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વોિશંગ્ટન
વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદી કોરોનાકાળ બાદ 

સૌપ્રથમવાર અમે�રકાના પ્રવાસે ગયા છ�. પીએમ 
મોદીએ અમે�રકા પ્રવાસના પહ�લા �દવસે ગુ�વાર� 
અમે�રકાની પાંચ ક્ષેત્રોની ટોચની ક�પનીઓના 
ગ્લોબલ સીઈઓ સાથે બેઠક યો� હતી. આ 
બેઠકમાં તેમણે ભારતમાં વૈક�લ્પક ઊ�ર્, સંરક્ષણ 
અને ૫� ક્ષેત્રે રોકાણ માટ� ચચાર્ કરી હતી. 
પીએમ મોદી સાથેની બેઠક પછી ક્વાલકોમના 
સીઈઓ િક્ર�સ્ટઆનો એમોને ક�ં ક�, ૫� ક્ષેત્રમાં 
ભારત સાથે ભાગીદારી અંગે અમને ખૂબ જ ગવર્ 
છ�. એડોબના સીઈઓ નારાયણે �ડિજટલ ક્ષેત્રમાં 
રોકાણને પ્રાથિમક્તા આપી હતી.  

મોદીએ ગુ�વાર� અમે�રકામાં પાંચ ક્ષેત્રોની 
ટોચની અમે�રકન ક�પનીઓના સીઈઓ સાથે 
મુલાકાત કરી હતી, જેમાં ક્વાલકોમ, એડોબ, ફસ્ટર્ 
સોલાર, જનરલ એટોિમક્સ અને બ્લેકસ્ટોનનો 
સમાવેશ થાય છ�. એડોબના સીઈઓ શાંતનુ 
નારાયણ અને જનરલ એટોિમક્સના સીઈઓ 
િવવેક લાલ ભારતીય મૂળના છ�. અન્ય ત્રણ 
સીઈઓમાં ક્વાલકોમના િક્ર�સ્ટઆનો ઈ. એમોન, 
ફસ્ટર્ સોલારના માક� િવડમાર અને બ્લેકસ્ટોનના 
સ્ટીફન શ્વાઝર્મેનનો સમાવેશ થાય છ�.

નારાયણ સાથેની મુલાકાત ભારત સરકારની 

ઈન્ફમ�શન ટ�ક્નોલો� અને �ડિજટલ ક્ષેત્રમાં 
પ્રાથિમક્તા દશાર્વે છ�. જ્યાર� જનરલ એટોિમક્સ 
સૈન્ય ડ્રોન ટ�કિનકની બાબતમાં અગ્રણી છ� અને 
સૈન્ય ડ્રોનના ઉત્પાદનમાં દુિનયાની ટોચની ક�પની 
હોવાથી તેના સીઈઓ લાલ સાથેની બેઠક પણ 
ઘણી મહત્વની હતી. ભારત ૫� ટ�કિનકને 
સુરિક્ષત બનાવવા પર ભાર આપી ર�ં હોવાથી 
ક્વાલકોમના સીઈઓ સાથે મોદીએ બેઠક યો� 
હતી. આ ક�પની વાયરલેસ ટ�કિનક સાથે �ડાયેલા 
સેમી કન્ડક્ટર અને સોફ્ટવેર બનાવે છ�. 

મોદી સાથેની બેઠક પછી ક્વાલકોમના 
સીઈઓ િક્ર�સ્ટયાનોએ ક�ં ક� આ બેઠક ખૂબ જ 
શાનદાર હતી. અમને ભારત સાથે ભાગીદારી 
કરવા પર ખૂબ જ ગવર્ છ�. અમે ૫� અને 
તેમાં સ્પીડ અંગે વાત કરી હતી. અમે ભારતમાં 
ટ�ક્નોલો�ની િનકાસના �પમાં ઉદ્યોગને આગળ 
વધારવાની તક અંગે વાત કરી હતી.

એડોબના સીઈઓ શાંતનુ નારાયણે ક�ં ક�, 
અમારા માટ� સૌથી મોટી સંપિત્ત લોકો છ�. અમે 
િશક્ષણ પર વધુ ભાર આપવાનું સમથર્ન કરીએ 
છીએ. ફસ્ટર્ સોલારના સીઈઓ માક� િવડમાર� ક�ં 
ક�, તેમણે ઔદ્યોિગક નીિતની સાથે વેપાર નીિતમાં 
મજબૂત સંતુલન બનાવવા માટ� ફસ્ટર્ સોલાર જેવી 
ક�પનીઓ માટ� ભારત આદશર્ તક સમાન છ�.

અમે�રકામાં પીઅેમ 
માેદીનું ભારતીય 

સમુદાય દ્વારા 
ઉ�ાભયુ� �ાગત

USના પાંચ CEO મેક ઈ�ન્ડયા માટ� આતુર

US 5 �દવસના પ્રવાસે પહ�ચેલા નર�ન્દ્ર મોદીએ ગુ�વાર� પ્રથમ ચરણમાં પાંચ અલમ અલગ 
સેક્ટરની અગ્રણી અબર્�રકન ક�પનીઓના સીઇઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી. પીએમ મોદીએ 
બ્લેસ્ટોનના સીઇઓ �સ્ટફન મેન (૧), એડોબના શાતનું નારાયણ(૨) કોમના િક્ર�સ્ટયાનો એમોન 
(૩) જનરલ એટોિમક્સના િવવેક લાલ (૪) ફસ્ટર્ સોલારના માગર્ િવડગાર સાથે વ્યિક્તગત 
મુલાકાત કરી ભારતમાં અલગ અલગ સેક્ટરમા મૂડીરોકાણ માટ� આમંત્રણ અાપ્યું હતું.

ભારતમ� રોકાણ માટ�  USની 
કંપનીઓને મોદ�નું આમં�ણ

�ાલકાેમ, અેડાેબ, ફ�ર્ સાેલાર, જનરલ અેટાે�મ� અને બ્લેક�ાેનના સીઈઅાેઅે બેઠકને અભૂતપૂવર્ ગણાવી

કોરોના કાળમાં અમે�રકાએ સાચા 
િમત્રની માફક મદદ કરી છ� : મોદી

વોિશંગ્ટન: અમે�રકામાં પ્રધાનમંત્રી નર�ન્દ્ર 
મોદીએ કમલા હ��રસ સાથે બેઠક કરી હતી. કમલા 
હ��રસે કોરોના અંગે પીએમ મોદીની લીડરિશપ પર 
વાત કરી છ�. તેમણે ક�ં ક� તે ભારતના પીએમનું 
સ્વાગત કરી ખૂબ ખુશ છ�. તેમને ભારતની મદદ 
કરી ખૂબ ખુશી મળી છ�. મોદીએ ક�ં ક� તમે એક 
સાચા િમત્રની માફક એક સંવેદન પ્રગટ કરી હતી. 
સાચા િમત્રનો સંદ�શ આપ્યો હતો. આખુ અમે�રકા 
અને અહ�ની સરકાર અમારી સાથે ઉભી હતી. 
રા�પિત બાઇડેને અને પોતાના મુશ્ક�લ સમયમાં 
અમે�રકાનું ને�ત્વ સંભાળ્યું. 

કમલા હ��રસને ભારત આવવા મોદીનું આમંત્રણ 
: પીએમ નર�ન્દ્ર મોદીએ અમે�રકન ઉપરા�પિત 
કમલા હ��રસની ખૂબ પ્રશંસા કરી છ�. તેમણે ક�ં 
ક� કમલા હ��રસ આખી દુિનયા માટ� એક પ્રેરણા 
છ�. પીએમએ કમલા હ��રસને ભારત આવવા માટ� 
િનમંત્રણ પણ આપ્યું છ�.



ઓન્ટેરિયો ઃ ફાઈઝિ કેનેડા કહટે છટે 
કે એમણે હટેલ્થ કેનેડાને બાળકો મા્ટેની 
કોવિડ-૧૯ િેકસીનની ટ્ાયલની તમામ 
વિગતો આપિાની યોજના બનાિી છટે. 
જે્થી એને ઝડપ્થી માનયતા મળી શકે. 
સોમિાિટે ફાઈઝિટે કહ્યું હતુયું કે, એમના 
સયુંશોધનમાયું પાયુંચ િર્ષ્થી ૧૧ િર્ષના 
િયજુ્થના બાળકો મા્ટેની િેકસીન 
તૈયાિ છટે. અને બાળકો મા્ટે કામની છટે 
અને તેઓ અમેિીકાની માનયતા મા્ટે 
પણ પ્રયાસો કિી િહ્ા છટે. જે્થી શાળાએ 

જનાિા આ િયજુ્થના બાળકોને કોિોના 
િાયિસના સયુંક્રમણ્થી બચાિી શકાય. 
કંપનીના કેનેડા ખાતેના કોપપોિટે્ અફેસ્ષ 
ડાયિટેક્િ વક્રિસ્ીના એન્ોવનયોએ 
કહ્યું હતુયું કે, આિા બાળકોનો ડે્ા 
એમને ઝડપ્થી પુિો પાડિામાયું આિે એ 
જરૂિી છટે. તેમણે કહ્યું હતુયું કે, જાણકાિી 
કયાિટે મળશે એ ચોક્કસ ખબિ ન્થી, 
પિંતુ કંપની જેિી જાણકાિી મળશે કે, 
તિત જ િેકસીનનો જથ્થો હટેલ્થ કેનેડાને 
પહોંચાડી શકશે. ફાઈઝિ તિફ્થી મળટેલા 

તાિણો હજુ સુધી પ્રકાવશત ્થયા ન્થી કે 
જાહટેિ કિાયા ન્થી. હટેલ્થ કેનેડા કહટે છટે 
કે, બાળકો ઉપિ કોવિડ-૧૯ની કે્લીક 
િેકસીનના પ્રયોગોનો અભયાસ ચાલી 

િહયો છટે. િેકસીન વનમા્ષતાઓ આ 
જાણકાિી આિનાિા કે્લાક મવહનાઓમાયું 
આપે એિી સયુંભાિના છટે. અતયાિ 
સુધી ૧િ િર્ષ સુધીના બાળકો મા્ટેની 
િેકસીનની મયુંજુિી મા્ટે કોઈ સબવમશન 
્થયુયું ન્થી. ફાઈઝિટે એની સહયોગી જમ્ષન 
કંપની બાયોએન્ટેક સા્થે બનાિેલી ૧િ 
િર્ષ કે એ્થી િધુ િયના બાળકો મા્ટેની 
િેકસીન ઉપલબધ છટે. ફાઈઝિટે ઓછા 
ડોઝ િાળી િેકસીનનો પ્રયોગ િિ૦૦ 
રકંડિગાડ્ષન અને એલીમેન્િી સકકુલના 

બાળકો પિ કયા્ષ છટે. જે મો્ાભાગે યુિોપ 
અને અમેિીકામાયું ્થયા છટે. તેમનુ તાિણ 
એિુયું છટે કે, બાળકોમાયું પણ રકશોિો કે 
યુિાનોની જેમ જ એન્ીબોડી બની શકે 
છટે, જે કોિોના િાઈિસ સામે લડી શકે. 
મોડડેનાએ પણ બાળકો મા્ટેની િેકસીનનો 
પ્રયોગ કયપો છટે અને ફાઈઝિ અને મોડડેના 
બયુંને બાળકો મા્ટેની કોવિડ-૧૯ િેકસીન 
વિશે અભયાસ કિી િહ્ા છટે અને આ 
િર્ષના અયુંત સુધીમાયું પરિણામ આિે એિી 
શકયતા છટે.

પાંચ વર્ષથી 11 વર્ષના વયજૂના બાળકાો માટોની વોકસીન તૈયાર કયા્ષનાો ફાયઝરનાો દાવાો
બાળકો મા્ટે િેકસીનને પ્રા્થવમકતા આપિા ભલામણ

ટોરોનટો
ઓન્ટેરિયોિાસીઓ મા્ટે 

િેકસીનેશનના પુિાિાઓ ઠટેક-ઠટેકાણે 
આપિા પડે એિી સસ્થવત સજા્ષઈ છટે. 
તયાિટે ઓન્ટેરિયોના કે્લાક સોફ્િેિ 
એનજીનીયસ્ષ અને સિયયુંસેિકોએ 
એક એિુયું ્ુલ વિકસાવયુયું છટે. જે્થી 
વબનઆિશયક સેિાઓ મેળિિા માયુંગતા 
લોકો સિળતા્થી િેકસનેશન પ્રુફ બતાિી 
શકશે. એને મા્ટે એપલના આઈફોન 
િોલે્ હોિુયું જરૂિી છટે, જેમાયું કે્લાક 
સિળ સ્ટેપસ્થી પ્રુફ આસાની્થી બતાિી 

શકાશે. આ ્ુલ િિમી ઓક્ોબિ સુધી 
ગમે તયાિટે કાય્ષિત ્થઈ શકશે. જેમાયું 
પ્રાયુંતની સિકાિટે કયુઆિ કોડની વયિસ્થા 
કિિાની િહટેશે. િેકસીન સ્ટીરફકે્ની 
ચકાસણી મા્ટે માત્ર કયુઆિ કોડ સકેન 
કિિાનો િહટેશે. જે એપલ િોલે્માયું 
માત્ર એક કવલક્થી ્થઈ શકે છટે. એપલ 
િોલે્માયું તમાિા પાસનો કલિ એના પિ 
આધાિ િાખે છટે કે તમારૂ િેકસીનેશન 
સ્ટે્સ કેિુયું છટે. જો તમે એક જ ડોઝ લીધો 
હશે તો ઓિટેનજ કલિ હશે અને બયુંને ડોઝ 
લીધા હશે તો લીલો કલિ હશે. આ ્ુલ 

વિકસાિનાિાઓ પૈકીના વબલી લો એ 
મીરડયાને મયુંગળિાિટે જણાવયુયું હતુયું કે આ 
્ુલને કાિણે માત્ર િેકસીનેશન સ્ટે્સ 
જ જોઈ શકાશે. ઉપભોકતાની અયુંગત 
વિગતો નહીં જોઈ શકાય આમ લોકોની 
પ્રાઈિસી પણ જળિાઈ શકે છટે. તેમણે 
કહ્યું કે, અમે તો સોફ્િેિ એનજીનીયિ 
છીએ એ્લે દિદીનો ઉપચાિ તો કિી 
ન્થી શકતા, પણ આ િીતે તો મદદ કિી 
શકીએ છીએ એનો અમને સયુંતોર છટે. 
અમાિા ગૃપના બધા સભયોની મહટેનત્થી 
જ આ ્ુલ બની શકયુયું છટે. 

ઓનટટેરરયો
ઓન્ટેરિયોએ િ૧મી સપ્ટેમબિટે 

પ્રોવિનશીયલ નોવમનેશન અયુંતગ્ષત ૯૯પ 
કામદાિો અને વિદટેશી વિદ્ા્થટીઓને 
આમયુંવત્રત કયા્ષ છટે. ધ ઓન્ટેરિયો ઈવમગ્રન્ 
નોવમની પ્રોગ્રામ (ઓઆઈએનપી)એ જે 
ઉમેદિાિોએ ઈિાદાપત્ર િજુ કયા્ષ હોય 
અને કેનેડામાયું એમપલોયિ જોબ ઓફિ 
ધિાિતા હોય તેમને પીએનપી ડ્ો્થી 
આમયુંવત્રત કયા્ષ છટે. જેમાયું વિદટેશી કામદાિો 
અને વિદ્ા્થટીઓનો સમાિેશ ્થાય છટે. 
જેમને આમયુંવત્રત કિિામાયું આવયા છટે એ 
પૈકી ૪૦૬ને ફોિીન િક્કિ સટ્ીમ હટેઠળ 
કમસે કમ ૩૭ અયુંક ધિાિનાિા છટે. આ 
ડ્ો સામાનય હતો. એમાયું કોઈ ચોક્કસ 

વયિસાયને ધયાનમાયું િાખિામાયું આવયો ન 
હોતો. અનય પિ૩ને ઈન્િનેશનલ સ્ુડન્ 
સટ્ીમ હટેઠળ આમયુંવત્રત કયા્ષ છટે જેમાયું ૬૧ 
અયુંક હોિા જરૂિી છટે. ઓઆઈએનપીએ 
અનય ૬૬ને િીવજયોનલ ઈવમગ્રેશન 
પાઈલ્ હટેઠળ આમયુંવત્રત કયા્ષ છટે. જેમાયું 
૩૬ અયુંક હોિા જરૂિી છટે. ૩૬ને ફોિીન 
િક્કસ્ષ તિીકે અને ૩૦ને ઈન્િનેશનલ 
સ્ુડન્ તિીકે બોલાિિામાયું આવયા છટે. 
ધ ઓન્ટેરિયો ફોિીન િક્કિ સટ્ીમમાયું 
એમપલોયિ જોબ ઓફિનુયું મહતિ છટે. જે 
વિદટેશી નાગિીકો મા્ટે ખુલ્ી છટે. જેમની 
પાસે ઓન્ટેરિયોમાયું નોકિીના ઓફિ લે્િ 
હોય. આ કે્ટેગિીમાયું અિજી કિિા તમે 
કેનેડામાયું હો એ જરૂિી ન્થી

ઓન્ટેરિયોિાસીઓને િેકસીનેશનના 
પુિાિા મા્ટે મદદરૂપ બનતુયું નિુ ્ુલ

માત્ર વોકસીનોશન સ્ોટસ જ જોઈ શકાશો, ઉપભાોકતાની અંગત વવગતાો ગુપ્ત રહો શો
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ઓન્ટેરિયોએ ૯૯પ કામદાિો 
અને સ્ુડન્સને આમયુંવત્રત કયા્ષ

્ોિોન્ો ઃ સિાવમનાિાયણ ગાદી સયુંસ્થાન 
દ્ાિા કેનેડામાયું ચૂયું્ાયેલા સયુંસદ સભયોઓને 
અવભનયુંદન પાઠિાયા હતા. કેનેડા ખાતે ૧૩૧ 
િર્ષ જુના ચચ્ષમાયું સિાવમનાિાયણ મયુંરદિની 
પ્રાણ પ્રવતષ્ા િલડ્ષ પીસ એમબેસેડિ આચાય્ષ 
પુરુસોત્તમવપ્રયદાસજી સિામી મહાિાજના 
હસતે ્થઈ છટે. તે પ્રવતષ્ા િખતે સયુંસદ સભયો 
ખાસ આશીિા્ષદ લેિા પધાયા્ષ હતા. િધુમાયું 
કેનેડા ખાતે હાલમાયું ્થયેલી ચૂયું્ણીમાયું જહોન 
મેકાય સકાિો ગુઈલડ િૂડ, સલમા ઝાહીદ 
સકાબપોિો સેન્િ, ગેિી આનયુંદ સયુંગિી સકાબપોિો રૂ પાક્ક, વબલ બલેિ સકાબપોિો સાઉ્થિેસ્ કે જેઓ ૩,૪ ્મ્ષ્થી 
MP હતા. અને અતયાિટે ૨૦૨૧ના ઈલેકશનમાયું પણ જીતયા છટે. તે્થી તેઓને શ્ી સિાવમનાિાયણ ગાદીના 
પ્રિત્ષમાન આચાય્ષ વજતેસનરિયવપ્રયદાસજી સિામી મહાિાજે અવભનયુંદન પાઠવયા છટે. સદ્દગુરુ ભગિતવપ્રયદાસજી 
સિામી મહંતે નિા ચૂયું્ાયેલા સભયોને શૂભેચછા પણ આપી છટે.

કેનેડામાયું ચૂયું્ાયેલા નિા જનપ્રવતવનવધઓને 
સિાવમનાિાયણ સયુંસ્થા દ્ાિા શૂભેચછા અપાઈ
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ટોરોનટો 
ટોરોનટોના જાહેર આરોગ્ય વિભાગે 

સોમિારે જણાવ્યયું હતયું કે, શહેરની 
શાળાઓમાું ઘણાું સમ્યથી બુંધ રહેલી 
ઈતર પ્રવૃવતિઓ ધીમે ધીમે શરૂ કરી 
શકાશે. જેમાું રમતગમત અને કલબ 
પ્રવૃવતિઓનો સમાિેશ થા્ય છે. ટોરોનટોના 
એસોવસ્યેટ મેડિકલ ઓડિસર ઓિ હેલથ 
િો.વિવનતા દયબેએ કહ્ું હતયું કે, અમારો 
આશ્ય શૈક્ષવણક પ્રવરિ્યા પહેલા જેિી 
બનાિિાનો છે. જેમાું આ ઈતર પ્રવૃવતિઓ 
પણ શામેલ હો્ય. પ્રાુંતની સરકારે પણ 
શાળાઓને ઈતર પ્રવૃવતિઓ શરૂ કરિાની 
પરિાનગી આપી છે. જે નિા શૈક્ષવણક 
સત્રથી શરૂ કરી શકા્ય એમ હતયું. પરંતય 
શાળાઓમાું પ્રત્યક્ષ વશક્ષણનો આરંભ 
૯મી સપટેમબરથી થ્યો હોિાથી હિે 
તબક્ાિાર ઈતર પ્રવૃવતિઓ પણ શરૂ થઈ 
શકશે. ટોરોનટો ડિસ્ટ્ીકટ સ્કકુલ બોિ્ડ અને 
ટોરોનટો કેથોવલક ડિસ્ટ્ીકટ સ્કકુલ બોિડે 
વિદ્ાથથીઓના િાલીઓને સોમિારે પત્ર 
પાઠિીને જાણ કરી હતી કે, તેઓ પબ્લક 
હેલથ વિભાગની માગ્ડદવશ્ડકા મયજબ 
આગળ િધશે. ટીિીએસબીના િા્યરેકટર 
ઓિ એજ્યયકેશન કોવલન રસેલ રોવલનસે 

કહ્ું હતયું કે, આ સમાચાર ઘણા ઉતસાહ 
જનક છે. કેમ કે, ઈતર પ્રવૃવતિઓ શરૂ 
થિાથી વિદ્ાથથીઓની મેનટલ અને 
ડિઝીકલ હેલથ જળિાઈ રહેશે અને જે 
શાળા માટે પણ સારો અનયભિ ગણાશે. 
પ્રવૃવતિઓની શરૂઆત દરેક શાળા મયજબ 
થશે. કેમ કે, દરેક શાળામાું સ્ટાિ અને 
સ્િ્યુંસેિકોની સુંખ્યા અલગ હો્ય છે અને 
લાુંબા સમ્યથી બુંધ રહેલી પ્રવૃવતિ િરીથી 
શરૂ કરિામાું સમ્ય પણ લાગી શકે 
છે. સોમિારે જાહેર આરોગ્ય વિભાગે 
ટોરોનટોની પાુંચ શાળાઓમાું કોવિિ-
૧૯ના એકટીિ કેસ હોિાનયું જણાવ્યયું 
હતયું. જો કે, તેમણે એમ પણ કહ્ું હતયું કે, 

હિે આ િાઈરસ તો રહેિાનો જ છે અને 
સતત કાળજી રાખિાથી એના સુંરિમણને 
કાબયમાું પણ રાખી શકા્ય છે. એને માટે 
િેકસીનેશનને િધય ઝિપી બનાિિયું પણ 
જરૂરી છે. પરંતય ૧ર િર્ડથી ઓછી િ્યના 
બાળકો માટેની િેકવસનને હજય મુંજયરી 
મળી નથી. એટલે શાળાઓમાું કેસો તો 
નોંધાતા જ રહેશે. િળી, પ્રવતબુંધો હળિા 
થ્યા હોિાથી લોકોની અિરજિર િધી 
રહી છે. જેમાું િેકસીન નહીં લેનારાઓ 
પણ હોિાથી સુંરિમણનો ખતરો હજય ગ્યો 
નથી. એટલે જ આરોગ્ય વિભાગે એિી 
પ્રવૃવતિઓને પ્રાથવમકતા આપી છે જેમાું 
ખતરો ઓછો હો્ય.

ટોરોનટો : આખરે પાુંચ મવહના પછી ભારત અને કેનેિા િચ્ે િાઈરેકટ 
કનેબકટવિટી પયનઃસ્થાવપત થઈ છે. કેનેિાએ નિા પ્રોટોકોલ સાથે ડદલહી-ટોરોનટો 
નોનસ્ટોપ ફલાઈટસ િરી શરૂ કરી દીધી છે. જેમાું WHO દ્ારા અપ્રયવિ રસી 
પ્રાપ્ત મયસાિરોએ આરટી-પીસીઆર અથિા રેવપિ પીસીઆર ટેસ્ટ પેસેનજરે 
કોવિિ-19 ટેબસ્ટંગ સેનટર અને ડદલહી એરપોટ્ડના ટવમ્ડનલ-3ની લોનજથી પોતાની 
ફલાઈટસમાું બેસતી િખતે કરાિિાનો રહેશે. એર કેનેિાએ પોતાની સાઈટ પર 
‘ટેબસ્ટંગ ડરક્ા્યરમેનટસ િોર ફલાઈટસ ફ્ોમ ઈબનિ્યા’ અુંતગ્ડત લખ્યયું છે, “એર 
કેનેિા માટે આ સ્પેવસડિક ટેસ્ટસમાુંથી કોઈ ટેસ્ટ જ સ્િીકા્ય્ડ ગણાશે, ભારતમાુંના 
કોઈ બલિવનકમાું કરાિેલા ટેસ્ટ, જો તમે અન્ય કોઈ શહેરથી કનેકટ થઈ રહ્ા 
હો તો પણ માન્ય ગણાશે નહીં. આપ કેનેિા જિાની વશડ્યલિ ડિપાચ્ડર ફલાઈટ 
અગાઉ 14થી 180 ડદિસની િચ્ે પ્રમાવણત પોવઝડટિ પીસીઆર ટેસ્ટ ડરઝલટ 
પયરાિા તરીકે આપો તો આપ મયસાિરી કરિાને ્યોગ્ય બની શકો છો.”  ત્રીજા 
દેશમાુંથી નેગેડટિ આરટી-પીસીઆર ડરપોટ્ડની આિશ્યક્ા હિે સમાપ્ત કરિામાું 
આિી છે. સીધી ફલાઈટસની સેિા િરી શરૂ  થિાની સાથે પ્રથમ ફલાઈટ AC 
42 (ટોરોનટો-ડદલહી) સોમિારે રાત્રે 9 િાગ્યા આસપાસ ગુંતવ્યસ્થાને લેનિ થશે. 
એર ઈબનિ્યા ડદલહી-િાનકકુિર અને ડદલહી-ટોરોનટો નોનસ્ટોપ ફલાઈટસ ટૂુંક 
સમ્યમાું જ શરૂ કરશે. 

ટોરોનટોની શાળાઓમાું ટૂુંક સમ્યમાું ઈતર 
પ્રવૃવતિઓ તબક્ાિાર શરૂ થિાની સુંભાિના
પબ્લિક હેલ્થ વિભાગની માગ્ગદર શ્િકા મુજબ આાગળ ધપિા સ્કૂ લિ બાેડડે િાલિીઆાેને પત્ર લિખાે

ક્યૂબેક ઃ ચૂુંટણીમાું કનઝિડેડટવઝ ઉમેદિારો પૈકી માત્ર સાત ઉમેદિારો 
અશ્ેત છે. જે દેશના ્લેક, ઈનિીવજવન્યસ ઓર અ પસ્ડન ઓિ કલસ્ડ 
(બીઆઈપીઓસી )નયું પ્રમાણ અત્યાર સયધીનયું સૌથી ઓછયું હશે. મીડિ્યાના 
સિડેક્ષણમાું પ્રાથવમક પડરણામો બાદ જોિા મળ્યયું હતય કે, વિજ્યી કનઝિડેડટવઝ 
સાુંસદોમાું ૯પ ટકા શ્ેતો જ હશે. જે દેશની રંગભેદને નાબયદ કરિાના 
પ્ર્યાસમાું અિચણરૂપ હશે. આ ચૂુંટણી પહેલા ટોરી પાટથીના સાુંસદોમાું ૯ 
ટકા અશ્ેત હતા. 

કનઝિડેડટવઝ પાટથીએ ગ્ામીણ વિસ્તારોમાું પોતાની બેઠકો જાળિી 
રાખિામાું સિળતા મેળિી છે અને એટલાનટીક કેનેિામાુંથી પણ ઘણો ટેકો 
મેળવ્યો છે. છતાું્ય શહેરી વિસ્તારોમાું પાટથીએ ઘણો સુંઘર્ડ કરિો પિ્યો છે. 
એમાું પણ અશ્ેત ઈવમગ્નટસનો પ્રભાિ રહ્યો છે. ટોરી પાટથીના સુંગઠને 

ર૦૧૯ની સરખામણીમાું મોટો િેરિાર કરિો પિ્યો નથી. કેમ કે, પાુંચ 
કનઝિડેડટવઝ સાુંસદો કેની ચીઉ, નેલી વશન અને એવલસ િોનગિાનકકુુંિર 
વિસ્તારમાુંથી અને બોબ સારો્યા ટોરોનટોના પરામાુંથી અને કાલગેરીના 
જેગ સાહોટાએ વલબરલ કે એનિીપીના ઉમેદિારો સામે હારનો સામનો 
કરિો પિ્યો હતો. વલબરલના પ્રિકતાએ કહ્ું હતયું કે, પક્ષ હજય પયરા 
પરીણામોની પ્રવતક્ષા કરશે. કેમ કે, ઘણા વિસ્તારોની કેટલીક મતગણતરી 
હજય બાકી છે. છતાું્ય પ્રાથવમક પડરણામો મયજબ વલબરલ પાટથીના 
વિજેતાઓમાું ૩૦ ટકાથી િધય અશ્ેત િગ્ડના છે. એનિીપીના પ્રિકતાએ 
કહ્ું હતયું કે, નિા એનિીપીના ચૂુંટા્યેલા ઉમેદિારો પૈકી બે અશ્ેત છે. 
જસ્ટીન ટ્રુિોના નેતૃતિિાળી વલબરલ પાટથીએ દેશના શહેરી અને શહેર 
નજીકના વિસ્તારોમાું પ્રભાિ જાળિી રાખ્યો છે. 

ડેિનપાેર્ગમાં રલિબરલિ ઉમેદિાર  
જુલિી ઝેરાેવિકસઝે પાતળી 

સરસાઈથી ફેરચકૂરણીમાં જીત મેળિી
ટોરોનટો : લિબરિ જુિી ઝેરોલિકસઝે ડેિનપોટ્ટની ફેર 
ચૂંટણીમાં પાતળી સરસાઈથી જીત મેળિી હતી. સોમિારે 
મતદાન હતું અને રાત્ે મેિથી આિેિા મતોની ગણતરી 
શરૂ થઈ હતી. જેના અંતે જુિી માત્ ૧૬પ મતોથી 
પ્રલતસપર્ધી એનડીપી ઉમેદિાર અિેજાનદ્ા બ્ાિો સામે 
લિજયી બની હતી. આ ચૂંટણી કોલિડ-૧૯ મહામારીના 
પ્રલતબંર્ો િચ્ે યોજાઈ હતી. એટિે મતદાનનું પ્રમાણ પણ 
ઓછું જોિા મળયું હતું. જો કે, એના આ લિજયથી જસટીન 
ટ્રુડોને કોઈ ફરક પડયો નહોતો. અને ફરીથી એમણે 
િઘુમતીિાળી સરકાર જ બનાિિી પડી હતી. જો કે 
ટોરોનટોમાં લિબરલસના પ્રભાિને ભુિી શકાય એમ નથી. 
કેમકે તેમણે ગ્ેટર ટોરોનટોમાં ભવય લિજય મેળવયો હતો. 
જુિી ર૦૧પથી રીડીંગનું પ્રલતલનલર્તિ કરે છે.

િેિરલ કનઝિડેડટવઝના 95% ઉમેદિારો શ્ેત હશે
રલિબરલિ પારટીઆે દે્ના ્હેરી આને ્હેર નજીકના વિસતારાેમાં પ્રભાિ જાળિી રાખાે

કાેવિડ-19ના પ્રવતબંધાેને 
કારણે મતદારાે મારે િધુ 
સુવિધા ઉભી ન થિા 
બદલિ ઈલિેક્ન 
કેનેડાઆે ખેદ 
વ્યક્ત કરાડે

લાુંબી લાઈનોને કારણે ઘણાું વિકલાુંગ 
મતદારો મતદાનથી િુંવચત રહ્ાું

ઓનટટેરરયો : ઘણાં વયસ્ક મતદારો, નાના બાળ્કોના માતા-પિતા અને પવ્કલાંગ મતદારો 
સોમવારટે લાંબી લાઈનોને ્કારણે મતદાન ્કરી શ્કયા ન હોતા. ઈલે્કશન ્કેનેડાએ આ અંગે 
ખેદ વય્કત ્કયયો હતો અને ્કહ્ં હતું ્કે, ્કોપવડ-૧૯ના પ્રપતબંધોને ્કારણે તેઓ વધારાની 
્કોઈ સુપવધા આવા મતદારોને આિી શ્કયા નહોતા. ટોરોનટોના રીડીંગ ઓફ યુપનવ્વપસટી 
રોસેડાલની મતદાતા િેટ્ીપસયાઓઉએ ્કહ્ં હતું ્કે, તે હંમેશા મતદાન ્કરટે છટે. િણ આ વખતે 
મતદાન ્કરવા ન મળવાથી એ ઘણી પનરાશ છટે. એણે સોમવારટે મતદાન માટટેની લાઇનમાં 
બે ્કલા્ક રાહ જોઈ હતી. આમ છતાં મતદાન ્કરી શ્કી નહોતી. ઓનટટેરરયો એજા્કસની 
િાંચ વર્વના જોડીયા બાળ્કોની માતા ફારાહ હાસાનલ્ી િણ મતદાન માટટેની ધીમી ચાલતી 
લાઈનમાં ઘણો સમય રાહ જોયા િછી મતદાન ્કયા્વ પવના િાછી ફરી હતી. ્કેમ્કે એના 
બાળ્કોને સ્કકુલ અને ડે ્કેર સેનટરમાંથી િાછા લાવવાનો સમય થઈ ગયો હતો. એ િણ ઘણી 
પનરાશ થઈ હતી. આવું િહટેલા ્કયારટેય થયું નહોતું. વળી, આ વખતે તો પલબરલસની જીત 
િહટેલાથી જ નક્ી હોવાથી ઘણા મતદારો મતદાન ્કરવાનું છોડીને લાઇનમાંથી ની્કળી જતા 
હતા. ઈલે્કશન ્કેનેડાના મીરડયા સલાહ્કાર રટેજેન ગ્ેપનયરટે ્કહ્ં હતું ્કે, લો્કો જાતજાતની 
વાતો ્કરટે છટે. એમાં તથય હોય િણ ખરૂં અને ન િણ હોય. ્કેમ્કે આ વખતે ્કોપવડ-૧૯ના 
પ્રપતબંધોને ્કારણે ચૂંટણી ્કરાવવવી ્કે નહીં એ પવશે સિષ્ટતા નહોતી. વળી, પ્રપતબંધોને 
્કારણે મતદાન મથ્કો માટટે જરરી શાળાઓ, ચચ્વ ્કે અનય મ્કાનો મળવામાં િણ મુશ્કેલી 
હતી. લો્કોને મતદાન મથ્ક િસંદ ્કરવાની િણ છૂટ અિાઈ હતી. છતાં મતદાનની ઝડિ 
ઘણી ઓછી હોવાથી ઘણાં લો્કો મત આિી શ્કયા નહોતા. મતદાન મથ્કો િર પવ્કલાંગો માટટે 
્કોઈ વધારાની સુપવધાઓ ન હોવાથી ઘણાં મતદારો લાંબા સમય સુધી લાઈનમાં ઉભા રહી 
શ્કે તેમ નહોતું, એટલે એ લો્કો િણ મતદાન ્કરી શ્કયા નહોતા.

્કેનેડા-ભારત વચ્ે સીધી ફલાઈટસ 
સુપવધા િાંચ મપહના બાદ ફરી શર થઈ

મુસાફરે ર્ડ્ુલ્ડ 
ડડપાચ્ગર ફલિાઈર 
આગાઉ 14થી 180 
ડદિસની િચ્ે 
પ્રમાણણત પાેરઝડરિ 
પીસીઆાર રેસ્ટ 
ડરઝલ્ટ પુરાિા તરીકે 
રજકૂ  કરિા પડ્ે
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ભારતમા ં હમણા ં રાજ્યોના 
મખુ્મતં્રીઓને બદલવાનરી મયોસમ 

ચાલ ેછ.ે ભાજપ ેછ મહહનામા ંઉત્તરાખડં, કણાણાટક 
અને છલેે્ ગજુરાતમાં 
મખુ્મતં્રી બદલરી 
નાખ્ા છ.ે ભાજપનરી 
આ રણનરીહત પર 
હવે કૉંગ્સે પણ ધરીમે 
ધરીમ ે ચાલવા માગંે 
છ.ે પજંાબના કપેટન 
અમરરનદરહસંહને 
હટાવરીને ચરણજીતહસહં 
ચન્રીને સરીએમ 
બનાવરીને કોંગ્સે 

હાઈકમાનડ ેસૌન ેચયોકાવરી દરીધા છ.ે કૉંગ્સે ેકપેટનને 
હટાવ્ા પણ પછરી જ ે કઈં ક્ુું તેને રાજકી્ 
હવશ્લષેકયો સમાટણા મવૂ માને છ.ે કમે ક ે સયોહન્ા 
ગાધંરીએ પજંાબના ં બધા ં રાજકી્ સમરીકરણયોને 
સાચવરી લરીધા ંછ.ે

આમ તયો અમરરદંરહસઘં સારા પરફયોમણાર રહ્ા 
છે. ૨૦૧૭મા ં પજંાબમા ં કોંગે્સને તેમણ ે ૭૭ 
બઠેક અપાવરી હતરી. ૨૦૧૯મા ંમયોદરી લહરે ચરમ 
પર હતરી ત્ાર ે પણ તમેણ ે કોંગ્સેને ૧૩માથંરી 
આઠ લયોકસભા બઠેક પર જીત અપાવરી હતરી. 
પણ તમેનરી કામગરીરરીન ે લઈને જનતામા ં અને 
પક્ષનરી આતંરરક નતેાગરીરરીમા ં સતંયોષ દખેાતયો ન 
હતયો. ટયોચનરી નતેાગરીરરીન ે લાગરી રહં્ છ ે ક ે તેઓ 
જનાદશેનુ ં પનુરાવતણાન કરવા અસમથણા છ.ે એટલે 
જ હવ ે હાઇ કમાનડ હસદ્મુા ં સટ્યો લગાવરી રહં્ 
છે. કપેટનન ે હટાવવા પાછળ અન્ કારણયો પણ 
છે. પજંાબમા ંકપેટન સરકાર વા્દા અનુસાર કામ 
કરરી શકી નથરી. છલે્ા એક-દયોઢ વષણાથરી પક્ષમાં 
નારાજગરી વધરી છ.ે હશરયોમણરી અકાલરી દળનરી 
સરકાર હતરી ત્ાર ે તમેણ ે કોંગ્સે નેતાઓ હવરુદ્ 
આડધેડ કસે થ્ા હતા. અમરરદંર હસઘંનરી સરકારે 
ત ે કેસ રદ ક્ાણા ન હયોવાથરી કોંગ્સેના નેતાઓ 
નારાજ છ.ે પ્રકાશહસહં બાદલના પરરવારનયો ત્ાં 
બહ ુમયોટયો ટરીવરી કબેલ હબઝનેસ છ.ે તેને બરબાદ 
કરવા હસદ્એુ એક ખરડયો હવધાનસભામા ંરજૂ ક્યો 
હતયો. પણ અમરરદંરહસહેં તે પસાર થવા દરીધયો 
નહીં. કારણ ક,ે બાદલ સાથ ે અમરરદંરને અગંત 
સબંધંયો છ.ે આ ઉપરાતં  હવરયોધ પક્ષયો સતત એવરી 
ફરર્ાદ કરતા હતા ક,ે કપેટન અમરરદંરહસંઘને 
મળરી શકાતુ ંનથરી. તઓે ઑરફસ આવતા નથરી અને 
ફામણા હાઉસમાથંરી સરકાર ચલાવે છ.ે જે આરયોપ 
વાજબરી પણ હતયો. હસદ્એુ આ મદુ્યો ઉપાડરી લરીધયો. 

આ ઉપરાતં પજંાબ ભૌગયોહલક અને રાજકી્ 
રરીત ે માલવા, દયોઆબા અને માઝા એમ ત્ણ 
ભાગમા ં વહેંચા્ેલુ ં છ.ે માલવામા ં કલુ ૧૪ 
હજલ્ા આવલેા છ ે અન ે ભૌગયોહલક રરીતે માલવા 
સૌથરી મયોટયો હવસતાર છ.ે  રાજકી્ રરીતે જોઈએ 
તયો પજંાબ હવધાનસભાનરી ૧૧૭ બઠેકમાથંરી 
દયોઆબામા ં ૨૩ અન ે માઝામા ં ૨૫ મળરીને કલુ 
૪૮ બઠેક છ.ે જ્ાર ે એકલા માલવામા ં જ ૬૯ 
બઠેક છ.ે મતલબ ક,ે પજંાબ હવધાનસભાનરી 
બઠેકયોમાથંરી અડધા કરતા ં વધાર ે બઠેકયો માલવા 
હવસતારમા ં જ છ.ે ટકાવારરીનરી રરીતે ગણરીએ તયો 
૬૦ ટકાનરી આસપાસ બેઠકયો માલવા હવસતારમાં 
છે. આ કારણ ે રાજકી્ પક્ષયોને માલવા સર 
કરવામા ંજ રસ હયો્ છ.ે પરપંરાગત રરીતે માલવા 
અકાલરી દળનયો ગઢ ગણા્ છ,ે પણ કૉંગ્સે ેછલે્રી 
ચૂટંણરીમા ંએ ગઢના કાગંરા ખરેવરીને ૬૯માથંરી ૪૦ 
બઠેક જીતરી હતરી. અરહવદં કજેરરીવાલનરી આમ 
આદમરી પાટટીએ પણ અકાલરી દળના મતયોમા ંમયોટુ 
ગાબડ ુ પાડતા કોંગે્સન ે મયોટયો લાભ થ્યો હતયો. 
‘આપ’ન ે૨૦ બઠેકયો મળરી અને તેમાથંરી ૧૮ બઠેકયો 
તણે ેમાલવા હવસતારમાથંરી જીતરી હતરી. 

રધંાવાન ે બદલ ે ચન્રીનરી પસદંગરી પાછળ 
કૉંગ્સેનુ ંખાસ ગહણત છ.ે ચન્રીનયો સબંધં માલવા 
હવસતાર સાથ ે છ.ે રધંાવા માલવાના નથરી પણ 
ગુરદાસપરુ હજલ્ાના છ ે ક ે જે માઝા હવસતારમાં 
આવ ે છ.ે કૉંગ્સે પાસ ે માલવા હવસતારમાથંરી 

૪૦ ધારાસભ્યો છ.ે તમેન ે અવગણરીન ે ૨૫ 
બઠેકયો ધરાવતા દયોઆબા હવસતારમાથંરી કયોઈને 
મખુ્ મતં્રી બનાવા્ તયો ચૂટંણરીમા ં તનેરી અસર 
થા્ તેવરી શક્તા વધ ુ છ.ે પહત્ાલા માલવા 
હવસતારમાથંરી આવ ેછ ેઅન ેકપેટન અમરરનદરહસહં 
પહત્ાલાના હતા. માલવાના કપેટનન ે ખસડેરીને 
માઝાના રધંાવાન ેમૂકવામા ંઆવ ેતયો પણ માલવા 
હવસતારમા ં અસતંયોષ થઈ જા્. આ જ કારણે 
કૉંગ્સે ેરધંાવાન ેકયોરાણે મૂકીન ેચન્રીનુ ંનામ સરીએમ 
પદ માટ ેફા્નલ ક્ુણા છ.ે

કૉંગ્સેન ે માલવા હવસતારનરી અવગણના 
બરીજા કારણસર પણ પરવડ ેતમે ન હત.ુ માલવા 
હવસતારમા ં ધરીર ે ધરીર ે ‘આપ’નુ ં વચણાસવ વધરી રહ્ં 
છ.ે છલે્રી હવધાનસભા ચૂટંણરીમા ં ‘આપ’એ 
જીતેલરી ૨૦માથંરી ૧૮ બઠેકયો માલવા હવસતારમાથંરી 
હતરી. લયોકસભાનરી ૨૦૧૯નરી ચૂટંણરીમા ં કૉંગ્સેે 
શાનદાર દખેાવ કરલેયો એન ે ‘આપ’ ગણરીન ે એક 
બઠેક જીત્યો હતયો. હાલ અરહવદં કજેરરીવાલ 
દર અઠવારડ્ ે પજંાબના ં આટંાફરેા કર ે છ ે અને 
માલવામા ં પરૂપેરૂરી તાકાત લગાવરી રહ્ા છ.ે 
કપેટનના કારણે માલવામા ં કૉંગ્સેનરી હાલત પણ 
બગડરી છ.ે તનેા કારણે જ કૉંગે્સના માલવાના 
ધારાસભ્યોએ કપેટન સામે વ્ાપક અસતંયોષ છ.ે 
માલવામા ં બરીજા પણ રદગગજ ધારાસભ્યો છે 
પણ સયોહન્ાએ બરીજંા રાજકી્ સમરીકરણનયો પણ 
મળે બસેાડરીન ે ચન્રી પર કળશ ઢયોળરી દરીધયો. આ 
સમરીકરણયોમા ંસૌથરી મહત્વનુ ંસમરીકરણ જથૂબધંરીનું 
છ.ે

ચન્રી પજંાબ પ્રદશે પ્રમુખ નવજોત હસદ્નુરી 
નજીક છ.ે  ચન્રી દહલત છ ેઅન ેપજંાબમા ંસૌથરી 
મયોટરી મતબૅંક દહલતયોનરી છ.ે દહલત મતદારયોનું 
દશેના કયોઈ રાજ્મા ંના હયો્, એટલુ ંજગંરી પ્રમાણ 
પજંાબમા ંછ.ે પજંાબના કલુ મતદારયોમા ં૩૨ ટકા 
મતદારયો દહલત હયોવાનુ ંમના્ છ.ે ઘણા રાજકી્ 
તજજ્યો આ પ્રમાણ ૩૫ ટકા સધુરીનુ ંહયોવાનુ ંમાને 
છ.ે દહલતયોમા ં૬૦ ટકા શરીખ છ,ે જ્ાર ે૪૦ ટકા 
હહદં ુ છ.ે પણ એ બધા એક જ છ.ે સયોહન્ાએ 
માલવા હવસતાર અન ેસૌથરી મયોટરી મતબૅંક એ બે 
સમરીકરણયોન ે ધ્ાનમા ં રાખરીન ે ચન્રીનરી પસદંગરી 
કરરી છ.ે

 રાજકી્ રરીત ે સયોહન્ા ગાધંરીએ બહ ુ મયોટયો 
દાવ ખલે્યો છ ે અન ે એક રરીત ે જોઈએ તયો જાટ 
શરીખ સમાજના વચણાસવ સામે જ પડકાર ફેંકી 
દરીધયો છ.ે પજંાબમા ં જાટ સમાજ બહ ુ તાકાતવર 
છ.ે તેના કારણે પજંાબના કલુ મતદારયોમા ં જાટ 
મતદારયોનંુ પ્રમાણ ૨૦ ટકાનરી આસપાસ જ હયોવા 
છતા ં તેમનુ ં ધા્ુું જ થા્ છ.ે આ જાટમા ં ૬૦ 
ટકા શરીખ છ ેઅન ે૪૦ ટકા હહદં ુછ.ે જાટ શરીખ 
સમાજના વચણાસવન ે કારણે દહલતયોનરી મતબૅંક બહુ 
મયોટરી હયોવા છતા ં પજંાબમા ં બહમુતરી મુખ્ મંત્રી 
શરીખ જાટ જ્ાહતના આવ્ા છ.ે પજંાબના ૧૬ 
મખુ્ મતં્રીમાથંરી ૧૩ મુખ્મંત્રી જાટ સમાજના 
રહ્ા છ.ે પજંાબમા ં આહથણાક અન ે સામાહજક રરીતે 
જાટ વજનદાર જ્ાહત છ.ે પજંાબ કહૃષપ્રધાન રાજ્ 
છ ેઅને મયોટાભાગનરી જમરીનયો જાટ પરરવારયો પાસે 
છ.ે બરીજી જ્ાહતના ંલયોકયો રયોજગારરી માટ ેતમેના પર 
હનભણાર છ ેએ પણ તમેના વચણાસવનુ ંએક કારણ છ.ે 
ચન્રીનરી પસદંગરી આ વચણાસવ સામે પડકાર છ.ે તથેરી 
જાટ સમાજ તથા બરીજા તમેના પર હનભણાર સમાજ 
એક થઈને કૉંગ્સે સામે પડ ેએ ખતરયો ઉભયો થઈ 
શક ેછ.ે ‘આપ’ અન ેઅકાલરી દળ બનં ે દહલતયોને 
પયોતાનરી તરફ ખેંચવા મથ ેજ છ ેતથેરી ખલુ્આેમ 
કયોઈ ચન્રી દહલત હયોવાના મુદ્ ે મયોરચયો ના માડંે 
પણ અદંરખાન ે આ પ્રકારના દાવપચે ચાલ ે તમે 
છ.ે સયોહન્ાએ એ જોખમ વહયો્ુું છ ે ન ે તનેા ં શું 
પરરણામ આવશ ે એ ખબર નથરી, પણ ચન્રીનરી 
પસદંગરીના કારણે પજંાબનરી ચૂટંણરી અત્તં રસપ્રદ 
બનરી ગઈ છ ેતમેા ંશકંા નથરી.

પંજાબમાં કેપ્ટનને બદલે ચન્ની ઃ 
ચૂં્ટણની પહેલાં સોનનયાનો જુગાર

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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ચીખલી

ડાંગ િજ·ાના બે યુવાનોના ચીખલી પોલીસ 

મથકમાં થયેલા કçટોЧડયલ ડેથ મામલે જવાબદાર 

પોલીસ કમ↓ચારીઓ સામે કોઇ નŨર કાય↓વાહી 

નહỲ થતાં આЧદવાસી આગેવાનોએ ચીખલી  ખાતે 

Ħણ Чદવસના Ĭિતક ધરણાંના કાય↓ĝમનું એલાન 

કયુ↨ હતુ. સોમવારъ  ધરણાં  શλ થાય તે પહъલાં 

જ પોલીસે કાય↓વાહી શλ કરી આગેવાનોને ચીખલી 

પહ℮ચવા નહỲ દъતા આગેવાનોએ Ëયાં હોય Óયાં 

જ બેસી િવરોધ Ĭદશ↓ન શλ કરી દъતા વાતાવરણ 

ગરમાયું હતુ. પોલીસે સંÅયાબંધ લોકોને Чડટъઇન 

કયા↓ હતા. આЧદવાસી યુવાનોના કçટોЧડયલ ડેથ 

મામલે આЧદવાસી સંગઠનો ˛ારા તા.૨૦,૨૧ 

અને ૨૨ સØટъÜબરના રોજ ચીખલી ખાતે વાંસદા-

ચીખલીના ક℮Ġેસના ધારાસÛય અનંત પટъલની 

આગેવાનીમાં Ĭિતક ધરણાંના કાય↓ĝમનું એલાન 

કરાયું હતુ. જેને પગલે ચીખલી પોલીસ મથક 

પોલીસ છાવણીમાં ફыરવાયું હતુ. અને ધરણાં 

કાય↓ĝમ નહỲ થાય તે માટъ તેનો મંડપ પણ છોડી 

પાડવાનો આદъશ કરાયો હતો. રિવવારъ સવારથી 

જ નવસારી િજ·ા પોલીસ ધરણાંનો કાય↓ĝમ નહỲ 

યો ય તે માટъ તૈનાત થઈ ગઇ હતી. 

ચીખલી કçટોЧડયલ ડેથ : આЧદવાસી 
સમાજનો રોડ પર બેસી જઈ િવરોધ
ઉનાઇ અને રાનકુવા સકલ પર વરાેધ દશન : અનેક લાેકાે ડટેઇન

મહાવીર çવામીની માતાએ 
યેલા 16 સપનાને 

સગભા↓ના પેટ પર કіડાયા↓
સુરત

જૈન ધમ↓નો તહъવાર પયુ↓ષણ ચાલી રΝો છъ 

Óયારъ સુરતની એક સગભા↓ના પેટ પર મહાવીર 

çવામીની માતાએ યેલા 16 સપનાને સગભા↓ના 

પેટ પર આЧટ↓çટъ કіડાયા↓ છъ. છъ·ા થોડા સમયથી 

બેલી ÚલેસỲગ મહ″દીનો ĺે×ડ વÖયો છъ Óયારъ 

શહъરના આЧટ↓çટ િનિમષાબેન ˛ારા શહъરની એક 

સગભા↓ના પેટ પર પયુ↓ષણ મહ″દી કરવામાં આવી 

છъ. તેમના ˛ારા Ĵેયા શાહ નામની સગભા↓ના 

પેટ પર રѕગીન પયુ↓ષણ મહ″દી કરવામાં આવી 

છъ. સગભા↓ના પેટ પર તૈયાર કરવામાં આવેલા 

રѕગીન પયુ↓ષણ મહ″દીમાં ભગવાન મહાવીર 

çવામીની માતાએ સગભા↓વçથા દરÜયાન યેલા 

સપનાઓને આવરી લેવામાં આãયા છъ. 

સુગર િમલોની ચૂંટણી રદ 
કરી િનЧદ↓Γ મંડળી હъઠળ 
ફરી ચૂંટણી કરવા માંગ

સુરત

હાઇકોટ↓ના હુકમ બાદ િનЧદ↓Γ મંડળી હъઠળ 

સુગર ફыકટરીઓમાં ચૂંટણી કરાવવા માટъ ખેડુત 

સમાજના આગેવાનો ˛ારા ગાંધીનગર ખાંડ 

િનયામકને મળીને નવેસરથી ચૂંટણી કરાવવા માટъ 

આદъશ આપવા માંગ કરાઇ હતી. રાજય સરકારъ 

શુગર ફыકટરીઓને િનЧદ↓Γ મંડળીમાંથી દૂર કરી 

Ĭાથિમક મંડળીમા ં સમાવેશ કરવાનો હુકમ 

હાઇકોટ‼ રદ કયђ↓ હતો. આ હુકમ રદ થતા જ 

જેટલી પણ શુગર ફыકટરીઓમાં Ĭાથિમક મંડળી 

હъઠળ થયેલી ચૂંટણી આપોઆપ રદ થઇ જતી હોય 

છъ. ખેડુત સમાજના Ĭમુખ જયેશ પટъલ સિહત 

અ×ય આગેવાનોએ ગાંધીનગર ખાંડ િનયામકને 

મળીને આવદેનપĦ આપી રજુઆત કરી હતી.

સુરત 

કોરોનાની િબમારીમાં સા  થયેલા અડાજણના વૈæણવ 

સુરતી િવશા ખડાયતા સમાજના Įેઇનડેડ કારખાનેદારના  

ફ‹ફસા, કЫડની,લીવર અને ચΤુઓના અંગદાનથી છ 

ãયિŪઓને નવ વન મâયું છъ . તેમના પЧરવારъ 

અંગદાનનો િનણ↓ય લઇ માનવતાની મહъક ફыલાવી સમાજને 

નવી Чદશા બતાવી હતી. અડાજણમાં જય અંબે મંЧદર પાસે 

પૂ  રો-હાઉસમાં રહъતા 53 વષЪ↓ય મનીષ Ĭિવણચં×ĩ 

શાહ ભટાર ખાતે એÜĮોઇડરી યુિનટ ચલાવતા હતા. ગત 

તા.16મીએ રાતે માથામાં તેમજ ડાબા હાથમાં દુઃખાવો 

થયા çથાિનક ડોકટર પાસે દવા લીધી હતી. ગત તા. 17મી 

સવારъ તેમની તિબયત વધુ બગડતા ખાનગી હોЩçપટલમાં 

દાખલ કયા↓ હતા. કы એ× યોĠાફЫ કરાવતા ĸદયની ડાબી 

બાજુની એક નળી 100 ટકા Úલોક  તથા મગજમાં લોહીનો 

ગΖો મી ગયો હોવાનું િનદાન થયું હતું.  ગત તા.19મીએ 

ડોÄટરની ટીમે તેમને  Įેઈનડેડ હъર કયા↓ હતા. ડોનેટ 

લાઇફના સંપક↕ બાદ બંનેના પЧરવાર અંગદાન માટъ સંમત 

થયા હતા. તેમના ફ‹ફસા, Чકડની, લીવર અને  ચΤુઓના 

દાનથી છ વનને નવી રોશની મળી છъ.

રાજĩોહ કыસ : 3 પંચની જુબાની પુરી, 
સુનાવણી 28 ઓÄટોબર સુધી મોકвફ
હા દક, અ ેશ ગેરહાજરી મુ ના રપાેટને કાેટની મંજુરી

સુરત

પાટીદાર અનામત આંદોલન 

દરિમયાન સુરતમાં ન℮ધાયેલા 

રાજĩોહના ગુનાઈત કારસામાં 

સંડોવાયેલા હાЧદ↓ક પટъલ, અàપેશ 

કથીરીયા,િવપુલ તથા િચરાગ દъસાઈ 

િવιÖધ સુરતની કોટ↓માં ચાજ↓ĭыમની 

કાય↓વાહી બાદ હાલમાં ×યાિયક 

કાય↓વાહી હાથ ધરવામાં આવી છъ. 

હાЧદ↓ક પટъલે પોતાના સંબંધીના િનધનના 

લીધે તથા આરોપી અàપેશ કથીરીયાએ 

શૈΤિણક હъતુસર હાજરીમાંથી મુિŪ 

મેળવવા આરોપીઓના બચાવપΤે 

યશવંત વાળાએ માંગ કરી હતી. જેને 

કોટ‼ મંજુરી આØયા બાદ પંચોની જુબાની 

હાથ ધરાઈ હતી. આરોપી હાЧદ↓ક 

પટъલની ધરપકડ દરિમયાન પંચ તથા 

આરોપીઓના વોઈસ સેÜપલના પંચો 

મળીને કЮલ Ħણ પંચોની ફЧરયાદપΤે 

સરતપાસ હાથ ધરી હતી. જે પુરી થયા 

બાદ આરોપીઓના બચાવપΤે Ħણેય 

પંચોની ઉલટ તપાસની કાય↓વાહી હાથ 

ધરી હતી.જેથી Ħણેય પંચોની જુબાનીની 

કાય↓વાહી પુરી થતાં કોટ‼  વધુ પુરાવા 

માટъ આગામી તા.28મી ઓÄટોબર 

સુધી કોટ↓ કાય↓વાહી મોકЮફ રાખી છъ.

અડાજણના એÜĮોઇડરીનાં કારખાનેદારના 
અંગદાનથી છ વનમાં નવા રѕગો ભâયા
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પાટણ 

સાંતલપુરમાં અંધĴˇા અને 

ĝвરતાનો અ બોગરીબ Чકçસો સામે 

આãયો છъ. જેમાં સÓયના પારખા 

માટъ બાળકЫ સાથે ĝвરતા આચરાઈ 

છъ. 11 વષ↓ની બાળકЫને ઉકળતા 

તેલમાં હાથ નંખાવીને સÓયના પારખા 

કરવામાં આãયા હતા. આ ઘટનામાં 

બાળકЫ કાંડા સુધી દાઝી જતાં તેને 

હોЩçપટલમાં સારવાર અથ › ખસેડાઈ 

છъ. બાળકЫના હાથ દાઝી જતાં તેને 

સારવાર માટъ ધારપુરની િસિવલ 

હોЩçપટલ લઈ જવાઈ હતી. બાળકЫના 

િપતાએ પાડોશી મિહલા િવιˇ પોલીસ 

ફЧરયાદ ન℮ધાવતાં પોલીસે મિહલાને 

તેના ઘરъ જ નજરકыદ કરી લીધી હતી. 

ફЧરયાદના આધારъ પોલીસે મિહલાને 

ઝડપી લીધી છъ.

પાટણના સાંતલપુરમાં માનવતાને 

શમ↓સાર કરતી ઘટના સામે આવી છъ. 

જેમાં પાડોશમાં રહъતી એક મિહલા 

˛ારા 11 વષ↓ની બાળકЫને ઉકળતા 

તેલમાં હાથ નખાવી સÓયતાના 

પારખા કરવામાં આãયા હતા. એક જ 

િવçતારમાં મિહલા અને બાળકЫ રહъતા 

હતા. જેમાં એક મિહલાને અ ણી 

ãયિŪ સાથે વાત કરતા ઈ ગયેલી 

પડોશીની બાળકЫને ઘરમાં લઈ જઈ 

બી  કોઈને વાત કરી નથી એની 

ખાતરી કરવા તેણે તેનો હાથ ગરમ 

તેલમાં નખાãયો હતો. આ ઘટનામાં 

બાળકЫએ બુમાબૂમ કરતી રહી પરѕતુ 

માનવતા ભૂલેલી મિહલાએ અમાનુસી 

અÓયાચાર આચયુ↨ હતું. હાથના ભાગે 

દાઝેલ બાળકЫને સાંતલપુર સરકારી 

હોЩçપટલમાં સારવાર અથ › ખસેડાઈ 

હતી. ઘટનાને લઈ બાળકЫના િપતા 

˛ારા મિહલા િવιˇ સાંતલપુર 

પોલીસમાં ફЧરયાદ કરવામાં આવી છъ.
અંબા

લાખો Ĵˇાળુઓના આçથાના 

Ĭિતક શિŪપીઠ અંબા  ખાતે 

ભાદરવી પૂનમ િનિમǼે એક જ 

Чદવસમાં સવા લાખથી વધુ ભŪોએ 

મા અંબાના ચરણોમાં િશશ ઝુકાãયું 

હતું. ૬ Чદવસ દરિમયાન ૬ લાખથી 

વધુ ભŪોએ મા અંબાના દશ↓ન 

કયા↓ છъ અને આ દરિમયાન મંЧદરને 

કЮલ λિપયા ૧.૧૮ કરોડની આવક 

થઇ હતી. આ ઉપરાંત સોમવારъ 

અમદાવાદના ભŪ ˛ારા અંબા  

મંЧદરને ૫૦૦ Ġામ સોનાનું દાન 

અપાયું હતું, જેની Чકіમત λ. ૨૪.૫૦ 

લાખ છъ. અંબા  મંЧદર શЧકત˛ારથી 

બસ çટъ×ડ સુધી યાિĦકોની લાઈન 

ãયવçથાની વŵે કЮલ ૧૧ જÆયાઓએ 

પીવાના પાણી, લગજે-પગરખાં કы×ĩ, 

Ĵીફળ çટъ×ડ તથા ૨થ મુકવાની જÆયા 

સિહતના વોટરĬૂફ ડોમની ãયવçથા, 

િવના મૂàયે ભોજન, ચાચરચોકમાં 

વધારાના Ĭસાદ કાઉ×ટરો, વગેરъ 

મળી જુદી-જુદી કЮલ-૧૪ જÆયાઓએ 

ãયવçથાઓ કરવામાં આવી હતી.

 ૨૦૧૯માં ભાદરવી પૂનમના મેળા 
વખતે દъવçથાન ĺçટને ભંડારા-
Ĭસાદી-પૂ પા ભેટની આવક 
λ. ૩.૫૦ કરોડ થઇ હતી. જેની 
સરખામણીએ આ વખતે λ. ૧.૧૮ 
કરોડની આવક થઇ છъ.

 ૨૦૧૯ના ભાદરવી પૂનમના મેળામાં 
૨૭ લાખ લોકોએ દશ↓ન કયા↓ હતા. 
Ëયારъ આ વખતે ૭ લાખ લોકોએ 
દશ↓ન કયા↓ છъ.

 સોમવારъ અમદાવાદના માઇ ભŪે 
અંબા  મંЧદરને ૫૦૦ Ġામ સોનાનું 
દાન આØયું હતું, જેની Чકіમત λિપયા 
૨૪.૫૦ લાખ છъ.

 આ વષ› ૪૪ જેટલા ભŪોએ 
િનઃશુàક ભોજન Ĭસાદનો લાભ 
લીધો હતો.

પાટણમાં સÓયના પારખા માટъ મિહલાએ 
ઉકળતા તેલમાં બાળકЫના હાથ નંખાãયા
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ભગવાન શામળીયાને ખાસ 
સોનાવેશનો શણગાર કરાયો

મોડાસા

અરવ·ીના સુĬિસÖધ યાĦાધામ શામળા  ખાતે 

ભાદરવી પૂનમને લઈ કાળીયા ઠાકોરના દશ↓ન કરવા માટъ 

હ રો ભŪો ઉમટયા હતા. વહъલી સવારથી જ મંЧદર 

પЧરસરમાં ભŪો આવી પહ℮Éયા હતા. જય શામળીયાના 

નાદથી પЧરસર ગાં  ઉઠયું હતું. ભગવાન શામળીયાને 

ખાસ વાઘા પЧરધાન કરી સોનાવેશનો શણગાર કરાયો 

હતો. દૂર દૂરથી આવેલ ભŪોએ શામળીયાના દશ↓ન 

કરી ધ×ય બ×યા હતા.મંЧદર ĺçટ તરફથી કોરોનાની 

ગાઈડ લાઈનનો અમલ કરાયો હતો. Ĭાચીન યાĦાધામ 

શામળા માં ભાદરવી પૂનમની ઉજવણી હષђ↓·ાસ પૂવ↓ક 

કરાઈ હતી. Óયારъ શામળા  ખાતે ભાદરવી પૂનમના 

દશ↓ન કરવા ભŪોમાં અનેરો ઉÓસાહ હોય છъ. અરવ·ી 

િજ·ાના િવિવધ માગђ↓ ઉપર રિવવારъ રાતે પગપાળા જતાં 

ĴÖધાળુઓનો ઘસારો વા મâયો હતો.

બહુચરા માં પૂનમે માનવ 
મહъરામણ ઉમટી પ ો

ચાણçમા

ભાદરવી પૂનમે બહુચરા  અને શંખલપુર મંЧદરમાં 

નયનર×ય ફЮલોનો શણગાર કરવામાં આãયો હતો. શંખલપુર 

ધામમાં સવારથી બહુ મોટી સંÅયામાં ભાિવક ભŪો ઉમટી 

પડયા હતા. શંખલપુર ખાતે માતા  સ³−³મુખ અ³−³કЮટ 

ભરવામાં આãયો હતો અને િવΐ કàયાણની ભાવના માટъ 

પૂ -અચ↓ના કરવામાં આવી હતી. અĦે ઉ·ેખનીય છъ કы 

બહુચરા  મંЧદરના જવાબદાર ãયિŪ િસવાયના અ×ય 

ãયિŪઓ માટъ મંЧદરના િશખર પર ધ  ચડવા માટъનો 

Ĭિતબંધ મુકવામાં આવેલો છъ. પરѕતુ પૂનમના Чદવસે સવારъ 

મંЧદરની જવાબદાર ãયિŪ ધ  ચડાવવાના çથળъ હાજર ન 

રહъતા ધ  સાથે આવેલા માઈ ભŪો તે મંЧદરના િશખર 

પર ચડીને ધ  ચડાવતા વા મâયા હતા. આજે ભારъ 

ભીડભાડ વŵે બહુચરા  ખાતે પોલીસ કમЪ↓ઓની ઓછી 

સંÅયા ખટકы તેમ હતી. 

6 Чદવસમાં 6 લાખ Ĵˇાળુએ 
અંબા માતાના દશ↓ન કયા↓
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વડોદરા 
ચકચારભયા↓ દુæકમ↓કાંડના આરોપી 

પૈકЫના એક એવા ચાટ↓ડ એકાઉ×ટ×ટ 

અશોક જૈને બુધવારъ હ રાજય મંĦી 

તથા પોલીસ કિમશનરને સંબોધીને 

લેખીત રજુઆત કરી છъ. જેમાં જણાãયુ 

છъ કы બી  નંબરના આરોપી તરીકы 

દશા↓વેલા રાજુ ભžને તેઓ ઓળખતા 

પણ નથી અને મâયા પણ નથી મારી 

સામે ખોટી ફરીયાદ કરવામાં આવી 

છુ અàપુ િસંધી અમારી ઉપર ખોટી 

ફરીયાદ કરવા માટъ દબાણ કરી ઘણાં 

સમયથી Úલેક મેઈલ કરી રહયો છъ. 

જેથી ઉŵ પોલીસ અિધકારી મારફતે 

યોÆય તપાસ કરવાની માંગ કરી છъ 

તપાસમાં સહકાર માટъ નાકђ↓ ટъçટ, 

Įેઈન મેપỲગ અને પોલીĠાફЫ ટъçટ 

કરાવા માટъ તૈયારી દશા↓વી છъ. અશોક 

જૈન (રહъ,Чદવાળીપુરા)એ જણાãયુ હતુ 

કы મારી ઉѕમર 69 વષ↓ની છъ. હું 45 વષ↓ 

કરતાં વધુ સમયથી સીએની ĬેÄટીસ 

કι છું મારી કારЧકદЪ↓માં 300થી 

વધુ સીએ ĺેનỲગ મેળવી છъ. મારી 

સાથે થયેલા આΤેપ મનઘડત અને 

ખોટા છъ. પાંચ મિહના પહъલા Ĭણવ 

શુકલના રъફર×સથી આ યુવતી મારી 

પાસે આવી હતી. પોતે હરીયાણાની 

છъ અને કાયદાનો અÛયાસ કરતી 

હોવાથી શીખવા આવવા િવનંતી કરી 

હતી. મારા çટાફમાં અ×ય યુવતીઓ 

પણ કામ કરъ છъ તેની સાથે બેસીને 

કામ શીખતી હતી. ફરીયાદમાં આરોપી 

તરીકы દશા↓વેલા રાજુભાઈ ભžને હું 

ઓળખતો નથી કયારъ પણ મâયો 

નથી. જે ફલેટમાં દુæકમ↓ થયુ હતુ તે 

ફલેટ પણ મે ભાડે અપાãયો છъ તે વાત 

પણ ખોટી છъ. યુવતી તેના ભાઈ સાથે 

ફલેટમાં રહъતી હતી અને ભાઈ ના હોય 

Óયારъ બૉયĭы×ડ અàપુ િસંધી સાથે રહъતી 

હોવાનું ણવા મâયુ છъ. તા.21મી 

ઓગçટъ યુવતીએ મને જણાãયુ હતુ કы, 

ગત વષ↓નું ઈ×કમટъકસ રીટન↓ ફાઈલ 

કરવાનું બાકЫ છъ. તેના િમĦ અàપેશ 

વાઘવાણી સાથે એક મોટુ કામ થવા જઈ 

રહયુ છъ તેણીને λ. 15 કરોડ મળવાના 

છъ જેથી રીટન↓ ફાઈલ કરવુ પડે તેમ 

છъ. તા.14મી સØટъÜબર 2021ના રોજ 

યુવતી ઓફЫસે આવી હતી જેનું રીટન↓ 

ફાઈલ કયુ↓ હતુ. જેના સીસીટીવી ફЮટъજ 

પણ છъ.

ડાકોર પાિલકાની આઠ બેઠકોની 
પેટાચૂંટણીમાં 22 ઉમેદવાર મેદાને

વડોદરા APMC ચૂંટણીમાં ભાજપની 
પેનલ તૂટી,16માંથી 15 બેઠક કબજે

વડોદરા ખાતે દુæકમ↓કાંડ : ‘Úલેક 
મેઈિલંગ’-ખોટી ફЧરયાદની શંકા

નЧડયાદ 

ડાકોર નગરપાિલકામાં ઉપĬમુખની 

ખાલી પડેલી બેઠક માટъ શુĝવારъ ચૂંટણી 

યો ઈ હતી. ઉપĬમુખ તરીકы ભાજપના 

મે×ડેટ પર ડાકોર વોડ↓ નં-૬ના સÛય 

રાજેશભાઈ મોહનભાઈ પટъલે ફોમ↓ 

ભયુ↨ હતું. સામે કોઈ હЧરફ ઉમેદવાર ન 

હતા. હાજર ૧૦ અપΤના સÛયો અને 

૩ ભાજપના સÛયોએ રાજેશભાઈને 

મત આપતા Ĭાંત અિધકારીએ તેમને 

સવા↓નુમતે િવજેતા હъર કયા↓ હતા. 

નવા ચૂંટાયેલા ઉપĬમુખને તેમના 

સમથ↓કોએ અિભનંદન સાથે વધાવી 

લીધા હતા. ડાકોરની ૨૮ બેઠકોમાંથી 

૮ બેઠકો પરના સÛયોનું સÛયપદ રદ 

થઈ ચૂÄયું છъ. અÓયાર સુધી આ બેઠકો 

માટъ કЮલ ૨૨ ફોમ↓ ભરાઈ ચૂÄયા છъ, 

તેમાંથી  ૮ ફોમ↓ ભાજપ પΤના, ૨ ફોમ↓ 

આમ આદમી પાટЪ↓ના અને ૧૨ ફોમ↓ 

અપΤ ઉમેદવારોએ ભયા↓ છъ. 

વડોદરા

વડોદરા એપીએમસીની ચૂંટણીના 

વેપારી િવભાગમાં ચાર બેઠકોમાંથી 

ભાજપના મે×ડેટ વાળા એક ઉમેદવારનો 

પરાજય થયો છъ.  કы ૧૬માંથી ૧૫ 

બેઠકો ભાજપને મળતાં એપીએમસીમાં 

ભગવો લહъરાયો છъ. ૧૬ બેઠકો પૈકЫ બે 

િવભાગની ૧૨ બેઠકો ઉપર ભાજપના 

મે×ડેટ વાળા ઉમેદવારો િબનહરીફ 

હъર થયા હતા. Ëયારъ,વેપારી 

િવભાગની ચાર બેઠક માટъ પાંચ 

ઉમેદવાર હોવાથી ૯૯ ટકા મતદાન થયું 

હતું. ભાજપે મે×ડેટ આપી હъર કરъલા 

ચાર ઉમેદવારોમાંથી પૂવ↓ ЧડરъÄટર 

અàપેશ શાહનો પરાજય થયો હતો.

Ëયારъ,મે×ડેટમાં નામ નહતું તે નારણ 

પટъલને વેપારીઓએ સંયુŪ પેનલમાં 

ચોથા ઉમેદવાર તરીકы હъર કયા↓ હતા. 

આિĭકાના પાંચ 
િવ˜ાથЪ↓ ગુજરાતની 
નદીઓના Ĭદુષણ 
પર સંશોધન કરશે
વડોદરા ઃ એમ.એસ.યુિનવિસ↓ટીની 

સાય×સ ફыકàટીના એ×વાય↓મે×ટ 

સાય×સ િવભાગમાં પહъલી વખત 

એક સાથે પાંચ આિĭકન િવ˜ાથЪ↓ઓ 

પીએચડી કરશે.આ તમામ િવ˜ાથЪ↓ઓ 

આિĭકાના કыમιન દъશના છъ. આ 

પાંચે  િવ˜ાથЪ↓ઓને તાજેતરમાં જ 

એ×વાય↓મે×ટ સાય×સ િવભાગમાં 

પીએચડી માટъ Ĭવેશ આપવામાં 

આãયો છъ.આ િવભાગના હъડ Ĭો.

વÉછરા નીનુ કહъવુ છъ કы, િવΐામીĦી, 

મિહસાગર અને સાબરમતી આ Ħણે 

નદીઓ ખંભાતના અખાતને મળъ છъ.આ 

નદીઓમાં ઉ˜ોગોનુ Ĭદુિષત પાણી 

એÙàયુઅ×ટ ચેનલ થકЫ છોડવામાં 

આવે છъ.પાણી Ëયાં છોડાય છъ તે જÆયા 

નદીઓના મુખ Ĭદъશથી çહъજ અંદર 

છъ.બી  તરફ ખંભાતના અખાતમાં 

આવતી ભરતીના કારણે આ Ĭદુિષત 

પાણી નદીની અંદર પાછુ આવી રЅ છъ 

અને તેનાથી Ħણે નદીઓમાં Ĭદુષણની 

સમçયા પણ Чદવસને Чદવસે ગંભીર 

બની રહી છъ.

નЧડયાદ : ખેડા િજ·ાના Ĭિસˇ તીથ↓ધામ 

ડાકોરમાં સોમવારъ ભાદરવી પૂનમે હ રો 

ભŪોનો ઘોડાપૂર ઉમટયો હતો. વહъલી સવારથી 

લાઈનમાં ડાઈ ભŪોએ રણછોડરાય ના 

દશ↓ન કરી ધ×યતા અનુભવી હતી. ડાકોરના 

રણછોડરાય  મંЧદરમાં સોમવારъ ભાદરવી પૂનમ 

િનિમǼે મેળા જેવો માહોલ સ ↓યો હતો. ડાકોર 

શહъરમાં હ રો ભŪો આજે ઠાકોર ના દશ↓ન 

કરવા દૂરદૂરથી આãયા હતા. લાંબી લાઈનોમાં 

ઊભા રહીને વૈæણવોએ ઠાકોર ના દશ↓ન 

કરીને ધ×યતા અનુભવી હતી. સવારъ પાંચ વાÆયે 

નીજમંЧદરના દશ↓ન ખોલવામાં આãયા હતા. 

ડાકોરમાં રા રણછોડરાય ના પૂનમના દશ↓નનો 

િવશેષ મહીમા રહъલો છъ. દૂરદૂરથી ભŪો પૂનમ 

િનિમǼે ડાકોરના ઠાકોરના દશ↓ન કરવા બાધા 

રાખીને આવતા હોય છъ. વŵે કોરોનાને લીધે 

મિહનાઓ સુધી ડાકોર મંЧદરમાં દશ↓ન બંધ હોવાથી 

ભŪો બહારથી દશ↓ન કરી પસાર થઈ જતા હતા. 

કલોલ

કલોલની ગાડ↓ન િસટી સોસાયટીમાં ઓ.એન.

.સી.ની પાઇપલાન પરના મકાનોમાં િવçફોટના 

કારણે Ħણ લોકોના મોત થયા હતા. આ કыસને 

સી.આઇ.ડી.ને ĺા×સફર કરવાની માગણી સાથે 

ગુજરાત હાઇકોટ↓માં કરવામાં આવેલી હъર 

િહતની Чરટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છъ 

કы અિત ગંભીર કыસ હોવા છતાં પોલીસે ખૂબ 

હળવી એફ.આઇ.આર. ન℮ધી છъ. જેના કારણે 

આરોપીઓને આગોતરા મીન મળъ તેવી શÄયતા 

છъ. કыસની વધુ સુનાવણી પાંચમી ઓÄટોબરના 

રોજ િનયત કરવામાં આવી છъ.

અરજદારો તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી 

હતી કы ઘટનાના ઘણાં મિહનાઓ બાદ આરોપી 

િબàડરો સામે પોલીસ ફЧરયાદ ન℮ધવામાં આવી 

છъ અને તે પણ અિત હળવી કલમોનો ઉપયોગ 

કરી ન℮ધવામાં આવી છъ. ઘટના અિતગંભીર 

હોવા છતાં તે મુજબની કોઇ કલમનો ઉ·ેખ તેમાં 

કરવામાં આãયો નથી. તેથી આ કыસની તપાસને 

સી.આઇ.ડી. (ĝાઇમ) માં ĺા×સફર કરવામાં આવે 

તે જιરી છъ.

ЧડસેÜબર-૨૦૨૦માં કલોલની ગાડ↓ન િસટી 

સોસાયટીમાં બે મકાનોમાં Ĭચંત િવçફોટ થતાં 

તેમાં Ħણ ãયિŪના મોત થયા હતા. આ અંગે 

Ġામ પંચાયતે તાલુકા િવકાસ અિધકારીઓને 

સ℮પેલા Чરપોટ↓માં પણ બહાર આãયું છъ કы Ëયાં 

િવçફોટ થયો હતો તે મકાનો નીચે ઓ.એન.

.સી.ની પાઇપલાઇન છъ.

ભાદરવી પૂનમે ડાકોરમાં રણછોડરાયના 
દશ↓ન માટъ હ રો Ĵˇાળુ ઊમટી પ ાં

કલોલ Úલાçટ કાંડના આરોપી સામે હળવી 
FIR : અરજદારની હાઇકોટ↓ને રજૂઆત

દશન માટે વહેલી સવારથી ાળુઅાેની લાંબી લાઇનાે લાગી 



FRIDAY, 24 SEPTEMBER, 202108 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news સાૈરા

મોરબી 

મોરબી ન ક ટỲબડીના 

પાЧટયા પાસે રાĦે ભયાનક 

અકçમાત સ ↓યો હતો. 

જેમાં જે ૩૬ એફ · ૧૦૫૯ 

નંબરની કાર ĺક પાછળ ઘુસી 

ગઈ હતી. આ અકçમાતમાં 

કાર સવાર પાંચ લોકોના 

કમકમાટીભયા↓ મોત િનપËયા 

હતા. 

ĺા×સપોટ↓ના ãયવસાય 

સાથે સંકળાયેલા આનંદિસંગ 

Ĭભુરામ સેખાવત (ઉ.વ. ૩૫) 

રહъ. ગણેશનગર, ટỲબડીના 

પાЧટયા પાસે વાળાની સાથે 

તારાચંદ તેજપાલ બરાલા 

(ઉ.વ.૨૫), અશોક કાનારામ 

િબરડા (ઉ.વ. ૨૪), 

િવજે×ĩિસંગ અને અ×ય એક 

મળી કЮલ ૫ લોકો લΣમીનગર 

ખાતે આવેલી આશીવા↓દ 

ĺા×સપોટ↓થી પરત આવતા 

હતા. Óયારъ તેઓની કાર બંધ 

ĺક પાછળ ઘુસી જતા ગમÅવાર 

અકçમાત સ ↓યો હતો. 

અકçમાત થતા જ બનાવ 

çથળъ લોકોના ટોળા એકઠા 

થઇ ગયા હતા. આ અંગે 

પોલીસ અને ૧૦૮ને ણ 

કરાતા પોલીસ િવભાગ અને 

એÜÚયુલ×સ તુરѕત ઘટના çથળъ 

પહ℮ચી ગયા હતા.  બાદમાં 

કારમાંથી તદъહ બહાર કાઢી 

હોЩçપટલે પહ℮ચાડયા હતા.

મોરબી ન ક કાર અને ĺક વŵે 
ભયાનક અકçમાત : પાંચના મોત

મોરબી

મોરબી શહъરમાં હÓયાના 

િસલિસલામાં પાિલકાના પૂવ↓ 

ઉપĬમુખ અને તેના પુĦની 

હÓયા કરી પાંચ ઈસમો ફરાર 

થયા હતા. જેમાં હÓયા કરનાર 

ચાર ઈસમોને દબોચી લેવાયા 

છъ. તો કાયદાના સંઘષ↓માં 

આવેલ Чકશોર પણ હÓયામાં 

સામેલ હોય જેની િવιˇ 

કાયદъસર કાય↓વાહી કરવામાં 

આવી છъ.

મોરબીના િવસીપરા મદીના 

સોસાયટીમાં રહъતા પૂવ↓ 

પાિલકા ઉપĬમુખ અને તેના 

પુĦની બુધવારъ મોડી રાĦીના 

તેના જ ઘર ન ક છરી અને 

ઘારીયાના ઘા ઝીકЫ હÓયા 

કરવામાં આવી છъ. બનાવ 

મામલે તક ફાλકભાઈના 

પ ી રઝીયાબેન મોટલાણીએ 

પોલીસ ફЧરયાદમાં જણાãયું 

છъ કы, તેના પિત ફાλકભાઈ 

ઈĮાહીમભાઈ મોટલાણી 

અને પુĦ ઈЩÜતયાઝ મોટલાણી 

ઘર પાસે હોય Óયારъ આરોપી 

ડાડો ઉફ⎯ ડાડુ ઉફы રફЫક 

તાજમહમદ જેડા, અસગર 

Äમ ભžી, જુસબ Äમ 

ભžી, આિસફ સુમરા સિહત 

પાંચ ઈસમો િવιˇ હÓયાની 

ફЧરયાદ ન℮ધી પોલીસે તપાસ 

હાથ ધરી હતી. 

મોરબી પાિલકાના પૂવ↓ Ĭમુખ, પુĦની 
હÓયા કરનારા 4 આરોપીઓ ઝડપાયા
રમા ની તજવીજ શ , હ ામાં અેક ત ણની પણ સંડાેવણી ખુલી

મુ×ĩા 

ЧડરોÄટરъટ ઓફ રъવ×યૂ ઈ×ટъિલજ×સ 

(DRI)એ બુધવારъ ગુજરાતના મુ×ĩા 

પોટ↓ પર બે ક×ટъનરોમાંથી લગભગ 3 

હ ર ЧકલોĠામ જેટલો ļÆસનો રъકોડ↓ 

Įેક જÔથો જΆ કરવાના કыસમાં અÓયાર 

સુધી 4 અફઘાન નાગЧરકો, એક ઉઝબેક 

અને 3 ભારતીય નાગЧરકો સિહત કЮલ 8 

લોકોની ધરપકડ કરી છъ.

અફઘાિનçતાના કіદહાર પોટ↓ પરથી 

દЧરયાઈ માગ › મુ×ĩા પોટ↓ પર આવેલા 

બે આયાતી ક×ટъનરની અંદર ļÆસ 

છૂપાવવામાં આãયું હતું. આંĪ Ĭદъશના 

િવજયવાડાના આયાતકારъ ટъકલમ 

પાઉડરનું કçટમ સમΤ Чડકલેરъશન 

કરીને હъરોઇનની થેલીઓ ભરી દીધી 

હતી. જેની બાતમીના આધારъ મુંબઇ 

અને Чદàહી એનસીબીના અિધકારીઓને 

મળતા ગાંધીધામ DRIની ટીમે બંને 

ક×ટъનરો અટકાવીને સીલ મારી દીધા 

હતા. બી  Чદવસે çટъટ આઇબી, 

ભુજ પોલીસ, સે×ĺલ એજ×સીના 

અિધકારીઓનો કાફલો પોટ↓ પર 

પહોચી ગયો હતો અને ઝીણવટપૂવ↓કની 

તપાસ હાથ ધરી હતી. બ³−³ે ક×ટъનરની 

તપાસમાં Ĭથમ ક×ટъનરમાંથી 1999.58 

Чકલો અને બી  ક×ટъનરમાંથી 988.64 

Чકલો મળી કЮલ 2988.22 ЧકલોĠામ 

જેટલો ļÆસનો જÔથો સીઝ કરવામાં 

આãયો હતો. આ ઓપરъશનના ભાગλપે 

DRI સિહતની એજ×સીઓએ 

દъશભરમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં 

અમદાવાદ, ગાંધીધામ, માંડવી, Чદàહી, 

નોઈડા, કોઈÜબતુર અને ચે³−³ાઈમાં 

તપાસ ચાલી રહી છъ. જેમાં નોઈડાના 

ઘરમાંથી 10 Чકલો કોકыઈન અને 11 

Чકલો શંકાçપદ હъરોઈન ઝડપાયું હતું. 

Ëયારъ Чદàહીના ગોડાઉનમાંથી 16 Чકલો 

હъરોઈન ઝડપાયું છъ.

ભŪો ઘરъ બેઠા સોમનાથ મંЧદરમાં 
પЧરįમણની અનુભૂિત કરી શકશે

સોમનાથ
િવΐના કોઇપણ ખૂણેથી Ĵˇાળુઓ 

પોતાના ઘરъ બેઠાં çવંય સોમનાથ 

મંЧદરમાં પЧરįમણ કરી રΝા 

હોવાની અનુભૂિત કરી શકશે. કыમકы, 

આગામી ટૂંક સમયમાં ભારતના 

૧૨ Ëયોિત↓િલંગમાંના Ĭથમ એવા 

સોમનાથ મંЧદર ખાતે ટъūોલો નો 

Ĭારѕભ કરાશે. જેના ˛ારા Ĵˇાળુઓ 

એક Щ╞કથી તેમના ફોન-ટъÚલેટ 

કы લેપટોપના માÖયમ ˛ારા મંЧદર 

પЧરસરને અનોખા çવλપે ઇ શકાશે.

આ િવશેષ ટ″ūોલો  િબЩàડંગ 

ઈ×ફોમ ›શન મોડલ પર આધાЧરત 

છъ. જેનો ઉપયોગ સંવધ↓ન અને પુનઃ 

çથાપનાની Ĭિĝયા માટъ થઈ શકы છъ. 

આ ૩ઘ મોડલ Чડિજટલ Üયુિઝયમ, 

વÉયુ↓અલ એЩÄઝબીશન, Чરસચ↓, 

Чડિજટલ Ĭમોશન અને ળવણી માટъ 

અિતઉપયોગી સાિબત થશે અને  

ભિવæયમાં જλર ઊભી થાય તો, આ  

૩ઘિĬ×ટъડ મોડલથી çĺũરની Ĭિતકжિત 

સરળતાથી તૈયાર થઈ શકы છъ. 

આ ઉપરાંત લેટъçટ 

ટъūોલો થી એકિĦત કરъલા ડેટાથી 

ઓગમે×ટъડЧરયાિલટી સાથે માિહતીĬદ 

એપ, વચુ↓અલЧરયાિલટી આધાЧરત વોક 

થુ્ર એપ , ૩૬૦ ЧડĠી વÉયુ↓અલ ટૂર 

અને હાઈ-ŭોિલટી િવડીયોે આઉટપુટ 

બનાવવામાં આવશે.

મુ×ĩા ļÆસ કыસ: ચાર અફઘાની સિહત 
કЮલ 8ની ધરપકડ, 8 શહъરોમાં તપાસ

રાજકોટ

સૌરા∆માં રાજવી પЧરવારનાં કЮіવરોનાં 

અÛયાસ માટъ રાજકોટમાં 154 વષ↓ પહъલા 

રાજવીઓેએ રાજકЮમાર કોલેજની çથાપના કરી 

હતી. રા શાહી જતી રહી પરѕતુ રાજકЮમાર 

કોલેજની ĬિતΗા હજુ અકબંધ છъ. રાજકЮમાર 

કોલેજનાં સાત ĺçટીઓની ĬિતΗાભરી આજે 

યો યેલી ચૂંટણીમાં પાંચ બેઠક માટъ એક સરખા 

મત મળતા ટાઈ પડી હતી જયારъ બે બેઠક પર 

લાઠી અને મૂળીનાં રાજવીઓને િવજેતા હъર 

કરવામાં આãયા હતા. 

રાજકЮમાર કોલેજનું સંચાલન કરતા ĺçટની 

7 બેઠક માટъ Ġૂપ 1 માં ચાર બેઠક માટъ 7 

રાજવીઓ અને નોન સેàયુટ çટъટની બી Ġૂપની 3 

બેઠક માટъ 10 રાજવીઓ વŵે જંગ ખેલાયો હતો. 

આ ચૂંટણીનો મામલો હાઈકોટ↓ સુધી પહ℮Éયો 

હતો. કЮલ 27 માંથી ૧૯ મા  રાજવીઓએ 

પોçટલ મતદાન કયુ↓ હતુ જયારъ આજે બાકЫનાં 8 

રાજવીઓએ મતદાન Ĭિĝયામાં ભાગ લીધો હતો. 

આજે સાંજે 5 વાÆયે મતદાન પુλ થઈ ગયા બાદ 

સાંજે બે બેઠકનું કોટ↓નાં િનદ‼શ બાદ પЧરણામ 

હъર કરવામાં આãયુ હતુ જયારъ પાંચ બેઠક માટъ 

ટાઈ પડતા હવે ફરી ચૂંટણી યોજવી કы નિહ તે 

અંગે કોટ↓નાં આદъશ બાદ િનણ↓ય લેવામાં આવશે. 

રાજકЮમાર કોલેજની ĬિતΗાભરી ચૂંટણીમા ં

5 બેઠક ઉપર ટાઈ, 2 રાજવીઓ િવજેતા
લાઠી અને મૂળી રાજવી વજેતા, : કુલ 27 મતદારાેમાંથી 24અે મતદાન કયુ

સૌરા∆નાં ખાલી પડેલા 
જળાશયોમાં નવા નીરની 
આવક, 77 ટકા ભરાયા

રાજકોટ

પંદરъક Чદવસ પહъલા સૌરા∆નાં જળાશયો 

ખાલી પડયા હતા પરѕતુ ભાદરવો ફâયો છъ. 

ભાદરવામાં મેઘરા ની મહъરથી ભાદર સિહતનાં 

જળાશયોમાં નવા પાણીની રદાર આવક 

થઈ છъ. સૌરા∆નાં મોટા 141 ડેમોમાં 77 ટકા 

પાણીનો જÔથો આવતા મોટાભાગનાં  િવçતારોનું 

જળ સંકટ ટâયુ છъ  કы દъવભૂમી ĩારકા, મોરબી 

સિહત ચાર િજ·ાનાં ડેમોમાં હજુ 50 ટકા કરતા  

ઓછી પાણીની આવક થઈ છъ.  રાજકોટને પાણી 

પુλ પાડતો અને સૌરા∆નો બી  નંબરનો સોૈથી 

મોટો ભાદર ડેમ 88  ટકા સુધી ભરાયો છъ. 34 

ફвટની સપાટી ધરાવતા આ િવશાળ ડેમમાં આજે 

32.25 ફвટ સુધી સપાટી પહ℮ચી છъ. 

અમરъલીમાં ક℮Ġેસના 
નેતાનો કપડાં ઉતારતો 
વીЧડયો વારઈલ થયો

અમરъલી

અમરъલી િજ·ામા ં રહъતા એક ક℮ગી 

આગવેાનનો કપડા ઉતારતા વીЧડયો વાઈરલ 

થતા ંફસાયા છъ. ક℮ગી આગવેાન ચીટરના િવડીયો 

કોલમા ંફસાઈ ગયા હતા અન ેન કરવાની હરકત 

કરી બઠેા હતા અથવા તો ચીટર ˛ારા એડીટ 

કરીન ેતમેનો ખોટો િવડીયો બનાવવામા ંઆãયો 

છъ. જમેા ંવીЧડયો કોલમા ંક℮ગી નતેા અન ેયવુતી 

સામસામ ેકપડા ઊતારીન ેિબભÓસ હરકત કરતા 

હોવાનો િવડીયો સોäયલ મીЧડયામા ંવાયરલ થયો 

છъ. આ નતેા ˛ારા આ મુ̂ ъ સાયબર ĝાઈમમાં 

ફЧરયાદ કરવામા ંઆવનાર હોવાનુ ંઅન ેતમેણે 

પોતાના હોˆા પરથી રા નામ ુ આપી દીધું 

હોવાનુ ંપણ ણવા મâયુ ંહતુ.ં
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2 મહિના બાદ રાજ કુંદ્ા જામીન પર છૂટયો 
મુંબઇ : પોર્નોગ્રાફિક ફિલમ કેસમરાં મુખ્ય આરોપી બબઝર્ેસમેર્ રરાજ કુંદ્રાર્ે મુંબઈર્ી 
જેલમરાંથી મંગળવરારે મુબતિ મળી હતી. બે મબહર્રાર્રા જેલવરાસ બરાદ સથરાબર્ક 
કોર્ટે જામીર્ મંજૂર ક્યરાયાર્રા બીજા ફદવસે કુંદ્રાર્ે જેલર્ી બહરાર આવવરા મળ્યું હતું. 

આથયાર રોડ જેલમરાંથી સવરારે ૧૧.૩૦ વરાગ્યે તેર્ે છોડવરામરાં આવ્યો હોવરાર્ું જેલ 
અબિકરારીએ જણરાવ્યું હતું. મુખ્ય મેટ્ોપોબલર્ર્ મેબજસટ્ેર્ એસ.પી. ભરાજીપલેએ 
કુંદ્રાર્ે રૂ. ૫૦ હજારર્રા બોનડ પર જામીર્ મંજૂર ક્યરાયા હતરા.

ઉર્વશી રતૌલા 
આગામી ફિલમ 

માટે માશ્વલ 
આટ્વની તાલીમ 

લઇ રિી છે
મુંબઇ : ઉર્વશી રતૌલા ફિલમમોમાં 

બહુ ઓછી જોરા મળે છે. પરંતુ તે 
પ્રશંસકમોની અન ેદશ્વકમોની માનીતી 

અભિનેત્ી છે. તે પમોતાના પાત્ને ન્ા્ 
આપરા માટે હાલ એક ભરશેષ તાલીમ લઇ 
રહી છે. સૂત્ના અનુસાર, ઉર્વશી રતૌલા 

જલદી જ એકશનથી િરપુર 
એક ફિલમમાં કામ કરરાની 

છે. આ માટે અભિનેત્ી માશ્વલ 
આટ્વની તાલીમ લઇ રહી છે.  ઉર્વશીએ આ બાબતે 
જણાવ્ું હતુ ંકે, માશ્વલ ાટ્વ એક બહુ જ સરસ કલા 
છે. મને મારી આરનારી એકશન ફિલમ માટે આ 
નરું કૌશલ સેટ પર શીખરાનમો ભરચાર પસંદ આવ્મો. 

મારા માટે એક શાળાની તાલીમ સમાન છે. માશ્વલ 
આટ્વ બહુ જ રસપ્રદ કલા છે. જોકે અભિનેત્ીએ આ 

ફિલમ બાબત રધુ માભહતી આપી નહમોતી. તે જલદી જ 
એત તભમલ ફિલમમાં જોરા મળરાની છે. જેમાં તે એક 
માઇક્મોબા્મોલમોભજસટની િૂભમકા િજરશે. આ ઉપરાંત 
ઉર્વશી ભરિલર ફિલમ બલેક રમોજ, ભથરુપ પા્લ ટુની ભહંદી 
રીમેક અને રેબ સીરીઝ ઇનસપેકટર અભરનાશમાં પણ 
જોરા મળશે.

કંગર્રા રર્ૌત હરાલ પોતરાી આવર્રારી ફિલમ િ ઇર્ક્ેર્ેશર્ ઃ સીતરાર્ે લઇર્ે ચચરાયામરાં છે. આ ફિલમમરાં 
તે સીતરાર્ી ભૂબમકરા ભજવવરાર્ી છે. ેહવે આ ફિલમર્ે લઇર્ે એક ચચરાયા એ છે કે, અબભર્ેત્ી આ ફિલમ 
મરાર્ે અિિિ મહેર્તરાણું લેવરાર્ી છે.જોકે ફિલમર્રા મરાંિરાતરાઓ તેમજ અબભર્ેત્ીએ આ વરાતર્ી કોઇ 
સપષ્ટતરા કરી ર્થી. મળેલી વરાતર્ે સરાચી મરાર્ીએ તો, કંગર્રા સીતરાર્ો રોલ ભજવવરા મરાર્ે રૂબપ્યરા ૩૨ 
કરોડ મહેર્તરાણું લેવરાર્ી છે.જો આ વરાત સરાચી હશે તો મર્ોરંજર્ર્ી દુબર્્યરામરાં તે પ્રથમ અબભર્ેત્ી હશે 
જે સૌથી વિુ િી મેળવશે. જોકે ફિલમસજયાક કે કંગર્રા તરિથી કોઇ ખુલરાસો કરવરામરાં આવ્યો ર્થી.  

ઉલ્ેખર્ી્ય છે કે, પહેલરા એવી વરાત હતી કે, કરીર્રા કપૂરે આ જ રોલ મરાર્ે રૂબપ્યરા ૧૨ કરોડર્ી િી 
મરાંગી હતી અર્ે એર્રા મરાર્ે બબરાલ થ્યો હતો. પછીથી ફિલમર્રા લેખત મર્ોજ મુતંબશરે દરાવો 
ક્યનો હતો કે કંગર્રા જ આ રોલ મરાર્ે ફિલમસજયાકર્ી પ્રથમ પસંદગી હતી. 

રણબીર કપૂર આગામી ફિલમમાં કેહમયો કરશે
મુંબઇ : હરક્ી કૌશલ અને ફકયારા અડરાણીની 

આરનારી ફિલમ હમસટર લેલે િાલ ચચા્વમાં છે. આ 
ફિલમને લઇને એક અપડેટ આવયા છે. આ એક 
કોમીક હરિલર ફિલમ િશે જેમાં રણબીર કપૂર 
કેહમયો કરતો જોરા મળરાનો છે.  એક 
ફરપોટ્વના અનુસાર, રણબીર, હરક્ી 
કૌશલ, ફકયારા અડરાણી અને ભૂીહમ 
પેડનેકર એક  ગીતમાં જોરા મળરાના છે. 
આ િીતને તહનષક બાગચી અને રોચક 
કોિલી કમપોઝ કરરાના છે.  ફિલમસજ્વક 
પિેલાથી રણબીરને એક ગીતમાં 

લેરાઇચછતા િતા. 
કિેરાય છે કે, આ 
એક ડાનસ નંબર છે 

જે બુધરારે મુંબઇના મિેબૂબ સટુફડયોમાં શૂટ થરાનું 
છે. એકટર છેલ્ા થોડા ફદરસોથી આ ગીતની પ્ેકફટસ 
કરી રહ્ો છે. આ સોલો ટ્ેક છે અને તેને ગણેશ 

આચાય્વ કોફરયોગ્ાિ કરી રહ્ો 
છે.  ફરપોટ્વમાં રધુમાં 

જણારામાં આવયું છે 
કે, આ સપેહશયલ 

ડાનસ નંબબમાં 
રણબીરનો 

સટાઇહલશ મનીષ 
મલિોત્ા િશે. તેમજ 

તેના ડાનસના 
સટેપસ પણ 
જબરદસત િશે.

માતા સીતાની ભૂહમકા માટે કંગના રૂ. 32 કરોડ લેશે
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ભારતમાં ધમ્મ સાથે સંકળાયેલા લોકોનાં કોઠાં-
કબાડાં નવી વાત નથી. સોમવારે અખિલ 

ભારતીય અિાડા પરરષદના પ્રમુિ મહત નરેન્દ્ર 
ખિરરનું રહસયમય સંજોિોમાં મોત થયું. એ સાથે જ 
લોકોને મફતનું મનોરંજન મળવાનું શરૂ થઈ િયું. 
કારણ કે, મહંતના મોત માટે કોઈ આવા જ કારણો 
જવાબદારો હોવાનું દેશના મોટાભાિના લોકો માને 
છે.  મહંત જે સંસથાના કતા્મહતા્મ હતા એ અખિલ 
ભારતીય અિાડા પરરષદનું મુખયમથક અયોધયામાં 
છે. પણ નરેન્દ્ર ખિરર થોડા રદવસોથી  ઉત્તર પ્રદેશના 
પ્રયાિરાજમાં આવેલા બાઘંબરી મઠમાં રહેતા હતા. 
સોમવારે આ મઠના રૂમમાંથી જ િળે ફાંસો િાધેલી 
હાલતમાં ખિરરની લાશ મળી. સામાન્ય સંજોિોમાં 
આવું થાય તો આપઘાત લાિે અને ખિરરના મૃતદેહ 
પાસેથી આઠ પાનાંની એક સુસાઈડ નોટ પણ મળી 
છે. તેના કારણે પોલીસે શરૂઆતમાં ખિરરના મોતને 
આપઘાત કેસ જ જાહેર કયુું.

પરંતુ સયુસાઈડ નોટમાં નરેન્દ્ર ખિરરએ રજૂ 
કરેલા કારણોથી મોત શંકાના દાયરામાં આવી િયું 
છે. ખિરરની સુસાઈડ નોટ આિે આિી તો બહાર 
આવી નથી પણ તેની જે છૂટક ખવિતો બહાર આવી 
છે તેનાથી એટલું સપષ્ટ છે કે, મહંતને બલેકમેઈલ 
કરાતા હતા. સુસાઈડ નોટમાં નરેન્દ્ર ખિરરએ ત્રણ 
લોકોને પોતાના મોત માટે જવાબદાર િણાવયા છે. 
મહંતના ખશષય આનંદ ખિરર ઉપરાંત આઘા ખતવારી 
અને સંદીપ ખતવારીનો નામજોિ ઉલ્ેિ મહંતે કયયો 
છે. આધા ખતવારી પ્રયાિરાજના લેટે હનુમાનજી 
મંરદરના મુખય પૂજારી છે અને સંદીપ ખતવારી આદ્ા 
પૂજારીનો દીકરો છે. આ ત્રણેય મળીને મહંતને 
કોઈક બહાને બલેકમેઈલ કરતા હશે એવી આશંકા 
છે. મહંતનું નામ મોટું હતું અને તેમના છેડા ભાજપ 
સુધી પહોંચતા હતા. ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપની 
સરકાર છે અને ભાજપના નેતા છાશવારે મહંતને 
પાયલાિણ કરવા જતા હતા. તેથી યુપી પોલીસ પણ 
આ કેસમાં તમામ પાસાને િંભીરતાથી ચકાસી રહી 
છે. મહંતે સુસાઈટ નોટમાં જે લોકોના નામ લખયા 
છે તે ત્રણેયને ઉઠાવીને પોલીસે જેલના સખળયા 
પાછળ ધકેલી દીધા છે.

મહંત સાથે તેમના સંબંધો કેવા હતા તેનું સંશોધન 
પોલીસ કરી રહી છે. જો કે, પોલીસે હજુ તે ખવશે 
નક્કર ફોડ પાડ્ો નથી. તેથી અટકળોનું બજાર 
િરમ છે. બુધવારે મહંતના પાખથ્મવ દેહની અતયેખઠિ 
કરાઈ. હવે પીએમ રીપોટ્મ નહીં આવે તયાં સુધી 
અટકળોનું બજાર તેજ રહેશે. મહંત નરેન્દ્ર ખિરરએ 
પોતાના મોત પહેલાં પોતાના જ મોબાઇલથી ચાર 
ખમખનટનો એક વીરડયો પણ બનાવયો હતો, આ 
ખવડીયો પણ પોલીસને હાથ લાગયો છે. પોલીસે 

આ મોબાઇલને જપ્ત કરીને ફોરેનન્સક તપાસ માટે 
મોકલી દીધો છે. તેનાં પરરણામ પણ આ કેસમાં 
મહતવના પુરવાર થવાના છે. દરખમયાન િુરુવારે આ 
કેસમાં યુપી સરકારે સીબીઆઈ તપાસની ભલામણ 
કરી અને સીબીઆઈની ટીમ દસતાવેજો મેળવવો 
પ્રયાિરાજ પણ પહોંચી હતી. બીજી તરફ મહંતના 
સમથ્મક સાધુઓ પણ મેદાનમાં આવી િયા છે. 
સાધુઓએ મહંત આપઘાત કરે જ નહીં એવી રેકડ્મ 
વિાડવા માંડી છે. આ કોરસ વચ્ે મીરડયા અને 
સામાન્ય લોકોમાં પણ મહંતને કયા 
કારણે બલકમેઈલ કરાતા હતા, તેની 
અટકળો ચાલી રહી છે.

મહંતની નજીકના એક સાધુએ 
ધડાકો કયયો છે કે, મહંતને તો લિતાં 
જ નહોતું આવડતું, મહંત તો પોતાની સહી જ માંડ 
માંડ કરતાં શીિેલા. તયાં આઠ પાનાંની સુસાઈડ 
નોટ કઈ રીતે લિી શકે એવો સવાલ આ સાધુએ 
ઉઠાવયો છે. આ ધડાકા પછી મહંતની લિેલી 
સુસાઇડ નોટ જ શંકાના દાયરામાં છે.

મહંતના મોત પાછળ આટલી હોહા થઈ રહી છે 
તેનું કારણ અખિલ ભારતીય અિાડા પરરષદ અને 
તેનો પ્રભાવ છે. મહંત તેના પ્રમુિપદે ના હોય તો 
કોઈ તેમનો ભાવ પણ ન પૂછે. ભારતમાં અિાડા 
પરંપરા બહુ જૂની છે. છેક આઠમી સદીમાં આરદ 

શંકરાચાયયે આ પરંપરા શરૂ કરી હતી. ભારત પર 
મુનસલમોનાં આકમણ શરૂ થયાં પછી સનાતન ધમ્મને 
બચાવવા શંકરાચાયયે મહાખનવા્મણી, ખતરંજની, જૂના, 
અટલ, આવહાન, અનનિ અને આનંદ એમ સાત 
અિાડા બનાવયા હતા. ઉત્તરપ્રદેશમાં ભાજપની 
સરકાર આવી પછી તો અિાડા પરરષદના પ્રમુિ 
વીવીઆઈપી બની િયા. યોિી આરદતયનાથ, 
ઉપમુખયમંત્રી કૈલાસ પ્રસાદ મૌય્મ અને રદનેશ શમા્મ 
તથા અને મોટા-મોટા પ્રધાનો અને અખધકારીઓ 

અિાડા પરરષદના પ્રમુિના આશીવા્મદ 
લેવા આવતા હતા. આ કારણે અિાડા 
પરરષદના પ્રમુિ બનવું એ બહુ મોટી 
પ્રખતઠિા છે. મહંત નરેન્દ્ર ખિરર લાંબા 
સમયથી આ હોદા પર હતા. તેમને 

ઉથલાવીને આ સાહ્યબી ભોિવવા બહુ બધા 
થનિનતા હતા. તેના કારણે તેમનો કાંટો કાઢી 
નંિાયો હોય એવી પુરી શકયતા છે. 

નરેન્દ્ર ખિરરના મોત માટે અતયારે તેમના મુખય 
ખશષય આનંદ ખિરરને જેલભેિો કરી દેવાયો છે. 

આનંદ ખિરર ઓછી માયા નથી અને તેના નામે જાત 
જાતના જાકુબીના ધંધા બોલે છે. પોતાને ઘૂમંતુ યોિી 
િણાવતા સવામી આનંદ ખિરર શોિીન જીવડો છે. 
લક્ઝરી િાડીઓથી માંડીને લટકાળી છોકરીઓ 
સુધીના બધા શોિ આનંદ ખિરરએ પાળયા છે. 

છોટે મહારાજ તરીકે જાણીતા સવામી આનંદખિરર 
પોતાને યોિિુરુ િણાવે છે. અને તે લક્ઝરીયસ 
લાઈફ જીવે છે. સવામી આનંદખિરરનાં સોખશયલ 
મીરડયા પેજ જુઓ તો કોઈ હીરોનું પેજ જોતા હોય 
એવું લાિે. હાલ ખવવાદમાં સપડાયેલા આનંદખિરરને 
યુવા ભારત સાધુ સમાજના અધયક્ષપદેથી તાતકાખલક 
દૂર કરી દેવાયા છે. આ આનંદખિરર મહંત 
નરેન્દ્રખિરરનો જ એક સમયનો ખશષય છે. 

િયા વરસના ઓકટોબરમાં આનંદખિરરનો 
ખવમાનના ખબ્ઝનેસ ક્ાસમાં બેઠો હોય એવો એક 
ફોટો વાયરલ થયો હતો. આ ફોટો વાઈરલ થયા 
પછી આનંદખિરર દારૂ પીતો હોવાનો ખવવાદ થતાં 
આનંદખિરરએ ગલાસમાં દારૂ નખહ પરંતુ એપલ 
જયૂસ હોવાની સપષ્ટતા કરી હતી. આનંદખિરર 
સામે ઓસટ્ેખલયાના ખસડનીમાં યુવતીઓ સાથે 
રંિરેખલયાં કરવાનો કેસ પણ નોંધાયો છે. 2018માં 
આનંદખિરરએ એક યુવતી સાથે બેડરૂમમાં 
મારપીટ કરી પછી તેમની ધરપકડ પણ કરવામાં 
આવી હતી. કોટટે પછીથી તેને ખનદયોષ છોડી મૂકયો 
હતો. પણ આ કેસમાં આનંદાખિરર અને તેમના 
િુરુ મહંત નરેન્દ્રિીરર સામસામે આવી િયા 
હતા.  આનંદખિરરએ આક્ષેપ મૂકયો હતો કે, તેને 
છોડાવવાના નામે નરેન્દ્ર ખિરરએ ખહંદુવાદી ધખનકો 
પાસેથી 4 કરોડ રૂખપયા ઉઘરાવી લીધા હતા. આ 
મામલે પણ બંને વચ્ે ડિો ચાલતો હતો. તેથી 
આનંદ ખિરરએ મહંતને પતાવી દીધા હોય એ એક 
શકયતા પણ હાલ સેવાય રહી છે. મહંત નરેન્દ્રનાથ 
ખિરરના રકસસામાં શું બહાર આવશે એ તો આવનાર 
સમય જ બતાવશે. પરંતુ આ ઘટનાથી ભારતમાં 
ધમ્મના નામે કેટલાક સંિઠનો દુકાન ચલાવી રહ્યા 
છે અને બધુ સમુસુતરુ નથી તે ચોક્કસ છે તેમ 
કહી શકાય છે. હાલ મહંતની હતયા કે તેણે કોઈના 
ત્રાસથી કે બલેકમેઈખલંિથી આપઘાત કરવો પડ્ો 
હોય તે વચ્ે વાત અટવાયેલી છે. 

નરેન્દ્ર ખિરરના શંકાસપદ મોતના કેસમાં 
પોલીસે તેમના ખશપય આનંદ ખિરરની ધરપકડ 
કરી લીધી છે અને આનંદ ખિરર સામે 
પ્રયાિરાજમાં કેસ દાિલ કરવામાં આવયો છે. 
પોલીસ કોઈ કેસમાં આટલી ્ઝડપથી વત્મતી 
નથી. પણ આ કેસમાં ફટાફટ ધરપકડ કરી તેના 
પરતી જ સપષ્ટ છે કે, યુપી સરકાર દોડતી થઈ 
છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુખયમંત્રી યોિી આરદતયનાથ 
મહંતના પાખથ્મવ દેહનાં દશ્મન કરવા પહોંચયા તેના 
પરથી પણ આ બાબત સપષ્ટ થાય છે. ભાજપના 
પ્રદેશ પ્રમુિ સવતંત્ર દેવ ખસંહે પણ નરેન્દ્ર ખિરરના 
અંખતમ દશ્મન કયા્મ અને બીજા પણ ઘણા ટોચના 
નેતા અંખતમ દશ્મને પહોંચયા હતા. 

નરેન્દ્ર ગિરરના માેતની િુથ્ી ઉકેલવા હવે સીબીઆાઈની ટીમ પણ મેદાનમાં આાવી િઈ

આખાડા પરરષદના પ્રમુખ બનવું આે બહુ માેટી પ્રતતષ્ા છે. 
મહંત નરેન્દ્ર ગિરર લાંબા સમય્ી આા હાેદ્ા પર હતા તે્ી તેમને 

ઉ્લાવવા કેટલાક સાધુઆાે ્નિનતા હતા. બસ, આા જ 
કારણે તેમનાે કાંટાે કાઢી નંખાયાે હાેય આેવી પુરેપુરી શક્યતા છે.

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

મહંતની આતમહત્રા કે હત્રા? ઘૂંટરાતું રહસ્
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ટોરોનટો 
ઓન્ટેરિયોના પ્રિપ્િયિ ડગ ફોડડે 

ઓન્ટેરિયોિાં કોપ્િડ-૧૯ િેકસીન 
સ્ટીરફકે્નું લોન્ચીંગ કિતી િખતે કહ્ં 
હતું કે, આ પધ્ધપ્ત ઓન્ટેરિયોને બીજા 
લોકડાઉનથી બ્ચાિિા િા્ટે આિશયક 
છટે. બુ્ધિાિટે સિાિટે પત્રકાિ પરિષદને 
સંબો્ધન કિતાં ફોડ્ડ કહ્ં હતું કે, િેકસીન 
સ્ટીરફકે્ની પ્સસ્િ હિે અિલિાં 
િુકાઈ ગઈ છટે. એ કંઈ િહાિાિીનો 
ઉકેલ નથી. િાત્ર કાિ્ચલાઉ વયિસથા જ 
છટે. સંક્રિણને ખાળિા િા્ટેના રિયાસો 
્ચાલતા િહટેશે. ઓન્ટેરિયોિાં િેકસીન 
સ્ટીરફકે્ પ્સસ્િની જરૂિ ડાઈન ઈન 
િટેસ્ોિાં, નાઈ્ કલબ, પ્સનેિાઘિો, 
જીિ અને સપો્્ડસ ફેપ્સલી્ીઝ 
િા્ટે જ છટે. જયાં જનાિા લોકોએ 
િેકસીનેશનના પુિાિાઓ આપિા 
પડશે. આ સ્ટીરફકે્સ જ આિનાિા 

લોકડાઉનના ખતિાથી બ્ચિા િા્ટેનો 
સાિાિાં સાિો પ્િકલપ છટે. એ પણ સા્ચું 
છટે કે, આ િાત્ર કાિ્ચલાઉ ગોઠિણ છટે. 
ઓન્ટેરિયોિાં ૧િ િષ્ડથી િ્ધુ િયના 
૮પ ્કા લોકોને િેકસીનનો પહટેલો ડોઝ 
અપાઈ ્ચુકયો છટે અને ૭૯ ્કાને બંને 
ડોઝ અપાયા છટે. ફોડડે એિ પણ કહ્ં હતું 
કે, પહટેલા તો એ પણ િેકસીન સ્ટીરફકે્ 

પ્સસ્િના અિલ િા્ટે ખં્ચકાતા હતા. 
પણ હટેલથ એક્ષપ્્ડસ સાથેની ્ચ્ચા્ડ 
પ્િ્ચાિણા બાદ આ પગલું આિશયક 
હોિાનું એિને લાગયું હતું અને લોકોના 
આિોગયની સલાિતી િા્ટે જ આ પગલું 
લેિાિાં આવયું છટે. તેિણે એિ પણ કહ્ં 
હતું કે, હિે આપણને ફિીથી લોકડાઉન 
પોસાય એિ નથી. બીજા રિાંતોિાં કેસ 
િ્ધ-ઘ્ થતા િહટે છટે. આપણે એનાથી 
બ્ચિાનું છટે. 

રિાંતના અપ્્ધકાિીઓ કહટે છટે કે જેિને 
તબીબી કાિણોસિ છૂ્છા્ જોઈતી 
હોય તેિણે ડોક્િની ભલાિણ િજુ 
કિિી પડશે. જો એિ કિિાિાં પ્નષફળ 
જાય તો દંડની જોગિાઈ પણ છટે. આ 
એિો સિય છટે જયાિટે આપણે અનય 
વયિસાયો પ્િશે પણ પ્િ્ચાિિાની જરૂિ 
છટે. કેિ કે તેિની જરૂિ પણ આપણને 
ફ્ં્લાઈન િક્કસ્ડ જે્લી જ છટે.

િેકસીન પાસપો્્ડ જ બીજા લોકડાઉનથી 
ઓન્ટેરિયોને બ્ચાિિાનો પ્િકલપ ઃ ડગ ફોડ્ડ

મિસીસાગા
ગુજિાતી પ્સપ્નયસ્ડ સિાજ 

ઓફ પ્િસીસાગા દ્ાિા તા.12-9-
2021નાં િપ્િિાિટે પ્રિપ્લયિ હટેલથ 
પા્્ડનસ્ડ ફાઉનડેશનના ઉદઘા્ન 
પ્નપ્િત્ે સિાિટે 8.30થી 11 
િાગયુ સુ્ધી િૉકેથૉન અને 
તયાિબાદ 11થી 4 િાગયા 
સુ્ધી પ્પકપ્નકનું આયોજન 
કિાયું હતુ. સભયોએ પ્િત્ર 
પરિિાિ સાથે પોતાના 
નાિનું િપ્જસરિેશન કિાવયું હતું. 
પ્િસીસાગા િેલી પાક્ક સાઈ્ A + 
B 1275 પ્િસીસાગા િેલી બુલીિડ્ડ 
ખાતેથી િોકેથોન પહટેલા ફંડ િટેપ્ઝગ 
કપ્િ્ીના રિિુખ કલાબેન પ્ટેલ, 
કનુભાઈ પ્ટેલ, રદલીપભાઈ પ્ટેલ, 

હટેલથ પા્્ડનિના Delon D’sa 
તથા ડૉ. આકાશ પ્ટેલ ઉપસસથત 
િહ્ા હતા. તેઓએ GSSMને 
પ્બિદાવયુ હતુ.  િૉકેથૉન િા્ટે 
110 સભય િજીસ્િ થયા હતા. 

જેિાંથી 90 સભયોએ િૉક લી્ધો 
હતો.  કનુભાઈ પ્ટેલ, શ્ીકાનતભાઈ 
ભાિતી ગાં્ધીએ િટેફલ ગેિ િિાડી 
તથા લકી ડ્ૉિાં ઇનાિ આપિાિાં 
આવયા હતા. િટેફલની ભેગી થયેલી 
િકિ હૉસસપ્લનાં ફાળાિાં જિા 

કિાિાઈ હતી. બાદિાં સૌ પ્િંગો ગેિ 
િમયા હતા. પ્રિપ્લયિ હોસસપ્લને 
સંસથાએ પહટેલા 42000 ડોનેશન 
આપયુ હતુ અને આજે 17000નું 
ડોનેશન આપયું હતુ. કાય્ડને સફળ 

બનાિિા બે િપ્હનાથી 
રિિુખ કલાબેન પ્ટેલ, 
રદલીપભાઈ પ્ટેલ, 
કનુબાઈ પ્ટેલે તૈયાિી 
કિી હતી.  રદલીપભાઈ 
પ્ટેલને િૉકેથૉનની 

તૈયાિી િા્ટે અંબાપ્લકા નિટેશ, 
સુિટેનદ્રભાઈ સોિૈયા, જેપ્િની પ્ટેલ, 
લપ્તકા અપ્િન, નપ્લનીબેન પ્ટેલ, 
અલકાબેન જોગી, અનોખી પ્ટેલ, 
અંશુ પ્ટેલ, ્ધરિતા ગાં્ધી, િ્ચનાબેન 
પ્ટેલ િગેિટેએ સહયોગ આપયો હતો. 

ગુજિાતી પ્સપ્ન. સિાજ ઓફ પ્િસીસાગા 
દ્ાિા િૉકેથૉન તેિજ પીકનીક યોજાઈ

નાંધાયેલા 110 પૈકી 90 સભાેએે 
વાેકેથાેનમાં ભાગ લીધાે, કાય્યક્રમને એંતે 
એેકત્ર રકમ હાેસ્પિટલને દાનમાં એપાઈ

ઈમરાનખાનના નનવેદન 
બાદ તાલીબાને પણ 

વળતાે પ્રહાર કરતા સ્થિતત 
વણસવાના એંધાણ

એાેને્ટરરયાેમાં કાેતવડ-
19 વેકસીન સટટીરિકેટનું 

લાેન્ચીંગનાે કાય્યક્રમ યાેજાયાે

િજનીકાંતના ફેન પ્ગિીશ િાતૃભૂતિે 
૫૦૦ કિ્ડ્ચાિીનેે કિોડપપ્ત બનાવયા 

ચેન્ાઈ
પ્બઝનેસ સોફ્િેિ ફિ્ડ ફ્ેશિરસ્ડ ઇનકે બુ્ધિાિટે 

અિેરિકાના શેિબજાિ નાસડેક પિ ્ધિાકેદાિ 
એનરિી કિી છટે. તેની સાથોસાથ આ કંપનીએ 
પોતાના ૫૦૦ કિ્ડ્ચાિીઓને કિોડપપ્ત બનાિી 
દી્ધા છટે, જેિાંથી ૬૯ કિ્ડ્ચાિીઓ તો ૩૦ 
િષ્ડથી ની્ચેની િયના છટે. નોં્ધનીય છટે કે, આ 
કંપની નાસડેક ઉપિ પ્લસ્ થયેલી ભાિતની રિથિ 
સોફ્િેિ એજ પ્સ્ડિસ અને યુપ્નકોન્ડ કંપની છટે. 
પ્ગિીશ િાતૃભૂતિની આ કંપનીના શેિટે બુ્ધિાિટે 
નયૂયોક્કિાં નાસડેક પિ શેિની િૂળ રકંિત પિ ૨૧ 
્કા રિીપ્િયિ સાથે એનરિી કિી હતી અને િ્ધીને 
૩૨ ્કાના ઉછાળા સાથે શેિદીઠ ૪૭.૫૫ 
ડોલિની રકંિત ઉપિ બં્ધ નોં્ધાયો હતો, આ 

રકંિત પિ કંપનીનું બજાિ િૂલય ૧૩ અબજ 
ડોલિ થાય છટે જો કે, એમપલોઈ સ્ોક ઓપશન 
અને રિસસરિર્ટેડ સ્ોક યુપ્નટસને પણ ગણીએ તો 
કંપનીનું કુલ બજાિ િૂલય ૧૪ અબજ ડોલિ ઉપિ 
પહોં્ચી ગયું છટે. કંપનીએ શેિદીઠ ૩૬ ડોલિની 
રકંિતે ૨.૮૫ કિોડ શેિનું િે્ચાણ કયુું અત્રે 
નોં્ધનીય છટે કે, ૨૦૧૯ના ફંરડંગ િાઉનડ સિયે 
આ કંપનીનું િૂલય ૩.૫ અબજ ડોલિ િૂકિાિાં 
આવયું હતું. િંગળિાિટે ફ્ેશિરસ્ડએ શેિદીઠ ૩૬ 
ડોલિની રકંિતે ૨.૮૫ કિોડ શેિનું િે્ચાણ કયુું 
હતું. પાછલા િષડે કંપનીની આિકિાં ૪૦ ્કાનો 
ઉછાળો નોં્ધાયો હતો. કંપની હિે ૫૨,૫૦૦ 
ગ્ાહકો સાથે આ િષ્ડના રિથિ છ િપ્હનાિાં 
૧૬.૯ કિોડ ડોલિની આિક ્ધિાિે છટે. 

થાણેિાં 15 વર્ષની કિશોરી પર 29 
યુવિો દ્ારા બળાતિારથી સનસની
પાેલીસે ખાસ ટીમ 
બનાવી બે સગીર સરહત 
23 યુવકને પકડી પાડ્ા

પુના
િુંબઈને અડીને આિેલા થાણે 

પ્જલ્ાિાં 15 િષ્ડની સગીિ છોકિીએ 
9 િપ્હનાના ગાળાિાં 29 યુિકો પિ 
પોતાની ઉપિ બળાતકાિ કિિાનો 
આિોપ લગાવયો છટે. થાણેના એરડશનલ 
સીપી દત્ાત્રેય કિાલેએ જણાવયું હતું 
કે સગીિ પીરડતાની ફરિયાદ િળયા 
બાદ એક ખાસ ્ીિ બનાિીને 23 
છોકિાઓની ્ધિપકડ કિિાિાં આિી 
છટે. પકડાયેલા બે છોકિા સગીિ છટે.

બાકીના આિોપીઓની શો્ધખોળ 
્ચાલુ છટે. આિોપી અને પીરડતા એક જ 
જગયાના િહટેિાસી છટે. સગીિ છોકિીનો 
પહટેલો અશ્ીલ િીરડયો તેના રિેિીએ 

જાનયુઆિીિાં બનાવયો હતો. તયાિબાદ 
તે િીરડયોના આ્ધાિટે આિોપી સગીિ 
પિ બલેકિેલ કિીને બળાતકાિ કિતો 
િહ્ો. આિોપીએ એક િોટસએપ 
ગ્ુપ બનાવયું હતું. તે ગ્ુપિાં લગભગ 
તિાિ આિોપીઓ સાિેલ હતા, જે 
ડોસમબિલી, બદલાપુિ, િાબાલે અને 
િુિબાડ શહટેિોના િહટેિાસી છટે. આ 
લોકો સગીિ પિ જુદી જુદી જગયાએ 
લઈ જઈ તેના પિ બળાતકાિ કિતા 
હતા. પકડાયેલા આિોપીઓિાં એક 
િાજકીય પક્ષ સાથે પણ સંકળાયેલો 
હોિાનું કહટેિાય છટે.

નોં્ધપ્નય િાત એ છટે કે દટેશિાં 
બળાતકાિની ઘ્નાઓ ઘ્િાનું નાિ 
નથી લઈ િહી. નિજાત બાળકીથી 
લઈને વૃદ્ા સુ્ધી તેનો પ્શકાિ બની 
િહી છટે. સિકાિો કડક કાયદા અને 
સજાની િાત કિટે છટે પિંતુ ઘ્નાઓ 
અ્કતી નથી. 

પાકિસ્ાનની ્ામિબાનને ચે્વણી 
જો વા્ નહીં િાને ્ો થશે ગૃહયુદ્ધ

ઈસિાિાબાદ
પારકસતાનના િડારિ્ધાન ઇિિાન 

ખાને ફિી એકિાિ તાપ્લબાનને 
અફઘાપ્નસતાનિાં સિાિેશી સિકાિ 
અંગે ્ચેતિણી આપી છટે. ઇિિાન 
ખાને થોડા સિય પહટેલા કહ્ં 
હતું કે, અફઘાપ્નસતાનિાં સિકાિ 
બનાિનાિ તાપ્લબાન િા્ટે જરૂિી 
છટે કે આ સંગઠન અફઘાપ્નસતાનના 
લઘુિતીઓને સાથે લઇ જાય અને 
સિાિેશી સિકાિ 
અને સિાજનું 
પ્નિા્ડણ કિટે. જે 
બાદ તાપ્લબાને 
ઇિિાન ખાનના 
પ્નિેદન અંગે 
તીખી રિપ્તપ્ક્રયા 
આપતા કહ્ં હતું કે કોઇ પણ દટેશને 
તાપ્લબાનને સિજાિિાનો અપ્્ધકાિ 
નથી કે અિાિટે સિકાિ કેિી િીતે 
્ચલાિિી.

ઈિિાન ખાને ્ચેતિણી આપી હતી 
કે જો તાપ્લબાન અફઘાપ્નસતાનિાં 
સિાિેશી સિકાિ િ્ચિાિાં પ્નષફળ 
જશે તો આ દટેશિાં ગૃહયુદ્ની 
સંભાિના નોં્ધપાત્ર િીતે િ્ધી શકે છટે. 
તેિણે કહ્ં કે જો તાપ્લબાન બ્ધા સાથે 
િ્ધુ પ્િકાસની િાત ન કિટે તો ્ધીિટે ્ધીિટે 
તે ગૃહયુદ્ તિફ દોિી શકે છટે અને જો 

તેઓ તિાિ પક્ષોને સાથે ન લે તો 
પારકસતાન પિ પણ તેની િો્ી અસિ 
પડી શકે છટે.

ઇિિાન ખાને કહ્ં કે, તેિની 
સૌથી િો્ી પ્્ચંતા એ છટે કે જો 
અફઘાપ્નસતાનિાં ગૃહયુદ્ થશે તો 
િાનિતાિાદી અને શિણાથટી સંક્િાં 
ભાિટે િ્ધાિો થશે. આ પ્સિાય તેિને 
એિો પણ ડિ છટે કે ગૃહયુદ્ની 
સસથપ્તિાં અફઘાપ્નસતાનની જિીનનો 

ઉપયોગ આતંકિાદ 
િા્ટે પણ થઈ શકે 
છટે.

નોં્ધનીય 
છટે કે 1996થી 
2001 િચ્ે 
તાપ્લબાનના રિથિ 

કાય્ડકાળ દિપ્િયાન પારકસતાન 
તાપ્લબાનનું િહતિનું સાથી હતું. જોકે 
અફઘાપ્નસતાનિાં તાપ્લબાનના બીજા 
કાય્ડકાળ દિપ્િયાન પારકસતાને હજુ 
સુ્ધી આ સંગઠનને િાનયતા આપી 
નથી. ઇિિાન ખાને બીબીસી સાથેની 
િાત્ચીતિાં કહ્ં કે તાપ્લબાનની 
િાનયતા ત્રણ કાિણો પિ આ્ધારિત 
છટે. તેિણે કહ્ં કે અિે બ્ધાએ SCO 
િાં નક્ી કયુું હતું કે અિે સાિૂપ્હક 
િીતે તાપ્લબાનને ઓળખિાનો પ્નણ્ડય 
કિીશું. 
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જન્મક��ડળીનું નવમું ઘર જેને િપતાના સ્થાન 
તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�. આ સ્થાન િપતાનાં 
સુખ, આયુષ્ય તથા સ�િદ્ધનું કારક હોય છ� સાથે 
વ્યિક્તનું ભાગ્ય, ઉન્નિત અને ધમર્સંબંધી બાબતો 
જણાવે છ�. સૂયર્ િપતાનો કારક ગ્રહ છ� તથા 
વ્યિક્તની ઉન્નિત વગેર� તેના પ્રભાવમાં આવતાં 
ક્ષેત્ર છ�. સૂયર્ની સાથે � રાહુ જેવા પાપગ્રહ 
આવી �ય તો ગ્રહણ યોગ બને છ�, તેથી વ્યિક્તને 
અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો થાય છ�. તેના ભાગ્યોદયમાં 
બાધા આવે છ�. તેને કાયર્ક્ષેત્રમાં પણ સંકટોનો 
સામનો કરવો પડે છ�. સરળ રીતે સમ�એ તો 
જન્મક��ડળીના નવમા ઘરમાં સૂયર્ અને રાહુ ગ્રહ 
હોય તો તેને િપ�દોષ કહ�વામાં આવે છ�. એવું 
પણ માનવામાં આવે છ� ક� પૂવર્જન્મનાં પાપોના 
કારણે અથવા િપ�ઓના શાપને કારણે આ દોષ 
લાગે છ�.  

િપ�દોષ િનવારણના ઉપાય  
  દર�ક મિહનાની અમાસે એક બ્રાહ્મણને 

ભોજન કરાવવાથી તથા વસ્ત્ર-દિક્ષણા ભેટ 
આપવાથી િપ�દોષમાં શાંિત મળ� છ�.  

 પિવત્ર સ્થાન પર જઈને નારાયણ-નાગબિલની 
િવિધ કમર્કાંડી બ્રાહ્મણ પાસે કરાવવી �ઈએ.  

 દાદા, િપતા, કાકા, મોટાભાઈ વગેર�નો 
આદર કરવાથી, તેમનાં ચરણસ્પશર્ કરવાથી 
ક��ડળીમાં સૂયર્ મજબૂત થાય છ� અને િપ�દોષ 
ઓછો થાય છ�.  

 સૂયર્ એ િપતાનો કારક ગ્રહ છ�, તેથી તેની 

સાનુક�ળતા મેળવવા માણેક રત્ન ધારણ 
કરવું.  

 સૂય�દયના સમયે સૂયર્ દ�વતાને પ્રણામ કરી 
ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવાથી સૂયર્ બળવાન 
બને છ�.  

રાિશ અનુસાર િપ�દોષના ઉપાયો  
મેષ : પીપળાના �ક્ષને સવાર� જળ સ�ચવું તથા 
સાંજે દીવો કરવો.  
�ષભ : નવદુગાર્નું પૂજન કરો તથા ક��વારી 
કન્યાઓને ખીર ખવડાવવી.  
િમથુન : કોઈ ગરીબ કન્યાના િવવાહમાં ક� તે 
બીમાર હોય ત્યાર� યથાશિક્ત મદદ કરવી.  
કક� : દૂધ તથા અડદમાંથી બનેલી વાનગીનું 
દાન કરવું.  
િસંહ : અન્ન અથવા પલંગનું દાન કરવું.  
કન્યા : િશવપૂજન કરવું અથવા ગીતાનો પાઠ 
કરવો.  
તુલા : િસંદૂર, તલ તેલ તથા અડદનું ગરીબને 
દાન કરવું.  
�િશ્રક : કમળનું ફ�લ તથા ગૂગળની આહુિત 
આપીને હવન કરો.  
ધન ઃ ક�ળદ�વતાની પૂ�-અચર્ના કરવી �ઈએ.  
મકર ઃ �દ્ર પૂજન અથવા િશવમિહમ્ન સ્તોત્રનો 
પાઠ કરવો. 
ક��ભ ઃ િપ�તપર્ણ તથા ગીતા પાઠ કરો.  
મીન ઃ ભગવાન ગણેશ અથવા હનુમાન� 
અથવા ભૈરવ�નો પાઠ કરો.

બોિધગયા  
બોિધગયા પ્રિસદ્ધ, પિવત્ર તીથર્સ્થાન છ�. જ્યાં 
પૂવર્�નું િપંડદાન કરવામાં આવે છ�. તે િબહાર 
રાજ્યમાં ફલ્ગુ નદીના �કનાર� મગધ ક્ષેત્રમાં 
આવેલું છ�. બોિધગયાને િવષ્ણુનગરી પણ કહ� 
છ�. અહ� અક્ષયવટ સ્થાન છ� જ્યાં િપ�ઓ 
િનિમત્તે કરવામાં આવેલું દાન અક્ષય હોય છ�. 
િપ�ગણ એવી આશા રાખતા હોય છ� ક� 
તેઓ ગયામાં િપંડદાન કર� અને 
િપ�ઋણમાંથી મુક્ત બને.  

નાિભગયા અથવા વૈતરણી  
ઓ�રસામા ં વૈતરણી નદીના 
�કનાર� �જપરુમા ં નાિભગયા 
આવેલુ ં છ�. વૈતરણી નદી િવશે 
પરુાણોમા ં કહ�વાયુ ં છ� ક� �ત્યુ 
બાદ દર�ક વ્યિક્તએ આ નદીન ેપાર 
કરવી જ પડે છ�. � વ્યિક્તએ પોતાના 
�વનમા ં શભુ કમર્ કયા� હોય તો ત ેઆ નદીને 
સરળતાથી પાર કરી શક� છ�. આ સ્થાન પર 
િપ�તપર્ણ, પ�ૂ કરીન ેઆપણા પવૂર્�ન ેઆ નદી 
પાર કરાવી શક�એ છીએ.  

પદગયા અથવા પીઠાપુર  
તિમલનાડુ રાજ્યમાં પીઠાપુરમાં રાજમં�દર સ્ટ�શન 
પાસે આ સ્થાન આવેલું છ�. અહ� િપ�તપર્ણની 
િવિધ કરાવવાથી િપ�ઋણમાંથી મુિક્ત મળ� છ�.  

મા�ગયા અથવા િસદ્ધપુર  
મા�ગયા ગુજરાત રાજ્યમાં મહ�સાણા ન�ક 
આવેલું છ�. એવું કહ�વાય છ� ક� ભગવાન પરશુરામે 
પોતાની માતાનું િપંડદાન અહ� કયુ� હતું. અહ�ના 
િબંદુ સરોવરના �કનાર� િપંડદાન તથા પૂજન 
કરવામાં આવે છ�. આ િસવાય ભરૃચ પાસે 
આવેલા ચાણોદને િપ�તપર્ણ માટ� શ્રેષ્ઠ સ્થળ 

માનવામાં આવે છ�.  
બદરીનાથ  

િહમાલયના પહાડોમાં 
બદરીનાથ ન�ક એક 
િશલા આવેલી છ� જેનું નામ 
બ્રહ્મકપાલી છ�, એવું કહ�વામાં 
આવે છ� ક� અહ� િપંડદાન તથા 

શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે તો ફરીથી 
શ્રાદ્ધ કરવાની કોઈ જરૃ�રયાત 

રહ�તી નથી.  
શ્રાદ્ધ ક�વી રીતે કરશો?  

ભારતમાં કોઈપણ પિવત્ર તીથર્ પર જઈને િપ�ની 
િતિથએ િવદ્વાન બ્રાહ્મણ દ્વારા કમર્કાંડ કરીને 
સૌથી પહ�લાં તીથર્ના દ�વતા, સમસ્ત ઋિષ-
મુિનઓનું પૂજન કરી િપ�ઓ માટ� શ્રદ્ધાપૂવર્ક 
શ્રાદ્ધ કરો. ઉત્તર તથા દિક્ષણ �દશામાં ક્રમશઃ 
દ�વ,ઋિષ, યમ, િપ� વગેર�નું તપર્ણ વૈ�દક નીિત-
િનયમ શાંતિચત્તે કરવું �ઈએ.

શું છે િપતૃદોષ? િનવારણ માટ�  �ણો ઉપાયો

માઇક્રોસોફ્ટ� ગત અઠવા�ડયે એક નવી પાસવડર્ 
વગરની પદ્ધિતની �હ�રાત કરી છ�. જે વપરાશકતાર્ઓને 
માઇક્રોસોફ્ટ ઓથે�ન્ટક�ટર, િવન્ડોઝ હ�લો, િસક્યુ�રટી ક� 
અથવા એસએમએસ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા મોકલવામાં 
આવેલા વે�ર�ફક�શન કોડનો ઉપયોગ કરીને પાસવડર્ િવના 
તેમના એકાઉન્ટ્સને એક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપે છ�.

માઈક્રોસોફ્ટના કોપ�ર�ટ વાઈસ પ્રેિસડેન્ટ વાસુ 
જક્ક્લ જણાવે છ� ક�, આપણે સેટ કર�લા પાસવડર્ કરતા 
ઓટો જનર�ટ થયેલા પાસવડર્ને યાદ રાખવા લગભગ 
અશક્ય છ�. પર�તુ, પાસવડર્ની નબળાઈને �તા હાલના 
વષ�માં પાસવડર્ પર િસક્યુરીટી વધારવી ખુબ જ જ�ટલ 
બની ગઈ છ�. આજ ના સમયમાં પણ લોકો પોતાના 
પાસવડર્માં આલ્ફાબેટ, નંબર અને િસમ્બોલનો ઉપયોગ 
કરતા નથી. જેથી યુઝસર્ના એકાઉન્ટની િસક્યુરીટી 
નબળી પડે છ�. આ બાબતને ધ્યાન માં રાખીને 
માઈક્રોસોફ્ટ પોતાના યુઝસર્ને પાસવડર્ વગરની પદ્ધિતથી 
લોગીન કરવાની સગવડ આપશે. વધુ માં તે જણાવે 
છ� ક� એકાઉન્ટ બનાવવા કરતા પાસવડર્ સેટ કરવા, 
યાદ રાખવા અને તેને મેનેજ કરવા આજના સમયમાં 
અસુિવધાભયુ� કાયર્ છ�.

માઈક્રોસોફ્ટ જણાવે છ� ક�, સૌથી વધુ ખતરો એવા 
એકાઉન્ટ પર છ� જેમના પાસવડર્ નબળા છ�. નબળા 
પાસવડર્ને કારણે એન્ટરપ્રાઈઝ અને અન્ય યુઝસર્ના 
એકાઉન્ટ પર દર સેકન્ડમાં 579 થી વધુ પાસવડર્ એટ�ક 

થાય છ� જે દર વષ� 18 િબિલયનથી પણ વધુ છ�.
એકાઉન્ટ બનાવવાની સાથે પાસવડર્ રાખવો જ�રી 

છ�. પરતું તે માત્ર એકાઉન્ટને સુરિક્ષત રાખવા જ નિહ 
પણ સરળતાથી યાદ રહી �ય તેવો હોવો �ઈએ. યુઝસ� 
પાસવડર્ એટ�કથી બચવા અલગ એકાઉન્ટ માટ� અલગ 
પાસવડર્ રાખવો જ�રી છ�. 85% લોકો પાસવડર્ માટ� 
તેમના પેટ નેમ, સરનેમ અને જન્મ�દવસ જેવી મહત્વની 
તારીખોનો ઉપયોગ કર� છ�. જેમાં લોકો તેમના બે�ન્કગ 
પાસવડર્ આ રીતે સેટ કર� છ�, જેમ ક� Fall2021, 
Winter2021 અથવા Spring2022.

પાસવડર્ ને બદલે OTP થી લોગીન થવું ખુબ 
સરળ છ�. જયાર� કોપ�ર�ટ ક�પની અથવા બે�ન્કગમાં 
બાયોમેિટ્રક્સ �ડવાઈસની મદદથી લોગીન થવું ખુબ 
સરળ બને છ�. આ જ રીતે માઈક્રોસોફ્ટ યુઝસર્ પણ 
પોતાના એકાઉન્ટમાં એડવાન્સ િસક્યુરીટી િવકલ્પમાં 
“પાસવડર્લેસ એકાઉન્ટ” સે�ટ�ગને ઓન (એનેબલ) 
કરીને આ સુિવધાનો લાભ માઈક્રોસોફ્ટની સિવર્સ જેવી 
ક� Microsoft 365, Teams, Outlook, 
OneDrive અને ફ�િમલી સેફ્ટી પર લઈ શક� છ�.  
 @beinghumanmj

પાસવડર્ �વના માઈક્રાેસાે� અેકાઉ�માં લાેગીન?
સંભવાિમ યુગે યુગેનું વચન આપી 

ક્યાં છૂપાયો ?
હ� ક�ષ્ણ મુરા�ર...!

આયખું આખું વાટ નીરખતી, હવે,
હું ગઈ હારી...

કસોટીની એરણે
ઘણીએ દીધી બિલહારી,

ગલીએ-ગલીએ , ક��જે- ક��જે
ભટક�� હું...

બની બાવરી ...
તું વસે માર� અંતર ને,

ધબક� મારાં શ્વાસ.
મનમાં છ� શ્રદ્ધા ને,

અડગ િવશ્વાસ.
થનગન થનગન
હ�યું મા�ં હરખે ને,
વરસે અશ્રુધાર ,

કો’ક �દ’ તો આવશે
હ�રવર માર� દ્વાર.

ધ્યાન  રાખજે હ� ક�ષ્ણ મુરારી!
આપ્યું છ� તે વચન -
સંભવાિમ યુગે યુગે
સંભવાિમ યુગે યુગે
સંભવાિમ યુગે યુગે

કવિયત્રી : િહના મોદી     
શીષર્ક : સંભવાિમ યુગે યુગે

િપ�ઓના તપર્ણ માટ� આ તીથર્સ્થાનોએ જઈને કરો શ્રાદ્ધ

િલપ�સ્ટક લગાવવાની ટ��ક્નકથી હોઠને મળશે આકષર્ક લુક
િલપ�સ્ટક લગાવીને સોફ્ટ લુક 

મેળવવા ઇચ્છતા હોવ તો આ �ટપ્સ 
અપનાવો. િલપ�સ્ટક લગાવતાં પહ�લાં 
હોઠ પર િલપ બામ લગાવી દો. તમારી 
મનગમતી િલપ�સ્ટકનો શેડ્સ કાઢો. 
તે બુલેટ હોય ક� િલિક્વડ િલપ�સ્ટકને 
સીધા જ હોઠ પર સ્વાઇપ ન કરો. 
પહ�લાં હોઠની વચ્ચે બ્રશની મદદથી 
લીટી દોરી લો અથવા ડોટ ડોટ કરો. 
પછી સોફ્ટ અને બ્લરી લુક માટ� 
આંગળીઓથી થપથપાવો. આ �ટપ 
અલગ અલગ શેડ્સની િલપ�સ્ટકને 
િમક્સ મેચ કરીને લગાવવા માટ� પણ 
ઉપયોગી થશે. હોઠને ઉપસેલા બતાવવા 

અને �ડફાઇન લુક માટ� િલપ લાઇનરની 
મદદથી િલપ્સને આઉટલાઇન કરો અને 
પછી બ્રશની મદદથી સારી રીતે િમક્સ 
કરો. મેકઅપ આર્િટસ્ટ હ�મેશાં આ 
િટ્રકનો ઉપયોગ કર� છ�. શરૃઆતમાં 
વાર લાગશે પણ પછી ફાવટ આવી 
જશે. સોફ્ટ લુક માટ� લાઇટ શેડ્સની 
િલપ�સ્ટકનો ઉપયોગ કરો.  

સારી રીતે �ડફાઇન િલપ્સ માટ� 
સૌથી પહ�લાં િલપ પે�ન્સલની મદદથી 
આઉટલાઇન કરી લો. પછી િલપ 
બ્રશનો ઉપયોગ કરી તેને ભરો. તમે 
� ધ્યાન આપ્યું હશે તો સમ� જશો ક� 
ઇન્સ્ટાગ્રામ ઇન્ફ્લૂએન્સસર્ અને સેલેબ્સ 

બોલ્ડ લુ�ક�ગ માટ� િલપ લાઇનરનો 
ઉપયોગ કર� છ�. તમારા હોઠ પાતળા 
હોય તો િલપ લાઇનરને િલપની 
બહારની સાઇડથી લગાવો. વધાર� 
ઉપરથી િલપ લાઇનર પણ ન લગાવવું 
નહ� તો હોઠ સુંદર લાગવાને બદલે 
ખરાબ લાગશે. એ પછી િલપ બ્રશ લો 
અને િબ્રસલ્સ પર તમારી મનગમતી 
િલપ�સ્ટક િપગમેન્ટ લગાવીને 
હળવેકથી હોઠ ભરો. હોઠ ભરતી 
વખતે ધ્યાનમાં રાખો ક� એકસમાન 
રીતે લગાવાઈ હોય. બોલ્ડ લુક માટ� 
ડાક� ર�ગની િલપ�સ્ટક લગાવવાનું પસંદ 
કરો.
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ગાંધીનગર
ગુજરાતના મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ 

પટъલે એક મહÓવનો િનણ↓ય કરીને 

એવી સૂચના આપી છъ કы રાËય 

કыિબનેટના મંĦીઓ અને ઉŵ 

અિધકારીઓએ સોમવાર અને 

મંગળવારъ તેમની ઓЧફસ છોડવાની 

નથી. જાહъર જનતા અને Ĭજાના 

Ĭિતિનિધઓ એવા સંસદસÛયો અને 

ધારાસÛયોને મળવાનું રહъશે. તેમણે 

Ĭજાના Ĭિતિનિધઓને અપમાન નહỲ 

કરવા તેમજ તેમને બહાર બેસાડી 

નહỲ રાખવા પણ આદъશ કયђ↓ છъ.

મુÅયમંĦીએ એક િનણ↓ય લીધો 

છъ અને મંĦીઓ તેમજ ઉŵ 

અિધકારીઓને કыિબનેટમાં જ સૂચના 

આપવામાં આવી છъ કы તેમણે 

સોમવાર અને મંગળવારъ ઓЧફસમાં 

અચૂક હાજર રહъવું. આ બ³−³ેએ 

સામા×ય નાગЧરકોને પણ કાયા↓લયમાં 

મળવાનંુ રહъશે. રાજે×ĩ િĦવેદીએ 

કЅં હતું કы રાËયના અંતЧરયાળ 

િવçતારોમાંથી સિચવાલયમાં 

પોતાના કામો, રજૂઆતો માટъ 

આવતા સામા×ય નાગЧરકોને 

રાËય સરકારના મંĦીઓએ અને 

અિધકારીઓએ સોમવાર અને 

મંગળવારъ મુલાકાત માટъનો સમય 

ફાળવવાનો રહъશે. આ િનણ↓યનો 

Óવરીત અમલ કરવાનો રહъશે.

અમદાવાદ

અમદાવાદ શહъરમાં ઈલેકિĺક 

વાહનનો વપરાશ વધે એ માટъ 

Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન ˛ારા ઈલેકિĺક 

વાહન ચાજ—ગ પોલીસી તૈયાર કરી 

છъ.આ પોલીસી હъઠળ શહъરમાં ૩૦૦ 

જેટલા çથળોએ ચાિજ↨ગ çટъશનો 

બનાવવામાં આવશે.ચાિજ↨ગ çટъશનો 

બનાવવા માટъ Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન 

એક ιિપયાના ટોકન ભાડાથી જÆયા 

પણ ફાળવશે એમ આધારભૂત 

સૂĦોમાંથી જાણવા મâયું છъ.

આ અંગે મળતી માિહતી 

મુજબ,કы×ĩ અને રાજય સરકારъ 

ઈલેકિĺક વાહનોના વપરાશને 

ĬોÓસાહન આપવા જાહъર કરъલી 

િનતી બાદ Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન 

તરફથી પણ ઈલેકિĺક વાહન ચાિજ↨ગ 

પોલીસી-૨૦૨૧ તૈયાર કરવામાં આવી 

છъ.આ પોલીસી હъઠળ આવનારા Ħણ 

મિહનામાં શહъરમાં અલગ અલગ 

૩૦૦ çથળોએ ઈલેકિĺક વાહનોના 

ચાિજ↨ગ માટъ ચાિજ↨ગ çટъશન બનાવવા 

માટъના લોકыશન નકકЫ કરવામાં 

આવશે.ચાિજ↨ગ çટъશન બનાવવા માટъ 

Üયુિન.તરફથી એક ιિપયાના ટોકન 

ભાડાથી ચોરસ મીટરના ભાડુ નકકЫ 

કરી જÆયા ફાળવવામાં આવશે.આ 

çથળ ઉપર િનયત કરъલા ચાજ↓ર 

લગાવવાના રહъશે.

સેટъલાઈટમાં િધંગાણું, 
ધાЧરયા અને હિથયારો 
વડે હુમલો કયђ↓

અમદાવાદ
અમદાવાદના સેટъલાઈટ િવçતારમાં 

Ĭેરણા તીથ↓ દъરાસર પાસે વહъલી 

સવારъ જૂથ અથડામણ થઈ છъ. જૂની 

અદાવતમાં બે જુથ વŵે ધોળાЧદવસે 

િધંગાણું થયું હતંુ. જેમાં બે યુવકને 

ગંભીર અને જીવલેણ ઈજા પહ℮ચતા 

તેને તાÓકાિલક સારવાર અથ› સેàબી 

હોЩçપટલ ખસેડવામાં આãયા હતા. 

અગાઉની અદાવતમા બે જુથોએ ધાЧરયા 

અને હિથયારો વડે હુમલો કયђ↓ હતો. 

çથાિનક લોકોની મદદથી ઘટનાની જાણ 

પોલીસને કરાતા સેટъલાઈટ પોલીસ 

ઘટના çથળъ પહ℮ચી ગઈ હતી અને 

આગળની કાય↓વાહી હાથ ધરી હતી.

ગાંધીનગર
ભારત સરકારъ સુિĬમ કોટ↓માં 

કોિવડ-૧૯થી Óયુ પામેલા નાગЧરકોના 

પЧરવારજનોને λ.૫૦ હજારની સહાય 

આપવા સોગંદનામંુ કયુ↓ છъ. સરકારી 

રъકડ↓ ઉપર કોરોનાને કારણે ૧૦,૦૮૨ 

નાગરીકોએ જીવ ગુમાãયાનું જાહъર 

થયુ છъ. આ Щçથિતમાં માĦ સરકારી 

રъકડ↓માં ન℮ધાયેલા કોરોનાથી Óયુના 

Чકçસાન ે જ સહાયને પાĦ ગણાય તો 

સરકારને λ.૫,૦૪૧ કરોડ સહાયપેટъ 

આપવાના રહъશે. માચ↓- ૨૦૨૦થી 

અÓયાર સુધીના ૧૮ મિહનામાં સ′કડો 

નાગરીકોના કોરોનાનો ચેપ લાÆયા બાદ 

Óયુ થયા છъ. આરોÆય િવભાગ ˛ારા 

રોજેરોજ જાહъર થતી અખબારી યાદી, 

કોિવડ-૧૯ પોટ↓લ ઉપર સǼાવારપણે 

માĦ ૧૦,૦૮૨ના Óયુ થયાનંુ કહъવાય 

છъ. આ સરકારી રъકડ↓માં Óયુ પામેલા 

પોતાના આΆજનનું નામ છъ કы કыમ ?

તેનાથી સ′કડો પરીવારો બેખબર છъ. 

કારણ કы, કોરોનાનો ચેપ લાÆયા પછી 

Óયુ પામેલા સ′કડો નાગરીકોના ડેથ 

િસ↓ટЧફકыટમાં ‘કોિવડ-૧૯’નો ઉ·ેખ 

થયો નથી. આ Щçથિતમાં કલેÄટરъટ ˛ારા 

જીǺઇΠમાંથી સહાય આપવા અરજીની 

ચકાસણી કыવી રીતે થશે તેને લઈને 

અનેક સવાલો ઉˆભãયા છъ.

સુરત, નવસારી, મોરબીમાં 

હીરા વેપારીઓને Óયાં દરોડા
સુરત

સુરત ઈ×કમટъÄસ િવભાગની 

ઈ×વેçટીગેશન િવંગ ˛ારા બુધવારъ 

સવારъ ૧૦ વાÆયે એક સાથે શહъરની 

હીરા ઉÓપાદન કіપનીની સુરત-નવસારી 

સિહત મોરબી, વાંકાનેર અને મુંબઈ 

ઓЧફસ પર કાય↓વાહી શι કરવામાં 

આવી છъ. જેમાં કіપનીના સંચાલકોના 

ઘરъ, ઓЧફસ તથા ૪ કમ↓ચારીઓના 

ઘર મળીને કЮલ ૨૦ જÆયાએ ૫૦ 

અિધકારીઓની અલગ-અલગ ટીમ ˛ારા 

સચ↓ હાથ ધરવામાં આવી છъ. કіપનીના 

સંચાલકો હીરાના કЧટѕગ-પોિલäડ અને 

એÄસપોટ↓ની સાથો-સાથ અ×ય જુદા-

જુદા વેપારમાં પણ કરી રΝા છъ. 

અમદાવાદ : િવધાનસભા  કы  લોકસભાની ચૂંટણીમાં ખુદ ચૂંટણી ન 

જીતનારાં ક℮Ġેસના િસિનયર નેતાઓની હવે િવદાય લગભગ નŨી મનાઇ રહી 

છъ. આગામી Чદવસોમાં  ગુજરાત ક℮Ġેસમાં ય ભાજપવાળી થવાના એંધાણ છъ. 

હાઇકમા×ડે ભાજપ સાથે સાંઠગાંઠ ધરાવતાં અને  માĦ હોદા ભોગવી પΤની 

ઘોર ખોદનારાં િસિનયર નેતાઓને ઘર ભગેા કરી યુવાઓના હાથમાં ગુજરાત 

ક℮Ġેસની સુકાન આપવા મન બનાãયુ છъ. સૂĦોના મતે, ગુજરાત Ĭદъશ ક℮Ġેસ 

Ĭમુખ અને િવધાનસભા િવપΤના નેતાપદъ નવા ચહъરાને થાન મળી શકы છъ.  

કોરોના કાળ બાદ ભાજપ સરકાર ĬÓયે લોકોનો રોષ ભભૂÄયો હતો. ભાજપે 

આંતЧરક સવ› કરાવતાં આગામી િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં નુકશાન થવાનો 

અંદાજ મâયો હતો જેના પગલે વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ આકરો સંદъશો આપી 

આખી λપાણી સરકાર જ બદલી નાંખી હતી. આ તરફ, ગુજરાત ક℮Ġેસમાં 

સંગઠનના ઠъકાણાં જ નથી.

અમદાવાદ : λપાણી સરકારની િવદાય થતાં જ ગુજરાતમાં વહъલી ચૂંટણી 

યોજાશે તેવી રાજકЫય અફવાઓએ જોર પકડયુ છъ. જોકы,  આ વાત પર પૂણ↓ 

િવરામ મુકાયુ છъ ક‹મકы,  અંબાજીમાં દશા↓નાથ› આવેલાં ચીફ ઇલેÄશન કિમશનરъ  

કЅં કы, ગુજરાતમાં વહъલી ચૂંટણી યોજાશે નહỲ. ભાદરવી પૂનમે માં અંબાના દશ↓ન 

કરવા ચીફ ઇલેÄશન કિમશનર સુિશલ ચંĩા અંબાજી પહ℮Éયા હતાં. તેઓએ 

મંЧદરમાં પૂજા અચ↓ના કરી હતી.  અંબાજીની મુલાકાતે આવેલાં ચીફ ઇલેÄશન 

કિમશનર સુિશલ ચંĩાએ પĦકારો સાથે વાતચીત કરતા જણાãયું કы, પાંચ રાËયોમાં 

િવધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાનાર છъ. આ રાજયો સાથે ચૂંટણી સાથે ગુજરાતની 

ચૂંટણી નહી યોજાય. ગુજરાતમાં વહъલી ચૂંટણી યોજાશે નહỲ.  ઉ·ેખનીય છъકы,આ 

અગાઉ પૂવ↓ મુÅયમંĦી િવજય λપાણી પણ આ વાતનો ઉ·ેખ કરી ચૂÄયા છъ કы, 

ગુજરાતમાં વહъલી ચૂંટણી નહી યોજાય. જોકы, ચચા↓ એવી છъકы, ગુજરાતમાં વત↓માન 

રાજકЫય પЧરિસૃથતી ભાજપ માટъ લાભદાયી છъ. કોરોનાકાળમાં થયેલાં Óયુ 

સિહત દદ↓નાક Щçથિતને ગુજરાતની જનતા હજુ ભૂલી શકЫ નથી.

અમદાવાદ : નવી સરકારમાં રાજે×ĩ િĦવેદીને મંĦીપદ અપાતા િવધાનસભા 

અÖયΤપદ ખાલી પડયુ હતું. ધારાસÛય િનમા આચાય↓ને કાય↓કરી અÖયΤ 

બનાવાયા હતાં. પણ  આજે તેમણે કાય↓કરી અÖયΤપદъથી રાજીનામુ આપી દીધુ 

છъ. આ જોતાં અÖયΤપદ નીમા આચાય↓ની  િનમણૂંક લગભગ નŨી મનાય છъ. 

ટૂંક સમયમાં આ મુˆъ સǼાવાર જાહъરાત થશે. આ વખતે કÉછ િજ·ામાંથી 

કોઇને મંĦી બનાવાયા નથી. આ જોતા િનમા આચાય↓ને અÖયΤ બનાવાય તેવી 

પૂરъપુરી શÄયતા છъ.  λપાણી સરકારની િવદાય બાદ િવધાનસભા અÖયΤ 

રાજે×ĩ િĦવેદીને ભૂપે×ĩ પટъલની ટીમમાં સમાવેશ કરાયો હતો. રાજે×ĩ 

િĦવેદીને મહъસૂલ મંĦી બનાવાતાં િનમા આચાય↓ને િવધાનસભાના Ĭોટъમ 

Щçપકર બનાવવામાં આãયા હતાં. આજે િનમા આચાય›એ કાય↓કારી અÖયΤપદъથી 

રાજીનામુ આપી દીધુ હતુ. આÓમારામ પરમાર, િપયુષ દъસાઇનુ નામ નવા 

અÖયΤની રъસમાં ચાલી રЅ છъ. 

અમદાવાદ : ગુજરાતના સરકારી તંĦમાં įΓાચાર નાબૂદીનંુ અિભયાન 

છъ·ા પાંચ વષ↓થી વેગવાન છъ. આ સમયગાળામાં 105 કૌભાંડી અિધકારીઓ 

સામે બેનામી સંપિǼના કыસ કરી 140 કરોડથી વધુની સંપિǼ જΆ કરવામાં 

આવી છъ. Ħણ વષ↓ સુધી સપાટો બોલાãયા પછી ગુજરાત એસીબી છъ·ા છ 

મિહનાથી સુષુΆ અવ થામાં જણાઈ રહી છъ. જો કы, િજ·ા પંચાયત અને 

આરોÆય િવભાગમાં કૌભાંડ અંગે પોલીસ ફЧરયાદ ન℮ધી કાય↓વાહી ચાલી રહી 

છъ. સરકારી તંĦમાં ãયાΆ įΓાચારની નાબૂદી માટъ એ×ટી કરØશન Úયૂરો પછી 

હવે જે-તે સરકારી તંĦ કાય↓રત થયાં છъ. છъ·ા પાંચ જ વષ↓માં એસીબીએ 

કૌભાંડી અિધકારીઓ ઉપર પçતાળ પાડી છъ. કЮલ 105થી વધુ કૌભાંડી 

અિધકારીઓની 140 કરોડથી વધુ Чકіમતની સંપિǼ જΆ કરવામાં આવી છъ.

ઈલેકિĺક વાહન માટъ અમદાવાદમાં 
૩૦૦ çથળોએ ચાિજ↨ગ çટъશનો બનશે

સાંસદો અને ધારાસÛયોને ઓЧફસની બહાર 
બેસાડી ન રાખવા અિધકારીઅોને ફરમાન

કાેંગ્રેસમાં ભાજપવાળી : નવા ચહેરાની શાેધ

ગુજરાતમાં વહેલી ચૂંટણી નહી યાેજાય : કિમશનર

િવધાનસભા અ ક્ષ પદે અાચાયર્ની િનમણૂક નક્કી

105 કાૈભાંડી અિધકારીની કરાેડાેની સંપિ  જ

MktrûkÃík Mk{k[kh

ગુજરાતમાં કોરોનાથી 10,082નાં Óયુ 
સરકારને 5,041 કરોડ આપવા પડશે

ગાંધીનગર 
ગુજરાત ભાજપના Ĭદъશ નેતાઓ 

હાઇકમા×ડની સૂચના Ĭમાણે હવે ચૂંટણી મોડમાં 

આવી ચૂÄયાં છъ. પાટЪ↓ના સૂĦો કહъ છъ કы λપાણી 

સરકારના જે મંĦીઓને પડતા મૂકવામાં આãયા છъ 

તે પૈકЫ માĦ ૭૦ ટકાને પાટЪ↓ ЧટકЫટ નહỲ આપે. 

સરકારમાં જે રીતે પЧરવત↓ન થયંુ છъ તેવું પЧરવત↓ન 

િવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોની પસંદગી 

માટъ થઇ શકы છъ. 

માĦ ગુજરાત જ નહỲ, પાટЪ↓એ જે રાËયોમાં 

મુÅયમંĦી બદàયા છъ Óયાં વત↓માન ધારાસÛયો 

પૈકЫ ૬૦ ટકાને ફરીથી ЧટકЫટ મળવાની 

શÄયતા ધૂંધળી બની છъ. પાટЪ↓ના એક િસિનયર 

નેતાએ કЅં હતંુ કы ૨૦૨૨માં પંજાબ, મણીપુર, 

ઉǼરાખંડ, ઉǼરĬદъશ, ગોવા, ગુજરાત અને 

િહમાચલ Ĭદъશમાં િવધાનસભાની ચૂંટણી 

યોજાવાની છъ. ભાજપની સરકારમાં જેમ મંĦીઓ 

માટъ Чરપોટ↓ કાડ↓ છъ તેવું Чરપોટ↓ કાડ↓ ધારાસÛયો 

માટъ પણ લાગુ કરવામાં આવી રЅં છъ. આ 

રાËયોમાં સǼા િવરોધી લહъર એટલે કы એ×ટી 

ઇ×કમબ×સી ફыÄટર ભાજપ માટъ િચંતાનો િવષય 

છъ. દъશના સાત રાËયો પૈકЫ ભાજપને ઉǼરĬદъશ 

અને ગુજરાતમાં કોઇપણ સંજોગોમાં સǼા જોઇએ 

છъ. આ બ³−³ે રાËયોમાં પાટЪ↓ને ખબર છъ કы ક℮Ġેસ 

પાટЪ↓ નામશેષ છъ તેમ છતાં તેના માટъ હાઇકમા×ડ 

કોઇ Чરçક લેવા માગતંુ નથી.

દરિમયાન ગુજરાતમાં નવી સરકાર આવી છъ. 

જૂની λપાણી સરકારъ લીધેલા િનણ↓યો ધીમે ધીમે 

બદલાઇ રΝાં છъ. આજે કыિબનેટમાં મુÅયમંĦીએ 

મંĦીઓ અને અિધકારીઓને ઓЧફસમાં હાજર 

રહъવાની જે સૂચના આપી છъ તેવી સૂચના 

અગાઉની સરકારમાં Äયારъય આપવામાં 

આવી નથી. λપાણીની સરકારમાં કыિબનેટના 

મંĦીઓ અને ઉŵ અિધકારીઓ સંસદસÛયો 

અને ધારાસÛયોના કામ કરતા ન હતા, તેમના 

અપમાન થતાં હતા. તેમને બેસાડી રાખવામાં 

આવતા હતા તેવી ફЧરયાદો હાઇકમા×ડ સુધી થઇ 

હતી. Ëયારъ ફЧરયાદ ઉભી થાય Óયારъ સરકારના 

સામા×ય વહીવટ િવભાગ ˛ારા સિચવાલયના 

િવભાગોને લેિખતમાં આદъશ કરવામાં આવતો 

હતો પરѕતુ કыિબનેટની બેઠકમાં આવી ચચા↓ ભાÆયે 

જ થઇ હશે.

હવે િવધાનસભા માટъ પણ નો Чરપીટ િથયરી
f÷kMkeVkEz /  

Classified

સુરતમાં કોિવડ હોЩçપટલમાં દાખલ 
ચાર દદЪ↓નાં એક જ Чદવસમાં Óયુ
સુરત ઃ છъ·ા ૨૪ કલાક દરિમયાન સુરત 

િસિવલ કыÜપસ Щçથત કોિવડ-૧૯ હોЩçપટલમાં 

દાખલ ચાર દદЪ↓ ટપોટપ મોતને ભેટયાં હતા. 

મોતને આ િસલિસલો જોઈ િસિવલના તબીબો પણ 

ચ℮કЫ ઉઠયાં હતા. આ ચારъય તકોની કોિવડની 

ગાઈડલાઈન મુજબ અંિતમ િવધી કરાઈ હતી.  

મં ીઅાેઅે સાેમ અને મંગળવારે અાેિફસમાં હાજર રહેવું : સીઅેમની તાકીદ
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પટના

િબહારના મધુબની િજ·ામાં 

યુવતીઓની છъડતી અને રъપના Ĭયાસ 

બદલ આરોપીને çથાિનક કોટ‼ રસĬદ 

સ  ફટકારી છъ. કોટ‼ કЅ હતુ કы, 

આરોપીને મીન આપવામાં આવી રΝા 

છъ પણ તેની સાથે સાથે કોટ↓ની શરત 

છъ કы, આગામી 6 મિહના સુધી ગામની 

તમામ મિહલાઓના કપડા ધોવા પડશે. 

જેથી તેના મનમા ંમિહલાઓ માટъ સ×માન 

ગે. સાથે સાથે કપડા ધોયા બાદ તેને 

ઈçĦી કરવા પડશે અને ઘરъ ઘરъ જઈને 

કપડા પાછા આપવાના રહъશે. આરોપી 

ધોબી છъ Óયારъ કોટ‼ તેને મિહલાઓના 

કપડા ધોવાનો આદъશ આØયો હતો. આ 

ગામમાં 2000 જેટલી મિહલાઓની 

વસતી છъ. કોટ↓ના આદъશ Ĭમાણે હવે 

આગામી 6 મિહના સુધી આરોપીએ 

મિહલાઓના કપડા ધોવા પડશે અને તેને 

ઈçĦી પણ કરવી પડશે. કોટ‼ કЅ હતુ કы, 

આરોપી કોટ↓ની સ નુ પાલન કરъ છъ કы, 

નહỲ તેના પર ગામના સરપંચ કы બી  

કોઈ સરકારી કમ↓ચારી નજર રાખશે.  

આરોપીએ જે નજર રાખતા હશે તેવા 

ãયિŪ પાસેથી મફત સેવા કરી છъ તેવુ 

Ĭમાણ પĦ પણ લેવુ પડશે.

િબહાર કોટ↓ની અનોખી સ  ઃ છъડતી 
કરનારને çĦીઓના કપડા ધોવા પડશે

વષ↓ પહъલા લાપતા જવાનનો 
તદъહ મâયો, આતંકЫઓએ 
અપહરણ કરી નાÅયું હતું

જÜમુ કાäમીર

જÜમુ કાäમીરના કЮલગામ િજ·ામાંથી એક ãયિŪનો 

કોહવાયેલી હાલતમાં તદъહ મળી આãયો છъ અને આ 

તદъહ એક વષ↓ પહъલા લાપતા થયેલા ટъЧરટોЧરયલ 

આમЪ↓ના જવાનનો છъ. આ જવાનનુ આતંકЫઓએ ગયા 

વષ › અપહરણ કયુ↓ હતુ. પોલીસનુ કહъવુ છъ કы, કЮલગામ 

િજ·ામાંથી મળી આવેલો તદъહ શાЧકર મંજૂર વાગેનો 

હોઈ શકы છъ. ગયા વષ › મંજૂર વાગેનુ અપહરણ કરવામાં 

આãયુ હતુ. બકરી ઈદ િનિમǼે ઘરъ આવેલા આ જવાનને 

આંતકЫઓએ ઉઠાવી લીધો હતો અને તેની કાર પણ 

ફвіકЫ મારી હતી. આ ઘટના બાદ સમĠ િવçતારમાં સચ↓ 

ઓપરъશન શλ કરાયુ હત.ુ 

રાહુલ-િĬયંકા િબનઅનુભવી, 
િસˇુ સામે મજબૂત ઉમેદવાર 
ઉભો રાખીશ ઃ અમЧર×દર

નવી Чદàહી
પં બના પૂવ↓ મુÅયĬધાન અમЧર×દર િસંહъ ક℮Ġેસ 

નેતાઓ રાહુલ ગાંધી અને િĬયંકા ગાંધી વાļાને 

િબનઅનુભવી ગણાãયા હતાં અને જણાãયું હતુ કы તે 

આગામી િવધાનસભા ચૂંટણીમાં પં બ ક℮Ġેસ Ĭમુખ 

નવ તિસંહ િસˇુ સામે મજબૂત ઉમેદવાર ઉભા રાખશે. 

પં બમાં ક℮Ġેસની આંતЧરક લડાઇને કારણે અમЧર×દર 

િસંહъ તાજેતરમાં જ પં બના મુÅયĬધાન પદъથી રા નામું 

આØયું હતું.  અમЧર×દર િસંહъ જણાãયું હતું કы િĬયંકા અને 

રાહુલ મારા બાળકો જેવા છъ. આ બાબતનો અંત આવી 

રીતે લાવવો યોÆય નથી. મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છъ. હું 

ધારાસÛયોને લઇને ગોવા કы અ×ય çથળъ લઇ ગયો નથી.

ચંЧદગઢ

પં બ પોલીસે તરણ તારણ 

િજ·ામાં Ħણ આતંકવાદીઓને 

હિથયારો અને િવçફટકો સાથે ઝડપી 

પાડયા છъ. આ આંતકЫઓ પં બમાં 

મોટાપાયે હુમલો કરીને રાËયને 

Īુ વવાની Чફરાકમાં હતા. એ પછી 

હવે પોલીસે સમĠ રાËયમાં ચેЧકіગ 

શλ કયુ↓ છъ. મળતી ણકારી Ĭમાણે 

આ Ħણે આતંકવાદીઓ પં બના મોગા 

િજ·ાના રહъવાસી છъ. તેમની ઓળખ 

પણ થઈ છъ. પોલીસ ˛ારા બુધવારъ 

રાĦે પેĺોિલંગ કરવામાં આવી રЅ હતુ 

Óયારъ એક કારને શંકાçપદ િહલચાલના 

આધારъ અટકાવવામાં આવી હતી. 

કારમાં Ħણ ãયિŪઓ હતા. કારની 

તપાસ કરવામાં આવી Óયારъ તેમાંથી 

એક નાઈન એમ એમ િપçટલ, એક 

હъ×ડĠેનેડ અને બી  િવçફોટકો મâયા 

હતા. પોલીસ ˛ારા શુĝવારъ તેમને કોટ↓માં 

રજૂ કરીને Чરમા×ડની માંગણી કરવામાં 

આવશે. પૂછપરછમાં આતંકЫઓએ 

મોટા હુમલાના કાવતરાનો ખુલાસો કયђ↓ 

છъ. પોલીસ ˛ારા હવે આતંકЫઓ પાસે 

હિથયારો અને િવçફોટકો કыવી રીતે 

આãયા તેની તપાસ શλ કરાઈ છъ.

હુમલાનું ષડયંĦ િનæફળઃ પં બમાં ૩ 
આતંકЫને િવçફોટકો સાથે ઝડપી પા ા
માેટાપાયે હુમલાનાે મેસેજ મળતાં પાેલીસે સમ  રા માં ચે કગ શ  કયુ

િતιવનંતપુરમ

કыરળની રાજધાની િતιવનતંપરુમમાં 

આવલેા Ĭિસˇ Ĵી પ˚નાભ çવામી 

મЧંદરના સચંાલનન ેલઇન ેરાજ પЧરવાર 

અન ે મЧંદર ĺçટ વŵ ે રસાકસીમાં 

સĬુીમ કોટ‼ મહǽવનો િનણ↓ય સભંળાãયો 

છъ. સĬુીમ કોટ‼ મЧંદર ĺçટન ેકЅ ંછъ કы તે 

3 મિહનામા ં૨૫ વષђ↓ના ખચ↓નો િહસાબ 

આપ.ે મЧંદર ĺçટъ ૨૫ વષђ↓ના િહસાબની 

િવગતો આપવામા ંરાહત મળેવવા માટъ 

સĬુીમ કોટ↓મા ંઅર  દાખલ કરી હતી 

જને ે સવђ↓ŵ કોટ‼ ફગાવી દીધી હતી. 

સĬુીમ કોટ‼ બધુવારъ આ અગં ે çપΓતા 

કરી દીધી હતી કы મЧંદર ĺçટъ Ħણ 

મિહનામા ં છъ·ા ૨૫ વષђ↓ની આવક 

અને ે ખચા↓નુ ં ઓЧડટ કરાવવાનુ ં રહъશ.ે 

જમેા ં મЧંદરની સાથ ે ĺçટના નાણાકЫય 

િહસાબો સામલે કરવાના રહъશ.ે આ 

મામલ ેસĬુીમ કોટ‼ સુનાવણી પરૂી કરી 

લીધી છъ અન ે ચકુાદો ગયા અઠવાЧડયે 

અનામત રાÅયો હતો. ગયા વષ › આ 

મЧંદરના ખ નાનુ ં ઓЧડટ કરાવવાનો 

આદъશ કરવામા ં આãયો હતો, પરѕતુ 

મЧંદર ĺçટъ ઓЧડટમાથંી રાહત મળેવવા 

માટъ સĬુીમ કોટ↓નો દરવા  ખખડાãયો 

હતો.   જનૂ ૨૦૧૧મા ં સĬુીમ કોટ‼ 

પરુાતǽવ િવભાગ તથા ફાયર િĮગડેને 

આદъશ કયђ↓ હતો કы મЧંદરમા ંઆવલેા 

સાત ગΆુ ભ℮યરાઓન ેખોલવામા ંઆવ.ે 

જનેા પગલ ેઆ ભ℮યરાઓન ેખોલવામાં 

આવતા તમેાથંી એક લાખ કરોડના હીરા 

અન ેઝવરેાત નીકâયા હતા.

પ˚નાભ çવામી મંЧદરનું 25 વષ↓નુ ં
ઓЧડટ કરવા માટъ સુĬીમનો આદъશ

નવી Чદàહી

મહѕત નરъ×ĩિગЧરને બાઘંબરી 

મઠમાં હ રોની જનમેદની વŵે 

ભૂસમાિધ આપવામાં આવી છъ. 

મહѕત ĮΜલીન થઇ ચૂÄયા છъ. 

નરъ×ĩિગЧરની સુસાઇડ નોટમાં 

ઉǼરાિધકારી હъર થયેલા 

બલવીરъ અંિતમિવિધ સંપ³−³ કરી 

હતી. તે પહъલાં પાંચ તબીબની 

પેનલે મહѕતના દъહનું પોçટમોટ↓મ 

çવλપરાની હોЩçપટલમા ં સંપ³−³ 

કયુ↨ હતું. પોçટમોટ↓મ અહъવાલ 

મુÅયĬધાનને બંધ કવરમાં 

મોકલવામાં આãયો હતો. આરѕિભક 

અહъવાલમાં મહѕતે ગળા ફાંસો ખાધો 

હોવાની હકЫકત સામે આવી હતી. 

સુસાઇડ નોટ મુજબના આરોપી 

આનંદિગЧર અને આÖયાિગЧરને 

૧૪ Чદવસની ×યાિયક કçટડીમાં 

મોકલવામાં આãયા હતા. બી  

તરફ ૧૩ અખાડાએ સુસાઇડ 

ન℮ધમાં કહъવામાં આવેલી વાત 

ફગાવી દીધી છъ. ઉǼરાિધકારી માટъ 

મળનારી પંચપરમેΐરની બેઠક પણ 

મોકвફ રહી છъ. િનરѕજની અખાડાના 

મહѕત રવી×ĩ પુરીએ કЅં હતું કы 

સુસાઇડ ન℮ધમાં ખુબ ખામી છъ. 

તેનો ફોરъЩ×સક રીપોટ↓ આવે તે પછી  

વાઘંબરી ગાદીના ઉǼરાિધકારી 

અંગે પંચપરમેΐર આખરી િનણ↓ય 

લેશે.

મહѕત નરъ×ĩ િગЧર મહાસમાિધમાં 
લીન : હ રો લોકોની Ĵˇાંજિલ 

નવી Чદàહી

કы×ĩીય Ĭધાન દશ↓ના જરદોશે 

જણાãયું હતું કы ભારત ચાલુ નાણાકЫય 

વષ↓માં 400 અબજ ડોલરનો િનકાસ 

લΣયાંક િસˇ કરવાની તૈયારીમાં છъ. 

ભારતે પહъલા પાંચ મિહનામાં જ 164 

અબજ ડોલરની િનકાસ ન℮ધાવી છъ. 

વાિણËય િવભાગના ઇ×ટ 

સેĝыટરી äયામલ િમĴાએ જણાãયું 

હતું કы સરકારъ 400 અબજ ડોલરનો 

મૂકыલો િનકાસ લΣયાંક મહǽવાકાંΤી છъ, 

છતાં પણ ભારત તેને િસˇ કરવાના 

માગ↓ પર છъ. તેના લીધે એક િવΐાસ 

બંધાયો છъ કы ચાલુ વષ › 400 અબજ 

ડોલરની િનકાસનો લΣયાંક હાંસલ 

થઈ શકы છъ. ભારતના ઉ˜ોગ અને 

િનકાસકારોએ ઘણી સારી કામગીરી 

બ વી છъ.  તેમણે જણાãયું હતું કы 

ભારતની 60 ટકા જેટલી િનકાસ 

એЩ×જિનયЧરѕગ ગૂÐસ, હીરા અને 

ઝવેરાત, ફામા↓çયુЧટકàસ, પેĺોિલયમ 

અને કыિમકàસ છъ. િનકાસ માટъ નવી 

ĬોડÄÎસની અને નવા çથળોની જιર 

છъ. અમારી િનકાસકારોને િવનંતી છъ કы 

તે એમએસએમઇ સાથે, ખેડૂતો સાથે, 

માછીમારો સાથે તેમની ભાગીદારી 

વધારъ મજબૂત બનાવે અને આપણા 

çટાટ↓-અØસને Ĭમોટ કરъ, એમ તેમણે 

ઉમેયુ↓ હતું.  તેમણે જણાãયું હતું કы 

ભારતની કЮલ િનકાસમાં ગુજરાતનો 

િહçસો વીસ ટકાથી પણ વધારъ છъ. 

રોગચાળો પૂરો થઈ ગયો છъ Óયારъ અને 

ગુજરાત ચેતનવંતુ બની ગયું છъ. 

ભારત ચાલુ વષ › 400 અબજ ડોલરના 
િનકાસની િસિˇ ન℮ધાવવાના માગ↓ પર
ભારતે વતમાન નાણાકીય વષના પાંચ મ હનામાં 164 અબજ ડાેલરની નકાસ નાધાવી

નવી Чદàહી 

ભારતના ઝડપથી િવકસી રહъલા 

ઇ-કોમસ↓ના સેÄટરને ચુçત રીતે િનયંિĦત 

કરવાના Ĭય ોનો સરકારની અંદરથી 

જ િવરોધ થયો છъ. નાણા મંĦાલયે આ 

અંગેની કыટલીક દરખાçતોને વધુ પડતી 

આĝમક અને આિથ↓ક તક↕સંગતતાના 

અભાવ વગરની ગણાવી છъ. ભારતના 

ઇ-કોમસ↓ બ રમાં એમેઝોન અને 

વોàમાટ↓ જેવી કіપનીએ સિĝય છъ. તેની 

સાથે Чરલાય×સ અને ટાટા જૂથ જેવી 

çથાિનક કіપનીઓએ પણ ઝંપલાãયું છъ. 

આ સમયે સરકારનું નીિતગત વલણ આ 

Чદશામાં ઘણું મહǽવનું મનાય છъ. Ġા×ટ 

થોન↓ટોનના અંદાજ મુજબ ભારતમાં 

2025 સુધીમાં આ સેÄટર 188 અબજ 

ડોલરъ પહ℮ચી ય તેમ મનાય છъ. 

નાણા મંĦાલયે તેની પાસે આવેલી  આ 

દરખાçતો અંગે હ  સુધી મગનું નામ 

મરી પાડયું નથી. આ Ĭકારની દરખાçતો 

સૌĬથમ જૂનમાં તરતી મૂકવામાં આવી 

હતી. પરѕતુ સરકારના આ Ĭભાવશાળી 

એકમના િનરીΤકોનું કહъવું છъ કы તેમની 

ફЧરયાદો પર વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીના 

વહીવટીતંĦના ટાચના હોˆъદારોએ ખાસ 

મહǽવ આØયું નથી.  ભારતે જૂનમાં 

Ġાહક મંĦાલય ˛ારા Ùલેશ સેàસ 

પર મયા↓દા લાદવાની દરખાçત વડે 

ઇ-કોમસ↓ જગતને ચ℮કાવી દીધું હતું. 

ભારતના આકરા ઇ-કોમસ↓ િનયમો સામે 
સરકારમાં અંદરોઅંદરો જ થયો િવરોધ
નાણા મં ાલયે તેની દરખા તાેને વધુ પડતી અા મક અને તક વહીન ગણાવીમહѕત નરъ×ĩ િગЧર કыસમાં આનંદ 

િગЧર 14 Чદવસની Ëયુ.કçટડીમાં
Ĭયાગરાજ : મહѕત નરъ×ĩ િગЧરના મોતના કыસમાં તેમના િશæય મહѕત 
આનંદ િગЧરની મુäકыલીઓ સતત વધી રહી છъ. ચીફ ËયુЧડિશયલ 
મેજЩçĺટ કોટ‼ કыસના આરોપી આનંદ િગЧર અને આધા િતવારીને 
આજે ૧૪ Чદવસની ËયુЧડિશયલ કçટડીમાં મોકલી દીધા છъ. પોલીસ હવે 
પૂછપરછ માટъ તેમના Чરમા×ડ લેવા માટъ કોટ↓માં અર  દાખલ કરી શકы 
છъ. આ અગાઉ આ કыસમાં સીબીઆઇ તપાસની પણ માગ કરવામાં આવી 
હતી.  કરપાĦી આĴમના Ĭમુખ સંત અિભષેક ĮΜચારીએ મહѕત નરъ×ĩ 
િગЧરના શંકાçપદ સં ગોમાં મોતના કыસની તપાસ કોટ↓ની નજર હъઠળ 
સીબીઆઇ પાસે કરાવવાની માગ કરી છъ. 
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કટક

ઓЧડશાના કટક િજ·ામા ં કિથત 

રીત ે ઓછામા ં ઓછા ૨૦ કвતરાઓને 

ઝરેી પદાથ↓ ખવડાવીન ે મારી નાખનાર 

એક શÅસની ધરપકડ કરવામા ંઆવી છъ. 

૨૪ વષЪ↓ય આ ãયિŪ મીઠાઈની દકુાન 

ચલાવ ે છъ. પોલીસ ે જણાãયુ ં કы આરોપી 

રાĦ ે કвતરાઓના ભસવાથી અન ે તનેી 

દકુાનની સામ ે કвતરાઓના ભગેા થવાના 

કારણ ે પરъશાન રહъતો હતો. જથેી તણેે 

છъ·ા કыટલાક Чદવસોમા ંતમેન ેઝરેી પદાથ↓ 

ખવડાવી દીધા. ઘટના Óયારъ સામ ેઆવી 

Ëયારъ çથાિનક લોકોએ એક ખાડામાં 

ઓછામા ંઓછા ૧૦ મરъલા કвતરા યા. 

કટક શહъરથી ૧૩ Чકલોમીટર દરૂ તગંી-

ચૌદગરના શકંરપરુ ગામના બ રમા ંપણ 

મરъલા કвતરા મળી આãયા છъ. પોલીસના 

એક અિધકારીએ જણાãયુ ં કы, આરોપીએ 

çવીકારી લીધુ ં છъ કы ત ે રાĦ ે કвતરાઓના 

ભસવાના કારણ ેપરъશાન રહъતો હતો અને 

તથેી તણે ેકвતરાઓન ેઝરે મળેવલેુ ંખાવાનું 

ખવડાવી દીધુ ંહતુ.ં આરોપી પર ઈЩ×ડયન 

િપનલ કોડ અન ે પશ ુ ĝвરતા િનવારણ 

અિધિનયમની કલમો હъઠળ કыસ ન℮ધાયો છъ.

ઓЧરçસામાં ભસતાં કвતરાઓને 
ઝેર આપી દъતાં 20ના મોત થયા 
દુકાનનાે મા લક ાસી જતાં તેણે ઝેરી પદાથ ખવડાવી દીધાે

એર ઇЩ×ડયાના ચેરમેન 
રા વ બંસલને કы×ĩે 

એિવયેશન સિચવ બનાãયા 
નવી Чદàહી

કы×ĩ સરકારъ બુધવારъ ટોચના ÚયૂરોĝыЧટક લેવલે 

મોટાપાયે ફыરબદલી કરી હતી. એર ઈЩ×ડયાના ચેરમેન 

રા વ બંસલને કы×ĩે એિવયેશન સિચવ બનાãયા છъ. 

પસђ↓નેલ િમિનçĺીના એક આદъશમાં જણાવાયું છъ કы 

આિથ↓ક બાબતોના િવભાગમાં વધારાના સિચવ તરીકы ફરજ 

બ વતાં કы રા રમનને ટъિલકોÜયિુનકыશન Чડપાટ↓મે×ટના 

સિચવ તરીકы િનયુŪ કરવામાં આãયા છъ. રા રમન અંશુ 

Ĭકાશનું çથાન લેશે કы જેઓ ૩૦ સØટъÜબરъ સેવાિન Ǽ 

થઇ રΝા છъ. Ëયારъ નાગાલે×ડ કыડરની ૧૯૮૮ની બે×ચના 

આઈએએસ અિધકારી રા વ બંસલ આ મિહનાના અંતે 

સેવાિન Ǽ થઇ રહъલાં Ĭદીપિસંહ ખરોલાનું çથાન લેશે.

વડાĬધાન મોદી ૨૭મી 
સØટъÜબરъ Чડિજટલ હъàથ 
િમશનને લો×ચ કરશે

નવી Чદàહી

વડા Ĭધાન નરъ×ĩ મોદી આગામી અઠવાЧડય ેએક મોટી 

યોજનાની શλઆત કરવાના છъ. જમેા ં દરъક ભારતીયને 

યિુનક હъàથ આઈડી મળશ.ે પીએમ મોદી ૨૭ સØટъÜબરъ 

ĬધાનમĦંી Чડિજટલ હъàથ િમશનન ેલો×ચ કરશ.ે çવાçÔય 

મĦંી મનસખુ માડંિવયાએ આની ણકારી આપી છъ.  

યિુનક હъàથ આઈડીમા ં ãયિŪનો પરૂો હъàથ રъકોડ↓ હશ.ે 

ણકારી અનસુાર જ ે યિુનક આઈડી મળશ ે ત ે લોકોના 

આધાર કાડ↓ અન ે મોબાઈલ નબંરની મદદથી બનશ.ે 

પીએચ-ડીએચએમનો મÅુય ઉˆъäય ભારતની çવાçÔય 

સવેા Ĭણાલી વધારъ ĴΗે કરવાનો છъ. આન ે હъàથકыરની 

જλЧરયાતોન ુવન-çટોપ સોàયશુન બનાવવાની તયૈારી છъ. 

નવી Чદàહી

સતત વધતી જનસંÅયાના કારણે રçતા પર થનારા 

ĺાЧફક મના લીધે મોટા ભાગના લોકોને મુäકыલીનો 

સામનો કરવો પડે છъ અને આ કારણે કыટલીય વાર 

લોકો ઓЧફસ સિહત કыટલાક જλરી કામો માટъ સમય 

પર પહ℮ચી શકતા નથી. દъશના લોકોને જàદી જ આ 

સમçયામાંથી મુિŪ મળી શકы છъ અને હાઈિĮડ Ùલાઈєગ 

કાર ˛ારા યાĦા કરી શકы છъ. 

કы×ĩીય નાગЧરક ઉƒયન મંĦી ËયોિતરાЧદÓય 

િસંિધયાએ Ţીટ કરી એિશયાની પહъલી હાઈિĮડ 

Ùલાઈєગ કારના મોડલની ણકારી આપી છъ અને ચે³−³ઈ 

Щçથત çટાટ↓અપની યુવા ટીમ ˛ારા એિશયાની પહъલી 

હાઈિĮડ Ùલાઈєગ કારના કો×સેØટ મોડલથી પЧરિચત 

કરાãયા છъ. 

એિશયાની Ĭથમ હાઇિĮડ Ùલા ગ કાર 
તૈયાર થઈ, િસંિધયાએ આØયા અિભનંદન

નવી Чદàહી

ભારતમાં કોરોના સંĝમણના કыસોમાં ગુλવારъ ફરી 

ઉછાળો ન℮ધાયો હતો. ૨૪ કલાકમાં ૩૧ હ રથી વધુ 

લોકો કોરોનાĠçત થયા છъ. બી  તરફ, એЩÄટવ કыસોમાં 

સતત ઘટાડો ન℮ધાઈ રΝો હતો. ગુιવારъ ૧૮૭ Чદવસ બાદ 

સૌથી ઓછા કыસ ન℮ધાયા હતા. ન℮ધનીય છъ કы, કыરળમાં 

એક Чદવસમાં ૧૯,૬૭૫ કыસ ન℮ધાયા છъ અને ૧૪૨ 

દદЪ↓ઓએ વ ગુમાãયા છъ. ગુજરાતમાં પણ કોરોના કыસોમાં 

આંિશક વધારો વા મâયો છъ. કы×ĩીય આરોÆય િવભાગે 

ગુλવાર સવારъ હъર કરъલા આંકડાઓ મુજબ, છъ·ા ૨૪ 

કલાકમાં દъશમાં ૩૧,૯૨૩ નવા પોિઝЧટવ કыસો ન℮ધાયા છъ. 

આ ઉપરાંત કોિવડ-૧૯ના કારણે ૨૮૨ દદЪ↓ઓએ પોતાના 

વ ગુમાãયા છъ. દъશમાં હવે કЮલ સંĝિમતોની સંÅયા વધીને 

૩,૩૫,૬૩,૪૨૧ થઈ ગઈ છъ. આ ઉપરાંત, દъશમાં કЮલ 

૮૩,૩૯,૯૦,૦૪૯ કોરોના વેÄસીનના ડોઝ આપવામાં 

આãયા છъ. છъ·ા ૨૪ કલાકમાં ૭૧,૩૮,૨૦૫ કોરોના 

વેÄસીનના ડોઝ આપવામાં આãયા છъ. 

કોરોનાના વધુ 31923 કસ, 282 લોકોએ વ ગુમા યા

Ĵીનગર

જÜમ-ુકાäમીર સરકારъ પોતાના છ 

કમ↓ચારીઓન ે આતકંЫઓ સાથ ે સબંધં 

રાખવા અન ેઓવરĠાઉ×ડ વક↕ર તરીકы 

કામ કરવાના આરોપમા ં બરતરફ કયા↓ 

છъ. જÜમ ુ કાäમીરમા ં આતકં પર વધુ 

એક Ĭહાર કરતા ભારતના બધંારણના 

કલમ 311 (2) (સી) હъઠળ કыસની 

તપાસ અન ેભલામણ કરવા માટъ જÜમ-ુ

કાäમીર કы×ĩ શાિસત Ĭદъશમા ં નાિમત 

સિમિતએ આતકંવાદી િલકં રાખવા અને 

ઓ ડબàય ુ તરીકы કામ કરવા માટъ 

સરકારી સવેા સાથ ે 6 કમ↓ચારીઓને 

બરતરફ કરવાની ભલામણ કરી. જે 

6 સરકારી કમ↓ચારીઓન ે નોકરીમાથંી 

બરતરફ કયા↓ છъ ખીણના અનતંનાગના 

અÖયાપક હમીદ વાની સામલે છъ. વાની 

પર આરોપ છъ કы નોકરીમા ં આãયા 

પહъલા તઓે આતકંЫ સગંઠન અ·ાહ 

ટાઈગરના િજ·ા કમા×ડર તરીકы કામ 

કરી રΝા હતા. આ સાથ ે જ જમાત-

એ-ઈçલામીના સહયોગથી તમેન ે આ 

સરકારી નોકરી મળી હતી. વાની પર 

એ પણ આરોપ છъ કы 2016મા ંબરુહાન 

વાનીના એ×કાઉ×ટર બાદ તઓે દъશ 

િવરોધી ગિતિવિધઓ માટъ કાäમીરમાં 

ચલાવાઈ રહъલા ચલો કાય↓ĝમના મÅુય 

વŪાઓમાનંા એક હતા. 

આતંકЫ સાથે સંબંધ રાખવાના 
આરોપસર છ કમЪ↓ઓ બરતરફ 

નવી Чદàહી

તાિલબાન શાસને તેના ļગની માયા ળ ફыલાવવાનું શλ 

કયુ↨ છъ. તાિલબાનના શાસન બાદ 100 કરોડ λિપયાના 

માદક પદાથ↓ ભારતમાં આãયા છъ અને આમાંથી માĦ 20 

કરોડ λિપયાનો માલ જ પકડાયો છъ. ગુજરાતમાં પકડાયેલા 

ļÆસનું નેટવક↕ સમĠ ભારત અને Чદàહીમાં ફыલાયેલું છъ છъ·ા 

બે મિહના દરિમયાન એનસીઆરમાં બે કારખાના પકડાયા 

હતા. શું તાિલબાન પોતાનું શાસન ચલાવવા માટъ તçકરી 

કરી રЅ છъ?   ગુજરાત પોટ↓ પર પકડવામાં આãયુ હ રો 

કરોડ λિપયાનુ માદક પદાથ↓, એવો માદક પદાથ↓ જે કાગળમાં 

તો બતાવવામાં આãયુ હતુ ટъલકમ પાઉડર પરѕતુ વાçતવમાં 

હતુ નશાનુ ઝેર, જે ભારતના િવિભ³−³ ભાગોમા ંમોકલવામાં 

આવતુ હતુ. તપાસ એજ×સીઓએ Ëયારъ મામલાની તપાસ 

આગળ વધારી તો તેને તાર સીધા Чદàહી અને ઉǼર Ĭદъશ 

સુધી પહ℮ચી ગયા. માિહતીના આધારъ ડીઆરઆઈમાં Чદàહી 

અને ઉǼર Ĭદъશના નોઈડા બે çથળો પર દરોડા પાડવામાં 

આãયા અને Чદàહીથી બે અફઘાનીઓ સિહત Ħણ લોકોને 

અને નોઈડાથી 2 અફઘાનીઓની ધરપકડ કરાઈ હતી.

તાિલબાનના શાસન આãયા બાદ 100 
કરોડના માદક પદાથ↓ ભારતમાં પહ℮Éયા

નવી Чદàહી : કોરોના મહામારીમાં જે પણ 
લોકોએ વ ગુમાãયો હોય તેમના પЧરવારને 
૫૦ હ ર λિપયાની સહાય આપવી ઇએ 
તેવી ભલામણ નેશનલ ડીઝાçટર મેનેજમે×ટ 
ઓથોЧરટી (એનડીએમએ) ˛ારા કરવામાં 
આવી હતી. આ ણકારી કы×ĩ સરકારъ 
સુĬીમ કોટ↓ને આપી હતી. સુĬીમમાં કોરોના 
પીЧડતોને સહાય આપવાની માગણીઓ કરતી 
અનેક અર  થઇ છъ. કы×ĩ સરકારъ સુĬીમ 
કોટ↓માં કЅં છъ કы કોરોનાને કારણે જે પણ 
લોકોના મોત િનપËયા હોય તેમના પЧરવારને 
૫૦ હ ર λિપયાનું વળતર આપવામાં આવશે. 
ક‹ĩ સરકારъ આ અંગે એક સોગંદનામુ સુĬીમ 
કોટ↓માં દાખલ કયુ↨ છъ. 

કોરોનાથી Óયુ પામેલાના પЧરવારને 50 હ રનું વળતર: કы×ĩ

નવી Чદàહી

નેશનલ Чડફы×સ અકાદમી 

(એનડીએ)માં ક×યાના Ĭવેશ મુˆъ 

સુĬીમ કોટ↓ બુધવારъ એક મહǽવની 

ЧટØપણી આપી હતી. સવђ↓ŵ અદાલતે 

çપΓતા કરી હતી કы આ વષ › નવેÜબર 

મિહનામાં યો નારી એનડીએ 

પરીΤામાં બેસવા મિહલાઓને મંજૂરી 

મળવી ઇએ. તે Ĭિĝયાને એક 

વષ↓ સુધી ટાળી શકાય તેમ નથી. 

સુĬીમ કોટ‼ આમ કહીને સરકાર 

˛ારા એનડીએની આ વષ › લેવાનારી 

પરીΤા વખતે નહỲ પણ આવતા વષ › 

લેવાનારી પરીΤાથી મિહલા ઉમેદવારને 

પરીΤાની તક આપવા મંજૂરી આપવા 

થયેલી િવનંતીને ફગાવી દીધી હતી. 

સુĬીમે કЅં હતું કы તે નથી ઇÉછતી કы 

મિહલાઓને તેમના અિધકારથી વંિચત 

રાખવામાં આવે. જЩçટસ એસ.કы.

કૌલના ને Óવમાં બનેલી બે×ચે જણાãયું 

હતું કы મિહલા ઉમેદાવારોમાં એનડીએ 

પરીΤા આપવાની વા મળતી 

ઉÓસુકતાને તાં સરકારની રજૂઆતનો 

çવીકાર કરવો મુäકыલ છъ. કોટ‼ એમ 

પણ કЅં હતું કы સશçĦ દળો સરહદъ 

અને દъશમાં પણ મુäકыલ Щçથિતઓનો 

સામનો કરી ચૂÄયા છъ અને સશçĦ 

દળોને મળъલી આ રીતની તાલીમનો 

ઉપયોગ આ કામે પણ થશે તેવો કોટ↓ને 

ભરોસો છъ.  

NDAમાં નવેÜબરથી જ મિહલાઓને 
Ĭવેશ આપવા સુĬીમ કોટ↓નો આદъશ

િહમાચલ Ĭદъશની çકвલમાં એક સાથે 79 િવ˜ાથЪ↓ઓ પોિઝЧટવ ઃ દъશમાં 
કોરોનાની બી  લહъરનુ ર ઓછુ થઈ રЅ છъ. ગુજરાતમાં પણ કોરોનાના કыસ 
ઘટી ગયા છъ અને છъ·ા કыટલાક Чદવસોથી કોરોનાના કારણે કોઈનુ મોત પણ 
થયુ નથી Óયારъ િહમાચલ Ĭદъશના મંડીમાં કોરોના િવçફોટ થયો છъ. અહỲની એક 
બોЧડ↨ગ çકвલમાં 79 િવ˜ાથЪ↓ઓ અને 3 çટાફ મેÜબર કોરોના સંĝિમત થતાં આ 
િવçતાર સીલ કરી દъવામાં આãયો છъ. 25 સØટъÜબર સુધી çકвલો બંધ કરી દъવાઈ છъ. 
ખાનગી હોЩçપટલો બી  ડોઝ 4 સΆાહ પછી ઓફર કરી શકશે ઃ કોટ‼ કરъલા 
આદъશને પગલ ેભારત ખાનગી રાહъ આપવામાં આવતા બે વેЩÄસન ડોઝ વŵેનું 
અંતર ઘટાડે તેવી શÄયતા છъ. ખાનગી હોЩçપટàસ અને Щ╞િનક તેમના દદЪ↓ઓને 
Ĭથમ ડોઝ લીધા પછીના ચાર જ સΆાહમાં બી  ડોઝ લેવાનો િવકàપ ઓફર કરી 
શકશે. અથા↓ત ખાનગી હોЩçપટલમાં વેЩÄસન ડોઝ ĬાΆ કરનાર માટъ બે ડોઝ વŵે 
૧૨ થી ૧૬ સΆાહનું અંતર ળવવું જλરી નહỲ રહъ. કોટ‼ કЅં હતું કы જે રીતે 
િવદъશ જનારા લોકોને જે િવકàપ આપવામાં આãયો છъ તે િવકàપ વેЩÄસન માટъ 
નાણા ચુકવણી કરી રહъલા લોકો માટъ પણ ખુ·ો થવો ઇએ.

આ કામોમાં થશે Ùલાઈєગ કારનો ઉપયોગ ઃ ËયોિતરાЧદÓય 
િસંિધયાએ Ţીટ કરતા કЅ કы હાઈિĮડ Ùલાઈєગ કારનો 
ઉપયોગ લોકો અને કાગђ↓ને એક જÆયાએથી બી  જÆયાએ 
લઈ જવા માટъ કરવામાં આવશે. ભિવæયમાં મેЧડકલ ΤેĦમાં 
ઘણી મદદ મળવાની આશા છъ અને આનાથી મેЧડકલ 
ઈમરજ×સીમાં લોકોની જỲદગી બચાવાઈ શકાય છъ.
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મ
હાગુજરાતની માગણી 

અને આંદોલનને કચડી 

નાખવા સરકારъ આંદોલન 

ચલાવી રહъલા જનતા 

પЧરષદના નેતાઓની ધરપકડ 

શλ કરી. જનતા પЧરષદના 

નેતા અને ઇંદુલાલ યાિΦકના 

નજીકના સાથી ĮΜકЮમાર 

ભžની અટકાયતનો હુકમ તા. 

૩-૧-૧૯૫૭ના રોજ થયો. 

તેઓ પΤના કામે આઠъક Чદવસ 

ભૂગભ↓માં રΝા તે પછી તા. 

૮-૧-૫૭ના રોજ તેમણે જાતે 

જ કલેÄટર હીરъЧડયાને ફોન 

કરીને કЅં કы, ‘તમે મને શોધો 

છો તેમ જાÒયું, પરѕતુ હું મારા 

ઘરъ જ છું.’

ĮΜકЮમારની ધરપકડ

એટલામાં કાય↓કરો 

ĮΜકЮમારના ખાЧડયાના ઘરъ 

આવી ગયા, પરѕતુ તેમને શાંિત 

જાળવવા કહъવામાં આãયું. 

દસ િમિનટમાં પોલીસનો 

કાફલો આવી ગયો. ĮΜકЮમાર 

ભž તેમનાં માતાિપતા, 

પ ી અને કЮટુંબીઓની રજા 

લઈ પોલીસ જીપમાં બેસી 

ગયા. ĮΜકЮમારને પૂનાની 

યરવડા જેલમાં મોકલી દીધા. 

અહỲ પહъલેથી જ રિતલાલ 

ખુશાલદાસ, જયંતી દલાલ, 

હЧરહર ખંભોળજા, Ĭબોધ 

રાવળ અને હЧરĬસાદ ãયાસ 

હતા જ તે બધાંને જેલના એક 

જમાનાના યુરોિપયન વૉડ↓માં 

રાÅયા. આ વૉડ↓માં એક વખતે 

અંĠેજોએ ગાંધીજીને પણ 

રાÅયા હતા.

ચૂંટણીઓ જાહъર થઈ

દરિમયાન લોકસભાની અને 

િવધાનસભાની ચૂંટણીઓની 

જાહъરાત થઈ. દરિમયાન 

ચૂંટણીની હવાનો કіઈક 

તાગ મેળવવા તા. ૧૭-૧-

૫૭ના રોજ કы×ĩ સરકારના 

વેપાર ઉ˜ોગ ખાતાના Ĭધાન 

તરીકы અમદાવાદ આવેલા 

મોરારજીભાઈ દъસાઈનું 

ગુજરાતી વેપારી મહામંડળъ 

સ×માન ગોઠવેલું. આ Ĭસંગે 

મોરારજીભાઈએ આડકતરી 

રીતે લડતની આકરી ટીકા 

કરી. જોકы હકЫકતમાં તેમનું 

સ×માન કરનારા મોટાભાગના 

વેપારીઓ મહાગુજરાતની 

લડતના ચુçત ટъકыદારો હતા 

અને આિથ↓ક મદદ પણ કરતા. 

મોરારજીભાઈ દъસાઈએ 

ગુÙતેગો કરી અને કяєĠેસ 

પΤના શહъરના ઉમેદવારો 

માટъ ચચા↓ઓ કરી, પરѕતુ 

અમદાવાદના ઉમેદવારોની 

યાદી તૈયાર થઈ શકЫ નહỲ, 

કારણ કы કяєĠેસની ЧટЧકટ 

ઉપર ચૂંટણી લડવા કોઈ તૈયાર 

જ ન હતું. િમલમાિલકોએ 

મોરારજીભાઈના માનમાં ભãય 

ભોજન સમારѕભ ગોઠãયો, 

પરѕતુ કદાચ મોરારજીભાઈને 

પોતાને પણ ખબર હતી 

કы તેમાંના મોટાભાગના 

મહાગુજરાતની લડતને મદદ 

કરતા હતા.

ચૂંટણી Ĭતીક કвકડો

જનતા પЧરષદના 

ઉમેદવારોની પસંદગીનંુ કામ 

અંદરખાને ચાલતું હતું. જનતા 

પЧરષદનું ચૂંટણી Ĭતીક શું 

રાખવું તેની પણ ચચા↓ શλ થઈ. 

ગુજરાતનું રાËય િસˇરાજ 

જયિસંહъ çથાપેલું અને તેના 

Öવજમાં કвકડાનું િચΙ હતું. તેથી 

જનતા પЧરષદનંુ ચૂંટણી Ĭતીક 

‘કвકડો’ રાખવું તેમ પાલ↓મે×ટરી 

બૉડ › ઠરાãયું. બૉડ› ખાЧડયાના 

ઉમેદવાર માટъ Ëયારъ િવચારણા 

શλ કરી Óયારъ ઝવેરીવાડના 

નાકы આવેલી ઑЧફસમાં તા. 

૨૫-૧-૫૭ના રોજ મધરાત 

સુધી બેઠક ચાલેલી અને તેનો 

િનણ↓ય જાણવા Чરલીફ રોડ 

ઉપર હજારોની સંÅયામાં અને 

ખાЧડયા-રાયપુરમાં પણ મોટાં 

ટોળાં ઊમટયાં હતાં. ખાЧડયાની 

બેઠક માટъ ĮΜકЮમાર ભž, 

કાલુપુર-દЧરયાપુર માટъ જયંતી 

દલાલ, શાહપુર માટъ ડૉ. 

ગણપતરામ પટъલ, દЧરયાપુર-

કાજીપુર માટъ હЧરહર 

ખંભોળજા અને ગોમતીપુર-

અસારવાની બેઠક માટъ Чદનકર 

મહъતા તેમજ જમાલપુરની 

બેઠક માટъ અહъમદિમયાં 

શેખ. લોકસભાની બેઠક 

માટъ ઇંદુલાલ યાિΦક તેમજ 

અનામત બેઠક માટъ કરસનદાસ 

ઉકાભાઈ પરમારનાં નામો 

જાહъર થયાં. સાથોસાથ 

˛ારકાદાસ પટъલ (મહાÓમા) - 

ધંધુકા, Чદલીપિસંહજી દъસાઈ 

(પાટડી દરબાર) - િવરમગામ, 

ચતુરભાઈ મુખી - દહъગામ, 

છોટાભાઈ નારણભાઈ પટъલ - 

દસકોઈ, ઇંદુભાઈ ભž - િસટી 

તાલુકો વગેરъ નામો જાહъર થયાં.

જેલમાંથી ફોમ↓ ભયા↨

ĮΜકЮમાર ભž તેમજ 

જયંતી દલાલ અને હЧરહર 

ખંભોળજા યરવડા જેલમાં હતા 

જેથી Ħણેયે યરવડા જેલમાંથી 

જ ઉમેદવારી પĦો ભરъલાં 

અને જેલરની λબλ સહીઓ, 

ઉમેદવારી પĦો ઉપર લેવા માટъ 

અમદાવાદથી ખાસ ઍÐવોકыટ 

Ëયોિત×ĩભાઈ ભž અને 

ઍÐવોકыટ નાનુભાઈ િĦવેદી 

યરવડા જેલ ઉપર આવેલા.

તા. ૩-૨-૧૯૫૭ના 

રોજ વડનગરમાં યોજાયેલી 

મોરારજીભાઈની જાહъરસભાની 

સામે વડનગરના જનતા 

પЧરષદના કાય↓કરોએ Óયાં 

પણ જનતા કÙયુ↓ જાહъર કયђ↓ 

હતો, જેથી મોરારજીભાઈની 

સભાનો રકાસ થયો હતો. 

Ëયારъ એ જ Чદવસે વસોમાં 

નાયબ Ĭધાન બાબુભાઈ જ. 

પટъલની જાહъરસભા રાખી 

હતી, પરѕતુ સભા çથાને કોઈ 

Ĵોતા હાજર થયા ન હતા. 

વસોના મહъ×ĩ દъસાઈ, જેઓ 

દરબાર ગોપાલદાસ દъસાઈના 

પુĦ હતા. તેઓ વસો મત 

િવçતારમાં જનતા પЧરષદના 

ઉમેદવાર હતા. રાયપુરની એક 

બીજી સભામાં ઇંદુલાલ યાિΦકы 

જણાãયું કы, આપણા કાય↓કરોને 

ગુંડાધારા નીચે જેલમાં મોકલી 

દઈને તેઓએ અમદાવાદની 

સુિશિΤત જનતાનું અપમાન 

કયુ↨ છъ, પરѕતુ અમદાવાદની 

Ĭજા બુલેટનો જવાબ બેલેટથી 

આપશે. ચૂંટણી પહъલાં જનતા 

પЧરષદના આગેવાનોને મુŪ 

કરવા મુંબઈ હાઈકોટ↓માં Чરટ 

િપЧટશન થઈ. અમદાવાદ 

શહъરમાં ઇંદુભાઈએ એક 

જાહъરસભામાં આĝોશ ãયŪ 

કરતાં કЅં કы, જનતા પЧરષદના 

અિધવેશનમાં ભંગાણ નથી 

પડયું તેથી હવે પЧરષદને 

તોડવા અને આગેવાનોનાં 

મનોબળ નબળાં પાડવા 

આપણા આગેવાનોને જેલમાં 

ધકыàયા છъ, પરѕતુ Ĭજાની 

તાકાતથી આપણે Ч˛ભાષી 

રાËયના ભુŨા બોલાવીશંુ અને 

કાં તો મહાગુજરાત લઈશું કы 

મોતને ભેટીશું.

યરવડા જેલની બહાર

તા. ૫-૨-૫૭ના રોજ 

લગભગ રાતના ૧૨ વાÆયે 

મુંબઈ સરકારના ગૃહ ખાતાના 

સિચવ તરફથી મળъલો હુકમ, 

યરવડા જેલમાં બૅરъકમાં 

આવીને ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને 

જેલરъ અટકાયતીઓ ઉપર 

બજાãયો. અમારા ઓરડાનાં 

તાળાં ખોલવા માંડયાં Óયારъ 

જ બધાંને થયું કы હાઈકોટ↓નો 

હુકમ થયો લાગે છъ, પરѕતુ 

હાઈકોટ↓ હુકમ કરъ તે પહъલાં 

જ મુÅયĬધાન યશવંતરાવ 

ચવાણે Ħણેય જણાને એટલે 

કы ĮΜકЮમાર ભžને, જયંતી 

દલાલને અને હЧરહર 

ખંભોળજાને અટકાયતમાંથી 

મુŪ કરવાના હુકમો કરી 

દીધા. જેલરъ કЅં કы તમે 

અÓયારъ જ બહાર નીકળી શકો 

છો. અટકાયતીઓએ કЅં કы, 

અÓયારъ મધરાતે કોઈ પણ 

çથળъ જવા અમને વાહન પણ 

મળી શકы તેમ નથી તેથી અમે 

સવારъ જઈશું. જેલરъ તેમની 

મુäકыલી રજૂ કરી કЅં કы, હવે 

હું તમને એક િમિનટ પણ રાખી 

શકЮі નહỲ. છъવટъ અમે çવેÉછાએ 

સવારъ જવા માગીએ છીએ તેમ 

લખાણ આપવાથી રાĦે જેલમાં 

સૂવા દીધા અને સવારના 

યરવડા જેલમાંથી બહાર 

નીકâયા. જેલમાંથી છૂટીને ĺેન 

˛ારા અમદાવાદ આવી રહъલા 

Ħણેય આગેવાનોનંુ સુરત, 

ભλચ, વડોદરા, આણંદ, 

નЧડયાદ અને અમદાવાદ ખાતે 

ભãય çવાગત થયું. Ĭચંડ સૂĦો 

ગાજી ઊઠયાં.

ĮΜકЮમાર ભž ન℮ધે છъ કы, 

માણેકચોકની સભામાં અમે 

Ħણેયે અમારી ગેરહાજરીમાં 

ચૂંટણીનંુ સમĠ તંĦ સંભાળી 

લેવા માટъ કાય↓કરો અને 

અમદાવાદની Ĭજાનો સાચા 

Чદલથી આભાર મા×યો હતો. 

સભામાં હЧરહર ખંભોળજાએ 

ઉĠ ભાષામાં ઝાટકણી કાઢી. 

તેમણે કЅં કы અમને પકડીને 

જેલમાં મૂકવાથી આંદોલન 

શાંત થઈ જશે તેમ સરકાર 

માનતી હતી, પરѕતુ એક નહỲ 

અિગયાર મોરારજીભાઈ અને 

બાવીસ જવાહરલાલ આવે 

તો પણ મહાગુજરાતને આવતું 

કોઈ રોકЫ શકશે નહỲ. તો 

પછી અમને જેલમાં પૂરનાર 

કલેÄટર હીરъЧડયા કы કિમશનર 

સાઠъ જેવાનો તો કોઈ િહસાબ 

જ નથી. આજે િસંહનું ચામડું 

ઓઢીને ગધેડા ચરવા નીકâયા 

છъ અને િસંહને જેલમાં પૂરъલા 

છъ, પરѕતુ ઝાડુ લઈને અમે 

તેમને સાફ કરી નાખીશું.

Ĭચારનો ઝંઝાવાત

Ħણેયના છુટકારાની સાથે 

જ ચૂંટણીના વાતાવરણમાં 

એક નવી જ હવા ફыલાઈ 

ગઈ. તા. ૩-૩-૫૭ના રોજ 

એક વધુ Ĭચાર સરઘસ 

અમદાવાદ શહъરમાં નીકâયું, 

જેમાં ૫૦ હજારની સંÅયા 

હતી. અલગ અલગ વૉડ↓માંથી 

સરઘસો કાઢીને એક એકĦ 

સરઘસ નીકâયું, જે જુદા જુદા 

માગ›થી ફરીને માણેકચોક, 

સાંકડીશેરીના નાકы પહ℮Éયું હતું. 

સરઘસમાં જનતા પЧરષદનંુ 

ચૂંટણી Ĭતીક કвકડો અને 

બીજંુ અનામત બેઠકનું Ĭતીક 

િસંહ હતું. તેના લાકડામાં 

કોતરъલા Ĭતીક ઉપર લોકોએ 

અǼરનો છѕટકાવ કયђ↓ હતો. 

સરઘસના માગ↓ ઉપર પણ 

ભારъ ટોળાંઓ જમા થયાં હતાં 

અને મહાગુજરાતના પોકારોથી 

અમદાવાદ શહъરનું વાતાવરણ 

ધમધમી ઊઠયું હતું.

ચૂંટણી પЧરણામો

માચ↓, ૧૯૫૭ના Ĭથમ 

સΆાહ દરિમયાન Ħણ 

તબŨы યોજાયેલી ચૂંટણી 

વખતે ભારъ મતદાન થયું. 

પЧરણામો કяєĠેસ માટъ 

આંચકાλપ હતાં. લોકસભાની 

ચૂંટણીમાં જનતા પЧરષદના 

ઉમેદવાર ઇ×દુલાલ યાિΦક 

(અમદાવાદ), કરસનદાસ 

પરમાર (અમદાવાદ-

અનામત), ફǼેિસંહજી ડાભી 

(ખેડા), પુιષોǼમદાસ પટъલ 

(મહъસાણા) અને બૅЧરçટર 

મોતીિસંહ ઠાકોર (મહъસાણા) 

ચૂંટાઈ આãયા. કяєĠેસ સામે 

કЮલ પાંચ િવપΤી સÛયો 

લોકસભામાં જીÓયા. Ëયારъ 

િવધાનસભા માટъની બેઠકોની 

ચૂંટણીનાં તા. ૪-૩-૫૭ના રોજ 

પЧરણામ આવવાની શλઆત 

થઈ ગઈ. દъવગઢ બાЧરયા મત 

િવçતારના જનતા પЧરષદના 

ઉમેદવાર જયંતકЮમાર 

કાશીરામ પંડયા, કяєĠેસના 

ડાΝાભાઈ નાયક જેવા 

પીઢ નેતાને હરાવીને ચૂંટાઈ 

આãયા. ધરમપુરમાં Ĭજા 

સમાજવાદી પΤના ઉમેદવાર, 

પરѕતુ મહાગુજરાતના ટъકыદાર 

રામુભાઈ જાદવ ચૂંટાઈ 

આãયા. િવરમગામમાંથી પાટડી 

દરબાર Чદલીપિસંહ દъસાઈ 

ચૂંટાઈ આãયા. ખેડા િજ·ામાં 

નાયબ Ĭધાન બાબુભાઈ 

જશભાઈ પટъલ, દરબાર 

ગોપાળદાસના પુĦ મહъ×ĩ 

દъસાઈના હાથે પરાજય પાÜયા.

મહъસાણા િજ·ામાંથી 

ગંગારામ રાવળ ચૂંટાઈ આãયા. 

અમદાવાદ શહъરમાં તા. ૬-૩-

૫૭ના રોજ મતદાન થયું 

અને તારીખ ૮મીએ િજ·ા 

કલેÄટરની કચેરીમાં મત 

ગણતરી શλ થઈ. દЧરયાપુર-

કાજીપુર િવçતારમાં જનતા 

પЧરષદના હЧરહર ખંભોળજા 

અને કяєĠેસના મોહનલાલ 

ãયાસ વŵે ભારъ રસાકસી 

થઈ હતી. મત ગણતરી 

ચાલતી હતી તે દરિમયાન 

લોકોનાં જંગી ટોળાં પЧરણામ 

જાણવાની આતુરતાથી એકઠા 

થઈ ગયા હતા. દЧરયાપુર મત 

િવçતારમાંથી જનતા પЧરષદના 

જયંતી દલાલ, કяєĠેસના ડૉ. 

મોતીભાઈને ૨૧,૯૬૪ મતે 

હાર આપી ચૂંટાઈ આãયા 

હતા. દЧરયાપુર-કાજીપુરમાં 

રસાકસી વŵે મોહનલાલ 

ãયાસે ૧,૯૬૬ મતે હЧરહર 

ખંભોળજાને હરાવી ચૂંટાયા 

હતા. આ પЧરણામથી જનતા 

પЧરષદના કાય↓કરો ઘણાં 

નારાજ થઈ ગયા હતા.

ખાЧડયાની બેઠક પર 

ĮΜકЮમાર ભž ૨૧,૦૦૦ 

કરતાં વધુ મતે જીÓયા. આખરъ 

ચૂંટણીનાં પЧરણામો અંગે તા. 

૧૦-૩-૫૭ના રોજ સુરત ખાતે 

કы×ĩના Ĭધાન તરીકы મુલાકાતે 

આવેલા મોરારજીભાઈએ 

કЅં કы, કяєĠેસને મહъસાણા 

િજ·ામાં તો ગંભીર ખોટ 

સહન કરવી પડે છъ. જોકы 

તેમના çવભાવ મુજબ એમ 

પણ કЅં, આવા પરાજયથી 

કяєĠેસે મૂંઝાવાની જλર નથી. 

જે લોકો કяєĠેસ છોડી ગયા છъ 

તેઓ ટૂંકમાં પાછા ફરશે, કыમ 

કы હવે તેઓ અિભĬાય ફыરવશે. 

જનતા પЧરષદના Ĭમુખ વગેરъ 

આગેવાનો શું રમત રમી રΝા 

છъ તેની િચંતા કરવાની જλર 

નથી. મહારા∆માં ઘણી બેઠકો 

કяєĠેસે ખોઈ તે અંગે તેમણે 

એવું કЅં કы, Óયાં કяєĠેસમાં 

અંદર અંદર તકરાર છъ તેથી 

એવું બ×યું છъ. હકЫકત એ હતી 

કы ગુજરાતમાં આટલા મોટા 

Ĭમાણમાં બેઠકો ગુમાવવાથી 

Чદ·ી ખાતેનું કяєĠેસ 

હાઈકમા×ડ િચંતામાં પડી ગયું.

િદ્વભાષી રા ના ભુક્કા બાેલાવીશું ઃ મહાગુજરાત 
લઈને જ રહીશંુ અથવા અમે માેતને ભેટીશું !

માેરારજીભાઈ દેસાઈઅે ગુ ેગાે કરી 
અને કાૅંગ્રેસ પક્ષના શહેરના ઉમેદવારાે 
માટે ચચાર્અાે કરી, પરંતુ અમદાવાદના 
ઉમેદવારાેની યાદી તૈયાર થઈ શકી નહીં, 
કારણ કે કાૅંગ્રેસની િટિકટ ઉપર ચૂંટણી 

લડવા કાેઈ તૈયાર જ ન હતું.

Ĭકરણ-૯

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102
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લંડન
અહીંયા એક રેડિયો ટ્ાન્સમિશન છે 

જેના પર વર્ષિાં 100 થી 400 વાર 
વીજળીનો ભોગ બને છે. આથી જ તો 
આ સથળને પ્રયોગભૂમિ તરીકે પ્સંદ 
કરવાિાં આવયયં છે. 

આકાશી વીજળી અને વાદળનો 
ગિગિાટનયં દ્વષય ભલે રિણીય લાગતયં 
હોય પરંતય વીજળી જયારે પૃથવી પર 
કોઇ વસતય કે જીવ પર ત્ાટકે તયારે 
બાળીને ખાક કરી નાખે છે. પ્રકાશ 
કરતા અવાજની ગમત ધીિી હોવાથી 
વીજળીનો તેજ મલ્સોટા રેલાય એ 

પછી વાદળો ટકરાવાથી અવાજ કાન 
્સયધી પહોંચે છે. િાત્ વીજળી તોફાનને 
જોઇને અંદાજ લગાવીને ઘરિાં ભરાઇ 
રહેવાથી રક્ષણ િળે છે. જો કે  ખયલ્ાિાં 
કાિકાજ કરતા ઘણા લોકો િાટે ચોકક્સ 
્સિયે ઘરિાં રહેવયં શકય બનતયં નથી. 
સસવત્ઝલલેનિના આલપ્સના પવ્ષતો પર 
વીજળીને લે્સરની િદદથી રોકવાનો 
અનોખો પ્રયોગ ચાલે છે. આકાશીય 
વીજળીને જિીન પરથી લે્ઝર લાઇટ 
ફેંકીને મનયંમત્ત કરી શકાય છે એવી 
આશા ્સાથે યયમનવમ્સ્ષટી ઓફ જીમનવાના 
વૈજ્ામનકો રાત ડદવ્સ િથી રહ્ા છે. 

આલ્પસના ્પર્વત ઉ્પર રીજળીને 
લેસરથી રોકરાનો અનોખો પ્રયોગ

પ્રિયખ બાઇિેન પેનટાગોનના 
િહત્વપૂણ્ષ પદ પર ભારતીય 
અિેડરકનની મનિણૂક કરશે

રોશિંગ્ટન 
અિેડરકાના પ્રિયખ જો બાઇિેને ભારતીય અિેડરકન 

િેનેજિેનટ ્સલાહકાર આશીર વ્ઝીરાનીને પેનટાગોનના 
એક િહત્વપૂણ્ષ પદ પર મનિણૂક કરવાની ઇચછા વયક્ત 
કરી છે. વ્ઝીરાનીને ્સંરક્ષણ મવભાગિાં િેપયયટી અનિર 
્સેક્ેટરી ઓફ ડિફેન્સ ફોર પ્સસોનલ એનિ રેિીને્સ િાટે 
નોમિનેટ કરવાિાં આવશે. હાલિાં તેઓ એટયએો 
સટ્ેટેમજ્સ, એલએલ્સીના મપ્રસન્સપાલ છે. જયાં તેઓ 
કોિમશ્ષયલ અને નોન પ્રોડફટ, હાઇ ગ્ોથ અને લાજ્ષ 
એનટરપ્રાઇ્ઝી્સને મવકા્સ, અિલીકરણ અને મવકા્સની 
નીમતઓના અિલ િાટે ્સલાહ આપે છે.  તાજેતરિાં 
વ્ઝીરાની એનએિએફએના ્સીઇઓ હતાં.

US-મરિટન-ઓસટ્ેમલયાના 
‘ઓક્સ’ ્સંગઠનિાં ભારત 
અને જાપાનને ‘નો એનટ્ી’

રોશિંગ્ટન 
અિેડરકાએ તાજેતરિાં જ મહંદ-પ્રશાંતની ્સયરક્ષા િાટે 

ઓસટ્ેમલયા તથા મરિટનની ્સાથે િળીને બનાવેલા મત્પક્ષીય 
ગઠબંધનિાં ભારત અથવા જાપાનને ્સાિેલ કરવાની 
્સંભાવના ફગાવી દીધી છે. વહાઈટ હાઉ્સની પ્રે્સ ્સમચવ 
જેન ્સાકીએ કહ્યુ કે ગયા અઠવાડિયે ઑક્સની જાહેરાત 
િાત્ ્સાંકેમતક નથી અને િને લાગે છે કે રાષ્ટ્રપમત જો 
બાઈિને પણ ફ્ાન્સના રાષ્ટ્રપમત ઇિેનયયઅલ િેક્ોનને એ 
્સંદેશ આપયો છે કે મહંદ-પ્રશાંતની ્સયરક્ષા િાટે બનાવાયેલા 
ગઠબંધનિાં કોઈ અનય દેશને ્સાિેલ કરવાિાં આવશે નહીં.  
અિેડરકા, મરિટન અને ઑસટ્ેમલયાએ નવા મત્પક્ષીય ્સયરક્ષા 
ગઠબંધનની ૧૫ ્સપટેમબરે જાહેરાત કરી હતી.

લડંન 
ગ્ેસના ભાવિા ં થયલેા નોંધપાત્ 

વધારાના લીધે યયકેની ્સાત ગ્ેસ ફમ્સલે 
નાદારી નોંધાવતા ૬૦ લાખ ઘરોના 
ગ્ેસ પયરવઠા પર ભય ્સજા્ષયો છ.ે 
યયકિેા ં દર ચાર ેએક ગે્સ વપરાશકાર 
એવી કપંનીના ગે્સનો ઉપયોગ કરે છે 
જણે ે બજારિા ં ભાવની વધઘટ ્સાિે 
જથથાબધં ભાવન ે લઈન ે હમેજંગ કયયું 
નથી.  

યયકિેા ં ચાલય વરલે અતયાર ્સયધીિાં 
ગ્ેસનો જથથાબધં ભાવ ૨૫૦ ટકા 
વધયો છ ેઅન ેતેિા એકલા ઓગસટિાં 
જ તિેા ૭૦ ટકા વધારો થયો છ.ે 

આિ ભાવવધારા ્સાિ ે ્સરંક્ષણ ન 
ધરાવતી કપંનીઓ ગ્ાહકોન ેવચેવાનો 
છ ેતનેા કરતા ંઓછો ગ્ેસ ખરીદશ.ે 
તનેા લીધ ે ્સીધો ગ્ાહકોન ે ફટકો 
પિશ.ે લગભગ ૧૭ લાખ ગ્ાહકો 
ધરાવતી આવી જ એક કપંની હાલિાં 
પ્રાઇવટે ફાઇનાસન્સગં િળેવવાની 
ડફરાકિા ંછ.ે જો ક ેતણે ેપહલેથેી જ 
કોનટ્ાકટ કરીન ે ગ્ેસના વધતા જતા 
ભાવ ્સાિે ્સરંક્ષણ િળેવી લીધયં 
હોવાથી તને ે થોિી રાહત છ.ે જયારે 
ઇગલો એનર્જી નાિની કપંનીએ તો 
્સભંમવત નાદારી િાટ ે અલવાર્ેઝ 
એનિ િા્સ્ષલની મનિણકૂ કરી દીધી 

છ.ે લગભગ ્સાત જટેલી કપંનીઓએ 
ટ્ડેિગં બધં કરી દીધય ં છ.ે રગેયયલટેર 
ઓફજિે ેચતેવણી આપી છ ેક ેચાલય 
વરલે ્સાત ફિ્ષ ટે્ડિગં બધં કરી ચકૂી 
છ.ે આના લીધ ે હજારો ગ્ાહકો 
ગ્ેસપયરવઠા વગરના થઈ જાય તવેી 
્સભંાવના છ.ે એક પછી એક ગ્ેસ 
કપંનીઓની નાદારીના લીધ ેઆગાિી 
વર્ષ ્સયધીિા ં તો ગ્ેસ કપંનીઓની 
્સખંયા ૪૯થી ઘટીન ે દ્સ થઈ જાય 
તિે િનાય છ.ે  મબ્ઝન્ેસ, એનર્જી 
અન ે ઇનિસટ્ીયલ સટ્ટેજેી મ્સલકેટ 
કમિટીના ્સા્ંસદ જોનાથન રિીયલલીએ 
કશય ંકહવેાનો ઇનકાર કયસો હતો.

UKની 7 કંપનીએ નાદારી નોંધાવતા 60 
લાખ િકાનનો ગે્સ પયરવઠો ઠપ થઈ શકે

રોશિંગ્ટન 
ભારતિાં અને ગયજરાતિાં ઠેર 

ઠેર ફરતાં એજનટોને લાખો રૂમપયા 
આપીને કોઇપણ રીતે વરસો પહેલાં 
ઘૂ્સી ગયેલા ભારતીયો અને મવશેર 
કરીને ગયજરાતીઓનયં સવપ્ન હાલ પયરતયં 
રોળાઇ ગયયં છે.

અિેડરકાિાં ગેરકાયદે ઘય્સેલા 
ભારતીયો ્સમહતના લાખોની ્સંખયાિાં 
અનય દેશોના નાગડરકોને કાયદે્સરના 
નાગડરકો બનાવી તેઓને ગ્ીનકાિ્ષ 

આપવા અિેડરકાની જો બાઇિેન 
્સરકારે ઇમિગ્ેશન ડરફોમ્સ્ષ નાિનો 
એક ખરિો અિેડરકાની ્સં્સદિાં 
દાખલ કયસો હતો.

પરંતય કિન્સીબે આ ખરિો ્સં્સદની 
્સેનેટિાં (ઉપલયં ગૃહ)િાં પ્સાર થઇ 
શકયો નહોતો, તેથી ગેરકાયદે રહેતાં 
લોકોને ગ્ીનકાિ્ષ આપવાની બાઇિેન 
્સરકારની યોજના ઉપર હાલ એક 
પ્રકારની રિેક વાગી ગઇ છે.

ઉલ્ેખનીય છે કે જો બાઇિેન 

્સરકાર અિેડરકાિાં ગેરકાયદે વ્સતા 
તિાિ મવદેશીઓને કાયદે્સરના કરીને 
તેઓની પા્સેથી ટેક્સ ઉઘરાવવાની 
એક યોજના બનાવી હતી અને 
તદઅનય્સાર અિેડરકાના હાલના 
ઇમિગ્ેશનના કાયદાઓિાં ્સયધારા 
દશા્ષવતા કેટલાંક ્સયધારા ્સાથેનો 
ખરિો ્સં્સદિાં દાખલ કયસો હતો પરંતય 
્સેનેટિાં તે પ્સાર ન થઇ શકતા પ્રિયખ 
બાઇિેન િાટે આ એક િોટી પીઠેહટ 
ગણાવાઇ રહી છે. 

USિાં ગેરકાયદે રહેતા ભારતીયોને ગ્ીન 
કાિ્ષ આપવાની યોજના ઉપર વાગી રિેક
અમેરરકામાં ગેરકાયદે ઘુસી ગયેલા હજારાે ગુજરાતીઅાેનું સ્વપ્ન રાેળાઇ ગયું

કાબુલ 
અફઘામનસતાન પર તામલબાનના 

કબજા બાદ પણ આતકંી હયિલા શરૂ 
છ.ે અગાઉ તામલબાન આિ નાગડરકો 
પર હયિલા કરતય ં હતય ં હવ ે તામલબાન 
પર અનય આતકંી ્સગંઠનો કરી રહ્ા 
છ.ે જલાલાબાદિા ં એક ગનિને દ્વારા 
તામલબાનો પર ગોળીબાર કયસો હતો. 
ઇસટન્ષ અફઘામનસતાનિા ં તામલબાનોના 
વાહનો પર હયિલો કરવાિા ં આવયો 
હતો. આ હયિલાિા ંકલુ છ લોકો િાયા્ષ 
ગયા હતા.  આ હયિલાિા ંતામલબાનોની 
્સાથ ે એક બાળકનય ં પણ િોત મનપજયયં 
હતય ં જયાર ે અનકે લોકો ઘવાયા હતા 

જિેન ે ્સારવાર િાટ ે હોસસપટલિાં 
દાખલ કરવાિા ંઆવયા છ.ે જોક ેબયધવારે 
થયલેા આ હયિલાઓની જવાબદારી 
કોઇ આતકંી ્સગંઠન ેનથી લીધી. હાલ 
તામલબાન પર હક્ાની નેટવક્ક અને 
આઇએ્સ દ્વારા હયિલા કરવાિા ંઆવી 
રહ્ા છ.ે બ ે ડદવ્સ પહલેા જ આવો 
હયિલો થયો હતો જિેા ં ૩૫થી વધય 
તામલબાનો િાયા્ષ ગયા હતા.  ્સયંયક્ત 
રાષ્ટ્ર દ્વારા અનકે તામલબાનોને આતકંી 
જાહરે કરાયા છ.ે હવ ે અફઘામનસતાન 
પર તામલબાન ે કબજો કરી લીધો છે 
તયાર ેતણે ે્સયંયક્ત રાષ્ટ્રિા ંપોતાના દયતને 
િોકલવાની તયૈારી દશા્ષવી છ.ે 

તાશલબાન ્પર રધુ એક આતંકી 
હુમલો, બાળક સશહત છના મોત

રોશિંગ્ટન 
USિાં ્સપટેમબરિા કોરોના વધારે જોખિી 

બની રહ્ો છે. અિેડરકાિાં િાચ્ષ પછી પ્રથિવાર 
એક ડદવ્સિાં ્સરેરાશ ૧૯૦૦થી ૨૦૦૦ કોરોના 
દદલીઓના િોત નોંધાયા છે. જો કે મનષણાતો જણાવે 
છે કે કોરોનાનયં ્સંક્િણ હજય ્સયધી વેસક્સનથી દૂર 
રહેલાં ૭.૧ કરોિ અિેડરકનોને પોતાનયં મનશાન 
બનાવી રહ્યું છે. અિેડરકાના પ્રેમ્સિેનટ જો બાઇિેને 
આ જીવલેણ લહેર ્સાિે લિવા િાટે લોકોને ઘરિાં 
રહીને કોરોના ્સંક્િણની ચકા્સણી કરાવવાની 
અપીલ કરવાની ફરજ પિી છે. રોગચાળાના 
કારણે હોસસપટલો તેની ક્ષિતાથી વધારે દદલીઓની 
્સારવાર કરી રહી છે અને શાળાઓને ફરીથી બંધ 
કરવાનો ભય ઊભો થયો છે. જાણકારોના િતે હજી 
પણ દેશના િોટા જૂથે ર્સી લીધી નથી. સવાસથય 
મનષણાતો અનય્સાર હોસસપટલિાં ભરતી થનારા 
અને જીવ ગયિાવનારા લોકોિાં િોટાભાગના દદલી 

વેસક્સન નહી લેનારા છે. મનષણાતો કોરોના વેસક્સન 
નહી લેનારા લોકો પર કોરોનાના ગંભીર ્સંક્િણનો 
ભય હોવાનં જણાવી ્ઝિપથી વેસક્સનની તક ્ઝિપી 
લેવાની લોકોને ચેતવણી આપી રહ્ા છે. બાઇિેને 
ઘરે-ઘરે જઇને લોકોનો કોરોના ટેસટ કરવાની 
અપીલ કરતાં રેમપિ ટેસટ ઉપર ભાર િૂકયો છે. 
તેિણે જણાવયયં હતયં કે અિેડરકન ્સરકાર ૨૮ કરોિ 
ટેસસટંગ ડકટની ખરીદી કરશે અને ્સાથે દેશની 
તિાિ શાળાઓિાં રેગયયલર ટેસસટંગ પ્રોગ્ાિ ચાલય 
રાખવા આદેશ કયસો હતો.  

USમાં સપ ટ્ેમ્બરમાં કોરોના ઘાતક, દૈનનક 2000 મોત
શરિ્ટનમાં કોશરિીલડને માનયતા, સર્ટ્વ સામે રાંધારચકા

ભારતમાં સીરમ ઇન્સ્ટિટિયૂટિ દ્ારા ઉત્ાદિત કરાતી કોરોના રસી કોવિશીલ્ડને મા્સયતા નહીં 
આ્િા મુદ્દે ભારત સરકારદે નોંધાિેલા ઉગ્ર વિરોધના એક દિિસ બાિ બુધિારદે વરિદટિશ સરકારદે 
સીરમ દ્ારા ઉત્ાદિત કોવિશીલ્ડને મા્સયતા આ્ી િીધી હતી. જોકે વરિટિન સરકાર દ્ારા કરાયેલી 
જાહદેરાત છતાં વરિટિનનો પ્રિાસ કરિા ઇચછતા ભારતીયોને કોઇ રાહત મળી નથી કારણ કે ૪ 
ઓકટિોબરદે સિારના ૪ કલાકથી અમલમાં આિનારા નિા વનયમો અંતર્ગત ભારતીય પ્રિાસીઓને 
૧૦ દિિસ ક્ોર્સટિાઇન રહદેિું જ ્્ડશે. વરિટિનની સરકારદે સીરમની કોવિશીલ્ડ સામેના િાંધા 
ચાલયા નહીં તેથી હિે વરિટિને ભારતમાં કોવિન એ્ દ્ારા જારી કરાતા િેનકસનના સદટિ્ગ સામે િાંધો 
ઉઠાવયો છદે. વરિટિનના અવધકારીઓએ જણાવયું હતું કે, ભારતીય પ્રિાસીઓએ કોવિશીલ્ડના બે 
્ડોઝ લીધા હોિા છતાં િેનકસન સદટિ્ગ ્રની શંકાઓના કારણે ૧૦ દિિસ ક્ોર્સટિાઇન રહદેિું ્્ડશે. 
અમને કોવિશીલ્ડ સામે કોઇ િાંધો નથી ્રંતુ ભારતમાં અ્ાતા િેનકસન સદટિ્ગ ્ર શંકા છદે.   વિશ્વ 
આરોગય સંરઠન(ઉઁર્ં)ના િ્ડાએ બુધિારદે કોવિ્ડ-૧૯ િેનકસનની વનકાસ ્ુનઃ શરૃ કરિાના 
વનણ્ગય માટિદે ભારતનો આભાર મા્સયો હતો. અમેદરકાના ્સયૂયોક્કમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાનું 76મું 
સત્ર ચાલી રહ્ં છદે. જો કે હિે તેમાં કોરોના િાઈરસની એ્સટ્ી થતાં ફફ્ડાટિ ફેલાયો છદે. UNGAની 
બુધિારદે મળદેલી બેઠકમાં ભાર લેિા ્હોંચેલા રિાઝીલના ્િા્્થય મંત્રી માસસેલો ક્ેરોરાનો દર્ોટિ્ગ 
કોરોના ્ોવઝદટિિ આવયો છદે. તેઓ અનેક નેતાઓના સં્ક્કમાં આવયા હતા.

મેલબોન્ગથી ૧૧૦ માઇલ િૂર મે્સસદફલ્ડ નરરમાં એ્ી સે્સટિર ધરાિતો સિીનો 
સૌથી શવક્તશાળી ૬.૦ની તીવ્રતા ધરાિતો ભૂકં્ આવયો હતો. જેના ્રલે 
મેલબોન્ગમાં ઇમારતો ધ્ૂજી ઊઠતાં લોકો ઘરોની બહાર િો્ડી રયાં હતાં. મેલબોન્ગની 
સ્ડકો ્ર ઇમારતોમાંથી િેરવિખેર થયેલો કાટિમાળ ખ્ડકાયો હતો. મુખય આંચકો 
વિકટિોદરયા ્ટિદેટિથી ૭૦૦ દકમી િૂર આિેલા તા્માવનયામાં ્ણ અનુભિાયો હતો.

ઓસ્ટ્ેશલયામાં 6.0નો પ્રચંડ ભૂકં્પ, 
700 રકમી દૂર આંચકો અનુભરાયો
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સ્લો ઓવર રેટ માટે સેમસનને જંગી દંડ
દુબઇઃ આઇપીએલમાં મંગળવાર રાત્રે છેલ્ા બોલ સુધી 
રોમાંચક મરેચમાં રાજસ્ાન રોયલસરે પંજાબ કકંગસનરે બરે રન્ી 
પરાજય આપયો હતો. આ મરેચમાં રાજસ્ાનની ટીમરે વવજય 
મરેળવયો હોવા છતાં તરેના સુકાની સંજૂ સરેમસનનરે સલો ઓવર 
રેટ માટે ૧૨ લાખ રૂવપયાની જંગી રકમનો દંડ ફટકારવામાં 
આવયો છે. આઇપીએલના વનયમ મુજબ પ્રતયરેક ટીમરે ૯૦ 
વમવનટમાં ૨૦ ઓવર નાખવાની હોય છે. રાજસ્ાનની પ્ર્મ 
ભૂલ હોવાના કારણરે તરેના સુકાનીનરે માત્ ૧૨ લાખ રૂવપયાનો 
દંડ કરાયો છે. 

રાજસ્ાને પંજાબને બે રન્ી હરાવ્યં
દુબઇઃ છેલ્ી ઓવર સુધી અતયંત રોમાંચક બનરેલી મરેચમાં 
રાજસ્ાન રોયલસરે હારની બાજી જીતમાં ફેરવીનરે પંજાબ કકંગસનરે 
છેલ્ા બોલરે બરે રન્ી પરાજય આપયો હતો. પંજાબનરે છેલ્ી 
ઓવરમાં વવજય માટે ચાર રનની જરૂર હતી પરંતુ તયાગીએ બરે 
વવકેટ ઝડપવા ઉપરાંત માત્ એક જ રન આપીનરે ટીમનરે વવજય 
અપાવી દીધો હતો. રાજસ્ાનરે ૧૮૫ રન બનાવયા હતા જરેમાં 
ઓપનર ઇવવન લૂઇસના ૩૬, યશસવી જયસવાલના ૪૯ ત્ા 
મવહપાલ લોમરોરના ૪૩ રન મુખય હતા. પંજાબની ટીમ ૨૦ 
ઓવરમાં ચાર વવકેટે ૧૮૩ રન બનાવયા હતા. 

ÃkkuELx xuçk÷
xe{ {u[ Sík nkh ÃkkuELx
કદલહી 9 7 2 14
ચરેન્ાઈ 8 6 2 12
બેંગલુરુ 8 5 3 10
કોલકાતા 9 4 5 8
રાજસ્ાન 8 4 4 8
મુંબઈ 9 4 5 8
પંજાબ 9 3 6 6
હૈદરાબાદ 8 1 7 2

કલકત્તાનો સતત બીજો વિજય, મુંબઈ હતાયુું
ઇંગલરેનડની કાઉનટી ચરેમ્પયનવશપ 
વરિકેટમાં એક મુકાબલો માત્ દોઢ 
કદવસમાં પૂરો ્ઇ ગયો હતો. બીજા 
કદવસની રમતના અડધા કલાકમાં 
જ મરેચનું પકરણામ આવી ગયું હતું. 
એસરેકસ અનરે નો્્થ્પટનશાયર 
વચ્રેની મરેચમાં આ બનાવ બનયો હતો. 
એસરેકસની ટીમરે એક ઇવનંગ અનરે 
૪૪ રન્ી વવજય હાંસલ કયયો હતો. 
એસરેકસરે પોતાની એકમાત્ ઇવનંગમાં 
૧૭૦ રન બનાવયા હોવા છતાં તરે મરેચ 
જીતવામાં સફળ રહી હતી. નો્્થ્પટનની 
ટીમરે પ્ર્મ દાવમાં ૮૧ ત્ા બીજા દાવમાં 
માત્ ૪૫ રન બનાવયા હતા. 

દુબઇઃ ભારતીય વવમરેનસ વરિકેટ ટીમની 
સુકાની વમતાલી રાજરે ઓસટ્રેવલયા સામરે 
મંગળવારે રમાયરેલી પ્ર્મ વન-ડરેમાં 
પોતાની ઇનટરનરેશનલ કારકકદદીમાં ૨૦ 
હજાર રન પૂરા કરવાની વસવધિ મરેળવી 
હતી. વમતાલીએ આઇસીસી વવમરેનસ 
વન-ડરે રેમનકંગની બરેટસવુમનની 
યાદીમાં પોતાનું ટોચનું સ્ાન પણ 
જાળવી રાખયું છે. નયૂઝીલરેનડની  
એમી સરેધરવરેઇટે ટોચની પાંચ 
ખરેલાડીઓમાં ફરી્ી સ્ાન મરેળવયું 
છે. વમતાલીના ૭૬૨ રેકટંગ પોઇનટ છે.  
ટોપ-૧૦માં ભારતની સમૃવત મંધાના 
સાતમા રિમરે છે. 

ઇંગ્્શ કાઉનટી ઃ એક જ 
દદવસમાં ૨૫ વવકેટ પડી, 
દલોઢ દદવસમાં મેચ પૂરી

ICC રેગનકિંગઃ વવમેનસ 
વન-ડેમાં વમતા્ી રાજેે 

ટલોચનયં સ્ાન જાળવી રાખ્યં

મયંબઇ ઇગનડ્નસ ૬/૧૫૫, કલો્કાતા ૩/૧૫૯
અબુ ધાબી: મિડલ ઓડ્ડરિાં પેસ 

બોલસસે કરેલી ચુસ્ત બોમલંગ બાદ વેંકટેશ 
ઐયર અને રાહુલ મરિપાઠીએ નોંધાવેલી 
અણનિ અડધી સદીની િદદથી કોલકા્તા 
નાઇટ રાઇડસસે આઇપીએલ ટી૨૦ 
મરિકેટ લીગિાં રિાયેલી ૩૪િી િેચિાં 
િુંબઇ ઇન્ડય્સને સા્ત મવકેટે પરાજય 
આપીને સ્ત્ત બીજો મવજય હાંસલ કયયો 
હ્તો. કોલકા્તાની ટીિે ટોસ જી્તીને 
પ્રથિ ફિન્ડંગ કરવાનો મનણ્ડય કયયો 
હ્તો. િુંબઇની ટીિે છ મવકેટે ૧૫૫ 
રન બનાવયા હ્તા. જેના જવાબિાં 
કોલકા્તાની ટીિે ૧૫.૧ ઓવરિાં રિણ 
મવકેટના ભોગે ૧૫૯ રન બનાવીને 
મવજય િેળવી લીધો હ્તો. કોલકા્તાની 
ટીિ િાટે ઓપનર શુભિન મગલ (૧૩) 
અને વેંકટેશ ઐયરે પ્રથિ મવકેટ િાટે 
રિણ ઓવરિાં ૪૦ રનની ભાગીદારી 
નોંધાવીને આરિિક શરૂઆ્ત કરી હ્તી. 
ઐયર અને રાહુલ મરિપાઠીએ બીજી મવકેટ 
િાટે ૮૮ રન ઉિેરીને ટીિને મવજય 

ચેન્નઈનલો મયંબઈ સામે ૨૦ રને વવજ્
દુબઈઃ આઈપીએલની આ વસઝનના બીજા તબક્ામાં ચરેન્ઈ અનરે 
મુંબઈની મરેચ રોમાંચક રીતરે શરૂ ્ઈ હતી. ચરેન્ઈના ૧૫૭ રનના 
ટાગગેટનરે ચરેઝ કરવા ઉતરેલી મુંબઈની ટીમ લ્ડી ગઈ હતી. ચરેન્ઈના 
બોલસ્થ દ્ારા સમયાંતરે પાડવામાં આવરેલી વવકેટોનરે પગલરે મુંબઈ માત્ 
૧૩૬ રન નોંધાવી શકયું હતું. બરેકટંગમાં ધબડકા બાદ બોવલંગમાં 
ચરેન્ઈના ખરેલાડીઓનો દબદબો જોવા મળયો હતો. આ સા્રે જ ચરેન્ઈએ 
મુંબઈનરે ૨૦ રનરે પરાજય આપયો હતો. 

દદલહી સામે હૈદરાબાદનલો ‘સનસેટ’ ્્લો
દુબઇઃ બોલસ્થના વશસતબધિ પ્રદશ્થન બાદ ટોચના બરેટસમરેનોએ નોંધાવરેલા 
ઉપયોગી રનની મદદ્ી કદલહી કેવપટલસનરે અહીં રમાયરેલી  આઇપીએલ 
ટી૨૦ લીગની ૩૩મી મરેચમાં સનરાઇઝસ્થ હૈદરાબાદનરે કોઇ પણ મુશકેલી વવના 
આઠ વવકેટે પરાજય આપીનરે પોઇનટ ટેબલમાં ટોચનું સ્ાન હાંસલ કરી લીધું 
હતું. ટોસ જીતીનરે પ્ર્મ બરેકટંગ કરનાર હૈદરાબાદની ટીમરે ૨૦ ઓવરમાં નવ 
વવકેટે ૧૩૪ રન બનાયા હતા. તરેના જવાબમાં કદલહીની ટીમરે ૧૭.૫ ઓવરમાં 
બરે વવકેટે ૧૩૯ રન બનાવીનરે આસાન વવજય મરેળવી લીધો હતો. 

કલો્કાતાએ બેં્્લોરને ૯ વવકેટે કચડી નાખ્યં
અબુ ધાબી ઃ મસપનર વરુણ ચરિવતદી અનરે વવદેશી ખરેલાડી આનદ્રે રસરેલરે કરેલી 
ઘાતક બોવલંગ બાદ ઓપનસ્થ શુભમન વગલ અનરે વેંકટેશ ઐયરે નોંધાવરેલી ૮૨ 
રનની ભાગીદારી વડરે કોલકાતા નાઇટ રાઇડસગે અહીં રમાયરેલી આઇપીએલ 
ટી૨૦ લીગની મરેચમાં રોયલ ચરેલરેનજસ્થ બેંગલોરનરે નવ વવકેટે પરાજય આપયો 
હતો. કોહલીએ ટોસ જીતીનરે પ્ર્મ બરેકટંગ કરવાનો વનણ્થય કયયો હતો પરંતુ 
તરેની પૂરી ટીમ ૧૯ ઓવરમાં માત્ ૯૨ રનના સકોરે ઓલઆઉટ ્ઇ ગઇ હતી. 

ઐમ્તહામસક મનણ્ડયઃ મરિકેટિાં 
હવે બેટસિેનના બદલે ‘બેટર કે 
બેટસ્ડ’ લખવા MCCનો મનણ્ડય

્ંડન
િેફરલબોન્ડ મરિકેટ ક્લબ (એિસીસી) ્તેના 

મનયિોિાં એક ઐમ્તહામસક મનણ્ડય લીધો છે. 
એિસીસીએ બેટસિેનના સથાને જે્ડર ્યયૂટ્રલ 
પ્રથાના આધારે હવે બેટર કે બેટસ્ડ શબદનો ઉપયોગ 
કરવાની જાહેરા્ત કરી છે. એિસીસીની સમિમ્તએ 
આ િોટો િેરિારને િંજુરી પણ આપી દીધી છે. 
મરિકેટના મનયિો ઘડનારી સંસથા એિસીસીનું િાનવું 
છે કે જે્ડર ્યયૂટ્રેમલટી શબદનો ઉપયોગ ્તિાિના 
એક થવાના કારણે મરિકેટની નસથમ્ત સુધારવાિાં 
િદદરૂપ બનશે. એિસીસીએ આ િેરિાર 
્તાતકામલક અસરથી કયયો છે.  એિસીસીએ જણાવયું 
હ્તું કે ક્લબની મવશેષ કાનયૂની સલાહકાર સમિમ્ત 
દ્ારા પ્રારંમભક ચચા્ડ કરવાિાં આવી હ્તી.

િમનકા બરિાના મવવાદિાં 
હાઇકોટટે TTFના મનયિ 

ઉપર વચગાળાનો સટે લાદ્ો
નવી દદલહી

ફદ્હી હાઇકોટટે ભાર્તની સટાર ખેલાડી િમનકા 
બરિાએ કરેલી અરજીના સંદભ્ડિાં સુનાવણી કરીને 
જે ખેલાડી નેશનલ કેમપિાં હાજર રહેશે ્તેિની જ 
ટીિિાં પસંદગી કરવાિાં આવશે ્તેવા ટેબલ ટેમનસ 
િેડરેશનના મનયિ ઉપર વચગાળાનો સટે લાદી દીધો 
હ્તો. હાઇકોટટે કે્દ્રને પણ ્તપાસ કરવાનો પણ 
આદેશ આપયો હ્તો. હાઇકોટટે કે્દ્રને ચાર સપ્ાહિાં 
આ ્તપાસ પયૂરી કરવાનો મનદટેશ કયયો છે. િમનકાએ 
િેડરેશનના મનયિ ઉપર સટે લાદવાની અપીલ 
કરીને જણાવયું હ્તું કે િેડરેશનની પસંદગી પ્રમરિયા 
પારદશ્ડક નથી અને િારી જેિ ખેલાડીઓને મનશાન 
બનાવવાિાં આવે છે જે રિ્ત ્તથા ખેલાડીના 
મહ્તોની મવરુદ્ધિાં છે.
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