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ક� નેડાથી ��સ� થતું સવ��મ ગુજરાતી સા�તા�હક SWADESH

પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

કાેરાેનાની બીજી લહેર પૂરી, 
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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 

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 

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�. 

ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 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

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.

કાર ક�પની ફોડર્ સાણંદ-ચેન્નાઈ પ્લાન્ટ 
બંધ કરશે, 4000 નોકરી �ખમમાં
�ાેક પૂરાે થયા બાદ ગાડીઅાેનું વેચાણ પણ બંધ કરાશે

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�.

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�.



ઓન્ટેરિયો
કેનેડાએ સાતમી સપ્ટેમ્બરથી પોતાની સરહદો તમામ એવા વવદટેશી 

પ્રવાસીઓ મા્ટે ખુલ્ી મુકી છટે, જેમણે કોવવડ-૧૯ની કેનેડામાં માન્ય 
હો્ય તેવી વેકસીનના ્બંને ડોઝ લીધા હો્ય. એ્લે કે પ્રવાસીએ ફાઈઝર, 
મોડડેના કે એસ્ટ્ાઝેનકાના ્બંને ડોઝ લીધા હો્ય કે પછી જેસન વેકવસનનો 
એક ડોઝ લીધો હો્ય તેમને જ પ્રવેશ મળી શકશે. આ પ્રવાસીઓએ 
કેનેડા પ્રવાસના ૧૪ દદવસ પહટેલા વેકવસનના ડોઝ લીધા હોવા 
જોઈએ. કેનેડાએ પહટેલા વેકવસને્ટેડ  અમેદરકન નાગદરકો મા્ટે નવમી 
ઓગસ્્થી પ્રવેશ આપવાનું શરૂ ક્યુું હતું. ત્યાંથી પૂણ્ણ રીતે વેકવસને્ટેડ 
વવદટેશી પ્રવાસીઓને પ્રવેશ આપવાની દદશામાં કામ શરૂ થ્યું હતું. કેનેડા 
આવનારા પ્રવાસીઓએ એરાઈવ કેન મો્બાઈલ એપ કે વે્બ એપ રાખવું 

પડશે. જ્યાં તેમણે પોતાની અંગત જાણકારીઓ અને પ્રવાસની જાણકારી 
આપવાની રહટેશે.  તેમણે આગમન પહટેલા કોવવડ-૧૯ મોલેક્યુલર 
્ટેસ્્ના દરપો્્ણ પણ રાખવો પડશે. વેકવસને્ટેડ પ્રવાસીઓ મા્ટે પણ એ 
ફરવજ્યાત છટે. તેમણે વેકવસન સ્ટીદફકે્ પણ રજુ કરવું જોઈએ. આવા 
પ્રવાસીઓને કેનેડામાં કવોરન્ાઈનમાંથી મુદકત આપવામાં આવશે. 
આમ છતાં તેમણે કવોરન્ાઈન મા્ટેની તૈ્યારી રાખવી પડશે. કેમ કે, જો 
સરહદના અવધકારીઓને પ્રવાસીઓના પુરાવાઓથી સંતોષ નહીં થા્ય તો 
કવોરન્ાઈન પાળવું પડશે. ૧ર વષ્ણથી ઓછી વ્યના પ્રવાસીઓને પણ 
કેનેડામાં પ્રવેશ મળશે, જો તેમણે વેકવસન નહીં લીધી હો્ય, પરંતુ એમના 
માતા-વપતાએ વેકવસનના ્બંને ડોઝ લીધા હશે, તેમને પણ કવોરન્ાઈનથી 
મુદકત અપાશે. વેકવસને્ટેડ ન હો્ય એવા વવદટેશી પ્રવાસીઓને કેનેડામાં 

પ્રવેશ નહીં મળટે. માત્ર ્ટેમપરરી વક્કસ્ણ, ઈન્રનેશનલ સ્્ુડન્સ, 
રાજદ્ારીઓ અને આવશ્યક કામ મા્ટે પ્રવાસ કરનારાઓને પ્રવેશ મળી 
શકશે. જો કે, તેમણે કેનેડા આવ્યા પછી ૧૪ દદવસનો કવોરન્ાઈન 
પાળવો પડશે. આંતરરાષ્ટી્ય ફલાઈ્સ મા્ટે કેનેડાના નવ એરપો્્ણ 
નક્ી કરવામાં આવ્યા છટે. જેમાં ્ોરોન્ો પી્યરસન, મોનટ્ી્યલ ટ્રુડો 
ઈન્રનેશનલ, વાનકકુંવર, કાલગેરી, હટેલીફેકસ સ્્ાનદફલડ, ક્યુ્બેક વસ્ી 
જેન લેસાજે, ઓ્ાવા મેકડોનાલડ -કા્ટી્યર, વવવનપેગ જેમસ આમ્ણસ્ટ્રોંગ 
રીચાડ્ણસન અને એડમન્ન ઈન્રનેશનલ એરપો્્ણનો સમાવેશ થા્ય છટે.  
સપ્ટેમ્બરની ર૧મી સુધી ભારતથી આવનારી ફલાઈ્સ પરનો પ્રવત્બંધ 
્યથાવત રહટેશે. એ રીતે જ મોરોક્ોથી આવનારી ફલાઈ્સ પર પણ 
ર૯મી સપ્ટેમ્બર સુધી પ્રવત્બંધ રહટેશે. 

પ્રવાસીઓા�ઓ� ઓ�રાઈવ ક�ન મા�બાઈલ ઓ�પ ક�  વ�બ ઓ�પ ઉપર પા�તાની તમામ માહિતી ઓાપવી પડશ�

સંપૂણ્ણ વેકવસને્ટેડ પ્રવાસીઓને જ કેનેડામાં પ્રવેશ મળશે

વેલાન્ડ, ઓન્ટેરિયો
સોમવારટે કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્્ીન 

ટ્રુડો જ્યારટે વેલાનડ ખાતેના સ્્ીલ 
પલાન્ની મુલાકાતે ગ્યા હતા, ત્યારટે તેમણે 
આ વાત ફરી દોહરાવતા વવરોધીઓએ 
તેમની ઉપર પતથરો ફેંક્યા હતા. તેમણે 
પોતાના વકતવ્યમાં એમ પણ કહ્ં હતું 
કે, જો ચૂ્્ણીમાં તેમનો પક્ષ જીતશે તો 
કામદારો અને વ્યાપારીઓને મહામારી 
અંગેની રાહતો મળતી રહટેશે. 

આ દરવમ્યાન કે્લાક વલ્બરલ પા્ટી 
વવરોધીઓએ તેમનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરવા 

ઘરોંઘા્ મચાવ્યો હતો અને કે્લાક તોફાની 
તતવોએ તકનો લાભ લઈને વડાપ્રધાન 
ઉપર પતથરો ફેંક્યા હતા. 

આ જુથે ટ્રુડોની ્બીજી ચૂં્ણીસભામાં 
પણ ધાંધલ મચાવી હતી. જો કે, આમ 
છતાં પીએમ ટ્રુડો જરા્ય ગુસ્સે થ્યા ન 
હતા. તેમણે ઉપસસ્થત મેદની સમક્ષ જઈને 
લોકો સાથે હાથ હલાવીને અવભવાદન ક્યુું 
હતું અને કહ્ં હતું કે, તેઓ વવરોધીઓ 
સામે ઝુકશે નહીં. મહામારી સામેની 
તેમની નીવતઓ ઉપર વવરોધીઓનું દ્બાણ 
નહીં ચાલે. તેમણે કહ્ં હતું કે, દટેશમાં ઘણા 

ઓછા લોકોને સરકાર પર વવશ્ાસ નથી. 
પરંતુ મો્ાભાગના કેનેડી્યનો મહામારી 
સામેની લડાઈમાં સરકારની સાથે છટે. 

વેકસીનનો વવરોધ કરનારાઓને તો 
અમે વવરોધી પણ માનવા તૈ્યાર નથી. કેમ 
કે, મહામારીના વનષણાંતો પણ મહામારી 
સામેની લડાઈમાં વેકસીનેશનને જ 
મહતવની ્બા્બત ગણાવી રહ્ા છટે. 

ટ્રુડો જ્યારટે વેકસીન નહીં લેનારાઓની 
્ીકા કરટે છટે ત્યારટે લોકો એમનો ગુસ્સો 
ઠાલવે છટે. લોકો હવે વડાપ્રધાન પર 
પતથરો ફેંકતા પણ ડરતા નથી.

્ોિોન્ો
મંગળવારની 

રાત્રે  ઉત્તર પવચિમ 
્ોરોન્ોમાં થ્યેલા 
ગોળી્બારમાં એક 
વ્યદકતનું મૃત્યુ વનપજ્યું 
હતું. આ ઘ્ના 
દડ્રફ્વુડ એવેન્યુ અને 
ગ્ાનડ્ાવવને ડ્ાઈવમાં 
જેન સ્ટ્ી્ અને દફનચ એવેન્યુ નજીક 
્બની હતી, જ્યાં ઘ્ના ્બાદ તરત જ 
રાત્રે ૯.૦૦ વાગ્યે પોલીસ પહરોંચી હતી. 
પોલીસના જણાવ્યા મુજ્બ ગોળી્બારનો 
અવાજ સંભળા્યો હતો. અવધકારીઓ 
પહરોંચ્યા ત્યારટે એક વ્યદકત ઘવા્યેલી 

હાલતમાં મળ્યો હતો અને ઘ્નાસ્થળટે જ 
મૃત્યુ પામ્યો હતો. મૃતકની લાશનો ક્બજો 
લઈને તેને પીએમ મા્ટે મોકલી અપાઈ 
હતી. આ ઘ્નાની વધુ તપાસ પોલીસના 
હોવમસાઈડ ્યુવન્ને સરોંપવામાં આવી 
હોવાનું પણ પોલીસે જણાવ્યું હતું.

વેકસીનેશન મુદ્ટે વનવેદન ્બાદ પીએમ 
ટ્રુડો ઉપર વવરોધીઓએ પતથર ફેક્યાં
ચૂંટણીમાં પાટટી વવજયી થશ� તા� કામદારા� તથા વ�પારીઓા�ન� રાિત ચાલુ રાખવાનું વચન
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ટોરોનટો
ઓન્ટેરિયોએ ડીજિ્લ 

આઈડેન્ીરિકેશન પ્ોગ્રામ િિુ કિવરાની 
તૈયરાિીઓ કિી લીધી છટે. આવનરાિરા 
સમયમરાં લોકોએ પોતરાનરા ડ્રાઈજવંગ 
લરાયસનસ કે હટેલ્થકરાડ્ડ સરા્થે નહીં 
િરાખવરા પડે, એવો 
ડીજિ્લ આઈડી 
પ્ોગ્રામ તૈયરાિ 
્થઈ િહ્ો છટે. િે 
આ વર્ડનરા અંત 
સુધીમરાં િિુ ્થશે. બુધવરાિટે પ્રાંતની 
સિકરાિટે આ યોિનરા જવશે જાહટેિરાત 
કિી હતી કે, ઓન્ટેરિયો ્ૂંક સમયમરાં 
લોકોની ઓળખ સિળ બનરાવશે. 
ઓન્ટેરિયોવરાસીઓએ સિકરાિ તિિ્થી 
આપવરામરાં આવેલરા ઓળખપત્રની 
ઈલેકટ્ોજનક નકલ િ સરા્થે િરાખવી 
પડશે. એ તમરામ ઓળખપત્રોની 
જવગત એ્લે કે ડ્રાઈજવંગ લરાયસનસ કે 

હટેલ્થકરાડ્ડનરા રૂપમરાં સિકરાિી ડીજિ્લ 
વોલે્મરાં સંગ્હ કિવરામરાં આવશે. 
િે કોઈપણ લેપ્ોપ કે સમરા્્ડિોનમરાં 
ડરાઉનલોડ કિી શકરાશે. આ ડીજિ્લ 
આઈડી લોકોને મોકળરાશ આપશે 
કે, તેમણે પોતરાનરા ઓળખપત્રો સરા્થે 

નહીં િરાખવરા 
પડે. િયરાિટે એ 
બતરાવવરાની 
િરૂિ પડશે 
તયરાિટે એ પોતરાનરા 

સમરા્્ડિોન કે લેપ્ોપમરાં દશરા્ડવી શકશે. 
સિકરાિટે એ વરાતની પણ ખરાતિી આપી 
છટે કે, લોકોની મરાજહતીની ગોપજનયતરા 
જાળવવરામરાં આવશે. આ ઓળખપત્રો 
તમરાિી ઉંમિનરા પુિરાવરા તિીકે પણ કરામ 
આવશે. તમરાિી આઈડી કોઈ સિકરાિી 
ડે્રાબેઝમરાં િરાખવરામરાં નહીં આવે પણ 
તમરાિરા ઉપકિણોમરાં િ િહટેશે. િે ચોિરાઈ 
જાય તો આપોઆપ લોક ્થઈ િશે. 

મીસીસાગા
જીએસએસએમ-ગુિિરાતી સમરાિ 

દ્રાિરા જટ્જલયમ હટેલ્થ પરા્્ડનસ્ડ િરાઉનડેશનનરા 
ઉદઘરા્ન જનજમતે વોલકઅ્થોન કરાય્ડક્રમનું 
આયોિન સપ્ટેમબિ ૧૨મીએ કિરાયું 
છટે. આ કરાય્ડક્રમ જમજસસરાગરાવેલી 
પરાક્ક, ૧૨૭૫ જમજસસરાગરાવેલી 
બુલેવડ્ડ, જમજસસરાગરા ખરાતે યોજાશે. િે 
લોકોને એમરાં ભરાગ લેવો હોય તેમણે 
ઓનલરાઈન નોંધણી https://www.
trilliumgiving/gssmwalk 
ઉપિ કિવરા િણરાવરાયું છટે.

સંગઠનનું ધયેય, ૧૫૦૦૦ ડોલિનું 
ભંડોળ એકઠું કિીને જટ્જલમ હટેલ્થ 
પરા્્ડનસ્ડની ત્રણ સંસ્થરા ક્રેરડ્ વેલી 
હોસસપ્લ, જમજસસરાગરા હોસસપ્લ 
અને ક્ીનસ વેહટેલ્થ સેન્િની વધરાિટે 
િરૂરિયરાતને મદદ કિવરાનો છટે. આ દરાન 
સમરાિનરા સભયો ત્થરા જમજસસરાગરાનરા 
અનય સભયોનરા િર્લ અને ખરાસ 

િરૂરિયરાતમરાં મદદરૂપ ્થરાય તેનું 
ધયરાન િરાખવરામરાં આવશે. નોંધણી 
િી મરા્ટે જીએસએસએમએ અપીલ 
કિી છટે કે, $ ૨૫ અ્થવરા તેનરા્થી વધુ  
રકંમત જટ્જલયમ હટેલ્થ પરા્્ડનસ્ડ 

િરાઉનડેશનને દરાન આપીને તમે 
નોંધણી કિરાવો. બધરા સહભરાગીઓને 
“ગુડીબેગ” પણ પ્રાપ્ત ્થશે.

સપ્ટેમબિ ૧૨, ૨૦૨૧નરા સવરાિટે 
૮.૩૦ વરાગયે નોંધણી શરૂ ્થશે અને 
વોલક્થોન સવરાિટે ૯.૩૦ વરાગયે, સરાઈ્ 
B, જમજસસરાગરાવેલી પરાક્ક્થી શરૂ ્થશે. 
વોલક્થોનમરાં ભરાગ લેનરાિરાઓને, વોલકની 

પહટેલરા પરાણી, ચરા, કોિી કે િૂયસ અને 
વોલક પછી નરાસતો આપવરામરાં આવશે.

જીએસએસએમનું આ પ્્થમ 
વૉલક્થોન છટે અને તેને વરાજર્ડક 
પ્સંગ બનરાવરાની યોિનરા કિટે છટે. 
જીએસએસએમએ 2019્થી અતયરાિ 
સુધીમરાં ૪૦૦,૦૦૦્થી વધુ દરાન 
જટ્જલયમ હટેલ્થ પરા્્ડનસ્ડને (્ીએચપી) 
આપયું છટે.

સંસ્થરાનરા કરાય્ડક્રમો કે  પ્વૃજતિ જવશે  
વધુ જવગતો મેળવવરા મરા્ટે રદલીપભરાઈ 
એન પ્ટેલ (સેલ: ૬૪૭૯૯૦૩૧૭૮, 
ઘિ: ૯૦૫૨૮૬૧૯૭૭, ઇમેઇલ: 
d . p a t e l 4 9 @ g m a i l .
com) અ્થવરા કલરાબેન પ્ટેલ 
(પ્મુખ, જીએસએસએમ, સેલ 
:૬૪૭૪૦૨૬૧૫૦, ઘિ: 
૯૦૫૮૪૯૬૭૫૯; ઇમેઇલ: 
kalakpatel27@gmail.com)
નો સંપક્ક કિવો આવશયક છટે.

સેન્ટ્રલ બેંક ખુદ દર અઠવાડડયે બે 
બબલીયન યુઅેસ ડાેલરના બાેન્ડ ખરીદશે

બ્ામ્પટન 
ધ બેંક ઓિ કેનેડરાએ બુધવરાિટે જાહટેિ કિટેલરા વયરાિદિોમરાં કોઈ 

વધરાિો ન્થી કયયો. િેનું કરાિણ કોિોનરાની ચો્થી લહટેિની સંભરાવનરા 
અને દટેશનરા અ્થ્ડતંત્રમરાં સુધરાિરાની રદશરામરાં પહટેલ ગણરાઈ િહ્ં 
છટે. સેનટ્લ બેંકે િુનો િટે્ ૦.િપ ્કરાનો ય્થરાવત િરાખયો છટે અને 
મુખયધરાિરાને જાળવી િરાખવરા દિ અઠવરારડયે િ જબલીયન યુએસ 
ડોલિનરા બોનડ ખિીદવરાનું લક્ષયરાંક િરાખયું છટે. 

ગવજનિંગ કરાઉનસીલનરા જનષણરાંતો મરાને છટે કે, કેનેડરાનરા 
અ્થ્ડતંત્રને વધુ મિબૂત બનરાવવરાની િરૂિ છટે અને એને ધયરાનમરાં 
િરાખીને નરાણરાંનીજત બનરાવવી પડશે. ગયરા અઠવરારડયે સ્ટેસ્ીક 
કેનેડરાનરા અહટેવરાલમરાં િણરાવવરામરાં આવયું હતું કે, બીજા કવરા્્ડિમરાં 
દટેશનરા જીડીપીમરાં ઘ્રાડો જોવરા મળયો છટે. એને ધયરાનમરાં િરાખીને 
બેંક ઓિ કેનેડરાએ વયરાિદિોમરાં વધરાિો નહીં કિવરાનું નક્ી કયુિં 
હતુ. બેંકને આશરા છટે કે, દટેશનરા અ્થ્ડતંત્રમરાં ઝડપ્થી સુધરાિો ્થઈ 
શકશે અને વર્ડનરા બીજા ભરાગમરાં જો ચો્થરા વેવ્થી બચી શકરાય 
તો વરાંધો નહીં આવે. સીઆઈિીસી ઈકોનોજમકસનરા વિીષ્ઠ 
અ્થ્ડશરાસત્રી એન્રુ ગ્રાન્હરામે એક જનવેદનમરાં િણરાવયું હતું કે, 
સપલરાયચેનને સિળ બનરાવવરામરાં નડતી અડચણોને ઓળખી 
એને દૂિ કિવરાનરા પ્યરાસો કિશે અને ડેલ્રા વેિીયન્નરા સંક્રમણને 

ખરાળવરાનો પડકરાિ પણ સરામે છટે અને એ દિજમયરાન િ કેનેડરામરાં 
ચૂં્ણીઓ પણ યોજાઈ િહી હોવરા્થી બીજા જત્રમરાજસક ગરાળરાનરા 
રિપો્્ડ જનિરાશરાિનક છટે. એ ધયરાને િરાખીને ઓક્ોબિની 
નરાણરાનીજત બનરાવવી પડશે. ધ બેંક ઓિ કેનેડરાએ આિે પણ 
જાહટેિ કયુિં છટે કે, દટેશનરા અ્થ્ડતંત્રને મિબૂત બનરાવવરા એ 
મક્મ છટે અને એ્લે િ વયરાિદિો સસ્થિ િરાખવરામરાં આવયરા છટે. 
વયરાિદિોમરાં વધરાિરાની સંભરાવનરાને તેમણે િ૦િિનરા બીજા અધ્ડ 
વરાજર્ડક સમયગરાળરા સુધી નકરાિી કરાઢી હતી. બેંકે એમ પણ કહ્ં 
હતું કે, િુગરાવરાનો દિ ત્રણ ્કરાની આસપરાસ િહટેવરાની સંભરાવનરા 
છટે. કેમ કે, મહરામરાિીને કરાિણે ગેસોલીનનરા ભરાવોમરાં વધરાિો 
્થયો છટે. જો કે, િુગરાવરાને અનય પિીબળો પણ વધરાિી િહ્રાં છટે 
એનરા પિ પણ ધયરાન િરાખવું પડશે. પગરાિ વધરાિરાનો બોજો પણ 
અ્થ્ડતંત્ર પિ આવશે, પણ એની જોગવરાઈ કિવરામરાં આવશે. 

ટોરોનટો
ઓન્ટેરિયો પસ્લક સકકૂલનરા િે 

જશક્ષકોએ કોઈ પણ કરાિણસિ કોજવડ-
૧૯ની વેકસીન ન લીધી હોય તો 
તેમણે િિજિયરાતપણે અઠવરારડયરામરાં બે 
વરાિ િટેજપડ ્ટેસ્ કિરાવીને રિપો્્ડ િિુ 
કિવો પડશે. આમ તેમણે શરાળરા શરૂ 
્થયરાનરા પહટેલરા બે 
અઠવરારડયરા સુધી 
નજીકનરા કેનદ્રમરાં 
િઈને રિપો્્ડ 
કિરાવવો પડશે. દિ 
અઠવરારડયે બે વરાિ નેગે્ીવ રિપો્્ડ હશે 
તો િ શરાળરામરાં આવી શકશે. શરાળરાઓને 
કોજવડ-૧૯નરા જોખમ્થી બચરાવવરા આ 
પગલું િરૂિી હોવરાનું ડેપયુ્ી એિયુકેશન 
જમનીસ્િ નેનસી નેયલિટે િણરાવયું હતું. 
મીરડયરાને તેમણે પરાઠવેલી યરાદીની નકલ 
પણ મળી છટે. િે ્ોિોન્ો સ્રાિમરાં 
પ્ગ્ ્થઈ હતી. િ૦મી સપ્ટેમબિ્થી 

શરાળરાઓ શરૂ ્થરાય એ પહટેલરા દિટેક 
શરાળરામરાં િટેજપડ એન્ીિન ્ટેસ્ની કી્ 
પહોંચરાડવરાનું શકય ન હોવરા્થી નજીકનરા 
કેનદ્રો પિ ્ટેસ્ કિરાવવરા પડશે. જો કે, 
સરાતમી સપ્ટેમબિ્થી સિકરાિટે અજધકૃત 
િરામ્ડસીઓને ્ટેસ્ીંગ કિવરાની સુચનરા 
આપી હતી. િે જવનરામુલયે કિવરાનરા 

િહટેશે. આમ િે 
જશક્ષકો પૂણ્ડતયરા 
વેકજસને્ટેડ 
ન્થી, તેમણે આ 
્ટેસ્ િિજિયરાત 

કિરાવવરાનરા િહટેશે. ્ટેસ્નરા રિપો્્ડ િિુ 
કિવરા મરા્ટે સમરા્્ડિોન એપ તૈયરાિ ્થઈ 
િહ્ં છટે. વેકજસન રડસકલોઝિ પોલીસીનો 
અમલ ૧૭મી ઓગસ્્થી ્થઈ ચુકયો 
છટે. જશક્ષણક્ષેત્ર અને હટેલ્થકેિ સરા્થે 
સંકળરાયેલરાઓને વેકજસન ન મળી હોય 
તો ્ટેસ્ કિરાવવરા પડશે. સ્રાિ મરા્ટે 
વેકજસનેશન પોલીસી પણ બની િહી છટે. 

અ્થ્ડતંત્રને સુધરાિવરા વયરાિદિો ય્થરાવત

ગુિિરાતી સમરાિ દ્રાિરા 12મી સપ્ટેમબિટે 
જમજસસરાગરા ખરાતે વોલકે્થોનનું આયોિન

ઓનટટેરરયોમાં ડીજિટલ આઈડી 
પ્ોગ્ામ લોન્ચ કરવાની તૈયારી

વેકસીન ન લેનારા જિક્ષકોએ બે 
વખત કોજવડ ટટેસટ કરાવવા પડિે

આખા દટેિમાં મકાનોના રરસેલ માકકેટમાં ઉછાળો, બીજા જરિમાજસક ગાળામાં અંદાિે ૪૧૦૦૦૦ કેનેરડયનોએ હોમ લોન લીધી
ઓન્ટેરિયો ઃ ઈરકવિેકસ તિિ્થી પ્રાપ્ત 

્થતરાં આ અઠવરારડયરાનરા આંકડરાઓ મુિબ 
હરાઉજસંગ મરાકકે્મરાં સિટેિરાશ કેનેરડયનનરા 
મરા્થે વધુ ગીિો દટેવું હોવરાનું બહરાિ આવયું 
છટે. વર્ડનરા બીજા જત્રમરાજસક ગરાળરામરાં 
અંદરાિે ૪૧૦૦૦૦ કેનેરડયનોએ હોમ 
લોન લીધી હતી. િે અગરાઉનરા વર્ડનરા આ 
સમયગરાળરાની સિખરામણીમરાં ૬૦ ્કરા 
વધુ છટે. કોજવડ-૧૯ની મહરામરાિી હોવરા 
છતરાં કેનેડરાનરા હરાઉજસંગ મરાકકે્મરાં તેજી 
જોવરા મળી હતી. જો કે, એનું એક કરાિણ 
ઓછરા વયરાિદિો પણ છટે. િે સિકરાિટે 
હરાઉજસંગ મરાકકે્નરા પ્ોતસરાહન અને પોતરાનું 
ઘિ લેનરાિને િરાહત મરા્ટે જાહટેિ કયરા્ડ હતરા. 
િેને કરાિણે ઘિ ખિીદનરાિરા કેનેડીયનો વધુ 
મોકળરાશવરાળરા ઘિ ખિીદી શકયરા હતરા. 

કેનેડરામરાં સિટેિરાશ િીસેલ હોમની 
રકંમતમરાં પણ મરાચ્ડ મરાસ દિજમયરાન 

ઉછરાળો જોવરા મળયો હતો. િે ૭૧૬૦૦૦ 
યુએસ ડોલિ િે્લો હતો. જો કે, 
તયરાિબરાદ રકંમતોમરાં ્થોડો ઘ્રાડો પણ 
જોવરા મળયો હતો. આમ છતરાં એ વધરાિો 
મહરામરાિી પહટેલરા કિતરા વધુ હતો. 
ભરાવવધરાિરા છતરાં ઘણરા મકરાન લેનરાિરાઓ 

જવશરાળ બેડરૂમમરાં સુવરાનો લરાભ લઈ 
િહ્રા હતરા. િે સિવરાળટે તો દટેવરામરાં 
વધરાિો કિનરારૂં િ હતું. ઈરકવિેકસનરા 
િણરાવયરા મુિબ નવી હોમલોનની સિટેિરાશ 
૩પપ,૦૦૦ યુએસ ડોલિ િે્લી િહી 
હતી. િે જવક્રમ િનક સપરા્ીની ગણરાય 

છટે. િે ગયરા વર્ડની સિખરામણીમરાં િ૦ 
્કરા વધુ હતી. આમ કેનેરડયનોએ િ.૧પ 
ટ્ીજલયન યુએસ ડોલિનું દટેવું કયુિં છટે. 
િે કેનેડરાનરા અ્થ્ડતંત્ર કિતરા પણ વધુ છટે. 
ઈરકવિેકસનરા િટેબેકરા ઓકેસે મીરડયરાને 
િણરાવયું હતું કે, નવી હોમલોનમરાં મુશકેલી 

તયરાિટે સજા્ડશે િયરાિટે વયરાિનરા દિ વધશે. 
તેમણે એમ પણ કહ્ં હતું કે, વયરાિદિોમરાં 
્થોડો પણ વધરાિો ્થશે તો લોકોની 
ચુકવવરાની ક્ષમતરા પિ અસિ પડશે. િે 
ખિટેખિ જચંતરાનો જવરય છટે. ઘણરા લોકોએ 
ઓછરા વયરાિદિોને કરાિણે ઘણરા મકરાનો 
ખિીદી લીધરા છટે અને ભજવષયમરાં એને 
વેચીને િરાયદો મેળવવરાની ગણતિી િરાખી 
છટે. એડમ એલિેબ્ેિીએ છટેલ્રા એક વર્ડમરાં 
લોન લઈને ઘણરા મકરાનો ખિીદ્રા છટે. 
એકલરા એને મરા્થે િ િ જમલીયન યુએસ 
ડોલિનું દટેવું છટે. છતરાં એને વયરાિદિ 
વધવરાની કોઈ જચંતરા ન્થી. કેમકે તે મરાને 
છટે કે, મકરાનની રકંમત તો વધવરાની િ છટે. 
એ પોતરાનરા મકરાનો જવશ્રાસપરાત્ર લોકોને 
ભરાડે આપીને પણ કમરાણી કિી લેશે. 
એ પોતે ઓન્ટેરિયોમરાં પોતરાની પૈતૃક 
સંપજતિનરા ઘિમરાં િહટે છટે.

કેનેરડયનોનરા મરા્થે સૌ્થી વધુ િ.૧પ ટ્ીજલયન ડોલિનું દટેવું
ટોરોનટો પંથકમાં મકાનોની માંગ સામે પુરવઠામાં ઘટને કારણે ભાવ વધવા માંડ્ા
ટોરોનટો : ટોરોનટો રીજિયોનલ રીયલ એસટટેટ બોર્ડના િણાવયા મુિબ ઓગસટ માસમાં મકાનોના વેચાણમાં ઘટારો જોવા મળયો 
હતો. િે આ વર્ડના આરંભે તેજી દરા્ડવતો હતો. માંગ સામે પુરવઠામાં ૪૩ ટકાનો ઘટારો હોવાથી બજારમાં તંગી  વતા્ડઈ રહી છટે. 
ઓનટટેરરયોના બોરડે પણ રુક્રવારટે િણાવયું હતું કે, ઓગસટમાં ૮પ૯૬ મકાનોનું વેચાણ થયું હતું. િે ગયા વર્ડના આ સમયગાળામાં 
થયેલા ૧૦૭૩૮ના વેચાણની સરખામણીમાં ૧૯.૯ ટકા ઓછું છટે.  િે ગયા વરડે િુલાઈના ૯૩૬૮ની સરખામણીમાં ૮ ટકા ઓછા 
હતા. નવા જલસટીંગનો આંક ૧૦૬૦૯ છટે. િે ગયા વર્ડની સરખામણીમાં ૪૩ ટકા ઓછો હતો. િે ગયા ઓગસટમાં ૧૮પ૯૯ હતો 
અને િુલાઈમાં ૧રપપ૧થી ૧પ ટકા ઓછો હતો. ટોરોનટોના રી-મેકસ હોલમ રીચાર્ડસ ગૃપના રીયલટી એિનટ િેની સાઈમને કહ્ં 
હતું કે, મોટાભાગના ખરીદનારાઓ અને વેચનારાઓ આરામ કરવાના મુરમાં હતા અને ઓગસટમાં તેજી આવે પછી િ બજારમાં 
પાછા ફરવાની તૈયારી રાખતા હતા.  માંગની સામે પુરવઠો ઓછો હોવાનું એક કારણ વેચાણમાં ગયા વરડે આવેલો ઘટારો પણ 
હતું. આ કારણોસર નવા વરડે મકાનોની માંગ ઘણી વધવાની છટે. વયાિદરમાં ઘટારાને કારણે પણ ખરીદનારાઓમાં ઉતસાહ જોવા 
મળયો હતો. સાઈમને એમ પણ કહ્ં હતું કે તમામ પ્રકારના મકાનોની માંગ વધી રહી છટે. એમના ભાવો પણ વધી રહ્ા છટે. 

પાાંતમાાં કાેવવડ-19ના સાંકમણને 
રાેકવા અને અેનુાં વ્યવસ્ાપન 
કરવા નવી ગાઈડલાઈન તૈયાર

સરકાર તરફથી અપાયેલા 
ઈલેકટ્રાેનનક્સ અાઈકાડ્ડને 

ડડજીટલ વાેલેટમાાં રાખી શકાશે

અેકત્ર થનારી રકમમાાંથી  
ત્રણ હાેસ્પિટલને સુવવધ 

વધારવા માટે દાન 
અાપવામાાં અાવશે
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અફઘાનિસ્ાિમાં અપેક્ા મુજબ ્ાનિબાિિું 
શાસિ સ્થપાઈ ગયું છે. અફઘાનિસ્ાિિા 

પ્રમુખ અશરફ ગિી ્ો 25 દિવસ પહેિાં જ િેશ 
છોડીિે ભાગી ગયા. જે 
બાિ ્ાનિબાિે મોટા 
ભાગિા અફઘાનિસ્ાિ 
પર કબજો કયાયા પછી 
સરકાર રચી િાંખી છે. 

બુધવારે આ અંગે 
્ાનિબાિે પો્ાિી િવી 
સરકારિી જાહેરા્ 
કર્ા મુલ્ા મોહમમિ 
હસિ અખૂંિિે 
અફઘાનિસ્ાિિા 

િવા પ્રધાિમંત્ી બિાવયા હ્ા. આ સા્થે આખી 
કેનબિેટિી પણ જાહેરા્ કરાઈ, જેમાં અિેક 
નવવાિી્ ચહેરાઓિે સ્થાિ મળયું છે. જે િોકોિે 
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્ારા ગિોબિ આ્ંકી ઘોનિ્ કરાયા 
છે અ્થવા ્ો અમેદરકાએ ઇિામિી ઘોિણા કરી 
છે ્ેવા િામો પણ અફઘાિમાં રચાયેિી આ 
િવી સરકારિી કેનબિેટમાં છે. આવી સસ્થન્માં 
હવે આ ્મામ આ્ંકવાિીઓ એક િેશિી 
સરકાર ચિાવશે અિે આખા અફઘાનિસ્ાિિું 
ભાગય ્ે બધાિા હા્થમાં રહેશે. પ્રધાિમંત્ી 
મુલ્ા મોહમમિ હસિ અખૂંિિી વા્ કરીએ 
્ો વિયા 1990િા િાયકા્થી ્ેઓ ્ાનિબાિિા 
ટોચિા િે્ાઓમાંિા એક રહ્ા છે. બાનમયાિમાં 
ભગવાિ બુદ્ધિે િગ્ી યાિોિો િાશ કરિાર 
મુલ્ા મોહમમિ હસિ સંયુક્ત રાષ્ટ્રિા વૈનવિક 
આ્ંકવાિીઓમાં સામેિ છે.

આ ઉપરાં્ ઉપ-પ્રધાિમંત્ી બિેિા મુલ્ા 
અબિુિ ગિી ઉફફે મુલ્ા બરાિર ્ાનિબાિિો 
મોટો િે્ા છે. ગ્ 2 િાયકાઓ્થી મુલ્ા બરાિરે 
્ાનિબાિિે એક સા્થે રાખવાિું કામ કયુું છે. 
્ે િાંબા સમય્થી પાદકસ્ાિિી જેિમાં બંધ 
હ્ો. જયારે ્ે બહાર આવયો ્ો અમેદરકા સા્થે 
વા્ચી્ કરી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પદરિિ દ્ારા જાહેર 
કરાયેિા નિસટમાં મુલ્ા બરાિરિું િામ પણ 
સામેિ છે. અફઘાનિસ્ાિિા િવા ઉપ-પ્રધાિમંત્ી 
અબિુિ સિામ હિફી પણ સંયુક્ત રાષ્ટ્રિી 
આ્ંકી નિસટમાં સામેિ છે. જયારે ્ાનિબાિ 
સરકારમાં આં્દરક મામિાિા મંત્ી નસરાઝુદ્ીિ 
હક્ાિી ગિોબિ આ્ંકીઓિી નિસટમાં સામેિ 
છે. નસરાઝુદ્ીિ હક્ાિી િેટવક્કિી શરૂઆ્ 
કરિાર જિાિુદ્ીિિો પુત્ છે. વિયા 2016્થી 
જ નસરાઝુદ્ીિ ્ાનિબાિિા પ્રમુખ િે્ાઓમાં 
સામેિ છે. અમેદરકાએ પણ નસરાઝુદ્ીિ હક્ાિી 
પર 10 નમનિયિ ડૉિર (73 કરોડ રૂનપયા)
િું ઇિામ રાખયું છે. અફઘાિિી સરકારમાં ્ેિે 
ગૃહમંત્ી બિાવાયો છે. આ ઉપરાં્ ્ાનિબાિિા 
સંસ્થાપક મુલ્ા ઉમરિો પુત્ મુલ્ા યાકૂબ 
અફઘાનિસ્ાિિો િવો રક્ા મંત્ી છે. મુલ્ા 
ઉમર ્ાનિબાિિો પ્રમુખ કમાનડર છે જે યુદ્ધિી 
આગેવાિી કરે છે. કંધારમાં ્ેણે િાંબા સમય 
સુધી મોચચો સંભાળયો હ્ો, મુલ્ા યાકૂબ પણ 
UNSCિી નિસટમાં સામેિ છે.

્ાિીબાિ સરકારમાં નસરાજુદ્ીિ હક્ાિીિી 
એનટ્ી બાિ અમેદરકાિુ કહેવુ છે કે, જે િોકોિે 
સરકારમાં સામેિ કરાયા છે ્ેમિો ટ્ેક રેકોડયા 
ભરોસો કરવા જેવો િ્થી. જોકે અમેદરકાિા 
નિવેિિ પર ્ાનિબાિ ભડકયુ છે. ્ાનિબાિે 
કહ્યુ છે કે, આ પ્રકારિુ નિવેિિ સવીકારી િહીં 
િેવાય અિે કોઈ જા્િા પ્રન્બંધ પણ ચિાવી 
િહીં િેવાય. વાસ્વમાં અફઘાનિસ્ાિમાં 
્ાનિબાિિો ઉિય અમેદરકાિે આભારી છે, 
પણ વચ્ે િિાિીિી ભૂનમકા પાદકસ્ાિે ભજવી 
છે. અફઘાનિસ્ાિ વરસો્થી આ્ંકવાિિો 
અડ્ો છે અિે અફઘાનિસ્ાિિે આ્ંકવાિિો 
અડ્ો બિાવવામાં અમેદરકા જેટિું જ યોગિાિ 
પાદકસ્ાિે પણ આપયું છે. ૧૯૭૮માં 
સોનવયે્ રનશયાિા પીઠ્ઠુ જેવા સામયવાિીઓએ 
અફઘાનિસ્ાિમાં સત્ા કબજે કરી, તયાર્થી 

તયાં કમઠાણ શરૂ ્થયું. એ વખ્ે અમેદરકા અિે 
રનશયાિે બાપે માયાયા વેર હ્ા. અમેદરકા આખી 
િુનિયામાં્થી સામયવાિિો કાંટો કાઢવા મચેિું હ્ું. 
અફઘાનિસ્ાિમાં રનશયાિો િબિબો અિે રાજ 
્થઈ જાય ્ો અમેદરકાિી આનધપતય ઓછુ ્થાય. 
્ે્થી અમેદરકાએ અફઘાનિસ્ાિમાં્થી સામયવાિિે 
ખ્મ કરવાિે િામે ખેિ શરુ કયચો હ્ો.

આ સમયે રનશયા કૂિી પડું અિે જંગ શરૂ 
્થયો. રનશયાએ સામયવાિી શાસિિે બચાવવા 
પો્ાિું િશકર ઉ્ાયુું, ્ેમાં જંગિાં મંડાણ 
્થયાં. અમેદરકા આ જંગમાં સીધું સામેિ િહો્ું 
્થયું, પણ ્ેણે આખી િુનિયાિા કટ્ટરવાિી 
મુસસિમોિે અફઘાનિસ્ાિમાં ઠાિવવા માંડા. 
પાદકસ્ાિ ્ો વરસો્થી અમેદરકાિા ઈશારે જ 
ખેિ કર્ુ હ્ુ. ્ે્થી પાદકસ્ાિ વચ્ે િિાિ 
હ્ું. પાદકસ્ાિિે અમેદરકાિાં િાણાંમાં રસ 
હ્ો. ્ે્થી ્ેણે આ્ંકવાિીઓિે િાવી િાવીિે 
અમેદરકા સા્થે ઘરોબો કરાવવા માંડો. 
પાદકસ્ાિમાં્થી આ આ્ંકવાિીઓ ઘૂસ્ા અિે 
પછી અફઘાનિસ્ાિમાં રનશયિ િશકરિે કિડ્ા. 

ઓસામા નબિ િાિેિ્થી માંડીિે હફીઝ સઈિ 
સુધીિા બધા આ્ંકવાિીઓ એ રી્ે પાદકસ્ાિિા 
માધયમ્થી જ અફઘાનિસ્ાિ સુધી પહોંચયા 
હ્ા. આ આ્ંકવાિીઓિે અમેદરકાએ પો્ાિા 
સવા્થયા માટે પોષયા. એ િોકોિે હન્થયારો્થી 
માંડીિે જે જોઈએ ્ે મિિ કરી. આ સંજોગોમાં 
આ્ંકવાિીઓિા પાદકસ્ાિ સા્થેિા સંબંધો ગાઢ 
બનયા. અફઘાનિસ્ાિમાં િડ્ા મુઝાનહદ્ીિો 
સીધા પાદકસ્ાિિા િશકર અિે આઈએસઆઈિા 
્ાબેિાર ્રીકે જ કામ કર્ા હ્ા, ્ે્થી 
્ેમિે પાદકસ્ાિ પર ભરોસો વધારે હ્ો. 
પાદકસ્ાિે આ પૈકી કેટિાક આ્ંકવાિીઓિો 
ઉપયોગ ભાર્ સામે પણ કયચો અિે કાશમીરિે 
િક્ક બિાવી િીધું. અમેદરકાિા ઈશારે 
આ્ંકવાિીઓએ રનશયાિા િશકરિી એ હાિ્ 
કરી િાખી કે રનશયાિા િશકરે ઊભી પૂંછડીએ 
અફઘાનિસ્ાિમાં્થી ભાગવું પડું. પાદકસ્ાિે ્ે 
વખ્ે કરેિું એ રોકાણ આજે ્ેિે ફળયું અિે 
્ાનિબાિે અફઘાનિસ્ાિમાં સત્ા કબજે કરી તયાં 
સુધીમાં પાક.િો િબિબો રહ્ો.

ઓસામા નબિ િાિેિે પો્ાિા અહમ ખા્ર 
િાઈિ ઈિેવિિો હુમિો કરાવીિે અમેદરકાિે 
ધોળે િાડે ્ારા િા બ્ાવયા હો્ ્ો પાદકસ્ાિ 
અતયારે અફઘાનિસ્ાિમાં સરકાર ચિાવ્ું હો્. 
િાઈિ ઈિેવિિા હુમિા પછી અમેદરકાએ 
ઓસામાિે પાઠ ભણાવવા માટે અફઘાનિસ્ાિિે 
ધમરોળી િાંખયું અિે ઓસામાિે સા્થ આપિારા 
્ાનિબાિોિા ભુક્ા બોિાવી િીધા. તયારે પણ 
પાદકસ્ાિે ્ાનિબાિિો સા્થ િહો્ો છોડો. 
અમેદરકાિે બહુ મોડે્થી ભાિ ્થયું કે, પાદકસ્ાિ 
્ેિે આ્ંકવાિિી િડાઈિા િામે બેવકૂફ બિાવી 
રહ્યું છે. અફઘાનિસ્ાિમાં ્ાનિબાિિી સરકાર 
રચવા સુધીિી પ્રનરિયામાં પાદકસ્ાિેિો મોટો હા્થ 
છે. ્ે્થી ભાર્િે હવે કાશમીરમાં આ્ંકવાિ વધે 
્ેિો ખ્રો મોટો છે. 

બીજી ્રફ છેલ્ાં 30 દિવસમાં 
અફઘાનિસ્ાિમાં આઈએસઆઈએસ-કે વસસીસ 
્ાનિબાિિો જંગ પણ િેખાયો છે. આ ઘટિારિમ 
નચં્ાજિક છે કેમ કે એવા આક્ેપો ્થઈ રહ્ા 
છે કે, ચીિે ્ાનિબાિિે પો્ાિા પડખામાં િીધું 
છે, ્ે્થી આઈએસઆઈએસ-કેિે અમેદરકા 
મિિ કરી રહ્યું છે. અફઘાનિસ્ાિમાં એક 
મોટો વગયા એવો આક્ેપ કરે છે કે, અમેદરકાએ 
અફઘાનિસ્ાિ ્ો છોડી િીધું પણ ્ાનિબાિિે 
મયાયાિામાં રાખવા માટે અમેદરકા જ ઇસિાનમક 
સટેટિે મિિ કરે છે. િોઢું િોઢાિે કાપે એ 
નહસાબે આ્ંકવાિીઓિો ઉપયોગ કરીિે 
અમેદરકા આ્ંકવાિીઓિે િા્થવા મ્થે છે.

અફઘાનમાં હવે તાલિબાની રાજ, 
સરકારમાં વવવાદીત ચહેરા સામેિ

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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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 આવ ે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 મોટંુ 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 બનાવવાનંુ ‘ 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.

ગુજરાત દъશભરનું ઓટોમોબાઈલ, ફામા↓, 
ડાયમંડ, ટъકસટાઇલનંુ હબ બ×યું: CM

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.

Ĭાચીન ગળતેΐર મહાદъવ 
મંЧદર િશખરъ સદીઓમાં 
પહъલીવાર ધજા લહъરાઈ

નЧડયાદ

નЧડયાદ : ખડેા િજ·ાના Ĭિસˇ ગળતેΐર 

મહાદъવમા ં Ĵાવણના અિંતમ Чદન ે િશવભŪો 

˛ારા બાવન ગજની ધજા ચડાવવામાં આવી હતી. 

મЧંદરના ઇિતહાસમાં પહъલીવાર િશખર પર 

ધજા લહъરાઈ હતી. મЧંદરના િશખરનુ ંકામકાજ 

તાજતેરમાં જ પιૂ ંકરવામાં આãયુ ંહતુ.ં çથાિનકો 

પાસથેી મળતી માિહતી Ĭમાણ ેગળતેΐર મહાદъવ 

મЧંદર Ĭાચીનકાળથી િશખરિવહોણુ ંહતુ.ં વરસોથી 

આ અદભતુ મЧંદરનુ ંજતન થયુ ંછъ, તાજતેરમાં 

િશખરન ે પરુાતÓવ િવભાગ ˛ારા પણૂ↓ કરવાની 

કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. િવભાગ ˛ારા આજે 

Ĵાવણ મિહનાના અંિતમ સોમવારના શભુ Чદવસે 

િશખરન ેસપંણૂ↓ જાહъર કરાયુ ંછъ.

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 એિĬલ-

૨૦૧૯માં ЧડĬેશનમાં જતી રહъતાં 

તેની મનોિચЧકÓસક પાસે સારવાર 

કરાવી હતી. Óયારબાદ તે સØટъÜબર-

૨૦૧૯માં 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 

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 મારવાનંુ  બંધ કરъ એટલે 

સેÜયુલ તેને ધમકાવતો હતો. સેЩàવને 

તેના વીЧડયો અને ફોટા વાયરલ 

કરવાની પણ ધમકЫઓ આપી હતી.

વડોદરાની ઐિતહાિસક ઇમારતો 
184 Чદવસ સુધી રોશની ઝળહળશે

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 

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. 

વડોદરામાં િğçતી યુવકના Ħાસથી િહ×દુ 
યુવતીએ પોતાને જ Úલેડના 45 ઘા માયા↓
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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 આપવાનંુ 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 જટેલા પદયાĦીઓ 

આ એક Чકલોમીટર જેટલી લાંબી ધજાને માતાજીના મંЧદરъ 

ચઢાવામા આવી હતી. જોકы આટલી લાંબી ધજા કોઈ હરીફાઈ 

કы હુંસા તુંસી નથી પણ સમĠ લીમખેડા િવçતારની આçથાનું 

Ĭતીક માનવામાં આવી રЅં છъ.  માં અંબાનું તેડુ આપવા 

અંબાજી પહ℮ચી ગયા છъ.

વડોદરામાં સીટી હъЧરટъજ Üયુિઝયમ 
બનાવવા બે કરોડનો ખચ↓ કરાશે

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 

કરાયેલા 80 કામોમાંથી એક કામ 

×યાય મંЧદર માં સીટી Üયુિઝયમ 

િવકસાવવાનું છъ .જે માટъ હાલ λિપયા 

2 કરોડના ખચ↓નો અંદાજ મુકાયો 

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. 

અંબાજીમાં મેળા અંગે અસમંજસ વŵે 
ધસારો, 1 Чક.મી લાંબી ધજા ચડાવાઇ
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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↨ હોવાનંુ 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.

કыશોદમાં ઘોЧડયામાં સૂતી પુĦની 
હÓયા કરી માતાઅે જીવતર ટૂંકાãયું

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.

સયાજીબાગમાં રાવણતાડના 
રોપ ઉછъરવાના Ĭયાસને 

Ĭાથિમક çતરъ સફળતા મળી
વડોદરા

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. 
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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 

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. 

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 સિહતનંુ સાિહÓય લઈને 

ઢીમા જવા નીકâયા હતા. અડાલજ 

આવતા Ħણ અજાÒયા ઈસમોએ 

પાલનપુર જવાનંુ 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.

ડીસા મુડેઠાના સરપંચને ĺેકટરથી 
ટŨર મારીને મોતને ઘાટ ઉતારાયા

ઊંઝા પાસે Чરવોàવર બતાવીને 20 
લાખની લૂંટ કરી લૂંટાιઓ ફરાર

પાેલીસે અારાેપીને ગણતરીના કલાકાેમાં ઝડપી લીધાેઅડાલજથી લી  લઈને લૂંટારૂઅાેઅે ઊઝંા નજીક પાેત કા યંુ

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

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 જાહъરનામંુ 

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 જાહъરનામંુ 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. 
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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.

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

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 

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 િબЩàડંગનંુ 

કામ ЧડસેÜબર-૨૦૨૨ સુધીમાં અને એકіદર 

આખો Ĭોજેકટ ફыĮુઆરી-૨૦૨૨ સુધીમાં પૂણ↓ 

થઈ જવાનો એરપોટ↓ ઓથોЧરટીનો અંદાજ છъ. 

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 

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.

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

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 

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 

હતંુ 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. 

Ĭાચી તીથ↓ તથા મોરબીના રફાળъΐર 
મંЧદરъ િપ  તપ↓ણ માટъ લોકો ઉમટયાં

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 

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. 

પાિલતાણામાં પાણીના વહъણમાં 
તણાઇ જતા ભાઇ-બહъનના મોત

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 

×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 

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 હતંુ.

300 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં નોЧટસ 
17 પૈકЫ માĦ 6 ખરીદારો મુˆતે ફરકયાં
730 અેકરથી વધુ જમીન અેિગ્રક ચર લે  સીિલંગ અેક્ટ હેઠળ લઈ લેવાઈ હતી

અમદાવાદની કіપનીને હીરાસર એરપોટ↓ 
ટિમ↓નલનો 280 કરોડનો ઈજારો અપાયો
રન-વેનાં બાેકસ કલવટર્ માટે સરકાર 104 કરાેડ, AAI 26 કરાેડ ખચર્શે
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હવે પ્રથમવાર જેમ્સ બોન્ડ ગુજરાતી બોલશે 
ડેનિયલ ક્રેગે િવી જેમ્સ બોનડ ફિલ્મ ‘િો ટાઇ્મ ટુ ડાઇ’ ્માં 007 તરીકરે છેલ્ી ભૂન્મકા ભજવી 
રહાં છે. આ ફિલ્મ 30 ્સપટેમબરે ભારતિા પ્સંદગીિા શહેરો્માં ફરલીઝ થવાિી છે. ‘િો ટાઇ્મ 
ટુ ડાઇ’ અંગ્ેજી, નહનદી, કન્નડ, તન્મલ ઉપરાંત ગુજરાતી્માં ફરલીઝ થશે. જેમ્સ બોનડ ન્સરીઝિી 

અા પ્રથ્મ ફિલ્મ હશે જે ગુજરાતી્માં પણ ફરલીઝ થશે. ફિલ્મિું ્સત્ાવાર ટ્ેલર ફરનલઝ થઈ 
ચુકયું છે. 007 નવિટર એકાઉનટથી ફિલ્મિું અંનત્મ આંતરરાષ્ટીય ટ્ેલર પોસટ કયુું અિે 
ફરલીઝિી તારીખ જાહેર કરી છે. 

મુંબઇ : શિલ્પા િેટ્ટી ્શિ રપાજ કુન્દ્પાનટી ધર્કડ ્છટી થોડપા દિવસો જાહેરમપાં આવિટી નહોિટી િેમજ ્ોિપાનપા 
કશમટમેન્ટોથટી ્ણ િૂર રહટી હિટી. ્રંિુ ્છટીથટી િે સપામપાન્્ય જીવન જીવવપાનપા પ્ર્યપાસો કરટી રહટી છે. િે ફરટી ટેશિશવઝનનપા 
િો સુ્રડપાન્સર ચપારમપાં શનણપાણા્યક િરટીકે જોવપા મળટી રહટી છે.  શિલ્પા ફક્ત ્ોિપાનટી કપારદકિદીમપાં જ નહીં ્રંિુ સોશિ્યિ 
મટીદડ્યપા ્ર ્ણ સશરિ્ય છે. વપારંવપાર િે સકપારપાતમક ્ોસટ ક્યપાણા કરે છે. ્ોિપાનો િેમજ ્ોિપાનપા પ્રિંસકો અને ્યુઝસસોનો 
ઉતસપાહ વધપારિટી રહે છે. શિલ્પા મોટપા ભપાગે ઇન્સટપાગ્પામ ્ર મોદટવેિનિ ક્ોટસ, સંિેિપાઓ, ્યોગને િગિપા વટીદડ્યોઝ 
અને નોટસ િેર કરે છે.હપાિમપાં  િેણે ્ોિપાનટી એક િસવટીર િેર કરટીને ્ોસટ િખટી છે. શિલ્પાએ સોશિ્યિ મટીદડ્યપા ્રથટી 
્યોગ કરિટી હો્ય િેવટી િસવટીર િેર કરટી છે. જેનટી સપાથે િખ્યું છે કે, આ્ણપા શવચપારો જ આ્ણપા જીવન 
પ્રત્યેનપા અપ્રોચને િટીખવપાડે છે. આ્ણે કઇ રટીિે આ્ણને મળેિટી સફળિપાનો આનંિ િઇએ છટીએ અને 
કઇરટીિે હપારનો અફસોસ કરટીએ છટીએ. િું જીવનમપાં સફળ થઇજવપાથટી કે ્છટી કોઇ મનગમિટી વસિુ મળટી 
જવપાથટી િમપારપા શવચપારો બિિપાઇ જિપા હો્ય છે અથવપા િો િમે અન્્ય િોકોથટી વપાિચટીિ કરવપાનું ઓછું કરટી 
નપાખો છો ?કે  ્છટી હપાર અથવપા િો શનષફળ થવપાથટી જીવન જીવવપા જેવું નથટી રહ્ં િેમ િપાગે છે ? 

તારક ્મહેતા કા ઉલટા ચશ્મા દરેક ઘર્માં નપ્રય શો છે. 
આ શો 13 વર્ષથી લોકોિું ્મિોરંજિ કરી રહો છે. 
આ શોિા ત્મા્મ કલાકારોએ લોકોિા ફદલ્માં પોતાિી 
ખા્સ જગયા બિાવી છે. હાલ એક એવા ્સ્માચાર 
્સા્મે આવયા છે જ જાણીિે ત્મે પણ ચોંકી જશો. એક 
અખબાર્માં પ્રકાનશત ્સ્માચાર અિુ્સાર, ્મુિ્મુિ દત્ા 
એટલે કરે બબીતા જી એક વયનતિિે ડેટ કરી રહા છે. 
આ વયનતિ બીજું કોઈ િહીં પરંતુ શોિા ટપુ એટલે કરે 

રાજ અંદકટ છે. બંિે આજકાલ એકબીજાિા પ્રે્મ્માં ડૂબી ગયા છે. લાંબા ્સ્મયથી, રાજ અિે ્મુિ્મુિ 
દત્ાિી ઇનસટાગ્ા્મ પોસ્ટ્સ અિે કો્મેનટ એ તરિ ઇશારો કરે છે. ્સોનશયલ ્મીફડયા યુઝ્સ્ષ ્મુિ્મુિિી 
ત્સવીરો પર રાજિી કો્મેનટ જોઇિે ખા્સ પૂછયા કરતા હતા કરે બન્નેિી વચ્ે કંઇક ચાલી રહ્ં છે. 

તારક મહેતાની… બબીતા કરી રહી છે 
પાેતાનાથી 9 વર્ષ નાના અભિનેતાને ડેટ!!!

બોલીવુ્ડ સ્ાર અક્ષય 
કુમારના માતા અરૂણા 
ભાટ્યાનું અવ્સાન

નવટી દિલહટીીઃ બોશિવુડ અશભનેિપા અક્ષ્ય 
કુમપારનટી મપાિપા અરૂણપા ભપાદટ્યપાનું અવસપાન થ્યું 
છે. િેમનટી મપાિપા ઘણપાં િપાંબપા સમ્યથટી બટીમપાર 
હિપા. અક્ષ્ય કુમપારે સોશિ્યિ મટીદડ્યપા દ્પારપા ્ોિપાનટી 
મપાિપાનપા અવસપાનનટી જાણકપારટી આ્ટી છે. આ સપાથે 
જ અશભનેિપાએ મપાિપાનપા નપામે એક ઈમોિનિ ્ોસટ 
્ણ િેર કરટી છે. અક્ષ્ય કુમપારે ્ોસટમપાં િખ્યું હિું કે, 
િે મપારો મહતવનો શહસસો હિટી. આજે મને અસહનટી્ય 

્ટીડપા અનુભવપાઈ રહટી છે. મપારટી મપાિપા શ્ટીમિટી અરૂણપા 
ભપાદટ્યપાએ આજે સવપારે આ િુશન્યપાને અિશવિપા કહટી િટીધું 

છે. િે બટીજી િુશન્યપામપાં મપારપા શ્િપા સપાથે ફરટી મળટી ગઈ 
છે. હું િમપારટી િુઆઓનું સન્મપાન કરૂ છું કપારણ કે, હું અને 
મપારો ્દરવપાર મુશકેિ સમ્યમપાંથટી ્સપાર થઈ રહ્પા છટીએ. 
ઓમ િપાંશિ. ચપાહકો અને બોશિવુડનપા કિપાકપારોએ કોમેન્ટ 
કરટીને અક્ષ્ય કુમપારને સપાંતવનપા ્પાઠવટી હિટી. અક્ષ્યનટી 
મપાિપાનપા અંશિમસંસકપાર શવશધમપાં બોિટીવુડ સટપાસસે હપાજર રહટી 
અક્ષ્યને સપાંતવનપા ્પાઠવટી હિટી.

જીવનમાં બધું જ કામચલાઉ હોય છે



FRIDAY, 10 SEPTEMBER, 202110 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

યુએઈ અને ઓમાનમાં ૧૭ ઓક્ટોબરથી 
્ી-૨૦ વર્લ્ડ કપ સપરા્ડ યટોજવાની તૈયારી 

શરુ કરી દેવાઈ છે. બુરવારે આ વર્લ્ડ કપ મા્ેની 
ભારતની ્ીમ જાહેર થવાની ગણતરી હતી. આ 
સમયે જ ક્રિકે્ બટો્લડે મટો્લી સાંજે ક્રિકે્ ચાહકટોને 
સુખદ આંચકટો આપયટો. બટો્લડે ભારતને ૨૦૧૧માં 
વર્લ્ડ કપ અને ૨૦૧૩માં ્ી-૨૦ વર્લ્ડ કપ 
જીતા્લનારા કેપ્ન મહેન્દ્ર ક્સંહ રટોનીને ભારતીય 
ક્રિકે્ ્ીમનટો ‘મેન્્ર’ બનાવવાનું એલાન કરી 
નાખયું. ‘મેન્્ર’ તરીકે રટોનીની ભૂક્મકા શું હશે એ 
ક્વશે બટો્લડે કટોઈ ફટો્લ પાડ્ટો નથી. પરંતુ ભારતમાં 
ઈનન્્લયન પ્ીક્મયર લીગ (આઈપીએલ)માં સક્ચન 
તેં્લુલકર, અક્નલ કુંબલે સક્હતના રુરંરર ખેલા્લી 
મેન્્ર’ રહી ચૂકયા છે. ્ીમની પસંદગીથી માં્લીને 
બેટ્ંગ ઓ્લ્ડર સુરીની બાબતટોમાં ‘મેન્્ર’નટો 
પડ્ટો બટોલ ક્િલાય છે. એ જોતાં રટોની પણ એ જ 
ભૂક્મકા ભજવશે એ ક્નક્ચિત છે. 

એક રીતે કહીએ તટો બટો્લડે કટોચ રક્વ શાસત્ી 
અને કેપ્ન ક્વરા્ કટોહલી બંનેની ઉપર રટોનીને 
મૂકી દીરટો છે. જો કે, રટોનીને મેન્્ટોર બનાવવા 
સમયે રક્વ શાસત્ી અને કટોહલીને ક્વશ્ાસમાં 
લેવાયા હટોવાનટો પણ દાવટો થઈ રહ્ટો છે. આવું કઈ 
રીતે થયું કે, પાછલા વર્ડે ્ીમને અલક્વદા કહેનારા 
મહેન્દ્ર ક્સંહ રટોનીને ફરી એકવાર ્ીમ સાથે 
જો્લાવાની તક મળી ? તે અંગે અ્કળટોના દટોર 
વચ્ે બીસીસીઆઈના સક્ચવ જય શાહે જણાવયું 
કે, આ ્ુના્ડમેન્્માં રટોની કટોચ રક્વ શાસત્ી અને 
બાકી સપટો્ટીંગ સ્ાફ મા્ે સાથે મળીને કામ કરશે. 
જોકે જય શાહ ગમે તે કહે પણ ક્સલેક્સ્ડ પાછલા 
કે્લાક સમયથી ્ી-૨૦ વર્લ્ડકપ મા્ે ્ીમ પસંદ 
કરવાની પ્ક્રિયામાં હતા તયારે બીસીસીઆઈ 
સક્ચવ જય શાહે કેપ્ન ક્વરા્ કટોહલી અને કટોચ 
રક્વ શાસત્ીને રટોનીને મેન્્ટોર તરીકે ્ીમ સાથે 
જો્લવાનટો આઈટ્લયા આપયટો હતટો. આ વાત રટોનીને 
ઓફર કરતા પહેલા કરવામાં આવી હતી.

રટોનીને જયારે આ અંગે વાત કરવામાં આવી 
તટો તેણે ઓફર સવીકારી લીરી હતી. રટોનીને આ 
તક આપવા પાછળનું કારણ એ હતું કે, રટોનીનટો 
આ ્ી-૨૦ ફટોમડે્માં બહટોળટો અનુભવ છે, જે 
્ીમને ઉપયટોગી બનશે. રટોની અસલમાં ્ી-૨૦ 
વર્લ્ડકપ જીતા્લનાર કેપ્ન છે. ૨૦૦૭માં સાઉથ 
આક્રિકામાં ભારતને રટોનીની કેપ્નશીપમાં જ 
્ી-૨૦ વર્લકપ જીતવાની તક મળી હતી. આ 
જ કારણે રટોનીનટો સાથ ્ીમને ઘણટો જ ઉપયટોગી 
સાક્બત થશે. હકીકતમાં પણ ‘મેન્્ર’ તરીકે 
્ીમની સફળતામાં રટોનીની યટોગદાન આપવાની 
ક્ષમતા શંકાથી પર છે. રટોની ક્ન:શંકપણે ભારતીય 

ક્રિકે્ ઈક્તહાસમાં પેદા થયેલા મહાનતમ 
કેપ્ન્સમાંથી એક છે. રટોનીએ ભારતને જે્લી 
મટો્ી ્ૂના્ડમેન્્ટસમાં ક્વજય અપાવયટો એ કટોઈ 
બીજો કેપ્ન અપાવી શકયટો નથી. કેપ્ન તરીકે 
તટો રટોનીનટો રેકટો્લ્ડ એ્લટો જબરદસત છે કે, તેને 
ક્વશ્ના શ્ેષ્ઠ કેપ્ન્સમાં પણ ગણતરીમાં લેવટો 
પ્લે. રટોની ક્વશ્નટો એક માત્ એવટો કેપ્ન છે કે 
જેણે પટોતાના દેશને મયા્ડટદત ઓવસ્ડની ત્ણેય 
મટો્ી સપરા્ડમાં જીતાડ્ું હટોય. રટોનીએ ભારતને 
૨૦૧૧માં વન ્લે વર્લ્ડકપ જીતાડ્ટો 
એ પહેલાં ૨૦૦૭માં  ્ી -૨૦ 
વર્લ્ડકપ જીતાડ્ટો હતટો. ક્મક્ન 
વર્લ્ડકપ ગણાતી ચેન્પયન્સ ટ્ટોફી 
પણ ભારત રટોનીના નેતૃતવમાં 
૨૦૧૩માં જીતયું હતુ. ભારતનટો કટોઈ કેપ્ન આ 
રેકટો્લ્ડની બરાબરી કરી શકશે કે કેમ તેમાં શંકા છે. 
પણ અતયાર સુરી તટો ક્વશ્માં પણ કટોઈ કેપ્ન 
રટોનીના આ રેકટો્લ્ડને આંબી શકયટો નથી.  રટોનીએ 
ભારતને ્ેસ્ ચેન્પયનક્શપ પણ અપાવી છે. 

તેની કારટકદદીનટો પીક પટોઈન્્ એ્લે કે સવવોચ્ 
ક્શખર ૨૦૧૧ના વર્લ્ડકપની ફાઈનલ છે.  આ 
ફાઈનલમાં રટોનીએ એક બે્ટસમેન તરીકે જે 
ઈક્નંગસ રમી એવી ઈક્નંગસ ભારતીય ક્રિકે્ના 
ઈક્તહાસમાં બહુ ઓછી જોવા મળી છે. 

કુલસેકરાની ઓવરમાં ક્સકસર ફ્કારીને 
રટોનીએ સ્ાઈલમાં ભારતને ચેન્પયન બનાવયું 

એ શટો્ રટોનીનટો ટ્ે્લમાક્ક શટો્ બની ગયટો છે. 
૨૦૧૧ની ફાઈનલ લટોકટોના માનસમાં જ્લાઈ 
ગઈ. આ ઉપરાંત અનેક ઈક્નંગસમાં રટોની લી્લર 
તરીકે ર્યટો છે. આ બરી ઈક્નંગસ રટોનીને 
કયા સંજોગટોમાં કેવી બેટ્ંગ કરવી તેની ખબર 
છે તેના પુરાવારૂપ છે. ભારતીય ક્રિકે્ ્ીમમાં 
ક્રિકે્રટોનટો જે નવટો ફાલ આવયટો છે એ હીરટોગીરી 
કરીને છવાઈ જવા મથયા કરે છે. રક્વ શાસત્ી 
અને ક્વરા્ કટોહલીમાં તેમના પર અંકુશ મૂકવાની 

તાકાત છે કે કેમ તેવટો સવાલ ઉઠવા 
માંડ્ટો છે. ૨૦૧૫ના વર્લ્ડ કપની 
સેમી ફાઈનલમાં ઓસટ્ેક્લયા સામે 
ભારતની ્ીમનટો ભૂં્લટો પરાજય થયટો 
હતટો. જયારે ૨૦૧૭માં પાટકસતાન 

સામે ચેન્પયન્સ ટ્ટોફીની ફાઈનલમાં ઇજજતનટો 
કચરટો થયટો હતટો. ૨૦૧૯ના વર્લક્કપની સેમી 
ફાઈનલમાં ન્યૂ િીલેન્્લ સામે ૨૩૧ રન જેવટો 
મામૂલી સકટોર પણ ભારતની ્ીમ પાર કરી શકી 
ન હતી.

જે પછી ગયા વરસે ઓસટ્ેક્લયા સામે ૩૬ 
રનમાં ઓલઆઉ્ થતા આખી દુક્નયામાં 
નાલેશીભરી હાર મા્ે ભારતીય ્ીમનું નામ 
લેવાતુ થઈ ગયુ હતુ. છેલ્ે ્ેસ્ ચેન્પયનશીપની 
ફાઈનલમાં પણ બેજવાબદારીભરી બેટ્ંગ કરીને 
કટોહલીની ્ીમ હારી ગઈ હતી. કટોહલી આ બરી 
મેચટોમાં જવાબદારીભરી બેટ્ંગ કરીને ્ીમના યુવા 

ખેલા્લીઓમાં આદશ્ડ બનવામાં ઉણટો ઉતયવો છે 
પરંતુ ્ીમ જીતી શકી નથી.

તેથી હવે રટોની ‘મેન્્ર’ તરીકે ્ીમના 
ખેલા્લીઓમાં જવાબદારીથી રમવાની ભાવના તટો 
પેદા કરશે જ તેમાં શંકા નથી. ક્વરા્ કટોહલી 
અને રક્વ શાસત્ી ્ીમ ઈનન્્લયાના કતા્ડહતા્ડ બન્યા 
એ પછી બંને જે રીતે વતડે છે તેના કારણે પણ 
ભારતને રટોની જેવા ‘મેન્્ર’ની જરૂર છે. કટોહલી 
અને શાસત્ી મેટર્ના આરારે નહીં પણ પટોતાના 
માનીતા કટોણ તેના આરારે ્ીમ નક્ી કરે છે. તેના 
કારણે ્ેલેન્્ે્લ ખેલા્લીઓને પણ તક મળતી નથી. 
સૂય્ડકુમાર યાદવ જેવા સારા ખેલા્લીને અતયારે તક 
મળતી નથી એ તાજો પુરાવટો છે. 

રટોનીને ્ીમનટો ‘મેન્્ર’ બનાવાયટો તેની સામે 
વાંરટો પણ ઉઠાવાયટો છે અને બટો્લ્ડને ફટરયાદ 
પણ મળી છે. રટોની ઈનન્્લયન પ્ીક્મયર લીગ 
(આઈપીએલ)માં ચેન્ાઈ સુપર ટકંગ (સીએસકે)
નટો કેપ્ન છે અને બીજી તરફ તેને ભારતીય 
્ીમનટો ‘મેન્્ર’ બનાવાતાં ક્હતટોનટો ્કરાવ થાય છે 
એવી રાવ સંજીવ ગુપ્ા નામના સજજને નાખી છે. 

સંજીવ ગુપ્ા મધય પ્દેશ ક્રિકે્ એસટોક્સએશન 
સાથે સંકળાયેલા હતા. આ પહેલાં રાહુલ દ્રક્વ્લ 
સક્હતના ક્રિકે્રટો સામે અરજી કરીને તેમને બે 
હટોદ્ા પૈકી એક હટોદ્ા પરથી રાજીનામું આપવાની 
ફરજ પા્લવામાં ગુપ્ા સફળ રહ્ા છે. તેથી આ 
વખતે પણ તેમણે રટોની સામે અરજી કરી નાંખી 
છે. સુપ્ીમ કટો્ટે ભારતીય ક્રિકે્માં સાફસૂફી કરવા 
મા્ે જનસ્સ લટોઢા કક્મ્ી બનાવી હતી. લટોઢા 
કક્મ્ીએ ઢગલટો ભલામણ કરી, તેના આરારે 
બટો્લ્ડના બંરારણમાં સંખયાબંર સુરારા કરાયા છે.

જનસ્સ લટોઢાએ કરેલી ભલામણટોમાં એક 
ભલામણ એ પણ હતી કે, કટોઈ પણ વયક્તિ 
બટો્લ્ડમાં બે હટોદ્ા ના ભટોગવી શકે. બટો્લડે તેના 
બંરારણની કલમ ૩૮ (૪) હેઠળ આ 
ભલામણને ક્નયમ બનાવયટો છે. ગુપ્ાએ આ 
ક્નયમ હેઠળ જ રટોનીને ‘મેન્્ર’ બનાવવા સામે 
વાંરટો ઉઠાવયટો છે. બટો્લડે પટોતાની લીગલ ્ીમ 
સાથે ચચા્ડ કયા્ડ પછી આ મામલે ક્નણ્ડય લેવાનું 
એલાન કયુું છે. બટો્લ્ડ શું ક્નણ્ડય લેશે એ ખબર 
નથી. પરંતુ અતયારે ભારતીય ક્રિકે્ની જે હાલત 
છે એ જોતાં બટો્લડે આ વાંરાને કચરા્ટોપલીભેગટો 
કરવાની જરૂર છે.  રક્વ શાસત્ી કે ક્વરા્ 
કટોહલીના ભરટોસે ભારતીય ્ીમ વર્લ્ડ કપ 
જેવી મટો્ી સપરા્ડ જીતી શકે તેમ નથી એ વાત 
વારંવાર સાક્બત થઈ ચૂકી છે. આ સંજોગટોમાં 
રટોનીને મેન્્ર’ બનાવવાનટો સારટો ક્નણ્ડય કાનૂની 
આં્ીઘૂ્ીમાં અ્વાઈ ન જાય તટો સારુ.

ટીમને અનેકવાર પછડાટ પછી રવવ શાસ્તી અને કાેહલીને મરાયાદામાં રાખવા કવારત 

ભારતીર ટીમના અેક સમરના શ્ેષ્ઠ બેસ્ટમેન અને સફળ 
સુકાની રહેલા ધાેની પાસે ટી-20નાે પણ બહાેળાે અનુભવ 

હાેવાથી ક્રિકેટ બાેડયા તેને તક અાપવા માંગે છે

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

ધોની બન્ો મેન્ટર, લક્્ ્ટી-20 વર્લ્ડ  કપ
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અમદાવાદ : ગુજરાત સ્ટે્ 
ઇલેક્ટ્રિસિ્ી કોર્પોરટેશનની વડોદરા 
ઑફિિના અસિકારીઓ દ્ારા 
જામનગર િરકારી વીજ ઉતર્ાદન 
મથક મા્ટે આયાતી કોલિાની 
ખરીદીનું 1000 કરોડની ખરીદીનું 
કૌભાંડ આચરવામાં આવયું છટે.

આયાતી કોલિા ખરીદવા મા્ટે 
િરકારટે બહાર ર્ાડેલા ્ટેનડરમાં 
એલ-1 (ઓછામાં ઓછા ભાવ ઑિર 
કરનાર) કંર્નીને લે્ર ઑિ ઇન્ટેનડ-
ઇરાદા ર્ત્ર આર્વાને બદલે ગુજરાત 
િરકારની કંર્નીએ ્ટેનડર જ કેનિલ 
કરી દીિું હતું. આ ્ટેનડર કેનિલ કરવા 

મા્ટે કોઈ જ નક્કર કારણ આર્વામાં 
આવયું નહોતું. તયારબાદ ર્ી્ી બારા 
ડાયા એનર્જીને આ ્ટેનડર મળી જ 
જાય તે મા્ટે ્ટેનડરની શરતો એકદમ 
હળવી કરી દટેવામાં આવી હતી.
જીયુવીએનએલના મૅનેસજંગ ફડરટેટ્્રટે 
ઇનડોનેસશયાની ર્ેઢીને જ ્ટેનડર મળટે 

તે મા્ટે િેબુ્રઆરી 2021માં આયાતી 
કોલિાની ખરીદી મા્ટે નવેિરથી ્ટેનડર 
બહાર ર્ાડયું  હતું. અગાઉના િપલાયરટે 
એસરિલ 2021 િુિી િપલાય આર્વાની 
કરાર હટેઠળની શરત મુજબ િપલાય 
આપયો હતો. એસરિલ ર્છી ર્ી્ી બારા 
ડાયા એનર્જીને આ િપલાયનો ઓડ્ડર 
આર્ી દટેવામાં આવયો હતો.

આશ્ચય્ડજનક બાબત તો એ છટે કે 
્ટેનડર ભરનારી કંર્ની ર્ી્ી બારા ડાયા 
એનર્જીનો રિેક રૅકોડ્ડ અતયંત નબળો 
હોવા છતાં અને બજારમાં તેનીકોડીની 
જ ફકંમત હોવા છતાં તેને ્ટેનડરમાં 
ભાગ લેવાની અનુમતી આર્ી હતી.

ગાંિીનગર : િસચવ કક્ાએ 
ર્હોંચેલા રિમો્ટેડ આઇ.એ.એિ. 
અસિકારી એચ.કે. ર્્ટેલે ગત શુક્રવારટે 
નોકરીમાંથી સવેક્્છક સનવૃસતિ લીિી 
છટે. છટે. તેઓ હવે ગુજરાતના એક 
મો્ા કોર્પોરટે્ ગુ્રર્માં જોડાવાના છટે. 
આ કોર્પોરટે્ ગૃર્ અતયારટે તેનું કાય્ડક્ેત્ર 
સવસતારી રહ્ં છટે અને નવાં પલાન્ 
સથાર્વાનું ર્ણ આયોજન છટે, તેથી 
અતયારટે આ ગ્ુર્ ઉચ્ચ અસિકારીઓની 
ભરતી ચાલી રહી છટે. અસિકારીઓની 
આવી દો્ ર્ાછળ િરકારી તંત્રમાં 

રાજકીય નેતાઓના ગમા-અણગમા, 
અસનસશ્ચતતા, ગમે તયારટે બદલી અને 
કામનું ભારણ કારણભૂત મનાય છટે. 
રિમો્ટેડ આઇ.એિ.એિ. અસિકારી 
જે.ડી. દટેિાઇ ર્ણ થોડાં ફદવિો ર્હટેલાં 
આવી રીતે જ વી.આર.એિ. લઇ આ 
જ કોર્પોરટે્ ગૃર્ની કોર્પોરટે્ અિેિ્ડ 
સવંગમાં જોડાયા છટે. ર્ૂવ્ડ અસિક મુખય 
િસચવ તરીકે સનવૃતિ થનારા અસિકારી 
િુજીત ગુલા્ી ર્ણ ગ્ુર્ના ગુજરાતમાં 
આકાર લઇ રહટેલા ફરનયુએબલ એનર્જી 
રિોજેટ્્માં જોડાયા છટે.  

ગુજરાતમાં 5 કરોડથી 
વિુનું વેક્ટ્િનેશન 

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં છટેલ્ા ૨૪ 
કલાકમાં વિુ ૫.૦૨ લાખને કોરોના 
વેક્ટ્િન આર્વામાં આવી છટે. આ િાથે 
જ રાજયમાં કુલ વેક્ટ્િનેશન ડોઝનો 
આંક હવે ૫ કરોડને ર્ાર થઇ ગયો છટે. 
ઉતિર રિદટેશ, મહારાષ્ટ્ર બાદ ગુજરાત 
ત્રીજું એવું રાજય છટે જયાં વેક્ટ્િનેશનના 
ર્ાંચ કરોડથી વિુ ડોઝ આર્વામાં આવયા 
છટે. ગુજરાતમાં અતયારિુિી ૩.૭૦ કરોડ 
દ્ારા રિથમ ડોઝ જયારટે ૧.૩૨ કરોડ 
દ્ારા વેક્ટ્િનના બંને ડોઝ લેવાઇ ચૂટ્યા 
છટે.િમગ્ દટેશમાંથી કુલ ૭૦.૬૧ કરોડ 
દ્ારા કોરોના  વેક્ટ્િન લેવામાં આવી છટે. 

MktrûkÃík Mk{k[khર્ાવર પલાન્ મા્ટે આયાતી કોલિાની 
ખરીદીમાં રૂસર્યા 1000 કરોડનું કૌભાંડ
ગુજરાત સ્ટેટ ઇલટેક્ટ્રીસિટરી  કાટેરાપોરટેશનના અધિકારરીઅાટેનરી િંડાટેવણરીનરી ચચાચા

ગુજરાતના ઉચ્ચ અસિકારીઓઅે 
કોર્પોરટે્ િેટ્્ર ભણી દો્ મુકી

ભુજ: ભાજપ સરકારે ડીઝલના ભાવમાં વાધારો કરી તેમજ માછીમાર ભાઈઓ 
માટેની તમામ સહાય યોજનાઓ બંધ કરીને ગુજરાતના માછીમાર ઉદ્ોગને 
મરણતોલ ફટકો માયયો છે. છેલ્ા ૧ વર્ષમાં ડીઝલના ભાવમાં ૩૫/લલટર નો 
અસહ્ય વાધારો ઝીંકવામાં આવયો છે. ૧ નાની ફીશીંગ બોટને ૧ લસઝનમાં 
ઓછામાં ઓછુ ૩,૫૦૦ લલટર પેટ્ોલ/કેરોસીન અને મોટી બોટને ૩૬,૦૦૦ લલટર 
ડીઝલ જોઈએ. ગુજરાતમાં અતયારે ૨૫,૦૦૦ થી વાધુ નાની, મોટી ફીશીંગ બોટ 
કાય્ષરત છે, એટલે ગુજરાતમાં એક માછીમાર લસઝનમાં ૫૪ કરોડ લલટર ડીઝલ 
વપરાય છે. એટલે ગુજરાતના માછીમાર ભાઈઓ પર એક લસઝનમાં ડીઝલના 
ભાવ વાધારા રૃપી ૨૦૦૦ કરોડનો બોજો પડયો છે.

અમદાવાદ ઃ મૂળ સાવરકુંડલાના અને હાલ બોપલ લવસતારમાં રહેતા અલપેશ 
પલાણ નામના યુવકે ગત 5 સપટેમબરે સરખેજ ખાતે આવેલી પોતાની ઑફફસમાં 
ગળે ફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવયું હતું. અલપેશે કયાં કારણોસર અંલતમ પગલું 
ભયુું? તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. અલપેશે પોતાની સયૂસાઈડ નોટમાં પણ 
કોઈ કારણ જણાવયું નહતું. જે બાદ સરખેજ પોલીસે ગુનો દાખલ કરીને તપાસ 
હાથ ધરી હતી. બીજી તરફ પુત્ર અલપેશના આઘાતમાં લપતા બળવંતભાઈએ પણ 
પોતાના ઘરમાં ગળેફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવયું છે. આમ એક પછી એક લપતા 
અને પુત્રએ આપઘાત કરી લેતા પફરવારના માથે આભ તૂટી પડું છે. લપતા-
પુત્રએ દેવું વધી જવાના કારણે અંલતમ પગલું ભયુું હોવાનું પ્ાથલમક અનુમાન છે. 

અમદાવાદ : ઘાટલોફડયા સીપી કોલોની લવભાગ 2માં રહેતા અને બરફનો 
વેપાર કરતા નીશીત પટેલે આફદતય બીરલા સન લાઈફ ઈનસયોરનસ કંપનીમાં 
તેમના લપતા સુમનભાઈના નામે ડ્ીમ પલાન હેઠળ બે પોલલસી લીધી હતી. બાદમાં 
લનલશતભાઈએ બીજી બે પોલલસી ફોરેસાઈટ પલાન હેઠળ તેમના પોતાના નામે લીધી 
હતી. 21 જાનયુઆરીએ મેનેજર પ્લતકભાઈને મળયા હતા તયારે તેમને જાણવા 
મળયું હતું કે, તેમની બંન્ે પોલલસીમાં ડેથ ક્ેમ પાસ કરી દેવામાં આવે છે. જો કે 
નીશીતભાઈએ કહ્ં કે હું જીલવત હોવા છતાં તમે કંઈ રીતે ડેથ કલેમ પાસ કયયો છે. 
જો કે મેનેજરે આ અંગે તપાસ કરી તયારે જાણવા મળયું હતું કે, કોઈ શખસ દ્ારા 
ખોટું ડેથ સફટ્ષફફકેટ રજૂ કરી 32.50 લાખનો ડેથ કલેમ પાસ કરાવી લીધો હતો.

ડરીઝલમાં અટેક વરચામાં ભાવ વિારાથરી ગુજરાત 
રાજ્યના માછરીમારાટે ઉરર 2000 કરાટેડનાટે બાટેજટે

અમદાવાદ: રુત્રના અારઘાત બાદ અાઘાતમાં 
પરતાઅટે રણ ગળટે ફાંિાટે ખાઈ જીવન ટંૂકાવું

અમદાવાદમાં જીવતા વક્તિનાટે 32 લાખનાટે ડટેથ 
ક્ટેમ રાિ, જીવતાટે વક્તિ અાટેફરીિટે રહાંચાટે
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કવયિત્રી : યિના મોદરી
શરીર્ષક : તડકાનો ટુકડો

તરફડતાં તડકાનાં ટુકડાને જોઈ ચરીસ નંખાિ જાિ છે
શું આ એ જ તડકાનો ટુકડો...!

જે સવારે પૂજાતો િતો, િસતો િતો, રમતો િતો.
શું આ એ જ તડકાનો ટુકડો...!

જેને જોઈ ડાળરીઓ ઝૂલતરી િતરી, માળરીઓ  મિાલતા િતા.
શું આ એ જ તડકાનો ટુકડો...!

જેને જોઈ પંખરીઓ આમથરી તેમ ફરફર ઊડતાં િતાં, ચણતાં 
િતાં, ગરીતો ગાતાં િતાં.

શું આ એ જ તડકાનો ટુકડો...!
જેને જોઈ આકાશ અંગો મરોડરી જાગતું િતું,   ચુંદડરી પિેરરી 

ઉડતું િતું
ધરતરી અને ગગન આયલંગન કરતા િતાં. 

તો પછરી - 
અતિારે એવું તે શું થિું? કે...

આ તડકાનો ટુકડો િાંફી ગિો, ફાંફી ગિો,
તરફડતો થઈ ગિો.

સવારથરી બપોર સુધરી જીવતાં જીવતાં શું?
પોતે જ સજજેલ આભાઓથરી એ સળગરી ગિો...!?

લોકોની મનપસંદ એવી ચેટીંગ 
એપ વોટસએપ પર આજે 2 બિબલયન 
થી પણ વધુ એકટીવ યુઝસ્સ છે. જેના 
કારણે હેકર તેની પર નજર રાખે છે. 
વોટસએપની એક ખામી મુજિ iOS 
તથા Android િંને યુઝસ્સને 
નુકસાન થઈ શકે છે.

એક બસકયોરરટી ફમ્સના જણાવયા 
અનુસાર વોટસએપ ઈમેજ રફલટર િગ 
દ્ારા યુઝસ્સને નુકસાન થઈ શકે છે. આ 
િગ/ખામી અનુસાર એપ્લકેશનની 
મેમરીમાંથી સંવેદનશીલ માબહતી 
વાંચવા માટે મેસેબજંગ એપ્લકેશન 
પર મેલીસીયસ ઈમેજ મોકલવા માટે 
દુરુપયોગ થઈ શકે છે. હેકર ઈમેજ 
રફલટરની મદદથી કોઈ ચોક્કસ ઈમેજને 
રફલટર કરીને યુઝસ્સ સુધી પહોચાડે છે 
જેથી યુઝસ્સના મોિાઈલનો એકસેસ 
મળી શકે.

આ ખામી Android રડવાઈસમાં 
વોટસએપ V2.21.1.13 અને 
વોટસએપ બિઝનેસ V2.21.1.13 
પહેલાના વઝ્સનમાં નોંધાય છે. સાયિર 
બસકયુરીટી ફમ્સ ચેક પોઈનટની રરસચ્સમાં 
10 નવેમિર, 2020 ના રોજ ફેસિુકના 
તમામ ્લેટફોમ્સ પર આ મુદ્ો જાહેર 
કયયો હતો અને જણાવયું હતું કે ઈમેજ 
રફલટરના ઉપયોગથી GIF ફાઈલને 

મેલીસીયસ ઈમેજ િનાવી વોટસએપ 
ક્ેશ કરી શકાય છે. હેકર ઈમેજ 
લઈને તેમાં િફર (Buffer) કોડ 
ઉમેરીને યુઝસ્સને મોકલે છે જેથી 
યુઝસ્સને આ ઈમેજ ઓપન કયા્સ િાદ 
‘WhatsApp has stopped’ 
નો મેસેજ આવે છે અને એ્લીકેશન 
િંધ થઈ જાય છે તયારિાદ 1-2 બમનીટ 
િાદ આ એ્લીકેશન સટાટ્સ થાય છે. 
જયારે વોટસએપ 1-2 બમનીટ માટે 
િંધ થાય છે તયારે મેલીસીયસ ઈમેજ 
મોિાઈલ પર હાવી થઈ રડવાઈસનો 
એકસેસ હેકરને આપે છે. GIF ઈમેજ 
ફાઈલની સાઈઝ 4 િાઇટસની હોય 
છે જેમાં 1 િાઇટ ધરાવતો િફર કોડ 
ઉમેરવામાં આવે છે. જેથી આ ફાઈલ 
મેમરીની મયા્સદા થી વધી જાય છે જેથી 
વોટસએપ કામ કરતું િંધ થઈ જાય છે.

વોટસએપના જણાવયા મુજિ 
તેની પાસે આ ખામી હતી એવું 
માનવાનું કોઈ કારણ નથી કે યુઝસ્સ 
આ ખામીથી પ્રભાબવત થયા હોય. 
વોટસએપ V2.21.1.13 ના િાદના 
વઝ્સનમાં કંપની એ ઈમેજ અને ઈમેજ 
રફલટર પર 2 નવા ચેક પોઇનટ ઉમેયા્સ 
છે જે વોટસએપની બસકયુરીટીમાં 
વધારો કરે છે. 
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વ�ોટ્સએોપ ઈમોજ ફિલ્ટર બગ

અનેક સમસિામાંથરી 
છૂટકારો અપાવે યિંગ
રસોડામાં આગવું સ્ાન ધરાવતી અને 
વઘારમાં વપરાતી હિંગ પણ એક ઉત્તમ 
ઔષધ છે. વઘારમાં વપરાતી િોવા્ી 
સૌરાષ્ટ્રમાં હિંગને વઘારણી પણ 
કિેવામાં આવે છે. સારી હિંગનો વઘાર 
કરવા્ી પેટમાં વાયુ કે ગેસ ્તો 
ન્ી. આફરો ચડયો િોય કે પેટમાં 
દુખાવો ્તો િોય તો દદવેલમાં મેળવી 
સિેજ ગરમ કરેલી હિંગ નાહિની 
આજુબાજુ લગાવવી. આયુવવેદના 
આચાયયોએ હિંગને શૂળનું પ્રશમન 
દ્રવયોમાં શ્ેષ્ઠ ગણી છે. તે વાયુને નીચે 
તરફ ધકેલતી િોવા્ી આંતરડામાં 
ગેસને એકઠો ્વા દેતી ન્ી. હિંગ 
વગેરે આઠ દ્રવયોના સંયોજન્ી 
આપણે તયાં હિંગાષ્ટક ચૂણ્ણ બને છે 
અને તે ગેસ, પેટનો દુખાવો, ગોળો, 
આફરો અને કૃહમને દૂર કરે છે. 

કોલેજ હોય કે પાર્ટી, દરેક જગયાએ 
કૂલ લુક આપશે સર્ાઇલલશ સ્કર્્ટ્સ

સકટ્સ એક એવું આઉટરફટ છે, જે સટાઇબલશ 
અને રડફરનટ લુક આપે છે. યુવતીઓ પોતાના 
લુકને ચેનજ કરવા પણ સકટ્સનો ઉપયોગ કરી 
શકે છે. અમુક સકટસ્સ એવાં હોય છે જેનો 
ઉપયોગ તમે ગમે તયાં કરી શકો છો. 
એટલે કે કોલેજ હોય ઓરફસ હોય કે 
પાટટી સકટ્સ તમને સટાઇબલશ િનાવી 
દેશે. એક સકટ્સ તમને બસમપલ, સવીટ, 
સોરફપસટકેટેડ, સીરરયસ, િોલડ કે 
શો-સટોપર લુક આપી શકે છે. આજે આપણે 
લોંગ સકટસ્સ બવશે વાત કરીશું. 

લોંગ એનકલ લેનથ સકટ્સ આજે દરેક 
ઉંમરની પહેલી પસંદ િની ચૂકી છે. તેની 
ખાબસયત એ છે કે તેને કેઝયુઅલ અને ફોમ્સલ 
અવસરો પર પહેરી શકાય છે. લોંગ સકટ્સને 
હોલટર નેક ટી-શટ્સ, ગંજી ટો્સ કે શોટ્સ શટ્સની 
સાથે તમે પહેરી શકો છો. સકટ્સ કમફટટેિલ 
આઉટરફટ હોવાની સાથે પસ્સનાબલટીને સમાટ્સ 
િનાવતો ડ્ેસ પણ છે. તેને દુબનયાભરની યુવતીઓ 
દ્ારા પસંદ કરવામાં આવે છે અને બવબવધ રીતે 
પહેરવામાં આવે છે.  

લોંગ સકટ્સ સટ્ેટ ફોમ્સમાં જ િનાવવામાં આવે 
છે, પરંતુ આ ઉપરાંત એ લાઇન ઘેરદાર અને 
બરિલવાળાં સકટ્સ પણ પસંદ કરવામાં આવે છે. સાદા 
સી ્લેટવાળાં લોંગ સકટ્સ તમને તમારા સકકૂલના 
રદવસોની યાદ અપાવશે. તેની સાથે બપ્રનટેડ ટોપ 
વધારે આકર્સક લાગશે. શોટ્સ કુરતાંની સાથે પણ 
લોંગ સકટ્સ પહેરી શકાય છે. સલીવલેસ ટોપની 
સાથે અથવા એક ટ્ેનડી ટોપની સાથે પણ સકટ્સ 
પહેરી શકાય છે. લોંગ સકટ્સની સાથે જો શોટ્સ ટોપ 
પસંદ કરી રહાં હોવ તો એક શાનદાર િેલટનો પણ 
ઉપયોગ કરી શકો છો. જેનાથી સકટ્સને નવો લુક 

મળશે. લોંગ સકટ્સ કોલેજ ગોઇંગ યુવતીઓની 
પ્રથમ પસંદ િની ગઇ છે. સૌથી સારી વાત 

એ છે કે તેને દરેક ઉંમરની વયબતિ પહેરી શકે 
છે. આ ઉપરાંત સેબલબરિટીઝ પણ કમફટટેિલ અને 

સટાઇલ માટે લોંગ સકટ્સ પહેરે છે. તેની ખાબસયત 
એ છે કે તેને બવબવધ પ્રકારથી સટાઇબલંગ કરી શકાય 

છે. એની સાથે ડેબનમ જેકેટ પણ િહુ અપીબલંગ લાગે 
છે. 

બશફોન, જોજ્સટ, બસનથેરટક અને મલમલ, બશમર 
જેવાં અનેક મટીરરયલમાં લોંગ સકટ્સ િજારમાં જોવા 
મળે છે. સમયની સાથે એની વેરાઇટીમાં વેરરયેશન 
આવતું રહે છે. તેમ છતાં િંધેજ, બમમરવક્ક, ્લેન, 
બપ્રનટેડ અને પ્રકારની વેરાઇટી ઓલટાઇમ રડમાનડમાં 
જોવા ઔમળે છે.      
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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 નાના-

મોટા 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 

િ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. 

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 

1-1 ãયિŪનાં મોત િનપËયાં હતા. 

ગ℮ડલમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી 

રΝો છъ. જેથી રçતાઓ પાણી પાણી 

થયા છъ. ગ℮ડલ, કોટડાસાંગાણી, 

આટકોટ, જસદણ સિહતના પંથકમાં 

સવારથી જ વરસાદી માહોલ Üયો 

છъ. ĠાÜય િવçતારોમાં ધીમીધારъ 

વરસાદ વરસી રΝો હતો. ગ℮ડલ 

શહъરમાં પણ જળબંબાકારની Щçથિત 

વા મળી રહી છъ. ભારъ વરસાદના 

કારણ ે વાતાવરણમાં ઠѕડક Ĭસરી 

ગઇ છъ. રçતાઓ પર ણે નદીઓ 

વહъતી થઇ છъ. રાજકોટમાં વરસાદ 

એટલો છъ કы, તંĦને એરપોટ↓ પણ બંધ 

કરવાની ફરજ પડી છъ. રાજકોટની 

તમામ Ùલાઇટો અમદાવાદ ખાતે 

ડાયવટ↓ કરવામાં આવી છъ. ખરાબ 

હવામાનના કારણે િવઝેિબિલટી ઓછી 

થતા મુંબઇથી રાજકોટ આવી રહъલી 

એર ઇЩ×ડયાની Ùલાઇટ અમદાવાદ 

ખાતે ડાયવટ↓ કરવામાં આવી હતી. 

ભારъ વરસાદના કારણે રાજકોટ સિહત 

સમĠ સૌરા∆માં વરસાદી માહોલ 

Üયો હતો. 

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 › 

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.

રાજકોટના પીએચડીના 
છાĦની આ -2 ડેમમાં 
ઝંપલાવી આÓમહÓયા

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 માતા-

િપતા 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. 

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. 

બોડ↓ િનગમોમાં િનમણૂકનાં 

˛ાર ખૂàયાં, ભાજપના 

નેતાઓમાં રાજકЫય સંચાર
અમદાવાદ : વષ↓ 2022ની 

િવધાનસભાની ચૂંટણી તવા ભાજપ 

અÓયારથી કામે લાÆયુ છъ જેના ભાગλપે 

બોડ↓ િનગમોમાં િનમણૂકના ˛ાર ખોલાયા 

છъ. ગુજરાત િબન અનામત શૈΤિણક-

આિથ↓ક િવકાસ િનગમ અને ગુજરાત 

િબન અનામત આયોગમાં અÖયΤ-

ઉપાÖયΤ િ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. 

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.  

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 ચરેમેન 
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. 

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↓ણનંુ કы×ĩ બની રહъવાની સાથોસાથ લોકો તેને તા જ રહી ગયા હતા. 

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.

સૌરા∆માં વીજળી પડતા 5ના મોત, વાહનો તણાયા

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

દъશના 8 મોટા શહъરમાં ગુજરાતની સંçથા 
ISR ભૂકіપ સંદભ › માઇĝોઝોિનંગ કરશે

ભાદરવી અમાસે ભાવનગર શહેરમાં રાજવી 
પ રવારે 126મી ધ ની પૂ - વ ધ કરી

માંડવીમાં ભુંડાેના ઝંુડે ગાે ામી સમાજની 
શાન ભૂ મમાં સમાધીને ખાેદી નાખી

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

ગાંધીનગર મહાનગરપા લકાની ચૂંટણી 
હેર, ી  અાે ાેબરે મતદાન

MktrûkÃík Mk{k[kh

રાËયમાં િવધાનસભા ચૂંટણી પહъલાં 
સહકારી ΤેĦ ઉપર ભાજપનો ડોળો

સૂĦાપાડા, માણાવદરમાં આભ ફા ું, 9 ચ વરસાદ, રાËયમાં 8 મોત
જસદણ તાલુકાના Ĭતાપપુર નવાગામ વાડી િવçતાર નાના 
મોરલીયા િવçતારમાં વીજળી પડતા ૧૪ અને ૧૫ વષ↓ના બે 
બાળકોના મોત થયા હતા. પંચમહાલના ગોધરાના વેગનપુર 
અને ફતેપુરા તાલુકાના માધવા ગામે ગાજવીજ સાથે વીજળી 
પડતાં બેનાં મોત થયા છъ. ઉમરપાડા તાલુકાના માંડણપાડા 
ગામે ખેતરમાંથી ચારો કાપી આવી રહъલી મિહલા વીરા નદીના 
ઘોડાપૂરમાં ડૂબી જતા મોતને ભેટી છъ. પાિલતાણા ન કના 
કોઝ-વેના Ĭવાહમાં તણાવાથી આંકોલાળી ગામના ૩૮ િવ↓ષય 

ભરતગીરી ગોçવામીનું મોત થયું પાિલતાણાના મોટી રાજçથળી રોડ પર આવેલ નાળામાં એЩÄટવા લઈને પસાર થતાં માતા 
અને તેના બે સંતાનો તણાયા હતા. જેમાં માતાનો આબાદ બચાવ થયો હતો અને ભાઈ-બહъનના મોત િનપËયા હતા.
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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. 

યુપી, િબહાર બાદ રહçયમય તાવનો 
કыર હવે મÖયમĬદъશમાં, હોЩçપટલો ફвલ

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 મેહબબૂાએ 

િŢટરના માÖયમથી કયા↓ હતા.

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.

દъશમાં ગમે તે હાઈવે પર ઉતરશે 
ફાઈટર Øલેન, તૈયારીઓ શλ થઈ

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.

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.

ભાજપે 5 રાËયના ચૂંટણી Ĭભારી હъર 
કયા↓, િવધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ

અફઘાનમાં તાલીબાની શાસન ઃ કાäમીર 
મુˆъ શાહની અÖયΤતામાં બેઠક યો ઈ 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.

પિΌમ બંગાળમાં ભાજપના 24 
ધારાસÛયો TMCના સંપક↕માં

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 

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.

અયોÖયામાં દીપોÓસવમાં PM  ઉપЩçથત 
રહъશે, યોગી સરકાર પોતાનો રъકોડ↓ તોડશે

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 લખનૌ-
રાયબરъલી 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. ˛ારકા-
માàયામાં 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 થશ.ે નૌગાંવ સેનભોગ માગ↓ 
એનએચ 27નું ટъ×ડર થશે. 

Äયાં બનશે એર ЩçĺØસ

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. 
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×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.

UKમાં PM આવાસમાં Ĭવેશ માટъ 
ફરિજયાત કોિવડ ટъçટથી િવવાદ

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.

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-એ-

મોહÜમદના 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.

USમાં કોરોનાના ડેàટા વેЧરઅ×ટનો Ĭકોપ 
3 લાખ નવા કыસ, 2226 દદЪ↓ઓના મોત

તાિલબાને કіદહાર હાઇજેક કરનારાના 
દીકરાને અફઘાન.ના રΤા મંĦી બનાãયા 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 વેર-

વીખેર 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. 

કાબુલમાં ‘પાЧકçતાન મુદા↓બાદ’ના 
નારા વŵે તાિલબાનનો ગોળીબાર

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 અન ે 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. 

કોરોના ઈફыÄટ છતાં ઓગçટમાં 
ચીનની આયાત-િનકાસ વધારો 

પૂવЪ↓ય લˆાખમાં સંઘષ↓ 
વŵે ચીને ભારત સરહદъ 
આમЪ↓ કમા×ડર બદàયા

બેઈિજંગ

ભારત અન ેચીન વŵ ેપવૂЪ↓ય લˆાખ સરહદъ ચાલી 

રહъલા િવવાદ વŵ ેļગેન ેભારતીય સરહદъ નવા િમિલĺી 

કમા×ડર જનરલ વાગં હэિજયાદંગની પીપàસ િલબરъશન 

આમЪ↓ની પિΌમી થીયટેર કમા×ડના નવા કમા×ડર તરીકы 

િનમણકૂ કરી છъ. પવૂЪ↓ય લˆાખમા ંભારત સાથ ે સઘંષ↓ 

પછી ચીન ે ચોથી વખત પિΌમી થીયટેર કમા×ડના 

કમા×ડર બદàયા છъ. પવૂЪ↓ય લˆાખમા ંભારત અન ેચીન 

વŵ ેલગભગ દોઢ વષ↓થી çટъ×ડ-ઓફની Щçથિત છъ. અનકે 

તબŨાની વાટાઘાટો પછી પણ બનં ેદъશ કોઈ સમજતૂી 

પર પહ℮ચી શÄયા નથી. જનરલ વાગં હэિજયાગં વçેટન↓ 

િથયટેર કમા×ડમા ંજનરલ શ ૂЧકિલગંનુ ંçથાન લશે.ે 

કыનેડાના નોવા çકોિસયા 
Ĭાંતમાં ભારતીય યુવાનની 
હÓયા કરાયેલી 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. 

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 

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. 

ઇ×ડોનેિશયાની જેલમાં ભીષણ આગ, 
સુઇ રહъલાં 41 કыદીઓ ભડથુ થઇ ગયા 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 અદંાજ છъ પણ માĦ એક જ 

ãયિŪનું મોત થયું છъ.  મેЩÄસકોમાં 

Чરસોટ↓ િસટી તરીકы ણીતા 

એકાપુàકોથી ૧૧ માઈલ દૂર ઉǼર-

પૂવ↓માં જમીનથી ૭.૮ માઈલ નીચે 

ભૂકіપનું એિપસે×ટર હતું. ભૂકіપ આãયા 

બાદ બુધવારъ ૯૨ આÙટરશોક આãયા 

હતા. વીજળી ગુલ થતાં ૧૬ લાખ 

લોકો અંધારપટમાં સપડાયાં હતાં.

મેЩÄસકોમાં 7.1નો Ĭચંડ ભૂકіપ : 
એકનું મોત, 16 લાખ અંધારપટમાં

ઈ રનેશનલ
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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. 

અિનલ અંબાણીને λ.4600 કરોડ 
ચૂકવવા Чદàહી મેĺો રъલને આદъશ

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.

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. 

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 

છъ. તે બધા મૂળ તો અફઘાિનçતાન- 

પાЧકçતાનની 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 

કાબુલમા ં થયેલા િવçફોટમાં આશરъ 

૨૦૦થી વધુનાં Óયુ થયાં હતા, 

જેમાં અમેЧરકાના ૧૩ સૈિનકો પણ 

સમાિવΓ છъ. 

કыરલના 14 શÅસ અફઘાિનçતાન પહ℮Éયા 
બાદ ‘જેહાદી’ બની જતાં ભારત તણાવમાં
ગુ  અેજ ીઅાેઅે અાપી મા હતી, ભારતને બદનામ કરવાનાે ISનાે ચ ૂહ

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 આĪં Ĭદъશમાં 

૧૦,૦૦૦થી વધુ અને ૫૦,૦૦૦થી 

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. 

કોરોનાની બી  લહર પૂર , 38 જ લામ  100 કસ

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.

નારાયણ રાણેની પ ી અને પુĦ 
સામે લુકઆઉટ નોЧટસ રી થઈ

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 

કાઢવામા ં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 

અનેક કાય↓કરો ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા. વાત આટલેથી 

જ ન અટકતાં અ×ય િજ·ાઓમાં પણ તોડફોડ કરવામાં 

આવી હતી. અગરતલા, િબશાલગઢ અને કюથલા ખાતે 

સીપીએમના કાયા↓લયોને આગ ચાંપી દъવામાં આવી હતી 

અને ભારъ તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. 

િĦપુરાઃ ભાજપ અને CPM કાય↓કરો વŵે 
િહѕસા, કાયા↓લયને આંગી ચાંપી, અનેક ઘાયલ

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. 

24 કલાકમાં દъશમાં વધુ 43263 કыસ

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. 

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. 

કыિબનેટના િનણ↓ય બાદ ગુજરાત 
સિહત આઠ રાËયને થશે ફાયદો
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મુંબઈ
યુએઈમાં ઓક્ટોબર-નવેમબરમાં 

રમાનારા ્ી-૨૦ વર્લ્ડ કપ મા્ેની 
ભારતીય ્ીમની જાહેરાત કરી દેવામાં 
આવી છે. વવરા્ કટોહલીની કેપ્ન્ી 
હેઠળની ભારતીય ્ીમમાં ગુજરાતના 
ચાર ખેલા્લીઓ જ્પ્ીત બુમરાહ, 
રવવનદ્ર જા્લેજા, અક્ષર પ્ેલ અને 
હારદ્ડક પં્લયાનટો ્માવેશ કરવામાં 
આવયટો છે. જયારે તાજેતરના શ્ીલંકા 
પ્વા્માં ્ીમના કેપ્ન બનાવાયેલા 
ધવનને પ્લતટો મૂકવામાં આવયટો છે. 

બી્ી્ીઆઇએ નવટો પ્યટોગ કરતાં કટોચ 
શાસ્ત્ી ઉપરાંત ભૂતપૂવ્ડ કેપ્ન મહેનદ્ર 
વ્ંહ ધટોનીને ્ીમના મેન્ર તરીકે જાહેર 
કયયો છે. યુએઈમાં ૧૭મી ઓક્ટોબરથી 
્ી-૨૦ વર્લ્ડ કપનટો પ્ારંભ થશે. જેમાં 
ખરાખરીના મુકાબલા ૨૩ ઓક્ટોબરથી 
શરૃ થશે. ્ી-૨૦ વર્લ્ડ કપમાં વનવચિત 
મનાતા વટોવશંગ્ન ્ુંદરને ઈજાના કારણે 
પ્લતટો મૂકવામાં આવયટો હટોવાનું મનાય 
છે. આ ઉપરાંત યઝવેનદ્ર ચહલ, કુલદીપ 
યાદવ અને કૃણાલ પં્લયાને પણ નજર 
અંદાજ કરવામાં આવયા છે. 

યુએઈમાં રમાનાર ્ી-૨૦ વર્લ્ડ કપ મા્ે ભારતીય ્ીમ જાહેર

ભારતનરી ્ટરી-૨૦ વર્લ્ડ કપનરી ્ટરીમ
કોહલરી (કેપ્ટન), રોનહત શમા્ડ (વાઈસ કેપ્ટન), કે.એલ. રાહુલ, 

સૂય્ડકુમાર યાદવ, રરષભ પંત (નવ.કી.), ઈશાન રકશન (નવ.કી.), 
હારદ્ડક પં્લયા, રનવનદ્ર જા્લેજા, રાહુલ ચાહર, આર.અનવિન, અક્ષર 
પ્ટેલ, વરૃણ ચક્રવર્થી, જસપ્રરીત બુમરાહ, બરી.કુમાર, શમરી. સ્્ટેન્લ બાય 
પલેયસ્ડ : શ્ેયસ ઐયર, શાદૂ્ડલ ઠાકુર અને દરીપક ચાહર.

ધોનરી ્ટરીમ ઈનન્લયાનો 
નવો કોચ બનશે ?

ભારતીય ક્રિકેટ ઈક્તહાસમાં પહેલી વખત 
ટીમના મેનટરની પસંદગી કરવામાં આવી 
છે. મહેનદ્રક્સંહ ધોનીને ટીમના મેનટર તરીકે 
ક્નયુક્ત કયાયા છે. ચીફ કોચ શાસ્ત્ી અને 
સપોટયા સ્ટાફની સાથે કામ કરવાની જવાબદારી 
પણ સોંપવામાં આવી છે. જે જોતા શાસ્ત્ી બાદ 
ધોનીને ટીમ ઈનનડિયાનો કોચ બનાવવામાં 
આવશે તેવી ચચાયા ક્રિકેટ જગતમાં શરૃ થઈ છે. 

્ી-૨૦ વર્લ્ડ કપ મા્ે 
પારકસ્તાનની ્ીમ જાહેર 

શટોએબની બાદબાકી
લાહોર

પારકસ્તાને નયૂઝીલેન્લ અને ઇંગલેન્લ 
્ામે રમાનારી ઘરઆંગણાની શ્ેણી 
તથા ્ી૨૦ વર્લ્ડ કપ મા્ે પટોતાની 
્ીમને જાહેર કરી દીધી છે જેમાં 
વ્વનયર ખેલા્લી શટોએબ મવલકનટો 
્માવેશ કરાયટો નથી. 

પારકસ્તાનની ્ીમઃ બાબર આઝમ 
(્ુકાની), શાદાબ ખાન,  મટોહમમદ 
રરઝવાન, આવ્ફ અલી, શટોએબ 
મક્ૂદ, આઝમ ખાન, ખુશરદલ શાહ, 
મટોહમમદ હફીઝ, મટોહમમદ નવાઝ, 
મટોહમમદ વ્ીમ જૂવનયર, શાવહન 
આવરિદી, હેરર્ રઉફ, હ્ન અલી, 
ઇમદ વ્ીમ, મટોહમમદ હુ્નૈન.

સ્પેનનો ૧૮ વર્ષીય કાલલોસ અલકારેઝે મુકાબલાને અધવચ્ેથી પડિતો મૂકતા કેનેડિાનો ૨૧ વર્ષીય 
ફેક્લકસ એગર એક્લયાક્સમે પણ મેનસ ક્સંગલસની સેક્મફાઇનલમાં પ્રવેશયો હતો. ફેક્લકસ ૬-૩, 
૩-૧ના સ્કોરથી આગળ હતો તયારે અલકારેઝના પગના સ્ાયુ ખેંચાઈ જવાના કારણે તેને 
મેચમાંથી ખસી જવાની ફરજ પડિી હતી. ફેક્લકસ ૧૯૬૩ બાદ મેનસ ક્સંગલસની ક્ાટયાર ફાઇનલમાં 
સ્થાન મેળવનાર યંગેસ્ટ પલેયર બનયો હતો. સેક્મફાઇનલમાં તેનો મુકાબલો રક્શયાના ડિેક્નયલ 
મેડિવેડિેવ સામે થશે જેણે નેધરલેન્ડસના ક્ોક્લફાયર બોટટક વાન ડિી જેન્ડસકલપને ૬-૩, ૬-૦, 
૪-૬, ૭-૫થી હરાવયો હતો. મેડિવેડિેવ સતત ત્ીજા વર્ષે યુએસ ઓપનની સેક્મફાઇનલમાં રમશે. 

નયૂઝી.ને ૩-૧થી હરાવીને 
બાંગલાદેશે ત્ણ મવહનામાં 

ત્ીજી શ્ેણી જીતી
। ઢાકા ।

મેન ઓફ ધ મેચ બનેલા ના્ુમ 
એહમદે ચાર વવકે્ ઝ્લપયા બાદ 
મહમુદુલ્ાહે અણનમ ૪૩ રન નોંધાવતા 
બાંગલાદેશે અહીં રમાયેલી ચટોથી ્ી૨૦ 
ઇન્રનેશનલ મેચમાં નયૂઝીલેન્લને છ 
વવકે્ે પરાજય આપીને પાંચ મેચની 
શ્ટોણીને ૩-૧થી જીતી લીધી હતી. આ 
્ાથે બાંગલાદેશે છેલ્ા ત્ણ મવહનામાં 
ઘરઆંગણે ્તત ત્ીજી શ્ટોણી જીતી 
છે. આ પહેલાં બાંગલાદેશે જુલાઇમાં 
વઝમબાબવેને ૨-૧થી તથા ઓગસ્્માં 
ઓસ્ટ્ેવલયાના ૪-૧થી પરાજય આપયટો 
હતટો. બાંગલાદેશ મા્ે મુસ્તારફઝુર રહેમાને 
૧૨ રનમાં ચાર વવકે્ ખેરવી હતી.

ભારતે ૩૫ વર્ડ બાદ ઇંગલેન્લમાં બે ્ેસ્્ જીતી
સુકાનરી તરરીકે ઇંગલેન્લમાં હાઇએસ્્ટ નવજય મેળવનાર કોહલરી પ્રર્મ ભારતરીય બનયો

। લં્લન ।
ભારતે ચટોથી ્ેસ્્ મેચમાં ઇંગલેન્લને 

૧૫૭ રનથી હરાવીને પાંચ ્ેસ્્ મેચની 
શ્ટોણીમાં ૨-૧ની લી્લ મેળવી લીધી છે. 
આ રીતે હવે ભારત શ્ેણી ગુમાવશે નહીં 
તે ્ુવનવૃત થઇ ચૂકયું છે. ભારતે આપેલા 
૩૬૮ રનના ્ાગગે્ ્ામે ઇંગલેન્લનટો 
બીજો દાવ ૨૧૦ રનમાં ્મે્ાઇ ગયટો 
હતટો. યજમાન ્ીમ તરફથી ઓપનર 
હ્ીબ હમીદે ્વા્ડવધક ૬૩ રન બનાવયા 
હતા. રટોવહત શમા્ડને મેન ઓફ ધ મેચ 
જાહેર કરવામાં આવયટો હતટો. ભારત 
મા્ે ઉમેશ યાદવે ૬૦ રનમાં ત્ણ, 
બુમરાહે ૨૭ રનમાં બે, શાદુ્ડલ ઠાકુરે 

૨૨ રનમાં બે તથા જા્લેજાએ ૫૦ રનમાં 
બે વવકે્ ખેરવી હતી.  ઇંગલેન્લની ધરતી 
ઉપર ભારતે માત્ બીજી વખત એક જ 

શ્ટોણીમાં બે ્ેસ્્ જીતી છે. આ પહેલાં 
૧૯૮૬માં કવપલ દેવની કેપ્નવશપ 
હેઠળ ભારતે આ વ્વધિ મેળવી હતી. 

ભારતના દરેક ખેલા્લરીનો કોરોના રરપો્ટ્ડ નેગેર્ટવ
ભારત  અને ઈંગલેનડિ વચ્ેન પાંચમી ટેસ્ટ મેચ પહેલા સંકટના વાદળો ફેલાઈ 
રહ્ા છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં કોરોના વાયરસના કેસ વધતા જઈ રહ્ા છે. 
તયારે હાલમાં એક સારા સમાચાર સામે આવી રહ્ા છે. સમાચાર એવા છે કે 
મૈનચેસ્ટર ટેસ્ટના એક ટદવસ પહેલા ભારતના દરેક ખેલાડિીનો કોરોના ટરપોટયા 
નેગેટટવ આવયો છે. ભારતીય ટીમના કેટલાક સભયોને કોરોના થતા દરેક 
ખેલાડિીનો કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવયો હતો. હાલમાં તમામ ખેલાડિી હોટલમાં 
પોતાની રૂમમાં આઈસોલેશનમાં છે. હાલમાં જ ખેલાડિીઓનો ટરપોટયા આવયો 
છે.જેમાં તમામ ખેલાડિીને નેગેટટવ છે. 

૨૧ વષથીય ફેનલકસ પણ અંનતમ-૪માં પ્રવેશયો

કેને્લાનરી લેલા ફના્ડન્લેઝ 
સેનમફાઇનલમાં 2005 
બાદ પહોંચેલરી યંગેસ્્ટ 
પલેયર બનરી

કેનેડિાની ૧૯ વર્ષીય લેલા ફનાયાનડિેઝ 
ભારે સંઘર્યાપૂણયા મુકાબલામાં પાંચમી રિમાંટકત 
ઇલેના નસ્વટોક્લનાને હરાવીને યુએસ ઓપન 
ગ્ાનડિસ્લેમ ટેક્નસ ટૂનાયામેનટની ક્વમેનસ 
ક્સંગલસની ઔસેક્મફાઇનલમાં પહોંચનાર 
યંગેસ્ટ પલેયર બની ગઈ છે. આ પહેલાં 
૨૦૦૫માં રક્શયાની માટરયા શારાપોવા ૧૮ 
વર્યાની વયે ફલક્શંગ ક્મડિોઝ ખાતે રમાતા 
વર્યાના છેલ્ા ગ્ાનડિસ્લેમના અંક્તમ-૪માં પ્રવેશેલી યંગેસ્ટ 
પલેયર બની હતી. આથયાર એસ સ્ટેટડિયમ ખાતે રમાયેલી 
આ મેચમાં લેલા ફનાયાનડિેઝે યુરિેની નસ્વટોક્લનાને ૬-૩, ૩-૬, 
૭-૬ (૭-૫)થી હરાવી હતી. ફનાયાનડિેઝે સેક્મફાઇનલ સુધીની 
સફરમાં યુએસ ઓપનની ભૂતપૂવયા ચેન્પયન નાઓમી ઓસાકા 
તથા એનજક્લક કેબરને હરાવી હતી. ફનાયાનડિેઝનો અંક્તમ-
૪માં આયયાના સબાલેનકો સામે મુકાબલામાં થશે જેણે ફ્ેનચ 
ઓપન ચેન્પયન બારબોરા રિેક્ઝક્સકોવાને સીધા સેટમાં ૬-૧, 
૬-૪થી હરાવી હતી.
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ગતાંકથી શરૂ...
જનતા પરિષદની સભામાં શહેિના દિેક વૉર્ડમાં સિઘસો કાઢીને 

લૉ કૉલેજના મેદાન ઉપિ પહોંચવું તેવી ગોઠવણ થઈ હતી. જ્ાિે 
ગુજિાતના ગામેગામથી લોકો અમદાવાદ આવતા હતા. ૨-૧૦-
૫૬ના િોજ પંરરત નેહરુએ લાલ દિવાજા મેદાનમાં મળેલી જંગી 
જાહેિસભામાં પ્રવચન કિતાં જણાવ્ું કે, ‘ગુજિાત, મહાિાષ્ટ્ર અને 
મુંબઈ અલગ થા્ તે સારું નથી. તેમ છતાં હું શું કરું ? મહાિાષ્ટ્રના 
લોકોએ નવો વવચાિ ક્યો, તેમાં હું સંમત થઈ ગ્ો એટલું માિે 
કબૂલવું પરશે. આ વાતની જનતાને જાણ કિવાનો સમ્ ન મળ્ો 
અને વનણ્ડ્ લેવાઈ ગ્ો તેનું મને દુઃખ થ્ું છે, પિંતુ બીજો છૂટકો 
ન હતો.’ પંરરત નેહરુના આ પ્રવચનની ભાષા અને મોિાિજીભાઈ 
અને ઠાકોિભાઈની ભાષાની વચ્ે જે ફિક જણાતો હતો, તેની 
પણ ગુજિાતની પ્રજાએ નોંધ લીધી હતી. પંરરત નેહરુ સમજાવટથી 
ભાષા વાપિતા હતા. જ્ાિે મોિાિજીભાઈ અને ઠાકોિભાઈ 
ધમકીની ભાષા વાપિતા તેમ હાજિ જનતાને લાગ્ું. તેમની સામે 
વવિોધ વ્ક્ત ક્યો.

ઇંદુલાલની પ્રચંડ સભા
બિાબિ આ જ સમ્ે લૉ કૉલેજના મેદાનમાં જનતા પરિષદે 

બોલાવેલ સમાંતિ સભા ચાલતી હતી. આ સભામાં શ્ોતાઓની 
સંખ્ા લગભગ ચાિ લાખની હતી, કેમ કે અમદાવાદ શહેિ અને 
ગુજિાતનાં ગામેગામથી લોકો હાજિ િહ્ા હતા. આ સભામાં 
પ્રવચન કિવા સૌ આગેવાનો ઉતસુક હતા અને તેથી કોણે પ્રવચન 
કિવું તે અંગે કંઈક મતભેદો પર્ા હતા. છેવટે એમ નક્ી થ્ું કે, 
દિેક જૂથ વતી એક જણ બોલે તેથી ઇંદુલાલ ્ાવઞિક, કિસનદાસ 
પિમાિ, વહંમતલાલ શુક્લ, સનત મહેતા અને હરિહિ ખંભોળજાએ 
પ્રવચનો ક્ાાં અને લગભગ કલાક સુધી આ સભા ચાલેલી. 
સવાવમનાિા્ણ સંપ્રદા્ના સાધુઓ અને જૈન મુવનઓની મોટી 
હાજિીએ લોકોનું ખાસ ધ્ાન આ સભામાં ખેંચ્ું હતું. ઘણી મોટી 
સંખ્ામાં બહેનો પણ હાજિ હતી. મંચ ઉપિ પાછળ મહાગુજિાતનો 
એક વવશાળ નકશો િાખવામાં આવ્ો હતો, જેને દીપમાળાઓથી 
શણગાિવામાં આવ્ો હતો અને તેની મધ્માં ગાંધીજીની તસવીિ 
મૂકવામાં આવી હતી. મંચ ઉપિ એક તિફ િાષ્ટ્રધવજ અને બીજી 
બાજુ શહીદોની ્ાદમાં કાળો વાવટો ફિકાવવામાં આવ્ો હતો. 
સભામાં વક્તાઓએ જણાવ્ું કે, ગુજિાતના વવદ્ાથથીઓને કોઈ પણ 
સટીમ િોલિ દબાવી શકશે નહીં.

જવાહરલાલ નેહરુ અને વવદ્ાર્થીઓ
વરા પ્રધાન જવાહિલાલ નેહરુને સાંભળવા માટે વવદ્ાથથીઓની 

એક ખાસ સભા કૉંગ્ેસ તિફથી ્ોજવામાં આવી હતી. આ 
સભામાં વવદ્ાથથીઓ શાંત અને વશસતબદ્ધ બેઠા હતા. સભામાં 

જવાહિલાલજી આવી પહોંચતાં જ બહુજન વવદ્ાથથીઓની મેદનીએ 
મહાગુજિાતને લગતા અને ગોળીબાિની તપાસનાં સૂત્ો પોકા્ાાં. 
પંરરતજીએ પ્રવચન શરૂ ક્ુાં તે દિવમ્ાન તેઓ ખૂબ ગુસસામાં 
આવી જતા અને છતાં કોઈ વાિ વવદ્ાથથીઓની મક્મતા જોઈને 
આનંદમાં પણ આવી જતાં. સભામાં પોલીસે દિવમ્ાનગીિી કિવાં 
જતાં પંરરતજીએ પોલીસને બેસી જવાનો આદેશ આપ્ો હતો. 
વવદ્ાથથીઓને રદલથી અપીલ કિતાં પંરરતજીએ કહ્ં કે, ‘હું કંઈ 
આ દેશનો બાદશાહ નથી. દેશે મને વરા પ્રધાન બનાવ્ો અને તેથી 
લોકસભાનો વનણ્ડ્ માિે માથે ચરાવવો જોઈએ. પાંચ વષ્ડ પછી 
ફેિવવચાિણા કિી શકો તેમ છો અને તે િીતે તમે મહાગુજિાત 
મેળવી શકો છો.’ કૉમસ્ડ કૉલેજના મેદાન પિ ગુજિાત ્ુવનવવસ્ડટી 
તિફથી બોલાવા્ેલી આ સભામાં પંરરતજીએ પ્રવચન ક્ુાં, પિંતુ 
હકીકતમાં પ્રવચનને બદલે તેમની અને વવદ્ાથથીઓની વચ્ે 
લગભગ વાતા્ડલાપ થ્ો હતો. વવદ્ાથથીઓએ જોિદાિ નાિો 
લગાવ્ો કે, ‘નેહરુચાચા વિંદાબાદ, અમાિે જોઈએ મહાગુજિાત.’ 
જતાં જતાં પંરરતજીએ પ્રેમથી કહ્ં કે, ‘હું તમાિાથી નાિાજ થઈને 
જતો નથી. તમને મળીને ખુશ થ્ો છું. તમે જ્વહંદ સૂત્ને ભૂલી 
જવા માગો છો ?’ જવાબ મળ્ો, ‘’ના’’. પંરરત નેહરુએ કહ્ં કે, 
‘બોલો જ્વહંદ.’ ત્ીસ હજાિ વવદ્ાથથીઓ બોલી ઊઠ્ા ‘જ્વહંદ’. 
પંરરત નેહરુના આ વલણની લોકોએ ભાિે પ્રશંસા કિી.

સંપર્ક તૂટયો છે

તે જ રદવસે કૉંગ્ેસ કાિોબાિી સમક્ષ બોલતાં પંરરતજીએ 
સપષ્ટ કહ્ં કે, ‘ગુજિાતની જનતા અને કૉંગ્ેસના નેતાઓ વચ્ેનો 
સંપક્ક તૂટી ગ્ો છે. કૉંગ્ેસ કા્્ડકિોએ લોકોના શત્ુ બનીને નહીં, 
પિંતુ સાથી બનીને િહેવું જોઈએ. લોકસભાના કૉંગ્ેસી સભ્ો 
આંખ મીચીને મને અનુસિે તેમ ઇચછતો નથી. જે જનતા અને 
તમાિી વચ્ે ઊભી થ્ેલી છે તેની જવાબદાિી કોની છે ?’ પંરરત 
નેહરુના આવા ભાષણથી ગુજિાતના કૉંગ્ેસીઓ વવચાિમાં પરી 
ગ્ા હતા. સૌિાષ્ટ્રમાં પણ લરતનો પ્રચાિ ચાલુ જ હતો. જશવંત 
મહેતાએ મહુવાની વવશાળ જાહેિસભામાં જણાવ્ું કે, લોકશાહીમાં 
કોઈ વનણ્ડ્ આખિી નથી. જનતાની લાગણીને માન આપીને 
મહાગુજિાતની િચના કિવી જ પરશે.

(માવહતી સૌજનય ઃ ડૉ. વવજયા યાદવ)

વિદ્યાર્થીઓયા�ઓ� નયારયા� લગયાવયા�, ‘ન�હરુચયાચયા ઝિંદયાબયાદ, ઓમયાર� જ�ઈઓ� મહયાગુજરયાત

પ્રરરણ-૭

દેવેનદ્ર પટેલ સંપર્ક :+91 98792 07102

ઘણી મ�ોટી સંખ્�મ�ં બહો ન�ો પણ હ�જર હતી. મંચ 
ઉપર પ�છળ મહ�ગુજર�તન�ો એોક વિશ�ળ નકશ�ો 

ર�ખિ�મ�ં એ�વ�ો હત�ો, જોનો દીપમ�ળ�એ�ોથી 
શણગ�રિ�મ�ં એ�વ�ો હત�ો એનો તોની મધ્યમ�ં 

ગ�ંધીજીની તસિીર મૂકિ�મ�ં એ�િી હતી. 
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