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રામ મંદિરને ઉડાવાની ધમકી, એજન્ીઓ એલર્ટ
અયોધયયા

અયોધયયા ખયાતે આવેલી હિન્દુઓનયા ભગવયાન 
રયામની જનમભૂહમને બોમબથી ઉડયાવવયાની ગદુરુવયારે 
ધમકી મળી િતી. જેને પગલે ઉત્તરપ્ર્ેશનયા 
અયોધયયા ખયાતે પોલીસ તંત્રમયાં ્ોડધયામ મચી 
ગઈ િતી. ધમકીની સદુચનયા મળતયાં જ સદુરક્યા 
એજનસીઓ એલર્ટ થઈ ગઈ િતી. નેપયાળથી 

શયાહલગ્યામ પથથર ઉત્તરપ્ર્ેશમનયા અયોધયયા ખયાતે 
લયાવવયામયાં આવયો છે. આખો ્ેશ ઉતસયાિમયાં છે. 
તયયારે રયામમંદ્રને બોમબથી ઉડયાવવયાની ધમકી 
મળતયંા સમગ્ સરકયાર તેમજ પોહલસ અને સરક્યા 
એજનસીઓ એલર્ટ થઈ ગઈ િતી.  નેપયાળનયા 
જનકપદુરથી ્ેવ શીલયા લઈ બદુધવયારે રયાત્રે આ 
યયાત્રયા જનમભૂહમ અયોધયયા ખયાતે પિોચી િતી. 
જયયા ગદુરુવયારે સવયારે શયાસ્ત્રોક્ત હવહધ અનદુસયાર 
પદુજન અચ્ટન કરવયામયાં આવયદુ િતદું. અને સમગ્ 

અયોધયયા વયાસીઓ ઉતસયાિ મનયાવી રહ્યા છે. તયયારે 
રયામમંદ્રને બોમબથી ઉડયાવવયાની ધમકી મળતયંા 
લોકોમયાં હચંતયા ફેલયાઈ ગઈ છે.  પોહલસને સદુચનયા 
આપનયાર મનોજકુમયાર કહ્યુ કે સવયારે લગભગ 
5.30 કલયાકે તેમનયા ઉપર એક ફોન આવયો 
િતો. જેમયાં ફોન કરનયાર શખસ ેકહ્યુ કે આજે 10 
વયાગયયા સદુધી રયામ જનમભૂહમને બોમબથી ઉડયાવી 
્ેવયામયાં આવશે તેવી ધમકી આપી િતી. જે બયા્ 
મનોજકુમયારે પોલીસ સ્રેશને સદુચનયા આપી િતી
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પરિેશમાં િેશની મિેં ક એરલે

ઇંગ્લેન્ડમાં ફરી હડતાળાલે : શિક્ષકાલે, કામદારાલે, 
બસ અનલે રલે્વલેના કમ્મચારીઅાલે હડતા્ ઉપર
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તમમ્નાડુમાં વરસાદથી જળબંબાકારની 
સ્થિતત : િાળા અનલે કાલે્લેજલે બંધ કરાઈ
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નલેપાળના જનકપુરથી દલેવ િી્ા અાવ્ા બાદ અયાલેધ્યમાં યાત્ા નીકળી અનલે તરત જ અજણયા િખ્લે પાલે્ીસનલે ફાલેન કયાયો



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 03 FEBRUARY, 202302 કેનેડા

કેલગેરી 
પાર્ક્સ કેનેડા કહે છે કે, મુલાકાતીઓ માર્સમાં 

દેશભરમાં તેની ્કાઇટ્ક ઉપર કેમ્પંગ અને 
અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટે રરઝર્વેશન કરાર્ર્ાનું શરૂ 
કરશે. દરેક રાષ્ટી્ય ઉદ્ાન, ઐત્તહાત્્કક સ્થળ 
અને દરર્યાઈ ્ંકરક્ષણ ત્ર્સતાર પર ઓનલાઈન 
પોસટ કરા્યેલી રરઝર્વેશનની તારીખો અલગ 
અલગ હો્ય છે.

પાર્ક્સ કેનેડાએ એક ત્નરે્દનમાં જણાવ્યું છે કે, 
બુરકંગ તાજેતરના ર્ર્ષો કરતાં ્થોડા મત્હના પછી 
શરૂ ્થ્યું છે. કારણ કે, રરઝર્વેશન ત્્કસટમ જૂની 

્થઈ રહી છે અને તેને કેટલાક અપગે્ડની જરૂર 
છે. એજન્કીનું કહરે્ું છે કે આ ત્્કસટમ પહેલાની 
ત્્કસટમ કરતા અલગ હશે, પરંતુ તે ્કમાન 
્ુકત્ર્ધાઓ આપશે અને કા્યષો કરશે.

તેણે ઉમે્યુું કે, જે કોઈ પણ વ્યત્તિ અગાઉના 
બુરકંગ ત્ર્શે માત્હતી ્ેકર્ કરર્ા માંગતી 
હો્ય તે 26 ફેબ્ુઆરી પહેલા કરી લે. બધા 
ર્પરાશકતા્સઓએ 3જી માર્સ પછી અને તે 
મત્હના પછી કોઈપણ પ્રકારનું આરક્ષણ કરર્ાનું 
શરૂ કરાર્તા પહેલા અપગે્ડ કરેલી ત્્કસટમ ઉપર 
એક નરંુ્ ્ુયઝર એકાઉનટ બનાર્ર્ું જરૂરી છે.

કેમ્પંગ ્કત્હતની પ્રવૃત્તિ માટે પાર્ક્સ કેનેડા 
દ્ારા રરઝર્વેશન ત્્કસટમને અપડેટ કરાઈ
અગાઉના બુકકંગ વિશે માકિતી સેિ કરી લિેા નાગકરકાેને અનુરાધે 

ટોરોનટો 
30મી જાન્યુઆરી્થી, કેટલાક અસ્થા્યી 

ત્ર્દેશી કામદારો (TFWs)ના પરરર્ારના 
્કભ્યો ર્ક્ક પરત્મટ માટે પાત્ર બન્યા છે. 
ઇત્મગ્ેશન પ્રધાન ્કીન ફ્ેઝરે જણાવ્યું હતું કે 
અસ્થા્યી રૂપે કામરલાઉ ત્ર્દેશી કા્ય્સકર પ્રોગ્ામ 
(TFWP) અને ઇનટરનેશનલ મોત્બત્લટી 
પ્રોગ્ામ (IMP)માં મુખ્ય અરજદારોના 
પરરર્ારના ્કભ્યોને ર્ક્ક પરત્મટનો ત્ર્સતાર 
કરર્ામાં આર્શે. આ માપદંડ કેનેડાને શ્રમની 
તીવ્ર અછત ્કામે લડર્ામાં મદદ કરશે. 

આ પગલું અમલમાં આવ્યું ત્યાં ્કુધી, ર્ક્ક 

પરત્મટ માત્ર ઉચ્ચ-કુશળ વ્યર્્કા્યોમાં મુખ્ય 
અરજદારોના જીર્ન્કા્થી અને પરરર્ારના 
્કભ્યો માટે જ ઉપલબધ હતી. TFWsના 
જીર્ન્કા્થી, આત્શ્રતો અને કોમન-લો પાટ્સન્ક્સને 
કામરલાઉ ધોરણે ર્ક્ક પરત્મટ જારી કરીને, 

્કરકાર નાણાકી્ય મસ્થરતામાં ્કુધારો કરીને અને 
પરરર્ારો માટે એક્કા્થે રહેર્ાનું અને તેમના 
્કમુદા્યોમાં એકીકૃત ્થર્ાનું ્કરળ બનાર્ીને 
કામદારોમા્ંથી કેટલાકનાં તણાર્ને દૂર કરર્ાની 
આશા રાખે છે.

જાન્યુઆરી અને ઓરટોબર 2022ની ર્ચ્ચે, 
કેનેડાએ 645,000્થી ર્ધુ ર્ક્ક પરત્મટ જારી 
કરી હતી. જે 2021માં આ જ ્કમ્યગાળામાં 
જારી કરા્યેલી 163,000 ર્ક્ક પરત્મટ કરતાં 
લગભગ રાર ગણી છે.

દેશમાં કામદારોની અછતને દૂર કરવા સરકારની નવી નીતત મદદરૂપ બનવાની આશા
ત્ર્દેશી કામદારોના પરરર્ારોને હંગામી ર્ક્ક પરત્મટ શરૂ

વક્ક પરતમટ માટેની પાત્રતા નીચેના માપદંડોને પૂર્ણ કરનારાઓ માટે નક્ી કરવામાં આવી
1. વર્ક પરમિટધારરના જીવનસાથી, રોિન-લો પાટ્ટનર અથવા આમરિત બાળર છે જેઓ રોઈપણ તાલીિ, મિક્ષણ, અનુભવ અને જવાબદારીઓ 

(TEER)ની રિેણી (0 થી 5)ની નોરરીિાં રાિ રરે છે અથવા િુખ્ય અરજદાર છે અને તેની પાસે ઓપન વર્ક પરમિટ છે. 2. જીવનસાથી, 
સાિાન્ય રા્યદાના ભાગીદારો અને રાિદારોના આમરિતો TEER 4 અથવા 5ની નોરરીિાં િોસિી રૃમિ રા્ય્ટરર રા્ય્ટક્રિના ઓછા વેતન 
પ્રવાહ અને અસથા્યી મવદેિી રાિદાર રા્ય્ટક્રિના રૃમિ પ્રવાહ હેઠળ આ સિ્યે અરજી રરવા પાત્ર નથી.
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બ્રામ્પ્ટન 
ગુજરાતી સિસિયર ગ્ુપ, બ્ામ્પ્ટિ દ્ારા તા. 

29 જાનયુઆરીિા રોજ ગોરમેડો લાયબે્રી, 
બ્ામ્પ્ટિ ખાતે મી્ટીંગ રાખવામાં આવી હતી. 
મી્ટીંગિી થીમ પ્રજાિત્ાક દિિ અિે ઉત્રાયણ 
હતી. કાય્યક્રમિી શરૂઆત પ્રાથ્યિાથી થયા બાિ 
િક્ાબેિ રાજાએ િૌિંુ ઉમળકાભેર સવાગત 
કયુું હતુ. કુિુમબેિે ‘િારે જહાં િે અચ્ા’ ગીત 
પર કિરત કરાવયા પ્ી ભારતિું રાષ્ટ્રગીત 
‘જિ-ગણ-મિ’ અિે ‘OH CANADA’િું 
િમુહગાિ કરાયું હતુ. મિુભાઈ પ્ટેલે મંડળિે 
લગતા જરૂરી િૂચિો કયા્ય હતા. હર્યિભાઈ પ્ટેલે 
પણ Cuba trip સવશે ચચા્ય કરી હતી. જે બાિ 
જાનયુઆરીમાં મંડળિા જે િભયોિી બથ્ય ડે અિે 
એસિવસિ્યરી હોય, તે ઉજવવામાં આવી હતી. 

્ટી-બ્ેક પ્ી ‘ભાગ-ભાગ રે દિરંગી’ ગીત પર 
કલયાણીબેિે ખૂબ જ િંુિર, િયિરમય નૃતય રજૂ 
કયુું હતુ. કૌસશકભાઈ પંડ્ાએ ‘મેરા િેશ રંગીલા’ 
ગીત રજૂ કયુું તથા િુભારભાઈ અિે િુવણ્યબેિે 
‘ચલી ચલી રે પતંગ’ ગીત પર ડાનિ કયયો હતો. 
તયારબાિ િેશભસતિિા રી-મીકિ િોન્ગિ પર 
દિપીકાબેિ અિે ગ્ુપે ડાનિ રજૂ કયયો હતો. 

ડીિરિા સપોનિર િક્ાબેિ મહનેદ્રભાઈ પ્ટેલ 
હતા. જમણમાં લાડુ, બ્ટે્ટા-વડા, પૂરી, િાળ-
ભાત-શાક, પાપડ-પાપડી હતા.

અંતમાં િક્ાબેિે 30 જાનયુ. ગાંધી સિવા્યણ િીિ 
સિસમત્ે ‘વૈષણવ જિ તો’ ગીત ગાઈ િૌ િભયોિો, 
કસમ્ટી િભયોિો, કીચિ કમી્ટી, િવ્ય કલાકાર 
ભાઈ, અસિલભાઈ જેઠવા તથા કાય્યક્રમિા 
િંકલિકતા્ય જયોસતબેિિો આભાર માનયો હતો. 

ગુજરાતી સિસિયર ગુ્પ દ્ારા પ્રજાિત્ાક 
દિિ તેમજ ઉત્રાયણિી ભવય ઉજવણી

સભાેની વર્ષગાંઠ અને અેનનવસ્ષરીની ઉજવણી બાદ ગીત અને નૃત્યની રમઝટ જામી

બાલકૃષ્ણને જગાવવાનું કીત્ષન 
રાગ -અાહીર ભૈરવમાં રજૂ થતા 
ભકાે ભાવવવભાેર થઈ ગયા

્ટોરોન્ટો 
્ટોરોન્ટોમાં સવરાિુરાગ એ સહનિુસતાિી 

િંગીતિા ચાહકોિંુ એક િમસપ્યત ગ્ુપ ્ે. જે 
્ેલ્ા ૧૨ વર્યથી શાસત્ીય િંગીતિે ઉજાગર 
કરી રહં્ ્ે. ૨૦૨૩િી પ્રથમ ઘર બેઠક યજમાિ 
રીસશરાજ અિે કીત્યિબેિિા સિવાિ સથાિ 
૧૫૪, િોથ્ય યોક્ક ઍડમોન્ટોિ ખાતે ગત તા.૨૮ 
૧૨-૨૩િી િલુણી પુષ્ટિ માગગીય કીત્યિ િંધયા 
યોજાઈ હતી.

પુષ્ટિ માગ્ય પ્રણાલીમાં મંગલાથી શયિ િુધીિા 
કીત્યિ સવારાિુરાગિા િાધકો દ્ારા ગવાયાં હતા. 
િૌ પ્રથમ મંગળા બાલકૃષણિે જગાવવાિું કીત્યિ 
રાગ -આહીર ભૈરવમાં જાગીયે ગોપાલ લાલ 
...માિિી  મેહતા અિે  સબ્નિા ગોસવામીએ 
ગાયુ હતુ. આલાપચારી અિે સવદરલ ગાયિએ 

શ્ોતા ઓિે મંગલ િશ્યિ કરાવી  િીધાં હતા. 
તેમિું બીજું કીત્યિ રાગ પૂવગીમાં આગે ગાય પા્ા 
ગાય, ઈત ગાય, ઉત ગાય આવિીિું પિ પણ 
ઉત્મ ગવાયું હતુ. બીજી જોડી સવથા સક્રષિમૂથગી 
અિે કુમિુ  પ્ટેલિી હતી. જેણે કલેવા રાગ 
સબભાિમાં અિે મૈયા મોહે માખણ સમિરી ભાવે, 
ત્ીજું રાગ િારંગમાં મીઠો મિિ ગોપાલ િરિ 
લય િાથે ગવાયું હતુ. બાળગાયક  પસવત્એ 
રાગ આશાવરીમાં સપ્રય િવિીત પાલિે ઝૂલે શ્ી 
સવટ્વલિાથ, ઝુલાવે હો ગીતે િૌિા દિલ જીતી 
લીધાં.

ત્ીજી જોડીમાં ઉષમા િેિાઈ અિે કીત્યિબિેે 
રાગ અલહૈયામાં ગીત રજૂ કયુું હતુ. ભસતિ પૂણ્ય 
વાતાવરણમાં િંધયાિંુ િમાપિ થયું હતુ. યજમાિ 
દરરી રાજ અિે કીત્યિિા િૌજનયથી િૌએ 
મહાપ્રિાિિો સવાિ માણયો હતો. ઉતપલ િાગોરી 
અિે પ્રકાશ બારભાયા  તેમજ જીતભાઈિી 
િેવાઓથી પ્રિંગ િીપી ઉઠયો હતો. હવે પ્ી 
સવારાિુરાગ િો રસિયા િો બીજો કાય્યક્રમ  માચ્ય 
માિમાં યોજાશે .

્ટોરોન્ટોમાં સવરાિુરાગ દ્ારા ભજિ 
િંધયા ઃ મંગલાથી શયિ િુધીિા કીત્યિ 
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30 હજાર શબ્દના રરપોર્ટે  અદાણી 
જૂથના 4 લાખ કરોડ ધોઈ નાંખ્ા

તંત્રી - સ્વદેશ

અમેરિકન ફાઇનેન્સિયલ રિસિર્ચ ફમ્ચ હિંડનબર્ગે 
અદાણરી જૂથ અરં્ે િજૂ કિેલા એક સંિશોધને 
દહુનયાભિમાં ખળભળાટ મરા્વરી દરીધો છે. 30 
િજાિ શબદના આ રિપોટ્ચમાં અદાણરી જૂથ સિામે 

અનેક ર્ંભરીિ આક્ેપો 
થતાં અઠ્વારડયામાં 
જ આ જૂથને 4 લાખ 
કિોડથરી પણ ્વધુનું 
નુકસિાન થઈ ર્યુ 
છે. જો કે, રિપોટ્ચમાં 
મુકાયેલા આક્ેપોને 
નકાિતા અદાણરી ગ્ૂપે 
પણ કેટલાક સિ્વાલોના 
જ્વાબ પણ આપયા છે, 

પિંતુ તેમ છતાં િોકાણકાિોમાં ર્ભિાટ ફેલાયેલો 
છે. 

24 જા્યુઆિરીના િોજ અમેરિકન 
ફાઇનેન્સિયલ રિસિર્ચ ફમ્ચ હિંડનબર્ગે એક રિપોટ્ચ 
જાિરી કયયો, તે પછરી ભાિતના કોપયોિેટ જર્તમાં 
ભૂકંપ સિજા્ચયો છે. અિે્વાલના બે રદ્વસિ પછરી 
એટલે કે 27 જા્યઆુિરીએ ર્ૌતમ અદાણરીનરી 
કંપનરી શેિબજાિમાં સેિક્ડિરી શેિ ઇસયૂ લા્વ્વાનરી 
િતરી. આ કોઈ નાનો ઇસયૂ નોિતો, પિંતુ રૂ. 
20,000 કિોડનો સિૌથરી મોટો FPO છે. રિસિર્ચ 
ફમગે રિપોટ્ચમાં અદાણરી ગ્ૂપને 88 પ્રશ્ો પૂછયા 
છે. જેમાં ઘણા પ્રશ્ો ખૂબ રં્ભરીિ છે અને સિરીધા 
અદાણરી ગ્ૂપના કોપયોિેટ ર્્વન્ચ્સિને હનશાન 
બના્વે છે. અતયાિ સુિધરી તો હિંડનબર્્ચ રિસિર્ચએ 
નાનરી કંપનરીઓને અડફેટે લરીધરી િતરી, પણ 
આ ્વખતે અદાણરી જે્વા હ્વશ્વમાં જેનરી ર્ણના 
ટોરના ઔદ્ોહર્ક ગૃિમાં થયા છે, તેનરી સિામે 
પડ્વાનરી હિંમત કિરી છે. હિંડનબર્્ચ રિસિર્ચ કંપનરી 
ફોિેન્સિક નાણાકીય સિંશોધનમાં હનષણાત િો્વાનો 
દા્વો કિે છે. કંપનરીનરી ્વેબસિાઇટ અનુસિાિ, આ 
કંપનરી શેિ, ક્ેરડટ અને ડેરિ્વેરટવ્ઝનું હ્વશ્ેષણ 
કિે છે. કંપનરીએ પોતાનરી ્ેવબસિાઈટ પિ લખયું 
છે કે તે માન્વસિહજ્ચત ર્ોટાળા એટલે કે કંપનરીના 
રોપડામાં િિેલરી ર્િબડ, કંપનરીઓનરી અંદિ રાલરી 
િિેલા ર્ેિ્વિરી્વટ અને કંપનરીના વય્વિાિોને 
ઉજાર્િ કિે છે. અમેરિકાનરી એક ઇ્્વસેટમે્ટ 
રિસિર્ચ ફમ્ચના રિપોટ્ચમાં અદાણરી જૂથ પિ રં્ભરીિ 
આિોપો મુકતા દા્વો કિાયો છે કે, અદાણરી જૂથનરી 
કંપનરીઓ દે્વામાં ડૂબેલરી છે. ઉપિાંત અદાણરી જૂથ 
દાયકાઓથરી સટોક મેનરીપયુલેશન અને એકાઉન્ટંર્ 
ફ્ોડમાં સિામેલ છે. આ હસિ્વાય આ કંપનરી પોતાનું 
િોકાણ પણ કિે છે. કંપનરીઓનો પોતે કંપનરીઓમાં 
નાણાં પણ િોકે છે. હિંડનબર્્ચ રિસિર્ચ કંપનરી 
પ્રોફાઇલ મુજબ, કંપનરી પોતે એન્ટહ્વસટ શોટ્ચ 
સિેલિ છે. 

હિંડનબર્્ચ રિસિર્ચ કંપનરીના ્વડા નાથન 
એ્ડિસિન છે. તેઓ આ રિસિર્ચ ફમ્ચના સથાપક 
છે. કનને્ટકટ યુહન્વહસિ્ચટરીમાં અભયાસિ કયા્ચ બાદ 
એ્ડિસિને પોતાનરી કાિરકદદીનરી શરૂઆત ફે્ ટસિેટ 
રિસિર્ચ નામનરી ડેટા કંપનરી સિાથે કિરી િતરી. અિીં 
તેમનું કામ ઇ્્વેસટમે્ટ મેનેજમે્ ટ કંપનરીઓ 
સિાથે સિંબંહધત િતું. તયાિબાદ તેણે ્વષ્ચ 2017માં 
તેનરી શોટ્ચ સેિહલંર્ ફમ્ચ હિંડનબર્્ચ રિસિર્ચ શરૂ કિરી 
િતરી. તમને કદાર ન્વાઈ લાર્શે, પણ હિંડનબર્્ચ 
રિસિર્ચના સથાપક આ નાથન એ્ડિસિન અર્ાઉ 
ઇ્ઝિાયેલમાં એમબયુલ્સિ ડ્ાઇ્વિ િિરી રૂ્યા 
છે. ખિે િ્વે ્વાત મુખય મુદ્ાનરી કિરીએ. અદાણરી 
ગ્ૂપનો ખુલાસિો કિતા પિેલા હિંડનબર્્ચ રિસિર્ચ 
અર્ાઉ અનેક કંપનરીઓ હ્વશે આ્વા રિપોટ્ચ 
જાિેિ કિરી રૂકી છે. હ્વહ્વધ કંપનરીઓ હ્વશે આ્વા 
રિપોટ્ચને કાિણે સંિબંહધત કંપનરીઓના શિેમાં ભાિે 
ઘટાડો જો્વા મળયો િતો. ્વષ્ચ 2017માં હિંડનબર્્ચ 
રિસિર્ચનરી સથાપના થઈ તયાિથરી અતયાિ સિુધરીમાં આ 
ફમ્ચ લર્ભર્ 16 કંપનરીઓમાં કહથત ર્ેિિરીહતઓ 
સંિબંહધત મોટા ખુલાસિા કિરી રૂકી છે. 

2020માં રિસિેર્ચ ફમગે હનકોલા હ્વશે ખુલાસિો 
કયા્ચ બાદ કંપનરીના શેિમાં ભાિે ઘટાડો જો્વા મળયો 
િતો. હનકોલા એક ઇલેન્રિક ્વાિન ઉતપાદન કિતરી 

કંપનરી િતરી. આ કંપનરીએ િોકાણકાિોને તેમના 
ન્વા ્વાિનો હ્વશે માહિતરી આપરીને છેતયા્ચ િતા, 
જયાિે ્વાસત્વમાં તેમનરી પાસિે કોઈ ્વાિન નિોતું. 
2016થરી હિંડનબર્્ચ રિસિરગે આ્વા ડ્ઝનેક રિપોટ્ચ 
બિાિ પાડ્ા છે, જેના કાિણે ઘણરી કંપનરીઓના 
શિે ભયાનક િરીતે તૂટરી ર્યા િતા. હ્વ્સિ ફાઇના્સિ, 
રાઇના મેટલ રિસિોહસિ્ચસિ, એરએફ ફૂડસિ અને 
િાયોટ બલોકરેન જે્વરી કંપનરી ભોંઈ ભરે્રી થ્વા 
પાછળ પણ આ જ ફમ્ચના રિપોટ્ચ જ્વાબદાિ છે. 
હિંડનબર્્ચ રિસિર્ચ મહિનાઓ અને ્યાિેક ્વષયોનો 
સિંશોધન પછરી કોઈપણ કંપનરીમાં ર્િબડનરી તપાસિ 
પિ હ્વર્ત્વાિ અિે્વાલ તૈયાિ કિે છે અને પછરી 
તેને જાિેિ કિે છે.  કંપનરીનરી ્વેબસિાઈટ અનુસિાિ, 
તે સિૂત્ો પાસિેથરી મળેલરી માહિતરીના આધાિે 
સિંશોધન કિે છે. આ માહિતરી મેળ્વ્વરી એટલું સિિળ 
િોતું નથરી.  હિંડનબર્્ચના િાલના રિપોટ્ચમાં દા્વો 
કિાયો છે કે, અદાણરી ગ્ૂપ પિ શેિબજાિમાં હલસટેડ 
મિત્વનરી કંપનરીઓ પિ ઘણું દે્વું છે. આ શેિો 
હર્િ્વે મૂકીને આસિમાને પિોંરતા ્ેવલયુએશન સિાથે 
લોન લે્વામાં આ્વરી છે, જેના કાિણે સિમગ્ જૂથનરી 
આહથ્ચક નસથહત મુશકેલરીમાં આ્વરી શકે છે. 

ટૂંકા ર્ાળામાં કંપનરી કેશ ફલોના સંિદભ્ચમાં 
સિમસયાઓનો સિામનો કિરી શકે છે. મૂળભૂત 
હ્વશ્ેષણ મુજબ તે 85 ટકા સિુધરી ઘટરી શકે છે. 
આ રિપોટ્ચમાં એ્વો દા્વો પણ કિાયો કે અદાણરી 
ગ્ૂપ હ્વરુદ્ધ 4 મોટરી તપાસિ કિાઈ છે, જેમાં મનરી 
લો્ડરિંર્, ટે્ સિ રોિરી અને ભ્રષ્ારાિ જે્વા મુદ્ા 
છે.  જોકે, હિંડનબર્્ચ રિસિર્ચના રિપોટ્ચમાં કિાયેલા 
તમામ આિોપોને પાયાહ્વિોણા ર્ણા્વતા 
અદાણરી ગ્ૂપના લરીર્લ િેડ જહતન જલુંધ્વાલાએ 
એક હન્ેવદનમાં જણાવયુ ંિતું કે, અમે હિંડનબર્્ચ 
રિપોટ્ચ સિામે કાયદાકીય પર્લાં લ્ેવાનરી તૈયાિરી 
કિરી િહ્ા છરીએ. આ માટે અમે અમેરિકન અને 
ભાિતરીય કાયદા િેઠળ કાય્ચ્વાિરી કિરીશું.  ર્ૌતમ 
અદાણરી ગ્ૂપે યુએસિ ઇ્્વેસટમે્ટ ફમ્ચના રિપોટ્ચ 
બાદ ‘ઈિાદાપૂ્વ્ચક ખોટરી માહિતરી’ િજૂ કિ્વાનો 
આિોપ મૂ્યો છે. જહતન જલુંધ્વાલાએ એ્ંુવ 
પણ જણાવયુ ં િતું કે, આ્વા રિપોટ્ચને કાિણે 
ભાિતરીય શેિબજાિમાં અનસથિતા સિજા્ચઈ છે 
તે ખૂબ જ હરંતાજનક છે. ફમ્ચના રિપોટ્ચ પછરી 
બજાિમાં અદાણરી જૂથના શિે તુટતા િહ્ા િતા.  
તેથરી અદાણરી ગ્ૂપે તેનરી ફલેર્હશપ કંપનરી અદાણરી 
એ્ટિપ્રાઇહ્ઝસિનરી રૂ. 20,000 કિોડનરી ફોલો-
ઓન પનબલક ઓફિ (FPO) પાછરી ખેંરરી લરીધરી 
િતરી. આ પછરી ર્ૌતમ અદાણરીએ જણાવયું િતું કે 
સંિપૂણ્ચ સિબસક્ાઇબ એફપરીઓ પછરી મંર્ળ્વાિે તેને 
પાછો ખેંરરી લે્વાના હનણ્ચયથરી ઘણાને આશ્ચય્ચ થયું 
િશે. પિંતુ બજાિના ઉતાિ-રઢા્વને જોતા બોડ્ચને 
લાગયું કે, FPO સિાથે આર્ળ ્વધ્વું નૈહતક િરીતે 
યોગય િિેશે નિીં. કંપનરીનો ઉદે્શય શિેબજાિમાં 
આ્વતા ઉતાિ-રઢા્વને ધયાનમાં િાખરીને તેના 
િોકાણકાિોના હિતોનું િક્ણ કિ્વાનો છે.  
એટલા માટે અમે FPOમાંથરી મળેલરી િકમ 
પિત કિ્વા જઈ િહ્ા છરીએ. બરીજીબાજુ હ્વ્વાદ 
રર્તા આિબરીઆઈએ રુ્રુ્વાિે અદાણરી જૂથ 
પાસિે તેનરી હ્વહ્વધ ઘિેલુ બેંક પાસિેના િોકાણ અને 
લોન હ્વશેનરી જાણકાિરી મારં્રી િતરી. િ્વે આખા 
પ્રકિણમાં સિૌથરી મિત્વનું એ છે કે, ફમગે અદાણરી 
જૂથને જે 88 પ્રશ્ો પુછયા તેના જ્વાબમાં 
હિંડનબર્્ચને પણ બે મિત્વપૂણ્ચ પ્રશ્ો પૂછ્વા પડે 
તેમ છે. પિેલો સિ્વાલ કે શું પોતાને ‘એન્ટહ્વસટ 
શોટ્ચ સિેહલંર્’ ર્ણા્વતરી કંપનરી અબજો રૂહપયાનો 
નફો કિ્વા માટે તો આ રિપોટ્ચ અતયાિે નથરી 
લા્વરી ? બરીજો સિ્વાલ 27 જા્યઆુિરીના િોજ 
અદાણરી એ્ટિપ્રાઈ્ઝના રૂ. 20,000 કિોડનો 
FPO આ્વરી િહ્ો િતો તે પિેલા શું રિસિેર્ચ 
ફમગે અિબો રૂહપયા કમાઈ લ્ેવા ઈિાદાપૂ્વ્ચક આ 
રિપોટ્ચ જાિેિ કયયો નથરી ને?

તંત્રી સ્થાનેથરી
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સુરત
મોટેરાના આસારામ આશ્રમમાં 

૨૭ વર્ષ અગાઉ સુરતની મહિલા ઉપર 
દુષ્કમ્ષ ્કરવાના ગુનામાં વર્ષ ૨૦૧૩માં 
થયેલી ફરરયાદના અનુસંધાને 
ગાંધીનગર સેશનસ ્કોટ્ષમાં નવ વર્ષ 
સુધી ચાલેલી સુનાવણી દરમયાન ્કોટટે 
આસારામને આજીવન ્કેદની સજા 
ફટ્કારી છે અને ભોગ બનનાર હપડીતાને 
પચાસ િજાર રૂહપયાનું વળતર ચૂ્કવવા 
માટે પણ િૂ્કમ ્કરવામાં આવયો છે. 
આરોપી આસારામ ગુનાની ટેવવાળો 
િોવાથી અને અનય દુષ્કમ્ષના ્ેકસમાં જ 
સજા ભોગવતો િોવાથી મિત્તમ સજાની 
દલીલને ્કોટટે ગ્ાહ્ય રાખી િતી. 

વર્ષ ૧૯૯૬માં સુરતથી આસારામ 
આશ્રમમાં આવેલી મહિલાને ગુરુપુનમ 

પિેલા આસારામ દ્ારા તેની ્કુટીરમાં 
બોલાવવામાં આવી િતી અને માલીશ 
્કરવાના બિાને તેની સાથે બળાત્કાર 
ગુજારવામાં આવયો િતો એટલુ જ 
નિીં, આ મહિલા જો ્કોઇને ્કિેશે તો 
તેને ભષમ ્કરી દેવાની પણ આસારામે 
ધમ્કી આપી િતી. આસારામ 
સામે ફરરયાદ ્કરવી મુશ્કેલ બની 
િતી તયારે રાજસથાનના જોધપુરમાં 
આસારામની ધરપ્કડ થયા બાદ આ 

મહિલાની હિંમત ખુલી િતી અને 
ચાંદખેડા પોલીસ મથ્કમાં આશુમલ 
ઉફફે આસારામ સામે બળાત્કારનો ્ેકસ 
દાખલ ્કરાવયો િતો.  ચાજ્ષસીટ બાદ 
ગાંધીનગર   એરડ. સેશનસ જજશ્રી 
ડી.્કે.સોનીની ્કોટ્ષમાં ્કેસ ચાલયો િતો 
જયાં સપે.સર્કારી વર્કલ આર.સી.
્કોડે્કર અને સહુનલ પંડયા દ્ારા આ 
્કેસને ૧૦૧ સાક્ીઓમાંથી ૫૧ જેટલા 
સાક્ીઓની જુબાની લેવામાં આવી 
િતી.

ગઇ્કાલે ્કોટટે આ ગુનામાં 
છ આરોપીઓને હનદદોર છોડીને 
આસારામને દોહરત ઠેરવયો િતો તયારે 
આજે સવારે હવડીયો ્કોનફરનસથી 
આરોપી આસારામને િાજર રાખીને 
્કોટટે બને્ પક્ોની દલીલ સાંભળી િતી.

દુષ્કમ્ષ ્કેસમાં આસારામને આજીવન ્કેદ 
વલસાડ

વાપીમાં 7 ફેબુ્આરી, 2020ના 
રદવસે એ્ક ધોરણ 4માં અભયાસ ્કરતી 
બાળ્કીનો મૃતદેિ તેના ઘરમાંથી ગળે 
ફાંસો ખાધેલી િાલતમાં મળી આવયો 
િતો. વાપી ટાઉન પોલીસ સટેશનની 
િદમાં રિેતા પરપાંતીય પરરવારની 
ધોરણ ચારમાં અભયાસ ્કરતી 9 વર્ષની 
બાળ્કીનો મૃતદેિ તેના જ ઘરમાં પંખે 
લટ્કતી િાલતમાં મળી આવયો િતો. 
આ સનસનીખેજ િતયાના મામલે 
વાપી પોલીસે રાજેશ ગુપ્ા નામના   
આરોપીની ધરપ્કડ ્કરી િતી. બાળ્કી 
એ્કલી જ ઘરમાં િતી તયારે આરોપીએ 
મો્કો જોઇ બાળ્કીના ઘરમાં પવેશ 

્કયદો િતો અને તયારબાદ બાળ્કી 
સાથે દુષ્કમ્ષનો પયાસ ્કયદો િતો. પરંતુ 
બાળ્કીએ બુમાબુમ ્કરતા આરોપીએ 
નવ વરષીય માસૂમ બાળ્કીનું મોઢું દબાવી 
ગળે ટૂંપો આપી તેની િતયા ્કરી િતી. 
વાપી ્કોટટે આરોપી પદીપ  ઉફફે રાજેશ 
રામેશ્વર રાજ્કુમાર ગુપ્ાને દેિાંત દંડ 
તથા પોકસો એકટની ્કલમ ૬માં દેિાંત 
દંડ તથા આઇપીસીની  ્કલમ-૨૦૧ નાં 
ગુનામાં સાત વર્ષ ની સજા અને રૂહપયા 
દસ િજાર દંડ અને જો દંડના ભરે તો 
વધુ બે વર્ષની સજાનો િુ્કમ ્કયદો છે. 
વધુમાં આ ગુનાંમાં ભોગબનનારના 
માતા-હપતા ને 17 લાખ રૂહપયા વળતર 
ચૂ્કવવાનો િુ્કમ ્કયદો છે .

9 વર્ષીય બાળકી સાથે દુષકર્મ-હતયાના 
કેસરાં આરોપીને ફાંસીની સજાનો અાદેશ

સુરત
ખટોદરા હવસતારમાં રિેતા 18 

વરષીય િારદ્ષ્ક ઝડફીયા નામના યુવ્કે 
પોતાના જ ઘરમાં ગળેફાંસો ખાઈ 
આપઘાત ્કરી લીધો િતો આપઘાત 
પિેલા તેણે પોતાની માતાને વોટસએપ 
પર સોરી મમમી લખીને મેસેજ ્કયદો 
િતો. આ સમગ્ મામલે ખટોદરા 
પોલીસ દ્ારા તપાસ શરુ ્કરવામાં આવી 
છે. 4 રદવસ પિેલા જ તેનો જનમરદવસ 
િતો અને 18 વર્ષ પુરા થયા િતા. તેણે 
મમમી પાસે પૈસા માંગયા િતા. મમમીએ 
પૈસા નથી તેમ જણાવયું િતું અને 
તયારબાદ તેણે મમમીને સોરી લખીને 

મેસેજ મો્કલી આપઘાત ્કરી લીધો 
િતો. બીજી તરફ સુરતના સારોલી 
ખાતે બીએચએમએસના હવદ્ાથષીએ 
દસમાં માળેથી ્ૂકદીને આપઘાત ્કરી 
લેતા ચ્કચાર મચી જવા પામી િતી.
આહશર મિેશભાઈ ્કલસરરયા 5 
રદવસ પિેલા સુરત આવયો િતો અને 
સુરતના સારોલી હવસતારમાં આવેલા 
નેચરવેલી િોમસ ખાતે સબંધીને તયાં 
રિેતો િતો. તેણે ભટાર સસથત ્કોલેજમાં 
બીએચએમએસમાં એડહમશન લીધું 
િતું પરંતુ ્કોલેજ અને િોસટેલની 
વયવસથા થાય તયાં સુધી તે સબંધીના 
ઘરે રિેતો િતો.

સુરતરાં બે યુવાનોના આપઘાત, એકે 
ફાંસો ખાધો, બીજો 10રાં રાળેથી કૂદ્ો
ખટાોદરાના યુવકો  માતાનો મોસોજ કરીનો આાપઘાત કયાયો

ડુમસ નજી્ક રૂા.151 ્કરોડની 
રેતી ચોરી ્કયા્ષના આકે્પ 
સાથે ગ્ામજનોનો મોરચો

સુરત
સુરતની તાપી નદીના મુખમાં ડુમસ નજી્ક નવસારીની 

મેસસ્ષ એમ એમ ઇનફ્ા હબલડ્કોનને બે સથળેથી એ્ક એ્ક 
લાખ ટન રેતી ્કાઢવાની ગાંધીનગર જીઓલોજીસટમાંથી 
મંજુરી આપવામાં આવયા બાદ અતયાર સુધીમાં અંદાજે 
રૂા.૧૫૧ ્કરોડનું રેતી ્કૌભાડ ્કયા્ષના આક્ેપ સાથે 
ગ્ામજનોએ આ પવૃહત બંધ ્કરી તટસથ તપાસ ્કરવા માટે 
માંગ ્કરી િતી. સુરત શિેરના છેવાડાના ડુમસ અને અનય 
ગ્ામજનોએ આજે ્કલે્કટરાલય ખાતે મોરચો ્કાઢીને તાપી 
નદીના મુખમાં ચાલી રિેલી રેતીખનનની પવૃહત સામે આજે 
આક્ોશ વય્કત ્કરી રજુઆત ્કરી િતી. જેમાં મેસસ્ષ એમ 
એમ ઇનફા હબલડ્કોનને રેતીખનની મંજુરી આપવામાં આવતા 
ડુમસ નજી્ક બાજ્ષથી યાહંરિ્ક બોટ થી મોટાપાયે રેતીખનન 
શરૂ ્કરતા ગ્ામજનોમાં આક્ોશ જોવા મળી રહ્યો છે.

સુરતમાં રફલમી ઘટનાની જેમ 
ચોરાયેલા ્કરોડોના િીરા 
વેપારીઓને પરત મળયા

સુરત
ઓકટોબરમાં આંગરડયા પેઢીના માણસો અમરેલીથી 

ટ્ાવેલસમાં બેસીને સુરત જતાં િતાં. આ દરહમયાન મોડી 
રારિે ધોળ્કા પાસે એજ બસમાં બેઠેલા 11 માણસોએ બસ 
રો્કાવીને ્કરોડોની લૂંટ ચલાવી િતી. બસમાંથી આંગરડયા 
પેઢીના માણસો પાસેથી  ર્કંમતી િીરા તથા રો્કડ ર્કમ મળી 
્કુલ રૂ. 2 ્કરોડ 75 લાખના મુદ્ામાલની લૂંટ ચલાવી િતી. 
તયાર બાદ લુંટારાઓ બસમાંથી નીચે ઉતરી ્કારમાં બેસીને 
ફરાર થઈ ગયાં િતાં. આ ઘટના બાદ ગૃિરાજયમંરિી િર્ષ 
સંઘવીએ આંગરડયા પેઢીના ્કમ્ષચારીના લૂંટ ્ેકસનો ્કરોડોનો 
મુદ્ામાલ વેપારીને પરત અપાવયો છે.  ગૃિ રાજયમંરિી િર્ષ 
સંઘવીએ 299 નંગ િીરાનું પાસ્ષલ વેપારીને પરત અપાવયું 
છે. ગુજરાતમાં લૂંટ ્કરવામાં પ્કડાયેલો મુદ્ામાલ પિેલી 
વાર ્કોઈને પરત આપવામાં આવયો છે. 
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પાલનપુર
બનાસકાંઠા આંજણા પટેલ કેળવણી 

મંડળ પાલનપુર દ્ારા લાલાવાડા ખાતે 3 
જી ફેબ્ુઆરીથી 5 મી ફેબ્ુઆરી દરમમયાન 
માં અબુબુદા રજત જયંમત મહોતસવ 
તથા 108 કુંડી સહસ્ત્ર ચંડી મહાયજ્ઞનું 
આયોજન કરાયું છે. જેમાં મહોતસવના 
પ્ારંભે પાલનપુરમાં વાજતે ગાજતે આશરે 
10 કકમી. જેટલી લાંબી ભવય શોભાયાત્રા 
નીકળી હતી. જેમાં આંજણા સમાજના 
ભામવક શ્ાધ્ાળુ ભાઈ બહેનો સમહત 
આબાલવૃદ્ધ સૌ કોઈ લાખોની સંખયામાં 
જોડાયા હતા. હાથી, ઘોડા સાથેનો 
માતાજીનો કદવય રથ, જવારાઓ સાથેની 

5000 કરતાં વ્ુ મમહલાઓ, અને લાઈવ 
ડીજે ના તાલે નીકળેલી શોભાયાત્રાએ 
પાલનપુરના માગગો પર ભારે આકરબુણ 
જમાવયું હતું. લાખોની સંખયામાં ઉમટેલા 
ભમવકોથી પાલનપુરના માગગો પર 
ચક્ાજામના દ્રશયો સજાબુયા હતા. સવારે 
7:30 કલાકે પાલનપુર આદશબુ મવદ્ાલય 
અબુબુદા મકંદરથી નીકળેલી શોભાયાત્રા 
ગલબા કાકા સક્કલથી સુરેશ મહેતા ચોક 
થઈ સંજય મહેતા ચોકથી પુન : સુરેશ 
મહેતા ચોક આવી બનાસડેરી થઈ 
લાલાવાડા યજ્ઞ સ્થળે પહોંચી હતી. આ 
મત્રકદસીય મહોતસવમાં આશરે 10 લાખ 
લોકો ઉમટશે.

અરુબુદા રજતજયંતી મહોત્સવ અંતરબુત 
પાલનપુરમાં 10 કિમી લારંી શોભાયાત્ા
ત્રિદિસીય મહાોત્સવમાં આાશરો 10 લાખ લાોકાો ઉમટશો

દમણથી સી્ા જ દીવ 
અને સોમનાથ સુ્ીની 

હેમલકોપટર સેવાની શરૂઆત
દમણ

કેન્દ્રશામસત પ્દેશ દમણમાં એક નવી સેવાનો પ્ારંભ 
થયો છે. હવે દમણથી સી્ા જ દીવ અને સોમનાથ 
હમેલકોપટર દ્ારા જઈ શકાશે. આ સાથે જ દમણથી 
મુંબઈની હમેલકોપટર સેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી 
છે. મહત્વપણૂબુ છે કે, અતયાર સુ્ી માત્ર દમણથી દીવ 
સુ્ીની જ હેમલકોપટર સેવા ચાલતી હતી, હવે તેનો રૂટ 
લંબાવવામાં આવયો છે.દમણથી દીવ-સોમનાથ સુ્ી 
પવનહંસ હેમલકોપટર સેવાનો આરંભ કરવામાં આવયો 
છે. તેને લઈને પયબુટકોમાં પણ ખાસ્સો ઉતસાહ જોવા 
મળી રહ્ો છે. મહત્વપણૂબુ છે કે, દમણથી દીવ રોડમાગગે 
જવું હોય તો અંદાજે ૧૫ કલાક જેટલો સમય લાગતો 
હોય છે. તયારે હમેલકોપટર સેવાથી માત્ર એક કલાક 
જેટલો જ સમય લાગે છે. 

વડોદરા પાસે મવશ્ામમત્રીના 
કોઝવે પરથી ટ્ેકટર પલટું 
ડુબેલા ત્રણમાંથી બે બચયા

આણંદ
વડોદરાઃ વડોદરા મજલ્ાના  પાદરા-કરજણ રોડ પર 

આજે નમતી બપોરે નદીમાં ટે્કટર પલટી જતાં ડુબેલા 
ત્રણમાંથી બે જણાને  બચાવી લેવાયા હતા.જયારે એકનો 
પત્ો નથી. હુસેપુર ગામ નજીક બનેલા બનાવની પ્ાપ્ત 
મવગતો મુજબ,મવશ્ામમત્રી નદીના કોઝ વે પરથી સામે 
વાડી તરફથી ટ્ેકટર આવી રહ્ં હતું તયારે એકાએક નદીમાં 
પલટી જતાં તેમાં બેઠેલા ત્રણ જણા ડુબયા હતા. બનાવને 
પગલે સ્થામનક લોકો દોડી આવયા હતા અને સ્થામનક 
તરવૈયાઓએ મહંમતભેર વજેસંગ રાઠોકડયા અને પ્મવણ 
ખુશાલભાઇને લોકોએ બચાવી લી્ા હતા.જયારે,સુરતના 
મનુભાઇ ખુશાલભાઇ રૂડાણી (પટેલ-૬૦ વરબુ) નો પત્ો 
લાગયો નથી.જેથી વડોદરા ફાયર મબ્ગેડની મદદ લેવામાં 
આવી હતીં.પરંતુ તેમનો કોઇ પત્ો લાગયો નથી.

્ુસરત
સુરતના કામરેજના પૂવબુ ્ારાસભય 

વી ડી ઝાલાવાકડયાની મમલકત જપ્તીનો 
આદેશ કરાયો છે. મોટર એકકસડન્ટ 
કેસમાં વળતર નહીં ચૂકવવા બદલ 
મમલકત જપ્તીનો આદેશ કરાયો છે.  
૨૪ લાખ ૧૯ હજારની મમલકતો 
જપ્ત કરવા વોરન્ટ કર-ઇશયૂ કરાયો છે. 
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ ગૌતમ 
લાકઠયાએ જપ્તી માટે અરજી કરી હતી.

વી ડી ઝાલાવાકડયાને એકકસડન્ટ 
કેસમાં વળતર ચૂકવવા કોટટે આદેશ 
કયગો હતો જેણે તે વળતર ન ચુકવતા 

કોટટે મમલકત જપ્તીનો આદેશ કયગો 
છે.  ૨૦૧૬માં સરથાણામાં મહરેન 
લીંબાણીની ટ્ક સાથે બાઇક અથડાતા 
યુવકનું મોત થયું હતું. મૃતકના 
પકરવારે કોટબુમાં અકસ્માત વળતર 
મામલે કેસ કયગો હતો. જેમાં કોટટે 
૨૪ લાખ ૭૫ હજાર ચૂકવવા હુકમ 
કયગો હતો. કોટબુના આદેશનું પાલન 
નહીં થતા અરજદારના વકીલે ફરી 
અરજી કરી હતી જે બાબતે કોટટે ફરી 
મમલકત જપ્તી માટે આદેશ કયગો હતો. 
મમલકત જપ્તીના આદેશથી વી.ડી.
ઝાલાવાકડયાની મુશકેલીઓ વ્ી છે.

આણંદ 
ખંભાત તાલુકાના આંબેખડા ગામની 

સગીરાને આજથી લગભગ સવા ચાર 
વરબુ પૂવગે બોરસદ તાલુકાના કઠાણા 
ગામની ભાટીયાપુરા સીમમાં રહેતા એક 
યુવકે ભગાડી લઈ જઈ સગીરા સાથે 
દુષકમબુ આચરવાના ગુનામાં આણંદની 
કોટટે કઠાણાના યુવકને વીસ વરબુ સખત 
કેદની સજાનો હુકમ સંભળાવયો હતો.

બોરસદ તાલુકાના ્ુવારણ-ખંભાત 
રોડ ઉપર આવેલ કઠાણા ગામની 
ભાટીયાપુરા સીમમાં રહેતો સંજયભાઈ 
ઉફફે અલ્ો ઈશ્રભાઈ પરમાર ગત 
તા.૧૨ સપટેમબર-૨૦૧૮ના રોજ 

ખંભાતના આંબેખડા તાબે હકરપુરા 
સીમ મવસ્તારમાં રહેતી એક ૧૬ 
વરષીય સગીરાને લગ્ન કરવાની લાલચ 
આપી પટાવી-ફોસલાવી કાયદેસરના 
વાલીપણામાંથી ભગાડી લઈ ગયો 
હતો. બાદમાં અલગ-અલગ જગયાએ 
લઈ જઈ સગીરા સાથે દુષકમબુ આચયુું 

હતું. આ બનાવ અંગે ફરીયાદ બાદ 
પોલીસે સંજયભાઈ ઉફફે અલ્ો 
ઈશ્રભાઈ પરમાર મવરુધ્ ગુનો 
નોં્ી તા.૨૧મી સપટેમબર-૨૦૧૮ના 
રોજ તેને ઝડપી પાડી ચાજબુશીટ રજૂ 
કરી હતી.આ કેસ આણંદના સ્પેશયલ 
પોકસો જજ અને એડીશનલ સેશન્સ 
જજની કોટબુમાં ચાલી જતા ન્યાયા્ીશે 
આરોપી સંજયભાઈ ઉફફે અલ્ો 
ઈશ્રભાઈ પરમારને તકસીરવાન 
ઠેરવી વીસ વરબુની સખત કેદની સજાનો 
હુકમ સંભળાવયો હતો. સાથે સાથે 
ભોગ બનનારને રૂા.૪ લાખ વળતર 
પેટે ચૂકવવાનો હુકમ પણ કયગો હતો.

આંબેખડની સગીરા સાથે દુષકમબુ કરનાર 
કઠાણાના યુવકને 20 વરબુની કેદની સજા

િામરેજના ભૂતપૂવબુ ધારા્સભયની 
મમલિત જપ્ત િરવા ફરી આદેશ
આાિોશનું પાલન નહીં થતા આરજિારના વકીલો ફરી આરજી કરી 

પોર 
પોર જીઆઇડીસીમાં રહેતી અને મૂળ 

ભાવનગરની વતની મમત્લ રાજુભાઈ બાવમળયા 
તા.૨૨ના રોજ સાંજના સુમારે એકાએક ગુમ થઈ 
હતી. જે બાદ પોલીસ દ્ારા તપાસ હાથ ્રવામાં 
આવી હતી. મમત્લના કરજણ તાલુકાના ખેરડા 
ગામે રહેતા ઈસ્માઈલ ઈબ્ામહમ પરમાર સાથે 
પ્ેમ સંબં્  હોવાની જાણ પણ પોલીસને આપી 
હતી. પોલીસે બાદમાં ઈસ્માઈલની પૂછપરછ 
કરી હતી. ઇસ્માઇલે પોલીસને જણાવયું હતું કે 
તા.૨૨ના રોજ સાંજે મમત્લને પોર બોલાવી હતી 

અને તયાંથી બાઇક પર બેસાડીને જીઆઇડીસી 
પાસેના એક ખુલ્ા ખેતર પાસે લઇ જઇ તેની 
હતયા કયાબુ બાદ  લાશને શેરડીના ડસ્ટમાં દાટી 
દી્ી હતી. પોલીસે ઈસ્માઈલને સાથે રાખી 
તપાસ કરતા જે જગયાએ મમત્લની લાશને દાટી 
હતી તે સ્થળે જેસીબી મશીનથી ખોદકામ કરાતા 
મમત્લનો મૃતદેહ મળી આવયો હતો.

ઈસ્માઈલ પ્ાથમમક કબુલાત કરતાં પોલીસને 
જણાવયું  હતું કે પૈસાની લેતીદેતી અને મમત્લે 
મારો મોબાઇલ નંબર બલોકમાં મૂકી દી્ો 
હોવાથી તેની રીસ રાખી હતયા કરી હતી.

્ુસરત
મુંબઈ ઘાટકોપર રહેતો 33 વરષીય સ્વપનીલ 

તાનાજી સાબળે રીક્ા ચલાવી પકરવારનું ગુજરાન 
ચાલવે છે. સ્વપમનલના સગા મામા રમેશભાઈ 
મવષણુભાઈ નરવડે સુરતના ડીંડોલી મવસ્તારમાં 
રહે છે. જેથી તે અવાર નવાર તેમના ઘરે આવતો 
જતો હતો. આ દરમયાન સ્વપમનલને સગા 
મામાની દીકરી રીનલ સાથે 2014માં પ્ેમ સબં્ 
બં્ાયો હતો અને બંને જણાએ 2017માં મુંબઈ 
કસ્થત મંકદરમાં લગ્ન કરી લી્ા હતા. 

લગ્નના 5 કદવસ બાદ તેના મામા મામી મુંબઈ 
આવયા હતા અને ફરીથી રીત રીવાજ મુજબ લગ્ન 
કરાવી આપશે. તેમ વાત કરી રીનલને પોતાની 

સાથે સુરત લઇ આવયા હતા. વરબુ 2018માં 
સ્વપમનલ અને તેના ઘરના સભયો મવરુદ્ધ રીનલના 
અપહરણની ફકરયાદ ડીંડોલી પોલીસ મથકમાં 
નોં્ાવી હતી. આ ઉપરાંત સ્વપમનલ દ્ારા બાંન્દ્રા 
કસ્થત ફેમીલી કોટબુમાં લગ્ન હક્ના ફરીથી સ્થાપન 
માટે પીટીશન દાખલ કરી છે. જે પણ હાલમાં 
ચાલુ છે દરમયાન 31 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ 
રીનલના લગ્નની જાણ સ્વપમનલને થતાં તે તેની 
માતા અને બહેન સાથે સુરત આવયો હતો અને 
લગ્ન ચાલુ હતો તયાં પહોચયો હતો. આ દરમયાન 
તેની મામી અને રીનલની બહેન સાથે સ્વપમનલને 
બોલાચાલી થઈ હતી અને જાનથી મારી 
નાખવાની ્મકીઓ પણ સ્વપમનલને આપી હતી.

પોરની મહનદુ પકરણીતાનો અપમૃતયુ િે્સ 
હતયા િરીને પે્મીએ જ લાશને દાટી દીધી
કરજણાના ખોરડા ગામના ઇસ્ાઇલ પરમારની પાોલીસો આટકાયત કરી

પે્મલગ્ન િરનાર યુવતીના રીજે લગ્ન 
થતાં હતા તયાં જ પમત મંડપમાં પહોંચયો

વડોદરા
યુક્ેનથી પાછા આવેલા એક 

યુવકને અમેકરકા મોકલવાના નામે 
રૂ.૫૫ લાખનો સોદો કયાબુ બાદ ચૂનો 
ચોપડનાર ઠગ ભાવેશ ઉફફે મહતરેને 
સયાજીગંજ પોલીસે ઝડપી પાડી 
મહેસાણા પોલીસને જાણ કરી છે.

ગાં્ીનગર નજીક ઉવરસદ ગામે 
રહેતા અને શેરબજારનો વયવસાય 
કરતા પ્મવણભાઇ પટેલે પોલીસને કહ્ં 
છે કે,્ં્ાના કામઅથગે યુક્ેન ગયો તયારે 
મારે એક પકરમચતના માધયમથી એજન્ટ 

મહતેર પાટીલનો મોબાઇલ નંબર 
મળયો હતો.મારે અમેકરકા જવું હોવાથી 
મહતેર પાટીલે રૂ.૫૫ લાખ નક્ી 
કયાબુ હતા. મહતરેે કહ્ં હતું કે,મારી  
વડોદરામાં ઓકફસ છે.પરંતુ તમારે 
મહેસાણામાં આર એમ એન્ટરપ્ાઇઝ 
નામની આંગકડયા પેઢીમાં રૂમપયા જમા 
કરાવવાના રહેશે.જેથી તમામ વાતચીત 
કયાબુ બાદ આંગકડયામાં રૂમપયા જમા 
કરાવયા હતા. પરેશ પટેલે ફકરયાદમાં 
કહ્ં છે કે, રૂમપયા જમા કરાવયા બાદ 
મહતેરે ફોન લેવાનું બં્ કયુું હતું.જેથી 

મેં આંગકડયા પેઢીમાં તપાસ કરતાં 
તે ઓકફસ પણ બં્ થઇ ગઇ હતી.
વ્ુ તપાસ કરતાં મહતેરનું મૂળ નામ 
ભાવેશ ઘનશયામભાઇ (રહે.પુષપમ 
હાઇટસ,બંસલ મોલ સામે,તરસાલી 
અને સોખડા,વડોદરા) હોવાનું ખૂલયું 
હતું.જેથી મહેસાણા પોલીસે આ 
અંગે ગુનો નોંધયો હતો.વડોદરાની 
સયાજીગંજ પોલીસે ભાવેશ ઉફફે 
મહતરેને ગઇકાલે ઝડપી પાડયો હતો 
અને મહેસાણા પોલીસને સોંપવાની 
તજવીજ કરી છે.

US મોકલવાના નામે 55 લાખ પડાવનાર 
ઠગે કહ્ં, ફ્ોડ બહુ થાય છે, આંગકડયુ કરજો
મહો સાણામાં બાોગસ આાંગદડયા પોઢી ઉભી કરી રૂપપયા જમા કરાવી ફરાર ગદિયા ફરાર થઈ ગયા નકડયાદ 

નકડયાદ યોગીનગર સીમરન 
બંગલો ખાતે રહેતા રણજીતસીંગ 
મસંગારસીંગ બાજવાની દીકરી 
મસમરનને કેનેડા જવાનું હોવાથી ૨૮મી 
જાન્યુઆરીએ રણજીતસીંગ તથા 
સીમરન ૨૭ જાન્યુઆરીએ બપોરના 
૨ વાગે ગાડીમાં બેસી રેલવે સ્ટેશન 
જવા નીકળયા હતા. જેમાં મસમરનની 
એક બેગ ગાડીમાં પાછળના ભાગે 
મૂકી હતી અને અગતયનો સામાન 
મસમરને પોતાની સાથેની બેગમાં મૂકયો 
હતો. જેમાં જેકેટ, જેકેટના મખસ્સામાં 

સોનાની વીંટી, પસબુ હતું. જે પસબુમાં 
એરપોડ નંગ-૨, ચાંદીનો ગોલડ પલેટેડ 
દીવો, ૨ હજાર કેનકેડયન ડોલર (અં.
કકં. રૂ. ૧.૨૪ લાખ) તથા મસમરનના 
ત્રણ પાસપોટબુ તથા અન્ય એક 
પાસપોટબુ, હતા. દરમમયાન મસમરનના 
ડોકયુમેન્ટની ઝેરોકસ કાઢવાની હોવાથી 
રણજીતસીંગ પોતાની ગાડી કાવેરી 
કોમપલેક્ સામે ગયા હતા. દરમમયાન 
કોઈ અજાણયો શખસ આગળના 
ખાલી સાઇડના દરવાજાનો કાચ તોડી 
ડોકયુમેન્ટસ તથા ડોલર ભરેલી બેગની 
ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયો હતો.

િેનેડા જતી દીિરી મપતા ્સાથે ઝેરોક્સ 
િઢાવવા રઈ ને રાડીમાંથી રેર રાયર
પાસપાોટ્ટ વીઝા સદહત 1.41 લાખની મત્તા ચાોરાઈ
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રાજકોટ
તાજેતરમાં ગુજરાતના ભાજપ શાસિત 

મહાનગરો અમદાવાદ, િુરત, વડોદરા, 
રાજકોટ, જામનગર અને જુનાગઢ 
મ્ુસન.કોપપોરેશનના બજેટ મ્ુસનસિપલ 
કસમશનરો દ્ારા સ્ા્ી િસમસતમાં રજૂ 
્્ા છે. આ અંદાજપત્ોમાં જાણે કે 
કસમશનરો અંદરોઅંદર નક્ી ક્ુું હો્ 
કે ઉપર્ી િરકારની કોઈ િૂચના હો્ 
તેમ એક િા્ે તમામે સવક્રમી વેરા વધારો 
ક્પો છે. આ 6 મહાનગરો પર અંદાસજત 
રૂ।. 1081 કરોડનો નવો વેરો કે વેરા 
વધારો િૂચવા્ો છે.  

વસતી મૂજબ આ વેરો વધારા્ો 
છે. અમદાવાદ મ્ુસન.કોપપોરેશે 8400 
કરોડનું બજેટ આપીને રૂ।. 500 કરોડનો 
વેરા વધારો િૂચવ્ો છે. િુરતના મ્ુસન.
કસમશનરે 7707 કરોડનું બજેટ  રજૂ 
કરીને હાઉિટેકિ,પાણીચાજ્જ વગેરેમાં 
308 કરોડનો વધારો, રાજકોટ 
મહાપાસલકાએ રૂ।. 2587 કરોડના 
બજેટ રજૂ કરીને રૂ।. 129 કરોડનો, 

વડોદરામાં રૂ।. 4761 કરોડના બજેટમાં 
રૂ।. 79.47 કરોડનો વેરો, જામનગરમાં 
રૂ।.1091 કરોડનું બજેટ રજૂ કરા્ું 
તેમાં રૂ।. 53 કરોડનો અને િૌ્ી નાના 
જુનાગઢમાં રૂ।. 835 કરોડના બજેટમાં 
રૂ।. 13 કરોડનો વેરો વધારા્ો છે. 

વળી, આ વેરાવધારાની ગણત્ી વેરા 
વિુલાત ્ા્ છે તે સમલકતોને ધ્ાને 
રાખીને અંદાજા્ છે, જ્ારે વાસતવમાં 
તમામ સમલકતો જેમને વેરો લાગુ પડે 
છે તે િંખ્ા ગણતા રૂ।. 1081 કરોડનો 
આંકડો બમણો ્ા્ તેમ છે. 

આશ્ચ્્જની વાત  એ છે કે તમામ છ 
મહાનગરોમાં ભાજપનું શાિન છે અને 
તમામ મ્ુસન.કસમશનરોએ ભૂતકાળમાં 
કદદ ન ્્ો હો્ કે સવચારા્ો હો્ 
તેવો તોસતંગ વધારો િૂચવ્ો છે.  
હાઉિટેકિ, િફાઈ િસહત િસવ્જિ ચાજ્જ 
ઉપરાંત મ્ુસન.કસમશનરોએ  એક િા્ે 
રાજકોટ, જામનગર, અમદાવાદ, િુરત, 
વડોદરામાં પ્ર્મવાર જ એનવા્રમેનટ 
ચાજ્જ (પ્ા્જવરણ વેરો) ઝીંક્ો છે.

ગાંધીનગર
િોમવારે ગુજરાત િરકારના મંત્ીઓની 

કેસબનેટ બેઠક ્ોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં 
આગામી િમ્માં સવધાનિભામાં ્ોજાનાર 
બજેટ િત્ને લઈને ચચા્જઓ કરવામાં આવી 
હતી. તે ઉપરાંત જસુન્ર ક્ાક્કનું પેપર ફૂટંુ 
તે અંગેની પણ ચચા્જઓ કરવામાં આવી હતી. 
રાજ્ િરકારના પ્રવક્ા મંત્ી ઋસિકેશ પટેલે 
આ મુદે્ સનવેદન આપ્ું હતું. તેમણે કહં્ હતું 
કે, સવધાનિભાના િત્માં પેપરલીક મામલે 
િરકાર નવો કા્દો લાવવામાં આવશે. 

પેપર લીક મામલે રાજ્ િરકારના 
પ્રવક્ા મંત્ી ઋસિકેશ પટેલે જણાવ્ું કે, 
પેપરલીક મામલે િરકાર નવો કા્દો લાવશે. 
બજેટ િત્ દરસમ્ાન નવો કા્દો લાવવામાં 
આવશે અને પેપરલીકમા િંડોવા્ેલા લોકો 
િામે િખત િજાની જોગવાઈ કરાશે. તેમણે 
ઉમે્ુું કે, પોલીિે રાત્ે દોઢ વાગ્ે દરોડા 
કરીને આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. 
ઉમેદવારો િા્ે અન્ા્ ન ્ા્ તે માટે 
પરીક્ા રદ કરવાનો સનણ્જ્ કરવામાં આવ્ો 
છે અને પંચા્ત િેવા પિંદગી મંડળે તમામને 
અવગત ક્ા્જ હતાં.

પેપરલીકથી સરકારની અાબરૂના ધજાગરાઃ 
બજેટ સત્રમાં નવા કાયદાની હૈયાધરપત
પેપરલીકમા સંડાેવાયેલા લાેકા ેસામે સખત સજાની જાેગવાઈ કરાશે ઃ ઋષિકેિ પટેલ

ગુજરાતના 6 મહાનગરો ઉપર 
1081 કરોડનો નવો કરબોજ

આવા બનાવો રોકાવા જોઈએ ઃ હાર્દિક
જામનગર- ગુજરાતમાં થયેલ પેપરલીક મામલે વિરમગામના ભાજપના 
ધારાસભય હાર્દિક પટેલે વનિે્ન આપયું હતું. તેમણે કહ્ં હતું કે, આ 
ઘટનાનો અમારી વિદ્ાથથી પાંખ એબીિીપી વિરોધ કરી જ રહી છે. 
કોઈપણ સંજોગોમાં પેપરલીકના બનાિો રોકાિા જોઈએ. તેના માટે કડક 
કાય્ો લાિિો પડે તો તે પણ લાિિો જોઈએ. િરદિ 2017માં જામનગરના 
ધુતારપર ગામમાં મંજૂરી િગર જાહેરસભા સંબોધિા માટે હાર્દિક પટેલ 
સામે ગુનો નોંધાયો હતો. આજે આ કેસની સુનાિણી હાથ ધરાઈ હતી 
જેમાં હાર્દિક પટેલે જામનગર કોટદિમાં હાજરી આપી હતી.

ઓરરસ્ાના ્રકારી શિક્ષકની ધરપકડ 
ભાજપને સવાવાષિક લીડ મળી તાનંા જ મ્ુનન.કમમશનરાેએે 

હાઉસટેક્સ, સફાઈ ચાજવા, પાણીચાજવામાં વિારા ેકયાયો

ગુજરાત પંચાયત સેિા પસં્ગી મંડળની જુવનયર ક્ાક્ક પરીક્ાનું 
પેપર ફોડિાના કેસમાં એટીએસ દ્ારા ઓરરસસાના સરકારી વિક્કની 
મંગળિારે ધરપકડ કરિામાં આિી હતી. આ આરોપી વિક્ક 
સરોજકુમારને િડો્રા કોટદિમાં રજૂ કરીને એટીએસ દ્ારા રરમાનડની 
માગ કરાતા કોટટે ૧૦ ર્િસના રરમાનડ મંજૂર કયાદિ છે. એટીએસ દ્ારા 
િડો્રા કોટદિમાં સોગં્નામુ રજૂ કરાયુ હતુ કે સરોજકુમાર સીમાચલ માલુ 
ઓરરસસામાં આિેલા કરતનપલ્ી ખાતે સરકારી હાઇસકુલમાં વિક્ક 
તરીકે ફરજ બજાિે છે. પેપર લીક કૌભાંડનો માસટર માઇનડ પ્ર્ીપ નાયક 
અને સરોજકુમાર િચ્ે જુની ઓળખાણ છે અને પરીક્ાના લીક થયેલા 
પેપરની ખરી્ી કરી િકે તેિા ઉમે્િારોની િોધ માટે સરોજકુમારે પ્ર્ીપ 
નાયક સાથે મુરારી પાસિાનની ઓળખાણ કરાિી હતી.
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મોરબી
મોરબી ઝુલતા બ્ીજ દુર્ઘટનાના મુખ્ય 

આરોપી અને ઓરેવા ગૃપના ચેરમેન 
જ્યસુખ પટેલના મોરબી કોટટે 8 દદવસના 
રીમાન્ડ મંજુર ક્યા્ઘ છે. મંગળવારે મોરબી 
કોટ્ઘમાં શરણાગતત સવીકા્યા્ઘ બાદ બુધવારે 
પોલીસે આરોપી જ્યસુખ પટેલને કોટ્ઘમાં 
રજૂ ક્યયો હતો અને તેના 14 દદવસના 
રીમાન્ડની માગ કરી હતી. જ્યસુખ 
પટેલને પોલીસની સુરક્ા વચ્ે કોટ્ઘમાં 
લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેને કોટ્ઘ 
સમક્ રજુ કરવામાં આવ્યો હતો. આ 
કેસને પગલે મોરબી કોટ્ઘના પદરસરમાં 
ચુસત પોલીસ બંદોબસત ગોઠવવામાં 

આવ્યો હતો. આજના દદવસ સહીત 
જ્યસુખ પટેલ કુલ 8 દદવસ પોલીસ 
રીમાન્ડમાં રહેશે. જ્યસુખ પટેલના 
રીમાન્ડની પૂછપરછ દરતમ્યાન કેસમાં 
નવા ખુલાસો થા્ય એવી શક્યતા છે.

મોરબીમાં ગતવર્ષે દદવાળીની 
રજાઓમાં પ્રખ્યાત ઝૂલતો પૂલ તૂટવાની 

દુર્ઘટના બની હતી. આ દુર્ઘટનામાં 135 
જેટલા લોકોનું મૃત્યુ થ્યું હતું. જે બાદ આ 
બ્ીજનું સમારકામ કરનાર ઓરેવા કંપની 
અને તેના માતલક જ્યસુખ પટેલ તવરુદ્ધ 
ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. જ્યસુખ 
પટેલ રણા દદવસોથી ફરાર હતો પરંતુ 
ગઈ કાલે તેણે મોરબી કોટ્ઘમાં શરણાગતત 
સવીકારી હતી. જે બાદ પોલીસે તેની 
ધરપક્ડ કરી હતી. પૂલનું સંચાલન 
કરતી ઓરેવા ગ્ુપના જ્યસુખ પટેલે 
ધરપક્ડ પહેલા મોરબી સેશનસ કોટ્ઘ ખાતે 
આગોતરા જામીન મેળવવા માટે પણ 
અરજી કરી હતી. જોકે તેમાં 4થીની મુદત 
પ્ડી હતી.

મોરબી તબ્જ દુર્ઘટના કેસમાં મુખ્ય સૂત્રધાર 
જ્યસુખ પટેલ દરમાન્ડ પર, જામીનમાં મુદત અમદાવાદ

ગ્યા વર્ષે ઓકટોબર મતહનામાં 
સોરાષ્ટ્ર ્યતુનવતસ્ઘટીના BBA અને 
B.COM સમેસેટર 5ની પરીક્ા 
લવેા્ય ત ે પહેલા જ પપેર લીકની 
રટના બની હતી. હવ ે આ રટનામાં 
અતં ે FIR નોંધાઈ છે. આ મામલે 
ગત રાત્ર ે રાજકોટમા ં સોરાષ્ટ્ર 
્યતુનવતસ્ઘટીના ઈનચાજ્ઘ રતજસટ્ાર દ્ારા 
પોલીસમા ંફદર્યાદ નોંધાવી હતી. આ 
ફદર્યાદમા ં ભાજપના નગરસવેકની 
કોલજેની ભતુમકા બહાર આવી હતી. 
આ મામલ ેFSLની ટીમ તપાસ કરી 
રહી હતી.

રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર ્યતુનવતસ્ઘટીની 

હંમશૈા કોઈના કોઈ મદેુ્ ચચા્ઘમા ં રહે 
છે. ગ્યા વર્ષે ઓકટોબર મતહનામાં 
્યોજાનારી સૌરાષ્ટ્ર ્યતુનવતસ્ઘટીની 
પરીક્ાના પપેર ફૂટ્ાની રટના સામે 
આવી હતી. આ રટનાના આજે 
111 દદવસ બાદ ફદર્યાદ નોંધાઈ 
હતી. ગઈકાલ ે રાજકોટના ગાધંીગ્ામ 
પોલીસમા ં સૌરાષ્ટ્ર ્યતુનવતસ્ઘટીના 
ઈનચાજ્ઘ રતજસટ્ાર અતમત પારેખે 
ફદર્યાદ નોંધાવી હતી. આ ફદર્યાદથી 
ભાજપના નગરસવેકની કોલજેના 
કમમી જીગર ભટ્ટ સામ ેગનુો નોંધવામાં 
આવ્યો છે. આ ઉપરાતં તપાસમા ંખલૂે 
એવા અન્ય નામો પણ આપવામાં 
આવ્યા હતા.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસસિટી પેપરલીક કાૈભાંડમાં 
િગરસેવકિી કોલેજકમમી સામે ફરરયાદ

રાજકોટ
પોતાના તપત્રાઈ ભાઈ પર હુમલો 

કરવાના ગુનામાં છેલ્ા એકાદ માસથી 
ફરાર ભાજપના પવૂ્ઘ કોપયોરેટર અતનલ 
રાઠો્ડના બે પતુ્રો પારસ અને કરણને 
બી-્ડીવીઝન પોલીસે ઝ્ડપી લીધા 
હતા. ભાવનગર રો્ડ પરની તસલવર 
નેસટ સોસા્યટી શેરી નં.૧માં રહેતો 
અને કનટ્કશનનું કામ કરતો જીજ્ોશ 
દદનેશભાઈ રાઠો્ડ (ઉ.વ.૩૪) તમત્ર 
તહરેન સાથે એકટીવા પર જતો હતો 
ત્યારે પે્ડક રો્ડ પર બંને આરોપીઓએ 
પાછળથી તેના એકટીવાને કારની ટકકર 

મારી પછા્ડી દીધા બાદ ધોકા, પાઈપ વ્ડે 
હુમલો ક્યયો હતો. તહરેન વચ્ે પ્ડતા તેની 
ઉપર પણ હુમલો કરી બંને આરોપીઓ 
ભાગી ગ્યા હતા. જેમાં ફદર્યાદી 
જીજ્ોશે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે, ૬ 
વર્્ઘ પહેલા સ્ંયુકત બાંધકામના ધંધામાં 
બીજા નંબરના કાકા અતનલ અને તેના 
પદરવારને પૈસા અને કામ બાબતે વાંધા 
પ્ડ્યા હતા. જેને કારણે અતનલભાઈ અને 
તેના ત્રણ્ેય પતુ્રો અવાર નવાર તેમની 
સાથે ઝર્ડો અને બોલાચાલી, ઉપરાંત 
મારામારી કરતા હતા. જે બાબતે અગાઉ 
ફદર્યાદ નોંધાવી હતી.

નપત્ાઈ પર હુમલામાં ફરાર ભાજપિા 
પૂવસિ કોપપોરેટરિા બંિે પુત્ો ઝડપાયા
માોપોડનો કારથી ટક્કર મારી યુવાનનો પટકી નીચો પટકી દોવાયાો હતાો

સૌરાષ્ટ્રના માજી ધારાસભ્ય 
અને ક્તત્ર્ય અગ્ણી 
મતહપતતસંહનું તનધન

રાજકોટ
પીઢ ક્તત્ર્ય અગ્ણી અને માજી ધારાસભ્ય મતહપતતસંહ 

જા્ડેજાનુ તનધન થ્યું છે. મતહપતતસંહ જા્ડેજા ગોં્ડલના 
રીબ્ડા ગામનું બહુચતચ્ઘત નામ હતું. સામાન્ય ખે્ડૂત 
પદરવારમાં જનમેલા મતહપતતસંહ જા્ેડજા અપક્ ધારાસભ્ય 
સભ્ય તરીકે ગોં્ડલમાંથી ચૂંટાઈને આવ્યા હતા. મતહપતતસંહ 
જા્ડેજા ગુજરાતના ટોચના ક્તત્ર્ય આગેવાન હતા. 
મતહપતતસંહ જા્ડેજાએ ધારાસભ્ય કાળ દરતમ્યાન સૌરાષ્ટ્રના 
ખે્ડૂતોના પ્રશ્ો ઉઠાવ્યા હતા. રીબ્ડા તેમના તનવાસથાનેથી 
9:30 વાગ્યે અંતતમ્યાત્રા નીકળશે. મતહપતતસંહ જા્ડેજા 
સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણનું મોટું અને બહુચતચ્ઘત નામ હતું. 
તેઓને સરકાર દ્ારા બારવટી્યા પણ જાહેર કરા્યા હતા. 
બાદમાં રાજકારણમાં પ્રવેશ ક્યયો હતો અને ત્યારબાદ તેઓ 
ગોં્ડલના ધારાસભ્ય બન્યા હતા. 

ચોટીલા પાસે ચાલુ કાર પર 
કોલસા ભરેલું ્ડમપર પડું, 
સસરા અને જમાઈનું મોત

ચોટીલા
ગુજરાતમાં અકસમાતોની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ 

ગ્યો છે. બેકાબુ સપી્ડ પર હાઈવે પર દો્ડતા વાહનો 
અકસમાતો સર્જી રહાં છે. પરંતુ રાજકોટ અમદાવાદ 
હાઈવે પર એક તવતચત્ર અકસમાત થ્યો છે. આ 
અકસમાતમાં બેના મોત તનપજ્યાં છે. જ્યારે બે લોકોનો 
ચમતકાદરક બચાવ થ્યો છે. અકસમાતમાં કારમાં ફસા્યેલા 
લોકોને બહાર કાઢવા માટે ક્ેન બોલાવવી પ્ડી હતી. 
ક્ેનની મદદથી તેમને બહાર કાઢવામાં આવ્યાં હતાં.  પ્રાપ્ત 
તવગતો પ્રમાણે ચોટીલા-સા્યલા પાસે આજે જામનગરનો 
એક પદરવાર નદ્ડ્યાદમાં લગ્ન પ્રસંગે જઈ રહો હતો. 
તેમની કાર પર કોલસા ભરેલું ્ડમપર પ્ડતા કારમાં સવાર 
સસરા અને જમાઈનું મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે અન્ય બે 
લોકો ઈજાગ્સત થતા સારવાર માટે ખસે્ડવામાં આવ્યા છે. 

રાજકોટ
રાજકોટમાં રતવ વેગ્ડા નામનો 

્યુવના તેના તમત્રો સાથે રતવવારે 
રેસકોસ્ઘ ગ્ાઉન્ડમાં તક્કેટ રમવા ગ્યો 
હતો. તેને બેદટંગ કરતાં બોલ વાગ્યો 
હતો અને શ્ાસ ચ્ડતાં તેને રનર પણ 
રાખ્યો હતો. તે આઉટ થઈ જતાં 
પોતાની ટીમના સભ્યો સાથે બેઠો હતો 
પરંતુ છાતીમાં સહેજ દુઃખાવો થતાં 
પોતાની કારમાં જઈને બેઠો હતો. 
ત્યાર બાદ તે અચાનક કારમાંથી નીચે 

પડો અને બેભાન થઈ ગ્યો હતો. 
જે બાદ તેનું મોત થ્યું હતું. બીજી 
રટનામાં રાજકોટની મારવા્ડી કોલેજમાં 
કોમ્પ્યુટર સા્યનસના છેલ્ા વર્્ઘમાં 
અભ્યાસ કરતો તવવેકકુમાર ભાસકર 
નામનો તવદ્ાથમી ગઈકાલે મારવા્ડી 
કોલેજના કેમપસમાં ગ્ાઉન્ડમાં ફૂટબોલ 
રમતો હતો. ત્યારે અચાનક બેભાન 
થઈ જતા તેને સારવાર માટે તસતવલ 
હોસસપટલમાં ખસ્ેડા્યો હતો. પરંતુ 
અહીં સારવાર મળે તે પૂવષે જ તેનું મોત 

રાજકોટ
રાજકોટ સપેતશ્યલ ઓપરેશન 

ગ્ુપ દ્ારા મેફેડ્ોન ડ્ગ સાથે 
નામચીન અમી ચોલેરા નામની ડ્ગ 
પે્ડલરને ઝ્ડપી પા્ડવામાં આવી 
છે. સપેતશ્યલ ઓપરેશન ગુ્પ દ્ારા 
અમી ચોલેરાને 12.36 ગ્ામ ડ્ગ 
ના જથથા સાથે ઝ્ડપી પા્ડવામાં 
આવી છે. સપેતશ્યલ ઓપરેશન ગ્ુપ 
દ્ારા અતમ ચોલેરા તવરોધ એન.્ડી.
પી.એસ એકટ અંતગ્ઘત ગુનો પણ 
દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ 
પોલીસ દ્ારા મેફેડ્ોન ડ્ગ એપલ 
કંપનીનો મોબાઇલ ફોન એકટીવા 

મોટરસા્યકલ તેમજ એક વજન કાંટા 
સતહત કુલ 1,78,700 નો મુદ્ામાલ 
કબજે કરવામાં આવ્યો છે. 

સપેતશ્યલ ઓપરેશન ગુ્પના હ્ેડ 
કોનસટેબલ દદસગવજ્યતસંહ ગોતહલને 
બાતમી મળી હતી કે, બાલ ભવન 
ગેટથી અંદર સરગમ ક્લબ સંચાતલત 
પ્રમુખ સવામી ્પલેદટતન્યમની બહાર 
એક ્ુયવતી એમ્ડી ડ્ગના જથથા સાથે 
ઊભેલી છે. જે સચોટ બાતમીના 
આધારે મતહલા પોલીસ કોનસટબેલને 
સાથે લઈ જઈ મતહલાની અંગજ્ડતી 
કરતા તેની પાસેથી માદક પદાથ્ઘ 
મેફેડ્ોનનો 12.36 ગ્ામ જથથો 

ઝ્ડપા્યો છે. જે તે સમ્યે હોટલ તશવ 
શતતિના રૂમ નંબર 301 માંથી અમી 
ચોલેરા તેના પૂવ્ઘ પતત આકાશ અને 
રાંચીવા્ડના શખસ ઇમરાન વાઢેર 
ઝ્ડપા્યો હતો. જે તે સમ્યે અમી 
ચોલેરાએ પોતાને પોલીસ બનવું છે 
તેવું કહેતા રાજકોટ શહેરના મતહલા 
પોલીસ દ્ારા તેને પોલીસ બનવાની 
ટ્ેતનંગ પણ આપવામાં આવી હતી. 

આ કેસમાં પક્ડા્યેલી ્ુયવતી 
શહેરના ્યુવાનો સાથે સંબંધ બાંધી 
તેમને ડ્ગસના બંધાણી બનાવતી 
હોવાનું પણ પોલીસની પ્રાથતમક 
તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું.

રાજકોટમાં સંબંધો બાંધી ્યુવાનોને ડ્ગસની 
એદ્ડકટ બનાવતી ્યુવતી MD સાથે ઝ્ડપાઈ

રાજકોટમાં એક જ રદવસમાં 2 
યુવાિોિે હાટસિ એટેક આવયો
એોક યુવાનનો ક્રિકોટ રમતાં બાોલ વાગયાો, છાતીમાં દુઃખાવાો 
ઉપડાો, બીજો યુવાન ફૂટબાોલ રમતાં બોભાન થઈ ગયાો

અમદાવાદ
ખોખરા તવસતારમાં રહેતી અને ધોરણ 

૧૨માં અભ્યાસ કરતી ્યુવતીએ ખોખરા પોલીસ 
સટેશનમાં જૂનાગઢમાં રહેતા અક્્ય રાજેશભાઇ 
તનમાવત  સામે ફદર્યાદ નોંધાવી છે કે, 
૨૦૧૯માં  કોરાના કાળ દરતમ્યાન લોક્ડાઉન 
વખતે ઓનલાઇન પબજી ગેમ રમતી વખતે 
જૂનાગઢના આરોપી સાથે ઓેનલાઇન તમત્રતા 
થઇ હતી. બાદમાં અવારનવાર ફોન ઉપર 
વાતચીત કરતા હતાં અને સોતશ્યલ તમદ્ડ્યામાં 
વોટસએપ અને ફેસબુક પર ચદેટંગ કરતા હતાં. 

આ દરતમ્યાન બંનેનો પ્રમે સબંધ ગાઢ બન્યો 
હતો ્યુવકે ્ુયવતીને લગ્નની લાલચ આપી તે 
અવારનવાર અમદાવાદ ્યુવતીને મળવા માટે 
આવતો હતો અને ફરવાના બહાને ખોખરા, 
સરખેજ તેમજ નવરંગપુરાની હોટલમાં લઇ 
જઇને ્યુવતી સાથે શારીદરક અ્ડપલા કરી ચાર 
વર્્ઘ સુધી દુષકમ્ઘ આચ્યુું હતું. એટલું નહીં, શેતાન 
્યુવકે શારીદરક સબંધનો તવદ્ડ્યો ઉતા્યયો હતો 
અને  ફોટા પા્ડી  લીધા હતાં. બાદમાં લગ્નનો 
ઇનકાર કરીને બદનામ કરવાની ધમકી આપીને 
ઓનલાઇન રૂ. ૬૫,૦૦૦ પ્ડાવ્યા ંહતાં.

રાજકોટ
રાજકોટ મેદ્ડકલ કોલેજના PSM તવભાગના 

વ્ડા ્ડો. શોભા તમશ્ાને તેમની ગોધરા રહેતી 
દીકરીએ અનેક ફોન ક્યાું હતાં પરતુ તેમણે ફોન 
રીસીવ ક્યયો નહોતો. ત્યાર બાદ તેમની દીકરીએ 
પા્ડોશીને ફોન ક્યયો હતો. જ્યારે પા્ડોશી 
તેમના રરે પહોંચ્યા તો દરવાજો બંધ હતો. આ 
દરતમ્યાન કંઈક અજૂગતુ થ્યાની જાણ થતાં 
તેમણે આસપાસના પા્ડોશીઓને પણ બોલાવી 
દીધા હતા. બીજી બાજુ મદે્ડકલ કોલેજનો સટાફ 
પણ ત્યા ંતાતકાતલક રીતે દો્ડી આવ્યો હતો. 

દરવાજો બંધ હોવાથી તેને તો્ડવામાં આવ્યો 
હતો અને અંદર ્ડો. શોભા તમશ્ા તેમના બ્ેડ 
પર મૃત હાલતમાં જોવા મળ્યા હતાં. કોલેજના 
સટાફ દ્ારા પસમપંગ સતહતની કામગીરી કરવામાં 
આવી હતી. પરંતુ કોઈ સફળતા મળી નહોતી. 
આ બાબતની જાણ પ્રદ્ુમ્નનગર પોલીસને કરતાં 
પોલીસ તાતકાતલક ધોરણે દો્ડી આવી હતી. 
પોલીસે તેમના મૃતદેહને તસતવલ હોસસપટલમાં 
પોસટમોટ્ઘમ માટે મોકલી આ્પ્યો હતો. તેમના 
મોતનું સાચુ કારણ પોસટમોટ્ઘમનો રીપોટ્ઘ આવ્યા 
બાદ જાણવા મળશે. 

જિૂાગઢિા યુવકે પબજી રમી પ્ેમજાળમાં 
ફસાવી યુવતી સાથે 4 વરસિ દુષકમસિ કરાયું

રાજકોટ મેરડકલ કોલેજિા PSM નવભાગિા 
વડાિી ઘરમાંથી લાશ મળી આવતાં ચકચાર

સબંધ બાંધી વીક્ડયાો ઉતારી બદનામ કરવાની ધમકી એાપી રૂ. 65 હજર પડાવાં પાોલીસો તોમના મૃતદોહનો સસવવલ હાોસ્પિટલમાં પાોસ્ટમાોટ્ટમ માટો માોકલી એાપાો
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કર્ણાટકમ્ં કૈલ્સ ખેર પર બ્ેટલ્ે ફેંકી હુમલ્ે
મુંબઇ : કર્ણાટકમ્ં હમ્પી મહોત્વમ્ં કૈલ્સ ખેર ્ર ચ્લુ કોનસટણા દરમમય્ન ક્ચનપી બે 
બોટલ ફેંક્ઈ હતપી. સટટેજ ્ર હ્જર લોકોએ બોટલો ખ્ળપી લેત્ં કૈલ્સ ખેરનો બચ્્વ 
થયો હતો. ્ોલપીસે આ હુમલ્ અંગે બે લોકોનપી ધર્કડ કરપી હતપી. ઓડડયનસમ્ંથપી બે 

લોકો ઈચ્છત્ હત્ કે કૈલ્સ ખેર કન્નડ ગપીતો ્ર ગ્ય. ્રંતુ. તેમનપી ્વ્ત સટટેજ 
સુધપી ્હોંચપી જ ન હતપી. આથપી ઉશકેર્ઈને તેમરે કૈલ્સ ખેરને મનશ્ન બન્્વપી 
ક્ચનપી બોટલો ફેંકી હતપી. અચ્નક બોટલો ફેંક્ત્ં દોડધ્મ મચપી હતપી. સટટેજ 
્ર કેટલ્ક લોકોએ આ બોટલ આંતરપી હતપી.

નવીદિલ્ી ઃ શા્રૂખ ખાનની દિલ્મ ‘પઠાન’ 
્માત્ર ભારત્માં જ નહ્ પણ હવિેશો્માં પણ 
ખૂબ પસંિગી પા્મી ર્ી છે. રીલીઝના ્માત્ર 
8 દિવસો્માં ‘પઠાન’એ બોકસ ઓદિસ પર 
670 કરોડની જબરિસત ક્માણી કરી રેકોડ્ડ 
સર્જી િીધો છે. આ દિલ્મ રીલીઝ પ્ેલા જ 
હવવાિો્માં આવી ગઇ ્તી પરંતુ બજાર્માં તેણે 
જે રીતે પરિો્મ્ડનસ આપ્ું છે અને કલેકશન ક્ુું 
છે તેનાથી તેના હવરોધ કરનારાઓને જડબાતોડ 
જવાબ ્મળી ગ્ો છે. આ દિલ્મ ે રીલીઝના 
પ્ેલા જ દિવસે 57 કરોડ રૂહપ્ાની ક્માણીએ 
્મોટાભાગના રેકોડ્ડ ધરાશા્ી કરી િીધા ્તા. 

શા્રૂખ ખાન, િીહપકા પાિુકોણ અને 
જ્ોન અબ્ા્્મ સટારર ‘પઠાન’ ્માત્ર ભારત્માં 
જ નહ્ પણ ભારત બ્ાર પણ લોકોને ખુબ 
ગ્મી ર્ી છે.     આ દિલ્મે રીલીઝના ્માત્ર 8 
દિવસો્માં બોકસ ઓદિસના ઘણાં ્મોટા રેકોડ્ડ 
તોડી કાઢ્ા છે.પ્રજાસત્ાકના એક દિવસ પ્ેલ 

રીલીઝ થઈ શા્રૂખ ખાનની દિલ્મ ‘પઠાન’એ 
રીલીઝની સાથે જ બોકસ ઓદિસ પર ધ્માલ 
્મચાવી ્તી. આ દિલ્મ રીલીઝના 8 દિવસો્માં 
300 કરોડ ક્લબ્માં સા્ેમલ થવાની સાથે સાથે 
બોકસ ઓદિસ પર 350 કરોડનું કલેકશન ક્ુું 
છે. એક દરપોટ્ડ ્મુજબ, ‘પઠાન’એ આઠ્માં 
દિવસે વલડ્ડ વાઈડ આશરે 35 કરોડની ક્માણી 
કરી છે અને દિલ્મની કુલ ક્માણી 670 કરોડે 
પ્ોંચી ગઈ છે.

્ંુમબઇ : દિલ્મો્માં સતત િલોપ 
જઈ ર્ેલી વાણી કપૂરે પણ આખરે 
ઓટીટીનું શરણું શોધ્ું છે. તેને એક 
વેબ સીદરઝ ્માટે સાઈન કરવા્માં 
આવી છે. ઓટીટી પર ્શરાજ 
દિલ્મસ બેનરનો એક વેબ શો આવી 
રહ્ો છે. ્મિા્ડની દિલ્મથી 
પ્રખ્ાત થ્ેલા ગોપી પુથરન 
આ પ્રોજેકટ પર કા્મ કરી 
રહ્ા છે. સીરીઝ્માં ્મુખ્ 
અહભનેત્રી તરીકે વાણીને 

કાસટ કરવા્માં આવી છે. ગોપીપુથરન 
આ શો ્માટે ઓટીટી પલેટિો્મ્ડ પર 
ફે્શ ્ો્ તેવી અહભનેત્રીની શોધ્માં 
્તા.  વાણી આ શો દ્ારા ઓટીટી 
પર ડેબ્ુ કરી ર્ી છે. વાણી કપૂરને 
્શરાજ સહ્તના જાણીતાં  બેનસ્ડની 

દિલ્મો ્મળી છે. પરંતુ, તે પોતાની 
અહભન્ ક્ષ્મતા પુરવાર કરી શકી 

નથી અને ટોચની હ્રોઈનો્માં 
સથાન ્ેમળવવા્માં હનષિળ 

ગઈ છે.

વલડ્ડ રેકોડ્ડઃ અલકા 
્ાહઞિકના ગીતોને લોકોઅે 

15.3 અબજ વાર સાંભળ્ા

બોલીવુડની એક ્મશ્ૂર ગાહ્કા અલકા ્ાહઞિાકનું 
ના્મ કોઇથી અજાણ્ું નથી. તીણો-્મધુરો અવાજ 
બોલીવૂડ ૯૦ના ગીતો્માં પૂરબ્ાર ચાલ્ો ્તો. આ 
ગાહ્કાએ અનેક હ્ટ ગીતો ગાઇને એવોડ્ડ પુરસકાર 
અને ચા્કોના દિલ જીત્ા છે. એ જાણીને નવાઇ 
લાગશે કે તાજેતર્માં અલકા ્ાહઞિાકના ના્મે એક હવશ્વ 
રેકોડ્ડ નોંધા્ો છે. તેણે ટેલર સસવિટ, ડે્ક અને બે્ોનસે 
જેવા િુહન્ા ગા્કોને પાછળ રાખીને ૨૦૨૨્માં 
હવશ્વ્માં ્ુ ટ્ૂબ પર સૌથી વધુ સાંભળવા્માં આવેલી 
ગાહ્કા બની છે.અલકા ્ાહઞિાકના ગીતો બીજા 
ગા્કોના સાંભળવા્માં આવેલા ગીતો કરતા ખૂબ 
વધારે છે. એક ્માહ્તી ્મુજબ ્ુ ટ્ૂબના િુહન્ાના 
સબસકાઇબર્માં ૨૦ ટકા તો ્માત્ર ભારતના જ છે. 
અલકા ્ાહઞિાકનું ગીત એક દિન આપ... સૌથી 
લોકહપ્ર્ ર્્ું છે.હગનીજ બુક ઓિ વલડ્ડ રેકોડ્ડઝના 
એક દરપોટ્ડ અનુસાર અલકા ્ાહઞિાકના ગીતો ૧૫.૩ 
અબજ વાર સાંભળવા્માં આવ્ા, ગણતરી ્માંડીએ તો 
રોજના ૪૨ ્મીહલ્ન વાર થા્ છે. 

મારા જીવનમાં મારી નંબર 1 
પ્ાથમમકતા મારી પુત્ી છે: અામિયા

બોલીવુડ એકટ્ેસ આહલ્ા ભટ્ે ગત વર્ષે રણબીર કપૂર સાથે લગ્ન કરી લીધા ્તા. થોડા 
્મહ્ના બાિ તે પુત્રી રા્ાની ્માતા પણ બની ગઈ ્તી. જેના કારણે તે ખૂબ જ વ્સત ્મજર 
આવી ર્ી છે. જોકે, તે તેની દિલ્મોને લઈને પણ ખૂબ જ ચચા્ડ્માં છે. આહલ્ા ભટ્  બ્હ્ાસત્ર 
બાિ ્ોલીવુડ દિલ્મ ્ાટ્ડ ઓિ સટોન્માં નજર આવશે. જેની ઝલક ્ાલ્માં જ જોવા ્મળી ્તી. 
આ િરહ્મ્ાન તે એક ઈવેનટ્માં પ્ોંચી ્તી. ત્ાં તેણે પોતાની નંબર 1 પ્રા્ોદરટી હવશે વાત 
કરી ્તી.  ્ંુમબઈ્માં એક કા્્ડક્ર્મ્માં એકટર વરુણ ધવન સાથે આહલ્ા ભટ્ સા્મેલ થઈ ્તી. 
ત્ાં એકટ્ેસે ્મીદડ્ા સાથે વાતચીત કરી ્તી. આ િરહ્મ્ાન પાપારાઝી દ્ારા એકટ્ેસને સવાલ 
કરવા્માં આવ્ો કે, શું પુત્રી રા્ાના જન્મ બાિ તે્મનું કદર્ર ધી્ુમ પડી ગ્ુ છે? તેના પર 
આલ્ાએ કહ્ં કે, ્ાલ્માં ્મારા જીવન્માં ્મારી નંબર 1 પ્રાથહ્મકતા ્મારી પતુ્રી છે જેને ખૂબ 
જ પ્રે્મ કરુ છું. પરંતુ હસને્મા અને દિલ્મ ્મારો પ્રથ્મ પ્રે્મ છે. ્ું ્મારુ ંશ્ેષ્ઠ આપવાનો પ્ર્ાસ 
કરીશ. કિાચ તે ક્ોસનટટીના બિલે ક્ોહલટી ્શે. જે કોઈ ખરાબ વાત નથી. આહલ્ા ભટ્નો 
એક વીદડ્ો સોહશ્લ ્મીદડ્ા પર વા્રલ થઈ રહ્ો છે. તે્માં આહલ્ા આ વાતો ક્ેતી નજર 
્મળી ર્ી છે. આહલ્ાની વાત સાંભળીને ્ુઝસ્ડની ખૂબ જ રસપ્રિ પ્રહતહક્ર્ાઓ ્મળી ર્ી છે. 
િરેક વ્હતિ એકટ્ેસના વખાણ કરી રહ્ા છે. એક ્ુઝરે લખ્ું, ‘િીકરીને જન્મ આપ્ા બાિ ત્મે 
આટલી જલિી નો્મ્ડલ જીવન્માં પાછા આવી ગ્ા છો. ત્ેમ એક પ્રરેણા છો. 

પ્રિયંક્ ચ્ેપર્ની દીકરીન્ે ચહેર્ે પહેલીવ્ર સ્મે આ્વ્ે
લાંબી રા્ જો્ા બાિ આખરે હપ્ર્ંકા 

ચોપરાએ તેની પતુ્રી ્માલતી ્મેરી ચોપરા 
જોનસનો ચ્ેરો તેના ચા્કો સ્મક્ષ જા્ેર 
ક્યો છે. અહભનતે્રીએ આ ્માટે એક ખાસ 
અવસર પસંિ ક્યો ્તો. તે હનક જોનાસ 
અને તેના ભાઈઓ કેહવન અને જો જોનાસ 
બ્ધસ્ડના વોક ઓિ િે્મ સ્મારો્્માં સા્ેમલ 
થઈ ્તી. આ અવસર પર હપ્ર્ંકાના ખોળા્માં 
પુત્રી ્માલતી ્મેરી નજર આવી ્તી. આ ખાસ અવસર પર ્માલતીની સાથે તેનો આખો 

પદરવાર એટલે કે કાકા-કાકી, કઝીન સોિી 
ટન્ડર, ડેહન્લ જોનાસ અને ત્ેમની િીકરીઓ 
પણ સાથે નજર આવી ્તી.

જોનાસ બ્ધસષે સટેજ લીધું ત્ારે હપ્ર્ંકા, 
તેની પુત્રી ્માલતી ્મેરી અને પદરવારના અન્ 
સભ્ો આગળની ્રોળ્માં બેઠેલા જોવા ્મળ્ા 
્તા. તેઓએ ત્રણે્ પોપ સટાસ્ડ ્માટે જોરથી 
ચી્ર ક્ા્ડ ્તા. તસવીરો્માં હપ્ર્ંકા ્માલતીને 
પોતાના ખોળા્માં પકડેલી જોવા ્મળી ર્ી છે 

દિલ્મો્માં િલોપ વાણી કપૂર પણ ્વે ઓટીટી પર

પઠાને સર્જી રેકોરસ્સની હારમાળા, આઠ 
જ દિવસમાં કયુ્સ 670 કરોડનું કિેક્શન



ધર્મને નારે ધતીંગો કરનારા આસારારને 
આખરે તેના પાપોની સજા રળી રહી છે. સુરતરાં 
રહહલા પર બળાતકાર કેસરાં આસારારને 
ગાંધીનગરની કોર્ટે જનરર્ીપની સજા ફર્કારતા 
જ તેના સરર્મકોરાં પણ સોપો પડી છે. આર તો 
આસારાર અને તેના પુત્ર નારાયણ સાઈ સારે 
હતયા સહહતના કેસ છે. પરંતુ જોધપુર અને 
સુરતની યુવતી સારે રેપ કેસરાં તેઓ દોષી ઠયા્મ 
અને કોર્ટે જનરર્ીપની સજા ફર્કારી દીધી છે.

એક જરાનારાં આસારારનો એર્લો દબદબો 
હતો કે, તેને હાર અડાડવાનુ તો દુર પરંતુ તેના 
આશ્રર તરફ જતાં પણ પોલીસ ફફડતી હતી. 
આસારારે ધર્મના નારે શરુ કરેલા ધતીંગો અને 
રાયાજાળરાં ગુજરાત સહહત દેશના અનેક 
હવસતારના લાખો અનુયાયીઓ ફસાયા હતા. 
જો કે, બે દાયકા પહેલાં કેર્લાક અનુયાયીઓને 
આસારાર અને તેના પુત્ર નારાયણ સાઈની 
પાપલીલાની ભનક લાગી ગઈ. કેર્લાકે તેની 
સારે અવાજ ઉઠાવયો તો તેને અતયારરી દબાવી 
દેવા ભરપુર પ્રયાસો રયા.

બીજી તરફ હવવાદ વધતા આસારારને રળતુ 
રાજકીય પીઠબળ ધીરે ધીરે સરાપ્ત રતુ ગયુ 
અને આખરે તે અને તેના પુત્ર સારે ફરરયાદોની 
વણઝાર રઈ. આસારારને બચાવવાના ચક્કરરાં 
રાજકીય પક્ોને પણ નુકસાનનો અંદેશો આવતા 
છેવર્ે પોલીસે તેનુ કાર ચાલુ કરી દીધુ. જેને 
કારણે આસારાર અને તેના પુત્રને જેલરાં જવાની 
નોબત આવી હતી. સૌરી પહેલા રકસસારાં 
આસારારને જોધપુરરાં ૧૬ વષ્મની છોકરી 
પર બળાતકારના કેસરાં પહેલાં જ આજીવન 
કારાવાસની સજા રઈ હતી. જોધપુર બળાતકાર 
કાંડ બાદ ગાંધીનગર કોર્્મરાં બળાતકારનો કેસ 
ચાલી રહ્ો હતો. જેરાં સુરતની પીરડતા સારે 
રયેલા દુષકર્મના કેસરાં નક્કર પુરાવા અને 
સરકારી વકીલની દલીલોને ધયાનરાં લઈ કોર્ટે 
આસારારને દોષી ઠેરવયા અને આજીવન કેદની 
સજા ફર્કારી. આ સારે જ આસારાર રાર્ે 
જેલની બહાર આવવાની બધી શકયતા પૂરી રઈ 
ગઈ છે. કોઈ ચરતકાર ના રાય તો આસારારની 
બાકીની જીંદગી જેલરાં જ જશે એ પણ નક્કી 
રઈ ગયું છે.

આસારારને જનરર્ીપ પડી એ કેસ સુરતની 
યુવતીનો છે. આસારારે ૧૯૯૭રાં પહેલીવાર 
આ યુવતીને હવસનો હશકાર બનાવી હતી. 
ગુરુપૂહણ્મરાના રદવસે યુવતીને આસારારના 
ફાર્મહાઉસ શાહંતવારર્કા પર લઈ જવાયા બાદ 
આસારારે તેને રારારાં રાહલશ કરવાનું કહં્ 

હતું. યુવતી રાહલશ કરતી હતી તયારે આસારારે 
અડપલાં શરૂ કરીને અંતે બળજબરીપૂવ્મક 
બળાતકાર ગુજાયયો હતો. આ ઉપરાંત અકુદરતી 
શરીર સંબધો બાંધીને ધરકી આપી હતી. 
આ ઘર્ના પછી યુવતીના શારીરરક શોષણનો 
હસલહસલો શરૂ રઈ ગયો હતો. આ યુવતી પર 
૧૯૯૭રી ૨૦૦૬ દરહરયાન અરદાવાદના 
રોર્ેરા આશ્રરરાં આસારાર દ્ારા વારંવાર 
બળાતકાર ગુજારાયો હતો. જયારે આ જ યુવતીની 
નાની બહેન સારે આસારારના કપૂત નારાયણ 
સાઈએ દુષકર્મ આચયુું હતુ. જે કેસરાં નારાયણને 
જનરર્ીપ રઈ ચુકી છે.

બાપ-દીકરાએ વષયો સુધી બંને 
બહેનોનું શારીરરક શોષણ કયુું 
હતું. રાંડ રાંડ બાપ-દીકરાની 
ચુંગાલરાંરી છરૂ્ેલી બંને યુવતી 
આસારાર કે નારાયણ સાઈના ડરરી ફરરયાદ 
નોંધાવતાં પણ ડરતી હતી. જો કે, જોધપુરની 
છોકરીએ હહંરત કરતાં સુરતની આ બંને 
યુવતીઓરાં પણ હહંરત આવી અને ૨૦૧૩રાં 

તેણીએ આસારાર સારે બળાતકારની ફરરયાદ 
નોંધાવી હતી.

આ ફરરયાદ ગાંધીનગર ટ્ાનસફર કરાતા 
તયાં કેસ ચાલયો હતો. આ કેસરાં આસારારના 
પત્ી લીલા અને પતુ્રી ભારતી સહહત કુલ ૬ 

સહઆરોપી હતા. તેરણે છોકરીના શારરરીક 
શોષણરાં સહરિય ભૂહરકા ભજવી હોવાનો 
આરોપ રૂકાયો હતો. એક આરોપી અહખલને 
પ્રોહસકયુશને સાક્ી બનાવયો હતો અને તેણે જ આ 
કેસરાં રહતવના પુરાવા કોર્્મને આપયા છે. કોર્ટે 
બાકીના આરોપીને શંકાનો લાભ આપીને હનદયોષ 
જાહેર કયા્મ છે પણ આસારારને છોડ્ો નરી. 
સુરતની બંને બહેનોએ આસારાર સારે ફરરયાદ 
નોંધાવી પછી તરેને કનડવારાં આસારારે કોઈ 
કસર નહોતી છોડી. ૨૮ ફેબુ્આરી, ૨૦૧૪ના 
રોજ આસારાર પર બળાતકારનો આરોપ 

રૂકનારી સુરતની યુવતીના પહત 
પર સુરતરાં જીવલેણ હરુલો રયો 
હતો. આ ઘર્નાના ૧૫ રદવસ પછી 
રાકેશ પર્ેલ નારના આસારારના 
વીરડયોગ્ાફર અને કેસના સાક્ી પર 

પણ હુરલો રયો હતો. રોડા રદવસ પછી ત્રીજા 
સાક્ી રદનેશ ભગનાણી પર સુરતરાં એહસડ 
ફેંકવારાં આવયો હતો. એક રહહનારાં જ ચોરો 
રોર્ો હુરલાની ઘર્ના પછી ૨૩ રાચ્મ ૨૦૧૪ના 

રોજ બીજા એક સાક્ી અમૃત પ્રજાપહતને પોઇનર્ 
બલનેક રેનજરી ગળારાં ગોળી રારીને ઠાર રરાયા 
હતા. અમૃત પ્રજાપહત એ આસારારના અંગત 
રદદનીશ તરીકે કાર કરી ચુકયા હતા.

અમૃત પ્રજાપહતની હતયાના નવ રહહના પછી 

જાનયુઆરી ૨૦૧૫રાં વધુ એક સાક્ી અહખલ 
ગુપ્તાની યુપીરા રુઝઝફરનગરરાં ગોળી રારીને 
હતયા કરાઈ હતી. જે પછી આસારારના અંગત 
રદદનીશ રહી ચૂકેલા રાહુલ સચાન જોધપુર 
કોર્્મરાં જુબાની આપવા આવયા તયારે તેની પર 
જીવલેણ હુરલો રયો હતો. સચાન તે સરયે 
બચી ગયા પણ નવ રહહનારાં જ ગુર રઈ 
ગયા અને તે પછી આજ રદન સુધી તેનો પતો 
લાગયો નરી. તયારપછી ૨૦૧૫ના રે રહહનારાં 
રહેનદ્ર ચાવલા પર પાણીપતરાં હુરલો રયો હતો. 
સાક્ીઓ પરનો તે આઠરો હુરલો હતો. એ પછી 
જોધપુરરાં એક સાક્ી કૃપાલ હસંહની હતયા કરી 
દેવાઈ હતી. આ ઘર્નાઓ જોયા પછી કોઈ પણ 
ડગી જાય પણ સુરતની બંને દીકરીઓ રક્કર 
રહી. તેરણે કોઈ પણ ભોગે આસારારને સજા 
કરાવવાનું નક્કી કયુું અને આજે પીરડતાઓને 
નયાય રળયો છે. અાસારાર અને તેના સરર્મકોઅે 
છેલ્ા બે દાયકારાં તેની હવરુદ્ધના પુરાવાઓ નાશ 
કરવા તેરજ તેરની હવરુદ્ધના રાણસોને ડારવા 
રારે્ તરાર નીહત અપનાવી છે. પરંતુ તરે છતાં 
કોર્્મ સુધી પહોંચેલા પુરાવા તેને સજા કરાવવારાં 
પયા્મપ્ત રહ્ા છે.  આસારારને જોધપુરના 
બળાતકારના કેસરાં સજા રઈ તેનો શ્રેય ૧૬ 
વષ્મની છોકરી અને તેના પરરવારની અભૂતપૂવ્મ 
હહંરત છે. જયારે ગાંધીનગરરાં ચાલેલા કેસરાં 
પણ સુરતની બંને બહેનો રદા્મની સાહબત રઈ છે. 
જોધપુર અને ગાંધીનગરના કેસરાં સારીઓની 
હતયા અને હુરલાના હસલહસલા છતાં બંને બહેનો 
અડગ રહી છે.

આસારાર સારે ગાંધીનગરનો કેસ તો પછી 
નોંધાયો પણ પહેલો કેસ જોધપુરરાં નોંધાયેલો. 
૧૬ વષ્મની એક છોકરી પર બળાતકારનો 
કેસ નોંધાયો તયારે કહેવાતા હહંદુવાદીઓ 
તેરની દલાલી કરવા કૂદી પડ્ા હતા. લંપર્ 
આસારારને એક હહનદુ છોકરીની ઈજજત પર 
હાર નાખવા બદલ પોલીસે જેલરાં ધકેલયો 
તેરાં તો હહનદુતવ પર ખતરો છે તેવી કાગારોળ 
હહનદુવાદી સંગઠનોના નેતાઓએ રચાવી દીધો 
હતો. આસારારે પોતાની પૌત્રીની ઉંરરની 
છોકરીને હવસનો હશકાર બનાવીને અક્મય 
અપરાધ કયયો હતો. જેરી અાજે તેણે કરેલા 
પાપોની સજા તેને રળી રહી છે. જોધપુર બાદ 
સુરતના કેસરાં પણ તેને જનરર્ીપની સજા કોર્ટે 
ફર્કારી દેતા હવે બાકી હજંદગી તેણે જેલરાં 
જ હવતાવી પડશે. તેવી શકયતા વધી ગઈ છે. 
અાસારારની જરે જ તેના લંપર્ પુત્રને પણ તેની 
કરતુતોની સજા રળી રહી છે. 

બે હત્યા અને હુમલયાઅયાેની ઘટનયાઅયા ેછતયાં પીડિતયાઅે દયાખવેલી અભૂતપવૂ્વ ડહંમ્મતે તઅેયાેને ન્યાય અપયાવયાે

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

સુરતમયાં શયાંતત વયાડટકયા ખયાતે મયાલલશને નયામે લઈ જવયાયેલી 
યુવતી પર અયાસયારયામે રેપ કયયા્વ બયાદ તે સસલસસલયાે 2006 

સુધી ચયાલુ રહયા,ે જયયારે લપંટ નયારયાયણ સયંાઈઅ ેતે 
પીડિતયાની નયાની બહેન પર જ બળયાત્યાર ગુજાયયા્વ

ઢોંગી આસારામને અંતે પાપલીલાની મળી સજા
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ઓન્ટેરિયો 
કેનેડિયન કાઉન્ેલિંગ ્ો્ાયટી દ્ારા 

નવા કન્ઝયયુમર િેટ ડરપોટ્ટમાં જાણવા 
મળયયુ ંછે કે, ઘણા કેનેડિયનો તેમની 2023 
નાણાડકય સ્થિલતથિી લનરાશ છે. કે્ડિટ 
કાઉન્ેલિંગ ્ો્ાયટી ્ાથેિ ્ટ્ેટેલિક 
પાટ્ટનરલશપના િાયરેકટર એન્ે આર્ટરે 
મીડિયા ્મક્ષ િણાવયયું હતયું કે, હવે એવયું 
નથિી કે એક ચોક્ક્ વગ્ટ િ નાણાંભીિ 
અનયુભવે છે, રલકે હાિના ્મયમાં 

દરેક વયલતિ નાણાંભીિ અનયુભવે છે. 
્વવેક્ષણમાં ્ામિે 82 ટકા કેનેડિયનોએ 
િણાવયયું હતયું કે, આવશયક ચીિવ્તયુઓ 
ઉપર ખચ્ટ કરવો એ તેમની રગિતી િતી 
નાણાકીય સ્થિલતનયું મયુખય કારણ છે અને 
63 ટકાએ િણાવયયુ ં હતયું કે, તેઓ તેમના 
ખચ્ટમાં, ખા્ કરીને ખોરાક ઉપર કાપ 
મૂકવાની યોિના ધરાવે છે. આર્ટરે કહં્ 
હતયું કે, આપણે રધાને કડરયાણાની િરૂર 
છે, આપણે રધાને ગે્ અથિવા ર્ના 

પૈ્ાની િરૂર છે અને તે ખચ્ટ વધી રહ્ા 
છે. તથેિી તે રજા ન િેવા િેટિયું ્રળ 
નથિી. આ રધયું આપણે િરૂરી વ્તયુઓ 
ખરીદવા ્ાથિે િ કરવાનયું છે. ્વવેમાં એવયું 
પણ જાણવા મળયયું છે કે, ્વવેમાં ભાગ 

િેનારા 42 ટકા િોકોએ કહ્ં હતયું કે, 
પાછિા વર્ટમાં એમનયું દેવયું વધયયુ ંછે અને 
35 ટકા િોકોએ કહ્ં હતયું કે જો પડરસ્થિલત 
વધયુ ખરાર થિશે તો તેઓ પાટ્ટટાઈમ 
જોર કરવા લવશે િરૂર લવચારશે. દેવા 
્ાથિે વયવહાર કરતી કંપનીઓ માટે આ 
આશ્ચય્ટિનક નથિી. ફુગાવો વધી રહ્ો છે 
અને ઘણા િોકોની આવક આ મોંઘવારી 
્ાથિે મેળ ખાતી નથિી. આ સ્થિલતને 
ફુગાવાનયું વાવાઝોિયું કહેવામાં આવી રહ્ં 

છે. વધતા વયાિ દરો અને ઓછી કે 
રંધ થિઈ ગયેિી આવકને કારણે ઘણા 
પડરવારોની નાણાકીય સ્થિલત લવકટ રની 
ગઈ છે. ઘણી િોન આપતી કંપનીઓએ 
રોગચાળા દરલમયાન કિેકશન કરવામાંથિી 
લવરામ િીધો હતો, પરંતયુ હવે તે ફરી 
શરૂ થિઈ છે અને હવે કેટિીક કંપનીઓ 
િોન ચયુકવણીની માંગ કરી રહી છે અને 
એને કારણે ઘણાં ગ્ાહકોને નાણાકીય 
પડરસ્થિલત રગિી રહી છે.

કેનેરિયન કાઉન્ેલિંગ ્ો્ાય્ી દ્ાિા જાિી નવા કન્ઝયયુમિ િે્ રિપો્્ટમાં ચોંકાવનાિા તાિણ
આલથિ્ટક સ્થિલત કથિળતા અનેક કેનેડિયનને પાટ્ટટાઈમ નોકરીની શોધ

ઓન્ટેરિયો 
ઓ્ટે્લિયામાં મડંદરો ઉપર હયુમિા 

પછી હવે કેનેિાના એક મંડદરની 
દીવાિો ઉપર ભારત લવરોધી અને 
ખાલિ્તાન ્મથિ્ટક નારા િખવાની 
ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. 

ઓનટેડરયોના બ્ામપટનમાં ગૌરીશંકર 
મંડદરમાં મંગળવારે આ ઘટના ઘટી 
હતી. કેનિેામાં રહેતો લહનદયુ ્મયુદાય આ 
ઘટનાથિી ગયુ્્ે ભરાયો છે. મડંદરમાં 
લનયલમત રીતે આવતા શ્રદ્ાળયુ અનયુરાગે 
કહ્ં કે, કેનિેામાં રહેતો શાંલતલપ્રય 
ભારતીય ્મયુદાય લનયલમત રીતે કરોિો 
િોિરનો ટેક્ ભરે છે, પરંતયુ અમારી 

્યુરક્ષાની ગેરનટી નથિી. ભારત લવરોધી 
તત્વોને કેનેિાના અલધકારીઓ અને 
પોિી્નયું ્ંરક્ષણ મળે છે. બ્ામપટનના 
શ્રદ્ાળયુએ કહ્ં કે, અમે અહીં ્િામતી 
અનયુભવતા નથિી. મેયર દરેક ઘટના 
પછી લનવેદનો આપે છે, પરંતયુ હવે 
તેમના પર ભરો્ો નથિી. ખાલિ્તાન 
્મથિ્ટકો જાણે છે કે, તેઓ કોઈ પણ 
ઘટના કરશે, તેમના પર કોઈ કાય્ટવાહી 
થિવાની નથિી.

અનય એક નાગડરક ગયુપ્ાએ કહં્ 
હતયુ કે, લહનદયુઓ લવરુદ્ હેટ ક્ાઈમની 
ઘટનાઓ અટકાવી શકાઈ નથિી. પોિી્ે 
મંડદરો પર હયુમિાની ઘટનાઓમાં હિયુ 

્યુધી કોઈ નક્કર કાય્ટવાહી કરી નથિી. 
ગૌરીશંકર મંડદરના મયુખય પયુજારી 
આચાય્ટ ધીરેનદ્ર લરિપાઠીએ લવશ્ા્ 
વયતિ કયયો કે, તરંિ દોલરતો લવરુદ્ કિક 
કાય્ટવાહી કરશે. ગયા વરવે િયુિાઈમાં 
ડરચમંિના લવષણયુ મડંદર અને પછી 
્પટેમરરમાં ટોરેનટોના ્વાલમનારાયમ 
મંડદરમાં ભારત લવરોધી નારા િખવાની 
ઘટના ઘટી હતી. ગૌરીશંકર મંડદરની 
ઘટના પછી ભારતીય કોન્યયુિેટ િનરિે 
દોલરતોની ધરપકિની માગણી કરી 
છે. આ રાિયુ બ્ામપટનના મેયર પેલટ્ક 
બ્ાઉને મંગળવારે ઝિપી કાય્ટવાહીનયું 
આશ્ા્ન આપયયું છે.

કેનેિામાં મંડદરની ડદવાિો પર ભારત લવરોધી 
અને ખાલિ્તાનના ્મથિ્ટનમાં નારા િખાયા
ભારત વિરાેધી તત્ાેને અવધકારીઅાે અને પાેલીસનું સંરક્ષણ મળતુ હાેિાનાે અાક્ષેપ

ઓન્ટેરિયો 
ઓનટાડરયો ન્્ટ એ્ોલ્એશને 

હોસ્પટિની ન્યો માટે નવા કરાર અંગે 
વાટાઘાટો શરૂ કરી હતી અને યયુલનયન 
્ોદારાજી અંતગ્ટત ઊંચા વેતન માટે 
હોસ્પટિને દરાણ કરવાનયું નક્કી કયયુું 
છે. ONAના વચગાળાના પ્રમયુખ રનની 
રોલરન્ને િણાવયયુ ંહતયું કે, છેલ્ા કરારથિી 
ન્યોએ અપમાન અને અવમૂલયનની 
િાગણી અનયુભવી હતી. વાટાઘાટોમાંથિી 
લવરામ દરલમયાન તેણીએ કહ્ં કે, તે 
કહેવયું યોગય રહેશે કે અમે વધયુ ્ારાની 
શોધમાં છીએ. અમે વેતનમાં ્નમાનીય 
વધારો ઈચછીએ છીએ. મૂળભૂત રીતે 
ન્યોને રીિે િતી અટકાવવા માટે 
્ક્ષમ થિવા માંગીએ છીએ. િેથિી અમારી 
પા્ે કામ કરવાની પડરસ્થિલતઓમાં 

્યુધારો કરવા અને દદનીઓની ્ંભાળ 
રાખવા માટે તયાંનો ્ટાફ મળી શકે. 
ઓનટેડરયોની એક અદાિતે ગત વર્ટના 
અંતમાં લરિ 124ને ગેરરંધારણીય 
ગણાવયયું હતયું, પરંતયુ ્રકારે અપીિ 
કરવાના હેતયુથિી નોડટ્ દાખિ કરી છે. 
િેમ િેમ વાટાઘાટો આગળ વધી રહી છે 
તેમ, યયુલનયન ‘એ્કેિેડટંગ એકશન’નયું 
પણ આયોિન કરી રહ્ં છે, િેમાં કામ 
કરતી વખતે ન્યો ્ટીકરો પહેરે છે તે 
વધયુ ્ારા વેતન, રહેતર ્ટાડફંગ અને 
યોગય ્ાર્ંભાળની ્ોદારાજીની 
પ્રાથિલમકતાઓને દશા્ટવે છે. આવતા 
મલહનાના અંતમાં, ન્યો હોસ્પટિો 
તેમિ પ્રાંતીય ્ં્દના ્ભયોનાં 
કાયા્ટિયોમાં માલહતી ધરણાં આપવાનયું 
શરૂ કરશે. 

ન્સો દ્ાિા કિાિ અંગે વા્ાઘા્ો 
‘એસકેિેર્ંગ એક્શન’ની યોજના
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શીર્ષક : મા સાથે સંવાદ 
યાચક : હિના મોદી 

નવા ગોલાંગ-આધારિત માહિતી 
ચોિનાિ માલવેિને ટાઇટન સટીલિ 

તિીકે ઓળખવામાં આવે છે જેની જાિેિાત 
િેકર્સ ગ્રુપ દ્ાિા તેમની ટહેલગ્ામ ચેનલ 
દ્ાિા કિવામાં આવી િિી છે. 

Uptycs રરુિક્ા રંશોધકો કાહત્સકકુમાિ 
કથીિેરન અને હશલપેશ હરિવેદીના અિેવાલ 
મરુજબ આ માલવેિ ચેપગ્સત હવન્ોઝ 
મશીનોમાંથી હવહવધ પ્રકાિની માહિતીની 
ચોિી કિવામાં રક્મ છે. જેમાં બ્ાઉઝર્સ 
અને હરિપટો વોલેટર, FTP ક્ાયંટની 
હવગતો, સરિરીનશૉટર, હરસટમની માહિતી 
અને ્ોકયરુમેનટ ફાઇલોનો રમાવેશ થાય છે.

માલવેિની હવગતો રૌપ્રથમ નવેમબિ 
2022માં રાયબિ રરુિક્ા રંશોધક હવલ 
થોમર દ્ાિા IoT રચ્સ એનનજન શોદાનને 
ક્ેિી કિીને દસતાવેજીકૃત કિવામાં આવી 
િતી.

ટાઇટનને હબલ્િ તિીકે ઓફિ કિવામાં 
આવે છે. જે યરુઝર્સની ચોક્કર કાય્સક્મતા 
અને યરુઝર્સના મશીનમાંથી બિાિ કાઢવાની 
માહિતીના પ્રકાિનો રમાવેશ કિવા માટે 
માલવેિ બાઈનિીને કસટમાઇઝ કિવા 
રક્મ બનાવે છે. માલવેિ એકઝેકયરુશન પિ 
AppLaunch.exe તિીકે ઓળખાતી 
કાયદેરિ પ્રહરિયાની મેમિીમાં મેલીરીયર 
પેલો્ને ઇનજેકટ કિવા માટે પ્રોરેર 
િોલોઇંગ તિીકે ઓળખાતી તકનીકનો 
ઉપયોગ કિે છે જે Microsoft .NET 
ClickOnce લોનચ યરુરટહલટી છે.

ાઇટન સટીલિ દ્ાિા લહક્ત કેટલાક મરુખય 
વેબ બ્ાઉઝર્સમાં Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft 
Edge, Yandex, Opera, 
Brave, Vivaldi, 7 Star 

Browser, Iridium Browser 
અને અનયનો રમાવેશ થાય છે. રિરીપટો 
વોલેટ માટે Armory, Atomic, 
Bytecoin, Coinomi, Edge 
Wallet, Ethereum, Exodus, 
Guarda, Jaxx Liberty, અને 
Zcash નો ઉપયોગ કિે છે. આ માલવેિ 
િોસટ પિ ઇનસટોલ કિેલ એનપલકેશનોની 
રૂહચ એકરિ કિવા અને ટેહલગ્ામ ્ેસકટોપ 
એનપલકેશન રાથે રંકળાયેલ ્ેટા કેપચિ 

કિવામાં પણ રક્મ છે.
એકઠી કિેલી માહિતી પછીથી એટેકિના 

હનયંરિણ િેઠળના રિમોટ રવ્સિ પિ બેઝ 
64-એનકો્ે્ આકા્સઇવ ફાઇલ તિીકે 
પ્રરારિત થાય છે. વધરુમાં, માલવેિ વેબ 
પેનલ રાથે આવે છે જે પ્રહતસપધધીઓને 
ચોિેલો ્ેટા એકરેર કિવામાં રક્મ બનાવે 
છે.

માલવેિને હવતરિત કિવા માટે 

ઉપયોગમાં લેવાતી ચોક્કર મો્ર ઓપિેન્ી 
િજરુ રરુધી અસપષ્ટ છે પિંતરુ પિંપિાગત િીતે 
િેકર્સ દ્ાિા રફહશંગ, એ્-વેિ અને રિેક્ 
રોફટવેિ જેવી ઘણી પદ્ધહતઓનો લાભ 
લેવામાં આવે છે. એનટીવાયિર રૉફટવેિ 
દ્ાિા શોધ ટાળવા માટે િેન્મ ્ેટા ઉમિેીને 
એનકઝકયરુટેબલના કદને કહૃરિમ િીતે 
260MB રરુધી વધાિવા માટે પરે્ંગ તિીકે 
ઓળખાતી પદ્ધહતનો લાભ લેતા જોવામાં 
આવયરું છે.

ટીમ હરમરુ આ મહિનાની શરૂઆતમાં 
પ્રકાહશત થયેલા એક હવશે્ષણમાં 
નોંધયરું િતરું કે હવદાિ ઓપિેટિોએ તેમના 
ઈનફ્ાસટ્રક્ચિને બે ભાગોમાં હવભાહજત કયરુું 
છે. એક તેમના હનયહમત ગ્ાિકો માટે અને 
બીજો મેનેજમેનટ ટીમ માટે અને રંભહવત 
પ્રીહમયમ અને મિતવપૂણ્સ યરુઝર્સ માટે 
રમહપ્સત છે.
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ટાઇટન સટીલર માલવેર
િે...મા...
જગદંબા

તાિાં ચિણોમાં શીશ નમાવી વંદન કરું છરું.
િે મા...

આજે પગ ્ગમગે છે
છતાં, મન અવસથાથી
એક વૃક્ નીચે બેઠી છરું.
વૃક્ની નમેલી ્ાળીઓ 

આશીવા્સદ આપી િિી છે. 
ફૂલેલાં ફાલેલાં ફળફૂલો વૃનષ્ટ કિી િહ્ા છે.

વૃનષ્ટની પૃનષ્ટથી અનરુભૂહત આિલાદકતા આપી િિી છે.
મનઅવસથા પ્રફુનલિત છે.

અરિ-તરિ-રવ્સરિ આનંદ ... આનંદ...
તયાં-

અચાનક નજિ વૃક્ની બખોલ તિફ મં્ાય િિી છે.
નિપંખી અને માદાપંખીની આવનજાવન ચાલરુ છે.

બખોલમાં બાળપંખી અવતિશેની ભાંહત થઈ િિી છે.
માતૃપંખી અને હપતૃપંખીની મમતા, ક્મતા, રમતા પિ મન 

વાિી િહ્ં છે. િૈયે કરુણા નીપજી િિી છે.
િે ...મા...

બાળપંખીની જનમવાની પ્રહરિયા શરૂ થઈ ચૂકરી છે.
એમની હચહચયાિીથી િૈયરું વલોવાય િહ્ં છે.

િે મા...
આ બ્હાં્નરું રંગીત જ િશે ને...

કશરું રમજાતરું નથી.
િે... મા...

આ શેનો વલોપાત છે નવજાત પંખીનો!
જનમથી મૃતયરુ તિફની યારિા શરૂ થઈ ચરુકયાનો !!!

મા...
માિી કરુણા વેદનામાં પરિવહત્સત થઈ િિી છે.

શરું ! મા...
કરુણા જ વેદનાનરું બીજ છે !? મા...
આ વેદનાને ભસમીભૂત કિ ને મા...

મા...
તાિી કરુણા માિા પિ વિરાવને મા...

ચહેરા પરના ખીલથી છૂટકારો મેળવવા 
લગાવો આ ઘરેલૂ ચીજો, દેખાશે અસર
ચિેિા પિ ખીલનરું આવવરું એ 

એક કોમન રમસયા છે. 
કેટલાક લોકો ખાવા પીવાની ભૂલ, 
ખિાબ લાઈફસટાઈલ અને િોમમોનલ 
ઈમબેલેનરના કાિણે આ રમસયાનો 
ભોગ બને છે. અનેક મહિલાઓને 
માહરકની તાિીખો પિેલા હપમપલ 

જોવા મળે છે. તેઓએ પિેશાન 
થવરું નિીં. તમે આ રમયે વધાિે 
રૂહપયા ખચ્સ કિવાના બદલે તમે  
તમાિા ઘિની કેટલીક ખાર ચીજોનો 
ઉપયોગ કિી લેશો તો તમે તેને 
ઝ્પથી િટાવી શકશો. તો જાણો 
કઈ ચીજોનો ઉપયોગ કિવાથી થશે 
ફાયદો.

બરફ લગ�વ�ે
હપમપલથી છૂટકાિો મેળવવા માટે 

બિફનો ટરુક્ો ઘરો. બિફ હપમપલની 
િે્નેરને ઘટા્ે છે અને તેનાથી 
રોજા ઓછા થાય છે. આ હરવાય 
તેની બળતિામાં પણ િાિત મળે છે. 
તેને લગાવવા માટે બિફના ટરુક્ાને 

કપ્ામાં લપેટી લો અને તેને થો્ી 
વાિ માટે િિેવા દો.

હશયાળામાં હલપબામથી નિીં 
ચાલે કામ, ઘિે બનાવો અરિકાિક 
હલપમાસકહશયાળામાં હલપબામથી 
નિીં ચાલે કામ, ઘિે બનાવો 
અરિકાિક હલપમાસક

વાળનરું ્ેનડ્રફ ઝ્પથી દિૂ કિવાના 

અકરીિ ઘિેલૂ નરુરખા, ફટાફટ કિો 
ટ્રાયવાળનરું ્ેનડ્રફ ઝ્પથી દૂિ કિવાના 
અકરીિ ઘિેલૂ નરુરખા, ફટાફટ કિો 
ટ્રાય

Dead Skinથી છો પિેશાન, 
તો િરોઈની આ વસતરુ કિશે તમાિી 
મદદDead Skinથી છો પિેશાન, 
તો િરોઈની આ વસતરુ કિશે તમાિી 
મદદ.

લસણન�ે કર�ે ઉપય�ેગ
હપંપલને િટાવવા માટે લરણનો 

ઉપયોગ કિી શકાય છે. તેમાં 
એનટીવાયિર, એનટી ફંગલ, 
એનટીરેનપટક અને એનટીઓકરી્નટર 
છે જે છૂટકાિો આપી શકે છે. તેને 
લગાવવા માટે લરણને છોલી લો 
અને પછી તેને હપમપલ પિ લગાવો.

ન�રંગીની છ�લ
નાિંગીની છાલને કયાિેય ફેંકવાની 

ભૂલ ન કિશો. સકરીન કિેમાં તે 
લાભદાયી માનવામાં આવે છે. તેમાં 
હવટાહમન રી િોય છે. તેને લગાવતા 
પિેલા િંૂફાળા પાણીથી ફેરવોશ કિો. 
િવે નાિંગીની છાલની પેસટને હપમપલ 
પિ લગાવી લો.

ટૂથપેસ્ટ લગ�વ�ે
આ એક રૌથી ઈફેનકટવ ઉપાય 

છે. તમે થો્ી ટૂથપેસટ આંગળી પિ 
લો અને તેને ખીલ પિ લગાવી લો. 
ધયાન િાખો કે ટૂથપેસટ રાદી િોય. 
જેલ વાળી નિીં. 

- નાિંગીની છાલ ખીલ પિ ઘરવાથી િાિત થાય છે. 
- કોથમીિની ચટણીમાં થો્ી પાલખ નાખવાથી ચટણીનો િંગ લીલોછમ થશે.
- ખાિી પિૂીનો લોેટ વધયો િોય તો તેમાં મૂળા કે પાલખના પાન રમાિી 

ભેળવવાથી સવારદષ્ટ પિોઠાં  તૈયાિ થશે.
- કઢી ઉકાળતી વખતે િાંધણ ગેરની બચત કિવાના િેતરુથી પ્રેશિ કુકિમાં 

કઢી નાખી બે રીટી માિવી. કઢી રિર ઉકળી જશે. પછી તેને તપેલામાં 
કાઢી તેમાં પકો્ા નાખવા િોય તો પણ નાખી શકાય.

- કાતિ પિનો કાટ દૂિ કિવા કાતિ પિ રિકો લગા્ી બે-રિણ કલાક િિેવા 
દેવીઅને પછી િગ્ીને રાફ કિવી. નવા જેવી જ ચકચરકત થઇ જશે.

- હશયાળામાં પગ પિ િાતના કોપિલ લગા્ી રરુવાથી તવચા મરુલાયમ િિેશે.
- હશયાળામાં િાતના િોઠ પિ ઘી લગા્ીને રરુવાથી િોઠ મરુલાયમ થાય છે.
- લીમ્ાની છાલને પાણી રાથે વાટી પેસટ બનાવી ફો્લાં પિ લગા્ી પાટો 

બાંધી દેવો. ફો્લો ફૂૂટી જશે.
- ચાની ગિણીને ટૂથબ્શથી રાફ કિવાથી ચોખી થશે.
- પરુલાવ પિ તળેલા કાંદા નાખવાથી સવાદ તથા રો્મ બન્ે વધે છે. 

કાંદાનીપાતળી ચીિીઓ કિી તેને તળી નાખવા.
- પનીિને શાકમાં નાખતી વખતે તેને તળયા પછી તિત પિ પાણી નાખવરું.
- વધેલા ભાતમાં વાટેલા આદરુ-મિચાં, ઝીણો રમાિેલો કાંદો, લરણ તથા 

થો્ો ચણાનો લોટ ભેળવી તવા પિ સવારદષ્ટ પરેટર ઉતાિવી. આમા તમે 
ઝીણી રમાિેલી મેથીની ભાજી પણ નાખી શકો છો.

- દર ગ્ામ જેટલો ચણાનો લોટ અને દર ગ્ામ જેટલી િળદિ દિીંમાં 
ભેળવી ચિેિા પિ માહલશ કિવરું. રરુકાઇ ગયા બાદ ચિેિો ધોઇ નાખવો. 
ખીલમાં િાિત થશે.

અપનાવી જુઓ આ  
ઘરેલું અને િેલથ ટીપસ
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અમદાવાદ
અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ ભવન ખાતરે 

પત્રકાર પરરષદનરે સંબોધન કરતા 
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમમમતના પ્રમુખ 
જગદીશ ઠાકોરે જણાવ્ું હતું કે રાહુલ 
ગાંધીના નરેતૃતવમાં સવ્વ સમાજનરે સાથરે 
રાખીનરે નીકળેલી ભારત જોડો ્ાત્રાનું 
સમાપન થ્ું છે. કન્ાકુમારીથી 
કાશમીર સુધીની ભારત જોડો ્ાત્રાનરે 
ખુબજ અભુતપવૂ્વ પ્રમતસાદ મળ્ો હતો. 
આ ્ાત્રાથી પ્રરેરાઈનરે ગુજરાત પ્રદેશ 
કોંગ્રેસ સમમમત હાથ સરે હાથ જોડો્ાત્રા 
શરૂ કરશરે. રદલહીમાં રાષ્ટી્ પ્રમુખ 

મલ્લિકાજુ્વન ખડગરેની અધ્ક્ષતામાં 
મમરિંગ થઈ જરેમાં તારીખ 20થી 30 
રડસરેમબર સુધી જીલિા કારોબારીમાં 
હાથ સરે હાથ જોડો ્ાત્રાઅંગરે ચચા્વ થઈ 
હતી. તારીખ 1 થી 10 જાન્ુઆરી સુધી 
્ાત્રાના રૂિ નક્ી કરવા મમરિંગો થઈ 
અનરે 60-70 િકા રૂિ નક્ી થઇ ગ્ા 
છે. ગુજરાતમાં તારીખ 01 ફેબુ્આરીથી 
હાથ સરે હાથ જોડો ્ાત્રાની શરૂઆત 
કરવામાં આવશરે. જરેમાં સૌપ્રથમ 71 
નગરપામલકાની જ્ાં ચૂંિણીઓ આવી 
રહી છે ત્ાથંી શરૂઆત કરવામાં 
આવશરે.

કોંગ્રેસ હાથ સરે હાથ જોડો યાત્ા કરશરે 
રાહુલ ગાંધીનો સંદેશ ઘરે-ઘરે પહોચાડાશરે

ગરેમ બાબતરે 3થી 4 સગીરોએ 
ચપપું મારી સગીરની હતયા કરી

કલોલ ઃ ગાંધીનગર મજલિાના કલોલ તાલુકાના 
નારદીપુરમાં મોબાઈલની ગરેમ બાબતરે સગીર 
્ુવકનરે ચપપાના ઘા મારી પતાવી દીધો. બરે રદવસ 
અગાઉ તરેના મમત્રો સાથરે સગીરનરે મોબાઇલની ગરેમ 
બાબતરે માથાકૂિ થઈ હતી. જરેની અદાવતમાં ત્રણથી 
ચાર સગીરોએ ભરેગા મળી સગીર ઉપર ચપપા વડરે 
હુમલો કરતા મોત નીપજ્ું હતું. ખભા ઉપર મારેલો 
છરીનો ઘા સગીર માિે જીવલરેણ બન્ો હતો.

CLASSIFIED
ક્ાસીફાઈડ

અમદાવાદ
શહેરના પમચિમ મવસતારમાં સા્બર ક્ાઈમના 

બરે બનાવ શમનવારે સાંજરે પોલીસ ચોપડરે નોંધા્ા 
છે. જરે મુજબ ચાંદખરેડાના ્ુવકનરે ઠગરે કેનરેડાના 
વક્ક પરમમિ મવઝા અપાવવાની લાલચ આપીનરે 
રૂ.આઠ લાખની ઓનલાઈન ઠગાઈ આચરી હતી. 
આનંદનગર મવસતારમાં િાઈિેમન્મ સકેવરમાં 
કંપનીની ઓરફસ ધરાવતા સંચાલકના ખાતામાંથી 
ઠગોએ નરેિ બરેરકંગથી ઓનલાઈન ટ્ાનઝરેકશન કરી 
રૂ.૫.૨૬ લાખની મત્ા ટ્ાનસફર કરી લીધી હતી. 
બંનરે બનાવ અંગરે સા્બર સરેલ અનરે આનંદનગર 
પોલીસરે ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી છે. 
્ુવકનરે આરોપીએ તમારા ખાતામાં હું પૈસા ભરી 
દઉં તરેમ કહી તરેના બેંક એકાઉનિની મવગતો,પાસવડ્વ 
અનરે ઓિીપી લઈ ખાતામાં પડરેલી રકમ ટ્ાનસફર 

કરી નાંખી હતી.   
ચાંદખરેડાના કળશ બંગલોમાં રહેતાં અનરે 

એલઆઈસી એજનિના પુત્ર ચીરાગ અશોકકુમાર 
શમા્વ (ઉં,૩૦)એ સા્બર સરેલમાં અજાણ્ા શખસ 
મવરૂદ્ધ ફરર્ાદ કરી છે. જરે મુજબ ફરર્ાદીએ 
ઓનલાઈન કેનરેડાના વક્ક પરમમિ મવઝાની એડ 
જોઈ ફોન ક્યો હતો. જરે મુજબ ડી.કે. નામના 
આરોપીએ ફરર્ાદીનરે તમારા મવઝા થઈ જશરે પણ 
તમારે બેંકમાં ૮ લાખ બરેલરેનસ બતાવવું પડશરે તરેવી 
વાત કરી પૈસા ભરાવ્ા હતા. બાદમાં આરોપીએ 
૧૧ લાખ બરેલરેનસ વાત કરી બાકીના ત્રણ લાખ 
પોતરે ઓનલાઈન ભરી દેશરે તરેવી વાત કરી હતી.
આરોપીએ ્ુવકના ખાતામાં ત્રણ લાખ ભરવા માિે 
ફરર્ાદીના એકાઉનિમાં આઈસીઆઈસીઆઈ 
બેંકનો ખાતા નંબર  બરેમનરફશી્રી તરીકે એડ 

કરાવ્ો હતો. ફરર્ાદીનરે આરોપીએ િીમ વીવસ્વ 
કવીકસપોિ્વ નામની એપલીકેશન ડાઉનલોડ કરાવી 
તરેનો પ્રોસરેસ કોડ આરોપીએ મવઝા પ્રોસરેસ કરવાના 
નામરે લીધો હતો. આ રીતરે આરોપીએ ફરર્ાદીનો 
ફોનનો એકસરેસ મરેળવીનરે બેંક એકાઉનિમાંથી 
રૂ.૭.૯૬ હજારની રકમ જૂદા જૂદા ટ્ાનઝરેકશન 
કરી પોતાના બેંક એકાઉનિમાં ટ્ાનસફર કરી દીધી 
હતી. ઠગાઈના અન્ બનાવમાં િાઈિેમન્મ 
સીિી સરેનિર મોલમાં કંપનીની ઓરફસ ધરાવતા 
ચીંતન રકરણભાઈ શાહ (ઉં,૪૩)એ આનંદનગર 
પોલીસ સિેશનમાં અજાણ્ા શખસો સામરે ફરર્ાદ 
કરી છે. જરે મુજબ ફરર્ાદીના બેંક એકાઉનિમાંથી 
ગત તા.૨૨ જાન્ુઆરીના રોજ જૂદા જૂદા ત્રણ 
ટ્ાનઝરેકશન થકી રૂ.૫,૨૬,૮૪૭ની રકમ નરેિ 
બરેરકંગથી ટ્ાનસફર થઈ હતી. 

કેનરેડાના મવઝાના નામરે ્ ુવક સાથરે 8 લાખની ઠગાઈ
કંપનીના સંચાલકના બેંક એ�કાઉન્ટમાં એા�નલાઈન ટ્ાન્�કશન કરી ઠગા�એ� પાંચ લાખની ઠગાઈ એાચરી 

ગાંધીનગર
ગુજરાતના મુખ્ સમચવ પંકજ 

કુમાર વ્મનવૃત્ થતાં નવા મુખ્ સમચવ 
તરીકે રાજકુમારની મનમણુંક કરવામાં 
આવી હતી. બુધવારે મુખ્ 
સમચવ તરીકે રાજકુમારે ચાજ્વ 
સંભાળ્ો હતો. તરેમની મન્ુમતિ 
બાદ ત્રણ આઈએએસ 
અમધકારીઓનરે વધારાના ચાજ્વ 
સોંપવામાં આવ્ાં છે. ગૃહ 
મવભાગનો વધારાનો હવાલો 
એ કે રાકેશ, ઉદ્ોગ અનરે ખાણ ખનીજ 
નો વધારાનો હવાલો કમલ દ્ાણી, 
પંચા્ત અનરે રૂરલ ડરેવલોપમરેનિ નો 
હવાલો સોનલ મમશ્ાનરે આપવામાં 

આવ્ો છે. જ્ારે ગૃહ મવભાગનો 
વધારાનો હવાલો એ કે રાકેશ, ઉદ્ોગ 
અનરે ખાણ ખનીજ નો વધારાનો હવાલો 
કમલ દ્ાણી, પંચા્ત અનરે રૂરલ 

ડરેવલોપમરેનિ નો હવાલો સોનલ 
મમશ્ાનરે આપવામાં આવ્ો છે. 
ગુજરાતના 1997ની બરેચના 
મમહલા આઇએએસ સોનલ 
મમશ્ાનું રદલહી ડરેપ્ુિેશન થ્ું 
છે. ભારત સરકારે તરેમની 
મનમણૂક મમમનસટ્ી ઓફ સકીલ 

ડરેવલપમરેનિ એનડ એનિરમપ્રમન્ોરશીપમાં 
જોઇનિ સરેકે્િરી તરીકે કરી છે. તરેમની 
આ મન્ુમતિ પાંચ વષ્વ માિે કરવામાં 
આવી છે.

રાજકુમારે ચીફ સરેક્રેટરી તરીકરે ચાજ્જ 
સંભાળયો, 3 IASનરે વધારાનો ચાજ્જ

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં જમુન્ર ક્ાક્કની 

પરીક્ષાનુ પરેપર લીક થઈ ગ્ું હતું. આ 
મામલરે રાજ્માં ઠેરઠેર ચક્ાજામ, 
િા્ર સળગાવવા, સુત્રોચ્ાર કરવામાં 
આવ્ા હતા. ગુજરાત એિીએસ 
દ્ારા વડોદરાથી 15 શખસોનરે પરેપર 
સાથરે ઝડપી પાડવામાં આવ્ા છે.આ 
મામલરે કોંગ્રેસ અનરે આમ આદમી 
પાિટી સમહતના પક્ષોએ સરકાર પર 
આકરા પ્રહારો ક્ા્વ છે. કોંગ્રેસના પૂવ્વ 
ધારાસભ્ પ્રતાપ દૂધાતરે આ મામલરે 
ભગવાન શ્ીરામનરે પત્ર લખ્ો છે. 
પત્રમાં જણાવ્ું કે, ગુજરાતમાં ઘણા 
વષયોથી આપના નામ પર ચૂિંાતી 

સરકાર સાશનમાં છે. હવરે ભગવાન 
શ્ીરામ તમરેજ એકજ અમારા ્ુવાનોનરે 
બચાવી શકો છો. 

કોંગ્રેસના પૂવ્વ ધારાસભ્ પ્રતાપ 
દૂધાત ખરેડૂતોના પ્રશ્રે અનરેક વખત 
અમધકારીઓનરે ખખડાવતા જોવા 
મળ્ા છે. રાજ્માં સતત પરેપર લીક 
થવા મામલરે પ્રતાપ દૂધાતરે ભગવાન 
શ્ી રામનરે પત્ર લખ્ો છે.તરેમા જણાવ્ંુ 
કે, આજરે પ્રભુ આપનરે પત્ર પાઠવવાની 
જરૂરર્ાત એિલા માિે ઊભી થઈ છે 
કે ગુજરાતમાં ઘણા વષયોથી આપના 
નામ પર ચુિંાતી સરકાર સાશન માં 
છે. ગુજરાતમાં લાખો બરે રોજગાર 
્ુવાનો છે. 

ભગવાન, તમારા નામરે સત્ામાં બરેઠેલા 
લોકો નનષફળઃ પૂવ્જ MLAનો કટાક્ષ

મવકાસ સહા્ ગુજરાતના 
નવા ઈનચાજ્વ DGP, 

આમશષ ભાિી્ાની મનવૃમત 
બાદ ચાજ્વ સંભાળશરે

ગાંધીનગર
ગુજરાતના નવા પોલીસ વડા તરીકે 

1989 બરેચના IPSઅમધકારી મવકાસ 
સહા્નરે ચાજ્વ સોંપવામાં આવ્ો છે. 
તરેઓ આમશષ ભાિી્ાની મનવૃમત્ બાદ 
ચાજ્વ સંભાળી લરેશરે. નવા DGP માિે 
3 IPSઅમધકારીઓ રેસમાં હતા. જરેમાં 
સંજ્ શ્ીવાસતવ, મવકાસ સહા્ અનરે 
અજ્ તોમરના નામની ચચા્વ હતી. જરેમાં 
આખરે મવકાસ સહા્નરે ચાજ્વ સોંપવામાં 
આવ્ો છે. મવકાસ સહા્ 1989 બરેચના 
IPS અમધકારી છે અનરે તરેમણરે સરદાર 
વલિભભાઈ પિેલ નરેશનલ પોલીસ 
એકેડમી, હૈદરાબાદમાં તાલીમ મરેળવી હતી. 

અમદાવાદ
રાજસથાન ભીલવાડાના ૩૫ વષટી્ 

ભંવરલાલ ખિીકનરે માથાના ભાગમાં 
ગંભીર ઈજા પહોંચતા અમદાવાદ 
મસમવલ હોલ્સપિલમાં સારવાર અથથે 
લાવવામાં આવ્ા હતા.અહીં સારવાર 
દરમમ્ાન તરેઓનરે બ્રેઇનડરેડ જાહેર 
કરા્ા હતા.

બ્રેઇનડરેડ જાહેર થતાં અમદાવાદ 
મસમવલની SOTTOની િીમરે તરેના 

સવજનોનરે અંગદાન અંગરેની સમજ 
આપતા સવજનોએ જનકલ્ાણનરે 
સવયોપરી રાખીનરે ભંવરલાલ ના 

અંગોના દાન કરવાનો મનણ્વ્ ક્યો 
હતો. બ્રેઇનડરેડ  ભંવરલાલના અંગોનરે 
રીટ્ાઇવ કરતાં બરે રકડની, એક લીવર 
અનરે હૃદ્નું દાન મરેળવવામાં સફળતા 
મળી છે. હૃદ્નરે અમદાવાદની 
સીમસ હોલ્સપિલ ખાતરે જ્ારે રકડની 
અનરે લીવરનરે મસમવલ મરેડીસીિીની 
રકડની ઇલ્નસિટ્ૂિ ખાતરે સારવાર 
મરેળવી રહેલા જરૂરર્ાતમંદ દદટીમાં 
પ્રત્ારોપણ કરવામાં આવ્ંુ છે.

રાજસથાન ભીલવાડાના દદટીએ ગુજરાતના 
ચાર જરૂરર્ાતમંદોનરે નવું જીવન બક્ું
બ્�ઈનડ�ડ યુવાનની બ� કકડની, લીવર એન� હૃદયનું દાન કરાયું

નવીદદલહી
26 જાન્ુઆરીએ ગણતંત્ર રદવસની 

ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ રદવસરે 
રદલહીમાં કત્વવ્ પથ પર પરેડનું આ્ોજન 
કરવામાં આવ્ું હતું. આ પરેડમાં મવમવધ 
રાજ્ો, કેનદ્ી્ મંત્રાલ્ો, ભારતી્ સરેના 
સમહત અન્ િેબલા જોવા મળ્ા હતા. જરેમાં 
ગુજરાતનો િેબલો પણ હતો. ગુજરાતની 
‘’લ્ક્ન-ગ્ીન ઊજા્વ્ુતિ ગુજરાત’’ મવષ્ 
આધારરત સાંસકકૃમતક ઝાંખીએ અનરેક 
લોકોનરે આકમષ્વત ક્ાાં હતા. ત્ારબાદ ક્ો 
િેબલો સૌથી શ્રેષ્ઠ છે તરેનરે મવજરેતા બનાવવા 
માિે પલ્બલક પોલનો પણ સહારો લરેવામાં 
આવ્ો હતો. જરેમાં ગુજરાતનો િેબલો 

ઓનલાઇન પલ્બલક પોલમાં પ્રથમ સથાનરે 
આવ્ો છે. પલ્બલક પોલમાં બીજા સથાનરે 
ઉત્રપ્રદેશનો િેબલો આવ્ો છે. જ્ારે 
ત્રીજા સથાનરે મહારાષ્ટનો િેબલો આવ્ો 
છે. ગુજરાતની ‘’લ્ક્ન-ગ્ીન ઊજા્વ્ુતિ 
ગુજરાત’’ મવષ્ આધારરત સાંસકકૃમતક 
ઝાંખીએ ઉપલ્સથત સૌમાં અનરેરુ આકષ્વણ 
જનમાવ્ું હતું. કચછ-મોઢેરાની સાંસકકૃમતક 
ઝલક અનરે સૌર-પવનઊજા્વના મવજ્ામનક-
તકનીકી અમભગમનું એકીકરણ કરીનરે 
પુનઃપ્રાપ્-હરરત અનરે શુદ્ધ ઊજા્વના મનમા્વણ 
દ્ારા ઊજા્વક્ષરેત્રરે દેશ અનરે દમુન્ાનરે નવી 
રાહ ચીંધવાનો ઝાંખી દ્ારા જરે સુંદર પ્ર્ાસ 
કરવામાં આવ્ો છે,

ગણતંત્ દદવસની પરેડમાં ગુજરાતના 
ટેબલોઅરે પબબલક પોલમાં મરેદાન માયુું

આધારકાડ્વમાં સરનામુ 
બદલવા જ ચૂિંા્રેલા પ્રમતમનમધ 

સરિ્વરફકેિ આપી શકશરે
અમદાવાદ

બોગસ આધારકાડ્વ બનતા અિકાવવા કેનદ્ સરકાર 
દ્ારા ૨૭ જાન્ુઆરી-૨૦૨૩થી નવી મનતી અમલમાં 
મુકી છે. નવી મનતી અનુસાર હવરેથી ચૂંિા્રેલા 
પ્રમતમનમધઓ માત્ર આધારકાડ્વમાં સરનામુ બદલવા 
માિે જ તરેમના સરિ્વરફકેિ આપી શકશરે. આ મસવા્ 
નવુ આધારકાડ્વ કઢાવવા, આધારકાડ્વમાં નામ કે જનમ 
તારીખમાં સુધારો કરવા માિે કોપયોરિેર, ધારાસભ્ કે 
કલાસ વન ગરેઝરેિેડ ઓરફસર દ્ારા આપવામાં આવરેલા 
સરિ્વરફકેિનરે માન્ રાખવામાં આવશરે નહીં. અમદાવાદ 
વાડજ વોડ્વના ભાજપના મમહલા કોપયોરેિર ભાવનાબહેન 
હસમુખભાઈ વાઘરેલાના નામના ખોિા સહી-મસકકા કરીનરે 
આધારકાડ્વમાં સુધારા વધારા કરવાનુ કૌભાંડ તાજરેતરમાં 
બહાર આવ્ા બાદ નવી નીમતની જાહેરાત કરાઈ છે.

ગુજરાતમાં ફેબ્ુઆરીમાં 
બદલાઈ શકે છે કોંગ્રેસના પ્રદેશ 
પ્રમુખ,હાઈકમાનડરે નામ મંગાવ્ા

અમદાવાદ
રાજ્માં કોંગ્રેસરે આંકલાવના ધારાસભ્ અમમત 

ચાવડાનરે કોંગ્રેસ દળના નરેતા અનરે દામણલીમડાના 
ધારાસભ્ શૈલરેષ પરમારનરે ઉપનરેતા તરીકે જાહેર ક્ાાં છે. 
પરંતુ હજી કોંગ્રેસનરે મવપક્ષનું પદ મળ્ું નથી. તો બીજી 
બાજુ હાઈકમાનડરે ફેબ્ુઆરીમાં કોંગ્રેસના નવા પ્રદેશ 
પ્રમુખની વરણી કરવાનું નક્ી કરી લીધું હોવાનું કોંગ્રેસના 
આંતરરક સુત્રો જણાવી રહાં છે. હવરે જગદીશ ઠાકોરના 
સથાનરે નવા પ્રમુખ પદ માિે હાઈકમાનડરે નામ પણ મંગાવ્ા 
હોવાની જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ છે.  ગુજરાતમાં ચૂંિણીમાં 
કારમો પરાજ્ મળ્ા બાદ હારેલા નરેતાઓએ ગુજરાતના 
પ્રદેશ પ્રમુખ પર આક્ષરેપો ક્ાાં હતાં. ક્ાંક િીરકિો વરેચાઈ 
ગઈ હોવાની પણ બુમો ઉઠી હતી. દરમમ્ાન ઠાકોરના 
નરેતૃતવમાં કોંગ્રેસના ખસતા હાલ જોવા મળ્ાં છે. 
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અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ચાલતાં ગેરકાયદ� 

કતલખાના મુદ્દ� હાઈકોટર્માં સુનાવણી 
યો�ઈ હતી. હાઈકોટ� આવા 
કતલખાનાને લઈને સરકારને બરાબરની 
ઝાટક� હતી. હાઈકોટ� લાયસન્સ િવનાની 
તમામ મીટ શોપ બંધ કરવા સરકારને 
આદ�શ આપ્યો હતો. બી� તરફ 
AMCની કાયર્વાહી સામે કોટ� નારાજગી 
વ્યક્ત કરીને આકરી ટીકા કરી હતી. 
હાઈકોટ� AMCને ટકોર કરતાં ક�ં 
હતું ક�, કતલખાના મુદ્દ� જેટલી ફ�રયાદો 
આવી છ� એમાંથી હ� ક�ટલી મીટશોપ 

ચાલુ છ�. લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે થતાં 
ચેડાં ક�મ ચલાવી લેવામાં આવે છ�. તમે 
અિધકારીઓના કાગળ પર જવાબો નહ� 
પણ કામ બતાવો. બી� તરફ સરકાર� 
હાઇકોટર્માં કતલખાના મુદ્દ� જવાબ રજુ 
કય� હતો. જ્યાર� AMCએ 25 દુકાનો 
સીલ કરી હોવાનો જવાબ રજૂ કય� હતો. 
હાઈકોટ� સુરત મહાનગર પાિલકાને 
પણ ઝાટક� હતી. સુરત મનપા કોઈ 
કાયર્વાહી જ નથી કરી રહી. રાજ્યભરમાં 
ગેરકાયદ�સર રીતે ધમધમતા કતલખાના 
મુદ્દ� હાઇકોટર્ મપનાની કામગીરી પર 
ઉધડો લીધો હતો.

ગેરકાયદ� કતલખાના મુદ્દ� હાઈકોટ� 
ગુજરાત સરકારની ઝાટકણી કાઢી 

ક�ગ્રેસના પૂવર્ MLA સોઢાનું 
રા�નામું, ક�સરીયો પહ�રી ક�ં, 
ભાજપ કાયર્કરોને સાચવે છ�

અમદાવાદ
ગુજરાત ક�ગ્રેસને વધુ એક ફટકો પડ્યો છ�. ક�ગ્રેસના 

પૂવર્ MLA કાંતી સોઢા પરમાર� ક�ગ્રેસના તમામ હોદ્દા 
પરથી રા�નામું આપી દીધું હતું. તેમણે કમલમ પહ�ચી 
ભાજપ પ્રદ�શ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલના હસ્તે ક�સ�રયો 
ખેસ ધારણ કય� હતો. 

કાંિત સોઢા પરમાર 2017માં આણંદ બેઠક પરથી 
ધારાસભ્ય તરીક� ચૂંટાયા હતા. તાજેતરમાં સ્થાિનકોએ 
મતિવસ્તારમાં પડતી અગવડોને લઈને કાંિત સોઢા 
પરમારને ઘેયાર્ હતા. તેમના �દકરા ઉપર એક યુવકને 
માર માયાર્નો આક્ષેપ લાગ્યો હતો. 

હવે ક�ગ્રેસને નહ� મળ� 
િવપક્ષનું પદ, િવધાનસભાના 

પા�ક�ગમાંથી જગ્યા પણ ગાયબ
ગાંધીનગર

ગુજરાત િવધાનસભામાં હ� િવપક્ષના નેતા તરીક� 
પદગ્રહણ થયું નથી. સત્તાપક્ષ ક�ગ્રેસને િવપક્ષનું પદ 
આપવાના મુડમાં નથી. ક�ગ્રેસે આંકલાવના ધારાસભ્ય 
અિમત ચાવડાને ક�ગ્રેસ દળના નેતા તરીક� પસંદગી કરી 
છ�. જ્યાર� દાણીિલમડાના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારની 
ઉપનેતા તરીક� પસંદગી કરાઈ છ�. પર�તુ હ� અિમત 
ચાવડાને િવપક્ષના નેતા તરીક�નું પદ મળ્યું નથી. સત્તાપક્ષ 
ક�ગ્રેસને િવપક્ષનું પદ નહ� આપે તેવો સ્પષ્ટ સંક�ત હવે 
િવધાનસભાના પા�ક�ગમાંથી દ�ખાઈ આવ્યો છ�. પા�ક�ગમાં 
િવપક્ષના નેતાની ગાડી માટ�ની જગ્યા પણ હટાવી દ�વામાં 
આવી છ�. 

નવી�દલ્હી
થોડા �દવસો પહ�લાં ગુજરાત રાજ્ય 

વકફ બોડર્માં િનમાયેલાં સભ્યો મુદ્દ� 
થયેલા િવવાદ સ�ર્યો હતો. આ આખોય 
મામલો છ� ક ગુજરાત હાઇકોટર્ સુધી 
પહ�ચ્યો હતો. આખર� રાજ્ય સરકાર� 
ગુજરાત વકફ બોડર્ને િવખેરી નાંખવા 
મજબૂર થવુ પડ્યું હતું. આમ આ 
િવવાદમાં �ડર�ક્ટર બની જનારને ઝટકો 
લાગ્યો છ�.

િવધાનસભાની ચૂંટણી પહ�લાં જ 
ભાજપે આ બોડર્માં ૧૨ �ડર�ક્ટરોની 
િનમણુંક કરી હતી. જેઓએ હોદ્દો 

ભોગવ્યા િવના ઘરભેગા થવું પડ્યું છ�. 
િવધાનસભાની ચૂંટણી પહ�લાં જ ભાજપે 
હજ કિમટી ઉપરાંત ગુજરાત રાજ્ય વકફ 
બોડર્માં �ડર�ક્ટરપદ� િનમણૂંક કરી હતી. 
ગુજરાત વકફ બોડર્માં ભાજપા નેતાઓને 
પદ મળી ગયા હતા.સંગઠન સાથે 
�ડાયેલાં ૧૨ મુ�સ્લમ આગેવાનોની 
�ડર�ક્ટર તરીક� િનમણૂંકો કરવામાં આવી 
હતી. �ક�, આિનમણૂંકને લઇને િવવાદ 
સ�ર્યો હતો. કહ�વાય છ� ક� એવો િવવાદ 
હતો ક�, વકફ બોડર્ના ધારાધોરણોને 
કોરાણે મૂક�ને િનમણૂંકો કરાઇ હતી. આ 
આખોય મામલો છ�ક ગુજરાત હાઇકોટર્ 

સુધી પહ�ચ્યો હતો જયાં સરકાર પક્ષે 
પણ આ વાતને કબૂલ કરવામાં આવી 
હતી. આખર� ગુજરાત રાજ્ય કાયદા 
િવભાગે નો�ટ�ફક�શન બહાર પાડીને 
ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોડર્ને િવખેરી 
નાખ્યું છ�. આમ સરકાર� સંગઠનના 
અિધકારીઓને પદો આપવાનો પ્રયાસ 
કય� હતો પણ હાઈકોટર્માં મામલો 
પહ�ચતાં સરકાર� પીછ�હઠ કરવી 
પડી હતી.  સરકારના આ િનણર્યને 
પગલે ભાજપના ૧૨ હોદ્દ�દારો વકફ 
બોડર્માં હોદ્દો ભોગવ્યા િવના જ ઘરભેગા 
થયા હતાં.

લો બોલો..! ભાજપના નેતાઓ �ડર�ક્ટર બની 
ગયા પણ હોદ્દો ભોગવ્યા િવના જ ઘરભેગા

અમદાવાદ
વંદ� ભારત ટ્રેન શ� થયા બાદ પશુઓ 

અથડાવવાની અનેક ઘટના બની છ�. 
ત્યાર� ઘણા �કસ્સામાં પશુઓના મોત 
નીપજ્યા છ� તો ઘણા �કસ્સામાં ટ્રેનને 
પણ નુકશાન થયું હતું. ત્યાર� ર�લ્વે દ્વારા 
એક મહત્વનો િનણર્ય કરવામાં આવ્યો 
છ� ક�, અમદાવાદથી મુંબઈ સુધીના 
ટ્રેકની સેફ્ટી વધારી દ�વામાં આવી છ�. 
અમદાવાદથી મુંબઈ ર�લવે ટ્રેકને સુરિક્ષત 
કરવાની કામગીરી શ� કરી દ�વામાં 
આવી છ�.

ર�લવે મુંબઈથી અમદાવાદ સુધીના 
૬૨૨ �કલોમીટર લાંબા �ટ પર 
મેટલ બીમ ફ��ન્સંગ લગાવવાનું કામ 

યુદ્ધના ધોરણે શ� કરવામાં આવ્યું 
છ�. ૨૪૫.૨૬ કરોડ �િપયાના ખચ� 
ફ��ન્સંગનું કામ મેના અંત સુધીમાં પૂણર્ 
કરવાનો ટ્રાગેટ છ�. મુંબઈ-અમદાવાદ 
વંદ� ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન ૩૦ સપ્ટ�મ્બર� 
શ� થઈ હતી અને અત્યાર સુધીમાં ૫થી 
વધુ પશુઓ તેની ઝપટમાં આવ્યાં છ�. 
ટ્રેનની સ્પીડ વધાર� હોય તો પશુ વચ્ચે 
આવે તો પણ રોકવી મુશ્ક�લ બની �ય 
છ�.

અમદાવાદથી મુંબઈ વચ્ચે ચાલતી 
વંદ� ભારત ટ્રેન શ� થઈ ત્યારથી લઈ 
અનેક વખત પશુઓ અથડાવવાની ઘટના 
બની છ� અને ટ્રેનને નુકસાન થયું છ�. 
સદનસીબે પેસેન્જર સુરિક્ષત રહ્યા છ�. 

ગુજરાતમાં અકસ્માત રોકવા ર�લવે ટ્રેક 
આસપાસ ફ��ન્સંગ લગાવવામાં આવશે

અમદાવાદ
ગુજરાતી સાિહત્યકાર મધુસૂદન 

પાર�ખનું 100 વષર્ની વયે િનધન થયું 
છ�. તેમના અવસાન બાદ ગુજરાતી 
સાિહત્યજગતમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું 
છ�. 2022ની 14મી જુલાઈએ તેમણે 
100માં વષર્માં પ્રવેશ કય� હતો. 

મૂળ સુરતના મધુસૂદન પાર�ખ 
1923ની 14મી જુલાઈએ જનમ્યા 
હતા. ગુજરાતી ભાષામાં હાસ્ય 
લેખક તરીક� તેઓ �ણીતા છ�. પર�તુ 
ગુજરાતી ભાષા-સાિહત્યમાં તેમણે 
કર�લું સંશોધન પણ એટલું જ મહત્વનું 

છ�. ગુજરાતી સાિહત્ય પ�રષદ� તેમની 
ઓળખમાં તેમને હાસ્યલેખક, િવવેચક, 
સંપાદક, અનુવાદક ગણાવ્યા છ�. 
પારસી ર�ગભૂમી પરનું તેમનું સંશોધન 
ન�ધપાત્ર છ�. તો વળી શેક્સિપયરના 
નાટકોનો તેમણે કર�લો અનુવાદ પણ 
નમુનેદાર છ�. સુરતમાં જન્મ્યા પછી 
તેઓ અમદાવાદ �સ્થર થયા હતા. 
ગુજરાતી સારસ્વત િહરાલાલ પાર�ખના 
તેઓ પુત્ર હતા એટલે સરસ્વતીના 
સંસ્કારો તેમને લોહીમાં જ મળ્યા હતા. 
અમદાવાદની એચ.ક�.આટ્સર્ કોલેજમાં 
તેઓ પ્રાધ્યાપક રહ્યા હતા. 

ગુજરાતી સાિહત્યના િવદ્વાન સંશોધક 
‘િપ્રયદશર્ની’નું 100 વષર્ની વયે િનધન
શે��પયરના નાટકાે અને પારસી સા�હ�માં સંશાેધન કયુ� હતું

વલ્ડર્ હ�રીટ�જ શહ�ર બનશે યજમાન, 20 
દ�શના ડેિલગેટસ સિમટમાં ભાગ લેશે
પયાર્વરણ અને જળ સુરક્ષા ઉપરાંત કલાઈમેટ સ�હતના મુદ્દા ઉપર રાેડમેપ તૈયાર થશે

અમદાવાદ
વલ્ડર્ હ�રીટ�જ શહ�ર અમદાવાદ 

આગામી માસમાં ૯ અને ૧૦ 
ફ�બુ્આરીના રોજ યુ-૨૦ રા�ોની 
યો�નારી સિમટ માટ� યજમાન શહ�ર 
બનવા જઈ રહયુ છ�. આિથર્કક્ષેત્રે 
�-૨૦માં ભારતને અધ્યક્ષપદ મળ્યા 
બાદ અમદાવાદને યુ-૨૦ રા�ોની 
સિમટના યજમાન બનવાની તક મળી 
છ�. આ સિમટને લઈ મ્યુિનિસપલ 
કોપ�ર�શનના વહીવટી તંત્ર તરફથી 
તમામ પ્રકારની તૈયારીઓને અંિતમ 

ઓપ આપવામાં આવી રહયો છ�. 
અમદાવાદમાં ફ�બુ્આરી માસમાં 
યો�નારી યુ-૨૦ સિમટને વડાપ્રધાન 
દ્વારા વચ્યુર્લ સંબોધન કરવામાં 
આવશે. આ અગાઉ યુ-૨૦ની 
પાંચ સિમટ યો�ઈ ગઈ છ�. પર�તુ 
અમદાવાદમાં  યો�નારી સિમટમાં 

પયાર્વરણને અનુ�પ વતર્ન અને 
પ્રોત્સાહન, જળસુરક્ષા, કલાઈમેટ 
ફાયનાન્સને પ્રોત્સાહન, સ્થાિનક 
ઓળખની �ળવણી, શહ�રી વહીવટ 
અને આયોજનમાં નવા પ્રયોગો 
ઉપરાંત ડી�ટાઈઝેશન દ્વારા 
વહીવટીતંત્રમાં સુધારા સિહતના 
મુદ્દાઓ ઉપર િવશ્વના દ�શોમાંથી 
સિમટમાં ભાગ લેવા આવનાર 
ડેિલગેટસ ચોકકસ રોડમેપ તૈયાર 
કરશે જેનુ વૈિશ્વક સ્તર� અમલીકરણ 
કરવામાં આવશે.

અમદાવાદ
સરખેજમાં ડી�ટલ કરન્સીના 

વેપારમાં લેતીદ�તીના િવવાદમાં 
ભાગીદારના િપતા પર ફાય�ર�ગ કરનાર 
મુદ્દસરખાન પઠાણના સાત સાગ�રતોને 
પોલીસે ઝડપી લીધા છ�. આ ક�સમાં 
મુદ્દસરખાન સિહત ચાર આરોપી ફરાર 
છ�. પોલીસે િપસ્તોલ અને કારતૂસ 
સિહતના હિથયાર કબ્જે લઈ વધુ 
તપાસ હાથ ધરી છ�. 

સરખેજ તાજપીરના ટ�કરા ખાતે 
પ્લોટ નં-૧૧માં રહ�તાં સરફરાજખાન 
પઠાણના ઘર� ગત તા.૨૫મીના રોજ 

પરોઢ� ક�ટલાક શખ્સોએ ક�િમકલ ભર�લો 
ક�રબો નાંખી સળગતું લાઈટર ફ�ક� 
આગ લગાવવાની કોિશષ કરી હતી. 
ફ�રયાદી �વા માટ� ઘરની બહાર 
આવતા તેઓ પર આરોપીઓએ 
ફાય�ર�ગ કયુ� હતું. બનાવ અંગે સરખેજ 
પોલીસે હત્યાની કોિશષ સિહતની 
કલમ હ�ઠળ ગુનો દાખલ કય� હતો. 
ફ�રયાદીના પુત્ર સલમાન અને 
આરોપી મુદ્દસરખાન પઠાણને ડી�ટલ 
કરન્સીના વેપારમાં નાણાંક�ય લેતીદ�તી 
મામલે િવવાદ ચાલતો હતો. જેના 
પગલે મુદ્દસર� આ હુમલો કયાર્ હતો. 

આ અગાઉ પણ આરોપીએ ફ�રયાદીની 
�રક્ષાને આગ લગાડી તેમજ સલમાનને 
મારી નાંખવાની ધમક� આપી 
હતી. બનાવ અંગે સરખેજ પોલીસે 
મુદ્દસરખાન પઠાણના સાત સાગ�રતો 
�વેદખાન ઉફ� ઠાકર� મકસુદખાન 
પઠાણ, મહ�મદ સુફ�યાન ઉફ� અરકાન 
મઝહરઅલી શેખ, સાહીલ શક�લભાઈ 
સૈયદ, આશીષ અશોકભાઈ કોળી, 
શોએબ ઉફ� રા� ઈશાકભાઈ શેખ, 
સમીરખાન ઉફ� સમીસ �ધપુરી સલીમ 
ચૌહાણ અને લાલુિસંઘ ઉફ� િહરાિસંઘ 
રધુવંશીની ધરપકડ કરી હતી. 

ડી�ટલ કરન્સીના વેપારમાં લેતીદ�તીનો િવવાદ 
ભાગીદારના િપતા પર ફાય�ર�ગ બાદ સાત ઝબ્બે

મુ� સૂત્રધાર મુદ્દસર સ�હત ચાર અારાેપી ફરારઃપાેલીસે �પસ્તાેલ જ� કરી
ગાંધીનગર

ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણીઓ 
બાદ ગુજરાતમાં ફરી એકવાર રાજક�ય 
માહોલ �મશે. કારણક�, એપીએમસી 
એટલેક�, ખેતીવાડી ઉત્પાદન બ�ર 
સિમિતની ચૂંટણીઓની તારીખ �હ�ર 
કરી દ�વામાં આવી છ�. ચૂંટણીની �હ�રાત 
થતા જ સહકારી આગેવાનોએ પણ 
પોતપોતાની લોબ�ગ શ� કરી દીધી છ�.

એપીએમસીની ચૂંટણી સહકારી 
ક્ષેત્રની સૌથી મહ�વની ચૂંટણીઓ 
પૈક�ની એક છ�. જેમાં શાકભા� અને 
ફળફળાદી તેમજ અનાજની િવિવધ 
જણસીઓનો વેપાર અને વહીવટ થતો 
હોય છ�. આ એવો ધંધો છ� જેમાં િવિવધ 
સિમિતઓ કરોડો �િપયાનું ટનર્ઓવર 

ધરાવે છ�. એજ કારણ છ�ક�, કરોડો 
કારોબાર કરતી સિમિતમાં કારોબારી 
સભ્ય બનવા માટ� અને સિમિતનો 
વહીવટ પોતાના હાથમાં લેવા માટ� સૌ 
કોઈ તલપાપડ હોય છ�. આ ચૂંટણીઓ 
સહકારી ક્ષેત્રની ચૂંટણી ગણાય છ�. પણ 
એ વાત પણ એટલી જ સાચી છ�ક�, 
રાજક�યો પક્ષોની પરોક્ષ હાજરીથી જ 
આ ચૂંટણીઓ થાય છ�.

ભરિશયાળ� રાજક�ય ગરમાવો, રાજ્યની 
23 APMCમા ંચૂટંણીઓની �હ�રાત
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જયપુર
રાજસ્ાનને અડીને આવેલી 

પાકિસ્ાનની સરહદમાં ભૂિંપના આંચિા 
અનુભવાયા છે. ભૂિંપનું િેન્દ્ર પાકિસ્ાન 
સરહદી વવસ્ારની અંદર છે. ભૂિંપની 
્ીવ્ર્ા કરક્ટર સિેલ પર 4.3 માપવામાં 
આવી છે. પાકિસ્ાનના સરહદી વવસ્ારમાં 
ભૂિંપની આ ઘ્ટના 2 ફેબ્ુઆરીના રોજ 
સવારે 9:14 વાગયે બની હ્ી. ભૂિંપની 
ઊંડાઈ જમીન્ી 10 કિલોમી્ટર નીચે છે. 
પાકિસ્ાન સરહદની એિદમ નજીિ 17 

ઓક્ટોબર 2022ના રોજ રાજસ્ાનના 6 
વજલ્ામાં અલગ-અલગ સમયે ભિંૂપના 
આંચિા અનુભવાયા હ્ા. 

જે વજલ્ાઓમાં આ આંચિા 
અનુભવાયા હ્ા ્ેમાં જયપુર, ્ટોંિ, 
જાલોર, શ્ીગંગાનગર, બુંદી અને 
વબિાનેરનો સમાવેશ ્ાય છે. ્ે સમયે 
ભૂિંપના આંચિાને િારણે િોઈ જાન-માલનું 
નુિસાન નહો્ુ ્યુ. ભૂિંપની ્ીવ્ર્ા 
ઓછી હોવાને િારણે મો્ટાભાગના લોિોએ 
આંચિાનો અનુભવ પણ નહો્ો ્યો. 

ભૂકંપ: રાજસ્ાન પાસે પાકકસ્ાનની 
સરહદમાં 4.3ની ્ીવ્ર્ાના આંચકા
જયપુર, ટોંક, જાલોેર, શ્રીગંગોનગર, બુંદરી અને બબકોનેરનોે સમોવેશ

માઓવાદીઓને 
આતમસમપ્પણ િરવા પર 
િેરળ સરિાર ઘર આપશે

બેંગ્લોર
િેરળમાં માઓવાદીઓને આતમસમપ્પણ િરવા અને 

મુખય પ્રવાહમાં પાછા ફરવા મા્ટે પ્રોતસાવહ્ િરવા 
સરિારે મો્ટી જાહેરા્ િરી છે. વપનરાઈ વવજયન 
સરિાર વ્ી િહેવામાં આવયું છે િે આતમસમપ્પણ 
િરનારા માઓવાદીઓને પુનવ્પસન પિેેજના ભાગરૂપે 
પિેેજના ભાગ રૂપે ઘર આપવામાં આવશે.  આ યોજના 
હેઠળ સરિારે ્ાજે્રમાં જ મુખય પ્રવાહમાં પાછા ફરેલા 
એિ માઓવાદી વલજેશ ઉફફે રામુ મા્ેટ ઘર બનાવવાનું 
નક્ી િયુું છે. સરિારે એના્પિુલમ વજલ્ાના ક્ેક્ટર અને 
પોલીસ વડાને રામુના ઘર મા્ટે યોગય જમીન શોધવાનો 
આદેશ આપયો છે. 

પૂવ્પ પ્રધાનમંત્ી મનમોહન 
વસંહને વબ્્ટનમાં લાઈફ્ટાઈમ 

એચીવમેન્્ટ એવોડ્પ મળયો
નવી કદલહી

આજે સવાર્ી બજે્ટના સમાચાર વચ્ે એિ 
મહતવના સમાચાર આવયા છે. પવુ્પ પ્રધાનમંત્ી ડૉ. 
મનમોહન વસંહને લાઈફ્ટાઈમ એચીવમેન્્ટ એવોડ્પ્ી 
સન્માવન્ િરવાની જાહેરા્ િરવામાં આવી છે. 
લંડન-યુિે દ્ારા પવુ્પ પ્રધાનમંત્ી ડૉ. મનમોહન વસંહને 
આવ્્પિ અને રાજિીય ક્ેતે્ યોગદાન આપવા બદલ 
લાઈફ્ટાઈમ એચીવમને્્ટ એવોડ્પ્ી સન્માવન્ િરવાની 
જાહેરા્ િરવામાં આવી છે.   લાઈફ્ટાઈમ એચીવમેન્્ટ 
ઓનર ઓકસફડ્પ અને િેમ્બ્બ્જ વવશ્વ વવદ્ાલયમાં ડૉ. 
મનમોહન વસંહના યોગદાન બદલ NISAU-UK 
દ્ારા ્ેમનુ નામ જાહેર િરવામાં આવયુ છે.

નવી કદલહી
આવિવેરા વવભાગે ફામા્પની અગ્રણી 

િંપની વસપલા વવરુદ્ધ ્પાસ િરી હ્ી 
્ેમ સૂત્ોએ એિ વનવેદનમાં જણાવયું 
હ્ું. િવ્્ િરચોરી આરોપોની ્પાસ 
મા્ટે આ ઓવચં્ી િાય્પવાહી િરવામાં 
આવી હ્ી.

મુંબઇમાં હેડિવા્ટ્પર ધરાવ્ી ફામા્પ 
િંપનીની બેલને્સ શી્ટ અને અન્ય 
વબઝનેસ પુરાવા ચિે િરવામાં આવયા 
હ્ાં. આ િાય્પવાહી અંગે િંપની દ્ારા 

િોઇ પ્રવ્વરિયા આપવામાં આવી ન્ી.
્પાસ હેઠળ આવિવેરા વવભાગે 

ફક્ત િંપનીના વબઝનેસ પકરસરોમાં 
જ ્પાસ િરી હ્ી િંપનીના પ્રમો્ટરો 
અને ડાયરેરિોના રહેઠાણ સવહ્ના 
પકરસરોમાં ્પાસ િરવામાં આવી ન 
હ્ી.

િંપનીએ ગયા સપ્ાહમાં પો્ાના 
વનયવમ્ પકરણામો જાહેર િયા્પ હ્ાં 
જેમાં ્ેનો ને્ટ નફો સા્ ્ટિા વધીને 
૮૦૮ િરોડ રૂવપયા દશા્પવવામાં આવયો 

હ્ો. આ પકરણામો ૩૧ કડસેબ્બર, 
૨૦૨૨ના રોજ પણૂ્પ ્્ાં ત્ીજા 
િવા્ટ્પરના હ્ાં.

વસપલા દેશની અગ્રણી ફામા્પ 
િંપનીઓ પિૈીની એિ છે. ્ેની પાસે 
૧૫૦૦્ી વધારે પ્રોડક્ટ છે. ૩૧ 
કડસેબ્બર, ૨૦૨૨ના રોજ પૂણ્પ ્્ાં 
ત્ીજા િવા્ટ્પરમાં િંપનીની િુલ આવિ 
૫૮૧૦ િરોડ રૂવપયા રહી છે. જે એિ 
વર્પ અગાઉના સમાન ગાળામાં ૫૪૭૯ 
િરોડ રૂવપયા હ્ી.

ફામા્પ િંપની વસપલાના પકરસરોમાં ITની 
્પાસઃ બેલેન્સ શી્ટ-પુરાવા ચેિ િરાયા
કંપનરીનો પ્રમોટેરો-ેડોયરેક્ટરોેનો રહેઠોણ-પરરસરોમેોં તપોસ કરવોમોં અોવરી ન હતરી

ત્રુવનં્પુરમ 
િેરળની એિ િો્ટટે એિ વપ્ાને ત્ણ 

વખ્ આજીવન િેદની સજા ફ્ટિારી 
હ્ી. રાક્સ વપ્ાનો અપરાધ એ્ટલો 
રિરુ હ્ો િે ્ેને િો્ટટે આ આિરી સજા 
ફ્ટિારી હ્ી. િો્ટટે માન્યું હ્ું િે 
મલપપરુમના રહેવાસી અને મદરેસામાં 
વશક્િ વપ્ાએ પો્ાની જ બાળિી પર  
બળાતિાર િરી ગભ્પવ્ી િરી હ્ી. વપ્ા 
સામે ભાર્ીય દંડ સવંહ્ા અને પોકસો 
િાયદાની જોગવાઇ હેઠળ બળાતિાર, 
ગંભીર યૌન ઉતપીડન અને વનદ્પયી યૌન 
મામલાની સા્ે સા્ે પીકડ્ાને ડરાવવા-
ધમિાવવાનો આરોપ લગાવવામાં 
આવયો હ્ો. મંજેરી ફાસ્ટ ટે્િ સપેવશયલ 

િો્ટ્પના ન્યાયાધીશ રાજેશ િેએ િેસના 
આરોપીને દોરી ઠેરવયો હ્ો અને પોકસો 
િાયદા હેઠળ અપરાધો મા્ટે ત્ણ વખ્ 
આજીવન િેદની સજા ફ્ટિારી હ્ી.  
એસપીપીના મામલાની જાણિારી આપ્ા 
જણાવયું હ્ંુ િે રેપની પહેલી ઘ્ટના માચ્પ 
૨૦૨૧માં ્ઇ હ્ી, જયારે ઘરે િોઇ 
હાજર નહો્ુ. ્ે સમયે પીકડ્ાની ઉંમર 
૧૫ વર્પની હ્ી. િોરોના મહામારીને 
િારણે સગીરાના ઓનલાઇન ક્ાસ 
ચાલ્ા હ્ા. ્ે જયારે ઘર પર વશક્ણ 
લઇ રહી હ્ી તયારે ્ેના વપ્ાએ ્ેને 
પો્ાના બેડરૂમમાં ખેંચી લીધી હ્ી અને 
્ેના પર બળાતિાર િયયો હ્ો. ્ે સમયે 
ઘર પર િોઇ જ હાજર નહો્ું. 

રેપ કરીને પુત્ીને ગભ્ભવ્ી કરનારા 
મદરેસાના તિક્ષક તપ્ાને 3 જનમટીપ

નવી કદલહી
વવપક્ો દ્ારા અદાણી ગ્રૂપ સામે 

્પાસની માગણી સા્ે સંસદમાં 
હંગામો મચાવવામાં આવયો હ્ો. 13 
વવપક્ોએ અદાણી ગ્રૂપ સામે સંસદની 
સંયુક્ત સવમવ્ (JPC) દ્ારા િે 
સપુ્રીમ િો્ટ્પની સવમવ્ દ્ારા ્પાસની 
માગણી સા્ે સંસદ્ી સડિ સુધી 
હોબાળો મચાવયો હ્ો. આને િારણે 
ગુરુવારે પહેલા બપોરે 2 વાગયા સુધી 
અને પછી આખા કદવસ મા્ટે સંસદની 
િાય્પવાહી સ્વગ્ િરવાની ફરજ 
પડી હ્ી. વવરોધપક્નાં સાંસદોએ 
માગણી િરી હ્ી િે, અદાણી ગ્રૂપ 

દ્ારા આચરવામાં આવેલા નાણાિીય 
ગો્ટાળાની JPC દ્ારા િે સુપ્રીમ 
િો્ટ્પની સવમવ્ દ્ારા ્પાસ િરાય જે્ી 
રોિાણિારોને ્્ું વધુ નિુસાન રોિી 
શિાય. સંસદની િાય્પવાહી સ્વગ્ 
્યા પછી વવપક્ોએ વવજય ચોિ ખા્ે 
ધરણા િયા્પ હ્ા. વવપક્ી સાંસદોએ 
આખો મામલો સંસદ્ી હવે સડિ સુધી 
લઈ જવાનું નક્ી િયુું હ્ું. િોંગ્રેસના 
મનીર વ્વારીએ જેપીસી ્પાસની 
માગણી િરી હ્ી. વવપક્ે એલઆઈસી 
સવહ્ના મુદ્ાઓ પર પણ ગૃહમાં 
હોબાળો મચાવયો હ્ો અને સરિારને 
ભીંસવામાં લેવાનો પ્રયાસ િયયો હ્ો.

સંસદ્ી િેરબજાર સુધી અદાણી 
મુદ્ે ભારે ધમા્, ્પાસની માંગ

્વમલનાડુમાં વરસાદ્ી જળબંબાિારની 
મ્સ્વ્ સજા્ા્પ શાળા-િોલેજો બંધ િરાઈ
અંદમોન, નનકોબેોર સરહતનો ટોપુ અને અરુણોચલ પ્રદેશમોં પર વરસોદનરી અોગોહરી

તત્વેનદ્રમ
દવક્ણ ભાર્ના ્વમલનાડુ 

રાજયમાં િમોસમી વરસાદે મ્સ્વ્ 
વધુ ખરાબ િરી છે. રાજધાની 
ચેન્ાઈ સવહ્ વ્રુવરુર અને અન્ય 
વજલ્ાઓમાં ભારે વરસાદને િારણે 
જળબંબાિારની મ્સ્વ્ સજા્પઈ છે. 
બુધવાર રા્્ી પડી રહેલા વરસાદને 
િારણે અહીંની શાળા-િોલેજો પણ 
બંધ િરી દેવામાં આવી છે. વ્રુવરુર 
વજલ્ામાં શાળાઓ બંધ િરવાની પણ 
જાહેરા્ િરવામાં આવી છે. વવભાગના 

જણાવયા અનુસાર દવક્ણ પવચિમ 
બંગાળની ખાડીમાં સજા્પયેલા કડપ્રશેનને 
િારણે દકરયાિાંઠાના રાજયમાં વરસાદ 
્ઈ રહ્ો છે. તયારે ્ે ખૂબ જ 
અસમાન્ય છે િે જાન્યુઆરી-ફેબ્ુઆરી 

મવહનામાં બંગાળની ખાડીમાં કડપ્રેશન 
જેવી મ્સ્વ્ ઊભી ્ઈ છે. વનષણા્ો 
િહે છે િે ૧૯૭૧ પછી આ ૯મી વખ્ 
છે જયારે બંગાળની ખાડીમાં આવી 
હવામાનની મ્સ્વ્ સજા્પઈ છે.

હવામાન અહેવાલ અનુસાર, 
્વમલનાડુ, પુડુચેરી, લક્દ્ીપ, 
િરાઈિલ, િેરળ અને માહેમાં 
ગાજવીજ સા્ે વરસાદની અપેક્ા છે. 
આ ઉપરાં્ આજે આંદામાન અને 
વનિોબાર ્ટાપુઓ અને અરુણાચલ 
પ્રદેશમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. 

નવી કદલહી
દેશની સવયોચ્ અદાલ્ સપુ્રીમિો્ટટે 

િોઈ ઉમેદવારને ૨ સી્ટ પર ચૂં્ટણી 
લડ્ા રોિવાની માગ િર્ી અરજી 
ફગાવી દીધી છે. િો્ટટે સપષ્ટ શબદોમાં 
િહ્ં િે િાયદો બનાવવાનું િામ ્ો 
સંસદનું છે અમારું નહીં. જો ્ેમને 
યોગય લાગ્ંુ હોય ્ો ્ે િાયદો બનાવે. 

અરજીમાં અરજદારે િહં્ હ્ું 
િે િોઈ ૨ જગયાએ્ી ચૂં્ટણી લડી 
અને પછી એિ સી્ટ છોડી દે આ ્ો 
મ્દારો સા્ે અન્યાય ગણાય. ્ેનું 
ભારણ ્ો સરિારી ભંડોળ પર જ પડે 

છે ને.  ૨૦૧૭માં એડવોિે્ટ અવશ્વની 
ઉપાધયાય ્રફ્ી દાખલ આ અરજી 
પર અગાઉ સુનાવણીમાં િેન્દ્ર સરિારે 
્ેનો વવરોધ િયયો હ્ો. 

િેન્દ્ર સરિારે આ અરજીનો વવરોધ 
િર્ા જણાવયું હ્ંુ િે લોિપ્રવ્વનવધતવ 
િાયદાની િલમ ૩૩ (૭)માં એ વા્ની 
મંજૂરી આપવામાં આવી છે િે િોઈ 
વયવક્ત ૨ સી્ટ પર્ી ચૂ્ંટણી લડી શિે 
છે. આ િાયદામાં ફેરફાર િરે સુધારો 
િરવો એ સંસદનું િામ છે. 

બીજી બાજુ ચૂં્ટણી પંચે આ 
અરજીને સમ્્પન આપયું હ્ંુ. પંચે િહં્ 

હ્ંુ િે અમે ખુદ આ મામલે ૫ જુલાઈ 
૨૦૦૪ના રોજ આ બાબ્ે આગ્રહ 
િર્ો એિ પત્ પીએમ મોદીને લખયો 
હ્ો. પંચે ્ેમાં િહ્ં હ્ંુ િે જયારે 
ઉમેદવાર બંને સી્ટો પર જી્ી જાય ્ો 
્ે એિ સી્ટ છોડી દે છે. 

એવામાં છોડેલી સી્ટ પર નવેસર્ી 
ચૂં્ટણી યોજવા મા્ટે નવેસર્ી ખચ્પ 
િરવો પડે છે. આ સરિારી ભંડોળનો 
વેડફા્ટ જ િહેવાય. સી્ટ ખાલી 
િરવામાં આવે ્ો નવેસર્ી ચૂં્ટણી 
યોજવા મા્ેટ ખચ્પની વસૂલી િરવામાં 
આવે. 

સપુ્રીમિો્ટટે ઉમેદવારને બે સી્ટ પર ચૂં્ટણી 
લડ્ા રોિવાની માગ િર્ી અરજી ફગાવી
કોયદો ેબનોવવોનું કોમ તો ેસંસદનું છે અમોરંુ નહીં, યોેગય લોગતું હોેય તોે તે કોયદોે બનોવે

ગુવાહાટી
બાળ લગ્નને રોિવા મા્ટે આસામ 

સરિારે િમર િસી લીધી છે. અને ્ેની 
સામે સ્્ િાય્પવાહી િરવામાં આવી 
રહી છે. ગુરુવારે રાજયના મુખય મંત્ી 
વહમં્ વબસવા સરમાએ વવિ્ટ િયુું હ્ું 
િે, આસામ સરિાર રાજયમાં બાળ 
લગ્નના જોખમને સમાપ્ િરવાના ્ેના 
સંિલપ પર મક્મ છે. 

મુખયમંત્ીએ જણાવયું  િે, અતયાર 
સુધીમાં આસામ પોલીસે સમગ્ર 
રાજયમાં ૪,૦૦૪ િેસ નોંધયા છે 
અને આગામી કદવસોમાં વધુ પોલીસ 
િાય્પવાહી ્વાની સંભાવના છે. 
્ેમણે િહ્ં િે, ્મામ મામલાઓ 
પર ૩ ફેબ્ુઆરી્ી િાય્પવાહી શરૂ 

્શે. એ્ટલા મા્ટે સૌના સહિારની 
અપીલ છે. ્મને જણાવી દઈએ િે, 
આસામની હેમં્ વબસવા સરિારે 
હાલમાં જ ૧૪ વર્પ્ી ઓછી 
ઉંમરના લગ્નો પર પોકસોએક્ટ હેઠળ 
િાય્પવાહી િરવાનો આદેશ આપયો 
હ્ો. આ ઉપરાં્ આસામમાં ૧૪ 
્ી ૧૮ વર્પની વય જૂ્ માં લગ્ન 
િરવા મા્ટે બાળ લગ્ન પ્રવ્બંધિ 
અવધવનયમ ૨૦૦૬ હેઠળ િેસ 
નોંધવામાં આવશે. આસામમાં મા્ા 
અને બાળ મૃતયુદર ઊંચો છે. રાજયમાં 
બાળ લગ્નો એ્ટલો બધો વધી રહ્ો 
છે િે રાષ્ટીય સવવેક્ણ મુજબ રાજયમાં 
૩૧ ્ટિા લગ્ન ૧૮ વર્પ્ી ઓછી 
ઉંમરમાં ્ઈ રહ્ા છે.

આસામમાં બાળ્ગ્નન ેરલોકવા માટે 
સરકાર મક્કમ, 4004 કેસ નોંધાયા
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કેરળ
ઉત્તર કેરળના કન્નુરમાં ગનુરુવારે રાત્રે 

એક દનુ:ખદ ઘટના બની હતી. એક 
સગરાભા મહહલા અનરે તરેના પહતનનું કારમાં 
આગ લાગવાથી મોત થયનું હતનું. જરે 
દનુઘભાટનાની માહહતી પોલીસરે આપી હતી. 
પોલીસરે જણાવયનું હતનું કે, કારમાં પાંચ લોકો 
સવાર હતા અનરે પાછળના રાગરે બરેઠેલા 
ત્ણ વયહતિઓનરે રાહદારીઓએ બહાર 
કાઢ્ા હતા જરેથી તરેમનો બચાવ થયો 
હતો. પ્રતયક્ષદર્શીઓએ જણાવયનું હતનું કે, 
આગળ સવાર કપલરે સીટ બરેલટ બાંધરેલ 
હોઈ બહાર નીકળી ર્કયનું ન હતનું. પોલીસરે 

મૃતકોની ઓળખ આપતા જણાવયનું હતનું 
કે, ગરભાવતી મહહલાનનું નામ રીર્ા જરેમની 
ઉંમર 26 વરભા અનરે તરેના પહત પ્રાહજત 
ઉ.વ.32 હતી. સંબંધીઓએ જણાવયનું કે 
રીર્ા પ્રરેગ્નનસીના એડવાનસ સટેજમાં હતી 
અનરે તરેણીનરે દનુખાવો થતાં તરેઓ કન્નુર 
હજલ્ા હોસસપટલમાં જઈ રહ્ા હતા. એક 
પ્રતયક્ષદર્શી રાહદારીઓએ જણાવયનું કે, 
અમરે તરેમનરે બચાવવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ 
પ્રયાસો કયાભા પરંતનુ ગાડીમાં આગ ફેલાઈ 
ગઈ હતી અનરે આગના કારણરે પરેટ્ોલની 
ટાંકી ફાટી જવાનો રય હતો એટલરે કોઈ 
ગાડીની નજીક ગયનું ન હતનું. 

જનમ કુંડળીના બદલરે હેલથ 
કુંડળી મરેળવી થર્રે લગ્નનઃ 
સરકાર કરર્રે નવી પહેલ

નવી દિલ્ી
આપણા સમાજમા ં લગ્ન પહેલા કંુડળી મરેળવવાનો 

રરવાજ હોય છે. છોકરો અનરે છોકરીના ગ્રહ દર્ાઓ 
જોઈનરે તરેમના સનુખી રહવષયની આર્ા રાખવામાં 
આવરે છે. જો કે રહવષયમા ં માત્ કંુડળી જ મરેળવવાથી 
લગ્ન થાય એવનુ ં કદાચ ન બનરે કારણ કે સરકાર નવી 
પહેલ કરવા જઈ રહી છે. આરોગય મંત્ી ડૉ. મનસનુખ 
માડંહવયાએ જણાવયનુ ં હતનુ ં કે ખાસ કરીનરે આરદવાસી 
હવસતારમા ંહસકલ સરેલ નામના રોગના દદશીઓ વધનુ નહીં 
નોંધાય તરે માટે કેનદ્ીય સવાસ્થય મંત્ાલય એક એવનુ ંકાડભા 
તયૈાર કરી રહી છે જરેના દ્ારા રહવષયમા ં લગ્ન ર્કય 
બનર્રે. જરેમા ંબનંરેના હેલથ કાડભા જોઈ લગ્ન નક્ી કરાર્રે. 

રાજપરે અરુણાચલ પ્રદેર્, 
બંગાળની હવધાનસરા ચૂંટણી 
માટે ઉમરેદવારો જાહેર કયાભા

કોલકાતા
રાજપરે પહચિમ બંગાળ અનરે અરુણાચલ પ્રદરે્માં 

એક-એક બરેઠક પર યોજાનારી હવધાનસરા પરેટાચૂંટણી 
માટે ઉમરેદવારો જાહેર કયાભા છે. રારતીય જનતા 
પાટશીએ અરુણાચલ પ્રદેર્ની લનુમલા સીટ પરથી તસરેરરંગ 
લહામનુનરે ઉમરેદવાર બનાવયા છે જયારે પહચિમ બંગાળના 
સાગરરદઘીથી રદલીપ સાહાનરે ઉમરેદવાર જાહેર કરવામાં 
આવયા છે. ચૂંટણી પંચના જણાવયા અનનુસાર આ બરે બરેઠકો 
માટે નામાંકન રરવાની છેલ્ી તારીખ 7 ફેબ્નુઆરી છે. 
8મી ફેબ્નુઆરીએ ઉમરેદવારી પત્ોની ચકાસણી કરવામાં 
આવર્રે. આ બરેઠકો પર 27 ફેબ્નુઆરીએ મતદાન થર્રે અનરે 
2 માચચે પરરણામ જાહેર કરવામાં આવર્રે.

ગુલમગ્ગ
જમમનુ-કાશમીરના બારામનુલ્ા હજલ્ામાં 
‘ગનુલમગભા સકીઇંગ રરસોટભા’ના 
ઊંચાઇવાળા હવસતારમાં બનુધવારના 
રોજ એક રીરણ હહમસખલન થયનું છે. 
અહધકારીઓએ આ માહહતી આપી 
છે. બારામનુલ્ા હજલ્ા પોલીસના એક 
પ્રવકતાએ હવિટ કરી કે હહમસખલન 
ગનુલમગભામાં એક પ્રહસદ્ધ સકી રરસોટભામાં 
થયનું છે. બારામનુલ્ા પોલીસરે અનય 
એજનસીઓ સાથરે મળીનરે રેસકયૂ 

ઓપરેર્ન ર્રૂ કરી દીધનું છે. કેટલાંક 
લોકો ફસાયાની આરં્કા છે. હહમસખલન 
ગનુલમગભામાં પ્રહસદ્ધ સકી રરસોટભામાં 
અફરવાત ચોટી ‘હપથ ખડ્ડ’થી ટકરાયનું. 

અહધકારીઓના મતરે બરે લોકોના 
મૃતદેહ બરફની નીચરેથી નીકળયા છે. 
જયારે ઉત્તર કાશમીરાન બારામનુલ્ા 
હજલ્ાના પ્રહસદ્ધ ગનુલમગભામાં 
અફારવાટની ટોચ પર રારે હહમસખલન 
બાદ ચાર અનય લોકોનરે બચાવયા. તરેમણરે 
કહ્ં કે મૃતકની ઓળખ કરવામાં આવી 
રહી છે. કાશમીરમાં હહમવરાભાના કારણરે 
ગઇકાલરે જનજીવન અસતવયસથ થયા 
પડ્ા બાદ મંગળવારે હવમાની સરેવા 
પનુનનઃસથાહપત કરવામાં આવી હતી. 

ગનુલમગભામાં રીરણ હહમસખલન, 2ના 
મોત, અનરેક લોકો ફસાયાની આરં્કા
સ્કી રિસ�ેર્ટમ�ં અફિવ�ત ચ�ેરકી ‘હપથ ખડ્ડ’થકી રકિ�યું, રહમવર�્ટથકી જનજીવન અસતવ્યસત

ધનબાિ
ઝારખંડના ધનબાદમાં આર્ીવાભાદ ટાવરમાં ગઈકાલરે મોડી 

સાંજરે રીરણ આગ ફાટી નીકળી છે જરેના પગલરે હબલડીંગમાં 
અફરા-તફરીનો માહોલ મચી ગયો છે. સનુત્ોમાંથી મળતી 
માહહતી મનુજબ આ આગની ઘટનામાં અતયાર સનુધીમાં 14 
લોકોના મોત હનપજયાના સમાચાર છે. આ ઘટનાની માહહતી 
મળતા જ ફાયર હવરાગનો કાફલો ઘટના સથળે પહોંચીનરે 
પાણીનો મારો ચલાવીનરે આગ પર કાબૂ મરેળવયો હતો. 

આ આગની ધટનામાં 10 મહહલાઓ, 3 બાળકો અનરે 1 
પનુરુરનો સમાવરેર્ થાય છે. આ 10 માળના વિીન ટાવરના 
બીજા માળે આગ લાગી હતી અનરે જોતજોતામાં જ આગ 
5માં માળ સનુધી પહોંચી ગઈ હતી. આગ એટલી રીરણ 

હતી કે આગમાં સળગી જવાનરે કારણરે મૃતદેહોની ઓળખ 
કરવી મનુર્કેલ બની હતી. ગરેસ સરેહલનડરનો હવસફોટ થતા 
આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. આ ઘટનામાં 24થી વધનુ 
લોકો દાઝી ગયા હતા.

ચેન્ાઈ
મદ્ાસ હાઈકોટટે એક કેસમાં મોટો 

ચનુકાદો આપતા કહ્ં હતનું કે ર્રરયત 
કાઉસનસલ કોઈ કોટભા નથી. તરેથી તલાક 
લરેવા માટે મહહલાઓએ કોટભામાં જવનું 
જરૂરી છે. હાઈકોટટે કહ્ં હતનું કે જો 
મહહલાઓ કાયદેસર રીતરે છૂટાછેડા 
લરેવા માંગરે છે તો તરેમણરે ફહેમલી કોટભાનો 
દરવાજો ખખડાવવો જોઈએ. ‘ખનુલા’ 
પ્રમાણપત્નરે ફગાવી દેતા જસસટસ 
સી સરવણનરે કહ્ં હતનું કે, ‘મનુસસલમ 
પસભાનલ લો (ર્રરયત) એસ્લકેર્ન 
એકટ હેઠળ મહહલાનરે સવતંત્તા છે 
કે તરે ‘ખનુલા’ દ્ારા લગ્નનરે તોડી ર્કે 

છે પરંતનુ તરે માત્ પારરવારરક સતરે જ 
માનય છે. કાયદાકીય છૂટાછેડા લરેવા 
માટે કોટભામાં જવનું જરૂરી છે.’ 

જસસટસ સરવનનરે કહ્ં હતનું કે, 
પરંપરાગત કાયદા હેઠળ ચાલતી 
સંસથાઓ દ્ારા આપવામાં આવરેલા 
પ્રમાણપત્ો કાયદેસર રીતરે માનય નથી. 
જમાતના કેટલાક સભયોનરે સામરેલ 
કરીનરે કોઈપણ સવ-ઘોહરત સંસથા 
આવનું પ્રમાણપત્ આપી ર્કે નહીં. 
હપરટર્નમાં પહતએ દલીલ કરી હતી 
કે ફતવા કે ‘ખનુલા’ જરેવા સરટભારફકેટથી 
કોઈના પર કાયદાનનું દબાણ ન થઈ 
ર્કે.

કોલકાતા
પહચિમ બંગાળના મનુખયમંત્ી મમતા 

બરેનર્જીએ બનુધવારે હવરરૂમમાં યોજાયરેલા 
એક કાયભાક્રમમાં સંબોધન કરતા હવશ્વ 
રારતી યનુહનવહસભાટીના રગવાકરણનો 
આરોપ લગાવયો છે. તરેમણરે કહ્ં કે, તરેઓ 
આ બાબતરે વડાપ્રધાન નરનેદ્ મોદીનરે પત્ 
લખર્રે. મમતાએ જણાવયનું કે, ર્નું તમરે આ 
યનુહનવહસભાટીના ધોરણો જોયા છે. અમનરે 
હવશ્વ રારતીય યનુહનવહસભાટી પર ગવભા 
હતો, જોકે આજરે હવદ્ાથશીઓ, હર્ક્ષકો 
અનરે કમભાચારીઓ આંસનુ વહાવી રહ્ા 
છે. મનરે ર્રમ આવી રહી છે કે, હવશ્વ 
રારતીની સથાપના આપણા રહવનદ્નાથ 
ટાગોરે કરી હતી.

મનુખયમંત્ી મમતા બરેનર્જીએ કહ્ં કે, હનું 
તરે લોકોનરે છોડીર્ નહીં. એટલનું જ નહીં 
રહવનદ્નાથ ઠાકુરના છેલ્ા વરં્જ સનુહપ્રયો 
ઠાકુર પણ આવયા છે અનરે અફસોસ 
વયતિ કરી રહ્ા હતા કે, તરેમણરે મારા ઘર 
સામરે દીવાલ ઉરી કરી દીધી છે. તરેઓ 
આ હવશ્વ હવદ્ાલયનનું રગવાકરણ કરી 
રહ્ા છે.

વવશ્વ ભારતી જમીન વવવાિ મામલે સીએમ 
મમતાની ચીમકી, કહ્યું PMને પત્ર લખીશ

તલાક માટે પીદિત મુસ્લમ મવ્લાઓએ 
કોટ્ગમાયું જવુયું આવશ્યક : મદ્ાસ ્ાઈકોટ્ગ

ઝારખંડના આર્ીવાભાદ ટાવરમાં રીરણ આગ 
ત્ણ બાળકો સહહત 14 લોકો જીવતા રૂંજાયા
24થકી વધુ લ�ેક�ે દ�ઝય�, ગેસ સેલલન્ડિમ�ં વવસ�ેરથકી અ�ગ લ�ગવ�નકી ઘરન� બનકી

ભારતમાં હેલ્થ સેક્ટર મા્ેટ રૂ. 89,155 કરોડ ફાળવાશે
ગય� વરષે અ�િ�ેગય સેક્ટિ મ�રે રૂ. 79145 કિ�ેડ ફ�ળવ�ય� હત�ં ઃ 157 નવકી નરસિંગ ક�ેલેજે શરૂ કિવ�મ�ં અ�વશે 

નવી દિલ્ી
નાણાકીય વરભા ૨૦૨૩-૨૪ના કેનદ્ીય 

બજરેટમાં હેલથ સરેકટર માટે ૮૯,૧૫૫ કરોડ 
રૂહપયાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. ૨૦૨૨-
૨૩ના બજરેટ કરતા આ રકમ ૧૩ ટકા વધારે 
છે. ૨૦૨૨-૨૩ના બજરેટમાં આરોગય સરેકટર 
માટે ૭૯,૧૪૫ કરોડ રૂહપયા ફાળવવામાં આવયા 
હતાં.

સરકારે આજના બજરેટમાં વરભા ૨૦૪૭ સનુધી 
હસકલ સરેલ એનરેહમયાનરે સમાપ્ત કરવા માટે એક 
હમર્ન ર્રૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. નાણા 
પ્રધાન હનમભાલા હસતારમનરે નવી ૧૫૭ નહસિંગ 
કોલરેજો ર્રૂ કરવાની પણ જાહેરાત કરી છે. આ 
નહસિંગ કોલરેજો ૨૦૧૪ પછી ર્રૂ થયરેલી મરેરડકલ 
કોલરેજોનરે સંલગ્ન હર્રે.

તરેમણરે જણાવયનું હતનું કે ૨૦૪૭ સનુધી હસકલ 
એનરેહમયાનરે નાબનુદ કરવા માટેનનું હમર્ન ર્રૂ 
કરવામાં આવર્રે. આ અહરયાન હેઠળ લોકોમાં 
જાગૃહત ફેલાવવામાં આવર્રે એનરે અસરગ્રસત 
આરદવાસી હવસતારોમાં ૪૦ વરભા સનુધીની ઉંમરના 
સાત કરોડ લોકોનો એનરેહમયા ટેસટ કરવામાં 
આવર્રે. આ માટે કેનદ્ સરકાર રાજય સરકારોની 
મદદ લરેર્રે.

આ માટે ઇસનડયન કાઉસનસલ ઓફ મરેરડકલ 
રરસચભા (આઇસીએમઆર)ની પસંદગીની 
લરેબોરેટરીમાં સરં્ોધન કરવામાં આવર્રે. આયનુર્ 
મંત્ાલયની ફાળવણી ૨૮૪૫.૭૫ કરોડ 
રૂહપયાથી વધારી ૩૬૪૭.૫૦ કરોડ રૂહપયા 
કરવામાં આવી છે. ૨૦૨૨-૨૩ના બજરેટ કરતા 
આ રકમ ૨૮ ટકા વધારે છે.

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના બજેટમાં 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્રકચર ડેવલોપમેન્ટ પર મૂડી 
ખચ્ષ   ૩૩ ટકા વધીને ૧૦ લાખ કરોડ 
રૂપપયા કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી 
છે. જે જીડીપીના ૩.૩ ટકા થાય છે. નાણા 
પ્રધાન પનમ્ષલા પિતારમને બજેટ ભારણમાં 
જણાવયયં હતયં કે તાજેતરમાં સ્થાપપત 
ઇન્ફ્ાસ્ટ્રકચર ફાઇનાન્િ િેક્ેટરીએટની 
મદદથી વધય ખાનગી રોકાણ આકપર્ષત 
કરી શકાશે. તેમણે જણાવયયં હતયં કે એક 
પનષણાત િપમપતની રચના કરવામાં 
આવશે જે નાણાકીય રૂપરેખાને અમૃત 
કાળ માટે યોગય બનાવવાનયં કાય્ષ કરશે.

ઇન્ફ્ા્ટ્રકચરમાયું મિૂી ખચ્ગની મ્યા્ગિા ૧૦ લાખ કરોિ
રેલવે માટે સૌથી વધુ રૂવપ્યા 

2.40 લાખ કરોિની ફાળવણી
નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના કેન્દ્ીય બજેટમાં 
રેલવેને અતયાર િયધીની િૌથી મોટી રકમ ૨.૪૦ 
લાખ કરોડ રૂપપયા ફાળવવામાં આવયા છે તેમ નાણા 
પ્રધાન પનમ્ષલા પિતારમને પોતાના બજેટ ભારણમાં 
જણાવયયં હતયં.ઉલ્ેખનીય છે કે ૨૦૨૨-૨૩ના 
બજેટમાં ૧.૪ લાખ કરોડ રૂપપયા ફાળવવામાં આવયા 
હતાં. પિતારમને જણાવયયં હતયં કે ૨૦૧૩-૧૪માં રેલવે 
માટે ફાળવવામાં આવેલી રકમ કરતા ચાલય વરષે 
ફાળવવામાં આવેલી રકમ ૯ ગણી વધારે છે.

કેરળમાયું કારમાયું આગ લાગતાયું સગભા્ગ 
મવ્લા અને તેનો પવત બળીને ખાખ



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 17FRIDAY, 03 FEBRUARY, 2023 ઈન્ટરનેશનલ Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 17

વોશિંગ્ટન
કોરોના મહામારીનો સામનો કરવા 

માટે જાન્યુઆરી 2020માં તતકાલીન 
ટ્રમ્પ સરકારે અમેરરકામાં આ 
ઈમરજનસી લાગયુ કરી હતી. હાઉસ 
ઓફ રર્પબ્લકન લેજજસલેશનમાં 
માંગણી કરી હતી કે કોજવડ 
ઈમરજનસી તાતકાજલક ખતમ કરવામાં 
આવે ્પરંતયુ જવ્પક્ષની માગ ન માનીને 
સરકારે ઈમરજનસી ખતમ કરવાની 
તારીખ 11 મે નક્ી કરી છે. 

અમેરરકાના હેલ્થ એનડ હ્યુમન 
સજવવિસ રડ્પાટવિમેનટે વચન આપ્યુ 
છે કે તેઓ રાજ્ોને ઈમરજનસી 

ખતમ ્થ્ાના 60 રિવસ ્પહેલા 
નોરટસ આ્પશે, જેના્થી રાજ્ 
્પોતાના હેલ્થ કેર જસસટમને ફરી્થી 
તૈ્ાર કરી લે. અમેરરકામાં કોજવડ 
ઈમરજનસી લાગયુ ્થ્ા બાિ િર 90 
રિવસે તેને વધારવામાં આવતી હતી. 
જેમ અમેરરકામાં કોરોનાના નવા 
વેરરઅનટની અસર જોવા મળી રહી 
હતી તેવી જ રીતે હેલ્થ ઈમરજનસીને 
વધારાઈ હતી. હવે જ્ારે અમેરરકામાં 
કોજવડની ્પરરબસ્થજત સામાન્ છે અને 
બસ્થજત જન્ંત્રણમાં છે તો અમેરરકા 
સરકારે ઈમરજનસી ્પૂણવિ કરવાનો 
જનણવિ્ ક્યો છે.

અમેરિકામાં કોશવડ પબ્લિક હેલ્થ 
ઈમિજન્સી ખતમ ્થિે ઃ બાઈડેન

ભારત ઝડ્પી સાૈ્થી જવકાસિર 
ધરાવશે, જવશ્વની અ્થવિવ્વસ્થા 
ધીમી ્થવાનયું અનયુમાન:IMF

લંિડન
ઇનટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ દ્ારા આજે જવશ્વની 

અ્થવિવ્વસ્થા અને ભારતી્ અ્થવિવ્વસ્થાને લઈને 
મહતવનયું  જનવેિન આપ્યું છે. જવશ્વ અ્થવિવ્વસ્થાના 
સંિભવિમાં, IMFએ કહ્યું છે કે, વરવિ 2023માં વજૈશ્વક 
વૃજધિમાં ્પાછળના વરવિ કરતા ઘટાડો નોંધવાની સંભાવના 
છે. IMF અનયુસાર, વરવિ 2023માં જવશ્વની અ્થવિવ્વસ્થા 
2.9 ટકાના િરે વૃજધિ કરી શકે છે.  વરવિ 2022 માં, 
તેનો અંિાજ 3.4 ટકા હતો. બીજી તરફ, વરવિ 2024 
જવશે એક સારો અંિાજ લગાવાઈ રહ્ો છે કે, જવશ્વની 
અ્થવિવ્વસ્થામાં ફરી એકવાર તેજી જોવા મળી શકે છે 
અને તે 3.1 ટકાના િરે વૃજધિ કરી શકે છે. 

લંિડન 
જરિટન આફતોના ચક્રવ્ૂહમાં તેના 

જશક્ષક ્યુજનવજસવિટી પ્ોફેસરો, ટ્રેન 
અને બસ ડ્ાઇવરો ત્થા જાહેર ક્ષેત્રના 
કામિારો અને કમવિચારીઓ એકી સા્ેથ 
હડતાળ ્પર જતાં ઋજર શયુનકની સરકાર 
તેમની જનતા ્પણ ભારે મયુંઝવણમાં 
મયુકાઈ ગઈ છે. તે સવવે વધયુ ્પગાર અને 
વધયુ સારી સજવવિસીસ કંડીશન માગી રહ્ા 
છે.

શયુનકના સત્ાવાર પ્વક્ાએ ્પણ 
કબૂલ ય્ું હતયું કે આ ‘માસ સટ્રાઇક’ જનતા 

માટે ્પણ ભારે મયુશકલેીરૂ્પ બની રહેશે.
નેશનલ એજ્યુકેશન ્યુજન્ન 

(NEu)  ના સભ્ો તેવા જશક્ષકોએ 
જશક્ષણ આ્પવાનો બજહષકાર કરી 
બહાર નીકળી જતાં ઇંગલેનડ અને 

વેલસની મળીને આશરે ૮૫ ટકા જેટલી 
૨૩,૦૦૦ જેટલી શાળાઓ બંધ રહી 
હતી કે અ્ૂપરતી ચાલયુ રહી હતી. તે્થી 
બાળકોના વાલીઓ ્પણ જચંતાગ્રસત બની 
ગ્ાં છે. આમ છતાં ્યુ.કે.ના જશક્ષણ 
મંત્રીએ કહ્યું હતયું કે, ‘્પગાર વધારો’ 
અશક્ જ છે તેમણે વધયુમાં કહ્યું કે, 
્પગાર વધારા માટે ચચાવિ ચાલી રહી છે 
તે િરજમ્ાન જ ્પડેલી આ હડતાળ્થી હયું 
ઘણો જ હતાશ ્થઈ ગ્ેલો છયું. હડતાલ 
તે કૈં છેલયું ્પગલયું ન બની શકે આગાહી 
વચ્ે ્પણ મંત્રણાઓ ચાલયુ છે.

પ્થ્થ 
્પજચિમ- ઑસટ્રેજલ્ામાં કીરણોતસગગી 

ધાતયુઓ ધરાવતા પ્િેશ ન્યુમેન નામક 
એક માઇજનંગ ટાઉનમાં્થી ્પ્થવિ લઈ 
જવા્થી એક રેરડ્ો એબકટવ કેપશ્યુલ તે 
૧૪૦૦ રક.મી. લાંબા હાઇવે ્પર ગ્ા 
મજહને ્પડી જતા સમગ્ર જવસતારમાં 
જચંતાનયું મોજયું ફરી વળ્યું હતયું. કારણ 
કે ભલે તે કેપશ્યુલ માત્ર ૦.૩૧ ઇંચ 
X ૦.૨૪ ઇંચની જ હો્ ્પરંતયુ તે 
કેપશ્યુલમાં રહેલી કેજસ્મ-૧૩૭ 
પ્કારની ધાતયુના કીરણોતસગવિની ઘાતક 
શજક્ ‘૧૦ એકસ-રે/અવર’ જેટલી 

તીવ્ર હો્ છે જો વધયુ સમ્ સયુધી 
તેને્થી ‘એકસ્પોઝ’ ્થઈએ તો કેનસર 
્થવાની ્ૂપરી સંભાવના રહેલી છે. 
તે્થી તેને શોધવા માટે જવશરે ટયુકડીઓ 
બનાવવામાં આવી હતી.  આ ઘટના 
અંગે ઇમરજનસી સજવવિજસઝ મીનીસટર 
સટીફન ડાઉસને જણાવ ય્ું હતયું કે, તે 
કેપશ્યુલ શોધવી તે શ્િશ: ઘાસની 
ગંજીમા્ંથી સો્ શોધવા જેવયું મયુશકેલ 
હતયું છતાં ઇમરજનસી જવભાગના 
કમવિચારીઓએ તે શોધી કાઢી છે તે માટે 
તેમને ધન્વાિ હવે તે કેપશ્યુલ ્પ્થવિ બસ્થત 
‘હેલ્થ ફેસીલીટી’માં રાખવામાં આવશે.

ઓસ્ટે્શલિયા ખાતે િેડસીયો - એબ્્ટવ 
દુર્થ્ટનાઃ કેપ્શયુલિ માર્થમાં પડસી રઈ
કેપ્શ્યુલમાં કેસિ્મ- 137 પ્રકારની કીરણાેત્સર્ગી ધાતયુ હતી 

ઇંગલનેડમાં ફરી હડતાળ : જશક્ષકો, કામિારો, 
બસ અને રેલવેના કમવિચારીઓ ્પણ જોડા્ા
્યુકેના શશક્ષણ મંત્ીએે કહયું હતયું કે, પર્ાર વધારા ેએશક્ય જ છે, ચચાચા ચાલી રહી છે

તાઈવાન
ચીન તાઈવન ્પર હયુમલો કરવાની 

તૈ્ારી કરી રહ્યું હોવાના અહેવાલો 
સામે આવી રહ્ા છે. િરજમ્ાન ચીને 
તાઈવાન સામે 34 લશકરી જવમાનો 
અને 9 ્યુધિ જહાજો તૈનાત ક્ાવિ છે, 
તો તાઈવાને ્પણ ફાઈટર જેટ તૈનાત 
કરી ્પોતાની સેનાને સાવધાન રહેવા 
જણાવી જમસાઈલ જસસટમ સજક્ર્ કરી 
િીધી છે. ચીને તાઈવાન જવરુધિ સંભજવત 
નાકાબંધી અને હયુમલાની તૈ્ ારીઓ 

વધાતા તાઈવાને ્પણ સામે ્પડકાર 
ફેંક્ો છે. ગત મજહને એક ્પત્રમાં 
અમેરરકાના વા્યુ સેનાના જનરલ માઈક 
જમજનહાને અજધકારીઓને 2025માં 

તાઈવાનને લઈને અમેરરકા-ચીન સંઘરવિ 
માટે તૈ્ાર રહેવાનો આિેશ આપ્ો 
હતો. તાઈવાનના સંરક્ષણ મંત્રાલ્ે 
કહ્યું કે, મંગળવારે ચીનના 20 જવમાનો 
અનૌ્પચારરક બફર ઝોન તાઈવાન 
સટ્રટેમાં મધ્ રેખા ્પાર કરી ઘૂસ્ા 
હતા. ચીન તાઈવાનને ્પોતાનયું ક્ષેત્ર કહી 
રહ્ો છે, તો બીજી તરફ તાઈવાનના 
મોટાભાગના લોકો ચીનની સત્ાધારી 
કોમ્યુજનસટ ્પાટગીના જન્ંત્રણ હેઠળ 
આવવાનો જવરોધ કરી રહ્ા છે. 

ચીન હવે તાઈવાન ્પર હયુમલાની તૈ્ારીમાં 
્યુધિના જહાજો તૈનાત ક્ાવિ, સેનાનયું એલટવિ
મરં્ળવારે ચીનના 20 વવમાનાે તાઈવાન સે્ટટમાં મધ્ય રેખા પાર કરી ઘૂસ્ા હતા

ઇસ્લિામાબાદ 
્પારકસતાનનાં ્પેશાવરમાં ્પોલીસ લાઇન 

જવસતારમાં આવેલી એક મસજીિમાં જોરિાર 
આતમઘાતી હયુમલો ્થ્ો હતો. સોમવાર 
સાંજે બનેલી આ ઘટના સમ્ે ઘણા લોકો 
ત્ાં નમાઝ ્પઢવા એકઠા ્થ્ા હતા. તે 
સમ્ે જ ્થ્ેલા આ જવસફોટને લીધે ૨૮ 
લોકોના જાન ગ્ા હતા, જ્ારે ૧૫૦્થી 
વધયુ લોકો ઘા્લ ્થ્ા હતા. જસકંિર ખાને 
જણાવ્યું હતયું કે, મસજીિનો એક ભાગ 
તયુટી ્પડતાં તેની નીચે ઘણા લોકો િબા્ા 

હોવાની શંકા છે. ્પેશાવરની લેડી રીરડંગ 
હોબસ્પટલના પ્વક્ા મોહમમિ અસીમે 
જણાવ ય્ું હતયું કે, આ ધડાકા્થી ૯૦્થી વધયુ 
લોકો ઘા્લ ્થ્ા હોવાનયું અનયુમાન છે જે 
્ૈપકી ઘણાની હાલત ગંભીર છે. સમાચાર 
સંસ્થા એએફ્પી પ્માણે તો ઘણાનાં મૃત્યુ 
્થ્ા હોવાની આશંકા છે. બધા નમાઝ ્પઢી 
રહ્ા હતા, ત્ારે તે હયુમલાખોર મસજીિમાં 
ઘયુસી ગ્ો હતો. તે નમાઝ િરજમ્ાન 
્પહેલી હરોળમાં જ હતો અને જવસફોટ સા્થે 
તેણે ્પોતાને ઉડાડી િીધો.

પેિાવિનસી મસ્જીદમાં શવસ્્ો્ટ ્થતાં 
28નાં મોત, 150્થસી વધુ લિોકો રાયલિ
મસ્ીદનાે ભાર્ તૂટતાં એનેક દટા્ા હાેવાની િેવાતી શંકા

અમેરરકામાં ૫૭ વરગી્ પ્જમલા 
જ્્પાલને મહતવનયું ્પિ મળ્યું

વોશિંગ્ટન
અમેરરકામાં ફરી એકવાર ભારતી્મૂળના લોકોની 

બોલબાલા ્થઇ રહી છે. આ વખતે ભારતવંશી પ્જમલા 
જ્્પાલને ઈજમગ્રશેન માટે બનાવા્ેલી શજક્શાળી 
હાઉસ જ્ૂરડજશ્રી કજમટીની ્પેનલના રબે્નંગ સભ્ 
તરીકે નોજમનેટ કરા્ા છે. તે આ ્ેપટાસજમજતનયું નેતૃતવ 
કરનાર પ્્થમ અપ્વાસી બની ગ્ા છે.  ૫૭ વરગી્ 
પ્જમલા જ્્પાલ વોજશંગટનના સાતમા કોંગ્રેસનલ 
જજલાનયું પ્જતજનજધતવ કરે છે. તેમણે ઇજમગ્રેશન અખંડતા, 
સયુરક્ષા અને એનફોસવિમેનટ અંગે કામ કરતી ્ેપટાસજમજતની 
મજહલા સભ્ જો લોફગ્રેનનયું સ્થાન લીધયું છે. રબે્નંગ 
સભ્ તરીકે નોજમનેટ ્થ્ા બાિ પ્જમલા જ્્પાલે કહ્યું 
કે અમેરરકી પ્જતજનજધ સભા માટે ચૂંટા્ેલી પ્્થમ િજક્ષણ 
એજશ્ાઈ મજહલા તરીકે હયું સનમાજનત અનયુભવી રહી છયું. 

નયયૂયોક્ક
વલડવિ હેલ્થ ઓગવેનાઈઝેશનના 

મહાજનિદેશક ટેડ્ોસ અધાનમ ઘેરિસેસે 
કહ્યું છે કે છેલા આઠ સપ્ાહમાં કોજવડ-
19ને કારણે 1.70 લાખ લોકોના મોત 
્થ્ા છે. આ એવા આંકડા છે જેના 
રર્પોટવિ સામે આવ્ા છે. આ્પણે જાણીએ 
છીએ કે વાસતજવક સંખ્ા આના કરતા 
ઘણી વધારે હશે.

WHOની ઇનટરનેશનલ હેલ્થ 
રેગ્યુલેશન ઇમરજનસી કજમટીએ કહ્યું 
કે આ કોજવડ-19 કોરોનાવા્રસને 
મનયુષ્ો અને પ્ાણીઓમાં્થી ખતમ કરવો 

લગભગ અશક્ છે, ્પરંતયુ આ્પણે 
તેના ભ્ંકર ્પરરણામોને ઘટાડી શકીએ 
છીએ. લોકોના મૃત્યુઆંકને ઘટાડી 
શકા્. તેના્થી લોકોને ચે્પ લાગતા 
બચાવી શકા્. ્પરંતયુ આ રોગચાળો 
વૈજશ્વક આરોગ્ કટોકટી બની રહેશે.

કજમટીએ અવલોકન ક્યુું છે કે 
જવશ્વભરની આરોગ્ પ્ણાલીઓ કોજવડ-
19 સા્થે સંઘરવિ કરી રહી છે. જેના 
કારણે અન્ મોટી બીમારીઓ ્પર 
્પણ ધ્ાન આ્પવયું મયુશકેલ બની રહ્યું 
છે. કારણ કે કોજવડને હજયુ ્પણ મયુખ્ 
જબમારી તરીકે લેવામાં આવી રહ્ો છે. 

કોજવડ-19 મહામારીના કારણે સમગ્ર 
જવશ્વની આરોગ્ વ્વસ્થા ક્થળી ગઈ 
છે. તબીબી કમવિચારીઓની અછત 
અનયુભવાઈ રહી છે.

WHOના વડાએ કહ્યું કે મારો 
સિેંશ સ્પષ્ટ છે. કોરોનાવા્રસને 
નજરઅંિાજ કરવો એ એક મોટી 
ભૂલ હોઈ શકે છે. તે આ્પણને સતત 
સરપ્ાઈઝ આ્પી રહ્ો છે. તે સતત 
આ્પણને ખતમ કરવાનો પ્્ાસો 
કરી રહ્ો છે. એટલા માટે અમને વધયુ 
તબીબી સાધનો અને તબીબી સટાફની 
જરૂર છે. 

દુબઈ
્યુએઈના મંત્રી શેખ નાહ્ાન જબન 

મયુબારકલ નાહ્ાને મંગળવારે િયુબઈમાં 
મહાતમા ગાંધીની પ્જતમાનયું અનાવરણ 
ક્યુું હતયું. નાહ્ાને ભારતને ્યુએઈનો 
નજીકનો જમત્ર ગણાવ્ો હતો. તેમની 
સા્થે ભારતના રાજિૂત સંજ્ સયુધીર ્પણ 
હતા. શેખ નાહ્ાને આ પ્સંગે મહાતમા 
ગાંધીના અજહંસા અને શાજંતના સિંેશનો 
ઉલેખ ક્યો હતો. જવિેશ રાજ્મંત્રી 
મીનાક્ષી લેખીએ તેમના ગ્રીક સમકક્ષ 
જનકોસ ડેંરડ્ાસને મળ્ા હતા રદ્્પક્ષી્ 
અને આંતરરાષ્ટી્ સહ્ોગને વધયુ વેગ 
આ્પવાના માગયો ્પર ચચાવિ કરી હતી. 

લેખીએ ટ્ીટ ક્યુું, “ડબેનડ્ાસ સા્થે 
ખૂબ જ ઉ્પ્ોગી ટો્પીક ્થઈ. ડેબનડ્ાસે 
જણાવ ય્ું હતયું કે, “અમારી ચચાવિઓ 
અ્થવિતંત્ર અને સંસકકૃજત સ્થળાંતરના 
ક્ષેત્રોમાં બંને િેશો વચ્ેના સંબંધોને 
મજબૂત બનાવવા ્પર કેબનરિત છે.

યુએઈના મતં્સી હસ્ત ેદબુઈમા ંમહાતમા 
રાધંસીનસી પ્રશતમાનુ ંઅનાવિણ કિાયું
લેખીએે વવદેશ પ્રધાન િાથે િહકાર એંર્ે ચચાચા કરી

WHOના વડાની ચતેવણી...જવશ્વમા્ંથી 
કોજવડ-19 ક્ારે્ ્પણ ખતમ નહીં ્થા્
છેલ્ા એાઠ િપ્ાહમાં કાેવવડ-19ને કારણે 1.70 લાખ લાેકાેના માેત થ્ા
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13 ફેબ્રુઆરીએ વરુમન પ્ીમમયર લીગ 
માટે હરાજીનરું આયોજન થઇ શકે 
મુંબઈ ઃ ભારતીય મરિકેટ કંટ્ોલ બોર્ડે તારીખ અને 

સથળ નક્ી કરવામાં થોર્ો સમય લીધો હતો. BCCIએ 
મનર્ણય લેતા પહેલા કેટલાક મરુખય મરુદ્ાઓ પર મવચાર કયયો 
હતો. Jio વરર્્ણ કનવેનશન સેનટર 13 ફેબ્રુઆરીએ મમહલા 
પ્ીમમયર લીગ માટે હરાજીનરું આયોજન કરશે. BCCIના 
સૂત્ોએ આ વાતની પરુષ્ટિ કરી છે. BCCIએ ફ્ેનચાઈઝીની 
મવનંતી બાદ આ તારીખ નક્ી કરી છે. પ્થમ વખત મમહલા 
IPLનરું આયોજન કરવામાં આવશે. ભારતીય મરિકેટ કંટ્ોલ 
બોર્ડે તારીખ અને સથળ નક્ી કરવામાં થોર્ો સમય લીધો 
હતો. BCCIએ મનર્ણય લેતા પહેલા કેટલાક મરુખય મરુદ્ાઓ 
પર મવચાર કયયો હતો. બીજી તરફ, મમહલા IPL માટે મબર્ 
જીતનાર ઘરી ફ્ેનચાઈઝી પહેલેથી જ બીજી લીગમાં વયસત 
છે. ફ્ેનચાઇઝીઓએ BCCIને ITL2023ની હરાજીની 
તારીખ પાછળ રાખવાનો અનરુરોધ કયયો હતો. BCCIએ 
આ મવનંતી સવીકારી હતી.

મલયોનેલ મેસસીઅે ફૂટબોલમાંથી 
મનવૃમત લેવાના સંકેત અાપયા
નવીદિલ્ી ઃ ફૂટબોલ જગતના સૌથી મહાન ખેલાર્ી 

તરીકે નામના પ્ાપ્ત કરેલ અને તાજેતરમાં જ ફૂટબોલ 
ફીફા વરર્્ણકપ જીતવાનરું સપનરું સાકાર કયા્ણ બાદ 'THE 
GOAT' મલયોનેલ મેસસીએ મનવૃમતના સંકેત આપયા છે. 
જોકે તેમરે અગાઉ જ જાહેર કરી દીધરુ હતરું કે, કતારમાં 
યોજાનાર વરર્્ણ કપ મારી કારકીદદીનો અમંતમ વરર્્ણ કપ હશે. 
મેસસી જરાવયરું કે, તેમરે પોતાના જીવનમાં બધરુ જ મેળવયરુ 
છે. મારી મહતવાકાંક્ા અનરુરૂપ મેં સમસત મેળવી લીધરુ છે 
તેથી હવે વધરુ કોઈ ચાહના રહી નથી. જોકે, તેમના તરફથી 
આમધકારીક રીતે ખરુલીને કઈ કહેવામાં નથી આવયરુ પરંતરુ 
લાગી રહ્ં છે કે તેઓ ટૂંક સમયમાં મનવૃમતનરું એલાન કરી 
શકે છે. મેસસીની કેપટનસી હેઠળ આજડેષ્નટનાએ ગયા વર્ડે 
કતારમાં રમાયેલા વરર્્ણ કપનો મખતાબ પોતાના નામે કયયો 
હતો.  આજડેષ્નટનાના કેપટને કહ્ં કે, હરું સમાપ્તીના સમય 
તરફ આગળ વધી રહ્ો છરું.

ભારતની સૌથી મોટી જીત, ત્ીજી T20માં નયરુઝીલેનર્ને 168 રને હરાવયરું
અમદ્વ્દન્ નરપોન્દ્ર મ્પોદી ક્રિકપોટ સ્પોક્િયમમ્ં ભ્રતની શ્નદ્ર જીત:  શુભમન ગીલની ધમ્કપોદ્ર બપોટીંગ

અમિાવાિ
અમદાવાદના નરનેદ્ર મોદી મરિકેટ 

સટેડર્યમમાં નયરુઝીલેનર્ સામે ભારતે 
રેકોર્્ણ બ્ેક જીત મેળવી T20 મસરીઝ 
પર કબજો કયયો હતો. ટીમ ઇષ્નર્યાએ 
T20 ઇમતહાસની બીજી સૌથી મોટી જીત 
મેળવતા નયરુઝીલેનર્ને 168 રને હરાવયરું હતરું. 
આ જીત સાથે ભારતે T20 મસરીઝ 2-1થી 
જીતી હતી.

ત્ીજી અને મનરા્ણયક T20 મેચમાં 
નયૂઝીલેનર્ સામે રમાઈ ટીમ ઈષ્નર્યાએ 
168 રનથી મેચ જીતી હતી. 235 રનના 
ટાગડેટ સામે નયઝૂીલેનર્ 12.1 ઓવરમાં 
66 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગયરું હતરું. 
ભારતીય બોલરોએ દમદાર બોમલંગ કરી 
હતી. હાડદ્ણક પંડ્ાએ સૌથી વધરુ 4 જયારે 
અશ્ણદીપ મસંહ, શીવમ માવી અને ઉમરાન 
મમલકને 2-2 મવકેટ ઝર્પી હતી. નયૂઝીલેનર્ 
તરફથી રે્ડરલ મમચેલે સૌથી વધરુ 35 રન 
બનાવયા હતા જયારે કેપટન કેપટન મમચેલ 
સેનટનર 13 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. 

ભારતીય ટીમે મનધા્ણડરત 20 ઓવરમાં 4 
મવકેટે 234 રન બનાવયા હતા. ટીમ ઈષ્નર્યા 
તરફથી શાનદાર ફોમ્ણમાં ચાલી રહેલા 
શરુભમન મગલે T20 કડરયરની પહેલી સદી 
ફટકારી છે. શરુભમને 63 બોલમાં 126 રન 
ફટકાયા્ણ હતા જયારે રાહરુલ મત્પાઠીએ 22 
બોલમાં 44 રન અને હાડદ્ણક પંડ્ાએ 17 
બોલમાં 30 રન બનાવયા હતા. નયૂઝીલેનર્ 
તરફથી બલેર ડટકનર, ઈશ સોઢી, ર્ેડરલ 
મમચેલ અને માઇકલ બ્ેસવેલને 1-1 મવકેટ 
ઝર્પી હતી.

ભારતીય ટીમ 
શાનિાર રીતે રમી

હાર બાદ સેનેટનેરે કહ્યું, “તે 
ખૂબ જ નનરાશાજનક હતુયું. અમને 
ટ્રોફી છીનવી લેવાનુયું સારયું લાગત. 
પરંતુ તેનરો શે્ય ભારતને જાય છે. 
ભારતીય ટીમ શાનદાર રીતે રમી 
હતી. તેના કેટલાક ખેલાડીઓએ 
શાનદાર પ્રદશ્શન કયુું હતુયું. જયારે 
તમે પાવરપલેમાયું જ પાયુંચ નવકેટ 
ગુમાવરો છરો, તયારે મેચ જીતવી સરળ 
નથી. જયારે બરોલ સ્વયુંગ થાય છે 
તયારે તે ખૂબ જ પડકારજનક હરોય 
છે. જો તમે ભારતની રમત પર 
નજર નાખરો તરો, તેઓએ શરૂઆતમાયું 
તેમનરો સમય લીધરો અને પછીથી 
અમારા પર હુમલરો કયયો.”

નવીદિલ્ીઃ ભારતના ્ટાર ઓલરાઉનડર હારદ્શક પયુંડ્ાનુયું માનવુયું છે કે તેણે પ્રેશર 
સામે ટકી રહેવાની ક્ષમતા નવકસાવી છે અને તેને ટીમ માટે મહાન મહેનદ્રનસયુંહ 
ધરોની જેવી ભૂનમકા ભજવવામાયું કરોઈ સમ્યા નથી. 29 વર્ષીય ઓલરાઉનડર તેની 
બેરટંગ માટે જાણીતરો છે પરંતુ તાજેતરમાયું શ્ીલયુંકા અને નયુઝીલેનડ સામેની ટી 
-20 આયુંતરરાષ્ટીય શ્ેણીમાયું ટીમનુયું નેતૃતવ કરનારા આ ખેલાડીએ કહ્યું કે તેણે 
ઇનનયુંગસને સયુંભાળવાનુયું શીખી લીધુયું છે. ભૂતપૂવ્શ ભારતીય કેપટન મહેનદ્રનસયુંહ ધરોની 
તેની આયુંતરરાષ્ટીય કારરકદષીના ઉત્તરાધ્શમાયું આવી ભનૂમકા ભજવતરો હતરો. ત્ીજી 
ટી-20 ઈનટરનેશનલમાયું નયૂઝીલેનડ સામે 168 રનથી નવજય મેળવીને શે્ણી 2-1થી 
જીતનારા ભારતીય કેપટને કહ્યું કે, “મારે બીજી રીતે જવાબદારી લેવી પડશે. 
જયાયું મેં હંમેશા ભાગીદારીમાયું નવશ્ાસ કયયો છે. હુયું મારી ટીમ અને અનય લરોકરોને 
વધુ આતમનવશ્ાસ અને ખાતરી આપવા માયુંગુ છુયું કે ઓછામાયું ઓછુયું હુયું તયાયું છુયું.

ધ�ોનીની જોમ ભ�રતીય ટીમનો ચલ�વવ� મ�ંગો છો  પંડ્� અમદાવાદમાં યોજાનારી ટેસટ મેચ જોવા 
મોદીનરું અોસટ્ેમલયાના વર્ાપ્ધાનને અામંત્ર

નવી ડદરહી : અમદાવાદમાં બોર્્ણર- ગાવસકર ટ્ોફી અંતગ્ણત 
ચોથી ટેસટ મેચ નરનેદ્ર મોદી સટેડર્યમમાં 9મી માચડે રમાવાની 
છે. આ મેચ દરમમયાન ભારતના વર્ાપ્ધાન મોદી અને 
ઓસટ્ેમલયાના વર્ાપ્ધાન એનથની આરબાનેસે પર હાજર 
રહેશે. પીએમ મોદીએ એનથની આરબાનેસેને આ મેચ જોવા 
માટેનરું આમંત્ર પાઠવયરું હોવાની મામહતી મળી છે. આરબાનેસે 
ભારતમાં યોજાનાર ટે્ર્ ર્ેમલગેશનની સત્ાવાર મરુલાકાતે 
આવનાર છે.  મસર્ની ખાતે આરબાનેસેએ જરાવયરું હતરું કે, મને 
ભારતના વર્ાપ્ધાનના હોમ સટેટમાં યોજાનાર મરિકેટ મેચ જોવા 
માટે આમંત્ર આપવામાં આવયરું છે. 

જાર્ેજાને ઓસટ્ેમલયા 
સામેની પ્થમ ટેસટમાં લીલી 
ઝંર્ી, ડફટનેસ ટેસટ પાસ

મવઝાની સમસયાના કારરે 
ઉસમાન ખવાજા ભારતની 
ફલાઇટ પકર્ી ના શકયો

મુંબઈ ઃ રમવનદ્ર જાર્ેજાએ નેશનલ 
મરિકેટ એકેર્મીમાં ડફટનેસ ટેસટ 
પાસ કરી લીધો છે. આવી ષ્સથમતમાં 
ઓસટ્ેમલયા સામેની પ્થમ ટેસટ મેચમાં 
તે ભારતીય ટીમ સાથે જોર્ાશે તે 
લગભગ મનમચિત છે.ભારતીય ટીમનો 
સટાર ઓલરાઉનર્ર રમવનદ્ર જાર્ેજા 
ઓસટ્ેમલયા સામેની ટેસટ શ્ેરીની પ્થમ 
મેચ માટે તૈયાર છે. લાંબા સમયથી 
પોતાની ઈજા સામે ઝઝૂમી રહેલા 
જાર્ેજા ફરી એકવાર ભારતીય ટીમનો 
ભાગ બનશે. ભારત અને ઓસટ્ેમલયા 
વચ્ે 9 ફેબ્રુઆરીથી નાગપરુરમાં પ્થમ 
ટેસટ મેચ રમાશે. જાર્ેજાએ આ મેચ 
માટે ડફટનેસ ટેસટ પાસ કરી લીધો છે. 
એક અહેવાલ મરુજબ, નેશનલ મરિકેટ 
એકેર્મી (NCA)એ બરુધવારે (1 
ફેબ્રુઆરી) જાર્ેજાના ટીમમાં જોર્ાવાનો 
માગ્ણ મોકળો કરીને ભાગ લેવાની તેની 
તૈયારી અંગેનો ડફટનેસ ડરપોટ્ણ જાહેર 
કયયો હતો. નાગપરુરમાં જયા ંપહેલી ટેસટ 
રમાવાની છે તયા ંશ્ેરીની તૈયારી માટે 
એક નાનો કેમપ BCCI લગાવશે.

સિડની ઃ ભારત સામેની ટેસટ 
શ્ોરી માટે ઓસટે્મલયન ટીમ ભારત 
આવી પહોંચી છે. પેટ કમમનસના નેતૃતવ 
હેઠળની પ્વાસી ટીમ ચાર ટેસટ મેચ 
રમશે. બોર્્ણર ગાવસકર ટ્ોફીની પ્થમ 
ટેસટ નવમી ફેબ્રુઆરીથી રમાશે અને 
વરર્્ણ ટેસટ ચેષ્મપયનમશપને ધયાનમાં 
રાખતા આ શ્ોરી અતયંત મહત્વપૂર્ણ 
છે. જોકે ઓસટે્મલયન ટીમનો ઓપમનંગ 
બેટસમેન ઉસમાન ખવાજા મવઝાની 
સમસયાના કારરે ટીમ સાથે ભારતની 
ફલાઇટ પકર્ી શકયો નથી. ઓસટે્મલયન 
ટીમનરું એક ગ્ૂપ અને સહાયક સટાફ 
બરુધવારે મસર્નીથી ભારત રવાના થયા 
છે. તયારબાદ ખવાજાએ સોમશયલ 
મીડર્યામાં લખયરુ ં હતરું કે, હરું ભારત 
માટે મારા મવઝાની રાહ જોઈ રહ્ો છરું. 
નોંધનીય છે કે, ખવાજાની સાથે અનય 
બીજા કોઈ ખેલાર્ીને મવઝાના કારરે 
ભારત આવવામાં મવલંબ થયો છે કે 
નહીં તે સપટિ થયરું નથી. ખવાજા હવે 
ગરુરુવારે બેંગલોર માટેની ફલાઇટમાં બેસે 
તેવી સંભાવના છે. 

ENG vs SA : ઇંગ્ેનડના જોફ્ા અાર્ચરે 40 
રનમાં 6 સવકેટ ઝડપી અકરમનો રેકોડ્ચ તોડ્ો

22 મમહનાથી આંતરરાષ્ટીય 
મરિકેટથી દૂર રહેલા જોફ્ા આચ્ણરે 
જોરદાર વાપસી કરી છે. તેની બોમલંગે 
ફરી એકવાર બેટસમેનોમાં ર્રનો 
માહોલ ઉભો કયયો છે. સાઉથ આમફ્કા 
સામેની ત્ીજી ODIમાં આચ્ણરે 
ધમાકેદાર મવકેટો ઝર્પી હતી.

ઈંગલેનર્નો ફાસટ બોલર જોફ્ા 
આચ્ણર ઈજાના કારરે 17 મમહના 
સરુધી મરિકેટના મેદાનથી દૂર હતો. તે 
ગયા મમહને જ મેદાનમાં પાછો ફયયો 
હતો. માચ્ણ 2021 પછી તેરે ઈંગલેનર્ 

માટે પ્થમ મેચ રમી 
હતી. સાઉથ આમફ્કા 
સામેની મેચમાં તેની 
ટીમનો ખરાબ રીતે 
પરાજય થયો હતો. 
પરંતરુ શ્ેરીની ત્ીજી 

મેચમાં જોફ્ાએ બતાવયરું કે શા માટે 
બેટસમેન તેના નામની ધાક રાખે છે.

જોફ્ા આચ્ણરે દમક્ર આમફ્કા 
સામેની ODI શે્રીની ત્ીજી અને 
અંમતમ મેચમાં 6 બેટસમેનોને આઉટ 
કયા્ણ હતા. તરેે 9.1 ઓવરમાં માત્ 

40 રન જ આપયા હતા. આ દરમમયાન 
આચ્ણરે રાસી વાન ર્ેર ર્રુસેન, એઈર્ન 
માક્કરામ, હેનડરક ક્ાસેન, ર્ેમવર્ 
મમલર, ર્ેન પાનડેલ અને તબરાઈઝ 
શમસીની મવકેટ લીધી હતી. જોફ્ાનરું 
ODIમાં પર આ સવ્ણશ્ેષ્ઠ પ્દશ્ણન 
છે. આ પહેલીવાર છે જયારે તેરે 
ODIમાં 5 મવકેટ લીધી છે. આ 
સાથે તરેે વસીમ અકરમનો રેકોર્્ણ 
પર તોડ્ો હતો. 6/40એ દમક્ર 
આમફ્કામાં મવદેશી ઝર્પી બોલરનરું 
સવ્ણશ્ેષ્ઠ પ્દશ્ણન છે.

જપોફ્્ અ્ર્સરનું ધમ્કપોદ્ર કમબપોક ઃ ઇંગલપોન્પો ત્ીજી ODIમ્ં દક્ષિણ અ્ક્ફ્ક્નપો 59 રનપો હર્વું
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ટોરોનટો 
રોગચાળા સંબંધિત મુસાફરી 

પ્રધતબંિોથી લઈને ખરાબ હવામાનની 
ઘટનાઓને કારણે કેનેડાના પ્રવાસ 
ઉદ્ોગે ઘણી અધનધચિતતાનો સામનો કર્યો 
છે. હવે જેમ-જેમ પ્રવાસનો ટે્નડ તેના 
2019ના લેવલ ઉપર પાછો ફરી રહ્ો છે, 
તેમ એરલાઇનસમાં લાર્ક પાઇલટસના 
અભાવને કારણે અરાજકતા વિી રહી છે.

ટ્ાનસપોટ્ટ કેનેડા અનુસાર 

રોગચાળાના આગલા વર્ષે આશરે 1,100 
પાઇલટ લાઇસનસ જારી કરવામાં આવર્ા 
હતા. જર્ારે ધવદેશ પ્રધશધષિત પાઇલોટસ 
દ્ારા પૂરક હોર્, તર્ારે સામાનર્ રીતે 
પ્રાદેધશક, ચાટ્ટર અને કાગયો એરલાઇનસ 
અને વેસટજેટ તથા એર કેનેડા જેવા મોટા 
કેરરર્સ્ટની જરૂરરર્ાતોને પૂરી કરવાનું 
કામ કરતા હતા.

પરંતુ 2020માં ફલાઈંટની માંગમાં 
ઘટાડો થર્ો, તેથી નવા પાઇલોટસ ેસંખર્ા 

અરજીઓ કરી હતી. સરકારી ડેટા દશા્ટવે 
છે કે 2020માં 500થી ઓછા લાઇસનસ 
આપવામાં આવર્ા હતા, જે 2021માં 
ઘટીને 300થી ઓછા અને ગર્ા વર્ષે માત્ર 
238 પર આવી ગર્ા હતા.

ધવભાગે મીરડર્ાને એક ધનવેદનમાં 
જણાવર્ું હતું કે, જર્ારે એરલાઇન 
સેકટરમાં કારીગરોની અછતને કાર્્ટવાહી 
માટે અગ્રતા ષિેત્ર તરીકે ઓળખવામાં 
આવી છે, તર્ારે હાલમાં કોઈ ધનર્મો 

લાગુ કરવાની ર્ોજના નથી. પરંતુ 
એજનસી કહે છે કે, કેનેરડર્ન ફલાઇટ 
પ્રધશષિણ ઉદ્ોગની સપિા્ટતમકતા વિારવા 
તેમજ કોઈપણ અછતને દૂર કરવા માટે 
ઉડ્ડર્ન કારરકદદીની સદ્ધરતામાં સુિારો 
કરવા માટે તે જે કરી શકે તે કરી રહી છે.

જે ફેરફારો આવશે તે ટૂંકા ગાળામાં 
કોઈને પણ બહુ ઓછી મદદ કરી 
શકશે, ચાટ્ટર એરલાઇન સનધવંગ દ્ારા 
રડસેમબરના છેલ્ા બે અઠવારડર્ામાં 

ખરાબ હવામાનને કારણે 67 ફલાઇટસ 
રદ કરવામાં સટાફની અછત એક મુખર્ 
પરરબળ હતી. અનુભવી પાઇલોટસ 
માટેનો પગાર સામાનર્ રીતે મોટાભાગની 
અનર્ એરલાઇનસની સરખામણીએ 
મોટી એરલાઇનસમાં ઝડપથી વિે અને 
વિુ છે, તેઓ સામાનર્ રીતે ઉપલબિ 
એરલાઇનસમાં તેમની પસંદગી મેળવવા 
માટે સષિમ હોર્ છે. જેના કારણે 
લગભગ દરેક જગર્ાએ અછત સજા્ટર્ છે.

પ્રતિ વર્ષ ઇસ્યૂ થિા લા્સનસની સંખ્ા ઘટી, પરરસસથતિને પહોંચી વળવા િંત્ર સક્ષમ હોવાનો દાવો
કેનેડામાં હવે પાઇલટસની અછત, મુસાફરોની મુશકેલી વિશે

ટોરોનટો 
કેનેરડર્ન પ્રર્ોગશાળામાં થર્ેલી 

શોિ લેપટોપ, ફોન અને ઇલેક્કટ્ક 
કારની બેટરીની સેલફ લાઈફને 
વિારવામાં મદદ કરી શકે છે. 
ડેલહાઉસી રુ્ધનવધસ્ટટીના ભૌધતકશાસત્ર 
અને વાતાવરણીર્ ધવજ્ાન ધવભાગના 
સહાર્ક પ્રોફેસર માઈકલ મેટઝગરે 
એક સમાચાર પ્રકાશનમાં જણાવર્ું 
હતું કે, અમારી લેબોરેટરીમાં અમે 
બેટરીને સિુારવા માટે ઘણા જરટલ 
પ્રર્ોગો કરીએ છીએ, પરંતુ આ 
વખતે અમે એક ખૂબ જ સરળ વસતુ 
શોિી કાઢી છે. કોમધશ્ટર્લ બેટરીનાં 

કોર્ોમાં સકોચ ટેપ જેવી ટેપ હોર્ છે, 
જે ઇલેકટ્ોડને એકસાથે રાખે છે અને 
આ ટેપનું રાસાર્ધણક ધવઘટન થાર્ 
છે, જે એક પરમાણુ બનાવે છે જે સવ-
રડસચાજ્ટ તરફ દોરી જાર્ છે. મેટઝગર 
કહે છે કે, આનો ઉકેલ પણ સરળ 
છે. પોધલઇધથધલન ટેરેફથાલેટ અથવા 
PET, સામાનર્ રીતે બેટરીની અંદર 
વપરાતી પલાક્સટક ટેપને વિુ ટકાઉ 
અને ક્સથર બનાવે છે. મેટઝગરે ઉમેર્ુું 
કે, આ એક વર્ાપાર સંબંધિત શોિ છે. 
એ નાની વસતુ છે. પરંતુ તે ચોક્કસપણે 
બેટરીનાં કોર્ોને સિુારવામાં મદદરૂપ 
થઈ શકે છે. મેટઝગરે સ્ાતક 

ધવદ્ાથદી એનુ એડમસન સાથેના સરં્ુક્ત 
ધનવેદનમાં મીરડર્ાને જણાવર્ું હતું કે, 
ધવશ્વમાં ધલધથર્મ-આર્ન કોર્ોના 
દરેક ઉતપાદક સેલફ-રડસચાજ્ટ શકર્ 
તેટલું નાનું બનાવવા માંગે છે. દરેક 
બેટરીમાં સેલફ-રડસચાજ્ટનો નાનો દર 
હોર્ છે, જે િીમે િીમે બેટરીને ડ્ેઇન 
કરે છે. જે વપરાશકતા્ટઓ માટે ખૂબ 
જ અસુધવિાજનક છે અને ઉદ્ોગ માટે 
માથાના દુઃખાવા સમાન છે.

ઇલકેટ્ોડસ જેના દ્ારા પાવર 
બેટરીને ઇલેકટ્ોલાઇટ સોલર્ુશન દ્ારા 
અલગ કરવામાં આવે છે, જે સામાનર્ 
રીતે ધલધથર્મનું સવરૂપ છે.

કેનેરડર્ન લેબ.ની શોિથી લેપટોપ, ફોન 
અને કારની બેટરીની અવધિ વિી જશે

દરેક બેટરીમાં સેલ્ફ-ડિસ્ાર્જની સ્થિતિ વપરાશકિા્જઓાે માટે માટેી સમસ્ા
ટોરોનટો 

ટોરોનટો પોલીસે લૂંટની તપાસ 
દરધમર્ાન 1.3 ધમધલર્ન ડોલર ડ્ગસ અને 
લગભગ 150,000 ડોલર રોકડ મળર્ા 
બાદ છ લોકોની િરપકડ કરી હતી. ર્ોંગ 
સટ્ીટ નજીક એક્ગલનટન એવનર્ુ ઈસટ 
અને માઉનટ પલઝેનટ રોડના ધવસતારમાં 
અધિકારીઓએ બ્ેક એનડ એનટર કોલના 
જવાબમાં 15 જાનર્ુઆરીએ તપાસ શરૂ 
કરી હતી.

પોલીસે કહ્ં કે ઘટના બાદ એરડલેડ 
અને પીટર શેરી નજીક ટોરોનટોના 
ડાઉનટાઉનમાં થોડા રદવસ પછી એક 
શંકાસપદ વાહન મળી આવર્ું હતું. તે 
સમર્ે એક શંકાસપદ શખસ પાસેથી 
ગોળીઓથી ભરેલી હેનડગન પણ મળી 
આવી હતી. આ ઘટના સંદભષે ત્રણ 

લોકોની અટકાર્ત કરવામાં આવી હતી. 
ધમસીસૌગાના રહેવાસી ઓમર બેકરી 
(ઉ.વ. 26), ધબ્રટશ કોલંધબર્ાના 
રહેવાસી ડધેનર્લ ઓફોરી (ઉ.વ. 30) 
અને ટોરોનટોના રહેવાસી જુગરાજ રંિાવા 
(ઉ.વ. 32) સામે હધથર્ાર વડે લૂંટ, 
અપહરણ, બળજબરીથી કેદ અને તોડફોડ 
કરવી અને બળજબરીથી ઘરમાં પ્રવેશ 
કરવા સધહતના અનેક આરોપો ઘડવામાં 
આવર્ા છે. પોલીસે ત્રણ વિારાની ભરેલી 
પ્રધતબંધિત હેનડગન અને લગભગ 
150,000 ડોલરની રોકડ જપ્ત કરી 
હતી. તેમની પાસેથી ફેનટાનીલ, કોકેઈન, 
હેરોઈન અને ધરિસટલ મેથ સધહત આઠ 
રકલોગ્રામથી વિુ ડ્ગસ મળી આવર્ું હતું. 
તપાસકતા્ટઓ કહે છે કે, ડ્ગસની રકંમત 
લગભગ 1.3 ધમધલર્ન ડોલર છે.

લયૂંટની િપાસમાં 1.3 તમતલ્ન 
ડોલરનાં ડ્રગસ સાથે 6 ઝડપા્ા

કેનેિા
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