પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

ચે��ય� લીગમાં રાેના�ાેનાે
�વક્રમી 136માે ગાેલ
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નાણાકીય કાૈભાંડાે
અને મજૂરાેની
સમ�ાથી અનેક
પ્રાેજે� અટવાયા

ચીનના BRI �ોજે�ટથી ૪૨ દ�શને
માથે GDPના 10 ટકાથી વધુ દ�વું

પ્રાેજે� સાથે સંકળાયેલા 165 દેશાેનું દેવું 385 અબજ ડાેલર થઈ ગયું છે ઃ અેઈડડે ટા દ્વારા થયેલા અ�ાસનું તારણ

ઈક્વાડોરની જેલમાં ગ�ગવોર, 116
ક�દીનાં મોતઃ કટોકટી �હ�ર કરાઈ
�હ� સામાં 80 કરતાં વધુ ઘાયલઃ 400 પાેલીસ જવાનાેને જેલમાં તૈનાત કરાયા

શાંઘાઈ
ચીન દ્વારા તેનાં મહ�વાકાંક્ષી બેલ્ટ
એન્ડ રોડ ઇિનિશયે�ટવ ઇન્ટરનેશનલ
ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ પ્રોજેક્ટ માટ�
અમે�રકા તેમજ અન્ય મહ�વનાં
દ�શોની સરખામણીમાં ૨ઃ ૧ જેટલો
એટલે ક�, દર વષ� બમણો લગભગ
૮૫ અબજ ડોલરથી વધુનો ખચર્ કર�
છ�. મહ�વની વાત એ છ� ક�, તેનાં આ
પ્રોજેક્ટને કારણે ૪૨ દ�શો દ�વાની
જંગી �ળમાં ફસાઈ ગયા છ�. આ
૪૨ દ�શોનું દ�વું �ડીપીના ૧૦ ટકા
વધી ગયું છ�. એઈડડેટા દ્વારા કરવામાં
આવેલા અભ્યાસમાં જણાવાયું છ� ક�,

ચીનનાં ૧૩,૪૨૭ પૈક� ૩૫ ટકા
પ્રોજેક્ટ BRIને લગતા છ� અને આ
પ્રોજેક્ટ નાણાક�ય કૌભાંડો તેમજ
મજૂરોને લગતી સમસ્યાથી અટવાયો
છ�. લોકો તેનો િવરોધ કરી રહ્યા છ�.
પયાર્વરણીય સમસ્યા પણ તેને નડી
રહી છ�. ચીન આ પ્રોજેક્ટ નાણાક�ય
સહાયને બદલે સાથી દ�શોને લોન
આપીને ચલાવી ર�ં છ� જેમાં સાથી
દ�શો પરનો લોનનો બોજ સતત વધી
રહ્યો છ�. લોન કમ સહાયનું પ્રમાણ
૩૧ઃ૧ નું છ�. આ પ્રોજેક્ટ સાથે
સંકળાયેલા ૧૬૫ દ�શોનું દ�વું ૩૮૫
અબજ ડોલર થઈ ગયું છ�.

વીજળીની અછતથી ચીનના
ગ્રોથનો અંદાજ ગોલ્ડમેન
સાશે ઘટાડી 7.8% કય�

ચીનમાં વીજળીની તીવ્ર અછત સ�ર્ઈ છ�.
આને કારણે ગોલ્ડમેન સાશ દ્વારા ચાલુ વષર્
માટ� ચીનનો ગ્રોથનો અંદાજ ઘટાડીને ૭.૮ ટકા
કરાયો છ�. જે અગાઉ ૮.૨ ટકા નક્કી કરવામાં
આવ્યો હતો. ચીનની રીઅલ એસ્ટ�ટ ક�પની
એવરગ્રાન્ડ ગંભીર નાણાક�ય સંકટમાં સપડાઈને
નાદારીનાં આર� આવીને ઊભી છ�. જે ૨૦૦૮માં
અમે�રકામાં લેહમેન દ્વારા સ�ર્યેલા હાઉિસંગ
કટોકટી જેવી �સ્થિત સ� શક� છ�. આની માઠી
અસરો આખા િવશ્વનાં બ�રો તેમજ ઇકોનોમી
પર પડી શક� છ�.

ગ્વાયાિક્વલ
ઈક્વાડોરમાં
ગ્વાયાિક્વલમાં
આવેલી જેલમાં ક�દીઓની બે ગ�ગ
વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. એમાં
૧૧૬ ક�દીનાં મોત અને ૮૦ કરતાં
વધુને ઈ� પહ�ચી હતી. જેલમાં
પ્રભુત્વ સ્થાપવા માટ� બે જૂથ વચ્ચે
િહ�સા થઈ હતી. આ િહ�સા પછી
ઈક્વાડોરના પ્રમુખે કટોકટી �હ�ર
કરી છ�. ઈક્વાડોરમાં આંતરરા�ીય
ડ્રગ્સનું ર�કટ� ચલાવતા ક�દીઓના બે
જૂથો વચ્ચે પ્રભુત્વ જમાવવા માટ�
જેલમાં િહ�સક અથડામણ થઈ હતી.
આ જેલની િહ�સક આગ અન્ય જેલોમાં
ન પહ�ચે તે માટ� પ્રમુખે દ�શમાં

ઈમરજન્સી લાગુ કરીને જેલોમાં
સૈિનકોની તૈનાતી કરી છ�. જે જેલમાં
િહ�સા થઈ ત્યાં વધુ ૪૦૦ પોલીસ
જવાનોનો કાફલો તૈનાત કરી દ�વામાં
આવ્યો હતો. પ્રમુખ ગુલમ
ે � લાસોએ
જણાવ્યું હતું ક� જેલમાં જે િહ�સા થઈ

તે દુખદ છ�. જેલમાં જે ઘટના બની
તેની તપાસ શરૃ કરવામાં આવી છ�.
જેલ પ્રશાસને ક�ં હતું ક� ઈક્વાડોરની
જેલમાં અંદાજે ૪૦ હ�ર ક�દીઓ
બંધ છ�. એમાં મોટાભાગના �મન
ટ્રા�ફ�ક�ગ અને ડ્રગ્સના ગુનગ
ે ારો છ�.
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2019 કરતા પણ 2020માં 13000 ઓ��છા બાળક�ોન�ો જન્મ થય�ો, બે મહિનામાં ઘર�ોમાં બાળક�ોના જન્મનું પ્રમાણ 20% રહ્યું

ટોરોન્ટો
સ્ટેટિકસ કેનેડાના એક અહેવાલ
મુજબ 2020માં કેનેડાનો વાર્ષિક જન્મ
દર 2006 કરતા ઘણો નીચો રહ્યો હતો.
2019 કરતા 13000 ઓછા બાળકોનો
જન્મ થયો છે. ગયા વર્ષે દેશભરમાં
3,58,604 બાળકો જન્મ્યા હતા. જેમાં
યુકોનનો સમાવેશ થતો નથી.
મંગળવારે બહાર પાડવામાં આવેલા
આંકડા મુજબ સ્ટેટ કેન તરફથી જન્મ દર
ઘટવા બાબતે જણાવ્યું હતું કે, 2016થી

રાષ્ટ્રીય ધોરણે જન્મદરમાં ઘટાડો થઇ
રહ્યો છે. આ વર્ષે 2019 કરતા નોંધપાત્ર
ઘટાડો થયો હતો અને આશરે 3,72,000
બાળકોનો જન્મ થયો હતો.
આ સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે,
2020માં જન્મદર ઘટવાના અનેક કારણો
છે. કોવિડ-19ના રોગચાળાના કારણે
આંતરરાષ્ટ્રીય વસાહતીઓનો ઘટાડો થયો
હતો અને પ્રવાસ પર પ્રતિબંધ મુકવામાં
આવ્યો હતો. તેને પરિણામે નવા માતાપિતાઓમાં જન્મનો દર નીચો રહ્યો હતો.

કોવિડ-19 રોગચાળા સિવાય
શાળાઓ અને ડે-કેર બંધ રહેતા નોકરી
ગુમાવનારાઓ આર્થિક અચોક્ક્સતામાં
મુકાઈ ગયા હતા. તેના કારણે કેટલાક

પરિવારોએ બાળકોને જન્મ આપવાનું
મુલ્તવી રાખ્યું હતું અને તેથી જન્મ
દર ઘટયો છે. કેનેડામાં છેલ્લા 20 વર્ષ
દરમિયાન વર્ષ 2016માં જન્મનું પ્રમાણ
સૌથી વધુ હતું અને આશરે 3,83,000
બાળકોનો જન્મ થયો હતો. બીજું એક
નોંધપાત્ર પાસું એ છે કે, 2020માં
હોસ્પિટલમાં પ્રસુતિ માટે આવનારાઓની
સંખ્યામાં મોટો ઘટાડો થયો હતો.
હોસ્પિટલ સિવાય બાળકોને જન્મ
આપવાનું પ્રમાણ વધીને 2.1% એટલે કે

7,606 થયું હતું. જે એક દાયકા કરતા
પ્રમાણમાં ઘણો ઊંચો દર છે. રાજ્ય
કક્ષાએ ઓન્ટેરિયો અને આલ્બર્ટામાં
બાળકોને ખાનગીમાં જન્મ આપવાનું
પ્રમાણ ભારે ઓછું રહ્યું હતું. કોવિડનો
પ્રારંભ થતા સાથે જ હોસ્પિટલ સિવાય
ખાનગીમાં મોટાપાયે બાળકોના જન્મ
થયા હતા. સ્ટેટ કેને નોંધ્યું હતું કે
એપ્રિલથી મે 2020 સુધી હોસ્પિટલ
સિવાય ઘરોમાં 1526 બાળકોનો જન્મ
થયો હતો.

ટોરોન્ટો
ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆતમાં
ઓન્ટેરિયો ખાતે કામ કરી રહેલા
કામદારોના લઘુતમ વેતનમાં વધારો
થશે.
2018-2020
દરમિયાન
રોજગારીના દરમાં ઘટાડો કરવામાં
આવ્યો હતો અને પ્રતિ કલાકે
આપવામાં આવતા પગાર 14 ડોલર
સુધી સીમિત કરવામાં આવ્યો હતો.
જો કે, ઓક્ટોબરની પહેલી તારીખથી
ઓન્ટેરિયોમાં લઘુતમ વેતનમાં 10
સેન્ટનો વધારો કરી 14.25થી 14.35
ડોલર કરવામાં આવ્યો હતો.
વિદ્યાર્થીઓ અને લીકર સર્વર્સ બંનેને
રાજ્યના લઘુતમ વેતન ધારા અંતર્ગત

પગાર આપવામાં આવે છે. તેમને પણ
10 સેન્ટનો વધારો મળશે. વિદ્યાર્થીઓના
રોજમાં 10 સેન્ટનો વધારો કરતા તે
13.40થી વધીને 13.50 ઉપર પહોંચશે.
જયારે લિકર સર્વર્સના રોજમાં 10
સેન્ટનો વધારો થતા 12.45 થી 12.55
થશે. શિકાર, માછીમારી, વાઇલ્ડરનેસ
ગાઈડના રોજીના દરમાં પ્રતિ કલાકે
25 સેન્ટનો વધારો કરવામાં આવશે.
જે વધીને 71.75 પર પહોંચશે. એવા
કર્મચારીઓ કે જેઓ ઘરમાં કામ કરે
છે અને પગાર આપવામાં આવે છે
તેમની રોજીમાં પણ 10 સેન્ટનો વધારો
કરવામાં આવશે અને પ્રતિ કલાકે તેમને
15.80 ડોલર ચુકવવામાં આવશે.

આલ્બર્ટા હેલ્થકેરે આઈસીયુમાં 312 ઓન્ટેરિયોમાં ઓક્ટોબર 2022થી
લઘુ
ત
મ
વે
ત
નમાં
વધારો
થવાના
સં
ક
ત
ે
દર્દીને દાખલ કરી નવો વિક્રમ સર્જ્યો
દર્દીઓ�� દ્વારા અવાર-નવાર આ�ઈસીયુની જગ્યા વધારવા માંગણી કરવામાં આ�વી હતી

ઓન્ટેરિયો
મહારોગચાળાની ચોથી લહેરમાં
હેલ્થકેર વિભાગે વિક્રમજનક દર્દીઓને
આઈસીયુમાં દાખલ કરી નવો વિક્રમ
સર્જ્યો છે. આઈસીયુઈમાં દાખલ કરવામાં
આવેલા 12 દર્દીઓ મોટાભાગે કોવિડથી
પીડિત હતા એમ હેલ્થકેર સર્વિસના
પ્રવક્તાએ સોમવારે સવારે એક નિવેદનમાં
જણાવ્યું હતું.
નિવેદનમાં પ્રવક્તાએ કહ્યું હતું કે,
દર્દીઓ દ્વારા અવાર-નવાર આઈસીયુની
જગ્યા વધારવા માટે માંગણી કરવામાં

આવી હતી. એએચએસે જણાવ્યું હતું
કે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી આઈસીયુમાં
દર્દીઓની ટકાવારીમાં 11 ટકાનો
વધારો થયો છે. હાલમાં આલ્બર્ટામાં
370 આઈસીયુ બેડ છે, એમાં હાલમાં
197નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
જેમાં સર્જિકલ બેડનો પણ સમાવેશ થાય
છે. એએચએસ તરફથી જણાવવામાં
આવ્યું હતું કે, કેલગેરી ઝોનમાં 67
વધારાના બેડના ઉમેરા સાથે આઈસીયુ
બેડની સંખ્યા 133 થઇ હતી. એડમન્ટન
ઝોનમાં 86 ટકા વધારાના બેડ સાથે

કુલ 158 આઈસીયુબેડ થયા છે. આમ
બેડની ક્ષમતામાં 87 ટકાનો વધારો
થયો છે. વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું હતું કે,
અમે આલ્બર્ટામાં આરોગ્ય સેવાઓ
પડી ભાંગે એવી સ્થિતિમાં પહોંચી ગયા
હતા. મહત્વની આરોગ્ય સેવાઓમાં
સ્પેશિયલાઈઝડ કર્મચારીઓની જરૂરિયાત
હતી. પરંતુ તેના માટે ઘણી જહેમત ઉઠાવી
પડી હતી અને વધતા જતા દર્દીઓની સાથે
આઈસીયુની માંગ પણ વધતી જતી હતી.
પરિણામે પ્રત્યેક દર્દી દીઠ એક નર્સનો
વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
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પ્રવાસન ક્ષેત્ર માટે ભંડોળ આપવાના નિર્ણયને અાવકાર

100 મિલિયન ડ�ોલર ફાળવાયા બાદ હવે અરજીઓ�� સ્વીકારાશે, પ્રવાસન ઉદ્યોગને વર્ષ 2020-21 દરમિયાન 50 ટકા ખ�ોટ ગઈ
ઓન્ટેરિયો
ટોરોન્ટોમાં બે સક્રિય સંગીત
શાળાઓએ આ સમાચારોને આવકાર
આપતા કહ્યું હતું કે, ઓન્ટેરિયોની સરકારે
કોવિડ 19 રોગચાળાનો ભોગ બનનાર
પ્રવાસન ઉદ્યોગને રાહત આપવા માટે
100 મિલિયન ડોલરનું ભંડોળ જાહેર
કર્યું છે. તે આ ઉદ્યોગને મોટી રાહત પુરી
પાડશે. કોહેને જણાવ્યું હતું કે, જે જાહેરાત
કરવામાં આવી છે તે ખરેખર ઉત્સાહવર્ધક
છે. કારણ કે, અમે પણ આ રોગચાળાનો
ભોગ બન્યા છીએ અને લાંબા સમય સુધી

અમારા ધંધા બંધ રાખવા પડ્યા હતા.
ફરીથી વ્યવસાયની શરૂઆત કરનારે
જણાવ્યું હતું કે, અમે હજુ પણ સેમી
લોકડાઉનનો સામનો કરી રહ્યા છીએ.
જેફ કોઈન કલેક્ટીવ કોન્સર્ટ અને લીઝ
પેલેસ તથા હોસ શુ ટેવર્નના મલિક અને
સંસ્થાના અધ્યક્ષે કહ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકાર
અથવા શહેરની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની
સંસ્થાઓ તરફથી લાઈવ મ્યુઝિક ક્લબ
સ્થળો, કલાકારો કે સંગીત અને મનોરંજન
સાથે સંકળાયેલા લોકો અને ઉદ્યોગોને
ટોરોન્ટોમાં કોવિડ મહામારીને કારણે

અન્ય ક્ષેત્રોની જેમ ભારે નુકશાન થયું છે.
રેસ્ટોરન્ટ્સ અને પ્રવાસનના સંચાલકોને
જે નુકશાન થયું છે તેમને સરકારના આ
નિર્ણયથી ઘણી રાહત થશે. જો કે, હકીકતે
અમે એ જાણતા નથી કે, આ ભંડોળ કઈ
રીતે મદદ કરશે. આ એક સખત સ્પર્ધા
ધરાવતો ઉદ્યોગ છે અને આ ભંડોળ
બાબતે અમે બહુ ઝાઝું જાણતા નથી.
આમ છતાં ઓન્ટેરિયોનું રાજ્ય હજુ પણ
ત્રીજી લહેરનો સામનો કરી રહ્યો છે. ત્યારે
સરકારી જાહેરાત અમારા માટે રાહતરૂપ
નીવડશે. લોજ, પ્રવાસી બોટ, સ્કી સેન્ટર,

લાઈવ પરફોર્મન્સ સ્થળો, સિનેમા
ડ્રાઈવ, ઈન થિયેટર્સો તથા એમ્યુઝમેન્ટ
અને વોટરપાર્કસ જેવા ઇંગ્લિશ પ્રવાસન
ઉદ્યોગોને પ્રાદેશિક ટેકો મળવો જરૂરી છે
એમ મેક ઓડે જણાવ્યું હતું અને કહ્યું
હતું કે, આ ભંડોળથી પ્રાદેશિક પ્રવાસન
ઉદ્યોગને રાહત મળશે. પ્રવાસન ઉદ્યોગને
વર્ષ 2020-21 દરમિયાન 50 ટકા ખોટનો
સામનો કરવો પડ્યો છે, જે વર્ષ 2019ની
સરખામણી કરતા વધુ નુકસાન દર્શાવે
છે. આ પ્રોગ્રામ માટે 13મી ઓક્ટોબરથી
અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે.

મિસીસાગા
ગુજરાતી સિનિયર્સ સમાજ દ્વારા
ડોરસેટ કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતુ.
કેમ્પને સફળ બનાવવા આયોજક
શ્રીકાન્તભાઈ,
ભારતી
ગાંધી,
મુકેશભાઈ, ભારતી ગજરીયા, વિરેન્દ્ર
ભાઈ, સુધાબેન ભટ્ટ, જગદીશભાઈ,
નીલાબેન શાહ, સુભાષ ભાઈ,
પુષ્પાબેન પટેલ તથા કનુકાકાને
અને સવિતા કાકી સક્રિય રહ્યા હતા.
૬ સપ્ટેમ્બરે વાતાવરણમાં ઉઘાડ
નીકળતા સભ્યોનો આનંદ બેવડાયો
હતો.
તમામ સભ્યો કોવિંડના નિયમોને
અનુસરીને બસમાં સવાર થયા બાદ
યાત્રા શરૂ થઈ હતી. જે બાદ Tim
Hortonમાં સ્ટોપેજ થતાં ચા કોફી
સાથે ભારતીબેન ગાંધી તથા મંજુબેન
લાડવાએ બનાવેલી ફરસી પુરીનો

સ્વાદ સૌએ માણ્યો હતો. ત્યારબાદ
બસ ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી અને તે
પછી હોલમાં સૌ ભેગા થયા હતા.
ત્યારબાદ મિત્રોએ બનાવેલા
થેપલા તથા વટાણા બટેટાનું શાક કે
જે ભારતીબેન ગજરીયા, પ્રફુલ્લાબેન
દેસાઈ, અને સુધાબેન ભટ્ટે બનાવ્યું
હતું. તેનો જમણવાર થયો હતો.
બપોર બાદ સૌ તળાવ તરફ ફરવા
ગયા. આ દરમિયાન સૌએ જૂના
સંસ્મરણો વાગોળ્યા હતા. જે બાદ
scavenger
hunt રમત
ભારતીબેન ગજરીયા અને હર્ષાબેન
મહેતાએ બધાને રમાડી હતી. સભ્યોને
word search Books અને
પેન ભેટ આપવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત ખાવાની સાધન
સામગ્રી તથા રોકડા donationનો
પણ સારો સહકાર મળ્યો હતો.

ટોરોન્ટો પ્રાંતના રાઇડિંગ ડ્રાઈવરો માટે ગુજરાતી સિનિયર્સ સમાજ ઓફ
કાઉન્સિલ તાલીમ ફરજિયાત બનાવાશે મીસીસોગાનો ડોરસેટ કેમ્પ યોજાયો

ટોરોન્ટો
ટ્રાન્સપોર્ટેશન કંપનીના ડ્રાઇવરોને તાલીમ આપવાની શરૂઆત
ટોરન્ટો સ્ટોરોન્ટોના રાઈડ ડ્રાઈવરો માટે ટોરોન્ટો સિટીની થઇ રહી છે. થોડા સમય પહેલા ટોરોન્ટો ઇન્ટરનેશનલ
કાઉન્સિલ ફરી વખત ફરજીયાત તાલીમ દાખલ કરશે. એક વર્ષ પિયરસન એરપોર્ટ પર સ્ત્રી મિત્ર સાથે જઈ રહેલા એક 28
અગાઉ નવા ડ્રાઈવરો માટે વ્યક્તિગત તાલીમ જરૂરી હોવાનો વર્ષીય યુવાનનું ઉબેર કંપનીના ડ્રાઇવરથી એક અકસ્માતમાં મોત
એક ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ કોવિડના થયું હતું અને તે બદલ એક કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
રોગચાળાને કારણે આ પ્રોગ્રામ આગળ વધી
ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું કે, માર્યા ગયેલા
શક્યો ન હોતો. હજારો ડ્રાઇવરોને તાલીમ
સીટી કાઉન્સિલની કેમેરોનનું મોત ગાર્ડિનર ખાતે ઉબેરનો
વિના લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યા હતા.
ડ્રાઈવર રોન્ગ સાઈડમાં વાહન ચલાવી રહ્યો
બે
ઠ
કમાં
નિર્ણય
થવાની
નિરિક્ષકોને આશા છે કે, આવતા સપ્તાહે
હતો, તેને કારણે થતા ડ્રાઈવરને જવાબદાર
મળનારી સીટી કાઉન્સિલમાં આ બાબતને
ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. ડ્રાઇવરોને વધુ
સંભાવના
નિર્ણાયક સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.
જવાબદાર બનાવવા શિસ્ત અને તાલીમ
એરલા ફિલિપ્સે કહ્યું હતું કે, મને લાગે છે કે, શહેરમાં વધુ આપવાની જરૂરત છે એમ ફિલિપ્સે જણાવ્યું હતું. આવતા
આ બાબતે આગળ વધવાની જરૂરત છે અને અવાર-નવાર સપ્તાહે કાઉન્સિલમાં કાઉન્સિલર ક્રિસ્ટિન વોન્ગ તરફથી એક
આ બાબતને મુલ્તવી રાખવી જોઈએ નહીં. તેણે ખુશી વ્યક્ત દરખાસ્ત રજુ કરવામાં આવશે. જેમાં ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ પૂરો ના
કરી હતી કે, ટોરોન્ટો શહેરની કાઉન્સિલ નવા વાહનો માટે કરવામાં આવે ત્યાં સુધી લાઇસન્સ ના આપવામાં આવે તેવી
ડ્રાઇવરોની તાલીમ ફરજીયાત બનાવી રહી છે અને 2019થી માંગણી કરવામાં આવશે.

કેનેડામાં 5G સુવિધા માટે હુવેઈની મદદનો
નિર્ણય ટૂંક સમયમાં કરાશે ઃ જસ્ટીન ટ્રુડો
ટોરન્ટો
ચાઈનીઝ ટેલિકોમ જાયન્ટ હુવેઈના એકઝીકયુટીવ મેન્ગ
વાન્ઝોહુને મુકત કરાયા બાદ કેનેડીયન નાગરિકો મિશેલ
સ્પાવર અને મિશેલ કોવરીગને મુકત કરાયા ન હોવાથી
હવે કેનેડા અને ચીન વચ્ચેના સંબંધોમાં હુવેઈ અવરોધરૂપ
બને એવી શકયતા છે. વિશ્વની સૌથી મોટી સ્માર્ટફોન પુરા
પાડનારી કંપની છે જે કેનેડામાં પણ બિઝનેસ કરે છે અને
દેશમાં ફાઈવ જીના વાયરલેસ નેટવર્ક માટે પ્રયાસરત છે.
જો કે, કેનેડાની સરકારે હજુ સુધી ચાઈનીસ કંપની સાથે
ફાઈવ જી નેટવર્ક માટે મંજુરી આપી નથી. મંગળવારે બપોરે

વડાપ્રધાન જસ્ટીન ટ્રુડોએ એમને પુછાયેલા હુવેઈ વિશેના
પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું હતું કે અમે જોયું છે કે, ઘણી કેનેડિયન
ટેલીકોમ કંપનીઓએ હુવેઈ સાથે કામ કરવાનું બંધ કર્યું છે.
અમે પણ બીજા વિકલ્પોની શોધમાં છીએ અને આવનારા
થોડા અઠવાડિયામાં જ અમે એ વિશે સત્તાવાર જાહેરાત પણ
કરીશું. યુનિર્વસિટી ઓફ ઓટાવાના સિનીયર ફેલો માર્ગારેટ
મેકકુવેગ જોન્સને કહ્યું હતું કે, કેનેડાએ હુવેઈ ઉપર પ્રતિબંધ
જલ્દીથી મુકી દેવો જોઈએ. કેમ કે, હુવેઈ ચીનની સરકાર
સાથે ગાઢ સંબંધો ધરાવે છે અને એટલે જ એને દૂર રાખવાનો
નિર્ણય લેવામાં સરળતા પણ રહેશે.

ઓન્ટેરિયો ખાણ અકસ્માતઃ 4000 ફુટની નોવા સ્કોસિયામાં કોવિડ-19ની અસર
ઉંડાઈએ કામદારો ફસાયાઃ 35ને બચાવાયા મંદ પડતા નોકરીની માંગમાં ઉછાળો

ઓન્ટેરિયો
ટોટેઈન માઈન સડબરી ઓન્ટેરિયો ખાતે ખાણ
અકસ્માતમાં ફસાયેલા 4 કામદારોને બહાર કાઢવા
પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે એમ વેલ કંપનીએ મંગળવારે
બપોરે જણાવ્યું હતું. ખાણમાં 39 કામદારો સપડાયા
હતા. તેમાંથી 35 ખાણ કામદારોને જુદી-જુદી
ઉંડાઇએથી બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી છે.
આ કામદારો 3000-4000 ફૂટની ઊંડાઇએ
સપડાયા હોવાનું વેલ કંપનીના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું
હતું. ડોક્ટરોની ટીમ ઘટનસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી
અને તેણે કામદારોને તપાસતા હળવી ઈજાઓ થઇ
હોવાનું નિદાન થયુ હતું.
30 કામદારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલા યુનાઇટેડ
સ્ટીલ વર્કર્સ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે,

કામદારોને પીવાનું પાણી, ખાદ્ય સામગ્રી અને
દવાઓ પહોંચાડવામાં આવી છે. આ એક જટિલ
પરિસ્થિતિ હતી. કામદારોની સલામતી અને રક્ષણ
માટે સાવધાનીના દરેક પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા
અને સપડાયેલા કામદારોને બહાર લઇ આવવા માટે
ભારે પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા એમ યુ.એસ.
ડબલ્યુ.ના પ્રવક્તા નિક લાર્કોલીએ જણાવ્યું હતું.
મદદ પહોંચવાના પ્રયત્ન બાબતે બાકી રહેલા 4
કામદારોના પરિવારોને બદલાતી જતી પરિસ્થિતિથી
વાકેફ રાખવામાં આવ્યા છે. સહાય ટુકડીમાં વેલ્સ
કંપનીના 58 લોકોની એક ટીમ અને ઓન્ટેરિયો
માઇન્સ રેસ્ક્યુ પણ આ પ્રયત્નોમાં મદદ કરી રહ્યા
છે. હાલની ખાણમાં 1200 મીટરથી વધુ ઊંડાઇએ
પહોંચવા માટે સંખ્યાબંધ સીડીઓ ચડવી પડી હતી.

ટોરન્ટો
ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. જે ક્ષેત્રોમાં રોજગારીને
કોવિડ -19ને પહોંચી વળવા માટે લેવામાં ભારે અસર પહોંચી હતી, તેમાં હોસ્પિટલ્સનો
આવેલા પગલાંને કારણે કામદારોની મૉટેપાયે છટણી સમાવેશ થાય છે.
કરવાની ફરજ પડી હતી. તેમાના કેટલાક ક્ષેત્રો બીજી
જો કે, કેટલીક જગ્યાએ નોકરીની માંગમાં
વ્યવસ્થા કરવામાં સફળ રહ્યા હતા.
ભારે વધારો થયો છે. જેમાં
ક�ોર�ોનાને કારણે
કેનેડામાં એક સરકારી અભ્યાસમાં
ફાયનાન્સિયલ ઓડિટર્સ અને
જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જે મ�ોટાભાગના સેકટરમાં એકાઉન્ટન્ટ્સ. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ
ક્ષેત્રોમાં રોજગારીને અસર થઇ
ઓફિસર,
એડમિનિસ્ટ્રેટિવ
છે, તેમાં નોવા સ્કોસિયાનો પણ કર્મચારીની મ�ોપાપાયે આસિસ્ટન્ટ, જનરલ ઓફિસ
સમાવેશ થાય છે.
સપોર્ટ વર્કર્સ જેવી જગ્યાઅો ખાલી
છટણી થઈ હતી
અનેક કેનેડીયનોએ પોતાની
છે. અા ઉપરાંત નેચરલ એન્ડ
નોકરી ગુમાવી હતી અથવા તો કામના કલાકો એપ્પલાઇડ સાયન્સિસને સબંધિત નોકરીઓ તથા
ઘટાડવામાં આવ્યા હતા. તેના પરિણામે જાહેર કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમની નોકરીઓમાં
આરોગ્ય સેવાઓમાં પણ કર્મચારીઓની સંખ્યામાં નોવા સ્કોસિયા ખાતે વધારો થઇ રહ્યો છે.
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પંજાબમાં નવજોત સિદ્નધુ ા ત્રાગા
સામે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ મક્કમ

પં

જાબમાં કૉંગ્સ
રે ે નવજોત સિદ્ધુને પાર્ટીમાં
સામેલ કર્યો ત્યારથી શરૂ થયેલા ડખા હજુ
બંધ થવાનું નામ લેતા નથી. સિદ્ધુ કૉંગ્સ
રે માં કેપ્ટન
અમરિન્દરસિંહની
આંગળી
પકડીને
આવ્યા હતા. પરંતુ
તે પછી કેપ્ટન સામે
જ તેમણે મોરચો
માંડવાની શરૃઆત કરી
દીધી. અમરિન્દરસિંહ
કેપ્ટનનો
સિતારો
તંત્રી - પ્રકાશક આ સમયે બુલદં ી
ઉપર હોવાથી કોંગ્સ
રે
સ્વદેશ
હાઈકમાન્ડે સિદ્ધુની
ફરિયાદોને ઝાઝુ મહત્વ આપ્યુ ન હતુ. જેને
કારણે સિદ્ધુ હાસિયામાં ધકેલાઈ ગયા. પરંતુ
તે પછી આ ખેલાડી જાતે જ મેદાનમાં આવ્યો
અને તેણે કેપ્ટનથી દુભાયેલા ધારાસભ્યોને ભેગા
કરવા માંડ્યા. કેપ્ટનને સીએમ પદેને કાઢવા
માટે સિદ્ધુએ જાતજાતના ધમપછાડા કર્યા હતા.
આખરે સિદ્ધુને શાંત પાડવા કૉંગ્સ
રે હાઈકમાન્ડે
તેને પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવી દીધા. પરંતુ આમ છતાં
સિદ્ધુએ કેપ્ટન સામેના ઉધામા ચાલુ જ રાખ્યા
હતા. સિદ્ધુએ પંજાબ કોંગ્સ
રે માં અસંતોષને
એ હદે ભડકાવ્યો કે, કેપ્ટનને ના હટાવાય તો
કૉંગ્સ
રે માં બળવો થઈ જાય એવી સ્થિતિ સર્જાઈ.
હવે 2022માં પંજાબમાં વિધાનસભાની ચૂટં ણી
યોજાવાની છે. આવા સમયે બળવો ના થાય
એથી કોંગ્સ
રે હાઈકમાન્ડે કેપ્ટન અમરિન્દરસિંહને
રાજીનામુ આપવા આદેશ કરી ચરણજીતસિંહ
ચન્નીને મુખ્યમંત્રીપદે બેસાડ્યા.
આ ઘટના પછી સિદ્ધુ શાંત થઈને બેસી જશે
અને છ મહિના પછી યોજાનારી વિધાનસભાની
ચૂંટણીમાં કૉંગ્રેસને જીતાડવા પૂરી તાકાતથી
લાગી જશે તેમ કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ માનતુ હતુ.
ચન્ની સિદ્ધુનો જ માણસ છે તેથી સિદ્ધુ હવે કોઈ
ડખો નહીં કરે એવું સૌને લાગતું હતું. પરંતુ
સ્થિતિ તેથી વિપરિત સર્જાઈ. મંગળવારે સિદ્ધુએ
પંજાબ પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખપદેથી જ રાજીનામું
ધરી દઈ સૌને આંચકો આપી દીધો હતો. સિધ્ધુ
૧૮ જુલાઈએ પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા, એટલે કે
બે મહિના અને દસ દિવસ કોંગ્રેસના પ્રમુખપદે
રહ્યા. સામાન્ય રીતે રાજીનામું આપનારા પોતે
અંગત કારણોસર રાજીનામું આપે છે એવો બે
લીટીનો કાગળ લખીને પતાવી દેતા હોય છે.
પણ મોટી મોટી વાતો અને વિદ્વતાનો ડોળ એ
નવજોત સિદ્ધુની ખાસિયત છે. સોનિયા ગાંધીને
લખેલા પત્રમાં પણ તેણે એવું જ કર્યું છે. સિદ્ધુએ
લખ્યું છે કે, કોઈ પણ માણસના ચારિત્ર્યનું
પતન એ કઈ હદે સમાધાન કરે છે તેના કારણે
શરૂ થયું હોય છે. હું પંજાબના ભવિષ્ય તથા
પંજાબના વિકાસના એજન્ડા સાથે કદી સમાધાન
ના કરી શકું. આ કારણે હું પ્રદેશ પ્રમુખપદેથી
રાજીનામું આપું છું. પણ કૉંગ્રેસની સેવા કરવાનું
ચાલુ રાખીશ. સિદ્ધુના કહેવાનો મતલબ એવો
હતો કે, પંજાબ સરકારના શાસનમાં પંજાબનું
ભાવિ સારું લાગતું નથી અને પંજાબનો વિકાસ
કરી શકે એવું લાગતું નથી. સિદ્ધુની વાત સાચી
છે કે નહીં તેની ચર્ચાનો મતલબ નથી. કેમ કે,
આ સિદ્ધુનો અંગત મત છે અને આ મત કેમ
બંધાયો એ જગજાહેર છે. વાસ્તવમાં સિદ્ધુની
હાલત દુ:ખે છે પેટ અને કૂટે છે માથું જેવી છે.
સિદ્ધુ પંજાબના વિકાસ અને પંજાબના ભવિષ્યની
ડાહી ડાહી વાતો ભલે કરે પણ વાસ્તવમાં
મુખ્યમંત્રીપદે ના બેસવા મળ્યું તેના કારણે સિદ્ધુ
દુ:ખી હતો.
નવજોત સિદ્ધુને એમ હતું કે, કેપ્ટન ઘરભેગા
થશે એટલે પંજાબની ગાદી પર બેસવાની
તક તેમને મળશે. પંજાબના ધારાસભ્યોમાં
અસંતોષ ભડકાવીને કેપ્ટન તો ઠીક પણ કૉંગ્રેસ
હાઈકમાન્ડની ઊંઘ પણ તેણે હરામ કરી નાંખી
હતી. પંજાબમાં ફેબ્રુઆરી-માર્ચ મહિનામાં

વિધાનસભાની ચૂંટણી છે. સામી ચૂંટણીએ કેપ્ટન
સામે જોરદાર કકળાટ ઊભો કરીને સિદ્ધુએ
પોતાની તાકાત બતાવી અને તેના કારણે કેપ્ટનને
ઘરભેગા થવુ પડ્યુ. પરંતુ તે પછી સોનીયા
ગાંધીએ સીએમ પદ માટે ચન્નીની પસંદગી
કરીને સિદ્ધુનો ખેલ ઉંધો પાડી દીધો. ચન્નીને
મુખ્યમંત્રી બનાવાયા તે વખતે વાંધો લે તો
સિદ્ધુ સત્તાભૂખ્યો છે તેવુ જગજાહેર થઈ જાય.
એટલે સિદ્ધુ ચૂપ થઈને બેસી રહ્યો. હાઈકમાન્ડે
પ્રધાનોની પસંદગીમાં પણ સિદ્ધુને સાથે રાખ્યો
એટલે સિદ્ધુથી એ વખતે પણ ન બોલાયુ. પરંતુ
તે પછી ખાતાંની ફાળવણી વખતે તેને મોકો
મળી ગયો. ચન્નીએ ખાતાંની ફાળવણીમાં પોતાને
પૂછ્યું નથી એવો બળાપો કાઢીને મંગળવારે
રાજીનામું ધરી દીધું. ભ્રષ્ટાચારના આરોપોનો
સામનો કરી રહેલા કેપ્ટનના ખાસ માણસ રાણા
ગુરજીતસિંહને કેબિનેટમાં લેવાયા તેની સામે તેને
વાંધો હોવાનું કહેવાય છે.
પણ એ વખતે સિદ્ધુ બોલ્યો નહોતો તેથી
આ વાત ગળે ઉતરે એવી નથી. સિદ્ધુ પંજાબના
વિકાસ અને ભવિષ્યની જે વાતો કરે છે તેમાં
દમ નથી. કમ સે કમ હાલના મુખ્યમંત્રી
ચરણજીતસિંહના હાથમાં પંજાબનું ભવિષ્ય
સલામત નથી એવું આળ તો મૂકી શકાય તેમ
જ નથી. તેનું કારણ એ કે, ચન્ની મુખ્યમંત્રીપદે
બેઠા એ વાતને હજુ જુમ્મા-જુમ્મા ચાર દિન થયા
છે. હવે ચૂંટણીમાં કૉંગ્રેસ જીતે તો સ્વાભાવિક
રીતે જ ચન્નીને તેનો જશ મળે. જયારે કોંગ્રેસ
હારી જાય તો પછી સિદ્ધુને તક મળવાનો
સવાલ જ નથી. સિદ્ધુએ પાંચ વર્ષ મજૂરી કરીને
કૉંગ્રેસને ફરી બેઠી કરવી પડે અને એ પછી
પણ ગાદી મળે તેની તો ગેરંટી નહીં. આ કારણે
પણ સિદ્ધુની ધીરજ ખૂટી ગઈ હોય એ શક્ય
છે. સિદ્ધુ પ્રદેશ પ્રમુખપદેથી રાજીનામું આપ્યા
પછી કૉંગ્રેસમાં રહેશે કે નહીં એ અંગે પણ
અટકળો ચાલી રહી હતી. દરમિયાન ગુરુવારે
સરકાર ચલાવવા ત્રણ સૂત્રીય ફૉર્મ્યૂલા નક્કી
કરવા સાથે સિદ્ધુ-ચન્ની વચ્ચે મડાગાંઠ ઉકેલાઈ
હોવાના અહેવાલો હતા. બન્ને નેતા વચ્ચે બે
કલાક બેઠક ચાલી હતી. પંજાબ સરકારની
અનેક નિમણૂકોથી સિદ્ધુ નારાજ હતા. જેમાં
એડવોકેટ જનરલની નિમણૂકનો મુદ્દે મુખ્ય
હતો. કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડના આદેશ બાદ પંજાબ
ભવનમાં ચન્ની અને સિદ્ધુ વચ્ચે બે કલાકની
વાતચીત બાદ એક સમિતિની રચના કરવામાં
આવી છે, જે સમગ્ર મામલા પર વિચાર-વિમર્શ
કરશે. આ સમિતિમાં મુખ્યમંત્રી ચન્ની, નવજોત
સિંહ સિદ્ધુ અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના મહાસચિવનો
સમાવેશ થશે. જે અધિકારીઓને લઈને વિવાદ
છે અને સિદ્ધુને આપત્તિ છે તેમના પરર્ફોમન્સ
અહેવાલ પર કમિટી ચર્ચા કરશે.
જો કે, ચરણજીત ચન્નીને પંજાબનાં બધાં
રાજકીય સમીકરણોને સાચવી લેવા ગાદી
પર બેસાડાયા છે. તેથી તેમાં ફેરફાર કરવા
જાય તો પંજાબમાં કૉંગ્રેસને મોટુ નુકસાન થઈ
શકે તેમ છે.પંજાબ ભૌગોલિક અને રાજકીય
રીતે માલવા, દોઆબા અને માઝા એમ
ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. પણ રાજકીય
રીતે માલવાનો પ્રભાવ છે. આવા સંજોગોમાં
સિદ્ધુના કોઈ પણ ત્રાગાને કોંગ્રેસ ચલાવવાના
મુડમાં નથી. દરમિયાન બુધવારે કેપ્ટન
અમરિન્દરસિંહ અચાનક દિલ્હી પહોંચ્યા અને
અમીત શાહ સાથે પણ મુલાકાત થઈ. જેથી
ભાજપમાં જોડાવાની અટકળો ચાલી. પરંતુ
ગુરુવારે સાંજ સુધીમાં ખુદ કેપ્ટને જ કોંગ્રેસ
છોડવા સાથે ભાજપમાં નહીં જોડાય તેવી
જાહેરાત કરીને અટકળો પર પૂર્ણવિરામ મુકી
દીધુ હતું.
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ડાયમંડ ઉ ાદન દર ાન નીકળેલા Kે પનું 95 કરાેડમાં રાેકડ વેચાણ કરાયું છતાં ચાેપડે નાેંધ નહીં

ર કલા ડાયમંડના 2742 કરોડના બેનામી ãયવહારો

સુરત
આવકવેરા િવભાગના અિધકારીઓએ સુરત,
નવસારી, વાંકાનેર, મોરબી અને મુંબઇમાં ડાયમંડ
ĺેડસ↓ને Óયાં તા.૨૨-૯-૨૧ના રોજ દરોડા પાડયા
હતા. ૨૩ જેટલા ધંધાના અને રહъઠાણના çથળъ
દરોડાની કાય↓વાહી કયા↓ બાદ અંદાજે ૨,૭૪૨
કરોડના બેનામી ãયવહારો મâયાં છъ. ગુજરાતમાં
દરોડાની શરૃઆત કયા↓ બાદ સૌથી મોટી કરચોરી
સુરતના ડાયમંડ ĺેડસ↓ની બહાર આવી છъ. ગત
સΆાહમાં આવકыવરાના ઇ×વેçટીગેશનના ૧૫૦
અિધકારીઓએ સુરતના વરાછા ખોડીયારનગરમાં
આવેલી ર કલા એકસપોટ↓ના માિલકો અને
ભાગીદારોના ૨૩ çથળъ દરોડા પાડયા હતા.
દરોડા દરÜયાન મોટી માĦામાં Чડિજટલ ફોમ↓માં

સુરત, નવસારી, માેરબી,
વાંકાનેર, મુંબઈમાં ઈ મટે ક્સ
િડપાટર્ મે ના દરાેડા, વેપારીને
ાંથી 2 કરાેડ રાેકડા, દાગીના
મ ા : 10થી વધુ લાેકરાે સીલ
ડોÄયુમે×ટ જΆ કરાયા હતા. સુરત, નવસારી અને
મુંબઇમાં રહъતા ડાયમંડ ĺેડસ↓ના કમ↓ચારીઓના
રહъઠાણથી કરચોરી અંગેના દçતાવેજો જΆ
કરાયા હતા. છъ·ા પાંચ વષ↓માં બેનામી ખરીદ
અને વેચાણના ૩૧૮ કરોડના પોલીäડ ડાયમંડના

િબનિહસાબી ãયવહાર મâયાં છъ. ડાયમંડ
ઉÓપાદન દરÜયાન િનકળъલા çĝыપનું ૯૫ કરોડમાં
રોકડ વેચાણ કરાયું છъ. જેની ચોપડે ન℮ધ કરાઇ
નથી. સમĠ મેગા સચ↓ ઓપરъશનમાં ૨,૭૪૨
કરોડની િબનિહસાબી એ×ĺી મળી છъ. જે ખરીદ

અને વેચાણની છъ. હ℮ગકોેગથી આયાત કરાયેલા
રફ ડાયમંડને પોલીäડ કરીને વેચાણ બતાãયું
છъ. જેમાં અ×ડર વેàયુએશન કરાયું છъ. પોલીäડ
ડાયમંડની ૧૮૯ કરોડની ખરીદી કરી હોવાનું
આઇટીની તપાસમાં બહાર આãયું છъ. ડાયમંડ
ĺેડસ↓ ˛ારા બે વષ↓માં ૧,૦૪૦ કરોડનું વેચાણ
બતાવવામાં આãયું છъ. ૮૦ કરોડની બેનામી
આવકના દçતાવેજો જΆ કયા↓ છъ. ૮૧ કરોડની
િબનિહસાબી આવક શેરબજારમાંથી કરી છъ.
દરોડા દરÜયાન ૧.૯૫ કરોડની રોકડ રકમ અને
જવેરાત જΆ કરાયું છъ એટલું જ નિહ ૮,૯૦૦
કыરъટના ૧૦.૯૮ કરોડના ડાયમંડ પણ જΆ કરી
લેવામાં આãયા છъ. તપાસ દરિમયાન ૧૦ બ′ક
લોકર સીલ કરાયા છъ.

પાણીજ×ય રોગચાળો
કыવЧડયાથી અમદાવાદ રીવરĭ×ટ સી-Øલેન સાયણમાં
1 બાળકનું મોત, 150 સપડાયા
સેવાને Ġહણ લાÆયું ઃ સાત મિહનાથી બંધ
સુરત

ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં વડાĬધાન નરъ×ĩ
મોદીએ શλ કરъલી અમદાવાદના
Чરવરĭ×ટ થી çટъÉયુ ઓફ યુિનટીની
સી-Øલેન સુિવધાને ЧરપેરỲગનું Ġહણ
લાગી ચૂÄયું છъ. સી-Øલેનમાં વપરાતું
Øલેન વારѕવાર મરામત માટъ બહાર લઇ
જવું પડે છъ. આ સુિવધાને 11 મિહના
થયાં છъ પરѕતુ તે પૈકЫ સાત મિહના તો
બંધ રહી છъ.
31મી
ઓÄટોબર
2020માં
Чરવરĭ×ટ થી કыવЧડયા સુધી આ

સી-Øલેનની સુિવધા શλ કરવામાં આવી
હતી. આ સિવ↓સમાં એકસાથે 19 લોકો
બેસી શકы છъ. અÓયાર સુધીમાં 2500
જેટલા લોકોએ તેમાં મુસાફરી કરી છъ.
ચ℮કાવનારી બાબત તો એવી છъ કы આ

સિવ↓સ શλ થયા પછી અÓયાર સુધીમાં
200થી વધુ Чદવસો સુધી બંધ રહી છъ,
કારણ કы તેના એરĝાÙટને મરામત કામ
માટъ વારѕવાર માલЧદãસ મોકલવામાં
આãયું છъ. િસિવલ એિવયેશનના
સૂĦોએ કЅં હતું કы આ સિવ↓સ માં 284
વખત ઉડાન ભરવામાં આવી છъ. હાલ
çપાઇસ જેટની પેટા કіપની çપાઇસ
શટલ સી-Øલેન ચલાવે છъ. આ સિવ↓સ
માટъ િવમાન ઉÓપાદકો સાથે ચચા↓ ચાલી
રહી છъ પરѕતુ નવા Øલેન Äયારъ આવશે
તે િનિΌત નથી.

સુરત િજ·ામાં કોરોનાના કыસો શૂ×ય
આવી રΝા છъ.Óયારъ કોરોના િસવાયના
અ×ય કыસો વધી રΝા છъ.ઓલપાડના
સાયણમાં પાણી જ×ય રોગ વકરતા
150 થી વધુ દદЪ↓ઓ ન℮ધાતા િજ·ા
પંચાયતનું તંĦ દોડતુ થયુ છъ. બે
બાળકો આઇસીયુમાં દાખલ કરાયા
છъ. સાયણ ગામમાં ગંદકЫનુ સાİાજય
હોવાથી રોગચાળો ફыલાવવાની દહъશત
હોવાની ફЧરયાદ છъક િજ·ા િવકાસ
અિધકારી સુધી થઇ હતી.પરѕતુ તંĦ
˛ારા સાફ-સફાઇની કોઇ નŨર
કામગીરી નહỲ કરાતા રોગચાળો

ધીરъધીરъ માથુ ઉѕચકЫ રΝો છъ. છъ·ા
થોડા Чદવસથી સાયણમાં પાણી જ×ય
રોગો ઝાડા-ઉàટી, ગેçટો સિહતના
રોગોમાં વધારો થઇ રΝો છъ. હાલમાં
૨૨ દદЪ↓ઓ આરોÆય કы×˛માં,
જીવનરΤા હોЩçપટલમાં ૩૬, જનરલ
અને ખાનગી હોЩçપટલોમાં ૩૫ તેમજ
આરોÆય િવભાગ ˛ારા તપાસ કરતા
બીજા ૨૨ કыસો મâયા હતા. આમ
હાલ ૧૫૦ થી વધુ દદЪ↓ઓ પાણીજ×ય
રોગોમાં સપડાયા છъ. જેમાં બે બાળકો
ગંભીર હાલતમાં ICUમાં દાખલ છъ.
જોકы અÓયાર સુધીમાં પાંચ વષ↓ના એક
બાળકનું મોત થયું છъ.
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નમ↓દા યોજનાના ભાગીદાર રાËયો પાસે કыસમાં િવધાનસભામાં હѕગામો

ગુજરાતને 7,112 કરોડ લેવાના બાકЫ

ગાંધીનગર
ગુજરાતની નમ↓દા યોજના કы જેનો
લાભ પાડોશી અ×ય Ħણ રાËયોને મળી
રΝો છъ તેમ છતાં આ રાËયો ગુજરાતને
યોજનાના બાકЫ િનકળતા કરોડો
λિપયા ચૂકવતા નથી. િવધાનસભામાં
રજૂ થયેલા આંકડા Ĭમાણે સૌથી વધુ
4881.36 કરોડ λિપયા મÖયĬદъશના
બાકЫ છъ અને Óયાં ભાજપનું શાસન
છъ છતાં િશવરાજિસંહની સરકારъ આ
બાકЫ રકમ ચૂકવી નથી.
નમ↓દા િવભાગે આજે ગૃહમાં
લેિખત માિહતી આપતાં જણાãયું હતું

કы ભાગીદાર રાËય મહારા∆ પાસેથી
ગુજરાતને 1683.09 કરોડ λિપયા
લેવાના િનકળъ છъ Ëયાં િશવસેના,
ક℮Ġેસ અને એનસીપીની ગઠબંધન
સરકાર છъ. એવી જ રીતે ક℮Ġેસ
શાિસત રાજçથાન સરકાર પાસેથી

તારાપુર એપીએમસીના
ЧડરъÄટરપદъથી ધારાસÛયના
ભાઈએ રાજીનામુ
ં આØયું
તારાપુર
તારાપુર માક⎯ટયાડ↓માં કы×ĩ સરકારની પાંચ કરોડની
Ġા×ટની તÓકાિલન સǼાિધશોએ આડેધડ વાપરી નાખતા
કિથત įΓાચારની ફЧરયાદો ઉઠી હતી. બાદમાં આ મુˆъ
હાઈકોટ↓માં રીટ કરાતા ગાંધીનગરથી િનયામક ˛ારા
રકમની તÓકાિલન ચેરમેન અને સÛયો પાસેથી ãયાજ
સિહત વસૂલાત કરવા હુકમ કરાયો હતો પરѕતુ આ મુˆъ
પાંચથી છ મિહના િવતવા છતાં કોઇ પગલાં ન લેવાતાં
નારાજ થઇ માક⎯ટયાડ↓ના ЧડરъÄટરપદъથી સોજીĦાના
ધારાસÛયના ભાઈ ચંદુભાઈ પરમારъ રાજીનામું ધરી દъતા
સહકારી રાજકારણમાં હડકіપ મચી જવા પાÜયો છъ. વષ↓
૨૦૧૦ થી ૨૦૧૩ સુધીમાં યોજના અંતગ↓ત તારાપુર
એપીએમસીમાં કરોડો λિપયાની Ġા×ટ આવી હતી.

રાËયને 548.36 કરોડ λિપયા લેવાના
થાય છъ. આ બાકЫ રકમની વસૂલાત
માટъ છъ·ા બે વષ↓માં નમ↓દા િનગમ
કΤાએ દર મિહને રાજçથાનના િસંચાઇ
િવભાગના ઇજનેર, મહારા∆ના
િસંચાઇ િવભાગના મુÅય ઇજનેર
તેમજ ભોપાલ Щçથત નમ↓દા વેલી
ડેવલપમે×ટ ઓથોЧરટીને લેણી રકમ
ચૂકવવા જણાવવામાં આãયું છъ. એટલું
જ નહỲ, સરદાર સરોવર ક×çĺÄશન
એડવાઇઝરી કિમટીની બેઠકમાં
વખતોવખત રજૂઆતો કરવામાં આવી
છъ.

અમદાવાદ
િવધાનસભા સĦનો પહъલો
Чદવસ હѕગામેદાર રΝો હતો. મુંĩા
પોટ↓ પરથી પકડાયેલાં λા.21 હજાર
કરોડના ļÆસ મુˆъ િવપΤ અને શાસક
પΤ વŵે રીતસર આΤેપોનો મારો
ચાàયો હતો.
િવપΤે સરકારની મીઠી રહъમનજર
તળъ આ બધુ ચાલી રЅ છъ તેનો
આΤેપ કરતાં શાસકપΤે વાંધો
ઉઠાãયો હતો. સĦના પહъલા Чદવસે
Ĭ ોતરી કાળ દરિમયાન ધારાસÛય
િવરજી ઠુમરъ બેઠા બેઠા એવી કોમે×ટ
કરી કы, પેલા પોટ↓ પરથી 21 હજાર
કરોડનું હъરોઇન પકડાયુ છъ. શરમ

અમરъલીના બાબાપુર પાસે મધરાતે
બસ પૂરમાં ફસાઈ જતાં 20નું રъçÄયૂ
અમરъલી
અમરъલી તાલુકામાં રાĦીના સમયે
નદીઓ ગાંડીતુર થયા બાદ બે çથળોએ
પુરમાં કЮલ 20 લોકો ફસાયા હતા. જેમનું
પોલીસ જવાનો ˛ારા રъçકયૂ કરીને તમામના
જીવ બચાવી લેવાયા છъ. મોડે સુધી
બચાવની કામગીરી ચાલી હતી. બુધવારъ
અમરъલી િજ·ામાં ભારъથી અિત ભારъ
વરસાદ પડયો હતો જેના કારણે અમરъલી
તાલુકામાં આવેલી સાંત·ી નદીમાં ઘોડાપુર
આવવાના કારણે જુદા જુદા çથળોએ લોકો
પુરમાં ફસાયા હોવાની ફЧરયાદો મળી હતી.
જેમાં અમરъલી તાલુકાના બાબાપુર ગામના
પાટીયાથી આગળ વડોદરાથી આવતી

એક લકઝરી બસ પુરમાં ફસાઈ ગઈ
હતી અને બહાર નીકળી શકы તેવી Щçથિત
નહોતી. આ અંગેની જાણ થતા જ અમરъલી
તાલુકા પોલીસની ટીમ ઘટના çથળ પર
પહોચી હતી અને çથળ પર િનરીΤણ
કરતા ફસાયેલી બસમાં મિહલા, બાળકો
ઔસિહત 20 લોકો હતા. સરકારી બોલેરો
વાહનની સાથે દોરડું બાંધીને પાણીમાં
ફસાયેલા તમામ 20 લોકોને દોરડાની
મદદથી બહાર કાઢી લેવાતા તમામનો જીવ
બચી ગયો હતો. આ જ રીતે અમરъલીના
પાણીયા ગામ પાસે સાત·ી નદીના પૂરમાં
બગસરા િવçતારનો એક ãયિŪ પાણીમાં
ફસાઈ ગયો હતો.

કરો. એનો જવાબ આપો. આ કોમે×ટ
બાદ રાËય ગૃહ મંĦી હષ↓ સંઘવીએ
િવપΤને રોકડુ પરખાãયુ કы, માĦ
આΤેપ કરવાથી કіઇ નહી થાય.
િવપΤ તરીકы તમે Ĭશંસા ન કરો
તો વાંધો નહỲ, પણ 72 કલાક સુધી
ઓપરъશન હાથ ધરી ઇરાિનયન
આરોપી સુધી પહ℮ચી ļÆસ પકડાનાર
પોલીસની નૈિતક િહѕમતની દાદ
તો આપો. પોલીસનુ મોરલ તો ના
તોડો. જોકы, હષ↓ સંઘવીએ પોલીસની
કામગીરીને
િબરદાવી
હતી.
ગૃહમંĦીએ ક℮Ġેસને શરમ આવવી
જોઇએ તેવુ વાÄય બોલતાં જ િવપΤે
હѕગામો મચાવી દીધો હતો.

આિથ↓ક સંકળામણથી Ħçત
દહъગામના િપતા-પુĦએ
નમ↓દા કыનાલમાં
ઝંપલાãયું
દહъગામ
દહъગામ: બારીયા ગામે રહъતા લΣમણજી ઠાકોર
(ઉ.વ.૬પ) અમદાવાદમાં શાકભાજી વેચી પЧરવારનું
ગુજરાન ચલાવતા હતા. પરѕતુ કોરોનામાં ધંધો ન ચાલતાં
તેઓ પોતાના વતન ખાતે રહъવા આãયા બાદ છъ·ા
કыટલાક સમયથી દહъગામ ખાતે આવેલ વાંટાવાડમાં પુĦ
મુકыશભાઈ લΣમણજી ઠાકોર (ઉ.વ.૩પ) સાથે રહъતા
હતા. ગત રોજ િપતા-પુĦ ગુમ થતાં પЧરવારના સÛયોએ
તેઓની શોધખોળ આરѕભી હતી. શોધખોળ દરિમયાન
આજે સવારъ ગાંધીનગર તાલુકાના રાયપુર નજીક પસાર
થતી નમ↓દા કыનાલમાં કોઈ બે ãયિŪઓની લાશ તરતી
દъખાઈ હતી. િપતા-પુĦ આિથ↓ક સંકળામણથી આ
પગલું ભયુ↨ હોવાનું જાણવા મâયું છъ.
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વડોદરા દુæકમ↓ કыસઃ પીЧડતા સાથે 4 વાર નЧડયાદમાં લે×ડĠેિબંગમાં ગુનો
ન℮ધાયો : 5 શÅસો સામે ફЧરયાદ
સંબંધ બાંÖયો હોવાની રાજુ ભžની કબૂલાત
મ હલાની મર થી જ સંબંધાે બાં

વડોદરા
વડોદરા શહъરના હાઈĬોફાઈલ રъપ કыસના બે મુÅય
આરોપીઓ પૈકЫના જુનાગઢથી ઝડપાયેલાં પાવાગઢ ટъÜપલ
ĺçટના ĺçટી હъમંત ઉફ⎯ રાજુ ભžનો કોરોના રીપોટ↓ નેગેટીવ
હъર થતાં બુધવારъ સાંજે તેની સǼાવાર રીતે ધરપકડ
કરવામાં આવી હતી. ĝાઈમ Įા×ચની પૂછપરછમાં રાજુ ભžъ
એવો ધડાકો કયђ↓ હતો કы, મ′ પીЧડતા સાથે એક વખત નહỲ
પરѕતુ ચાર વખત જુદી જુદી જÆયાએ સંમતીથી શરીર સબંધ
બાંÖયો છъ. મે રъપ કયђ↓ નથી કы પીЧડતાને માર માયђ↓ નથી.
હાલમાં પોલીસના રΤણ હъઠળ રહъલી ૨૪ વષЪ↓ય
પીЧડતાએ તા.૧૯મી ગોĦી પોલીસ çટъશનમાં આરોપી તરીકы
ચાટ↓ડ એકાઉ×ટ×ટ અશોક અäકરણ જૈન (રહъ, રોકડનાથ
સોસાયટી,Чદવાળીપુરા) અને પાવાગઢ ટъÜપલ ĺçટના
ĺçટી હъમંત ઉફ⎯ રાજુ Ħંબકલાલ ભž (રહъ, િમલન પાક↕,
િનઝામપુરા) સામે દુæકમ↓ની એફ.આઈ.આર. ન℮ધાવી હતી.
તા.૩ સØટъÜબર ૨૦૨૧ના રોજ અશોક જૈન ડી-૯૦૩
િનસગ↓ કોÜપલેકસ,Чદવાળીપુરા ખાતે આãયા હતા તે Чદવસે
તેમણે દુæકમ↓ ગુ યુ↓ હતુ. બી Чદવસે તા.૪થી સØટъÜબર
૨૦૨૧ના રોજ રાજુ ભž આ જ ફલેટમાં આãયા હતા અને
તેમણે પણ મારપીટ કરીને હવસનો િશકાર બનાવી હતી.
આરોપીઓએ ફોટા વાયરલ કયા↓ હતા.
મંગળવારъ બપોરъ જુનાગઢથી ઝડપાયેલાં રાજુ ભž

ા હાેવાનાે અારાેપીનાે દાવાે

(ઉ.વ.૫૮) (રહъ, ૨- િમલનપાક↕, િનઝામપુરા) ની ĝાઈમ
Įા×ચ ˛ારા પૂછપરછ કરવામાં આવતાં રાજુ ભžъ એવી
કыફЫયત આપી હતી કы, તેઓ કાન અરજણ મોકરીયા
(ઉ.વ.૫૫) (રહъ, બી-૨૦૨ ફોÉયુ↓ન એÜપાયર,અલકાપુરી
સોસાયટી)ના માÖયમથી પીЧડતાને ઓળખે છъ. અશોક જૈનને
ઓળખતા નથી.
પીЧડતા સાથે ર જબરજçતીથી રъપ કયђ↓ નથી. પીЧડતાને
અÓયાર સુધીમાં ૮ વખત મâયો છુ અને હામ↓ની હોટલ,
આજવા રોડ ડવડેક એપાટ↓મે×ટમાં અને ડી -૯૦૩ િનસગ↓
કોÜપલેકસ,Чદવાળીપુરા ખાતે કЮલ ૪ વખત સંમતીથી શરીર
સબંધ બાંÖયા હતા. મે પીЧડતાની મારપીટ કરી નથી.
પીЧડતાએ ન℮ધાવેલી ફરીયાદ અને આરોપીની કબુલાત વŵે
કો×ĺાЧડકશન થઈ રહયું છъ. આરોપી રાજુ ભžъ આપેલી
કыફЫયતથી સમĠ Ĭકરણમાં અણધાયђ↓ વળાંક આãયો છъ.

આણંદ APMCની ચૂંટણીમાં ક℮Ġેસના
ધારાસÛયનું ફોમ↓ રદ થતાં ખળભળાટ
વેપારી વભાગમાં ણ ઉમેદવારના ફાેમ રદ થતા 4 બેઠકાે િબનહરીફ
વ·ભિવ˜ાનગર
આણંદ ખેતીવાડી ઉÓપ³−³ બ ર સમીતીની
૭મી ઓÄટોબરમા રોજ યો નાર ચૂટણીને લઇને
રાજકЫય ગરમાવો ãયાØયો છъ. ૧૬ બેઠકો માટъ
૪૬ ઉમેદવારોએ નામાંકન પĦ રજુ કયા↓ હતા.
શુĝવારъ ફોમ↓ ચકાસણી દરિમયાન વાંધો રજુ
થતા આણંદના ક℮Ġેસના ધારાસÛય કાંિતસોઢા
પરમારનું ફોમ↓ ચૂંટણી અિધકારીએ રદ કરતા
સહકારી ΤેĦે ખળભળાટ મÉયો છъ.
જેમાં હકЫકત એવી બહાર આવી છъ કы
ધારાસÛયએ જે મંડળ િવભાગમાંથી ઉમેદવારી
ન℮ધાવી હતી તે આણંદ તાલુકા ખરીદ વેચાણ
સંઘની મતદાર યાદીમાં તેઓનું નામ ન હોવા
છતા ઉમેદવારી ન℮ધાવતા ફોમ↓ નામંજુર કરાયું
છъ. Ëયારъ વેપારી િવભાગમાં Ħણ ઉમેદવારના
ફોમ↓ રદ થતા ચાર બેઠકો બીનહરીફ થઇ છъ.
આણંદ માક⎯ટયાડ↓ની ચૂંટણી હъર થતા જ

સહકારી અને રા∆ીય ΤેĦે હલચલ મચી છъ.
બીનપΤીય ધોરણેે લડાતી સહકારી સંçથામાં
ભાજપ અને ક℮Ġેસ વŵે સીધી çપધા↓ મી
છъ. ખેડુત િવભાગની ૧૦, વેપારી િવભાગની ૪
અને ખરીદ વેચાણ િવભાગની ૨ બેઠકો સામે
૪૬ ઉમેદવારોએ નામાંકન પĦો રજુ કયા↓ હતા.
જેમાં ૧. પરъશ પટъલ ૨. બીપીન પટъલ ૩.
ભાવેશ પટъલ ૪. ગર શેઠ િબનહરીફ હъર
થયા હતા.

દાહોદમાં 15 વષ↓ની સગીરા સાથે અલગ
અલગ çથળъ 15 ઈસમો ˛ારા બળાÓકાર
દાહોદ
લઘુમતી કોમના 15 ઇસમોએ લઘુમતી કોમની
જ સગીર બાળા પર લગભગ 1 મિહનોને 22
Чદવસ સુધી સામૂિહક બળાÓકાર ગુ યђ↓ હોવાની
ફЧરયાદ દાહોદ શહъર પોલીસ મથકы ન℮ધાતા
દાહોદ શહъર સિહત િજ·ામાં આ ઘટનાને પગલે
ખળભળાટ મચી ગયો છъ. એમાં 2 મિહલા પણ
બળાÓકારના ગુ×હામાં આરોપીઓ સાથે સામેલ
હોવાનું સામે આãયું છъ. જે તે સમયે પોલીસે
સામૂિહક બળાÓકારની આ ગંભીર ઘટનાની

ફЧરયાદ નહỲ ન℮ધતા દાહોદ કોટ↓માં કыસ ન℮ધાયો
હતો. દાહોદની એડીશનલ સેશ×સ કોટ‼ ગઇકાલે
તા.25-9-2021 ના રોજ બળાÓકારની ફЧરયાદ
ન℮ધવા હુકમ કરતાં પોલીસને આ ફЧરયાદ
ન℮ધવાની ફરજ પડી છъ. દાહોદ શહъરમાં જ રહъતી
17 ãયિŪ સામે એક સગીરબાળા પર સામૂિહક
બળાÓકાર ગુ યђ↓ હોવાની ઘટનાના વીЧડઓ,
ફોટો સોિશયલ મીЧડયામાં વાઇરલ કરી દъવા તેને
ધમકЫ આપવામાં આવી હતી. આ ઘટના 2019ની
સાલમાં બની હોવાનો ફЧરયાદમાં ઉ·ેખ છъ.

નЧડયા ઃ નЧડયાદમાં આનંદભાઈ
સોની
નારણદાસની
પોળમાં
બાધકામવાળી
િમલકત
ધરાવે
છъ. તેમણે આ ĬોપટЪ↓ ૨૦૧૯માં
િવજયભાઈ પરીખ તથા માલતીબેન
પરીખ પાસેથી રિજçટર વેચાણ
દçતાવેજ કરી ૬,૫૦,૦૦૦ામાં ખરીદી
હતી. વેચાણ બાદ જૂના મકાનમાિલક
પાસે રહъવા માટъ બી
સગવડ
ન હોવાથી છ મિહના પછી કÚ

આપવાનું નŨી કરવામાં આãયું હતું.
કы સામાવાળાઓએ બદદાનતથી
િમલકતનો કÚ સ℮પવાનો ઈ×કાર
કયђ↓ હોવાનો આરોપ નવા મકાનમાિલકы
કયђ↓ છъ. તેથી આનંદભાઈ કનૈયાલાલ
સોનીએ િવજયભાઈ ઓÉછવલાલ
પરીખ અને તેના ચાર કЮટુંબીજનો સામે
ગુજરાત જમીન પચાવી પાડવા પર
Ĭિતબંધ કાયદા અંતગ↓ત કાયદъસરની
ફЧરયાદ ન℮ધાવી છъ.

બુલેટ ĺેન ĬોજેÄટ: 140 વષ↓ જૂની
રъલવે સલૂન ઈમારત તોડાતા િવવાદ
વડોદરા ઃ મુંબઈ-અમદાવાદ
વŵે બુલેટ ĺેન ĬોજેÄટનો વડોદરા
િવભાગમાં ઝડપી અમલ શλ કયђ↓ છъ
જેના ભાગλપે તાજેતરમાં નવાયાડ↓
પાસેઆવેલી 100 વષ↓ જૂની નાણાવટી
ચાલ તોડવાની કામગીરી થતા િવરોધ
થયો હતો જેથી આ ચાલ અધુરી તોડી
છъ. વડોદરા રъલવે çટъશન Øલેટફોમ↓
નંબર સાતની બાજુમાં આવેલી

1880માં સયા રાવ ગાયકવાડના
સમયમાં બાંધેલી રъàવે çટъશન સલૂન
પૌરાિણક ઇમારત હોવાથી તેને
પુરાતǽવ િવભાગને સ℮પવામાં અને
તેની
ળવણી રાખવા આ અંગે
વડોદરાના આરટીઆઇ એЩÄટિવçટ
અરિવ×દ
િસંધાએ
ભાજપના
આગેવાનો અને રъલવે સǼાવાળાઓને
રજૂઆત કરી હતી.
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રાજકોટ
પં
થ
કમાં
500
çથળъ
ગરબી
પાટીદાર સામેના કыસ પરત ન ખ′ચવાના થશે, રાĦે 12નો કÙયુ↓ આંિશક નડશે

મુˆાનું િનરાકરણ જλરી ઃ નરъશ પટъલ
ગાંધીનગર
ગુજરાતના નવા મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ
પટъલની શુભેÉછા મુલાકાત બાદ
ખોડલધામ Ĭમુખ નરъશ પટъલે પĦકારો
સાથેની વાતચીતમાં જણાãયું હતું કы,
અમે શુભેÉછા મુલાકાત અને માતા ના
દશ↓ને આવવા માટъ આમંĦણ આØયું
છъ, તેમણે એવું પણ િનવેદન કયુ↨ હતું
કы,પાટીદાર સમાજને જે મુˆા çપશ› છъ
તેનું િનરાકરણ હ આãયું નથી,
આગામી Чદવસોમાં એક કિમટી
એમને મળશે, આંદોલન સમયના
કыસો પરત ખ′ચવાનો મુÅય મુˆો

છъ, ઓબીસીમાં સમાવેશ કરવાની
બાબતને લઈ અÓયારъ કોઈ જ ચચા↓
થઈ નથી, અમારી બંને સંçથાઓ
સાથે મળીને ચચા↓-િવચારણા કરશે.
પાટીદાર સમાજની ધા↓િમક સંçથાઓના

ખેડૂતોને આતંકЫ કહъનારા
કÉછના ખેતીવાડી અિધકારી
સામે ખેડૂતોમાં રોષ
ભુજ
કÉછના ખેતીવાડી અિધકારી ˛ારા સરકારને
ગેરમાગ› દોરવા ઉપરાંત મુÅયમંĦી Чકસાન સહાય
યોજનાની માંગણી કરતા ખેડુતોને આંતકવાદી
કહъતા ભુજ ખેતીવાડી કચેરી ખાતે ધરતીપુĦો
એકĦ થઈને િવરોધ સાથે અિધકારીનો ઉધડો
લીધો હતો. આવેદનપĦ પાઠવી
અિધકારી
વરસાદની ખરી હકЫકત સરકાર સુધી પહ℮ચાડીને
યોÆય પગલા નહỲ ભરъ તો ધરણા કરવાની
ચીમકЫ ઉŵારી હતી. ભારતીય Чકસાન સંઘ
કÉછના ને હъઠળ આજે ખેતીવાડી અિધકારીની
કચેરી ખાતે િજ·ાભરના Чકસાનો એકĦ થઈને
અિધકારીની ખેડુત િવરોધ માનિસકતા સામે
િવરોધ Ĭકટ કયђ↓ હતો.

આગેવાનો બુધવારъ
ગુજરાતના
નવા મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલને
મળવા Щçવ↓ણમ
સંકвલમાં આãયા
હતા. મૂલાકાત બાદ િસદસર Щçથત
સંçથાના જયરામ પટъલે કЅ કы
મુÅયમંĦીને શુભેÉછાઓ આપી છъ.
કોઈ એજ×ડા હъઠળની આ મુલાકાત
નથી. અમદવાદમાં ઉિમયા કыÜપસના
એક કાય↓ĝમ માટъ આમંĦણ સંદભ›
ઔપચાЧરક વાતચીત થઈ છъ. જેઓ
પાટીદાર સમાજના છъ તેનું ગૌરવ છъ,
સમાજના Ĭ ોનુ િનરાકરણ આવશે
તેવી અપેΤા છъ.

Чકસાન સંઘે ફોમ↓ પાછા નહỲ ખ′ચતા
યાડ↓માં હવે ભાજપ સામે સંઘનો જંગ

રાજકાેટ માકટ યાડમાં 16 પૈકી સહકારની 2 બેઠક બનહરીફ થઈ

રાજકોટ
રાજકોટ,પડધરી અને લોિધકા
એ Ħણ તાલુકાઓના ખેડૂતોની
વષ› λ।.૩૫૦૦થી ૪૦૦૦
કરોડની કжિષ પેદાશો વેચવાનું
Øલેટફોમ↓ રાજકોટ માક⎯ટયાડ↓માં
ભાજપના નેતાઓની મનમાની
ખેડૂતોએ ચાલવા દીધી નથી.
Ĭદъશ ભાજપે નŨી કરъલી પેનલ
સામે આરએસએસની ભિગની
સંçથા Чકસાન સંઘે ઉમેદવારી
આજે આખરી મુદતે પાછી નહỲ

ખ′ચતા હવે ખેડૂત િવભાગની
૧૦ બેઠક પર ભાજપ િવ.સંઘનો
જંગ
મશે. Чકસાન સંઘના
સૂĦોએ જણાãયું કы ભાજપના
કાયા↓લયમાં નામ નŨી થઈ
ય અને ખેડૂતોની સંçથા પર
રાજકારણીઓ આવી ય તે
અમારા ખેડૂતોને પસંદ નથી.
ભાજપે પસંદ કરъલા ઉમેદવારો
બીનહરીફ ન થાય તે માટъ અમે
ચૂંટણી જંગમાં ઉતયા↓ છીએ.
તો બી
તરફ વેપારી

રાજકોટમાં વધુ λ.100 કરોડનું બોગસ
િબલỲગ કૌભાંડ પકડાયું, 1ની ધરપકડ
DGGIની ટીમના રાજકાેટ-ધાેરા માં દરાેડા, 20 કરાેડની કરચાેરી પકડાઈ
રાજકોટ
વાçતિવક ચી ની લેવડ દъવડનાં બદલે માĦ
કાગળ પર ખરીદ- વેચાણનાં ãયવહારો બતાવી
કરોડોની કરચોરી કરવામાં આવી રહી હોવાનું
વધુ એક ક⅜ભાડ બહાર આãયુ છъ. રાજકોટ અને
ધોરા માં બે પેઢીમાં તપાસ દરિમયાન આશરъ
λ. ૧૦૦ કરોડનાં બોગસ ãયવહારો અને આશરъ
ર૦ કરોડની કરચોરી કરવામાં આવી હોવાનું
સામે આãયુ છъ. આ કыસમાં સે×ĺલ એસટીની
ડી
આઈ ની ટીમે એક શÅસની ધરપકડ કરી
િવશેષ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છъ.
રાજકોટ અને આસપસાનાં િવçતારમાં અગાઉ
જુલાઈમાં બોગસ િબલỲગનાં બહાર આવેલું

કોૈંભાડમાં આશરъ ૭૦૦ કરોડનાં ફыક ĺા×જેકશન
બહાર આãયા હતા અને પેઢીનાં સંચાલક એવી
Ħણ ãયЧકતની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
આાશરъ ૪૦ જેટલા çથળો પર ચેકỳગની ધોેંસ
બોલાવીને િવભાગે કરચોરીનું મોટુ કોૈંભાડ ઝડપી
લીધુ હતુ. આ કોૈંભાડની તપાસમાં બહાર આવેલી
માિહતીને આધારъ તાજેતરમાં રાજકોટ અને
ધોરા માં દરોડા પાડીને ØલાЩçટક મટીરીયàસનાં
નામે ãયવહારો કરતી પેઢીમાં તપાસ હાથ ધરાઈ
હતી. ડી આઈનાં સતાવાર સૂĦોએ જણાંãયુ
હતું કы Чરયા પોલીમસ↓ અને Чરયા ઈ×ટરનેશનલ
પેઢીનાં નામે બોગસ ખરીદ - વેચાણનાં ãયવહારો
થયાનું તપાસમાં બહાર આãયુ છъ.

ઉપલેટામાં ભંગારના ગોડાઉનમાં Ĭચંડ
િવçફોટ થતાં િપતા અને પુĦના મોત
શરીરના ફુરચા ઉડીને 8-10 ફૂટ દૂર ફં ગાેળાયા, દીવાલમાં ગાબડા પ
ઉપલેટા, : ઉપલેટાની જૂની કટલેરી બ ર
આજે સવારъ Ĭચંડ ધડાકાથી ધણધણી ઉઠતા
લોકોમાં ગભરાટ ફыલાયો હતો. અહỲ ભંગારના
ગોડાઉન (ડેલા)માં ભેદી રીતે થયેલા િવçફોટમાં
Ĵમ વી િપતા-પુĦના કમકમાટીભયા↓ મોત
થયા હતા. ગંભીર દુઘ↓ટનામાં જૂનો ભંગાર
તોડતી વકતે ગેસ કટરનું િસિલ×ડર કы િĭઝનું
કÜĬેશર ફાયટયાની શકયતા સાથે પોલીસ અને
એફએસએલ ટીમ ˛ારા તપાસનો ધમધમાટ ચાલુ
કરાયો હતો.
ઉપલેટાની કટલેરી બ રમાં જૂની પુરોિહત

રાજકોટ
સૌરા∆માં શહъરો-ગામના ચોકમાં
જગદѕબાçવλપ બાળાઓ ˛ારા થતી
નવરાિĦ ગરબીની સદીઓ જુની
નવરાિĦ ગરબીઓની પરѕપરા ફરી
ઉ ગર થશે. રાËય સરકારъ ભીડ
સજ↓તા અવા↓ચીન દાંЧડયારાસ યોજવા
પર સતત બી વષ› Ĭિતબંધની સાથે
લોકોની સંçકжિત ,ધાિમ↓ક પરѕપરા
સાથે ડાયેલ ગરબીને છૂટ આપતા
િનણ↓યને લોકોમાં આવકાર મâયો છъ.
શહъરમાં આશરъ ૫૦૦ સિહત
સૌરા∆માં ૧૭૦૦થી વધુ çથળъ
ગરબીઓ ˛ારા માતા ની ભિŪ
થતી હોય છъ જેમાં લગભગ તમામ

ા

લોજ પાસે આવેલા કોમિશ↓યલ સે×ટરમાં અંદરના
ભાગે તોЧફકભાઇ ડોΝાણીનો ભંગારનો ડેલો છъ.
Ëયાં જૂનો ભંગાર તોડવા અને ખરીદ વેચાણનું
કામ થાય છъ. અહỲ ઉપલેટાના સમશાન રોડ
પર આવેલી ધરાર કોલોનીમાં રહъતા ર કભાઇ
અ જભાઇ કાણા (ઉ.વ.૬૦) અને તેમનો પુĦ
રહીશ ર કભાઇ કાણા (ઉ.વ.૨૭) વષђ↓થી મજુરી
કામે આવતા હતા. આ દરિમયાન સોમવારъ સવારъ
૯ વાÆયાના અરસામાં રાબેતા મુજબ િપતા-પુĦ
કામે આãયા હતા અને ભંગારને અલગ તોડવાનું
કામ કરતાં હતા Óયારъ ઘટના બની હતી.

િવભાગની ૪ બેઠકો માટъ
એપીએમસીના Ĭમુખ સિહત
ચાર વેપારીઓએ ફોમ↓ ભયા↓
હતા તેની સામે ૫ વેપારીઓએ
તો ફોમ↓ પાછા ખ′ચી લીધા પરѕતુ,
અ×ય ૬ વેપારી આગેવાનો
ચૂંટણી જંગમાં
રી રહъતા
વેપારી િવભાગ માટъ પણ
ચૂંટણી યો શે. Ëયારъ સહકાર
ΤેĦ માટъની ૨ બેઠકમાં ભાજપે
હъર કરъલ બે નામો બીનહરીફ
થયા છъ.

çથળъ કોરોના કાળ પહъલા પણ કЮદરતી
રીતે જ Чડçટ×સનું અને ૪૦૦ની
સંÅયા મયા↓દાનું પાલન થતું રЅં છъ.
પોલીસ કિમશનરъ બહાર પાડેલા
હъરનામામાં Ĭાચીન ગરબીઓ
ઉપરાંત દશેરા ઉÓસવ, દુગા↓પૂ
વગેરъને િનયમોની મયા↓દામાં છૂટ
અપાઈ છъ પરѕતુ, આ સાથે જ
અવા↓ચીન દાંЧડયા રાસ કы જેમાં
યુવક-યુવતીઓની મોટી ભીડ જમા
થાય છъ, તીĳ અવાજે Üયુિઝક વાગે
છъ, એ×ĺી ફЫ વસુલાય છъ તેમને
મંજુરી નહỲ આપવાનો અને યો ય
તો પગલા લેવાનો િનણ↓ય હъર
કરાયો છъ.

λિપયા 1080 કરોડ ખચ›
રાજકોટ-કનાલુસ રъલવે
ĺેકને ડબલ કરાશે
રાજકોટ
નવી Чદàહી: મોદીની અÖયΤતામાં કыિબનેટની
મહÓવપૂણ↓ બેઠક યો ઇ. આજની બેઠકમાં
લેવામાં આવેલા િનણ↓યોને લઇને પીયૂષ ગોયલ
અને અનુરાગ ઠાકЮરъ િમડીયાને ણકારી આપી
હતી. અનુરાગ ઠાકЮરъ કЅં હતું કы આજની બેઠકમાં
રъલવે અને િશΤણ સંબંધી ઘણા િનણ↓ય લેવામાં
આãયા છъ. કыિબનેટъ પીએમ પોષણ çકЫમને શλ
કરવાનો િનણ↓ય લેવામાં આãયો છъ. આ કામમાં
1096 કરોડ λિપયા ખચ↓ થવાનું અનુમાન છъ.
આ çકЫમ હાલમાં ચાલી રહъલા િમડ-ડે મીલની
જÆયાએ આવશે. આ çકЫમને ક‹ĩ સરકાર રાËય
સરકારોની મદદથી ચલાવશે. પરѕતુ મુÅયλપથી
બધી જ જવાબદારી ક‹ĩ સરકારની હશે.

શ્વેતા િતવારીની તિબયત બગડી : હો�સ્પટલમાં દાખલ

મુંબઇ : ટીવી એકટ્રેસ શ્વેતા િતવારી તેનાં િબઝી િશડ્યૂલને કારણે બીમાર થઇ ગઇ છ�.
તેણે મુંબઇની એક હો�સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાં છ�. તેનો ઇલાજ ચાલુ છ�. તે
હાલમાં જ સ્ટ�ટ બેઇઝ શો ‘ખતરો ક� િખલાડી ૧૧’માં નજર આવી હતી. મી�ડયા �રપોટ્સર્
અનુસાર, તે જલ્દી જ ‘બીગ બોસ ૧૫’ ટ્રાઇબ લીડર બની શામેલ થવાની છ�. શ્વેતા
િતવારીની ટીમનું કહ�વું છ� ક�, તે ઠીક છ� અને �રકવર થઇ રહી છ�. તેને કમ�રી
અને લો બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા બાદ હો�સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી.
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સારા અલી ખાને પહ�રી સંજય લીલા ભણશાલીની
વે
બ
સીરીઝમાં
પં
�
બી
સ્પે�શ્યલ ડાયલોગની સાડી અિભનેત્રી વાિમકાની એન્ટ્રી
અઠવા�ડયા પહ�લા એક મિહલા હોટલમાં સાડી પહ�રીને ગઈ તો
તેને અટકાવવામાં આવી. તો હવે બોિલવૂડની એકટ્રેસ સારા અલી
ખાન અિમતાભના ખાસ ડાયલોગ ‘મેર� પાસ માં હ�’ની સાડીના
કારણે ચચાર્માં આવી છ�. એક્ટ્રેસ સારા અલી ખાન પોતાના
િબંદાસ અંદાજના કારણે ફ�ન્સની વચ્ચે ચચાર્માં રહ� છ�.
એક્ટ્રેસની ખાસ વાત એ છ� ક� તે દર�ક પ્રકારના આઉટ�ફટમાં
�વા મળ� છ�. તે ક�ઈ પણ પહ�ર� તેની પર ખીલીને આવે છ�.
સોશ્યલ મી�ડયા પર એ�ક્ટવ રહ�નારી સારા અલી ખાન
ફ�ન્સને માટ� ફોટોઝ અને વી�ડયોઝ શેર કરતી રહ� છ�.
એક્ટ્રેસના ફોટો પણ ઝડપથી વાયરલ થાય છ�. હાલમાં
તેણે સાડીમાં એક ફોટો શેર કય� જે ખાસ કારણે
વાયરલ થઈ રહ્યો છ�. આ ફોટો ગ્લોબલ સી�ટઝન
લાઈવ ઈવેન્ટનો છ�. આ સમયે સારાએ ટ્રે�ડશનલ
અટાયરને મહત્વ આપ્યું. તે િપંક કલરની િપ્રન્ટ�ડ
સાડીમાં �વા મળી હતી. રસપ્રદ વાત તો એ છ� ક�
સારાની સાડીના પાલવ પર િબગબીના આઈકોિનક
ડાયલોગ મેર� પાસ માં હ�, લખ્યું છ�.

મુંબઇ : સંજય લીલા ભણશાલી હાલ પોતાની આવનારી
વેબસીરીઝ હીરામંડી માટ� ચચાર્માં છ�. આ વેબ શોમાં કહ�વાય
છ� ક�, ૧૮ અિભનેત્રીેઓ કામ કરતી �વા મળવાની છ�.
જેમાં હવે પં�બી અિભનેત્રી વાિમકા ગેબીનું નામ ઉમેરાયું
છ�. એક �રપોટર્ના અનુસાર,વાિમકા આ શોમાં મજબૂત પાત્ર
ભજવતી �વા મળવાની છ�. તે જલદી જ પોતાના રોલની
તૈયારી કરવાની શ�આત કરી દ�શે. હીરામંડી એ સંજય
લીલા ભણશાલીનો એ આગામી પ્રોજેક્ટ છ� જેમાં ટોચની
અિભનેત્રીઓ કામ કરતી�વા મળવાની છ�. આ શોમાં
ડાન્સની ઘણી િસકવન્સો હોવાથી ભણશાલી ડાન્સમાં િનપુણ
હોય તેવી અિભનેત્રીઓને સાઇન કરી રહ્યા છ�. છ�લ્લી માિહતી
અનુસાર, પં�બની અિભનેત્રી વાિમકા ગેબી આ સીરીઝનો
િહસ્સો બની ગઇ છ�. આ સીરીઝમાં મિનષા કોઇરાલા,
જુહીચાવલા, માધુરી દીિક્ષત, ર�ખા, સોનાક્ષી િસંહા, ઋચા
ચઢ્ઢાના નામ બોલાયા છ�. હવે આ યાદીમાં પં�બી અિભનેત્રી
વાિમકાનું નામ ઉમેરાયું છ�.

ક�ાદાનની જાહે રાતથી ફરી અેક વખત અા�લયા ભટ્ટ મુશ્કે લીમાં, મુંબઇમાં FIR

બોિલવૂડ અિભનેત્રી આિલયા ભટ્ટ આ
�દવસોમાં રણબીર કપૂર સાથેના તેના લગ્નની
ચચાર્ અને ‘કન્યાદાન’ માટ� બ્રાઇડલ વેર
બ્રાન્ડની �હ�રાતને કારણે ચચાર્માં છ�.
એક વ્યિક્ત અિભનેત્રીની �હ�રાત પર
એટલો ગુસ્સે થયો ક� તેણે આિલયા ભટ્ટ

િવ�દ્ધ મુંબઈના સાન્તાક્ર�ઝ પોલીસ સ્ટ�શનમાં
ફ�રયાદ ન�ધાવી. �ક� ‘કન્યાદાન’ િવશેની
ચચાર્ ઘણી જૂની છ� અને ઘણી વખત આ
વાત ઉભી થઈ છ�. પર�તુ તાજેતરમાં, લોકો
આિલયાના િવચારોને િબલક�લ પસંદ કરી રહ્યા
નથી. મળતી માિહતી અનુસાર, ફ�રયાદીએ

નાગાજૂર્નના પુત્ર નાગા ચૈતન્યને છૂટાછ�ડા
અાપવા સામંથાઅે 50 કરોડ �િપયા માંગ્યા

ચેન્નાઈ
સ્ટાર કપલ સામંથા અને નાગા ચૈતન્ય
આજકાલ પોતાના બગડતા સંબંધોને લઇને ચચાર્માં
છ�. તલાકને લઇને ખબરો રોજે રોજ આવી રહી
છ�, પર�તુ કોઇએ આના પર ઓ�ફિશયલ િનવેદનો
નથી અાપ્યા. સામંથાએ સોશ્યલ મી�ડયા પર
પોતાના નામની આગળ અ�ક્કનેની હટાવીને ફક્ત
‘એસ’ કરી દીધુ હતુ આ પછી આ વાતે વધુ �ર
પકડયુ છ�.
સાઉથ �ફલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી �ણીતી �ડી સામંથા
અને નાગા ચૈતન્ય છ�લ્લાં ઘણા સમયથી પોતાના
સંબંધને લઈને ચચાર્માં છ�. બંનેની વચ્ચે બધુ
બરાબર ન હોવાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા
હતા. સોિશયલ મી�ડયા પર સામંથા અને નાગા
ચૈતન્યના છૂટાછ�ડાના સમાચાર ચાર�બાજુ છવાયેલા
છ�. છૂટાછ�ડાને લઈને સમાચાર �રશોરથી ચાલી
રહ્યા છ� પર�તુ બંનેમાંથી કોઈએ તેના પર િનવેદન
આપ્યું નથી. સામંથાએ સોિશયલ મી�ડયા પર
પોતાના નામમાંથી અ�ક્કનેની હટાવીને માત્ર એસ

કરી દીધું છ�. જેના પછી હવે આ બધું જગ�હ�ર
થઈ ગયું છ�.
સામંથા �થ પ્રભુ અને નાગા ચૈતન્યના
લગ્ન�વનમાં ભંગાણ પડવાનું કારણ અિભનેત્રીની
િસનેમા અને કાર�કદ� પ્રત્યે પ્રેમ છ�. લગ્ન પછી
પણ સામંથા �ફલ્મોમાં અે�ક્ટવ રહી છ� અને
ગ્લેમરસ ફોટોશૂટ પણ કરાવતી રહ� છ�. પર�તુ નાગા
ચૈતન્ય અને તેના સસરા નાગાજુર્નને તે પસંદ નથી.
�રપોટ્ર્સ પ્રમાણે બંને સામંથાને દ્યણા સમયથી
મનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છ� ક� તે પોતાનું મન
બદલે અને સાસુ અમલા અ�ક્કનેનીના પગલા
પર ચાલે. સામંથા અને નાગાજુર્નના પુત્ર નાગા
ચૈતન્યે ૨૦૧૭માં લગ્ન કયાર્ હતા. બંનેને સાઉથ
ઇ�ન્ડયન ઇન્ડસ્ટ્રીના ક્યૂટ કપલ માનવામાં આવે
છ�. તે સમયે એક ગ્રાન્ડ ડે�સ્ટનેશન વે�ડંગ ગોવામાં
થયું હતું અને દુિનયાભરમાં તેની ખૂબ ચચાર્ થઈ
હચી. એટલું જ નહ� મોટા પ�રવારમાંથી આવતાં
નાગાજુર્ને ઘર પર વહુનું સ્વાગત કરવા માટ� કરોડો
�િપયાનો ખચર્ કય� હતો.

એક બ્રાઇડલ વેર બ્રાન્ડની એડવટાર્ઇઝ િવ�દ્ધ
છ�. ફ�રયાદીને લાગે છ� ક� આિલયા ભટ્ટ�
િહન્દુઓની લાગણીઓને ઠ�સ પહ�ચાડી છ� અને
કન્યાદાનને રીગ્રેિસવ રીતે બતાવ્યું છ�. આ
મામલે માન્યવર ક�પની અને આિલયા ભટ્ટ સામે
ફ�રયાદ ન�ધવામાં આવી છ�.
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આ�તંકવાદના આ�ર�ોપસર આ�જીવન કે દની સજા કાપી રહે લા 6 કે દી જેલમાંથી ફરાર

ઈઝરાયેલમાં જેલબ્રેકઃ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કાળી ટીલી

સુ

રક્ષા મામલે ઈઝરાયેલ જે કંઈ કરે છે,
તે વિશ્વમાં માપદંડ તરીકે સ્થાપિત છે.
ઇઝરાયેલના સિક્યુરિટી સંબંધિત ઓપરેશન
એટલાં બધા જાણીતાં થયાં છે કે, વિશ્વભરમાં
તેની નોંધ લેવાય છે. ભારતમાં પણ તેનો મોટો
ચાહક વર્ગ છે. ઇઝરાયેલ સિક્યુરિટીની બાબતમાં
વધુ પડતાં સભાન રીતે વર્તે છે અને તે વર્તવાનું
કારણ ત્યાં ઇઝરાયેલના જન્મથી ચાલી આવી
રહેલો પેલેસ્ટાઇન સાથેનો વિવાદ છે. ઇઝરાયેલની
આ અવ્વલ દરજ્જાની સિક્યુરિટીને હાલમાં સેંધ
લાગી હોય તેવી ઘટના બની છે. આ ઘટના બે
અઠવાડિયા પહેલા દુનિયાભરમાં મીડિયામાં ચમકી
હતી. ઇઝરાયેલની જે સિક્યુરિટી વિશ્વમાં પ્રમાણિત
હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે તે સિક્યુરિટીએ
એમ સ્વીકારવું પડ્યું કે, અમારી આ મસમોટી ચૂક
થઈ છે. ઇઝરાયેલની સૌથી વધુ સુરક્ષિત મનાતી
ગિલ્બોઆ જેલમાંથી છ પેલેસ્ટાઇન કેદીઓની
ભાગી છૂટયા હતા. ઇઝરાયેલ સરકારના નિવેદન
મુજબ આ તમામ પેલેસ્ટાઇન આતંકવાદી ગંભીર
આરોપસર આજીવન કેદની સજા કાપી રહ્યા હતા.
તેઓ 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ જેલમાંથી ભાગી છૂટ્યા
અને પછી પેલેસ્ટાઇનમાં ઉજવણી શરૂ થઈ. જો
કે, હવે એક પછી એક ઇઝરાયેલની સિક્યુરીટી
એજન્સી ભાગી છૂટનારાં છમાંથી ચાર કેદીઓને
પકડી ચૂકી છે.
ઇઝરાયેલ ભૂલ સુધારીને પોતાની વ્યવસ્થા
ફરી ગોઠવવા તત્પર છે. ઇઝરાયેલ-પેલેસ્ટાઇનમાં
સતત ચાલી રહેલાં વિવાદ સાથે ત્યાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ
સ્ટોરીઓ જન્મતી આવી છે. આ સ્ટોરીઓમાંથી
ફિલ્મ, વેબસીરિઝ અને નવલકથાના પ્લોટ ઘડાયાં
છે. આ ઘટના પણ કંઈક એવી જ છે. ઇઝરાયેલની
હાઇ સિક્યુરિટી જેલમાંથી જેવાં આ છ કેદીઓ
ભાગી ગયા તે પછી ઘટનાની વાતો ચોમેર ફેલાવી
માંડી. ત્યારબાદ તેટલી જ ઝડપે ઇઝરાયેલની
તમામ ટોપ સિક્યુરિટી એજન્સીઓ કામે લાગી.
ખુદ ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાને આ ઘટના વિશે કહ્યું
હતું કે, આ ‘ગંભીર ઘટના’ છે અને તે માટે તમામ
પ્રયાસ કરવામાં આવશે. ઇઝરાયેલ તરફથી થયેલી
સૌથી મોટી ભૂલ જે સામે આવી રહી છે તે આ
જેલનું નિર્માણ કરનારી કંપની દ્વારા તેનો પ્રોજેક્ટ
ઓનલાઈન મુકાવાની છે. ઇઝરાયેલની પ્રિઝન
ઓથોરિટીએ આ જ બાબતને સુરક્ષાની સૌથી મોટી
ચૂક ગણાવી છે. ઇઝરાયેલના સુરક્ષાના મામલે ગમે
તેટલાં વખાણ થતાં હોય પણ છેવટે તો માનવસહજ
ભૂલ કોઈનાથી પણ થઈ શકે. આ કિસ્સામાં પણ
અનેક જગ્યાએ ભૂલો થઈ છે. પ્રથમ ભૂલ તો એ
કે ઇઝરાયેલ પ્રિઝન ઓથોરિટી અને પોલીસ દ્વારા

અનેક વખત ચેતવણી આપવામાં આવી કે, જેલની છે. જેલમાં જ્યારે કેદીઓ ટનલ ખોદે ત્યારે તેઓ
વ્યવસ્થામાં ખામી છે. તેમ છતાં તેના પર કોઈ એ રીતે ખોદે કે, ઓછું અંતર ખોદવું પડે અને
પગલા ન લેવાયા.
જ્યાં તેઓ નીકળે ત્યાંથી તેઓ સરળતાથી ભાગી
ભારત જેવા દેશમાં સામાન્ય રીતે જોવા મળતું શકે. આ બધો જ અંદાજ તેઓને જેલના મેપ
આવું વલણ ઇઝરાયેલમાં આ વખતે જોવા મળ્યું. ઉપરથી આવ્યો. તપાસ એજન્સીઓ અત્યારે તો
એ ઉપરાંત બીજી મોટી ભૂલ જે થઈ તે ગિલ્બોઆ એવું દૃઢ રીતે માની રહી છે કે, ભાગનારા કેદીઓ
જેલમાં. અહીં મોટું ‘ઓપરેશન’ કેદીઓએ પાર પાસે જેલનો નકશો હતો. જોગાનુજોગ આ
પાડી દીધું તેની ગંધ સુદ્ધાં સિક્યુરિટીને ન આવી કેદીઓની ઓરડી જેલની મુખ્ય દીવાલની નજીક
તે આશ્ચર્ય પમાડે તેવી બાબત છે. તેમાં પણ સૌથી પણ હતી. તેથી પણ ટનલ ખોદવામાં સરળતા
મોટી ભૂલ જેલમાં સિક્યુરિટી ટાવરરહી, જેલમાંથી ભાગી છૂટયા બાદ
બેના સુરક્ષા કર્મચારીની છે, જે દિવસે
ક્યાં જવું અને કેવી રીતે જવું તે માટે
આ કેદીઓ ભાગીને જેલ બહાર
પણ માઇક્રો લેવલનો પ્લાન કેદીઓ
એક નાનકડી ટનલમાંથી નીકળ્યા તે ધવલ શુક્લ દ્વારા ઘડાયો હતો. હવે આ પ્લાન
જગ્યા જેલના સિક્યુરિટી ટાવરના
મુજબ બહારની કોઈ વ્યક્તિ સાથે
કર્મચારીન નજરમાં આવે તેવી હતી. પરંતુ સુરક્ષા તેઓનો સંપર્ક હોવો જોઈએ. વધુમાં આ ઘટનામાં
કર્મચારી પોતાની ફરજ છોડીને ઊંધ લેતો રહ્યો સૌથી આશ્ચર્યજનક વાત તો એ હતી કે, તેઓને
હતો. બસ આ જ બાબતનો ફાયદો ઉઠાવી કેદીઓ ગેરકાયદેસર રીતે એક મોબાઈલની સુવિધા મળી
ફરાર થઈ ગયા. હવે કેટલી પણ હાઇસિક્યુરિટી ચુકી હતી. મોબાઈલ કેદીઓ પાસે કેવી રીતે
જેલ હોય રોજબરોજ વ્યક્તિને જે દૈનિક ક્રિયા પહોંચ્યો તે હજુય કોયડો છે.

પ્રાસંગિક

જેલનું નિર્માણ કરનારી કં પની દ્વારા પ્રોજેક્ટ ઓ��નલાઈન મુકાય�ો
અને કે દીઓ��એ� ય�ોજના ઘડી કાઢી, ઈજ્જત બચાવવા ઇઝરાયેલની
સિક્યુરીટી એ�જન્સીએ� એ�ક પછી એ�ક 4 કે દીને પકડ્યા, હવે
સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ સઘન બનાવવા પ્રયાસ�ો કરવા માંડ્યા છે
માટે જગ્યાની જરૂર રહેવાની તે રહેવાની જ. એમ
અહીંયા પણ કેદીઓ અર્થે બાથરૂમ અને વૉશરૂમની
વ્યવસ્થા હતી.
આ છ કેદીઓ અહીં જે બાથરૂમનો ઉપયોગ
કરતા હતા. આ જ જગ્યાએ તેમણે ટનલ ખોદી

કેદીઓએ બાથરૂમમાંથી ટનલ બનાવવાનું
નિશ્ચિત કરી દીધું અને બહાર નીકળીને કોનો સંપર્ક
કરવો અને કોની સાથે ભાગવું તે પણ નક્કી કર્યુ
હતુ. ટનલ ખોદવાનું કામ તો ચાલુ જ હતું. આ
ટનલમાંથી જે માટી નીકળે તે કેદીઓએ ક્યાં નાંખી

છે. તેનો પત્તો હજુ ઇઝરાયેલ એજન્સીને લાગ્યો
નથી. માણસ નીકળી શકે તેટલી ટનલ ખોદાય
ત્યારે તેમાંથી ખાસ્સી માટી નીકળે પણ તેની
ભાળ સુદ્ધાં જેલ પ્રશાસનને કેદીઓએ આવવા ન
દીધી. આમ બધી જ જગ્યાએ ઇઝરાયેલના જેલ
પ્રશાસનની મર્યાદાઓ દેખાય છે. આ ઉપરાંત આ
જેલમાં 2019-20 દરમિયાન ટ્રેનિંગ સેશન યોજાયું
હતું.
ત્યારે પણ ઇઝરાયેલના પ્રિઝન ઓથોરિટીના
એક અધિકારીએ નોંધ્યું હતું કે જેલના ફરતે
પેટ્રોલિંગ કાર હોવી જોઈએ કે બહારના ક્ષેત્રની
દેખરેખ રાખી શકે. જેલના ન્યૂનતમ સુરક્ષા
માપદંડોમાં પેટ્રોલિંગ કારને જરૂરી ગણવામાં આવે
છે, તેમ છતાં તેમના સૂચનની અવગણના કરવામાં
આવી. આમ સામાન્ય લેખાતી ભૂલીના કારણે પૂરી
ઘટના બની છે. જ્યાં ટનલ ખોદાઈ રહી હતી ત્યાં
પાંચ કેર્દીઓએ આ કામ કર્યું હતું અને છઠ્ઠો કેદી
જે ત્યાંથી ભાગવામાં નાસી છૂટયો તે સીનિયર
મોસ્ટ ઝકરિયા ઝુબેદી હતો. ઝકરિયા ઝુબેદી બીજા
સેલમાં હતો. આશ્ચર્ય એ વાતનું પણ છે કે ઝકરિયા
ઝુબેદીએ એક દિવસ અગાઉ જ જ્યાં પાંચ કેદીઓ
ટનલ ખોદી રહ્યા હતા તે સેલમાં જવાની અનુમતિ
માંગી હતી. કોઈ જ ઝાઝી તપાસ વિના અનુમતિ
અપાઈ અને બીજા દિવસે આ ઘટના બની. કેદીઓ
જેલની બહાર ટનલમાંથી નીકળ્યા ત્યારે તેઓએ
જેલના કપડા કાઢીને અન્ય કપડાં પહેર્યા હતાં.
જેલમાંથી કેદીઓ નાસી છૂટ્યા તેની જાણ જેલ
પ્રશાસનને બહારની એક વ્યક્તિએ કરી હતી.
બાજુમાં આવેલા એક ખેતરમાં રાતના બે વાગે
સંદિગ્ધ વ્યક્તિઓ દેખાઈ અને તે વ્યક્તિએ જેલ
પ્રશાસનને જાણ કરી હતી. જે બાદ આખુ પ્રશાસન
અને સરકાર હરકતમાં આવ્યા હતા.
રાતના એક વાગ્યે બનેલી આ ઘટનાની પુષ્ટિ
મળસ્કે ચાર વાગ્યે થઈ. ઇઝરાયેલ-પેલેસ્ટીનીઓની
જે રીતે અવિરત લડાઈ ચાલુ છે તે રીતે આ પૂરી
ઘટનાને પેલેસ્ટીનીઓએ ‘હિરોઈક’ તરીકે ગણાવી.
અને ઇઝરાયલની સુરક્ષાની સિસ્ટમને જે ધક્કો
આપ્યો તેની ઉજવણી કરી. પેલેસ્ટાઈનની જાણીતાં
ગ્રુપ હમાસે તો આને ‘ગ્રેટ વિક્ટરી’ કહી અને
એવું નિવેદને આપ્યું કે અમારા સૈનિકોને જેલની
અંદર પણ તમે હરાવી નહીં શકો. જો કે, તેની
સામે ઇઝરાયેલે પણ જોરશોરથી આ નાસી છૂટેલાં
કેદીઓની કરી ધરપકડ કરવાની કવાયત આદરી
હતી. એજન્સીઓએ અત્યાર સુધી છમાંથી ચાર
કેદીઓને ફરી પાછા સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા
છે. જો કે, આ પૂરી ઘટનાએ ઇઝરાયેલની સુરક્ષાના
માપદંડ પર સવાલ ખડા કર્યા છે તેટલુ ચોક્કસ છે.

ગુજરાત
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અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા,
સુરત : ગુજરાતમાં ગુલાબ વાવાઝોડાની
અસરના કારણે બુધવારે સૌરાષ્ટ્ર અને
મધ્ય તથા દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ
વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને પવનના
જોરદાર સૂસવાટા સાથે ભારે વરસાદ
પડયાના અહેવાલો મળ્યા છે. જુનાગઢ
જિલ્લાના વિસાવદરમાં આભ ફાટયું
હતું જ્યાં તાલુકાનો સરેરાશ વરસાદ
૧૦ ઈંચ નોંધાયો છે તો તાલુકાના
દાદર ગામે અર્ધી કલાકમાં સાંબેલાધારે
૫ ઈંચ સાથે ૧૬ ઈંચ વરસાદ
નોંધાયો છે.

65 ડે મ�ો ઓ��વરફ્લો થયા: 100 ડે મ�ો ઉપર હાઈએ�લર્ટ સિગ્નલ

તો રાજકોટ જિલ્લાના રાજકોટ
શહેરમાં ૭ ઈંચ, ગોંડલમાં ૬
ઈંંચ, અમરેલીના રાજુલામાં ૬
ઈંચ,લીલીયામાં સાડા છ ઈંચ,
અને બગસરા, જાફરાબાદમાં પણ
સાડાપાંચ ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો

ગુજરાતની વસતી 9 વર્ષમાં
6 કરોડથી વધી 7 કરોડ :
13 ટકાનોગાંધીનગર
વધારો થયો

ગુજરાતમાં વસતી વધારો સતત થઇ રહ્યો
છે. ભારતની વસતી ગણતરીના અંદાજ પ્રમાણે
૨૦૨૦માં રાજ્યની વસતી ૬.૯૪ કરોડ થઇ
છે, જે ૨૦૧૧ની છેલ્લી વસતી ગણતરી પ્રમાણે
૬.૧૦ કરોડ હતી. નવ વર્ર્ષમાં રાજ્યની વસતીમાં
૧૩ ટકાનો વિંક્રમી વધારો થયો છે. ગુજરાતની
સરખામણીએ ભારતની વસતીનો દર ઓછો રહ્યો
છે. દેશમાં આ સમયગાળા દરમ્યાન ૧૧.૦૯
ટકાના દરે વસતી વધી છે. દેશની વસતી ૨૦૧૧માં
૧૨૨.૦૧ કરોડ હતી જે વધીને ૨૦૨૦માં
૧૩૫.૫૪ કરોડ થઇ છે. કોરોના સંક્રમણના કારણે
૨૦૨૧માં વસતી ગણતરી થઇ શકી નથી.

ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ રહી
ત્યારે ૨૯મી સપ્ટેમ્બરના બુધવારની સ્થિતિએ રાજ્યના ૨૦૭ પૈકી ૬૫
ડેમ સંપૂર્ણ છલકાઈ ગયા છે, ગુજરાતમાં અત્યારે ૧૦૦ ડેમો હાઈએલર્ટ પર
મુકાયા છે, કારણ કે એ ડેમોમાં ૯૦ ટકા પાણીનો સંગ્રહ થઈ ચૂક્યો છે,
બાકીના ૮ ડેમોમાં એલર્ટ અને ૧૮ ડેમોમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
હતો અને રાજકોટ,જુનાગઢ,અમરેલી હવે અતિવૃષ્ટિથી ચિંતિત બન્યું છે અને
જિલ્લામાં તો દરેક તાલુકામાં ૩ કૃષિપાકને વ્યાપક નુક્શાનની ભીતિ
ઈચથી ૫ ઈંચ વરસાદ તૂટી પડયો સેવાઈ રહી છે.
હતો. અને આટલા રાત્રે હજુ વધુ
સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક સ્થળે વિજળી
વરસાદની શક્યતા જણાય છે.મહિના ત્રાટકી હતી જેમાં ચોટીલા તાલુકામાં
પહેલા અનાવૃષ્ટિથી ચિંતિત સૌરાષ્ટ્ર જાનીવડલા ગામે વિજળી પડતા બે

જમીન જૂની શરતમાં ફેરવવામાં
રાજ્ય સરકારને 5200 કરોડ મળ્યા

ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં નવી શરતમાંથી જૂની શરતમાં
ફેરવવામાં આવેલી જમીનથી સરકારને છેલ્લા
પાંચ વર્ષમાં 5186 કરોડ રૂપિયાની આવક
થઇ છે. આ સમયગાળામાં કુલ 75.15 કરોડ
ચોરસમીટર જમીનની શરતમાં બદલાવ થયો
છે જે પૈકી આણંદ અને નવસારી એવા જિલ્લા
છે કે જ્યાં સૌથી વધુ જમીનની શરત મંજૂરી
અપાઇ છે.
રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગે વિધાનસભામાં
આપેલા લેખિત આંકડા પ્રમાણે આણંદમાં
13.87 કરોડ ચોરસમીટર અને નવસારીમાં

શ્રેય-ઉદય શિવાનંદ અગ્નિકાંડમાં 13 મોત
પણ કોઈ જવાબદાર નહીં: મહેતા કમિશન
અમદાવાદ

અમદાવાદના શ્રેય અને રાજકોટના ઉદય
હોસ્પિટલમાં લાગેલી આગમાં કુલ ૧૩ કોરોનાના
દર્દીઓના મૃત્યુ થયેલા તે મુદે હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત
જસ્ટિસ ડી.એ.મહેતા કમિશનનો તપાસ રિપોર્ટ
મંગળવારે વિધાનસભા ગૃહમાં રજૂ કરાયો હતો.
કમિશને તેના રિપોર્ટમાં આ આગ માટે
કોઈપણ સરકારી અધિકારીને જવાબદાર
ઠેરવ્યા નથી. રિપોર્ટમાં કહ્યું છે કે, શ્રેય
હોસ્પિટલમાં આગ લાગવા માટે ટ્રસ્ટી અને
તેના સંચાલકોની અક્ષમ્ય બેદરકારી તથા ઉદય
શિવાનંદ હોસ્પિટલના અગ્નિકાંડ માટે ધમણ
વેન્ટિલેટરમાં થયેલા વિસ્ફોટ જવાબદાર છે.
રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે, રાજકોટના ઉદય
શિવાનંદ હોસ્પિટલને આ વેન્ટિલેટર દાનમાં
મળ્યા હતા. તેથી કંપની સામે કોઈ પગલા લઈ

શકાય નહીં, પરંતુ હોસ્પિટલના સત્તાધીશો સામે
આ મુદ્દા પર પગલા લઈ શકાય છે. આ આગ
માટે ડોક્ટર સામેની ફરિયાદ ગેરબંધારણીય
છે. જો કે, કોઈ ડોક્ટર હોસ્પિટલમાં ભાગીદાર
હોય તો તે તેની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે
નહીં. જો શ્રેય હોસ્પિટલમાં અંદર અને બહાર
ગેરકાયદેસર બાંધકામને નિયમિત કરાયું ન હોત
તો, છ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦ના રોજ બનેલા ભયાનક
અગ્નિકાંડને નિવારી શક્યા હોત. આગની
બંને ઘટના સમયે હાજર સ્ટાફને આ પ્રકારની
સ્થિતિમાં કેમ કામ કરવું તેની તાલીમ જ અપાઈ
ન હતી. શ્રેય અને ઉદય હોસ્પિટલના સ્ટાફને
આગની ઘટનામાં શું કરવું તેની કોઈ જ ટ્રેનિંગ
આપવામાં આવી નહોતી. કમિશને ભલામણ
કરી છે કે, આગને રોકવા, ફાયર સેફ્ટિ માટેની
સુવિધાને વિકસિત કરો.

ગાંધીનગર
દક્ષિણ ભારતના ૫,૦૦૦ વર્ષ જૂના વિખ્યાત
તિરૂમાલા તિરૂપતિ દેવસ્થાનમ્ બોર્ડમાં મેડિકલ
કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા અને વર્લ્ડ મેડિકલ
એસોસીએશનના પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ એવા ગુજરાતી
ડો.કેતન દેસાઈની મેમ્બર તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં
આવી છે. ટીટીડી બોર્ડમાં ગુજરાતી તરીકે તેમની
નિયુક્તિ થઈ છે.
બોર્ડ દ્વારા હાલમાં જ તેમના સહિતના
સભ્યોનો શપથ સમારોહ મંદિરની અંદર
યોજવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં પહેલી જ
મીટિંગમાં ડો.કેતન દેસાઈએ ગુજરાતમાં પણ

તિરૃપતિ મંદિરની સ્થાપના કરવા વિચાર રજૂ
કરતા મંદિરના બોર્ડે હકારાત્મક પ્રત્યુતર આપતા
કહ્યું કે સરકાર અમને ૮ થી ૧૦ એકર જમીન
ફાળવે તો મંદિર માટે તૈયાર છીએ.
ડો.દેસાઈ સહિતના સભ્યોની બે વર્ષ માટે
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિયુક્તિ થઈ છે. મંદિરની
મીટિંગમાં જે કંઈ પણ ચર્ચા-વિચારણા થાય તે
બહાર ક્યાંય પણ જાહેર નહીં કરવાના શપથ
લેવડાવવામાં આવે છે. દક્ષિણ ભારતીય પરંપરા
મુજબ ધોતી અને શર્ટ પહેરાવીને શપથ લેવડાવ્યા
હતા. શપથ લેનાર તમામ સભ્યોને તિરૂપતિ
મંદિરની ફોટોફ્રેમ ભેટ સ્વરૃપે અપાઈ હતી.

ગુજરાતમાં પણ તિરુપતિ દેવસ્થાનમ્
જેવા મંદિર નિર્માણની સક્રિય વિચારણા

15.83 કરોડ ચોરસમીટર નવી શરતની
જમીન જૂની શરતમાં ફેરવવામાં આવી છે.
રાજ્યના 33 જિલ્લા પૈકી એકપણ જિલ્લો એવો
નથી જ્યાં જમીનની શરતમાં ફેરફાર થયો ન
હોય. પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ 47.55 કરોડ
ચોરસમીટર 2017-18ના વર્ષમાં બદલાવ થઇ
છે. જૂની શરતમાંથી નવી શરતમાં ફેરવાયેલી
અમદાવાદ જિલ્લાની 2.14 કરોડ ચોરસમીટર
જમીનમાંથી સરકારને 1493 કરોડ રૂપિયાની
આવક થઇ છે. સુરત જિલ્લાની 1.65 કરોડ
ચોરસમીટર જમીનમાંથી સરકારને સૌથી વધુ
1774 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે.

પશુના મોત નીપજ્યા છે, તો ધારેઈ
ગામે લીમડાનું એક વૃક્ષ સળગી
ઉઠયું હતું. બીજી તરફ ભરૂચમાં
મંગળવારની મોડીરાતથી વરસાદ થયો
હતો. અા ઉપરાંત વલસાડમાં 8.22
ઇંચ અને સાપુતારામાં 10 ઇંચથી
વધુ તેમજ વરસાદ ગત બુધવારે
ઝીંકાયો હતો. ઉકાઈ ડેમમાંથી પાણી
છોડાતા સુરતમાં પુરનું સંકટ ઉભું થયું
છે. દરમિયાન, ગુલાબ વાવાઝોડાની
અસર તળે સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ
ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં
વહીવટીતંત્રને સાબદું કરાયું છે.

ભાજપથી લોકો નારાજ છે,
કોંગ્રેસે ભરોસો તોડયો છેઃ
મનિષગાંસિસોદિયા
ધીનગર

ગાંધીનગરમાં લોકોને ભાજપ પર ભરોસો નથી.
કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં છેલ્લી બે ટર્મ દરમિયાન
ભાજપ પ્રત્યે પોતાની નારાજગી બતાવી કોંગ્રેસને
જીતાડયો, પરંતુ કોંગ્રેસે પણ ગાંધીનગરની જનતા
સાથે વિશ્વાસઘાત અને ગદ્દારી કરી હોવાનું તથા
જનતાના સમર્થન અને ભરોસાને ભાજપને વેચી દીધું
હોવાના રાજકીય ચાબખા દિલ્હી સરકારના નાયબ
મુખ્યમંત્રી મનિષ સિસોદિયાએ ગાંધીનગરમાં પ્રચાર
દરમિયાન માર્યા હતા.
સૂરત કોર્પોરેશનમાં ૨૭ સીટો જીત્યા બાદ આમ
આદમી પાર્ટીએ પહેલી વાર ગાંધીનગર કોર્પોેરેશનની
ચૂંટણીમાં પણ ઝંપલાવ્યું છે.
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મા જગદંબાની આરાધનાનું પર્વ એટલે નવરાત્રી
મા અંબાાના નવ સ્વરૂપો અને આધ્યાત્મિક મહત્ત્વ

વર્ષમાં ચાર નવરાત્રિ આવે છે
અષાઢ, આસો, માઘ અને ચૈત્ર જેમાં
ઉત્સવ તરીકે આસો માસની નવરાત્રિ
ઠેર ઠેર ઉજવાય છે. મા જગદંબાની
ઉપાસના દિવ્ય લક્ષ્મી તથા ઐશ્વર્યથી
ભરપુર છે કેન ઉપનિષદમાં મા
ઉમા સ્વરૂપે શક્તિ અવતારનીકથા
અને આરાધનાનો ઉલ્લેખ છે. માની
આરાધના દ્વારા અનેકને મહાન બનાવ્યા
છે.
શ્રી
રામકૃષ્ણ
પરમહંસની
મહાકાલીની ઉપાસનાથી સ્વામી
વિવેકાનંદજીને આત્મશક્તિ દ્વારા
મહામાનવોની પંક્તિમાં મૂકી દીધા.
નવરાત્રિ મા જગદંબાની સાધનાનો
વિશિષ્ટ કાળ છે. મા જગદંબા
ભગવાનની સાક્ષાત યોગમાયા છે અને

શક્તિ સ્વરૂપા છે.
નવરાત્રિમાં
વિવિધ
પ્રકારથી
ભક્તો ઉપાસના કરે છે. અમાવસ્યાના
દિવસે જવેરા વાવવામાં આવે છે અને
ઘટસ્થાપન થાય છે. બીજા દિવસે
નવરાત્રિના પ્રારંભે મા જગદંબાની
મૂર્તિને શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવી
પંચામૃત દ્વારા અથવા તીર્થના જળથી
અભિષેક થાય છે. નવ દિવસ સુધી
અખંડ ઘીની જ્યોત પણ રાખવામાં
આવે છે. દરરોજ જપમાં નર્વાણમંત્ર
બોલવામાં આવે છે. નવરાત્રિની અષ્ટમી
આઠમ જેને હવનાષ્ટમી કહે છે તે દિવસે
દશાંશ હોમ કરવામાં આવે છે. કુળના
રિવાજ મુજબ નૈવેદ થાય છે. આમ
ભાવવાહી મંત્રો દ્વારા ક્ષમાયાચના કરી
મા જગદંબાની આરાધના પૂર્ણ થાય છે.

Apple iCloud પ્રાઈવેટ
રીલે દ્વારા IP એ�ડ્રેસ લીક

એપલના iCloud પ્રાઈવેટ રીલે સુવિધામાં ખામી જણાય છે. જેના કારણે
નવા iOS ડિવાઈસની ઓપરેટીંગ સીસ્ટમના IP એડ્રેસ લીક થઈ શકે છે. આ
માહિતીની જાણ થતાં એપલ એ ઘણા ફેરફારો કર્યા છે.
એપલ એ ગત અઠવાડિયે iOS 15 Beta રીલીઝ કર્યું. જે iCloud પ્રાઈવેટ
રીલેની સિક્યુરીટીમાં વધારો કરશે. જે ડ્યુઅલ-હોપ આર્કિટેક્ચરનો ઉપયોગ કરે
છે. જેના કારણે વેબસાઇટ્સ અને નેટવર્ક સેવાઓથી યુઝર્સના IP એડ્રેસ, GPS
લોકેશન અને DNS ની માહિતીને સુરક્ષિત કરી શકાશે.
Tor બ્રાઉઝરની જેમ Safari બ્રાઉઝર પણ 2 પ્રોક્સી નો ઉપયોગ કરીને
યુઝર્સના ડેટાને રૂટ કરીને પ્રાપ્ત કરશે. જેના કારણે બ્રાઉઝીંગ ડેટાની સિક્યુરીટી
વધી જશે. જો કે આ સુવિધા ફક્ત iCloud+
સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે. જે iOS 15
અથવા macOS 12 મોન્ટેરી અને તેનાથી
ઉપરના વર્ઝન પર છે.
FingerprintJS ના રિસર્ચર સેરગેઈ
મોસ્ટસેવેન્કોએ જણાવ્યું હતું કે જો તમે તમારા
સર્વર દ્વારા પ્રાપ્ત HTTP રીક્વેસ્ટ માંથી IP
એડ્રેસને વાંચી શકો છો તો તમને ફિલ્ટર પ્રોક્સીનું
એડ્રેસ મળશે. તેમ છતાં તમે WebRTC
ની મદદથી યુઝર્સના રીઅલ IP એડ્રેસ જોઈ
શકો છો. WebRTC એટલે વેબ રીઅલ-ટાઇમ કોમ્યુનિકેશન. જે એક ઓપનસોર્સ પહેલ છે. જેનો હેતુ વેબ બ્રાઉઝર્સ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સને API દ્વારા
રીઅલ-ટાઇમ કમ્યુનિકેશન સાથે રાખવાનો છે. જે પીઅર-ટુ-પીઅર ઓડિયો અને
વિડિયો કોમ્યુનિકેશનને સક્ષમ કરે છે.
iCloud પ્રાઈવેટ રીલે દ્વારા આવતી STUN રીક્વેસ્ટ એ પ્રોક્સીનો
ઉપયોગ કરતું નથી જેના પરિણામે યુઝર્સનું રીઅલ IP એડ્રેસ બહાર આવે છે.
FingerprintJS એ એપલને આ અંગે ચેતવણી આપી હતી. ત્યારબાદ એપલ
એ આ ખામી નવા iPhone માં સુધારી હતી. પરતું macOS ના iCloud
પ્રાઈવેટ રીલેમાં આ ખામી અનપેચ રહી હતી.
એપલ iCloud પ્રાઈવેટ રીલે ક્યારેય પણ VPN માટે રીપ્લેસમેન્ટ બની
શકે નહી. જે યુઝર્સ પોતાના IP એડ્રેસની દ્રશ્યતા માટે ચિંતિત હોય તેમણે રીઅલ
VPN નો ઉપયોગ કરવો અથવા Tor બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ કરવો. WebRTC
ની સુવિધા બંધ કરવા Safari બ્રાઉઝરમાં JavaScript ને ડીસેબલ કરવી.
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પ્રથમ શૈલ પુત્રીનું સ્વરૂપ : શૈલપુત્રી
હિમાલય પુત્રી છે. આ દેવી સર્વત્ર
વિદ્યમાન છે. આ સ્વરૂપ એટલે દેવોમાં
શ્રેષ્ઠ એવ ાદક્ષની પૂર્વ જન્મની પુત્રી
નોરતાના પ્રથમ દિવસે આ શૈલપુત્રીના
સ્વરૂપને આરાધવાનો પવિત્ર દિન છે.
શ્રીમદ્ ભાગવતમાં, બ્રહ્માંજીના પ્રશ્નના
ઉત્તરમાં દેવી ભગવતી સ્વયં કહે છે કે
‘’હું ન નર છું ન નારી છું અને ન તો
કોઇ એવું પ્રાણ, જે નર યા માદા હોય કે
કોઇપણ વસ્તુ કે વ્યક્તિ એવી નથી જેમાં
હું વિદ્યમાન ન હોઉ. ભક્તિનું ભાવભર્યુ
સ્વરૂપ એટલે પ્રથમ નોરતાના શૈલપુત્રી.
બીજે નોરતે બ્રહ્મચારીણીનું સ્વરૂપ
: બ્રહ્મચારીણી માની ઉપાસના થકી
તપ, જ્ઞાાન, ભક્તિ ભાવ અને
વૈરાગ્યના ઉદય થઇ તેનો વ્યાપ વધે
છે. બ્રહ્મચારીનું સ્વરૂપ બહુ રમ્ય,
ભવ્ય છે. આ તપની ચારીણી એટલે કે
તપના આચરણ કરવાવાળી, તપ વિના
તૃપ્ત ન થવાય, કસોટી વિના સોના સુવર્ણ જેવા ન થવાય એવું દર્શાવતાં
મા અણિશુધ્ધ બનવાની પ્રેરણા આપે
છે. શાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મને તપ પણ કહેવામાં
આવેલ છે. સર્જનના દેવતા બ્રહ્મ દ્વારા
ઉત્પન્ન અજ્ઞાાનના અંધકારને દૂર કરી
આત્માને ઉજાળી અજવાળી કરનારી
મા એટલે જ બ્રહ્મચારીણી મા.
ત્રીજે નોરતે ચંદ્રઘટાનું સ્વરૂપ : મા
અંબાનું ત્રીજુ સ્વરૂપ ચંદ્રઘટાનું છે.
તેની આરાધના ત્રીજે નોરતે કરવામાં
આવે છે. ચંદ્રઘટામાની સાચા હૃદયથી
એક ચિત્તે આરાધના કરનાર ભક્તને
પરાક્રમી અને નિર્ભયી બનાવે છે.

કવયિત્રી :
હિના હેમંત મોદી
શીર્ષક :
સ્વપ્ન જાગે

આ...
પર્વત સમા માણસનું મન જાગે,
શ્વસતાં શ્વસતાં મનોરથ જાગે;
આકાશ બનવાનું સ્વપ્ન જાગે.
દૂર... સ... દૂર રહેવાનું,
જ્યાં ન કોઈ પ્હોંચે ;
પોતે પોતાના મનનો રાજા...
ન કોઈની તમા,
ન કોઇના ગમા- અણગમા .
સૂર્યકિરણથી ઝળહળવાનું,
ચાંદની સાથે વિહરવાનું;
પંખીઓના ટહુકાનું તળાવ ભરી
લેવાનું.
મન થાય ત્યારે...
વરસી લેવાનું,
સરોવરમાં છબછબિયાં રમી લેવાનું;
લીલી વનરાઇઓને મળી લેવાનું.
અણગમો થાય ત્યારે...
વાદળમાં છુપાઇ એક સ્થળેથી
બીજા સ્થળે લપાઈ જવાનું,
ન કોઈની રોક;
ન કોઈની ટોક.
ન બીજા કરે આપણી ઉપેક્ષા,
ન આપણને બીજાની અપેક્ષા.
આમ,
પર્વત સમા માણસનું મન જાગે,
શ્વસતાં શ્વસતાં મનોરથ જાગે;
આકાશ બનવાનું સ્વપ્ન જાગે.

ચોથે નોરતે કુષ્માન્ડાનું સ્વરૂપ :
ચોથે નોરતે મા કુષ્માન્ડાનું સ્વરૂપની
આરાધના કરવાની હોય છે. રોગ
મુક્તિ, દુ:ખ મુક્તિ, શોક મુક્તિ,
ભય મુક્તિ કરે છે અને આનંદ અર્પણ
કરે છે. માનું આ સ્વરૂપ આહલાદક
મનોહર છે. મા તો હંમેશ મલકતા
મુખડે જોવા મળે છે.
પાંચમે નોરતે સ્કંદમાતાનું સ્વરૂપ :
નવદુર્ગા અંબામાનું આ પાંચમું સ્વરૂપ
છે. જેની આરાધના પાંચમે નોરતે છે
જે આપણી માતા છે અને તે આપણને
પોતાનું સંતાન ગણી આપણું કલ્યાણ
અને ઉર્ધ્વગતિ કરનારી છે. એ
જીવનદાતા, ભાગ્યદાતા, વિધાતારૂપે
માતૃત્વ શક્તિને ઉજાગર કરે છે.
સ્કંદકુમાર એટલે કે સનતકુમાર દેવ
આસુરના સંગ્રામમાં દેવોના સેનાપતિ
હતા. પુરાણોમાં એમને શક્તિધર કહી
તેમની મહત્તા અને મહિમા ગાવામાં
આવી છે.
છઠ્ઠુે નોરતે કાત્યાયની માનું સ્વરૂપ :
મા દુર્ગા અંબાનું આ છઠ્ઠું સ્વરૂપ છે.
જેની આરાધના - સાધના છઠ્ઠે નોરતે
કરવાથી રિધ્ધિ - સિધ્ધિ પ્રાપ્ત થાય.
દેવો, ઋષિઓ, મહર્ષિઓના કાર્યો
સિધ્ધ કરવા વિશે આ માએ અવતરણ
કર્યું છે. અસુરોને હણવા દરેક
દેવોના અંશમાંથી અવતરીત એવી
મહાશક્તિની પૂજા - આરાધના સર્વ
પ્રથમ પૂજા મહર્ષિ કાત્યાયએ કરી હતી
અને આ મા મહર્ષિ કાત્યાયની પુત્રીરૂપે
હોવાથી તેને કાત્યાયની કહેવામાં
આવે છે.

સાતમા નોરતે કાલરાત્રીનું સ્વરૂપ :
સાતમા નોરતે મા દુર્ગાનું કાલરાત્રી
સ્વરૂપ રૂદ્ર ભયાનક સ્વરૂપ છે. છતાં એ
આસુરોના સંહાર અર્થે છે. એ રાત્રીની
દેવી છે. માર્કેન્ડેય પુરાણખંડ ૮૧-૯૩
મા દુર્ગા સપ્તસતીમાં કાલરાત્રીની કથા
છે. તે ઉપરાંત સ્કંદપુરાણમાં શિવ
પાર્વતી (કાલરાત્રી) તરીકે કથા છે.
આઠમે નોરતે મહાગૌરીનું સ્વરૂપ:
આઠમે નોરતે માના મહાગૌરી સ્વરૂપની
આરાધના - પૂજા - સાધના કરવી
જોઇએ. આ શુભદિને મા જગદંબા શ્રી
રામને પ્રસન્ન થયાં હતાં અને રાવણનો
વધ કરી વિજય પ્રાપ્ત કરવાના આશિષ
તેમણે આપ્યા હતા. આસો સુદ આઠમ
હવનાષ્ટમી તરીકે ઉજવાય છે કારણ
કે આજે દરેક માનાં નવરાત્રિ સ્થાને
માતાના મંદિરે શતચંડી હવન થાય
છે. દક્ષના યજ્ઞાનો વિનાશ કરનારી
મા ભદ્રકાળી રૂદ્ર સ્વરૂપે કરોડો
યોગીનીઓ સાથે પ્રગટ થયેલાં.
નવમે નોરતે માનું સિધ્ધદાત્રી સ્વરૂપ:
સિધ્ધદાત્રી સ્વરૂપની આરાધના પૂજા
સાધના કરવી જોઇએ. મા અષ્ટસિધ્ધિ
પ્રદાન કરતી દેવી. માર્કેન્ડેય પુરાણ
મુજબ સિધ્ધદાત્રીમાં જે અષ્ટસિધ્ધિદાત્રી
છે. એ મહિમા ઇશિત્વ (પરમેશ્વરમ્)
વાકસિધ્ધિ (મહાવાણી) કલ્પવૃક્ષ
(અજર), સુષ્ટિ, સામર્થ્ય, અમરતત્વ,
સર્વન્યાકત્વ અને ભાવના પ્રદાન
કરતી છે. દેવી પુરાણ અનુસાર શિવે
માતા સિધ્ધિદાત્રીની કૃપાથી જ સર્વે
સિધ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી આથી તેઓ
અર્ધનારીશ્વર તરીકે ઓળખાય છે.

હેર સીરમ વાળને મુલાયમ
અને ચમકદાર રાખે છે

સીરમ વાળ માટે ની એ�ક એ�વી પ્રોડક્ટ છે , જે વાળની ઉપર એ�ક પરત
બનાવીને તેને મુલાયમ અને ચમકદાર બનાવે છે . મ�ોટાભાગના હે ર
સીરમમાં સિલિક�ોન હ�ોય છે . જે વાળને ચીકણા બનાવ્યા વગર શાઇનિંગ
આ�પવા ઉપરાંત વાળમાં થતી ગૂંચને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે . હે ર સીરમ
લગાવવાથી થતા ફાયદા અને તેને લગાવવાની રીતે અંગે જાણીએ�.

હેરસ્ટાઇલને જાળવી રાખે છે ઃ સરસ મજાની હેરસ્ટાઇલ કરીને ઘરેથી નીકળીએ
પરંતુ પવનને લીધે વાળ વીંખાઈ જાય છે અને હેર સ્ટાઇલ ખરાબ થઇ જાય છે.
આવું મોટાભાગની યુવતીઓ સાથે બને છે. આવી સ્થિતિમાં હેર સીરમનો ઉપયોગ
ફાયદાકારક સાબિત થાય છે.
વાળ ડેમેજ થતા અટકાવે ઃ હેર સીરમ વાળને ડેમેજ થતા અટકાવે છે. હેર
સીરમમાં રહેલું પીએચ વાળની ગુણવત્તાને સુધારવામાં મહત્ત્વનો ફાળો આપે છે.
તે વાળના પીએચને ઘટાડીને હેરને ડેમેજ અને રુક્ષ થવા દેતા નથી. હેર ડ્રાયર કે
હેર સ્ટ્રેટનિંગ જેવા હીટિંગ ટૂલથી થતા હેર ડેમેજને પણ ઘટાડે છે.
ચમકદાર બનાવે ઃ વાળ ચમકદાર લાગે એ કોને ન ગમે? હેર સીરમનો ઉપયોગ
વાળને ચમકદાર બનાવવામાં મદદ કરે છે. અનેક રિસર્ચ દ્વારા સાબિત થઇ ચૂક્યું
છે કે હેર સીરમ વાળને શાઇન આપવાની સાથે નરમ અને મુલાયમ બનાવે છે.
સાથે વાળને સ્ટ્રેટ લુક આપવામાં મદદ કરે છે.
હેર સીરમ લગાવવાની રીત ઃ સૌથી પહેલાં સારી કંપનીનું હેર સીરમ ખરીદો. હેર
વોશ કર્યા બાદ વાળ થોડા ભીના હોય ત્યારે જ હથેળીમાં સીરમનાં એકથી બે
ટીપાં લઇ હથેળીમાં મસળ્યા પછી વાળમાં લગાવો. સીરમને વાળમાં ઉપરથી લઇ
નીચે સુધી લગાવવાનું છે. સ્કેલ્પમાં લગાવવાનું નથી. સીરમ લગાવ્યા પછી પહોળા
દાંતાવાળા કાંસકાથી તમારે જે હેર સ્ટાઇલ કરવી હોય એ કરી શકો છો.
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કોરોના તકોના આંકડા બોગસ, ક℮Ġેસનું હ·ાબોલ
અમદાવાદ
કોરોના તકોના વારસોને ચાર લાખની
સહાય આપવાની માગ સાથે, તકોના આંકડા
છુપાવવાના સરકારના ખેલ સામે િવપΤ ક℮Ġેસે
મંગળવારъ ગુજરાત િવધાનસભા ગૃહમાં પોણો
કલાક સુધી હѕગામો મચાãયો હતો, Ĭ ોǼરી
દરિમયાન એક સમયે ક℮Ġેસે ભાજપ સરકારને
બરોબર ભỲસમાં લીધી હતી.
જોકы આરોÆય મંĦી ઋિષકыશ પટъલે જવાબ
ના આપતાં, ક℮Ġેસના ધારાસÛયો પોçટરો સાથે
વેલમાં ધસી આવી ‘સહાય આપો ભાઈ, સહાય
આપો’ના નારા લગાãયા હતા, અÖયΤ નીમાબહъન
આચાય› ધારાસÛયોને પોતાની જÆયાએ બેસવા,
Ĭદશ↓ન નિહ કરવા સૂચના આપી હતી. અલબǼ,
ક℮Ġેસનું હ·ાબોલ ચાલુ રહъતાં સǼાપΤ કોઈ
દરખાçત લાવે તે પહъલાં જ વેલમાં ધસી આવેલા
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ક℮Ġે
℮ ેસના ધારાસÛયોને
ો ે અÖયΤેે સçપેે×ડ કરવા
હુકમ કયђ↓ હતો અને એ પછી ગૃહ Ĭ ોǼરી
કાળ સુધી મોકвફ રાÅયું હતું પણ ગૃહ મોકвફЫ
વŵે ક℮Ġેસે રામધૂન બોલાવી હતી, Ĭ ોǼરીનો
સમય પૂરો થયા બાદ પણ ગૃહની કાય↓વાહી શરૃ
થઈ શકЫ નહોતી, એ વખતે મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ
પટъલની હાજરીમાં નારъબાજી ચાલી હતી, થોડીક
વારમાં મુÅયમંĦી ગૃહ છોડીને જતાં ક℮Ġેસે ‘ભાગ

િબન કાય↓Τમ જાહъર થયેલી છъ જેમાં
çટъટ મશીન ટુàસ, ĺા×સ રીસીવસ↓,
ઇ×ĭાçÎũર કіપની, નૈની કોલ કіપની
અને ગુજરાત çટъટ ક×çĺÄશન કіપનીનો
સમાવેશ થાય છъ. આ કіપનીઓનો
વહીવટ બંધ કરી દъવામાં આãયો છъ,
જો કы ગુજરાત રાËય જમીન િવકાસ
િનગમ પણ બંધ કરી દъવામાં આãયું છъ.
ગુજરાત સરકારની જે કіપનીઓએ
નાદારી જાહъર કરી છъ તેમાં ગુજરાત
çટъટ ટъÄસટાઇલ કોપђ↓રъશન, ટъÄસફыબ,
ЧફનટъÄસ, સીલટъÄસ, ગુજરાત લેધર
ઇ×ડçĺીઝ, જીસીઇએલ અને ગુજરાત
çમોલ
ઇ×ડçĺીઝ
કોપђ↓રъશનનો
સમાવેશ થાય છъ.

ગયા ભઈ ભાગ ગયા, મુÅયમંĦી ભાગ ગયા’ના
સૂĦોŵાર કયા↓ હતા. Ĭ ોǼરી દરિમયાન
ક℮Ġેસના દѕડક અિΐન કોટવાલે સાબરકાંઠા અને
અરવ·ી િજ·ામાં કોરોનાના કારણે કыટલા
દદЪ↓ના મોત થયા અને તકના વારસોને કыટલી
સહાય ચુકવાઈ તે િવશે સવાલ પૂછયો હતો,
જવાબમાં સરકારъ સાબરકાંઠામાં બે વષ↓માં ૧૫૭
મોત થયાનું જણાãયું હતું.

નશામાં ધૂત યુવકનો
વીજ ટાવર પર ચડી
હાઈવૉàટъજ ļામા
સુરત
ઓલપાડના બરબોધન ગામમાં
દાλના નશામાં ધૂત યુવકы વીજળીના
થાંભલા ઉપર ચડીને આખુ ગામ માથે
લીધુ હતું. નશાખોર યુવકને નીચે ઉતારવા
માટъના Ġામજનોના તમામ Ĭય ો
િનæફળ રΝા હતા. આખરъ કરѕટ લાગતા
યુવક નીચે પટકાયો હતો. આ સમĠ
ઘટનાનો વીЧડયો વાયરલ થઈ રΝો છъ.
યુવકને નીચે ઉતારવા માટъ Ġામજનોને
તમામ Ĭય ો કરી જોયા, પરѕતુ તે કોઈનું
માનવા તૈયાર ના થયો. આખરъ વીજ
કરѕટ લાગતા યુવક નીચે પટકાયો હતો.
હાલ ઈજાĠçત યુવકને સારવાર અથ›
િસિવલમાં ખસેડવામાં આãયો છъ.

ગુજરાતનું જાહъર દъવું 2019-20માં
λા. 3.15 લાખ કરોડને આંબી ગયું
મહે સૂલી અાવક કરતાં ખચર્ વધારે થતાે હાેવાથી રાજકાેષીય ખાધમાં પણ વધારાે : CAG
અમદાવાદ
ગુજરાત સરકારનું જાહъર દъવું
વધીને λા. 3.15,455 કરોડનું થઈ
ગયું હોવાનું કોÜØĺોલર એ×ડ ઑЧડટર
જનરલના 2019-20ના વષ↓ના આજે
ગુજરાત િવધાનસભામાં રજૂ કરવામાં
આવેલા અહъવાલમાં જણાવવામાં
આãયું છъ.
માચ↓ 2020ની અંતની Щçથિતએ
આ આંકડા કыગના Чરપોટ↓માં

આપવામાં આãયો છъ. ગુજરાત
સરકારના 2019-20ના બજેટમાં
જાહъર દъવું λા. 2,67,095 કરોડનું
દશા↓વવામાં આãયું હતું. જોકы સરકારъ
કરъલા આયોજન મુજબ 2023-24
સુધીમા ંગુજરાતનું જાહъર દъવું λા.
4,10,989 કરોડની સપાટીએ પહ℮ચી
જવાની ધારણા મૂકવામાં આવી રહી
છъ. સરકારъ જાહъર દъવું વધાયુ↨ હોવાથી
ãયાજ પેટъ વધુ રકમ ચૂકવવી પડી

રહી છъ. 2018-19માં ãયાજ પેટъ
λા. 20,183.36 કરોડની કરવામાં
આવેલી ચૂકવણી સામે 2019-20માં
λા. 22,448.66 કરોડની ãયાજ પેટъ
ચૂકવણી કરી હતી.
બજારમાંથી લેવામાં આવેલી લોન
પર 2019-20માં λા. 2498 કરોડ
વધુ ચૂકવવા પડયા હતા. આમ કЮલ
ãયાજની ચૂકવણી λા. 22,449
કરોડની થઈ હતી.

રાજકોટની હોટલમાં િનવ↓çĦ યુવતી
ડા×સ કરતી હોવાનો િવડીયો વાયરલ

ગુજરાતમાં 03 વષ↓માં
પોલીસને થાપ આપી
13,689 આરોપી છૂ

રાજકોટ
રાજકોટની એક હોટલના λમમાં
િનવ↓çĦ હાલતમાં યુવતી ડા×સ કરતી હોય
તેવો િવડીયો ગુλવારъ સોäયલ િમЧડયામાં
વાયરલ થતા ચકચાર મચી ગઈ છъ. સાંજે
પોલીસે તપાસમાં ઝુકાãયું હતું. ડો. યાિΦક
રોડ પર આવેલી ઈÜપીરીયલ પેલેસ
નામની હોટલનો આ િવડીયો હોવાની
શકયતાના આધારъ પોલીસની ટીમોએ Óયાં
જઈ સીસીટીવીના બેકઅપ અને હોટલના
રજીçટરના આધારъ તપાસ અાદરી છъ.
હોટલના છΖા માળъ આવેલા λમમાં એક
યુવતી િનવ↓çĦ હાલતમાં ડા×સ કરતી હોય
તેવો િવડીયો વાયરલ થયો હતો. હોટલની

સામેના ભાગે આવેલી ઉચી ઈમારતમાંથી
આ િવડીયો ઉતારાયો હતો. હોટલના λમની
બારી ખુ·ી રહી જતા λમમાં િનવ↓çĦ
હાલતમાં યુવતી ડા×સ કરતી હોવાનો ભાંડો
ફЮટયો હતો. આજે સાંજે ઉŵ અિધકારીઓ
સુધી વાત અને િવડીયો પહ℮ચતા તપાસના
આદъશો અપાયા હતા. િવડીયોમાં દъખાતી
હોટલ ફોર çટાર ઈÜપીરીયલ પેલેસ હોવાનું
જણાતા Óયા એ-ડીવીઝન પોલીસ ઉપરાંત
ĝાઈમ Įા×ચની ટીમો પહ℮ચી ગઈ હતી.
પોલીસની ટીમોએ હોટલના çટાફ પાસેથી
છъ·ા કыટલાક Чદવસના સીસીટીવીના
બેકઅપ અને રજીçટર લઈ તેની ચકાસણી
શλ કરી છъ.

ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં
ગુના
આચરીને
૧૩,૬૮૯ આરોપીઓ પોલીસને થાપ
આપીને Ħણ વષ↓થી ફરાર થયા છъ
Ëયારъ પાસા હъઠળ ૨૨૬ આરોપીઓ
સામે પોલીસ ˛ારા અટકાયતી કાય↓વાહી
કરવામાં આવી છъ પરѕતુ પકડવાના બાકЫ
છъ. સૌથી વધુ આરોપી અમદાવાદ
શહъરમાં ૨૧૪૩ અને સૌથી ઓછા
આરોપીઓ જૂનાગઢ િજ·ામાં ૧૩
વો×ટъડ છъ. વલસાડ િજ·ામાં સૌથી વધુ
૧,૩૧૯ વો×ટъડ આરોપીઓ અને ૧૯
પાસાના આરોપી પકડવાના બાકЫ છъ.

f÷kMkeVkEz /
Classified

ીકાયુર્ં

ગાંધીનગર: કોરોનાની બીજી લહъર કы જે માચ↓ માસના અંિતમ Чદવસોથી ઉભી થઇ હતી તે જુન મિહનાની
શરૃઆત સુધી ચાલી રહી અને આ કોરોના મહામારીમાં સ′કડો નહỲ હ રો જỲદગીઓ હોમાઇ ગઇ છъ
પરѕતુ સરકાર હજું પણ Щçવકારતી નથી. Óયારъ િવધાનસભામાં પુછાયેલા Ĭ ના જવામાં મંĦીએ જવાબ
આØયો હતો કы, ગાંધીનગર શહъર-િજ·ામાં છъ·ા બે વષ↓ દરિમયાન કЮલ ૧૪૪ ãયિŪઓએ પોતાના
જીવ ગુમાãયા છъ. તેમાં પણ એક પણ દદЪ↓નું મોત ઓЩÄસજન નહỲ મળવાને કારણે થયું નહỲ હોવાનો પણ
લેિખત જવાબ આરોÆય મંĦીએ આØયો છъ.

સરકારના 41 જાહъર સાહસો િહસાબો
આપતા નથી, ઓЧડટના ઠъકાણા નહỲ
ગાંધીનગર
ગુજરાત સરકારના જાહъર સાહસો
તેમના િહસાબ ઓડીટ સમયસર
આપી શકતા નહỲ હોવાની િવગતો
સામે આવી છъ. આવા સાહસો અને
કіપનીઓની સંÅયા 41 થવા જાય છъ.
આ જાહъર સાહસો અને કіપનીમાં
ગુજરાત એસટી િનગમ, ઔ˜ોિગક
િવકાસ િનગમ, સરદાર સરોવર નમ↓દા
િનગમ, ગુજરાત પોàયુશન ક×ĺોલ બોડ↓
અને ગુજરાત ટુЧરઝમ કોપђ↓રъશનનો
પણ સમાવેશ થાય છъ.
િવધાનસભામાં નાણાં િવભાગ
તરફથી આપવામાં આવેલી માિહતી
Ĭમાણે રાËયની પાંચ કіપનીઓ

િક્તઅાેના જ માેત થયા હાેવાનું સરકારે

13

Ħણ વષ↓માં પેરોલ, ફલђ↓ ઉપર
જેલમાંથી છૂટъલા 407 કыદી ગાયબ
ગાંધીનગર : ગુજરાતની જેલોમાંથી જુલાઈ૨૦૧૮થી જૂન- ૨૦૨૧ વŵેના Ħણ વષ↓માં પેરોલ
અને Ùલђ↓ ઉપર છૂટъલા ૪૦૭ કыદીઓ પાછા જ ફયા↓
નથી. િવધાનસભામાં જેલમંĦીએ લેિખત ઉǼરમાં
અમદાવાદ સે×ĺેલ સિહત રાËયની ૧૭ જેલમાં
Τમતાથી વધુ કыદીઓ હોવાનું çવીકાયુ↓ છъ.

MktrûkÃík Mk{k[kh
`વ ર્ ટૂિરઝમ ડે ’ : ગુજરાત અાવતા
ઘરઅાંગણાના વાસીઅાેમાં 70%નાે ઘટાડાે
અમદાવાદ : ૨૦૨૦માં કોરોના વાયરસે કыર વતા↓વતાં મોટાભાગના તમામ
ΤેĦોને ફટકો પડયો હતો અને તેમાં Ĭવાસ³−³ો પણ સમાવેશ થાય છъ. ગત વષ›
ઘરઆંગણાના ૧.૯૪ કરોડ Ĭવાસીઓ ગુજરાત આãયા હતા. આમ, અગાઉના
વષђ↓ની સરખામણીએ ગુજરાતમાં આવતા ઘરઆંગણના Ĭવાસીઓમાં ૭૦%
સુધીનો ઘટાડો ન℮ધાયો છъ. દર વષ› ૨૭ સØટъÜબરની ઉજવણી ‘વàડ↓ ટૂЧરઝમ ડે’
તરીકы કરવામાં આવે છъ. અગાઉ પણ ઉǼર Ĭદъશ-મહારા∆-કыરળ-કણા↓ટક-મÖય
Ĭદъશ-તાિમલનાડુ-પિΌમ બંગાળ જેવા રાËયોની સરખામણીએ ગુજરાત આવતા
ડોમેЩçટક Ĭવાસીઓનું Ĭમાણ સાધારણ રЅં છъ. વષ↓ ૨૦૧૯માં ઉǼર Ĭદъશ
આવેલા Ĭવાસીઓ ૫૩.૫૮ કરોડ, તાિમલનાડુ આવેલા Ĭવાસીઓ ૪૯.૪૮
લાખ, મહારા∆ આવેલા Ĭવાસીઓ ૧૪.૯૨ કરોડ, મÖય Ĭદъશ ૮.૮૭ કરોડ
હતા Ëયારъ ગુજરાતમાં ૫.૮૮ કરોડ Ĭવાસીઓ આãયા હતા.

ગુજરાત રા
ગરીબ ક

માં સહકારી ક્ષે ની મદદથી જ
ાણ-અં ાેદય શક્ય બનશે

અમદાવાદ : સહકાર ΤેĦ િવના ગરીબોનું કàયાણ અને અÓયોદય શÄય
નથી, એમ આજે Чદàહીમાં યોજાયેલા રા∆ીય સહકાЧરતા સંમેલનમાં સમĠ
દъશમાંથી એકિĦત થયેલા સહકારી આગેવાનોને સંબ℮ધન કરતાં કы×ĩના સહકાર
મંĦી અિમત શાહъ જણાãયું હતું. દъશના કરોડો ખેડૂતો, વંિચતો, દિલતો અને
ઉપેિΤતો તથા મિહલાઓનો િવકાસ સહકારી ΤેĦના િવકાસની મદદથી જ
શÄય બનશે. પંЧડત Чદનદયાળજીએ પણ અંÓયોદયની વાત કરી હોવાની યાદ
આજે તેમના જ×મЧદન િનિમǼે અિમત શાહъ કરાવી હતી. ભારત દъશના Ĭથમ
સહકાર મંĦીનો હોˆો મળતા ગૌરવની લાગણી અનુભવતા અિમત શાહъ જણાãયું
હતું કы આઝાદીના 75 વષ↓ બાદ સહકારી ΤેĦના િવકાસની સૌથી વધુ જλર
જણાતા ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ મોદીએ સહકાર િવભાગની ખાસ રચના કરી છъ.
સહકારી ΤેĦની અÓયાર સુધી થતી આવેલી ઉપેΤા આગામી Чદવસોમાં થતી
જોવા મળશે નિહ. તેમણે કЅં હતું કы સહકારી ΤેĦના માÖયમથી એક થઈને
આપણે આગળ વધીશું તો Ĭચંડ તાકાત િનમા↓ણ કરી શકЫશું અને તેના થકЫ જ
સહકારથી સ િˇ સુધીના સૂĦને સાકાર પણ કરી શકЫશું.
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તાનની જમીન કપાતમાં જતા િપિટશન,
વકફ િ
ુનલના અાદેશ સામે અપીલ

અમદાવાદ: ભરૃચ િજ·ાના ઠામ ગામમાં કĮçતાનની જમીન બુલેટ ĺેન
ĬોજેÄટમાં કપાત જવાનો મુˆો હાઇકોટ↓ સમΤ પહ℮Éયો છъ. આ મુˆъ વકફ
િĺÚયુનલે કરъલા આદъશ સામે નેશનલ હાઇçપીડ રъલ કોપђ↓રъશન (એન.એચ.આર.
સી.)એ હાઇકોટ↓માં Чરટ કરી છъ. ભૂતકાળમાં વકફ િĺÚયુનલ ˛ારા આદъશ કરાયો
હતો કы ĬોજેÄટ શι ન થયો હોવાથી કબરને બચાવવા હાઇçપીડ રъલ કોપђ↓રъશન
જÆયા બદલે. જેની સામેની અપીલમાં રજૂઆત કરાઇ છъ કы િĺÚયુનલ એટલે કы
િસિવલ કોટ↓ને જમીન સંપાદનના કыસોમાં આવાં આદъશો આપવાની સǼા નથી.

કાલુપુર લા નાે અારાેપી 15 વષેર્ ઝડપાયાે
અમદાવાદ: અમદાવાદના કાલુપુર Úલાçટ કыસમાં ગુજરાત એ×ટી ટъરЧરçટ
çŭોડને મોટી સફળતા હાથ લાગી છъ. ગુજરાત ATS ˛ારા કાલુપુર Úલાçટ કыસના
ફરાર આરોપી િબલાલ અçલમ કાäમીરીની કાäમીરના બારામુ·ાથી ધરપકડ કરી
છъ. વષ↓ 2006માં કાલુપુર રъલવે çટъશન પાસે બૉÜબ Úલાçટ થયો હતો. આ કыસમાં
િબલાલ અçલમ કાäમીરી છъ·ા 15 વષ↓થી વૉ×ટъડ હતો. જેની આજે કાäમીરના
બારામુ·ા ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી છъ. િબલાલ અçલમે પૂછપરછમાં મોટો
ઘટçફોટ કરતાં જણાãયું કы, Úલાçટ પહъલા આતંકવાદીઓને કыરળના મદરъસામાં
ĺેિનંગ આપવામાં આવી હતી. એક મિહના અગાઉ જ ગુજરાત એટીએસ ˛ારા
અમદાવાદના કાલુપુર રъલવે çટъશન પર 19 ફыĮુઆરી, 2006માં થયેલા Úલાçટ
કыસના એક આરોપી અÚદુલ રઝાક ગાઝીની પિΌમ બંગાળ પોલીસની મદદથી
બાંÆલાદъશ બોડ↓ર નજીક બસીરહાટથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
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ઇ ુ ચાચાઅે ગજના કરી ઃ ગાંધી ની વાતાે
કરનાર નેતાઅાે ગાેળીબારની વાતાે ભૂલી ય છે
હાગુજરાતના આંદોલનને
દબાવી દъવા અને િવ˜ાથЪ↓
સંગઠનને
તોડી
નાખવા
અમદાવાદ
Üયુિનિસપલ
કૉપђ↓રъશન ˛ારા કોઈ પણ
હъરાત
વગર
કяєĠેસ
ભવન આગળ એકઠા થયેલા
િવ˜ાથЪ↓ઓને સરઘસને તોડી
પાડવા ગોળીબારની ચેતવણી
આØયા વગર ૧૪૪ની કલમ
હъર કયા↓ વગર લાઠી અને
Чટયરગૅસનો ઉપયોગ કયા↓ વગર
સીધો હъરમાં ગોળીબાર કયђ↓.
તેમાં પૂનમ, કૌિશક અને
સુરъશ નામના Ħણ દૂધમલ
યુવાનો ગોળીનો ભોગ બ×યા
અને શહીદ થયા. તેના પગલે
નЧડયાદ, કલોલના અનેક
િવ˜ાથЪ↓ઓ ઘવાયા. શહીદ
થયા. પોલીસના રાΤસી
ગોળીબાર Ĭ ે િવ˜ાથЪ↓
આંદોલનને શાંત પાડવા
અમદાવાદ
Üયુિનિસપલ
કૉપђ↓રъશનના મેયર ચીનુભાઈ
શેઠъ શહીદ çમારક માટъ çમારક
સિમિત રચાશે. તે ફіડ ઉઘરાવશે
અને કૉપђ↓રъશન çમારક રચવા
સહકાર આપશે એવી હъરાત
કરી. આ ઘટનાને ઘણો લાંબો
સમય વીતી ગયો, તેમ છતાં
મુંબઈ સરકાર અને અમદાવાદ
કૉપђ↓રъશન તરફથી શહીદદીને
કોઈ પણ બાબતનું ઉŵારણ
થયું નહỲ.
આથી મહાગુજરાત િવ˜ાથЪ↓
પગલાં સિમિત, શહીદ çમારક
સિમિતની રચના જનતા
પЧરષદъ કરી. આ સિમિતઓના
અĠણીઓમાં
કરસનદાસ
પરમાર, ĮΜકЮમાર ભž, Ĭબોધ
રાવળ, હЧરહર ખંભોળ વગેરъ
હતા. તા. ૫-૮-૧૯૫૭ના રોજ
હъર કયુ↨ કы ૮ ઑગçટъ શહીદ
Чદન તરીકы ઊજવવામાં આવશે.
શહીદ çમારકની
લડતનો આરѕભ

મ

શહъર જનતા પЧરષદના
મંĦી વકЫલ Чકલાભાઈ પટъલે
હъરાત કરી કы, આ તા. ૮-૮૫૮ના રોજ વાિષ↓ક શહીદ
Чદને કяєĠેસ હાઉસ સામેના
ĺાЧફક ચŨર ઉપર શહીદ
çમારકની રચના કરવામાં
આવશે. તા. ૧૭-૭-૫૮ના
રોજ કારોબારીની િમЧટѕગ
પછી તેમણે આ હъરાત કરી
અને જણાãયું કы, ૮મી ઑગçટъ
પૂરી િશçતથી શહીદોની ખાંભી
ઊભી કરીશું. અમદાવાદ Üયુ.
કૉપђ↓રъશન çમારક રચશે તેવી
આશા હતી, પરѕતુ તે ધૂળમાં

મળી છъ. આ િનણ↓ય અંગે
શહъર Ĭમુખે મુંબઈ રાËયના
મુÅયમંĦી યશવંતરાવ ચવાણને
પણ ણ કરી હતી. તા. ૮-૮૫૮ના રોજ શહીદ çમારક થશે
તેવી
હъરાતથી અમદાવાદ
શહъર અને ગુજરાતના તેમજ
કяєĠેસી કાય↓કરોમાં સ³−³ાટો
ફыલાઈ ગયો. પોલીસ સંપૂણ↓પણે
સચેત થઈ ગઈ હતી.
મહાગુજરાતની
ચળવળના
નેતાઓને એવી આડકતરી
રીતે ણ પણ કરવામાં આવી
કы, ખાંભી રચવાના Ĭયાસોની
સામે સરકાર સખતાઈથી
કામ લેશે. આમ એક તરફ
ખાંભી રચવાનો િનણ↓ય અને
તેની સામે કડક હાથે કામ
લેવાનો સરકારનો િનણ↓ય,
બંને સમાચારથી અમદાવાદ
શહъરનું વાતાવરણ ગરમ થવા
લાÆયું હતું. ૮મી ઑગçટ
ન ક આવતી હતી, તેમ તેમ
રાĦીની
હъરસભાઓની
શλઆત થઈ ચૂકЫ હતી. રોજની
૪-૫ હъરસભાઓ ભરવામાં
આવતી હતી અને તે મોડી
રાત સુધી ચાલતી હતી. આ
સભાઓમાં કડક અને તીખાં
તમતમતાં ભાષણોની ફરી એક
વાર શλઆત થઈ ગઈ.
ગોળીબાર ભૂલીશું નહỲ
એક
હъરસભામાં
અહъમદિમયાં
શેખે
અને
કલોલના મધુભાઈ પટъલે
Ĭવચનો કયા↨ પછી દુભાઈએ
જણાãયું કы, ‘ગાંધી ની વાતો
કરનારા ગોળીબારની વાતો
ભૂલી ય છъ, પરѕતુ ગુજરાતની
Ĭ ગોળીબારને ભૂલે તેમ
નથી. શહીદ çમારક રચાઈને
જ રહъશે. તા. ૮-૮-૫૮ના
રોજ આપણે ખાંભી રચીશું. આ
વખતે ગોળીબાર કы Чટયરગૅસ
છૂટъ તો પણ ખાંભી રચાશે
અને તેને માટъ જનતા પЧરષદ
બિલદાન આપશે.’ તા. ૫-૬
અને ૭મી ઑગçટના રોજ
અમદાવાદમાં મધરાત પછી
પણ સભાઓ ચાલુ રહъતી
હતી અને શહъરભરમાં ‘શહીદ
çમારક હોકы રહъગા’ એવા નારા
ચાલતા હતા. આવા વાતાવરણ
વŵે મોટી સંÅયામાં એસ.આર.
પી. અને ઘોડેસવાર પોલીસ
ફરતી થઈ ગઈ હતી. પોલીસની
વાયરલેસ વાનો ફરતી હતી.
કы, પોલીસના વધુ પડતા
દъખાવને કારણે વાતાવરણ
વધુ ગરમ થતું હતું અને તેથી
બહારગામથી પણ હ રો

લોકો અમદાવાદ આવી ચૂÄયા
હતા. મેયર ચીનુભાઈએ
તો Äયારનું જણાãયું હતું કы,
શહીદી çથાને ખાંભી રચવાની
છૂટ Üયુ. કૉપђ↓રъશન આપી
શકы નહỲ. વળી તેમણે તો
એમ પણ જણાãયું હતું કы, આ
જÆયાને ‘શહીદ ચોક’ અને
લાલ દરવા ને ‘શહીદ બાગ’
નામો આપી શકાશે નહỲ, કыમ
કы આ ચોકને ‘માવળѕકર ચોક’
અને લાલ દરવા ને ‘સરદાર
બાગ’ નામો અપાયેલાં છъ.

નાગЧરકોને શાંિત
ળવવા
િવનંતી છъ અને જનતા પЧરષદ
પણ શાંિતપૂવ↓ક કાય↓ĝમ પાર
પાડશે એવી અમને આશા
છъ. બી તરફ સરકારъ એવી
હъરાત કરી કы ૮મીએ શાળાકૉલે , સરકારી કચેરીઓ બધું
જ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહъશે.
આ Щçથિતમાં અખબારોએ
છાØયું કы ખાસ ĺેન ભરીને
પોલીસ દળ અને એસ.આર.
પી. આવી ગઈ છъ અને જλરી
સખત પગલાં ભરાશે. એવી પણ

Ĭકરણ-૧૦
તા. 5-6 અને 7મી અાૅગ ના રાેજ
અમદાવાદમાં મધરાત પછી પણ સભાઅાે ચાલુ
રહે તી હતી અને શહે રભરમાં ‘શહીદ ારક
હાેકે રહે ગા’ અેવા નારા ચાલતા હતા. અાવા
વાતાવરણ વ ે માેટી સં ામાં અેસ.અાર.પી.
અને ઘાેડેસવાર પાેલીસ ફરતી થઈ ગઈ હતી.
પાેલીસની વાયરલેસ વાનાે ફરતી હતી
આવું ગંભીર હવામાન પેદા
થઈ જવાથી શહъરના વેપારી
મહાજનોએ પોતાની અઠવાЧડક
ગુમાçતા ધારાની ર ફыરવી
૮મી ઑગçટને શુĝવારના
રોજ રાખી હતી. કыમ કы તેમને
ખાતરી હતી કы ૮મી ઑગçટъ
નવાજૂની થશે.
ખાંભી સÓયાĠહ
૭મી ઑગçટъ અમદાવાદનાં
અખબારોએ Ĭ ને અપીલ કરી
હતી કы, ૮મીના રોજ ખાંભી
સÓયાĠહમાં
અમદાવાદના

વાત આવી કы જનતા પЧરષદъ
સરઘસની પરવાનગી માંગેલી,
પરѕતુ પોલીસે પરવાનગી આપી
નથી. રાËયના પોલીસ વડા
શેઠનાએ ૮મીની તૈયારી અંગે
શહъરના પોલીસ અિધકારીઓને
બોલાવી ગોઠવણ કરી લીધી
હતી. આ અંગેની છъ·ી Ĭચાર
સભા ૭મીએ માણેકચોક િતલક
મેદાનમાં મળી. ચારъ તરફના
માગђ↓ ખીચોખીચ મેદનીથી
ભરાઈ ગયા.
આ સભામાં આવતી કાલે
શહીદ çમારક રચાશે જ તેવો

િનધા↓ર હъર થયો. એવું એલાન
અપાયું કы, આવતીકાલે ૮મીએ
શહીદ Чદને સંપૂણ↓ હડતાળ
પાડવી. કાય↓ĝમ હъર થયો કы
બપોરъ ૧૨.૩૦ વાગે શહીદોની
ખાંભી સાથે લઈને એક સરઘસ
મિણલાલ મે×શનથી નીકળીને
Чરલીફ રોડ, ખાЧડયા ચાર
રçતા, પીરમહѕમદસા રોડ,
પાનકોર નાકા, િમશન રોડ,
રાણીબાગ થઈ કяєĠેસ હાઉસ
સામે Ĭથમ વŵેના ĺાЧફક
ચŨર ઉપર અને તે પછી બી
ફвટપાથની Чકનારી પાસે એમ
બે ખાંભીની રચના કરાશે અને
Óયારબાદ લાલ દરવા ના
મેદાનમાં હъરસભા થશે.
અભૂતપૂવ↓ જુવાળ
તા. ૮-૮-૫૯નો Чદવસ
ઊગતાં જ શહъરમાં જડબેસલાક
હડતાળ પડી ચૂકЫ હતી.
તમામ શાળા-કૉલે , વેપારી
મહાજનો, નાની-મોટી દુકાનો
અને ગ·ા બધું જ બંધ હતું.
સવારથી જ વાતાવરણમાં
ભારъ ઉǼેજના અને તક↕િવતક↕
ચાલતા હતા. ‘જનશિŪ અને
દѕડશિŪ’ વŵેની એક ભારъ
ટŨર આજે મી જશે તેવું
િનિΌત વલણ વાતાવરણે લીધું
હતું.
ઠъરઠъર
હિથયારધારી
પોલીસ બંદોબçત અને
એસ.આર.પી.નાં
થાણાં
તેમજ નાકાબંધી થઈ ચૂકЫ
હતી. સવારના અખબારોમાં
સમાચાર છપાઈ ગયા કы
Ĭથમ ટુકડીમાં
દુલાલ
યાિΦક, ĮΜકЮમાર ભž,
કરશનદાસ ઉકાભાઈ પરમાર,
નિલનીબહъન Чદનકર મહъતા,
બુલાખી મગનલાલ નવલખા,
ગોરધનભાઈ લ·ુભાઈ પટъલ
અને અÚદુલ ર ક શેખ રહъશે.
ĮΜકЮમાર ભž ન℮ધે છъ કы,
ખાંભી સÓયાĠહમાં ભાગ લેવા
ઘરъથી નીકળીને હું મિણલાલ
મે×શન પહ℮Éયો Óયારъ ચાર
પૈડાંની લારીમાં çમારક માટъની
તૈયાર ખાંભીઓ ગોઠવેલી જ
હતી. થોડી જ વારમાં સરઘસ
ગોઠવાઈ ગયું. આગળના
ભાગે çવયંસેવકો ખાંભીવાળી
લારી લઈને ગોઠવાયા હતા.
તે પછી અમે ટુકડીના સÛય
ગોઠવાયા હતા અને ટુકડીના
સÛયોને ફвલહાર અને િતલક
થયાં હતાં. સરઘસના મોખરъ
ટфÄસીમાં હЧરહર ખંભોળ
સૂĦો બોલાવતા હતા. જંગી
માનવ મહъરામણ સાથેનું
સરઘસ મિણલાલ મે×શનથી

નીકળી ખાЧડયા ચાર રçતા
થઈ પાનકોર નાકા, Ĭેમાભાઈ
હૉલ, િવÄટોЧરયા ગાડ↓ન આવી
પહ℮Éયું. Óયારъ રçતાની બંને
બાજુ હ રો લોકો ઊભા રહી
ગયા હતા અને કદી ન યો
હોય તેવો માનવ મહъરામણ
ઘૂઘવતો હતો.
સરઘસના મોખરъ એક
રા∆Öવજ, બિલદાનના શોકનું
Ĭતીક કાળો વાવટો પણ હતો.
મેદની એટલી ગીચોગીચ
હતી કы સÓયાĠહની ટુકડીને
પણ માગ↓ કાઢવો મુäકыલ
હતો. çવયંસેવકોની મદદથી
અમે ખાંભીની લારી સાથે
િવÄટોЧરયા ગાડ↓ન પાસેથી
કяєĠેસ હાઉસના રçતે વâયા,
Óયારъ જમણા હાથે આવેલ
ગુજરાત ╞બના ઝાંપા
આગળ એЧડશનલ ડી.એસ.
પી. રъિનસન અને કыટલાક
પોલીસ વડા રçતા વŵે ઊભા
હતા. બાજુમાં આવેલ ĺેઝરીના
મકાનમાં પોલીસનો વાયરલેસ
કхÜપ બનાવેલો હતો અને
કલેÄટર હીરъЧડયા વગેરъ ઉŵ
અિધકારીઓ Óયાં બેઠъલા હતા.
╞બના ખાંચામાં અને મારી
બાજુ સંÅયાબંધ પોલીસ વાહનો
ખડકાયેલાં હતાં.
આવા
ઉǼેજનાભયા↓
વાતાવરણ વŵે આગળ ટુકડી
અને પાછળ અફાટ માનવ
મહъરામણ આગળ વધીને
ĺાЧફક સક↕લ પાસે પહ℮Éયા. તે
વખતે પણ આજુબાજુના દરъક
çથળъ પોલીસ કЮમક બેસી ગઈ
હતી. બપોરના બરાબર ૨ અને
૧૭ િમિનટъ ĺાЧફક સક↕લ ઉપર
Ĭથમ ટુકડીના નેતા દુભાઈના
હçતે અમે ખાંભી મૂકЫ દીધી
હતી. આ વખતે તાળીઓના
Ĭચંડ ગડગડાટથી વાતાવરણ
ગું ઊઠયું. તે પછી ૨.૩૦
િમિનટъ પાછળની ફвટપાથની
Чકનારીએ બી
ખાંભી
રચવામાં આવી. પોલીસની
દખલગીરી હતી જ નહỲ.
ખાંભી ઉપર ઢગલાબંધ ફвલહાર
થયા. બી
બાજુ આટલી
િવશાળ સંÅયામાં પોલીસ
કાફલો ખડકાયેલો હોવા છતાં
અફાટ માનવ મહъરામણમાંથી
એક પણ પÔથર પોલીસ ઉપર
પડયો નહỲ, તે પણ અચૂક
ન℮ધવા જેવી વાત છъ.

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕
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ણવા જેવું

તીĳ નજરના
કરોિળયા
: જЩÜપંગ
çપાઈડર

કરોિળયા સામા×ય રીતે ળામાં બેસી
િશકાર ફસાવાની રાહ તા હોય છъ.
ઋપરѕતુ િવષુવ Ǽના જંગલોમાં વા મળતાં
જЩÜપંગ çપાઈડર કвદકા મારીને િશકારની
શોધમાં નીકળъ છъ.કરોિળયાની
તમાં
જЩÜપંગ çપાઈડરનો પЧરવાર મોટો છъ. તેની
૫૦૦ ત છъ. જંગલો, પવ↓તો અને ઘાસીયા

મેદાનોમાં પણ તેની નાની મોટી તો વા
મળъ છъ. જЩÜપંગ çપાઈડરના પગ ઘણાં
નબળા હોય છъ. તે પગ વડે નહỲ પણ
શરીરમાં લોહીના દબાણમાં વધઘટ કરીને
કвદકા મારъ છъ. કы સાવચેતી માટъ મ℮માં
લાળ તૈયાર રાખે છъ. જЩÜપંગ çપાઈડરની
આંખ મોટી અને વેધક હોય છъ. તે ઘણાં

çપΓ ĩäયો ઈ શકы છъ અને રѕગો પણ
પારખી શકы છъ. તેને ચાર આંખો હોય છъ.
તેની ચારъ આંખો ટъિલçકોપ જેવા ભૂંગળાની
બનેલી હોય છъ અને તેમાં ચાર çતરના
રъЧટના હોય છъ. તે અЖત શિŪ ધરાવે છъ.
જЩÜપંગ çપાઈડરને ચાર જ પગ હોય છъ તે
પણ નબળા હોય છъ.
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વડાĬધાન મોદીએ રાજçથાનમાં નવી અમЧરѕદરિસંહ ભાજપમાં નહỲ
4 મેЧડકલ કોલે નો િશલા×યાસ કયђ↓ ડાયા, ક℮Ġેસ છોડવા મŨમ

નવી Чદàહી
પીએમ મોદીએ આજે રાજçથાનમાં
નવી ચાર મેЧડકલ કોલે નો
િશલા×યાસ કયђ↓ હતો અને આ
દરિમયાન
તેમણે
રાજçથાનના
ક℮Ġેસના સીએમ અશોક ગહъલોટનો
આભાર પણ મા×યો હતો. પીએમ
મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કЅ હતુ
કы, ભારતે હવે કોિવડ જેવી આપિǼ
સમય આÓમિનભ↓ર બનવાનો સંકàપ
લીધો છъ. રાજçથાનમાં ચાર મેЧડકલ
કોલે ના િનમા↓ણ માટъ િશલા×યાસ
આ Чદશામાં લેવાયેલુ વધુ એક પગલુ
છъ. હું રાજçથાનના મુÅયમંĦી અશોક
ગહъલોટનો આભાર માનુ છું. તેમણે

મારા પર ભરોસો મુકયો છъ.
લોકશાહીના આ જ તાકાત છъ.
તેમની િવચારધારા અને પાટЪ↓ મારા
કરતા અલગ છъ પણ અશોક ગહъલોટъ
મારા પર જે ભરોસો મુકયો છъ તેના
કારણે તેમણે જે કામો થયા છъ તેનુ

લાંબુ િલçટ પોતાના ભાષણમાં ગણાãયું
છъ. પીએમ મોદીએ સાથે સાથે સે×ĺલ
ઈЩ×çટટયુટ ઓફ પેĺોકыિમકàસ
ટъકનોલો નુ ઉદઘાટન પણ કયુ↓ હતુ.
આ ઈЩ×çટટયુટની çથાપના ભારત
સરકાર અને રાજçથાન સરકારъ
ભેગા થઈ ને કરી છъ. જે યુવાઓને
પેĺોકыિમકલ ΤેĦમાં કામ કરવા માટъ
તાલીમ આપશે. પીએમ મોદીએ કЅ
હતુ કы, કોિવડ મહામારી બાદ હъàથ
સેÄટરમાં ભારતે આÓમિનભ↓ર થવાનો
સંકàપ લીધો છъ અને તેના ભાગλપે
પછાત િજ·ાઓમાં Ħણ તબŨામાં
નવી ૧૫૭ મેЧડકલ કોલે ને મંજૂરી
આપી છъ.

ચંદીગઢ
ક℮Ġેસ પાટЪ↓ને ફરી એકવાર મોટો
ઝટકો લાગવાનો છъ. પૂવ↓ મુÅયમંĦી
અમЧરѕદર િસંહъ ક℮Ġેસ છોડવાની
હъરાત કરી છъ. એક ટીવી ×યુઝ
ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં અમЧરѕદર
િસંહъ ક℮Ġેસ છોડવાની અટકળોની ЩΓ
કરી છъ. આ સાથે જ અટકળોનો અંત
લાવતા તેમણે કЅં કы તેઓ ભારતીય
જનતા પાટЪ↓માં ડાશે નહỲ. આ
પરથી લાગી રЅં છъ કы અમЧરѕદર િસંહ
આવતા વષ› થનારી પં બની ચૂંટણી
પહъલા નવી પાટЪ↓ લો×ચ કરી શકы છъ.
અમЧરѕદર િસંહъ ૧૮મી સØટъÜબરના
રોજ પં બ ક℮Ġેસના મુÅયમંĦી પદ
પરથી રા નામુ આØયુ હતું. અમЧરѕદરъ

એક ×યુઝ ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં
કЅં કы, હું અÓયાર સુધી ક℮Ġેસમાં છુ
પણ આગળ નહỲ રહુ. ઉ·ેખનીય
છъ કы ગઈકાલે અમЧરѕદર િસંહъ નવી
Чદàહીમાં હ મંĦી અિમત શાહ સાથે
મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાત
પછી અમЧરѕદર િસંહ ભારતીય જનતા
પાટЪ↓માં ડાશે તેવી અટકળો ચાલી
રહી હતી.અમЧરѕદર િસંહъ કЅં કы, હું
આ Ĭકારનો ãયવહાર સહન ના કરી
શકЮі. ૫૦ વષ↓ પછી મારી િવΐસનીયતા
પર શંકા કરવામાં આવી રહી છъ. આ
અસΝ છъ. અમЧરѕદર િસંહъ પોતાની
નારાજગી ãયŪ કરતા કЅં કы, જે
Ĭકારъ મારી સાથે ક℮Ġેસમાં ãયવહાર
થયો તે અપમાનજનક છъ.

ક℮Ġેસને મુäકыલીઃ છǼીસગઢના લˆાખ પછી હવે ļેગનની ઉǼરાખંડમાં
10 ધારાસÛયો Чદàહી પહ℮Éયા ઘૂસણખોરી, સૈ×યએ પૂલ તોડી નાÅયો

નવી Чદàહી
પં બમાં ચાલી રહъલા રાજકЫય
સંકટ વŵે હવે છǼીસગઢમાં
ક℮Ġેસની મુäકыલી વધતી
વા
મળી રહી છъ. છǼીસગઢનાના
10 ધારાસÛયો હçપત િસંહની
આગેવાનીમાં ક℮Ġેસના રાËય Ĭભારી
પીએલ પુિનયાને મળવા માટъ Чદàહી
પહ℮ચી ગયા છъ. છъ·ા કыટલાક
Чદવસોથી મુÅયમંĦી ભુપેશ બઘેલ
અને રાËયના çવાçÔય મંĦી ટીએસ
િસંહ દъવ વŵે અઢી વષ↓ની સǼા
સમજૂિતને લઈને િવવાદ ચાલી રΝો
છъ. અગાઉ 28 ઓગçટъ પણ ક℮Ġેસ

હાઈકમા×ડ સાથે çથાિનક નેતાઓની
એક લાંબી બેઠક યો ઈ હતી.
Чદàહી પહ℮ચેલા હçપત િસંહъ
કЅં કы, અમે અહી હાઈકમા×ડને
મળવા માટъ આãયા છીએ. અમે
આજે અથવા કાલે પીએલ પુિનયાને
મળીશું. હકЫકતમાં રાહુલ ગાંધી
આગામી થોડા Чદવસોમાં બે Чદવસના
છǼીસગઢના Ĭવાસે આવી રΝાં છъ.
અમે હાઈકમા×ડને Ĭવાસની મુˆત
વધારવાનો આĠહ કરીશું, જેથી
રાહુલ ગાંધી અમારા રાËયને વધારъ
સમય ફાળવી શકы અને વધુ લોકોને
મળી શકы.

ચીનના 55 ઘાેડા, 100 સૈ નકાે સરહદથી ભારતીય ે માં પાંચ ક.મી. અંદર સુધી ઘૂ ા
નવી Чદàહી
પૂવЪ↓ય
લˆાખમાં
તણાવપૂણ↓
Щçથિત વŵે ચીને હવે ઉǼરાખંડમાં
ઉäકыરણીપૂવ↓ કжÓયો કયા↓ છъ. ચીની
સૈ×યના ૧૦૦થી વધુ સૈિનકો સરહદ
પાર કરીને ભારતમાં ઘૂસી આãયા હતા
અને અનેક ઈ×ĭાçĺũરની તોડફોડ કરી
હતી. અિધકારીઓએ કЅં કы પોતાની
સરહદમાં પાછા ફરતાં પહъલા ચીની
સૈિનકોએ એક પૂલ પણ તોડી પાડયો
હતો. પૂવЪ↓ય લˆાખમાં સૈિનકોને પાછા

ખ′ચવા મુˆъ સકારાÓમક Ĭગિત વŵે
ઉǼરાખંડમાં ચીનની ઘૂસણખોરીએ
ભારત માટъ નવા
ખમ અંગે
ચેતવણીના સંકыત આØયા છъ.
ઉǼરાખંડના બારહોતી િવçતારમાં
પહъલા પણ ચીન ઘૂસણખોરી કરતું રЅં
છъ. ૧૯૫૪માં આ જ પહъલો િવçતાર
હતો Ëયાં ચીનના સૈિનકોએ ઘૂસણખોરી
કરી હતી અને પછી બી િવçતારો પર
કબ કરવાનો Ĭયાસ કયђ↓ હતો.
૧૯૬૨ના યુˇમાં પણ ચીન

અહỲ ઘૂસી આãયું હતું. તાજેતરમાં
જ ૩૦મી ઑગçટъ ચીનના સૈિનકોની
ઘૂસણખોરીના સમયે કы, ભારતીય
જવાનો સાથે તેમનો સામનો થયો
નહોતો. કારણ કы ભારતીય જવાનોના
આગમન પહъલાં જ તેઓ પાછા ફરી
ગયા હતા. સંરΤણ િવભાગના સૂĦો
મુજબ તુન જુન લા પાસ પાર કરીને
૫૫ ઘોડા અને ૧૦૦થી વધુ સૈિનકો
સરહદથી ભારતીય ΤેĦમાં પાંચ Чક.મી.
અંદર સુધી ઘૂçયા હતા.

960 કરોડના ખચ› મÖયĬદъશમાં દъશનો બંગાળમાં BJP નેતાની કાર ઉપર
હુ
મ
લો,
TMC
ઉપર
લાÆયો
આરોપ
પહъલા સાઉ×ડĬુફ હાઈવે બનીને તૈયાર

ભોપાલ
મÖયĬદъશના સવની િજ·ામાં બનેલા આ હાઈવેની
લંબાઈ 29 Чકલોમીટરની છъ અને તેને બનાવવા માટъ 960
કરોડ ιિપયાનો ખચ↓ થયો છъ. અહỲથી પસાર થનારા લોકો
હાઈવે પર રોકાઈને તસવીરો ખ′ચાવે છъ.હાઈવે પર પસાર
થતી ગાડીઓનો અવાજ હાઈવેની નીચે સંભળાતો નથી.
નાગપુર તરફ જતા આ હાઈવેની બંને તરફ çટીલની
Чદવાલો ઉભી કરવામાં આવી છъ.જેથી અવાજ બહાર ય
નહỲ.તાજેતરમાં જ પЧરવહન મંĦી નીિતન ગડકરીએ તેનુ
લોકાપ↓ણ કયુ↓ હતુ.હાઈવે એЩ×જિનયЧરѕગ અને ટъકનોલો નુ
ઉǼમ ઉદાહરણ છъ.હાઈવેની નીચે જંગલમાં Ĭાણીઓને
પસાર કરવા માટъ એિનમલ અ×ડરપાસ બનાવાયા છъ.
આ 29 Чકલોમીટરનો હાઈવે પ′ચ ટાઈગર Чરઝવ↓ના
બફર ઝોનમાંથી પસાર થાય છъ અને નવરોની સુરΤા અને

હું િસˇાંતોને વળગી
રહીશ, અને લડત આપતો
રહીશ : નવ તિસંહ િસˇુ
ચંડીગઢ
પં બ Ĭદъશ ક℮Ġેસ સમીતીના Ĭમુખ-પદъથી ÓયાગપĦ
આØયા પછી, બી Чદવસે-આજે બુધવારъ નવ ત િસˇુએ
તેમનું વલણ કઠોર બનાãયું હતું, અને કЅં હતું કы હું
િસˇાંતોને જ વળગી રહીશ. અને, ભલે બધંર ગુમાવવું પડે
છતાં લડત આપતો જ રહીશ. તેમણે કЅં હતું કы તેમની
૧૭ વષ↓ની રાજકЫય યાĦા દરિમયાન તેઓ એક જ Öયેયથી
કાય↓ કરી રΝા છъ, અને તે છъ પં બના લોકોનો ઉÓકષ↓ અને
તેમનાં વનમાં બદલાવ. સ ‘માλі યુˇ મુˆા આધાЧરત જ
છъ, અને પં બ મારી િĬય-કાય↓સૂચી છъ’. પં બ સરકાર
ઉપર Ĭહારો કરતાં કЅં હતું કы પં બની જનતાની જ
અવગણના થઇ રહી છъ.

સુિવધાને Öયાનમાં રાખીને સાઉ×ડ Ĭૂફ હાઈવે બનાવાયો
છъ.કЮલ મળીને હાઈવે નીચે 14 અ×ડર પાસ બનાવાયા
છъ.જેથી Ĭાણીઓ આસાનીથી પસાર થઈ શકы.વાહનોની
લાઈટો Ĭાણીઓને ખલેલના પહ℮ચાડે તે માટъ હъડલાઈટ
Чર ુસર પણ લગાવવામાં આãયા છъ.

કોલકાતા
પિΌમ બંગાળની ભવાનીપુર
િવધાનસભા બેઠક પર આજે મતદાન
ચાલી રЅ છъ.
આ વોЧટѕગ
દરિમયાન સવારથી જ બીજેપી અને
ટીએમસી કાય↓કતા↓ઓ વŵે ઘષ↓ણ
ચાલી રЅં છъ. ઘણી જÆયાએ બ³−³ે
પાટЪ↓ના કાય↓કતા↓ઓ વŵે મારપીટ
પણ થઈ હતી, પરѕતુ સાંજે બીજેપી
નેતા કàયાણ ચૌબેની ગાડી પર હુમલો
કરવામાં આãયો હતો. તેમની ગાડીમાં
તોડફોડ કરવામાં આવી છъ. આ
દરિમયાન ભવાનીપુરમાંથી જ એક
નકલી વોટર આઈડી કાડ↓ને લઈને પણ
બબાલ મÉયો છъ. જેને લઈને બીજેપી

ઓગçટમાં ભારતના 8 કોર સેÄટરમાં
૧૧.૬% િˇ, ઇ×ડેÄસ વધીને ૧૩૩.૫
નવી િદàહી
ઓગçટમાં કોલસો, ĝвડ ઓઈલ
અને çટીલ સિહત આઠ કોર સેÄટરના
ઉÓપાદનમાં ૧૧.૬ ટકાની િˇ ન℮ધાઈ
છъ. ઓગçટમાં ઇЩ×ડયા ઇ×ડેÄસ
ઓફ એઇટ કોર ઇ×ડçĺીઝ ૧૧.૬
ટકા વધીને ૧૩૩.૫ ન℮ધાયો હતો.
કોલસાના ઉÓપાદનમાં વા↓િષક ૨૦.૬
ટકાનો ઉછાળો ન℮ધાયો હતો Ëયારъ
પેĺોિલયમ Чરફાઇનરી ĬોડÄશન ૯.૧
ટકા વÖયું હતું તથા ઇલેЩÄĺિસટીના
ઉÓપાદનમાં ૧૫.૩ ટકાનો વધારો
થયો હતો. આ ઉપરાંત çટીલનું

ઉÓપાદન ૫.૧ ટકા વÖયંુ હતું અને
િસમે×ટનું ઉÓપાદન ૩૬.૩ ટકા તથા
નેચરલ ગેસનું ઉÓપાદન ૨૦.૬ ટકા
ઊછâયું હતું. તેની સામે ĝвડ ઓઈલના
ઉÓપાદનમાં ૨.૩ ટકા અને ખાતરમા
૩.૧ ટકાનો ઘટાડો ઔન℮ધાયો હતો.
દરિમયાન ઓગçટ મિહનામાં
ઔ˜ોિગક કમ↓ચારીઓ માટъનો Чરટъલ
ફЮગાવો ઘટીને ૪.૭૯% ન℮ધાયો છъ.
લેબર મંĦાલયે એક િનવેદનમાં જણાãયું
હતું કы, એક વષ↓ અગાઉના સમયગાળા
દરિમયાન(ઓગçટ ૨૦૨૦) Чરટъલ
ફЮગાવો ૫.૬૩ ટકા ન℮ધાયો હતો.

ઉમેદવાર િĬયંકા Чટબરъવાલે ભવાનીપુર
પોલીસ çટъશનમાં જઈને હોબાળો કયђ↓
હતો. બી તરફ ચૂટં ણી આયોગે આ
મામલે પોલીસ પાસે Чરપોટ↓ માÆયો છъ.
કોલકાતાની બહુ ચિચ↓ત ભવાનીપુર
બેઠક પરથી સીએમ મમતા બેન
પોતે ચૂટં ણી લડી રΝા છъ તો બીજેપીએ
તેમની સામે િĬયંકા Чટબરъવાલને ЧટЧકટ
આપી છъ. Ëયારથી મતદાન શλ થયું
Óયારથી બીજેપી અને ટીએમસી વŵે
તકરાર ચાલી રહી છъ. બીજેપી નેતા
કàયાણ ચૌબેએ આરોપ લગાãયો છъ
કы, Ëયારъ તેઓ જઈ રΝા હતા Óયારъ
ટીએમસીના કыટલાક કાય↓કતા↓ઓએ
તેમની ગાડી પર હુમલો કયђ↓ હતો.

PM નરъ×ĩ મોદીએ નવી
તનાં ૩૫ પાકની વેરાઇટી
દъશને સમિપ↓ત કરી
નવી Чદàહી
પીએમ મોદીએ મંગળવારъ નવી તનાં ૩૫ પાકની
વેરાઇટી દъશને સિમ↓પત કરી હતી. આ તમામ નવી ફસલ
╞ાઈમેટ ચે×જ તેમજ કЮપોષણનાં પડકારોનો સામનો
કરવા સΤમ હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છъ. તમામ નવી
વેરાઇટી ઈЩ×ડયન કાઉЩ×સલ ઓફ એિĠકàચરલ Чરસચ↓
˛ારા િવકસાવવામાં આવી છъ. કы×ĩની કжિષ યુિનિવ↓સટીઓ
અને કжિષ િવΦાાન કы×ĩ ˛ારા યોજવામાં આવેલા કાય↓ĝમમાં
વીЧડયો કો×ફરЩ×સંગ ˛ારા પાકની નવી ૩૫ વેરાઇટીનું
લોકાપ↓ણ કરાયું હતું. પીએમ મોદીએ રૃ. ૫૮ કરોડમાં તૈયાર
કરવામાં આવેલ નેશનલ ઇЩ×çટટયૂટ ઓફ બાયોЧટક çĺેસ
મેનેજમે×ટ રાયપુરનાં નવા િĬમાઈિસસનું લોકાપ↓ણ કયુ↨ હતું.
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મુંબઈમાં કોરોનાનો િવçફોટ, રસી લેનારા વાધવાન બંધુઓની કіપનીની
MBBSના 23 િવ˜ાથЪ↓ઓ સંĝિમત થયા 578 કરોડની િમલકતો ટાંચમાં

મુંબઈ
મહારા∆માં
કોરોનાએ
ફરી
માથું ઉચÄયું છъ. મુંબઈની KEM
હોЩçપટલમાં
23
MBBS
િવ˜ાથЪ↓ઓ કોરોના સંĝિમત થયા છъ.
આ િવ˜ાથЪ↓ઓએ કોરોનાની ઓછામાં
ઓછી એક વેЩÄસન લીધી હતી.
×યૂઝ એજ×સીના જણાãયા Ĭમાણે 23
િવ˜ાથЪ↓ઓમાંથી કыટલાકમાં કોરોનાના
હળવા લΤણો
વા મâયા હતા
Ëયારъ કыટલાકમાં ગંભીર લΤણો વા
મâયા હતા. તેમના બે િવ˜ાથЪ↓ઓને
હોЩçપટલમાં સારવાર માટъ દાખલ
કરવામાં આãયા છъ, Ëયારъ અ×ય
િવ˜ાથЪ↓ઓને ŭાર×ટાઈન કરવામાં

આãયા છъ.
આ અંગે મુંબઈના મેયરъ જણાãયું
કы, સંĝમણના આ કыસ કોલેજમાં
થયેલા કોઈ સાંçકжિતક અથવા રમત
ગમત સમારોહનું પЧરણામ છъ.
કыઈએમ હોЩçપટલ મુંબઈની એક
મોટી હોЩçપટલમાં ગણાય છъ. આ
હોЩçપટલ ઉપર કોરોના વોЧરયસ↓નું
સ×માન કરતા વાયુસેનાએ ફвલોનો
વરસાદ કયђ↓ હતો. જણાવી દઈએ
કы મુંબઈમાં ફરી એકવાર કોરોનાના
કыસમાં ઝડપી વધારો થઈ રΝો છъ.
બુધવારъ મુંબઈમાં કોરોના વાયરસના
3187 નવા કыસ ન℮ધાયા હતા અને 49
દદЪ↓ના મોત થયા હતા. આ સાથે જ

કોરોનાના કЮલ કыસ વધીને 65,47,793
થઈ ગયા છъ અને તકોની સંÅયા
વધીને 1,39,011 પર પહ℮ચી ગઈ છъ.
બી તરફ બ′Æલોરમાં આવેલી
ચૈત×ય એËયુકыશનલ ઈЩ×çટ ુટ
નામની શૈΤિણક સંçથામાં એક સાથે
60 િવ˜ાથЪ↓ઓ કોરોનાથી સંĝિમત
થયા છъ. રિવવારъ આ સંçથામાં
એક બાળકને ઝાડા ઉલટી થવા
માં ા હતા. એ પછી અહỲયા 480
િવ˜ાથЪ↓ઓનો ટъçટ કરવામાં આãયો
હતો અને તેમાં 60 િવ˜ાથЪ↓ઓ
પોિઝЧટવ હъર થયા હતા. çકвલને
20 ઓÄટોબર સુધી બંધ કરી દъવામાં
આવી છъ.

નવી Чદàહી
ઉǼર Ĭદъશ પાવર કોપђ↓રъશન
િલિમટъડ
(યુપીપસીએલ)
મની
લો×ડЧરѕગ કыસના સંબધમાં Чદવાન
હાઉિસંગ
ફાઇના×સ
િલિમટъડ
(ડીએચએફએલ)ના પૂવ↓ Ĭમોટરો
કિપલ વાધવાન અને તેમના ધીરજની
માિલકЫની િĮટન Щçથત કіપનીની 578
કરોડ λિપયાની િમલકતો ટાંચમાં લીધી
છъ તેમ એ×ફોસ↓મે×ટ ЧડરъÄટોરъટ(ઇડી)
એ એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ.
એજ×સીએ જણાãયું છъ કы
િĬવે×શન ઓફ મની લો×ડЧરѕગ એÄટ
(પીએમએલએ) હъઠળ જΆ કરવામાં
આવેલી સંપિǼ વાધવાન બંધુઓ

˛ારા િĮટન Щçથત કіપનીઓમાં
ડÚàયુ સી-યુકы ˛ારા કરવામાં
આવેલા રોકાણના çવλપમાં છъ.
ઉ·ેખનીય છъ કы હાલમાં વાધવાન
બંધુઓ યસ બેક છъતરિપંડી કыસ સાથે
મની લો×ડЧરѕગના આરોપો હъઠળ
જેલમાં બંધ છъ. વાધવાન સામે ઇડીનો
તાજેતરનો કыસ ઉǼરĬદъશ પાવર
કોપђ↓રъશન િલિમટъડ (યુપીપીસીએલ)
ના કыટલાક અિધકારીઓ સામે જનરલ
Ĭોિવડ×ટ ફіડ ( પીએફ) અને
કમ↓ચારીઓના સે×ĺલ Ĭોિવડ×ટ ફіડ
(સીપીએફ)ના ‘ગેરકાયદъસર રોકાણ’
માટъ લખનઉ પોલીસે દાખલ કરъલી
એફઆઇઆર પર આધાЧરત છъ.

આંĪĬદъશમાં ગુજરાતવાળી : રъƒી ×યુઆરીથી ઓગçટ સુધીમાં λિપયા
Ĭધાનોને બદલી નાખે તેવા સંકыત ૬ લાખ કરોડના Чડિજટલ ĺા×ઝેકશ×સ

િવશાખાપžનમ
આંĪĬદъશના મુÅયĬધાન વાય.
એસ.જગનમોહન રъƒી આગામી
ગણતરીના મિહનામાં તેમના રાËયમાં
પણ ગુજરાતની જેમ જ કыિબનેટના
તમામ Ĭધાનને બદલીને નવા ચહъરાને
çથાન આપશે તેવી અટકળો વેગ
પકડી રહી છъ. આગામી ગણતરીના
મિહનામાં જ આંĪĬદъશમાં નવા
ચહъરા સાથે નવી કыિબનેટ સામે
આવી શકы છъ. રાËયના ઊ ↓
Ĭધાન બાિલનેની Ĵીિનવાસ રъƒીએ
તાજેતરમાં કыિબનેટ પુનઃરચના થવા
અંગેની હъરાત કરીને આ અટકળોને

વેગ આØયો હતો. તેમણે ગયા સΆાહъ
પĦકારોને જણાãયું હતું કы, કыિબનેટમાં
નવા ચહъરાને çથાન આપવા માટъ
જગનમોહન રъƒી વત↓માન ટીમને
બદલી નાખવા િવચારી રΝા છъ.
ઊ ↓Ĭધાને જણાãયું હતું કы,
‘મુÅયĬધાને મને જણાãયું છъ કы, નવી
કыિબનેટમાં તેઓ ૧૦૦ ટકા નવા
ચહъરા ઇÉછી રΝા છъ. મુÅયĬધાન
ઇÉછъ છъ કы, પΤના વЧરΗ નેતાઓ વષ↓
૨૦૨૪માં આવી રહъલી લોકસભા
ચૂંટણી માટъ પΤીય કામો કરъ. મને જે
કામગીરી સ℮પવામાં આવે તે કરવા
માટъ હું તૈયાર છું.’

લાેકાેના ડે ટાને સુર ત રાખવા ડે ટા ાઇવેસી સાથે કાેઇ સમજૂતી થવી ન
નવી Чદàહી
Чડિજટલ પેમે×ટનું Ĭમાણ સતત
વધી રЅં છъ Óયારъ લોેકોના ડેટાને
સુરિΤત રાખવા માટъ ડેટા Ĭાઇવેસી
સાથે કોઇ પણ Ĭકારની સમજૂતી ન
થવી ઇએ તેમ નાણા Ĭધાન િનમ↓લા
િસતારમને એક િનવેદનમાં જણાãયું
છъ. Чફનટъક ઇ×ડçĺીને સંબોિધત કરતા
નાણા Ĭધાને જણાãયું હતું કы ચાલુ વષ›
×યુઆરીથી ઓગçટ સુધીમાં કЮલ ૬
લાખ કરોડ λિપયાથી વધુના Чડિજટલ

ĺા×ઝેકશન થયા હતાં. ૨૦૨૦માં આ
રકમ ચાર લાખ કરોડ λિપયા અને
૨૦૧૯માં બે લાખ કરોડ λિપયા
હતી. મારા મતે Ġાહકોના ડેટાની

ેઇઅે ઃ નમલા

સુરΤા િવΐાસ બહાલ કરવા માટъ
ખૂબ જ મહǽવપૂણ↓ છъ. Ëયાં સુધી
ડેટાની સુરΤા ખાતરી ન મળъ Óયાં
સુધી કોઇ પણ આવા Ĭકારના કાયђ↓
કરવા તૈયાર થતું નથી. આ કાય↓ĝમમાં
યુએન િĬЩ×સપàસ ફોર Чરçપોનિસિબલ
Чડિજટલ પેમે×ટ નામનો એક અહъવાલ
પણ રજૂ કરવામાં આãયો હતો. તેમણે
જણાãયું હતું કы આ અહъવાલ રજૂ કરતા
મને ખૂબ જ આનંદ થાય છъ કારણકы
આ વત↓ માન સમયની જλЧરયાત છъ.

મહારા∆માં બે Чદવસમાં 17 લોકોનાં મોત, ઉરીમાં ઝડપાયેલા આતંકવાદીએ
560ને બચાવાયાં, બંગાળમાં ભારъ વરસાદ પાક. સેના અને ISIની પોલ ખોલી
મુંબઈ
ચĝવાતની
આÙટર-ઇફыÄટλપે
સ ↓યેલા
લો-Ĭેશરના
કારણે
આંધી-તોફાન સાથે વરસી રહъલા
વરસાદъ પિΌમ બંગાળના ડઝનબંધ
િજ·ાઓમાં,
ગંગાЧકનારાની
આસપાસના િવçતારોમાં ભારъ િવનાશ
વેયђ↓ છъ. 30થી 40 Чકલોમીટરની çપીડે
પવન ફвіકાઈ રΝો છъ. બી બાજુ
મહારા∆ના ખાસ કરીને મરાઠાવાડમાં
ભારъ વરસાદથી લોકો Ħાિહમાā
પોકારી ગયા છъ. 17 માણસોનાં Óયુ
નીપËયાં છъ અને સંÅયાબંધ લોકો
લાપતા છъ. લäકરના હъિલકોØટરની

મદદથી પાણીમાં ફસાયેલા Ħણ લોકોને
એરિલÙટ કરીને બચાવ લેવામાં
આãયા છъ. હવામાન િવભાગના
જણાãયા અનુસાર પિΌમ બંગાળ
ઉપરાંત મÖય મહારા∆ અને ક℮કણમાં
આગામી એક-બે Чદવસ હ તોફાની

પં બમાં 53 લાખ
પЧરવારોના 1200 કરોડના
બાકЫ વીજિબલ માફ થશે
નવી Чદàહી
અ તસર : પં બના નવિનયુકત મુÅયમંĦી
ચરણ તિસંહ ચ³−³ીએ રાËયના વીજળીના Ġાહકોને
મંગળવારъ મોટી ભેટ આપી હતી. રાËય સરકારъ લીધેલા
િનણ↓યો અંગેની હъરાત કરતા મુÅયમંĦી ચ³−³ીે કЅં હતું
કы રાËયમાં ૨૯ સØટъÜબર-૨૦૨૧ સુધીમાં જે લોકોના
વીજળીના િબલો બાકЫ છъ તેઓના બાકЫ િબલોની તમામ
રકમ માફ કરી દъવામાં આવશે. સરકારના આ િનણ↓યથી
અંદાજે ૫૩ લાખ પЧરવારોને લાભ થશે. તે સાથે જે
લોકોના કનેÄશન બીલ નહી ભરી શકવાના કારણે કપાઇ
ગયા છъ તેઓના બાકЫ àહъણાની રકમ પણ રાËય સરકાર
ભરશે અને તેઓના કનેÄશન ફરીથી ચાલુ કરી દъવાશે.

પવનો અને ભારъ વરસાદ ચાલુ રહъશે.
ગુજરાતના દિΤણ ભાગમાં પણ
તોફાની પવનો સાથે વરસાદ થશે.
પિΌમ બંગાળને અડીને આવેલા
બંગાળના અખાતમાં સ ↓યેલા ચĝવાતે
સજ›લા લો-Ĭેશરના કારણે બંગાળના
મÖયમાં આવેલા ગંગાતટના Ĭદъશોમાં
તોફાની વરસાદ વરસી રΝો છъ.
કોલકાતા તથા ઉǼર અને દિΤણ ૨૪
પરગણા, પૂવ↓ અને પિΌમ િમદનાપુર,
ઝાડĠામ, હાવરા, હુગલી, પૂવ↓
અને પિΌમ બદ↓વાન તથા બીરભૂમ
િજ·ાઓમાં મુશળધાર વરસાદ વરસી
રΝો છъ.

જÜમુ-કાäમીર
ભારતીય સેના તરફથી પાЧકçતાનની
બોડ↓ર ĝોસ કરીને આવેલા આતંકવાદી
અલી બાબર પાĦાનો એક વીЧડયો
શેર કયђ↓ છъ. જેમાં અલીએ જણાãયું
કы, કыવી રીતે તેને લäકર-એ-તૈયબા
અને પાЧકçતાની સેના ˛ારા ĺેિનંગ
આપવામાં આવી હતી. જÜમુ-કાäમીરના
ઉરી સેÄટરમાં સોમવારъ સેનાએ
ઘુસણખોરો િવιˇ ચલાવેલા અિભયાન
દરિમયાન 19 વષ↓ના આતંકવાદીએ
આÓમસમપ↓ણ કરી દીધુ હતું. સેના
˛ારા હъર કરવામાં આવેલા વીЧડયોમાં
બાબર ઉરી સેÄટરમાં સેનાની એક
િશિબરમાં મીЧડયા સાથે વાતચીત

દъશની 11.2 લાખ સરકારી શાળામાં
હવે PM પોષણ યોજના શλ કરાશે
નવી Чદàહી
વડા Ĭધાન નરъ×ĩ મોદીની
અÖયΤતામાં બુધવારъ કы×ĩીય કыિબનેટની
બેઠક યો ઇ હતી જેમાં ઘણા મહǽવપૂણ↓
િનણ↓યો કરવામાં આãયા હતા. આ
બેઠક બાદ કы×ĩીયમંĦી અનુરાગ
ઠાકЮરъ કыિબનેટમાં લેવાયેલા િનણ↓યોની
ણકારી આપતાં જણાãયું હતું કы
સરકારъ દъશભરમાં ૧૧.૨ લાખથી
વધારъ સરકારી અને સરકારની સહાયતા
ĬાΆ શાળાઓમાં મÖયાΙ ભોજન માટъ
પીએમ પોષણ યોજના શλ કરવાની
મંજૂરી આપી છъ. તેમણે ઉમેયુ↨ હતું કы

પીએમ પોષણ યોજના પાંચ વષ↓ સુધી
ચાલશે અને તેની પાછળ λ. ૧.૩૧ લાખ
કરોડનો ખચ↓ કરવામાં આવશે.
આ નવી çકЫમ હાલમાં અમલી
મÖયાΙ ભોજન યોજનાને ЧરØલેસ કરશે.
કы×ĩ સરકાર આ çકЫમને રાËયોની
મદદથી ચલાવશે,
કы સૌથી વધારъ
જવાબદારી અને Ĭદાન કы×ĩનું રહъશે.
ઠાકЮરъ દાવો કયђ↓ હતો કы આ યોજનાને
વધારъ સુંદર બનાવવામાં આવશે. આ
ઉપરાંત કыિબનેટની બેઠકમાં વડા Ĭધાને
બે રъલવે લાઇનોનું ડબિલંગ કરવાની
મંજૂરી આપી હતી.

કરી રΝો છъ. બાબરъ çવીકાયુ↨ કы, તેને
ઘુસણખોરી કરવા માટъ 30 હ ર
λિપયા આØયા હતા. જે પૈકЫ 20
હ ર λિપયા માતાની સારવાર માટъ
આØયા હતા. મુજÙફરાબાદ કыÜપમાં
તેને લäકરъ ĺેિનંગ આપી હતી. બાબર
પાЧકçતાનના પં બનો વતની છъ. તેણે
çવીકાયુ↨ કы, તેને લલચાવીને કાäમીરમાં
ઘુસણખોરી માટъ મોકલવામાં આãયો
છъ. તેનું નામ અલી બાબર છъ, Ëયારъ
ઓળખ પĦમાં ઈમાદુ·ાહ લÅયું છъ.
બાબર પાЧકçતાનના પં બના ઓકારા
િજ·ાના દીપલપુરનો રહъવાસી છъ.
2014માં િપતાના િનધન બાદ તેના
ઘરની આિથ↓ક Щçથિત કથળી ગઈ હતી.

બ′ગાલુλની યુિન.ના પૂવ↓
કЮલપિતની λ. 19 કરોડની
િમલકતો ઈડીએ
જΆ કરી
નવી Чદàહી
નવી Чદàહી : િવ˜ાથЪ↓ઓના હ રો વાલીઓ સાથે
છъતરિપંડી આચરવા બદલ યુિનવિસ↓ટીના પૂવ↓ કЮલપિતની
19 કરોડ λિપયાની િમલકતો ટાંચમાં લેવામાં આવી છъ તેમ
એ×ફોસ↓મે×ટ ЧડરъÄટોેરъટ(ઇડી)એ એક િનવેદનમાં જણાãયું
છъ. ઇડીના જણાãયા મુજબ ટાંચમાં લેવામાં આવેલી
સંપિǼ મધુકર અંગુર, િĬયંકા એમ અંગુર, રિવકЮમાર
કы, Ĵૂિત અને પાવના ЧદÚબુરની છъ. િĬવે×શન ઓેફ મની
લો×ડЧરѕગ એÄટ(પીઅમએલએ) આ િમલકતો ટાંચમાં
લેવાનો Ĭોિવઝનલ ઓડ↓ર ઇäયુ કરવામાં આãયો હતો.
ટાંચમાં લેવામાં આવેલી સંપિǼઓમાં બ′ક એકાઉ×ટ, છ
ફલેટ અને જમીનના બે Øલોટનો સમાવેશ થાય છъ.
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૨૦૨૧ પોઇન્ટ ટેબલ

ટીમ
ચેન્નઇ સુપર કિંગ્સ
દિલ્હી કેપિટલ્સ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર
કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ	
મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ
પંજાબ કિંગ્સ
રાજસ્થાન રોયલ્સ
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ	

મેચ	વિજય
૧૧ ૯
૧૧ ૮
૧૧ ૭
૧૧ ૫
૧૧ ૫
૧૧ ૪
૧૧ ૪
૧૧ ૨

હાર	ટાઇ	પોઇન્ટ
૨ ૦ ૧૮
૩ ૦ ૧૬
૪ ૦ ૧૪
૬ ૦ ૧૦
૬ ૦ ૧૦
૭ ૦ ૮
૭ ૦ ૮
૯ ૦ ૪

38 કર�ોડ સમર્થક�ોએ� IPL
લીગને ટીવી ઉપર નિહાળી

નવી દિલ્હીઃ બીસીસીઆઇના સેક્રેટરી જય
શાહે વર્તમાન આઇપીએલ ટી૨૦ લીગમાં
ટીવી ઉપર વધેલી દર્શકોની સંખ્યા અંગે સંતોષ
વ્યક્ત કર્યો હતો અને તેમણે ટૂર્નામેન્ટને સમર્થન
આપનાર તમામ ક્રિકેટપ્રેમીઓનો આભાર માન્યો
હતો. આઇપીએલ ૨૦૨૧ની સિઝનમાં ટીવી
ઉપરના દર્શકોની સંખ્યામાં વધારો થવાનું ચાલુ
છે. અત્યારે ટીવી ઉપર સમર્થકોની સંખ્યા ૩૫મી
મેચ સુધીમાં ૩૮ કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે.

ટી20માં પ�ોલાર્ડની 300 વિકે ટ

વેસ્ટ ઇન્ડિઝ અને મુંબઇ ઇન્ડિયન્સના
ઓલરાઉન્ડર કિરોન પોલાર્ડે પંજાબ સામેની
મેચમાં બે વિકેટ ઝડપવાની સાથે ટી૨૦
ક્રિકેટમાં ૩૦૦ વિકેટો પૂરી કરવાની સિદ્ધિ
મેળવી હતી. આ સિદ્ધિ મેળવનાર તે વિશ્વનો
માત્ર ૧૧મો બોલર છે.

રિષભ પંતે સેહવાગન�ો રે ક�ોર્ડ ત�ોડય�ો

દિલ્હીના સુકાની રિષભ પંતે કોલકાતા
સામે ૩૯ રનની ઇનિંગ રમવાની સાથે વીરેન્દ્ર
સેહવાગનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો હતો. પંતે દિલ્હી
માટે ૭૯ મેચમાં ૩૬ની સરેરાશથી ૨,૩૯૦ રન
બનાવ્યા છે જેમાં એક સદી અને ૧૪ અડધી સદી
સામેલ છે. સેહવાગે આઇપીએલની ૭૯ મેચમાં
૨૯ની સરેરાશથી ૨,૧૭૪ રન તથા ચેમ્પિયન્સ
લીગની સાત મેચમાં ૩૫ની એવરેજથી ૨૦૮
રન બનાવ્યા હતા.

Web : www.swadesh.news
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હરાવ્યું, હૈદરાબાદ ૭/૧૩૪, ચેન્નઇ ૪/૧૩૯
શારજાહ : ધીમી પિચ ઉપર
બોલર્સે કરેલી શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ
બાદ ઓપનર ઋતુરાજ ગાયકવાડ
અને ફાફ ડુ પ્લેસિસે નોંધાવેલી
આક્રમક ભાગીદારીની મદદથી
ચેન્નઇ સુપર કિંગ્સે અહીં રમાયેલી
આઇપીએલ ટી૨૦ લીગની ૪૪મી
મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને
છ વિકેટે પરાજય આપ્યો હતો.
ચેન્નઇએ ટોસ જીતીને પ્રથમ
ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો
હતો. હૈદરાબાદની ટીમ સાત ટીમ ૧૯.૪ ઓવરમાં ચાર વિકેટે ચેન્નઇની ટીમ ૧૧ મેચમાં ૧૮
વિકેટે ૧૩૪ રન નોંધાવી શકી ૧૩૯ રન બનાવીને વિજય પોઇન્ટ સાથે પ્લે ઓફમાં સ્થાન
હતી. તેના જવાબમાં ચેન્નઇની હાંસલ કરી લીધો હતો. આ સાથે મેળવનાર પ્રથમ ટીમ બની ગઇ

રાજસ્થાન સામે બેંગ્લોરન�ો સાત વિકે ટે વિજય

દુબઇ : બોલર્સે કરેલી શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ બાદ ગ્લેન મેક્સવેલે કરેલી
સ્ફોટક બેટિંગની મદદથી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે રાજસ્થાન રોયલ્સને
કોઇ પણ મુશ્કેલી વિના આસાનીથી સાત વિકેટે પરાજય આપ્યો હતો.
બેંગ્લોરે ટોસ જીતીને ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. રાજસ્થાનની
ટીમે નવ વિકેટે ૧૪૯ રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં બેંગ્લોરે ૧૭
ઓવરમાં ત્રણ વિકેટે ૧૫૩ રન બનાવીને વિજય મેળવી લીધો હતો.

પંજાબ કિં ગ્સને છ વિકે ટે હરાવી
મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ પાંચમા ક્રમે

છેલ્લી ઓવર્સમાં કિરોન પોલાર્ડ અને
હાર્દિક પંડયાએ કરેલી આક્રમક
બેટિંગની મદદથી મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે
અહીં રમાયેલી આઇપીએલ ટી૨૦
લીગની ૪૨મી મેચમાં પંજાબ કિંગ્સને
છ વિકેટે હરાવીને પ્લે ઓફ માટેની
પોતાની દાવેદારી જીવંત રાખી હતી.
આ વિજય સાથે મુંબઇ પોઇન્ટ ટેબલમાં
પાંચમા ક્રમે પહોંચી ગયું છે.

દુબઇ: ઓપનર જેસન રોય અને સુકાની કેન વિલિયમ્સને નોંધાવેલી
અડધી સદીની મદદથી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે રાજસ્થાન રોયલ્સને
સાત વિકેટે પરાજય આપ્યો હતો. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરનાર
રાજસ્થાનની ટીમે સંજૂ સેમસનના ૮૨ રનની મદદથી પાંચ વિકેટે ૧૬૪
રન બનાવ્યા હતા. તેના જવાબમાં હૈદરાબાદની ટીમે ત્રણ વિકેટના ભોગે
૧૬૭ રન બનાવીને વિજય હાંસલ કરી લીધો હતો.

નવી દિલ્હી ઃ બીસીસીઆઇના પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલીને
કલકત્તા હાઇકોર્ટે દંડ ફટકાર્યો છે. ગાંગુલીની સાથે બંગાળ
સરકાર તથા તેના હાઉસિંગ બોર્ડને પણ દંડ ફટકાર્યો છે. પૂરો
મામલો ખોટી રીતે જમીનની ફાળવણીનો છે જેના કારણે
ગાંગુલીને ૧૦ હજાર રૂપિયા તથા બંગાળ સરકાર અને હાઉસિંગ
બોર્ડને ૫૦-૫૦ હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકારાયો છે. નોંધનીય છે
કે ગાંગુલીની શિક્ષણ સંસ્થાને બંગાળ સરકારે કોલકાતાના ન્યૂ
ટાઉન એરિયામાં નિયમોની વિરુદ્ધ જમીન ફાળવી છે.

વિક્રમી ૧૩૬મો ગોલ
માન્ચેસ્ટર । પોર્ટુગલના સ્ટાર ખેલાડી ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ માન્ચેસ્ટર
યુનાઇટેડમાં પુનરાગમન કર્યા બાદ ચેમ્પિયન્સ લીગ ફૂટબોલમાં વિજયી ગોલ
નોંધાવ્યો હતો અને તેણે વિજયની ઉજવણી પોતાની ટી-શર્ટ ઉતારીને સમર્થકોના
અભિવાદનનો જવાબ આપ્યો હતો. ચેમ્પિયન્સ લીગમાં ૧૭૮મી મેચ રમી રહેલા
રોનાલ્ડોએ સ્ટોપેજ ટાઇમની પાંચમી મિનિટે ગોલ કરતાં તેની ટીમે વિલારિયલને
૨-૧થી પરાજય આપ્યો હતો. આ મેચ નિહાળવા માટે વિશ્વના મહાન સ્પ્રિન્ટર
યુસૈન બોલ્ટે પણ સ્ટેડિયમમાં હાજરી આપી હતી. જુવેન્ટ્સને છોડીને ફરીથી
યુનાઇટેડ સાથે જોડાયેલા રોનાલોડએ પાંચમી મેચમાં પાંચમો ગોલ કર્યો હતો.
ચેમ્પિયન્સ લીગમાં આ તેનો વિક્રમી ૧૩૬મો ગોલ છે.

ઇન્ઝમામ ઉલ હકને હાર્ટએટેક ઇંગ્લેન્ડના અોલરાઉન્ડર મોઇન
આવ્યા બાદ એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરાઈ અલીની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ

લાહોરઃ પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ સુકાની તથા મહાન
બેટ્સમેનોમાંના એક ઇન્ઝમામ ઉલ હકને લાહોરમાં
હાર્ટએટેક આવ્યો હતો અને તેને
હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
સોમવારે સાંજે સફળ એન્જિયોપ્લાસ્ટી
કરવામાં આવી હતી અને તે હાલમાં
તબીબોની નજર હેઠળ છે. તેના પરિવાર
તરફથી કોઈ નિવેદન કરવામાં આવ્યું
નથી. ઇન્ઝમામ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી
છાતીમાં દુખાવાની ફરિયાદ કરી રહ્યો હતો. પ્રારંભિક
ટ્રિટમેન્ટમાં તેને કોઈ સમસ્યા હોય તેવું લાગ્યું નહોતું પરંતુ
સોમવારે ફરીથી તપાસ થઈ ત્યારે તેને હાર્ટએટેક આવ્યો
હતો તેવો ઘટસ્ફોટ થયો હતોય. ત્યારબાદ લાહોરની એક
હોસ્પિટલમાં સર્જરી કરવામાં આવી હતી. તે સ્વસ્થ છે અને
જોખમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

હૈ દરાબાદે રાજસ્થાનને 7 વિકે ટે પરાજય આ�પ્યો

કલકત્તા હાઇકોર્ટે BCCI પ્રમુખ
ગાંગુલીને દંડ ફટકાર્યો

ચેમ્પિયન્સ લીગમાં રોનાલ્ડોનો

લંડન ઃ ઇંગ્લેન્ડના અનુભવી ઓલરાઉન્ડર મોઇન
અલીએ મર્યાદિત ઓવર્સની ક્રિકેટમાં પોતાની કારકિર્દીને
લંબાવવા માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટને અલવિદા
કરી દીધી છે. નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને
તેણે જણાવ્યું હતું કે હું મારી કારકિર્દીથી
સંતુષ્ટ છું. ટેસ્ટ ક્રિકેટ શાનદાર રમત છે.
સારો દેખાવ કરવાના કારણે આ કોઇ
પણ બીજી ફોર્મેટ કરતાં વધારે સારી
અને સંતોષકારક છે. ચાલુ વર્ષના અંતે
રમાનારી એશિઝ શ્રોણી માટે ઇસીબીએ જાહેર કરેલી
કોવિડ-૧૯ના પ્રોટોકોલની જાહેરાતના કારણે મોઇને
ટેસ્ટને અલવિદા કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. મોઇન
અલીએ ૬૪ ટેસ્ટમાં ૨૮.૨૯ની સરેરાશથી ૨૯૧૪ રન
બનાવ્યા હતા અને તેણે ૩૬.૬૬ની સરેરાશથી ૧૯૫ વિકેટ
પણ હાંસલ કરી હતી.

હતી. બીજી તરફ હૈદરાબાદ
સત્તાવાર રીતે આઇપીએલમાંથી
બહાર થઇ ગઇ હતી. ડુ પ્લેસિસે
આઇપીએલમાં ચેન્નઇ માટે ૨૫૦૦
રન પૂરા કર્યા હતા. ડુ પ્લેસિસ ૪૧
રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.
હોલ્ડરે ૨૭ રનમાં ત્રણ વિકેટ
ઝડપી હતી. રનચેઝ કરનાર ચેન્નઇ
માટે ઋતુરાજ અને ડુ પ્લેસિસે
પ્રથમ વિકેટ માટે ૭૫ રનની
ભાગીદારી નોંધાવી હતી. ઋતુરાજ
૩૮ બોલમાં ચાર બાઉન્ડ્રી અને બે
સિક્સર વડે ૪૫ રન બનાવીને
આઉટ થયો હતો.

દિલ્હીને હરાવી ક�ોલકાતાએ� પ્લે
ઓ��ફની આ�શા જીવંત રાખી

કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સે આઇપીએલ
ટી૨૦ લીગના ૪૧મા મુકાબલામાં દિલ્હી
કેપિટલ્સને ભારે રસાકસી બાદ ત્રણ વિકેટે
હરાવીને પ્લે ઓફમાં સ્થાન મેળવવાની
પોતાની આશા જીવંત રાખી હતી.
કોલકાતાએ ૧૧ મેચમાં પાંચમો વિજય
મેળવ્યો છે અને તે ૧૦ પોઇન્ટ સાથે ચોથા
ક્રમે છે. કોલકાતાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ
ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

વિમેન્સ ક્રિકેટઃ
ભારત એક
વિકેટે ૧૩૨
રન, મંધાના
અણનમ ૮૦,
શેફાલી ૩૧

પિંક બોલ ટેસ્ટમાં વરસાદનું
વિઘ્ન, મંધાનાનો બેસ્ટ સ્કોર
ગોલ્ડ કોસ્ટ ઃ ઓપનિંગ બેટ્સવુમન સ્મૃતિ મંધાનાએ અણનમ ૮૦
રનની કારકિર્દીમાં રમેલી સર્વશ્રોષ્ઠ ઇનિંગની મદદથી ભારતીય વિમેન્સ ટીમે
અહીં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાતી એક માત્ર પિંક બોલ ડે-નાઇટ ટેસ્ટ મેચમાં
વરસાદના વિઘ્ન વચ્ચે એક વિકેટે ૧૩૨ રનનો સ્કોર નોંધાવ્યો હતો. ગ્રીન
ટોપ પિચ ઉપર ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય
કર્યો હતો પરંતુ મંધાનાએ આ નિર્ણયને ખોટો સાબિત કર્યો હતો. ઓફ સાઇડ
ઉપર કેટલાક આકર્ષક શોટ્સ રમનાર મંધાનાએ ૧૪૪ બોલમાં ૧૫ બાઉન્ડ્રી
અને એક સિક્સર વડે ૮૦ રન બનાવ્યા હતા. સ્ટમ્પના સમયે તેની સાથે
પૂનમ રાઉત ૫૭ બોલમાં ૧૬ રન બનાવીને રમી રહી હતી. બીજા તબક્કાની
મોટાભાગની રમત વરસાદના કારણે વેડફાઈ ગઈ હતી. મંધાના અને શેફાલી
વર્માએ સાવચેતીથી બેટિંગ કરીને પ્રથમ વિકેટ માટે ૯૩ રનની ભાગીદારી
નોંધાવી હતી. શેફાલી ૬૪ બોલમાં ૩૧ રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફરી
હતી. પ્રથમ દિવસની પ્રારંભિક ૧૬ ઓવરમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ ૧૬
બાઉન્ડ્રી મારી હતી જેમાં મોટા ભાગની મંધાનાએ નોંધાવી હતી. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં
પદાર્પણ કરનાર ડાર્સી બ્રાઉનની બોલિંગમાં મંધાનાએ ઘણી બાઉન્ડ્રી ફટકારીને
ભારતનું સ્કોરબોર્ડ મુક્તમને ફરતું રાખ્યું હતું. શેફાલીએ ચાર ચોગ્ગા ફટકાર્યા
હતા. તેને બે જીવતદાન મળ્યા હતા.
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કોંગો
મધ્ય આફ્રિકાના દેશ કોંગોમાં
વર્લ્ડ
હેલ્થ
ઓર્ગેનાઈઝેશનના
૨૧ કર્મચારીઓએ મહિલાઓ
અને કિશોરીઓ ઉપર રેપ કર્યાનો
ઘટસ્ફોટ થયો હતો. એ પછી વર્લ્ડ
હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશનની કામગીરી
પર સવાલો ઉઠયા હતા. સંગઠનના
કર્મચારીઓ પર રેપનો આરોપ
લાગ્યો તે પછી પ્રમુખ ટેડ્રોસ એધનોમે
પીડિતોને ન્યાય મળશે તેવી ખાતરી
આપી હતી.
કોંગોમાં ઈબોલા સામે લડતી
હોસ્પિટલોમાં મહિલાઓ સાથે
દુષ્કૃત્ય થયું હતું. કેટલીક મહિલાઓ

અને કિશોરીઓને નોકરીની લાલચ
આપીને જાતીય શોષણ કરાયું હતું.
તો કેટલીક હેલ્થ વર્કર્સના પીણામાં
નશીલી દવાઓ ભેળવીને તેના ઉપર
બળાત્કાર ગુજારાયો હતો. બળાત્કાર
પીડિતોમાં કિશોરીઓનો પણ સમાવેશ
થાય છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ૫૦-૬૦
મહિલાઓ યૌનશોષણનો ભોગ બની
હોવાનું જણાયું હતું.
એક ખાનગી તપાસમાં જણાયું
હતું કે હોસ્પિટલોમાં કાર્યરત ૮૩
લોકોએ મહિલાઓ અને કિશોરીઓનું
જાતીય શોષણ કર્યું હતું અને બળાત્કાર
કર્યો હતો. એમાં ૨૧ વર્લ્ડ હેલ્થ
ઓર્ગેનાઈઝેશનના કર્મચારીઓ હતા.

ન્યૂયોર્ક
કેથી વૂડે ટેસ્લાના ૨૭ કરોડ
ડોલરના શેર વેચી નાખ્યા છે. તેણે
તેની આર્ક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ
કંપની દ્વારા ટેસ્લાના ૩,૪૦,૦૦૦થી
વધારે શેર વેચ્યા છે. ત્રણ એક્સ્ચેન્જ
ટ્રેડેડ ફંડ (ઇટીએફ) દ્વારા તેણે તેનું
વેચાણ કર્યુ છે, એમ ફર્મના ડેઇલી
ટ્રેડિંગ અપડેટમાં જણાવાયું હતું. આમ
છતાં પણ ઇલોન મસ્કની કંપનીમાં
એઆરકે ઇનોવેશન ઇટીએફનું ૧૧
ટકા રોકાણ છે. ટેસ્લામાં કંપનીનો
હિસ્સો દસ ટકાથી વધુ થઈ ગયા
બાદ તે વધેલા હિસ્સાના શેર વેચવાનું

આયોજન ધરાવતી હતી. જ્યારે પણ
રેટ સેન્સિટિવ ઇન્વેસ્ટિંગ સાઇકલને
ે વિશ્વસ્તરે ફટકા પડે છે તે સમયે
બીજી કંપનીઓની તુલનાએ ટેસ્લા
સારી સ્થિતિમાં હોય છે. ટેસ્લા
અત્યાર સુધી વૂડની સૌથી ફેવરિટ
કંપની રહી છે. કેથીનું એઆરકેકે ફંડ
તેમા સૌથી વધારે હોલ્ડિંગ ધરાવે છે.
કેથીએ આગાહી કરી છે કે ટેસ્લાના
શેરનો ભાવ હાલના ૭૭૮ ડોલરથી
વધીને ૩૦૦૦ ડોલર થઈ જશે. આમ
છતાં પણ આર્ક ટેસ્લામાં તેનું રોકાણ
અમુક હદ કરતાં વધી જાય ત્યારે તેના
હિસ્સામાં ઘટાડો કરે છે.

હોસ્પિટલોમાં નોકરી આપવાના
બહાને કિશોરીઓ સાથે દુષ્કૃત્ય
આચરાતું હતું.
રેપ પીડિતાઓમાંથી કેટલીય
પીડિતાની વય તો માત્ર ૧૩-૧૪
વર્ષની છે. નરાધમોએ આ બાળકીઓ
ઉપર પણ અવારનવાર બળાત્કાર
ગુજાર્યો હતો. ઈબોલાના કારણે
કોંગોમાં લગભગ બે હજાર લોકોના
મૃત્યુ થયા હતા. એક તરફ ઈબોલા
સામે લડવાનું ઓપરેશન ચાલતું હતું
ને બીજી તરફ અમુક ડોક્ટરો અને
હેલ્થ વર્કર્સ જ હોસ્પિટલોમાં કાર્યરત
સ્થાનિક મહિલાઓનું જાતીય શોષણ
કરતા હતા.
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બીજિંગ
ચીનના પૂર્વોત્તર વિસ્તારમાં શરૂ થયેલુ
વિજળી સંકટ હવે વધતુ જઈ રહ્યુ છે.
પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ છે કે કેટલીક
ફેક્ટરીઓ, મોલ, દુકાનો બંધ કરવી પડી
રહી છે અને ઘરમાં લોકોને મુશ્કેલી થઈ
રહી છે. કોલસાના સપ્લાયમાં આવી
રહેલી મુશ્કેલીના કારણે ચીનના પૂર્વોત્તર
વિસ્તારમાં કેટલાક દિવસથી વિજળી
સંકટ પેદા થયુ છે. ચીનમાં મેન્યુફેક્ચર્સની
વધતી ડિમાન્ડની વચ્ચે કોલસા સપ્લાય
પર અસર પડી છે, કોલસાના ભાવ પણ
ઘણા વધી ગયા છે. એવામાં વિજળી સંકટ
પેદા થઈ ગયુ છે. આના કારણે એપલ,
ટેસ્લા જેવી કંપનીઓ ફેક્ટરીઓ પણ બંધ
થવાની કગાર પર આવી ગઈ છે.

ચાંગચુન વિસ્તારમાં ગયા અઠવાડિયે
વિજળી માટે ટાઈમિંગ સેટ કરવામાં
આવતો હતો જેથી ઘર અને ફેક્ટરીઓને
બરાબર વિજળી મળી શકે પરંતુ અહીં
રહેનાર લોકોનુ કહેવુ છે કે વિજળી ઘણી
વધારે જઈ રહી છે અને લાંબા-લાંબા
કટ્સ લાગી રહ્યા છે. ચીન માટે સૌથી
મોટુ સંકટ એ છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ પર
મોટી અસર પડી છે કેમ કે ફેક્ટરીઓને
તેમની જરૂર અનુસાર વિજળી મળી રહી
નથી.
ચીનના આ વિસ્તારમાં ઠંડી પણ વધારે
છે એવામાં વહીવટીતંત્રની સામે પડકાર
એ પણ છે કે લોકોને વિજળી આપવામાં
આવી શકે, જેથી ઠંડીમાં મુશ્કેલી ના
આવે.

કેથી વૂડે મસ્કની ટેસ્લાના 27 તાલિબાનના વિજયમાં પાક.ની ભૂમિકા
કરોડ ડોલરના શેરો વેચી દીધા

તપાસવા અમેરિકન સંસદમાં બીલ રજૂ
વોશિંગ્ટન
અફઘાનિસ્તાનમાં એક પખવાડિયા
જેટલા ટૂંકા સમયમાં તાલિબાનોએ
અબ્દુલ ગની સરકારને ફગાવીને કરેલા
વિજયમાં પાકિસ્તાનની ભૂમિકાની
તપાસ કરાવવા માટે અમેરિકાના
રિપબ્લિકન સેનેટરોએ માગણી કરી
છે. આ માટે તેમણે અમેરિકન સંસદના
ઉપલા ગૃહ સેનેટમાં એક બીલ રજૂ કર્યું
હતું. આ બીલમાં બાઈડન સરકારને
અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનોના ત્વરિત
વિજયની ગંભીરતાપૂર્વક તપાસ કરવા

અને અશરફ ગની સરકારને હટાવવામાં
મદદ કરનારા લોકો પર પ્રતિબંધ
મૂકવાની માગણી કરાઈ છે.
પાકિસ્તાનના
જિયો
ટીવીના
રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકન રિપબ્લિકન
સેનેટરોએ રજૂ કરેલા બિલમાં છેક વર્ષ
૨૦૦૧થી લઈને ૨૦૨૦ દરમિયાન
તાલિબાનોને ટેકો આપનારા પાકિસ્તાન
સહિત સરકાર સમર્થિત અને અન્ય
તત્વોના મૂલ્યાંકનની માગણી કરાઈ
છે. આ બીલમાં તાલિબાનોને સલામત
આશ્રય, નાણાં, ગુપ્ત સમર્થન, તાલિમ,

બ્રિટનના અનેક પેટ્રોલ પંપ પર
ફ્અ
યુ લની ખરીદીને લઈ લોકોમાં
દહેશત છે અને અનેક જગ્યાએ તે માટે
લડાઈ પણ થઈ રહી છે.
સ્થિતિ એ હદે ભયાનક છે કે,
બ્રિટિશ
મેડિકલ
અસોસિએશને
(બીએમએ)એ
સ્વાસ્થ્યકર્મીઓને
પ્રાથમિકતાના આધારે ફ્અ
યુ લ સુધી
પહોંચવા આહ્વાન કર્યું છે જેથી સ્વાસ્થ્ય
પ્રણાલી ધ્વસ્ત ન થઈ જાય તે સુનિશ્ચિત
કરી શકાય. સ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર
જઈ શકે છે તેવા ડરથી બ્રિટિશ સરકારે
સંકટનો સામનો કરવા માટે સેનાને
તૈયાર રહેવા માટે પણ કહી દીધું છે.

77 ટકા જેટલી હત્યાઓ�� માટે બંદુક�ોન�ો ઉપય�ોગ થય�ો

સૈન્ય શસ્ત્ર સરંજામ અને વ્યૂહાત્મક
દિશા-નિર્દેશ પૂરા પાડવાના દૃષ્ટિકોણની
તપાસ થવી જોઈએ.
વધુમાં
આ
બીલમાં
અફઘાનિસ્તાનમાંથી અમેરિકન સૈન્યને
ઉતાવળે પાછું બોલાવવાના નિર્ણય
અંગે બાઈડેન સરકાર પાસેથી જવાબ
માગવામાં આવ્યો છે. બીલમાં એવી
પણ માગણી કરાઈ છે કે અફઘાનિસ્તાન
તાલિબાનોના નિયંત્રણમાં આવ્યું તે
પહેલાં અને તે પછી પાકિસ્તાનની
ભૂમિકાની સ્વતંત્ર તપાસ થવી જોઈએ.

બ્રિટનમાં ફ્યુઅલ સંકટઃ પેટ્રોલ પંપ ઉપર USમાં ઇરાદાપૂર્વકની હત્યાના
ભીડ, બોટલ્સમાં ઈંધણ ભરવા મજબૂર બનાવોમાં ૩૦ ટકાનો વધારો
લંડન
બ્રિટનમાં ફ્અ
યુ લ સંકટ સર્જાયું
છે. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં દેશના મોટા
ભાગના ગેસ સ્ટેશનો પર ફ્અ
યુ લને
લઈ લોકોમાં ભારે ગભરાટ અને
બેચન
ે ી છે. સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટ્સ
દ્વારા મળતા અહેવાલો પ્રમાણે
દેશભરના મોટા ભાગના પેટ્રોલ પંપ
પર અરાજકતાની સ્થિતિ છે. સોશિયલ
મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા અનેક
વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે, પેટ્રોલ
પંપની બહાર અનેક માઈલ લાંબી
લાઈનો છે અને ગભરાયેલા લોકો
પાણીની નાની-નાની બોટલ્સમાં પણ

શક્ય તેટલું પેટ્રોલ જમા કરી રહ્યા છે.
સામાન્ય રીતે દૈનિક 20,000થી
30,000 લીટર ફ્અ
યુ લ વેચતા ગેસ
સ્ટેશન્સ પર હાલ 1,00,000 લીટર
કરતા વધારેનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે.

US સરકાર પર શટડાઉનનો

ખતરો દેવાંની ચુકવણીમાં
કસૂરવાર ન્યૂથવાનુ
ં જોખમ
યોર્ક

અમેરિકાની જો બાઈડેન સરકાર પર શટડાઉનનો
ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. જ્યારે બીજી તરફ દેવાંની
ચુકવણીમાં કસૂરવાર થવાનું જોખમ સર્જાયું છે. સરકાર
પાસે ખર્ચ કરવાના પૈસા નથી આથી ગુરુવાર પછી
તેને ફરજિયાત લોકડાઉન કરવાની ફરજ પડે તેમ છે.
સરકારે ૧૮ ઓક્ટોબરની ડેડલાઈન પહેલાં દેવાંની
ચુકવણી કરવાની છે. જો તેમાં નિષ્ફ્ળ જશે તો કસૂરવાર
જાહેર થઈ શકે તેમ છે. બાઈડેન સરકાર અને ડેમોક્રેટસ
પર હાલ આને કારણે ભારે દબાણ સર્જાયું છે. તેમનો
૩.૫ ટ્રિલિયન ડોલરનો એજન્ડા આને કારણે ખતરામાં
મુકાઈ શકે છે.

ન્યૂયોર્ક
ફેરડલ બ્રયૂ ો ઓફ ઇન્વેસ્ટીગેશન
(એફબીઆઇ)ના જણાવ્યા અનુસાર
અમેરિમાં ઇરાદાપૂર્વક થતી હત્યાની
ઘટનામાં ૩૦ ટકાનો વધારો થયો છે
એટલું જ નહી ૭૭ ટકા જેટલી હત્યાઓ
માટે બંદકુ ોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો
છે. ૨૦૧૯ની સરખામણીમાં ૨૦૨૦માં
હત્યાના વધેલા બનાવો ચિંતાજનક છે.
રિપોર્ટ મુજબ હત્યામાં વધારો થયો
તેમાં રાષ્ટ્રીય હતી ક્ષેત્રિય પ્રકારની
નહી. દક્ષિણી લુજીયાનામાં હત્યાનો દર
દેશમાં સૌથી વધારે છે. ગુના નિષ્ણાતો

કેલિફોર્નિયામાં 37 ખરબ 93 કરોડ
3 લાખમાં એક મકાન વેચવા કઢાયું
વૉશિંગ્ટન

શું આપ દુનિયાના સૌથી આલિશાન
ઘરને પોતાનું બનાવા માગો છો, આ
ઘરની સુવિધાઓ જોશો તો આપની આંખો
પહોંળી થઈ જશે. અમેરિકામાં બનાવેલું
આ ઘર એટલું મોટુ અને સુવિધાથી
ભરેલુ છે, તેની સામે રાજા રજવાડાની
હવેલીઓ પણ ફેલ છે. દુનિયાનું આ
સૌથી મોંઘુ અને આલીશાન ઘરની થોડા
દિવસમાં બોલી લાગવાની છે. આપ
ઈચ્છો તો આ બોલીમાં ભાગ લઈને સુખ
સુવિધાનો આનંદ કાયમ માટે લઈ શકો
છો. એક રિપોર્ટમાં જણાવ્યા અનુસાર

કેલિફોર્નિયાના સુરમ્ય પહાડી વિસ્તારમાં
આવેલા આ ઘરનું નામ The One
છે. જેનો એરિયા લગભગ ૧૦ હજાર
વર્ગ ફૂટ છે. આ ઘરમાં ૨૧ આલિશાન
બેડરૂમ, ૪ સ્વીમીંગ પુલ, ૪૫ સીટોવાળું
સિનેમા હોલ, ૩૦ કાર રાખી શકાય તેવું
ગેરેજ, દોડવા માટે રનિંગ ટ્રેક, એક ઈંડોર
સ્પા, એક બ્યૂટી સલૂન આવેલું છે. આ
ઘર ચારેબાજૂથી ખુલ્લુ છે અને ત્યાંથી
આખા શહેરનો સુંદર નજારો જોવા મળે
છે. આ ઘરની પાડોશમાં હોલીવૂડ સ્ટાર
જેનિફર એનિસ્ટન અને ટેસ્લાના બોસ
એલોન મસ્ક રહે છે.

અને પોલીસ અધિકારીઓ ૨૦૨૦માં
હત્યાના બનાવો વધ્યા તેનું વિશ્વલેષણ
કરી રહયા છે પરતં ુ કોઇ ચોકકસ તારણ
પર આવી શકયા નથી.
કેટલાક કોરોનાકાળની શરુઆત
થઇ ત્યારે બંદકુ ોના વધતા વેચાણને
જવાબદાર ગણી રહયા છે. ટેકસસ
રાજયના હ્વુસ્ટન શહેરમાં બંદકૂ ોથી થતા
હત્યામાં ૫૫ ટકાનો વધારો થયો છે.
૨૦૧૯માં ૨૨૧ હતી જે ૨૦૨૦માં
૩૪૩ નોંધાઇ છે. શસ્ત્રો સાથે રાખીને
ફરવાની લાગણીના કારણે પણ હત્યાઓ
વધી છે.

ફ્રાન્સના પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ
સરકોઝીને ભ્રષ્ટાચારના
આરોપમાં એક વર્ષની કેદ

પેરિસ
ફ્રાન્સમાં પેરિસની એક અદાલતે પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ નિકોલસ
સરકોઝીને એક કેસમાં દોષિત જાહેર કર્યા હતાં અને એક
વર્ષની કેદની અને બે વર્ષની સસ્પેન્ડેડ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટની સજા
સંભળાવી હતી. ફ્રાન્સમાં ૨૦૦૭થી ૨૦૧૨ દરમિયાન
પ્રેસિડેન્ટ રહેલાં સરકોઝીને ૨૦૧૪મા એક વરિષ્ઠ મેજિસ્ટ્રેટ
પાસેથી ગેરકાયદે માહિતી મેળવવાના પ્રયાસ માટે દોષિત
જાહેર કરવામાં આવ્યા હતાં. જો કે સરકોઝીએ આ મામલે
પોતાને નિર્દોષ ગણાવ્યા છે અને તેઓ હવે આગળની કોર્ટમાં
અપીલ કરી શકે છે. સરકોઝી ૨૦૧૨માં પ્રેસિડેન્ટની ચૂંટણી
દરમિયાન ગેરકાયદે ધનના ઉપયોગના કેસમાં અન્ય ૧૩
લોકો સાથે આ મહિને વધુ એક સુનાવણીનો સામનો કરશે.
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