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મુંબઈમાં BOB સાથે 4957 કરોડની છેતરપિંડી 
એારાપેીએાે-એધિકારીએાે િાથે િંકળાયેલા 14 સ્થળેથી CBIએે દસતારેજે કબજે કયાયા

મુંબઈ
CBIએ મુંબઇની ખાનગી કંપની અને 

તેના ડિરેક્ટર્સ રહિત અન્યો હિરુદ્ધ બેનક ઓફ 
બરયોિાની ફડર્ાદને આધારે ૧૭ બેનકયોના રમૂિ 
રાથે ૪૯૫૭.૩૧ કરયોિ રૂહપ્ાની છેતરહપંિી 
કરિાના આરયોપ િેઠળ ફડર્ાદ દાખલ કરી 
છે. એફઆઇઆરમાં આરયોપી કંપનીના નામની 

ઓળખ મેરર્સ પ્રહતભા ઇનિસ્ટ્ીઝ હલહમ્ેટિ, 
મુંબઇ, અજીત ભગિાન કુલકર્ણી, રહિ કુલકર્ણી, 
રુનંદા દત્ા કુલકર્ણી, શરદ પ્રભાકર દેશપાંિે, 
જે તમામ કંપનીના ડિરેક્ટર્સ અને ગેરેન્ટર્સ 
છે, તેમના નામ રામેલ છે. ઉપરયોક્ત ખાનગી 
કંપનીના એકાઉન્ટને ૩૧ ડિરેમબર, ૨૦૧૭ના 
રયોજ એનપીએ જાિેર કરી દેિા્ા િતા. ત્ારબાદ 

આ એકાઉન્ટર બેનક કનરયોડ્ટ્સ્મના રભ્યો દ્ારા 
ફ્યોિ જાિેર કરા્ા િતા. કંપની ઇનફ્ાસ્ટ્ક્ચર 
પ્રયોજેક્ટરના િેિલપમેન્ટનુ કામ કરતી િતી, 
એફઆઇઆરમાં િધુમાં આરયોપ લગાિા્યો િતયો 
કે આરયોપીએ ઋર્ધારક કંપની પારેથી જંગી 
રકમ પયોતાના રંબંહધત પક્યો અને પે્ટાકંપનીઓના 
ખાતામાં ટ્ાનરફર ક્ા્સ િતા.

JDUના પિૂ્સ પ્રમુખ શરદ 
્ાદિનું 75 િર્ષે હનધન
પ્ટના ઃ હબિારના ડદગગજ 
નતેા અન ેJDUના પિૂ્સ પ્રમખુ 
શરદ ્ાદિનુ ં ગરુુગ્ામ ખાતે 
75 િર્્સની િ્ે હનધન થ્ું 
િતંુ. હબિારની રાજનીહતમાં 
એક અલગ ઓળખ ધરાિતા 
શરદ ્ાદિની હિદા્થી 
દરેક વ્હક્ત શયોકમા ં ગરકાિ થઈ ગ્યો છે. 
તેમન ે રમાજિાદી રાજનીહતએ લયોકયોમા ં લયોકહપ્ર્ 
બનાવ્ા િતા. નતેા શરદ ્ાદિે ગરુુગ્ામની ફયોડ્ટ્સર 
િયોસસ્પ્ટલમા ંઅંહતમ શ્ાર લીધા િતા. 
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રશિયાના હુમલા સામે મદદ મળવા 
સાથે કેનેડાની સ્વરક્ષણ મયાયાદા વધિે

બ્રામ્પ્ટન 
કેનેડાના વડાપ્રધાનના કારાયાલરે કરેલી જાહેરાત 

મુજબ કેનેડા અમેરરકન બનાવટની મમસાઈલ 
ડીફેનસ મસસટમ રુક્ેન માટે ખરીદશે અને મારયામાં 
અમેરરકન પ્રસેીડેનટ જો બાડનને આવકારશે. આ 
સમારાર મરેકસકો સીટીમાં મંગળવારે રોજારેલી 
નોરયા અમેરરકન નેતાઓની મમટીંગમાં બહાર 
આવરા હતા. 

એ પહેલા વડાપ્રધાન જસટીન ટ્રુડો અને 
બાઈડનની મુલાકાત રઈ હતી. પીએમઓની 
રાદીમાં જણાવારું હતું કે, ટ્રુડોએ બાઈડનને કહ્ં 

છે કે કેનેડા નેશનલ એડવાનસડ સરફેસ ટુ એર 
મમસાઈલ મસસટમ રુક્ેન માટે ખરીદશે. ડીએનડીએ 
આ ઓડયારની જાહેરાત મંગળવારે અખબારી 
રાદીમાં કરી હતી. જેમાં ઉલે્ખ કરારો હતો કે, 
આ મદદને કારણે રુક્ેનની એર ડીફેનસ ક્ષમતા 
વધશે અને રમશરાના હુમલાઓ સામે રક્ષણ 
મેળવી શકશે. કેનેડા આ મદદ માટે અંદાજે ૪૦૬ 
મમલીરન રુએસ ડોલર ખરયાશે અને એ રુક્ેન 
માટેની સહારના આંકને પ૦૦ મમલીરન સુધી 
પહોંરાડશે. મંગળવારે સીબીસીના પાવર એનડ 
પોમલટીકસ કારયાક્મમાં ડીફેનસ મમનીસટર અમનતા 
આનંદે કહ્ં હતું કે, સરકાર રુક્ેન સારે મળીને 
શકર એટલી સહાર કરશે અને શરતોના બધા 
મવકલપો માટેની રરાયા બેઠકમાં રશે.

રુકે્ન માટે કેનેડા હવે રુ.એસ. મમસાઈલ 
ડીફેનસ મસસટમની ખરીદી કરશેઃ PMO

્ટોરન્ટો 
 ટોરોનટોના રહીશોએ ર૦ર૩ના બજેટને પગલે 

મમલકતવેરામાં પ.પ ટકાના વધારાનો સામનો કરવો પડશે 
એમ મેરર જોન ટોરીએ સોમવારે સવારે જાહેર કરુું હતું. 
તેમણે કહ્ં હતું કે, પબ્લક સેફટી, ટ્ાન્ીટ અને ઈમરજનસી 
સેવાઓમાં સુધારાઓ માટે વધારાના રોકાણની જરૂર હોવારી 
મમલકત વેરો વધારવો પડશે. કોરોના બાદની બસરતીમારંી 
બહાર આવવા અને શહેરના મવકાસને પાટે રઢાવવા માટેના 
પગલા તરીકે બજેટમાં આ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. 

આ વધારાને કારણે મકાનમામલકોએ વર્ષે ૧૮૩ રુએસ 
ડોલર વધુ રુકવવા પડશે. આ ઉપરાંત સીટી મબલડીંગ ફંડમાં 

રનારા ૧.પ ટકાના વધારાને કારણે મકાનમામલકોએ વર્ષે 
વધારાના પ૦ રુએસ ડોલર પણ રુકવવા પડશે. આ વધારાને 
કારણે ટોરોનટોની ટેક્ષ આવકમાં અંદાજે ૬૯પ૦૦૦ રુએસ 
ડોલર વધુ આવી શકે એવો અંદાજ છે.  સપેમશરલ કમમટીની 
બેઠકમાં મંગળવારે કારયાકારી બજેટ રજૂ રરંુ હતું. જેનું કદ 
૧૬.૧ મબલીરન રુએસ ડોલર જેટલું હતું. જો કે ટોરીએ 
પોતાના રૂંટણીપ્રરાર સમરે વેરાઓ ફુગાવાના દરરી ઓછા 
રાખવાનું વરન આપરું હતું. આ બજેટ એ વરનને અનુરૂપ 
હોવાનો તેમણે દાવો પણ  કરયો હતો. કેમકે ફુગાવાનો દર 
હાલમાં ૬.૬ ટકા છે અને વધારો પ.પ ટકાનો છે. તેમણે કહ્ં 
હતું કે, લોકો આ વધારાને સવીકારી લેશે.

ટોરોનટો ખાતે મમલકત વેરામાં સાડા પારં 
ટકાનો વધારો રશે : મેરર ટોરીની જાહેરાત

પબ્લક સેફટી, ટ્ાન્ીટ અને ઈમરજન્ી સેવા માટે રાકેાણની જરૂરીયાત ઉભી થતાં શનણયાય કરાયાે

ઓન્ટટેરરયો 
કેનેડા પોલીસે ગરા વર્ષે ૧૦૦રી 

વધુ થ્ી ડી મપ્રનટડે ગન જપ્ત કરી હતી. 
કેટલાક મવસતારોમાં આ પ્રકારના 
શસત્ોના ઉતપાદનમાં આ વર્ષે મોટો 
વધારો પણ પહેલીવાર જોવા મળરો 
હતો. કાલગેરીમાં પોલીસે ર૦રરમાં 
ર૦ર૦ અને ર૦ર૧ના એક ગનની 
સરખામણીમાં ૧૭ થ્ીડી ગન જપ્ત 
કરી હતી. કાલગેરી પોલીસ સમવયાસ 
ફારરઆમ્સ ઈનવેસટીગેટીવ રુમનટના 
કારયાકારી બેન લોસને કહ્ં હતું કે, મને 
થ્ીડી ગન મવશે કોઈ ગંભીરતા નહોતી, 
જરારે અમે આ રુમનટ શરૂ કરુું હતું. 

કેમ કે, અમે એને જોઈ શકતા નહોતા. 
અરાનક હવે ર૦રર પછી એમાં વધારો 
રઈ ગરો છે અને ર૦ર૩માં શું રશે એ 
જાણવા માંગીએ છીએ.

થ્ી ડી મપ્રનટેડ ગન હારબનાવટના 
ફારરઆમ્સની શે્ણીમાં આવે છે અને 
એને ભમૂતરા ગન તરીકે ઓળખવામાં 
આવે છે. કેમ કે, હજુ એ શોધી શકાઈ 
નરી. એના કોઈ મસરીરલ નંબર 
નરી. કેમ કે, ગનનો મપ્રનટડે ભાગ એ 
ધરાવનાર પાસે હોર છે. કેનેડામાં આ 
શસત્ પ્રમતબંમધત છે. બીજા ભાગો કોઈ 
પણ ગન સટોરમારંી કે ઓનલાઈન 
લાઈસનસ મવના ખરીદી શકાર છે. 

કેનેડરામરાં થ્રી-ડરી પ્રિન્ટટેડ ગનનું રિમરાણ 
ફરરી વધયું, એક વર્ષમરંા 17 જપ્ત કરરાઈ
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હોલ્ટન 
મિલ્ટન સ્થિત હોલ્ટન મિમનયિ્સ ગ્રુપના 

હિરુબેન ્થિાનાકીયા, મપયરુષભાઈ પ્ટેલ અને 
ભરુપેન્દ્ર િોદી દ્ારા આયોમિત ઈ.િ.૨૦૨૩ના 
નવલા વષ્સને વધાવવા અને િકરિંકાંમત પવ્સની 
ઉિવણીનો કાય્સકિ ગ્ેિ એન્્ગલીકન ચચ્સિાં તા.૮ 
જાન્યરુઆરી ૨૦૨૩ના રોિ યોજાયો હતો.

“ મિમનયિ્સ હેલપ મિમનયિ્સ “ના અમભગિ 
િાથિે િહભાગી ્વયંિેવકોએ હોલને િરુંદર રીતે 
િજાવયો હતો. આિંત્રકોએ િહભાગીઓનરું 
તલ-ચીકી આપી હારદ્સક ્વાગત કયરુું હતરું.

િૌએ િવવેશ્વરની િંત્રોચ્ાર દ્ારા પ્ાથિ્સના 
કરી હતી અને એકબીજાનો પરરચય િેળવયો 
હતો. પંકિ મત્રવેદીએ ગરુિરાત િહીત દેશના 
મવમવધભાગોિાં થિતી પાવન ઉત્તરાયણ પવ્સની 
વમૈવધયપૂણ્સ ઉિવણી થિકી કેવી રીતે મવમવધતાિાં 
એકતા મિદ્ધ થિાય છે તેનો ખયાલ આપયો હતો. 
રિણીકભાઈ રાચે હોલ્ટન મિમનયિ્સ ગ્રુપ મવષે 
પરરચય આપયો હતો. િંિરુલાબેન રાચ અને 

િરુધાબેન પંચિર્ટયાના ગ્રુપ દ્ારા રિરુ કરાયેલા 
કંિરુિીની ચરિિીિા પ્દમશ્સત કરતી  “ લોભી 
મવિરુડી “ લઘરુ-નાર્ટકાએ િહરુને હા્ય તરબોળ 
કરી દીધા હતા.

દીપકભાઈ શાહ અને િંધયાબેન શાહની 
િરુગલજોડીએ એક કલાકથિી પણ વધરુ િિય 
પોતાના િરુિધરુર ્વર રેલાવી, િંગીત કાય્સકિને 
ચાર ચાંદ લગાવી દીધા હતા. 

િિગ્ કાય્સકિિાં િૌ િન િરુકીને ઝૂમયા 
હતા. કિબીઓને પ્મતક ભે્ટ આપી, િભયો 
દ્ારા િન્િાનવાિાં આવયા હતા. ભરુપેન્દ્ર િોદીએ 
િહરુને નવા વષ્સની પશ્ાદ ભૂમિકાિાં પ્િંગોમચત 
પરરવેશિાં ફો્ટોગ્ાફી કરી આપી હતી. કાય્સકિના 
અંતે મપયરુષ પ્ટેલ, િય પ્ટેલ, સ્િતાબેન િોદી, 
દક્ાબેન પ્ટેલ કનક્લત્તા મત્રવેદી દ્ારા “ગરુિરાતી 
ફૂડ એન્ડ ક્ેટરરંગ િમવ્સિ”િાથંિી િંગાવેલ ્વારદષ્ટ 
ભોિન અંતરના ઉિળકાથિી પીર્યરું હતરું. િિગ્ 
કાય્સકિ પર્પર િહભામગતા થિકી શોભી ઉઠ્ો 
હતો. 

હોલ્ટન મિમનયિ્સ ગ્રુપ દ્ારા નવા વષ્સને 
આવકાર અને િકરિંકાંમત પવ્સ ઉિવણી

ગીત સંગીતની ધૂમ સાથે દીપકભાઈ શાહ અને સંધ્ાબેન  
શાહની જુગલજેડીઅે સમધુર સ્વર રેલાવ્ા : કલાકારાેનું સન્ાન 
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વિકાસ પાછળની આંધળી દોટમાં 
જોશીમઠનું અસ્તિતિ જ જોખમાયું

તંત્રી - સ્વદેશ

2021ના ્વરસના ફેબ્રુઆરરીમાં 
ચમોલરી જિલ્ામાં જિમાલયનરી 

પ્વ્વતમાળામાં બરફનરી મોટરી જશલા તૂટતાં 
અલકનંદા અને ધૌલરીગંગા નદરીમાં આ્વેલા પૂરે 

તબાિરી તબાિરી મચા્વરી 
િતરી. આ પૂરના કારણે 
બંને નદરીના કકનારે 
આ્વેલાં મકાનો સાફ 
થઈ િ ગયાં, સાથે 
સાથે રરીશરીગંગા પા્વર 
પ્ોિેકટને પણ નરુકસાન 
થયરું િતરુ. આ પૂર 
એટલરું ભરીષણ િતરુ કે, 
કદ્વસો ચોતરફ પાણરી 

િ પાણરી રિેતા લોકો મરુશકેલરી ભોગ્વતા રહ્ા 
અને સરકાર કે તંત્ લાચાર બનરી રહ્ં. આ પૂરને 
કારણે ઓછામાં ઓછાં ૧૫૦ લોકોનાં મોત થયાં 
િતાં. પાણરીના ધસમસતા પ્્વાિમાં આખે આખાં 
ઘર તણાઈ ગયાં િતાં. આ ઘરોમા રિેનારાં 
અનેક લોકોનો આિે પણ પતો નથરી લાગયો. આ 
ઘટના બાદ િ્ેવ ઉત્તરાખંડના જોશરીમઠમાં િમરીન 
ફાટ્વાના કારણે ૬૦૦થરી ્વધરુ મકાનોમાં જતરાડો 
પડરી િતા કેન્દ્ર અને રાજય સરકાર દોડતરી 
થઈ ગઈ છે. જોશરીમઠ પ્ાચરીન નગર છે અને 
જિંદરુઓ માટે યાત્ાધામ મનાતા બદરરીનાથનરું 
પ્્ેવશદ્ાર ગણાય છે. બદરરીનાથ તથા િેમકુંડ 
સાજિબના રસતામાં આ્વતા જોશરીમઠનરી પાસે િ 
આંતરરાષ્ટરીય સકકીઈંગ પલેસ ઔલરી પણ આ્વેલરું 
છે. જોશરીમઠમાં શંકરાચાય્વનો આશ્રમ જયોજત 
મઠ આશ્રમ પણ છે ને બરીજા પણ પજ્વત્ મનાતાં 
સથળો છે. 

જોશરીમઠમાં લગભગ ૪૦૦૦ િેટલાં ઘર 
છે. તેમાંથરી જતરાડો પડતાં ૬૦૦ િેટલાં ઘરો 
ધરાશાયરી થઈ િ્વાનરું જોખમ ઉભરુ થયરુ છે. 
તેથરી ઉત્તરાખંડના મરુખયમંત્રી પરુષકરજસંિ ધામરીએ 
તો જોશરીમઠમાં િ ધામા નાંખયા છે તો કેન્દ્રનરી 
નરેન્દ્ર મોદરી સરકારે પણ અજધકારરીઓને 
દોડાવયા છે. જોશરીમઠના કેટલાક જ્વસતારોને 
અસરુરજષિત જાિેર કરરીને પ્્વેશ બંધ કરરી દે્વાયો 
છે. જો કે, રાજય સરકાર આ જ્વસતારમાં રિેતાં 
લોકોને ખસેડરીને બરીજાં સથળે લઈ િઈ રિરી છે 
તેનરી સામે લોકોમાં વયાપક નારાિગરી છે. બરીજી 
બાિરુ રાજય સરકારે દરેક અસરગ્રસત પકર્વારને 
૬ મજિના સરુધરી માજસક ૪૦૦૦ રૂજપયા 
આપ્વાનરું એલાન પણ કયરુું છે. સરકારનો દા્વો 
છે કે, જોશરીમઠ શિેરમાં િમરીન ધસરી પડરી નથરી 
પણ કેટલાક ભાગમાં િ આ સસથજત છે. 

િાલમાં જોશરીમઠમાં જતરાડો પડરી છે એ 
પાછળનરું કારણ ‘મેઈન સેન્ટ્રલ થ્રસટ’ લાઈન 
ફરરી સજરિય થઈ એ છે. મરુખય સેન્ટ્રલ થ્રસટ 
ભૂસતરશાસત્રીય સમસયા છે. આ લાઈન કે ઝોન 
ફરરી સજરિય થતાં જોશરીમઠમાં ભૂસખલન થઈ રહ્ં 
છે. િ્વે િજારો લોકોના જી્વ ખતરામાં છે અને 
આખરું શિેર તબાિ થઈ િ્વાના આરે આ્વરી 
ગયરું છે. ્વાસત્વમાં જોશરીમઠનરી અ્વદશાનાં 
મૂળ લગભગ પાંચેક દાયકા પિેલાં નંખાઈ 
ગયા િતા. ઉત્તરાખંડ અસસતત્વમાં આવયરું એ 
પિેલાં આખો પ્દેશ ઉત્તર પ્દેશનો ભાગ િતો. 
૧૯૭૫માં ઉત્તર પ્દેશ સરકારે જોશરીમઠમાં 
બાંધકામોને પિેલરી ્વાર મંિૂરરી આપરી તેનરી સામે 
ભૂસતરશાસત્રીઓએ ચેતવયા િતા. ૧૯૭૦ના 
દાયકાનરી શરૂઆતમાં ચમોલરીના બેલાકુચરીના 
ભરીષણ પૂર આવયરું. જોશરીમઠનરી પણ એ્વરી િ 
િાલત થશે એ્વરી ચેત્વણરી ભૂસતરશાસત્રીઓએ 
આપરી િતરી. તેના કારણે લોકોએ ઉગ્ર 
જ્વરોધ નોંધા્વતાં ઉત્તર પ્દેશ સરકારે તે 
સમયે ગઢ્વાલના કજમશનર મરુકેશ જમશ્રાના 
પ્મરુખસથાને જોશરીમઠના સ્વવે માટે પંચ બનાવયરું 
િતરું. જમશ્રા પંચે ૧૯૭૬માં સોંપેલા કરપોટ્વમાં 
જોશરીમઠનરી તળેટરીમાં કોઈ મોટો પ્ોિેકટ 
નિરી કર્વા સપષ્ટ શબદોમાં નોંધ કરરી િતરી. 
રરીપોટ્વમાં ઉલ્ેખ કરાયો િતો કે, જોશરીમઠનો 

જ્વસતાર પ્ાચરીન ભૂસખલન જ્વસતારમાં આ્ેવ છે 
અને શિેર પ્વ્વત પરથરી નરીચે આ્વેલા પથથર 
અને માટરીના ઢગલા પર બન્યરુ ં િો્વાથરી ગમે 
તયારે માટરી સરકકી શકે છે. પંચે ઢોળા્વ ઉપર 
ખોદકામ કે જ્વસફોટ કરરીને મોટા પથથરો નિીં 
કાઢ્વાનરી ભલામણ કરરી િતરી. જોશરીમઠના 
પાંચ કકલોમરીટરનરી અંદર કોઈપણ બાંધકામનો 
કાટમાળ ન ફેંક્વો, ન્વા બાંધકામોને મંિૂરરી ના 
આપ્વરી ્વગેરે તાકકીદ પણ કરાઈ િતરી. 

યરુપરી સરકારે થોડો સમય આ ્વાતો માનરી 
પણ પછરી રરીપોટ્વને અભરાઈ પર ચડા્વરીને 
બાંધકામોને આડેધડ મંિૂરરી આપ્વા માંડરી. 
જ્વકાસના નામે ખોદકામ શરૂ થયાં તેમાં 
મોંકાણ મંડાતરી ગઈ. બાકકીનરું કામ એનટરીપરીસરી 
પા્વર પ્ોિેકટે પરુરુ કરરી દરીધરુ. એનટરીપરીસરી 
અતયારે બચા્વ કરે છે કે, અમે જ્વસફોટ કરરીને 
પોલાણ નથરી કયરુું પણ તેનાથરી ફરક પડતો નથરી. 
િમરીનના સતરને કોઈ રરીતે છંછેડ્વાનરું િ નિોતરું 
તયારે પંચના કરપોટ્વનરી અ્વગણના કરરીને અિીં 
તો આખો પા્વર પ્ોિેકટ ઉભો કરરી દે્વાયો છે. 

ઉત્તર પ્દેશ અને પછરી બનેલા ઉત્તરાખંડનરી 
સરકારોએ જમશ્રા પંચનરી ઐસરીતૈસરી કરરીને 
આખા જ્વસતારને સ્વ્વનાશના આરે લા્વરીને મૂકકી 
દરીધો છે. ઉત્તરાખંડનરી સરકારો માત્ જમશ્રા 
પંચનરી ભલામણોને ઘોળરીને પરી નથરી ગઈ પણ 
એકાદ દાયકા પિેલાં ઉત્તરાખંડ કડઝાસટર 
મેનેિમેન્ટ ઓથોકરટરીએ આપેલરી ચેત્વણરીનરી 
પણ ધરાર અ્વગણના થઈ છે.

૨૦૧૩માં કેટલાંક ગામોમાં મકાનોમાં 
જતરાડો પડતાં લોકો ભડકયા ંિતાં. તેના પગલે 
રાજય સરકારે આદેશ આપતાં કડઝાસટર 
મેનેિમેન્ટ ઓથોકરટરીએ ૨૦૧૩માં પાંચસોથરી 
્વધારે ગામોનો સર્વે કયયો િતો. આ કરપોટ્વમાં 
પણ ચેત્વણરી અપાઈ િતરી કે, આ જ્વસતારમાં 
જોશરીમઠ ઉપરાંત ૪૮૪ ગામ એ્વાં છે કે 
િેમના પર ખતરો છે. આ ગામનાં લોકોને 
તાતકાજલક સલામત સથળે ખસેડ્વાં િરૂરરી 
છે. આ ચેત્વણરીના પગલે સરકારે થોડાંક 
ઘરોને ખાલરી કરાવયાં િતાં પણ પછરી બધરુ 
જ્વસરાઈ ગયરુ. જોશરીમઠ પર ખતરાનરું કારણ 
અિીંનરી િમરીનરું બંધારણ છે. જોશરીમઠ 
જિમાલયના ઇકો-સેસન્સકટ્વ ઝોનમાં આ્વેલરું 
છે. ભૂસતરશાસત્રીઓએ પોતાના સંશોધનમાં 
્વાંર્વાર ચેત્વણરી આપેલરી છે કે, ઉત્તરાખંડના 
ઊંચાઈ્વાળા જ્વસતારોમાં આ્વતાં મોટાભાગનાં 
ગામો ગલેજશયર પર ્વસે છે. અતયારે લોકો 
્વસેલાં છે અને ્વસાિતો ઉભરી કરાઈ છે તયાં 
એક સમયે જિમનદરીઓ િતરી. જિમનદરીઓ 
જપગળે તયારે પાણરી નરીચેનરી તરફ િતરું િતરુ 
પણ તેનો કાટમાળ રિરી ગયો. જિમનદરીઓનરી 
સાથે ખડકો અને માટરીના સતર પણ િતા. આ 
ખડકો, માટરી અને કચરાનો થર જામતા િતા 
તેમાંથરી પ્વ્વત બનરી ગયો. આ રરીતે બનેલા 
પ્વ્વતને મોરેન કિે છે. પણ આ પ્વ્વત પોલા 
િોય છે તેથરી ગમે તયારે તેનરી િમરીન ધસરી શકે. 
જોશરીમઠમાં પણ એ્વરું િ થયરું છે.    જોશરીમઠ 
પર આ્વેલરી આફતના કારણે ચાર ધામ યાત્ા 
પર પણ અજનજચિતતાનાં ્વાદળ ઘેરાયેલાં છે. 
જોશરીમઠ બદરરીનાથનરું પ્્ેવશદ્ાર મનાય છે. 
ઉત્તરાખંડમાં આ્વેલાં ચાર ધામનરી યાત્ાએ 
િ્વરું િોય તો જોશરીમઠ થઈને િ િ્વરું પડે. 
ભૂસતરશાસત્રીઓ અને પયા્વ્વરણ જનષણાતોનરું 
કિે્વરું છે કે, જોશરીમઠ, કમ્વપ્યાગ અને ચામબા 
પછરી ઉત્તરકાશરી, ચંપા્વત અને નૈનરીતાલનો 
્વારો આ્વરી શકે છે. રાિકારણરીઓ પોતાના 
ફાયદા માટે ગમે ત્ેવા જનણ્વયો લે છે અને 
જનષણાતોને ગણકારતા નથરી તેનરી કકંમત લોકો 
ચૂક્વરી રહ્ાં છે. 

તંત્રી સ્થાનેથરી
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સુરત
અમદાવાદના સાયનસ સસટી 

સવસ્ારમાં અસમ્ માંડવીયા ચાર 
લોકોની ભાગીદારીમાં આઈટી 
સોફટવેરનો ધંધો કરે છે. 2021માં 
અસમ્ભાઈના સમત્ર પ્રદદપભાઈ 
પરમાર, હાદદદિકભાઈ પરીખ, સૌદરન 
દેસાઈએ ્ેમની ઓળખાણ સુર્ના 
વેપારી સાવન ખેની સાથે કરાવી હ્ી.  
સાવન ખેની સાથે સમત્ર્ા વધ્ાં અસમ્ 
માંડસવયાની અવારનવાર વા્ચી્ થ્ી 
હ્ી. ્ેણે અસમ્ભાઈને કહ્ં હ્ું કે, 

સવદેશમાં એક આઈટી પ્રોજેકટ મળયો 
છે. જો ્મે રોકાણ કરશો ્ો 30 ટકા 
પ્રોદિટ મળશે. સાવન ખેનીએ કહં્ હ્ંુ 
કે, 28.87 કરોડ રૂસપયા રોકવા પડશે.

સાવનની વા્ સાંભળીને 
અસમ્ભાઈએ ્ેમના ભાગીદારો 
સાથે રોકાણ કરવા સંબસંધ્ ચચાદિઓ 
કરી હ્ી. ્ેમના ચારેય ભાગીદારોએ 
સંમસ્ આપ્ાં સાવન ખેનીની સકકીમમાં 
રોકાણ કરવાની ્ૈયારી દશાદિવી હ્ી. 
નવેમબર 2022માં અસમ્ભાઈ સાવન 
ખેનીની ઓદિસ ખા્ે ગયાં હ્ાં. 

ઓદિસમાં ્ેના સપ્ા ઠાકરશીભાઈ 
્થા પદરવારના સભયો હાજર હ્ાં 
્ે વખ્ે પણ આ પ્રોજેકટમાં રોકાણ 
કરવાથી મોટો િાયદો થશે ્ેવી બાંહેધરી 
આપી હ્ી. તયારબાદ અસમ્ભાઈએ 
પૈસા ભરીને રોકાણ કયુું હ્ંુ. સાવન 
ખેની પર ભરોસો મુકકીને અસમ્ 
ભાઈએ પૈસા ટ્ાનસિર કયાદિ હ્ાં. તયાર 
બાદ સોફટવેર ડેવલોપમેનટનું કામ ચાલુ 
કરવા અસમ્ભાઈએ સાવનને અનેક 
િોન કયાું હ્ાં પણ ્ેને એક પણ િોન 
દરસસવ કયયો નહો્ો. 

30 ટકા નિો મળશે કહીને સુર્નો વેપારી 
28 કરોડ ઉઘરાવી રફિફુચક્કર થઈ ગયો
અમદાવાદના અાઈટી સાોફ્ટવોરના વોપારીઅો સાયબર ક્ાઈમમાં ફરરયાદ નાંધાવી

સુરત
પુણાગામ સવસ્ારમાં રહે્ી અને 

અઠવાલાઇનસ સવસ્ારની કોલેજમાં 
ત્રીજા વરદિમાં અભયાસ કર્ી મોનીકા 
(ઉ.વ. 21 નામ બદલયું છે) ની 
જાનયુઆરી 2022 માં પો્ાની સાથે 
કોલેજમાં અભયાસ કર્ા હેમાંગ સુધીર 
કા્રીયા (રહે. સવધા્ા એપાટદિમેનટ, 
મા્ાવાડી, વરાછા) સાથે સે્પ ચેટ પર 
સમત્ર્ા થઇ હ્ી. મોનીકા પોલીસમાં 
ભર્ી થવાની ્ૈયારી કરી હોવાનું 
ચેટમાં જણાવ્ા હેમાંગે પો્ે પોલીસમાં 
ભર્ીની પરીક્ા પાસ કરી છે એમ કહી 
ગાઢ સમત્ર્ા કેળવી હ્ી.

દરસમયાનમાં માચદિ 2022 માં 

મધરા્ે મોનીકાના પદરવારના સભયો 
સૂ્ેલા હ્ા તયારે હેમાંગે વહોટસએપ 
પર સવડીયો કોલ કરી કપડા ઉ્ારવા 
કહં્ હ્ું. પરં્ુ મોનીકાએ ઇનકાર 
કર્ા ્ેના 8 વરદિના નાના ભાઇને મારી 
નાંખવાની ધમકકી આપ્ા મોનીકાએ 
છા્ીના ભાગના કપડા કાઢી નાંખયા 
હ્ા. જો કે હેમાંગની ધમકકીથી ડરી 
જનાર મોનીકાએ હેમાંગનો નંબર 
બલોક કરી દીધો હ્ો. પરં્ ુ અઠવાદડયા 
અગાઉ મોનીકાનો કપડા કાઢ્ો સવડીયો 
વાયરલ થયો હ્ો અને આ અંગેની 
જાણ સપ્રાઇ ભાઇએ મોનીકાને કર્ા 
્ે ચોંકકી ગઇ હ્ી.  મોનીકાએ આ અંગે 
પુણા પોલીસમાં અરજી કરી હ્ી.

નાના ભાઇને મારી નાંખવાની ધમકી 
આપીને યુવતી પાસે કપડા ઉતરાવયા

સુરતના ઉધનાના ઇલેકટ્રીકલ એન્જિનનયર એવા પતંગબાજિ નિતેશ લકુિ અને 
ટરીિે 108 ફૂટ લાંબો પતંગ ચગાવરીને આવેલા દશ્શકોને ખુશ કરરી દરીધા હતા. 
આ પતંગબાજિના પતંગ દુનનયાિાં એટલા િાટે અનોખા છે કે પતંગબાજિ પોતે 
ડિઝાઈન બનાવે છે અને તેને કોપરીરાઈટ પણ કરાવે છે તેથરી આવા પતંગ બરીજા 
કોઈ બનાવરી શકતા નથરી. આ પતંગ ઈ્િોનેનશયાિાં તૈયાર કરાવયો હતો.

સુરતમાં ઈન્ટરનેશનલ કાઈ્ટ ફેસ્્ટવલ યોજાયો 
108 ફ્ુટનો પતંગ આકર્ષણનું કનેદ્ર બનયો

બે સં્ ાનની મા્ાનું યૌન 
શોરણ કરનાર નાનીવેડના 
પટેલ અગ્રણીની ધરપકડ

સુરત
સુર્માં બે સં્ ાનની મા્ાનું પાંચ વરદિ સુધી યૌન 

શોરણ કરનાર નાનીવેડ ગામના પટેલ સમાજના અગ્રણીની 
સસંગણપોર પોલીસે ધરપકડ કરી છે.પદરણી્ાએ ઝેરી દવા 
ગટગટાવી આતમહતયાનો પ્રયાસ કર્ા અઢી મસહના અગાઉ 
ગુનો નોંધાયો હ્ો. અવારનવાર જુદાજુદા બહાને બોલાવી 
દુષકમદિ આચયાદિ બાદ મોબાઈલમાં સબભતસ સવડીયો બનાવી 
શાં્ીલાલ ઉિફે શાં્ ુલાલા પટેલે પાંચ વરદિ સુધી યૌન શોરણ 
કયુું હ્ું.આ અંગે શોભનાએ પસ્ને વા્ કર્ા ્ેમણે 
શાં્ીલાલ ઉિફે શાં્ુલાલા પટેલને વા્ કર્ા ્ેમણે સમાધાન 
માટે દબાણ કયુું હ્ું.્ેથી ગ્ 2 ઓકટોબર 2022 ના રોજ 
શોભનાએ ઝેરી દવા પીને આપઘા્નો પ્રયાસ કયયો હ્ો. આ 
અંગે સસંગણપોર પોલીસ મથકમાં શાં્ીલાલ ઉિફે શાં્ુલાલા 
પટેલ સવરુદ્ધ દુષકમદિની િદરયાદ નોંધાઈ છે.

C.A IPCCનું સુર્નું 
19.90 ટકા પદરણામઃ 6 

સવદ્ાથથી ટોપ-50 માં
સુરત

સી.એ ઇનસટીટયટુ દ્ારા નવેમબર-૨૦૨૨ માં સી.એ 
બનવા માટે બીજા સટેજની આઇપીસીસી પરીક્ા દેશભરમાં 
લીધી હ્ી. સમ્રગ ભાર્માંથી બને્ ગુર્પના કફુલ ૩૭૪૨૮ 
સવદ્ાથથીઓએ પરીક્ા આપી હ્ી. પદરણામ જાહેર થ્ા 
૪૭૫૯ સવદ્ાથથીઓ પાસ થ્ા ઓલ ઇનનડયાનંુ પદરણામ 
૧૨.૭૨ ટકા આવય ુહ્.ુ સરુ્ કેનદ્રમાંથી બન્ ેગુર્પમાંથી કફુલ 
૧૦૦૯ સવદ્ાથથીઓએ પરીક્ા આપયા બાદ ૨૦૧ ઉ્થીણ થ્ા 
૧૯.૯૦ ટકા પદરણામ આવયુ હ્.ુ આ પદરણામમાં સરુ્ના 
છ સવદ્ાથથીઓ ટોપ-૫૦ રેનકમાં આવયા હ્ા.જેમાં અનુજ 
મુઘંરા ૮૦૦ માથંી ૬૨૫ માક્કસ લાવીને ઓલ ઇનનડયામાં 
૨૦મો અન ેસરુ્મા ંિસટ રેનક સાથે મેદાન મારી ગયો હ્ો. 
જયારે દકષના કેડીયા૬૧૯ માક્કસ મેળવીને દેશભરમાં ૨૬ મા 
રેનક અન ેસરુ્મા ંબીજા ક્રમ સાથે ઉ્થીણ થઇ હ્ી.
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વડોદરા
આર્થિક સંકડામણના કારણે વાઘોડડયા રોડના 

રમસ્ત્રી  પડરવારે સામૂરિક આપઘાત કરરી લરીધો 
િતો.ડોક્ટરના અરિપ્ાય અને પોલરીસનરી  પ્ા્રમક 
તપાસના અંતે પ્કાશમાં આવેલરી રવગતોના આધારે 
પાણરીગે્ટ  પોલરીસે શેરબજારનું કામ કરતા યુવક 
સામે  પત્રી અને માસૂમ પુત્ના ખૂન કરવા અંગે 
ડબલ મડથિરનો ગુનો દાખલ કયયો છે.

વાઘોડડયા રોડ પર દશથિનમ ઉપવનમાં  રપ્તેશ  
પ્તાપિાઇ રમસ્ત્રી (ઉ.વ.૩૦) તેમનરી પત્રી 
સ્ેિા (ઉ.વ.૩૨) ત્ા સાત વરથિના પતુ્ િરરથિલ 
સા્ે રિેતા િતા.રપ્તેશ શેરબજારનું કામ કરતો 
િતો.બેનક તેમજ  ફાઇનાનસ કંપનરીઓમાં્રી 
લરીધેલરી લોન િરપાઇ નિીં ્તા રપ્તેશ આર્થિક 
િીંસમાં આવરી ગયો િતો.ગઇકાલે સવારે તેના 

ઘરમાં્રી રપ્તેશનરી ફાંસો ખાધેલરી  િાલતમાં 
લ્ટકતરી લાશ મળરી આવરી િતરી.અને તેના સાત 
વરથિના પુત્ િરરથિલનરી લાશ બેડ પર અને પત્રી 
સ્ેિાનરી લાશ બેડનરી બાજુમાં નરીચે જમરીન 
પર્રી મળરી આવરી િતરી.જેના પગલે પાણરીગે્ટ  
પોલરીસ સ્્ટેશનના પરી.આઇ.એસ.એ.ગોરિલે 

સ્્ળ પર જઇને તપાસ િા્ ધરરી િતરી.ત્ણેયના 
મૃતદિે પરી.એમ.મા્ટે સયાજી િોસસ્પ્ટલમાં 
મોકલરી આપવામાં આવરી િતરી.પરી.એમ.ડરપો્ટથિમાં 
પ્ા્રમક તારણ એવું બિાર આવયું િતું કે,સ્ેિા 
અને િરરથિલના મોત ગૂંગળામણના કારણે ્યા 
છે.જયારે રપ્તેશનું મોત ગળા ફાંસો ખાવા્રી ્યું 
છે.જે્રી,એવું તારણ બિાર આવયું િતું કે,રપ્તેશે 
પત્રી અને પતુ્ને મારરી નાંખયા પછરી જાતે 
આપઘાત કરરી લરીધો િતો.આજે અરંતમરવરધ પૂરરી 
કયાથિ પછરી સ્ેિાના રપતાએ જમાઇ રપ્તેશ સામે 
પાણરીગે્ટ  પોલરીસ સ્્ટેશનમાં  ફડરયાદ નોંધાવતા 
પોલરીસે ડબલ મડથિરનો ગુનો દાખલ કરરી વધુ 
તપાસ િા્ ધરરી છે.આરોપરી રપ્તેશનું  પણ મોત 
્યું િોવા્રી પોલરીસ  દ્ારા એબ્ેટેડ સમરરીનો  
ડરપો્ટથિ કો્ટથિમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

 

વડોદરામાં પતિ સામે પત્ની અ્ે પુત્ર્ની હત્ા્ો ગુ્ો દાખલ
સામુહિક આાપઘાત કેસમાં વળાંક ઃ પ્રિતેશ પણ આારાેપી નીકળાે, પાેલીસ દ્ારા આબેેટેડ સમરીનાે હરપાેટ્ટ કાેટ્ટમાં રજૂ કરાશે

વડોદરા
લગ્ન સમારોિ અને બરીજી ઈવેન્ટસનરી 

ફો્ટોગ્ાફી અને રવડડયોગ્ાફી કરવા મા્ટે 
ડ્ોનનો ઉપયોગ િવે વયાપક બનરી ગયો 
છે. જોકે ડ્ોન ્ટેકનોલોજી િવે બરીજા 
ક્ેત્ોમાં પણ પ્વેશરી રિરી છે.

કૃરર ક્ેતે્ પણ ડ્ોનનરી એનટ્રી ્ઈ છે. 
રાજય સરકાર દ્ારા ડ્ોન વડે ખેતરોમાં 
યુડરયો છં્ટકાવનરી સુરવધા આપવાનુ શરુ 
કરાયુ છે અને વડોદરા રજલ્ામાં પણ 
ખેડૂતોએ આ યોજનાનો લાિ લેવાનુ 
શરુ કરરી દરીધુ છે. મળતરી રવગતો પ્માણે 
ઓગસ્્ટ મરિનામાં આ યોજના લોનચ 
કરવામાં આવયા બાદ વડોદરા રજલ્ામાં 
૭૦ જ્ેટલા ખેડૂતોએ ૨૫૦ એકરના 

રવસ્તારમાં ડ્ોન વડે યુડરયાનો છં્ટકાવ 
કરાવયો છે. વડોદરા રજલ્ાનરી ખેતરીવાડરી 
શાખાના સૂત્ોના કિેવા પ્માણે િજી આ 
વરથિ્રી જ યોજનાનરી શરુઆત ્ઈ િોવા્રી 
ખેડૂતોમાં ધરીરે ધરીરે તે અંગે જાગૃરત આવરી 
રિરી છે.ડ્રરોન વડે એક એકર પાક પર 
માત્ ૨૦ ્રી ૩૦ રમરન્ટમાં યુડરયાનો 
છં્ટકાવ ્ઈ જાય છે. ઉપરાંત સરકાર 
આ યોજનામાં  એક એકર દરીઠ ૫૦૦ 
રુરપયા સબરસડરી પણ આપરી રિરી િોવા્રી 
ખેડૂતોને યુડરયા છં્ટકાવ મા્ટે એકર દરીઠ 
૨૦૦ ્રી ૩૦૦ રુરપયાનો જ ખચથિ આવરી 
રહ્ો છે. રાજય સરકારે આ યોજના મા્ટે 
સબરસડરી તરરીકે ૩૫ કરોડ રુરપયાનરી 
જોગવાઈ કરરી છે.

વડોદરામાં 70 ખેડૂતો દ્ારા પોતાના 
ખેતરમાં ડ્ોનથી યુરરયાનો છંટકાવ 

અમૂલમાં્રી આર સોઢરીનરી 
િકાલપટ્રી, જયેન મિેતાને 
ડાયરેક્ટરનો ચાજથિ સોંપાયો

આણંદ
અમૂલ ડેરરીના મેનેરજંગ ડાયરેક્ટર આર એસ 

સોઢરીનરી િકાલપટ્રી કરવામાં આવરી િતરી. તેમનરી જગયાએ 
GCMMFના COO જયેન મિેતાને મેનેરજંગ 
ડાયરેક્ટરનો ચાજથિ સોંપવામાં આવયો છે. આર. એસ. 
સોઢરીએ આજે પોતાના પદ પર્રી રાજીનામું આપરી દરીધું 
છે. તેમના એક દાયકાના શાસનનો અંત આવયો છે.  રમલક 
માકકેડ્ટંગ ફેડરેશનનરી બેઠક મળરી િતરી. જેમાં આ રનણથિય 
લેવામાં આવયો િતો. અમૂલના એમ ડરી આર. એસ. 
સોઢરીને તાતકારલક અસર્રી પોતાનો ચાજથિ છોડરી દેવા મા્ટે 
આદેશ કરવામાં આવયો િતો. જે્રી આર એસ સોઢરીએ 
બુધવારે પોતાના પદ પર્રી રાજીનામું આપરી દરીધું િતું. 
િવે તેમનરી જગયાએ જયેન મિેતાને મેનેરજંગ ડાયરેક્ટરનો 
ચાજથિ સોંપવામાં આવયો છે. 

રવરમગામમાં િાજપના 
કોપયોરે્ટર િરથિદ ગામોતનરી 
િતયા, તપાસનો ધમધમા્ટ

વવરમગામ
રવરમગામમાં િાજપના મરિલા કોપયોરે્ટરના પરતનરી 

કરપરીણ િતયા ્ઈ છે. અંગત અદાવતમાં િાજપના 
મરિલા કોપયોર્ેટરના પરતનરી િતયા ્ઈ િોવાનું સામે 
આવતા ખળિળા્ટ મચરી જવા પામયો છે. આ સંદિભે 
રવરમગામ પોલરીસે વધુ તપાસ િા્ ધરરી છે. પોલરીસનરી 
પ્ા્રમક તપાસમાં સામે આવયું છે કે િાજપના કાયથિકરે જ 
રવરમગામમાં િાજપના કોપયોરે્ટર િરથિદ ગામોતનરી િતયા 
કરરી છે. પારલકાનરી ચૂ્ંટણરી સમય્રી અંગત અદાવત ચાલતરી 
િતરી. રવરમગામમાં િાજપના ચાલુ કોપયોરે્ટર િરથિદ 
ગામોતનરી િતયા ્ઈ ગઈ છે. કોપયોરે્ટર િરથિદ ગામોત અને 
િરત કાઠરી વચ્ે નગરપારલકાનરી ચૂં્ટણરી સમય્રી અદાવત 
ચાલતરી િતરી. તયારે રવરમગામમાં અંદરોઅંદરનરી લડાઈમાં 
િાજપના કોપયોર્ેટર િરથિદ ગામોતનરી િતયા ્ઈ છે.

વડોદરા
વડોદરા શિેરના માંજલપુરના 

સુબોધનગરમાં ડકશોરના 
શંકાસ્પદ શંકાસ્પદ ગળેફાંસા અંગે 
પડરવારજનોએ િતયાનરી આશંકા 
સેવરી છે. જેના સંદિભે મૃતકને નયાય 
િેતુ સમાજનરી બેઠક મળવા પામરી 
િતરી. જેમાં િવે િાદરવા મંડદર 
ખાતે ઉપવાસ આંદોલનનરી ચરીમકી 
ઉચ્ારવામાં આવરી છે. 

વડોદરા શિેરના માંજલપુરના 
સુબોધ નગરમાં ચાલતા સત્ ના 
દરબારમાં શ્ાનોને બાંધવાના પટ્ા 
સા્ે ડકશોરનો લ્ટકેલો મૃતદેિ મળતા 
ચકચાર મચરી જવા પામરી િતરી. આ 

મામલે મૃતકના પડરવારજનોએ 
િતયા ્ઈ િોવાનો દાવો કયયો છે. 
પડરવારજનોનું કિેવું છે કે, શ્ાનને 
બાંધવાનો પટ્ો પિેલા પંખે બાંધવામાં 
આવયો અને તયાર બાદ ડકશોરને 
લ્ટકાવરી તેનરી િતયા કરવામાં આવરી 
છે. મૃતક રવપુલ અને તેનરી માતા 
જોડે મકાન મારલક બળજબરરી પવૂથિક 
ઘરકામ કરાવતા િોવાનરી રવગતો 
પણ સપા્ટરી પર આવરી િતરી. આ 
ઘ્ટનાના પગલે માંજલપુર પોલરીસ અને 
એફએસએલનરી ્ટરીમએ કર્ત િતયા 
કે આતમિતયા અંગે તપાસ િા્ ધરરી 
છે.  મૃતયુ અંગે પડરવાર ત્ા સમાજના 
લોકો નયાયનરી માંગ કરરી રહ્ા છે.

બોટાદ 
ગઢડા તાલુકાના ઉગામેડરી ગામે 

પૈસાનરી લેતરીદેતરી બાબતે ઉઘરાણરી કરતા 
ઉશકેરાઇ છરરી વડે િુમલો કરરી મોત 
રનપજાવરી બનાવ િતયામાં પડરણામતા 
આ અંગે ્યેલ ચાજથિશરી્ટ કો્ટથિમાં રજૂ 
કરાયા બાદ ૨૦ સાક્રીને તપાસરી 
૪૦ દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કરતા કેસ 
ચાલરી જતા બો્ટાદ ડરીસ્ટ્રીક્ટ એનડ 
સેસનસ કો્ટથિમાં િતયાના આરોપરી મિેશ 
વાલજીિાઈ પરમારને આજીવન કેદનરી 
સજા ફ્ટકારાઇ િતરી.

બો્ટાદ જીલ્ાના ગઢડા 
તાલુકાના ઉગામેડરી ગામે ગઈ 
તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ રાત્રીના 
૯.૪૫ કલાકે મરણજનાર જયવરીરિાઈ 
પ્િાતિાઈ ચાવડા (આિરીર) 
રે.ગઢડા વાળા આરોપરી મિેશિાઈ 
વાલજીિાઈ પરમાર રે. ઉગામેડરી 
વાળા પાસે પૈસાનરી લેતરી દેતરી અગાઉ 
્યેલ િોય તેનરી ઉઘરાણરી કરવા ગયેલ 
િોય અને ઉગામેડરી ગામના પરીપળા 
ચોકમાં મરણજનાર જયવરીરિાઈ 
ચાવડા (આિરીર) અને આરોપરી મિેશ 

વાલજીિાઈ પરમાર ત્ા ગૌતમિાઈ 
વાલજીિાઈ પરમાર રવગેરે વચ્ે 
નાણા બાબતે મા્ાકૂ્ટ ્તા આરોપરી 
મિેશિાઈએ પોતાનરી પાસે રિેલરી 
ધારદાર છરરી વડે જયવરીરિાઈ 
પ્િાતિાઈ આિરીરને શરરીરના જુદા 
જુદા િાગોએ ગિંરીર પ્કારનરી ઈજા 
પિોંચાડેલ િોય ફરરીયાદરી પરેશિાઈ 
ત્ા તેમના સગા વિાલાઓ મરણ 
જનાર જયવરીરિાઈને ગઢડા િોસસ્પ્ટલ 
લઈ ગયેલ જયાં ડોક્ટરે ઈજા પામનાર 
જયવરીરિાઈને મૃત જાિેર કયયો િતો

ગઢડાના ઉગામેડરી ગામે પૈસાનરી લેતરીદેતરીમાં 
્યેલરી િતયાના આરોપરીને આજીવન કેદ

વવપુલના ભેદી મોત બાદ આંદોલનના 
એંધાણ : નયાય માટે સમાજની બેઠક 

વડોદરા
ગુજરાત સ્્ટે્ટ જીએસ્ટરી 

રવિાગે અંક્ેશ્ર અને 
આણંદમાં 21 પેઢરીમાં તપાસ 
કરતા 11  પેઢરી બોગસ મળરી 
આવરી િતરી.

ગુજરાત સ્્ટે્ટ જીએસ્ટરી 
રવિાગના વડોદરા રવિાગ-૬ 
ના અરધકારરીઓએ અંકે્શ્ર 
અને આણંદ રવસ્તારમાં તા.૯ના 
રોજ ૧૫ પેઢરીમાં તપાસ 

િા્ ધરરી િતરી. જેમાં બોગસ 
પેઢરીઓમાં દસ્તાવેજો બોગસ 
જણાઇ આવયા િતા.

આ ૬ પેઢરીએ ૨૭.૪૪ 
કરોડના બોગસ રબલો ઇશયૂ 

કયાથિ િતા. જેના દ્ારા ૪.૯૩ 
કરોડનરી વેરાશાખા પાસઓન 
કરરી િતરી. આ પેઢરીઓએ 
બોગસ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ 
કયાથિનું જણાઇ આવયું િતું. 
ખો્ટરી રરીતે વેરાશાખ લેનાર 
લોકોને તેમજ બોગસ પેઢરીના 
સંચાલકોને ઝડપ પાડરી તેમજ 
વેરાશાખ િોગવનાર પાસે્રી 
વેરાનરી વસૂલાત કરવામાં 
આવનાર છે.

વડોદરા
વાઘોડડયા રોડ પર બાપોદ  

ગામ વડુાના મકાનમા ં રિેતો 
૩૨ વરથિનો પરેશ કનિુાઇ 
સીંકલરીગર રરીક્ા ડ્ાઇરવંગ કરે 
છે. પત્રી આશાબને ત્ા ૧૧ 
વરથિના પતુ્ સા્ ે  રિે છે.પત્રી 
સા્ેનરી તકરારના કારણ ે તે 
કં્ટાળરી ગયો િતો. બપોરે તણેે 
પોતાના ઘરે પતુ્ન ે ગળા ફાસંો 
આપરીન ેમોતન ેઘા્ટ ઉતાયયો િતો. 

તયારબાદ બરીજા રૂમમાં જઇને 
તણે ે પોત ે ફાંસો ખાઇન ે જીવન 
્ટૂકંાવરી દરીધુ ં િતુ.ંતનેરી પત્રી 
બપોરે બંગલાઓમાં કામ કરરીને 
ઘરે પરત આવતા તને ેબનાવનરી 
જાણ ્ઇ િતરી. જે અગં ેબાપોદ 
પોલરીસન ેજાણ કરવામાં આવતા  
પોલરીસે સ્્ળ પર જઇન ે તપાસ 
િા્ ધરરી િતરી. પોલરીસને 
ઘરમાં્રી એક રચઠ્રી મળરી આવરી 
િતરી. જેમાં લખયંુ િતુ ંકે,િુ ંમારરી 

પત્રીના ત્ાસ્રી કં્ટાળરીન ે આ 
પગલુ ંિરંૂ  છંુ. િુ ંમારા  પુત્ને 
પણ મારરી સા્ે લઇ જઉં છંુ. 
કારણકે મારા મયાથિ પછરી મારા 
પુત્નુ ં કોઇ ધયાન નિીં રાખે. 
તમેજ તણે ેબિેનનરી માફી માંગરી 
જણાવયંુ િતુ ં કે, તારરી પાસે્રી 
લરીધલેા  પૈસા પરત આપરી શકયો 
ન્રી.ત ે અગં ે માફી માંગ ુ છંુ. 
પોલરીસે આ રચઠ્રી કબજે લઇ 
મૃતદેિનુ ંપરીએમ કરાયંુ િતુ.ં

વડોદરા, અંક્ેશ્વર, આણંદમાં 21 સથળે 
SGSTની તપાસ ઃ 11 બોગસ પેઢી મળી

બાપોદમાં પત્ીના ત્ાસથી કંટાળી પુત્ની 
હતયા કરી વપતાએ પણ ફાંસો ખાઈ લીધો

27.44 કરાેડના બાેગસ બબલાે ઇશ્ૂ કરા્ા આને 4.93 કરાેડની વેરા શાખા મેળવી મારા પુત્રનું કાઇે ધ્યાન નિીં રાખે આેટલે સાથે લઇ જઉં છંુ ઃ સ્ુસાઈડ નાટે

ચાજ્ટશીટ બાદ ફહર્ાદી પક્ે 20 સાક્ી તપાસ્ા, 40 દસતાવેજી પુરાવા  રજૂ ક્ા્ટ

પત્ીની હતયા પછી પુત્ની 
હતયા કરી હોવાનું અનુમાન

વડોદરા,એક દેવું પુરૂં કરવા માટે બીજી લોન 
લેનાર પ્રિતેશ પ્મસ્ત્ી એવા ચક્કરમાં ફસાયો હતો 
કે,તેણે પરરવાર સાથે જીવન ટૂંકાવી દીધું હતુ.
પત્ી અને  પતુ્ પૈકી પ્રિતેશે કોની હતયા પહેલા 
કરી હશે ? તે અંગે  હજી અવઢવ છે.પોલીસનું 
અનુમાન છે કે,પ્રિતેશે સૌરિથમ પત્ી સ્ેહાની 
હતયા કરી  હશે. કારણકે માતા પોતાની નજર  
સામે માસૂમ પતુ્ની હતયા જોઇ શકત નહીં. 
એટલે સૌરિથમ પત્ીની હતયા કયાયા પછી પ્રિતેશે 
પુત્ની હતયા  કરી હશે. અને પછી પોતે ફાંસો 
ખાઇ લીધો હશે. જોકે,ત્ણેયના મોતના સમય 
ફોરેન્સકના ફાઇનલ રરપોટયા પછી જાણવા મળશે.
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હળવદ 
હળવદથી નાડધ્ી જતી ઈલેવન 

કેવીનો એક ભારે વીજ દબાણવાળો 
વીજ તાર આજે અચાનક ચૂંપણી પાસે 
તૂટી પડતાં તારની નીચે ચરી રહેલી 
૧૫ ભેસો અને ૫ ગાયો ઉપર પડતાની 
સાથેજ  ભારે ધડાકાઓ થયા હતા અને 
વીજશોક લાગવાના કારણે ઘટનાસથળે 
જ વીસ પશુઓએ દમ તોડી દીધો 
હતો.

તાલુકાના ચૂંપણી ગામે સવારે આઠ 
વાગયે માલધારીઓ એમના પશુઓને 
ચરાવવા ગયા હતા. એ વખતે સીમમાં 
અચાનક વીજ તાર તૂટવાની ઘટના 
બની હતી. આ સથળે આશરે ૫૦ 
જેટલા પશુઓ  પસાર થવા સાથે ચરતા 
હતા. એ વખતે અનેક જગયાએ  સાંધા 
કરેલા તાર ભારે વીજદબાણ સહન 
ન કરી શકતા તાર તૂટી પડયો હતો. 
અને સીધો વીસ ભેસ અને પ ગાય 
ઉપર પડતા જ ભારે ધડાકા સાથે વીજ 
શોક લાગયો હતો. અને ઘટના સથળે 

જ ઈલેવન કેવીનો વીજ શોક લાગતા 
જ અનેક જીવોએ પ્ાણ તયજી દીધા 
હતા. જેના કારણે આશરે વીસ લાખનુ 
માલધારીઓને નુકસાન થયું હતુ. 
સદનસીબ એ છે કે આ જગયા પાસે 
થોડી જ ક્ષણો પહેલા વાહનોમાં બેસીને 
પચાસ માણસો પસાર થયા હતા જો એ 
વખતે વાયર તૂટયો હોત તો પચાસના 
મોત થઈ જાત અને મોટી દઘુ્ઘટના બની 
ગઈ હોત.આજે જે માલધારીના પશુઓ 
મોતને ઘાટ ઉતરી ગયા છે એ પશુ 
વશરામભાઈ ભરવાડ, કરશનભાઈ 
ભરવાડ અને ગોપાલભાઈ ભરવાડના 
હતા.

ગામના આગેવાનો કહે છે કે અહી 
વર્ષો જુના વાયરો છે. એને બદલવામાં 
આવતા નથી. અગર નવા બદલયા  છે 
એમ રરપોટ્ઘ કરીને બબલ બની જતા 
હશે એવી આશંકા વયકત કરાઈ રહી 
છે. તેમજ જે વાયર છે એમાં સતર 
ઠેકાણે સાંધા છે અને એ સાંધાથી વાયર 
બ્ેક થઈ જાય છે. 

ગોંડલ 
ગોંડલના ધુડબશયા ગામે મોહના 

મકવાણા, એનો પુત્ર રાજુ મકવાણા 
વાડીએ પાણી વાળવાનું કામ કરી રહ્ા 
હતા તયારે એના જ પરરવારના મોટા 
ભાઈ મહેશે તયાં નશાની હાલતમાં 
આવી જેમ ફાવે એમ બોલવા લાગી 
ધોકા સાથે આવયો હતો. અને રાજુ 
સાથે બોલાચાલી કરી રાજુના માથામાં 
લાકડી  ફટકારી દીધી હતી. જેથી 
રાજુ પડી ગયો હતો. અને બીજો ઘા 
મારવા જતાં રાજુના બપતા મોહનભાઈ 
તયાં પહોંચી ગયા હતા. અને હુમલો 
કરનારા મહેશને પાછળથી ધકકો મારી 
પછાડી દીધો હતો. એ વખતે તે સતત 
ગાળો ભાંડતો હતો. જેથી વધુ હુમલો 
કરશે એવી દહેશત લાગતા એના 
બપતા મોહનભાઈએ એના હાથમાંથી 
ધોકો આંચકી લઈ ેબે ત્રણ ઘા માથામાં 
અને હાથમાં ઘા મારી દીધા હતા. આ 
ઉપરાંત મહેશના  ભાઈ રાજુએ પણ 
બાજુમાંથી લાકડું લઈને બે ત્રણ ઘા 

મારી દીધા હતા. અને એ પછી મહેશને 
તયાં જ રહેવા દઈ બપતા પુત્ર ઘરે જતા 
રહ્ા હતા. એ પછી રાતના નવ વાગયે 
ફરી તયાં જતા મહેશ મૃતયુ પામયો હતો. 
મહેશના પુત્ર મેહુલભાઈને એના કાકા 
રાજુભાઈએ ફોન કરીને કહ્યુ હતુ કે તુ 
મેટોડાથી તુ જલદી ઘરે આવી જા તારા 
બપતા મહેશને હાટ્ઘ એટેક આવયો છે અને 
મૃતયુ પામેલ છે. આથી તે તાતકાબલક 
ધુડબશયા આવયો હતો. અને વાડીએ 
જઈને જોતા તેના બપતા ખાટલામાં 
ગોદડા ઉપર પડયા હતા. બાદમાં 
ટે્કટરની ટ્ોલીમાં મૃતદેહને ઘરે લાવયા 
હતા.  બાદમાં બધા સગા સબંધીઓએ  
લાશની અંબતમ બવબધ કરી નાંખી હતી. 
જે બાદ મેહુલે તેમના બપતાના મરણના 
કારણ બવશે વધુ પુછપરછ કરતા દાદા 
અને કાકાએ સઘળા બનાવની વાત કરી 
હતી. અને આ બનાવ હાટ્ઘ એટેકનો 
નહી પણ હતયાનો હોવાનું બહાર આવયુું 
હતું.અને દાદા અને કાકાએ હતયા 
કયા્ઘની કબુલાત કરી હતી. 

હળવદમાં તૂટી પડેલા વાયરના 
વીજશોકથી 20 ગાય-ભેંસના મોત 
5 મિનિટ પહેલા તાર તૂટયા હાેત તાે પચાસ િાિવ જીંદગી 
હાેિાઈ જાત, તારથી અિેક જગયાઅ ેવારંવાર અકસ્ાત

પાૈત્રિે દાદા-કાકાઅે કહ્યં કે તારા મપતાિે અેટેક અાવતા િૃત્્ય 
છેઃ જાે કે, લાેહીિા ડાઘ દેખાતા શંકા ગઈ અિે ભાંડા ે ફૂટાે

ધૂડશશયા ગામમાં ઓનર કકશલંગ 
નશેડી દ્ારા શપતા-ભાઈની હતયા

પાબલતાણા બવવાદનું 
બનરાકરણ લાવવા 

સાધુઓ-જૈનોની બેઠક
પાલલતાણા

પાલીતાણા તળેટી ખાતે આવેલા 
કચછવા ગઢ ધમ્ઘશાળા ખાતે રબવવારે 
પાલીતાણા શેત્રુજંય પવ્ઘત પરના 
બનલકંઠ મહાદેવ મરંદરના બવવાદના 
મામલે જૈન સાધુ ભગવંતો અને 
સનાતન ધમ્ઘનાં જુનાગઢ અખાડા 
પરરર્દના સંતોની બેઠક યોજાઈ 
હતી, જેમાં બન્ે પક્ષના સાધુ દ્ારા આ 
પ્શ્નનું બનરાકરણ આવે તેવા પ્યત્ો 
કરવામાં આવયા હતાં. પાલીતાણા 
અથવા કોઈ પણ ધમ્ઘસથાનને નુકશાન 
કરવું યોગય નથી, વાદબવવાદ થાય 
તે કોઈ ધમ્ઘ માટે યોગય નથી, આ 
બવવાદને લઈ ખોટી અફવા કોઈએ 
ફેલાવવી નહી. દરેક ધમ્ઘને પોતાના 
રીત-રીવાજ મુજબ કાય્ઘ કરવા દેવુ 
વગેરે સમીક્ષા બેઠકમાં કરવામાં 
આવી હતી. આગામી રદવસોમાં 
અબધકારીઓની હાજરીમાં બેઠક મળશે 
અને તયારબાદ યોગય બનણ્ઘય કરવામાં 
આવશે. શાંતીનો માહોલ જળવાય રહે 
તેવુ બેઠકમાં નક્ી કરવામાં આવેલ 
છે.  બેઠક બાદ સાધુઓએ એકબીજાનુ 
સનમાન કયુ્ઘ હતું. 
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અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ખેજૂતોની જમીન માપણી 

માટે વર્ષો પહેલા કરાયેલા સેટેલાઇટ 
રરસવવે બાદ તેમાં પારાવાર ક્ષતતઓ 
સર્જાતાં રાજયના મોટા ભાગના ખેડૂતો 
નારાજ છે તેમજ આખો રરસજાવે જ રદ 
કરવાની પણ માંગણી ઉઠતી રહી છે 
તયારે હવે ગુજરાત સરકારે રરસજાવેમાં રહી 
ગયેલી ક્ષતતઓ સુધારવા માટે ર્મનગર 
અને દેવભૂતમ દ્ારકામાં ખાસ પાયલોટ 
પ્ોજકટ શરૂ કરવાનો તનણજાય કયષો છે. જોકે 
રરસજાવે બાદ અનેક વાર ક્ષતત સુધારણા 
કાયજાક્રમો યોજવા છતાં પણ ખેડૂતોનાં 
ખેતરના મૂળભૂત ક્ષેત્રફળ અને નકશામાં 
રહી ગયેલી ભૂલો હજુ સુધી સુધરી નથી. 

કોંગ્ેસે દાવો કયષો હતો કે સરકારને છેલ્ા 
સાતેક વર્જામાં પાંચેક લાખ અરજી મળી 
છે, પરંતુ કોઈ કાયજાવાહી થઈ નથી. રાજય 
સરકારનું આ એક પ્કારનું ર્ડયંત્ર છે.

રાજય સરકારે પ્ધાન મંડળની બેઠકમાં 
લીધેલા તનણજાય અંગે પ્વક્ા પ્ધાને 
જણાવયું હતું કે જમીન માપણી ક્ષતત 
સુધારણા પાયલોટ પ્ોજેકટ ર્મનગર 
અને દેવભૂતમ દ્ારકામાં અગ્તાના 
ધોરણે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. 
જમીન રી-સવવેની કામગીરી આ બન્ે 
જીલ્ાઓમાં કરવામાં આવશે. પાયલોટ 
પ્ોજેકટ હાથ ધરી રહી છે. જેમાં રડતજટલ 
સવવે નહીં, પરંતુ રફતિકલ સવવે કરી 
કામગીરી પણૂજા કરવામાં આવશે.

રાજ્યમાં ખેતીની જમીનના રરસવવેની 
ક્ષતત સુધારણાનો પા્યલોટ પ્ોજેકટ

જવેલસજાને બંધક બનાવી દોઢ 
કરોડની લૂંટનો સૂત્રધાર િબબેેઃ 

એક કરોડના દાગીના જપ્ત
અમદાવાદ

ચાંદખેડામાં અંજલી જવેલસજાના માતલકને ધનતેરસની 
રાત્રે નોકરોએ બંધક બનાવી રૂ.૧,૪૮,૭૨,૦૦૦ની 
મત્ાના સોનાના દાગીના અને રૂ.૫ લાખની રોકડ રકમ 
મળીને કુલ રૂ.૧,૫૩,૯૭,૦૦૦ની મત્ાની લૂંટ ચલાવી 
હતી.ગુનાની ગંભીરતાને ધયાને લઈને પોલીસ કતમશનરે 
આ કેસની તપાસ તતકાળ અસરથી ક્રાઈમબાચંે સોંપી 
હતી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં સુરેન્દ્રતસંહ ઉફ્ફ સુનીલ 
દલપતતસંહ િાલા (ઉં,૨૫) અને તચરાગ પ્હલાદભાઈ 
નાયક (ઉં,૨૨)ને િડપી લીધા હતા. બંને આરોપીઓની 
પૂછપરછમાં જે.ડી. ઉફ્ફ જેન્તીજીનું નામ ખૂલયું હતું. જે.ડી. 
પાસે એક કરોડથી વધુની મત્ાના દાગીના લઈ ફરાર થઈ 
ગયો હોવાની તવગતો પોલીસને મળી હતી.  ક્રાઈમબાંચે 
જે.ડી.ને શોધવા માટે ચક્રો ગતીમાન કયાજા હતા.

AMCમાં તવપક્ષના નેતા મુદ્ે 
કોંગ્ેસમાં કકળાટ, કોપષોરેટરો 

જગદીશ ઠાકોરને મળયા
અમદાવાદ

અમદાવાદ પાતલકામાં કોંગ્ેસે તવપક્ષના પદને લઈને 
પક્ષમાં બળવાની સ્થતત ઉભી કરી દીધી છે. AMCના 
તવપક્ષના નેતા શહેિાદ ખાનની ટમજા આજે પૂણજા થતી 
હોવાથી નવા નામની માંગ કરવામાં આવી છે. આ માટે 
કોંગ્ેસના કોપષોરેટરોએ પ્દેશ પ્મુખ જગદીશ ઠાકોરને 
રજૂઆત કરી છે. જેથી હવે ઉત્રાયણ બાદ AMCના 
તવપક્ષના નેતાનું  નામ ર્હેર થઈ શકે છે. તસતનયર 
કોપષોરેટર કમળાબેન ચાવડા , રાજશ્ી કેસરી , ઇકબાલ 
સેખ , તસલીમ ત્રીતમિી, માધુરી બેન, હાજી તમિાજા 
સતહતનાઓએ આ મામલે જગદીશ ઠાકોરને રજુઆત કરી 
હતી. આ પહેલાં કોંગે્સના 10 કોપષોરેટરો વચ્ે ખાનગી 
બેઠક મળી હતી.જેમાં એક એક વર્જા તસતનયર કોપષોરેટરને 
તક આપવા ફોરયુજાલા નક્ી કરવામાં આવી હતી.

રાજકોટ 
ગુજરાતમાં આ વર્વે તસંચાઈ અને તપયતની 

સુતવધાના પગલે રતવપાકના વાવેતરમાં ઉતસાહ 
જળવાયો છે અને રાજયમાં ૪૪.૫૦ લાખ 
હેકટરમાં એટલે કે ૯૯.૪૫ ટકા તવ્તારમાં 
વાવણી પૂણજા થઈ છે અને જીરુ સતહત અનેકતવધ 
પાક બર્રમાં પણ આવવાનો શરુ થયો છે. આ 
સીિનનો રાજયનો સૌથી મુખય પાક  ઘંઉનું 
આશરે ૪૧ લાખ ટન ઉતપાદન થવાનો સરકારનો 
અંદાજ છે.

રાજયમાં ગત વર્વે ૧૨.૦૯ લાખ હેકટર સામે 
આ વર્વે ખેડૂતોએ કૂલ ૧૩ લાખ હેકટર સામાન્ય 
વાવેતર સામે ૧૨,૬૩,૬૬૦ હેકટરમાં વાવેતર 

કયુું છે. એટલે કે ગઈસાલ કરતા ૫૪ હર્ર 
હે.માં વાવેતર વધયું છે. હેકટર દીઠ ૩૧૪૭ રકલો 
ઘંઉ પેદા થવાનો પ્ાથતમક અંદાજ છે.

 છૂટક બર્રમાં તો વીણેલા ઘંઉ રૂ।.૬૫૦થી 
૭૦૦ સુધી પહોંચયા છે. યાડજામાં ઉંચા ભાવ 
મળતા  ઘંઉનું વાવેતર વધયું છે. આજ સુધીમાં 
અન્ય વાવેતરમાં સવાજાતધક વધારો ધાણામાં 
થયો છે, ગત વર્વે ૧.૨૫ લાખ સામે આ વર્વે 
૨.૨૨ લાખ હેકટરમાં વાવણી થઈ છે. જયારે 
જીરુનું વાવેતર ગત વર્વે ૩.૦૭ લાખ હે.હતું તે 
આ વખતે ઘટીને ૨.૭૫ લાખ હેકટર થયું છે 
અને આ વર્વે યાડજામાં જીરુના ભાવ ઐતહાતસક 
ઉંચાઈએ ૬૭૦૦ સુધી પહોંચયા છે. 

અમદાવાદ
ંકાતતલ ઠંડીને પગલે કાનપુરમાં છેલ્ા એક 

સપ્તાહમાં ૯૮ વયતક્ના હાટજા એટેકથી મૃતયુ થયા 
છે. ગુજરાતમાં પણ છેલ્ા એક સપ્તાહ દરતમયાન 
ઠંડી વધતાં હૃદયરોગના કેસમાં તચંતાજનક વધારો 
થયો છે. ર્ન્યઆુરીના ૬ રદવસમાં હૃદયરોગની 
સમ્યાના ૧ હર્રથી વધુ કેસ નોંધાઇ ચૂકયા 
છે. આ ઉપરાંત ઠંડીને કારણે શ્ાસની સમ્યા 
ધરાવતા દદદીઓમાં પણ વધારો થયો છે.

કાનપુરની કારડજાયોલોજી હોસ્પટલમાં માત્ર 
૭ ર્ન્યુઆરીના હાટજા એટેકથી ૧૪ વયતક્ના 
મૃતયુ થયા હતા. આ પૈકી ૬ વયતક્ના સારવાર 
દરતમયાન જયારે ૮ વયતક્ લાવવામાં આવયા 

તયારે તેમના હાટજા એટેકથી મૃતયુ થઇ ચૂકયા હતા. 
૧ થી ૭ ર્ન્યુઆરી દરતમયાન હાટજા એટેકથી 
૯૮ વયતક્ના મૃતયુ થયા છે અને તેમાંથી ૧૮ની 
ઉંમર ૪૦થી ઓછી છે. ગુજરાતમાં પણ ૨૯ 
રડસેરબરથી ૫ ર્ન્યઆુરી દરતમયાન કાતતલ 
ઠંડી પડી હતી. જેમાં નતલયા ખાતે પારો બે રડગ્ી 
થઇ ગયો હતો. ઠંડી વધવાની સાથે જ હૃદયની 
સમ્યા ધરાવનારાઓમાં પણ વધારો નોંધાયો 
હતો.

ઈમરજન્સી સેવા ૧૦૮ પાસેથી પ્ાપ્ત તવગતો 
અનુસાર ૨૮ રડસરેબરથી ૬ ર્ન્યુઆરી સુધી 
તેમને હૃદયની સમ્યા ધરાવતા કુલ ૧૭૪૪ 
ઈમરજન્સી કોલસ આવયા હતા. 

ગુજરાતમાં ૪૧ લાખ ટન ઘંઉ પાકવાનો 
અંદાજ, રતવપાકની વાવણી પણૂજાતાના આરે

કાતતલ ઠંડીની અસર: રાજયમાં 6 રદવસમાં 
હૃદયની સમ્યાના 1000થી વધુ કેસ મળયા

નવસારી
યુક્રેન રતશયા વચે્ના યુદ્ધ અને 

ચાઇનાની કોરોનાની સ્થતતની અસર 
મત્યોદ્ોગ ઉપર જોવા મળી રહી 
છે, ખાસ કરીને દરરયાઈ મેવાનાં 
ભાવ 50 થી 60 ટકા ઘટવા સાથે 
ત્રણ વર્ષોથી મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાતમાં 
આવેલા ટ્ોલર બોટમાં માછીમારોને 
હજી ડીિલ સબસીડી નથી મળતી, 
જેને કારણે જીવના જોખમે દરરયો 
ખેડતા માછીમારોને આતથજાક સંકટના 
વાવાિોડાને વેઠવું પડી રહ્યુ છે. 
જેથી નવસારી અને વલસાડના 1 

હર્ર બોટના માછીમારો અચોક્સ 
મુદ્તની હડતાળ પર ઉતરી સરકાર 
પાસે રાહતની આશ રાખી બેઠા છે.  
નવસારી તજલ્ાને 52 રકમીનો દરરયા 
રકનારો છે અને કાંઠે રહેતા માછીમારો 
દરરયો ખેડવા મુંબઈના ભાઉચા ધક્ા 
અથવા પોરબંદર, ઓખા તરફ ટ્ોલર 
બોટ લઇને માછીમારી કરવા જતા હોય 
છે. પરંતુ નવસારી તજલ્ાના ગણદેવી 
તાલુકામાં બનેલ ધોલાઈ બંદરેથી 
મચછીમારી કરવા માટે ્થાતનક તંત્ર 
તેમજ સરકાર દ્ારા પ્ોતસાતહત કરવામાં 
આવતા કોરોના કાળથી 300 બોટના 

માછીમારોએ મહારાષ્ટ્રનું રજી્ટ્ેશન 
કેન્સલ કરાવી, ગુજરાતમાં વલસાડથી 
રજી્ટ્ેશન કરાવયુ છે. કારણ 15 થી 
17 રદવસ સુધી દરરયામાં માછીમારી 
કરતી એક બોટને 2200 થી 2500 
લીટર ડીિલની ખપત થાય છે, જે 2 
થી અઢી લાખ રૂતપયાનું પડે છે. જેની 
સાથે ખલાસીઓ અને કેપટનના પગાર, 
રાશન, બરફ વગેરે મળીને 4 લાખ 
રૂતપયાની એક રફશીંગ ટ્ીપ પડે છે. 
પરંતુ છેલ્ા થોડા સમયથી દરરયાઈ 
મેવો પકડીને બંદર પર આવતા જ 
માછીમારોને તનરાશા મળે છે. 

મત્ય ઉદ્ોગમાં ડીિલ સબસીડી અને પુરતા 
ભાવ ન મળતાં હર્રો માછીમારોની હડતાળ અમદાવાદ

ગુજરાત તવધાનસભાની ચૂંટણીમાં 
પક્ષ તવરોધી પ્વૃતત્ કરનારા નેતાઓને 
લઈને ભાજપ એકશનમાં આવી 
ગયો છે. ચૂંટણી સમયે ભાજપના 6 
સાંસદોએ પક્ષ તવરોધી પ્વૃતત્ કરી 
હેવાથી હાઈકમાન્ડ દ્ારા તેમને ઠપકો 
આપવામાં આવયો છે. કેન્દ્રીય ગૃહમતં્રી 
અતમત શાહ અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય 
અધયક્ષ જે.પી.નડ્ાની હાજરીમાં જ 
તેમનો રીતસરનો ઉઘડો લેવામાં 
આવયો છે. પાટણના ભરતતસંહ 
ડાભી, પંચમહાલના રતનતસંહ રાઠોડ, 
સુરેન્દ્રનગરના ડો.મહેન્દ્ર મુંજપરા, 
ખેડાના દેવુતસંહ ચૌહાણ અને 

રાજયસભાના રમીલાબહેન બારા એમ 
પાંચ સાંસદોને હાઈકમાન્ડે રદલહીના 
ભાજપ કાયાજાલય પર બોલાવયા 
હતાં. પરંતુ તેમને કલાકો સુધી રાહ 
જોવડાવીને પાછા જવા કહેવામાં આવયું 
હતું. તયાર બાદ ફરીવાર તેમને મળવા 
માટે સમય આપવામાં આવયો હતો અને 
છેલ્ી ઘડીએ તેમને ના પાડી દેવામાં 
આવી હતી.  કેટલીક બેઠક પર પક્ષ 
તવરોધી પ્વૃતત્ થઇ હોવાનો ્વીકાર 
કરી તજલ્ાઓના ભાજપના પ્મુખોએ 
આ મામલે પ્દેશને રરપોટજા સોંપયો 
હોવાનું પણ સામે આવયું હતું.રાજકોટ 
સતહત સૌરાષ્ટ્રમાં ભાજપને નુકસાન 
કરનારા સામે કાયજાવાહી કરાશે.

ગુજરાતના 6 સાંસદોને પક્ષ તવરોધી 
પ્વૃતતિ મામલે અતમત શાહે ખખડાવ્યા

-	 યુવતી	સાથ	ેફાને	પર	રંગરેલીયાના	ચક્કરમા	ં
વૃદ્ધનાે	વીડિયાે	બનાોેઃ	CBI,	પાેલીસ	અન	ે
કારે્ટના	નામે	બલકેમેઈલલંગ	થયું

અમદાવાદ 
નવરંગપુરાની સેંટ િેતવયસજા કોલેજ રોડ પર રહેતાં પ્ાઈવેટ 

લીમીટેડ કંપનીના માતલક એવા ૬૮ વર્દીય ઉદ્ોગપતતને પોનજા 
વીરડયો વાઈરલ કરવાની, પોલીસ કેસ, સીબીઆઈ કેસ અને કોટજા 
મેટરની તવતવધ ધમકીઓ આપી જૂદા જૂદા અતધકારીઓના નામે ફોન 
કરી સાયબર ઠગ ટોળકીએ ૨.૭૦ કરોડ રૂતપયા ઓનલાઈન લીધા 

હતા. યુવતી સાથે ફોન પર રંગરેલીયા મનાવવાના ચક્રમાં વીરડયો 
કોલ પર વચયુજાઅલી સેકસ કરનાર ઉદ્ોગપતતનો ટોળકીએ વીરડયો 
બનાવી લીધો હતો. આ વીરડયો વૃદ્ધને મોકલી આરોપીઓએ યુવતીએ 
્યુસાઈડનો પ્યાસ કયષો, યુવતી મરી ગઈ, યુવતીના પરરવારજનોએ 
કેસ કયાજાની તેમજ કોટજામાં વકીલે કેસ કયાજાની તવતવધ ધમકી આપી 
ધરપકડનો ડર બતાવી ઓગષ્ટ થી રડસેરબર,૨૦૨૨ના ચાર માસના 
સમયગાળામાં ટુકડે ટુકડે ૨,૬૯,૩૨,૦૦૦ની રકમ પડાવી હતી.
બનાવને પગલે સાયબર સેલે ઉદ્ોગપતતની ફરરયાદ આધારે 
મંગળવારે રાત્રે ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી છે.   ૬૮ વર્દીય 
ઉદ્ોગપતતએ સાયબર ક્રાઈમમાં નોધાવેલી ફરરયાદ મુજબ ગત 

તા.૮-૮-૨૦૨૨ના રોજ તેઓના મોબાઈલ ફોન પર વોટસએપથી 
રાત્રીના ૧૦ વાગય ેરીયા શમાજા નામની યુવતીએ હાય લખીને મેસેજ 
કયષો હતો. જવાબમાં ફરરયાદીએ પણ હલ્ો કરીને મેસેજ કરતા 
યુવતીએ પોતે મોરબી ગુજરાતથી હોવાનું જણાવી વીરડયો કોલ કયષો 
હતો. ફરરયાદીએ કોલ રરતસવ કરતા યુવતીએ આપણે વચયુજાઅલી 
સેકસ કરીએ જો કે, ઉદ્ોગપતતએ ઈનકાર કયષો હતો. યુવતીએ કોલ 
પર પોતાના કપડાં કાઢી નાંખયા બાદ ઉદ્ોગપતતને જણાવેલ કે, હું તો 
અનેક લોકોને આ રીતે કોલ કરું છું. જ્ટ આ તો વીરડયો છે, તેમ 
યુવતીએ જણાવતા ફરરયાદીએ પોતાના કપડાં ઉતારી દીધા હતા. એક 
તમતનટ સુધી કોલ ચાલયા બાદ યુવતીએ ફોન કાપી નાંખયો હતો. 

ઉદ્ોગપતતને પોનજા વીરડયોના નામે બલકેમેઈલ કરી 2.70 કરોડ પડાવયા
યુવતીઅે	સુ્સાઈિ	અેરેમ્પ	કયા્ટનું	કહી	પાેલીસ,સીબીઅાઈના	નામે	1.30	કરાેિ	ખંખયેા્ટ	:	યુવતીઅે	કાેલ	કરી	માેરબીની	હાેવાની	અાેળખ	અાપી

વર્ટમાં	ભાવ	ઉંચા	જતા	ગત	વર્ટ	કરતા	54	હજાર	હે.	ઘંઉનું		વાવેતર	વધું	1	થી	7	જાનુઅારી	દરમમયાન	હાર્ટ	અેરેકથી	98	વ્યક્તિના	મૃત્ુ	થયા



FRIDAY, 13 January, 202309

તમન્ના ભનાટિયના હવે મલયનાલમ ટિલનામેનાં નસીબ અજમનાવશે
મુંબઇ: હિંદી ફિલમમોમાં સિળતા મેળવવામાં ફ્મોપ ગયે્ી પણ સાઉથમાં 
તહમ્ ફિલમમોમાં જાણીતી બને્ ી તમન્ા ભાફિયાએ િવે મ્યા્મમાં નસીબ 
અજમાવવાનું નક્ી કયુું છે. તમન્ા મ્યા્મમાં બાન્દ્ા નામની ફિલમમાં કામ 
કરવાની છે. તેમાં તે એક અહભનેત્ીનું પાત્ ભજવશે. ફિલમનું શૂફિંગ જુનાગઢ, 
રાજકમોિ, અમદાવાદ, ઉદયપુર, જયપુર, આગ્ા અને મુંબઇમાં કરવામાં  
આવશે. તમન્ા વર્ષોથી છિૂછવાઈ હિંદી ફિલમમોમાં કામ કરી રિી છે પરંતુ િજુ 
સુધી તેને કમોઈ યાદગાર રમો્ મળયમો જ નથી.

યશરાજ ફિલ્મ્સે 10 જાનયયુઆરીએ શાહરૂખ 
ખાન, દીપિકા િાદયુકોણ અનસે જહોન અબ્ાહમ 
સ્ારર ફિલમ ‘િઠાણ ટ્સેલર’નયું ્ત્ાવાર ટ્સેલર 
ફરલીઝ કયયુું હતયું. દશ્શકોએ ‘િઠાણ’ના ટ્સેલર 
િર ભરિૂર પ્સેમ વર્ાવયો હતો. 2 પમપન્ 34 
્સેકન્ડના ધમાકેદાર ટ્સેલરમાં જોરદાર એકશન 
અનસે ડ્ામા જોવા મળી રહ્ો છે. શાહરૂખની 
ફિલમનયું ટ્સેલર ચાહકોનસે એ્લયું ગ્મયયુ ંહતયું તસેથી તસે 
્ોપશયલ મીફ્ડયા િર ટ્સેન્ડ થવા લાગયયું છે. ્ાથસે 
જ શાહરૂખ ખાનની ફિલમના ‘િઠાણ’ના ટ્સેલરે 
ફરલીઝ થયાના 24 કલાક િછી જ યયુટ્યુબ િર 
કરો્ડો વયયુઝ મસેળવયા છે.

યશ રાજ ફિલમસે 10 જાનયયુઆરીના રોજ 
યયુટ્યુબ ચસેનલ િરથી ‘િઠાણ’નયું ટ્સેલર ફરલીઝ 
કયયુું હતયું. ફરલીઝ થતાની ્ાથસે જ દરેક જગયાએ 
ટ્સેલરની ચચા્શ થઈ ગઈ હતી. જયા ં ફકંગ ખાનની 

‘િઠાણ’ના ટ્સેલરનસે પવવસેચકોએ ્કારાતમક 
ફ્પિણીઓ આિી હતી તયારે પ્સેક્ષકોએ િણ 
ટ્સેલર િર તસેમના પ્સેમની પ્શં્ ા કરી હતી.આવી 
સસથપતમાં ‘િઠાણ’નયું ટ્સેલર યયુટ્યુબ િર ટ્સેન્ડ કરી 
રહં્ છે. તમનસે જણાવી દઈએ કે ‘િઠાણ’ના 
ટ્સેલરનસે ફરલીઝ થયાના 24 કલાક િછી જ યયુટ્યુબ 
િર 27 પમપલયનથી વધયુ વયૂઝ મળયા છે.

‘નાટુ નાટુ’ ગ્લોબ્ મંચ 
પર ગાજ્ું, ભારતને મળ્લો 

પહે્ લો ગલોલ્ડન ગ્લોબ એવલો્ડ્ડ

મુંબઇ
એ્.એ્. રાજામૌલીની ફિલમ 

‘આરઆરઆર’નસે ‘ના્યુ ના્યુ’ ગીત મા્ે 
ભારતનો િહેલો ઓફરપજનલ ્ોંગ કે્ેગલનો 
ગોલ્ડન ગલોબ એવો્ડ્શ મળયો છે. આ પ્પધિ ્ાથસે 
ભારતીય ફિલમ ્ંગીતસે એક નવયું પશખર હાં્ લ 
કયયુું છે. ગોલ્ડન ગલોબ એવો્ડ્શ ઓસકર િછી બીજા 
ક્રમના એવો્ડ્શઝ ગણાતા હોવાથી હવસે ઓસકરની 
રે્માં આરઆરઆર બહયુ મજબૂત દાવસેદાર 
તરીકે ઉભરી ચયુકી છે. આ પ્પધિ મા્ે વ્ડાપ્ધાન 
નરેનદ્ર મોદી ્પહત ભારતીય ફિલમ જગત તથા 
અનય ક્ષસેત્રની હસતીઓએ આરઆરઆરની ્ીમ 
િર અપભનંદનોનો વર્ાદ વર્ાવયો હતો. 
આરઆરઆર ્મગ્ર પવશ્વમાં ૧૨૦૦ કરો્ડ 
ઉિરાંતનો પબઝનસે્ કરી ચયુકી છે.

ફિલ્મો રજૂ થવ્ પહમો લ્ કર્તું  
પ્રમ્મોશન ય્મોગય ઃ રકુલપ્પ્રત સિંઘ

કન્ન્ડ ફિલમ ગીલીથી ્ડસેબયયુ કરનાર રકુલ પ્ીત પ્ંઘસે અનસેક તસેલયુગયુ, પહનદી અનસે 
તાપમલ ફિલમમાં કામ કયયુું છે. િણ હાલ તસેની આગામી ફિલમો ‘છત્રીવાલી’ અનસે 
‘ઈસન્ડયન ૨’ િા્સેથી તસેનસે ઘણી અિસેક્ષા છે. રકુલસે એ્આઈઆઈએમએ એવો્ડ્શ 
્પહત અનસેક એવો્ડ્શ મસેળવયા છે. તસેનસે ત્રણ વાર દપક્ષણના ફિલમિેર એવોર્્શમાં 
નામાંકન િણ મળયયું છે. ફિલમો મા્ે કરાતા આક્રમક પ્મોશનોનસે રકુલ યોગય 
જ માનસે છે. રકુલ કહે છે કે પ્મોશન જ એક એવો કાય્શક્રમ છે જયારે ફિલમી 
કલાકારો ્ીધા પ્ક્ષકોનો ્ંિક્ક કરી શકે છે અનસે તસેમનો મત જાણી શકે છે. 
રકુલના મતસે આખરે તો ફિલમનયું ટ્સેલર જ તસેના મા્ે ખરુ પ્મોશન કરતયું 
હોય છે. ફિલમનસે ્િળ બનાવતા દશ્શકો ્યુધી િહોંચવા મા્ે પ્મોશન ્વ્શ 
શ્સેષ્ઠ રસતો છે. રકુલ કહે છે કે દરેક કલાકાર મા્ે પ્મોશન એક ઉત્સેજક 
તબક્ો છે. તમસે જસે ફિલમમાં કામ કયયુું હોય તસેનયું પ્મોશન કરવામાં તમનસે 
ચોક્્ ર્ િ્ડસે છે.

મયુંબઈ : બોલીવૂ્ડના ્ોચના ફિલમ ્જ્શકોમાંના એક 
પવશાલ ભારદ્ાજના િયુત્ર આ્માનની ફદગદશ્શક તરીકેની 
િહેલી ફિલમ ‘કુત્સે’નસે ્સેન્રનયું ગ્રહણ ન્ડયયું છે. ્સેન્ર બો્ડડે 
આ ફિલમમાંથી અિશબદો ધરાવતા ્ંવાદો ઉિરાંત નયૂ્ડ ્ીન્ 
કાિી નખાવયા છે. ્સેન્ર બો્ડડે આ ફિલમનસે એ્ડલ્ ઓનલીનયું જ  પ્માણ 
િત્ર આપયયું છે. ફિલમમાં દ્થી વધારે ક્ ્ૂચવાયા છે. રાજકીય રીતસે ્ંવસેદનશીલ 
હોય તસેવા કે્લાક ઉલ્સેખો િર િણ કાતર િરી છે. જસેમકે ફિલમમાં એક જગયાએ 
વ્ડાપ્ધાનના પ્વચનમાં  મધયપ્દેશ અનસે છત્ી્ગઢનો ઉલ્સેખ છે તસે કાઢી નખાયો છે.

અજયુ્શન કિૂર- તબૂની ‘કુત્સે’માં 
અિશબદો તથા નયૂ્ડ ્ીન્ કિાયા

‘િઠાણ’ ફિલમના ટ્સેલરનસે મળયા કરો્ડો વયૂઝ

્ેઈલર સસવફ્ િા્સે છે ૮૦૦ કરો્ડની પબલા્ડી
અમસેફરકન િોિ પ્ંગર ્ેઈલર સસવફ્ િા્સે અબજોની ્ંિપત્ છે. 

દયુપનયાભરમાં મશહૂર ્ેઈલર સસવફ્ની બ્ાન્ડ વસેલયૂ િણ અબજોની 
છે. અનસેક એવો્ડ્શ અનસે અભૂતિૂવ્શ લોકપપ્યતા મસેળવનારી આ િોિ 
પ્ંગરની પબલા્ડી િણ કરો્ડોની પમલકત ધરાવસે છે. બ્ાન્ડ વસેલયૂની રીતસે 
્ેઈલર સસવફ્ની પબલા્ડી ઓપલપવયા બસેન્નનયું ૮૦૦ કરો્ડ રૂપિયાનયું 
મૂલય છે. ઓલ અબાઉટ્ કેટ્ના અહેવાલમાં દયુપનયાના ્વા્શપધક 
ધનવાન િાલતયુ ્જીવોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. એમાં 
્ેઈલર સસવફ્ની પબલા્ડી  ઓપલપવયા બસેન્નનસે અંદાજસે ૮૦૦ કરો્ડ 
રૃપિયાની ્ંિપત્ ્ાથસે ત્રીજો ક્રમ અિાયો છે. આ પલસ્માં ગૂંથર-
છ નામનો જમ્શન શસેિ્ડ્શ ્ડોગ ૫૦ કરો્ડ ્ડોલર યાનસે અંદાજસે ૪૧૦૦ 
કરો્ડ રૃપિયાની ્ંિપત્ ્ાથસે પ્થમ ક્રમસે છે. એની માપલકી ઈ્ાપલયન 
મીફ્ડયા કિંની ધરાવસે છે. બીજા ક્રમસે નાલા નામની પબલા્ડી છે. તસેની 
બ્ાન્ડ વસેલયૂ લગભગ ૧૦ કરો્ડ ્ડોલર એ્લસે કે અંદાજસે ૮૨૬ કરો્ડ 
રૃપિયા જસે્લી થાય છે. ત્રીજા ક્રમસે રહેલી ્ેઈલર સસવફ્ની પબલા્ડી 
્ોપશયલ મીફ્ડયામાં લાખો ચાહકો ધરાવસે છે. ઓપલપવયા બસેન્ન 
નામની આ પબલા્ડીના નામસે કે્લાય િેન િસેજ બનયા છે.



ભારતમાં છેલ્ા કેટલાક મહિનાઓમાં 
આવેલી ફિલમમોમાંથી દ્રશ્યમ ટુને બાદ 

કરતાં કમોઈ હિનદી ફિલમે ૨૦૦ કરમોડ રૂહિ્યાની 
કમાણી કરી નથી, ત્યારે િમોલીવુડની ડબ કરેલી 
ફિલમ ૪૦૦ કરમોડ રૂહિ્યાની કમાણી કરી જા્ય 
તેવા સંજોગમો દેખાઈ રહ્ા છે. સા્યનસ ફિક્શન 
ફિલમમો બનાવવા ઉિર જેમસ કેમરમોનને જોરદાર 
િાવટ છે. ૧૯૮૨માં િમોરર મૂવી હિરાનિા ટુ 
બનાવીને મૂવી ફડરેક્શન ્શરૂ કરનારા કેમરમોને 
૧૯૮૦ના દા્યકામાં આનનોલડ શ્ાત્ત્ઝનેગરની 
ટમનેટર સીફર્તની ફિલમમો દ્ારા હસક્મો 
જમાવ્યમો િતમો.એહલ્યનસ અને ધ એહબસસ િણ 
સા્યનસ ફિક્શન ફિલમમો જ િતી. વચે્ સિા્ય 
કમોમેડી ટ્ લાઈ્ત અને એવરગ્ીન ધ ટાઈટેહનક 
બનાવનારા કેમરમોને ‘અવતાર’ સીફર્ત દ્ારા 
સા્યનસ ફિક્શનસ મૂવીમાં નવમો હિલા િાત્યનો છે 
અને નવા રેકમોડ્ઝ બનાવ્યા છે. 

માનવજાત િમોતાના સવાથ્ઝ માટે કુદરતને 
તબાિ કરી નાંખતાં હવિારતી નથી. પૃથવીને 
તબાિ ક્યા્ઝ િછી િવે તેની નજર બીજા ગ્િમો 
અને વસાિતમો ઉિર છે. જેમસ કેમરમોને આ 
સવાથથીવૃહતિને િેનડમોરા અને નાવી સમુદા્યની 
કલિના િણ ના કરી િમો્ય, એવી રીતે અદ્યતન 
માધ્યમથી છતી કરીને ફિલમમાં પ્રદહ્શ્ઝત કરી છે. 
જેના ઉિર લમોકમો આિરીન થઈ ગ્યા છે. કમોઈ 
િણ બૂમબરાડા કે લાઉડ થ્યા હવના કે ઉિદે્શનું 
િૂરણ િટાડ્યા હવના કેમરમોને સટમોરીટેહલંગ 
દ્ારા આ વાત લમોકમો સામે મૂકી છે.  આ ફિલમ 
જોનારા દ્શ્ઝકમોનમો મત એવમો છે કે, ‘અવતારઃ ધ 
વે ઓિ વમોટર’ જોવાની અસલી મજા થી્યેટરમાં 
િમોરડીએકસ િમોમ્ઝટમાં જ છે. આ માઉથ 
િબ્લહસટીને કારણે લમોકમો િવે હસનેમા ઘરમો તરિ 
દમોડી રહ્ાં છે. હવશ્માં ૨૦૨૨ની સૌથી સિળ 
ફિલમ સાહબત થ્યેલી આ મૂવીએ ભારતમાં િણ 
ડંકમો વગાડી દીધમો છે. 

‘એવેનજસ્ઝઃ એનડગેઈમ’ની ભારતમાં કુલ 
કમાણી ૩૬૭ કરમોડ રૂહિ્યા િતી. ‘અવતારઃ ધ 
વે ઓિ વમોટર’એ રહવવારે ભારતમાં કમાણીમાં 
૩૭૦ કરમોડ રૂહિ્યાનમો આંકડમો િાર કરીને 
‘એવેનજસ્ઝઃ એનડગેઈમ’ને િાછળ છમોડી દીધી છે. 
‘અવતારઃ ધ વે ઓિ વમોટર’ ભારતમાં રીલી્ત 
થઈ ત્યારે િિેલા ફદવસે ૪૦.૫૦ કરમોડની 
કમાણી કરી િતી. તેની સામે ‘એવેનજસ્ઝઃ 
એનડગેઈમ’ને ૫૩.૧૦ કરમોડનું બમિર એિહનંગ 
મળ્યું િતુ. ભારતમાં મમોટાભાગની મૂવી િિેલા 
બે વીકમાં જ કમાણી કરી ્શકતી િમો્ય છે અને 
િછી તેના ્શમો ઓછા થતા જા્ય છે. કેમરમોનની 

મૂવીને ધા્યુું ઓિહનંગ ના મળતાં ભારતમાં 
‘એવેનજસ્ઝઃ એનડગેઈમ’નમો રેકમોડ્ઝ નિી તમોડે એવી 
આગાિી થતી િતી. િણ આ આગાિી ખમોટી 
િડી છે. 

‘અવતાર’ લમોકમોને એક અલગ દહુન્યામાં તમો 
લઈ જ જા્ય છે. િણ સાથે સાથે િમોરડીએકસ 
િમોમમેટને કારણે કદી ના ક્યનો િમો્ય એવમો 
અનુભવ િણ કરાવે છે, તેથી િમોથા અઠવાફડ્યે 
િણ ‘અવતાર’ની ધૂમ છે. િફરણામે આ ફિલમ 
ભારતમાં કમાણીનમો આંકડમો 
૪૦૦ કરમોડ રૂહિ્યાને િાર કરે 
તેવી િુરેિુરી ્શક્યતા છે. અત્યારે 
મમોટાભાગની હિનદી ફિલમમો બે 
કલાકની આસિાસની િમો્ય છે, 
કેમ કે લમોકમોની િવે લાંબી ફિલમમો જોવાની ધીરજ 
નથી. આવા સમ્યે જેમસ કેમરમોનની ‘અવતારઃ ધ 
વે ઓિ વમોટર’ તમો ૧૯૨ હમહનટની મૂવી છે. િૂરા 
ત્રણ કલાક અને બાર હમહનટની મૂવી ભારતી્યમોને 

જકડી રાખે છે એ િણ મમોટી વાત છે.
આ બાબત હિનદી ફિલમમોના સજ્ઝકમો માટે 

બમોધિાઠ છે. કારણ કે મૂવીની સટમોરીમાં દમ િમો્ય 
અને તમે કંઈક નવું આિમો તમો દ્શ્ઝક હસનેમાઘર 
સુધી જા્ય છે અને સતત સવા ત્રણ કલાક િણ 
બેસી રિે છે તે વાત આ ફિલમે િુરવાર કરી 
છે.  ઈનટરનેટના જમાનામાં કમોઈ િણ ફિલમની 
બે-િાર ફદવસમાં તમો કમોિી બજારમાં િરતી થઈ 

જ જા્ય છે. લમોકમો મમોબાઈલ, લિેટમોિ વગેરે િર 
ફિલમ જોઈ લે છે. તેથી થી્યેટરમાં જવાનું લમોકમો 
ટાળે છે. આ માિમોલમાં િણ ‘અવતારઃ ધ વે 
ઓિ વમોટર’ જેવી ફિલમમો જોવા લમોકમો થી્યેટરમા 
જા્ય છે તેનું કારણ અદભૂત સટમોરી અને એ 
સટમોરી રજૂ કરવા માટે કરાતમો ટેકનમોલમોજીનમો 
ઉિ્યમોગ છે. 

ભારતમાં ટેકનમોલમોજીની વાત હનકળે એટલે 
લમોકમોને વીએિએકસ જ ્યાદ આવે છે. િણ 

િમોલીવુડમાં સજ્ઝકમો ફિલમને અલગ 
અલગ િમોમમેટમાં રજૂ કરવા સુધી 
આગળ વધી ગ્યા છે. ટુડી, થ્ીડી, 
આઈમેકસ, એિએિઆર વગેરે 
ફિલમનાં અલગ અલગ િમોમમેટ છે. 

આ જુદાં જુદાં િમોમમેટમાં થી્યેટરમાં ફિલમ રીલી્ત 
થા્ય છે તેથી અલગ જ િીલ અને થ્ીલ મળે છે. 
લમોકમો આ િીલ અને થ્ીલ માટે થી્યેટરમાં મૂવી 
જોવા જા્ય છે.  ‘અવતારઃ ધ વે ઓિ વમોટર’ જ 

સમગ્ હવશ્માં અલગ અલગ પ્રકારનાં થી્યેટરમો 
અને સક્ીન સાઈ્ત પ્રમાણે ડ્તનથી વધારે 
િમોમમેટમાં રીલી્ત કરાઈ છે.  આિણને ખબર 
િણ નથી એવાં િમોમમેટમાં મૂવી બતાવાઈ રિી 
છે. આ િૈકી િમોરડીએકસ િમોમમેટે સૌને મુગધ કરી 
દીધા છે. ‘અવતારઃ ધ વે ઓિ વમોટર’ અત્યાર 
સુધીમાં બનેલી શે્ષ્ઠ િમોરડીએકસ મી ગણા્ય 
છે તેથી તેનમો અનુભવ કરવા લમોકમો થી્યેટરમોમાં 

ઉમટી રહ્ા છે.
હિનદી ફિલમ સજ્ઝકમોએ િવે િમોતાની 

સટમોરીટેહલંગની િધધહત બદલવી િડે તેમ છે. 
જેમસ કેમરમોનની ‘અવતાર’ સીફર્તની બંને 
ફિલમમો બિુ મમોટમો મેસેજ આિનારી ફિલમમો 
છે. િવે કેમરમોન ‘અવતાર’ સીફર્તની ત્રીજી 
મૂવી બનાવ્શે કે જેમાં નાવી સમુદા્યના નવા 
કહબલાની વાત િ્ેશ. ‘અવતાર’ સીફર્તની બંને 
ફિલમમો જો્યા િછી લમોકમોને અત્યારથી તેના હવ્શે 
ઉતસુકતા િેદા થઈ ગઈ છે.  ૧૬ ડીસેમબરે 
રીલી્ત થ્ેયલી ‘અવતારઃ ધ વે ઓિ વમોટર’ 
આખા હવશ્માં ૧૫૫.૮ કરમોડ ડમોલર એટલે 
કે, લગભગ ૧૨,૮૦૦ કરમોડ રૂહિ્યાનમો વકરમો 
કરી લીધમો છે. ફિલમ રીલી્ત થઈ એ િિેલાં 
જેમસ કેમરમોને દાવમો ક્યનો િતમો કે, આ મૂવી ટુ 
હબહલ્યન ક્લબમાં એનટ્ી કર્શે. મતલબ કે, 
૨૦૦ કરમોડ ડમોલર કરતાં વધારે કમાણી કર્ેશ. 
ધીમી ્શરૂઆત િછી માઉથ િબ્લહસટીના જોરે 
‘અવતારઃ ધ વે ઓિ વમોટર’એ જોરદાર િીક 
િકડી છે. જો કે િમોલીવુડમાં સૌથી વધારે વકરમો 
કરનારી ફિલમ બનવા ‘અવતારઃ ધ વે ઓિ 
વમોટર’એ િજુ બીજી એટલી જ કમાણી કરવી 
િડે.

‘અવતારઃ ધ વે ઓિ વમોટર’ અત્યારે 
િમોલીવુડની સૌથી વધારે બમોકસ ઓફિસ 
કલેક્શન મેળવનારી ફિલમમોમાં નવમા નંબરે 
છે. િમોલીવુડની સૌથી વધારે કમાણી કરનારી 
ફિલમમોમાં ટમોિ િાઈવમાં  જેમસ કેમરમોન અને 
એનથની-જો રૂસસમો બે-બે ફિલમમો સાથે છવા્યેલા 
છે.  આ િૈકી જેમસ કેમરમોનની જ ૨૦૦૯માં 
રીલી્ત થ્યેલી ‘અવતાર’ ટમોિ િર છે. 
‘અવતાર’ની કુલ કમાણી ૨૯૨ કરમોડ ડમોલર 
(લગભગ ૨૪,૦૦૦ કરમોડ રૂહિ્યા) છે.  બીજા 
નંબરે એનથની અને જો રૂસસમોની ૨૦૧૯ની 
‘એવેનજસ્ઝઃ એનડગેઈમ’ છે કે જેની કમાણી 
૨૮૦ કરમોડ ડમોલર (લગભગ ૨૩,૦૦૦ કરમોડ 
રૂહિ્યા) છે. ત્રીજા નંબરે ૨૨૦ કરમોડ ડમોલર 
(લગભગ ૧૮,૦૦૦ કરમોડ રૂહિ્યા)ની કમાણી 
સાથે જેમસ કેમરમોનની ૧૯૯૭માં આવેલી 
‘ટાઈટેહનક’ છે. િમોથા નંબરે જે.જે. અબ્ામસની 
૨૦૧૫માં આવેલી ‘સટાર વમોસ્ઝઃ એહિસમોડ 
સેવન- ધ િમોસ્ઝ અવેકનસ’ છે કે જેની કમાણી 
૨૦૭ કરમોડ ડમોલર (લગભગ ૧૭,૦૦૦ કરમોડ 
રૂહિ્યા) છે. િાંિમા નંબરે  એનથની અને જો 
રૂસસમોની ૨૦૧૮ની ‘એવેનજસ્ઝઃ ઈબનિહનટી વેર’ 
છે કે જેની કમાણી ૨૦૫ કરમોડ ડમોલર (લગભગ 
૧૬,૯૦૦ કરમોડ રૂહિ્યા) છે. 

ભારતમાં હાોલીવુડની બીજી ફિલ્ો અાવકમાં 370 કરાોડનાો અાંકડાો પાર કરાયો

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

માનવજાત પાોતાના સ્ાર્થ માટો કુદરતનો તબાહ કરવા કઈ હદ 
સુધી જઈ શકો  તો બાબતનો ટુડી, થ્ીડી, અાઈમોક્સ, અોચઅોિઅાર 

વગોરો અલગ અલગ િાોમયોટમાં અવતાર ફિલ્માં રજૂ કરાઈ છો

હોલીવુડની ડબ ફિલ્મ ‘અવતાર’ પર ભારતીયો આિરીન
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મૂળ કવિ : ફન મહંતી - ભિુનેશ્વર 
અનિુાદક : વહના મોદી
શીર્ષક : વિદાય િેળાએસામાન્ય મોબાઈલ ્યુઝર 

પોતાના ઘરેથી મોબાઈલ 
ચાર્જ કરીને નીકળતા હો્ય છે. તો 
કેટલાક મોબાઈલ ્યુઝસ્જ પાવર 
બેંક લઈને પણ નીકળતા હો્ય છે. 
મોબાઇલમાં ઘણી એપ્લકેશનના 
લીધે કે અન્ય એનટરટેનમેનટ 
એપ્લકેશન થી મોબાઇલ સતત 
ચાલુ રહે છે રેની અસર બેટરી 
ઉપર પડે છે અને બેટરી ઉતરી જા્ય 
છે. ઘણી વખત મોબાઈલ ્ુયઝસ્જ એ 
પપ્લક ્લેસ પર પોતાના મોબાઈલ 
ચાર્જ કરવા પડે છે રેમ કે રેલવે 
સટશેન, બસ સટેશન, એરપોટ્જ 
કે પછી અન્ય પપ્લક ્લેસ જ્યાં 
મોબાઈલ ચારરિંગ પોઇનટ ઉપલ્ધ 
હો્ય. આ રીતે મોબાઈલ ચારરિંગ 
કરવું ઘણી વખત નુકસાનકારક 
નીવડે છે અને સા્યબર એટેક ના 
રશકાર બની જા્ય છે. સા્યબર 
ક્ાઈમ આ પ્રકારના એટેકને જ્ુયસ 
રેકીંગ કહવેામાં આવે છે.

જ્યુસ રેકીંગ એક રીતે USB 
ચાર્જર સકમે છે. રેમાં સા્યબર 
ક્ાઇમ કરનાર પપ્લક ્લેસ રેવા 
કે રેલવે સટેશન, બસ સટશેન, 
એરપોટ્જ કે શોરપંગ મોલમાં 
ઉપલ્ધ ચારરિંગ સપોટનો ઉપ્યોગ 
કરી પોતાના ડડવાઇસ માંથી અન્ય 
્યુઝરના ડડવાઇસમાં માલવેર 
ઇનસટોલ કરીને મોબાઈલ ચારરિંગ 
કરી રહેલા મોબાઈલ ્ુયઝરના 
પસ્જનલ ડેટા ચોરી લે છે. આ 
પ્રરક્્યાને જ્યુસ રેકીંગ કહેવામાં 
આવે છે.

USB ચારરિંગ પોઇનટ માં 

મોબાઈલ ચાર્જ કરનારા ના પસ્જનલ 
ડેટા રેમ કે બેંક એકાઉનટ ડીટેલસ, 
મોબાઈલ પાસવડ્જ અને અન્ય 
એપ્લકેશન ના ડેટા ચોરી શકા્ય 
છે. તેટલું ર નહીં ડેટા ટ્ાનસફર પણ 
કરી ડાક્ક વેબ પર વેચી દે છે. આ 
સાઇબર ક્ાઇમ રવશે બ્ા્યન ક્ેબસે 
મારહતી આપી હતી અને જ્યુસ 
રેકીંગ નામ આ્્યું હતું.

જ્યારે કોઈ ડડવાઇસ પપ્લક 
્લેસમાં ્યુએસબી પોટ્જમાં ્લગ ઇન 
કરવામાં આવે છે ત્યારે હેકર તે 
પોટ્જ થી કનેકટ હો્ય શકે છે. રેના 
લીધે તે સરળતાથી મોબાઈલના 
ડેટા ચોરી શકે છે. હેકર તમારા 
મોબાઇલમાં વા્યરસ પણ ઇનસટોલ 
કરી શકે છે રેમ કે માલવેર, 
સપા્યવેર, કી-લોગર તથા ટ્ોરન. 
આ પ્રકારના વા્યરસ ઇનસટોલ 
થ્યા પછી તમારો મોબાઈલ સલો 
થઈ શકે છે અને એરર મેસેર પણ 
આવી શકે છે. વધુમાં હેકર તમારા 
મોબાઇલને ફ્ીઝ પણ કરી શકે છે 

અને તે ફરીથી ચાલુ કરવા માટે 
પૈસાની માંગણી પણ કરી શકે છે.

જ્યુસ જેકીંગથી કઈ  
રીતે બચી શક�ય?

૧. પપ્લક ્લેસ પર લાગેલા 
ચારરિંગ પોઇનટ કે USB પોટ્જ થી 
મોબાઈલ ક્યાર્ેય ચાર્જ કરવો નહીં.

૨. જો તમારી પાસે પાવર બેંક 

છે તો મોબાઈલ ચાર્જ કરવા માટે 
પાવર બેંક નો ર ઉપ્યોગ કરવો.

૩. જો મોબાઈલને ચાર્જ કરવો 
ખૂબ ર રરૂરી હો્ય તો તમારા 
ચાર્જર થી સીધા ્લગ વાળા 
સોકેટ થી ર મોબાઈલ ચાર્જ 
કરવો તેનાથી ડેટા ચોરીનો ભ્ય 
ઓછો રહેશે અને મોબાઈલ પણ 
સુરરષિત રહેશે.

૪. મફતના ચક્કરમાં કોઈપણ 
અજાણી રગ્યાએથી વાઇફાઇ પણ 
કનેકટ ન કરવું આવું કરવાથી 
તમારો મોબાઈલ સરળતાથી હેક 
થઈ શકે છે.

૫. કોઈ અજાણી વ્યરતિના 
લેપટોપ કે કમ્્ુયટરના કેબલથી 
પોતાનો મોબાઈલ ચાર્જ ક્યાર્ેય  
કરશો નહીં આમ કરવાથી તમારા 
મોબાઇલના ડેટા ચોરી થઈ શકે 
છે અને મોબાઈલમાં માલવેર પણ 
ઇનસટોલ થવાની સંભાવના રહે 
છે.

એક જાણકારી મુરબ પાછલા 
વર્જમાં લોકડાઉન ના કારણે આ 
પ્રકારના સા્યબર ક્ાઇમ થતા 
ન હતા પરંતુ હવે જ્યુસ રેકીંગ 
ના ડકસસા સતત વધી રહેલા છે. 
ઘણી બેંક પણ આ જ્યુસ રેકીંગ 
બાબતને લઈને વારંવાર સૌને 
સાવધાન કરી રહી છે. આ માટે 
ગૃહ મંત્ાલ્યના સા્યબર ્યુરનટ 
દ્ારા પણ એક એડવાઈઝરી જાહેર 
કરવામાં આવી છે. 

સા્યબર રસક્યુડરટી પર 
ડરસચ્જ કરી રહેલી સંસથા એલટ્જ 
ઇપનડ્યનસ એ ફેબુ્આરી 2021 માં 
ડદલહી બેંગલોર મંુબઈ પુને અને 
હૈદરાબાદના ડરસચ્જમાં જો્યું હતું કે 
પપ્લક ્લેસ પર 22% ચારરિંગ 
સટશેન સુરરષિત નથી અથવા તો 
તે પહેલાથી ર હેકસ્જની પકડમાં 
હતા. જ્યારે એક ડરસચ્જમાં જોવા 
મળ્યું કે પપ્લક ્લેસમાં ઉપલ્ધ 
ફ્ી વાઇફાઇ માં 33% કનેકશન 
એવા હતા કે રે મોબાઈલ તથા 
લેપટોપમાં માલવેર અને વા્યરસ 
પુશ કરી રહ્ા હતા રેનાથી 
મોબાઇલ અને લેપટોપનો એકસેસ 
હેકસ્જને મળી શકતો હતો.

 beinghumanmj

સાયબર એટેક જયુસ જેકીંગ
રવદા્ય વેળાએ છેલ્ી રવનંતી

ભૂલી નહીં રઈશ,
એક ડદવસ તેં મારી સાથે રવશ્ાસઘાત ક્યયો 

હતો
કોઈને કહીશ નહીં,
પોતાને પણ નહીં.

વધેલા ડદવસો હંસી-ખુશીમાં
સંસાર ૨ચરે, ખુલ્ા ંમનથી ્્યાર અને 

મમતાથી
બધાને બાંધીને રાખરે.

આ માનવજીવન દલુ્જભ છે રપ્ર્યતમા,
પહેલા રનમનાં સુકમ્જની

અનેકવાર મળે છે પુણ્યનાં ભાથાથી
હાથની મુઠ્ી ખોલવાથી

બંધ રપંરરાની પંખીની રેમ ઊડી જા્ય છે 
નીલા આકાશમાં

રે શોરબકોર કરવાથી પણ
જોઈ નથી શકાતું

સપ્તદ્ીપ મહામંડળમાં.
પુનર્જનમ હો્ય કે નહીં હો્ય

આ રનમ છેલ્ો રનમ
્્યાર,સ્ેહ, ઇર્યા્જ, ઘૃણા, મા્યા, મમતા

આ રનમમાં ર ભોગવવાનું છે
આ કાળ, પછીનો કાળ, સવગ્જ-નરક, પાપ-

પુણ્ય, ભેદ-અભેદ, મુડકત અને બંધન.
આ રનમ રનત્ય-સુદ્ધ-બુદ્ધ- મુતિ- શાશ્ત 

અને સત્ય-રચરંતન.
રવદા્યવેળાએ

મારી છેલ્ી રવનંતી
ભૂલથી પણ ભૂલી નહીં રઈશ

પ્રલ્યનાં રળમાં આપણી ્યાદોની નૌકા
ટૂટીને  ખલાશ થઇ રશે તો પણ

તારં નામ રપતો રહીશ
લાખો ્યુગ, કરોડો ્યુગ સુધી.
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સરૂ્ય ધનુ રાશિમાંથી મકર રાશિમાં સંક્રમણ કે સથાનાંતર 
(પરરવત્યન) કરે છે તેને મકર સકં્રાંશત કહે છે. બીજા િબ્દોમાં 

સૂર્ય ઉત્તર તરફ  ખસતદો કે ગશત કરતદો હદોવાથી આ ર્વસને 
ઉત્તરારણ (ઉત્તર+અરન) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉત્તરારણ 
એટલે ્ેવતાઓનદો ર્વસ. આ સમરે મૃતરુ થાર તદો જીવને વૈકુંઠમાં 
સથાન મળે છે. ઉતરારણના ૬ માસ પૂરા થાર એટલે ્શષિણારનના 
માસનદો પ્ારંભ થાર છે. તેને ્ેવતાઓની રાશરિ કહે છે.  આ સમરે 
મૃતરુ પામનાર જીવ ચંદ્રનદો પ્કાિ મેળવી ફરીથી સંસારમાં જનમ 
લે છે તેવી ધાશમ્યક માનરતા છે. ઉત્તર તરફ ગશતનદો પ્ારંભ ૨૧ 
રિસેમબરથી થાર છે. આમ તદો ૧૪મી જાનરુઆરી આસપાસનદો 
સમર ગણવામાં આવે છે. પરંતુ ખગદોળિાસરિની દૃષ્ટિએ 
ઇ.સ.૨૦૧૬ના જાનરઆુરી મશહનામાં ૧૫ જાનરઆુરીના ર્વસે  
ઉત્તરારણ (મકર સંક્રાંશત) હતી. સૂર્ય ઉત્તર તરફ ગશત કરતદો હદોવાથી 
હવે રાશરિઓ ટુંકી અને ર્વસદો લાંબા થવાની િરૂઆત થાર છે. 

સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્વેિતાં જ તેજોમર બને છે. સૂર્યનું ઉત્તર 
તરફનું સંક્રમણ માનવજાતને એટલું જ લાગુ પિે છે. જેમ જેમ 
સમરચક્ર  આગળ વધે છે, તેવી જ રીતે આપણે પરરવત્યન કરવું 
જરૂરી છે.  સમર સાથે ક્મ તાલ ન શમલાવનાર સમાજમાંથી ્ૂર 
ફેંકાઈ જાર છે. આમ સંક્રમણનદો અથ્ય શવકાસ પણ છે. આપણા 
જીવનમાં જે જૂની પ્થા કે બાબતદો શનરથ્યક અને બાધારૂપ હદોર તેનદો 
તરાગ કરીને નવીન મૂલરદોને અપનાવવાનદો આ પવ્ય નદો સં્ેિ આપી 
જાર છે. જેવી રીતે કમ્યરદોગી બનેલદો સૂર્ય ્શષિણમાંથી ઉત્તર તરફ 
પરરવત્યનનદો માગ્ય ગ્રહણ કરે છે તેવી આપણે અજ્ાનરૂપી શતશમરને 
તરજીને જ્ાન રૂપી પ્કાિની વાટે પ્રાણ કરવાનું છે તદો જ આપણે 
સારાં નરસાંનદો  ભે્  તારવી િકીિું.

સંક્રંતિ શબ્દન્ર અનેક ભે્દ  
શ્રસ્ત્રક્રરો આપણને સમજાવે છે

• સકં્રાંશતનદો અથ્ય છે સમૂહ ક્રાંશત કે સંઘ ક્રાંશત. અથા્યત્ સંઘ કે 
સમૂહ સંગરઠત થાર તદો ગમે તેટલા કરઠન કારયોમાં અવશર 
ફતેહ પ્ાપ્ત કરે છે. 

■ સકં્રાંશતનદો બીજો અથ્ય મહાપુરુષદો “સંગ ક્રાંશત”કરે છે. રાગ, દ્ેષ, 
મદોહ મારાની આસશતિનદો તરાગ કરીને માનવતા, પ્ામાશણકતા, 
િુદ્ધ આચાર શવચાર, સતર, સતકમયો કરીને પ્ભુ ભશતિનદો સંગ 
એટલે સતસંગ કરવદો. જેવી રીતે અજુ્યને કૃષણનદો સંગ કરયો હતદો 
અને કણ્ય ્ુટિ ્ુરયોધનનદો સંગ(કુસંગ) કરીને શધક્ારને પારિ 
બનરદો.

તવતવધ ક્ેત્રોમ્ંર મકર સંક્રંતિન્ર તવતભન્ન ન્રમો
૧	 ઉત્તરભારતમા	ં હિમાચલ	 પ્રદેશ	 મા	ં લોિળી	 ક	ે લોિલી.	

પંજાબમાં	લોિડી
૨	 પૂર્વ	ભારતમાં	હબિારમાં	સંકાંહત	આસામમા	ંભોગાલી	હબિુ
૩	 પહચિમ	બંગાળ	ઓરરસસામાં	મકર	સંકાંહત
૪	 પહચિમ	ભારતમાં	ગુજરાત	કે	રાજસ્ાનમાં	મકરસંકાંહત	અને	

મિારાષ્ટ્રમા	ંસંકાતં.
૫	 દહષિણ	ભારતમાં	આંધ્ર	પ્રદેશ,	તેલુગુ,	તાહમલનાડુમાં	પોંગલ,	

કણા્વટકમા	ંસકાં્ી	ક	ેસંકાં્.		શબરી	માલા	મંરદરમાં	રલ્ાકુ	
ઉતસર.	

૬	 નેપાળમા	ં્ારુ	લોકો	માઘી	અ્રા	માઘ	સંકાંહત	કિે	છે.
૭	 દહષિણ	એહશયા	્ાઇલેનડમા	ંસોંગકાંત,	લાઓસમાં	હપમાલાઓ	

અને	મયાનમારમાં	હ્ંગયાનના	નામ્ી	ઉજરરામા	ંઆરે	છે.
પુર્રણમ્રં ઉત્તર્રયણનું મહતવ

મહાભારતના રુદ્ધમાં કુરુવંિના સંરષિક ભીષમ શપતામહે મકર 
સંક્રાંશત સમરે સૂરયો્ર ટાણે ્ેહ છદોિવાનું પસં્ કરુું હતું. કેમ કે, 
તે ર્વસે શિવજીની જટામાંથી ભગીરથના પ્રત્દોથી પશતત પાવની 
મા ગંગાનું પુણર ભૂશમ પર અવતરણ થરું હતું. તેઓ ગંગાપુરિ હતા. 
ઉત્તરારણના ર્વસે ભીષમે ્ેહદોતસગ્ય કરયો હતદો. તેથી આ પવ્યને 
ભીષમ ્ેહદોતસગ્ય ઉતસવ અથવા ભીષમ જરંશત તરીકે પણ ઉજવવામાં 

આવે છે. 
બાણિૈરા પર ઈચછા મૃતરુને ભેટનાર  ભીષમને રુશધશઠિર પ્શ્ન 

કરે છે કે”માનવ કલરાણ માટે િંુ શ્ેઠિ છે ? ભીષમ કહે છે કે” 
અશંતમ લષિ શ્ી હરર શવષણુ જ છે. શવષણુના હજાર (સહસરિ) નામનદો 
જાપ કરીને શવષણુ સહસરિ નામ કે સતદોરિના જાપ જ શે્રકર છે.
જયોતિષની દૃષ્ટિએ મકર સંક્ંરતિએ ઉપ્રસન્ર - અનુષ્્રનો

ઋગવે્ માં સૂર્ય માટે “પતંગ”િબ્નદો પ્રદોગ થરદો છે. આરયો પણ 
પ્ાચીનકાળથી સૂર્યની પૂજા કરતા હતા. કેમ કે, સૂર્યપૂજા કરવાથી 
અમંગળ, ્રરદ્રતા અને રદોગથી મુશતિ મળે છે અને માનવ કલરાણ 
થાર છે. 

તાંબાના લદોટામાં સાકર શમશશ્ત જળ ભરીને પીંપળે જળ 
ચિાવવાથી શપતૃ્ેવદો અશત પ્સન્ન થાર છે. 

જો સરિીઓ ગારરિી મંરિની રદોગર રીતે સાધના કરે તદો તેઓની 
આંતરરક િશતિમાં ઘણદો વધારદો કરી િકે છે. 

સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્વેિ કરતદો હદોવાથી કમૂરતા પણૂ્ય થાર છે ને 
લગ્ન આર્ માંગશલક કારયોનદો પ્ારંભ થાર છે. બીજું કે ઉતરારણના 
ર્વસે સૂર્ય તેમના પરુિ િશન્ેવને મળરા હતા. તેથી આ પવ્યની 
ઉજવણીથી શપતા પરુિ વચ્ે ગમે તેવદો અણબનાવ હદોર તદો તે ્ૂર 
થાર છે. 

મકરસંક્રાંશત એ જ્ાનની ્ેવી મા સરસવતીની પૂજા-આ્ર 
કરવાનદો પણ આ આ્િ્ય સમર મનાર છે. હાથેથી છિેલા સાત 
ધાનનદો (ધાનર) ખીચિદો બનાવવાનું જરદોશતષની દ્રષ્ટિએ ખુબ મહતવ 
છે. ખીચિદો બનાવીને (જુવાર, બાજરી, ઘઉં, ચદોખા, મગની ્ાળ, 

તુવેરની ્ાળ, અિ્ની ્ાળ)  નાની બાળાઓ, બહેન, ્ીકરી અનર 
લદોકદોને ખવિાવવાથી પુણર મળે છે.

 ખીચિાના સેવનથી કુંિળીના ગ્રહદોની ષ્સથશત સુધરે છે.
ચદોખાનદો સંબંધ ચંદ્રમા સાથે, અિ્ ્ાળને િશનનું પ્શતક ગણાર 

છે. હળ્રનદો સંબંધ ગુરુ ગ્રહ સાથે. લીલા િાકભાજીનદો સંબંધ બુધ 
ગ્રહ સાથે હદોર છે. 

ખાસ કરીને પિુ, પ્ાણીઓ, માછલીઓ તેમજ ગાર અને બળ્ને 
ઘઉંની ઘૂઘરી (ટદોથા )કરીને ખવિાવવામાં આવે છે. વળી, પહેલાના 
સમરમાં લાિુમાં સદોના મહદોર કે શસક્ા મૂકીને ગુપ્ત ્ાન કરવામાં 
આવતું હતું.

 મહારાષ્ટ્રમાં તલ ગદોળ આપીને એવું કહે છે કે” શતલ ગુિ 
દ્ા, ગુિ ગુિ બદોલા”અથા્યત્ તલ ગદોળ આપદોને મીઠું મીઠું બદોલદો. 
ભૂતકાળની ભૂલદોને ભૂલી જઈને ફરી સંબંધદોમાં મીઠાિ લાવીએ. 
વળી, ઋતુ બ્લાતી હદોવાથી તલ ગદોળ ખાવાથી રદોગ પ્શતકારક 
િશતિ વધે છે.
ઉત્તર્રયણ ય્રને મકર સંક્રંતિ એટલે પિંગોનો િહેવ્રર

રમેિ પારેખના િબ્દોમાં કહીએ તદો”પતંગ નદો ઓચછવ એ 
મનુષરના ઉમળકાઓનદો ઘુઘવતદો વૈભવ,

આભ તને પતંગ રૂપે છે શનમરંિણ, 
નીચે આવી આપ ઉમળકદો” 
આખદો ર્વસ પતંગ રશસરાઓ અગાિી કે ધાબા પર ચઢી પદોતાની 

આગવી આવિત વાપરીને પતંગદોને કાપીને  “એ કાટ્ા,લપેટ”કહીને 
હષયોલ્ાસ પ્કટ કરે છે. બાલમુકું્  ્વેની પતંગ શવિેની કશવતા આ 
પ્સંગે રા્ આવે છે. 

“મ્રરો ચગે રે પિંગ કેવો સર સર સર..
વ્રયો આક્રશી વ્રયરો ફર ફર ફર. 

સૂરા્યસત બા્ પતંગ રશસરાઓ જાણે આહવાન આપી કહે છે કે
“ દ્દન ભર લુંટ્રવયો અમે આનં્દ અપ્રર છે, 

ફ્રનસ  ચગ્રવું ર્રિ પડે એની વ્રર છે
પેલી િ્રરલ્રંની ટોળી હસે ખડ ખડ ખડ.” 

અને આમ સમગ્ર ર્વસ ઉંધીરુ, જલેબી, ફાફિા, પૂરી, ગદોળ 
તલની ચીક્ી સાથે પરરવાર સાથે આનં્ પૂવ્યક પૂણ્ય થાર છે. 

અમ્ાવા્માં રરવર ફ્રનટ પર આંતરરાષ્ટ્રીર પતંગ મહદોતસવનું 
આરદોજન થાર છે. ્ેિ શવ્ેિના પતંગ રશસરાઓ પતંગ ચગાવીને 
આનં્ માણે છે. અમારા પાટણ અને શસધધપુરમાં આ ર્વસે પતંગ 
ચગાવાતદો નથી પણ ્િેરાના ર્વસે પતંગ ચગાવાર છે. કેમ કે, 
લદોક માનરતા એવી છે કે, આ ર્વસે પાટણના રાજા શસદ્ધરાજ 
જરશસંહનું મૃતરુ થરું હતું

લોકતરિય મેળ્રઓનું આયોજન 
આ ર્વસે ખુબજ પ્ખરાત કુંભ મેળદો ભરાર છે. જે ્ર બાર વષષે 

હરરદ્ાર, પ્રાગ, ઉજ્ૈન અને નાશસક આ ચાર જગરાએ વારા ફરતી 
રદોજવામાં આવે છે. વળી, કલકત્તા નજીક ગંગા સાગરનદો મેળદો 
ભરાર છે. ન્ીઓમાં સ્ાન કરવાથી પાપદોથી મશુતિ મળે છે. આમ 
છેલે્ સમાપનમાં એટલું જ કહીિ કે આ ર્વસ ગુરુ પાસે આિીવા્ય્ 
પ્ાપ્ત કરવાનદો તેમજ પરરવારના શમલન અને સમપ્યણનદો ર્વસ છે.
 - ડૉ. જયેન્દ્ર  કે. ન્રયક (સંગીિક્રર)

સૂર્યનું ઉત્તર તરફ સંક્રમણ : માનવજાતને અસરકતતા
ઉત્તરાયણ એ�ટલ� દ�વતાએા�ના� દદવસ, એા સરય� રૃત્યુ થાય તા� જીવન� વૈકયું ઠરાં સ્ાન રળ� : સરગ્ર દયુનનયારાં પ્રદ�શ રયુજબ દદવસનયું રહત્ત્વ

અમ્દ્રવ્ર્દ 
પ્મુખસવામી મહારાજની િતાબ્ી 

શનશમત્ત ેએક મશહના સુધી અમ્ાવા્માં 
ભવર ઉજવણી ચાલી રહી છે. પ્થમ 
બે અઠવારિરામાં 2 શમશલરનથી વધુ 
મુલાકાતીઓએ પ્ચંિ પ્મુખ સવામી 
નગરની મુલાકાત લીધી હતી. પ્મુખ 
સવામી નગર ખાતે રિસેમબર 2022માં 
છેલ્ા સપ્તાહમાં “કુટુંબ-એકતા ર્વસ: 
કૌટુંશબક મૂલરદોની ઉજવણી,” “શિષિણ 
ર્વસ: મૂલરદો આધારરત શિષિણની 
ઉજવણી,” “્િ્યન-િાસરિ ર્વસ: 
કાલાતીત િાણપણની ઉજવણી વગેરે 
થીમ આધારરત કાર્યક્રમદો રદોજારા હતા.

31 રિસેમબરના રદોજ, પ્મુખ સવામી 
મહારાજને શહં્ુ ધમ્યના કાલાતીત 
જ્ાનના રષિણ, સંવધ્યન અને પદોષણ 
માટેના તેમના રદોગ્ાન બ્લ ‘સનાતન 

ધમ્ય જરદોશત’નું સનમાન આપવામાં 
આવરુ ં હતું. આ પુરસકાર પરમ પશવરિ 
મહંત સવામી મહારાજને 30થી 
વધુ પ્શતશઠિત શવદ્ાનદો દ્ારા અપ્યણ 
કરવામાં આવરદો હતદો.  જેઓ પ્મુખ 
સવામી મહારાજની ભારતીર રફલસૂફી 
પ્તરનેી અભૂતપવૂ્ય સેવાઓને શ્દ્ધાંજશલ 
આપવા માટે સમગ્ર ભારતમાંથી એકરિ 

થરા હતા. આ તકે ઉજ્ૈનના વાઇસ 
ચાનસેલર પ્દોફેસર શવજરકુમાર સીજીએ 
સમજાવરુ ં હતું કે, “પ્મુખ સવામી 
મહારાજનું જીવન સમાજના નશૈતક 
અને આધરાષ્તમક ઉતથાન માટે સમશપ્યત 
હતું. તેમણે મહામહદોપાધરાર ભદ્રેિ્ાસ 
સવામીને ઐશતહાશસક સેટ બનાવવા 
માટે પ્ેરણા આપી હતી. 

પ્રમુખ સવામી મહારાજને ‘સનાતન ધમ્ય જરયોતત’નું સન્ાન 
કયુટયુંબ-એ�કતા દદવસ, નશક્ષણ દદવસ, દશ્મન-શાસ્ત્ર દદવસ કાલાતીત શાણપણની ઉજવણી વગ�ર� થીર એાધાદરત કાય્મક્રરા� યા�જાયા

રિમુખસ્વ્રમીને અંજતલ આપવ્ર લ્રઇટ શો
મિોતસરના	 મુખય	 આકર્વણો	 પૈકીમાનો	 એક	 અને	 મિોતસરના	 સાર	 સમાન			
લાઇટ	એનડ	સાઉનડ	શો	એક	મિતરની	રજૂઆત	છે.	 	પ્રમુખસરામી	મિારાજને	
અંજહલ	આપરા	આ	લાઇટ	એનડ	સાઉનડ	શોની	્ીમ	“મિોતસર	પૂણ્વ	પુરુર	કા”	
રાખેલ	છે.		લાઇટ	એનડ	સાઉનડ	શો	ધરહન,	પ્રકાશ,	જીરંત	નૃતય,	ત્ા	અહભનય	
હરડીયો	 રગેરેના	 સુચારું	 સંયોજન્ી	 ૩D	 પ્રોજેકશન	 મહેપંગના	 માધયમ્ી	
પ્રદહશ્વત	કરરામાં	આરશે.,	તેજમ	એક	સા્ે	૩૦૦	બાળ,	યુરા	કાય્વકરો	દ્ારા	
પર્ફોમ	કરરામાં	આરશે.	આ	તમામ	પર્ફોમ્વર	માટ	ે૫૦૦	્ી	રધુ	કોચિ્ચયુમ	તેમજ	
આટોમેરટક	પ્રોગ્ામીંગ	સા્ેની	LED	પ્રોપટટી		તૈયાર	કરરામાં	આવયા	છે.	

મહિં સ્વ્રમીન્ર હસ્િે 58 યુવકને ભ્રગવિી ્દીક્્ર અપ્રઈ
પ્રમુખસરામી	 જનમ	 શતાબદી	 પ્રસંગે	 પ્રમુખસરામી	 નગરમાં	 58	 જેટલા	 યુરકોન	ે
ભાગરતી	દીષિા	આપરામાં	આરી	િતી.	બીએપીએસના	રડા	અને	આધયાતતમક	
ગુરુ	 મિંત	 સરામીના	 િસતે	 58	 પાર્વદોન	ે દીષિા	 આપરાની	 સા્ે	 તેમના	 સાધુ	
તરીકેના	નામકરણ	પણ	કરરામા	ંઆવયા	િતા.		આ	દીષિા	લેનારમા	અમેરરકાના	
પાંચ,	મુંબઈના	સાત	ગુજરાતના	46	યુરકોનો	સમારેશ	્ાય	છે.

શિ્રબ્દી મહોતસવ
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િસિનયર આઈપીએસને 
પ્રમોશન, 7 અિધકારીના 

ગ્રેડમાં સુધારો થયો
ગાંધીનગર

ગુજરાતના પોલીસ વડા આિશષ ભાટીયાનો 
કાયર્કાળ 31 �ન્યુઆરીએ પૂણર્ થાય છ�. આ 
પહ�લાં રાજ્યના િસિનયર IPS અિધકારીઓને 
પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છ�. ઉપરાંત 7 SP 
કક્ષાના અિધકારીઓના ગ્રેડમાં સુધારો કરાયો 
છ�. ગુજરાતના �હમંત્રાલય દ્વારા િસિનયર 
IPS અિધકારીઓને પ્રમોશન આપવામાં 
આવ્યું છ�. જેમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અિધક પોલીસ 
કિમશનર અને 2005 બેચના IPS અિધકારી  
પ્રેમવીરિસંહને પ્રમોશન અપાયું છ�. તેઓને IG 
તરીક� પ્રમોશન અપાયું છ�. સુરત ર�ન્જ IG તરીક� 
ફરજ બ�વતા 1998 બેચના IPS અિધકારી 
િપયુષ પટ�લને ADGP તરીક� પ્રમોશન મળ્યું છ�.

અમદાવાદમાં કાંક�રયા 
તળાવ પાસે 50 લાખના 
ખચ� િપન્ક ટોયલેટ બનશે

અમદાવાદ
અમદાવાદ મ્યુિનિસપલ કોપ�ર�શન દ્વર્ારા 

અમદાવાદમાં પણ હવે મિહલાઓ માટ� ખાસ 
ટોયલેટ િનમાર્ણ પામી રહ્યા છ�. કોપ�ર�શન 
દ્વારા પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીક� કાંક�રયામાં િપન્ક 
ટોયલેટ બનાવવામાં આવી ર�ં છ�. �હ�ર 
શૌચાલયમાં મિહલાઓને સંકોચ થતો હોય છ� 
તેને ધ્યાનમાં રાખીને આ વ્યવસ્થા કરવામાં 
આવી રહી છ�. શહ�રના 7 ઝોન માં 3 -3 િપન્ક 
ટોયલેટ બનાવવામાં આવશે. રોડ એન્ડ િબ�લ્ડંગ 
કિમટી ચેરમેને મહાદ�વ દ�સાઈએ ક�ં હતું ક� આ 
મિહલા સંચાિલત ટોયલેટ 3 ક� 4 મિહનામાં શ� 
થઇ જશે. બનાવવામાં આવેલા �હ�ર શૌચાલયો 
મોટાભાગે પુ�ષો વધાર� ઉપયોગ કરતા હોય છ�.

ક�ષ્ણનગરમાં િપતાએ 
પોતાની સગી �દકરી પર 

બળાત્કાર ગુ�ય�
અમદાવાદ

ક�ષ્ણનગર પોલીસ સ્ટ�શન િવસ્તારમાં રહ�તા 
૩૦ વષર્ના યુવક સામે તેની પત્નીએ બળાત્કારની 
ફ�રયાદ ન�ધાવી છ� ક� માતા સાસુને લઇને 
દવાખાને ગઇ હતી,  આ સમયે િપતા અને તેમની 
આઠ વષર્થી પુત્રી ઘર� હતા,  ઘરમાં એકલતા 
હોવાથી હ�વાન િપતા પોતાની માસૂમ �દકરી ઉપર 
નજર બગાડીને �દકરીને આઇસ્ક્ર�મ ખવડાવીને 
શા�રરીક અડપલા કયાર્ બાદ તેણીની ઉપર દુષ્કમર્ 
આચયુ� હતું, � ક�  અચાનક જ �દકરીની તિબયત 
બગડી હતી અને તેણીને ડાયે�રયા થઇ ગયો હતો. 
�દકરીની તિબયત બગડી હોવાની િપતાએ પડોશી 
મિહલાને �ણ કરતા મિહલા સગીરાને લઇને 
ન�કના દવાખાને લઇ ગઇ હતી.

WhatsApp નંબરથી 
હવે મુખ્યમંત્રી કાયાર્લયમાં 

ફ�રયાદ કરી શકાશે
ગાંધીનગર

ગુજરાતમાં લોકોની ફ�રયાદો સીધી જ 
મુખ્યમંત્રી સુધી પહ�ચે અને મુખ્યમંત્રીના 
કાયાર્લયને સોિશયલ મી�ડયા સાથે �ડવા માટ� 
એક વોટ્સએપ નંબર 7030930344 �હ�ર 
કરવામાં આવ્યો છ�. આ નંબર પર રાજ્યનો 
કોઈપણ નાગરીક ફ�રયાદ કરી શકશે.  મુખ્યમંત્રી 
ભૂપેન્દ્ર પટ�લે સતત બી� વખત શાસનની ધૂરા 
સંભાળ્યા બાદ તેઓ ક�ઈક નવું કરવાના પ્રયત્નો 
કરતાં રહ્યાં છ�. તેમણે ગુજરાતના નાગરીકોને 
કોઈ જ તકલીફ ના રહ� તે માટ� એક િનણર્ય લીધો 
છ�. જેમાં રાજ્યનો દર�ક નાગરીક મુખ્યમંત્રી 
કાયાર્લય સાથે સોિશયલ મી�ડયા મારફતે �ડાય 
તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છ�.

ગુજરાત કા�ગ્રેસના સંગઠનમાં 
માેટાે ફેરફારની શ�તાઅાે

અમદાવાદ
િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપને 

ભાર� બહુમિત મળી અને આમ આદમી 
પાટ� પણ પાંચ સીટો પર િવજય 
મેળવીને રા�ીય પાટ� બની ગઈ. 
પર�તુ ક�ગ્રેસને આ વખતે સૌથી ખરાબ 
પ્રદશર્નનો સામનો કરવો પડ્યો છ�. આ 
માટ� ક�ગ્રેસ હાઈકમાન્ડે ગુજરાતમાં 
પરાજયના કારણો �ણવા માટ� 
મહામંથન શ� કયુ� છ�. ત્યાર� ક�ગ્રેસના 
ઓબ્ઝવર્ર અને રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી 

અશોક ગેહલોતે 
ક�ં હતું ક�,  
ગુ જ ર ા ત મ ાં 
ચૂંટણીનું જે 
પ�રણામ આવ્યું 
છ�. તેમાં અમારી 

ક્યાંક ખામીઓ રહી ગઈ છ� અને ક્યાંક 
અમાર� મોડુ પણ થયું છ�. તે િસવાય 
આમ આદમી પાટ�ના કારણે ક�ગ્રેસના 
વોટ વેચાઈ ગયા હતાં. આપ અને 
ભાજપ વચ્ચે ગઠબંધન હતું પણ તેઓ 
કોઈને કહ�તા નથી. હવે અમે આ મુદ્દ� 
મંથન કરીશું અને ફરીવાર ગુજરાતમાં 
બેઠા થવા માટ� પ્રયત્નો કરીશું.

ગાંધીનગર
ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણીનું 

પ�રણામ 2022ની આઠમી �ડસેમ્બર� 
આવી ગયું છ�. જેમાં ભાજપની ર�કોડર્ 
બ્રેક �ત થઈ છ� અને ક�ગ્રેસનું ક�ગાળ 
પ્રદશર્ન �વા મળ્યું છ�. ત્યાર� ભાજપની 
નવી સરકાર� હવે કામગીરી પણ શ� 
કરી દીધી છ� અને િવધાનસભાનું પ્રથમ 
ટુંક� સત્ર પણ યો�ઈ ગયું છ�. અહ� સુધી 
હ� િવધાનસભામાં િવપક્ષના નેતા કોણ 
એ સવાલ ચચાર્ઈ રહ્યો છ�. ક�ગ્રેસ પાસે 

હાલમાં 17 બેઠકો છ� અને િવપક્ષના 
નેતા માટ� 19 બેઠકો હોવી જ�રી છ�. 
જ્યાર� આમ આદમી પાટ� પાસે પાંચ 
બેઠકો છ� અને અપક્ષ િવજેતાઓએ 
ભાજપને ટ�કો �હ�ર કય� છ�. પર�તુ હ� 
િવપક્ષના નેતાના ઠ�કાણાં પડ્યાં નથી. 
ત્યાર� િવધાનસભા સિચવાલય તરફથી 
ક�ગ્રેસને પત્ર લખીને આગામી 30 
�દવસમાં િવપક્ષના નેતાનું નામ �હ�ર 
કરવા માટ� પત્ર લખવામાં આવ્યો છ�. 

િવધાનસભા સિચવાલય દ્વારા 

ક�ગ્રેસના પ્રદ�શ અધ્યક્ષ જગદીશ 
ઠાકોરને પત્ર લખવામાં આવ્યો છ�. 
જગદીશ ઠાકોર� આ અંગે ક�ન્દ્રીય 
ને�ત્વને �ણ કરી હોવાનું �ણવા મળ્યું 
છ�. ક�ગ્રેસને િવપક્ષના નેતા માટ� 19 
�ન્યુઆરી સુધીનો સમય આપવામાં 
આવ્યો છ�. બજેટ સત્ર પહ�લાં જ 
િવપક્ષના નેતાના પદ માટ�ની કવાયત 
હાથ ધરાઈ છ�. પર�તુ ક�ગ્રેસ દ્વારા હ� 
સુધી આ પત્રનો કોઈ જવાબ આપ્યો 
નથી.

િવધાનસભા સિચવાલયે ક�ગ્રેસને પત્ર લખ્યો, 19 
�ન્યુઆરી સુધીમાં િવપક્ષ નેતાનું નામ જણાવો

આમ આદમી પાટ� અને ભાજપે 
ગઠબંધન કયુ� જ હતુંઃ ગેહલોત

ગાંધીનગર
ફ�બ્રુઆરીમાં યો�નારા 

િવધાનસભાના બજેટ સત્રની તૈયારીઓ 
ચાલી રહી છ�. આ વખતના બજેટમાં 
ખોટા ખચાર્ થતાં હોય એ પ્રકારની 
અને નકામી લાગતી હોય તેવી 
યોજનાઓને બંધ કરવામાં આવશે. 
સરકાર દ્વારા તમામ િવભાગોના IAS 
અિધકારીઓને આ સંદભર્માં સૂચના 
આપી દ�વામાં આવી છ�.

સિચવાલયના સૂત્રો જણાવે છ� 
ક� IASઅિધકારીઓને પોતાના 
િવભાગમાં હાલમાં કઈ કઈ યોજનાઓ 
ચાલી રહી છ� તેની પાછળ વષર્ 

દરિમયાન ક�લ ક�ટલો ખચર્ થાય છ� 
અને તેનો લાભ ક�ટલા લોકો સુધી 
પહ�ચે છ� વગેર� જેવી ડીટ�લ આપવાની 
રહ�શે. આવી ભેગી થયેલી માિહતીને 
આધાર� સરકાર ક�ટલીક યોજનાઓને 
બંધ કરવાનો તો અમુક યોજનાઓમાં 
અપાતા લાભો ઓછા કરવાનો િનણર્ય 
લેવામાં આવશે.

તે ઉપરાંત સિચવાલયના સુત્રો એવું 
પણ જણાવે છ� ક�, રાજ્યમાં મોટા 
પાયે ભરતી થઈ શક� છ�. કોન્ટ્રાક્ટ 
પદ્ધિતમાંથી પણ મુિક્ત મળી શક� છ�. 
આઉટ સોિસ�ગ પ્રથા પણ દૂર કરવાની 
સરકારમાં િવચારણા ચાલી રહી છ�. 

અમદાવાદ, તા.૧૨
પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા જઈ 

રહ�લા ભાવ અને ક્લાયમેટ ચેન્જના 
કારણે પયાર્વરણની િચંતાની વચ્ચે 
ઈવી (ઈલે�ક્ટ્રક વ્હીકલ) ક્રાંિત વેગ 
પકડી રહી છ�. ગુજરાતમાં ઈલે�ક્ટ્રક 
વાહનોના વેચાણમાં ૨૦૨૨માં 
સાતગણો વધારો ન�ધાયો હતો, � 
ક� તે પેટ્રોલથી ચાલતા વાહનોના 
વેચાણની સરખામણીમાં ઓછો 
હતો. ૨૦૨૧માં ૯,૭૭૬ યુિનટની 
સરખામણીમાં ૨૦૨૨માં ૬૮,૯૯૯ 
ઇલે�ક્ટ્રક વાહનોનું વેચાણ થયું હતું.  
ઈવી વાહનોની પોપ્યુલા�રટી સીએન� 

વાહનોને વટી ગઈ છ�, જેના ૨૦૨૨માં 
માત્ર ૫૦,૦૦૭ યુિનટ વેચાયા હતા. 
િનષ્ણાતોના જણાવ્યા પ્રમાણે, જેમ 
વધુને વધુ ચાર્િંજગ સ્ટ�શન સેટ અપ 
કરવામાં આવી રહ્યા છ� તેમ ઈલે�ક્ટ્રક 
વાહનો તરફ વળતા ગ્રાહકોની સંખ્યામાં 
વધારો થઈ રહ્યો છ�. ગુજરાત દ�શના 
તેવા ૧૮ રાજ્યોમાં સામેલ છ�, જેણે 
ઈલે�ક્ટ્રક મોિબિલટી તરફ ટ્રાન્સપોટર્ 
સેક્ટરને આગળ વધારવા માટ� ઈવી 
પોલીસીને અંિતમ સ્વ�પ આપ્યું છ�. 
ઓક્ટોબર ૨૦૨૧માં ઈલે�ક્ટ્રક 
વ્હીકલનું વેચાણ શ� થયું હતું અને ગત 
વષ� ટ્રેન્ડમાં વધારો થયો હતો.

ગુજરાતની પટ�લ સરકાર હવે અનેક 
યોજનાઓ બંધ કરવાની �ફરાકમાં

ગુજરાતીઓએ માત્ર એક જ વષર્માં 
68 હ�ર  ઈલે�ક્ટ્રક વાહનો ખરીદ્યા

બેદરકારી ભાર� પડી,  
અમદાવાદ િજલ્લામાં 14 

પોલીસકમ� સસ્પેન્ડ
અમદાવાદ

અમદાવાદ ગ્રામ્ય SP અિમત 
વસાવાએ મોટી કાયર્વાહી કરી હતી. 
કાયર્વાહીમાં િજલ્લામાં 14 જેટલા 
પોલીસકમ�ને સસ્પેન્ડ કરી દ�વામાં 
આવ્યા હતા. આ કાયર્વાહી અતર્ગત 
ખોટી હાજરી પુરનાર અને પ્રોત્સાહન 
આપનાર એક પીઆઈને પણ સસ્પેન્સ 
કરી દ�વામાં આવ્યા હતા. આ 14 
પોલીસ કમ�ઓ ફરજ પર હાજર ન 
રહ�તા કાયાર્વાહી કરવામાં આવી હતી.  
આ પોલીસકમ�ઓ એક વષર્ કરતા પણ 
વધાર� સમયથી હાજર રહ�તા  ન હતા. 

કા�ગ્રેસ પાસે માત્ર 17 બેઠકાે છે અને �વપક્ષના પદ માટે 19 બેઠકાે હાેવી જરૂરી છે

અમદાવાદ
ગુજરાત સરકાર દ્વારા આગામી ૧૦૦ 

�દવસમાં ગેરકાયદ� વ્યાજ વસુલતા વ્યાજખોરો 
િવ�દ્ધ કાયર્વાહી કરવાની �હ�રાત કરી છ�. �ક�, 
દ�વું-વ્યાજના ખપ્પરમાં આત્મહત્યા કરનારાના 
પ્રમાણમાં સતત વધારો થઇ રહ્યો છ�. છ�લ્લા પાંચ 
વષર્માં દ�વાના બોજને કારણે ૫૧૨ વ્યિક્તએ 
આત્મહત્યા કરી છ�.

નેશનલ ક્રાઇમ ર�કોડ્સર્ બ્યુરોના અહ�વાલ 
પ્રમાણે વષર્ ૨૦૧૭માં ૭૪ પુ�ષ-૮ મિહલા 
એમ ૮૨ વ્યિક્તએ દ�વાના બોજને લીધે 
આત્મહત્યા કરી હતી. દ�વાના બોજને લીધે 

આત્મહત્યા કરનારાઓનું પ્રમાણ ૨૦૨૧માં 
વધીને ૧૫૮ થઇ ગયું છ�. આમ, પાંચ વષર્માં 

દ�વાના બોજને લીધે આત્મહત્યા કરનારાના 
પ્રમાણમાં ૯૦ ટકાથી વધુનો વધારો થયો છ�.  

વષર્ ૨૦૨૧માં દ�વાના બોજને લીધે સૌથી વધુ 
લોકોએ આત્મહત્યા કરી હોય તેમાં મહારા� 
(૧૫૩૫) સાથે મોખર�, તેલંગાણા (૧૩૮૫) 
સાથે બી�, કણાર્ટક (૧૨૭૭) સાથે ત્રી� 
જ્યાર� ગુજરાત સાતમાં સ્થાને છ�.

વષર્ ૨૦૨૧માં મોટા શહ�રમાં દ�વાના બોજ-
નાદારીને લીધે વડોદરામાંથી સૌથી વધુ ૭, 
અમદાવાદમાંથી ૩ વ્યિક્તએ આત્મહત્યા કરી 
છ�. જ્યાર� રાજકોટ-સુરતમાં દ�વાને લીધે એકપણ 
વ્યિક્તએ આત્મહત્યા નહ� કરી હોવાનું સામે 
આવ્યું છ�. સમગ્ર દ�શમાં વષર્ ૨૦૨૧માં દ�વાને 
લીધે ક�લ ૬૩૬૧ વ્યિક્તએ આત્મહત્યા કરી છ�.

દેવાના બાેજ-�ાજખાેરાેને લીધે અા�હ�ાના પ્રમાણમાં પાંચ વષર્માં 90 ટકાનાે વધારાે : નેશનલ ક્રાઇમ રેકાે�સર્ �ુરાેનાે અહેવાલ જારી

ગુજરાતમાં દ�વાના બોજને લીધે આત્મહત્યા
 વષર્ પુ�ષ મિહલા
 ૨૦૧૭  ૭૪ ૦૮
 ૨૦૧૮  ૬૫ ૦૨
 ૨૦૧૯  ૭૮ ૦૩
 ૨૦૨૦  ૧૧૭    ૦૭
 ૨૦૨૧  ૧૪૭    ૧૧

ગુજરાતમાં દ�વાને કારણે પાંચ વષર્માં 552ની આત્મહત્યા
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નવી દિલ્ી
સર્ચ એન્જિન ગૂગલને આંરકો આપતા 

નેશનલ કંપની લો એપલેટ ટ્રિબ્યુનલ 
(એનસીએલએટી)એ ટેકનોલોજી જા્્ટ 
કંપની પર તેની પલ ે સટોર નીટ્તઓ અંગે 
કોન્પટટશન કટ્િશન ઓફ ઇન્ડિ્ા 
(સીસીઆઇ) દ્ારા ફટકારવાિાં આવેલા  
૯૩૬.૪૪ કરોડિ રૂટ્પ્ાના દંડિ પર સટે 
િૂકવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.

આ સાથે જિ એનસીએલએટીએ 
ગૂગલને આગાિી રાર સપ્ાહિાં દડંિની 
૧૦ ટકા રકિ જિિા કરાવવાનો આદેશ 

આપ્ો છે. આ કેસની આગાિી સયુનાવણી 
૧૭ એટ્રિલ, ૨૦૨૩ના રોજિ થશે.

્્ા્િૂટ્ત્ચ રાકેશકિુાર અને ્્ા્િૂટ્ત્ચ 
આલોક શ્ીવાસતવની બે સભ્ોની બનેલી 
ખડંિપીઠે સીસીઆઇ અને અ્્ પક્ષકારોને 
નોટીસ ફટકારી છે. આ દરટ્િ્ાન સયુરિીિ 
કોટટે સીસીઆઇ દ્ારા ફટકારવાિાં આવેલા 
રૂ. ૧૩૩૭ કરોડિ રૂટ્પ્ાના દડંિ પર 
વરગાળાનો સટે િૂકવાનો ઇનકાર કરવાના 
એનસીએલએટીના એક સપ્ાહ અગાઉના 
આદેશને પડિકારતી અરજીની સયુનાવણી 
કરવા સંિટ્ત આપી છે.

ગૂગલને આંચકો ઃ 936 કરોડના િંડ 
પર સ્ટે મૂકવાનો NCLATનો ઇનકાર
CCIએે ફટકારેલા દંડની દસ ટકા રકમ 93.6 કરાડે જમા કરાવવા એાદેશ

એક િાત્ર ટ્હ્દયુ સિાજિ જિ 
એવો છે જેિ આક્રિક નથી’: 
RSS રીફ િોહન ભાગવત

નવી દિલ્ી
િોહન ભાગવત ેકહં્ કે, ટ્હંદયુ ધિ્ચએ આપણી ઓળખ, 

રાષ્ટી્તા અન ેદરેકન ેપોતાનયુ ંિાનવયુ ંઅન ેઇસલાિન ેસાથે 
લેવાની વૃટ્તિ છે અન ેદેશિા ંઈસલાિન ેકોઈ ખતરો નથી 
પરંતયુ તેિણ ે ‘આપણ ે િોટા છીએ’ ની લાગણી છોડિવી 
પડિશ.ે એ ઈ્ટરવ્યુ દરટ્િ્ાન સરસઘંરાલક ભાગવતે 
પણ LGBT સિયુદા્ન ે સિથ્ચન આપ્યુ ં હતયુ ં અન ે કહં્ 
હતયુ ં કે, તિેની ગોપની્તાનયુ ં સ્િાન કરવયુ ં જોઈએ. 
જ્ારેથી િનયુષ્ અનસતતવ ધરાવ ે છે ત્ારથી આવા ઝોક 
ધરાવતા લોકો હંિશેા હતા. અિે ઈચછીએ છીએ કે તિેને 
તનેી ગોપની્તાનો અટ્ધકાર િળે અન ેતિેન ેપણ એવો 
અનયુભવ થા્ કે, તઓે પણ આ સિાજિનો ભાગ છે. 

જિ્િયુ કાશિીરના કુપવાડિાિાં 
પેરિોટ્લંગ વેળા ઊડંિી ખીણિાં 

પડિતા 3 જિવાનો શહીદ
કુપવાડા

જિ્િયુ કાશિીરના કુપવાડિા ટ્જિલ્ાિાં િાટ્છલ સેકટરિાં 
ઊંડિી ખીણિાં પડિવાને કારણે ત્રણ આિમી જિવાન શહીદ 
થ્ા છે. મૃતકોિાં એક જિૂટ્ન્ર કટ્િશ્ડિ ઓટફસર પણ 
સાિેલ છે. ભારતી્ સેનાએ આ ટ્વશે બયુધવારે જાણકારી 
આપી હતી.  રિાપ્ થતી િાટ્હતી અનયુસાર, આ અકસિાત 
એ સિ્ે થ્ો જ્ારે ત્રણે જિવાનો ભારત-પાટકસતાન સીિા 
પાસે ડિ્યુટી કરી રહ્ા હતાં. ભારતી્ સેનાએ આ ટ્વશે 
વધયુિાં જિણાવ ય્ું કે, જિેસીઓ અને બે અ્્ રેંકના જિવાન 
િાટ્છલ સેકટરિાં ટ્ન્ટ્િત ડિ્યુટી કરી રહ્ા હતાં, તે સિ્ે 
આ અકસિાત થ્ો હતો.  શ્ીનગર નસથત ટ્રનાર કોપ્ચસે 
ટવીટ કરીને આ િાિલા ટ્વશે જાણકારી આપી હતી. 

્ૈિરાબાિ
તેલંગાણાિાં એક િોટો િાગ્ચ 

અકસિાત સજા્ચ્ો છે. એક કાર 
કેનાલિાં પડિી ગઈ છે. આ અકસિાતિાં 
6 લોકોના ઘટનાસથળે િોત ટ્નપજ્ા 
છે. એક જિ પટરવારના 6 લોકો કારિાં 
વેિયુલવાડિાથી બીબી નગર જિઈ રહ્ા 
હતા, ત્ારે દયુઘ્ચટના સજા્ચઈ. પટરવાર 
તેલંગણાના ટ્સદ્ીપેટિાં જિઈ રહ્ા હતા. 
વાહન રાલકે કાર પરનો કાબયુ ગયુિાવતા 
કાર કેનાલિાં ખાબકી હતી. આ તિાિ 
લોકોના િોત ગૂંગળાિણને કારણે 
ટ્નપજ્ા હતા.

પટરવાર દશ્ચન કરીને પરત ફરી 
રહ્ો હતો, ત્ારે બપોરે 3.40 કલાકે 
વાહન રાલકે કાર પરનો કાબયુ ગયુિાવ્ો 
હતો અને કાર સીધી કેનાલિાં જિઈને 
ખાબકી હતી. આ કેનાલિાં પાણી ઓછયું 
હતયું, પરંતયુ કારિાં બેઠેલા લોકોને પૂરતો 

ઓન્સજિન ન િળતા તિાિના િોત 
ટ્નપજ્ા હતા. આ િાિલે ફટર્ાદ 
નોંધવાિાં આવી છે અને મૃતદેહોને 
પોસટ િોટ્ચિ િાટે િોકલી દેવાિાં 
આવ્ા છે. કારિાં હાજિર એક વ્ટ્તિ 
થોડિો સિ્ જીવતો હતો. તેને હોનસપટલ 
પણ લઈ જિવાિાં આવ્ો, પરંતયુ ઈજાઓ 
એટલી ગંભીર હતી કે ડિો્ટર પણ તેને 
બરાવી શ્્ા ન હતા. અગાઉ પણ આ 
રોડિ પર આવા જિ અકસિાતો થ્ા હતા. 
હવે આ વખતે અકસિાત વધયુ ભ્ાનક 
હતો કારણ કે એક જિ પટરવારના 6 
લોકોના િોત થ્ા હતા.

તેલંગાણાિાં રાલકે કાબૂ ગયુિાવી દેતાં કાર 
નહેરિાં પડિી, એક જિ પટરવારના 6નાં િોત

ઓદરસ્ા
ટૂંકા અંતરની બેલેનસટક ટ્િસાઈલ 

પૃથવી-2 ટ્િસાઈલનયું સફળ રિક્ષેપણ 
િંગળવારે ઓટડિશાના દટર્ાકાંઠે 
રાંદીપયુર ખાતેની સંકટ્લત ટેસટ રે્ જિથી 
સફળતાપૂવ્ચક પરીક્ષણ કરવાિાં આવ ય્ું 
હતયું. સંરક્ષણ િંત્રાલ્ે આ અંગેની 
િાટ્હતી આપી હતી. ટડિફે્સ ટરસર્ચ 
એ્ડિ ડિેવલપિે્ટ ઓગગેનાઈઝેશન 
(DRDO) એ પૃથવી-2 બેલેનસટક 
ટ્િસાઈલ સવદેશી રીતે ટ્વકસાવી છે. 
પૃથવી-2 ટ્િસાઈલ 350 ટકિીની સરિાઈક 
રે્જિ ધરાવે છે. પૃથવી-2 ટ્િસાઈલ 
500થી 1000 ટકલોગ્ાિ સયુધીના વોર 
હેડસ લઈ જિવા િાટે સક્ષિ છે. 350 

ટકિીની જિિીનથી જિિીન પર િાર 
કરતી આ ટ્િસાઈલિાં રિવાહી ઈંધણ 
સાથેના બે એન્જિન લગાવવાિાં આવ્ા 
છે. આ ટ્સવા્ એ્જીન રિવાહી અને 
ઘન બંને ઇંધણ દ્ારા સંરાટ્લત છે. 
આ ટ્િસાઈલિાં એડિવા્સ ગાઈડિ્સ 
ટ્સસટિ છે જેિથી ટ્િસાઈલ તેના લક્્ને 
સરળતાથી ટ્હટ કરી શકે છે. 

કોલકાતા
િયુટ્શ્ચદાબાદના ધારાસભ્ જાટકર હયુસૈનના ઘરિાંથી 

10.90 કરોડિ રોકડિા િળી આવ્ા ંછે. ઈ્કિટે્સ ટડિપાટ્ચિે્ટે 
બયુધવારે રાત્રે તેિના ઘરે, ફે્ટરીઓ પર દરોડિા પાડ્ા હતાં. 
આ દરોડિા દરટ્િ્ાન કરોડિો રૂટ્પ્ાની રોકડિ િળી આવી છે. 
ધારાસભ્એ દાવો ક્યો હતો કે, તેિની પાસે આ રોકડિ સાથે 
જોડિા્ેલા તિાિ કાગળો ઉપલબધ છે. પરંતયુ એજિ્સીઓએ 
તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. 

ધારાસભ્ની ફે્ ટરીઓ પર ઈ્કિટે્ સ ટ્વભાગની નજિર 
હતી. ઈ્કિટે્ સ ટ્વભાગે કુલ 28 જિગ્ાએ દરોડિા પાડ્ા 
હતાં. આ દરટ્િ્ાન 15 કરોડિ રૂટ્પ્ા જિપ્ કરવાિાં આવ્ાં 
છે. જિેિાં િાત્ર િયુટ્શ્ચદાબાદિાં જિ 11 કરોડિ રૂટ્પ્ા જિપ્ 
કરા્ા છે. જાટકર હયુસૈન િયુટ્શ્ચદાબાદના ધારાસભ્ છે. સયુત્રો 
દ્ારા કહેવાિાં આવ ય્ું છે કે, ધારાસભ્નો બીડિીનો ધંધો છે. 

તેિની કેટલીક ફે્ટરીઓ પર ઈ્કિટે્સ ટ્વભાગની નજિર 
હતી. એવાિાં તપાસ દરટ્િ્ાન ત્ાં પણ દરોડિા પાડિવાિાં 
આવ્ા હતાં. આ ટ્સવા્ તેિની પાસે રોખાની પણ િીલો 
છે. ત્ાં પણ દરોડિા પાડિવાિાં આવ્ાં હતાં. તે ઉપરાંત તિેના 
એક નજીકના ટ્િત્રના ઘરે પણ દરોડિા પડ્ા ંછે. 

ઓદરસ્ાના િદરયા કાંઠટે પૃથવી-2 
મમ્ાઈલનું ્ફળતાપૂવ્વક પદરક્ષણ 

બસતર
છતિીસગઢના બસતર ટ્વભાગના 

સયુકિા ટ્જિલ્ાિાં ન્સલવાદીઓએ 
સં્યુતિ પોલીસ દળ પર હયુિલો ક્યો 
છે. આ હયુિલાિાં 5થી 6 જિવાન ઘા્લ 
થ્ાના સિારાર છે. આ સાથે જિ 
પોલીસની જિવાબી કા્્ચવાહીિાં એક 
ન્સલી િા્યો ગ્ો છે. જો કે, પોલીસે 
હજિયુ સયુધી સતિાવાર રીતે કંઈપણ પયુનટિ 
કરી નથી. ન્સલવાદીઓએ પણ કોઈ 
પે્ફલેટ કે રિેસ ટરલીઝ બહાર પાડિી 
નથી. ન્સલવાદી ટ્વસતાર સયુકિાના 
ઇલિગયુંડિા ટ્વસતારિાં સર્ચ ઓપરેશન 
દરટ્િ્ાન DRG જિવાનો પર 

ન્સલવાદીઓએ હયુિલો ક્યો હતો. 
ન્સલવાદીઓએ આલેિગયુંડિા કે્પથી 
લગભગ 15-17 ટકલોિીટર દૂર 
આવેલા એક ગાિના જિંગલિાં હયુિલો 
ક્યો હતો. બીજી તરફ પોલીસ દ્ારા 
દાવો કરવાિાં આવી રહ્ો છે કે સયુરક્ષા 
દળોએ ન્સલવાદીઓ પર િોટી 
સટ્જિ્ચકલ સરિાઈક કરી છે. આ સટ્જિ્ચકલ 
સરિાઈકિાં પહેલીવાર હેટ્લકોપટરનો 
ઉપ્ોગ કરવાિાં આવ્ો છે. 
એ્કાઉ્ટરિાં ન્સલવાદીઓને ઘણયું 
નયુકસાન થ્યું છે. કહેવા્ છે કે પોલીસે 
ન્સલી કિા્ડિર ટ્હડિિાને ટ્નશાને 
રાખીને આ એ્કાઉ્ટર ક્યુું હતયું.

છત્ી્ગઢમાં નક્લીઓનો પોલી્ 
પર ્ુમલો, 6 જવાનો ઈજાગ્રસત થયા

કોલકત્ા
પટ્ચિિ બંગાળના બીરભૂિ જીલ્ાના 

િ્ૂરેશ્વર બલોકિાં આવેલી એક શાળાિાં 
ટ્િડિ્ડિે-િીલિાં િરેલો સાપ િલી 
આવ્ાની ઘટના બહાર આવી છે. તેથી 
તે સકુલિાં ૩૦ બાળકો બીિાર પડિી 
જિતા તેિને હોનસપટલિાં દાખલ કરવા 
પડિ્ા હતા. જેિ પૈકી ૨૯ સવસથ થઈ 
જિતાં તિેને રજા આપવાિાં આવી હતી. 
એક બાળકની સારવાર રાલયુ છે. સકલુ 
સટાફે જિણાવ્યું હતયું કે િધ્ાહન ભોજિન 
લીધા પછી તે બાળકોને ઉલટીઓ થવા 
લાગી હતી. તેથી તેિને રાિપયુર-હાટ-

િેડિીકલ કોલેજિની હોનસપટલિાં સારવાર 
િાટે દાખલ કરા્ા હતા.

બીડિીઓ દીપાંજિન જાનાએ 
પત્રકારોને કહં્ હતયું કે અિને કેટલાએ 
ગ્ાિવાસીઓ દ્ારા આ ખબર િળતા 

અિે રિા્િરી સકલુના ડિીનસરિ્ટ 
ઈ્સપેકટરને સથળ ઉપર પહોંરી તપાસ 
કરવા જિણાવી દીધયું છે. રાહતની વાત તે 
છે કે હવે તિાિ બાળકો ભ્િયુતિ છે. 
િાત્ર એક બાળકની સારવાર રાલી રહી 
છે. એક પોલીસ અટ્ધકારીએ જિણાવ ય્ું 
હતયું કે તે ઘટના પછી બાળકોના િાતા 
ટ્પતા સકુલ ઉપર પહોંચ્ા હતા અને 
હેડિ િાસતરનો ઘેરાવ ક્યો હતો. તેની 
િોટરસા્કલ તોડિી નાખી હતી. જોકે 
પોલીસે દરટ્િ્ાનગીરી કરી િાિલો 
શાંત પાડિ્ો અને બાળકોના િાતા 
ટ્પતાને સિજાવી ઘરે િોકલ્ા હતા.

પટ્ચિિ બંગાળની સકુલિાં ભોજિનિાં  િરેલો 
સાપ આવી જિતાં 30થી વધયુ બાળકો બીિાર
કને્નરમાં મુકાયેલા ભાેજનમાં મરેલા ેસાપ દેખાતા સ્ાફમાં દાેડધામ મચી ગઈ

નવી દિલ્ી
સરકારી જાહેરાતોની આડિિાં 

પક્ષની રાજિકી્ જાહેરાતો રિકાટ્શત 
કરવા બદલ આિ આદિી પાટમીને રૂ. 
163.62 કરોડિની વસૂલાતની નોટટસ 
ફટકારવાિાં આવી છે. સૂત્રોએ બયુધવારે 
આ જાણકારી આપી હતી. ટદલહીના 
લેફટન્ટ ગવન્ચર વી.કે. સ્સનેાએ 
િયુખ્ સટ્રવને સરકારી જાહેરાતોની 
આડિિાં રિકાટ્શત પક્ષની રાજિકી્ 
જાહેરાતો િાટે AAP પાસેથી રૂ. 
97 કરોડિની વસૂલાત કરવાનો ટ્નદટેશ 
આપ્ાના િટ્હના બાદ આ ઘટનાક્રિ 
સાિે આવ્ો છે. િાટ્હતી અને રિરાર 
ટ્નદટેશાલ્ દ્ારા જારી કરા્ેલ વસૂલાત 

નોટટસિાં રકિ પર વ્ાજિ પણ સાિેલ 
છે અને ટદલહીિાં સતિારૂઢ AAPને 
10 ટદવસની અંદર સિગ્ રકિ 
રૂકવવાનયું ફરટ્જિ્ાત છે. જો AAP 
ક્વીનર આિ કરવાિાં ટ્નષફળ જા્ તો 
ટદલહીના લેફટન્ટ ગવન્ચરના અગાઉના 
આદેશ િયુજિબ પાટમીની ટ્િલકતો જિપ્ 
કરવા સટ્હતની તિાિ કાનૂની કા્્ચવાહી 
સિ્બદ્ધ રીતે કરવાિાં આવશે.

DIPએ આમ આદમી પાર્ટીન ે163.62 
કરોડની વસલૂીની નોટર્સ ફર્કારી
વસૂલાત નાેટટસમાં રકમ પર વ્ાજ પણ સામેલ : પ્રચાર નનદદેશાલય

પટ્ચિિ બંગાળિાં TMCના ધારાસભ્ના ઘરે 
ITની રડેિ થતાં 10.90 કરોડિ રોકડિા િળ્ા
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લખનૌ
ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠમાં ત્રણ દદવસીય 

જ્ેલરી પ્રદશ્શનનું આયોજન કરવામાં 
આવયુ. મેરઠમાં યોજાયેલુ આ ત્રીજુ 
જ્ેલરી પ્રદશ્શન હતુ. અહીં ડાયમંડ અને 
સોના-ચાંદીના દાગીનાએ લોકોનું મન 
મોહી લીધુ. જે્લરી પ્રદશ્શનમાં શે્ષ્ઠ 
કારીગરો દ્ારા તૈયાર જે્લરી પ્રદરશ્શત 
કરવામાં આવી હતી. લોકોને આકર ્્શક 
કરવા માટે મેરઠમાં આ જ્ેલરી 
પ્રદશ્શનનું આયોજન કરવામાં આવયુ છે.

પ્રદશ્શનમાં અમદાવાદ, રાજકોટ, 
પંજાબ, અલીગઢ, સંભલ, આગ્ા, 

સહારનપુર, હસનપુર, ઈટાવા, 
સારહબાબાદ, ગુલાવઠી, હદરયાણા 
વગેરે સ્થળોના વેપારી સામેલ ્થયા. જોકે 
તયાં PM મોદી અને CM યોગીની 
તસવીર વાળા સોના ચાંદીના રસક્ાની 
ધૂમ મચી રહી. 

એક્ઝિબિશનઃ PM-CM યોગી વાળા 
સોના-ચાંદીના બસક્ા આકર્ષણ િનયા

400્થી વધુ પાક. રહનદુ 
પદરવારને અસસ્થ રવસજ્શન 
માટે ભારત રવઝા આપશે

હરિદ્ાિ
પાદકસતાનમાં ગણાં રહનદુ પદરવાર રહે છે. જેમની 

આસ્થા અને શ્ધધા તેમનાં પૂવ્શજોની અસસ્થને ગંગા 
નદીમાં રવસર્જીત કરવાની રહે છે. આ માટે ભારત 
સરકારે સપેરશયલ કેસમાં એવા રહનદુ પદરવારોને 10 
દદવસનાં રવઝા આપવાનો રનણ્શય કયયો છે. પાદકસતાનમાં 
રહનદુ સમ્થ્શક સમૂહોને સસ્થ રવસજ્શન માટે રવઝા 
આપવાની વાતનું અરભવાદન કરવામાં આવયું છે. આ  
વખતે 426 પાદકસતાની રહનદુ પદરવારો છે જે ગંગામાં 
અસસ્થ રવસર્જીત કરી શકશે. આ પહેલા ભારતમાં એવા 
પાદકસતાની રહનદુ પદરવારોને જ રવઝા મળતા હતા 
જેમનાં કોઇ સંબંધી ભારતમાં રહેતા હોય. 

ગોવા ગુટખાના મારલક જે. 
એમ. જોશી ત્થા અનય બેને 
10 વ્્શની કેદની સજા કરાઈ

નવી રદલહી
ભાગેડુ અનડરવરડ્શ ડોન દાઉદ ઇબ્ાહીમ અને તેના 

ભાઇ અનીસને પાદકસતાનમાં ગુટખા મેનયુફેક્ચદરંગ 
યુરનટસ શરૂ કરાવી આપવાના કેસમાં ગોવા ગુટખાના 
મારલક જે. એમ. જોશી સરહત ત્રણ દોર્તોને સોમવારે 
મુંબઇની સપેરશયલ કોટટે મહારાષ્ટ્ર કંટ્ોલ ઓફ 
ઓગગેનાઇઝડ ક્ાઇમ એકટ (મકોકા)ની આકરી કલમો 
હેઠળ દોર્ત ઠેરવતા 10 વ્્શની કેદની સજા ફરમાવી 
હતી. જોશી રસવાયના બે દોર્ત મોહમમદ ફારુખ અને 
જમીરુદ્ીન અનસારી 1993ના બોમબે સીરીયલ બલાસટ 
કેસમાં પણ આરોપી હતા. ત્રણેય આઇપીસીની રવરવધ 
કલમો હેઠળ પણ દોર્ત ઠયા્શ છે.

નવી રદલહી
ભ્રષ્ાચાર મામલે દદરહી્થી પંજાબ સુધી CBIની વધુ 

એક મોટી કાય્શવાહી જોવા મળી છે. FCI એટલે કે ફૂડ 
કોપયોરેશન ઓફ ઈસનડયામાં કર્થત કૌભાંડ સંબંરધત કેસમાં 
CBI દદરહી, હદરયાણા, પંજાબ્થી લઈને અનેક રાજયોમાં 
50્થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે. પ્રાપ્ત મારહતી પ્રમાણે 
ફૂડ કોપયોરેશન ઓફ ઈસનડયાના અરધકારીઓ સરહત અનાજ 
રમલોના મારલકોના સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્ા 
છે. CBIએ ફૂડ કોપયોરેશન ઓફ ઈસનડયામાં કર્થત કૌભાંડમાં 
ભ્રષ્ાચારના આરોપ હેઠળ કેસ નોંધયો હતો. આ કેસમાં 
FCIના એક અરધકારીની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી.  

આ કેસમાં રાજય સરકારોની ભૂરમકાની પણ તપાસ કરવામાં 
આવશે. ખરાબ ગુણવત્તાના અનાજને સારી ગુણવત્તા જાહેર 
કરીને ભ્રષ્ાચાર આચરવામાં આવતો હતો.

પંજાબ્થી દદરહી સુધી સીબીઆઈનો સપાટો 
FCI કૌભાંડ મામલે 50 સ્થળો પર દરોડા
FSIના અધિકારીઅાે સહિત અનાજ મિલાેના િાલલકાેના સ્થળાે પર દરાેડા 

નવી રદલહી
સેફ રલરમટ્થી બમણા્થી પણ વધારે 

PM2.5 લેવરસ અને ્થડ્શ હાઇએસટ 
એવરેજ PM10 કોનસનટ્ેશન સા્થે 
દદરહી વ્્શ 2022માં ભારતનું સૌ્થી 
પ્રદૂર્ત શહેર રહ્ં હોવાનું કેનદ્ીય 
પ્રદૂ્ણ રનયંત્રણ બોડ્શ (CPCB)ના 
ડેટાનું રવશે્્ણ દશા્શવે છે. દદરહીમાં 
PM2.5 પોરયુશનમાં ત્રણ વ્્શમાં 
7 ટકા ઘટાડો ્થયો છે. એનસીએપી 
ટ્ેકરના અહેવાલ અનુસાર દદરહીમાં 
PM2.5 પોરયુશન 2019માં કયૂરબક 

મીટર દીઠ 108 માઇક્ોગ્ામ હતું, જે 
2022માં કયૂરબક મીટર દીઠ 99.71 
માઇક્ોગ્ામ ્થયું છે. PM2.5 એ સૂક્મ 
રજકણ છે, જેનો વયાસ 2.5 માઇક્ોન્થી 
ઓછો હોય છે. તે આપણા ફેફસાંમાં 

અને લોહીમાં પ્રવેશી શકે છે.
એનસીએપી ટે્કર ક્ીન એર 

ટારગેટસની પ્રારપ્ત માટે ભારતે સાધેલી 
પ્રગરતને ટ્ેક કરવા માટેનો એક નયૂઝ 
પોટ્શલ અને મહારાષ્ટ્રના એક સટાટ્શ-
અપનો જોઇનટ પ્રોજેકટ છે. દેશના 
102 શહેરમાં PM2.5 અને PM10 
લેવરસ 2024 સુધીમાં અનુક્મે 20 
ટકા અને 30 ટકા ઘટાડવા કનેદ્ 
સરકારે 2017ને બેઝ યર રાખીને 10 
જાનયુઆરી, 2019ના રોજ નેશનલ 
ક્ીન એર પ્રોગ્ામ હા્થ ધયયો હતો.

જોશીમઠ
જોશીમઠમાં ભૂસખલનની દુઘ્શટનાને 

લઈને જનતા્થી લઈને સરકાર સુધી 
તણાવ છે. બીજી તરફ જોશીમઠમાં 
ખરાબ હવામાને દરેકની રચંતા વધારી 
દીધી છે. આ દરરમયાન તયાં હોટલ 
તોડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં 
આવી છે. અગાઉ વળતર મુદ્ે લોકોના 
રવરોધને કારણે આ કામ શરૂ ્થઈ 
શકયું ન હતું. લોકોના ગુસસા વચ્ે 
ગઈકાલે રાત્ર ેસીએમ પુષકરરસંહ ધામી 
જોશીમઠના રાહત રશરબરમાં પહોંચયા 
જયાં પીદડત પદરવારના સભયો છે. 
ધામીએ સપષ્ કયુું કે હવે માત્ર હોટલની 

ઇમારતો તોડી પાડવામાં આવશે, 
અસુરરષિત મકાનો નહીં. કેનદ્ીય 
ગૃહમતં્રી અરમત શાહે પણ આજે 
જોશીમઠને લઈને ગૃહ મંત્રાલયમાં 
મહતવની બેઠક બોલાવી છે.

ધસતા જોશીમઠમાં પ્ર્થમ બે હોટલ 
તોડી પાડવામાં આવશે. આમાં મલેરી 
ઇન અને હોટેલ માઉનટ વયૂનો સમાવેશ 
્થાય છે. હવે મલેરી ધમ્શશાળાને તોડી 
પાડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં 
આવી છે. પરંતુ તેને તોડવામાં એક 
સપ્તાહ લાગી શકે છે. આજે, સૌ 
પ્ર્થમ હોટેલમા્ંથી દકંમતી સામાન દૂર 
કરવામાં આવયો છે. 

નવી રદલહી
દદરહીમાં એક 54 વ્ષીય રહંદુ મરહલાની 
હતયા કરી તેમની લાશને કબરમાં 
દફનાવી દેવાનો મામલો સામે આવયો 
છે. મરહલાની લાશને પોલીસે બુધવારે 
કબરમાં્થી બહાર કાઢી હતી. પ્રાપ્ત 
મારહતી પ્રમાણે મૃરતકાનું નામ મીના 
છે અને તેની હતયા કરવામાં આવી 
હતી. પોલીસ આ મામલે ગંભીરતા્થી 
તપાસ કરી રહી છે.  54 વ્ષીય 
મરહલાની હતયાનો આરોપ 3 લોકો પર 
લગાવવામાં આવયો છે. આરોપીઓની 
ઓળખ રેહાન, મોરબન અને નવીનના 
રૂપમાં ્થઈ છે. ત્રણેય આરોપી મુસસલમ 
છે. મીના 2 જાનયુઆરી્થી ગુમ હતી 

અને તેના પદરવારે મંગોલપુરી પોલીસ 
સટેશનમાં ફદરયાદ આપી હતી.  રમરસંગ 
દરપોટ્શ મળતા જ પોલીસે મીનાની તલાશ 
શરૂ કરી દીધી હતી. બીજી તરફ મીનાના 
પદરવારને મોરબન ખાન પર શંકા હતી. 
પદરવારે પોલીસને જણાવયું હતું કે, તેણે 
મીના સા્થે કંઈક ખોટું કયુું છે. પોલીસે 
પદરવારના રનવેદનોના આધારે તપાસ 
શરૂ કરી. પદરવારના કહેવા પર દદરહી 
પોલીસે મોબીનને કસટડીમાં લીધો હતો 
અને તેની કડક પૂછપરછ કરી હતી. 
પૂછપરછ દરરમયાન મોરબને સમગ્ 
હતયા કેસનો ખુલાસો કયયો હતો. પોલીસે 
અનય બે આરોપીઓ (રેહાન અને 
નવીન)ની પણ ધરપકડ કરી છે.

રદલહીમાં 54 વરષીય બહનદદુ મબહલાની 
હતયા, લાશ કિિમાં દફનાવી દીધી

જોશીમઠમાં હોટલ તોડવાની કાય્ષવાહી 
શરૂ, SDRFએ પ્રદશ્ષનકાિીઓને હટાવયા

દદરહી 2022માં દેશનું સૌ્થી પ્રદૂર્ત શહેર 
ફરીદાબાદ બીજું, ગારઝયાબાદ ત્રીજા ક્માંકે
2026 સુિીિાં પાહ ટ્િક્ુલે્ િે્ર કાેન્સન્ટે્શન 40 ્કા ઘ્ાડવાનાે સરકારના ેલક્ષાંક

જયપદુિ
PFI ્ડયંત્ર કેસમાં NIAએ 

રાજસ્થાનમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા 
પાડ્ા છે. એનઆઈએના જણાવયા 
અનુસાર, આ કેસમાં પીએફઆઈના 
આરોપી સભયો એક ્ડયંત્ર હેઠળ 
રાજસ્થાનના મુસસલમ યુવાનોને દેશ 
રવરુદ્ધ ભડકાવતા હતા. કાવતરા હેઠળ, 
આરોપી સાદદક સરાફ અને મોહમમદ 
આરસફ અને અનય અજાણયા મુસસલમ 
યુવાનોને રાજસ્થાન રાજય સરહત 
ભારતના રવરવધ ભાગોમાં ગેરકાયદેસર 
પ્રવૃરત્તઓ અને આતંકવાદી પ્રવૃરત્તઓ 

માટે કટ્ટરપ્ંથી બનાવવામાં આવી રહ્ા 
છે. 

NIAના કેસ નંબર 12માં 
NIAએ રાજસ્થાનના જયપુરના 
ચાર સ્થળે, કોટાના ચાર અને સવાઈ 
માધોપુરના એક રજલ્ામાં 9 સ્થળોએ 
સચ્શ હા્થ ધયુું હતું. આ મામલો 
રવશ્વસનીય સતૂ્રો પાસ્ેથી મળેલી ગુપ્ત 
મારહતી સા્થે સંબંરધત છે. સાદદક 
સરાફનો પુત્ર સમર રાજસ્થાનના 
બરાન રજલ્ાનો રહેવાસી છે. જયારે 
મૃતક અશફાક રમઝા્શનો પુત્ર મોહમમદ 
આરસફ, રેતીપાડા, સાંગોદ, રજલ્ા 

કોટાનો રહેવાસી છે. આ કાય્શવાહી 
દરરમયાન NIA માટે મોટી સંખયામાં 
પોલીસ દળો પણ હાજર હતા. 
લગભગ બે કલાક સુધી ચાલેલા આ 
ઓપરેશન દરરમયાન ટીમે આસપાસના 
રવસતારને સંપૂણ્શપણે સીલ કરી દીધો 
હતો. સોરશયલ ડેમોક્ેદટક પાટષી ઓફ 
ઈસનડયા સા્થે જોડાયેલા મુબારક ખાન 
પર દરોડા પાડવામાં આવયા હતા. પ્રાપ્ત 
મારહતી અનુસાર NIA મુબારકના 
પુત્ર નૌશાદને પોતાની સા્થે લઈ ગઈ 
હતી. કૈ્થૂન રવસતારમાં મુબારકના ઘરે 
પણ સચ્શ કાય્શવાહી કરવામાં આવી છે.

રાજસ્થાનના અનેક રજલ્ામાં એનઆઈએના 
દરોડા : PFI સા્થે સંકળાયેલા લોકોની ધરપકડ

અારાપેીઅાે ષડ્ષંત્ર રચી િુસ્લિ ્ષુવાનાનેે દેશ ધવરુદ્ધ ભડકાવતા િતા નવી રદલહી
પાદકસતાનનું આતંકવાદી સંગઠન 

હવે અયોધયાના રામ જનમભૂરમ 
મંદદર પર હુમલાની યોજના બનાવી 
રહ્ છે. ગુપ્ત સૂત્રો દ્ારા મળેલી 
જાણકારી પ્રમાણે પાદકસતાનમાં 
હાજર આતંકવાદી સમૂહ આ વખતે 
અયોધયામાં રામ જનમભૂરમ પર મોટા 
હુમલાની યોજના બનાવી રહ્ છે. 
ગુપ્ત સતૂ્રોના જણાવયા પ્રમાણે જૈશ-
એ-મોહમમદ અને લશકર-એ-તૈયબા 
જ તે આતંકવાદી સંગઠન છે જે પ્રમુખ 
રૂપે રામ મંદદર પર આતંકવાદી 
હુમલાની યોજના બનાવી રહ્ા છે. 

ગુપ્ત સતૂ્રોનું કહેવુ છે કે, આતંકવાદી 
સમૂહ નેપાળના રસતે શસત્રો-દારૂગોળો 
અને આતમઘાતી હુમલો કરવાની પણ 
યોજના બનાવી રહ્ા છે.

સૂત્રોના જણાવયા પ્રમાણે 2024માં 
મંદદર તૈયાર ્થાય તે પહેલા રામ 
જનમભૂરમ પર હુમલો કરવુ હવે 
આ આતંકવાદી સંગઠનોનો પ્રમુખ 
ટાગગેટ બની ગયો છે. આ આતંકવાદી 
સંગઠનોનો ઈરાદો આ હુમલાના 
કાવતરાને અંજામ આપવાનો છે અને 
સા્થે જ તેને એક મોટી રહંદુ-મુસસલમ 
સાંપ્રદારયક રહંસા તરીકે દુરનયાની 
સામે રજૂ કરવાનો છે.

અયોધયા િામ મંરદિ ઉપિ હદુમલાનદું 
પાક.ના આતકંી સગંઠનનદુ ંરડયતં્ર
નેપાળના ર્ત ેઅાત્મઘાતી િુિલા ેકરવાની પણ ્ષાજેના બનાવી
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દક્ષિણ પેરુ
પેરુમાં રાજકીય સંકટ ઘેરૂ બની રહં્ 

છે. પેરુમાં સરકાર વિરુદ્ધ વિંસક દેખાિો 
ચાલુ છે. પ્રદર્શનકારીઓ અને સુરક્ા 
દળો િચ્ેની અથડામણમાં 18 લોકોના 
મોત થયા છે. બગડતા િાતાિરણને 
જોતા સરકારે અિીં કરફયુ લગાિી દીધો 
છે. િડા પ્રધાન આલબટટો ઓટારોલાએ 
જણાવયું કે આ કફયુ્શ સથાવનક સમય 
મુજબ રાત્ે 8 િાગયાથી સિારે 4 િાગયા 
સુધી ત્ણ દદિસ સુધી રિેરે.

દવક્ણ પેરુમાં પોલીસ સાથેની 
અથડામણમાં ઓછામાં ઓછા 17 લોકો 
માયા્શ ગયા છે. દેરના માનિાવધકાર 

કાયા્શલયે જણાવયું કે સોમિાર (09 
જાનયુઆરી) વિરોધ પ્રદર્શનનો અતયાર 
સુધીનો સૌથી ઘાતક દદિસ િતો. િિેલી 
ચૂંટણી અને જેલમાં બંધ ભૂતપિૂ્શ પ્રમુખ 
પેડ્ો કાસસટલોની મુવતિની માંગ માટે 
વિરોધ ચાલુ છે.

મીદડયા સાથે િાત કરતા આરોગય 
મંત્ાલયના અવધકારી િેનરી રેબાઝાએ 
જણાવયું કે દવક્ણ પેરુના પુનો કે્ત્માં 
ટીટીકાકા તળાિના દકનારે આિેલા 
રિેર જુવલયાકામાં અથડામણ થઈ. 
આ અથડામણમાં કુલ 68 લોકો ઘાયલ 
થયા છે. મંત્ાલયના જણાવયા અનુસાર 
દડસેમબરની રરૂઆતથી વિરોધ ચાલુ છે.

પેરુમાં સરકાર ક્િરૂદ્ધ ભારે પ્રદર્શન 
17ના મોત બાદ કરફ્યૂ, 68 ઘા્લ

િલડ્શ રેકોડ્શ ઃ ઈલોન મસકે 
લગભગ ૧૮૦ અબજ 
ડોલરનું નુકસાન કયુું 

ન્યૂ્ોક્ક
ટેસલા અને સપેસએકસના સીઈઓ એલન મસકે એક 

નિો રેકોડ્શ નોંધાવયો છે. પરંતુ આ રેકોડ્શ તેની દકતતીમાં 
િધારો નિીં પણ ઘટાડો કરનારો છે. િકીકતમાં એલન 
મસકે પોતાની વયવતિગત સંપવતિ ગુમાિિાનો નિો વગનીસ 
િલડ્શ રેકોડ્શ બનાવયો છે. પ્રકારનમાં કિેિામાં આવયું છે 
કે નિેમબર ૨૦૨૧થી અતયાર સુધીમાં આ વબઝનેસમેને 
લગભગ ૧૮૦ અબજ ડોલરનું નુકસાન કયુું છે. વગવનસ 
િલડ્શ રેકોડ્શ અનુસાર, સંપવતિનો આ આંકડો અંદાવજત 
છે, પરંતુ મસકનું કુલ નુકસાન ૨૦૦૦માં જાપાની ટેક 
રોકાણકાર માસાયોરી સન દ્ારા સથાવપત ૫૮.૬ અબજ 
ડોલરના અગાઉના રેકોડ્શને િટાિી ગયું છે.

બેઇક્િંગ
પૂિ્શ ચીનના વજયાંકસી પ્રાંતમાં રવિિારે એક ટ્રકે અવંતમ 

સંસકાર વિવધમાં સામેલ લોકોને કચડી નાખતા ૧૯ લોકોનાં 
મોત થયા છે અને અનય ૨૦ લોકો ઘાયલ થયા છે તેમ 
સતિાિાળાઓએ એક વનિેદનમાં જણાવયું છે.

સરકારી મીદડયાના જણાવયા અનુસાર એક સંવક્પ્ત 
વનિેદનમાં જણાવયું િતું કે આ મોટી સડક દુઘ્શટના 
નાનચાંગ કાઉનટીમાં થઇ િતી ઘાયલોને િોસસપટલમાં લઇ 
જિામાં આવયા િતાં. િાલમાં દઘુ્શટનાના કારણોની તપાસ 
કરિામાં આિી રિી છે. આ દુઘ્શટના એિા સમયે થઇ 
છે જયારે ચીનની સરકારે ચીનના નિા િર્શ અને િસંત 
મિોતસિ પૂિવે કોરોના સંબધી પ્રવતબંધો િટાિી લીધા છે. 
સથાવનક અને બાહ્ય મુસાફરીને પરિાનગી આપી દેિામાં 
આિી છે.

આ ઉતસિ ૨૨ જાનયુઆરીથી રરૂ થિાનું છે. ૪૦ 
દદિસનું ચુનયુન અથિા િસંતોતસિ વિશ્વનું સૌથી 
મોટું માનિ પ્રિાસન િોય છે. ચાલુ િરવે આ ઉતસિમાં 
૨.૦૯ અબજ યાત્ીઓ યાત્ા કરે તેિી સંભાિના છે. જે 
૨૦૨૨ના સતરથી ૯૯.૫ ટકા િધારે છે.

ટોકક્ો
59 દેરમાં વિઝા-ફ્ી એનટ્રી સાથે 

ભારતીય પાસપોટ્શ વિશ્વના સૌથી 
રવતિરાળી પાસપોટ્રસમાં 85મા ક્રમે 
િોિાનું િેનલી પાસપોટ્શ ઇનડકેસમાં 
જણાિાયું છે. ભારતીય પાસપોટ્શ આ 
ઇનડેકસમાં ગત િરવે 83મા ક્રમે િતો, 
જે એક િર્શમાં બે ક્રમ ગગડયો છે. 
193 દેરમાં વિઝા-ફ્ી એનટ્રી સાથે 
જાપાનનો પાસપોટ્શ વિશ્વમાં સૌથી 
રવતિરાળી પાસપોટ્શ તરીકે યથાિત 
છે. દવક્ણ કોદરયા અને વસંગાપોર 
સંયતુિપણે બીજા ક્રમે અને જમ્શની 

તથા સપને સંયુતિપણે ત્ીજા ક્રમે છે. 
િેનલી એનડ પાટ્શનસ્શના અનુસાર 
જાપાનના નાગદરકો વિશ્વના 227માંથી 
193 દેરોમાં વિઝા િગર જઇ રકે છે. 
દવક્ણ કોદરયા અને વસંગાપોરના લોકો 
192 દરેમાં અને જમ્શની તથા સપેનના 
લોકો 190 દરેમાં વિઝા િગર જઇ રકે 
છે. રેસનકિંગ મુજબ અફઘાવનસતાનનો 
પાસપોટ્શ વિશ્વમાં સૌથી નબળો 
પાસપોટ્શ છે. દરપોટ્શમાં ઉમેયુું િતું કે 
દુવનયાભરમાં માત્ 6% પાસપોટ્શ 
એિા છે કે જે તેના ધારકને 70થી િધુ 
દેરોની વિઝા-ફ્ી એનટ્રી આપે છે. 

હેનલી પાસપોટ્શ ઇન્ેકસ 2023માં 
જાપાન પ્રથમ, ભારત 85માં ક્રમાંકે
દ.ક�ેરરય�-સિંગ�પ�ેર બીજા, જર્મની-સ્ેન ત્ીજા ક્રરે

ચીનમાં ટ્રકે અંવતમ સંસકાર વિવધમાં સામેલ 
લોકોને કચડતાં 19નાં મોત, અનય 20 ઘાયલ

કાબુલ
અફઘાવનસતાનના કાબુલમાં વિદેર 

મંત્ાલયના ગેટ પાસે બોમબ વિસફોટ 
થયો છે. આ બોમબ બલાસટ બપોરે 
થયો િતો. વમડીયા દરપોટ્શ અનુસાર, 
વિસફોટમાં 20 લોકોના મોત થયા 
છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. 
ઘાયલોને નજીકની િોસસપટલમાં 
દાખલ કરિામાં આવયા િતા. સથાવનક 
લોકોના જણાવયા અનુસાર વિસફોટનો 
અિાજ દૂર દૂર સુધી સંભળાયો 

િતો. કાબુલ વસકયોદરટી એજનસીના 
પ્રિતિા ખાવલદ ઝદરાને ટ્ીટ કરીને 
વિસફોટની પસુટિ કરી છે. સોવરયલ 
મીદડયા પર રેર કરિામાં આિેલી 

તસિીરોમાં પીદડતોના મૃતદિે રસતા 
પર દેખાય છે. અતયાર સુધી, કોઈપણ 
જૂથે િુમલાની જિાબદારી લીધી નથી. 
ખાવલદ ઝદરાને કહં્ કે સુરક્ા દળો 
ઘટનાસથળે પિોંચી ગયા છે. વિસફોટનો 
ભોગ બનેલા લોકોને કાબુલમાં વિદરે 
મંત્ાલયની નજીકની ઈમરજનસી 
િોસસપટલમાં દાખલ કરિામાં આવયા 
છે. બોમબ વિસફોટમાં ઘાયલ થયેલા 
લોકોના સંબંધીઓ િોસસપટલની બિાર 
રાિ જોઈ રહ્યા છે. 

અફઘાવનસતાનમાં વિદરે મંત્ાલયના ગેટ 
પાસે બોમબ વિસફોટ થતાં 20 લોકોના મોત
ઘ�યલ�ેને હ�ેસ્સ્ટલર�ં દ�ખલ કર�ય�, વિસ�ેટ બ�દ િુરક્� દળ�ે ઘટન� સ્થળે પહ�ંચ્�

લં્ ન
વિશ્વ બેનકે બુધિારે ચેતિણી ઉચ્ારી 

િતી કે અમેદરકા, યુરોપ અને ચીન જેિા 
વિશ્વના મુખય દરેોમાં આવથ્શક વૃવદ્ધ નબળી 
પડી જતાં 2023માં િૈવશ્વક અથ્શતંત્ 
મંદીની ગતા્શમાં સરકી જિાની તૈયારીમાં 
િરે. વિશ્વ બેનકે પોતાના એનયુઅલ 
દરપોટ્શમાં જણાવયું િતું કે તેણે આ િરવે 
ગલોબલ ગ્ોથના અનુમાનને ઘટાડીને 1.7 
ટકા કરી દીધો છે કે જે પિેલાં ત્ણ ટકા 
રિેિાનું અનુમાન િતું. જો વિશ્વ બેનકનું 
આ અનુમાન સતય સાવબત થરે તો તે 
ત્ણ દાયકામાં ત્ીજા ક્રમનો સૌથી નીચો 

િાવર્શક વૃવદ્ધદર બની રકે છે. આ અગાઉ 
2008માં િૈવશ્વક આવથ્શક કટોકટી અને 
2020માં રોગચાળાના કારણે જ િૈવશ્વક 
અથ્શતતં્નો વૃવદ્ધદર નબળો પડયો િતો. 
વિશ્વ બેનકે પોતાના દરપોટ્શમાં જણાવયું િતું 
કે અમદેરકા અને યુરોપ જિેા વિકવસત 
દેરોમાં વયાજના દરમાં િધારો કરિાથી 
ગરીબ દેરોમાં રોકાયેલ નાણાભંડોળ 
આકવર્શત થરે. તેને પદરણામે મિત્િપૂણ્શ 
ઘરઆંગણાના રોકાણથી િંવચત રિેિું 
પડરે. બીજી તરફ ઊંચા વયાજ દરના 
કારણે વિકવસત દરેોમાં પણ વૃવદ્ધની ગવત 
ધીમી પડરે.

2023માં િૈક્વિક અથ્શતંત્ર મંદીની 
ગતા્શમાં સરકી રકે છે : િર્્શ બેનક

મવિલા દદતીઓની જાતીય 
સતમાણીમાં વરિટનમાં ગુજરાતી 
ડોકટરને આજીિન કેદની સજા

લં્ન
વરિટનની વક્રવમનલ કોટટે ગુજરાતી મૂળના ડોકટરને 

ચાર િર્શના ગાળામાં ૨૮ મવિલાઓની જાતીય સતામણી 
કરિા બદલ િધુ બે આજીિન કેદની સજા ફટકારી છે. 
આ અગાઉ ત્ણ િખત આજીિન કેદની સજા ફટકારિામાં 
આિી િતી. આમ કુલ પાંચ આજીિન કેદની સજા 
ફટકારિામાં આિી છે તેમ મીદડયાના એક અિેિાલમાં 
જણાિિામાં આવયું છે. ૫૩ િરતીય મનીર રાિને 
સોમિારે ઓછામાં ઓછા દસ િર્શની બે આજીિન કેદની 
સજા કરાઈ છે. પૂિ્શ લંડનમાં આિેલા સલિવનકમાં ચાર 
મવિલાઓની ૨૫ િખત જાતીય સતામણી કરિાના કેસમાં 
ગયા મવિને મનીર રાિને દોવરત ઠેરિિામાં આવયો િતો.

ન્યૂ્ોક્ક
અમેદરકામાં ફલાઈટ સેિા ઠપપ થઈ ગઈ છે. તમામ 

ફલાઈટસ બંધ કરી દેિામાં આિી છે. ટેસનિકલ ખામીના 
કારણે ફલાઈટ સિેા પ્રભાવિત થઈ છે. ફેડરલ એવિએરનની 
વસસટમમાં ખામીના કારણે ફલાઈટસ પ્રભાવિત થઈ છે. 
તમામ એરપોટ્શ પર િજારો મુસાફરો ફસાયેલા છે. વસસટમને 
પુનઃસથાવપત કરિાના પ્રયાસો કરિામાં આિી રહ્યા છે. તતં્ 
કેટલા સમય સુધી પુનઃપ્રાપ્ત કરિામાં સક્મ િરે તે અંગે કિંઈ 
જાણી રકાયું નથી.

ફેડરલ એવિએરન એડવમવનસટ્રેરન (FAA)એ 
પુસટિ કરી છે કે, યુનાઈટેડ સટટેસ નોદટસ ટુ એર વમરન 
(NOTAM) વસસટમ વનષફળ ગઈ છે. પાયલોટને 
ફલાઈટની સસથવત સંબવંધત પદરસસથવતઓ વિરે જાણ કરિામાં 
આિી છે. વિમાન ઉડાન ભરે તે પિેલા આ જરૂરી છે.

એક પ્રિતિાએ જણાવયું િતું કે, FAA તેની નોદટસ ટુ 

એર વમરન વસસટમને પુનઃસથાવપત કરિા માટે કામ કરી 
રહ્ં છે. અમે િિે વસસટમની તપાસ કરી રહ્યા છીએ અને 
તેને ફરીથી બનાિી રહ્યા છીએ. નેરનલ એરસપેસ વસસટમની 
કામગીરીને અસર થઈ છે. આ મામલે સતત અપડેટ 
આપિામાં આિી રિી છે. પરેરાન મુસાફરો સોવરયલ 
મીદડયા પર સતત જિાબ માંગી રહ્યા છે. 

કેક્લફોક્ન્્શ ા
અમદેરકાના કેવલફોવન્શયામાં છેલ્ા બે 

સપ્તાિથી ખતરનાક િાિાઝોડાએ તબાિી 
મચાિી છે. 26 દડસમેબરથી અતયાર 
સધુીમા ં 6 તોફાન આવયા છે જમેાં 17 
લોકોએ જીિ ગમુાવયા છે. રાજયની 
90% િસતી એટલે કે 3 કરોડ 40 લાખ 
લોકો પરૂના જોખમમાં છે. િારંિારના 
િાિાઝોડાન ેકારણે 2 લાખ 20 િજારથી 
િધ ુ ઘરો અને દુકાનોમાં િીજળી ગલુ 
થઈ છે.

કેવલફોવન્શયા તીવ્ર ઠંડીની લપટેમાં 
છે તયા ંઆ વિસતારમાં િધ ુરવતિરાળી 
તોફાન આિિાની રકયતા છે. રાજયમાં 
પરૂના કારણે સસથવત િધ ુ િણસી ગઈ 
છે. જાણ ે આખુ ં રિેર પરૂના પાણીમાં 

ગરકાિ થઈ ગયુ ં છે. પાણીના પરૂના 
કારણે એક યિુક તેમાં િિેતો જોિા 
મળયો િતો.ગયા મવિને દડસમેબરમાં 
આિેલા િાિાઝોડા બાદ પરૂના કારણે 
સામાનય જનજીિન ખોરિાઈ ગયું 
છે. જનેા કારણે મોટી સખંયામાં લોકો 
પ્રભાવિત થયા છે. પરૂના કારણે 
અતયાર સધુીમાં અનેક લોકોના મોત 
થયા છે. રાજયના લાખો રિેિાસીઓને 
પરૂની ચતેિણી જારી કરિામાં આિી 
છે. લગભગ 50,000 લોકોને તેમના 
વિસતારો છોડી દેિાનો આદેર આપિામાં 
આવયો છે અને ભારે િરસાદ, િીજળી, 
કરા અને ભસૂખલનને કારણે 1,10,000 
થી િધ ુઘરો અને વયિસાય કેનદ્ોનો િીજ 
પરુિઠો ખોરિાઈ ગયો છે.

કેક્લફોક્ન્્શ ામા ં પયૂર અન ે ભયૂસ્ખલનને 
લીધે ભારે તબાહી, અનકે લોકોના મોત

અમેદરકામાં કોમપયુટર સિ્શરમાં ખામી સજા્શતાં 
વિમાન સેિા ઠપપ : િજારો મુસાફરો ફસાયા
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બ્રિટીશ કોલબં્િયામાં પ્રબ્શબ્ષિત નર્સોને ફરી તક આપવા યોજના
બીસી પ્રાંતમ્રાં હેલ્થ કેર સસસ્ટમને વધુ સુચ્રરુ બન્રવવ્ર કવ્રયત, સહ્રય આપવ્ર પણ સવચ્રરણ્ર

ઓન્ટેરરયો
 બ્રિટટશ કોલબં્િયાએ તણાવગ્રસત હેલ્થ કેર બ્ર્સટમ પરનું 

દિાણ દૂર કરવા માટે વધુ નર્સો અને બ્મડવાઇફર્ને હાયર કરવા 
અને એમને તાલીમ આપવા માટેની જાહેરાત કરી છે. પ્રીબ્મયર 
ડેબ્વડ એિીએ જણાવયું હતું કે, આ પગલું કેનેટડયન-પ્રબ્શબ્ષિત 
નર્સોને ટેકો આપશે, જેઓ કમ્મચારી તરીકે પાછા જોડાવા માંગે 
છે, તેમજ આંતરરાષ્ટીય સતરે પ્રબ્શબ્ષિત નર્સો જે િીર્ીમાં પ્રેક્ટર્ 
કરવા માંગે છે. એિીએ ર્ોમવારે વાનકુવરની લંગારા કોલેજમાં 
એક નયૂઝ કોનફરનર્ દરબ્મયાન પ્રીબ્મયર ડેબ્વડ એિીએ જણાવયું 
હતું કે, અતયંત કુશળ અને અનુભવી નર્્મ અમારી બ્ર્સટમમાં કામ 
કરવા માંગે છે. પરંતુ બ્રિટટશ કોલક્િયનોને જરૂરી ર્ેવાઓ પ્રદાન 
કરવામાં તેમણે અવરોધોનો ર્ામનો કરવો પડી રહ્ો છે.

કેનેટડયન-પ્રબ્શબ્ષિત નર્સો માટે, ર્રકાર અરજીઓ, આકારણીઓ 
અને વત્મમાન નર્સોને બ્ર્સટમમાં ફરી્થી દાખલ ્થવા માટે યોગય 

મરુ્ાફરી ખચ્મને આવરી લેવા માટે 4,000 ડોલર ર્ુધીની નાણાકીય 
ર્હાય આપશે. તેમને કામ પર પાછા ફરવા માટે કોઈપણ વધારાના 
બ્શષિણ માટે 10,000 ડોલર ર્ુધીની ર્હાયતા પણ મળશે. બ્વદેશમાં 
પ્રબ્શબ્ષિત નર્સો માટે એિીએ જણાવયું હતું કે, પ્રાંત લાઇર્કનર્ંગ 
પ્રબ્રિયાને ર્ુવયવકસ્થત કરવા માટે 1.3 ડોલર બ્મબ્લયન ખચ્મવાની 
યોજના ધરાવે છે.  તેમણે જણાવયું હતું કે, તેમનું લક્ય વેઈટટંગ 
બ્પટરયડ ત્રણ વર્મ્થી ઘટાડીને ચાર્થી નવ મબ્હનાની વચ્ે કરવાનો 
છે. િી.ર્ી.કોલેજ ઓફ નર્્મ એનડ બ્મડવાઇવર્નાં ર્ીઈઓ બ્ર્કન્થયા 
જોહાનર્ને જણાવયું હતું કે, અમે જાણીએ છીએ કે, જેઓ આપણા 
દેશમાં નવા છે તેમના માટે કારટકદદી આરોગય વયવર્ાયને ર્ુરબ્ષિત 
કરવાની ર્ફર વધુ પડકારરૂપ િની શકે છે. પ્રાંતે નવે્િરમાં 
ડો્ટરોને ટેકો આપવા અંગે આ જાહેરાત કરી હતી. 

મેલબોન્ન
ઓસટ્ેબ્લયામાં મેલિોન્મમાં BAPS 

સવાબ્મનારાયણ મંટદર પર ખાલીસતાની 
ર્મ્થ્મકોએ ભારત બ્વરોધી લખાણો 
લખયાં હતાં. એટલું જ નહીં તેમણે 
ભારત બ્વરોધી બ્ચત્રો પણ િનાવયા 
હતાં. આ મંટદર પર ખાલીસતાનીઓ 
દ્ારા હૂમલો પણ કરવામાં આવયો 
હતો. તે ઉપરાંત બ્હનદુસતાન બ્વરોધી 
નારા પણ લખવામાં આવયાં હતાં. આ 
હૂમલાને વખોડી નાંખતાં BAPS 
સવાબ્મનારાયણ મટંદર દ્ારા જણાવવામાં 
આવયું હતું કે, અમે આ નફરત્થી 
ભરેલા હૂમલાઓ્થી દુઃખી છીએ. અમે 

શાબં્ત અને ર્ૌહાદ્મની વાત કરીએ છીએ. 
મંટદર દ્ારા બ્નવેદન જાહેર કરવામાં 
આવયું છે કે, આ ર્મગ્ર ઘટના અંગે 
સવાબ્મનારાયણ મંટદરના વડા મહંત 
સવામી મહારાજે શાંબ્ત માટે પ્રા્થ્મના કરી 
છે ત્થા હટરભક્ોને દુઃખી નહીં ્થવા 
તેમજ શાંબ્ત જાળવવા અપીલ કરી છે. 

નોધ્મન મેટ્ોપોબ્લટન ટરજન માટે 
બ્લિરલ MP ઈવાન મુલહાલેનડે કહં્ 
હતું કે, મટંદરમાં ્થયેલી આ તોડફોડ 
બ્વ્ટોટરયાના શાંબ્તબ્પ્રય બ્હંદુ ર્મુદાયને 
ઠરે્ પહોંચાડે છે. મેલિોન્મમાં રહેતા 
બ્હનદુ ર્મુદાયે પોલીર્ અને ર્ાંર્દો 
ર્ામે ઔપચાટરક ફટરયાદ નોંધાવી છે.

ઓન્ટેરરયો 
ટોરોનટોની ભોજનશાળાને બ્વશ્વની શે્ષ્ઠ ઇટાબ્લયન 

રેસટોરન્ટર્માંની એક તરીકે નામ આપવામાં આવયું છે. ડોન 
આલફોનર્ો 1890, ટોરોનટોના ડાઉનટાઉન હાિ્મર સક્ેરમાં 
વકેસટન હોટેલમાં તે કસ્થત છે. તાજેતરમાં 50 ટોચની ઇટાલી 
વાબ્ર્મક યાદીની 2023 વલડ્મ કેટેગરીમાં ઇટાબ્લયન ભોજનમાં 
િીજા રિમે છે.  આ યાદી િનાવવા માટે માત્ર અનય કેનેટડયન 
રેસટોરનટ વાનકુવરની બ્ર્ઓપપીનો હતી, જે 33મા રિમે આવે 
છે. ડોન આલફોનર્ો 1890 ર્ૌપ્ર્થમ ટોરોનટો સટ્ીટ પર ખુલયુ ં
હતુ. આ સ્થળ COVID-19 રોગચાળા દરબ્મયાન િંધ 
્થઈ ગયું હતું. વેકસટન હોટેલમાં કાયમી ઘર શોધતા પહેલા 
આ રેસટોરનટ ટૂંક ર્મયમાં જ કાર્ા લોમાની િહાર કાય્મરત 
પોપ-અપ શોપ તરીકે ફરી શરૂ ્થઈ હતી. લાકાટરનો પટરવારના 

નેતૃતવમાં, ડોન આલફોનર્ો 1890 એ શહેરનાં ર્ૌ્થી ર્ુશોબ્ભત 
ભોજનાલયોમાંનું એક છે. ગયા વરષે, તે ઇટાલીની િહાર શ્ેષ્ઠ 
ઇટાબ્લયન રેસટોરન્ટર્ની 50 ટોચની ઇટાલી ર્ૂબ્ચમાં ટોચ પર 
હતું અને તાજેતરમાં કેનેડાની ટોચની 100 રેસટોરન્ટર્માંની 
એક તરીકે તેને સ્થાન આપવામાં આવયુ ંહતું. 

ઓસટ્ેબ્લયામાં મટંદરની ટદવાલ 
ઉપર ભારત બ્વરોધી લખાણો

ટોરોનટોની ભોજનશાળાને બ્વશ્વની િીજી 
શ્ેષ્ઠ ઇટાબ્લયન રેસટોરનટ તરીકે ઓળખ

ઇ્ટ્રલીની બહ્રર શે્ષ્ઠ ઇ્ટ્રસલયન રેસ્ટોરન્ટસની 
્ટોચની 5 રેનનકિંગ નીચે મુજબ છે.

1. દા વિટ્ટોરિયટો શાંઘાઈ - શાંઘાઈ, ચીન
2. ડટોન આલ્ટોન્ટો 1890 - ટટોિટોનટટો, કેનેડા
3. ગુચી ઓસટટેરિયા દા માવ્મટો બટોટુિા - ટટોકયટો, જાપાન
4. કિેપાવ્ઓ - પેરિ્, ફ્ાન્
5. ર્ઓલા - િટોવશંગટન, ડી્ી, યુનાઈટટેડ સટટેટ્ ઑ્ અમેરિકા
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શ્રીલંકા સામે ભારતનો ચાર િવકેટે િવજયઃ ૨-૦નરી લરીડ સાથે શ્ેણરી જીતરી
શ્રીલંકા ૨૧૫, કુલદરીપ ૩/૫૧, ભારત ૬/૨૧૯, રાહુલ ૬૪*  ઃ ભારતે શ્રીલંકા સામે સતત ૧૦મરી વનડે શ્ેણરી જીતરી

કોલકાતા 
પેસ બોલર મોહમમદ િસરાજ અને ચાઇનામેન 

સ્પનર કુલદરીપ યાદવે ઝડપેલરી ત્રણ-ત્રણ િવકેટ 
બાદ લોકેશ રાહુલના ધયૈ્યપણૂ્ય અણનમ ૬૪ રનનરી 
મદદથરી ભારતે ઇડન ગાડ્યનસ ખાતે રમાયેલરી બરીજી 
વન-ડે મેચમાં શ્ારીલંકાને ચાર િવકેટે હરાવરીને ત્રણ 
મેચનરી શ્ોણરીમાં ૨-૦નરી અજેય લરીડ મેળવરી લરીધરી 
હતરી. આ સાથે ભારતે શ્ારીલંકા સામે સતત ૧૦મરી 
વન-ડે શ્ોણરી જીતરી છે. ભારતરીય ટરીમ વન-ડેમાં 
શ્ારીલંકા સામે છેલ્ા ૨૬ વર્યમાં એક પણ િસરરીઝ 
હાયુું નથરી. છેલ્ે ભારતનો ૧૯૯૭માં શ્ોણરી 
પરાજય થયો હતો. ટોસ જીતરીને પ્રથમ બેટટંગ 
કરનાર શ્ારીલંકન ટરીમ ૩૯.૪ ઓવરમાં ૨૧૫ 

રનના ્કોરે ઓલઆઉટ થઇ ગઇ હતરી. જેના 
જવાબમાં ભારતે ૪૩.૨ ઓવરમાં છ િવકેટે ૨૧૯ 
રન બનાવરીને િવજય હાંસલ કરરી લરીધો હતો. રનચેઝ 
કરનાર ભારતે ૮૬ રનના ્કોર સુધરીમાં સુકાનરી 
રોિહત (૧૭) તથા કોહલરી (૪) સિહત ચાર િવકેટ 
ગુમાવરી દરીધરી હતરી. રાહુલે ૧૦૩ બોલમાં અણનમ 
૬૪ રન ફટકારવા ઉપરાંત હાટદ્યક (૩૬) સાથે 
૭૫ રનનરી ભાગરીદારરી નોંધાવરીને ભારતને િવજયનરી 
નજીક લાવરી દરીધરી હતો. શ્ારીલંકાનરી ઇિનંગમાં મુખય 
યોગદાન ઓપનર નુવાિનદુ ફના્યનડોના ૫૦ તથા 
કુશલ મેસનડસના ૩૪ રનનું રહ્ં હતું. ભારત માટે 
િસરાજે ૩૦ રનમાં ત્રણ તથા કુલદરીપે ૫૧ રનમાં 
ત્રણ િવકેટ ખેરવરી હતરી. 

મેલબોન્ન  
વર્યના પ્રથમ ગ્ાનડ્લમે ઓ્ટે્િલયન ઓપન 

ટેિનસ ટનૂા્યમેનટમાં મેનસ તથા િવમેનસ િસંગલસના 
ડ્ો જાહેર થયા છે. ટડફેસનડંગ ચેસમપયન 
્પેનના રફેલ નાદાલનો પ્રથમ 
મુકાબલો િરિટનના જેક ડ્ેપર સામે 
થશે અને તે ક્ાટ્યર ફાઇનલમાં ડેિનલ 
મેડવેડેવ સામે ટકરાય તેવરી સંભાવના 
છે. ગયા વરષે બંને ખેલાડરીઓ આ 
ગ્ાનડ્લેમનરી ફાઇનલમાં ટકરાયા 
હતા અને નાદાલે આ મેચ પાંચ સેટમાં જીતવાનરી 
સાથે કારટકદદીમાં ૨૨મો ગ્ાનડ્લેમ જીતયો હતો. 
િવમેનસ િસંગલસમાં િવશ્વનરી પ્રથમ ક્રમાટંકત 

પોલેનડનરી ઇગા સ્વયાતેકનો પ્રથમ મુકાબલો 
જમ્યનરીનરી જૂલરી નેઇમેઝર સામે થશે અને તે 
ક્ાટ્યર ફાઇનલમાં અમટેરકાનરી કોકો ગોફ સામે 

ટકરાઈ શકે છે. આ બંને ખેલાડરી 
ગયા વરષે ફ્ેનચ ઓપનનરી ફાઇનલમાં 
આમનેસામને થઈ હતરી. આ ઉપરાંત 
િવમેનસ િસંગલસમાં અમટેરકાનરી 
જેિસકા પેગુલાનો સામનો ગ્રીસનરી 
માટરયા સક્ારરી, રિશયાનરી ડાટરયા 
કસાસતકનાનો ફ્ાનસનરી કેરોિલના 

ગાિસ્યયા અને ટયૂનેિશયાનરી ઓનસ જાબેરનો 
મુકાબલો બેલારસનરી આય્યના સબાલેનકો સામે 
થઈ શકે છે.   

કુઆલાલુમપુર
બે વખતનરી ઓિલસમપક મેડાિલ્ટ ભારતનરી 

્ટાર શટલર પરીવરી િસંધુ માટે ઇજામાંથરી બેડિમનટન 
કોટ્ય ઉપર પુનરાગમન ઉતસાહવધ્યક 
રહં્ નથરી. તે મલેિશયા ઓપન સુપર 
૧૦૦૦ બેડિમનટન ટનૂા્યમેનટનરી િવમેનસ 
િસંગલસના પ્રથમ રાઉનડમાં જ હારરી ગઇ 
હતરી. બરીજી તરફ ભારતના એચએસ 
પ્રણોયે તેના શાનદાર ફોમ્યને જાળવરી 
રાખરીને પોતાના જ દેશના યુવા ખેલાડરી 
લક્ય સેનને હરાવરીને ટનૂા્યમેનટમાં િવજયરી પ્રારંભ 
કયયો હતો. છઠ્રી ક્રમાટંકત હૈદરાબાદનરી િસંધુ ગયા 
વર્યના ઓગ્ટ મિહનામાં યોજાયેલરી કોમનવેલથ 

ગેમસમાં ગોલડ મેડલ જીતયા બાદ ઘૂંટણનરી 
ઇજાના કારણે લાંબા સમય સુધરી કોટ્યથરી દૂર રહરી 
હતરી. તેને ટરયો ઓિલસમપકનરી ચસેમપયન ્પનેનરી 

કેરોિલના માટરને ૨૧-૧૨, ૧૦-૨૧, 
૨૧-૧૫થરી હરાવરી હતરી. પ્રણોયે પ્રથમ 
ગેમ પાછળ રહ્ા બાદ વળતો પ્રહાર 
કરરીને વલડ્ય ચેસમપયનિશપના મેડાિલ્ટ 
૧૦મા ક્રમાંટકત લક્ય સેનને ૨૨-૨૪, 
૨૧-૧૨, ૨૧-૧૮થરી પરાજય આપયો 
હતો. મેનસ ડબલસમાં સાસતવક સાઇરાજ 

અને િચરાગ શેટ્રીનરી જોડરીએ કોટરયાના ચોઇ સોલ 
યૂ અને ટકમ વોન હોને ૨૧-૧૬, ૨૧-૧૩થરી 
હરાવરીને પ્રરી-ક્ાટ્યર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કયયો હતો.

પ્રણોય મલેિશયા ઓપનનરી ક્ાટ્યર 
ફાઇનલમાં, િત્રશા અને ગાયત્રરી હાયા્ય

કુઆલાલુંપુર
ભારતના અનુભવરી શટલર એચ.એસ. પ્રણોયે 

ઇનડોનિેશયાના િચકો ઓરા વાડયોયોને હરાવરીને મલેિશયા 
ઓપન સુપર બેડિમનટન ટૂના્યમેનટનરી મેનસ િસંગલસનરી 
ક્ાટ્યર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરરી લરીધો હતો. િવશ્વના 
આઠમા ક્રમાંટકત પ્રણોયે એક કલાક ચાર િમિનટ સુધરી 
રમાયેલરી મેચમાં  ૨૧-૯, ૧૫-૨૧, ૨૧-૧૬થરી િવજય 
હાંસલ કયયો હતો. કોમનવેલથ ગેમસનરી રિોનઝ મેડાિલ્ટ 
િત્રશા જોલરી અને ગાયત્રરી ગોપરીચંદનરી ભારતરીય જોડરીનો 
િવમેનસ ડબલસનરી પ્રરી-ક્ાટ્યર ફાઇનલમાં બલગેટરયાનરી 
ગેિરિયેલા ્ટોએવા અને ્ટફેાનરી ્ટોએવાનરી જોડરી સામે 
પરાજય થયો હતો. િવશ્વમાં ૧૪મો ક્રમાંક ધરાવતરી 
્ટોએવા િસ્ટસષે ૨૧-૧૩, ૧૫-૨૧, ૨૧-૧૭થરી 
િવજય હાંસલ કયયો હતો. 

પાટક્તાનને ૭૯ રનથરી હરાવરી 
નયૂઝરીલેનડેે શ્ેણરી ૧-૧થરી સરભર કરરી

કરાચરી
ડેવોન કોનવેનરી આકર્યક સદરી બાદ બોલસષે કરેલા 

િશ્તબદ્ધ પ્રદશ્યનનરી મદદથરી નયૂઝરીલેનડે બરીજી વન-ડેમાં 
યજમાન પાટક્તાનને ૭૯ રનથરી હરાવરીને ત્રણ મેચનરી શે્ણરીને 
૧-૧થરી સરભર કરરી હતરી. નયૂઝરીલેનડનરી ટરીમે ૨૬૧ રન 
નોંધાવયા હતા જેના જવાબમાં પાટક્તાનનરી ટરીમ ૧૮૨ રનના 
્કોરે સમેટાઇ ગઇ હતરી. વન-ડેમાં બરીજી સદરી નોંધાવનાર 
કોનવેએ ૯૧ બોલમાં ૧૦૧ રનનરી ઇિનંગ રમરી હતરી અને 
તેને સુકાનરી કેન િવિલયમસન સાથે (૮૫) બરીજી િવકેટ માટે 
૧૮૧ રનનરી ભાગરીદારરી નોંધાવરી હતરી. રનચેઝ કરનાર 
પાટક્તાનનરી શરૂઆત ખરાબ રહરી હતરી. ફખર ઝમાન ખાતું 
ખોલાવયા િવના આઉટ થયો હતો.  ઇમામ ઉલ હક છ રન 
બનાવરી શકયો હતો. નવ રનના ્કોરે બે િવકેટ પડયા બાદ 
બાબર અને ટરઝવાને ૫૫ રનનરી ભાગરીદારરી નોંધાવરી હતરી. 

લંડન
કતાર ખાતે રમાયેલા ટફફા વલડ્ય 

કપનરી ફાઇનલમાં લાયોનલ મે્સરી અને 
ટકિલયન મબાપે વચે્ થયેલા રોમાંચક 
મુકાબલા બાદ હવે િવશ્વના આ બંને 
ફૂટબોલ ્ટાર વચ્ે વર્યના બે્ટ 
ફૂટબોલર બનવાનરી રેસ જામરી છે. બંને 
આ વખતે બેલોન ડરીઑર ટ્ોફી જીતવાનરી 
રેસમાં છે. મે્સરીએ વલડ્ય કપમાં સાત 
ગોલ કરરીને બે્ ટ ફૂટબોલરનો એવોડ્ય 
જીતયો હતો. મબાપેએ આઠ ગોલ કરરીને 
વલડ્ય કપના સવા્યિધક ્કોરરના ્વરૂપે 

ટ્ોફી જીતરી હતરી. બંને વચે્ વલડ્ય કપના 
શાનદાર પ્રદશ્યન અને પટેરસ સેનટ 
જમષેન માટે કરેલા દેખાવના કારણે આ 
પ્રિતિઠિત એવોડ્ય મેળવવાનરી હોડ જામરી 
છે. બંને પરીએસજી માટે લરીગ-૧માં વધુ 
એક વખત સાથે મેદાનમાં ઉતયા્ય હતા. 

મે્સરી લાંબા રિેક બાદ પરીએસજીનરી 
ટે્િનંગમાં હાજર રહ્ો હતો. 

મે્સરી કતારમાં પોતાના ટ્ોફી 
કિેબનેટમાં વલડ્ય કપ મેડલને પણ સામેલ 
કરરી ચૂકયો છે જે મબાપે પાસે લાંબાથરી 
હતો. જોકે ફ્ાનસના ્ટાર ફૂટબોલર 
મબાપે પાસે એક પણ બેલોન ડરીઑર 
એવોડ્ય નથરી જેને મે્સરી સાત વખત 
જીતરી ચૂકયો છે. કરરીમ બેનઝેમા તથા 
િજનેટદન િજદાન સિહત ફ્ાનસના પાંચ 
ફૂટબોલર આ પ્રિતિઠિત એવોડ્ય જીતરી 
ચૂકયા છે પરંતુ તેમાં મબાપેનું નામ નથરી. 

વન-ડે રેન્કિંગમાં કોહલરીનરી 
છલાંગ, સૂર્નકુમાર ૯૦૮ રેટિંગ 

સાથે પ્રથમ સથાને રહ્ાો

પૃથવરીનો ‘પાવર’, ૩૭૯ 
રન ફિકારરીને ગાવસકર-
લક્મણને પાછળ રાખરા

દુબઇ ઃ ભારતરીય ટરીમના ભૂતપૂવ્ય 
સુકાનરી િવરાટ કોહલરીએ શ્ારીલંકા 
સામેનરી પ્રથમ વન-ડેમાં સદરી ફટકારરી 
હતરી જેનો તેને વન-ડે રસેનકિંગમાં 
ફાયદો થયો છે. તે બે ક્રમાંકના 
ફાયદા સાથે છઠ્ા ક્રમે પહોંચરી ગયો 
છે. સુકાનરી રોિહત શમા્ય એક ક્રમાંક 
આગળ આવરીને આઠમા ક્રમે પહોંચરી 
ગયો છે. પાટક્તાનનો બાબર 
આઝમ પ્રથમ ્થાને જળવાઈ રહ્ો 
છે. આઇસરીસરી ટરી૨૦ રસેનકિંગમાં 
સૂય્યકુમારે ઇિતહાસ રચયો છે. તેના 
૯૦૮ રેટટંગ થયા છે અને ૯૦૦ 
પલસ રેટટંગ મેળવનાર તે ભારતનો 
પ્રથમ ટરી૨૦ બેટસમેન બનરી ગયો 
છે. પાટક્તાનનો મોહમમદ ટરઝવાન 
૮૩૬ પોઇનટ સાથે બરીજા ક્રમે છે. 
ઓલરાઉનડસ્યમાં હાટદ્યક પંડયા ત્રરીજા 
ક્રમે છે. 

ગુવાહાટરી : યુવા ઓપનર પૃથવરી શૉનું 
શાનદાર તથા આક્રમક ફોમ્ય જારરી રહ્ં 
છે. આસામ સામેનરી રણજી ટ્ોફી મેચમાં 
તેણે ૩૮૩ બોલમાં ૩૭૯ રન ફટકારરી 
દરીધા હતા. છેલ્ા કેટલાક સમયથરી 
પસંદગરી સિમિતનરી અવગણનાનો 
ભોગ બનરી રહેલા પૃથવરીએ તેનરી ઇિનંગ 
દરિમયાન ૪૯ બાઉનડ્રી તથા છ 
િસકસર ફટકારરી હતરી અને તેણે કેટલાક 
રેકોડ્ય પણ રિેક કયા્ય હતા. પૃથવરી હવે 
રણજી ટ્ોફીના ઇિતહાસમાં સવા્યિધક 
્કોર નોંધાવનાર બરીજો બેટસમેન બનરી 
ગયો છે. તેણે હૈદરાબાદ સામે સંજય 
માંજરેકરે નોંધાવેલા અણનમ ૩૭૭ 
રનના રેકોડ્યને તોડરી નાખયો હતો. તેનરી 
આગળ બરીબરી િનંબલકર છે જેમણે 
૭૫ વર્ય પહેલાં સૌરાષ્ટ્ર સામે અણનમ 
૪૪૩ રન બનાવયા હતા અને આ રેકોડ્ય 
હજુ પણ અકબંધ છે.

બેલોન ડરીઑર એવોડ્ય : િલયોનેલ 
મે્ સરી અને મબાપે વચ્ે હટરફાઇ
વરડ્ન કપમાં મેસસરી બેસિ ફૂિબોલર અને મબાપે હાઇએસિ ગોલ સકોરર બ્રો હતો

ઓસરી. ઓપનના ડ્ો જાહેર, નાદાલ 
અને મેડવેડેવ અંિતમ-૮મા ટકરાશે

મલેિશયા અોપનઃ કેરોિલના માટરન સામે 
પરીવરી િસંધુનો પ્રથમ રાઉનડમાં જ પરાજય
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ટોરોનટો 
કેનેડાએ આજે 23 નવેમ્બર પછીનો 

પ્રથમ તેનો વર્ષનો પ્રથમ એક્સપ્રે્સ એન્ટ્ી 
ડ્ો યોજયો હતો. ઇમમગે્શન, રેફયયુજી્સ 
એન્ડ મ્સટીઝનમશપ કેનેડા (IRCC)એ 
507ના ન્યયૂનતમ કોમ્મપ્રહેમ્ન્્સવ રેમ્ન્કિંગ 
મ્સસટમ (CRS) સકોર ્સાથે 5,500 
ઉમેદવારોને આમંત્રણો જારી કયાાં છે. 

કેનેડડયન એક્સમપડરયન્્સ ક્ા્સ 
(CEC), ફેડરલ મ્સકલડ વક્કર પ્રોગ્ામ 
(FSWP) અને ફેડરલ મ્સકલડ 

ટ્ેડ્સ પ્રોગ્ામ (FSTP)માંથી લાયક 
ઉમેદવારોને આમંમત્રત કરવામાં આવયા 
હતા. આ ્બધા એવા પ્રોગ્ામ છે જે 
એક્સપ્રે્સ એન્ટ્ી મ્સસટમ હેઠળ કામ 
કરે છે. આ ડ્ો જારી કરાયેલી ITAની 
્ંસખયામાં વધારો દશા્ષવે છે અને ગયા 
જયુલાઈમાં તેઓ ફરી શરૂ થયા પછીનો 
્સૌથી મોટો ઓલ-પ્રોગ્ામ એક્સપ્રે્સ 
એન્ટ્ી ડ્ો છે. 23 નવેમ્બરના ડ્ોમાં 
750 વધારાના આમંત્રણો હતા, જેમાં 
4,750 ઉમેદવારોને આમમંત્રત કરવામાં 

આવયા હતા, તેમજ 28 ્સપટમે્બરના 
ડ્ો પછીનો ્સીઆરએ્સ સકોર હતો. 
એક્સપ્રે્સ એન્ટ્ી માટે છેલયું વર્ષ અનોખયું 
વર્ષ હતયું. મતં્રાલયની ્સયૂચનાઓ દશા્ષવે 
છે કે, 2022માં 23 ડ્ો કરતાં, એક્સપ્રે્સ 
એન્ટ્ી ઉમેદવારોને 46,538 ITA જારી 
કરવામાં આવયા હતા. 

આ નં્બરમાં જાન્યયુઆરી અને જયુલાઈ 
વચ્ેના ડ્ોનો ્સમાવેશ થાય છે, જે ફક્ત 
પ્રાતંીય નોમમની પ્રોગ્ામ્સના ઉમેદવારો 
માટે હતા. 

મિસીસાગ
ગયુજરાતી મ્સમનય્સ્ષ ્સમાજ ઓફ 

મી્સી્સાગાની જાન્યયુઆરી મમહનાની 
પ્રથમ મીટીંગ મમમ્સ્સાગા વેલી 
કોમયયુમનટી ્સેન્ટરમાં 7 જાન્યયુઆરી 
રમવવારે યોજવામાં આવી હતી. 
્સંસથાના ્ેસક્ેટરી મહેન્દ્રભાઈ ગોડઠયાએ 
્સૌને આવકાર આપયો હતો. ્બાદમાં 
પ્રાથ્ષના કરી કાય્ષક્મની શરૂઆત કરી 
એમ,્સી.શ્ી ભારતી્ેબન ગાંધીએ 
આજના કાય્ષક્મની રૂપરેખા જણાવી 
હતી.

ઇલા્ેબન દેવાણીએ મકર્સંક્ાંમત 
તથા 26મી જાન્યયુઆરી આવતી હોવાથી 
દેશભમક્તના ગીતો તથા ઉતરાણમાં 
આવતા પતંગના ગીતો પર ્બોલી ડફટ 
ક્સરત કરાવી હતી. તયાર્બાદ રેખા્ેબન 

હીનડોચાએ કૃષણ ભજન હરી નંદ મયુકુિંદા 
નારાયણ “હડર ્બોલ” પર નૃતય કરી 
્બધાને ખયૂ્બ જ આનંદ અપાવયો હતો. 
મહેન્દ્રભાઈએ ્ંસસથાને લગતા ્સયૂચનો 
આપયા હતા. જાન્યયુઆરી મમહનામાં 
જેમની જન્મ તારીખ આવતી હતી તેને 
સટેજ પા્ેસ ્બોલાવી તેમનયું સવાગત કરી 
્બથ્ષ ડે ગીત ગાવામાં આવયયું હતયુ. ્સંસથા 
વતી ્બથ્ષ ડે કાડ્ષ તથા પયુષપ ભારતી્બેન 
ગાંધી તથા ્બેલા્બેન મહેતાએ આપયા 

હતા. ્સયુધા્બેન પંચમમતયા એ “કોણ 
છો તયું” પર કાવય પઠન કરીને ્બધાને 
તે ્સાંભળવાનો આનંદ અપાવયો હતો. 
મહેન્દ્રભાઈએ ફલોર પર ડાન્્સ થાય 
એ માટે મીઠા મધયુરા ગીતો રજયૂ કયા્ષ 
હતા. મહેન્દ્રભાઈ ગોડિયાએ તથા 
ભારતી્બેન ગાંધીએ ્બધાને આજરોજ 
મ્બંગો ગેમ રમાડી હતી. મવજેતાઓને 
્ંસસથા તરફથી ઇનામ આપવામાં 
આવયા હતા. 

કેનેડામાં 2023નો પ્રથમ એક્સપ્રે્સ 
એન્ટ્ી ડ્ોોઃ 5,500 લોકોને આમંત્રણ 

ગયુજરાતી મ્સમન. ્સમાજ ઓફ મમ્સી્સાગાની ્ેબઠક

COVID-19 પછી મુસાફરી પ્રતિબંધાેને કારણે અરજીઅાેનાે ભરાવાે થયાે હિાે

ટોરોનટો 
IT ્સયુરક્ા કિંપની, ચેક પોઈન્ટ 

્સોફટવેર દ્ારા પ્રકામશત તાજેતરનો ડેટા 
્સયૂચવે છે કે, વૈમવિક ્સાય્બર હયુમલામાં 
પાછલા વર્ષની ્સરખામણીમાં 2022માં 
38 ટકાનો વધારો થયો છે, જયારે ઉત્તર 
અમેડરકામાં 52 ટકાનો વધારો જોવા 
મળયો છે. કિંપનીના ્સમાચાર પ્રકાશન 
અનયુ્સાર કેનેડામાં દેખીતી રીતે જ ્સાય્બર 
હયુમલાઓમાં 20 ટકાનો વધારો જોવા 
મળયો હતો. અહેવાલ મયુજ્બ, આ ્સાય્બર 
હયુમલાના નાના અને ચાલાક હેકર અને 
રેન્્સમવેર ગેંગ દ્ારા કરવામાં આવયા 
હતા. જેઓ ઘરેથી કામ કરવા માટે જરૂરી 

વાતાવરણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ્સાધનો 
દ્ારા લોકોનયું શોરણ કરે છે. વૈમવિક સતરે, 
મશક્ણ/્સંશોધન, ્સરકાર/લશકરી અને 
હેલથ કેર 2022માં ટોચના ત્રણ ્સૌથી 
વધયુ લમક્ત ઉદ્ોગો હતા. મશક્ણ/્સંશોધન 
ઉપર દર અઠવાડડયે ્સંસથા દીઠ ્સરેરાશ 
2,314 હયુમલા થયા હતા, જે પાછલા 
વર્ષ કરતાં 43 ટકાનો વધારો ્સયૂચવે છે. 
્સરકારી/લશકરી ્સંગઠનો પર ્સાપ્ામહક 
્સરેરાશ 1,661 વખત હયુમલો કરાયો 
હતો, જે 46 ટકાનો વધારો દશા્ષવે છે. 
હેલથ કેર ્સંસથાઓએ ્સાપ્ામહક ્સરેરાશ 
1,463 હયુમલા ્સહન કયા્ષ, જે 74 ટકાનો 
વધારો દશા્ષવે છે.

ટ્ાફફકનાં વધિાં જિાં ભારણનું 
સફરિયપણે સંચાલન કરવું 
મુશકેલ બન્ાનાે િંત્રનાે અેકરાર

ટોરોનટો 
અલ્બટા્ષના વન, ઉદ્ાન અને પય્ષટન 

પ્રધાને ખાનગી વાહન દ્ારા મયુ્સાફરી 
કરનારાઓ માટે મોરેન લેકની ઍક્સે્સ 
્ંબધ કરવાના મનણ્ષય ્સામે મવરોધ ઉઠાવયો 
છે. મવિટર ઉપર ્સોમવારે ્બહાર પાડવામાં 
આવેલા એક ખયૂલા પત્રમાં, ટોડ લોવેને 
પયા્ષવરણ અને આ્બોહવા પડરવત્ષનના 
ફેડરલ પ્રધાન સટીવન મગલ્બબૉલટ અને 
પ્રવા્સન પ્રધાન રને્ડી ્બોઈ્સોનોલટને 
પયુનોઃમવચાર કરવા, અન્ય મવકલપો પર 

ધયાન આપવા અને અલ્બટા્ષ ્સરકારને 
ટે્બલ પર લાવવા હાકલ કરી હતી. 
તેમણે પત્રમાં જણાવયયુ ં હતયું કે, અલ્બટા્ષના 
પ્રાતંીય અને રાષ્ટીય ઉદ્ાનો પ્રાંતનયું ઘરેણયું 
છે, અને અલ્બટા્ષન્્સ અને મયુલાકાતીઓ 
્સમાન રીતે તેનો આનંદ માણવા માટે 
પ્રવેશ મેળવવાને પાત્ર છે. મોરેન લેક પર 
વયમક્તગત વાહનોને અવરોમધત કરવાના 
પાક્સ્ષ કેનેડાના મનણ્ષયનો અથ્ષ એ છે કે, 
પ્રાતંના આ મહતવપયૂણ્ષ ભાગમાં ઓછા 
મયુલાકાતીઓ પ્રવેશ મેળવે. પાક્સ્ષ કેનેડા 
પા્સે જયૂનથી મધય ઓકટો્બર ્સયુધી તેની 
શટલ ્બ્સો, રોમ ટ્ામ્ન્ઝટ, કોમમશ્ષયલ 
્બ્સો અને ટેક્સીઓ માટે તળાવ ્સયુધી 
મયા્ષડદત પ્રવેશ છે. 

ગત વર્ષ કરતાં કેનેડાિાં સાયબર હુિલાિાં 
20 ટકાનો વધારો થયો: IT સુરક્ા કંપની

લેક રોડને બંધ કરવાના મનર્ષયનો 
અલબટા્ષ પારસ્ષ િંત્ી િોરે દ્ારા મવરોધ
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