમાં આવયો હતો. હવે માબ્હતી મળી રહી છે કે 
મોરબી નગર પાબ્લકાને બ્વસબ્જ્ઘત કરાશે. મોરબી ઝુલતા પુલની દુર્ઘટનાને લઈને 
સરકારે સૈદાંબ્તક મંજૂરી આપી દીધી છે.

મોરબી નગર પાહલકાને હવસહજજિત કરાશે, 
ઝુલતા પુલ દુઘજિટના બાદ સરકારનો હનણજિ્
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હવેથી નવા ચહરાઓને લોનચ નહીં કરૂં
ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી્માં નવા ચહેરાઓને ચ્મકાવવા ્માટે જાણરીતા અભિનેતા કરણ જોહરે હવે પોતે કોઈ 
નવા ચહેરા લોનચ નહીં કરવાનરી જાહેરાત કરરી છે. કરણના જણાવ્ા અનુસાર નવોફિતોનરી ફિલ્મો 
ચાલતરી નથરી અને તેના પ્રચાર-્માકકેફટંગનો ખચચો બહુ જ ્મોંઘો પ્ડે છે. લગિગ ત્મા્મ ્મોટા સ્ટાસ્સના 
સંતાનોને કરણ જોહરનરી ફિલ્મથરી લોનચ કરવા્માં આવે છે. તેના લરીધે કરણ જોહર પર સગાંવાિના 

આક્ેપો પણ થા્ છે. જોકે, તાજેતર્માં કરણે એક ફ્ડબેટ્માં જણાવ્ું હતું કે પોતે હવે નવા 
ચહેરા લોનચ નહીં કરે. સાવ નવાસવા કલાકારોને જોવા કોઈ આવતું નથરી.  આવરી 
ફિલ્મોને ચલાવવા ્માટે ્માકકેફટંગ અને પબ્લભસટરીના કરો્ડો રુભપ્ા ખચ્સવા પ્ડે છે.

પઠાન વવવાદ પર શાહરખે આપી 
પોતાની પ્રથમ પ્રવતવરિયા, કહ્યું 

દુવનયા કૂંઈ પણ કરી લે પરંતુ હુયું...
કલકત્તા: આજથી શરુ થયેલતા ૨૮મતંા કોલકત્તા ઇન્ટરનેશનલ ફિલમ 

િેસ્્ટવલમતાં શતાહરુખ ખતાને હતાજરી આપી હતી અને તેમને જોઈને  
િેન્સમતાં અનેરો ઉત્સતાહ જોવતા મળયો હતો. આગતામી ૨૫ જાનયયુઆરીએ 
તેમની ફિલમ ‘પઠતાન’ ફરલીઝ થવતાની છે. થોડતા ફિવ્સ પહેલતા ફિલમ 
પઠતાનનયું એક ્સોનગ ફરલીઝ થયયું હતયું અને તે ફરલીઝ થયતા બતાિ ્સોશયલ 
મીફડયતા પર ઘણયું ટ્ોલ થયયું હતયું અને ફિલમને બોયકો્ટ કરવતાની નેગેફ્ટવ 
વતાતો પણ જયતારે ્સોશયલ મીફડયતા પર ચતાલી રહી છે તયતારે આજે 
કોલકત્તા ઇન્ટરનૅશનલ ફિલમ િેસ્્ટવલનતા ઉદ્તા્ટન ્સમતારંભમતાં પઠતાન 
વવવતાિ પર શતાહરૂખે આપી પોતતાની પ્રથમ પ્રવતવરિયતા આપી હતી... 
તેમણે આ વવવતાિ પર જવતાબ આપતતા કહ્ં હતયું કે, “િયુવનયતા ગમે તે 
બોલે પણ હજયુ તમે, હયું આપણે ્સૌ પોવઝફ્ટવ છીએ” 

કોલકતાતતા: કોલકતાતતા ફિલમ િેસ્્ટવલનતા 
ઉદ્તા્ટન પ્ર્સંગે બોવલવૂડની અનેક હ્તીઓ 
ઉપસ્થત રહી છે. પવચિમ બંગતાળનતા મયુખયમંત્ી 
મમતતા બેનરજીએ અવમતતાભ બચ્ચનને ભતારત 
રત્ન આપવતાની મતંાગ કરી છે. તયતારે અવમતતાભ 
બચ્ચન આમતો રતાજકીય વવવતાિોથી ખૂબજ િૂર 
રહેનતારુ વયવતિતવ છે. તેમણે આજે આ ફિલમ 
િેસ્્ટવલનતા ઉદ્તા્ટન પ્ર્સંગે નતાગફરક ્વતતં્તતા 
અને અવભવયવતિની આઝતાિી જેવતા રતાજકીય 
રૂપે ્ંસવેિનશીલ મયુદ્તા પર તેમણે ્ટીપપણી કરી 
હતી. અવમતતાભ બચ્ચને કોલકતાતતાનતા નેતતાજી 
ઈનડોર ્્ટેફડયમમતાં િીપ પ્રતાગટ્ય કરીને ફિલમ 
િે્્ટીવલની શરૂઆત કરતાવી હતી. 

તેમણે કહ્ં હતયું કે, આજે પણ નતાગરીકોની 
્વતતં્તતા પર ્સવતાલો ઉઠતાવવતામતંા આવી રહતા ંછે. 
વરિફ્ટશ ્ેસન્સરશીપ, હેર્ેસમેન્ટ કરવતા વતાળતાઓ 

્સતામે આઝતાિી પહેલતાંની ફિલમો, ્સતંાપ્રિતાવયકતતા 
અને ્સતામતાવજક એકતતા પર વવ્તતાર ્સતાથે વતાત 
કરતતાં તેમણે કહ્ં હતયું કે, મને વવશ્તા્સ છે કે 
આ મંચ પર મતારતા ્સહયોગી આ વતાતે ્સહમત 
હશે કે આજે પણ નતાગરીક ્વતંત્તતા અને 
અવભવયવતિની આઝતાિી પર ્સવતાલો ઉઠતાવવતામતંા 
આવી રહતા ંછે. 

મયુંબઈઃ પૂજા હેગડે વહનિી ફિલમોદ્ોગમતંા જે્ટલી જાણીતી છે તેનતા કરતતંા વધયુ ખયતાવત 
િવષિણ ભતારતની ફિલમ ઇનડ્ટ્ીઝમતંા છે. વતા્તવમતંા તેણે િવષિણ ભતારતીય ફિલમોથી 
જ પોતતાની અવભનયયતાત્તા શરૂ કરી હતી. એની પહેલી વહનિી ફિલમ એ્ટલે આશયુતોષ 
ગોવતારીકરે ફડરેક્ટ કરેલી ‘મોંહે જો િેરો’ (૨૦૧૬), જેમતાં હૃવતક રોશન એનો હીરો 
હતો. અવત મહત્વતાકતાંષિી ફિલમ, પણ તે ઊંધે મોંએ પછડતાઈ! બોવલવયુડમતંા વતાત જામી નહીં 
એ્ટલે પૂજાએ પયુનઃ િવષિણની ફિલમો પર ધયતાન કેસનરિત કયયંયુ. િવષિણનતા કે્ટલતાય મો્ટતા-મો્ટતા 
હીરો ્સતાથે એણે જોડી જમતાવી છે. ્ટૂંક ્સમયમતાં એની જે વહનિી ફિલમ આવવતાની છે એણે 
ઓલરેડી તરંગો ્સજ્જવતાનયું શરુ કરી િીધયું છે. તે છે, ૨૦૨૨ની અંવતમ ફિલમ, રોવહત શેટ્ીની 
‘્સક્ક્સ’. રણવીર વ્ંસહ ફિલમનો હીરો છે. ્સલમતાન ખતાનની ‘કભી ઇિ કભી ફિવતાલી’ 
(જેનયું નતામ બિલીને હવે ્સંભવતઃ ‘ફક્સી કતા ભતાઈ ફક્સી કી જાન’ થઈ ગયયું છે)મતંા પણ 
પૂજા િેખતાશે.  પૂજાએ િવષિણમતંા કરેલી ફિલમોનતંા હવે વહનિી ફરમેક બની રહતાં છે. જેમ કે, 
‘પયુષપતા’િેમ અલયુ અજયુ્જન ્સતાથે તેણે ‘આલતા વૈકુંઠપયુરમયુલયુ’ નતામની ફિલમ કરી હતી, જે હવે 
વહનિીમતાં બનશે. તેમતંા કતાવત્જક આય્જન અને કવૃત ્સેનનની જોડી જોવતા મળશે. પૂજા કહે છે, 
‘હયું ઇચછયુ ંછયું કે વહનિી વઝ્જન પણ ્સિળ થતાય અને આ જોડીને પણ ઓફડયન્સ ખૂબ પ્સંિ 
કરે. બતાકી મતારતા મતા્ેટ આ ફિલમ એકિમ ખતા્સ છે. અમે કોઇક મોજીલી મૂવી બનતાવવતા  
ઇચછતતા હતતાં. ફડરેક્ટરે મને તેની ્્ટોરી ્સંભળતાવી તયતારે હયું હ્સી હ્સીને બે્સી ગઈ હતી. 
મને તો કલપનતા પણ નહોતી કે આ ફિલમને આ્ટલી મો્ટી ્સિળતતા મળશે. મને આ ફિલમ 
મતા્ેટ ઘણતા અવોડ્જઝ મળયતા છે.’ 

આ્ટલયું કહીને પૂજા ઉમેરે છે, ‘ક્ેટલતાક ફિગિશ્જકો એવતા હોય છે કે તેમની ફિલમની 
ઓિર આવે તયતારે સ્રિપ્ટ-વરિપ્ટ જાણવતાની િરકતાર પણ ન કરવતાની હોય. આવતા ્સજ્જકોમતાં 
રતાજકુમતાર હીરતાણી, ્સંજય લીલતા ભણશતાળી, એ્સ.એ્સ. રતાજામૌલી અને રોવહત શેટ્ીનતાં 
નતામ ગણતાવી શકતાય. રોવહત શેટ્ીએ મને ‘્સક્ક્સ’ની ઓિર આપી તયતારે મેં એ જાણવતાનો 
પ્રયતા્સ ્સયુધધતા ંનહોતો કયયો કે ્્ટોરી શયું છે. તેમણે મને પછીથી કહં્ હતયું કે ફિલમનો હીરો 
રણવીર વ્સંહ છે. અરે, મતારતા પપપતા રોવહત શેટ્ીનતા બહયુ મો્ટતા િેન છે. તેથી હયું લતંાબતા 
્સમયથી તેમની ્સતાથે કતામ કરવતા ઇચછતી હતી. ‘્સક્ક્સ’મતાં મને તેમની ્સતાથે કતામ કરવતાની 
તક મળી ગઇ. આ ફિલમ પણ એમની અગતાઉની ફિલમની મતાિક વહ્ટ જવી જોઈએ.’

અમુક ડિરેક્ટરોનું ફક્ત નામ 
જ કાફી હોય છે : પૂજા હેગિે

ફિલ્મ ‘પઠાન’ ની ફિલીઝ પહેલા શાહરુખ ખાને 
માતા વૈષા ેદેવીના ચિણામેાં શીશ ઝૂકાવ્યુ

બોલીવયુડનતા ફકંગ શતાહરુખ ખતાન કતામની ્સતાથે ભગવતાનને 
યતાિ કરવતાનયું કયતારેય ભૂલતતા નથી. મક્તામતાં ઉમરતાહ કયતા્જ 
બતાિ શતાહરુખે હવે મતાતતા વૈષણો િેવીનતા િરબતારમતાં િશ્જન 
કયતા્જ. શતાહરુખનતા આ અિંતાજે તેમનતા ચતાહકોનતા ફિલ જીતી 
લીધતા છે. બોલીવયુડ ્સયુપર્્ટતાર શતાહરુખ ખતાનની ફિલમ પઠતાન 
આગતામી મવહને જાનયયુઆરીમતાં ફરલીઝ થઈ રહી છે. િરવમયતાન 
તેઓ પોતતાની ફિલમની ્સિળતતા મતા્ટે પ્રતાથ્જનતા કરી રહતા 
છે. ફકંગ ખતાન ક્ટરતામતાં મતાતતા વૈષણો િેવીનતા મફંિર 
પહોંચયતા હતતા. તેમણે મતાતતા વૈષણો િેવીનતા િરબતારમતાં 
શીશ ઝૂકતાવીને પ્રતાથ્જનતા કરી હતી. શતાહરુખ ખતાને 
પોતતાનતા અનય ્સતાથીઓની ્સતાથે મતાતતા વૈષણો િેવીનતા 
િરબતારમતાં પૂજા અચ્જનતા કરી હતી.

ક�ોલક�ત� ફિલ્મ િો સ્ટિવલમ�ં બચ્ચનો કહ્યં, આ�જો 
આભિવ્યક્તિની આ�ઝ�દી પર સવ�લ�ો ઉઠ�વ�ય છો

‘દ્રશયમ-2’ની સિળત�આો આ�ત્મવવશ્�સ વધ�ય�યો છો
૨૦૧૫મતાં રિશયમમતાં અંજયુ ્સતાલગતાંવકરની ભૂવમકતાથી લતાઈમ લતાઈ્ટમતંા આવેલી 
ઈવશતતા િત્તા શેઠ ્સતાત વષ્જ પછી એ જ પતાત્ અજય િેવગણ અને વરિયતા શરણ 

્સતાથે રિશયમ ૨મતાં ભૂવમકતા ભજવી રહી છે. અવભષેક પતાઠક ફિગિવશ્જત ૧૮ 
નવેમબરે રજૂ થયેલતા રિશયમ ૨મતાં તબયુ અને અષિય ખન્તા પણ છે.

ઈવશતતા કહે છે મેં કયતારે પણ અંજયુનતા પતાત્ને વવ્સતારે પતાડયયું નથી કતારણ 
કે િર ૨જી ઓક્ટોબરે મતારતા વમત્ો મને પતાવભતાજી અને ્સત્સગં વવશે યતાિ 
અપતાવતતા. હયું તો એ પતાત્ ભૂલી ગઈ હોત પણ લોકો ૨જી ઓક્ટોબરથી 

૩જી ઓક્ટોબર  ્સયુધી મતારતા પર એ્ટલો પ્રમે વર્સતાવતતા કે આજે ્સતાત 
વષ્જ પછી પણ હયું એ ભૂલી નથી શકી. મને આશતા છે કે હવે રિશયમ ૨ 
પછી િરી ્સતાત વષ્જ લોકો મને આ પતાત્ની યતાિ અપતાવશે. ઈવશતતાનતા 
મતે રિશયમ ૨મતાં વવજય અને તેનતા પફરવતારનતા જીવનમતાં ્સતાત વષ્જ 
પછી શયું બની રહ્ં છે તે િશતા્જવવતામતાં આવયયું હોવતાથી પતાત્ો અને 
કલતાકતારોની વયમતાં પણ વૃવધિ િશતા્જવતાઈ છે. ઉપરતાંત કલતાકતારોએ આ 
તમતામ વષયો િરમયતાન ૨જી અને ૩જી ઓક્ટોબરનતા શયું બનયયું હતયું તે 

પણ યતાિ રતાખવતાનયું હતયું. રિશયમ 2ની ્સિળતતાઅે મતારો અતાતમવવશ્તા્સ 
વધતારી િીધો છે.



બ્રાહ્મી લિલિને જાણ્રા લિનરા ભરારતનો પ્રાચમીન 
ઇલતહરાસ જાણિો િગભગ અસંભલિત છે. 

બ્રાહ્મી લિલિને સમજ્રા લિનરા સમ્રાટ અશોક કે 
તેનરા લશિરાિેખોનો િરરચ્ િણ થઈ શકે નહીં. 
સમ્રાટ અશોકે ક્રાં્ લશિરાિેખોમરાં િોતરાનું 
નરામ િખ્ું નથમી. તેણે િોતરાનરા મરાટે “હિરાનરા 
લિ્ો િલિ્ટથમી સગરા” એિો ઉલ્ેખ ક્યો છે. 
આલપ્્દશશી રરાજા કોણ હતો ? આ સિરાિનો 
જિરાબ શ્મીિંકરામરાં મળ્ો હતો. શ્મીિંકરામરાં 
ઈ.સ.૧૮૩૨ - ૩૪ દરલમ્રાન મહરાિંશ નરામનરા 
બૌદ્ધશરાસ્ત્રનો અનુિરાદ થ્ો. આ શરાસ્ત્રમરાં 
સમ્રાટ અશોક ઉિરરાંત ધમ્મસખરા, લબંદુસરાર અને 
ચંદ્રગુપ્ત મૌ્્મ જિેરા મહરાિુરુિનરા નરામ નોંધરા્રા 
છે. આ શરાસ્ત્રનમી પ્રાલપ્ત બરાદ જ લનલચિત થ્ુ કે, 
ભરારતમરંા મળેિરા લશિરાિેખોમરાં જેનો ઉલ્ેખ 
લપ્્દશશી રરાજા તરમીકે થ્ો છે તે અશોક જ છે. 

જો બ્રાહ્મી લિલિનરા અભ્રાસમરાં પ્િમીણતરા 
હરાંસિ થઈ જા્ તો અનેક ઐલતહરાલસક તથ્ોને 
સરળતરાથમી સમજી અને જાણમી શકરા્ તેમ છે. 
ઈ.સ. ૧૪૮૪મરાં લિલિ્મ જોનસ અને ચરારસ્મ 
લિલરકમે રો્િ એલશ્રારટક સોસરા્ટમીનમી 
સ્થરાિનરા કરમી. આજ સમ્ગરાળરામરાં (ઈ.સ. 
૧૪૮૯ - ૧૮૦૦) લિલિ્મ ચરારસ્મ કરાલિદરાસનરા 
શરાકુતિનો અંગે્જીમરંા અનિુરાદ ક્યો. ત્રાર 
બરાદ મનુસ્મૃલત, ભગિદ્  ગમીતરા આરદ ગં્થોનરા 
િણ લિલિધ ભરાિરામરાં અનિુરાદો થતરા રહ્રા. આ 
ગ્ંથોનરા અભ્રાસ દ્રારરા તેઓ જાણિરા મરાગતરા 
હતરા કે, ભરારતનમી સસં્કકૃલતનરાં મૂળ ક્રાં છે ? આ 
સંસ્કકૃલતનરાં મૂળ સમજ્રા લિનરા આદેશ ઉિર રરાજ 
કરિંુ શક્ નહોતું. ભરારતનરા પ્રાચમીન ઇલતહરાસને 
સમજિરા મરાટે તેમણે બ્રાહ્મી લિલિનો અભ્રાસ 
ક્યો. આજે તો સમ્રાટ અશોકનરા લશિરાિેખોમરાં 
જોિરા મળતમી બ્રાહ્મીલિલિનો િરરચ્ ભરાગ્ે જ 
કોઈને હશે. િરંતુ આજથમી આઠ-દશ દરા્કરા 
િહિેરાં સૌકોઈ તેનરાથમી િરરલચત હતરા. 

જેમસ લપ્સંિે નરામનરા લિદ્રાને આ લિલિ જો્રા 
િછમી કહ્ં કે “આ િેખનમી ભરાિરા સસં્કકૃત નથમી 
િણ પ્રાકકૃત છે.” તેનું કરારણ એ જાણતો હતો કે 
સંસ્કકૃતમરાં જોડરાક્ષરો હો્ છે િણ પ્રાકકૃતમરાં નથમી 
હોતરા. આ િૂિ્મધરારણરા સરાથે તેણે બ્રાહ્મી લિલિને 
પ્રાકકૃત ભરાિરા સરાથે જોડમીને અભ્રાસ ક્યો તો તે 
બ્રાહ્મી લિલિમરાં િખરા્ેિરા લશિરાિેખો ઉકેિમી 
શક્ો. કુશરાન કરાળમરાં ભરારતમરંા સસં્કકૃત િેખનનમી 
શરૂઆત થઈ. તે િૂિવે સંસ્કકૃત ભરાિરા શ્િણનરા 
રૂિમરાં જ પ્ચલિત હતમી. અશોકનરા કરાળમરાં 
લશિરાિેખોમરંા સસં્કકૃતનો ઉિ્ોગ કરિરામરાં 
આિતો નહોતો. કુશરાન કરાળનરા લિદ્ધરાનો બ્રાહ્મી 

લિલિને િરરષકકૃત કરમીને તેમરાં સંસ્કકૃત િખતરા રહ્રા. 
િૈરદક મત પ્મરાણે બ્રાહ્મી લિલિનમી ઉતિલતિ બ્હ્રાનરા 
મુખમરાંથમી થઈ હતમી. આધલુનક સંશોધનકરારોનરા 
મતે બ્રાહ્મી લિલિનું કોઈ એક મૂળ દેખરાતું નથમી. 
અંગ્ેજોએ બ્રાહ્મી લિલિનમી ઉતિલતિ લિશે અનેક 
લથ્રમી રજૂ કરમીને તે ભરારત બહરારથમી આિમી છે 
એિું સરાલબત કરિરા પ્્ત્ો ક્રા્મ હતરા. ઈ.સ. 
િૂ.૫૦૦થમી ઈ.સ. ૪૫૦ સુધમી બ્રાહ્મી લિલિનરાં 
પ્ત્ક્ષ પ્મરાણ મળે છે. િત્મમરાનકરાળમરાં બ્રાહ્મી 
લિલિમરાં િખરા્ેિો સૌથમી જૂનો િેખ ૨,૫૦૦ 
િિ્મ જૂનો છે, જે બલસ્ત જનિદનરા 
િમીિરિરા ગરામ (હરાિ િરારકસ્તરાન)નરા 
સ્તૂિમરાં મળે છે. ઈ.સ. િૂ.૩૦૦મરાં 
૨,૩૦૦ િિ્મ િહેિરાં સમ્રાટ અશોક 
થઈ ગ્ો, જેનરા અનેક લશિરાિેખો 
બ્રાહ્મી લિલિમરાં મળે છે. 

ચૌદમમી સદમીમરાં રિરોજ શરાહ તુઘિખ (ઈ.સ. 
૧૩૫૧ - ૮૮) તથરા અકબરનરા સમ્મરાં 
(ઈ.સ. ૧૫૫૬ - ૧૬૦૫) બ્રાહ્મી લિલિ િરાંચમી 

શકે તેિો એક િણ લિદ્ધરાન નહોતો. ભરારતમરાં 
શરાસન કરમી રહિેરા અંગે્જોએ બ્રાહ્મી લિલિને 
ઉકેિિરા મથરામણ કરમી. ઈ.સ.૧૪૫૫મરાં સર 
ચરારસવે મેિેટે ઈિોરરાનમી ગુિરાઓમરાંથમી મળમી 
આિેિરા કેટિરાક બ્રાહ્મી લિલિનરા િેખોનમી છરાિ 
તૈ્રાર કરમીને સર લિલિ્મ જોનસને મોકિમી 
આિમી. તેણે તે લિરિોડ્મને મોકિમી આિમી , િણ 
તે બ્રાહ્મી લિલિમરાં િખરા્ેિરા િેખો ઉકેિમી શક્ો 

નહીં. ટોમ કોરર્ટ નરામનરા પ્િરાસમીએ રદરહમીમરાં 
એક પ્રાચમીન સ્તંભ ઉિર અશોકનો િેખ જો્ો. 
િછમી તેણે એિ. વહમીટકરને િત્રમરાં જણરાવ્ું, 
“આ દેશનરા રદરહમી શહેરમરાં હું ગ્ો. ત્રાં મહરાન 
લસકંદરે ભરારતનરા રરાજા િોરસ ઉિરનરા િોતરાનરા 
લિજ્નમી સ્મૃલતમરાં એક મોટો લિજ્સ્તંભ ઊભો 
ક્યો છે.” આ કરારણે ્ુરોિથમી આિતરાં પ્િરાસમીઓ 
એમ જ મરાનિરા િરાગ્રાં કે, આ િેખ ગ્મીક 
ભરાિરામરાં િખરા્ેિો છે. 

ઈ.સ.૧૮૩૪-૩૫મરાં જેમસ લપ્નસેિે 
અિરાહરાબરાદ, રરિ્રા તથરા મલહ્રા 
િરાસે આિેિરા સ્તંભો ઉિરનરા િેખોનમી 
છરાિ મગરાિમી અને તેને રદરહમીનરા િેખ 
સરાથે સરખરાિમી જો્રા. આ ચરારે્નમી 
સરખરામણમી કરતરાં તેને ખ્રાિ આવ્ો 

કે, ચરારે્મરાં એક જ શબદો િિરરા્ેિરા હતરા. 
એટિે કે તે ભરાિરા એક જ અને િેિરા્ેિમી હતમી.

આથમી તેણે ભરારે મહેનત કરમીને 
અિરાહરાબરાદનરા િેખનરા અક્ષરોનો અભ્રાસ ક્યો 

તો તેને ખ્રાિ આવ્ો કે ગુપ્ત લિલિનમી જેમ ત્રાં 
િણ કેટિરાક અક્ષરોનમી સરાથે જોડરા્ેિરા સ્િરોને 
સૂચિતરાં લચહ્ો હતરાં. તેણે તે બધું એકત્ર કરમીને 
પ્કરાલશત ક્ુું ત્રારે તે ગ્મીક િખરાણ હોિરાનમી 
મરાન્તરા નરાબૂદ થઈ. ઈ.સ.૧૮૩૭મરાં સરાંચમીનરા 
સ્તૂિ સરાથે સંબદ્ધ સ્તભંો િગેરે ઉિર કોતરેિરાં 
કેટિરાં્ િખરાણોનમી છરાિો એકત્ર કરમીને લપ્નસેિે 
સંશોધનો ચરાિુ રરાખ્રાં. િરરણરામે રદરહમી, 

અિરાહરાબરાદ, રરાંચમી, મરઠ્રા, રટરિ્રા, લગરનરાર, 
ધૌલિ િગેરેમરાંથમી મળેિરા િેખો સરળતરાથમી િરાંચમી 
શકરા્રા. આથમી નક્મી થ્ું કે તે િેખોનમી ભરાિરા 
સંરિકૃત નહીં િણ પ્રાકકૃત હતમી. 

બ્રાહ્મી લિલિમરાં સિંૂણ્મ લિકલસત િણ્મમરાિરા 
છે. તે એક િૈજ્રાલનક લિલિ છે. કરારણ કે તે જિેમી 
રમીતે બોિરા્ છે તેિમી રમીતે જ િખરા્ િણ છે. 
તેમરાં સ્િરો અને વ્ંજનોનમી સંખ્રા લનલચિત છે.  
બ્રાહ્મી લિલિ ઉકેિિરા અંગ્ેજોનમી જેમ આિણરા 
દેશનરા લિદ્ધરાનોએ િણ કિરા્ત કરમી હતમી. બ્રાહ્મી 
લિલિમરાં િખરા્ેિરા લશિરાિેખોને ઉકેિિરામરાં 
જૂનરાગિનરા ભગિરાનિરાિ ઈંદ્રજીનું નરામ મોખરે 
છે. તેમણે ઉકેિેિરા લશિરાિેખો, તેમનું મૂલત્મલિદ્રાનું 
જ્રાન અને તેમણે પ્ગટ કરેિરાં લિલિ રહસ્્ોએ 
ભરારતનરા િેરલિખેર થઈ ગ્ેિરા ઇલતહરાસનરા 
અંકોડરાઓ જોડમી આપ્રા હતરા. ભગિરાનિરાિનરા 
લિતરા ઈંદ્રજી આ્ુિવેદનરા જાણકરાર િૈધ હતરા. 
ભગિરાનિરાિનો જનમ જૂનરાગિમરાં થ્ો હતો.

ભગિરાનિરાિને લશિરાિેખો અને ઘરાતુમરાં 
કંડરારિરામરાં આિેિરા િેખો પ્ત્ે અદમ્ આકિ્મણ 
હતું. કન્મિ લિલિ્મ િેનગ ઈ.સ. ૧૮૪૫થમી 
૧૮૫૯ દરલમ્રાન કરારઠ્રાિરાડનરા લબ્રટશ 
િોલિરટકિ એજનટ હતરા. તેઓ િુરતતિમરાં રસ 
ધરરાિતરા હતરા. જૂનરાગિનરા નિરાબ મહોબતખરાને 
ઈ.સ. ૧૮૫૪મરાં એક સંસ્કકૃત િરાઠશરાળરા અને 
એક મદ્રેસરા શરૂ કરમી હતમી. કન્મિ િેનગે નિમી 
ખૂિેિમી સંસ્કકૃત િરાઠશરાળરાને બ્રાહ્મી લિલિનમી 
િણ્મમરાિરાનો ચરાટ્મ મોકિમી આપ્ો હતો. 
ભગિરાનિરાિ િણ આ સંસ્કકૃત િરાઠશરાળરાનરા 
લિઘરાથશી હતરા. તેમણે બ્રાહ્મી િણ્મમરાિરા આખમી 
કંઠસ્થ કરમી િમીધમી હતમી. ભગિરાનિરાિે ૧૪ િિ્મનમી 
ઉમરે લગરનરારનમી તળેટમીમરાં આિેિરા લશિરાિેખો 
ઉકેિિરાનું શરૂ ક્ુું. 

તેમણે સૌ પ્થમ રુદ્રદરામરાનો લશિરાિેખ ઉકેર્ો, 
ત્રાર િછમી તેમણે અશોકનરા અને સ્કદંગુસ્રા 
લશિરાિેખો િણ ઉકરે્રા. િમીસ િિ્મનમી ઉમરે તો 
તેઓ પ્રાચમીન અલભિેખોનરા કુશળ ઉકેિનરાર બનમી 
ગ્રા હતરા. કરારઠ્રાિરાડનરા િોલિરટકિ એજનટ 
બનતરાં તેઓ ભગિરાનિરાિનમી પ્લતભરાથમી િરાકિે 
થ્રા. તેમણે ભગિરાનિરાિનમી ભિરામણ મુંબઈનરા 
જાણમીતરા િુરરાતતિલિદ્  ડો.ભરાઉ દરાજીને કરમી. 
તેમણે ભગિરાનિરાિને લગરનરારનરા અલભિેખોનમી 
પ્લતકકૃલત તૈ્રાર કરિરાનું અને લિપ્ંતર કરિરાનું 
કરામ સોંપ્ંુ. ભગિરાનિરાિે િણ તે કરામને 
સિળતરાિૂિ્મક િરાર િરાડું. તે િછમી ભરાઉ દરાજીએ 
તેમને મુંબઈ આિમીને સંશોધનકરા્્મમરાં આગળ 
િધિરાનું આમંત્રણ આપ્ંુ હતું.

ભારતની તમામ લિપિઓા�ની જન્મધાત્ી બ્ાહ્ી લિપિમાં િખાયા ઓન�ક લિિાિ�ખા�

ઓફબીટ
ધવિ િુક્લ

વૈદિક મત પ્રમાણ� બ્ાહ્ી લિપિની ઉત્પત્તિ બ્હ્ાના મુખમાંથી થઈ 
હતી, જ�મ્સ પપ્રિંસ�િ નામના ત્વદ્ાન� ઓિા�કના સમયના િ�ખા� જ�ઈ 
તારણ કાઢુ્ ક� , ઓા િ�ખની ભાષા સંસ્કૃત નથી િણ પ્રાકકૃત છ�

ભારતના ઐતતહાસિક તથ્યોને િમજાવતી બ્ાહ્ી સિતિ 
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મડેીબેંકે ગરુુવારે પષુ્ટિ કરી 
હતી કે વવનાશક સાયબર એટેક 
પાછળના હેકરની માગંણી 
ચકૂવવાનો ઇનકાર કયાયા પછી ડાક્ક 
વેબ પર તનેી વસસટમસમાથંી ચોરી 
કરેલા ડટેાનો બીજો ડમપ પોસટ 
કયયો છે. ઓસટે્વલયન આરોગય 
વીમા કંપનીએ જણાવયુ ંહતુ ંકે અમે 
ડટેાનુ ંવવશે્ષણ કરવાની પ્રવરિયામાં 
છીએ. પરંત ુ જાહેર કરાયલે ડટેા 
હેક થયલેા ડટેા હોવાનુ ંજણાય છે. 
અન ે અમ ે માનીએ છીએ કે હેકરે 
ચોરી કરી છે. હાલમા ં એવી કોઈ 
માવહતી નથી કે નાણાકીય અથવા 
બેંકકંગ ડટેા લવેામા ં આવયો છે. 
ચોરી થયલે વયવતિગત ડેટા અને 
નાણાકીય છેતરવપંડી સક્ષમ કરવા 
માટે પરૂતો નથી. આજ ે અમે જે 
કાચા ડટેાનુ ં વવશે્ષણ કયુું છે તે 
અપણૂયા છે અન ેસમજવુ ંમશુકેલ છે.

ઑકટોબર 2022 મા ંરેનસમવરે 
એટેકન ે પગલ ે કંપનીએ તનેા 
વતયામાન અને ભૂતપૂવયા ગ્ાહકોમાથંી 
લગભગ 9.7 વમવલયનનો 
વયવતિગત ડેટા એકસેસ કરવામાં 
આવયો હોવાનંુ સવીકાયાયાના 

લગભગ એક મવહના પછી લીક 
થયુ ંછે.

આ હેકમા ં 5.1 વમવલયન 
મડેીબેંક ગ્ાહકો, 2.8 વમવલયન 
ahm ગ્ાહકો અને 1.8 વમવલયન 
આંતરરાષ્ટીય ગ્ાહકોનો સમાવશે 
થાય છે. લગભગ 160,000 
Medibank ગ્ાહકો, 
300,000 ahm ગ્ાહકો અને 
20,000 આંતરરાષ્ટીય ગ્ાહકો 
માટે આરોગયના દાવાઓ પણ 
ઍકસસે કરવામા ંઆવયા હતા.

નવીનતમ ડટેાસટે જ ે 6 ZIP 
આકાયાઇવ ફાઇલોના રૂપમા ંઅપલોડ 

કરવામા ંઆવયો છે. તમેા ંઆરોગય 
દાવાની માવહતીનો સમાવશે થાય 
છે. જોકે મડેીબેંકે નોંધયુ ં છે કે 
મોટાભાગનો ડેટા ખકંડત છે અન ેતે 
ગ્ાહકના નામ અન ે સપંક્ક વવગતો 
સાથ ેજોડાયલેો નથી.

એટેકના ગુનગેારો રવશયામાં 
ષ્સથત હોવાની અન ે REvil 
રેનસમવરે જૂથ સાથ ે જોડાયલેા 
હોવાની શંકા છે. ઓસટે્વલયન 
ફેડરલ પોલીસ (AFP) કવમશનર 
રીસ કેશયોએ ગયા મવહન ે જણાવયું 
હતુ ં કે આ હેકર ગ્પુ વવશ્વભરના 
દેશોમા ંભતૂકાળમા ંથયલેા નોંધપાત્ર 

સાયબર એટેક માટે જવાબદાર છે.
આ ડવેલોપમનેટ ઑસટ્વેલયન 

ઇનફમમેશન કવમશન (OAIC) 
ના કાયાયાલય સાથ ે પણ એકરુપ 
છે જ ે સરુક્ષા ઘટનાના સંબંધમાં 
મડેીબેંકની ડટેા હેનડવલગં 
પ્રષે્કટસની તપાસની જાહેરાત કરે 
છે. ટેવલકોમ જાયનટ Optus 
સાથ ે સમાન તપાસ પહેલથેી જ 
ચાલી રહી છે. જ ેસપટેમબર 2022 
ના અતંમા ં ઉલં્ઘનનો ભોગ 
બની હતી. ત ે નક્ી કરવા માટે 
કે કંપનીએ તમેની પાસે રાખલેી 
અગંત માવહતીન ેદરુુપયોગ, દખલ, 
નકુસાન, અનવધકૃત ઍકસેસ, 
ફેરફાર અથવા જાહેરાતથી સુરવક્ષત 
કરવા માટે વાજબી પગલાં લીધાં 
છે કે કેમ?

સાયબર એટેકસન ે અટકાવવા 
ઓસટે્વલયન સરકારન ેનવો કાયદો 
પસાર કરવા માટે પણ પ્રોતસાવહત 
કયાયા છે જનેા પકરણામ ે કંપનીઓને 
પનુરાવવતયાત અથવા સનેસીટીવ ડટેા 
લીક બદલ AU$50 વમવલયન 
સધુીનો દંડ થઈ શકે છે.
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શીર્ષક : સુખનું સરનામું
 કવયિત્ી : યિના મોદી

વરસોવરસથી -
ઓવશકાનાં કવરની અંદર,

ગાદલાંની નીચે.
કબાટોમાં, ડ્ોઅરોમાં;

અનાજનાં પીપમાં, ચા-ખાંડનાં ડબબામાં...
રસતાઓની આજુબાજુ,  

જીવનનાં અંતરંગ વળાંકો પર ;
રાત્રીનાં અંધકારમાં,  

કદવસનાં અજવાળામાં...
દરેક

શ્વાસ-ઉચછવાસમાં પણ...
કેમે કરી જડતી નથી

ડાબે હાથે કયાકં મુકાઇ ગયેલી દાબડી
આજે,

જયારે હું વનરાંતે-
જમણો હાથ હદયે મૂકી બેઠી

તયારે -
મને જડી ગઈ એ દાબડી

જેમાં હતું...
સુખનું સરનામું.

મેડીબેંક ડેટા લીક 

અપનાવી જુઓ આ ઘરેલું ટીપસ
-	 ગરમ	 મસાલો	 ન	 હોય	 તો	 જીરું	 અને	 મરી	

વાટીને	નાખવાથી	શાક	સવાદિષ્ટ	થશ	ેતેમજ	
સોડમ	પણ	વધશે.

-	 એક	 વાડકામાું	 સોડા	 ભરી	 રેફ્રિજરેટરમાું	
રાખવાથી	ફ્રિજમાુંથી	ખાદ્યપિાથ્થની	િુગગંધ	િૂર	
થશે.

-	 રસાિાર	શાક	કે	િાળમાું	મીઠાનુું	પ્રમાણ	વધી	
ગયુું	હોય	તો	બે્ડની	બે-ત્રણ	સલાઇસ	નાખી	
િેવી.	તે	વધારાનુું	મીઠુું	શોષી	લેશે.

-	 ફ્પત્તળના	 વાસણ	 આમલીના	 પાણીથી	 સાફ	
કરવાથી	વાસણ	ચકચદકત	થાય	છે.

-	 નોનસસટક	 વાસણ	 સરકાથી	 સાફ	 કરવાથી	
વાસણ	સારા	સાફ	થાય	છે.

-	 કાુંિાને	બરફના	પાણીમાું	ભીંજવી	સમારવાથી	
કાુંિાની	તીખાશ	ઓછી	થાય	છે.

-	 ટામેટાના	 સૂપમાું	 થોડો	 ફિૂીનો	 ભેળવવાથી	
સૂપ	સવાદિષ્ટ	થાય	છે.

-	 ભટૂરાના	લોટમાું	 દકનારી	કાઢેલી	બે	 બે્ડની	
સલાઇસ	 તથા	 િહીં	 ભેળવી	 લોટ	 બાુંધવાથી	
ભટૂરા	સવાદિષ્ટ	બનશે.

-	 પૂરી	 બનાવતી	 વખત	ે એક	 નાની	 ચમચી	
સાકર	ભેળવવાથી	પૂરી	કરકરી	બનશે.

-	 ખીરને	 ઘટ્ટ	 કરવા	 થોડી	 ખસખસ	 વાટીન	ે
નાખવી.

-	 ગરિનનુું	સૌંિય્થ	 ફ્નખારવા	ગરિન	પર	િસ	
ફ્મફ્નટ	સુધી	પપૈયુું	રગડવુું.

-	 	લફ્વુંગના	ભૂકામાું	લીંબુનો	રસ	ભેળવી	િાુંત	
પર	ઘસવાથી	િાુંતના	િુખાવામાું	 રાહત	થાય	
છે.	 	 રેફ્રિજરેટરમાું	 લીંબુ	 કડક	 થઈ	 ગયા	
હોય	 તો	 તેને	 થોેડીવાર	 નવસેકા	 પાણીમાું	
રાખવા.

-	 બેટરીના	સેલ	રેફ્રિજરેટરમાું	રાખવાથી	લાુંબો	
સમય	ચાલે	છે.

-	 વારંવાર	નખ	બટકી	જતા	હોય	તો	નખ	પર	
લીંબ	ુઘસવાથી	ફાયિો	થશે.

-	 કચોરી	અને	સમોસા	બનાવતી	વખતે	મેંિામાું	
એક	ટેબલસપૂન	 ફ્વનેગાર	નાખવાથી	 ફ્રિસપી	
બન	ેછે.

-	 આમળાના	 પાવડરમાું	 તેલ	 ભેળવી	 મસાજ	
કરવાથી	ખુંજવાળથી	રાહત	મળે	છે.

-	 જમીન	પર	તેલ,	ઘી	કે	િૂધ	ઢોળાઇ	જાય	તો	
પહેલા	તેના	પર	સૂકો	લોટ	ભભરાવવો,	પછી	
તેન	ે અખબારથી	 લૂછવુું	 જેથી	 ફ્ચકાશ	અને	
ડાઘ	િૂર	થઇ	જશે.
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- ઉદાયોગપતતઓાયોની ઉપસ્થિતતમાં 
ઓાંતરરાષ્ટીય માનવ ઉત્કર્ષ 
સંમયોલનનાયો શુભારંભ કરાયાયો

અમદાવાદ - પ્રમુખસવામી મહારાજ 
શતાબદી મહોત્સવની ઉજવણીના 
ભાગરૂપે પ્રમુખસવામી મહારાજ 
નગરનેં મુલાકાતીઓ માટે ખોલવામાં 
આવ્ંુ છે. જેમાં અનેક રાષ્ટી્ અને 
આંતરરાષ્ટી્ કા્્યક્રમો પણ શરૂ થ્ા 

છે. જે અનુ્સંધાનમાં ગુરુવારે કેન્દ્ી્ 
ગૃહમંત્ી અમમત શાહ દ્ારા દેશના 
અગ્રણી ઉદ્ોગપમતઓની ઉપસસથમતમાં 
આંતરરાષ્ટી્ માનવ ઉતકર્ય ્ંસમેલનનો 
શુભારંભ કરવામાં આવ્ો હતો.   જેમાં 
આધ્ાસતમકતા ્સાથે દેશના આમથ્યક 
મવકા્સની દદશા વધુ ઝડપી બનાવવા 
અંગે પણ મવમશ્ય કરા્ો હતો.  

કેન્દ્ી્ ગૃહમંત્ી અમમત શાહ અને 
બીએપીએ્સના વડા મહંતસવામીની 

ઉપસસથમતમાં આંતરરાષ્ટી્ માનવ 
ઉતકર્ય ્સંમેલનનો શુંભારભ કરા્ો 
હતો. આ પ્ર્સંગે અમમત શાહે ્સંબોધન 
કરતા કહ્ં હતું કે  આ નગર એક 
મેનેજમેન્ટના મવદ્ાથથીઓ માટે એક 
્સક્સે્સ સટોરી પ્રોજેકટ  તરીકે ઉપ્ોગી 
બનશે. પ્રમુખસવામી મહારાજે એક 
ઉર્્ય ્સાથે ભારતની આધ્ાસતમકતાને 
નવી દદશા આપી છે. લાખો લોકોને 
વ્્સન મુક્ત બનાવવાની ્સાથે તેમણે 

આધ્ાસતમકતા અને મવજ્ાાનને જોડ્ું 
છે. ્ોગાનું્ ોગ દેશ આઝાદીનો 
અમૃત મહોત્સવ  ઉજવી રહ્ો છે 
ત્ારે જ પ્રમુખસવામી મહારાજની 
શતાબદી મહોત્સવ ચાલી રહ્ો છે. જે 
અનોખો ્સં્ોંગ છે. ્સાથ્ેસાથે તેમણે 
પ્રમુખસવામી ્સાથેના તેમના ્સંસમરણો 
્ાદ ક્ા્ય હતા અને નગરની મુલાકાત 
લઇને અનુભવેલી ધન્્તા અંગે પણ 
ઉલે્ખ ક્યો હતો.

પ્રમુખસવામીએ આધ્સતમકતા અને રાષ્ટ મવકા્સનો ્સેતુ જોડી ઉપકાર ક્યો છેઃ શાહ

અમદાવાદ
પ્રમુખ સવામી શતાબદી મહોત્સવની ઉજવણીના 

ભાગરૂપે અમદાવાદના ઓગણજ ્સક્કલ પા્સે 
પ્રધાનમંત્ી નરેન્દ્ મોદી અને બીએપીએ્સના 
છઠ્ા આધ્ાસતમક ગુરૂ મહંત સવામી દ્ારા  પ્રમુખ 
સવામી મહારાજ નગરનું ઉદ્દઘાટન કરીને નગર 
પ્રર્ ્સમક્ષ ખુલ્ુ મુકવામા આવ્ું હતુ. આ 
પ્ર્સંગે.તેમની ્સાથે રાજ્પાલ આચા્્ય દેવવ્રત 

અને મુખ્મંત્ી ભૂપેન્દ્ પટેલ હાજર રહ્ા હતા. 
્સમારોહમાં આવેલા પ્રધાનમંત્ી નરેન્દ્ મોદીએ 
જણાવ્ું કે આજે તે એક પ્રધાનમંત્ી તરીકે નહીં 
પરંતુ એક દીકરા તરીકે પૂજ્ પ્રમુખસવામી 
મહારાજને અંજલી આપવા આવ્ા છે. તેમણે 
પ્રમુખસવામી મહારાજ ્સાથેના અનેક ્સંસમરણો 
્ાદ ક્ા્ય હતા અને કહં્ હતું કે આજે પણ તેઓ 
પ્રમુખસવામી મહારાજને ખૂબ જ ્ાદ કરે છે 

અને તેમની કમી અનુભવે છે. તેમણે ્સંબોધનમાં 
કહં્ કે જ્ારે જ્ારે કોઈ મહતવના મનણ્ય્ો 
લેવાના હો્ ત્ારે તે પ્રમુખસવામી મહારાજને 
્ાદ કરતા હતા અને તેમને ચોક્ક્સપણે મળતા 
હતા. પ્રધાનમંત્ી એ કહં્ કે તેમની મુલાકાત 
દરમમ્ાન એક ્સાહમજકતા રહેતી હતી. 
મહંત સવામી મહારાજે  કહં્ હતું કે ગુરુ હરી 
પ્રમુખસવામી મહારાજ પ્રત્ે ઋણ ચૂકવવાનો આ 

અનેરો અવ્સર છે અને જ્ારે ખુદ પ્રધાનમંત્ી 
એક પતુ્ તરીકે આવતા હો્ તે જ બતાવે છે કે 
પ્રમુખસવામી મહારાજ ્સવવે જીવો માટે એક ્સાચા 
્ંસત અને માગ્યદશ્યક છે. મુખ્મંત્ી ભુપેન્દ્ પટેલે 
કહ્ં કે બીજીવાર ્સત્ા ્સંભાળ્ા બાદ તેમની આ 
પ્રથમ ર્હેર ્સભા છે અને તે  ધન્્તા અનુભવે 
છે કે પ્રમુખસવામી મહારાજના જન્મ શતાબદીની 
્સાથે તેમની ્સરકારની શરૂઆત થઈ છે.

 સંત�ો-સોવક�ોએો મુખ્ય એ�કર્ષણ સંત પ્રવોશદ્�ર જાતો તૈય�ર કય�યો પ્રમુખસ્�મી મહ�ોત્સવનું 100થી વધુ દોશ�ોમ�ં જીવંત પ્રસ�રણ કર�યું

અમદાવાદ :  અમદાવાદમાં પ્રમુખ સવામી મહારાજ નગર તૈયાર કરાયું છે.  નગર માટે કુલ સાત 
પ્રવેશદ્ાર બનાવાયા હતા. જેમાં મુખય પ્રવેશદ્ાર એટલે સંત પ્રવેશદ્ાર. આ પ્રવેશદ્ારને બનાવવા 
માટે એક વર્ષની મહેનત લાગી છે.  સંત પ્રવેશદ્ાર કુલ 380 ફુટ લંબાઇ અને 35 ફુટ પહોળો તથા 
51 ફુટ ઉંચો છે. સંત પ્રવેશદ્ાર પર કુલ 14 સંતોની 28 પ્રતતમાનું સથાપન કયુ્ષ છે.

પ્રમુખ સવામી મહારાજ શતાબદી મહોતસવ ની ઉજવણી કરોડો લોકો તનહાળી શકે તે માટે બીએપીએસ 
દ્ારા  100 થી વધુ દેશોમાં  પ્રમુખ સવામી મહારાજ નગર ના ઉદઘાટન સમારોહનું જીવંત પ્રસારણ 
તવતવધ સોતશયલ મીડડયા દ્ારા કરાયું હતું. જેમાં સુરત, મુંબઈ અને રાજકોટ માં ભવય ઉજવણી 
કરવામાં આવી હતી.  અમદાવાદ ખાતે આજથી શરૂ થતો શતાબદી મહોતસવ છેલ્ો છે.

ઓાજયો હંુ ઓયોક પ્રધાનમંત્ી તરીકયો  નહીં, પરંતુ પ્રમુખસ્ામી મહારાજના પતુ્ તરીકયો  ઓહીં ઓાવાયો છંુ: નરયોન્દ્ર માયોદી

નાયગ્ા : 7 ડડસેમબરના રોજ પ્રમુખસવામી મહારાજની 
જનમજયંતીના અવસરે ભારત સતહત અમડેરકા, કેનેડા, 
ઓસટે્તલયા જેવા દેશોમાં પણ કાય્ષક્રમોનું આયોજન કરાયુ 
છે. કેનેડા અને અમડેરકાની સરહદે આવેલા નાયગ્ા ધોધને 
સફેદ અને કેસરી રંગની લાઈટોથી પ્રકાતશત કરી નાયગ્ા 
પાક્કસ કતમશન અને નાયગ્ા ફોલસ એલયુતમનેશન બોડ્ષ દ્ારા 
પ્રમુખસવામી મહારાજને સમરાંજલી પાઠવાઈ હતી. માત્ર ભારતમાં 
જ નહીં, સવાતમનારાયણ સંપ્રદાયને અનુસરતા લોકો અનેક 
દેશોમાં વસે છે. જેથી અનેક દેશોમાં સવાતમનારાયણ સંપ્રદાયના 
મંડદરો સથપાયા છે. 

અમદાવાદ-પ્રમુખ સવામી મહારાજ નગરમાં સવયંસેવકો 
સાથે 2 લાખથી વઘારે લોકોની ઉપસસથતત હતી. આ સમયે  
700થી પોલીસ સટાફની  જરૂર પડે તેમ હોય છે. તયારે 
બીએપીએસના 1000થી વધારે સવય સેવકોએ પ્રમુખ સવામી 
નગર આસપાસ તમામ રસતા પર સતત 12 કલાક સુધી 
સેવા આપીને ટ્ાડફકનું અભૂતપૂવ્ષ સંચાલન કયુું હતું. જેના 
કારણે પોલીસ પર કામનું ભારણ ઘટંુ હતું. પ્રમુખ સવામી 
મહારાજ શતાબદી મહોતસવની આ ઉજવણી અમદાવાદ ખાતે 
થઈ રહી છે તયારે આ ભવય ઉજવણીનો સંકલપ મહંત સવામી 
મહારાજે કયયો હતો. 

સવામી નારાયણ સંસથાન (BAPS)ના વડા સવામી નારાયણ 
સવરૂપદાસજીની જનમશતાબદી તનતમતે્ બુધવારે અમદાવાદમાં 
તવશેર કાય્ષક્રમ યોજાયો હતો. આ મહોતસવમાં બાળકો માટે 
પણ ખાસ બાળ નગરી, લાઈટ એનડ સાઉનડ શો, ગલો ગાડ્ષન, 
ડદલ્ી અક્ષરધામની આબેહૂબ પ્રતતકૃતત મુખય આકર્ષણ છે.    
એક મતહના સુધી ચાલનારા આ કાય્ષક્રમ માટે અમદાવાદની 
અંદર આખું શહેર (સવાતમનારાયણનગર) વસાવવામાં આવયું 
છે.  પ્રમુખ સવામી નારાયણ સવરૂપદાસજીનો જનમ 1921માં થયો 
હતો. તેમનો જનમ શતાબદી સમારોહ 15 ડડસેમબર 2022થી 15 
જાનયુઆરી 2023 સુધી ચાલશે.

પ્રમુખસવામી જનમજયંતી અવસરે 
નાયગ્ા ફોલસમાં લાઈટિંગ કરાઈ

10 ટકલોમીિર સુધીના વવસતારમાં 
સવયસેવકોએ ટ્ાટફકનું સંચાલન કયુું

બાળકો માિે ખાસ પ્રકારનું 
બાળનગર પણ બનાવવામાં આવયું

હજારો હરરભક્ોની હાજરીમાં PM મોદી અને મહં્ સ્ામીના હસ્ે 

પ્રમુખ સ્ામી શ્ાબ્ી મહોત્સ્નો આરંભ
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CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ તેમજ 16 મંત્રીઓએ લરીધા શપથ
અમદાવાદ

સોમવારે ગાંધીનગરમાં વવધાનસભા પાછળ હવેિપેડ ગ્ાઉનડમાં નવી 
સરકારની શપથવવધી યોજાઈ હતી, નવી સરકારમાં 8 ધારાસભયોને 
કવેિનેટ મંત્ી, 2 ધારાસભયોને રાજયકક્ાનો સવતંત્ હાવાિો જયારે 6 
ધારાસભયોને રાજયકક્ાના મંત્ી િનાવાયા હતા. કવેિનેટ મંત્ીમાં પારડીના 
કનુભાઈ દેસાઈ, વવસનગરના ઋવિકેશ પટિે, જામનગરના રાઘવજી 
પટેિ, વસદ્ધપુરના િળવંતવસંહ રાજપૂત, જસદણના કુંવરજી િાવવળયા 
તથા ખંભાવળયા મુળુભાઈ િેરા અને મહીસાગર સંતરામપુરના કુિેરભાઈ 
ડડંડોર, રાજકોટ ગ્ામય ભાનુિેન િાિડરયાનો સમાવેશ થાય છે. અા 
ઉપરાંત રાજયકક્ાના સવતતં્ હવાિાના મંત્ીમાં સુરત, મજુરા હિ્ષ સંઘવી, 
વનકોિ જગદીશ વવશ્વકમા્ષ, ભાવનગર ગ્ામય પરિોત્તમ સોિંકી, દાહોદ, 
દેવગઢિારીયા િચુભાઈ ખાિડ, સુરત, ઓિપાડના મુકેશ પટિે, સુરત, 
કામરેજના પ્રફૂલ્લ પાનસડેરયા, જયારે  મોડાસાના ભીખવુસંહ પરમાર તથા 
સુરત માંડવીના કુંવરજી હળપવતને રાજયકક્ાના મંત્ી િનાવાયા છે.

વડાપ્રધાન માોદી, ગૃહમંત્ી અમમત શાહ તથા ભાજપ પ્રમુખ જો.પી.નડ્ાઅો શપથવવધીમાં હાજરીમાં અાપી

ચૂંટણી પૂણ્ષ થતાં જ ગુજરાતમાં 
25 ફામ્ષસી કોિેજને કેનદ્ર 

સરકાર દ્ારા મંજુરી અપાઈ
અમદાવાદ

કેનદ્ર સરકારે ગુજરાતમાં મળેિી ભવય જીત િાદ 
રાજયને 25 નવી ફામ્ષસી કોિેજોને મંજુરી આપી દીધી 
છે. આ કોિેજોને મંજુરી મળતાં જ વવદ્ાથથીઓને ફાયદો 
થયો છે. અગાઉ ફામ્ષસીના વવદ્ાથથીઓને અનય રાજયમાં 
અભયાસ અથથે જવું પડતું હતું. પરંતુ 25 કોિેજોને મંજુરી 
મળતાં જ 1400થી વધુ વવદ્ાથથીઓ હવે ગુજરાતમાં જ 
ભણી શકશે. ગુજરાતમાં 25 નવી ફામ્ષસી કોિેજોની 
મંજુરી મળતાં જ 18 કોિેજોમાં િેચિર ઓફ ફામ્ષસી 
તથા 7 કોિેજોમાં ડડપિોમા ફામ્ષસીની િેઠકોનો સમાવેશ 
કરવામાં આવયો છે. િેચિર ઓફ ફામ્ષસીની એક હજાર 
કરતાં વધારે તેમજ ડડપિોમામાં 400 જેટિી િેઠકોનો 
વધારો કરવામાં આવયો છે. 

સંક્ષિપ્ત સમાચાર
વર્લ્ડ બેન્ક દ્ારા આયોજિત સ્ટ્લી ્ટુરમાં ભાગ 
લેવા મયુજિ.િા છ અજિ્કારીઓ જાપાિ િશે

અમદાવાદ: અમદાવાદના મ્યુનનનિપલ કનમશનર િનિત છ 
અનિકારીઓ વર્લ્ડ બેનક દ્ારા જાપાન ખાતે આગામી મનિને ૧૬ થી ૨૦ 
જાન્યુઆરી દરનમ્ાન ્ોજાનાર સ્ટ્લી ્ટયુરમા ભાગ લેવા જશે.ગયુજરાત 
રેિીલી્ન્ટ િી્ટીઝ પા્ટ્ડનશશીપ િેઠળ અમદાવાદ રેિીલી્ન્ટ પ્ોજેક્ટ 
મા્ટે નવશ્વબેનક તરફથી શિેરમા નવા િયુએજ ટ્ી્ટમેન્ટ પલાન્ટ બનાવવા, 
િ્ાત એિ.્ટી.પીને નેશનલ ગ્ીન ટ્ીબ્યુનલની ગાઈ્લલાઈન પ્માણે 
અપગ્ે્લ કરવા,માઈક્ો ચનલીંગ પધિનતથી સટ્ોમ વો્ટર તથા ડ્ેનેજ 
લાઈન નાંખવા તથા જયુની ડ્ેનેજ લાઈનના રીિેબીલી્ટેશનની કામગીરી 
મા્ટે ત્રણ િજાર કરો્લની લોન મળનાર છે. 

સરદાર પ્ટેલ એરપો્ટ્ડ પ્રવાસીઅોમાં મોખરે ! 
VIPિી અવરિવરમાં સર્યયો જવક્રમ

અમદાવાદ: અમદાવાદના િરદાર વલ્લભભાઈ પ્ેટલ ઈન્ટરનેશનલ 
એરપો્ટટે નોન-નશડ્યુલ ફલાઈટિ અને VIPsની અવરજવરમાં નવક્મ 
િર્્યો છે. એરપો્ટટે ગત મનિનામાં 1164 નોન-નશડ્યુલ મૂવમેન્ટ ઓપર્ેટ 
કરીને નવો રેકો્લ્ડ બનાવ્ો છે ર્્ારે એક જ દદવિમાં 32000 પિેેનજિસે 
મયુિાફરી ક્ા્ડનો આંક વ્ટાવ્ો છે. SVPI એરપો્ટ્ડ વિારેલી અિંખ્ 
માળખાકી્ િયુનવિાઓને કારણે ટ્ાદફકમાં વિારા િાથે પિંદગીનયું 
એરપો્ટ્ડ બન્યુ છે. છેલ્લા 1 મનિનામાં એક જ દદવિમાં િૌથી વિયુ 58 
મૂવમેન્ટ િાથે 1100 થી વિયુ નોન-નશડ્યુલ ફલાઇ્ટિની મૂવમેન્ટ થઈ 
છે. 10 નવેમબરથી 10 દ્લિેમબર િયુિીના િમ્ગાળામાં SVPI એરપો્ટટે 
1164 નોન-નશડ્યુલ ફલાઇટિનો રેકો્લ્ડ ક્યો છે જેમાં અનેક VIP 
ફલાઇટિનો પણ િમાવેશ થા્ છે..

્કોંગ્ેસિી હાર પાછળ AAPિી મો્ટી ભૂજમ્કા
િયપુર- રાજસથાનના મયુખ્મંત્રીએ અશોક ગેિલોતે ગયુજરાતમાં 
કોંગ્ેિની િારને લઈને ઘણા કારણો આપ્ા િતા. તેમણે કોંગ્ેિની િાર 
પાછળ કેજરીવાલ અને PM મોદી દ્ારા ગયુજરાતમાં કરા્ેલી િતત 
િભા-રેલીઓનયું કારણ જણાવ્યું િતયું. તો તેમણે િાર પાછળ ઈલેક્ટોરલ 
બોન્લ પણ બિયુ મો્ટયું સકેન્લલ િોવાનયું કારણ જણાવ્યું િતયું. ગિેલોતે 
કહ્ં કે, કોંગ્ેિની િાર પાછળ આમ આદમી પા્ટશી (AAP)ની મો્ટી 
ભૂનમકા છે. આ લોકો ર્્ાં જા્ છે, ત્ાં ખો્ટયું બોલે છે. અમને અરનવંદ 
કેજરીવાલે ખયુબ નયુકિાન કરાવ્યું છે. એક તરફ ભાજપને નાણાં મળે છે, 
તો કોંગ્ેિને દાન આપનારાઓને ્લરાવવામાં આવે છે.

અમદાવાદમાં 70 દદવસમાં 31.20 લાખ લો્કોએ 
મેટ્ોમાં મુસાફરી ્કરી, 5.02 ્કરો્લિી આવ્ક

અમદાવાદઃ વ્લાપ્િાન મોદીએ ગયુજરાતમાં અમદાવાદની લાઈફલાઈન 
િમાન મેટ્ો ટ્ેનનયું 30મી િપ્ટેમબરે લોકાપ્ડણ ક્યુું િતયું. આજે શિેરમાં 
મેટ્ોની િયુનવિા શરૂ થ્ાના 70 દદવિમાં જ 31.20 લાખ મયુિાફરોએ 
મયુિાફરી કરી છે. જેના કારણે મેટ્ો રેલ કોપયોરેશનને 70 દદવિમાં જ 5 
કરો્લથી વિયુની આવક થવા પામી છે. વસત્રાલ ગામથી થલતેજલ િયુિીના 
ઈસ્ટ-વેસ્ટ કોદર્લોર પર મયુિાફરી કરનારા લોકોએ મેટ્ોનો િૌથી વિયુ 
લાભ લીિો છે.  બીજી તરફ APMCથી મો્ટેરા રૂ્ટ પર નોથ્ડ-િાઉથ 
કોદર્લોરમાં 8.42 લાખ પેિેનજરે મયુિાફરી કરી છે.

ગુિરાત જવિાિસભાિા અધયક્ષ તરી્ેક શં્કર 
ચૌિરીિી પસંદગી, િેઠા ભરવા્લ ઉપાધયક્ષ

ભારતી્ જનતા પા્ટશી ગયુજરાત તરફથી નવિાનિભાના અધ્ક્ષ અને 
ઉપાધ્ક્ષના નામ નક્ી કરવામા આવ્ા છે. જેમાં અધ્ક્ષ તરીકે શંકર 
ચૌિરી- થરાદ તથા ઉપાધ્ક્ષ તરીકે જેઠા ભરવા્લ (શિેરા)ના નામ પર 
મંજૂરીની મિોર વાગી છે. શંકર ચૌિરી બનાિકાંઠા નજલ્લાની થરાદ બેઠક 
પરથી ચૂ્ંટા્ા િતા. જ્ારે જેઠા ભરવા્લ પંચમિાલની શિેરા બેઠકના 
િારાિભ્ તરીકે ચૂં્ટા્ા િતા.

કોંગ્ેસમાં ઘમાસાણ, રઘુ 
દેસાઈએ હાર માટે પ્રદેશ પ્રમુખ 
ઠાકોરને જવાિદાર ગણાવયા

અમદાવાદ
રાધનપુરથી હારેિા રઘુ દેસાઈએ પોતાની હાર માટે 

પક્ના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરને જવાિદાર ગણાવયા 
છે. આ માટે તેમણે કેનદ્રીય નેતૃતવને પણ ફડરયાદ કરી છે.  
છલે્લા ઘણા સમયથી પોતાનું અસસતતવ િચાવવા સંઘિ્ષ કરી 
રહેિી કોંગે્સને વવધાનસભાની ચૂંટણીમાં મોટો ફટકો પડ્ો 
છે. માત્ 17 િેઠકો સાથે કોંગ્ેસે તેનું અતયાર સુધીનું સૌથી 
કંગાળ પ્રદશ્ષન કયુું છે. તેમનો આક્ેપ છે કે જગદીશ ઠાકોરે 
તેમને હરાવવાના હેતુસર ચોક્કસ કામગીરી કરી હતી. રઘુ 
દેસાઈએ સમગ્ રાજયમાં કોંગે્સની હાર માટે પણ જગદીશ 
ઠાકોરને જવાિદાર ગણાવયા છે. આ માટે તેમણે કોંગે્સના 
કેનદ્રીય નેતૃતવને ફડરયાદ પણ કરી છે. તો આ તરફ જગદીશ 
ઠાકોરે રઘુ દેસાઈના આક્ેપોને ફગાવી દીધા છે, 

ભાજપના ડકતથીવસંહ 
વાઘેિાએ હારનું ઠીકરં 
કાય્ષકતા્ષઓ પર ફોડ્ું

બિાસ્કાંઠા
િનાસકાંઠાની કાંકરેજ િેઠક પરથી 

હારી ગયિેા ભાજપના ઉમેદવાર 
ડકતથીવસંહ વાઘિેાએ પણ ઋણ 
સવીકાર કાય્ષક્રમ યોજયો હતો. જેમાં 
તેમણે પોતાની હારનું ટોપિું પક્ના જ 
કેટિાક કાય્ષકરો પર ઢોળયું. કેટિાક 
કાય્ષકરો પર તેમણે કોંગે્સ માટે કામ 
કરવાનો આકે્પ કયયો. સાથે જ તેમની 
આવી હરકતો ચિાવી નહીં િેવાની 
ચીમકી પણ ઉચ્ારી હતી. ડકતથીવસંહે 
આ વખતે હારનો સામનો કરવો 
પડ્ો. કોંગ્ેસના ઉમેદવાર અમૃતજી 
ઠાકોરે વાઘેિાએ 5200 મતોથી મહાત 
આપી છે. 

વચદમિરમ િોલયા- 
કોંગ્ેસ જીતી શકતી હતી 

તો કેમ હારી ગઈ?
ગાિંીિગર

ગુજરાત વવધાનસભા ચૂંટણીમાં 
કોંગ્ેસની ખિુ જ ખરાિ રીતે હાર 
થઈ છે. કોંગે્સના નેતા પી. વચદમિરમે 
‘મરેિી’ કોંગ્ેસમાં પ્રાણ પુરવાની 
કોવશશ કરતા હોય તેમ સિાહ આપી 
છે. તેમણે જણાવયું હતું કે ગુજરાત 
વવધાનસભાની ચૂંટણીીના હારમાંથી 
કોંગ્ેસે િોધપાઠ િેવો જોઈએ. એટિું 
જ નહીં, સખત િડાઇની ચૂંટણીમાં 
મૌન ઝુિંેશ જેવી કોઇ વસતુ નથી. 
ગુજરાતમાં ભાજપ સત્તામાં હતા. તેમ 
છતાં HP, MCD એમ ત્ણમાંથી 
િે ચૂંટણીમાં હાર સાથે તેમને ‘મોટો 
આંચકો’ િાગયો છે.

સાદરાના યુવકે પાણીના 
પ્રશ્ે કિેકટરાિયમાં 

દવા ગટગટાવી
મહેમદાવાદ

મહેમદાવાદ તાિુકાના સાદરા 
ગામમાં ડદિીપભાઈ રમેશભાઈ 
ચૌહાણ (ઉ.વ.૩૮) પોતાના પડરવાર 
સાથે રહે છે. તેઓનું ગામની સીમમાં 
ખેતર આવેિું છે. આ ખેતરમાં ખેતી 
કરવા માટે વસંચાઈનું પાણી િઈ જવા 
િાિતે આજુિાજુના ખેડૂતો સાથે 
માથાકૂટ થઈ હતી. જેના કારણે તે 
પોતાના ખેતરમાં વસંચાઈનું પાણી િઈ 
જઈ શકતો ન હતો. આથી ડદિીપભાઈ 
સોમવારે ઢળતી સાંજે નડડયાદ કિેકટર 
કચેરીએ આવયા હતા. જયા ં તેઓએ 
કચેરીના પટાંગણમાં પાકમાં નાખવાની 
ઝેરી દવા ગટગટાવી િીધી હતી. 

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં કિૂતરિાજીના નેટવક્કનો 

માસટર માઈનડ ભરત ઉફફે િોિી 
પટિે પોિીસના હસત ે ઝડપાઈ ગયો 
છે. અમેડરકા જેવા દેશોમાં ગેરકાયદે 
ઘૂસણખોરી કરાવવાનું ઈનટરનેશન 
નેટવક્ક ચિાવતા અને ત્ણ ગુનામાં ફરાર 
િોિી પટિેને સટેટ મોનીટરીંગ સિેે 
ગાંધીનગરમાંથી ઝડપી પાડ્ો છે. તેની 
ઓડફસમાંથી પોિીસે 94 જેટિા શંકાસપદ 
પાસપોટ્ષ કિજે કયા્ષ છે. િોિી સામે 

ગાંધીનગર, ડદલહી, કિકત્તા અને મુંિઈમાં 
િોગસ પાસપોટ્ષ િનાવવાના ગુનાઓ 
નોંધાયેિા છે. તેની સામે  અમદાવાદના 
મનપસંદ જીમખાનાના જુગારના ગુનામાં 
નાસતો ફરતો હતો. 

સટેટ મોનીટરીંગ સેિની ટીમને િોિી 
પટિે ગાંધીનગર ખાતે આવયો હોવાની 
ચોક્ક્કસ િાતમી મળી હતી. આ િાતમીના 
આધારે SMCની ટીમે ગાંધીનગરથી 
િોિી પટેિની અટકાયત કરી હતી. 
આરોપી વવરૂધધ 2022માં અમદાવાદ 

શહેર ડી.સી.િી. પોિીસ મથક તથા 
સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમ ઉપરાંત ગાંધીનગરમાં 
િોગસ પાસપોટ્ષ િનાવવા અંગેના ગુનાઓ 
નોંધાયા છે.  નાસતા ફરતો આરોપી ભરત 
ઉફફે િોિી રામાભાઇ પટેિને SMC દ્ારા 
અટક કરવામાં આવિે છે.આરોપી દ્ારા 
નાગડરકોને િાિચ આપી ગેરકાયદેસર 
રીતે વવદેશ મોકિવા (કિૂતરિાજી) 
નુ આંતરરાષ્ટીય રેકેટ ચિાવતો હતો. 
-આરોપી વવરૂદ્ધ કિૂતર િાજીના ગુનાઓ 
દાખિ થયા છે.

બાોબી પટોલ અમદાવાદના મનપસંદ જીમખાનાના જુગારના ગુનામાં નાસતાો ફરતાો હતાો

મંત્ીઅાોની કરમ કંુડળી 
અનોક સામો ગુના નાંધાયા છો
િરકારના મતં્રીઓમાં 16 એ્ટલે કે 
94 ્ટકા કરો્લપનત નમનનસ્ટિ્ડ છે. 
િરકારના 17 મંત્રીમાંથી 4 મંત્રી 
એ્ટલે કે 24% નમનનસ્ટિ્ડ િામે ગયુના 
દાખલ થ્ેલા છે. આ મંત્રીઓમાં િર્ડ 
િંઘવી, પરરોત્તમ િોલંકી, રાઘવજી 
પ્ેટલ અને ઋનરકેશ પ્ેટલનો િમાવેશ 
થા્ છે. ર્્ારે ગંભીર ગયુના િરાવતા 
મતં્રી 1 છે એ્ટલે કે 6% છે. 

ગત સરકારના કયા કયા મંત્રીઓા�નું પત્ુ કપાયું
ગત ્ટમ્ડમાં ભૂપનેદ્ર પ્ટેલ સર્કારિા 17 મંત્ીઓિે આ વખતે ્કેજબિે્ટ ્કે રાર્ય્કક્ષામાં સ્ાિ 
મળયું િ્ી. િેમાં જશક્ષણમંત્ી જીતુ વાઘાણી, ગ્ામ ગૃહજિમા્ડણ અિે ગ્ામ જવ્કાસ જવભાગિા મંત્ી 
અિુ્ડિજસંહ ચૌહાણ, માગ્ડ-મ્કાિ જવભાગિા મંત્ી પણૂણેશ મોદી, વિ  પયા્ડવરણ,્કલાઈમ્ેટ ચેનિ 
જવભાગિા મંત્ી દ્કરી્ટજસંહ રાણા, મજહલા મંત્ીઓમાં મજિષા વદ્કલ અિે જિજમષા સુ્ાર સજહત 
ગિેનદ્રજસંહ પરમાર, જવિુ મોરદ્લયા અિે દેવા માલમિું આ વખતિા મંત્ી મ્ંલળમાં પત્ુ ્કપાયું છે.

ગુજરાતમાં 19મરીઓ� ધારાસભા�ના શપથના� કાય્યક્રમ
અમદાવાદઃ ગિુરાત જવિાિસભાિી ચૂં્ટણીમાં ચૂ્ંટાયેલા તમામ િારાસભયો 19મી દ્લસેમબરે 
શપ્ લેશે. તયાર બાદ 20મી દ્લસેમબરે જવિાિસભાિા િવા અધયક્ષિી વરણી ્કરવામાં આવશે. 
જવિાિસભામાં પ્રો્ેટમ સપી્કર તરી્કે જાહેર ્યેલા માંિલપુરિા િારાસભય યોગેશ પ્ેટલ તમામ 
િારાસભયોિે શપ્ લેવ્લાવશે. 19 અિે 20 દ્લસેમબરે ચૂં્ટાયેલા તમામ િારાસભયો ગાંિીિગરમાં 
હાિર રહેશે. જવિાિસભામાં તેમિી શપ્ જવિીિું આયોિિ ્કરવામાં આવયું છે.

કિૂતરિાજીના નેટવક્કનો માસટરમાઈનડ િોિી 
ઝબિે, પોિીસને 94 શંકાસપદ પાસપોટ્ષ મળયા
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નવી દિલ્ી
સુપ્રીમ કોર્ટે રિલાયનસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 

(આિઆઈએલ) સાથે સંબંધિત એક 
કેસનરી ઝ્ડપરી સુનાવણરી માર્ેનરી અિજી 
પિ કેનદ્ર સિકાિને ફર્કાિ લગાવરી છે 
અને કહં્ છે કે, આના કાિણે ‘આસમાન 
નહીં ધગિ જાયેગા’. કૃષણા-ગોદાવિરી 
બેધસનના ્ડરી૬ બલોકમાં ૪૦૦ ધમધલયન 
્ડોલિના કુદિતરી ગેસનરી શોિ સાથે 
સંબંધિત રિલાયનસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, બરીપરી 
એકસ્્લોિેશન અને ધનકો રિસોધસસિસ 
વચ્ેના ધવવાદમાં આંતિિાષ્ટરીય 
મધયસ્થઙમ કાયસિવાહરી શરૂ થવાનરી છે પિંતુ 

તે પહેલા કનેદ્ર સિકાિે આ મુદ્ાને સુપ્રીમ 
કોર્સિમાં પહોંચાડ્ો છે. આિઆઈએલવતરી 
હાજિ િહેલા વરિષ્ઠ વકીલ હિરીશ 
સાલવેએ સરીજેઆઈજસસ્ર્સ ્ડરીવાય ચંદ્રચુ્ડ 
અને જસસ્ર્સ પરીએસ નિધસમહાનરી બેનચ 
સમક્ષ આિઆઈએલઅને બે ધવદેશરી 
કંપનરીઓ દ્ાિા દાખલ કિાયેલરી અિજીનો 
ઉલ્ેખ કયયો હતો જેમાં ર્ડસેમબિ અને 
જાનયુઆિરીમાં થનાિરી આંતિિાષ્ટરીય 
મધયસ્થતાને િોકવા માર્ે સિકાિ  
દ્ાિા અંધતમ સમયમાં ઉઠાવવામાં આવેલા 
પગલા અને િણનરીધત પિ સવાલ ઉઠાવયા 
છે.

દિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્ીઝ ્સંબધિત ક્ેસ 
ઝ્ડપી ચલાવવા મુદ્દે કેનદ્રને ફટકાિ

યુપરીનરી બાંદા જેલમાં બંિ 
મુખતાિ અંસાિરીને ગેંગસ્ર્િ 
કેસમાં ૧૦ વરસિનરી સજા

ગાજુપિુ
ઉત્તિપ્દેશનરી બાંદા જેલમાં બંિ નેતા મુખતાિ 

અંસાિરીને ૧૬ વરસિ જૂના ગેંગસ્ર્િ કેસમાં કોર્ટે આજે 
તેને દોધરત ઠેિવયો હતો અને ૧૦ વરસિનરી સજા અને 
૫ લાખનો દ્ંડ ફર્કાિવામાં આવયો છે. આ કેસમાં 
ભરીમ ધસંહને પણ ૧૦ વરસિનરી સજા થઈ છે. કોર્ટે 
આ મામલે ૧૨ ર્ડસેમબિે સુનાવણરી પૂિરી કિરી હતરી. 
ગાઝરીપુિ ગેંગસ્ર્િ કોર્ટે આ ચુકાદો સંભળાવયો છે. સજા 
દિધમયાન ભરીમ ધસંહ કોર્સિમાં હાજિ થયો હતો. મુખતાિ 
અંસાિરીને વરીર્ડયો કોનફિસનસંગ દ્ાિા પ્ો્ડયુસ કિવામાં 
આવયો હતો. આ મામલે દલરીલ થો્ડા રદવસો પહેલા જ 
પૂણસિ થઈ હતરી. 

કેિળ ધવિાનસભાએ િાજયપાલને 
ચાનસલેિના પદેથરી હર્ાવવા યધુન. 

કાયદા ધબલ પસાિ કયુું
્ૈિિાબાિ

કેિળ ધવિાનસભાએ િાજયનરી યધુનવધસસિર્રીઓના 
ચાનસલેિ પદેથરી િાજયપાલને હર્ાવવા અને અનય પ્ધતધષ્ઠત 
ધશક્ષણધવદોનરી ધનમણૂક કિવા મારે્ યુધનવધસસિર્રી કાયદા ધબલ 
પસાિ કયુું છે. જયાિે ધવપક્ષરી ગઠબંિન યુ્ડરીએફએ ધબલ 
અંગેના તેના સૂચનો ન સ્વરીકાિવા બદલ ગૃહનો બધહષકાિ 
કયયો હતો. સ્પરીકિ એએન શમસરીિે કહં્ કે ધબલ પાસ થઈ 
ગયું છે. જે દિધમયાન કોંગે્સના નેતૃતવ હેઠળના ય્ુડરીએફએ 
કહ્ં હતું કે તે િાજયપાલને ચાનસેલિ તિરીકે હર્ાવવાનો 
ધવિોિ કિરી િહ્ા ન હતા, પિંતુ તેમને સુપ્રીમ કોર્સિના 
સેવાધનવૃત્ત નયાયાિરીશો અને કેિળના હાઈકોર્સિ પૂવસિ મુખય 
નયાયાિરીશોમાંથરી પસંદ કિવામાં આવે.

નવી દિલ્ી 
ભાિતરીય વાયુસેના અરૂણાચલ પ્દેશમાં િોજ બે થરી ત્રણ 

એકરર્વ કોમબેર્ પેટ્ોલ (યુદ્ધ સધરિય તેવરી ચોકીદાિ) કિરી િહ્ં 
છે. વાયુ સેનાનાં ધવમાનો િોજ બે થરી ત્રણ ચક્કિો કાપરી િહ્ા 
છે. આ માધહતરી આપતાં વાયુ સેનાનાં સાિનો જણાવે છે કે 
ચરીને એલએસરીનરી તેનરી તિફે તેનાં એિ ફોસસિનરી વિધત જતરી 
ગધતધવધત હોવાથરી અમાિે માર્ે તેમ કિવું અધનવાયસિ થયું છે.

ગઇકાલે તા. ૧૨મરી ર્ડસેમબિે ચરીનનરી ત્રણ કંપનરીઓ 
(૩૦૦ સૈધનકો) એ તવાંગ પાસે લાઇન ઓફ એકચયુઅલ 
કંટ્ોલ (એલ.એ.સરી) ઓળંગવાનો પ્યત્ો કયાસિ હતા. પિંતુ 
આપણા જવાનોએ પ્બળ અને ધનશ્ચયાતમક જવાબ આપતાં 
તેમને પાછા જવું પ્ડયું હતું. તેમાં બંને પક્ષે ઓછરી વત્તરી 
ઇજાઓ થઇ હતરી. પિંતુ પછરીથરી તતુસિ જ અથ્ડામણ અર્કી 

ગઈ હતરી. ઉલે્ખનરીય છે કે ૨૦૨૦ના જૂન મધહનામાં પવૂસિ 
લ્ડાખનરી ગલવાન વેલરીમાં ભાિત-ચરીન વચ્ે સંઘરસિ થયો હતો. 
જેમાં ચરીનના ૪૦ સૈધનકો માયાસિ ગયા હતા. જયાિે ભાિત પક્ષ ે
૨૦ સૈધનકો વરીિ ગધત પામયા હતા. બે વરસિથરી પણ વિુ સમયે 
બંને દેશો વચ્ે આર્લરી ગંભરીિ અથ્ડામણ થઇ હતરી.

અરૂણાચલમાં ચરીન-ભાિત વચે્ તંગરદલરી  
આઈએએફ દિિોજ 2-3 ચક્કિો લગાવે છે

નવી દિલ્ી
AAP પછરી હવે તેલંગાણાનરી 

પ્ાદેધશક પાર્ટી ‘તેલંગાણા િાષ્ટ 
સધમધત’ (TRS) પણ િાષ્ટરીય 
િાજનરીધત તિફ આગળ વિરી િહરી 
છે. પાર્ટીને તાજેતિમાં ચૂરં્ણરી પંચ 
દ્ાિા તેનું નામ બદલરીને ‘ભાિત િાષ્ટ 
સધમધત’ (BRS) કિવાનરી મંજિૂરી 
આપવામાં આવરી છે. પાર્ટીના સ્થાપક 
અને તેલંગાણાનરી CM કે. ચંદ્રશેખિ 
િાવ (KCR) આજે રદલહરીમાં 
BRSનરી ઓરફસનું ઉદ્ધાર્ન કિશે. 

પાર્ટીનું નામ બદલયા બાદ 
KCRનરી આ પહેલરી રદલહરી મુલાકાત 
છે. િાષ્ટરીય કાયાસિલયના શુભાિંભ બાદ 

KCR એક પ્ેસ કોનફિનસને પણ 
સંબોધિત કિશે. ઓરફસના શુભાિંભ 
બાદ ધવશેર પૂજા ‘યાગમ’ પણ 
કિવામાં આવશે. BRSનરી ઓરફસ 
રદલહરીમાં સિદાિ પર્ેલ માગસિ પિ 
ખોલવામાં આવરી છે. 

મળતરી માધહતરી મુજબ તેલંગાણાના 
માગસિ અને મકાન બાંિકામ મંત્રરી 
વેમુલા પ્શાંત િેડ્રી અને િાજયસભાના 
સભય ્ેડ સંતોર કુમાિે િધવવાિના 
િોજ પાર્ટી કાયાસિલયના ઉદ્ધાર્ન અને 
‘યાગમ’ માર્ેનરી તૈયાિરીઓનરી સમરીક્ષા 
કિરી હતરી. આ પ્સંગે જાણરીતા વાસ્તુ 
ધનષણાંત સદુ્લ સિુાકિ તેજા પણ 
ઉપસસ્થત િહ્ા હતા. 

નવી દિલ્ી 
કેનદ્ર સિકાિ દ્ાિા અનેક 

એનજીઓ પિ તવાઇ બોલાવવામાં 
આવરી છે. હાલમાં જ સિકાિ દ્ાિા 
જાિરી કિાયેલા આંક્ડામાં જણાવવામાં 
આવયું છે કે છેલ્ા ત્રણ વરસિમાં 
૧૮૧૧ એનજીઓના ધવદેશથરી ફં્ડ 
મેળવવાના લાઇસનસને િદ કિરી 
દેવામાં આવયા છે. 

ધવદેશથરી ફ્ંડ મેળવવા મારે્નો જે 
કાયદો છે તેનો ભંગ કિવા બદલ આ 
લાઇસનસ િદ કિવામાં આવયા હોવાનરી 

સ્પષ્ટતા સિકાિ દ્ાિા આપવામાં આવરી 
છે. િાજયકક્ષાના ગૃહ પ્િાન ધનતયાનંદ 
િાયે લોકસભામાં જણાવયું હતું કે 
વરસિ ૨૦૧૯થરી ૨૦૨૧ દિધમયાન 

૧૮૧૧ એનજીઓના લાઇસનસ 
ફોિેન કસનટ્બયૂશન (િેગયુલેશન) એકર્ 
૨૦૧૦ હેઠળ િદ કિવામાં આવયા છે. 
આ કાયદાનું ઉલં્ઘન કિવા બદલ આ 
ધનણસિય લેવામાં આવયો હતો. જો કોઇ 
સંસ્થાએ ધવદેશથરી ફં્ડ મેળવવું હોય 
તો તેણે આ કાયદા હેઠળ અલગથરી 
ધવદેશથરી ફ્ંડ મેળવવાનું લાઇસનસ 
લેવાનું હોય છે. જેના ચોક્કસ ધનયમો 
હોય છે, આ ધનયમોનું પાલન ન કિાય 
તો તેના લાઇસનસ િદ કિરી દેવાનરી 
જોગવાઇ પણ કાયદામાં છે. 

ક્ેસીઆિ ‘ભાિત િાષ્ટ્ર ્સધમધત’ના 
દિલ્ી કાયાયાલયનું ઉિઘાટન કિશે

ધ્સલોંગ
પૂવયોત્તિના િાજય મેઘાલયમાં 

મોર્રી િાજકીય ઊથલપાથલ સજાસિઇ 
છે. િાજયના તૃણમૂલ કોંગ્ેસના 
ધવિાનસભય એચ.એમ.સાંગપધલયાંગ 
સધહત સત્તાિાિરી ગઠબંિનના કુલ ચાિ 
ધવિાનસભયો ભાજપમાં જો્ડાઇ ગયા 
છે. પધશ્ચમ બંગાળના મુખયપ્િાન અને 
ર્રીએમસરી અધયક્ષ મમતા બેનિજી 
મેઘાલયનરી મુલાકાતે છે , તેવા સમયે 
જ આ ઊથલપાથલ સજાસિઇ છે. 
સાંગપધલયાંગ ઉપિાંત નેશનલ પરીપલસ 

પાર્ટીના ફિધલન સંગમા, બેનેર્ડકર્ 
માિક અને અપક્ષ ધવિાનસભય 
સેમયુઅલ સંગમા પણ ભાજપમાં સામેલ 
થયા છે. આવતા વરષે મેઘાલયમાં 
ધવિાનસભા ચૂરં્ણરી યોજાય તે પહેલાં જ 
આ મોર્રી િાજકીય ઊથલપાથલ સજાસિઇ 
છે. ઉલે્ખનરીય છે કે સાંગપધલયાન, 
ફિધલન સંગમા અને બેનેર્ડકર્ માિક 
ગયા મધહને જ ધવિાનસભાના સ્પરીકિ 
મેતબાહ ધલંગદોહને િાજીનામંુ સોંપરી 
ચૂકયા છે. હવે તે ત્રણેય ભાજપમાં 
સામેલ થઇ ચૂકયા છે. 

મમતાના મેઘાલય પ્રવા્સ વખતે TMC 
નેતા ્સધ્ત ચાિ િાિા્સભય ભાજપમાં
મેઘાલય રાજ્યમાં માેટી રાજકીય ઊથલપાથલ સર્જાઇ

િાજીવ ગાંિરી ફાઉન્ડેશન સધહતના 1811 
એનજીઓના ધવદેશરી ફં્ડના લાઇસનસ િદ
ચીનની એેમ્ેસી પાસેથી 1.35 કરાડે રૂ.નું ફંડ લીધુ હાેવાથી લાઇસન્સ રદ કયુું : એમમત શાહ

નવી ધિલ્ી
પોલરીસના જણાવયા અનુસાિ બિુવાિે 

વહેલરી સવાિે કિરીમગંજ ધજલ્ામાં 
એમબયુલનસ અને અનય વાહનમાંથરી 
39 કિો્ડ રૂધપયાનું ડ્રગસ મળરી આવયું 
હતું. આ કેસમાં ત્રણ લોકોનરી િિપક્ડ 
પણ કિવામાં આવરી છે. સંયુક્ત પોલરીસ 
કધમશનિ પાથસિ સાિથરી મહંતે જણાવયું 
હતું કે આસામ પોલરીસનરી ર્રીમે ખાનગરી 
બાતમરીના આિાિે મધણપિુનરી એક 
એમબયુલનસને હેંગિાબાિરી ધવસ્તાિમાં 
અર્કાવરી હતરી. વાહનનરી સઘન તપાસ 
કિવામાં આવરી હતરી. આ દિધમયાન 
યાબાનરી 50 હજાિ ગોળરીઓ અને 200 
ગ્ામ હેિોઈન મળરી આવયું હતું. જેનરી 

રકંમત 14.1 કિો્ડ રૂધપયા હશે.
બરીજી તિફ નવરી રદલહરીમાં પોલરીસે 

નવા વરસિ પહેલા િેવ પાર્ટીમાં ઉપયોગમાં 
થવાનું ડ્રગસ કબજે કયુું છે. પોલરીસને 
મલાના રિીમ નામનરી પાર્ટી ડ્રગસ મળરી 
આવરી છે. તેનું સેવન રદલહરી, ગુરુગ્ામ 
અને નોઈ્ડામાં થવાનું હતું. રદલહરી 

પોલરીસના સ્પેધશયલ સેલે ધહમાચલ 
પ્દેશના કુલ્ુથરી 28 કિો્ડ રૂધપયાનરી 
રકંમતનું 30 રકલો A ગે્્ડ હશરીશ ડ્રગસ 
રિકવિ કયુું છે. પંજાબના િહેવાસરી 
િાજેશ નામના આિોપરીનરી િિપક્ડ 
કિવામાં આવરી છે. રદલહરી પોલરીસના 
સ્પેધશયલ સેલનરી NDR ર્રીમને ગુપ્ત 
માધહતરી મળરી હતરી કે ધહમાચલના 
કુલ્ુથરી ડ્રગસનો મોર્ો કનસાઈનમેનર્ 
રદલહરી લાવવામાં આવરી િહ્ો છે. આ 
પછરી ્ડરીસરીપરી પ્મોદ ધસંહ કુશવાહાએ 
એસરીપરી લધલત મોહન નેગરીના નેતૃતવમાં 
એક ર્રીમ બનાવરી અને તેને ડ્રગ કાર્ટેલનો 
પદાસિફાશ કિવાનરી જવાબદાિરી સોંપરી 
હતરી. 

આસામમાં એમબયલુનસમાં 39 કિો્ડનું, રદલહરી 
િેવ પાર્ટીમાંથરી રૂ. 28 કિો્ડનું ડ્રગસ ઝ્ડપાયું

જોિપુિ
િાજસ્થાનના જોિપિુ ધજલ્ાના 

શિેગઢ ધવસ્તાિમાં લગ્ન સમાિોહમાં 
જોિપુિ ગેસ ધસધલન્ડિ બલાસ્ર્ કેસમાં 
મંગળવાિે વિુ પાંચ ઘાયલોએ દમ તો્ડરી 
દરીિો હતો. આ સાથે જ આ કેસમાં 
મૃતક આંક 23 પિ પહોંચરી ગયો છે. 
હજુ પણ અનેક ઈજાગ્સ્તો જીવન-
મિણ વચ્ે ઝૂલરી િહ્ા છે. મૃતકોમાં 
વિિાજાના માતા-ધપતા અને 9 બાળકો 
સામેલ છે. 

પોલરીસના જણાવયા પ્માણે 
દુઘસિર્નામાં ઘાયલ થયેલા લોકોને 

જોિપુિમાં સાિવાિ આપવામાં આવરી 
િહરી છે. આ ઘર્ના ગત 8 ર્ડસેમબિે 
લગ્ન સમાિોહ દિધમયાન બનરી હતરી. 
તે સમયે પરીર્ડત પરિવાિના ઘિેથરી 
જાન િવાના થવાનરી હતરી તે સમયે 
ગેસ ધસધલન્ડિમાં એક બાદ એક 
બલાસ્ર્ થવા લાગયા હતા. જેના કાિણે 
તયાં અફિા-તફિરી મચરી ગઈ હતરી. આ 
દુઘસિર્નામાં 60થરી વિુ લોકો દાઝરી ગયા 
હતા. બાદમાં તમામ ઘાયલોને જોિપુિ 
લાવવામાં આવયા હતા. જે બાદ 21 
ઘાયલોના તયાં સાિવાિ દિધમયાન મોત 
થયા હતા.

જોિપિુ ધ્સધલન્ડિ બલાસ્ટ કે્સ: વિુ 5 
ઘાયલોએ િમ તોડ્ો, મૃતકઆકં 23
મૃતકાેની સંખ્ામાં સતત વધારા ેથવાને લીધે સામાજજક 
સતરે વવશેષ એારથથિક પેકેજ એાપવાની માંગણી કરાઈ
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નવી દિલ્ી
ગ્લોબ્ાઇઝેશનની દુનનયામાં એક 

દેશની બીજા દેશ પર નનર્ભરતા વધી છે. 
ચીન અને રારત વચ્ે સરહદે તણાવ રહે 
છે પરંતુ છેલ્ા ૧ વર્ષંમાં ચીન સાથેનલો 
વેપાર ૩૪ ટકા વધયલો હલોવાનું જાણવા 
મળે છે. આથી રારતે આતમનનર્ભરતા 
બાબતે મજબૂત પગ્ાઓ રરવાની જરુર 
છે. ગત સપ્ાહ સંસદમાં કલોમ્ભસ નમનનસ્ટ્ી 
દ્ારા આંકડા રજૂ કરવામાં આવયા જેમાં 
માચ્ભ ૨૦૨૨ સુધીની માનહતી મુજબ 
રારત અને ચીન વચ્ે કુ્ કારલોબાર 
૩૪ ટકા વધીને ૧૧૫.૮૩ નબન્યન 

ડલો્ર થયલો છે. સરકાર દ્ારા જુદા જુદા  
આનથ્ભક મંચલો પર એક કરતા અનેક 
વાર ઉતપાદન અને નનકાસ વધારીને 
આતમનનર્ભર બનવાની વાત કરવામાં 
આવી છે પરંતુ ચીન સાથે રારતનલો 
કારલોબાર વધતલો જાય છે.

આત્મનનર્ભરતાના િાવાઓ વચ્ચે એક 
વર્ભ્માં ચીન સાથચેનો વચેપાર ૩૪% વધ્ો

વૈવાનહક દુષકમ્ભને ગુનલો ન 
ગણતા કાયદાની માનયતા 
અંગે SC તપાસ કરશે

નવી દિલ્ી
સુપ્ીમ કલોટટે કહં્ છે કે તે જાનયુઆરીના બીજા 

સપ્ાહથી વૈવાનહક બળાતકારના મુદ્ા પર દાખ્ 
અરજીઓની સુનાવણી શરૂ કરશે. સવવોચ્ અદા્તે કહ્ં 
કે તે આઇપીસી ક્મ 375ની બંધારણીય માનયતાની 
તપાસ કરશે, જે વૈવાનહક બળાતકારને અપરાધ ગણાવે 
છે. ચીફ જસસ્ટસ ડીવાય ચંદ્રચુડની આગેવાની હેઠળની 
બેનચે કલોટ્ભમાં નવી રરટ અરજી દાખ્ કયા્ભ બાદ આ 
નનદટેશલો આપયા હતા. વરરષ્ઠ વકી્ સીયુ નસંહે બેનચને 
કહ્ં કે આ મામ્ે અ્ગ-અ્ગ અરજીઓ સુપ્ીમ 
કલોટ્ભની અ્ગ-અ્ગ બેનચ સમક્ષ પસેનડંગ છે અને તેની 
સુનાવણી એક બેનચ દ્ારા થવી જોઈએ.

હવે વીજળી, પાણી, રસ્તા નહીં, 
પણ ખલોવાયે્ી ઓળખ માટે 

્ડીશું ચૂંટણી: ઓમર અબદુલ્ા
જમ્મમુ કાશ્મીર

દનક્ષણ કાશમીરના અનંતનાગમાં, નેશન્ કલોનફરનસના 
નેતા અને રતૂપવૂ્ભ મખુય પ્ધાન ઓમર અબદુલ્ાએ કહ્ં 
કે આ વખતે તેમની પાટટી આગામી નવધાનસરા ચૂટંણીમાં 
રસ્તા, વીજળી અને પાણી નહીં, પરંતુ તેની ખલોવાયે્ ી 
ઓળખ માટે ્ડશે. તેમની પાટટી ગમ ેતયારે ચૂટંણી કરાવવા 
માટે હંમશેા તૈયાર છે. જો તેમનલો પક્ષ સત્ામાં આવશે તલો 
તે પસબ્ક સફેટી એકટ (પીએસએ)ને ખતમ કરી દેશે. 
તેમણે અનંતનાગ નજલ્ાનલો પ્વાસ કયવો અને કલોકરનાગમાં 
પાટટી કાય્ભકતા્ભઓને સબંલોનધત કયા્ભ. ઓમર અબદુલ્ાએ 
કહ્ ંકે રાજયમાં ચૂટંણી કયારે થશે તે કલોઈને ખબર નથી, 
પરંતુ જયારે પણ ચૂટંણી થશે અમ ેતૈયાર છીએ. 

કાશી
શ્ીકાશી નવશ્વનાથ ધામે પલોતાના 

પહે્ા જ વર્્ભમાં ચડાવાના તમામ 
રેકલોડ્ભ તલોડી નાખયા છે. મંગળવારે 13 
રડસેમબરે શ્ીકાશી નવશ્વનાથ ધામના 
્લોકાપ્ભણની પહે્ી વર્્ભગાંઠ છે. મંરદર 
તંત્ર તરફથી આ દરનમયાન નવનવધ 
કાય્ભક્રમલોનું આયલોજન કરવામાં આવી 
રહ્ં છે. છેલ્ા એક વર્્ભમાં દેશ-
દુનનયાથી કાશી-નવશ્વનાથ મંરદરના 
દશ્ભન માટે આવે્ા નશવરક્લોએ 

રદ્ ખલો્ીને બાબાના ધામમાં રલોકડ, 
સલોના, ચાંદી અને અનય ધાતુઓની 
રેટ ચડાવી છે. મરંદર તંત્રના અંદાજ 

અનુસાર ચડાવાનું મૂલય 100 કરલોડ 
કરતા પણ વધારે છે. મંરદરના મુખય 
કાય્ભપા્ક અનધકારી સુની્ કુમાર 
વમા્ભના અનુસાર ધામના ્લોકાપ્ભણથી 
હજુ સુધીમાં શ્ાદ્ાળુઓ દ્ારા ્ગરગ 
50 કરલોડથી વધારેની રલોકડ દાન કરાઇ 
છે. તેમાં 40 ટકા રકમ ઓન્ાઇન 
સુનવધાથી પ્ાપ્ થઇ છે. જયારે રક્લોએ 
50 કરલોડથી વધારેની મૂલયવાન ધાતુ 
(60 રક્લો સલોનું, 10 રક્લો ચાંદી અને 
1500 રક્લો તાંબું) પણ રેટ ચડાવયું છે.

કાશી નવશ્વનાથના ચરણમાં પહે્ા વર્ષે 
શ્ાદ્ાળુઓએ 100 કરલોડથી વધુ ચડાવયા
60 કિલ�ે સ�ેનું, 10 કિલ�ે ચ�ંદી અને 1500 કિલ�ે ત�ંબુ ચડ�વ�યું, 40 ર�ેિડનુ દ�ન અ�ેનલ�ઈન અ�વું

નવી દિલ્ી
આવકવેરા નવરાગે બે રાજયલોમાં 

મલોટી કાય્ભવાહી કરી છે. આઈટી 
નવરાગે ઝારખંડ અને પનચિમ બંગાળમાં 
એક સાથે 20થી વધુ સ્થળલોએ દરલોડા 
પાડ્ા છે. પ્ાપ્ માનહતી પ્માણે 
મોંનગયા સ્ટી્ અને સ્ુજા સ્ટી્ 
કંપની સાથે સંકળાયે્ા કેટ્ાક 
રડરેકટરલોના સ્થળલો પર દરલોડા પાડવામાં 
આવી રહ્ા છે. આવકવેરા નવરાગની 
કાય્ભવાહીથી ખળરળાટ મચી ગયલો 
છે. આવકવેરા સાથે સંકળાયે્ા 
સૂત્રલોએ જણાવયું કે, ઝારખંડમાં રાંચી, 
નગરરડીહ, દેવઘર અને અનય સ્થળલોએ 
દરલોડા પાડવામાં આવયા છે. બીજી તરફ 

આવકવેરા નવરાગની ટીમ કલો્કાતામાં 
ચાર સ્થળલોએ દરલોડા પાડી રહી છે. 
પનચિમ બંગાળ અને ઝારખંડમાં 
એક સાથે દરલોડા પડતાં બધે હ્ચ્ 
મચી ગઈ. છેલ્ા કેટ્ાક રદવસલોથી 
આવકવેરા નવરાગની ટીમ દેશના 
ઘણા રાગલોમાં સતત દરલોડા પાડી રહી 
છે. મળતી માનહતી પ્માણે આવકવેરા 
નવરાગની ટીમે પનચિમ બંગાળ અને 
ઝારખંડમાં એક સાથે દરલોડા પાડવાનું 
શરૂ કયુષં. આઈટી નવરાગની ટીમે 
20થી વધુ સ્થળલોએ દરલોડા પાડ્ા છે. 
આવકવેરા નવરાગની ટીમ ગુણવંત 
નસંહ મોંનગયા અને બ્નવંદર નસંહના 
સ્થળલો પર દરલોડા પાડી રહી છે.

નવી દિલ્ી
રદલહીમાં એનસડ એટેક કરનારા ત્રણેય આરલોપીઓની 

ધરપકડ કરી ્ેવામાં આવી છે. રદલહીના દ્ારકા નવસ્તારમાં 
સ્કકૂ્ે જતી એક બાળકી જયારે તેની બહેન સાથે ઉરી હતી 
તયારે તેની પર એનસડ એટેક કરવામાં આવયલો હતલો. 12મા 
ઘલોરણમાં રણતી આ નવદ્ાથટીનીને સારવાર માટે્  સફદરગંજ 
હલોસસ્પટ્માં ખસેડવામાં આવી હતી. તેની ઉંમર 17 વર્્ભની 
છે. આ ઘટના બાદ પલો્ીસની કેટ્ીક ટીમલો આરલોપીઓને 
શલોધવા માટે સનક્રય થઈ ગઈ હતી. 

પલો્ીસને મલોહન ગાડ્ભન પાસે નવદ્ાથટીની પર એનસડ એટેક 
થયલો હલોવાની માનહતી મળી હતી. આ નવદ્ાથટીની તેની નાની 
બહેન સાથે ઉરી હતી. તયારે બાઇક પર સવાર 2 ્લોકલોએ 
તેની પર એનસડ ફેંકયું હતું. આરલોપીઓએ એનસડ ઓન્ાઈ 
ખરીદ્ુ ં હતું. બાળકીએ પલોતાની ઓળખાણનાં 2 ્લોકલો પર 

શક હલોવાનું જણાવયું હતું. જેનાં પછીથી એક વયનક્ને પકડી 
્ેવામાં આવયલો હતલો. ડેપયુટી કનમશ્નર ઓફ પલો્ીસ હર્્ભવધ્ભન 
મંડવાનું કહેવું છે કે અમે પકડાયે્  એક વયનક્થી પૂછપરછ 
કરી રહ્ાં છીએ તેમજ આ એનસડ અટેક સાથે સંકળાયે્  3 
આરલોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

પનચિ્મ બંગાળ અનચે ઝારખંડ્માં 
20થી વધમુ સથળ પર ITના િરોડા

બેંગાલમુરુ 
રદલહીના શ્દ્ા વલોલકર હતયા કેસએ 

સમગ્ર દેશમાં ચચા્ભ જગાવી છે તયારે હવે 
આ જ પ્કારનલો અનય એક હતયાકાંડ 
કણા્ભટકમાં પણ સામે આવયલો છે. 
કણા્ભટકમાં પલોતાના જ નપતાની પુત્રએ 
હતયા કરી નાખી હતી અને બાદમાં 
તેના શરીરના ૩૦ ટુકડા કરી નાખયા 
હતા, જેમ આફતાબે પલોતાની જ ગ્્ભફે્નડ 
શ્દ્ાના ૩૫ ટુકડા કરીને તેના મૃતદેહને 
રફેદફે કરવાનલો પ્યાસ કયવો હતલો તે 
જ સ્ટાઇ્માં કણા્ભટકના આ નરાધમ 
પુત્રએ પલોતાના નપતાની હતયા કરીને તેના 
શરીરના ટુકડાઓને એક બલોરવે્માં 

ફેંકી દીધા હતા.  કાળજુ કંપાવી નાખતલો 
આ હતયાકાંડ કણા્ભટકના બાગ્કલોટ 
નજલ્ામાં સામે આવયલો છે. મુધલો્ 
નવસ્તારમાં રહેતા નપતા અને પુત્ર વચ્ે 
નવવાદ ચા્તલો હતલો, ગસુ્સામાં નપતા 
પર હુમ્લો કયવો અને તેની હતયા કરી 
નાખી હતી. હતયારા પુત્રની ઉંમર માત્ર 
૨૦ વર્્ભની જ છે. પલો્ીસે આરલોપી પુત્ર 
નવઠ્ઠ્ની ધરપકડ કરી ્ીધી છે. નવઠ્ઠ્ે 
હતયા કેમ કરી તેનું કારણ જણાવતા 
કહં્ હતું કે મારા નપતા પરશુરામ નશલો 
કરવાની ટેવ ધરાવતા હતા, તેઓ દારુનલો 
નશલો કરીને આવતા હતા અને મારી 
સાથે ખુબ જ મારપીટ કરતા હતા.  

કરા્ભટક્માં નશા્માં ્માર ્મારતા નપતાની 
પમુત્ર દ્ારા ્ત્ા, લાશના 30 ટમુકડા ક્ા્ભ

નવી રદલહીમાં નવદ્ાથટીની પર એનસડ એટેક 
કરનારા ત્રણેય મુખય આરલોપીની ધરપકડ

પટના
નબહારના છાપરા નજલ્ાના 

મશરાખ, ઇસુપુર, અમનૌર અને મધૌરા 
પલો્ીસ સ્ટશેન નવસ્તારમાં આજે કનથત 
રીતે જહેર બનાવટી નક્ી દારુ પીવાથી 
અતયાર સુધી 17 ્લોકલોના મલોત થયા છે. 
આ મામ્ામાં 5 ્લોકલો અનત ગરંીર 
હા્તમાં છે. નજલ્ા અનધકારીએ 
કેટ્ાક ્લોકલોના મલોતની પુસટિ કરી છે. 
હજુ સુધી કલોઈપણ વયનક્એ નનવેદન 
આપયુ નથી કે આ મલોત ખરાબ દારુ 
પીવાથી થઈ છે. જો કે મૃતકલોના 
પરીવારજનલોએ કહ્ હતુ કે  કેટ્ાક ્લોકલો 

મલોડી રાત્રે દારુ પીને આવયા હતા અને 
ધીરે ધીરે તેમની તનબયત બગડી હતી. 
આ મામ્ે પલો્ીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી 
છે અને આજે જાણકારી આપતા કહ્ 
હતુ કે કેટ્ાક ્લોકલો સ્થાનનક દુકાનલો પર 
મલોળી રાત સુધી દારુ પીધલો હતલો અને ઘર 
જઈને તરત જ તે બીમાર પડ્ા હતા. 
આ મામ્ાની પલો્ીસ દ્રારા તપાર શરુ 
કરી દેવામાં આવે છે.

સારણ નજલ્ાના અ્ગ-અ્ગ 
નજલ્ામાં ગત સલોમવારે  કેટ્ાક 
્લોકલોએ દારૂ પીધલો હતલો જયારે કેટ્ાક 
્લોકલોએ મંગળવારે રાત્ર ે દારૂ પીધલો 

હતલો. આ ઘટનામાં હા્માં પાંચ ્લોકલો 
હલોસસ્પટ્માં છે જેમની સારવાર ચા્ી 
રહી છે. મૃતયુઆંક હજુ વધી શકે 
છે. હલોસસ્પટ્માં મૃતકના સ્વજનલોનલો 
હલોબાળલો મચી ગયલો છે. ઇસુઆપુરના 
દલોય્ા ગામમાં ગઈકા્ે રાત્રે અડધલો 
ડઝનથી વધુ ્લોકલોની તનબયત અચાનક 
બગડ્ાની ચચા્ભ છે. જે પછી રાતથી 
સવાર સુધીમાં 17 ્લોકલોના મલોત થયા 
છે. સંબંધીઓનું કહેવું છે કે બધાએ 
ઝેરી દારૂ પીધલો હતલો, જયારે અમનૌરના 
હુસેપુરમાં કેટ્ાક ્લોકલોના મલોતના 
સમાચાર છે.

નબહારના છાપરામાં નક્ી દારૂને કારણે 
17ના મલોત, 5ની હા્ત અતયંત ગંરીર
ઘટન�મ�ં મૃત્ુ મ�ટે પ�ેલીસ અને બુટલેગર�ેની સ�ંઠગ�ંઠ જવ�બદ�ર છે : ભ�જપ

નબલાસપમુર
કોંગ્રેસ નેતા સંજીવ નત્રપાઠી 

ઉફફે સંજુની બુધવારે છત્ીસગઢના 
નબ્ાસપુરમાં રદવસે ગલોળી મારીને 
હતયા કરવામાં આવી હતી. સંજીવ 
કારમાં જઈ રહ્લો હતલો, તે દરનમયાન 
બદમાશલોએ તેને રલોકયલો અને તેને 
ઘેરી ્ીધલો અને ફાયરરંગ શરૂ કરી 
દીધું હતું. કહેવામાં આવી રહ્ં છે કે, 
સંજીવને પાંચ ગલોળી વાગીહતી. તેનું 
ઘટનાસ્થળે જ મલોત થયું હતું.  નજલ્ા 
કોંગ્રેસ મહાસનચવ સંજુ નત્રપાઠી બુધવારે 
બપલોરે સાકરી બાયપાસ તરફ જવા માટે 
કારમાંથી નીકળયા હતા. તે થલોડે દૂર 
પહોંચયા જ હતા કે, કેટ્ાક ્લોકલોએ 

તેને અટકાવયા. સંજુએ કાર રલોકતા જ 
બદમાશલોએ ફાયરરંગ શરૂ કરી દીધું 
હતું. ગલોળી સંજુના માથા અને શરીરના 
અનય રાગલોમાં વાગી હતી અને તેનું 
ઘટનાસ્થળે જ મલોત થયું હતું. કલોઈ કંઈ 
સમજે તે પહે્ા જ બદમાશલો તયાંથી 
રાગી ગયા હતા. કહેવામાં આવી રહં્ 
છે કે, બદમાશલો કારમાંથી બે અ્ગ-
અ્ગ રદશામાં રાગયા હતા. ઘટના 
અંગે આસપાસના ્લોકલોએ પલો્ીસને 
જાણ કરી હતી. હા્ ફલોરેસનસક ટીમને 
પણ સ્થળ પર બલો્ાવવામાં આવી છે. 
શહેરમાં નાકાબંધી કરવામાં આવી છે. 
ગલોળી વાગવાથી કારના કાચ પણ તૂટી 
ગયા હતા.

છત્ીસગઢ્મા ંકોંગ્ચેસના નચેતાની 
્ત્ા, બિ્માશોએ ્મારી ગોળી
પ�ંચ ગ�ેળી વ�ગત� નેત�નું ઘટન� સ્થળ પર જ મ�ેત થયું
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કીવ
અમરેિકા યકુ્રેનન ે પટે્રિઅટ 

ટ્મસાઈલની ખપે મોકલવા માટે 
મજંિૂી આપવાની તયૈાિી કિી િહ્ં 
છે. અમરેિકાએ િટ્િયન હમુલાઓનો 
સામનો કિવા માટે વધ ુઅદ્યતન િસ્ત્ો 
માટે યકુ્રેટ્નયન નતેાઓની ટ્વનતંીને 
સ્વીકાિી છે. આ ટ્નર્ણય આખિી નથી 
અન ે તનેી સાવ્ણજટ્નક િીત ે જાહેિાત 
કિવામા ંઆવી નથી.  યકુ્રેનના િાષ્ટ્રપટ્ત 
વોલોડીટ્મિ ઝલેનેસકીએ તાજતેિમાં 
પટ્ચિમી નતેાઓન ેિટ્િયા સામનેા યદુ્ધમાં 
મદદ કિવા માટે વધ ુ આધટુ્નક િસ્ત્ો 
પ્રદાન કિવા દબાર કયુું હતુ.ં પટે્રિઅટ 

એ સપાટીથી હવામા ં પ્રહાિ કિતી 
અદ્યતન ટ્મસાઈલ છે.  યકુ્રેનના િાષ્ટ્રપટ્ત 
વોલોડીટ્મિ ઝલેનેસકીએ યકુ્રેનમા ં િાટં્ત 
સ્થાટ્પત કિવા 3 તબક્ાનો પ્રસ્તાવ 
મકૂયો છે. જારકાિી યકુ્રેનના િાષ્ટ્રપટ્તના 
કાયા્ણલયની પ્રસે સટ્વ્ણસ દ્ાિા આપવામાં 
આવી હતી. ઝલેનેસકીએ સોમવાિના 
િોજ ગૃપ ઓફ સવેન (જી7) ની 
ઓનલાઈન સટ્મટ દિટ્મયાન તમેના 
સબંોધનમા ં જરાવયુ ં હતુ ં કરે નય ુ પાવિ 
નામના પ્રથમ તબક્ામા ંયકુ્રેન માટે ટેનક, 
િોકરેટ આરટ્ણલિી અન ે લાબંા અતંિની 
ટ્મસાઈલો સટ્હત સિંક્ષર સમથ્ણન 
વધાિવાની કલપના કિવામા ંઆવી છે.

રશિયા શવરૂદ્ધ યુદ્ધ માટે અમેરરકા 
યુક્રેનને પેશરિઅટ શમસાઈલ આપિે

શસડની
ઓસ્રિેટ્લયામાં ગુમ થયેલા વયટ્તિને િોધી િહેલી પોલીસની 

ટીમ પિ ઘાતકી હુમલો કિવામાં આવયો હતો જેમાં બે 
પોલીસ અટ્ધકાિીઓ સટ્હત 6 લોકોના મોત થયા છે. પ્રાપ્ત 
માટ્હતી પ્રમારે ઓસ્રિેટ્લયાના ગ્ામીર ટ્વસ્તાિમાં બે પોલીસ 
અટ્ધકાિીઓ સટ્હત છ લોકોની ગોળી માિીને હતયા કિવામાં 
આવી છે. અટ્ધકાિીઓએ આ માટ્હતી આપી હતી. ગુમ થયેલી 
વયટ્તિની ફરિયાદના આધાિે પોલીસ અટ્ધકાિીઓ ઘટનાસ્થળે 
પહોંચી ગયા હતા. પોલીસે જરાવયુ ં હતું કરે, સોમવાિે સાંજે 
5:45 વાગયે આ ટ્હંસા થઈ હતી. અટ્ધકાિીઓએ જરાવયું હતું 
કરે ,ઓછામાં ઓછા બે હુમલાખોિોએ ટ્વઆમ્બલા ગ્ામીર 

ટ્વસ્તાિમાં પોલીસ અટ્ધકાિીઓ પિ ગોળીબાિ કયયો હતો. 
પોલીસે જરાવયુ ં કરે તેઓએ જવાબી કાય્ણવાહી કિી પિંતુ બે 
અટ્ધકાિીઓ ગંભીિ િીતે ઘાયલ થયા અને સ્થળ પિ જ 
મૃતય ુપા્યા. સ્થળ પિ હાજિ અનય એક વયટ્તિનું પર ગોળી 
વાગવાથી મોત થયું હતું.

ચીની નાગરિકોને તિત 
જ અફઘાટ્નસ્તાન છોડવા 

દૂતાવાસની જાહેિાત
કાબુલ

ચીને તેના નાગરિકોને જલદીથી જલદી કાબુલ છોડવા સલાહ 
આપી છે તયાં ISIS દ્ાિા ચીની નાગરિકો જયાં ઉતયા્ણ હતા 
તે હોટેલ પિ હુમલા િરૂ કિી દેવાયા છે. ચીનની એડવાઇઝિી 
તેવા સમયે આવી છે કરે જયાિે કાબુલની તાટ્લબાન સિકાિ 
અફઘાટ્નસ્તાનમાં ડૂબી ગયેલા અથ્ણતંત્ને બચાવવા ટ્વદેિી મૂડી 
આકર્ણવા પ્રયત્ો કિી િહી છે તાટ્લબાન સિકાિને બચાવવા 
અને ચીને કિોડો ડોલિનું પેકરેજ પર આપયંુ છે. તેના બદલામાં 
તાટ્લબાનોએ ચીનને અનેક ખારોમાં ખોદકામની મંજૂિી આપી 
છે તેના પટ્ા પર આપયા છે. તે સવ્ણટ્વરદત છે કરે ૨૦૨૧ના 
ઓગસ્ટ ૧૫મીએ તાટ્લબાનોએ કાબુલ પિ કબ્જો જમાવી 
સમગ્ અફઘાટ્નસ્તાન હાંસલ કિી લીધંુ હતું.

રકંિાસા
આટ્રિકન દિે કોંગોની િાજધાની 

રકંિાસાના બાહ્ય ટ્જલ્ાઓમાં સોમવાિે 
મોડી િાતથી મંગળવાિની વહેલી સવાિ 
સુધી ભાિે વિસાદના કાિરે પૂિ અને 
ભૂસ્ખલનમાં ઓછામાં ઓછા 120 
લોકોના મોત થયા છે. મંગળવાિે 
મોડી િાતે્ સ્થાટ્નક અટ્ધકાિીઓ દ્ાિા 
આ આંકડા જાહિે કિવામાં આવયા 
હતો. રકંિાસા પ્રાંતીય જાહેિ આિોગય 
મંત્ાલયના કહ્યા અનુસાિ ભાિે 
વિસાદમાં 120 લોકોના મોત થયા 
હતા, જયાિે 38,787 ઘિો પારીમાં 
ડૂબી ગયા હતા. તયા ં લગભગ 280 
મકાનો ધિાિાયી થયા હતા. 2019માં 

રકંિાસામાં ઓછામાં ઓછા 39 લોકો 
મૃતયુ પા્યા હતા. જયાિે વિસાદના 
કાિરે નીચારવાળા ટ્વસ્તાિોમાં પારી 
ભિાયા હતા. જેના કાિરે કરેટલીક 
ઈમાિતો અને િસ્તાઓ ધિાિાયી થઈ 

ગયા હતા. 2020ના વલડ્ણ બેંક મુજબ 
ક્ષટ્તગ્સ્ત ઈનરિાસ્રિક્ચિ ઉપિાંત, પિૂના 
પ્રતયકે રદવસે સામૂટ્હક પરિવહનના 
અડચરના કાિરે પરિવાિોને સંયતુિ 
$1.2 ટ્મટ્લયનનો ખચ્ણ થાય હતો.

આટ્રિકન દિે કોંગોમાં વિસાદથી પુિ 
અને ભુસ્ખલનઃ 120 નાગરિકોના મોત નયયૂયોક્ક

USએ ઈિાનમાં માનવાટ્ધકાિનું 
ગંભીિ ઉલ્ંઘન અને દમન કિતા 
લોકો સામે પ્રટ્તબંધોની જાહિેાત 
કિી છે. ઈિાનમાં પ્રદિ્ણનકાિીઓના 
સમથ્ણન આપવા અંગેના પ્રશ્નના 
જવાબમાં અમેરિકન િાષ્ટ્રીય સુિક્ષા 
સલાહકાિ જેસ સુટ્લવને કહ્ં હતું કરે 
જે લોકો ઘૃરાસ્પદ માનવાટ્ધકાિનું 
ઉલ્ંઘન અને દમન કિી િહ્યા છે 
તેમની સામે પ્રટ્તબંધો માટે અમાિી 
પાસે ઘરી ઘોરરાઓ છે. અમે 
માત્ પોતે જ આવું નથી કયુું, અમે 
ટ્વશ્વના અનય દેિો સાથે સંકલન અને 
ગઠબંધન કયુું છે, જે થઈ િહં્ છે 
તેની સામે ટ્નંદાનું એક આંતિિાષ્ટ્રીય 

કોિસ તૈયાિ કયુું છે. આ ટ્સવાય, 
EU  ટ્વદેિી બાબતોના પ્રધાનોએ 
20 વયટ્તિઓ પિ નવા પ્રટ્તબંધ 
લાદ્યા હતા અને સોમવાિના િોજ 
માનવાટ્ધકાિના ઉલ્ંઘન માટે એક 
એકમને મંજૂિી આપવામાં આવી હતી.

કાઠમંડુ
ભાિતના પાડોિી દિે નેપાળમાં 

એક દદ્ણનાક માગ્ણ અકસ્માતનો થયો 
છે. મધય નેપાળના કાવિેપાલનચોક 
ટ્જલ્ામાં એક માગ્ણ અકસ્માતમાં 
ઓછામાં ઓછા 13 લોકોના મોત 
થયા છે. આ અંગે કાવિેપાલચોકના 
એસપીએ માટ્હતી આપી છે. તેમરે 
જરાવયું કરે આ અકસ્માતમાં 20 લોકો 
ઘાયલ પર થયા છે. જેમને સાિવાિ 
માટે હોમસ્પટલમાં દાખલ કિવામાં 
આવયા છે.

કાવિેપાલચોકના એસપી દ્ાિા 
આપવામાં આવેલી માટ્હતી અનુસાિ, 
આ ઘટના સવાિે લગભગ 6.30 વાગયે 

(સ્થાટ્નક સમય) બની હતી. જે બસને 
અકસ્માત થયો તે ધાટ્મ્ણક કાય્ણક્મમાં 
ભાગ લઈ િહેલા લોકોને લઈને જઈ 
િહી હતી. 20 લોકો ઘાયલ થયા હતા 
અને તેમને હોમસ્પટલમાં લઈ જવામાં 
આવયા હતા.

USએ ઈરાનમાં માનવાશિકારનું ઉલં્ઘન 
કરનારા શવરુદ્ધ પ્રશિબંિની જાહેરાિ કરી

નેપાળમાં શ્રદ્ધાળુને લઈ જિી બસને 
અકસમાિ: 17ના મોિ, 20 ઈજાગ્રસિ

ઓસ્રિેટ્લયામાં પોલીસ ટીમ પિ હુમલો: 
2 અટ્ધકાિીઓ સટ્હત 6 લોકોના મોત
ઓ�ેસે્ટલલય�ન� વડ� પ્રધ�ન ઓેન્થની ઓલ્�નીસે ઓ� ઘટન� પર દુ:ખ વ્યક્ત કયુું

કરેશલફોશનનિયા
અમેરિકામાં સૌથી મોટા પારી 

પિુવઠાકતા્ણએ સમગ્ દટ્ક્ષર કરેટ્લફોટ્ન્ણયા 
માટે દુષકાળની કટોકટી જાહેિ કિી છે. 
19 ટ્મટ્લયન લોકો તેનાથી પ્રભાટ્વત 
થઈ િકરે છે. સધન્ણ કરેટ્લફોટ્ન્ણયાનો 
મેરિોપોટ્લટન વોટિ રડમસ્રિકટ 26 ટ્વટ્વધ 
એજનસીઓને પારી પૂરં પાડે છે જેમાં 
લોસ એનજલસ અને સાન રડએગો 
કાઉનટીઓનો સમાવેિ થાય છે. દટ્ક્ષર 
કરેટ્લફોટ્ન્ણયામાં વધુ વિસાદ પડતો નથી, 
તેથી રડમસ્રિકટ સ્ટેટ વોટિ પ્રોજેકટ દ્ાિા 
કોલોિાડો નદી અને ઉત્તિીય ટ્સએિા 
નેવાડામાંથી લગભગ અડધા પારીની 
આયાત કિે છે. ડેમ, નહેિો અને 

જળાિયોની િાજયની જરટલ વયવસ્થા 
મોટાભાગના લોકોને પીવાનું પારી પૂરં 
પાડે છે. છેલ્ા 3 વર્ણમાં તે એટલું સૂકું 
છે કરે તે પારીની રડટ્લવિી િેકોડ્ણ સ્તિે 
આવી ગઈ છે. આ વર્ણની િરૂઆતમાં 
એજનસીઓ માટે દુષકાળની કટોકટી 
જાહેિ કિી હતી. જે લગભગ 7 ટ્મટ્લયન 
લોકોને આવિી લે છે. મંગળવાિે બોડડે  
કરેટ્લફોટ્ન્ણયાની જળ એજનસીઓને 
તેઓ આયાત કિતા પારીની માત્ામાં 
તાતકાટ્લક ઘટાડો કિવા જરાવયું હતું. 
દુષકાળની ઘોરરા બાદ કોલોિાડો નદીના 
પારીના સંચાલકો લાસ વેગાસમાં નદીના 
ભટ્વષય ટ્વિે વધતી જતી ટ્ચંતાઓની 
ચચા્ણ કિવા બેઠક કિી િહ્યા છે.

કરેશલફોશનનિયા દુષકાળની ઝપેટમાં, 
પાણી માટે લાખો લોકોને વલખાં

વોશિંગટન
એલોન મસ્ક હવે દુટ્નયાના સૌથી ધટ્નક 

વયટ્તિ નથી િહ્યા. રિાંટ્સસી અિબપટ્ત અને 
લુઈ વીટોનના સીઈઓ  બના્ણડ્ણ આિનોલટ 
એમને પાછળ મૂકીને પહેલા નંબિે પહોંચી 
ગયા છે. ટેસ્લાના િેિોમાં હાલમાં જે િીતે 
કડાકો થઇ િહ્યો છે તે મુખય કાિર છે 
ઍલોનના નંબિ ૨ પિ જવાનું. બ્લૂમબગ્ણ 
ટ્બલીઓનિે ઈનડકેસ અને ફોબ્સ્ણ ઈનડેકસ 
આ બંનેના ટ્લમસ્ટંગમાં એલોન મસ્ક બીજા 
નંબિે પહોંચી ગયા છે. 

બ્લમૂબગ્ણના અનુસાિ આિનોલટની 
નેટવથ્ણ લગભગ ૧૪.૧૨ લાખ કિોડ 

રૂટ્પયા છે જયાિે એલોન મસ્કની નેટવથ્ણ 
લગભગ ૧૩.૫ લાખ કિોડ થઈ ગઈ છે. 
જયાિે ભાિતના ગૌતમ અદારી લગભગ 
૧૦.૩૨ લાખ કિોડ રૂટ્પયાની નેટવથ્ણ 
સાથે ત્ીજા નંબિ પિ છે. ચોથા નંબિે 
એમેઝોનના ફાઉનડિ જેફ બેઝોસ અને 
ટ્બલ ગેટસનું નામ આવે છે. આ બંનેની 
નેટવથ્ણ લગભગ ૯.૫ લાખ કિોડ રૂટ્પયા 
છે. જયાિે મુકરેિ અંબારી લગભગ ૭.૪૧ 
લાખ કિોડ રૂટ્પયાની નેટવથ્ણ સાથે ૯ 
માં સ્થાને છે.  મસ્કની કંપની ટેસ્લાના 
સ્ટોક સોમવાિે ૪.૦૯% જેટલો તૂટીને 
૧૬૦.૯૫ ડોલિ પિ બંધ થયું હતુું.

બનાનિડનિ આરનોલટ શવશ્વની સૌથી િશનક 
વયશતિ બનયા: એલોન મસક બીજા ક્માંકરે

અમેરિકામાં સમલૈંટ્ગક 
લગ્ન ટ્બલને સંઘીય 

કાયદા તિીકરે મંજૂિ કિાયું
વોશિંગટન

સમલૈંટ્ગક લગ્ન ટ્બલને સંઘીય કાયદા તિીકરે મંજૂિ 
કયા્ણ પછી બાઈડેને ટ્વિટ કયુું, ‘આજનો રદવસ સાિો 
છે. અમુક લોકોની સ્વતંત્તા અને નયાય માટે જ નહીં, 
પિંતુ બધા માટે આજે અમેરિકાએ સમાનતા તિફ 
વધુ એક પગલું ભયુું છે. અમેરિકામાં ગે લગ્નને મંજિૂી 
આપવામાં આવી છે. િાષ્ટ્રપટ્ત જો બાઈડેને તાજેતિમાં 
યુએસ સંસદ દ્ાિા પસાિ કિાયેલ ગે મેિેજ પ્રોટેકિન 
ટ્બલ પિ હસ્તાક્ષિ કયા્ણ. નવા યુએસ કાયદામાં સમલૈંટ્ગક 
લગ્નોને સંઘીય સુિક્ષા મળિે. આ કાયદો યુએસના તમામ 
િાજયોમાં સમલૈંટ્ગક લગ્ન કિનાિા યુગલોના અટ્ધકાિોને 
પર માનયતા આપિે અને તેનું િક્ષર કિિે. 

સાઉદીમાં બઝુ્ણ 
ખલીફા કિતા ઊંચી 

ટ્બમલડંગ બનિે
દુબઈ ઃ ટ્વશ્વની સૌથી ઉંચી ટ્બમલડંગ 

તિીકરે બુજ્ણ ખલીફાનો દિજ્ો ટૂંક 
સમયમાં ઘટવા જઈ િહ્યો છે. આ 828 
મીટિ ઉંચી ટ્બમલડંગ પર હવે નાની થઈ 
જિે કાિર કરે સાઉદી અિેટ્બયા હવે 
તેનાથી પર ઉંચી ટ્બમલડંગ બનાવવાનું 
ટ્વચાિી િહં્ છે. સાઉદી અિેટ્બયાના 
ક્ાઉન ટ્પ્રનસ મોહ્મદ ટ્બન સલમાન 
હવે તેમના પાડોિી દેિમાં આ ટ્બમલડંગ 
કિતાં પર ઊંચી ટ્બમલડંગ બનાવવાની 
તૈયાિી કિી િહ્યા છે. 2000 મીટિ 
(2 રક.મી.) ની ઉંચાઈ સાથે આ 
ટ્બમલડંગ અતયાિ સુધીનું સૌથી ઊંચું 
‘માનવસટ્જ્ણત માળખું’ હિે.
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કુલદીપ-સિરાઝના ઝંઝાવાત 
િામે બાંગલાદેશ ઘુંટણીયે

ભ્રતન્ જંગી સ પ્ોર ્ટ્મપો બ્ંગ્્દપોશન્પો ધબડક્પો
સિત્ાગોંગ

ચેતેશ્વર પૂજારા, શ્ેયસ ઐયયર 
અને અશ્શ્વનની અડધી સદી બાદ 
કુલદીપ યાદવ અને મોહમમદ 
શ્સરાઝની ઝંઝાવાતી બોશ્લંગની 
મદદથી ભારતે બાંગલાદેશ શ્વરુદ્ધ 
રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસટ શ્રિકેટ 
મેચમાં મજબૂત સસથશ્ત મેળવી 
લીધી છે. શ્ચત્ોગ્ામમાં રમાઈ 
રહેલી પ્રથમ ટેસટના બીજા દદવસે 
ગુરૂવારે ભારતના જંગી સકોર સામે 
બાંગલાદેશી ટીમનો ધબડક થયો હતો. 
ભારતે પ્રથમ દાવમાં ૪૦૪ રનનો 
મોટો સકોર નોંધાવયો હતો. જેના 
જવાબમાં ગુરૂવારે બીજા દદવસની 
રમતના અંતે બાંગલાદેશે ૮ શ્વકેટે 
૧૩૩ રનનો સકોર નોંધાવયો હતો. 
બાંગલાદેશ હજી ૨૭૧ રન પાછળ 
છે અને તેની બે શ્વકેટ બાકી છે. 
દદવસના અંતે મેંહદી હસન શ્મરાઝ 
૧૬ અને ઈબાદત હુસૈન ૧૩ રને 

રમતમાં છે.
ભારતે પ્રથમ દાવમાં ૪૦૪ રનનો 

જંગી સકોર નોંધાવયો હતો જેના 
જવાબમાં બાંગલાદેશનો ધબડકો થયો 
હતો. ઝડપી બોલર મોહમમદ શ્સરાજ 
અને સસપનર કુલદીપ યાદવે ઝંઝાવાતી 
બોશ્લંગ કરી હતી. જેની સામે 
યજમાન બેટસ્સ શ્નષ્ફળ રહ્ા હતા. 
શ્સરાજે બંને ઓપનરને સસતામાં 
આઉટ કરી દીધા હતા. નજમુલ 
હુસૈન શાંતો ખાતું ખોલાવી શકયો ન 
હતો. જયારે ઝાદકર હસન ૨૦ રન 
નોંધાવીને આઉટ થયો હતો. યાશ્સર 
અલી ચાર રન નોંધાવીને પેવશે્લયન 
ભેગો થયો હતો. શ્લટન દાસ અને 
મુશદ્ફકુર રશ્હમ પણ વધારે સમય 
ટકી શકયા ન હતા. શ્લટન દાસે 
૨૪ અને મુશદ્ફકુર રશ્હમે ૨૮ રન 
્ફટકાયા્સ હતા. સુકાની સાદકબ અલ 
હસન પણ ફલોપ રહ્ો હતો. તેણે 
ત્રણ રન નોંધાવયા હતા. 

FIFA 2022
વરડ્સકપની દડ્ફેસ્ડંગ ચસેમપયન ફ્ા્સ હવે 
્ફાઈનલમાં આજજેસ્ટના સામે ટકરાશે

FIFA વરડ્સકપ 2022ની પહેલી સેશ્મ્ફાઇનલમાં આજજેસ્ટનાની ટીમ સામે રિોએશ્શયાની ટીમ હતી. આ મેચમાં શ્લયોનેલ 
મેસસીની ટીમે ગત વરડ્સકપની રનસ્સઅપ રિોએશ્શયાને 3-0થી હરાવીને ્ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવયો હતો. આ મેચમાં મેસસીએ 
પ્રથમ ગોલ મેચના 34મી શ્મશ્નટમાં જ કયયો હતો. જયારે બીજી સેમી્ફાઈનલમાં ફ્ા્સ ેમોરોક્ોને 2-0થી હરાવી વરડ્સકપની 
્ફાઈનલ માટે ક્ોશ્લ્ફાય કરી લીધુ છે. હવે ્ફાઈનલમાં ફ્ા્સની ભીંડત 18 દડસેમબરે આજજેસ્ટના સામે થશે. આ મેચમાં 
મોરક્ોની ટીમે ફ્ાંસ પર પ્રભુતવ જમાવયું હતું તેમ છંતાપણ ટીમે કોઈ ગોલ ન કયયો અને નસીબે પણ સાથ ન આપયો.

વરડ્સકપના ્ફાઇનલમાં પહોંચી આજજેસ્ટના
FIFA વર્લ્ડકપ 2022ની પહેલી સેમિફાઇનલિાં 
આર્જેન્ટિનાની ટિીિ સાિે ક્રોએમિયાની ટિીિ હતી. આ 
િેચિાં મલયરોનેલ િેસસીની ટિીિે ગત વર્લ્ડકપની રનસ્ડઅપ 
ક્રોએમિયાને 3-0થી હરાવીને ફાઈવલિાં પ્રવિે િેળવયરો 
હતરો. આ િેચિાં િેસસીએ પ્રથિ ગરોલ િેચના 34િી 
મિમનટિિાં ર્ કયયો હતરો. આર્જેન્ટિનાના સટિાર ખેલા્લી 
મલયરોનેલ િેસીએ પેનરટિી કરોન્ડર પર આ ગરોલ કયયો હતરો. 
FIFA વર્લ્ડકપ 2022િાં િેસસીનરો આ પાંચિરો ગરોલ હતરો. 
FIFA વર્લ્ડકપ ઈમતહાસિાં િેસસીના 11 ગરોલ થયા હતા 
. િેચિાં રુ્મલયન અરવારેઝે આર્જેન્ટિના િાટિે બીજો 
ગરોલ કયયો હતરો. રુ્મલયન અરવારેઝે આ ગરોલ 39િી 
મિમનટિે કયયો હતરો. િેચના પ્રથિ હાફના અંત સુધીિાં 
આર્જેન્ટિનાની ટિીિ 2-0થી આગળ હતી. 

ફ્ાંસ સતત બીજા વર્જે ્ફાઈનલમાં પહોંચયું
FIFA વર્લ્ડકપની બીજા સેિીફાઈનલિાં ફ્ા્સ ે િરોરરોક્રોને 
2-0થી હરાવી વર્લ્ડકપની ફાઈનલ િાટિે ક્રોમલફાય કરી 
લીધુ છે. હવે ફાઈનલિાં ફ્ા્સની ભીં્લત 18 ડ્લસેમબરે 
આર્જેન્ટિના સાિે થિે. આ િેચિાં િરોરક્રોની ટિીિે ફ્ાંસ પર 
પ્રભુતવ ર્િાવયું હતું તિે છંતાપણ ટિીિે કરોઈ ગરોલ ન કયયો 
અને નસીબે પણ સાથ ન આપયરો.  કતારના અલ બાયત 
સટિડે્લયિિાં રિાયેલી બીજી સેમિફાઇનલ િેચિાં ફ્ા્સે 
િરોરરોક્રોને 2-0થી હરાવયું.  આ પહેલા પ્રથિ સેમિફાઈનલિાં 
આર્જેન્ટિનાએ ક્રોએમિયાને હરાવીને ફાઇનલિાં ર્ગયા 
બનાવી લીધી છે. આ જીતને કારણે ફ્ા્સ હવે સતત બીજી 
વખત અને ઈમતહાસિાં ત્ીજી વખત વર્લ્ડકપનરો મખતાબ 
જીતવાથી એક ્લગલું દૂર છે. ફ્ા્સની જીતના હીરરો મથયરો 
હના્ડ્્લીઝ અને રે્્લલ કરોલરો િુઆની હતા. 
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ઓન્ટેરિયો 
કેનેડા હાઉસિંગ બેસનફિટના 

વન-ટાઇમ ટોપ-અપને ઍકિેિ કરવા 
માંગતા ભાડૂતો માટે હવે અરજીઓ 
મંગાવવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે.

જેમાં પાત્રતા ધરાવતા લોકોને 
વધારાના 500 ડોલર પ્ાપ્ત થશે. 
એનડીપી િમસથથિત સલબરલ 
એિોડડેસબસલટી પલાનના ભાગરૂપે વચન 
આપવામાં આવ્યં હતયં કે, ગ્ા મસહને 
એક કા્દો બન્ો હતો, જેમાં ઓછી 
આવક ધરાવતા કેનફેડ્નો માટે આ 
ભાડામાં વધારો તેમજ પ્થમ િેડરલ 
ડેનટલકેર બેસનફિટ બંને લાગય ક્ાથિ હતા.

12 ફડિેમબરે એપપલકેશન પોટથિલ 
શરૂ થા્ તે પહેલા િેડરલ કેનેડા રેવન્ય 

એજનિી (CRA)ના અસધકારીઓએ 
અરજી કરવા માંગતા કેનેફડ્નો માટે 
સિસટમ કેવી રીતે કા્થિ કરશે તે અંગે 
પત્રકારોને માસહતી આપી હતી. 

આ ટેકિ-ફ્ી િેડરલ િહા્ને 
ઍકિેિ કરવા માંગતા લોકો માટે એક 
મહતવપૂરથિ નોંધ એ છે કે, અરજીઓ 
િક્ત 31 માચથિ, 2023 િયધી જ 
સવીકારવામાં આવશે. જો તમે વધારાની 
િહા્ની શોધ કરનારા ભાડયઆત 
હો, તો તમે જારી લો કે તે અહીં છે. 
ઉદારવાદીઓએ પાનખરમાં હાલના 
કેનેડા હાઉસિંગ બસેનફિટ પ્ોગ્ામને 
વન-ટાઇમ 500 ડોલર િેડરલ બૂસટની 
જાહેરાત કરી છે અને રાષ્ટ્રવ્ાપી વધતા 
જતા ભાડાના ખચથિને આવરી લેવા માટે 

પાત્રતા ધરાવતા લોકોને મદદ કરવાનયં 
વચન આપ્યં છે. આગામી વર્ષોમાં 
જો જીવનમાં પડકારો રહે તો તેના 
નવીકરર કરવાની િંભાવના િાથે 
NDP સલબરલ િોદામાં િામેલ, 
િેડરલ િરકાર 2022માં ટોપ-અપ રોલ 
આઉટ જોવા માટે પ્સતબદ્ધ છે. આ 
પ્ોગ્ામનો ખચથિ 1.2 સબસલ્ન ડોલર 
છે, જેમાંથી 475 સમસલ્ન ડોલરનો 
2022ના િેડરલ બજેટમાં િમાવેશ 
કરવામાં આવ્ો હતો. વધારાના 
ભંડોળનો 2022ના િેડરલ બજેટમાં 
િમાવેશ કરવામાં આવ્ો હતો. જેમાં 
િરકારે આ વર્ડે પાત્રતા ધરાવતા લોકો 
માટે 475 સમસલ્ન ડોલર િાળવ્ા 
હતા.

ભાડૂતો હવે વન-ટાઇમ 500 ડોલર હાઉસિંગ 
બેસનફિટ ટોપ-અપ માટે અરજી કરી શકશેઈસ્લામલાબલાદ

પાફકસતાન-અિઘાસનસતાન બોડથિર 
પર િરી એકવાર િંકટ વધય ઘેરાઈ 
ગ્યં છે. છેલ્ા ઘરા ફદવિોથી બંને 
તરિથી ગોળીબાર ચાલય છે. જેમાં 
અનેક નાગફરકો ઘા્લ થ્ા હોવાના 
અહેવાલ છે. ચમન-પસપન બોલડક 
બોડથિર પર અિઘાન તાસલબાન 
લડવૈ્ાઓ અને પાફકસતાની 
િયરક્ા દળો વચે્ િંઘર્થિ ચાલય છે. 
પાફકસતાનના મીફડ્ાએ િૂત્રોના 
હવાલાથી જરાવ્યં છે કે બંને તરિથી 
િતત ગોળીબાર ચાલય છે અને તેમાં 
ઘરા નાગફરકો ઘા્લ થ્ા છે. 

અસધકારીઓનયં કહેવયં છે કે આ 
િંઘર્થિમાં અત્ાર િયધીમાં બે ઘા્લોને 
હોપસપટલમાં ખિેડવામાં આવ્ા છે. 
િતત ગોળીબાર વચે્ તાસલબાન 

લડવૈ્ાઓ િરહદ તરિ આગળ વધી 
રહ્ા છે. િરહદ પર ચાલી રહેલી 
િૈન્ પસથસતને કારરે, બલૂસચસતાનની 
તમામ હોપસપટલો માટે ઈમરજનિી 
જાહેર કરવામાં આવી છે. 

આ પહેલા 11 ફડિેમબરે પર બંને 
તરિથી ઉગ્ ગોળીબાર થ્ો હતો. 
જેમાં 6 પાફકસતાની નાગફરકોના 
મોત થ્ાનયં જરાવ્યં હતયં. 17 થી વધય 
લોકો ઘા્લ થ્ા હોવાનયં કહેવા્ 
છે. આ અંગે પાફકસતાની િેનાએ 
સનવેદન જાહેર ક્યું છે. જેમાં દાવો 
કરવામાં આવ્ો હતો કે તેમના 
નાગફરકો પર કોઈપર હેતય વગર 
ગોળીબાર કરવામાં આવ્ો હતો. 
િેનાનો આરોપ છે કે તાસલબાન દ્ારા 
તોપખાના અને મોટાથિરનો ઉપ્ોગ 
કરવામાં આવ્ો હતો.

પલાક-અફઘલાન સિહદ ઉપિ ભીષણ 
ગોળીબલાિ, અનેક નલાગરિકો ઘલાય્

ઓન્ટેરિયો 
ક્ૂબેકના ઇસમગ્ેશન પ્ધાને વડાપ્ધાન જપસટન ટ્રુડોની 

ફટપપરીઓનો જવાબ આપ્ો છે અને કહં્ છે કે પ્ાતં આ્ોસજત 
50,000ને બદલે દર વર્ડે 112,000 ઇસમગ્ન્ટિનયં સવાગત કરી 
શકે છે તેવયં તેમનયં સનવેદન ફે્નચ ભાર્ાનાં રક્રના ક્ૂબેકના પડકાર 
માટે િંવેદનશીલ છે. ટ્રુડોએ િોમવારે બપોરે કેનફેડ્ન પ્ેિને વર્થિના 
અંતનાં ઇનટરવ્ૂમાં જરાવ્યં હતયં કે, ક્ૂબેક પાિે ઇસમગ્ેશન ઉછાળા 
કરતાં બમરા કરતાં વધય િંિાધનો છે અને તે પ્ાંત પાિે પહેલાથી 
જ તે લોકો માટે તમામ િાધનો છે.  આ વર્થિની શરૂઆતમાં, િેડરલ 
િરકારે 2025 િયધીમાં 500,000 નવા ઇસમગ્ન્ટિને આવકારવાનયં 
લક્્ નક્ી ક્યું હતયં. 112,000 તે િંખ્ાના 22.3 ટકાનયં પ્સતસનસધતવ 
કરે છે, જે કેનેડાની અંદર ક્ૂબેકની વસતીની િમકક્ છે. તેમરે 

જરાવ્યં હતયં કે ક્ૂબેક અને બાકીના દેશને શ્રમની તંગીનો િામનો 
કરવા માટે ઇસમગ્ેશન એ મહતવપૂરથિ ઉકેલ છે. પ્ાંતી્ ઇસમગ્ેશન 
પ્ધાન સરિસટીન ફ્ેચેટે મંગળવારે એક સનવેદનમાં વળતો જવાબ આપ્ો 
કે, તે ક્ૂબેક પર સનભથિર છે, અને માત્ર ક્ૂબેક તેના ઇસમગ્ેશનનો 
ઉછાળો નક્ી કરવા માટે છે. તરેે ઉમે્યું હતયં કે, ક્ૂબેક પાિે બેવડો 
પડકાર છે જે મજૂરની અછતને ઘટાડવા માટે કેનેડા માટે મહતવનો 
છે. ફ્ેનચના ઘટાડા પર અંકુશ મૂકવા પ્ત્ે ટ્રુડો અિંવેદનશીલ જરા્ 
છે. પ્ીસમ્ર ફ્ાનકોઇિ લેગોલટે બે અઠવાફડ્ા પહેલા નેશનલ 
એિેમબલીમાં એક ભાર્રમાં કહ્ં હતયં કે, તેમની િરકાર માટે, 
ક્ૂબેકમાં ફ્ેનચ ભાર્ાના ભાસવ િાથે ઇસમગે્શનને જોડવયં મહતવપૂરથિ 
છે. તેઓ ઇચછ ેછે કે 2026 િયધીમાં ક્ૂબેકમાં જતા તમામ આસથથિક 
ઇસમગ્ન્ટિ ફ્ેનકોિોન બને.  

પેરૂમાં કટોકટી લદાઈ, અનેક સથળોએ સહંિક પ્દશથિન 
પેડ્ે કૈસ્ટીલ્નેે ર્ષ્ટ્રપતિ પદેથટી હટ્વ્ય્ બ્દ સમથ્થક્ે દ્્ર્ અ્ખ્ દેશમ્ં િ્ેફ્ન મચ્વ્યુંઃ ફરટી ચંટણટી ય્ેજવ્ મ્ંગ

નવી રદલહી
પેરુમાં ઇમરજનિી જાહેર કરી દેવામાં આવી 

હતી. જ્ારથી પેડ્ો કૈપસટલોને રાષ્ટ્રપસત પદ પરથી 
હટાવવામાં આવ્ા અને ધરપકડ કરવામાં આવી 
ત્ારથી દેશમાં તેમના િમથથિકો દ્ારા ભારે હોબાળો 
મચાવ્ો હતો. અનેક સથળોએ સહંિક પ્દશથિનો થ્ા 
અને પછી ચૂંટરીની માંગ ઉગ્ બની છે. પેરુના 
િંરક્ર પ્ધાને કટોકટી જાહેર કરી છે. િંરક્ર 
પ્ધાન છઙમહ્ીસંર્ ર્ંંટ્વસઙમથિટ્વએ એક સનવેદનમાં 
કહં્ હતયં કે પ્દશથિનકારીઓએ ઘરી જગ્ાએ રસતાઓ 
બંધ કરી દીધા છે, ઘરી જગ્ાએ તોડિોડ થઈ છે. 

આ તમામ ઘટનાઓને ધ્ાનમાં રાખીને દેશમાં 
ઈમરજનિી જાહેર કરવામાં આવી છે. કેટલીક 
જગ્ાએ કર્યથિ પર લાદવામાં આવી શકે છે. િંરક્ર 
પ્ધાને એ વાત પર પર ભાર મૂક્ો છે કે, પોલીિની 
િાથે િશસત્ર દળોને પર જમીન પર પફરપસથસતને 
સન્ંત્રરમાં લાવવા માટે તૈનાત કરવામાં આવી શકે 
છે. ઉલ્ેખની્ છે કે હાલમાં પેરુ અરધા્ાથિ રાજકી્ 
િંકટનો િામનો કરી રહ્ં છે. છેલ્ા કેટલાક 
ફદવિોમાં એટલો બધો હંગામો થ્ો છે કે જમીન 
પરનો તરાવ ઓછો થવાને બદલે વધ્ો છે. પેરુમાં 
આ સવવાદનયં મૂળ પેડ્ો કૈપસટલો છે, જે થોડા ફદવિો 

પહેલા િયધી આ દેશના રાષ્ટ્રપસત હતા. હકીકતમાં 
પેડ્ો કૈપસટલોએ બયધવારે રાષ્ટ્રને નાટકી્ િંબોધનમાં 
જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ દેશમાં કટોકટી લાદવા 
જઈ રહ્ા છે. તેમરે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ 
સવરોધ પક્ોનયં વચથિસવ ધરાવતી કોંગ્ેિનયં સવિજથિન 
કરશે. તેમની આ જાહેરાતથી બધાને આશ્ચ્થિ થ્યં. 
તેના સવરોધમાં અનેક મતં્રીઓએ પદ પરથી રાજીનામયં 
પર આપી દીધયં હતયં. બંધારરી્ અદાલતના વડાએ 
તેમના સનરથિ્ની સનંદા કરી હતી. જ્ારે ્યએિએ 
કૈપસટલોને તેમનો સનરથિ્ પાછો ખેંચવા સવનંતી કરી 
હતી. પરંતય કપૈસટલોની જાહેરાતના થોડા કલાકો 

પછી સવપક્ી પક્ોએ એક તાકીદની બેઠક બોલાવી 
અને તેમની િામે મહાસભ્ોગ લાવવાનો સનરથિ્ ક્ષો 
હતો. પેરુની મોટાભાગની પાટટીઓ પેડ્ોની સવરુદ્ધમાં 
હતી. આવી પસથસતમાં સનષરાતોનયં માનવયં હતયં કે 
તેમની િામે લાવવામાં આવેલો આ મહાસભ્ોગ 
સનષિળ જશે. પરંતય અહીં પફરપસથસત િંપૂરથિપરે 
પલટાઈ ગઈ અને ૧૩૦ િભ્ોની કોંગ્ેિમાં ૧૦૧ 
ધારાિભ્ોએ પેડ્ોને પદ પરથી હટાવવા માટે મત 
આપ્ો. વોફટંગ દરસમ્ાન મહાસભ્ોગની તરિેરમાં 
૧૦૧ વોટ પડ્ા જ્ારે તેની સવરુદ્ધમાં માત્ર છ વોટ 
પડ્ા હતા.

્ોિોન્ો 
ઓનટેફર્ો કમપ ય્ટર િા્નિ અને 

ટેક્ોલોજીકલ એજ્યકેશન એમ 
બંનેમાં તેના અભ્ાિરિમને વધય િરળ 
બનાવવા માટે અપડેટ કરી રહ્ં છે. 
સશક્ર પ્ધાન સટીિન લેિીએ જરાવ્યં 
હતયં કે, આ િેરિારો સવદ્ાથટીઓને નવી 
ટેક્ોલોજીનો અનયભવ આપશે, તેમને 
વાસતસવક જીવનની િમસ્ાના ઉકેલ 
માટે મજબૂત બનાવશે અને જોબ માકકેટ 
માટે તૈ્ ાર કરશે. લેિીએ િોમવારે એક 
પે્િ કોનિરનિમાં જરાવ્યં હતયં કે, આજે 
આ પ્ાતં અને દેશમાં કમપ ય્ટર ઇનિમડેશન 

સિસટમ પ્ોિેશનલિની 17,800 જગ્ાઓ 
ખાલી છે. આપરી અથથિવ્વસથામાં આ 
પ્કારની ્ોગ્તાની ભારે જરૂફર્ાત છે. 
અપડેટેડ કમપ્યટર સટડીઝ અભ્ાિરિમ 
િપટેમબરમાં ગ્ેડ 10ના નવા કોિથિ િાથે 
શરૂ થશે અને સવદ્ાથટીઓને કોફડંગ 
કોનિેપ્ટિ લાગય કરવાની, હેનડ-ઓન 
પ્ોજેક્ટિ બનાવવા અને આફટથિફિસશ્લ 
ઈનટેસલજનિ, િા્બર સિક ય્ફરટી 
અને ઉભરતી ટેક્ોલોજીની તપાિ 
કરવાની તક આપશે.  ટેક્ોલોજીકલ 
એજ્યકેશન અભ્ાિરિમ અપડ્ેટિ 
િપટમેબર 2024માં િયધારેલા ગ્ેડ 9 અને 

10 અભ્ાિરિમો િાથે શરૂ કરવા માટે 
તૈ્ ારી થઈ રહી છે. િરકારે જરાવ્યં 
હતયં કે, અદ્તન કૃસર્, ઉતપાદન અને 
બાંધકામમાં ઓટોમેશન એડવાનિમેનટને 
પ્સતસબંસબત કરશે અને નવી કોિથિ 
િામગ્ી સવદ્ાથટીઓને ઇલેપકરિસશ્ન 
અને પલમબર તરીકે અને િંચાર અને 
ઉતપાદનમાં કારફકદટી બનાવવા માટે 
તૈ્ાર કરશે.  ઓનટેફર્ોએ છેલ્ે 
2009માં તકનીકી સશક્ર અભ્ાિરિમ 
અપડેટ ક્ષો હતો અને કમપ્યટર સવજ્ાન 
અભ્ાિરિમ છેલ્ે 2008માં અપડેટ 
કરવામાં આવ્ો હતો. 

ઓનટેફર્ોમાં કમપ ય્ટર અને ટેક્ોલોજીકલ 
સશક્રના કોર્થિમાં િરળીકરર માટે કવા્ત
નવા અભ્ાસક્રમથી ઉમેદવારને નાેકરી મેળવવામાં વધુ સરળતા રહેવાના ેદાવાે

નાેકરી બદલવાની વવચારણ 
પાછળ અારથથિક અનનનચિતતા 
અને ફુગાવાે મહત્વનું કારણ

ઓન્ટેરિયો 
આસથથિક અસનસશ્ચતતા અને ઊંચા 

િુગાવાના દરો છતાં સબઝનેિ 
કનિપલટંગ િમથિ રોબટથિ હાિ દ્ારા 
તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલા 
િવડેક્ર િૂચવે છે કે અડધા જેટલા 
કેનેફડ્નો આગામી વર્થિમાં તેમની 
નોકરી બદલવાની ્ોજના ધરાવે છે.

રોબટથિ હાિના ફદ્વાસર્થિક જોબ 
ઓપપટસમઝમ િવડે અનયિાર િવડેક્રમાં 
િમાસવષ્ટ 1,100 વ્ાવિાસ્કોમાંથી 
50 ટકાએ જરાવ્યં કે, તેઓ હાલમાં 

નવી નોકરી શોધી રહ્ા છે અથવા 
2023માં નવી નોકરી શોધવાની 
્ોજના ધરાવે છે.

િવડેક્રમાં નોંધા્ય છે કે અડધાથી 
વધય જનરલ ઝેડ અને સમલેસન્લ 
કામદારો કંઈક બીજયં નવયં કામ શોધવાનયં 
આ્ોજન કરી રહ્ાં છે. િંશોધન મયજબ 
િૌથી વધય અિરગ્સત ઉદ્ોગ, ટેક 
િેકટર છે, જેમાં 57 ટકા પ્ોિેશનલિ 
કહે છે કે, તેઓ નવયં કામ શોધી રહ્ા 
છે. રોબટથિ હાિએ જરાવ્યં હતયં કે એક 
જ કંપનીમાં બેથી ચાર વર્થિનો અનયભવ 
ધરાવતા 61 ટકા કમથિચારીઓ અને 55 
ટકા વફકિંગ પેરેન્ટિે જવાબ આપ્ો કે 
તેઓ આવતા વર્ડે નોકરી બદલવાની 
્ોજના બનાવી રહ્ા છે.

કેનરેિયન કમ્મચલાિીઓમલંાથી અિધલા 
2023મલંા તેમની નોકિી બદ્વલા ઈચ છ્ૂક

ક્ૂબેકમાં ઇસમગ્ન્ટિ અંગે ટ્રુડોનયં સનવેદન અિંવેદનશીલ ઃ ઈસમગ્ેશન મંત્રી

ઈમમગ્ેશનના ઉછાળા કરતા બમણા 
સંશાધનાે હાેવાનાે કટાક્ષ કરાયાે હતાે
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।। સ્વામી શ્ીજી ।।

પ. પૂ. પ્રમુખસ્વામી મહવારવાજ શતવાબ્ી લેખમવાળવા

દોષોને અવગણી પરોપકાર કરવુ એ જ મહાનપુરુષોનું વ્યસન
પષુપ પોતાની સુવાસ કોઈને આપે અને 

કોઇકને ન આપે એવું ક્ારે્ નથી થતું. તે 
પોતાના સંસર્ગમાં આવનાર પ્રત્ેકને સુવાસસત 
કરે છે. સરરતા કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વરર 
જીવ-પ્રાણીમાત્રનું પોષણ કરે છે. ચંદન પોતે 
ઘસાઈને અન્ને શાતા આપે છે. તેમ મહાપુરુષો 
પોતે ઘસાઈને અન્ના જીવનને શીતળતા 
અપપે છે, સુવાસસત કરે છે અને પોષણ કરે છે. 
તેમની સહા્તાનો હાથ દરેકને મળે છે. તેમની 
કરુણારંરાથી કોઈ વસંચત નથી રહેતું. જીવ-
પ્રાણીમાત્ર તેમાં ભીંજા્ છે.

રામચરરતમાનસમાં સંતકસવ તુલસીદાસજી 
લખે છે કે,

संत हृदय नवनीत समाना, 
परदःुख द्रव ैसो संत पुनीता ।

 અથા્ગત્, સંતનું હૃદ્ માખણ જેવું નરમ અને 
કોમળ છે. જેમ માખણને અગ્નિનો સપશ્ગ થતાં 
તતકાળ ઓરળવા લારે છે, તેમ મહાપુરુષો જીવ-
પ્રાણીમાત્રનું (અન્નું) દુઃખ જોઈ તતક્ષણ દ્રસવત 
થઈ જા્ છે. તેમનાં હૃદ્કુંડમાંથી સહજમાં 
કરુણાનો ધોધ વહેવા લારે છે. 

એકવાર એકનાથ રસતામાંથી પસાર થતા 
હતા. ત્ારે એક બાળક ઘરનો રસતો શોધતો, 
અટવાતો અને ઉનાળાની રરમ થ્ેલી રેતીથી 
દાઝતો, રડતો આમતેમ ફરતો નજરે પડ્ો. 
એકનાથના હૃદ્માંથી કરુણાની કંપારી છૂટી 
રઈ. તેમણે ચીંથરેહાલ બાળકને ઊંચકી લીધો. 
તેની પૂછતાછ થતાં તે હરરજનવાસમાં રહેતો 
જણા્ો. પ્રમેથી તેઓ તેને તેના ઘર સુધી મૂકી 
આવ્ા. આ પ્રસરંથી કેટલાક લોકો ખૂબ રુસસે 
થ્ા. એકનાથને પ્રા્સચિત્ત કરવા તથા શુદ્ધ થવા 
રોદાવરીમાં સ્ાનની આજ્ા થઈ. 

એકનાથ રોદાવરીના રકનારે પહોંચ્ા, ત્ારે 
ત્ાં એક રક્તસપસત્ત્ો તેમને મળ્ો. તેણે કહં્ 
: તમે બાળકને રેતીમાંથી તપતું બચાવ્ું, તેનું 
પુણ્ મને આપી મારો સપશ્ગ કરો. મને આશા 
છે કે, તેથી મારો રોર દૂર થશે. એકનાથે તે 
પુણ્ અપ્ગણનો સંકલપ કરી રોરી પર જળ 
છાંટંુ. ખરેખર ! તેનો રોર દૂર થઈ ર્ો. જે 
કા્્ગનું પા્્ગસચિત્ત કરવા એકનાથને દંડ થ્ો તેનું 
આવું મોટું ફળ જોઈ દંડ 
દેનારા શરમાઈ ર્ા અને 
એકનાથને નમી પડ્ા.

 ખરેખર કસવ બાણભટ્ટ 
સાચું કહે છે કે, 

अनपेक्षितगुणदोषः 
परोपकारः सतां वयसनम।्

 અથા્ગત્ કોઈના પણ 
રુણ-દોષ તરફ ધ્ાન આપ્ા 
સવના પરોપકાર કરવો એ 
મહાન પુરુષોનું એક વ્સન 
જ છે. અને તેમની સવશેષતા 
જ એ છે કે, તેઓ કોઈની 
પણ પીડા ક્ારે્  જોઈ શકતા નથી. અને જ્ારે 
કોઈને દુઃખી જુએ ત્ારે તેમની આંખોમાંથી 
કરુણા વહી જા્ છે.

૨૬ જાન્ુઆરી ૨૦૦૧નો રદવસ રુજરાતની 
ધરતી માટે સાક્ષાત્ કાળ સમાન પુરવાર 
થ્ો હતો. છેલાં દોઢસો વષષોમાં ક્ારે્  ન 
અનુભવ્ો હો્, એવા સવનાશક ધરતીકંપે 
રુજરાતના જનજીવનને વેરસવખેર કરી નાંખ્ંુ. 
હજારોનાં પ્રાણપંખેરું ક્ષણમાં ઊડી ર્ાં. હજારો 
લોકો પળમાં બેઘર બની ર્ા. અનેક લોકો 
ઘડીમાં હાથ-પર સવહોણાં થઈ ર્ાં. કરોડો લોકો 

ભ્ના ઓથાર નીચે ફફડતાં પારેવડાંની જેમ 
કાંપતાં થઈ ર્ાં. કુદરતની આ સવનાશલીલા 
સામે માણસ ભલે વામણો પુરવાર થ્ો, પરંતુ 
માનવતા મુઠ્ી ઊંચેરી નીવડી.

 ભૂકંપની ધ્ુજારીઓ રુજરાતના જનજીવનને 
સછન્ન-સભન્ન કરતી રઈ, ત્ારે કચછ-સૌરાષ્ટ્રના 
લાખો અસરગ્રસતોને કદાચ એ ખબર નહોતી 
કે, એમની સચંતામાં એક ૮૧ વષષી્ મહાપુરુષ 

રદવસ-રાત એક કરી રહ્ા 
છે. ભૂકંપની પ્રથમ ક્ષણોથી 
જ પોતાના ઇષ્ટને પ્રાથ્ગના 
કરીને શીઘ્ર ભૂકંપગ્રસતોની 
સેવા-સંભાળમાં જોડાઈ 
જનાર પ.પૂ. પ્રમુખસવામી 
મહારાજની કરુણારંરા 
અનેક પીરડતો સુધી વહેવા 
લારી હતી. બી.એ.પી.એસ. 
સંસથાનું આ્ોજનબદ્ધ તંત્ર 
કા્્ગરત થઈ ર્ું. કોઈને 
કલપના પણ ન હતી કે, 
પળ-બે પળમાં નોધારાં બની 

જનારાં કમનસીબોને આવો હૂંફાળો આધાર મળી 
જશે. ખરેખર, માનવતાના દેવદૂતો સમા સંતો 
અને સવ્ંસેવકોએ હજારો લોકાનાં આંસુ 

લૂછ્ાં અને એમના ભારંી પડેલા જીવનમાં 
નવજીવનનો શ્ાસ ફૂંકી આપ્ો. 

ભૂકંપથી આઘાતમૂઢ સમાજ પરરગ્સથસતને 
સમજવા હજુ તો સજ્જ પણ નહોતો થ્ો, ત્ારે 
તે જ રદવસે બપોરે ભોજનનો પહેલો રરમ રરમ 
કોસળ્ો બી.એ.પી.એસ. સંસથાએ પહોંચાડ્ો 
હતો. 

 ખરેખર, જેના હૃદ્માં જીવપ્રાણીમાત્ર પ્રત્ે 

સાચો પ્રેમ હો્, તેના જ હૈ્ેથી કરુણાની રંરા 
વહે છે. બીજાની પીડાથી પીરળી જવું અને તેમને 
દુઃખ-પીડાથી મુક્ત કરવા વ્ાકુળ થઈ જવું એ 
પ્રમુખસવામી મહારાજ માટે શ્ાસોચછ્ાસ જેવી 
સહજ બાબત હતી. 

 તેમના કરુણાભીના વ્સક્તતવને સનરૂપતાં 
છલેા પાંચ-પાંચ દા્કાના અનેક પ્રસરંો નજર 
સમક્ષ તરવરે છે. દુષકાળ હો્ કે પૂર હોનારત, 
ભૂકંપ હો્ કે તસુનામી દુઘ્ગટના, વ્સનમુસક્ત 
હો્ કે માંસાહારમસુક્ત, પારરવારરક કલહ હો્ 
કે સામાસજક દાવાનળ, અરે ! સમાજ, રાષ્ટ્ર 
અને સવશ્માં આવતી કુદરતી કે માનવસસજ્ગત 
આપસત્તઓમાં પૂ. પ્રમુખસવામી મહારાજ 
સૌપ્રથમ લોકદુઃખમાં ભારીદાર બન્ા છે. 

અસરગ્રસતોની સેવામાં હજારો સવ્ંસેવકોને 
જાગ્રત કરીને, તેમણે વૃદ્ધ વ્ે પણ સેવાનાં સવરાટ 
કા્ષોના બોજ ઊંચક્ા છે.
 મહાભારતમાં ભરવાન વેદવ્ાસ સંતનું લક્ષણ 
વણ્ગવતાં કહે છે : दयावनतः सनतः करुणवेददनः

 અથા્ગત્ સંત દ્ાવાન અને કરુણાપણૂ્ગ હો્ 
છે. શ્ીમદ્ ભારવત પુરાણનો એકાદશ સકંધ 
સંતનાં લક્ષણોમાં કૃપાળુતા એટલે કે કરુણાને 
સવ્ગપ્રથમ ક્રમે મૂકે છે. 

સતત અને અસવરત પરસહત માટે જ જેમની 
નસોમાં લોહી દોડે છે, એ મહાનુભાવ દેહાતીત 
છે. જે દેહાતીત છે, દેહભાવથી પર છે તે જ 
બીજાની સવષોત્તમ પરવાહ કરી શકે છે. તે 
જ સવચારી શકે, તે જ ઉચ્ારી શકે અને તે જ 
આચરી શકે : બીજાના સુખમાં આપણું સુખ છે, 
બીજાના ઉતકષ્ગમાં આપણો ઉતકષ્ગ છે, બીજાના 
ભલામાં આપણું ભલું છે.

� -�સાધ�ુકૌશલમૂર્તિદાસ
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