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ભારતના વડાપ્રધાન નરે ન્દ્ર માેદીની અ�ક્ષતામાં �બ્ર� દેશાેનું 13મું �શખર સંમેલન

આતંકવાદ સામે એક થવા મોદ�નું આહવાન
અાતંકવાદ િવરાેધી યાેજનાને �ીકારવા ઠરાવ પસાર ઃ અફઘાનની ���ત માટે પુતીને �ચ� તા �� કરી

કાર ક�પની ફોડર્ સાણંદ-ચેન્નાઈ પ્લાન્ટ
બંધ કરશે, 4000 નોકરી �ખમમાં

નવી �દલ્હી

પ્રધાનમંત્રી નર�ન્દ્ર મોદીએ ગુ�વાર�
િબ્રક્સના ૧૩માં િશખર સંમેલનની
અધ્યક્ષતા કરતા ક� ક� છ�લ્લા દોઢ
દાયકામાં િબ્રક્સે અનેક િસિદ્ધઓ
હાિસલ કરી છ�. આજે આપણે િવશ્વની
ઉભરતી અથર્વ્યવસ્થાઓ માટ� એક
પ્રભાવકારી અવાજ છીએ. િવકાસશીલ
દ�શોની પ્રાથિમકતાઓ પર ધ્યાન ક�ન્દ્રીત
કરવા માટ� આ મંચ ઉપયોગી ર�ં
છ�. આ સાથે જ મોદીએ સંશાધનોના
સિહયારા ઉપયોગ સાથે આતંકવાદ
સામે િબ્રક્સ દ�શોને લડવા આહવાન કયુ�
હતું. જે બાદ બેઠકમાં આતંક િવરોધી
યોજનાનો સ્વીકાર કરવા સ્વાનુમતે
ઠરાવ થયો હતો.
બેઠક દરિમયાન મોદીએ ક�
ક�, આપણે તે નક્કી કરવાનું છ� ક�
િબ્રક્સ આગામી ૧૫ વષ�માં વધુ
પ�રણામદાયી થાય. ભારતે પોતાની
અધ્યક્ષતા માટ� જે થીમ પસંદ કરી છ�,
તે આ પ્રાથિમકતા દશાર્વે છ�- િબ્રક્સ
એટ ૧૫- ઈન્ટ્રા-િબ્રક્સ કોપ�ર�શન
ફોર કન્ટીન્યૂટી, કોન્સોિલડેશન એન્ડ
કોન્સેનસસ.
તેમણે ક�ં ક�, હાલમાં પહ�લા
‘િબ્રક્સ �ડિજટલ હ�લ્થ સંમેલન’નું

�ાેક પૂરાે થયા બાદ ગાડીઅાેનું વેચાણ પણ બંધ કરાશે

આયોજન થયું હતું. ટ�ક્નોલો�ની
મદદથી સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ સુધી પહ�ચવા
માટ� આ એક ઇનોવે�ટવ પગલું છ�.
નવેમ્બરમાં આપણા જળ સંસાધન મંત્રી
િબ્રક્સ ફોમ�ટમાં પ્રથમવાર મળશે.
આ બી�વાર છ� જ્યાર� પ્રધાનમંત્રી
નર�ન્દ્ર મોદી િબ્રક્સ િશખર સંમેલનની
અધ્યક્ષતા કરી રહ્યા છ�. આ પહ�લા
તેમણે ૨૦૧૬માં ગોવામાં િશખર
સંમેલનની અધ્યક્ષતા કરી હતી. જ્યાર�
આ ત્રી�વાર છ� ક� ભારત ૨૦૧૨ અને
૨૦૧૬ બાદ િબ્રક્સ િશખર સંમેલનની

અફઘાિનસ્તાન તેના
પડોશી દ�શો માટ� િચંતાનું
કારણ ન બનેઃ પુતીન

સંમેલનમાં રિશયાના રા�પિત વ્લાદીમીર પુિતને
અફઘાિનસ્તાનનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને ક�
હતું ક� અમે�રકા અને તેના સહયોગી દ�શોએ
અચાનક અફઘાિનસ્તાન છોડી દીધું તેના કારણે
જ હાલ ઘણી મોટી સમસ્યા ઉભી થઇ છ�. પુિતને
ક�ં હતું ક� હાલ સમગ્ર િવશ્વ સમક્ષ સુરક્ષાનો
એક મોટો પડકાર ઉભો થયો છ�. તેથી ત્રાસવાદ
અને નશીલા પદાથ�ની હ�રાફ�રી ઉપર અંક�શ
મેળવવો ખુબ જ જ�રી છ�. અફઘાિનસ્તાને તેના
પાડોશી રા�ો માટ� ત્રાસવાદનો અડ્ડો અને માદક
દ્રવ્યોનું ક�ન્દ્ર બનવું �ઇએ નહ�.

યજમાની કરી ર�ં છ�.
િબ્રક્સે છ�લ્લા બે દાયકામાં ઘણી
િસિદ્ધઓ હાંસલ કરી છ�. આજે
આપણે િવશ્વના ઉભરતા અથર્તંત્રો
માટ� પ્રભાવશાળી અવાજ છીએ. ફોરમ
િવકાસશીલ દ�શોની પ્રાથિમકતાઓ પર
ધ્યાન ક�ન્દ્રીત કરવા માટ� પણ ઉપયોગી
ર�ં છ�. આપણે સુિનિશ્ચત કરવું પડશે
ક� આગામી ૧૫ વષર્માં િબ્રક્સ વધુ
ઉત્પાદક બને. ભારતે પોતાની અધ્યક્ષતા
માટ� જે થીમ પસંદ કરી છ� તે આ
પ્રાથિમકતાને પ્રિતિબંિબત કર� છ�.

નવી �દલ્હી/ચેન્નાઈ
ફોડર્ ઈ�ન્ડયાએ ભારતમાં પોતાનું
મેન્યુફ�ક્ચ�ર�ગ બંધ કરવાની આજે
�હ�રાત કરતાં જ ઓટોમોબાઈલ
ઉદ્યોગમાં ખળભળાટ મચી રહ્યો છ�.
ફોડર્નું એક પ્રોડક્શન યુિનટ સાણંદમાં
પણ આવેલું છ�, જેને ક�પનીએ તાળાં
મારવાની તૈયારી કરી લીધી છ�. ક�પની
દ્વારા જણાવાયું છ� ક�, સાણંદ પ્લાન્ટને
૨૦૨૧ના ચોથા ક્વાટર્ર સુધીમાં
બંધ કરી દ�વાશે, જ્યાર� ચેન્નૈ પ્લાન્ટને
૨૦૨૨ ક્વાટર્રના બી� ક્વાટર્ર
સુધીમાં બંધ કરી દ�વાશે. સાણંદમાં
ફોડર્નો પ્લાન્ટ માચર્ ૨૦૧૫માં
શ� થયો હતો. તે વખતે રાજ્યના
સીએમ આનંદીબેન પટ�લ પણ તેના
ઉદ્ઘાટનમાં મોજૂદ રહ્યાં હતાં.
ક�પનીના જણાવ્યા અનુસાર,
તેણે આ બંને પ્લાન્ટમાં ગાડીઓનું
ઉત્પાદન પણ અટકાવી દીધું છ�.

છ�લ્લા ૧૦ વષર્માં ફોડ� ૨ અબજ
ડોલરની ખોટ કરી છ�, જ્યાર�
૨૦૧૯માં તેણે ૦.૮ અબજ ડોલરની
િમલકતોની માંડવાળ કરી હતી. ફોડર્
પોતાની પોપ્યુલર કાસર્ની આયાત
કરીને તેનું વેચાણ ચાલુ રાખશે. ફોડર્
હાલ ભારતમાં �ફગો, એસ્પાયર,
ફ્ર�સ્ટાઈલ, ઈકોસ્પોટર્ અને એન્ડેવર
જેવી કાસર્ વેચે છ�. હાલ તેનો જેટલો
પણ સ્ટોક છ� તેનું વેચાણ પૂ�ં થયા
બાદ તેનું વેચાણ અટકાવી દ�વાશે.
ફોડર્ ઈ�ન્ડયાના એમડી અને પ્રેિસડેન્ટ
અનુરાગ મલ્હોત્રાના જણાવ્યા
અનુસાર, ક�પની પોતાના હાલના
કસ્ટમસર્ની સંભાળ લેવાનું ચાલુ
રાખશે. આ િસવાય ફોડર્ ડીલસર્ સાથે
પણ સંપક�માં છ�. ઉલ્લેખનીય છ� ક�,
આ પહ�લા અમે�રકન ક�પની જનરલ
મોટસ� પણ ભારતમાંથી પોતાના
ઉચાળા ભયાર્ હતા.

વાહનોના વેચાણમાં
ભારતીય માક�ટ મહ�વનું

ભારત ગાડીઓનાં સૌથી મોટા બ�રમાંનું એક
ગણાય છ�, પર�તુ દ�શના માક�ટ પર મા�િત,
�ન્ડાઈ, ટાટા જેવી ક�પનીઓનો ભાર� દબદબો
છ�. તેમાંય અડધાથી વધુ માક�ટ તો માત્ર મા�િત
પાસે જ છ�. જેની સસ્તી અને ભારતીયોને
પરવડે તેવી કાર બનાવવાની મહારથને આજ
સુધી બી� કોઈ ક�પની પહ�ચી નથી શક�.
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પ્રવાસીઓ��એ� એ�રાઈવ કે ન મ�ોબાઈલ એ�પ કે વેબ એ�પ ઉપર પ�ોતાની તમામ માહિતી આ�પવી પડશે

ઓન્ટેરિયો
કેનેડાએ સાતમી સપ્ટેમ્બરથી પોતાની સરહદો તમામ એવા વિદેશી
પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લી મુકી છે, જેમણે કોવિડ-૧૯ની કેનેડામાં માન્ય
હોય તેવી વેકસીનના બંને ડોઝ લીધા હોય. એટલે કે પ્રવાસીએ ફાઈઝર,
મોર્ડેના કે એસ્ટ્રાઝેન્કાના બંને ડોઝ લીધા હોય કે પછી જેસન વેકસિનનો
એક ડોઝ લીધો હોય તેમને જ પ્રવેશ મળી શકશે. આ પ્રવાસીઓએ
કેનેડા પ્રવાસના ૧૪ દિવસ પહેલા વેકસિનના ડોઝ લીધા હોવા
જોઈએ. કેનેડાએ પહેલા વેકસિનેટેડ અમેરિકન નાગરિકો માટે નવમી
ઓગસ્ટથી પ્રવેશ આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. ત્યાંથી પૂર્ણ રીતે વેકસિનેટેડ
વિદેશી પ્રવાસીઓને પ્રવેશ આપવાની દિશામાં કામ શરૂ થયું હતું. કેનેડા
આવનારા પ્રવાસીઓએ એરાઈવ કેન મોબાઈલ એપ કે વેબ એપ રાખવું

પડશે. જયાં તેમણે પોતાની અંગત જાણકારીઓ અને પ્રવાસની જાણકારી
આપવાની રહેશે. તેમણે આગમન પહેલા કોવિડ-૧૯ મોલેકયુલર
ટેસ્ટના રિપોર્ટ પણ રાખવો પડશે. વેકસિનેટેડ પ્રવાસીઓ માટે પણ એ
ફરજિયાત છે. તેમણે વેકસિન સર્ટીફિકેટ પણ રજુ કરવું જોઈએ. આવા
પ્રવાસીઓને કેનેડામાં કવોરન્ટાઈનમાંથી મુકિત આપવામાં આવશે.
આમ છતાં તેમણે કવોરન્ટાઈન માટેની તૈયારી રાખવી પડશે. કેમ કે, જો
સરહદના અધિકારીઓને પ્રવાસીઓના પુરાવાઓથી સંતોષ નહીં થાય તો
કવોરન્ટાઈન પાળવું પડશે. ૧ર વર્ષથી ઓછી વયના પ્રવાસીઓને પણ
કેનેડામાં પ્રવેશ મળશે, જો તેમણે વેકસિન નહીં લીધી હોય, પરંતુ એમના
માતા-પિતાએ વેકસિનના બંને ડોઝ લીધા હશે, તેમને પણ કવોરન્ટાઈનથી
મુકિત અપાશે. વેકસિનેટેડ ન હોય એવા વિદેશી પ્રવાસીઓને કેનેડામાં

પ્રવેશ નહીં મળે. માત્ર ટેમ્પરરી વર્કર્સ, ઈન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટસ,
રાજદ્બારીઓ અને આવશ્યક કામ માટે પ્રવાસ કરનારાઓને પ્રવેશ મળી
શકશે. જો કે, તેમણે કેનેડા આવ્યા પછી ૧૪ દિવસનો કવોરન્ટાઈન
પાળવો પડશે. આંતરરાષ્ટ્રીય ફલાઈટસ માટે કેનેડાના નવ એરપોર્ટ
નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ટોરોન્ટો પીયરસન, મોન્ટ્રીયલ ટ્રુડો
ઈન્ટરનેશનલ, વાન્કુંવર, કાલગેરી, હેલીફેકસ સ્ટાનફિલ્ડ, કયુબેક સિટી
જેન લેસાજે, ઓટાવા મેકડોનાલ્ડ -કાર્ટીયર, વિનિપેગ જેમ્સ આર્મસ્ટ્રોંગ
રીચાર્ડસન અને એડમન્ટન ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે.
સપ્ટેમ્બરની ર૧મી સુધી ભારતથી આવનારી ફલાઈટસ પરનો પ્રતિબંધ
યથાવત રહેશે. એ રીતે જ મોરોક્કોથી આવનારી ફલાઈટસ પર પણ
ર૯મી સપ્ટેમ્બર સુધી પ્રતિબંધ રહેશે.

વેક્સીનેશન મુદ્દે નિવેદન બાદ પીએમ ઉત્તર પશ્ચિમ ટોરોન્ટોમાં ગોળીબાર
થતાં
ઘવાયે
લ
ા
એકનુ
ં
સ્થળ
પર
મોત
ટ્રુડો ઉપર વિરોધીઓએ પત્થર ફેકયાં
ચૂંટણીમાં પાર્ટી વિજયી થશે ત�ો કામદાર�ો તથા વેપારીઓ��ને રાહત ચાલુ રાખવાનું વચન

વેલાન્ડ, ઓન્ટેરિયો
સોમવારે કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટીન
ટ્રુડો જયારે વેલાન્ડ ખાતેના સ્ટીલ
પ્લાન્ટની મુલાકાતે ગયા હતા, ત્યારે તેમણે
આ વાત ફરી દોહરાવતા વિરોધીઓએ
તેમની ઉપર પત્થરો ફેંકયા હતા. તેમણે
પોતાના વકતવ્યમાં એમ પણ કહ્યું હતું
કે, જો ચૂ્ટણીમાં તેમનો પક્ષ જીતશે તો
કામદારો અને વ્યાપારીઓને મહામારી
અંગેની રાહતો મળતી રહેશે.
આ દરમિયાન કેટલાક લિબરલ પાર્ટી
વિરોધીઓએ તેમનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરવા

ઘોંઘાટ મચાવ્યો હતો અને કેટલાક તોફાની
તત્વોએ તકનો લાભ લઈને વડાપ્રધાન
ઉપર પત્થરો ફેંકયા હતા.
આ જુથે ટ્રુડોની બીજી ચૂંટણીસભામાં
પણ ધાંધલ મચાવી હતી. જો કે, આમ
છતાં પીએમ ટ્રુડો જરાય ગુસ્સે થયા ન
હતા. તેમણે ઉપસ્થિત મેદની સમક્ષ જઈને
લોકો સાથે હાથ હલાવીને અભિવાદન કર્યું
હતું અને કહ્યું હતું કે, તેઓ વિરોધીઓ
સામે ઝુકશે નહીં. મહામારી સામેની
તેમની નીતિઓ ઉપર વિરોધીઓનું દબાણ
નહીં ચાલે. તેમણે કહ્યું હતું કે, દેશમાં ઘણા

ઓછા લોકોને સરકાર પર વિશ્વાસ નથી.
પરંતુ મોટાભાગના કેનેડીયનો મહામારી
સામેની લડાઈમાં સરકારની સાથે છે.
વેકસીનનો વિરોધ કરનારાઓને તો
અમે વિરોધી પણ માનવા તૈયાર નથી. કેમ
કે, મહામારીના નિષ્ણાંતો પણ મહામારી
સામેની લડાઈમાં વેકસીનેશનને જ
મહત્વની બાબત ગણાવી રહ્યા છે.
ટ્રુડો જયારે વેકસીન નહીં લેનારાઓની
ટીકા કરે છે ત્યારે લોકો એમનો ગુસ્સો
ઠાલવે છે. લોકો હવે વડાપ્રધાન પર
પત્થરો ફેંકતા પણ ડરતા નથી.

ટોરોન્ટો
મંગળવારની
રાત્રે ઉત્તર પશ્ચિમ
ટોરોન્ટોમાં
થયેલા
ગોળીબારમાં
એક
વ્યકિતનું મૃત્યુ નિપજયું
હતું. આ ઘટના
ડિ્રફટવુડ એવેન્યુ અને
ગ્રાન્ડ્રાવિને ડ્રાઈવમાં
જેન સ્ટ્રીટ અને ફિન્ચ એવેન્યુ નજીક
બની હતી, જયાં ઘટના બાદ તરત જ
રાત્રે ૯.૦૦ વાગ્યે પોલીસ પહોંચી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ ગોળીબારનો
અવાજ સંભળાયો હતો. અધિકારીઓ
પહોંચ્યા ત્યારે એક વ્યકિત ઘવાયેલી

હાલતમાં મળ્યો હતો અને ઘટનાસ્થળે જ
મૃત્યુ પામ્યો હતો. મૃતકની લાશનો કબજો
લઈને તેને પીએમ માટે મોકલી અપાઈ
હતી. આ ઘટનાની વધુ તપાસ પોલીસના
હોમિસાઈડ યુનિટને સોંપવામાં આવી
હોવાનું પણ પોલીસે જણાવ્યું હતું.
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આખા દેશમાં મકાનોના રિસેલ માર્કેટમાં ઉછાળો, બીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં અંદાજે ૪૧૦૦૦૦ કેનેડિયનોએ હોમ લોન લીધી
ઓન્ટેરિયો ઃ ઈકિવફેકસ તરફથી પ્રાપ્ત
ત્યારે સર્જાશે જયારે વ્યાજના દર વધશે.
ટોરોન્ટો
પં
થ
કમાં
મકાનોની
માં
ગ
સામે
પુ
ર
વઠામાં
ઘટને
કારણે
ભાવ
વધવા
માં
ડ્
યા
થતાં આ અઠવાડિયાના આંકડાઓ મુજબ
તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, વ્યાજદરોમાં

હાઉસિંગ માર્કેટમાં સરેરાશ કેનેડિયનના
માથે વધુ ગીરો દેવું હોવાનું બહાર આવ્યું
છે. વર્ષના બીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં
અંદાજે ૪૧૦૦૦૦ કેનેડિયનોએ હોમ
લોન લીધી હતી. જે અગાઉના વર્ષના આ
સમયગાળાની સરખામણીમાં ૬૦ ટકા
વધુ છે. કોવિડ-૧૯ની મહામારી હોવા
છતાં કેનેડાના હાઉસિંગ માર્કેટમાં તેજી
જોવા મળી હતી. જો કે, એનું એક કારણ
ઓછા વ્યાજદરો પણ છે. જે સરકારે
હાઉસિંગ માર્કેટના પ્રોત્સાહન અને પોતાનું
ઘર લેનારને રાહત માટે જાહેર કર્યા હતા.
જેને કારણે ઘર ખરીદનારા કેનેડીયનો વધુ
મોકળાશવાળા ઘર ખરીદી શકયા હતા.
કેનેડામાં સરેરાશ રીસેલ હોમની
કિંમતમાં પણ માર્ચ માસ દરમિયાન

ટોરોન્ટો : ટોરોન્ટો રીજિયોનલ રીયલ એસ્ટેટ બોર્ડના જણાવ્યા મુજબ ઓગસ્ટ માસમાં મકાનોના વેચાણમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો
હતો. જે આ વર્ષના આરંભે તેજી દર્શાવતો હતો. માંગ સામે પુરવઠામાં ૪૩ ટકાનો ઘટાડો હોવાથી બજારમાં તંગી વર્તાઈ રહી છે.
ઓન્ટેરિયોના બોર્ડે પણ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, ઓગસ્ટમાં ૮પ૯૬ મકાનોનું વેચાણ થયું હતું. જે ગયા વર્ષના આ સમયગાળામાં
થયેલા ૧૦૭૩૮ના વેચાણની સરખામણીમાં ૧૯.૯ ટકા ઓછું છે. જે ગયા વર્ષે જુલાઈના ૯૩૬૮ની સરખામણીમાં ૮ ટકા ઓછા
હતા. નવા લિસ્ટીંગનો આંક ૧૦૬૦૯ છે. જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ૪૩ ટકા ઓછો હતો. જે ગયા ઓગસ્ટમાં ૧૮પ૯૯ હતો
અને જુલાઈમાં ૧રપપ૧થી ૧પ ટકા ઓછો હતો. ટોરોન્ટોના રી-મેકસ હોલમ રીચાર્ડસ ગૃપના રીયલ્ટી એજન્ટ જેની સાઈમને કહ્યું
હતું કે, મોટાભાગના ખરીદનારાઓ અને વેચનારાઓ આરામ કરવાના મુડમાં હતા અને ઓગસ્ટમાં તેજી આવે પછી જ બજારમાં
પાછા ફરવાની તૈયારી રાખતા હતા. માંગની સામે પુરવઠો ઓછો હોવાનું એક કારણ વેચાણમાં ગયા વર્ષે આવેલો ઘટાડો પણ
હતું. આ કારણોસર નવા વર્ષે મકાનોની માંગ ઘણી વધવાની છે. વ્યાજદરમાં ઘટાડાને કારણે પણ ખરીદનારાઓમાં ઉત્સાહ જોવા
મળ્યો હતો. સાઈમને એમ પણ કહ્યું હતું કે તમામ પ્રકારના મકાનોની માંગ વધી રહી છે. એમના ભાવો પણ વધી રહ્યા છે.
ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. જે ૭૧૬૦૦૦ વિશાળ બેડરૂમમાં સુવાનો લાભ લઈ છે. જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ર૦
યુએસ ડોલર જેટલો હતો. જો કે, રહ્યા હતા. જે સરવાળે તો દેવામાં ટકા વધુ હતી. આમ કેનેડિયનોએ ર.૧પ
ત્યારબાદ કિંમતોમાં થોડો ઘટાડો પણ વધારો કરનારૂં જ હતું. ઈકિવફેકસના ટ્રીલિયન યુએસ ડોલરનું દેવું કર્યું છે.
જોવા મળ્યો હતો. આમ છતાં એ વધારો જણાવ્યા મુજબ નવી હોમલોનની સરેરાશ જે કેનેડાના અર્થતંત્ર કરતા પણ વધુ છે.
મહામારી પહેલા કરતા વધુ હતો. ૩પપ,૦૦૦ યુએસ ડોલર જેટલી રહી ઈકિવફેકસના રેબેકા ઓકેસે મીડિયાને
ભાવવધારા છતાં ઘણા મકાન લેનારાઓ હતી. જે વિક્રમ જનક સપાટીની ગણાય જણાવ્યું હતું કે, નવી હોમલોનમાં મુશ્કેલી

વેકસીન ન લેનારા શિક્ષકોએ બે
વખત કોવિડ ટેસ્ટ કરાવવા પડશે
ટોરોન્ટો
શાળાઓ શરૂ થાય એ પહેલા દરેક
ઓન્ટેરિયો પબ્લિક સ્કૂલના જે શાળામાં રેપિડ એન્ટીજન ટેસ્ટની કીટ
શિક્ષકોએ કોઈ પણ કારણસર કોવિડ- પહોંચાડવાનું શકય ન હોવાથી નજીકના
૧૯ની વેકસીન ન લીધી હોય તો કેન્દ્રો પર ટેસ્ટ કરાવવા પડશે. જો કે,
તેમણે ફરજિયાતપણે અઠવાડિયામાં બે સાતમી સપ્ટેમ્બરથી સરકારે અધિકૃત
વાર રેપિડ ટેસ્ટ કરાવીને રિપોર્ટ રજુ ફાર્મસીઓને ટેસ્ટીંગ કરવાની સુચના
કરવો પડશે. આમ તેમણે શાળા શરૂ આપી હતી. જે વિનામુલ્યે કરવાના
થયાના પહેલા બે
રહેશે. આમ જે
પ્ર
ત
ાં
માં
ક�ો
વ
િડ-19ના
સં
ક
મણને
અઠવાડિયા સુધી
શિક્ષકો પૂર્ણતયા
નજીકના કેન્દ્રમાં ર�ોકવા અને એ�નું વ્યવસ્થાપન વેકસિનેટેડ
જઈને
રિપોર્ટ
નથી, તેમણે આ
કરવા
નવી
ગાઈડલાઈન
તૈ
ય
ાર
કરાવવો પડશે. દર
ટેસ્ટ ફરજિયાત
અઠવાડિયે બે વાર નેગેટીવ રિપોર્ટ હશે કરાવવાના રહેશે. ટેસ્ટના રિપોર્ટ રજુ
તો જ શાળામાં આવી શકશે. શાળાઓને કરવા માટે સ્માર્ટફોન એપ તૈયાર થઈ
કોવિડ-૧૯ના જોખમથી બચાવવા આ રહ્યું છે. વેકસિન ડિસ્કલોઝર પોલીસીનો
પગલું જરૂરી હોવાનું ડેપ્યુટી એજયુકેશન અમલ ૧૭મી ઓગસ્ટથી થઈ ચુકયો
મિનીસ્ટર નેન્સી નેયલરે જણાવ્યું હતું. છે. શિક્ષણક્ષેત્ર અને હેલ્થકેર સાથે
મીડિયાને તેમણે પાઠવેલી યાદીની નકલ સંકળાયેલાઓને વેકસિન ન મળી હોય
પણ મળી છે. જે ટોરોન્ટો સ્ટારમાં તો ટેસ્ટ કરાવવા પડશે. સ્ટાફ માટે
પ્રગટ થઈ હતી. ર૦મી સપ્ટેમ્બરથી વેકસિનેશન પોલીસી પણ બની રહી છે.

થોડો પણ વધારો થશે તો લોકોની
ચુકવવાની ક્ષમતા પર અસર પડશે. જે
ખરેખર ચિંતાનો વિષય છે. ઘણા લોકોએ
ઓછા વ્યાજદરોને કારણે ઘણા મકાનો
ખરીદી લીધા છે અને ભવિષ્યમાં એને
વેચીને ફાયદો મેળવવાની ગણતરી રાખી
છે. એડમ એલ્જેબ્રેરીએ છેલ્લા એક વર્ષમાં
લોન લઈને ઘણા મકાનો ખરીદ્યા છે.
એકલા એને માથે જ ર મિલીયન યુએસ
ડોલરનું દેવું છે. છતાં એને વ્યાજદર
વધવાની કોઈ ચિંતા નથી. કેમકે તે માને
છે કે, મકાનની કિંમત તો વધવાની જ છે.
એ પોતાના મકાનો વિશ્વાસપાત્ર લોકોને
ભાડે આપીને પણ કમાણી કરી લેશે.
એ પોતે ઓન્ટેરિયોમાં પોતાની પૈતૃક
સંપત્તિના ઘરમાં રહે છે.

અર્થતંત્રને સુધારવા વ્યાજદરો યથાવત
સેન્ટ્રલ બેંક ખુદ દર અઠવાડિયે બે
બિલીયન યુએ�સ ડ�ોલરના બ�ોન્ડ ખરીદશે

બ્રામ્પ્ટન
ધ બેંક ઓફ કેનેડાએ બુધવારે જાહેર કરેલા વ્યાજદરોમાં કોઈ
વધારો નથી કર્યો. જેનું કારણ કોરોનાની ચોથી લહેરની સંભાવના
અને દેશના અર્થતંત્રમાં સુધારાની દિશામાં પહેલ ગણાઈ રહ્યું
છે. સેન્ટ્રલ બેંકે જુનો રેટ ૦.રપ ટકાનો યથાવત રાખ્યો છે અને
મુખ્યધારાને જાળવી રાખવા દર અઠવાડિયે ર બિલીયન યુએસ
ડોલરના બોન્ડ ખરીદવાનું લક્ષયાંક રાખ્યું છે.
ગવર્નિંગ કાઉન્સીલના નિષ્ણાંતો માને છે કે, કેનેડાના
અર્થતંત્રને વધુ મજબૂત બનાવવાની જરૂર છે અને એને ધ્યાનમાં
રાખીને નાણાંનીતિ બનાવવી પડશે. ગયા અઠવાડિયે સ્ટેસ્ટીક
કેનેડાના અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, બીજા કવાર્ટરમાં
દેશના જીડીપીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. એને ધ્યાનમાં રાખીને
બેંક ઓફ કેનેડાએ વ્યાજદરોમાં વધારો નહીં કરવાનું નક્કી કર્યું
હતુ. બેંકને આશા છે કે, દેશના અર્થતંત્રમાં ઝડપથી સુધારો થઈ
શકશે અને વર્ષના બીજા ભાગમાં જો ચોથા વેવથી બચી શકાય
તો વાંધો નહીં આવે. સીઆઈરીસી ઈકોનોમિકસના વરીષ્ઠ
અર્થશાસ્ત્રી એન્ડ્રુ ગ્રાન્ટહામે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે,
સપ્લાયચેનને સરળ બનાવવામાં નડતી અડચણોને ઓળખી
એને દૂર કરવાના પ્રયાસો કરશે અને ડેલ્ટા વેરીયન્ટના સંક્રમણને

ખાળવાનો પડકાર પણ સામે છે અને એ દરમિયાન જ કેનેડામાં
ચૂંટણીઓ પણ યોજાઈ રહી હોવાથી બીજા ત્રિમાસિક ગાળાના
રિપોર્ટ નિરાશાજનક છે. એ ધ્યાને રાખીને ઓકટોબરની
નાણાનીતિ બનાવવી પડશે. ધ બેંક ઓફ કેનેડાએ આજે પણ
જાહેર કર્યું છે કે, દેશના અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવા એ
મક્કમ છે અને એટલે જ વ્યાજદરો સ્થિર રાખવામાં આવ્યા છે.
વ્યાજદરોમાં વધારાની સંભાવનાને તેમણે ર૦રરના બીજા અર્ધ
વાર્ષિક સમયગાળા સુધી નકારી કાઢી હતી. બેંકે એમ પણ કહ્યું
હતું કે, ફુગાવાનો દર ત્રણ ટકાની આસપાસ રહેવાની સંભાવના
છે. કેમ કે, મહામારીને કારણે ગેસોલીનના ભાવોમાં વધારો
થયો છે. જો કે, ફુગાવાને અન્ય પરીબળો પણ વધારી રહ્યાં છે
એના પર પણ ધ્યાન રાખવું પડશે. પગાર વધારાનો બોજો પણ
અર્થતંત્ર પર આવશે, પણ એની જોગવાઈ કરવામાં આવશે.

ગુજરાતી સમાજ દ્વારા 12મી સપ્ટેમ્બરે ઓન્ટેરિયોમાં ડીજિટલ આઈડી
મિસિસાગા ખાતે વોલ્કેથોનનું આયોજન પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરવાની તૈયારી

મીસીસાગા
જીએસએસએમ-ગુજરાતી સમાજ
દ્વારા ટ્રિલિયમ હેલ્થ પાર્ટનર્સ ફાઉન્ડેશનના
ઉદઘાટન નિમિતે વોલ્કઅથોન કાર્યક્રમનું
આયોજન સપ્ટેમ્બર ૧૨મીએ કરાયું
છે. આ કાર્યક્રમ મિસિસાગાવેલી
પાર્ક,
૧૨૭૫
મિસિસાગાવેલી
બુલેવર્ડ, મિસિસાગા ખાતે યોજાશે. જે
લોકોને એમાં ભાગ લેવો હોય તેમણે
ઓનલાઈન નોંધણી https://www.
trilliumgiving/gssmwalk
ઉપર કરવા જણાવાયું છે.
સંગઠનનું ધ્યેય, ૧૫૦૦૦ ડોલરનું
ભંડોળ એકઠું કરીને ટ્રિલિમ હેલ્થ
પાર્ટનર્સની ત્રણ સંસ્થા ક્રેડિટ વેલી
હોસ્પિટલ, મિસિસાગા હોસ્પિટલ
અને ક્વીન્સ વેહેલ્થ સેન્ટરની વધારે
જરૂરિયાતને મદદ કરવાનો છે. આ દાન
સમાજના સભ્યો તથા મિસિસાગાના
અન્ય સભ્યોના જટિલ અને ખાસ

જરૂરિયાતમાં મદદરૂપ થાય તેનું
ધ્યાન રાખવામાં આવશે. નોંધણી
ફી માટે જીએસએસએમએ અપીલ
કરી છે કે, $ ૨૫ અથવા તેનાથી વધુ
કિંમત ટ્રિલિયમ હેલ્થ પાર્ટનર્સ

અેકત્ર થનારી રકમમાંથી
ત્રણ હ�ોસ્પિટલને સુવિધ
વધારવા માટે દાન
અાપવામાં અાવશે

ફાઉન્ડેશનને દાન આપીને તમે
નોંધણી કરાવો. બધા સહભાગીઓને
“ગુડીબેગ” પણ પ્રાપ્ત થશે.
સપ્ટેમ્બર ૧૨, ૨૦૨૧ના સવારે
૮.૩૦ વાગ્યે નોંધણી શરૂ થશે અને
વોલ્કથોન સવારે ૯.૩૦ વાગ્યે, સાઈટ
B, મિસિસાગાવેલી પાર્કથી શરૂ થશે.
વોલ્કથોનમાં ભાગ લેનારાઓને, વોલ્કની

પહેલા પાણી, ચા, કોફી કે જૂયસ અને
વોલ્ક પછી નાસ્તો આપવામાં આવશે.
જીએસએસએમનું આ પ્રથમ
વૉલકથોન છે અને તેને વાર્ષિક
પ્રસંગ બનાવાની યોજના કરે છે.
જીએસએસએમએ 2019થી અત્યાર
સુધીમાં ૪૦૦,૦૦૦થી વધુ દાન
ટ્રિલિયમ હેલ્થ પાર્ટનર્સને (ટીએચપી)
આપ્યું છે.
સંસ્થાના કાર્યક્રમો કે પ્રવૃત્તિ વિશે
વધુ વિગતો મેળવવા માટે દિલીપભાઈ
એન પટેલ (સેલ: ૬૪૭૯૯૦૩૧૭૮,
ઘર: ૯૦૫૨૮૬૧૯૭૭, ઇમેઇલ:
d.patel49@gmail.
com) અથવા કલાબેન પટેલ
(પ્રમુખ,
જીએસએસએમ,
સેલ
:૬૪૭૪૦૨૬૧૫૦,
ઘર:
૯૦૫૮૪૯૬૭૫૯;
ઇમેઇલ:
kalakpatel27@gmail.com)
નો સંપર્ક કરવો આવશ્યક છે.

ટોરોન્ટો
હેલ્થકાર્ડના રૂપમાં સરકારી ડીજિટલ
ઓન્ટેરિયોએ
ડીજિટલ વોલેટમાં સંગ્રહ કરવામાં આવશે.
આઈડેન્ટીફિકેશન પ્રોગ્રામ રજુ કરવાની જે કોઈપણ લેપટોપ કે સ્માર્ટફોનમાં
તૈયારીઓ કરી લીધી છે. આવનારા ડાઉનલોડ કરી શકાશે. આ ડીજિટલ
સમયમાં લોકોએ પોતાના ડ્રાઈવિંગ આઈડી લોકોને મોકળાશ આપશે
લાયસન્સ કે હેલ્થકાર્ડ સાથે નહીં કે, તેમણે પોતાના ઓળખપત્રો સાથે
રાખવા પડે, એવો
નહીં
રાખવા
ડીજિટલ આઈડી સરકાર તરફથી અપાયેલા પડે. જયારે એ
પ્રોગ્રામ
તૈયાર ઈલેકટ્રોનિક્સ આ�ઈકાર્ડ ને બતાવવાની
થઈ રહ્યો છે. જે
જરૂર
પડશે
ડિજીટલ
વ�ોલે
ટ
માં
રાખી
શકાશે
આ વર્ષના અંત
ત્યારે એ પોતાના
સુધીમાં રજુ થશે. બુધવારે પ્રાંતની સ્માર્ટફોન કે લેપટોપમાં દર્શાવી શકશે.
સરકારે આ યોજના વિશે જાહેરાત સરકારે એ વાતની પણ ખાતરી આપી
કરી હતી કે, ઓન્ટેરિયો ટૂંક સમયમાં છે કે, લોકોની માહિતીની ગોપનિયતા
લોકોની ઓળખ સરળ બનાવશે. જાળવવામાં આવશે. આ ઓળખપત્રો
ઓન્ટેરિયોવાસીઓએ સરકાર તરફથી તમારી ઉંમરના પુરાવા તરીકે પણ કામ
આપવામાં આવેલા ઓળખપત્રની આવશે. તમારી આઈડી કોઈ સરકારી
ઈલેકટ્રોનિક નકલ જ સાથે રાખવી ડેટાબેઝમાં રાખવામાં નહીં આવે પણ
પડશે. એ તમામ ઓળખપત્રોની તમારા ઉપકરણોમાં જ રહેશે. જે ચોરાઈ
વિગત એટલે કે ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ કે જાય તો આપોઆપ લોક થઈ જશે.
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અફઘાનમાં હવે તાલિબાની રાજ,
સરકારમાં વિવાદીત ચહે રા સામેલ

અ

ફઘાનિસ્તાનમાં અપેક્ષા મુજબ તાલિબાનનું
શાસન સ્થપાઈ ગયું છે. અફઘાનિસ્તાનના
પ્રમુખ અશરફ ગની તો 25 દિવસ પહેલાં જ દેશ
છોડીને ભાગી ગયા. જે
બાદ તાલિબાને મોટા
ભાગના અફઘાનિસ્તાન
પર કબજો કર્યા પછી
સરકાર રચી નાંખી છે.
બુધવારે આ અંગે
તાલિબાને પોતાની નવી
સરકારની
જાહેરાત
તંત્રી - પ્રકાશક કરતા મુલ્લા મોહમ્મદ
હસન
અખૂંદને
સ્વદેશ
અફઘાનિસ્તાનના
નવા પ્રધાનમંત્રી બનાવ્યા હતા. આ સાથે આખી
કેબિનેટની પણ જાહેરાત કરાઈ, જેમાં અનેક
વિવાદીત ચહેરાઓને સ્થાન મળ્યું છે. જે લોકોને
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ગ્લોબલ આતંકી ઘોષિત કરાયા
છે અથવા તો અમેરિકાએ ઇનામની ઘોષણા કરી
છે તેવા નામો પણ અફઘાનમાં રચાયેલી આ
નવી સરકારની કેબિનેટમાં છે. આવી સ્થિતિમાં
હવે આ તમામ આતંકવાદીઓ એક દેશની
સરકાર ચલાવશે અને આખા અફઘાનિસ્તાનનું
ભાગ્ય તે બધાના હાથમાં રહેશે. પ્રધાનમંત્રી
મુલ્લા મોહમ્મદ હસન અખૂંદની વાત કરીએ
તો વર્ષ 1990ના દાયકાથી તેઓ તાલિબાનના
ટોચના નેતાઓમાંના એક રહ્યા છે. બામિયાનમાં
ભગવાન બુદ્ધને લગતી યાદોનો નાશ કરનાર
મુલ્લા મોહમ્મદ હસન સંયુક્ત રાષ્ટ્રના વૈશ્વિક
આતંકવાદીઓમાં સામેલ છે.
આ ઉપરાંત ઉપ-પ્રધાનમંત્રી બનેલા મુલ્લા
અબ્દુલ ગની ઉર્ફે મુલ્લા બરાદર તાલિબાનનો
મોટો નેતા છે. ગત 2 દાયકાઓથી મુલ્લા બરાદરે
તાલિબાનને એક સાથે રાખવાનું કામ કર્યું છે.
તે લાંબા સમયથી પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ
હતો. જ્યારે તે બહાર આવ્યો તો અમેરિકા સાથે
વાતચીત કરી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પરિષદ દ્વારા જાહેર
કરાયેલા લિસ્ટમાં મુલ્લા બરાદરનું નામ પણ
સામેલ છે. અફઘાનિસ્તાનના નવા ઉપ-પ્રધાનમંત્રી
અબ્દુલ સલામ હનફી પણ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની
આતંકી લિસ્ટમાં સામેલ છે. જયારે તાલિબાન
સરકારમાં આંતરિક મામલાના મંત્રી સિરાઝુદ્દીન
હક્કાની ગ્લોબલ આતંકીઓની લિસ્ટમાં સામેલ
છે. સિરાઝુદ્દીન હક્કાની નેટવર્કની શરૂઆત
કરનાર જલાલુદ્દીનનો પુત્ર છે. વર્ષ 2016થી
જ સિરાઝુદ્દીન તાલિબાનના પ્રમુખ નેતાઓમાં
સામેલ છે. અમેરિકાએ પણ સિરાઝુદ્દીન હક્કાની
પર 10 મિલિયન ડૉલર (73 કરોડ રૂપિયા)
નું ઇનામ રાખ્યું છે. અફઘાનની સરકારમાં તેને
ગૃહમંત્રી બનાવાયો છે. આ ઉપરાંત તાલિબાનના
સંસ્થાપક મુલ્લા ઉમરનો પુત્ર મુલ્લા યાકૂબ
અફઘાનિસ્તાનનો નવો રક્ષા મંત્રી છે. મુલ્લા
ઉમર તાલિબાનનો પ્રમુખ કમાન્ડર છે જે યુદ્ધની
આગેવાની કરે છે. કંધારમાં તેણે લાંબા સમય
સુધી મોર્ચો સંભાળ્યો હતો, મુલ્લા યાકૂબ પણ
UNSCની લિસ્ટમાં સામેલ છે.
તાલીબાન સરકારમાં સિરાજુદ્દીન હક્કાનીની
એન્ટ્રી બાદ અમેરિકાનુ કહેવુ છે કે, જે લોકોને
સરકારમાં સામેલ કરાયા છે તેમનો ટ્રેક રેકોર્ડ
ભરોસો કરવા જેવો નથી. જોકે અમેરિકાના
નિવેદન પર તાલિબાન ભડકયુ છે. તાલિબાને
કહ્યુ છે કે, આ પ્રકારનુ નિવેદન સ્વીકારી નહીં
લેવાય અને કોઈ જાતના પ્રતિબંધ પણ ચલાવી
નહીં લેવાય. વાસ્તવમાં અફઘાનિસ્તાનમાં
તાલિબાનનો ઉદય અમેરિકાને આભારી છે,
પણ વચ્ચે દલાલીની ભૂમિકા પાકિસ્તાને ભજવી
છે. અફઘાનિસ્તાન વરસોથી આતંકવાદનો
અડ્ડો છે અને અફઘાનિસ્તાનને આતંકવાદનો
અડ્ડો બનાવવામાં અમેરિકા જેટલું જ યોગદાન
પાકિસ્તાને પણ આપ્યું છે. ૧૯૭૮માં
સોવિયેત રશિયાના પીઠ્ઠુ જેવા સામ્યવાદીઓએ
અફઘાનિસ્તાનમાં સત્તા કબજે કરી, ત્યારથી

ત્યાં કમઠાણ શરૂ થયું. એ વખતે અમેરિકા અને
રશિયાને બાપે માર્યા વેર હતા. અમેરિકા આખી
દુનિયામાંથી સામ્યવાદનો કાંટો કાઢવા મચેલું હતું.
અફઘાનિસ્તાનમાં રશિયાનો દબદબો અને રાજ
થઈ જાય તો અમેરિકાની આધિપત્ય ઓછુ થાય.
તેથી અમેરિકાએ અફઘાનિસ્તાનમાંથી સામ્યવાદને
ખતમ કરવાને નામે ખેલ શરુ કર્યો હતો.
આ સમયે રશિયા કૂદી પડ્યું અને જંગ શરૂ
થયો. રશિયાએ સામ્યવાદી શાસનને બચાવવા
પોતાનું લશ્કર ઉતાર્યું, તેમાં જંગનાં મંડાણ
થયાં. અમેરિકા આ જંગમાં સીધું સામેલ નહોતું
થયું, પણ તેણે આખી દુનિયાના કટ્ટરવાદી
મુસ્લિમોને અફઘાનિસ્તાનમાં ઠાલવવા માંડ્યા.
પાકિસ્તાન તો વરસોથી અમેરિકાના ઈશારે જ
ખેલ કરતુ હતુ. તેથી પાકિસ્તાન વચ્ચે દલાલ
હતું. પાકિસ્તાનને અમેરિકાનાં નાણાંમાં રસ
હતો. તેથી તેણે આતંકવાદીઓને લાવી લાવીને
અમેરિકા સાથે ઘરોબો કરાવવા માંડ્યો.
પાકિસ્તાનમાંથી આ આતંકવાદીઓ ઘૂસતા અને
પછી અફઘાનિસ્તાનમાં રશિયન લશ્કરને કનડતા.
ઓસામા બિન લાદેનથી માંડીને હફીઝ સઈદ
સુધીના બધા આતંકવાદીઓ એ રીતે પાકિસ્તાનના
માધ્યમથી જ અફઘાનિસ્તાન સુધી પહોંચ્યા
હતા. આ આતંકવાદીઓને અમેરિકાએ પોતાના
સ્વાર્થ માટે પોષ્યા. એ લોકોને હથિયારોથી
માંડીને જે જોઈએ તે મદદ કરી. આ સંજોગોમાં
આતંકવાદીઓના પાકિસ્તાન સાથેના સંબંધો ગાઢ
બન્યા. અફઘાનિસ્તાનમાં લડતા મુઝાહિદ્દીનો
સીધા પાકિસ્તાનના લશ્કર અને આઈએસઆઈના
તાબેદાર તરીકે જ કામ કરતા હતા, તેથી
તેમને પાકિસ્તાન પર ભરોસો વધારે હતો.
પાકિસ્તાને આ પૈકી કેટલાક આતંકવાદીઓનો
ઉપયોગ ભારત સામે પણ કર્યો અને કાશ્મીરને
નર્ક બનાવી દીધું. અમેરિકાના ઈશારે
આતંકવાદીઓએ રશિયાના લશ્કરની એ હાલત
કરી નાખી કે રશિયાના લશ્કરે ઊભી પૂંછડીએ
અફઘાનિસ્તાનમાંથી ભાગવું પડ્યું. પાકિસ્તાને તે
વખતે કરેલું એ રોકાણ આજે તેને ફળ્યું અને
તાલિબાને અફઘાનિસ્તાનમાં સત્તા કબજે કરી ત્યાં
સુધીમાં પાક.નો દબદબો રહ્યો.
ઓસામા બિન લાદેને પોતાના અહમ ખાતર
નાઈન ઈલેવનનો હુમલો કરાવીને અમેરિકાને
ધોળે દાડે તારા ના બતાવ્યા હોત તો પાકિસ્તાન
અત્યારે અફઘાનિસ્તાનમાં સરકાર ચલાવતું હોત.
નાઈન ઈલેવનના હુમલા પછી અમેરિકાએ
ઓસામાને પાઠ ભણાવવા માટે અફઘાનિસ્તાનને
ધમરોળી નાંખ્યું અને ઓસામાને સાથ આપનારા
તાલિબાનોના ભુક્કા બોલાવી દીધા. ત્યારે પણ
પાકિસ્તાને તાલિબાનનો સાથ નહોતો છોડ્યો.
અમેરિકાને બહુ મોડેથી ભાન થયું કે, પાકિસ્તાન
તેને આતંકવાદની લડાઈના નામે બેવકૂફ બનાવી
રહ્યું છે. અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનની સરકાર
રચવા સુધીની પ્રક્રિયામાં પાકિસ્તાનેનો મોટો હાથ
છે. તેથી ભારતને હવે કાશ્મીરમાં આતંકવાદ વધે
તેનો ખતરો મોટો છે.
બીજી તરફ છેલ્લાં 30 દિવસમાં
અફઘાનિસ્તાનમાં આઈએસઆઈએસ-કે વર્સીસ
તાલિબાનનો જંગ પણ દેખાયો છે. આ ઘટનાક્રમ
ચિંતાજનક છે કેમ કે એવા આક્ષેપો થઈ રહ્યા
છે કે, ચીને તાલિબાનને પોતાના પડખામાં લીધું
છે, તેથી આઈએસઆઈએસ-કેને અમેરિકા
મદદ કરી રહ્યું છે. અફઘાનિસ્તાનમાં એક
મોટો વર્ગ એવો આક્ષેપ કરે છે કે, અમેરિકાએ
અફઘાનિસ્તાન તો છોડી દીધું પણ તાલિબાનને
મર્યાદામાં રાખવા માટે અમેરિકા જ ઇસ્લામિક
સ્ટેટને મદદ કરે છે. લોઢું લોઢાને કાપે એ
હિસાબે આતંકવાદીઓનો ઉપયોગ કરીને
અમેરિકા આતંકવાદીઓને નાથવા મથે છે.
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વડોદરામાં િğçતી યુવકના Ħાસથી િહ×દુ વડોદરાની ઐિતહાિસક ઇમારતો
184
Чદવસ
સુ
ધ
ી
રોશની
ઝળહળશે
યુવતીએ પોતાને જ Úલેડના 45 ઘા માયા↓

વડોદરા
શહъરના છાણી િવçતારમાં રહъતી
એક િહ×દુ યુવતીને Ĭેમજાળમાં ફસાãયા
બાદ િğçતી યુવકы વીЧડયો અને ફોટા
વાયરલ કરવાની ધમકЫ આપી તેના
પર અમાનુષી અÓયાચાર ગુજારી
લગ્ન કરી લીધા હોવાના બનાવ અંગે
પોલીસ ફЧરયાદ ન℮ધાતા છાણી પોલીસે
સેЩàવનની અટકાયત કરી છъ.
િહ×દુ યુવતી પર ગુજારવામાં
આવેલા અÓયાચારની િવગતોથી રૃંવાડા
ઉભા થઇ જાય તેમ છъ. યુવતીના
િપતા ચ×ĩકા×તભાઇએ પોલીસને
કЅં છъ કы, વષ↓-૨૦૧૯માં મારી પુĦી

એલએલબીનો અÛયાસ કરતી હતી
Óયારъ સેЩàવન પરમાર નામના યુવકы
તેની બહъન ΐેતા પરમાર મારફતે મારી
પુĦીનો સોäયલ મીЧડયા પર સંપક↕ કરી
તેને ફસાવી હતી. િહ×દુ યુવતી એિĬલ૨૦૧૯માં ЧડĬેશનમાં જતી રહъતાં
તેની મનોિચЧકÓસક પાસે સારવાર
કરાવી હતી. Óયારબાદ તે સØટъÜબર૨૦૧૯માં સેЩàવન સાથે ચાલી ગઇ
હતી.મારા ઘરમાં Ĭસંગ હોવાને કારણે
જે તે વખતે ફЧરયાદ કરી નહતી. પરѕતુ
છાણી પોલીસને અરજી આપી હતી.
Óયારબાદ સેЩàવને મારી પુĦી સાથે
િğçતી એÄટ મુજબ લગ્ન કરી લીધા

Ĭાચીન ગળતેΐર મહાદъવ
મંЧદર િશખરъ સદીઓમાં
પહъલીવાર ધજા લહъરાઈ
નЧડયાદ
નЧડયાદ : ખેડા િજ·ાના Ĭિસˇ ગળતેΐર
મહાદъવમાં Ĵાવણના અંિતમ Чદને િશવભŪો
˛ારા બાવન ગજની ધજા ચડાવવામાં આવી હતી.
મંЧદરના ઇિતહાસમાં પહъલીવાર િશખર પર
ધજા લહъરાઈ હતી. મંЧદરના િશખરનું કામકાજ
તાજેતરમાં જ પૂιં કરવામાં આãયું હતુ.ં çથાિનકો
પાસેથી મળતી માિહતી Ĭમાણે ગળતેΐર મહાદъવ
મંЧદર Ĭાચીનકાળથી િશખરિવહોણું હતુ.ં વરસોથી
આ અદભુત મંЧદરનું જતન થયું છъ, તાજેતરમાં
િશખરને પુરાતÓવ િવભાગ ˛ારા પૂણ↓ કરવાની
કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. િવભાગ ˛ારા આજે
Ĵાવણ મિહનાના અંિતમ સોમવારના શુભ Чદવસે
િશખરને સંપણ
ૂ ↓ જાહъર કરાયું છъ.

હતા. ચંĩકા×તભાઇએ કЅં છъ કы,બે
વષ↓ પહъલાં મારી બીજી દીકરી અને
જમાઇએ મારી પુĦીનો મોબાઇલ ચેક
કરતાં તેમણે સેЩàવન પરમાર સાથેનું
ચેЧટѕગ જોઇ તેઓ ચ℮કЫ ઉઠયા હતા.
સેЩàવન મારી પુĦીને રીતસરનો
Úલેકમેલ કરતો હતો અને તેના
કહъવાથી એક િમિનટમાં મારી પુĦીએ
પોતાના હાથે, છાતીએ તેમજ અ×ય
ભાગે Úલેડના ૪૦ થી ૪૫ ઘા માયા↓
હતા.તે ઘા મારવાનું બંધ કરъ એટલે
સેÜયુલ તેને ધમકાવતો હતો. સેЩàવને
તેના વીЧડયો અને ફોટા વાયરલ
કરવાની પણ ધમકЫઓ આપી હતી.

વડોદરા
અÓયાધુિનક લાઈЧટѕગથી શણગારતા
વષ↓ના 184 Чદવસ વડોદરાના માંડવી,
ચાર દરવાજા અને ઐિતહાિસક Ħણ
ટાવરો રોશનીથી ઝળહળતા રહъશે.
િવિવધ Ĭસંગો દરÜયાન વડોદરા
મહાનગર પાિલકાની ઇમારતો, મુÅય
રçતા તથા િĮજને આધુિનક લાઇЧટѕગ
વડે શણગારવા 15 લાખની મયા↓દામાં
વાિષ↓ક ઇજારા સામે 01 ટકા ઓછા
ભાવના ઇજારદાર મ′. ×યુ.પટъલ.
ડેકોરъટસ↓ના ભાવ પĦને મંજૂરી માટъનું
કામ મંજૂરી અથ› çટъЩ×ડંગ કિમટીમાં
રજૂ થયું છъ. રા∆ીય તથા ધાિમ↓ક
તહъવારો દરિમયાન માંડવી, ચાર

ગુજરાત દъશભરનું ઓટોમોબાઈલ, ફામા↓,
ડાયમંડ, ટъકસટાઇલનું હબ બ×યું: CM
વડોદરા
મુÅય મંĦી િવજયભાઈ λપાણી જણાãયું છъ
કы ગુજરાત દъશનું મે×યુફыકચરỲગ, ઓટોમોબાઇલ
અને ફામા↓çયુЧટકલી,ડાયમંડ અને ટъકસટાઇલ હબ
- કыિપટલ બ×યુ છъ. ગુજરાત પોિલસી ļીવન çટъટ
છъ અને િવકાસના દરъક ΤેĦમાં નીિત આધાЧરત
સાતÓય પૂણ↓ િવકાસ આયોજન કરવામાં આવે છъ
જેથી ગુજરાત તકોની ભૂિમ બની છъ.પયા↓વરણ
સાનુકвળ િવકાસ એ ગુજરાતની ખાિસયત છъ તેમ
તેમણે ઉમેયુ↨ હતું. ઈ×ડીયન ફામા↓çયુЧટકલ માક⎯ટ
વàડ↓માં વોàયુમની ЩΓએ Ħીજા નંબરъ અને કોçટ
મૂàયની ЩΓએ 13માં ĝમે મોટું માક⎯ટ છъ. આપણા
ફામા↓çયુЧટકલ ઊ˜ોગે સçતી અને ગુણવǼાયુકત

દવાઓ Ĭદાન કરવાની વૈિΐક ĬિતΗા મેળવી છъ.
મુÅય મંĦી િવજયભાઈ λપાણીએ વડોદરા
િજ·ાના પાદરા તાલુકાના કરખડી ખાતે
ખાનગીના ઔષધ સંશોધન અને િવકાસ કы×ĩનો
શુભારѕભ કરાãયો હતો. વડોદરા ઔષધ ઉ˜ોગનું
હબ છъ Óયારъ આ અિત અધતન સુિવધાથી
ઔષધ ઉ˜ોગના િવકાસને વધુ વેગ મળશે.
વડાĬધાન નરъ×ĩભાઇ મોદીએ હરъક ΤેĦે ભારતને
આÓમિનભ↓ર બનાવવાનું ‘ મેઇક ઇન ઇ×ડીયા’ને
ĬોÓસાહન આપવાની નીિત અપનાવી છъ,Óયારъ
અમી લાઇફ સાય×સીસ આ નેમને સાકાર કરતાં
40થી વધુ એકટીવ ફામા↓çયુЧટકલ ઇંĠેЧડય×ટ
તૈયાર કરъ છъ.

દરવાજા અને Ħણ ટાવરને રોશનીથી
ઝળહળતા કરવા તથા કાયદો અને
ãયવçથા જાળવવા તહъવારોમાં વધારાના
લાઇЧટѕગ માટъ çĺીટ લાઈટ શાખા
˛ારા વાિષ↓ક ઈજારો કરવામાં આવે છъ.
પરѕતુ çમાટ↓ સીટી અંતગ↓ત ĬોજેÄટ પેટъ
માંડવી અને ચાર દરવાજા ઉપર કાયમી
ધોરણે લાઇЧટѕગ કરવામાં આવી છъ.
અગાઉ પરѕપરાગત સીરીઝ લાઇЧટѕગ
બંધ કરી વષ↓ દરિમયાનની 23 જાહъર
રજાઓ અને 37 મરજીયાત રજાઓ,
Ĵીજીના દસ Чદવસ નવરાિĦના
દસ Чદવસ તથા દરъક શિનવારъ અને
રિવવારъ મળી કЮલ 184 Чદવસ ઇમારતો
રોશનીથી ઝળહળતી રહъશે.

ગાયĦી આĴમમાં ભŪોએ
માટીના સવા લાખથી વધુ
િશવિલંગ બનાãયા
વડોદરા
વડોદરા: દાયકાઓ બાદ પિવĦ Ĵાવણ
માસમાં સોમવતી અમાસનો સુયોગ હતો. Ĵી
ĮΜષЪ↓ સંçકાર તીથ↓-ગાયĦી આĴમ (શેરખી)
માં Ĭખર ગાયĦી ઉપાસક પ.પૂ.હષ↓દ બાપાના
આશીવા↓દ સાથે ગાયĦી પЧરવારના સÛયો
ઉપરાંત શેરખી, ભીમપુરા, દાજીપુરા િવગેરъના
૪૫૦ ભાિવક િશવ ભŪોએ ૧,૩૧,૦૦૦
માટીના િશવિલંગ બનાãયા હતા. ભાિવકજનોએ
સવારъ ૮થી બપોરъ ૧૨.૩૦ સુધીમાં પાિથ↓વેΐર
બનાવી ભાવપૂવ↓ક પૂજન-અચ↓ન કયુ↨ હતું. નવĠહ
સિહત અ×ય આકારમાં પાિથ↓વની નયનરÜય
ગોઠવણી કરી ભાિવકોએ ભિŪભાવથી
ભોળાનાથની આરાધના કરી હતી.
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સીટી હъЧરટъજ Üયુિઝયમ
અંબાજીમાં મેળા અંગે અસમંજસ વŵે વડોદરામાં
બનાવવા બે કરોડનો ખચ↓ કરાશે
ધસારો, 1 Чક.મી લાંબી ધજા ચડાવાઇ
અંબાજી
યાĦાધામ અંબાજીમાં ભરાતા ભાદરવી પૂનમના મેળાને
હવે ગણતરીના Чદવસો બાકЫ રΝા છъ. ગત વષ› કોરોનાની
મહામારીના કારણે અંબાજી ભાદરવી પૂનમનો મેળો મુલતવી
રખાયો હતો. જોકы ચાલુ વષ› પણ મેળો યોજાશે કы કыમ તેની
અસમંજસ વŵે યાĦીકોએ વહъલી પદયાĦા શλ કરી છъ.
તેના મેળા શλ થવાના પહъલા જ માતાજીના દશ↓ને પહ℮ચી
નવરાĦી માટъનું િનમંĦણ આપવાનું આયોજન કરાયું હોય
તેમ અંબાજીમાં યાિĦકોનો ઘસારો ЧદનĬિતЧદન વધતો જઈ
રΝો છъ. દાહોદ િજ·ાના લીમખેડાથી Чદપોરામ Ġુપ ˛ારા
સૌથી લાંબી 1111 ગજની ધજા સાથે નીકળъલો પગપાળા સંઘ
અંબાજી આવી પહોÉયો હતો. જેમાં 151 જેટલા પદયાĦીઓ
આ એક Чકલોમીટર જેટલી લાંબી ધજાને માતાજીના મંЧદરъ

વડોદરા
વડોદરા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનની
સમĠ સભામાં તાજેતરમાં સરકાર
˛ારા ãયવસાય વેરાની વષ↓ 2020- 21
ની ફાળવેલી λિપયા 21.79 કરોડની
Ġા×ટમાંથી આંતરમાળખાકЫય 80
કામો કы જે λિપયા 29.36 કરોડના
થાય છъ તે મંજૂર કરાયા છъ. હવે
આ મંજૂર કામો અંગેની દરખાçત
રાËય સરકારમાં અંિતમ મંજૂરી
માટъ મોકલવામાં આવશે. મંજૂર
ચઢાવામા આવી હતી. જોકы આટલી લાંબી ધજા કોઈ હરીફાઈ કરાયેલા 80 કામોમાંથી એક કામ
કы હુંસા તુંસી નથી પણ સમĠ લીમખેડા િવçતારની આçથાનું ×યાય મંЧદર માં સીટી Üયુિઝયમ
Ĭતીક માનવામાં આવી રЅં છъ. માં અંબાનું તેડુ આપવા િવકસાવવાનું છъ .જે માટъ હાલ λિપયા
અંબાજી પહ℮ચી ગયા છъ.
2 કરોડના ખચ↓નો અંદાજ મુકાયો

સયાજીબાગમાં રાવણતાડના
રોપ ઉછъરવાના Ĭયાસને
Ĭાથિમક çતરъવડોદરાસફળતા મળી

કыશોદમાં ઘોЧડયામાં સૂતી પુĦની
હÓયા કરી માતાઅે જીવતર ટૂંકાãયું

વડોદરા: શહъરમાં રાવણતાડના Τોની
સંÅયા ઘટી રહી છъ Óયારъ તેને વધારવા માટъ
સામાિજક વનીકરણ િવભાગ ˛ારા સયાજીબાગ
નસ↓રીમાં તેના રોપા ઉછъરવાનો Ĭયાસ ધયђ↓
હતો, જેને Ĭાથિમક çતરъ સફળતા મળી છъ.
સીધી સોટી જેવા ઊંચા ઉગતા રાવણતાડ
સયાજીબાગ, નવલખી મેદાન, રાજમહъલની
પાછળ તેમજ િવΐાિમĦીના કાંઠા ઉપરાંત
હાલોલ, છોટાઉદъપુર અને જાંબુઘોડાના
જંગલોમાં જોવા મળъ છъ. એક સમયે આ Τો
મોટી સંÅયામાં જોવા મળતા હતા, હવે તો આ
Τનો સમાવેશ જોખમ હъઠળના Τોની યાદીમાં
થાય છъ.

જુનાગઢ
જૂનાગઢના કыશોદ તાલુકાના સાંગરસોલા ગામે
રહъતી મિહલાએ ઘોЧડયામાં સૂઈ રહъલા માસુમ
દીકરાને મોતને ઘાટ ઉતાયા↓ બાદ પોતે પણ
આપઘાત કરીને જીવન ટૂંકાãયું હોવાનો બનાવ
સામે આãયો છъ. મીЧડયા Чરપોટ↓ મુજબ માનિસક
બીમારીથી પીЧડતા માતા પિત બહારગામ ગયા
બાદ પાછળથી ઘરમાં એકલી હતી તે સમયે આ
પગલું ભયુ↨ હોવાનું સામે આãયું છъ. ઘટનાને પગલે
આખા ગામમાં ચકચાર મચી જવા પામી છъ.
ĬાΆ
અહъવાલો
અનુસાર,
કыશોદના
સાંગરસોલામાં સોનારા પЧરવાર રહъ છъ.
પЧરવારના મોભી જગદીશ સોનારા ખાનગી

કામથી બહારગામ ગયા હતા. જેથી તેમની પ ી
રъખાબેન (૩૦ વષ↓) આ પગલું ભયુ↨ હતું. રъખાબેને
પહъલા તો એક વષ↓ના દીકરા ભãયને ઊંઘમાં જ
મોત આØયું હતું અને Óયારબાદ પોતે પણ આપઘાત
કરી લીધો હતો. બહારગામથી પરત આવતા
પિતએ ઘરનો દરવાજો ખોàયો પ ી અને દીકરાની
લાશ જોતા જ પગ નીચેથી જમીન ખસી ગઈ હતી.
Óયારબાદ બંનેના તદъહ ૧૦૮ એÜÚયુલ×સ
મારફતે હોЩçપટલ ખસેડવામાં આãયા હતા.
બનાવની જાણ થતાં પોલીસ અને મામલતદાર
સિહતનો કાફલો હોЩçપટલ ખાતે દોડી આãયો
હતો. ઘટના અંગે જગદીશભાઈના જણાãયા
અનુસાર તેમની પ ીને માનિસક બીમારી હતી.

છъ. આમ, સમĠ સભાએ Üયુિઝયમ
િવકસાવવા કામ મંજૂર કયુ↨ છъ પરѕતુ
કોપђ↓રъશનને Üયુિઝયમ બનાવવા
×યાયમંЧદર હજી ફાળવાયું નથી.
ચાર દરવાજા િવçતારના સામાિજક
કાય↓કરъ આ અગાઉ કોપђ↓રъશનના
લે×ડ એçટъટ િવભાગને પĦ લÅયો
હતો. જેનો આ િવભાગે આપેલા
જવાબમાં જણાãયું હતું કы ×યાયમંЧદર
િબЩàડંગમાં સીટી Üયુિઝયમ બનાવવા
તેમજ તેના વહીવટ અને મેઇ×ટъન×સ
માટъ વડોદરા કોપђ↓રъશનને આપવા
2017માં કલેકટરને તથા 2019માં
મહъસુલ
િવભાગ
ગાંધીનગરને
દરખાçત કરી હતી.

નЧડયાદ શહъરમાં હવે
150થી વધુ કыમેરાથી 24
કલાક રખાશે
બાજનજર
નЧડયાદ
ખેડા િજ·ા પોલીસ િવΐાસ ĬોજેÄટ કમા×ડ
કі×ĺોલથી સŹ બની છъ. આ ĬોજેÄટ અંતગ↓ત
વડામથક નЧડયાદમાં ૧૫૦થી વધુ સીસીટીવી
કыમેરા લગાવવામાં આãયા છъ, જેની ચાંપતી
નજર હъઠળ શહъરભરમાં ĺાЧફકãયવçથાને
બહъતર કરવાનો Ĭયાસ થઈ રΝો છъ. çથાિનક
નાગЧરકોમાં ĺાફЫક િનયમોના પાલન માટъ અને
ગુનેગારોને ઝડપી પાડવા માટъ િવΐાસ ĬોજેÄટ
તારણહાર બનશે. ખેડા િજ·ામાં વડા મથક
નЧડયાદમાં દોઢ વષ↓થી સી.સી.ટી.વી કыમેરાઓનુ
સઘન મોનીટરỲગ કરવા માટъ અÓયાધુિનક
સાધનોથી સŹ નેĦમ (કમા×ડ કі×ĺોલ સે×ટર)
çથાિપત કરવામાં આãયો છъ.
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ઊંઝા પાસે Чરવોàવર બતાવીને 20
લાખની લૂંટ કરી લૂંટાιઓ ફરાર
અડાલજથી લી

ં ા નજીક પાેત કા યું
લઈને લૂંટારૂઅાેઅે ઊઝ

ઊંઝા
બનાસકાંઠાના ઢીમા એપીએમસીના
વેપારીની કારમાં Ħણ ઈસમો
મુસાફરના çવાંગમાં પાલનપુર જવા
માટъ અડાલજથી લીÙટ લીધા બાદ
મહъસાણા છોડયા બાદ Чરવોàવરની
અણીએ વેપારીને બંધક બનાવી ઉનાવા
નજીક ઐઠોર જીઆઈડીસીમાં અવાવλ
જÆયાએ લઈ જઈ ગાડીમાં રહъલ વીસ
લાખ λિપયાનો થેલો તેમજ કાર ઉઠાવી
ફરાર થઈ ગયા છъ. પોલીસે તાÓકાિલક
નાકાબંધી કરી હતી અને ઘટનાçથળъ
એફએસએલ, ડોગ çકવોડ↓ સિહતનો
કાફલો ઉતરી પડયો હતો. લૂંટાιઓની
કોઈ ભાળ મળъલ નથી.
પાટણ િજ·ાના સમી તાલુકાના
શેરપુરાના
વતની
રમેશભાઈ
નારસંગભાઈ ચૌધરી (ઉ.વ.૪૨)
બનાસકાંઠાના ઢીમા એપીએમસીમાં
જીλ, એરѕડા, રાયડાનો કમીશન
એજ×ટનો ધંધો કરъ છъ. આ વેપારીનો
પЧરવાર ગાંધીનગર રહъ છъ. વેપારી
સોમથી શુĝ ઢીમા ધંધા માટъ રહъ છъ

અને શિન, રિવ ગાંધીનગર આવે
છъ. ગઈકાલે ગાંધીનગરથી વેપારીએ
પોતાની ગાડીમાં વીસ લાખની રકમ
ઉપરાંત ચેકબુકો તથા વેપારીઓ
ચોપડાઓ સિહતનું સાિહÓય લઈને
ઢીમા જવા નીકâયા હતા. અડાલજ
આવતા Ħણ અજાÒયા ઈસમોએ
પાલનપુર જવાનું કહીને લીÙટ માગી
હતી. વેપારીએ માનવતા દાખવીને
લીÙટ આપી હતી. મહъસાણા, ઊંઝા
વŵે ફતેપુરા ĝોસ કયા↓ બાદ અજાÒયા
ઈસમોએ અચાનક પોત Ĭકાશી
Чરવોàવરની અણીએ વેપારીને બંધક
બનાવી ગાડીનો કબજો લઈ ગાડીને
ઉનાવાથી ઐઠોર જીઆઈડીસીની અંદર
પાણીની ટાંકЫ નજીક અવાવλ જÆયાએ
લઈ ગયા બાદ ઈસમોએ વેપારીને
તેમજ વેપારને લગતું સાિહÓય રોડ ઉપર
ઉતારીને વીસ લાખ λિપયા ભરъલો થેલો
તથા ગાડી લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા.
૨૦ લાખની લૂંટ થયાની જાણ થતાં
પોલીસ કાફલો ઘટનાçથળъ દોડી આãયો
હતો.

ઉ ર ગુજરાત
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ઉ.ગુજરાતમાં 12 તા.
પંચાયત, 4 પાિલકાની
પેટા ચૂંટણી યોજાશે

ડીસા મુડેઠાના સરપંચને ĺેકટરથી
ટŨર મારીને મોતને ઘાટ ઉતારાયા

મહъસાણા
મહъસાણા,
પાટણ
અને
બનાસકાંઠામાં ખાલી પડેલી જુદી
જુદી તાલુકા પંચાયતની ૧૨ અને
નગરપાિલકાની ૪ બેઠકો પર પેટા
ચૂંટણી તેમજ થરા નગરપાિલકાની
સામા×ય ચૂંટણી અંગેનું જાહъરનામું
ચૂંટણી પંચ ˛ારા જાહъર કરવામાં આãયું
છъ. તે અ×વયે આગામી ૩ ઓÄટોબરъ
મતદાન થશે. ચૂંટણી જાહъર થતાં
સંબંિધત િવçતારમાં આચારસંિહતા
લાગુ કરવામાં આવી છъ.
કોરોના કાળમાં પંચાયત અને
નગરપાિલકામાં ખાલી પડેલ િવિવધ
બેઠકોની પેટા ચૂંટણી યોજવામાં િવલંબ
થયો હતો. હવે રાËય ચૂંટણી પંચ ˛ારા
સોમવારъ જાહъરનામું ĬિસÖધ કરવામાં
આવતા ઉǼર ગુજરાતના મહъસાણા,
પાટણ અને બનાસકાંઠા િજ·ામાં
çથાિનક çવરાËયની સંçથાઓમાં
ખાલી પડેલી બેઠકો ઉપર પેટા ચૂંટણી
યોજાશે. જેમાં નગરપાિલકાની ૪
બેઠકો અને તાલુકા પંચાયતની ૧૨
બેઠકોનો સમાવેશ થાય છъ.

ભીલડી
ડીસા તાલુકાના મુડેઠા ગામમાં જુની
અદાવતના મામલે યુવાન સરપંચને
એક શખસે ĺેકટર વડે ટŨર મારીને
મોતને ઘાટ ઉતારતા ઉäકыરાટ ફыલાયો
હતો. ઘટનાની જાણ થતા પોલીસ
કાફલો ગામમાં દોડી આãયો હતો. અને
ચાંપતો બદોબçત ગોઠવી આરોપીને
પકડવા ચĝો ગતી માન કયા↓ હતા.
ડીસા તાલુકાના મુડેઠા ગામના
સરપંચ રાઠોડ કાЩ×તજી તલજી ઉ.વ.
૪૭ જેઓએ અગાઉ ļાઇવરમાથી
છુટો કરъલ રાઠોડ ઇΐરજી શાંિતજી
રહъ. મુડેઠા (દુદાણી પાટЪ↓)
વાળાએ જુની અદાવતમાં મન
દુઃખ રાખીને શિનવારના સાજના
સુમારъ રતનપુરાના ĝોિસંગ આગળ
ચરખીવાળા ĺેÄટરથી જાનથી મારી
નાખવાના ઈરાદъ કાર ગાડીને
આગળના ભાગે ટŨર મારી રાઠોડ
કાંЩ×તજી તલજી પર ĺેકટર નાખી
કચડી નાખી મોત િનપજાવી અને
ભાગી ગયેલ. આ અંગે સાહъદ

પાેલીસે અારાેપીને ગણતરીના કલાકાેમાં ઝડપી લીધાે

Чદનેશજી બાબુજી રાઠોડએ ભીલડી
પોલીસ મથકы આરોપી િવιˇ
પોલીસ ફЧરયાદ ન℮ધાવેલ છъ. તક
સરપંચ કાંЩ×તજીના તદъહનું ડીસા
સીિવલ હોЩçપટલમા પેનલ તબીબો
પોçટમોટમ કરાવી પЧરવારને તદъહ
સોપવામા આãયો હતો. Ëયારъ
સરપંચના મોતથી ગામમાં શોકનો
માહોલ જોવા મળી રΝો હતો. તેમની
અંિતમ યાĦામાં મોટી સંÅયામાં લોકો
જોડાયા હતા. અને ગામમાં અિનિΐત
બનાવ ન બને તે માટъ ગામમાં પોલીસ
બંદોબçત ગોઠવામાં આãયો હતો અને
ગામ પોલીસ છાવણીમાં ફыરવાયું હતું.
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300 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં નોЧટસ પાિલતાણામાં પાણીના વહъણમાં
તણાઇ
જતા
ભાઇ-બહъ
ન
ના
મોત
17 પૈકЫ માĦ 6 ખરીદારો મુˆતે ફરકયાં
730 અેકરથી વધુ જમીન અેિગ્રક ચર લે
રાજકોટ
બામણબોરમાં λ ૩૦૦ કરોડ જેવા
મૂàયની સરકારી જમીન ઓિચંતી
જ એક મિહલાનાં નામે કરી દъતો
ચોટીલાના તÓકાલીન મામલતદારનો
હુકમ ફыર િવચારણામાં લઈને આ ખેત
જમીન ખરીદનાર ૧૭ આસામીને
પણ કારણદશ↓ક નોЧટસ મોકલવામાં
આવી છъ. પરѕતુ આ કыસની Ĭથમ મુÕતે
બુધવારъ ૧૭માંથી માĦ ૬ જ ખરીદારો
રાજકોટ િજ·ા કલેકટર સમΤ હાજર
થયા હતાં, બાકЫના ૧૧ ફરÄયા જ

સીિલંગ અેક્ટ હે ઠળ લઈ લેવાઈ હતી

×હોતા! રાજકોટ - અમદાવાદ હાઈ-વે
પર બામણબોરના સવ› નં. ૪૭ની બે
ખેડૂતોની ૭૩૦ એકરથી વધુ જમીન
એિĠકàચર લે×ડ સીિલંગ એÄટ હъઠળ
વષ↓ ૧૯૮૧માં જ ફાજલ જાહъર કરીને
સરકારી માિલકЫની ગણી લેવામાં આવી
હતી તેમ છતાં ૨૦૧૭માં ચોટીલાના
ઈ×ચાજ↓ મામલતદાર ધાડવીએ આ
મહામૂલી સરકારી જમીન ખાનગી
ઠરાવી દીધી હતી.
કыસ ચાàયા તે દરિમયાન દાયકાઓ
સુધી કયાંય િચĦમાં જ ×હોતા એવા

રાજકોટ િજ. પંચાયતની
બે બેઠકોની પેટાચૂંટણી,
પાટЪ↓અોમાં સળવળાટ

સંતોકબેન ગજેરા નામના મિહલાએ પોતે
૧૯૫૮માં જમીન ખરીદી લીધાના દાવા
સાથે પોતાને પΤકાર ગણવા અપીલ
કરી હતી, જેને પગલે િવવાદાçપદ
મામલતદારъ
હાઈકોટ↓ના
ઓરલ
ઓડ↓રનું ખોટું અથ↓ઘટન કરી તેના નામે
જમીન ચડાવી દીધી હતી. આ હુકમને
તાજેતરમાં રાજકોટ િજ·ા કલેકટરъ
Чરિવઝનમાં લીધો છъ તથા કЮલમુખÓયાર
હçતક જમીનના શંકાçપદ સોદા પણ
થઈ ચુÄયા હોવાથી તમામને નોЧટસ
મોકલી હાજર રહъવા જણાãયું હતું.

ભાજપ સરકાર સામે ‘સંઘ’ મેદાને,
રાજકોટ કચેરી પાસે રોષભેર ધરણાં

રાજકોટ
રાજકોટ િજ. પંચાયતની ખાલી પડેલી િશવરાજપુર
અને સાણથલીની બે બેઠકોની પેટા ચૂંટણીની આજે
રાજય ચૂંટણી પંચે જાહъરાત કરતાની સાથે જ ભાજપ ક℮Ġેસ સિહતનાં રાજકોય આગેવાનોમાં બેઠકોનો દોર
શλ થયો છъ. કЮલ ૩૬ બેઠકોની ગત ફыબુ્રઆરીમાં
સામા×ય ચૂંટણી યોજાઈ હતી. ભાજપે રપ અને
ક℮Ġેસે ૧૧ બેઠકો મેળવી હતી. સાણથલી બેઠક પર
ભાજપનાં મિહલા ઉમેદવાર િનમ↓ળાબહъન ભુવા
િવજેતા થયા હતા અને િશવરાજપુ બેઠક પર ક℮Ġેસનાં
ઉમેદવાર રણજીત મેણીયા જીÓયા હતા. કોરોનાની
બીજી લહъરમાં આ બંને ઉમેદવારોનાં અવસાન થતા
ટુંકા ગાળામાં જ આ બંને બેઠકો ખાલી પડી હતી.

રાજકોટ
સૌરા∆માં ખેડૂતોના અનેક Ĭ ો
આ અંગે ભારતીય Чકસાન સંઘ ˛ારા
અસંÅયવાર સરકારને મુÅયમંĦીને િજ·ા
વહીવટી તંĦોને રજૂઆતો કરવા છતાં પણ
િનકાલ નહી આવતા ખેડૂતોને પોષણΤમ
ભાવ આપવા સિહતના Ĭ ે Чકસાન સંઘ
˛ારા આંદોલન શλ કરાયું હતું. ભાજપ
અને સંઘ પЧરવારની ભગીની સંçથા એવા
ભારતીય Чકસાન સંઘના નેજા હъઠળ ખેડૂતો
મોટીસંÅયામાં રાજકોટ કલેકટર કચેરીએ
ધસી ગયા હતા અને Óયાં ધરણા પર બેસી
ગયા હતા. ખેડૂતોએ વંદъ માતરમ અને
જય જવાન જય Чકસાન ના નારા લગાãયા

અમદાવાદની કіપનીને હીરાસર એરપોટ↓
ટિમ↓નલનો 280 કરોડનો ઈજારો અપાયો
રન-વેનાં બાેકસ કલવટર્ માટે સરકાર 104 કરાેડ, AAI 26 કરાેડ ખચર્શે
રાજકોટ
રાજકોટ - અમદાવાદ હાઈ-વે પર રાજકોટથી
25 Чકલોમીટર દૂર હીરાસર ખાતે આકાર લઈ
રહъલા ĠીનЧફàડ એરપોટ↓માં રન-વે સિહતનું
કામ હાલ આગળ વધી રЅં છъ, જયારъ ટિમ↓નલ
િબЩàડંગ માટъનો કો×ĺાÄટ અમદાવાદ Щçથત એક
કіપનીને λ 280 કરોડમાં ફાળવવામાં આવતાં
ટૂંક સમયમાં ટિમ↓નલ િબЩàડંગનું બાંધકામ પણ
સમાંતરъ આગળ વધશે. ટિમ↓નલ િબЩàડંગનો
અંદાિજત ખચ↓ λ ૩૨૦ કરોડ છъ, જે સામે
અમદાવાદની કіપનીને કો×ĺાÄટ λ ૨૮૦ કરોડમાં
અપાઈ જતાં કіપનીના çટાફы çથળ પર પહ℮ચીને
જમીનનો કÚજો સંભાળી લીધો છъ તથા સાઈટ
ઓЧફસ બનતાં પહъલાં ટъ×ટ લગાવવા તજવીજ
ચાલી રહી છъ. ૧૦ ચોરસ Чકલોમીટરથી વધુ

િવçતારમાં િનમા↓ણાિધક આ એરપોટ↓ રъઈન વોટર
હાવ›Щçટѕગ સીçટમ, Ġીન બેàટ તથા સોલાર પાવર
સીçટમ પણ હશે. તેનાં Ĭથમ તબŨાનું કામ
ઓગΓ - ૨૦૨૨ સુધીમાં, ટિમ↓નલ િબЩàડંગનું
કામ ЧડસેÜબર-૨૦૨૨ સુધીમાં અને એકіદર
આખો Ĭોજેકટ ફыĮુઆરી-૨૦૨૨ સુધીમાં પૂણ↓
થઈ જવાનો એરપોટ↓ ઓથોЧરટીનો અંદાજ છъ.

Ĭાચી તીથ↓ તથા મોરબીના રફાળъΐર
મંЧદરъ િપ તપ↓ણ માટъ લોકો ઉમટયાં
રાજકોટ
આજે સોમવતી અમાસ અને Ĵાવણ માસના
સોમવારના અનોખા સંયોગ િનિમતે મોરબીના
પૌરાિણક રફાળъΐર મહાદъવ મંЧદરъ િપ તપ↓ણ
માટъ Ĵˇાળુઓ ઉમટી પડયા હતા અને Ĵˇાપૂવ↓ક
િપ તપ↓ણ કયુ↨ હતું. જયારъ ગીર સોમનાથ િજ·ામાં
આવેલા Ĭાતી તીથ↓ધામમાં પણ િપ તપ↓ણ માટъ
ભાિવકો ઉમટયા હતા. આ વષ› પણ ભાદરવી
અમાસ િનિમǼે િપ તપ↓ણ માટъ Ĭિતબંધ મુકવામાં
આવતા આજે દામોદરકЮіડ સતત બીજા વષ› પણ
અમાસ પર સુમસામ રΝો હતો. િપ તપ↓ણ માટъ

ભાવનગર
પાિલતાણાના મોટી રાજçથળી રોડ
પર રહъતા મિહલા વહъલી સવારъ તેના
બે સંતાનોને એÄટીવા પર બેસાડી çકвલે
મુકવા જઇ રΝા હતા તે વેળાએ બેઠલા
નાળા ઉપરથી પસાર થતા પાણીના
Ĭવાહ સાથે માતા અને સંતાનો તણાઇ
જતા ભારъ અરъરાટી છવાઇ જવા પામી
હતી. દરિમયાન ન.પા.ના ફાયર çટાફ
અને તરવૈયાઓએ પાણીમાં ઝંપલાવી
માતાને બહાર કાઢ્યા હતાં Ëયારъ ભારъ
શોધખોળ બાદ ભાઇ અને બહъનના
તદъહ મળી આãયા હતાં.
બનાવની જાણવા મળતી િવગતો
અનુસાર
પાિલતાણાના
મોટી

કોઈ દામોદરકЮіડ ન જાય તે માટъ વહъલી સવારથી
જ બંદોબçત ગોઠવી દъવામાં આãયો હતો. માĦ
એક બે ãયિŪને અЩçથ િવસજ↓ન માટъ Ĭવેશ
આપવામાં આãયો હતો. મોરબી નજીક આવેલા
રફાળъΐર મહાદъવ મંЧદરъ આજે લોકો ઉમટી પડયા
હતા મંЧદરના ĺçટી પરъશભાઈ પંડયાએ જણાãયું
હતું કы દર વષ› અમાસ િનિમતે અહી મેળો યોજાય
છъ. જોકы કોરોના મહામારીને પગલે મેળો રદ
કરાયો છъ. રફાળъΐર મહાદъવ મંЧદર પૌરાિણક
મંЧદર છъ. Ëયાં પાંડવોએ મહાભારત કાળમાં અહી
િપ તપ↓ણ કયુ↨ હતું.

હતા. ખેડૂતોના Ĭ ે રજૂઆત માટъ આવેલા
125થી વધુ આગેવાનો ખેડૂતોની પોલીસે
બળ વાપરીને અટકાયત કરી હતી. Чકસાન
સંઘે જણાãયું કы વારѕવાર ચેકડેમ Чરપેર કરવા
રોજ ભૂંડનો Ħાસ દૂર કરવા Чદવસે વીજળી
આપવા િસંચાઇનું પાણી આપવા પોષણΤમ
ભાવ આપવા રજૂઆતો કરવા છતાં તંĦના
પેટનું પાણી હાલતું નથી.

રાજçથળીથી
આવતી
વહъણમાં
લΣમનગરમાં
રહъતા
મીનાબેન
રાજુભાઇ જેઠવા આજે વહъલી સવારъ
૬.૪૫ કલાકના અરસા દરિમયાન
તેની Чદકરી જાનકЫબેન રાજુભાઇ
જેઠવા (ઉ.વ.૧૮) અને પુĦ ષભ
રાજુભાઇ જેઠવા (ઉ.વ.૦૮)ને લઇ
સતુઆબાબા çકвલ મુકવા જઇ રΝા
હતા તે વેળાએ મોટી રાજçથળી
ગામથી આગળ આવેલ બેઠલા નાળા
કોઝવે ઉપર મોડી રાિĦના વરસેલા
ભારъ વરસાદના કારણે પાણીનો Ĭવાહ
વહъતો હોય તેમાંથી એÄટીવા પસાર
કરવા જતા માતા અને બંને સંતાનો
પાણીના Ĭવાહ સાથે તણાયા હતાં.

જૂનાગઢમાં પોલીસે આમЪ↓
જવાનને માર માયђ↓, 2
કો×çટъબલ સçપે×ડ કરાયા
જૂનાગઢ
પાદરડી ગામે Ĭેમલગ્નની ઘટના અને એĺોસીટીની
ફરીયાદની તપાસ કરવા ગયેલ પોલીસ ઉપર હુમલા
અને ફરજ λકાવટની ઘટના સામે આવી હતી.
પોલીસની ગાડીને નુકશાન કરીને પીએસઆઇ સહીત
બે કો×çટъબલ પર હુમલો અને રોકડાની લૂંટની ઘટના
બની હતી. આ સમયે અ×ય આગેવાન પણ આવી જતા
તેની ઉપર પણ હુમલો થયો હતો, Óયાર બાદ માણાવદર
પોલીસ çટાફ çથળъ પહ℮ચતાં આમЪ↓ જવાન કાના અને
તેના સાથી મીĦોએ પોલીસને સહયોગ નિહ આપતા
અને ફરીથી પોલીસ ઉપર હુમલો કયђ↓ હતો. આ મામલે
આમЪ↓ જવાનને માર મારવાના વીЧડયો સામે આãયા
બાદ બે કો×çટъબલને સçપે×ડ કરી દъવાયા છъ.

હવે પ્રથમવાર જેમ્સ બોન્ડ ગુજરાતી બોલશે

ડેનિયલ ક્રેગે નવી જેમ્સ બોન્ડ ફિલ્મ ‘નો ટાઇમ ટુ ડાઇ’ માં 007 તરીકે છેલ્લી ભૂમિકા ભજવી
રહ્યાં છે. આ ફિલ્મ 30 સપ્ટેમ્બરે ભારતના પસંદગીના શહેરોમાં રિલીઝ થવાની છે. ‘નો ટાઇમ
ટુ ડાઇ’ અંગ્રેજી, હિન્દી, કન્નડ, તમિલ ઉપરાંત ગુજરાતીમાં રિલીઝ થશે. જેમ્સ બોન્ડ સિરીઝની
અા પ્રથમ ફિલ્મ હશે જે ગુજરાતીમાં પણ રિલીઝ થશે. ફિલ્મનું સત્તાવાર ટ્રેલર રિલિઝ થઈ
ચુક્યું છે. 007 ટ્વિટર એકાઉન્ટથી ફિલ્મનું અંતિમ આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રેલર પોસ્ટ કર્યું અને
રિલીઝની તારીખ જાહેર કરી છે.

જીવનમાં બધું જ કામચલાઉ હોય છે
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મુંબઇ : શિલ્પા શેટ્ટી પતિ રાજ કુન્દ્રાની ધરપકડ પછી થોડા દિવસો જાહેરમાં આવતી નહોતી તેમજ પોતાના
કમિટમેન્ટોથી પણ દૂર રહી હતી. પરંતુ પછીથી તે સામાન્ય જીવન જીવવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. તે ફરી ટેલિવિઝનના
શો સુપરડાન્સર ચારમાં નિર્ણાયક તરીકે જોવા મળી રહી છે. શિલ્પા ફક્ત પોતાની કારકિર્દીમાં જ નહીં પરંતુ સોશિયલ
મીડિયા પર પણ સક્રિય છે. વારંવાર તે સકારાત્મક પોસ્ટ કર્યા કરે છે. પોતાનો તેમજ પોતાના પ્રશંસકો અને યુઝર્સોનો
ઉત્સાહ વધારતી રહે છે. શિલ્પા મોટા ભાગે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મોટિવેશનલ ક્વોટસ, સંદેશાઓ, યોગને લગતા વીડિયોઝ
અને નોટ્સ શેર કરે છે.હાલમાં તેણે પોતાની એક તસવીર શેર કરીને પોસ્ટ લખી છે. શિલ્પાએ સોશિયલ મીડિયા પરથી
યોગ કરતી હોય તેવી તસવીર શેર કરી છે. જેની સાથે લખ્યું છે કે, આપણા વિચારો જ આપણા જીવન
પ્રત્યેના અપ્રોચને શીખવાડે છે. આપણે કઇ રીતે આપણને મળેલી સફળતાનો આનંદ લઇએ છીએ અને
કઇરીતે હારનો અફસોસ કરીએ છીએ. શું જીવનમાં સફળ થઇજવાથી કે પછી કોઇ મનગમતી વસ્તુ મળી
જવાથી તમારા વિચારો બદલાઇ જતા હોય છે અથવા તો તમે અન્ય લોકોથી વાતચીત કરવાનું ઓછું કરી
નાખો છો ?કે પછી હાર અથવા તો નિષ્ફળ થવાથી જીવન જીવવા જેવું નથી રહ્યું તેમ લાગે છે ?

તારક મહે તાની… બબીતા કરી રહી છે
પ�ોતાનાથી 9 વર્ષ નાના અભિનેતાને ડે ટ!!!

તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા દરેક ઘરમાં પ્રિય શો છે.
આ શો 13 વર્ષથી લોકોનું મનોરંજન કરી રહ્યો છે.
આ શોના તમામ કલાકારોએ લોકોના દિલમાં પોતાની
ખાસ જગ્યા બનાવી છે. હાલ એક એવા સમાચાર
સામે આવ્યા છે જ જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો. એક
અખબારમાં પ્રકાશિત સમાચાર અનુસાર, મુનમુન દત્તા
એટલે કે બબીતા જી એક વ્યક્તિને ડેટ કરી રહ્યા છે.
આ વ્યક્તિ બીજું કોઈ નહીં પરંતુ શોના ટપુ એટલે કે
રાજ અંદકટ છે. બંને આજકાલ એકબીજાના પ્રેમમાં ડૂબી ગયા છે. લાંબા સમયથી, રાજ અને મુનમુન
દત્તાની ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ્સ અને કોમેન્ટ એ તરફ ઇશારો કરે છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ મુનમુનની
તસવીરો પર રાજની કોમેન્ટ જોઇને ખાસ પૂછ્યા કરતા હતા કે બન્નેની વચ્ચે કંઇક ચાલી રહ્યું છે.
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બોલીવુડ સ્ટાર અક્ષય
કુમારના માતા અરૂણા
ભાટિયાનું અવસાન

નવી દિલ્હીઃ બોલિવુડ અભિનેતા અક્ષય
કુમારની માતા અરૂણા ભાટિયાનું અવસાન થયું
છે. તેમની માતા ઘણાં લાંબા સમયથી બીમાર
હતા. અક્ષય કુમારે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પોતાની
માતાના અવસાનની જાણકારી આપી છે. આ સાથે
જ અભિનેતાએ માતાના નામે એક ઈમોશનલ પોસ્ટ
પણ શેર કરી છે. અક્ષય કુમારે પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે,
તે મારો મહત્વનો હિસ્સો હતી. આજે મને અસહનીય
પીડા અનુભવાઈ રહી છે. મારી માતા શ્રીમતી અરૂણા
ભાટિયાએ આજે સવારે આ દુનિયાને અલવિદા કહી દીધું
છે. તે બીજી દુનિયામાં મારા પિતા સાથે ફરી મળી ગઈ
છે. હું તમારી દુઆઓનું સન્માન કરૂ છું કારણ કે, હું અને
મારો પરિવાર મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ.
ઓમ શાંતિ. ચાહકો અને બોલિવુડના કલાકારોએ કોમેન્ટ
કરીને અક્ષય કુમારને સાંત્વના પાઠવી હતી. અક્ષયની
માતાના અંતિમસંસ્કાર વિધિમાં બોલીવુડ સ્ટાર્સે હાજર રહી
અક્ષયને સાંત્વના પાઠવી હતી.
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ટીમને અનેકવાર પછડાટ પછી રવિ શાસ્ત્રી અને ક�ોહલીને મર્યાદામાં રાખવા કવાયત

ધોની બન્યો મેન્ટર, લક્ષ્ય ટી-20 વર્લ્ડ કપ

યુ

એઈ અને ઓમાનમાં ૧૭ ઓક્ટોબરથી
ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપ સ્પર્ધા યોજવાની તૈયારી
શરુ કરી દેવાઈ છે. બુધવારે આ વર્લ્ડ કપ માટેની
ભારતની ટીમ જાહેર થવાની ગણતરી હતી. આ
સમયે જ ક્રિકેટ બોર્ડે મોડી સાંજે ક્રિકેટ ચાહકોને
સુખદ આંચકો આપ્યો. બોર્ડે ભારતને ૨૦૧૧માં
વર્લ્ડ કપ અને ૨૦૧૩માં ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપ
જીતાડનારા કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને ભારતીય
ક્રિકેટ ટીમનો ‘મેન્ટર’ બનાવવાનું એલાન કરી
નાખ્યું. ‘મેન્ટર’ તરીકે ધોનીની ભૂમિકા શું હશે એ
વિશે બોર્ડે કોઈ ફોડ પાડ્યો નથી. પરંતુ ભારતમાં
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (આઈપીએલ)માં સચિન
તેંડુલકર, અનિલ કુંબલે સહિતના ધુરંધર ખેલાડી
મેન્ટર’ રહી ચૂક્યા છે. ટીમની પસંદગીથી માંડીને
બેટિંગ ઓર્ડર સુધીની બાબતોમાં ‘મેન્ટર’નો
પડ્યો બોલ ઝિલાય છે. એ જોતાં ધોની પણ એ જ
ભૂમિકા ભજવશે એ નિશ્ચિત છે.
એક રીતે કહીએ તો બોર્ડે કોચ રવિ શાસ્ત્રી
અને કેપ્ટન વિરાટ કોહલી બંનેની ઉપર ધોનીને
મૂકી દીધો છે. જો કે, ધોનીને મેન્ટોર બનાવવા
સમયે રવિ શાસ્ત્રી અને કોહલીને વિશ્વાસમાં
લેવાયા હોવાનો પણ દાવો થઈ રહ્યો છે. આવું કઈ
રીતે થયું કે, પાછલા વર્ષે ટીમને અલવિદા કહેનારા
મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને ફરી એકવાર ટીમ સાથે
જોડાવાની તક મળી ? તે અંગે અટકળોના દોર
વચ્ચે બીસીસીઆઈના સચિવ જય શાહે જણાવ્યું
કે, આ ટુર્નામેન્ટમાં ધોની કોચ રવિ શાસ્ત્રી અને
બાકી સપોર્ટીંગ સ્ટાફ માટે સાથે મળીને કામ કરશે.
જોકે જય શાહ ગમે તે કહે પણ સિલેક્ટર્સ પાછલા
કેટલાક સમયથી ટી-૨૦ વર્લ્ડકપ માટે ટીમ પસંદ
કરવાની પ્રક્રિયામાં હતા ત્યારે બીસીસીઆઈ
સચિવ જય શાહે કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અને કોચ
રવિ શાસ્ત્રીને ધોનીને મેન્ટોર તરીકે ટીમ સાથે
જોડવાનો આઈડિયા આપ્યો હતો. આ વાત ધોનીને
ઓફર કરતા પહેલા કરવામાં આવી હતી.
ધોનીને જ્યારે આ અંગે વાત કરવામાં આવી
તો તેણે ઓફર સ્વીકારી લીધી હતી. ધોનીને આ
તક આપવા પાછળનું કારણ એ હતું કે, ધોનીનો
આ ટી-૨૦ ફોર્મેટમાં બહોળો અનુભવ છે, જે
ટીમને ઉપયોગી બનશે. ધોની અસલમાં ટી-૨૦
વર્લ્ડકપ જીતાડનાર કેપ્ટન છે. ૨૦૦૭માં સાઉથ
આફ્રિકામાં ભારતને ધોનીની કેપ્ટનશીપમાં જ
ટી-૨૦ વલ્ડકપ જીતવાની તક મળી હતી. આ
જ કારણે ધોનીનો સાથ ટીમને ઘણો જ ઉપયોગી
સાબિત થશે. હકીકતમાં પણ ‘મેન્ટર’ તરીકે
ટીમની સફળતામાં ધોનીની યોગદાન આપવાની
ક્ષમતા શંકાથી પર છે. ધોની નિ:શંકપણે ભારતીય

ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં પેદા થયેલા મહાનતમ એ શોટ ધોનીનો ટ્રેડમાર્ક શોટ બની ગયો છે.
કેપ્ટન્સમાંથી એક છે. ધોનીએ ભારતને જેટલી ૨૦૧૧ની ફાઈનલ લોકોના માનસમાં જડાઈ
મોટી ટૂર્નામેન્ટ્સમાં વિજય અપાવ્યો એ કોઈ ગઈ. આ ઉપરાંત અનેક ઈનિંગ્સમાં ધોની લીડર
બીજો કેપ્ટન અપાવી શક્યો નથી. કેપ્ટન તરીકે તરીકે રમ્યો છે. આ બધી ઈનિંગ્સ ધોનીને
તો ધોનીનો રેકોર્ડ એટલો જબરદસ્ત છે કે, તેને ક્યા સંજોગોમાં કેવી બેટિંગ કરવી તેની ખબર
વિશ્વના શ્રેષ્ઠ કેપ્ટન્સમાં પણ ગણતરીમાં લેવો છે તેના પુરાવારૂપ છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં
પડે. ધોની વિશ્વનો એક માત્ર એવો કેપ્ટન છે કે ક્રિકેટરોનો જે નવો ફાલ આવ્યો છે એ હીરોગીરી
જેણે પોતાના દેશને મર્યાદિત ઓવર્સની ત્રણેય કરીને છવાઈ જવા મથ્યા કરે છે. રવિ શાસ્ત્રી
મોટી સ્પર્ધામાં જીતાડ્યું હોય. ધોનીએ ભારતને અને વિરાટ કોહલીમાં તેમના પર અંકુશ મૂકવાની
૨૦૧૧માં વન ડે વર્લ્ડકપ જીતાડ્યો
તાકાત છે કે કેમ તેવો સવાલ ઉઠવા
એ પહેલાં ૨૦૦૭માં ટી -૨૦
માંડ્યો છે. ૨૦૧૫ના વર્લ્ડ કપની
વર્લ્ડકપ જીતાડ્યો હતો. મિનિ
સેમી ફાઈનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે
વર્લ્ડકપ ગણાતી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ધવલ શુક્લ ભારતની ટીમનો ભૂંડો પરાજય થયો
પણ ભારત ધોનીના નેતૃત્વમાં
હતો. જયારે ૨૦૧૭માં પાકિસ્તાન
૨૦૧૩માં જીત્યું હતુ. ભારતનો કોઈ કેપ્ટન આ સામે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઈનલમાં ઇજજતનો
રેકોર્ડની બરાબરી કરી શકશે કે કેમ તેમાં શંકા છે. કચરો થયો હતો. ૨૦૧૯ના વર્લ્ડ્કપની સેમી
પણ અત્યાર સુધી તો વિશ્વમાં પણ કોઈ કેપ્ટન ફાઈનલમાં ન્યૂ ઝીલેન્ડ સામે ૨૩૧ રન જેવો
ધોનીના આ રેકોર્ડને આંબી શક્યો નથી. ધોનીએ મામૂલી સ્કોર પણ ભારતની ટીમ પાર કરી શકી
ભારતને ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પણ અપાવી છે. ન હતી.

પ્રાસંગિક

ભારતીય ટીમના એ�ક સમયના શ્રેષ્ઠ બેસ્ટમેન અને સફળ
સુકાની રહે લા ધ�ોની પાસે ટી-20ન�ો પણ બહ�ોળ�ો અનુભવ
હ�ોવાથી ક્રિકે ટ બ�ોર્ડ તેને તક અાપવા માંગે છે
તેની કારકિર્દીનો પીક પોઈન્ટ એટલે કે સર્વોચ્ચ
શિખર ૨૦૧૧ના વર્લ્ડકપની ફાઈનલ છે. આ
ફાઈનલમાં ધોનીએ એક બેટ્સમેન તરીકે જે
ઈનિંગ્સ રમી એવી ઈનિંગ્સ ભારતીય ક્રિકેટના
ઈતિહાસમાં બહુ ઓછી જોવા મળી છે.
કુલસેકરાની ઓવરમાં સિક્સર ફટકારીને
ધોનીએ સ્ટાઈલમાં ભારતને ચેમ્પિયન બનાવ્યું

જે પછી ગયા વરસે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ૩૬
રનમાં ઓલઆઉટ થતા આખી દુનિયામાં
નાલેશીભરી હાર માટે ભારતીય ટીમનું નામ
લેવાતુ થઈ ગયુ હતુ. છેલ્લે ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશીપની
ફાઈનલમાં પણ બેજવાબદારીભરી બેટિંગ કરીને
કોહલીની ટીમ હારી ગઈ હતી. કોહલી આ બધી
મેચોમાં જવાબદારીભરી બેટિંગ કરીને ટીમના યુવા

ખેલાડીઓમાં આદર્શ બનવામાં ઉણો ઉતર્યો છે
પરંતુ ટીમ જીતી શકી નથી.
તેથી હવે ધોની ‘મેન્ટર’ તરીકે ટીમના
ખેલાડીઓમાં જવાબદારીથી રમવાની ભાવના તો
પેદા કરશે જ તેમાં શંકા નથી. વિરાટ કોહલી
અને રવિ શાસ્ત્રી ટીમ ઈન્ડિયાના કર્તાહર્તા બન્યા
એ પછી બંને જે રીતે વર્તે છે તેના કારણે પણ
ભારતને ધોની જેવા ‘મેન્ટર’ની જરૂર છે. કોહલી
અને શાસ્ત્રી મેરિટના આધારે નહીં પણ પોતાના
માનીતા કોણ તેના આધારે ટીમ નક્કી કરે છે. તેના
કારણે ટેલેન્ટેડ ખેલાડીઓને પણ તક મળતી નથી.
સૂર્યકુમાર યાદવ જેવા સારા ખેલાડીને અત્યારે તક
મળતી નથી એ તાજો પુરાવો છે.
ધોનીને ટીમનો ‘મેન્ટર’ બનાવાયો તેની સામે
વાંધો પણ ઉઠાવાયો છે અને બોર્ડને ફરિયાદ
પણ મળી છે. ધોની ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ
(આઈપીએલ)માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ (સીએસકે)
નો કેપ્ટન છે અને બીજી તરફ તેને ભારતીય
ટીમનો ‘મેન્ટર’ બનાવાતાં હિતોનો ટકરાવ થાય છે
એવી રાવ સંજીવ ગુપ્તા નામના સજજને નાખી છે.
સંજીવ ગુપ્તા મધ્ય પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન
સાથે સંકળાયેલા હતા. આ પહેલાં રાહુલ દ્રવિડ
સહિતના ક્રિકેટરો સામે અરજી કરીને તેમને બે
હોદ્દા પૈકી એક હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપવાની
ફરજ પાડવામાં ગુપ્તા સફળ રહ્યા છે. તેથી આ
વખતે પણ તેમણે ધોની સામે અરજી કરી નાંખી
છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ભારતીય ક્રિકેટમાં સાફસૂફી કરવા
માટે જસ્ટિસ લોઢા કમિટી બનાવી હતી. લોઢા
કમિટીએ ઢગલો ભલામણ કરી, તેના આધારે
બોર્ડના બંધારણમાં સંખ્યાબંધ સુધારા કરાયા છે.
જસ્ટિસ લોઢાએ કરેલી ભલામણોમાં એક
ભલામણ એ પણ હતી કે, કોઈ પણ વ્યક્તિ
બોર્ડમાં બે હોદ્દા ના ભોગવી શકે. બોર્ડે તેના
બંધારણની કલમ ૩૮ (૪) હેઠળ આ
ભલામણને નિયમ બનાવ્યો છે. ગુપ્તાએ આ
નિયમ હેઠળ જ ધોનીને ‘મેન્ટર’ બનાવવા સામે
વાંધો ઉઠાવ્યો છે. બોર્ડે પોતાની લીગલ ટીમ
સાથે ચર્ચા કર્યા પછી આ મામલે નિર્ણય લેવાનું
એલાન કર્યું છે. બોર્ડ શું નિર્ણય લેશે એ ખબર
નથી. પરંતુ અત્યારે ભારતીય ક્રિકેટની જે હાલત
છે એ જોતાં બોર્ડે આ વાંધાને કચરાટોપલીભેગો
કરવાની જરૂર છે. રવિ શાસ્ત્રી કે વિરાટ
કોહલીના ભરોસે ભારતીય ટીમ વર્લ્ડ કપ
જેવી મોટી સ્પર્ધા જીતી શકે તેમ નથી એ વાત
વારંવાર સાબિત થઈ ચૂકી છે. આ સંજોગોમાં
ધોનીને મેન્ટર’ બનાવવાનો સારો નિર્ણય કાનૂની
આંટીઘૂટીમાં અટવાઈ ન જાય તો સારુ.
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ગુજરાત

પાવર પ્લાન્ટ માટે આયાતી કોલસાની
ખરીદીમાં રૂપિયા 1000 કરોડનું કૌભાંડ
ગુજરાત સ્ટે ટ ઇલેક્ટ્રીસિટી ક�ોર્પોરેશનના અધિકારીઓ��ની સંડ�ોવણીની ચર્ચા

અમદાવાદ : ગુજરાત સ્ટેટ
ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશનની વડોદરા
ઑફિસના
અધિકારીઓ
દ્વારા
જામનગર સરકારી વીજ ઉત્પાદન
મથક માટે આયાતી કોલસાની
ખરીદીનું 1000 કરોડની ખરીદીનું
કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે.
આયાતી કોલસા ખરીદવા માટે
સરકારે બહાર પાડેલા ટેન્ડરમાં
એલ-1 (ઓછામાં ઓછા ભાવ ઑફર
કરનાર) કંપનીને લેટર ઑફ ઇન્ટેન્ડઇરાદા પત્ર આપવાને બદલે ગુજરાત
સરકારની કંપનીએ ટેન્ડર જ કેન્સલ
કરી દીધું હતું. આ ટેન્ડર કેન્સલ કરવા

માટે કોઈ જ નક્કર કારણ આપવામાં
આવ્યું નહોતું. ત્યારબાદ પીટી બારા
ડાયા એનર્જીને આ ટેન્ડર મળી જ
જાય તે માટે ટેન્ડરની શરતો એકદમ
હળવી કરી દેવામાં આવી હતી.
જીયુવીએનએલના મૅનેજિંગ ડિરેક્ટરે
ઇન્ડોનેશિયાની પેઢીને જ ટેન્ડર મળે

ગાંધીનગર : સચિવ કક્ષાએ
પહોંચેલા પ્રમોટેડ આઇ.એ.એસ.
અધિકારી એચ.કે. પટેલે ગત શુક્રવારે
નોકરીમાંથી સ્વેચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી
છે. છે. તેઓ હવે ગુજરાતના એક
મોટા કોર્પોરેટ ગુ્રપમાં જોડાવાના છે.
આ કોર્પોરેટ ગૃપ અત્યારે તેનું કાર્યક્ષેત્ર
વિસ્તારી રહ્યું છે અને નવાં પ્લાન્ટ
સ્થાપવાનું પણ આયોજન છે, તેથી
અત્યારે આ ગ્રુપ ઉચ્ચ અધિકારીઓની
ભરતી ચાલી રહી છે. અધિકારીઓની
આવી દોટ પાછળ સરકારી તંત્રમાં

રાજકીય નેતાઓના ગમા-અણગમા,
અનિશ્ચિતતા, ગમે ત્યારે બદલી અને
કામનું ભારણ કારણભૂત મનાય છે.
પ્રમોટેડ આઇ.એસ.એસ. અધિકારી
જે.ડી. દેસાઇ પણ થોડાં દિવસો પહેલાં
આવી રીતે જ વી.આર.એસ. લઇ આ
જ કોર્પોરેટ ગૃપની કોર્પોરેટ અફેર્સ
વિંગમાં જોડાયા છે. પૂર્વ અધિક મુખ્ય
સચિવ તરીકે નિવૃત્ત થનારા અધિકારી
સુજીત ગુલાટી પણ ગ્રુપના ગુજરાતમાં
આકાર લઇ રહેલા રિન્યુએબલ એનર્જી
પ્રોજેક્ટમાં જોડાયા છે.

ગુજરાતના ઉચ્ચ અધિકારીઓઅે
કોર્પોરેટ સેક્ટર ભણી દોટ મુકી
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MktrûkÃík Mk{k[kh
ડીઝલમાં એ�ક વર્ષમાં ભાવ વધારાથી ગુજરાત
રાજ્યના માછીમાર�ો ઉપર 2000 કર�ોડન�ો બ�ોજો

ભુજ: ભાજપ સરકારે ડીઝલના ભાવમાં વાધારો કરી તેમજ માછીમાર ભાઈઓ
માટેની તમામ સહાય યોજનાઓ બંધ કરીને ગુજરાતના માછીમાર ઉદ્યોગને
મરણતોલ ફટકો માર્યો છે. છેલ્લા ૧ વર્ષમાં ડીઝલના ભાવમાં ૩૫/લિટર નો
અસહ્ય વાધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે. ૧ નાની ફીશીંગ બોટને ૧ સિઝનમાં
ઓછામાં ઓછુ ૩,૫૦૦ લિટર પેટ્રોલ/કેરોસીન અને મોટી બોટને ૩૬,૦૦૦ લિટર
ડીઝલ જોઈએ. ગુજરાતમાં અત્યારે ૨૫,૦૦૦ થી વાધુ નાની, મોટી ફીશીંગ બોટ
કાર્યરત છે, એટલે ગુજરાતમાં એક માછીમાર સિઝનમાં ૫૪ કરોડ લિટર ડીઝલ
વપરાય છે. એટલે ગુજરાતના માછીમાર ભાઈઓ પર એક સિઝનમાં ડીઝલના
ભાવ વાધારા રૃપી ૨૦૦૦ કરોડનો બોજો પડયો છે.

તે માટે ફેબુ્રઆરી 2021માં આયાતી
કોલસાની ખરીદી માટે નવેસરથી ટેન્ડર
બહાર પાડયું હતું. અગાઉના સપ્લાયરે
એપ્રિલ 2021 સુધી સપ્લાય આપવાની
કરાર હેઠળની શરત મુજબ સપ્લાય
આપ્યો હતો. એપ્રિલ પછી પીટી બારા
ડાયા એનર્જીને આ સપ્લાયનો ઓર્ડર
આપી દેવામાં આવ્યો હતો.
અમદાવાદ: પુત્રના આ�પઘાત બાદ આ�ઘાતમાં
આશ્ચર્યજનક બાબત તો એ છે કે
ટેન્ડર ભરનારી કંપની પીટી બારા ડાયા
પિતાએ� પણ ગળે ફાંસ�ો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું
એનર્જીનો ટ્રેક રૅકોર્ડ અત્યંત નબળો
હોવા છતાં અને બજારમાં તેનીકોડીની અમદાવાદ ઃ મૂળ સાવરકુંડલાના અને હાલ બોપલ વિસ્તારમાં રહેતા અલ્પેશ
જ કિંમત હોવા છતાં તેને ટેન્ડરમાં પલાણ નામના યુવકે ગત 5 સપ્ટેમ્બરે સરખેજ ખાતે આવેલી પોતાની ઑફિસમાં
ગળે ફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. અલ્પેશે ક્યાં કારણોસર અંતિમ પગલું
ભાગ લેવાની અનુમતી આપી હતી.
ભર્યું? તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. અલ્પેશે પોતાની સ્યૂસાઈડ નોટમાં પણ
કોઈ કારણ જણાવ્યું નહતું. જે બાદ સરખેજ પોલીસે ગુનો દાખલ કરીને તપાસ
હાથ ધરી હતી. બીજી તરફ પુત્ર અલ્પેશના આઘાતમાં પિતા બળવંતભાઈએ પણ
પોતાના ઘરમાં ગળેફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવ્યું છે. આમ એક પછી એક પિતા
અને પુત્રએ આપઘાત કરી લેતા પરિવારના માથે આભ તૂટી પડ્યું છે. પિતાઅમદાવાદ: ગુજરાતમાં છેલ્લા ૨૪ પુત્રએ દેવું વધી જવાના કારણે અંતિમ પગલું ભર્યું હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે.
કલાકમાં વધુ ૫.૦૨ લાખને કોરોના
અમદાવાદમાં જીવતા વ્યક્તિન�ો 32 લાખન�ો ડે થ
વેક્સિન આપવામાં આવી છે. આ સાથે
જ રાજ્યમાં કુલ વેક્સિનેશન ડોઝનો
ક્લેમ પાસ, જીવત�ો વ્યક્તિ ઓ��ફીસે પહોંચ્યો
આંક હવે ૫ કરોડને પાર થઇ ગયો છે.
ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર બાદ ગુજરાત અમદાવાદ : ઘાટલોડિયા સીપી કોલોની વિભાગ 2માં રહેતા અને બરફનો
ત્રીજું એવું રાજ્ય છે જ્યાં વેક્સિનેશનના વેપાર કરતા નીશીત પટેલે આદિત્ય બીરલા સન લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં
પાંચ કરોડથી વધુ ડોઝ આપવામાં આવ્યા તેમના પિતા સુમનભાઈના નામે ડ્રીમ પ્લાન હેઠળ બે પોલિસી લીધી હતી. બાદમાં
છે. ગુજરાતમાં અત્યારસુધી ૩.૭૦ કરોડ નિશિતભાઈએ બીજી બે પોલિસી ફોરેસાઈટ પ્લાન હેઠળ તેમના પોતાના નામે લીધી
દ્વારા પ્રથમ ડોઝ જ્યારે ૧.૩૨ કરોડ હતી. 21 જાન્યુઆરીએ મેનેજર પ્રતિકભાઈને મળ્યા હતા ત્યારે તેમને જાણવા
મળ્યું હતું કે, તેમની બંન્ને પોલિસીમાં ડેથ ક્લેમ પાસ કરી દેવામાં આવે છે. જો કે
દ્વારા વેક્સિનના બંને ડોઝ લેવાઇ ચૂક્યા
નીશીતભાઈએ કહ્યું કે હું જીવિત હોવા છતાં તમે કંઈ રીતે ડેથ કલેમ પાસ કર્યો છે.
છે.સમગ્ર દેશમાંથી કુલ ૭૦.૬૧ કરોડ
જો કે મેનેજરે આ અંગે તપાસ કરી ત્યારે જાણવા મળ્યું હતું કે, કોઈ શખ્સ દ્વારા
દ્વારા કોરોના વેક્સિન લેવામાં આવી છે. ખોટું ડેથ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરી 32.50 લાખનો ડેથ કલેમ પાસ કરાવી લીધો હતો.

ગુજરાતમાં 5 કરોડથી
વધુનું વેક્સિનેશન
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કોલેજ હોય કે પાર્ટી, દરે ક જગ્યાએ
કૂ લ લુક આપશે સ્ટાઇલિશ સ્કર્ ટ્સ

સ્કર્ટ એક એવું આઉટફિટ છે, જે સ્ટાઇલિશ
અને ડિફરન્ટ લુક આપે છે. યુવતીઓ પોતાના
લુકને ચેન્જ કરવા પણ સ્કર્ટનો ઉપયોગ કરી
શકે છે. અમુક સ્કર્ટ્સ એવાં હોય છે જેનો
ઉપયોગ તમે ગમે ત્યાં કરી શકો છો.
એટલે કે કોલેજ હોય ઓફિસ હોય કે
પાર્ટી સ્કર્ટ તમને સ્ટાઇલિશ બનાવી
દેશે. એક સ્કર્ટ તમને સિમ્પલ, સ્વીટ,
સોફિસ્ટિકેટેડ, સીરિયસ, બોલ્ડ કે
શો-સ્ટોપર લુક આપી શકે છે. આજે આપણે
લોંગ સ્કર્ટ્સ વિશે વાત કરીશું.
લોંગ એન્કલ લેન્થ સ્કટ્ર્સ આજે દરેક
ઉંમરની પહેલી પસંદ બની ચૂકી છે. તેની
ખાસિયત એ છે કે તેને કેઝયુઅલ અને ફોર્મલ
અવસરો પર પહેરી શકાય છે. લોંગ સ્કર્ટને
હોલ્ટર નેક ટી-શર્ટ, ગંજી ટોપ્સ કે શોર્ટ શર્ટની
સાથે તમે પહેરી શકો છો. સ્કર્ટ કમ્ફર્ટેબલ
આઉટફિટ હોવાની સાથે પર્સનાલિટીને સ્માર્ટ
બનાવતો ડ્રેસ પણ છે. તેને દુનિયાભરની યુવતીઓ
દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે અને વિવિધ રીતે
પહેરવામાં આવે છે.
લોંગ સ્કર્ટ સ્ટ્રેટ ફોર્મમાં જ બનાવવામાં આવે
છે, પરંતુ આ ઉપરાંત એ લાઇન ઘેરદાર અને
ફ્રિલવાળાં સ્કર્ટ પણ પસંદ કરવામાં આવે છે. સાદા
સી પ્લેટવાળાં લોંગ સ્કર્ટ તમને તમારા સ્કૂલના
દિવસોની યાદ અપાવશે. તેની સાથે પ્રિન્ટેડ ટોપ
વધારે આકર્ષક લાગશે. શોર્ટ કુરતાંની સાથે પણ
લોંગ સ્કર્ટ પહેરી શકાય છે. સ્લીવલેસ ટોપની
સાથે અથવા એક ટ્રેન્ડી ટોપની સાથે પણ સ્કર્ટ
પહેરી શકાય છે. લોંગ સ્કર્ટની સાથે જો શોર્ટ ટોપ
પસંદ કરી રહ્યાં હોવ તો એક શાનદાર બેલ્ટનો પણ
ઉપયોગ કરી શકો છો. જેનાથી સ્કર્ટને નવો લુક

અનેક સમસ્યામાંથી
છૂટકારો અપાવે હિંગ

રસોડામાં આગવું સ્થાન ધરાવતી અને
વઘારમાં વપરાતી હિંગ પણ એક ઉત્તમ
ઔષધ છે. વઘારમાં વપરાતી હોવાથી
સૌરાષ્ટ્રમાં હિંગને વઘારણી પણ
કહેવામાં આવે છે. સારી હિંગનો વઘાર
કરવાથી પેટમાં વાયુ કે ગેસ થતો
નથી. આફરો ચડયો હોય કે પેટમાં
દુખાવો થતો હોય તો દિવેલમાં મેળવી
સહેજ ગરમ કરેલી હિંગ નાભિની
આજુબાજુ લગાવવી. આયુર્વેદના
આચાર્યોએ હિંગને શૂળનું પ્રશમન
દ્રવ્યોમાં શ્રેષ્ઠ ગણી છે. તે વાયુને નીચે
તરફ ધકેલતી હોવાથી આંતરડામાં
ગેસને એકઠો થવા દેતી નથી. હિંગ
વગેરે આઠ દ્રવ્યોના સંયોજનથી
આપણે ત્યાં હિંગાષ્ટક ચૂર્ણ બને છે
અને તે ગેસ, પેટનો દુખાવો, ગોળો,
આફરો અને કૃમિને દૂર કરે છે.

વ�ોટ્સએ�પ ઈમેજ ફિલ્ટર બગ

મળશે. લોંગ સ્કર્ટ કોલેજ ગોઇંગ યુવતીઓની
પ્રથમ પસંદ બની ગઇ છે. સૌથી સારી વાત
એ છે કે તેને દરેક ઉંમરની વ્યક્તિ પહેરી શકે
છે. આ ઉપરાંત સેલિબ્રિટીઝ પણ કમ્ફર્ટેબલ અને
સ્ટાઇલ માટે લોંગ સ્કર્ટ પહેરે છે. તેની ખાસિયત
એ છે કે તેને વિવિધ પ્રકારથી સ્ટાઇલિંગ કરી શકાય
છે. એની સાથે ડેનિમ જેકેટ પણ બહુ અપીલિંગ લાગે
છે.
શિફોન, જોર્જટ, સિન્થેટિક અને મલમલ, શિમર
જેવાં અનેક મટીરિયલમાં લોંગ સ્કર્ટ બજારમાં જોવા
મળે છે. સમયની સાથે એની વેરાઇટીમાં વેરિયેશન
આવતું રહે છે. તેમ છતાં બંધેજ, મિમરવર્ક, પ્લેન,
પ્રિન્ટેડ અને પ્રકારની વેરાઇટી ઓલટાઇમ ડિમાન્ડમાં
જોવા ઔમળે છે.

કવયિત્રી : હિના મોદી
શીર્ષક : તડકાનો ટુકડો

તરફડતાં તડકાનાં ટુકડાને જોઈ ચીસ નંખાય જાય છે
શું આ એ જ તડકાનો ટુકડો...!
જે સવારે પૂજાતો હતો, હસતો હતો, રમતો હતો.
શું આ એ જ તડકાનો ટુકડો...!
જેને જોઈ ડાળીઓ ઝૂલતી હતી, માળીઓ મ્હાલતા હતા.
શું આ એ જ તડકાનો ટુકડો...!
જેને જોઈ પંખીઓ આમથી તેમ ફરફર ઊડતાં હતાં, ચણતાં
હતાં, ગીતો ગાતાં હતાં.
શું આ એ જ તડકાનો ટુકડો...!
જેને જોઈ આકાશ અંગો મરોડી જાગતું હતું, ચુંદડી પહેરી
ઉડતું હતું
ધરતી અને ગગન આલિંગન કરતા હતાં.
તો પછી અત્યારે એવું તે શું થયું? કે...
આ તડકાનો ટુકડો હાંફી ગયો, ફાંફી ગયો,
તરફડતો થઈ ગયો.
સવારથી બપોર સુધી જીવતાં જીવતાં શું?
પોતે જ સર્જેલ આભાઓથી એ સળગી ગયો...!?

લોકોની મનપસંદ એવી ચેટીંગ
એપ વોટ્સએપ પર આજે 2 બિલિયન
થી પણ વધુ એક્ટીવ યુઝર્સ છે. જેના
કારણે હેકર તેની પર નજર રાખે છે.
વોટ્સએપની એક ખામી મુજબ iOS
તથા Android બંને યુઝર્સને
નુકસાન થઈ શકે છે.
એક સિક્યોરિટી ફર્મના જણાવ્યા
અનુસાર વોટ્સએપ ઈમેજ ફિલ્ટર બગ
દ્વારા યુઝર્સને નુકસાન થઈ શકે છે. આ
બગ/ખામી અનુસાર એપ્લિકેશનની
મેમરીમાંથી સંવેદનશીલ માહિતી
વાંચવા માટે મેસેજિંગ એપ્લિકેશન
પર મેલીસીયસ ઈમેજ મોકલવા માટે
દુરુપયોગ થઈ શકે છે. હેકર ઈમેજ
ફિલ્ટરની મદદથી કોઈ ચોક્કસ ઈમેજને
ફિલ્ટર કરીને યુઝર્સ સુધી પહોચાડે છે
જેથી યુઝર્સના મોબાઈલનો એક્સેસ
મળી શકે.
આ ખામી Android ડિવાઈસમાં
વોટ્સએપ
V2.21.1.13
અને
વોટ્સએપ બિઝનેસ V2.21.1.13
પહેલાના વર્ઝનમાં નોંધાય છે. સાયબર
સિક્યુરીટી ફર્મ ચેક પોઈન્ટની રિસર્ચમાં
10 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ ફેસબુકના
તમામ પ્લેટફોર્મ પર આ મુદ્દો જાહેર
કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે ઈમેજ
ફિલ્ટરના ઉપયોગથી GIF ફાઈલને

મેલીસીયસ ઈમેજ બનાવી વોટ્સએપ
ક્રેશ કરી શકાય છે. હેકર ઈમેજ
લઈને તેમાં બફર (Buffer) કોડ
ઉમેરીને યુઝર્સને મોકલે છે જેથી
યુઝર્સને આ ઈમેજ ઓપન કર્યા બાદ
‘WhatsApp has stopped’
નો મેસેજ આવે છે અને એપ્લીકેશન
બંધ થઈ જાય છે ત્યારબાદ 1-2 મિનીટ
બાદ આ એપ્લીકેશન સ્ટાર્ટ થાય છે.
જયારે વોટ્સએપ 1-2 મિનીટ માટે
બંધ થાય છે ત્યારે મેલીસીયસ ઈમેજ
મોબાઈલ પર હાવી થઈ ડિવાઈસનો
એક્સેસ હેકરને આપે છે. GIF ઈમેજ
ફાઈલની સાઈઝ 4 બાઇટ્સની હોય
છે જેમાં 1 બાઇટ ધરાવતો બફર કોડ
ઉમેરવામાં આવે છે. જેથી આ ફાઈલ
મેમરીની મર્યાદા થી વધી જાય છે જેથી
વોટ્સએપ કામ કરતું બંધ થઈ જાય છે.
વોટ્સએપના જણાવ્યા મુજબ
તેની પાસે આ ખામી હતી એવું
માનવાનું કોઈ કારણ નથી કે યુઝર્સ
આ ખામીથી પ્રભાવિત થયા હોય.
વોટ્સએપ V2.21.1.13 ના બાદના
વર્ઝનમાં કંપની એ ઈમેજ અને ઈમેજ
ફિલ્ટર પર 2 નવા ચેક પોઇન્ટ ઉમેર્યા
છે જે વોટ્સએપની સિક્યુરીટીમાં
વધારો કરે છે.
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સૌરા∆માં વીજળી પડતા 5ના મોત, વાહનો તણાયા
રાજકોટ

હવામાન િવભાગની આગાહી
અનુસાર મંગળવાર સવારથી જ
રાજકોટ િજ·ામાં મેઘમહъર વા મળી
રહી છъ.
કы બપોર બાદથી ણે
મેઘ મહъર મેઘતાંડવ બની હોય તેવું
લાગી રΝા છъ. ગ℮ડલના વાસાવડ ગામે
મેઘતાંડવ વા મâયો હતો. ધોધમાર 3
ચ વરસાદ વરસતા નદીમાં ઘોડાપુર
આãયું છъ. વાસાવડ ગામ પાસેથી
નદી ગાંડીતુર બની છъ. ગ℮ડલમાં દોઢ
કલાકમાં 4 ચ વરસાદથી ઠъર ઠъર
પાણી ભરાયા છъ. રાજકોટના જસદણમાં
િવજળી પડવાનાં કારણે 2 મોત,
ગ℮ડલમાં 1, પંચમહાલ અને દાહોદમાં

સૂĦાપાડા, માણાવદરમાં આભ ફા ું, 9 ચ વરસાદ, રાËયમાં 8 મોત

વા મળી રહી છъ. ભારъ વરસાદના
કારણે વાતાવરણમાં ઠѕડક Ĭસરી
જસદણ તાલુકાના Ĭતાપપુર નવાગામ વાડી િવçતાર નાના ગઇ છъ. રçતાઓ પર ણે નદીઓ
મોરલીયા િવçતારમાં વીજળી પડતા ૧૪ અને ૧૫ વષ↓ના બે વહъતી થઇ છъ. રાજકોટમાં વરસાદ
બાળકોના મોત થયા હતા. પંચમહાલના ગોધરાના વેગનપુર એટલો છъ કы, તંĦને એરપોટ↓ પણ બંધ
અને ફતેપુરા તાલુકાના માધવા ગામે ગાજવીજ સાથે વીજળી
કરવાની ફરજ પડી છъ. રાજકોટની
પડતાં બેનાં મોત થયા છъ. ઉમરપાડા તાલુકાના માંડણપાડા
ગામે ખેતરમાંથી ચારો કાપી આવી રહъલી મિહલા વીરા નદીના તમામ Ùલાઇટો અમદાવાદ ખાતે
ઘોડાપૂરમાં ડૂબી જતા મોતને ભેટી છъ. પાિલતાણા ન કના ડાયવટ↓ કરવામાં આવી છъ. ખરાબ
કોઝ-વેના Ĭવાહમાં તણાવાથી આંકોલાળી ગામના ૩૮ િવ↓ષય હવામાનના કારણે િવઝેિબિલટી ઓછી
ભરતગીરી ગોçવામીનું મોત થયું પાિલતાણાના મોટી રાજçથળી રોડ પર આવેલ નાળામાં એЩÄટવા લઈને પસાર થતાં માતા થતા મુંબઇથી રાજકોટ આવી રહъલી
એર ઇЩ×ડયાની Ùલાઇટ અમદાવાદ
અને તેના બે સંતાનો તણાયા હતા. જેમાં માતાનો આબાદ બચાવ થયો હતો અને ભાઈ-બહъનના મોત િનપËયા હતા.
ખાતે ડાયવટ↓ કરવામાં આવી હતી.
1-1 ãયિŪનાં મોત િનપËયાં હતા.
થયા છъ. ગ℮ડલ, કોટડાસાંગાણી, છъ. ĠાÜય િવçતારોમાં ધીમીધારъ ભારъ વરસાદના કારણે રાજકોટ સિહત
ગ℮ડલમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી આટકોટ, જસદણ સિહતના પંથકમાં વરસાદ વરસી રΝો હતો. ગ℮ડલ સમĠ સૌરા∆માં વરસાદી માહોલ
રΝો છъ. જેથી રçતાઓ પાણી પાણી સવારથી જ વરસાદી માહોલ Üયો શહъરમાં પણ જળબંબાકારની Щçથિત
Üયો હતો.

મોરબીમાં ગ′ગવૉર: કાર આંતરી
ધાણીફвટ ગોળીબાર, અેકની હÓયા

રાજકોટના પીએચડીના
છાĦની આ -2 ડેમમાં
ઝંપલાવી આÓમહÓયા

રાજકોટ
મોરબીમાં હÓયા ના બદલે હÓયાનો
Чકçસો Ĭકાશમાં આãયો છъ. જેમાં
આઠъક મિહના પહъલા યુવાનને મોતને
ઘાટ ઉતારી નાંખનાર નામચીન શÅસ
ઉપર ધાણીફвટ ફાયЧરѕગ કરીને તેની પણ
હÓયા કરવામાં આવી છъ. મોરબીના
ભિŪનગર સક↕લ ન ક બુધવારъ
મોડી રાĦે Чફàમી ĩäયો સ ↓યા હતા.
જેમાં િમĦો સાથે કારમાં જઈ રહъલા
હિનફ કાસમાણી ઉફ⎯ મમુ દાઢી નામના
માથાભારъ શÅસ પર અંધાધૂંધ ફાયЧરѕગ
કરીને હÓયા કરવામાં આવી છъ. Ëયારъ
અ×ય બે શÅસો ગંભીર રીતે ઘાયલ
થતા તેમને હોЩçપટલમાં સારવાર અથ›

રાજકોટ
મનગર રોડ પરના ઈΐરીયા ગામ
પાસે આવેલા આ -ર ડેમમાં સોમવારъ
સવારъ ઝંપલાવી પીએચડીના છાĦ
આЧદÓય Ĭકાશ રાવલ (ઉ.વ.૨૪)
એ આÓમહÓયા કરી લીધી હતી.
એકમાĦ પુĦના મોતથી તેના માતાિપતા હચમચી ગયા હતા. કЮવાડવા રોડ
પોલીસને આપઘાત પાછળનું કારણ
ણવા મâયું નથી. મંગળવારъ સવારъ
િનÓયĝમ મુજબ સૌરા∆ યુિનવિસ↓ટી
ઉ છું તેમ કહી આЧદÓય ઘરъથી
પોતાના બાઈક પર િનકળી ગયા બાદ
સીધો આ -ર ડેમે પહ℮Éયો હતો. જયાં
તેણે ઝંપલાવી દીધુ હતું.

ખસેડવામાં આãયા છъ. આ બનાવની
ણ થતાં ઉŵ પોલીસ અિધકારીઓનો
કાફલો ઘટના çથળъ દોડી આãયો હતો.
પોલીસ તપાસમાં સામે આãયું કы,
તકના પુĦએ મોરબીના રЧફક સિહત
કЮલ 13 શÅસો િવιˇ હÓયાની ફЧરયાદ
ન℮ધાવી હતી. આજથી આઠъક મિહના
પહъલા તક મમુ દાઢીએ આરોપી
રફЫકના પુĦની હÓયા કરી નાંખી હતી.
જેને બદલો લેવા માટъ હЧરફ ગ′ગે
તકની કારને રçતામાં આંતરી લઈને
Чફàમી çટાઈલમાં હÓયાને અં મ
આØયો હતો. હાલ મોરબી-એ Чડિવઝન
પોલીસે ફરાર થઈ ગયેલા આરોપીઓની
તપાસ માટъ ચĝો ગિતમાન કયા↨ છъ.

દъશના 8 મોટા શહъરમાં ગુજરાતની સંçથા
ISR ભૂકіપ સંદભ› માઇĝોઝોિનંગ કરશે
ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં ભૂકіપની સંભાવના
અને િસЩçમક ઝોનનો અÛયાસ કરતી
ઇ×çટીટયુટ ઓફ િસçમોલો કલ
Чરસચ↓ એ દъશના િવિવધ રાËયોમાં
માઇĝોઝોિનંગની કામગીરી કરવાની
એક યોજના બનાવી છъ. આ સંçથા
હાલ નમ↓દા અને કàપસર જળાશય
સિહતના રાËયના તમામ નાનામોટા જળાશય િવçતારમાં પણ કામ
કરી રહી છъ. આ સંçથાના ટોચના
સાય×ટીçટъ જણાãયું હતું કы અમારી

સંçથાને ભારતના આઠ મોટા શહъરોમાં
િસЩçમક માઇĝોઝોિનંગની કામગીરી
સ℮પવામાં આવી છъ જેમાં પં બના
અ તસર, ઉǼરĬદъશના આĠા, મેરઠ,
લખનૌ, કાનપુર, વારાણસી, િબહારના
પટણા અને ઝારખંડના ધનબાદ
શહъરનો સમાવેશ થાય છъ. આ
શહъરોમાં ગુજરાત Щçથત આ સંçથાના
વૈΦાાિનકોએ માઇĝોઝોિનંગનું કામ
શλ કયુ↨ છъ. તેમણે જણાãયું હતું કы
ગુજરાતમાં આ સંçથા ˛ારા નમ↓દા
અને કàપસર િવભાગ માટъ ભλચ

રાËયમાં િવધાનસભા ચૂંટણી પહъલાં
સહકારી ΤેĦ ઉપર ભાજપનો ડોળો
અમદાવાદ
Ġાિમણ િવçતારમાં ક℮Ġેસની વોટબ′ક
અંકы કરવાની ભાજપની ગણતરી છъ. આ
તા સહકાર ΤેĦ પર હવે ભાજપનો
ડોળો મંડરાયો છъ. િવધાનસભાની
ચૂંટણી તવા માટъ ભાજપે સહકાર
ΤેĦનો રાજકЫય લાભ ઉઠાવવા રણનીિત
ઘડી કાઢી છъ. બુધવારъ કમલમમાં
સહકારી આગેવાનો સાથે બેઠક યોજશે
અને ચૂંટણીલΤી માગ↓દશ↓ન આપશે.
િવધાનસભાની ચૂંટણીને હજુ એકાદ
વષ↓થી વધુ સમય બાકЫ છъ પણ હાલ
મ℮ઘવારીથી આમ જનતા િપડાઇ રહી
છъ. આરોÆય િસçટમથી Ġાિમણ જનતા

ભાજપથી ખફા છъ. પોષણΤમ ભાવથી
માંડીને િસંચાઇના પાણી સિહતના
Ĭ ોને લીધે ખેડૂતો સરકારથી મ℮
ફыરવીને બેઠા છъ. આ પЧરિસૃથતીનો
અંદાજ આવી જતાં ભાજપને Ġાિમણ
િવçતારમાં ઝાઝો Ĭિતસાદ મળъ તેમ નથી.
આમેય ભાજપની શહъરોમાં રાજકЫય
ĬિતΗા બરકરાર છъ પણ Ġાિમણ
િવçતારમાં હજુય ક℮Ġેસનો દબદબો રΝો
છъ જેની ગંધ આવી જતાં ભાજપે સહકાર
ΤેĦનો સહારો લઇને ક℮Ġેસની Ġાિમણ
વોટબ′ક અંકы કરવા રણનીિત ઘડી છъ.
િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં Ĭદъશ Ĭમુખે
150 Øલસનો ટાગ›ટ રાÅયો છъ.

િજ·ાના ભાડભૂત ગામની ન ક
બેરъક માટъ િસЩçમક
ખમની
આકારણીના અÛયાનું કામ તાજેતરમાં
પૂણ↓ કરવામાં આવ્યું છъ. એ ઉપરાંત
એિશયાના સૌથી મોટા સૌર અને
િવ×ડ પાક↕ કы જે ગુજરાતના કÉછ
અને રાધાનેસડામાં આવેલો છъ તેના
સાઇટ çપેિસЧફકыશનનો અÛયાસ
પૂણ↓ કરવામાં આãયો છъ. રાËયની
ડેમ સેЩÙટ પેનલ હъઠળ રાËયના
મોટા છ જળાશયોની પસંદગી
કરવામાં આવી છъ.

MktrûkÃík Mk{k[kh
ભાદરવી અમાસે ભાવનગર શહે રમાં રાજવી
પ રવારે 126મી ધ ની પૂ - વ ધ કરી

ભાવનગર: ભાવનગર િજ·ાના કોિળયાક ખાતે ભાદરવી અમાસના પવ›
પરѕપરાગત રીતે સવ↓Ĭથમ રાજવી પЧરવારની ધ ચડે છъ. જે માટъ રિવવારъ
શહъરના િનલમબાગ પેલેસ ખાતે રાજવી પЧરવાર ˛ારા ધ નું શાçĦોકત રીતે
પૂજન અચ↓ન કરવામાં આãયુ હતુ. ભાદરવી અમાસ અને ઋЮિષપાંચમના પવ›
કોળીયાકમાં સમુĩ ાનનું મહÓવ હોય દЧરયાની મÖયમાં આવેલા િનæકલંક
મહાદъવના મંЧદરъ દર વષ› આ પવ› લોકમેળો ભરાય છъ. કы છъ·ા બે વષ↓થી
કોરોનાના કારણે આ મેળો રદ કરાય છъ. આ વષ› પણ કલેકટર ˛ારા
હъરનામું બહાર પાડીને કોળીયાકનો મેળો બંધ રખાયો છъ. વષђ↓ની પરѕપરા
મુજબ મેળો ભલે બંધ હોય પરѕતુ નીલમબાગ પેલેસમાં મહારા િવજયરાજિસંહ
અને યુવરાજ જયવીરરાજિસંહની હાજરીમાં ધ પૂજન કરાયુ હતું.

માંડવીમાં ભુંડાેના ઝં ુ ડે ગાે ામી સમાજની
શાન ભૂ મમાં સમાધીને ખાેદી નાખી

ભુજ: માંડવી બંદરીય શહъરમાં ιકમાવતી નદીમાં ભૂંડોના ઝૂંડે તાજેતરમાં
દશનામ ગોçવામી સમાજના çમશાનની પિવĦ ભૂિમમાં (અખાડા)માં Ĭવેશ
કરીને તા અપાયેલી સમાિધ ખોદી નાખવાની ઘટનાને અં મ આØયો હતો.
આ અંગે ગોçવામી સમાજમાં નારાજગી ફыલાતા Ĵી ગુંસાઈ પંચ ĺçટના ચેરમેન
કમલ ગર ગુસાઇ અને માંડવી નગરપાિલકાના પૂવ↓ નગરપિત રાજેશ ગીરી
ગોçવામીએ માંડવી પાિલકાના સǼાધીશો અને ચૂંટાયેલા Ĭિતિનિધઓ સમΤ
વહъલી તકы માંડવી શહъરને ભૂંડ મુŪ કરવા માંગ કરી રΝા છъ. ૧૯૮૦ની
સાલમાં માંડવી પાિલકાના Ĭમુખ çવ. રિસકલાલ અ તલાલ સંઘવીના
સમયમાં શહъરમાં ભૂંડનો Ħાસ વાધી જતાં લોક લાગણી અને માંગણી થતાં
તેમના સમયમાં શહъરને ભૂંડ મુŪ કયુ↨ હતું. ૪૧ વષ↓ પછી શહъરમાં ભૂંડનો
Ħાસ વાધતા લોકો મુäકыલીમાં મુકાયા છъ.

માંડવીના દ રયા કનારે થમ વખત દુલભ
સુંદર ‘ગાેકળ ગાય’ મળી અાવતા કાૈતુક

બોડ↓ િનગમોમાં િનમણૂકનાં
˛ાર ખૂàયાં, ભાજપના
નેતાઓમાં રાજકЫય સંચાર

ભુજ: માંડવીના િવ×ડફામ↓ બીચ ન કના દЧરયા કાંઠъ Ĭાથમ વખત દુલ↓ભ
અને સુંદર દЧરયાઈ ગોકળ ગાય મળી આવતા કૌતુક સ ↓યુ હતુ. અંદાજે
૨ સે×ટીમીટરની સી çલગ નામની ગોકળ ગાય આકષ↓ણનું કы×ĩ બની હતી.
િવિવાધ િવિવાધતાથી ભરાયેલા ગુજરાતના દЧરયા Чકનારъ સમયાંતરъ અનેક
દુલભ↓ વ વા મળતા હોય છъ. મનગરના મરીન નેશનલ પાક↕ દЧરયાઈ
ЩΓાથી ભરપુર છъ Óયારъ કÉછના અખાતમાં કદાચ Ĭાથમવાર આ Ĭકારનું
દЧરયાઈ વ વા મâયુ હતુ. ણવા મâયા Ĭમાણે, ઓપસ ઓિશએિનક
રીસચ↓ લેબોરъટરી નામક મરીન રીસચ↓ લેબોરъટરીના યશેશ શાહ અને િનકЫ
રામી શાહ માંડવી બીચ ઉપર Чરસચ↓ કરી રΝા હતા Óયારъ તેઓને આ દЧરયાઈ
વ મળી આãયો હતો. કÉછમાં આ Ĭકારનું દЧરયાઈ વ કયારъય પણ વા
મâયુ નાથી. પહъલી વખત દЧરયાઈ પાણીના ખાબોચીયામાં વા મળъલ આ વ
આકષ↓ણનું કы×ĩ બની રહъવાની સાથોસાથ લોકો તેને તા જ રહી ગયા હતા.

અમદાવાદ : વષ↓ 2022ની
િવધાનસભાની ચૂંટણી તવા ભાજપ
અÓયારથી કામે લાÆયુ છъ જેના ભાગλપે
બોડ↓ િનગમોમાં િનમણૂકના ˛ાર ખોલાયા
છъ. ગુજરાત િબન અનામત શૈΤિણકઆિથ↓ક િવકાસ િનગમ અને ગુજરાત
િબન અનામત આયોગમાં અÖયΤઉપાÖયΤ િનમાયા બાદ ભાજપના
ધારાસÛયો,નેતાઓમાં રાજકЫય સંચાર
થયો છъ. બોડ↓ િનગમમાં ચેરમેનપદ
મેળવવા રાજકЫય લોિબંગ પણ શλ
થયુ છъ. છъ·ા કыટલાંય વખતથી બોડ↓
િનગમમાં િનયુિŪ કરાઇ નથી.

અમદાવાદ : ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની ચૂંટણી આગામી તા.3
ઓÄટોબરъ ચૂંટણી યો શે. ગાંધીનગર પાિલકા ઉપરાંત ઓખા, થરા
અને ભાણવડ નગરપાિલકા સિહત અ×ય પાિલકાની 39 બેઠકો અને
તાલુકા પંચાયતની 47 ખાલી પડેલી બેઠકો માટъ આ જ તારીખે પેટાચૂંટણી
યો વા ચૂંટણી પંચે નŨી કયુ↓ છъ. ગુજરાતમાં કોરોનાની બી લહъર વખતે
ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની ચૂંટણીની સǼાવાર હъરાત થઇ ચૂકЫ
હતી. ભાજપ-કોĠેસ સિહત આપે ભરપૂર Ĭચાર પણ શλ કરી દીધો હતો
પણ કોરોનાના કыસો વધતાં રાËય સરકારની ચારъકોરથી ટીકા થવા માંડી
હતી. આ ઉપરાંત રાજકЫય પΤોને ય કોરોનાના ડરથી ઓછુ મતદાન થવાની
ભીિત સતાવી રહી હતી.

ગાંધીનગર મહાનગરપા લકાની ચૂંટણી
હે ર, ી અાે ાેબરે મતદાન
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અફઘાનમાં તાલીબાની શાસન ઃ કાäમીર પિΌમ બંગાળમાં ભાજપના 24
ધારાસÛયો
TMCના
સં
પ
ક↕
મ
ાં
મુˆъ શાહની અÖયΤતામાં બેઠક યો ઈ

નવી Чદàહી
અફઘાિનçતાનમાં તાિલબાનના કબ બાદ પЧરЩçથતી
બદલાઈ છъ જેની અસર ભારત પર પણ પડી રહી છъ.
જેને લઈને જÜમુ-કાäમીરમાં હાલની પЧરЩçથતીને લઈને
હ મંĦાલયમાં ગુιવારъ ઉŵ çતરીય બેઠક બોલાવવામાં
આવી હતી. આ બેઠક કы×ĩીય હમંĦી અિમત શાહની
અÖયΤતામાં યો ઈ હતી. નોધિનય છъ કы આ ઉŵçતЧરય
બેઠકમાં કы×ĩ અને કы×ĩશાિસત Ĭદъશોના ઘણા ઉŵ
અિધકારીઓ પણ હાજર રΝા હતા.
આ ઉŵ çતરીય બેઠકમાં જÜમુ-કાäમીરના લેÙટન×ટ
ગવન↓ર મનોજ િસંહા, રા∆ીય સુરΤા સલાહકાર (NSA)
અ ત ડોભાલ, આમЪ↓ ચીફ જનરલ એમએમ નરવાણે,
કы×ĩીય હ સિચવ અજય ભ·ા, ઇ×ટъિલજ×સ Úયુરો (IB)
ના ЧડરъÄટર અરિવંદ કЮમાર, RAW ચીફ સામંત ગોયલ,
BSF DG પંકજ િસંહ અને CRPF ચીફ કЮલદીપ િસંહъ

ઉપЩçથત રΝા હતા. ન℮ધિનય છъ કы, આ બેઠક અંદાજે 2
કલાક સુધી ચાલી હતી.
અફઘાિનçતાન પર તાિલબાનોના કબ બાદ ભારતના
જÜમુ-કાäમીરની Щçથિત કыવી રીતે બદલાઈ છъ. Óયાં પર
સુરΤાની પЧરЩçથિત કыવા Ĭકારની છъ, આ અંગે પણ આ
બેઠકમાં ચચા↓ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત કы×ĩીય
હમંĦી અિમત શાહъ ગુιવારъ જÜમુ-કાäમીરમાં સુરΤાની
Щçથિત અને Óયાં અમલીકરણ થઈ રહъલા િવકાસ ĬોજેÄÎસની
સમીΤા પણ કરી હતી.

કોલકાતા
ભાજપના ધારાસÛય સૌમેન
રૉયની TMCમાં વાપસીના થોડા
Чદવસો બાદ હવે ણમૂલ ક℮Ġેસના
નેતા મુકЮલ રૉયે દાવો કયђ↓ છъ કы,
આગામી સમયમાં ભાજપના અનેક
ધારાસÛયો TMCમાં સામેલ થઈ
શકы છъ. મુકЮલ રૉયે જણાãયું કы, મમતા
બેનર સાથે કામ કરવાની ઈÉછા
ધરાવતા 24 ધારાસÛયો તેમના
સંપક↕માં છъ. TMCમાં સામેલ થવા
માંગતા ધારાસÛયો અને નેતાઓનું
લાંબુ િલçટ છъ.
આ વષ› જૂન મિહનામાં ખુદ મુકЮલ
રૉયે ભાજપ સાથે છъડો ફાડીને ણમૂલ
ક℮Ġેસમાં વાપસી કરી હતી. તેઓ 4

વષ↓ પહъલા જ TMCમાંથી ભાજપમાં
ગયા હતા.
કы િવધાનસબા
ચૂંટણીમાં ભાજપની હાર બાદ તેઓ
ફરીથી એક વખત પΤ પલટો કરીને
મમતા બેનર ની પાટЪ↓ ણમૂલમાં
ભળી ગયા છъ.
છъ·ા 4 અઠવાЧડયામાં સૌમેન
રૉય, િવΐ ત દાસ અને ત×મય
ઘોષ સિહત ભાજપના 4 ધારાસÛયો
ણમૂલ ક℮Ġેસમાં સામેલ થઈ ચૂÄયા
છъ. ખાસ વાત એ છъ ક, આ તમામ
ધારાસÛયો મુકЮલ રૉયની િનકટના
માનવામાં આવે છъ. આ તમામ
2021ની િવધાનસભા ચૂંટણી પહъલા
મુકЮલ રૉયના કારણે ભાજપમાં સામેલ
થયા હતા.

દъશમાં ગમે તે હાઈવે પર ઉતરશે ભાજપે 5 રાËયના ચૂંટણી Ĭભારી હъર
ફાઈટર Øલેન, તૈયારીઓ શλ થઈ કયા↓, િવધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ

નવી Чદàહી ઃ ઈમરજ×સીની
Щçથિતમાં અથવા પછી રъçÄયુ કы
રાહત પહ℮ચાડવાના ઉˆъäયથી નેશનલ
હાઈવેને લેЩ×ડંગ એર Щçĺપમાં બદલવા
માટъ પૂર શમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી
છъ. આ તમામ એર ЩçĺØસની લંબાઈ
અને Чડઝાઈન એ િહસાબથી કરવામાં
આãયા છъ જેથી મોટા મોટા ફાઈટર
એરĝાÙટથી લઈને િવમાન પણ ઉતારી
શકાય.

માગ↓ પЧરવહન મંĦાલય સાથે
સંકળાયેલા સૂĦો ˛ારા મળતા અહъવાલ
Ĭમાણે Ùલાઈટ લે×ડ કરતી વખતે
હાઈવેને બંને બાજુથી બંધ કરવાથી
લઈને જλરી સેÙટી Ĭોટોકોલનું પણ
િવશેષ Öયાન રાખવામાં આવી રЅં છъ
જેથી પЧરવહનને અડચણ ન આવે.
નેશનલ હાઈવે પર આવી 4 એર
ЩçĺØસ બનાવવા માટъ ટъ×ડર બહાર
પાડવામાં આãયા છъ.

Äયાં બનશે એર ЩçĺØસ

જÜમ કાäમીરઃ બિનહાલ-Ĵીનગર માગ↓ પર અવંિતપુરા પાસે કામ ચાલી રЅં
છъ. જÜમુ-ઉધમપુર માગ↓માં સાઈટ િવિઝટ થશે.
પં બઃ સંગλર િજ·ામાં એનએચ 71 પર દોગલ Чદરવા ગામ પાસે સાઈટ
િવિઝટ થશે. હЧરયાણામાં િસરસા માગ↓માં ડબબલી પાસે એક મિહનાની
અંદર ટъ×ડર થઈ જશે. િહસારમાં કàપના ચાવલા મેЧડકલ કોલેજ પાસે એક
મિહનામાં ટъ×ડર થઈ જશે.
ઉǼર Ĭદъશઃ મુરાદાબાદ પાસે NH 24માં સાઈટ િવિઝટ થશે. તે િસવાય લખનૌરાયબરъલી વŵે અને અયોÖયા પાસે એનએચ 27માં સાઈટ િવિઝટ થશે.
રાજçથાનઃ ફલૌદી-જેસલમેર, બાડમેર-જેસલમેર માગ↓માં çપોટ ફાઈનલ થઈ
ગયા છъ. ટъ×ડર થવાનું છъ. ગંધો-બકાસર માગ↓માં િનમા↓ણ કાય↓ ચાલુ છъ.
ગુજરાતઃ રાજકોટના દતરાના પાસે િનમા↓ણનું ટъ×ડર થઈ ગયું છъ. ˛ારકામાàયામાં વક↕ ઓડ↓ર થઈ ગયો છъ. ભુજ-અં ર માગ↓માં સાઈટ િવિઝટ થશે.
સુરત-મુંબઈ માગ↓ પર સાઈટ િવિઝટ થશે.
આંĪ Ĭદъશઃ ને·ોર પાસે િનમા↓ણ કાય↓ ચાલી રЅં છъ. િવજયવાડા-અંગોરમાં
િનમા↓ણ કાય↓ ચાલુ છъ. રાજમૂંદરી-િવજયવાડા માગ↓માં સાઈટ િવિઝટ થશે.
િમલનાડુઃ પુડુચેરીમાં ટъ×ડર થઈ ગયું છъ. જમીન અિધĠહણ ન કરવા દીધું.
મદુરાઈ માગ↓માં સાઈટ િવિઝટ થશે.
પિΌમ બંગાળઃ બાલાસૂર-ખડગપુરમાં કામ ચાલી રЅં છъ. Чડગના પાસે
સાઈટ િવિઝટ થશે.
િબહારઃ ઈçલામપુર-Чકશનગંજ પાસે સાઈટ િવિઝટ થશે.
આસામઃ રહાટમાં િશવસાગર પાસે પસંદગી થઈ ગઈ છъ. ટъ×ડર થશે.
બરકાઘાટ પાસે લોકыશન ફાઈનલ છъ, ટъ×ડર થશે. નૌગાંવ સેનભોગ માગ↓
એનએચ 27નું ટъ×ડર થશે.

ĮΜપુĦા નદીમાં બે નૌકા
ટકરાઈઃ 1 મોત, 40
બચાવાયાં, 70 લાપતા
રહાટ
આસામના રહાટ િજ·ામાં િનમાિત ઘાટ ન ક
બુધવારъ ĮΜપુĦા નદીમાં બે નૌકા ટકરાઇ જતાં મોટી
દુઘ↓ટના સ ↓ઇ હતી. એનડીઆરએફ ૧૨મી બટાિલયનના
સહાયક કમા×ડરъ જણાãયું હતું કы આ દુઘ↓ટના બાદ ૧નું
મોત થયું છъ Ëયારъ ૪૦ લોકોને તો બચાવી લેવામાં આãયા
હતા, પરѕતુ ૭૦ લોકો હ લાપતા હતા. ઔવડા Ĭધાન
નરъ×ĩ મોદીએ પણ ઘટના પરÓવે શોક હъર કરતાં જણાãયું
હતું કы નૌકાના Ĭવાસીઓને બચાવવા તમામ Ĭયાસ થશે.
મુÅયĬધાન િહમ×તા િબçવાએ પણ િચંતા હъર કરીને
િજ·ા વહીવટીતંĦને એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફને
બચાવ કાય↓માં મદદ કરવા સુચના આપી હતી.

નવી Чદàહી
ભારતીય જનતા પાટЪ↓એ આગામી
વષ› યો નારી પાંચ રાËયોની
િવધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ
શλ કરી દીધી છъ. પાટЪ↓એ બુધવારъ
પાંચ ચૂંટણી રાËયો માટъ પોતાના
Ĭભારીઓની
હъરાત કરી હતી.
ઉǼર Ĭદъશ િવધાનસભા ચૂંટણી માટъ
કы×ĩીય મંĦી ધમ›×ĩ Ĭધાનને Ĭભારી
િનયુŪ કરવામાં આãયા છъ.
કы×ĩીય મંĦી ગજે×ĩ શેખાવત
પં બના Ĭભારી, ધમ›×ĩ Ĭધાનને
યુપીના Ĭભારી બનાવાયા. ભૂપે×ĩ

યાદવને
મિણપુરના
Ĭભારી
બનાવાયા. દъવે×ĩ ફડણવીસને ગોવાના
Ĭભારી બનાવાયા છъ. Ĭહલાદ શી
ઉǼરાખંડના ચૂંટણી Ĭભારી બનાવાયા
છъ. કы×ĩીય મંĦી અનુરાગ ઠાકЮર,
અજુ↓ન રામ મેઘવાલ, સરોજ પાંડે,
શોભા કરѕદલાજે, કыØટન અિભમ×યુ,
અ³−³પૂણા↓ દъવી અને િવવેક ઠાકЮરને
યુપી ચૂંટણી માટъ સહ-Ĭભારી
બનાવવામાં આãયા છъ.
ઉǼરાખંડ માટъ પાટЪ↓એ કы×ĩીય
મંĦી Ĭહલાદ શીને જવાબદારી
સ℮પી છъ, સાથે લોકыટ ચેટર

અને સરદાર આરપી િસંહને પણ
સહ-Ĭભારી બનાવવામાં આãયા
છъ. હરદીપ પુરી, મીનાΤી લેખી,
િવનોદ ચાવડાને કы×ĩીય મંĦી
ગજે×ĩિસંહ
શેખાવતની
સાથે
પં બ ચૂંટણી માટъ Ĭભારી િનયુŪ
કરવામાં આãયા છъ. મહારા∆ના પૂવ↓
મુÅયમંĦી દъવે×ĩ ફડણવીસને ગોવાની
ચૂંટણીની જવાબદારી સ℮પવામાં
આવી છъ. આ સાથે જ મિણપુરની
િવધાનસભા ચૂંટણી માટъ કы×ĩીય મંĦી
ભૂપે×ĩ યાદવને Ĭભારી બનાવવામાં
આãયા છъ.

અયોÖયામાં દીપોÓસવમાં PM ઉપЩçથત
રહъશે, યોગી સરકાર પોતાનો રъકોડ↓ તોડશે
લખનઉ
ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ મોદી 2021ની
Чદપાવલી પવ↓ પર અયોÖયા આવી
શકы છъ. એવું માનવામાં આવે છъ
કы દર વષ› યો નારા દીપોÓસવના
કાય↓ĝમમાં PM મોદી ભાગ લઈ
શકы છъ. આગામી િવધાનસભા
ચૂંટણીને Öયાનમાં રાખીને PMની
મુલાકાત મહÓવનું માનવામાં આવે
છъ. PMની અયોÖયા મુલાકાતમાં
કыટલાક વધુ કાય↓ĝમો થશે. રાËયપાલ,
મુÅયમંĦી, ઘણા કы×ĩીય મંĦીઓ અને
યુપી સરકારના કыિબનેટ મંĦીઓ
દીપોÓસવના કાય↓ĝમમાં સામેલ થશે.

કы,
અયોÖયામાં
PMના
આગમનની તારીખ શું છъ તે હજુ
çપΓ થયું નથી. આ વખતે દીપાવલી 4
નવેÜબરъ છъ અને દીપોÓસવનો કાય↓ĝમ
ધનતેરસથી એટલે કы 2 નવેÜબરથી શλ
થશે. આવી Щçથિતમાં માનવામાં આવે

યુપી, િબહાર બાદ રહçયમય તાવનો
કыર હવે મÖયમĬદъશમાં, હોЩçપટલો ફвલ
પટણા
ઉǼર Ĭદъશના Чફરોઝાબાદથી શλ
થયેલો રહçયમયી તાવનો કહъર હવે
િબહાર અને મÖય Ĭદъશ સુધી પહ℮ચી
ગયો છъ. િબહારમાં કોરોનાની બી
લહъરની માફક હોЩçપટલો ફરીથી
ફЮલ થઈ ગઈ છъ. એક બેડ પર ૨-૨
બાળકોની સારવાર થઈ રહી છъ અને
Æવાિલયરમાં પણ વાયરસ ખૂબ જ
ઝડપથી ફыલાઈ રΝો છъ.
ઉǼર Ĭદъશની વાત કરીએ
તો રાËયના અનેક િજ·ાઓમાં
રહçયમયી તાવનો કહъર ãયાØયો છъ.

અÓયાર સુધીમાં રાËયના ૯૦ કરતા
પણ વધારъ લોકોએ પોતાનો
વ
ગુમાãયો છъ. માĦ Чફરોઝાબાદમાં જ
અÓયાર સુધીમાં ૫૫ લોકોના મોત થયા
છъ અને તેમાંથી મોટા ભાગના બાળકો
છъ.
યુપીના ૮ િજ·ાઓમાં વાયરલ
જેવા લΤણોવાળા આ તાવને લઈ
ડરનો માહોલ છъ. કાસગંજના Ġામીણ
િવçતારોની વાત કરીએ તો લોકો
બોગસ ડોÄટરો પાસે સારવાર મેળવવા
મજબૂર બ×યા છъ અને તાવ ઉતારવા
િલિŭડ ચઢાવવામાં આવી રЅં છъ.

છъ કы PM ધનતેરસના Чદવસે અયોÖયા
આવશે. કы×ĩ અને રાËય સરકાર
અયોÖયા અંગે સમયાંતરъ કાય↓ĝમો
યોજતી રહъ છъ. Óયારъ િવધાનસભાની
ચૂંટણીને Öયાનમાં રાખીને અયોÖયા
હાલમાં રાજકЫય પΤોના એજ×ડામાં
છъ. એક બાજુ, Ëયારъ બસપાએ Óયાંથી
સÜમેલનની શλઆત કરી, ઓવૈસી
પણ અયોÖયા ગયા. રા ભૈયાએ
અયોÖયાથી પણ શλઆત કરી અને
ભાજપ પણ એક મોટી યોજના બનાવી
રહી છъ. ગયા વષ› 5 ઓગçટъ PM
મોદીએ રામ મંЧદર િનમા↓ણ માટъ
િશલા×યાસ કયђ↓ હતો.

ગીલાનીના મોતના બહાને
િહѕસાનું કાવતλ, મેહબૂબા
ઘરમાં નજર
કыદ કરાયા
Ĵીનગર
Ĵીનગર : જÜમુ કાäમીરના પૂવ↓ મુÅયમંĦી મેહબૂબા
મુÙતીને તેમના ઘરъ નજર કыદ કરવામાં આãયા છъ. જેને
પગલે આ કાય↓વાહીની ટીકા કરતા મેહબૂબા મુÙતીએ
કЅં હતું કы જÜમુ કાäમીર Ĭશાસન દાવો કરી રЅં છъ કы
રાËયમાં બધુ જ શાંત છъ પણ મારી િવλˇની કાય↓વાહી
આ દાવાને ઉઘાડા પાડી રહી છъ. મેહબૂબાએ દાવો
કયђ↓ હતો કы એક તરફ કы×ĩ સરકાર અફઘાિનçતાનના
નાગЧરકોની િચંતા કરી રહી છъ Ëયારъ બી તરફ
કાäમીરના નાગЧરકોની ધરપકડ કરીને તેમને પરъશાન
કરવામાં આવી રΝા છъ. આ આરોપો મેહબૂબાએ
િŢટરના માÖયમથી કયા↓ હતા.
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તાિલબાને કіદહાર હાઇજેક કરનારાના કાબુલમાં ‘પાЧકçતાન મુદા↓બાદ’ના
નારા
વŵે
તાિલબાનનો
ગોળીબાર
દીકરાને અફઘાન.ના રΤા મંĦી બનાãયા

કાબુલ
અફઘાિનçતાનમાં તાિલબાને પોતાની નવી સરકારની
હъરાત કરી દીધી છъ. તાિલબાનના સંçથાપક મુ·ા ઉમરના
દીકરા મુ·ા યાકЮબને અફઘાિનçતાનના નવા રΤા મંĦી
બનાãયા છъ. મુ·ા યાકЮબ એ મુ·ા ઉમરનો દીકરો છъ જે
1999માં થયેલા કіદહાર હાઇજેકનો માçટરમાઇ×ડ હતો.
24 ЧડસેÜબર 1999ના રોજ પાЧકçતાની આતંકવાદીઓએ
ઇЩ×ડયન એરલાઇ×સની ફલાઇટ IC-814ને જૈશ-એમોહÜમદના ચીફ આતંકЫ મસૂદ અઝહર, અલ ઉમર
મુઝાિહˆીનના નેતા મુäતાક અહમદ જરગર અને
અલકાયદાના નેતા અહમદ ઉમર સઇદ શેખને છોડવા માટъ
હાઇજેટ કરી લેવાયું હતું. નેપાળની રાજધાની કાઠમંડુથી
ઉડેલા આ િવમાનને આતંકЫ અફઘાિનçતાનના કіદહારમાં
લઇ ગયા હતા. Óયારъ કіદહારમાં તાિલબાનનું રાજ હતું. આ
Ħણેય આતંકЫ ભારતીય જેલમાં બંધ હતા. આ ફલાઇટમાં

176 પેસે×જર સવાર હતા, જેમને હાઇજેકસ› 7 Чદવસ સુધી
બંધક બનાવી રાÅયા હતા. એવું કહъવાય છъ કы હાઇજેЧકіગ
ઓપરъશનને પાЧકçતાનની ગુΆચર એજ×સી આઇએસઆઇની
મદદથી અં મ અપાયો હતો. મુ·ા ઉમર આ ઓપરъશનનો
માçટરમાઇ×ડ હતો.

કાબુલ
તાિલબાનના સમથ↓નમાં પંજશીર
પર પાЧકçતાન એરફોસ↓ના ļોન
હુમલાના
િવરોધમાં
મંગળવારъ
મિહલાઓ સિહત સ′કડો અફઘાન
દъખાવકારો રçતા પર ઉતરી આãયા
હતા અને તેમણે ‘પાЧકçતાન
મુદા↓બાદ’ના સૂĦોŵાર કરવાની
સાથે અફઘાિનçતાનમાં ‘çવતંĦતા’,
‘અ·ાહ અÄબર’ અને ‘મિહલા
અિધકારો’ના પણ સૂĦોŵાર કયા↓ હતા.
કы, કાબુલના રçતાઓ પર પાЧકçતાન
િવરોધી સૂĦોŵારથી ધૂંઆપૂંઆ થઈ
ગયેલા તાિલબાનોએ રъલીને વેરવીખેર કરવા માટъ હવામાં ગોળીબાર
કયђ↓ હતો. દરિમયાન આખરъ નવી

સરકાર રચવાના અવરોધો દૂર થયા છъ
અને મુ·ા મોહÜમદ હસન અખુંદને
વડાĬધાન હъર કરાયા છъ.
અમેЧરકાની અફઘાિનçતાનમાંથી
િવદાય પહъલાં જ આખા અફઘાિનçતાન
પર વીજળીક ગિતએ કબ કરનારા
તાિલબાનો એક પખવાЧડયા કરતાં વધુ
સમયથી પંજશીર પર કબ કરવામાં
િનæફળ ગયા હતા. પંજશીર પર કબ
કરવા માટъ આખરъ તાિલબાને તેના
‘આકા’ પાЧકçતાનની મદદ લેવી પડી
હતી. પાЧકçતાની એરફોસ› પંજશીર પર
ļોન હુમલો કરતાં તેમજ પાЧકçતાનની
સૂસી સંçથા આઈએસઆઈના
વડાની કાબુલ મુલાકાતથી અફઘાન
નાગЧરકોમાં ભારъ આĝોશ ફыલાયેલો છъ.

UKમાં PM આવાસમાં Ĭવેશ માટъ USમાં કોરોનાના ડેàટા વેЧરઅ×ટનો Ĭકોપ
ફરિજયાત કોિવડ ટъçટથી િવવાદ
×યુ યોક↕ : યુકыમાં વડાĬધાન બોરીસ
Ëહો×સને ક×ઝવ›Чટવ પાટЪ↓ના સાસંદોને
તેમના સǼાવાર િનવાસçથાને િļ×કસ
માટъ આંમĦણ આØયું Óયારъ કોિવડ પાસ
લાવવાની તાકЫદ કરતાં િવવાદ ઉભો
થયો છъ. ઘણા સાંસદો કોરોનાની બે
રસીના ĬમાણપĦ ગણાતા આ કોિવડ
પાસને લઇ જવાનું ઉિચત માનતા નથી.
ક×ઝવ›Чટવ પાટЪ↓ના સાસંદ સર ડેçમ×ડ
çવાયને જણાãયું હતું કы મારી પાસે
વડાĬધાનના સǼાવાર િનવાસçથાને
કોિવડ પાસપોટ↓ માગવામાં આવશે તો
હું તેમને નİતાપૂવ↓ક ના પાડી દઇશ.
બી પણ ઘણી પાટЪ↓ઓ છъ. ન℮ધપાĦ

મુˆો એ છъ કы સંસદમાં વડાĬધાનને
મળવા માટъ આવી કોઇ શરત રખાઇ
નથી પણ તેમના િનવાસçથાને આવી
શરત રાખવામાં આવતાં સાંસદો રોષે
ભરાયા છъ. યુએસમાં કોરોનાના નવા
સાડા ચાર હ ર કыસો ન℮ધાવાને પગલે
કЮલ કыસોની સંÅયા 40,870,330
થઇ છъ તો કЮલ કોરોના મરણાંક
6,66,624 થયો છъ તેમ વàડђ↓મીટર
નામની વેબસાઇટ પર જણાવવામાં
આãયું છъ. જે દъશોમાં કોરોનાને કારણે
મરણાંક દોઢ લાખ કરતાં વધારъ છъ તેવા
દъશોમાં Ĭથમ ĝમે યુએસએ, બી ĝમે
Įાિઝલ, Ħી ક ્રમે ભારત છъ.

3 લાખ નવા કыસ, 2226 દદЪ↓ઓના મોત
વોિશંÆટન
અમેЧરકામાં કોરોનાના ડેàટા
વેЧરઅ×ટનો Ĭકોપ યથાવત છъ,
બુધવારъ સાંજે સુધીના ૨૪ કલાક
દરિમયાન કોરોનાના નવા કыસીસની
સંÅયા ૩૦,૧૧,૩૮ ન℮ધાઇ હતી અને
આ ગાળા દરિમયાન ૨૨૨૬ કોરોના
દદЪ↓ઓએ વ ગુમાãયો હતો. આ
સાથે અમેЧરકામાં કોરોના દદЪ↓ઓનો
કЮલ આંકડો ૪.૦૪ કરોડને પાર કરી
ગયો હતો અને Óયુઆંક પણ ૬.૫૧
લાખને પાર કરી ગયો છъ. ન℮ધનીય

છъ કы અમેЧરકામાં ÙલોЧરડામાં
કોરોના બેકાબૂ થયો છъ પાછલા ૨૪
કલાકમાં આ çટъટમાં ૫૬૦૮૨ નવા
કыસીસ અને ૬૪૯ મોત ન℮ધાયા
હતાં. દરિમયાન િવΐમાં કોરોના
સંĝમણના અÓયાર સુધીના કЮલ કыસીસ
૨૨૧,૮૬૮,૫૦૫ ન℮ધાયા છъ અને
આ ગાળા દરિમયાન ૪,૫૮૫,૫૦૮
દદЪ↓ના મોત થયા છъ.
દરિમયાન ઇઝરાયેલમાં લોકોને
સમૂહમાં કોરોના વેЩÄસનનો બૂçટર
ડોઝ અપાયા બાદ કોિવડ સંĝમણના

દરમાં તીĳ ઘટાડો ન℮ધાયો છъ,
હોЩçપટલમાં દાખલ થનારા લોકોની
સંÅયા પણ ઝડપથી નીચે આવી રહી
છъ તેમ ડેટા દશા↓વે છъ. ઓÄસફડ↓
યુિન ˛ારા સંપાЧદત આંકડા અનુસાર
ઇઝરાયેલમાં બાળકો શાળાએ પરત
ફરી રΝા હોવા છતાં પાછલા ચાર
Чદવસથી નવા કыસીસની સંÅયા
સતત ઘટી રહી છъ. ૩ સØટъÜબરъ
૧૦,૦૦૦ની ઉપર નવા કыસીસ
આવતા હતાં તે બુધવારъ કЮલ ૪૬૩૨
લોકો સંĝિમત ન℮ધાયા હતાં.

ઇ×ડોનેિશયાની જેલમાં ભીષણ આગ, મેЩÄસકોમાં 7.1નો Ĭચંડ ભૂકіપ :
સુઇ રહъલાં 41 કыદીઓ ભડથુ થઇ ગયા એકનું મોત, 16 લાખ અંધારપટમાં
બે×ટъન Ĭાંત
ઇ×ડોનેિશયાના બે×ટъન Ĭાંતની જેલમાં બુધવારъ વહъલી
સવારъ ભીડભાડવાળા Úલોકમાં ભીષણ આગ લાગી હતી,
જેમાં ઓછામાં ઓછા 41 લોકોના કλણ મોત થયા છъ અને
અસંÅય લોકો ઘાયલ થયા હતા. કાયદા અને માનવાિધકાર
મંĦાલયના જેલ િવભાગના ĬવŪા Чરકા અપાЧર×તીએ
જણાãયું હતું કы તાંગરѕગ જેલના Úલોક Cમાં બપોરъ 1 થી 2
વાÆયાની આસપાસ આગ લાગી હતી. તેમણે કЅં કы આગ
લાગવાના કારણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છъ.
તાંગર″ગ જેલના Úલોક Cમાં આગ લાગી હતી, Ëયાં
જેલમાં ભારъ ભીડ હતી. આ Úલોકમાં 122 કыદીઓને
રાખવાની Τમતા છъ, પરѕતુ જે કыદીઓને રાખવામાં આãયા
હતા તેની સંÅયાની પુЩΓ થવાની બાકЫ છъ. સØટъÜબર
મિહનાના સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, ઈ×ડોનેિશયાની

પૂવЪ↓ય લˆાખમાં સંઘષ↓
વŵે ચીને ભારત સરહદъ
આમЪ↓ કમા×ડર બદàયા
બેઈિજંગ
ભારત અને ચીન વŵે પૂવЪ↓ય લˆાખ સરહદъ ચાલી
રહъલા િવવાદ વŵે ļેગને ભારતીય સરહદъ નવા િમિલĺી
કમા×ડર જનરલ વાંગ હэિજયાંદગની પીપàસ િલબરъશન
આમЪ↓ની પિΌમી થીયેટર કમા×ડના નવા કમા×ડર તરીકы
િનમણૂક કરી છъ. પૂવЪ↓ય લˆાખમાં ભારત સાથે સંઘષ↓
પછી ચીને ચોથી વખત પિΌમી થીયેટર કમા×ડના
કમા×ડર બદàયા છъ. પૂવЪ↓ય લˆાખમાં ભારત અને ચીન
વŵે લગભગ દોઢ વષ↓થી çટъ×ડ-ઓફની Щçથિત છъ. અનેક
તબŨાની વાટાઘાટો પછી પણ બંને દъશ કોઈ સમજૂતી
પર પહ℮ચી શÄયા નથી. જનરલ વાંગ હэિજયાંગ વેçટન↓
િથયેટર કમા×ડમાં જનરલ શૂ Чકિલંગનું çથાન લેશ.ે

રાજધાની જકાતા↓ પાસેની તાંગર″ગની જેલમાં 2,000થી વધુ
કыદીઓ હતા, જે તેની 600 લોકોની Τમતા કરતા ઘણા વધારъ
છъ. બુધવારъ બપોરъ 1 કы 2 વાÆયાની આસપાસ આગ લાગી
હતી અને આ સમયે મોટાભાગના કыદીઓ સૂઈ રΝા હતા.
આ અકçમાતમાં ઘણા કыદીઓ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા છъ,
જેમને હોЩçપટલમાં દાખલ કરવામાં આãયા છъ.

મેЩÄસકો
મેЩÄસકોમાં મંગળવારъ મોડી
રાĦે આવેલા ૭.૧ની તીĳતાના
ભૂકіપને પગલે ચારъતરફ ભય અને
અફરાતફરીનો માહોલ છવાઈ ગયો
છъ. અનેક મકાનો, ઈમારતોને નુકસાન
થયું હતું. બી તરફ Ĭારѕિભક ધોરણે
સુનામીની પણ ચેતવણી
હъર
કરવામાં આવી હતી.
આ ભૂકіપમાં નુકસાન વધારъ થયું
હોવાના અંદાજ છъ પણ માĦ એક જ
ãયિŪનું મોત થયું છъ. મેЩÄસકોમાં
Чરસોટ↓ િસટી તરીકы
ણીતા
એકાપુàકોથી ૧૧ માઈલ દૂર ઉǼરપૂવ↓માં જમીનથી ૭.૮ માઈલ નીચે

કોરોના ઈફыÄટ છતાં ઓગçટમાં
ચીનની આયાત-િનકાસ વધારો
બેઇિજંગ
કોરોના વાઇરસના ડેàટા વેЧરય×ટને
કારણે ઉભા થયેલા અવરોધો છતાં
ઓગçટ મિહનામાં ચીનની આયાત અને
િનકાસમાં વધારો વા મâયો છъ. ઓગçટ
મિહનામાં ચીનની િનકાસ ૨૯૪.૩
અબજ ડોલર રહી છъ. જે ગયા વષ↓ના
ઓગçટ મિહના કરતા ૨૫.૬ ટકા વધારъ
છъ. Ëયારъ જુલાઇ, ૨૦૨૧ કરતા ઓગçટ,
૨૦૨૧ની િનકાસ ૧૮.૯ ટકા વધારъ છъ.
ઓગçટ, ૨૦૨૧માં ચીનની િનકાસ ૨૩૬
અબજ ડોલર રહી છъ. જે ગયા વષ↓ના
ઓગçટ મિહનાની સરખામણીમાં ૩૩.૧

ટકા વધારъ છъ. Ëયારъ જુલાઇ, ૨૦૨૧
કરતા ૨૮.૭ ટકા વધારъ છъ. ગયા વષ↓ના
વૈિΐક આિથ↓ક શટડાઉન અને ચાલુ વષ›
ફરીથી કોરોનાની લહъરને કારણે ઔ˜ોિગક
ઉÓપાદન ચેઇનમાં અવરોધ ઉભો થયા
છતાં િનકાસ અને અયાતના ĬોÓસાહક
આંકડા હъર કરીને સૌને આΌય↓ચЧકત
કરી દીધા છъ. ઓગçટ મિહનામાં ચીનની
અમેЧરકામાં થયેલી િનકાસ ૫૧.૭ અબજ
ડોલર રહી છъ. જે ગયા વષ↓ના સમાન
ગાળાની સરખામણીમાં ૧૫.૫ ટકા અને
જુલાઇ, ૨૦૨૧ની સરખામણીમાં ૧૩.૪
ટકા વધારъ છъ.

ભૂકіપનું એિપસે×ટર હતું. ભૂકіપ આãયા
બાદ બુધવારъ ૯૨ આÙટરશોક આãયા
હતા. વીજળી ગુલ થતાં ૧૬ લાખ
લોકો અંધારપટમાં સપડાયાં હતાં.

કыનેડાના નોવા çકોિસયા
Ĭાંતમાં ભારતીય યુવાનની
હÓયા કરાયે
લી લાશ મળી
નોવા çકોિસયા
કыનેડાના નોવા çકોિસયા Ĭાંતના ŀરો નગર ખાતે એક
એપાટ↓મે×ટમાં ૨૩ વષ↓ના ભારતીય િવ˜ાથЪ↓ની હÓયા થતાં
તદъહ મળી આãયો હતો. ભારતીય સમુદાયના સÛયોને
વંશીય કારણોસર હÓયા થઇ હોવાની આશંકા છъ. ŀરો
પોલીસ સેવાના અિધકારી ડેિવડ મેકનેઇલે જણાãયું હતું કы
રિવવારъ પોલીસને ફોન મળતાં ઘટનાçથળъ પહ℮ચી હતી.
એપાટ↓મે×ટમાં વલેણ ઘાયલ Щçથિતમાં એક ãયિŪ મળી
આવી હતી. પોલીસે તેને Ĭભ તિસંહ ખĦી તરીકы ઓળખી
કાઢયો હતો અને ગંભીર ઇ ને કારણે જ યુવાનનું Óયુ થયું
હતું. યુવાન લેયટો×સ ટъÄસી માટъ કામ કરતો હતો તેમ જ
ŀરોમાં એક બે રъçટોર×ટ માટъ પણ કામ કરતો હતો.
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નવી Чદàહી
દъશમાં કોરોનાના સૌથી વધુ નવા
કыસ કыરલ રાËયમાંથી સામે આવી
રΝા છъ. ટકા કыસ કыરલથી છъ. કы×ĩીય
çવાçÔય સિચવે આ િવગતો આØયા
બાદ કЅ કы, દъશમાં કોરોના કыસમાં
ઘટાડો ૫૦ ટકાથી થોડો ઓછો છъ,
જે Ĭથમ લહъરમાં હતો. તેમણે કЅં
કы, દъશમાં હજુ કોરોનાની બી લહъર
વા મળી રહી છъ, જે ખતમ થઈ
નથી. આ સાથે તેમણે કЅં કы, દъશમાં
માĦ ૩૮ િજ·ામાં દરરોજ ૧૦૦થી
વધુ કыસ આવી રΝાં છъ. દъશમાં કЮલ
સિĝય કыસમાં ૬૧ ટકા કыરલ અને
મહારા∆માં ૧૩ ટકા છъ. કણા↓ટક,
તિમલનાડુ અને આંĪ Ĭદъશમાં
૧૦,૦૦૦થી વધુ અને ૫૦,૦૦૦થી
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વધુ સિĝય કыસ છъ.
કы×ĩીય çવાçÔય સિચવે કЅ કы,
આવનારા તહъવારો પહъલા આપણે
રસીકરણની ગિત વધારવી પડશે.
આપણે દъશમાં અÓયાર સુધી રસીના
૭૨ કરોડ ડોઝ આØયા છъ. મેમાં
એવરъજ ૨૦ લાખ ડોઝ દરરોજ
લાગતા હતા, આજે સØટъÜબરમાં
આપણે ૭૮ લાખ ડોઝ દરરોજ

લગાવી રΝાં છીએ.
દъશમાં
ઝડપી
રસીકરણ
અિભયાન પર નીિત આયોગના
સÛય ડોÄટર વીકы પોલે જણાãયુ કы,
અÓયાર સુધી ૧૮ વષ↓થી વધુ ઉѕમરના
૫૮ ટકા લોકોને રસીનો Ĭથમ ડોઝ
આપવામાં આવી ચુકયો છъ, તેમાંથી
૧૮ ટકાએ વેЩÄસનનો બી ડોઝ
પણ લઈ લીધો છъ. આ સાથે તેમણે
કЅં કы, અમે સિĝય λપથી બાળકો
પર વેЩÄસનના સંભિવત ઉપયોગની
વૈΦાિનક પુЩΓની Чદશામાં કામ કરી
રΝાં છીએ. બાળકોમાં સંભિવત
ઉપયોગ માટъ એક વેЩÄસન ઉપલÚધ
થઈ છъ. çકвલ ખોલવા માટъ બાળકોને
વેЩÄસન લાગે તે માપદѕડ દુિનયામાં
કોઈ માનતું નથી.

24 કલાકમાં દъશમાં વધુ 43263 કыસ

દъશમાં કોરોના સંĝમણ સતત ડરાવી રΝો છъ. ૨૪ કલાકમાં કોિવડ-૧૯ના ફરીથી
૪૦ હ રથી વધુ કыસ ન℮ધાયા છъ. જેમાં માĦ કыરળમાં જ ૩૦ હ રથી વધુ લોકો
સંĝિમત થયા છъ અને ૧૮૧ દદЪ↓એ વ ગુમાãયો છъ. મહારા∆માં ૪૧૦૦થી વધુ
લોકો સંĝિમત થયા છъ અને ૬૫ દદЪ↓નાં મોત થયા છъ. આ બે રાËયોની તુલનામાં
ગુજરાતમાં સંĝમણની Щçથિત ઘણે અંશે કાબૂમાં છъ. રાËયમાં ૨૪ કલાકમાં ૧૭ નવા
કыસ ન℮ધાયા છъ. આ ઉપરાંત Óયુદરમાં મોટો ઘટાડો ન℮ધાતા Чરકવરી રъટ ૯૮.૭૬
ટકા છъ. ગુλવાર સવારъ કы×ĩીય આરોÆય િવભાગે હъર કરъલા આંકડાઓ મુજબ,
છъ·ા ૨૪ કલાકમાં દъશમાં ૪૩,૨૬૩ નવા પોિઝЧટવ કыસો ન℮ધાયા છъ. આ ઉપરાંત
કોિવડ-૧૯ના કારણે ૩૩૮ દદЪ↓ઓએ પોતાના વ ગુમાãયા છъ. દъશમાં હવે કЮલ
સંĝિમતોની સંÅયા વધીને ૩,૩૧,૩૯,૯૮૧ થઈ ગઈ છъ. બી તરફ, દъશમાં કЮલ
૭૧,૬૫,૯૭,૪૨૮ લોકોને કોરોના વેÄસીનના ડોઝ આપવામાં આãયા છъ. છъ·ા ૨૪
કલાકમાં ૮૬,૫૧,૭૦૧ કોરોના વેÄસીનના ડોઝ આપવામાં આãયા છъ. કોિવડ-૧૯
મહામારી સામે લડીને ભારતમાં ૩ કરોડ ૨૩ લાખ ૪ હ ર ૬૧૮ લોકો સા પણ
થઇ ચૂકયા છъ. ૨૪ કલાકમાં ૪૦,૫૬૭ દદЪ↓ઓને Чડçચાજ↓ કરવામાં આãયા છъ.

નારાયણ રાણેની પ ી અને પુĦ િĦપુરાઃ ભાજપ અને CPM કાય↓કરો વŵે
સામે લુકઆઉટ નોЧટસ રી થઈ િહѕસા, કાયા↓લયને આંગી ચાંપી, અનેક ઘાયલ

મુંબઈ
કыЩ×ĩય મંĦી નારાયણેની મુäકыલી
ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી.
થોડા Чદવસ પહъલા તેમણે સીએમ
ઉˇવ ઠાકરъ િવશે આપેલા િનવેદનથી
િવવાદ થયો હતો અને તેમની સામે
ફЧરયાદ પણ દાખલ કરવામાં આવી
હતી. આ ઘટના હજુ તા જ Óયાં
તેમની પ ી અને પુĦ સામે લુકઆઉટ
નોЧટસ રી કરવામાં આવી છъ. તમને
જણાવી દઈએ કы, આ નોЧટસ દીવાન
હાઉિસંગ ફાઇના×સ કોપђ↓રъશનવાળા
કыસમાં આપવામાં આવી છъ. તમને
જણાવી દઈએ કы, તેમાથી નારાયણ

રાણેની પ ી નીલમે 25 કરોડ અને
તેના પુĦ િનતેશે 40 કરોડની લોન
લીધી હતી. આ રી કરવામાં આવેલી
લુક આઉટ નોЧટસમાં કહъવામાં આãયું
છъ કы, આ વાતને નકારી ન શકાય કы,
લોન લેનાર િનલમ અને િનતેશ લોન
ન ચૂકવવાની Щçથિતમાં દъશ છોડી શકы
છъ. તો બી તરફ કોઈ પણ Ĭકારની
કાય↓વાહીથી બચવા માટъ બ³−³ે દъશ
છોડીને કોઈ બી દъશમાં વસવાટ કરી
શકы છъ. આ વાતને Öયાનમાં રાખીને
નારાયણ રાણેની પ ી અને તેના પુĦ
સામે લુક આઉટ નોЧટસ રી કરવામાં
આવી છъ.

નવી Чદàહી
િĦપુરામાં ભાજપ અને સીપીઆઈ (એમ)ના કાય↓કરો
વŵે ઝગડો થયો હતો અને તે એટલી હદъ વધી ગયો કы
બંને પાટЪ↓ઓના કыટલાક કાય↓કરો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા
છъ. ણવા મâયા મુજબ ગોમતી િજ·ાના ઉદયપુર
શહъરમાં સીપીએમ યુથ િવંગ ફыડરъશન ˛ારા એક રъલી
કાઢવામાં આવી હતી. તે સમયે ભાજપના કыટલાક કાય↓કરો
Óયાંથી પસાર થયા હતા અને સીપીઆઈના લોકોએ તેમના
પર હુમલો કયђ↓ હતો.
ભાજપનું એક જૂથ Óયાં હાજર હતું અને હુમલો થયા
બાદ બંને પΤ વŵે રદારની મારપીટ થઈ હતી અને આવી હતી. અગરતલા, િબશાલગઢ અને કюથલા ખાતે
અનેક કાય↓કરો ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા. વાત આટલેથી સીપીએમના કાયા↓લયોને આગ ચાંપી દъવામાં આવી હતી
જ ન અટકતાં અ×ય િજ·ાઓમાં પણ તોડફોડ કરવામાં અને ભારъ તોડફોડ કરવામાં આવી હતી.

કыરલના 14 શÅસ અફઘાિનçતાન પહ℮Éયા કыિબનેટના િનણ↓ય બાદ ગુજરાત
સિહત
આઠ
રાËયને
થશે
ફાયદો
બાદ ‘જેહાદી’ બની જતાં ભારત તણાવમાં
ગુ અેજ

ીઅાેઅે અાપી મા હતી, ભારતને બદનામ કરવાનાે ISનાે ચ

હэદરાબાદ
કાબુલ એરપોટ↓ ઉપર થયેલા
િવçફોટો પછી એક એવા સમાચાર
મâયા છъ કы જેથી ભારતની િચંતા વધી
ગઈ છъ. કાબુલ ઉપર કબ જમાãયા
પછી તાિલબાનોએ જે કыદીઓને
છોડાãયા તેમાં ૧૪ કыરલવાસીઓ
પણ હતા. તેઓ ઇçલાિમક çટъટ-ઓફ
ખુરાસત Ĭાંતમાં ડાઈ ગયા હોવાની
ગુΆચર એજ×સીઓએ માિહતી આપી
છъ. તેટલું જ નહỲ પરѕતુ જેલમાંથી
છૂટી ISKP સાથે ડાયા પછી

તેઓ ISKP તરફથી કાબુલમાં
વધુ િવçફોટો કы બહુ જ મોટો િવçફોટ
માટъની સાિજશ કરી રΝા છъ. તે Óયાં
સુધી કы તેમણે ૨૬ ઓગçટના Чદવસે
કાબુલ Щçથત તુક↕મેિનçતાન દુતાવાસ
બહાર એક IED ડીવાઈસ ˛ારા
િવçફોટ કરવા Ĭય કયђ↓ હતો. જે
િનæફળ બનાવવામાં આãયો પરѕતુ તેમાં
બે પાЧકçતાની પણ પકડાયા હોવાના
સમાચાર મâયા છъ.
ĬાΆ અહъવાલો Ĭમાણે કાબુલ
અÓયારъ હŨાની નેટવક↕ના તાબામાં

યુપી િવધાનસભામાં નમાઝ
માટъ λમ, િબહારમાં હનુમાન
ચાલીસાની છુટની માગણી
પટના
પટના : ઝારખંડ િવધાનસભાના પЧરસરમાં એક λમ
નમાઝ માટъ ફાળવવામાં આãયો છъ. જેને પગલે હવે અ×ય
રાËયોમાં પણ િવધાનસભામાં િવિવધ ધાિમ↓ક મુˆાઓ ઉઠવા
લાÆયા છъ. ઉǼર Ĭદъશના સમાજવાદી પાટЪ↓ના ધારાસÛય
ઇફા↓ન સોલંકЫએ માગણી કરી છъ કы ઉ. Ĭદъશ િવધાનસભામાં
પણ એક λમ નમાઝ માટъ ફાળવવામાં આવે. બી તરફ
િબહારના ભાજપના ધારાસÛય હરી ભુષણ ઠાકЮર બચૌલે
માગણી કરી છъ કы િવધાનસભા પરીસરમાં અલગ λમ
ફાળવીને નમાઝ પઢવાની અનુમતી આપવામાં આવતી
હોય તો િવધાનસભામાં અમને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ
કરવાની અનુમતી આપવામાં આવે.

ૂહ

છъ. તે બધા મૂળ તો અફઘાિનçતાનપાЧકçતાનની સીમાના ઉપરના
નંગçફાર Ĭાંતના છъ અને તેમનો
જલાલાબાદ તથા કાબુલ બંને ઉપર
પણ કબ
છъ. તેઓ નંગçહાર
Ĭાંતમાં પણ સિĝય છъ. તે બધા પહъલાં
હŨાની નેટવક↕ સાથે કામ કરતા
હતા. તે સવ↓િવЧદત છъ કы, શુĝવારъ
કાબુલમાં થયેલા િવçફોટમાં આશરъ
૨૦૦થી વધુનાં Óયુ થયાં હતા,
જેમાં અમેЧરકાના ૧૩ સૈિનકો પણ
સમાિવΓ છъ.

નવી Чદàહી
કોરોના સંકટનો સામનો કરી રહъલ
કાપડ ઉ˜ોગને સરકાર તરફથી મોટી
રાહત મળી છъ. કы×ĩીય કыિબનેટъ બુધવારъ
ટъÄસટાઇલ ઇ×ડçĺી માટъ PLI çકЫમને
મંજૂરી આપી દીધી છъ. ĬધાનમંĦી
નરъ×ĩ મોદીની અÖયΤતામાં આ
કыિબનેટની મહǽવની બેઠક યો ઇ હતી.
કыિબનેટના િનણ↓ય અનુસાર, ટъÄસટાઇલ
સાથે
ડાયેલ 10 અલગ-અલગ
ઉÓપાદો માટъ આગામી 5 વષ↓ સુધી
10,683 કરોડ λિપયાથી વધુનું પેકыટ
આપવામાં આવશે. આ પેકыજમા ટીયર
2-3ના િવçતારોમાં આવેલી કіપનીઓને
વધારъ ĬાથિમŪા આપવામા આવશે.

અિનલ અંબાણીને λ.4600 કરોડ
ચૂકવવા Чદàહી મેĺો રъલને આદъશ
મુંબઈ
દъવામાં ડૂબેલા અિનલ અંબાણી માટъ
9 સØટъÜબરનો Чદવસ રાહતના સમાચાર
લઈને આãયો છъ. અિનલ અંબાણીની
કіપની Чરલાય×સ ઈ×ĭાçĺũર િલિમટъડને
Чદàહી મેĺોલ રъલ કોપђ↓રъશન િવιˇ 4
વષ↓ની કોટ↓ની લડાઈ બાદ આખરъ ત
મળી છъ. આ ત અિનલ અંબાણી માટъ
એટલા માટъ પણ મહǽવપૂણ↓ છъ, કારણ
કы હાલ તેમની કіપનીને પૈસાની ખૂબ જ
આવäયŪા છъ. હકЫકતમાં 2008માં
Чરલાય×સ ઈ×ĭાçĺũરъ Чદàહી મેĺો
સાથે દъશની Ĭથમ ખાનગી િસટી રъલ

સેવા ચલાવવા માટъ સમજૂિત કરી હતી.
જે મુજબ 2038 સુધી આ ĬોજેÄટ
Чરલાય×સના હાથમાં રહъવાનો હતો.
કы 2012માં ફЫ અને ઑપરъશન બાબતે
િવવાદ થયા બાદ અિનલ અંબાણીની
કіપનીએ Чદàહી એરપોટ↓ મેĺો ĬોજેÄટનું
કામ çથિગત કરી દીધુ હતું. આટલું જ
નહỲ, અંબાણીની કіપનીએ Чદàહી મેĺો
િવιˇ કરાર તોડવાનો આરોપ મૂકЫને
આિબ↓ĺેશન કыસ દાખલ કયђ↓ હતો અને
ટિમ↓નેશન ફЫ માંગી હતી. 2017માં
આિબ↓ĺેશન િĺÚયૂનલે DMRC િવιˇ
આદъશ આØયો હતો.

મેનમેડ ફાઇબર અપેરલ અને ટъЩūકલ
ટъÄસટાઇલ માટъ PLIને મંજૂરી મળી
છъ. ટъÄસટાઇલ સેÄટરમાં PLI çકЫમને
મંજૂરી મâયા બાદ આÓમિનભ↓ર
ભારતનો પાયો મજબૂત બનશે. આથી
ભારતીય કіપનીઓ વૈિΐક બ રમાં
ચેЩÜપયન બનીને ઉભરશે અને સાથે
જ Ġામીણ ΤેĦમાં રોજગારનું જન
થશે. કы માĦ ભારતમાં જ રિજçટર
મે×યૂફыũЧરѕગ કіપનીઓ જ તેના માટъ
પાĦ રહъશે. કы×ĩીય મĦી પીયૂષ ગોયલે
કЅં કы, ટъÄસટાઇલ ΤેĦ માટъ લેવાયેલા
િનણ↓યથી હ રો લોકોને સીધો રોજગાર
મળશે. સરકાર અનુસાર, 7.5 લાખ
લોકોને રોજગાર મળી જશે.

મુંબઈમાં ગણેશ મંડપમાં
Ĵˇાળુને જવા પર Ĭિતબંધ,
144 લાગૂ કરવાનો
આદъશ
મુંબઈ
મહારા∆માં ગણેશોÓસવનું ખાસ મહÓવ રહъલું છъ.
મુંબઈમાં લોકો ˛ારા દર વષ› આ તહъવારને ધામધૂમથી
ઉજવવામાં આવે છъ. મહારા∆ના મુંબઈમાં ગણેશ
મહોÓસવને લઈને તંĦ ˛ારા મોટો િનણ↓ય લેવામાં આãયો
છъ. એક બાજુ 10 તારીખથી ગણેશ ઉÓસવ શλ થઈ રΝો
છъ તો બી તરફ કોરોના દરવા પર દçતક દઈ રΝો
છъ. જેના પગલે તંĦ ˛ારા કોરોનાને લઈને એક મહÓવનો
િનણ↓ય કરવામાં આãયો છъ. મુંબઈમાં ગણેશ મહોÓસવને
લઈને 10થી 19 સØટъÜબર સુધી કલમ 144 લાગૂ કરવાનો
િનણ↓ય કયђ↓ છъ અને સાથે સાથે ગણપિત પંડાલોમાં
Ĵˇાળુને ન જવાનો પણ આદъશ આપવામાં આãયો છъ.
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BCCIનો નવો પ્રયોગ : કોચ શાસ્ત્રી ઉપરાંત ‘મેન્ટર’ તરીકે ધોનીની નિમણૂક : ધવનની બાદબાકી

મુંબઈ
યુએઈમાં ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં
રમાનારા ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપ માટેની
ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી દેવામાં
આવી છે. વિરાટ કોહલીની કેપ્ટન્સી
હેઠળની ભારતીય ટીમમાં ગુજરાતના
ચાર ખેલાડીઓ જસપ્રીત બુમરાહ,
રવિન્દ્ર જાડેજા, અક્ષર પટેલ અને
હાર્દિક પંડયાનો સમાવેશ કરવામાં
આવ્યો છે. જ્યારે તાજેતરના શ્રીલંકા
પ્રવાસમાં ટીમના કેપ્ટન બનાવાયેલા
ધવનને પડતો મૂકવામાં આવ્યો છે.

ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપ માટે
પાકિસ્તાનની ટીમ જાહેર
શોએબનીલાહોરબાદબાકી

પાકિસ્તાને ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ
સામે રમાનારી ઘરઆંગણાની શ્રેણી
તથા ટી૨૦ વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની
ટીમને જાહેર કરી દીધી છે જેમાં
સિનિયર ખેલાડી શોએબ મલિકનો
સમાવેશ કરાયો નથી.
પાકિસ્તાનની ટીમઃ બાબર આઝમ
(સુકાની), શાદાબ ખાન, મોહમ્મદ
રિઝવાન, આસિફ અલી, શોએબ
મકસૂદ, આઝમ ખાન, ખુશદિલ શાહ,
મોહમ્મદ હફીઝ, મોહમ્મદ નવાઝ,
મોહમ્મદ વસીમ જૂનિયર, શાહિન
આફ્રિદી, હેરિસ રઉફ, હસન અલી,
ઇમદ વસીમ, મોહમ્મદ હુસનૈન.

બીસીસીઆઇએ નવો પ્રયોગ કરતાં કોચ
શાસ્ત્રી ઉપરાંત ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્ર
સિંહ ધોનીને ટીમના મેન્ટર તરીકે જાહેર
કર્યો છે. યુએઈમાં ૧૭મી ઓક્ટોબરથી
ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપનો પ્રારંભ થશે. જેમાં
ખરાખરીના મુકાબલા ૨૩ ઓક્ટોબરથી
શરૃ થશે. ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપમાં નિશ્ચિત
મનાતા વોશિંગ્ટન સુંદરને ઈજાના કારણે
પડતો મૂકવામાંં આવ્યો હોવાનું મનાય
છે. આ ઉપરાંત યઝવેન્દ્ર ચહલ, કુલદીપ
યાદવ અને કૃણાલ પંડયાને પણ નજર
અંદાજ કરવામાં આવ્યા છે.

ધોની ટીમ ઈન્ડિયાનો
નવો કોચ બનશે ?

ભારતની ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપની ટીમ

કોહલી (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા (વાઈસ કેપ્ટન), કે.એલ. રાહુલ,
સૂર્યકુમાર યાદવ, રિષભ પંત (વિ.કી.), ઈશાન કિશન (વિ.કી.),
હાર્દિક પંડયા, રવિન્દ્ર જાડેજા, રાહુલ ચાહર, આર.અશ્વિન, અક્ષર
પટેલ, વરૃણ ચક્રવર્થી, જસપ્રીત બુમરાહ, બી.કુમાર, શમી. સ્ટેન્ડ બાય
પ્લેયર્સ : શ્રેયસ ઐયર, શાર્દૂલ ઠાકુર અને દીપક ચાહર.

ભારતીય ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં પહેલી વખત
ટીમના મેન્ટરની પસંદગી કરવામાં આવી
છે. મહેન્દ્રસિંહ ધોનીને ટીમના મેન્ટર તરીકે
નિયુક્ત કર્યા છે. ચીફ કોચ શાસ્ત્રી અને
સપોર્ટ સ્ટાફની સાથે કામ કરવાની જવાબદારી
પણ સોંપવામાં આવી છે. જે જોતા શાસ્ત્રી બાદ
ધોનીને ટીમ ઈન્ડિયાનો કોચ બનાવવામાં
આવશે તેવી ચર્ચા ક્રિકેટ જગતમાં શરૃ થઈ છે.

ભારતે ૩૫ વર્ષ બાદ ઇંગ્લેન્ડમાં બે ટેસ્ટ જીતી
સુકાની તરીકે ઇંગ્લેન્ડમાં હાઇએસ્ટ વિજય મેળવનાર કોહલી પ્રથમ ભારતીય બન્યો

ભારતના દરેક ખેલાડીનો કોરોના રિપોર્ટ નેગેટિવ

। લંડન ।
ભારતે ચોથી ટેસ્ટ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડને
૧૫૭ રનથી હરાવીને પાંચ ટેસ્ટ મેચની ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેન પાંચમી ટેસ્ટ મેચ પહેલા સંકટના વાદળો ફેલાઈ
શ્રોણીમાં ૨-૧ની લીડ મેળવી લીધી છે. રહ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં કોરોના વાયરસના કેસ વધતા જઈ રહ્યા છે.
આ રીતે હવે ભારત શ્રેણી ગુમાવશે નહીં ત્યારે હાલમાં એક સારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સમાચાર એવા છે કે
તે સુનિિૃત થઇ ચૂક્યું છે. ભારતે આપેલા મૈનચેસ્ટર ટેસ્ટના એક દિવસ પહેલા ભારતના દરેક ખેલાડીનો કોરોના રિપોર્ટ
૩૬૮ રનના ટાર્ગેટ સામે ઇંગ્લેન્ડનો નેગેટિવ આવ્યો છે. ભારતીય ટીમના કેટલાક સભ્યોને કોરોના થતા દરેક
બીજો દાવ ૨૧૦ રનમાં સમેટાઇ ગયો ખેલાડીનો કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં તમામ ખેલાડી હોટલમાં
હતો. યજમાન ટીમ તરફથી ઓપનર પોતાની રૂમમાં આઈસોલેશનમાં છે. હાલમાં જ ખેલાડીઓનો રિપોર્ટ આવ્યો
હસીબ હમીદે સર્વાધિક ૬૩ રન બનાવ્યા છે.જેમાં તમામ ખેલાડીને નેગેટિવ છે.
હતા. રોહિત શર્માને મેન ઓફ ધ મેચ
જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ભારત ૨૨ રનમાં બે તથા જાડેજાએ ૫૦ રનમાં શ્રોણીમાં બે ટેસ્ટ જીતી છે. આ પહેલાં
માટે ઉમેશ યાદવે ૬૦ રનમાં ત્રણ, બે વિકેટ ખેરવી હતી. ઇંગ્લેન્ડની ધરતી ૧૯૮૬માં કપિલ દેવની કેપ્ટનશિપ
બુમરાહે ૨૭ રનમાં બે, શાર્દુલ ઠાકુરે ઉપર ભારતે માત્ર બીજી વખત એક જ હેઠળ ભારતે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.

કેનેડાની લેલા ફર્નાન્ડેઝ
સેમિફાઇનલમાં 2005
બાદ પહોંચેલી યંગેસ્ટ
પ્લેયર બની

કેનેડાની ૧૯ વર્ષીય લેલા ફર્નાન્ડેઝ
ભારે સંઘર્ષપૂર્ણ મુકાબલામાં પાંચમી ક્રમાંકિત
ઇલેના સ્વિટોલિનાને હરાવીને યુએસ ઓપન
ગ્રાન્ડસ્લેમ ટેનિસ ટૂર્નામેન્ટની વિમેન્સ
સિંગલ્સની ઔસેમિફાઇનલમાં પહોંચનાર
યંગેસ્ટ પ્લેયર બની ગઈ છે. આ પહેલાં
૨૦૦૫માં રશિયાની મારિયા શારાપોવા ૧૮
વર્ષની વયે ફ્લશિંગ મિડોઝ ખાતે રમાતા
વર્ષના છેલ્લા ગ્રાન્ડસ્લેમના અંતિમ-૪માં પ્રવેશેલી યંગેસ્ટ
પ્લેયર બની હતી. આર્થર એસ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી
આ મેચમાં લેલા ફર્નાન્ડેઝે યુક્રેની સ્વિટોલિનાને ૬-૩, ૩-૬,
૭-૬ (૭-૫)થી હરાવી હતી. ફર્નાન્ડેઝે સેમિફાઇનલ સુધીની
સફરમાં યુએસ ઓપનની ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન નાઓમી ઓસાકા
તથા એન્જલિક કેબરને હરાવી હતી. ફર્નાન્ડેઝનો અંતિમ૪માં આર્યના સબાલેન્કો સામે મુકાબલામાં થશે જેણે ફ્રેન્ચ
ઓપન ચેમ્પિયન બારબોરા ક્રેઝિસિકોવાને સીધા સેટમાં ૬-૧,
૬-૪થી હરાવી હતી.

૨૧ વર્ષીય ફેલિક્સ પણ અંતિમ-૪માં પ્રવેશ્યો

સ્પેનનો ૧૮ વર્ષીય કાર્લોસ અલ્કારેઝે મુકાબલાને અધવચ્ચેથી પડતો મૂકતા કેનેડાનો ૨૧ વર્ષીય
ફેલિક્સ એગર એલિયાસિમે પણ મેન્સ સિંગલ્સની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ્યો હતો. ફેલિક્સ ૬-૩,
૩-૧ના સ્કોરથી આગળ હતો ત્યારે અલ્કારેઝના પગના સ્નાયુ ખેંચાઈ જવાના કારણે તેને
મેચમાંથી ખસી જવાની ફરજ પડી હતી. ફેલિક્સ ૧૯૬૩ બાદ મેન્સ સિંગલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં
સ્થાન મેળવનાર યંગેસ્ટ પ્લેયર બન્યો હતો. સેમિફાઇનલમાં તેનો મુકાબલો રશિયાના ડેનિયલ
મેડવેડેવ સામે થશે જેણે નેધરલેન્ડ્સના ક્વોલિફાયર બોટિક વાન ડી જેન્ડ્સકલ્પને ૬-૩, ૬-૦,
૪-૬, ૭-૫થી હરાવ્યો હતો. મેડવેડેવ સતત ત્રીજા વર્ષે યુએસ ઓપનની સેમિફાઇનલમાં રમશે.

ન્યૂઝી.ને ૩-૧થી હરાવીને
બાંગ્લાદેશે ત્રણ મહિનામાં
ત્રીજી ।શ્રેઢાકાણી। જીતી

મેન ઓફ ધ મેચ બનેલા નાસુમ
એહમદે ચાર વિકેટ ઝડપ્યા બાદ
મહમુદુલ્લાહે અણનમ ૪૩ રન નોંધાવતા
બાંગ્લાદેશે અહીં રમાયેલી ચોથી ટી૨૦
ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડને છ
વિકેટે પરાજય આપીને પાંચ મેચની
શ્રોણીને ૩-૧થી જીતી લીધી હતી. આ
સાથે બાંગ્લાદેશે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં
ઘરઆંગણે સતત ત્રીજી શ્રોણી જીતી
છે. આ પહેલાં બાંગ્લાદેશે જુલાઇમાં
ઝિમ્બાબ્વેને ૨-૧થી તથા ઓગસ્ટમાં
ઓસ્ટ્રેલિયાના ૪-૧થી પરાજય આપ્યો
હતો. બાંગ્લાદેશ માટે મુસ્તાફિઝુર રહેમાને
૧૨ રનમાં ચાર વિકેટ ખેરવી હતી.

18

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

FRIDAY, 10 SEPTEMBER, 2021

વિદ્યાર્થીઓ��એ� નાર�ો લગાવ્યો, ‘નેહરુચાચા ઝિં દાબાદ, અમારે જોઈએ� મહાગુજરાત

ગતાંકથી શરૂ...
જનતા પરિષદની સભામાં શહેરના દરેક વૉર્ડમાં સરઘસો કાઢીને
લૉ કૉલેજના મેદાન ઉપર પહોંચવું તેવી ગોઠવણ થઈ હતી. જ્યારે
ગુજરાતના ગામેગામથી લોકો અમદાવાદ આવતા હતા. ૨-૧૦૫૬ના રોજ પંડિત નેહરુએ લાલ દરવાજા મેદાનમાં મળેલી જંગી
જાહેરસભામાં પ્રવચન કરતાં જણાવ્યું કે, ‘ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને
મુંબઈ અલગ થાય તે સારું નથી. તેમ છતાં હું શું કરું ? મહારાષ્ટ્રના
લોકોએ નવો વિચાર કર્યો, તેમાં હું સંમત થઈ ગયો એટલું મારે
કબૂલવું પડશે. આ વાતની જનતાને જાણ કરવાનો સમય ન મળ્યો
અને નિર્ણય લેવાઈ ગયો તેનું મને દુઃખ થયું છે, પરંતુ બીજો છૂટકો
ન હતો.’ પંડિત નેહરુના આ પ્રવચનની ભાષા અને મોરારજીભાઈ
અને ઠાકોરભાઈની ભાષાની વચ્ચે જે ફરક જણાતો હતો, તેની
પણ ગુજરાતની પ્રજાએ નોંધ લીધી હતી. પંડિત નેહરુ સમજાવટથી
ભાષા વાપરતા હતા. જ્યારે મોરારજીભાઈ અને ઠાકોરભાઈ
ધમકીની ભાષા વાપરતા તેમ હાજર જનતાને લાગ્યું. તેમની સામે
વિરોધ વ્યક્ત કર્યો.

ઇંદુલાલની પ્રચંડ સભા

બરાબર આ જ સમયે લૉ કૉલેજના મેદાનમાં જનતા પરિષદે
બોલાવેલ સમાંતર સભા ચાલતી હતી. આ સભામાં શ્રોતાઓની
સંખ્યા લગભગ ચાર લાખની હતી, કેમ કે અમદાવાદ શહેર અને
ગુજરાતનાં ગામેગામથી લોકો હાજર રહ્યા હતા. આ સભામાં
પ્રવચન કરવા સૌ આગેવાનો ઉત્સુક હતા અને તેથી કોણે પ્રવચન
કરવું તે અંગે કંઈક મતભેદો પડયા હતા. છેવટે એમ નક્કી થયું કે,
પ્રકરણ-૭
દરેક જૂથ વતી એક જણ બોલે તેથી ઇંદુલાલ યાજ્ઞિક, કરસનદાસ
પરમાર, હિંમતલાલ શુક્લ, સનત મહેતા અને હરિહર ખંભોળજાએ ઘણી મ�ોટી સંખ્યામાં બહે ન�ો પણ હાજર હતી. મંચ
પ્રવચનો કર્યાં અને લગભગ કલાક સુધી આ સભા ચાલેલી. ઉપર પાછળ મહાગુજરાતન�ો એ�ક વિશાળ નકશ�ો
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓ અને જૈન મુનિઓની મોટી
રાખવામાં આ�વ્યો હત�ો, જેને દીપમાળાઓ��થી
હાજરીએ લોકોનું ખાસ ધ્યાન આ સભામાં ખેંચ્યું હતું. ઘણી મોટી
શણગારવામાં આ�વ્યો હત�ો અને તેની મધ્યમાં
સંખ્યામાં બહેનો પણ હાજર હતી. મંચ ઉપર પાછળ મહાગુજરાતનો
ગાંધીજીની તસવીર મૂકવામાં આ�વી હતી.
એક વિશાળ નકશો રાખવામાં આવ્યો હતો, જેને દીપમાળાઓથી
શણગારવામાં આવ્યો હતો અને તેની મધ્યમાં ગાંધીજીની તસવીર
જવાહરલાલ નેહરુ અને વિદ્યાર્થીઓ
મૂકવામાં આવી હતી. મંચ ઉપર એક તરફ રાષ્ટ્રધ્વજ અને બીજી
બાજુ શહીદોની યાદમાં કાળો વાવટો ફરકાવવામાં આવ્યો હતો.
વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુને સાંભળવા માટે વિદ્યાર્થીઓની
સભામાં વક્તાઓએ જણાવ્યું કે, ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ એક ખાસ સભા કૉંગ્રેસ તરફથી યોજવામાં આવી હતી. આ
સ્ટીમ રોલર દબાવી શકશે નહીં.
સભામાં વિદ્યાર્થીઓ શાંત અને શિસ્તબદ્ધ બેઠા હતા. સભામાં

જવાહરલાલજી આવી પહોંચતાં જ બહુજન વિદ્યાર્થીઓની મેદનીએ
મહાગુજરાતને લગતા અને ગોળીબારની તપાસનાં સૂત્રો પોકાર્યાં.
પંડિતજીએ પ્રવચન શરૂ કર્યું તે દરમિયાન તેઓ ખૂબ ગુસ્સામાં
આવી જતા અને છતાં કોઈ વાર વિદ્યાર્થીઓની મક્કમતા જોઈને
આનંદમાં પણ આવી જતાં. સભામાં પોલીસે દરમિયાનગીરી કરવાં
જતાં પંડિતજીએ પોલીસને બેસી જવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
વિદ્યાર્થીઓને દિલથી અપીલ કરતાં પંડિતજીએ કહ્યું કે, ‘હું કંઈ
આ દેશનો બાદશાહ નથી. દેશે મને વડા પ્રધાન બનાવ્યો અને તેથી
લોકસભાનો નિર્ણય મારે માથે ચડાવવો જોઈએ. પાંચ વર્ષ પછી
ફેરવિચારણા કરી શકો તેમ છો અને તે રીતે તમે મહાગુજરાત
મેળવી શકો છો.’ કૉમર્સ કૉલેજના મેદાન પર ગુજરાત યુનિવર્સિટી
તરફથી બોલાવાયેલી આ સભામાં પંડિતજીએ પ્રવચન કર્યું, પરંતુ
હકીકતમાં પ્રવચનને બદલે તેમની અને વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે
લગભગ વાર્તાલાપ થયો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ જોરદાર નારો
લગાવ્યો કે, ‘નેહરુચાચા ઝિંદાબાદ, અમારે જોઈએ મહાગુજરાત.’
જતાં જતાં પંડિતજીએ પ્રેમથી કહ્યું કે, ‘હું તમારાથી નારાજ થઈને
જતો નથી. તમને મળીને ખુશ થયો છું. તમે જયહિંદ સૂત્રને ભૂલી
જવા માગો છો ?’ જવાબ મળ્યો, ‘’ના’’. પંડિત નેહરુએ કહ્યું કે,
‘બોલો જયહિંદ.’ ત્રીસ હજાર વિદ્યાર્થીઓ બોલી ઊઠયા ‘જયહિંદ’.
પંડિત નેહરુના આ વલણની લોકોએ ભારે પ્રશંસા કરી.
સંપર્ક તૂટયો છે

તે જ દિવસે કૉંગ્રેસ કારોબારી સમક્ષ બોલતાં પંડિતજીએ
સ્પષ્ટ કહ્યું કે, ‘ગુજરાતની જનતા અને કૉંગ્રેસના નેતાઓ વચ્ચેનો
સંપર્ક તૂટી ગયો છે. કૉંગ્રેસ કાર્યકરોએ લોકોના શત્રુ બનીને નહીં,
પરંતુ સાથી બનીને રહેવું જોઈએ. લોકસભાના કૉંગ્રેસી સભ્યો
આંખ મીચીને મને અનુસરે તેમ ઇચ્છતો નથી. જે જનતા અને
તમારી વચ્ચે ઊભી થયેલી છે તેની જવાબદારી કોની છે ?’ પંડિત
નેહરુના આવા ભાષણથી ગુજરાતના કૉંગ્રેસીઓ વિચારમાં પડી
ગયા હતા. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ લડતનો પ્રચાર ચાલુ જ હતો. જશવંત
મહેતાએ મહુવાની વિશાળ જાહેરસભામાં જણાવ્યું કે, લોકશાહીમાં
કોઈ નિર્ણય આખરી નથી. જનતાની લાગણીને માન આપીને
મહાગુજરાતની રચના કરવી જ પડશે.
(માહિતી સૌજન્ય ઃ ડૉ. વિજ્યા યાદવ)
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