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રામસેતુ મુદે્ કેન્દ્રને નનર્ણય કરવા સુપ્રીમનરી તાકીદ
રામસેતુને રાષ્ટ્રીય સ્ારક જાહેર કરવાન્રી માંગ સાથે સ્ામ્રી સુબ્રમણયમે કરેલ્રી અરજી વવશે કાેર્ટમાં કાય્ટવાહ્રી

દિલ્હીઃ રામસેતનું મુદ્ા પર રાજ્યસભાના 
પૂર્વ સભ્ય સુબ્રમણ્યમ સરામહ તરફથહ િાખલ 
એક જનહ્ત અરજી પર સુનારણહ કરતા ચહફ 
જસસટિસ ડહ રાઈ ચંદ્રચૂડ અને જસસટિસ જેબહ 
પારડહરાલાનહ પહઠે સરામહને કહં્ ્તુ કે જો તે 
ઈચ્ે તો સરકારને એક અરજી આપે. સુપ્હમ 
કોટિ્વના જસસટિસ ડહરાઈ ચંદ્રચૂડે મામલાનહ 

સુનારણહ ટિાળતા કહ્ ્તુ કે મામલો તેમનહ 
સામે ્ાલમાં આવ્યો ્ે, તેરામાં તે અરજીને 
જોરા ઈચ્ે ્ે. બહજી બાજુ  કેન્દ્રના સોહલહસટિર 
જનરલ તુષાર મે્તાએ કહ્ કે, આ મામલામાં 
કેન્દ્ર સરકારનહ પ્હરિ્યા ચાલહ ર્હ ્ે. ત્યારબાિ 
ખંડપહઠે અરજિારને કહ્ં ્તુ કે જો તે ઈચ્ે તો 
રજૂઆત કરહ શકે ્ે. આ સાથે જ કોટિટે કેન્દ્રને 

હનણ્વ્ય લેરા કહ્ં ્તુ અને સરામહને સરકારના 
હનણ્વ્યથહ અસંતુષ્ટ ્ો્ય તો ફરહથહ કોટિ્વનો સંપક્ક 
કરરાનહ સરતંત્રતા આપહ ્તહ. જો કે, કોટિ્વનહ 
કા્ય્વરા્હ બાિ આ કેસના અરજિારે સરામહએ 
કહ્ં કે, અમે કોઈને મળરા ઈચ્તા નથહ. અમે 
એક પાટિટીમાં ્હએ. અમારા ઘોષણાપત્રમાં આ 
્ે. તેને ્ સપ્ા્માં નક્હ કરરા િો.

કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

ભારતે વેલ્સને 4-2થ્રી હરાવંુ, ક્ાર્ટર 
ફાઈનલ મારે ન્યૂઝ્રીલેન્ડ સામે રમશે

કબયૂતરબાજી: 7 વવદ્ાથથીઅાે પૈક્રી  
5ને ગેરકાયદે US માેકલ્ા
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ઓન્ટેરિયો 
સાઇબિરીયા ઉપર ફરતા ધ્રુવીય વમળને કારણે 

આ વર્ષે પૃથવી ઉપર અતયાર સરુધીનરું સૌથી ઠંડરું 
તાપમાન સર્જાયરું છે અને હવામાનશાસ્ત્ીઓના મતે 
ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં તે કેનેડા તરફ પ્રયાણ કરી 
શકે છે.

પયાજાવરણ કેનેડાના મરુખય હવામાનશાસ્ત્ી ડેબવડ 
ફફબિપસએ મીફડયાને જણાવયરું હતરું કે, અમે માનીએ 
છીએ કે, આખા બબ્ફિશ કોિંબિયા, તમામ પ્રેરી, 
નોથજાવેસ્િ િેફરિરીઝ, યરુકોન અને ઉત્તર-પબચિમ 
ઓનિેફરયો સરુધીનો મોિો બવસ્તાર ફેબ્રુઆરી મબહના 
માિે સામાનય કરતાં વધરુ ઠંડો હશે.  મંગળવારે 
તેમણે કહ્ં કે, મને િાગે છે કે તે ધ્રુવીય વમળની 
દબષિણ તરફ જવાનરું સીધરું પફરણામ છે.  બરિબજડ 

આર્કિજાક હવા ઉત્તર રબશયા પર મંડરાઈ રહી 
હોવાને કારણે િોંગરુિાખ, સાઇબિરીયાના એક વેધર 
સ્િેશને 14 ર્નયરુઆરીના રોજ -62.4 સે તાપમાન 
નોંધાયરું હતરું. આ તાપમાન મંગળ પરના સરેરાશ 
તાપમાનથી માત્ 0.3 સે છે. જે સેકનડોમાં ખૂલ્ી 
તવચાને થીર્વી દેવા માિે પૂરતરું છે. રબશયામાં િે 
દાયકામાં નોંધાયેિરું આ સૌથી નીચરું તાપમાન છે. 
ફફબિપસ ે કહ્ં હતરુ કે, આદશજા પફરરસ્થબતઓમાં, 
ધ્રુવીય વમળો ઉત્તર અને દબષિણ ધ્રુવ પર રહે છે, 
જે તેમના પોતાના શબતિશાળી પફરભ્રમણ અને 
મજિૂત ધ્રુવીય જેિ સ્ટ્ીમસ દ્ારા સ્થાન ધરાવે છે 
જે ઉત્તર અને દબષિણમાં પૃથવીના ઉપિા અષિાંશોની 
આસપાસ અથવા પબચિમમાં ઘફડયાળની બવરુદ્ધ 
ફદશામાં ફરે છે.

ધ્રુવીય વમળોથી રબશયામાં કાબતિ ઠંડીના 
અેંધાણઃ કેનેડામાં પણ માઠી અસર વતાજાશે

ઓન્ટેરિયો 
ફડસેમિરમાં વેચાયિેા કેનફેડયન ઘરોની સરેરાશ ફકંમત 

626,318 ડોિર હતી, જે એક વર્જા અગાઉ આ મબહનામાં 
હતી તેનાથી 12 િકાથી વધરુનો ઘિાડો દશાજાવે છે.

કેનફેડયન ફરયિ એસ્િેિ એસોબસએશન, જે સમગ્ર દેશમાં 
150,000થી વધરુ ફરયલિરોનરું પ્રબતબનબધતવ કરે છે, તેણે 
સોમવારે દેશના હાઉબસંગ માકકેિ બવશે નવા આંકડા િહાર 
પાડ્ા હતા. જે દશાજાવે છે કે, આ જ મબહનામાં વેચાયિેા 
ઘરોની સંખયા અને તેઓ જે ફકંમતો મેળવે છે તે િંને એક વર્જા 
પહિેા ફડસેમિરમાં હતા તેના કરતા ખિૂ ઓછા હતા.

ફડસેમિર 2021થી આ વેચાણ 39 િકાથી વધરુનો ઘિાડો 

નોંધાયો છે. અને ભાવ પણ 2021ના અંતે 713,500 ડોિરની 
સરેરાશ ફકંમતથી નીચે હતા. િેંક ઓફ કેનેડાએ આક્રમક રીતે 
બધરાણ દરોમાં વધારો કરવાનરું શરૂ કયરુું તે પહિેા ફેબ્રુઆરી 
2022માં આ ભાવ 816,720 ડોિરની િોચે પહોંચયા હતા. 
ફરયલિર ગ્રૂપનરું કહેવરું છે કે, સરેરાશ વેચાણ ફકંમત ગેરમાગષે 
દોરનારી હોઈ શકે છે. કારણ કે, તે િોરોનિો અને વાનકુવર 
જેવા સ્થળોએ મોંઘા ઘરોનાં વેચાણ દ્ારા સરળતાથી ગેરમાગષે 
દોરી શકે છે.  તેથી તે એક અિગ નિંરને િેબયરુિેિ કરે છે, 
જેને હાઉસ પ્રાઇસ ઇનડે્કસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે 
વેચવામાં આવતા આવાસના વોલયરુમ અને પ્રકાર માિે ગોઠવાય 
છે. HPI ગયા વર્ષે તેની િોચથી 13 િકા નીચે હતો.

2022માં કેનફેડયન મકાનોની સરેરાશ 
ફકંમત 12% ઘિી ઃ CREAનો દાવો
2021ના અંતે મકાનના ભાવ 713,500 ડાલેરની સરેરાશ કકંમતથી નીચે હતા

ઘટનાનું કારણ શાધેવા 
તપાસ પ્રકરિયા શરુ કરાઈ

માિખમ 
યોક્ક પ્રાદેબશક પોિીસે પરુરટિ કરી છે 

કે સોમવારે િિનબવિે એરપોિજા નજીક 
માખાજામ રોડ પર એક નાનરું બવમાન ક્રેશ 
થયરું હતરું. પોિીસે જણાવયરું હતરું કે, પિેન, 
Slingsby T67C, િપોરના 
સરુમારે િેનડ કરવા જઈ રહં્ હતરું, તયારે 
તે એરપોિજા નજીક 16મી એવનયરુ ઉપર 
કોઈક રીતે ક્રશે થયરું હતરું. 

િોડજા પરના િેમાંથી કોઈને પણ 
ઈર્ થઈ નથી, જયારે ઘિનાસ્થળની 

તસવીરો દશાજાવે છે કે, પિેનને નયૂનતમ 
નરુકસાન થયરું છે.

ફાયરકમમીઓને ઘિનાસ્થળે 
િોિાવવામાં આવયા હતા, પરંતરુ 
પોિીસે જણાવયરું હતરું કે, આ ઘિનામાં 
આગ િાગી નહોતી. પાયિોિ રોડ-વે 
પર કેમ ઉતયયો તે હજરુ સ્પટિ થયરું નથી. 

કેનેડામાં હવાઈ, દફરયાઈ, 
પાઈપિાઈન અને ટ્ેન પફરવહનની 
ઘિનાઓની તપાસ કરતી ટ્ાનસપોિટેશન 
સેફિી િોડજા (TSB) નામની એક 
સ્વતંત્ એજનસીએ કહં્ કે, તે માબહતી 
એકત્ કરવા અને શરું થયરું તેનરું મૂલયાંકન 
કરવા માિે એક િીમ મોકિશે. 

માિખમ િોડ પિ નાનું પ્લેન 
ક્રેશ થયું, કોઈનલે ઈજા નહીં
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ઓન્ટેરિયો 
ભારતીય મૂળના કેનેડિયનો 2023નું સ્ાગત 

કર્ા અને 14 જાનયુઆરી, 2023ના રોજ પોંગલ, 
લોહરી અને મકરસંકાંતતની ઉજ્ણી કર્ા માટે 
મારખમની તમતલકન તમલસ લાઇબ્ેરીમાં ભેગા 
થયા હતા. તમામ ઉંમરના લોકો માટે આ મફત 
સામુદાતયક કાય્યકમ માત્ર આનંદ અને ઉતસ્પૂણ્ય 
સમુદાયના મેળા્િાને જ પ્રતતતિંતિત કરતું નથી, 
પરંતુ સમુદાયના સભયો માટે યોગદાન આપ્ા 
અને તેમના સમુદાયને પાછા આપ્ા માટે એક 
અનનય તક પણ રજૂ કરે છે.

મીટ એનિ ગ્ીટ ઈ્ેનટનો એક અતભન્ન ભાગ 
મારખમ ફૂિ િેંકના સહયોગથી આયોતજત ફિૂ 
ડ્ાઈ્ હતી. જેમાં સમુદાયના સભયોએ “ડફલ-એ-
િોકસ” ફૂિ ડ્ાઈ્ માટે નાશ ન થઈ શકે તે્ા ફિૂ 
િોકસનું દાન કયુું અને તૈયાર કયુું હતુ. 

ખાસ આમંતત્રત અતતતથ મારખમ ફૂિ િેંકના 
પ્રમુખ સટીફન લોગે હાજરી આપી ઉપસસથતોનો 
આભાર માનયો હતો. સમુદાય પ્રવૃતતિઓ મારખમ 
સમુદાયના નોંધપાત્ર િહુસાંસકકૃતતક િાયસપોરાને 

પ્રતતતિંતિત કરે છે. ઉપસસથત લોકોએ ત્ત્ધ 
પ્રકારની સામુદાતયક પ્રવૃતતિઓમાં ભાગ લીધો 
હતો. જેમાં સદભા્ના અને ઉદારતાની ભા્નાને 
મૂતત્યમંત કર્ામાં આ્ી હતી.

જેમ કે ફૂિ ડ્ાઇ્ િોકસને સુશોતભત કર્ા, 
22 જાનયુઆરીએ ન્ા ્ર્યની ઉજ્ણી માટે 
લાલ પેકેટ તૈયાર કર્ા અને 26 જાનયુઆરીના 
ભારતીય પ્રજાસતિાક માટે કેનેડિયન અને 
ભારતીય ધ્જ તૈયાર કર્ા ્ગેરે કામગીરી 
કરાઈ હતી. ત્કાતં ઠાકુરે પોતાની સુરીલી ગાયકી 
દ્ારા ઉપસસથતોનું મનોરંજન કયુું હતું.

ફૂિ ડ્ાઇ્ કતમટીના સભયો સુધાકર સાહ, 
અંશુલ અને જયોતત જોહરી, રાજન ગોસૈન, 
શ્રદ્ા, શુભાશ અને શોભા માથુર, સંદીપ કુમાર 
અને રેણુ શ્રી્ાસત્નો તેમની સખત મહેનત અને 
સમપ્યણ માટે આભાર મનાયો હતો.  સતમતતના 
સભયો સડુરનદર રાઝદાન અને અરુણ પ્રસાદને 
તેમના સતત સમથ્યન અને સહાય માટે અને નીરા 
ચક્તતીનો આ સમુદાય પહેલનું નેતૃત્ કર્ા માટે 
ખાસ આભાર વયક્ત કરાયો હતો. 

ભારતીય મૂળના કેનેડિયન સમુદાય 
દ્ારા “ડફલ અ િોકસ” ફૂિ ડ્ાઇ્

જલ્દી નાશ ન થાય તેવા ફૂડ બાેક્સનું દાન મળ્ુ, સેવાભાવદીઓાનેે બબરદાવાયા

્ોિોન્ો 
ટોરોનટો ઝિપથી ત્શ્વના સૌથી ્ધુ ગીચ 

શહેરોની રેનકમાં આ્ી રહ્ં છે, જે ઉતિર 
અમડેરકામાં ત્રીજા કમે આ્ે છે અને તાજેતરના 
આંતરરાષ્ટીય અહે્ાલમાં 1,000થી ્ધુ 
શહેરોમાંથી સાતમા કમે આ્ે છે.

આ મતહને ટ્ાનસપોટટેશન એનાતલડટક 
ફમ્ય ઇનડરકસના િેટા દશા્ય્ે છે કે, ગત ્રષે 
ટોરોનટોના્ાસીઓએ ટ્ાડફક પોઈનટ ઉપર રાહ 
જો્ામાં 118 કલાક ગુમાવયા હતા. તે 2021ના 
િેટાની સરખામણીમાં લગભગ 60 ટકાનો 
ઉછાળો છે, જયારે સૌથી ્ધુ ટ્ાડફક સમય માટે 
શહેર ્ૈતશ્વક સતરે 22મા સથાને આવયું હતું.

ઈંધણના ઊંચા ભા્ો, ફુગા્ાનું દિાણ 
અને યુરોપમાં યુદ્ ઉપરાંત મોટાભાગના 
ત્શ્વભરમાં સપલાય ચેઈનની સમસયાઓ હો્ા 
છતાં મોટાભાગના શહેરી ત્સતારોમાં 2021ની 
સરખામણીએ 2022માં ્ધુ ત્લંિ થયો હો્ાનું 

એક અહે્ ાલ દશા્ય્ે છે. 
જો કે, મોટાભાગના લોકો હજુ પણ 2019ની 

ટ્ાડફક સમસયાથી ઘણાં દૂર છે. કારણ કે, મુસાફરી 
અને કામ કર્ાની આદતો નોંધપાત્ર રીતે િદલાઈ 
ગઈ છે.

જો કે, પગે ચાલનારાઓનો ટ્ાડફક હજી 
રોગચાળા પહેલાના સતરે પહોંચયો નથી. 
ટોરોનટોના લોકોનું કહે્ ું છે કે, ટ્ાડફકનું પ્રમાણ 
પહેલાથી જ આ સતરે પહોંચી ગયું છે. િેટા એ્ી 
રીતે આ્ે છે જે રીતે શહેર િાંધકામ પ્રોજેક્ટસની 
શ્રેણી સાથે કામ ચાલતું હોય છે. 

મતહનાઓથી ટોરોનટોમાં આ મુશકેલી ચાલી 
રહી છે. તસટીનો િેટા દશા્ય્ે છે કે, શહેરના 
સૌથી વયસત આંતડરક ત્સતારો મોટાભાગે ડદ્સ 
દરતમયાન ઉતિર-પતચિમ ખૂણામાં કાય્યરત રહે છે 
અને રાત્રે િાઉનટાઉન કોર સુધી ફેલાય છે. દરેક 
આંતડરક ત્સતારમાં ત્ત્ધ પડરિળો હોય છે, જે 
ભીિનું કારણે િને છે.

ગત વર્ષે ટારેાનેાનેાવાસદીઓાેઓે ટ્ાફફક પાઈેન ઉપર રાહ જેવામાં 118 કલાક ગુમાવ્ા

ટોરોનટો સૌથી ્ ધુ ગીચ શહેરની યાદીમાં 
અનેક ભયજનક ટ્ાડફક પોઈનટ સામેલ
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કુસ્તીબાજ છોકરીઓનું શોષણ 
ફેડરેશન મૌન, સરકાર બેફીકર

તંત્રી - સ્વદેશ

ભારતમાં રમતોનું આયોજન કે સ્પરાધા 
યોજનારા એસોસસયેશન કે ફેડરેશન 

સ્વ્વાદોમાં અનેક્વાર સ્પડાયા છે. ્વળરી 
અનેક કકસસામાં સ્વ્વાદનું મુળ એસોસસયેશન 

કે ફેડરેશનમાં 
્વરસોથરી અડીંગો 
જમા્વરીને બેઠેલા 
રાજકારણરીઓ સુરરી 
્પહોંચે છે. હકીકતમાં 
સ્પોરસધા સાથે જેમને 
કંઈ લે્વાદ્ેવા 
નથરી હોતરી તે્વાને 
એસોસસયેશન કે 
ફેડરેશનનો કારભાર 

સોં્પરી દ્ેવાય છે. ્પકરણામે નાણાં-્વગનો 
ઉ્પયોગ અંગત ફાયદા માટે થાય એટલે 
સ્વ્વાદ ઉદભ્ેવ છે. હાલમાં ભારતરીય કુસતરી 
મહાસંઘ એટલે કે રેસસલંગ ફેડરેશન ઓફ 
ઈન્ડયા ચચાધામાં આવયું છે. કારણ કે, આ 
્વખતે કુસતરીબાજ છોકરરીના યૌન શોષણનો 
ગંભરીર આરો્પ મુકાયો છે.

ભારતરીય કુસતરી મહાસંઘ એટલે કે રેસસલંગ 
ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડયા ભારતમાં કુસતરીનરી 
રમતનું સંચાલન કરે છે. આ સંગઠનના 
પ્રમુખ તરરીકે ભૂતકાળમાં તેમનાં કરતૂતોના 
કારણે ઘણરી્વાર સ્વ્વાદોમાં ફસાયેલા એ્વા 
યુ્પરીના કેસરગંજના લોકસભાના સભય અને 
ભાજ્પના નેતા સરિજ ભૂષણ શરણ સસંહ છે. 
સરિજ ભૂષણ ગેંગસટર કમ નેતા મનાય છે. 
તેમનરી સામે મસહલા કુસતરીબાજોના શારરીકરક 
શોષણનો આકે્્પ થયો છે. આ આકે્્પ 
દેશનરી બે ટોચનરી મસહલા કુસતરીબાજ સ્વનેશ 
ફોગાટ અને સાક્રી મસલકે મુકતા મરીકડયામાં 
તેનો શોર સંભળાય રહ્ો છે. સ્વનેશ ફોગાટ 
દંગલ ફેઈણ ફોગાટ ્પકર્વારનરી દરીકરરી છે 
અને ઘણરી આંતરરાષ્ટરીય સ્પરાધાઓમાં મેડલ 
જીતરીને દેશનું ગૌર્વ ્વરારરી ચૂકી છે. છેલ્ે 
સ્વનેશ ફોગાટે 2022માં યોજાયેલરી કોમન્ેવલથ 
ગેમસમાં ગોલડ મેડલ જીતયો હતો. સાક્રી 
મસલક ઓસલનમ્પકસમાં રિો્્ઝ મેડલ જીતરી 
ચૂકી છે. સાક્રી આ ્પરાક્રમ કરનારરી દેશનરી 
એક માત્ મસહલા કુસતરીબાજ હો્વાથરી તેનરી 
સસસધિ તો ્વરારે મોટરી છે.

કુસતરી મહાસંઘના ગેર્વહરી્વટ સામે 
ઓસલનમ્પક મેડલ સ્વજેતા બજરંગ ્ુપસનયા 
સસહત ટોચના લગભગ ૨૦ કુસતરીબાજ 
કદલહરીના જંતર-મંતર ખાતે રરણાં ઉ્પર બેઠા 
છે. આ રરણાં દરસમયાન સ્વનેશ ફોગાટે 
રડાકો કયયો કે, નેશનલ કેમ્પમાં સરિજભૂષણ 
શરણ સસંહ અને કોચ યૌન મસહલા 
કુસતરીબાજોનું શાકરરરીક શોષણ કરે છે. 

નેશનલ કેમ્પોમાં ફરજ બજા્વતા અનેક 
કોચ તો ્વષયોથરી મસહલા કુસતરીબાજોનું 
શારરીકરક શોષણ કરરી રહ્ા છે અને આ અંગે 
ફકરયાદો થયા ્પછરી ્પણ સાંભળનારુ કોઈ 
જ નથરી. ફાગાટના આ આક્ે્પ બાદ સાક્રી 
મસલકે તેનરી ્વાતમાં સૂર ્ુપરાવયો છે. ફોગાટને 
્પોતાને અંગતરરીતે સનશાન બના્વાઈ તેનરી ્પણ 
્વાત કરતાં કહ્ં છે કે, ટોકયો ઓસલનમ્પકમાં 
હાર બાદ સરિજભૂષણે તેને ‘ખોટો સસક્ો’ 
કહરીને માનસસક ત્ાસ ગુજાયયો હતો. સ્વનેશનરી 
્પોતાનરી કબૂલાત પ્રમાણે આ બરાથરી ્પોતે 
એ હદે થાકી ગઈ હતરી કે, ્પોતાના જી્વનનો 
અંત લા્વ્વા બાબતે જ સ્વચાર કરતરી હતરી. 
સ્વનેશના કહે્વા પ્રમાણે, કોચ મસહલાઓને 
્પરેશાન કરે છે અને અમારરી નસથસત એ છે કે 
્પૂછયા સ્વના ્પાણરી ્પરી્વા ્પણ જઈએ તો ્પણ 
તતડા્વરી નંખાય છે. 

અમને મારરી નાંખ્વાનરી રમકી આ્પ્વામાં 
આ્વરી રહરી છે. આમ છતાં આ્વા નરારમોનરી 
કરતૂતોએ હદ ્વટા્વતા આજે અમે અમારુ ં
ભસ્વષય જોખમમાં મુકીને રરણા ્પર બેઠા 

છરીએ. સ્વનેશ ્પોતાનરી ્વાત કરતાં કરતાં 
રડરી ્પડરી હતરી. કુસતરીબાજો લાંબા સમયથરી 
ફકરયાદો કરરી રહ્ા છે અને બે કદ્વસથરી 
રરણાં ્પર બેઠા હતા. જયારે ફેડરેશન કે 
સરકારને તેમનરી ્વાત સાંભળ્વામાં કોઈ રસ 
ન હતો.

જો કે, મરીકડયાને આ સ્વ્વાદમાં રસ 
્પડરી જતા તેના ્પડઘા હ્ેવ આખા દેશમાં 
સંભળાય રહ્ા છે. મરીકડયાએ મુદ્ો ઉછાળતા 
જ ફેડરેશને હરકતમાં આ્વરી આસસસટ્ટ 
સેક્રેટરરી સ્વનોદ તોમરને ખેલાડરીઓને 
મના્વ્વા મોકલયા હતા. તોમરે તો ્પોતાને 
કંઈ ખબર જ ના હોય એ્વો ડોળ કરરીને કહ્ં 
કે, ફેડરેશનના પ્રમુખને તમામ કુસતરીબાજોએ 
્પત્ લખયો ્પછરી મને રરણાંનરી ખબર ્પડરી. 
બાકી મને તેમનરી સમસયાઓનરી કોઈ ખબર 
નથરી અને હું તો અહીં તેમનરી સમસયાઓ 
અંગે ્પૂછ્વા જ આવયો છું.

ફેડરેશને દેખા્વ ખાતર ્પણ માણસને 
મોકલેલો ્પણ સરકારને તો કંઈ ્પડરી જ 
નહોતરી. સ્વનેશ ફોગાટે શારરીકરક શોષણના 
આક્ે્પ કયાધા કે સરકાર સફાળરી જાગરી અને 
દોડતરી થઈ ગઈ. કે્દ્રના રમતગમત મંત્ાલયે 
રેસસલંગ ફેડરેશનને નોકટસ ફટકારરીને ૭૨ 
કલાકમાં જ્વાબ માંગયો છે. ફેડરેશન દ્ારા 
જ્વાબ આ્પ્વામાં નહીં આ્વે તો આકરરી 
કાયધા્વાહરી કર્વાનરી ચરીમકી ્પણ આ્પ્વામાં 
આ્વરી છે. સરકાર આકરરી થઈ તો સરિજભૂષણ 
શરણ સસંહ ્પણ જાગરી ગયા. તેમણે સ્વનેશ 
ફોગાટના આક્ે્પોના ્પાયાસ્વહોણા ગણા્વરીને 
દા્વો કયયો છે કે, સ્વનેશ કે સાક્રી ્પાસે 
્પોતાના આક્ે્પો સાસબત કર્વા માટે કોઈ 
્ુપરા્વા નથરી. ્પુરા્વા હોય તો લઈને મારરી 
્પાસે આ્ેવ. જો આક્ે્પો સાચા હશે તો હું 
ફાંસરી ્પર લટકી જઈશ.

સરિજભૂષણ સસંહના આ પ્રકારના બચા્વનો 
મતલબ નથરી. સ્વનેશ કે સાક્રી મસલક જે્વરી 
છોકરરીઓ ્પોતાનરી કારકકદદીને દા્વ ્પર 
લગા્વરીને મેદાનમાં આ્વરી હોય તયારે ફકરયાદ 
કે આક્ે્પમાં તથય હો્વાનરી શકયતા ્વરુ છે. 
સરિજભૂષણ સસંહ રાજકારણરી છે તેથરી એ 
ખોટું બોલરી શકે તેમ છે. ્પણ દેશના ટોચના 
૩૦ જેટલા કુસતરીબાજો એકસાથે આ પ્રકારે 
મોરચો માંડે તો તે સ્વચાર્વા જે્વરી બાબત 
છે. ફેડરેશન હ્ેવ સરકારને શું કર્પોટધા 
આ્ેપ છે તેના તરફ સૌએ મરીટ માંડરી દરીરરી 
છ.ે સસંહ ભાજ્પના નેતા છે તેથરી સરકાર 
ખરેખર કોઈ ્પગલાં લેશે કે કેમ તેમાં શંકા 
છે. કુસતરી ફેડરેશનના સ્વ્વાદે ભારતમાં 
સ્પોરસધા કે્ત્ે મસહલાઓના શોષણના મુદ્ાને 
ફરરી છેડ્ો છે. મહત્વનરી ્વાત તો એ્વરી છે 
કે, બોલરી્વુડનરી કોઈ કલાકાર ઓછાં ક્પડાં 
્પહેરે તો કાગારોળ મચા્વરી દેનારરી કે કોઈ 
રાજકારણરી રાષ્ટ્પસતને રાષ્ટ્પનનિ કહે તેમાં તો 
મસહલાઓનું અ્પમાન થઈ ગયું એમ કહરીને 
દેશને માથે લેનારરી ભાજ્પનરી મસહલા નેતાઓ 
આ મુદ્ે ચૂ્પ છે. કુસતરીબાજ છોકરરીઓના 
્પડખે ઊભા રહે્વાનરી ્વાત તો છોડો ્પણ આ 
મુદ્ે યોગય ત્પાસનરી માંગરી ્પણ ભાજ્પનરી 
કોઈ મસહલા નેતાએ કરરી નથરી. આ હકીકત 
ભાજ્પના બે્વડા રોરણનરી પ્રતરીતરી કરા્વરી રહરી 
છે.

ભારતમાં કોઈ્પણ સ્વ્વાદ ઉભો કર્વામાં 
ભાજ્પ માહેર છે. ્પરંતુ ્પોતાનો જ નેતા કે, 
સરકાર સામે કોઈ ગંભરીર આરો્પો મુકાય કે, 
તે સ્વ્વાદમાં સ્પડાય તયારે કાંઈ જ ન થયું 
હો્વાનો ડોળ કર્વામાં ્પણ હ્વે તે મહારથ 
હાંસલ કર્વા તરફ આગળ ્વરરી રહ્ો છે.

તંત્રી સ્થાનેથરી



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 05FRIDAY, 20 JANUARY, 2023 દક્ષિણ ગુજરાત

તાપી
તાપી જિલ્ાના જનઝર તાલુકાના 

નવા નેવાળા ગામે થોડા સમય પહેલા 
પે્મી પંખીડાએ આતમહતયા કરી લીધી 
હતી. બંનેના મોત બાદ પરરવારમાં 
શોકનો માહોલ છવાયો હતો. મૃતયુ 
પામનાર યુવકનું નામ ગણેશભાઈ 
અને યુવતીનું નામ રંિનાબેન હતું. 
આ બંનેએ કોઈ કારણોસર ગળે ફાંસો 
ખાઈ આપઘાત કયયો હતો. ઓગસ્ટ 
2022માં બંનેએ દુજનયાને અલજવદા 
કહ્ં હતું. હવે તેમના પરરવાર દ્ારા 

આદીવાસી પરંપરા મુિબ બંનેની મૂજતતિ 
સથાપી લગ્ન કરાવવામાં આવયા છે. 

આપઘાતમાં મૃતયુ પામેલા યવક 
અને યુવતીની મજૂતતિ િેને આરદવાસી 

બોલીમાં પા્ટલી કહેવામાં આવે 
છે. પરરવારિનો દ્ારા યુવક અને 
યુવતીની પા્ટલી બનાવી બંનેના લગ્ન 
કરાવવામાં આવયા હતા. આપઘાત 
કરનાર ગણેશ દીપકભાઈ પાડવી 
(ઉંમર વરતિ 21) અને રંિનાબેન 
મનીર પાડવી (ઉંમર વરતિ 20) ની 
મૂજતતિની સથાપના કરવામાં આવી હતી. 
તયારબાદ પરરવારિનોની હાિરીમાં 
લગ્ન કરાવવામાં આવયા હતા. 
આરદવાસી પરંપરા અનુસાર જવજધ 
કરવામાં આવી હતી. 

આપઘાત કરનાર યુવક-યુવતીની મૂજતતિ 
બનાવી પરરવારિનોએ કરાવયા લગ્ન
નિઝરિા િેવાળા ગામે થાેડા સમય પહેલા જ પે્મીપંખીડાએે એાત્મહત્ા કરી હતી

સુરત
ભગવાનને ફૂલહાર અને દૂધ અને 

પ્સાદ ચડાવતા તો જોયા છે પરંતુ 
સુરતનું એક મંરદર એવું છે કે જયાં 
ભગવાનને જીવતા કરચલા ચડાવવામાં 
આવે છે. લોકો પોતાની બાંધા પુરી 
કરવા ભગવાનને જીવતા કરચલા ચઢાવે 
છે. ઉતરાયણ બાદ આ બાધા પૂરી 
કરવા મા્ટે ઉમરા રામનાથ ઘેલા મંરદરે 
લોકો મંરદરે આવતા હોય છે.  મંરદરનાં 
પૂજારી અજભરેક ગોસવામીએ કહં્ કે 
હજ્જારો વરતિ પહેલા જયારે ભગવાન 
રામ 14 વરતિના વનવાસ મા્ટે નીકળયા 
હતા. દરજમયાન ભગવાન રામના જપતા 
દશરથનું મોત નીપિયુ હતુ. ભગવાન 

રામ પોતે વનવાસ ભોગવી રહ્ા હોય 
િેથી તેઓ જપતાની તરપણ જવજધમા 
િઇ શકયા ન હતા. િેથી ભગવાન 
રામે તરપણ જવજધ કરવાનુ નક્ી કરી 
દીધુ હતુ. ભગવાન રામે તીર મારીને 
પીપલોદના તાપી નરદરકનારે શીવલીંગ 
પ્ગ્ટ કયુતિ હતુ.

સુરતમાં માનતા પુર્ણ કરવા મહાદેવ 
મંદદરમાં ચઢાવાય છે જીવતા કરચલાં

સુરત
બનાસકાંઠા જીલ્ામાં ડીસા 

તાલુકામાં ભીલડીમાં ધરણીધર 
બંગલોમાં રહેતા ૫૩ વરષીય ઉરાબેન 
રમેશભાઇ ભીલડી સુરતમાં ચા્ટતિડ 
એકાઉન્ટન્ટ તરીકે પે્ક્ટીસ કરતા તેમના 
પુત્ર મુકેશને તયાં છેલ્ા એક માસથી 
રહેવા આવયા હતા. ગત તા.૧૧મી 
વહેલી સવારે ઉરાબેને ખેંચ આવતા 
પરરવાર સારવાર મા્ટે અડાિણની 
પ્ાઇવે્ટ હોસસપ્ટલમાં દાખલ કયાતિ 
હતા. િયાં તેમનું સી્ટી સકેન કરાવતા 
મગિની લોહીની નસ ફા્ટી ગઈ હોવાનું 
જનદાન થયું હતું.

િયારે ગત તા.૧૬મીએ નયુરોસિતિન 

સજહતના ડોક્ટરની ્ટીમે ઉરાબેનને 
બ્ેઈનડેડ જાહેર કયાતિ હતા. આ 
અંગે ડોન્ેટ લાઈફની ્ટીમે જાણ 
થતા હોસસપ્ટલ પહોંચી ઉરાબેનના 
પરરવારના સભયોને અંગદાનનું 
મહતવ અને તેની સમગ્ર પ્જરિયા 
સમજાવાતા સંમજત આપી હતી. િયારે 
તેમની ચક્ુઓનું દાન લોકદ્રસટિ ચક્ુ 
બેંકએ સવીકાયુું હતું. િયારે દાનમાં 
મળેલુ જલવર િુનાગઢના વયરકતમાં 
કતારગામની હોસસપ્ટલમાં તથા 
રકડનીઓનું બે િરૂરરયાતમંદ દદષીમાં 
અમદાવાદની હોસસપ્ટલમાં ટ્ાનસપલાન્ટ 
કરવામાં આવયું છે. િયારે ઉરાબેનના 
પજત કાપડની દુકા ધરાવે છે.

બનાસકાંઠાના ઠક્કર પદરવારની મહહલાના 
અંગદાનથી પાંચ વયહતિને નવજીવન મળયું

સુરતમાં અબજોપજતની 8 
વરતિની દીકરીએ દીક્ા લીધી, 
હાથી-ઘોડા સાથે શોભાયાત્રા

સુરત
સુરતમાં હીરાના વેપારીની દીકરીને લઇ એક અનોખી 

વાત સામે આવી રહી છે.  8 વરતિની વયે  મો્ટા હીરાના 
વેપારી સંઘવી મોહનભાઈની પૌત્રી અને ધનેશ-અમીબેનની 
પુત્રી દેવાંશીએ  દીક્ા લીધી હતી. આ દીક્ા મહોતસવ 
તારીખ 14 જાનયુઆરીથી  વેસુમાં યોજાયો હતો. કાયતિરિમમાં 
લગભગ 35 હજારથી વધુ લોકો હાિર રહ્ા હતા. દેવાંશી 
િૈનાચાયતિ કીજતતિયશસૂરીશ્વર મહારાિ પાસેથી દીક્ા ગ્રહણ 
હતી. દેવાંશીના પરરવારના િ સવ. તારાચંદનું પણ ધમતિ ક્ેત્રે 
ઘણું જવશેર મહતવ રહં્ હતું. તેમણે આબુની ્ટેકરીઓ નીચે 
બનેલ સંઘવી ભેરુતારક તીથતિનુ જનમાતિણ કયુું હતું. સુરતમાં િ 
દેવાંશીની વજરતિદાન યાત્રાનું આયોિન કરવામાં આવયું હતું. 
િેમાં 4 હાથી, 20 ઘોડા, 11 ઊં્ટ દ્ારા આ યાત્રા ભવય બની 
હતી. અગાઉ આ વજરતિદાન યાત્રા મુંબઈમાંથી નીકળી હતી.

જવદ્ાથષી જવદેશ પહોંચી જાય 
છે છતાં લોન નથી મળતી, 
MLAનો CMને પત્ર

સુરત
સુરતના ધારાસભય કુમાર કાનાણીએ મુખયમંત્રી ભૂપનેદ્ર 

પ્ટેલને પત્ર લખીને જવદેશમાં અભયાસ મા્ટે િતાં જવદ્ાથષીઓને 
પડતી મુશકેલીઓ સંદભભે રિૂઆત કરી છે. તેમણે પત્ર લખીને 
િણાવયુ ંછે કે, જવદેશ િતાં જવદ્ાથષીઓને 6 મજહના સુધી લોન 
ચૂકવવામાં નથી આવતી. તેઓ જવદેશ પહોંચી જાય પછી પણ 
લોન ચૂકવાતી નથી. િેથી તેઓ સરળતાથી અભયાસ કરી શકે 
તે મા્ટે સમયસર લોન ચૂકવાય તેવા પગલાં લેવામાં આવે.  
ગુિરાત સરકારે તૈયાર કરેલી યોિના અંતગતિત ગિુરાત જબન 
અનામત શકૈ્જણક અને આજથતિક જવકાસ જનગમ દ્ારા જવદેશ 
અભયાસ મા્ટે લોન આપવામાં આવે છે. આ યોિનામાં 
જવદ્ાથષીઓ લોન મા્ટે અરજી કરે છે પરંતુ તેમને જવઝા મળયા 
બાદ એડજમશન પણ મળી જાય અને તેઓને જવદેશ િવાનું 
થઈ જાય તયારે પણ આ લોન મળતી નથી.
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વડોદરા
વડોદરા  ભાજપના જ કાર્યકર 

જીગ્નેશ જોષી અનને રાજુ રબારી વચ્ને 
કોઈ બાબતને ઝઘડો થરો હતો અનને આજને 
રાજુ રબારીના ઘર પાસને આ બાબતને 
બંનને કાર્યકરોના જૂથો વચ્ને અથડામણ 
થઈ હતી. રાજુ રબારીએ આક્નેપ કરયો 
હતો કે, જજગ્નેશ જોષી ઉર્ફે જજગો જોષી 
અનને તનેના કેટલાક સાથીદારો મારા ઘરે 
ધસી આવરા હતા. ઘરમાં લગ્પ્રસંગ 
હોવાથી મોટાભાગના પુરુષો બહાર 
હતા અનને મજહલાઓ એકલી હતી. 
જજગા જોષી અનને તનેના સાથીદારો પાસને 
બંદુક, તલવારો જનેવા હજથરાર હતા.
તનેમણને કરેલા હુમલાના કારણને અમારા 

પરરવારની પાંચ જનેટલી મજહલાઓ 
ઘારલ થઈ હતી. રાજુ રબારીના આક્નેપ 
પ્રમાણને આસપાસના લોકો ભનેગા થઈ 
ગરા હતા અનને તનેમણને હુમલો કરનારા 
લોકોનને મનેથીપાક ચખાડરો હતો અનને 
એ પછી હુમલાખોરો ભાગી ગરા હતા.
જોકે આ જૂથ અથડામણના પગલને સમગ્ર 
ગાજરાવાડી જવસતારમાં ભારે ઉત્નેજના 
ર્ેલાઈ ગઈ હતી. લોકોના ટોળા એકઠા 
થઈ ગરા હતા. દરજમરાન આ બાબતને 
પોલીસ કંટ્ોલ રુમનને જાણ કરવામાં આવી 
હતી.પોલીસ કાર્લો સથળ પર પહોંચરો 
હતો અનને સમગ્ર મામલાની તપાસ શરુ 
કરી હતી. પોલીસને 5થી 6 બાઈકો કબજને 
કરી હોવાનુ પણ મનાઈ રહ્યુ છે.

વડોદરામાં ભાજપી કાર્યકરોના બે 
જૂથ વચ્ે અથડામણ થતાં દોડધામ

ઊંઝા માકફેટ રાડ્યમાં શુકનની 
હરાજીમાં એક મણ જીરાનો 

51,111 ભાવ બોલારો
મહેસાણા

હવને ઊંઝા માકફેટ રાડ્યમાં પણ જીરૂની સારા પ્રમાણમાં 
નવા જીરાની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે. ઊંઝામાં જીરાની 
શુકનની હરાજીમાં 20 રકલો એટલને કે એક મણના  
51,111 રૂજપરાની બોલી બોલાતા ખનેડૂતો ખુશ થઈ 
ગરા હતાં. સારા ભાવ મળતાં ખનેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ 
છવારો હતો.  સામાનર રીતને ઊંઝા APMCમાં જસઝન 
દરજમરાન રોજની 25થી 30 હજાર બોરી આવક થતી 
હોવાનું ખનેડૂતોના મુખને ચચા્યઈ રહ્યું છે. પરંતું નાના ખનેડૂતો 
કે જનેઓ માત્ર બને ત્રણ બોરી લઈનને આવને છે તનેમનને આ 
વખતને પાકના સારા પૈસા મળવાથી તનેમનામાં ખુશીની 
લાગણી જોવા મળી છે. જીરામાં અંદાજજત ખનેડૂત ભરતી 
65 થી 70 રકલો હોર છે. પરંતુ આ વખતને રેકોડ્ય બ્નેક ભાવ 
મળતાં ખનેડૂતોની જરૂ વનેચવા માટે લાઈનો લાગી છે. 

વડોદરામાં કેનનેડાની વક્ક 
પરજમટના બહાનને આજવા 
રોડના ઠગને રૂજપરા પડાવરા

વડોદરા
છાણી જકાતનાકા જાદવપાક્ક ખાતને રહેતી દીજતિ 

પ્રજવણભાઇ પરમારે જમલાપ જવનારક બરવને (રહે.
લકુલનેશનગર) સામને નોંધાવનેલી ર્રરરાદમાં જણાવરું છે કે ચાર 
માસ પહેલાં ટ્ાઇકલર હોસસપટલમાં જમલાપ સાથને સંપક્ક થરો 
તરારે તનેણને જો તમારે કેનનેડાની વક્ક પરજમટનું કામ હોર તો 
હું કરી આપીશ. તનેમ કહી તનેનને ઓરર્સ બોલાવી હતી. ચાર 
રદવસ પછી હું ઓરર્સને ગઇ  હતી અનને કેનનેડા વક્ક પરજમટ 
માટેના કાગળો જમા કરાવી રૂા.૫૦ હજાર આપરા હતાં. 
બાદમાં તનેની માંગણી મુજબ ભરતભાઇ, અલપનેશ રાજ, 
શુભમ જાદવ, જવનારક બરવનેનને ઓનલાઇન અનને રોકડથી 
કુલ રૂા.૨.૯૫ લાખ આપરા  હતાં. તા.૨૩ રડસનેમબરના રોજ 
મુંબઇમાં મનેરડકલ કરાવરા બાદ જમલાપનો ર્ોન બંધ થઇ 
ગરો  હતો અનને પૈસા પણ પરત આપરા ન હતાં. 

વડોદરા
વડોદરામા, આજવા રોડ, 

જતલકનગરમાં રહેતા અનને ર્ોટોગ્રાર્ીના 
વરવસાર સાથને સંકળારનેલા અલપનેશ 
ભરતકુમાર દવને અગાઉ કેબલ 
ઓપરેટરનો વરવસાર હતા. એ 
સમરને તનેઓએ બાંધકામના વરવસાર 
સાથને કેબલ ઓપરેટરનું કામ કરતા 
ભરત ભગુભાઈ પટેલ (રહે. પંચવટી 
સોસારટી, આજવા રોડ) નને દર મજહનને 
56 હજારના ભાડને કેબલનો છેડો 
આપરો હતો. જો કે ભરત પટેલને ચાર 
વષ્ય સુધી ભાડાની રકમ ચૂકવી ન હતી. 
તરારે અલપનેશને બાકી નાણાંની ઉઘરાણી 
કરતા ભરતકુમાર પટેલને ભાડાના બદલને 

વાઘોરડરા રોડ ખાતને તનેની સાઇટમાં બને 
મકાનો આપવા ખાત્રી આપી હતી જો કે 
ભરત પટેલને મકાન આપરા નહતા અનને 
બાકી નીકળતા નાણાં પનેટે આપનેલા ચનેક 
પણ પરત ર્રા્ય હતા. 

આખરે અલપનેશ દવને એ ધી 
નનેગોસીએબલ ઇનસ્રુમનેનટ એકટની 
કલમ 138 મુજબ ભરત પટેલ સામને 
ર્રરરાદ દાખલ કરી હતી. આ કેસની 
સુનાવણી હાથ ધરાતા બંનને પક્ોની 
દલીલો અનને પુરાવાની ચકાસણી બાદ 
23 માં એરડશનલ ચીર્ જરુરડજશરલ 
મનેજજસટ્નેટે આરોપી ભરત પટેલનને એક 
વષ્ય જનેલની સજા અનને રૂજપરા 65 
લાખના દંડની સજા ર્ટકારી છે.

બનાસકાંઠા
પાલનપુરમાં પાલનપુર અબુ્યદા 

શજતિપીઠ ખાતને ચૌધરી સમાજનો 
મહોતસવ રોજાનાર છે. આગામી 
ર્ેબુ્આરીમાં રોજાનાર ત્રણ રદવસીર 
મહોતસવનને લઈનને ગુજરાત રાજસથાન 
પંજાબ મધર પ્રદેશ સજહત દેશના 
તમામ પ્રાતંોના ચૌધરી સમાજના 
લોકો પાલનપુર દશ્યનાથને આવશને તરારે 
અબુ્યદા માતાજીના આ રોજનારા રજત 
જરંજત મહોતસવનને લઈનને અતરારથી જ 
તૈરારીઓ થઈ રહી છે.

બનાસકાંઠાના ગામડામાંઓમાંથી 
ચૌધરી સમાજના રુવાનો બાળકો 

વડીલો મજહલાઓ મોટી સંખરામાં 
અબુ્યદા માતાજીનાં સંઘ સાથને પાલનપુર 
અબુ્યદા ધામ ખાતને દશ્યન માટે પહોંચી 
રહ્ા છે. તરારે આજને 25 હજાર લોકો 
સંઘ સાથને પગપાળા અબુ્યદા ધામ ખાતને 
પહોંચરા હતા.

ર્ેબ્ુઆરી માસની ત્રણ ચાર 
અનને પાંચ તારીખને પાલનપુર અબુ્યદા 
શજતિપીઠ ખાતને અબુ્યદા મહોતસવ 
રોજાશને, જનેમાં અલગ અલગ પ્રાંતો 
માંથી ચૌધરી સમાજના લોકો 
દશ્યનારથી આવશને અંદાજને 15 લાખ 
જનેટલા લોકો આ મહોતસવમાં ભાગ 
લનેશને અનને માં અબુ્યદાના દશ્યન કરશને. 
બનાસકાંઠા ચૌધરી સમાજ દ્ારા ગોળ 
અનને ઝલા પ્રમાણને અબુ્યદા માતાનો રથ 
લઈનને છેલ્ા કેટલાર સમરથી ચૌધરી 
સમાજના લોકો પદરાત્રા કરીનને 
પાલનપુર અબુ્યદા શજતિપીઠ ખાતને 
આવને છે.

પાલનપુર અબુ્યદા શજતિપીઠ ખાતને આગામી 
ર્ેબુ્આરીમાં ચૌધરી સમાજનો મહોતસવ

ટીવી કેબલનું ભાડું નહીં ચૂકવનાર 
ઓપરેટરને એક વર્ય જેલની સજા

ડાકોર 
ડાકોરમાં જર બંગલોઝ સોસારટી ખાતને 

રહેતા ઉષાબનેન અશોકભાઈએ પોતાના જપતા 
બાબરભાઈ દેસાઈભાઈ પટેલ અનને પોતાના 
કાકા ડાહ્ાભાઈ દેસાઈભાઈ પટેલ તથા 
તનેમની બહેન રમીલાબનેનની વારસાઈ જમલકત 
૨૮/૧૧/૨૦૦૫ના રોજ પોતાના ભાઈઓએ 
જ ખોટા દસતાવનેજી પુરાવા રજૂ કરી, નોટીસમાં 
સહીઓ કરી પોતાના જપતરાઈ રાજનેનદ્રભાઇ 
ડાહ્ાભાઈ તથા સગા ભાઈ સુરેશભાઈ 
બાબરભાઈ દેસાઈએ બારોબાર વનેચી દીધાની 
ર્રરરાદ નોંધાવી છે.નવ મજહના પહેલાં 
સુરેશભાઈ બાબરભાઈ પટેલ ઉષાબહેનના 

ઘરે ગરા હતા અનને તનેમની તથા તનેમની 
બહેન રમીલાબનેનની સંરુતિ ભાગીદારીવાળી 
જમલકતમાંથી હક્ક કમી કરવાની વાત 
કરી હતી. તરારે બંનને બહેનને ના  પાડી હતી 
અનને પોતાના ભાગની માગણી કરી હતી. 
બાદમાં સુરેશભાઈની વાત પરથી ઉષાબનેન 
અશોકભાઈનને શંકા જતાં તનેમણને તપાસ કરી 
તો જાણવા મળરું કે સંરુતિ ભાગીદારીવાળી 
જમલકત ખોટી સહીઓ કરી હક્ક કમી કરીનને, 
ખોટા સાક્ીઓ ઊભા કરીનને બારોબાર વનેચાણ 
કરી દેવાઈ હતી. આ અંગને ઉષાબહેનને ડાકોર 
પોલીસ સટશેનમાં છે. ર્રરરાદના આધારે 
પોલીસને આરોપીઓનને ઝડપી લીધા હતા.

મહેસાણા
વાસી ઉત્રારણના રદવસને 

મહેસણામાં માનવ આશ્રમ 
ચોકડી પાસનેની ઉમાનગર 
સોસારટીમાં નાગજીભાઈ 
પરરવાર સાથને ધાબને પતંગ 
ચગાવતા હતાં. આ દરરજમરાન 
સોસારટીમાં રહેતાં કેટલાક 
શખસોએ પતંગનો પનેચ 
લડાવવાનને લઈનને માથાકુટ કરી 
હતી. સામાનર બોલાચાલી બાદ 
મામલો વધુ ઉગ્ર બનરો હતો. 
આ બબાલમાં પાંચનેક શખસોએ 

નાગજીભાઈનને લાકડી અનને 
લોખંડની પાઈપથી મારતાં 
તનેઓ ગંભીર ઈજા પામરા હતાં. 
તરાર બાદ તનેમનને સારવાર અથથે 
જસજવલ હોસસપટલ ખસનેડારા 
હતાં. જરા ંતનેમનું મોત જનપજરું 
હતું.  આ ઘટનામાં પાંચ 
શખસો સામને મહેસાણા એ 
રડજવઝન પોલીસ સટેશનમાં 
માગીલાલ નાગજીભાઈ 
વણજારાએ ર્રરરાદ નોંધાવી 
છે. મહેસાણામાં ઉત્રારણના 
રદવસને પણ નજીવી બાબતને 

હુમલોની ઘટના સામને આવી 
હતી. મહેસાણાના મોહનપુરા 
ગામને એક રુવકે તમાકુ વાળો 
માવો આપવાની ના પાડતાં ચાર 
શખસને તનેના ઉપર હુમલો કરી 
દીધો હતો. એ બાદ મામલો 
વધુ ઉગ્ર બનરો હતો. એમાં 
ચાર શખસને બને રુવક અનને એક 
મજહલા પર છરી વડને હુમલો 
કરતાં એક રુવકનને પનેટના ભાગને 
ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. 
ગંભીર રીતને ઇજાગ્રસત રુવકનને 
સારવાર એથને ખસનેડારો હતો.

ડાકોરમાં નકલી દસતાવેજ બનાવી પાલલકાના 
કાઉન્સલરે સગી બહેન સાથે છેતરલપંડી કરી

મહેસાણામાં પતંગના પેચ લડાવવાને મામલે 
વાત વણસી, 5 શખસો દ્ારા આધેડની હતરા 

નડડરાદ 
નરડરાદના શ્રી સંતરામ મંરદર 

ખાતને રોગીરાજ અવધૂત શ્રી સંતરામ 
મહારાજના ૧૯૨મા સમાજધ 
મહોતસવની તડામાર તરૈારીઓ 
ચાલુ થઇ ગઇ છે. આગામી ૫મી 
ર્ેબ્ુઆરીએ સાકરવષા્ય અનને સંતરામ 
મનેળો ભરાશને. જનેમાં સુપ્રજસદ્ધ ભાગનું 
કથાકાર પૂ. જીગ્નેશદાદાની કથા ૨૩ 
થી ૨૯ જાનરુઆરી દરમરાન દરરોજ 
સવારે થશને. આ ઉપરાંત ગુજરાતના 
જાણીતા સંગીતકારો, ગારકો, અનને 

ભજનીકો દ૨૨ોજ રાત્રને ભજતિસંગીતમાં 
ચરોતરની પ્રજાનને તલ્ીન કરશને. જનેમાં 
સુપ્રજસદ્ધ ભજનીકનું ભજતિ સંગીત 
તા.૨૩ જાનરઆુરીથી ૨૮ જાનરુઆરી 

દરમરાન દરરોજ રાત્રને ૭.૩૦ કલાકે 
સંતરામ મરંદરના મુખર કથામંડપમાં 
રોજાશને. તરારબાદ ૩૦મી જાનરુઆરીથી 
બોરે ૩ થી ૬ ગીતા.સતસગં, ૨ અનને 
૩ ર્ેબ્ુઆરીએ પદગાન, શ્રીરામ ચરરત 
સમુહ પારારણ અખંડ), આ અગાઉ 
૭થી ૧૩મી જાનરુઆરી મુંબઇના પ્રો.
અનને દદદીનું મહાભારત પ્રવચન સત્ર, 
૧૪ થી ૨૨મી જાનરઆુરી સુધી 
વંદાવનના નવલરામજી મહારાજના 
મુખને શ્રી રામચરરત માનસ-રામ 
પારારણ વગનેરે કાર્યક્રમો રોજાશને.

નરડરાદ સંતરામ મરંદર ખાતને સમાજધ 
મહોતસવની ઉજવણી માટે તરૈારીઓ
5 મી ફેબ્ુઆારી આેટલે કે મહાસુદ પુર્ણીમાના રાેજ દદવ્ય સાકર વરાષા તેમજ મેળાે યાેજાશે વડોદરા

પાદરાના પૂવ્ય ધારાસભર અનને 
બરોડા ડનેરીમાં છેલ્ા આઠ વષ્યથી 
પ્રમુખ પદે રહેલા રદનનેશ પટેલને 
અચાનક રાજીનામું આપી દેતાં 
દૂધ ઉતપાદકો અનને સહકારી ક્નેત્રને 
ખળભળાટ મચી ગરો છે. તનેમણને બોડ્ય 
ઓર્ રડરેકટરનને રાજીનામું સોંપી દીધું 
છે. આ પહેલાં જવધાનસભાની ચૂંટણી 
વખતને અપક્ ઉમનેદવારી કરતાં હોવાથી 
તનેમણને ચૂંટણી લડવા માટે રાજીનામું 
આપરું હતું. રદનનેશ પટેલની પ્રમુખ 
તરીકેની ટમ્ય પુરી થવામાં 6 મજહનાનો 

સમર બાકી હતો. હવને તનેમના 
રાજીનામા બાદ જી. બી. સોલંકીની 
કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે વરણી કરાઈ 
છે. હાલ રદનનેશ પટેલને બરોડા ડનેરીમાંથી 
અચાનક રાજીનામું ધરી દીધું છે. 
તનેમણને ડનેરીના બોડ્ય ઓર્ રડરેકટસ્યનને 
રાજીનામું સોંપરું છે. રાજીનામું 
આપરા બાદ તનેમણને કહ્યું હતું કે, છેલ્ા 
આઠ વષ્યમાં મારા પ્રમુખ પદ તરીકે 
તમામનો સાથ સહકાર મળરો તને બદલ 
ખૂબ ખૂબ આભાર.  ભાજપને રદનનેશ 
પટેલની આ વખતને રટકીટ કાપતાં જ 
તનેમણને અપક્ ઉમનેદવારી કરી હતી. 

અપક્ષ ચૂંટણી લડનાર ડદનેશ પટેલનું 
બરોડા ડેરીના પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું
જી. બી. સાલેંકીની કાયષાકારી પ્રમુખ તરીકે વરર્ી કરાઈ
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અમદાવાદ
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં PSI 

ભરતીમાં ખાતાકીય પ્રમોશનના 
વિિાદ પર આજે સુનાિણી થઈ હતી. 
હાઈકોરટે 1200  PSIની ભરતી પર 
રોક લગાિી દીધી છે. હાઈકોરટે એિી 
પણ રકોર કરી હતી કે, કોર્ટમાં પડતર 
અરજીનો વનકાલ ન આિે તયા ં સુધી 
સરકારી ભરતી નહીં થાય. તે ઉપરાંત  
6 સપ્ાહમાં પડતર અરજીનો વનકાલ 
કરિા હાઈકોરટે આદેશ આપયો છે. 
ખાતાકીય પ્રમોશનના વિિાદને લઈને 
કોન્સરેબલો દ્ારા હાઈકોર્ટમાં અરજી 
કરિામાં આિી હતી. તેમની પડતર 

અરજીઓનો વનકાલ ન થિાના કારણે 
ભરતી પ્રવરિયા પર રોક લગાિિામાં 
આિી છે.  

હાઇકોર્ટમાં PSIની વપ્રલીમ 
પરીક્ાના પરરણામ બાદ તેને પડકારતી 
અરજી થઇ હતી. જેમાં પોલીસ 
ખાતાના મોરર ટ્ાનસપોર્ટ વિભાગના 
60થી િધુ કોન્સરેબલ દ્ારા PSIની 
ભરતીમાં અનુભિના આધારે ભાગ 
લેિાની મંજૂરી માંગતી અરજી 
હાઈકોર્ટમાં કરિામાં આિી હતી. 
અરજીને માનય રાખી હાઈકોરટે તેમને 
PSIની રિવિકલ પરીક્ા આપિા મારે 
છરૂ આપી હતી. 

ભાવનગર 
સમ્સત પુષ્ટિમાગ્ટમાં અનનય અને 

સિા્ટવધક મહાત્મય ધરાિતા િસંત 
પંચમીના પાિનકારી મહાપિ્ટથી 
ગોવહલિાડમાં આિેલા તમામ શ્રધધા 
અને આ્સથાના કનેદ્ર સમાન િૈષણિ 
મંરદરો તેમજ પુષ્ટિમાગગીય હિેલીઓમાં 
પરંપરાગત રીતે િૂલડોલોતસિનો 
ભરકતમય માહોલમાં રંગેચંગે શુભારંભ 
થશે. આ મહાપિ્ટથી તમામ હિેલીઓ 
હિેલી સંગીતના કણ્ટવપ્રય શા્સત્ીય 
રાગોથી ગુંજી ઉઠશે. 

ભાિનગર શહેર અને વજલ્ામાં 
આિેલ શ્રધધેય િૈષણિ મંરદરો તેમજ 
પુષ્ટિમાગગીય હિેલીઓમાં આગામી 
તા.૨૬.૧ ને ગુરૂિારથી િસંતપંચમીના 
મહાપિ્ટથી ઠાકોરજીને રાજભોગમાં 
અિનિા રંગોથી ખેલિિામાં આિશે. 
પુનમથી કણ્ટવપ્રય હોળી ધમાર 
રવસયાની રમિર રકત્ટનમાં ચાલુ 
કરિામાં આિશે. િસંત પંચમીથી 
આગામી િાગણ સુદ એકમ સુધી 
સળંગ ૪૨ રદિસ અવિરતપણે 
ઠાકોરજીને ખેલિિાનો નીતયરિમ 

સમ્સત પુષ્ટિમાગગીય હિેલીઓમાં 
યોજાશે.આ મહાપિ્ટ દરવમયાન દરરોજ 
સિારે અને સાંજે તમામ હિેલીઓમાં 
સમ્સત િૈષણિ સંપ્રદાયના નીજમંડળો 
અને રકત્ટનીયાઓ દ્ારા વિવિધ િાદ્ોના 
કણ્ટવપ્રય સંગાથે એક એકથી ચડીયાતા 
રકત્ટન અને રવસયા મનોરથની રમિર 
બોલાિિામાં આિશે. જેમાં સમ્સત 
િૈષણિવંદ રીતસરના િૂમી ઉઠશે. 
આ સાથે અનેક િૈષણિ સંપ્રદાયના 
પરરિારો દ્ારા ્સિજનના ્સમણા્ટથથે, 
જનમરદન કે અનય ખુશાલીમાં ઘરે ઘરે 
પણ રવસયા મનોરથના આયોજન 
કરાશે. જેમાં આબાલવધધ ભાવિકો 
દ્ારા મન મુકીને હોરી હોરી હોરી રે 
રવસયા સવહતના કણ્ટવપ્રય રકત્ટનોની 
રમિર બોલાિિામાં આિશે. અતે્ 
એ નોંધનીય છે કે, િૈવવિક કોરોનાની 
મહામારી દરવમયાન દેશભરના 
િૈષણિ મરંદરો તેમજ હિેલીઓમાં 
િૂલડોલોતસિ સાદાઈથી ઉજિાયા 
હતા. તે િખતે કોરોનાની ગાઈડલાઈન 
રવસયા મનોરથની રમિરમાં વિલન 
સમાન બની ગઈ હતી.

પંચમીથી વૈષ્ણવ મંદિરો-પુષ્ટિમાર્ગીય 
હવેલીઓમાં ફૂલ ડોલોત્સવ શરૂ થશે
રાજભાોગમાં ઠાકાોરજીનો અવનવા રંગાોથી ખોલવવામાં અાવશો હાઇકાોર્ટમાં PSIની પ્રિલીમ પરીક્ાના પરરણામ બાદ તોનો 

પડકારતી અરજી થઇ હતી ઃ સુનાવણી બાદ ચુકાદાો

PSIની ભરતી ઉપર HCની રોક 
પડતર અરજીનો નનકાલ લાવો

અમદાિાદ SVPIને 
‘બે્સર રીજીનલ એરપોર્ટ 
ઓિ ધ યર’નો એિોડ્ટ

અમદાવાદ
સરદાર િલ્ભભાઈ પરેલ 

ઈનરરનેશનલ એરપોર્ટને પ્રવતવઠિત 
એસોવસએરેડ ચ્ેમબસ્ટ ઓિ કોમસ્ટ, 
એનડ ઈનડ્સટ્ી ઓિ ઈષ્નડયા દ્ારા 
‘બે્સર રીજીનલ એરપોર્ટ ઓિ ધ યર’નો 
એિોડ્ટ એનાયત થયો છે. રદલહી ખાતે 
આયોજીત કાય્ટરિમમાં સતત બીજા િર્થે 
SVPIને 25 વમવલયન કેરેગરી હેઠળ 
‘બે્સર રીજીનલ એરપોર્ટ’નો એિોડ્ટ 
એનાયત કરાયો છે. કેનદ્રીય નાગરરક 
ઉડ્ડયન મંત્ી સવહત મહાનુભાિોની 
ઉપષ્્સથતીમાં SVPI એરપોર્ટને 
પ્રવતવઠિત સનમાન પ્રાપ્ થયું છે. 
અમદાિાદનું SVPI એરપોર્ટ ગ્ાહકોને 
શ્રેઠિ અનુભિો પ્રદાન કરિા અવિરત 
કાય્ટરત છે. SVPI એ બે રવમ્ટનલ 
વબલડીંગ િચ્ે શરલ તરીકે ઈલષે્ટ્ટ્ક 
સેડાન કારનો ઉપયોગ, એરપોર્ટને 
જોડતી કનષે્ટ્રવિરીમાં િધારો, મુસાિરો 
મારે બહેતર રરરેલ, િૂડ અને ગ્ાઉનડ 
ટ્ાનસપોરટેશન જેિી અનેક પહેલો કરી 
છે. એરપોર્ટ રવમ્ટનલની અંદર અને 
બહાર ્સિચછતા, સલામતી અને સુરક્ા 
અવિલ દરજ્જાની છે.
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માળીયા હાટીના 
માંગરોળ તાલુકાના થલી ગામમાં રહેતા જીતેન્દ્રગીરી 

રમેશગીરી મેઘનાથી(ઉ.વ.૧૯) તેના બહેન હેતલબેન 
રમેશગીરી મેઘનાથી (ઉ.વ.૨૧) મકરસંકાંતત તનતમતે 
માળીયા હાટીનાં તાલુકાના બુધેચા ગામની સીમમાં આવેલી 
સગાની વાડીએ ગયા હતા. તયાંથી દિનેશપરી, જીતેન્દ્રગીરી 
હેતલબેન અને ચેતનપરી કાળુપરી ગોસવામી(ઉ.વ.૨૫) 
ભાખરવડ ડેમ ખાતે ફરવા ગયા હતા. જયાં હેતલબેન 
માછલાઓને મમરા નાખતા હતા. તયારે અકસમાતે તેનો 
પગ લપસતા તેણી ડેમના પાણીમાં ડૂબી ગઈ હતી. આથી 
દિનેશપરી અને હેતલબેનનો ભાઈ રમેશગીરી,જીતેન્દ્રગીરી 
અને ચેતનપરી પણ હેતલબેનને બચાવવા પડયા હતા. પરંતુ 

આ ડેમના ઉંડા પાણીમાં ગરક થઈ ગયા હતા. બાિમાં 
તરવૈયાઓએ શોધખોળ િરમયાન હેતલબેન રમેશગીરી 
મેઘનાથી, જીતેન્દ્રગીરી રમેશગીરી મેઘનાથી અને િીનેશપરી 
કાળુંપરી ગોસવામીના મૃતિેહ જ મળયા હતા.જયારે 
ચેતનપરીનો બચાવ થયો હતો. 

ભાખરવડ ડેમમાં ડૂબી જતાં ભાઈ અને 
બહેન સતહત ત્રણના મોત, 1નો બચાવ
માછલાંને મમરા નાખતી તરૂણીનાે પગ લપસા,ે બચાવવા બે ભાઈએે ઝંપલાવ્યં હત્યં

ભાવનગર : ભાવનગર તજલ્ાના 
પાતલતાણા શેત્રુજંય તીથ્થના મામલે જૈન 
લોકોએ જુિી જુિી ફદરયાિ કરી હતી. 
આ ફદરયાિનો તનકાલ કરવા માટે 
રાજય સરકારના ગૃહ તવભાગે ટાસક 
ફોસ્થ બનાવી છે. આ ટાસક ફોસ્થની 
આજે મંગળવારે બેઠક હતી, જેમાં જુિા 
જુિા પ્રશ્ે સમીક્ા કરાઈ હતી. 

પાતલતાણાના શતે્રુંજય પવ્થત પર 
કેટલાક િુષણને પગલે જૈન સમાજના 
લોકોએ સરકારને રજુઆત કરી હતી. 
આ રજુઆતના આધારે ગૃહ તવભાગે 
ટાસક ફોસ્થ બનાવી છે. ટાસક ફોસ્થની 
આજે બુધવારે બેઠક હતી, જેમાં જૈન 
સમાજના લોકોની રજુઆતને ધયાને 

લઈ સમીક્ા કરવામાં આવી હતી. આ 
પ્રશ્નો ઝડપી તનકાલ કરવા પ્રયાસ 
કરાશે. આજે મહેસુલ, પંચાયત, 
ખનીજ, નગરપાતલકા, પોલીસ વગેરે 
તવભાગના અતધકારીની ટીમની રચના 
કરાઈ હતી. શતે્રુંજય તીથ્થની કોઈ 
ફદરયાિ આવશે તો આ ટીમ દ્ારા 
તતકાલ પ્રશ્ હલ કરવા કામગીરી 
કરવામાં આવશે. પાતલતાણાના 
શેત્રુંજય ગીરીરાજ જૈન તીથ્થ ઉપર 
આવેલ તનલકંઠ મહાિેવ મંદિરના 
પુજારીની હંગામી ધોરણે તનમણૂંક 
કરવાની કાય્થવાહી કરવામાં આવશે તેમ 
ભાવનગરના તજલ્ા કલેકટરે માતહતી 
આપતા જણાવયુ હતું. 

પાલિતાણામાં શેત્રંજય તીર્થના પ્રશ્ન 
હિ કરવા ટાસક ફોર્થની બેઠક મળી

જૂનાગઢ
જૂનાગઢમાં ટોરને્ટ ગેસ કંપની દ્ારા 

ઘરે-ઘરે ગેસની લાઈન પહોંચાડવાનું 
કામ ચાલી રહ્ં છે. પાઈપલાઈનનાં 
કામ િરમયાન જૂનાગઢનાં બાયપાસ પર 
લોલ નિીમાં પાઈપ પસાર કરવા માટે 
ટોેરેન્ટ ગેસ કંપની દ્ારા મંજુરી વગર 
ડ્ીલીંગ માટે છેલ્ા ઘણા સમયથી નિીનાં 
પાણીનો ગેરકાયિે ઉપયોગ કરવામાં આવે 
છે અને ઉપયોગ બાિ નીકળતું િૂતષત 
પાણી ફરી નિીમાં જ છોડવામાં આવી 
રહ્ં છે, જેનાં કારણે નિીનું પાણી િૂતષત 
થયું છે. વીસે’ક દિવસથી આવું ચાલતું 
હોવાને કારણે નિીનાં લાગુ પડતા કુવા 
અને બોરમાં પણ િૂતષત પાણી આવી ગયા 

મામલે ખેડૂતોએ તવરોધ નોંધાવયો છે. ગેસ 
કંપનીએ પોતાની ભૂલ કબુલ કરી તુરંત જ 
નિીમાં િૂતષત પાણી છોડવામાં નહી આવે 
તેવી બાંયધરી આપવી પડી હતી.

જૂનાગઢ શહેરમાં છેલ્ા ઘણા સમયથી 
ટોરેન્ટ કંપનીનું ગેસની લાઈન ફીટીંગનું 
કામ ચાલી રહં્ છે. જૂનાગઢ શહેરનાં 
બાયપાસની સાઈડમાં ગેસની લાઈન 
પસાર કરવામાં આવી રહી છે. 

ટોરનટટે લનયમભંગ કરીને જૂનાગઢની 
નદીનાં નીર બગાડતાં લવરોધનો રૂર

બોટાિમાં રાજયકક્ાના 
પ્રજાસત્ાક પવ્થની  

ઉજવણી માટે તૈયારી શરૂ
ભાવનગર

રાજયકક્ાના પ્રજાસત્ાક પવ્થની ઉજવણી બોટાિમાં 
થવા જઇ રહી છે જેને લઇ તંત્ર દ્ારા તૈયારીઓ આરંભી 
િેવાઇ છે. તત્રકોણીય ખોડીયાર ગ્ાઉન્ડ પર યોજાનાર આ 
પવ્થને અનુસંધાને તવશાળ ડોમ બનાવવાની કામગીરી 
શરૂ કરાય છે. ૨૬મી જાન્યુઆરીએ રાજયભરમાંથી 
કુશળ કલાકારોનો સાંસકકૃતતક કાય્થકમ પણ યોજાશે. 
૨૬મી જાન્યુઆરી, પ્રજાસત્ાક દિનની રાજયકક્ાની 
શાનિાર ઉજવણી કરવા માટે બોટાિ વહીવટી તંત્ર 
સુસજ્જ થઇ રહં્ છે. આ પ્રસંગે બોટાિ તજલ્ો પોતાની 
ગૌરવભરી ઓળખ રાજય અને િેશ સમક્ રજૂ કરશે 
તયારે તજલ્ા કલેકટરના માગ્થિશ્થન અનુસાર બોટાિના 
તત્રકોણી ખોડીયાર ગ્ાઉન્ડ ખાતે તડામાર તૈયારીઓનો 
પ્રારંભ થઇ ચુકયો છે.

રાજકોટમાં તવદ્ાથથીના  
મૃતયુ મામલે સરકાર 

એકશનમાં, અહેવાલ માંગયો
રાજકોટ

રાજકોટના ગોંડલ રોડ પર આવેલી એ. વી. જસાણી 
સકકૂલમાં ધોરણ 8માં ભણતી એક તવદ્ાતથ્થનીનું મોત થયુ 
હતું. ધોરણ 8ની આ તવદ્ાતથ્થનીને ધ્ુજારી આવયા બાિ 
બને્ચ પરથી ઢળી પડી હતી અને એ પછી તેને હોસસપટલ 
લઇ જવામાં આવી હતી જયાં તબીબે તેને મૃત જાહેર કરી 
હતી. આ બાબતે પદરવારજનોએ આરોપ કરતા કહ્ હતું 
કે ઠંડીના કારણે બાળકીને હાટ્થ અટેક આવયો હતો અને 
તેનો તાતકાતલક સારવાર ન મળતાં બાળકીનું મૃતયુ થયુ 
છે.  આ ઘટના બાિ આજે રાજય સરકાર પણ હરકતમાં 
આવી છે અને આ સમગ્ ઘટના બાબતે સકકૂલ પાસેથી 
દરપોટ્થ માગયો છે. બાળકીના મૃતિેહને પીએમ માટે લઇ 
જવાયો છે. પીએમ દરપોટ્થ આવયા બાિ જ આ ઘટના 
અંગે વધુ જાણકારી મળશે.

અમરટેિી
રાજુલા તાલુકાના કોવાયા નજીક 

આવેલી તસમેન્ટ ફેકટરીના ગેસટ 
હાઉસમાં કંપનીના આતસસટન્ટ વાઇસ 
પ્રેતસડેન્ટે ગળાફાંસો ખાઈ આપઘાત 
કરી લેતા ચકચાર વયાપી છે. તેઓ 
સુરતના મગિલા ખાતે કંપનીના 
પલાન્ટમાં ફરજ બજાવતા હતા. તયાંથી 
2 માસ પૂવવે જ ડેપયુટેશન પર કોવાયા 
ખાતે મૂકાયા હતા.પાદરવાદરક કારણે 
આતમહતયા કયા્થની આશંકા સાથે 
પોલીસે તપાસ આિરી છે.

રાજુલાના કોવાયા ગામ નજીક 

આવેલી અલ્ટ્ાટેક તસમેન્ટ કંપનીમાં 
ડેપયુટેશન પર આવેલા કંપનીના 
આતસસટન્ટ વાઇસ પ્રેતસડને્ટ તવનોિ 
તત્રપાઠીએ કંપનીના ગેસટ હાઉસમાં 
પોતે જે રૂમમાં રહેતા હતા તે રૂમમાં 
પંખા સાથે ગળાફાંસો ખાઈ આપઘાત 
કરી લેતા ચકચાર વયાપી છે.

મૃતક યુપીના ગોરખપુર તવસતારના 
રહેવાસી હતા. તેમજ ૨ માસ પહેલાં 
સુરતના મગિલા ખાતે કંપનીના 
પલાન્ટમાં ફરજ બજાવતા હતા અને 
હાલ કોવાયામાં ડેપયુટેશન પર આવયા 
હતા. 

પોરબંદર
પોરબંિરથી 50 દકમી. િુર બોટમાં 

આગ લાગતા કોસટગાડ્થના મેરીટાઈમ 
રેસકયુ સબ સેન્ટરને જાણ કરવામાં 
આવતા હતેલકોપટરની મિિથી પાંચ 
ખલાસીઓના રેસકય ુ કરી લેવામાં 
આવયા હતા. જયારે બે ખલાસીઓ બોયા 
ઉપર તરીને અન્ય બોટની મિિથી બચી 
ગયા હતા. પોરબિંરથી 50 દક.મી. િૂર 
ભોગાત અને હષ્થિ વચે્ના િરીયામાં 
એક દફતશંગ બોટમાં કોઈ કારણોસર 
આગ લાગતા ભારતીય કોસટગાડ્થના 

પોરબંિર ખાતે આવેલા મેરીટાઈમ 
રેસકયુ સબ સેન્ટરને જાણ કરવામાં 
આવી હતી. તયાંથી ઈન્ટરસેપટર ક્ાસ 
જહાજો સી - ૧૬૧ અને સી - ૧૫૬ને 
તાતકાતલક તયાં પહોંચી જવા સુચના 

અપાતા આ જહાજોએ તરફ િોડી ગયા 
હતા. તો બીજી તરફ એડવાન્સ લાઈફ 
હેતલકોપટરને તાતકાતલક તયાં આઈ.સી.
જી. એર સટશેન ખાતે ઉડાડવામાં આવયું 
હતું અને તાતકાતલક તયા ં તપાસ કરવા 
જણાવાયું હતું.

બોટ ઉપર આગે તવકરાળ સવરૂણ 
ધારણ કરતા ખલાસીઓએ જીવ 
બચાવવા માટે સમુદ્રમાં ઝંપલાવી િીધું 
હતું. બે ખલાસીઓ બોયાના સહારે 
તરીને અન્ય બોટ પાસે પહોંચી જતા  
બચી ગયા હતા

પોરબંિર િદરયામાં ફરતી બોટમાં આગઃ 
કોસટગાડવે પાંચ ખલાસીઓને બચાવયા

અલ્ટ્ાટટેક લરમેનટ કંપનીના મદદનીશ 
વાઇર પ્રેલરડેનટનો ફાંરો ખાઈ આપઘાત
પારરવારરક કારણ હાવેાની એાશંકાએે પાેલીસ દ્ારા તપાસ

મહ્રવા 
ખેત પિેાશના પુરતા ભાવ 

નહીં મળતા ખેડૂતોમાં ભારે 
નારાજગી ઉઠવા પામી છે તો 
બીજી બાજુ ભુંડ, તનલગાયના 
ત્રાસથી લાખોનું નુકશાન 
ખેડૂતો સહન કરી રહ્ા છે. 
ખેતીવાડી તવસતારમાં તવજળી 
પણ પુરા આઠ કલાક અપાતી 
ન હોવાની ફદરયાિ ઉઠી છે. 
સઘળા પ્રશ્ો અંગે મહુવા 

સતહતના ખેડૂતો દ્ારા રૂબરૂ 
પ્રશ્ો રજૂ કરશે. તવના વાંકે 
ખેડૂતોને ભોગવવી પડતી અનેક 
સમસયાઓ તા.૨૨ પહેલા 
સરકાર ઉકેલ લાવે અન્યથા 
ખેડૂતો હક્ક અને અતધકાર માટે 
તા.૨૪ને મંગળવારે સવારે 
૧૦ કલાકે મહુવા માકકેટીંગ 
યાડ્થમાં ખોડીયાર માતાજીના 
મંદિરે મહાસંમેલન કરી ખેડૂતો 
ખુિ પોતાની વિેના સવમુખે 

રજૂ કરશે. તેમજ તા.૩૧ 
આસપાસ ભાવનગર માકકેટીંગ 
યાડ્થમાં ભાવનગર-બોટાિ અને 
અમરેલી તજલ્ાના ખેડૂતો માટે 
જંગી સંમેલન કરી ખેડૂતોના 
હક્ક અને અતધકાર માટે 
ગુજરાતભરમાં લડત આપવાના 
શ્ીગણેશ કરવા તચમકી ઉચ્ારી 
છે. આમ સરકાર સામે ફરી 
એકવાર ખેડૂતો મિેાનમાં આવી 
ગયા છે.

ભાવનગર 
ગાદરયાધાર તાલુકાના મોટા ચારોદડયા ગામે 

અઢી વષ્થ પહેલા જાલીનોટ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા 
બન્ે શખસને ભાવનગર કોટટે ૧૦ અને ૦૭ વષ્થ 
કેિની સજા ઉપરાંત રોકડ રકમનો િંડ થયો છે.

ગાદરયાધારાના મોટા ચારોદડયા ગામે રહેતો 
હસમુખ ગોરધનભાઈ ઝાલાવાદડયા નામના 
શખસે ભુપત માધુભાઈ કોટદડયા (રહે, સોમેશ્વર 
સોસાયટી, નરોડા રોડ, અમિાવાિ) નામના 
શખસ પાસેથી વષ્થ ૨૦૧૯માં ભારતીય ચલણની 
અલગ-અલગ િરની ડુપલીકેટ નોટો મંગાવી 

હતી. િરતમયાનમાં હસમુખ ઝાલાવાદડયા ગત 
તા.૧૭-૭-૨૦૧૯ના રોજ ગાદરયાધાર બસ 
સટેન્ડ પાસે, સરકીટ હાઉસના િરવાજા નજીકથી 
રૂા.૩૦,૮૦૦ની જાલીનોટ સાથે પોલીસની 
ઝપટમાં આવી જતાં શખસની ધરપકડ કરી 
આગવીઢબે પૂછતાછ કરી હતી. જેમાં આ 
જાલીનોટો અમિાવાિના શખસ ભુપત કોટદડયા 
પાસેથી મંગાવી હોવાની કબૂલાત આપતા પોલીસે 
શખસના ઘરે િરોડો પાડી વધુ રૂા.૬૯,૦૭૦ની 
જાલીનોટ, કોમપયટુર, મોનીટર, તપ્રન્ટર કબજે 
કરી ભુપત કોટદડયાની પણ ધરપકડ કરી હતી.

ખેડૂતોને ભોગવવી પડતી રમસયાઓના 
લનરાકરણ માટટે ખેડૂત મહારંમિેન મળશે

ગારરયાધાર ખાતે જાિીનોટ કૌભાંડમાં 
એકને 10, બીજાને 7 વર્થ કેદની રજા

પાષેણક્ષમ ભાવ સાથે ભ્યંડ એને ખ્યંટીયાને કારણે ખેડૂતાેને હાલાકી બન્ે શખ્સને રાકેડ રકમનાે દંડ ભરવા ભાવનગર કાેટ્ટનાે હ્યકમ

બે ખલાસીએાે બાેયા ઉપર તરીને બચી ગયા : દાઝી ગયેલા ખલાસીએાેને સારવાર
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હવે હ�ેલીવૂડ મૂવી બન�વવ� ર�જામ�ૌલીન�ે સંકેત
મુંબઇ : ભારતમાં બાહુબલી અને આરઆરઆર જેવી મેગા સુપરહહટ ફિલમમો 
બનાવી ચુકેલા ડાયરેકટર એસ.એસ. રાજામૌલીએ હવે હમોલીવૂડ મૂવી બનાવવાનમો 
સંકેત આપયમો છે. ગમોલડન ગલમોબ એવમોડ્ડ અને હરિફટકસ ચમોઇસ એવમોડ્ડ જીતયા પછી 
રાજામૌલીને હવે હમોલીવૂડમાં ઝંપલાવાનું મન થયું છે. ગયા અઠવાફડયે તેમની 
મુલાકાત હમોલીવૂડના પીઢ ફિગિર્ડક સટીવન  સપીલબગ્ડ અને જેમસ કેમરુન સાથે 
થઇ હતી અને બન્ેએ પીફરયડ ફિલમ આરઆરઆરના વખાણ કયા્ડ હતા.  

અમેરિકાની િીયાલીટી શોની સટાિ અને મોડલ 
રકમ કાર્દશશયને શરિન્ે્ ડાયનાનો એક નેકલે્ 
ખિીદ્ો છે. આ નેકલે્ તેમણે શનલામીમાં ખિીદ્ો 
છે. ઓકશન હાઉ્ ્ોથબીનાં જણાવયા અનુ્ ાિ, 
આ નેકલે્ને વર્દ 1920માં શરિરટશ જ્ેલિ 
ગિૈા્દડે બનાવયો હતો. તેને લંડનમાં 162,800 
ડોલિમાં વેચવાનો હતો. શનલામીમાં ચાિ બીડિે 
બોલી લગાવી હતી. પિંતુ છેલ્ી 5 શમશનટમાં 
રકમ કાર્દશશયને તેની ્ૌથી વધાિે બોલી લગાવીને 
્ોથબી પા્ેથી ખિીરી લીધો. આ નેકલે્ ને 
રરવંગત શરિન્ે્ ડાયનાએ પહેયયો હતો. હવે તે 
રકમનો છે. રકમે આ ્ેટ લગભગ 197453 
ડોલિમાં ખિીદ્ો છે. હીિા જડીત નીલમ અટ્ાલ્ાહ 
ક્ો્ નેકલે્ની રકંમત ભાિતીય રૂશપયામાં લગભગ 

1.6 કિોડ રૂશપયા છે. ્ોથબી લંડનનાં જ્ેલિીનાં 
રિમુખ, શક્સસટયન સપોફોથથે કહ્ં કે, રરવંગત શરિન્ે્ 
ડાયનાની માશલકીહકવાળા આ પહિેેલી જ્ેલિી 
ખૂબ જ ઓછી બજાિમાં જોવા મળે છે.

મુંબઇ : હોલીવૂડમાં એક નવું રિેમી યુગલ ચચા્દમાં છે. અમેરિકન 
-અશભનેત્ી-શ્ંગિ ્ેશલના ગોમેઝ ચેઇનસમોક્્દથી જાણીતા બનેલા ડ્ 
ટૈગગાટ્દ  ્ાથે રિલેશનમાં હોવાનું કનફમ્દ થયું છે.  હજુ થોડા  ્મય 
પહેલાં એવા ્મચાિા આવયા હતા કે ્ેશલના રિાડ પલીટઝ ્ાથે ડરેટંગ 

કિી િહી  છે પણ હવે તેનૂ ડ્રૂ ્ાથેની ત્વિો વાયિલ થઈ િહી 
છે.  તેઓ નયૂયોક્કમાં એક બોલીંગ ગેમમાં ્ાથે જોવા મળયાં હતાં. 
બંને ટીનેજિની જેમ એકબીજામાં ઓતરિોત રેખાતાં હતાં. તેમણે તયા ં

કેટલાક યુવા ફેન્નું ્ાથે અશભવારન ઝીલયું હતું અને ઓટોગ્ાફ 
પણ આપયા હતા. બંનેએ પોતાની આતમીયતા છૂપાવવા કોઈ 
રિયા્ કયા્દ  ન હતા.  ઉલ્ેખશનય છે કે તાજેતિમાં ગોલડન 
ગલોબ એવોડ્દઝમાં ્ેશલના થોડી સથૂળ રેખાતી હોવાથી ભાિે 
ટ્ોલ થઈ હતી. જોકે, તેણે બારમાં પોતાનું વજન વધી ગયાનું 
સવીકાયુું પણ હતું.

નવી મુંબઇઃ બોશલવૂડ એકટ્ે્ જેકલીન ફના્દનડીઝ પોતાની પ્્દનલ લાઇફને લઈને ્તત 
ચચા્દમાં િહે છે. અશભનેત્ીની 200 કિોડના મની લોનડરિંગ કે્ની મુશકલેીઓ ઓછી થવાનું 
નામ નથી લઈ િહી. અશભનેત્ી રરલહીની પરટયાલા હાઉ્ કોટ્દમાં હાજિ થઈ હતી જયાં 
તેણે કેટલાક ચોંકાવનાિા શનવેરનો આપયા હતા. જેસલિને જણાવયું કે , ્ુકેશે પોતાનો પરિચય 
્ન ટીવીના માશલક તિીકે આપયો હતો. તેમજ તશમલનાડુના પૂવ્દ ્ીએમ જે જયલશલતા તેની 
મા્ી લાગે છે. એવુ પણ જણાવય ુહતુ. અશભનેત્ીએ એ પણ રાવો કયયો હતો કે, ્ુકેશ ્ાથે 

જેલિીનની છેલ્ે 8 ઓગસટ, 2021ના િોજ કોલ પિ વાત થઈ હતી. તે રરવ્ પછી તેણે 
તેનો ્ંપક્ક કયયો ન હતો. અશભનેત્ીએ રાવો કયયો હતો કે શપંકી ્ુકેશ શવશે બધું જ જાણતી 
હતી પિંતુ તેણે કયાિેય તેનો ખુલા્ો કયયો નથી. EDની પૂછપિછમાં જેકલીને સપષ્ટ કયુું 
છે કે, તેના અને ્ુકેશ વચે્ કોઈ ્ંબંધ નથી. EDએ તેની ચાજ્દશીટમાં રાવો કયયો હતો 
કે, જેકલીન ઠગ ્ુકેશ પા્ેથી રકંમતી શગફટ લેતી હતી. એવું પણ કહેવાય છે કે, ્ુકેશે 
જેકલીન માટે શ્ીલંકામાં એક આલીશાન ઘિ ખિીદ્ું હતું. જેકલીન ફના્દસનડ્ે રરલહીની 
પરટયાલા હાઉ્ કોટ્દમાં કહં્ હતું કે, ્ુકેશ ચંદ્રશેખિે તેનું જીવન 

નક્ક બનાવી રીધું છે. અશભનેત્ીએ કહ્ં, ‘તેણે માિી લાગણીઓ ્ાથે 
િમત કિી છે અને માિા જીવનને નક્ક બનાવી રીધું છે.’ એવા અહેવાલ 
હતા કે જેકલીન પણ ્ુકેશ ્ાથે લગ્ન કિવાની યોજના બનાવી િહી છે.

સુકેશે મારુ જીવન નક્ક બનાવી દીધું, 
મને બરબાદ કરી નાંખી : જેક્લિન

શાહરૂખ રૂ. 6,267 કરાોડની સંપત્તિ સાથો વિશ્વના ધનનક કલાકારાોમાં ત્ીજા ક્રમો
નવી રરલહી : શાહરુખ ખાન ચાિ વર્દ પછી મોટા પડરે પઠાણ 

્ાથે પિત ફિી િહ્ો છે. આ ્મયે જો કોઈ એમ શવચાિતું 
હોય કે રફલમ શનષફળ જવાના લીધે શાહરૂખ ખાનની ્ંપશતિ પિ 
અ્િ પડશે તો તે ફીફા ખાંડે છે. શાહરુખ ખાન ૭૭ કિોડ ડોલિ 
(૬,૨૫૯ કિોડ)ની કમાણી ્ાથે શવશ્વના ટોચના ર્ ્ંપશતિવાન 
અશભનેતાઓમાં સથાન પામે છે. શવશ્વના ્ૌથી ્મૃદ્ધ ર્ 
અશભનેતામાં બોશલવૂડમાંથી શાહરૂખ ખાન એકમાત્ અશભનેતા છે. 

તેણે ટોમ ક્રૂઝ અને જેકી ચેનને પણ પાછળ છોડી રીધા છે. શવશ્વના 
્ૌથી ધનવાન અશભનેતાઓની જાિી કિવામાં આવેલી યારીમાં 
જોઈએ તો ્ેનરફલડ સટાિ જેિી ્ેનરફલડ અને ટાયલિ પેિી એક 
અબજ ડોલિ ૮,૧૫૦ કિોડ રુશપયા ્ાથે ટોચ પિ છે.્ેનરફલડ 
અને ટાયલિનતેના પછી ડવાઇન જોન્ન ૮૦ કિોડ ડોલિ 
્ાથે બીજા ક્મે આવે છે. શાહરૂખ ખાન ૭૭ કિોડ ડોલિ 
એટલે કે ૬,૨૬૭ કિોડ રુશપયા ્ાથે ત્ીજા ક્મે આવે છે.

ઐૌશ્વર�યાઐે જમીનન�ે 22 
હજાર રૂપિર�ન�ે વેર�ે 
નહીં ભરત�ં ન�ેટિસ

મુંબઇ : અશભનેત્ી ઐશ્વયા્દ િાયે પવન 
ચક્ી રિોજેકટ માટે જમીન ખિીદ્ા પછી 
જમીન મહે્ૂલના પૈ્ા નહીં ભિતાં નાશશક 
શજલ્ી મહે્ૂલી તતં્ દ્ાિા તેને બાકી િકમ 
માટે નોરટ્ પાઠવવામાં આવી છે.  ઐશ્વયા્દ 
િાય બચ્નને નાશ્કના તહે્ ીલરાિ 
તિફથી નોરટ્ પાઠવવામાં આવી છે. 
નાશ્કના શ્ન્નિના અડવાડી એરિયામાં 
ઐશ્વયા્દ િાયે પવન ચક્ી માટે જમીન 
ખિીરી છે. આ જમીનનો એક વિ્નો 
૨૧,૯૬૦ રૂશપયાનું મહે્ૂલ ભિવાનું બાકી 
છે. ઐશ્વયા્દની ્ાથે્ાથે અનય ૧૨૦૦ 
જણાને પણ ટેક્ માટે નોરટ્ પાઠવવામાં 
આવી છે.  માચ્દ મશહનો લિોશઝંગનો મશહનો 
હોવાથી  માચ્દ મશહનાના અંત ્ુધીમાં ટેક્ 
ભિવાની ્ૂચના આપવામાં આવી છે. જોકે, 
ઐશ્વયા્દ િાય તિફથી આ નોરટ્ બાબતે 
કોઈ રિતયાઘાત મળયો નથી. 

મોડેલ રકમ કાર્દશશયને શનલામીમાં 
શરિન્ે્ ડાયનાનો નેકલે્ ખિીદ્ો

્ેલીના ગોમેઝ ફિી રિમેમાં પડી, ડૂ 
ટૈગગાટ્દ ્ાથે ડેરટંગ કનફમ



મોટાભાગે આપણે માનવના પુનર્જનમની 
વાતો કેટલીક વાતા્જઓ કે ફિલમોમાં 

ર જાણી છે. પરંતુ ભારતમાં પણ આવા ર એક 
ફકસ્ાની વાત જાણીતી છે. ૧૯૩૦ના દાયકાની 
શરૂઆતમાં ફદલ્ીના ઓછા જાણીતા વવસતારમાં 
રનમેલી એક છોકરીએ ભૂતકાળનું જીવન યાદ 
રાખવાનો દાવો કયયો ્તો. આ અંગેની ખબર 
મીફિયામાં િેલાઈ અને તે પછી તેની ચચા્જ ચાલી.

૧૮ જાનયુઆરી, ૧૯૦૨ના રોર મથુરાના 
ર્ેવા્ી ચતુભુ્જરને તયાં એક પુત્ીનો રનમ થયો 
્તો, રેનું નામ લુગિી ્તું. જયારે લુગિી ૧૦ 
વર્જની ્તી તયારે તેના લગ્ન તે ર વવસતારના 
દુકાનદાર કેદારનાથ ચૌબે ્ાથે થયા ્તા. 
કેદારનાથ ચૌબેની મથુરામાં પિની દુકાન અને 
્ફરદ્ારમાં તેની શાખા પણ ્તી. જયારે લુગિી 
પ્રથમ વખત ગભ્જવતી થઈ, તયારે તેનું બાળક મૃતય ુ
પામયું. બીજી ગભા્જવસથા વખતે તેનો પવત તેને 
આગ્ા ખાતેની ્રકારી ્ોસસપટલમાં લઈ ગયો, 
જયાં વ્ઝફેરયન દ્ારા પુત્નો રનમ થયો. નવ ફદવ્ 
પછી, ૪ ઓકટોબરે લુગિીની સસથવત વધુ બગિી 
અને તેણી મોતને ભેટી. લુગિીના મૃતયનુા એક વર્જ, 
દ્ મવ્ના અને ્ાત ફદવ્ પછી, ૧૧ ફિ્ેમબર, 
૧૯૨૬ના રોર, ફદલ્ીના વચરાવાલા મો્લ્ાના 
બાબુ રંગ બ્ાદુર માથુરને તયાં એક પુત્ીનો રનમ 
થયો, રેનું નામ તેઓએ શાંવત દેવી રાખયુ ં ્તું. 
ચાર વર્જની ઉંમર ્ુધી તે બ્ુ બોલતી ન ્તી. 
પરંતુ જયારે તેણે વાત કરવાનું શરૂ કયુું તયારે તેણે 
તેના “પવત’ અને તેનાં “બાળકોની યાદ આવી. આ 
છોકરીએ તેના આગલા રનમની મોટાભાગની વાત 
યાદ છે તેવો દાવો કરતા ર ્ૌ કોઈ આશ્ચય્જમાં 
મુકાયુ.

તેણે કહં્ કે તેનો પવત મથુરામાં ્તો અને તે 
એક કાપિની દુકાનનો માવલક ્તો અને તેમને 
એક પુત્ ્તો. શાંતાદેવી આ વખતે નાની ્તી 
એટલે તેના માતા-વપતાએ બાળકની વાત ઉપર 
ઝાઝુ ધયાન આપયું ન્ીં. ્મય રતાં તેણી 6 વર્જની 
થતા તેણે આગલા રનમની વાતો િરી શરુ કરી અને 
પવત ્ાથે મથુરામાં તેના જીવન ્ાથે જોિાયેલી 
્ંખયાબંધ ઘટનાઓ તેણે વણ્જવી. ભોરન આરોગતી 
વખતે તે ક્ેતી, “મથુરામાં મારા ઘરે, મેં વવવવધ 
પ્રકારની મીઠાઈઓ ખાધી છે. તેણીએ તેના પવત 
વવશે ત્ણ વવવશષ્ટ લક્ષણોનો ઉલે્ખ કયયો. તે ગોરો 
્તો, તેના િાબા ગાલ પર મોટો મ્ો ્તો અને 
તેને વાંચવા માટે ચશમાની આવશયકતા ર્ેતી ્તી. 
તેણે એ પણ ઉલે્ખ કયયો કે, તેના પવતની દુકાન 
દ્ારકાધીશ મંફદરની ્ામે આવેલી છે. આ ્મયે 
તેનાં માતાવપતા આવાં વનવેદનોથી ્ેરાન થઈ ગયા. 

શાંવત દેવીએ આગલા ભવમાં બાળકના રનમ પછી 
તેના મૃતયુની વવગતવાર માવ્તી પણ આપી ્તી. 
રેને કારણે શાંતાદેવી ર એક ર્સય બનવા માિંી.

માતા-વપતા વવચારવા લાગયા કે આ યાદો કદાચ 
પાછલા જીવનની ્શે. રેમ-રેમ છોકરી મોટી 
થતી ગઈ, તેમ-તેમ તે તેના માતા-વપતાને મથુરા 
લઈ રવાનું ક્ેતી ર્ી. જો કે, તેણે આઠ કે નવ 
વર્જની ઉંમર ્ુધી કયારેય તેના પવતના નામનો 
ઉલ્ેખ કયયો ન્ોતો. ભારતમાં એવો ફરવાર છે કે, 
પત્ીઓ તેમના પવતનું નામ ઉચ્ારતી નથી.

એક ફદવ્ શાંવત દેવીના દુરના ્ંબંધી, 
ફદલ્ીની રામર્ ્ાઈસકકૂલ 
દફરયાગરના વશક્ષક બાબુ વબશનચંદે 
શાવંત દેવીને કહ્ં કે જો તે તેને તેના 
પવતનું નામ ક્ેશે, તો તે તેને મથુરા 
લઈ રશે. આ ઓિરથી લલચાઈને, 
તેણે તેના કાનમાં પફંિત કેદારનાથ ચૌબે’ નામ 
કહં્. પછી વબશનર: પંફિત કેદારનાથ ચૌબેને 
એક પત્ લખયો, રેમાં શાંવતદેવી દ્ારા કરવામાં 
આવેલાં તમામ વનવેદનોની વવગતોનો ઉલ્ેખ 

કરાયો, આ ્ાથે ર તેમને ફદલ્ીની મુલાકાત લેવા 
કહં્. કેદારનાથે તેના મોટાભાગનાં વનવેદનોની 
પસુષ્ટ કરતાં રવાબ આપયો અને ્ૂચવયું કે, 
તેના એક ્ંબંધી, પંફિત કાંજીમલ, રે ફદલ્ીમાં 
ર્ેતા ્તા, તેને આ છોકરીને મળવાની મરંૂરી 
આપવામાં આવે. રે પછી કાંજીમલ ્ાથે મુલાકાત 
ગોઠવવામાં આવી. આ ્મયે શાંવત દેવીએ તેને 
તેના પવતના વપતરાઈ ભાઈ તરીકે ઓળખયો ્તો. 

કાંજીમલ એટલો પ્રભાવવત થયો કે, તે કેદારનાથને 
ફદલ્ી લાવવા માટે મથુરા ગયો ્તો. કેદારનાથ 
૧૨ નવેમબર, ૧૯૩૫ના રોર લુગિીના પતુ્ 
નવનીતલાલ અને તેની નવી પત્ી ્ાથે ફદલ્ી 
આવયા ્તા. શાંવતદેવીને ગેરમાગગે દોરવા માટે, 
કાંજીમલે કેદારનાથને તેમના મોટામાઈ તરીકે રરૂ 
કયાું, શાંવતદેવી શરમાળ થઈને એક બારુ ઊભી 
ર્ી. કોઈએ પૂછયુ ં કે, તે શા માટે તેના પવતના 
મોટાભાઈ ્ામે શરમાતી ્તી. આ ્મયે તેણીએ 
ધીમા પણ મક્કમ સવરે કહ્ં, “ના, તે મારા પવતનો 
ભાઈ નથી. તે પોતે ર મારો પવત છે. તયારબાદ 

તેણે તેની માતાને મ્ેમાનો માટે 
ભોરન તૈયાર કરવા કહં્. જયારે 
માતાએ પૂછયું કે, તેણીએ શું તૈયાર 
કરવું જોઈએ, તયારે તેણીએ કહ્ં કે તેનો 
પવત કેદારનાથ ભરેલા બટેટાના પરાઠા 

અને કોળાના શાકનો શોખીન છે. આ ્ાંભળી 
કેદારનાથ સતબધ થઈ ગયા. કારણ કે, આ તેમની 
વપ્રય વાનગીઓ ્તી. પોતાના પાછલા જીવનમાં 
થયેલા પતુ્ નવનીતને જોઈને શાવંતદેવી ભાવુક 

થઈ ગઈ ્તી. જયારે તેણીએ તેને ગળે લગાવયો 
તયારે તેની આંખોમાં આં્ુ આવી ગયા. તેણે તેની 
માતાને તેનાં બધાં રમકિાં લાવવા અને બાળક 
નવનીતને આપવા કહં્. ફદલ્ીમાં તેમના રોકાણ 
દરવમયાન કેદારનાથને શાંવત દેવીનું વત્જન ઘણી 
રીતે લુગિી રેવું ર રણાયું. રાતે ્ૂવા માટે રતાં 
પ્ેલાં તેણે તેની ્ાથે એક્ા વાત કરવાની મંરૂરી 
માંગી. રે બાદ કેદારનાથે તેને કહ્ં કે, તેને ્ંપૂણ્જ 

ખાતરી છે કે શાંવત દેવી તેની પત્ી લુગિી બાઈ 
છે. કારણ કે તેણે ઘણી એવી વસતુઓનો ઉલે્ખ 
કયયો ્તો રે લુગિી વ્વાય કોઈ જાણી શકયું ન 
્તું. શાવંત દેવીની વાત મીફિયા દ્ારા આખા દેશમાં 
િેલાઈ ગઈ અને ઘણાં બૌવધિકોએ તેમાં ર્ લીધો. 
જયારે મ્ાતમા ગાંધીએ તેના વવશે ્ાંભળયું ્તુ, 
તયારે તેમણે શાંવત દેવીને બોલાવયા ં અને તેમની 
્ાથે વાતો કરી. ગાંધીજીએ આ કે્ ના અભયા્ 
માટે ્ં્દ્ભયો, રાષ્ટીય નેતાઓ અને મીફિયાના 
્ભયો ્વ્ત ૧૫ અગ્ણી લોકોની ્વમવતની 
વનમણૂક કરી ્તી. ્વમવતએ તેનાં માતા-વપતાને 
તેમની ્ાથે મથુરા રવા દેવા માટે ્મજાવયા.ં 
તેઓ ર૪ નવેમબર, ૧૯૩૫ ના રોર શાંવત દેવી 
્ાથે રેલમાગગે રવાના થયા ્તા. તેઓ કેદારનાથના 
ઘરની નજીક પ્ોંચયા કે શાંવત દેવી ઘોિાગાિી 
પરથી નીચે ઉતરી અને તેણે ભીિમાં એક વૃધિ 
વયવતિને જોયો, તેણીએ તરત ર તેને પ્રણામ કયા્જ 
અને અનય લોકોને કહ્ં કે તે તેના ્્રા છે અને 
ખરેખર એવું ર ્તું. જયારે તેણી તેના ઘરની ્ામે 
પ્ોંચી, તયારે તે કોઈ પણ ખચકાટ વવના અંદર 
ગઈ અને તેણીનો બિેરૂમ શોધી કાઢ્ો. શાંવતદેવીને 
પછી તેના બીજા ઘરે લઈ રવાનું કહં્ જયા ંતે ઘણાં 
વરયોથી કેદારનાથ ્ાથે ર્ેતી ્તી. તેણીએ કોઈ 
પણ મુશકેલી વવના તયાનંા ડ્ાઈવરને માગ્જદશ્જન 
આપયુ.ં ્વમવતના ્ભયોમાંથી એકે તેણીને તે કકૂવા 
વવશે પૂછયું રેના વવશે તેણીએ ફદલ્ીમાં વાત કરી 
્તી. તેણી એક ફદશામાં દોિી, પરંતુ તયા ં કકૂવો ન 
મળતાં તે મૂંઝવણમાં ્તી. તેણીએ ખાતરી ્ાથે 
કહ્ં કે, તયા ંએક કકૂવો ્તો. કેદારનાથે તે સથળે એક 
પથથર ્ટાવયો અને તયાં તેમને એક કકૂવો મળયો. 
ઘરમાં ્ંતાિવામાં આવેલા પૈ્ ાની વાત કરી તો 
શાવંત દૈવી બીજા માળે લઈ ગઈ અને તેમને એક 
રગયા બતાવી, જયા ંતેમને વા્ણ મળયું પણ તેમાં 
પૈ્ ા ન ્તા. કેદારનાથે બાદમાં કબૂલાત કરી ્તી 
કે, લુગિીના મૃતયુ બાદ તેણે પૈ્ા લઈ લીધા ્તા. 
જયારે શાંવત દેવીને તેના માતા-વપતાના ઘરે લઈ 
રવામાં આવી, જયા ંતેણે પ્ેલાં તેની કાકીને તેની 
માતા તરીકે ઓળખી, પરંતુ ટૂંક ્મયમાં ર તેણે 
પોતાની ભૂલ ્ુધારી લીધી. તે કાકીના ખોળામાં 
બે્ી ગઈ. તેણીએ તેના વપતાને પણ ઓળખયા. આ 
્મયે મા-દીકરીની આંખોમાંથી અશ્ુધારા વ્ેવા 
માંિી ્તી. શાવંત દેવીને પછી દ્ારકાધીશ મફંદર 
અને અનય સથળોએ લઈ રવામાં આવી ્તી, રેની 
તેણે અગાઉ વાતો કરી ્તી અને તેનાં લગભગ 
તમામ વનવેદનો ્ાચાં ્ોવાનું ચકા્વામાં આવયુ ં
્તું. આમ ભારતમાં પુનર્જનમનો આ એક રોચક 
ફકસ્ો છે.

ફિલ્મ અને પુસ્તક�ેમ�ં વર્ણવ�યેલી કથ� જેવી જ સત્ય ઘટન� હજી પર અ�શ્ચય્ણજન્�વન�રી 

ઓફબીટ
ધવલ શુક્લ

મથુર�મ�ં મૃત્ય ુપ�મેલી લુગડીન�ે જન્ ફિલ્ીમ�ં શ�ં્ત� િેવી ્તરીકે 
થય�ે. ન�નપરથી જ મથુર� અને ્તેન� પફરવ�રને ય�િ કર્તી બ�ળકી 

મ�ેટી થ્તી ગઈ અને ્તેરે કરેલી સઘળી વ�્ત�ે સત્ય પુરવ�ર થઈ

શાંતા દેવીઃ ભારતમાં પુનર્જન્મની અનોખી કહાણી
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મુંબઈ
।હથેળી વિનાના એક હાથ સાથે 

જન્ેલી ભરુચની સાવ્યા ્નસસુરીને તેના 
૧૮્ા જન્દિન પર એક અનોખી ભેટ 
્ળી છે. આ્ તો સાવ્યાને બીજી કોઈ 
ખોડ નહોતી, પરંતસુ જન્જાત ખા્ીને 
કારણે એક હાથ્ાં હથેળી ના હોિાથી 
તે કયારેક હતાશ થઈ જતી. જોકે, તેણે 
સપના્ાં પણ નહોતસું વિચાયસુું કે એક 
દિિસ તેને પણ નિો હાથ ્ળશે. આ્ 
તો અશકય લાગતી આ િાતને ્સુંબઈની 
ગલોબલ હોસ્પટલના ડૉકટરોએ શકય 
બનાિી છે. હાલ્ાં જ તેના પર એક 
ખૂબ જ જટીલ સજ્જરી કરીને તેને નિો 
હાથ લગાિાયો છે. ૧૦ જાનયસુઆરીએ 

સાવ્યા ્નસસુરીએ હેનડ ટ્ાન્્લાનટ ્ાટે 
રવજ્ટ્ેશન કરાવયસું હતસું. જે બાિ  પાંચ્ાં 
દિિસે જ હોસ્પટલ્ાંથી ફોન આિી 
ગયો હતો. એક ડોનરના પદરિારજનોએ 
હાથ ડોનેટ કરિાની પરિાનગી આપી 
િેતા સાવ્યાને તાતકાવલક સજ્જરી ્ાટે 
હોસ્પટલ્ાં બોલાિી લિેાઈ હતી. 
િીકરીને લઈને તેના પદરિારજનો 
પણ તસુરંત જ ભરુચથી ્સુંબઈ પહોંચી 
ગયા હતા, અને સો્િારે સાવ્યા પર 
ચાલેલી ૧૩ કલાક લાંબી સજ્જરી બાિ 
તેને નિો હાથ લગાિાયો હતો. સાવ્યા 
ભારતની પહેલી એિી વયવતિ છે કે જેના 
પર જન્જાત ખા્ીને િૂર કરિા હેનડ 
ટ્ાન્્લાનટ કરિા્ાં આવયસું છે.

અ્િાિાિ- પ્ર્સુખ્િા્ી ્હારાજની 
જન્ શતાબિીની ભવય ઉજિણી પ્ર્સુખ્િા્ી  
્હારાજનગર્ાં સતત અવિરત 30 દિિસ 
સસુધી કરિા્ાં આિી. જે ગસુજરાતનો જ  નહી 
પણ સ્ગ્ર ભારતનો સૌથી ્ોટો આધયાસત્ક 
્હોતસિ બનયો હતો. પ્ર્સુખ્િા્ી શતાબિી 
્હોતસિની સફળતા  પાછળ સંતો અને 
80 હજાર ્િયંસિેકોની રાત દિિસની 
્હેનત અને પ્ર્સુખ્િા્ી  ્હારાજ પ્રતયેની 
અવભિંિના પાયા્ાં રહેલી છે. તયારે ત્ા્ 
્િયંસેિકોનો આભાર  વયતિ કરિા ્ાટે 
બસુધિારે ્હંત ્િા્ી ્હારાજ અને િદરષ્ઠ 
સંતોની ઉપસ્થવત્ાં 80 હજાર ્િયંસેિકોની 
હાજરી્ાં સભાનસું આયોજન કરાયસું હતસું.

સંતોએ કહ્ં હતસું કે અબાલ વૃદ્વ-્ત્ી પસુરૂષ 
સૌ કોઇ અવહ સેિા અને સ્પ્જણના સાચા 
ભાિથી સ્વપ્જત થયા હતા. જે્ ાં પ્ર્સુખ્િા્ી 
્હારાજનગર્ાં િાહનોના પાદકિંગથી ્ાંડીને 
સંચાલન સસુધી સ્ગ્ર નગર્ાં ત્ા્ આકષ્જણો 
અને પ્રિશ્જનોની ત્ા્ વયિ્થા્ાં સંતો 
અને ્િયંસેિકો દ્વારા આયોજન અને તે્ની 
ભાિનાએ સૌને નત્્તક કયા્જ હતા.

્ંહત ્િા્ી ્હારાજે આશા્જિાિ પાઠિતા 
કહં્ હતસું કે આ ઉતસિ ન ભૂતો, ન ભવિષયવત 
થયો છે. આપ સૌ સંતો અને ્િયંસેિકોનો 
જેટલો આભાર ્ાનીએ તેટલો ઓછો છે. 
આ ઉતસિ પ્રેરણાઓનો ઉતસિ હતો. લાખોના 
જીિનને ઉન્નત બનાિિાનો હતો. આપને ખયાલ 
નથી કે આપે કેટલસું ્હાન કાય્જ કયસુું છે. 

અમદાવાદ
્સુખય્ંત્ી ભૂપનેદ્ર પટેલે રાજયની 

િરેક નગરપાવલકાઓ્ાં એક 
ટાઉન્લાવનંગ ્કકી્ બનાિશે તેિી 
્હતિપૂણ્જ જાહેરાત કરી હતી. આ 
સંિભ્જ્ાં તે્ણે કહ્ં કે, રાજયની નાની-
્ોટી નગરપાવલકાઓ પોતાના નગરોના 
વિકાસકા્ો ્ાટે િધારાના નાણા 
આયોવજત કરિા સાથે નગર સસુખાકારી 
અને જનસસુવિધા વૃવધિના કા્ો હાથ ધરી 
શકે તે ્ાટે આ વનણ્જય રાજય સરકારે 
કયયો છે. ્સુખય્ંત્ીએ ગાંધીનગર્ાં 

્હાત્ા ્ંદિર ખાતે શહેરી વિકાસ 
અને શહેરી ગૃહવન્ા્જણ વિભાગ 
આયોવજત વસટી લીડસ્જ કોનકે્િ્ાં આ 
જાહેરાત કરી હતી. રાજયની બ, ક અ 
ડ િગ્જની નગરપાવલકાઓના પ્ર્સુખો, 
્ટેસનડંગ કવ્ટી અધયક્ો અને ચીફ 
ઓદફસસ્જની આ કોનકે્િ્ાં નગરો્ાં 
્િચછતા-સફાઈ, પાણી-િીજળી-ગટર 
અને સોવલડ િે્ટ ્ેનેજ્ેનટ તે્જ 
એફોડડેબલ હાઉવસંગ ક્ેતે્ થયેલી 
કા્ગીરી અને બે્ ટ પ્રેસકટવસસનસું 
આિાન-પ્રિાન કરિા્ાં આવયસું હતસું.

શતાબ્દી મહાોત્સવનદી સફળતાના પાયામાં રહો તા 80 હજાર કાય્યકરાોનદી વવશશષ્ટ સભા યાોજાઇ

સવયંસેવકોની નનષ્ાથી જ મહોતસવ ન 
ભુતો ન ભનવષય બનયો : મહંતસવામી
તમામ સવંયસેવકોની સેવા ભાવનાએ સૌને નતમસતક કયાયા ઃ સંતો

શતાબ્દી મહાોત્સવનું સમાપન, 30 દિવસમાં 
1.21 કરાોડ લાોકાોએો નગરનદી મુલાકાત લદીધદી

અ્િાિાિઃ અ્િાિાિ્ાં યોજાયેલા પ્ર્સુખ્િા્ી ્હારાજ 
શતાબિી સ્ારોહનસું સ્ાપન થયસું હતસું. એક ્વહના િરવ્યાન 1 કરોડ 
21 લાખ લોકોએ પ્ર્સુખ્િા્ી ્હારાજ નગરની ્સુલાકાત લીધી હતી. 
પૂણા્જહસુવત સભા્ાં ‘પ્ર્સુખ્િા્ી ્હારાજ – કે્ રે ભસુલાય!’ ગીતથી 
આરંભ કરિા્ાં આવયો હતો. સંતો, યસુિકો દ્વારા ્િાવ્નારાયણ 
્હા્ંત્ના ધૂનગાન અને પ્ર્સુખ્િા્ી ્હારાજની ્મૃવત કરાિતાં 
ભવતિપિોથી સભાનો આરંભ કરાવયો હતો. અનેકવિધ ભતિોએ પર્ 
પૂજય પ્ર્સુખ્િા્ી ્હારાજ સાથેના પોતાના સં્્રણો િાગોળયા 
હતાં. પર્ પૂજય પ્ર્સુખ્િા્ી ્હારાજે કરેલાં વયસન્સુવતિ, 
પત્લેખન, પધરા્ણી, વશક્ણ કાયયોને િશા્જિતી હૃિય્પશશી વિદડયો 
િશા્જિિા્ાં આિી હતી.  સંત વિિેકસાગર ્િા્ીએ લોકવહત ્ાટે 
પ્ર્સુખ્િા્ી ્હારાજે િેઠેલા શારીદરક અને ્ાનવસક શ્ર્ની ગાથા 
િણ્જિી અને કેિી રીતે પ્ર્સુખ્િા્ી ્હારાજે સિડેને શાંવત, સ્થરતા 
અને આધયાસત્ક સ્જણ આપી હતી. બ્રહ્મવિહારી ્િા્ીએ પર્ 
પૂજય પ્ર્સુખ્િા્ી ્હારાજના વિશ્વવયાપી ્ંદિર વન્ા્જણના યસુગકાય્જને 
અંજવલ આપતસું િતિવય કયસુું હતસું.  

હથેળી નવના જનમેલી ભરૂચની 
સાનમયાને મુંબઈમાં મળયો હાથ

રાજયની દરેક નગરપાનલકામાં એક 
ટાઉન પલાનનંગ સકકીમ બનાવાશેઃ CM

સામમયાના નવા હાથનો કામ કરતા 12 મદહના લાગશો
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સમયની સાથે સાથે ફેશન પણ બદલાતી રહે છે. એ પછી 
આઉટફફટ હોય કે જ્ેલરી. યુવતીઓ હંમેશાં કંઇ ને કંઇ નવું 
ટ્ાય કરવા ઇચછે છે. એમાં હવે ટો ફરંગ ઇન ટ્ેન્ડ છે. એક 
સમયે મફેર્ડ વુમનસ જ ટો ફરંગ પહેરતી હતી. હવે ટો ફરંગ 
પહેરવામાં કોઈ બાધ રહ્ો નથી. તેથી માકકેટમાં ટો ફરંગની 
સુંદર ફ્ડઝાઇન ઉપલબધ છે. એ અંગે જાણીએ.

કસ્ટમ�ઇઝ્ડ ટ�ે રિગં
આજકાલ ફકચનથી લઇને ચૂ્ડા અને દુપટ્ાથી લઇને ટી 

શટ્ટમાં કસટમાઇઝ્ડ ફ્ડઝાઇન પોપયુલર થઇ રહી છે. એ રીતે 
ટો રંગની ફ્ડઝાઇન ટ્ેન્ડમાં છે. તમે તમારી પસંદ અનુસાર 
ટો ફરંગમાં કંઇ પણ લખાવી શકો છો. આ પ્રકારની ટો ફરંગ 
તમે જજનસ અને કુરતી સાથે પહેરી શકો છો. કસટમાઇઝ્ડ 
કરેલી ટો ફરંગ દેખાવમાં આકર્ટક લાગે છે.

ટૂ લેયિ ટ�ે રિગં
વફકિંગ વુમન હંમેશાં એવી ટો ફરંગ પહેરવાનું પસંદ 

કરે છે જે જસમપલ અને ટ્ેન્ડી હોય. જે રીતે ફરંગમાં લેયર 
ફ્ડઝાઇનની ભરમાર છે એ રીતે ટો ફરંગમાં પણ તમને આ 
પ્રકારની ફ્ડઝાઇન મળી જશે. ટૂ લેયરમાં આ ફ્ડઝાઇન 
જબલકુલ નવી છે. ટૂ લેયર ટો ફરંગ પહેરવાથી પગ ભયાાં 
ભયાાં દેખાશે.

બંજાિ� ટ�ે રિગં
યુવતીઓમાં જે રીતે બોહો ફેશન પ્રજસદ્ધ થઇ રહી છે એ 

રીતે બંજારા જ્ેલરી પણ ટ્ેન્ડમાં છે. એમાં તમને નેકલેસથી 
માં્ડી ટો ફરંગમાં ઉત્તમ ફ્ડઝાઇન મળી જશે. આ પ્રકારની 

ટો ફરંગને તમે સૂટ, સા્ડી અને કુરતી સાથે પહેરી શકો છો. 
બંજારા ટો ફરંગની માકકેટમાં બહુ વેરાઇટી છે. એમાં ઘૂઘરીથી 
લઇને ફૂલ, પાનની ફ્ડઝાઇન સામેલ છે. જેમને પગની 
આંગળીઓ ભરેલી ભરેલી લાગે એવું ગમતું હોય તો એમાં 
પહોળી ફ્ડઝાઇનની પસંદગી કરો.

્ડ�યમ્ંડ ટ�ે રિગં
જેમને પગમાં જસમપલ અને શોબર લુક જોઇતો હોય 

તેમના માટે ્ડાયમ્ંડ ફરંગ ઉત્તમ ઓપશન છે. ્ડાયમ્ંડમાં 
પણ વહાઇટ અને કલરફુલ ટો ફરંગ મળે છે. પાતળી ્ડાયમ્ંડ 
ફરંગ પહેરી હોય તો પગમાં મહેસૂસ થતું નથી. આ જસવાય 
્ડાયમ્ંડમાં અનેક ફ્ડઝાઇન અવેલેબલ છે. પ્રકારની ટો 
ફરંગની સાથે મેજચંગ નેઇલ પેઇનટ લગાવી શકો છો. એનાથી 
પગ વધારે સુંદર લાગશે. એમાં તમને સક્કલથી લઇને જરિસ 
રિોસ જેવી ફ્ડઝાઇનસ મળશે.

ઓ�ેક�ે્ડ�ઇઝ્ડ ટ�ે રિગં
ઓકસો્ડાઇઝ જ્ેલરીનો ટ્ેન્ડ લેટેસટ છે. એમાં નેકલેસથી 

લઇને ટો ફરંગ બધું જ મળી જાય છે. ઓકસો્ડાઇઝની ટો 
ફરંગમાં ફલોરલથી માં્ડી જપકોક જેવી અગજણત ફ્ડઝાઇન 
અવેલેબલ છે. તમે યજુનક લુક જરિએટ કરવા ઇચછો છો 
તો પગની ત્રણ આંગળીમાં નાની નાની ફલોરલ ટો ફરંગ 
પહેરી શકો છો. એક મોટી ફલોરલ ટો ફરંગ પણ પહેરી 
યુજનક લુક મેળવી શકો છો. ફલોરલમાં કમળના ફૂલથી 
લઇને સૂય્ટમુખીના ફૂલ જેવી અનેક ફ્ડઝાઇન મળી જાય છે. 
આંગળી ભરેલી ભરેલી લાગે એવું ઇચછતા હોવ તો જપકોક 
ફ્ડઝાઇન પસંદ કરો.

તમારા પગની સુંદરતામાં અભિવૃદ્ધિ કરે 

મૉડન્ન ડડઝાઇનની ટો રરગ

ઓટોમેટે્ડ જલબ્ા તરીકે ઓળખાતા દજષિણ 
આજરિકાના PURPLEURCHIN 
નામના રિરીજફેકંગ ઝુંબેશના (freejacking 
campaign) ભાગ રૂપે પ્રોગ્ામેફટક ફેશનમાં 
જગટહબ એકાઉન્ટસ બનાવવા માટે કેપચા 
(CAPTCHA) બાયપાસ તકનીકોનો 
ઉપયોગ કરતા જોવા મળયો છે.

પાલો અલટો નેટવકસ્ટ યજુનટ 42ના સંશોધકો 
જવજલયમ ગેમાઝો અને નાથાનીએલ જવિસટે 
જણાવયું હતું કે આ ગ્ુપ મુખયતવે તેમના જરિપટો 
માઇજનંગ કામગીરી કરવા માટે ક્ાઉ્ડ 
સંસાધનોના મયા્ટફદત સમયના ટ્ાયલ ઓફર 
કરતા ક્ાઉ્ડ પલેટફોમ્ટને લક્ય બનાવે છે. 
PURPLEURCHIN પ્રથમ વખત 
ઓકટોબર 2022 માં પ્રકાશમાં આવયું હતું 
જયારે Sysdig એ ખુલાસો કયયો હતો કે 
જવરોધીએ તેની કામગીરીને માપવા માટે 30 
જેટલા GitHub એકાઉન્ટસ, 2,000 
Heroku એકાઉન્ટસ અને 900 બ્ડી 
એકાઉન્ટસ બનાવયા હતા.

હવે યુજનટ 42 મુજબ ક્ાઉ્ડ થ્ેટ એકટર 
ગ્ૂપે નવેમબર 2022 માં તેની પ્રવૃજત્તની 
ઊંચાઈએ દર જમજનટે ત્રણથી પાંચ GitHub 
એકાઉન્ટસ બનાવયા છે. સમગ્ Heroku, 
Togglebox અને GitHub પર 
130,000 ફેક એકાઉન્ટસ સેટ કયા્ટ છે. 

સપટેમબર અને નવેમબર 2022 વચ્ે 22,000 
થી વધુ GitHub એકાઉન્ટસ બનાવવામાં 
આવયા હોવાનો અંદાજ છે: સપટેમબરમાં ત્રણ, 
ઓકટોબરમાં 1,652 અને નવેમબરમાં 20,725. 
કુલ 100,723 અનય Heroku એકાઉન્ટસ 
પણ ઓળખવામાં આવયા છે.

સાયબર જસકયુફરટી કંપનીએ ક્ાઉ્ડ 
સંસાધનોના દુરુપયોગને “પલે એન્ડ રન” 
યુજતિ તરીકે પણ ઓળખાવયું છે, જે પ્રીજમયમ 
એકાઉન્ટસ બનાવવા માટે ખોટા અથવા 
ચોરાયેલા રિેફ્ડટ કા્ડ્ટનો ઉપયોગ કરીને પલટેફોમ્ટ 
જવરિતેાનું જબલ ચૂકવવાનું ટાળવા માટે રચાયેલ 
છે. તેના 250GB ્ેડટાનું જવશ્ેરણ ઓગસટ 
2019માં ઓછામાં ઓછા 3.5 વર્ટ પહેલા જરિપટો 
ઝુંબેશની સૌથી પહેલી જનશાની દશા્ટવે છે, જેમાં 
40 થી વધુ વોલે્ટસ અને સાત અલગ-અલગ 
જરિપટોકરનસીના ઉપયોગનો પદા્ટફાશ થયો હતો.

કેપચા ઇમેજને તેમના RGB પૂરકમાં 

રૂપાંતફરત કરવા ઇમેજમેજજકના કનવટ્ટ કમાન્ડનો 
ઉપયોગ કરીને આ પફરપૂણ્ટ થાય છે. તયારબાદ 
લાલ ચેનલના ત્રાસંાપણું કાઢવા માટે ઓળખ 
આદેશનો ઉપયોગ કરીને અને સૌથી નાની 
ફકંમત પસંદ કરીને કેપચા બાયપાસ કરવામાં 
આવે છે.

એકવાર એકાઉનટ બનાવવું સફળ થઈ 
જાય પછી ઓટોમેટે્ડ જલબ્ા એક GitHub 
રીપોઝીટરી બનાવવા માટે આગળ વધે છે અને 
વક્કફલોનો ઉપયોગ કરે છે જે જરિપટો માઇજનંગ 
કાયયો શરૂ કરવા માટે બાહ્ બૅશ સ્સરિપટો અને 
કનટેનર શરૂ કરવાનું શકય બનાવે છે.

આ તારણો દશા્ટવે છે કે આ પલેટફોમ્ટ 
પર પ્રજત જમજનટમાં ઘણાં એકાઉનટ બનાવી 
એકાઉન્ટસની સંખયા વધારીને મહત્તમ વળતર 
મેળવવા માટે રિરીજેફકંગ ઝુંબેશને કેવી રીતે 
હજથયાર બનાવી શકાય છે. સંશોધકોએ તારણ 
કાઢું છે કે એ નોંધવું અગતયનું છે કે ઓટોમેટે્ડ 
જલબ્ા CD/CI ટૂલસનો સૌથી વધુ ઉપયોગ 
કરવા માટે તેમના ઇનરિાસટ્ક્ચરને ફ્ડઝાઇન કરે 
છે.

સમય જતાં આ હાંસલ કરવું વધુ સરળ બની 
રહં્ છે કારણ કે VSPs ક્ાઉ્ડ-સંબજંધત 
સેવાઓનો સમાવેશ કરવા માટે તેમના સજવ્ટસ 
પોટ્ટફોજલયોમાં વજૈવધયીકરણ કરી રહ્ા છે. 
આ ક્ાઉ્ડ-સંબંજધત સેવાઓની ઉપલબધતા 

હેકસ્ટ માટે સરળ બનાવે છે. કારણ કે તેમની 
એપલીકેશન રીવિેસટ ગોઠવવા માટે તેમને 
ઇનરિાસટ્ક્ચર જાળવવું પ્ડતું નથી.

 beinghumanmj

નવી ટેકનનક Freejacking Campaign
કવનિનરિ : નિના મોદી 

શીર્ષક : િરિ
પ્રકાિ : અછાંદશ

મને મનગમતી સાંજ આપો
હફર ! મને મનગમતી સાંજ એક આપો.

મેઘધનુરમાં ઝૂલતો ઝૂલો આપો
હફર ! મને આપો નભનો અજવાસ
સૂતેલા નીરમાં માછલીની મજનરા

હફર ! મને આપો તગતગતી આંખોનો ઉજાસ
હધયમાં વાવયું એક ઝા્ડવું

હફર ! ગીત ગાવાને પંખી એક આપો
મૃગજળ લઈ લો ને

હફર ! તરવાને હલેસું એક આપો
મારાથી સાવ હું અળગી

હફર ! ખુદને મળવાને મેળો એક આપો
મને આપો શ્ાસ મને આપો  જવશ્ાસ હફર ! 

મને આપો ચપટીક આશ
જનમો જનમનો નાતો તારો ને મારો
હફર !અંતરનો ઈશ્ર એક આપો

કોમપેકટ પાઉ્ડર સૌથી વધારે 
ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી મેકઅપ 
પ્રો્ડકટ છે. આ એક લાઇટવેટ 
પાઉ્ડર છે. જે રીતે યોગય ફાઉન્ડેશન 
ન હોય તો બેઝ ખરાબ થઇ જાય છે, 
એ રીતે કોમપેકટ પાઉ્ડરના અયોગય 
ઉપયોગને કારણે મેકઅપ ખરાબ 
લાગે છે. કોમપેકટ એક એવી પ્રો્ડકટ 
છે જેનો ઉપયોગ તમે અનેક રીતે કરી 
શકો છો. આખા ફદવસના થાક પછી 
કોમપેકટનો લાઇટ ઉપયોગ તમારા 
ચહેરાના મેકઅપને રિશે બનાવી દે 
છે. તેથી કોમપકેટ ખરીદતી વખતે 
સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.

સ્કિન ટ�ેન સ�થે મેચ
જયારે કોમપેકટ ખરીદવા જાવ 

તયારે ફતિ બ્ાન્ડના નામ પરથી તેને 
ખરીદી ન લો. સારી વિોજલટી અને 
અનેક ખાજસયતવાળા કોમપેકટને 
ધયાનમાં રાખવાને બદલે સૌથી પહેલાં 
સ્સકન ટોન સાથે મેચ કરવાનો પ્રયત્ન 
કરો. તમારા સ્સકન ટોન સાથે મેચ કરે 
એવા જ કોમપેકટની પસંદગી કરો. જે 
રીતે ફાઉન્ડેશનની પસંદગી કરો છો 
એ જ રીતે કોમપકેટને પસંદ કરો. જો 
સ્સકન ટોન અનુસાર કોમપેકટ નહીં 
હોય તો ચહેરા પર જાણે કોમપેકટ 
થોપી દીધો હોય એવું લાગશે.

ઓ� િીતે પસંદ કિ�ે
કોમપેકટ અનેક કલરના હોય 

છે. જો તમારો સ્સકન ટોન લાઇટ 
છે તો લાઇટ કવરેજવાળા ગુલાબી 
અન્ડરટોનવાળા કોમપેકટની પસંદગી 
કરો. જો તવચા ઘઉંવણણી કે શયામ હોય 
તો યલો કે ઓરેનજ અન્ડરટોનના 
કોમપેકટને પસંદ કરો. એનાથી સંપણૂ્ટ 
કવરેજ મળશે અને મેકઅપને પણ 
પરફેકટ લુક આપશે.

મેકઓપ રફક કિે
ઘણી વખત મેકઅપ કરતી વખતે 

આપણે ઘણીબધી ભૂલો કરી દેતાં 

હોઇએ છીએ. જેમ કે, વધારે પ્ડતો 
બલશ લગાવી દેવો અથવા એવા 
ફાઉન્ડશેનનો ઉપયોગ કરવો જે 
આપણા સ્સકન ટોનને મેચ ન કરતો 
હોય. આવા સમયે થો્ડો કોમપેકટ 
પાઉ્ડર લગાવવાથી કરેકશન કરી 
શકો છો. તમારા મેકઅપને સુધારી 
શકો છો.

મેકઓપને ટક�વી િ�ખે
મેકઅપ વધારે સમય સુધી ટકરી 

રહે એવું જો તમે ઇચછતા હોવ તો 
કોમપેકટ પાઉ્ડરનો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ. એ તમારા દ્ારા ઉપયોગમાં 
લેવાતી બધી પ્રો્ડક્ટસને સેટ કરે છે 
અને બેઝને ખરાબ થવા દેતો નથી. 
એનાથી તમારો મેકઅપ વધારે સમય 
સુધી ટકરી રહે છે. જેથી મેકઅપને 
વારંવાર સેટ કરવાની કે ટચ કરવાની 
જરૂર પ્ડતી નથી.

લગ�વવ�ની િીત
સપોનજની મદદથી કોમપેકટને 

તમારા ચહેરા અને ગળા ઉપર 
લગાવો. તેને સારી રીતે તવચામાં 
્ડેબ કરો અને બલેન્ડ કરી લો. તમને 
જો સપોનજ પસંદ નથી તો સામાનય 
બ્શનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. 
કોમપકેટ પાઉ્ડરને બ્શ ઉપર લો અને 
પછી સારી રીતે ચહેરા ઉપર બલેન્ડ 
કરી લો. જેમની સ્સકન ઓઇલી છે 
તેમણે ટી ઝોન પર કોમપકેટ પાઉ્ડરનો 
ઉપયોગ કરવો જોઇએ, કારણ કે આ 
ભાગ વધારે ઓઇલી હોય છે.

પિફેકટ મેકઅપ, ટચ 
આપશે તમને કોમપકેટ
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અમદાવાદ
અમદાવાદના સાબરમતી રરવરફ્રન્ટ પર વધુ 

એક નજરાણું ઉમેરવા જઈ રહ્ં છે. સરદાર 
બ્રિજથી ગાંધી બ્રિજની વચે્ સાબરમતી નદીમાં 
વચ્ે બેસી અને લોકો જમવાની મજા માણી 
શકશે. આગામી એબ્રિલ મબ્િનાના અંતમાં 
એબ્રિલ રેસ્ટોરાંનું ઉદ્ા્ટન કરવામાં આવશે. લોકો 
મા્ટે ફરવા ફરવાના સથળની સાથે િવે ફલોર્ટંગ 
રેસ્ટોરાંની મજા પણ રરવરફ્રન્ટ પર માણી 
શકાશે. ફલોર્ટંગ રેસ્ટોરાંની કામગીરી પૂણ્ણતા 
થવાના આરે છે. માત્ર ઇનન્ટરરયર રિઝાઇનનું 
કામ જ બાકી રહં્ છે. અક્ષર ટ્ાવેલસને આ 
ફલોર્ટંગ રેસ્ટોરાં ચલાવવા મા્ટેનો કોનટ્ાક્ટ 
આપવામાં આવયો છે. વલસાિના ઉંમરગામથી 

ક્રુઝ રરવરફ્રન્ટ પિોંચયું છે. િાલ તમામ અલગ 
ભાગ એકત્ર કરી રેસ્ટોરાં ક્રૂઝ તૈયાર કરાઇ રહ્ં 
છે. કોપપોરેશનના િેપયુ્ટી કબ્મશનર આઇ કે પ્ટેલે 
જણાવયું િતું કે, ફલોર્ટંગ રેસ્ટોરાંમાં એક સાથે 
૧૨૫થી ૧૫૦ લોકો એક સાથે બેસી શકશે. 
લાઇફ સેબ્વંગ રક્ટ, સીસી્ટીવી કેમેરા અને 
લાઇ્ટીંગ તેમજ િીજે સાઉનિ સાથે રિેશે. 

અમદાવાદ સાબરમતી રરવરફ્રન્ટ 
પર ફ્લોર્ંટગ રેસ્ટલોરન્ટ શરૂ થશે

ગાંધીનગર
આજે મુખયમંત્રી ભૂપેનદ્ર પ્ટેલની 

અધયક્ષતામાં કબે્બન્ેટની બેઠક મળી 
િતી. જેમાં સુજલામ સુફલામ 
જળઅબ્ભયાનની સફળતાને પગલે 
માચ્ણ-એબ્રિલના સથાને આ વર્ષે રાજય 
સરકારે જળસંચય અબ્ભયાનને 
ફેરિુઆરી–2023 થી જ રિારંભ કરીને 
રાજયના ખેિૂતોને મિત્તમ લાભ 
પિોંચાિવાનો બ્નધા્ણર કયપો છે. બીજી 
તરફ આવતા વર્્ણથી મેરિકલ બ્શક્ષણ 
ગુજરાતી ભાર્ામાં પણ શરૂ કરવા 

મા્ટે રાજય સરકાર દ્ારા કવાયત િાથ 
ધરાઈ છે. 

રાજયના રિવક્ા મંત્રી ઋબ્ર્કેશ 
પ્ટેલે જણાવયું છે કે, રાજયના 
બ્વબ્વધ તકનીકી, તબીબી અને અનય 

વયાવસાબ્યક અભયાસક્મો મા્ટે 
માતૃભાર્ામાં અભયાસ સામગ્ી 
રિઝાઇન કરવા મા્ટે બ્નષણાત સબ્મબ્તની 
રચના કરવામાં આવી છે. જે અંતગ્ણત 
બ્વબ્વધ યબુ્નવસસી્ટીઓને જે તે બ્વર્યના 
ભાર્ાંતરની કામગીરી સોંપવામાં આવી 
છે. વધુમાં NEP-2020માં દશા્ણવેલ 
ધયેયો અને ઉદ્ેશયો અનુસાર કાય્ણ કરવા 
મા્ટે બ્શક્ષણ બ્વભાગ દ્ારા ‘ગુજરાત 
NEP સેલ’ િેઠળ બ્વબ્વધ ્ટાસક ફોસ્ણ 
સબ્મબ્તઓની રચના કરીને તેઓને 
કામગીરીની સોંપવામાં આવી છે.

મરેિકલ બ્શક્ષણ પણ િવે ગુજરાતી ભાર્ામાં અપાશે
ગુજરાત NEP સેલ’ હેઠળ વિવિધ ટાસ્ક ફાેસ્સ સમિવતઓાેની રચના કરાઈ

પંચમહા્
બ્જલ્ાના સુરિબ્સધધ યાત્રાધામ 

પાવાગઢ ખાતે દશ્ણને આવતા ભક્ો મા્ેટ 
સૌથી મો્ટા સમાચાર સામે આવયા છે. 
જેમાં સીધા બ્નજ મંરદર પિોંચવા મા્ટે 
૨ બ્લફ્ટ બનાવવામાં આવશે. છાબ્સયા 
તળાવથી મરંદર પરરસર સુધીની 
બ્લફ્ટનું ખાતમિુુત્ણ કરવામાં આવયું 
િતું. અંદાબ્જત રૂબ્પયા ૨૦ કરોિના 
ખચષે બે બ્લફ્ટ બનાવવામાં આવશે. ૭૦ 
મી્ટરની ઊંચાઈ ધરાવતી િાઇસપીિ 

બ્લફ્ટમાં ૨૦ વયબ્ક્ની કેપબે્સ્ટી રિેશે.  
પાવાગઢ ખાતે બનાવવામાં આવતી 
બ્લફ્ટમાં દશ્ણને આવતા રદવયાંગો અને 
બ્સબ્નયર બ્સ્ટીઝનોને રિાથબ્મકતા 
આપવામાં આવશે. યાત્રાળુઓને 
િવે બ્નજ મંરદર સુધી પિોંચવા મા્ટે 
પગબ્થયાં નબ્િ ચઢવા પિે. અગાઉ રોપ-
વેમાંથી ઉતયા્ણ બાદ પણ ૪૫૦ જ્ેટલા 
પગબ્થયાં ચિવા પિતા િતા. બ્લફ્ટનું 
કામ અમદાવાદની ખાનગી એજનસીને 
કામ આપવામાં આવયું છે.

ગાંધીનગર
ગુજરાત બ્વધાનસભા ચૂં્ટણીમાં 

ભાજપે રેકોિ્ણ રિેક જીત િાંસલ કરી 
છે. ભાજપની નવી રચાયેલી સરકારે 
કામગીરી પણ શરૂ કરી દીધી છે. બીજી 
તરફ ભાજપે િવે આગામી લોકસભા 
ચૂં્ટણીની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દીધી 
છે. તયારે બ્વધાનસભાની ચૂં્ટણીમાં 
પક્ષ બ્વરોધી રિવૃબ્ત્ત કરનારા નેતાઓને 
લઈને ભાજપ એકશનમાં આવી ગયો 
છે. પક્ષ દ્ારા રચાયેલ બ્શસત સબ્મતીને 
આ મામલો સોંપી દેવામાં આવયો છે. 
ચૂં્ટણી સમયે ભાજપના 6 સાંસદોએ 
પક્ષ બ્વરોધી રિવૃબ્ત્ત કરી િેવાથી 
િાઈકમાનિ દ્ારા તેમને ઠપકો અપાયો 

િતો. કનેદ્રીય ગૃિમંત્રી અબ્મત શાિ 
અને ભાજપના રાષ્ટીય અધયક્ષ જે.પી.
નડ્ાની િાજરીમાં જ તેમને રીતસર 
ખખિાવવામાં આવયા િતાં. િવે 
ભાજપની બ્શસત સબ્મતીને પક્ષ બ્વરોધી 
રિવૃબ્ત્ત અંગે 650 ફરરયાદો મળી છે. 
જેમાં સૌથી વધુ ફરરયાદો સૌરાષ્ટ 
ઝોનમાંથી આવી છે. 

બ્વધાનસભાની ચૂં્ટણીમાં ભાજપના 
નારાજ નેતાઓએ પક્ષ બ્વરોધી રિવૃબ્ત્ત 
કરી િોવાનું ભાજપના િાઈકમાનિના 
ધયાને આવયું િતું. તયાર બાદ ભાજપે 
બ્શસત સબ્મતીની રચના કરી િતી. 
ભાજપની બ્શસત સબ્મતીને પક્ષ બ્વરોધી 
રિવૃબ્ત્ત અંગેની 650 ફરરયાદો મળી છે.

ગુજરાતમાં ભાજપની શશસત સશમશતને 
પક્ષ શવરલોધી પ્રવૃશતિની 650 ફરરયાદલો

50 ચાે.િીથી 300ચાે.િી 
સુધીના બાંધકાિાે નનયત દર 
લઈ નનયમિત કરાશે

ગાંધીનગર
સૂક્મ, નાના અને મધયમ કક્ષાના 

ઉદ્ોગોને રિોતસાબ્િત કરવા સરકારે  
જીઆઈિીસીમાં અનઅબ્ધકૃત બાંધકામોને 
બ્નયબ્મત કરવાનો મિતવનો બ્નણ્ણય કયપો 
છે. જેમાં ૫૦ ચો.મીથી લઈને ૩૦૦ચો.
મીથી વધુ કદના બાંધકામો બ્નયત દર 
લઈ બ્નયબ્મત કરાશે એવી જાિેરાત 
ઉદ્ોગમંત્રી બળવંતબ્સંિ રાજપૂતે કરી 
છે. આ બ્નણ્ણય અંગે તેઓએ જણાવયું કે 
ઔદ્ોબ્ગક બ્વકાસના િેતુથી જી.આઇ.

િી.સી.ની રચના કરવામાં આવી િતી, 
પરંતુ ઝિપી ઔદ્ોબ્ગક બ્વકાસના કારણે 
જી.આઇ. િી.સી વસાિતમાં અનઅબ્ધકૃત 
બાંધકામ વધી ગયા છે.આ રિકારના 
બાંધકામ દૂર કરવાથી આબ્થ્ણક રિવૃબ્ત્ત, 
રોજગારી અને સંલગ્ન રોકાણ ઉપર 
નકારાતમક અસર થવા પામે છે. આ 
બાબતો ધયાને લઇ જી.આઇ.િી.સી દ્ારા 
આવા અનઅબ્ધકૃત બાંધકામોને બ્નયબ્મત 
કરવાનો બ્નણ્ણય કયપો છે, જે આગામી 
ચાર મબ્િના સુધી અમલમાં રિેશે.
જી.આઇ.િી.સીએ સૂક્મ, નાના અને 
મધયમ કક્ષાના ઉદ્ોગો સથાપવા મા્ેટ 
ઉદ્ોગ સાિબ્સકોને પુષકળ તકો આપી 
મિતવની ભબૂ્મકા અદા કરી છે. 

GIDCમાં અનઅશધકૃત બાંધકામલોને 
શનયશમત કરવા સરકારની કવાયત

પાવાગઢમાં હવે શનજ મંરદર સુધી 
પહોંચવા પગશથયાં ચઢવા નશહ પડે

20 કરાેડના ખચચે બે નલફ્ટ બનાિિાિાં ઓાિશે

અમદાવાદ
બદલાયેલા સમય અને જીવન શૈલીની સાથે 

મનુષય ે સાવધાન અને સતક્ક રિેવાની પણ 
આવશયકતા ઉભી થવા પામી છે.અમદાવાદ 
મયુબ્નબ્સપલ કોપપોરેશન િસતકની એઈિસ કંટ્ોલ 
સોસાય્ટીએ શિેરમાં આવેલા અબ્ણન િેલથ સેન્ટર 
તથા સરકારી િોનસપ્ટલોમાં ૧૮ મબ્િનામાં કરેલા 
્ટેસ્ટ દરબ્મયાન ૫૧ રિસુતા મબ્િલા સબ્િત કરુલ 
૧૪૫૬ લોકો એઈિસ ગ્સત જોવા મળયા છે.તંત્ર 
તરફથી સીરીનજથી નશો કરનારા,સથળાંતર 
કરનારા ઉપરાંત ટ્કસ્ણની પણ તપાસ આ સમય 
દરબ્મયાન કરી િતી.આ પૈકી ૧૪૪૬ દદસીઓને 
એન્ટી રીટ્ોવાયરલ થેરાપી ટ્ી્ટમેન્ટથી જોિવામાં 
આવયા છે. અમદાવાદ મયુબ્નબ્સપલ કોપપોરેશનના 
િેલથ બ્વભાગ તેમજ એઈિસ કંટ્ોલ સોસાય્ટી દ્ારા 

અબ્ત જોખમી વત્ણણૂંક ધરાવતા લોકોને કોર જૂથમાં 
મુકવામાં આવે છે.કોર જૂથમાં ધંધાધારી દેિ બ્વક્ય 
કરતી મબ્િલાઓ,સજાતીય સંબંધ ધરાવતા પુરુર્ો 
અને સીરીનજથી નશો કરનારાઓનો સમાવેશ 
કરવામા આવે છે.એક રિીજ જૂથ બનાવવામા 
આવયુ છે.જેમાં સથળાંતર કરનારા અને ટ્કસ્ણ 
અથા્ણત ટ્કના ડ્ાઈવર,કલીનરનો સમાવેશ કરવામા 
આવયો છે.શિેરમા પંદર લબ્ક્ષત રિોજેક્ટ અમલમા 

મુકવામા આવયા છે.લબ્ક્ષત રિોજેક્ટ અંતગ્ણત 
શિેરના બ્વબ્વધ બ્વસતારમા આવેલા અબ્ણન િેલથ 
સેન્ટરોની સાથે સરકારી િોનસપ્ટલોમા બે સમુદાય 
આધારીત તબીબી તપાસ કરવામા આવી રિી 
છે.તબીબી તપાસ અંગેના રિોજેક્ટમા ધંધાદારી 
દેિબ્વક્ય કરતી મબ્િલાઓ અને સજાતીય 
સંબંધ ધરાવતા પુરુર્ોની તપાસ કરવાની સાથે  
સીરીનજથી નશો કરનારા લોકોની તબીબી તપાસ 
કરાઈ રિી છે.

સથળાંતરીત લોકો ઉપરના નવ રિોજેક્ટ અને 
ટ્કસ્ણની તબીબી તપાસ મા્ટે એક રિોજેક્ટ ઉપર 
િાલ કામગીરી કરવામા આવી રિી છે.નશો 
કરનારા લોકો મા્ટે ઓરલ સબસ્ટી્ટયુશન થેરાપી 
સેન્ટર મયુબ્નબ્સપલ કોપપોરેશન સંચાબ્લત એલ.જી.
િોનસપ્ટલ ખાતે ચલાવવામા આવી રિયુ છે.

અમદાવાદમાં ૧૮ માસમાં ૫૧ રિસુતા સબ્િત ૧૪૫૬ HIV ગ્સત
ઓઈેડસ કંટાેલ સાસેાયટીઓ ેસીરીનજથી નશા ેકરનારા, સ્ાળંતર કરનારા ઉપરાંત ટકસ્સની પણ તપાસ કરી

અાયુવષેદ અને િોબ્મયોપેથીની 
નવી 8 કોલેજને મંજૂરી મળી

અમદાવાદ ઃ અાયવુષેદ અને િોબ્મયોપેથીમાં નવી 
8 કોલેજને મંજૂરી મળતા 570 નવી બેઠક વધી છે. 
િજુ અિેબ્મશન રિબ્ક્યા ચાલુ છે, જેથી વધેલી બેઠકથી 
બ્વદ્ાથસીઅોને ફાયદો થશે. અગાઉની અાયવુષેદની 
ખાલી પિેલ 707 બેઠક અને િોબ્મયોપેથીની 
6 બેઠક મા્ટે િવે નવો અોફલાઈન રાઉનિ શરૂ 
કરવામાં અાુવયો છે. 21 થી 25 સુધી બ્વદ્ાથસીઅોઅે 
અોફલાઈન રિવેશ મા્ટે િાજર રિેવું પિશે.

ગુજરાતમાં ગાંધીની સંસથા 
બ્વવાદમાં : િકાલપટ્ી થાય એ 
પિેલાં કરુલનાયકનું રાજીનામુ

અમદાવાદ
મિાતમા ગાંધી સથાબ્પત ગૂજરાત 

બ્વદ્ાપીઠમાં છેલ્ા કે્ટલાક સમયથી 
કરુલનાયક રાજેનદ્ર ખીમાણીને લઈને 
બ્વવાદ ચાલી રહ્ો િતો. જેથી ગુજરાત 
બ્વદ્ાપીઠના કરુલનાયક પદેથી િૉ. 
રાજેનદ્રભાઈ ખીમાણીએ રાજીનામું 
આપી દીધુ છે. આ અગાઉ UGC 
દ્ારા રાજેનદ્ર ખીમાણીની બ્નમણુકને 
ગેરલાયક ઠેરાવવામાં આવી િતી તેમજ 
તયાર બાદ ગુજરાત િાઈ કો્ટ્ણ દ્ારા 
પણ આદેશ આપવામાં આવયો િતો 
કે, આગામી 17મી ફરેિુઆરી સુધીમાં 
રાજેનદ્ર બ્ખમાણી કરુલનાયકના પદ 
પરથી િ્ટાવી દેવામાં આવે.
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અમદાવાદ
અમદાવાદમાં મેટ્રો ટ્ેનનરો સમય આખરે 

વધારવામાં આવયરો છે. ૩૦ જાનયયુઆરીથી 
સવારે ૭ થી રાતે્ ૧૦ સયુધી મેટ્રો ટે્ન 
દરોડશે. મેટ્રો ટે્નનરો અગાઉનરો સમય સવારે 
૯ થી રાત્ે ૮ સયુધીનરો હતરો. પરંતયુ મેટ્રોનરો 
સમય વધારવા માટે મયુસાફરરોની માંગ અને 
ત્ણ મહહના કરતાં વધયુ સમય છતાં અપેક્ા 
કરતાં ઓછી આવક એમ બે પરરબળરોને 
પગલે મેટ્રોનરો સમય વધારવાનરો હનણ્ણય 
લેવામાં આવયરો છે.

ગયુજરાત મેટ્રો રેલ કંપનીએ આ અંગે 

જણાવયયું છે કે, ‘અમદાવાદ મેટ્રો ફેસ-૧નરો 
સમય વધારવા માટે હવહવહધ રજૂઆતરો 
મળી હતી. જેના પગલે નરોકરરયાતરો-
હવદ્ાથથીઓની સવલતને ધયાનમાં રાખીને 
૩૦ જાનયયુઆરીથી મેટ્રોનરો સમય સવારે ૭ 
થી રાતે્ ૧૦ સયુધી હંગામી ધરોરણે કરવાનરો 
હનણ્ણય લેવાયરો છે. હાલ માંગ જોતાં ઈસટ-
વેસટ કરોરરડરોરમાં દર ૧૮ હમહનટે, નરોથ્ણ-
સાઉથ કરોરરડરોરમાં ૨૫ હમહનટે ટ્ેનની 
વયવસથા છે. મયુસાફરરોની સંખયા જોતાં દર 
૧૫ હમહનટના ગાળા સયુધી કરવાની તૈયારી 
રાખવામાં આવી છે. 

મેટ્રોની આવકમાં ઘટાડરો નોંધાતાં 
આખરે સમય ચાર કલાક લંબાવાયરો
3 મડહનામાં કુલ 39.96 લાખ મુસાફરાે, 6.35 કરાેડની અાવક 

ગયુજરાત કોંગે્સ સંગઠનમાં 
ધરખમ ફેરફારની સંભાવના

ગાંધીનગર
ગયુજરાત રાજય હવધાનસભા હવરરોધ પક્ના નેતા પદે 

આંકલાવના ધારાસભય અહમત ચાવડાની હનમણૂક કરી 
છે. જયારે ઉપનેતા તરીકે અમદાવાદની દાણીલીમડા 
બેઠક પરથી જીતેલા શૈલેશ પરમારની હનમણૂક કરી છે. 
બીજી બાજયુ પ્રદેશ પ્રમયુખ તરીકે કોંગ્ેસ પાસે ત્ણ નામ છે. 
આ નામ પર હાઈકમાનડ પસંદગી કરે પછી જ જાહેરાત 
કરવામાં આવશે. ગયુજરાતમાં કોંગે્સે ચૂંટણીમાં સૌથી ખરાબ 
પ્રદશ્ણન કયયુું છે. ચૂંટણી પહેલાં જગદીશ ઠાકરોરને પ્રદેશ 
પ્રમયુખ બનાવવામાં આવયા હતાં. પરંતયુ તેમના નેતૃતવમાં 
કોંગ્ેસનરો સૌથી ખરાબ પરાજયનરો સામનરો કરવરો પડ્રો છે. 
હવે કોંગ્ેસ હાઈકમાનડ ગમે તે ઘડીએ પ્રદેશ પ્રમયુખ બદલી 
શકે છે. હાલ પ્રદેશ પ્રમયુખ તરીકે પરેશ ધાનાણી, અજયુ્ણન 
મરોઢવારડયા અને જીતયુ પટેલનયું નામ ચચા્ણમાં છે. 

કોંગ્ેસના પૂવ્ણ MLA ઠયુમમરે 
EVM પર ઉઠાવયા સવાલ

અમદાવાદ
ગયુજરાતમાં હાર થતા કોંગ્ેસે હારની જવાબદારી 

સવીકારી હતી. પરંતયુ ગયુજરાત કોંગે્સના નેતાઓ કારમી 
હાર મયુદે્ ઈવીએમ પર ઠીકરં ફરોડ્યું છે. તેમણે વારંવાર 
જણાવે છે કે હવદેશમાં પણ ઈવીએમ પર શંકા-કુશંકા થઈ 
રહી છે. ચૂંટણીમાં કારમી હાર બાદ ગયુજરાત કોંગે્સના 
નેતાઓએ ફરી એક વાર EVM પર ઠીકરં ફરોડ્યુ ંછે. 
ગયુજરાતના પૂવ્ણ ધારાસભય વીરજી ઠયુમમરે જણાવયયું હતયું 
કે, લરોકરોને આશંકા હતી એટલે ભાજપને આપયા મત. 
થરોડા સમય પહેલા કોંગે્સની કારમી હાર બાદ ભરતહસંહ 
સરોલંકીએ ઝી ચરોહવસ કલાક સાથે વાતચીત કરી હતી. 
ભરતહસંહ સરોલંકીએ જણાવયયું હતયું કે, ગયુજરાતમાં જે 
પ્રકારનરો માહરોલ હતરો એમાં કોંગ્ેસ જીતતયું દેખાતયું હતયું. 
પરંતયુ ચમતકારરક રીતે અલગ પરરણામરો આવયા છે. 

અમદાવાદ
ગયુજરાતમાં ગેરકાયદે ચાલી રહેલા 

કતલખાના સામે હાઈકરોટ્ણમાં સયુનાવણી 
થઈ હતી. હાઈકરોટટે સયુનાવણી દરહમયાન 
સરકાર દ્ારા કરવામાં આવતી કામગીરી 
પર નારાજગી વયક્ત કરી હતી. હાઈકરોટટે 
ટકરોર કરી હરોવા છતાં કામમાં ઢીલાશ 
થઈ રહી હરોવાનયું યરોગય નથી તેમ 
જણાવયયું હતયું. કરોટટે કહ્ં હતયું કે, ગેરકાયદે 
ચાલી રહેલા કતલખાના બંધ કરવાની 
અનેક વખત ટકરોર કરી હરોવા છતાં 

સરકાર કેમ ઢીલાશ દાખવે છે.
સયુનાવણી દરહમયાન હાઈકરોટટે 

કતલખાના સંબંહધત હવભાગના 
અહધકારીઓને હાજર રહેવા હૂકમ 

કયયો છે. વધયુ સયુનાવણી આગામી 30 
જાનયયુઆરીના રરોજ યરોજાશે. જેમાં 
શહેરી હવભાગના સહચવ અને ફૂડ સેફટી 
કહમશ્નરને રૂબરૂ હાજર રહેવા કરોટટે 
આદેશ કયયો છે. ગયુજરાતમાં ગેરકાયદે 
ચાલી રહેલા કતલખાના સામે કાય્ણવાહી 
કરવા હાઈકરોટ્ણમાં અગાઉ અરજી 
કરાઈ હતી. આ અરજીમાં અમદાવાદ, 
ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા સહીતના 
હજલ્ામાં ગેરકાયદેસર ચાલતા 
કતલખાનાની જાહેરાત કરાઇ હતી.

ગયુજરાતમાં ગેરકાયદે ચાલતાં કતલખાના 
મયુદ્ે સરકાર શા માટે રઢલાશ કરે છેઃ HC

699 ધરપકડ અને 643 
વ્ાજખાેરાે સામે FIR

ગાંધીનગર
મયુખયમંત્ી ભૂપેનદ્ર પટેલના 

અધયક્સથાને રાજય મંત્ી મંડળની 
બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં 
લેવાયેલા મહતવના હનણ્ણયરો અને 
થયેલી ચચા્ણ અંગે માહહતી આપતા 
પ્રવક્તા મંત્ી ઋહિકેશભાઈ પટેલે 
જણાવયયું કે, રાજય સરકાર અનહધકૃત 
વયાજખરોરરો દ્ારા સામાનય નાગરરકરોને 
કરવામાં આવતી કનડગત સાંખી લેશે 
નહીં. તેના માટે પરોલીસ દ્ારા હવશેિ 

ડ્ાઇવ ચલાવવામાં આવી રહી છે. 
હવે વયાજખરોરરોએ ધંધરો છરોડવરો પડશે 
અથવા ગયુજરાત છરોડવયું પડશે. 

અનહધકૃત રીતે વયાજખરોરીનરો 
વયવસાય કરતા વયાજખરોરરો હવરદ્ધ 
રાજય સરકાર મેગા ડ્ાઈવ ચલાવી 
રહી છે. તા. 5મી જાનયયુઆરીથી ચાલી 
રહેલી મેગા ડ્ાઇવના બે અઠવારડયામાં 
એટલે કે તા.17 જાનયયુઆરી સયુધીમાં 
1077 વયાજખરોરરો સામે ગયુના 
દાખલ કરવામાં આવયા છે, 699ની 
ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને 643 
વયાજખરોરરો સામે એફ.આઇ.આર 
દાખલ કરવામાં આવી છે. 

બે અઠવાડડયામાં રાજયમાં 1077 
વયાજખરોરરો સામે ગુના દાખલ કરાયાં

અમદાવાદ
ગેરકાયદેસર અમેરરકાની બરોડ્ણર ક્રોસ કરતા ડીંગયુચાના 

પરરવારના મૃતયયુ કેસમાં વધયુ એક એજનટની ક્ાઇમ 
બાંચે ધરપકડ કરી છે. પરંતયુ પકડાયેલ ત્ણે એજનટરોની 
પૂછપરછમાં ઘટસફરોટ થયરો છે કે તેમણે ડીંગયુચાના 
પરરવારને ગેરકાયદે અમેરરકા મરોકલયા નથી. તયારે બીજી 
બાજયુ 7 સટયુડનટ પૈકી 5 સટયુડનટને ગેરકાયદે અમેરરકા આ 
ત્ણ એજનટરો મરોકલયા હરોવાનયું સામે આવયયું છે. મહતવનયું 
છે કે એજનટરો છેલ્ા દસ વિ્ણથી કબયુતર બાજી કરતા 
હરોવાનયું સામે આવયયું છે.

અમદાવાદ ક્ાઈમ બાનચની કસટડીમાં રહેલા દશરથ 
ચૌધરી કબૂતર બાજીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં 
આવી છે. દશરથ ચૌધરી ગાંધીનગરનરો રહેવાસી છે 
અને ગેરકાયદે હવદેશ મરોકલવા સબ એજનટ તરીકે 
કામ કરતરો હરોવાનયું સામે આવયયુ ં છે. આરરોપી દશરથ 
એ ક્રોલના રહેવાસી હપ્રયંકા અને હપ્રનસ નામના બે 
સટયુડનટને ગેરકાયદે અમેરરકા મરોકલયા હતા. જે બન્ે 
સટયુડનટને આરરોપી દશરથ એ અગાઉ પકડાયેલ યરોગેશ 
પટેલ મારફતે ગેરકાયદે અમેરરકા મરોકલયા હરોવાનયું સામે 
આવયયું છે. જોકે અતયાર સયુધી પકડાયેલ 3 એજનટરો ભેગા 
મળી 5 જેટલા લરોકરો ગેરકાયદે અમેરરકા મરોકલયા હતા 
પણ એજનટરોની પૂછપરછમાં ઘટસફરોટ થયરો છે કે ત્ણેય 
એજનટમાંથી કરોઈએ પણ ડીંગયુચાના પરરવારને ગેરકાયદે 
અમેરરકા મરોકલયા નથી. જેને લઈ મૃતક જગદીશ 
પટેલના હપતરાઈ ભાઈ મહેનદ્ર પટેલની પૂછપરછ માટે 
ક્ાઇમ બાંચ બરોલાવી તપાસ શરૂ કરી છે.

પરોલીસે ત્ણેય એજનટરોની પૂછપરછ કરતા સામે આવયયું 
છે કે એક વયહક્તને ગેરકાયદે અમેરરકા મરોકલવામાં આવે 
તરો તેમને 5 લાખ રૂહપયા મળતા હતા. જેમાંથી 7 સટયુડનટ 
પૈકી યરોગેશ પટેલ અને દશરથ ચૌધરી 3 સટયુડનટને મરોકલયા 
અને ભાવેશ પટેલ એ બે સટયુડનટ મરોકલયા હતા. પરંતયુ હજી 
બે જેટલા સટયુડનટ કરોના મારફતે ગેરકાયદે અમેરરકા બરોડ્ણર 
પહોંચયા જેને લઈ પરોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

કેનેડા બરોડ્ણર ક્રોસ રેકેટ : મૃતક 
જગદીશના ભાઈની પૂછપરછ
અમદાવાદ ઃ કેનેડા બરોડ્ણર ક્રોસ કરાવી ગેરકાયદે રેકેટમાં 

ક્ાઈમબાંચે પલસાણાના ભાવેશ પટેલ અને અમદાવાદના યરોગેશ 
પટેલની ધરપકડ બાદ બરોડ્ણર ક્રોસ કરતા મરોતને ભેટેલા રડંગૂચાના 
જગદીશ પટેલના ભાઈ મહેનદ્ર પટેલની પૂછપરછ હાથ ધરી છે. 
મહનેદ્રભાઈ પરોતે પણ આ રીતે હવદેશ જવાની કરોઈ તૈયારી કરી હરોવાની 
શંકા પરોલીસને છે. આ મામલે મૃતક પરરવારના ડરોકયયુમેનટ પણ પરોલીસે 
મંગાવયા હતા.મેમનગર હવસતારમાં રહેતાં એજનટ યરોગેશની ધરપકડ 
બાદ મહેનદ્રભાઈ તેના સંપક્કમાં હતા કે નહી તે મામલે પૂછપરછ શરૂ 
થઈ છે. આ ઉપરાંત કેનેડાથી ગેરકાયદેસર રીતે બરોડ્ણર ક્રોસ કરાવતા 
ફહેનલ અને બીટ્ટુ સાથે મહેનદ્રભાઈને સંપક્ક હરોવાની હવગતરો મળી 
હરોવાનયું પરોલીસ સૂત્રોએ જણાવયયું હતયું. પરોલીસને શંકા છે કે, રડંગૂચાના 
પરરવાર સાથે નીકળેલા દસ લરોકરોને હવદેશ મરોકલવાના રેકેટ પાછળ 
મહનેદ્રભાઈએ એજનટરોનરો સંપક્ક કરાવયરો હતરો.

આરરોપીને છરોડાવવા ભાજપના 
બે નેતાના ધમપછાડા હનષફળ
અમદાવાદ  ઃ રદલહીના આદેશને પગલે પરોલીસે ભાજપના 

નેતાઓના ફાઈનાનસરને ગેરકાયદે હવદેશ મરોકલવાના રેકેટમાં 
સંડરોવણી અંગે પકડી કડકાઈ દાખવતા રાજકીય આલમમાં 
સોંપરો પડી ગયરો હતરો. રાણીપમાં ‘મેટર’ના નામથી જાણીતા 
યયુવા નેતાએ શારીરરક રીતે કદમાં નાના પણ પાટથીમાં પદ મામલે 
મરોટયું કદ ધરાવતા જૂના સાથી એવા બે નેતાની મદદ માંગી 
ફાઈનાનસરને છરોડાવવા આજીજી કરી હતી. રાજયસતરે પાટથીમાં 
પહેલી હરરોળમાં આવતા આ બંને નેતાએ ‘મેટર’ને ખાતરી આપી 
દીધી કે, આપણરો હમત્ છૂટી જશે કરોઈ વાંધરો નથી. જો કે, પરોલીસ 
પર દબાણ કયા્ણ બાદ બંનેને ખબર પડી કે, રદલહીથી આદેશ કડક 
કાય્ણવાહીનરો છે. આમ, કાયમ ઓવર કરોનફીડશનમાં રાચતા બંને 
કદાવરને તેમનયું કદ સમજાયયું અને તેઓના શસત્રો બૂઠ્ા હનકળયાનરો 
અહેસાસ થયરો હતરો. 

કબૂતરબાજી: 7 હવદ્ાથથીઓ પૈકી 5ને ગેરકાયદે US મરોકલયા
કેનેડા ગયા બાદ જગદીશ પટેલે યુએેસ જવાનાે નનર્ણય કેમ લીધા ેઃ મહત્વનાે સવાલ

નરડયાદઃ બલદેવ પટેલને તેમના પયુત્ સાથે કરેલી છેલ્ી વાતચીત યાદ નથી. તેમની 
યાદદાશત નબળી પડી રહી હરોવાનયું તેમને દયુઃખ છે. એમનરો પયુત્, 39 વિથીય જગદીશ 
બલદેવભાઈ પટેલ, તેની પત્ી અને બે બાળકરો સાથે 19 જાનયયુઆરી, 2022ના રરોજ 
મહેનટરોબા અને યયુનાઇટેડ સટેટસ વચ્ેની સરહદ નજીકથી મૃત હાલતમાં મળી આવયરો 
હતા. જગદીશ બળદેવભાઈ પટેલના પત્ી 37 વિથીય વૈશાલીબેન જગદીશકુમાર 
પટેલ હતાં. તેમની પયુત્ી, હવહંગી જગદીશકુમાર પટેલ, 11 વિ્ણની હતી અને તેમનરો 
પયુત્, ધાહમ્ણક જગદીશકુમાર પટેલ, ત્ણ વિ્ણનરો હતરો. જગદીશ કેનેડા પહોંચી ગયરો 
હતરો. તે યયુ.એસ. જઈ રહ્રો હતરો અને ખયુશ હતરો.” હપતાએ જણાવયયું હતયું કે તેમના 

પયુત્એ હશક્ણ, ખેતી અને પતંગ વેચવા સહહત હવહવધ નરોકરીઓ કરી હતી. આ મામલે હજયુ સયુધી કંઈ થયયું નથી. તેમને ખાતરી નથી કે તેના 
પયુત્એ કેનેડાથી યયુ.એસ.નરો માગ્ણ કેવી રીતે નક્ી કયયો અથવા તેણે કરોની પાસેથી મદદ માંગી.  પટેલે કહ્ં કે, “તે જવા માંગતરો હતરો અને ગયરો. તે 
40 વિ્ણનરો પયુરિ હતરો. તે જાણતરો હતરો કે તે શયું કરી રહ્રો છે. તેણે પરોતાનરો રસતરો જાતે નક્ી કયયો હતરો, એમાં આપણે શયું કહી શકીએ ? “ ગામના 
એક પારરવારરક હમત્ જયેશ ચૌધરીએ મીરડયાને જણાવયયું હતયું કે, આ ચાર મૃતયયુ બાદથી પટેલરોમાં એક અજીબની શાહંત છવાઈ ગઈ છે.

અાગામી સુનાવણીમાં શહેરી સચચવ અને ફૂડ સેફ્ી કમમશ્નરને રૂબરૂ હાજર રહેવા હૂકમ



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 15FRIDAY, 20 JANUARY, 2023 નેશનલ

ગુરદાસપુર
પંજાબના ગુરદાસપુરમાં BSFએ 

તસ્કરોની યોજનાને નનષ્ફળ બનાવી છે. 
પ્ાપ્ત માનિતી પ્માણે 17-18 જાનયુઆરી 
2023ની રાતે્ BSFએ ગુરદાસપુરના 
ઉંચા ટ્કલા ગામમાં પાક્કસતાની ડ્ોનને 
તોડી પાડું િતું. સુરક્ા દળોની ટીમે 
ડ્ોનમાંથી 4 ચીની બનાવટની નપસતોલ, 8 
મેગેઝીન અને 47 ્કારતૂસ જપ્ત ્કયાયા છે. 
BSFએ જણાવયું ્ેક, રોજ ગુરદાસપુરના 
ઉંચા ટ્કલા ગામની સીમમાં તૈનાત 

બીએસએ્ફની ટીમે પાક્કસતાન તર્ફથી 
આવતા એ્ક શ્ંકાસપદ ડ્ોનનો અવાજ 
સાંભળયો િતો. બીએસએ્ફની ટીમે ઝડપી 
્કાયયાવાિી ્કરતા શં્કાસપદ ડ્ોનના અવાજની 
કદશામાં ્ફાયકરંગ ્કયુું િતું. ્ફાયકરંગ 
દરનમયાન પાટટીએ નજી્કના નવસતારમાં 
્કંઈ્ક પડવાનો અવાજ પણ સાંભળયો 
િતો. જયારે તેઓએ આ નવસતારમાં સચયા 
ઓપરેશન િાથ ધયુું તયારે એ્ક પે્ેકટમાં 
4 ચાઈનીઝ નપસતોલ, 8 મેગેઝીન એ્ક 
પે્કેટમાં બાંધેલા મળી આવયું િતું.

પંજાબમાં આતંકવાદી ષડયંત્ર નિષ્ફળ 
હનિયાર લઈ જતાં ડ્રોિિે તરોડી પાડું
BSF જવાનાએેે ડાનેનાે એવાજ સાંભળા,ે 17 રાઉન્ડ ફાયરરગં કય્યું

નલનવંગ નવલ માટે ટૂં્કમાં 
વયવિારુ નનદદેશ આપીશું : 
સુનપ્મ ્કોટયાની સપષ્ટતા

િવી દદલહી
સપુ્ીમ ્કોટદે પનેસવ ઇચછામૃતય ુ મદેુ્ ચાલી રિેલી 

સનુાવણીમા ંબુધવારે ્કહ્ ંિતુ ં્ેક ત ે2018મા ંઆ મદેુ્ તણેે 
આપલેા ચુ્કાદાની સમીક્ા નિીં ્કરે અન ેત ેમાત્ નલનવગં 
નવલ, સારવારનો અતં લાવવા માટે એડવાનસ મકેડ્કલ 
ડાઇરેક્ટવન ે વધારે વયવિારુ બનાવવા માટે કદશાનનદદેશ 
આપશ.ે સુપ્ીમ ્કોટદે 2018ના આદેશમા ંપનેસવ ઇચછામૃતય ુ
અગં ે કદશાનનદદેશ આપતા ્કહં્ િતુ ં ્ેક સનમાનપવુયા્ક મૃતય ુ
એ પણ મૌનલ્ક અનધ્કાર છે. નયાયમનૂતયા ્ેકએમ જોસ્ેફની 
અધયક્તા િેઠળની પાચં જજની બધંારણ બનેચ ે બધુવારે 
સનુાવણી દરનમયાન ્કહ્ ંિતુ ં્ેક ્કોટયા દ્ારા વધારે સપષ્ટતાને 
્કારણ ેવધારે અસમજંસ ન ્ેફલાવી જોઇએ. 

મેઘાલયમાં ચૂંટણી પિેલા જ 
5 ધારાસભયઅે નવધાનસભાના 
સભયપદેથી રાજીનામું આપયું

િવી દદલહી
બુધવારે ચૂંટણીની તારીખો જાિેર ્કરવામાં આવી તે 

પિેલાં, પાંચ ધારાસભયોએ તેમના રાજીનામા આપયા છે 
અને યુનાઇટેડ ડેમોક્ેકટ્ક પાટટીમાં જોડાવાની તૈયારી ્કરી 
રહ્ા છે. રાજીનામું આપનારા ધારાસભયોમાં ્કેનબનેટ મંત્ી 
અને નિલ સટેટ પીપલસ ડેમોક્ેકટ્ક પાટટી (HSPDP)
ના ધારાસભય રેનન્કટન નલંગદોિ ટોંગખાર, તૃણમૂલ 
્કોંગ્ેસના ધારાસભય નશતલંગ પાલે, ્કોંગ્ેસના સસપેનડ 
્કરાયેલા ધારાસભયો મટયાલબોનયા સાયમ અને પીટી સો્કમી, 
અપક્ ધારાસભય લેમબોર મલંનગયાંગનો સમાવેશ થાય 
છે. આ સાથે ્કોંગ્ેસ અને HSPDP બંને પાસે સત્ાવાર 
રીતે રાજયમાં એ્કપણ ધારાસભય નથી.

જયપુર
રાજસથાનના ભરતપુરમાં નશયાળાની 

રજા િોવા છતાં બાળ્કોને લઈ જતી 
ખાનગી શાળાની બસ પલટી જતાં 30 
બાળ્કો ઘાયલ થયા િતા. નાદબાઈ 
પોલીસ સટશેન નવસતારના નાદબાઈ 
નગર રોડ પર થયેલા આ અ્કસમાતમાં 
ખાનગી સ્કકૂલની બસ પિેલા ટ્ર્ક 
સાથે અથડાઈ અને પછી પલટી ગઈ 
િતી. ટક્કર એટલી જોરદાર િતી ્ેક 
સ્કકૂલ બસને ન્ુકસાન થયું િતું. ઘાયલ 
બાળ્કોમાંથી 8ની િાલત ગંભીર 
છે, જેમને નજલ્ા િોકસપટલમાં 

રી્ફર ્કરવામાં આવયા છે. નજલ્ા 
્કલે્ટરે નશયાળુ વે્કેશન અંતગયાત 
18મી જાનયુઆરી સુધી શાળાઓ બંધ 
રાખવાનો આદેશ જારી ્કયયો છે.

ઘાયલ બાળ્કોના ખબરઅંતર 
પૂછવા ડીએમ િોકસપટલ પિોંચયા

ભરતપુર નજલ્ા ્કલે્ટર આલો્ક 
રંજને 18 જાનયુઆરી સુધી તમામ 
ખાનગી અને સર્કારી શાળાઓમાં 
ધોરણ 8 સુધીની રજા જાિેર ્કરી 
છે, તેમ છતાં ખાનગી શાળાઓમાં 
અભયાસ ચાલુ છે. એ્ક કદવસ પિેલા 
નશક્ણ રાજય મંત્ી ઝાનિદા ખાનના 
નવસતારમાં પણ ્ેકટલી્ક શાળાઓ 
્કાયયારત જોવા મળી િતી, જેમને 
‘્કારણ બતાવો નોકટસ’ પણ જારી 
્કરવામાં આવી િતી, પરંતુ બુધવારે 
શાળાની ્કામગીરીના ્કારણે આ 
અ્કસમાત થયો િતો. 

રાજસથાનમાં ખાનગી શાળાની બસ ડમપર 
સાથે અથડાતા પલટી, 30 બાળ્કો ઘાયલ

રાંચી
એન્ફોસયામેનટ કડરે્ ટોરેટ (ED) એ 

મંગળવારે ્કૌશલયા નનમાયાણ પ્ાઈવેટ 
નલનમટેડ અને ્કૌશલયા ટાઉનનશપની 
સાત સથાવર નમલ્કતો જપ્ત ્કરી છે. 
ED દ્ારા જપ્ત ્કરવામાં આવેલી 
આ નમલ્કતોની ક્કંમત 90 લાખ 38 
િજાર 912 રૂનપયા આં્કવામાં આવી 
છે. EDના અનધ્કારીઓએ જણાવયું 
્કે, CBIમાં નોંધાયેલા ્કેસના આધારે 
EDએ મેસસયા ્કૌશલયા નનમાયાણ પ્ાઈવેટ 
નલનમટેડ નવરુદ્ધ મની લોનડકરંગનો ્ેકસ 
નોંધયો િતો. EDના અનધ્કારીઓના 
જણાવયા પ્માણે ્કંપનીએ ઝારખંડમાં 
રોડ બનાવવાનો ્કોનટ્રા્ટ લીધો િતો. 

આ દરનમયાન ડામરની ખરીદી માટેનું 
ન્કલી ઈનવોઈસ માગયા બાંધ્કામ 
નવભાગને મો્કલવામાં આવયું િતું. જેના 
્કારણે સર્કારને એ્ક ્કરોડ 8 લાખ 95 
િજાર 583 રૂનપયાનું નુ્કસાન થયું િતું. 
CBIએ આ મામલે ચાજયાશીટ દાખલ 
્કરી િતી જેના પગલે મની લોનડકરંગનો 
્કેસ નોંધવામાં આવયો િતો.

િવી દદલહી
માચયા, 2018થી માચયા, 2022 

સુધીના પાંચ વરયામાં ભાજપે ઇલે્ ટોરલ 
બોન્ડસના માધયમથી 5,270 
્કરોડ રૂનપયાનું દાન મેળવયું છે. 
ચૂંટણીપંચના ડેટામાં જણાવયાનુસાર 
આ સમયગાળામાં ્કુલ ઇલે્ ટોરલ 
બોન્ડસ પ્ૈકી અડધાથી પણ વધારે 
ભાજપને મળયા િતા. રાજ્કીય પક્ોએ 
ઇલે્ ટોરલ બોન્ડસ દ્ારા મેળવેલા 
દાનના જાિેર ્કરેલા આં્કડા પૈ્કી 
ભાજપે દશાયાવેલા આ્ંકડા મુજબ તેને 

2022 સુધીના પાંચ વરયામાં ઇલે્ટોરલ 
બોન્ડસના માધયમથી મળેલું 5,270 
્કરોડ રૂનપયાનું દાન આ ગાળામાં ઇશયૂ 
થયેલા ્કુલ 9,208 ્કરોડ રૂનપયાના 
ઇલે્ટોરલ બોનડના 57 ટ્કા થાય 
છે. ્કોંગ્ેસ આ ગાળામાં ઇલે્ ટોરલ 
બોન્ડસ દ્ારા 964 ્કરોડ રૂનપયાનું 
(10 ટ્કા) દાન મેળવીને બીજા સથાને 
છે જયારે તૃણમૂલ ્કોંગ્ેસે ઇલે્ટોરલ 
બોન્ડસ દ્ારા 767 ્કરોડ રૂનપયાનું (8 
ટ્કા) દાન મેળવયું.

ભાજપે ઇલે્ ટોરલ બોન્ડસ દ્ારા 

2018માં 210 ્કરોડ, 2019માં 
1,450 ્કરોડ, 2020માં 2,555 
્કરોડ, 2021માં 22.38 ્કરોડ અને 
2022માં 1,033 ્કરોડ રૂનપયાનું 
દાન મેળવયું િતું. ્કોંગે્સે 2019માં 
383 ્કરોડ, 2020માં 317 ્કરોડ, 
2021માં 10 ્કરોડ અને 2022માં 
253 ્કરોડ રૂનપયાનું જયારે તૃણમૂલ 
્કોંગ્ેસે 2019માં 97 ્કરોડ, 2020માં 
100 ્કરોડ, 2021માં 42 ્કરોડ અને 
2022માં 528 ્કરોડ રૂનપયાનું દાન 
મેળવયું િતું.

ઝારખંડમાં કરોલસા કૌભાંડ: ED દ્ારા 
આરરોપીિી 90.38 લાખિી સંપનતિ જપ્ત 

િવી દદલહી
નાણા મંત્ાલયના એ્ક ્કમયાચારીની 

જાસૂસીના આરોપમાં ધરપ્કડ ્કરવામાં 
આવી છે. મળતી માનિતી મુજબ આ 
આરોપી પૈસાના બદલામાં અનય દેશોને 
નાણા મંત્ાલય સાથે સંબંનધત જરૂરી 
માનિતી આપતો િતો. આરોપીનું નામ 
સનુમત છે જે નાણા મંત્ાલયમાં ્કોનટ્રા્ટ 
પર ્કામ ્કરતો િતો. પરંતુ ્કામ 
દરનમયાન તે પોતાની જાતને શં્કાસપદ 
પ્વૃનત્ઓમાં સામેલ ્કરતો િતો અને 
પૈસાના બદલામાં તેણે અનય દેશોને 

ગુપ્ત માનિતી આપી િતી જે ભારતના 
દૃકષ્ટ્કોણથી સંવેદનશીલ િતા. સનુમત 
પાસેથી મોબાઈલ ્ફોન જપ્ત ્કરવામાં 
આવયો છે. પોલીસના જણાવયા અનુસાર 
તે આ ્ફોનથી જાસૂસી ્કરતો િતો. આ 
મામલામાં ઓક્ફનશયલ નસકે્ટ એ્ટ 
િેઠળ ્કેસ નોંધવામાં આવયો છે. આ 
વયનતિ નાણા મંત્ાલય સાથે ્કેટલા 
સમયથી ્કામ ્કરી રહ્ો િતો, તેણે અનય 
દેશોને ્કેવા પ્્કારની માનિતી આપી 
િતી, તેના તર્ફથી ્કયા દેશોને ગુપ્ત 
માનિતી આપવામાં આવી િતી.

િાણા મંત્રાલયિા 1 કમ્મચારીિી 
જાસૂસીિા આરરોપસર ધરપકડ
એારાેપી પૈસા બદલા એન્ય દેશાનેે મારિતી એાપતા ેિતાે

મુંબઈ
મુંબઈ-ગોવા િાઈવે પર ્કાર અને ટ્ર્ક વચે્ ભયાન્ક 

અ્કસમાત સજાયાયો છે. આ અ્કસમાતમાં 9 લો્કોના મોત 
થયાની માનિતી સામે આવી છે, જેમાંથી ચાર મનિલાઓ 
છે. આ અ્કસમાત સવારે 5 વાગયાની આસપાસ થયો િતો. 
આ અ્કસમાત રાયગઢના માનગાંવના રોપોલી ગામમાં થયો 
િતો. ટ્ર્ક અને ્કાર વચ્ે સામસામે અથડાતા ્કારનો સંપૂણયા 
્કચ્રઘાણ ની્કળી ગયો િતો. આ પિેલા પણ મુંબઈ-ગોવા 
િાઈવે પર આવા અ્કસમાતો થઈ ચૂ્યા છે. ખાસ ્કરીને 
્કોં્કણ તર્ફ જતો રસતો. આવા અ્કસમાતોના સમાચાર 
અવારનવાર સામે આવે છે. દરનમયાન અ્કસમાતમાં 4 
વરયાનો બાળ્ક પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે.

મુંબઈ-ગોવા િાઈવે પર એ્ક અનય માગયા અ્કસમાતમાં 

ચાર લો્કોના મોત થયા છે અને 23 લો્કો ઘાયલ થયા છે. 
મુંબઈ-ગોવા િાઈવે પર ્કં્કાવલી નજી્ક એ્ક ખાનગી બસને 
અ્કસમાત નડો િતો. ડ્ાઇવરે બસ પરનો ્કાબૂ ગુમાવતાં 
આ અ્કસમાત સજાયાયો િતો. આ બસ મુંબઈથી ગોવા જઈ 
રિી િતી જેમાં 36 મુસા્ફરો સવાર િતા.

મુંબઇ-ગોવા િાઇવે પર બે ગમખવાર 
અ્કસમાત: 13ના મોત, 24 ઘાયલ
માનગાંવના રાેપાેલી ગામમાં એથડામણમાં 9 લાેકાેના માતે, 4 વર્ષનાે માસૂમ ઘાયલ

દેવરોસ 

સીરમ ઇનસટીટયુટ ઓ્ફ ઇકનડયા 
(SII) અતયારે ્કોનવડ સામેની બે 
વેક્કસન ્કોવોવે્સ અને ્કોવીનશલડ 
બનાવી રિી છે. આ સંસથાના વડા 
આદર પૂનાવાલાએ એ્ક નવશરે 
મુલા્કાતમાં જણાવયું િતું ્કે ્ફરી ઉથલો 
મારતી ્કોનવડ મિામારીનો સામનો 
્કરવા ચીને રાજ્કીય મતભેદો ભૂલી 
આ બે વેક્કસન તેમજ પનચિમમાં પણ 
બનતી વેક્કસન લેવી જોઈએ. આ 
અંગે પત્્કારોએ જયારે ડો. પૂનાવાલાને 
પૂછયું ્ેક, આપના તે સૂચન અંગે ચીનના 
પ્નતભાવો ્ેકવા રહ્ા ? તયારે ડો. 
પૂનાવાલાએ ્કહ્ં િતું ્ેક, મને તેવું લાગે 
છે ્કે તેઓ તે અંગે ્કયા માગગે જવું તે 

નવચારતા લાગે છે. પરંતુ ખરી વાત તે 
છે ્કે તેમણે વિેલામાં વિેલી ત્કે તે અંગે 
નનણયાય લઈ લેવો જોઈએ. બીજી તર્ફ 
આ ્કેનદ્રની ્કોનવડ પેનલના વડા ડો. 
એન.્કે. અરોરાએ ્કહ્ં િતું ્કે, ચીનમાં 
જનતા પિેલેથી જ ્કોનવડ અંગે તૈયાર 
થઇ શ્કી ન િતી. તેથી તેમની ઇમયુનનટી 
પણ ઓછી થઈ ગઈ છે. પકરણામે 
્કોનવડ વેક્કસનના ૩ થી ૪ ડોઝ પણ 
પૂરતા અસર્કાર્ક રહ્ા નથી.

રાજકીય મતભદેો ભલૂી જઈ બસૂ્ટર ડોઝ 
લવેા આદર પનૂાવાલાની ચીનન ેસલાહ

ભાજપે ઇલે્ટોરલ બોન્ડસથી 2022 સુધી 
પાંચ વરયામાં રૂ. 5,270 ્કરોડ દાન મેળવયું
એા ગાળામાં ઇશયૂ થયેલા ક્યલ ઇલેકાેરલ બાેન્ડ પૈકી 57 ટકા ભાજપને મળા
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અમેઠી
ઉત્તરપ્રદેશના અમેઠીમાં ભારતીય 

અસૉલ્ટ રાઈફલ કલાસનનકોવ 
AK-203નું કોવાવા ઓર વ્ાનેનસ ફેક્ટરીમાં 
ઉત્ાદન શરૂ થઈ ગયું છે. તેની પ્રથમ 
બેચ તો બનીને તૈયાર ્ણ થઈ ચૂકી છે. 
્ટૂંક સમયમાં સૈનયને તેની ર્લીવરી ્ણ 
શરૂ થઈ જશે. ભારતીય સૈનય મા્ટે કુલ 
6.01 લાખ અસૉલ્ટ રાઈફલનું ઉત્ાદન 
કરાશે. અગાઉ રનશયા દ્ારા 70 હજારથી 
1 લાખ જે્ટલી રાઈફલ, તેના ્ારસવા અને 
્ટેક્ોલોજી ભારત મોકલવામાં આવી 
હતી. AK-203 કલાસનનકોવ નસરીઝની 

આ સૌથી એ્વાનસ રાઈફલ છે. ઈન્ો-
રનશયા રાઈફલસ પ્રા.નલ. નામની કં્ ની 
આ રાઈફલ તૈયાર કરી રહી છે. આ 
રાઈફલ સૈનયમાં ભારતમાં ઈનસાસ 
નામની રાઈફલને રરપલસે કરશે. તેના 
બાદથી ઈનસાસનો ઉ્યોગ ઘ્ટશે. 

6.01 લાખ કલાસનિકોવ AK-203 
રાઈફલિું ભારતમાં ઉત્ાદિ થશે

ઇવીએમએ ્ર શંકા 
કરનારા ્ક્ો ્ણ તેના 

કારણે જીતયા છે : સીઈસી
િવી દદલ્ી

જે ્ક્ો ઇલેકટ્ોનનક વોર્ટંગ મશીન (ઇવીએમ)ની 
નવશ્વસનીયતા સામે ફરરયાદ કરી છે તે જ ્ક્ોએ આ જ 
ઇવીએમથી જીત મેળવી છે તેમ મુખય ચૂં્ટણી કનમશનર 
(સીઇસી) રાજીવ કુમારે જણાવયું છે. ઉલે્ખનીય છે કે 
તાજેતરમાં જ માયવતીએ ઇવીએમની નવશ્વસનીયતા 
સામે પ્રશ્ો ઉઠાવયા હતાં અને બેલ્ેટ ્ે્રથી મતદાન 
કરાવવાની માગ કરી હતી. ઇવીએમની નવશ્વસનીયતા 
સામે વારેવાર ઉઠતી ફરરયાદો અંગે ્ૂછવામાં આવેલા 
એક પ્રશ્ના જવાબમાં કુમારે જણાવયું હતું કે જો ઇવીએમ 
બોલી શકતા તો કહેતા કે ‘જીસને તેરે સર ્ર તોહમત 
રખી હે, મેને ઉસકે ભી ઘર કી લાજ રખી હે’.

SADના સથા્ક પ્રકાશનસંહ 
બાદલના ભત્ીજા મનપ્રીત 
નસંહ ભાજ્માં જો્ાયા

ચંડીગઢ
્ંજાબના ્ૂવવા નવત્ત મંત્ી મનપ્રીત નસંહે સવારે નવી 

રદલહીમાં ભાજ્માં જો્ાયા. આ ્ૂવવે તેમણે ્ોતાના 
ર્ટવ્ટર હેન્લ ઉ્ર કોંગે્સ છો્વાના કારણો ્ણ 
જણાવયા હતાં. નશરોમણી અકાલી દળના સથા્ક પ્રમુખ 
પ્રકાશ નસંહ બાદલના ભત્ીજા મનપ્રીત નસંહે ૧૯૯૫માં 
ગીડ્ડરબરાની ્ે્ટા ચૂં્ટણીમાં નવજય મેળવવા સાથે ્ોતાની 
રાજકીય કારરકદદી ખરા અથવામાં શરૂ કરી હતી. જોકે ૩૦ 
વરવાથી વધુ સમયની રાજકીય યાત્ામાં તેઓ ચાર રાજકીય 
્ક્ો બદલી ચુકયા છે. તેઓએ જણાવયું હતું કે ્ંજાબ 
પ્રદેશ કોંગ્ેસના પ્રમુખ અમરરંદર નસંઘ રાજા વોરરંગ 
સાથેના મતભેદોને લીધે તેમને ્ા્ટદી છો્વી ્્ી છે.

િવી દદલ્ી
ભારતના રાજકારણમા ં વરવા 2023 

અન ે 2024 ખબુ જ મહતવ્ૂણવા છે. 
વરવા 2023મા ં9 રાજયોમા ંનવધાનસભા 
ચૂ્ંટણી યોજાવાની છે, જમેા ં 5 મો્ટા 
રાજયોનો સમાવશે થાય છે, જયારે 
આગામી વરવે એ્ટલ ે કે 2024માં 
દેશભરમા ંલોકસભા ચૂ્ંટણી યોજાવાની 
છે. આવી સસથનતમા ં સરકારે નવા 
EVM મશીનોનો ઓ વ્ાર આ્ી 
દીધો છે. આ તમામ મશીનો સરકારી 

કં્ની ્ાસ ે ખરીદવામાં આવશ.ે આ 
નવા EVM મશીનનો ઓ વ્ાર ભારત 
ઈલકેટ્ોનનકસ નલનમ્ેટ્ (BEL) 
અન ે ઈલકેટ્ોનનકસ કો્પોરેશન ઓફ 

ઈસન્યા નલનમ્ેટ્ (ECIL)ન ેઅ્ાયા 
છે. આ બનં ે કં્નીઓન ે કેનબન્ેટ 
્ાસેથી મંજરુી મળી ગઈ છે. સરકારે 
આ નવા EVM મશીન મા્ેટ 1335 
કરો્ રૂન્યાનુ ં બજ્ેટ નક્ી કયુું છે.  
મીર્યા રર્ોરસવા અનસુાર કેનબન્ેેટ નવા 
EVM મશીનની ખરીદીન ે મંજરૂી 
આ્ી દીધી છે. આ વખતે સરકારે નવા 
EVM મા્ેટ ભારત ઈલકેટ્ોનનકસ નલ. 
અન ે ઈલકેટ્ોનનકસ કો્પોરેશન ઑફ 
ઈસન્યા નલ.ન ેમંજરૂી આ્ી છે.

આગામી ચૂ્ંટણીનું મતદાન નવા EVMથી 
થશે, 2 કં્ નીને રૂ.1335 કરો્નો ઓ્વાર
ઈવીએેમ પર ઉઠતાં સવાલાે વચ્ે કેબિનેટ દ્ારા કરાયાે મહત્ત્વનાે નનર્ણય

િવી દદલ્ી
ગૂગલને સુપ્રીમ કો્ટટે ઝ્ટકો આપયો 

છે. કો્ટટે CCI દ્ારા લગાવવામાં 
આવેલા 1338 કરો્ રૂન્યાના દં્  
્ર સ્ટે આ્વાનો ઇનકાર કરી દીધો 
છે. જો કે, કો્ટટે CCIના આદેશના 
્ાલનની સમયમયાવાદા વધુ એક સપ્ાહ 
લંબાવી છે. તેમજ આ મામલો ફરી 
એકવાર NCLATને મોકલવામાં 
આવયો છે. NCLATને 31 માચવા 
સુધીમાં CCIના નનણવાય સામેની 
અ્ીલનો નનકાલ કરવાનું કહેવામાં 

આવયું છે. CJI D.Y ચંદ્રચુ્ , 
જસસ્ટસ ્ી.એસ નરનસમહા અને 
જસસ્ટસ જે.બી ્ાર્ીવાલાની બેનચે 
આ મુદે્ સુનાવણી કરી હતી. છેલ્ી 
સુનાવણીમાં સુપ્રીમ કો્ટટે ગૂગલને 

્ૂછયું હતું કે શું તેઓ એ જ નસસ્ટમ 
લાગુ કરવા ઇચછકુ છે જે તમે 
યુરો્માં લગાવી છે. હકીકતમાં, કેનદ્ર 
સરકારે કહં્ હતું કે ગૂગલે યુરો્ અને 
ભારત વચ્ે અલગ નીનત અ્નાવી 
છે. યુરો્માં સમાન કેસમાં તેણે 4 
અબજ યુરોનો દં્ ચૂકવયો છે. જયારે 
ભારતમાં તે દં્ના નનણવાયને ્્કારી 
રહ્ો છે. ગૂગલ ્ર સવાલો ઉઠાવતા 
CJI DY ચંદ્રચુ્ે કહં્ કે આ આદેશ 
20 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ ્સાર 
કરવામાં આવયો હતો 

િવી દદલ્ી
અમરનાથની યાત્ા કરનારા 

તીથવાયાત્ીઓ મા્ટે કેનદ્ર સરકારે યાત્ા 
સરળ બનાવવા જઈ રહી છે. કનેદ્ર 
સરકારે ચંદનવા્ી અને સંગમ વચે્ 
22 રકલોમી્ટરના રૂ્ટ ્ર લાંબો રસતો 
બનાવવાનો નનણવાય કયપો છે. આ રૂ્ટ 
્ર 11 રકલોમી્ટર ભાગ ્ર સુરંગ 
રો્ ્ણ તૈયાર કરવામાં આવશે જે 
ગણેશ ્ટો્ના અંતગવાત થશે. નવો રસતો 
શ્ીનગર શહેરથી બાય્ાસ થઈને 
લદાખ અને જમમુ વચે્ એક વૈકસલ્ક 

રસતો બનાવશે. ખાસ વાત એ છે કે, 
22 રકલોમી્ટર લાંબા આ રૂ્ટની દરેક 
સીઝનમાં તીથવાયાત્ીઓ મા્ટે અનુકૂળ 
હશે.  કનેદ્રીય રસતા, ્રરવહન અને 
રાજમાગવા મંત્ાલય એ આ નવા રૂ્ટને 
તૈયાર કરવાની જવાબદારી નેશનલ 
હાઈવે અને ઇનફ્ાસ્ટક્ચર ્ેવલો્મેન્ટ 
કો્પોરેશન નલનમ્ટે્ને સોં્ી છે. 
NHIDCL વતી, NHIDCL 
NH-501ના ખાનાબલ-બાલ્ટાલ 
નવભાગ ્ર ‘શેરનાગ ્ટનલ’ ના 
નનમાવાણ મા્ટે જવાબદાર છે.

મુંબઈ
મુંબઈ ઈન્ટરનેશલન એર્ો્ટવા ્રથી 

DRI એ એવા બે લોકોની ધર્ક્ 
કરી છે. કે જે ્ોતાના અં્રવેરમાં 
સોનું સંતા્ીને લાવી રહ્ા હતા. આ 
બન્ે શખસ સોનાની દાણચોરી મામલે 
અંજામ આ્તા હતાં. મંગળવારે DRI 
એ 4.54 કરો્ રુન્યાના સોના સાથે 
બન્ે આરો્ીઓની ધર્ક્ કરી હતી. 
આ આરો્ીઓમાં મોહમમદ સલમાન 
અને અબદુલ બાનસત તરીકે ઓળખ 
થઈ હતી. એક માનહતી અનુસાર 
DRIના અનધકારીઓએ જણાવયું હતુ 
કે આ આરો્ીએ તેના અં્ રવેરમાં 
સોનું છુ્ ાવયુ હતું. આ બને્ને મુંબઈ 

ઈન્ટરનેશલન એર્ો્ટવા ્ર ઉતયાવા ્છી 
તેમને નગરફતાર કરવામાં આવયા હતા. 
અનધકારીઓએ કહ્ં અમને બાતમી 
મળી હતી કે મંગળવારના રોજ વહેલી 
સવારે દુબઈ થી મુંબઈ આવી રહેલ 
પલનેમાં મુસાફરોની નસસન્કે્ટ દ્ારા 
્ેસ્ટના રૂ્ે ભારતમાં સોનાની દાણચોરી 
કરી રહ્ા છે.

અંડરવેરમાં છુ્ાવી સોિાિી દાણચોરી 
કરતાં મુંબઈ એર્ોર્ટથી બેિી ધર્કડ

્વે દરેક નસઝિમાં અમરિાથ ્્ોંચવું 
થશે સરળ, 22 દકમી લાંબો રોડ બિશે
રૂટ પર 11 કકલાેમીટર ભાગ પર સુરંગ રાેડ પર તૈયાર કરાશે 

ગુગલને સીસીઆઈ દ્ારા કરાયેલા દં્  
અંગે સ્ટે આ્વા સુપ્રીમ કો્ટવાનો ઇનકાર
સીસીએાઈના એાદેશનું પાલન કરવા એેક સપ્ાહના ેસમય એપાયાે

િવી દદલ્ી
કોનવ્ મહામારીના કારણે લગભગ 

બે વરવાથી બંધ રહેલી સકૂલો ફરી ખુલી 
ગઈ છે. એક તરફ મહામારી બાદ 
નવદ્ાથદીઓની સંખયામાં વધારો જોવા 
મળયો છે, તો બીજી તરફ નવદ્ાથદીઓના 
અંકગનણત અને મૂળભૂત કૌશલયમાં 
ઘ્ટા્ો થયો હોવાનો રર્ો્ટવા સામે 
આવયો છે.  15 ્ટકા અંકગનણત અથવા 
તેથી વધુ ઘ્ટા્ો દશાવાવનારા રાજયોની 
યાદીમાં આંધ્રપ્રદેશ (2018માં 59.7 
્ટકાથી ઘ્ટી 2022માં 36.3 ્ટકા), 
ગુજરાત (2018માં 53.8 ્ટકાથી ઘ્ટી 

2022માં 34.2 ્ટકા) તેમજ નહમાચલ 
પ્રદેશ (2018માં 76.9 ્ટકાથી ઘ્ટી 
2022માં 61.3 ્ટકા) રાજયોનો 
સમાવેશ થાય છે. એનયુઅલ સ્ટે્ટ 
ઓફ એજયુકેશન રર્ો્ટવા 2022નો 
રર્ો્ટવા જારી કયપો છે. રર્ો્ટવા અનુસાર 
દેશભરની ગ્ામીણ સકૂલોમાં ધોરણ-
3ના નવદ્ાથદીઓમાં વાંચવાની ક્મતામાં 
ઘ્ટા્ો નોંધાયો છે. સવવેમાં ધોરણ-
3ના માત્ 20.5 ્ટકા નવદ્ાથદીઓ જ 
ધોરણ-2ના ્ુસતકો વાંચવામાં સક્મ 
જોવા મળયા છે. રર્ો્ટવામાં ASER 
2018ના રર્ો્ટવાની તુલનાએ બાળકમાં 

ભણવાન ક્મતામાં 7 ્ટકાનો વધારો 
નોંધવામાં આવયો છે. એનયુઅલ સ્ટે્ટ 
ઓફ એજયુકેશન દ્ારા મો્ટા્ાયે સવવે 
હાથ ધરાયો હતો. 616 નજલ્ાના 
19,060 ગામોની 17002 સરકારી 
સકૂલોમાં આયોજન કરાયેલ ASER 
સવવેમાં 6થી 14 વરવાની ઊંમરના 7 લાખ 
બાળકોને સામેલ કરાયા હતા.

 એનયુઅલ સ્ટે્ટસ ઓફ એજયુકેશન 
રર્ો્ટવા 18 જાનયુઆરીના રોજ જારી 
કરવામાં આવયો છે. ચાર વરવા બાદ 
આ રર્ો્ટવામાં પ્રથમ ફાઉન્ેશન દ્ારા 
મો્ટાપ્રમાણમાં સવવે કરાયો છે.

દેશની સકૂલોનું નશક્ણ સતર ઘટું, અંકગનણતમાં 
સૌથી ખરાબ રાજયોમાં ગુજરાત બીજા ક્રમાંકે
2018માં ગુજરાતમાં 73.2% વવદ્ાર્થીએાે એંગ્ેજીનું સામાન્ય વાક્ય વાંચી શકતા હતા મુંબઈ

મહારાષ્ટ્રના ્ૂવવા મંત્ી નવાબ 
મનલકની મુશકલેીઓ હજુ ઓછી નથી 
થઈ રહી તયાં હવે તેમના ્ુત્ સામે 
FIR નોંધાઈ છે. ્ોલીસે ્ૂવવા મંત્ી 
નવાબ મનલકના ્ુત્ ફરાજ મનલક 
નવરુદ્ધ છેતરન્ં્ી અને બનાવ્ટનો કેસ 
નોંધયો છે. ્ોલીસે જણાવયું કે, નવાબ 
મનલકના ્ુત્ ફરાજ મનલકે ફ્ેનચ 
મનહલાના નવઝા લંબાવવામાં મદદ 
કરી હતી. નવાબ મનલકના ્ુત્ નવરુદ્ધ 
્ોલીસ દ્ારા દાખલ કરવામાં આવેલી 
FIRમાં કલમ 420, 465, 468, 471, 
34 IPC સનહત સેકશન 14 નવદેશી 

વયનતિ અનધનનયમ 1946ની ધારા 
લગાવવામાં આવી છે. જાણવા મળયું 
છે કે 2 માચવા 2022થી 23 જૂન 2022 
વચ્ે કુલાવામાં નકલી દસતાવેજો તૈયાર 
કરવામાં આવયા હતા. આ દસતાવેજોની 
2020માં હેરફેર કરવામાં આવી હતી. 
સ્ેનશયલ બ્ાનચ ઓરફસરની ફરરયાદ 
્ર કુલાવા ્ોલીસમાં કેસ નોંધવામાં 
આવયો છે. ્ોલીસે જણાવયું કે, ફરાજ 
અને હેમનલન (ફ્ેનચ મનહલા) ઉ્રાંત 
્ોલીસે અનય ક્ેટલાક લોકો સામે ્ણ 
કેસ નોંધયો છે. હેમનલન વરવા 2020માં 
ભારત આવી હતી જેની અરજી નવઝા 
વધારવા મા્ટે આ્વામાં આવી હતી.

એિસી્ી િતેાિા ્તુ્ર સામે FIR,વીઝા 
મારે ફેક દસતાવેજ બિાવ્ાિો આરો્
ચાર માસમાં કુલા્ણ ખાતે નકલી દસતાવેજ િન્યા હતા
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બસરા
ઇરાકના મુખ્ય શહેર બસરામાં 

એક સ્ેડિ્યમમાં ફૂ્ બોલ મેચ પહેલા 
નાસભાગમાં ઘણા લોકો મા્યાયા ગ્યા છે 
અને ઘણા ઘા્યલ થ્યા છે. એક ઈરાકી 
સમાચાર એજનસસીએ એક તબસીબસી 
સત્ોતનાં હવાલાથસી કહં્ કે કે્ લાક 
ઘા્યલોનસી હાલત ગંભસીર છે. ગુરુવારે 
રાત્ે બસરા સ્ેડિ્યમ ખાતે આઠ 
દેશોના અરેબબ્યન ગલફ કપનસી ફાઇનલ 
મેચમાં ્યજમાન ઇરાક ઓમાન સામે 
્કરાશે. એક દુલયાભ આંતરરાષ્ટસી્ય મેચ 
જોવાનસી આશામાં સવારથસી જ હજારો 
ડ્ડક્ બવનાના ચાહકો સ્ેડિ્યમનસી 

બહાર એકઠા થ્યા હતા. તે દરબમ્યાન 
આ અકસમાત થ્યો હતો. ઇરાકના 
મંત્સીએ જણાવ્યા અનુસાર ગુરુવારે 
થ્યેલસી નાસભાગમાં બે લોકોના મોત 
થ્યા છે, જ્યારે 80 લોકો ઘા્યલ થ્યા 
છે. સ્ેડિ્યમનસી અંદર એક ફો્ોગ્ાફરે 
જણાવ્યું હતું કે જ્યારે નાસભાગ મચસી 
ત્યારે ્નયાસ્ાઈલ બંધ થઈ ગઈ હતસી. 
ઘા્યલોને હોસસપ્લ લઈ જવા મા્ે 
એમ્બ્યુલનસ આવતાનસી સાથે જ સા્યરન 
વાગવા લાગ્યું. સોબશ્યલ મસીડિ્યા પર 
પોસ્ કરવામાં આવેલસી તસવસીરોમાં 
સ્ેડિ્યમનસી બહાર લોકોનસી ભસીિ જોવા 
મળસી રહસી છે.

ઈરાકમાં ફૂટબોલ ફાઈનલ મેચ થવા  
પહેલાં દોડધામ: 2ના મોત, 80 ઘાયલ

આમમેબન્યાના બમબલ્રસી 
બેઝ પર ભસીષણ આગ, 15 
સૈબનકો દાજ્યા, અનેક ઘા્યલ

નયયૂયોક્ક
વહેલસી સવારે આમમેબન્યાના એક સૈન્ય મથકમાં આગ 

ફા્સી નસીકળસી હતસી. આ દુઘયા્નામાં ઓછામાં ઓછા 15 
જવાનોના મોત થ્યા હતા. રક્ા મંત્સીએ કહ્ં કે પૂવવી 
આમમેબન્યામાં ગેગરકુબનક પાંતના અઝત ગામમાં એક 
સૈન્ય બેરેકમાં આગ લાગસી હતસી. અબધકારસીઓએ એમ 
પણ કહ્ં કે આ ઘ્નામાં સાત સૈબનકો ઘા્યલ થ્યા છે 
અને તેમાંથસી ત્ણનસી હાલત ગંભસીર છે. આમમેબન્યાના 
સંરક્ણ પધાન સુરેન પાબપક્યાને કેબબને્ નસી બેઠકમાં 
જણાવ્યું હતું કે આગ એ્લા મા્ે શરૂ થઈ હતસી કારણ 
કે સબૈનકોએ સ્ોવને બળતણ આપવા મા્ે ગેસોબલનનો 
ઉપ્યોગ ક્યયો હતો.

કાબુલ
હાલમાં અફઘાબનસતાનમાં કિકિતસી 

ઠિંસી પિસી રહસી છે. સસથબત એવસી છે કે 
પારો માઈનસ પર પહોંચસી ગ્યો છે. જેના 
કારણે દેશભરમાં 70 લોકોના મોત થ્યા 
છે. સથાબનક અબધકારસીઓએ જણાવ્યું કે 
છેલ્ા ઘણા વષયોમાં આવો બશ્યાળો જોવા 
મળ્યો નથસી. અફઘાબનસતાનના હવામાન 
કચેરસીના વિા મોહમમદ નસસીમ મુરાદસીએ 
જણાવ્યુ ંહતું કે 10 જાન્યુઆરસીથસી કાબુલ 
અને અન્ય કે્લાક પાંતોમાં તાપમાનમાં 
ભારે ઘ્ાિો આવ્યો છે. એવું પણ 
જણાવ્યુ ં હતું કે મધ્ય ક્ેત્માં સપ્ાહના 
અંતે પારો -33 ડિગ્સી સસેલસ્યસ સુધસી 

પહોંચસી ગ્યો હતો. જે અત્યાર સુધસીનું 
સૌથસી ઓછું તાપમાન છે. ગ્ામસીણ 
અફઘાબનસતાનમાં બેઘર પડરવારો મા્ે 
કેમપફા્યર લગાવામાં આવ્યા છે. આ 
સાથે બરફવાળા બવસતારોમાં લોકોને 
ઠંિસીથસી બચાવવા મા્ે કોલસાના હસી્ર 
પણ પગ્ાવવામાં આવ્યા છે. મોહમમદ 
નસસીમ મુરાદસીએ જણાવ્યુ ં હતું કે અમે 
આશા વ્યકત કરસીએ છસીએ કે શસીત લહેર 
હજુ એક અઠવાડિ્યા કે તેથસી વધુ સમ્ય 
સુધસી ચાલુ રહેશે. ડિઝાસ્ર મેનેજમેન્ 
મંત્ાલ્ેય જણાવ્યું કે છેલ્ા 8 ડદવસમાં 
70 લોકો અને 70,000 પશુઓના મોત 
થ્યા છે. 

કહેવામાં આવસી રહ્ં છે કે ઠંિસીના 
કારણે ગરસીબ બવસતારોનસી હાલત ખૂબ 
જ ખરાબ છે. પડરસસથબત એવસી છે કે 
લોકો ઠંિસીથસી બચવા મા્ે સરકાર દ્ારા 
પગ્ાવવામાં આવેલા બોનફા્યરનસી 
નજીક ઉમ્તા જોવા મળ્યા હતા.

અમેડરકાનસી આગેવાનસી હેઠળનસી સેના 
પાછસી ખેંચા્યા બાદ અને વોબશંગ્ન 
સમબથયાત શાસન પડરવતયાન અને 
તાબલબાન સત્ા સંભાળ્યા પછસી દેશમાં 
આ બસીજો બશ્યાળો છે. વાસતવમાં, 
જ્યારથસી તાબલબાનોએ સત્ા સંભાળસી 
છે ત્યારથસી અમેડરકાએ મુખ્ય રાષ્ટસી્ય 
સંપબત્ઓ ફ્ીઝ કરસી દસીધસી છે. 

ઈસલામાબાદ
પાડકસતાન આ સમ્યે ભૂખમરાનસી 

આરે પહોંચસી ગ્યું છે. દેશમાં લોકો 
ભોજન મા્ે તલપાપિ છે, પરંતુ 
શાહબાઝ સરકાર લોકોનું ધ્યાન 
હ્ાવવાનો પ્યાસ કરસી રહસી છે. તે 
દેશમાં ઈસલાબમક કટ્ટરવાદ ફેલાવવાનો 
પ્યાસ કરસી રહસી છે. ગંભસીર આબથયાક 
સંક્ વચે્ પાડકસતાને પોતાના દેશમાં 
નવો આદેશ જારસી ક્યયો છે. પાડકસતાનનસી 
તમામ ્યુબનવબસયા્સીઓમાં કુરાન 
ફરજી્યાત કરવામાં આવસી છે. આ અંગે 
સંસદમાં ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો 

છે. આ પસતાવ પછસી ્યુબનવબસયા્સીઓમાં 
કુરાન અનુવાદ સાથે ભણાવવામાં 
આવશે. તમામ બવદ્ાથવીઓએ 
વાંચવું પિશે. કુરાનનો અભ્યાસ ક્યાયા 
પછસી, બવદ્ાથવીઓએ તેના મા્ે કોઈ 
પરસીક્ા આપવાનસી રહેશે નહીં, ન તો 
બવદ્ાથવીઓને તેના મા્ે વધારાના ગુણ 
મળશે. માક્કસ ન આપવા અને પરસીક્ામાં 
છૂ્ આપવાનો હેતુ બવદ્ાથવીઓને કુરાન 
મા્ે પેડરત કરવાનો છે. મતલબ કે 
બબન-મુસસલમ લઘુમતસી બહંદુઓ અને 
અન્ય સમુદા્યના લોકોએ પણ કુરાન 
વાંચવસી પિશે. 

ભયૂખમરા વચ્ે પાકકસતાનમાં નવો 
આદેશ, હહનદુને કુરાન ભણાવાશે
યુનનવર સ્િટીમાં અભ્ા્ માટે ્ં્દમાં ઠરાવ કરાયાે

અફઘાબનસતાનમાં ઠંિસીનો કહેર, 8 ડદવસમાં 
-33 ડિગ્સી સેસલસ્યસમાં 70 લોકોના મોત

કીવ 
્યુકે્નનાં પા્નગર કીવના ઉપનગર 

(પરા) બ્ોવેરસી પાસે એક હબેલકોપ્ર 
તુ્સી પિતાં ્ુયક્ેનના આંતડરક બાબતોના 
મંત્સી િેનસીસ મોનાસ્સીસકી અને તેઓના 
િેપ્યુ્સી સબહત કુલ ૧૬ વ્યડકતઓનાં 
મૃત્યુ થ્યા હતાં. આ ઇમરજનસસી 
સબવયાસસીઝ મા્ેનાં હેબલકોપ્રમાં નવ 
વ્યડકતઓ તો ઇમજયાનસસી સબવયાસસીસ 
સાથે સંકળા્યેલસી હતસી. આ ઉપરાંત 
બ્ોવેરસીનાં કીંિર-ગા્યાન પાસે રહેલસી 

અન્ય પાંચ વ્યડકતઓનાં પણ મૃત્યુ 
થ્યા હતા. જેમાં પણ બાળકો સમાબવષ્ટ 
હોવાનું માનવામાં આવે છે. પૂવમે કીવના 
રસીજી્યનલ એિબમબનસટ્ેશનના વિા 

ઓલેસકી કુબેબાએ જણાવ્યું હતું કે, 
બ્ોવેરસીમાં એક હબેલકોપ્ર ડકનિર-ગા્યાન 
અને રહેણાંકના મકાનો વચ્ે તૂ્સી 
પિ્યું હતું. તે સમ્યે તે કીંિર-ગા્યાન માં 
બાળકો તથા બશક્કો, બશબક્કાઓ સબહત 
અન્ય કમયાચારસીઓ પણ હતા. કીવ 
બવસતારના પોલસીસ સ્ેશનનાં પવકતા 
ઇરસીના બપ્યાનસીશનસીકોવાએ પણ જણાવ્યું 
હતું કે બ્ોવેરસી ઉપનગરમાં થ્યેલસી આ 
હબેલકોપ્ર દઘુયા્નામાં અન્ય પાંચ 
વ્યડકતઓના મોત થા્ય હતા.

કીવ નજીક જ હેબલકોપ્ર દુઘયા્ના : ્ુયક્ેનના 
આંતડરક બાબતોના મંત્સી સબહત 16નાં મૃત્યુ
બાેવેરી ઉપનગરમાં કીંડર-ગાટ્ટન પા્ે હેનલકાેપ્ટર તૂટી પડયું, બાળકાે ્હહત  5ના માતે

કાબુલ
અફઘાબનસતાનમાં તાબલબાન સરકારે 

કંદહારના અહમદશાહસી સ્ેડિ્યમમાં 
લૂં્ અને છેિતસી કેસના દોબષત ઠરેલા 
નવ લોકોને જાહેરમાં કોરિા ફ્કા્યાયા 
હતા. ્ોલો ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ આ 
સજા અપાઈ રહસી હતસી ત્યારે તાબલબાન 
શાસનના અબધકારસી અને સથાબનક લોકો 
પણ મો્સી સંખ્યામાં હાજર રહ્ા હતા.

પાંતસી્ય ગવનયારના પવક્ા હાજી જૈદે 
કહ્ં કે, સુપસીમ કો્ટે બનણયા્ય લસીધા પછસી 
દોબષતોને 35થસી 39 કોરિા ફ્કારવામાં 
આવ્યા હતા. સુપસીમ કો ટ્ે પણ એક 

બનવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, લૂં્ફા્ અને 
મબહલાઓનસી છેિતસીના આરોપમાં લોકોને 
સજા આપવામાં આવસી હતસી. સુપસીમ 
કો્ટે એક અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે, 
મંગળવારે કંદહારના અહમદશાહસી 
સ્ેડિ્યમમાં લૂં્ અને મબહલાઓનસી 
છેિતસીના આરોપમાં દોબષત ઠરેલાને સજા 
આપવામાં આવસી હતસી. અફઘાન પુનવાયાસ 
પધાન તેમ જ બબ્્નના શરણાથવીઓના 
પધાનના પૂવયા સલાહકાર શબનમ 
નસસીમસીએ કહં્ કે, તાબલબાને કંદહારમાં 
ફૂ્બોલ સ્ેડિ્યમમાં ચાર લોકોના હાથ 
કાપસી નાખ્યા હતા.

તાહલબાને ચોરીના આરોપસર કોરડા 
ફટકાયાયા, પછી 4 લોકોના હાથ કાપયા

ફ્ાનસના સંશોધકોએ અનોખું 
કારનામું : લેસરથસી વસીજળસીનો 

માગયા બદલવામાં સફળતા મેળવસી
લંડન

ફ્ાનસમાં ઇકોલે પોલસી્ેકનસીકનસી લેબોરે્ રસી ઓફ 
એપલાઇિ ઓસપ્કસના સંશોધકો ઉચ્-શબક્વાળા 
લેસરનો ઉપ્યોગ કરતસી બસસ્મ ડિઝાઇન કરસીને પ્યોગમાં 
સુધારો કરવાનો પ્યાસ કરસી રહ્ા છે જે વસીજળસી સામે 
સંરક્ણ મેળવવામાં ક્ાંબત લાવસી શકે છે. તેમને ઉત્રપવૂવી્ય 
સસવટઝલેનિમાં માઉન્ સેસન્સનસી ્ોચ પરથસી આકાશને 
લક્્યમાં રાખસીને લેસરનો ઉપ્યોગ કરસીને વસીજળસીનસી ડદશા 
બદલવામાં સફળતા મળસી હતસી. સંશોધકોના કા્યયાનસી બવગતો 
જરનલ નેચર ફો્ોબનકસમાં પકાબશત થઈ હતસી. એમાં 
પહેલસી જ વાર લેસરથસી લાંબા અંતરે રહેલસી વસીજળસીનસી 
ડદશા બદલવા પ્યોગો દશાયાવા્યા હતા.

શાંઘાઈ
બવશ્વનો સૌથસી વધુ વસતસી ધરાવતો દેશ ચસીન વસતસીમાં 

ઘ્ાિાનો સામનો કરસી રહ્ં છે. છેલ્ા 6 દા્યકામાં પથમ 
વખત ચસીનનસી વસતસીમાં મો્ો ઘ્ાિો નોંધા્યો છે. આવસી 
સસથબતમાં ભારત આ વષમે ચસીનને પાછળ છોિસીને બવશ્વનો 
સૌથસી વધુ વસતસી ધરાવતો દેશ બનસી જશે. એબપલ 2023માં 
ભારતનસી વસતસી 143 કરોિ સુધસી પહોંચસી જશે. 

આ સાથે ચસીન વસતસીના મામલામાં ભારતથસી પાછળ રહસી 
જશે. ભારતનો વસતસી વૃબધિ દર મો્ા દેશો કરતા ઘણો વધારે 
છે. ગ્યા વષમે (2022માં) બવશ્વભરમાં 13 કરોિ બાળકોનો 
જનમ થ્યો હતો, જેમાંથસી લગભગ 2.50 કરોિ બાળકોનો 
જનમ એકલા ભારતમાં થ્યો હતો. ચસીનમાં આ આંકિો માત્ 
લાખોમાં જ રહ્ો.

્બલૂમબગયાના ડરપો્યા અનુસાર ચસીન હવે ગંભસીર 
વસતસી સંક્નો સામનો કરસી રહ્ં છે. નેશનલ ્બ્યુરો ઓફ 

સ્ેડ્સસ્કસ દ્ારા મંગળવારે જારસી કરા્યેલા િે્ા અનુસાર, 
ચસીનમાં 2022ના અંતમાં 1.41 અબજ લોકો હશે, જે 
2021ના અંતથસી 850,000 ઓછા છે. 

આ 1961 પછસી પથમ ઘ્ાિો દશાયાવે છે. ચસીનમાં 
2022માં 9.56 બમબલ્યન (90 લાખ 56 હજાર) લોકોનો 
જનમ થ્યો હતો, જ્યારે મૃત્યુઆંક 10.41 બમબલ્યન (1 
કરોિ 41 હજાર) નોંધા્યો હતો.

ઓકલેનડ
ન્યુઝસીલેનિના વિા પધાન જેબસંિા 

અિયાને પોતાનું પદ છોિવાનું એલાન 
ક્યુું છે. તેઓ 7 ફેબ્ુઆરસી સુધસીમાં 
વિાપધાન પદ પરથસી રાજીનામું આપસી 
દેશે. જબેસંિાએ જણાવ્યું કે, તેઓ આ 
વષમે ફરસીથસી ચૂં્ણસી લિશે નહીં અને વિા 
પધાન તરસીકેનો તેમનો છેલ્ો ડદવસ 
7 ફેબુ્આરસી છે. તેમણે સાિા પાંચ 
વષયાનો કા્યયાકાળ પૂણયા ક્યયો છે. તેમણે 
રાજીનામાનસી જાહેરાત કરસીને લોકોને 
ચોંકાવસી દસીધા હતા. તેઓ કોરોના 
મહામારસી દરબમ્યાન ચચાયામાં રહ્ા 
હતા. અિયાને કહ્ં કે, તે જાણે છે કે વિા 
પધાનનસી નોકરસી શું ઈચછે છે. તેમનું 
માનવું છે કે તેમનસી પાસે હવે ન્યા્ય 

કરવા મા્ે પૂરતસી ક્મતા નથસી. મારા 
ઘણા સાથસીદારો છે જેઓ આ પદનસી 
જવાબદારસી બનભાવસી શકે છે. અિયાને 
કહ્ં કે, તેમનસી સરકારે ઘણું હાંસલ ક્યુું 
છે. ન્યુઝસીલેનિમાં 2023નસી સામાન્ય 
ચૂં્ણસી 14 ઓક્ોબરે ્યોજાશે. મસીડિ્યા 
સાથે વાત કરતા આિયાને રાજીનામાના 
એલાનને લઈને કોઈ ચોક્કસ કારણ 
નહોતું આપ્યું.  

નયયૂઝીલનેડ PM જહેસડંાનુ ંરાજીનામાનું 
એલાન: આગામી મહહન ેછોડશે પદ

2023માં ભારત બનશે સૌથસી વધુ વસતસી 
ધરાવતો દેશ : ચસીનનસી વસતસીમાં ઘ્ાિો
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નવીદિલ્ી
હોકી વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્્લયાએ આજે 

ગુરુવારે વેર્સ ્સામે તેની ત્ીજી મેચ રમી હતી. 
તેઓએ પૂલ ્લીમાં વેર્સને 4-2થી હરાવયું. 
આ જીત ્સાથે ભારત પોઈ્ટ ટેબલમાં  
બીજા સથાને યથાવત છે. હવે તે ક્ાટ્ડર 
ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ક્ો્સ ઓવર મેચ 
રમશે. તયા ં તેનો મુકાબલો 22 જા્યઆુરીએ 
્યૂઝીલે્ ્લ ્સામે થશે. 

ભારતે તેની છેલ્ી લીગ મેચમાં વેર્સને 
4-2થી હરાવયું હતું. ટીમ ઈન્્લયા આ જીત 
્સાથે બીજા સથાને રહી. તેના ટોચના ક્માંકકત 
ઈંગલે્્લની બરાબર ્સાત પોઈ્ટ છે, પરંતુ ટીમ 
ઈન્્લયા ગોલ તફાવત પર પાછળ છે. ઇંગલે્્લ ે
ભારત કરતાં વધુ ગોલ કયા્ડ હતા. ટીમ ઈન્્લયા 

્સીધી રીતે ક્ાટ્ડર ફાઇનલમાં પહોંચી શકી 
નથી. તેઓ 22 ઓગસટે ્સાંજે 7:00 વાગયે 
અંતતમ-8માં સથાન મેળવવા માટે ક્ો્સઓવરમાં 
્યૂઝીલે્્લ ્સામે રમશે.

ભારતીય ટીમ માટે મેચમાં પ્રથમ ગોલ 
શમશેર ત્સંહે 21મી તમતનટે કયયો હતો. 
તેણે પેનરટી કોન્ડર પર ગોલ કયયો. શમશેર 
બાદ આકાશદીપે ્સતત બે ગોલ કયા્ડ હતા. 
આકાશદીપે બંને કફર્લ ગોલ કયા્ડ હતા. તેણે 
32મી અને 45મી તમતનટે બોલને ગોલ પોસટમાં 
નાખયો હતો.

મેચના ચોથા ક્ાટ્ડરમાં કેપટન હરમનપ્રીત 
કૌરે પેનરટી કોન્ડરથી ગોલ કયયો હતો. આ વર્લ્ડ 
કપમાં તેનો પહેલો ગોલ. આકાશદીપને પલેયર 
ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવયો હતો.

સિડની
ઓસટ્ેતલયન ઓપનમાં રામકુમાર 

રામનાથન, યુકી ભામબરી અને ્સાકેથ 
માયનેની તેમની પુરૂષ ્લબર્સની પ્રથમ 
રાઉ્્લની મેચો હારી ગયા હતા પરંતુ 
ભારતની સટાર મતહલા ટતેન્સ ખેલા્લી 
્સાતનયા તમઝા્ડએ તેની કારકકદદીની 
અંતતમ ગ્ા્્લસલેમની દમદાર શરૂઆત 
કરતા મતહલા ્લબર્સ મુકાબલો જીતી 
લીધો હતો.

ભારતીય ટતેન્સ કદગગજ ્સાતનયા 
તમઝા્ડ અને કઝાકકસતાનની અન્ા 
્લેતનતલનાની આઠમી ક્માંકકત જો્લીએ 
ગુરુવારે ઓસટ્ેતલયન ઓપનમાં મતહલા 
્લબર્સના પ્રથમ રાઉ્્લમાં અમેકરકન-
હંગેકરયન જો્લી દાલમા ગારફી અને 
બના્ડ્લા્ડ પેરાને 6-27107, 7-5થી 
હરાવી હતી. આ જો્લી હવે બીજા 
રાઉ્્લમાં યુક્ેતનયન-બેનરજયન જો્લી 
એ્હેતલના કાતલનીના અને એતલ્સન 
વાન યુટવા્ક ્સામે ટકરાશે.

ભારતીય ટેતન્સ સટાર ્સાતનયા 
કે જે એક દાયકાથી વધુ ્સમયથી 
દુબઈમાં રહે છે તે પછી અમીરાતમાં 
આ રમતને તવદાય આપવાનું તવચારશે, 
જયાં તેણીએ તેના તવશાળ ચાહકોની 
્સામે ઘણા વષયોથી રમી રહી છે. 

નવીદિલ્ી
તવશ્વના ્સૌથી ઝ્લપી દો્લવીરમાંથી 

એક જમૈકાના ઉ્સેન બોરટ અચાનક 
કંગાળ થઈ ગયા છે. તેમણે અતયાર 
્સુધીમાં કરેલી કમાણી અને તનવૃતતિમાં 
મળેલા નાણાં ગાયબ થઈ ગયા છે. 
લ્ંલનથી લઈને બીતજંગ ઓલનમપકમાં 
નવા રેકો્લયો ્સજ્ડનાર ઉ્સેન બોરટ 
્સાથે જે થયું તે જાણીને હોંશ ઉ્લી 
જશે. ઓલનમપક રમતોમાં ઉ્સેન બોરટ 
તવશ્વના કદગગજ દો્લવીરોને પાછળ 
છો્લી 8 વખત ગોર્લ મે્લલ જીતવામાં 
્સફળ રહ્ા છે. હાલ તેઓ તનવૃતતિ 
બાદ ફરી ચચા્ડમાં છે.  ઉ્સેન બોરટના 
ઈ્વેરટમે્ટ એકાઉ્ટમાંથી 98 કરો્લ 
રૂતપયા ગાયબ થઈ ગયા છે. તેમનુ આ 
એકાઉ્ટ સટટૉક્સ એ્્લ ત્સકયોકરટીઝ 
તલતમટ્ેલ (SSL) કંપની ્સાથે હતું. 
એ્સોત્સએટ્સ પ્રે્સમાં જણાવયું કે, 
આ જમૈકાની એક રોકાણ કંપની છે. 
બીજીતરફ ઉ્ેસન બોરટના વકીલે 
કંપનીને લેટર મોકલી બોરટના નાણાં 
પરત આપવા કહ્ં છે. વકીલે લેટરમાં 
લખયું કે, જો આ ્સતય છે, જોકે એવું ન 
થાય. અમારા ગ્હાક ્સાથે છેતરતપં્લી 
અથવા ચોરી જેવો ગુનો આચરવામાં 
આવયો છે.

ભારતે વેલિને 4-2થી ્રાવ્યું, ક્ાર્ટર ફાઈનલ મારે ન્યૂઝીલેનડ િામે રમશે

ભારત પોઈનર રેબલમાું બીજા સથાને

સિડની
ઓસટ્ેતલયન ઓપનમાં અપ્સેટ 

અપ્સેટનો ત્સલત્સલો ચાલુ છે. ત્સંગલ 
પુરુષમાં રફેલ ન્લાલ બાદ આજે વધુ 
એક અપ્ેસટ ્સજા્ડયો હતો. ત્સંગલ 
પુરુષમાં તબજો ક્મ ધરાવતો કેસપર 
રુ્લીને જેં્સન બુ્ક્સબીએ હરાવતા 
તે ટુના્ડમે્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગયો 
હતો.  જેં્સન બ્ુક્સબીએ કેસપર રુ્લીને 
6-3, 7-5, 6-7, 6-2થી હરાવયો હતો. 
આ ્સાથે જ ટાઈટલ જીતવાના પ્રબળ 
દાવેદાર જ ટુના્ડમે્ટમાંથી બહાર 
ફેંકાઈ ગયા છે. ન્લાલ અને કેસપર રુ્લ 
ટૂના્ડમે્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા બાદ 

સટેફાનો્સ ત્સનત્સપા્સ અને નોવાક 
જોકોતવચ પુરૂષ ત્સંગર્સ ટાઇટલ 
જીતવાના ફેવકરટ છે.

ન્લાલે આ ટનુા્ડમે્ ટના પ્રથમ 
રાઉ્્લમાં જેક ડ્ેપરને હરાવયો હતો. 
જો કે તે શાનદાર લયમાં દેખાઈ રહ્ો 
ન હતો. બીજા રાઉ્્લમાં તેણે ્સારી 
શરૂઆત કરી હતી પરંતુ પ્રથમ ્સેટ 
હારી ગયો હતો. બીજા ્સેટમાં તે 
ઈજાગ્સત થયો અને તેણે બ્ેક લીધો. 
બ્ેકમાંથી પરત આવયા બાદ તે જૂની 
લયમાં જોવા મળયો ન હતો અને મેચ 
હારીને ટુના્ડમે્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો 
હતો.

નવી દિલ્ી
“મતહલા કુસતીબાજોની કતથત રીતે છ્ેલતી કરવામાં આવી 

હતી, વષયોથી નેશનલ કોચ દ્ારા તેમને ધમકી પણ આપવામાં 
આવી હતી”: કુસતીબાજ તવનેશ ફોગાટ. નેશનલ કેમપમાં 
ફે્લરેશનના ખા્સ કોચ મતહલા ખેલા્લીઓનું યૌન શોષણ કરે છે. 
ભારતીય રે્સલર તવનેશ ફોગાટે કહ્ં કે, નેશનલ કેમપ્સમાં વુમન 
રે્સલરના પ્રેત્સ્લેંટ તબ્જભૂષણ શરણ ત્સંહ અને કોચ જાતીય 
્સતામણી કરે છે. રાષ્ટીય તશતબરોમાં તૈનાત કેટલાક કોચ 
વષયોથી મતહલા કુસતીબાજો ્સાથે જાતીય ્સતામણી કરી રહ્ા છે. 
ઘણી મતહલા રે્સલ્સસે પણ આ અંગે ફકરયાદ કરી હતી. ફકરયાદ 
છતાં કોઇ પણ જાતની કાય્ડવાહી કરવામાં આવતી નથી.  વધુમાં 
ફોગાટે જણાવય ુકે, મેંટલ ટોચ્ડરના કારણે આતમહતયાનો તવચાર 
પણ આવયો હતો. જો કોઇ પણ ખેલા્લીને કંઇ પણ થયુ તો તેના 
જવાબદાર અધયક્ષ હશે. બજરંગ પુતનયાએ આ અંગે કહ્ં કે, 

અમે ફે્લરેશનમાં બદલાવ ઇચછીએ છીએ,PM પા્ેસ પણ મદદ 
માંગી છે. આશા છે કે, PM મોદી મદદ કરશે.  ર્ેસતલંગ 
ફે્લરેશન ઓફ ઈન્્લયા (WFI)ના તવરોધમાં ભારતના 
ઓતલનમપક મે્લલ તવજેતા કુસતીબાજો બજરંગ પતુનયા, ્સાક્ષી 
મતલક, વર્લ્ડ ચેનમપયનતશપ મે્લલ તવજેતા તવનેશ ફોગાટ અને 
અંશુ મતલક ્સતહત અનેક કુસતીબાજોએ કદરહીના જંતર-મંતર 
ખાતે કરીને ધરણા પર બેઠા છે.

કારદકિદીના અુંસતમ 
ગ્ાનડસલમે પ્ેલા 
રાઉનડમાું િાસન્ા 

સમઝા્ટની જીત

ઉિેન બોલર અચાનક 
થ્ો કંગાળ, 

એકાઉનરમાુંથી રૂ.98 
કરોડ ગા્બ

ઓસટ્ેતલયન ઓપનમાં મેજર અપ્ેસટ 
કદ્તીય ક્માંકકત કેસપર રુ્લી થયો બહાર
આ્ પહપો લ્ પ્રથમ ક્રમ્ંકિત રફપોલ નડ્લ હ્રી જત્ આપ્ટપોટ ્ટર્્સય્પો હત્પો

નેશનલ કોચ જ મતહલા કુસતીબાજોની કરે 
છે છે્લતી, ફોગાટના આક્ષેપથી ્સન્સનાટી

ન્યુઝીલપોન્ડ ્ટ્મપો ભ્રતની 12 રનપો જીત ઃ બ્પો્ટવપોલન્ 78 બ્પોલમ્ં 140 રન
્ૈિરાબાિ

ભારત અને ્યુઝીલે્્લ ત્ણ વન-્લે ત્સકરઝની પ્રથમ 
મેચમાં ભારતને 12 રને તવજય થયો છે. ભારતના 50 
ઓવરમાં 8 તવકેટે 349 રનના જવાબમાં ્યુઝીલે્્લની ટીમ 
337 રને ઓલઆઉટ થઈ જતા ્યુઝીલે્્લની 12 રને હાર 
થઈ છે. ભારત તરફથી પ્રથમ બેટીંગ કરતા ્યુઝીલે્્લને 
જીતવા માટે 350 રનનું લક્ય આપયું હતું, જોકે ્યુઝીલે્ ્લની 

ટીમ આ ટાગસેટ પાર પા્લવામાં ્સફળ રહી ન હતી. આ 
મેચમાં શુભમન ગીલ મેચનો તહરો બનીને ઉભરી આવયો 
છે. આ મેચમાં શુભમન ગીલની તવસફોટક બેટીંગના કારણે 
્યુઝીલે્્લ ્સામે ભારતે તવરાટ સકોર ઉભો કયયો છે.  આ 
મેચમાં શુભમન ગીલે 149 બોલમાં 19 ફોર અને 9 ત્સક્સની 
મદદથી 208 રન કરી રેકો્લયો ્સજયા્ડ છે. તો ્યઝુીલે્્લ તફથી 
ડ્ેઈલી તમશેલ અને હેન્ી ત્સપલેએ 2-2 તવકેટ ઝ્લપી છે.

્ૈિરાબાિ
ભારતના યુવા બેટ્સમેન શુબમન ગીલે 

્યુઝીલે્્લ ્સામેની પ્રથમ વન ્લેમાં માત્ 
૧૪૯ બોલમાં ૧૯ ચોગગા અને ૯ છગગા 
્સાથે ૨૦૮ રન ફટકારતા વર્લ્ડ રેકો્લ્ડ તો્લી 
નાંખયો હતો. ગીલે ૨૩ વષ્ડ અને ૧૩૨ 
કદવ્સની ઉંમરે વન ્ેલમાં બેવ્લી ્સદી 
ફટકારીને ્સૌથી યુવા વયે બેવ્લી ્સદી 
ફટકારવાનો ભારતના જ ઈશાન કકશનનો 
વર્લ્ડ રેકો્લ્ડ તો્લી નાંખયો હતો. આ ઉપરાંત 
તેણે ફગયુ્સનની ઓવરમાં ્સળંગ ત્ણ છગગા 
ફટકારતાં બેવ્લી ્સદીની ત્સતધિ હાં્સલ કરનારી 
હતી. તે  પાંચમા ભારતીય તરીકે રેકો્લ્ડબુકમાં 
સથાન મેળવયું હતુ. તે વન ્લેમાં ્સૌથી ઝ્લપી 
૧૦૦૦ રન ફટકારનારો ભારતીય બેટ્સમેન 
બ્યો હતો.

હૈદરાબાદમાં રમાયેલી વન ્ેલમાં ભારતની 
ઈતનંગની ૪૯મી ઓવર શરૃ થઈ તયારે ગીલ 
૧૮૨ રને રમતમાં હતો. તેણે ફગયુ્ડ્સનની 
ઓવરના પહેલા ત્ણ બોલ પર ત્ણ ત્સક્સર 
ફટકારતાં બેવ્લી ્સદી પૂણ્ડ કરી હતી અને 
જોશભરે ઉજવણી કરી હતી. તેણે ્સૌથી યુવા 

વયે વન ્લેમાં બેવ્લી ્સદીનો કકશનનો એક મતહનો અને 
૮ કદવ્સ જૂનો વર્લ્ડ રેકો્લ્ડ તો્લી નાંખયો હતો. કકશને ૧૦ 

ક્લ્સેમબરે બાંગલાદેશ ્સામેની વન ્લેમાં બેવ્લી ્સદી 
ફટકારી તયારે તેની ઉંમર ૨૪ વષ્ડ અને ૧૪૫ 

કદવ્સની હતી. ગીલે તેની કારકકદદીની ત્ીજી 
વન ્લે ્સદીને પહેલી બેવ્લી ્સદીમાં ફેરવી 

હતી. તેણે કારકકદદીની ૧૯મી વન ્લે 
ઈતનંગમાં ૧૦૦૦ રન પૂરા કરતાં ભારત 

તરફથી ફાસટસેટ ૧૦૦૦ વન ્લે રનનો 
કોહલી અને ધવનનો રેકો્લ્ડ તો્લી નાંખયો 
હતો. કોહલી-ધવને ૨૪મી વન ્લે ઈતનંગમાં 
૧૦૦૦ રન પૂરા કયા્ડ હતા.
ગીલ વન ્લેમાં બેવ્લી ્સદી ફટકારનારો 

તેં્લુલકર, ્સેહવાગ, રોતહત શમા્ડ, ઈશાન 
કકશન પછીનો પાંચમો ભારતીય બ્યો હતો. 

રોતહત ત્ણવાર બેવ્લી ્સદી ફટકારી ચૂકયો છે. 
ગીલે ધીમે-ધીમે લય મેળવયા બાદ ્યઝુીલે્્લના 
બોલરોની ધોલાઈ કરી હતી. તેણે ૫૦ રન કરવા 
માટે ૫૨ બોલ લીધા હતા. જોકે તેણે ૫૧ થી ૧૦૦ 
રન ્ુસધી પહોંચવા માત્ ૩૫ બોલ લીધા હતા. 

જયારે ૧૦૧થી ૧૫૦ રન ્ુસધી પણ તે ૩૫ જ 
બોલમાં પહોંચયો હતો. 

ગીલની ઝુંઝાવાતી બેવડી િિીઃ
િ્ારે રેકોડ્ટબયકમાું સથાન મેળવ્યું
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ટોરોનટો 
વિદેશ બાબતોના પ્રધાન મેલાની જોલીએ 

બુધિારે રવશયાના રાજદૂતને બોલાિીને દવષિણ-
પૂિ્વ યુક્રેવનયન શહેર ડીવનપ્રોમાં એક એપાર્વમેનરનાં 
વબલ્ડંગ પર વમસાઈલ હુમલાની વનંદા કરી 
હતી. યુક્રેવનયન અવધકારીઓએ બુધિારે જણાવયુ ં
હતું કરે, શવનિારે બપોર પછીના આ હુમલાથી 
મૃતયુઆંક હિે 45 થયો છે, જેમાં છ બાળકોનો 
સમાિેશ થાય છે.

જોલીએ બુધિારે એક પ્રેસ કોન્ફરનસમાં 
જણાવયું હતું કરે, અમે નાગરરકો સામે રવશયાના 
તાજેતરના હુમલાઓ અને વનદ્વયતાનો વિરોધ 

કરીએ છીએ. નિ માળના એપાર્વમેનર પર સીધો 
હુમલો કરિામાં આવયો હતો, જેમાં લગભગ 
1,700 રહિેાસીઓ રહે છે અને તે બે સમાન 
ઇમારતોની િચ્ે લ્થત હતો.  ડીવનપ્રો વસરી 
કાઉલનસલે જણાવયુ ંહતું કરે લગભગ 400 લોકોએ 
તેમનાં ઘર ગુમાવયા છે, 72 મકાન સંપૂણ્વપણે 
નાશ પામયા છે અને અનય 236ને ભારે નુકસાન 
થયું છે. િડાપ્રધાન જલ્રન ટ્રુડોએ આ હુમલાને 
વધક્ારપાત્ર, ઘૃણા્પદ અને સંપૂણ્વપણે અ્િીકાય્વ 
ગણાવયો હતો. ટ્રુડોએ શવનિારે એક વવિરમાં 
જણાવયુ ં હતું કરે, કરેનેડા આ વહંસાની વનંદા કરે 
છે. અમે યુક્રેનના લોકો સાથે ઊભા છીએ અને 

અમે તેઓને જરૂરી સમથ્વન મળે એ મારે અમારા 
પ્રયાસો ચાલુ રાખીશું.  ગયા િર્વમાં જોલી દ્ારા 
એમબેસેડર ઓલેગ ્રેપનોિને ચોથી િખત 
બોલાિિામાં આવયા છે.

સોમિારે આ હુમલા વિશે પૂછિામાં આિતા, 
ક્રેમવલનના પ્રિક્ા રદવમત્રી પે્કોિએ જણાવયું 
હતું કરે, રવશયન સૈનય રહેણાંક ઇમારતોને વનશાન 
બનાિતું નથી અને સૂચવયુ ંહતું કરે યુક્રેવનયન હિાઈ 
સંરષિણ વક્યાઓના પરરણામે ડીનીપ્રો વબલ્ડંગ પર 
હુમલો કરિામાં આવયો હતો. આ ઇમારત પરનો 
હુમલો સમગ્ર યુક્રેનમાં રવશયન ક્રુઝ વમસાઇલોની 
વયાપક આડશ દરવમયાન કરિામાં આવયો હતો. 

યુક્રેવનયન સૈનયએ રવિિારે જણાવયું હતું કરે, 
તેની પાસે ડીવનપ્રોમાં રહેણાંક મકાનોને વનશાન 
બનાિતી આ પ્રકારની વમસાઇલોને અરકાિિાનું 
કોઈ જ સાધન નથી. જોલીએ કહં્ કરે, કરેનેડા 
યુક્રેનમાં ડીવનપ્રો અને આિા અનય હુમલાઓ મારે 
રવશયાને જિાબદાર ઠેરિિા સાથી દેશો સાથે 
મળીને કામ કરિા માંગે છે. અમે ખાતરી કરીશું 
કરે યુક્રેનની આ ભયાિહતા મારે જિાબદાર લોકો 
તેમના ગુનાઓનો જિાબ આપે. જોલીએ બુધિારે 
રોરોનરોમાં યુ.કરે.ના વિદેશ, કોમનિે્થ અને 
વિકાસ બાબતોના સેક્રેરરી જેમસ ક્ેિરલી સાથે 
મુલાકાત કરી હતી.

ઓનટટેરરયો
ઑનરેરરયોમાં નિા, િધુ ્ફરેલાય તિેા 

ઓવમક્ોન સબિેરરયનરના કરેસોમાં િધારો 
થયો છે, અને પ્રાંતના વિજ્ાન કોષ્ટકના 
ભૂતપૂિ્વ િડાએ જણાવયું હતું કરે, તેને કારણે 
આગામી સમયગાળામાં COVID-
19નાં કરેસો િધશે. મંગળિારે ડૉ. ્ફહાદ 
રઝાકરે મીરડયા સમષિ જણાવયું હતું કરે, 
સબિેરરયનર XBB.1.5, જેને ‘ક્રેકરેન’ 
તરીકરે પણ ઓળખિામાં આિે છે, તે 
સરહદની દવષિણ તર્ફ આગળ િધી 
રહ્ો છે અને ઓનરેરરયોમાં તેનો ગમે 

તયારે પ્રિેશ થઈ શકરે છે. સેનર માઈકલ 
હોલ્પરલના ઈનરવન્વ્ર રઝાકરે કહ્ં કરે, જો 
આપણે યુ.એસ.ના માગ્વને અનુસરીશું, તો 
તેનો અથ્વ એ છે કરે, ઓનરેરરયોમાં અને 
સમગ્ર દેશમાં માત્ર થોડા અઠિારડયામાં 
જ આ િાયરસનો પ્રબળ ્ફરેલાિો થશે.

મંગળિારે જાહેર કરાયેલા પલ્લક 
હે્થ ઓનરરેરયોના તાજેતરના 
COVID-19 જીનોવમક સિવેલનસ 
રરપોર્વ અનુસાર XBB.1.5 
સબિેરરયનર આ સપ્ાહના અંત સુધીમાં 
22.2 રકા COVID-19ના કરેસ હશે 

તેિી અપષેિા છે.  તે અઠિારડયા પહેલાની 
સરખામણીમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો દશા્વિે 
છે. જયારે ક્રેકરેન સબ-િેરરયનરના માત્ર 
0.7 રકા COVID-19 કરેસ હતા. 
રડસેમબર 4 અને રડસેમબર 31ની િચ્ે 
ઓનરેરરયોમાં XBB.1.5ના 105 કરેસ 
હતા.  સંક્વમત થયેલા મોરાભાગના 
દદદીઓ 40 થી 59 િય જૂથના હતા. 
ગયા અઠિારડયે Omicron 
BQ.1.1 સબિેરરયનર િધુ પ્રભાિશાળી 
હતો. રઝાકરે કહં્ કરે, તે રૂંક સમયમાં 
બદલાશે. 

ઓનરેરરયોમાં રોગચાળો િધયો, ઓવમક્ોન 
સબિેરરયનર િધુ પ્રબળ બનયાની આશંકાટોરનટો

જીિલેણ રોગોથી પીડાતા દદદીઓની 
િધતી જતી સંખયા ટ્ાનસપલાનર મારે 
તેમના અંગોનું દાન કરિાની જરૃરરયાતને 
પ્રવતવબંવબત કરે છે. એક આંતરરાષ્ટીય 
સમીષિામાં જાણિા મળયુ ં છે કરે, આ 
બાબતનો અભયાસ કરતા ચાર દેશોમાં 
કરેનેડા MAID દદદીઓમાંથી સૌથી િધુ 
અંગ ટ્ાનસપલાનર કરે છે.

આ રરપોર્વ વિશ્વભરમાં આ નિી 
પ્રથાના િધતા ઉપયોગની પ્રથમ સમીષિા 
છે. આ સમીષિા 2021માં હાથ ધરિામાં 
આિી હતી અને એનાં પરરણામો 
રડસેમબર 2022માં પ્રકાવશત કરિામાં 
આવયા હતા.

ડો. જોહાનસ મુ્ડર, નેધરલેન્ડસના 
ઝિોલેમાં વચરકતસક અને MAID 
પ્રદાતાએ મીરડયા સાથેની મુલાકાતમાં 
કહં્ કરે, પેપરિક્ક મારે એકવત્રત 
કરિામાં આિેલા ડરેા દશા્વિે છે કરે 
કરેનેડા, બેલ્જયમ, નેધરલેનડ અને 
્પનેમાં સંયકુ્ રીતે 286 મૃતકોએ 
2021 સુધીના િરષોમાં 837 દદદીઓને 
ટ્ાનસપલાનર મારે જીિનરષિક અંગો 
પ્રદાન કયાાં હતાં.  કરેનેડામાં 2016માં 
મૃતયુ સમયે તબીબી સહાય (MAID)
ને અપરાધ જાહેર કરિામાં આિી હતી. 
તે સમયગાળા (136) મારે MAID 
પછી વિશ્વના લગભગ અડધા અંગ 
પ્રતયારોપણ કરિામાં આવયાં હતાં.

કેનેડામાં અંગદાન માટટે જાગૃતિથી 
ટ્ાન્સપ્ાનટના રકસ્સામાં વધારો

સપ્ાહના અંત સુધીમાં XBB.1.5 સબવેરિયન્ટના 22.2 ટકા કેસ મળવાની શકયતા

હુમ્ાને કારણે 400 ્ોકોએ ઘર ગુમાવયા અને 72 મકાન નષ્ટ થિા કેનેડા નારાજ થયું
યુક્રેવનયન એપાર્વમેનર પર હુમલાના વિરોધમાં રવશયન રાજદૂતને સમનસ
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