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મોસ્ો
રશિયાના રાષ્ટ્રપશિ વ્ાદિમીર પશુિને સેનાને છ 

જાનયુઆરીએ બપોરથી ્ઈને સાિ જાનયુઆરીની 
મધયરાશરિ સુધી યુદ્ધ શિરામનો આિેિ આપયો છે.

આ જાહેરાિ ઓથથોડોકસ શરિસમસ મનાિિા 
માટે કરાઈ છે. પુશિને પોિાના સંબોધનમાં કહ્યુ 
કે, ઓથથોડોકસ શરિસમસનો િહિેાર હોિાથી 
6 અને 7 જાનયુઆરીએ યુરિેન પર કોઈ હુમ્ો 
થિે નહીં. યુદ્ધ શિરામની જાહેરાિ કરિા પુશિને 

રશિયાની સેનાને 36 ક્ાક માટે યુરિને પર 
ગોળીબારી થિે નહીં. પુશિને કહ્યુ કે િે રશિયા 
રૂદિિાિી (ઓથથોડોકસ) ચચ્ચના પ્રમુખ પશૈરિઆક્ક 
દકદર્ની અપી્નું પા્ન કરી રહાં છે. ચચ્ચ 
પ્રમુખે ઓથથોડોકસ શરિસમસ પર યુદ્ધ શિરામની 
અપી્ કરી હિી, પુશિને યુરિેનને પણ અસથાયી 
યુદ્ધ શિરામમાં સામે્  થિાનું અપી્ કરાઈ છે. 
આ સંઘર્ચ િરૂ થયા બાિ પ્રથમ યુદ્ધશિરામ હિે.  
નોંધનીય છે કે રશિયન ઓથથોડોકસ ચચ્ચના પ્રમુખ 

પૈશરિઆક્ક દકદર્ રાષ્ટ્રપશિ પુશિનના નજીકના 
સહયોગી છે. સાથે િે યુરિને પર આરિમણના 
સમથ્ચક પણ છે. પરંિુ િેમના આ સમથ્ચને ઘણા 
અનય પાિરીઅોને નારાજ કરી િીધા છે. 

પુતિનની બે દિવસ માટે યુદ્ધતવરામની જાહેરાિ
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બ્રિટીશ કોલબં્િયા 
2023ની થોડી જ મિમનટોિાં ફ્રેઝર વેલી 

દંપતીએ બી.સી.નાં નવા વર્ષિાં બાળકનું સવાગત 
કરુું હતું. જેનું નાિ છે ગેમરિએલા લુઈસ કાિરાંગ, 
જેનો જનિ એબોટસફોડ્ષ પ્ાદેમિક જનરલ 
હોસસપટલિાં 12:02 વાગરે થરો હતો. તેનું વજન 
ઘણું ઓછું 5 પાઉનડ અને 10 ઔંસ હતું. 2023િાં 
મરિટટિ કોલંમબરાિાં જનિેલા પ્થિ બાળકનું તેના 
િાતામપતા અને સટાફ દ્ારા એબોટસફોડ્ષ પ્ાદેમિક 
હોસસપટલિાં સવારે 12:02 વાગરે સવાગત 
કરવાિાં આવરું હતું.

નવજાત બાળકી, જેનું વજન પાંચ પાઉનડ અને 
10 ઔંસ છે, તેનું નાિ તેના િાતા-મપતા આબબેન 

કાિરાંગ અને મથઆ મવલાનેરુવા દ્ારા ગેમરિએલા 
લુઈસ કાિરાંગ રાખવાિાં આવરું છે. 2023િાં 
મરિટટિ કોલમંબરાિાં જનિેલા પ્થિ બાળકનું તેના 
િાતા-મપતા અને સટાફ દ્ારા એબોટસફોડ્ષ પ્ાદેમિક 
હોસસપટલિાં મવશ્વસતરે સવાગત કરવાિાં આવરું 
હતું.

આબબેન કાિરાંગે કહ્ં કરે, અિને તે રમવવારેજ 
આવી જિે એવી અિને અપેક્ા નહોતી. અિે 
મવચારુું કરે એને જનિતાં બેથી ત્રણ ટદવસ લાગિે. 
અિે જાણતા નહોતા કરે નવા વર્ષના પ્ારંભિાં 
બાળકનો જનિ અિારા િાટે આટલી ખૂિીઓ 
લાવિે. બાળકીની િાતા સવસથ છે. આ ટડમલવરી 
20 મિમનટિાં થઈ હતી.

મરિટટિ કોલંમબરાિાં 2023ના વર્ષિાં જનિેલું  
પ્થિ બાળક છોકરીનું ઉષિાભેર સવાગત

ટોરોનટો  
કરેનેડાિાં ભારતીર િૂળના લોકો પર જીવલેણ હુિલાની વધતી 

ઘટનાઓથી ભારતીર સિાજિાં ડરનો િાહોલ છે. છેલ્ા દોઢ 
િમહનાિાં હુિલાની આવી ત્રણ ઘટના નોંધાઇ છે. જો કરે, એ પુસટિ 
નથી થઇ કરે, આ પ્કારના ગુનેગારોનું મનિાન ભારતીરો જ છે 
કરે પછી આ રંગભેદની ઘટનાઓ છે.  કરેનેડાિાં મચંતાનું કારણ 
એ છે કરે અહીં ભારતીર રુવાનો ગુજરાન ચલાવવા િોટાપારે 
પાટ્ષટાઇિ નોકરીઓ કરી રહ્ા છે. જિેાંથી િોટાભાગના િોડી 
રાત સુધી કાિ કરે છે. આ જ િમહને અલબટા્ષિાં સનરાજ મસંહ 
(ઉ.વ.24)ની હતરા  થઇ હતી. જરારે ટડસેમબરિાં ઓનટેટરરોિાં 
મિસીસાગાિાં પવનપ્ીત કૌર (ઉ.વ.21)ની ગોળી િારીને હતરા 

કરાઈ હતી.  નવેમબરિાં મરિટટિ કોલસમબરાિાં િહકપ્ીત સેઠી 
(ઉ.વ.18)ની ચપપુ િારી હતરા કરાઈ હતી. સાઉથ એમિરન 
હેટરટેજ એસોમસરેિન ઓફ હેમિલટન એનડ ટરજનના પ્ેમસડેનટ 
ખુરિીદ અહિદનું કહેવું છે કરે, અહીં સમવ્ષસ સેકટરિાં ઘણા  
ભારતીરો છે અને તેિણે ઘણી વાર િોડી રાત સુધી ઘરની બહાર 
રહેવું પડે છે. આ સસથમતિાં તેિની મવરુદ્ધ મહંસા વધી રહી છે. 

ગ્ેટર ટોરોનટોના સકારબરોિાં રહેતા અને ટડમલવરી સમવ્ષસ 
કરતા રુવરાજ િોંમગરા કહે છે કરે, ગેસ સટેિન અને િોટા સટોર 
જેવાં સથળે રાતની પાળીિાં ફક્ત એક વરમક્ત ફરજ પર હોર છે. 
એટલે ખતરો ઘણો વધી જાર છે.  િહકપ્ીત સાથે ઘણું ખોટું થરું. 
જો અહીં જીવન સુરમક્ત ના હોર, તો રહેવાનો િંુ ફારદો. અહિદ 

કહે છે કરે, હું અલીગઢથી 50 વર્ષ પહેલાં અહીં આવરો હતો. તરારે 
એમિરનો મવરુદ્ધ રંગભેદ ચરિસીિાએ હતો. તરારે ઘણી વાર 
આવી ઘટનાઓ નોંધાતી, પરંતુ છેલ્ા દસકાિાં ફરી આવી મહંસા 
વધી છે. કરેનેડાિાં ભારતીરોની વસતી 18.5 લાખ છે જે કુલ 
વસતીના આિરે 5% છે. આ ઉપરાંત કરેનેડાની રુમનવમસ્ષટીઓિાં 
2.3 લાખથી વધુ ભારતીર મવદ્ાથથીઓ ભણે છે. તિેાં ઘણા 
ઘરખચ્ષ કાઢવા મવદ્ાથથીઓ પાટ્ષટાઇિ નોકરીઓ કરે છે. છેલ્ા ં

કરેટલાંક વરષોિાં કરેનેડા ભારતીરો િાટે મિક્ણ, નોકરી 
અને સથારી મનવાસના એક િહત્વના દેિ તરીકરે ઊભરુું છે. 
સટેટટસસટકસ કરેનેડાના આંકડા પ્િાણે છલે્ાં પાંચ વર્ષિાં કરેનેડાિાં 
આવીને વસનારા દર પાંચિાંથી એક ભારતીર છે.

પાટ્ષ ટાઇિ નોકરી કરનારા ભારતીર રુવાનો પર હિુલા વધરાં
કેનેડામાં ગુનેગારાેનું નનશાન ભારતીયા ેજ છે કે પછી રંગભેદ તે વિશે અટકળાેઃ મૂળ ભારતીયાેમાં ભયનાે માહાેલ
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ટોરોનટો 
1લી જાન્યુઆરીથી અમલી પ્રતિબંધમાં તિદેશી 

કામદારો, આંિરરાષ્ટી્ તિદ્ાથથીઓને ઓછી 
િસિીિાળા તિસિારોમાં ઘરો ખરીદિા માટે છૂટ 
આપિામાં આિી છે. ફેડરલ સરકાર કહે છે કે 
મકાનોને િધયુ સસિા બનાિિાના હિેયુસર નિા િર્ષના 
દદિસે કેટલાક તિદેશી ખરીદદારોને કેનેડામાં રહેણાંક 
તમલકિ ખરીદિા પર પ્રતિબંધ મૂકા્ો છે. 

જો કે, ઘણા દર્લ એસટેટ અને હાઉતસંગ પોલીસી 
તનષણાિોને આ િાિ ઉપર તિશ્ાસ બેસિો નથી કે, 
બે િર્ષના પ્રતિબંધથી ઘરની દકંમિો પર મોટી અસર 
પડશે. જો કે, તબન-તનિાસી ખરીદદારો દર્લ એસટેટ 
માકકેટમાં સાિ નાનો તહસસો ધરાિે છે અને ઘણાને 
હજયુ પણ મયુતતિ મળશે.  તરિદટશ કોલંતબ્ા દર્લ 
એસટેટ એસોતસએશનના મયુખ્ અથ્ષશાસત્ી રિનેડન 
ઓગમનડસન કહે છે કે, મને લાગે છે કે આમાં આતથ્ષક 
પદરબળો કરિાં રાજકી્ પદરબળો િધયુ જણા્ છે. 
છેલ્ા કેટલાક િરષોમાં ઘણા લોકોને ખાિરી થઈ છે કે, 
ઓછા વ્ાજ દરો અને ખૂબ જ ઓછા પયુરિઠાને કારણે 
તિદેશી રોકાણકારો અને તિદેશી નાણાંથી જ એમનાં 
ઘર ચાલી રહાં છે. સમગ્ર કેનેડામાં તિદેશી ખરીદદારો 

અને માતલકોને ટ્ેક કરિા માટે મ્ા્ષદદિ ડેટા છે. 
2020માં કેનેદડ્ન હાઉતસંગ સટેદટસસટકસ પ્રોગ્રામમાં 
માપિામાં આિેલા ચાર પ્રાંિો અને એક પ્રદેશમાં, 
િાજેિરનયું િર્ષમાં રહેણાંક તમલકિોના બેથી છ ટકા 
િચ્ે ઓછામાં ઓછા એક તબન-તનિાસી માતલક હિા. 
તરિદટશ કોલસ્બ્ાના હાઉતસંગ માકકેટમાં 2021માં 
માત્ 1.1 ટકા વ્િહારોમાં તિદેશી ખરીદદાર સામેલ 
હિા, જે 2017માં ત્ણ ટકાથી ઘટીને, જે પ્રાંિી્ 
સરકાર તબન-તનિાસી, સટોદડ્ાઓ અને ખાલી ઘરો 
પરના િેના કરને આભારી છે. ઓનટેદર્ોની સરકારનયું 
કહેિયું છે કે, િેણે 2017માં તબન-તનિાસી ખરીદીઓ 
ઉપર ટેકસ લગાિિાનયું શરૂ ક્યુું ત્ારથી તમલકિ 
ખરીદિા તિદેશીઓમાં ડાઉનિડ્ષ ટ્ેનડ જોિા મળ્ો છે.  
ટોરોનટો મેટ્ોપોતલટન ્યુતનિતસ્ષટી ખાિે ટેડ રોજસ્ષ 
સકકૂલ ઑફ મેનેજમેનટના ગલોબલ મેનેજમેનટ સટડીઝ 
પ્રોગ્રામના આતસસટનટ પ્રોફેસર તિક તસંઘે કહ્ં કે, 
અમારી પાસે ગમે િેટલો અસપષ્ટ ડેટા હો્, િે દશા્ષિે 
છે કે તિદેશી ખરીદદારોની િાિ આિે ત્ારે ટકાિારી 
ખરેખર ખૂબ ઓછી છે. મને લાગે છે કે, સરકારે 
હાઉતસંગ અંગે કંઈક કરિયું હિયું, અને લક્્ િરીકે 
તિદેશી ખરીદનારોને પસંદ કરિાનયું િધયુ સરળ છે.

મકાન ખરીદી ઉપર મયુકા્ેલા પ્રતિબંધમાંથી 
તિદેશી કામદાર િેમજ તિદ્ાથથીઓને છૂટ

નવા કાયદાથી ઘરાે વધુ સસ્ાાં બનવા અાંગે નનષાાં્ાનેે અાશાંકા
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દિલ્હીમાં ્ેવાનિયત ઃ કાર સાથે 
12 કકમી ઘસડહી યુવતીિી ્તયા

તંત્રી - સ્વદેશ

દદલ્રી ફરરી એક ્વાર એક યુ્વતરીનરી ઘૃણાસ્પદ 
્તયાન ે કારણ ે માન્વતા શમ્મસાર થઈ 

છે. રવ્વ્વારે આખરી દવુનયા ન્વા ્વર્મનરી 
ઉજ્વણરીમા ં વયસત ્તરી તયારે દદલ્રીમાં ૨૦ 

્વર્મનરી એક યુ્વતરીનરી 
સા્વ નગ્ા્વસથામાં 
લાશ મળરી. યુ્વતરીના 
શરરીરમાંથરી માંસના 
લોચા બ્ાર આ્વરી 
ગયા ્તા અન ે ્પરીઠ 
અન ે માથાના ્ાડકાં 
ખરાબ રરીત ે ઘસાઈને 
તટૂરી ગયાં ્તાં. આ 
ઉ્પરાંત બંન ે ્પગનાં 

્ાડકાનો ્પણ ખરુદો બોલરી ગયો ્તો. યુ્વતરીના 
શરરીર ્પર એક ્પણ ્વસત્ ન્ોતુ.ં લાશન ે્પ્ેલરી 
નજરે જોનારાઓમાથંરી મોટાભાગના લોકોએ તો 
લાશ માણસનરી છે જ ન્ીં ત્ેવુ ં ક્રી દરીધુ ્ત.ુ 
જો કે, ય્ુવતરીના મૃતદે્નરી ્ાલત જોયા ્પછરી 
તને ે બ્ુ ક્રૂરતાથરી અન ે ્પરીડા આ્પરી આ્પરીને 
મારરી નાખં્વામા ંઆ્વરી ્ો્વાનુ ંસ્પષ્ટ રરીત ેજણાતુ 
્ત.ુ ્પણ દદલ્રી ્પોલરીસ ે તો યુ્વતરીના મોતને 
અકસમાતમા ં ખ્પા્વ્વ્વાનરી મથામણ શરૂ કરરીને 
બધાનો ચોંકાવયા. ઘટના બાદ દદલ્રી ્પોલરીસે 
દા્વો છે કે, ૨૦ ્વર્મનરી યુ્વતરી ભણતરી ્તા 
અન ે સાથ ે સાથ ે કામ ્પણ કરતરી ્તરી. યુ્વતરી 
મેરેજ તથા બરીજા ફંકશનમાં ઈ્ેવનટ મનેજેમનેટનું 
્પાટ્મટાઈમ કામ કરતરી ્તરી. થટટી ફસટનરી રાત્ે 
આ્વા જ એક ફંકશન માટે ગઈ ્તરી. યુ્વતરીના 
્પદર્વારે આ્ેપલરી માવ્તરી પ્રમાણ ે્ંપજાબરી બાગમાં 
ફંકશન માટે સાજં ે ૫.૩૦ ્વાગયે ઘરેથરી નરીકળરી 
્તરી અન ેરાત્ ે૧૦ ્વાગયા સધુરીમાં ્પાછરી આ્વરી 
જશે એ્વુ ં ક્રીન ે ગઈ ્તરી. ્પોલરીસનુ ં ક્ે્ંુવ છે 
કે, ય્ુવતરી કામ ્પરથરી ્પોતાના સકરૂટરી ઉ્પર ઘરે 
જઈ ર્રી ્તરી તયારે જ ્પાંચેય યુ્વકો ્પોતાનરી 
કારમાં જઈ રહ્ા ્તા. ફુલ સ્પરીડે જઈ ર્ેલરી કારે 
સકરૂટરીન ેટક્કર મારરી તમેા ંયુ્વતરી સકરૂટરી સાથે કારનરી 
નરીચ ેફસાઈ ગઈ ્તરી. ડરેલા યુ્વકો બચ્વા માટે 
ભાગયા તમેા ં સકરૂટરી સાથ ે યુ્વતરી ૪ દકલોમરીટર 
સધુરી કારમા ં ફસાઈન ે રસતા ્પર ઢસડાતરી ર્રી 
્તરી. સલુતાન્ુપરથરી કાઝંા્વાલા સધુરી ઢસડાયા 
્પછરી કારમાથંરી છટૂરી ્પડરીન ેતણેરી રસતાનરી ્વચ્ ેજ 
્પડરી ગઈ. તને ેતરફડતરી જોઈન ે્પોલરીસન ેકોઈએ 
જાણ કરરી અન ે ્પોલરીસ તયાં ્પ્ોંચરી. ્પણ તયાં 
સધુરીમા ંય્ુવતરીનુ ંમોત થઈ ગયંુ ્તુ.ં 

આઘાતનરી ્વાત એ છે કે, દદલ્રી ્પોલરીસના 
્રેનદ્ર વસં્ે એ્વુ ં કહ્ ં કે, આરો્પરીઓન ે ખબર 
જ ન્ોતરી કે, ય્ુવતરી તનેરી સકરૂટરી સાથે તમેનરી 
કારમા ં ફસાઈ ગઈ ્તરી. યુ્વતરી રસતા ્પર 
ઘણા દકલોમરીટર સધુરી ઢસડાઈ ર્રી ્તરી આમ 
છતા ં આરો્પરીઓન ે ખબર જ ના ્પડરી એ્વો 
આરો્પરીઓનો દા્વો છે.  ્પોલરીસ ે જ ે ્વાતો કરરી 
એ ગળે ઉતરે એ્વરી ન ્તરી. કારણ કે,  કારનાં 
્ૈપડામંા ં સકરૂટરી અન ે ય્ુવતરી ફસાયેલાં ્ોય અને 
ચલા્વનારન ેખબર ના ્પડે એ શકય નથરી. આ 
ઘટનાન ે નજરે જોનારા ં સાક્રીઓનુ ં ક્ે્ંુવ છે કે, 
ય્ુવતરીનુ ં માથુ ં બ્ારનરી તરફ ર્ે એ રરીત ે તનેે 
લટકા્વરી રખાઈ ્તરી અન ે કારમાંથરી મયુવઝકના 
અ્વાજો સભંળાતા ્તા. આ સજંોગોમાં યુ્વતરી 
ઉ્પર ્પ્ેલા ંસામવૂ્ક બળાતકાર થયો ્ોય અને 
્પછરી આરો્પરીઓએ તનેરી સાથે અતયંત ક્રૂરતા 
આચરરીન ેમોતન ેઘાટ ઉતારરી ્ોય એ્વરી શકયતા 
અનકે લોકોએ વયક્ત કરરી.

આ ઘટનાન ે નજરે જોનારા સાક્રીઓમાંથરી 
એક ય્ુવકે દા્વો કયયો છે કે, રાત્ ેત્ણ ્વાગયે તણેે 
્પોલરીસન ે કારમા ં ય્ુવતરીનરી લાશન ે લટકા્વરીને 
કેટલાક ય્ુવકો જઈ રહ્ા છે તનેરી જાણ કરરી ્તરી 
્પણ ્પોલરીસ ે કોઈ રરીસોનસ જ ના આપયો. આ 
ય્ુવકે લાબંા સમય સધુરી કારનો ્પરીછો ્પણ કયયો 
્તો અન ેએ દરવમયાન જ ફોન કયયો ્તો ્પણ 
્પોલરીસ ે રસ ના બતાવયો. બરીજા સાક્રીએ સ્વારે 
સ્વા ચાર ્વાગય ે ય્ુવતરીનરી લાશ રોડ ્પર ્પડરી 

્ો્વાનરી ્પોલરીસન ેજાણ કરરી ્તરી છતા ં ્પોલરીસ 
છેક સ્વા ્પાચં ્વાગય ે આ્વરી અન ે ય્ુવતરીના 
્પદર્વારન ેતો છેક ૮ ્વાગય ેજાણ કરાઈ. 

એક યુ્વકે ્ેપટ્ોવલંગમા ં વનકળેલરી ્પરીસરીઆઈ 
્વાનના ્પોલરીસોન ે ઘટના અગં ે જાણ કરેલરી 
્પણ ્વાનના ્પોલરીસો ્પોત ેજ નશામા ં ચરૂ ્તા 
તથેરી કશંુ ના કયુું. સાક્રીઓના ં વન્ેવદનો ્પરથરી 
સ્પષ્ટ છે કે, આ ઘટનામા ં દદલ્રી ્પોલરીસ ેજરાય 
ગંભરીરતા દાખ્વરી નથરી. દદલ્રી ્પોલરીસ ે આ 
ઘટનામાં આરો્પરીઓ સામ ે નોંધલેો કેસ ્પણ 
્પોલરીસન ે શકંાના દાયરામા ં મકેૂ ત્ેવો ્તો. 
્પોલરીસ ે ્પ્ેલા ં આઈ્પરીસરીનરી કલમ ૩૦૨૪ એ 
્ેઠળ બેદરકારરીના કારણ ેમોત વન્પજા્વ્વાનો કેસ 
નોંધયો ્તો.  આ કેસમા ંતો ્પોલરીસ સટેશનમાથંરી 
જ જામરીન મળરી જતા ્ોય છે. જો કે, ્પોલરીસના 
્વલણન ેકારણ ેવ્વ્વાદ ઉભો થતા ંઆખરે ્પોલરીસે 
ઈરાદા્ૂપ્વ્મક ્તયાનો કેસ નોંધયો ્પણ ય્ુવતરીના 
્પદર્વારે ગેંગ રે્પનરી ફદરયાદ કરરી એ વ્વશ ેકોઈ 
નોંધ ન કરરી.

્વળરી, આરો્પરીઓ દારૂના નશામા ્તા કે 
ન્ીં તનેરી ચકાસણરી માટે ્પોલરીસ ે મદેડકલ ટેસટ 
સુધધાં કયયો ન્ીં. દદલ્રી ્પોલરીસ કેનદ્રનરી તાબદેાર 
છે અન ે આરો્પરીઓમા ં એક ભાજ્પનો નતેા 
્ો્વાના આક્્ેપો થયા ્તા. ્પોલરીસ કે સરકારને 
ભલે આ ઘટના બ્ુ ં ગભંરીર લાગરી ન્ીં. ્પરંતુ 
દેશના સોવશયલ મરીદડયામા ં ઘટનાએ ભારે 
ચકચાર મચા્વરી દરીધરી છે. લોકો પ્રચડં આક્ોશ 
ઠાલ્વતા રહ્ા. જને ે્પગલ ેખદુ ગૃ્મતં્રી અમરીત 
શા્ે ત્પાસના આદેશ કર્વા ્પડ્ા.  દદલ્રીમાં 
યુ્વતરીનરી કર્પરીણ ્તયાના મદેુ્ આમ આદમરી 
્પાટટીએ ભાજ્પના નતેાનરી સડંો્વણરીના આક્્ેપ 
કરતાં રાજકીય રરીત ે ્પણ ગરમરીનો મા્ોલ છે. 
આ્પ પ્ર્વક્તા સૌરભ ભારદ્ાજનો આક્્ેપ છે કે, 
્પોલરીસ ેજ ે્પાચં આરો્પરીન ે્પકડયા છે તમેા ંએક 
મનોજ વમત્તલ ભાજ્પનો નતેા છે. મનોજ વમત્તલ 
ઉ્પરાંત દરી્પક ખન્ા, અવમત ખન્ા, વક્શન અને 
વમથુનન ે ્પોલરીસ ે ્પકડયા છે. તમામ આરો્પરી 
૨૫થરી ૨૭ ્વર્મના છે. 

ભારદ્ાજ ે દદલ્રીમા ં મનોજ વમત્તલને 
અવભનદંનના ં ્પોસટસ્મનરી તસ્વરીરો ્પણ ્પોસટ 
કરરી છે. તસ્વરીરોમા ંમનોજ વમત્તલના ભાજ્પના 
સ્-સયંોજક બન્વા બદલ અવભનદંન અ્પાતા 
્ો્વાનુ ં જણાય છે. ભારદ્ાજનો સનસનાટરીભયયો 
આકે્્પ છે કે, દદલ્રીના લફેટનનટ ગ્વન્મર ્વરી.કે. 
સકસનેા ભાજ્પના નતેાઓન ે બચા્વ્વામાં 
ઉધામા કરરી રહ્ા છે. મનોજ વમત્તલનરી કોલ 
ડરીટેઈલસ બ્ાર ્પડાય તો ભાજ્પના કયા કયા 
નતેાઓન ેતણે ે્પોતાન ેબચા્વ્વા માટે ફોન કરેલા 
તનેરી વ્વગતો બ્ાર આ્વરી જશ.ે સકસનેાએ 
્તયારાઓન ેબચા્વ્વા માટે કરેલા પ્રયત્ો જોતાં 
તમેન ે કાઢરી મકૂ્વા જોઈએ એ્વરી માગણરી ્પણ 
ભારદ્ાજ ેકરરી છે.

બરીજી બાજ ુ્્વ ે કંઝા્વાલા કેસમા ં રોજ ન્વા 
ખલુાસા થઈ રહ્ા છે. ય્ુવતરીના ્પરીએમ દર્પોટ્મમાં 
નોંધાયુ છે કે, 12 દકમરી ઘસડા્વાન ે કારણ ે તનેા 
શરરીરના ચરીથડ ેચરીથડા થઇ ગયા ્તા. તનેુ ંમાથું 
ફાટરી ગયંુ ્તુ ં અન ે શરરીર ્પર એક ્પણ અગં 
એ્ુવ ન્ોતુ ં બચયુ ં કે જયા ં લો્રીલુ્ ાણ ના થઇ 
્ોય. દદલ્રીના કંઝા્વલા કેસમા ં બધુ્વારે ્વધુ 
એક સરીસરીટરી્વરી ફુટેજ સામ ે આવયા ્તા. આ 
સરીસરીટરી્વરી ફુટેજ દુઘ્મટનાનરી જગયાથરી 150 મરીટર 
દરૂના છે. સરીસરીટરી્વરીમા ં ્પરીદડતાનરી વમત્ વનવધ 
દઘુ્મટના બાદ તયાથંરી ભાગતરી જો્વા મળરી ર્રી છે. 
જમેાં ટાઇમ રાત્રીના 2 કલાક 2 વમવનટનો જો્વા 
મળરી રહ્ો છે. કંઝા્વલા કાડંમા ં મૃતય ુ ્પામલેરી 
20 ્વરટીય ય્ુવતરી સાથ ેદઘુ્મટના સમય ેસકરૂટરી ્પર 
સ્વાર યુ્વવત વનવધ ્તરી, જનેરી દદલ્રી ્પોલરીસે 
ઓળખ કરરી મગંળ્વારે વન્ેવદન લરીધ ુ્તુ.ં 

તંત્રી સ્થાનેથરી
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ભાવનગર
શેત્રુંજય પર્વત પર થોડા દિરસ 

પહેલા રોહહશાળામાું પ્રભ્રના ચરણ 
પાિ્રકાની તોડફોડની ઘટના બની 
હતી. જેનો પડઘો સમગ્ર િેશના જૈન 
સમાજમાું પડ્ો હતો. હરે જૈન 
સમાજ દ્ારા રોહહશાળામાું પ્રભ્રના 
ચરણ પાિ્રકાની તોડફોડની ઘટનામાું 
તાતકાહલક ધોરણે તપાસ કરરામાું 
આરે અને યોગય પગલાું લેરા તેમજ 
યાહતકોની સ્રરક્ાને ધયાને લઈ 
તાતકાહલક ધોરણે આ સથળ પર એક 

પોલીસ ચોકી ઉભી કરરાનો હનણ્વય 
લેરામાું આવયો છે. જે પોલીસ ચોકીમાું 
એક PSI,બે ASI,3 હેડ કોનસટેબલ 
અને મહહલા પોલીસ સહહતના 
સટાફની ફાળરણી કરી પોલીસ ચોકી 
ઊભી કરરાનો હનણ્વય લેરાયો છે.  
જૈન સમાજની માુંગને અન્રલક્ીને 
તાતકાહલક ધોરણે શેત્રુંજય પર્વત પર 
સ્રરક્ા રધારી િેરામાું આરી છે. 1 
PSI,2 ASI,3 હેડ કોનસટેબલ, 
12 કોનસટેબલ ફરજ પર મ્રકાઈ ગયાું 
છે. તે ઉપરાુંત પાુંચ ટ્ાદફક પોલીસ, 

પાુંચ મહહલા હોમગારસ્વ અને આઠ 
ટીઆરબીના જરાનો કાય્વરત થઈ ગયાું 
છે. હરે પર્વતની સ્રરક્ાને DYSPની 
િેખરેખ હેઠળ એક સપેહશયલ ટીમ 
કાય્વરત રહેશે. તે ઉપરાુંત િબાણ, 
માલસામાનની હેરાફેરી તેમજ ટ્ાદફકન્રું 
પણ હનયમન કરરામાું આરશે. 

જૈન સમાજ દ્ારા રોહહશાળામાું 
પ્રભ્રના ચરણ પાિ્રકાની તોડફોડ મામલે 
તાતકાહલક અસરથી તપાસ કરરા અને 
યોગય પગલાું લેરાની માુંગ કરરામાું 
આરી છે.

પાહલતાણામાું શેત્રુંજય પર્વતની સ્રરક્ામાું 
રધારો, Dy.Sp. હેઠળ િેખરેખ રખાશે
પ્રભુન� ચરણ પ�દુક�ની ત�ોડફ�ોડ મ�મલો ત�ત્�લલક અસરથી તપ�સ કરવ� મ�ંગ

ભાવનગર 
હરશ્વ હરખયાત અલુંગ હશપબે્કીંગ 

યાડ્વ માટે ૨૦૨૨ન્રું રર્વ હનરાશા સાથે 
પૂરૂ થય્રું છે. જહાજની આરકમાું રર્વનો 
અુંહતમ મહહનો પણ નબળો પૂરરાર 
થયો હોય, દડસેમબર મહહનામાું માત 
નર હશપ અુંહતમ સફર ખેડી અલુંગના 
િદરયાકાુંઠે ભુંગારા માટે લાુંગયા્વ 
છે. ભારનગર હજલ્ાની આહથ્વક 
કરોડરજ્્ર સમાન એહશયાના સૌથી 
મોટા જહાજરાડા અલુંગ હશપબે્કીંગ 
યાડ્વ માટે હાલનો સમય મુંિીના રમળ 
રચ્ે ઘેરાયેલો પસાર થઈ રહ્ો છે. 
આમ તો રર્વ ૨૦૨૨ની શરૂઆત 
જ નબળી રહી હતી. અગાઉના બે 

રર્વની ત્રલનામાું જાનય્રઆરી મહહનામાું 
અડધાથી પણ રધ્ર જહાજ ઓછા 
આવયા હતા. શરૂઆતની જેમ જ 
હશપની ઘટ સાથે રર્વનો અુંહતમ મહહનો 
પણ પૂરો થયો છે. નરેમબર માસમાું 
અલુંગના િદરયાકાુંઠે દરસાયકલ થરા 
૧૧ હશપ બીચ થયા હતા. જેથી 
દડસેમબરમાું જહાજની સુંખયા રધશે 
તેરી ધારણાું હતી. પરંત્ર નરેમબરની 
ત્રલનામાું બે હશપની ઘટ સાથે 
દડસેમબરમાું માત ૯ જહાજ અલુંગમાું 
ભુંગારા માટે પહોંચયા છે. જેના કારણે 
રર્વ ૨૦૨૨ના ૧૨ માસમાું અલુંગમાું 
કુલ ૧૪૧ હશપ જ દરસાયકલ થરા 
પહોંચયા હતા. 

અલંગ શિપયાર્ડ માટે વર્ડનો અંશિમ 
મશિનો નબળો, 9 જિાજ લાંગયા્ડ

જૂનાગઢ
જૂનાગઢમાું યોજાતી હગરનાર 

આરોહણ-અરરોહણ સપધા્વમાું 
1471 સપધ્વકોએ રજીસટ્ેશન કરાવય્રું 
હત્રું. રાજયકક્ાની આ સપધા્વમાું 
20 હજલ્ાનાું સપધ્વકોએ ભાગ 
લીધો હતો. જેમાું ગત સપધા્વમાું 
હસહનયર ભાઈઓમાું હરજેતા થયેલ 
જૂનાગઢનો ય્રરાન ફરીરાર આજે  
58.04 હમહનટમાું 5500 પગથીયા 
ચઢીને ઉતરી ગયો હતો. જ્રહનયર 
ભાઈઓમાું ગીર-સોમનાથ હજલ્ાના 
તરૂણે 58.04 હમહનટમાું ચઢીને ઉતરી 
પ્રથમ નુંબર મેળવયો હતો. હસહનયર 
બહેનોમાું ગીર સેમનાથ હજલ્ાની 

ય્રરતી 41.36 હમહનટ અને જ્રહનયર 
બહેનોમાું જૂનાગઢની તરૂણીએ 40.31 
હમહનટમાું 2200 પગથીયા ચઢી પ્રથમ 
ક્રમાુંક મેળવયો હતો. હગરનારની 37મી 
રાજયકક્ાની સપધા્વમાું સરારે પોણા 
સાત રાગે મેયર અને ધારાસભય દ્ારા 
ફલેગ ઓફ આપી પ્રારંભ કરારરામાું 
આવયો હતો.

શગરનાર સપરા્ડમાં િરૂણ દ્ારા 3484 
સેકનરમાં 5500 પગશિયાંનું આરોિણ

ખરાબ હરામાનને કારણે 
સલાયાના રહાણની અરબી 

સમ્રદ્રમાું જળસમાહધ
ખંભાશળયા

ખુંભાહળયા તાલ્રકાના સલાયા ગામે રહેતા સ્રલતાન 
ઈસમાઈલ સ્રુંભાણીયાની માહલકીન્રું ‘હનગાહે કરમ’ નામન્રું 
રહાણ ગત તા. 27 દડસેમબરના રોજ મ્રનદ્રા બુંિર ખાતેથી 
800 ટન ખાુંડ ભરી પૂર્્વ આહરિકાના જીબ્રટી બુંિરે જરા 
નીકળય્રું હત્રું. 12 ખલાસીઓ સાથેન્રું આ રહાણ અરબી 
સમ્રદ્રમાું પહોંચય્ તયારે એકાએક રાતારરણ પ્રહતકૂળ બની 
જતા આ ખરાબ હરામાનના કારણે આ રહાણે ભારતીય 
જળ સીમામાુંજ જળસમાહધ લીધી હતી.

આ માલરાહક જહાજમાું જઈ રહેલા 12 ખલાસીઓને 
ઈનનડયન કોસટગાડ્વ તેમજ નજીકમાું રહેલી મોટર ટેનકર સી 
રેનજર દ્ારા બચારી લેરામાું આવયા હતા. તયાર બાિ આ 
તમામ ખલાસીઓને સલામત રીતે ખુંભાહળયા તાલ્રકાના 
રાડીનાર બુંિરે લઈ આરરામાું આવયા હતા.

હગરનાર પર્વત પર 42 અને 
તળેટી ખાતે 693 સપધ્વકોને 

સારરાર લેરી પડી
જૂનાગઢ

જૂનાગઢ, : હગરનાર આુંબરા કડકડતી ઠંડીમાું યોજાયેલી 
37મી હગરનાર આરોહણ-અરરોહણ સપધા્વમાું જ્રહનયર-
હસહનયર ભાઈ-બહેનો મળી કુલ ચાર કેટેગરીનાું સપધ્વકોએ 
ભાગ લીધો હતો. સપધ્વકોની આરોગયની સલામતીને લઈ 
જીલ્ા પુંચાયતન આરોગય શાખાની બે ટીમ અને હસરીલ 
હોનસપટલની બે મળી કુલ ચાર મેદડકલ ટીમ જરૂરી સારરાર 
અથથે ખડે પગે રહી હતી. જેમાું કુલ 735 સપધ્વકોને પ્રાથહમક 
સારરાર આપરામાું આરી હતી. ખૂબ જ કઠીન અને 
જોખમી ગણાતી હગરનારની આરોહણ-અરરોહણ સપધા્વમાું 
ખેલીડીઓની આરોગયની સલામતીને લઈ મ્રકરામાું આરેલી 
ટીમો પૈકી જૂનાગઢ જીલ્ા પુંચાયત આરોગય શાખાની એક 
ટીમ માળીપરબ અને એક જૈન િેરાસર ખાતે જરૂરી મદેડકલ 
કીટ સાથે ખડેપગે રહી હતી.
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વડોદરા
મ્યુનિનિપલ કોપપોરેશિિે ન્યા્ 

મંદિરિી ઇમયારત તયાજેતરમયાં િયુપરત 
કરયાઈ હતી. અહીં નિદિ હેદરિેજ 
મ્યુનિ્મ બિયાવવયામયાં આવિયાર છે, 
પરંતયુ અહીં મયાત્ર ન્યા્મંદિરિો જ 
િહીં, પરંતયુ તેિી આિપયાિિો હેદરિેજ 
સકવેર નવસતયાર નવકનિત કરવયામયાં 
આવશે. મ્યુનિનિપલ કનમશિરે 
જણયાવ ય્ું હતયું કે િરકયાર તરફથી ન્યા્ 
મંદિરિી ઐનતહયાનિક ઇમયારત વડોિરયા 
કોપપોરેશિિે િયુપરત કરયાઇ છે. હવે મયાત્ર 

ન્યા્ મંદિર જ િહીં આ નવસતયારમયાં ચયાર 
િરવયાજા, િૂરિયાગર, મ્યુનિક કોલેજ 
જે વડોિરયાિી ઐનતહયાનિક ધરોહર છે, 
એિલયું જ િહીં, જોવયા લયા્ક સથળ છે. જે 
હેદરિેજ સકવેર તરીકે ઓળખયા્ છે. આ 

િમગ્ર નવસતયારિો વડોિરયાિો ઐનતહયાનિક 
વયારિો જળવયાઇ રહે તે મયુજબ નવકનિત 
કરયાશે. આ મયાિે તમયામ બયાબતો 
આવરી લઇ તિેયું આંકલિ કરવયામયાં 
આવશે. જાળવણી મયાિે ૨૪ કલયાક 
નિક્યુરીિી ગયાડ્ડ, િમગ્ર ઇમયારતિી 
રોજેરોજિી િફયાઇ અિે તિેયું મેઇનિેિનિ, 
ન્યા્મંદિરિે ફરતે બદેરકેદડંગ કરી 
નમલકતિી જાળવણી કરવી, ઇનવેનિરીિો 
રેકોડ્ડ અિે તેિી જાળવણી કરવી તેમજ 
મયુલયાકયાતીઓિી   મયાનહતી રયાખવયા 
િનહતિી િૂચિયા આપી હતી.

ઐનતહયાનિક ધરોહરિી જાળવવયા ન્યા્મંદિર 
નવસતયારિે હેદરિેજ સકવેર તરીકે નવકિયાવયાશે
24 કલાક સિકુ્રરટી, રાોજ િફાઇ બોરરકો રિંગ અનો રોકાોિ્ડ જાળવણીની કિક િૂચના

વડોદરા
વડોિરયાિી િયુમિિીપ નવદ્યાપીઠિયા 

ઓથપોપદેડક નવભયાગમયાં પીજી કોિ્ડિયા 
પહેલયા વર્ડમયાં પ્રવેશ લેિયારયા નવદ્યાથથીિયુ 
રનેગંગ કરિયાર ત્રણ નિનિ્ર 
નવદ્યાથથીઓિે નવદ્યાપીઠિી એનિી 
રનેગંગ કનમદિએ િસપેનડ કરી િીધયા છે.

નવદ્યાથથીિયા વયાલીએ કનમિી િમક્ષ 
કરેલી ફદર્યાિ બયાિ બીજી વખત 
કનમિીિી બેઠક મળી હતી જેમયાં 
નવદ્યાથથીિયા વયાલીિે પણ હયાજર રખયા્યા 
હતયા.  નવદ્યાથથીિયા નપતયાએ કહ્યુ હતયુ 
કે, ૧૦ દિવિ િયુધી ચયાલેલયા િતત 
રેનગંગે મયારયા પયુત્રિે મયાિનિક રીતે 

ખતમ કરી િયાંખ્ો છે. ૧૦ દિવિમયાં 
તિેયુ ૧૦ દકલો વજિ ઉતરી ગ્યુ છે. 
તે એક રોિલી પણ મયાંડ ખયાઈ શકે 
છે. વયાલીએ કહ્યુ હતયુ કે, ૨૮ િવેમબરે 
મયારો પયુત્ર િયુમિિીપ નવદ્યાપીઠમયાં 
હયાજર થ્ો ત્યારથી તિેયુ ત્રણ નિનિ્ર 
નવદ્યાથથીઓ ક્ષેમયાંકર શયાહ, ગૌરવ 
વડોિદર્યા અિે હયાદિ્ડક િયા્ક િતત 
રનેગંગ કરી રહ્યા હતયા.તિેયા કયારણે 
તિેી તનબ્ત પણ કથળી ગઈ હતી.
આમ છતયા તેિે આરયામિી તક અપયાઈ 
િહોતી. જ્યારે મયારયા પયુત્રથી રહેવયા્યુ 
િહીં ત્યારે તેણે અમિે ફોિ કરીિે 
જાણ કરી હતી.

સુમનદીપમાં જૂનનયર નવદ્ાર્થીનું રેનિંિ 
કરનાર ત્રણ નસનનયર ડોક્ટરો સસપપેનડ
વવદ્ાર્થીનું અો હદો રોગીન કરાયું હતું કો  બીમાર પિી ગયાો

નડડયાદ 
ખેડયા નજલ્યાિી એક મયુસસલમ િીકરીએ 

એક જ પગ હોવયા છતયાં ખેલ મહયાકુંભ અિે 
અન્ રમતોમયાં જીત હયાંિલ કરી છે. ફક્ત 
૨૪ વર્ડિી િયાિીકયા મીરિયા િયામે એક કે 
બે િહીં પણ પૂરયા ૧૨ ગોલડ મેડલ બોલે 
છે. આઠ વર્ડિી ઉંમરે તિેો અકસમયાત 
થ્ો હતો. અકસમયાતમયાં ગંભીર ઈજા 
થતયા તે હોસસપિલમયાં ૧૨ દિવિ િયુધી 
કોમયામયાં રહી. ભયાિમયાં આવી ત્યારે તેણે 
જો્યું કે તે પોતયાિો એક પગ ગયુમયાવી બેઠી 
છે. િયાિીકયાિયા નપતયા નિકિંરભયાઈ ખેડયામયાં 
રીક્ષયા ચલયાવે છે અિે મયાતયા લોકોિયા ઘરે 

કયામ  કરે  છે. આવયા િંજોગોમયંા િયાદિકયાએ 
૨ વર્ડ િયુધી ઘરે રહી અભ્યાિ પણૂ્ડ 
ક્પો અિે ત્યાર બયાિ અમિયાવયાિ ખયાતે  
અભ્યાિ શરૂ ક્પો. વર્ડ - ૨૦૧૨મયાં 
અપંગ મયાિવ મંડળ સકકૂલમયાંથી િયાદિકયાિે 
ખેલમહયાકુંભમયાં રમવયાિો અવિર મળ્ો. 
જેમયાં તેણે ગોળયા ફેંકમયાં પ્રથમ ઇિયામ પ્રયાપ્ત 
ક્યુું. પ્રરેણયાથી િયાદિકયાએ ખેલ મહયાકુંભ 
- ૨૦૨૨મયાં ‘દડસક થ્ો’ અિે ‘શોિ પયુિ’ 
ગોલડ મેડલ પ્રયાપ્ત ક્પો હતો. આ ઉપરયંાત 
૪૫ મી ગયુજરયાત સિેિ પેરયા એસ્લિ 
૨૦૨૨-૨૩મયાં દડસક થ્ો અિે શોિ પયુિમયંા 
પ્રથમ સથયાિ પ્રયાપ્ત ક્યુું છે.  

ડડસક થ્ો, શો્ટ પ્ુટમાં ખપેડાની 
સાડદકાએ પ્રર્મ સર્ાન પ્રાપ્ત કયુું
24 વર્ડની િારદકાઅો અત્ાર િુધી 12 ગાોલ્ડ મોિલ મોળવ્ા

બયામણ ગયામે મકયાિ ધરયાશયા્ી 
થતયાં 3િયા મોત, ફયા્ર નરિગેડે 

બે જણયાિે બચયાવી લીધયા
વડોદરા

વડોિરયાિયા બયામણ ગયામે મકયાિ ધરયાશયા્ી થતયાં 
કયાિમયાળ િીચે પયાંચ લોકો િિયાઈ ગ્યંા હતયંા. જેિી 
જાણ થતયાં જ સથયાનિક તંત્ર અિે ફયા્ર નવભયાગિી િીમ 
તયાતકયાનલક અિરથી ઘિિયા સથળે પહોંચી ગઈ હતી. ફયા્ર 
નવભયાગિી િીમે ભયારે જહેમત બયાિ કયાિમયાળમયાં િિયા્ેલયા 
પયાંચ વ્નક્તમયાંથી બે લોકોિે જીવતયા બહયાર કયાઢયાં હતયાં. 
બયાકીિયા ત્રણિયા મોત િીપજ્યાં હતયાં.  ફયા્ર નવભયાગિી 
િીમે બે લોકોિે રેસક્ૂ કરીિે તયાતકયાનલક િયારવયાર મયાિે 
હોસસપિલ ખિેડ્યા હતયાં. ઈજાગ્રસતોિે િયારવયાર અથથે 
હોસસપિલ ખિેડયા્યા બયાિ મૃતકોિયા મૃતિેહિે પોસિમોિ્ડમ 
અથથે ખિેડવયામયાં આવ્યા હતયાં. ત્યાર બયાિ જેિીબીિી 
મિિથી મકયાિિો કયાિમયાળ હિયાવવયાિી તજવીજ હયાથ 
ધરયાઈ હતી.

વડોિરયામયાં 10 ફકૂિ ઊંડયા 
ખયાડયામયાં પડેલયા બે વર્ડિયા  

બયાળકિે ઉગયારયા્યું
વડોદરા

િયાહોિ નજલ્યાિયા શ્રમજીવી પદરવયાર વડોિરયામયાં રહે 
છે. આ પદરવયારિયું બે વર્ડિયું બયાળક જેિયું િયામ અરુણ 
મહેશભયાઈ મયાવી રમતયાં રમતયાં આજે 10 ફકૂિ ઊંડયા 
ખયાડયામયાં પડી  ગ્યું હતયું. બયાળકિે ખયાડયામયાં પડી જવયાિી 
ખબર પડતયાં જ તેિયા પદરવયારજિોમયાં આક્ંિ જોવયા મળ્યું 
હતયું. આ બિયાવિે પગલે લોકોિયાં િોળેિોળયાં ઊમિી પડ્યાં 
હતયાં. જ્યારે પોલીિ અિે િયાંદડ્યાબજાર તેમજ પયાણીગેિ 
ફયા્રનરિગેડિો કયાફલો પણ ઘિિયાસથળે પહોંચી ગ્ો હતો. 
ફયા્ર નવભયાગિે આજે એક કોલ મળ્ો હતો કે, જૂિયા 
નશવજીિયા મંદિર પયાિે એક બયાળક ઊંડયા ખયાડયામયાં પડી ગ્યું 
છે, જેથી ફયા્રનરિગેડિી િીમ તરત જ ઘિિયાસથળે પહોંચી 
ગઈ હતી અિે બયાળકિે રેસક્ૂ કરવયાિી કયામગીરી શરૂ 
કરી હતી. ખયાડો િયાંકડો હોવયાથી રેસક્ૂ કરવયું મયુશકેલ હતયું.

વડોદરા
વડોિરયા ખયાતે નવનિજે કયાર રેલીિયું 

જાજરમયાિ આ્ોજિ કરવયામયાં 
આવ ય્ું હતયું. ૨૧ ગિ િેલ્યુિ હેદરિેજ 
એનડ કલચરલ ટ્રસિ દ્યારયા નવનિેજ 
કયાર રેલી ્ોજાઈ હતી. વડોિરયાિયા 
લક્મી નવલયાિ પેલેિથી સિચે્યુ ઓફ 
્યુનિિી િયુધી નવનિેજ કયાર રેલી ્ોજાઈ 
હતી. જે નવનિેજ કયાર રેલીમયંા ૭૫ 
કયાર ચયાલકોએ કયાર િયાથે રેલીમયાં 
ભયાગ લીધો હતો. જિેયું મહયારયાજા 
િમરનજતનિંહ ગયા્કવયાડએ ફલેગ 
ઓફ કરયાવ્યું હતયું.

આ રેલીમયાં કેિલીક િયુલ્ડભ નવનિેજ 
કયાર ૧૯૨૨ ડેમલર, ૧૯૩૮ રોલિ-

રો્િ ૨૫/૩૦, ૧૯૧૧ િેનપ્ર,  
૧૯૩૩ પેકયાડ્ડ-૧૨ િનહતિી કયાર 
જોડયાઈ હતી. ગયુજરયાતિયા પ્્ડિિ 
નવભયાગિયા િહ્ોગથી આ્ોનજત 
કયાર રેલીમયાં ૧૦૫ વર્ડ જયુિી 
૧૯૧૭ િી ફોડ્ડ કયાર િનહતિયા િેશી 
કયારિયા શોખીિો અિે ઉદ્ોગપનતઓ 
જોડયા્યા હતયા. આ રેલીમયાં મહયારયાણી 
રયાનધકયારયાજે ગયા્કવયાડ િનહત 
મહયાિયુભયાવો ઉપસસથત રહ્યા હતયા. 
ત્યારબયાિ લક્મી નવલયાિ પેલેિમયંા જ ૬ 
થી ૮ જાન્યુઆરી િયુધી એસકિનબશિ 
્ોજાશે. ૩ દિવિ િયુધી ્ોજાિયારયા આ 
એસકિનબશિમયાં ૨૦૦ જેિલી નવનિેજ 
કયારો, જિૂી બયાઇકો રયાખવયામયંા આવશે.

વડોદરા
એમ.એિ.્યુનિ.િયા તંત્રિી નિષફળતયા 

અિે લયાપરવયાહીિયા કયારણે પરીક્ષયાિયા 
આગલયા દિવિ િયુધી પેપર િેિરિી 
નિમણૂંકો જ િહીં થઈ શકી હોવયાિી 
નવગતો િપયાિી પર આવી છે.તિેયા કયારણે 
7000 જેિલયા નવદ્યાથથીઓિી પરીક્ષયા 
પયાછી ઠેલવી પડી છે.િીવયા્બીકોમિયા 
નવદ્યાથથીઓિી એિલે કે પયાંચમયા 
િેમેસિરિી પરીક્ષયા 5 જાન્યુઆરીથી 
લેવયાિી જાહેરયાત ્યુનિવનિ્ડિીિી કોમિ્ડ 
ફેકલિી દ્યારયા અગયાઉથી કરી િેવયામયાં 

આવી હતી.જોકે કોમિ્ડ ફેકલિી, પરીક્ષયા 
નવભયાગ અિે કોમ્પ્યુિર િેનિર વચ્ે 
િંકલિિયા અભયાવે પરીક્ષયા મયાિે હજી 
િયુધી પેપર િેિરિી નિમણૂંકો જ થઈ 
િથી અિે પરીક્ષયાિયા પેપર િેિ જ થ્યા 

િથી.જિેયા કયારણે ફેકલિી િત્યાધીશોએ 
હવે આ પરીક્ષયા પયાછી ઠેલવયાિી જાહેરયાત 
કરી છે.

અધ્યાપક આલમમયાંથી મળતી 
જાણકયારી પ્રમયાણે ્યુનિવનિ્ડિીએ 
બિયાવેલયા પોિ્ડલમયંા પેપર િેિરિયા િયામ 
અિે નવર્ અપલોડ કરવયાિયા હો્ છે 
પણ તેમયાં ખયામીિયા કયારણે પેપર િેિરિયા 
િયામ આ પોિ્ડલમયંા અપલોડ થઈ શક્યા 
િથી.હવે પયંાચમયા િેમેસિરિી ફયાઈિલ 
પરીક્ષયા 17 કે 18 જાન્યુઆરીથી લેવયામયંા 
આવે તેવી શક્તયા છે.

વડોિરયા એમએિમયાં ધયાંનધ્યા: પરીક્ષયાિયા 
આગલયા દિવિ િયુધી પેપર િેિ િ થ્યા 

વડોદરાર્ી સ્ટેચયુ ઓફ યુનન્ટી 
સુધી નવન્ટેજ કારની રેલી યોજાઇ

વડોદરા
વડોિરયા શહેરિયા પૂવ્ડમયંા 

આવેલયા વયુડયા નવસતયારિયા 
ગયામોિો રહેણયાંક નવસતયાર તરીકે 
નવકયાિ થતયાં આઠ ગયામોિે 
િયંાકળતી ત્રણ િીપી સકીમો 
મયાિે ઇરયાિો જાહેર ક્યા્ડ બયાિ 
ત્રણે િીપી સકીમોિયા જમીિ 
મયાનલકો તેમજ નહતિંબંધ 
ધરયાવિયાર વ્નક્તઓિે િોદિિો 
ઇસ્ૂ કરવયામયાં આવી છે જેથી 

ત્રણે સકીમોિે અનંતમ સવરૂપ 
આપી શકયા્. વયુડયાિી મે 
મયાિમયંા મળેલી બોડ્ડ બેઠકમયાં 
િીપી સકીમ િંબર ૨૮-એ, 
૨૮-બી અિે ૨૮-િી મયાિેિો 
ઇરયાિો જાહેર કરયા્ો હતો. 
િીપી સકીમ િંબર ૨૮-એમયાં 
ખિંબયા, પવલેપયુર અિે શંકરપયુરયા 
ગયામિી જમીિોિો િમયાવેશ 
કરયા્ો છે જ્યારે ૨૮-બીમયાં 
અણખોલ, હિયુમયાિપયુરયા અિે 

શ્રીપોરદિંબી ગયામ અિે ૨૮-િી 
િીપી સકીમમયાં િ્યાજીપયુરયા, 
નિકિંરપયુરયા ગયામોિો િમયાવેશ 
કરયા્ો છે. કુલ ૧૩૦૫ હેકિર 
નવસતયારમયાં પથરયા્ેલી ત્રણે િીપી 
સકીમોિો મયુિદ્ો તૈ્યાર કરીિે 
િમજૂતી આપવયા મયાિે   જમીિ 
મયાનલકો મયાિેિી જાહેરિભયા 
વયુડયાએ તયા.૧૭ જાન્યુઆરીિયા 
રોજ આ્ોનજત કરી છે. જેમયાં 
મયાનહતી, િકશયા રજૂ કરયાશે.

આણંદ 
ભયાલ પંથકિયા ખંભયાત અિે 
તયારયાપયુરમયાં નબિપી્ત ભયાનલ્યા 
ઘઉંિયું વયાવેતર િિીઓથી 
કરવયામયંા આવે છે. જોકે છેલ્યા 
કેિલયાક િમ્થી કોરયાિ ઘઉિંો 
ઉતયારો વીઘે ૧૦થી ૨૦ 
મણિો આવતયા ધરતીપયુત્રોિે 
ઓછયું વળતર મળતયું હોવયાિો 
રોર ધરતીપયુત્રોએ વ્ક્ત 
ક્પો છે. બીજી તરફ પી્ત 

ઘઉંમયાં વીઘે ૫૦ થી ૬૦ 
મણિો ઉતયારો મળતો હોઈ 
ખેડૂતો પી્ત ઘઉિંી ખેતી 
તરફ વળતયા બીિપી્ત ઘઉિંી 
ખેતી િયામશેર થઈ રહી છે. 
જેિે લઈ ભયાનલ્યા  ઘઉંિી 
રોિલી ખયાિયારયા શોખીિો મયાિે 
બીિપી્ત ઘઉં મળવયા મયુશકેલ 
બિી રહેશે.

ખંભયાત અિે તયારયાપયુર 
ખેતીવયાડી ઉતપન્ન બજાર 

િનમનતમયાં િર વરથે ઘઉંિી 
િીિિ િરમ્યાિ રૂ.૩૫૦ થી 
૪૨૫િી આિપયાિિો ભયાવ 
િયુકડી ઘઉંિો પડતો હો્ છે. 
જ્યારે કોરયાિ ઘઉંિયા પ્રનતમણે 
૧૨૦૦થી ૧૫૦૦ ભયાવ 
ધરતીપયુત્રોિે મળતયા હો્ છે. 
જોકે ઉતપયાિિ ઓછયું મળતયા 
બીિપી્ત ઘઉિંી ખેતી બંધ 
થઈ હોવયાિયું ખેતીવયાડી કચેરી 
િૂત્રો પયાિેથી જાણવયા મળ્યું છે.

8 િામનપે જોડતી 1305 હેક્ટર નવસતારની 
3 ્ટીપી સકકીમના જમીન માનલકોનપે નોડ્ટસ

ભાલ પંર્કમાં ભાનલયા ઘઉંનું વાવપેતર 
ઘટું: પંર્કની ઓળખ ભૂંસાવાનો ભય
તારાપુર અનો ખંભાત પરં્કમાં બીનપપયત ઘઉંનું વાવોતર જ ન ર્યુંજમીન માલલકાો િાર્ો  17મીઅો બોઠક બાદ અવંતમ પ્રરરિયા હાર્ ધરાશો

પોપર િોટરની લનમણૂંકાો ન ર્તાં 7000 જોટલા વવદ્ાર્થીઅાોની પરીક્ા પાછી ઠોલવી પિી
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અમદાવાદ
વર્ષ ૨૦૨૨માં ઈમરજન્સી ્ેવા 

૧૦૮ને ૪,૪૨,૧૪૦ પ્ર્ુતસી માટે 
કોલ્ આવ્ા હતા. જેમાંથસી ૧૦,૦૬૫ 
જેટલસી પ્ર્ુતત આકસ્મક પરરસ્થતતમાં 
૧૦૮ એમ્બ્ુલન્માં કરવામાં આવસી 
હતસી. તવતેલા વર્ષ ૨૦૨૨માં ૧૦૮ને જે 
ઈમરજન્સીના કોલ્ ્ૌથસી વધુ આવ્ા 
છે તેમાં ્ગરા્ષ મતહલાને હોસ્પટલ લઇ 
જવા માટેના ્ૌથસી વધુ છે.

વર્ષ ૨૦૨૨માં ૧૨,૭૨,૩૪૩ 
લોકોએ ૧૦૮ એમ્બ્ુલન્ ્ેવા હેઠળ 
્વા્્થ્ ્ેવાનો લાર લસીધો હતો. 
આમ, પ્રતત રિન ્રેરાશ ૩૪૮૫-
પ્રતત કલાકે ૧૪૫ કોલ્ એટેન્ડ કરસીને 
૧૦૮ એમ્બ્ુલન્ દ્ારા ્વા્્થ્ ્ેવા 
આપવામાં આવસી છે. વધુમાં આ તવતેલા 
વર્ષમાં રાજ્ના ૧  લાખ ૨૦ હજાર 
૭૨૩ પસીર્ડત િિદીઓને આકસ્મક ્ેવા 
૧૦૮ દ્ારા પહોંચા્ડવામાં આવેલસી છે.  
પ્રાપ્ત તવગતો અનુ્ાર રાજ્માં હાલ 
૧૦૮નસી  ૮૦૦ જેટલસી  એમ્ુલન્ 
રાઉન્ડ ધ ક્ોક જરૂરર્ાતમંિ િિદીઓનસી 
્ારવારમાં કા્્ષરત છે. ગત વરષે અટેન્ડ 

કરેલા કુલ કોલ્માં ૧૦૮ એમ્બ્ુલન્નો 
્રેરાશ રર્પોન્ ટાઇમ ૧૭ મસીતનટ 
અને ૧૦ ્ેકન્ડ જેટલો તવરરત રહ્ો છે. 

વર્ષ ૨૦૨૨ માં ૧૦૮ એ્બ્ુલન્માં 
આવેલા ઇમરજન્સી કોલ્નસી તવગતો 
જોઇએ તો, ૪.૪૨ લાખ કોલ્ ્ગરા્ષ  
મતહલાઓને હોસ્પટલ પહોંચા્ડવા 
૧.૩૮  લાખ કોલ્ પેટમાં િુખાવાનસી 
ફરર્ાિના,૧.૪૫ લાખ કોલ્ માગ્ષ 
અક્માતનસી  ઇમરજન્સી, ૧.૧૯ 
લાખ કોલ્ અન્ પ્રકારના અક્માતનસી 
ઇમરજન્સી , ૭૩૮૦૭ જેટલા કોલ્ 
શ્ા્ લેવામાં તકલસીફ, ૫૫૬૦૬ કોલ્ 
હૃિ્્રોગ ્ં્ંતધત ઇમરજન્સી, 
૪૯૧૬૫ જેટલા કોલ્ રારે તાવનસી 
ફરર્ાિના આવ્ા હતા. આ ત્વા્  
૧૫૯૨૧  કોલ્ ્ડા્ા્ેટસીક પ્રો્બલમ્, 
૧૧૦૬૮ કોલ્ ગંરસીર કુપોરણનસી 
્મ્્ા ,૧૦૧૧૮ ્ટ્ોક ્ં્ંતધત 
તકલસીફ, ૪૪૭૪ માથામાં િુખાવાના, 
૧૮૯૯ ગરંસીર પ્રકારના અક્માત, 
૧૭૨૮ એલર્જી  રસીએકશનનનસી 
ફરર્ાિ,૧૭૩૫ માનત્ક રોગનસી 
તકલસીફ માટે આવ્ા હતા.

રાજકોટ
અગાઉ નેશનલ ક્ાઈમ રેકો્ડ્ષ ્બ્ુરોએ 

જારસી કરેલસી તવગત અને તાજેતરમાં ગત 
20 ર્ડ્ેમ્રે લોક્રામાં  ગૃહમંત્ાલ્ 
દ્ારા અપા્ેલા ઉત્તર મૂજ્ ગુજરાતમાં 
ગત વર્ષ 2021માં કૂલ 2589 ્ત્સી 
્તહત 8789એ તજંિગસીથસી કંટાળસીને 
આપઘાત ક્યો તેમાં ્ૌથસી વધારે ્ંખ્ા 
્ેરોજગારોનસી નહીં પરંતુ, ગમે ત્ારે 
્ા્ ્ા્ કહસી િેવા્ તેવસી અ્ુરતષિત 
નોકરસી કરતા 3206 રોજમિારોએ 
જીવન ટૂંકાવસી િસીધા હતા. એટલું જ નહીં, 
્ેરોજગાર કરતા પણ નોકરર્ાતોના 
આપઘાતનું પ્રમાણ વધુ રહ્ં છે. 

ગુજરાતમાં ઈ.્. 2014માં 
રોજમિારોના 669 આપઘાત નોંધા્ા 
હતા અને ગત 9 વર્ષમાં તે ઉત્તરોત્તર 
વધસીને પાંચ ગણા થઈ ગ્ા છે, અને 
ગત વરષે પ્રથમવાર આંક 3000ને 
પાર થ્ો છે. રાજ્માં ઉ્ડસીને આંખે 
વળગતસી ્ા્ત એ છે કે અતન્તમત 
નોકરસીનું િુ:ખ ્ત્સીઓ કરતા પુરૂરોને 
વધુ છે, 3206 આતમહત્ામાં 160 
્ત્સીઓ અને 3045 પુરૂરો છે. એકંિરે 

કૂલ આપઘાતમાં પણ ્ત્સીઓનસી ્ંખ્ા 
ઓછસી રહસી છે. 

ગંરસીર અને નોંધપાત્ ્ા્ત એ 
છે કે ્ામાન્ રસીતે ્ેરોજગારસીનું 
લોકોને િુઃખ,તનરાશા હો્ પરંતુ, 
ગુજરાત ્તહત િેશરરમાં ્ેકારસી 
કરતા અ્ુરતષિત, અતન્તમત, હંગામસી 
નોકરસીનું િુઃખ વધારે હો્ તેમ તેમાં 
અને ખાનગસીકરણ અને આઉટ્ોત િ્ંગ 
રરપૂર ચાલસી રહ્ં છે ત્ારે ્રકારસી 
ષિેત્ કરતા ખાનગસી ષિેત્માં આપઘાતના 
કે્ો ઘણા વધારે છે. ગુજરાતમાં 436 
અને િેશરરમાં 13714 ્ેરોજગારોએ 
તજંિગસી ટૂંકાવસી ત્ારે ગુજરાતમાં 914 
(્ેકારોથસી ્મણાં) નોકરર્ાતો ્તહત 
િેશમાં 15,970 નોકરર્ાતોએ આપઘાત 
ક્યો. ગુજરાતમાં ્રકારસી નોકરર્ાતોના 
આપઘાતના રક્્ા 70થસી ઓછા છે 
ત્ારે પ્રાઈવેટ ્ેકટરમાં 857 છે. 

્મગ્ર રારતમાં ગત વરષે કૂલ 
1,64,073 લોકોએ આતમહત્ા કરસી 
તેમાં 42,004 રોજમિારો કે જેને રિહા્ડસી 
મઝિુરો કહે છે તે હત જે ્ેરોજગાર 
કરતા ત્ણ ગણા વધારે છે.  

ગુજરાતમાં એક જ વર્ષમાં 10 હજાર 
મહહલાની પ્રસુહત 108માં કરવી પડી
એ�ક વર્ષમાં 108ન� પ્રસુતત માટ� 4.42 લાખ કા�લ્સ એાવ્ા દ�શમાં કૂલ 1.65 લાખની એાત્મહત્ામાં 42004 રા�જમદારા�

ગુજરાતમાં વર્ષમાં 436 બેરોજગારો 
અને 3206 રોજમદારોનો આપઘાત 

ગુજરાતના કેત્નેટ 
અને રાજ્કષિાના 

મંત્સીઓને PA અને 
PSનસી ફાળવણસી

ગાંધીનગર
ગાંધસીનગર- ગુજરાતમાં નવસી 

્રકાર રચા્ા ્ાિ મુખ્મંત્સી 
રૂપેનદ્ર પટેલના મુખ્ ્લાહકાર 
અને ્લાહકાર એમ ્ે નવસી 
જગ્ાઓ મુખ્મંત્સી કા્ા્ષલ્માં 
ઊરસી કરસીને ્ે તનવૃત વરરષ્ઠ 
અતધકારસીઓનસી આ જગ્ાએ 
તનમણૂંક કરસી છે. મુખ્મંત્સીના 
મુખ્ ્લાહકાર તરસીકે પવૂ્ષ નાણાં 
્તચવ  ્ડૉ. હ્મુખ અરિ્ાનસી 
તો ્લાહકાર તરસીકે એ્.એ્. 
રાઠૌરનસી તન્ુતતિ કરવામાં આવસી 
છે. ્સીજી તરફ CM રૂપેનદ્ર 
પટેલના અગ્ર ્તચવ તરસીકે ફરસી 
કે.કૈલા્નાથનને એક વર્ષનું 
એક્ટેનશન અપા્ું છે. જ્ારે 
હવે કતે્નેટ મંત્સીઓને પસીએ અને 
પસીએ્ ્તહતના અતધકારસીઓનસી 
ફાળવણસી કરવામાં આવસી છે. તે 
ઉપરાંત રાજ્ કષિાના મંત્સીઓને 
પણ અંગત ્તચવોનસી તનમણૂં 
કરસી િેવાઈ છે. 
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સુરત
સુરત શહેર માટે અતત મહત્વના 

એ્વા આઉટર રરંગરોડ પ્ોજેકટની 
કામગીરી 2024ને બદલે 2023સુધીમાં 
પૂર્ણ કર્વાનું આયોજન કર્વામાં આવયું 
છે. રુતપયા 73.57 કરોડના ખર્ચે થનારા 
પ્ોજેકટ  ગઢપુરરોડ, સુરત કામરેજ 
રોડને મોટા ્વરાછા, ભરથારા, કોસાડ 
ની ન્વી કનેકકટત્વટી મળસે અને  દસ 
રકલોમીટર જેટલી  ટ્ારિકના અંતરમાં 
પર ઘટાડો થશે.

સુરતને િરતેના આઉટર રરંગરોડ 

પ્ોજેકટમાં  ગઢપુર રોડ થી સુરત  
કામરેજ રોડ પ્ોજેકટ અંતગ્ણત વહીકલ 
અંડરપાસ, રોડ્વક્ક, ડીસ્ટ્ક્ચર અને 
ફલાયઓ્વરતરિજની કામગીરી 
2024માં પુરો થાય તેમ હતું પરંતુ 
આ પ્ોજેકટ સુરત માટે ઘરો જ 
મહત્વનો હોય તેને 2023 સુધીમાં પુરો 
કર્વા માટે ક્વાયત થઈ રહી છે. આ 
ક્વાયત ના ભાગરુપે  સુરત પાતલકા 
કતમશનર શાતલની અગ્ર્વાલ અને  
મેનેજીંગ ડીરેકટર, યુ આર ડીસીએલ 
દ્ારા ગઢપુર રોડ થી સુરત  કામરેજ 

રોડ થી ્વાલક તાપી તરિજને જોડાતા 
્વહીકલ અંડરપાસ, રોડ ્વક્ક, ખાડી 
સ્ટ્ક્ચર અને ફલાયઓ્વર તરિજ ની  
મુલાકાત લીધી હતી. આ મહત્વકાંક્ી 
એ્વા પ્ોજેકટ  રૂ.73.57 કરોડના 
ખર્ચે  બનશે. પ્ોજેકટના  ભાગમાં  કુલ 
લંબાઈ 1.93 કી.મી.ની છે, જે પૈકી 
્વહીકલ અંડરપાસની 390 મીટર, 
રોડ્વક્કની લંબાઈ 410 મીટર, ફલાય 
ઓ્વરતરિજની લંબાઈ 550 મીટર 
અને રેલ્વઓે્વર તરિજની લંબાઈ 580 
મીટર છે.

સુરતનો આઉટર રીંગરોડ પ્ોજેકટ 2024ને 
બદલે 2023ના અંત સુધી પૂર્ણ કર્વા લકયાંક
પારોજરોકટથી ગઢપુરરારોડ, સુરત કામરરોજ રારોડનરો વરાછા, ભરથાણા, કારોસાડની કનરોકટીવીટી મળશરો

સુરત
ડુમસ સી િેસ પ્ોજેકટને ર્ાર 

ઝોનમાં ્વહેંર્્વામાં આવયો છે. જેમાં 
હાલમાં િેઝ-૧ માં પાતલકા દ્ારા ડે્વલપ 
કર્વામાં આ્વનાર છે. આ પ્ોજેકટનું 
પલાનીંગ રાષ્ટીય કક્ાના પ્ોજેકટ તરીકે 
કર્વા બેઠકમાં સુર્નો થયા હતા. સાથે 
જ ઇકો કોટેજ, નેર્રલ થેરોપી સેનટરો 
બના્વ્વા ત્વશે પર ર્ર્ા્ણઓ થઇ હતી.

સરક્કટ હાઉસ ખાતે આજે મળેલી 
બેઠકમાં પાતલકા દ્ારા ડુમસ સી િેસ 
ડે્વલપમેનટ પ્ોજેકટનું પે્ઝનટેશન કરાયુ 
હતુ. જેમાં જમીન અને પલાનીંગ જે્વા 
મુખય મુદ્ા પર ર્ર્ા્ણ કર્વામાં આ્વી 
હતી. આ પ્ોજેકટમાં સરકારી, િોરેસ્ટ, 

તબનનંબરી જમીનનો સમા્વેશ થાય 
છે. આ પ્ોજેકટ ર્ાર ઝોનમાં ્વહેંર્ાયુ 
છે. જેમાં હાલમાં િેઝ-૧,૨ પાતલકા 
દ્ારા ડે્વલપ કરાશે. તયારબાદ િેઝ-૩ 
નું પલાનીંગ ડીપીઆર તથા ટેનડરીંગ 
સતહતની તમામ  કામગીરી િોરસે્ટ 
ત્વભાગના સંકલનમાં રહીને કર્વામાં 
આ્વનાર છે.  

ડુમસ સી-ફેસમાં મલ્ીલેવલ પાર્કિંગ 
અને નેચરલ થેરાપી સેન્ર મા્ે સૂચન

સુરત
પલસારા તાલુકાના હરરપુરા ખાતે 

એક તપતાએ પોતાના પુત્રનું અપહરર 
કયા્ણની ઘટના બહાર આ્વી હતી. 
પલસારાના હરરપુરા ખાતે રહેતી 
સાલેહા શાહ નામની યુ્વતીના માંગરોળ 
તાલુકાના ્વાસરા્વી ખાતે રહેતા રરયાઝ 
નામના યુ્વક સાથે લગ્ન થયા હતા 
અને લગ્ન થકી સંતાનમાં દંપતીને એક 
દીકરો અને એક દીકરી થયા હતા. જોકે 
છેલ્ા કેટલાક મતહનાથી પતત-પત્ી 
્વચ્ે અરબના્વ થતા છેલ્ા બે માસથી 
સાલેહા શાહ પોતાના બંને બાળકો સાથે 
હરરપુરા ખાતે પોતાના માતા તપતા સાથે 
રહેતી હતી.

ગઈ કાલે બંને બાળકો સ્વારના 
સમયે મધરેસા ખાતે પઢ્વા માટે જઈ 
રહ્ા હતા. દરમયાન મારુતત સ્્વીફટ 
કાર લઈને આ્ેવલા તપતાએ પહેલા 
દીકરા દીકરી સાથે ્વાત કરી હતી. 
પરંતુ દીકરી તયાંથી ભાગી જઈ પોતાની 
માતાને સમગ્ર ઘટનાની જાર કરી હતી. 
જોકે માતા તયા પહોંરે્ તેપહેલાં બાળકના 
તપતાએ બાળકને બળજબરી ગાડીમાં 
બેસાડી તયાથી િરાર થઇ ગયો હતો. 
જોકે ગામના મુકેલા cctv માં બાળકને 
લઇ જતા અને કાર પાછળ દોડતી હોઈ 
એ્વા દ્રશયો કેદ થયા હતા. સમગ્ર ઘટના 
ને લઈ માતાએ કડોદરા પોલીસ મથકમાં 
િરરયાદ નોંધા્વી હતી. 

ઘોર ્કળિયુગ! ળપતાએ જ ્કયુું પુત્રનું 
અપહરણ, માતાએ નોંધાવી ફરરયાદ

કતારગામમાં લાખોના હીરાની 
લૂંટમાં માસ્ટર માઇનડ તેમજ 

ભા્વનગરના 5 ઝડપાયા
સુરત 

કતારગામ જેરામ મોરારની ્વાડીમાં ત્રર મતહના અગાઉ 
સાંજે કારખાનું બંધ કરીને પરત જઇ રહેલા કારખાનેદારનું 
ગળું દબા્વી અને મોંઢામાં ડરૂ્ો મારી રૂ. 11 લાખના 
હીરાની લૂંટની ઘટનાનો ભેદ ઉકેલતા ક્ાઇમ રિાંર્ે ટીપ 
આપનાર કારખાનાના જૂના કારીગર અને લૂંટના માસ્ટર 
માઇનડ સતહત પારં્ની ધરપકડ કરી 22.47 કેરેટના 41 
નંગ હીરા કબજે લીધા છે. ક્ાઇમ રિાંર્ની ટીમે લૂંટની ટીપ 
આપનાર કારખાનાના જૂના કારીગર રત્વનદ્ર ઉિફે બાબર 
રામજી કંડોડીયા, લૂંટના માસ્ટર માઇનડ કાળુ ઉિફે દાઉદ 
નાનજી જેતારી ઉપરાંત રાજેશ ઉિફે રાજુ મનુભાઇ ભીલ, 
શૈલેશ નટ્વરલાલ ્વાઘેલા અને મેહુલ ઉિફે શૈલેશ બટુક 
દોંડાને ઝડપી પાડી તેમની પાસેથી 22.47 કેરેટના 41 નંગ 
હીરા રકંમત રૂ. 12.84 લાખના કબજે લીધા છે.

સુરતના તસટીલાઇટમાં 
NRI યુ્વાને 7મા માળેથી 
ઝંપલા્વી આપઘાત કયયો

સુરત
તસટી લાઇટ રોડ પર આરજ્જ્વ એપાટ્ણમેનટમાં રહેતા 

સંબંધીને તયાં આ્વેલો યુ્વાન રદપેશ રમરલાલ પંજાબી 
(ઉ.્વ-૩૮) આજે  બપોરે સાતમા માળે રૂમમાં સંબંધીઓ 
સાથે બેઠા હતા. તે સમયે એકાએક રદપેશે ગેલેરી માંથી 
નીરે્ છલાંગ મારી દીધી હતી. ગંભીર ઇજાની હાલતમાં તેને 
ન્વી તસત્વલ હોકસ્પટલ લઇ જ્વાયો હતો પર ડોકટરોએ 
મૃત જાહેર કયયો હતો. તપાસકતા્ણ ઉમરા પોલીસ મથકના 
રદનુભાઇએ જરાવયું હતુ કે રદપેશની બહેન અને માતા-
તપતા અમેરીકામાં રહે છે. રદપેશ પર તયા ંરહેતો હતો. જોકે 
તેના માતા-તપતા રદપશને ઇનડીયા જ્વાની ના પાડતા હતા. 
પર તે ઇકનડયામાં િર્વા માટે આવયો હતો. મંગળ્વારે તે 
પુનાથી સુરત  રહેતા સંબંધીના ઘરે આવયો હતો. બાદમાં 
તેરે માનતસક તકલીિ હો્વાથી આ પગલુ ભયુ્ણ હતુ. 

વલસાડ
ધરમપુર ખાતે સાપના ઝેરમાંથી ઝેર 

ત્વરોધી દ્વાનું ત્વશ્વ કક્ાનું સંશોધન 
કેનદ્ર બનશે. ્વલડ્ણ હેલથ ઓગચેનાઇઝેશની 
ગાઇડલાઇન મુજબ ટૂંક સમયમાં 
ત્વશ્વકક્ાનું 3000 સાપોની રાખી શકાય 
અને સપ્ણ સંશોધન કેનદ્ર શરૂ થ્વા જઇ 
રહ્ં છે. આ કનેદ્રનો મુખય હેતુ રીજન 
સ્પેતસરિક એકનટ ્વેનમ ઇનજકેશન માટે 
થશે. 

ગુજરાત, મહારાષ્ટ, મધયપ્દેશ અને 
રાજસ્થાનમાંથી પકડાયેલા સાપો ને 
ધરમપુર ખાતે લા્વ્વામાં આ્વશે અને 
આ સપ્ણ ગૃહમાં રાખ્વામાં આ્વશે 
તયાર બાદ આ ત્વત્વધ સાપોમાંથી 

ઝેર કાઢીને એક ખાસ પ્તક્યા થકી 
લાઇઓરિલાઈઝડ પા્વડર તૈયાર કરી 
સાપ ના ઝેરના ત્વરોધી દ્વા બના્વતી  
અલગ અલગ કંપનીઓમાં અપાશે અને 
તયાં આગળ ઝેર ત્વરોધી ઇનજેકશન 
બના્વાશે. તયારે ્વલસાડ તજલ્ાના 
ધરમપુર ખાતે હાલ તો ત્રર હજાર 
સપ્ણ રાખ્વાની મંજૂરી મળી ગઈ છે. 
ગુજરાત, મધયપ્દેશ, રાજસ્થાન અને 
મહારાષ્ટમાંથી કોરિા, રસેલ ્વાઈપર 
સતહતના અતત ઝેરી સાપોને અહીં 
આગળ લા્વી તમામનું ઝેર કાઢ્વામાં 
આ્વશે. ત્વશ્વમાં પહેલી્વાર ધરમપુરના 
માલનપાડામાં ્વનત્વભાગ ખાતે 
સપ્ણગૃહ શરૂ કરાયું છે.

સુરત 
ત્રીસેક ્વર્ણ પહેલાં ન્વાપુરા લીમડી 

શેરીમાં તપતરાઈનો પગ અડી જ્વાની 
નજી્વી તકરારમાં લોખંડનો સળીયો 
ડાબી આંખમાં ઘોંર્ી દેનાર આરોપીની 
નીર્લી કોટટે િટકારેલી સજાના હુકમને 
પડકારતી અપીલને સેશનસ કોટટે મંજુર 
કરી નીર્લી કોટ્ણને િેર સુના્વરી હાથ 
ધર્વા આપેલા હુકમ બાદ  એડીશ્નલ 
ર્ીિ જયુડીશયલ મેજીસ્ટે્ટ એ.જે.
રારાએ દોરી ઈપીકો-326ના ગુનામાં 
ત્રર ્વર્ણની સાદી કેદ,રૂ.10હજાર દંડ 

તથા દંડ ન ભરે તો ્વધુ ત્રર માસની 
કેદની સજા િટકારી છે. ન્વાપુરા 
લીમડી શેરીમાં ્વડીલોપાતજ્ણત મકાનમાં 
રહેતા િરરયાદી જશ્વંત તુલસીદાર 
રારા ગઈ તા.19-1-92 ના રોજ 

મકાનના ભોંયતળીયે ઓટલા પર 
પોતાના પત્ી સાથે બેસીને ્વાતર્ીત 
કરતા હતા.જે દરતમયાન મકાનની 
અંદર જતી ્વખતે િરરયાદીના સગા 
કાકાના પુત્ર ્વસંત બાલુભાઈ રારાને 
િરીયાદીનો પગ લાગી જતાં તેરે 
ગસુ્સામાં આ્વીને ગાળા ગાળી કરીને 
લોખંડનો સળીયો લા્વી િરરયાદીની 
ડાબી આંખમાં ઘોંર્ી દીધો હતો.જેથી 
લોહી લુહાર હાલતમાં તેમને હોકસ્પટલે 
લઈ જ્વાતા ડાબી આંખ નકામી થઈ 
જતાં કાઢી નાખ્વી પડી હતી.

સુરતમાં 30 ્વર્ણ પહેલા તપતરાઇની આંખમાં 
સતળયો ઘોંર્ી દેનાર ભાઇને ત્રર ્વર્ણની કેદ

વલસાડ-ધરમપુરમાં સાપના ઝેરમાંથી 
ઝેર ળવરોધી દવાનો પાવડર બનાવાશે

નવસારી
ન્વસારીની સેશનસ કોટ્ણમાં 

આરોપીએ એરડશ્નલ રડસ્ટ્ીકટ 
સેશનસ જજ પર સુના્વરી 
દરતમયાન છુટો પથથર િેંકયો 
હતો.2019ના મારામારી 
કેસના આરોપી ધમચેશ ઉિફે 
ગુલાબ રાઠોડે ન્વસારીના 
કબીલપોરમાં રહેતા લોકો સાથે 
મારામારી કરી હતી જેનો તેના 
ઉપર કેસ ર્ાલુ છે. અગાઉ પર 
આ જ આરોપીએ એમ.એ શેખ 

નામના જજ ઉપર ર્પપલ ્વડે 
હુમલો કયયો હતો. જોકે તયારે 
પર જજને ર્ંપલ ્વાગતાં રહી 
ગયું હતું. આરોપીએ જેલમાંથી 
પથથર પોતાના તખસ્સામાં 
મૂકયો હતો અને જેલ જપ્ાની 
નજર ર્ૂક્વીને કોટરૂમ સુધી 
પથથર લઈ ગયો હતો. જેલ 
જાપ્ાએ પર આરોપીને કોટ્ણમાં 
લઈ જતાં પહેલાં ર્કાસરી 
કર્વી જોઈતી હતી ત્ેવી ર્ર્ા્ણ 
રહી છે. 

ન્વસારીના એડ્વોકેટસમાં 
એ્ંુવ ર્ર્ા્ણઈ રહં્ છે કે, કોટ્ણ 
પરરસરમાં કાયદા સાથે 
સંકળાયેલી વયતતિઓ જજો 
સુરતક્ત ન હોય તો સામાનય 
મારસોની શું હાલત હશે? 
આજ આરોપીય અગાઉ પર 
એમ.એ. શેખ નામના જજ 
ઉપર ર્પપલ ્વડે હુમલો કયયો 
હતો. આ હુમલાની ઘટનાને 
બાર.એસોતસએશન સખત 
શબદોમાં ્વખોડી નાંખી છે.

સુરત
રાંદેર રોડ મોરાભાગળ પાસે 

સુભાર ગાડ્ણન એસએમસી 
ક્ાટસ્ણમાં રહેતો 18 ્વરષીય 
તહરલ ત્વજયભાઈ મહીડા ગત 
તા. ૨૯મીએ સ્વારે ઘરે થી 
બાઈક પર એલ.પી.સ્વારી રોડ 
મધુ્વન સક્કલ પાસે સલુનની 
દુકાનમાં કામ જ્વા નીકળયો 
હતો. તયારે રામનગર સક્કલ 
પાસે બી.આર.ટી.એસ બસ 
સ્ટેનડની પાસે બાઈક સ્લીપ થતા 

નીર્ે પડી જતા માથામાં ગંભીર 
ઈજા થઇ હતી. તેને સાર્વાર 
્વેળા રિઈેન હેમરેજ થયું હો્વાનું 
તનદાન થયું હતું. જે બાદ ગત 
તા. ૩૦મીએ ડોકટરની ટીમે 
તહરલને રિેઈનડેડ જાહેર કયો 
હતો. જયારે ડોનેટ લાઈિની 
ટીમે હોકસ્પટલ પહોંર્ી  તેમના 
પરર્વારના અનય સભયોને 
અંગદાનનું મહત્વ અને તેની 
સમગ્ર પ્તક્યા સમજા્વી હતી.

પરર્વારજનો તરિથી 

અંગદાનની સંમતી મળતા સોટો 
દ્ારા હૃદય સુરતની મહા્વીર 
હોકસ્પટલમાં, રકડની અને તલ્વર 
સુરતની રકરર હોકસ્પટલને 
િાળ્વ્વામાં આવયા હતા. દાનમાં 
મળેલું હ્રદયનું અંકે્શ્વરના 
17 ્વરષીય યુ્વકમાં સુરતની 
ખાનગી હોકસ્પટલમાં ડોકટરોની 
ટીમ દ્ારા ટ્ાનસપલાનટ કર્વામાં 
આવયું છે. જોકે ડોનેટ લાઈિ 
દ્ારા સુરતથી 43 માં હૃદયનું 
દાન કરા્વ્વામાં આવયું હતું.

નવસારીની સેશનસ ્કો્્ટમાં સુનાવણી 
વિેા આરોપીએ જજ પર પથથર ફેંકયો

સુરતના બ્ેઈનડડે યુવાનનું હૃદયનું 
અં્કલેશ્વરના તરુણમાં ટ્ાનસપલાન્

આારારોપી વસંત રાણાઆરો આગાઉ નીચલી કારોટટે કરરોલી સજા સામરો આપીલ કરી હતી
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મુંબઈ: વર્ષ 2022 આલિયા ભટ્ટ માટે કોઈક ફિલમમી કહાનમી જેવુ રહ્યુ. આ વરષે આલિયાનું જીવ 
સમગ્રરમીતે બદિાઈ ગયુ. ગયા વરષે આલિયાએ િગ્ન કયા્ષ. આ વરષે આલિયા ભટ્ટ માતા પણ બનમી 
ગઈ. આ વરષે આલિયાએ પોતાના કફરયરનમી સૌથમી સિળ ફિલમ પણ કરમી છે. આલિયા ભટ્ટના 
જીવનમાં તેમનમી પુત્મી ગુડ િકનમી જેમ આવમી છે. આલિયા ભટ્ટે કફરયરના પમીક પર િગ્ન અને પુત્મી 
થવાને િઈને લનવેદન આપયુ છે. આલિયા ભટ્ટે તાજેતરમાં જ કહ્યુ કે તેને પોતાના કફરયરના પમીક 
પર માતા બનવાનો જરા પણ અિસોસ નથમી. હું હંમેશા ભગવાનનમી આભારમી રહમીશ. હું હંમેશાથમી 
પોતાના તમામ લનણ્ષય ફદિથમી િઉં છુ. હું ભલવષયમાં પણ આવુ જ કરમીશ. આલિયા ભટ્ટે કહ્યુ 
કે વર્ષ 2022 મારા જીવનનું અતયાર સુધમીનું સૌથમી સુંદર વર્ષ રહ્યુ છે. જીવનમાં કંઈ પણ 
યોગય કે અયોગય હોતુ નથમી. હું કયારેય પણ જીવનને પિાન કરમીને આગળ વધતમી નથમી. 
હું હંમેશા પોતાના લનણ્ષયોમાં ફદિનું સાંભળુ છુ. મે પોતાના કફરયરના પમીક પર િગ્ન 
અને બાળક કરવાનો લનણ્ષય િમીધો હતો. પરંતુ એવુ નથમી કે આ બધુ કરવાથમી કફરયર 
ખતમ થઈ જાય છે. જો એવુ થશે તો પણ મને કંઈ જ લિંતા નથમી. મને કયારેય મારમી 
પુત્મીને િઈને અિસોસ નથમી. આજ સુધમીમાં આટિમી વધારે ખુશ હુ કયારેય રહમી 
નથમી. એક માતા બનવાનો અહેસાસ ખૂબ જ અનોખો હોય છે અને જો હુ 
મહેનત કરમીશ તો મારા કફરયરમાં સિળતા મેળવમીશ.

આ�લિય� ભટ્ટે િગ્ન આનટે બ�ળકન� લનર્ણય વિશટે કય�યો ખિુ�સ�ટે

‘મને લબિકિુ અિસોસ નથમી’...

લતા મંગેશકરને વિશ્વની 200 શ્ેષ્ઠ 
ગાવિકાઓમાં સ્ાન મળિયં
નવી દિલ્ી: ભારતની પ્રસિદ્ધ ગાસિકા લતા મંગેશકરને રોસલંગ સ્ોનની મ્ાન 
ગાસિકાઓની િાિીમાં 84મું સ્ાન મળિું છે. આ િાિીમાં પાદકસતાનના દિવંગત 
ગાિક નુિરત ફતે્ અલી ખાન પણ િામેલ છે. આ સિવાિ િાઉ્ કોદરિન 
સિંગર લી જી-ઉન, જે તેના સ્ેજ નેમ IU ્ી જાણીતી છે, તે પણ આ સલસ્માં 
િામેલ છે. તે જ િમિે, BTS ના િૌ્ી િુવા ગાિક જંગકૂક પણ આ િાિીમાં 
િામેલ છે. જોકે, ગાસિકા િેસલન ડીિોન આ િાિીમાં્ી બ્ાર ર્ી ગઈ છે. 

નવમી ફદલહમી : બોલિવૂડ એકટ્ેસ જેક્લિન િના્ષક્્ડઝ છેલ્ા ઘણા સમયથમી તેનમી પ્ોિેશનિ 
િાઈિ કરતા તેનમી પસ્ષનિ િાઈિને િઈને િિા્ષમાં છે. વર્ષ 2021 અલભનેત્મી માટે કંઈ ખાસ 
નહોતું રહ્યું. ગયા વરષે અલભનેત્મી ઠગ સુકેશ િંદ્રશેખરના મનમી િો્ડફરંગ કેસમાં િસાવાના 
કારણે િિા્ષમાં રહમી હતમી. અને હવે અલભનેત્મી માતા વૈષણો દેવમીના દશ્ષન કરવા પહોંિમી છે. તેનમી 
કેટિમીક તસવમીરો અને વમીફડયો સોલશયિ મમીફડયા પર સામે આવયા છે. જેક્લિન બુધવારે માતા 
વૈષણો દેવમીના દશ્ષને ગઈ હતમી. અલભનેત્મીએ દરબારમાં માથું નમાવમી માતાના આશમીવા્ષદ િમીધા 
હતા. આ દરલમયાન જેક્લિન સિેદ સવટેર, જી્સ અને શૂઝમાં નજર આવમી હતમી. જેક્લિનના 
ગળામાં માતાનમી િુદંડમી અને તેના કપાળ પર િાિ ટમીિક નજર આવમી રહ્ો છે. આ તસવમીરોમાં 
જેક્લિન કેટિાક િોકો સાથે સેલિફી માટે પોઝ આપતમી પણ જોવા મળમી રહમી છે.

જટેક્લિન પહ�ંચી મ�ત� િૈષ�ટેદટેિીન� દરબ�રમ�ં, મ�થુ નમ�િી આ�શીિ�્ણદ િીધ�

શનાયા કપૂરે કરણ જોહરની 
આગામી ફિલમમાં રશ્મકા 

મંદાનાને ફરપ્ેસ કરી

મુંબઇ : કરણ જોહરના પ્ોડકશન હાઉસનું ધમા્ષ 
પ્ોડકશનના બેનર હેઠળ ટાઇગર શ્ોિનમી આગામમી 
ફિલમ સક્રૂ ઢમીિા ઘણા સમયથમી િિા્ષમાં છે. હવે 
આ ફિલમ લવશે નવમી જાણકારમી છે કે, આ ફિલમનમી 
સટારકાસટમાં એક મોટો િેરિાર થવાનો છે. આ 
ફિલમમાં શનાયા કપૂરનમી એ્ટમી થઇ છે અને રક્્મકા 
મંદાના આઉટ થઇ ગઇ છે. જોકે આ બાબતે કોઇ 
સત્ાવાર જાણકારમી મળમી નથમી.  ફિલમ સક્રૂ ઢમીિાનમી 
નવમી સટાર કાસટ લવશે નજીકના સૂતે્ જણાવયુ હતુ 
કે, કાસટમાં એક મોટો બદિાવ કરવામાં આવયો 
છે, હવે શનાયા કપૂર રક્્મકા મંદાનાનું ફિલમમાં 
સથાન િેવાનમી છે. જોકે શનાયાએ હજી સુધમી આ 
ફિલમ સાઇન કરમી નથમી.  આમ થવાનું કારણ એમ 
કહેવાઇ રહ્યું છે કે, શનાયા ધમા્ષ પ્ોડકશનનમી ફિલમ 
બેધડકમાં કામ કરવાનમી હતમી.

મુંબઈ: પઠાણ ફિલમનું ગમીત બેશરમ રંગ જયારથમી રમીિમીઝ થયું તયારથમી તેણે િઈને દેશભરમાં 
ઘણો લવરોધ થયો છે, ઠેર-ઠેર પોસટર િાડવાથમી માંડમીને ફિલમ રમીિમીઝ નહમી કરવા સુધમીનમી માંગ 
ઉઠમી હતમી. બેશરમ રંગ ગમીતના શબદો અને તેમાં દમીલપકાએ પહેરેિ ભગવા રંગનમી બમીકફીનમીને િઈને 
લવરોધ ઉભો થયો હતો. આ લવવાદનમી વચ્ે સે્ સર બોડ્ષના િેરમેન પ્સુન જોશમીએ કહ્યું છે કે સે્ સર 
બોડષે ફિલમ પઠાણને બોડ્ષના લનયમો અનુસાર િેરિાર સુિવયા છે. રમીપોટ્ષસ અનુસાર સે્સરબોડ્ષએ 
સુિવયા મુજબ હવે ફિલમમાં મોટા િેરિાર કરવામાં આવશે. ‘બેશરમ રંગ’ ગમીતના શબદોનમી સાથે 
ફિલમના ડાયિોગમાં પણ સુધારો કરવામાં આવશે. ‘પઠાણ’ના ગમીત બેશરમ રંગમાં ઓછામાં ઓછા 
3 બદિાવ થવાનમી વાત સામે આવમી છે. એક મમીફડયા રમીપોટ્ષ અનુસાર ‘બેશરમ રંગ’ ગમીતમાં દમીલપકા 
પાદુકોણના અમુક લિોઝ-અપ શોટસ હટાવવામાં આવયા છે, સાથે જ ગમીતમાં ‘બહુત તંગ કફીયા’ 
શબદોના મૌક લવઝયુઅિ પણ બદિવામાં આવયા છે. ગમીતમાંથમી દમીલપકાના અમુક સાઈડ પોઝ પણ 
હટાવવામાં આવયા છે, જો કે હજુ સુધમી લવવાફદત ભગવા રંગનમી બમીકફીનમીના શોટસ હજુ દુર કયા્ષ છે 
કે નલહ તે લવશે કોઈ જાણકારમી મળમી નથમી રમીપોટ્ષ અનુસાર ફિલમ ‘પઠાણ’માં 13 જગયા પર PMO 
શબદનો ઉલ્ેખ થયો છે, તયા ંપ્ધાનમંત્મી શબદ બદિમીને પ્ેલસડે્ટ કે મંત્મી શબદ મુકવામાં આવશે. 
‘રો’ શબદ ઉપરાંત ‘અશોક િક્’, ‘લમસમીસ ભારતમાતા’ જેવા શબદોને બદિવા માટે પણ સિૂવવામાં 
આવયું છે.  યશરાજ ફિલમસના બેનર હેઠળ બનેિમી શાહરૂખ ખાનનમી પઠાણને સે્સર તરિથમી U/A 
સટટીિફીકેટ મળયું છે જે આગામમી 25 જા્યઆુરમીએ રમીિમીઝ થશે.   

અમદાવાદમાં જોરદાર વવરાોધ, ફિલ્મના પાોસ્ટર - કટઅાઉટ િાડ્ા
અમદાવાદઃ લવશ્વ લહ્દુ પફરરદ અને બજરંગ દળના કાય્ષકરોએ બુધવારે અમદાવાદના વસત્ાપુર 

લવસતારના એક મોિમાં હંગામો મિાવયો હતો અને આગામમી શાહરૂખ ખાન-દમીલપકા પાદુકોણ 
અલભનમીત ફિલમ ‘પઠાણ’ના પોસટર અને અ્ય પ્મોશનિ સામગ્રમી િાડમી નાખમી હતમી. પોિમીસ 
ઈ્સપેકટર જે.કે.ડાંગરે જણાવયું હતું કે, વસત્ાપુર પોિમીસ તાતકાલિક ઘટનાસથળે પહોંિમી હતમી અને 5 
કાય્ષકરોનમી અટકાયત કરમી હતમી. જોકે બાદમાં તેમને છોડમી મૂકવામાં આવયા હતા. 

પઠાણ લિલમમી લવવાદ ઃ ગમીત અને સંવાદમાં 
સુધારા બાદ 25મમી જા્યુ.અે રમીિમીઝ થશે



વિશ્વના સૌથી મહાન ફૂટબોલ ખેલાડી પેલેએ 
૮૨ િર્ષની ઉંમરે ગત બુધિારે રાત્ે 

અંવતમ શ્વાસ લેતા આ દુવનયાને અલવિદા કહી 
દીધી. એ સાથે જ ખેલજગતનો એક યુગ પૂરો 
થયો. પેલે એક મહાન ખેલાડી હોિાથી તેમના 
વનધનથી આખું ફૂટબોલ જગત સતબધ છે. એક 
ખેલાડી તરીકે તો પેલેની વસવધિઓ બેજોડ છે જ. 
પણ આંતરરાષ્ટીય સતરેથી વનવૃત્ત થયા પછી 
પેલેએ ફૂટબોલના વિકાસમાં અને તેને લોકવરિય 
બનાિિામાં આપેલું યોગદાન અભૂતપૂિ્ષ રહ્ં છે.

દવુનયાભરના ફૂટબોલ ચાહકો પેલેને 
ઓળખતા હતા પણ પેલેનું સાચું નામ મોટા 
ભાગનાં લોકોને ખબર જ નથી. પેલેનું સાચું નામ 
એડસન અરાંતેસ દો નાવસમેનતો હતું પણ લોકો 
તેમને રિેમથી પેલે કહેતા. પેલેના માતા-વપતાએ 
મહાન વિજ્ાની થોમસ આલિા એડડસન પરથી 
તેનું નામ પાડયું હોિાનું મનાય છે. પોટુ્ષગીઝ 
ભારામાં પેલેનો કોઈ ચોક્કસ અથ્ષ નથી પણ 
જૂની પોટુ્ષગીઝ ભારામાં પેલેનો મતલબ ચામડી 
(સકકીન) થાય છે. પેલેની સાથે ભણતા યહૂદીઓ 
તેને રિેમથી આ નામે બોલાિતા હશે તેથી પેલે 
નામ પડી ગયું એિંુ પણ મનાય છે. યહૂદીઓની 
વહબ્ુ ભારામાં પેલેનો મતલખ ચમતકાર થાય છે.

બ્ાવઝલના અતયંત ગરીબ પડરિારમાં 
ઉછરીને વિશ્વના મહાનતમ ફૂટબોલ ખેલાડી 
બનનારા પેલેની સફર પણ અનોખી રહી. 
પેલેને ફૂટબોલનો િારસો વપતા પાસેથી મળયો 
હતો. પેલેના વપતા ડોનનડનહો પણ ફૂટબોલ 
રમતા. ક્લબ વરિકેટમાં તેમની નામના હતી અને 
બ્ાવઝલની ટીમમાંથી રમશે એિંુ મનાતું. પણ 
ઘૂંટણની ઈજાએ ડોડડનહોના બ્ાવઝલ તરફથી 
રમિાનું સપનું રોળી નાંખયું. જો કે, તેમણે 
પોતાના દીકરાને ફૂટબોલ રમિા રિોતસાહન 
આપીને પોતાનું સપનું પૂરં કયુું.

પેલેનો પડરિાર એટલો ગરીબ હતો ફૂટબોલ 
ખરીદિાનાં નાણાં પણ નહોતાં. પેલે મોજાંમાં 
પેપર ભરીને ફૂટબોલ બનાિતા અને તેનાથી 
ઝૂંપડપટ્ીમાં રમયા કરતા. ફૂટબોલમાં કારડકદદી 
નહીં બનાિી શકેલા પેલેના વપતા મજૂરી કરીને 
પડરિારનું ગુજરાન ચલાિતા. તેઓ દરરોજ 
સાંજે સમય મળે તયારે દીકરાને ફૂટબોલ 
શીખિતા. પેલેએ પણ પડરિારને મદદ કરિા ટી 
શોપસ પર કામ કરિું પડતું. પેલે વપતા પાસેથી 
ફૂટબોલના રિારંવભક પાઠ ભણયા પણ તેમને 
ઘડિાનું કામ િાલડેમર દ વબ્ટોએ કયુું. દ વબ્ટો 
બ્ાવઝલની ટીમમાંથી પણ રમેલા.  

પેલેને સકૂલમાં રમતા જોઈને રિભાવિત દ 

વબ્ટોએ સાઓ પાઉલોની સથાવનક ક્લબમાં 
પેલેની એનટ્ી કરાિીને કોવચંગ શરૂ કયુું. ગરીબી 
પણ પેલેની ધગશને લગામ ના લગાિી શકકી 
અને મહાન ફૂટબોલર તરીકે સથાવપત થયા. 
પેલેની રિોફેશનલ કારડકદદી સેંટોસ ક્લબથી શરૂ 
થયેલી. દ વબ્ટોએ જ પેલેને ૧૬ િર્ષની િયે 
સેંટોસ ક્લબમાં એનટ્ી કરાિી હતી. એ સાથે 
જ પેલે માટે આંતરરાષ્ટીય કારડકદદીના દરિાજા 
ખૂલી ગયા હતા. પેલેએ એ પછી પાછું િળીને 
જોયું નથી. સેંટોસમાં એનટ્ી પછી 
૧૭ િર્ષની ઉંમરે તો પેલે પોતાની 
પહેલી આંતરરાષ્ટીય મેચ રમયા 
અને બે િર્ષ પછી ૧૮ િર્ષની ઉંમરે 
િલડ્ષકપમાં બ્ાવઝલને પહેલી િાર 
ચનેમપયન બનાવયું. 

વિશ્વમાં બહુ ઓછા ખેલાડીઓ આવયા કે 
જે પોતાની રમતનો પયા્ષય બની ગયા હોય. 
બોન્સંગ એટલે મોહમમદઅલી, સક્ોશ એટલે 

જહાંગીરખાન કે ફોમયુ્ષલા િન રેસ એટલે 
માઈકર શુમાકર એિું જ મનાતું. પેલેનું પણ 
એિું જ હતું અને ફૂટબોલ એટલે પેલે એિંુ જ 
મનાતું. તેનું કારણ પેલેનો જબરદસત રેકોડ્ષ છે. 
પેલેને વનઃશંકપણે વિશ્વમાં ફૂટબોલના મહાનતમ 
ખેલાડી ગણી શકાય. આજજેનનટનાના ડડયાગો 
મેરેડોનાનો વિશ્વ ફૂટબોલના તખતા પર ઉદય 
થયો પછી મેરેડોના મહાન કે પેલે એ ચચા્ષ 

ચાલયા કરી. પેલેએ બ્ાવઝલ તરફથી રમતાં ૯૨ 
આંતરરાષ્ટીય મેચોમાં ૭૭ ગોલ કયા્ષ હતા. 
પેલે ૧૯૭૧માં તો આંતરરાષ્ટીય ફૂટબોલમાંથી 
વનવૃત્ત થઈ ચૂ્યા હતા. આ કારણે આજની પેઢી 
વલયોનેલ મેસસી અને વરિનસટયાનો રોનાલડોને 
ઓળખે છે પણ પેલેથી બહુ પડરવચત નથી. જો 
કે મોટાભાગના સપોરસ્ષ વરિડટ્સ પેલેને ગ્ેટેસટ 
ઑફ ઓલ ટાઈમ માને છે કેમ કે તેમના જેિો 
દબદબો બીજો કોઈ ફૂટબોલ ખેલાડીનો રહ્ો 

નથી. આ સદીના સૌથી મહાન 
ફૂટબોલર ખેલાડીઓમાં સથાન 
પામતા પેલેનો ૧૯૫૦ના દાયકાથી 
શરૂ કરીને ૧૯૭૦ના અંત સુધી 
વિશ્વ ફૂટબોલમાં દબદબો હતો. માત્ 

૧૮ િર્ષની ઉંમરે પેલેએ ૧૯૫૮ના િલડ્ષ કપમાં 
પહેલીિાર પોતાની તાકાતનો દુવનયાને પરચો 
આપીને ચનેમપયન બનાવયું હતું. પેલે નોકઆઉટ 
રાઉનડમાં બ્ાવઝલની જીતનો હીરો હતો.

બ્ાવઝલે િેલસ સામેની ક્ાટ્ષર ફાઇનલમાં 
એક જ ગોલ કયયો હતો અને બ્ાવઝલનો એકમાત્ 
ગોલ પેલેએ કયયો હતો. પેલેએ ફ્ાનસ સામે 
સેમીફાઈનલમાં હેવટ્ક કરીને ભવય જીત અપાિી 
હતી. યજમાન સિીડન િલડ્ષ કપ જીતિા માટે 
રિબળ દાિેદાર હતું પણ પેલેએ સિીડન સામે 
ફાઇનલમાં બે ગોલ કરીને કચડી નાંખયું હતું. 
પેલેની ભવય કારડકદદીની એ ભવય શરૂઆત 

હતી અને એ પછી પેલેએ કદી પાછું િળીને જોયું 
નથી. પેલેએ ૧૯૬૨માં ફરી બ્ાવઝલન િલડ્ષ 
કપ જીતાડ્ો. ૧૯૬૬ના િલડ્ષ કપમાં ઈજાના 
કારણે પેલે બધી મેચો નહોતો રમી શ્યો તેથી 
બ્ાવઝલ નહોતું જીતયું પણ ૧૯૭૦ના િલડ્ષ 
કપમાં બ્ાવઝલને ચેનમપયન બનાિીને પેલેએ ફરી 
પોતાની તાકાતનો પરચો આપયો હતો. 

ફૂટબોલની દવુનયામાં બલેક પલ્ષ અને બલેક 
ડાયમંડના નામથી ઓળખાતા પેલે ત્ણ િલડ્ષ 
કપ જીતનારા એકમાત્ ફૂટબોલર છે. િલડ્ષ 
કપમાં ગોલ કરિામાં પણ પેલે સૌથી આગળ 
છે. પેલેએ ૧૯૫૮, ૧૯૬૨, ૧૯૬૬ અને 
૧૯૭૦માં મળીને કુલ ૧૨ ગોલ કયા્ષ હતા અને 
આિો ભવય રેકોડ્ષ કોઈના નામે નથી. આંકડાની 
રીતે પણ પેલે બીજા બધા ફૂટબોલરથી આગળ 
છે. પેલેએ પોતાની રિોફેશનલ કારડકદદીમાં કુલ 
૧૩૬૩ મેચ રમીને ૧૨૮૧ ગોલ કયા્ષ હતા. 
મતલબ કે, પેલેએ દરેક મેચદીઠ એકથી થોડોકો 
ઓછો ગોલ કયયો છે  મેરેડોનાએ ૧૯૮૬માં 
આજજેનનટનાને િલડ્ષ ચેનમપયન બનાવયું એ પહેલાં 
પેલે વિશ્વમાં મહાનત્તમ ફૂટબોલ ખેલાડી તરીકે 
સિ્ષસિીકૃત હતા. પેલેએ બ્ાવઝલ તરફથી રમતાં 
૯૨ આંતરરાષ્ટીય મેચોમાં ૭૭ ગોલ કયા્ષ તેની 
સામે મેરેડોનાના ૯૧ મેચમાં માત્ ૩૪ ગોલ 
છે. પેલેના રિવત મેચ ૦.૮૩ ગોલની સરેરાશ 
સામે મેરેડોનાની સરેરાશ માત્ ૦.૩૭ ગોલ 
રિવત મેચ છે. મોટી ટૂના્ષમેનરસમાં પણ પેલેનો 
રેકોડ્ષ બહેતર છે.

પેલે ૧૯૫૮, ૧૯૬૨, ૯૧૬૬ અને 
૧૯૭૦ એમ ચાર ફૂટબોલ િલડ્ષકપ રમયા 
હતા. આ ચારમાંથી ત્ણ િલડ્ષપ બ્ાવઝલે જીતયા 
એ જોતાં િલડ્ષ કપમાં પેલેની જીતનો રવેશયો 
૭૫ ટકા છે. બીજા મહાન ખેલાડીઓની 
જેમ પેલેની પણ નબળાઈઓ હતી. મેરેડોના 
મહાન ખેલાડી હતો પણ ડ્રગસને કારણે તે 
બરબાદ થયો. મહાન બો્સર માઈક ટાયસન 
બળાતકારના કેસમાં ફસાયા બાદ સળંગ દસ 
િાર યુએફસી વમડલિેઈટ બોન્સંગ ચેનમપયન 
બનેલો. બ્ાવઝલનો જ એનડરસન વસલિા સે્સ 
પાિર િધારિા લીધેલી દિાના કારણે ડ્રગસ 
કેસમાં વનષફળ જતાં તમામ ટાઈટલ પાછાં લઈ 
લેિાયેલાં. બીજા પણ ઘણા સપોરસ્ષપસ્ષન આ 
રીતે વિિાદોમાં આવયા. પેલેની નબળાઈઓ પણ 
સત્ીઓ હતી. બ્ાવઝલ સવહતના દેશોમાં મુક્ત 
માહોલ હોિાથી એકથી િધારે લગ્ો કે અફેર 
સામાનય છે. પેલેએ ત્ણ લગ્ કયાું અને બીજાં 
અફેર પણ કયાું હતા.

ગરીબ પરરવારમાં જન્મેલા પમેલમેની મહાન ફુટબામેલ ખમેલાડી સુધીની સફર અનામેખી રહી

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

પમેલમેઅમે પામેતાની પામેફમેશનલ કારરકર્દીમાં કુલ 1363 મમેચ રમીનમે 
1281 ગામેલ કરાયા હતા.  વળી ચાર વખત ફીફા વર્યાકપ જીતનાર 

બ્ાઝીલની ટીમમાં પમેલમે 3 વખત સામમેલ હતામે

ફુટબોલની રમતનો પર્યાર્ બનેલા મહાન ખેલાડી પેલે

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 06 JAnuARY, 202310



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 11FRIDAY, 06 JANUARY, 2023 ટેકન�ેલ�ેજી

GodFather તરીકે ઓળખાતા 
એન્ડ્રોઇડ બેંકકંગ ટ્રોજનનરો 

ઉપયરોગ 16 દેશરોમાં ફેલાયેલી 400 
થી વધુ બેંકકંગ અને ક્રિપ્રોકરન્્ી 
એપ્ના યુઝ ્્સને લક્ય બનાવવા મા્ે 
કરવામાં આવે છે. ક્્ંગાપરોર-મુખયમથક 
Group-IB એ ધ હેકર ન્યયૂઝ 
્ાથે શેર કરેલા અહેવાલમાં જણાવયું 
હતું કે આમાં 215 બેંકરો, 94 ક્રિપ્રો 
વૉલે્  પ્રદાતાઓ અને 110 ક્રિપ્રો 
એક્ચને્જ પલે્ફરોમ્સનરો ્માવેશ થાય 
છે જે યુ.એ્., તુકકી, સપને, ઇ્ાલી અને 
કેનેડામાં યુઝ ્્સને ્ેવા આપે છે.

માલવેર, એન્ડ્રોઇડ ઇકરોક્્સ્મને 
્ાગગે્ કરતા ઘણા નાણાકીય ટ્રોજનની 
જેમ કન્વીનન્્ગં ઓવરલે સરિીન્્ (વેબ 
ફેક્) જનરે્  કરીને યુઝ્્સની માક્હતી 
ચરોરી કરવાનરો પ્રયા્ કરે છે જે લક્ય 
એનપલકેશન્્ની ઉપર આપવામાં આવે 
છે.

જુન 2021 માં Group-IB દ્ારા 
્ૌપ્રથમ શરોધાયેલ અને માચ્સ 2022 
માં ThreatFabric દ્ારા જાહેરમાં 
જાહેર કરવામાં આવયું. GodFather 
ને્ીવ બેકડરોર ્ુક્વધાઓમાં પણ પેક 
કરે છે જે તેને ક્વકડઓઝ રેકરોડ્સ કરવા, 
કીસટ્રોક લરોગ કરવા, સરિીનશરો્ કેપચર 
કરવા અને એ્એમએ્ અને કરોલ 
લરોગ હાવગેસ્ કરવા મા્ે Android 
ના ઍક્ેક્્ક્બક્લ્ી API નરો દુરુપયરોગ 
કરવાની મંજયૂરી આપે છે.

Group-IB ના પુનટિકરણમાં 
જાણવા મળયું કે જે અન્ય બેંકકંગ ટ્રોજન 
છે કે જેનરો ્રો્્સ કરોડ જાન્યુઆરી 2019 
માં ફરોરમમાં લીક થયરો હતરો. તે માલવેર 

દ્ારા અન્ય જોખમી ્ેવા પણ ક્વતકરત 
કરવામાં આવે છે. જેમ કે માલવેર એઝ 
અ ્ક્વ્સ્ (MaaS) મરોડલ.

બે માલવેર ફેમીલી વચે્ની ્માનતા 
કમાન્ડ-એન્ડ-કંટ્રોલ (C2) એડ્ે્ 
મેળવવાની પદ્ધક્ત, C2 આદેશરોના 
અમલીકરણ અને વેબ ફેક, પ્રરોક્ી અને 
સરિીન કેપચર મરોડુ્લરો ્ુધી ક્વસતરે છે. 
જોકે, ઓકડયરો રેકરોકડિંગ અને લરોકેશન 

ટ્ેકકંગ ફીચ ્્સ હ્ાવી દેવામાં આવયા છે.
ર્પ્રદ વાત એ છે કે 

GodFather ્રોક્વયત પછીના 
દેશરોમાં યુઝ્્સને બચાવે છે. Group-
IB એ જણાવયું હતું. જો ્ંભક્વત હેક 
થયેલ ક્્સ્મની પ્ંદગીઓમાં તે 
પ્રદેશની એક ભાષાનરો ્માવેશ થાય છે 
તરો ટ્રોજન બંધ થઈ જાય છે. આ ્યૂચવે 
છે કે GodFather ક્વકા્કતા્સઓ 
રક્શયન બરોલનારા છે.

GodFather ને જે વસતુ 
અલગ બનાવે છે તે હકીકત એ છે કે 

તે ્ેક્લગ્ામ ચેનલ વણ્સનરોને કડક્રિપ્ 
કરીને તેનું કમાન્ડ-એન્ડ-કંટ્રોલ (C2) 
્વ્સર ્રનામું પુનઃપ્રાપ્ત કરે છે અને 
તે બલરોકફશ ્ાઇફરનરો ઉપયરોગ કરીને 
એન્કરોડ કરવામાં આવે છે.

યુઝ ્્સના કડવાઈ્ને ્ંરિક્મત કરવા 
મા્ે ઉપયરોગમાં લેવાતી ચરોક્ક્ મરોડ્ 
ઓપરેન્ડી જાણીતી નથી. જો કે થે્્ 
એક્રના કમાન્ડ-એન્ડ-કંટ્રોલ (C2) 

ઈન્ફ્ાસટ્ક્ચરની તપા્ ટ્રોજનાઈઝડ 
ડ્રોપર એપ્ને એક ્ંભક્વત ક્વતરણ 
વેક્ર તરીકે દશા્સવે છે. આ C2 એડે્્ 
પર આધાકરત છે જે Currency 
Converter Plus (com.
plus.currencyconverter) 
નામની એપ ્ાથે ક્લંક છે. જે જયૂન 
2022 ્ુધીમાં Google Play સ્રોર 
પર હરોસ્ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ 
આ એનપલકેશન હવે ડાઉનલરોડ કરવા 
મા્ે ઉપલબધ નથી.

Group-IB દ્ારા તપા્વામાં 

આવેલ અન્ય આક્્સફેક્ કાયદે્ ર 
Google Play Protect ્ેવાનરો 
ઢોંગ કરે છે, જે લોંચ થવા પર, ચાલુ 
્યૂચના બનાવે છે અને ઇન્સ્રોલ 
કરેલ એનપલકેશન્્ની ્યૂક્ચમાંથી તેના 
આઇકનને છુપાવે છે. Cyble એ 
તકુકીના યુઝ્્સને ધયાનમાં રાખીને MYT 
Müzik એનપલકેશન તરીકે ફેલાયેલા 
GodFather ના અ્ંખય નમયૂનાઓ 
શરોધી કાઢ્ા તયારે આ તારણરો આવયા.

ગયૂગલના પ્રવક્ા દાવરો કરે છે કે 
Google Play Protect અન્ય 
સત્રોતરોમાંથી ્ંભક્વત હાક્નકારક એપ્ 
મા્ે Google Play Services 
્ાથે Android કડવાઈ્ને 
તપા્ે છે. યુઝ્્સ Google Play 
Protect દ્ારા ્ુરક્ષિત છે. જે 
એન્ડ્રોઇડ કડવાઈ્ પર આ ઓળખાયેલ 
મેલી્ીય્ એનપલકેશન્્ને અવરરોક્ધત 
કરે છે.

GodFather એ એન્યુબી્ પર 
આધાકરત એકમાત્ એન્ડ્રોઇડ માલવેર 
નથી. જુલાઈ 2022ની શરૂઆતમાં 
થ્ે્ફેક્રિકે જાહેર કયુિં હતું કે ફાલકન 
તરીકે ઓળખાતા એન્યુબી્ના ્ંશરોક્ધત 
્ંસકરણે ્રકારી માક્લકીની VTB 
બેંકનરો ઢોંગ કરીને રક્શયન યુઝ ્્સને 
ક્નશાન બનાવયા હતા.

GodFather જેવા ્યૂલ ્ાથે 
ધમકી આપનારા હેકર ગુ્પ માત્ ચરોક્ક્ 
એનપલકેશન મા્ે કનન્વનન્્ંગ વેબ ફેક 
બનાવવાની તેમની ષિમતા દ્ારા મયા્સકદત 
છે. કે્લીકવાર ક્્ક્વલ ખરેખર મયૂળ 
કરતાં વધુ ્ારી હરોય શકે છે.

 beinghumanmj

શીર્ષક : પૃથ્ી-  
નેપાળી કવ્તા 

મૂળ લેખક : કે્લચંદ્ર 
લામા દાર્જીવલંગ

મારાં માથા ઉપર એક 
આકાશ છે.

જે કાળું કાળું થઈ ગયું છે.
તયાં આ મેલરો ધુમાડરો વધારે 

મનમાની નહીં રમે.
બ્, એ્લું જ કહેવું છે.

મને મળયરો છે ધરતીનરો એક 
્ુકડરો

મારાં પગ મયૂકવા મા્ે
જયાં હું શ્ા્ લઉં છું

જયાં હું ્પનાઓ વાવું છું
અને જયાં હું વાસતક્વકતા 

ઉગાડું છું.
એ એ જ રીતે ઉગરેલું રહે.
અહીં પયૂર, ભુસખલન છીનવી 

નહીં લે
ધરતીનરો ્ુંદર ચહેરરો.

બ્ એ્લું જ કહેવું છે.
પૃથવી ખુશીથી

વગાડી રહેલ ક્ગ્ારનાં
તાર તયૂ્ી નહીં જાય.
પૃથવી ગીત ગાય છે.

છરોડ -વૃષિરો હયા્સભયા્સ કક્વતા 
પાઠ કરે છે.

આ્લા કદવ્રોથી ખાં્તી 
હવાનાં

શ્ા્ બંધ નહીં પડી જાય.
બ્, એ્લું જ કહેવું છે.

પૃથવીને
પલાનસ્કની થેલીમાં ભરીને

કયા ંજઈ રહ્રો છે તું?
બ્, એ્લું પયૂછવું છે.

GodFather બેન્કિગ ટ્રોજન
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।। સ્વામી શ્ીજી ।।

બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વવામી મહવારવાજ શતવાબ્ી લેખમવાળવા

સુખ અને શાંતિમય જીવનનું કારણ સંિ માર્ગ જ છે
આ દુનિયા પર િજર કરીએ તો સવારથી રાત સુધી સૌ કોઈ 

કઈંક િે કંઈક કરતા જ હોય છે, પોતપોતાિી શનતિ કે 
સુખ મુજબ થતા આ પ્રયત્ોિો મુખય હેતુ છે સુખ-શાનંત. 

આ સુખ-શાંનત પામવાિો પ્રમુખમાર્ગ - મુખયમાર્ગ કયો?
આપણા સૌિા િાિા-મોટા સંકલપો હોય છે. આ વર્ષે આપણું 

ઘરિું ઘર થઈ જાય એટલે શાંનત, હવે કાર આવી જાય  એટલે 
સુનખયા, આ વર્ષે આપણે ધાયા્ગ મુજબ એક કરોડ કમાઈ લઈએ 
એટલે કોઈ પ્રશ્ન જ િહીં, આવા નવચારો પાછળિો આપણો 
દ્રષ્ટિકોણ છે, ‘સમૃનધિ આવે તો સુખ થાય.’  પરંતુ ભૂતકાળમાં 
ડોકકયું કરવા જેવું છે. 

બાઇબલમાં સોલોમિ રાજાિી વાત આવે છે. તિેી પાસે  
૩૦૦૦૦ કકલો સોિું હતું. દર વર્ષે  ૯.૬ લાખ તોલા સોિું 
તેિા ખજાિામાં ઉમેરાતું હતુ. ભવય મહેલો, ૧૪૦૦ રથ વરેરે 
અઢળક સંપનતિિા માનલક આ રાજાિે ૭૦૦ રાણીઓ અિે ૩૦૦ 
રખાતો હતી. આમ છતાં તેિા ઉદરારો હતા કે, સુખ મેળવવાિા  
મારા પ્રયત્ merely chasing after the wind હવાિા 
બાચકા ભરવા જેવા હતા.

શ્ીમદ્ ભારવતિા િવમા સકંધમાં યયાનત રાજા પણ આજ 
વાત કરે છે. શાપથી  વૃધિ થયેલા આ રાજાએ પુિઃ યૌવિ મેળવયું. 
હજાર વર્્ગ સુધી સમૃનધિ અિે નવર્યભોર દ્ારા સુખ મેળવવા 
પ્રયત્ કયા્ગ બાદ તેઓ એ તારણ પર આવયા કે, આ પૃથવીિા 
બધા જ અિાજિા કોઠારો, સોિાિા ભંડારો, સઘળા વાહિો અિે 
બધી જ સત્ીઓ પર એક જ પુરુર્િી માનલકી હોય, પણ જો તે 
પુરુર્ કામિાથી હણાયેલો હશે તો તે સુખી િહીં થઈ શકે.  આવા 
હજારો પ્રસરંો ઇનતહાસ કે, પુરાણોમાંથી મળે છે, તો સુખિો 
મુખય માર્ગ કયો ? 

કેટલાકિે લારે છે કે સતિા હોય તો સુખી થવાય, સમ્ાટ 
નસકંદર ‘Alexander the  great’િી વાત પ્રનસધિ જ છે. તે 
અનત પુરુર્ાથથી અિે યુધિવીર હતો, પરાક્રમો કરી પનશ્ગયા (ઈરાિ) 
ઉપર જીત મેળવી ભારત સુધી પહોંચેલા નવશાળ સામ્ાજયિા આ 
સમ્ાટે જીવિિા અંનતમ શ્ાસ રડતા રડતા લીધા હતા.

ઇસ ૧૬૫૮થી ઇસ ૧૭૦૭ સુધી ૪૯ વર્્ગ કદલહીિી સલતિત 

ઉપર રાજ કરિાર ઔરંરઝેબે ૯૦ વર્્ગિી ઉંમરે આલમરીર 
િામામાં લખયું છે સારી નજંદરાિી કિઝુલ રઈ. બાપિે જેલમાં 
ધકેલી આગ્રહપવૂ્ગક સતિા મેળવિાર આ શહિેશાહિે સતિાિો િશો 
નિરથ્ગક જણાયો. 

તો જીવિમાં અપિાવવા જેવો મુખયમાર્ગ, પ્રમુખમાર્ગ કયો ? 
ચારવેદ, વેદાંર, ઇનતહાસ, પુરાણ, વયાકરણશાસત્, 

શ્ાધિશાસત્, રનણતનવદ્ા, ઉતપાત નવજ્ાિ, નિનધશાસત્, તક્કશાસત્, 
િીનતશાસત્, દેવનવદ્ા, વશીકરણનવદ્ા, ધિુવષેદ, જયોનતર્,  
સપ્ગનવદ્ા રંધવ્ગનવદ્ા, આયુવષેદ વરેરે અિેક નવદ્ાઓમાં પારંરત 
થયા પછી છાંદોગય ઉપનિર્દમાં િારદજી सः अहं भगवः 

शोचामि હે ભરવન્ ! હું શોકમાં ડૂબેલો છું. કહી દુઃખ વયતિ કરે 
છે. 

માઈકલ એનજેલો જેવા કલાકારિી કલાકનૃત આજે પણ 
બેિમિૂ છે. આવા મહાિ કલાકાર જીવિિા અંતે અિસોસ 
વયતિ કરે છે. તે જ હાલત રાિનવદ્ાિા ક્ેત્ે નશખરે પહોંચેલા શ્ી 
કકશોર કુમારિી પણ છે. તેઓએ ઉચ્ચ નસનધિઓ હાંસલ કયા્ગ બાદ 
કહં્ હતું કે, હું અહીં છું તે કરતા ખંડવામાં હોત અિે બધા મિે 
કકશોરલાલ માસતર  કહીિે બોલાવતા હોત તો વધુ સુખ આવત. 
આ બધું જોતાં નવચાર આવે કે જીવિમાં આચરવા જેવો મુખય 

માર્ગ કયો? 
મહાભારતિા વિપવ્ગમાં આજ પ્રશ્ન યક્ યનુધનઠિર રાજાિે  

પૂછે છે कः पन्ाः માર્ગ કયો ? ઉતિર રૂપે યનુધનઠિર રાજા કહે 
છે ‘िहाजनों येन गतः सः पन्ाः’ ‘મહાપુરુર્ો જે મારષે 
ચાલયા હોય તેજ માર્ગ’ યુરો યરુોથી આપણે અિુભવી  રહ્ા 
છીએ કે મહાપુરુર્ો જે માર્ગ બતાવી રયા તેજ સુખ શાંનતિો માર્ગ 
છે.  બ્રહ્મનિઠિ શુકદેવજી કે મુનિવર િારદજી, શ્ીમદ્ શંકરાચાય્ગ 
કે શ્ીમદ્ રામાિુજાચાય્ગ, ભતિ મીરાબાઈ કે ભતિ િરનસંહ 
મહેતા, સંત તુલસીદાસજી કે સંત કબીરજી, સંત રોનહદાસ કે  સંત 
નતરુવલ્ુવર, સંત જ્ાિેશ્ર કે સંત એકિાથ, શ્ી રમણ મહનર્્ગ 
કે શ્ી રામકૃષણ પરમહંસ, શ્ી અરનવંદો કે શ્ી માતાજી આ 
સંતોભતિો એ કંડારેલા માર્ગથી જ આપણે શાંનત  પામયા છીએ 
અિે તેમિાથી જ આપણું અષ્સતતવ ટકી રહ્ં છે.

મહાિ તતવનચંતક ભારતિા પૂવ્ગ રાષ્ટ્રપનત ડો. રાધાકૃષણિિે 
કહ્ં છે કે, આજે આપણે સમાજમાં સુખ શાનંતપવૂ્ગક જીવીએ 
છીએ, એિું કારણ વૈજ્ાનિક આનવષકારો િથી, પરંતુ એવા  સંતો 
જ છે. જેઓ આપણી વચ્ચે નવચરે છે. 

નવદેશમાં જૈિધમ્ગિો પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાં જેમિો નસંહિાળો 
છે તેવા જિૈાચાય્ગ, મુનિ સુશીલકુમારજીએ આજિા સંદભ્ગમાં કહં્ 
છે કે,  બુધિ અિે તીથથંકર, રામ અિે કૃષણ, કબીર અિે િાિક 
વરેરે સંતોએ અિે અવતારોએ ભારતિે સંવનધ્ગત કયુથં છે. હવે 
કોઈ આવે એિી રાહ જોઈએ છીએ કે જે ભારતીય સંસકૃનતિે 

દોરે. જે કૌટુનંબક, આધયાષ્તમક, સામાનજક અિે રાજકીય 
સતરે પુષ્ટિ આપે. ભરવાિિી કૃપાથી એવા મહાપુરુર્ આપણિે 
મળયા છે. એમિું િામ છે પ્રમુખસવામી. આધયાષ્તમક પુરુર્  
પ્રમુખસવામીિે અિુસરો તો માર્ગ મળશે. 

માર્ગ કયો ? મહાપુરુર્ો, ભતિો, સંતો જે મારષે ચાલયા તેજ 
માર્ગ - આજિા યુરમાં પરમ પૂજય પ્રમુખસવામી મહારાજ જે 
મારષે ચાલયા તે  માર્ગ - આ સંતમાર્ગ છે, આ જ પ્રમુખમાર્ગ છે. 

પરમ પૂજય પ્રમુખસવામી મહારાજિો શતાબદી મહોતસવ ચાલી 
રહ્ો છે આ પનવત્ પવષે આ લેખમાળા દ્ારા પ્રમુખ મારષે પરલાં  
પાડી જીવિ સાથ્ગક કરીએ.  - સાધુ નારાયણમુનનદાસ

સંકાંનિનું વાહન વાઘ, ઉપવાહન 
અશ્વ-વરસાદ મધયમથી સારો રહે
આરામી 14 જાનયુઆરીએ ઉતિરાયણ 

પવ્ગિી ઉજવણી સાથે જ આકાશ આખું 
રરંબેરંરી પતંરોથી છવાઇ જશે. ઉતિરાયણિી 
તૈયારી વચ્ચ ે પતરં બજારમાં ચહેલપહેલ જોવા 
મળી રહી છે. જોકે, ઉતિરાયણિી સાથે જ નહનદુ 
સમુદાયમાં ધાનમ્ગક રીતે મહાતમય ધરાવતા 
મકરસકં્રાનત પવ્ગિી પણ ઉજવણી થશે, પરંતુ 
આ વર્ષે 14 જાનયુઆરીએ નવનચત્ સંયોર 
સજ્ગશે. જેમાં કમૂરતા રાનત્એ 8.46 વાગયે 
ઉતરશે. સૂય્ગદેવ મોડી સાંજે મકર રાનશમાં 
પ્રવેશ કરશે. આ વર્ષે મકરસંક્રાનતિંુ વાહિ વાઘ 
અિે ઉપવાહિ અશ્ હોવાિી સાથે આરામી 
ચોમાસાિી નસઝિમાં વરસાદ 
મધયમ રહેવાિો મત જયોનતર્ી 
આપી રહ્ા છે.

મકરસકં્રાનતિી ધાનમ્ગક રીતે 
ઉજવણી સાથે જ સેવા, દાિ-
પુણયિો મનહમા વણ્ગવાયો છે. 
મકરસકં્રાનતએ સૂય્ગદેવ ધિ 
રાનશમાંથી મકર રાનશમાં પ્રવેશ 
કરશે. ધિ રાનશમાંથી ભ્રમણ 
થવાિી સાથે જ ધિારક કમૂરતા પૂરા થાય 
છે. આ વર્ષે 14 જાનયુઆરીએ રાનત્એ 8.46 
વાગયે સયૂ્ગદેવિો મકર રાનશમાં પ્રવેશ થશે. 
જાનયુઆરીએ સવારે 9.59વાગયે સૂય્ગિો ધિ 
રાનશમાં પ્રવેશ સાથે ધિારક એટલે કે કમૂરતા 
શરૂ થયા હતા.

એક મનહિા સુધી લગ્ન સનહતિા શુભ કાયયો 
વનજ્ગત રહ્ા બાદ હવે 14 જાનયુઆરીએ રાનત્એ 
8.46 વાગયે સયૂ્ગદેવિો મકર રાનશમાં પ્રવેશ 
સાથે ધિારક સમાપ્ત થશે. 14 જાનયુઆરીએ 
મકરસકં્રાનત સાથે જ નતલ સંક્રાનત, પોંરલ, 
રંરાસ્ાિ સનહતિા પવ્ગિી ઉજવણી કરાશે. 
રામાિંદાચાય્ગ જયંનતિી ઉજવણી થશે. ૧૪ 

જાનયુઆરીિા શનિવારે સાંજે 6.14 વાગયા સુધી 
હસત િક્ત્ છે અિે તયાર બાદ સયૂ્ગદેવ નચત્ા 
િક્ત્માં મકર રાનશમાં પ્રવેશ કરશે. તે સમયે 
સૂકમા્ગ યોર અિે બાલવ કરણ રહેશે. જયારે ચંદ્ર 
કનયા રાનશમાં હશે. મકરસકં્રાનત સાથે જ સેવા-
દાિ - ધાનમ્ગક અિુઠિાિિી વણઝાર જોવા મળશે.

જયોનતર્ીિા જણાવયા મુજબ, સકં્રાનતિંુ વાહિ 
વાઘ છે. ઉપવાહિ અશ્ છે. પીળા કપડા પહેરેલા 
છે. હાથમાં આયુધ રદા ધારણ કરેલ છે. જાનત 
સપ્ગ છે. કેસરિું નતલક કયુથં છે. તે બેઠેલી છે. 
મોતીિા આભૂર્ણ ધારણ કયા્ગ છે. દનક્ણમાંથી 
આવીિે ઉતિર તરિ જાય છે. તિેી દૃષ્ટિ ઇશાિ 

તરિ છે. મુખ પનચિમ તરિ છે. 
જેથી દનક્ણ અિે ઇશાિ કદશાિા 
લોકોિે સુખ મળશે. સકં્રાનત માટે 
એમ મિાય છે કે, જે જે વસત ુ
સાથે સકં્રાનતિે સંબંધ હોય તે 
મોંઘી થાય છે અિે જે વયનતિ 
સાથે સંબધ હોય તેિે ત્ાસ થાય 
છે. મૂહત્ગ સામયાધ્ગ હોય વરસાદ 
મધયમ અિે સારો રહેશે.

14 જાનયઆુરીએ કમૂરતા ઉતરી જવા 
છતાં યોરિે જોતાં 17 જાનયુઆરીએ પહેલું 
લગ્નમૂહત્ગ રહેશે. જાનયુઆરી માસમાં 
17,18,25,26,27,28 અિે 31 જાનયુઆરીએ 
લગ્નમૂહત્ગ છે. જયારે િેબ્રુઆરીમાં 
1,6,7,10,11,14,16,22,23મીએ મૂહત્ગ છે. 
માચ્ગ માસમાં 8,9,10,11,13 અિે 14મીએ 
લગ્નમૂહત્ગ છે. 17 જાનયુઆરીથી લગ્નસરાિી 
નસઝિ િરી શરૂ થશે. દરનમયાિ જાનયુઆરીથી 
માચ્ગ માસ સુધીમાં 22 મૂહત્ગ હોય સંખયાબંધ 
લગ્ન આયોજિો થયા છે. કમૂરતામાં એક માસ 
સુધી લગ્ન આયોજિો પર બ્રેક બાદ હવે િરીવાર 
લગ્નિી રોિક દેખાશે.

મકરસંક્વાતત 
તવાે 14મીએે જ 

ઉજવવાશે, સૂર્યદેવ 
મવાેડી સવાંજે મકર 
રવાશશમવંા પ્રવેશશે

શતવાબ્ી મહવાતે્સવ શિમમતે્ તવશ્વિવા ધવામમમિક વડવાએવાેિંુ એવાહવવાિ

પ્રમુખસવામી મહારાજિા પ્રેમ અિે બનલદાિિે 
યાદ કરી નવશ્ાસિા બંધિોિે મજબૂત કરાશે

અમદાવાદ
પ્રમખુ સવામી મહારાજિી 

શતાબદીિી ઉજવણીિા ભારરુપે 
અમદાવાદમા ં ચાલતા નવશરે્ 
કાય્ગક્રમમા ં આ અઠવાકડય ે રરુુ 
પ્રતયિેી ભનતિ ઉપર ધયાિ 
અપાય ુ છે. 20મી કડસમેબર, 
2022િા રોજ, જૈિ, મષુ્સલમ, 
શીખ, નરિસતી, યહદૂી અિે 
બૌધિ ધમયોિુ ં પ્રનતનિનધતવ કરતા 
નવશ્ભરિા ધાનમ્ગક િતેાઓ અિ ે
પ્રનતનિનધઓએ પ્રમખુસવામી 
મહારાજિા પે્રમ અિ ેબનલદાિિે 
યાદ કરીિ ે સામનૂહક સવંાદ 
દ્ારા આંતરનવશ્ાસિા બધંિોિ ે
મજબતૂ કરવા પ્રનતબધિતા 
વયતિ કરી હતી. આ પહેલાં  
29 ઓરસટ, 2000 િા રોજ 
નમલનેિયમ પીસ કોનિરનસમાં 
સયંતુિ રાષ્ટ્રમા ં સબંોધિમાં 
પ્રમખુ સવામી મહારાજે કહ્ ંહતુ 
કે, “આપણ ે ધાનમ્ગક િતેાઓએ 
નવશ્મા ં માત્ એક જ ધમ્ગિું 
સવપ્ન િ જોવંુ જોઈએ, પરંતુ 
એવી દનુિયાિંુ સવપ્ન જોવું 
જોઈએ જયા ં તમામ ધમયો એક 

હોય. એકસાથ ેખીલવુ ંએ શાનંતિું 
રહસય છે. આપણ ેબીજાિા ભોરે 
પ્રરનત િ કરવી જોઈએ, પરંતુ 
બીજાિા ભલા માટે પોતાિો 
એક ભાર બનલદાિ આપવો 
જોઈએ. કેમ કે સાચો ધમ્ગ એ છે 
જ ેએકબીજા માટે પે્રમિી પે્રરણા 
આપ ેછે.” 

પ્રમખુસવામી મહારાજિી 
આતંરધમ્ગ સમરસતા પ્રતયિેી 
પ્રનતબધિતાિે યાદ કરતા,ં HH 
દલાઈ લામાએ એક પત્ દ્ારા 
એસમેબલીિે સબંોનધત કરતાં 
કહં્ હત ુ કે, “હુ ં પ્રમખુસવામી 
મહારાજિી શતાબદી નિનમતિ ે
મારી શભુચેછા પાઠવુ ં છુ.ં તમેણે 
અનહંસા અિ ે કરુણાિા પ્રાચીિ 
ભારતીય શાણપણિો ખરેખર 
અભયાસ કયયો હતો. બહેરીિિા 

થોટ લીડર, HE અબદલુ 
રહેમાિ બ ુઅલીએ જણાવયુ ં હતું 
કે, “અબ ુ ધાબીમા ં ઐનતહાનસક 
BAPS મકંદર પ્રરેણાદાયી છે, તે 
સસંકૃનતલક્ી છે-દેશો અિ ે ધમયોિે 
એક સાથ ે લાવ ે છે.  બહેરીિમાં 
BAPS મકંદર પણ બિશ.ે 
પ્રમખુસવામી મહારાજ જવેા 
આરેવાિો મૃતય ુ પામતા િથી 
પરંત ુજીવતં રહે છે. મહંત સવામી 
મહારાજ શે્ઠિ પરુોરામીિા શે્ઠિ 
અિુરામી છે.” આચાય્ગ ડૉ. 
લોકેશ મનુિજી, જિૈ મનુિ, પ્રમખુ, 
અનહંસા નવશ્ ભારતીએ જણાવયુ ં
હતુ ં કે, “પ્રમખુસવામી મહારાજ 
જવેા કદગરજો ભાગય ેજ આ પૃથવી 
પર જનમ લ ેછે. ત ેતમામ નવનવધ 
ધમયોિે એક સાથ ે જોડવાિો સતેુ 
હતો. 

ધમ્ય
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હવે સરકાર વવરુદ્ધ પ્રદર્શનમાં પાેલીસ પાેતે 
જ ફરરયાદી બની રકરે

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં હવે કલમ 144નું ઉલ્ંઘન કરી દેખાવ 

કરનાર સામે ગુનો નોંધાશે. વાત જાણે એમ છે કે, ગુજરાત 
વવધાનસભામાં રજૂ થયેલા કોડ ઓફ વરિવમનલ પ્ોવસજર 
વિલ ને રાષ્ટ્રપવતની મંજૂરી મળી ગઈ છે. મહતવનું છે કે, 
આ વિલ માર્ચ- 2021માં ગુજરાત વવધાનસભામાં રજૂ 
કરાયુ હતુ. જોકે હવે આ વિલને રાષ્ટ્રપવતની મંજૂરી મળી 
જતાં પોલીસ પ્દશ્ચનકારીઓ વવરુદ્ધ IPC સેકશન 188 
હેઠળ કાય્ચવાહી હાથ ધરી શકે છે. 

ગુજરાતમાં હવે વવરોધ પ્દશ્ચન કરવું ભારે પડી શકે છે 
કારણકે ગુજરાતમાં હવે કલમ 144નું ઉલ્ંઘન કરનાર સામે 

ગુનો નોંધાશે. ગુજરાત વવધાનસભામાં આ વિલ રજુ કરવામાં 
આવયુ હતુ તયારિાદ આ વિલ રાષ્ટ્રપવતન પાસે ગયુ હતું જેના 
પર આજે મોહર લાગી ગઈ હતી.  ગુજરાત વવધાનસભામા 
આ વિલ વર્ચ 2021ના માર્ચમાં રજૂ કરવામાં આવયુ હતું. 
આ વિલને રાષ્ટ્રપવતની મંજૂરી મળી જતા હવે પોલીસ 
પ્દશ્ચનકારીઓ વવરુદ્ધ આઈપીસી ધારા 188 હેઠળ કાયદેસરની 
કાય્ચવાહી કરશે. હવે ગુજરાત પોલીસ પ્દશ્ચનકારીઓ વવરુદ્ધ 
કડક કાય્ચવાહી કરી શકશે. સુત્ોમાંથી મળતી માવહતી પ્માણે 
રાજયમાં CRPCની કલમ 144નો ભંગ કરનારા લોકો 
વવરુદ્ધ કાય્ચવાહી કરવાના વિલને રાષ્ટ્રપવતએ મંજૂરી આપી 
છે. રાષ્ટ્રપવત પાસેથી આ વિલ પાસ થતા પોલીસ પ્દશ્ચનકારી 
સામે પગલા લેશે તો કોર્ચ અવમાનનાનો કેસ નહીં નોંધી શકે 
તેમજ આ સાથે હવે સરકાર વવરોધી પ્દશ્ચનમાં પોલીસ પોતે 
જ ફરરયાદી િની શકશે. 

ગુજરાત રાજયમાં વવરોધ પ્દશ્ચન કરવું હવે 
મુશકલે િનશે, ફોજદારી ગુનો નોંધાઈ શકે અમદાવાદ

ગુજરાતમાં કોરોનાની વેકકસન મારે 
લોકો પડાપડી કરી રહાં છે. રાજયમાં 
રસીના સરોક મારે સરકાર કેન્દ્ર સરકાર 
પાસે વવનંતીઓ કરી રહી છે તયારે મોરો 
ખુલાસો થયો છે કે કોરોનાની રસીના 
૨૨.૨૮ લાખ ડોઝ િગડી ગયા છે. 
ગુજરાત આરોગય વવભાગ કેરલી હદે 
િેદરકાર રહં્ છે તે વાત ખુલ્ી પડી 
છે. કોરોનાકાળમાં દરેક વયવતિને રસી 
મળે તે મારે કેન્દ્ર સરકાર પ્યત્નશીલ 
રહી હતી. આ તરફ ગુજરાત આરોગય 
વવભાગની િેકાળજીને લીધે કોરોનાની 
રસીના ૨૨,૨૮,૪૩૫ ડોઝ િગડી ગયા 
હતા. અમદાવાદ શહેરમાં આજે પણ 

રોજ િે-ત્ણ કેસ કોરોનાના િનતા જ 
રહા છે પરંતુ કોરોનાવવરોધી રસીનો કોઈ 
સરોક જ ન હોવાથી મયુવન. કોપપોરેશનના 
અિ્ચન હેલથ સેન્રર, સામૂવહક આરોગય 
કેન્દ્ર અને પ્ાથવમક આરોગય કેન્દ્રમાં 
શકશે. આખરે એવા િોડ્ચ લગાવી 
દેવામાં આવયા છે કે, કૃપા કરીને કોરોના 
વવરોધી રસી લેવા મારે અહીં પધારશો. 
નહીં, રસી મળવાની હાલ કોઈ શકયતા 
નથી. કણા્ચરક, વિહાર, મહારાષ્ટ્ર, કેરળ, 
છત્ીસગઢ અને પંજાિ કરતાં કોરોના 
રસીનો સૌથી વધારે િગાડ ગુજરાતમાં 
થયો છે.  રસી સરાવવા મારે લાખો 
રૂવપયાનો ખર્ચ કરવામાં આવયો હોવા 
છતાં રસીનો િગાડ થયો છે. 

રસીની બુમરાણ વચ્ચે ગુજરાતમાં 28 
લાખ કોરોના રસીના ડોઝ બગડી ગયા

AAPના સંગઠનમાં 
ફેરફાર, ઈસુદાન ગઢવી 

હવે પ્દેશ પ્મુખ
અમદાવાદ

ગુજરાતમાં આમ આદમી પારટીમાં મોરો 
િદલાવ થયો છે. પારટીના પ્દેશ પ્મુખ ગોપાલ 
ઈરાવલયાને હવે પારટીના નેશનલ જોઈન્ર 
સેરિેરરી અને મહારાષ્ટ્રના પ્ભારી િનાવવામાં 
આવયાં છે. જયારે અગાઉ પારટીના નેશનલ 
જોઈન્ર સેરિેરરી રહેલા ઈસુદાન ગઢવી હવે 
આમ આદમી પારટીના નવા પ્દેશ પ્મુખ તરીકે 
જાહેર કરવામાં આવયાં છે. 

તે ઉપરાંત અલપેશ કથીરરયાની સરેર વરકિંગ 
પ્ેવસડેન્ર તરીકે દવષિણ ઝોનની જવાિદારી 
સોંપવામાં આવી છે. અા ઉપરાંત ડરેડયાપાડાના 
રાતર વસાવાને દવષિણ ગુજરાતના અારદવાસી 
વવસતારમાં સંગઠનને મજિૂત િનાવવાની 
જવાિદારી સોંપવામાં અાવી છે.

મચછરજન્ય રોગરાળો, 
અમદાવાદમાં એક વર્ચમા 

ડને્ગયૂના ૨૫૩૮ કેસ, 3 મોત
અમદાવાદ

અમદાવાદમા ૨૦૨૨માં મચછરજન્ય 
રોગરાળો વકયપો હતો. ડને્ગયનૂા કુલ ૨૫૩૮ 
કેસ નોંધાવાની સાથે ડેન્ગયથૂી ત્ણ દદટીના મોત 
વનપજયા હતા. છેલ્ા ત્ણ મવહનામા ઓરીના 
૬૦૦ કેસ જયારે વર્ચ-૨૦૨૨મા ઓરીના કુલ 
૭૪૩ કેસ નોંધાયા હતા.કોરોનાના શહેરમા 
હાલમા કુલ દસ એરકરવ કેસ છે. કોવવવશલડ 
વરેકસન આવતા હજુ એક સપ્ાહ જરેલો સમય 
લાગશે. વર્ચ-૨૦૨૨મા શહેરમા મેલેરરયાના કુલ 
૧૨૭૩, ઝેરી મેલેરરયાના ૧૭૯ જયારે ડેન્ગયનૂા 
૨૫૩૮ કેસ નોંધાયા હતા.દવષિણ ઝોનમા ડેન્ગયનૂા 
વર્ચ દરવમયાન ૫૧૫,પૂવ્ચઝોનમા ૫૭૧ ઉપરાંત 
પવચિમ ઝોનમા ૪૦૦થી વધુ કેસ નોંધાયા હતા.

કમુરતા િાદ ભૂપેન્દ્ર પરેલ 
સરકારનું થઈ શકે વવસતરણ

ગાંધીનગર
મુખયમંત્ી ભૂપેન્દ્ર પરેલ પોતાના મંત્ી 

મંડળનું વવસતરણ કરી શકે છે. મળતી માવહતી 
મુજિ રાજયમાં 5 નવા મંત્ીઓને સમાવવા 
મારે ફરી કવાયત શરૂ કરાઈ છે. હાલના 
17ના મંત્ી મંડળમાં સરકાર 2 કવેિનેર અને 3 
રાજય કષિાના મંત્ીઓનો સમાવેશ કરી શકે છે. 
હાલમાં રાજયના ઘણા વજલ્ાઓને સરકારમાં 
પ્વતવનધીતવ મળયું નથી. આ વવસતરણમાં 
આ પૂવત્ચ કરી લેવાશે. રાજયમં મંત્ી િનવા 
મારે ભાજપના નેતાઓ હાલમાં તલપાપડ છે. 
જેઓ રદલહી સુધી એડીરૌરીનું જોર લગાવી 
રહાં છે. હાલમાં નાના મંત્ી મંડળના કારણે 
ભાજપના નેતાઓમાં ભારે અસંતોર છે. હાલની 
સરકારમાં 19 વજલ્ાને પ્વતવનવધતવ મળયું છે. 
હજુ 14 વજલ્ા િાકાત છે. 

BJPના 4 નાયિ 
દંડકને સોંપાઈ ઝોન 

વાઈઝ મોરી જવાિદારી
ગાંધીનગર

વવધાનસભામાં એક મુખય દંડક અને 4 
નાયિ દંડકની વનમણૂક કરાઈ છે. ભાજપના 
4 નાયિ દંડકને ઝોન વાઈઝ મોરી જવાિદારી 
સોંપાઈ છે. જેમાં કૌવશક વેકરીયાને સૌરાષ્ટ્ર, 
વવજય પરેલને દવષિણ, રમણ સોલંકીને મધય 
અને જગદીશ મકવાણાને ઉત્ર ઝોનની 
જવાિદારી સોંપાઈ છે. જેમાં વડોદરાના 
િાલકૃષણ શુક્લની મુખય દંડક તરીકે વનમણૂક 
કરાઈ છે. આ વસવાય ડાંગના વવજય પરેલ, 
િોરસદના રમણ સોલંકી, અમરેલીના કૌવશક 
વેકરરયા અને વઢવાણના ધારાસભય જગદીશ 
મકવાણાની નાયિ મુખય દંડક તરીકે વનમણૂક 
કરાઈ છે. 

અમદાવાદ
ટ્ારફકના વનયમોની ઐસીતૈસી 

કરવામાં ગુજરાતીઓ કંઈ િાકી નથી 
મુકતા. વસંગલ જોયા વવના વાહન 
દોડાવી દેવું એ તો જાણે હવે સવભાવ 
િની ગયો છે. જેને કારણે માત્ એક 
જ રદવસમાં રેડલાઈર વાયોલેશનના 
અસંખય કેસ િનતા હોય છે. આ અંગે 
એક આરરીઆઈ રરપોર્ચમાં સામે આવયુ ં
છેકે, સપરમેિર-2021થી ઓગસર 
2022ના સમયગાળામાં રાજયમાં કુલ 
રૂવપયા 92,21,94,224 ના મેમાં ઇશય ૂ
કરવામાં આવયા છે. આ આંકડાઓ 
દશા્ચવે છેકે, આપણે આપણી ટ્ારફક 
સને્સ સુધારવાની જરૂર છે. ગુજરાત 

રાજયના  33 વજલ્ાની   36 જેરલી 
RTO અને ARTO કરેરી ધવારા 
રૂવપયા 92.21 કરોડનો ઇ-રલણ મેમાં 
રાજયની જનતાને ફરકારવામાં આવયા 
છે. RTI- માવહતી અવધવનયમ 2005 
હેઠળ  માંગવામાં આવેલી માવહતીમાં 
રાજયની વાહન વયવહાર કરેરી 
ધવારા માવહતી આપવામાં આવી છેકે 
રાજયમાં સપરેમિર-2021થી ઓગસર 
2022ના સમયગાળામાં રાજયમાં કુલ 
રૂવપયા 92,21,94,224 ના મેમાં ઇશયૂ 
કરવામાં આવયા છે.  રાજયની વાહન 
વયવહાર કવમશનર કરેરીમાં એક 
માવહતી અવધવનયમ 2005 હેઠળ એક 
RTI અરજી કરવામાં આવી હતી. 

એેક સપ્ાહમાં એા સમમતી 
કાંગ્ેસ પ્રમુખને રરપાેર્શ 
સાંપરેઃ  ગુજરાત કાંગ્ેસમાં 
ધરમુળથી ફેરફારની રક્યતા

અમદાવાદ

ગુજરાત વવધાનસભાની રૂંરણીમાં 
ભાજપે આ વખતે પૂવ્ચ મુખયમંત્ી 
માધવવસંહ સોલંકીનો રેકોડ્ચ તોડી 
નાંખયો છે. ભાજપે આ વખતે 157 
િેઠકો જીતીને એક નવો રકવત્ચમાન 
સથાવપત કયપો છે. તયારે કોંગ્ેસનો 
આ વખતનો પરાજય સૌથી ખરાિ 

પરાજય ગણાયો છે. જે કોંગ્ેસ છેલ્ા 
27 વર્ચથી 50થી વધુ િેઠકો પર જીત 
મેળવતી હતી. તે કોંગ્ેસ 2017માં 80 
િેઠકો સુધી પહોંરી ગઈ હતી. પરંતુ 
આ વખતે કોંગે્સની માત્ 17 િેઠકો 
આવતાં જ હાઈકમાન્ડ ખિૂજ નારાજ 
થયો છે. આ વખતના પરરણામોને 
લઈને કોંગ્ેસ દ્ારા મંથન કરવામાં 
આવશે. આ મારે કોંગે્સે 3 સભયોની 
સતય શોધક સવમતીનું ગઠન કયુું 
છે. તે ઉપરાંત આ કવમરી રૂંરણીના 
પરરણામોના કારણોની સાતતયતા પણ 
રકાસશે.

કોંગે્સના રાષ્ટ્રીય પ્મુખ મલ્ાજુ્ચન 

ખડગેએ ગુજરાતના પરાજય િાદ 
સતય શોધક કવમરીની રરના કરી 
છે. જેમાં ત્ણ સભયોની કવમરી 
િનાવવામાં આવી છે. આ કવમરીના 
રેરમેન તરીકે નીવતન રાઉત, ડો. 
શરકલ અહેમદ ખાન તથા સપ્વગરી 
શંકર ઉલાકાની સભય તરીકે વનમણુંક 
કરાઈ છે. આ કવમરી કોંગ્ેસ 
પ્મુખને ગુજરાતની હારના કારણો 
અને પરરણામો અંગેનો રીપોર્ચ એક 
સપ્ાહમાં સોંપશે. તયાર િાદ કોંગ્ેસનો 
હાઈકમાન્ડ ગુજરાતમાં સંગઠનમાં 
મોરો ફેરફાર કરે તેવી શકયતાઓ 
સેવાઈ રહી છે. 

ગુજરાતમાં પરાજય થવાના કારણો શોધવા કોંગ્ેસ 
હાઈકમાન્ડ દ્ારા સતય શોધક કવમરીની રરના

ટ્ાફિકના નનયમો તોડી ઈ-મચેમો 
મચેળવવામાં અમદાવાદ અવવલ!

ગાંધીનગર
રાજયના પવવત્ યાત્ાધામોના 

વવકાસ માસરર પલાનની સવ્ચગ્ાહી 
સમીષિા ગાંધીનગરમાં ઉચ્ચસતરીય 
િેઠક યોજીને હાથ ધરી હતી. ગુજરાત 
પવવત્ યાત્ાધામ વવકાસ િોડ્ચ દ્ારા 
આયોવજત આ સમીષિા િેઠકમાં 
મુખયમંત્ી ભૂપેન્દ્ર પરેલે રાજયના 8 
પવવત્ યાત્ાધામ, 28 અન્ય મહતવના 
યાત્ાધામો અને 358 જેરલા સરકાર 
હસતકના દેવસથાનકોના વવવવધ વવકાસ 
કામોની પ્ગવત તથા ભાવવ આયોજન 
અંગેની તલસપશટી માવહતી મેળવી હતી. 

પ્વાસન-યાત્ાધામ વસરવ હારરત 

શુકલા અને પવવત્ યાત્ાધામ વવકાસ 
િોડ્ચના સવરવ રાવલે વવસતૃત પે્ઝન્રેશન 
દ્ારા મુખયમંત્ીશ્ીને યાત્ાધામ વવકાસ 
િોડ્ચની ગવતવવવધઓથી અવગત કયા્ચ 
હતા. મુખયમંત્ીના મુખય અગ્ સવરવ 
કૈલાસનાથન આ િેઠકમાં સહભાગી 
થયા હતાં. રાજયના 64 યાત્ાધામોમાં 
રૂ. 334 કરોડના વવકાસ પ્ોજેકરસ 
મંજૂર કરવામાં આવેલા છે તે પૈકી 
ર૬ કામો રૂ. 152.55 કરોડના ખરચે 
પ્ગવતમાં છે તેમજ 38 કામો મારે 
મળેલી મંજૂરી અન્વયે રૂ. 177.80 
કરોડના કામો વવવવધ તિક્ે પ્ગવત 
હેઠળ છે. 

અમદાવાદ
આજે ગુજરાત હાઈકોરટે કડક થઈને 

સરકારને કહ્ં છે કે, રાજયમાં ઘાતક 
દોરીથી થતાં લોકોના મોત નહીં રલાવી 
લેવાય. હાઈકોરટે આ મારે િે રદવસમાં 
સરકાર પાસે જવાિ માંગયો છે. તયારે 
રાજયમાં  છેલ્ા એક મવહનામાં 
રાઈનીઝ દોરીથી આઠ લોકોના ગળા 
કપાયા છે અને ત્ણ લોકો મોતને 
ભેટા ંછે. 

સુરતના કામરેજમાં દોરી વાગવાને 
કારણે યુવકનું ગળું કપાયું હતું અને 
તે મોતને ભેટો હતો. તયાર િાદ 
વડોદરામાં એક વયવતિ દોરી વાગવાને 

કારણે મોતને ભટેો છે. રણોલીમાં 
રહેતા યુવકનું રાઇનીઝ દોરીથી ગળું 
કપાતા મૃતયુ પામયો છે. સમા કેનાલ 
રોડ પર યુવક િાઈક પર જતો હતો તે 
સમયે આ ઘરના િની હતી. વવશાલ 
ઠાકોર નામના યુવાનનું રાઇનીઝ 
દોરીથી ગળું કપાઈ જતાં મોત થયું 
છે. િે રદવસ પહેલા પણ નવાપુરામાં 
રાઇનીઝ દોરીના કારણે હોકી પલેયરનું 
મોત વનપજયું હતું. 13 રડસેમિરથી 
લઈને 3 જાન્યુઆરી સુધીમાં આઠ 
લોકોના રાઈનીઝ દોરીથી ગળા કપાયા 
છે. જેમાં પાંર લોકોને ઈજા પહોંરી છે 
અને ત્ણ લોકોના મોત થયાં છે. 

ગુજરાતના યાત્ાધામો ઉપર વરસી 
સરકાર, 334 કરોડ રૂનપયા ખર્ચશચે

ગુજરાતમાં એક મનિનામાં રાઈનીઝ 
દોરીથી આઠ લોકોના ગળા કપાયા

ગુજરાત સવહત દેશની અનેક 
હેરરરેજ લાઈનો પર દોડતી 

દેખાશે હાઈડ્ોજન ટ્ેન
સુરત

 ગુજરાતમાં દેશની પહેલી 
હાઈડ્ોજન ટ્ેન દોડવા જઈ રહી છે. 
કેન્દ્રીય રેલવે મંત્ી અવવિની વૈષણવે 
જાહેરાત કરતા જણાવયું હતું કે 
ગુજરાતમાં વિવલમોરા-વઘઈ રૂર પર 
હાઈડ્ોજન ટે્ન દોડશે. રૂંક સમયમાં 
દેશની પારં હેરરરેજ લાઈનો પર 
હાઈડ્ોજન ટ્ેન દોડતી દેખાશે. 

રેલવે મંત્ી અવવિની વેષણવે જાહેરાત 
કરી હતી અને દેશમાં રુંક સમયમાં 
હાઈડ્ોજન ટ્ેન દોડતી દેખાવવાની વાત 
કરી હતી.
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નવી દિલ્ી
ગૂગલને આંચકો આપતા નેશનલ 

કંપની લો એપપલેટ પરિબ્યુનલ 
(એનસીએલએટી)એ કોમ્પટટશન 
કપિશન ઓફ ઇમ્ડિ્ા (સીસીઆઇ) 
દ્ારા ફટકારવાિાં આવેલા રૂ. ૧૩૩૭ 
કરોડિ રૂપપ્ાના દડંિ પર વચગાળાનો 
સટટે િૂકવાનો ઇનકાર કરી દીધો છટે અને 
અિેટરકાની ટટેકનોલોજી કંપનીને દડંિની 
ટકા રકિ જિા કરાવવાનો આદટેશ આપ્ો 
છટે. સીસીઆઇએ ભારતિાં એ્ડ્ોઇડિ 
સિાટ્ટફોન ઓપરટેટટંગ પસસટિના બજારિાં 

પોતાની ઇજારાશાહીનો દયુરુપ્ોગ કરવા 
બદલ ફટકા્યો હતો. ગયુગલે સીસીઆઇના 
આ આદટેશને એનસીએલએટીિાં 
પડિકા્યો હતો. ગ્ા વર્ષે ઓકટોબરિાં 
સીસીઆઇએ ગયુગલને આદટેશ આપ્ો હતો 
કે તે સિાટ્ટફોન વપરાશકારોને એ્ડ્ોઇડિ 
પલેટફોિ્ટ પર એપસ ટડિપલટ કરવાની 
િંજૂરી આપે અને તો પોતાની પસંદગી 
િયુજબ સચ્ટ એમ્જનની પસંદગી કરવાની 
પરવાનગી આપે.  ૧૯ જા્્યુઆરીથી 
આ ઓડિ્ટર અિલિાં િૂકવાના પનદદેશ 
આપવાિાં આવ્ા છટે.

ગૂગલને આંચકોઃ 1337 કરોડના િંડ 
પર સ્ટે મૂકવાનો NCLAT નો ઇનકાર
સીસીઆ�ઇઆે ફટક�રેલ� દંડની દસ ટક� જમ� કર�વવ�ન�ે આ�દેશ

સરકારનો િોટો પનર્ટ્: વર્્ટ 
1996થી ફરાર એજાઝ અહિદ 

અહંગર આતંકી જાહટેર ક્યો
નવી દિલ્ી

કે્દ્ી્ ગૃહ િતં્ાલ્ ેબયુધવારટે એક િોટી ઘોર્રા કરી 
હતી. આ અતંગ્ટત િતં્ાલ્ ે કાશિીર િૂળના એજાઝ 
અહિદ અહંગર ઉફફે અબયુ ઉસિાન અલ-કાશિીરીને 
આતકંવાદી જાહટેર ક્યો છટે. આ ભ્કંર આતકંવાદી 
અલ-કા્દા સાથ ે સબંધં ધરાવ ે છટે અન ે અ્્ વપૈવિક 
આતકંવાદી જથૂો સાથ ે સપંક્કિા ં છટે. ત ે ભારતિાં 
ઈસલાપિક સટટેટ (IS)ન ે ફરી શરૂ કરવાનયુ ં કાિ 
કરી રહ્ો છટે. એજાઝ અહિદ અહંગર હાલિાં 
અફઘાપનસતાનિા ં સથા્ી થ્ો છટે અન ે ત ે ઈસલાપિક 
સટટેટ જ્િયુ અન ેકાશિીર િાટટે આતકંવાદીઓની ભરતી 
કરનારાઓિા ંિયુખ્ કતા્ટહતા્ટ છટે.

ઉત્તરાખડંિના પૂવ્ટ િયુખ્પ્રધાન 
રાવત પવરુદ્ધની સીબીઆઇ 
તપાસનો આદટેશ રદ કરા્ો

નવી દિલ્ી
સયુપ્રીિ કોટદે આજે  ઉત્તરાખડંિ હાઇકોટ્ટના એ 

આદટેશને ફગાવી દીધો છટે જેિાં હાઇકોટદે સે્ રિલ બ્યુરો 
ઓફ ઇ્વેસટીગેશન (સીબીઆઇ)ને પવૂ્ટ િયુખ્પ્રધાન 
પત્વે્ દ્ પસંહ રાવત પવરુદ્ધના ભ્રષ્ાચારના આરોપોની 
તપાસ કરવાના પનદદેશ આપ્ા હતા. ઉલ્ેખની્ છટે કે 
૨૭ ઓકટોબર, ૨૦૨૦ના રોજ હાઇકોટદે ભાજપ નેતા 
પવરુદ્ધના આરોપોની સીબીઆઇ તપાસનો આદટેશ આપ્ો 
હતો. હાઇકોટદે પત્કારો ઉિેશ શિા્ટ અને પશવ પ્રસાદ 
સેિવાલ પવરુદ્ધની એફઆઇઆર પર રદ કરી હતી. 
સયુપ્રીિ કોટદે નોંધ ય્ું છટે કે બે પત્કારો પોતાની પવરુદ્ધની 
એફઆઇઆર રદ કરાવવા િાટટે હાઇકોટ્ટ ગ્ા હતાં. 

શ્ીનગર 
જ્િયુ કાશિીરના રાજોરીિાં આતંકીઓએ ખયુલ્ેઆિ 

ગોળીબાર ક્યો અને પવસફોટ ક્યો હતો, જેિાં છ લોકો 
િા્ા્ટ ગ્ા હતા. આ ઘટના બાદ રાજોરી અને પૂંચિાં 
સીઆરપીએફએ વધયુ બે હજાર જવાનોને તૈ્ ાન ક્ા્ટ છટે. 
અને આતંકીઓની શોધખોળ િાટટે પોટા પા્ે સચ્ટ ઓપરટેશન 
ચલાવવાિાં આવી રહં્ છટે. િોટી સંખ્ાિાં લોકો પવરોધ 
પ્રદશ્ટન કરી રહ્ા છટે. એવાિાં સયુરક્ા વ્વસથાના પગલા 
વધારવાિાં આવ્ા છટે. જ્ારટે જ્િયુ કાશિીરના કુપવાડિાિાં 
એલઓસી પાસેથી િોટા પ્રિારિાં હપથ્ારો અને પવસફોટકો 
જપ્ત કરા્ા છટે. જિેાં ત્ર પપસતોલ, ૨૨ પપસતોલ રાઉ્ડિ, 

ત્ર િેડિ ઇન ચાઇના ગ્ેનેડસ િળી આવ્ા છટે. આ હપથ્ારો 
અને ગ્ેનેડિ અહીંના કના્ટહ પવસતારિાં રહટેતા શિીિ અહટેિદ 
શેખના ઘરિાંથી િળી આવ્ા છટે. જેની હાલ સૈ્ ્ અનેપોલીસ 
દ્ારા પૂછપરછ ચાલી રહી છટે. 

રાજોરીિાં હત્ાકાડંિ બાદ બે હજાર જવાનો 
તૈનાત કરા્ા, આતંકઓની શોધખોળ જારી
કુપવ�ડ�મ�ં ત્રણ મેડ ઇન ચ�ઇન� ગ્ેનેડ, ત્રણ પપસ્�ેલ, આન્ય હથિય�ર�ે, વવસ્ફટક�ે જપ્ત

પ્ના
ગત િપહનાિાં ્ોજા્ેલી પબહાર 

સટાફ પસલેકશન કપિશનની પરીક્ાિાં 
પેપર લીકની ફટર્ાદને લઈને આજે 
પટનાિાં પવદ્ાથથીઓએ પવરોધ પ્રદશ્ટન 
કરી રહ્ા છટે. પરીક્ાની પ્રથિ પશફટનયું 
પેપર લીક થ્ા બાદ આ કેસિાં 
ધરપકડિ પર થઈ હતી. આ પરીક્ા 
રદ કરવાની િાંગ ઉઠી રહી હતી. 
આજે આ પરીક્ા રદ કરવાની િાંગ 
કરી રહટેલા પવદ્ાથથીઓ પર પોલીસે 
લાઠીચાજ્ટ ક્યો હતો.

પરીક્ાના ઉિેદવારોએ પટના 
કોલેજના ગેટથી પ્રદશ્ટન શરૂ ક્યુું હતયું. 
પવદ્ાથથીઓનયું કહટેવયું છટે કે BSSC-

CGL-3 સપચવાલ્ સહા્કની 
તિાિ પશફટ પરીક્ાઓ રદ્ કરવી 
જોઈએ. પવદ્ાથથીઓનયું આંદોલન પટના 
કોલેજથી શરૂ થ્યુ હતયું અને ગાંધી ચોક, 
િયુસલ્ાપયુર હાટ, ભીખાના પહાડિી, 
ન્ા ટોલા, હથયુઆ િાકફેટ, ગાંધી 
િેદાન, જેપી ગોલા્બર અને ડિાક 
બંગલા ચોકડિી સયુધી પ્રદશ્ટન થ્યુ હતયું. 
આ દરપિ્ાન પોલીસે દટેખાવકારોને 
કાબૂિાં લેવા િાટટે લાઠીચાજ્ટ પર ક્યો 
હતો. પટનાિાં BSSCની પરીક્ાની 
પ્રથિ પશફટિાં પરીક્ા શરૂ થ્ા પહટેલા 
જ પેપર લીકની િાપહતી સાિે આવી 
હતી. આ અંગે ધરપકડિ પર કરવાિાં 
આવી હતી. 

જયપુર
ભારતિાં ફરી એકવાર કોરોના 

વા્રસનો ખતરો જોવા િળી રહ્ો 
છટે. દટેશિાં કોરોનાના ઓપિક્ોન 
વેટરઅ્ટના સબવટેરઅ્ટ 
XBB.1.5એ તિાિ લોકોની પચંતા 
વધારી દીધી છટે. આ વેટરઅ્ટના 
ભારતિાં ઘરા કેસો સાિે આવ્ા 
છટે. રાજસથાનિાં પર એક વ્પતિ 
ઓપિક્ોન વેટરઅ્ટના સબવેટરઅ્ટ 
XBB.1.5થી સંક્પિત થ્ો છટે. 
પનષરાતંોનયું કહટેવયું છટે કે, XBB.1.5 

કોરોના વા્રસના અ્્ વટેરઅ્ટ 
કરતા ઝડિપથી ફેલા્ છટે. જે લોકોએ 
રસીનો ડિોઝ લઈ લીધો છટે, તે લોકોને 
પર આ વેટરઅ્ટથી સંક્પિત કરવાની 
ક્િતા ધરાવે છટે. રાજસથાનિાં 

જ્પયુરનો એક વ્પતિ XBB.1.5થી 
સંક્પિત થ્ો છટે. િાપહતી િયુજબ આ 
વ્પતિ 19 ટડિસે્બરટે અિેટરકાથી 
જ્પયુર આવ્ો હતો. આ વ્પતિને 
22 ટડિસે્બરટે તાવ આવ્ો હતો. 
આ વ્પતિએ 23 ટડિસે્બરટે તપાસ 
કરાવતા તે કોરોના સંક્પિત હોવાનયું 
સાિે આવતા આ વ્પતિના સે્ પલ 
જીનોિ પસક્ેમ્સંગ િાટટે િોકલવાિાં 
આવ્ા, ત્ારબાદ 4 જા્્યુઆરીએ આ 
વ્પતિના XBB.1.5 સંક્પિત થ્ો 
હોવાની પયુમષ્ થઈ છટે.

પ્નામાં પરીક્ા રિ કરાવવા મા્ટે 
પ્રિર્શન કરનારા ઉપર લાઠીચાજ્શ

નવી દિલ્ી
દટેશની રાજધાની ટદલહી મસથત 

ઈઝરા્લી દૂતાવાસિાં તૈનાત એક  હટેડિ 
કો્સટટેબલે આતિહત્ા કરી લીધી છટે. 
આ ઘટનાની જારકારી  બયુધવારટે િળી 
હતી. દૂતાવાસિાં તૈનાત હટેડિ કો્સટટેબલે 
ખયુદને ગોળી િારીને આતિહત્ા કરી 
લીધી છટે. આ ઘટનાની જાર થતા જ 
સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ છટે. પોલીસે આ 
િાિલે તપાસ હાથ ધરી છટે. ઘટનાની 
પયુમષ્ કરતા ટદલહી પોલીસે જરાવ્યુ 
કે, ટદલહીના વસંત પવહાર પવસતારિાં 
મસથત ઈઝરા્ેલી દૂતાવાસના આવાસી્ 
ક્પલેકસિાં તૈનાત એક હટેડિ કો્સટટેબલે 

પોતાને ગોળી િારીને આતિહત્ા કરી 
લીધી છટે. ઘટનાની તપાસ ચાલયું છટે. 
આતિહત્ાનયું કારર શયું છટે તેના પવશે 
હજયુ કોઈ જારકારી સાિે નથી આવી.  
રાજધાનીિાં મસથત કોઈપર દટેશની 
એ્બસેી સૌથી સયુરપક્ત પવસતારિાં 
આવે છટે. અહીં બહારના લોકોના 
પ્રવેશ પર પ્રપતબંધ છટે. આવી મસથપતિાં 
આ વીવીઆઈપી પવસતારિાં હટેડિ 
કો્સટટેબલની આતિહત્ાથી સવાલો ઉભા 
થઈ રહ્ા છટે. અહીં ઘટનાની તપાસિાં 
લાગેલી ટદલહી પોલીસની ટીિે પ્રાથપિક 
તપાસ બાદ આતિહત્ા િાટટે પાટરવાટરક 
કારર જરાવ ય્ું છટે. 

નવી દિલ્ીના ઈઝરાયલી િૂતાવાસમાં 
્ટે.કોનસ્ટેબલનો ગોળી મારી આપઘાત

લિાખ
રાજધાની ટદલહીિાં ફરી એકવાર ઠંડિીનયું િોજયું ફરી વળ્યું 

છટે. આ સાથે બયુધવારનો ટદવસ સીઝનની સૌથી ઠડંિી સવાર 
હતી. ધ્ૂજતી સવારની સાથે ટદવસ દરપિ્ાન અનેક સથળોએ 
ભારટે ઠંડિી રહી હતી. બયુધવારટે ટરજનયું લઘયુત્તિ તાપિાન િાત્ 
3.3 ટડિગ્ીએ પહોંચ્યું હતયું. હવાિાન પવભાગે ટરજિાં કોલડિવેવ 
સાથે ઓરટે્જ એલટ્ટ જાહટેર ક્યુું છટે.

હવે આગાિી 5 થી 7 જા્્યુઆરી સયુધીના ત્ર ટદવસ 
સયુધી રાજધાનીના કેટલાક પવસતારોિાં શીત લહટેરનો પ્રકોપ 
ચાલયુ રહી શકે છટે. આ દરપિ્ાન લઘયુત્તિ તાપિાન 4 
ટડિગ્ીની આસપાસ નોંધાઈ શકે છટે. શીત લહટેર સાથે ધયુ્િસ 
પર પરટેશાન કરશે. હવાિાન પવભાગે 5 થી 7 જા્્યુઆરી 
વચ્ે ધયુ્િસ અને કોલડિવેવ િાટટે ્લો એલટ્ટ જાહટેર ક્યુું છટે. 

તો દહટેરાદૂન, જ્િયુ, કટરા, અમૃતસરિાં પર ભારટે ઠડંિી છટે. 
ઉ.પ્રદટેશ, પંજાબ, હટર્ારાિા રટેડિ એલટ્ટ તો રાજસથાનના 
ચયુરુિાં તાપિાનનો પારો શૂ્ ્ની નીચે છટે. દ્ાસિાં તાપિાન 
િાઈનસ 25 ટડિગ્ીએ પહોંચી ગ્યું છટે.

દટેશિાં ફરી ઠડંિીનયુ િોજયું ઃ દ્ાસિાં -25 ટડિગ્ી 
ચયુરુિાં તાપિાન શૂ્ ્થી પર નીચે પહોંચ્યું
જમ્ુ, કટર�, આમૃ્સરમ�ં પણ ભ�રે ઠંડી, ઉ.પ્રદેશ, પંજાબ, હરરય�ણ�મ� રેડ આેલટ્ટ

રાંચી
ઝારખડંિિાં શ્ી સ્િેદ પશખર 

તીથ્ટસથળ જ રહટેશે. કે્ દ્ સરકારટે 
પોતાના અપધકારોનો ઉપ્ોગ 
કરીને નોટટટફકેશન જારી ક્યુું છટે. 
િધ્પ્રદટેશના સૂક્િ, લઘયુ અને િધ્િ 
ઉદ્ોગો (MSME) િંત્ી ઓ.પી.
સકલેચાએ કહં્ કે, CM પશવરાજ 
પસંહટે અગાઉથી જ આ િયુદ્ટે PM 
નરટે્દ્ િોદી સાથે વાત કરી ચૂક્ા છટે. 
તિેરે જરાવ્યું કે, વડિાપ્રધાન િોદી 
અને કે્દ્ી્ ગૃહિંત્ી અપિત શાહના 
પનદદેશ પર હવે શ્ી સ્િદે પશખર 
તીથ્ટસથળ જ રહટેશે, આ સથળિાં કોઈ 
ફેરફાર નહીં કરા્. તિેરે વધયુિાં કહં્ 
કે, આ તીથ્ટસથળિાં કોઈપર બાંધકાિ 

કા્્ટ નહીં થા્ અને સથળની પપવત્તા 
જાળવી રાખવા િાટટે અહીં હોટલ, 
રિેટકંગ અને નોન-વેજ પર પ્રપતબંધ 
રહટેશે.

િંત્ી ઓ.પી.સકલેચાએ કહ્ં કે, 
સ્િદે પશખર િાત્ જૈન સિાજ િાટટે 
જ નહીં, પરંતયુ આખા દટેશ િાટટે પપવત્ 
સથાન છટે. તેિરે કહ્ં કે, ‘એવયું નક્ી 
કરા્યું છટે કે એક બોડિ્ટની રચના કરાશે, 
જેિાં બે લોકો જૈન સિાજ, સથાપનક 
પ્રપતપનપધ અને સરકારના પ્રપતપનપધ 
હશે. જે પર પનર્ટ્ કરવાનો હશે તે 
બોડિ્ટ દ્ારા કરવાિાં આવશે. તિેરે 
જરાવ ય્ું કે, આ સથળ ્ાત્ાધાિ જ 
રહટેશે, પ્રવાસન સથળનો દરજ્ો પાછો 
ખેંચી લેવા્ો છટે.

જનૈોની જીત, સમ્મેદ શિખરજી તીર્થ 
સરળ જ રહેિમેઃ કેન્દ્રનુ ંનોટિટિકેિન

રાજસથાનિાં કોરોનાના ખતરનાર વેટરઅ્ટની 
દસતક, અિેટરકાથી આવેલો વ્પતિ સકં્પિત
ક�ેર�ેન�ન� આ�ેપમક�ેન વેરરઆન્ટન� સબવેરરઆન્ટ XBB.1.5આે ર�જસ્�નની થચં્� વધ�રી



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 15FRIDAY, 06 JANUARY, 2023 નેશનલ

નવી દિલ્ી
આજે દિલ્હી-NCRમાં ભૂકંપના 

જોરિાર આંચકા અનુભવાયા છે. જમમુ-
કાશમહીરમાં પણ ધરતહી ધ્ુજી ્ોવાના 
અ્ેવાલ છે. તયાં લોકોએ પણ ભૂકંપના 
આંચકા અનુભવયા છે. આ ભૂકંપનહી 
તહીવ્રતા દરએક્ટર સકકેલ પર 5.9  
માપવામાં આવહી છે. આ ભૂકંપનું કકેન્દ્ર 
અફઘાનનસતાનનું ન્ન્િ ૂ કુશ નવસતાર છે. 
અતયાર સુધહીમાં કોઈ પણ જાનમાલને 
નુકસાન થયું ્ોવાના અ્ેવાલો સાંપડ્ા 

નથહી. જોકકે લોકોમાં ડર જોવા મળહી રહ્ો 
છે. અગાઉ પણ દિલ્હી-એનસહીઆરમાં 
ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે. દિલ્હી-
એનસહીઆરમાં અવાર-નવાર ભૂકંપ 
આવતા ્વે આ સંવેિન નવસતારોમાં આવે 
છે. દિલ્હી-એનસહીઆરમાં ભુકંપ આવતા 
જ નિલડીંગ અને ઈમારતોના લોકો રસતા 
પર િોડહી આવયા ્તા.  પાદકસતાન, 
ઈસલામાિાિ, લા્ોર, તજાદકસતાન અને 
અફઘાનનસતાનમાં પણ ભૂકંપના આંચકા 
અનુભવાયા છે. 

દિલ્ી-NCR અને જમ્મુ-કાશ્ીર્ાં ભૂકંપ 
પાદકસ્ાન સહ્્ અન્ય િેશો્ાં આંચકા
બિલ્ડીંગમાં રહેતા હજારાે લાેકાે રસતા પર દાેડી આાવ્ા

જે. પહી. નડ્ા જ ભાજપના 
પ્રમુખ તરહીકકે આગામહી 3 
વર્ષ સુધહી ચાલુ જ ર્ેશે

્દરદ્ાર
ભારતહીય જનતા પા્ટટીનહી રાષ્ટહીય કાય્ષકાદરણહીનહી િે 

દિવસનહી િેઠક તા. ૧૬- ૧૭ જાન્યુઆરહીએ યોજાનારહી 
છે તે િરનમયાન પા્ટટીના વત્ષમાન અધયક્ષ જયપ્રકાશ 
નડ્ાનો કાય્ષકાળ વધારવા નનણ્ષય લેવાય તેવહી પૂરહી 
શકયતા િેખાઈ ર્હી છે. ઉલ્ેખનહીય છે કકે, ૨૦૧૯થહી 
શરૂ કરહી ્જી સુધહી નડ્ાને નેતૃતવ નહીચે ભાજપે જે 
પ્રકારે કાય્ષ કયુું ્તું અને પા્ટટી જે પ્રકારે તેનો ધવજ 
નવનવધ રાજયોમાં ફરકાવવામાં સફળ ર્હી તે જોતાં અને 
૨૦૨૪નહી ચૂ્ંટણહીને પણ ધયાનમાં લેતા નડ્ાનો કાય્ષકાળ 
ઓછામાં ઓછો ૨૪ સુધહી તો લિંાવાશે જ તેમ જાણકાર 
સૂત્ોનું ક્ેવું છે.

જળસંરક્ષણમાં જનભાગહીિારહીનો 
નવચાર લોકોના મનમાં જાગૃત 
કરવો પડશે ઃ વડાપ્રધાન મોિહી

નવી દિલ્ી
ભોપાલમાં ૫ જાન્યુઆરહીથહી ‘જલ નવઝન ૨૦૪૭’ થહીમ 

પર િે દિવસહીય પદરરિનું આયોજન કરવામાં આવયું છે. 
આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિહીએ વહીદડયો કોન્ફરનન્સંગ 
દ્ારા કોન્ફરન્સને સંિોનધત કરહી ્તહી. તેમણે કહં્ કકે 
આજે ભારત જળ સુરક્ષામાં અભૂતપવૂ્ષ કામ કરહી રહં્ છે 
અને અભૂતપવૂ્ષ રોકાણ પણ કરહી રહ્ં છે. જળ સંરક્ષણ 
મા્ટેના રાજયોના પ્રયાસો રાષ્ટના સામનૂ્ક લક્યોને ્ાંસલ 
કરવામાં ઘણો આગળ વધશે. પહીએમ મોિહીએ કહ્ં કકે 
મનરેગા ્ેઠળ પાણહી પર મ્ત્તમ કામ થવું જોઈએ. જળ 
સંરક્ષણ મા્ટે જનભાગહીિારહીનો નવચાર લોકોના મનમાં 
જાગૃત કરવો પડશે.

અ્યોધ્યા
અયોધયામાં રામ મંદિર નનમા્ષણનું 

કામ ઝડપ ગનતએથહી ચાલહી રહ્ં 
છે. િેશના લોકો કામ પૂણ્ષ થવાનહી 
રા્ જોઈ રહ્ા છે. મળતહી માન્તહી 
અનુસાર, આ મંદિરનું કામ ૨૦૨૪ 
સુધહીમાં પૂણ્ષ થઈ જશે.  શ્હી રામ 
જન્મભૂનમ તહીથ્ષ ક્ષેત્ ટ્રસ્ટના મ્ાસનચવ 
ચંપત રાયનું એક મો્ટું નનવેિન સામે 
આવયું છે. તેમણે કહ્ં છે કકે, દડસેમિર 
૨૦૨૩માં જ ભગવાનનહી મનૂત્ષનો 
અનભરેક કરવામાં આવશે. શ્હી 
રામજન્મભનૂમતહીથ્ષ ક્ષેત્ ટ્રસ્ટના સનચવ 

ચંપત રાયે જણાવયું કકે, અયોધયામાં રામ 
મંદિરનું નનમા્ષણ ઝડપથહી ચાલહી રહં્ છે 
અને આ વરષે દડસેમિરમાં ભગવાન 
રામનહી મૂનત્ષના અનભરેક મા્ટે ગભ્ષગૃ્ 
તૈયાર થઈ જશે. એ્ટલું જ ન્ીં, 
અયોધયામાં ભવય રામ મંદિરને લઈને 

વધુ એક મો્ટો નનણ્ષય લેવામાં આવયો 
છે. આ મંદિરમાં ભગવાન રામનહી 
એવહી મૂનત્ષ સથાનપત કરવા પર નવચાર 
થઇ રહ્ો છે, જેને ભક્ો ૩૦ થહી ૩૫ 
ફૂ્ટના અંતરથહી સરળતાથહી િશ્ષન કરહી 
શકકે. ્ાલમાં ભગવાન રામ અષ્ટધાતુનહી 
લગભગ ૬ ઇંચનહી મૂનત્ષ જોવા મળે છે. 
શ્હી રામ જન્મભૂનમ તહીથ્ષ ક્ષેત્ ટ્રસ્ટના 
મ્ાસનચવ ચંપત રાયે જણાવયું કકે, આ 
મનૂત્ષ ઉપરાંત અયોધયાના રામ મંદિરમાં 
ભગવાન રામનહી મો્ટહી મૂનત્ષ પણ 
સથાનપત કરવામાં આવશે, જે ભગવાન 
રામના િાળ સવરૂપનહી ્શે. 

અયોધયા ખાતે દડસેમિર ૨૦૨૩માં જ રામ 
મંદિરમાં ભગવાનનહી મૂનત્ષનો અનભરેક કરાશે

અગર્લા
નત્પુરાના ગોમતહી નજલ્ાના 

ઉિયપુર ખાતે નત્પુરાના પૂવ્ષ મુખયમંત્હી 
અને ભાજપના રાજયસભા સાંસિ 
નિપલિ કુમાર િેિના પૈતૃક ઘરનહી 
િ્ાર મંગળવારે મોડહી રાતે્ અજાણયા 
્ટોળાએ ્ુમલો કયયો ્તો. ્ટોળાએ 
પૂજારહીઓને પણ નનશાન િનાવયા 
્તા. ્ુમલાખોરોએ આ િરનમયાન 
વા્નોમાં તોડફોડ પણ કરહી ્તહી.

આ ઘ્ટના તયારે િનહી જયારે 
પૂજારહીઓનું એક જૂથ ઉિયપુરના 
જમજુરહી નવસતારમાં રાજનગર ખાતે 
િેિના ઘરે પ્ોંચયું ્તું. િુધવારે 
તેમના નપતાનહી પુણયનતનથ નનનમત્તે 

પૂજારહી િેિના ઘરે યજ્ઞ કરવા 
આવયા ્તા. અ્ેવાલો પ્રમાણે 
િિમાશોએ પૂજારહીઓ પર ્ુમલો 
કયયો અને વા્નોનહી તોડફોડ કરહી 
્તહી. આજુિાજુના લોકો અને 
સથાનનક લોકોએ પૂજારહીને િચાવયા 
િાિ ્ુમલાખોરો ભાગહી ગયા ્તા. 
સહીપહીએમના કાય્ષકરો પર આ ઘ્ટનાને 
અંજામ આપવાનો આરોપ લગાવયો છે.

નવી દિલ્ી
નવહી નશક્ષણ નહીનત ૨૦૨૦માં 

ભારતના ઉચ્ચ નશક્ષણને વૈનવિક 
પલે્ટફોમ્ષ પર લાવવાનું ક્ેવામાં 
આવયું છે. એનઈપહી અનુસાર ્વે 
યુજીસહીએ ઉચ્ચ નશક્ષણ મા્ટે ભારતમાં 
નવિેશહી યુનનવનસ્ષ્ટહીઓના કકેમપસ 
ખોલવા મા્ટે સંપણૂ્ષ તૈયારહી કરહી લહીધહી 
છે. આજે યુજીસહીના ચેરમેન પ્રો. 
એમ જગિહીશ કુમારે આ મા્ટે તૈયાર 
કરેલહી માગ્ષિનશ્ષકાનો ડ્ાફ્ટ જા્ેર 
કયયો ્તો. આ માગ્ષિનશ્ષકામાં નવિેશહી 

યુનનવનસ્ષ્ટહીઓએ ભારતમાં તેમના 
કકેમપસ સથાપવા મા્ટે કયા નનયમોનું 
પાલન કરવું પડશે તેનહી સંપૂણ્ષ માન્તહી 
આપવામાં આવહી છે.

યુજીસહીના ચેરમેન પ્રો. એમ. 
જગિહીશ કુમારે જણાવયું ્તું કકે અ્ીં 
કકેમપસ સથાપવા મા્ટે સૌ પ્રથમ નવિેશહી 
યુનનવનસ્ષ્ટહીઓએ યુજીસહીનહી મંજૂરહી 
લેવહી પડશે. આ મંજૂરહી મા્ટે તેઓએ 
યુજીસહીના તમામ નનયત નનયમોનું 
પાલન કરવું પડશે. 

ભારતહીય નવદ્ાથટીઓનહી સાથે નવિેશહી 

નવદ્ાથટીઓ પણ તે કકેમપસમાં અભયાસ 
કરહી શકશે, પરંતુ પ્રવેશ નનયમો અંગે 
તેમણે કહ્ં કકે આ મા્ટે તેઓ પોતાનહી 
પ્રનરિયા અપનાવહી શકકે છે. 

આગળ તેમણે કહં્ કકે નવવિનહી 
્ટોચનહી ૫૦૦ નવિેશહી યુનનવનસ્ષ્ટહીઓનહી 
રને્નંગમાં આવનારહી સંસથાઓને 
જ અ્ીં કકેમપસ ખોલવાનહી મંજૂરહી 
આપવામાં આવશે. આ નસવાય 
કકેમપસમાં મન્લાઓનહી સુરક્ષા અને 
રનેગંગને લઈને રાજય અને યુજીસહીનહી 
ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાનું ર્ેશે. 

ભમુવનેશ્વર 
ઓદડશામાં અગાઉ રનશયાના 

પ્રમુખ પુનતનના ્ટહીકાકાર િે રનશયન 
નાગદરકોના ર્સયમય મોત નનપજયા 
્તા. ઓદડશામાં વધુ એક રનશયન 
નાગદરકનો મૃતિે્ મળહી આવયો છે. 
જેને પગલે માત્ ૧૦ જ દિવસમાં ત્ણ 
રનશયન નાગદરકોના મોતને કારણે 
ઓદડશા પોલહીસ અને પ્રશાસન િોડતા 
થઇ ગયા છે. આ મોત ્તયા તો નથહી 
તે એંગલથહી પણ તપાસ કરવામાં આવહી 
ર્હી છે. જ્ાજના મુખય એનન્જનનયર 

૫૦ વરટીય રનશયન નાગદરકનો મૃતિે્ 
મંગળવારે પારાિહીપ પો્ટ્ષ પરથહી મળહી 
આવયો ્તો. તપાસમાં સામે આવયું છે 
કકે ્ા્ટ્ષ એ્ટેકને કારણે મોત નનપજયું 
્તું. આ પ્ેલા રનશયાના પવૂ્ષ સાંસિનો 
મૃતિે્ એક ્ો્ટેલમાંથહી મળહી આવયો 
્તો જયારે આ પવૂ્ષ સાંસિના નમત્નો 
પણ મૃતિે્ મળહી આવયો ્તો. આમ 3 
રનશયન નાગદરકોના મૃતિે્ ઓદડશામાં 
મળહી આવયા છે. જેમાંથહી િેના 
મોતનું કારણ ્ા્ટ્ષ એ્ેટક અને એકનું 
આતમ્તયા ્ોવાનું સામે આવયું છે. 

હરિપમુરાના પૂવ્વ CMના ઘર પર ્મુ્લો 
CPM કા્ય્વક્ા્વ પર આરોપ લગાવ્યો

ઓદરસસા્ાં 10 દિવસ્ાં રિીજા 
રહશ્યનનમું ર્સ્ય્્ય મૃત્યમુ થ્યમું
આાેરરસ્ાના પાેર્ટથી લાશ મળી, હાર્ટ આેરેકથી મૃત્યુની શક્યતા 

ભારતમાં નવિેશહી યુનનવનસ્ષ્ટહીઓના 
કકેમપસ ખોલવાનહી તૈયારહીઓ કરાઈ
યયુનનવબ સ્િરીઆાેઆ ેભારતમાં કેમ્પ્ સ્ાપવા મારે કયા નનયમાેનયું પાલન કરવયું તેની મારહતી આપાશે

નવી દિલ્ી 
અમેદરકાનહી જનરલ એ્ટનમકસ કંપનહીનહી પે્ટા કંપનહી 

‘જનરલ એ્ટનમકસ એરોનદે્ટક સહીસ્ટહીમ ઇન્ડસટ્રહીઝ’ 
(GA-ASI) સાથે, ભારતનહી ‘ભારત ફોજ્ષ નલનમ્ટેડે 
ભાગહીિારહી સાધહી છે અને િંને કંપનહીઓએ સાથે મળહી મો્ટા 
ભારતહીય ડ્ોન નવમાનો ભારતમાં જ િનાવવા કરારો કયા્ષ 
છે.’ આ જીએ-એએસઆઇ કંપનહીનું મુખય મથક અમેદરકાના 
સાન-ડહીગોમાં આવેલું છે તે ભારતમાં જ ભારત ફોજ્ષનહી સાથે 
મળહી મો્ટા કિના ડ્ોન નવમાનો િનાવવાનહી છે.

આ કંપનહીનહી માતૃ કંપનહી જનરલ એ્ટનમકસ ગલોિલ 
કોપયોરેશનના ચહીફ એનકઝકયુ્ટહીવ નવવેક િાલે કહં્ ્તું કકે, 
જીએ- એએસઆઇ ભારત ફોજ્ષ સાથે ઉતપાિન કરવા આતુર 
છે. તેઓ ક્ે છે કકે ભારત ફોજ્ષને અનત સૂક્મ પ્રકારનહી 

સલામતહી મા્ટેના ઉપયોગહી સપેર-પા્ટ્ષસ િનાવવાનો પચાસ 
વર્ષનો અનુભવ છે તેથહી તે અમદેરકાનહી જીએ એએશઆઇને 
ડ્ોન વહીમાનોનહી સંરચના તે મા્ટે જરૂરહી ઇજનેરહી ક્ષમતા, 
ઉતપાિન પછહી અનનવાય્ષ િનહી ર્ેલહી પરહીક્ષણ મા્ટેનહી ક્ષમતા 
તેમજ પરહીક્ષણ પછહી તેનહી યોગયતા નસદ્ધ કરવા મા્ેટનહી 
વયવસથા તે િધું જ ભારત ફોજ્ષ ધરાવે છે.

USનહી ‘ડ્ોન’ મને્યફુકેક્ચદરંગ કંપનહી ભારતનહી 
કંપનહી સાથે ્વે ‘ડ્ોન’ નવમાનો િનાવશે
GA- ASI ભારત- ફાેર્ટની ્ાથે મળી વવમાના ેિનાવતા આન્ય ઉદાેગાેને પાેત્ાહન મળશે નવી દિલ્ી

PM મોિહીના નેતૃતવમાં આજે 
િુધવાર 4 જાન્યુઆરહીના રોજ મળેલહી 
કકેનિને્ટનહી િેઠકમાં મ્તવના નનણ્ષયો 
લેવામાં આવયા છે. કકેન્દ્રહીય મંત્હી 
અનુરાગ ઠાકુરે જણાવયું કકે નેશનલ ગ્હીન 
્ાઈડ્ોજન નમશનને કકેન્દ્રહીય કકેનિન્ેટ 
દ્ારા મંજૂરહી આપવામાં આવહી છે. આ 
સાથે તેમણે માન્તહી આપહી ્તહી કકે 
ભારત ગ્હીન ્ાઇડ્ોજનનું વૈનવિક ્િ 
િનશે. િર વરષે 50 લાખ ્ટન ગ્હીન 
્ાઇડ્ોજનનું ઉતપાિન થશે. 

કકેન્દ્રહીય મંત્હી અનુરાગ ઠાકુરે આજે 
માન્તહી આપતાં જણાવયું ્તું કકે PM 

મોિહીના નેતૃતવમાં કકેનિને્ટનહી િેઠકમાં 
મ્તવના નનણ્ષયો લેવામાં આવયા છે. 
આજે કકેન્દ્રહીય કકેનિન્ેટે નેશનલ ગ્હીન 
્ાઈડ્ોજન નમશનને મંજૂરહી આપહી છે. 
ભારત ગ્હીન ્ાઇડ્ોજનનું વૈનવિક ્િ 
િનશે. વાનર્ષક 50 લાખ ્ટન ગ્હીન 
્ાઇડ્ોજનનું ઉતપાિન થશે.

નશેનલ ગ્ીન ્ાઈડ્ોજન હ્શનને 
કેનદ્ી્ય કેહિનટે દ્ારા ્ંજરૂી અપાઈ
ભારત ગ્ીન હાઇડાેરનનયું વૈનવિક હિ િનશે: ઠાકયુ ર
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મહાસ
પૂર્વ આફ્રિકન દેશ સોમાફ્િયામાં બે 

કાર રચ્ે થયેિા જોરદાર ફ્રસ્ોટમાં 19 
િોકોના મોત થયા છે. સોમાફ્િયા સુરક્ા 
અફ્િકારીઓ અને સાક્ીઓએ જણાવયુ ં
હતું કે, મધય સોમાફ્િયાના એક શહેરમાં 
બુિરારે કારમાં બોમબ ફ્રસ્ોટોમાં 19 
િોકો માયા્વ ગયા હતા અને ઘણા ઘાયિ 
થયા હતા. હતું કે આતંકરાદીઓએ 
બુિરારેના રોજ ફ્રસ્ોટકોથી ભરેિા 
રાહનો રડે મહાસ શહેરમાં હુમિો 
કયયો હતો. અફ્િકારીઓના જણાવયા 
અનુસાર અબદુલ્ાહી અદાનને જણાવયુ ં
કે આતંકરાદીઓએ ફ્સફ્રિ એરરયાને 

ફ્નશાન બનાવયું, જેના કારણે આ 
બિાસટમાં કુિ 19 િોકોના મોત થયા 
છે. આ હુમિો આતંકરાદી સંગઠન 
અિ-શબાબના જેહાદી િડરૈયાઓએ 
કયયો હતો. મધય સોમાફ્િયાના 
ફ્હરાન ફ્રસતારમાં થયિેા ફ્રસ્ોટોએ 
સમગ્ર ફ્રસતારને હચમચારી નાખયો 
હતો.  સોમાફ્િયાના સુરક્ા દળોએ 
આ ફ્રસતારમાં અિ-શબાબ ફ્રરુદ્ધ 
મોટો હુમિો કયયો હતો.  અિ-શબાબ 
આતંકરાદી સંગઠન અિ-કાયદા સાથે 
જોડાયેિ એક જૂથ છે, જેણે ઘણા 
દેશોમાં મોટી ઘટનાઓને અંજામ 
આપયો છે.

સોમાલિયામાં બે કાર વચ્ે અકસમાત 
બાદ લવસ્ોટ થતાં 19 િોકોના મોત

દુફ્નયામાં પહિેીરાર 
યુકે્નના યુદ્ધમાં ઓટોમરેટક 

કીિર રોબોટ ઉતારાશે
ખારકીવ

સંપૂણ્વપણે સરયંચાફ્િત કીિર ડ્ોનસ હરે યુદ્ધના 
મેદાનમાં અફ્નરાય્વ એરું આગામી પગિું બની રહે તેમ 
છે અને આ રદશામાં યુક્ેન દ્ારા મોટાપાયે સંશોિન અને 
ફ્રકાસ કરરામાં આરી રહ્ા છે તેમ યુકે્નના રડફ્જટિ 
ટ્ાનસ્ોમમેશન પ્રિાન ફ્મખાઇિો ્ેડોરોરે જણાવયુ ં હતું. 
તાજેતરમાં એક મિુાકાતમાં ્ેડોરોરે જણાવયું હતું કે 
આગામી છ મફ્હનામાં આ બાબત રાસતફ્રકતા બની રહે 
તેમ છે. યુકે્નના યુદ્ધમાં ડ્ોનનો જે રીતે મોટાપાયે ઉપયોગ 
કરરામાં આરી રહ્ો છે તેના પગિે િશકરી ફ્નષણાતોના 
મતે ટૂંક સમયમાં દુફ્નયાનો પ્રથમ સરયંચાફ્િત િડાકુ  
રોબોટ યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતરશે. 

નવી દદલહી
રફ્શયાએ યુકે્ફ્નયન હુમિામાં ડોનેતસકના મકીરેકામાં 

માયા્વ ગયિેા તેના 63 સફૈ્નકોના મોતનો બદિો િેતા 
ડોનેસકમાં અિગ-અિગ સથળોએ 90 યુક્ેફ્નયન સૈફ્નકોને 
માયા્વ છે. રફ્શયન રાયુસેનાએ અહેરાિ આપયો છે કે 
ક્ાસ્ોયે, પેટ્ોરસકો, નરેેિસકો, જયોફ્જ્વરકા અને પોબેડા 
પરના હુમિામાં 90 યુક્ેફ્નયનો સૌથી રિુ માયા્વ ગયા હતા. 
ઝોિોટયા નીરા અને નોરોડોસકોય ખાતે 30 યુકે્ફ્નયન 
સૈફ્નકોને માયા્વ હોરાનો પણ દારો કયયો હતો. આ ઉપરાંત, 
બાકીના યુકે્ફ્નયન સફૈ્નકો ખારકકિરમાં ઢગિાબંિ હોરાનો 
દારો કરરામાં આરે છે. પારકસતાનના પંજાબ પ્રાંતના 
ખાનરાિ ફ્જલ્ામાં મંગળરારે અજાણયા બંદૂકિારીઓએ 
કાઉનટર ટેરરરઝમ રડપાટ્વમેનટના બે અફ્િકારીઓની ગોળી 
મારીને હતયા કરી નાખી. પોિીસના જણાવયા અનુસાર, 

બે આતંકરાદીઓએ ડેપયુટી ડાયરેકટર નરીદ સારદક અને 
ઈનસપકેટર નાફ્સર અબબાસ પર ગોળીબાર કયયો જયારે તેઓ 
િાહોરથી િગભગ 375 રકિોમીટર દૂર ખાનરાિમાં એક 
રેસટોરનટમાં િંચ કરી રહ્ા હતા. સથાફ્નક મીરડયા ચીનના 
િોકોને કોફ્રડની રત્વમાન સસથફ્ત બતારી રહં્ છે.

ઇસિામાબાદ
પારકસતાનમાં નાણાકીય કટોકટીની 

સાથે રીજ કટોકટી પણ રિુ ઘેરી બનતી 
જાય છે. દેશમાં સતત રિી રહેિી રીજ 
કટોકટીનો સામનો કરરા માટે સરકારે 
ઉજા્વ સંરક્ણ યોજનાને મંજૂરી આપી 
છે. 

આ કાયદા અનુસાર હરે 
પારકસતાનમાં હરે રાતે ૮.૩૦ રાગયા 
સુિી જ બજાર ખુલ્ા રાખી શકાશે અને 
મેરેજ હોિ પણ રાતે ૧૦ રાગયા સિુી 
જ ખુલ્ા રાખી શકાશે.આ ફ્નણ્વયથી 
૬૦ અબજ રૂફ્પયાની બચત થશે.
પારકસતાનના સંરક્ણ પ્રિાન ખરાજા 
આસી્ે અનય કફે્બનેટ પ્રિાનોની સાથે 

એક પ્રેસ કોન્રનસ દરફ્મયાન આ 
જાહેરાત કરી હતી.

એક ્ેબુ્રઆરીથી રિુ રીજળી 
ખેંચતા બલબનું ઉતપાદન બંિ કરરામાં 
આરશે અને જિુાઇથી રિુ રીજળી 
ખેંચતા પંખાઓનું ઉતપાદન બંિ 
કરરામાં આરશે જેનાથી ૨૨ અબજ 
રૂફ્પયાની બચત થશે. એક રર્વની 
અંદર કોનીકિ ગીઝર ્રફ્જયાત 
બનારરામાં આરશે જેથી ૯૨ અબજ 
રૂફ્પયાની બચત થશે. સટ્ીટ િાઇટનો 
પણ રૈકસલપક ઉપયોગ કરરામાં આરશે 
જેથી ચાર અબજ રૂફ્પયાની બચત થશે.

સરકારે આ ફ્નણ્વય રીજળી 
બચારરા માટે િીિો છે. 

નાણાકીય કટોકટી બાદ હવે 
પાદકસતાનમાં વીજળીનું સંકટ રફ્શયાનો બદિોઃ ડોનેતસકમાં 130 યુક્ેફ્નયન 

સફૈ્નકોને મોતને ઘાટ ઉતાયા્વ હોરાનો દારો

નવી દદલહી
એક ચોંકારનારી ઘટનામાં બે 

બાળકો અને પત્ીની હતયા કરરાના 
પ્રયાસમાં મૂળ ગુજરાતના અને 
અમેરરકામાં પ્રેસકટસ કરતા ડૉ. િમમેશ 
પટેિની િરપકડ કરાઈ છે. િમમેશ 
પટેિ કફે્િ્ોફ્ન્વયામાં રહે છે, તેમજ 
તેઓ રેરડયોિોફ્જસટ તરીકે કાય્વરત 
છે. કેફ્િ્ોફ્ન્વયા હાઈરે પેટ્ોિના 
જણાવયા અનુસાર, ૨ જાનયુઆરીના 
રોજ િમમેશ પટેિ પત્ી અને બે બાળકો 
સાથે કારમાં જઈ રહ્ા હતા. આ કાર 
ડેફ્રલસ સિાઈડ તરીકે ઓળખાતી એક 

ખાઈમાં ખાબકી હતી. આ ઘટનામાં 
કારમાં સરાર પટિે પરરરાર ગંભીર 
રીતે ઘરાયો હતો. પોિીસને શંકા છે કે 
િમમેશ પટિેે પત્ી અને બાળકોની હતયા 
કરરાના ઈરાદાથી આ અકસમાતને 
અંજામ આપયો હતો.

કેફ્િ્ોફ્ન્વયાના સાન માટેઓ હાઈરે 
પર િમમેશ પટિેની કાર ૨૫૦ ્ુટ 
ઉંડી ખાઈમાં પડી હતી. આ ઘટનામાં 
કારના ્ુરચે્ુરચા બોિાઈ ગયા હતા. 
અકસમાત એટિો ભયાનક હતો કે 
કારમાંથી ઘાયિ િોકોને બહાર કાઢરા 
માટે હફે્િકોપટરની મદદ િેરામાં 

આરી હતી. રેસકયુ ટીમ પણ ૨૫૦ 
્ુટ ઉપરથી પટકાયેિી કારમાં તમામ 
િોકોને જીરીત જોઈને ચોંકી ગયા 
હતા. પોિીસે િમમેશ પટિેને પત્ી કે 
પરરરાર સાથે મતભેદ હતા કે કેમ તેની 
પણ તપાસ કરી છે. િોકિ મીરડયા 
રરપોરસ્વ અનુસાર, િમમેશ પટિે અને 
તેમના પત્ી નેહા બાળકો સાથે શાંફ્તથી 
રહેતા હતા. તેમની રચ્ે કોઈ ફ્રરાદ 
કે મતભેદ નહોતા. પોિીસે િમમેશ પટિે 
પર તેમની પત્ીની હતયાના પ્રયાસનો 
આરોપ િગાવયો છે જાણી તેમના 
પાડોશીઓએ આશ્ચય્વ વયક્ત કયુું હતું.

મૂળ ગુજરાતના ડૉ. િમમેશ પટેિની USમાં 
બાળકો-પત્ીની હતયાના પ્રયાસમાં િરપકડ

લસંગાપુર
ફ્સંગાપોરમાં ભારતીય મૂળની એક 

મફ્હિાને પોતાના ઘરમાં કામ કરતી 
મફ્હિા સાથે મારપીટ કરરાના 3 
કેસમાં બુિરારના રોજ દેરી ઠેરરી હતી. 
આરોપી મફ્હિાનું નામ રદપકિા ચંદ્ર 
સેચરન (ઉંમર 38 રર્વ) છે. ફ્જલ્ા 
નયાયાિીશ ઓઉ યોંગ ટક ફ્િયોંગે ટ્ાયિ 
બાદ નોકરાણી પર હુમિાના 3 ગુના 
માટે દોફ્ર ઠેરરી હતી. તયારે હરે તેની 
સજા 6 ્ેબ્ુઆરીના રોજ સંભળારરામાં 
આરશે. 

મળતી માફ્હતી મુજબ સેચરનનો 
ગુનો તયારે સામે આવયો જયારે એક 
અનય નોકરાણીની ચેતરણી બાદ પોિીસ 
અફ્િકારી તેના ઘરે પહોંચયા હતા. 
પીરડયા એની અગસસટને 9 રડસેમબર 
2019ના રોજ સેચરનના એપાટ્વમેનટમાં 
કામ કરરાનું શરૂ કયુું તેના 16 રદરસ 
બાદ જ અપશબદો શરૂ થઈ ગયા ગતા 
અને તેને ક્મ સતત ચાિું રહ્ો હતો. 
ભારતીય મૂળની મફ્હિાએ એક સમયે 
નોકરાણીને મારરા માટે િાકડાની 
હેનગરનો પણ ઉપયોગ કયયો હતો. 

નોકરાણી સાથે દુરય્યવહારથી ભારતીય 
મલહિાને લસંગાપુરની કોટટે દોષી ઠેરવી

ફ્બ્ટનમાં પણ ભારતની 
ફ્શક્ણ વયરસથા જેમ જ 

રાખરા ઋફ્ર શુનકની યોજના
િંડન

ફ્બ્ટનના રડાપ્રિાન ઋફ્ર શુનક દેશના ફ્રદ્ાથથીઓને 
ગફ્ણતમાં સક્મ બનરા યત્ો કરી રહ્ા છે. િી 
ઇનડીપેનડનટના એક રરપોટ્વમાં કહરેામાં આવયું છે કે, 
રડાપ્રિાન શુનક પોતાના જનતા-જોગ કરાનારા પ્રરચનમાં 
કહેશે કે, આગામી સમયમાં ફ્રશ્ેરણાતમક કૌશલય 
અફ્નરાય્વ બનશે તેથી ફ્રદ્ાથથીઓએ તેનો સામનો કરરા 
અતયારથી જ તૈયારીઓ કરરી પડશે. તેરું કહેરાય છે કે, 
શુનક તે પણ જણારશે કે અનય કેટિાયે દેશોથી ફ્રરૂદ્ધ 
ફ્બ્ટનમાં આશરે ૧૬થી ૧૯ રર્વ રચ્ેના પચાસ ટકા 
જેટિા ફ્રદ્ાથથીઓ ગફ્ણતનો રરય છોડી દે છે માટે રિુ 
સારું ભફ્રષય બનારરા ગફ્ણત અફ્નરાય્વ બની રહેશે.

વોલિંગટન
ઉત્તર અમેરરકાના ઉટાહ રાજયમાંથી એક ચોંકારનારી 

ઘટના સામે આરી છે. ઉટાહના એનોકમાં અંિાિંૂિ 
ગોળીબારના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્ા છે. ઉત્તર અમેરરકા 
્રીરાર ગોળીબારથી હચમચી ઉઠું છે. આ ઘટનામાં એક 
જ ઘરમાંથી 5 બાળકો સફ્હત 8 િોકોના મૃતદેહ મળી 
આરતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. સથાફ્નક અફ્િકારીઓએ 
જણાવયું હતું કે ઉટાહના ગ્રામીણ ફ્રસતારમાં એક ઘરની 
અંદરથી આઠ િોકોના મૃતદેહ મળી આવયા છે. મૃતકોમાં 
ત્રણ રયસકો અને પાંચ બાળકોનો સમારેશ છે. 

આ પહેિા અમેરરકાના રોફ્શંગટન ડીસીમાં મંગળરારે 
રાત્રે થયેિી ્ાયરરંગમાં એક વયફ્ક્તનું મોત થયું હતું અને 
8 રર્વના બાળક સફ્હત ત્રણ િોકો ઘાયિ થયા હતા. 
મેટ્ોપોફ્િટન પોિીસ ફ્રભાગે જણાવયું હતું કે િગભગ 
6 રાગયે ગોળીબાર દરફ્મયાન એક વયફ્ક્તનું મોત થયું 

હતું. આ ઘટના ગઈકાિે બની હતી તેમ સથાફ્નક પોિીસ 
અફ્િકારીએ જણાવયું હતું. તમામ મૃતકોના શરીર પર 
ગોળીઓના ફ્નશાન હતા. પોિીસની ટીમ ઘટનાસથળે 
ઘટના પાછળનું કારણ જાણરાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. 
હાિ આ કેસની તપાસ ચાિી રહી છે. હજુ સુિી પોિીસને 
હુમિાખોર ફ્રશે કોઈ સુરાગ નથી મળયો.

અમેરરકામાં ્ રી ગોળીબાર : એક જ ઘરમાંથી 
5 બાળકો સફ્હત 8ના મૃતદેહ મળી આવયા િાંઘાઈ

ચીનમાં કોરોનાના કેસ રિરાની 
સાથે ભારત, પારકસતાન અને અમેરરકા 
જેરા દેશોમાં પણ સકં્મણ ્ેિારાનું 
જોખમ છે. પરંતુ હાિ તો કોરોના 
રાયરસ ચીનમાં તાંડર મચારી રહ્ં 
છે. ચીનના શાંઘાઈની 70% રસતી 
ચેપગ્રસત છે. બિમૂબગ્વના અહેરાિ 
મુજબ શાંઘાઈના એક સમશાનગૃહમાં 
દરરોજ 5 ગણા રિુ મૃતદેહો આરી 
રહ્ા છે. જેના કારણે પરરરારજનોને 
શોક કરરા માટે માત્ર 5 થી 10 
ફ્મફ્નટનો સમય મળી રહ્ો છે. તો 
રલડ્વ હેલથ ઓગમેનાઈઝેશન (WHO) 
એ બુિરારે ્રી એકરાર કહ્ં કે 
કોરોનારાયરસ સંક્મણ સંબંફ્િત 

ચીનના ડેટા તયાંની પરરસસથફ્તની 
સચોટ તસરીર નથી આપી રહ્ં. 
WHOએ એમ પણ કહ્ં કે ચીન આ 
રોગને કારણે હોસસપટિમાં દાખિ થરા 
અને મૃતયુની સંખયાનો ઓછો અહેરાિ 
આપી રહ્ો છે.

ફ્રશ્વના ઘણા દેશોએ ચીનથી 
આરતા પ્રરાસીઓ પર ફ્નયંત્રણો 
િાદ્ા છે. તેમાં મિેફ્શયા, કતાર, 
બસેલજયમ, ઓસટ્ેફ્િયા, કેનેડા, 
મોરોક્ો, રિાનસ, યુકે, સપને, યુએસએ, 
જાપાન, ઇઝરાયેિ, ભારત, ઇટાિી 
અને દફ્ક્ણ કોરરયાનો સમારેશ 
થાય છે. તેના પર ચીન સરકારે 
આરોપ િગાવયો છે કે આ દેશો તેના 
મુસા્રોને ફ્નશાન બનારી રહ્ા છે. 

ચીનમા ંકોરોનાનુ ંતાડંવ: સમિાનમાં 
દરરોજ કરતા ં5 ગણા વધ ુમૃતદેહ
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2023માં ભારત-પાક. એક નહીં છ ટૂનાનામેનટમાં ટકરાશે
અેશિયન શરિકેટ કાઉન્સિલે 2023ના વર્ષ માટે કાય્ષરિમ જાહેર કયયો ઃ ભારત-પાક. વચ્ે 10 મેચ યોજાવા સિંભવ

નવી દિલહી 
ભારત અને પાકકસતાન વચે્ના કોઈ પણ મુકાબલાની બંને 

દેશના સમરનાકો આતુરતાપૂવનાક રાહ જોતા હોય છે. એશશયન શરિકેટ 
કાઉનનસલે ૨૦૨૩ના વરના માટે કાયનારિમ જાહેર કયયો હતો જેમાં 
વન-ડે એશશયા કપ પણ સામેલ છે. આ ટૂનાનામેનટમાં ભારત અને 
પાકકસતાનને એક જ ગૂ્પમાં રાખવામાં આવયા છે. આ ઉપરાંત 
શવમેનસ ટી૨૦ ઇમર્શંજગ એશશયા કપ, મેનસ ઇમર્શંજગ ૫૦ 
ઓવર એશશયા કપ તરા મેનસ અંડર-૧૯ એશશયા કપમાં પણ બંને 
પરંપરાગત હરીફ ટીમોને એક જ ગ્ૂપમાં રાખવામાં આવયા છે. 

ચાલુ વરષે ઓકટોબર અને નવેમબરમાં ભારતમાં વન-ડે વરડના 
કપ પણ રમાવાનો છે. જેમાં પણ રોશહત અને બાબરની ટીમ 
આમનેસામને રાય તેવી સંભાવના છે. આ શસવાય અંડર-૧૯ 

શવમેનસ વરડના કપમાં પણ ભારત અને પાકકસતાનની ટીમો રમવાની 
છે. ચાલુ વરષે છ ટનૂાનામેનટમાં બંને ટીમો વચે્ ૧૦ કરતાં વધારે 

મુકાબલા રમાય તેવી સંભાવના છે.   
વન-ડે એશશયા કપ સપટેમબરમાં રમાવાનો છે પરંતુ હજુ સુધી 

વેનય ૂજાહેર કયાના નરી. પાકકસતાનને યજમાની મળી છે પરંતુ ભારતે 
પાકકસતાન જવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. આ નસરશતમાં નયૂટ્રલ 
વેનય ૂઉપર ટૂનાનામેનટ રમાય તેવી સંભાવના છે. કુલ છ ટીમો રમશે 
અને ભારત અને પાકકસતાન ઉપરાંત ક્ોશલફાયર-૧ ટીમને એક 
ગ્ૂપમાં સરાન મળયું છે. બીજા ગૂ્પમાં શ્ાીલંકા, બાંગલાદેશ અને 
અફઘાશનસતાનનો સમાવેશ કરવામાં આવયો છે. તયારબાદ સુપર-૪ 
અને ફાઇનલ રમાશે. આમ બને્ ટીમો એક જ ટનૂાનામેનટમાં ત્રણ 
વખત ટકરાય તેવી સંભાવના છે. અંડર-૧૯ શવમેનસ વરડના કપમાં 
ભારત અને પાકકસતાન અલગ ગ્ૂપમાં છે. બન્ે ટીમ સુપર-૬ તરા 
ફાઇનલ સશહત બે નોકઆઉટમાં ટકારાઈ શકે છે.  

કરાચી 
પાકકસતાન અને નયૂઝીલેનડ વચે્ 

રમાતી બીજી ટેસટ મેચ ચોરા કદવસના 
અંતે રોમાંચક નસરશતમાં પહોંચી 
ગયું છે. કદવસના અંતે કકશવ ટીમનું 
પલડું ભારે રયું હતું. પ્રવાસી ટીમ 
પાંચમા અને અશંતમ કદવસે આઠ 
શવકેટ ઝડપશે તો શ્ોણી ૧-૦રી તેના 
નામે રશે. સટમપના સમયે પાકકસતાને 
સકોરબોડના ઉપર એક પણ રન નોંધાયો 
નહોતો અને બે શવકેટ ગુમાવી દીધી 
હતી. આઉટ રનાર બંને બેટસમેન 
અબદુલ્ા શફીક અને મીર હમઝા 
હતા. બંને શૂનયમાં આઉટ રયા હતા. 

પાકકસતાનને પ્રરમ દાવમાં ૪૦૮ 
રનના સકોરે ઓલઆઉટ કરીને કકશવ 
ટીમે પાંચ શવકેટે ૨૭૭ રનના સકોરે 
બીજો દાવ કડકલેર કયયો હતો. ટોમ 
બલનડેલ તરા માઇકલ બે્સવેલે અનુરિમે 
૭૪-૭૪ રનનું યોગદાન આપયું હતું. 
સુકાની શવશલયમસને ૪૧ તરા ટોમ 
લારામે ૬૨ રન બનાવયા હતા. કકશવ 
ટીમે આપેલા ૩૧૯ રનના જવાબમાં 
પાકકસતાને રનચેઝનો નબળો પ્રારંભ 
કયયો હતો. શફીકના આઉટ રયા 
બાદ નાઇટ વોચમેન તરીકે મેદાનમાં 
ઉતરેલો મીર હમઝા પણ ઇશ સોઢીની 
બોશલંગમાં આઉટ રયો હતો. 

પૂણે 
છેલ્ી ઓવર સુધી રોમાંચક બનેલી બીજી ટી૨૦ મેચમાં 

ભારતને ૧૬ રનરી હરાવીને શ્ાીલંકાએ ત્રણ મેચની શ્ોણીને 
૧-૧રી સરભર કરી દીધી હતી. શ્ાીલંકાના છ શવકેટે ૨૦૬ 
રનના જવાબમાં ટોસ જીતીને પ્રરમ કફનરડંગ કરનાર ભારત 
આઠ શવકેટે ૧૯૦ રન નોંધાવી શકયું હતું. ભારતે એક સમયે 
૩૪ રનમાં ટોચના ચાર બેટસમેન ગુમાવી દીધા હતા પરંતુ 
અક્ષર પટેલે ૩૧ બોલમાં ત્રણ બાઉનડ્ી અને છ શસકસર વડે 
આરિમક ૬૫ રન બનાવીને ભારતને શવજયની નજીક લાવી દીધું 
હતું. તે છેલ્ી ઓવરમાં આઉટ રતાં ભારત શવજયરી વશંચત 
રહ્ં હતું. શનાકાએ છેલ્ી ઓવરમાં માત્ર ચાર રન આપીને બે 
શવકેટ ખેરવી મેચ શ્ાીલંકાની તરફેણમાં કરી દીધી હતી. અગાઉ 
શ્ાીલંકાની ઇશનંગમાં ઓપનર પારુમ શનશાનકાએ ૩૩, કુશલ 

મેનડીસે ૫૨ તરા ઇશનંગના અંત ભાગમાં સુકાની શનાકાએ ૨૨ 
બોલમાં અણનમ ૫૬ રન બનાવી ટીમને જંગી સકોરે પહોંચાડી 
દીધી હતી. ભારત માટે ઉમરાન મશલકે ૪૮ રનમાં ત્રણ તરા 
અક્ષર પટેલે ૨૪ રનમાં બે શવકેટ ખેરવી હતી.

પાકકસતાન સંકટમાંઃ નયૂઝીલેનડે અાપેલા 
૩૧૯ના ટાગષેટ સામે શૂનયમાં બે શવકેટ

શ્ીલંકા સામે ભારતનો ૧૬ રનરી 
પરાજયઃ શે્ણી ૧-૧રી સરભર રઈ
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કેિેડથામથાં મળી િહેલથા િેરિયન્િું 
િૈજ્થાનિકથા ેદ્થાિથા નિિીક્ષણ 

ઓન્ટેરિયો
એક નવું ઓમિક્રોન સબવેરિયન્ટ 

સાથે હવે યુ.એસ.િાં COVID-
19 ફા્ટી નીકળવાની સંભાવના છે. 
રિસેમબિની શરૂઆતિાં ઓમિક્રોન 
સબ વેરિઅન્ટ XBB.1.5 યુ.એસ.ના 
તિાિ COVID-19 કેસરોિાં િાત્ર 
1.3 ્ટકા જોવા િળયરો છે. યુએસ સેન્ટિ 
ફરોિ રિસીઝ કંટ્રોલ એનિ મરિવેનશનના 
િે્ટા અનુસાિ આ િમહનાના અંત 
સુધીિાં યુ.એસ.િાં 40 ્ટકા કેસ િા્ેટ 
XBB.1.5 જવાબદાિ હતું. CDC 
િુજબ XBB.1.5ને આભાિી કેસરોની 

્ટકાવાિી રિસેમબિના અંતિાં એક 
સપ્ાહના ગાળાિાં બિણી થઈ હતી. 
આ વેરિઅન્ટની અચાનક વૃમધિ આિરોગય 
મનષણાતરોિાં મચંતાનું કાિણ બની િહી 
છે, આ વેરિઅન્ટિાં અગાઉના સ્ટે્નસ 
કિતાં એનન્ટબરોિીઝ િા્ેટ વધુ રિમતકાિક 
હરોઈ શકે છે. પન્લક હેલથ એજનસીએ 
િીરિયાને એક ઈિેલિાં જણાવયું હતું 
કે તેઓ કેનિેાિાં કરોમવિ-19 વેરિયન્ટનું 
મનિીક્ષણ કિી િહ્ા છે, જેિાં ઓમિક્રોન 
વેરિઅન્ટના સબલાઈનનરો સિાવેશ 
થાય છે, પિંતુ અિને અતયાિે યુ.એસ. 
જેવું વલણ દેખાતું નથી. આ સિયે, 
XBB.1.5 વેરિઅન્ટ કેનિેાિાં વધી 
િહ્રો છે કે કેિ તે કહેવું ખૂબ વહેલું 
હરોવાનું એજનસીએ જણાવયું હતું.

્ોિોન્ો 
ઑન્ટેરિયરોના એક કમેબને્ટ િંત્રીએ 

આ અઠવારિયે િમશયાને આતંકવાદી 
િાજય ગણાવયું હતું અને કહ્ં હતું 
કે, યુકે્ન સાથેના િમશયન યુધિથી 
મવસ્થામપત થયેલા 39,000થી વધુ 
યુક્ેમનયનરો ઓન્ટેરિયરોિાં સ્થાયી થવા 
િા્ટે આવયા છે. યુક્ેન િા્ટે જવાબદાિ 
ઓન્ટેરિયરોના િંત્રી િરોન્ટે િેકનરો્ટનએ 
સરોિવાિે આ ર્ટપપણી કિી હતી. જિેાં 
ઓન્ટેરિયરોિાં યુકે્મનયનરો જેઓ ભાગીને 
ઓન્ટેરિયરો આવયા છે, તેિને રિાંતીય 
સિકાિ જે સિથ્થન આપી િહી છે- 

તેની રૂપિેખા આપી હતી. િેકનરો્ટન 
ઑન્ટેરિયરોના શ્રિ, ઇમિગ્ેશન, તાલીિ 
અને કૌશલય મવકાસ િંત્રી પણ છે. 
એમરિલિાં, રિાતંીય સિકાિે જણાવયું 
હતું કે, તે 24 ફેબ્ુઆિી, 2022ના 
િરોજ િમશયન રિિુખ વલારદિીિ પુમતન 

દ્ાિા યુધિ શરૂ કિવાિાં આવયું તયાિથી 
ઑન્ટારિયરોિાં સ્થળાંતિ કિનાિા 
યુક્ેમનયનરોને ્ટેકરો આપવા િા્ટે 300 
િરોલિ મિમલયનનરો ખચ્થ કિી િહી છે. 
િેકનરો્ટને ઈિેલિાં કહ્ં કે, િમશયા 
એક આતંકવાદી િાજય છે. ઓન્ટેરિયરો 
હિંેશા અિાિા યુકે્મનયન સિુદાય અને 
પમુતને કિેલા યધુિથી ભાગીને આવનાિા 
શિણાથથીઓને સિથ્થન આપશે.

યુક્ેમનયન વલિ્થ કોંગે્સ હ્િન 
િાઇટસ કમિશનના અધયક્ષ બરોરિસ 
વઝઝેસ્નવેસ્કકીજના જણાવયા અનુસાિ 
િેકનરો્ટનની ર્ટપપણી ખૂબ િહતવની છે.

ઓમિક્ોન સબવેરિયન્ XBB.1.5ના 
કેનેડાિાં ફેલાવા અંગે હજુ અમનમચિતતા ઓન્ટેરિયરોના કેમબને્ટ િંત્રી િેક્રો્ટને 

િમશયાને આતંકવાદી િાજય ગણાવયું

ઓ્ાવા 
કેનેિાિાં વસવા્ટ કિવાનાં સપનાં 

જોનાિાઓ િા્ટે સાિા સિાચાિ 
આવયા છે. કેનેિાએ ઇમિગ્નટસને 
કાયિી મનવાસી બનાવવાની યરોજનાને 
રિાથમિકતા આપી છે અને 2022િાં 
આ લક્યને પણૂ્થ કયુું છે. વિારિધાન 
જનસ્્ટન ટ્રુિરોએ દેશિાં કુશળ શ્રમિકરોની 
સંખયા વધાિવા િા્ટેની યરોજના 
હેઠળ 2022િાં 4,31,000થી વધાિે 

ઇમિગ્નટસને કાયિી િહેવાસીની 
શ્રેણીિાં સાિેલ કયા્થ છે.

કેનેિાના ઇમતહાસિાં પહેલીવાિ 
આ્ટલી િરો્ટી સંખયાિાં લરોકરોને આ 
શ્રેણીિાં ઉિેિાયા છે. ઇમિગે્શન, 
રિફયુઝી અને મસર્ટઝનમશપના 
જણાવયા અનુસાિ ઇમિગ્નટસને 
કાયિી િહેવાસી બનાવવા િા્ટે ટ્રુિરો 
સિકાિ દ્ાિા મનધા્થિીત 2022ના 
લક્યને પૂરં કિી લેવાિાં આવયું છે. 

2021િાં 4 લાખ લરોકરોને કાયિી 
િહેવાસી બનાવવાિાં આવયા હતા.

ઓન્ટેરિયરોિાં સૌથી વધુ ભાિતીય 
2016થી 2021 સુધી જે ઇમિગ્નટસ 
કેનિેા આવયા તિેાં 18.65 ્ટકા 
ભાિતીયરો હતા.

કેનેિાિાં ભાિતીય િૂળના લરોકરોની 
સંખયા 14 લાખ છે. 2021િાં 1 લાખ 
ભાિતીયએ હંગાિી શ્રમિક તિીકે 
વસવા્ટ કયયો હતરો.

કેનેિાિાં 4.31 લાખ ઇમિગ્નટસ કાયિી 
િહેવાસી જાહિે થયા, સિકાિનું લક્ય પણૂ્થ
2016થી 2021 સુધીમથાં ઓથાેને્રિયથાેમથાં સથાૈથી િધુ ભથાિતીય િથાગરિકથાે ઓથાવ્થા હતથા

ઓન્ટેરિયો 
યુિરોમપયન યુમનયન એક નવી મવઝા 

િાફકી મસસ્્ટિ િજૂ કિશે, જે યુિરોમપયન 
ટ્ાવેલ ઇનફરોિઝેશન ઓથરોિાઇઝેશન 
મસસ્્ટિ (ETIAS) તિીકે ઓળખાય 
છે. જેિાં 63 દેશરોના િુલાકાતીઓની 
હશે, જે યિુરોમપયન યમુનયનનરો ભાગ 
નથી. પિંતુ હજુ પણ મવઝા મવના પણ 
રિવેશ કિી શકે છે. યિુરો ફકી લગભગ 
CA$10 છે.

ETIAS વેબસાઈ્ટ ઉપિ EU 
કહે છે કે, રિમક્યાઓ અને રિમતક્ષાનરો 
સિય ઘ્ટાિવા તેિજ સિુક્ષાની 

મચંતાઓને દૂિ કિવા િા્ટે ETIASનરો 
ઉપયરોગ કિવાિાં આવે છે. કેનિેા, 
યુનાઇ્ટેિ સ્્ટેટસ અને યુનાઇ્ટેિ 
રકંગિિ એવા કે્ટલાક દેશરો છે, જેિણે 
ETIAS અમધકૃતતા ફકી ચૂકવવાની 
જરૂિ પિશે. જોકે MTL ્લરોગે 
અહેવાલ આપયરો હતરો કે ETIAS 
િે સુધીિાં સંપણૂ્થ િીતે કાય્થિત થઈ 
જશે. વેબસાઈ્ટ હવે કહે છે કે, ટ્ાવેલ 
ઓથરોિાઈઝેશન મસસ્્ટિ 1 નવેમબિ, 
2023થી સંપણૂ્થ િીતે અિલિાં આવશે. 
રિવાસીઓએ એક ફરોિ્થ ભિવું પિશે 
અને ફકી ચૂકવવી પિશે.

યિુોપની િલુાકાત લવેા કેનેરડયનોએ 
આ વર્ષથી ફોિ્ષ ભિી ફી આપવી પડશે

સથાેદથાે થયથા બથાદ વધિથાણ ઓથિથા 
ઘિિી તિથાસ કિિથા મથાટે મકથાિ 
ખિીદદથાિિે સમય મળી િહેશે

ઓન્ટેરિયો 
મબ્ર્ટશ કરોલમંબયા એ પહેલરો રિાંત બનયરો છે 

જયાં ખિીદદાિરોએ ઘિ ખિીદવા િા્ટેના કિાિ 
પિ હસ્તાક્ષિ કયા્થ પછી ત્રણ રદવસના કુમલંગ-
ઓફ સિયગાળાની જરૂિ પિે છે. સિકાિે એક 
મનવેદનિાં જણાવયું હતું કે નવું ઘિ ખિીદનાિ 
રિરો્ટેકશન મપરિયિ ખિીદદાિરોને સરોદરો સ્વીકાિવાિાં 
આવયા પછી મધિાણ અથવા ઘિની તપાસ િા્ટે વધુ 
સિય આપવા િા્ટે રિઝાઇન કિવાિાં આવયરો છે, 
જેિાં ભૂતકાળની મસઝમલંગ હાઉમસંગ િાકકે્ટિાં 

અવગણના કિવાિાં આવી હતી. વધુ રિશેિવાળા 
વેચાણની વચ્ે અથવા વયાજના દિરોિાં વધાિરો થવા 
પિ ખિીદી તેિના િા્ેટ યરોગય છે કે કેિ તે ધયાનિાં 
લેવા િા્ટે ખિીદદાિરોને વધુ સિય આપવાિાં 
આવશે. યુમનવમસ્થ્ટી ઓફ મબ્ર્ટશ કરોલનમબયાની 
સાઉિિ સ્કકૂલ ઑફ મબઝનેસના રિરોફેસિ, સુિ 
સરોિિમવલે જણાવયું હતું કે, િંગળવાિથી અિલિાં 
આવેલરો આ ફિેફાિ એવી મચંતા દશા્થવે છે જે હાલના 
ઠંિા બજાિિાં કરોઈ સિસ્યા ન હરોવાનું કહે છે. આ 
બી.સી. રિયલ એસ્્ટે્ટ એસરોમસએશને નવેમબિિાં 
4,512 િેમસિેનનશયલ વેચાણની જાણ કિી હતી, 
જે અગાઉના વર્થ કિતાં 50 ્ટકાથી વધુનરો ઘ્ટાિરો 
દશા્થવે છે. B.Cિાં ઘિની સિેિાશ રકંિત નવેમબિ 
2022િાં 904,000 િરોલિની સિખાિણીિાં 
રિસેમબિ 2021િાં 984,000 િરોલિ હતી.

્ોિોન્ો 
એમપલરોયિેન્ટ સાઇટસ ઈનિીિ એનિ ગલાસિરોિ 

દ્ાિા તાજેતિિાં બહાિ પાિવાિાં આવેલરો અહેવાલ 
દશા્થવે છે કે, 2023 િા્ેટ કાય્થસ્થળના વલણરો 
સૂચવે છે કે કાિદાિરોનું કાિ ચાલુ િહેશે અને 
નરોકિીદાતાઓએ જો તેઓ સ્્ટાફને જાળવી િાખવા 
િાંગતા હરોય તરો મવમવધતા અને તેના પગાિ, લાભરો 
અને અનય સુમવધાઓ વધાિવી પિશે. 

અહેવાલ િુજબ, ઈનિીિ એનિ ગલાસિરોિના 
સંશરોધકરોએ 18 અને તેથી વધુ ઉંિિના 4,049 
કાિદાિરોનરો સવઝે કયયો હતરો અને પાંચ વલણરો નક્ી 
કિવા અથ્થશાસ્ત્રીઓ સાથે પિાિશ્થ કયયો હતરો, જે 
દશા્થવે છે કે તે લાંબા ગાળે શ્રમિકરોનું બજાિ લાંબા 

ગાળા િા્ટે ફિીથી ઊભું થશે. 
રિપરો્ટ્થિાં એવું નરોધાયુ છે કે, 2023િાં વધુ 

કિ્થચાિીઓ રિિરોશન િા્ટે  પૂછપિછ કિશે અને 
ફુગાવાના કાિણે વધતી રકંિતરોને જાળવી િાખવા 
િા્ટે ઉંચા પગાિવાળી નરોકિીઓ શરોધશે. જયાિે 
નરોકિીદાતાઓની વાત આવે છે, તયાિે તેઓ ભિતી 
અને કિ્થચાિી જાળવી િાખવાની રિવૃમતિઓ પિ 
વધુ ધયાન કનેનરિત કિશે, કાિણ કે કાિદાિરો વધુ 
પગાિવાળી નરોકિીઓ શરોધી િહ્ા છે. અહેવાલિાં 
જણાવાયું છે કે 2023િાં શ્રિ બજાિિાં કાિદાિરોનરો 
હાથ ઉપિ હશે જયાિે તે ઊંચા પગાિ, અંતરિયાળ 
મવસ્તાિરોિાં કાિના મવકલપ અથવા વધુ સાિા 
લાભરોની િાંગ કિશે. 

ઘિ ખિીદનાિા િા્ેટ કકૂલીંગ-ઓફ મપરિયિની 
જરૂરિયાત ધિાવતરો BC રિથિ રિાતં બનયરો

કાિદાિરો 2023 સુધી ઉંચા પગાિ ઉપિ 
અંતરિયાળ મવસ્તાિરોિાં પણ કાિ િેળવશે
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ટી-૨૦ રેન્કિંગમાં ઇશાન 
અને હૂડાની આગેકૂચ, 
સૂર્યકુમાર ટોચના સ્ાને

દુબઇ 
આઇસીસી ટી૨૦ રેન્કિંગમાં ભારતના ઓપનર 

ઇશાન કકશને બેટસમેનોમાં ૧૦ ક્રમાંકની છલાંગ 
લગાવી છે અને તે ૨૩મા ક્રમાંકે પહોંચી ગરો છે. 
દીપક હૂડા ફરી્ી ટોપ-૧૦૦માં પ્રવેશરો છે. બંનેએ 
શ્ીલંકા સામેની પ્ર્મ ટી૨૦માં શાનદાર દેખાવ 
કરયો હતો જેનો તેમને રેન્કિંગમાં ફારદો ્રો છે. 
હૂડાએ ૨૩ બોલમાં અણનમ ૪૧ રન બનાવરા હતા 
અને તે ૪૦ ક્રમાંકની આગેકૂચ કરીને ૯૭મા ક્રમાંકે 
પહોંચી ગરો છે. મુંબઇ ખાતેની ટી૨૦માં બેટ દ્ારા 
ફલોપ રહ્ો હોવા છતાં સૂર્યકુમાર બેટસમેનોની 
રાદીમાં ટોચના ક્રમે જળવાઇ રહ્ો છે. બોલસ્યમાં 
ભારતનો નવો ટી૨૦ સુકાની હાકદ્યક પંડરા નવ 
ક્રમાંકના સુધારા સા્ે ૭૬મા ક્રમાંકે પહોંચરો છે. 

વેન્સન ફરી્ી જોકોવવચ 
માટે સમસરા બનશે, 

મારામીમાં રમવું મુશકેલ
ન્યૂ્ોર્ક

સવબ્યરાના સટાર ટેવનસ ખેલાડી નોવાક 
જોકોવવચને અમેકરકાએ ફરી્ી અમલમાં મુકેલી 
કોરોના વેન્સનના આકરાં વનરમના કારણે ઇન્ડરન 
વેલસ ત્ા મારામી ઓપનમાં્ ી ખસી જવું પડે તેવી 
નસ્વત સર્્યઇ છે. જે લોકો અમકેરકન ન્ી તેમના 
માટે અમેકરકાએ કોરોના વને્સન અંગે વનરમ 
તરૈાર કરયો છે. તેમણે અમેકરકામાં પ્રવેશ કરવા માટે 
કોરોના વને્સન લીધી હોવી ફરવજરાત બનાવારું છે. 
ઇન્ડરન વેલસ અને મારામી ઓપન ચાલુ વર્યના 
માચ્યમાં રમાશે.  અમેકરકાની ટીએસએ જણાવરું 
હતું કે ૨૦૨૩ની ૧૦મી એવપ્રલ સુધી અમેકરકામાં 
આવનાર કોઇ પણ વવદેશીએ ઓછામાં ઓછી બે 
વખત વેન્સન લેવી જરૂરી છે. 

મુંબઇ
બીસીસીઆઇ ચાલુ વરષે પ્રસતાવવત પ્ર્મ 

વવમે્સ આઇપીએલ ટી૨૦ની પુરજોશમાં 
તરૈારીઓમાં વરસત બ્રું છે. વવમે્સ લીગમાં 
ટીમ ખરીદવા ઇચછા ધરાવતી કિંપનીઓ 
પાસે બોડષે વબકડંગ મંગાવરા છે. કિંપનીઓ 
કે પાટટીની અરજીઓ મળરા બાદ અ્ર 
બાબતોની પ્રવક્રરાઓ આગળ વધે તેમ છે. 
વવમે્સ આઇપીએલમાં ટીમ ખરીદવા માટે 
મે્ સ ટીમનું સંચાલન કરતી પાંચ આઇપીએલ 
ફ્ે્ચાઇઝીઓએ રસ દાખવરો છે જેમાં ચેન્ાઇ 
સુપર કકિંગસ, રાજસ્ાન રોરલસ, કદલહી 
કેવપટલસ, કોલકાતા નાઇટ રાઇડસ્ય ત્ા 
પરં્બ કકિંગસ પણ સામેલ છે. ચેન્ાઇ દ્ારા 
આઇટીટી ડો્રૂમે્ ટ ખરીદવા માટેની પ્રવક્રરા 

પણ શરૂ કરી દીધી છે. સીએસકેના સીઇઓ 
કાશી વવશ્વના્ે જણાવરું હતું કે અમે બોલી 
માટેના ડો્રૂમે્ટ ખરીદવા માટે અરજી 
કરી છે. હવે અમારે આવ્્યક પાસાઓ ઉપર 
પણ વવચારણા કરવાની જરૂર છે. અમે ટીમ 
ખરીદવાની ઇચછા ધરાવીએ છીએ. જો ચેન્ાઇ 
પાસે મવહલા ટીમ નહીં હોર તો તે રોગર 
રહેશે નહીં. અમે વવમે્સ વક્રકેટને પ્રોતસાહન 
આપવા માગીએ છીએ. પ્ર્મ વખત 
રમાનારી વવમે્સ આઇપીએલમાં છ ટીમો 
મેદાનમાં ઉતરી શકે છે અને તેનું આરોજન 
ચાલુ વર્યના માચ્ય મવહનામાં કરાશે. રસપ્રદ 
બાબત એ છે કે બીસીસીઆઇએ હજુ સુધી 
કોઇ પણ ટીમની બેસ પ્રાઇઝ નક્ી કરી ન્ી 
જે ચકકત કરે તેવી બાબત છે. 

વવમે્સ IPL માટે BCCIએ વબકડંગ 
મંગાવરું, CSK સવહત 5 ટીમો રેસમાં

સ્મથે ડોન બ્ેડમેનનો રરેોડ્ડ તોડ્ો 
હાઇએ્્ટ સદીના મામલે ત્ીજા ક્રમે

સસડની 
સાઉ્ આવફ્કા સામે રમાતી ત્ીજી અને અંવતમ ટેસટ મેચના બીર્ કદવસની 

રમતના અંતે ઓસટ્ેવલરાએ ચાર વવકેટે ૪૭૫ રન બનાવી લીધા હતા. આ ટેસટમાં 
મુખર આકર્યણ નસટવ નસમ્ની ૩૦મી ટેસટ સદીનું રહ્ં હતું. સટમપના સમરે 
ઓપનર ઉસમાન ખવાર્ ૩૬૮ બોલમાં ૧૯૫ ત્ા મેટ રેનશૉ પાંચ રને રમી 
રહ્ા હતા. ટેસટ વક્રકેટમાં નસમ્ે ડોન બ્ેડમેનની ૨૯ સદીની રેકોડ્ય તોડી નાખરો 
હતો. આ સા્ે ઓસટે્વલરા તરફ્ી ટેસટ વક્રકેટમાં સવા્યવધક સદીના મામલે નસમ્ 
ત્ીર્ ક્રમે પહોંચી ગરો છે. તેની આગળ માત્ કરકી પોન્ટિંગ (૪૧) ત્ા નસટવ વો 
(૩૨) છે. ટેસટમાં હાઇએસટ સદી સવચન તેંડુલકરના નામે ૫૧ સદી નોંધારેલી 
છે. સાઉ્ આવફ્કાના ઓલરાઉ્ડર જે્સ કાવલસે ૪૫ સદી નોંધાવી હતી.  

ઓસટ્ેવલરાની ઇવનંગમાં વોન્યર ૧૦ રન બનાવીને આઉટ ્રા બાદ લાબુશેન 
(૭૯) ત્ા ખવાર્એ બીજી વવકેટ માટે ૧૩૫ રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. 

નવી દદલહી
પ્રવાસી શ્ીલંકા સામે રમાનારી વન-ડે 

શ્ોણી માટે ભારતીર ટીમમાં ફેરફાર 
કરવામાં આવરા છે. લાંબા સમર બાદ 
પેસ બોલર જસપ્રીત બુમરાહનું ટીમમાં 
પુનરાગમન ્રંુ છે. બુમરાહ ઇર્ના 
કારણે લાંબા સમર્ી ટીમ્ી દૂર છે 
અને તે ટી૨૦ વલડ્ય કપમાં રમી શ્રો 
નહોતો. ઓસટ્ેવલરા સામેની મહત્વપૂણ્ય 
ટેસટ શ્ોણી પહેલાં બુમરાહનું ટીમમાં 
પાછા ફરવું ભારતીર ટીમ માટે રાહતના 
સમાચાર છે.  પીઠની ઇર્ના કારણે 
બુમરાહ ૨૦૨૨ના સપટેમબર્ી વક્રકેટ 

રમી રહ્ો ન્ી. નેશનલ વક્રકેટ એકેડેમી 
ખાતે ટે્વનંગ કરા્ય બાદ બુમરાહને સંપૂણ્ય 
કફટ ર્હેર કરવામાં આવરો છે. તે 
જલદી્ી ટીમ સા્ે જોડાઇ જશે.  

ભારતની વન-ડે ટીમઃ રોવહત શમા્ય 
(સુકાની), શુભમન વગલ, વવરાટ 
કોહલી, સૂર્યકુમાર રાદવ, શ્ોરસ 
ઐરર, લોકેશ રાહુલ (વવકેટકીપર), 
ઇશાન કકશન (વવકેટકીપર), હાકદ્યક 
પંડરા, વોવશંગટન સુંદર, રુજવે્દ્ર ચહલ, 
કુલદીપ રાદવ, અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત 
બુમરાહ, મોહમમદ શમી, મોહમમદ 
વસરાજ, ઉમરાન મવલક, અશ્યદીપવસંહ. 

શ્ીલંકન સામેની વન-ડે વસરીઝ માટે 
બુમરાહનું ટીમ ઈન્ડરામાં પુનરાગમન

સ્પોર્ટ્સ
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