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

પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

�વરાટ કાેહલીનાે ધડાકાે, ટી-20માંથી 
કે�નશીપ છાેડવાની કરી જાહેરાત

હવે મને કાેઈ હાેદ્દાનાે માેહ નથી, હંુ 
ગુજરાતનાે છંુ ઃ ની�તન પટેલ
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ગાંધીનગર
િવરોધ, િવવાદ અને નારાજગીના સમાચારો વચ્ચે 
આખર� ભૂપેન્દ્ર પટ�લના મંત્રીમંત્રીમંડળ� ગુ�વાર� 
બપોર� શપથ ગ્રહણ કયાર્ હતા. રાજભવનમાં 
બપોર� દોઢ વાગ્યે યો�યેલી શપથિવિધમાં 
ક�લ ૨૪ મંત્રીઓએ શપથ ગ્રહણ કયાર્ હતા, 
જેમાંથી ૧૦ મંત્રીઓને ક�િબનેટ કક્ષાનો દરજ્જો 
આપવામાં આવ્યો છ�, જ્યાર� પાંચ રાજ્યકક્ષાના 
મંત્રીઓને સ્વતંત્ર હવાલો આપવામાં આવ્યો છ�. 
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીક� ક�લ નવ ધારાસભ્યોએ 
શપથ લીધા છ�. નવી સરકારમાં પૂવર્ સ્પીકર 
રાજેન્દ્ર િત્રવેદી નંબર ટૂ જ્યાર� �તુ વાઘાણી 
નંબર ૩ રહ�શે. નવા મંત્રીમંડળમાં દિક્ષણ 
ગુજરાતનો દબદબો �વા મળી રહ્યો છ�, જ્યાર� 
કચ્છની બાદબાક� કરવામાં આવી છ�. નવા 
મંત્રીમંડળમાં નો �રપીટ િથયરી લાગુ કરતા 
�પાણીના એક�ય મંત્રીને સ્થાન નથી અપાયું. 
શપથગ્રહણ સમાર�ભમાં પૂવર્ સીએમ િવજય 
�પાણી તેમજ પૂવર્ ડે. સીએમ નીિતન પટ�લ પણ 
મંચ પર �વા મળ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છ� ક�, 
નીિતન પટ�લ નારાજ છ�, અને કોઈના સંપક�માં 
નથી તેવી અટકળો વચ્ચે તેમણે શપથગ્રહણ 
સમાર�ભમાં દ�ખા દ�તા ઘણા લોકોને આશ્ચયર્ 
થયું હતું. આમ તો શપથિવિધ બુધવાર� સાંજે 
ચાર વાગ્યે થવાની હતી. પર�તુ તમામ જૂના 
મંત્રીઓને પડતા મૂકવાના હોવાની વાત વહ�તી 
થતાં ભાજપમાં અસંતોષ ફ�લાયો હતો. ક�ટલાક 
પૂવર્ મંત્રીઓએ પૂવર્ સીએમ �પાણી અને પ્રદ�શ 
અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલ સાથે મુલાકાત કરીને 
પોતાનો િવરોધ વ્યક્ત કય� હતો. તેવામાં 
રાજભવનમાં તમામ તૈયારી થઈ ગયા બાદ 
અચાનક શપથિવિધનો કાયર્ક્રમ પડતો મૂકવામાં 
આવ્યો હતો.

�વરાેધ, �વવાદ 
અને નારાજગી 
વ�ે રા� 
મંત્રીમંડળની 
શપથ�વ�ધ

ભૂપે�� પટ�લના મં�ીમંડળમ� 10 
ક� �બનેટ સ�હત 24 મં�ી સામેલ
દ�ક્ષણ ગુજરાતનાે દબદબાે, ક�ની બાદબાકી, નાે �રપીટ �થયરીથી જૂના મંત્રીઅાે ઘરભેગા

નવા મંત્રી મંડળમાં કયા મંત્રીને કયા ખાતાની ફાળવણી કરાઈ
ભૂપેન્દ્ર પટ�લઃ સા.વ.િવ., 
વહીવટી સુધારણા 
અને આયોજન, �હ 
અને પોલીસ હાઉસ�ગ, 
માહીતી પ્રસારણ, 
પાટનગર  યોજના, 
શહ�રી િવકાસ અને 
શહ�રી �હ િનમાર્ણ, 
ઉદ્યોગ, ખાણ અને 
ખનીજ, નમર્દા, બંદરો, 
તમામ નીિતઓ અને 
અન્ય કોઈ મંત્રીઓને 
ફાળવાયેલ ન હોય 
તેવા  િવભાગો.

 રાજેન્દ્ર િત્રવેદીઃ મહ�સૂલ, આપિત્ત 
વ્યવસ્થાપન, કાયદા અને ન્યાય તંત્ર, 
વૈધાિનક અને સંસદીય બાબતો 

  �તુભાઈ સવ�ભાઈ વાઘાણીઃ શિક્ષણ 
(પ્રાથિમક, માધ્યિમક અને પ્રૌઢ), ઉચ્ચ 
અને તાંિત્રક િશક્ષણ, િવઞ્જાન અને 
પ્રાઉધ્યોિગક

 �િષક�શભાઈ ગણેશભાઈ પટ�લઃ 
આરોગ્ય પ�રવાર કલ્યાણ, તબીબી 
િશક્ષણ, જળસંપિત્ત અને પાણી પુરવઠો  

 પૂણ�શ મોદીઃ માગર્ અને મકાન, વાહન 
વ્યવહાર, નાગરીક ઉડ્ડયન, પ્રવાસન 
અને યાત્રાધામ િવકાસ  

 શરાઘવ�ભાઈ હ�સરાજભાઈ પટ�લઃ 
ક�િષ, પશુપાલન, ગૌ સંવધર્ન 

 કનુભાઈ મોહનલાલ દ�સાઇઃ નાણા, 
ઉ�ર્, પેટ્રોક�િમકલ્સ 

 ક�રીટિસંહ �તુભા રાણાઃ વન, પયાર્વરણ, 
કલાઈમેટ ચેન્જ, છાપકામ અને સ્ટ�શનરી 

 નર�શભાઈ મગનભાઈ પટ�લઃ આ�દ�િત 
િવકાસ, અન્ન અને નાગ�રક પુરવઠો 
અને ગ્રાહકોની સુરક્ષા  

 પ્ર�દપિસંહ ખનાભાઈ પરમારઃ સામા�ક 
ન્યાય અને અિધકારીતા 

 અજુર્નિસંહ ઉદ�િસંહ ચૌહાણઃ ગ્રામ 
િવકાસ અને ગ્રામ �હ િનમાર્ણ

ક�બીનેટ મંત્રીઓ



ટોરોનટો
કોવિડ -૧૯ મહામારીથી સૌથી િધુ અસર પામનારા સેકટસ્સ 

પૈકીના હોટેલ સેકટરને હિે સારા દિિસોની આશા છે. કેમ કે, 
મહામારી િરવમયાન ગ્ેટર ટોરોનટો વિસ્ારની હોટેલોમાં ૮૦ ટકા 
રૂમો ખાલી રહ્ા હ્ા. ૬પ હોટેલ ્ો પુરી રી્ે બંધ થઈ ચૂકી હ્ી. 
હિે જયારે િધુ લોકો િેકસીન લઈ ચુકયા છે અને સરકાર પણ પ્રિાસ 
પરના પ્રવ્બંધો હટાિી રહી છે. તયારે હોટેલોમાં રૂમ બુદકંગ માટે 
્પાસ શરૂ થઈ ગઈ છે. એટલે ટૂદરઝમ સેકટરમાં આશાનો સંચાર 
થયો છે. ગ્ેટર ટોરોનટો હોટેલ એસોવસયેશનના સીઈઓ ટેરી મુનડેલે 
કહ્ં હ્ું કે, મોટાભાગની હોટેલસ જે મહામારી િરવમયાન બંધ રહી 
હ્ી, એ હિે ફરીથી ખુલિા માંડી છે. એ બધા અમેરીકન પ્રિાસીઓ 

આિે એની રાહ જો્ા હ્ા. કેમ કે, હોટેલોમાં યોજા્ી ઈિેનટસની 
ખોટ િ્ા્સ્ી હ્ી. હિે જયારે પ્રિાસ પ્રવ્બંધો હટી ગયા છે તયારે હિે 
એ બધા ફરીથી કામ માટે ્ૈયાર થઈ રહ્ા છે. 

્ેમણે કહ્ં કે, હિે હોટેલોમાં યોજા્ી ઈિેનટસ માટેના બુદકંગ ફરી 
શરૂ થઈ રહ્ા છે. એ ભલે ઓછી સંખયા માટેની હોય. પણ એનાથી 
હોટેલ ઉદ્ોગને પાછા બેઠા થિામાં મિિ મળશે. જો કે, પહેલા જેિી 

સસથવ્માં આિિાની મજલ ઘણી લાંબી છે, એ પણ અમે જાણીએ છીએ. 
િળી, ફરીથી કામ શરૂ કર્ી િખ્ે સટાફની ્ંગી પણ અમારા માટે મોટો 
પડકાર હશે.  હોટેલ એસોવસયેશન ઓફ કેનેડાના સીઈઓ સુસી ગ્ીનોલે 
કહ્ં હ્ું કે, મહામારીને કારણે અમે મોટાભાગનો સટાફ ગુમાિી ચુકયા 
છીએ અને ઘણાં ્ો આ દફલડ છોડી ગયા છે. એમને પાછા લાિિાના 
અમારા પ્રયાસો ચાલી રહ્ા છે. ્ેમણે એમ પણ કહ્ં હ્ું કે, પહેલા જેિી 
સસથવ્માં આિિામાં કિાચ આિ્ા િર્સ સુધી રાહ પણ જોિી પડશે. કેમ 
કે, અતયારે હોટેલોની રૂમ ઓકયુપનસી ર૦૧૯ની સરખામણીમાં પ૦ 
ટકા ઓછી છે. આમ છ્ાં ટૂદરઝમ સેકટર ઝડપથી પાછું બેઠું થશે એિી 
આશા છે. એમાંય સરકાર િેકસીન પાસપોટ્સથી લોકોને સુરક્ાની ખા્રી 
આપિા માંગે છે.  આ બાબ્ અમને મિિરૂપ થશે.

પ્રવાસ પરના પ્રતિબંધાો હટવાની શરૂઆાિ થિાં જ રુમ બુકીંગ માટો િપાસ શરુ થઈ
ઓનટેદરયોના હોટેલ ઉદ્ોગને હિે લાભની આશા

ઓનટટેરરયો
વહનિુ ફોરમ કેનેડા, કેનેડા વહનિુ 

શાળાઓ, મોક્ દ્ાર વહનિુ સમશાન 
સેિાઓ, કેનેડા વહનિુ શાળાઓ, વશરડી 
સાઇનાથ મંદિર, કેનેડા વહનિુ સિયંસેિકો, 
િોઇસ ફોર સેફ સકકૂલ, કેનેદડયન 
એકેડેમી ઓફ સાયનસ એજયુકેશન એનડ 
કલચર અને અનય ઘણી સંસથાઓ દ્ારા 
યુવનિવસ્સટીના િલણ સામે વિરોધ પ્રિશ્સન 
કયુું હ્ું.  િલડ્સ ટ્ેડ સેનટ પર આ્ંકિાિી 
હુમલાની િીસમી િર્સગાંઠ સાથે એક 
વહનિુફોવબક ઇિેનટને સમાપ્ત કરિાની 

વહલચાલના વિરોધમાં કાય્સક્રમ યોજાયો 
હ્ો. આ સમયે એચએફસીના ્ાવહર 
અસલમ ગોરા સાથે અનય સંસથાઓના 
પ્રવ્વનવધઓ અને કેનેદડયન વહનિુ 
ડાયસપોરાના કેટલાક વયવતિઓ હ્ા. 
દિિસની શરૂઆ્માં જારી કરાયેલા 
સત્ાિાર વનિેિનમાં પ્રોફેસર રોનડા મેકિેન 
(યુવનિવસ્સટી ઓફ ટોરોનટો વમવસસાગાના 
િાઇસ વપ્રસનસપાલ)એ જણાવયું હ્ું કે, 
“યુવનિવસ્સટી ઓફ ટોરોનટો વમવસસાગા 
આગામી ગલોબલ વહનિુતિને સમાપ્ત કરિા 
માટે આગામી ઇિેનટનું આયોજન કરી 

રહી નથી. આગલા દિિસે રોનડા અને 
કેનેડા વહનિુ સમુિાયના ને્ાઓ સાથેની 
એક બેઠકમાં વહંિુ, વહનિુતિ અને વહનિુતિ 
પ્રતયે સપષ્ટપણે નફર્ના િલણનો વિરોધ 
િશા્સિાયો હ્ો. જે બાિ યુવનિવસ્સટીના 
હૂંફાળા પ્રવ્ભાિથી વનરાશ, મંડળે 
વિરોધમાં જાહેરા્ કરી હ્ી કે, 
પદરરિમાં યુવનિવસ્સટીની ભાગીિારી સીધી 
કે આડક્રી રી્ે પક્પા્, ભેિભાિપૂણ્સ 
િલણ ધયાનમાં આિશે કાનૂની ઉપાય 
સક્મ બંધારણીય સત્ા પાસેથી માંગિામાં 
આિશે.

ટોરોનટો
ઓનટેદરયોના હિામાન વિભાગની 

આગાહી મુજબ આ િર્સના વશયાળાનો 
પ્રારંભ ભારે ઠંડી અને વહમિર્સથી થશે. 
કેનેડાના હિામાન વિભાગની મંગળિારે 
જાહેર થયેલી યાિીમાં જણાિિામાં આવયું 
હ્ું કે, પાનખરના મધયભાગ સુધી 
્ાપમાન સામાનય રહેશે. 

હિામાન શાસત્ી ડો. વગલહામે કહ્ં 
હ્ું કે, ઓનટેદરયોમાં સપટેમબર અને 
ઓકટોબર િરવમયાન સામાનયથી િધુ 
ગરમી રહેશે. પરં્ુ તયારબાિ મોસમમાં 
અચાનક પલટો આિશે. પાનખરના અં્ 
પછી બિલા્ી પેટન્સ મુજબ વશયાળાની 
શરૂઆ્ િહેલી થઈ શકે છે અને 

શરૂઆ્માં જ ભારે ઠંડીને કારણે પ્રાં્માં 
બરફની ચાિર જોિા મળી શકે છે.  અહીં 
વહમિર્સની પણ શકય્ાઓ િધુ રહેશે. જેને 
કારણે જનજીિન થંભી જશે. રજા જેિો 
માહોલ જોિા મળશે. ખાસ કરીને િવક્ણ 
પવચિમમાં આિેલા ગ્ેટલેકસ વિસ્ારમાં 
ભારે વહમિરા્સની શકય્ાઓ જોિા મળી 
રહી છે. સામાનય રી્ે અહીં દડસેમબરમાં 
સામાનય ઠંડી જોિા મળ્ી હોય છે. પણ 
આ િરષે િધુ ઠંડી પડશે અને વક્રસમસની 
રજાઓ િરવમયાન વહમિરા્સ પણ થઈ શકે 
છે. છેલ્ા િીસ િર્સમાં આિું બનયું નથી. 
જે આ િરષે બને એિી પુરી સંભાિના છે. 
આ રી્ે ભારે ઠંડી સાથેના વશયાળાની 
શરૂઆ્ની આગાહી કરિામાં આિી છે.

કેનેડામાં વહંિુ પ્રતયે નફર્ ફેલાિ્ા 
કાય્સક્રમનો સંગઠનો દ્ારા ઉગ્ વિરોધ

કાોઈપણ ભોદભાવ યુક્ત વલણ સામો કાયદાકીય રક્ષણ માંગવા ચીમકી આપાઈ
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ઓનટેદરયો પ્રાં્માં વશયાળામાં 
ભારે ઠંડી-વહમિરા્સના એંધાણ

ટોરોનટો
એપલના ફોન, કમપયુટર કે િોચ ઉપયોગ કરનારા 

વિશ્વભરના ઉપભોક્ાઓએ ્ાતકાવલક ધોરણે 
આઈઓએસ અપડેટ કરાિિું જરૂરી અને ્ાદકિનું બની 
ગયું છે. ટેકનો જાયનટ એપલે 
યુવનિ્સવસટી ઓફ ટોરોનટોની 
વસટીઝન લેબે જયારે સપાયિેરના 
ખ્રાની ચે્િણી આપી, તયારથી 
જ વસકયુરીટી પેચની જાહેરા્ 
કરી િીધી હ્ી. લેબોરેટરીના 
િદરષ્ઠ સંશોધક જોન સકોટ રેલીટને મીદડયા સાથેની 
િા્ચી્માં મંગળિારે જણાવયું હ્ું કે, એપલ દ્ારા 
પો્ાના ગ્ાહકો માટે વચં્ાની બાબ્ ખરેખર પ્રશ્નના 
ઉકેલની દિશામાં સારા પ્રયાસ સમી છે. ્ેમણે કહ્ં 

હ્ું કે, ટીમે જે ટેકનીક શોધી છે એનાથી ડીિાઈસમાં 
રહેલા સપાયિેરને એક જ દકલકમાં શોધી શકાય છે. 
જે ઉપભોક્ાની જાણ બહાર પણ એની જાણકારી 
કોઈ િૂર રહીને મેળિી શકે છે. સંશોધકો માને છે કે, 

આ સપાયિેર એનએસઓ ગૃપ 
નામની ઈઝરાયેલી ટેકનોલોજી 
પેઢીએ વિકસાવયું છે. જે સરકાર 
માટે ગુનાખોરી અને ત્ાસિાિને 
રોકિા માટે ઉપયોગમાં લેિાય 
છે. વસટીઝન લેબે કહ્ં હ્ું 

કે, એનો ઉપયોગ સાઉિીના ચળિળકારોને વનશાન 
બનાિિામાં થયો હ્ો. એપલને એ ખામી વિશે કોઈ 
જાણકારી જ નહો્ી અને જયારે એની જાણ થઈ કે 
્ર્ જ કંપનીએ પગલા લેિા પડયા છે. 

મહામારીનો કારણો આન્ય ધંધા િરફ વળનારા 
કમ્મચારીઆાોનો પરિ લાવવા પ્રયાસાો

એપલ દડિાઈસીસમાં સપાયિેરના સંભવિ્ 
ખ્રા અંગે ટોરોનટોની લેબ દ્ારા ખુલાસો 

નવી ટોકનીકથી ડીવાઈસમાં 
રહો લા સ્ાયવોરનો આોક જ 

કકલકમાં શાોધી શકાશો
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ટોરોનટો-ઈસ્લામલાબલાદ
કેનેડાના ઈમિગ્ેશન મિનીસ્ટરે 

િંગળવારે જણાવ્યં હતયં કે, તેિણે અત્ાર 
સયધીિાં કિસેકિ ૧૪૦ અફઘાનોને 
પાકકસતાનના િાગગે કેનેડાિાં પ્રવેશ 
અપાવ્ો છે. આ બધા પાસે 

કેનેડાના સપેમશ્લ મવઝા હતા. 
કેનેડાના ઈમિગ્ેશન મવભાગના િંત્ી 
િાકકો િેનડીમસનોના પ્રવકતાએ કહ્ં હતયં 
કે, આ શરણાર્થીઓને એકાદ બે કદવસ કે, 
અઠવાકડ્ાિાં કેનેડાિાં પ્રવેશ િળી જશે. 
આ બધાને અફઘામનસતાનર્ી ખૈબર ઘા્ટના 

િાગગે પાકકસતાન આવવા જણાવ્યં હતયં. 
જે હાલિાં લોકો ટ્રકો અને પાકકસતાની 
સૈમનકોને કારણે જાિ ર્ઈ ચયક્ો છે 
અને હવે ત્ાં તામલબાનના બંદૂકધારીઓ 
છે. ર્ોડા અઠવાકડ્ા પહેલા એ મવસતાર 
અફઘાન સૈન્ના કબ્જાિાં હતો. હવે એ 
તામલબાનના હાર્િાં છે. તામલબાનના 
સફેદ ધવજ હેઠળ સરહદ પર તૈનાત ગાડ્ડસ 
બંને કદશાિાંર્ી આવનારાઓને રોકી રહ્ા 
છે. જો કે, જેિની પાસે મવઝા હો્ તેિને 
જવા દેવાની તૈ્ારી તામલબાનોએ બતાવી 
છે. પણ એને િા્ટે રાહ જોવા કહી રહ્ા 

છે. બાકીનાઓને પાછા જવા કહી રહ્ા 
છે. દસતાવેજોની ચકાસણીિાં કલાકો વીતી 
જા્ છે. તેિની પાસે અફઘામનસતાનર્ી 
પાકકસતાન જવાની પરવાનગી હોવી જરૂરી 
છે. ત્ારબાદ કોમવડ -૧૯નયં ્ટેસ્ટીંગ ર્ા્ 
છે. ત્ારબાદ જ તેિને જવા દેવાિાં આવે 
છે. કાબયલના એક આઠ જણાના પકરવારે 
િધરાતે કેનેડી્ન ધવજ સાર્ે સાિાન 
લઈને કાબયલ છોડ્યં હતયં. આ પકરવારે 
િીકડ્ાને જણાવ્યં હતયં કે, સરહદ પાર 
કરવાનયં ઘણયં િયશકેલ બની ગ્યં છે. એિાં 
ઘણો સિ્ લાગે છે. 

જીટીએમલાં ૩૯ ટકલા મતદલારો લ્બર્ અને 33 ટકલા નલાગરરકો કન્ઝર્વેરટર્ને મત આપે તેર્ી શકયતલા
ટોરોનટો

કેનેડાિાં ફેડરલ સરકાર િા્ટેની ચૂં્ટણીના 
િતદાન આડે ર્ોડો સિ્ બાકી રહ્ો છે. ત્ારે 
આવી રહેલા સવગેક્ષણોના આંકડાઓ દશા્ડવી રહ્ા 
છે કે, મલબરલ પા્ટથી તેને િા્ટેની િો્ટી વો્ટબેંક 
સિાન જી્ટીએિાં રસાકસી બાદ પણ સારી લીડ 
િેળવી શકશે. 

જી્ટીએિાં ૩૯ ્ટકા િતદારો મલબરલ પા્ટથી 
તરફનો ઝયકાવ દશા્ડવે છે. જ્ારે ૩૩ ્ટકા િતદારો 
કનઝવગેક્ટવના પક્ષિાં િત આપે એવી સંભાવના છે.

આ સવગેક્ષણ ફોરિ રીસચ્ડનયં છે જે શમનવારે 
જાહેર ર્્યં હતયં. ૧પિી ઓગસ્ટર્ી શરૂ કરા્ેલા આ 
સરવેિાં રીસચ્ડ ્ટીિે એવયં તારણ કાઢ્યં છે કે ૧પ 
્ટકા િતદારો ન્ય ડેિોક્ે્ટસને પસંદ કરે છે, ૧૦ ્ટકા 
લોકો પીપલસ પા્ટથી તરફી છે. જ્ારે ગ્ીન પા્ટથીની 

તરફેણિાં ૩ ્ટકા િતદારો જોવા િળી રહ્ા છે. 
મલબરલસને સૌર્ી વધય ્ટેકો ૪૧૬ લોકોનો િળ્ો 
હતો. જેિાં િમહલાઓ અને ૬પ વર્ડર્ી વધય વ્ના 

લોકો હતા.  સરવેિાં ભાગ લેનારાઓ પૈકી ૯૦પ 
મવસતારોિાં તેિને (લીબરલ)ને લીડ િળી શકે 
છે. દરમિ્ાન કનઝવગેક્ટવસને ૪પ ર્ી પ૪ વર્ડના 

વ્જયર્નો ્ટેકો િળી શકે છે. િો્ટાભાગના રપ 
વર્ડની આસપાસની વ્ના િતદારો એનડીપી 

તરફ ઝયકાવ ધરાવી રહ્ા છે. ફોરિ રીસચ્ડના 
અધ્ક્ષ લોન્ડ બોઝીનોફે િીકડ્ાને જણાવ્યં હતયં કે 
મલબરલસ હવે સારી સસર્મતિાં જણાઈ રહ્ા છે. જો 
મલબરલ નેતાઓ ચૂં્ટણી પહેલાનયં અઠવાકડ્યં આ 
મવસતારિાં પ્રચાર કરશે તો િતદાનિાં િો્ટો ફરક 
જોવા િળી શકે છે. 

મલબરલસને ૪૧૬ મવસતારિાં સરસાઈ િળી 
શકે છે. આ ઉપરાંત ૯૦પ મવસતારિાં પણ સરસાઈ 
િળવાની સંભાવના છે. જો કે જી્ટીએિાં પીપીસી 
પણ પોતાનયં જોર વધારી શકે છે. એક િમહના 
પહેલાની સરખાિણીિાં અત્ારનયં મચત્ એવયં જોવા 
િળે છે કે મલબરલસને સરસાઈ િળશે પણ એને 
િા્ટે ભારે રસાકસીનો િયકાબલો પણ રહેશે.

ગ્ે્ટર ્ટોરોન્ટોિાં મલબરલસ-કનઝવગેક્ટવસ વચ્ે કાં્ટાની ્ટક્કર

ઘા્ટના રસતે પાકકસતાન પહોંચ્ા બાદ 
અફઘાન પકરવારોનયં કેનેડા તરફ પ્ર્ાણ

અફઘાનમાં તાલીબાને કબજે કરતા 
પાકકસતાન પહાંચવામાં પણ લાેકાેને મુશકેલી

મલાસક પહેય્યું નહીં હોય 
તેર્લા નલાગરરકો મતદલાન 

કરર્લા ન આર્ે

જગમીત લિંઘની પલાટટી 
NDP રકંગમેકરની 
ભૂલમકલા ભજર્શે

ઓન્ટેકર્ો : ઈલેકશન કેનેડાએ ચેતવણી 
આપી છે કે, જો કોઈ પણ પ્રાંતિાં કોઈ પણ 
િતદાર િતદાન િર્કે િાસક પહેરવાનો ઈનકાર 
કરે તો તેિને િતદાન નહીં કરવા દેવાિાં આવે. 
ઈલેકશન કેનેડાના પ્રવકતાએ એક ્ાદીિાં 
જણાવ્યં હતયં કે, જે કોઈ િાસક પહેરવાનો 
ઈનકાર કરે તેિને િતદાન િર્કિાં પ્રવેશ નહીં 
આપવાિાં આવે.  સાસકેચ્ાન, ન્ય બ્યનસમવક, 

નોવા સકોમસ્ા, 
મપ્રનસ આઈલેનડ, 
ન્ય ફાઉનડલેનડ અને 
લાબ્ાડોર, ્યકોન 
અને નયનાવયતિાં 
લોકો િા્ટે હાલિાં 
ઈનડોર પ્રવૃમતિ વખતે 
િાસક પહેરવો 

ફરમજ્ાત નર્ી. આ ઉપરાંત અન્ પ્રાંતોિાં 
ઈિેલર્ી િતદાન કરનારાઓને િાસકર્ી િયકકત 
િળશે. એ્ટલે એ રીતે ઈિેલર્ી િતદાનને વધય 
પ્રોતસાહન િળશે. એને િા્ટે અરજી કરવાની 
િયદત ૧૪િી સપ્ટેમબરની સાંજના ૬.૦૦ 
વાગ્ા સયધીની છે.  જે િતદાતાઓ તબીબી 
કારણે િાસક પહેરી નર્ી શકતા. તેિણે એ 
મવશેના પયરાવાઓ રજય કરવાના રહેશે. આ 
મન્િિાં અલબ્ટા્ડની શાળાઓને િયકકત િળશે. 
કેિકે ત્ાં સકકુલબોડ્ડ જ આવા પયરાવાઓ િેળવે 
છે. ઈલેકશન કેનેડાએ વધયિાં જણાવ્યં હતયં કે, 
ચૂં્ટણી કાિગીરીિાં રોકા્ેલા કિ્ડચારીઓ, 
ઉિેદવારો અને ઉિેદવારોના પ્રમતમનમધઓએ 
ફરમજ્ાત િાસક પહેરવો પડશે અને સોમશ્લ 
કડસ્ટનસ જાળવવયં પડશે. 

કેનેડા: કેનેડાની આિ-સભાની 20િી 
સપ્ટેમબરે ્ોજાનારી ચૂં્ટણીિાં િૂળ પંજાબના 
એવા જગિીતમસંઘના નેતૃતવ નીચેની ધી ન્ૂ 
ડેિોક્ેક્ટક પા્ટથી (NDP) ફરી અેક વખત કકંગ 
િેકરની ભૂમિકા ભજવે તેવી પૂરી સંભાવના 
દેખાઈ રહી છે. 20િી સપ્ટેમબરે ્ોજનારી આ 
ચૂં્ટણી સંબંધે િળતા પ્રવાહો ઉપરર્ી લાગે છે કે 
તે ફેડરલ ઇલેકશનિાં મલબરલસ અને કનઝવગેક્ટવસ 
વચ્ે ક્ટોક્ટીની સપધા્ડ 
છે તે સિ્ે જગિીત 
મસંઘની નાની પા્ટથી 
ભલે ર્ોડી જ બેઠકો 
િેળવે, પરંતય તે 
બેઠકોના સાર્ર્ી 
બેિાંર્ી અેક પક્ષ 
સરકાર રચી શકે તેિ 
છે. 2019િાં વત્ડિાન વડાપ્રધાન જસસ્ટન ટ્રૂડોની 
મલબરલ પા્ટથીએ 338ના હાઉસ ઓફ કોિનસિાં, 
157 બેઠકો િેળવી હતી. જે બહયિતી િા્ટે ૧૩ 
ઓછી હતી. જ્ારે કનઝવગે્ટીવે ૧૨૧ બેઠકો 
િેળવી હતી. તે વખતે જગિીત મસંધની પા્ટથી 
NDPને ૨૪ બેઠકો િળી હતી. તેણે ટ્રુડોની 
પા્ટથીને સાર્ આપતા તેઓ સરકાર રચી શક્ા 
હતા. ૨૦૧૯િાં પણ ટ્રુડોની મલબરલ પા્ટથીએ 
NDPના ્ટકાર્ી જ િાઈનોરી્ટી ગવનિેન્ટ રચી 
હતી. તે સવ્ડ-મવકદત છે. 

પોતાની લઘયિમત સરકારને બહયિતી 
સરકારિાં ફેરવવાની ઈચછાર્ી ટ્રુડોએ પોતાની 
સરકારે, કોમવડ-૧૯ની િહાિારી સિ્ે 
ભજવેલી ભૂમિકાના મવશ્ાસ ઉપર રહી અચાનક 
જ ચૂં્ટણીની જાહેરાત કરી દીધી હતી. 

કોરોનાઃ બેલે્ટને બદલે ઈિેલર્ી િતદાન 
કરનારાની સંખ્ા વધવાની સંભાવના

કેનેડાના ચૂંટણીતંત્રના અંદાજ કરતા સરેરાશ મતદાનમાં ઘટાડાની ભીતત
્ટોરોન્ટો ઃ ફેડરલ ચૂં્ટણીનયં િતદાન જ્ારે આવતા 

અઠવાકડ્ે ર્નાર છે ત્ારે અંદાજે એક મિમલ્નર્ી 
વધય કેનેડી્ન િતદારો ઈિેલર્ી િતદાનનો મવકલપ 
પસંદ કરે એવી સંભાવના છે. ઈલેકશન કેનેડાના 
અંદાજની સરખાિણીિાં િતદાન ઓછય ર્વાની 
પણ શક્તા નકારી શકા્ એિ નર્ી. કોમવડ-૧૯ 
િહાિારીને કારણે િો્ટાભાગના િતદારો બેલે્ટને 
બદલે ઈિેલર્ી િતદાન કરવાનયં પસંદ કરશે એવયં 
સંગઠન િાને છે.

ઈલેકશન કેનેડાએ હાર્ 
ધરેલા સવગેક્ષણ િયજબ બેર્ી 
ત્ણ મિલી્ન કેનેડી્ન 
િતદારો ઈિેલર્ી િતદાન 
િા્ટે તૈ્ારી દશા્ડવી રહ્ા 
છે. જે ર૦૧૯ની ચૂં્ટણીની 
સરખાિણીિાં પ૦૦૦૦ 
િત વધય રહેશે. હવે જ્ારે 
બેલે્ટર્ી િતદાનનો મવકલપ 
પસંદ કરવા િા્ટે કેનેડી્ન િતદારો પાસે એક જ 
કદવસનો સિ્ બાકી છે ત્ારે વધયને વધય િતદારો 
ઈિેલર્ી િતદાન કરે એવી સંભાવના છે. અત્ાર 
સયધીિાં ૯૮પ૦૦૦ િતદારોએ જ િેલર્ી -બેલે્ટર્ી 
િતદાનની ઈચછા વ્કત કરી છે. પર૦૦૦ િતદારો 
જે કેનેડાર્ી બહાર રહે છે તેિણે પણ ઈિેલર્ી 
િતદાનની રીકવેસ્ટ િોકલી હતી.

સપેશી્લ બેલે્ટર્ી િતદાન કરનારાઓ િા્ટે 
ઈલેકશન કેનેડાની બહાર રાખેલા બેલે્ટ બોકસિાં 
િતપત્ નાંખવાની ગોઠવણ કરવાિાં આવી છે. આવા 

િતદારોએ બેલે્ટ પર પોતાની પસંદગીના ઉિેદવારનયં 
નાિ લખવાનયં રહેશે. આ ઉપરાંત હોસસપ્ટલો અને 
જેલની બહાર પણ બેલે્ટ બોકસિાં પણ િતપત્ો 
નાંખી શકશે. 

ઈલેકશન કેનેડા એવી અપેક્ષા રાખે છે કે, 
સપેમશ્લ બેલે્ટ િા્ટેની રી-કવેસ્ટસિાં વધારો ર્ઈ 
શકે છે. જે ઈિેલર્ી કરી શકાશે. િતદાનના એક 
કદવસ અગાઉ સયધી િતદારો પોતાની મવનંતી રૂબરૂિાં 
કે ઈિેલર્ી કરી શકશે. ઈિેલર્ી િતદાન કરવા 

િાંગતા િતદારો ઈલેકશન 
કેનેડાની વેબસાઈ્ટ પર 
બેલે્ટ રીકવેસ્ટ િોકલી 
શકશે. જેની સિ્ િ્ા્ડદા 
૧૪િી સપ્ટેમબરની સાંજે 
૬ વાગ્ા સયધી કરવાની 
રહેશે. િતદાન ર૦િી 
સપ્ટેમબરને સોિવારે 
ર્નાર છે. ચીફ ઈલેકશન 

ઓકફસર સ્ટીફન પેરોલ્ટે ચૂ્ં્ટણી અમધકારીઓને 
ચેતવણી આપી છે કે, િેલર્ી આવેલા િતોની ગણતરી 
ર૧િી સપ્ટેમબર પહેલા નહીં કરવી. કેિ કે, બેલે્ટર્ી 
ર્્ેલા િતદાનની ક્ટઓફ સિ્ની િ્ા્ડદા પયરી ર્્ા 
બાદ જ ગણતરી ર્ઈ શકશે. ૧.૩ મિલી્ન કેનેડી્ન 
િતદારોએ શયક્વારે જ એડવાનસ પોલસિાં િતદાન 
ક્યું હતય. ઈલેકશન કેનેડાએ જણાવ્યં હતયં કે શમન અને 
રમવવારના િતદાનના આંકડાઓ હજય િેળવવાના 
બાકી છે. ર૦૧૯ની ચૂં્ટણી સિ્ે એડવાનસ પોલિાં 
૪.૯ મિમલ્નર્ી વધયએ િતદાન ક્યું હતયં.

મતદાન મથકાે 
પર કાેતવડ 
ગાઈડલાઈનનું 
પાલન કરાવાશે

2019માં ટ્ૂડાેઅે 
પણ NDPના 

ટેકાથી સરકાર 
રચી હતી
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શનિવાર ે ગજુરાતિા મખુ્યમતં્રીપદથેરી 
નવજ્ય રૂપાણરીએ રાજીિામુ ં આપરીિે 

આખા રાજ્યિે આચંકો આપરી દરીધો, આ સાથે 
જ લાબંા સમ્યથરી 
ટાઢાબોળ ગજુરાતિા 
રાજકારણમા ં અચાિક 
ગરમાટો આવરી ગ્યો. 
રૂપાણરીએ રાજીિામુ ંકેમ 
આપ્યુ ં તવેા અણરીદાર 
સવાલો સાથ ે રાજ્યિુ 
સકુાિ હવ ેકોિ ેસોંપાશે 
તિેરી અટકળો પણ ચાલુ 
થઈ. આખર ે રનવવારે 
બપોર ે ગાધંરીિગરમાં 

દદલહરીથરી આવલેા મતં્રી તોમર અિે અમરીત 
શાહિરી હાજરરીમા ં નવધા્યકદળિરી બઠેક ્યોજાઈ 
અિ ે ગજુરાતિા મખુ્યમતં્રી તરરીકે ઘાટલોડરી્યાિા 
પ્રથમવાર ચૂટંા્યલેા ધારાસભ્ય ભપૂને્દ્ર પટેલિરી 
પસદંગરી કરાઈ. આ પ્રનરિ્યા તો માત્ ઔપચાદરક 
જ હતરી. ભપૂને્દ્ર પટલે તો રનવવાર ે બપોર સધુરી 
ક્યા્ંય નચત્મા ં જ િહોતા અિ ે િરીનતિ પટેલિરી 
તાજપોશરી િક્રી હો્ય એવો માહોલ સજાજા્યો હતો. 
ખદુ ભપૂને્દ્ર પટલેિ ે પણ રનવવાર ે સવાર ે પોતે 
ગજુરાતિા ભાનવ મુખ્યમતં્રી છ ે એવો અણસાર 
સધુધા ં િહોતો. પરતં ુ રુપાણરીએ નવધા્યક દળિરી 
બઠેકમા ં ભપૂને્દ્ર પટલેિા િામિરી દરખાસત મકુી 
અિ ે તિેે હાઈકમાન્ડિો આદશે માિરીિે સૌ 
ધારાસભ્યોએ તિેે વધાવરી લરીધરી. આ સાથ ે જ 
િરીનતિ પટલેિા સરીએમ બિવાિા સપિા ફરરી 
રોળાઈ ગ્યા. ૨૦૧૭મા ંપણ છલે્રી ઘડરીએ તમેિું 
પતુ ંકાપરીિે નવજ્ય રૂપાણરીિ ેમખુ્યમતં્રીપદ ેબસેાડરી 
દવેા્યા હતા.ભપૂને્દ્ર પટલેિરી પસદંગરીથરી ગજુરાતિાં 
લોકોિ ેપણ આચંકો લાગ્યો છ.ે તિંુે કારણ એ કે, 
ભપેૂન્દ્ર પટલે લોકોિ ે ચરીફ નમનિસટર મદટદર્યલ 
લાગતા જ િથરી. ભપૂને્દ્ર પટેલિે રાજ્ય કક્ાિા 
રાજકારણિો કોઈ અિુભવ િથરી કે ગજુરાતિા 
સગંઠિિો પણ અિભુવ િથરી. તમેણ ેઅત્યાર લગરી 
સથાનિક રાજકારણમા ં છબછનબ્યા ં ક્યાાં છ ે અિે 
તમેા ંપણ એવા કોઈ મોટા હોદ્ા િથરી ભોગવ્યા કે 
ઊડરીિ ેઆંખ ેવળગ ેએવરી કામગરીરરી કરરી િથરી. 

ભપૂને્દ્ર પટલે ૧૯૯૯-૨૦૦૦ અિે  ૨૦૦૪-
૦૫ એમ બ ે વાર મમેિગર િગરપાનલકાિા 
ચરેમિે બન્્યા હતા. ભપૂને્દ્ર પટેલ અમદાવાદ 
મ્યનુિનસપલ કોપપોરશેિમા ં કોપપોરટેર તરરીકે 
ચૂટંા્યા અિ ે૨૦૧૦થરી ૨૦૧૫ સધુરી અમદાવાદ 
મ્યનુિનસપલ કોપપોરશેિિરી સટનેન્ડગં કનમટરીિા 
ચરેમિે રહ્ા હતા. આિદંરીબિે પટલે મખુ્યમતં્રી 
હતા ંત્યાર ેભપૂને્દ્ર પટલેિે ૨૦૧૫-૧૭ દરનમ્યાિ 
ઔડાિા ચરેમિે બિાવા્યા હતા. ભપૂને્દ્ર પટલે 
૨૦૧૭મા ં ઘાટલોદડ્યા નવધાિસભા બઠેક પરથરી 
પહલેરીવાર ચૂટંણરી લડ્ા હતા અિે પહલેરી જ 
નવધાિસભા ચૂટંણરીમા ં ૧.૧૭ લાખ મતિરી જગંરી 
સરસાઈથરી જીત્યા હતા. હવ ે ઉગતા સરૂજિ ે સૌ 
પૂજ’ે એ નહસાબ ે ભાજપવાળા ભપૂને્દ્ર પટલેિાં 
વખાણ ેચડરી ગ્યા છ.ે મરીદડ્યાવાળા આ બાબતમાં 
પાટરીદાર સમરીકરણોિરી વાત કર ે છ.ે વાસતવમાં 
ભપેૂન્દ્ર પટલેિો િબંર આિદંરીબિે પટેલિા કારણે 
લાગ્યો છ.ે ભપૂને્દ્ર પટલે વરસોથરી આિદંરીબિે 
પટલેિા વફાદાર તરરીક ે પકંા્યલેા છ ે અિે તમેિરી 
રાજકી્ય સફળતા આિદંરીબિેિ ે જ આભારરી છ.ે 
એક રરીત ેભપૂને્દ્ર પટલેિ ેમખુ્યમતં્રી બિાવડાવરીિે 
આિદંરીબિેે પોતાિંુ વજિ સાનબત ક્યુાં અિે 
તણેરીએ પોતાિા કટ્ટર રાજકી્ય હરરીફ અનમત 
શાહિ ેજોરદાર લપડાક મારરી છ.ે જો ક,ે રાજ્યમાં 
રુપાણરી સાથ ે મતં્રીઓિ ે પણ બદલવાિા હોવાથરી 
તમામ ેશનિવાર ેરાજીિામા આપરી દરીધા હતા. તથેરી 
બધુવાર ે મતં્રીમંડળિરી શપથનવનધ માટ ે ભાજપે 
જોરશોરથરી ત્ૈયારરી શરુ કરરી. પરતં ુશનિવાર બાદ 
ખદુ ભાજપમા ંજ અસતંોષ ભભકૂવા માડં્ો હતો. 
કારણ ક,ે રપૃાણરીિા રાજીિામાિા એક અઠવાદડ્યા 
પહલેા ંજ ભાજપ ેમોટા ઉપાડ ેજાહરેાત કરરી હતરી 
ક,ે ૨૦૨૨િરી ચૂટંણરી ભાજપ નવજ્ય રૂપાણરી 

અિ ે િરીનતિભાઈ પટલેિા િતેૃતવમા ં જ લડશ.ે 
આ વાતિ ે અઠવાદડ્યુ ં િહોતુ ં થ્યુ ં ત્યા ં રૂપાણરીિે 
બઆેબરૂ કરરીિ ેરવાિા કરરી દવેા્યા. આ બાબતથરી 
ખદુ ભાજપરીઓ જ અચંબામા ં છ.ે રનવવાર બાદ 
િારાજ િરીનતિ પટલે ભપૂને્દ્ર પટલે સાથ ે સરકાર 
રચવાિો દાવો કરવા માટ ેરાજભવિ જવાિ ેબદલે 
મહસેાણા ઉપડરી ગ્યા અિ ે મહસેાણામા ં તમેણે 
બધરી શરમ છોડરીિ ેકહરી દરીધુ ંક,ે આવા તો કટેલા્ય 
આવ્યા અિ ેગ્યા પણ હુ ંતો રહવેાિો જ છુ.ં

ભાજપ ે િરીનતિ પટલેિા ં મિામણા ં શરૂ ક્યાાં, 
ત્યા ં મતં્રીમંડળમા ં પસદંગરીિ ે મામલ ે નવજ્ય 
રૂપાણરી આડા ફાટ્ા. ભાજપે બિેંિ ે મિાવા 
દદલહરીથરી િતેાઓિ ે ગુજરાત દોડાવવા પડ્ા. 
રૂપાણરી સજ્જિતા બતાવરીિ ે આ િતેાઓિે 
મળ્યા જ્યાર ે િરીનતિ પટલે ે તો મંગળવારે 
રાષ્ટરી્ય િતેાઓિ ેમળવાિરી પણ િા પાડરી દરીધરી. 
િરીનતિ પટેલ તો મંગળવાર ે મધરાતે શકંરનસંહ 
વાઘલેાિ ે મળવા ગ્યા હોવાિરી પણ વાત છ.ે 
ગજુરાતમા ભાજપિરી આ ભવાઈિે કારણે 
શપથનવનધિો બધુવારિો કા્યજારિમ પડતો મુકવો 
પડતા આબરુિા ધજાગરા ઉડ્ા. આખર ે કોઈ 
રરીત ે અસતુંષ્ોિ ે વચિો આપરીિ ે મામલો થાળે 
પાડરીિ ેગજુરાતમા ંઅંતે ગુરુવાર ેમુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર 
પટલેિા મતં્રીમંડળિરી શપથનવનધ થઈ. જમેા ં૨૪ 
પ્રધાિોએ શપથ લઈ લરીધા.  િવા મંત્રીમંડળમાં 
પટલે- 8, ક્નત્્ય- 2, ઓબરીસરી- 6, એસસરી- 2, 
એસટરી- 3 તથા જિૈ- 1 મંત્રી છ.ે ક્તે્ પ્રમાણે 
જોઈએ તો સૌરાષ્ટિા 8, ઉતર ગુજરાતિા 3, 
દનક્ણ ગજુરાતિા 7 તથા મધ્યગુજરાતિા 6 
ધારસભ્યિ ેમંત્રી પદ ુમળ્યુ ંછ.ે ભાજપે મંત્રીઓિરી 
પસદંગરીમા ં ‘િો દરનપટ’ થરી્યરરી અમલમા ં મૂકી 
છ.ે આ નિણજા્ય કોિો છ ે એ કહવેાિરી જરુર 
િથરી. કારણ ક,ે મોદરીએ પહલેાથરી ગુજરાતમાં 
પોતાિા નિણજા્યોિો અમલ કરાવ્યો છ.ે 2020િા 
દડસમેબરમા ંરુપાણરી સરકારિરી મુદત પુરરી થવાિરી 
છ.ે આ પહલેા ં 2021મા ં સથાનિક સવરાજ્યિરી 
ચૂટંણરીઓમા ં ભાજપે કોંગ્સેિા સપુડા સાફ કરરી 
િાખં્યા છ.ે આમ છતા ં રુપાણરી સરકારિંુ પતિ 
કમે કરવ ુ પડ્ુ ં તે સવાલ હવે મહતવિો બન્્યો 
છ.ે ગજુરાતમા ં નવધાિસભાિરી ચંૂટણરી આડ ે 14 
મનહિા બચ્યા છ.ે આવા સમ્ય ેવરસોથરી જામેલા 
પક્િા ધરુધંરોિ ેિારાજ કરરીિ ેઘરભેગા કરરી દવેા 
એ િાિરી વાત િથરી. તેિા ંપદરણામ ગમે તે આવરી 
શક ે છ.ે જમેિ ે તગેડરી મુકા્યા છ ે એ ધારાસભ્યો 
અત્યાર ેજ બળવો કરરી િાખ ેએવંુ બિરી શક.ે આ 
ઉપરાતં નવધાિસભાિરી ચંૂટણરી વખતે ભાજપિે 
હરાવવા માટ ે અસતુંષ્ો અંદરખાિ ે કામ કર ે તો 
પણ ભાજપિ ેચંૂટણરી જીતતા િવિજેા પાણરી ઉતરરી 
જા્ય તમે છ.ે મોદરીિા આ પગલાિરી લોકોમાં 
િકારાતમક અસર પડવાિરી ભરીનત પણ છ.ે આ 
નિણજા્યથરી ગુજરાતિ ે ફા્યદો થશ ે ક ે િકુસાિ 
એ મદુ્ો બહ ુ મહત્વિો છ ે અિ ે કમિસરીબે 
જમેિ ે મતં્રી બિાવા્યા છ ે તેમિો રકેોડજા એવો 
ઉતસાહજિક િથરી ક ેજિેા કારણે એ લોકો રૂપાણરી 
સરકાર કરતા ંવધાર ેસારો વહરીવટ આપરી શકશ.ે

કેટલાક રાજકી્ય પદંડતોિા મત ે ગજુરાતમાં 
ભાજપિ ે કોંગ્સેથરી કોઈ ખાસ જોખમ િથરી. 
પરતં ુ આમ આદમરી પાટટીિુ ં સગંઠિ વધરી રહ્ં 
છ.ે રાજ્યમા ં ભાજપ િતેાઓિરી વતજાણૂકં ક,ે 
કને્દ્ર સરકારિા અણઘડ વનહવટમા ં વધતરી 
જતરી મોંઘવારરી, પટે્ોલિા ભકડ ે બળતા ભાવ, 
બરેોજગારરી જવેા મદુ્ા આપ ઉઠાવવા માડં્ુ ં છ.ે 
બરીજી તરફ કોરોિા કાળમા ં રુપાણરી સરકારિરી 
કામગરીરરીથરી પ્રજામા ંમોટાપા્ેય િારાજગરી છ.ે તથેરી 
તિેરી અસર નવધાિસભાિરી ચૂટંણરીમા ંિહીં દખેા્ય 
ત ે માટ ે મોદરીએ આખ ુ મતં્રી મડંળ જ બદલાવરી 
િાખં્યુ ં છ.ે જો ક,ે આ પગલાથરી ભાજપિ ે કટેલો 
ફા્યદો થશ ેત ેતો આવિારો સમ્ય જ કહ ેતમે છ.ે

ભૂપેન્દ્ર પટેલને સુકાન, ચૂંટણી 
જીતવા ભાજપનો જોખમી વ્ૂહ

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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ભλચ

ભારતના લોકિĬય ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ મોદીનો 

આગામી તા.૧૭-૯ ના રોજ ૭૧ મો જ×મ Чદવસ 

છъ. જે Ĭસંગે આજ રોજ તા.૧૬-૯ ની સવારથી 

૭૧ યુવાનો ભλચ રъલવે çટъશન ખાતેની બાબા 

સાહъબની Ĭિતમાથી કыવЧડયાના çટъÉયુ ઓફ યુિનટી 

સુધીની એક નાની મેરાથોન કરશે. 

આઝાદીના ૭૫ વષ↓માં મંગલ Ĭવેશ િનિમǼે 

આઝાદી અ ત મહોÓસવ ના ભાગ λપે ભλચના 

યુવાનો ૯૩ કЫમી ની નમો થોન કરશે. બે 

Чદવસ દોડ લગાવી ૭૧ યુવાનો તા.૧૭-૯ ના 

રોજ એસઓયુ ખાતે પહ℮ચી સરદાર Ĭિતમાને 

પુæપાંજિલ અપ↓ણ કરી નરъ×ĩ મોદી ને ૭૧ મા 

જ×મ Чદવસની નમો થોન ભેટ આપશે. આઝાદી 

અ ત મહોÓસવના ભાગ λપે નરъ×ĩ મોદીના ફЫટ 

ઇЩ×ડયા ના çવ ને પૂણ↓ કરવા ભλચ િજ·ા 

ભાજપા ˛ારા નમો થોન નું આયોજન કરવામાં 

આãયું છъ. આવતી કાલ તા.૧૭-૯ ના રોજ નરъ×ĩ 

મોદીના ૭૧ મા જ×મ Чદવસે ભλચ િજ·ાના 

૭૧ યુવાનો નમો થોનની મોદીને ભેટ આપશે. 

આજ રોજ તા.૧૬-૯ ની વહъલી સવારના છ 

કલાકы ભλચ રъવલે çટъશનથી ૭૧ યુવાનો ૯૩ 

કЫમીની મેરાથોન માટъ દોડ લગાવશે. ભλચથી 

ઝઘЧડયા પહ℮ચેલી નમો થોનનું çવાગત કરી Óયાં 

ચા નાçતો કરાવી ૭૧ દોડવીરો બપોરના સમયે 

ઉમ·ા ખાતે પહ℮ચશે. 

મોદીના 71મા જ×મ Чદનેે 71 યુવાનોની 
ભλચથી SOU સુધી નમો થોન યો શે

સુરતમાં મોડી રાĦે ઊભેલી 
ĺક પાછળ કાર ભટકાઈ, 
Ħણ જણાનાં કλણ મોત

સુરત

શહъરમાં મોડી રાĦે ઈÉછાપુર પોલીસ 

çટъશનની બાજુમાં જ એક કાર અકçમાતની 

ઘટના બની હતી. જેમાં ગાડીમાં સવાર ૫ 

લોકોમાંથી ૩ લોકોના ઘટનાçથળъ કમકમાટી 

ભયા↨ મોત નીપËયા હતા. સુરતમાં ઈÉછાપુર-

હ રા રોડ પર અકçમાતની ઘટનામાં સુરતના 

૩ લોકોના મોત નીપËયા હતા. કવાસ પાЧટયા 

ન ક અ ણી ĺકની પાછળ એક કાર અથડાતા 

તેમાં સવાર ૩ ãયિŪના કમકમાટીભયા↨ મોત 

નીપËયા છъ, Ëયારъ ગંભીરરીતે ઈ Ġçત ૨ 

ãયિŪને સારવાર માટъ હોЩçપટલમાં એડિમટ 

કરવામાં આãયા છъ. અકçમાત એટલો ભયાનક 

હતો કы સમĠ કાર કŵરઘાણ વળી ગઈ હતી.

આЧદÓય ઠાકરъને ‘આઇ 
િવલ Чકલ યુનો’ મેસેજ 
કરનારો સુરતથી ઝડપાયો

સુરત

મહારા∆ િશવસેનાના પયા↓વરણ મંĦી 

આЧદÓય ઠાકરъને ટъÄçટ મેસેજ ઉપર આઇ 

િવલ Чકલ યૂનો મેસેજ લખી ધમકЫ આપનાર 

જલગાંવના ધનંજય ગોકЮલ િનકમનેે સુરત 

પોલીસે રъલવે çટъશન ન ક આયુવ›Чદક ગરનાળા 

પાસેથી ઝડપી લઇ મુંબઇ પોલીસને સ℮Øયો હતો. 

બી.એસ.સી. કરનાર આ યુવાનને ઓ.બી.સી. 

િવ˜ાથЪ↓ તરીકы મળતી ૪૫૦૦ની çકોલરિશપ 

દોઢ વષ↓ થવા છતાં નિહ મળી હોવાથી યુવાન 

આЧદÓય ઠાકરъને રજૂઆત કરવા મુંબઇ પહ℮Éયો 

હતો, પરѕતુ મુલાકાત નિહ મળતાં એસ.એમ.

એસ કરી ધમકЫ આપી હતી. સુરત ĝાઇમ Įા×ચ 

મંગળવારъ સુરત રъલવે çટъશને દોડી ગઇ હતી. 

સુરત

સુરત અને ઉધના રъલવે çટъશનના પુન:િવકાસનો અંદાજે 

ખચ↓ ૪ વષ↓ની સમયમયા↓દામાં λ.1285 કરોડ છъ. ઉદયપુર, 

સુરત અને ઉધના રъલવે çટъશનોના પુન:િવકાસ અંગે ગતરોજ 

તા.14મીના   રોજ યો યેલી Ĭી-િબડ બેઠકમાં 14 અĠણી 

ડેવલપસ↓, ફіÐસ અને ક×સàટ×Îસ ઉપЩçથત રΝાં હતાં.

આ Ħણ çટъશનોના પુન:િવકાસ માટъ ફરિજયાત ભારતીય 

રъલવે çટъશન ડેવલપમે×ટ કોપђ↓રъશન (IRSDC) ˛ારા પૂવ↓-

િબડ બેઠકો હાથ ધરવામાં આવી હતી. વધુ સારી મુસાફરીના 

અનુભવ માટъ આંતરરા∆ીય એરપોટ↓ની સાથે અÓયાધુિનક 

સુિવધાઓ પૂરી પાડવા માટъ રъલવેના પુનઃિવકાસનો ઉˆъશ 

આ રъલવે çટъશનોને રъલોપોિલસમાં λપાંતЧરત કરવાનો છъ. 

સુરત મàટી-મોડલ ĺા×સપોટ↓ હબ (MMTH) રъલવે 

çટъશનને ખાસ હъતુના વાહન, સુરત ઈЩ×ટĠેટъડ ĺા×સપોટ‼શન 

ડેવલપમે×ટ કોપђ↓રъશન િલિમટъડ (SITCO) ˛ારા 

પુન:િવકાસ કરવામાં આવશે, જે IRSDC, GSRTC 

અને SMC, મંĦાલય વŵે કіપનીઝ એÄટ, 2013 હъઠળ 

અમલમાં આવશે. જેની મંજૂરી સાથે રъલવે અને ગુજરાત 

સરકાર સંયુŪ સાહસ તરીકы સમાિવΓ થયેલ છъ.  

સુરતમાં પ ી સાથે સબંધ રાખનાર 
માસીયાઈભાઈને પિતએ પતાવી દીધો

સુરત

સુરતના પાંડેસરા ભિŪનગર-૩માં 

રહъતા અને કલરકામ કરતાં સતીષ 

ગામા િનશાદની પ ી મુ³−³ીદъવીનો તેના 

જ માસીયાઈ ભાઈ અમર ત િનશાદ 

સાથે Ĭેમ પાંગયђ↓ હતો. સોમવારъ સાંજે 

સિતષ પર અમર તનો ફોન આãયો 

હતો અને જણાãયું હતું કы, કюલાસનગર 

ચોકડી પાસે મુ³−³ીદъવી અને બંને 

બાળકોને લઇને ઊભો છъ. પ ી અને 

બંને બાળકોને પોતે લઇ જવા માંગે છъ.

બ³−³ે એકબી  સાથે વાત કરતાં 

હતા. એક વષ↓ પહъલા પ ીનું Ĭેમ 

Ĭકરણ સિતષે પકડી પા ું હતું, 

Óયારથી બ³−³ે વŵે સતત ખટરાગ 

ચાલતો હતો. સિતષે પ ી મુ³−³ીદъવીને 

અનેક વખત સમ વવાની કોિશશ કરી 

હતી, પરѕતુ તે તેના Ĭેમી અમર ત 

સાથે જવા માટъ મŨમ હતી. સોમવારъ 

çથળ પર છૂટુ કરવા કરવા માટъ 

આવવા દબાણ કરતાં સતીષ આãયો 

હતો, પરѕતુ çથળ ઉપર છૂટું બોલીને 

છૂટું કરવા કરતાં પોલીસ મથકы લખાણ 

કરીને બંનેને જવા કЅં હતું. મુ³−³ી અને 

અમર ત પોલીસ મથકમાં જવા તૈયાર 

ન હતા અને પિત પોલીસ મથકમાં 

જઇને જ લખાણ કરી આપવાની વાત 

કરતાં બંને વŵે વાત વણસતા સિતષે  

માસીયાઈ ભાઈ અમર તના પેટમાં 

ચØપુ હુલાવી દીધુ હતું

સુરત, ઉધના રъલવે çટъશનના પુન:િવકાસ 
માટъ િવકાસકતા↓ઓની િĬ-િબડ બેઠક મળી
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બનાસકાંઠા

પિવĦ ધામ અંબા માં ભાદરવી 

પૂનમનો મેળો રદ કરવામાં આãયો છъ. 

આ અંગેનો આદъશ હ િવભાગે કયђ↓ 

છъ. જેમાં હ િવભાગના આદъશમાં 

જણાવવામાં આãયું છъ કы પદયાĦીઓ 

અને સંઘને મંજૂરી આપવામાં આવી 

નથી. તેમજ માĦ બાધા, આખડી, 

મા×યતા હોય તેઓને જ મંЧદરમાં Ĭવેશ 

આપવામાં આવશે. અહỲ ન℮ધનીય 

છъ કы કોરોના વાયરસની Ħી  લહъર 

ના આવે તેની અગમચેતીના પગલે 

આ વષ › પણ અંબા માં ભાદરવી 

પૂનમનો મેળો રદ કરવામાં આãયો છъ. 

પિવĦ ધામ અંબા  મંЧદરъ ભŪોની 

ભારъ ભીડ મતી હોવાથી મંЧદર 

બંધ રાખવા અંગેનો મહÓવનો િનણ↓ય 

લેવામાં આãયો છъ. તેમજ પગપાળા 

સંઘોને પણ મંજૂરી નહỲ આપવાનો 

િનણ↓ય લેવામાં આãયો છъ. પિવĦ ધામ 

અંબા નો ભાદરવી પૂનમનો મેળો 

છъ·ી ઘડીએ હિવભાગે રદ કરી 

દીધો છъ. ન℮ધનીય છъ કы કોરોનાની 

વત↓માન પЧરЩçથિતને Öયાનમાં રાખતા 

હાલ અંબા નો ભાદરવી પૂનમનો 

મેળો રદ કરાયો છъ.

સાણંદમાં સાળાની પ ીની હÓયા 
કરનાર પિત અને પ ીની ધરપકડ 

સાણંદ 
સાણંદમાં સાળાની પ ીની હÓયા 

કરવા બદલ નણદોઇ તથા તેની 

પ ીની ધરપકડ કરવામાં આવી છъ. 

વષ↓ ૨૦૨૦માં કыનાલમાંથી મળъલી 

લાશની તપાસમાં અમદાવાદ ĝાઈમ 

Įા×ચે ગુનો ઉકыલી નાÅયો હતો.

સાણંદમાં રહъતા સગા સાળાના 

ઘરъ અવાર નવાર અવર જવર કરતાં 

નણદોઇને સાળાની પ ી સાથે Ĭેમ 

સંબંઘ બંધાયો હતો. બાદમાં Ĭેમમાં 

અંધ Ĭેમી પંખીડા ભાગી ગયા હતા. છ 

મિહના સુધી Ĭેમી પંખીડા સાથે રΝા 

હતા. તોડાક સમય પછી બંને વŵે 

ઝઘડા થતાં Ĭેમીને પ ી યાદ આવી 

હતી. જેથી Ĭેમી પોતાની અગાઉની 

પ ીને પણ અલગ ઘરમાં રાખી 

એની સાથે કыટલોક સમય િવતાવવા 

લાÆયો હતો. તે દરિમયાન પોતાના 

લ વનમાં નડતરλપ એવી Ĭેિમકા 

અને સાળાની પ ીથી છૂટકારો 

મેળવવા  દѕપિતએ કારસો રÉયો 

હતો. Ĭેમાંધ પિતએ સાળાની પ ીને 

મારી નાખવાના ઇરાદા સાથે એક 

Чદવસ ચામાં ઉѕઘની ગોળી પીવડાવી 

દъતાં તેણીની બેભાન થઇ ગઇ હતી. 

બાદમાં પિત અને પ ી તેણીને બેભાન 

અવçથામાં ગાડીમાં નાખી કыનાલ પાસે 

લઇ ગતા હતા. Óયાં તેના હાથ પગ 

બાંધી કыનાલમાં ધકыલી દીધી હતી. 

અંબા માં ભાદરવી પૂનમનો મેળો 
રદ, પદયાĦીઓ-સંઘને મંજૂરી નહỲ
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મુંબઈ- અમદાવાદ વŵે બુલેટ ĺેન દોડાવવાના 

ĬોજેÄટનો ઝડપી અમલ થઈ રΝો છъ Óયારъ વડોદરા 

શહъરની હદમાંથી રъàવે çટъશનની આજુબાજુ 

માંથી બુલેટ ĺેન પસાર થવાની છъ Óયારъ વડોદરા 

Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનની ખુ·ી જÆયાની જમીન 

સંપાદનની કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ તેમાથંી વડોદરા 

Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનને હાઇ çપીડ રъલ કોપђ↓રъશન 

˛ારા λ.167 કરોડની રકમ ĬાΆ થશે તેમજ 

કોપђ↓રъશન હાઇ çપીડ રъલ કોપђ↓રъશન પાસેથી 

ઇЩ×ĝમે×ટલ ЧડЩçĺÚયુશનનો ચાજ↓ પણ વસુલાત 

કરશે. વડોદરા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનની çથાયી 

સિમિતમાં રજૂ થયેલી દરખાçતને જણાãયું છъ કы 

મુંબઈ અમદાવાદ હાઇ çપીડ રъલ કોપђ↓રъશન ˛ારા 

બુલેટ ĺેન ĬોજેÄટ તૈયાર થઈ રΝો છъ તેના માટъ 

રçતામાં આવતી જમીન બુલેટ ĺેન ઓથોЧરટીને 

આગોતરા કબ  સોમવાર તથા કોપђ↓રъશનને વળતર 

ચૂકવી ને જમીન ફાળવવાની કાય↓વાહી કરાશે.

બુલેટ ĺેન પોજેÄટઃ જમીન સંપાદન બદલ 

વડોદરા કોપђ↓રъશનને 167 કરોડ મળશે

çપેિશયલ 26 çટાઈલ ઃ 
દાહોદમાં IT અિધકારી 
બનીને ઘરમાં લૂંટ ચલાવી

નЧડયાદ

Чફàમ ‘çપેિશયલ 26’ની જેમ દાહોદની 

બુરહાની સોસાયટીમાં 4 લોકોએ નકલી 

ઈ×કમટъÄસ અિધકારી બનીને દરોડાની આડમાં 

લૂંટ ચલાવી હોવાનો Чકçસો Ĭકાશમાં આãયો 

છъ. આ અંગે ĬાΆ િવગતો મુજબ, દાહોદની 

બુરહાની સોસાયટીમાં 4 જેટલા શÅસો 

ઈ×કમટъÄસ અિધકારી તરીકы પોતાની ઓળખ 

આપીને રોફ જમાવીને ઘરમાં ઘુçયા હતા. Ëયાં 

પЧરવારને બંદૂકવાળુ લાઈટર બતાવીને લૂંટ 

ચલાવીને ફરાર થઈ ગયા હતા. આ દરિમયાન 

આસપાસના લોકોએ નકલી ઈ×કમટъÄસ 

અિધકારી બનીને આવેલા 2 લોકોને ઝડપી 

પા ા હતા. 

મોડાસા પાિલકાના િવરોધ 
પΤના નેતાને મીમ 
પાટЪ↓એ સçપે×ડ કયા↓

મોડાસા

મોડાસા નગરપાિલકાની ગત ફыબુ્રઆરી 

માસમાં યો યેલ ચૂંટણીમાં વોડ↓ નં.૭ માંથી 

એઆઈએમઆઈએમ(મીમ) પાટЪ↓માંથી ચૂંટાઈ 

આવેલા નગર સેવક એવા િવરોધ પΤના નેતાને 

પΤમાંથી સçપે×ડ કરી તમામ હોˆા ઉપરથી દૂર 

કરાયા છъ. જયારъ આ ચચા↓çપદ કાઉЩ×સલરનું 

રા નામું પΤના હોˆъદારો ˛ારા નગરપાિલકા 

Ĭમુખને સ℮પી દъવામાં આવતાં જ આ Ĭકરણ 

નગરમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બ×યું હતું. આ નગર 

સેવક રѕગરъલીયા મનાવતા ઝડપાયા હોવાની ચચા↓ 

નગરમાં ચગદોળъ ચડી છъ. Óયારъ  આ રા નામું 

મંજૂર કરાશે તો નગર પાિલકાની વધુ એક બેઠકની 

પેટા ચૂંટણી યોજવાની તંĦન ેફરજ પડશે.

25 તોલા સોનાની 
ભેટ ચડાવાઈ

અંબા  મંЧદરને સુવણ↓મય બનાવવાની 
યોજના અંતગ↓ત આજે સાણંદના 
રહъવાસી તે×ĩિસંહ માનિસંહ 
વાઘેલાના પЧરવાર ˛ારા ૨૫૧ Ġામ 
સોનાની ભેટ ધરાવવામાં આવી હતી. 
જેની અંદા ત Чકіમત λા. ૧૨,૧૭,૩૫૦ 
થવા ય છъ. આ માઈ ભŪ પЧરવાર 
˛ારા માતા ના ચરણોમાં સોનાની  
ભેટ ધરાવવામાં આવી હતી.
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BOBની સયા ગંજ Įાંચનું 

લોન કૌભાંડ બહાર આãયા બાદ હવે 

જેતલપુર Įા×ચનું લોન અને કыશ ĝыЧડટનું 

કૌભાંડ બહાર આãયું છъ જેમાં મહъશ 

અડવાણીના પЧરવારજનો એ િવિવધ 14 

કіપની ખોલીને બ′ક.ઓફ.બરોડા પાસેથી 

અંદાજે λિપયા 25 કરોડની લોન મેળવી 

હતી જેમાંથી λ.15.21કરોડની બાકЫ 

વસૂલાત રહъતા તેઓને wilful 

Чડફોàટર તરીકы હъર કરી બ′ક.

ઓફ.બરોડા ˛ારા િસÄયોЧરટાઈઝેશન 

એ×ડ reconstruction of 

financial એસેÎસ એ×ડ 

એ×ફોસ↓મે×ટ of િસÄયોЧરટી 

ઇ×ટરъçટ એÄટ વષ↓ 2002 ના કાયદા 

મુજબ િમલકત જΆીની કાય↓વાહી 

હાથ ધરાઈ છъ.

મકરપુરા િવçતારમાં રહъતા અને 

કરિચયા રાજ ઇ×ડçĺીયલ પાક↕ 

C-14માં િવિવધ કіપનીઓ ખોલનાર 

(1)મહъશ તુલસીદાસ અડવાણી, (2) 

િનમ↓લા મહъશ અડવાણી, (3) ભરત 

મહъશ અડવાણી (4) રીતુ મહъશ 

અડવાણી અને (5) Чકશોરી મહъશ 

અડવાણી એ વડોદરાની બ′ક ઓફ 

બરોડાની જેતલપુર Įા×ચમાંથી વષ↓ 

2018માં અદંાજે λિપયા 25 કરોડની 

લોન અને કыસ ĝыЧડટ મેળવી હતી 

તેમાંથી કыટલીક રકમ તેઓએ ભરપાઈ 

કયા↓ બાદ િવિવધ 14 કіપનીના નામે 

20 એકાઉ×ટ બ′કના અિધકારીઓ 

˛ારા ખોલવામાં આãયા હતા તે તમામ 

çસી એકાઉ×ટ 12 ઓÄટોબર 2018 

થી12માચ↓ 2019 દરÜયાન રોજ બ′ક 

˛ારા વીલ ફЮલ Чડફોàટર તરીકы હъર 

કરી એન.પી.એ. કરવામાં આãયા હતા.

મહъશ અડવાણી Ġુપની 14 કіપનીઓ 

˛ારા સમયસર નાણાં ભરપાઇ નહỲ 

કરતા આખરъ બ′કના સǼાવાળાઓએ 

કіપનીની સાવલી તાલુકાના કરિચયા 

Щçથત રાજ ઇ×ડçĺીયલ પાક↕માં 

આવેલા Øલોટ નંબર સી/14 અને સી/2 

િમલકતના જમીને દÙતર પર બો  

દાખલ કરાવી માĦ િસÜબોિલક પઝેશન 

મેળવી લઈ સંતોષ મા×યો હતો.

થરા પાિલકાની ચૂંટણી પહъલા રાજકЫય 
ભૂકіપ, 50 ક℮Ġેસીઓ ભાજપમાં ડાયા

ખેડĮΜામાં સુĬિસˇ અંિબકા માતા  
મંЧદરъ 1200 કરતાં વધુ ધ  ચડાવાઈ

મહъશ અડવાણીના પЧરવાર ˛ારા 
14 કіપનીના નામે લોન કૌભાંડ

પાટણ ઃ બનાસકાંઠા િજ·ાના 

કાંકરъજ તાલુકાની થરા નગરપાિલકાની 

સામા×ય ચૂંટણી માટъ આગામી 3 

ઓÄટોબરъ મતદાન થવા જઈ રЅં છъ, 

Óયારъ ચૂંટણી પહъલા મોટો રાજકЫય 

ભૂકіપ આãયો છъ. જેમાં ક℮Ġેસના 

50થી વધુ કાય↓કતા↓ઓ ભાજપમાં 

ડાઈ ગયા છъ. કાંકરъજની થરા નગર 

પાિલકાની ચૂંટણી પહъલા યો યેલા 

ભાજપના કાય↓ĝમમાં ક℮Ġેસના વЧરΗ 

આગેવાન તેમજ નગર પાિલકાના 

પૂવ↓ Ĭમુખ ધીλભાઈ શાહ સિહત 

50થી વધુ સિĝય ક℮ગી કાય↓કતા↓ઓ 

ભાજપમાં સામેલ થઈ ગયા છъ. થરા 

નગરપાિલકાની 24માંથી 24 બેઠકો 

તવાનો સંકàપ કરીને ક℮Ġેસના 

કાય↓કતા↓ઓએ પાટЪ↓ સાથે છъડો ફાડીને 

ભાજપમાં ભળી જતાં રાજકારણ 

ગરમાયું છъ. થરા નગરપાિલકાની 

સામા×ય ચૂંટણી માટъ 3 ઓÄટોબરъ 

મતદાન થવાનું છъ અને 5 ઑÄટોબરъ 

પЧરણામ હъર થવાનું છъ. 

ખેડĮΜા ઃ ખેડĮΜા ખાતે આવેલ 

મા જગતજનની અંબેમાના પરીસરમાં 

ભŪો સતત દશ↓ન માટъ આવી રΝા 

છъ. માતા  મંЧદરમાં ૧૨૦૦ કરતા 

પણ વધુ ધ  ચડાવવામાં આવી છъ. 

૧૦ Чદવસમાં Ħણ લાખ કરતા વધુ મા 

ભŪો પદયાĦીઓએ મા ના ચરણો 

આગળ શીશ ઝુકાવી અંબા  તરફ 

તેમના રથ અને સંઘો સાથે અંબા  

તરફ વરસતા વરસાદમાં Ĭયાણ કરી 

રΝા છъ. ખેડĮΜા ખાતે આવેલા 

સુĬિસˇ યાĦાધામ અંિબકા માતા  

મંЧદરъ છъ·ા ૧૦ Чદવસથી સતત મા 

ભŪો ગુજરાતભરમાંથી ચાલતા આવી 

રΝા છъ. પદયાĦીઓને રોકાઈને બી  

Чદવસે અંબા  Ĭયાણ કરъ છъ. મા 

ભŪો પદયાĦીઓને શાંિતથી નીરિવ  

દશ↓ન થાય માટъ મંЧદરના ĺçટીઓ 

તેમજ çટાફ સતત દъખરъખ રાખવામાં 

આવી રહી છъ. 

જેતલપુના મેનેજર અને CC અાે ફસરને ટ મનેટ કયા હતા

િહѕમતનગર માક⎯ટ 
યાડ↓ની 25 સØટъÜબરъ 
ચૂંટણી યો શે

િહѕમતનગર

િહѕમતનગર ખેતીવાડી ઉÓપ³−³ બ ર 

સિમિતના હોúેદારોની મુદત પુણ↓ થતા 

ખેડુત, વેપારી અને સહકારી ખરીદ-

વેચાણ મંડળીઓના િવભાગ સિહત 

૧૬ Чડરъકટરોની ચંુટણી આગામી તા. 

૨૫ સØટъÜબરъ યો નાર છъ. ચુંટણી 

Ĭિĝયા સંપ³−³ થયા બાદ બી  Чદવસે 

એટલે કы ૨૬ સØટъÜબરъ મત ગણતરી 

હાથ ધરાશે. માક⎯ટ યાડ↓ની ચુંટણીને 

પગલે તાલુકાના સહકારી ΤેĦમાં ભારъ 

ગરમાવો આવી ગયો છъ. 

િહѕમતનગર ખેતીવાડી ઉÓપ³−³ 

બ ર સિમિતના હોúેદારોની મુદત 

પુણ↓ થતા તંĦ ˛ારા ચુંટણી Ĭિĝયા 

માટъનુ હъરનામુ ĬિસÖધ થતા 

િહѕમતનગર તાલુકાના સહકારી 

રાજકારણમાં ભારъ ગરમાવો આવી 

ગયો છъ. માક⎯ટ યાડ↓ના ખેડુત મત 

િવભાગમાં ૧૦ સÛયો વેપારી મત 

િવભાગના ૪ સÛયો અને સહકારી 

ખરીદ-વેચાણ મંડળીઓના મત 

િવભાગના બે મળી ૧૬ સÛયો ચુંટવા 

માટъ તા.૨૫ સØટъÜબરъ ચુંટણી યો શે. 

મોડાસા

િભલોડા તાલુકાના કમઠાડીયા રોડની સાઈડમાં 

હાથમતી નદીના પુલની બાજુમાં ૫૫ વિષ↓ય 

મિહલા પાલો લેવા ઝાડી ઝાંખરામાં ગઈ હતી. તે 

દરÜયાન મિહલાની પાછળ અ Òયા બે ઈસમોએ 

પીછો કરી મિહલાની ઓઢણીથી મોઢા અને 

આંખો ઉપર ઓઢણી બાંધી દઈ મિહલાના પગમાં 

પહъરъલા ચાંદીના કડાની લૂંટ કરાઈ હતી. અંદાજે 

૭૫ તોલાના ચાંદીના કડલા Чકі.λ.૩૬ હ રની 

લૂંટ કરી બે શÅશો નાસી છુટયા હતા.

િભલોડાના ગોિવંદનગરમાં રહъતા કમુબેન 

રમણભાઈ દъવીપૂજકы ન℮ધાવેલી ફરીયાદમાં 

જણાãયા મુજબ ગત શુĝવારъ સવારના ૮ 

વાÆયાના સુમારъ ઘરъથી કમઠાડીયા રોડની બાજુમાં 

પડતર જમીનમા ં બકરા માટъ પાલો લેવા ગયા 

હતા.તે દરÜયાન મિહલાની પાછળ બે અ Òયા 

ãયિŪઓ પીછો કરી મિહલાને પકડી લઈ દુપžો 

ખ′ચી મિહલાના મોઢъ અને આંખો ઉપર બાંધી દઈ 

મિહલાને થોડે આગળ લઈ ગયા હતા.અને પગમાં 

પહъરъલ ચાંદીના કડલા કાઢી લીધા હતા.અંદાજે 

૭૫ તોલાના ચાંદીના કડલા Чકі.λ.૩૬ હ રની 

લૂંટ કરી અ Òયા બે શÅસો નાસી છુટયા હતા. 

આ બનાવ સંદભ › કમુબેન રમણભાઈ દъવીપૂજકы 

િભલોડા પોલીસ çટъશનમાં ફરીયાદ ન℮ધાવી હતી.

િભલોડામાં કમઠાЧડયા પાસે મિહલા બંધક 
બનાવી 75 તોલાના ચાંદીના કડલાની લૂંટ
બે શ ાે બળજબરીથી ચાંદીના કડા પગમાંથી કાઢી ફરાર થઇ ગયા
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કÉછ 

DRIના અિધકારીઓએ 

મુ×ĩા પોટ↓ પર બે ક×ટъનરોની 

અંદર Ĭિતબંિધત નશીલી 

દવાઓ બાબતે બાતમી મળતા 

તેને અટકાવી દીધા હતા. જે 

બાદ તેની તપાસ માટъ FSLની 

પણ મદદ લેવામાં આવી 

હતી. તપાસમાં સામે આãયું 

હતું કы, અફઘાિનçતાનથી 

દЧરયાઈ માગ › આવેલા આવેલા 

ક×ટъનરોમાં પાવડરની આડમાં 

2500 કરોડનો કોકыઈનનો 

મોટો જÔથો લવાયો હતો. આ 

ક×ટъનરની અંદર મોટી માĦામાં 

Ĭિતબંિધત ļÆસ ગુજરાતમાં 

ઘુસાડવાના અફઘાિનçતાનના 

ļÆસ માЧફયાઓનો Øલાન હતો. 

 કы હવે તેમના આ Øલાન 

પર પાણી ફરી વâયું છъ. એક 

ક×ટъનરમાં તપાસ પૂણ↓ થઈ 

ચકૂЫ છъ, Ëયારъ અ×ય એક 

ક×ટъનરમાં તપાસ ચાલી રહી 

છъ. હવે NCB આ Ĭિતબંિધત 

નશીલો પાવડર કોણે 

અફઘાિનçતાનમાંથી મંગાãયો? 

તેની તપાસ કરી રЅં છъ.  

મુ×ĩા પોટ↓ પર ડીઆરઆઈની કાય↓વાહી 
2500 કરોડનો ļÆસનો જÔથો ઝડપાયો

જૂનાગઢ

સૌરા∆માં ઝંઝાવાતી વરસાદъ 

િવરામ લીધો છъ પરѕતુ તારા ના 

કારણે વેદનાનું વાવાઝોડું ફвіકાઈ રЅં 

છъ. છલકાયેલા ૪૬ જળાશયો અને 

ગાંડીતૂર નદીઓના પૂરથી ૧૨૬ માગા↓ે 

હજૂ બંધ છъ, રાજકોટ, મનગર, 

જૂનાગઢ િજ·ાના ૨૦૦થી વધુ 

ગામડામાં ભારъ તારા  થઈ છъ, Ëયાં 

હજૂ કોઈ સહાય ન મળતા Ġામજનો 

માટъ ઉપર આભ નીચે ધરતી જેવી 

Щçથિત છъ.

રાજકોટના લોધીકા તાલુકામાં 

૨૦ ઈєચ વરસાદъ ભયંકર તબાહી 

સ  હતી. લોિધકડી ડેમ તુટતા કોઠા 

િપપળીયા, ચાંપાબેડા, ન℮ઘુ િપપળીયા, 

કાલંભડી ન℮ધણચોરા ગામમાં 

ખાનાખરાબી થઈ છъ Óયા હજુ પણ 

Ġામજનોના આંસુ લુછવા કોઈ નેતા 

કы અિધકારી પહ℮Éયો નથી.જૂનાગઢ 

િજ·ામાં વરસાદъ િવરામ લીધો છъ 

પરѕતુ હજૂ પૂરના પાણી ઓસયા↓ નથી. 

૪૫ ગામોમાં હજૂ પાણી ભરાયેલા છъ. 

િજ·ાના ૩૧ રçતા હજૂ બંધ છъ.

દъવકા નદીના પૂરથી તારાજ 

વેરાવળની સોસાયટીઓમાં ભારъ 

તારા  વા મળી છъ. ગડુ સુધીના 

માગ↓ ઉપર ઠъર-ઠъર ગાબડા પડી ગયા 

છъ. મ′દરડા, માિળયા હાટીના, કыશોદ 

ĠાÜય પંથકમાં ખેતરો ધોવાઈ ગયા 

છъ. મનગર શહъરમાં પૂરĠçત 

િવçતારોમાં પાણી ઓસયા↓ બાદ હવે 

ઠъર-ઠъર ગંદકЫથી રોગચાળાની ભીિત 

સ ↓ઈ છъ.

મેઘાની બે ટગથી સૌરા ટમ  બેહાલ, કરોડોનું નુકસાન
46 ડેમાે છલકાતાં ગાંડીતૂર નદીઅાેનાં પાણીથી મનગર, જૂનાગઢના અનેક ગામાે સંપક વહાેણા થઈ ગયા

મોરબી

મોરબીના િવસીપરામાં આવેલ મЧદના 

સોસાયટીમાં ગત રાĦે પોતાના ઘર પાસે બેઠъલા 

મોરબી નગરપાિલકાના પૂવ↓ ઉપĬમુખ ફાιખ 

મોટલાણી અને તના પુĦ ઈЩÜતયાઝ પાસે 

અચાનક જ 5 ઈસમો છરી અને ધાЧરયા જેવા 

હિથયારો સાથે ધસી આãયા હતા. િપતા-પુĦ કіઈ 

સમજે એ પહъલા જ 5 શÅસો તેમના પર તૂટી 

પ ા હતા અને બંનેને મોતને ઘાટ ઉતારીને ફરાર 

થઈ ગયા હતા.

આ ઘટનાની ણ થતાં એસપી, ડીવાયએસપી 

સિહત ઉŵ પોલીસ અિધકારીઓનો કાફલો 

ઘટના çથળъ દોડી આãયો હતો. આ મામલે 

તકની પ ીએ 5 આરોપીઓ રЧફક જેડા, 

અસગર ભžી , જુસબ ભžી, આિસત સુમરા 

અને મોઈન દાવલીયા િવιˇ ફЧરયાદ ન℮ધાવી 

છъ. હાલ તો પોલીસે ફЧરયાદના આધારъ તપાસના 

ચĝો ગિતમાન કયા↓ છъ. મોરબી િજ·ામાં છъ·ા 

10 Чદવસમાં હÓયાના 4 જુદા-જુદા બનાવોમાં કЮલ 

6 લોકોની હÓયા કરવામાં આવી છъ. હજુ પોલીસ 

આ ઘટનાના આરોપીઓનું પગેι મેળવી શકЫ 

નથી, Óયાં વધુ એક બેવડી હÓયાનો બનાવ સામે 

આãયા પોલીસની કામગીરી પર સવાલ ઉઠી રΝાં 

છъ. સૌરા∆ના પેЧરસ ગણાતા મોરબીમાં હÓયા 

જેવી ઘટનાઓનું સતત વધી રહъલું Ĭમાણે લોકો 

માટъ િચંતાનું કારણ બ×યું છъ.

દિΤણ ગુજરાત અને સૌરા∆માં છъ·ા બે Чદવસથી 
ધોધમાર વરસાદ પડી રΝો છъ. સૌરા∆ના અનેક 
િવçતારોમાં બે Чદવસમાં ૨૫થી ૩૦ ઈєચ જેટલો 
વરસાદ પડતાં ભારъ નુકશાની જવાની ભીતી 
છъ. રાËયમાં ૧૨ હ રથી વધુનું çથળાંતર પાંચ 
મોત, હ રો હъÄટરમાં પાક ધોવાયો છъ. અનેક 
િવçતારોમાં હજુ પણ પાણીનો Ĭવાહ ચાલુ હોવાથી 
અÓયારъ સવ›ની કામીગીરી શλ થઈ નથી પરѕતુ 
૨૦૦થી પણ વધુ રçતાઓને ધોવાઈ ગયા હોવાનો 

અંદાજ છъ. જે Ĭમાણે માĦ રçતાઓમાં જ ૨૨૦ 
કરોડથી વધુનું નુકશાન જવાનો અંદાજ છъ, આ 
આંક વધશે તેવુ પણ અનુમાન થઈ રЅં છъ. અનેક 
િવçતારો બેટમાં ફыરવાયા હોવાથી બે Чદવસમાં ૧૨ 
હ રથી વધુ લોકોનું çથળાંતર કરવામાં આãયું 
હતુ. çથળાંતર કરъલા લોકોને Ëયાં Ëયાં પાણી 
ઓછરવા લાÆયાં છъ Óયાં પરત લાવવાની કામગીરી 
પણ ચાલી રહી છъ. ભારъ વરસાદના પગલે ખેડૂતોની 
હાલત ઘણી કફોડી બની છъ. કારણ કы, ચોમાસુ 

કжષી પાક જેવા કы, મગફળી, કપાસ સિહતનો 
પાક સાવ ખતમ થઈ ગયો હોવાનું çથાિનકોને 
પુછતા ણવા મâયું છъ. આ ઉપરાંત શાકભા ના 
પાકમાં પણ ભારъ નુકાશન છъ. નુકશાનીનો સાચો 
આંક વરસાદના િવરામ બાદ સરવે દરિમયાન જ 
સામે આવશે. çથાિનકોના જણાãયાં Ĭમાણે, મોટા 
Ĭમાણમાં તબાહી મચી છъ. ધોધમાર વરસાદના 
કારણે સૌરા∆ અને દિΤણ ગુજરાતની અનેક 
નદીઓમાં પુરની Щçથિત સ ↓ઈ છъ. 

12 હ રથી વધુનું çથળાંતર: 5 મોત, હ રો હъÄટરમાં પાક ધોવાયો

વેળાવદરમાં વીજળી 
૫ડતાં ૧૦ પશુઓનાં મોત
સુરъ×ĩનગર શહъરમાં મંગળવારъ ણે વરસાદъ 
િવરામ લીધો હોય તેમ Чદવસભર સૂય↓નારાયણ 
તØયા હતા. જયારъ િજ·ામાં માĦ ચોટીલા 
અને ચુડામાં જ વરસાદી ઝાપટાં ન℮ધાયા હતા. 
બી  તરફ સોમવારъ રાĦે વીજળી વેરણ બની 
વેળાવદર ગામમાં ĦાટકЫ હતી. જેમાં ૧૦ 
પશુઓના મોત થયા છъ. 

પૂરĠçતોને મોરારીબાપુએ 
λ. 25 લાખનું દાન કયુ↨

સૌરા∆માં અનેક િજ·ાઓમાં પૂરની Щçથિત સ ↓ઈ 
છъ. ગઈકાલે જ નવિનયુŪ મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલે 
પૂરઅસરĠçતોની મુલાકાત લીધી હતી અને શÄય 
તમામ મદદની ખાતરી આપી હતી. હવે Ĭિસˇ 
કથાકાર મોરારી બાપુ પણ અસરĠçતોની મદદ 
માટъ આગળ આãયા છъ. મોરારી બાપુએ મુÅયમંĦી 
રાહતિનિધમાં 25 લાખ λિપયા અપ↓ણ કયા↨ છъ.

24 કલાક પછી રાજકોટના 
ઉ˜ોગપિતની લાશ મâયો

ભારъ વરસાદમાં તણાયેલા રાજકોટના ઉ˜ોગપિત 
અને મનગરમાં બે લોકો સિહત 3ના તદъહ 
બુધવારъ મâયા હતા. ઉપલેટા પાસે એક યુવાન 
તણાયા બાદ લાપǼા છъ. મનગરને વરસાદના 
િવરામ છતા કોઈ કળ વળી નથી. અહỲ çમશાનથી 
મંЧદરો સુધી ભારъ નુકસાની થઈ છъ, અિલયા, 
સમાણા, ખીમરાણામાં ઠъર-ઠъર પાણી ભરાયેલા છъ. 

મોરબીમાં ડબલ મડ↓ર ઃ પાિલકાના પૂવ↓ 
ઉપĬમુખ અને તેના પુĦની ઘાતકЫ હÓયા
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સૌરવ ગાંગુલીની બાયોપિકની ઘોષણા 
મુંબઇ : મહેન્દ્ર સિંહ ધોની અને મોહમમદ અજહરુદ્ીન પછી વધુ એક ભારતીય સરિકેટરની 

બાયોસપક રૂપેરી પડદે આવવાની તૈયારીમાં છે. લવ ફિલમિે ભારતીય સરિકેટર િૌરવ ગાંગુલી 
પણ ફિલમ બનાવાની ઘોષણા કરી છે. િૌરવ ગાંગુલી ભારતના િિળ કેપટન રહ્ા છે. જોકે 
આ િૌરવ ગાંગુલીનું પાત્ર કયો અસભનેતા ભજવશે તે સવશે હજી કોઇ સનણ્ણય લેવામાં આવયો 
નથી. આ બાયોસપકનું સનમા્ણણ લવ રંજ કરવાના છે. િૌરવ ગાંગુલીએ પોતાની બાયોસપકની 
જાણકારી આપતા િોસશયલ મીફડયા પર ટાંકયુ ંહતું કે, સરિકેટ મારું જીવન રહ્ં છે. 

કોરોનાકાળમાં લોકોની વહારે આવેલા 
 સોનુ સૂદને તયાં IT સરવે

બોસલવૂડ અસભનેતા અને કોરોનાકાળમાં લોકોની મદદ 
કરીને મિીહા પુરવાર થયેલા િોનુ િૂદના ઘર પર બુધવારે 
ઇન્કમટેકિ સવભાગ દ્ારા િર્ણ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં 
આવયું હતંુ. એકાઉન્ટ બુકમાં ગોટાળાના આરોપ બાદ 
ઇન્કમટેકિના અસધકારીઓ દ્ારા િોનુ િૂદના ઘર, 
ઓફિિ અને તેમની કંપનીઓ િાથે િંકળાયેલી 
કુલ છ જગયાઓ પર પ્ોપટટી વગેરે અંગે તપાિ 
કરવામાં આવી હતી. જો કે અસધકારીઓ 
દ્ારા ઘર કે ઓફિિમાંથી કોઇ દસતાવેજો જપ્ત 
કરવામાં આવયા નથી.  ઇન્કમટેકિના કાયદા, 
૧૯૬૧ની કલમ ૧૩૩ એ અંતગ્ણત કરવામાં 
આવતા િર્ણ ઓપરેશનમાં ઇન્કમટેકિ 
અસધકારીઓને જે ખાતાઓમાં ગરબડની શંકા 

જણાય તેવા ખાતાઓ અંગે તપાિ કરવામાં 
આવે છે. જેમાં જો જરૃર જણાય તો અસધકારી 
દસતાવેજ જપ્ત પણ કરી શકે છે.

કંગના રનાૌત 
આાગામી ફિલ્મમાં માતા 
સીતાનું પાત્ર ભજવશે

મુંબઇ : િીતા-એક અવતાર ફિલમમાં કંગના રનૌત મુખય 
રોલમાં જોવા મળવાની છે. ફિલમના ફદગદશ્ણક અલોફકક 
દેિાઇએ આ વાતની પુષ્ટિ િોસશયલ મીફડયા પર કંગનાની એક 
તિવીર શેર કરીને આપી છે. છેલ્ા થોડા િમયથી આ રોલ 
માટે કરીના કપૂરનું નામ રરા્ણમાં હતું. એટલું જ નહીં તેણે આ 
પાત્ર ભજવવા માટે રૂસપયા ૧૨ કરોડના મહેનતાણાની માંગણી 
કરી હતી જેના કારણે તે વધુ રરા્ણમાં હતી. જોકે હવે ફિલમના 
ફદગદશ્ણકે કંગના રનૌતના નામની ઘોષણા કરતા માતા 
િીતાનો રોલ કોણ ભજવશે તે વાત પર પૂણ્ણસવરામ આવી ગયું 
છે.  ફદગદશ્ણક અલોફકકે લખયું હતું કે, હું ફિલમ િીતાના એક 
અવતારમાં િીતાના રોલમાં કંગનાને રૂપેરી પડદે દશા્ણવવા 
ઉતિાસહત છું. અમારી આ પસવત્ર યાત્રા આપણી 
પૌરાસણક કથાઓને જોવાનો નજફરયો બદલાવી 
નાખશે તેવી મને આશા છે.  ફિલમની સનમા્ણત્રી 
િલોની શમા્ણએ જણાવયું હતું કે, અમારી આ 
ફિલમમાં કંગનાના આવવાથી અમે ખુશ છીએ. 
કંગના એક વાસતસવક ભારતીય 
મસહલાની ભાવના અને િારનો 
પ્તીક છે. તે સનડર અને 
િાહિી છે.  ફિલમના લેખકે 
તો પહેલેથી જ િીતાના 

રોલ માટે કંગનાનો 
સવરાર કરી લીધો 

હતો.

રાજ કુંદ્ા સામે ૧૫૦૦ િાનાંની ચાજ્જશીટ દાખલ
પોન્ણ ફિલમો બનાવવાના કેિમાં મુંબઈ રિાઈમ બ્ાન્રે અસભનેત્રી સશલપા શેટ્ીના પસત 
રાજ કુંદ્રા તથા અન્યો િામે  કોટ્ણમાં ૧૫૦૦ પાનાંની રાજ્ણશીટ િાઈલ કરી દીધી છે. 
અહેવાલો મુજબ મુંબઈ રિાઈમ બ્ાન્રે િેબ્ુઆરી ૨૦૨૧માં નવ લોકોની ધરપકડ 
કરી તેમની િામે રાજ્ણશીટ િાઈલ કરી હતી, તયારે તેમાં રાજ કુંદ્રા અને તેના 
િાથી રયાન થોપપેના નામ નહોતા, પરંતુ તપાિ દરસમયાન તેમના નામ ખૂલતાં 
તેમની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મુંબઈના મઢ આઈલેન્ડમાં પોન્ણ ફિલમ 
બનાવવાનું આખું કૌભાંડ રાલતું હતુ.
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ભારતના વડાપ્રધાન નરને્દ્ર મોદીનો જન્મ 
દદવસ ૧૭ સપ્ેમ્બર ેછ.ે જથેી ભારતીય 

જનતા પા્ટીએ મોદીના જન્મદદવસની ઉજવણીને 
દશેમા ંવવવવધ કાય્યક્રમોના સથવાર ે21 દદવસ સધુી 
ચલાવવાનો વનણ્યય કયયો છ.ે જ ેમજુ્બ આખા દેશમાં 
પા્ટી ત્રણ અઠવાદડયા સધુી એ્લ ેક,ે ૭ ઓક્ો્બર 
સધુી આયોજનો કરશ.ે આ દરવમયાન દશેના 
નાગદરકોમા ં ૧૪ કરોડથી વધ ુ મોદીના ફો્ોવાળી 
રાશન દક્્બગેનુ ંવવતરણ કરાશ.ે પાચં કરોડથી વધુ 
થને્કસ મોદીજીના પોસ્કાડ્ય મોકલવામા ં આવશ.ે 
લોકોના મગજમા ં ફરી મોદી સરકાર જનવિતના 
કામ કરી રિી છ ે તવે ુ પ્રવતવ્બવં્બત કરવા આવા 
કાય્યક્રમોનુ ં સોશયલ મીદડયા પર કવરજે કરાવાશ.ે 
આ ઉપરાતં દશેના વવવવધ વવસતારોમા ંમોદીના નામે 
કોરોના વકેકસન તથા બલડ ડોનશેનના કમેપ પણ 
યોજવામા ં આવશ.ે શિેરી અને ગ્ામય વવસતારમાં 
મદેડકલ ચકેઅપ કમેપ યોજીન ેમધયમ તથા ગરી્બ 
વગ્યન ેરીઝવવા પ્રયાસો થશ.ે 

ચૂં્ ણીમા ં ભાજપન ે લાભ થાય ત ે મા્ે ્બથુ 
સતર સધુી છકે પાયાના કાય્યકરન ેલોકોમા ંઉજવણી 
કરવા આદશે જારી કરી દવેાયા છ.ે મોદીના 
જન્મ દદનની ઉજવણી દરવમયાન મીઠાઈઓ 
વિેંચાશ,ે અન ે જરૂદરયાતની ચીજ-વસતઓુનંુ 
વવતરણ પણ જરૂદરયાતમદંોને કરાશ.ે મોદી 
દશેના એવા પિલેા વડાપ્રધાન છ ે જમેના જન્મ 
દદવસની ઉજવણી 21 દદવસ સધુી ચાલશ.ે દશેના 
સૌથી મો્ા રાજય ઉત્તરપ્રદશેમા ં વવધાનસભાની 
ચૂં્ ણી આગામી ફબે્આુરીમા ં યોજાવાની છ.ે જે 
પછી ગજુરાત, ગોવા સવિતના રાજયોમા ં પણ 
ચૂં્ ણી યોજાશ.ે ભાજપ મા્ે યપુી અને ગજુરાત 
મિતવના રાજય છ.ે અલ્બત્ત, મોદીજીનો ્બથ્ય-
ડ ે પા્ટી મા્ ે એક પોવલદ્કલ લિાવો ્બની જશ.ે  
રાજનીવતક સમીક્ષકોનુ ં કિવેુ ં છ ે ક,ે કોવવડ ૧૯ની 
્બીજી લિેરમા ં સરકારની સદતંર વનષફળતા, 
ઓકકસજનની અછતથી અસખંય દદટીઓના મોત, 
િોકસપ્લોમા ં બ્ડેની અછત, ચાર્ેબાજ ુઅવયવસથા 
અન ે મોતનો માિોલ લોકો િજ ુ ભલૂયા નથી. 
કોરોનાની ્બીજી લિરે વખત ેગજુરાત અને દેશમાં 
જ ે અરાજક્ા ફલેાઈ ગઈ, તને ે લોકો સરકારની 
વનષફળતા જ માની રહ્ા છ.ે જનંુે કારણ પણ સપષ્ટ 
છ ેક,ે કોરોનાકાળમા ંસરકારી મશીનરીઓ રીતસર 
વનષફળ નીવડી િતી. તનેી સીધી અસર મોદીની 
લોકવપ્રયતા પર પડી િતી. તાજતેરમા ંપ્રવસદ્ધ થયલેાં 
ઇકન્ડયા ્ ુડ ે- મડૂ ઓફ નશેન નામના સવવેમા ંએવા 
સકંતે મળયા ં િતા ં ક,ે નરને્દ્ર મોદીની લોકવપ્રયતા 
ખ્ુબ જ ઘ્ી ગઈ છ.ે દેશમા ં કોવવડ-૧૯ન ે કારણે 
અતયાર સધુીમા ં 47 લાખ લોકોના મોત નીપજયા 

િોવાનો વ્બનસત્તાવાર આકંડો છ.ે રાજકીય પદંડતોનંુ 
કિવેુ ં છ ે કે, કોરોનામા ં દશેમા ં જે્ લા મોત થયા 
છ ે તનેો આકંડો ઓછો ્બતાવવા સરકાર ે સતત 
ઉધામા કયા્ય છ.ે જો ઇકન્ડયા ્ડુનેા સરવેની વાત 
કરીએ તો ભલ ે નરને્દ્ર મોદી આજ ે પણ દશેના 
સૌથી લોકવપ્રય નેતા છ,ે પણ એ આકંડો એક વર્ય 
પિલેાનંા આકંડાથી અડધો થઈ ગયો છ.ે ઈકન્ડયા 
્-ુડ ે દ્ારા તાજતેરમા ં જ થયેલા સરવેમા ં ૨૪ % 
લોકોએ મોદી જ નેકસ્ PM ્બનવા મા્ ે સૌથી 
યોગય કકેન્ડડે્  છ ે તેમ જણાવયંુ િતુ. 
પણ આ આંકડો ઓગસ્, ૨૦૨૦માં 
૬૬ % િતો. એ્લ ેકે, ૬૬% લોકો 
એવુ ંમાનતા ંિતા ંકે, મોદી જ આપણાં 
નેકસ્ PM છ.ે તેમા ં સીધો ૪૨ 
%નો ઘ્ાડો થયો છ.ે સરવેમા ં ૫૪ ્કા લોકોએ 
મોદી સરકારના પ્રદશ્યનને ઉતકકૃષ્ટ ગણાવયંુ િતંુ. 
પણ આ આકંડો િજ ુ જાન્યુઆરી, 2021મા ં ૭૪ 
% િતો. એ્લ ેકે કોવવડ-૧૯ની ્બીજી લિેર ્બાદ 
તમેા ંપણ સીધો ૨૦ ્કાનો ઘ્ાડો નોંધાયો છ.ે આ 

ઉપરાતં દેશની અથ્યવયવસથા ડામાડોળ થઈ ગઈ 
છ.ે દકસાન આદંોલન સમગ્ દશેમા ંવેગ પકડી રહં્ 
છ.ે જયાર ેદશેમા ંસામાન્ય જનતાને મોંઘવારી અને 
પટે્ોલ - દડઝલની દકમંતો કનડી રિી છ.ે આ ્બધા 
વચ્ ેકોરોના મિામારીને િને્ડલ કરવામા ંસરકારની 

સરઆેમ વનષફળતા ગયાનો અિેસાસ પ્રજાને 
થઈ ચકેુલો છ.ે ઇકન્ડયા ્ ુ ડનેા સરવ ે પિલેાં મ,ે 
૨૦૨૧મા ંપણ એક સરવે થયો િતો, જમેાં નરેન્દ્ર 
મોદીની લોકવપ્રયતા ઘ્ી રહ્ાના સકંતેો મળયા િતા.

ભાજપના નેતાઓ આ ્બધા સરવને ે ખો્ા 
ગણાવવા મચી પડ્ા છ.ે ભાજપના સમથ્યકોનું 
માનવંુ છ ે કે, પ્રધાનમંત્રીની લોકવપ્રયતા વધી છે. 
ભાજપ એવો દાવો કર ે છ ે કે, કોઈપણ રાજયમાં 
સથાવનક ચૂં્ ણીઓના પદરણામો જો ઈ લો, ભાજપને 

તેમા ં લાભ થયો જ છે. જો ભાજપ 
એવો દાવો કરતો િોય ક,ે મોદીની 
લોકવપ્રયતા ઘ્ી નથી તો પછી આ્લાં 
મો્ાપાયે ફેરફારો કેમ થઈ રહ્ાં છે. 
નાની નાની વાતોમા ં ઉજવણીઓ કમે 

થઈ રિી છ?ે મોદીના જન્મદદનને આ્લાં મો્ાપાયે 
ઉજવવાની શુ ંજરૂર પડી ? એવા ંપ્રશ્ો પણ પૂછાઈ 
રહ્ા ંછ.ે  મોદીના ૭૧મા ્બથ્ય-ડનેી ઉજવણી મા્ે 
રાષ્ટીયસતર ે યોજાનારા ં આ કાય્યક્રમોમાં મોદીના 
વયવક્તવ અને તેમની કામ કરવાની પદ્ધવતને 

લઈને કેકન્દ્રય, રાજય, વજલ્ા અન ેતાલકુા કક્ષાએ 
ભાજપના કાયા્યલયોમા ં એક પ્રદશ્યનીનુ ં આયોજન 
કરવામા ંઆવશ.ે આવા ંઆયોજનમાં પક્ષના વદરષ્ઠ 
નેતાઓની ભવૂમકા મિત્વની િશ.ે તઓેન ેસોશયલ 
એકન્જવનયદરગંનંુ કામ સોંપવામા ંઆવયુ ં છે. કારણ 

ક,ે દશેના મો્ાભાગના મીદડયા સરકારની તરફણે 
કરી રહ્ાનુ ં વચત્ર આમજનતામાં ઉપસી ચૂકયુ ં છે. 
જને ે કારણ ે ભારતમાં સોવશયલ મીદડયા પર જ 
સરકારની નીવતઓ વવરુદ્ધ પ્રચાર થઈ રહ્ો છે. 
દશેના ્બવુદ્ધજીવીઓ અન ેવશવક્ષતો તથા કલાકારોમાં 
પણ ભાજપ પ્રતયનેો મોિભગં થઈ રહ્ો છે. આવા 
સજંોગોમાં િવ ેસોવશયલ મીદડયા પર પણ ભાજપ 
ફરી મો્ાપાય ે સવક્રય થવા આયોજન કરી રહ્ો 
છે. મોદીના જન્મદદનની ઉજવણીના કાય્યક્રમોને 
સોવશયલ મીદડયામાં વાયરલ કરવા વયવસથા 
ગોઠવાઈ છે. ્ૂકંમાં કિીએ તો કોવવડ–૧૯ની 
્બીજી લિરેમાં જ ે નાલશેી મળી છે તનેાં પર 
મલમ ચોપડવા આ આયોજનો થઈ રહ્ાં છે, તવેું 
્ીકાકારોનુ ંકિવેુ ંછે. તાજતેરમાં જ PMએ કને્દ્રની 
કવે્બને્ માં મો્ો ફરે્બદલ કરવો પડ્ો છે. ખાસ 
કરીન ે ઉત્તરપ્રદશે અન ે ગુજરાતની ચંૂ્ણીઓને 
ધયાનમાં રાખીન ે આ ફરેફાર કરાયો િતો. આ 
ઉપરાંત વવવવધ રાજયપાલોન ે ્બદલીન ે ગુજરાત– 
ઉત્તરપ્રદશેનુ ંવજન વધારાયુ ંછે. મોદી એવુ ંમાન ેછે 
ક,ે તમેના ્બથ્ય ડેનો મોકો મળયો છે તો તનેો ઉપયોગ 
કરી લવેામાં આવ.ે ફરી એક વખત તઓે પોતાની 
લોકવપ્રયતાન ેસથાવપત કરવા માગે છે.  મોદી કિ ેછે 
ક,ે કોઈ પ્રધાનમતં્રીની શકખસયતની આજ્ુબાજ ુ૨૧ 
દદવસ સધુી કોઈન ેકોઈ કાય્યક્રમો દશેમાં મનાવવામાં 
આવ ે તો જનતા પર તનેો પ્રભાવ અચૂક પડે જ.  
્બીજી તરફ ્ીકાકારો એવુ ંપણ કિ ેછે ક,ે કોવવડ-
૧૯ની ્બીજી લિરે પછી ખુદ નરેન્દ્ર મોદી પોતાની 
છ્બીન ે થયલેા નકુસાનથી િતપ્રભ છે. ઇકન્ડયા ્ુ 
ડેનો સરવ ે્બિાર ન આવયો િોત તો પણ પ્રધાનમતં્રી 
આ રીત ેજ ્બથ્ય-ડેની ઉજવણી મો્ાપાય ે કરવાના 
જ િતા. કારણ ક,ે તઓેન ે પણ સકંતે મળી ગયાં 
છે ક,ે દશેમાં અનકે સમસયા વવક્ ્બની ચૂકી છે. 
કોવવડ–૧૯ની ્બીજી લિરે વખત ે સરકાર દ્ારા 
મિામારીન ે િને્ડલ કરવાની પદ્ધવતન ે લઈન ેઅનકે 
રાજયોમાં તમેના સમથ્યકો નારાજ થયાં છે. ઉત્તર 
પ્રદશેમાં યોગી સરકાર વવરુદ્ધ રીતસર મોરચો 
મડંાયો છે. કોવવડની ્બીજી લિરેમાં વવશ્વમાં પણ 
ભારતની એવી છ્બી ઊભી થઈ ક,ે કોવવડ-૧૯થી 
લોકો ્પો્પ મરી રહ્ાં છે. ઠરે-ઠરે સમશાનોની 
તસવીરો જોવા મળતી િતી. ઓકકસજનની અછતથી 
લોકો મરી રહ્ાંના અિવેાલો વિતેાં થયાં િતાં. 
 સોશયલ મીદડયામાં અનકે વીદડયો વાયરલ થઈ 
રહ્ાં િતાં. દશેભરની િોકસપ્લોમાં ICU ્બડેની 
અછત ઊભી થઈ િતી.

િવ ેઆ ્બધ ુલોકોના માનસપ્ પરથી ભૂસંવા 
મા્ ે મોદીનો ્બથ્ય-ડે લોકોની જરૂદરયાતોન ે પૂરી 
કરીન ેઉજવવાની યોજના ્બનાવાઈ છે. 

ભારતમાં માોદી પહો લા એોવા વડાપ્રધાન, જોના જન્મદદનની ઉજવણી 21 દદવસ ચાલશો

દોશમાં માોદી સમર્થકાોની સંખ્ામાં એઢી ગણાો ઘટાડાો રઈ ગયાો, 
વાસતવમાં કાોરાોનાની બીજી લહો રમાં દોશમાં સર્્થયોલી એંધાધૂંધીએો 
સરકારની નનષ્ફળતા એનો એણએાવડતનો છતી કરી દીધી, હવો 

ભાજપ ફરી તો ચચત્રનો દૂર કરવા મરામણ કરવા માંડાો

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

જનમરાનસમાં દબદબો જાળવવરા જન્મદદનનો સહરારો
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મિસીસાગા  ઃ ગુજરાતી સીમિયસ્સ 
સિાજ ઓફ મિસીસાગાિી બેઠક 
રમિિારે ઝૂિ એપ ઉપર યોજિાિાં 
આિી હતી. સૌપ્રથિ પંકજભાઈ 
િહેતાએ આિકાર પ્રિચિ  કયા્સ બાદ 
પ્રિુખ કલાબેિ પટેલ,  ઉપપ્રિુખ 
પ્રમિણભાઈ િહેતા, સેક્રેટરી િહેન્દ્રભાઈ 
ગોઢિયા, રમસલાબેિ ગજેઢરયાએ 
પ્રાસંમગક સંબોધિ કયુું હતુ. સંસથાિા 
પ્રિુખ કિુભાઈ તથા સમિતાબેિ 
પટેલિી 68િી એમિિસ્સરીિી શૂભેચ્ા 
આપિાિાં આિી હતી. પ્રાથ્સિા બાદ 
રસીલાબેિે કાય્સક્િિી રૃપરેખા રજૂ કરી 
હતી જયારે પંકજભાઈએ કાય્સક્િિા 
િક્ા ડો. સ્નિગધાબેિિો પઢરચય આપયો 
હતો. ડોકટરે પીઠ અિે કિરિા દુખાિા 
અંગે મિશદ  ચચા્સ કરી હતી.

સલાઈડ શો થકી મિમિધ સિસયાિા 
મિદાિિી જાણકારી આપયા બાદ ડોકટરે 
પ્રશ્ોતરીિાં ભાગ લઈ સભયો દ્ારા 
પુ્ાયેલા સિાલોિા જિાબ આપયા 
હતા. કાય્સક્િ આગળ ધપતા  સંસથાિા 
સભય ઢદિંગત જીતેન્દ્રભાઈ પંચોલીિે 
શ્રદાંજલી આપિાિાં આિી હતી. 
સંસથાિા ખજાિચી જયેશ િહેતાએ 
અહેિાલ રજૂ કરતા સભયોિે પોતાિી 
ફી જિા કરાિિા અપીલ કરી હતી. 
જે બાદ ચાલુ િાસિાં જે સભયોિી 
જન્િિી મતમથ કરે તારીખ હોય તેિા 
સભયોિા ફોટો રસીલાબેિ, િહેન્દ્રભાઈ 
તથા અમિલભાઈ ગોઢિયાએ રજૂ કયા્સ 
હતા. જયારે અિસૂયાબેિ િહેતા તથા 
અબુભાઈએ બોલીિુડિા ગીતો દ્ારા 
સભયોિે િિોરંજિ પુરુ પાડું હતુ. 

ટોરોન્ટો : ધી ટોરોન્ટો ઢડસટ્ીકટ 
સકકુલ બોડડે પોતાિી િિી ફરમજયાત 
િેકસીિ પોલીસીિી જાહેરાત કરી 
હતી. જેિાં આ પોલીસીિો અિલ કરેિી 
રીતે થશે એિી મિગતિાર જાણકારી 
આપિાિાં આિી હતી. ૧૧ પાિાિી 
યાદીિાં સિાિિાિાં આિેલી જાણકારી 
િંગળિારે જાહેર કરિાિાં આિી 
હતી.  જેિાં એિા અિલિી તારીખ, 
મશસત સંબંધી પગલાઓ અિે િિી 
પોલીસીિાંથી િળિારી ્ૂટ્ાટોિી 
જાણકારીિો સિાિેશ થાય ્ે. જે 
બધા સકકુલબોડ્સિા કિ્સચારીઓિે લાગુ 

પડશે. જેિાં દૈમિક ધોરણે જોડાયેલા 
અિે લાંબા સિયથી કાિ કરી રહેલા 
તિાિ કિ્સચારીઓિો સિાિેશ થાય 
્ે. જેિાં મશક્ષકો, અન્ય કિ્સચારીઓ, 
સકકુલ બોડ્સિા ટ્સટીઓ અિે સટુડન્ટસ 
ટ્ાન્સપોટટેશિ સાથે સંકળાયેલા 
ડ્ાઈિરોિો સિાિેશ ્ે.  પોલીસી 
િુજબ આ તિાિે પોતાિી િેકસીિેશિ 
અંગેિી જાણકારી સાતિી સપટેમબર 
સુધીિાં આપિાિી હતી. તે હિે પહેલી 
િિેમબર સુધીિાં આપિાિી રહેશે. 

જેિાં કોમિડ -૧૯િી િેકસીિિા 
બંિે ડોઝ લીધા ્ે કરે િહીં એ 

જણાિિાિું રહેશે. બોડ્સિા જણાવયા 
િુજબ અંદાજે ૯૪ ટકા લોકોએ 
સરિેિાં જિાબો આપયા હતા. એ 

પૈકી ૮૩ ટકાએ પોતે પૂણ્સતયા 
િેકસીિેટેડ હોિાિું જણાવયું હતું. િિી 
પોલીસી િુજબ િિેમબર સુધીિાં 

જેઓ પુરી રીતે િેકસીિેટેડ િથી, 
તેિણે કોમિડ-૧૯િા ટેસટ કરાિી 
િેગેટીિ ઢરપોટ્સ સાથે કાિિા સથળે 
આિિું પડશે. ટેસટ િાટે તેિણે કોઈ 
ખચ્સ ઉઠાિિાિો રહેશે િહીં. જે 
કિ્સચારીઓ િેકસીિેટેડ િથી અથિા 
એ અંગેિી જાણકારી આપી િથી 
તેિણે ટીડીએસબી તરફથી આપિાિાં 
આિેલા ફરમજયાત મશક્ષણિા પ્રોગ્ાિ 
િેળિી ઓિલાઈિ મશક્ષણ આપિાિું 
રહેશે. જે તેિિે મશક્ષણ િંત્ાલય 
તરફથી આપિાિાં આિશે. એિા 
કિ્સચારીઓએ પણ િિેમબરિી પહેલી 

તારીખ સુધીિાં િેકસીિિા બંિે ડોઝ 
લેિા ફરીજયાત રહેશે.  આ પોલીસી 
તેિિે પણ લાગુ પડશે જેઓ િારંિાર 
બોડ્સિા કાયા્સલયલિાં જતા હોય. જેિાં 
મિદ્ાથથીઓ, એપ્રેન્ટીસશીપિાં ભાગ 
લેિારા, સિયંસેિકો, પરમિટ ધારકો 
અિે કોન્ટ્ાકટસ્સિો સિાિેશ થાય ્ે. 
એિા લોકો જેિણે તબીબી કારણોસર 
િેકસીિ િહીં લીધી હોય, તેિણે 
િાન્ય પુરાિાઓ રજુ કરિા પડશે. એ 
િાટે તાતકામલક જાણ કરિી પડશે જ. 
એિાં ચૂક થશે તો મશસતભંગિા પગલા 
લેિાિાં આિશે.

ટોરોન્ટો સકકુલ બોડ્સ દ્ારા ફરમજયાત િેકસીિ પોલીસીિી જાહેરાત

બ્ામપટિિાં પમથક અિે રૂચા શુકલાિા ઘરે ગણેશોતસિિી ઉજિણી

ટોરોન્ટો ઃ  બ્ામપટિિાં પમથક 
અિે રૂચા શુકલાિા મિિાસ સથાિે 
મહંદુ ધિ્સિા મિમિધ ઉતસિોિી 

ઉજિણી કરિાિાં આિે ્ે. આ 
િર્ડે ગણેશચતુથથી સાથે તેઓએ 
ગણેશોતસિિી ઉજિણીિો આરંભ 
કયયો હતો.

કોમિડ ગાઈડલાઈિિા ચૂસત 
પાલિ િચ્ે યોજાયેલા કાય્સક્િિાં 
કરેિેડાિાં િસતા મહંદુ સિાજિા અિેક 
ભામિકો મિમિધ કાય્સક્િિાં જોડાયા 
હતા. ગણેશપ્રમતિાિી સથાપ્ા બાદ 
દરરોજ સિાર સાંજ પૂજા અિે 
આરતી કરિાિાં આિી હતી. જયારે 

રમિિારે 12િી સપટેમબરે મિસજ્સિ 
પ્રમક્યા સંપન્ન થઈ હતી.

ત્ણ ઢદિસિી ઉજિણી દરમિયાિ 
ઓન્ટેઢરયો સરકારિા િંત્ી પ્રબમિત 
સરકારીયા, એિપીપી અિરજીત 
સંઘુ, બ્ામપટિિા િેયર પેટ્ીક 
બ્ાઉિ, બ્ામપટિ સીટી કાઉસ્ન્સલિા 
ઢરજયોિલ કાઉસ્ન્સલર હરઢકશિ 
મસંઘ તથા સરિીિ મિલીયિ તેિજ 
એિપી િિીન્દરમસંહ, રૃબી સહોટા, 
કન્ઝિડેઢટવસ પાટથીિા ઉિેદિાર 

િિલ બજાજ, રિિદીપ બ્ાર, 
શ્રીજરિાઈિ ચેમબર તથા પીલ 
પોલીસ બોડ્સિા િાઈસ ચેરિેિ રોિ 
ચડ્ાએ હાજર રહીિે ગણપમતિા 
દશ્સિિો લહાિો લીધો હતો.

પમથક શુકલા અિે રૃચા શુકલા 
ફલાિર સીટીિાં રહેતા હોય, તેિણે 
ફકુલોિી થીિ ઉપર ગણેશજીિે 
શણગાર કયયો હતો. 

િળી, પયા્સિરણિે ધયાિિાં 
રાખીિે ઈકોફ્રેન્ડલી િૂમત્સિી સથાપ્ા 

કરાઈ હોિાથી મિસજ્સિ િેળા 
પ્રદૂર્ણિે અટકાિિાિો સંદેશો પણ 
આપિાિાં આવયો હતો.

અમદાવાદ
કોરોિાિા કારણે ઘણા લાંબા 

સિયથી ભારત સમહત દુમિયાભરિા 
િોટાભાગિા દેશોએ મિદેશી પ્રિાસીઓ 
િાટે િો એન્ટ્ીિું પાઢટયું લગાિી દીધું 
હતું. હજુ પણ ઈન્ટરિેશિલ ફલાઈટ 
સંપૂણ્સપણે શરૂ થઈ િથી. િાત્ સટુડન્ટ 
અિે પીઆર મિઝાધારકોિે એન્ટ્ી 
આપતાં કરેિેડાએ તિાિ કરેટેગરીિા 
મિઝાધારકો િાટે એન્ટ્ી ઓપિ કરતાં 
કરેિેડા જિા િાટેિો ધસારો ખૂબ 
િધી ગયો ્ે. જે લોકોિા બાળકો કરે 
પઢરિારિા સભયો કરેિેડા હતા અથિા 
જેિિો મબઝિેસ કરેિેડાિાં ્ે તેિણે 
તયાં જિા િાટે સાિાિ બાંધી લીધો ્ે. 
હજી ભારતથી કરેિેડાિી સીધી ફલાઈટ 
ચાલુ િ થઈ હોિાથી િુસાફરોિે અન્ય 
દેશોિાં થઈિે કરેિેડા જિું પડી રહ્ં 
્ે. જો કોરોિાિું પ્રિાણ િધે િહીં તો 
આગાિી ઢદિસોિાં ભારતથી કરેિેડાિી 
સીધી ફલાઈટ ઓપરેટ થશે તેિ ટૂર 
ઓપરેટરો અિે મિઝા કન્સલટન્્ટસિું 
િાિિું ્ે. ભારતિાંથી દર િર્ડે 
ખૂબ િોટી સંખયાિાં મિદ્ાથથીઓ 
કરેિેડા અભયાસ િાટે જાય ્ે. િોટા 

પ્રિાણિાં લોકો ફરિા અિે ધંધાથડે 
પણ કરેિેડા જતા હોય ્ે. દેશિાંથી 
ઘણા બધા લોકોએ કરેિેડાિા પી.આર. 
મિઝા પણ િેળિી લીધા ્ે. ભારત 
અિે કરેિેડા િચ્ેિી ફલાઈટ હંિેશા 
ફકુલ જતી હતી તયારે જ કોરોિાિી 
પઢરસ્સથમતિે કારણે દુમિયાભરિા 
દેશોિાં ઈન્ટરિેશિલ ફલાઈટ અિે 
ઈન્ટરિેશિલ િુસાફરો પર પ્રમતબંધ 

િૂકી દેિાયો હતો. દોિેક િર્્સ સુધી 
પ્રમતબંધ રહ્ા બાદ થોડા સિયથી 
કરેિેડા સરકારે ભણિા િાટે જતા 
મિદ્ાથથીઓ અિે પીઆર મિઝાધારકો 
િાટે એન્ટ્ી શરૂ કરી હતી. ભારતથી 
સીધી કરેિેડાિી ફલાઈટ શરૂ કરિાિાં 
આિી િથી જેિે પગલે મિદ્ાથથીઓિે 
િાયા િસકત, તુકકી, િાલદીવસ અથિા 
બીજા દેશિાંથી થઈિે કરેિેડા જિું 

પડી રહ્ં ્ે. થોડા સિય પહેલા જ 
દુબઈિાં ભારતીયોિી એન્ટ્ી શરૂ થતાં 
હિે કરેિેડા જતાં મિદ્ાથથીઓ િાયા 
દુબઈ થઈિે જાય ્ે િાટે ભાડું સસતુ 
પડી રહ્ં ્ે. મિઝા એડિાઈઝર પંઢકલ 
કાંટાિાળા અિે પલક પટેલિા જણાવયા 
અિુસાર, સાતિી સપટેમબરથી કરેિેડાએ 
તિાિ કરેટેગરીિા મિઝાધારકો િાટે 
એન્ટ્ી શરૂ કરી ્ે. હિે મબઝિેસ 
મિઝા, ટૂઢરસટ મિઝા સમહતિી તિાિ 
કરેટેગરીિા ધારકો કરેિેડા જઈ શકશે, 
એન્ટ્ી ખોલતાંિી સાથે જ કરેિેડા 
જિા િાટે લોકોિું બુઢકંગ, િેઢડકલ, 
બાયોિેમટ્ક સમહતિી પ્રમક્યા શરૂ થઈ 
ગઈ ્ે. તેથી ખૂબ જ ધસારો િધી 
ગયો ્ે. મિઝા કન્સલટન્ટ અિે કરેઢરયર 
એડિાઈઝરિે કાિ િધી ગયું ્ે. 
કરેિેડાિી ફલાઈટિું બુઢકંગ પૂરજોશિાં 
શરૂ થયું ્ે. હજુ તિાિ લોકોિે 
ભારતથી અન્ય કોઈ દેશિાં કરેિેડા 
જિું પડી રહ્ં ્ે. આગાિી ઢદિસોિાં 
કરેિેડાિી સીધી ફલાઈટ ઓપરેટ થાય 
તેિી શકયતાઓ જોિા િળી રહી 
હોિાિું મિઝા એડિાઈઝર અિે ટૂર 
ઓપરેટરોએ જણાવયું ્ે.

ઇિીગ્ેશિ મસસટિિાં સરળતા િધી
કરેિેડાએ દરેક કરેટગરી િાટે દ્ાર ખોલયા
ભારતથી ક�ન�ડા વચ્� સીધી ફલાઈટ શરૂ ન થતા ઓન્ય દ�શા�રાં ફરીન� જવું પડ� છ�

સીનિયસ્સ સમાજ ઓફ નમસીસાગાિી 
બેઠક યોજાઈઃ ફફલમી ગીતો ગૂંજયા
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કવયિત્રી : યિના મોદરી
શરીર્ષક : માણસ ઊર્ફે રણ

પોતાનાં જ ઘરનરી અગાશરીમાં
વડરી, વેર્સ્ષ સૂકવતરી સ્ત્રીઓનરી આંખોમાં

ઇચ્ાઓ સૂકાતરી મેં જોઈ ્ે.
રોકેટ ગયતએ દોડતાં િુગમાં

જીવતા નથરી, જંપતા નથરી, ઝંખતા નથરી.
એવાં બળબળતાં પુરુરો મેં જોિા ્ે.

પરોઢિિે ખાલરી બરણરીમાં
પઢરવાર માટે દૂધ લેવા જતરી ડોશરીના જીવતરનાં ખાલરીપા 

મેં જોિાં ્ે.
અધધધ માક્કસવાળરી માક્કશરીટમાં બાળકનાં
શમણાંઓનું કોરુંધાકોર આકાશ મેં જોિું ્ે.

આંગણામાં રમતાં ભૂલકાંઓને જીવન માપતાં મેં જોિા ્ે.
તેથરી જ -

મારરી માનિતા બળવત્તર બનતરી જાિ ્ે -
માણસ ઊર્ફે રણ.

ફોર્ટિને્ જે એક ને્વક્ક સિક્યુરિ્ી 
િોલ્યુશન પ્ોવાઇડિ કંપની છે તેના 
ફોર્ટિગે્ SSL-VPN રડવાઈિ 
િાથે િંકળા્ેલા 87,000 થી વધયુ 
એકાઉન્ને હાની પહોચી છે. હેકિટિ 
દ્ાિા અનસધકૃત િીતે VPN માં 
એકિેિ મેળવીને લોગીન આઈ.ડી. 
અને પાિવડટિ ને નયુકશાન પહોચાડવામાં 
આવ્યું. કંપની જણાવે છે કે આ હેક 
એવી િીસ્મ માંથી થ્યું છે જેમાં 
સિક્યુરિ્ી બગ (ખામી) હતો અને તેને 
પેચ (િયુધાિો) કિવામાં આવી ન હતી. 

જયુલાઈ 2021 માં લોનચ થ્ેલા 
િસશ્ન ભાષી ફોિમ RAMP પિ 
ફોર્ટિને્ VPN એકાઉન્ની ્ાદી 
લીક કિવામાં આવી. તેમજ આ હેકિ 
ગ્યુપ દ્ાિા આ ફોિમ પિ ગ્યુવ િેનિમવેિ 
ડે્ા લીકની માસહતી પણ જોવા 
મળી. એડવાનિ ઇન્ેલ જણાવે છે કે 
ભાિત, તાઇવાન, ઇ્ાલી, ફ્ાનિ અને 
ઇઝિા્ેલ િસહત 74 દેશોમાં ફેલા્ેલી 
્ોચની કંપનીઓના ડે્ા બ્ીચ (ચોિી) 
માં આ હેકિ ગ્યુપનો જ હાથ છે જેને 
22,500 થી વધયુ હેક ક્ાટિ છે જેમાં 
2,900 થી વધયુ હેક USA ના છે.

ફોર્ટિને્ રડવાઈિની FortiOS 
SSL VPN ના વેબ પો્ટિલ પિ પાથ 
ટ્ાવિટિલ બગ હતો. જેના કાિણે હેકિટિ 
અનસધકૃત એકિેિ મેળવીને ફાઈલ 
વાંચી શકે છે. જે ફાઈલમાં િાદા 
્ેકસ્માં ્યુઝિનેમ અને પાિવડટિ હતા. 
આ બગ િૌ પ્થમ મે 2019 માં મળ્ો 
હતો અને તેને િયુધાિવામાં પણ આવ્ો 
હતો પિતયું અન્ સિક્યુરિ્ીની ખામી 
અને મેલીિી્િ પે-લોડને કાિણે આ 
બગ િસરિ્ થ્ો જેથી હેકિટિ િીસ્મ 
પિ એ્ેક કિી શક્ા. 

ફોર્ટિને્ કંપની એ આ બગ 
િંબંસધત પેચ બનાવી દીધો છે અને 
પોતાના ગ્ાહકોને રડવાઈિ અપડે્ 
કિવાની િયુચના આપી છે. કંપનીએ 
FortiOS 6.0.11 અથવા 6.2.8 
અને તેથી ઉપિ અપગ્ેડ કિવાની 
િલાહ આપી છે. વધયુમાં પાિવડટિ 
િીિે્ કિવાની િયુચના આપી છે. 
કંપની જણાવે છે કે જો તમારં એકાઉન્ 
એક વાિ હેક થ્યું હો્ તો અપગ્ેડ 
પછી પણ તમારં એકાઉન્ િંવેદનશીલ 
િહી શકે છે.

 @beinghumanmj

ફ�ોર ટ્િનો્ન� VPN એોક�ઉન્ટ હો ક થય�

શાસ્ત્ોમાં યપતૃપક્ષનો મયિમા
એવી માન્યતા છે કે શ્ાદ્ધપક્ષ દરમમ્યાન 

્યમરાજ બધા જ મપતૃઓને મુક્ત કરે છે, જેથી 
તેઓ પોતાનાં સંતાન દ્ારા શ્ાદ્ધ મનમમત્ે ભોજન 
કરી શકે. ગરુડપુરાણ અનુસાર શ્ાદ્ધકમ્મ 
કરવાથી સંતુષ્ટ થઈને મપતૃઓ મનુષ્યો માટે 
આ્યુષ્ય, પુત્ર, ્યશ, મોક્ષ, સવગ્મ, કકીમત, પુષ્ષ્ટ, 
બળ, વૈભવ, પશુધન, સુખ તથા ધન-ધાન્યમાં 
વૃમદ્ધ થવાની આમશષ આપે છે. ્યમસમૃમતમાં લખ્યું 
છે કે મપતા, દાદા, પરદાદા ત્રણે શ્ાદ્ધની એવી 
આશા રાખે છે, જે રીતે વૃક્ષ પર રહેતાં પક્ષી 
વૃક્ષો પર ઊગનારાં ફળની રાખે છે. બ્ાહ્મણને 
પૃથવી પરના ભૂદેવ કહેવામાં આવ્યા છે. તેમનો 
જઠરાષ્નિ મપતૃઓ સુધી પહોંચાડવાનું કા્ય્મ કરે 
છે. મપતૃ જે ્યોમનમાં હો્ય તે રૃપમાં તેમને અન્ન 
મળી જા્ય છે, તેથી જ બ્ાહ્મણને ભોજન કરાવ્યા 
પછી દમક્ષણા આપીને સંતુષ્ટ કરવાનું મવધાન 
છે. મપતૃઓની તૃમતિ માટે શ્ાદ્ધ અવશ્ય કરવું 
જોઈએ.

યપતૃઓ કેવરી રરીતે તૃપ્ત થાિ?
તીથ્મસથળે તપ્મણ, સમપંડ શ્ાદ્ધ તથા મપતૃદોષ 
હો્ય તો નારા્યણ-નાગબમલ કમ્મ દ્ારા સમપંડ 
શ્ાદ્ધ તથા તેના મનમમત્ે બ્ાહ્મણ ભોજન, 
કન્યાને ભોજન અને વસતુનું દાન કરવાથી 
મપતૃઓ પ્રસન્ન અને તૃતિ થા્ય છે. કાગડાને 
બીજા પક્ષીઓ જેટલું મહત્વ આપવામાં આવતું 
નથી, પરંતુ શ્ાદ્ધપક્ષમાં બનાવેલી ખીર-પૂરી 
સૌથી પહેલાં તેમને જ આપવામાં આવે છે, જેને 
કાગવાસ પણ કહે છે, કારણ કે કાગડા અને 

પીપળાના વૃક્ષને મપતૃઓનું પ્રતીક માનવામાં 
ઔઆવે છે.

શ્ાદ્ધકતા્ષ માટે આટલું યવ્ષજત
યનયરદ્ધ પદાથ્ષ ઃ તેલની મામલશ, પાન તથા કોઈ 
પણ જાતની ઔષધીનું સેવન તથા અન્યનું અન્ન.
યનયરદ્ધ ધાતુ ઃ શ્ાદ્ધમાં તાંબાના પાત્રનું મવશેષ 
મહત્વ છે, તેથી રસોઈ બનાવવાથી લઈને ભોજન 
કરવા સુધીનાં બધાં જ પાત્રો તાંબાનાં રાખવાં. 
અન્ય ધાતુનો ઉપ્યોગ કરવો નહીં.
યનયરદ્ધ પુષપ ઃ બીલીપત્ર, કદંબ તથા અન્ય લાલ 

રંગનાં અને તીવ્ર ગંધવાળાં ફૂલોનો શ્ાદ્ધકા્ય્મમાં 
ઉપ્યોગ કરવો નહીં. તમે ઈચછો તો સુગંમધત 
સફેદ રંગનાં ફૂલોનો ઉપ્યોગ કરી શકો છો.
મનમષદ્ધ અન્ન ઃ ચણા, મસૂર, કાળું જીરું, સંચળ, 
અડદ, રાઈ તથા સરમસ્યાના તેલનો ભોજનમાં 
ઉપ્યોગ કરવો નહીં.

શ્ાદ્ધ કેવરી રરીતે કરશો?
પમવત્ર તીથ્મ પર જઈને મપતૃની મતમથએ મવદ્ાન 
બ્ાહ્મણ દ્ારા કમ્મકાંડ કરીને સૌથી પહેલાં 
તીથ્મના દેવતા, સમસત ઋમષ-મુમનઓ, મપતૃઓ 

મનમમત્ે શ્દ્ધાપૂવ્મક શ્ાદ્ધ કરો. ખીર-પૂરી 
બનાવીને કાગવાસ જરૃર નાખવો. પરરવારે સાથે 
બેસીને ખીર-પૂરીનું ભોજન કરવું અને પૂવ્મજોની 
તસવીર સમક્ષ હાથ જોડી પ્રાથ્મના કરવી.

શ્ાદ્ધના પ્રકાર  
યનતિ શ્ાદ્ધ : દરરોજ શ્દ્ધા તથા મવશ્ાસપૂવ્મક 
કરાતાં દેવપૂજન, માતા-મપતા અને ગુરુજનોનાં 
પૂજનને મનત્ય શ્ાદ્ધ કહેવામાં આવે છે.
કામિ શ્ાદ્ધ : કોઈ કામનાની પૂ્મમત માટે કરવામાં 
આવતું શ્ાદ્ધ.
વૃદ્ધ શ્ાદ્ધ : મવવાહ કે અન્ય પ્રસંગે ઘરના 
વડીલો કે પૂવ્મજોના આશીવા્મદ મેળવવા માટે 
કરવામાં આવતું શ્ાદ્ધ.
સયપંડ શ્ાદ્ધ : સનમાનની ઇચછાથી કરવામાં 
આવતું શ્ાદ્ધ.  
ગૌષ્ઠ શ્ાદ્ધ : ગૌશાળામાં ગા્યની સેવા સવરૃપે 
કરવામાં આવતું શ્ાદ્ધ.
કમાાંગ શ્ાદ્ધ : ભામવ સંતમત માટે કરવામાં 
આવતાં ગભા્મધાન, સોમ્યાગ, સીમંતોન્ન્યન 
વગેરે સંસકાર.
દૈઢદક શ્ાદ્ધ : દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે 
કરાતું શ્ાદ્ધ.
શુયદ્ધ શ્ાદ્ધ : કોઈ પાપકમ્મના પ્રામ્યૃત સવરૃપે 
કરવામાં આવતું શ્ાદ્ધ.
તૃષ્ટિ શ્ાદ્ધ : ્યાત્રાએ જઈ રહેલા સંબંધીની 
કુશળતાની કામનાથી કરવામાં આવનારું દાન-
પુણ્ય.
પવ્ષ શ્ાદ્ધ : અમાસ વગેરે પવવો પર મંત્રપૂવ્મક 
કરવામાં આવતું શ્ાદ્ધ.

પિતૃઓનું ઋણ ચૂકવવાનો સમય એટલે શ્ાદ્ધિક્ષ
આ� સંસ�રર�ં આ�પણ� ઉપર જે ક�ેઈનયું સ�ૌથી વધ�રે ઋણ હ�ેય ત�ે તે છે આ�પણ�ં ર�ત�-પપત� આને પૂવ્મજેનયું ઋણ. આ�પણ�ં ર�ત�-પપત� જ આ�પણ� ર�ટે સંપૂણ્મ 
બ્રહ�ંડ છે. શ્ી ગણેશજીઆે પ�ેત�ન�ં ર�ત�-પપત�ને વચ્ે બેસ�ડીને ચ�ર વ�ર પ્રદક્ષિણ� કરીને આે વ�તને ક્સદ્ધ કરી છે કે ર�ત�-પપત� જ આ�પણયું સરગ્ર બ્રહ�ંડ 
છે. આ�જન� સરયર�ં પણ લ�ેક�ે પ�ેત�ન�ં ર�ત�-પપત� ને પૂવ્મજેને પૂજે છે. ભ�રતીય સંસ્કૃ તતર�ં પૂવ્મજે પ્રત્ે કકૃતજ્�ત� વ્યક્ત કરવ�ની પરંપર� પણ છે. શ્દ્ધ�પૂવ્મક 
પપતકૃઆ�ેની તકૃતતિ ર�ટે કરવ�ર�ં આ�વત� કર્મને શ્�દ્ધ કહેવ�ર�ં આ�વે છે આને આ� શ્�દ્ધકર્મ કરવ� ર�ટે સ�ૌથી વધ�રે ઉત્તર સરય પપતકૃપષિને ર�નવ�ર�ં આ�વે છે.  

વાળમાં હેિ કલિ લાંબા િમ્ િયુધી 
્કાવી િાખવા મા્ે આપનાવો ર્પિ

કલિ ક્ાાં બાદ કલિ ફેડ થઇ જવાની ફરિ્ાદ મો્ાભાગના 
લોકોને િતાવતી હો્ છે. દિ પંદિ રદવિે પાલટિિમાં જઇને 
્ચઅપ કિવાની જિૃરિ્ાત ઊભી થા્ છે. પાલટિિમાં જઇને 
પૈિા ખચટિવા અને વાિંવાિ વાળમાં કલિ કિવાની ઝંઝ્માંથી 
છયુ્કાિો મેળવી શકા્ છે.  હેિ કલિ લાંબા િમ્ િયુધી 
વાળમાં િહે એવી ર્પિની વાત કિીએ.   િામાન્ િીતે હેિ 
કલિ ક્ાાં બાદ તિત શેમપપૂ કિવામાં આવે છે. એનાથી હેિ 

કલિ વાળમાં લોક થતો નથી. હેિ કલિ ક્ાટિ બાદ ૭૨ કલાક 
િયુધી એ્લે કે ૩ રદવિ િયુધી વાળમાં શેમપપૂ ન કિવયું જોઇએ. 
એનાથી હેિ ક્યુર્કલને કલિને લોક કિવાનો િંપપૂણટિ િમ્ 
મળી જશે. જેનાથી કલિ વાળમાં લાંબા િમ્ િયુધી ્કશે.  જો 
એક કે બે  રદવિમાં શેમપપૂ ન કિવાથી તમાિા વાળ ઓઇલી 
થઇ જતા હો્ તો વાળનાં મપૂળમાં ડ્ા્ શેમપપૂનો ઉપ્ોગ કિો.

શેમપૂ કરતાં પિેલાં કષ્નડશનરનો ઉપિોગ ઃ સામાન્ય 
રીતે આપણે શેમપૂ ક્યા્મ પછી કષ્નડશનરનો ઉપ્યોગ કરીએ 
છીએ, પરંતુ કલર કરેલા વાળમાં કલર લોક રાખવા માટે 
એનું ઊલટું કરો. એટલે કે પહેલાં વાળમાં કષ્નડશનર 
લગાવો, પછી તેને પાણીથી ધૂઓ. પાણીથી વાળ ધોવાઇ 
જા્ય એટલે વાળમાં શેમપૂ કરી લો. આમ કરવાથી તમે 
તમારા વાળમાં પ્રોટેષ્્ટવ લે્યર બનાવી લેશો અને વાળ 
પર લગાવવામાં આવેલો કલર લાંબા સમ્ય સુધી ટકશે.
સૂિ્ષ ઢકરણોથરી વાળને બચાવો ઃ જ્યારે તમે ઘરની 
બહાર નીકળો ત્યારે સૂરજનાં હામનકારક રકરણોથી 
બચવા માટે હંમેશાં સકાફ્ફ અથવા હેટનો ઉપ્યોગ કરો. 
આમ કરવાથી વાળનો કલર ફેડ થતાં બચી જશે. આ 
ઉપરાંત હેર સટાઇલ કરતી વખતે વધુ પડતાં હીરટંગ 
મટીરર્યલનો ઉપ્યોગ કરવાનું ટાળો. સવીમમંગ પુલમાં 
જતાં પહેલાં વાળમાં તેલ લગાવવાનું ન ભૂલશો.

શેમપૂનરી પસંદગરી ઃ વાળમાં કલર લગાવ્યા પછી નોમ્મલ શેમપૂનો 
ઉપ્યોગ કરવાને બદલે કરડ્મ શેમપૂનો ઉપ્યોગ કરો. હેર કલર 
માટે મવમવધ કંપનીનાં કલર શેમપૂ બજારમાં ઉપલબધ છે. એક 
સટેપ આગળ વધીને કલર કરેલા વાળને ધોવા માટે રફરટડ્મ 
પાણીનો ઉપ્યોગ કરવો જોઇએ. એનાથી પાણીમાં રહેલું 
ક્ોરીન અને કેમમકરસ વાળ સુધી પહોંચશે નહીં. પરરણામે 
વાળમાં કરેલો કલર લાંબા સમ્ય સુધી જેમ નો તેમ રહેશે. 
સૌથી અગત્યની વાત ગરમ પાણીથી વાળ ધોવાનું ટાળો. 
એનાથી વાળનો કલર અને મોઈશ્ચસ્મ બંને નાશ પામે છે.
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અમદાવાદ
ગુજરાતના સરકારી 

કમ↓ચારીઓએ સરકારને તા.2  

ઓÄટોબર સુધી પડતર Ĭ ો 

ઉકыલવા અàટીમેટમ આØયુ છъ. 

 Ĭ ો નિહ ઉકыલાય તો દસ 

લાખ સરકારી કમ↓ચારીઓએ 

આંદોલન કરવા િચમકЫ ઉŵારી 

છъ. પાટનગર ગાંધીનગરમાં ગુજરાત 

રાËય કમ↓ચારી સંકલન સિમતીની 

બેઠક મળી હતી જેમાં એવી ચચા↓ 

કરવામાં આવી હતીકы, કы×ĩના ધોરણે 

ગુજરાતના સરકારી કમ↓ચારીઓને 

પગારપંચનો લાભ આપવા સરકારъ 

સૈ ધાંિતક િનણ↓ય કયђ↓ છъ તેમ 

છતાંય સરકાર તેનો અમલ કરવા 

તૈયાર નથી. ભ થાં ઉપરાંત મેЧડકલ 

પોલીસીનો Ĭ  ઉકыલાતો નથી.

ЧફÄસ પગાર Ĭથા બંધ કરવી 

કыમકы, આ Ĭથાથી કમ↓ચારીઓનુ 

શોષણ કરવામાં આવી રЅ છъ. 

વયિન િત 58 વષ↓થી વધારીને 60 

વષ↓ કરવી, 50 વષ↓ બાદ ખાતાકЫય 

પЧરΤા, સીસીસી સિહતની અ×ય 

પЧરΤામાંથી મુિŪ આપવી, કરાર 

આધાЧરત કમ↓ચારીઓને કાયમી 

કરવા, આ તમામ પડતર Ĭ ો 

ઉકыલાયો નથી. આ બેઠકમાં ધ 

ઓЧફસસ↓ ફыડરъશન, રાËય કમ↓ચારી 

મહામંડળ, રાËય શૈΤિણક મહાસંઘ, 

રъવ×યુ કમ↓ચારી મંડળ, ×યાયલય 

કમ↓ચારી મહામંડળ, પે×શનર સંકલન 

સિમતી, વગ↓-4 કમ↓ચારી મંડળ, 

નગરપાિલકા કમ↓ચારી મહામંડળ 

સિહતના મંડળના Ĭિતિનધીઓ 

ઉપЩçથત  રΝા હતાં. 

અમદાવાદ

Ħણ વષ↓ અગાઉ શહъરના કાંકરીયા 

લેકĭ×ટમાં રાઈડ તુટી પડતા એ 

દુઘ↓ટનામાં Ħણ લોકોના મોત થયા 

હતા.ઉપરાંત પંદર લોકોને ઈ  

થઈ હતી. આ દુઘ↓ટનાનેભૂલી જઈ 

સǼાધીશો આ જ કіપનીના માિલક ˛ારા 

વçĦાપુર લેક ખાતે ચાલતા એÜયુઝમે×ટ 

પાક↕માં તેમને મુદત વધારી આપવાની 

સાથે ЧટકЫટના દરોમાં વધારો કરી 

આપવાની મંજુરી માંગતી રીĝЫએશન 

કિમટી સમΤ મંજુરી માંગતી દરખાçત 

બુધવારъ મળનારી કિમટીની બેઠકમાં 

મંજુર કરશે એમ મનાઈ રЅ છъ. સુપર 

çટાર એÜયુઝમે×ટ પાક↕ના માિલક અને 

સંચાલક ભાજપના જ પૂવ↓ કોપђ↓રъટર 

મહъ×ĩ પટъલના ભાઈ થતા હોવાના 

કારણે રાજકЫય દબાણ હъઠળ દરખાçત 

મંજુર કરાશે.

૧૪ જુલાઈ-૨૦૧૯ની સાંજે 

કાંકરીયા લેકĭ×ટ ખાતે સુપર çટાર 

એÜયુઝમે×ટ પાક↕ની રાઈડ તુટી પડતા 

Ħણ લોકોના મોત થતા અમદાવાદ 

સહીત રાજયભરમાં ઘટનાને લઈ 

ભારъ હોબાળો મચી ગયો હતો.એના 

માિલક ઘ×äયામ.કાન ભાઈ.પટъલ.ની 

પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. ઘ×äયામ 

પટъલના ભાઈ તાજેતરમાં Üયુિનિસપલ 

કોપђ↓રъશનની ચૂંટણીમાં હારી ગયા છъ. 

એ પૂવ↓ કોપђ↓રъટર છъ. 

વડોસણમાં જૂથ 
અથડામણ, ક℮Ġેસ નેતા 
સિહત 12 સામે ફЧરયાદ

મહъસાણા

વડોસણમાં તારનું ફыЩ×સંગ કરવા 

મામલે િજ·ા પંચાયતના ઉપĬમુખ 

અંબાલાલ ઠાકોર અને ક℮Ġેસના 

નેતા અ ત  ઉફ⎯ ભોપા  ઠાકોરના 

જૂથો વŵે ધાЧરયા અને લાકડી જેવા 

હિથયારોથી િહѕસક અથડામણ થઈ 

હતી.

આ જૂથ અથડામણમાં 5 લોકો 

ઈ Ġçત થતાં તેઓને સારવાર અથ › 

િસિવલ હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં 

આãયા છъ. હાલ આ મામલે બ³−³ે 

જૂથના મળીને કЮલ 12 લોકો સામે 

મહъસાણા તાલુકા પોલીસ મથકы 

ફЧરયાદ ન℮ધાઈ છъ.

અમદાવાદ
ગીતા મંЧદર િવçતારમાં રહъતા 

Ĭેમ ભાઈ રъવર એ બુધવારъ સાંજે 

આÓમહÓયા કરી લેતા પЧરવારજનો 

અને સમાજના લોકો દુઃખમાં સરી 

પ ા છъ. પોલીસે તપાસ કરતા તેમની 

પાસેથી એક çયુસાઇડ નોટ પણ મળી 

આવી છъ. જેમાં િબગ બ ર ચ℮કЫના 

પીએસઆઈ ગોિહલ અને તેમની 

દુકાનના પડોશી જયે×ĩ કોЩΓ નામના 

ãયિŪ Ĭેમ ભાઈ રъવરને વારѕવાર 

માનિસક Ħાસ આપતા હોવાનો ઉ·ેખ 

કયђ↓ છъ. çયુસાઇડ નોટમાં લÅયું છъ કы, 

અમારી સાથે ખૂબ જ અ×યાય થયેલ છъ. 

અમારી દુકાનની પાછળ જયે×ĩ કોЩΓ 

અને િબગ બ રના ગોિહલ સાહъબ 

બ³−³ે મળીને અમારી ઉપર ખોટા કыસ 

કરીને ખોટી એફઆઈઆર કરીને અમને 

દબાણ કરъ છъ અને પીએસઆઈ ગોિહલ 

સાહъબ અમાιં કіઈ સાંભળતા નથી. 

પીએસઆઈ ગોિહલને કોઈપણ રજૂઆત 

કરીએ તો ઉàટાનું અમોને દબાણ કરъ છъ 

અને કહъ છъ કы તમે વધારъ પડતું બોલશો 

તો તમને જેલમાં પૂરી દઈશ. આવી રીતે 

ટોચ↓ર કરъ છъ અને માનિસક હъરાન કરъ 

છъ. જયે×ĩના મકાન પાછળ પાકЮ çલેબ 

ધાબુ ભરાવી રાખેલ છъ. અમોએ કЅં 

છતાં અમાιં કાઇપણ સભળъલ નથી. 

ગાંધીનગર મનપાની 

ચૂંટણીમાં દરъકને

લડવાની મંજૂરી આપો
ગાંધીનગર

મહાનગરપાિલકાની ચુંટણી સંદભ › 

આમ આદમી પાટЪ↓એ બુધવારъ ગુજરાત 

હાઈકોટ↓માં અર  કરી છъ. સુનાવણી 

બાદ, હાઈકોટ‼ રાËય સરકાર અને 

રાËય ચુંટણી પંચને નોЧટસ પાઠવી છъ. 

કыસની વધુ સુનાવણી આગામી Чદવસોમાં 

હાથ ધરાશે. અરજદારના વકЫલની માગ 

હતી કы, ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની 

ચુંટણીમાં જેમને પણ ચુંટણી લડવી 

છъ, તેને લડવા દъવાની મંજૂરી આપો, 

૦૬ સØટъÜબરъ હъર કરાયેલા ચુંટણી 

કાય↓ĝમના અમલ પર રોક લગાવો.

અમદાવાદમાં સØટъÜબર મિહનામાં પાણીજ×ય અને મÉછરજ×ય રોગચાળો વકરી 
રΝો છъ. તા. ૧૩ સØટъÜબર સુધીમાં મÉછરજ×ય અને પાણીજ×ય રોગચાળો 
વકયђ↓ છъ. શહъરમાં તા. ૧૩ સØટъÜબર સુધીમાં ઝાડા-ઉલટીના ૯૮, કમળાના ૭૩ 
અને ટાઈફોઈડના ૧૧૫ કыસ ન℮ધાયા છъ. Ëયારъ સાદા મેલેЧરયાના ૮૭, ઝેરી 
મેલેЧરયાના ૦૯, ડે×Æયૂના ૧૭૯ અને ચીકનગુિનયાના ૯૧ કыસ ન℮ધાયા છъ. ગત 
વષ› સØટъÜબર સુધીમાં ન℮ધાયેલા ડે×Æયુના કыસ ૪૩૨ની સરખામણીએ બમણા 
વધીને ૮૭૫ અને ચીકનગુિનયાના કыસ ૧૯૬થી અઢી ગણા વધીને ૫૦૦ થયા છъ. 
Ëયારъ ગત વષ› સØટъÜબર સુધીમાં ઝાડા-ઉલટીના ૧,૭૫૦ કыસની સરખામણીએ 
દોઢ ગણા વધીને ૨,૪૧૨, કમળાના કыસ ૫૪૦ની તુલનાએ દોઢ ગણા વધીને 
૮૬૬, ટાઈફોઈડના કыસ ૯૬૫ની તુલનાએ દોઢ ગણા વધીને ૧,૩૬૮ થયા છъ.

ગાંધીનગર : બુધવારъ પેથાપુરમાં ભાજપના અĠણી અને બે ટમ↓થી Ĭમુખ રહъલા 
નેતાએ ભાજપ સામે રોષ ઠાલãયા બાદ આજે આમ આદમી પાટЪ↓નું ઝાડું પકડી 
લેતાં ભાજપમાં સ³−³ાટો ãયાપી ગયો છъ. અગાઉ તેમના પુĦએ પણ ભાજપ સાથે 
છъડો ફાડી દીધો હતો. હવે પેથાપુરમાં ભાજપની Щçથતી કફોડી બનવા જઈ રહી 
છъ Óયારъ ભાજપ સંગઠન ˛ારા ડેમેજ કіĺોલ માટъ ધમપછાડા કરવામાં આવી 
રહયા છъ. ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની આગામી તા.૩ ઓકટોબરъ સામા×ય 
ચૂંટણી યો વાની છъ અને ભાજપ ચુંટણીની તૈયારીઓમાં લાગી જતાં હવે 
ટીકЫટ વહ″ચણીને લઈ પાટЪ↓માં ફыલાયેલો અસંતોષ હવે ધીરъધીરъ બહાર આવી 
રહયો છъ. ગઈકાલે પેથાપુર નગરપાિલકામાં બે ટમ↓થી Ĭમુખ રહъલા અને ગામમાં 
સરપંચના ઉપનામથી ઓળખાતાં રણ તિસંહ વાઘેલાએ સોäયલ મીડીયામાં 
પેથાપુરમાં તેમણે કરъલા કામોની પોçટ મુકЫ હતી અને ભારતીય જનતા પાટЪ↓ના 
કыટલાક કЫ³−³ાખોર લોકોએ તેમની Ĭામાિણકતાને બદનામ કરવા પાટЪ↓ િવરોધી 
ãયિŪઓને ટીકЫટ આપી હોવાનું જણાãયું હતું. 

ગાંધીનગરમાં નવા મંĦીમંડળની શપથિવિધ પહъલા મોટો બદલાવ દъખાયો 
છъ, જેમાં અવંિતકા િસંઘ CMO સિચવ બનાવાયા છъ. ગાંધીનગરમાં બુધવારъ 
CM ભૂપે×ĩ પટъલની નવી કыિબનેટના શપથિવિધના અટકળો વŵે IAS 
લોબીમાંથી મોટો સમાચાર સામે આãયા છъ. પંકજ શીને મુÅયમંĦીના નવા 
ACS બનાવવામાં આãયા છъ. તો અવંિતકા િસંઘને CMO સિચવ બનાવવામાં 
આãયા છъ. CMOમાં çપેિશયલ ઓЧફસર તરીકы એમડી મોЧડયા અને NN 
દવેની િનમણૂંક કરાઈ છъ. ગાંધીનગરમાં મંĦીમંડળની શપથિવિધમાં જે 
મંĦીઓ Чરપીટ થવાના નથી તેમની ઓЧફસો ખાલી થવાની શλઆત થઈ 
ગઈ છъ. બી  બાજુ ભાજપના તમામ ધારાસÛયો ગાંધીનગરમાં ઉપЩçથત 
વા મળી રΝા છъ.

અમદાવાદઃ સાબરમતી નદીમાં Ĭદૂષણ અંગે ગુજરાત હાઇકોટ‼ સુઓમોટો 
સુનાવણી હાથ ધરી છъ. જЩçટસ જે.બી. પારડીવાલા અને જЩçટસ વૈભવી ડી. 
નાણાવટીની ખંડપીઠъ આજે કЅં હતું કы અમે સાબરમતી નદીને ĬદૂષણમુŪ 
બનાવવા ઇÉછીએ છીએ. અહỲ Ĭદૂષણ કરનારા કોઇપણ ãયિŪ, કіપની કы 
અ×ય જવાબદારોને છોડવામાં નહỲ આવે. નદીમાં ઝેરી Ĭદૂષણ ફыલાવનારા 
એકમોને સીલ કરવાનો આદъશ પણ અમે કરી શકЫએ તેમ છીએ. આજે 
ખંડપીઠ સમΤ કોટ↓િમĦ (એિમકસ Äયુરી) ˛ારા çથળ મુલાકાત બાદ 
અહъવાલ રજૂ કરવામાં આãયો હતો. જેમાં બહાર આãયું હતું સાબરમતી 
નદીમાં વહъતાસુએજના પાણીથી ખેતી કરવા માટъ કલેÄટરъ જ એક સહકારી 
ખેત મંડળીને પરવાનગી આપી છъ. 

કાંકЧરયા રાઈડ દુઘ↓ટનાના માિલકને 
જ વçĦાપુરના કો×ĺાકટ માટъ દરખાçત

Ĭ  નહỲ ઉકыલાતાં 10 લાખ સરકારી 
કમ↓ચારીની આંદોલન છъડવાની ચીમકЫ

અમદાવાદમાં રાેગચાળાે વકયા: ડે યૂના 179, 
ટાઇફાેઇડના 115, ચકનગુ નયાના 91 કેસ નાધાયા

પેથાપુર નગરપા લકાના પૂવ મુખના 
ભાજપને રામ..રામ-અાપનું ઝાડંુ પકડયું

ગાંધીનગરમાં નવા ફેરફાર: પંકજ ેશી CMના નવા 
ACS, અવં તકા સઘને CMO સ ચવ બનાવાયા

સાબરમતીમાં દૂષણ માટે જવાબદાર 
કાેઇને છાેડવામાં નહ  અાવે : હાઇકાેટ

MktrûkÃík Mk{k[kh

અમદાવાદમાં પીએસઆઈના Ħાસથી 
çયુસાઈટ નોટ લખી યુવાનનો આપઘાત

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં મેઘરા એ ‘દъર આએ 

પર દુરçત આએ’ જેમ છъ·ા ૧૦ 

Чદવસમાં ધમાકыદાર બેЧટѕગ કરતાં 

વરસાદની ઘટમાં ન℮ધપાĦ ઘટાડો થયો 

છъ. બરાબર ૧૦ Чદવસ અગાઉ ૫ 

સØટъÜબરના ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ 

૪૨% હતી. ગુજરાતમાં વરસાદની 

ઘટ હવે માĦ ૨૨% છъ. આમ, ૧૦ 

Чદવસમાં વરસાદની ઘટમાં ૨૦%નો 

ઘટાડો ન℮ધાયો છъ. રાËયમાં હજુ સુધી 

૨૨.૮૯ ઈєચ સાથે મોસમનો સરъરાશ 

૬૯.૨૪% વરસાદ ન℮ધાયો છъ. 

ગુજરાતમાં ઓગçટ માસમાં માĦ 

૨.૫૭ ઈєચ વરસાદ ન℮ધાયો હતો 

જેની સરખામણીએ સØટъÜબરમાં 

૮.૬૨ ઈєચ વરસાદ ન℮ધાઇ ચૂÄયો છъ. 

ચોમાસાની વત↓માન િસઝનમા ં સૌથી 

વધુ વરસાદ સØટъÜબરમાં ન℮ધાયો છъ. 

રાËયમાં િજ·ા Ĭમાણે વામાં આવે 

તો હજુ સુધી વરસાદમાં સૌથી વધુ 

૭૫.૫૧ ઈєચ વરસાદ ન℮ધાઇ ચૂÄયો 

છъ. રાËયમાં ૫ ઈєચથી ઓછો વરસાદ 

હોય તેવા એકપણ તાલુકા નથી. Ëયારъ 

૨૯ તાલુકા એવા છъ Ëયાં ૪૦ ઈєચથી 

વધ ુવરસાદ ન℮ધાઇ ચૂÄયો છъ.

વેધર વોચ Ġૂપ મંગળવારъ 

ગાંધીનગર ખાતે બેઠક મળી હતી. 

૧૭-૧૮ સØટъÜબરના ઉતર ગુજરાતના 

િજ·ાઓ પૈકЫ બનાસકાંઠા, પાટણ, 

મહъસાણામાં તથા મોરબી, મનગર, 

દъવભૂિમ ˛ારકામાં અિતભારъ 

વરસાદની સંભાવના રહъલી છъ. 

કжિષ િવભાગ ˛ારા જણાવેલ છъ કы, 

ચાલુ વષ › અંદા ત ૮૨.૮૩ લાખ 

હъÄટર ખરીફ પાકોનું વાવેતર તા.૧૩ 

સØટъÜબર સુધીમાં થયું છъ. ગત વષ › 

સમાન સમયગાળા દરÜયાન ૮૫.૧૨ 

લાખ હъÄટર વાવેતર થયેલ હતું. આ 

વષ › છъ·ા Ħણ વષ↓ની સરъરાશ વાવેતર 

િવçતારની સામે ૯૬.૮૨% વાવેતર 

થયેલ છъ. 

ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ 20% પુરાઇ
નવીЧદàહી

પં બ-કાäમીરમાં અલગાવવાદને 

ઉäકыયા↓ બાદ પાЧકçતાનની બદનામ 

એજ×સી આઇએસઆઇને ગુજરાતના 

જૂનાગઢનો રાગ આલાØયો છъ. 

આઇએસઆઇના િપσ અને જૂનાગઢના 

કિથત નવાબ મોહÜમદ જહાંગીર ખાંઝીએ 

પાЧકçતાનના ĬધાનમંĦી ઇમરાન ખાનને 

અપીલ કરી છъ કы, તે કાäમીર માફક 

જૂનાગઢના ‘દૂત’ બને. નવાબે કЅં છъ કы, 

ઇમરાન ખાન તમામ આંતરરા∆ીય મંચો 

પર ભારતના કબ થી જૂનાગઢની કિથત 

આઝાદીનો મુˆો ઉઠાવે.

નવાબ મોહÜમદ જહાંગીરъ એક 

િનવેદન હъર કરી કЅં કы, ભારત 

અને પાЧકçતાને આ મુˆъ ચચા↓ કરવી 

ઇએ અને વાતચીત દરિમયાન તેનું 

િનરાકરણ નીકાળવું ઇએ. તેમણે કЅં 

કы, પાЧકçતાન સરકારને જૂનાગઢનો મુˆો 

એટલી જ સિĝયતા સાથે ઉઠાવવો ઇએ 

જેટલો તેઓ કાäમીરનો ઉઠાવી રΝા 

છъ. નવાબે કЅં કы,’જૂનાગઢ પાЧકçતાન 

છъ’, આ જૂનાગઢ રાËયનું ના માĦ સૂĦ 

છъ પરѕતુ સપનું છъ. જે અમારા પૂવ↓જ 

મોહÜમદ અલી િજ³−³ા અન ે જૂનાગઢના 

નવાબ રહъલા નવાબ મહાબત ખાને યુ 

હતું. તેમણે કЅં કы, હવે સમય આવી 

ગયો છъ કы, પાЧકçતાન ભારતના જૂનાગઢ 

પર કિથત કબ  િવશે ગંભીરતાપૂવ↓ક 

અવાજ ઉઠાવે. 

પાકы. ફરી જૂનાગઢની આઝાદીનો રાગ 
આલાØયો, નવાબે ઇમરાનને કરી અપીલ
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નવી Чદàહી 

તણાવĠçત ટъિલકોમ ΤેĦને રાહત 

આપવા કы×ĩીય મંĦીમંડળъ બુધવારъ 

ટъિલકોમ કіપનીઓને એડજçટъડ Ġોસ 

રъવ×યૂ (એ આર) અને çપેકĺમ 

સિહતની તમામ સરકારી બાકЫ ચૂકવણી 

માટъ ૪ વષ↓નો મોરъટોЧરયમ આØયો છъ. 

આ િનણ↓ય વોડાફોન આઈЧડયા જેવા 

ખçતાહાલત ટъિલકોમ ઓપરъટરોને 

વનદાન આપશે.

કыિબનેટ બેઠકની માિહતી આપતા 

ટъિલકોમ મંĦાલયના વડા અિΐની વૈæણવે 

કЅં કы સરકારъ દъવાĠçત ટъિલકોમ સેÄટરને 

રાહત આપવા માટъ અને લાંબાગાળા માટъ 

રોજગારીની તકો સ  શકы તે હъતુસર 

અનેક રાહત પેકыજની હъરાત કરъ છъ. 

તેમણે કЅં કы ટъિલકોમ સેÄટરના 

પુનરોˇાર માટъ ૯ çĺકચરલ Чરફોમ↓ 

અને ૫ Ĭોસેસ Чરફોમ↓ નŨી કરવામાં 

આãયા છъ. સૌથી મહÓવની વાત એ 

છъ કы એ એઆરની ચૂકવણી માટъ ૪ 

વષ↓નો મોરъટોЧરયમ આપવામાં આવશે. 

એ આરની ãયાÅયાને સરળ કરીને માĦ 

ટъિલકોમ આવકને જ ગણતરીમાં લેવાશે. 

સરકાર નોન ટъિલકોમ આવકને એડËçટъડ 

Ġોસ રъવ×યુ તરીકы ગણતરીમાં નિહ લે.

ટъિલકોમ કіપનીઓને મâયું વતદાન 
સરકારી ચૂકવણીમાં ચાર વષ↓ની રાહત

ઓટોમોબાઇલ અને ļોન 
ઉ˜ોગ માટъ 26,058 

કરોડની PIL çકЫમને મંજૂરી
નવી Чદàહી

નવી Чદàહી : કы×ĩીય કыિબનેટ આજે ઓટો, ઓટો 

પાÎસ↓ અને ļોન ઉ˜ોગ માટъ λ. ૨૬,૦૫૮ કરોડ 

λિપયાની ĬોડÄશન િલંકડ ઇ×સે×ટીવçકỳમને મંજૂરી આપી 

છъ.  દъશની મે×યુફыકચЧરѕગ Τમતામાં વધારો કરવા માટъ 

આ િનણ↓ય લેવામાં આãયો છъ તમે કы×ĩીય Ĭધાન અનુરાગ 

ઠાકЮરъ એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ.  વડાĬધાન નરъ×ĩ 

મોદીની અÖયΤતામાં મળъલ કыિબનેટની બેઠક પછી Ĭધાને 

પĦકારોને જણાãયું હતું કы પાંચ વષ↓માં ઉ˜ોગને ૨૬,૦૫૮ 

કરોડ λિપયાના ઇ×સે×ટીãસ આપવામાં આવશે.  ઠાકЮરъ 

વધુમાં જણાãયું હતું કы આ પીએલઆઇ çકЫમથી આગામી 

પાંચ વષ↓માં ૪૨,૫૦૦ કરોડ λિપયાનું નવુ રોકાણ આવશે.

ઉǼર Ĭદъશ ચૂંટણી માટъ 
AAPની 100 સંભિવત 
ઉમેદવારોની યાદી હъર

નવી Чદàહી
ઉǼરĬદъશમાં ટૂંક સમયમાં િવધાનસભાની ચૂંટણી 

યો વાની છъ. આવી Щçથિતમાં રાજકЫય પΤો સિĝય 

બ×યા છъ. Óયારъ આજે એટલે કы બુધવારъ આમ આદમી 

પાટЪ↓એ લખનઉમાં તેના પાટЪ↓ કાયા↓લયમાં પĦકાર પЧરષદ 

યો  હતી. આ દરિમયાન સંજય િસંહъ યુપી િવધાનસભા 

ચૂંટણી માટъ 100 ઉમેદવારોની સંભિવત યાદી બહાર 

પાડી છъ. જેમને આપ 2022ની િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં 

મેદાનમાં ઉતારવાની તૈયારી કરી રΝા છъ. યુપીના Ĭભારી 

અને રાËયસભા સાંસદ સંજય િસંહъ કЅં કы, આમ આદમી 

પાટЪ↓ ઉǼર Ĭદъશમાં તેના 100 િવધાનસભા Ĭભારીઓની 

યાદી બહાર પાડી રહી છъ.

નવી Чદàહી

નેશનલ ĝાઇમ રъકોડ↓ Úયૂરોના બુધવારъ રી આંકડા 

અનુસાર, ભારતમાં ૨૦૨૦માં દરરોજ ૮૦ હÓયાઓ થઈ 

અને કЮલ ૨૯૧૯૩ લોકોના કÓલ થયા છъ. આ મામલામાં 

રાËયોની યાદીમાં ઉǼર Ĭદъશ અãવલ çથાન પર છъ. આંકડા 

અનુસાર ૨૦૧૯ની તુલનામાં હÓયાના મામલામાં એક 

ટકાનો વધારો થયો છъ. ૨૦૧૯માં દરરોજ ૭૯ હÓયાઓ 

થઈ અને  ૨૮,૯૧૫ કÓલ થયા હતા.  ૨૦૨૦માં ૧૯ 

ટકાનો ઘટાડો ન℮ધાયો છъ. કы×ĩી હ મંĦાલય હъઠળ 

આવનાર એનસીઆરબીના આંકડા જણાવે છъ કы ૨૦૨૦માં 

અપહરણના ૮૪૮૦૫ કыસ ન℮ધાયા, Ëયારъ ૨૦૧૯માં 

૧,૦૫,૦૩૬ કыસ ન℮ધાયા હતા. આંકડા અનુસાર ૨૦૨૦માં 

ઉǼર Ĭદъશમાં હÓયાના ૩૭૭૯ કыસ ન℮ધાયા હતા. Óયારબાદ 

િબહારમાં હÓયાના ૩૧૫૦, મહારાæģમાં ૨૧૬૩, મÖય 

Ĭદъશમાં ૨૧૦૧ અને પિΌમ બંગાળમાં ૧૯૪૮ કыસ ન℮ધાયા 

હતા. Чદàહીમાં ૨૦૨૦માં હÓયાના ૪૭૨ કыસ ન℮ધાયા હતા. 

પાછલા વષ › રા∆ીય રાજધાની સિહત દъશભરમાં કોિવડ-૧૯ને 

કારણે લૉકડાઉન લાગૂ કરવામાં આãયું હતું. એનસીઆરબીના 

આંકડા અનુસાર પાછલા વષ › જે લોકોની હÓયા થઈ તેમાં 

૩૮.૫ ટકા ૩૦-૪૫ વષ↓ ઉѕમર સમૂહના હતા Ëયારъ ૩૫.૯ 

ટકા ૧૮-૩૦ વષ↓ ઉѕમર વગ↓ના હતા. 

રાજçથાન અને ઉǼર Ĭદъશ અપરાધમાં 
સૌથી આગળ ઃ નેશનલ ĝાઈમ Úયુરો નવી Чદàહી

દъશભરમાં આવેલી િĺÚયૂનલોમાં 

ખાલી પડેલી જÆયાઓ પર િનયુિŪમાં 

કы×ĩ સરકારના લચર વલણ પર અÓયંત 

નારાજગી ãયŪ કરતાં સુĬીમ કોટ‼ 

જણાãયું હતું કы, જે રીતે િĺÚયૂનલોમાં 

જ ની િનયુિŪ થઇ રહી છъ તે çપΓ 

દશા↓વે છъ કы કы×ĩ સરકાર વીણી વીણીને 

પસંદગી કરી રહી છъ. સુĬીમ કોટ‼ 

િĬસાઇЧડંગ અિધકારીઓ, ËયૂЧડિશયલ 

અને ટъકિનકલ અિધકારીઓની મોટી 

અછત વેઠી રહъલી િĺÚયૂનલોમાં ખાલી 

પડેલી તમામ જÆયાઓ બે સΆાહમાં 

ભરવા કы×ĩ સરકારને અЩàટમેટમ 

આØયું હતું. સુĬીમ કોટ‼ તેના ˛ારા 

ભલામણ કરાયેલા નામોમાંથી સરકાર 

˛ારા િનયુિŪ ન કરાય તો તે માટъના 

કારણો રજૂ કરવાનો િનદ‼શ પણ રી 

કયђ↓ હતો. સુĬીમ કોટ‼ે જણાãયું હતું કы, 

 દъશની તમામ િĺÚયૂનલોમાં ખાલી 

પડેલી જÆયાઓ બે સΆાહમાં નહỲ 

ભરાય તો અમે સરકાર સામે અદાલતની 

અવમાનનાનાં પગલાં લઇશું.  સરકાર 

કાય↓વાહી નહỲ કરъ તો અમે અદાલતની 

અવમાનનાના આદъશ રી કરી દઇશું. 

સુĬીમ કોટ↓ના ચીફ જЩçટસ એન વી 

રામ³−³ા, જЩçટસ ડી વાય ચંĩચૂડ અને 

જЩçટસ એલ નાગેΐર રાવની બે×ચે 

એટનЪ↓ જનરલ કы કы વેણુગોપાલને 

જણાãયું હતું કы, દъશની િĺÚયૂનલોમાં 

ખાલી પડેલી જÆયાઓના કારણે દયનીય 

Щçથિત ĬવતЪ↓ રહી છъ.

બે જ સΆાહમાં િĺÚયૂનલોમાં તમામ 
ખાલી જÆયા ભરોઃ સુĬીમનો આદъશ

લખનઉ

ઉǼર Ĭદъશમાં ભારъ વરસાદ પગલે ભારъ તારા  સ ↓ઈ 

છъ. જેના પગલે જન વન અçત ãયçત થઈ ગયું છъ. ભારъ 

વરસાદને તા રાËય સરકારъ રાËયની તમામ શાળાઓ 

અને કોલે  બે Чદવસ એટલે કы 17 અને 18 સØટъÜબરъ બંધ 

રાખવાની હъરાત કરી છъ. આ માિહતી CMO ˛ારા 

આપવામાં આવી છъ. 

ગુιવારъ સવારથી જ યુપીના ઘણા િજ·ાઓમાં ભારъ 

વરસાદ વરસી રΝો છъ. કыટલાક િજ·ા એવા હતા Ëયાં 

100 મીમીથી વધુ વરસાદ ન℮ધાયો હતો. જેમાં રાયબરъલી, 

લખનઉ, સુલતાનપુર, અયોÖયાનો સમાવેશ થાય છъ. 

તો અ×ય ઘણા િજ·ાઓમાં પણ ભારъ વરસાદને કારણે 

રçતાઓ પર પાણી ફરી વળતા રçતાઓ બંધ થઈ ગયા છъ 

અને લોકોને તેમના ઘરોમાંથી બહાર નીકળવું પણ મુäકыલ 

બની ગયું છъ. લખનઉ સિહત અનેક િજ·ાઓમાં સતત 

વરસાદના કારણે એક તરફ Ëયાં સામા×ય જન વન 

અçતãયçત બની ગયું છъ. રાËયના જુદા જુદા િજ·ાઓમાં 

15 લોકોના મોત થયા છъ. સતત વરસાદને કારણે ઘણા 

િજ·ાઓમાં રહъણાંક મકાનો પડી ગયા છъ.

યુપીમાં ભારъ વરસાદઃ 15નાં મોત, 2 
Чદવસ માટъ શાળા તેમજ કોલેજ બંધ 

નવી Чદàહી

બાહરી Чદàહીના નજફગઢ 

િવçતારમાં બદમાશોએ ગત 

રાિĦએ એક ãયિŪને બંદૂકની 

ગોળી વડે મોતને ઘાટ ઉતાયђ↓ હતો. 

હુમલાખોરોએ તે ãયિŪને ટાગ ›ટ 

કરીને એટલી હદъ ગોળીબાર કયђ↓ 

હતો કы આજુબાજુનો િવçતાર ધણધણી 

ઉ ો હતો. બદમાશોએ જે ãયિŪની 

હÓયા કરી તેમની ઓળખ Чદચાઉѕ 

મંડળમાં ભાજપના મહામંĦી અિમત 

શૌકЫન તરીકы સામે આવી છъ. ૩ 

બદમાશોએ તેમની હÓયા કરી હતી 

અને ફરાર થઈ ગયા હતા. હાલ 

પોલીસે આ સમĠ કыસની તપાસ હાથ 

ધરી છъ.  નજફગઢના અજય પાક↕ ખાતે 

હÓયાની આ ઘટના બની હતી. બુધવારъ 

રાĦે ૮ઃ૩૫ કલાકы બદમાશોએ અિમત 

શૌકЫનને ગોળીઓ વડે રહ″સી નાÅયો 

હતો. અિમત નજફગઢના Чદચાઉѕ કલાં 

ગામનો રહъવાસી હતો અને Чદચાઉѕ 

મંડળમાં ભાજપનો મહામંĦી હતો. 

હજુ સુધી હÓયાનું ચોŨસ કારણ સામે 

નથી આãયું.  ણવા મâયા મુજબ 

તક અિમત પોતાના ૨ સાથીઓ 

સાથે રાતે આશરъ ૮ઃ૦૦ વાÆયે 

ગાડીમાં નજફગઢથી પોતાના ઘરъ જવા 

નીકâયો હતો. 

નવી Чદàહીમાં નજફગઢના ભાજપ 
નેતાની ગોળી મારીને હÓયા કરાઈ

નવી Чદàહી 

કોિવડ-૧૯ની મહામારી અને તેને 

ફыલાવનાર કોરોના વાЧરસ િવશે ત 

તની ખોટી માિહતીઓ સોિશયલ 

મીЧડયામાં ફыલાવવાની બાબતમાં ભારત 

સમĠ િવΐમાં ટોચ ઉપર રЅં છъ. 

ભારતમાં ઇ×ટરનેટના વપરાશકતા↓ઓની 

સંÅયા ખુબ મોટી હોવાના કારણે આમ 

થયંુ હતું એમ તાજેતરમાં હાથ ધરવામાં 

આવેલાં એક સવ›માં તારણ ãયŪ કરાયું 

હતું. કોિવડની મહામારીના ઉપચાર અંગે 

ભારતમાં સોિસયલ મીЧડયા ઉપર ખોટી 

માિહતીની ભરમાર ચાલી હતી. નેટ 

વાપરનાર ĬÓયેક દસ ãયિŪમાંથી એક 

ãયિŪ ˛ારા Òયા Æયા િવના કઇ કઇ 

અને કыવી આયુવ›Чદક દવાઓથી કોિવડનો 

ઉપચાર કરવો તે અંગેની ખોટી માિહતી 

સૌથી વધુ ફыલાવવામાં આવી હતી. 

જિĬવેલ×સ એ×ડ સોસ↓ એનાિલિસસ 

ઓફ કોિવડ-૧૯ િમસઇ×ફમ›શન ઇન 

૧૩૮ ક×ĺીઝ શીષ↓ક ધરાવતો આ 

સવ› સેÆસ ઇ×ટરનેશનલ ફыડરъશન 

ઓફ લાયĮેરી એસોિસયન એ×ડ 

ઇЩ×çટટયૂ લ  જન↓લમાં પણ Ĭિસˇ 

થયો હતો. આ સવ› દરÜયાન કોિવડ-

૧૯ની મહામારી િવશે િવΐના ૧૩૮ 

દъશોોમાં ફыલાયેલી ખોટી માિહતી પૈકЫ 

૯૬૫૭ ખોટી માિહતીઓની સમીΤા 

કરવામાં િવΐના જુદ જુદા દъશોમાં ખોટી 

માિહતીઓના çĦોતને સમજવા ૯૪ 

જેટલા સંગઠનો અને સંçથાઓએ આ 

ખોટી માિહતીઓની ઉલટ ચકાસણી કરી 

હતી અને ણવા Ĭયાસ કયђ↓ હતો. 

કોરોના અંગેના સોિશયલ મીЧડયામાં ખોટી 
માિહતી ફыલાવવામાં ભારત િવΐમાં મોખરъ
વ ના 138 દેશાેમાં ખાેટી મા હતીની સમી ા કરવા હાથ ધરાયેલા સવનું તારણ

નવી Чદàહી

સંરΤણ મંĦાલય સાથે સંકળાયેલા 

૨૭ સંગઠનોના ૭,૦૦૦થી વધુ 

કમ↓ચારીઓ નવી Чદàહીમાં સે×ĺલ 

િવçટા ĬોજેÄટ હъઠળ બની રહъલા નવા 

કોÜØલેÄસમાં િશÙટ થશે. વડાĬધાન 

મોદીના હçતે ગુιવારъ નવા કોÜØલેÄસનું 

ઉદઘાટન થયું હતું. સંરΤણ મંĦાલયના 

અિધકારીઓએ જણાãયું હતું કы, સંરΤણ 

મંĦાલય, સેવા મુÅયાલય અને અ×ય 

સંલ  ઓЧફસો સાથે સંકળાયેલા 

૨૭ સંગઠનોના ૭,૦૦૦થી વધુ 

અિધકારીઓ અને કમ↓ચારીઓને નવી 

ઓЧફસ મળી રહી છъ. આ કમ↓ચારીઓ 

નોથ↓ અને સાઉથ Úલોકની ન ક 

િĮЧટશ યુગની ઓЧફસોમાંથી આિĭકા 

એવ×યુ અને કçતુરબા ગાંધી માગ↓ 

ખાતે તેમની નવી ઓЧફસોમાં િશÙટ 

થશે. સંરΤણ મંĦાલય માટъના બે નવા 

કોÜØલેÄસ અલગ અલગ çથળો પર 

કામકાજ માટъ તૈયાર થઈ ગયા છъ.

સંરΤણ મંĦાલયની ઓЧફસો િશÙટ 

થવાથી સે×ĺલ િવçટા ĬોજેÄટ માટъ 

૫૦ એકર જમીન મુŪ થશે. સંરΤણ 

મંĦાલય તેની જૂની ઓЧફસોની ૯.૨ 

લાખ ચો. ફвટ જÆયા ખાલી કરશે અને 

બે નવા બહુમાળીય કોÜØલેÄસમાં ૯.૬ 

લાખ ચો. ફвટ િવçતારમાં કામકાજ 

સંભાળશે. આ બંને કોÜØલેÄસ કЮલ ૧૩ 

એકર િવçતારમાં ફыલાયેલા છъ.  

સંરΤણ મંĦાલયના ૭,૦૦૦ કમЪ↓ 
નવા કોÜØલેÄસમાં િશÙટ થઈ જશે
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લખનઉ

પીએમ મોદીએ રાધાઅΓમીને Чદવસે 

ઉǼરĬદъશના અલીગઢમાં રા  મહъ×ĩ 

Ĭતાપ િસંહ યુિનિવ↓સટી તેમજ Чડફы×સ 

કોЧરડોરની િશલારોપણ િવિધ કરી હતી. 

તેમણે જણાãયું હતુ કы આજે  િવΐ ણે 

છъ કы ભારત Ġેનેડથી લઈને રાઇફàસ 

તેમજ ફાઇટર િવમાનો અને ļો×સ તથા 

યુˇ જહા નું ઉÓપાદન કરъ છъ.  ભારતે 

Чડફы×સ એÄçપોટ↓સ↓ તરીકы ઓળખ બનાવી 

છъ. અલીગઢમાં Чડફы×સ કોЧરડોરમાં ૧૯ 

કіપનીઓ રૃ. ૧૨૪૫ કરોડનું રોકાણ 

કરવાની છъ. આ કોЧરડોરમાં કЮલ રૃ. 

૬૦૦૦ કરોડનું રોકાણ કરાશે. મોદીએ 

તેમના બાળપણની યાદોને વાગોળતા 

કЅં હતું કы. હ  સુધી લોકો અલીગઢનાં 

તાળાંના ભરાસે રહъ છъ. અલીગઢનાં તાળાં  

લઈ મુЩçલમ સેàસમેન દર Ħણ મિહને 

અમારા ગામ આવતા. તેમની મારા 

િપતા  સાથે િમĦતા હતી. તેઓ તેમના 

પૈસા મારા િપતા ને સાચવવા માટъ 

આપતા અને Ëયારъ ગામ છોડીને જવાનું 

હોય Óયારъ પૈસા લઈ જતા. મોદીએ કЅં કы 

ટ રા  મહъ×ĩ Ĭતાપ િસંહ મહાન ĩΓા 

હતા. દъશનાં çવતંĦતા સંĠામમાં તેમણે 

મહǽવની ભૂિમકા િનભાવી હતી. 

મોદી હçતે યુપીમાં Чડફы×સ કોЧરડોરનો 
Ĭારѕભ, ૬૦૦૦ કરોડનું રોકાણ કરાશે

GST કાઉЩ×સલ ˛ારા 
પેĺોલ-ડીઝલને GSTના 
દાયરામાં લાવવા િવચારણા

નવી Чદàહી

એસટી કાઉЩ×સલની બેઠકમાં પેĺોલ,ડીઝલ, નેચરલ 

ગેસ અને એિવએશન ĺબાઇન Ùયૂઅલ જેવા ઈєધણોને 

એસટીના દાયરામાં લાવવા ચચા↓ િવચારણા શરૃ કરъ તેવી 

સંભાવના છъ. તે ઉપરાંત કોરોનાની સારવારમાં ઉપયોગી 

દવાઓને કરમાફЫ લંબાવવા અને દъશમાં ન℮ધાયેલી 80 લાખ 

કіપનીઓ માટъ આધારકાડ↓ સાથે ડવાનું ફરિજયાત બનાવવા 

જવેા મુˆાઓ પણ એસટી કાઉЩ×સલના એજ×ડામાં રહъશે. 

એસટી કાઉЩ×સલ સાથે સંકળાયેલા બે ãયિŪએ નામ નહỲ 

આપવાની શરતે જણાãયું હતું કы, કыરળ હાઇકોટ‼ આપેલા 

િનદ‼શ મુજબ 17 સØટъÜબરъ મળનારી એસટી કાઉЩ×સલની 

બેઠકમાં આ મામલા પર ચચા↓ થઈ શકы છъ. 

LJP સાંસદ િĬ×સ રાજ 
પાસવાન િવιˇ બળાÓકાર 
મામલે FIR ન℮ધાઈ

નવી Чદàહી
િબહારના સમçતીપુરથી લોક જનશિŪ પાટЪ↓ના સાંસદ 

િĬ×સ રાજ પાસવાન િવλˇ Чદàહીમાં FIR ન℮ધવામાં 

આવી છъ. િĬ×સ િવλˇ બળાÓકાર સાથે ડાયેલા એક 

કыસમાં FIR કરવામાં આવી છъ. લગભગ Ħણ મિહના 

પહъલા એક પીЧડતાએ Чદàહીના કનૉટ Øલેસ પોલીસ 

çટъશનમાં ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી, હવે કોટ↓નો આદъશ 

આવવા બાદ સાંસદ િĬ×સ રાજ િવλˇ એફઆઈઆર 

ન℮ધવામાં આવી છъ. આ એફઆઈઆર 9 સØટъÜબરъ 

ન℮ધવામાં આવી છъ. િĬ×સ રાજ પાસવાન લોક જનશિŪ 

પાટЪ↓ના નેતા િચરાગ પાસવાનના િપતરાઈ ભાઈ છъ Ëયારъ 

કы×ĩીય મંĦી પશુપિત પારસ પાસવાનના ભĦી  છъ.

નવી Чદàહી

સુĬીમ કોટ‼ મંગળવારъ કЮіડલી-િસંધુ 

બોડ↓ર પર ધરણાં ધરી રહъલા ખેડૂતોને 

એક બાજુનો રçતો ખાલી કરવા માટъ 

કЅં હતું. સુĬીમ કોટ‼ જનિહત અર  

પરની સુનાવણી દરિમયાન આ ચુકાદો 

આØયો હતો. કોટ‼ સોનીપત િજ·ા 

Ĭશાસનને આદъશ આØયો હતો કы, 

નેશનલ હાઈવે 44 પર કЮіડલી-િસંધુ 

બોડ↓ર ખાતે Ĭદશ↓ન કરી રહъલા ખેડૂતો 

પાસેથી એક બાજુનો રçતો સામા×ય 

લોકોને અપાવવામાં આવે. 

સુĬીમ કોટ↓ના આદъશ બાદ 

સોનીપત ડેØયુટી કિમશનર લિલત 

િસવાચ મંગળવારъ કЮіડલી-િસંધુ 

બોડ↓ર પર ખેડૂત Ĭદશ↓નકારીઓની 

વŵે પહ℮Éયા હતા. તેમણે સુĬીમ 

કોટ↓નો આદъશ અને સામા×ય લોકોને 

અનુભવાઈ રહъલી મુäકыલીનો હવાલો 

આપીને ખેડૂતોને રçતો ખાલી કરવા 

માટъ િવનંતી કરી હતી. 

મોિનકા અĠવાલે કЮіડલી-િસંધુ 

બોડ↓ર પર એક તરફનો રçતો ખાલી 

કરાવવા માટъ જનિહત અર  દાખલ 

કરાવી હતી. ડેØયુટી કિમશનરના 

કહъવા Ĭમાણે આ અર  પર 

સુનાવણી દરિમયાન કોટ‼ એનએચ 

44 પર કЮіડલી-િસંધુ બોડ↓ર પર એક 

તરફનો રçતો સામા×ય લોકો માટъ 

ખાલી કરવા આદъશ આØયો છъ. 

મોિનકાએ અર માં જણાãયું હતું 

કы, નોએડાથી Чદàહી જવામાં હવે 

તેમને 20 િમિનટના બદલે 2 કલાક 

થાય છъ અને તેના પાછળનું કારણ 

ખેડૂતો ˛ારા કરવામાં આવેલો રçતા 

પરનો ચŨા મ છъ. 

સુĬીમ કોટ↓નો આદъશઃ િસંધુ બોડ↓ર પર 
એક તરફનો રçતો ખાલી કરъ ખેડૂતો
ખેડૂતાેને દશન કરવાનાે અ ધકાર છે પરંતુ ર તાઅાે રાેકી ન શકાયઃ કાેટ

નવી Чદàહી

ભારતમા ં કોરોનાના નવા કыસમા ંઘટાડો ન℮ધાયા બાદ 

ફરી એકવાર ઉછાળો ન℮ધાયો છъ, ૨૫ હ રની અદંર 

પહ℮ચલેા નવા કыસનો આકંડો ફરી એકવાર ૩૦ હ રને 

પાર કરી ગયો છъ. કыરળમા ંપણ નવા કыસમા ંફરી એકવાર 

ઉછાળો ન℮ધાઈ રΝો છъ. બી  તરફ ૪ લાખન ે પાર 

પહ℮ચલેા એЩÄટવ કыસ ફરી એકવાર સાડા Ħણ લાખની 

અદંર આવી ગયા છъ. ભારતમા ં પાછલા ૨૪ કલાકમાં 

કોરોનાના નવા ૩૦,૫૭૦ કыસ ન℮ધાયા છъ અન ે ૪૩૧ 

દદЪ↓ઓના મોત થઈ ગયા છъ. Ëયારъ ગઈકાલ ેદъશમા ંકЮલ 

૨૭,૧૭૬ કыસ ન℮ધાયા હતા અન ે૨૮૪ દદЪ↓ઓના મોત 

થયા હતા. દъશમા ં કોરોનાના કыસનો આકંડો ફરીએકવાર 

ઊચંો જવાનુ ંકારણ કыરળમા ંવધતા કыસ છъ. અહỲ ગઈકાલે 

૧૫,૮૭૬ નવા કыસ અન ે૨૪ના ંમોત Ëયારъ આજ ેઅહỲ 

વધ ુ૧૭,૬૮૧ કыસ ન℮ધાયા છъ અન ે૨૦૮ દદЪ↓ઓના મોત 

થઈ ગયા છъ. કыસમા ંવધારો થવાની ખબરની સામ ેસા  

થયેલા દદЪ↓ઓનો આકંડો મોટો જ રΝો છъ. 

કોરોનાના નવા 30 હ ર કસ, કરળમ  દદ ઓ વ યા

ભુવનેΐર : ઓЧડશાની રાજધાની ભૂવનેΐરમાં છъ·ા 24 કલાકમાં 195 િમ.મી. 
વરસાદ પડયો છъ. જેણે છъ·ા 63 વષ↓નો રъકોડ↓ તોડી નાÅયો છъ. ધાિમ↓ક થળ 
પુરીએ એક Чદવસમાં 341 િમ.મી. વરસાદને પડવાથી 87 વષ↓નો રъકોડ↓ તોડી 
નાÅયો હતો. આ પહъલા પુરીમાં 1934માં બી  સØટъÜબરъ 210 િમ.મી. વરસાદ 
પડયો હતો. જેને પગલે ઓથોЧરટી ˛ારા પુરનુ એલટ↓ હъર કરવામાં આãયું છъ 
અને જે પણ લોકો ફસાયા હોય તેમને રъçÄયૂ કરવામાં આવી રΝા છъ.  

પૂરીમાં એક Чદવસમાં 341 િમિલમીટર 
વરસાદ પડતા 87 વષ↓નો રъકોડ↓ તૂટયો

નવી Чદàહી

દъશની રાજધાની Чદàહીમાં Чદàહી 

પોલીસે 6 આતંકવાદીઓની ધરપકડ 

કરી છъ. Чદàહી પોલીસની çપેäયલ 

સેલ યુિનટъ પાЧકçતાન તરફથી 

સંચાિલત ટъરર મૉ ુલનો પદા↓ફાશ 

કયђ↓ છъ.

પાЧકçતાન ˛ારા તાલીમબˇ 

આતંકવાદી મોડયૂલના Чદàહી પોલીસે 

કરъલા પદા↓ફાશના એક Чદવસ બાદ 

આ મામલામાં ચાલી રહъલી તપાસમાં 

ણવા મâયું હતું કы, આતંકવાદીઓને 

પાЧકçતાની સેનાના લેÙટન×ટ 

કΤાના ગાઝી નામના અિધકારી 

˛ારા હુમલાની તાલીમ અપાઇ હતી. 

ગાઝીને આ કામમાં જÚબાર અને 

હમઝા નામના અિધકારીઓ મદદ 

કરી રΝાં હતાં.  આતંકવાદીઓને 

ભારતમાં આતંકવાદી હુમલા ˛ારા 

મહǼમ નુકસાન પહ℮ચાડવા કરાચીના 

પરામાં આવેલા એક ફામ↓ હાઉસ અને 

બલોિચçતાનમાં પાЧકçતાની સેનાના 

અિધકારીઓ ˛ારા તાલીમ અપાઇ 

હતી. િઝશાન કમાર અને ઓસામાએ 

પોલીસની પૂછપરછમાં જણાãયું હતું 

કы, સૌથી પહъલાં અમને મા×ય િવઝા 

પર ઓમાનની રાજધાની મçકત 

લઇ જવાયાં હતાં. Ëયાં અમને ૧૦ 

Чદવસ માટъ ŭોર×ટાઇન કરાયા ંહતાં. 

Óયારબાદ અમને ઇરાન અને Óયાંથી 

કરાચી લઇ જવાયાં હતાં. Ëયાં તેમને 

બોÜબ બનાવવાની તાલીમ અપાઈ 

હતી.

Чદàહીમાંથી ઝડપાયેલા આતંકવાદીઓને 
પાЧકçતાની સેનાએ તાલીમ આપી હતી
કરાચીના ફામ હાઉસમાં અેકે 47 સ હતનાં શTાે ચલાવવાની પણ તાલીમ અપાઈ

નવી Чદàહી : çવાçÔય 
મંĦાલય ˛ારા હъર 
કરાયેલા આંકડા મુજબ 
ભારતમાં કોરોનાની 
રસીના અÓયાર સુધીમાં 75 
કરોડથી વધુ ડોઝ આપી 
દъવાયા છъ. જે રાËયો અને 
કы×ĩ શાિસત Ĭદъશના બધા 
જ પુÅત વયના લોકોને 
રસીનો Ĭથમ ડોઝ આપી 
દъવાયો હોય તેમાં િસЩŨમ, 
િહમાચલ Ĭદъશ, ગોવા, 
દાદરા અને નગર હવેલી, 
લદાખ અને લΤ˛ીપનો 
સમાવેશ થાય છъ.

ભારતમાં રસીના 75 કરોડ ડોઝ અપાયા, ડÚàયુએચઓએ વખાણ કયા↓

નવી Чદàહી

રાિ∆ય માનવ અિધકાર પંચે 

Чદàહી, હЧરયાણા, રાજçથાન અને 

યુપીની સરકારોને નોЧટસ ફટકારીને 

ખેડૂતો ˛ારા થઈ રહъલા િવરોધ 

Ĭદશ↓ન અંગે ણકારી માંગી છъ.

માનવ અિધકાર પંચે આ રાËયોને 

નોЧટસ એટલા માટъ આપી છъ કы, 

પંચને ખેડૂત આંદોલનો સામે ઘણી 

ફЧરયાદો મળી છъ. આ ફЧરયાદો 

Ĭમાણે આંદોલનના કારણે 9000થી 

વધારъ નાની, મોટી કіપનીઓે નુકસાન 

થયુ છъ. 

ĺા×સપોટ‼શન પર પણ અસર પડી 

છъ અને તેનાથી બીમાર, િવકલાંગો 

અને િસિનયર િસЧટઝ×સને ભારъ 

નુકસાન થઈ રЅ છъ. આંદોલનના 

કારણે રાËયોની બોડ↓ર પર 

લગાવાયેલા બેЧરકыડથી પણ લોકોને 

ભારъ પરъશાનીનો સામનો કરવાનો 

વારો આવી રΝો છъ.

માનવ અિધકાર પંચે ચાર રાËયોને 

નોЧટસ આપીને જવાબ માંÆયો છъ. 

એવો આરોપ છъ કы, ખેડૂતો ˛ારા 

કોરોના Ĭોટોકોલનુ પણ ઉ·ંઘન 

થઈ રЅ છъ. ખેડૂતો ˛ારા રçતાઓની 

થઈ રહъલી નાકબંધીના કારણે 

çથાિનક લોકોને પોતાના ઘરъથી બહાર 

નીકળવામાં પણ મુäકыલીઓ પડી રહી 

છъ.

ખેડૂતોના આંદોલનથી કіપનીઓને 
નુકસાન, 4 રાËયને નોЧટસ મળી

çપુતિનક લાઈટઃ કોરોના સામે િસંગલ ડોઝ રહъશે પૂરતો
રિશયાની çપુતિનક લાઈટ વેЩÄસનને ļગ કіĺોલર ઓફ ઈЩ×ડયા તરફથી ભારતમાં Ħી  તબŨાના 
ĺાયલની મંજૂરી મળી ગઈ છъ. ĺાયલ પૂરી થતાં જ આ વેЩÄસનને ઈમરજ×સી ઉપયોગ માટъની મંજૂરી મળી 
જશે. Óયાર બાદ ભારતને કોરોના સામેના જંગમાં વધુ એક હિથયારનો સાથ મળશે.  çપુતિનક લાઈટ 
વેЩÄસનનો િસંગલ ડોઝ જ કોરોના વાયરસ સામે કારગર નીવડશે. ભારતમાં અÓયાર સુધી જે વેЩÄસનનો 
ઉપયોગ કરવામાં આવી રΝો છъ તે બધી જ ડબલ ડોઝ વેЩÄસન છъ. 

ભારતમાં 4 મિહનામાં એЩ×ટબોડીઝમાં ઘટાડો દъખાયો : સવ›
ભારતમાં સંપૂણ↓ વેЩÄસનેટъડ એવા ૬૧૪ જેટલા આરોÆયકમЪ↓ઓનો અÛયાસ હાથ ધરવામાં આવતાં Öયાને 
આãયું છъ કы Ĭથમ વેЩÄસન ડોઝ લીધાના ચાર જ મિહનામાં તેમના શરીરમાં કોિવડ-૧૯ સામે લડત આપી 
રહъલા એЩ×ટબોડીના Ĭમાણમાં ન℮ધપાĦ ઘટાડો થયો હતો. અÛયાસનાં તારણોની મદદથી કыટલાક પિΌમના 
દъશોએ નŨી કયુ↨ છъ તે રીતે ભારતમાં પણ બૂçટર ડોઝ આપવાની જરૃર રહъશે કы નહỲ રહъ તે નŨી કરવામાં 
સરકારને મદદ મળશે. સંçથાના િનયામકы જણાãયું હતું કы, ‘વેЩÄસનેટъડ ãયિŪના શરીરમાં એЩ×ટબોડીનું 
Ĭમાણ ઘટવાનો અથ↓ એ નહỲ કы ãયિŪ કોિવડનો સામનો કરવાની રોગĬિતકાર શિŪ ગુમાવી દъશે.
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Ч˛ભાષી રાËયની રચનાનો 

અમલ થાય તે Чદવસે, 

‘િવરોધ Чદન’ પાળવા જનતા 

પЧરષદъ હાકલ કરી અને 

ગુજરાતના એક છъડાથી બી  

છъડા સુધી આ સંદъશો ફыલાãયો. 

જનતા પЧરષદъ નŨી કયુ↨ કы, 

Ч˛ભાષી રાËયના Ĭારѕભના 

Чદવસે ધનતેરસના રોજ રાતના 

‘મશાલ સરઘસ’ કાઢવું. કાળી 

ચૌદશના Чદવસે હડતાળ અને 

રçતાઓ રોકવા, આંગણાઓમાં 

મહાગુજરાતનો નકશો દોરવો 

તેમજ રોશની કરવી નહỲ તેમજ 

દાλખાનું ફોડવું નહỲ. આ 

કાય↓ĝમનો સારી રીતે અમલ 

થાય તે માટъ અમદાવાદમાં 

રોજ રાતના હъરસભાઓ 

˛ારા Ĭચંડ ઝુંબેશ શλ કરી 

દъવામાં આવી. 

મહાગુજરાતના આંદોલન 

દરિમયાન બધાં જ ણીતા 

આગવેાનો અને ખાસ કરીને 

વŪાઓને બહારગામનાં 

આમંĦણો સતત મળતાં 

હતાં અને જેટલા બને 

તેટલા વધુ Ĭમાણમાં બધા 

સાથી આગેવાનો Ĭવાસે 

જઈને આંદોલનના Ĭચાર 

માટъ સભાઓ કરતા અને 

વાતાવરણને વંત રાખતા. 

તા. ૧૩-૧૦-૫૬ના રોજ 

દુભાઈને અને ĮΜકЮમારને 

િસˇપુર જવા આમંĦણ મળъલું. 

ĺેનમાં િસˇપુર ગયા અને 

બપોરના અરસામાં િસˇપુર 

પહ℮Éયા. Óયારъ Øલૅટફૉમ↓ 

િચŨાર ભરાઈ ગયું હતું 

અને હીરાલાલ રાવલ વકЫલ 

અને ભž વકЫલ, મધુભાઈ 

ãયાસ વગેરъ આગેવાનો પણ 

હાજર હતા. çટъશન ઉપરથી 

કાય↓ĝમના સંમેલન માટъની 

જÆયાએ જવા ખુ·ી બગીમાં 

લોકોએ ઊંચકЫને બેસાડી દીધા. 

çટъશનથી સરઘસ નીકâયું 

Óયારъ રçતામાં ઠъરઠъર ફвલહાર 

અને ગુલાલ ઉડાવવામાં 

આãયા. સંમેલનનું çથળ એક 

વાડીમાં રાખેલું, Ëયાં તાલુકાના 

ગામેગામથી કાય↓કરો અને 

ટъકыદારો હાજર રΝા હતા. 

çથાિનક આગેવાનોએ Ĭવચનો 

કયા↨. પછી ĮΜકЮમાર ભž 

અને દુભાઈએ Ĭવચનો 

કયા↨ અને મહъસાણા િજ·ાને 

મહાગુજરાતનો ગઢ બનાવી 

દъવા અને ગામડે ગામડે ફરી 

વળીને સંદъશો પહ℮ચાડવા 

અપીલ કરી. રાતના જંગી 

હъરસભા મળી. જેમાં 

આજુબાજુનાં ગામડાંમાંથી 

લોકો વાહનો લઈને આãયા 

હતા.

મશાલ સરઘસનો પડકાર

Ч˛ભાષી સંમેલનની 

શλઆત વેળાએ રાતના મશાલ 

સરઘસનો કાય↓ĝમ હъર કરъલો 

અને સભાઓ ˛ારા Ĭચાર 

પણ કરъલો. આ અંગે પોતે 

વાતચીત કરવા માંગે છъ તેવો 

સંદъશો અમદાવાદના કલેÄટર 

હીરъЧડયાએ મોકàયો. આ 

સરઘસની પરવાનગી આપવી 

કы નહỲ તેની ચચા↓ કરવી કы તેમ 

પણ તેમણે કહъવડાવેલું. આથી 

તા. ૩૦-૧૦-૫૬ના રોજ 

બપોરના ઘીકાંટા કલેÄટરની 

કચેરીમાં હીરъЧડયાને મળવા 

માટъ દુલાલ યાિΦક, 

ĮΜકЮમાર ભž, જયંતી દલાલ, 

ગણપતરામ પટъલ, વામનરાવ 

ધોળЧકયા, દાદુભાઈ અમીન 

અને ચંĩકાંત દι ચચા↓ માટъ 

ગયા.

તાજ છાપ િસગારъટ

કલેÄટરъ બહુ મીઠાશથી 

ચચા↓ શλ કરી અને પોતાને પણ 

‘તાજ છાપ’ િસગારъટ પસંદ 

છъ તેમ કહીને હસતાં હસતાં 

દુચાચાના પાકЫટમાંથી એક 

િસગારъટ લઈને સળગાવી. 

તેમણે કЅં કы, અમદાવાદનું 

વાતાવરણ ઘણું અશાંત છъ 

અને અસામાિજક તǽવો 

દુકાનોની તોડફોડ પણ કરъ 

છъ. તે સં ગોમાં મશાલ 

સરઘસ કાઢવું એ મોટું ખમ 

છъ. નેતાઓએ કЅં મશાલ 

સરઘસનો ભારъ Ĭચાર કરી 

ચૂÄયા હતા, તેથી કોઈ ફыરફાર 

કરી શકЫએ કы તેને બંધ રાખીએ 

તે શÄય જ ન હતું. હકЫકતમાં 

મળવા ગયા Óયારъ જ ખુદ 

ખાЧડયામાં વાંસના ટુકડા ઉપર 

કાપડ વỲટીને મશાલો બનાવી 

હતી અને તેને સળગાવવા 

માટъ તેલના સંÅયાબંધ ડબા 

લાવી ચૂÄયા હતા. આથી 

પીછъહઠ શÄય જ નથી તેવો ઢ 

અિભĬાય હતો. ઇ×દુલાલને 

પણ ખબર હતી કы મુÅય 

મશાલ સરઘસ ખાЧડયામાંથી 

નીકળવાનું છъ. બધાએ 

કલેÄટરને કЅં કы, કોઈ દહъશત 

રાખવાની જλર નથી અને 

કાય↓ĝમ શાંિતથી પતી જશે.

હીરъЧડયા પાસે કોઈ ગુΆ 

સમાચાર હશે તેથી તેમણે 

ĮΜકЮમારને પૂછયું કы, તમે 

કыટલી મશાલો ખાЧડયાના 

સરઘસમાં રાખવા ધારો છો ? 

જવાબ આØયો, ૫૦૦થી ૭૦૦ 

તો છъ જ. આથી તેઓ ચ℮કЫ 

ઊઠયા અને કЅં કы હું આવા 

મશાલ સરઘસની પરવાનગી 

આપી શકЮі નહỲ. સમ વવાનો 

Ĭયાસ કયђ↓.  તમે ૧૦૦ 

મશાલ રાખવાની છૂટ આપો તો 

અમે તેને સરઘસમાં છૂટી છૂટી 

ગોઠવીએ અને કશું જ નહỲ 

થાય.  પોલીસ સંયમ રાખશે 

તો અણછાજતું નહỲ થાય તેની 

ખાતરી આપી શકЫએ. આથી 

હીરъЧડયા કદાચ એમ સમ  

બેઠા હશે કы બધા કіઈક ઢીલા 

પડયા છъ તેથી તેમણે કЅં કы, 

Чદવાળીના Чદવસો છъ અને 

દુકાનોમાં દાλખાનું અને 

સરસામાન ભરъલો હોય તેથી 

ઠъકઠъકાણે આગ લાગી ય 

તેવો સરકારને ડર છъ. આથી 

૧૦૦ મશાલની છૂટ આપું કы 

એક મશાલની છૂટ આપું તે 

બધું સરખું છъ, એટલે મશાલ 

સરઘસની છૂટ આપી શકЫશ 

નહỲ.

સરઘસ નીકળશે જ
આ પળъ ĮΜકЮમાર ભž 

ખુરશીમાંથી એકદમ ઊભા 

થઈ ગયા અને આવેશમાં 

આવીને કЅં કы, આ મશાલ 

સરઘસ નીકળીને જ રહъશે. 

આથી દુભાઈ સિહત બધા 

જ ઊભા થઈ ગયા અને 

બધા સાથે બહાર નીકળી 

ગયા. Óયાંથી સીધા જનતા 

પЧરષદની કચેરીમાં Чરલીફ 

રોડ ગયા અને કલેÄટરની 

આ વાત પછી પોલીસ બધું 

રોકશે અને તોફાનો થશે તો 

શું કરવું તેની ચચા↓ઓ કરી. 

છъવટъ મશાલ સરઘસ કાઢવાની 

સǼાવાર હъરાત પĦકારો 

સમΤ કરવામાં આવી અને 

દરъક વૉડ↓માંથી તે નીકળશે. 

તેના માગ↓ પણ હъર કયા↓. 

બીજે Чદવસે ધનતેરસ હતી 

અને રાતના મશાલ સરઘસનો 

કાય↓ĝમ હતો, જે ĬિતΗાનો 

સવાલ બની ગયો હતો.

મશાલ સરઘસ

ĮΜકЮમાર ભž ન℮ધે છъ 

કы, દુચાચાને મ′ કЅં કы તેણે 

પોતે ખાЧડયામાં નીકળનાર 

મશાલ સરઘસમાં ડાવું 

અને તે માટъ રાĦે મારъ ઘરъ 

બઉઆની પોળમાં આવી 

જવું. Óયાંથી સાથે નીકળીશું. 

સાંજના સાતના સુમારъ 

દુચાચા મારા ઘરъ આãયા 

અને જમી-પરવારીને સારѕગપુર 

દોલતખાનામાં પહ℮Éયા Óયારъ 

નાકыથી કાપડીવાડ બાજુ 

બÚબેની લાઇનમાં સરઘસ 

તૈયાર થઈને ઊભેલું હતું અને 

બધાના હાથમાં મશાલો તૈયાર 

હતી. Ĭવીણ ચાલીસ હ ર 

શામળાની પોળમાંથી એક 

ચાંદીની મશાલ લાવેલા જે મ′ 

દુભાઈના હાથમાં આપી. 

અમે બંને સરઘસના મોખરъ 

ગોઠવાયા. બધાના હાથમાં 

તેલમાં ઝબોળъલી મશાલ 

તૈયાર જ હતી. રાતના આઠના 

સુમારъ બધી જ મશાલો એક 

સાથે સળગાવવામાં આવી. 

Óયાં વાતાવરણ ઝળહળી 

ઊઠયું અને રોમાંચક પરѕતુ 

તંગ પЧરЩçથિતનું િનમા↓ણ 

થયું. આથી અમે તરત જ 

મશાલ સરઘસ આગળ 

ધપાãયું. મહાગુજરાત તરફЫ 

અને ગોળીબારના િવરોધનાં 

Ĭચંડ સૂĦો સાથે આ સરઘસ 

સારѕગપુર ચકલા, દોલતખાના, 

પંЧડત ની પોળ અને મારી 

બઉઆની પોળના નાકыથી 

રાયપુર ચકલા તરફ આગળ 

વÖયું. Óયારъ રçતાની બંને 

બાજુ હ રો çĦી-પુιષો અને 

બાળકો. હવે શું થશે. પોલીસ 

શું કરશે તે વા ઊભાં હતાં.

પોલીસ મૌન રહી

રાયપુર ચકલા ન ક 

આવતાં જ બધાંએ દૂરથી યું 

કы ચકલાની વચમાં જ આવેલી 

રાયપુર ચોકЫમાં કલેÄટર 

હીરъЧડયા અને Чડિવઝનલ 

કિમશનર સાઠъ બેઠા હતા 

અને ચોકЫની અંદર સશçĦ 

પોલીસ હતી. Óયાં કોઈ મોટું 

પોલીસ દળ કы પોલીસવાન 

સુÖધાં રાયપુર ચકલામાં 

હતાં નહỲ. બધા આગળ 

વÖયા. કાય↓કરો ખૂબ શમાં 

આવી ગયા. પોલીસ ચોકЫની 

ĬદિΤણા કરીને જમણા હાથે 

સરઘસ વâયું Óયારъ હીરъЧડયા 

અને સાઠъએ બધાને આગળ 

ચાલતા યા. Ĭવીણ ચાલીસ 

હ ર એટલા ઉ×માદમાં 

આવી ગયા કы સરઘસમાંથી 

નીકળીને હાથમાં મશાલ સાથે 

તેણે પોલીસ ચોકЫના ચŨર 

મારવાનું શλ કયુ↨ અને અંદર 

બેઠъલા ઑЧફસરોને બતાવીને 

આવેશમાં સૂĦો બોલાવતા. 

આ ઈ ĮΜકЮમારъ તરત 

તેમને સમ વી સરઘસમાં 

ડી દીધા. સરઘસ રાયપુર 

ચકલાથી ખાЧડયા જવા નીકâયું 

Óયારъ તમામ દુકાનો બંધ થઈ 

ગઈ હતી અને તેનાં પાЧટયાં 

અને ફвટપાથ ઉપર હ રો 

çĦી-પુιષો અમને ઈને સૂĦો 

પોકારતાં અને તાળીઓના 

ગડગડાટ કરતાં હતાં. સરઘસ 

ખાЧડયા ચાર રçતાથી ડાબી 

બાજુ, બાલા હનુમાન તરફ 

વâયું Óયારъ માગ↓માં બંને બાજુ 

હકડેઠઠ (ગીચોગીચ) મેદની 

મી હતી અને ખૂબ જ 

ઉäકыરાટ. કોઈ પોલીસ દъખાતી 

ન હતી. Óયાંથી પતાસાની 

પોળના ચોકઠામાં જઈને 

સરઘસ શાંિતથી િવખેરાયું. 

બધી જ મશાલો હોલવી 

નાખવામાં આવી. તમામ 

કાય↓કરોનો આભાર માનીને 

અમે તેમની િહѕમત અને 

શાંિત માટъ ધ×યવાદ આપીને 

બધાં છૂટા પડયા. Óયારъ સૌને 

લાÆયું કы પોલીસ િબનજλરી 

દરિમયાનગીરી ન કરъ તો 

ખમી ગણાતો કાય↓ĝમ પણ 

કыટલો શાંિતથી પЧરપૂણ↓ થાય 

છъ તેનો આ દાખલો છъ. આ 

કાય↓ĝમની સફળતાથી દુલાલ 

યાિΦક ĮΜકЮમાર ઉપર ખૂબ 

જ રા  થઈ ગયા.

અĦે ખાસ ન℮ધવું ઈએ કы 

એક પણ મશાલ આખા શહъરને 

સળગાવવા પૂરતી છъ, તેમ 

જણાવીને પરવાનગી આપવાનો 

ઇનકાર કરનાર કલેÄટર 

હીરъЧડયા અને Чડિવઝનલ 

કિમશનર સાઠъ પોતે રાયપુર 

ચકલામાં સ′કડો મશાલો પસાર 

થતી શાંિતથી ઈ રΝા અને 

બળનું કોઈ જ Ĭદશ↓ન કયુ↨ 

નહỲ.  પોલીસ વŵે પડી 

હોત તો અચૂક લોહી રъડાત.

ભાષી રા નાે વરાેધ કરવા ધનતેરસની 
અંધારી રા ે હ રાે મશાલાે સાથે સરઘસ નીક ું! 

સરઘસ ખા ડયા ચાર ર તાથી ડાબી બાજુ, 
બાલા હનુમાન તરફ વ ું ારે માગમાં બંને 
બાજુ હકડેઠઠ  મેદની મી હતી અને ખૂબ જ 
ઉ કેરાટ. કાેઈ પાેલીસ દેખાતી ન હતી. ાંથી 
પતાસાની પાેળના ચાેકઠામાં જઈને સરઘસ 
શાં તથી વખેરાયું. બધી જ મશાલાે હાેલવી 
નાખવામાં અાવી. તમામ કાયકરાેનાે અાભાર 
માનીને અમે તેમની હમત અને શાં ત માટે 

ધ વાદ અાપીને બધાં છૂટા પડયા.

Ĭકરણ-૮

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ણવા જેવું
ભારતના કણા↓ટકમાં સે×ટ મેરી આઈલે×ડ નામનો ટાપુ સમૂહ ણીતો છъ. તેમાં ચાર ટાપુ પૈકЫ કોકોનટ આઈલે×ડ પર કЮરદતે 
સજ ›લી અ યબી જેવા કાળા પÔથરના સંÅયાબંધ çતંભ વા મળъ છъ. ૫૦૦ મીટર લાંબા અને ૧૦૦ મીટર પહોળા ષટકોણ 
આકારના ટાપુ પર લાખો વષ↓  પહъલાં Żાળામુખીની Ĭિĝયાથી સ ↓યેલા આ çથંભો લાવારસના બનેલાં છъ. આ çથળ ઓ 
ટુЧરઝમ કહъવાય છъ. ઈ.સ. ૧૪૯૮માં પોટુ↓ગલ Ĭવાસી વાçકોડી ગામા ભારતમાં Ĭવેશતાં પહъલાં આ ટાપુ પર ઉતરъલો અને તેણે 
ટાપુને સે×ટ મેરીનો ટાપુ નામ આØયું Óયારથી આ ટાપુઓ એ નામે જ ઓળખાય છъ. ટાપુ પર િનયિમત આકારના પાંચ, છ કы 
સાત બાજુ ધરાવતા ઊભા çતંભોની રચના અ યબી જેવી લાગે. સૌથી મોટો çતંભ ૨૦ ફвટ ઊંચો છъ. આ અЩ કжત ખડકના 
બનેલા છъ. આ ટાપુ અંગે અનેક વૈΦાાિનક સંશોધનો થયા છъ. ભૂçતર શાçĦીઓ માટъ મહÓવપૂણ↓ સંશોધન çથાન છъ. આ ટાપુ 
પર કણા↓ટકના માàપી બંદરъથી જવાય છъ. Óયાં પણ વદાભંદъΐર મંЧદર નામનું પૌરાિણક મંЧદર વા લાયક છъ.

કણા↓ટકમાં  
સે×ટ મેરી ટાપુ 
પર લાવાના 

કЮદરતી çતંભ
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n	 હર્ષ	રમેશકુમાર	સંઘવીઃ 
રમત, ગમત, યુવક સેવા અને 
સાંસકકૃતીક પ્રવૃત્તિઓ, સવવૈચ્છિક 
સંસ્ાઓનું સંકલન, ત્િન 
ત્નવાસી ગુજરાતીનો પ્રભાગ, ગૃહ 
રક્ષક દળ અને ગ્ામ રક્ષક દળ, 
નાગરરક સંરક્ષણ, નશાિંધી, 
આિકારી, જેલ, સરહદી સુરક્ષા, 
ગૃહ અને પોલીસ  હાઉસીંગ, 
આપત્તિ વયવસ્ાપન

n	 જગદીશ	વવશ્વકમા્ષઃ	કુરિર 
ઉદ્ોગ, સહકાર, મીઠા ઉદ્ોગ 

અને પ્રોિોકોલ(સવતંત્ર હવાલો), 
ઉદ્ોગ, પયાયાવરણ અને કલાઈમેિ 
ચેનજ, પ્રીનિીંગ અને સિટેશનરી

n	 બ્ીજેશ	મેરજઃ	શ્રમ, રોજગાર, 
પંચાયત(સવતંત્ર હવાલો), ગ્ામ 
ગૃહ ત્નમાયાણ અને ગ્ામ ત્વકાસ 

n	 જીતુભાઈ	હરજીભાઈ	ચૌધરીઃ	
કલપસર અને મતસયોદ્ોગ, નમયાદા 
જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠો

n	 મનીરાબેન	વકીલઃ	મત્હલા અને 
િાળ કલયાણ (સવતંત્ર હવાલો), 
સામાજીક નયાય અને અત્ધકારીતા 

n	 વનવમરાબેન	સુથારઃ	આરદજાત્ત 
ત્વકાસ, આરોગય અને પરરવાર 
કલયાણ અને તિીિી ત્શક્ષણ

n	 અરવવંદભાઈ	રૈયાણીઃ	વાહન 
વયવહાર, નાગરરક ઉડ્ડયન, 
પ્રવાસન અને યાત્રાધામ ત્વકાસ

n	 કુબેરભાઈ	ડીંડોરઃ	ઉચ્ચ અને 
તાંત્ત્રક ત્શક્ષણ, વવૈધાત્નક અને  
સંસદીય િાિતો

n	 કકતતીવસંહ	પ્રભાતવસંહ	વાઘેલાઃ	
પ્રા્ત્મક, માધયત્મક અને પ્રરૌઢ 
ત્શક્ષણ

n	 ગજેન્દ્રવસંહ	ઉદેવસંહ	પરમારઃ	
અન્ન નાગરરક પુરવઠો અને 
ગ્ાહક સુરક્ષાની િાિતો

n	 આર.	સી.	મકવાણાઃ	સામાજીક 
નયાય અને અત્ધકારીતા

n	 વવનોદભાઈ	અમરશીભાઈ	
મોરડીયાઃ	શહટેરી ત્વકાસ અને 
શહટેરી ગૃહ ત્નમાયાણ

n	 દેવાભાઈ	પુંજભાઈ	માલમઃ	
પશુપાલન અને ગરૌ સંવધયાન

n	 મુકેશભાઈ	ઝીણાભાઈ	પટેલઃ	
કકૃત્િ, ઉજાયા અને પેટ્ોકેત્મકલસ

રાજયકક્ાના	મંત્ી	(સવતંત્	હવાલો) રાજયકક્ાના	મંત્ી

ગુજરાતમાં આાગામી વર્ષે યાોજાનારી વવધાનસભા ચૂંટણી પહો લા સમગ્ર મંત્ીમંડળ બદલવામાં આાવું છો . વવજય રૂપાણીના રાજીનામા બાદ ભૂપોન્દ્ર પટોલનો 
ગુજરાતના નવા મુખ્યમંત્ી બનાવવામાં આાવા છો . ગુરૂવારો સંપૂણ્ણપણો નવી કો બબનોટો શપથ ગ્રહણ કયા્ણ હતા. ભવવષ્યની તૈયારીઆાોનો ધ્ાનમાં રાખીનો 
કો બબનોટમાં આનોક નવા ચહો રાઆાોનો સ્ાન આાપવામાં આાવું છો . જ્ારો કોટલાક ધારાસભાો આોવા પણ છો  જો પહો લી વખત ચૂંટણી જીતીનો આાવા છો . 

મુકેશ	પટેલ
મુકેશ પિટેલ સુરતની ઓલપાડ 
ત્વધાસભા િેઠક પર્ી ભાજપના 
િીજી વખતના ધારાસભય છિટે. 
મુકેશભાઈ પિટેલ ૨૦૧૨માં પહટેલી 
વખત ત્વધાનસભા માિટે ચૂંિાયા 
હતા અને ૨૦૧૭માં િીજી વખત 
ત્વધાનસભામાં પહોં્યા હતા. તેમના 
પત્ીનું નામ મીનાિેન છિટે અને 
સોગંદનામામાં તેમણે પોતે ત્િલડર 
હોવાનું જણાવયું છિટે. 

કકરીટવસંહ	રાણા
રકરીિત્સંહ રાણા ભાજપની રિરકિ પર 
૫મી વખત ધારાસભય તરીકે ચૂંિાયા 
છિટે. ૧૯૯૫ના વિયામાં તેઓ પહટેલી વખત 
ધારાસભય િનયા હતા ૨૦૧૭ની 
ત્વધાનસભા ચૂંિણીમાં લીંિડી િેઠક 
પર્ી કોંગ્ેસના ઉમેદવાર ચેતન 
ખાચરના હા્ે તેઓ હાયાયા હતા.  
ચેતન ખાચરટે કોંગ્ેસ અને ધારાસભય 
પદટે્ી રાજીનામુ આપીને ભાજપનો 
છિટેડો પકડયો હતો.

વબ્જેશ	મેરજ
કોંગ્ેસ છિોડીને ભાજપમાં આવેલા 
ત્રિજેશ મેરજાને ભૂપેનદ્ર પિટેલના 
મંત્રીમંડળમાં સ્ાન આપવામાં આવયું 
છિટે. તેઓ ૨૦૧૭ની ત્વધાનસભા 
ચૂંિણીમાં મોરિી િેઠક પર કોંગ્ેસની 
રિરકિ વડે ત્વધાનસભા પહોં્યા હતા.  
જોકે ગત વિષે કોંગ્ેસ અને ધારાસભય 
પદટે્ી રાજીનામુ આપી ભાજપમાં સામેલ 
્ઈ ગયા ત્ા પેિાચૂંિણીમાં ભાજપના 
ઉમેદવાર તરીકે જીત નોંધાવી હતી. 

અરવવંદ	રૈયાણી
રાજકોિ ઈસિ ત્વધાનસભા િેઠક્ી 
પહટેલી વખત ધારાસભય િનનારા 
અરત્વંદ રૈયાણીને પણ કેત્િનેિમાં 
સ્ાન આપવામાં આવયું છિટે. તેમનો 
જનમ ૪ જાનયુઆરી, ૧૯૭૬ના રોજ 
્યો હતો. ૨૦૧૭ની ત્વધાનસભા 
ચૂંિણીમાં રૈયાણીએ પહટેલી વખત 
રાજકોિ ઈસિ િેઠક પર્ી કોંગ્ેસી 
ઉમેદવાર ત્મતુલ દોંગાને ૨૩ હજાર 
મતો્ી માત આપી હતી. 

નરેશ	પટેલ
ગુજરાતની ગણદટેવી ત્વધાનસભા 
િેઠક પર્ી પહટેલી વખત ધારાસભય 
િનેલા નરટેશભાઈ પિટેલને ભૂપેનદ્ર 
પિટેલની કેત્િનેિમાં સ્ાન મળયું 
છિટે. તેઓ પાિીદાર સમાજના લેઉવા 
પિટેલ છિટે. પિટેલ અનામત આંદોલન 
દરત્મયાન ડેમેજ કંટ્ોલ માિટે ભાજપે 
તેમને આગળ કયાયા હતા અને 
૨૦૧૭ની ચૂંિણીમાં સવા લાખ મત 
મેળવીને ધારાસભય િનયા હતા. 

મંત્રીમંડળમાં પ્રથમ વખત ચૂંટાયેલાના નસરીબ ખુલયાં 
કોંગ્ેસમાંથરી ભાજપમાં આવનારાને મંત્રીપદનરી ભેટ 

હવે	મને	કોઈ	
હોદ્ાનો	મોહ	નથી,	
હું	ગુજરાતનો	છું	ઃ	
નીવતન	પટેલ

નીત્તન પિટેલ ેજણાવયુ ં ક,ે સમગ્ 
દટેશમા ં ગજુરાતમા ં પ્ર્મ વખત 
એવો પ્રયોગ કરવામા ંઆવયો છિટે. 
જેમા ં ભાજપના નવા ત્નણયાયના 
કારણ ેજૂના મંત્રીઓન ેકતે્િનિેમાં 
સ્ાન ન્ી મળી શકયુ.ં નવા 
મંત્રીઓએ િૂકં સમયમા ં ઘણાં 
િધા કામ કરવાના છિટે. મુખયમંત્રી 
ત્વજય રૂપાણીન ે પણ િદલયા 
તનેુ ં પણ કોઈ કારણ હજુ સધુી 
જાણવા ન્ી મળયુ.ં ત્વધાનસભા 
ચૂિંણી પહટેલા નવા અન ે યવુા 
ચહટેરા જુદા–જુદા ત્વસતારો અને 
જાત્તઓના મંત્રીઓન ે પ્રજાની 
વચે્ચ કામ કરતા કરવા અને 
તમેના માન-સનમાનમા ં વધારો 
કરવો ત ે પ્રકારની વયહૂ રચના 
હોય તમે માર ં માનવુ ં છિટે. તમેણે 
વધમુા ં ઉમેયુું ક ે મન ે હોદ્ા મોહ 
રહ્ો ન્ી. હ ુગજુરાતનો છિુ ંઅને 
પ્રજા માિટે કામ કરતો રહીશ.

નવા સીએમ બાદ ગુરુવારે નવા 
મંત્ીમંડળે પણ શપથ લઈ લીધા હતા. 
આમ, માત્ પાંચ જ દદવસમાં રાજ્યમાં 
આખી સરકારના તમામ ચહેરા બદલાઈ 
ગ્યા છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલની ટીમમાં તેમના 
સહહત કુલ ૨૫ મંત્ીઓનો સમાવેશ 
થા્ય છે, જેમાંથી ૧૦ને કેહબનેટ કક્ાના 
મંત્ી બનાવા્યા છે, પાંચ રાજ્યકક્ાના 
પરંતુ સવતંત્ હવાલો ધરાવતા મંત્ી છે 
અને દસ રાજ્યકક્ાના મંત્ી છે. નવા 
મંત્ીઓ કેટલું ભણેલા છે તે જાણવા 

માટે પણ લોકો ખાસસા ઉતસુક છે. 
હવધાનસભાની વેબસાઈટમાં અપા્યેલી 
માહહતી અનુસાર, સીએમ ભૂપેન્દ્ર 
પટેલ અંડર ગ્ેજ્યુએટ છે. તેમણે 
દડપલોમા ઈન હસહવલ એનન્જહન્યદરંગનો 
અભ્યાસ કરેલો છે. આ ઉપરાંત, તેમના 
મંત્ીમંડળમાં ૧૦ મંત્ીઓ ગ્ેજ્યુએટ 
છે જ્યારે ૧૦ મંત્ીઓ દસમા સુધી 
પણ માંડ ભણ્યા છે. મંત્ીઓની જાહેર 
થ્યેલી હવગતો જાણી રાજ્યની પ્રજાએ 
પણ અચંબો અનુભવ્યો છે.

રાજ્યમાં રૂપાણી સરકારને ઘરે 
બેસાડી દેવાતાં ભાજપમાં આંતદરક 
અસંતોષ ચાલી રહ્ો છે ત્યારે 
કોંગ્ેસે ભાજપના નારાજ નેતાઓને 
પોતાની તરફ લાવવા દાણો નાખ્યો 
છે. કોંગ્ેસના કા્ય્યકારી પ્રદેશ અધ્યક્ 
હાદદ્યક પટેલે કહ્ં કે, ભાજપના 
નારાજ નેતાઓએ હવપક્માં જોડાવવું 
હો્ય તો દરવાજા ખુલ્ા છે. હાદદ્યક 
પટેલ બુધવારે જામનગરના બેડીમાં 
વરસાદમાં મૃત્યુ પામેલા માછીમાર 
પદરવારની મુલાકાતે આવ્યા હતા. 
આ સમ્યે હાદદ્યકે પત્કારો સાથેની 
વાતચીતમાં ભાજપના નારાજ નેતાઓ 
અંગે કહ્ં કે, નીહતન પટેલ સહહત 
નારાજ મંત્ીઓને હવપક્માં આવવું 

હો્ય તો અમારા દરવાજા ખુલ્ા છે. 
અગાઉ પણ હાદદ્યક પટેલે સરકારમાં 
જે હલચલ ચાલી રહી હતી તેને 
લઈને હનવેદન આપતા જણાવ્યુ હતું 
કે, આરએસએસ અને ભાજપના 
સવવેમાં કોંગ્ેસ જીતી રહ્ં છે. આ 
કારણે જ ગુજરાતના મુખ્યમંત્ી 
પાસેથી રાજીનામુ લેવામાં આવ્યું 
છે. હાદદ્યક પટેલે જણાવ્યું કે, ૧૫ 
મહહના બાદ ્યોજાનારી ચૂંટણીમાં 
કોંગ્ેસને ૪૩ ટકા મત મળી રહ્ા છે 
અને ૯૬-૧૦૦ બેઠકો મળી રહી છે. 
જ્યારે ભાજપને ૩૮ ટકા મત અને 
૮૦-૮૪ બેઠક મળી રહી છે. આપને 
૩ ટકા અને મીમને ૧ ટકા મત મળી 
રહ્ા છે.

કોંગ્ેસના	‘જવાહર’ને	
કારણે	શપથવવવધ	એક	
કદવસ	અટકી	પડી

ગાંધીનગર	 ઃ	ભાજપની નવી સરકારમાં એક 
પણ આત્હર ધારાસભયનું પ્રત્તત્નત્ધતવ રહ્યુ 
ન્ી. સરૌરાષ્ટ્ર ક્છિના રાજકારણમાં કોળી 
પછિી સરૌ્ી વધુ પ્રભૂતવ ધરાવતા આ જ્ાાત્તના 
મતદારોને અંકે કરવા કોંગ્ેસી મુળના જવાહર 
પે્લજી ચાવડાને ભાજપમાં સામેલ કરીને 
કેત્િનેિ મંત્રી િનાવાયા હતા. કહટેવાય છિટે કે, 
ભાજપ હાઈકમાનડ સમક્ષ નો- રરત્પિ ત્્યરી 
વચ્ચે વાસણ આત્હરના ત્વકલપમાં જવાહરને 
મંત્રીપદટે ય્ાવત રાખવા કે કેમ ? એ મુદ્ટે 
િુધવારટે ગુંચ પડતા શપ્ત્વધીનો કાયયાક્રમ  
ગુરૂવાર ઉપર લઈ જવાયો હતો. ભાજપને 
જૂનાગઢમાં મુત્ળયા ઊંડા કરવા લોકસભા- 
૨૦૧૯ની ચૂંિણી વખતે જવાહર ચાવડાને 
મંત્રીપદટે િેસાડવા પડયા હતા.

પાટીલ	વવરોધી	જૂથના	
ગણાતા	પુણણેશ	મોદીની	

છેક	છેલ્ે	એન્ટ્ી
સુરત	 ઃ	 ગુજરાત પ્રદટેશ પ્રમુખ સી.આર. 
પાિીલના એક સમયના ખાસ અને હાલના 
ત્વરોધી જુ્ના ગણાતા પુણષેશ મોદીનું નામ 
ગુજરાતના મંત્રી મંડલમાં છિટેલ્ે સુધી ન હતું. 
પરંતુ તેમણે છિટેલ્ી ઘડીએ ધમાકેદાર એનટ્ી 
્ઈ એિલું જ નહીં પણ તેમને કેિીનેિ મંત્રી 
િનાવાતા સુરત ભાજપના અનેક નેતાઓ 
ચોંકી ગયાં છિટે. હાલમાં સુરત ભાજપમાં જે 
જુ્િંધી ચાલી રહી હતી તેના કારણે મોિા 
ભાગના નેતાઓ પુણષેશ મોદી્ી દુર ભાગતાં 
હતા તેઓ માિટે પુણષેશ મોદીનું નામ આંચકા 
સમાન મનાઈ રહ્યું છિટે. પુણષેશ મોદીના મંત્રી 
િનવા પાછિળ સંઘની લાઈન હોવાનું ચચાઈ 
રહ્યું છિટે. પુણષેશ મોદીનું નામ છિટેક છિટેલ્ી 
ઘડીએ જાહટેર ્યું હતું. 

ગઢડાના	આતમારામ	
પરમાર	છેલ્ી	ઘડીએ	
મંત્ીની	રેસમાંથી	બહાર

જુનાગઢ	 ઃ	 ભાજપ સરકારટે રાજયની 
આગેવાની ડોર નવા ચહટેરાઓને આપી 
છિટે. સીએમ્ી લઈ મંત્રીમંડળની રચનામાં 
તમામ ફ્ેશ ચહટેરાને સ્ાન અપાયું છિટે. જેના 
કારણે ત્નત્ચિત મનાતા ગઢડાના ધારાસભય 
આતમારામ પરમાર મંત્રીપદની રટેસમાં્ી છિટેલ્ી 
ઘડીએ િહાર ્ઈ ગયા હતા.  આતમારામ 
પરમારને નવા મંત્રીમંડળમાં સમાવવાનું 
ત્નત્ચિત મનાતું હતું. તેમના કાયયાકરો પણ 
છિટેલ્ા કેિલાક રદવસ્ી ગાંધીનગરમાં 
ધામા નાંખીને િેઠા હતા. તેવામાં પાિટી 
હાઈકમાનડે છિટેલ્ી ઘડીએ શતરંજની ચાલ 
િદલી આતમારામ પરમારની છિટેલ્ી ઘડીએ 
િાદિાકી કરી દીધી હતી. મંત્રીમંડળમાં પણ 
તેમને સ્ાન અપાયું ન્ી.

ઉમરેઠના	ધારાસભય	
ગોવવંદ	પરમારે	કહ્ં,	કોઈ	
કાય્ષક્રમમાં	નહીં	જઉ

વલ્ભવવદ્ાનગર	 ઃ	 ઉમરટેઠના ભાજપના 
ધારાસભય ગોત્વંદ પરમારનો મંત્રીમંડળમા 
સમાવેશ ન કરવા્ી તેઓ સખત નારાજ 
્યા છિટે. તેઓેએ િળાપો ઠાલવતા જણાવયુ 
કે હવે્ી હું ભાજપની કોઇ મીિીંગ કે 
કાયયાક્રમોમાં જવાનો ન્ી. છિટેક છિટેલ્ે સુધી 
મારૂ નામ મંત્રીની યાદીમાં હતુ પરંતુ ત્જલ્ા 
સંગઠનના કારણે પતિુ કપાયુ છિટે. સમય 
આવયે પાિટી છિોડવાનો ત્નણયાય લઇશ. વધુમા 
તેઓએ જણાવયુ કે ઉમરટેઠ તાલુકા પંચાયત 
અને ઓડ નગરપાત્લકાની સતિામાં પણ હવે 
ઉ્લપા્લ ્શે. મુખયમંત્રી ભુપેનદ્ર પિટેલના 
શપ્ત્વધીમાં આણંદ ત્જલ્ાને પ્રત્તનીત્ધતવ 
ન મળતા ચુંિાયેલા ભાજપના ધારાસભય 
ત્ગન્નાયા છિટે. 

સરકારમાં	10	મંત્ી	ગ્ેજયુએટ,	
10નો	ધો.10	સુધી	જ	અભયાસ

ભાજપથી	નારાજ	નેતાઓ	માટે	
વવપક્ના	દ્ારા	ખુલ્ા	ઃ	હાકદ્ષક	

નવા	મંત્ીમંડળનું	સમીકરણ
n પિટેલ- 8 n ક્ષત્ત્રય- 2 n 
ઓિીસી- 6 n એસસી- 2 n 

એસિી- 3 n જવૈન- 1

કયા	વવસતારને	કેટલું	પ્રાધાન્ય
n સરૌરાષ્ટ્ર- 8 n ઉતિર ગુજરાત- 
3 n દત્ક્ષણ ગુજરાત- 7 n મધય 

ગુજરાત- 6
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વોશિંગ્ટન 
અમેરિકામાં કેલિફોલ્નિયા્ા લિયેિા 

્ેવાડામાં બે જંગિોમાં િાગેિી ઘાતક 
આગ પ્રિિતાં તે્ે પરિણામે િેક્ોઇયા 
્ેશ્િ પાક્ક બંધ કિવા્ી ફિજ પડી 
છે એટિું જ ્હીં આ ક્ેત્રમાં આવેિા 
મહાકાય વૃક્ો િામે િંભલવત જોખમ 
ઊભું થયું છે.

બન્ે આગ આ મહાકાય જંગિ 
તિફ આગળ વધી િહી છે કે જયાં 
૨૦૦૦થી વધાિે મહાકાય િેક્ોઇયા 
આવેિા છે અ્ે તેમાં વોલયયૂમ્ી દ્રષ્ટિએ 
પૃથવી ઉપિ્ું િૌથી મોટું વૃક્ ગણાતું 
જ્િિ શેિમ્ ટ્ી્ો પણ િમાવેશ 

થાય છે. આ વૃક્્ું થડ બેઝ પિ ૩૬ 
ફૂટ(૧૧ મીટિ)્ો ડાયામીટિ ધિાવે છે 
અ્ે તે્ી ઊંચાઇ ૨૭૫ ફૂટ (૮૩.૮ 
મીટિ) ્ી છે. અલધકાિીઓ્ા જણાવયા 
અ્ુિાિ આ ક્ેત્રમાં વિતા આશિે 
૭૫ િોકો્ે પણ િિામત સથા્ પિ 
ખિેડવામાં આવયા છે. ્ોંધ્ીય છે 
કે સટાટનિ િોકેશ્્ા કાિણે આ બન્ે 
આગ્ે કોિો્ી અ્ે પેિેડાઇઝ ્ામ 
આપવામાં આવયું છે. મંગળવાિ િાત 
િુધીમાં બન્ે આગ િંયુક્તપણે ્વ 
સક્ેિ માઇિ(૨૪  સક્ેિ મીટિ)
માં પ્રિિી ગઈ છે અ્ે તે્ી િપેટમાં 
જ્િિ હાઇવે પણ આવી ગયો છે.

ઘાતક અસર : USમાં આગથી 
સેક્ોઇયા નેિનલ પાક્ક બંધ

નયયૂયોક્ક
યુએિ લિરટઝ્લશપ એનડ 

ઇલમગ્ેશ્ િલવનિલિિ કે જે H-1B 
લવઝા્ો નયાય કિે છે અ્ે એકિટેનશ્ 
કિે છે તેણે આ વક્ક લવઝા માટે માકકેટ 
રિિચનિ એ્ાલિસટ્ે સપેલશયાલિટી 
ઓકયુપેશ્ માટે પાત્રતા ધિાવતા 
ગણવા પડશે. ્ોંધ્ીય છે કે માકકેટ 
રિિચનિ એ્ાલિસટ્ી પોલઝશ્ માટે 
H-1B લવઝા ઇશયયૂ કિવા્ો USCIS 
દ્ાિા સપટિ ઇ્કાિ કિી દેવામાં 
આવયા બાદ પાછિા વર્ષે અમેરિક્ 

અદાિતમાં ક્ાિ એકશ્ સયયૂટ ફાઇિ 
કિવામાં આવયો હતો અ્ે ઇલમગ્ેશ્ 
એજનિી્ે િમાધા્ કિવા્ી ફિજ 
પડી હતી. આ દાવામાં USCIS 
દ્ાિા લબ્કાયદાકીય એડજયુરડકેરટંગ 
પ્રેષ્કટિ અપ્ાવવામાં આવી છે તે્ે 
દયૂિ કિવા્ી માંગ કિવામાં આવી 
હતી, જેમાં િેબિ રડપાટનિમેનટ્ી 
ઓકયયૂપેશ્િ આઉટિયૂક હેનડબયૂક્ા 
ખોટા અથનિઘટ્્ો પણ િમાવેશ થયો 
હતો. ૨૦ ઓગસટ ૨૦૨૧્ા િોજ 
બન્ે પક્કાિો વચ્ે િમાધા્ થયું હતું 

અ્ે ૧૦ રદવિ બાદ રડષ્સટ્કટ કોટટે આ 
િમજયૂતી કિાિ્ે મંજયૂિી આપી દીધી 
છે. આ કેિ્ા કાિણે વયાપક અિિો 
જોવાશે: ફરિયાદી્ા વકીિ । આ મેટિ 
િાથે િંકળાયેિા અનય એક ઇલમગ્ેશ્ 
એટ્ની ચાલિનિ કૂકે ઉમેયુું હતું કે અમ્ે 
આ્ંદ છે કેUSCIS આ લવવાદ્ું 
િમાધા્ કિવા, િેંકડો કેિ કે જેમાં 
તેણે કોઇ લવચાિણા કયાનિ વગિ જ માકકેટ 
રિિચનિ એ્ાલિસટો્ે રિજેકટ કિી દીધા 
હતા તે્ી પુ્ઃલવચાિણા કિવા તૈયાિ 
થયું છે.

કાબુલ 
અફઘાલ્સતા્માં તાલિબા્્ી 

િિકાિ બ્તા જ આંતિીક લવખવાદ 
વધી ગયો છે. તાલિબા્ િિકાિમાં 
ઉપવડાપ્રધા્ બ્ાવવામાં આવેિા 
મુલ્ા અબદુિ ગ્ી બિાદિ અ્ે 
હક્ા્ી ્ેટવક્ક વચ્ે લવવાદ િર્નિયો 
હતો. મતભેદો્ે પગિે મુલ્ા અબદુિ 
ગ્ી બિાદિે કાબુિ છોડી દીધુ હોવા્ા 
અહેવાિો છે. આ લવવાદ હજુ પણ 
વધે તેવી શકયતાઓ છે. બીજી તિફ 
એક ભાિતીય ્ાગરિક્ું તાલિબા્ે 
અપહિણ કિી િીધુ હોવા્ા અહેવાિો 
છે. જે્ે છોડાવવા્ા પ્રયાિો થઇ 
િહ્ા છે. ગત િપ્ાહે અફઘાલ્સતા્્ા 

િાષ્ટ્રપલત ભવ્માં બિાદિ અ્ે 
હક્ા્ી ્ેટવક્ક્ા ્ેતા ખિીિ ઉિ 
િહમા્ વચ્ે ખુલ્ેઆમ બોિાચાિી 
થઇ ગઇ હતી. બાદમાં બન્ે ્ેતાઓ્ા 
િમથનિકો એકબીર્્ી િાથે ટકિાયા 
હતા. ખિીિ ઉિ િહમા્ તાલિબા્ 
િિકાિમાં શિણાથની મંત્રી છે. એક 

તાલિબા્ી ્ેતાએ જણાવયું હતું કે 
કેલબ્ેટ્ી બેઠક્ે િઇ્ે બન્ે વચ્ે 
લવવાદ થયો હતો.  તાલિબા્્ી 
િિકાિમાં હક્ા્ી ્ેટવક્ક્ે સથા્ 
આપવા્ો લવિોધ થઇ િહ્ો છે. જયાિે 
હક્ા્ી ્ેટવક્ક ખુદ્ે તાલિબા્્ું 
િૌથી ફાઇટિ યયૂલ્ટ મા્ી િહ્ં છે. 

બિાદિ્ા િમથનિકો્ું મા્વુ 
છે કે બિાદિ્ી કૂટ્ીતી્ે કાિણે 
અફઘાલ્સતા્ પિ તાલિબા્ કબજો 
કિી શકયું હતું. તેથી હાિ બન્ે િંગઠ્ો 
આમ્ે િામ્ે આવી ગયા છે. જયાિે 
કંધહાિ અ્ે અનય લવસતાિોમાં 
પણ તાલિબા્ીઓમાં િત્ા્ે િઇ્ે 
ખેંચતાણ ચાિી િહી છે. 

માકકેટ રિિચનિ એ્ાલિસટ્ે પણ મળશે 
H-1B લવઝા : USCIS્ો લ્ણનિય

અફઘા્.માં તાલિબા્ી િિકાિમાં ભાગિા, 
્ા. વડાપ્રધા્ મુલ્ા બિાદિે કાબુિ છોડયું કાબુલ

અફઘાલ્સતા્ હવે િંપયૂણનિપણે 
તાલિબા્ો્ા કબર્માં છે. તયાં્ી 
વચગાળા્ી િિકાિ હવે તે્ા 
એજનડા્ા આધાિે શાિ્ કિી િહી 
છે. ્વા શાિ્માં ‘િદગુણો્ા પ્રચાિ 
અ્ે દુગુનિણો્ે િોકવા’્ું મંત્રાિય પણ 
છે. આ મંત્રાિય્ું ્ામ િાંભળવામાં 
ભિે િારં િાગે, પિંતુ તે્ા આદેશો 
િદીઓ જયૂ્ી બબનિિ િર્્ા 
અફઘાલ્સતા્માંથી ફિીથી ઉદય્ે 
પુટિી આપે છે. તાલિબા્ો શરિયા 
કાયદા્ી આકિી આવૃલત્ િાગુ કિવા 
માટે કુખયાત છે. તેમાં પુરર્ િાથી 
લવ્ા મહાિો્ા ઘિ્ી બહાિ ્ોકિી 
કિવા પિ પણ પ્રલતબંધ્ો િમાવેશ 

થાય છે. તાલિબા્્ા એક અલધકાિીએ 
અમેરિકા્ા અગ્ણી અખબાિ નયયૂયોક્ક 
પોસટ્ે કહ્ં કે તેમ્ો મુખય આશય 
ઈસિામ્ી િેવા કિવા્ો છે, જે્ા માટે 
એક િાિા અ્ે િદગુણ મંત્રાિય્ી 
જરૂિ છે. અફઘાલ્સતા્્ા કેનદ્રીય ક્ેત્ર 
માટે જવાબદાિ હોવા્ો દાવો કિ્ાિા 
મોહમમદ યુિુફે જણાવયું કે તાલિબા્ 
શાિ્ કાયદાઓ્ો ભંગ કિાિા 
િોકો્ે ‘ઈસિામી કાયદા’ હેઠળ િર્ 
કિશે. યુિુફે જણાવયું કે, તાલિબા્ો્ા 
શાિ્માં અફઘાલ્સતા્માં ઈિાદાપયૂવનિક 
ગયૂ્ો કિ્ાિા હતયાિા્ે માિી ્ંખાશે. 
હતયાિાએ ઈિાદાપયૂવનિક હતયા ્હીં કિી 
હોય તો તે્ે ચોક્િ િકમ્ી ચયૂકવણી 
કિવા જેવી િર્ થઈ શકે છે. 

હવે અફઘાનમાં ચોરોના હાથ કપાિે, 
અનૈશતક સંબંધ બદલ થિે પથથરમારો

બૈશિંગ 
ચી્્ા કોિો્ા વાઇિિ્ા ડેલટા વેરિયનટ્ા 

ડઝ્ેક કેિો આવતા દલક્ણપયૂવની પ્રાંત્ા ૪૫ 
િાખ્ી વિતી ધિાવતા શહેિ ફુલજયામાં 
િંપયૂણનિપણે િોકડાઉ્ િાદવામાં આવયું છે. 
કોિો્ા્ા િોગચાળા્ે િોકવા માટે અ્ે કોલવડ-
૧૯ િામે ઝીિો ટોિિનિ્ી ્ીલત અપ્ાવતા 
આ િોકડાઉ્ િાદવામાં આવયું છે.લઝયામે્ 
પ્રાંત્ા દરિયાઈ શહેિ્ા િહેવાિીઓ્ે કોઈપણ 
મહત્વ્ા કાિણિિ શહેિ્ી બહાિ ્ીકળવા્ી 
મ્ાઈ ફિમાવવામાં આવી છે. શહેિમાં કોિો્ા 
વાઇિિ્ા ડઝ્ેક કેિો પ્રકાશમાં આવયા પછી આ 
લ્ણનિય િેવામાં આવયો છે. આ શહેિ ઇિેકટ્ોલ્ક 
ઉપકિણો્ું હબ છે. અહીં એબીબી અ્ે સ્ાઇડિ 
ઇિેષ્કટ્ક જેવી કંપ્ીઓ્ા પિાનટ છે. 

ડેલ્ટાનો કહેર ઃ ચીનમાં ફુશિયા િહેરમાં સંપયૂ્ર્ણ લોકડાઉનફાંિીિી િે્ાએ ઈસિાલમક 
સટેટ્ા પ્રમુખ્ે ઠાિ માયયો, 
િાષ્ટ્રપલતએ આપી ર્ણકાિી

પેરરસ
ફાંિીિી િે્ાએ ગ્ેટ િહાિા ખાતે આતંકવાદી 

જયૂથ ઈસિાલમક સટેટ્ા ્ેતા અદ્ા્ અબયૂ વાલિદ 
અિ-િાહિાવી્ે ઠાિ માયયો છે. િાષ્ટ્રપલત ઈમૈ્ુએિ 
મૈક્ોંએ ટ્ીટ કિી્ે આ અંગે્ી ર્ણકાિી આપી હતી.  
તેમણે ટ્ીટમાં િખયું હતું કે, ગ્ેટિ િહાિા ખાતે ઈસિાલમક 
સટેટ્ા પ્રમુખ્ે ફાંિીિી િે્ા દ્ાિા લ્ષ્ક્ક્ય કિી દેવામાં 
આવયો. વધુમાં િખયું હતું કે, િાહેિ ખાતે આતંકવાદી જયૂથો 
િામે્ી અમાિી િડાઈમાં આ એક વધુ મોટી િફળતા છે.  
અદ્ા્ અબયૂ વાલિદ અિ-િાહિાવી ્ામ્ો આતંકવાદી 
િંગઠ્ ગ્ેટિ િહાિામાં આઈએિઆઈએિ્ો ્ેતા હતો. 
તે ISIS જીએિ્ા ્ામે પણ ઓળખાય છે. 

શસએનફયયૂગોસ િહેરમાં વેરકસન ટ્ાયલ િરૂ 
હવાના : યુવાનો અને વયસ્ો માટે ્ોરોના વેક્સન અભિયાન સમગ્ર દુભનયામાં ચાલે છે. 
્ોરોના સંક્રમણનો િોગ બાળ્ો પણ બની રહયા હોવાથી ભચલ્ડ્રન વે્ભસનના સંશોધન 
પ્રયોગો ઝડપી બનયા છે. અમેકર્ા, રભશયા અને ચીન વચ્ે ્ભલભન્લ ટ્ાયલ માટેની 
હકરફાઇ ચાલે છે તયારે ્યુબા બાળ્ો માટેની વેક્સનના ્ભલભન્લ ટ્ાયલ અંર્તગર 
્યુબા બે વર્તના બાળ્ને વેક્સન આપનારો દુભનયાનો પ્રથમ દેશ બનયો છે. ્યુબા 
પોરાના આગવા શોધ અને સંશોધનો માટે જાણીરો છે. શીરયુધધના ગાળામાં અને રે પછી 
અમેકર્ાના આભથ્ત્ પ્રભરબંધો સામે પણ ્યુબા દેશ ટ્ી ગયો હરો. 

ચીનનાં િહેરોએ ટ્ાવેલ વોશનિંગ ઇશયયૂ કરી
ચીનના ફયુજીયાનમાં ્ોરોના વ્રી રહ્ો છે અને બીજી રરફ આગામી પહેલી 
ઓકટોબરથી આ દેશમાં રહેવારોની શરૃઆર થઇ રહી છે તયારે ્ોરોના વધારે પ્રસરે નહીં 
રેની સાવચેરી માટે ચીનના ભવભવધ શહેરોના સત્ાવાળાઓએ ટ્ાવેલ વવોભંનગ ઈશયયૂ ્રી 
દીધી છે, જો ્ે સટેટ મીકડયાએ પ્રભરબંધ સામે ભવરોધ ્યવો છે.

નવી રદલહી
લબઝ્િેમે્  એિ્ મસક્ી કપં્ી 

Space X્ુ ં પહિેુ ં ઓિ લિલવલિય્ 
ક્ ૂ બુધવાિ ે િાત ે અતંરિક્ તિફ િવા્ા 
થઈ ગયુ ંહતુ.ં કપં્ીએ પહિેી વખત 4 
િામાનય િોકો્ ે અતંરિક્મા ં મોકલયા 
છે. આ લમશ્્ ે ઈનિલપિશે્ 4 ્ામ 
આપવામા ંઆવયુ ંછ.ે ખાિ વાત એ છ ેક,ે 
ધિતી્ી કક્ામા ંજ્ારૂ ંઆ પ્રથમ ્ો્ 
પ્રોફેશ્િ એસટ્ો્ોટિ ક્ ૂછ.ે અતંરિક્માં 
જ્ાિા ચાિયે યાત્રી ડ્ગે્ કપેસયિુ 
દ્ાિા અતંરિક્મા ં િવા્ા થયા છ.ે તઓે 

ઈનટિ્શે્િ સપિે સટશે્થી 160 રકમી 
ઉચંી ઉચ્ કક્ાએથી લવશ્વ્ી પરિક્મા 
કિતા કિતા અતંરિક્મા ં 3 રદવિ 

લવતાવશ.ે તયાિ બાદ સપિેક્ાફટ ફિી 
પૃથવી્ા વાયમુડંળમા ં પ્રવશે કિશ ે અ્ે 
ફિોરિડા્ા રક્ાિથેી ્ીચ ેપડી જશ.ે 

સપેિ ટુરિઝમમાં િર્નિયો મોટો ઈલતહાિઃ 
્ાગરિકો્ે 3 રદવિ અંતરિક્માં મોકલયા
મિશનની કિાન 38 વર્ષીય ઈસાકિૈનના હાથિાં, તેઓાે પેિેન્ટ કંપનીના સીઈઓાે છે.

વોશિગં્ટન
ચી્્ા લવસતાિવાદ્ે િોકવા 

અમરેિકામા ં 24 િપટમેબિ ે યોર્્ાિ 
ક્ાડ િગંઠ્્ા િભય દશેો્ા વડાઓ્ી 
બઠેકમા ં હાજિી આપવા પીએમ મોદી 
વોલશગંટ્ પહોંચશ.ે યએુિ પ્રમખુ 
બાઈડે્  તમામ ક્ાડ ્તેાઓ્ે 
આવકાિશ ેઅ્ ેતમામ િાથ ેવયલક્તગત 
વાતચીત કિશ.ે આ બઠેકમા ં ભાિત્ા 
પીએમ ્ િનેદ્ર મોદી, ઓસટ્લેિયા્ા સકોટ 
મોરિિ્, ર્પા્્ા પીએમ યોલશલહદે 
િગુા િામિે થશ.ે મોદી 25 િપટમેબિે 
િયંકુ્ત િાષ્ટ્ર્ી મહાિભા્ ે િબંોધ્ 
કિશ.ે કવાડ્ી બઠેકમા ં૧૨ માચષે ્ક્ી 
કિવામા ં આવિેા એજનડા્ ે આગળ 

ધપાવવા ચચાનિ કિાશ.ે ક્ાઇમટે ચનેજ, 
િાઇબિ સપિે, ઇનડો પલેિરફક ક્તે્ર્ી 
સવતતં્રતા, કોિો્ા િામે્ ી િડાઈમાં 
પિસપિ િહયોગ જવેા મદુ્ા ચચાનિશ.ે 
કોિો્ાકાળમા ં મોદી્ી આ બીજી 
લવદશે મિુાકાત છ.ે તઓે ૨૩થી ૨૫ 
તાિીખ િધુી અમરેિકા્ો પ્રવાિ કિશ.ે 
મોદી ૨૫મીએ િયંકુ્ત િાષ્ટ્ર્ી 76મી 
જ્િિ એિમેબિી્ ે િબંોધ્ કિશ.ે 
જમેા ં આ વખત્ી થીમ કોિો્ામાથંી 
રિકવિ થવા, ફિી િાતતયપયૂણનિતા 
િાવવા, પિે્ ટે્ી જિરૃિયાતો િતંોર્વા, 
િોકો્ા ં અલધકાિો્ંુ િનમા્ ર્ળવવા 
તમેજ િયંકુ્ત િાષ્ટ્ર્ા ં ્વલ્માનિણ િાથે 
પરિવતન્િ શીિતા િાવવા્ી છ.ે

ક્ાડ સશમ્ટ-UNGAમાં મોદી હાિરી 
આપિે, નેતાઅોને બાઈડેન આવકારિે
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અફઘાન ક્રિકેટર રેહમાનને 
UAEમાં એન્ટ્રી ના મળરી

યુઅેઈ
આઇપરીએલ ટરી૨૦ લરીગના પાટ્ટ-૨ તબક્ા માટે 

હવે ગણતરરીના દિવસો બાકી રહરી ગયા છે અને 
પ્રતયેક ફ્ેન્્ાઇઝરીના કેટલાક ખેલાડરીઓ પ્રેક્ટસમાં 
વયસત બન્યા છે તો કેટલાક ક્ોરન્ટાઇનનો સમય પૂરો 
કરરી રહ્ા છે પરંતુ તેઓ ટૂના્ટમેન્ટ શરૃ થાય તે પહેલાં 
ટરીમનો ક્હસસો બનરી જશે. જોકે સનરાઇઝસ્ટ હૈિરાબાિ 
અને ્ેન્નઇ સુપર દકંગસ સામે કેટલરીક સમસયાઓ છે. 
હૈિરાબાિના યુવા કસપનર મુક્જબ ઉર રેહમાનને યુએઇ 
સરકાર તરફથરી રમવા માટેના ક્વશેષ ક્વઝા ગ્ાન્ટ થયા 
નથરી. તે ટરીમ સાથે જોડાઇ શકશે કે કેમ તે અંગે પણ 
હજુ અક્નક્ૃતતા પ્રવતતી રહરી છે. જોકે અફઘાક્નસતાનના 
બે ખેલાડરી રાક્શિ ખાન અને ઓલરાઉન્ડર મોહમમિ 
નબરી ટરીમ સાથે યુએઇમાં છે અને તેઓ હાલમાં છ 
દિવસ માટે ક્ોરન્ટાઇન થયેલા છે. રેહમાનને યુએઇના 
ક્વઝા મળે તે માટે પ્રયાસો જારરી છે.

સાઉથ આક્ફ્કાએ શ્રીલંકાનો 
3-0થરી વહાઇટવોશ કયયો

કોલંબો
બોલસ્ટનરી ક્શસતબદ્ધ બોક્લંગ બાિ ક્ક્ન્ટન ડરી કોક 

અને રરીઝા હેકન્રિ્સે નોંધાવેલરી અણનમ અડધરી સિરીનરી 
મિિથરી સાઉથ આક્ફ્કાએ ત્રીજી અને અંક્તમ ટરી૨૦ 
ઇન્ટરનેશનલ મે્માં શ્રીલંકાને ૧૦ ક્વકેટે હરાવરીને 
યજમાન ટરીમનો ૩-૦થરી વહાઇટવોશ કયયો હતો. ડરી 
કોકને પલેયર ઓફ ધ મે્ અને ક્સરરીઝ જાહેર કરવામાં 
આવયો હતો. ટોસ જીતરીને પ્રથમ બેદટંગ કરનાર શ્રીલંકન 
ટરીમ આઠ ક્વકેટે ૧૨૦ રન નોંધાવરી શકી હતરી. તેના 
જવાબમાં સાઉથ આક્ફ્કાએ ૧૪.૪ ઓવરમાં ક્વના 
ક્વકેટે ૧૨૧ રન બનાવરીને ક્વજય હાંસલ કરરી લરીધો 
હતો. ડરી કોકે ૪૬ બોલમાં સાત બાઉન્રિરી વડે ૫૯ તથા 
હેકન્રિ્સે ૪૨ બોલમાં ૫૬ રન બનાવયા હતા. બંનેએ 
પ્રથમ ક્વકેટ માટે ૧૨૧ રનનરી ક્વરિમરી ભાગરીિારરી 
નોંધાવરી હતરી. શ્રીલંકા સામે કોઈ પણ ક્વકેટ માટે સાઉથ 
આક્ફ્કા તરફથરી આ હાઇએસટ પાટ્ટનરક્શપ રહરી છે.

દુબઈ
આઇપરીએલ ૨૦૨૧ના પાટ્ટ-૨ને શરૃ 

થવામાં હવે ગણતરરીના દિવસો બાકી રહરી 
ગયા છે અને મુંબઇ ઇકન્ડયન્સ તથા ્ેન્નઇ 
સુપર દકંગસ વચ્ે પ્રથમ મુકાબલો રમાશે. 
આ મુકાબલા પહેલાં સમથ્ટકો માટે 
ખુશખબર છે કે આઇપરીએલમાં સમથ્ટકોનું 
સટેદડયમમાં પુનરાગમન થઇ રહ્ં છે. 
કોરોના વાઇરસનરી મહામારરીના કારણે 
લરીગને સમથ્ટકોનરી ગેરહાજરરીમાં ખાલરી 
સટેદડયમનરી વચ્ે રમાડવામાં આવતરી 
હતરી પરંતુ બરીસરીસરીઆઇએ જાહેરાત 
કરરી છે કે બરીજા તબક્ામાં મયા્ટદિત 

સંખયામાં સમથ્ટકોને સટેદડયમમાં પ્રવેશ 
આપવામાં આવશે. જોકે સટેદડયમમાં 
સોક્શયલ દડસટન્સનું ્ુસતપણે પાલન 
કરવામાં આવશે.ક્રિકેટના સમથ્ટકો ૧૬મરી 
સપટેમબરથરી ઓનલાઇન દટદકટો ખરરીિરી 
શકશે. ્ાલુ વષષે આઇપરીએલને કોરોનાનરી 
મહામારરીના કારણે સથક્ગત કરરી િેવામાં 
આવરી હતરી. કેટલરીક મે્ો બાિ કેટલાક 
ખેલાડરીઓ પણ કોરોનાનો ક્શકાર બન્યા 
હતા. ૨૦૨૦નરી ક્સઝનનરી જેમ આ 
વખતે પણ આઇપરીએલ ૨૦૨૧નો બરીજો 
તબક્ો યુએઇમાં િુબઇ, શારજાહ તથા 
અબુ ધાબરી કેન્દ્રમાં રમાશે.

28 મહિના પછી IPLમાં પ્ેક્ષકોને 
પ્વેશ, 16મીથી ટિટકિ મળશે

હવરાિ કોિલીનો ધડાકો, િી-20માંથી 
કેપિનશીપ છોડવાની કરી જાિેરાત

હવરાિ કોિલીએ ગુરુવારે જાિેરાત કરી િતી કે ઓકિોબર-નવેમબરમાં સંયુક્ત આરબ 
અમીરાતમાં િી -20 વરડ્ડ કપ બાદ તે ભારતની િી 20 િીમના કેપિનપદેથી રાજીનામું આપશે. 
જોકે, સિાર બેટસમેને સપષ્ટ કયુું કે તે િેસિ અને વનડે હરિકેિમાં ભારતનું નેતૃતવ ચાલુ રાખશે. 
હવરાિ કોિલીએ કહ્ં કે તેણે આ હનણ્ડય મુખય કોચ રહવ શાસત્ી અને રોહિત શમા્ડ સહિત 
તેના સાથી ખેલાડીઓની સલાિ લીધા બાદ લીધો છે. કોિલીએ કહ્ં કે, તેણે પોતાનો હનણ્ડય 
ભારતીય હરિકેિ હનયંત્ણ બોડ્ડ (BCCI) ના પ્મુખ સૌરવ ગાંગુલી અને સહચવ જય શાિને 
જણાવયો છે. કોિલીએ વક્કલોડ મેનેજમેનિને િી 20 આંતરરાષ્ટીયની કેપિનહશપ છોડવાનું 
કારણ ગણાવયું િતું. વરડ્ડ કપ બાદ ભારતના T-20 કેપિન કોણ બનશે તે જોવાનું રહ્ં 
પરંતુ રોહિત શમા્ડ તેના અનુગામી તરીકે મોખરે છે. હવરાિ કોિલીએ અતયાર સુધી 45 
િી-20 મેચોમાં ભારતનું નેતૃતવ કયુું છે. જેમાં િીમે 25 મેચ જીતી છે અને 14 િારી છે 
જયારે બે મેચ ડ્ો થઈ િતી. હવરાિની કેપિનશીપમાં જીતની િકાવારી 65.11 રિી છે. 
રોહિત શમા્ડએ અતયાર સુધી 19 િી-20 મેચોમાં ભારતનું નેતૃતવ કયુું છે. જેમાંથી 
ભારતે 15 મેચ જીતી છે અને માત્ 4 મેચ િારી છે. રોહિતની કેપિનશીપમાં જીતનો 
િકાવારી 78.94 રહ્ો છે.

રહવ શાસત્ી કોચ પદ છોડશે
મુંબઈઃ િીમ ઇનનડયા 17 ઓકિોબરથી ICC T20 વરડ્ડ કપ 
રમશે. અતયાર સુધી હવરાિ કોિલીએ તેની કેપિનશીપમાં 

કોઈ ICC ટ્ોફી જીતી નથી, તેથી અતયારે જીતવાની મોિી તક 
છે. કોચ રહવ શાસત્ીએ પોતાનું પદ છોડવું પડશે, તે લગભગ 
હનહચિત છે. વત્ડમાન કોચ રહવ શાસત્ીનો કાય્ડકાળ T20 વરડ્ડ 
કપ બાદ સમાપ્ત થઈ રહ્ો છે. જોકે, BCCI અને શાસત્ી વચ્ે 

િજુ સુધી કોઈ વાતચીત થઈ નથી. આવી નસથહતમાં િીમ 
ઇનનડયાના નવા મુખય કોચ કોણ બનશે?  આ અંગે 

પ્શ્ો ઉભા થવા લાગયા છે. ભારતના ભૂતપૂવ્ડ 
કેપિન રાિુલ દ્રહવડે નેશનલ હરિકેિ એકેડમીના 

હરિકેિ િેડ પદ માિે ફરી અરજી કરી છે.એક 
તરફ રાિુલ દ્રહવડ િવે િીમ ઈનનડયાના 

કોચ બની શકશે નિીં, કોચ પદની રેસમાં 
નયૂઝીલેનડના માઇક િેસન, ભારતના પૂવ્ડ 
ઓપનર વીરેનદ્ર સિેવાગ અને િોમ મૂડી 

કોચ બનવા માિે દાવેદાર ગણાય છે.
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