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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�.

નાણાકીય કાૈભાંડાે 
અને મજૂરાેની 

સમ�ાથી અનેક 
પ્રાેજે� અટવાયા

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

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

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�. 

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

ગ્વાયાિક્વલ
ઈક્વાડોરમા ં ગ્વાયાિક્વલમાં 

આવલેી જેલમા ં ક�દીઓની બ ે ગ�ગ 
વચ્ચ ે અથડામણ થઈ હતી. એમાં 
૧૧૬ ક�દીના ં મોત અન ે ૮૦ કરતાં 
વધુન ે ઈ� પહ�ચી હતી. જેલમાં 
પ્રભતુ્વ સ્થાપવા માટ� બ ે જૂથ વચ્ચે 
િહ�સા થઈ હતી. આ િહ�સા પછી 
ઈક્વાડોરના પ્રમખુ ે કટોકટી �હ�ર 
કરી છ�. ઈક્વાડોરમા ં આતંરરા�ીય 
ડ્રગ્સનુ ં ર�ક�ટ ચલાવતા ક�દીઓના બે 
જૂથો વચ્ચ ે પ્રભતુ્વ જમાવવા માટ� 
જેલમા ં િહ�સક અથડામણ થઈ હતી. 
આ જેલની િહ�સક આગ અન્ય જેલોમાં 
ન પહ�ચે ત ે માટ� પ્રમખુ ે દ�શમાં 

ઈમરજન્સી લાગ ુ કરીન ે જલેોમાં 
સૈિનકોની તનૈાતી કરી છ�. જ ેજલેમાં 
િહ�સા થઈ ત્યા ં વધ ુ ૪૦૦ પોલીસ 
જવાનોનો કાફલો તનૈાત કરી દ�વામાં 
આવ્યો હતો. પ્રમખુ ગલુમે� લાસોએ 
જણાવ્યુ ંહતુ ંક� જલેમા ંજ ે િહ�સા થઈ 

ત ે દખુદ છ�. જલેમા ં જ ે ઘટના બની 
તનેી તપાસ શર ૃ કરવામા ં આવી છ�. 
જલે પ્રશાસન ેક� ંહતુ ંક� ઈક્વાડોરની 
જલેમા ં અદંાજ ે ૪૦ હ�ર ક�દીઓ 
બધં છ�. એમા ં મોટાભાગના �મન 
ટ્રા�ફ�ક�ગ અન ેડ્રગ્સના ગનુગેારો છ�. 



ટોરોનટો 
સ્ટેટ્કસ કેનેડાના એક અહટેવાલ 

મુજબ 2020માં કેનેડાનો વાર્ષિક જનમ 
દર 2006 કરતા ઘણો નીચો રહ્ો હતો. 
2019 કરતા 13000 ઓછા બાળકોનો 
જનમ થયો છટે. ગયા વ્ષે દટેશભરમાં 
3,58,604 બાળકો જન્મયા હતા. જેમાં 
યુકોનનો સમાવેશ થતો નથી. 

મંગળવારટે બહાર પાડવામાં આવેલા 
આંકડા મુજબ સ્ટે્ કેન તરફથી જનમ દર 
ઘ્વા બાબતે જણાવયું હતું કે, 2016થી 

રાષ્ટીય ધોરણે જનમદરમાં ઘ્ાડો થઇ 
રહ્ો છટે. આ વ્ષે 2019 કરતા નોંધપાત્ર 
ઘ્ાડો થયો હતો અને આશરટે 3,72,000 
બાળકોનો જનમ થયો હતો.

આ સંસથાએ જણાવયું હતું કે, 
2020માં જનમદર ઘ્વાના અનેક કારણો 
છટે. કોરવડ-19ના રોગચાળાના કારણે 
આંતરરાષ્ટીય વસાહતીઓનો ઘ્ાડો થયો 
હતો અને પ્રવાસ પર પ્રરતબંધ મુકવામાં 
આવયો હતો. તેને પટરણામે નવા માતા-
રપતાઓમાં જનમનો દર નીચો રહ્ો હતો.

કોરવડ-19 રોગચાળા રસવાય 
શાળાઓ અને ડે-કેર બંધ રહટેતા નોકરી 
ગુમાવનારાઓ આરથષિક અચોક્કસતામાં 
મુકાઈ ગયા હતા. તેના કારણે કે્લાક 

પટરવારોએ બાળકોને જનમ આપવાનું 
મુલતવી રાખયું હતું અને તેથી જનમ 
દર ઘ્યો છટે. કેનેડામાં છટેલ્ા 20 વ્ષિ 
દરરમયાન વ્ષિ 2016માં જનમનું પ્રમાણ 
સૌથી વધુ હતું અને આશરટે 3,83,000 
બાળકોનો જનમ થયો હતો. બીજું એક 
નોંધપાત્ર પાસું એ છટે કે, 2020માં 
હોસસપ્લમાં પ્રસુરત મા્ટે આવનારાઓની 
સંખયામાં મો્ો ઘ્ાડો થયો હતો. 

હોસસપ્લ રસવાય બાળકોને જનમ 
આપવાનું પ્રમાણ વધીને 2.1% એ્લે કે 

7,606 થયું હતું. જે એક દાયકા કરતા 
પ્રમાણમાં ઘણો ઊંચો દર છટે. રાજય 
કક્ાએ ઓન્ટેટરયો અને આલબ્ાષિમાં 
બાળકોને ખાનગીમાં જનમ આપવાનું 
પ્રમાણ ભારટે ઓછું રહ્ં હતું. કોરવડનો 
પ્રારંભ થતા સાથે જ હોસસપ્લ રસવાય 
ખાનગીમાં મો્ાપાયે બાળકોના જનમ 
થયા હતા. સ્ટે્ કેને નોંધયું હતું કે 
એરપ્રલથી મે 2020 સુધી હોસસપ્લ 
રસવાય ઘરોમાં 1526 બાળકોનો જનમ 
થયો હતો. 

2019 કરતા પણ 2020માં 13000 ઓા�છા બાળકા�ના� જન્મ થયા�, બ� મહિનામાં ઘરા�માં બાળકા�ના જન્મનું પ્રમાણ 20% રહું

કેનેડામાં 2006 બાદ 2020માં સૌથી ઓછો જનમદર

ઓનટટેરરયો
મહારોગચાળાની ચોથી લહટેરમાં 

હટેલથકેર રવભાગે રવક્રમજનક દદદીઓને 
આઈસીયુમાં દાખલ કરી નવો રવક્રમ 
સજયયો છટે. આઈસીયુઈમાં દાખલ કરવામાં 
આવેલા 12 દદદીઓ મો્ાભાગે કોરવડથી 
પીટડત હતા એમ હટેલથકેર સરવષિસના 
પ્રવક્ાએ સોમવારટે સવારટે એક રનવેદનમાં 
જણાવયું હતું.

રનવેદનમાં પ્રવક્ાએ કહ્ં હતું કે, 
દદદીઓ દ્ારા અવાર-નવાર આઈસીયુની 
જગયા વધારવા મા્ટે માંગણી કરવામાં 

આવી હતી. એએચએસે જણાવયું હતું 
કે, છટેલ્ા કે્લાક સમયથી આઈસીયુમાં 
દદદીઓની ્કાવારીમાં 11 ્કાનો 
વધારો થયો છટે. હાલમાં આલબ્ાષિમાં 
370 આઈસીયુ બેડ છટે, એમાં હાલમાં 
197નો વધારો કરવામાં આવયો છટે. 
જેમાં સરજષિકલ બેડનો પણ સમાવેશ થાય 
છટે. એએચએસ તરફથી જણાવવામાં 
આવયું હતું કે, કેલગેરી ઝોનમાં 67 
વધારાના બેડના ઉમેરા સાથે આઈસીયુ 
બેડની સંખયા 133 થઇ હતી. એડમન્ન 
ઝોનમાં 86 ્કા વધારાના બેડ સાથે 

કુલ 158 આઈસીયુબેડ થયા છટે. આમ 
બેડની ક્મતામાં 87 ્કાનો વધારો 
થયો છટે. વધુમાં તેમણે ઉમેયુું હતું કે, 
અમે આલબ્ાષિમાં આરોગય સેવાઓ 
પડી ભાંગે એવી સસથરતમાં પહોંચી ગયા 
હતા. મહતવની આરોગય સેવાઓમાં 
સપેરશયલાઈઝડ કમષિચારીઓની જરૂટરયાત 
હતી. પરંતુ તેના મા્ટે ઘણી જહટેમત ઉઠાવી 
પડી હતી અને વધતા જતા દદદીઓની સાથે 
આઈસીયુની માંગ પણ વધતી જતી હતી. 
પટરણામે પ્રતયેક દદદી દીઠ એક નસષિનો 
વધારો કરવામાં આવયો હતો. 

ટોરોનટો
ઓક્ોબર મરહનાની શરૂઆતમાં 

ઓન્ટેટરયો ખાતે કામ કરી રહટેલા 
કામદારોના લઘુતમ વેતનમાં વધારો 
થશે. 2018-2020 દરરમયાન 
રોજગારીના દરમાં ઘ્ાડો કરવામાં 
આવયો હતો અને પ્રરત કલાકે 
આપવામાં આવતા પગાર 14 ડોલર 
સુધી સીરમત કરવામાં આવયો હતો. 
જો કે, ઓક્ોબરની પહટેલી તારીખથી 
ઓન્ટેટરયોમાં લઘુતમ વેતનમાં 10 
સેન્નો વધારો કરી 14.25થી 14.35 
ડોલર કરવામાં આવયો હતો. 

રવદ્ાથદીઓ અને લીકર સવષિસષિ બંનેને 
રાજયના લઘુતમ વેતન ધારા અંતગષિત 

પગાર આપવામાં આવે છટે. તેમને પણ 
10 સેન્નો વધારો મળશે. રવદ્ાથદીઓના 
રોજમાં 10 સેન્નો વધારો કરતા તે 
13.40થી વધીને 13.50 ઉપર પહોંચશે. 
જયારટે રલકર સવષિસષિના રોજમાં 10 
સેન્નો વધારો થતા 12.45 થી 12.55 
થશે. રશકાર, માછીમારી, વાઇલડરનેસ 
ગાઈડના રોજીના દરમાં પ્રરત કલાકે 
25 સેન્નો વધારો કરવામાં આવશે. 
જે વધીને 71.75 પર પહોંચશે. એવા 
કમષિચારીઓ કે જેઓ ઘરમાં કામ કરટે 
છટે અને પગાર આપવામાં આવે છટે 
તેમની રોજીમાં પણ 10 સેન્નો વધારો 
કરવામાં આવશે અને પ્રરત કલાકે તેમને 
15.80 ડોલર ચુકવવામાં આવશે.

આલબ્ાષિ હટેલથકેરટે આઈસીયુમાં 312 
દદદીને દાખલ કરી નવો રવક્રમ સજયયો 
દદદીઓા� દ્ારા ઓવાર-નવાર ઓાઈસીયુની જગયા વધારવા માંગણી કરવામાં ઓાવી િતી
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ટોરોનટો 
ટોરનટો સટોરોનટોના રાઈડ ડ્ાઈવરો માટે ટોરોનટો સિટીની 

કાઉનનિલ ફરી વખત ફરજીયાત તાલીમ દાખલ કરશે. એક વર્ષ 
અગાઉ નવા ડ્ાઈવરો માટે વયસતિગત તાલીમ જરૂરી હોવાનો 
એક ઠરાવ પિાર કરવામાં આવયો હતો. પરંતુ કોસવડના 
રોગચાળાને કારણે આ પ્ોગ્ામ આગળ વધી 
શકયો ન હોતો. હજારો ડ્ાઇવરોને તાલીમ 
સવના લાઇિનિ આપવામાં આવયા હતા. 
સનરરક્ષકોને આશા છે કે, આવતા િપ્ાહે 
મળનારી િીટી કાઉનનિલમાં આ બાબતને 
સનણા્ષયક સવરૂપ આપવામાં આવશે.

એરલા રફસલપિે કહ્ં હતું કે, મને લાગે છે કે, શહેરમાં 
આ બાબતે આગળ વધવાની જરૂરત છે અને અવાર-નવાર 
આ બાબતને મુલતવી રાખવી જોઈએ નહીં. તેણે ખુશી વયતિ 
કરી હતી કે, ટોરોનટો શહેરની કાઉનનિલ નવા વાહનો માટે 
ડ્ાઇવરોની તાલીમ ફરજીયાત બનાવી રહી છે અને 2019થી 

ટ્ાનિપોટટેશન કંપનીના ડ્ાઇવરોને તાલીમ આપવાની શરૂઆત 
થઇ રહી છે. થોડા િમય પહેલા ટોરોનટો ઇનટરનેશનલ 
સપયરિન એરપોટ્ષ પર સત્ી સમત્ િાથે જઈ રહેલા એક 28 
વરષીય યુવાનનું ઉબેર કંપનીના ડ્ાઇવરથી એક અકસમાતમાં મોત 
થયું હતું અને તે બદલ એક કેિ દાખલ કરવામાં આવયો હતો. 

ફરરયાદમાં જણાવાયું હતું કે, માયા્ષ ગયેલા 
કેમેરોનનું મોત ગારડ્ષનર ખાતે ઉબેરનો 
ડ્ાઈવર રોનગ િાઈડમાં વાહન ચલાવી રહ્ો 
હતો, તેને કારણે થતા ડ્ાઈવરને જવાબદાર 
ઠેરવવામાં આવયો હતો. ડ્ાઇવરોને વધુ 
જવાબદાર બનાવવા સશસત અને તાલીમ 

વધુ આપવાની જરૂરત છે એમ રફસલપિે જણાવયું હતું. આવતા 
િપ્ાહે કાઉનનિલમાં કાઉનનિલર સરિનસટન વોનગ તરફથી એક 
દરખાસત રજુ કરવામાં આવશે. જેમાં ટ્ેનીંગ પ્ોગ્ામ પૂરો ના 
કરવામાં આવે તયાં િુધી લાઇિનિ ના આપવામાં આવે તેવી 
માંગણી કરવામાં આવશે.

ટોરનટો
ચાઈનીઝ ટેસલકોમ જાયનટ હુવેઈના એકઝીકયુટીવ મેનગ 

વાનઝોહુને મુકત કરાયા બાદ કેનેડીયન નાગરરકો સમશેલ 
સપાવર અને સમશેલ કોવરીગને મુકત કરાયા ન હોવાથી 
હવે કેનેડા અને ચીન વચ્ેના િંબંધોમાં હુવેઈ અવરોધરૂપ 
બને એવી શકયતા છે.  સવશ્વની િૌથી મોટી સમાટ્ષફોન પુરા 
પાડનારી કંપની છે જે કેનેડામાં પણ સબઝનેિ કરે છે અને 
દેશમાં ફાઈવ જીના વાયરલેિ નેટવક્ક માટે પ્યાિરત છે. 
જો કે, કેનેડાની િરકારે હજુ િુધી ચાઈનીિ કંપની િાથે 
ફાઈવ જી નેટવક્ક માટે મંજુરી આપી નથી.  મંગળવારે બપોરે 

વડાપ્ધાન જસટીન ટ્રુડોએ એમને પુછાયેલા હુવેઈ સવશેના 
પ્શ્નના જવાબમાં કહ્ં હતું કે અમે જોયું છે કે, ઘણી કેનેરડયન 
ટેલીકોમ કંપનીઓએ હુવેઈ િાથે કામ કરવાનું બંધ કયુું છે. 
અમે પણ બીજા સવકલપોની શોધમાં છીએ અને આવનારા 
થોડા અઠવારડયામાં જ અમે એ સવશે િત્ાવાર જાહેરાત પણ 
કરીશું.  યુસનવ્ષસિટી ઓફ ઓટાવાના સિનીયર ફેલો માગા્ષરેટ 
મેકકુવેગ જોનિને કહ્ં હતું કે, કેનેડાએ હુવેઈ ઉપર પ્સતબંધ 
જલદીથી મુકી દેવો જોઈએ. કેમ કે, હુવેઈ ચીનની િરકાર 
િાથે ગાઢ િંબંધો ધરાવે છે અને એટલે જ એને દૂર રાખવાનો 
સનણ્ષય લેવામાં િરળતા પણ રહેશે. 

ઓનટટેરરયો 
ટોટેઈન માઈન િડબરી ઓનટેરરયો ખાતે ખાણ 

અકસમાતમાં ફિાયેલા 4 કામદારોને બહાર કાઢવા 
પ્યત્ો ચાલી રહ્ા છે એમ વેલ કંપનીએ મંગળવારે 
બપોરે જણાવયું હતું. ખાણમાં 39 કામદારો િપડાયા 
હતા. તેમાંથી 35 ખાણ કામદારોને જુદી-જુદી 
ઉંડાઇએથી બહાર કાઢવામાં િફળતા મળી છે. 

આ કામદારો 3000-4000 ફૂટની ઊંડાઇએ 
િપડાયા હોવાનું વેલ કંપનીના પ્વતિાએ જણાવયું 
હતું. ડોકટરોની ટીમ ઘટનસથળે પહોંચી ગઈ હતી 
અને તેણે કામદારોને તપાિતા હળવી ઈજાઓ થઇ 
હોવાનું સનદાન થયુ હતું. 

30 કામદારોનું પ્સતસનસધતવ કરી રહેલા યુનાઇટેડ 
સટીલ વક્કિ્ષ તરફથી જણાવવામાં આવયું હતું કે, 

કામદારોને પીવાનું પાણી, ખાદ્ય િામગ્ી અને 
દવાઓ પહોંચાડવામાં આવી છે. આ એક જરટલ 
પરરનસથસત હતી. કામદારોની િલામતી અને રક્ષણ 
માટે િાવધાનીના દરેક પગલાં લેવામાં આવયા હતા 
અને િપડાયેલા કામદારોને બહાર લઇ આવવા માટે 
ભારે પ્યત્ો કરવામાં આવયા હતા એમ યુ.એિ.
ડબલયુ.ના પ્વતિા સનક લાકકોલીએ જણાવયું હતું. 

મદદ પહોંચવાના પ્યત્ બાબતે બાકી રહેલા 4 
કામદારોના પરરવારોને બદલાતી જતી પરરનસથસતથી 
વાકેફ રાખવામાં આવયા છે. િહાય ટુકડીમાં વેલિ 
કંપનીના 58 લોકોની એક ટીમ અને ઓનટેરરયો 
માઇનિ રેસકયુ પણ આ પ્યત્ોમાં મદદ કરી રહ્ા 
છે. હાલની ખાણમાં 1200 મીટરથી વધુ ઊંડાઇએ 
પહોંચવા માટે િંખયાબંધ િીડીઓ ચડવી પડી હતી.

ટોરનટો
કોસવડ -19ને પહોંચી વળવા માટે લેવામાં 

આવેલા પગલાંને કારણે કામદારોની મૉટેપાયે છટણી 
કરવાની ફરજ પડી હતી. તેમાના કેટલાક ક્ષેત્ો બીજી 
વયવસથા કરવામાં િફળ રહ્ા હતા. 
કેનેડામાં એક િરકારી અભયાિમાં 
જણાવવામાં આવયું છે કે, જે 
ક્ષેત્ોમાં રોજગારીને અિર થઇ 
છે, તેમાં નોવા સકોસિયાનો પણ 
િમાવેશ થાય છે. 

અનેક કેનેડીયનોએ પોતાની 
નોકરી ગુમાવી હતી અથવા તો કામના કલાકો 
ઘટાડવામાં આવયા હતા. તેના પરરણામે જાહેર 
આરોગય િેવાઓમાં પણ કમ્ષચારીઓની િંખયામાં 

ઘટાડો કરવામાં આવયો હતો.  જે ક્ષેત્ોમાં રોજગારીને 
ભારે અિર પહોંચી હતી, તેમાં હોનસપટલિનો 
િમાવેશ થાય છે.

જો કે, કેટલીક જગયાએ નોકરીની માંગમાં 
ભારે વધારો થયો છે. જેમાં 
ફાયનાનનિયલ ઓરડટિ્ષ અને 
એકાઉનટન્ટિ. એડસમસનસટ્ેરટવ 
ઓરફિર, એડસમસનસટ્ેરટવ 
આસિસટનટ, જનરલ ઓરફિ 
િપોટ્ષ વક્કિ્ષ જેવી જગયાઅો ખાલી 
છે. અા ઉપરાંત નેચરલ એનડ 

એપપલાઇડ િાયનનિિને િબંસધત નોકરીઓ તથા 
કોમપયુટર અને ઇનફોમમેશન સિસટમની નોકરીઓમાં 
નોવા સકોસિયા ખાતે વધારો થઇ રહ્ો છે.

ઓનટટેરરયો
ટોરોનટોમાં બે િસરિય િંગીત 

શાળાઓએ આ િમાચારોને આવકાર 
આપતા કહ્ં હતું કે, ઓનટેરરયોની િરકારે 
કોસવડ 19 રોગચાળાનો ભોગ બનનાર 
પ્વાિન ઉદ્યોગને રાહત આપવા માટે 
100 સમસલયન ડોલરનું ભંડોળ જાહેર 
કયુું છે. તે આ ઉદ્યોગને મોટી રાહત પુરી 
પાડશે. કોહેને જણાવયું હતું કે, જે જાહેરાત 
કરવામાં આવી છે તે ખરેખર ઉતિાહવધ્ષક 
છે. કારણ કે, અમે પણ આ રોગચાળાનો 
ભોગ બનયા છીએ અને લાંબા િમય િુધી 

અમારા ધંધા બંધ રાખવા પડ્ા હતા. 
ફરીથી વયવિાયની શરૂઆત કરનારે 
જણાવયું હતું કે, અમે હજુ પણ િેમી 
લોકડાઉનનો િામનો કરી રહ્ા છીએ. 
જેફ કોઈન કલેકટીવ કોનિટ્ષ અને લીઝ 
પેલેિ તથા હોિ શુ ટેવન્ષના મસલક અને 
િંસથાના અધયક્ષે કહ્ં હતું કે, કેનદ્ર િરકાર 
અથવા શહેરની સથાસનક સવરાજયની 
િંસથાઓ તરફથી લાઈવ મયુસઝક ક્લબ 
સથળો, કલાકારો કે િંગીત અને મનોરંજન 
િાથે િંકળાયેલા લોકો અને ઉદ્યોગોને 
ટોરોનટોમાં કોસવડ મહામારીને કારણે 

અનય ક્ષેત્ોની જેમ ભારે નુકશાન થયું છે. 
રેસટોરન્ટિ અને પ્વાિનના િંચાલકોને 
જે નુકશાન થયું છે તેમને િરકારના આ 
સનણ્ષયથી ઘણી રાહત થશે. જો કે, હકીકતે 
અમે એ જાણતા નથી કે, આ ભંડોળ કઈ 
રીતે મદદ કરશે. આ એક િખત સપધા્ષ 
ધરાવતો ઉદ્યોગ છે અને આ ભંડોળ 
બાબતે અમે બહુ ઝાઝું જાણતા નથી. 
આમ છતાં ઓનટેરરયોનું રાજય હજુ પણ 
ત્ીજી લહેરનો િામનો કરી રહ્ો છે. તયારે 
િરકારી જાહેરાત અમારા માટે રાહતરૂપ 
નીવડશે. લોજ, પ્વાિી બોટ, સકી િેનટર, 

લાઈવ પરફોમ્ષનિ સથળો, સિનેમા 
ડ્ાઈવ, ઈન સથયેટિકો તથા એમયુઝમેનટ 
અને વોટરપાક્કિ જેવા ઇંનગલશ પ્વાિન 
ઉદ્યોગોને પ્ાદેસશક ટેકો મળવો જરૂરી છે 
એમ મેક ઓડે જણાવયું હતું અને કહ્ં 
હતું કે, આ ભંડોળથી પ્ાદેસશક પ્વાિન 
ઉદ્યોગને રાહત મળશે. પ્વાિન ઉદ્યોગને 
વર્ષ 2020-21 દરસમયાન 50 ટકા ખોટનો 
િામનો કરવો પડ્ો છે, જે વર્ષ 2019ની 
િરખામણી કરતા વધુ નુકિાન દશા્ષવે 
છે. આ પ્ોગ્ામ માટે 13મી ઓકટોબરથી 
અરજીઓ સવીકારવામાં આવશે. 

પ્રવાસન ક્ષેત્ર માટે ભંડોળ આપવાના નનર્ણયનષે અાવકાર
100 મિલિયન ડાેિર ફાળવાયા બાદ હવે અરજીઅાે સ્વીકારાશે, પ્રવાસન ઉદાેગને વર્ષ 2020-21 દરમિયાન 50 ટકા ખાેટ ગઈ

ગુજરાતી સિસિયિ્સ િમાજ ઓફ 
મીિીિોગાિો ડોરિેટ કેમ્પ યોજાયો

સમિીિાગા
ગુજરાતી સિસનયિ્ષ િમાજ દ્ારા 

ડોરિેટ કેમપનું આયોજન કરાયું હતુ. 
કેમપને િફળ બનાવવા આયોજક 
શ્ીકાનતભાઈ, ભારતી ગાંધી, 
મુકેશભાઈ, ભારતી ગજરીયા, સવરેનદ્ર 
ભાઈ, િુધાબેન ભટ્ટ, જગદીશભાઈ, 
નીલાબેન શાહ, િુભાર ભાઈ, 
પુષપાબેન પટેલ તથા કનુકાકાને 
અને િસવતા કાકી િસરિય રહ્ા હતા. 
૬ િપટેમબરે વાતાવરણમાં ઉઘાડ 
નીકળતા િભયોનો આનંદ બેવડાયો 
હતો.

તમામ િભયો કોસવંડના સનયમોને 
અનુિરીને બિમાં િવાર થયા બાદ 
યાત્ા શરૂ થઈ હતી. જે બાદ Tim 
Hortonમાં સટોપેજ થતાં ચા કોફી 
િાથે ભારતીબેન ગાંધી તથા મંજુબેન 
લાડવાએ બનાવેલી ફરિી પુરીનો 

સવાદ િૌએ માણયો હતો. તયારબાદ 
બિ ગંતવય સથાને પહોંચી અને તે 
પછી હોલમાં િૌ ભેગા થયા હતા. 

તયારબાદ સમત્ોએ બનાવેલા 
થેપલા તથા વટાણા બટેટાનું શાક કે 
જે ભારતીબેન ગજરીયા, પ્ફુલ્ાબેન 
દેિાઈ, અને િુધાબેન ભટ્ટે બનાવયું 
હતું. તેનો જમણવાર થયો હતો. 
બપોર બાદ િૌ તળાવ તરફ ફરવા 
ગયા.  આ દરસમયાન િૌએ જૂના 
િંસમરણો વાગોળયા હતા. જે બાદ 
scavenger  hunt રમત 
ભારતીબેન ગજરીયા અને હરા્ષબેન 
મહેતાએ બધાને રમાડી હતી. િભયોને 
word search  Books અને 
પેન ભેટ આપવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત ખાવાની િાધન 
િામગ્ી તથા રોકડા donationનો 
પણ િારો િહકાર મળયો હતો. 

નોવા સકોસિયામાં કોસવડ-19ની અિર 
મંદ પડતા નોકરીની માંગમાં ઉછાળો

ઓનટેરરયો ખાણ અકસમાતઃ 4000 ફુટની 
ઉંડાઈએ કામદારો ફિાયાઃ 35ને બચાવાયા

કાેરાેનાને કારણે 
િાેટાભાગના સેકટરિાં 
કિ્ષચારવીનવી િાેપાપાયે 

છટણવી થઈ હતવી

ટોરોનટો પ્ાંતના રાઇરડંગ ડ્ાઈવરો માટે 
કાઉનનિલ તાલીમ ફરસજયાત બનાવાશે 

કેિેડામાં 5G િુસિધા માટટે હુિેઈિી મદદિો 
સિર્સય ટૂંક િમયમાં કરાશે ઃ જસટીિ ટ્રુડો

સવીટવી કાઉન્સિિનવી 
બેઠકિાં લનણ્ષય થવાનવી 

સંભાવના
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પંજાબમાં કૉંગ્રેસરે નવજોત સસદ્ધુનરે પાર્ટીમાં 
સામરેલ કર્યો તર્ારથી શરૂ થર્રેલા ડખા હજધુ 

બધં થવાનધુ ંનામ લરેતા નથી. સસદ્ધુ કૉંગ્રેસમા ંકપેર્ન 
અમરરન્દરસસહંની 
આગંળી પકડીનરે 
આવર્ા હતા. પરતંધુ 
તરે પછી કપેર્ન સામરે 
જ તરેમણરે મોરચો 
માડંવાની શરઆૃત કરી 
્દીધી. અમરરન્દરસસહં 
કપેર્નનો સસતારો 
આ સમર્રે બધુલ્ંદી 
ઉપર હોવાથી કોંગ્રેસ 
હાઈકમાનડરે સસદ્ધુની 

ફરરર્ા્દોનરે ઝાઝધુ મહતવ આપર્ધુ ન હતધુ. જરેનરે 
કારણરે સસદ્ધુ હાસસર્ામા ં ધકલેાઈ ગર્ા. પરતંધુ 
તરે પછી આ ખરેલાડી જાતરે જ મરે્દાનમા ં આવર્ો 
અનરે તરેણરે કપેર્નથી ્દધુભાર્રેલા ધારાસભર્ોનરે ભરેગા 
કરવા માંડ્ા. કપેર્નનરે સીએમ પ્ેદનરે કાઢવા 
મારે્ સસદ્ધુએ જાતજાતના ધમપછાડા કર્ાયા હતા. 
આખર ે સસદ્ધુનરે શાંત પાડવા કૉંગ્રેસ હાઈકમાનડરે 
તરેનરે પ્ર્દશે પ્રમધુખ બનાવી ્દીધા. પરતંધુ આમ છતાં 
સસદ્ધુએ કપેર્ન સામરેના ઉધામા ચાલધુ જ રાખર્ા 
હતા. સસદ્ધુએ પંજાબ કોંગ્રેસમા ં અસતંોષનરે 
એ હ્દ ે ભડકાવર્ો ક,ે કપેર્નનરે ના હર્ાવાર્ તો 
કૉંગ્રેસમાં બળવો થઈ જાર્ એવી સ્થસત સજાયાઈ. 
હવરે 2022માં પજંાબમા ં સવધાનસભાની ચૂરં્ણી 
ર્ોજાવાની છ.ે આવા સમર્રે બળવો ના થાર્ 
એથી કોંગ્રેસ હાઈકમાનડરે કપેર્ન અમરરન્દરસસહંનરે 
રાજીનામધુ આપવા આ્દશે કરી ચરણજીતસસહં 
ચન્ીનરે મધુખર્મતં્ીપ્દ ેબરેસાડ્ા.

આ ઘર્ના પછી સસદ્ધુ શાંત થઈનરે બરેસી જશરે 
અનરે છ મસહના પછી ર્ોજાનારી સવધાનસભાની 
ચૂંર્ણીમાં કૉંગ્રેસનરે જીતાડવા પૂરી તાકાતથી 
લાગી જશરે તરેમ કોંગ્રેસ હાઈકમાનડ માનતધુ હતધુ. 
ચન્ી સસદ્ધુનો જ માણસ છે તરેથી સસદ્ધુ હવરે કોઈ 
ડખો નહીં કરે એવધું સૌનરે લાગતધું હતધું. પરંતધુ 
સ્થસત તરેથી સવપરરત સજાયાઈ. મંગળવારે સસદ્ધુએ 
પંજાબ પ્ર્દેશ કોંગ્રેસ પ્રમધુખપ્દેથી જ રાજીનામધું 
ધરી ્દઈ સૌનરે આંચકો આપી ્દીધો હતો.  સસધધધુ 
૧૮ જધુલાઈએ પ્ર્દેશ પ્રમધુખ બનર્ા, એર્લરે કે 
બરે મસહના અનરે ્દસ ર્દવસ કોંગ્રેસના પ્રમધુખપ્દે 
રહ્ા.  સામાનર્ રીતરે રાજીનામધું આપનારા પોતરે 
અંગત કારણોસર રાજીનામધું આપરે છે એવો બરે 
લીર્ીનો કાગળ લખીનરે પતાવી ્દેતા હોર્ છે.

પણ મોર્ી મોર્ી વાતો અનરે સવદ્વતાનો ડોળ એ 
નવજોત સસદ્ધુની ખાસસર્ત છે. સોસનર્ા ગાંધીનરે 
લખરેલા પત્માં પણ તરેણરે એવધું જ કર્ધુું છે. સસદ્ધુએ 
લખર્ધું છે કે, કોઈ પણ માણસના ચારરત્ર્નધું 
પતન એ કઈ હ્દે સમાધાન કરે છે તરેના કારણરે 
શરૂ થર્ધું હોર્ છે. હધું પંજાબના ભસવષર્ તથા 
પંજાબના સવકાસના એજનડા સાથરે ક્દી સમાધાન 
ના કરી શકું. આ કારણરે હધું પ્ર્દેશ પ્રમધુખપ્દેથી 
રાજીનામધું આપધું છધું. પણ કૉંગ્રેસની સરેવા કરવાનધું 
ચાલધુ રાખીશ.  સસદ્ધુના કહેવાનો મતલબ એવો 
હતો કે, પંજાબ સરકારના શાસનમાં પંજાબનધું 
ભાસવ સારં લાગતધું નથી અનરે પંજાબનો સવકાસ 
કરી શકે એવધું લાગતધું નથી. સસદ્ધુની વાત સાચી 
છે કે નહીં તરેની ચચાયાનો મતલબ નથી. કેમ કે, 
આ સસદ્ધુનો અંગત મત છે અનરે આ મત કેમ 
બંધાર્ો એ જગજાહેર છે. વા્તવમાં સસદ્ધુની 
હાલત ્દધુ:ખરે છે પરેર્ અનરે કૂર્ે છે માથધું જરેવી છે. 
સસદ્ધુ પંજાબના સવકાસ અનરે પંજાબના ભસવષર્ની 
ડાહી ડાહી વાતો ભલરે કરે પણ વા્તવમાં 
મધુખર્મંત્ીપ્દે ના બરેસવા મળર્ધું તરેના કારણરે સસદ્ધુ 
્દધુ:ખી હતો.

નવજોત સસદ્ધુનરે એમ હતધું કે, કેપર્ન ઘરભરેગા 
થશરે એર્લરે પંજાબની ગા્દી પર બરેસવાની 
તક તરેમનરે મળશરે. પંજાબના ધારાસભર્ોમાં 
અસંતોષ ભડકાવીનરે કેપર્ન તો ઠીક પણ કૉંગ્રેસ 
હાઈકમાનડની ઊંઘ પણ તરેણરે હરામ કરી નાંખી 
હતી. પંજાબમાં ફેબ્ધુઆરી-માચયા મસહનામાં 

સવધાનસભાની ચૂંર્ણી છે. સામી ચૂંર્ણીએ કેપર્ન 
સામરે જોર્દાર કકળાર્ ઊભો કરીનરે સસદ્ધુએ 
પોતાની તાકાત બતાવી અનરે તરેના કારણરે કેપર્નનરે 
ઘરભરેગા થવધુ પડ્ધુ. પરંતધુ તરે પછી સોનીર્ા 
ગાંધીએ સીએમ પ્દ માર્ે ચન્ીની પસં્દગી 
કરીનરે સસદ્ધુનો ખરેલ ઉંધો પાડી ્દીધો. ચન્ીનરે 
મધુખર્મંત્ી બનાવાર્ા તરે વખતરે વાંધો લરે તો 
સસદ્ધુ સત્ાભૂખર્ો છે તરેવધુ જગજાહેર થઈ જાર્. 
એર્લરે સસદ્ધુ ચૂપ થઈનરે બરેસી રહ્ો. હાઈકમાનડરે 
પ્રધાનોની પસં્દગીમાં પણ સસદ્ધુનરે સાથરે રાખર્ો 
એર્લરે સસદ્ધુથી એ વખતરે પણ ન બોલાર્ધુ. પરંતધુ 
તરે પછી ખાતાંની ફાળવણી વખતરે તરેનરે મોકો 
મળી ગર્ો. ચન્ીએ ખાતાંની ફાળવણીમાં પોતાનરે 
પૂછર્ધું નથી એવો બળાપો કાઢીનરે મંગળવારે 
રાજીનામધું ધરી ્દીધધું. ભ્રષ્ાચારના આરોપોનો 
સામનો કરી રહેલા કેપર્નના ખાસ માણસ રાણા 
ગધુરજીતસસંહનરે કેસબનરેર્માં લરેવાર્ા તરેની સામરે તરેનરે 
વાંધો હોવાનધું કહેવાર્ છે.

પણ એ વખતરે સસદ્ધુ બોલર્ો નહોતો તરેથી 
આ વાત ગળે ઉતરે એવી નથી. સસદ્ધુ પંજાબના 
સવકાસ અનરે ભસવષર્ની જરે વાતો કરે છે તરેમાં 
્દમ નથી. કમ સરે કમ હાલના મધુખર્મંત્ી 
ચરણજીતસસંહના હાથમાં પંજાબનધું ભસવષર્ 
સલામત નથી એવધું આળ તો મૂકી શકાર્ તરેમ 
જ નથી. તરેનધું કારણ એ કે, ચન્ી મધુખર્મંત્ીપ્દે 
બરેઠા એ વાતનરે હજધુ જધુમમા-જધુમમા ચાર ર્દન થર્ા 
છે. હવરે ચૂંર્ણીમાં કૉંગ્રેસ જીતરે તો ્વાભાસવક 
રીતરે જ ચન્ીનરે તરેનો જશ મળે. જર્ારે કોંગ્રેસ 
હારી જાર્ તો પછી સસદ્ધુનરે તક મળવાનો 
સવાલ જ નથી. સસદ્ધુએ પાંચ વષયા મજૂરી કરીનરે 
કૉંગ્રેસનરે ફરી બરેઠી કરવી પડરે અનરે એ પછી 
પણ ગા્દી મળે તરેની તો ગરેરંર્ી નહીં. આ કારણરે 
પણ સસદ્ધુની ધીરજ ખૂર્ી ગઈ હોર્ એ શકર્ 
છે. સસદ્ધુ પ્ર્દેશ પ્રમધુખપ્દેથી રાજીનામધું આપર્ા 
પછી કૉંગ્રેસમાં રહેશરે કે નહીં એ અંગરે પણ 
અર્કળો ચાલી રહી હતી. ્દરસમર્ાન ગધુરવારે 
સરકાર ચલાવવા ત્ણ સૂત્ીર્ ફૉમર્ૂયાલા નક્ી 
કરવા સાથરે સસદ્ધુ-ચન્ી વચ્રે મડાગાંઠ ઉકેલાઈ 
હોવાના અહેવાલો હતા. બન્રે નરેતા વચ્રે બરે 
કલાક બરેઠક ચાલી હતી. પંજાબ સરકારની 
અનરેક સનમણૂકોથી સસદ્ધુ નારાજ હતા. જરેમાં 
એડવોકેર્ જનરલની સનમણૂકનો મધુદ્ે મધુખર્ 
હતો. કોંગ્રેસ હાઈકમાનડના આ્દેશ બા્દ પંજાબ 
ભવનમાં ચન્ી અનરે સસદ્ધુ વચ્રે બરે કલાકની 
વાતચીત બા્દ એક સસમસતની રચના કરવામાં 
આવી છે, જરે સમગ્ મામલા પર સવચાર-સવમશયા 
કરશરે. આ સસમસતમાં મધુખર્મંત્ી ચન્ી, નવજોત 
સસંહ સસદ્ધુ અનરે કોંગ્રેસ પાર્ટીના મહાસસચવનો 
સમાવરેશ થશરે. જરે અસધકારીઓનરે લઈનરે સવવા્દ 
છે અનરે સસદ્ધુનરે આપસત્ છે તરેમના પરફયોમનસ 
અહેવાલ પર કસમર્ી ચચાયા કરશરે.

જો કે, ચરણજીત ચન્ીનરે પંજાબનાં બધાં 
રાજકીર્ સમીકરણોનરે સાચવી લરેવા ગા્દી 
પર બરેસાડાર્ા છે. તરેથી તરેમાં ફેરફાર કરવા 
જાર્ તો પંજાબમાં કૉંગ્રેસનરે મોર્ધુ નધુકસાન થઈ 
શકે તરેમ છે.પંજાબ ભૌગોસલક અનરે રાજકીર્ 
રીતરે માલવા, ્દોઆબા અનરે માઝા એમ 
ત્ણ ભાગમાં વહેંચાર્રેલધું છે. પણ રાજકીર્ 
રીતરે માલવાનો પ્રભાવ છે. આવા સંજોગોમાં 
સસદ્ધુના કોઈ પણ ત્ાગાનરે કોંગ્રેસ ચલાવવાના 
મધુડમાં નથી. ્દરસમર્ાન બધુધવારે કેપર્ન 
અમરરન્દરસસંહ અચાનક ર્દલહી પહોંચર્ા અનરે 
અમીત શાહ સાથરે પણ મધુલાકાત થઈ. જરેથી 
ભાજપમાં જોડાવાની અર્કળો ચાલી. પરંતધુ 
ગધુરવારે સાંજ સધુધીમાં ખધુ્દ કેપર્નરે જ કોંગ્રેસ 
છોડવા સાથરે ભાજપમાં નહીં જોડાર્ તરેવી 
જાહેરાત કરીનરે અર્કળો પર પૂણયાસવરામ મધુકી 
્દીધધુ હતધું.  

પંજાબમાં નવજોત સિદ્ધુના ત્ાગા 
િામે કોંગ્ેિ હાઈકમાન્ડ મક્કમ  

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
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ગાંધીનગર 

ગુજરાતમાં વડાĬધાન નરъ×ĩ 

મોદીએ શλ કરъલી અમદાવાદના 

Чરવરĭ×ટ થી çટъÉયુ ઓફ યુિનટીની 

સી-Øલેન સુિવધાને ЧરપેરỲગનંુ 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. 

કыવЧડયાથી અમદાવાદ રીવરĭ×ટ સી-Øલેન 
સેવાને Ġહણ લાÆયું ઃ સાત મિહનાથી બંધ

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 

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.

ર કલા ડાયમંડના 2742 કરોડના બેનામી ãયવહારો 
ડાયમંડ ઉ ાદન દર ાન નીકળેલા Kેપનું 95 કરાેડમાં રાેકડ વેચાણ કરાયું છતાં ચાેપડે નાેંધ નહીં

સુરત, નવસારી, માેરબી, 
વાંકાનેર, મુંબઈમાં ઈ મટેક્સ 
િડપાટર્મે ના દરાેડા,  વેપારીને 
ાંથી 2 કરાેડ રાેકડા, દાગીના 

મ ા : 10થી વધુ લાેકરાે સીલ

સુરત

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 

બાળકનંુ મોત થયું છъ.

સાયણમાં પાણીજ×ય રોગચાળો 
1 બાળકનું મોત, 150 સપડાયા
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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 ભાજપનંુ 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 

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. એટલંુ 

જ નહỲ, સરદાર સરોવર ક×çĺÄશન 

એડવાઇઝરી કિમટીની બેઠકમાં 

વખતોવખત રજૂઆતો કરવામાં આવી 

છъ.

નમ↓દા યોજનાના ભાગીદાર રાËયો પાસે 
ગુજરાતને 7,112 કરોડ લેવાના બાકЫ
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તારાપુર એપીએમસીના 
ЧડરъÄટરપદъથી ધારાસÛયના 
ભાઈએ રાજીનામું 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. 

આિથ↓ક સંકળામણથી Ħçત 
દહъગામના િપતા-પુĦએ 
નમ↓દા કыનાલમાં ઝંપલાãયું

દહъગામ

દહъગામ: બારીયા ગામે રહъતા લΣમણજી ઠાકોર 

(ઉ.વ.૬પ) અમદાવાદમાં શાકભાજી વેચી પЧરવારનંુ 

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 

પગલંુ ભયુ↨ હોવાનંુ જાણવા મâયું છъ.

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 દોરડંુ 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. 

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 

કરોડનંુ હъરોઇન પકડાયુ છъ. શરમ 

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. 

અમરъલીના બાબાપુર પાસે મધરાતે 
બસ પૂરમાં ફસાઈ જતાં 20નું રъçÄયૂ

મુંĩા પોટ↓થી પકડાયેલા ļÆસ 
કыસમાં િવધાનસભામાં હѕગામો
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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 

(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.

નЧડયાદમાં લે×ડĠેિબંગમાં ગુનો 
ન℮ધાયો : 5 શÅસો સામે ફЧરયાદ

બુલેટ ĺેન ĬોજેÄટ: 140 વષ↓ જૂની 
રъલવે સલૂન ઈમારત તોડાતા િવવાદ

વડોદરા દુæકમ↓ કыસઃ પીЧડતા સાથે 4 વાર 
સંબંધ બાંÖયો હોવાની રાજુ ભžની કબૂલાત

મ હલાની મર થી જ સંબંધાે બાં ા હાેવાનાે અારાેપીનાે દાવાે
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. 

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.

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.

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. 

આણંદ APMCની ચૂંટણીમાં ક℮Ġેસના 
ધારાસÛયનું ફોમ↓ રદ થતાં ખળભળાટ

દાહોદમાં 15 વષ↓ની સગીરા સાથે અલગ 
અલગ çથળъ 15 ઈસમો ˛ારા બળાÓકાર

વેપારી વભાગમાં ણ ઉમેદવારના ફાેમ રદ થતા 4 બેઠકાે િબનહરીફ
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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.

રાજકોટમાં વધુ λ.100 કરોડનું બોગસ 
િબલỲગ કૌભાંડ પકડાયું, 1ની ધરપકડ
DGGIની ટીમના રાજકાેટ-ધાેરા માં દરાેડા, 20 કરાેડની કરચાેરી પકડાઈ

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 

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.

ઉપલેટામાં ભંગારના ગોડાઉનમાં Ĭચંડ 
િવçફોટ થતાં િપતા અને પુĦના મોત
શરીરના ફુરચા ઉડીને 8-10 ફૂટ દૂર ફંગાેળાયા, દીવાલમાં ગાબડા પ ા

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 

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. 

રાજકોટ પંથકમાં 500 çથળъ ગરબી 
થશે, રાĦે 12નો કÙયુ↓ આંિશક નડશે

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 

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. 

પાટીદાર સામેના કыસ પરત ન ખ′ચવાના 
મુˆાનું િનરાકરણ જλરી ઃ નરъશ પટъલ

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 

િ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.  

Чકસાન સંઘે ફોમ↓ પાછા નહỲ ખ′ચતા 
યાડ↓માં હવે ભાજપ સામે સંઘનો જંગ
રાજકાેટ માકટ યાડમાં 16 પૈકી સહકારની 2 બેઠક બનહરીફ થઈ

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. 

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. 
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ચેન્નાઈ
સ્ટાર કપલ સામંથા અને નાગા ચૈતન્ ય 

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 સોશ્ યલ 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 
આપ્ યું 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. 
�રપોટ્ર્ સ 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 
ચૈતન્ યે 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. 

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�. 

સારા અલી ખાને પહ�રી 
સ્પે�શ્યલ ડાયલોગની સાડી

સંજય લીલા ભણશાલીની 
વેબ સીરીઝમાં પં�બી 
અિભનેત્રી વાિમકાની એન્ટ્રી

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 જાહેરાતથી ફરી અેક વખત અા�લયા ભટ્ટ મુશ્કેલીમાં, 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 

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�. 

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

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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સુરક્ષા મષામલે ઈઝરષાયેલ જે કંઈ કરે છે, 
તે વિશ્વમષાં મષાપદંડ તરીકે સ્ષાવપત છે. 

ઇઝરષાયેલનષા વસકયુરરટી સંબંવિત ઓપરેશન 
એટલષાં બિષા જાણીતષાં ્યષાં છે કે, વિશ્વભરમષાં 
તેની નોંિ લેિષાય છે. ભષારતમષાં પણ તેનો મોટો 
ચષાહક િર્ગ છે. ઇઝરષાયેલ વસકયુરરટીની બષાબતમષાં 
િિુ પડતષાં સભષાન રીતે િતતે છે અને તે િત્ગિષાનું 
કષારણ તયષાં ઇઝરષાયેલનષા જનમ્ી ચષાલી આિી 
રહેલો પેલેસટષાઇન સષા્ેનો વિિષાદ છે. ઇઝરષાયેલની 
આ અવિલ દરજ્જાની વસકયુરરટીને હષાલમષાં સેંિ 
લષારી હોય તેિી ઘટનષા બની છે.  આ ઘટનષા બે 
અઠિષારડયષા પહેલષા દુવનયષાભરમષાં મીરડયષામષાં ચમકી 
હતી. ઇઝરષાયેલની જે વસકયુરરટી વિશ્વમષાં પ્રમષાવણત 
હોિષાનો દષાિો કરિષામષાં આિે છે તે વસકયુરરટીએ 
એમ સિીકષારિું પડું કે, અમષારી આ મસમોટી ચૂક 
્ઈ છે. ઇઝરષાયેલની સૌ્ી િિુ સુરવક્ત મનષાતી 
વરલબોઆ જેલમષાં્ી છ પેલેસટષાઇન કેદીઓની 
ભષારી છૂટયષા હતષા. ઇઝરષાયેલ સરકષારનષા વનિેદન 
મુજબ આ તમષામ પેલેસટષાઇન આતંકિષાદી રંભીર 
આરોપસર આજીિન કેદની સજા કષાપી રહ્ષા હતષા. 
તેઓ 6 સપટેમબરનષા રોજ જેલમષાં્ી ભષારી છૂટ્ષા 
અને પછી પેલેસટષાઇનમષાં ઉજિણી શરૂ ્ઈ. જો 
કે, હિે એક પછી એક ઇઝરષાયેલની વસકયુરીટી 
એજનસી ભષારી છૂટનષારષાં છમષાં્ી ચષાર કેદીઓને 
પકડી ચૂકી છે. 

ઇઝરષાયેલ ભૂલ સુિષારીને પોતષાની વયિસ્ષા 
ફરી રોઠિિષા તતપર છે. ઇઝરષાયેલ-પેલેસટષાઇનમષાં 
સતત ચષાલી રહેલષાં વિિષાદ સષા્ે તયષાં ઇનટરેસસટંર 
સટોરીઓ જનમતી આિી છે. આ સટોરીઓમષાં્ી 
રફલમ, િેબસીરરઝ અને નિલક્ષાનષા પલોટ ઘડષાયષાં 
છે. આ ઘટનષા પણ કંઈક એિી જ છે. ઇઝરષાયેલની 
હષાઇ વસકયુરરટી જેલમષાં્ી જેિષાં આ છ કેદીઓ 
ભષારી રયષા તે પછી ઘટનષાની િષાતો ચોમેર ફેલષાિી 
મષાંડી. તયષારબષાદ તેટલી જ ઝડપે ઇઝરષાયેલની 
તમષામ ટોપ વસકયુરરટી એજનસીઓ કષામે લષારી. 
ખુદ ઇઝરષાયેલનષા િડષાપ્રિષાને આ ઘટનષા વિશે કહ્ં 
હતું કે, આ ‘રંભીર ઘટનષા’ છે અને તે મષાટે તમષામ 
પ્રયષાસ કરિષામષાં આિશે. ઇઝરષાયેલ તરફ્ી ્યેલી 
સૌ્ી મોટી ભૂલ જે સષામે આિી રહી છે તે આ 
જેલનું વનમષા્ગણ કરનષારી કંપની દ્ષારષા તેનો પ્રોજેકટ 
ઓનલષાઈન મુકષાિષાની છે.  ઇઝરષાયેલની વપ્રઝન 
ઓ્ોરરટીએ આ જ બષાબતને સુરક્ષાની સૌ્ી મોટી 
ચૂક રણષાિી છે. ઇઝરષાયેલનષા સુરક્ષાનષા મષામલે રમે 
તેટલષાં િખષાણ ્તષાં હોય પણ છેિટે તો મષાનિસહજ 
ભૂલ કોઈનષા્ી પણ ્ઈ શકે.  આ રકસસષામષાં પણ 
અનેક જગયષાએ ભૂલો ્ઈ છે. પ્ર્મ ભૂલ તો એ 
કે ઇઝરષાયેલ વપ્રઝન ઓ્ોરરટી અને પોલીસ દ્ષારષા 

અનેક િખત ચેતિણી આપિષામષાં આિી કે, જેલની 
વયિસ્ષામષાં ખષામી છે. તેમ છતષાં તેનષા પર કોઈ 
પરલષા ન લેિષાયષા.

ભષારત જેિષા દેશમષાં સષામષાનય રીતે જોિષા મળતું 
આિું િલણ ઇઝરષાયેલમષાં આ િખતે જોિષા મળયું. 
એ ઉપરષાંત બીજી મોટી ભૂલ જે ્ઈ તે વરલબોઆ 
જેલમષાં. અહીં મોટું ‘ઓપરેશન’ કેદીઓએ પષાર 
પષાડી દીિું તેની રંિ સુદષાં વસકયુરરટીને ન આિી 
તે આશ્ચય્ગ પમષાડે તેિી બષાબત છે. તેમષાં પણ સૌ્ી 
મોટી ભૂલ જેલમષાં વસકયુરરટી ટષાિર-
બેનષા સુરક્ષા કમ્ગચષારીની છે, જે રદિસે 
આ કેદીઓ ભષારીને જેલ બહષાર 
એક નષાનકડી ટનલમષાં્ી નીકળયષા તે 
જગયષા જેલનષા વસકયુરરટી ટષાિરનષા 
કમ્ગચષારીન નજરમષાં આિે તેિી હતી. પરંતુ સુરક્ષા 
કમ્ગચષારી પોતષાની ફરજ છોડીને ઊંિ લેતો રહ્ો 
હતો. બસ આ જ બષાબતનો ફષાયદો ઉઠષાિી કેદીઓ 
ફરષાર ્ઈ રયષા. હિે કેટલી પણ હષાઇવસકયુરરટી 
જેલ હોય રોજબરોજ વયવતિને જે દૈવનક વરિયષા 

મષાટે જગયષાની જરૂર રહેિષાની તે રહેિષાની જ. એમ 
અહીંયષા પણ કેદીઓ અ્તે બષા્રૂમ અને િૉશરૂમની 
વયિસ્ષા હતી. 

આ છ કેદીઓ અહીં જે બષા્રૂમનો ઉપયોર 
કરતષા હતષા. આ જ જગયષાએ તેમણે ટનલ ખોદી 

છે. જેલમષાં જયષારે કેદીઓ ટનલ ખોદે તયષારે તેઓ 
એ રીતે ખોદે કે, ઓછું અંતર ખોદિું પડે અને 
જયષાં તેઓ નીકળે તયષાં્ી તેઓ સરળતષા્ી ભષારી 
શકે. આ બિો જ અંદષાજ તેઓને જેલનષા મેપ 
ઉપર્ી આવયો. તપષાસ એજનસીઓ અતયષારે તો 
એિું દૃઢ રીતે મષાની રહી છે કે, ભષારનષારષા કેદીઓ 
પષાસે જેલનો નકશો હતો. જોરષાનુજોર આ 
કેદીઓની ઓરડી જેલની મુખય દીિષાલની નજીક 
પણ હતી. તે્ી પણ ટનલ ખોદિષામષાં સરળતષા 

રહી, જેલમષાં્ી ભષારી છૂટયષા બષાદ 
કયષાં જિું અને કેિી રીતે જિું તે મષાટે 
પણ મષાઇરિો લેિલનો પલષાન કેદીઓ 
દ્ષારષા ઘડષાયો હતો. હિે આ પલષાન 
મુજબ બહષારની કોઈ વયવતિ સષા્ે 

તેઓનો સંપક્ક હોિો જોઈએ. િિુમષાં આ ઘટનષામષાં 
સૌ્ી આશ્ચય્ગજનક િષાત તો એ હતી કે, તેઓને 
રેરકષાયદેસર રીતે એક મોબષાઈલની સુવિિષા મળી 
ચુકી હતી. મોબષાઈલ કેદીઓ પષાસે કેિી રીતે 
પહોંચયો તે હજુય કોયડો છે.

કેદીઓએ બષા્રૂમમષાં્ી ટનલ બનષાિિષાનું 
વનવશ્ચત કરી દીિું અને બહષાર નીકળીને કોનો સંપક્ક 
કરિો અને કોની સષા્ે ભષારિું તે પણ નક્ી કયુ્ગ 
હતુ. ટનલ ખોદિષાનું કષામ તો ચષાલુ જ હતું. આ 
ટનલમષાં્ી જે મષાટી નીકળે તે કેદીઓએ કયષાં નષાંખી 

છે. તેનો પત્ો હજુ ઇઝરષાયેલ એજનસીને લષાગયો 
ન્ી.  મષાણસ નીકળી શકે તેટલી ટનલ ખોદષાય 
તયષારે તેમષાં્ી ખષાસસી મષાટી નીકળે પણ તેની 
ભષાળ સુદષાં જેલ પ્રશષાસનને કેદીઓએ આિિષા ન 
દીિી. આમ બિી જ જગયષાએ ઇઝરષાયેલનષા જેલ 
પ્રશષાસનની મયષા્ગદષાઓ દેખષાય છે. આ ઉપરષાંત આ 
જેલમષાં 2019-20 દરવમયષાન ટ્ેવનંર સેશન યોજાયું 
હતું.

તયષારે પણ ઇઝરષાયેલનષા વપ્રઝન ઓ્ોરરટીનષા 
એક અવિકષારીએ નોંધયું હતું કે જેલનષા ફરતે 
પેટ્ોવલંર કષાર હોિી જોઈએ કે બહષારનષા ક્ેત્રની 
દેખરેખ રષાખી શકે. જેલનષા નયૂનતમ સુરક્ષા 
મષાપદંડોમષાં પેટ્ોવલંર કષારને જરૂરી રણિષામષાં આિે 
છે, તેમ છતષાં તેમનષા સૂચનની અિરણનષા કરિષામષાં 
આિી. આમ સષામષાનય લેખષાતી ભૂલીનષા કષારણે પૂરી 
ઘટનષા બની છે. જયષાં ટનલ ખોદષાઈ રહી હતી તયષાં 
પષાંચ કેદદીઓએ આ કષામ કયુું હતું અને છઠ્ો કેદી 
જે તયષાં્ી ભષારિષામષાં નષાસી છૂટયો તે સીવનયર 
મોસટ ઝકરરયષા ઝુબેદી હતો. ઝકરરયષા ઝુબેદી બીજા 
સેલમષાં હતો. આશ્ચય્ગ એ િષાતનું પણ છે કે ઝકરરયષા 
ઝુબેદીએ એક રદિસ અરષાઉ જ જયષાં પષાંચ કેદીઓ 
ટનલ ખોદી રહ્ષા હતષા તે સેલમષાં જિષાની અનુમવત 
મષાંરી હતી. કોઈ જ ઝષાઝી તપષાસ વિનષા અનુમવત 
અપષાઈ અને બીજા રદિસે આ ઘટનષા બની. કેદીઓ 
જેલની બહષાર ટનલમષાં્ી નીકળયષા તયષારે તેઓએ 
જેલનષા કપડષા કષાઢીને અનય કપડષાં પહેયષા્ગ હતષાં. 
જેલમષાં્ી કેદીઓ નષાસી છૂટ્ષા તેની જાણ જેલ 
પ્રશષાસનને બહષારની એક વયવતિએ કરી હતી. 
બષાજુમષાં આિેલષા એક ખેતરમષાં રષાતનષા બે િષારે 
સંરદગિ વયવતિઓ દેખષાઈ અને તે વયવતિએ જેલ 
પ્રશષાસનને જાણ કરી હતી. જે બષાદ આખુ પ્રશષાસન 
અને સરકષાર હરકતમષાં આવયષા હતષા.

રષાતનષા એક િષાગયે બનેલી આ ઘટનષાની પુસટિ 
મળસકે ચષાર િષાગયે ્ઈ. ઇઝરષાયેલ-પેલેસટીનીઓની 
જે રીતે અવિરત લડષાઈ ચષાલુ છે તે રીતે આ પૂરી 
ઘટનષાને પેલેસટીનીઓએ ‘વહરોઈક’ તરીકે રણષાિી. 
અને ઇઝરષાયલની સુરક્ષાની વસસટમને જે િક્ો 
આપયો તેની ઉજિણી કરી. પેલેસટષાઈનની જાણીતષાં 
ગ્ુપ હમષાસે તો આને ‘ગ્ેટ વિકટરી’ કહી અને 
એિું વનિેદને આપયું કે અમષારષા સૈવનકોને જેલની 
અંદર પણ તમે હરષાિી નહીં શકો. જો કે, તેની 
સષામે ઇઝરષાયેલે પણ જોરશોર્ી આ નષાસી છૂટેલષાં 
કેદીઓની કરી િરપકડ કરિષાની કિષાયત આદરી 
હતી.  એજનસીઓએ અતયષાર સુિી છમષાં્ી ચષાર 
કેદીઓને ફરી પષાછષા સવળયષા પષાછળ િકેલી દીિષા 
છે. જો કે, આ પૂરી ઘટનષાએ ઇઝરષાયેલની સુરક્ષાનષા 
મષાપદંડ પર સિષાલ ખડષા કયષા્ગ છે તેટલુ ચોક્સ છે.

આ�તંકવ�દન� આ�ર�ોપસર આ�જીવન કોદની સજા ક�પી રહો લ� 6 કોદી જોલમ�ંથી ફર�ર 

જોલનું નનમ�માણ કરન�રી કંપની દ્�ર� પ�ોજોક્ટ આ�ોનલ�ઈન મુક�ય�ો 
આનો કોદીઆ�ોઆો ય�ોજન� ઘડી ક�ઢી, ઈજ્જત બચ�વવ� ઇઝર�યોલની 

સસક્ુરીટી આોજન્ીઆો આોક પછી આોક 4 કોદીનો પકડ્�, હવો 
સુરક્� વ્યવસ્�નો વધુ સઘન બન�વવ� પય�સ�ો કરવ� મ�ંડ્� છો

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

ઈઝરરાયેલમાં જલેબ્ેકઃ સુરક્રા વયવસ્રાને કરાળી ટીલી
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ગુજરાતની વસતી 9 વર્ષમાં 
6 કરોડથી વધી 7 કરોડ : 
13 ટકાનો વધારો થયો

ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં વસતી વધારો સતત થઇ રહ્ો 

છે. ભારતની વસતી ગણતરીના અંદાજ પ્રમાણે 
૨૦૨૦માં રાજયની વસતી ૬.૯૪ કરોડ થઇ 
છે, જે ૨૦૧૧ની છેલ્ી વસતી ગણતરી પ્રમાણે 
૬.૧૦ કરોડ હતી. નવ વરર્ષમાં રાજયની વસતીમાં 
૧૩ ટકાનો વવંક્રમી વધારો થયો છે. ગુજરાતની 
સરખામણીએ ભારતની વસતીનો દર ઓછો રહ્ો 
છે. દેશમાં આ સમયગાળા દરમયાન 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.

ભાજપથી લોકો નારાજ છે, 
કોંગ્ેસે ભરોસો તોડયો છેઃ 

મવનર વસસોદદયા
ગાંધીનગર

ગાંધીનગરમાં લોકોને ભાજપ પર ભરોસો નથી. 
કોપપોરેશનની ચૂંટણીમાં છેલ્ી બે ટમ્ષ દરવમયાન 
ભાજપ પ્રતયે પોતાની નારાજગી બતાવી કોંગ્ેસને 
જીતાડયો, પરંતુ કોંગ્ેસે પણ ગાંધીનગરની જનતા 
સાથે વવશ્ાસઘાત અને ગદ્ારી કરી હોવાનું તથા 
જનતાના સમથ્ષન અને ભરોસાને ભાજપને વેચી દીધું 
હોવાના રાજકીય ચાબખા દદલહી સરકારના નાયબ 
મુખયમંત્ી મવનર વસસોદદયાએ ગાંધીનગરમાં પ્રચાર 
દરવમયાન માયા્ષ હતા.

સૂરત કોપપોરેશનમાં ૨૭ સીટો જીતયા બાદ આમ 
આદમી પાટટીએ પહેલી વાર ગાંધીનગર કોપપોેરેશનની 
ચૂંટણીમાં પણ ઝંપલાવયું છે. 

અમદાવાદ
અમદાવાદના શ્ેય અને રાજકોટના ઉદય 

હોસ્પટલમાં લાગેલી આગમાં કુલ ૧૩ કોરોનાના 
દદટીઓના મૃતયુ થયેલા તે મુદે હાઈકોટ્ષના વનવૃત્ત 
જસ્ટસ ડી.એ.મહેતા કવમશનનો તપાસ દરપોટ્ષ 
મંગળવારે વવધાનસભા ગૃહમાં રજૂ કરાયો હતો.

કવમશને તેના દરપોટ્ષમાં આ આગ માટે 
કોઈપણ સરકારી અવધકારીને જવાબદાર 
ઠેરવયા નથી. દરપોટ્ષમાં કહ્ં છે કે, શ્ેય 
હોસ્પટલમાં આગ લાગવા માટે ટ્ર્ટી અને 
તેના સંચાલકોની અક્ષમય બેદરકારી તથા ઉદય 
વશવાનંદ હોસ્પટલના અસનિકાંડ માટે ધમણ 
વેસ્ટલેટરમાં થયેલા વવ્્ોટ જવાબદાર છે. 
દરપોટ્ષમાં કહેવાયું છે કે, રાજકોટના ઉદય 
વશવાનંદ હોસ્પટલને આ વેસ્ટલેટર દાનમાં 
મળયા હતા. તેથી કંપની સામે કોઈ પગલા લઈ 

શકાય નહીં, પરંતુ હોસ્પટલના સત્તાધીશો સામે 
આ મુદ્ા પર પગલા લઈ શકાય છે. આ આગ 
માટે ડોકટર સામેની ્દરયાદ ગેરબંધારણીય 
છે. જો કે, કોઈ ડોકટર હોસ્પટલમાં ભાગીદાર 
હોય તો તે તેની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે 
નહીં. જો શ્ેય હોસ્પટલમાં અંદર અને બહાર 
ગેરકાયદેસર બાંધકામને વનયવમત કરાયું ન હોત 
તો, છ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦ના રોજ બનેલા ભયાનક 
અસનિકાંડને વનવારી શકયા હોત. આગની 
બંને ઘટના સમયે હાજર ્ટા્ને આ પ્રકારની 
સ્થવતમાં કેમ કામ કરવું તેની તાલીમ જ અપાઈ 
ન હતી. શ્ેય અને ઉદય હોસ્પટલના ્ટા્ને 
આગની ઘટનામાં શું કરવું તેની કોઈ જ ટ્રેવનંગ 
આપવામાં આવી નહોતી. કવમશને ભલામણ 
કરી છે કે, આગને રોકવા, ્ાયર સેસ્ટ માટેની 
સુવવધાને વવકવસત કરો. 

ગાંધીનગર
દવક્ષણ ભારતના ૫,૦૦૦ વર્ષ જૂના વવખયાત 

વતરૂમાલા વતરૂપવત દેવ્થાનમ્ બોડ્ષમાં મેદડકલ 
કાઉસ્સલ ઓ્ ઈસ્ડયા અને વલડ્ષ મેદડકલ 
એસોસીએશનના પૂવ્ષ પ્રેવસડે્ટ એવા ગુજરાતી 
ડો.કેતન દેસાઈની મેમબર તરીકે વનયુવતિ કરવામાં 
આવી છે. ટીટીડી બોડ્ષમાં ગુજરાતી તરીકે તેમની 
વનયુવતિ થઈ છે. 

બોડ્ષ દ્ારા હાલમાં જ તેમના સવહતના 
સભયોનો શપથ સમારોહ મંદદરની અંદર 
યોજવામાં આવયો હતો. બાદમાં પહેલી જ 
મીદટંગમાં ડો.કેતન દેસાઈએ ગુજરાતમાં પણ 

વતરૃપવત મંદદરની ્થાપના કરવા વવચાર રજૂ 
કરતા મંદદરના બોડડે હકારાતમક પ્રતયુતર આપતા 
કહ્ં કે સરકાર અમને ૮ થી ૧૦ એકર જમીન 
્ાળવે તો મંદદર માટે તૈયાર છીએ.

ડો.દેસાઈ સવહતના સભયોની બે વર્ષ માટે 
કે્દ્ર સરકાર દ્ારા વનયુવતિ થઈ છે. મંદદરની 
મીદટંગમાં જે કંઈ પણ ચચા્ષ-વવચારણા થાય તે 
બહાર કયાંય પણ જાહેર નહીં કરવાના શપથ 
લેવડાવવામાં આવે છે. દવક્ષણ ભારતીય પરંપરા 
મુજબ ધોતી અને શટ્ષ પહેરાવીને શપથ લેવડાવયા 
હતા. શપથ લેનાર તમામ સભયોને વતરૂપવત 
મંદદરની ્ોટોફ્ેમ ભેટ ્વરૃપે અપાઈ હતી.

ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં નવી શરતમાંથી જૂની શરતમાં 

્ેરવવામાં આવેલી જમીનથી સરકારને છેલ્ા 
પાંચ વર્ષમાં 5186 કરોડ રૂવપયાની આવક 
થઇ છે. આ સમયગાળામાં કુલ 75.15 કરોડ 
ચોરસમીટર જમીનની શરતમાં બદલાવ થયો 
છે જે પૈકી આણંદ અને નવસારી એવા વજલ્ા 
છે કે જયાં સૌથી વધુ જમીનની શરત મંજૂરી 
અપાઇ છે.

રાજયના મહેસૂલ વવભાગે વવધાનસભામાં 
આપેલા લેવખત આંકડા પ્રમાણે આણંદમાં 
13.87 કરોડ ચોરસમીટર અને નવસારીમાં 

15.83 કરોડ ચોરસમીટર  નવી શરતની 
જમીન જૂની શરતમાં ્ેરવવામાં આવી છે. 
રાજયના 33 વજલ્ા પૈકી એકપણ વજલ્ો એવો 
નથી જયાં જમીનની શરતમાં ્ેર્ાર થયો ન 
હોય. પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ 47.55 કરોડ 
ચોરસમીટર 2017-18ના વર્ષમાં બદલાવ થઇ 
છે. જૂની શરતમાંથી નવી શરતમાં ્ેરવાયેલી 
અમદાવાદ વજલ્ાની 2.14 કરોડ ચોરસમીટર 
જમીનમાંથી સરકારને 1493 કરોડ રૂવપયાની 
આવક થઇ છે. સુરત વજલ્ાની 1.65 કરોડ 
ચોરસમીટર જમીનમાંથી સરકારને સૌથી વધુ 
1774 કરોડ રૂવપયા મળયા છે.

ગુજરાતમાં પણ વતરુપવત દેવ્થાનમ્ 
જેવા મંદદર વનમા્ષણની સવક્રય વવચારણા

શ્ેય-ઉદય વશવાનંદ અસનિકાંડમાં 13 મોત 
પણ કોઈ જવાબદાર નહીં: મહેતા કવમશન

જમીન જૂની શરતમાં ફેરવવામાં 
રાજ્ય સરકારને 5200 કરોડ મળ્યા

સૌરાષ્ટ્રમાં અવતવૃસષ્ટ: દવક્ષણ ગુજરાત જળબંબાકાર
અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, 

સુરત : ગુજરાતમાં ગુલાબ વાવાઝોડાની 
અસરના કારણે બુધવારે સૌરાષ્ટ્ર અને 
મધય તથા દવક્ષણ ગુજરાતના વવવવધ 
વવ્તારોમાં ગાજવીજ અને પવનના 
જોરદાર સૂસવાટા સાથે ભારે વરસાદ 
પડયાના અહેવાલો મળયા છે.  જુનાગઢ 
વજલ્ાના વવસાવદરમાં આભ ્ાટયું 
હતું જયાં તાલુકાનો સરેરાશ વરસાદ 
૧૦ ઈંચ નોંધાયો છે તો તાલુકાના 
દાદર ગામે અધટી કલાકમાં સાંબેલાધારે 
૫ ઈંચ સાથે ૧૬ ઈંચ વરસાદ  
નોંધાયો છે.

તો રાજકોટ વજલ્ાના રાજકોટ 
શહેરમાં ૭ ઈંચ, ગોંડલમાં ૬ 
ઈંચ, અમરેલીના રાજુલામાં ૬ 
ઈંચ,લીલીયામાં સાડા છ ઈંચ, 
અને બગસરા, જા્રાબાદમાં પણ 
સાડાપાંચ ઈંચ વરસાદ ખાબકયો 

હતો અને રાજકોટ,જુનાગઢ,અમરેલી 
વજલ્ામાં તો દરેક તાલુકામાં ૩ 
ઈચથી ૫ ઈંચ વરસાદ તૂટી પડયો 
હતો. અને આટલા રાત્ે હજુ વધુ 
વરસાદની શકયતા જણાય છે.મવહના 
પહેલા અનાવૃસષ્ટથી વચંવતત  સૌરાષ્ટ્ર 

હવે અવતવૃસષ્ટથી વચંવતત બ્યું છે અને 
કૃવરપાકને વયાપક નુકશાનની ભીવત 
સેવાઈ રહી છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક ્થળે વવજળી 
ત્ાટકી હતી જેમાં ચોટીલા તાલુકામાં 
જાનીવડલા ગામે વવજળી પડતા બે 

પશુના મોત નીપજયા છે, તો ધારેઈ 
ગામે લીમડાનું એક વૃક્ષ સળગી 
ઉઠયું હતું.  બીજી તર્ 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. દરવમયાન, ગુલાબ વાવાઝોડાની 
અસર તળે સૌરાષ્ટ્ર, દવક્ષણ 
ગુજરાતના દદરયાકાંઠાના વજલ્ાઓમાં 
વહીવટીતંત્ને સાબદું કરાયું છે. 

65 ડોમાો અાોવરફલાો થયા: 100 ડોમાો ઉપર હાઈઅોલિ્ટ સસગ્નલ
ગુજરાતના કેટલાક જજલ્ામાં અજતભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ રહી 
ત્ારે ૨૯મી સપટેમ્બરના ્બુધવારની સ્થિજતએ રાજ્ના ૨૦૭ પૈકી ૬૫ 
ડેમ સંપૂર્ણ છલકાઈ ગ્ા છે, ગુજરાતમાં અત્ારે ૧૦૦ ડેમો હાઈએલટ્ણ પર 
મુકા્ા છે, કારર કે એ ડેમોમાં ૯૦ ટકા પારીનો સંગ્રહ થિઈ ચૂક્ો છે, 
્બાકીના ૮ ડેમોમાં એલટ્ણ અને ૧૮ ડેમોમાં ચેતવરી આપવામાં આવી છે.
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વર્ષમાં ચાર નવરાત્રિ આવે છે 
અરાઢ, આસો, માઘ અને ચૈરિ જેમાં 
ઉતસવ તરીકે આસો માસની નવરાત્રિ 
ઠેર ઠેર ઉજવાય છે. મા જગદંબાની 
ઉપાસના દદવય લક્મી તથા ઐશ્વય્ષથી 
ભરપુર છે કેન ઉપત્નરદમાં મા 
ઉમા સવરૂપે શત્તિ અવતારનીકથા 
અને આરાધનાનો ઉલ્ેખ છે. માની 
આરાધના દ્ારા અનેકને મહાન બનાવયા 
છે.

શ્ી રામકૃષ્ણ પરમહંસની 
મહાકાલીની ઉપાસનાથી સવામી 
ત્વવેકાનંદજીને આતમશત્તિ દ્ારા 
મહામાનવોની પંત્તિમાં મૂકી દીધા. 
નવરાત્રિ મા જગદંબાની સાધનાનો 
ત્વત્શષ્ટ કાળ છે. મા જગદંબા 
ભગવાનની સાક્ાત યોગમાયા છે અને 

શત્તિ સવરૂપા છે.
નવરાત્રિમાં ત્વત્વધ પ્રકારથી 

ભતિો ઉપાસના કરે છે. અમાવસયાના 
દદવસે જવેરા વાવવામાં આવે છે અને 
ઘટસથાપન થાય છે. બીજા દદવસે 
નવરાત્રિના પ્રારંભે મા જગદંબાની 
મૂત્ત્ષને શુદ્ધ જળથી સ્ાન કરાવી 
પંચામૃત દ્ારા અથવા તીથ્ષના જળથી 
અત્ભરેક થાય છે. નવ દદવસ સુધી 
અખંડ ઘીની જયોત પ્ણ રાખવામાં 
આવે છે. દરરોજ જપમાં નવા્ષ્ણમંરિ 
બોલવામાં આવે છે. નવરાત્રિની અષ્ટમી 
આઠમ જેને હવનાષ્ટમી કહે છે તે દદવસે 
દશાંશ હોમ કરવામાં આવે છે. કુળના 
દરવાજ મુજબ નૈવેદ થાય છે. આમ 
ભાવવાહી મંરિો દ્ારા ક્માયાચના કરી 
મા જગદંબાની આરાધના પૂ્ણ્ષ થાય છે.

મા જગદંબાની આરાધનાનું પર્વ એટલે નરરાત્ી

એપલના iCloud પ્રાઈવેટ રીલે સુત્વધામાં ખામી જ્ણાય છે. જેના કાર્ણે 
નવા iOS દડવાઈસની ઓપરેટીંગ સીસટમના IP એડ્ેસ લીક થઈ શકે છે. આ 
માત્હતીની જા્ણ થતાં એપલ એ ઘ્ણા ફેરફારો કયા્ષ છે.

એપલ એ ગત અઠવાદડયે iOS 15 Beta રીલીઝ કયુું. જે iCloud પ્રાઈવેટ 
રીલેની ત્સકયુરીટીમાં વધારો કરશે. જે ડ્ુઅલ-હોપ આદકકિટેક્ચરનો ઉપયોગ કરે 
છે. જેના કાર્ણે વેબસાઇટસ અને નેટવકકિ સેવાઓથી યુઝસ્ષના IP એડ્ેસ, GPS 
લોકેશન અને DNS ની માત્હતીને સુરત્ક્ત કરી શકાશે.

Tor બ્ાઉઝરની જેમ Safari બ્ાઉઝર પ્ણ 2 પ્રોકસી નો ઉપયોગ કરીને 
યુઝસ્ષના ડેટાને રૂટ કરીને પ્રાપ્ત કરશે. જેના કાર્ણે બ્ાઉઝીંગ ડેટાની ત્સકયુરીટી 

વધી જશે. જો કે આ સુત્વધા ફતિ iCloud+ 
સબ્સક્ાઇબસ્ષ માટે ઉપલબ્ધ છે. જે iOS 15 
અથવા macOS 12 મોનટેરી અને તેનાથી 
ઉપરના વઝ્ષન પર છે.

FingerprintJS ના દરસચ્ષર સેરગેઈ 
મોસટસેવેનકોએ જ્ણાવયું હતું કે જો તમે તમારા 
સવ્ષર દ્ારા પ્રાપ્ત HTTP રીક્ેસટ માંથી IP 
એડ્ેસને વાંચી શકો છો તો તમને દફલટર પ્રોકસીનું 
એડ્ેસ મળશે. તેમ છતાં તમે WebRTC 
ની મદદથી યુઝસ્ષના રીઅલ IP એડ્ેસ જોઈ 

શકો છો. WebRTC એટલે વેબ રીઅલ-ટાઇમ કોમયુત્નકેશન. જે એક ઓપન-
સોસ્ષ પહેલ છે. જેનો હેતુ વેબ બ્ાઉઝસ્ષ અને મોબાઇલ એપ્લકેશનસને API દ્ારા 
રીઅલ-ટાઇમ કમયુત્નકેશન સાથે રાખવાનો છે. જે પીઅર-ટુ-પીઅર ઓદડયો અને 
ત્વદડયો કોમયુત્નકેશનને સક્મ કરે છે.

iCloud પ્રાઈવેટ રીલે દ્ારા આવતી STUN રીક્ેસટ એ પ્રોકસીનો 
ઉપયોગ કરતું નથી જેના પદર્ણામે યુઝસ્ષનું રીઅલ IP એડ્ેસ બહાર આવે છે. 
FingerprintJS એ એપલને આ અંગે ચેતવ્ણી આપી હતી. તયારબાદ એપલ 
એ આ ખામી નવા iPhone માં સુધારી હતી. પરતું macOS ના iCloud 
પ્રાઈવેટ રીલેમાં આ ખામી અનપેચ રહી હતી.

એપલ iCloud પ્રાઈવેટ રીલે કયારેય પ્ણ VPN માટે રી્લેસમેનટ બની 
શકે નહી. જે યુઝસ્ષ પોતાના IP એડ્ેસની દ્રશયતા માટે ત્ચંત્તત હોય તેમ્ણે રીઅલ 
VPN નો ઉપયોગ કરવો અથવા Tor બ્ાઉઝરનો ઉપયોગ કરવો. WebRTC 
ની સુત્વધા બંધ કરવા Safari બ્ાઉઝરમાં JavaScript ને ડીસેબલ કરવી.
 @beinghumanmj

Apple iCloud પ્રાઈવેટ  
રીલે દ્રારરા ip એેડે્સ લીક

હેર સીરમ વાળને મુલાયમ 
અને ચમકદાર રાખે છે

હેરસ્ટાઇલને જાળવી રટાખે છે ઃ સરસ મજાની હેરસ્ટાઇલ કરીને ઘરેથી નીકળીએ 
પરંતુ પવનને લીધે વટાળ વીંખટાઈ જાય છે અને હેર સ્ટાઇલ ખરટાબ થઇ જાય છે. 
આવું મો્ટાભટાગની યુવતીઓ સટાથે બને છે. આવી સસથતતમટાં હેર સીરમનો ઉપયોગ 
ફટાયદટાકટારક સટાતબત થટાય છે.
વટાળ ડેમેજ થતટા અ્કટાવે ઃ હેર સીરમ વટાળને ડેમેજ થતટા અ્કટાવે છે. હેર 
સીરમમટાં રહેલું પીએચ વટાળની ગુણવત્ટાને સુધટારવટામટાં મહત્વનો ફટાળો આપે છે. 
તે વટાળનટા પીએચને ઘ્ટાડીને હેરને ડેમેજ અને રુક્ષ થવટા દેતટા નથી. હેર ડ્ટાયર કે 
હેર સટ્ે્તનંગ જેવટા હીટ્ંગ ્ૂલથી થતટા હેર ડેમેજને પણ ઘ્ટાડે છે.  
ચમકદટાર બનટાવે ઃ વટાળ ચમકદટાર લટાગે એ કોને ન ગમે? હેર સીરમનો ઉપયોગ 
વટાળને ચમકદટાર બનટાવવટામટાં મદદ કરે છે. અનેક ટરસચ્ચ દ્ટારટા સટાતબત થઇ ચૂકયું 
છે કે હેર સીરમ વટાળને શટાઇન આપવટાની સટાથે નરમ અને મુલટાયમ બનટાવે છે. 
સટાથે વટાળને સટ્ે્ લુક આપવટામટાં મદદ કરે છે.  
હેર સીરમ લગટાવવટાની રીત ઃ સૌથી પહેલટાં સટારી કંપનીનું હેર સીરમ ખરીદો. હેર 
વોશ કયટા્ચ બટાદ વટાળ થોડટા ભીનટા હોય તયટારે જ હથેળીમટાં સીરમનટાં એકથી બે 
્ીપટાં લઇ હથેળીમટાં મસળયટા પછી વટાળમટાં લગટાવો. સીરમને વટાળમટાં ઉપરથી લઇ 
નીચે સુધી લગટાવવટાનું છે. સકેલપમટાં લગટાવવટાનું નથી. સીરમ લગટાવયટા પછી પહોળટા 
દટાંતટાવટાળટા કટાંસકટાથી તમટારે જે હેર સ્ટાઇલ કરવી હોય એ કરી શકો છો. 

પ્રથમ શૈલ પુત્ીનું સવરૂપ : શૈલપુત્ી 
તહમટાલય પુત્ી છે. આ દેવી સવ્ચત્ 
તવદ્યમટાન છે. આ સવરૂપ એ્લે દેવોમટાં 
શ્ેષ્ઠ એવ ટાદક્ષની પૂવ્ચ જનમની  પુત્ી 
નોરતટાનટા પ્રથમ ટદવસે આ શૈલપુત્ીનટા 
સવરૂપને આરટાધવટાનો પતવત્ ટદન છે. 
શ્ીમદ્ ભટાગવતમટાં, બ્રહટાંજીનટા પ્રશ્નનટા 
ઉત્રમટાં દેવી ભગવતી સવયં કહે છે કે 
‘’હું ન નર છું ન નટારી છું અને ન તો 
કોઇ એવું પ્રટાણ, જે નર યટા મટાદટા હોય કે 
કોઇપણ વસતુ કે વયતતિ એવી નથી જેમટાં 
હું તવદ્યમટાન ન હોઉ. ભતતિનું ભટાવભયુ્ચ 
સવરૂપ એ્લે પ્રથમ નોરતટાનટા શૈલપુત્ી.
બીજે નોરતે બ્રહ્મચટારીણીનું સવરૂપ 
: બ્રહચટારીણી મટાની ઉપટાસનટા થકી 
તપ, જ્ટાટાન, ભતતિ ભટાવ અને 
વૈરટાગયનટા ઉદય થઇ તેનો વયટાપ વધે 
છે. બ્રહચટારીનું સવરૂપ બહુ રમય, 
ભવય છે. આ તપની ચટારીણી એ્લે કે 
તપનટા આચરણ કરવટાવટાળી, તપ તવનટા 
તૃપ્ત ન થવટાય, કસો્ી તવનટા સોનટા - 
સુવણ્ચ જેવટા ન થવટાય એવું દશટા્ચવતટાં 
મટા અતણશુધધ બનવટાની પ્રેરણટા આપે 
છે. શટાસત્ોમટાં બ્રહને તપ પણ કહેવટામટાં 
આવેલ છે. સજ્ચનનટા દેવતટા બ્રહ દ્ટારટા 
ઉતપન્ન અજ્ટાટાનનટા અંધકટારને દૂર કરી 
આતમટાને ઉજાળી અજવટાળી કરનટારી 
મટા એ્લે જ બ્રહચટારીણી મટા.
ત્ીજે નોરતે ચંદ્રઘ્ટાનું સવરૂપ : મટા 
અંબટાનું ત્ીજુ સવરૂપ ચંદ્રઘ્ટાનું છે. 
તેની આરટાધનટા ત્ીજે નોરતે કરવટામટાં 
આવે છે. ચંદ્રઘ્ટામટાની સટાચટા હૃદયથી 
એક તચત્ે આરટાધનટા કરનટાર ભતિને 
પરટાક્રમી અને તનભ્ચયી બનટાવે છે.

ચોથે નોરતે કુષમટાનડટાનું સવરૂપ : 
ચોથે નોરતે મટા કુષમટાનડટાનું સવરૂપની 
આરટાધનટા કરવટાની હોય છે. રોગ 
મુતતિ, દુ:ખ મુતતિ, શોક મુતતિ, 
ભય મુતતિ કરે છે અને આનંદ અપ્ચણ 
કરે છે. મટાનું આ સવરૂપ આહલટાદક 
મનોહર છે. મટા તો હંમેશ મલકતટા 
મુખડે જોવટા મળે છે.
પટાંચમે નોરતે સકકંદમટાતટાનું સવરૂપ : 
નવદુગટા્ચ અંબટામટાનું આ પટાંચમું સવરૂપ 
છે. જેની આરટાધનટા પટાંચમે નોરતે છે 
જે આપણી મટાતટા છે અને તે આપણને 
પોતટાનું સંતટાન ગણી આપણું કલયટાણ 
અને ઉધવ્ચગતત કરનટારી છે. એ 
જીવનદટાતટા, ભટાગયદટાતટા, તવધટાતટારૂપે 
મટાતૃતવ શતતિને ઉજાગર કરે છે. 
સકંદકુમટાર એ્લે કે સનતકુમટાર દેવ 
આસુરનટા સંગ્ટામમટાં દેવોનટા સેનટાપતત 
હતટા. પુરટાણોમટાં એમને શતતિધર કહી 
તેમની મહત્ટા અને મતહમટા ગટાવટામટાં 
આવી છે.
છઠ્ઠુે નોરતે કટાત્ટા્ની મટાનું સવરૂપ : 
મટા દુગટા્ચ અંબટાનું આ છઠ્ં સવરૂપ છે. 
જેની આરટાધનટા - સટાધનટા છઠ્ે નોરતે 
કરવટાથી ટરસધધ - તસસધધ પ્રટાપ્ત થટાય. 
દેવો, ઋતિઓ, મહતિ્ચઓનટા કટાયયો 
તસધધ કરવટા તવશે આ મટાએ અવતરણ 
કયુું છે. અસુરોને હણવટા દરેક 
દેવોનટા અંશમટાંથી અવતરીત એવી 
મહટાશતતિની પૂજા - આરટાધનટા સવ્ચ 
પ્રથમ પૂજા મહતિ્ચ કટાતયટાયએ કરી હતી 
અને આ મટા મહતિ્ચ કટાતયટાયની પુત્ીરૂપે 
હોવટાથી તેને કટાતયટાયની કહેવટામટાં 
આવે છે.

સટાતમટા નોરતે કટાલરટાત્ીનું સવરૂપ : 
સટાતમટા નોરતે મટા દુગટા્ચનું કટાલરટાત્ી 
સવરૂપ રૂદ્ર ભયટાનક સવરૂપ છે. છતટાં એ 
આસુરોનટા સંહટાર અથથે છે. એ રટાત્ીની 
દેવી છે. મટાકકેનડેય પુરટાણખંડ ૮૧-૯૩ 
મટા દુગટા્ચ સપ્તસતીમટાં કટાલરટાત્ીની કથટા 
છે. તે ઉપરટાંત સકંદપુરટાણમટાં તશવ 
પટાવ્ચતી (કટાલરટાત્ી) તરીકે કથટા છે.
આઠમે નોરતે મહટાગૌરીનું સવરૂપ: 
આઠમે નોરતે મટાનટા મહટાગૌરી સવરૂપની 
આરટાધનટા - પૂજા - સટાધનટા કરવી 
જોઇએ. આ શુભટદને મટા જગદંબટા શ્ી 
રટામને પ્રસન્ન થયટાં હતટાં અને રટાવણનો 
વધ કરી તવજય પ્રટાપ્ત કરવટાનટા આતશિ 
તેમણે આપયટા હતટા. આસો સુદ આઠમ 
હવનટાષ્ટમી તરીકે ઉજવટાય છે કટારણ 
કે આજે દરેક મટાનટાં નવરટાતત્ સથટાને 
મટાતટાનટા મંટદરે શતચંડી હવન થટાય 
છે.  દક્ષનટા યજ્ટાનો તવનટાશ કરનટારી 
મટા ભદ્રકટાળી રૂદ્ર સવરૂપે કરોડો 
યોગીનીઓ સટાથે પ્રગ્ થયેલટાં.
નવમે નોરતે મટાનું સસધ્ધદટાત્ી સવરૂપ: 
તસધધદટાત્ી સવરૂપની આરટાધનટા પૂજા 
સટાધનટા કરવી જોઇએ. મટા અષ્ટતસસધધ 
પ્રદટાન કરતી દેવી. મટાકકેનડેય પુરટાણ 
મુજબ તસધધદટાત્ીમટાં જે અષ્ટતસસધધદટાત્ી 
છે. એ મતહમટા ઇતશતવ (પરમેશ્વરમ્) 
વટાકતસસધધ (મહટાવટાણી) કલપવૃક્ષ 
(અજર), સુસષ્ટ, સટામરય્ચ, અમરતતવ, 
સવ્ચનયટાકતવ અને ભટાવનટા પ્રદટાન 
કરતી છે. દેવી પુરટાણ અનુસટાર તશવે 
મટાતટા તસસધધદટાત્ીની કૃપટાથી જ સવથે 
તસસધધઓ પ્રટાપ્ત કરી હતી આથી તેઓ 
અધ્ચનટારીશ્વર તરીકે ઓળખટાય છે.

મટા અંબટાટાનટા નવ સવરૂપો અને આધ્ટાતતમક મહત્વ

આ...
પવ્વત સમટા મટાણસનું મન જાગે,
શ્વસતટાં શ્વસતટાં મનોરથ જાગે;
આકટાશ બનવટાનું સવપ્ન જાગે.

દૂર... સ... દૂર રહેવટાનું,
જ્ટાં ન કોઈ પહોંચે ;

પોતે પોતટાનટા મનનો રટાજા...
ન કોઈની તમટા,

ન કોઇનટા ગમટા- અણગમટા .
સૂ્્વકકરણથી ઝળહળવટાનું,
ચટાંદની સટાથે સવહરવટાનું;

પંખીઓનટા ્હુકટાનું તળટાવ ભરી 
લેવટાનું.

મન થટા્ ત્ટારે...
વરસી લેવટાનું,

સરોવરમટાં છબછસબ્ટાં રમી લેવટાનું;
લીલી વનરટાઇઓને મળી લેવટાનું.

અણગમો થટા્ ત્ટારે...
વટાદળમટાં છુપટાઇ એક સથળેથી
બીજા સથળે લપટાઈ જવટાનું,

ન કોઈની રોક;
ન કોઈની ્ોક.

ન બીજા કરે આપણી ઉપેક્ટા,
ન આપણને બીજાની અપેક્ટા.

આમ,
પવ્વત સમટા મટાણસનું મન જાગે,
શ્વસતટાં શ્વસતટાં મનોરથ જાગે;
આકટાશ બનવટાનું સવપ્ન જાગે.

કવસ્ત્ી : 
સહનટા હેમંત મોદી

શીર્વક : 
સવપ્ન જાગે

સીરર વ�ળ ર�ટેની એેક એેવી પ�ેડક્ટ છે, જે વ�ળની ઉપર એેક પરત 
બન�વીને તેને રયુલ�યર એને ચરકદ�ર બન�વે છે. ર�ેટ�ભ�ગન� હેર 
સીરરર�ં સસલલક�ેન હ�ેય છે. જે વ�ળને ચીકણ� બન�વ્� વગર શ�ઇલનંગ 
એ�પવ� ઉપર�ંત વ�ળર�ં થતી ગૂંચને દૂર કરવ�ર�ં રદદ કરે છે.  હેર સીરર 
લગ�વવ�થી થત� ફ�યદ� એને તેને લગ�વવ�ની રીતે એંગે જાણીએે.  
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અમદાવાદ 
ગુજરાત સરકારનંુ 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. 

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 

િ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 ગજુરાત 

çટъટ ટъÄસટાઇલ કોપђ↓રъશન, ટъÄસફыબ, 

ЧફનટъÄસ, સીલટъÄસ, ગુજરાત લેધર 

ઇ×ડçĺીઝ, જીસીઇએલ અને ગુજરાત 

çમોલ ઇ×ડçĺીઝ કોપђ↓રъશનનો 

સમાવેશ થાય છъ. 

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.

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 હોવાનંુ 

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. 

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

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.  

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.

અમદાવાદ : સહકાર ΤેĦ િવના ગરીબોનંુ 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. 

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.

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 

ĺિેનંગ 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.

સરકારના 41 જાહъર સાહસો િહસાબો 
આપતા નથી, ઓЧડટના ઠъકાણા નહỲ `વ ર્ ટૂિરઝમ ડે’ : ગુજરાત અાવતા 

ઘરઅાંગણાના વાસીઅાેમાં 70%નાે ઘટાડાે

ગુજરાત રા માં સહકારી ક્ષે ની મદદથી જ 
ગરીબ ક ાણ-અં ાેદય શક્ય બનશે

ક તાનની જમીન કપાતમાં જતા િપિટશન, 
વકફ િ ુનલના અાદેશ સામે અપીલ

કાલુપુર લા નાે અારાેપી 15 વષેર્ ઝડપાયાે

MktrûkÃík Mk{k[kh

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

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 

ક℮Ġેસના ધારાસÛયોને અÖયΤે સçપે×ડ કરવા 

હુકમ કયђ↓ હતો અને એ પછી ગૃહ Ĭ ોǼરી 

કાળ સુધી મોકвફ રાÅયું હતંુ 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 

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 હતંુ.

કોરોના તકોના આંકડા બોગસ, ક℮Ġેસનું હ·ાબોલ
f÷kMkeVkEz /  

Classified

Ħણ વષ↓માં પેરોલ, ફલђ↓ ઉપર 
જેલમાંથી છૂટъલા 407 કыદી ગાયબ
ગાંધીનગર : ગુજરાતની જેલોમાંથી જુલાઈ- 

૨૦૧૮થી 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. 

℮ ે ો ે ે ે

કાેરાેનાથી ફક્ત 144 િક્તઅાેના જ માેત થયા હાેવાનું સરકારે ી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 થયંુ નહỲ હોવાનો પણ 
લેિખત જવાબ આરોÆય મંĦીએ આØયો છъ.

ગુજરાતનું જાહъર દъવું 2019-20માં 

λા. 3.15 લાખ કરોડને આંબી ગયું
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ણવા જેવું
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. 

તીĳ નજરના 
કરોિળયા 
: જЩÜપંગ 
çપાઈડર

મ
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

શહъર જનતા પЧરષદના 

મંĦી વકЫલ Чકલાભાઈ પટъલે 

હъરાત કરી કы, આ તા. ૮-૮-

૫૮ના 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 જણાãયંુ 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. ૮-૮-

૫૮ના 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. 

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 

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 શાળા-

કૉલે , 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 

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.

ઇ ુચાચાઅે ગજના કરી ઃ ગાંધી ની વાતાે 
કરનાર નેતાઅાે ગાેળીબારની વાતાે ભૂલી ય છે

તા. 5-6 અને 7મી અાૅગ ના રાેજ 
અમદાવાદમાં મધરાત પછી પણ સભાઅાે ચાલુ 
રહેતી હતી અને શહેરભરમાં ‘શહીદ ારક 
હાેકે રહેગા’ 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

Ĭકરણ-૧૦

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102
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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. 

ઓગçટમાં ભારતના 8 કોર સેÄટરમાં 
૧૧.૬% િˇ, ઇ×ડેÄસ વધીને ૧૩૩.૫

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 કЅ ં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.

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 રાયપરુનાં નવા િĬમાઈિસસનું લોકાપ↓ણ કયુ↨ હતું.

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 

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.

960 કરોડના ખચ› મÖયĬદъશમાં દъશનો 
પહъલા સાઉ×ડĬુફ હાઈવે બનીને તૈયાર

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. 

લˆાખ પછી હવે ļેગનની ઉǼરાખંડમાં 
ઘૂસણખોરી, સૈ×યએ પૂલ તોડી નાÅયો
ચીનના 55 ઘાેડા, 100 સૈ નકાે સરહદથી ભારતીય ે માં પાંચ ક.મી. અંદર સુધી ઘૂ ા

કોલકાતા

પિΌમ બગંાળની ભવાનીપરુ 

િવધાનસભા બઠેક પર આજ ે મતદાન 

ચાલી રЅ છъ.  આ વોЧટѕગ 

દરિમયાન સવારથી જ બીજપેી અને 

ટીએમસી કાય↓કતા↓ઓ વŵ ે ઘષ↓ણ 

ચાલી રЅ ં છъ. ઘણી જÆયાએ બ³−³ે 

પાટЪ↓ના કાય↓કતા↓ઓ વŵ ે મારપીટ 

પણ થઈ હતી, પરѕત ુ સાજં ે બીજપેી 

નતેા કàયાણ ચૌબનેી ગાડી પર હમુલો 

કરવામા ંઆãયો હતો. તમેની ગાડીમાં 

તોડફોડ કરવામા ં આવી છъ. આ 

દરિમયાન ભવાનીપરુમાથંી જ એક 

નકલી વોટર આઈડી કાડ↓ન ેલઈન ેપણ 

બબાલ મÉયો છъ. જને ેલઈન ેબીજપેી 

ઉમદેવાર િĬયકંા Чટબરъવાલ ેભવાનીપરુ 

પોલીસ çટъશનમા ંજઈન ેહોબાળો કયђ↓ 

હતો. બી  તરફ ચૂટંણી આયોગ ેઆ 

મામલ ેપોલીસ પાસ ેЧરપોટ↓ માÆયો છъ.

કોલકાતાની બહ ુચિચ↓ત ભવાનીપરુ 

બઠેક પરથી સીએમ મમતા બને  

પોત ેચૂટંણી લડી રΝા છъ તો બીજપેીએ 

તમેની સામ ેિĬયકંા Чટબરъવાલન ેЧટЧકટ 

આપી છъ. Ëયારથી મતદાન શλ થયું 

Óયારથી બીજપેી અન ે ટીએમસી વŵે 

તકરાર ચાલી રહી છъ. બીજપેી નતેા 

કàયાણ ચૌબએે આરોપ લગાãયો છъ 

કы, Ëયારъ તઓે જઈ રΝા હતા Óયારъ 

ટીએમસીના કыટલાક કાય↓કતા↓ઓએ 

તમેની ગાડી પર હમુલો કયђ↓ હતો.

બંગાળમાં BJP નેતાની કાર ઉપર 
હુમલો, TMC ઉપર લાÆયો આરોપ

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.

ક℮Ġેસને મુäકыલીઃ છǼીસગઢના 
10 ધારાસÛયો Чદàહી પહ℮Éયા

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. 

વડાĬધાન મોદીએ રાજçથાનમાં નવી 
4 મેЧડકલ કોલે નો િશલા×યાસ કયђ↓ 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. 

અમЧરѕદરિસંહ ભાજપમાં નહỲ 
ડાયા, ક℮Ġેસ છોડવા મŨમ
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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.

દъશની 11.2 લાખ સરકારી શાળામાં 
હવે PM પોષણ યોજના શλ કરાશે

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. 

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. 

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 સાથ ે

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.

મુંબઈમાં કોરોનાનો િવçફોટ, રસી લેનારા 
MBBSના 23 િવ˜ાથЪ↓ઓ સંĝિમત થયા

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.

વાધવાન બંધુઓની કіપનીની 
578 કરોડની િમલકતો ટાંચમાં

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 

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.

મહારા∆માં બે Чદવસમાં 17 લોકોનાં મોત, 
560ને બચાવાયાં, બંગાળમાં ભારъ વરસાદ

િ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 ટીમન ે

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.’

આંĪĬદъશમાં ગુજરાતવાળી : રъƒી 
Ĭધાનોને બદલી નાખે તેવા સંકыત

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 

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. 

×યુઆરીથી ઓગçટ સુધીમાં λિપયા 
૬ લાખ કરોડના Чડિજટલ ĺા×ઝેકશ×સ
લાેકાેના ડેટાને સુર ત રાખવા ડેટા ાઇવેસી સાથે કાેઇ સમજૂતી થવી ન ેઇઅે ઃ નમલા

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 

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. 

ઉરીમાં ઝડપાયેલા આતંકવાદીએ 
પાક. સેના અને ISIની પોલ ખોલી

નેશનલ
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ગોલ્ડ કોસ્ટ ઃ ઓપનિંગ બેટ્સવુમિ સ્મૃનિ મંધાિાએ અણિમ ૮૦ 
રિિી કારકકર્દીમાં રમેલી ્સવ્વશ્રોષ્ઠ ઇનિંગિી મર્ર્થી ભારિીય નવમેન્સ ટીમે 
અહીં ઓસ્ટ્ેનલયા ્સામે રમાિી એક માત્ર નપંક બરોલ ડે-િાઇટ ટેસ્ટ મેચમાં 
વર્સાર્િા નવઘ્ન વચ્ે એક નવકેટે ૧૩૨ રિિરો સ્કરોર િોંધાવયરો હિરો. ગ્ીિ 
ટરોપ નપચ ઉપર ઓસ્ટ્ેનલયાએ ટરો્સ જીિીિે પ્રથમ કિલ્ડંગ કરવાિરો નિણ્વય 
કયયો હિરો પરંિુ મંધાિાએ આ નિણ્વયિે ખરોટરો ્સાનબિ કયયો હિરો. ઓિ ્સાઇડ 
ઉપર કેટલાક આકર્વક શરોટ્સ રમિાર મંધાિાએ ૧૪૪ બરોલમાં ૧૫ બાઉનડ્ી 
અિે એક ન્સક્સર વડે ૮૦ રિ બિાવયા હિા. સ્ટમપિા ્સમયે િેિી ્સાથે 
પૂિમ રાઉિ ૫૭ બરોલમાં ૧૬ રિ બિાવીિે રમી રહી હિી. બીજા િબક્ાિી 
મરોટાભાગિી રમિ વર્સાર્િા કારણે વેડિાઈ ગઈ હિી. મંધાિા અિે શેિાલી 
વમા્વએ ્સાવચેિીથી બેકટંગ કરીિે પ્રથમ નવકેટ માટે ૯૩ રિિી ભાગીર્ારી 
િોંધાવી હિી. શેિાલી ૬૪ બરોલમાં ૩૧ રિ બિાવીિે પેવેનલયિ પરિ િરી 
હિી. પ્રથમ કર્વ્સિી પ્રારંનભક ૧૬ ઓવરમાં ભારિીય ખેલાડીઓએ ૧૬ 
બાઉનડ્ી મારી હિી જેમાં મરોટા ભાગિી મંધાિાએ િોંધાવી હિી. ટેસ્ટ નરિકેટમાં 
પર્ાપ્વણ કરિાર ડા્સદી બ્ાઉિિી બરોનલંગમાં મંધાિાએ ઘણી બાઉનડ્ી િટકારીિે 
ભારિિું સ્કરોરબરોડ્વ મુક્તમિે િરિું રાખયું હિું. શેિાલીએ ચાર ચરોગગા િટકાયા્વ 
હિા. િેિે બે જીવિર્ાિ મળયા હિા. 

પિંક બોલ ્ટેસ્ટમાં વરસાદનું 
પવઘ્ન, મંધાનાનો બેસ્ટ સકોર

પવમેનસ પરિકે્ટઃ 
ભારત એક 
પવકે્ટે ૧૩૨ 

રન, મંધાના 
અણનમ ૮૦, 

શેફાલી ૩૧

ઇન્ઝમામ ઉલ હકિે હાટ્વએટેક 
આવયા બાર્ એલનજયરોપલાસ્ટી કરાઈ  
લાહોરઃ પાકિસ્ાનના ભૂ્પૂર્વ સુિાની ્થા મહાન 
બેટસમેનોમાંના એિ ઇન્ઝમામ ઉલ હિને લાહોરમાં 

હાર્વએરેિ આવ્ો હ્ો અને ્ેને 
હોસસપરલમાં દાખલ િરરામાં આવ્ો હ્ો. 
સોમરારે સાંજે સફળ એસનજ્ોપલાસરી 
િરરામાં આરી હ્ી અને ્ે હાલમાં 
્બીબોની નજર હેઠળ છે. ્ેના પકરરાર 
્રફથી િોઈ નનરેદન િરરામાં આવ્ું 
નથી. ઇન્ઝમામ છેલ્ા ત્રણ કદરસથી 

છા્ીમાં દુખારાની ફકર્ાદ િરી રહ્ો હ્ો. પ્ારંનભિ 
નરિરમેનરમાં ્ેને િોઈ સમસ્ા હો્ ્ેરું લાગ્ું નહો્ું પરં્ુ 
સોમરારે ફરીથી ્પાસ થઈ ત્ારે ્ેને હાર્વએરેિ આવ્ો 
હ્ો ્ેરો ઘરસફોર થ્ો હ્ો્. ત્ારબાદ લાહોરની એિ 
હોસસપરલમાં સજ્વરી િરરામાં આરી હ્ી. ્ે સરસથ છે અને 
જોખમમાંથી બહાર થઈ ગ્ો છે. 

ઇંગલેનડિા અરોલરાઉનડર મરોઇિ 
અલીિી ટેસ્ટ નરિકેટમાંથી નિવૃનતિ

લં્ડન ઃ ઇંગલેન્ડના અનુભરી ઓલરાઉન્ડર મોઇન 
અલીએ મ્ા્વકદ્ ઓરસ્વની નરિિેરમાં પો્ાની િારકિદદીને 

લંબારરા મારે રેસર નરિિેરને અલનરદા 
િરી દીધી છે. નનવૃનતિની જાહેરા્ િરીને 
્ેણે જણાવ્ું હ્ું િે હું મારી િારકિદદીથી 
સં્ુષ્ટ છું. રેસર નરિિેર શાનદાર રમ્ છે. 
સારો દેખાર િરરાના િારણે આ િોઇ 
પણ બીજી ફોમમેર િર્ાં રધારે સારી 
અને સં્ોષિારિ છે. ચાલુ રષ્વના અં્ે 

રમાનારી એનશ્ઝ શ્ોણી મારે ઇસીબીએ જાહેર િરેલી 
િોનર્ડ-૧૯ના પ્ોરોિોલની જાહેરા્ના િારણે મોઇને 
રેસરને અલનરદા િરરાનો નનણ્વ્ લીધો છે.  મોઇન 
અલીએ ૬૪ રેસરમાં ૨૮.૨૯ની સરેરાશથી ૨૯૧૪ રન 
બનાવ્ા હ્ા અને ્ેણે ૩૬.૬૬ની સરેરાશથી ૧૯૫ નરિેર 
પણ હાંસલ િરી હ્ી.

ચેમ્િયનસ લીગમાં રોનાલ્ડોનો 
પવરિમી ૧૩૬મો ગોલ

માનચેસ્ટર । પરોટુ્વગલિા સ્ટાર ખેલાડી નરિલસ્ટયાિરો રરોિા્ડરોએ માનચેસ્ટર 
યુિાઇટેડમાં પુિરાગમિ કયા્વ બાર્ ચેલમપયન્સ લીગ િૂટબરોલમાં નવજયી ગરોલ 
િોંધાવયરો હિરો અિે િેણે નવજયિી ઉજવણી પરોિાિી ટી-શટ્વ ઉિારીિે ્સમથ્વકરોિા 
અનભવાર્િિરો જવાબ આપયરો હિરો. ચેલમપયન્સ લીગમાં ૧૭૮મી મેચ રમી રહેલા 
રરોિા્ડરોએ સ્ટરોપેજ ટાઇમિી પાંચમી નમનિટે ગરોલ કરિાં િેિી ટીમે નવલાકરયલિે 
૨-૧થી પરાજય આપયરો હિરો. આ મેચ નિહાળવા માટે નવશ્વિા મહાિ લસ્પ્રનટર 
યુ્સૈિ બરો્ટે પણ સ્ટેકડયમમાં હાજરી આપી હિી. જુવેનટ્સિે છરોડીિે િરીથી 
યુિાઇટેડ ્સાથે જોડાયેલા રરોિાલરોડએ પાંચમી મેચમાં પાંચમરો ગરોલ કયયો હિરો. 
ચેલમપયન્સ લીગમાં આ િેિરો નવરિમી ૧૩૬મરો ગરોલ છે.

IPL ૨૦૨૧ િોઇન્ટ ્ટેબલ
્ટીમ મેચ પવજય હાર ્ટાઇ િોઇન્ટ
ચેન્નઇ ્સુપર કકંગ્સ ૧૧ ૯ ૨ ૦ ૧૮
કર્્હી કેનપટ્્સ ૧૧ ૮ ૩ ૦ ૧૬
રરોયલ ચેલેનજ્સ્વ બેંગલરોર ૧૧ ૭ ૪ ૦ ૧૪
કરોલકાિા િાઇટ રાઇડ્સ્વ ૧૧ ૫ ૬ ૦  ૧૦
મુંબઇ ઇલનડયન્સ ૧૧ ૫ ૬ ૦  ૧૦
પંજાબ કકંગ્સ ૧૧ ૪ ૭ ૦  ૮
રાજસ્થાિ રરોય્્સ ૧૧ ૪ ૭ ૦  ૮
્સિરાઇ્ઝ્સ્વ હૈર્રાબાર્ ૧૧ ૨ ૯ ૦  ૪

38 કર્પોડ ્ટમર્સક્પોએપો IPL 
લીગનપો ટીવી ઉપર નનહ્ળી
િવી કર્્હીીઃ બી્સી્સીઆઇિા ્સેરિેટરી જય 

શાહે વિ્વમાિ આઇપીએલ ટી૨૦ લીગમાં 
ટીવી ઉપર વધેલી ર્શ્વકરોિી ્સંખયા અંગે ્સંિરોર 
વયક્ત કયયો હિરો અિે િેમણે ટૂિા્વમેનટિે ્સમથ્વિ 
આપિાર િમામ નરિકેટપ્રેમીઓિરો આભાર માનયરો 
હિરો. આઇપીએલ ૨૦૨૧િી ન્સ્ઝિમાં ટીવી 
ઉપરિા ર્શ્વકરોિી ્સંખયામાં વધારરો થવાિું ચાલુ 
છે. અતયારે ટીવી ઉપર ્સમથ્વકરોિી ્સંખયા ૩૫મી 
મેચ ્સુધીમાં ૩૮ કરરોડ ્સુધી પહોંચી ગઈ છે. 

રરષભ પંતપો ્ટપોહવ્ગન્પો રપોક્પોડ્સ ત્પોડય્પો
કર્્હીિા ્સુકાિી કરરભ પંિે કરોલકાિા 

્સામે ૩૯ રિિી ઇનિંગ રમવાિી ્સાથે વીરેનદ્ર 
્સેહવાગિરો રેકરોડ્વ િરોડી િાખયરો હિરો. પંિે કર્્હી 
માટે ૭૯ મેચમાં ૩૬િી ્સરેરાશથી ૨,૩૯૦ રિ 
બિાવયા છે જેમાં એક ્સર્ી અિે ૧૪ અડધી ્સર્ી 
્સામેલ છે. ્સેહવાગે આઇપીએલિી ૭૯ મેચમાં 
૨૯િી ્સરેરાશથી ૨,૧૭૪ રિ િથા ચેલમપયન્સ 
લીગિી ્સાિ મેચમાં ૩૫િી એવરેજથી ૨૦૮ 
રિ બિાવયા હિા.

ટી20મ્ં પ્પોલ્ડ્સની 300 વવકપોટ
રેસર ઇસન્ડ્ઝ અને મુંબઇ ઇસન્ડ્નસના 
ઓલરાઉન્ડર કિરોન પોલા્ડમે પંજાબ સામેની 
મેચમાં બે નરિેર ્ઝ્ડપરાની સાથે રી૨૦ 
નરિિેરમાં ૩૦૦ નરિેરો પૂરી િરરાની નસનધિ 
મેળરી હ્ી. આ નસનધિ મેળરનાર ્ે નરશ્વનો 
માત્ર ૧૧મો બોલર છે. 

IPL ્ટી-૨૦ ઃ ચેન્નઇએ હૈદરાબાદને છ પવકે્ટે 
હરાવયું, હૈદરાબાદ ૭/૧૩૪, ચેન્નઇ ૪/૧૩૯
 શારજાહ : ધીમી પિચ ઉિર 
બોલસસે કરેલી પશસતબદ્ધ બોપલંગ 
બાદ ઓિનર ઋતુરાજ ગાયકવા્ડ 
અને ફાફ ્ડુ પલેપસસે નોંધાવેલી 
આરિમક ભાગીદારીની મદદથી 
ચેન્નઇ સુિર કકંગસે અહીં રમાયેલી 
આઇિીએલ ્ટી૨૦ લીગની ૪૪મી 
મેચમાં સનરાઇઝસ્સ હૈદરાબાદને 
છ પવકે્ટે િરાજય આપયો હતો. 
ચેન્નઇએ ્ટોસ જીતીને પ્રથમ 
કફમલ્ડંગ કરવાનો પનણ્સય કયયો 
હતો. હૈદરાબાદની ્ટીમ સાત 
પવકે્ટે ૧૩૪ રન નોંધાવી શકી 
હતી. તેના જવાબમાં ચેન્નઇની 

્ટીમ ૧૯.૪ ઓવરમાં ચાર પવકે્ટે 
૧૩૯ રન બનાવીને પવજય 
હાંસલ કરી લીધો હતો. આ સાથે 

ચેન્નઇની ્ટીમ ૧૧ મેચમાં ૧૮ 
િોઇન્ટ સાથે પલે ઓફમાં સથાન 
મેળવનાર પ્રથમ ્ટીમ બની ગઇ 

હતી. બીજી તરફ હૈદરાબાદ 
સત્ાવાર રીતે આઇિીએલમાંથી 
બહાર થઇ ગઇ હતી. ્ડુ પલેપસસે 
આઇિીએલમાં ચેન્નઇ મા્ટે  ૨૫૦૦ 
રન િૂરા કયા્સ હતા. ્ડુ પલેપસસ ૪૧ 
રન બનાવીને આઉ્ટ થયો હતો. 
હોલ્ડરે ૨૭ રનમાં ત્રણ પવકે્ટ 
ઝ્ડિી હતી. રનચેઝ કરનાર ચેન્નઇ 
મા્ટે ઋતુરાજ અને ્ડુ પલેપસસે 
પ્રથમ પવકે્ટ મા્ટે ૭૫ રનની 
ભાગીદારી નોંધાવી હતી. ઋતુરાજ 
૩૮ બોલમાં ચાર બાઉનડ્ી અને બે 
પસકસર વ્ડે ૪૫ રન બનાવીને 
આઉ્ટ થયો હતો.

ર્જસ્્ન ્ટ્મપો બેંગલ્પોરન્પો ્ટ્ત વવકપોટપો વવજય
દુબઇ : બોલસમે િરેલી નશસ્બધિ બોનલંગ બાદ ગલેન મેકસરેલે િરેલી 
સફોરિ બેકરંગની મદદથી રો્લ ચેલેનજસ્વ બેંગલોરે રાજસથાન રો્લસને 
િોઇ પણ મુશિેલી નરના આસાનીથી સા્ નરિેરે પરાજ્ આપ્ો હ્ો. 
બેંગલોરે રોસ જી્ીને કફસલ્ડંગ િરરાનો નનણ્વ્ િ્યો હ્ો. રાજસથાનની 
રીમે નર નરિેરે ૧૪૯ રન બનાવ્ા હ્ા. જરાબમાં બેંગલોરે ૧૭ 
ઓરરમાં ત્રણ નરિેરે ૧૫૩ રન બનારીને નરજ્ મેળરી લીધો હ્ો. 

હૈદર્બ્દપો ર્જસ્્નનપો 7 વવકપોટપો પર્જય એ્પ્પો
દુબઇ: ઓપનર જેસન રો્ અને સુિાની િેન નરનલ્મસને નોંધારેલી 
અ્ડધી સદીની મદદથી સનરાઇ્ઝસ્વ હૈદરાબાદે રાજસથાન રો્લસને 
સા્ નરિેરે પરાજ્ આપ્ો હ્ો. રોસ જી્ીને પ્થમ બેકરંગ િરનાર 
રાજસથાનની રીમે સંજૂ સેમસનના ૮૨ રનની મદદથી પાંચ નરિેરે ૧૬૪ 
રન બનાવ્ા હ્ા. ્ેના જરાબમાં હૈદરાબાદની રીમે ત્રણ નરિેરના ભોગે 
૧૬૭ રન બનારીને નરજ્ હાંસલ િરી લીધો હ્ો. 

પંજાબ રકંગ્ટનપો છ વવકપોટપો હર્વી 
મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ પ્ંચમ્ ક્રમપો

છેલ્ી ઓરસ્વમાં કિરોન પોલા્ડ્વ અને 
હાકદ્વિ પં્ડ્ાએ િરેલી આરિમિ 
બેકરંગની મદદથી મુંબઇ ઇસન્ડ્નસે 
અહીં રમા્ેલી આઇપીએલ રી૨૦ 
લીગની ૪૨મી મેચમાં પંજાબ કિંગસને 
છ નરિેરે હરારીને પલે ઓફ મારેની 
પો્ાની દારેદારી જીરં્ રાખી હ્ી. 
આ નરજ્ સાથે મુંબઇ પોઇનર રેબલમાં 
પાંચમા રિમે પહોંચી ગ્ું છે. 

રદલ્ીનપો હર્વી ક્પોલક્ત્એપો પ્પો 
એ્પોફની એ્શ્ જીવંત ર્ખી

િોલિા્ા નાઇર રાઇ્ડસમે આઇપીએલ 
રી૨૦ લીગના ૪૧મા મુિાબલામાં કદલહી 
િેનપરલસને ભારે રસાિસી બાદ ત્રણ નરિેરે 
હરારીને પલે ઓફમાં સથાન મેળરરાની 
પો્ાની આશા જીરં્ રાખી હ્ી. 
િોલિા્ાએ ૧૧ મેચમાં પાંચમો નરજ્ 
મેળવ્ો છે અને ્ે ૧૦ પોઇનર સાથે ચોથા 
રિમે છે. િોલિા્ાએ રોસ જી્ીને પ્થમ 
કફસલ્ડંગ િરરાનો નનણ્વ્ િ્યો હ્ો. 

કલકત્ા હાઇકો્ટટે BCCI પ્રમુખ 
ગાંગુલીને દં્ડ ફ્ટકાયયો

િવી કર્્હી ીઃ બી્સી્સીઆઇિા પ્રમુખ ્સૌરવ ગાંગુલીિે 
કલકતિા હાઇકરોટટે ર્ંડ િટકાયયો છે. ગાંગુલીિી ્સાથે બંગાળ 
્સરકાર િથા િેિા હાઉન્સંગ બરોડ્વિે પણ ર્ંડ િટકાયયો છે. પૂરરો 
મામલરો ખરોટી રીિે જમીિિી િાળવણીિરો છે જેિા કારણે 
ગાંગુલીિે ૧૦ હજાર રૂનપયા િથા બંગાળ ્સરકાર અિે હાઉન્સંગ 
બરોડ્વિે ૫૦-૫૦ હજાર રૂનપયાિરો ર્ંડ િટકારાયરો છે. િોંધિીય છે 
કે ગાંગુલીિી નશક્ષણ ્સંસ્થાિે બંગાળ ્સરકારે કરોલકાિાિા નયૂ 
ટાઉિ એકરયામાં નિયમરોિી નવરુદ્ધ જમીિ િાળવી છે. 
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ન્યૂ્ોર્ક 
કેથી વૂડે ટેસ્લાનલા ૨૭ કરોડ 

ડો્રનલા શેર વેચી નલાખ્લા છે. તેણે 
તેની આક્ક ઇનવેસટમેનટ મેનેજમેનટ 
કંપની દ્લારલા ટેસ્લાનલા ૩,૪૦,૦૦૦થી 
વધલારે શેર વેચ્લા છે. ત્રણ એકસચેનજ 
ટ્ેડેડ ફંડ (ઇટીએફ) દ્લારલા તેણે તેનું 
વેચલાણ ક્ુયુ છે, એમ ફમયુનલા ડેઇ્ી 
ટ્ેડડંગ અપડેટમલાં જણલાવલા્ું હતું. આમ 
છતલાં પણ ઇ્ોન મસકની કંપનીમલાં 
એઆરકે ઇનોવેશન ઇટીએફનું ૧૧ 
ટકલા રોકલાણ છે. ટેસ્લામલાં કંપનીનો 
હહસ્ો દ્ ટકલાથી વધુ થઈ ગ્લા 
બલાદ તે વધે્લા હહસ્લાનલા શેર વેચવલાનું 

આ્ોજન ધરલાવતી હતી. જ્લારે પણ 
રેટ ્ેનન્ડટવ ઇનવેનસટિંગ ્લાઇક્ને 
ે હવશ્વસતરે ફટકલા પડે છે તે ્મ્ે 
બીજી કંપનીઓની તુ્નલાએ ટેસ્લા 
્લારી નસથહતમલાં હો્ છે.  ટેસ્લા 
અત્લાર ્ુધી વૂડની ્ૌથી ફેવડરટ 
કંપની રહી છે. કેથીનું એઆરકેકે ફંડ 
તેમલા ્ૌથી વધલારે હોન્ડંગ ધરલાવે છે. 
કેથીએ આગલાહી કરી છે કે ટેસ્લાનલા 
શેરનો ભલાવ હલા્નલા ૭૭૮ ડો્રથી 
વધીને ૩૦૦૦ ડો્ર થઈ જશે. આમ 
છતલાં પણ આક્ક ટેસ્લામલાં તેનું રોકલાણ 
અમુક હદ કરતલાં વધી જા્ ત્લારે તેનલા 
હહસ્લામલાં ઘટલાડો કરે છે. 

રેથી વયૂડે મસરની ટેસ્લાનલા 27 
રરોડ ડો્રનલા શેરો વેચી દીધલા

વોશશંગટન 
અફઘલાહનસતલાનમલાં એક પખવલાડડ્લા 

જેટ્લા ટૂંકલા ્મ્મલાં તલાહ્બલાનોએ 
અબદુ્ ગની ્રકલારને ફગલાવીને કરે્લા 
હવજ્મલાં પલાડકસતલાનની ભૂહમકલાની 
તપલા્ કરલાવવલા મલાટે અમેડરકલાનલા 
ડરપનબ્કન ્ેનેટરોએ મલાગણી કરી 
છે. આ મલાટે તેમણે અમેડરકન ્ં્દનલા 
ઉપ્લા ગૃહ ્ેનેટમલાં એક બી્ રજૂ ક્ુું 
હતું. આ બી્મલાં બલાઈડન ્રકલારને 
અફઘલાહનસતલાનમલાં તલાહ્બલાનોનલા તવડરત 
હવજ્ની ગંભીરતલાપૂવયુક તપલા્ કરવલા 

અને અશરફ ગની ્રકલારને હટલાવવલામલાં 
મદદ કરનલારલા ્ોકો પર પ્રહતબંધ 
મૂકવલાની મલાગણી કરલાઈ છે.

પલાડકસતલાનનલા હજ્ો ટીવીનલા 
ડરપોટયુ મુજબ અમેડરકન ડરપનબ્કન 
્ેનેટરોએ રજૂ કરે્લા હબ્મલાં છેક વરયુ 
૨૦૦૧થી ્ઈને ૨૦૨૦ દરહમ્લાન 
તલાહ્બલાનોને ટેકો આપનલારલા પલાડકસતલાન 
્હહત ્રકલાર ્મહથયુત અને અન્ 
તતવોનલા મૂ્્લાંકનની મલાગણી કરલાઈ 
છે. આ બી્મલાં તલાહ્બલાનોને ્્લામત 
આશ્ર્, નલાણલાં, ગુપ્ત ્મથયુન, તલાહ્મ, 

્ૈન્ શસત્ર ્રિંજામ અને વ્ૂહલાતમક 
ડદશલા-હનદદેશ પૂરલા પલાડવલાનલા દૃનટિકોણની 
તપલા્ થવી જોઈએ. 

વધુમલાં આ બી્મલાં 
અફઘલાહનસતલાનમલાંથી અમેડરકન ્ૈન્ને 
ઉતલાવળે પલાછું બો્લાવવલાનલા હનણયુ્ 
અંગે બલાઈડેન ્રકલાર પલા્ેથી જવલાબ 
મલાગવલામલાં આવ્ો છે. બી્મલાં એવી 
પણ મલાગણી કરલાઈ છે કે અફઘલાહનસતલાન 
તલાહ્બલાનોનલા હન્ંત્રણમલાં આવ્ું તે 
પહે્લાં અને તે પછી પલાડકસતલાનની 
ભૂહમકલાની સવતંત્ર તપલા્ થવી જોઈએ. 

રોંગો
મધ્ આહરિકલાનલા દેશ કોંગોમલાં 

વ્ડયુ હે્થ ઓગગેનલાઈઝેશનનલા 
૨૧ કમયુચલારીઓએ મહહ્લાઓ 
અને ડકશોરીઓ ઉપર રેપ ક્લાયુનો 
ઘટસફોટ થ્ો હતો. એ પછી વ્ડયુ 
હે્થ ઓગગેનલાઈઝેશનની કલામગીરી 
પર ્વલા્ો ઉઠ્લા હતલા. ્ંગઠનનલા 
કમયુચલારીઓ પર રેપનો આરોપ 
્લાગ્ો તે પછી પ્રમુખ ટેડ્ો્ એધનોમે 
પીડડતોને ન્લા્ મળશે તેવી ખલાતરી 
આપી હતી.

કોંગોમલાં ઈબો્લા ્લામે ્ડતી 
હોનસપટ્ોમલાં મહહ્લાઓ ્લાથે 
દુષકકૃત્ થ્ું હતું. કેટ્ીક મહહ્લાઓ 

અને ડકશોરીઓને નોકરીની ્લા્ચ 
આપીને જાતી્ શોરણ કરલા્ું હતું. 
તો કેટ્ીક હે્થ વક્ક્યુનલા પીણલામલાં 
નશી્ી દવલાઓ ભેળવીને તેનલા ઉપર 
બળલાતકલાર ગુજારલા્ો હતો. બળલાતકલાર 
પીડડતોમલાં ડકશોરીઓનો પણ ્મલાવેશ 
થલા્ છે. પ્રલાથહમક તપલા્મલાં ૫૦-૬૦ 
મહહ્લાઓ ્ૌનશોરણનો ભોગ બની 
હોવલાનું જણલા્ું હતું.

એક ખલાનગી તપલા્મલાં જણલા્ું 
હતું કે હોનસપટ્ોમલાં કલા્યુરત ૮૩ 
્ોકોએ મહહ્લાઓ અને ડકશોરીઓનું 
જાતી્ શોરણ ક્ુું હતું અને બળલાતકલાર 
ક્યો હતો. એમલાં ૨૧ વ્ડયુ હે્થ 
ઓગગેનલાઈઝેશનનલા કમયુચલારીઓ હતલા. 

હોનસપટ્ોમલાં નોકરી આપવલાનલા 
બહલાને ડકશોરીઓ ્લાથે દુષકકૃત્ 
આચરલાતું હતું.

રેપ પીડડતલાઓમલાંથી કેટ્ી્ 
પીડડતલાની વ્ તો મલાત્ર ૧૩-૧૪ 
વરયુની છે. નરલાધમોએ આ બલાળકીઓ 
ઉપર પણ અવલારનવલાર બળલાતકલાર 
ગુજા્યો હતો. ઈબો્લાનલા કલારણે 
કોંગોમલાં ્ગભગ બે હજાર ્ોકોનલા 
મૃત્ુ થ્લા હતલા. એક તરફ ઈબો્લા 
્લામે ્ડવલાનું ઓપરેશન ચલા્તું હતું 
ને બીજી તરફ અમુક ડોકટરો અને 
હે્થ વક્ક્યુ જ હોનસપટ્ોમલાં કલા્યુરત 
સથલાહનક મહહ્લાઓનું જાતી્ શોરણ 
કરતલા હતલા.

તલાહ્બલાનનલા હવજ્મલાં પલાક.ની ભૂહમકલા 
તપલા્વલા અમેડરકન ્ ં્દમલાં બી્ રજૂ

WHOનલા  કમયુચલારીઓનો કોંગોમલાં મહહ્લા-
ડકશોરીઓ ઉપર રેપ : તપલા્મલાં ઘટસફોટ બીશિંગ

ચીનનલા પૂવયોત્તર હવસતલારમલાં શરૂ થ્ે્ુ 
હવજળી ્ંકટ હવે વધતુ જઈ રહ્યુ છે. 
પડરનસથહત એટ્ી ખરલાબ છે કે કેટ્ીક 
ફેકટરીઓ, મો્, દુકલાનો બંધ કરવી પડી 
રહી છે અને ઘરમલાં ્ોકોને મુશકે્ી થઈ 
રહી છે. કો્્લાનલા ્પ્લા્મલાં આવી 
રહે્ી મુશકે્ીનલા કલારણે ચીનનલા પૂવયોત્તર 
હવસતલારમલાં કેટ્લાક ડદવ્થી હવજળી 
્ંકટ પેદલા થ્ુ છે. ચીનમલાં મેન્ુફેક્ચ્યુની 
વધતી ડડમલાનડની વચ્ે કો્્લા ્પ્લા્ 
પર અ્ર પડી છે, કો્્લાનલા ભલાવ પણ 
ઘણલા વધી ગ્લા છે. એવલામલાં હવજળી ્ંકટ 
પેદલા થઈ ગ્ુ છે. આનલા કલારણે એપ્, 
ટેસ્લા જેવી કંપનીઓ ફેકટરીઓ પણ બંધ 
થવલાની કગલાર પર આવી ગઈ છે.  

ચલાંગચુન હવસતલારમલાં ગ્લા અઠવલાડડ્ે 
હવજળી મલાટે ટલાઈહમંગ ્ેટ કરવલામલાં 
આવતો હતો જેથી ઘર અને ફેકટરીઓને 
બરલાબર હવજળી મળી શકે પરિંતુ અહીં 
રહેનલાર ્ોકોનુ કહેવુ છે કે હવજળી ઘણી 
વધલારે જઈ રહી છે અને ્લાંબલા-્લાંબલા 
કટ્ ્લાગી રહ્લા છે. ચીન મલાટે ્ૌથી 
મોટુ ્ંકટ એ છે કે મેન્ુફેક્ચડરિંગ પર 
મોટી અ્ર પડી છે કેમ કે ફેકટરીઓને 
તેમની જરૂર અનુ્લાર હવજળી મળી રહી 
નથી. 

ચીનનલા આ હવસતલારમલાં ઠિંડી પણ વધલારે 
છે એવલામલાં વહીવટીતંત્રની ્લામે પડકલાર 
એ પણ છે કે ્ોકોને હવજળી આપવલામલાં 
આવી શકે, જેથી ઠિંડીમલાં મુશકે્ી નલા 
આવે.

ચીનનલા પયૂવવોત્તર ભલાગમલાં વીિળી 
સંરટ: પલાણી ગરમ નહીં રરી શરે

US ્રકલાર પર શટડલાઉનનો 
ખતરો દેવલાંની ચુકવણીમલાં 
ક્ૂરવલાર થવલાનું જોખમ

ન્યૂ્ોર્ક
અમેડરકલાની જો બલાઈડેન ્રકલાર પર શટડલાઉનનો 

ખતરો તોળલાઈ રહ્ો છે. જ્લારે બીજી તરફ દેવલાંની 
ચુકવણીમલાં ક્ૂરવલાર થવલાનું જોખમ ્જાયુ્ું છે. ્રકલાર 
પલા્ે ખચયુ કરવલાનલા પૈ્લા નથી આથી ગુરુવલાર પછી 
તેને ફરહજ્લાત ્ોકડલાઉન કરવલાની ફરજ પડે તેમ છે. 
્રકલારે ૧૮ ઓકટોબરની ડેડ્લાઈન પહે્લાં દેવલાંની 
ચુકવણી કરવલાની છે. જો તેમલાં હનષ્ફળ જશે તો ક્ૂરવલાર 
જાહેર થઈ શકે તેમ છે. બલાઈડેન ્રકલાર અને ડેમોક્ેટ્ 
પર હલા્ આને કલારણે ભલારે દબલાણ ્જાયુ્ું છે. તેમનો 
૩.૫ હટ્હ્્ન ડો્રનો એજનડલા આને કલારણે ખતરલામલાં 
મુકલાઈ શકે છે.

રિલાન્નલા પૂવયુ પ્રેહ્ડેનટ 
્રકોઝીને ભ્રટિલાચલારનલા 

આરોપમલાં એક વરયુની કેદ
પેરરસ

રિલાન્મલાં પેડર્ની એક અદલા્તે પૂવયુ પ્રેહ્ડેનટ હનકો્્ 
્રકોઝીને એક કે્મલાં દોહરત જાહેર ક્લાયુ હતલાં અને એક 
વરયુની કેદની અને બે વરયુની ્સપેનડેડ ઇનપ્પ્રઝનમેનટની ્જા 
્ંભળલાવી હતી. રિલાન્મલાં ૨૦૦૭થી ૨૦૧૨ દરહમ્લાન 
પ્રેહ્ડેનટ રહે્લાં ્રકોઝીને ૨૦૧૪મલા એક વડરષ્ઠ મેહજસટ્ેટ 
પલા્ેથી ગેરકલા્દે મલાહહતી મેળવવલાનલા પ્ર્લા્ મલાટે દોહરત 
જાહેર કરવલામલાં આવ્લા હતલાં. જો કે ્રકોઝીએ આ મલામ્ે 
પોતલાને હનદયોર ગણલાવ્લા છે અને તેઓ હવે આગળની કોટયુમલાં 
અપી્ કરી શકે છે. ્રકોઝી ૨૦૧૨મલાં પ્રેહ્ડેનટની ચૂંટણી 
દરહમ્લાન ગેરકલા્દે ધનનલા ઉપ્ોગનલા કે્મલાં અન્ ૧૩ 
્ોકો ્લાથે આ મહહને વધુ એક ્ુનલાવણીનો ્લામનો કરશે. 

્ડંન 
હરિટનમલા ં ્ફ્અુ્ ્કંટ ્જાય્ુ ું 

છ.ે છેલ્લા એક ્પ્તલાહમલા ંદશેનલા મોટલા 
ભલાગનલા ગે્  સટેશનો પર ્ફ્અુ્ને 
્ઈ ્ોકોમલા ં ભલાર ે ગભરલાટ અને 
બચેનેી છ.ે સથલાહનક મીડડ્લા ડરપોટ્યુ 
દ્લારલા મળતલા અહવેલા્ો પ્રમલાણે 
દેશભરનલા મોટલા ભલાગનલા પટે્ો્ પપં 
પર અરલાજકતલાની નસથહત છ.ે ્ોહશ્્ 
મીડડ્લા પર વલા્ર્ થઈ રહે્ લા અનકે 
વીડડ્ોમલા ં જોઈ શકલા્ છ ે ક,ે પટે્ો્ 
પપંની બહલાર અનેક મલાઈ્ ્લંાબી 
્લાઈનો છ ે અને ગભરલા્ે્ લા ્ોકો 
પલાણીની નલાની-નલાની બોટ્્મલા ં પણ 

શક્ તટે્ુ ંપટે્ો્ જમલા કરી રહ્લા છ.ે 
્લામલાન્ રીત ે દહૈનક 20,000થી 

30,000 ્ીટર ્ફ્અુ્ વચેતલા ગે્  
સટશેન્ પર હલા્ 1,00,000 ્ીટર 
કરતલા વધલારનેુ ં વચેલાણ થઈ રહ્યુ ં છ.ે 

હરિટનનલા અનકે પટે્ો્ પપં પર 
્ફ્અુ્ની ખરીદીન ે ્ઈ ્ોકોમલાં 
દહશેત છ ેઅન ેઅનકે જગ્લાએ ત ેમલાટે 
્ડલાઈ પણ થઈ રહી છ.ે 

નસથહત એ હદ ે ભ્લાનક છ ે ક,ે 
હરિડટશ મેડડક્ અ્ોહ્એશને 
(બીએમએ)એ સવલાસ્થ્કમમીઓને 
પ્રલાથહમકતલાનલા આધલાર ે ્ફ્અુ્ ્ધુી 
પહોંચવલા આહ્લાન ક્ુું છ ેજથેી સવલાસ્થ્ 
પ્રણલા્ી ધવસત ન થઈ જા્ ત ે્હુનહચિત 
કરી શકલા્.  નસથહત હન્તં્રણ બહલાર 
જઈ શક ેછ ેતવેલા ડરથી હરિડટશ ્રકલારે 
્કંટનો ્લામનો કરવલા મલાટ ે ્નેલાને 
તૈ્ લાર રહવેલા મલાટ ેપણ કહી દીધંુ છ.ે 

હરિટનમલાં ્ફ્ુઅ્ ્ ંકટઃ પેટ્ો્ પંપ ઉપર  
ભીડ, બોટ્્મલાં ઈંધણ ભરવલા મજબૂર

ન્યૂ્ોર્ક
ફરેડ્ બ્રૂો ઓફ ઇનવસેટીગશેન 

(એફબીઆઇ)નલા જણલાવ્લા અનુ્ લાર 
અમડેરમલા ં ઇરલાદલાપવૂયુક થતી હત્લાની 
ઘટનલામલા ં ૩૦ ટકલાનો વધલારો થ્ો છે 
એટ્ંુ જ નહી ૭૭ ટકલા જટે્ી હત્લાઓ 
મલાટ ેબદુંકોનો ઉપ્ોગ કરવલામલા ંઆવ્ો 
છ.ે ૨૦૧૯ની ્રખલામણીમલા ં૨૦૨૦મલાં 
હત્લાનલા વધે્ લા બનલાવો હચતંલાજનક છ.ે 
ડરપોટયુ મજુબ હત્લામલા ં વધલારો થ્ો 
તમેલા ં રલાષ્ટી્ હતી ક્હેત્ર્ પ્રકલારની 
નહી. દહક્ણી ્જુી્લાનલામલા ંહત્લાનો દર 
દશેમલા ં્ૌથી વધલાર ેછ.ે ગનુલા હનષણલાતો 

અન ે પો્ી્ અહધકલારીઓ ૨૦૨૦મલાં 
હત્લાનલા બનલાવો વધ્લા તનેુ ં હવશ્વ્રેણ 
કરી રહ્લા છ ેપરિંત ુકોઇ ચોકક્ તલારણ 
પર આવી શક્લા નથી.

કટે્લાક કોરોનલાકલાળની શરુઆત 
થઇ ત્લાર ે બદંકુોનલા વધતલા વચેલાણને 
જવલાબદલાર ગણી રહ્લા છ.ે ટકે્્ 
રલાજ્નલા હ્વુસટન શહરેમલા ંબદંકૂોથી થતલા 
હત્લામલા ં ૫૫ ટકલાનો વધલારો થ્ો છ.ે 
૨૦૧૯મલા ં ૨૨૧ હતી જ ે ૨૦૨૦મલાં 
૩૪૩ નોંધલાઇ છ.ે શસત્રો ્લાથ ે રલાખીને 
ફરવલાની ્લાગણીનલા કલારણે પણ હત્લાઓ 
વધી છ.ે 

USમલાં ઇરલાદલાપયૂવ્વરની હત્લાનલા 
બનલાવોમલાં ૩૦ ટરલાનો વધલારો
77 ટકા જેટલી હત્ાઓાે માટે બંદુકાેનાે ઉપયાેગ થયાે 

વૉશશંગટન
શું આપ દુહન્લાનલા ્ૌથી આહ્શલાન 

ઘરને પોતલાનું બનલાવલા મલાગો છો, આ 
ઘરની ્ુહવધલાઓ જોશો તો આપની આંખો 
પહોંળી થઈ જશે. અમેડરકલામલાં બનલાવે્ું 
આ ઘર એટ્ું મોટુ અને ્ુહવધલાથી 
ભરે્ુ છે, તેની ્લામે રલાજા રજવલાડલાની 
હવે્ીઓ પણ ફે્ છે. દુહન્લાનું આ 
્ૌથી મોંઘુ અને આ્ીશલાન ઘરની થોડલા 
ડદવ્મલાં બો્ી ્લાગવલાની છે. આપ 
ઈચછો તો આ બો્ીમલાં ભલાગ ્ઈને ્ુખ 
્ુહવધલાનો આનંદ કલા્મ મલાટે ્ઈ શકો 
છો. એક ડરપોટયુમલાં જણલાવ્લા અનુ્લાર 

કેહ્ફોહનયુ્લાનલા ્ુરપ્્ પહલાડી હવસતલારમલાં 
આવે્લા આ ઘરનું નલામ The One 
છે. જેનો એડર્લા ્ગભગ ૧૦ હજાર 
વગયુ ફૂટ છે. આ ઘરમલાં ૨૧ આહ્શલાન 
બેડરૂમ, ૪ સવીમીંગ પુ્, ૪૫ ્ીટોવલાળું 
હ્નેમલા હો્, ૩૦ કલાર રલાખી શકલા્ તેવું 
ગેરેજ, દોડવલા મલાટે રહનંગ ટ્ેક, એક ઈંડોર 
સપલા, એક બ્ૂટી ્્ૂન આવે્ું છે. આ 
ઘર ચલારેબલાજૂથી ખુલ્ુ છે અને ત્લાંથી 
આખલા શહેરનો ્ુંદર નજારો જોવલા મળે 
છે.  આ ઘરની પલાડોશમલાં હો્ીવૂડ સટલાર 
જેહનફર એહનસટન અને ટેસ્લાનલા બો્ 
એ્ોન મસક રહે છે. 

રેશ્ફોશન્વ્લામલાં 37 ખરબ 93 રરોડ 
3 ્લાખમલાં એર મરલાન વેચવલા રઢલા્ું
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