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નાઈજીરિયામાં બ્ાસ્ટ ઃ 54ના મોત, અનેક ઘાય્
પશુઓ�� ચર�વવ� બ�બત� ક�યદ�ન�� ભંગ થવ� મુદ્�  મધ્ય ન�ઈજિરરય�ન� નસરવ� ઓન� બ�નુ ર�જ્યન� િૂથ બ�ખડ્�

અબુજા
નાઈજીરિયાના ઉત્તિ મધય ક્ષેત્રમાં બોમબ 

વિસ્ોટમાં અનષેક લોકોના મોત થયાના અહેિાલ 
છે. િાજય સિકાિના એક અવિકાિીએ આ 
જાણકાિી બુિિાિે આપી હતી. રિપોટ્ટ મુજબ આ 
ઘટના મંગળિાિે િાતષે ઉત્તિ મધય નાઈજીરિયાના 
નસિિા અનષે બષેનયુ િાજય િચ્ષે ઘટી હતી. 

મળતી માવહતી મુજબ નાઈજીરિયાના વમયાતી 
અલ્ાહ કેટલ બ્ીડસ્ટ એસોવસએશનના પ્રિક્ા 
તસીઉ સુલષેમાનષે કહ્ં કે પશુ ચિિતા ્ુલાનીનો 
એક સમૂહ પોતાના પશુઓનષે લઈનષે બષેનયુથી 
નસિિા જઈ િહ્ો હતો. જયાં અવિકાિીઓએ 
જાનિિોનષે ચિાિિા વિિોિી કાયદાનો ભંગ કિિા 
બદલ તષેમનષે જપ્ત કિી લીિા હતા.

િોયટસ્ટના અહેિાલ મુજબ સુલષેમાનષે કહ્ં કે 
બલાસટની ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 54 લોકોના 
મોત થયા છે. જયાિે મોટી સંખયામાં લોકો ઘાયલ 
થયા છે.  નસિિાના ગિન્ટિ અબદુલ્ાહી સુલષેએ 
અતયાિ સુિી વિસ્ોટમાં થયષેલા મોત અંગષે કોઈ 
જાણકાિી શષેિ કિી નથી અનષે સાથષે સાથષે એ 
પણ જણાવયું નથી કે વિસ્ોટ પાછળ કોનો હાથ 

કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજિાતી િાપતાહિક SWADESH

પિદેશમાં દેશની મિેં ક એ્ટ્ે

હોઈ શકે છે. પિંતુ તષેમણષે કહ્ં કે તષેઓ સુિક્ા 
એજનસીઓ સાથષે બષેઠક કિી િહ્ા છે જષેથી કિીનષે 
સુવનવચિત થઈ શકે કે આ ઘટનાનષે કાિણષે ઉતપન્ન 
તણાિનષે ઓછો કિી શકાય.
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ટોરોનટો 
જ્યારે વૈશ્વિક મુલયાકયાતીઓની વયાત આવે છે ત્યારે 

શું ટોરોનટો ટોચ પર છે ? ્ુ.કે.મયાં સવતંત્ર બજાર 
શ્વશ્ેષક કકંગ કેશ્િનો બોનિ દ્યારયા શ્વવિનયા િૌથી 
વધુ ઓવરરેટેડ શહેરોની બનયાવયા્ેલી 85ની ્યાદીમયાં 
તે મધ્મયાં સથયાન ધરયાવે છે.

36 નંબર પરનયા મતદયાનમયાં ટોરોનટો િૌથી 
વધુ “શ્નરયાશયાજનક” કેનેકડ્ન શહેર તરીકે ઉભરી 
આવ્ું હતું અને મુલયાકયાતીઓને દેશનયા િૌથી મોટયા 
મહયાનગરને “શ્નરયાશયાજનક” જોવયાની 10.9% તક 
મળી હતી. T.Oમયાં િૌથી શ્નરયાશયાજનક આકષ્ષણ 
ટોરોનટો ઝૂ તરીકે િૂશ્ચબદ્ધ કરવયામયાં આવ્ું હતું. 

મોનટ્ી્લ બીજા િૌથી વધુ “શ્નરયાશયાજનક” કેનેકડ્ન 
શહેર તરીકે 43મયા ક્રમે આવ્ું છે, જેમયાં બયા્ોડોમ 
ડી મોનટ્ી્લ િૌથી શ્નરયાશયાજનક આકષ્ષણ છે. જ્યાં 
એકંદરે પ્રવયાિીઓનયા શ્નરયાશ થવયાની 10.3% તક 
છે. વયાનકુવર ત્રીજા િૌથી શ્નરયાશયાજનક કેનેકડ્ન 
શહેર તરીકે 56મયા ક્રમે છે અને ઐશ્તહયાશ્િક 
ગેસટયાઉન િૌથી શ્નરયાશયાજનક આકષ્ષણ છે અને વેસટ 
કોસટ શહેરમયાં મુલયાકયાતીઓનયા શ્નરયાશ થવયાની 9.3% 
શક્તયા છે. વૈશ્વિક સતરે નંબર 1 િૌથી શ્નરયાશયાજનક 
શહેર બેંગકોક હતું. જેમયાં 16%થી વધુ મુલયાકયાતીઓ 
શ્નરયાશ થ્યા હતયા અને ખયાઓિન રોડનો બેકપેકકંગ 
શ્જલ્ો િૌથી શ્નરયાશયાજનક આકષ્ષણ હતો. 

શ્વવિનયા 85 િૌથી વધુ ઓવર રેટેડ 
શહેરોની ્યાદીમયાં ટોરોનટો 36મયા ક્રમે

ઓનટટેરરયો 
 બેંક ઓફ કેનેડયાનયા નવયા િવવેક્ષણો 

અનુિયાર ઉંચયા વ્યાજદરનો મયારો અને 
િંભશ્વત મંદીને કયારણે ઉદ્ોગો અને 
ગ્યાહકો તેમની ખચ્ષ ્ોજનયાઓ ઉપર 
કયાપ મૂકી રહ્યા છે. િેનટ્લ બેંકનયા 
શ્બઝનેિ અને કન્ઝ્ુમર િેનનટમેન્ટિનયા 
ચોથયા ક્યાટ્ષરનયા િવવેક્ષણો િોમવયારે 
પ્રકયાશ્શત થ્યા હતયા, જેમયાં બહુમતી બંને 
મતદયાન જૂથો િૂચવે છે કે, આગયામી 12 
મશ્હનયામયાં મંદી આવી શકે છે. ઉદ્ોગો 

તેમની કયામગીરી અને ગ્યાહકોનયા ખચ્ષ 
ઉપર ઊંચયા વ્યાજ દરોની અિર અંગેની 
શ્ચંતયાઓને ટયાંકીને િતત ચોથયા ક્યાટ્ષરમયાં 
વેચયાણ ધીમું થવયાની અપેક્ષયા રયાખે છે. િવવે 
દશયા્ષવે છે કે, હજુ પણ ફુગયાવયાનો ઉંચો 
દર, ખયાિ કરીને જ્યારે તે અનયાજની વયાત 
આવે છે, ત્યારે કેનેકડ્નોને ઘરનયા ખચ્ષ 
ઉપર લગયામ રયાખવયાની ફરજ પડી રહી 
છે. બેંક ઓફ કેનેડયાનયા જણયાવ્યા અનુિયાર 
ઊંચયા વ્યાજ દરો ખયાિ કરીને વેરીએબલ-
રેટ મોરગેજ અથવયા અન્ પ્રકયારનું દેવું 

ધરયાવતયા ગ્યાહકોને નુકિયાન પહોંચયાડે 
છે. િવવે પર પ્રશ્તભયાવ આપનયારયાઓએ 
જણયાવ્ું હતું કે, ઊંચયા દરો તેમને મોટી 
ખરીદી મોકૂફ કરવયા અથવયા મનોરંજનનયા 
ખચ્ષમયાં ઘટયાડો કરવયા મજબૂર કરે છે. 
લેબર મયાકકેટનું દબયાણ, ્ુક્રેનમયાં ્ુદ્ધ 
અને એશ્લવેટેડ ઊજા્ષનયા ભયાવોએ આ 
મયાન્તયાને ઉત્ેજન આપતયા ગ્યાહકો 
અને ઉદ્ોગો બંને તરફથી ફુગયાવયાની 
અપેક્ષયાઓ હજુ આગયામી વષ્ષ મયાટે પણ 
વધુ રહેવયાનું જણયા્ છે. 

મંદીનયા ભણકયારયા વચ્ે કેનેડયામયાં ગ્યાહકો 
અને ઉદ્ોગો દ્યારયા ખચ્ષ ઉપર કયાપ મુકયા્ો

બેંક ઓાેફ કેનેડા દ્ારા સરવે કરાયાે, 12 માસમાં મંદી ઓાવવાની ઓાગાહી
સ્ીવન ગાેટલ નામનાે દદદી 
ઓેક વર્ષથી ઘૂંટણની પીડા 
ઓનુભવતાે હતાે

ઓનટટેરરયો 
સટીવન ગોટલ ગ્યા વષવે ્ુરોપમયાં 

વેકેશનનો આનંદ મયાણી રહ્ો હતો, ત્યારે 
ઘૂંટણની પીડયાને કયારણે તે િમજી ગ્ો 
હતો કે િજ્ષરીનો િમ્ આવી ગ્ો છે. 
75 વષષી્ શ્મિીિયાગયાનયા નયાગકરકને 
દયા્કયાઓ પહેલયા તેનયા ડયાબયા ઘૂંટણમયાં 
િમસ્યા હતી. પરંતુ હવે તે ચયાલવયામયાં અને 
િીડી ઉપરથી ચડવયા ઉતરવયા જેવયા િરળ 
કયા્યો કરવયાની તેની ક્ષમતયા પર અિર 

થઈ રહી છે. ત્યારબયાદ ગોટલે ટોરોનટો 
્ુશ્નવશ્િ્ષટી હેલથ નેટવક્ક ખયાતે શ્ોડર 
આથ્ષરયાઈકટિ ઈનનસટટ્ૂટનયા ઓથયોપેકડક 
િજ્ષન અને નલિશ્નશ્શ્ન તપયાિકતયા્ષ ડૉ. 
મયાઈકલ ઝયા્શ્વલની મુલયાકયાત લીધી હતી.

ઝયા્શ્વલ પયાિે એક રિપ્રદ દરખયાસત 
હતી. ગોટલ ટોરોનટો વેસટન્ષ હોનસપટલમયાં 
નવયા રોબોકટક ઉપકરણ િયાથે ઘૂંટણ 
બદલવયાની િજ્ષરી કરયાવનયાર દેશમયાં 
પ્રથમ દદષી છે. ગ્યા શુક્રવયારે તેનું િફળ 
ઓપરેશન કરવયામયાં આવ્ું હતું અને તે 
લગભગ િયાજા થઈ ગ્યા છે. આ રોબોટ, 
િત્યાવયાર રીતે VELYS રોબોકટક 
િહયા્ક ઉપકરણ તરીકે ઓળખયા્ છે. 

ટોરોનટોમાં નવા રોબોટની મદદથી 
પ્રથમવાર ઘૂંટણનું ઓપરટેશન કરાયું

માેન્ટ્ીયલ બીજા સાૌથી વધુ “નનરાશાજનક” કેનેડડયન શહેર તરીકે 43મા ક્રમે રહું
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ઓન્ટેરિયો 
પરિવહન પ્રધાન ઓમિ અલખાબ્ાએ 

મંગળવાિે જણાવ્યં હતયં કે, સિકાિ મયસાફિોના 
દાવાઓના જવાબમાં એિલાઇન પેસેનજિ 
બબલ ઓફ િાઇટસમાં ફેિફાિ કિશે. કાિણ કે, 
બસસ્ટમ મૂળભૂત િીતે ખામી્યક્ત છે. ્ટીકાકાિોએ 
એિલાઇન બન્મોને 2017માં બલબિલ સિકાિ 
દ્ાિા િજૂ કિવામાં આવ્ા ત્ાિથી અપૂિતા 
ગણાવ્ા છે. અત્ાિ સયધી ઓટ્ાવા કોઈપણ 
ફેિફાિો કિવા મા્ટે તૈ્ાિ નથી.

ગત ઉનાળામાં મયસાફિીમાં પડતી અડચણો અને 
બરિસમસ ટ્ાવેલ સીઝનમાં આ સમસ્ાએ સપષ્ટ ક્યું 
છે કે, એિલાઇનસ કે જેઓ તેમના સેવાનાં ધોિણોને 
અનયરૂપ ન હો્, તેવા મયસાફિોને વધય સાિી 
િીતે સયિબષિત કિવા મા્ટે સયધાિા ઈચછે છે, એમ 
અલ્ાબ્ાએ હેબમલ્ટનમાં ફેડિલ કેબબને્ટ િીટ્ી્ટની 
બાજયમાં પત્રકાિોને જણાવ્યં હતયં. તેમણે ઉમે્યું કે, 
તમે ટ્યન િહો, તમે એકશન જોશો, તમે નવા 
સાધનોને િજૂ થતાં જોશો. માિા શબદો નોંધી િાખો. 

હયં કેનેરડ્નોની હતાશા અનયભવયં છયં. મેં તેમને 
સાંભળ્ા. કેનેરડ્નો નાિાજ િાજકાિણીઓને 
જોવા માંગતા નથી, તેઓ િાજકાિણીઓને પગલાં 
લેતા જોવા માંગે છે. 

અલ્ાબ્ાએ જણાવ્યં હતયં કે, મયસાફિોના 
અબધકાિોને મજબૂત કિવા મા્ટે બન્મનકાિી 
સયધાિા અને સંભવતઃ નવો કા્દો આ વસંતમાં 
િજૂ કિવામાં આવશે. આવતા અઠવારડ્ે 
સંસદ ફિી શરૂ થશે. ત્ાિે તે સિકાિની 
પ્રાથબમકતાઓમાંની એક હશે. બરિસમસના 
પહેલા અને પછીના રદવસોમાં મો્ટા બશ્ાળય 
તોફાને પ્રવાસન ઉદ્ોગ ઉપિ બવનાશ વે્યો હતો. 
એિલાઇનસે સેંકડો ફલાઇટસ િદ કિી હોવાથી 
મયસાફિો અ્ટવા્ા હતા. આ મયશકેલીઓને કાિણે 
મયસાફિો તિફથી એિલાઇનને લગભગ 7,000 
ફરિ્ાદો આવી હતી. જ્ાિે કેનેડા જેવા દેશમાં 
ખિાબ હવામાન ્ટાળવયં મયશકેલ છે, અલ્ાબ્ાએ 
જણાવ્યં હતયં કે મયસાફિીના અનયભવને વધય લા્ક 
બનાવવા મા્ટે ફેિફાિો હજય પણ જરૂિી છે.

વસંતઋતયમાં એિ પેસેનજિ બબલ 
ઓફ િાઈટસમાં ફેિફાિ થશે ઃ મંત્રી

2017માં સરકારે રજૂ કરેલા એેરલાઇન નનયમાેને એપૂરતા ગણતા ટીકીકારાે 

ઓન્ટેરિયો 
કેનેડા િેવન્ય એજનસીના કામદાિોનયં પ્રબતબનબધતવ 

કિતયં ્યબન્ન ફુગાવાને જાળવી િાખવા મા્ટે 
વત્તમાન વેતનનાં 30 ્ટકા કિતાં વધય મૂલ્ની 
શ્ેણીબદ્ધ પે બમ્પસની દિખાસત કિી િહ્ં છે. 
્યબન્નના પ્રમયખ માક્ક બબ્િેએ જણાવ્યં હતયં કે, 
જ્ાિે ત્રણ વર્તમાં સં્ોજન કિવામાં આવશે, 
ત્ાિે ચાિ પ્રસતાબવત વધાિાના પરિણામે ફેડિલ 
જાહેિ સેવામાં કા્્તિત સૌથી વધય કમ્તચાિીઓ મા્ટે 
2022માં લગભગ 55,000 કમ્તચાિીઓ મા્ટે 
વેતનમાં ઐબતહાબસક વધાિો થશે. તેમાંથી લગભગ 
35,000 કમ્તચાિીઓ UTE દ્ાિા િજૂ આવ્ા છે. 
બબ્અિે જણાવ્યં હતયં કે દિખાસતનો હેતય UTE 
અને કેનેડા બોડ્તિ સબવ્તસીસ એજનસી (CBSA) 
દ્ાિા િજૂ કિા્ેલા CRA કમ્તચાિીઓ વચ્ેનાં 
અસંતયબલત વેતનને દૂિ કિવાનો છે. જેમાં આશિે 
14,000 કમ્તચાિીઓ છે. બે એજનસીઓ 1999 
અને 2003 વચ્ે એક તિીકે કામ કિતી હતી. જ્ાં 
કમ્તચાિીઓને સમાન દિે ચૂકવણી કિવામાં આવતી 
હતી. એકવાિ તેઓ એકબીજાથી સવતંત્ર થઈ ગ્ા 
પછી, તેણે વેતનમાં નવ ્ટકાનયં અંતિ ઊભયં ક્યું 

કાિણ કે CBSA  એકસાઈઝ એક્ટનો ઉપ્ોગ 
કિે છે. બબ્અિે જણાવ્યં કે, તેઓ 2000ના દા્કાની 
શરૂઆતમાં સાથે બેસતા હતા. તેઓ સમાન જૂથ 
અને વ્વસા્, સમાન વગગીકિણ અને પછી સમાન 
વેતન મેળવતા હતા. 

2021થી CRA ખાતે વેતન 41,658 ડોલિ 
અને 121,923 ડોલિની વચ્ે છે. CBSAની 
સિખામણીમાં જે 64,849 ડોલિ અને 135,509 
ડોલિની વચ્ે છે. આ લેખ બતાવે છે કે, બે 
એજનસીઓમાં સમાન વહીવ્ટી હોદ્ાઓ મા્ટે 
વેતનની સિખામણી કેવી િીતે થા્ છે. આ દિખાસત 
એવા સમ્ે આવી છે, જ્ાિે કેનેડાના કિદાતાઓનયં 
ઓમબડપસ્તન લોકોને લાભો, ્ટેકસ રિ્ટન્ત અને 
CRA એકાઉનટસની ઍકસેસ મેળવવામાં બવલંબને 
લઈને CRA બવશેની ઐબતહાબસક ફરિ્ાદોનો 
સામનો કિી િહ્ા છે. જો કે, એવયં લાગે છે કે, 
CRA કમ્તચાિીઓનયં વેતન સિકાિના મયખ્ જાહેિ 
વહીવ્ટની બહાિ ગણવામાં આવતી અન્ ફેડિલ 
એજનસીઓથી પણ ઓછયં હોઈ શકે છે. ભૂબમકાઓ 
અને પગાિના હોદ્ાઓમાં તફાવતને કાિણે સીધી 
સિખામણીઓ નક્ી કિવી મયશકેલ છે. 

બે એેજન્ીના કામદારાેના પગાર એસંતુલનને દૂર કરવા કવાયત

CRA કામદાિોને 3 વર્તમાં 30%થી 
વધય પગાિવધાિો મળવાના સંકેતો
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જજોની નનમણૂંક મુદ્દે  કોલદેજજયમ 
અનદે સરકાર વચ્દે ઉગ્ર બનતો જગં 

તંત્રી - સ્વદેશ

ભારતમાં છેલાં આઠ ્વર્ષમાં સત્ારુઢ 
ભાજપ સરકારે સંસદ, કારોબારરી અને 

મરીડિયા પર અંકુશ જમા્વરી દરીધા બાદ નયાયતંત્ 
પર પણ સંપૂણ્ષ નનયંત્ણ જમા્વ્વા સતત પ્રયાસો 

થઈ રહ્ા છે.  જો કે, 
હજી સુધરી ભાજપને 
તેમાં ધારેલરી સફળતા 
મળરી નથરી. તેનું કારણ 
હાઈ કોર્ટોમાં અને 
સુપ્રરીમ કોર્્ષમાં જજોનરી 
નનમણૂક માર્ેનરી 
કોલેનજયમ નસસર્મ 
છે. હાઈ કોર્ટોમાં અને 
સુપ્રરીમ કોર્્ષમાં ન્વા 

જજોનરી પસંદગરીનરી સંપૂણ્ષ સત્ા સુપ્રરીમ કોર્્ષના 
પાંચ નયાયમૂનત્ષઓના બનેલા કોલેનજયમને છે. 
જેના ્વિા ભારતના ચરીફ જસસર્સ હોય છે. આ 
કોલેનજયમમાં સરકારનો કોઈ પ્રનતનનનધ હોતો 
નથરી. તેથરી સરકારનો તેના ઉપર કોઈ જાતનો 
અંકુશ અતયાર સુધરી રહ્ો નથરી.

કોલેનજયમનરી ભલામણ મુજબ જ સરકારે 
જજોનરી નનમણૂક કર્વાનરી હોય છે. ઘણરી ્વખત 
સરકારને કોઈ વયનતિ જજ બને તે ગમતું ન 
હોય, તયારે સરકાર કોલેનજયમનરી ભલામણ 
બાબતમાં નનણ્ષય લે્વામાં ઢરીલ કરરી શકે છે, 
પણ તેને ઠુકરા્વરી શકતરી નથરી. ભારતના 
્વત્ષમાન ચરીફ જસસર્સ િરી.્વાય. ચંદ્રચૂિ સ્વતંત્ 
નમજાજના હો્વાથરી સરકારને ગાંઠતા નથરી. 
સરકારનરી માગણરી કોલેનજયમમાં સરકારનો એક 
પ્રનતનનનધ રાખ્વાનરી છે, પણ ચંદ્રચૂિ તે માન્વા 
તૈયાર નથરી. છેલાં ત્ણ ્વર્ષમાં સુપ્રરીમ કોર્્ષના 
કોલેનજયમ દ્ારા ન્વન્વધ હાઈ કોર્ટોમાં જજ 
તરરીકે પાંચ નામોનરી ભલામણ કર્વામાં આ્વરી 
હતરી. પરંતુ કેનદ્ર સરકાર દ્ારા તે ભલામણોનો 
અમલ કરાયો નથરી. તેને કારણે સરકાર અને 
સુપ્રરીમ કોર્્ષ ્વચ્ે સતત ર્કરા્વ થઈ રહ્ો છે. 
અતયાર સુધરી સરકાર દ્ારા હાઈ કોર્્ષના જજોનરી 
નનમણૂક બાબતમાં જે ્વાંધાઓ ઉઠા્વ્વામાં 
આ્વતા હતા તેને કોલેનજયમ ખાનગરી રાખતુ 
હતુ. ડકનતુ કદાનચત કોલેનજયમે પહેલરી ્વખત તે 
્વાંધાઓ સુપ્રરીમ કોર્્ષનરી ્વેબસાઇર્ ઉપર મૂકીને 
સરકારનરી મનસાને જાહેર કરરી દરીધરી છે. સરકાર 
દ્ારા ન્વન્વધ હાઈ કોર્ટોમાં જજો તરરીકે જે ત્ણ 
નામો મંજૂર કર્વામાં નથરી આવયાં, તે માર્ેનાં 
કારણો ઉપરાંત સુપ્રરીમ કોર્્ષના જ્વાબો પણ 
્વેબસાઇર્ ઉપર જાહેર કરાયા છે.

સરકારનો પહેલો ્વાંધો ડદલહરી હાઈ કોર્્ષના 
જજ તરરીકે સૌરભ ડકરપાલનરી નનમણૂક સામે 
છે. સરકારે કારણ આપયું છે કે, તેઓ જાહેરમાં 
સજાતરીય સંબંધોનો સ્વરીકાર કરતા હો્વાથરી 
તર્સથ રહે્વામાં ્વાંધો આ્વરી શકે તેમ છે. 
સરકારે રજૂ કરેલો બરીજો ્વાંધો સૌરભ ડકરપાલ 
પાર્્ષનર સસ્વસ નાગડરક હો્વાનો છે. આ 
્વાંધાનો જ્વાબ આપતાં કોલેનજયમે લખયું છે કે 
‘ગે’ વયનતિને પણ હાઈ કોર્્ષના જજ બન્વાનો 
બંધારણરીય અનધકાર છે. સૌરભ ડકરપાલને 
હાઈ કોર્્ષના જજ બના્વ્વાથરી ્વૈન્વધય આ્વશે. 
્વળરી, કોઈ વયનતિનો પાર્્ષનર ન્વદેશરી નાગડરક 
હોય તેને કારણે તે જજ ન બનરી શકે, તે્વું કોઈ 
કાયદામાં લખયું નથરી.

આ જ પ્રકારે સરકારે સોમશેખર સુંદરસેનને 
બોમબે હાઈ કોર્્ષના જજ બના્વ્વા સામે ્વાંધો 
લરીધો છે. સરકારનરી દલરીલ છે કે, તેમણે સોશયલ 
મરીડિયામાં કોર્્ષમાં પેસનિંગ કેસો અંગે પોતાનો 
મત વયતિ કયટો હતો. તેનરી આ્વા વયનતિને 
નનમણૂક અપાઈ તો નયાયપાનલકાનરી અનેક 
બાબતો જાહેરમાં આ્વ્વાનરી સંભા્વના છે. જો 
કે, સરકારનરી આ દલરીલ સામે સુપ્રરીમ કોર્્ષના 
કોલેનજયમે લખયું છે કે, દરેક વયનતિને ભારતમાં 
અનભવયનતિનરી આઝાદરી છે. કોઈપણ મુદ્ે તે 
પોતાનો મત વયતિ કરરી શકે છે. કોઈ વયનતિનો 
મત સરકારનરી ન્વરુદ્ધમાં હોય તેર્લા માત્થરી તેને 

જજ બન્વા માર્ે ગેરલાયક ગણરી શકાય નહીં. 
આ ઉપરાંત આર. રોહન સતયનને મદ્રાસ હાઈ 
કોર્્ષના જજ બના્વ્વાનરી ભલામણ પણ કેનદ્ર 
સરકારને ગમરી નથરી. સરકારના કહે્વા મુજબ 
તેમણે સોશયલ મરીડિયામાં ્વિા પ્રધાન નરેનદ્ર 
મોદરીનરી ર્રીકા કરતો લેખ શેર કયટો હતો. આ 
લેખમાં તબરીબરી કોલેજમાં પ્ર્વેશ મેળ્વ્વા માંગતા 
ન્વદ્ાથથીના આપઘાતનો ડકસસો ્વણ્ષ્વાયો હતો. 
સરકારના આ ્વાંધા સામે પણ સુપ્રરીમ કોર્્ષના 
કોલેનજયમે લખયું છે કે, સોશયલ મરીડિયામાં કોઈ 
લખાણ જાહેર કર્વા જે્વરી બાબત કોઈ વયનતિનરી 
જજ બન્વા માર્ેનરી લાયકાત ખતમ કરતરી નથરી.

સુપ્રરીમ કોર્્ષના કોલેનજયમ દ્ારા છેક 
૨૦૧૯ના જુલાઈમાં કોલકાતા હાઈ કોર્્ષના જજ 
તરરીકે બઢતરી માર્ે અનમતેશ બેનરજી અને સાકય 
સેનનાં નામો સૂચવયાં હતાં. સરકારે મનહનાઓ 
સુધરી આ મામલાને પણ લર્કા્વરી રાખયો હતો. 
જે બાદ આ બાબતમાં કોઈ નનણ્ષય ન લઈને 
તે નામો ફેરન્વચારણા માર્ે કોલેનજયમને પરત 
કરરી દરીધા હતા. નનયમ પ્રમાણે જો કોલેનજયમ 
તે નામો ફરરીથરી મોકલે તો સરકાર સમક્ષ તેમનરી 
નનમણૂક કર્વા નસ્વાય કોઈ ન્વકલપ રહેતો નથરી. 
કોલેનજયમે આ બે નામો ફરરીથરી મોકલયાં છે. 

એિ્વોકેર્ અનમતેશ બેનરજી સુપ્રરીમ 
કોર્્ષના નનવૃત્ જજ યુ.સરી.બેનરજીના પુત્ છે. 
તેમણે ૨૦૦૬માં ગોધરા કાંિના તપાસ પંચનું 
નેતૃત્વ સંભાળયું હતું. આ સમયે તેમણે એ્વું 
તારણ કાઢું હતું કે, સાબરમતરી એકસપ્રેસને 
લગાિાયેલરી આગ કોઈ પૂ્વ્ષનનયોજીત કા્વતરું 
નહોતું. બસ બેનરજીના આ જ તારણથરી ભાજપ 
તેનાથરી ખફા છે. જેને કારણે તેને હાઈકોર્્ષના 
જજ તરરીકેનરી નનમણૂંક આપ્વામાં ્વાંધા ્વચકા 
કાઢરી રહરી છે. આ તમામ ડકસસાઓમાં સરકારે 
જે જે ્વાંધા કાઢા અને જજનરી નનમણૂંકોને 
અર્કા્વરી રાખરી તે સઘળરી ્વાતોને સુપ્રરીમ 
કોર્્ષના કોલેનજયમે ્વેબસાઈર્ પર રજૂ કરરી છે. 
કોલેનજયમના આ કિક ્વલણથરી આખા દેશ અને 
દુનનયા સમક્ષ ભારત સરકારનરી માનનસકતા 
છતરી થઈ ગઈ છે. સુપ્રરીમ કોર્્ષના કોલેનજયમ 
ઉપર સરકાર દ્ારા આક્ષેપ કર્વામાં આ્વે છે 
કે, જજોનરી પસંદગરી બાબતમાં તેઓ પારદશ્ષકતા 
જાળ્વતા નથરી. આ ્વખતે કોલેનજયમે સરકારના 
્વાંધાઓ ઉપરાંત તેના પોતાના જ્વાબો પણ 
જાહેર કરરીને પારદશ્ષકતા બતાિરી દેતા ભારત 
સરકારનરી ફજેતરી થ્વા માંિરી છે. કેનદ્રના કાયદા 
પ્રધાન ડકરણ ડરનજજુ સુપ્રરીમ કોર્્ષના કોલેનજયમ 
સામે બાંયો ચિા્વ્વા માર્ે જાણરીતા છે. તેમણે 
તાજેતરમાં સુપ્રરીમ કોર્્ષના ચરીફ જસસર્સ પર 
પત્ લખરીને તેમને કોલેનજયમમાં એક સરકારરી 
પ્રનતનનનધ સામેલ કર્વા ભલામણ કરરી છે. 
ઉપરાષ્ટ્રપનત જગદરીશ ધાનકર પણ હ્વે 
સુપ્રરીમ કોર્્ષનરી આલોચનામાં ડકરણ ડરનજજુનરી 
પિખે આ્વરી ગયા છે. તેઓ પોતે એિ્વોકેર્ 
તરરીકે પ્રેસકર્સ કરરી ચૂકયા છે અને કોલેનજયમ 
નસસર્મના ન્વરોધરી છે.

ઉપરાષ્ટ્રપનત જગદરીશ ધાનકરે હમણાં તોફાનરી 
ન્વધાન કયુું હતું કે ‘જો સંસદનરી ઇચછા હોય તો 
બંધારણનો મૂળભૂત ઢાંચો પણ બદલરી શકાય 
છે. તેઓ કેશ્વાનંદ ભારતરી કેસના ચુકાદાનો 
ઉલેખ કરરી રહ્ા હતા. જેમાં સુપ્રરીમ કોર્્ષનરી 
ફુલ બેનચે ઠરાવયું હતું કે, કોઈ સરકાર કે સંસદ 
પણ બંધારણના મૂળભૂત ઢાંચામાં ફેરફાર કરરી 
શકે નહીં, કે જેના થકી ભારત દેશ લોકશાહરી, 
પ્રજાસત્ાક અને સેકયુલર બનયો છે. હકીકતમાં 
રાષ્ટ્રરીય સ્વયંસે્વક સંઘનો ઉદ્ેશ ભારતને નહનદુ 
રાષ્ટ્ર બના્વ્વાનો છે. તેમાં કેશ્વાનંદ ભારતરી 
કેસનો ચુકાદો નિતો હો્વાથરી તેને રદ કર્વાનરી 
માગણરી ઉઠા્વાઈ રહરી છે.

તંત્રી સ્થાનેથરી
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સુરત

પ્રમુખ સ્વામી મહવારવાજને અનોખી 
ભવા્વાંજલિ અર્પણ કર્વા અને 
લ્શ્વશવાંલિ મવાટે મૂળ સૌરવાષ્ટ્રનવા સુરિનવા 
અમરોિી લ્સિવારમવાં રહેિો મવાત્ર 33 
્ર્પનો યુ્વાન કલરેશ લહરરરવા 11,000 
થી ્ધુ કકિોમીટર રગરવાળવા યવાત્રવા કરી 
રહ્ો છે. ભવારિનવા ચવારધવામ અને 12 
જયોલિલિંગનવા રગરવાળવા દશ્પન કર્વા 
અમદવા્વાદમવાં શિવાબદી મહોતસ્મવાં 
મહંિ સ્વામીનવા ચરણ સરશ્પ કરીને 
35 કદ્સ અગવાઉ સનવાિન ધમ્પનો 
ધ્જ િઈને નીકળયો છે. સુરિમવાં દવાદવા 

ભગ્વાનનવા મંકદરમવાં આશરો િેિવા 
સમયે િેનવા રકર્વારજનો અને લમત્ર 
મંડળને મળયવા હિવા.

પ્રમુખસ્વામી શિવાબદી મહોતસ્મવાં 
મહંિ સ્વામીનવા આશી્વા્પદ િઇ 
ચવારધવામ, બવાર જયોલિલિંગ 

,ભગ્વાનનવા િમવામ જનમ સથળો અને 
શલતિરીઠનવા રગરવાળવા દશ્પન કર્વા 
મવાટે ટેકસટવાઇિ વય્સવાય સવાથે 
સંકળવાયેિવા સુરિનવા 33 ્ર્પનવા કલરેશ 
હીરરરવાએ 16 ડીસેમબરે 2022થી 
રદયવાત્રવા શરૂ કરી છે. 35 કદ્સ સુધી  
દરરોજ 50 કકમી રગરવાળવા પ્ર્વાસ 
કરીને દ્વારકવા નજીકનવા જયોલિલિંગ 
નવાગેશ્વર, સોમનવાથ મહવાદે્ મંકદર, 
રરબધવામ, ્ીરરુર, ગઢડવા, સવાળંગરુર 
, ગવાયરગિવા થઈ કવામરેજ દવાદવા 
ભગ્વાન મંકદર રવાછળનવા આશ્રમ ખવાિે 
થોડો આરવામ િીધો હિો. 

સનવાિન સંસકકૃલિનો ધ્જ િઈને સુરિનવા 
યુ્ વાનનુ ં11 હજાર કક.મી.નુ ંભવારિભ્રમણ સુરત

સુરિનવા રિસવાણવા િવાિુકવાનવા 
િવાંલિથૈયવા ગવામ રવાસેથી કવાર ચવાિકે 
રવાછળથી બવાઈકને ટક્કર મવારી હિી. 
અકસમવાિ રછી યુ્કનવા રત્ી રોડ 
રર રડી ગયવા હિવા. રરંિુ બવાઈક 
ચવાિક સવાગર રવાકટિ કલથિ રીિે કવાર 
સવાથે િગભગ 12 કકમી સુધી ઢસડવાયવા 
હિવા. સવાગર અલશ્વનીને િઈને સુરિ 
જઈ રહ્વા હિવા.સવાગર રવાકટિનવા 
રત્ી અલશ્વની રવાટીિને સવાર્વાર મવાટે 
હોસસરટિમવાં દવાખિ કર્વામવાં આવયવા 
હિવા. રરંિુ સવાગર રવાકટિનો જી્ 
બચી શકયો નહોિો. સવાગર રવાકટિનો 
મૃિદેહ રણ બે કદ્સ રછી ક્ષિલ્ક્ષિ 

હવાિિમવાં મળયો હિો. મૃિદેહ મળયવા 
રછી રોિીસે િરવાસ શરુ કરી હિી. 
સુરિ રોિીસ દ્વારવા પ્રવાપ્ત જાણકવારી 
અનુસવાર, સુરિનવા એક જાગૃિ નવાગકરકે 
આ ઘટનવાનો ્ીકડયો રેકોડ્પ કયયો હિો. 
આ ્ીકડયોની મદદથી રોિીસને 
કવારનો નંબર મળી શકયો જેનવા આધવારે 
આરોરીનવા ઘર સુધી રોિીસ રહોંચી 
શકી હિી. આરોરી હવાિમવાં ફરવાર છે 
થઈ ગયો છે અને રોિીસ િેને શોધ્વા 
મવાટે સલરિય થઈ ગઈ છે. કવારનવા 
મવાલિકનું નવામ બીરેન લશ્વાભવાઈ 
આહીર છે. પ્રવાથલમક દ્રસટિએ મૃિક કવાર 
સવાથે ઢસડવાયો છે. રોિીસે કવારને રણ 
જપ્ત કરી િીધી છે.

સુરતમાં કારે બાઈક ચાલકને 12 કકમી 
ઢસડ્યો, બે કિવસ બાિ મૃતિેહ મળ્યો

સુરત
સુરિ લજલ્વાનવા ઓિરવાડનવા કવાંઠવા 

લ્સિવારોનવા ગવામોમવાં ઠેરઠેર મોટવા રવાયે 
ઝીંગવા ઉદ્ોગ ધમધમી રહ્વા છે. જેનવા 
કવારણે એકબવાજુ રોજી રોટી મળે છે. િો 
બીજી બવાજુ ગેરકવાયદે ઝીંગનવા િળવા્ોનવા 
કવારણે ખેિી રવાકને નુકસવાન રણ થઇ 
રહ્યુ છે. આ લ્્વાદ ્ચ્ે હ્ે મીઠવા 
ઉદ્ોગ મવાટે કવાંઠવા લ્સિવારની અંદવાજે 
રૂલરયવા ૨૦૦૦ કરોડની સરકવારી 
ખવારખરવાબવા્વાળી ૫૦૦૦ લ્ંઘવા 
જમીન આર્વાની લહિચવાિ શરૂ થિવા 
ગ્વામજનોમવાં રોર ફેિવાયો છે.

ઓિરવાડનવા રીંજરિ ગવામની 

સરકવારી ખવારખરવાબવા્વાળી જમીનમવાં 
મીઠવા ઉદ્ોગ મવાટે ફવાળ્ણી કર્વાની 
લહિચવાિ શરૂ થઇ છે. અદવાજે ૧૦ થી 
કંરનીઓએ મીઠવા ઉદ્ોગ મવાટે જમીન 
ફવાળ્ણી કર્વાની મવાંગ કરવાઇ હિી. 
ટીમ દ્વારવા સ્્પ કરવાયવા બવાદ ઓિરવાડ 
મવામિિદવારે આ જમીનો મીઠવા ઉદ્ોગ 
મવાટે ફવાળ્ણી કર્વા મવાટે અલભપ્રવાય 
આપયો હો્વાનું જાણ્વા મળયુ છે.

ગ્વામજનોએ આક્ષેર કયવા્પ હિવા કે 
રૂવા.૨ હજાર કરોડથી ્ધુની કકંમિ 
ધરવા્િી આ સરકવારી ખવારખરવાબવાની 
રવાંચ હજારથી ્ધુ લ્ંઘવા જમીન આર્વા 
મવાટે હવાિ કવાય્પ્વાહી ચવાિી રહી છે.

ઓલપાડ પંથકના 7 ગામયોની 5000 વવંઘા 
જમીન મીઠા ઉદ્યોગ માટે ફાળવવા તૈ્ારી
ખેડૂતાે, પશુપાલકાેના હિતમાં જમીન ફાળવણી અટકાવવા માંગણી

ચૂંટણીમવાં શ્રેષ્ઠ આયોજન 
બદિ સુરિ લજલ્વા કિેકટરને 

પ્રશસસિરત્ર એનવાયિ
સુરત

લ્ધવાનસભવાની ચૂંટણી-૨૦૨૨ મવાં શ્રેષ્ઠ આયોજન અને 
ક્ષલિરલહિ મિદવાર યવાદીની સુદ્ઢ કવામગીરી બદિ ચૂંટણી 
રંચ દ્વારવા ગુજરવાિનવા િમવામ ૩૩ લજલ્વામવાંથી સુરિ લજલ્વા 
કિેકટર આયુર ઓકને રવાજય ચૂંટણી રંચ દ્વારવા પ્રશસસિરત્ર 
અને રોકડ રુરસકવાર એનવાયિ થયવા છે. ગવાંધીનગર નેશનિ 
િો યુલન્લસ્પટી ખવાિે રવાજયરવાિ આચવાય્પ દે્વ્રિની ્રયુ્પઅિ 
ઉરસસથલિમવાં રવાજય કક્ષવાનવા મિદવાિવા કદ્સની ઉજ્ણી થઇ 
હિી. િવાજેિરમવાં  યોજાયેિી લ્ધવાનસભવાની ચૂંટણીમવાં સવારી 
કવામગીરી કરનવારવા ચૂંટણી અલધકવારીઓને લબરદવા્વાયવા હિવા. 
જેમવાં ચૂંટણી કવામગીરીની ખવાસ નોંધ િઇને રવાજય ચૂંટણી 
કલમશ્નર સંજય પ્રસવાદ િેમજ મુખય લન્વા્પચન અલધકવારી 
રી.ભવારિીનવા હસિે પ્રશસસિરત્ર િથવા રોકડ રુરસકવાર સુરિ 
લજલ્વા કિેકટરને એનવાયિ કરવાયો હિો.

સુરિમવાં ટેલનસ બોિ 
લરિકેટનો ્લડ્પ કર યોજાશે 

16 ટીમો ભવાગ િેશે
સુરત

સુરિનવા િવાિભવાઇ કોનટ્વાકટર સટેકડયમ ખવાિે ૮ થી ૧૨ 
ફેબ્ુઆરી દરમયવાન ટેલનસ બોિ લરિકેટનો ્લડ્પ કર યોજાશે. ૧૬ 
ટીમો ભવાગ િેશે. આ ટુનવામેનટની શરૂઆિ ડે્ન બ્વા્ો અને 
એનડી ફિવા્ર જે્વા જાણીિવા લરિકેટરોનવા હસિે થશે. ટુનવામેનટ 
અતયવાર સુધી શવારજાહવામવાં યોજાિી હિી. રરંિુ પ્રથમ ્ખિ આ 
ટુનવામેનટ સુરિમવાં યોજા્વા જઇ રહી છે. કુિ ૧૬ ટીમો ભવાગ 
િેશે. ટુનવામેનટ દરમયવાન કુિ ૪૧ મેચો રમવાશે. એક ટીમે ૧૦ 
ઓ્રની મેચ રમવા્વાની રહેશે. આગવામી ૩૦ મી જાનયુઆરીએ 
દુબઇમવાં આ ટુનવામેનટનો આરંભ થશે. જેમવાં ડે્ેન બ્વા્ો 
અને એનડી ફિવા્ર જે્વા ઇનટરનેશનિ ખેિવાડી હવાજર રહીને 
ટુનવામેનટની ટ્ોફી, જસસી અને અનય રસપ્રદ સવામ્રગીનં અનવા્રણ 
કરશે. આ ૧૬ મેચોમવાં સુરિની રણ એક ટીમ હશે. આ મેચનું 
કેટિીક ચેનિો રણ િવાઇ્ ટેિીકવાસટ રણ થશે.
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થરાદ
ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ અને 

થરાદના ધારાસભ્ય શંકર ચૌધરીના 
આકરા તેિરનો એક િીડિ્યો િા્યરલ થ્યો 
છે. જેમાં તેઓ જાહેર મંચ પરથી કહી 
રહ્ા છે કે ‘કોઈએ ભૂલથી પણ અખતરો 
કરિો નહીં, માખી કરિે તો તેનું પડરણામ 
આખા મધપુિાને ભોગિિું પિશે. હું ધ્યાન 
પણ રાખીશ અને વહસાબ પણ રાખીશ. 
વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રચારમાં પણ 
શંકર ચૌધરી ચચાચામાં આવ્યા હતા. 
એ સમ્યે તેમણે કહ્ં હતું કે ‘મારા 
કા્યચાકતાચાઓને ધમકાિનારાઓની સીધી 
મારી સાથે દુશમનાિટ છે એમ સમજજો, 

તેમની ભાષામાં જિાબ આપિાની 
વ્યિસથા થશે અને કોઈ તમારી ગાિી રોકે 
તો કહેજો થરાદથી આિું છું. કોઈપણ 
આિારા તતિો દ્ારા આગેિાન, કા્યચાકતાચા 
કે પછી પ્રજાને તકલીફ પિી તો કા્યદો 
કા્યદાનું કામ કરશે. જો પ્રેમ અને લાગણી 
રાખશે તેના માટે ચાર િખત નમીશ. 
પરંતુ જો કોઈ દાંિાઈ કરશે તો તેને એની 
જ ભાષામાં જિાબ કા્યદો આપશે.
ખોટા અખતરા કરનારા ભૂલથી પણ 
અખતરા ના કરે. વિધાનસભા અધ્યક્ષ 
શંકર ચૌધરીએ મતવિસતારની મુલાકાત 
દરવમ્યાન તોફાની તતિોની શાન ઠેકાણે 
લાિિા આ પ્રકારનું વનિેદન આપ્યુ હતું.

અધ્યક્ષ આકરા પાણીએ,શંકર ચોધરીએ 
કહ્ં, દાંડાઈ કરનારાઓને જવાબ મળશે
કાોઈ આાગોવાનથી પ્રજાનો મુશકોલી પડી તાો કાયદાો કાયદાનું કામ કરશો

ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રવસંહ 
પરમાર વિરૂદ્ધ વસરોહીમાં 
પોકસો હેઠળ ગુનો નોંધા્યો

પાંતિજ
પ્રાંવતજના ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રવસંહ પરમાર વિરૂદ્ અગાઉ 

શાડરરીક શોષણનો ગંભીર આરોપ મુકનાર મુકનાર મવહલા 
દ્ારા તેમના વિરૂદ્ વસરોહી પોલીસ સટેશનમાં ગંભીર આક્ષેપ 
કરતી ફડર્યાદ નોંધિામાં આિી છે. જેમાં  મવહલાએ આક્ષેપ 
ક્યયો છે કે ઓગસટ ૨૦૨૦માં તે ગજેન્દ્રવસંહ પરમારસાથે 
જેસલમેર જઇ રહી હતી ત્યારે આબુ રોિ પર આિતા તેણે 
મવહલા સાથે આિેલી તેની સગીર પુત્ી સાથે શાડરરીક 
છેિછાિ કરી હતી અને આ બાબતે અરજી કરતા જાનથી 
મારી નાખિાની ધમકી આપી હતી. જે અંગે વસરોહી પોલીસે 
કોઇ પગલા ન ભરતા કોટચાના દરિાજા ખખિાિિામાં આવ્યા 
હતા અને છેિટે કોટચાના હુકમના આધારે ગજેન્દ્ર ચૌહાણ 
અને ધમકી આપનાર મહેશ પટેલ વિરૂદ્ ગુનો નોંધિાનો 
આદેશ કરતા ફડર્યાદ નોંધાઇ છે.

GCMMFમાં ચેરમેન પદે 
શામળ પટેલ, િા. ચેરમેન 
િાલમજી હુંબલ ડરપીટ

આણંદ
અમૂલ િેરીના મેનેવજંગ િા્યરેકટર આર એસ સોઢીની 

હકાલપટ્ી કરાઈ હતી. તેમની જગ્યાએ GCMMFના 
COO જ્યેન મહેતાને મેનેવજંગ િા્યરેકટરનો ચાજચા 
સોંપિામાં આવ્યો હતો. આર. એસ. સોઢીએ તાજેતરમાં 
પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. આજે 
અમૂલમાં નિા ચેરમેન માટે ચૂંટણી ્યોજાઈ હતી. 
ગુજરાતના 18 િેરી સંઘોના િેચાણ અને માકકેટીંગ માટે 
બનાિેલા ધી ગુજરાત કો.ઓ.વમલક માકકેટીંગ ફેિરેશન 
ના આગામી અઢી િષચાની મુદત માટેના ચેરમેન, િાઇસ 
ચેરમેનની ચૂંટણી ્યોજાઈ હતી.  િતચામાન ચેરમેન અને 
િાઈસ ચેરમેન ડરપીટ કરા્યા છે. ચેરમેન પદે શામળ 
પટેલ અને િાઈસ ચેરમેન તરીકે િાલમજી હુંબલને ડરપીટ 
કરા્યા છે. 

આણંદ
નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની 

જન્મજ્યંવત વનવમત્ે િિા પ્રધાન 
નરેન્દ્ર મોદીએ પરાક્રમ ડદિસ પર 
આંદામાન અને વનકોબાર ટાપુઓના 
21 સૌથી મોટા અનામી ટાપુઓને 
21 પરમિીર ચક્ર વિજેતાઓ પછી 
નામ આપિાના કા્યચાક્રમમાં ભાગ 
લીધો હતો. ત્યારે આણંદના ભાજપના 
ધારાસભ્યએ સોવશ્યલ મીડિ્યામાં 
નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝને શ્રદ્ધાંજવલ 
આપતા મોટો બફાટ ક્યયો હતો. 
તેમણે સુભાષચંદ્ર બોઝને આતંકિાદી 

પાંખનો ભાગ ગણાવ્યા હતા. આ 
બાબતે કોંગ્ેસે સા્યબર સેલમાં 
ધારાસભ્ય સામે ગુનો નોંધાિાની 
િાત કરતાં વિિાદ િધ્યો હતો અને 
થોિીિારમાં ધારાસભ્યએ આ પોસટ 
ડિલીટ કરીને નિી પોસટ શેર કરી 
હતી. સુભાષ ચંદ્ર બોઝની 125મી 
જન્મજ્યંવતની ઉજિણી થઈ રહી 
હતી. ત્યારે આણંદના ભાજપના 
ધારાસભ્ય ્યોગેશ આર પટેલે 
સુભાષચંદ્ર બોઝને જન્મ જ્યંવતની 
શુભેચછા પાઠિતી એક પોસટ 
સોવશ્યલ મીડિ્યામાં શેર કરી હતી.

આણંદ 
અનેક જીિોનું પોષણ કરતી લોકમાતા મવહ નદીનું 

પૂજન કરિાનો અિસર એટલે મવહબીજ ઉતસિ. મવહ અને 
દડર્યાદેિ (સાગર)ના િહેરાખાિીમાં લગ્ન થિા િેળાએ 
નજીકમાં ગૌધન ચરાિતા એક ગોપાલકે મવહનું કન્્યાદાન 
ક્યુું હોિાની જનઆસથા સાથે મવહબીજ ઉતસિ વનવમત્ે મોટી 
સંખ્યામાં ગોપાલકો િાસદ િહેરાખાિી તથા ફાજલપુર ખાતે 
ઉમટી પિ્યા હતા. રબારી સવહત ગોપાલક સમાજે લોકમાતા 
મવહસાગરનો ભવતિભાિપૂિચાક ખોળો ખૂંદ્ો હતો.

ખાસ કરીને ગોપાલક સમાજ મહા સુદ-બીજના પવિત્ 
ડદિસે મવહ નદીમાં સ્ાન કરી પૂજન કરે છે. ગોપાલક સમાજ 
દ્ારા મવહ બીજની ઉજિણી પાછળ એક કથા િણા્યેલી છે. 
લોકમાતા મવહ નદીના જ્યારે સાગર સાથે લગ્ન ્યોજા્યા ત્યારે 
ગોપાલક સમાજના વ્યવતિએ ચોથા મંગળ ફેરાએ તેમનું સિા 

રૂવપ્યો અપચાણ કરીને કન્્યાદાન ક્યુું હતું. આણંદ વજલ્ાના 
મવહ અને સાગરના સંગમ વબંદુ જેિા િહેરાખાિી ગામે આ 
લગ્ન ્યોજા્યા હતા તેિી લોકશ્રધધા છે. િષયોથી ગોપાલક 
સમાજે આ પરંપરા જાળિી રાખી મહા સુદ-બીજના ડદિસે 
મવહબીજ ઉતસિ ઉજિે છે.

મવહબીજ વનવમતે મોટી સંખ્યામાં ભતિો 
મવહસાગર સંગમતીથચા ખાતે ઉમટી પડ્ા

આણંદ ભાજપ MLAએ સુભાષચંદ્ર 
બોઝને ગણાવ્યા આિંકીનો ભાગ
આાપત્ત્તજનક પાોસ્ટનો લઈનો સાયબર સોલમાં ફરરયાદ નાંધાઈ

નડડ્યાદ 
િષયોની પરંપરા મુજબ મહાસુદ પુનમએ 

નડિ્યાદ સંતરામ મંડદરના સમાવધ મહોતસિની 
ઉજિણી કરિામાં આિે છે આ પ્રસંગે ડદવ્ય 
સાકર િષાચા માટે ભતિજનો સાકરની જોળીઓ 
બનાિિામાં લાગી ગ્યા છે. સમાવધ મહોતસિની 
ઉજિણીની તાિમાર તૈ્યારીઓ કરિામાં આિી 
રહી છે. ્યોગીરાજ અિધૂત શ્રી સંતરામ 
મહારાજના ૧૯૨ સમાવધ મહોતસિની પાંચમી 
ફેબ્ુઆરીએ ભારે ધામધૂમથી પરંપરાગત ઉજિણી 
કરિામાં આિનાર છે. મહા સુદ પૂનમના ડદિસે 

શ્રી મહારાજએ જીિંત સમાવધ લીધી હતી. આ 
ડદિસે આકાશમાંથી સાકર િષાચા થઈ હતી.આ 
પરંપરા મુજબ દર િષષે નડિ્યાદ સંતરામ મંડદરના 
સમાવધ સથાન ખાતે મહાસુદ પુનમે ડદવ્ય સાકર 
િષાચા કરિામાં આિે છે. સાંજે આરતીના દશચાન 
થા્ય છે ત્યારબાદ જ્ય મહારાજ અને ઓમના નાદ 
ના રણકાર સાથે સાકર િષાચા કરિામાં આિે છે. 
સાકર િષાચા િખતે મંડદર પડરસર જ્ય મહારાજના 
ગગનભેદી નાદ થી ગુંજી ઊઠે છે. આ પ્રસંગે 
નડિ્યાદ શહેરમાં પૂનમના આગળના અને પાછલા 
ડદિસ મળી વત્ડદિસી્ય ભવ્ય મેળો ્યોજા્ય છે. 

અરવલ્ી
ભુતાિિ ગામે થોિા સમ્ય અગાઉ એક 

સમાજના ્યુિકે અન્્ય સમાજની ્યુિતી સાથે 
પ્રેમલગ્ન ક્યાચા હતા. ત્યાર બાદ આખા ગામમાં 
રોષ ભભૂકી ઉઠ્ો હતો. બંને સમાજના 
આગેિાનો દ્ારા ્યુિક અને ્યુિતીને છૂટાછેિા 
લેિા માટે સમજાિિામાં આવ્યા હતા. ્યુિક-
્યુિતી અલગ ન થતાં ગ્ામજનો દ્ારા એક 
સમાજનો બવહષકાર કરિામાં આવ્યો હતો. 
તેમના ઘરની પાસે આિેલી સટ્ીટ લાઈટ, દૂધ 
અને પાણી ઉપર પણ પ્રવતબંધ લગાિી દીધો 

હતો. સાથે જ તેમને ગામની બહાર કરી દેિા્યા 
હતાં. 

આ ઘટના બાદ સમગ્ મામલો કલેકટર 
કચેરીએ પહોંચ્યો હતો. સમાજના આગેિાનો 
દ્ારા ભુતાિિ ગામજનો સામે કલેકટરને 
આિેદનપત્ આપિામાં આવ્યું હતું.આ તકે 
સમાજની મવહલાઓએ રિતા રિતા પોતાની 
િેદના ઠાલિી હતી. મવહલાઓએ જણાવ્યું હતું 
કે, અમારા સમાજના એક ્યુિકે અન્્ય સમાજની 
એક ્યુિતી સાથે રાજીખુશીથી કોટચા લગ્ન ક્યાચા 
હતા. 

સંિરામ મંડદર ખાિે સમાતધ મહોતસવની 
ચાલિી િૈ્યારી ઃ 5 ફેબ્ુઆરીએ ઉજવણી
સાકર વરાષા કરવા માટો સાકરની જાોળીઆાો બનાવવામાં સોવકાો વ્યસત સમાજના લાોકાો સામો લાઈટ, દૂધ, પાણી પર પણ પ્રત્તબંધ લગાવી દોવાયાો

અરવલ્ીમાં આંિરજ્ાતિ્ય પેમલગ્નની 
સજા ્યુવકના સમાજને ભોગવવી પડી

વડોદરા
એમ.એસ.્યુવનિવસચાટી દ્ારા ૭૧મા િાવષચાક પદિીદાન 

સમારોહની તૈ્યારીઓ શરુ કરી દેિાઈ છે.જોકે આ માટેની 
તારીખ જાહેર નથી કરાઈ પણ ફેબ્ુઆરી મવહનાના પહેલા 
સપ્ાહમાં આ સમારોહ ્યોજા્ય તેિી સંભાિના છે. આ 
સમારોહમાં ૧૪૦૦૦ કરતા િધારે વિદ્ાથથીઓને ડિગ્ીનુ 
વિતરણ કરાશે.જેમાં કદાચ કોમસચા ફેકલટીમાથી બીકોમ 
કરનારા વિદ્ાથથીઓ એિા છે જે  માક્કશીટ મેળવ્યા િગર જ 
ડિગ્ી મેળિશે. અંધેર િવહિટના કારણે આ વિદ્ાથથીઓને 
પડરણામ જાહેર થ્યાના ૬ મવહના બાદ પણ માક્કશીટ નથી 
મળી. વિદ્ાથથીઓ પદિીદાન સમારોહ િખતે માક્કશીટ િગર 
જ પોતાની ડિગ્ી મેળિશે. ૨૦૨૦-૨૧માં એસિા્ય પાસ 
કરનારા આ વિદ્ાથથીઓને એસિા્યની માક્કશીટ પણ હજી 
સુધી આપિામાં આિી નથી.તેમને પણ તેમને પણ અધ્યાપકોને 

પેપર સેટ કરિાના નામે છાશિારે મેમો ફટકારતા પરીક્ષા 
વિભાગના અવધકારીઓને િાઈસ ચાન્સેલર કે રવજસટ્ાર 
આટલી ગંભીર ચૂક બદલ મેમો આપિાની વહંમત નથી 
દશાચાિી રહ્ા.િાઈસ ચાન્સેલર અને રવજસટ્ારને વિદ્ાથથીઓને 
માક્કશીટ મળે તેના કરતા િધારે રસ સેનેટ સભ્યો ઝભભો 
લેંઘો પહેરીને પદિીદાન સમારોહમાં આિે તેમાં છે.

િિોદરામાં TY.Bomના 6000થી િધારે 
વિદ્ાથથીઓ માક્કશીટ િગર જ ડિગ્ી મેળિશે

મહેસાણા 
પલેનમાં બેસિુ દરેકનુ સપનુ હો્ય 

છે, પરંતુ પલેન ખરીદિાના સપના 
બહુ ઓછા લોકો પૂરા કરી શકે છે. 
પરંતું આિી જ એક તક ગુજરાતમાં 
પહેલીિાર આિી છે. ગુજરાતમાં 
પહેલીિાર પલેનની હરાજી થિા જઈ 
રહી છે. જોકે, આ હરાજી ખાસ 
પ્રકારની છે. 

રાજ્યમાં પલેનની હરાજી કરી િેરા 
િસુલાતનો પ્રથમ ડકસસો સામે આવ્યો 
છે. મહેસાણા પાવલકા પલેનની હરાજી 
કરી િેરો િસૂલ કરશે. 

રાજ્યમાં પલેનની હરાજી કરી િેરા 
િસુલાતનો પ્રથમ ડકસસો સામે આવ્યો 
છે. એવિ્યેશન કંપનીના ટ્ેવનંગ સેન્ટર 
શરૂ કરી િેરો ભરિાના ઠાગા ઠૈ્યા 
કરતા મહેસાણા પાવલકાએ આ વનણચા્ય 
લીધો છે. AAA એવિ્યેશન કંપનીનો 
7.58 કરોિનો િેરો બાકી બોલે છે. 
BlueRay એિીએશન કંપનીનો 
પણ 2 કરોિનો િેરો બાકી છે. ત્યારે 
મહેસાણા પાવલકા AAA એિીએશન 
કંપનીના વસલ કરા્યેલ ચાટચાર પલેન 
સવહતના િાહન અને સમાનની હરાજી 
કરશે.

ગુજરાિમાં પહેલી વખિ મહેસાણામાં 
વેરો વસૂલવા માટે પલેનની હરાજી કરાશે
AAA આોત્વયોશન કંપનીનાો 7.58 કરાોડનાો વોરાો બાકી
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મોરબી :  છતીસગઢના રહેવાસી 
અને હાલ થોરાળા ગામની સીમમાં 
આવેલ વૈભવ પોલીવીવ કારખાનામાં 
કામ કરતા રાજેશ ઉમેશપ્રસાદ પાંડેએ 
પોલીસ ફરરયાદ નોંધાવી છે કે તે મજુરી 
કરવા ચારેક મહહના પહેલાં આવયાહતો. 
અને તે તથા આનંદ હમશ્ા અને રાજન 
હમશ્ા સાથે રહેતા હતા. દરમીયાન ગત 
તા. ૧૮ ના રોજ ફરરયાદી રાજેશ પાંડે 
અને આનંદ હમશ્ા  બંને સાંજના સમયે 
કારખાનેથી પગે ચાલી ચાચાપર બાજુ 
ગયો હતો. તયારે રાજન હમશ્ા મળયો 
હતો. અને મુર્ઘીની દુકાનેથી ચીકન 
લીધું હતું અને વોકળા બાજુ ગયેલ 
તયારે ફરરયાદી કુદરતી હાજતે ગયો 
હતો અને તયાંથી જોયું તો આનંદ હમશ્ા 
અને રાજન હમશ્ા બંને ભાઈઓ ઝર્ડો 
કરતા હતા. અને ગાળો બોલતા હતા. 
તયારે આનંદ હમશ્ાએ રાજન હમશ્ાને 
પાડી દઈને ગળાના ભાગે ગળેટુંપો 
આપતો હોય જેથી ફરરયાદીએ રોકવાનો 
પ્રયત્ન કયયો હતો. તયારે આરોપી આનંદ 

હમશ્ાએ આ વાત 
કોઈને કરતો 
નહહ. નહીંતર 
તારી પણ આવી 
હાલત કરીશ 
કહીને ધમકી 
આપી હતી. અને 

આરોપી આનંદ હમશ્ાએ તેના ભાઈ 
રાજન હમશ્ાને ગળેટુંપો દઈને હતયા 
કરી હતી.

બાદમાં કોઈને શંકા ના જાય માટે 
આનંદ હમશ્ાએ કોલોનીમાં રહેતા 
અનય માણસોને વાત કરી હતી કે 
રાજન ચીકન લેવા ગયો હતો. જયાંથી 
આવયો નથી. અને રાત્ીના દેખાવ ખાત્ 
રાજનને શોધવા નીકળયો હતો. અને 
બાદમાં ફરરયાદીએ તેની પત્ની સોનાલી 
પાંડેને ફોન કરી આનંદ હમશ્ાએ તેના 
ભાઈ રાજન હમશ્ાને મારી નાખયો 
છે તેમ કહ્ં હતું. અને પત્નીએ તમે 
વતનમાં આવી જાઓ કહ્ં હતું. બાદમાં 
રાજન હમશ્ાનો મૃતદેહ મળયો હતો. 

જૂનાગઢ 
ખેતલીયા દાદા આશ્મના સાધુએ 

આપર્ાત કરી લીધો હતો. આશ્મના 
રાજભારતી બાપુની મહહલા સાથે 
અનૈહતક સંબંધો હોવાની ક્ીપ 
વાયરલ થઈ હતી. તયારે બદનામીના 
ડરથી રાજભારતી બાપુએ આપર્ાત 
કરી લીધો હતો. રાજભારતી બાપુ 
સામે આક્ેપનો પત્ પણ વાયરલ 
થયો હતો. સાધુ સામે પત્માં અનેક 
ચોંકાવનારા આક્ેપો કરાયા હતા.  
જૂનાગઢમાં આવેલા ઝાંઝરડાના 
ખેતલીયાદાદા આશ્મના મહંત 
રાજભારતી બાપુએ આપર્ાત કરીને 
જીવન ટુંકાવી લીધુ છે. 

રાજભારતી બાપુના અનેક મહહલા 
સાથે અનૈહતક સંબંધ હોવાના આરોપ 
લાગયા છે. જેમાં મહહલાઓ સાથે 
પ્રેમાલાપ કરતા હોય તેવી અનેક 
ક્ીપો પણ વાયરલ થઈ છે. સાથે જ 
ખેતલીયાદાદા આશ્મના નામે એક 
લેટર પણ વાયરલ થઈ રહ્ો છે. જેમાં 
આપર્ાત કરનાર સાધુ સામે અનેક 
આક્ેપ કરાયા છે. જેમાં એમ પણ 

કહેવાયુ છે કે આપર્ાત કરનાર સાધુ 
હવધમઘી છે અને ધમ્મ પરરવત્મન કરીને 
સાધુ બનયો છે. એટલું જ નહીં સાધુએ 
સાધુતાને કલંક લગાવી અનેક ભોળી 
મહહલાઓને ફસાવી તેમની સાથે 
અનૈહતક સંબંધો રાખયા હોવાનો દાવો 
કરાયો છે. 

તો બીજી તરફ, રાજભારતીની 
જે તસવીરો વાયરલ થઈ હતી તે 
ચોંકાવનારી હતી. જેમાં તેઓ હસગારેટ 
પીતા, દારૂ પીતા નજરે આવી રહ્ાં 
હતી. જેને કારણે રાજભારતી બાપુને 
બદનામ થવાનો ડર થયો હશે. 
ઓરડયો ક્ીપ સાથે જે પત્ વાયરલ 
કરવામાં આવયો છે તેમાં રાજભારતી 
બાપુ પર અનેક આરોપો મૂકવામાં 
આવયા હતા. આ પત્માં રાજભારતી 
બાપુનો પણ ઉલ્ેખ કરવામાં આવયો 
છે. પત્માં ચોંકાવનારા આક્ેપો પણ 
લગાવવામાં આવયા છે. સાધુ હવધમઘી 
હોવાનો પણ પત્માં ઉલ્ેખ કરવામાં 
આવયો છે.  તયારે રાજભારી બાપુને 
અનેક મહહલાઓ સાથે ગેર સબંધ 
હોવાનો ઉલ્ેખ પત્માં કરેલ છે. 

વિિાદીત તસિીરો ફરતી થઈ જતાં 
રાજભારતી બાપુએ આપઘાત કર્યો
સાધુ સામે પત્રમાં અનેક ચાંકાવનારા અાક્ેપાે કરાયા

મોરબીના ચાંચાપર ગામમાં ભાઈએ 
જ ભાઈની હતર્ા કરી હોિાનું ખુલર્ું

ગાહયકા રેખા ગોંડહલયા, 
પુત્ી પર પૂવ્મ જમાઈનો 

હહચકારો હુમલો
વેરાવળ

ગીરસોમનાથ હજલ્ામાં નામાંરકત 
ગાહયકા તરીકે પ્રખયાત રેખાબેન 
ગોંડહલયા અને તેની પુત્ી એકતા ર્રે 
એકલા હતા એ વખતે એકતાનો પહત 
હહતેશ ધનસુખગીરી ગોસવામી (રહે.
ગોલારાણા) ર્રે ધસી આવયો હતા 
અને અાજે તો તમને મારી જ નાખવા 
છે એમ કહીને ચાકુંથી હુમલો કરી 
દેતા ગળા અને હાથમાં લોહીની ધારો 
વછુટી હતી. એકતાએ હહતેશ સાથે 
પ્રેમ લગ્ન કયા્મ હતા પરંતુ બન્ે વચ્ે 
મનમેળ ન રહેતા એકતાએ દસ રદવસ 
પહેલા છુટાછેડા કરી નાંખયા હતા. આ 
વાતનો રોષ રાખી સવારે ર્રે ચાકુ 
સાથે પહોચયો હતો અને ચાકુથી મારવા 
લાગયો હતો. રેખાબેન અને એકતાએ 
હહમતભેર સામનો કરી ર્રની બહાર 
નીકળી દેકારો મચાવી દેતાં આજુ 
બાજુમાં રહેતા લોકો ધસી આવયા હતા, 
જેના ડરથી હહતેશ નાસી છુટયો હતો. 
આ ર્ટના બનતા પાડોશીઓએ તુરતજ 
૧૦૮ એમ્બયુલનસને ફોન કરી બોલાવી 
લઈ બન્ે મા-દીકરીને સારવારમાં 
હોસસપટલે ખસેડયા હતા. 

શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળાે : પાર્ટી કરવા ગયા ત્ારે 
ઝગડાે થતા અેક ભાઈઅે બીજા ભાઈને રું્પાે અાપતાં માેત
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રાજકોટ
લેઉવા પાટીદાર સમાજના કુળદેવી ખોડિયાર માતાજીનું 

રાજકોટ સ્થિત ખોિલધામના પ્ાણ પ્તતષ્ા મહોતસવને આજે 
છ વર્ષ પૂણ્ષ થિયા છે. ખોિલધામનો સાતમો પાટોતસવ તનતમત્ે 
આજે આ આજે ભવયથિી ભવય કાય્ષક્રમ યોજાઈ રહ્ો છે. 
ખોિલધામ ખાતેનાં આ કાય્ષક્રમમાં રાજયના મુખયમંત્ી ભુપેન્દ્ર 
પટેલ તથિા ગુજરાતના લેઉવા પાટીદાર ધારાસભયો મંત્ીઓ 
સતહતના અનેક આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્ા છે. 

ગુજરાતના પૂવ્ષ મુખયમંત્ી અને ઉત્ર પ્દેશના ગવન્ષર 
આનંદીબેન પટેલના પુત્ી અનાર પટેલ બન્યા ખોિલધામ 
ટ્ર્ટના નવા ટ્ર્ટી બન્યા છે આ ઉપરાંત બીજા કુલ નવા 
43 ટ્ર્ટીઓની થિઈ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ સાથિે 

ખોિલધામ ટ્ર્ટે ્ટેચયુ ઓફ યુતનટી ખાતે શૈક્ષતણક સંકુલ 
બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. આ પ્સંગે ખોિલધામનાં ટ્ર્ટી 
નરેશ પટેલે પોતાના સંબોધનમાં જણાવયું હતુ કે ખોિલધામ એ 
માત્ મંડદર નહીં પણ એક તવચાર છે. અને તવશ્વનું પહેલું એવું 
મંડદર છે કે જયાં રાષ્ટ્રધવજ ફરકાવવામાં આવયો છે.

ખોિલધામનો પાટોતસવ: આનંદીબેનની 
પુત્ી સતહત 43 નવા ટ્ર્ટીઓ જોિાયા
ખાોડલધામ ખાતો રાજ્યના સીએોમ ભુપોન્દ્ર પટોલનું સુતરની હારમાળાથી સ્ાગત કરાયું

દિયોિર
બનાસકાંઠા તજલ્ામાં 2019માં 

પડરવારના મોભીએ જ ખૂની ખેલ 
ખેલીને પડરવારના ત્ણ સભયોની 
ઘાતકી હતયા કરતા ચકચાર મચી 
જવા પામી હતી. આરોપીએ પત્ી, 
પુત્ અને માતાની કુહાિીના ઘા મારીને 
હતયા કરી નાખી હતી. આ કેસમાં 
ડદયોદર સેશન્સ કોટટે આરોપીને 
ફાંસીની સજા ફટકારી છે. આ કેસ 
ડદયોદર સેશન્સ કોટ્ષમાં ચાલી જતાં 
કોટટે પાંચ વર્ષ પછી ચુકાદો આપયો 
છે. 2019ના કેસમાં આરોપીને 
2023માં કોટટે ફાંસીની સજા ફટકારીને 
ઐતતહાતસક ચુકાદો આપયો છે.

વર્ષ 2019માં વહેલી પરોઢે 
પડરવારના મોભીએ કામધંધાની 
વાતની આવેશમાં આવીને પોતાના 
પાંચ વરષીય પુત્, ૫૫ વરષીય માતા 
અને પત્ી પર કુહાિી જેવા તીક્ણ 
હતથિયારના ઘા મારીને હતયા કરી 
દેતા અરેરાટી વયાપી જવા પામી હતી. 
જોકે સામાન્ય ઘર કંકાસમાં સામુતહક 
હતયાકાંિમાં એક પડરવારનો માળો 
પળભરમાં વેરતવખેર થિઈ જવા પામયો 
હતો.બનાવની જાણ થિતાં જ તજલ્ા 
પોલીસવિા અને પોલીસ ઘટના્થિળે 
દોિી આવી હતી અને ગણતરીના 
કલાકોમાં હતયારાને ઝિપી પાડ્ો 
હતો.

દિયોિર કોટ્ટનો ચુકાિોઃ ત્રિપલ મર્ટર 
કેસમાં આરોપીને ફાંસીની સજા કરાઈ

બરવાળા 
ધંધુકા ખેતીવાિી બજાર સતમતતની 

ચૂંટણી અચાનક જાહેર થિતા ધંધુકા 
તાલુકામાં આ ચૂંટણીને લઇને રાજકીય 
માહોલ ગરમાયો છે. છેલ્ા ઘણા વરષોથિી 
ધંધુકા એપીએમસીમાં ભાજપ-કોંગ્ેસના 
ઇલુ-ઇલુના કારણે ભાજપના આગેવાનોએ 
સત્ા જાળવી રાખી એક તરફી શાસનનો 
પરચો આપેલ છે. પરંતુ ગુજરાત પ્દેશ 
ભાજપની સુચના મુજબ હવે દરેક 
સહકારી ક્ષેત્માં પણ ભાજપ પક્ષ દ્ારા 
મેન્િેટ આપીને ઉમેદવારોને મેદાનમાં 
ઉતારવામાં આવે છે. અતયાર સુધી તો 
ભાજપ-કોંગ્ેસની મીલીભગતને કારણે 
ખાનગીમાં સહકારી ક્ષેત્ના આગેવાનો 

કુલિીમાં ગોળ ભાંગી નાખતા હતાં પરંતુ 
હવે ભાજપના જે આગેવાનોને મેન્િેટ 
મળસે તેજ આગેવાનો ચૂંટણીમાં ભાગ 
લઇ શકશે. ધંધુકા એપીએમસીની મુદત 
થિતા સતા લંબાવવાને બદલે સરકાર દ્ારા 
વતહવટદારની તનમણૂંક કરવામાં આવી 
હતી અને તયારબાદ તા.૧૯-૧-૨૩ના 
રોજ રાજયના સહકાર તવભાગ દ્ારા 
જાહેરનામુ બહાર પાિી ચૂંટણીની તારીખો 
જાહેર કરી દીધી છે. મંિળીઓને મોિામાં 
મોિી તા.૨૩-૧-૨૩ના ડદવસે મતદાર 
યાદી મોકલી દેવાનું જણાવી દેવાયું છે અને 
મતદાર યાદી સામે વાંધા અને તનકાલની 
પ્તક્રયા અને આખરી મતદાર યાદીની 
પ્તસતધિ તા.૨૦-૨-૨૩ના રોજ છે.

ધંધુકા APMCમાં ખેરૂતોની 10 સીટો 
માટે ચૂંટણી જાહેર થતા જ ગરમાવો

ગઢિામાં તશક્ષાપત્ી 
મંડદર ખાતે મૂતત્ષ પ્તતષ્ા 
મહોતસવનો પ્ારંભ થિયો

ગઢરા
ગઢપુર ધામમાં  બંસીપુર પહાિના ગુલાબી પથથિરથિી સુંદર 

કલાતમક તશખરબંધ ૨૧૨ શ્ોકાતમક તશક્ષાપત્ી મંડદરનું 
બાંધકામ પૂણ્ષ થિવામાં છે. તયારે આગામી વસંત પંચમીના 
રોજ ૧૯૭મી તશક્ષાપત્ી જયંતત તનતમત્ે તા. ૨૬.૧ ને 
ગુરૂવારે વિતાલના આચાય્ષ રાકેશપ્સાદજી મહારાજના 
હ્તે તેમજ રાજયના મુખયમંત્ી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલ સતહત 
રાજકીય સામાતજક આગેવાનોની હાજરીમાં અનેકતવધ 
કાય્ષક્રમો યોજાયા હતા. આ દરતમયાન સહજાનંદ ્વામીની 
પંચધાતુની મૂતત્ષ તથિા ૨૧૨ શ્ોકાતમક સુવણ્ષમય તશક્ષાપત્ી 
્વરૂપની મૂતત્ષ તથિા ગઢિા વિતાલ અને અમદાવાદ બંને 
દેશમાં મધય્થિ ્થિાન ધરાવતું હોય બંને ગાદીના હડર પ્તતતત 
મુધ્ષન્ય દેવ નરનારાયણદેવ તેમજ હનુમાનજી ગણપતત વગેરે 
મૂતત્ષઓની પ્તતષ્ાતવતધ રખાઈ હતી.

તાલાલાનાં આંબળાશ ગીર 
પાસે આંતડરક લિાઈમાં 

એક દીપિીનું મોત
ગીર

આંબળાશ ગીર ગામે ૬૬ કે.વી.સબ ્ટેશન પાસે 
ડદપિીનો મૃતદેહ પિયો હોવાની તાલાલા વન તવભાગની 
કચેરીને તવગત મળતા એ.સી.એફ. શૈલેર કોટિીયા, 
આર.એફ.ઓ. કે.એન.ખેર, વનપાલ એમ.વી.પરમાર, 
ફોરે્ટ ગાિ્ષ એસ.બી.પરમાર ્ટાફ સાથિે બનાવના ્થિળે 
દોિી જઈ મરણ પામેલ દીપિીનો મૃતદેહ કબજે કરી  
મૃતદેહનું પી.એમ. કરાવાયું હતું. પ્ાથિતમક અહેવાલમાં 
ડદપિીને ગળાના ભાગે અન્ય વન્ય પ્ાણી દ્રારા ગંભીર 
ઈજા થિયેલ હોવાનું જણાવયું હતું, ઈનફાઈટમાં મરણ 
પામેલ ડદપિીની ઉંમર અંદાજે ૧૨ વર્ષની હોવાનું 
વેટરનરી ઓડફસરે ઉમેયુું હતું. તપાસ દરતમયાન બનાવના 
્થિળેથિી બીજા ડદપિાના ફુટ માક્ક પણ વન તવભાગના 
્ટાફને મળેલ હતા.

જામનગર
જામનગર તજલ્ાના ધ્ોલમાં ગોકુલપર 

ગામ પાસે મોિી રાત્ે એક કાર અને 
આઈશર વચ્ે અક્માત સજા્ષયો હતો. 
જેમાં કારમાં સવાર ત્ણ વયતતિઓના 
ઘટના ્થિળે જ મોત તનપજયાં હતાં. 
તવક્રમતસંહ ડકશોરતસંહ જાિેજા નામના 
વયતતિને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા ધ્ોલમાં 
પ્ાથિતમક સારવાર આપી જામનગર 
ખસેિવામાં આવયા છે. આ બનાવના 
પગલે ધ્ોલ પોલીસનો કાફલો ઘટના ્થિળે 
પહોંચયો હતો અને આગળની કાય્ષવાહી 
હાથિ ધરી હતી. મૃતકના ભાઈએ પોલીસ 

ફડરયાદમાં જણાવયું હતું કે, તેમનો ભાઇ 
લાલજી 23 જાન્યુઆરીનાના રોજ રાત્ેના 
ટીમલી ગામે સંબંધીને તયાં યોજાયેલા 
ભજનના કાય્ષક્રમમાં ગયા હતા. એક 
દોઢ વાગયાની આસપાસ અજાણયા નંબર 
પરથિી ફોન આવયો હતો કે, તેઓના 
ભાઈની કારનો અક્માત થિયો છે. જેને 
લઈને તેઓ તાતકાતલક ઘટના ્થિળે 
પહોંચયા હતા. ધ્ોલથિી લતીપુર તરફ જતા 
ર્તા પર ગોકળપર ગામ નજીક આઇસર 
ટ્રકનો ચાલક પુરપાટ ઝિપે પસાર થિઈ 
રહ્ો હતો, જેણે કારને જોરદાર ટક્કર 
મારી હતી.

ભાવનગર 
મહુવા તાલુકાના મોટા ખુંટવિા 

પોલીસ તાબેના શેત્ાણા ગામે રહેતો 
મથિુર તવઠ્ઠલભાઈ ઘોયલ નામનો 
શખસ કોઈ કામ-ધંધો કરતો ન હોય, 
જેથિી તપતા પાસે તખ્સા ખચ્ષ માટે 
અવાર-નવાર નાણાં માંગીને લઈ જતો 
હતો. દરતમયાનમાં ગઈકાલે રાતત્ના 
સમયે મથિુરે તેના તપતા તવઠ્ઠલભાઈ 
પાસેથિી રૂતપયાની માંગણી કરતા 
તેમણે પૈસા આપવાની ના પાિી હોય, 
જેથિી બન્ે તપતા-પુત્ વચ્ે તે વાતને 

લઈ ઝઘિો થિયો હતો. આ બાબતની 
દાઝ રાખી આજે વહેલી સવારના 
સમયે તવઠ્ઠલભાઈ ખોિાભાઈ ઘોયલ 
(ઉ.વ.૭૦) પોતાના ઘરે તનંદ્રાધીન 
અવ્થિામાં હતા. તયારે કતળયુગી 
પુત્ મથિુર ઘોયલે આવેશ-ઉશકેરાટમાં 
આવી જઈ વૃધધ તપતાને ચાદરથિી 
ગળેટૂંપો આપી શ્વાસ રૂંધાવી દઈ 
હતયા કરી નાંખી હતી. કપાતર પુત્ના 
હાથિે તપતાની હતયા કરવામાં આવી 
હોવાની ઘટના વાયુવેગે પ્સરતા 
શેત્ાણા ગામ અને સમગ્ મહુવા 

પંથિકમાં ભારે ચકચાર મચી હતી. 
બનાવ અંગે મૃતકના પુત્ દુલાભાઈ 
તવઠ્ઠલભાઈ ઘોયલએ તેના હતયારા 
ભાઈ મથિુર ઘોયલ સામે મોટા 
ખુંટવિા પોલીસમાં ફડરયાદ નોંધાવતા 
પીએસઆઈ એચ.સી. મકવાણાએ 
આગળની તપાસ હાથિ ધરી હતી. 
જયારે હતયાના બનાવના થિોિા જ 
કલાકોમાં મોટા ખુંટવિા પોલીસે 
હતયારા શખસને હ્તગત કરી લઈ 
કોરોના ડરપોટ્ષ માટેની તજવીજ હાથિ 
ધરી હતી.

ભાવનગરમાં કતળયુગી દીકરાનું કાર્તાન 
તનંદ્રાધીન તપતાને ગળેટૂંપો દઈને હતયા કરી 

ધ્ોલ-લત્તપુર રોર પર અકસમાત 
આઈશરે ટક્કર મારતાં 3ના મોત
એોકનો ગંભીર ઈજા થતાં જામનગરની હાોસ્પિટલમાં ખસોડાયા

સુરેન્દ્રનગર
સુરેન્દ્રનગર તજલ્ાના શેખતલયા ગામે 

ચૂંટણીમાં ફોમ્ષ ભરવા બાબતે પૂવ્ષ સરપંચની હતયા 
કરી દેવામાં આવી છે. તેમના પડરવારજનોએ 
ચૂંટણીની અદાવતમાં હતયા કરાઈ હોવાનો 
આક્ષેપ કયષો છે. ગ્ામ પંચાયતની ચૂંટણી સમયે 
ફોમ્ષ પાછું ખેંચવા ખાર રાખવામાં આવયો હોવાનો 
પણ આક્ષેપ કયષો છે. પોલીસે હતયાનો ગુન્હો 
દાખલ કરી ફરાર થિયેલા આરોપીઓની ઝિપી 
પાિવા કાય્ષવાહી હાથિ ધરી છે સરપંચની ચૂંટણીમાં 
ફોમ્ષ ભરવા બાબતે કુહાિીના ઘા ઝીંકી સરપંચની 

ઘાતકી હતયા કરવામાં આવી હતી. અગાઉ 
ચુંટણીમાં સરપંચનું ફોમ્ષ ભરવાની ના પાિવા 
છતાં ગોતવંદભાઇ કાળાભાઇ ગોળીયાને શેખતલયા 
ગામના રજની કુમરખાણીયા, ગાંિુ કુમરખાણીયા 
અને ભારત કુમરખાણીયાએ મૃતકને નીચે પાિી 
દઇ ધારદાર કુહાિીનો ઘા માથિામાં ઝીંકી દઇ 
ગાળો આપી જાનથિી મારી નાંખવાની ધમકી આપી 
નાસી છૂટ્ા હતા. બાદમાં ગોતવંદભાઇ ગોળીયાને 
લોતહલુહાણ હાલતમાં સારવાર અથિથે હોસ્પટલમાં 
લઇ જવામાં આવયા હતા. સારવાર દરતમયાન 
તેમનું મોત થિયું હતું. 

સુરેન્દ્રનગર
નમ્ષદાની નહેરમાં ભંગાણ થિવાથિી પાણી વહી 

જવાના અનેક ડક્સા પ્કાશમાં આવયાં છે. જેના 
લીધે ખેિૂતોના ખેતરોમાં પાકને નુકસાન થિયું 
હોવાની ઘટનાઓ પણ સામે આવતી હોય છે. 
તયારે હવે સુરેન્દ્રનગરના ચુિા તાલુકામાંથિી પસાર 
થિતી સૌની યોજનાની પાણીની પાઈપ લાઈનમાં 
ભંગાણ સજા્ષતા લાખો લીટર પાણી વહી ગયું હતું. 
પાણી એટલા ફોસ્ષથિી આવતું હતું કે તેનો ફૂવારો જ 
20 ફૂટ ઉંચો ઉડ્ો હતો. 

સૌની યોજનાની આ પાઇપલાઈનના ભંગાણના 

કારણે આસપાસના ખેતરોમાં ભર તશયાળે 
ચોમાસા જેવી સ્થિતત સજા્ષઈ હતી. ખેતરોમાં 
પાઈપલાઈનના પાણી ફરી વળતાં ખેિૂતોના માથિે 
આફત આવી પિી હતી. વિોદથિી નાગિકા તરફ 
જતી સૌની યોજનાની પાણીની પાઈપલાઈનમાં 
આજે ચોકિી ગામ પાસે ભંગાણ સજા્ષયું હતું. 
પાણીનો ફોસ્ષ એટલો પ્ચંિ હતો કે ગણતરીની 
તમતનટોમાં જ આસપાસનાં દસ જેટલાં ખેતરોમાં 
જળબંબાકારની સ્થિતત સજા્ષઈ હતી.  ખેતરમાં 
પાણી ફરી વળયા હોવાથિી જાણે નદી વહેતી હોય 
તેવા દ્રશયો જોવા મળયા હતાં. 

સુરેન્દ્રનગરમાં ગ્ામ પંચાયતની ચૂંટણી 
વેળાની અિાવતે ભૂતપૂવ્ટ સરપંચની હતયા 

સૌની યોજના પાણી લાઈનમાં ભંગાણ સજા્ટતા 
ખેતરોમાં નિી વહી, ખેરૂતોના પાકને નુકસાન

ચૂંટણી સમયો ફાોમ્મ પાછંુ ખેંચવા ખાર રખાયાો હાોવાનાો મૃતકના પરરવારાોનાો એાક્ોપ સાૌની યાોજનાની પાણીની લાઈનમાં ભંગાણ થતા 20 ફૂટ ઊચંાો ફુવારાો ઊડાો

પૌસા એાપવાની ના પાડતા માથાકૂટ થઈ, વહો લી સવારો એાવોશમાં એાવી ખૂની ખોલ ખોલાો
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કંગનાએ� ટ્વિટર પર ટ્રએ�ન્ટ્રી સાથ� જ બા�લરીવૂડન� ગાળા� ભાંડરી
મુંબઇ: અભિનેત્રી કંગના રણૌતનું ભવિટર એકાઉનટ ૨૦ મભિનાના પ્રભતબંધ 
પછરી ફરરી શરુ કરાયું તો તરત જ તેણે ફફલમ ઈન્ડસ્ટ્રીને િાં્ડવાનું પણ શરુ કરરી 
દરીધું છે.  કંગનાએ શરુઆતના ભવિટમાં તો પોતાનરી ફફલમ ‘ઈમરજન્રી’ના 
ભબિાઈન્ડ ધરી ્રીન દૃશયોનરી પોસ્ટ કરરી િતરી. પરંતુ, બાદમાં તેણે ફફલમ ઈન્ડસ્ટ્રીને 
વખો્ડવાનરી ચાલુ કરરી િતરી.  કંગનાએ લખયું િતું કે આપણરી ઈન્ડસ્ટ્રી ્ાવ 
ફાલતુ છે અિીં કોઈ કલાતમક પ્રોજેકટના ભનમામાણનરી વાતો કરે તો ્રીધા તેમના 
મોઢાં પર પૈ્ા ફેંકવામાં આવે છે. 

મુંબઇ: આ વર્ષના ‘ઇન્ડિયા-યુકે અચીવર્ષ ઑનર્ષ’ની ‘આરર્ષ,એ્્ટર્ટે્મમે્્ટ એ્ડિ કલચરલ’ 
શ્મેણીમા ‘આઉ્ટસ્ટેન્ડિંંગ અચીવર’ તરીકે ં પરરણીતી ચોપરાની પરંદગી  કરવામાં આવી છે.આ 
મહિનાના અંતમાં યુકેની રંરદમાં યોજાનારા  ર્માન રમારોિમા ંં યુકેમાં અભયાર કરનારા 
ભારતીય હવદ્ાર્થીઓની શૈક્ષહણક અનમે વયાવરાહયક હરન્ધિઓની ઉજવણી ભારતની સવાતંત્રતાના 
૭૫માં વર્ષ હનહમત્મે કરવામાં આવશમે. પરરણીતીએ તયાંની મા્ચમેસ્ટર હબઝનમેર સકકૂલમાંર્ી હબઝનમેર, 
ફાઇના્ર અનમે ઇકોનોહમકરની હરિપલ ઑનર્ષ રડિગ્ી મમેળવી છે તમેર્ી તમેનમે તમેની ઉતકકૃષ્ટ હરન્ધિઓ 
મા્ટે આ ર્માન આપવામાં આવશમે. યુકેના મંચ પર પરરણીતી ભારતનું પ્રહતહનહધિતવ કરવાની 
િોવાર્ી ર્માન રમારોિમાં તમેના મા્ટે હવશમેર કાય્ષક્રમનું આયોજન કરવામા ં આવશમે. પરરણીતીના 
કામની વાત કરીએ તો તમે ઇન્તયાઝ અલીની આગામી રફલમ ‘ચમકીલા’માં પંજાબી લોકગાહયકાની 
ભૂહમકા કરશમે.આ રફલમ પંજાબના લોકગાયક અમર હરંિ ચમકીલા અનમે તમેમની પત્ી અમરજોત 
કૌરની વર્ષ ૧૯૮૮ની આઠમી માચચે ર્યમેલી અનમે િજી રુધિી વણઉકેલી રિેલી િતયા પર આધિારરત 
છે. આ મૂવી કરવા મા્ટે પરરણીતીએ રંદીપ રેડ્ી વાંગાની ‘એહનમલ’ છોડિી દીધિી િતી જમેમાં છેવ્ટે 
રણબીર કપૂર અનમે રન્મકા મંદાનાનમે લમેવામાં આવયાં િતાં.

પરિણીતીને યુકેમાં ઇન્ડિયા-યુકે 
અચીવર્સ એવોડિ્સ એનાયત થશે

છાતીમાં દુખાવાની 
ફરિયાદ બાદ અન્ુ કપૂિ 

હાોસ્પિટલમાં દાખલ

મુંબઈ
અભિનેતા અન્નુ કપૂરના ચાહકો માટે 

ખરાબ સમાચાર આવી રહ્ા છે. અન્ૂ 
કપૂરને છાતીમાં દનુખાવો થતા હોસ્પટલમાં 
દાખલ કરવામાં આવ્ા છે. જોકે ડોકટરોનનું 
કહેવનું છે કે, હાલ તેમની હાલત સ્થર છે 
અને રરકવર થઈ રહ્ં છે. અન્ૂ કપૂરના 
મેનેજરે જણાવ્નું કે, અન્નુ કપૂરે વાત કરતાં 
કરતાં કહ્ં કે, તેમની છાતીમાં દનુખાવો થઈ 
રહ્ો હતો. તેમને ઓબ્ઝવવેશન પર રખા્ા. 
તેઓ સવારે જ હોસ્પટલમાં દાખલ થ્ા 
હતા. હાલ તેમની હાલત સ્થર છે. હાલ 
અન્ૂ કપૂરે જમવાનનું લીધનું છે અને તમામ 
લોકો સાથે આરામથી વાતચીત કરી રહ્ા છે. 
જાભણતા અભિનેતા અને ભસંગર અન્ૂ કપૂરને 
26 જાન્નુઆરીએ સવારે સર ગંગા રામ 
હોસ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્ા હતા.

નાટુ-નાટુ સાંગને  મળુું ઓાેસ્કરનુું ફાઈનલ નાેમમનેશન
95માં ઓ્કાર એવોરસ્સ 2023માં એસએસ રાજામૌલીની રિલમ RRRના 

સોંગ ‘નાટૂ નાટૂ’એ જગ્ા બનાવી લીધી છે. આ સોંગ બે્ટ ઓરરભજનલ સોનગ 
કેટેગરી માટે નોભમનેટ થ્નું છે. આ સોંગને એમએમ કીરવાનીએ કંમપો્ઝ ક્નુું 
હતનું. આ સોંગ માત્ર નોભમનેશન માટે જ નહીં, પરંતનુ ઓ્કરમાં જીત માટે 
પણ મજબનુત દાવેદાર માનવામાં આવી રહ્ં છે. RRRના ‘નાટૂ નાટૂ’ના સોંગે 
લેડી ગાગા અને રી-રીના સોંગને પણ પાછળ છોડી દીધનું છે. આ ઓ્કર 
એવોડ્સ 2023 નોભમનેશનસ કેભલિોભન્સ્ાના બવલલી ભહલસમાં ્ોજા્ો. આના 
નોભમનેશનસની ્જમાની રર્ઝ અહમદ અને અભિનેત્રી એલીસન ભવભલ્મસે ક્નુું.

બોકસ ઓરિસ પર રિલમ ‘પઠાણ’ની ધૂમ, 
પહેલા જ ભદવસે 57 કરોડની કમાણી કરી
રિલલઝ વચ્ો UP-MP સરહત અનોક િાજાોમાં વવિાોધ, પાોસ્ટિ સળગાવાયા

શાહરૂખ ખાનની પઠાણ રિલમ ઘણા ભવવાદો 
આજે પડદા પર રીલી્ઝ થઇ છે. આ રિલમ 
શાહરૂખ ખાન માટે એટલે ખાસ છે કારણકે  4 
વર્સ પછી તેમની ધમાકેદાર રિલમ એનટ્ી થ્ેલી 
છે. એકશન-ભરિલર ‘પઠાણ’ આખરે મોટા પડદા 
પર રરલી્ઝ થઈ છે અને બોભલવૂડના રકંગ 
ખાનના રિલમને જોવા ચાહકો મોટી સંખ્ામાં 
ભથ્ેટરોમાં ઉમટી રહ્ા છે. જે રીતે ‘પઠાણ’એ 
એડવાનસ બનુરકંગમાં રેકોડ્સ બનાવ્ા છે, તે જ રીતે 
બોકસ ઓરિસ પર રિલમ બલોકબ્ટર ઓપભનંગ 
આપવા માટે તૈ્ાર છે.

બોભલવૂડ ઈનડ્ટ્ી ટ્ેરકંગ વેબસાઈટ અનનુસાર, 
રિલમ તેના પહેલા જ રદવસે 50 કરોડના  
આંકડાને પાર કરી શકે છે. આ રિલમ કન્ડ 
રિલમ KGF 2 કે જેને રૂ. 53.9 કરોડ, હૃભતક 
રોશન ્ટારર વોર કે જેને રૂ. 53.3 કરોડ અને 
આભમર ખાનની ઠગસ ઓિ ભહનદો્તાન કે જેને 
રૂ. 52 કરોની પહેલા રદવસે કમાણી કરી હતી 
તેને પણ ટક્કર આપી શકે છે તેવા અનનુમાન 
લગાવવામાં આવી રહ્ા છે.  પઠાણ હેપપી 
ન્ૂ ્રના શરૂઆતના રદવસે રૂ. 44 કરોડનો 
કમાણીના આંકડાને આરામથી પાર કરી શકે છે 
અને શાહરૂખ ખાનની પહેલા રદવસની સૌથી વધનુ 
કમાણી કરનારી રિલમ બની જશે. હૃભતક રોશનનનુ 
વોર અને શાહરૂખ ખાનનનું પઠાણ રિલમ બંને જ 
્પા્ ્નુભનવસ્સનો પર આધારરત રિલમ છે. આ 
રિલમમાં વોરના કન્સલ લનુથરા (આશનુતોર રાણા)
નનું પાત્ર પણ દેખાડવામાં આવી રહ્ં છે.

એક તરિ  ભસનેમાઘરોમાંથી બહાર આવતા 
દશ્સકો આ રિલમના વખાણ કરતા થાકતા નથી 
ત્ારે બીજી તરિ ઈનદોર અને મધ્પ્રદેશના ઘણા 

ભજલ્ાઓમાં હજનુ પણ શાહરૂખ ખાનની રિલમ 
ભવરુદ્ધ નારા લગાવવામાં આવી રહ્ા છે. ભવશ્વ 
ભહનદનુ પરરરદે એવનું કહ્ં હતનું કે, તેઓ હવે પઠાણ 
ભવરુદ્ધ કોઈ પ્રદશ્સન નહીં કરશે. આ રિલમ જોવી 
કે ન જોવી તેનો ભનણ્સ્ જનતા પર છે. પરંતનુ 
તેમ છતાં નાના-નાના શહેરોમાં પઠાણના રિલમ 
સળગાવવામાં આવી રહ્ા છે અને રિલમના 
રરલી્ઝ પર પ્રદશ્સન થઈ રહ્ છે. બજરંગ દળના 
કેટલાક કા્્સકરો આ રિલમનો સતત ભવરોધ 
કરી રહ્ા છે. છત્ીસગઢમાં સનુપેલા વેંકટેશ્વર 
ટોકી્ઝની સામે કેટલાક અજાણ્ા લોકોએ 
પઠાણનનું પો્ટર િાડી નાખ્નું હતનું. ભવશ્વ ભહનદનુ 
પરરરદ અને બજરંગ દળે મધ્પ્રદેશના બરવાના 
ભજલ્ામાં એક ટોકી્ઝમાં શાહરૂખ ખાનની રિલમ 
પઠાણનનું પો્ટર પણ સળગાવી દીધનું હતનું. 



૨૦૦૨માં ગોધરા સ્ટેશને સાબરમતી એકસપ્ેસ 
ટ્ેનના એસ-૬ કોચમાં આગની ઘ્નામાં 
૫૯ હિન્દુઓ ભડથદુ થઈ ગયા. આ ઘ્નાના 
પ્તયાઘાતરૃપે ગદુજરાતમાં કોમી રમખાણો ફા્ી 
નીકળતા ૯૦ મદુસસલિમો ઉપરાંત ૨૫૪ હિન્દુઓના 
મોત થયા, જયારટે બીજા ૨૨૩ લિાપત્ા થયાં. 
નરટેનદ્ર મો્ી તયારટે ગદુજરાતના મદુખય પ્ધાન િોવાથી 
કોમી રમખાણો મા્ટે તેમને જવાબ્ાર ઠટેરવવાના 
ભરપૂર પ્યાસો થયા િતા. ગદુજરાતનાં રમખાણની 
તપાસ કરવા સદુપ્ીમ કો્્ટ દ્ારા રચાયેલિી સપેશયલિ 
ઇનવેસસ્ગેટ્વ ્ીમે નરટેનદ્ર મો્ીને સલિન ચી્ 
આપી િોવા છતાં વારંવાર તેમના તરફ શંકાની 
આંગળી હચંધાતી રિી છટે. ૨૦૨૨ના જૂનમાં 
સદુહપ્મ કો્ટે ઝાટકયા જાફરીના કેસમાં ચદુકા્ો 
આપતાં કહ્ં િતદું કે, ગદુજરાતનાં રમખાણો પાછળ 
કોઈ મો્દું કાવતરં ન િતદુ. આમ છતાં હરિ્ીશ 
સરકારની સત્ાવાર રિોડકાસસ્ંગ રનલિ બીબીસી 
દ્ારા તાજેતરમાં ટરલિીઝ થયેલિી ્સતાવેજી ટફલમમાં 
ગદુજરાતનાં રમખાણમાં નરટેનદ્ર મો્ીની ભૂહમકા 
બાબતે ફરીથી સવાલિો ઉઠાવાયા છટે. હરિ્નના 
ભારતીય મૂળના વડા પ્ધાન ઋહિ સદુનાકે ભારતના 
વડા પ્ધાન નરટેનદ્ર મો્ીનો બચાવ કયયો છટે, પણ 
બીબીસી પોતાના ્ાવા ઉપર કાયમ છટે કે, આ 
્સતાવેજી ટફલમ પદુષકળ સંશોધન કરીને તૈયાર 
કરાઈ છટે. ભારતમાં મો્ીની લિોકહપ્યતા ્ોચે છટે 
અને લિોકસભાની ચૂં્ણી નજીક આવી રિી છટે. 
આવા સંજોગોમાં બીબીસી જેવી હવ્ટેશી રોનલિના 
ઇરા્ા પર શંકા ઉપજયા હવના રિટેતી નથી. 

ભારત સરકારના હવ્ટેશ ખાતાએ આ ્સતાવેજી 
ટફલમને પ્ચારના િહથયાર તરીકે નકારી કાઢી છટે, 
પણ આ ઘ્નાથી હવ્ટેશી હમટડયા નરટેનદ્ર મો્ીની 
સામે બાંયો ચડાવી રહ્ં િોય તેવી પ્તીતી થાય છટે. 
હવ્ટેશી મીટડયા જાણે છટે કે, ગોધરાકાંડ સંવે્નશીલિ 
મદુદ્ો છટે.  બીબીસીની ્સતાવેજી ટફલમને ‘ઇસનડયા 
: ધ મો્ી ક્ેશ્ચન’એવદું નામ આપવામાં આવયદું છટે 
અને તે બે ભાગમાં બનાવવામાં આવી છટે. ટફલમના 
પિટેલિા ભાગમાં ગોધરાકાંડની હવસતૃત છણાવ્ 
કરાઈ છટે અને એવદું પદુરવાર કરવા મથામણ થઈ 
છટે કે, ૨૦૦૨ની ૨૦ ફેરિદુઆરીએ ગોધરા સ્ટેશને 
સાબરમતી એકસપ્ેસ ટ્ેનમાં જે આગ લિાગી તે 
માત્ર અકસમાત િતો અને તેની પાછળ મદુસસલિમોનદું 
કોઈ કાવતરં નિોતદું. આ ટફલમમાં ૯.૧૨ હમહન્ટે 
્શા્ટવાયદુ છટે કે, મોતનો ફાઇનલિ આંકડો ૫૯ િતો, 
પણ આગનાં કારણો બાબતમાં મતભે્ો છટે. પણ 
તયારટે મદુસસલિમો પર તેનો આરોપ મૂકવામાં આવયો 
િતો.’’ આ હવધાન દ્ારા સાબરમતી એકસપ્ેસ 
ટ્ેનમાં લિાગેલિી આગ મા્ટે મદુસસલિમોને હન્યોિ 

સાહબત કરવાનો પ્યાસ કરવામાં આવયો છટે.
૨૦૦૨માં ગોધરાકાંડ થયો તયારટે કેનદ્રમાં 

ભાજપના મોરચાની સરકાર િતી, જેના વડાપ્ધાન 
અ્લિહબિારી વાજપેયી િતા. ૨૦૦૪માં ચૂં્ણી 
થઈ તેમાં કોંગ્ેસના મોરચાની સરકાર આવી િતી, 
જેમાં વડા પ્ધાન મન મોિનહસંિ િતા. આ સમયે 
રટેલિવે પ્ધાન લિાલિદુપ્સા્ યા્વે ગોધરાકાંડની 
તપાસ કરવા જસસ્સ યદુ.સી. બેનરજી પંચની 
રચના કરી િતી. જસસ્સ બેનરજીએ ૨૦૦૬માં 
પોતાનો ફાઇનલિ ટરપો્્ટ સદુપરત કયયો જેમાં તારણ 
કાઢદું િતદું કે “સાબરમતી એકસપ્ેસ ટ્ેનમાં જે 
આગ લિાગી તે અકસમાત િતો 
અને તેમાં બિારથી કોઈ આગ 
લિગાવવામાં આવી નિોતી.’’  ભાજપે 
જસસ્સ બેનરજીના ટરપો્્ટને નકારી 
કાઢતા આક્ેપ કયયો કે, તે રાજનીહતનો 
ભાગ છટે. 

જસસ્સ બેનરજીના ટરપો્્ટને સાબરમતી 
એકસપ્ેસ ટ્ેનમાં મદુસાફરી કરી રિટેલિા યાહત્રકો દ્ારા 
પણ નકારી કાઢવામાં આવયો િતો. ગાયત્રી પંચાલિે 

આ કાંડમાં પોતાનાં માતાહપતા ગદુમાવયાં િતાં. 
તેમના કિટેવા મદુજબ ‘“ સાબરમતી એકસપ્ેસના 
એસ-૬ કોચમાં કોઈ રસોઈ કરી રહ્ં નિોતદું, કે 
જેથી આગ લિાગે. મદુસસલિમોનાં ્ોળાંએ કોચ ઉપર 
સળગતા કાકડા ફેંકયા િતા અને તેને જ્વલિનશીલિ 
પ્ાથ્ટ વડે બાળી નાખયો િતો.  ગદુજરાત સરકારટે 
પણ રમખાણોની તપાસ કરવા ૨૦૦૨ના માચ્ટમાં 
જસસ્સ નાણાવ્ી અને જસસ્સ મિટેતા કહમશનની 

રચના કરી િતી. જેણે આ રમખાણોમાં સરકારની 
કોઈ ભૂહમકા ન િોવાનો ્ાવો કયયો િતો. આ 
ઉપરાંત જસસ્સ નાણાવ્ી-મિટેતા કહમશને 
ગોધરામાં સાબરમતી એકસપ્ેસ ટ્ેનમાં લિાગેલિી 
આગ બિારથી લિગાવાઇ િોવાનદું તારણ પણ 
કાઢદું િતદું. િવે બીબીસીની ્સતાવેજી ટફલમમાં 
ગદુજરાતનાં રમખાણો બાબતમાં હરિ્નની સરકાર 
દ્ારા યોજવામાં આવેલિી તપાસના િટેવાલિનો પણ 
ઠટેકઠટેકાણે ઉલ્ેખ કરવામાં આવયો છટે, જે ્સતાવેજ 
આજ ટ્ન સદુધી પ્કાહશત જ કરવામાં આવયો 
નિોતો. આ િટેવાલિમાં ગદુજરાતનાં રમખાણો મા્ટે 

તતકાલિીન મદુખય પ્ધાન નરટેનદ્ર મો્ીને 
જવાબ્ાર ઠટેરવવામાં આવયા િતા. 

્સતાવેજી ટફલમમાં ૨૦૦૧થી 
૨૦૦૬ ્રહમયાન હરિ્નના હવ્ટેશ 
પ્ધાન રિટેલિા જેક સટ્ોની મદુલિાકાતને 

્શા્ટવાઈ છટે. જેમાં તેઓ કિટે છટે કે, હરિ્ન 
મા્ટે ભારત મિત્વનો ્ટેશ િોવાથી ગદુજરાતનાં 
રમખાણોથી િદું બિદુ હચંહતત બની ગયો િતો. 
અમારી સરકારટે તપાસ કરાવવાનદું નક્ી કયદુું િતદું 

અને તે મા્ટે એક ્દુકડી ગદુજરાત મોકલિી િતી. 
તેમણે એક સંપૂણ્ટ ટરપો્્ટ તૈયાર કયયો િતો.’’  
આ અિટેવાલિમાં તારણ નીકળયદું કે, ગદુજરાતમાં 
થયેલિાં કોમી રમખાણો રાજનીહતથી પ્ેટરત િતાં. 
હરિ્ીશ સરકાર દ્ારા કરાયેલિી તપાસના ટરપો્્ટમાં 
ગદુજરાતનાં રમખાણો મા્ટે હવશ્વ હિન્દુ પટરિ્ પણ 
જવાબ્ાર િોવાનદું કિટેવામાં આવયદું છટે. 

તેના કિટેવા મદુજબ રાજય સરકાર દ્ારા 

રમખાણો કરનારા મા્ટે હનભ્ટયતાનદું વાતાવરણ 
પે્ા કરવામાં આવયદું િતદું, જેને કારણે હવશ્વ હિન્દુ 
પટરિ્ના કાય્ટકરો દ્ારા તોફાનો મચાવાયા િતા. 
જેક સટ્ોએ કહ્ં િતદુ કે “ અમારી પાસે મયા્ટટ્ત 
હવકલપો િતા, કારણ કે અમે ભારત સાથેના 
રાજદ્ારી સંબંધો તોડી શકીએ તેમ નિોતા.’’ 
ગદુજરાતનાં રમખાણોના પગલિે હરિ્ીશ સરકાર દ્ારા 
૨૦૦૨માં મો્ીનો રાજકીય બહિષકાર કરવામાં 
આવયો િતો. જો કે, ૨૦૧૨ના ઓક્ોબરમાં તે 
બહિષકાર પરત ખેંચી લિેવાયો િતો. િવે આ્લિા 
વિયો પછી જસસ્સ બેનરજી કહમશન કે હરિ્ીશ 
સરકારટે ગદુપ્ત અિટેવાલિને નામે ્સતાવેજી ટફલમનદું 
ગતકડદું કરતા હવવા્ જીવીત થવાની સંભાવના 
છટે. બેનરજી કે રિી્ીશ સરકારના અિટેવાલિ ભલિે 
ગમે તે કિટે, પરંતદુ ગોધરાકાંડ મા્ટે કે્લિાંક તોફાની 
મદુસસલિમો જવાબ્ાર િતા તે િકીકત ભારતની 
કો્યોમાં પણ સાહબત થઈ ગઈ છટે. સાબરમતી 
એકસપ્ેસમાં આગ ચાંપનારા ૩૧ મદુસસલિમો સામે 
કેસ ચાલયો િતો. ટ્ાયલિ કો્્ટમાં તેમાંના ૧૧ને 
ફાંસી અને ૨૦ને જનમ્ીપની સજા થઈ િતી. 
આ આરોપીઓ િાઈ કો્્ટમાં ગયા િતા. િાઈ કો્ટે 
૨૦૧૦માં પોતાના ચદુકા્ામાં તેમની સજા કાયમ 
રાખી િતી, પણ ફાંસીની સજા જનમ્ીપમાં ફેરવી 
કાઢી િતી.  િાઈકો્્ટના આ્લિા સપષ્ટ ચદુકા્ા 
પછી સાબરમતી એકસપ્ેસની આગ બિારથી 
લિગાવવામાં આવી િતી તે બાબતમાં કોઈ શંકા 
રિટેતી નથી. બીબીસીના ્સતાવેજી ટફલમ પ્્હશ્ટત 
કરવાના કૃતયથી હવ્ટેશી હમટડયા મો્ી સામે કોઈ 
કાવતરં કરી રહ્ં િોય તેવદું સપષ્ટ બનયદું છટે. તેથી 
સરકારટે સમગ્ પ્કરણને ગંભીરતાથી લિઈને તમામ 
સોશયલિ હમટડયા પલિે્ફોમ્ટ પરથી તેની હલિનક િ્ાવી 
લિેવાનો આ્ટેશ કયયો છટે. બીબીસીની ્સતાવેજી 
ટફલમને આખા ભારતમાં પ્હતબંહધત કરી છટે, તેનાં 
કે્લિાક કારણો છટે. પિટેલિદું કારણ એ છટે કે, આ 
ટફલમ કોઈ ખાનગી ચેનલિ દ્ારા બનાવવામાં નથી 
આવી, પણ હરિ્ીશ સરકારની સત્ાવાર બીબીસી 
ચેનલિ દ્ારા તૈયાર કરાઈ છટે. જેનો બિદુ લિાંબો 
ઇહતિાસ છટે અને ્દુહનયામાં મો્ો ચાિક વગ્ટ છટે. 
તેથી સરકાર, મો્ી તેમજ ભાજપની છબી ્ટેશમાં 
જ નિીં, પરંતદુ ્દુહનયામાં બગડે તેમ છટે.

બીજી તરફ ભારત સરકારટે બીબીસીની 
્સતાવેજી ટફલમ પર પ્હતબંધ ફરમાવી ્ીધો 
તેને કારણે મો્ી ભક્ો આક્રમક બની ગયા 
છટે. સોશયલિ હમટડયા પર તેમણે મો્ી કે્લિા 
શહક્શાળી છટે, તેના ગદુણગાન ગાવાના શરૂ કરી 
્ીધા છટે. આવા સંજોગોમાં સરકારના પગલિાથી 
ભાજપને ફાય્ો થવાની શકયતા પણ વધી છટે.

રમખાણાોનો નામો વિદોશી મીડિયા દ્ારા માોદી સામો ફરી અપપ્રચારના ઉધામા

ઓફબીટ
ધિલ શુક્લ

ગાોધરા સ્ોશનો સાબરમતી અોક્સપ્રોસ ટ્ોનમાં લાગોલી અાગ અો 
અોકમાત્ર અકસ્ાત હાોિાનું સાબબત કરિા ડફલ્મમાં મથામણ, 
વિિાદ િકરો તો પહો લાં જ સરકારો ભારતમાં પ્રવતબંધ લાદી દીધાો

BBCની ફિલ્મથી ગોધરા વિિાદ જીિીત થિાનો ડર
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ટોરોનટો 
લગભગ ત્રણ વર્ષ પહેલાં રોગચાળો ફાટી 

નીકળ્ો, ત્ારથી 50,000થી વધુ કેનેડિ્નો 
COVID-19ને કારણે મૃત્ુ પામ્ા છે. 
કેનેિાની પબ્લક હેલથ એજન્ી (PHAC)એ 
્ોમવારે પુબટિ કરી હતી કે, આ વા્ર્ જીવલેણ 
અને ચચંતાજનક છે.

જહોન્ હોપડકન્ ્ુચનવચ્્ષટી દ્ારા ્ંકચલત 
અને પાંતી્ આરોગ્ િેટાના વૈચવિક ્માચાર 
ચવશ્ેરણ દ્ારા પુબટિ કરા્ેલા િેટા અનુ્ાર 
ગત મંગળવારે રાષ્ટી્ મૃત્ુઆંક 50,000ને 
વટાવી ગ્ો હતો. ્ોમવાર ્ુધીમાં PHAC 

અનુ્ાર ટોલ 50,135 ઉપર પહોંચી ગ્ો હતો, 
જે ્મગ્ર ્પ્ાહ દરચમ્ાન પકાચિત થતા પાંતી્ 
અહેવાલોના આધારે રાષ્ટી્ િેટા ્ાપ્ાચહક 
અહેવાલ આપે છે. ક્યૂબેક, એકમાત્ર એવો પાંત 
છે, જ્ાં હજી પણ દરરોજ COVID-19ના 

કે્ જોવા મળે છે. જેમાં આજની તારીખમાં 
17,865 જાનહાચન ્ાથે કોઈપણ ચવસતારમાં 
્ૌથી વધુ મૃત્ુ અહીં જ થ્ાં છે. ઓનટેડર્ોમાં 
િુક્રવાર ્ુધીમાં બીજા ક્રમનો ્ૌથી વધુ 15,786 
મૃત્ુઆંક નોંધા્ો હતો. ત્ારબાદ બુધવાર 

્ુધીમાં આલબટા્ષમાં 5,470 મૃત્ુ થ્ા છે.
ચરિડટિ કોલંચબ્ાએ ગુરુવારે જાહેર કરેલા િેટા 

અનુ્ાર 5,007 મૃત્ુ થ્ાં છે. ્ાસકાચેવનમાં 
પણ અત્ાર ્ુધીમાં કુલ 1,826 મૃત્ુ થ્ાં છે. 
િુક્રવારના અહેવાલમાં રોગચાળો િરૂ થ્ો, 
ત્ારથી મેચનટોબાના રેકોિ્ષમાં 2,403 મૃત્ુ 
થ્ાં હતાં. એટલાબનટક કેનેિામાં, ન્યૂ રિુન્ચવક 
અને ચપન્ એિવિ્ષ આઇલેનિમાં મંગળવાર 
્ુધીમાં અનુક્રમે 762 અને 85 મૃત્ુ નોંધા્ા 
છે. ન્યૂફાઉનિલેનિ અને લેરિાિોરમાં બુધવારે 
મૃત્ુઆંક વધીને 297 થ્ો છે. ગુરુવાર ્ુધીમાં, 
નોવા સકોચ્્ામાં 706 લોકો મૃત્ુ પામ્ા છે. 

કેનેડાની પબ્લિક હેલ્થ એજન્ીએ કોરોના વાયર્ને જીવલિેણ અને ચિંતાજનક ગણાવયો
રોગચાળાને કારણે 50,000થી વધુ કેનેડિ્નોએ જીવ ગુમાવ્ા

દેશમાં દરરાેજ વાયરસથી પીડડત 40 નાગડરકાે માેતને ભેટે છે 
યુકોન, નોર્થવેસ્ટ ્ટેરિ્ટિીઝ અને નુનાવુ્ટે ગયા વર્થરી તેમના ડે્ટાની આપવાનું બંધ કિી દીધું 
હતું, અને 2020ની શરૂઆતરી સંયુક્ત 61 મૃતયુની પુષ્ટિ કિી છે. જેમાંરી અડધા યુકોનમાં હતા. 
પાંતીય ડે્ટા અંગે મીરડયાના વવશ્ેરણ મુજબ, COVID-19 િસી, સાિવાિ અને વાયિસ સામેનાં 
િક્ષણનો વયાપ હોવા છતાં સિેિાશ 40 કેનેરડયનો હજી પણ દિિોજ COVID-19રી મૃતયુ પામે છે.

ટોરોનટો 
ચિ્ાળુ તોફાનને કારણે ટોરનટોમાં 

બુધવારે અનેક ફલાઈટ્ રદ કરવી 
પિી હતી અને રસતાઓ લપ્ણા 
થઈ જવાને કારણે કાર અકસમાતોની 
વણઝાર ્જા્ષઈ હતી. એનવા્રમેનટ 
કેનેિાના જણાવ્ા મુજબ ટોરનટોના 
પી્ર્ન ઈનટરનેિનલ એરપોટ્ષ 
ઉપર ્વારના ૧૧ વાગ્ાથી રાત્રે 
૮ વાગ્ા ્ુધીમાં ૧૦ ્ે.મી. બરફ 
પિ્ો હતો. રિામપટનમાં ૧પ ્ે.મી. 
અને ઓકચવલામાં ૧૬ ્ે.મી. અને 

વહીટબીમાં ૧પ ્ે.મી. બરફ પિ્ો 
હોવાનું હવામાન ખાતાએ જણાવ્ું હતું.

ગ્રેટર ટોરનટોમાં ૧પથી ર૦ ્ે.મી. 
બરફ પિવાની આગાહી થઈ છે. 
એનવા્રમેનટ કેનેિાના અચધકારી 
્ો્ેફ મેંગેિાએ બુધવારે રાત્રે મીડિ્ા 
્ાથેની વાતચીતમાં  કહ્ં હતું કે,’ આ 
નોંધપાત્ર ઘટના છે. જેમાં ચવનિ્રથી 
ઓટાવા ્ુધીનો ચવસતાર આવી 
ગ્ો હતો. ફેિરલ વેધર એજન્ીના 
જણાવ્ા મુજબ બુધવારે ર૬ ટકા 
રવાના થનારી ફલાઇટ્ અને ર૭ 

ટકા આવનારી ફલાઈટ્ રદ કરવી 
પિી હતી. ફલાઈટ મોિી પિવાની 
અને રદ થવાની ્ંભાવનાઓ વધુ 
હોવાથી તમારી ફલાઈટ્ની જાણકારી 
તમારી એરલાઈન્ પા્ેથી મેળવી 
લેવી.  ઓનટેડર્ો પોલી્ના જણાવ્ા 
મુજબ રસતાઓ પરથી બરફ હટાવવાની 
કામગીરી ચાલી રહી છે. આમ છતાં 
અકસમાતો ટાળી િકાતા નથી. ગ્રેટર 
ટોરનટો એડર્ાના ્ાજ્ષનટ કેરી સકકીમીટે 
ટવીટર ઉપર લખ્ું હતું કે અમે ઘણી 
્મસ્ાઓનો ્ામનો કરી રહ્ા છીએ.

ચિ્ાળુ તોફાનને પગલે બરફવરા્ષ, ટોરનટોમાં 
ફલાઈટ્ રદ અને કાર અકસમાતોની વણઝાર

પીયરસન ઈન્ટરનેશનલ એેરપાેટ્ટ ઉપર 9 કલાકમાં 10 સે.મી. બરફ પડાે
યુકે્નને 14 લીયાેપાડ્ટ -ર ટેન્ક 
એાપવા જમ્ટનીની જાહેરાત

ઓનટેરરયો 
રચિ્ાના હુમલા બાદ ્ુક્રેનની 

પિખે રહેલું કેનેિા હવે ચાર લી્ોપિ્ષ 
ટેનક મોકલવાનું ચવચારી રહ્ં છે. પણ 
હજુ એ ચવિેનો આખરી ચનણ્ષ્ લેવા્ો 
નથી. એક ્યૂત્રએ મી઼ડિ્ાને જણાવ્ું 
હતું કે કેનેિા ્ુક્રેનને એ-૪ વેરી્નટ 
ટેનક મોકલવા માંગે છે. જે કેનેિી્ન 
્ેનાની ્ૌથી જુની ટેનક છે. એની 
ખરીદી કેનેિાએ નેધરલેનિ પા્ેથી 
અફઘાન ્ુધધ ્મ્ે કરી હતી. ધી 
ગલોબ અને મેલના અહેવાલ મુજબ 

પહેલીવાર ટેનકનો આંકિો જાહેર થ્ો 
હતો. આ અગાઉ બુધવારે વિાપધાન 
જસટીન ટ્રુિોએ કહ્ં હતું કે, ્રકાર 
્ુક્રેનને વધુ ્હા્ કરિે. પણ જમ્ષન 
બનાવટની ટેનક રચિ્ાને આપનાર 
્ાથે જોિાવાનો ઈનકાર ક્યો હતો. એક 
્ૈન્ ચનષણાંતે કહ્ં હતું કે, જમ્ષનીએ 
લી્ોપાિ્ષ -ર ટેનક ્ુક્રેનને આપવા 
ટ્રુિો ઉપર દબાણ ક્ુું હતુ. ટ્રુિોએ કહ્ં 
હતું કે, અમે ્ુક્રેનને ટેકો આપવાનું 
ચાલુ રાખીિું. પણ હું એ ચવિેની કોઈ 
જાહેરાત આજે નહીં કરૂૂં. પણ એટલું 
જરૂર કહીિ કે અમે ચનણ્ષ્ની નજીક 
પહોંચી ગ્ા છીએ. ટ્રુિોએ આ ટીપપણી 
હેચમલટન ઓનટેડર્ોમાં કરી હતી.

કેનેડા ફરી યુક્ેનની પડખે, િાર 
લિીયોપાડ્ડ ટેનક મોકલિવા ચવિારણા
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કવયિત્રી : યિના મોદરી 

માઈક્રોસરોફ્ટે ખુલાસરો કર્યો હતરો કે મલ્ટી-ફેક્ર 
ઓથેન્્કેશન (MFA) સાથે સુરક્ષિત 

એકાઉ્્ પર પણ Office 365 નટી ઓથેન્્કેશન 
પ્રક્ક્ર્ાને હાઈજેક કરટીને સપ્ટેમ્બર 2021 થટી 10,000 
થટી વધુ સંસથાઓને મરો્ા પાર્ે ફફક્શંગ ઝું્બેશ લકર્ાંફકત 
કરવામાં આવટી છટે. તર્ાર્બાદ કંપનટીનટી સાર્્બર ્ટીમએ 
અહટેવાલ આપર્રો હતરો કે એ્ટેકસ્સ દ્ારા ચરોરારે્લટી 
માક્હતટી અને કૂકીઝનરો ઉપર્રોગ અસરગ્રસત ર્ુઝસ્સના 
મેઇલ-્બરોકસને ઍકસેસ કરવા અને અ્ર્ લકર્રો સામે 
ફરોલરો-ઓન ક્્બઝનેસ ઈમેલ કરોમપ્રરોમાઈઝ (BEC) 
પ્રક્ક્ર્ા કરવા મા્ટે કર્યો હતરો.

એ્ટેક કરવા મા્ટે પ્રક્તસપધધી-ઇન-ધ-ક્મડલ 
(adversary in the middle - AiTM) 
ફફક્શંગ સાઇટસ સે્ કરવટી જરૂરટી છટે. જેમાં એ્ટેકસ્સ 
સંભક્વત પટીફડત અને લક્ષિત વે્બસાઇ્ વચે્ પ્રરોકસટી 
સવ્સર ગરોઠવે છટે. જેથટી કરટીને ફફક્શંગ ઇમેઇલના 
પ્રાપ્તકતા્સઓને ઓળખાણપત્ર મેળવવા મા્ટે રચારે્લ 
દટેખાવ જેવા લેન્ડંગ વે્બપેજ પર રટીડાર્રટેક્ કરવામાં 
આવે અને MFA હાઈજેક કરવામાં આવે. કંપનટી 
જણાવે છટે કે ફફક્શંગ પેજમાં ્બે અલગ-અલગ ટ્ા્સપરો્્સ 
લેર્ર ક્સકર્ુફર્ટી (TLS) સેશન છટે. એક લકર્ સાથે 
અને ્બટીજી વાસતક્વક વે્બસાઇ્ સાથે જે લકર્ને 
ઍકસેસ કરવા માંગે છટે. આ સેશનનરો અથ્સ એ છટે કે 
ફફશીંગ પેજ વર્વહારટીક રટીતે AitM એજ્્ તરટીકે 
કાર્્સ કરટે છટે. સમગ્ર ઓથેન્્કશેન પ્રક્ક્ર્ાને અ્કાવે 
છટે અને HTTP રટીક્ેસ્માંથટી પાસવરસ્સ અને 
સેશન કૂકીઝમાંથટી મૂલર્વાન ડે્ા કાઢટે છટે. એકવાર આ 
માક્હતટીના ક્બજામાં આવર્ા પછટી એ્ટેકર ઓથેન્્કેશન 
પ્રક્ક્ર્ાને અ્કાવવા મા્ટે કૂકીઝને તેમના પરોતાના 
બ્ાઉઝરમાં ઇ્જેક્ કરટી MFA ને ્બાર્પાસ કરટે 
છટે. સેશન કૂકી વે્બ સવ્સર મા્ટે સાક્્બતટી છટે ક ેર્ુઝસ્સને 
પ્રમાક્ણત કરવામાં આવરંુ્ છટે અને વે્બસાઇ્ પર ચાલુ 
સેશન છટે.

AitM ફફક્શંગમાં એ્ટેકર લકર્ ર્ુઝસ્સનટી સેશન 
કૂકી મેળવવાનરો પ્રર્ાસ કરટે છટે. જેથટી તેઓ સમગ્ર 
ઓથેન્્કેશન પ્રક્ક્ર્ાને ્બાર્પાસ કરટી શકે અને ર્ુઝસ્સ 

વતટી કાર્્સ કરટી શકે. માઈક્રોસરોફ્ દ્ારા જોવામાં આવેલ 
ફફશીંગ ઝું્બેશને ઓફફસ ઓનલાઈન ઓથેન્્કેશન 
પેજને સપુફ કરટીને Office 365 ર્ુઝસ્સને અલગ કરવા 
મા્ટે ર્રોજના ્બનાવટી હતટી. જેમાં AitM હુમલાઓ 
કરવા મા્ટે Evilginx2 ફફશીંગ કી્નરો ઉપર્રોગ 
કર્યો હતરો. આમાં ઉચ્ મહતવ સાથે માક્ક થરે્લ વૉઇસ 
મેસેજ-થટીમ ધરાવતા ઈ-મેઈલ મરોકલવાનરો સમાવેશ 
થાર્ છટે. ર્ુઝસ્સને માલવેર-લેસડ HTML વે્બપેજ 
ખરોલવા મા્ટે ફસાવવામાં આવે છટે. જે ડે્ા ચરોરટી 
લેન્ડંગ વે્બપેજ પર રટીડાર્રટેક્ કરટે છટે. આ પ્રર્ાસને 
પૂણ્સ કરવા મા્ટે  ર્ુઝસ્સને આખરટે કાર્દટેસર office.
com વે્બસાઈ્ પરોસ્-ઓથેન્્કેશન તરફ લઈ 
જવામાં આવર્ા હતા. પરંતુ એ્ટેકરએ સેશન કૂકીઝન ે

સાઇફન કરવા અને ખાતા પર ક્નર્ંત્રણ મેળવવા મા્ટે 
AitM અક્ભગમનરો લાભ લટીધરો હતરો.

એ્ટેકસ તર્ાં જ સમાપ્ત થર્ા ન હતા. પરંતુ ર્ુઝસ્સને 
છટેતરવા મા્ટે ઇ-મેઇલ થ્ેડ હાઇજેફકંગ નામનટી 
તકનટીકનરો ઉપર્રોગ કરટીને ચુકવણટીનટી છટેતરક્પંડટી કરવા 
મા્ટે તેમના મેઇલ ્બરોકસ ઍકસેસનરો દુરુપર્રોગ કર્યો 
હતરો. છટેતરક્પંડટીના લકર્ સાથે તેમના સંદટેશાવર્વહારને 
વધુ ઢાંકવા મા્ટે ધમકી આપનારાઓએ મેઇલ ્બરોકસ 
ક્નર્મરો પણ ્બનાવર્ા જે સં્ંબક્ધત ડરોમેન નામ ધરાવતા 
દરટેક ઇનકક્મંગ ઇમેઇલને આપમેળટે “આકા્સઇવ” 
ફરોલડરમાં ખસેડે છટે અને તેને Read તરટીકે માક્ક કરટે 
છટે.

માઇક્રોસરોફ્ટે નોંધર્ું ક ે એક હુમલાખરોરને તેમનટી 
ફરોલરો-ઓન પેમે્્ છટેતરક્પંડટી શરૂ કરવામાં ઓળખપત્ર 

અને સેશનનટી ચરોરટી પછટી પાંચ ક્મક્ન્ જે્લરો ઓછરો 
સમર્ લાગર્રો હતરો. એ્ટેકર દ્ારા કપ્પૂણ્સ પ્રવૃક્તિઓ 
કરવા મા્ટે ક્રોમ બ્ાઉઝર પર આઉ્લુક વે્બ એકસેસ 
(OWA) નરો ઉપર્રોગ કર્યો હરોવાનંુ કહટેવાર્ છટે. 
જર્ારટે એકાઉ્્ના ઇન્બૉકસ ફરોલડરમાંથટી મૂળ ફફક્શંગ 
ઇમેઇલ તેમજ આકા્સઇવ ્બંનેમાંથટી લકર્ સાથે ફરોલરો-
ઓન કરોમર્ુક્નકશે્સ પણ કાઢટી નાખર્ા હતા. અને 
પરોતાનટી તમામ પ્રવૃક્તિનટી ક્હસટ્ટી પણ ડટીલટી્ કરટી હતટી.

સંશરોધકરોએ જણાવે છટે કે આ AiTM ફફક્શંગ 
એ્ટેક એ એક ઉદાહરણ છટે કે કેવટી રટીતે સંભક્વત એ્ટેક 
સામે પરોતાનરો ્બચાવ કરવા મા્ટેના સુરષિા પગલાં 
અને નટીક્ત સંસથાઓના પ્રક્તભાવમાં જોખમરો સતત 
ક્વકક્સત થાર્ છટે. જર્ારટે AiTM ફફક્શંગ MFAને 
અ્કાવવાનરો પ્રર્ાસ કરટે છટે તર્ારટે તે અ્ડરસકરોર કરવંુ 
અગતર્નું છટે કે MFA અમલટીકરણ ઓળખ સુરષિામાં 
આવશર્ક આધારસતંભ છટે. MFA હજુ પણ ક્વક્વધ 
પ્રકારના જોખમરોને રરોકવા મા્ટે ખૂ્બ અસરકારક છટે.

સ્રોનટી બુ્ક ર્ુક્નવક્સ્સ્ટી અને પાલરો અલ્રો ને્વકસ્સના 
સંશરોધકરોના જૂથે ગર્ા વર્સના અંતમાં એક નવટી 
ફફંગરક્પ્રન્્ંગ ્ટેકક્નક દશા્સવટી હતટી. જે PHOCA 
નામના ્ૂલનરો ઉપર્રોગ કરટીને AitM ફફક્શંગ કી્ને 
ઓળખવાનું શકર્ ્બનાવે છટે. KnowBe4 ના 
ક્સકર્ુરટી્ટી એડવરોકે્ એફરક ક્રોને એક ક્નવેદનમાં 
જણાવર્ું હતું કે આના જેવા હુમલાઓ વધુ સામા્ર્ ્બનટી 
રહ્ા છટે કારણ કે સંસથાઓ અને ર્ુઝસ્સના એકાઉ્ટસ 
પર મલ્ટી-ફેક્ર ઓથેન્્કેશન (MFA)ને વધુ સારટી 
રટીતે સુરક્ષિત કરવા મા્ટે સષિમ કરટે છટે.

ર્ુઝસ્સને ક્લંક પર નલિક કરવા મા્ટે છટેતરતા 
ફફક્શંગ ઈ-મેલસ સામે રષિણ આપવા મા્ટે સંસથાઓએ 
કમ્સચારટીઓને ફફશીંગને કેવટી રટીતે ઓળખવા અને તેનટી 
જાણ કરવટી તે તાલટીમ આપવટી જોઈએ. અને ક્સમર્ુલે્ટેડ 
ફફશીંગ હુમલાઓ સાથે ક્નર્ક્મતપણે તેનું પરટીષિણ કરવું 
જોઈએ. જે તેમને આ કૌશલર્રોનરો અભર્ાસ કરવાનટી 
મંજૂરટી આપે છટે. વધુમાં નકલટી લૉક્ગન વે્બપેજને કેવટી 
રટીતે ઓળખવંુ તે ઓળખપત્રરો અને સેશન કૂકીઝને છરોડટી 
દટેવાનું જોખમ ઘ્ાડટી દટેશે. beinghumanmj

Adversary in The Middle : ફિયિંગ એટેક ષિણ એ્લે...
કશુંક અ્કર્ું?
કશુંક ્બદલાર્ું?
કશુંક ક્વસરાર્ું?

નહીં... કદાક્પ નહીં...
ષિણ એ્લે...

ભૂતકાળનું ફળ,
વત્સમાનનું ્બળ,
ભક્વષર્નું ભાથું,

જીવનનરો આધારસતંભ.
ષિણ એ્લે...
અલપક્વરામ,
પૂણ્સક્વરામ,

શૂ્ર્થટી પૂણ્સતા,
સંપૂણ્સતા,
સાથ્સકતા.

ષિણ એ્લે...
નમ્રતા, ક્વવેક, અગમચેતટી,
સજ્સન, ક્વચરણ,ક્વતરણ.

ષિણ એ્લે...
સજજતા, સભર્તા, રાંસકાફરતા,

સભાનતા, મૃદુતા, મુગધતા, 
પફરપકવતા.
ષિણ એ્લે...

ક્ષિક્તજનું આરપારનું મધર્ક્્બંદુ,
મનનટી સુંદરતાનું સાતતર્ ક્્બંદુ.

કર્ારટેક-
કશુંક અ્કતું નથટી,
કશુંક ્બદલાતું નથટી,
કશુંર્ ક્વસરાતું નથટી.

ષિણ એ્લે...
સતત...
ક્નરંતર...
વહટેતરો...
છતાં,

તર્ાં ને તર્ાં જ રહટેતરો -
અદભૂત સમર્ગાળરો.

ક્લાસી અને એલ્ગન્ટ ્ ુક આપતી વુ્ન કુરતી

યિન્સનરી ્સાથે કૅરરી
જિન્સનો ઓપ્શન ઓલટાઇમ ફેવરિટ હોય 
છે. વુલન કુિતીને કોની ્સાથે જમક્સમેચ 
કિવી એની ્સમિણ ન પડે તો તેને ડેજનમ 
જિન્સની ્સાથે કૅિી કિી લો. જિન્સની 
્સાથે કૅિી કિતી વખતે કુિતી ્શોટ્ટ િાખો. 

જો તમાિી કુિતી ટ્યૂજનક ટોપ રડઝાઇનમાં 
છે તો બેસટ છે. ટ્યૂજનક રડઝાઇનવાળી 
વુલન કુિતીની ્સાથે તમે બયૂટ્સ પહેિી 
્શકો છો. કેઝયુઅલ લુક માટે જિન્સની 
્સાથે વુલન કુિતી ઉત્તમ જવકલપ છે.

વુલન પેનટ
જવનટિમાં વુલન પેનટ બેસટ આઉટરફટ 
છે. એને તમે ટોપ, કોટ કે પછી વુલન 
કુિતીની ્સાથે ્સિળતાથી કૅિી કિી ્શકો 
છો. તમાિી વુલન કુિતીનો કલિ લાઇટ 
છે તો એને બલેક પેનટની ્સાથે પહેિી 
્શકો છો. આ જ્સવાય વુલન કુિતી 
્સાથે મેજચંગ પેનટ પણ પહેિી ્શકો 
છો. એની ્સાથે તમે લોનગ વુલન શ્રગ 
કૅિી કિી ્શકો છો. એ જોવામાં ્સારં 
લાગ્શે અને તમને એજલગનટ લુક 
પણ આપ્શે. 

લેયગંગ્સ ્સાથે સટાઇલ
લુકને જ્સમપલ િાખવા ઇચછતા હોવ તો વુલનની 
કુિતીની ્સાથે લેજગંગ્સને કૅિી કિો. વુલન 
કુિતીઓની ્સાથે મેજચંગ લેજગંગ્સ કૅિી કિી તમે 
તમાિા લુકને કમમપલટ કિી ્શકો છો. 

લેજગંગ્સને કૅિી કિતી વખતે ધયાનમાં 
િાખો કે તમાિી કુિતી લોનગ હોવી 
જોઇએ. એમાં એથજનક ટચ આપવા 
ઇચછો છો તો કોનટ્ાસટ કલિમાં 
દુપટ્ો કે પછી સટોલ પણ કૅિી કિી 
્શકો છો. 

પલાઝો ્સાથે કુરતરી
વુલન કુિતીને પલાઝોની ્સાથે પણ 
પહેિી ્શકાય છે. પલાઝો કુિતીના 
કાપડમાંથી િ બનેલો હોય એ 
િરૂિી નથી. તમે મેજચંગ કલિનાં 
વામ્ટ કપડાંમાંથી પણ પલાઝો તૈયાિ 
કિી ્શકો છો. એ તમને સટાઇજલ્શ 
લુક આપ્શે. કૉલેિ ગોઇંગ અને 
ઓરફ્સ ગોઇંગ યુવતીઓ તેને 

્સિળતાથી કૅિી કિી ્શકે છે. ્સાથે 
રડફિનટ સકાફ્ફ કૅિી કિી યુજનક લુક 
મેળવી ્શકાય છે.

વિન્ટર આ�ઉટફફટમ�ં મફિલ�આ�ે પ�સે આનેક આ�ેપશન છે. ઠંડી િધત� િુલન કુરતીઆ�ેની ફડમ�ન્ડ િધી જાય છે. ખ�સ 
િ�ત આે છે કે તેને આલગ આલગ રીતે કૅરી કરી શક�ય છે. મ�ેટ�ભ�ગની યુિતીઆ�ે િુલન કુરતીઆ�ેની સ�થે આેક જ 
પ્રક�રની સ્�ઇલ પેટન્નને ફ�ૅલ�ે કરે છે. તમે ઇચ�ે ત�ે આન્ય કુરતીઆ�ેની જેમ તેને આલગ આલગ રીતે કૅરી કરીને ક્�સી 

લુક મેળિી શક�ે છ�ે. ફેશનની િ�ત કરીઆે ત�ે િુલન કુરતી મફિલ�આ�ે મ�ટે બેસ્ આ�ઉટફફટ સ�બબત થઈ શકે છે. 
આેની સ�થે તમે ક�ેટ, બૂટસ કે ફિલ્સને કેરી કરી શક�ે છ�ે. િુલન કુરતીની સ�થે આમુક ડે્બસંગ સ્�ઇલ જેને ફ�ૅલ�ે 

કરીને લુકને ક્�સી આને આેલલગન્ટ બન�િી શક�ે છ�ે.
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આણંદ
કચ્છ િજલ્લાનાં ગાંધીધામ ખાતે 

સેકટર સાતમાં રહ�તા 26 વિષર્ય 
વષાર્બેન િહર�નભાઈ �ની (ઉ.વ.26)ને 
બે વષર્થી ગાંધીધામ ખાતે રહ�તા અને 
મૂળ બનાસકાંઠા િજલ્લાનાં અંબરનેસડા 
ગામનાં વતની રિવભાઈ અંબારામ રાવ 
સાથે પ્રેમસંબધ બંધાયો હતો. વષાર્બેનને 
સાત વષર્ની વયે આંખમાં ક�ઈ વાગતા 
તેણીને એક આંખે દ�ખાતું ન હતું. જયાર� 
રિવ રાવળ છકડો ફ�રવતો હતો જે ગત 
તા.20મીનાં રોજ વષાર્બેનને આંખ 
બતાવવા માટ� હોસ્પીટલમાં જવાનું 
હોઈ ધર�થી િનકળી હતી. 

દરિમયાન રિવ રાવળ તેની ચાલ 
ફરવા જઈએ તેમ કહી ફ�રવવાનાં 
બહાને સરસામાન લઈને આદીપુર 
લઈ ગયો હતો અને ત્યાંથી બસ 
દ્વારા ડાકોર લાવ્યો હતો અને જયાં 
વહ�લી સવાર� ઉમર�ઠનાં બસસ્ટ�ન્ડ 
પાસે આવતા રિવએ ગોપાલભા્ઈ 
નામની વ્ય�કતને મકાન ભાડે માટ� 
વાત કરતા તેણે કાછીયા શેરીમાં રહ�તા 
િહતેશભાઈનું મકાન ભાડે અપાવ્યું હતું. 
જેથી વષાર્બેન અને રિવ મકાનની સાફ 
સફાઈ કરી મકાનમાં રહ્યા હતા. 

પ્રેિમકા વષાર્એ વાત વાતમાં રિવને 
અગાઉ આપેલા 40 હ�ર �િપયા 

પરત આપી દ�જે તેમ કહ�તા આ બાબતે 
બન્ને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી અને 
ત્યારબાાદ મધ્ય રાત્રે ફરી વાર 40 
હ�રને લઈને બોલાચાલી થઈ હતી. 
જેથી રિવએ તું શાના પૈસા મારી પાસે 
માંગે છ� તેમ કહી પોતાની પાસેનાં ચાક� 
વડે ગળાનાં ભાગે ગંભીર ઈ�ઓ 
કરી વષાર્ને બાથ�મમાં પુરી દઈને 
રિવ રાવળ ઘર બંધ કરીને ચાલ્યો 
ગયો હતો. ત્યારબાદ વષાર્એ બુમાબુમ 
કરી બારણું ખખડાવતા મકાન માિલક� 
દરવા� ખોલતા વષાર્ લોહીલુહાણ 
હોઈ તેણીને ત્વરીત સારવાર માટ� 
હો�સ્પટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી.

ઉમર�ઠમાં તી�ણ હિથયારથી યુવતીની હત્યાનો પ્રયાસ
કલોલ

કલોલના િવનોદભાઈ કાના� 
ઠાકોર ભિજયાની લારી ચલાવીને 
પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. 
િવનોદ� નાની નાની મૂડી લેતાં તેઓ 
મોટી ચુંગાલમાં ફસાઈ જતાં આખર� 
તેમણે ક�નાલમાં ક�દકો મારી પોતાનું 
�વન ટૂંકાવ્યું છ�. તેમણે આપઘાત 
પહ�લાં લખેલી િચઠ્ઠીમાં લખ્યું ક� મારા 
પ�રવારને હ�રાન ન કરતા. િવનોદભાઈ 
ઠાકોરનો �તદ�હ જ્યાર� ક�નાલમાંથી 
�રકવર કરવામાં આવ્યો ત્યાર� તેમના 
િખસ્સામાંથી વ્યાજખોરોનાં નામ તેમજ 

રકમ સાથેની િચઠ્ઠી મળી હતી.
િવનોદભાઈએ િચઠ્ઠીમાં પોતાના 

ઘરનો મોબાઇલ નંબર પણ લખ્યો 
હતો અને િચઠ્ઠી એક પ્લા�સ્ટકની 
થેલીમાં મૂક� ત્યાર બાદ તેમણે 
ક�નાલમાં ઝંપલાવી દીધું હતું. જેથી 
કરીને િખસ્સામાં રાખેલી િચઠ્ઠી પલળી 
ન �ય એ ગણતરીથી િવનોદ� િચઠ્ઠીને 
પ્લા�સ્ટકની કોથળીની અંદર રાખી 
દીધી હતી. તેમની લાશ કડી િવસ્તારની 
ક�નાલમાંથી મળતાં કડી પોલીસે એ 
બાબતનો ગુનો ન�ધી આગળથી 
કાયર્વાહી હાથ ધરી છ�.

વડોદરા
વષર્ 2002માં ગુજરાતમાં થયેલા કોમી 

રમખાણોમાં પંચમહાલ િજલ્લાના દ�લોલ 
ગામના 22 લોકો પર લઘુમતી સમુદાયના 
17 લોકોની હત્યાનો આરોપ મૂકવામાં 
આવ્યો હતો. પર�તુ પુરાવાના અભાવે 
સેશન્સ કોટ� તેમને છોડી દ�વાનો િનણર્ય 
લીધો છ�. 

ઉલ્લેખનીય છ� ક� 18 વષર્ સુધી 
ચાલેલા આ ક�સમાં 22 આરોપીઓમાં 
આઠનું િનધન થઈ ગયું છ�. તમામ 
આરોપીઓનું પ્રિતિનિધત્વ કરનાર 
એડવોક�ટ ગોપાલિસંહ સોલંક� જણાવે છ� 
ક�, કોટર્ દ્વારા તમામ પુરાવાની ચકાસણી 
કરવામાં આવી. પી�ડતોના હાડકા પણ 

તેમાં શામેલ હતા, પર�તુ ફોર��ન્સક 
ટ�સ્ટમાં કોઈ ચોક્કસ પ�રણામ મેળવી 
નહોતું શકાયું. આ િસવાય 100થી વધાર� 
સાક્ષીઓ હાજર કરવામાં આવ્યા.ન�ધનીય 
છ� ક�, વષર્ 2002માં ગોધરામાં સાબરમતી 
એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં આગને કારણે 59 
લોકોનાં �ત્યુ થયા હતા. ત્યારપછી આખા 
રાજ્યમાં કોમી રમખાણો ફાટી નીકળ્યા 
હતા. ઘટનાના એક �દવસ પછી પહ�લી 
માચર્ના રોજ ગોધરાથી 30 �કલોમીટર 
દૂર આવેલા કલોલના દ�લોલ ગામમાં 
પણ રમખાણ ફાટી નીકળ્યા હતા. આ 
દરિમયાન ઘર સળગાવી દ�વામાં આવ્યા 
હતા જેના કારણે લઘુમતી સમુદાયના 17 
લોકોનાં �ત્યુ થયા હતા.

રમખાણ: દ�લોલમાં 17 લોકોની હત્યાના 
22 આરોપીઓને કોટ� િનદ�ષ �હ�ર કયાર્

સરકારી કામકાજ માટેની 
ચચાર્ માટે પાંચ બેઠકાે 
રાખવામાં અાવી

ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં 15મી િવધાનસભાનું સત્ર 

23 ફ�બ્રુઆરીથી શ� થશે. 25 �દવસ 
ચાલનારા આ સત્રમાં સરકાર બજેટ રજૂ 
કરશે. સરકારી િવધેયકો અને અંદાજપત્ર 
પર સામાન્ય ચચાર્ અને માંગણીઓ પર 
પણ િવધાનસભા �હમાં ચચાર્ થશે. 
બંધારણના અનુચ્છ�દ 176(1) મુજબ 
આ વષર્નું આ પહ�લું સત્ર છ�. જેથી 
તારીખ 23 ફ�બ્રુઆરીના રોજ રાજ્યપાલ 
આચાયર્ દ�વવ્રત િવધાનસભા �હને 

સંબોધન કરશે. જે બાદ િવધાનસભા 
�હમાં રાજ્યપાલના સંબોધનને 
લઈ આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ થશે. 
િવધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ 
િવગતો આપતા જણાવ્યું હતું ક� વષર્ 
2023-24નું બજેટ 24 ફ�બ્રુઆરીના 
રોજ િવધાનસભા �હમાં રજૂ કરવામાં 
આવશે. આ સત્ર બજેટનું સત્ર હોવાથી 
બજેટ પર સામાન્ય ચચાર્ અને માંગણી 
ઉપર ચચાર્ તેમજ મતદાન માટ� બેઠકો 
થશે. િવધાનસભા �હમાં રજૂ  કરવામાં 
આવેલા બજેટ પર 16 બેઠકમાં ચચાર્ 
થશે. સત્ર દરિમયાન સરકારી િવધેયકો 
તેમજ સરકારી કામકાજ માટ�ની ચચાર્ 
માટ� પાંચ બેઠકો રાખવામાં આવી છ�.

ગુજરાતમાં 15મી િવધાનસભાનું સત્ર 
23 ફ�બ્રુ.થી શ� થશે, 24મીએ બજેટ

બેખૌફ વ્યાજખોરો, કલોલમાં ક�નાલમાં 
ઝંપલાવી યુવાન દ્વારા આપઘાત કરાયો

અમદાવાદ
બ્રહ્મસ્વ�પ પ્રમુખસ્વામી મહારાજે તીથર્ધામ 

સાર�ગપુરમાં અંતધાર્ન થવાનો સંકલ્પ કય� હતો. 
તા.૧૩/૮/૨૦૧૬માં તેઓ અંતધાર્ન થયા. તે પૂવ� 
છ�લ્લી અવસ્થામાં તેઓએ જ ઈચ્છા વ્યક્ત કર�લી 
ક�, ગુ�દ�વ બ્રહ્મસ્વ�પ શાસ્ત્રી� મહારાજની 
દ્ર�ષ્ટ મારા પર રહ� અને મારી દ્ર�ષ્ટ ઈષ્ટદ�વ 

ભગવાન શ્રીસ્વાિમનારાયણ સામે હોય એવા સ્થળ� 
મારો અંિતમિવિધ થાય, તે પ્રમાણે જ તેઓના 
�દવ્યિવગ્રહનો અંિતમસંસ્કાર િવિધ કરાયો હતો.  
આજે એ જ સ્થળ� પ્રગટ બ્રહ્મસ્વ�પ મહ�તસ્વામી 

મહારાજની પ્રેરણાથી પ્રમુખસ્વામી સ્�િત મં�દર 
આકાર લઈ ચુક્યું છ�. ગુ�વાર� આ સ્�િત મં�દર� 
પ્રિતષ્ઠા િવિધ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે 
હ�રો હ�ર ભક્તો હાજર રહ્યા હતા.

સાર�ગપુરમાં પ્રમુખ સ્વામીના સ્�િત મં�દર� પ્રિતષ્ઠાિવિધ

રાજક�મારની ગુજરાતના 
મુખ્ય સિચવ તરીક� િનમણૂંક

ગાંધીનગર ઃ ગુજરાતના મુખ્ય સિચવ પંકજ 
ક�મારનો કાયર્કાળ આગામી 31મી �ન્યુઆરીએ 
પૂણર્ થવાનો છ�. ત્યાર� 1987 બેચના આઈએએસ 
અિધકારી રાજક�મારની રાજ્યના મુખ્ય સિચવ 
તરીક� િનમણૂંક કરવામાં આવી છ�. રાજક�માર 
હાલ �હ િવભાગના મુખ્ય અિધક સિચવ તરીક�ની 
ફરજ પર છ�. 31 �ન્યુઆરીએ તેઓ મુખ્ય સિચવ 
તરીક�નો ચાજર્ સંભાળશે. 

અમદાવાદમાં �ફ�ી 
�ાઈલમાં ત્રણ રાઉ� 

ફાય�ર�ગ, અારાેપીની ધરપકડ
અમદાવાદ

ફતેવાડીમાં બુધવાર� વહ�લી સવાર� 
ક�ટલાક શખ્સો એકાએક �રક્ષામાં 
આગ લગાવવાનો પ્રયત્ન કરી ત્રણ 
રાઉન્ડ જેટલો ફાય�ર�ગ કરી ફરાર થઈ 
ગયા હતા. આ બનાવ કયા કારણોસર 
બન્યો તે અંગે પોલીસે હક�કત �ણતા 
અંગત અદાવત હોવાનું સામે આવ્યું 
હતું. જેમાં ફ�રયાદીનો દીકરો સલમાન 
યુએસ ડીસીનો વેપાર કરી રહ્યો હતો. 
અને �િપયાની લેતી દ�તી અંગે ફતેવાડી 
િવસ્તારના મુદ્દદસર નામના વ્યિક્ત સાથે 
તકરાર થઈ હતી જે બદલો લેવાના 
ઇરાદ� ફાય�ર�ગની ઘટનાને અં�મ 
અપાયો હોવાનું પોલીસનો માનવું છ�.

CLASSIFIED
ક્લાસીફાઈડસાર�ગપુરમાં પ્રમુખ સ્વામીના સ્�િત મં�દર� પ્રિતષ્ઠાિવિધ

બબલરેપ પેઇ���ગને �ગનીઝ વ�ર્ રેકાેડર્ માટે અેવાેડર્ અેનાયત
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ઓગણજ પાસે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવમાં 
બબલ ર�પ પેઈન્ટ�ગ આકષર્ણનું ક�ન્દ્ર બન્યું હતું. આખર� આ પે�ન્ટ�ગને િગનીસ બુકમાં સ્થાન 
મળ્યું છ�. શતાબ્દી મહોત્સવ દરમ્યાન બબલ ર�પ પેઇ�ન્ટ�ગ વલ્ડ ર�કોડર્ નોિમનેટ થયા બાદ એવોડર્ 
એનાયત થયો છ�. સૌથી મોટા બબલ ર�પ પેઇ�ન્ટ�ગમાં પ્રમુખ સ્વામીના િચત્ર ઉપસાવવામાં આવેલું 
હતું. BAPS સંસ્થા સાથે  �ડાયેલી UKની મિહલાઓ દ્વારા પેઈન્ટ�ગ બનાવાયું હતું. 1052 �ફટ 
સ્કવેરમાં પ્રમુખ સ્વામીનું બબલ ર�પ પેઈન્ટ�ગ પ્રદશર્નમાં મુકાયું હતું. મહત્વનું છ� ક� અમદાવાદમાં 
ઓગણજ પાસે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ અંતગર્ત 600 એકરમાં પ્રમુખ 
સ્વામી નગર ઉભું કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં તૈયાર કરાયેલા સૌથી મોટા બબલ ર�પ પેઈન્ટ�ગને 
વલ્ડર્ ર�કોડર્માં સ્થાન મળ્યું હતું અને હાલમાં તેના માટ� એવોડર્ એનાયત કરવામાં આવ્યો છ�.

ચૂંટણીમાં હાર�લા ઉમેદવારોએ 
કોટર્નો દરવા� ખખડાવ્યો, 

ભાજપના ઉમેદવાર પણ સામેલ
અમદાવાદ 

ગુજરાત િવધાનસભાની 2022 ની ચૂંટણીમાં 
ભાજપ અને ક�ગ્રેસના હાર�લા ઉમેદવારો હવે 
હાઇકોટર્ના શરણે પહ�ચ્યા છ�. ચાર ઉમેદવારોએ 
હાઇકોટર્માં અર� કરી છ�. 2022 ના �ડસેમ્બર 
મિહનામાં યો�યેલી િવધાનસભાની ચૂંટણીના 
પ�રણામોને પડકરવામાં આવ્યા છ�. જેમાં હષર્દ 
રીબડીયા, લિલત કગથરા, રઘુ મેરાજ દ�સાઈ, 
અને ડેડીયાપાડાની બેઠક પરથી ભાજપના હાર�લા 
ઉમેદવાર િહતેશ વસાવા હાઈકોટર્માં અર� 
કરી છ�. અરજદાર� આક્ષેપ કય� છ� ક�, �તેલા 
ઉમેદવારોમા ફોમર્માં ક્ષિત હોવા છતાંય �રટન�ગ 
ઓ�ફસર� તે લોકોના ફોમર્ સ્વીકારી દીધા હતા. આ 
અર�માં અરજદાર� �રટિન�ગ ઓ�ફસર સિહત 
ચૂંટણી પંચને પક્ષકાર બનવવાની માંગ કરી છ�.

ગુજરાતીઓ જ મદદ� આવ્યા, 
યુવકોના �તદ�હ અમદાવાદ 

લાવવા ફ�ડ ભેગુ કરાયું
અમદાવાદ

હાલમાં જ ન્યૂઝીલેનાડના ઓકલેન્ડના પીહા બીચ 
પર બે ગુજરાતી યુવકોના દ�રયામાં ડૂબી જવાથી 
મોત િનપજ્યું હતા. બંને યુવકો અમદાવાદના હતા. 
એક પટ�લ પ�રવારનો છ�, તો બી� શાહ પ�રવારનો. 
ત્યાર� અમદાવાદમાં રહ�તા તેમના પ�રવારજનો 
પર આભ તૂટી પડ્યું છ�. ઓકલેન્ડના દ�રયામાં 
ડૂબેલા બે ગુજ્જુ યુવકોના �તદ�હને ભારત લાવવા 
ફ�ડની જ�ર પડી છ�. આ માટ� િમત્રો દ્વારા મળીને 
એક ઓનલાઇન પેજ શ� કરાયું છ�. મદદ કરવા 
માટ� ન્યૂઝીલેન્ડમાં વરસો ગુજરાતી સમાજ મદદ� 
આવ્યો છ�. આ માટ� એક ઓનલાઈન પેજ બનાવીને 
લોકો પાસેથી મદદ માંગવામાં આવી રહી છ�, જેથી 
બંને યુવકોના �તદ�હ ભારતમાં તેમના પ�રવારને 
પહ�ચાડી શકાય. 
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100 કરોડના લેનડગ્ેબિંગ કેસમાં શાંતા રાઠોડની ધરપકડ
વડોદરા

વાઘોડડયારોડ બવસતારમાં રૂ.૧૦૦ 
કરોડની સરકારી જમીન પચાવી પાડવાના 
ચકચારી ડકસસામાં પોલીસે આરોપી 
સંજયબસંહના કહેવાથી દસતાવેજો કરી 
આપનાર ૭૦ વર્ષીય શાંતાની ધરપકડ કરી 
છે.પોલીસની તપાસમાં એચડીએફસી અને 
આઇઓિીના સંજય અને શાંતાના સંયુક્ત  
િેનક ખાતામાં વધુ રૂ.૧૧ લાખના ટ્ાન્ેકશન 
મળયા છે.જેથી કુલ વયવહારોની રકમ 
રૂ.૧.૬૧ કરોડ થઇ છે.

ડીમાર્ટ પાછળની દોઢ લાખ ફૂર સરકારી 
જમીનમાં વહાઇર હાઉસ તેમજ અનય સકકીમો 
િનાવી દસતાવેજો કરી દેનાર ભેજાિાજ 

સંજયબસંહ પરમારને ક્ાઇમ બ્ાનચે લેનડ 
ગ્ેબિંગના ગુનામાં ડરમાનડ પર લીધો 
છે.સંજયબસંહે જ જમીન પચાવી પાડવા મારે 
તમામ િોગસ દસતાવેજો ઉભા કયા્ટ હોવાની 
બવગતો  િહાર આવી છે. સંજયબસંહે 
ગણોબતયા તરીકે કલેકરરની  માબલકકી સાથે 
મહીજી રાઠોડનું નામ દાખલ કરાવયું હતું 
અને તયારિાદ િોગસ પેઢી નામા દ્ારા તેના 
વારસદારોના નામો દાખલ કરાવી બસરી 
સવવેના પ્ોપરષી કાડ્ટમાં પણ નામો દાખલ 
કરાવયા હતા. સંજયબસંહે જમીન પર સકકીમો 
િનાવી મહીજી રાઠોડના વારસદાર શાંતા 
ઉફફે ગજરા રાઠોડ પાસે જમીન પર સકકીમના 
દસતાવેજો કરાવયા હતા.

અમદાવાદ
આજે હાઈકોર્ટમાં ધવબન પ્દૂર્ણ 

મુદ્ે સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. જેમાં 
અરજદારપક્ષ તરફથી કરાયેલી અરજીમાં 
છેલ્ા ઘણા સમયથી રાજયભરમાં એક યા 
િીજા કારણોસર ધવબન પ્દૂર્ણ િહુ ગંભીર 
અને ખતરનાક હદે વધી રહ્ં છે. આ મુદ્ે 
જવાિ રજૂ કરવા મુદ્ે સરકારે કોર્ટ પાસે 
સમય માંગયો હતો. હાઈકોરટે સરકારે 
સોમવારે આ મુદ્ે સોગંદનામુ રજૂ કરવા 
આદેશ કયયો હતો.હાઈકોર્ટમાં અરજદારની 
રજૂઆત હતી કે, ફડરયાદ કરવા છતાં તંત્ર 

દ્ારા ધવબન પ્દૂર્ણને લઈને કોઈ એકશન 
લેવામાં આવતાં નથી. તે ઉપરાંત જાહેર 
સથળો પર આ પ્કારનું પ્દૂર્ણ વધી રહ્ં 
છે. સુનાવણીમાં હાઇકોરટે રાજય સરકાર, 
ગુજરાત પોલયુશન કંટ્ોલ િોડ્ટ, અમદાવાદ 
મયુબનબસપલ કબમશનર અને રાજયના 
પોલીસ વડાને નોડરસ ફરકારી છે. આ 
કેસની વધુ સુનાવણી આગામી ડદવસોમાં 
યોજાશે. રાજયમાં િેરોકરોક ધવબન પ્દૂર્ણ 
અને સાઉનડ સીસરમ પર તાતકાબલક 
બનયંત્રણ લાદવા જાહેરબહતની અરજીમાં 
દાદ માગવામાં આવી છે. 

અમદાવાદ
અમદાવાદમાં કેરલાક ડદવસથી 

નયૂનત્તમ તાપમાનમાં ઘરાડો થવાની 
સાથે સોમવારે એક જ ડદવસમાં વાઈરલ 
ઈનફેકશનના ૧૬૦૦ કેસ મયુબનબસપલ 
કોપયોરેશન હસતકના અિ્ટન હેલથ સેનરરની 
ઓ.પી.ડી.માં નોંધાયા હતા.શરદી- ખાંસી 
ઉપરાંત તાવના કેસ પણ વધયા છે.આ 
મબહનામાં અતયારસુધીમાં સી્નલ ફલૂના 
૧૨ કેસ નોંધાયા છે.પાણીજનય ્ાડા 
ઉલરી અને રાઈફોઈડ તેમજ કમળાના 
કેસમાં પણ વધારો થવા પામયો છે. 

મયુબનબસપલ કોપયોરેશન હસતકના સાત 
્ોનમાં આવેલા અિ્ટન હેલથ સેનરર અને 
કોમયુબનરી હેલથ સેનરરમાં સોમવારે કુલ 
મળીને આઠ હજાર દદષીના આરોગયની 
ઓ.પી.ડી.માં તપાસ કરવામાં આવી હતી.
ઈનચાજ્ટ મેડીકલ ઓડફસર ઓફ હેલથ 
ડોકરર ભાબવન સોલંકકીના કહેવા પ્માણે, 
આ દદષીઓમાં વાઈરલ ઈનફેકશનની અસર 
ધરાવતા દદષી વધુ પ્માણમાં જોવા મળયા 
હતા.૨૧ જાનયુઆરી સુધીમાં શહેરમાં  
ડેનગયૂના ૨૪, મેલેડરયાના ૧૧ અને ્ેરી 
મેલેડરયાનો એક કેસ નોંધાયો હતો.

ધવની પ્રદૂષણ અટકાવવા કોટ્ટમાં અરજી
સરકારે કહ્ં રાત્રે તો ડીજરેની મંજુરી નથી

ઠંડી વધતાં અમદાવાદમાં એક સાથરે 
વાઈરલ ઈન્ફેકશનના ૧૬૦૦ કફેસ

હાઈકાોર્ટે સરકારનો નાોર્ીસ પાઠવી જવાબ રજૂ કરવા આાદોશ કરાટે

શરદી-ખાંસી ઉપરાંત તાવ તોમજ પાણીજન્ય રાોગના કોસ વધ્ા

આંકલાવના ધારાસભય 
અબમત ચાવડાએ કોંગ્ેસ 

દળના નેતાનો ચાજ્ટ સંભાળયો
ગાંધીનગર

િુધવારે બવધાનસભામાં કોંગ્ેસ દળના નેતાનો 
ચાજ્ટ સંભાળવા આંકલાવના ધારાસભય અબમત ચાવડા 
પહોંચયા હતાં. તેમની સાથે ઉપનેતા તરીકે દાણીબલમડાના 
ધારાસભય શૈલેર્ પરમાર પણ પહોંચયા હતાં. ચાજ્ટ 
સંભાળયા પહેલાં તેમણે પૂજા અચ્ટના કરી હતી. અબમત 
ચાવડાએ સત્તાવાર ચાજ્ટ સંભાળયો તયારે કોંગ્ેસના 
17માંથી 4 ધારાસભયો ગેરહાજર રહાં હતા.આ 
વખતે ડડસેમિર 2022 માં  કોંગ્ેસની બશસત સબમતીની 
પુનઃરચના કરવામાં આવી હતી.આ વખતે ગુજરાત 
બવધાનસભા ચૂંરણી 2022 માં બશસત ભંગ કયયો હોય તેવી 
કુલ 71 ફડરયાદો મળી હતી.

હાઈકોરટે નીચલી કોર્ટના 9 
જજોને નોરીસ ઈશયૂ કરી, 2 

જજોએ કહ્ં,હવે ધયાન રાખીશું
અમદાવાદ

ગુજરાત હાઈકોરટે આજે યોજાયેલી સુનાવણીમાં કાયદા 
શાસન મુદ્ે અગતયનું અવલોકન કયુું હતું. હાઈકોરટે 
નીચલી કોર્ટના 9 જજોને અવમાનનાની નોરીસ ફરકારી 
છે. હાઈકોર્ટના કડક તેવરથી કાયદા શાસત્રીઓમાં ચચા્ટ 
શરૂ થઈ ગઈ છે. હાઈકોરટે કાયદો જ સવયોપરી હોવાનું 
અવલોકન સુનાવણી દરમીયાન રજુ કયુું હતું.  હાઈકોરટે 
નોરીસ ફરકાયા્ટ િાદ િે જજોએ પોતાનો જવાિ કોર્ટમાં 
રજુ કયયો હતો. તેમણે આ પ્કારે કોઈ અવમાનના નહીં થાય 
તેનું ધયાન રાખવામાં આવશે તેવું જણાવયું હતું. જજોના આ 
જવાિને લઈને કોરટે નારાજગી વયક્ત કરી હતી.  1977થી 
ચાલી રહેલા જમીનના કેસમાં હાઈકોરટે નીચલી કોર્ટના 9 
જજોને નોરીસ પાઠવીને રકોર કરી હતી. 

કાલુપુર સરેશન અને ગીતા 
મંડદર િસ સરેનડને િોમિથી 

ઉડાડવાની ધમકકી મળી
અમદાવાદ

26મી જાનયુઅારીની પૂવ્ટ સંધયાઅે અમદાવાદના 
કાલુપુર રેલવે સરેશન અને ગીતા મંડદર િસ સરેનડને 
િોમિથી ઉડાવી દેવાની ધમકકી ભયયો નનામો પત્ર 
અમદાવાદ પોલીસને મળતા ખળભળાર મચી ગયો હતો.  
ધમકકી ભયયો પત્ર મળતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી દીધી 
છે. આ પત્ર કોઈ માનસીક રીતે અસવસથ વયબક્તએ લખયો 
હોવાની માબહતી મળી રહી છે. રેલવે સરેશન પર RPF 
અને GRPF દ્ારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. 
જો કે આ તપાસમાં કોઈ શંકાસપદ વસતુઓ મળી હોવાના 
સમાચાર સામે આવયા નથી. પ્જાસત્તાક ડદવસ પૂવવે આ 
પ્કારનો પત્ર મળતાં રેલવે સરેશન અને િસ સરેશન ખાતે 
પોલીસ ખડકકી દેવામાં આવી હતી.

આણંદના ફૂરપાથનું રેલેનર  
હવે યુએનમાં ્ળકશે

આણંદ 
યુએન દ્ારા તૈયાર કરવામાં આવનાર બચલડ્રન સોંગસ 

મારે આણંદની ફૂરપાથ શાળામાં અભયાસ કરતા િાળકોની 
પસંદગી કરાઈ છે. અને આ સોંગ મારે યુએનનાં એમિેસેડર 
હાલમાં ફૂરપાથ શાળામાં ગીતનું શૂડરંગ કરવામાં આવી 
રહ્ં છે. તયારે આગામી 12 એબપ્લનાં યુએન દ્ારા ડરલી્ 
કરનારા બચલડ્રન સોંગમાં આણંદની ફૂરપાથ શાળાના િાળકો 
આંતરરાષ્ટીય સતરે ચમકકી ઉઠશે. આણંદના અધયાબપકા ઉમા 
શમા્ટ દ્ારા ્ૂંપડપટ્ીમાં રહેતા શ્રબમક પડરવારના િાળકોને 
ફૂરપાથ પર શાળા ઉભી કરી છેલ્ા કેરલાક વર્યોથી 
ભણાવવામાં આવી રહા છે. તયારે હાલમાં ગુજરાતના 
પ્વાસે આવેલા યુએન એમિેસડર વેરન્ટ મેલકરોનીયનનાં 
ધયાનમાં આ ફૂરપાથ શાળા આવી હતી. તેથી તેઓએ યુએન 
દ્ારા તૈયાર થનારા સટ્ીર બચલડ્રન સોંગસ મારે આ ફૂરપાથ 
શાળાના િાળકો પર પસંદગી ઉતારી છે.

અમદાવાદ
ગુજરાત બવધાનસભાની ચૂંરણીમાં 

કારમા પરાજય િાદ કોંગ્ેસ હવે એકશન 
મોડમાં આવી ગઈ છે. રાજયમાં પક્ષ 
બવરોધી પ્વૃબત્ત કરનારા કાય્ટકરોને 
સસપેનડ કરવામાં આવયાં છે. જૂનાગઢ 
કોંગ્ેસ શહેર પ્મુખ અબમત પરેલ, 
પ્ગબત આહીર અને રાવણ લાખા 
પરમારની હકાલપટ્ી કરવામાં આવી 
હતી.ગુજરાત કોંગ્ેસ ચૂંરણી સંકલન 
સબમબતના ચેરમેન િાલુભાઈ પરેલે 

ગુજરાત બવધાનસભાની ચૂંરણી પછી 
અંગત બનરીક્ષક દ્ારા સવવે િાદ આ 
આગેવાનોને કોંગ્ેસ પારષીમાંથી સસપેનડ 
કરવામાં આવયા છે. ગુજરાત સેવા દળના 

મબહલા પ્મુખ અને ગુજરાત કોંગ્ેસના 
પ્વક્તા પ્ગબતિેન આહીર, જુનાગઢ 
શહેર કોંગ્ેસ પ્મુખ અબમતભાઈ પરેલ 
તે ઉપરાંત જુનાગઢ નગરપાબલકાના 
માજી મેયર લાખાભાઈ પરમારના પુત્ર 
રાવણભાઈ લાખાભાઈ પરમાર અને 
જુનાગઢ મહાનગરપાબલકાના માજી 
કોપયોરેરર રાજુભાઈ િાિુભાઈ સોલંકકીને 
સસપેનડ કરવામાં આવયા છે. બવધાનસભા 
ચૂંરણીમાં પક્ષ બવરોધી કામ કરનારા 33 
નેતાઓને સસપેનડ કરી દેવામાં આવયાં છે. 

ગુજરાત કોંગ્ેસ અાકરી િની, પક્ષ બવરોધી 
પ્વૃબત્ત કરવા મામલે ત્રણ નેતાઓ સસપેનડ બાપુનગરમાં ર્રુશન 

ક્ાસમાં ગરોલી સગીરા 
રુવક ભગાડી ગરાો હતાો

અમદાવાદ
િાપુનગર બવસતારમાં રહેતી ૩૭ 

વર્્ટની મબહલાએ િાપુનગર પોલીસ 
સરેશનમાં પડોશમાં રહેતા રાજકુમાર 
અને તેમની પત્ી સામે ફડરયાદ 
નોંધાવી છે કે ગત તા. ૭ના રોજ 
ફડરયાદીના ડદકરી સાંજે ચાર વાગે 
બવસતારમાં રયુશન ક્ાસમાં ગઇ 
હતી,જયાં રસતામાંથી તેમની સગીર 
ડદકરીને પડોશી આરોપીનો ડદકરો 
ભગાડીને જતો રહો હતો.

જેથી ફડરયાદીએ પડોશી યુવક સામે 
અપહરણનો ગુનો નોંધાવયો હતો,જેને 
લઇને ગઇકાલે િપોરે પડોશી યુવકના 
માતા અને બપતાએ તેમના ઘર પાસે 
આવીને કહ્ં કે તમે મારા પુત્ર સામે 
અપહરણની ફડરયાદ કરી છે તે પાછી 
ખેંચી લો કહીને ગાળો િોલતા હતા, 
જેથી ગાળો િોલવાની ના પાડતાં 
ઉશકેરાઇને ધમકકી આપી હતી કે તમે 
ફડરયાદ પરત નહી ખેંચો તો તામારી 
િીજી દીકરી જયાં નોકરી જાય છે 
તયાંથી ઉપાડી જઇશું અને  તમારા 
ડદકરના હાથ-પગ તોડી નાંખીશું,  આ 
િનાવ  અંગે િાપુનગર પોલીસે ગુનો 
નોંધી  વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

સગીરાનરે ભગાડનાર છોકરાના પિતા દ્ારા 
બીજી છોકરીનરે ઉિાડી જવાની િણ ધમકી

વવધાનસભા ચૂંર્ણીમાં પક્ષ વવરાોધી કામ કરનારા 33 નોતાઆાોનો સસ્ોન્ડ કરી દોવામાં આાવાં

સંજયસસંહે સ્વામિનવારવાયણ ગુરૂકુલની 
રજાચિઠ્ીિવાંથી બવાેગસ રજાચિઠ્ી બનવાવી

વડોદરાઃ સંજયસસંહે જે રજાસિઠ્ઠીને આધારે સ્કીમો મૂ્કી તે રજાસિઠ્ઠી 
સવાસમનારાયણ ગુરૂ્ુલનઠી હોવાનઠી સવગતો ખૂલઠી છે. દોઢ લાખ 
ફૂટથઠી વધુ સર્ારઠી જમઠીન પિાવઠી પાડનાર સંજયસસંહ પરમારે 
્ોપપોરેશનનઠી બોગસ રજાસિઠ્ઠી બનાવઠી ગજાનંદ અને અનય સ્કીમ 
બનાવઠી હતઠી.જેથઠી ક્ાઇમ બ્ાનિના એિ એ રાઠોડે રજાસિઠ્ઠીના 
નંબરને આધારે ્ોપપોરેશનમાંથઠી રે્ડ્ડ તપાસયું હતું. ્ોપપોેરશને 
આવઠી ્ોઇ જ રજાસિઠ્ઠી આપઠી નસહં હોવાનઠી સવગતો પોલઠીસને 
મળઠી છે.સંજયે રજૂ ્રેલઠી રજાસિઠ્ઠીનો નંબર જોતાં આ રજાસિઠ્ઠી 
વાઘોડડયારોડ ગુરૂ્ુલના નામે ઇસયુ થઇ હોવાનઠી અને સંજયે તેમાં 
ફેરફાર ્રઠી બોગસ રજાસિઠ્ઠી બનાવઠી હોવાનઠી સવગતો ખૂલઠી છે.

બેન્કનવા ખવાતવાિવાં સંજયનવાે 
િવાેબવાઇલ અને સરનવાિું

બેન્ મેનેજરનઠી પૂછપરછમાં 
એવઠી સવગતો બહાર આવઠી હતઠી 
્ે,સંજયસસંહ પરમારે સંયુક્ત બેન્ 
એ્ાઉનટમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર 
અને સરનામું લખાવયા હતા.જેથઠી 
બેન્ના તમામ વયવહારો તેના નામે 
અને સરનામે જ થતા હતા.પોલઠીસનું 
માનવું છે ્ે,સંજયસસંહ શાંતા ઉફફે 
ગજરાને દસતાવેજો ્રાવઠી થોડાઘણા 
રૂસપયા આપઠી દેતો હશે.જેથઠી શાંતાનઠી 
પૂછપરછ ્રવામાં આવઠી રહઠી છે.
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નવી દિલ્ી
છેલ્લા ઘણલા સમયથી ભલારતીય 

એરલલાઈનસની ખલામીઓ સલામે આવી રહી 
છે અને તેનલા કલારણે યલાત્ીઓએ અનેક 
પરેશલાનીઓનો સલામનો કરવો પડી રહ્ો 
છે. યલાત્ીઓની સુવવધલાઓને ધયલાને લઇને 
ડડરેકટર જનરલ ઓફ વસવવલ એવવએશને  
નવલા વનણ્ણયો લીધલા છે. આ વનયમ મુજબ 
એરલલાઈનસ દ્લારલા ડટડકટ ડલાઉનગ્ેડ કરલાતલા 
યલાત્ીને ૭૫ ટકલા સુધી ડરફંડ આપવલામલાં 
આવશે. આ સલાથે જ તેમણે એરલલાઈનસની 

મનમલાની રોકવલા મલાટે વસવવલ એવવયેશન 
ડરક્લાયરમેંટમલાં સંશોધન કયલા્ણ છે. આ 
વનણ્ણયો બલાદ યલાત્ીઓની સુવવધલાઓમલાં 
વધલારો થશે. ડડરેકટર જનરલ ઓફ 
વસવવલ એવવએશને કોઈપણ યલાત્ીને 
બોડડ્ણગથી રોકવલા, ફલલાઈટ કેનસલ થવલા 
તેમજ એરલલાઈનસ દ્લારલા ડટડકટને લોઅર 
ક્લાસમલાં વશફટ કરવલાને લગતલા વનયમોમલાં 
ફેરફલાર કયલા્ણ છે. યલાત્ીને જાણ કયલા્ણ વસવલાય 
ડટડકટ ડલાઉનગ્ેડ કરલાતલા ઘણલા વવવલાદો થતલા 
હતલા. 

એરલાઈન્સ યાત્ીની મંજૂરી વગર દિદિિ 
ડાઉનગ્રેડ િરશરે તો દરફંડ આપવું પડશરે
નવી જેગવાઈ મુજબ, 75 ટકા સુધી રકમ પરત કરવામાં આાવશે

બલારલામુલલામલાં આતંકી ભરતી 
મોડ્ુલનો પદલા્ણફલાશ, બે 

સગીર સવહત 5ને બચલાવલાયલા
શ્ીનગર

બલારલામલુલા વજલ્લામલા ં સનેલાએ આતંકી સંગઠનમલાં 
સલામલે કરનલારલા મોડુ્લનો પદલા્ણફલાશ કરતલા બ ે સગીર 
સવહત પલાચંને આતંકનલા મલાગગે જતલા બચલાવી લીધલા. બનંે 
પલાડકસતલાની હેંડલરનલા સંપક્કમલંા હતલા, જેમન ે સોવશયલ 
મીડડયલા દ્લારલા કટ્ટરતલાનો પલાઠ ભણલાવવલામલંા આવી રહ્ો હતો. 
તમલામન ે કલાઉનસેવલંગ બલાદ પડરવલારજનોન ે સોંપી દેવલાયલા. 
એસએસપીએ જણલાવય ુ કે ખલાસ મલાવહતી મળી હતી કે 
વજલ્લાનલા પટ્ટન વવસતલારમલા ંપલાડકસતલાન યવુલાનોન ેઆતંકવલાદમલાં 
સલામલે કરવલાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યુ છે. મલાવહતીનલા આધલારે 
તપલાસ કરવલામલા ંઆવી તો જાણવલા મળય ુકે બ ેસગીર સવહત 
પલાચં યવુલાન પલાડકસતલાની હેનડલરોનલા સપંક્કમલા ંછે. 

બલાગેશ્વરલા ધલામનલા પં.ધીરેનદ્ર 
શલાસત્ીને પોલીસની ક્ીનચીટ, 
અંધવવશ્વલાસ જેવું કલાંઈ જ નથી

નાગપુર
મધયપ્રદેશનલા બલાગેશ્વર ધલામ સરકલાર પં.ધીરેનદ્ર 

શલાસત્ી કેટલલાક સમયથી ચચલા્ણમલાં છે. જેમલા કેટલલાક લોકો 
શલાસત્ીનલા સપોટ્ણમલાં ઊભલા છે. તો કેટલલાક લોકો તેમનો 
વવરોધ દશલા્ણવી રહ્લા છે. એવલામલાં મહલારલાષ્ટ્રનલા અંધશ્રધધલા 
વનવલારણ સવમવત સલાથે જોડલાયેલલા શયલામ મલાનવ નલામનલા 
એક વયવતિએ ફડરયલાદ કરી હતી કે બલાગેશ્વર ધલામ 
સરકલાર પં.ધીરેનદ્ર શલાસત્ી લોકોમલાં અંધશ્રદ્લા ફેલલાવી રહ્લા 
છે. જેમલા બલાગેશ્વર ધલામનલાં મહલારલાજ ધીરેનદ્ર શલાસત્ીને 
નલાગપુર પોવલસ દ્લારલા તેમને ક્ીનચીટ આપવલામલાં આવી 
છે. પોવલસનલા જણલાવયલા પ્રમલાણે ધીરેનદ્ર શલાસત્ીની સલામે 
અંધવવશ્વલાસ જેવુ કલાંઈ જ મળયુ નથી.

નવી દિલ્ી
ડદલહી એકસલાઇઝ નીવત કૌભલાંડની 

તપલાસનલા સંદભ્ણમલાં ડદલહી અને 
મુંબઇમલાં મકલાન, રેસટોરનટ, ૫૦ 
વલાહનો અને બેંકમલાં જમલા રકમ સવહત 
૭૬.૫૪ કરોડ રૂવપયલાની સંપવતિ 
ટલાંચમલાં આવી છે તેમ ઇડીએ એક 
વનવેદનમલાં જણલાવયું છે.

એજનસીએ એક વનવેદનમલાં 
જણલાવયું છે કે ટલાંચમલાં લેવલામલાં આવેલી 
સંપવતિં આમ આદમી પલાટટી (આપ)નલા 

કોમયુવનકેશન ઇનચલાજ્ણ વવજય નલાયર, 
દલારૂનલા ઉદ્ોગપવત સમીર મહંદરુ, 
તેમનલા પત્ની, ઇનડોસસપડરટ ગુ્રપ, 
ઉદ્ોગપવત ડદનેશ અરોરલા, અરુણ 
વપલ્લાઇ, દલારૂની કંપની બુડ્ી ડરટેલ 
પ્રલાઇવેટ વલવમટેડનલા ડલાયરેકટર અવમત 
અરોરલા તથલા અનયની છે.

આ સંપવતિ ટલાંચમલાં લેવલા મલાટે 
એજનસીએ વપ્રવેનશન ઓફ મની 
લોનડડરંગ એકટ (પીએમએલએ) હેઠળ 
પ્રોવવઝનલ ઓડ્ણર ઇશયુ કયયો હતો.

ઉલ્ેખનીય છે કે ઇડી રદ થઇ 
ગયેલી ડદલહી એકસલાઇઝ પોવલસીમલાં 
થયેલી અવનયવમતતલાઓની તપલાસ કરી 
રહી છે. આ કેસ સીબીઆઇ દ્લારલા 
એફઆઇઆર દલાખલ કરવલામલાં આવયલા 
પછી સપલાટી પર આવયો હતો.

સીબીઆઇ અને ઇડીએ પોતલાની 
ફડરયલાદમલાં ડદલહીનલા ઉપ મુખયપ્રધલાન 
મનીષ વસસોદીયલા અને સરકલારનલા 
અનય એકસલાઇઝ અવધકલારીઓને 
આરોપી બનલાવયલા છે.

ડદલહી એકસલાઇઝ નીવત કૌભલાંડઃ ઇડીએ 
૭૬.૫૪ કરોડની સંપવતિ ટલાંચમલાં લીધી
સંપત્તિમાં દિલ્ી આને મુંબઇમાં મકાન, રેસાેરન્ટ, વાહનાે, બેંકમાં જમા રકમ સામેલ

િ્ેરાિૂન
જોશીમઠમલાં જમીન ધસી પડવલાની 

ઘટનલાનો અભયલાસ કરી રહેલલા 
વૈજ્લાવનકોએ જણલાવયું કે, ૨૦મી 
જાનયુઆરીનલા રોજ જે વહમવષલા્ણ થઈ 
અને વરસલાદ પડયો તેનલા કલારણે નેશનલ 
હલાઈવે નબર ૫૮ પર પણ વતરલાડો પડી 
ગઈ છે. ઉલ્ેખનીય છે કે, નેશનલ 
હલાઈવે ૫૮ એકમલાત્ રસતો છે જયલાંથી 
બદ્રીનલાથ અને મલાનલા જઈ શકલાય છે. 
જયલારે બદ્રીનલાથમલાં મોટી સંખયલામલાં 
શ્રદ્લાળુઓ દશ્ણન મલાટે જાય છે. એક 
વડરષ્ઠ વૈજ્લાવનક જણલાવે છે કે, આ જે 
ઘટનલા બની છે તેને અમે સલાઈડ એનડ 
સબવસડનસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. 

આનો અથ્ણ છે કે રોડની નીચેની જમીન 
સસથર નથી જેનલા કલારણે રોડની ઉપર 
વતરલાડ પડી જાય છે. અતયલાર સુધી 
જોશીમઠમલાં જે સસથવત અમે જોઈ છે, 
અહીં પણ તે જ પેટન્ણ જણલાઈ રહી છે. 
પરંતુ હવલામલાન વવભલાગ દ્લારલા આગલાહી 
કરવલામલાં આવી છે કે આવનલારલા 
ડદવસોમલાં વરસલાદ પડશે અને ભલારે 
વહમવષલા્ણ પણ થઈ શકે છે. હવલામલાન 
વવભલાગનલા ડલાઈરેકટર વબક્રમ વસંહ 
જણલાવે છે કે, ચમોલી, ઉતિરકલાશી અને 
વપઠોરલાગઢ તેમજ દહેરલાદૂનમલાં ઉંચલાણ 
વલાળલા સથળો, અહીં ભલારે વહમવષલા્ણ જોવલા 
મળી શકે છે. મંગળવલાર રલાત પછી અહીં 
વલાતલાવરણ પલટલાય તેવી શકયતલા છે. 

જોશીમઠ પછી બદ્ીનાથ ્ાઈવરે 
58 પર પણ તતરાડો જોવા મળી

નવી દિલ્ી
રલાષ્ટ્રપવત દ્રોપદી મુમૂ્ણએ 74મલાં 

પ્રજાસતિલાક પવ્ણની પૂવ્ણ સંધયલાએ 
412 વીરતલા પુરસકલારોને મંજૂરી 
આપી દીધી હતી, જે અંગે સંરક્ષણ 
મંત્લાલયે જાણકલારી આપી હતી. વીરતલા 
પુરસકલારોમલાં 6 કીવત્ણ ચક્ર (મરણોતિર 
4), 15 શૌય્ણ ચક્ર (મરણોતિર 2), બે 
જવલાનોને ફરી સેનલા મેડલ (શૌય્ણતલા), 92 
સેનલા મેડલ (4 મરણોતિર), એક નેવી 
મેડલ (શૌય્ણતલા), 7 વલાયુ સેનલા મેડલ 
(શૌય્ણ), 29 પરમ વવવશષ્ટ સેવલા મેડલ, 

3 ઉતિમ યુદ્ સેવલા મેડલ, એકવલાર ટૂ 
વવવશષ્ઠ સેવલા મેડલ, 52 અવત વવવશષ્ઠ 
સેવલા મેડલ, 10 યુદ્ સેવલા મેડલ, બેને 
ફરી સેનલા મેડલ (ફરજની વનષ્ઠલા), 36 
સેનલા મેડલ (ફરજ પ્રતયેની વનષ્ઠલા), બે 
જવલાનને ફરીથી નૌ સેનલા મેડલ (ફરજ 
પ્રતયેની વનષ્ઠલા) (મરણોતિર), 11 નૌ 
સેનલા મેડલ (ફરજ પ્રતયેની વનષ્ઠલા), 3 
મરણોતિર સવહત, 14 વલાયુ સેનલા મેડલ 
(ફરજ પ્રતયેની વનષ્ઠલા), બે જવલાનને ફરી 
વવવશષ્ટ સેવલા મેડલ અને 126 વવવશષ્ટ 
સેવલા ચંદ્રકોનો સમલાવેશ થલાય છે.

412 વીરતા પુરસિારોની જા્ેરાત: જવાનોના 
જીવ બચાવનારા મરેજર શુભાંગનરે િીતતતિ ચક્ર
પ્રજસતિાક પવ્વની પૂવ્વ સંધ્ાઆે વીરતા પુરસ્ારાેને મંજૂરી

પુણેનલા દલાૈડમલાં નદીમલાંથી સલાત ડદવસમલાં 
મળી ૭ લલાશ, એક જ પડરવલારનલા સભયો
મૃતકાેમાં વૃદ્ધ પત્ત, પત્ી, તેમની પુત્ી આને જમાઈ આને 3 બાળકાેનાે સમાવેશ 

પુણરે
મહલારલાષ્ટ્રનલા પુણે વજલ્લાનલા દૌંડ 

વવસતલારમલાં એક ચોંકલાવનલારો ડકસસો 
સલામે આવયો છે. અહીં ૭ ડદવસ 
સુધી ભીમલા નદીમલાંથી એક પછી 
એક ૭ મૃતદેહો મળી આવયલા હતલા. 
જેમલાંથી ૩ મૃતદેહો મંગળવલારે જ 
મળી આવયલા હતલા. મૃતકોમલાં વૃદ્ પવત, 
પત્ની, તેમની પુત્ી અને જમલાઈ અને 
૩ બલાળકોનો સમલાવેશ થલાય છે. આ 
ઘટનલાથી સમગ્ વવસતલારનલા ઓહલાપો 
મચી ગયો હતો. આ સલાથે જ પોલીસ 

પણ આશ્ચય્ણમલાં છે કે, એક સલાથે 
પડરવલારનલા ૭ લોકોનલા મોતનું કલારણ શું 
છે. સથલાવનક લોકોનું કહેવું છે કે, આ 
પડરવલારની નલાની દીકરી ઘરેથી ભલાગી 
ગઈ હતી અને તેણે તેની ઉંમરથી ઘણલા 

મોટલા વયવતિ સલાથે લગ્ન કયલા્ણ હતલા. 
તેનલા આ પગલલાથી પડરવલારને એટલો 
આઘલાત લલાગયો કે, છોકરીનલા વપતલા 
સવહત પડરવલારનલા ૭ સભયોએ ભીમલા 
નદીમલાં કૂદીને આતમહતયલા કરી લીધી 
છે. પોલીસે આ અંગે અકસમલાત મોતનો 
ડરપોટ્ણ નોંધીને તપલાસ શરૂ કરી છે. 
પોલીસનું કહેવું છે કે, પ્રલાથવમક દૃસષ્ટએ 
આ આતમહતયલાનો મલામલો જણલાઈ 
રહ્ો છે. જોકે, એક જ પડરવલારનલા આ 
તમલામ લોકોનલા મોતનું સલાચું કલારણ 
તપલાસ બલાદ જ સપષ્ટ થઈ શકશે.

નવી દિલ્ી
દેશભરમલાં ગુરુવલારે 74મલાં પ્રજાસતિલાક પવ્ણની દબદબલાભેર 

ઉજવણી થઈ રહી છે. આ પ્રસંગે મુખય કલાય્ણક્રમમલાં નવી ડદલહીનલા 
કત્ણવય પથ પર રલાષ્ટ્રપવત દ્રૌપદી મુમુ્ણએ ધવજવંદન કયુું હતું. આ 
વષગે ઈવજપ્તનલા રલાષ્ટ્રપવત અબદેલ ફતહ અલ સીસી સમલારંભનલા 
મુખય અવતવથ હતલા. પ્રજાસતિલાક ડદનની પરેડ દરમયલાન દેશની સૈનય 
શવતિ, સલાંસકકૃવતક વવવવધતલા, આતમવનભ્ણરતલા, મવહલલા સશવતિકરણ 
અને નૂતન ભલારતની આગેકૂચ દશલા્ણવવલામલાં આવી હતી. દરમયલાન 

ગુરુવલારે સવલારે પ્રધલાનમંત્ી નરેનદ્ર મોદીએ રલાષ્ટ્રીય યુદ્ સમલારક પર 
વીર શવહદ જવલાનોને પુષપલાંજવલ અપ્ણણ કરી હતી. પરંપરલા મુજબ 
રલાષ્ટ્રીય ધવજ લહેરલાવવલામલાં આવયો હતો, તયલારબલાદ રલાષ્ટ્રગલાન તથલા 
105 એમ.એમ.કે. ઈસનડયન ડફલડ બંદૂકોથી 21 તોપોની સલલામી 
આપવલામલાં આવી હતી. 

પરેડ મલાટે કત્ણવયપથ પર ઉપસસથત દશ્ણકો પર એમ.આઈ.17, 
વન-વી અને વી-5 હેલીકોપટરોએ પુષપવષલા્ણ કરી હતી. પરેડની 
શરૂઆત રલાષ્ટ્રપવતની સલલામી બલાદ થઈ હતી. પહેલી વલાર 

પ્રજાસતિલાક પવ્ણની પરેડમલાં ઈવજપ્તનલા 144 સૈવનકોની એક ટુકડીએ 
ભલાગ લીધો હતો.  ભલારતીય ભૂવમદળનલા છ, વલાયુસેનલાનલા એક, અને 
નૌકલાદળનલા એક સવહત આઠ મલાવચુંગ ટુકડીએ પરેડમલાં ભલાગ લીધો 
હતો.  પરેડ દરમયલાન અજુ્ણન ટેંક, નલાગ વમસલાઈલ, આકલાશ વસસટમ 
જેવલા સવદેશી રીતે વવકસીત શસત્ોનું પ્રદશ્ણન કરલાયું હતું. ગુજરલાતમલાં 
પ્રજાસતિલાક પવગે રલાજયકક્ષલાની ઉજવણી બોટલાદમલાં કરવલામલાં આવી 
છે. જેમલાં મુખયમંત્ી ભૂપેનદ્ર પટેલે ધવજવંદન કરલાવયું છે. ડદકરીને 
સલલામ દેશને નલામ થીમ પર ઉજવણી કરવલામલાં આવી છે.

ગજુરાત સહિત દેશભરમાં પ્રજાસત્ાક પર્વની દબદબાભેર ઉજરણી
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લખનૌ
લખનૌમાં હજરતગંજના વજીરહસન 

રોડ પર આવેલ એપાર્ટમેનર ધરાશાયી 
થયું છે. એપાર્ટમેનરના કારમાળ હેઠળ 
ઘણા પરરવારો દરાયા હોવાની સૂચના 
છે. ઘરનાસથળે હાજર નાયબ મુખયમંત્ી 
બ્રજેશ પાઠકે કહ્ં કે, ચાર માળની બબલ્ડંગ 
હોવાનું જણાવાઈ રહ્ં છે. તેમણે કહ્ં 
કે અતયાર સુધીમાં ત્ણ લોકોના મૃતદેહ 
બહાર કઢાયા છે. નાયબ મુખયમંત્ી 
બ્રજેશ પાઠક ઘરના સથળે પહોંચયા. આ 
એપાર્ટમેનર સાંજે 7 વાગયાની આસપાસ 
ધરાશાયી થયું છે. એપાર્ટમેનરનો મોરો 

ભાગ ધરાશાયી થયો છે. એનડીઆરએફ 
અને એસડીઆરએફની રીમો ઘરના 
સથળે પહોંચી ગઈ છે. કેરલાક લોકોને 
બનકાળવામાં આવયા છે. મુખયમંત્ી યોગી 
આરદતયનાથે ઘરનાને ધયાને લઈ નાયબ 
મુખયમંત્ીને ઘરના સથળે મોક્યા છે.

લખનૌમાં એપાર્ટમેનર ધરાશાયી, 40 
લોકો દરાયા હોવાની આશંકા, 3 મોત

બબહારમાં મોરું ઘમાસાણઃ 
નીતીશ કુમારે NDAમાં 

જોડાવાની અરકળોને નકારી
પરના

બબહારમાં રાજકીય ઘમાસાણ વચે્ ચચા્ટ ચાલી રહી 
છે કે, મખુયમતં્ી નીતીશ કુમાર ફરી એક વખત પલરી શકે 
છે અન ેમહાગઠબધંન છોડીન ેNDAમા ંજઈ શકે છે. 
જોકે, હવ ેસીએમ નીતીશ કુમારે આ વાતન ેફાલત ુગણાવી 
છે. તમેણ ેકહ્ ંકે, તમેના સંપક્કમા ંકોઈ નથી પરંત ુતમેની 
પારટીના નેતા ઉપનેદ્ર કુશવાહા પોત ેબીજપેીના સપંક્કમા ંછે. 
તઓે ફાલત ુ બનવદેનો કરી રહ્ા છે. નીબતશ ેનરેનદ્ર મોદી 
સરકાર પર પણ આકરા પ્રહારો કયા્ટ અને કહ્ ંકે બબહારમાં 
કેનદ્ર બવકાસ નથી કરી રહં્. સીએમ નીતીશ ેમહાગઠબધંન 
છોડીન ે એનડીએમા ં પાછા જવાની અરકળોન ે ફગાવતા 
કહ્ ંકે કોઈ તમેની સાથ ેસપંક્કમા ંનથી.

ઇબજપ્તના રાષ્ટ્રપબત અલ 
બસસીને રાષ્ટ્રપબત ગાડ્ટ ઓફ 
ઓનર આપવામાં આવયું

ચંડીગઢ
ઇબજપ્તના રાષ્ટ્રપબત અબદેલ ફત્ાહ અલ-બસસી આજે 

રાષ્ટ્રપબત ભવન પહોંચયા હતા જયાં ગાડ્ટ ઓફ ઓનર 
આપવામાં આવયું હતું. રાષ્ટ્રપબત ભવનમાં રાષ્ટ્રપબત દ્રૌપદી 
મુમૂ્ટ અને વડા પ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ તેમનું સવાગત કયુું 
હતું. ઈબજપ્તના રાષ્ટ્રપબત આ વર્ટના ગણતંત્ રદવસ પર 
મુખય અબતબથ તરીકે સામેલ થયા હતા. ગુરુવારે રાષ્ટ્રપબત 
અલ બસસી અને વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદી વચ્ે મહતવની 
વાતચીત થઈ હતી. જેમાં વેપાર, સંરક્ષણ સબહત અનેક 
મહતવના મુદ્ાઓ પર ચચા્ટ કરવામાં આવી હતી. પીએમ 
મોદી સાથે મુલાકાત પહેલા ઇબજપ્તના રાષ્ટ્રપબત અબદેલ 
ફત્ાહ અલ-બસસીએ પણ રાજઘારની મુલાકાત લીધી હતી. 

તતરુવનંતપુરમ
કેરળમાં એક રોડ અકસમાતમાં 

ઈસરોના 5 કમ્ટચારીઓના મોત 
બનપજયા છે. આ કમ્ટચારીઓન ે લઈ 
જઈ રહેલી કાર કેરળના અલપપઝુા પાસે 
ટ્રક સાથ ેઅથડાઈ હતી. આ દઘુ્ટરનામાં 
સથળ પર જ 4 લોકોના મોત બનપજયા, 
જયારે એકનુ ંહોલસપરલ લઈ જતી વખતે 
મોત બનપજયુ ં છે. અબંાલાપપુઝા પોલીસે 
જણાવયુ ં કે, ટ્રક અન ેકાર વચ્ ેજોરદાર 
રક્કર બાદ 4 યવુકોના ઘરના સથળે જ 

મોત બનપજયા છે, જયારે એકનુ ં મોત 
હોલસપરલમા ં લઈ જઈ વખત ે બનપજયું 
છે. પોલીસ ેજણાવયુ ંકે, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગ્ટ 
પર મોડી રાત્ ે લગભગ 1.30 કલાકે 

આ અકસમાત થયો હતો. અકસમાતમાં 
મૃતય ુ પામનારાઓમા ં પ્રસાદ, બશજ,ૂ 
અમલ, સબચન અન ે સમુોદના નામ 
સામ ેઆવયા છે. મળતી માબહતી મજુબ, 
બતરુવનંતપુરમ તરફ જઈ રહેલી કાર 
આધં્રપ્રદેશથી અલપપઝુા જઈ રહેલા 
ચોખાથી ભરેલા ટ્રક સાથ ે અથડાતા 
દઘુ્ટરના સર્્ટઈ હતી. અબંાલાપપઝુા 
પોલીસના જણાવયા અનસુાર ચારના 
મોત ઘરના સથળે થયા હતા જયારે એક 
વયબતિનુ ંહોલસપરલમા ંમૃતય ુથયુ ંહતુ.ં 

કેરળના અલપપુઝા નજીક અકસમાત સર્્ટતા 
ઈસરોના પાચં કમ્ટચારીઓના મોત બનપજયા
તિરુવનંિપુરમ િરફ જઈ રહેલી કાર ચાેખાથી ભરેલા ટ્રક સાથે અથડાઈ

નવી દદલહી
રદ્હીમાં ર્બમયા યુબનવબસ્ટરીમાં વડાપ્રધાન મોદી 

આધારરત બીબીસીની ડૉકયુમેનટ્રીની સક્ીબનંગની ર્હેરાત 
કરાતાં જ માહોલ બગાડવા બદલ પોલીસે ૩ બવદ્ાથટીઓની 
પોલીસે અરકાયત કરી હતી. જોકે તેનો બવરોધ કરવામાં 
આવતા દેખાવો કરનારા અનય ૭ બવદ્ાથટીઓની પણ ધરપકડ 
કરી લેવામાં આવી હતી. ચીફ પ્રોકરરની ફરરયાદના આધારે 
જ આ કાય્ટવાહી કરાઈ હતી. પોલીસે જણાવયું કે ઘરનાને 
પગલે સુરક્ષા બંદોબસત ચુસત કરી દેવામાં આવયો છે. 

આ દરબમયાન ર્બમયા યુબનવબસ્ટરીના ચીફ પ્રોકરર 
કાયા્ટલય દ્ારા એક નોરરસ ર્હેર કરીને જણાવી દેવાયું 
હતું કે યુબનવબસ્ટરી તરફથી કોઈને પણ ભીડ એકઠી કરવા કે 

કોઈપણ ડૉકયુમેનટ્રીનું સક્ીબનંગ કરવાની પરવાનગી અપાઈ 
નથી. યુબનવબસ્ટરીનું વાતાવરણ ડહોળવાના પ્રયાસો કરનાર 
સામે તમામ કાય્ટવાહી અને પગલાં ભરવાની વાત પણ 
કહેવામાં આવી હતી. 

દુગ્ટ
છત્ીસગઢના દુગ્ટ બજલ્ાની 

એક અદાલતે 47 વરટીય વયબતિને 
2018માં તેના માતા-બપતાને ઘરે 
ગોળી મારીને હતયા કરવા બદલ 
મૃતયુદંડની સર્ ફરકારી છે. આ 
મામલે બનણ્ટય લેતી વખતે કોરટે તેને 
ભયાનક અને દુલ્ટભ ઘરના ગણાવી 
છે. એરડશનલ સેશનસ જજ શૈલેર 
કુમાર બતવારીએ સોમવારે 310 
પાનાના ચુકાદામાં મહાભારતના 
કેરલાક શ્ોકોનો હવાલો આપતા 

કહ્ં હતું કે, મૃતયુદંડ એ દોબરત મારે 
યોગય સર્ હશે જેથી કરીને ફરી કોઈ 
માતા-બપતાની હતયા જેવા જઘનય 
અપરાધ કરવાની બહંમત ન કરે.

આ કેસમાં સરકારી વકીલ સુરેશ 
પ્રસાદ શમા્ટએ મંગળવારે જણાવયું કે, 
મુખય આરોપી સંદીપ જૈનને ફાંસીની 
સર્ સંભળાવવામાં આવી છે. બીજી 
તરફ તેને હબથયારો પૂરા પાડનારા 
અનય બે આરોપીઓને પાંચ વર્ટની 
સખત કેદની સર્ ફરકારવામાં 
આવી હતી.

નવી દદલહી
ચીનને વચ્ે લઇ રદ્હીના મુખયમંત્ી 

અરબવંદ કેજરીવાલે ફરી એકવાર કેનદ્ર 
સરકાર પર આક્મક પ્રહારો કયા્ટ છે. 
તેમણે કહ્ં કે, ચીન છેલ્ા કેરલાક વરષોથી 
આપણી સરહદો નજર રકાવી બેઠુ છે. આ 
ઉપરાંત તે બવસતારમાં તે સતત આગળ 
વધતુ ર્ય છે અને ચીને આપણી જમીન 
પર કબજો પણ જમાવયો છે. આપણી 
પાસે બહાદુર સૈનય છે અને તેની સાથે 
તે આપણી પણ જવાબદારીમાં આવે કે 
આપણે ચીનને જડબાતોડ જવાબ આપી,  
પરંતુ છેલ્ા કેરલાક વરષોમાં આપણે કશું 
કરી શકયા નથી. કેનદ્ર પર પ્રહાર કરતા 
કહ્ં કે, આપણે ચીન સાથે આપણો વેપાર 

વધરતા જઈએ છીએ. અને ચીનને વધુ 
સમૃદ્ધ બનાવવાનું કામ કરી રહ્ા છીએ. 
ચીન આપણા જ પૈસાથી શસત્ો ખરીદી રહ્ં 
છે અને આપણા પર હુમલો કરી રહ્ં છે. 
આપણે તયાંથી એવી વસતુઓ ખરીદી રહ્ા 
છીએ જે ભારતમાં પણ સરળતાથી બનાવી 
શકાય છે. આપણે આપણા દેશના યુવકોનો 
રોજગાર ચીનને આપી રહ્ા છીએ.

ચીન સાથે વધતા વેપાર અંગે દરપપણી  
અરતવંદ કેજરીવાલના કેનદ્ર પર પ્રહાર

છત્ીસગઢમાં માતા-તપતાના હતયારા 
પુત્રને પાંચ વર્ટ બાદ ફાંસીની સજા
નનર્ણય વખિે કાેર્ટે િેને ભયાનક અને દુલ્ણભ ઘર્ના ગરાવી

ર્બમયામાં BBC ડૉકયુમેનટ્રીની લસક્બનંગની 
ર્હેરાતાથી હોબાળો, 10 છાત્ની અરકાયત
વીજળી અને ઈન્ટરનેર્ સેવા ઠપ કરી દેવાિા પાેલીસ સે્શન સુધી કૂચ યાેજી હિી

નવી દદલહી
સંવેદનશીલ સરહદી બવસતારોમાં 

પેટ્રોબલંગ અને બનરીક્ષણ ક્ષમતા તથા 
યુદ્ધ ક્ષમતાને મજબૂત કરવા ૧૩૦ 
આધુબનક ડ્ોન બસસરમ ખરીદવાની 
પ્રબક્યા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.  
તેની સાથે જ આમટી સૈનય સહાયક 
ઉપકરણોની સાથે ૧૦૦ રોબોરરક મયૂલ 
પણ ખરીદશે. આ હબથયાર ભારતીય 
સૈનયમાં સામેલ થતાં જ આપણા 
જવાનો તમને આય્ટન મેન’ની જેમ 
સરહદે ઉડતા પણ જોવા મળશે. ચીન 
સાથેની ખેંચતાણ બાદથી આમટી સરહદે 

ચોકસાઈ વધારવા અનેક પ્રયાસો કરી 
રહી છે. 

અબધકારીઓએ આ અંગે માબહતી 
આપતા જણાવયું હતું કે રીથડ્ટ ડ્ોનને 
બાય ઈલનડયન કેરેગરીમાં ફાસર ટ્રેક 
પ્રબક્યા હેઠળ ઈમરજનસી પચચેઝ 
હેઠળ ખરીદાઈ રહ્ા છે. આ કેરેગરી 
હેઠળ ૪૮ જેરપેક સૂર ખરીદવા મારે 
ઈચછુક એકમો પાસેથી રરક્ેસર ફોર 
પ્રપોઝલ(આરએફપી) મગાવયા છે.

આ જેર પેક સૂરના અનેક ફાયદા 
છે. સરહદે તહેનાત સૈબનકો જેરપેક સૂર 
પહેરીને મુશકેલ લસથબતમાં ઉડાન પણ 

ભરી શકશે. તેમાં ૫ ગેસ રબા્ટઈન જેર 
એલનજન હોય છે જે આશરે ૧૦૦૦ 
હોસ્ટપાવરની ઊર્્ટ પેદા કરે છે. આ 
પ્રકારના સૂરને ફયૂઅલ, ડીઝલ કે 
કેરોબસનથી ચલાવી શકાય છે. આ 
જેરપેક સૂર ૫૦ રક.મી. કલાકની ઝડપે 
ઊડી શકે છે.  

રીથડ્ટ ડ્ોનની બસસરમમાં એવા ડ્ોન 
સામેલ હોય છે જે જમીન પર લસથત 
રીથર સરેશન સાથે જોડાયેલા રહે છે 
અને બનરીક્ષણ મયા્ટદાથી બહારના લક્ય 
ઉપર પણ લાંબા સમય સુધી નજર 
રાખી શકે છે.

પેટ્રોબલંગ-બનરીક્ષણ મારે ૧૩૦ આધુબનક ડ્ોન 
બસસરમ, ૧૦૦ રોબોરરક મયૂલ પણ ખરીદાશે
હથથયાર ભારિીય સૈન્યમાં સામેલ થિાં જ જવાનાે અાય્ણન મેનની જેમ સરહદે ઉડશે

ઉખરુલ
ગણતંત્ રદવસની ઉજવણીના એક 

રદવસ પહેલા બુધવારે મબણપુરના 
ઉખરુલ શહેરમાં બવસફોર થયો હતો. 
આ બવસફોરમાં ત્ણ લોકો ઘાયલ થયા 
હતા, જેમાંથી એકની હાલત ગંભીર 
હોવાનું ર્ણવા મળી રહ્ં છે. નગરના 
ગાંધી ચોકમાં સાંજે બલાસર થયો હતો.

પોલીસે કહ્ં કે તેઓ હજુ સુધી 
બવસફોરનું કારણ શોધી શકયા નથી 
અને શંકા છે કે બવસફોર ગ્ેનેડના 
બવસફોરને કારણે થયો હોઈ શકે છે. 
એક પોલીસ અબધકારીએ જણાવયું 
કે ત્ણ ઘાયલોમાંથી એક 49 વરટીય 
મબહલાને પેરમાં ઈર્ થઈ છે અને તેની 
હાલત ગંભીર છે. જયારે અનય બેની 

હાલત ખતરાની બહાર જણાવવામાં 
આવી રહી છે. ત્ણેય ઇર્ગ્સતોને 
ઉખરુલ બજલ્ા હોલસપરલમાં દાખલ 
કરવામાં આવયા હતા, જયાંથી મબહલાને 
ઇમફાલની અનય હોલસપરલમાં રીફર 
કરવામાં આવી હતી. બવસફોરથી રસતા 
પર એક નાનો ખાડો પડ્ો હતો અને 
રસતાની બાજુમાં પાક્ક કરેલા કેરલાક 
વાહનોને પણ નજીવું નુકસાન થયું હતું. 

મતણપરુના ઉખરુલમાં બલાસર થતાં 
ત્રણ ઘાયલ, એકની હાલત ગંભીર
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ન્યૂ્ોર્ક
યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધ વચ્ચે અમચેરરકા 

અનચે જમ્મની હવચે જાહેરાત કરવા માટે 
તૈયાર છે કરે મોસકોનો સામનો કરવા 
માટે તચે રકવનચે પોતાની મુખય યુદ્ધ 
ટેનક પ્રદાન કરિચે. બંનચે દેિો વચ્ચે 
િશતિિાળી હશિયારો આપવા અંગચે 
સમજૂતી િઈ છે. એવી સંભાવના છે 
કરે બુધવારના રોજ બંનચે દેિો યુક્રેનનચે 
લચેપર્મ-2 ટેનક અનચે એમ 1 અબ્ામસ 
ટેનક મોકલવાની જાહેરાત કરી િકરે છે. 

મળતી માશહતી મુજબ બાઈરચેન 
વહીવટીતંત્ર દ્ારા બુધવારના રોજ 
જાહેરાત કરવાની આિા છે કરે તચે યુક્રેનનચે 

એમ 1 અબ્ામસ ટેનકની ઓફર કરિચે. 
જમ્મનીએ ભાર આપીનચે કહ્ં હતું કરે તચે 
આ પ્રકારની ટેનક આપતો એકમાત્ર દેિ 
બનવા માંગતો નિી. તચે યુક્રેનનચે લચેપર્મ-1 
શ્ચેણીનું 14 A6 ટેનક મોકલિચે. 

અમચેરરકા અનચે રશિયાના 
આ પગલાિી યુક્રેનના રાષ્ટ્રપશત 
વોલોરરશમર ઝચેલચેનસકીના દળોનચે 
પ્રોતસાહન મળિચે અનચે તચેમનચે નવી 
આક્મક ક્ષમતાઓ મળિચે. કારણ કરે 
હવચે યુક્રેનમાં લરાઈ િહેરી કરેનદ્ોિી 
પૂવ્મ તરફ ખસચેરાઈ ગઈ છે જયાં 24 
ફરેબ્ુઆરીના રોજ રશિયન આક્મણ 
િયું હતું.

રશિ્ાની સામે USA-જમ્મનીએ હાથ 
શમલાવ્ાાઃ ્ુક્રેનને ટેંર આપવા તૈ્ાર

શક્સ શહપરકંસ નયુઝીલચેનરના 
41માં વરાપ્રધાન બનયા, 

િપિ ગ્રહણ કયા્મ 
એડિલેિ

શક્સ શહપરકંસ નયુઝીલચેનરના નવા વરાપ્રધાન બનયા 
છે. બુધવારે તચેમણચે દેિના 41માં વરાપ્રધાન તરીકરે િપિ 
ગ્રહણ કયા્મ હતા. જચેશસનરા આર્મન આજચે સવારે વરા 
પ્રધાન તરીકરે છેલ્ી વખત નયુઝીલચેનરની સંસદમાં પહોંચયા 
અનચે તયાંિી સીધા તચેઓ સરકારી ગૃહ ગયા હતા અનચે તયાં 
તચેમણચે પોતાનું રાજીનામું સોંપયું હતું. કામમેલ સચેપુલોનીએ 
નાયબ વરા પ્રધાન તરીકરેનો કાય્મભાર સંભાળયો છે. પદ 
સંભાળયા બાદ શહપરકંસચે સંકરેત આપયો છે કરે, વધતી 
જતી મોંઘવારીનો સામનો કરવો એ તચેમની કરેશબનચેટની 
પ્રાિશમકતા રહેિચે. શહપરકંસ પ્રિમ વખત 2008માં 
નયુઝીલચેનરની સંસદમાં ચૂંટાયા હતા. 

ન્યૂ્ોર્ક
રશિયા સામચેના યુદ્ધનચે લઈ 

NATOના દેિોએ યુક્રેનની સૈનય 
સહાયમાં વધારો કયયો છે. અમચેરરકા, 
શબ્ટન, ફ્ાનસ, જમ્મની, સવીરન 
સશહત ઘણા દેિોએ યુક્રેનનચે આધુશનક 
હશિયારો આપવાની જાહેરાત કરી 
છે. તચેમાં અમચેરરકાની અબ્ામસ ટેનક, 
શબ્ટનની ચચેલચેનજર-2 ટેનક અનચે 
જમ્મનીની લચેપર્મ ટેનક પણ સામચેલ છે. 
સાિચે જ રશિયાએ ધમકી આપી છે કરે 
તચે આ દેિોની ટેનકોનચે નાટોના કોઈપણ 

હશિયારની જચેમ સરળતાિી નષ્ટ કરી 
દેિચે. આ દરશમયાન પશચિમી સૈનય 
શનષણાતોએ કહ્ં છે કરે યુક્રેનનચે મળી 
રહેલા આ ઘાતક હશિયારો રશિયન 
સચેના પર ઘાતક અસર કરી િકરે છે. 
પૂવવી યુક્રેનમાં રશિયન દળો પહેલચેિી જ 
પીછેહઠ કરી રહ્ા છે. આવી સસિશતમાં 
અતયાધુશનક ટેનક, શમસાઈલ, રોકરેટ, 
બખતરબંધ વાહનોની મદદિી યુક્રેનની 
સચેના જબરદસત જવાબી કાય્મવાહી કરી 
િકરે છે. યુ.એસ.માં રશિયન રાજદૂત 
એનાટોલી એનટોનોવચે જણાવયું હતું કરે 

યુએસ, યુકરે અનચે જમ્મનના પગલાં માત્ર 
સંકટનચે વધારિચે. આ દેિોનો આ શનણ્મય 
યુક્રેનનચે રક્ષણાતમક િસત્રો આપવાિી 
ઘણો આગળ વધી ગયો છે. તચેમણચે 
એક ઈનટરવયુમાં જણાવયું હતું કરે જો 
યુક્રેન યુએસ પાસચેિી એમ-1 અબ્ામસ 
ટેનકનચે તૈનાત કરવાનો શનણ્મય લચેિચે તો 
તચે શનઃિંકપણચે અનય નાટો હશિયારોની 
જચેમ નાિ પામિચે. તચેમણચે યુક્રેનમાં 
તચેની કઠપૂતળી સરકારનચે સૈનય સહાય 
આપવાનું ચાલુ રાખવાનો યુએસ પર 
આરોપ લગાવયો છે.

લંિન
શબ્ટનમાં સટુરનટ શવઝા પર ગયચેલા 

શવદેિી શવદ્ાિવીઓનચે અભયાસ પૂણ્મ કયા્મ 
પછી નોકરી વગર શબ્ટનમાં બચે વર્મ સુધી 
રહેવાની સુશવધા આપવામાં આવી રહી 
છે. જો કરે શબ્ટનના ગૃહ પ્રધાન સુએલા 
બ્ચેવરમચેન દેિના શિક્ષણ શવભાગ સાિચે 
મળીનચે અભયાસ પછી મળતી રહેવાની 
આ સુશવધાના સમયગાળામાં ઘટારો 
કરવાનું શવચારી રહ્ાં છે તચેમ શબ્ટનના 
મીરરયાના એક અહેવાલમાં જણાવવામાં 
આવયું છે.

નવા ગ્રચેજયુએટ શવઝા રૂટ હેઠળ 

હાલમાં ભારતીયો સશહત શવદેિી  
ગ્રચેજયુએટનચે નોકરી િોધવા માટે અનચે 
અનુભવ મચેળવવા માટે જોબ ઓફર 
વગર બચે વર્મ રહેવાની પરવાનગી 
આપવામાં આવચે છે. જો કરે બ્ચેવરમચેન 
આ સમયગાળામાં ઘટારો કરવાનું 
શવચારી રહ્ાં છે. ભારતીય મૂળના 
ગૃહ પ્રધાન ગ્રચેજયુએટ શવઝા રૂટનચે નવું 
સવરૂપ આપવાનું શવચારી રહ્ાં છે. 
નવા સવરૂપ મુજબ શવદ્ાિવીઓનચે સકીલર 
જોબ મચેળવીનચે વક્ક શવઝા મચેળવવો પરિચે 
અિવા છ મશહનાની અંદર શબ્ટન છોરી 
દેવું પરિચે.

શવદેિી શવદ્ાથથીઓને શરિટનમાં 
રહેવાનો સમ્ 2 વર્મ ઘટી િરરે
અમલ થશે ત�ે હજાર�ે ભ�રતીય વિદ્�થથીઅ�ેની ચિંત� િધશે

તમામ ટેનક અનચે રોકરેટ ઉરાવી દઈિું, 
રશિયાએ નાટોનચે આપી ખુલ્ી ધમકી
અમેરરક� પર રશશય� અને યુકે્નન� યુદ્ધને ઉશકેરિ�ન�ે અ�ર�ેપ લગ�િિ�મ�ં અ�વ�ે

ન્યૂ્ોર્ક
શવશ્વમાં કોરોના બાદ આવચેલો છટણી 

દોર હજુ યિવાત છે. હાલ વૈશશ્વક 
આશિ્મક પરકારો વચ્ચે યુએસમાં પણ 
કમ્મચારીઓની છટણી પ્રશક્યા િરુ છે. 
ઘણી મોટી ટેક કંપનીઓએ તચેમના હજારો 
કમ્મચારીઓનચે બહારનો રસતો બતાવયો 
છે. જચેની સીધી અસર તચેના પરરવાર 
પર પરી રહી છે.   વહાઇટ હાઉસના 
પ્રચેસ સચેક્રેટરીએ ગઈકાલચે કહ્ં હતું કરે, 
અમચેરરકી રાષ્ટ્રપશત નોકરી ગુમાવવાની 

સીધી અસર તચેમના પરરવાર પર િાય છે 
તચે વાતનચે સમજચે છે. તચેમણચે કહ્ં કરે, બીરન 
સરકારનું વહીવટીતંત્ર અિ્મતંત્રનચે સસિર 
કરવા માટે પ્રયત્નિીલ છે. અમચેરરકામાં 

નોકરીમાંિી  જચે લોકોની છટણી કરવામાં 
આવી છે, તચેમાં મોટા ભાગના ભારતીય 
કરે જચે આઈટી પ્રોફરેિનલસ સાિચે જોરાયચેલ 
છે. મોટાભાગના ભારતીય તયાં રહેવા 
માટે  H-1B શવઝા મચેળવાનો પ્રયાસ 
કરી રહ્ા હોય છે. હવચે અમુક લોકોની 
છટણી બાદ, પરરસસિશત હવચે એવી છે 
કરે  તચેઓએ શવઝા શનયમોના આધારે 
શનધા્મરરત સમયમયા્મદામાં નવી નોકરી 
િોધવી પરિચે, જચે એક પરકારજનક 
સસિશત સાશબત િઇ િકરે છે. 

અમચેરરકામાં કમ્મચારીઓની છટણીનો દોર, 
ભારતીય માટે H-1B શવઝા મચેળવા પરકાર
સરક�રનું િહીિટીતંત્ર અથ્થતંત્રને સ્થિર કરિ� પ્રયત્નશીલ: વ્�ઇટ હ�ઉસન� પ્રેસ સેકે્ટરી

ઇસલામાબાદ
આશિ્મક કટોકટી અનચે મોંઘવારીનો 

સામનો કરી રહેલા પારકસતાન કંગાળ 
િવાની તૈયારીમા છે. આશિ્મક કટોકટીિી 
બહાર આવવા માટે પારકસતાન તમામ 
પ્રયત્નો કરી રહ્ં છે. કયારેક તચે અમચેરરકા, 
ચીન અનચે અરબ દેિો પાસચેિી આશિ્મક 
મદદ માગચે છે તો કયારેય તચે પારોિી 
દેિોની સાિચે િાંશત સિાપના કરવાની 
વાત કરી છે. પારકસતાન સરકાર સરકારી 
કમ્મચારીઓના પગારમાં ૧૦ ટકા ઘટારો 

કરે તચેવી િકયતા છે. પારકસતાનના મીરરયા 
અનુસાર પારકસતાનના વરાપ્રધાન િચેહબાઝ 
િરીફરે બનાવચેલી નચેિનલ ઓસટેરરટી કશમટી 
આશિ્મક કટોકટીિી બહાર આવવા માટેના 
તમામ ઉપાયો પર શવચાર કરી રહી છે.

કશમટીએ સરકારી કમ્મચારીઓનો 
પગાર ૧૦ ટકા કાપવાનો પણ પ્રસતાવ રજૂ 
કયયો છે. કશમટીએ મંત્રાલયો-શવભાગોવી 
ખચ્મમાં ૧૫ ટકાનો ઘટારો કરવાનોચે પણ 
રજૂ કયયો છે. પ્રધાનોની સંખયા ઘટારવાની 
પણ સલાહ આપવામાં આવી છે. 

પાડરસતાનમાં સરરારી રમથીઓના 
પગારમાં 10 % ઘટાિાની તૈ્ારી
કંગ�ળ પ�રકસત�નમ�ં પ્રધ�ન�ેની સંખ્� ઘટ�ડિ� પણ ભલ�મણ

ઈમરાન ખાનની મુશકરેલી 
વધી: PTI નચેતા ફવાદ 

ચૌધરીની ધરપકર
રરાંચી

PTI નચેતા ફવાદ ચૌધરીની ધરપકર કરવામાં આવી 
છે. ફવાદ ચૌધરીની ધરપકર એવા સમયચે કરવામાં આવી 
હતી જયારે પારકસતાનમાં પૂવ્મ પીએમ ઈમરાન ખાનની 
ધરપકર અંગચે અટકળો લગાવવામાં આવી રહી હતી. 
ફવાદ ચૌધરીએ દાવો કયયો હતો કરે સરકાર પૂવ્મ પીએમ 
ઈમરાન ખાનની ધરપકર કરવાની યોજના બનાવી રહી 
છે. ઈસલામાબાદ પોલીસચે ફવાદ ચૌધરીની ધરપકરની પુસષ્ટ 
કરી છે. પ્રાપ્ત માશહતી પ્રમાણચે ચૂંટણી પંચના સશચવ ઉમર 
હમીદની ફરરયાદ પર કોહસર પોલીસ સટેિનમાં ચૌધરી 
શવરુદ્ધ કરેસ નોંધાયો હતો. ફવાદ ચૌધરીની ધરપકર બાદ 
ઈમરાન ખાનના ઘરની બહાર સમિ્મકો એકઠા િયા હતા.

ન્યૂ્ોર્ક
અમચેરરકાિી માસટસ્મ કરવાનું સપનું 

લઈનચે શિકાગો પહોંચચેલા ભારતીય 
શવદ્ાિવીઓ લૂંટનો ભોગ બનયા છે. 
એટલું જ નહીં આ ઘટનામાં એક 
શવદ્ાિવીનું પણ મોત િયું છે. આ મામલો 
શિકાગોમાં 3 ભારતીય શવદ્ાિવીઓ 
સાિચે લૂંટ અનચે ખૂની હુમલાની ઘટના 
સાિચે સંબંશધત છે. હુમલાખોરોએ માત્ર 
લૂંટ જ નહીં પરંતુ એક શવદ્ાિવીની 
ગોળી મારીનચે હતયા પણ કરી હતી. આ 
હુમલામાં અનય એક શવદ્ાિવી ગંભીર 
રીતચે ઘાયલ િયો છે જચેની હોસસપટલમાં 
સારવાર ચાલી રહી છે. તચે જ સમયચે, 
ત્રીજો શવદ્ાિવી ફાયરરંગમાં કોઈક રીતચે 

બચી ગયો છે. એજનસી અનચે અમચેરરકન 
મીરરયાના અહેવાલો અનુસાર, જચે 
3 ભારતીય શવદ્ાિવીઓનચે શનિાન 
બનાવવામાં આવયા છે. આ ત્રણચેય જણ 
10 રદવસ પહેલા જ તચેમનો કોલચેજનો 
અભયાસ પૂરો કરવા માટે શિકાગો 
USA પહોંચયા હતા. આ હુમલો 
અમચેરરકન સમય અનુસાર રશવવારે િયો 
હતો. મૂળ આંધ્રપ્રદેિના શવજયવારાનો 

નંદપુ દેવાંિ (23) શિકાગોની ગવન્મર 
સટેટ યુશનવશસ્મટીમાં માસટર કોસ્મ કરવા 
માટે દસ રદવસ પહેલા યુએસ પહોંચયો 
હતો. દેવાંિ અહીં હૈદરાબાદના 
કોપપલા સાંઈ ચરણ (22) અનચે 
શવિાખાપટ્ટનમના લક્મણ સાિચે ભારાના 
મકાનમાં રહેતો હતો. રશવવારે સાંજચે 
ત્રણચેય શમત્રો ઈનટરનચેટ કનચેકિન માટે 
રાઉટર ખરીદવા સાિચે વોલમાટ્મ જઈ 
રહ્ા હતા. તચે શપ્રનસટન પાક્ક નજીક 
પહોંચયો હતો તયારે અચાનક બંદૂકધારી 
હુમલાખોરોએ તચેનચે રસતામાં અટકાવયો 
હતો. ત્રણચેય તયાંિી ભાગવાનો પ્રયાસ 
કયયો હતો પરંતુ હુમલાખોરોએ તચેમના 
પર ગોળીબાર કયયો હતો.

રરેશલફોશન્મ્ા
અમચેરરકાના કરેશલફોશન્મયામાં બચે 

રદવસમાં ગોળીબારની બચે મોટી 
ઘટનાઓ જોવા મળી રહી છે. 
એહવાલો અનુસાર એવું કહેવાય રહ્ં 
છે કરે, ગોળીબારની ઘટના સિાશનક 
સમય અનુસાર મંગળવારે સાંજચે 
હાફ મૂન શવસતારમાં બની હતી. આ 
ઘટના દરશમયાન સાત લોકોએ જીવ 
ગુમાવયાના અહેવાલો મળી રહ્ા છે.

પોલીસનું કહેવું છે કરે હાફ મૂન 
શવસતારમાં બનચેલી આ ઘટનામાં એક 
આરોપીની ધરપકર કરવામાં આવી છે. 
હજુ િોરા સમય પહેલા જ આયોવાના 
રચેસ મોઈનસમાં આવચેલી િાળામાં 
ગોળીબારના કારણચે બચે શવદ્ાિવીઓએ 

પોતાના જીવ ગુમાવયા અનચે એક શિક્ષકનચે 
ગંભીર ઈજા િઇ હોવાના અહેવાલો 
મળયા હતા.  અમચેરરકામાં રશવવાર બાદ 
ફરી  મંગળવારે તયાંની એક સકકૂલમાં 
ગોળીબારનો વધુ એક રકસસો જોવા 
મળયો હતો. આયોવાના રચેસ મોઈનસમાં 
આવચેલી િાળામાં ગોળીબારના કારણચે 
બચે શવદ્ાિવીઓએ પોતાના જીવ ગુમાવયા 
અનચે એક શિક્ષકનચે ગંભીર ઈજા િઇ 
હોવાના અહેવાલો મળી રહ્ા છે.

 પોલીસનચે જાણ િતા તરત જ તચેમણચે 
પગલા લીધા હતા અનચે તપાસ હાિ 
ધરી હતી. પોલીસચે પૂછપરછ દરશમયાન  
ત્રણ સંકાસપદ લોકોની અટકાયત કરી 
છે. પોલીસચે હજુ કોઈ આરોપીઓના 
નામ અંગચે પુસષ્ટ કરી નિી.

રરેશલફોશન્્મ ામા ંએર ડદવસમાં 
બ ેગોળીબાર, 7 લોરોના મોત
 

USAમાં ભારતીય શવદ્ાિવીઓ લૂંટનો ભોગ 
બનયા, શવરોધ બાદ ફાયરરંગ િતાં એકનું મોત
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નવી દિલ્ીીઃ ન્યૂઝીલેન્ડનો ભારતની જમીન પર શાનિાર રીતે વ્ાઈ્ડ વોશ 
કરતા ભારતે ICC ODI Rankingમાં નંબર-1નું સ્ાન ્ાંસલ ક્ુું છે પરંતુ 
સા્ે સા્ે આઈસીસીના બોલર રેનનકિંગમાં પણ ટોપ સપોટ ભારતી્ બોલરે કબજે 
ક્ુું છે. ભારતના ફાસટ બોલર મો્મમિ સસરાજે ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસટ બોલર ટ્ેનટ 
બોલટ પાસે્ી MRF ટા્સ્સ ICC મેનસ વન્ડે પલે્ર રેનનકિંગ(MRF Tyres 
ICC Men’s ODI Player Rankings for bowlers)માં નંબર-1નું સ્ાન 
મેળવ્ું છે.વન્ડે કેમપમાં દરટન્સ ફ્ા્સ બાિ સસરાજે 20 મેચોમાં 37 સવકેટો મેળવીને 
ભારતના ઝ્ડપી બોલરોમાં સૌ્ી શ્ેષ્ઠ પ્રિશ્સન ક્ુું છે. બુમરા્ની ગેર્ાજરીમાં 
28 વર્ષી્ અન્ડરરેટે્ડ ખેલા્ડીએ આપેલ આ પરફોમ્સનસ પ્રશંસાને પાત્ર છે. 
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે સસરીઝમાં વ્ાઇટવોશ ક્ા્સ બાિ ઉભરતા ઝ્ડપી ખેલા્ડી સવશે 
પયૂછવામાં આવતા ભારતી્ કેપટન રોસ્ત શમા્સએ સસરાજની પ્રશંસા કરી ્તી. 

ICCના વાસર્્સક એવો્ડ્સમાં ભારતી્ ખેલા્ડીઓ છવાઈ રહ્ા છે. ICC 
દ્ારા બુધવારે T20 સરિકેટર ઓફ ધ ્રની જા્ેરાત કરવામાં આવી છે, આ 
એવો્ડ્સ સયૂ્્સકુમાર ્ાિવને મળ્ો છે. ગ્ા વર્ષે T20 ફોમષેટમાં ધમાલ મચાવનાર 
સયૂ્્સકુમાર ્ાિવને આ સનમાન મળ્ું છે.આ રેસમાં સયૂ્્સકુમાર ્ાિવે ઈંગલેન્ડના 
સેમ કરન, સઝમબાબવેના સસકિંિર રઝા અને પાદકસતાનના મો્મમિ દરઝવાનને 
પાછળ છોડ્ા છે. સયૂ્્સકુમાર ્ાિવ T20 ફોમષેટમાં નંબર-1 બેટસમેન પણ છે, 
સા્ે જ ્વે તે T20 ફોમષેટમાં સરિકેટર ઓફ ધ ્ર પણ બની ગ્ો છે. વર્્સ 
2022ની વાત કરીએ તો સયૂ્્સકુમાર ્ાિવે 31 મેચમાં 47ની એવરેજ્ી 1164 
રન બનાવ્ા ્તા. આ િરસમ્ાન સયૂ્્સકુમારની સટ્ાઈક રેટ 187.43 ્તી. જે 
કોઈપણ ખેલા્ડી કરતા વધારે ્તી. સયૂ્્સકુમાર ્ાિવ એક કેલેન્ડર વર્્સમાં T20 
સરિકેટમાં 1000 કે તે્ી વધુ રન બનાવનાર પ્ર્મ ભારતી્ ખેલા્ડી બન્ો છે.

નવી દિલ્ી
મસ્લા પ્ેલવાનોના જાતી્ શોર્ણના 

મામલે ઓસલનમપક મે્ડલ સવજેતા 
પ્ેલવાનોએ જંતર-મંતર પર ધરણા ક્ા્સ 
્તા. જેના પગલે ભારતી્ કુસતી સંઘના 
પ્રમુખ સરિજભયૂર્ણ સસં્ને ્ો્ડા સમ્ 
માટે તમામ કા્્સવા્ી્ી િયૂર ર્ેવા જણાવી 
િેવા્ું છે. આરોપોની તપાસ માટે ભારતી્ 
ઓસલનમપક સંઘે મેરી કોમ, ્ોગેશ્વર િત્ત 
અને ્ડોલા બેનર્જી સસ્તના ૭ સભ્ોની 
સસમતી રચી ્તી. ્વે ખેલમંત્રાલ્ે આ 
જ સસમસતના પાંચ સભ્ોને કુસતી સંઘના 
રોજબરોજની કામગીરી જોવા માટે પણ 
જણાવી િીધું છે. ખેલમંત્રાલ્ે સનમેલી 
સસમસત્ી ધરણા કરનારા પ્ેલવાનોએ 
નારાજગી વ્ક્ત કરી ્તી. તેમણે કહ્ં ્તુ 
કે, ખેલ મંત્રાલ્ે અમને સવશ્વાસમાં લીધા 
સવના જ સસમસત જા્ેર કરી િીધી છે.

ટીમ ઈનન્ડ્ા માટે વર્્સ 2023ની શરૂઆત શાનિાર ર્ી છે 
અને ભારતે સતત બે વન્ડે સીરીઝ જીતી છે. ખાસ વાત એ છે 
કે આઈસીસી રેનનકિંગ અને આઈસીસી એવોરસ્સમાં પણ ભારતી્ 
ટીમ અને ભારતી્ ખેલા્ડીઓની શાન જોવા મળી ર્ી છે. ટીમ 
ઈનન્ડ્ા બે ફોમષેટમાં નંબર-1 છે જ્ારે ટીમ ઈનન્ડ્ાના ખેલા્ડીઓ 
પણ પલે્ર રેનનકિંગમાં છે.

ન્ુઝીલેન્ડ સામેની 3 મેચની સીરીઝમાં ક્ીન સવીપ ક્ા્સ બાિ 
ટીમ ઈનન્ડ્ા ODI રેનનકિંગમાં નંબર-1 બની ગઈ છે જ્ારે T20 

ફોમષેટમાં તે પ્ેલા્ી નંબર-1 ્તી. કેપટન રોસ્ત શમા્સએ પણ મેચ 
બાિ કહ્ં ્તું કે, અમારં ધ્ાન રેનનકિંગ પર ન્ી અમે િરેક મેચમાં 
વધુ સારં કરવાનો પ્ર્ાસ કરીએ છીએ. ટીમ ઈનન્ડ્ા એક તરફ 
T20 અને ODI રેનનકિંગમાં નંબર-1 છે તો બીજી તરફ ટેસટમાં 
નંબર-2 છે અને જો તે ઓસટ્ેસલ્ા્ી સસરીઝ જીતે છે તો તે ત્ાં 
પણ નંબર-1 બની શકે છે. ટીમ રેનનકિંગમાં ભારતનો િબિબો છે 
પરંતુ ખેલા્ડીઓની રેનનકિંગમાં ્વે િબિબો જોવા મળી રહ્ો છે. 
ન્ુઝીલેન્ડ સામેની વન્ડે સીરીઝ સમાપ્ત ્્ા બાિ મો્મમિ સસરાજ 

ODI રેનનકિંગમાં નંબર-1 બોલર બની ગ્ો છે. આશ્ચ્્સજનક વાત 
એ છે કે િરેક ફોમષેટમાં એક અ્વા બીજી રેનનકિંગમાં ભારતી્ 
ખેલા્ડી નંબર-1 પર ્્ાવત છે. આઈસીસી એવોરસ્સમાં પણ 
ભારતી્ ખેલા્ડીઓનો મસ્મા જોવા મળ્ો છે. ICCએ સયૂ્્સકુમાર 
્ાિવને T20 પલે્ર ઓફ ધ ્ર તરીકે પસંિ ક્યો છે. ICCની 
વર્્સ 2022ની સવ્સશ્ેષ્ઠ T20 ટીમમાં ્ાદિ્સક પંડ્ા-સવરાટ કો્લી 
અને સયૂ્્સકુમાર ્ાિવ સસ્ત ત્રણ ભારતી્ોનો સમાવેશ ્ા્ છે. 
જ્ારે ઋર્ભ પંતને ICC ટેસટ ટીમમાં જગ્ા મળી છે.

સિડની
સાસન્ા સમઝા્સ અને રો્ન બોપન્ાની ભારતી્ 

જો્ડી ઓસટ્ેસલ્ન ઓપન 2023ની સમકસ્ડ ્ડબલસની 
સેસમફાઇનલમાં પ્ોંચી છે. ભારતી્ જો્ડીને 
ક્ાટ્સર ફાઇનલમાં વોકઓવર મળ્ો ્તો. અંસતમ-
8 મુકાબલામાં સાસન્ા-રો્નની જો્ડીને લાતસવ્ા 
અને સપેનની જેલેના ઓસટાપેનકો અને ્ડેસવ્ડ વેગાની 
જો્ડીનો સામનો કરવાનો ્તો. રો્ન બોપન્ા 
અને સાસન્ા સમઝા્સની ભારતી્ જો્ડી લેટસવ્ા 
અને સપેનની જેલેના ઓસટાપેનકો અને ્ડેસવ્ડ વેગા 

્ના્સન્ડીઝ પર વોકઓવર મેળવ્ા બાિ ઓસટ્ેસલ્ન 
ઓપનની સમકસ્ડ ્ડબલસની સેસમફાઈનલમાં પ્ોંચી 

્તી. ભારતી્ જો્ડીએ અત્ાર સુધી સમકસ 
્ડબલસમાં એક પણ સેટ ગુમાવ્ો ન્ી. ્વે તેઓ 
ત્રીજા રિમાંદકત દ્ડઝા્ર કે અને નીલ સકુપસકી અને 
ટેલર ટાઉનસેન્ડ અને જેમી મરે વચ્ેની મેચના 
સવજેતા સામે ટકરાશે. ભારતી્ જો્ડીએ પ્રી-
ક્ાટ્સર ફાઇનલમાં એદર્લ બે્ાર અને માકોટો 
સનનોસમ્ાની ઉરગવેની જો્ડીને 6-4 7-6્ી ્રાવીને 
ક્ાટ્સર ફાઇનલમાં જગ્ા બનાવી ્તી. એક કલાક 
અને 17 સમસનટ સુધી ચાલેલી મેચના પ્ર્મ સેટમાં 
ભારતી્ જો્ડીએ પ્રભુતવ જમાવ્ું ્તું. 

ટીમ્ી લઈને ખેલા્ડી સુધી..નંબર 1 પર ટીમ ઈનન્ડ્ાનો જલવો
ટીમ ઈન્ડયા માટે વર્ષ 2023ની શરૂઆત શાનિાર ર્ી  ઃ માત્ર એક જ સ્ાન બાકી..

સસરાજનો ્ડંકો: ટ્ેનટ બોલટને પાછળ 
રાખી િુસન્ાનો નંબર-1 બોલર બન્ો

ICC Awards: સયૂ્્સકુમારને 
T20 સરિકેટર ઓફ ધ ્રનો એવો્ડ્સ

ટી20 સસરીઝીઃ  ભારતને 
મોટો ફટકો, ઈજાના 

કારણે ઋતુરાજ બ્ાર
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ે 27 

જાન્ુઆરી્ી ત્રણ ટી20 મેચની 
સસરીઝનો પ્રારંભ ્ઈ રહ્ો છે. 
અગાઉ ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને ત્રણ 
મેચની વન-્ડે સસરીઝમાં 3-0્ી 
ક્ીન સવીપ ક્ુું ્તું. ભારતી્ સરિકેટ 
કિંટ્ોલ બો્ડષે ટી20 સસરીઝ માટે સટાર 
ખેલા્ડીઓને આરામ આપ્ો છે કેમ કે 
ભારતને આગામી મસ્ને ઓસટ્ેસલ્ા 
સામે ઘરઆંગણે ચાર ટેસટ મેચની 
બો્ડ્સર-ગાવસકર ટ્ોફી રમવાની 
છે. ભારી્ ટીમ ્ાદિ્સક પંડ્ાની 
કેપટનસીમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ટી20 
સસરીઝ રમશે. જોકે, સસરીઝ ્રૂ ્ા્ 
તે પ્ેલા જ ભારતી્ ટીમને મોટો 
ફટકો પડ્ો છે. ભારતી્ ઓપનર 
ઋતુરાજ ગા્કવા્ડ બ્ાર ્ઈ ગ્ો 
છે. તેના કાં્ડામાં િુખાવો ્ઈ રહ્ો છે 
અને તેના કારણે તે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 
રમી શકશે ન્ીં. 

Womens IPLની 5 ટીમોની 4670 
કરો્ડમાં ્રાજી, અમિાવાિીઓ ખુશાલ

અમિાવાિ 
સવશ્વ સરિકેટ ઈસત્ાસને નવા આ્ામ 

આપનાર ઈનન્ડ્ન પ્રીસમ્ર લીગ ્વે 
નવા આ્ામ સર કરવા જઈ ર્ી છે. 
પુરૂર્ IPLની ભવ્ સફળતા બાિ ્વે 
ભારતમાં મસ્લા IPLના મં્ડાણ ્ઈ 
રહ્ાં છે. સવશ્વ સરિકેટની શ્ેષ્ઠ મસ્લા 
ખેલા્ડીઓ ્વે ભારતમાં મેચ રમતા 
જોવા મળશે. BCCIએ મસ્લા 
IPLની ટીમોના ઓકશનનું પદરણામ 
જા્ેર ક્ુું છે. ભારતી્ સરિકેટ કિંટ્ોલ બો્ડષે 
લાંબી રા્ જો્ા બાિ આખરે મસ્લા 
ઈનન્ડ્ન પ્રીસમ્ર લીગની જા્ેરાત 
કરી છે. બો્ડષે 25 જાન્ુઆરી, બુધવારે 
લીગની નવી 5 ફ્ેનચાઇઝીની જા્ેરાત 
કરી ્તી. મેનસ આઈપીએલની 7 
ફ્ેનચાઈઝીમાં્ી માત્ર મુંબઈ ઈનન્ડ્નસ, 

રો્લ ચેલેનજસ્સ બેંગલોર અને દિલ્ી 
કેસપટલસના માસલકોને તેમાં ફ્ેનચાઈઝી 
મળી છે. જા્ેરાત અનુસાર BCCIને 
આ ્રાજી્ી 4669.99 કરો્ડ રૂસપ્ાની 
કમાણી ્ઈ છે. આ સસવા્ બો્ડષે લીગનું 
નામ પણ રાખ્ું છે - મસ્લા પ્રીસમ્ર 
લીગ (WPL). આ વર્ષે માચ્સમાં પ્ર્મ 
વખત શરૂ ્નારી આ નવી ટયૂના્સમેનટ માટે 

BCCIને ઘણી કિંપનીઓ પાસે્ી સબ્ડ 
મળી ્તી, ત્ારબાિ બીસીસીઆઈએ 
બુધવારે 5 સૌ્ી વધુ બોલી લગાવનાર 
ફ્ેનચાઈઝીના નામની જા્ેરાત કરી 
્તી. આ ્રાજીમાં અમિાવાિ, મુંબઈ, 
બેંગલુર, દિલ્ી અને લખનૌ શ્ેરોને 
ફ્ેનચાઈઝી મળી છે. આ પાંચે્ શ્ેરોમાં 
IPL ફ્ેનચાઈઝી પ્ેલે્ી જ ્ાજર છે.

વિમપોન્સ પ્રીમમયર લરીગમ્ં ્ટ્મપોલ ટરીમ્પો નરીચપો મુજબ છપો .
1. અદાણી સ્પોર્ટ્સલાઇન, અમદાવાદ, રૂ. 1289 કરપોડ.
2. Indiawin Sports, મુંબઈ, 912.99 કરપોડ
3. રપોયલ ચેલેન્જ્ટ્સ સ્પોર્ટ્સ, બેંગલુરુ, 901 કરપોડ
4. JSW GMR ક્રિકેટ, દદલ્ી, 810 કરપોડ
5. કેપ્ી ગલપોબલ ્પોલલડંગ્ટ, લખનૌ, 757 કરપોડ

આ�થિય� શેટ્ટી આને 
કે.આેલ. ર�હુલ લગ્ન 

ગ્રંથિિટી જેડ�ય�

રમત મરંત્�લયે જહેર 
કરેલટી સમમમતિટી 

પહેલવ�ન�ે ન�ર�જ

મુંબઈ
ભારતી્ રિકેટર રા્ુલ અને 

આસ્્ા શેટ્ી લગ્નગ્ંસ્્ી જો્ડાઈ 
ગ્ા છે. લોકેશ રા્ુલ અને 
આસ્્ા શેટ્ીના લગ્ન તમામ સવધી 
સા્ે ્્ા ્તા. કપલે કૃષણ ભજન 
‘અચ્ુતમ કેશવમ કૃષણ િામોિરમ’ 
સા્ે સાત ફેરા લીધા ્તા. સવસધ 
સંપન્ ્્ા બાિ સુનીલ શેટ્ી અને 
અ્ાન શેટ્ી મીદ્ડ્ા અને તેમના 
તમામ પ્રશંકોનો આભાર વ્ક્ત 
કરવા માટે બ્ાર આવ્ા ્તા જેનો 
વીદ્ડ્ો રોકેટ ગસતએ વા્રલ ્ઈ 
રહ્ો છે. આ સા્ે સુનીલ શેટ્ીએ 
કહ્ં ્તું કે રા્ુલનો સસરો ન્ીં 
સપતા બનીને ર્ેવા માંગુ છુ. આ 
મારી ખાસસ્ત છે અને આ જ કરી 
શકુિં છું. કે.એલ.રા્ુલનો પદરવાર 
અને સુનીલ શેટ્ીના પદરવાર તા 
નજીકના સમત્રો ્ાજર રહ્ા ્તા.

ઓસટ્ેસલ્ન ઓપન: સાસન્ા-બોપન્ાની જો્ડી સમકસ્ડ ્ડબલસની સેસમફાઇનલમાં
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