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ગુજરાતીઓને 
મળશે વલડ્ડ ક્ાસ 
એકદમ... 07

અમેરિકામાં ગનકલ્ચિનો 
ઈતિહાસ લગભગ 230 વર્ષ 
જૂનો છે. 1791માં બંધાિણના 
બીજા સંશોધન અંિગ્ષિ અમેરિકા 
નાગરિકોને હતિયાિ િાખવા અને 
ખિીદવાનો અતધકાિ આપવામાં 
આવયો. અમેરિકામાં આ કલ્ચિની 
શરૂઆિ તયાિે િઈ હિી, જયાિે 
તયાં અંગ્ેજોનું શાસન હિું. એ 
સમયે તયાં સિાયી તસકયોરિટી ફોસ્ષ 

ન હોવાિી લોકોને પોિાની અને 
પરિવાિની સુિક્ા માટે હતિયાિ 
િાખવાનો અતધકાિ આપવામાં 
આવયો, પિંિુ અમેરિકાનો આ 
કાયદો આજે પણ જાિી છે. 
અમેરિકામાં ગનકલ્ચિ દુતનયામાં 
સૌિી વધુ કુખયાિ છે. એવું 
મનાય છે કે અહીં બંદૂક ખિીદવી 
શાકભાજી અને ફળ ખિીદવા જેવી 
બાબિ છે.

વવશ્વની 46% બંદૂકો યુએસ પાસે
નાગરિકો પાસે બંદૂકો િાખવાની બાબિમાં અમેરિકા 
તવશ્વમાં સૌિી આગળ છે. સસવટ્ઝલલેન્ડના સમોલ આરસ્ષ 
સવલે (એસએએસ)ના અહેવાલ મુજબ, તવશ્વમાં 85.7 
કિો્ડ તસતવતલયન બંદૂકમાંિી એકલા અમેરિકામાં 39.3 
કિો્ડ તસતવતલયન બંદૂક છે. અમેરિકા તવશ્વની 5% વસતિ 
ધિાવે છે, પિંિુ તવશ્વની 46% તસતવતલયન બંદૂકો એકલા 
યુએસમાં છે.

કોની પાસે કેટ્ી ગન
વગ્ષ પોિાની  ઘિમાં કુલ
વયસક 30 11 41
પુિુર 39 4 43
મતહલા 22 16 38
શ્વેિ 36 11 47
અશે્વિ 24 13 37
એતશયન 10 10 20

અમેફરકામાં કેટ્ી બંદૂકો છે ?
તવશ્વમાં લોકોના કબજા હઠેળ કટેલી બદંકૂો છ ેિ ેજણાવવું 
ખબૂ જ કરઠન છ.ે સસવત્ઝલલેન્ડની એક નામી િીસ્ચ્ષ સસંિામાં 
સમોલ આરસ્ષ સવલે નામની સશંોધન સસંિાના અભયાસમાં 
અંદાજ છ ેક,ે 2018માં તવશ્વભિમાં 39 કિો્ડ બદંકૂો હિી.
અમિેીકામાં પ્રતિ 100 નાગરિકો પાસ ે120.5 શસત્ો છ.ે 
જયાિ ે2011મા ંઆ આંક્ડો 88 હિો. અમરેિકાના લોકો પાસે 
તવશ્વના  દશેો કિિા સૌિી વધાિ ેહતિયાિો છ.ે

ઉટાહ : ઉત્તર અમેફરકાના ઉટાહ રાજયમાં એક હૃદયદ્ાવક ઘટના સામે આવી છે, જેણે અમેફરકાને હચમચાવી નાખયું છે. અમેફરકામાં છાશવારે અંધાધૂંધ ગોળીબારની ઘટના બનતી રહે છે, પણ આવા બનાવો રોકવા કોઈ 
પગ્ાં ્ેવાતાં નથી. ઉટાહ રાજયના ઈનોક શહેરમાં એક શખસે ઘરમાં ઘૂસીને અંધાધૂંધ ગોળીબાર કયયો હતો. આ ગોળીબારમાં 8 ્ોકોનાં મૃતયુ થયાં હતા. 8માંથી 5 બાળક છે. ગોળીબાર કરનારો હુમ્ાખોર ભાગી ગયો 
છે. પો્ીસ તેને શોધી રહી છે. આ ઘટનાના કારણે અમેફરકામાં ભયનો માહો્ પ્રસયયો છે. સથાવનક પો્ીસ અવધકારીએ જણાવયું હતું કે આ ઘટના બુધવારે બની હતી. તમામ મૃતકોનાં શરીર પર ગોળીઓનાં વનશાન હતાં. 
પો્ીસ ઘટનાસથળે હાજર છે અને ટીમ ઘટના પાછળનું કારણ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. હા્ આ કેસની તપાસ ચા્ી રહી છે. હજુ સુધી પો્ીસને હુમ્ાખોર વવશે કોઈ પગેરું નથી મળયું.

વોશિગં્ટન ડીસીમાં 
ફાયરિગં થયું 
હતુ ંઅમરેિકાના 
વોતશગંટન ્ડીસીમાં 
િયલેા ફાયરિગંમાં 
એક વયસકિનુ ંમોિ 
િયંુ હિુ ંઅન ે8 
વર્ષના બાળક સતહિ 
ત્ણ લોકો ઘાયલ 
િયા હિા. ‘આ 
ગોળીબાિ શા માટે 
કિવામાં આવયો એ 
અંગ ેમાિી પાસે કોઈ 
માતહિી નિી.

સોલટ લેક તસટીની પતચિમે આવેલા ઇનોક શહેિમાં 
પોલીસ અતધકાિીઓએ જણાવયું હિું કે િેઓ સમયાંિિે 
દિેક ઘિની તનયતમિ િપાસ કિી િહ્ા છે. િપાસ 
દિતમયાન એક ઘિમાંિી 8 મૃિદેહ મળયા હિા. 
પોલીસે કહ્ું હિું કે જનિા માટે કોઈ ખિિો નિી. 
આયન્ષ કાઉનટી સકકૂલ ર્ડસસરિકટના અતધકાિીઓએ 
વાલીઓને લખેલા પત્માં જણાવયું હિું કે િમામ પાં્ચ 
બાળકો તજલલાની શાળાઓમાં ભણે છે. ઇનોક તસટીના 
મેનેજિ િોબ ્ડોટસને જણાવયું હિું કે આઠ મૃિદેહના 
સમા્ચાિિી બધા ્ચોંકી ગયા હિા. ઉટાહમાં દિેક 
વયસકિ આ પરિવાિને સાિી િીિે જાણિી હિી.

ઘિના ચેરિંગમાં 8 મૃતદેહ મળયા

અમેફરકામાં ગન કલચરનું સૌથી ખરાબ પફરણામ...

િરી એકવાર ગોળીબારથી
હચમચી ઊઠું અમેફરકા

અંધાધુધં ફાયરિંગ 
િિીને પરિવાિને 
તહેસનહેસ િયયો
USમાં ગન િલચિ 
બાઈડેન સિિાિ 
મા્ટે મો્ટી શચંતા

દુશનયામાં ગનથી સૌથી વધુ થતી 
હતયામાં અમેરિિા આગળ...
79%
અમેરિકા

37%
કેનેડા

13%
ઓસ્ટ્ે લિયા

4%
બ્રિટન

અમેરિિામાં ગનથી 2019માં મોત
િુલ મોત

38,355 આતમહતયા

23,941
હતયા

14,414
અિસમાત-યુદ્ધમાં મોત

1,352

1988  ઈલિનોઈસ
મોત 4 2005  રે ડ િેક 

મિનેસોટા મોત 8

1992  
ઓલિવ હટસ્સ , 
કેલિફોરનનિયા 

મોત 4
1989  સ્ોકટન, 

કેલિફોરનનિયા મોત 5

1999  લિટિટન 
કોિંબિયા મોત 13

2022  યુવાલ્ડે , 
ટેક્ાસ મોત 21

1998  જોન્સિોરો 
અરકેન્સાસ મોત 42018  સડે ન્ા ફે,

ટેક્ાસ મોત 10

2006  નનકેિ િાઈન્સ, 
પેન્ન્સલે્નનયા મોત 5

2018  પાક્સ િેન્ડ 
ફ્ોરરડા મોત 17

2012   ન્યુ ટાઉન 
કનેક્ટિકટ મોત 262021  ઓક્સફોડ્સ , 

મિલિગન મોત 4
અમેરિિામાં 

િાળાઓમાં સૌથી 
ઘાતિ ગોળીબાિ

અમેફરકામાં િળ અને શાકભાજી 
ખરીદવા સમાન છે બંદૂકની ખરીદી



આપ આપના િહેરની પે્સનોટ 
અથવા કાય્સ ક્રિની િારહતી અથવા 

ફોટો અિને અિારા નીચેના ઇ-
િેિ આઇડી પર િોકિી િકો છો.
namashkargujarat@gmail.com
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કેવ્િોવનનિયાઃ દુતનયાના સૌિી શસકિશાળી દેશ અમેરિકામાં કુદિિે ભાિે કહેિ મ્ચાવયો છે. બોરબ સાયકલોનનો કહેિ 
હજુ ઓછો િયો પણ નહિો તયાિે કેતલફોતન્ષયામાં વાવા્ઝો્ડાના પગલે ભાિે પવન સાિે વિસાદ વિસયો. આ તસવાય 
અનેક તવસિાિોમાં બિફવરા્ષના પગલે સામાનય જનજીવન ઠપપ િઈ ગયું. કેટલાંક ભાગોમાં વીજ પુિવઠો પણ ખોિવાયો 
હિો. વાવા્ઝો્ડામાં ૨ લોકોના મોિના અહેવાલ છે. સેનરિલ અમેરિકાના વેસટ કોસટિી ઈતલનોય સુધીના ભાગમાં દોઢ 
કિો્ડિી વધાિે લોકો તવનટિ વેધિ અલટ્ટ હેઠળ છે. વિસાદી પાણી ફિી વળિાં કેટલાંક હાઈવે પિ વાહન વયવહાિ 
હંગામી ધોિણે બંધ કિાયો હિો. પાણીમાં કાિ બંધ િઈ જિાં લોકો કાિ િસિા વચ્ે છો્ડીને જીવ બ્ચાવવા સલામિ 
િીિે બહાિ નીકળી ગયા હિા. કેતલફોતન્ષયાના તવલટોનમાં સાઉિ સેક્ોમેનટો કાઉનટીમાં હાઈવે ૯૯ ભાિે વિસાદિી 
જળબંબાકાિ િિાં ત્ણ વાહન ફસાયા હિા. િો તસએિા હાઈવે પિ ભાિે બિફવરા્ષના કાિણે બિફની ્ચાદિ છવાઈ 
હિી. કેટલાંક સિળોએ માગગો પિ ભૂસખલનિી વાહન વયવહાિ ખોિવાયો હિો.

2022માં દુશનયાના સૌથી 
િક્તિાળી દેિની દિા બેઠી 

અમેફરકાના કેવ્િોવનનિયામાં 
ભયાનક વાવાઝોડું ત્ાટકયું

તોફાની પવન સાથે 
વિસાદે તબાહી મચાવી

વહમવરાનિથી 
્ોકો પરેશાન
અમેફરકામાં 
મોસમનો 
વમજાજ બગડ્ યો

ભારે પવન સાથે 
વરસાદનો કહેર

વવશાળકાય 
વૃક્ો ધરાશાયી
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2023માં હાઉવસંગ સેકટરમાં 
વેચાણમાં વૃવધિ જળવાઇ રહેશે

દેશમાં ્ોવજશસટકસ સોલયુશન 
સેકટરમાં ઝડપી ગ્ોથ નોંધાયો

વ્વથયમની ફકંમત ઘટતાં 
ઇ્ે. વાહનો વધુ સસતા થશે

નવી વદલહી: વર્ષ 2023 દિતમયાન ફુગાવામાં કેટલાક અંશે 
સુધાિો િેમજ તબલ્ડસ્ષ િિફિી રકંમિને લઇને સાિી ઓફસ્ષને 
પગલે આ વરલે પણ િેતસ્ડેસનશયલ પ્રોપટીટીના વે્ચાણમાં વૃતધિ 
જળવાયેલી િહેશે. JLL ઇસન્ડયા અનુસાિ વર્ષ 2022 
દિતમયાન ફલેટસનું વે્ચાણ 68% વધીને 2,15,666 યુતનટસ 
નોંધાયું છે જે ગિ વર્ષ 2021 દિતમયાન 1,28,064 યુતનટસ 
િહ્ું હિું. દેશના સાિ પ્રમુખ શહેિો મુંબઇ, તદલહી-NCR, 
બેંગલુિુ, હૈદિાબાદ, ્ચેનનાઇ અને કોલકાિા િેમજ પુણેમાં 
2,15,666 યુતનટસનું વે્ચાણ નોંધાયું હિું. વર્ષ 2022 
દિતમયાન નોંધાયેલું વાતર્ષક 2,15,666 યુતનટસનું વે્ચાણ 
દાયકામાં સૌિી વધુ હિું. જે વર્ષ 2010ના 2,16,762 
યુતનટસ બાદ સવા્ષતધક હિું.

નવી તદલહી: કોિોના મહામાિી બાદ દેશમાં લોતજસસટકસ 
સોલયુશન સેકટિમાં ્ઝ્ડપી ગ્ોિ જોવા મળયો છે. સમગ્ વેલયુ 

્ચેઇનમાં વૈતશ્વક ક્મિાઓ અને 
નેટવક્ક ધિાવિી ભાિિીય સપલાય 
્ચેઇન લોજીસસટકસ સોલયુશન 
પ્રોવાઇ્ડિ ટીવીએસ સપલાય ્ચેઇન 
સોલયુશનસએ નાણાકીય વર્ષ 
2023ના પ્રિમ અધ્ષવાતર્ષકગાળામાં 

મજબૂિ વયવસાતયક વૃતધિને કાિણે ભાિિમાંિી િેની આવકોના 
યોગદાનમાં 30 ટકાનો વધાિો હાંસલ કયગો છે. નાણાકીય વર્ષ 
2022માં ટીવીએસ એસસીએસની કુલ આવકોમાં ભાિિીય 
આવકોનું યોગદાન રૂ. 2,400 કિો્ડ હિું.

બીવજગં: વર્ષ 2023મા ંતલતિયમની રકંમિ ઘટશ.ે િનેાિી 
ઇલસેકરિક વાહનોનો (EV) મનેયફુકે્ચરિગં ખ્ચ્ષ ઘટશ,ે લીતિયમ 

એક મહતવપણૂ્ષ બટેિી મટેલ છ.ે 
નવરેબિના મધયમાં િનેી રકંમિ 
ટનદીઠ $86,173ના િકેો્ડ્ટ સિિે 
પહોં્ચી હિી. ગિુવુાિે સિિ પાં્ચમાં 
તદવસ ેિમેાં ઘટા્ડો િયો હિો અને 
રકંમિ અંદાજ ેટનદીઠ રૂ.62 લાખ 

િહી હિી. તલતિયમ સપલાયિ તસનોમાઇન રિસોસ્ષ ગ્પુના 
્ચિેમને વાંગ તપગંવઇેએ કહ્ુ ંક,ે બ ેવર્ષિી તલતિયમની રકંમિોમાં 
િકેો્ડ્ટ બ્કે િજેીનુ ંવલણ હિુ.ં

ભારત સરકારની દેશમાં સૌ પ્રથમ નેશન્ ગ્ીન હાઇડ્ોજન વમશનને મંજૂરી

19,744 કરોડ રૂવપયાના ખચચે કેન્દ્ 
સરકાર યોજનાને સાકાર કરશે 

} નવી તદલલી

દેશના ઓટોમોબાઈલ સેકટિે ગયા વરલે ખૂબ સ જસાિું 
િહ્ું હિું. ગિ વરલે િેકો્ડ્ટબ્ેક વાહનોનું વે્ચાણ શરૂ કયુું 
છે. ખાસ કિીને કાિનું વે્ચાણ 34.31 લાખના િેકો્ડ્ટ 
સિિે પહોં્ચી ગયું છે. જોકે, ર્ડસેરબિ મતહનામાં છૂટક 
વાહનોના કુલ વે્ચાણમાં 5.40%નો ઘટા્ડો જોવા મળયો 
છે. ફે્ડિેશન ઓફ ઓટોમોબાઈલ ્ડીલસ્ષ એસોતસએશન 
(FADA) એ ગુિુવાિે આ આંક્ડાની જાહેિાિ કિી 
છે. FADAના પ્રેતસ્ડેનટ મનીર િાજ તસંઘાતનયાએ 
જણાવયું હિું કે, ઓકટોબિ અને નવેરબિમાં િહેવાિોની 
તસ્ઝનમાં વાહનોના વે્ચાણમાં સાિો એવો સોદો િયા 
બાદ ર્ડસેરબિ મતહનામાં િો્ડો ઘટા્ડો જોવા મળયો હિો.

2022માં રેકોડ્ડબ્ેક ગાડીઓનું વેચાણ

} નવી તદલલી

તસનેમા હોલના માતલક હોલની અંદિ ખાણી-પીણીની 
વસિુઓને વે્ચવાના તનયમ નક્ી કિવા સંપૂણ્ષ પણે હકદાિ 
છે. સુપ્રીમ કોટટે એક અિજી પિ સુનાવણી કિિા આ વાિ 
કહી. CJIએ કહ્ું, તસનેમા જોનાિાઓ પાસે આ વસિુઓ 
ન ખિીદવાનો તવકલપ છે. કોટટે આ વાિનો પણ પુનિોચ્ાિ 
કયગો કે, તસનેમા હોલમાં પીવાનું પાણી મફિમાં આપવાનું 
્ચાલુ િાખવાનું િહેશે. સુપ્રીમ કોટટે જરમુ અને કાશમીિ 

હાઇકોટ્ટના તનણ્ષયને િદ કયગો છે, જેમાં મસલટપલેકસ અને 
મૂવી તિયેટિોમાં લોકોને પોિાનો ખાણી-પીણીનો સામાન 
લઈ જવા પિવાનગી આપવામાં આવી હિી. હાઈકોટ્ટના 
2018ના ્ચુકાદાને પ્ડકાિિી તિયેટિ માતલકો અને 
મસલટપલેકસ એસોતસયેશન ઓફ ઈસન્ડયા દ્ાિા દાખલ 
કિાયેલી અિજીઓની બેં્ચની સુનાવણી કોટ્ટ કિી િહી હિી. 
CJI ્ચંદ્ર્ચૂ્ડ અને જસસટસ નિતસરહાની બેં્ચે અિજી પિ 
સુનાવણી કિી. બેં્ચે કહ્ું કે, તસનેમા હોલ પ્રાઇવેટ પ્રોપટીટી 
છે અને જે અંિગ્ષિ તનયમો-શિિો લાગુ કિી શકે છે.

વથયેટરમાં મોંઘા જ વેચાશે પોપકોનનિ-સમોસા
{ સુપ્ીમ િો્ટટે િહું-’શસનેમા હોલ 
પ્ાઇવે્ટ પ્ોપ્ટીટી છે

માશલિને શનયમ-િિતો 
નક્ી િિવાનો અશધિાિ’

2022માં વાહનોના છૂ્ટિ વેચાણમાં 15.28% નો વધાિો થયો છે
2022માં વાહનોનું વે્ચાણ 15.28% 
વધીને 2,11,20,441 પિ પહોંચયું છે. 
2021માં કુલ 1,83,21,760 વાહનોનું 
વે્ચાણ િયું હિું. િો વરલે 2022 માં 
કાિનું વે્ચાણ 34,31,497 પિ પહોંચયું 
હિું, જે 2021 ના 29,49,182 કિિાં 
16.35% વધુ છે. વર્ષ 2022માં ટુ-
વહીલિનું વે્ચાણ 13.37% વધીને 
1,53,88,062 િયું છે. જે 2021માં 
1,35,73,682 ટુ વહીલિનું વે્ચાણ 
િયું હિું.

ફડસેમબર 2022માં વાહનના વેચાણમાં 
5.40%નો ઘટાડો થયો જે વચંતાનું કારણ છે
ર્ડસરેબિ 2022માં કલુ 16,22317 વાહનોનુ ંવ્ેચાણ િયુ ંહિુ.ં આ 2021માં 
વ્ેચાયલેા 1,71,4942 વાહનોની સિખામણીએ 5.40% ઓછુ ંછ.ે ર્ડસરેબિ 
2022મા ં2,80,016 કાિ વ્ેચાઈ હિી, જ ે2021માં વ્ેચાયલેી 2,58,921 
કાિ કિિાં 8.15% વધ ુછ.ે ટ-ુવહીલિનુ ંવ્ેચાણ 11.19% ઘટીન ે11,33,138 
િયુ ંછ.ે ર્ડસરેબિ 2021માં 12,75,894 ટ-ુવહીલિનુ ંવ્ેચાણ િયુ ંહિુ.ં
ઓકટોબિ અન ેનવરેબિમાં િહવેાિોની તસ્ઝનમા ંવાહનોના વ્ેચાણમાં સાિો 
એવો સોદો િયા બાદ ર્ડસરેબિ મતહનામાં િો્ડો ઘટા્ડો જોવા મળયો હિો.

34.31 લાખ િિ, 1.53 લાખ ્ટુ-વહીલસ્સનંુ 
વેચાણ, રડસેમબિમાં વેચાણમાં ઘ્ટાડો થયો

નવી વદલ્ી: નેશન્ ગ્ીન હાઈડ્ોજન વમશનને મંજુરી આપી દેવાઈ છે. 
આ વમશનથછી સરકાર ભારતને ગ્ીન હાઇડ્ોજન હબ બનાવવા માગે 
છે. કેન્દ્ીય મંત્ી અનુરાગ ઠાકુરે કેવબનેટ મીફટંગમાં વનણનિયોની જાણકારી 
આપતા કહું હતંુ કે સરકારે 2030 સુધી 50 ્ાખ ટન ગ્ીન હાઇડ્ોજન 
બનાવવોન ્ક્ય રાખયો છે. નેશન્ ગ્ીન હાઇડ્ોજન વમશન માટે 19, 744 

કરોડ રૂવપયાની મંજુરી આપવામાં આવી હતી. આ યોજના માટે પ્રોતસાવહત 
કરવા માટે કંપનીઓને ઇન્સેશન્ટવ આપવામાં આવશે. ઇન્સેશન્ટવ પર 17, 
490 કરોડ રૂવપયાનો ખચનિ થશે. નેશન્ હાઇડ્ોજન વમશનની જાહેરાત 
પ્રધાનમંત્ી નરેન્દ્ મોદીએ ગત વરચે 15 ઑગસટ 2021માં કયયો હતો. હવે 
ભારતમાં આ યોજના થોડા સમયમાં અમ્માં આવશે તે નક્ી છે. 

ગ્ીન હાઇડ્ોજન હબ 
બનાવવા પર િોકસ
અનુિાગ ઠાકુિે જણાવયું હિું કે હાઇડ્ોજન 
હબસનો તવકાસ કિવામાં આવશે. આનાિી 
ગ્ીન હાઇડ્ોજનના ઉતપાદક અને ઉપભોકિાને 
એક જ જગયા પિ લઈ આવવામાં આવશે. 
જેનાિી રિાનસપોટટેશન પણ ના વધે અને 
જરૂિી ઇનફ્ાસરિક્ચિની એક જગયા ઉપલબધ 
કિી શકાય. 2047 સુધીમાં દેશને એનજી્ટ 
ઇસન્ડપેન્ડનટ બનાવવાના ટાગલેટને આપણે પ્રાપિ 
કિી શકીએ એટલે આ એક ખૂબ જ જરૂિી 
પગલું છે.

હાઇડ્ોજન અને 
અમોવનયા ભવવષયના 
મેઇન એન્જીન
સિકાિ હાઇડ્ોજન અને અમોતનયાના 
ભતવષયના મેઇન એનજીનના રૂપમાં માની 
િહી છે. આ ભતવષયમાં ફોતસલ ફયુઅલ 
(પેરિોલ, ્ડી્ઝલ, કોલસો)ને રિપલેસ કિશે. 
નવી પોતલસીમાં કહેવામાં આવયું છે કે ગ્ીન 
હાઇડ્ોજન બનાવનાિ મેનયુફેક્ચિ પાવિ 
એકસ્ચેનજિી રિનયુએબલ પાવિ ખિીદી શકે 
છે. મેનયુફેક્ચિ જાિે જ રિનયુએબલ એનજી્ટ 
પલાનટ લગાવી શકે છે.

ભવવષયમાં ઈંધણમાં 
આતમવનભનિર બનવા 
માગે છે ભારત
ગ્ીન હાઇડ્ોજન અને ગ્ીન અમોતનયા 
બનવાની વીિ એટલા માટે િઈ િહી છે 
કાિણ કે ભતવષયનું આ મેઇન એનજીન 
માનવામાં આવી િહ્ું છે. આના કાિણે 
ભાિિ ગ્ીન હાઇડ્ોજન અને ગ્ીન 
અમોતનયા જેવા ઈંધણોમાં આતમતનભ્ષિ 
બનવા માગે છે. પેરિોતલયમની િીિે જ 
ભાિિ આ ઈંધણ માટે બીજા દેશ પિ 
તનભ્ષિ નિી િહેવા માગિું.

સનુ્ની ડમે હાઇડ્ોઇ્ેશકરિક પ્રોજકેટન ેમંજરૂી
તહમા્ચલ પ્રદેશમાં સુનની ્ડેમ હાઇડ્ોઇલેસકરિક પ્રોજેકટને મંજુિી આપી દેવામાં 
આવી છે. તશમલામાં સિલજ નદી પિ બનનાિ આ પ્રોજેકટ પિ અંદાજે 2614 
કિો્ડ રૂતપયાનો ખ્ચ્ષ િશે. આની ક્મિા 382 મેગાવોટ છે. આને 5 વર્ષ 3 
મતહનામાં પૂિો કિી દેવામાં આવશે.

ગ્ીન હાઇડ્ોજન શુ ંછ?ે
ગ્ીન હાઇડ્ોજન ઊજા્ષનો સૌિી સવચછ સત્ોિ છે. આનાિી પ્રદૂરણ િિું નિી. 
ગ્ીન હાઇડ્ોજન એનજી્ટ બનાવવા માટે હાઇડ્ોજન અને ઓસકસજનને પાણીિી 
અલગ કિવામાં આવે છે. આ પ્રતક્યામાં ઈલેકરિોલાઈ્ઝિનો ઉપયોગ િાય છે. 
ઇલેકરિોલાઇ્ઝિ નવીનીકિણીય ઊજા્ષ (સૌિ, પવન)નો ઉપયોગ કિે છે. ગ્ીન 
હાઇડ્ોજનનો ઉપયોગ રિાનસપોટ્ટ, કેતમકલ, આયિન સતહિ અનેક જગયાએ 
કિી શકાય છે.
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દુવનયાને ્ડાવીને 
કવપરાજની જેમ 

USની વવિળ ચા્ાકી
અમુક વ્ડીલ એવા હોય જેને પોિાનું વ્ડીલપણં સિિ સાતબિ કિિા 
િહેવા માટે દિેક નાની મોટી વાિ ઉપિ વયિ્ષ અતભપ્રાય આપિા 
િહેવાની ટેવ હોય. અમેરિકા એક એવું જ વ્ડીલ છે જેને દુતનયાને 
સિિ યાદ કિાવિા િહેવાની કુટેવ છે કે તવશ્વની લગામ એના 
હાિમાં છે. તબલા્ડી અને કકૂિિા માટે એક િોટલાના ભાગ પા્ડી 
આપનાિા કતપિાજની ભૂતમકા અમેરિકાએ અનેકવાિ ભજવીને 
પોિાનું પેટ ભિેલું છે. એટલે જ એ દેશ દિેક બાબિમાં સામેિી 
કકૂદી પ્ડે છે. અમેરિકાએ ફિીિી બે પાિકા મુલકો વચ્ેના તવવાદમાં 
દોઢ્ડહાપણ બિાવયું છે. ભાિિ અને ્ચીનના સિહદી તવવાદમાં 
મધયસિી બનવા માટે િે વણનોિયા્ષ મહેમાન અને નયાયાધીશ 
બનવા િૈયાિ છે. આમ પણ પિંપિા િહી છે કે અમેરિકાએ હંમેશા 
પોિાના ખં્ડ કિિા એતશયામાં વધુ િસ લીધો છે. પાિકી ભૂતમમાં 
િેની નાહકની ખણખોદ કિવાની જૂની વૃતતિએ હજાિો તનદગોર 
નાગરિકોનો ભોગ લીધો છે. બીજા તવશ્વયુધિ પછી અમેરિકા પાસે 
એવું સૈનય છે જેણે દોતરિોને દં્ડ દેવાના બહાને લાખો તનદગોરોને 
મોિને ઘાટ ઉિાયા્ષ છે.

ભાિિ-્ચીન તવવાદ જુગજૂનો છે. નહેિુ ઉપિ સા્ચું દોરાિોપણ 
કિવું હોય િો કિી શકાય એટલો જૂનો. લદાખ પાસેના તવસિાિમાં 
અને અરૂણા્ચલની હદ પાસે બંને દેશોના લશકિની ગતિતવતધ વધી 
ગઈ માટે અમેરિકન મીર્ડયાનું ધયાન તયાં ખેં્ચાયું. વાસિવમાં િે 
તવસિાિના જમીની પ્રદેશ ઉપિ બંને દેશોની સિહદ આંકિી કોઈ 
ભૌતિક તનશાની છે જ નહીં માટે ઘણી વખિ ગેિસમજ િિી િહે 
છે. ્ચીનના લોહીમાં ડ્ેગનનો ભભૂકિો તમજાજ અને કાળમુખી 
લબકાિા લેિી તવકિાળ તજહવા છે જે લાખો હેકટિ પાિકી જમીન 
ગળી જવાની શોખીન છે. માટે પોિાની િાકાિનું ્ડિામણં પ્રદશ્ષન 
કિવા વાિેિહેવાિે િે કોઈ પણ દેશના તવસિાિ ઉપિ પોિાનો 
હક્દાવો જમાવે અને આંિિિાષરિીય મં્ચ ઉપિ કાગાિોળ કિે. 
યુ.એન.માં તવટ્ો પાવિ હોવાનો ગેિફાયદો એ દાયકાઓિી લે છે. 
જો કે ભાિિના નસીબ સાિા અને આજ સુધી આવેલા ભાિિના 
વ્ડાપ્રધાનોની કોઠાસૂ્ઝ પણ સાિી કે ્ચીની સૈતનકોને ખદે્ડવામાં િે 
સફળ તનવ્ડયા છે.

વળી બંને દેશના તવદેશમંત્ી કે સેનાધયક્ સંવાદ કિીને ઊભી 
િયેલી ગેિસમજ દૂિ કિી નાખે છે. અમેરિકા એતશયન િાજકાિણ 
અને સામ્ાજયવાદી નીતિમાં જીવિા શાસકોની બાિીક ્ચાલો તવશે 
બેખબિ છે. એટલે સામંિશાહી મધયયુગમાં ્ચ્ચ્ષમાં અમીિ બાપના 
છોકિાને પાદિી ઓછું ખીજાય એ મુજબ અમેરિકાના િોફાન 
બધાએ સહન કિવા પ્ડે છે. કાશમીિ સમસયામાં પણ અમેરિકાએ 
સામે ્ચાલીને પોિાની સમાધાન કિાવી આપવાની વણ્ચાહી સેવા 
અનેકવાિ ઓફિ કિી હિી. પિંિુ જમ ઘિ ન ભાળી જાય એ 
કહેવિિી જે િે સમયના ભાિિના વ્ડાપ્રધાનો સુજ્ાિ હિા. ભાિિે 
હંમશા અમેરિકાનો પ્રસિાવ સતવનય ઠુકિાવયો છે અને પહેલો સગો 
પા્ડોશીનો ધિમ તનભાવયો છે. જો કે આપણા દેશના અમુક આવા 
તસધિાંિો જ આપણને ભાિે પ્ડયા છે. જો બાઈ્ડન અતિઉતસાહી છે. 
એિી િેઓ વાિંવાિ અસતયની હદમાં પગ મૂકી દે છે.

અમેરિકા અને િેની અવળ્ચં્ડાઈ એક જ િાતશના હોવાિી િે 
બંનેને બહુ બને છે પિંિુ િેમના ગ્હોને કાિણે ભાિિે સંક્ોભમાં 
મુકાઈ જવું પ્ડિું હોય છે. જાણે અમેરિકા શાંિ સિોવિમાં સિિ 
કાંકિા માિીને વમળ પેદા કિીને એ જાણવા માંગે છે કે ભાિિીય 
હો્ડી અમેરિકા િિફ વળે છે કે િતશયા િિફ. જો કે ભાિિની 
મુતસદીભિી િાજકીય નીતિને કાિણે ્ચીનનું વલણ પણ આપણા 
િિફ કુણં છે. ્ચીન નેપાળના ખભે બંદૂક િાખે પણ સીધું સામે નિી 
આવિું એ ્ચીનનો દુષટ સવભાવ જોિા સાિી વાિ કહેવાય. વળી એક 
્ચોક્સ િબક્ે ્ચીને નેપાળને ્ચૂપ કિી દીધું છે. હવે તયાં ્ચીનની 
આજ્ાંરકિ સિકાિ છે. અમેરિકાએ હવે સવીકાિી લેવું જોઈએ કે 
પં્ચોિેિ વર્ષનું સવિંત્ ભાિિ પોિાની સમસયા જાિે ઉકેલી લે છે. 

ભારતમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે, 
વશયાળાએ ધુમમસની ચાદર ઓઢી

કડકડતી ઠ્ંડીિી િીજી િહલેા તબહાિમાં િાજકીય યાત્ા માટે 
હો્ડ જામી છ.ે  તબહાિમાં ્ચૂટંણી િણનીતિકાિ પ્રશાંિ રકશોિે 
જન સુિાજ યાત્ાની શરૂઆિ કિી છે. િો કોંગ્સેે પણ હાિ 
જો્ડો યાત્ા શરૂ કિવાની છ.ે િમામ ઘટનાક્મ વચ્ ેનીતિશ 
કુમાિ પણ સમાધાન યાત્ાનંુ આયોજન  કયુ્ષ છે.  આ યાત્ા 
દ્ાિા 2024ની લોકસભાની ્ચૂટંણી માટ ેયોજવામાં આવી 
િહી છે. િાહલુ ગાંધી અતયાિ ેભાિિ જો્ડો યાત્ા કિી િહ્ા 
છ.ે કોંગ્સે યાત્ા દ્ાિા મિદાિોન ેરિ્ઝવવાનો પ્રયાસ કિી 
િહ્ી છ.ે  તયાિ ેસવાલ એ પણ છકે,ે નીતિશ કમુાિ, પીકે 
અને કોંગ્સેને કાતિલ ઠં્ડી વચ્ ેઆ યાત્ાનંુ કેમ આયોજન 
કિવામાં આવી િહુ્ છ.ે નીતિશ કમુાિન ે તબહાિની 
િાજનીતિના બાદશાહ કહવેામા ંઆવ ેછ.ે નીતિશ 
કમુાિ બ ેદશકમાં દોઢ ્ડ્ઝનિી વધાિ ેયાત્ા કિી 
્ચકુયા છ.ે નીતિશ કમુાિ ભાજપનો સાિ છો્ડીને 
મહાગઠ બધંનમાં સામ ેિયા છ.ે જ ેબાદ નીતિશ 
કુમાિ દારૂબધંી સતહિના મદુ્ાઓિી ઘિેાયેલા છે. 
ભાજપ નીતિશ કમુાિના કશુાસનને લઈને જનિા 
વચ્ ેપ્ર્ચાિ કિી િહી છ.ે એવામાં નીતિશ કમુાિ 
તબહાિની િાજનીતિક ફી્ઝાન ેપોિાની િિફ મો્ડવા 
માટે મિયાત્ા પિ તનકળી પડ્ા છે. નીતિશ કુમાિ ેપતશ્વમ 
્ચપંાિણના દરૂઆબિી ગામિેી સમાધાન યાત્ાની શરૂઆિ 
કિી હિી.  આ યાત્ા દ્ાિા 18 તજલલાને કવિ કિશ.ે  યાત્ા 
દિરયાન િઓે સિકાિના કામ લોકો સધુી લઈ જશ ેઅને 
અનકે ઠકેાણ ે જનસભા પણ સબંોધશ.ે નીતિશ કમુાિે 
2005ખિી અતયાિ સુધીમાં અનેક યાત્ા યોજી છે. નીતિશ 

બાદ કોંગ્સે તબહાિમાં હાિ જો્ડો યાત્ા યોજી છ.ે તબહાિ 
કોંગ્સેના પ્રદશે અધયક્ અતખલશે પ્રસાદ યાદવની 

અધયક્િામાં યોજાયલેી યાત્ામા ંકોંગ્સેના મોટા 
નિેાઓ પણ સામલે િવાના છ.ે કોંગ્સે હાિ જો્ડો 

યાત્ા દ્ાિા 20 તજલલામા ં1,200 રકલોમીટિનું 
અંિિ કાપશ.ે કોંગ્સેન ેભાિિ જો્ડો યાત્ા 
બાદ તબહાિમાં કટેલીક સભંાવના જોવા મળી 
િહી છ.ે િો બીજી િિફ તબહાિમા ંિાજકીય 

અસસિતવન ેમજબિુ કિવા માટ ેપ્રશાંિ રકશોિ 2 
ઓકટોબિ, 2022િી જન સિુાજ યાત્ા કિી િહ્ા છે. 

ત્ણ મતહનામા ંપ્રશાંિ રકશોિના તનશાન ેનીતિશ કુમાિ 
અન ેિજેસવી યાદવ િહ્ા છ.ે  પીકનેી આ યાત્ા આશિ ે3 
હજાિ રકલોમીટિનુ ંઅંિિ કાપશ.ે અન ેદોઢ વર્ષમાં આ 
યાત્ા પણૂ્ષ િશે. તબહાિમા ંનીતિશ કમુાિ સતિાન ેટકાવી 
િાખવા િો પીક ેમહાગઠબધંન તવરૂધિ મહોલ બનાવવા માટે 
કામ કિી િહ્ા છે.

સમાધાન યાત્ાથી નીવતશ કુમાર 
શું ઉકાળી શકશે? 

વબહારમાં રાજકીય યાત્ાની મોસમ જામી

દુ નનયાની સૌથી 
મોંઘી કાર...

જો આપણ ેદતુનયાની સૌિી મોંઘી કાિની 
વાિ કિીએ િો િોલસ િોયસની Rolls-
Royce Boat Tail દતુનયાની સૌિી મોંઘી  
લક્ઝિી કાિ છ.ે જનેી રકંમિ લગભગ 
૨૦૬ કિો્ડ છ.ે આ કાિ એટલી મોંઘી કમે 
છ ેિ ેપણ જાણી લવેુ ંજોઈએ.

ફીચર્સ
{ ્ચાિ સીટિ કનવરટ્ટબલ લક્ઝિી કાિ 
{ ૬ મીટિ લાબંી ગ્ાન્ડ ટિુિ કાિ 
{ કનેોપી રૂફ સાિ ેપાછળના ભાગમાં 
‘હોસસટગં સયટુ’ની સતુવધા 
{ સસવટ્ ્ઝિલને્ડની પ્રખયાિ ઘર્ડયાળ 
{ ૬.૭ લીટિ પરેિોલ એસનજન
{ ૫ સેકને્ડમાં ૦િી ૧૦૦ Kmphની ્ઝ્ડપ
{ લબંાઈ ૧૯ ફૂટ, પહોળાઈ ૬.૭ ફૂટ
{ ઊં્ચાઈ ૫.૨ ફૂટ
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દુવનયાને કયારે કોરોના 
વાયરસમાંથી મુશકત 

મળશે સૌથી વકટ પ્રશ્ન

નવા વિસના આિભં પછી પણ ભાિ ેઠ્ંડીનો એક િાઉન્ડ 
આવશે. તશયાળો પિગં ઉ્ડા્ડીન ેનહી ંપણ હોળીનું 

િાપણ ંિાપીન ેપછી જાય છ.ે એના પછી તશયાળો િો્ડા 
તદવસનો મહેમાન હશે, પછી તશયાળો તવદાય લેશે અને 
વસિં ઋિુ આવશ.ે હજ ુઠ્ંડીના બ-ેત્ણ િાઉન્ડ આવશ.ે 
ધળૂટેી પછી તશયાળો ખદુ ઠ્ંડો પ્ડી જવાનો હોય છ.ે એટલે 
બહ ુશરૂઆિમાં ઠ્ંડીની મોસમમા ંજ ેખશુનમુા વાિાવિણ 
હિુ ંિ ેફિી પાછુ ંઆવશ.ે તશયાળાની મોસમમા ંવહલેી 
સવાિ ેઊઠીને ખુલલા આકાશ િળ ેસવિૈતવહાિ કિવાનો 
લહાવો લવેા જવેો હોય છ.ે જઓે ્ચકૂી ગયા હોય િમેને 
માટ ેહજ ુિો્ડા તદવસોનો શીિકાળ બાકી છ.ે વહલેી સવાિે 
ગામના પાદિ ેક ેશહિેની બહાિ તક્તિજ સધુી નજિ નાખંો 
િો એનો અનુભવ જદુો છ.ે તક્તિજો દખેાિી હોય એવા 
તવસિાિોમાં પરિભ્રમણ કિવુ ંએ પણ એક લહાવો છે.

સયૂ્ષના ંરકિણો પવૂ્ષના ઊં્ચા આકાશમાં ઉદયમાન 
િાય અન ેતક્તિજન ેપલે ેપાિ ઊં્ેડિી સયૂ્ષનાિાયણના 
પ્ડઘા સભંળાય એ સમય ેશયયા અન ેગૃહનો તયાગ 
કિવો જોઈએ. એ સમયે આંખન ેપહોં્ચવુ ંહોય તયાં સુધી 
પહોં્ચી શકિી નિી. નજિ િો સલામિ હોય છ,ે પિિંુ 
ધાિ ેએવુ ંકઈં જોઈ શકિી નિી, કાિણ ક ેઆકાશમાં 
ધરુમસનુ ંસામ્ાજય છવાયલેુ ંહોય છ.ે ધરુમસ માણવા જવેું 
વાિાવિણ છ.ે ધરુમસ વહલેી સવાિની િો્ડા સમય માટનેી 
એક સવિતં્ મોસમ છ.ે ધરુમસ નજીકમાં દખેાિુ ંનિી, પણ 
જ ેદિૂ હોય એન ેનજીક દખેાવા દિેુ ંનિી. ધરુમસ હોય 
છ ેિો આંખોમા,ં પિિં ુિનેુ ંપ્રભતુવ વાિાવિણ પિ એવું 

છ ેક ેિસિા પિ આવનાિો વળાંક એ આપણી આંખ સધુી 
પહોં્ચવા દિંુે નિી.

એટલ ેક ેજ ેપિ પિ આપણ ેપ્રવાસ કિીએ છીએ 
એના હવ ેપછીના વળાંક અન ેઆપણી આંખની વચ્ે 
ધરુમસ પ્ડદો બની જાય છ.ે એટલ ેધરુમસ જ આપણી 
અજ્ાનિા બની જાય છ.ે વહલેી સવાિનુ ંધરુમસ િો સિૂજ 
ઉપિ ્ચ્ડ ેતયાં સધુી ટકે છ ેઅન ેપછી તવખેિાઈ જાય છ,ે 
પિિં ુતજંદગીમાં ધરુમસ એમ ્ઝ્ડપિી તવખિાિુ ંનિી. 
આપણી તજદંગી પણ તશયાળાની વહલેી સવાિ જવેી જ 
છે. આવિીકાલે િો્ડા કોઈ જોઈ શક ેછ ેક ેતજદંગીના હવે 
પછીના વળાંક કવેા છ ેન ેતયાં કોઇ જાણ ેછ ેક ેહવ ેપછી શુ?ં 
કોિોનાના નવા વરેિયેનટના ભણકાિા વચ્ ેકોણ કહી શકે 
ક ેકાલ કવેી છ?ે દિકે મનષુયની વયસકિગિ, પારિવારિક 
અન ેસામાતજક તજદંગીમાં એક ધરુમસ િો હોઈ શક ેછ.ે 
ધરુમસ એટલ ેભતવષય તવશ ેઅજ્ાનિા અન ેએ િો દિકે 
મનષુય પિ છવાયલેી છ.ે િો પણ કોઈ કશુળ વાહન્ચાલક 
ગાઢ ધરુમસમા ંપણ અકસમાિ ન િાય િ ેિીિ ેપોિાની 
ગતિ શરૂ િાખ ેછ.ે એ જ િીિ ેઆપણી તજદંગીન ેપણ 
આપણ ેધરુમસ હોવા છિાં સિિ પ્રગતિ માટ ેઆગળ 
ધપાવવાનુ ંકામ ્ચાલુ િાખવાનુ ંછ,ે કાિણ કે તજદંગીમાં 
આપણી િપચિયા્ષ, પરિશ્રમ અન ેપિુરુાિ્ષનુ ંિજે જમે જમે 
વધિુ ંજાય િમે િમે ધુરમસ તવખિાિુ ંજાય છ.ે

શીિકાલીન િાતત્ઓનુ ં સૌનદય્ષતવધાન કવેુ ં છ?ે 
આપણી ગીિ કાંઠાની નદીઓના વહિેા જળના અવાજ 
સાિે કાઠંાળ વૃક્િાતજમાંિી વહી આવિા સસૂવાટાઓ 
ભળે, કદુિિના ધવતનઓ હળેમળે ને જ ેતસરફની િ્ચાય એ 
જ અસલ ધયાન છ.ે તશયાળામાં ્ચ્ડિી કળાનો ્ચનદ્ર હોય 
તયાિ ે્ચકોિ તસવાયના પખંીઓ પણ ્ચકોિ બની જાય. 
ઠ્ંડીિી બ્ચવા ઘનઘોિ ્ડાળી વચે્ પંખીઓ િાિ પસાિ કિે 
િો આભમા ંઊં્ચો ્ચનદ્ર એન ેન દખેાય. ્ચનદ્ર અલપ્ઝલપ 
દખેાય. શીિકાળમા ંપખંીઓની ્ચનદ્રપ્રીતિ વધ,ે કાિણ કે 
એન ેએવો ભ્રમ િહ ેક ેઅહી ંપણ સયૂ્ષ જવેી ઉષણિા મળશ.ે 
્ચનદ્ર અન ેસયૂ્ષ હોય છ ેિો એ જ એક આભના આસન.ે એ 
ભ્રમમાં જ પખંીઓની િાિ પસાિ િાય ન ેતયાં િો ખિખેિ 
જ સૂિજ આવી પણ જાય. ભ્રમ જ એ પખંીઓન ેસતય 
સધુી પહોં્ચવાની વળેા આવ ેતયાં સધુી ટકાવી િાખ.ે

આપણ ેજને ેઆપણી ગણિિી, અનમુાન, આયોજન 
ક ેકલપના કહીએ િ ેપણ કયાિકે ્ઝાં્ઝવા હોય છ.ે એ 
પણ ધરુમસનુ ંજ એક રૂપ કહવેાય. જો એ ્ઝાં્ઝવા કદુિિી 
હોય િો જળ સધુી પહોં્ચી જવાય છ.ે પણ એ ્ઝાં્ઝવા 
માણસજાિ ેબનાવલેા હોય િો નક્ી નિી કે એ જળમાં 
પરિણિ િશ ેક ેનહી.ં તશયાળાની િાિ પસાિ કિવામાં 
પખંીના શિીિન ેપોિાની જ તપચછસમૃતધિ િજાઈ જવેી 
કામમા ંઆવ ેછ.ે

િવચાર મંથન
દરે ક િનયુ ષ્યની વ્યક્તિગત, પારરવારરક 
અને સાિાબિક જિનિદગીિાં એક ધયુ મ્મસ તો 
હોઈ િકે છે. દરે ક િનયુ ષ્ય પર છવાયેિી 
છે. તો પણ કોઈ કયુ િળ વાહનચાિક ગાઢ 
ધયુ મ્મસિાં પણ અકસ્ાત ન થાય તે રીતે 
પોતાની ગમત િરૂ રાખે છે.
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સહેજ પવન સાથે ધ્ૂજવા ્ાગે છે આ વબલડીીંગ

} મેનહટન

દુતનયામાં એક કિિાં વધુ ઊં્ચી ઈમાિિો છે, જયાંિી નજાિો ખૂબ જ સુંદિ છે, 
પિંિુ જોખમ પણ ઓછું નિી. પિંિુ શું િમે તવશ્વની સૌિી પાિળી ઇમાિિ તવશે 
જાણો છો? મકાન, જે પવનના જોિદાિ ્ઝાપટાિી પણ ધ્ૂજવાનું શરૂ કિી શકે 
છે. અમેરિકાના મેનહટનમાં આવી તબલ્ડીંગ છે. ૮૪ માળની ઊં્ચાઈવાળી , 
આ ઇમાિિનો સિફેસ ૨૪ઃ ૧ છે. િે તવશ્વની સૌિી પાિળી ગગન્ચુંબી ઇમાિિ 
હોવાનું કહેવાય છે, જેનું નામ સટેનવે ટાવિ છે. આ ઈમાિિ એસનજતનયરિંગનો 
એક ઉતિમ નમૂનો છે. જે આટલી નાની જગયાને િહેવા યોગય જગયા આપી શકે 
છે. વન વલ્ડ્ટ રિે્ડ સેનટિ અને સેનરિલ પાક્ક ટાવિ પછી િે યુ.એસ.માં ત્ીજી સૌિી 
ઊં્ચી ઇમાિિ છે અને તવશ્વની આવી ઊં્ચી ઇમાિિોમાં સૌિી પાિળી પણ છે.

અબજો રૂશપયા ખચીટીને લોિો 
અહીંયા િહેવા આવે છે 1428 ફૂ્ટ 

ઉંચાઈ
આ ઈમાિતની પહોળાઈ  

માત્ર 60 ફૂ્ટ છે

૧૪૨૮ ફૂટ ઉં્ચા સટેઈનવે ટાવિ નામની ઈમાિિની પહોળાઈ માત્ ૬૦ ફૂટ છે જે 
પોિાનામાં એક અજાયબી છે. સટેનવે ટાવિ આરક્કટેક્ચિની દ્રસષટએ એક આચિય્ષજનક 
ઇમાિિ છે. આ ઈમાિિ તવશ્વની સૌિી મજબૂિ કોંક્ીટમાંિી બનાવવામાં આવી છે. 
૧,૦૦૦ ફૂટ ઊં્ચો ટાવિ ૧૦૦ માઇલ પ્રતિ કલાકની ્ઝ્ડપે ફૂંકાિા પવનમાં પ્ડી શકે 
છે. િસપ્રદ વાિ એ છે કે િેની અંદિ િહેિા લોકોને િેની ખબિ નહીં હોય. પાિળી અને 
ઊં્ચી ઈમાિિો ૧૯૭૦ના દાયકામાં હોંગકોંગમાં બનવાની શરૂઆિ િઈ હિી, પિંિુ 
હવે િે અમેરિકા જેવા તવકતસિ દેશોમાં પણ બની િહી છે.

એપા્ટ્ટમેન્ટની રિંમત 7.75 શમશલયન ડોલિ

1 લોકોને આખા શહેિનો સુંદિ 
નજાિો મળે છે, પિંિુ િે 

જોખમી પણ હોઈ શકે છે.

2આ તબસલ્ડંગમાં સટુર્ડયો 
એપાટ્ટમેનટની રકંમિ પણ 

૭.૭૫ તમતલયન ્ડોલિ છે

3 પેનટહાઉસની રકંમિ ૬૬ 
તમતલયન ્ડોલિ છે. જે લોકો 

અહીં િહે છે.

4 માત્ હૃદયના મજબૂિ જ 
નહીં પિંિુ પૈસાિી પણ 

સમૃધિ હોવા જોઈએ.

} 

ટસેલાના માતલક એલન મસક ેમગંળવાિ ેએક 
્ચોંકાવનાિો ખલુાસો કયગો. િમેણ ે કહ્ુ ં છ ે કે 
અમરેિકી સિકાિ ેલગભગ ૨.૫ લાખ ખાિા બધં 
કિવાની માગં કિી હિી. આ ખાિા પત્કાિો, 
કનેરે્ડયન અતધકાિીઓના હિા. મસક ે રટ્ વટિ 
ફાઇલોમા ંઆ વાિનો ખલુાસો કયગો હિો, જનેે 
પત્કાિ મટે ટબેી દ્ાિા જાહિે કિવામાં આવી હિી. 
રિપોટ્ટ અનસુાિ, પત્કાિ મટેી ટબેબીએ રટ્ વટિ પિ 
િતશયન દખલગીિી ઘટા્ડવા અન ેયએુસ કોંગ્સે 
સાિે મળીન ેકામ કિવા માટ ેરટ્ વટિ પિ યએુસ 
સિકાિના વધિા દબાણનો ખલુાસો કયગો. 

મસકે કયયો ચોંકાવનારો ખુ્ાસો અમેરિિાના િાષ્ટ્રપશત જો બાઈડેને દેિ-દુુશનયાના 2.50 
લાખ લોિોના એિાઉન્ટ બંધ િિાવયા હોવાનો દાવો િયયો

્ટશવ્ટિના નવા સીઈઓ એલન મસિકે સૌથી ચોંિાવનાિો દાવો  િયયો
1 ટેબબીના જણાવયા અનુસાિ, યુએસ સિકાિના દબાણમાં, રટ્ વટિે 

લગભગ ૨૫૦,૦૦૦ એકાઉનટ્ સ સસપેન્ડ કયા્ષ. પત્કાિો સાિે 
સંબંતધિ ખાિા હિા.

2 કેટલાક એકાઉનટ્ સ કોિોના િોગ્ચાળાના મૂળ પિ સવાલ ઉઠાવે 
છે, બે કે િેિી વધુ ્ચીની િાજદ્ાિીઓના એકાઉનટને અનુસિે છે.

3 યુએસ સટેટ ર્ડપાટ્ટમેનટની ગુપિ્ચિ એજનસી, ગલોબલ એંગેજમેનટ 
સેનટિે મીર્ડયાને શંકાસપદ એકાઉનટ્ સની યાદી આપી હિી.

4  ટેબબીના જણાવયા મુજબ, આ એકાઉનટ્ સ કોિોનાવાયિસને 
એસનજતનય્ડ્ટ બાયો-વેપન િિીકે વણ્ષવવા, વુહાન ઇસનસટટ્ૂટમાં 

હાિ ધિવામાં આવેલા સંશોધન.

દબાણના પગ્ે ડોનલડ રિમપનું 
એકાઉન્ટ સસપેન્ડ કરવામાં આવયું
ગલોબલ એનગેજમેનટ સેનટિના રિપોટ્ટમાં બે કે િેિી 
વધુ ્ચીની િાજદ્ાિીઓના એકાઉનટ્ સને અનુસિિા 
અઢી તમતલયન એકાઉનટ્ સની સૂત્ચ છે. ટૅબીએ 
રટ્ વટિ ફાઇલસના ખુલાસાના ભાગરૂપે જણાવયું 
હિંુ કે સોતશયલ મીર્ડયા કંપનીના કમ્ષ્ચાિીઓના 
દબાણને પગલે ભૂિપૂવ્ષ િાષરિપતિ ્ડોનાલ્ડ રિરપને 
્ડી-પલેટફોમ્ષ કિવામાં આવયા હિા.
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યુરોવપયન યુવનયને કંપનીને 
~3,228 કરોડનો દંડ િટકાયયો

અવકાશમાંથી સૂરજની ન 
જોયે્ી તસવીર શેર કરી

મોટો િટકો: વો્માટટે 8000 
કરોડનો ટેકસ ભરવો પડશે

કેવ્િોવનનિયા: ફેસબુકની પેિેનટ કંપનીને યુિોતપયન યુતનયન 
(ઇયુ)માં ્ઝટકો લાગયો છે. ઇયુના તનયામકોએ મેટા પિ 
ઇયુના ્ડેટા પ્રોટેકશન કાયદાનું ઉલલંઘન કિવાનો આિોપ 
લગાવિા િેના પિ રૂ.3,228 કિો્ડનો દં્ડ ફટકાયગો છે. મેટા 
પિ આિોપ છે કે કંપનીએ પોિાના યુ્ઝસ્ષને ગેિકાયદેસિ 
િીિે પસ્ષનલાઇઝ્ડ જાહેિાિ જોવા માટે મજબૂિ કયા્ષ છે. આ 
દં્ડ બાદ મેટાએ ઇયુમાં પોિાના ફેસબુક અને ઇનસટાગ્ામ 
તબ્ઝનેસમાં કેટલાક ફેિફાિ કિવા માટે મજબૂિ િવું પ્ડશે. 
આ બદલાવ કંપની માટે ખ્ચા્ષળ સાતબિ િઇ શકે છે. આ 
સમગ્ મામલો એ હિો કે કઇ િીિે મેટાએ પોિાના યુ્ઝસ્ષને 
પસ્ષનલાઇઝ્ડ જાહેિાિ બિાવવા માટે િેમના ્ડેટા એકત્ 
કિવાની ગેિકાયદેસિ અનુમતિ લીધી હિી. 

કવે્િોવનનિયા : સિૂજ આપણી સૌિ કાય્ષપ્રણાતલનુ ંમખુય કનેદ્ર 
છે. આજે સમગ્ પૃથવી પિનુ ંજીવન્ચક્ સૂિજન ેઆભાિી છે. 

નાસાએ સિૂજની એકદમ વાઇબ્નટ 
સટાિ િિીકનેી ઇમજે પ્રકાતશિ કિી છ.ે 
સિૂજ ૪.૬ અબજ વર્ષ જનૂો છ.ે આ 
સિૂજનુ ંજ ગિુતુવાકર્ષણ છ ેજ ેપૃથવીને 
સપસેમા ંઅંિધયા્ષન િઈ જિા બ્ચાવે 
છે. સિૂજના આ પ્રબળ ગુિતુવાકર્ષણે 

સમગ્ ગ્હમાળાન ેટકાવી િાખી છ,ે ગ્હિી લઈન ેમોટામાં મોટો 
ગ્હ કેમ ન હોય. અમરેિકા અન ેયિુોપ બનં ેસિૂજનો અભયાસ 
કિી િહ્ા છ.ે આ અભયાસ પાછળ િમેનો મખુય હિુે સિૂજ જવેી 
જ અસીતમિ ઊજા્ષના પ્રવાહન ેમળેવવાનો છ.ે

વોવશંગટન : વોલમાટ્ટ અને ફોનપેના અનય શેિધાિકોએ 
ફોનપેને ભાિિમાં તશફટ કિવા બદલ આઠ હજાિ કિો્ડ (એક 

અબજ ્ડોલિ)નો ટેકસ ્ચૂકવવો 
પ્ડશે. ર્ડતજટલ પેમેનટ કંપનીએ 
િેનું હે્ડકવાટ્ટિ ભાિિમાં તશફટ 
કિિા વોલમાટટે આ ટેકસ ્ચૂકવવાનો 
આવયો છે.વોલમાટટે સફલપકાટ્ટને 
હસિગિ કયા્ષ પછી ફોનપે પ્રાઇવેટ 

તલતમટે્ડને િેનાિી અલગ કયુ્ષ છે. આ રફનટેક કંપની જનિલ 
એટલાસનટક, કિાિ ઇનવેસટમેનટ ઓિોરિટી અને અનયો પાસેિી 
કુલ ૧૨ અબજ ્ડોલિનું ભં્ડોળ એકતત્િ કિી િહી છે.

વવશ્વની પહે્ી ફ્ ્ ાઇંગ બાઇકનું 
બુફકંગ શરૂ કરવામાં આવયું

સ્ટાર્ટંગ પ્ાઇસ 3.15 િિોડ 
રૂશપયા નક્ી િિાઈ

ન્યૂયોક્ક:  વવશ્વની પહે્ી ઊડવાવાળી મોટરસાઇક્નું બુફકંગ શરૂ થઈ ચૂકયું છે. એ મોટરસાઇક્ ૩૦ 
વમવનટ સુધીમાં ૯૬ ફકમી પ્રવત ક્ાકની સપીડથી ઉડાન ભરી શકે છે. આ ફ્ ્ ાઈંગ બાઈકનું નામ ‘સપીડર’ 

રાખવામાં આવયું છે. એની સટાફટંગ પ્રાઈસ ૩.૧૫ કરોડ રૂવપયા રાખવામાં આવી છે.

272 રિલો સુધીનું વજન 
ઉપાડી િિિે 000

272 રિલો સુધી વજન ઊંચિવા સક્ષમ
૧૩૬ રકલો વજનવાળી બાઈક ૨૭૨ રકલો વજન લઈ 
જવા માટે સક્મ છે. એને રિમોટિી પણ કંરિોલ કિી 
શકાય છે. આ ફ્ લાઈંગ બાઈકને અમેરિકાની જેટપેક 
એતવએશન કંપનીએ ર્ડ્ઝાઈન કિી છે. ઓરિતજનલ 
ર્ડ્ઝાઈનમાં ૪ ટબા્ષઈન હિાં, પણ ફાઈનલ પ્રો્ડકટમાં 
૮ ટબા્ષઈનનો સમાવેશ િશે. બે ટબા્ષઈન બાઈકના 
પ્રતયેક ખૂણામાં સેફ્ ટી માટે હશે.

ઉડાન ભિતી વખતે 
300 રિલોની આ 

બાઇિ લગભગ 

100
રિલો વજન સહન 

િિી િિિે...

સર્ટ્ટરફિકેિન મળવાની આિા
જેટપેક એતવએશન તવશ્વની પહેલી ફ્ લાઈંગ મોટિસાઇકલનો ફ્ લાઈંગ 
ટેસટ કિી િહી છે. એને અમેરિકી ફે્ડિલ એતવએશન એ્ડતમતનસરિેશનનું 
સરટ્ટરફકેટ મળવાની આશા છે. ૨-૩ વર્ષમાં કંપનીની ૮ જેટ 
એસનજનવાળી સપી્ડિ ફ્ લાઈંગ બાઈક બજાિમાં આવી શકે છે.

એિ યુર્ટશલ્ટી વહીિલ
કંપની મુજબ ફ્ લાઈંગ બાઈક એ એક એિ યુરટતલટી વહીકલ 
છે, એટલે કે એનો ઉપયોગ મેર્ડકલ ઈમજ્ષનસી અને આગ 
ઠાિવાના હેિુસિ કિવામાં આવી શકે છે. બીજી િિફ કંપની 
કાગગો એિક્ાફ્ ટના રૂપમાં તમતલટિી માકકેટ માટે એક અનમેન્ડ 
(માનવિતહિ) વ્ઝ્ષન પણ ્ડેવલપ કિી િહી છે. એ ૪૦૦ 
માઈલ પ્રતિ કલાકની સપી્ડિી જમીનિી ૧૦૦ ફૂટ 
ઉપિ ઊ્ડી શકે છે.

જાપાને પણ બનાવી 
ફ્ લાઇંગ બાઈિ...

ગયા વરલે જાપાની્ઝ સટાટ્ટઅપ AERWINS ટેકનોલોજીએ અમેરિકાના ્ડેરિોઇટ ઓટો શોમાં ફ્ લાઇંગ બાઇક XTURISMO’ લોન્ચ કિી હિી. 
૧૦૦ રકમી પ્રતિ કલાકની ટોપ સપી્ડવાળી આ બાઇક પેરિોલ પિ ્ચાલે છે. આ બાઇકનું ઉતપાદન હજુ મોટે પાયે શરૂ િયું નિી. આ બાઇકને 
એકસાિે લગભગ ૩૦િી ૪૦ તમતનટ સુધી હવામાં ઉ્ડાવી શકાય છે.

વોતશંગટન: અમરેિકા અન ે ભાિિ વચ્ ે સબંધંોમાં 
સકાિાતમક બદલાવ િઇ િહલેો જોવા મળી િહ્ો છ.ે 
એટલા માટ ેઆ વાિ સાતબિ િઇ િહલેી છ ેકાિણ કે 
યએુસ એરબસેીએ આ વખિ ે1.25 લાખ ભાિિીય 
તવદ્ાિીટીઓન ેતવ્ઝાન ેમજંિૂી આપી  જનૂા િમામ િકેો્ડ્ટ 
િો્ડી નાખયા છ.ે યએુસ ર્ડપાટ્ટમનેટના એક પ્રવકિાએ 
આ જાણકાિી આપી હિી. ભાિિીય પ્રવાસીઓ માટે 
તવ્ઝા બકેલોગ જાિી કિવામાં તવલબં અંગનેા પ્રશ્નના 
જવાબમાં, િમેણ ેસવીકાયુું ક ે તવલબં િયો છ,ે પિિંુ 
ભાિિમા ંઅમાિા દિૂાવાસો અન ેવાતણજય દિૂાવાસોએ 
એક સાિ ેજ તવદ્ાિીટી તવ્ઝાની સખંયાનો િમેનો િકેો્ડ્ટ 
િો્ડી નાખયો છ.ે નાણાકીય વર્ષ 2022 માં, અમરેિકાએ 
લગભગ 1,25,000 તવદ્ાિીટી તવ્ઝા મજંિુ કયા્ષ છ.ે

USએ ભારતીય વવદ્ાથીથીઓને આપી સૌથી મોટી ભેટ

} 

અમેરિકામાં બોરબ સાઈકલોન ત્ાટકિા હાહાકાિ મ્ચી 
ગયો હિો. બોરબ સાઈકલોને નયૂયોક્ક, કેતલફોતન્ષયા, 
નેવા્ડા સતહિના િાજયોમાં ભાિે તવનાશ વેયગો હિો. 
અમેરિકામાં બિફના ્ચક્ાવાિના કાિણે અંદાજે ૬૦ 
લોકોનાં મોિ પણ િયા હિા. તયાિે આ વાવા્ઝો્ડામાં 
માવલેલ અતભનેિા જેરિમી િેનિ પણ એક અકસમાિનો 
ભોગ બનયા છે.  બોરબ સાઈકલોનના કાિણે તહમવરા્ષ 

િિાં નયૂયોક્ક, નેવા્ડા સતહિના તવસિાિોમાં ઠેિઠેિ 
પાં્ચિી સાિ ફૂટ જેટલા બિફના િિ જામી ગયા છે 
જેના કાિણે ૫૧ વરીટીય હોતલવૂ્ડ અતભનેિા જેરિમી 
િેનિ હવામાન સંબંતધિ અકસમાિનો ભોગ બનયા 
હિા. આ ઘટનામાં િેમને હોસસપટલ ખસે્ડવામાં આવયા 
હિા. માતહિી મળી છે કે, એકટિની સસિતિ ગંભીિ 
પિંિુ સસિિ છે. િેનિ માવલેલે ધ હટ્ટ લોકિ જેવી રફલમોમાં 
અતભનય કયગો છે. પ્રોટોકોલમાં પણ િેમણે મહતવની 
ભૂતમકા ભજવી હિી.

USમાં ‘બોમબ’ સાયક્ોનનો કહેર યથાવત
{ એવેનજસ્સ સ્ટાિ ગંભીિ 
અિસમાતનો ભોગ બનયો

જેરિમી િેનિની હાલત ગંભીિ  
હોકસપ્ટલમાં સાિવાિ ચાલુ

િકે્ટલાિ અિજદાિોએ હજુ પણ વધુ િાહ જોવી પડી િિકે તેમ છે
િેમણે જણાવયું કે,  તનતચિિપણે આ સા્ચું છે કે 
કેટલાક અિજદાિોને હજુ પણ તવ્ઝા સમયસિ 
મળી શકિા નિી એટલા માટે શકય િેટલી 
્ઝ્ડપિી તવ્ઝા ઇનટિવયૂ એપોઇનટમેનટ વેઇરટંગ 
સમય ઘટા્ડવા માટે િમામ પ્રયાસો કિી િહ્ા 
છીએ. િેમણે જણાવયું હિું કે, યુ.એસ. તબન-
ઇતમગ્નટ પ્રવાસીઓને કાયદેસિ મુસાફિીની 
મંજૂિી આપિી વખિે િાષરિીય સુિક્ા માટે 
પ્રતિબધિ છે. િેમણે એમ પણ કહ્ું કે, 
સમયસિ તવ્ઝા પ્રતક્યા યુએસ અિ્ષિંત્ અને 
વહીવટીિંત્ના ધયેય માટે મહતવપૂણ્ષ છે.

વવઝા પ્રવરિયા ઝડપી બનાવવા કમનિચારીઓની 
ભરતીમાં વધારો કરવામાં આવે તેવી માગ
તવ્ઝાની પ્રતક્યા ્ઝ્ડપી બનાવવાના યુએસના પ્રયાસોને હાઇલાઇટ કિિાં 
પ્રવકિાએ જણાવયું હિું કે, અમે આ મહતવપૂણ્ષ કામ કિવા માટે યુએસ 
તવદેશી અને સેવા કમ્ષ્ચાિીઓની ભિિી બમણી કિી છે. તવ્ઝા પ્રતક્યા 
અપેક્ા કિિા વધુ ્ઝ્ડપિી પુનઃપ્રાપિ િઈ િહી છે અને અમે આગામી 
વરગોમાં પ્રી-પેન્ેડતમક પ્રોસેતસંગ સિિ સુધી પહોં્ચવાની અપેક્ા િાખીએ 
છીએ. ભાિિમાં 2023 સુધીમાં તવ્ઝાની સંખયામાં ્ચીનને પાછળ છો્ડી 
દેશે અને તવ્ઝા આપવામાં મેસકસકો પછી બીજા સિાને િહેશે.
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કમુરતા પછી ભૂપેન્દ્ પટે્ 
મંત્ીમંડળનું વવસતરણ કરશે

BCCIના સેરિેટરી જય શાહે 
ક્ો્માં ગ્ાઉન્ડનું ઉધિાટન

૫.૦૬ ્ાખ હેકટર જમીનમાં 
રવી પાકને પાણી મળી રહેશે

ગાંધીનગરઃ ઉતિિાયણ પછી કમુિિા બાદ ગમે તયાિે મુખયમંત્ી 
ભૂપેનદ્ર પટેલ પોિાના મંત્ીમં્ડળનું તવસિિણ કિી શકે છે. 
હાલના ૧૭ સભયોના મંત્ીમં્ડળમાં વધુ ૨ કેતબનેટ અને ૩ 
િાજય કક્ાના મંત્ીઓ સતહિ ૫ નવા મંત્ીઓ ઉમેિાિા સમગ્ 
મંત્ીમં્ડળનું કદ ૨૨ સભયોનું િશે િેમ ભાજપના સૂત્ોનું 
કહેવું છે. વિ્ષમાન મંત્ીમં્ડળમાં િાજયના ઘણાં તજલલાને 
પ્રતિતનતધતવ મળયું નિી તયાિે તવસિિણ બાદ આ ક્તિ પણ પૂિી 
કિી લેવાશે. તવધાનસભાની ્ચૂંટણીમાં ૧૫૬ બેઠકના િેકો્ડ્ટ બ્ેક 
તવજય પછી માત્ ૧૭ સભયોનું મંત્ીમં્ડળ િ્ચવામાં આવિા 
ભાિે અસંિોર વયાપી ગયો છે. પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આિ.પાટીલ, 
કેનદ્રીય ગૃહમંત્ી અતમિ શાહ અને વ્ડાપ્રધાન નિેનદ્ર મોદી સુધી 
આ અસંિોર સીધો કે આ્ડકિિી િીિે પહોંચયો છે.

ક્ો્ઃ BCCIના સેક્ેટિી જય શાહે કલોલ ખાિેના નવા 
તક્કેટ ગ્ાઉન્ડ કિવાની સાિે ફટકાબાજી કિી તક્કેટની િમિને 

િંગિ માણી હિી. તયાિે ઉપસસિિ 
મહાનુભાવો જય શાહને તક્કેટ 
િમિા જોઈને દંગ િહી ગયા હિા.
કલોલ શહેિ અને િાલુકાના 
યુવાનો તક્કેટની િમિમાં નીપૂણ્ષ 
િાય અને તસતધિ મેળવી સંસિા નું 

નામ િોશન કિે િે હેિુિી કલોલ િાલુકા કેળવણી મં્ડળ દ્ાિા 
શહેિમાં ૧૫૩ટ૧૨૩ મીટિ ક્ેત્ફળ ધિાવિા ભવય તક્કેટના 
ગ્ાઉન્ડનું લાખોના ખ્ચલે તનમા્ષણ કયુું છે. તયાિે જય શાહે અનેક 
મહાનુભાવોની ઉપસસિતિમાં ગ્ાઉન્ડનું ઉધિાટન કયુું હિું.

ગાંધીનગરઃ િાજય સિકાિે િવી પાક માટે ૫.૦૬ લાખ હેકટિ 
તવસિાિમાં તસં્ચાઇ માટે આગામી મા્ચ્ષ મતહના સુધીમાં પાણી 

પહોં્ચા્ડવાનું નક્ી કયુ્ષ છે. આ 
બાબિે જળસંપતતિ અને પાણી 
પુિવઠા તવભાગના િાજય કક્ાના 
મંત્ી મુકેશ પટેલે કહ્ું હિું કે, િાજય 
સિકાિે તસં્ચાઇ તવભાગના રૂ. 
૨૦૦૩ કિો્ડના પ્રગતિ હેઠળના 

૧૬૯ કામ છે િેને પૂિા કિવાનું નક્ી કયુ્ષ છે. િાજયના ૩૩ 
તજલલામાં તવતવધ કાયગોની શરૂઆિ કિવા માટેની મંજૂિી 
આપવામાં આવી છે.

િરવાના શોખીનો માટે સારા સમાચાર, વશવરાજપુર બીચ પર ટેન્ટ વસટી બનશે

ગુજરાતીઓને મળશે વલડ્ડ ક્ાસ 
એકદમ સવચછ અને સુંદર બીચ

} અમદાવાદ

ગુજિાિ તવધાનસભાની ્ચૂંટણી બાદ આમ આદમી 
પાટીટીના પ્રદેશ પ્રમુખ િિીકે ગોપાલ ઇટાતલયાને 
હટાવી દેવામાં આવયા છે. નવા પ્રદેશ પ્રમુખ િિીકે 
ઈસુદાન ગઢવીની જાહેિાિ કિવામાં આવી છે. આ 
સાિે આમ આદમી પાટીટીએ કાય્ષકાિી પ્રમુખોની પણ 
જાહેિાિ કિી છે. છ કાય્ષકાિી પ્રમુખની અલગ અલગ 
્ઝોનમાં તનમણૂક કિવામાં આવી છે. તવધાનસભાની 
્ચૂંટણીમાં  ગાજયા મેઘ વિસયા નહીં પિંિુ લોકસભાની 
્ચૂંટણીમાં કંઈ ્ચમતકાિ કિવા માટે કે પછી કોંગ્ેસના 
વોટ િો્ડવા માટે આમ ગુજિાિમાં ્ચૂંટણી લ્ડવાની 
િૈયાિી કિી િહી છે.

ગોપા્ ઈટાવ્યાને હટાવાયા

} અમદાવાદ

ગુજિાિમાં ્ચાઈની્ઝ દોિીના ઉપયોગના કાિણે અનેક 
લોકોના જીવનું જોખમ હોય છે, એ સંદભલે હાઇકોટ્ટમાં આજે 
ગુજિાિ સિકાિ િિફિી બીજી એરફ્ડેતવટ ફાઇલ કિવામાં 
આવી હિી. િેનાિી હાઈકોટ્ટને અસંિોર લાગિા ગુજિાિ 
સિકાિની ્ઝાટકણી કાઢી હિી અને ્ચૂંટણીમાં જે િીિે પ્ર્ચાિ 
કિો છો, િે િીિે જ ્ચાઈની્ઝ દોિીના દૂિુપયોગ અંગેનો 
પ્ર્ચાિ કિવામાં આવે િેવું જણાવયું હિું. એટલું જ નહીં, 

જરૂિ પ્ડે િો નયુ્ઝ ્ચેનલ િેમજ લાઉ્ડ સપીકિનો ઉપયોગ 
કિીને પણ ્ચાઈની્ઝ દોિીનો ઉપયોગ અટકાવવામાં આવે 
િેવું સૂ્ચન હાઇકોટટે કયુું છે. ઉતિિાયણ પિ ્ચાઈની્ઝ 
દોિી સતહિની વસિુઓ પિ પ્રતિબંધના મામલે ગુજિાિ 
હાઇકોટ્ટમાં સુનાવણી શરૂ કિવામાં આવી છે. જે સંદભ્ષ 
િાજય સિકાિે હાઇકોટ્ટમાં બીજીવાિ એરફ્ડેતવટ ફાઇલ કયુું 
હિું . બીજીવાિ કિેલા એરફ્ડેતવટમાં હાઇકોટટે સિકાિની 
્ઝાટકણી કાઢી છે. આ સંદભલે સકકૂલ કોલેજોમાં જાગૃિિા 
લાવવા હાઈકોટ્ટ દ્ાિા સૂ્ચન કિવામાં આવયું છે.

ગુ.હાઇકોટટે સરકારની ઝાટકણી કાઢતા કહું
{ ચૂં્ટણીની જેમ ચાઇનીઝ દોિીના 
દુિુપયોગનો પ્ચાિ િિો

િાજય સિિાિે હાઈિો્ટ્ટમાં  
બીજી એરફડેશવ્ટ િજૂ િિી

AAPના સંગઠનમાં ફકેિફાિથી િું લોિસભામાં િોઈ ફાયદો થિે?
ગુજિાિ તવધાનસભાની ્ચૂંટણીમાં આમ 
આદમી પાટીટીના પાં્ચ જેટલા ધાિાસભયો 
્ચૂંટાઈને આવયા છે. તવધાનસભાની ્ચૂંટણી 
બાદ AAPના સંગઠનમાં કેટલાક ફેિફાિ 
કિવામાં આવયા છે, જેમાં આજે આમ આદમી 
પાટીટીના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ િિીકે ઈસુદાન 
ગઢવીની તનમણૂક કિવામાં આવી છે, જયાિે 
ગોપાલ ઇટાતલયાને નેશનલ જોઈનટ સેક્ેટિી 
અને મહાિાષરિના સહપ્રભાિી િિીકે તનમણૂક 
આપવામાં આવી છે. તવધાનસભાની ્ચૂંટણીમાં  
ગાજયા મેઘ વિસયા નહીં.

આપ ગુજરાતે 6 અ્ગ-અ્ગ વવસતારમાં 
અ્ગ-અ્ગ કાયનિકારી અધયક્ બનાવયા
આ ઉપિાંિ આમ આદમી પાટીટીમાં હવ ેમાત્ એક જ પ્રમખુ નહી,ં પિિં ુકાય્ષકાિી 
પ્રમખુોની પણ જાહેિાિ કિવામાં આવી છ,ે સિુિ ્ઝોનમાં અલપેશ કિીરિયા, 
દતક્ણ ્ઝોનમાં ્ડરે્ડયાપા્ડાના ધાિાસભય ્ચિૈિ વસાવા, ઉતિિ ગજુિાિ ્ઝોનમાં 
્ડો. િમેશ પટેલ, સૌિાષરિ ્ઝોનમાં જગમાલ વાળા, મધય ગજુિાિ ્ઝોનમાં 
જવેલ વસિા અને કચછ ્ઝોનમાં કૈલાસ ગઢવીને કાય્ષકાિી પ્રમખુ બનાવાયા છ.ે 
લોકસભાની ્ચૂટંણીમાં કઈં ્ચમતકાિ કિવા માટ ેક ેપછી કોંગ્સેના વોટ િો્ડવા 
માટ ેઆમ ગજુિાિમાં ્ચૂટંણી લ્ડવાની િયૈાિી કિી િહી છ.ે

ઈસુદાનને ગુજિાત AAPના નવા પ્મુખ બનાવાયા, અલપેિ 
િથીરિયાને સુિત ઝોનના િાય્સિાિી પ્મુખ બનાવાયા...

ગાંધીનગરઃ ગુજરાતના પ્રવાસન ક્ેત્ને વવકસાવવા માટે રાજય સરકાર અનેક પ્રયાસો કરી રહી છે. ગુજરાત 
હવે પ્રવાસનનું હબ બની રહું છે. તયારે પ્રવાસીઓની સંખયા ગુજરાતમાં વધે તે માટેના આયોજન હવે રાજય 
સરકાર દ્ારા કરવામાં આવી રહા છે. દ્ારકા નજીક આવે્ા વશવરાજપુર બીચને વવકસાવવા માટે સરકાર 
હવે નવું આયોજન કરી રહી છે. ભારત સરકાર દ્ારા વલડ્ડ બેંક પ્રાયોવજત ઇન્ટીગ્ેટેડ કોસટ્ ઝોન મેનેજમેન્ટ 
પ્રોજેકટ અન્વયે વશવરાજપુર બીચની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.

ધોિડો, સ્ટેચયુ ઓફ 
યુશન્ટીમાં હોય છે ્ટેન્ટ શસ્ટી

શિવિાજપુિ બીચની શવિેષતા

વશવરાજપુર બીચને વલડ્ડ 
ક્ાસ બનાવવાનું કામ થશે
ગજુિાિની પરિસસિતિ મજુબ ૧૬૦૦ રકલોમીટિનો 
દરિયારકનાિો ગજુિાિ આસપાસ આવલેો છ.ે ગજુિાિ 
સિકાિ દ્ાિા પ્રવાસન ક્તે્ન ેવગે આપવા માટ ેહવ ેદરિયાઈ 
બી્ચનો તવકાસ કિવાની પ્રતક્યા હાિ ધિવામા ંઆવી છ.ે 
આમ િો, ગજુિાિમાં માં્ડવી, ્ડરુમસ, સોમનાિ અને 
્ચોિવા્ડ તવસિાિમાં આવેલા દરિયા કાંઠ ેપ્રવાસીઓનો ધસાિો 
જોવા મળ ેછ.ે પિિં ુહવ ેપ્રવાસીઓ માટ ેસિુતક્િ માનવામાં 
આવિાં તશવિાજપિુ બી્ચન ેવલ્ડ્ટ કલાસ બ્ચી બનાવવાનું 
કામ િજે ગતિએ સિકાિ આગળ ધપાવી િહી છ.ે

વશવરાજપુર બીચ ખાતે ટેન્ટ 
વસટી બનાવવામાં આવશે
ગજુિાિમાં તશવિાજપિુ બી્ચ એક નવા પ્રવાસન સિળ િિીકે 
ઊપસી િહ્ ુછ.ે તશવિાજપિુ બી્ચ ખાિ ેજિાં પ્રવાસીઓ હાલ 
િહવેા માટનેી સતુવધા ભોગવી શકિા નિી તયાિ ેટિુી્ઝમ 
તવભાગ ેતશવિાજપિુ બી્ચનો તવકાસ કિવાની કામગીિી શરૂ 
કિવાની િયૈાિી કિી છ.ે ટિુી્ઝમ તવભાગ અહી ંટનેટ તસટી 
બનાવવાની શરૂઆિ કિવા જઈ િહ્ુ ંછ.ે પ્રિમ ્ચિણની 
કામગીિી કિવા માટ ેરૂતપયા ૨૦૦ કિો્ડનો ખ્ચ્ષ કિવામાં 
આવશ.ે િવેી જાણકાિી પ્રવાસન તવભાગના તવશ્વસનીય 
સતૂ્ો પાસિેી મળી િહી છે.

પૂવનિ રાષરિપવતએ સાંસકકૃવતક 
મેળાની શરૂઆત કરાવી

પવૂ્ષ િાષરિપતિ િામનાિ કોતવદં 
પણ વર્ષ ૨૦૨૨માં ગજુિાિ 
મલુાકાિ ેઆવયા હિા. તયાિે 
૧૦ એતપ્રલ ૨૦૨૨ના િોજ 
િઓે તશવિાજપિુ બી્ચ ખાિે 
મલુાકાિ કિવા ગયા હિા. 
આ મલુાકાિ દિતમયાન િમેણે 
માધવપિુ સાંસકકૃતિક મળેાનું 
ઉદ્ાટન પણ કિાવયુ ંહિુ.

{ તક્સટલ સકલયિ પાણી
{ પોલયુશન ફ્ી દરિયાકાંઠો
{ જોતગંગ રિેક, ત્ચલડ્ન પલે એરિયા
{ તવશ્વના ૭૬ બી્ચમાં સમાવેશ
{ એતશયાના બીજા બી્ચ િિીકે પસંદગી
{ ગોવા પછીનો બીજો ગ્ીન રફલ્ડ બી્ચ
{ ભાિિના બલુ ફ્ લેગ બી્ચનું સરટ્ટરફકેટ
{ પ્રવાસીઓ માટે સુિતક્િ દરિયાકાંઠો
{ દરિયાઈ જીવ સૃસષટનો ઉતિમ નજાિો
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ઓરિકિડના પલાન્ટને ROનું િુધધ પાણીનો છં્ટિાવ િિવુ જરૂિી| ઓરક્ક્ડના પલાનટમાં ભેજનું 
પ્રમાણ જળવાઈ િહે િે માટે સપ્રીકંલિ પધધતિિી તસં્ચાઈ કિવામાં આવે છે. પલાનટ મોટા િયા 
બાદ સુકા ન પ્ડે િે માટે િેમાં એક તદવસ છો્ડીને બીજા તદવસે પાણીનો સપ્રે માિવો જરૂિી છે.

ફૂ્ની ખેતી કરી 
્ાખોની કમાણી

} િાજકોટ

સૌિાષરિના પાટનગ૨સમા િાજકોટના તવકાસને 
નવી દીશા આપિા આંિ૨િાષરિીય ગ્ીનફીલ્ડ 
તહિાસ૨ એ૨પોટ્ટની કામગીિીને ્ઝ્ડપભે૨ 
આગળ વધા૨વામાં આવી ૨હી છે. આગામી 
મા્ચ્ષ 2023ના અંિમાં આ એ૨પોટ્ટનું કામ 
પૂણ્ષ કિી િેને એ૨પોટ્ટ ઓિોિીટીને સોંપી 
દેવામાં આવશે. િેમ તજલલા કલેકટ૨ અરૂણ 

મહેશ બાબુએ જણાવી ઉમેયુ્ષ હિું કે આમ આ 
આિં૨િાષરિીય એ૨પોટ્ટ પાસે બસપોટ્ટ િેમજ 
લોજીસસટક પાક્કનો તનમા્ષણ ક૨વામાં આવશે. 
જેમાં બસપોટ્ટના તનમા્ષણ માટે 5000 ્ચો.મી. 
જમીન સંપાદનની કામગીિીઓ પૂણ્ષ કિી દેવામાં 
આવી છે. બસપોટ્ટનું તનમા્ષણ િિા આ એ૨પોટ્ટ 
પ૨ ઉિાિુ કમ્ષ્ચાિીઓ િેમજ આસપાસના 
તવસિાિોના પ્રજાજનોને પિીવહનની સુતવધા 
ઉપલબધ િશે. િેમ તજલલા કલકેટ૨ અરૂણ 
મહેશ બાબુએ જણાવયું હિું. સાિોસાિ િેઓએ 
તવશેર ઉલલેખ ક૨િા એમ પણ કહયું હિું કે આ 
આંિ૨િાષરિીય એ૨પોટ્ટ પાસે હાલ 700 એક૨ 
જેટલી જમીન િી્ઝવ્ષ આપવામાં આવી છે.

માચનિમા ંવહરાસ૨ એ૨પોટ્ડ તયૈાર,14 વવમાન ઉભા રહશેે
જમેાંિી સભંવિ 14 એક૨ જમીન પ૨ લોજીસટીક પાક્કનું 
તનમા્ષણ ક૨વાની યોજના િાજયસ૨કા૨ દ્ાિા અગાઉિી 
જ િયૈા૨ કિી દવેામા ંઆવી છ.ે આ લો્ઝીસટીક પાક્કનું 
તનમા્ષણ િિા એ૨ક્ાફટના મનેટનેનસ િમેજ એ૨ક્ાફટના 
પાટ્ટનુ ંપ્રો્ડકશન સૌિાષરિના પાટનગ૨ િાજકોટના આંગણે 
િશ.ે અહી ંએ ઉલલખેનીય છ ેક ેરૂા.1400 કિો્ડના જગંી 
ખ્ચલે આ આંિ૨િાષરિીય ગ્ીન ફીલ્ડ તહિાસ૨ એ૨પોટ્ટનું 
તનમા્ષણ ક૨વામાં આવી ૨હયુ ંછ.ે જમેાં પ્રિમ ફ્ેઝનુ ંકામ 
રૂા.670 કિો્ડનુ ંક૨વામા ંઆવી ૨હયુ ંછ.ે

1400 િિોડના જંગી ખચચે એિપો્ટ્ટનંુ 
શનમા્સણ િિવામાં આવી િહું છે

{ 14 એિિ જમીનમાં 
લોજીસ્ટીિ પાિકિ બનિે

{ પાિડીના ખેડૂતે વષચે 20 
લાખની આવિ મેળવી 
ખેડૂતોને પ્ેિણા આપી

સફળતાનંુ 
નવંુ સોપાન

ઓરિકિડના ફૂલોની 
ખેતીએ ખેડૂતો મા્ટે 
આશથ્સિ સમૃકધધના 
દ્ાિ ખોલયા...

} વલસા્ડ

લગન પ્રસંગ અને તવતવધ િહેવાિોમાં 
દેશભિમાં સૌિી વધુ માંગમાં િહેિા િાઈલેન્ડ 
અને ્ચીનમાં િિા ઓરક્ક્ડના ફૂલોની ખેિી 
હવે વલસા્ડ તજલલાના પાિ્ડી િાલુકાના 
પિવાસા ગામમાં પણ િઈ િહી છે. આ 
ગામના પ્રગતિશીલ યુવા ખે્ડૂિે પિંપિાગિ 
ખેિીિી આગળ વધીને કંઈક અનોખુ કિવાના 
સાહસના પ્રિાપે ગુજિાિ સિકાિના બાગાયિ 
ખાિાની નેશનલ હોટીટીકલ્ચિ તમશન યોજના 
અંિગ્ષિ ગ્ીન હાઉસ/ પોલી હાઉસનો 
લાભ મેળવી આધુતનક પધધતિિી ખેિી કિી 
બાગાયિી ખેિી ક્ેત્ે નવો ્ચીલો ્ચાિયગો છે. 
વલસા્ડ તજલલાના ખે્ડૂિ ઓરક્ક્ડના ફૂલોની 
ખેિી કિી આતમતનભ્ષિ બનિા હવે તવદેશ 
ઉપિ તનભ્ષિિા િહેશે નહી. ઓરક્ક્ડની સફળ 
ખેિીની સાિે તમિુલભાઈને વરલે રૂ. 20 
લાખની આવક િિા િેઓ અનેક ખે્ડૂિો માટે 
પ્રેિણારૂપ બનયા છે.

યુવાને નોકરી છોડી ફૂ્ોની ખેતી કરી
પ્રગતિશીલ યુવા ખે્ડૂિ તમિુલભાઈએ કહ્ું કે, બાપ દાદાના સમયિી ્ચાલી આવિી 
પિંપિાગિ ખેિીમાં આંબા વા્ડી સાિે ્ડાંગિ અને શેિ્ડીની ખેિી કિિા હિા. પિંિુ એક 
તદવસ ગામમાં ખે્ડૂિ તશતબિની મુલાકાિ કિવાિી સિકાિના બાગાયિ ખાિાની તવતવધ 
સહાયલક્ી યોજનાની જાણ િઈ. એકમ દીઠ વધુ ઉતપાદનિી સાિી એવી આવક મળે છે 
એવી માતહિી મળિા ઓરક્ક્ડના ફૂલોની ખેિી કિવાની પ્રેિણા મળી હિી.

ઓરક્ક્ડના ફૂલોની ખેિી આપણે તયાં પણ ગ્ીન હાઉસમાં 
િશે િેવુ માગ્ષદશ્ષન વલસા્ડ બાગાયિ ખાિાના 
અતધકાિીઓએ આપિા મે સૌ પ્રિમ મહાિાષરિમાં 
પુનાની કંપનીમાં પલાનટ અંગે િપાસ કિિા જાણવા 
મળયું કે, િાઈલેન્ડિી ટીશયુ કલ્ચિ િોપા મંગાવી પોિાને 
તયાં 5 ઈં્ચ સુધી ઉગવા દે છે.

ખેિી પ્રતયેની અતભરૂ્ચીના કાિણે નોકિી છો્ડીને પિવાસા ગામમાં 1 એકિ જમીન ઉપિ ઓરક્ક્ડના 
ફૂલોની ખેિી કિવાનું નક્ી કયુું હિું. જે માટે બાગાયિ ખાિામાં વર્ષ 2018-19માં આઈ ખે્ડૂિ 
પોટ્ટલ ઉપિ ઓનલાઈન અિજી કિિા પ્રોજેકટ કોસટ રૂ. 69 લાખની સામે રૂ. 38.39 લાખની 
સબતસ્ડીનો લાભ મળિા ઓરક્ક્ડના ફૂલોની ખેિી કિવાના માિા ઉતસાહમાં જોમ પુિાયું હિું.

પિંપિાગત ખેતી િિતાં વધુ િળી આપે છે ઓરિકિડ

13  જાન્યુઆરીથી ધોરડોના સિેદરણમાં 
પતંગોતસવનું આયોજન કરવામાં આવયું

ગોંડ્ માકકેફટંગ યાડ્ડમાં નવા જીરૂનો રેકોડ્ડ બ્ેક 
ભાવ બો્ાયો, મણના 36,001 રૂવપયા મળયા

કચછ: ભુજના ધોિ્ડો પાસેના સફેદિણમાં આગામી 13 
જાનયુઆિીના િોજ પિંગ મહોતસવનું આયોજન તનયિ િયેલું 
છે. આ પિંગ મહોતસવમાં દેશ તવદેશના પિંગબાજો અવનવા 
આકાિની િંગબેિંગી પિંગો આકાશમાં ઉ્ડાવી પોિાની કલાના 
દશ્ષન કિાવશે. પિંગ મહોતસવમાં 19 દેશના 132 પિંગબાજો 
ઉપસસિિ િહેવાના છે તયાિે િમામની આગિા-સવાગિા િેમજ 
પિંગ ઉતસવ દિતમયાનની િમામ વયવસિા અંગે ્ચ્ચા્ષ બાદ જરૂિી 
સૂ્ચનાઓ આપવામાં આવી હિી.

ગોંડ્: સૌિાષરિનું પ્રિમ નંબિ પિ આવિું ગોં્ડલ માકકેરટંગ યા્ડ્ટ 
ગુિુવાિે ખુલિી બજાિે યા્ડ્ટના ઇતિહાસમાં હાઈએસટ ભાવ રૂતપયા 
36,001 બોલાયો. ગોં્ડલ માકકેટીંગયા્ડ્ટમાં  સવાિે સૌ પ્રિમ નવા 
જીરૂની 3 ગુણી આવક જોવા મળી હિી. જેમાં હિિાજીમાં શ્રી 
ફળ વધેિીને મુહુિ્ષના નવા જીરૂની હિાજી કિવામાં આવી હિી. 
મોટાદ્ડવા અને સાણિલીના ખે્ડૂિ અને જીરૂ ખિીદનાિ યા્ડ્ટના 
વેપાિીને હાિ પહેિાવી મીઠું મોઢું કિાવયું હિું. સૌિાષરિભિમાંિી 
ખે્ડૂિો જણસી વે્ચવા માટે ગોં્ડલ માકકેટયા્ડ્ટજ પસંદ કિે છે. 

રાજકોટમાં 10 વરનિમાં 
સૌથી વધુ ્ગન 
2022માં થયા

તળાજાનાં કાંઠાળ 
વવસતારોમાં યાયાવરનું 
આગમન થયું

ફડસેમબરમાં 1.06 ્ાખ 
પ્રવાસીઓએ રોપ-વેની 
મજા માણી

સે્વાસ ્ાયન સિારી 
પાક્કમાં નવા વસંહ 
આકરનિણનું કેન્દ્ 

રાજકોટ: િાજકોટ શહિેમા ંકોિોનાની તવદાય 
િયા બાદ ્ચાલ ુવરલે લગન મહુિૂ્ષમાં મોટા પાયે 
લગનગાળો જારયો છ ેજો ક,ે છલેલા એક દાયકાના 
સૌિી વધ ુ7340 લગન 2022માં નોંધાયા હિા. 
2020માં કોિોના લોક્ડાઉન સમય ેપણ મયા્ષતદિ 
હાજિી વચે્ લગનસિા યોજાયા હિા જમેાં 4943 
લગન નોંધાયા હિા. લગન નોંધણી 2005િી 
ફિજીયાિ િયા બાદ લોકો નોંધણી કિાવિા િયા 
છે. જેમા ંસૌિી વધ ુલગન ગિ વરલે નોંધાયા છ.ે 
િાજકોટ મનપા દ્ાિા લગનોની નોંધણી કિવામાં 
આવ ેછ.ે

તળાજા: તશયાળાનુ ંઆગમન િિા જ િળાજાનાં 
તસસધધનાિ, અન ેગોપનાિ મહાદવે ધામિી 
મહવુાનાં તનકોલ સધુીનાં દરિયારકનાિાનાં 
તવસિાિોમા ંછલેલા અઠવા્ડીયાિી હજાિો 
રકલોમીટિ દિૂ પૃથવીના કાતિલ ઠ્ંડા પ્રદશેમાંિી 
તશયાળ ુપિોણાગિ માણવા પિદશેી પખંીઓનું 
આગમન શરૂ િઇ ગયુ ંછ.ે ર્ડસરેબિની મધયમાં 
આ “યાયાવિ” પખંીના આગમન સમય ેઉષણ 
વાિાવિણ જણિા કટેલીક પ્રજાતિઓ ઉતિિ િિફ 
ફંટાઈ હિી પિિં ુફોિસેટની કુઢં્ડા નજીકની વી્ડી 
િમેજ શાંિ ્ડુગંિમાળમા ંદિ વરલે તશયાળામા 
પખંીઓનો અનોખો સગંમ સજા્ષય છ.ે

જનૂાગઢ: તગિનાિ િોપ-વનેા પ્રોજકેટના 
માધયમિી જનૂાગઢ તજલલાના પ્રવાસન તવકાસને 
નવી ઉં્ચાઈ મળી િહી છ.ે વર્ષ-2022ના 
ર્ડસરેબિમાં જ 1.06 લાખ પ્રવાસીઓએ િોપ-
વનેા માધયમિી ગિવા તગિનાિન ેતનહાળવાનો 
િોમાં્ચ અન ેિને ુઅદભિૂ સૌંદયું માણયું 
હોવાનુ ંતજલલા કલકેટિ િત્ચિ િાજ ેજણાવયું 
છ.ેજનૂાગઢ તજલલાના પ્રવાસન ઉદ્ોગન ેવગે 
મળ ેિ ેમાટ ેનવી સતુવધાઓ તવકસાવવાની સાિે 
મહોબિખાનના મકબિાનુ-ં ઉપિકોટના રકલલાનું 
નતવનીકિણ કિવામાં આવી િહ્ુ ંછ.ે

સે્વાસ: દાદિા નગિ હવેલી અને દમણ 
દીવ પ્રદેશના સુંદિ દરિયારકનાિા ઐતિહાતસક 
સિળો અને લીલાછમ પ્રાકકૃતિક લેન્ડસકેપસનો 
વૈભવી અનુભવ પ્રદાન કિીને ટો્ચનું પય્ષટક 
સિળ બનવાના માગ્ષ પિ આગળ વધી િહ્ા 
છે જેમાં દાનહ સેલવાસમાં 4 ઓકટોબિ 
2002ના િોજ ઉદઘાટન કિવામાં આવેલા 
લાયન સફાિી વાસોણા પય્ષટકો માટે એક 
આકર્ષણનું કેનદ્ર બનયું છે. 20 હેકટિમાં 
ફેલાયેલા લાયન સફાિી પાક્કની મુલાકાિે દિ 
વરલે અહીં મોટી સંખયામાં તવદ્ાિીટીઓ સહીિ 
હજાિો પ્રવાસીઓ આવે છે.
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કોઈ અનુભવ વયસકિની 
સલાહને કાિણે છેલલાં 
િો્ડા સમયિી જે સમસયા 
્ચાલી િહી છે િેનું સમાધાન 
મળવાિી ઘિનો માહોલ 
પોત્ઝરટવ િહેશે. બાળકોના 
ભતવષયને લઈને તવ્ચાિ-
તવમશ્ષ િશે. આ સમય ઘણા 
પ્રયતનો કિવાનો છે.

(ભ.ફ.ધ.ઢ)

ધન કોઈ પણ કામમાં વયસિ 
િહેશો અને સાિું પરિણામ 
મળશે અને િાક લાગવા 
છિાં મન ખુશ િહેશે.
સામાતજક અને િાજકીય 
ક્ેત્માં િમાિો પ્રભાવ િહેશે. 
જમીન, વાહન વગેિેની 
ખિીદી માટે લોન લેવાની 
યોજના બનાવી શકાય છે. 

(ગ.સ.શ.ષ)

કુ ં ભ

ઘિમાં પરિવિ્ષન સંબંધી 
કોઈ યોજના બની શકે છે. 
આ માટે વાસિુના તનયમોનું 
પાલન કિવું જરૂિી છે, 
પરિવાિમાં તમલકિ ને અનય 
કોઈ મુદ્ાને લઈને મું્ઝવણ 
હોય િો િેનું તનિાકિણ િઇ 
શકે છે. પા્ડોશી કે તમત્ સાિે 
તવવાદ િઇ શકે છે.

(ન.ય)

વૃશ્ચિકમાનતસક શાંતિનો અનભુવ 
િશ.ેઅન ેઘણી સમસયાઓનો 
ઉકલે પણ મળી જશ.ે કયાંક 
અટવાયલેા પસૈા પિિ મળી 
શક ેછ.ેવધ ુપ્ડિા સમાધાન-
હલ્ચલની પ્રવૃતતિઓિી દિૂ 
િહવેુ ંસાિુ ંિહશે.ે ઓરફસનો 
માહોલ, સહયોગીઓ સાિેનો 
સબંધં મધિુ િહશે.ે

(પ.ઠ.ણ)

કન્ા

આ િાતશના જાિકો માટે 
લાભદાયક સમય બની િહ્ો 
છે. ઘિમાં નજીકના લોકોનું 
આગમન િઇ શકે છે. 
મનોિંજનનો કોઇ કાય્ષક્મ 
બની શકે છે. જો કામને 
લઇને કોઇ પલાતનંગ કયુું 
હોય િો િેમનો િુિંિ જ 
અમલ કિો.

(અ.લ.ઈ)

મેષ અનુભવ ને પ્રભાવશાળી 
લોકોના સંપક્કમાં િહો. 
લાભદાયી સુ્ચન મળવાિી 
િમે કોઇ મોટો તનણ્ષય લઇ 
શકો છો. કોઇ કાિણ વગિ 
પ્રવાસને કાિણે સમય અને 
પૈસા બિબાદ િશે. 
િમાિા ગુસસા અને આવેશને 
કાબુમાં િાખો.

(ક.છ.ઘ)

િમથુનઆ િાશીના જાિકો માટે 
સાિો સમય છે. છેલલાં 
ઘણા સમયિી જે સમસયાનો 
સામનો કિી િહ્ા છો િેમાંિી 
છુટકાિો મળશે. ઘિમાં 
િહેલા વયો-વૃધધ લોકોનું 
ધયાન િાખો અને િેમના દ્રાિા 
આપવામાં આવેલા સલાહનો 
અમલ કિો.

(બ.વ.ઉ)

વૃષભ કામમાં એકાગ્િા િાખવાિી 
આતિ્ષક સસિિી સાિી િહશે.ે  
કોઇ પણ યોજનામાં કોઇના 
તનણ્ષયની બદલે િમાિા પિ જ 
તવશ્વાસ કિો. આજના તદવસે 
પોિાના પિ ભિોસો િાખીને 
િનિો્ડ મહનેિ કિવી પ્ડી 
શક ેછ.ેકામના સિળે કોઇ 
સમસયા િઇ શક ેછ.ે

(ડ.હ)

કક્ક

Durgaprasad shastri 
Astrology & vastu services 

durgaprasadastro@gmail.com
Acharya Durgaprasad Shastri
India - 9376115884, 7574888002રાપ્ારિક િાલિફળ

પોત્ઝરટવ નજિ િાખવાિી 
િમાિો આતમતવશ્વાસ વધશે 
અને ઘણી સમસયાનોનું 
તનિાકિણ આવી શકે છે. 
સોસાયટી અને સામાતજક 
ગતિતવતધઓમાં િમાિો 
સહયોગ મળશે. કોઈ નવી 
યોજનાની શરૂઆિ િઇ 
શકે છે.

(ર.ત)

તુલાપસ્ષનલ કામમા ંસફળિા 
મળવાિી માનતસક શાંતિનો 
અનભુવ િશ.ે પરિવાિમાં 
કોઈ વયસકિન ેતસતધિ પ્રાપિ 
િવાન ેકાિણ ેઘિમાં ઉતસાહનો 
માહોલ િહશે.ે િમાિી કામ 
કિવાની પધિતિન ેબીજા સાિે 
શિે ન કિો, નહી ંિો િમાિી 
સાિે છિેિતપ્ંડી િઇ શક ેછ.ે

(મ.ટ)

સસંહ

પરિવાિમાં ્ચાલી િહેલી 
કોઈ સમસયામાં પરિવાિના 
સહયોગિી તનિાકિણ િશે. 
તમલકિના ખિીદ-વે્ચાણને 
લગિા અટકેલા કામનું 
તનિાકિણ આવી શકે છે. 
િમાિી પસ્ષનલ વાિ કોઈ 
સાિે શેિ ન કિો.પિંિુ 
આવકની સમસયા નહીં િહે. 

(ખ.જ)

મકર આ િાતશના જાિકોની 
તદવસની શરૂઆિ કોઈ 
સાિા સમા્ચાિ સાિ ેિશ.ે 
ઘિમાં શભુ કાંઈ યોજનાઓ 
બનશ.ેિમ ેઉજા્ષ અને 
આતમતવશ્વાસિી ભિપિૂ 
િહશેો. કોઈપણ મશુકલે કામને 
િમાિી મહનેિિી ઉકલેવાની 
ક્મિા િમાિામા ંિહશે.ે

(દ.ચ.ઝ.થ)

મીન

મવહનામાં ૨ વખત એકાદશી વ્રત કરાય છે
જયોતિર ગણના પ્રમાણે અતગયાિમી તિતિને એકાદશી કહેવામાં આવે છે. જે મતહનામાં બે વાિ 
આવે છે. એક સુદ પક્માં અને બીજી વદ પક્માં. અમાસ પછી આવિી એકાદશીને સુદ પક્ની 
એકાદશી અને પૂનમ પછી આવિી એકાદશીને વદ પક્ની એકાદશી કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકાિે 
વર્ષમાં ૨૪ એકાદશી તિતિને અલગ-અલગ નામ આપવામાં આવયાં છે. દિેક એકાદશીનું પોિાનું 
અલગ મહત્વ પણ છે.

એકાદશી વ્રત યજ્ઞ કરતાં વધારે િળ આપે છે
પુિાણો પ્રમાણે, એકાદશીને હિી વાસિ એટલે ભગવાન તવષણનો તદવસ કહેવામાં આવે છે. 
તવદ્ાનો પ્રમાણે એકાદશી વ્રિ યજ્ અને વૈતદક કમ્ષ-કાં્ડિી પણ વધાિે ફળ આપે છે. પુિાણોમાં 
ઉલલેખવામાં આવયું છે કે આ વ્રિને કિવાિી મળિા પુણયિી તપતૃઓ સંિુષટ િાય છે. સકંદ પુિાણમાં 
પણ એકાદશી વ્રિનું મહ¥વ ઉલલેખવામાં આવયું છે. આ વ્રિ કિવાિી જાણયે-અજાણયે િયેલાં પાપ 
નષટ પામે છે.

પુરાણો અને સમૃવત ગ્ંથમાં એકાદશી વ્રત
સકંદ પુિાણમાં ઉલલેખવામાં આવયું છે કે હરિવાસિ એટલે એકાદશી અને બાિસના ઉપવાસ તવના 
િપસયા, િીિ્ષયાત્ા કે કોઈપણ પ્રકાિના પુણય આ્ચિણિી મોક્ નિી િિો. પદ્મ પુિાણ પ્રમાણે જે 
વયસકિ ઇચછાિી કે કોઈ બીજા કાિણોસિ એકાદશી વ્રિ કિે છે, િેના બધા જ પાપ દૂિ િાય છે અને 
પિમધામ વૈકુંઠ પ્રાપિ કિે છે. કાતયાયન સમૃતિમાં ઉલલેખવામાં આવયું છે કે આઠ વર્ષની ઉંમિિી 
એંસી વર્ષ સુધીના બધા જ સત્ી-પુરૂરો માટે કોઈ ભેદ તવના એકાદશીમાં ઉપવાસ કિવાનું કિ્ષવય છે.

વ્રત કે લેન્ડર 
2023

અવધકમાસના ્ીધે આ 
વરચે ૨૪ની જગયાએ ૨૫ 
એકાદશી રહેશે

મે મશહનામાં 3 વખત આ વ્રત િિવામાં આવિે

2023માં એિાદિી વ્રત

આ વરચે અવધકમાસ હોવાથી ૨૪ની જગયાએ ૨૫ એકાદશી વ્રત કરવામાં આવશે. 
એટ્ે ૨૦૨૩માં એક એકાદશી વધારે રહેશે. મોટાભાગે અંગ્ેજી કે્ેન્ડરના એક 
વરનિમાં ૨૪ એકાદશી હોય છે. આ વખતે શ્ાવણ મવહના દરવમયાન અવધક માસ 
હોવાથી વરનિ દરવમયાન ૨૬ એકાદશી હોવી જોઈએ પરીંતુ વતવથમાં વધ-ઘટ થવાના 
્ીધે ૨૫ એકાદશી વ્રત કરવામાં આવશે.

 િાિીખ અને વાિ એકાદશીનું નામ
• ૨ જાનયુઆિી, સોમવાિ પુત્દા એકાદશી, વૈકુંઠ એકાદશી
• ૧૮ જાનયુઆિી, બુધવાિ રટતિલા એકાદશી
• ૧ ફેબ્ુઆિી, બુધવાિ જયા એકાદશી
• ૧૬ ફેબ્ુઆિી, ગુિુવાિ તવજયા એકાદશી
• ૩ મા્ચ્ષ, શુક્વાિ આમલકી એકાદશી
• ૧૮ મા્ચ્ષ, શતનવાિ પાપમોત્ચની એકાદશી
• ૧ એતપ્રલ, શતનવાિ કામદા એકાદશી
• ૧૬ એતપ્રલ, િતવવાિ તવરૂતિની એકાદશી
• ૧ મે, સોમવાિ મોતહની એકાદશી
• ૧૫ મે, સોમવાિ અપિા એકાદશી
• ૩૧ મે, બુધવાિ તનજ્ષળા એકાદશી
• ૧૪ જૂન, બુધવાિ યોતગની એકાદશી

• ૨૯ જૂન, ગુિુવાિ દેવપોઢી એકાદશી
• ૧૩ જુલાઈ, ગુિુવાિ કાતમકા એકાદશી
• ૨૯ જુલાઈ, શતનવાિ પતદ્મની એકાદશી, અતધક માસ
• ૧૨ ઓગસટ, શતનવાિ પિમ એકાદશી, અતધક માસ
• ૨૭ ઓગસટ, િતવવાિ શ્રાવણ પુત્દા એકાદશી
• ૧૦ સપટેરબિ, િતવવાિ અજા એકાદશી
• ૨૫ સપટેરબિ, સોમવાિ પરિવતિ્ષની એકાદશી
• ૧૦ ઓકટોબિ, મંગળવાિ ઇસનદિા એકાદશી
• ૨૫ ઓકટોબિ, બુધવાિ પાપાંકુશા એકાદશી
• ૯ નવેરબિ, ગુિુવાિ િમા એકાદશી
• ૨૩ નવેરબિ, ગુિુવાિ દેવઊઠી એકાદશી
• ૮ ર્ડસેરબિ, શુક્વાિ ઉતપનના એકાદશી
• ૨૨ ર્ડસેરબિ, શુક્વાિ મોક્દા એકાદશી
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શનાયા કપૂરે કરણની 
ફિલમમાં રશ્મકા 
મંદાનાને ફરપ્ેસ કરી

તારક મહેતાના 
ડાયરેકટરે ૧૪ વરનિ 
બાદ છોડ્ યો શો
મુંબઇ: િાિક મહેિા કા ઉલટા ્ચશમા એક એવો શો છે, જે 
છેલલા ૧૪ વર્ષિી િેના દશ્ષકોનું મનોિંજન કિી િહ્ો છે. 
શોના દિેક પાત્ની પોિાની ફેન ફોલોઈંગ છે. જો કે છેલલા 
કેટલાક સમયિી ઘણા પ્રખયાિ સટાસલે શો છો્ડી િહ્ાં છે અને હવે 
આ તલસટમાં શોના ્ડાયિેકટિ માલવ િાજ્ડાએ શોને અલતવદા 
કહી દીધું છે. િાજદાએ ૧૫ ર્ડસેરબિે િાિક મહેિા માટે છેલલું 
શૂરટંગ કયુું હિું. મળિી માતહિી પ્રમાણે, િો િાજ્ડા અને પ્રો્ડકશન 
હાઉસ વચ્ે છેલલા ઘણા તદવસોિી સંબંધો સાિા નહોિા. બંને પક્ો 
વચ્ે ઘણા સમયિી અણબનાવ ્ચાલી િહ્ો હિો. જેના કાિણે 
અનુમાન લગાવવામાં આવી િહ્ું છે કે િાજ્ડાએ આ તનણ્ષય 
લીધો હશે. પિંિુ અતયાિે આ માત્ અટકળો છે. િાજ્ડાના તહટ 
શોમાંિી બહાિ િવા પાછળનું સા્ચું કાિણ શું છે િે હજુ સપષટ 
િયું નિી. જો કે િાજ્ડાએ મીર્ડયા સાિે વાિ કિિા આ 
અફવાઓને નકાિી કાઢી હિી. િેણે કહ્ું કે શો છો્ડવાનો 
તનણ્ષય િેનો પોિાનો છે.

મુંબઇ : કરણ જોહરના પ્રોડકશન હાઉસનું ધમાનિ પ્રોડકશનના બેનર 
હેઠળ ટાઇગર શ્ોિની આગામી ફિલમ સરિરૂ ઢી્ા ઘણા સમયથી ચચાનિમાં 
છે. હવે આ ફિલમ વવશે નવી જાણકારી છે કે, આ ફિલમની સટારકાસટમાં 
એક મોટો િેરિાર થવાનો છે. આ ફિલમમાં શનાયા કપૂરની એન્રિી થઇ 
છે અને રશ્મકા મંદાના આઉટ થઇ ગઇ છે. જોકે આ બાબતે કોઇ 
સત્તાવાર જાણકારી મળી નથી.  ફિલમ સરિરૂ ઢી્ાની નવી સટાર કાસટ વવશે 
નજીકના સૂત્ે જણાવયુ હતુ કે, કાસટમાં એક મોટો બદ્ાવ કરવામાં 
આવયો છે, હવે શનાયા કપૂર રશ્મકા મંદાનાનું ફિલમમાં સથાન 
્ેવાની છે. જોકે શનાયાએ હજી સુધી આ ફિલમ સાઇન કરી નથી. 
શનાયાએ હજુ ફિલમ સાઈન કરી નથીઃ આમ થવાનું કારણ એમ 
કહેવાઇ રહું છે કે, શનાયા ધમાનિ પ્રોડકશનની ફિલમ બેધડકમાં કામ 
કરવાની હતી. પરીંતુ કોઇ કારણોસર આ ફિલમ મુ્કે્ીમાં આવી 
જતાં તેનું શૂફટંગ થંભાવી દેવામાં આવયુ હતું. શનાયા કરણની 
બીજી ફિલમ સરિરૂ ઢી્ા કરવાનો વનણનિય ્ઇ ્ીધો. હવે બેધડકની 
મુ્કે્ીઓ ટળી ગઇ છે, શનાયા ધમાનિ પ્રોડકશનની બન્ને ફિલમો 
બેધડક અને સરિરૂ ઢી્ામાં જોવા મળે તેવી શકયતા છે.

પ્થમ રફલમ  બેધડિની રિલીઝ પહેલા જ મળી રફલમ

6 ફકેબ્ુઆિીના થિે રિઆિા-
શસદ્ધાથ્સના લગન| ઈટાઈરસના 
લેટેસટ રિપોટ્ટ અનુસાિ, તસધિાિ્ષ અને 
રકઆિા ૬ ફેબ્ુઆિીએ લગન કિશે, 
જયાિે પ્રી-વેર્ડંગ ફંકશન ૪ અને ૫ 
ફેબ્ુઆિીએ યોજાશે. આ ફંકશનમાં 
નજીકના સંબંધીઓ અને પરિવાિના 
સભયો સામેલ િશે.

જેસલમેિ પેલેસ હો્ટલમાં રિઆિા-શસદ્ધાથ્સ 
લગનગ્ંથીથી બંધાિે| મીર્ડયા રિપોટ્ સ્ષ 
અનુસાિ, કેટિીના અને તવકીની જેમ તસધિાિ્ષ 
અને રકઆિાએ પણ પોિાના લગન માટે 
શાહી મહેલ પિ પસંદગીનો કળશ ઢોળયો છે. 
સુિક્ાની ્ચુસિ વયવસિા પણ કિવામાં આવી 
છે, પ્રી-વેર્ડંગિી લઈને લગન સુધીનાં િમામ 
ફંકશનસ મહેલની અંદિ જ િાખવામાં આવશે.

તાિીખથી લઈને વેરડંગ વેનયુ ફાઇનલ થયું...

ફકઆરા-વસધિાથનિ 
િેબ્ુઆરીમાં કરશે ્ગન!
મુંબઈ: બોતલવૂ્ડ એકટિ તસધિાિ્ષ 
મલહોત્ા િિા રકઆિા અ્ડવાણીના 
લગનને લઈને ફેનસ ઘણા ઉતસાતહિ છે. 
અનેકવાિ લગનની િાિીખો સામે આવી 
છે. ફિી એકવાિ માતહિી મળી છે કે 
કપલ ફેબ્ુઆિીમાં લગન કિી શકે છે. 
લગનના સિળિી લઈને લગનની િાિીખ 
સુધી દિિોજ નવાં-નવાં અપ્ડેટ્ સ સામે 
આવી િહ્ાં છે. એ સમયે માતહિી 
મળી િહી છે કે રકઆિા અને તસધિાિ્ષ 
ફેબ્ુઆિીના પહેલા અઠવાર્ડયામાં 
લગનના બંધનમાં બંધાશે.

લગનના 2 શદવસ પહેલાં પ્ી-વેરડંગ ફં્િન િરૂ થિે

હવ ેએક પાકટ યવુતી બની ચકુે્ ી સના સઈદ અન ેહો્ીવડૂના સાઉન્ડ ફડઝાઈનર સાબા 
વોનર વચે્ ્ાબંા સમયથી ડેફટગં ચા્તંુ હતંુ. ્ોસ એન્જવ્સમા ંરહેતા અન ેહો્ીવૂડમાં 
કામ કરતા સાબા વોનર ેતને ેપ્રપોઝ કરવા માટ ેનવા ંવરનિનો વદવસ પસદં કયયો હતો.

સનાને હોલીવૂડના સાઉનડ રડઝાઈનિે  પ્પોઝ િયુ્સ

્ટેશલશવઝનની ૧૫ વષીટીય અશભનેત્રીનું સપનું પૂિું

કુછ કુછ હોતા હૈની બેબી 
અંજવ્એ સગાઈ કરી

્ોકવપ્રય રૂહાવનકા ધવને 
મુંબઈમાં ઘર ખરીદ્ુ

મુંબઈ: સુપિતહટ રફલમ ‘કુછ કુછ 
હોિા હૈ’માં બેબી અંજતલની ભૂતમકા 
ભજવનાિી સના સઈદ હવે ઉંમિલાયક 
બની ્ચુકી છે અને િેણે િાજેિિમાં 
હોલીવૂ્ડ રફલમોમાં કામ કિિા િેના પ્રેમી 
સાિે સગાઈ પણ કિી લીધી છે.સના 
સઈદે આ રફલમમાં શાહિુખ ખાન િિા 
િાણી મુખિજીની દીકિીની ભૂતમકા 
ભજવી હિી. િે શાહિુખ અને કાજોલના 
પુનતમ્ષલનનું તમશન હાિ ધિે છે િેવી 
રફલમની વાિા્ષ હિી. તયાિિી સના સઈદ 
રફલમ ્ચાહકોમાં બહુ લોકતપ્રય છે.

મંુબઈ : ટતેલતવ્ઝનની લોકતપ્રય સીરિયલ 
ય ેહ ૈમોહબબિમેાં કામ કિી ્ચકુલેી ્ચાઈલ્ડ 
આરટ્ટસટ રૂહાતનકા ધવન ેહાલમાં જ 
મુબંઇમા ંપોિાનુ ંઘિ ખિીદ્ુ ંછ.ે આમાં 
િસપ્રદ વાિ િો એ છ ેક,ે િ ેફકિ ૧૫ 
વિસની જ છ.ે િણે ેિતવવાિ ેઇનસટાગ્ામ 
પિ પોિાના નવા ઘિની િસવીિો શિે 
કિી હિી. જોક ેઆ ઘિ િણે ેમુબંઇમાં 
કયા ંઅન ેકટેલા રૂતપયામાં ખિીદ્ુ ંછ ેિે 
જણાવયુ ંનિી.  રૂહાતનકાએ ફોટો્ઝ શિે 
કિવાની સાિસેાિે પોિાનો આનદં જાહિે 
કિિાં એક સુદંિ લખાણ પણ મકુયુ ંછ.ે

્તા મંગેશકરને વવશ્વની ૨૦૦ 
શ્ેષઠ ગાવયકાઓમાં સથાન

નવી તદલહીઃ ભાિિની પ્રતસધિ ગાતયકા લિા મંગેશકિને િોતલંગ સટોનની મહાન 
ગાતયકાઓની યાદીમાં ૮૪મું સિાન મળયું છે. આ યાદીમાં પારકસિાનના તદવંગિ 

ગાયક નુસિિ ફિેહ અલી ખાન પણ સામેલ છે. આ તસવાય સાઉિ કોરિયન તસંગિ લી 
જી-ઉન, જે િેના સટેજ નેમ ૈંં િી જાણીિી છે, િે પણ આ તલસટમાં સામેલ છે. િે જ સમયે 

મ્્ જી ના સૌિી યુવા ગાયક જંગકકૂક પણ આ યાદીમાં સામેલ છે. જોકે, ગાતયકા સેતલન 
્ડીયોન આ યાદીમાંિી બહાિ િહી ગઈ છે.
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નવી વદલ્ી : શ્રીલંકાની સામે પહેલી T20 મે્ચમાં 
ઈશાન રકશને શાનદાિ ઇતનંગ િમિા િેને ફાયદો 
િયો હિો. િો સાિે દીપક હુ્ડાને પણ ફાયદો િયો 
હિો. ICCએ આજે િેસનકંગ જાહેિ કિી હિી. 
ઓપનિ ઈશાન રકશનને 10 સિાનનો ફાયદો િયો 
છે. િો દીપક હુ્ડાને 40 સિાનનો ફાયદો િયો હિો. 
ઓલિાઉન્ડિ હાતદ્ષક પંડ્ાને પણ બોલિ િેસનકંગમાં 9 
સિાનનો ફાયદો િયો હિો.

ઈશાન, હુડા અને હાવદનિકને શાનદાર પ્રદશનિનનું ઈનામ
ઈિાન રિિનને ફાયદો થયો: ્ટી-20 અને વન-ડેમાં િાનદાિ િમત
મુબંઈમાં િમાયલેી પહલેી મ્ેચમા ંઈશાન રકશને 
ટીમ ઈસન્ડયાન ે ધમાકદેાિ શરૂઆિ અપાવી 
હિી. િણે ે29 બોલમાં 37 િન બનાવયા હિા. 
િણે ેપોિાની ઇતનગંમા ં3 ્ચોગગા અન ે2 છગગા 
ફટકાયા્ષ હિા. ઇતનગંના કાિણ ેિને ેિસેનકગંમાં 
ફાયદો િયો હિો. 33મા સિાનિી 10 સિાનની 
છલાંગ લગાવિા હવ ે23મા સિાને આવી ગયો છ.ે 
િો પહલેી મ્ેચમાં પલયેિ ઑફ ધ મ્ેચ બનલેા દીપક 
હુ્ડાન ે40 સિાનનો ફાયદો િયો હિો. 97મા સિાને 
આવી ગયો છે. િણે ેપહલેી મ્ેચમા ં23 બોલમાં 
41* િનની મહત્વની ઇતનગં િમી હિી.

ટેસટ રેશન્કંગ: બુમરાહને એક સથાનનો િાયદો 
રવવચંદ્ અવશ્વન ચોથા સથાને પહોંચી ગયો
ઈજાના કાિણે લાંબા સમયિી ટીમની બહાિ િહેલા જસપ્રીિ બુમિાહ 
અને ટીમના સટાિ સસપનિ િતવ્ંચદ્રન અતશ્વનને ટેસટ િેસનકંગમાં એક-
એક સિાનનો ફાયદો િયો છે. બોતલંગ િેસનકંગમાં બુમિાહ ત્ીજા સિાને 
અને અતશ્વન ્ચોિા સિાને પહોં્ચી ગયા છે. સાઉિ આતફ્કાના કાતગસો 
િબા્ડાને ત્ણ સિાનનું નુકસાન િિા હવે િે છઠ્ા સિાને આવી ગયો 
છે. બેરટંગમાં ઓસરિેતલયાના સસટવ સસમિ હવે બીજા નંબિે, જયાિે કેન 
તવતલયમસન બે સિાનના ફાયદા સાિે પાં્ચમા નંબિે પહોં્ચી ગયો છે.

{ ICC િેકનિંગમાં ઈિાન 
રિિનને 10 અને દીપિને 40 
સથાનનો ફાયદો થયો

હોકી વલડ્ડ કપ જીતવા પર મળશે વવજેતા ખે્ાડીઓને મોટું ઈનામ

દરેક ખે્ાડીને 1-1 કરોડ રૂવપયા મળશે, 
ઓફડશાના CM પટનાયકની જાહેરાત 

} મુંબઈ

ભાિિીય ફાસટ બોલિ ઉમિાન મતલકે શ્રીલંકા 
સામેની પ્રિમ ટી-20માં 155 રકમી પ્રતિ કલાકની 
્ઝ્ડપે બોલ નાંખીને ઈતિહાસ િ્ચી દીધો હિો. આ 
સાિે િે આંિિિાષરિીય તક્કેટમાં સૌિી ્ઝ્ડપી બોલ 
નાંખનાિો ભાિિીય બોલિ બની ગયો હિો. િેણે આ 
િેકો્ડ્ટ ઈતનંગની 17મી ઓવિના ્ચોિા બોલે નોંધાવયો 
હિો. જેના પિ િેને શનાકાની તવકેટ પણ મળી હિી. 

અગાઉ ભાિિ િિફિી સૌિી ્ઝ્ડપી બોલ નાંખવાનો 
િેકો્ડ્ટ બુમિાહના નામે હિો. િેણે 2018-19ની બો્ડ્ટિ 
ગાવસકિ રિોફીની એર્ડલેે્ડ ઓવલ ટેસટમાં 153.36 રકમી 
પ્રતિ કલાકની ્ઝ્ડપે બોલ નાંખયો હિો. જે અતયાિ સુધી 
ભાિિ િિફિી નંખાયેલો સૌિી ્ઝ્ડપી બોલ હિો.આ 
યાદીમાં બુમિાહ પછી મોહરમદ શમી સિાન ધિાવે છે. 
જેણે 153.3 રકમી પ્રતિ કલાકની ્ઝ્ડપે બોલ નાંખયો 
હિો. જયાિે નવદીપ સૈની 152.85  રકમીની ્ઝ્ડપે બોલ 
નાંખીને ્ચોિા ક્મે છે.

ઉમરાને સૌથી ઝડપી બો્ િેંકી ઈવતહાસ રચયો

જયદેવે િણજીમાં િચયો ઈશતહાસ સપ્ેટમબિમાં યોજાિે મેનસ વન-ડે એશિયા િપ

રણજીની પહે્ી જ ઓવરમાં 
હેવરિક ઝડપનાર પહે્ો બો્ર

એવશયા કપમાં િરી એકવાર 
ભારત-પાફકસતાન ટકરાશે

નવી વદલ્ી: સૌિાષરિના કપેટન જયદવે 
ઉન્ડકટ ેમગંળવાિ ેિણજી રિોફીમાં ઈતિહાસ 
િ્ચી દીધો છ.ે િ ેઆ ્ડોમસેસટક ટનૂા્ષમનેટની 
મ્ેચની પહલેી જ ઓવિમા ંહતેરિક લનેાિ 
પહલેો બોલિ બની ગયો છ.ે જયદવે ેતદલહીની 
સામ ેપહલેી ઇતનંગમા ં12 ઓવિમાં 39 િન 
આપીન ે8 તવકટે ્ઝ્ડપી હિી. જ જયદવે 
બાંગલાદશેિી ટસેટ મ્ેચ િમીન ેપિિ ફયગો છ.ે 

િણે ે12 વર્ષ પછી ટીમ 
ઈસન્ડયામાં એનરિી કિી 
છે ટેસટ કરિયિની બીજી 
મ્ેચ િમી હિી. િ ેમ્ેચમાં 
િણે ે બનન ે ઇતનગંને 
મળીન ે3 તવકટે ્ઝ્ડપી 

હિી. સૌિાષરિના આ સટાિ પલયેિ ે2010માં 
ટસેટ ્ડબેય ૂકયુું હિુ.ં

નવી વદલ્ી:  એતશયા કપમાં ભાિિ અને 
પારકસિાન ફિી એકવાિ આમન-ેસામને 
ટકિાશ.ે ગિુવુાિે એતશયા તક્કટે કાઉસનસલના 
અધયક્ જય શાહ ેએતશયન તક્કટેનો 3 વર્ષનો 
િો્ડ મપે બહાિ પાડ્ો હિો. એતશયા કપ આ 
વખિ ેવન-્ડ ેવલ્ડ્ટ કપની પહલેા સપટેરબિમાં 
િમાશ.ે વન-્ડ ે વલ્ડ્ટ કપ ભાિિમાં જ 
િમાવવાનો છ.ે એતશયા કપ પણ વન-્ડે 

ફોમલેટમા ંજ િમાશ.ે ભાિિ અન ેપારકસિાન 
એક જ ગ્પુમાં છે. ભાિિ-પારકસિાન વમુનસ 
T20 ઇમજીજીંગ એતશયા કપ, મનેસ ઇમજીજીંગ 
50 ઓવિ એતશયા કપ અન ેમનેસ અં્ડિ-19 
એતશયા કપમાં પણ આમન-ેસામન ેટકિાશે.
અધયક્ િહ્ો નિી. િો બીજીબાજ ુએતશયન 
તક્કટે કાઉસનસલ ેહજ ુઆ વાિની પષુટી કિી 
નિી ક ેટનૂા્ષમનેટ કયાં િમાશ.ે

{ ભાિત તિફથી 
આંતિિાષ્ટ્રીય શરિિકે્ટમાં 
સૌથી ઝડપી બોલ 
નાંખવાનો િેિોડ્ટ 
મશલિના નામે નોંધાયો

|  IPL BRIEF
IPL ફ્ેન્ચાઇઝી 
WIPLમાં ખરીદશે ટીમ
CSK, RR, DC, KKR અને 
PBKS જેવી ફ્ેન્ચાઇઝીને રસ

કારવાં િોમચેટમાં રમાઈ શકે છે 
WIP પ્રીવમયર ્ીગ

નવી વદલ્ી: IPLની મોટાભાગની ફ્ેન્ચાઇઝી વુમન્સ 
વપ્રમીયર ્ીગની ટીમ ખરીદવામાં રસ બતાવયો છે. 
WIPLની પહે્ી વસઝન આ વરચે IPLની પહે્ા 
રમાશે. BCCI વુમન્સ IPLની ટીમને વેચવા માટે 
મંગળવારે ટેન્ડર બહાર પાડી ચૂકી છે. ફરપોટ્ડમાં 
જણાવયા પ્રમાણે ચેન્નાઈ સુપર ફકંગસ, રાજસથાન 
રોયલસ, વદલહી કેવપટલસ, કો્કત્તા નાઇટ રાઇડસનિ 
અને પંજાબ ફકંગસે WIPLમાં ટીમ ખરીદવામાં રસ 
બતાવયો છે.

માચનિથી શરૂ થશે WIPL
વુમનસ IPL એટલે કે વુમનસ ઈસન્ડયન તપ્રમીયિ લીગ મા્ચ્ષમાં 
યોજાશે. 26 ફેબ્ુઆિીએ સાઉિ આતફ્કામાં T20 વલ્ડ્ટ 
કપની ઠીક પછી આ ટૂના્ષમેનટનું આયોજન કિવામાં આવયું 
છે. વુમનસ IPLની પહેલી તસ્ઝન બે વેનયૂ પિ િમાશે. કુલ 
22 મે્ચની આ મેગા ઇવેનટમાં દિ ટીમની પાસે 18 પલેયિ 
હશે. િો તવદેશી ખેલા્ડીઓની સંખયા 6 િાખવામાં આવી છે. 
પાં્ચ પલેયિિી વધુ તવદેશી ખેલા્ડીને પલેઇંગ-11માં નહી લઈ 
શકાય.
IPL ફ્કેનચાઇઝીઓએ સાઉથ આશફ્િી લીગમાં પણ ્ટીમ 
ખિીદી છે| સાઉિ આતફ્કામાં આ વર્ષિી શરૂ િનાિા T20 
લીગમાં બધી જ 6 ટીમને IPL ફ્ેન્ચાઇ્ઝીઓના માતલકોએ 
ખિીદી લીધી છે. મુંબઈ ઈસન્ડયનસ, ્ચેનનાઈ સુપિ રકંગસ, 
લખનઉ સુપિ જાયનટસ, સનિાઇ્ઝસ્ષ હૈદિાબાદ, િાજસિાન 
િોયલસ અને તદલહી કેતપટલસે ટીમ ખિીદી છે.
િાિવાં ફોમચે્ટમાં િમાઈ િિકે મેચ| વુમનસ IPL કાિવાં ફોમલેટમાં 
િમાઈ શકે છે. કાિવાં ફોમલેટ એટલે કે એક જ શહેિમાં બધી 
જ મે્ચ િમાશે. પછી તયાંિી બીજા શહેિમાં બધી જ ટીમ 
િવાના િશે. કોતવ્ડ વખિે 2021માં આવી જ િીિે IPL િયો 
હિો. IPLના સેકન્ડ ફે્ઝમાં IPLની ટીમ UAE ગઈ હિી. 
ટૂના્ષમેનટની બધી જ મે્ચ 2 વેનયૂ પિ િમાશે. પહેલો હાફ એક 
જગયાએ અને બીજો હાફ વેનયૂ પિ િમાશે.

13થી 19 જાનયુઆિી સુધી વલડ્ટ િપ િમાિે
નવી વદલ્ી: FIH હોકી વલ્ડ્ટ કપનું દિ 4 વરલે આયોજન િાય છે. તયાિે 
આ વખિનો હોકી વલ્ડ્ટ કપ ભાિિમાં યોજાવવાનો છે. આ ટૂના્ષમેનટ 13-
29 જાનયુઆિી સુધી ઓર્ડશાના ભુવનેશ્વિ અને રૂિકેલામાં િમાશે. આ 
વચ્ે ઓર્ડશાના CM નવીન પટનાયકે મોટી જાહેિાિ કિી છે. િેમણે 
કહ્ું હિું કે જો આ વરલે ભાિિ હોકી વલ્ડ્ટ કપ જીિે છે, િો ટીમના દિેક 
ખેલા્ડીને 1-1 કિો્ડ રૂતપયા આપશે. નવીન પટનાયક રૂિકેલામાં વલ્ડ્ટ 
કપ તવલેજના ઉદ્ાટન સમાિોહમાં આ ઈનામની જાહેિાિ કિી હિી.

વલડ્ડ કપ વવ્ેજમાં 225 રૂમ
વલ્ડ્ટ કપ તવલેજમાં 225 રૂમ છે. આને બનાવવામાં 9 મતહના જેટલો 
સમય લાગયો હિો. આમાં વલ્ડ્ટ કપના ઑરફતશયલસ અને ટીમ િહેશે. 
ઓર્ડશાના CM નવીન પટનાયક ભાિિીય ટીમના ખેલા્ડીઓને પણ 
મળયા હિા. િેમણે ટીમને વલ્ડ્ટ કપ માટે શુભચછા પાઠવી હિી.
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કેનેડામાં 4.31 ્ાખ ઇવમગ્ન્્ટસ 
કાયમી રહેવાસી જાહેર થયા

બુ્ેટ રિેન ચ્ાવશે સાઉદી 
અરબની 32  મવહ્ાઓ

રામ મંવદરનું ઉદ્ાટન 1 
જાન્યુઆરીએ થશે: શાહ

ઓટાવા: કેને્ડામાં વસવાટ કિવાનાં સપનાં જોનાિાઓ માટે 
સાિા સમા્ચાિ છે. કેને્ડાએ ઇતમગ્નટસને કાયમી તનવાસી 
બનાવવાની યોજનાને પ્રાિતમકિા આપી છે અને 2022માં 
આ લક્યને પૂણ્ષ કયુું છે. વ્ડાપ્રધાન જસસટન ટ્રુ્ડોએ દેશમાં કુશળ 
શ્રતમકોની સંખયા વધાિવા માટેની યોજના હેઠળ 2022માં 
4,31,000િી વધાિે ઇતમગ્નટસને કાયમી િહેવાસીની શ્રેણીમાં 
સામેલ કયા્ષ છે. કેને્ડાના ઇતિહાસમાં પહેલીવાિ આટલી 
મોટી સંખયામાં લોકોને આ શ્રેણીમાં ઉમેિાયા છે. ઇતમગ્ેશન, 
રિફયુ્ઝી અને તસરટ્ઝનતશપના જણાવયા અનુસાિ ઇતમગ્નટસને 
કાયમી િહેવાસી બનાવવા માટે ટ્રુ્ડો સિકાિ દ્ાિા તનધા્ષિીિ 
2022ના લક્યને પૂિું કિી લેવામાં આવયું છે. 2021માં 4 લાખ 
લોકોને કાયમી િહેવાસી બનાવવામાં આવયા હિા.

સઉદી: સાઉદી અિબમાં ્ચાિ વર્ષ પહેલાં જ મતહલાઓના 
ડ્ાઇતવંગનો પ્રતિબંધ હટાવી લેવામાં આવયો હિો. તયાિે હવે 

અહીંની મતહલાઓ બહુ જલદી બુલેટ 
રિેન પણ ્ચલાવિી જોવા મળશે. 
ક્ાઉન તપ્રંસ અને વ્ડાપ્રધાન મોહરમદ 
તબન સલમાનના તવ્ઝન-2030 
અંિગ્ષિ મતહલાઓનું આ સપનું 
ટૂંક સમયમાં સાકાિ િવા જઈ િહ્ું 

છે. સાઉદી આિબ િેલવે્ઝે (SAR) આ અંગે જાણકાિી આપી 
હિી. આ સાિે જ મતહલા બુલેટ રિેન ડ્ાઈવિનો એક વીર્ડયો 
પણ શેિ કયગો છે. હાલ 32 મતહલાની પહેલી બે્ચ િેમની 
રિેતનંગ પૂણ્ષ કિી ્ચૂકી છે.

નવી વદલહી: ઉતિિ પ્રદેશના અયોધયામાં બની િહેલા િામ 
મંતદિનું ઉદ્ાટન 1 જાનયુઆિી 2024ના િોજ િશે. કેનદ્રીય 

ગૃહ પ્રધાન અતમિ શાહે ગુિુવાિે 
આ માતહિી આપી હિી. ખાસ વાિ 
એ છે કે, દેશમાં લોકસભાની ્ચૂંટણી 
2024માં જ યોજાવાની છે. આ 
સસિતિમાં િામ મંતદિના ઉદ્ાટનની 
િાિીખને પણ ભાજપની મિની 

િાજનીતિ સાિે જો્ડવામાં આવી િહી છે. િામ મંતદિના તનમા્ષણ 
અને ઉદ્ાટનની જાહેિાિ અંગે અતમિ શાહે કહ્ું કે, કોંગ્ેસે 
કોટ્ટમાં િામ મંતદિના તનમા્ષણમાં અવિોધ ઉભો કયગો.

જોશીમઠમાં ડોર-ટુ-ડોર સવચે શરૂ કરવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવયું

જમીન ધસી પડવાનું કારણ શહેરમાંથી 
પસાર થતી 16 ફકમી ્ાંબી ટન્

छछछ: छछछજાપાનમાં ્ઝ્ડપિી વધી િહેલી વસિીના કાિણે 
સિકાિ િાજધાની ટોકયો સતહિ અનય મહાનગિોને 
છો્ડવા માટે દિેક બાળક દીઠ 6 લાખ 36 હજાિ રૂતપયા 
આપી િહી છે. જેિી િે ગ્ામીણ તવસિાિોમાં જઈ િેમનું 
ઘિ બનાવી શકે. જાપાનની સિકાિનું કહેવું છે કે યુવાન 
પેિેંટસ જો ટોકયો છો્ડી કયાંક બીજે સિાયી િાય છે િો 
િેમને બીજી અનય સુતવધાઓ પણ આપવામાં આવશે. 
સિકાિને આશા છે કે વર્ષ 2027 સુધી 10 હજાિ લોકો 
ટોકયોિી ગ્ામીણ તવસિાિોમાં જિા િહેશે.

ગામડાઓમાં વસવા પૈસા આપે છે જાપાનની સરકાર
ભાિત, ચાઈના, જાપાનની સિિાિ સતત  વધતી વસશતથી શચંશતત
તવશ્વમાં કેટલાક દેશો વધિી વસતિિી ત્ચંતિિ 
છે. જેમાં ભાિિ, ્ચાઈના અને જાપાન જેવા દેશ 
સામેલ છે. િાજધાની તદલહીિી લઈ બેઈજીંગ 
અને ટોકયોમાં લોકોની વસિી ્ઝ્ડપિી વધી 
િહી છે. આ વધિી વસતિને ઓછી કિવા 
માટે જાપાન સિકાિે િસપ્રદ અને એક અલગ 
િીિનો પ્રયાસ કયગો છે. એક રિપોટ્ટ અનુસાિ, 
ટોકયો તવશ્વનું સૌિી મોટું શહેિ છે, જેની 
વસતિ અંદાજીિ 3.8 કિો્ડ જેટલી છે. સિકાિી 
આંક્ડા અનુસાિ, જાપાનની વસિીમાં ્ઝ્ડપિી 
પરિવિ્ષન જોવા મળી િહ્ું છે.

ગામડાઓમાં ચાઈલડકેર સુધી પહોંચવું સરળ
જાપાનમાં ખાલી િઈ ્ૂચકેલા િાલુકા અને ગામ્ડાઓમાં ગ્ામીણ જીવન 
માટે લોકોને આકતર્ષિ કિવામાં આવી િહ્ા છે. ્ચાઈલ્ડકેિ સુધી પહોં્ચવું 
સિળ બનાવવામાં આવી િહ્ું છે. નાગાનો પ્રાંિના ઓટાિી ગામમાં ઘણા 
લોકો િહે છે. ફિીિી મજબૂિ કિવા માટે પ્રયાસ કિવામાં આવી િહ્ા છે.

શહેર છોડી જવાવાળા ્ોકોને રોજગારીમાં મદદ
જ ેલોકો શહિે છો્ડીન ેજઈ િહ્ા છ,ે સિકાિ િમેન ેિોજગાિ જમાવવા માટે 
પણ આતિ્ષક મદદ કિી િહી છ.ે વર્ષ 2021 માત્ 2 હજાિ 400 લોકોએ જ 
આ સસકમ પસદં કિી છ.ે એટલ ેટોકયોની વસિીના માત્ કલુ 0.006% લોકો.

{ બાળિ દીઠ રૂ. 6 લાખ આપે છે, 
છતાં લોિો િહેિમાં જતા નથી

NTPC અને હેલંગ બાયપાસ પ્ોજે્્ટને િોિી દેવામાં આવયો: જોશીમઠ, ઉત્તરાખંડના ચમો્ી વજલ્ામાં જમીન અને પવનિતો ધસી રહા છે. જોશીમઠના 
561 ઘરોમાં વતરાડો પડી છે. આપવત્તના ભણકારાને કારણે કેન્દ્ સરકારે NTPC તપોવન-વવષણુગઢ હાઇડ્ોઇ્ેશકરિક પ્રોજેકટ અને હે્ંગ બાયપાસ પરનું 

કામ આગામી આદેશ સુધી અટકાવી દેવામાં આવયું છે.આ દરવમયાન ગુરુવારે રાત્ે અને શુરિવારે સવારે, વહીવટીતંત્ અને રાજય ફડઝાસટર મેનેજમેન્ટના 
અવધકારીઓ સવહત વનષણાતોની ટીમે જોશીમઠમાં અસરગ્સત વવસતારોમાં ડોર ટુ ડોર સવચે કયયો હતો.

સૌથી મો્ટો સવાલ: િું 1976ની શમશ્ા િશમ્ટીના રિપો્ટ્ટને અવગણવામાં આવયો
1 જોશીમઠમાં જમીન ધસી પ્ડવી 

િે કોઈ નવી વીિ નિી. 1976ની 
તમશ્રા કતમટીના રિપોટ્ટમાં જોશીમઠમાં 
જમીન ધસી પ્ડવાની વાિ કહેવામાં 
આવી હિી.

2 તમશ્રા કતમટી મુજબ જોશીમઠ મોટા 
ભવન બનાવવાનું 1962 બાદિી 

શિુ િયું. તયાિે પણ લોકોઅ ભુસખલન 
િવાની ફરિયાદો કિી હિી. 

3 તમશ્રા કતમટીની િ્ચના કિવામાં 
આવી હિી. રિપોટ્ટમાં આ 

જણાવાયું હિુ- જોશીમઠમાં ઘણી 

એજનસીઓએ જંગલોનો નાશ કયગો છે.

4 ખ્ડકાળ ઢોળાવ ખુલલા અને ્ઝા્ડ 
વગિના િઈ ગયા છે. જોશીમઠ 

લગભગ 6,000 મીટિની ઉં્ચાઈ પિ 
આવેલું છે, પિંિુ વૃક્ોને 8,000 ફૂટ 
પાછળ ધકેલી દીધા છે.

5 વૃક્ોના અભાવે ધોવાણ અને 
ભૂસખલનનું પ્રમાણ વધયું છે.

6 ઉચ્ પવ્ષિ તશખિો કુદિિી 
આપતતિઓ માટે ખુલલા િઈ 

ગયા છે. ની્ચે સિકિા મોટા પથિિોને 
અટકાવવા માટે કંઈ જ નિી.

રિપોટ્ટમા ંસલાહ આપવામાં આવી હિી ક ેજોશીમઠમાં ભાિ ેબાધંકામનુ ંકામ બધં કિી 
દવે ુજોઈએ. િસિાના સમાિકામ અન ેઅનય બાંધકામ માટ ેમોટા પથિિોનુ ંખોદકામ 
અિવા બલાસટ કિીન ેદિૂ કિવામા ંન આવ.ે આ તવસિાિમાં વૃક્ો અન ેઘાસ વાવવા 
માટ ેમોટી ્ઝુબંશે ્ચલાવવામા ંઆવ.ે નક્િ ડ્નેજે તસસટમ પણ બનાવવી જોઈએ.

બાંધિામ બંધ િિી દેવા આપી હતી સલાહ

અલકનદંા નદી િિફ આગળ વધિા શહિેને કાિણે 561 
મકાનોમાં તિિા્ડો પ્ડી ગઈ હિી. હવે આ તિિા્ડોમાંિી 
પણ પાણી નીકળવા લાગયુ ંછ.ે િે પછી ઘણા લોકોએ ઘિ 
છો્ડી દીધા છ.ે ભસૂિિશાસત્ીઓ ્ચિેવણી આપી છ ેકે 
િાતકાતલક તનણા્ષયક પગલાં નહી ંલવેામાં આવ ેિો મોટી 
દઘુ્ષટના િઈ શક ેછે. જોશીમઠનુ ંઅસસિતવ ધવસિ િઈ શકે 
છ.ે હોટલે વય ૂઅન ેમલિેી ર્ડ્ઝાસટિ મનેજેમનેટ એકટ 
2005 હઠેળ આગળના આદશેો સધુી ધમ્ષશાળાનુ ંકામકાજ 
બધં કિી દવેામાં આવયંુ છે.

જોિીમઠમાં ભૂસખલનથી િયા 
િાજયો અને શવસતાિને થિે અસિ? 

િાજય સિકાિ ે ગિુવુાિ ે 2,000 તપ્ર-ફતેબ્કટે્ેડ મકાનો 
બનાવવાનો તનદલેશ પણ આપયો હિો. આ સાિ ેસૌિી વધુ 
અસિગ્સિ 38 પરિવાિોન ેપણ ખસ્ેડવામાં આવયા છે. 
ગિુવુાિ ેકલુ નવ પરિવાિોન ેસિળાંિિ કિવામા ંઆવયા 
હિા, ્ચમોલી તજલલા િતં્એ ગિુવુાિ ેતહનદસુિાન કસંરિકશન 
કેપની લીમીટે્ડ અને નેશનલ િમ્ષલ પાવિ કોપગોિશેન)
ન ે્ઝમીન ધસી પ્ડવાન ેકાિણ ેઉતિિાખ્ંડના જોશીમઠિી 
પલાયન કિનાિા અસિગ્સિ પરિવાિોન ેઆશિો આપવા 
માટનેી વયવસિા િયૈાિ કિવા માટે કહવેામાં આવયુ ંછ.ે

અતયાિ સુધીમાં 43  પરિવાિોને 
સુિશક્ષત સથળે ખસેડવામાં આવયા 

િાજય સિકાિ ેતજયોલોતજકલ સવલે ઓફ ઈન્ડીયા, વાર્ડયા ઈનસટીટુ્ટ અન ેIIT િિુકીના 
વજૈ્ાતનકોની ટીમ બનાવી છ.ે આ ટીમ કાિણો અંગનેી િપાસ કિશ.ે પ્રદશે ભાજપ 
સગંઠન ેપણ 14 સભયોની કતમટી બનાવી છ.ે

શવિોધ બાદ સિિાિે તાતિાશલિ ્ટીમ બનાવી

િું િહેિની નીચે 16 રિમી 
લાંબી ્ટનલ ડૂબી જવાનું 

મુખય િાિણ છે?
ફેબ્ુઆિી 2021માં િપોવન 
હાઇડ્ોઇલેસકરિક પ્રોજેકટમાં પૂિને 
કાિણે ઘણં નુકસાન િયું હિું. 
કાટમાળ ટનલમાં ઘૂસી ગયો હિો. 
હવે ટનલ બંધ છે. પ્રોજેકટની 16 
રકમી લાંબી ટનલ જોશીમઠની 
ની્ચેિી પસાિ િાય છે. વૈજ્ાતનકોનું 
કહેવું છે કે ટનલમાં કદા્ચ ગેસ બની 
િહ્ો છે, જે ઉપિની િિફ દબાણ 
બનાવી િહ્ો છે.
િશવગ્ામ વોડ્ટમાં સૌથી વધ ુ561 ઘિોમાં 
શતિાડો: 561માંિી ગાંધીનગિ વો્ડ્ટમાં 
127, માિવા્ડી વો્ડ્ટમા ં28, લોઅિ 
બજાિ વો્ડ્ટમાં 24, તસહંધાિ વો્ડ્ટમાં 
52, મનોહિ બાગ વો્ડ્ટમાં 71, ઉપલા 
બજાિ વો્ડ્ટમાં 29, સનુીલ વો્ડ્ટમાં 
27, 50 પાિાસિી અન ેિતવગ્ામમાં 
153 મકાનો અન ેદકુાનોમાં તિિા્ડો 
પ્ડી જવાના અહવેાલ છે.


