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બલુિચસ્તાનના હરનાઈ ન�ક ભૂક�પનું એપી સેન્ટર ન�ધાયું, �રક્ટર સ્ક�લ પર 5.9ની તીવ્રતા

પાક.મ� ભૂકંપઃ 22ન� મોત, ૩૦૦ ઈ���ત
શ��શાળી ભૂકંપના કારણે બલુ�ચસ્તાન પ્રાંતમાં 100 ઈમારતાે ધરાશાયી : હજારાે લાેકાે બેઘર બ�ા, વીજળી પણ ડૂલ

ઈસ્લામબાદ
પા�કસ્તાનના બલુિચસ્તાન પ્રાંતમાં
ગુ�વાર� શિક્તશાળી ભુક�પે ભાર�
તબાહી સ� હતી. જેમાં ૧૦૦
જેટલી ઈમારતો ધ્વસ્ત થઈ જતાં છ
બાળકો સિહત ૨૨ લોકોનાં મોત થવા
ઉપરાંત ૩૦૦ કરતાં વધુ લોકોને ઈ�
પહ�ચી હતી. પા�કસ્તાન �ડઝાસ્ટર
મેનેજમેન્ટના કહ�વા પ્રમાણે �ત્યુ આંક
હજુ પણ વધે તેવી શક્યતા છ�.
ગુ�વાર� પા�કસ્તાનમાં ૫.૯ �રક્ટર
સ્ક�લનો શિક્તશાળી ભૂક�પ આવ્યો
હતો. જેનું એપીસેન્ટર બલુિચસ્તાનના
હરનાઈમાં ન�ધાયું હતું. હરનાઈ ન�ક
ભૂગભર્માં ૧૫ �કલોમીટર એપીસેન્ટર
ન�ધાયું હોવાનું ઈસ્લામાબાદ �સ્થત
પા�કસ્તાનના
નેશનલ
િસ�સ્મક
મોિનટ�ર�ગ સેન્ટર� ક�ં હતું. હરનાઈ
ઉપરાંત ક્વેટા, િસિબ, િપિશન, િક્વલા
સૈફ�લ્લા, ચારમાન, િઝયારત, ઝુબ જેવા
િવસ્તારોમાં ભૂક�પનો અનુભવ થયો
હતો.
સૌથી વધુ નુકસાન ઉત્તરપૂવર્માં આવેલા હરનાઈમાં થયું હતું.
અમે�રકન િજયોલોિજકલ સવ�ના
કહ�વા પ્રમાણે ૬ની તીવ્રતાથી ભૂક�પ
ત્રાટક્યો હતો. હરનાઈના ડેપ્યુટી
કિમશ્નર� તાત્કાિલક િજલ્લામાં ક�દરતી

આતંક�ઓ િહન્દુ-શીખોને િનશાન બનાવવા લાગ્યા

શ્રીનગરમાં શાળાના બે િશક્ષકોની
ગોળી મારીને આતંક� દ્વારા હત્યા

કટોકટી �હ�ર કરી હતી. �ડઝાસ્ટર
મેનેજર ઓથો�રટીના કહ�વા પ્રમાણે
આ ઘટનામાં �તકોમાં મિહલાઓ અને
બાળકોનું પ્રમાણ વધુ છ�.
ભૂક�પ પછીના વી�ડયો અને ફોટો
સોિશયલ મી�ડયામાં વાયરલ થયા
હતા. ભૂક�પ પછી પણ આફટર શોક
આવવાને કારણે લોકો ભયભીત બન્યા
હતા. ભૂક�પ પછી લોકો ઘરમાં પ્રવેશવા
માગતા ન હોવાથી પ્રાંતના અનેક
શહ�રોમાં લોકો શેરીઓમાં કલાકો સુધી
બેસી રહ્યા હતા. ભુક�પના આંચકા

પા�કસ્તાન છ�લ્લા બે
દશકામાં બે વખત મોટા
ભૂક�પનો ભોગ બન્યું

પાક.માં ભૂકપ� થી ઈમારતો ધ્વસ્ત થઈ છ� એનો
કાટમાળ હટાવવાની પ્રિક્રયા શ� કરવામાં આવી હતી
અને રાહત કામગીરી શ� થઈ હતી. બલુિચસ્તાનમાં
આમ�ની ટૂકડીને સહાય માટ� મોકલવામાં આવી
હતી. પા�કસ્તાન છ�લ્લા બે દશકામાં બે વખત
મોટા ભૂકપ� નો ભોગ બન્યું છ�. ૨૦૦૫માં ૭.૬ની
તીવ્રતાનો ભૂકપ� આવ્યો હતો, જેમાં ૭૩ હ�ર લોકો
માયાર્ ગયા હતા અને ૩૫ લાખ લોકો બેઘર બની
ગયા હતા. એ પછી ૨૦૧૫માં પા�કસ્તાન અને
અફઘાિનસ્તાનમાં ૭.૫ની તીવ્રતાનો ભૂકપ� આપ્યો
હતો, જેમાં ૪૦૦ લોકોનાં મોત થયા હતા.

બાદ સમગ્ર િવસ્તારમાં ભયનો માહોલ
ઊભો થઈ ગયો હતો. સરકારી ભૂક�પ
પછી હરનાઈ સિહતના શહ�રોમાં વીજ
પૂરવઠો બંધ કરી દ�વામાં આવ્યો હતો.
આફ્ટર શોકના કારણે વીજ પૂરવઠો
કલાકો સુધી ખોરવાયેલો રહ�તાં લોકો
મુશ્ક�લીમાં મૂકાયા હતા. મોબાઈલ
નેટવક� ઠપ થઈ જતાં મોબાઈલ ફોન
સિવર્સ પણ પ્રભાિવત થઈ હતી.
અસંખ્ય લોકો બેઘર બની ગયા હોવાથી
તેમને આશ્રય�હોમાં ખસેડવામાં
આવ્યા હતા.

જમ્મુ
જમ્મુ અને કાશ્મીરનો િવશેષ
દરજ્જો રદ્દ કયાર્ બાદ ક�ખ્યાત
આઈએસઆઈ ખૂબ જ રઘવાયું થયું
છ�. કાશ્મીર વેલીમાં ધ ર�િઝસ્ટન્સ
ફોસર્ના નામે આતંકના નવા ચહ�રાનો
ઉદય સાથે જમ્મુ કાશ્મીરમાં
આતંકવાદનો
ખતરનાક
ટ્રેન્ડ
ચાલું થયો છ�. તેમાં આતંક�ઓના
િનશાને હવે િબન મુ�સ્લમ એટલે
ક� િહ�દુ કાશ્મીરી પં�ડતો અને
શીખ કોમના અથવા તો બહારથી
આવીને કાશ્મીરમાં વસેલા લોકો
છ�. બુધવાર�શ્રીનગરના નામાંક�ત
કાશ્મીરી પં�ડત માખનલાલ િબન્દ્રુની
એક ડરપોકની જેમ મોઢું છુપાવીને
ઘાત લગાવીને હત્યા કરવાનો મામલો
હજુ ઠ�ડો થયો ન હતો ત્યાં ગુ�વાર�
શ્રીનગરમાં જ શાળાની અંદર બે
િશક્ષકોની ગોળી મારીને હત્યા
કરાઈ હતી. છ�લ્લા એક સપ્તાહમાં

આતંક�ઓએ ૭ નાગ�રકોની હત્યા
કરી છ�. ગુ�વાર� શ્રીનગરના ઇદગાહ
સંગમ િવસ્તારમાં આતંકવાદીઓ
શાળામાં ઘુસી ગયા અને િપ્ર�ન્સપલ
સિતન્દર કૌર અને િશક્ષક દીપક
ચાંદની ગોળી મારીને હત્યા કરી
હતી. બંને બાક�ના સ્ટાફ સાથે શાળા
પ�રસરની બહાર બેઠા હતા. ત્યાર�
જ અચાનક સશસ્ત્ર આતંકવાદીઓ
આવ્યા. એક પછી એક િશક્ષકોએ
તેમના નામ પૂછયા જે બાદ સતીન્દર
કૌર અને દીપક ચંદને અલગ કયાર્
અને તેમની હત્યા કરી નાખી હતી.

આતંક�એ શ્રીનગરમાં 100
લોકોની યાદી તૈયાર કરી

આતંકવાદીઓ કાશ્મીરમાં રહ�તા લઘુમતીઓને
ટાગ�ટ કરી રહ્યા છ� જેથી હવે નેશનલ
િસકયુ�રટી એડવાઈઝર અિજત દોભાલ એ�ક્ટવ
થયા છ�. બે િશક્ષકોની હત્યા બાદ �હ મંત્રી
અિમત શાહ� બેઠક બોલાવી હતી. જેમાં અિજત
દોભાલ સિહતના અિધકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.
બેઠકમાં આતંક�ઓએ દ�શના 100 લોકોની યાદી
તૈયાર કરી હોવાની એજન્સીઓએ જણાવ્યું હતું.
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કેનેડા

US સરહદ બંધ થતા શિયાળુ મુસાફરી યોજનામાં વિઘ્ન સંભવ
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ટોરોન્ટો
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની જમીની સરહદ હજુ પણ બિન-આવશ્યક
મુસાફરી માટે બંધ હોવાથી નિષ્ણાતો કહે છે કે, કેટલાક કેનેડિયન
સ્નોબર્ડે સતત બીજો શિયાળો ઘરમાં જ કાઢવો પડશે એવું લાગી રહ્યું
છે. 21 ઓક્ટોબરે યુ.એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી માટે
એ જાહેર કરવાની અંતિમ મર્યાદા છે કે શું તે કેનેડા-યુ.એસ.ની જમીની
સરહદ પર આ મુસાફરી પ્રતિબંધોને હળવો કરવાની યોજના ધરાવે છે
કે આ પ્રતિબંધને વધુ 30 દિવસ માટે લંબાવવાની યોજના ધરાવે છે.
કોઈ ચોક્કસપણે જાણતું નથી કે, યુ.એસ.એ જમીન સરહદ કેમ બંધ
રાખી છે. જ્યારે કેનેડિયનો હજી પણ હવાઈ માર્ગે ત્યાં જઈ શકે છે.
પરંતુ ટોરોન્ટો ટ્રાવેલ ઈન્સ્યોરન્સ બ્રોકર માર્ટિન ફાયરસ્ટોન કહે છે કે,
તે પોતાના ગ્રાહકોને વિશ્વાસ રાખવા કહે છે કે સરહદ ઓક્ટોબરમાં
ફરી ખુલશે. જેમ જેમ વધુ અમેરિકનો અને કેનેડિયનોને રસી લઇ રહ્યા

છે તેમ, કેનેડિયન સ્નોબર્ડ્સ એસોસિયેશન (CSA) કહે છે કે તે આશા
રાખે છે કે, આ શિયાળામાં મોટાભાગના સ્નોબર્ડ દક્ષિણની મુસાફરી
કરી શકશે. સી.એસ.એ.ના પ્રવક્તા ઇવાન રાચકોવ્સ્કીએ મીડિયાને એક
ઇમેઇલમાં જણાવ્યું હતું કે, કેનેડિયન સ્નોબર્ડ્સ યુ.એસ.માં પરત ફરવા

માટે ઉત્સાહ અનુભવી રહ્યા છે. પરંતુ વર્તમાન પ્રતિબંધ ફરી એક વખત
તેમની યોજનાઓને અવરોધે છે. રાચકોવ્સ્કીએ બુધવારે કહ્યું હતું કે “70
ટકાથી વધુ કેનેડિયન સ્નોબર્ડ્સ કેનેડિયન વાહનોમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
જાય છે. પરંતુ યુએસ જમીન સરહદ બંધ હોવાથી આ પ્રવાસીઓમાં
નિરાશાનું કારણ બની રહ્યું છે. રાચકોવ્સ્કીએ કહ્યું હતું કે “સીએસએએ
બાઇડેન વહીવટીતંત્રને જમીન સરહદ પરના વર્તમાન પ્રતિબંધો
હટાવવા માટે રજૂઆત કરી છે. કારણ કે, કેનેડિયન સરકારે આ વર્ષની
શરૂઆતમાં અમેરિકન પ્રવાસીઓનું સંપૂર્ણ રસીકરણ કર્યું હતું.” બાઇડેન
વહીવટીતંત્રે સપ્ટેમ્બરમાં જાહેરાત કરી હતી કે, મોટાભાગના પુખ્ત
વિદેશી નાગરિકોએ નવેમ્બરની શરૂઆતમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ મુસાફરી
કરવા માટે COVID-19 સામે સંપૂર્ણ રસીકરણ કરાવવું પડશે. જો
કે, આ નવી નીતિમાં ખાસ કરીને જમીન સરહદ પરની મુસાફરીને કેવી
રીતે અસર કરશે તે અંગે કોઈ વિગતો આપવામાં આવી નથી.

ટોરોન્ટોમાં બરફ પડવાની શક્યતા
કેનેડિયનો દ્વારા અજાણતામાં જોખમી વધી
ઃ હવામાન ખાતાની આગાહી
વિસ્તારમાં થઈ રહેલી મકાનની ખરીદી
3,25,000 મકાન�ો ભારે વરસાદ, પૂર વગેરેન�ો સામન�ો કરી શકે તેમ નથી: અહે વાલ

ટોરોન્ટો
કેનેડીયન
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
ફોર
ક્લાઇટમેટ ચેન્જ સંસ્થાના એક અહેવાલ
અનુસાર કેનેડાના લોકો અજાણતામાં
જોખમી પર્યાવરણવાળા વિસ્તારોમાં
મકાનો ખરીદી રહ્યાં છે તથા માળખાગત
સુવિધાઓનું બાંધકામ કરી રહ્યાં છે.
તેથી દર વર્ષે અબજો ડોલર્સનું નુકસાન
થાય છે.
ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સિનીયર રિસર્ચ
એસોસિએટ્સ ડાયનેલ ક્લાર્ક જણાવે
છે કે, લોકોમાં પર્યાવરણ પરિવર્તન વિષે

ઘણી ઓછી સમજણ છે. જાહેર જનતાને
હાલમાં પુર, જંગલમાં લાગતી આગ
અથવા પરમેફ્રોસ્ટ થાઉના જોખમનો
ખ્યાલ નથી. પર્યાવરણના જોખમથી
પરિચિત નથી. દાખલા તરીકે નિર્ણય
લેનારાઓ, રોકાણ કરનારાઓ અને
ઉપભોક્તાઓને માટે માહિતી હોવા
છતાં તેમને પુરી પાડવામાં આવતી
નથી. સંશોધકો જે.બી. મેનેજમેન્ટ કંપની
પાસેથી ફી આપીને પર્યાવરણ સબંધી
આંકડાઓ મેળવે છે. તે મુજબ કેનેડામાં
3,25,000 મકાનો ભારે વરસાદ, પૂર

વગેરેનો સામનો કરી શકે તેમ નથી.
આ ઉપરાંત બીજા 6,25,000 મકાનો
નદી કાંઠાની બહાર ધસમસતા પાણીનો
સામનો કરી શકે તેમ નથી. મિલકત
ધારકો જાણતા હોય છે કે તેઓ ખરેખરાં
પુરનો સામનો કરી રહ્યા છે એમ આ
અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે. રિયાન
નેશનો એક અહેવાલ જણાવે છે કે
જે.બી.એસ.ના નકશામાં પણ ચોક્કસ
માહિતી હોતી નથી અને તેને પરિણામે
કોઈ ચોક્કસ એક ઘરને નુકશાન થશે કે
કેમ તે જાણી શકાતું નથી.

કેલગેરીના ઉમેદવારને ૧૮ માસની કેદ

ટોરોન્ટો
કેવિન જે. જોન્સનને પેરેમાઉન્ટ ફાઈન ફુડસના
માલિકની બદનક્ષી નહીં કરવાના બે વર્ષ પહેલાના
જજના આદેશનો ભંગ કરી તેમને ત્રાસવાદી અને
બેબી કિલર તરીકે સંબોધન કરવા બદલ અદાલતે ૧૮
માસની કેદની સજા ફટકારી હતી. ટોરોન્ટોના દાનવીર
અને રેસ્ટોરાં ઉદ્યોગના અગ્રણી મોહમ્મદ ફકીહની
બદનક્ષી બદલ ઓન્ટેરિયોના જજે વર્ષ ર૦૧૯માં
અટકી જવા અને બદનક્ષી નહીં કરવા આદેશ કર્યો
હતો. ઓન્ટેરિયોની સુપીરીયર કોર્ટના જસ્ટીસ જેન
ફગ્યુસને જોન્સનને ફકીહની બદનક્ષી કરવા બદલ
ર.પ મિલીયન યુ.એસ.ડોલરનું વળતર ચુકવી દેવા
પણ આદેશ કર્યો હતો. જે તેમણે જુલાઈ ર૦૧૭થી
સતત પોતાની વેબસાઈટ ઉપર વીડિયો અને પોસ્ટ
મુકીને કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. જજે પોતાના ચુકાદામાં
નોંધ્યું હતું કે, જોન્સને માત્ર જાતિવાદી અભિગમ

રાખીને ફકીહને નિશાન બનાવીને હેટ સ્પીચ શરૂ કરી
એ યોગ્ય નથી. જસ્ટીસ ફ્રેડ માયર્સે સોમવારે કહ્યું હતું
કે, જોન્સનને ચોથી જાન્યુઆરીથી શરૂ થાય એ રીતે
ત્રણ માસની સજા જુદા કારણોસર કરવામાં આવી છે
અને બાકીની એમના રાજકીય આશય માટેના વિચારો
પ્રદર્શિત કરવા બદલ કરવામાં આવી છે. જુલાઈ
માસમાં પણ જોનસ્ટનને બે અદાલતોએ તેમને પોતાના
અનુયાયીઓને કોવિડ-૧૯ના પ્રસારને અટકાવવામાં
મદદરૂપ નહીં થવા માટે ઉશ્કેરવાના આરોપસર
ગુનેગાર ઠરાવી ૪૦ દિવસની કેદની સજા ફટકારી
હતી. એમણે કેલગેરીના મેયરપદ માટે ઉમેદવારી
પણ કરી હતી. પરંતુ જજે સજા ફટકારી હોવાથી હવે
એ ચૂટણીમાં ભાગ નહીં લઈ શકે. જજે કહ્યું હતું કે,
જો ફકીહ જેવી વ્યકિત સામે જાતિવાદી ટીપ્પણીઓ
કરવામાં આવશે તો કેનેડામાં તેઓ સુરક્ષિત છે એવો
ભરોસો કેવી રીતે આપી શકાય.

24 અને 31 ઓ��કટ�ોબરથી
અસર વર્તાવવાની સંભાવના
ટોરોન્ટો

ટોરોન્ટોના રહેવાસીઓ ફરી એક
વખત તેના શહેરમાં પહેલી વખત બરફ
પડવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે અને તેને
માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. ગયા વર્ષે પણ
નવેમ્બરની પહેલી તારીખે મોસમની
પહેલી બરફ વર્ષા થઇ હતી. એવું લાગે
છે કે, આ વર્ષે મોસમની પહેલી બરફવર્ષા
7મી નવેમ્બરના રોજ પડશે. ઓલ્ડ ફાર્મર્સ
ઍલમેનક તરફથી લાંબા સમય માટે
હવામાનની આગાહી કરવામાં આવી છે
તે મુજબ ટોરોન્ટોમાં છેલ્લા બે વર્ષ કરતા

પહેલી બરફવર્ષા વહેલી થશે. લાંબા સમય
માટે હવામાનની આગાહી કરનારાઓ
જણાવે છે કે, દક્ષિણ ટોરોન્ટો અને તેની
આજુ-બાજુના વિસ્તારોમાં વરસાદ
પડવાની, ભારે ઠંડી તથા બરફવર્ષાની
શક્યતા જણાય છે. જેની અસર 24
અને 31 ઓક્ટોબરના રોજ જણાશે.
જોકે આ વિસ્તારમાં પહેલી બરફવર્ષા
નહિ પરંતુ છૂટી છવાઈ બરફવર્ષા હશે
તથા ઉષ્ણતામાનનો પારો ઊંચો રહેશે
અને 20-30 નવેમ્બર પહેલા ઠંડી
વધવાની શક્યતા દેખાતી નથી. ખેડૂતો
તરફથી કરવામાં આવતી હવામાનની આ
આગાહીનો આધાર અને વલણ લાંબા
સમયની ગણતરી ઉપર હોય છે જે વધુ
ચોક્કસ આગાહી ગણાય છે.

કેનેડા
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NYCO દ્વારા ગાંધીજીની જન્મજયંતીની ઉજવણી
ગાંધીજીના સિદ્ધાંત�ો અને આ�દર્શોને જીવનમાં ઉતારવા અપીલ કરાઈ, ટ્રુડ�ોએ� પત્ર લખી NYCOને શૂભેચ્છા પાઠવી

ઓન્ટેરિયો
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી 20મી
સદીના મહાન વ્યક્તિઓમાંના એક
હતા. 2 ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીજીની
જન્મજયંતી નિમિત્તે સવારે, જીટીએ
(ગ્રેટર ટ્રોન્ટો એરિયા)ના દક્ષિણ
એશિયન સમુદાયના લગભગ 100
સભ્યો વિષ્ણુ મંદિરના શાંતિ ઉદ્યાનમાં
ભેગા થયા હતા. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર
મહાસભાએ 2007માં એક ઠરાવ
દ્વારા 2 ઓક્ટોબરને મહાત્મા ગાંધીના
જન્મદિવસને અનુરૂપ આંતરરાષ્ટ્રીય
અહિંસા દિવસ તરીકે ઉજવવા નિર્ણય
કર્યો હતો. NYCOના સ્થાપક,
એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ચિંતન ભાવસારે
પોતાની શરૂઆતની ટિપ્પણીમાં જાહેરાત
કરી હતી કે, “આ પ્રસંગ આપણા
યુવાનોના મનને સમૃદ્ધ બનાવશે,

તેમને મહાત્મા ગાંધીજીએ શીખવેલા
ઉચ્ચ આદર્શો અને નૈતિકતા શીખવામાં
મદદ કરશે.” કેનેડામાં પ્રથમ વખત,
NYCOએ રમેશચંદ્ર ત્રિવેદી, ભૂતપૂર્વ
સંયોજક કોચરાબ આશ્રમ, અમદાવાદ,
ભારત દ્વારા પેટી ચક્ર (બોક્સ સ્પિનિંગ
વ્હીલ)નું જીવંત પ્રદર્શન રજૂ કર્યું

ન્યાયિક ગણતરીના અંતે લિબરલ્સે
ક્યૂબેકમાં વધુ એક સીટ જીતી લીધી
અત્યાર સુધીના
પરિણામ�ોમાં લિબરલે
જીતેલી બેઠક�ોની સંખ્યા
120 ઉપર પહોંચી

ઓટ્ટાવા
ફેડરલ લિબ્રલ્સે કહ્યું હતું કે, ન્યાયિક
ગણતરીના ફળસ્વરૂપ અમે ક્યૂબેકમાં
એક બીજી બેઠક જીતી લીધી છે.
ન્યાયિક ગણતરીના અંતે વર્તમાન સાંસદ
બ્રેન્ડા શનાહનને ચેટૌગુએ-લેકોલેની
બેઠક પર બ્લોક ક્યૂબેકોઇસના તેમના
હરીફ કરતા 12 મત વધારે મેળવ્યા
હતા. જેથી તેમને વિજયી જાહેર કરાયા
હતા અને તેઓ ફરીથી હવે સંસદમાં
જોવા મળશે. આ ગણતરીએ 20
સપ્ટેમ્બરના રોજ જાહેર થયેલા ચૂંટણીના
પરિણામોને પલટાવી નાખ્યા છે. જેમાં
શનાહનને બ્લોક ક્યૂબેકોઇસના હરીફ
પેટ્રિક ઓહારા સામે 286 મતોથી
હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
પુનઃ ગણતરીના અંતે જસ્ટિન ટ્રુડોની
લિબરલ પાર્ટી દ્વારા જીતવામાં આવેલી

હતુ. નટરાજ યુવા સાંસ્કૃતિક સંગઠન
(NYCO), પ્રમુખ, ચિંતન ભાવસાર,
અને મુખ્ય મહેમાનોએ દીપ પ્રાગટ્ય
વિધિ કરી હતી. જયારે મહાનુભાવોમાં
ભારતના હાઈ કમિશનર અજય
બિસારિયા અને ભારતના કોન્સ્યુલ
જનરલ, ટોરોન્ટો - અપૂર્વ શ્રીવાસ્તવ

ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સમારોહમાં જોડાયેલા અન્ય વિશેષ
મહેમાનોમાં વિષ્ણુ મંદિરના સ્થાપક
Dr.. દુબે અને પેનોરમા ઇન્ડિયાના
સુમીતા કોહલી, પ્રભા સુભદ્રા દ્વારા
વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહિયે ગીતના
લાઇવ ગાયન કરાયુ હતુ. ઇવેન્ટમાં,

પ્રેક્ષકોએ કેનેડિયન અને ભારતીય
રાષ્ટ્રગીતનું આદરપૂર્વક પઠન કર્યું હતુ.
આ તકે વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ
NYCOને પત્રમાં શુભેચ્છાઓ મોકલી
હતી. પત્રમાં ટ્રુડોએ લખ્યું હતુ કે,
કેનેડિયનો માટે અને વિશ્વભરના લોકો
માટે મહાત્મા ગાંધી અને તેમના ઉપદેશો
મહત્વના છે. એકબીજા સાથે શાંતિથી
રહેવા માટે આપણે કેવી રીતે પોતાનો
ભાગ ભજવી શકીએ છીએ તે બાબત
ગાંધીજીના જીવનમાંથી શીખી શકાય છે.
પત્રમાં વધુમાં જણાવાયુ હતુ કે, આ વર્ષે,
કેનેડાએ પણ COVID-19 રોગચાળા
સહિતના નોંધપાત્ર પડકારોનો સામનો
કર્યો છે. તેમ છતાં, જ્યારે અમારી
ઉજવણી અગાઉના વર્ષોથી ભિન્ન હોઈ
શકે છે, તેમ છતાં તેઓ સમાન મહત્વ
અને અર્થ ધરાવે છે.”

સરકારી કર્મચારીઓ અને સ્થાનિક મુસાફરો
માટે ફેડરલ સરકારે રસી ફરજીયાત કરી દીધી
વિમાન અથવા ટ્રેન માટે નાગરિકે રસી મુકાવ્યાન�ો પુરાવ�ો રજૂ કરવ�ો પડશે

બેઠકોની કુલ સંખ્યાનો આંકડો 160
ઉપર પહોંચ્યો છે. તેમ છતાં આમાંથી
ટોરોન્ટોની સ્પાડિના-ફોર્ટ યોર્કના વિજેતા
કેવિન વુઓંગ ભુતકાળમાં તેમના ઉપર
લાગેલા જાતીય સતામણીના આરોપોનો
ખુલાસો પાર્ટી સમક્ષ કરી નહીં શકતા
તેમને પડતા મુકવામાં આવ્યા છે અને
તેઓ સ્વતંત્ર સંસદ તરીકે બેસશે. આ
પરિણામથી લિબરલ્સની ક્યૂબેકમાં
બેઠકની કુલ સંખ્યા 35 જેટલી થઇ છે,
જે 2019માં પણ સમાન હતી. બ્લોકે
પણ 2019ની જેમ તેમની 32 બેઠકો આ
વખતની ચૂંટણીમાં પણ જાળવી રાખી છે.
આ ચૂંટણીના અંતે બહુમતી માટે જોઈતી
170 બેઠકો કરતા 10 બેઠકો ઓછી
મળતાં ટ્રુડોની લઘુમતી સરકાર આકાર
લેશે તેવી શકયતા દેખાઈ રહી છે.

ઓટ્ટાવા
“મહત્વના “ ફેડરલ સરકારી
કર્મચારીઓએ 29 ઓક્ટોબર સુધીમાં
કોવિડ-19 સામે સંપૂર્ણ રસીકરણ કરાવવું
પડશે અથવા 15 નવેમ્બર સુધી પગાર
વગરની રજા ઉપર જવાનો સામનો કરવો
પડશે. આ ઉપરાંત જે કોઈ નાગરિક
કેનેડામાં વિમાન અથવા ટ્રેનમાં મુસાફરી
કરવા માંગે છે તેણે સાબિત કરવું પડશે
કે, તેમને 30 ઓક્ટોબર સુધીમાં રસી
આપવામાં આવી છે.
વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડો અને નાયબ
વડા પ્રધાન ક્રિસ્ટિયા ફ્રીલેન્ડે બુધવારે નવા
કોવિડ -19 રસી આદેશની વિગતોની
રૂપરેખા આપી હતી. આ નવી નીતિ
267000 જેટલા ફેડરલ કર્મચારીઓ કે
જેઓ ઓફિસમાં રહીને અથવા ઓફિસથી
દૂર રહીને અથવા કેનેડાની બહારથી કામ
કરે છે, તે બધાને જ લાગુ પડશે.
આ યોજના એવા લોકોમાં તફાવત કરે
છે જેઓ સંપૂર્ણ રસીકરણ કરવામાં અસમર્થ

છે અને જેઓ રસીકરણ કરવા તૈયાર નથી.
અમુક લોકો જેમને તબીબ દ્વારા પ્રમાણિત
કરવામાં આવ્યા હોય કે પછી કોઈ ધાર્મિક
કારણો હોય એવા લોકોને આમાંથી મુક્તિ
આપવામાં આવશે.
પગાર વિનાની રજા પર મુકવા ઉપરાંત
જે કર્મચારીઓ તેમની રસીકરણની સ્થિતિને
પ્રમાણિત કરતા નથી, અથવા તેઓનું
રસીકરણ નથી થયું તે પ્રમાણિત નથી
કરતા, તેઓને COVID-19 રસીકરણ
પર ઓનલાઇન તાલીમ સત્ર લેવાની જરૂર
રહેશે. તેઓ તેમના કાર્યસ્થળ અથવા
કાર્યસ્થળથી દૂર યોજાતી કોઈપણ ઇવેન્ટ્સ
અથવા મીટિંગ્સમાં પણ ભાગ લઇ શકશે
નહીં. તેઓના કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા અને
અન્ય કોઈ વ્યવસાયિક કામ માટે મુસાફરી
કરવા પર પ્રતિબંધ રહેશે.
ફરજિયાત
રસીકરણ
નીતિમાં
આર.સી.એમ.પી., તેમજ સંપૂર્ણ સમયના
કર્મચારીઓ, છૂટક કામ કરનારા કામદારો,
વિદ્યાર્થીઓ અને સંઘીય વિભાગો,

એજન્સીઓ, અને આરોગ્ય વિભાગ,
વેટરન્સ અફેર્સ કેનેડા, સર્વિસ કેનેડા,
કેનેડાની જાહેર આરોગ્ય એજન્સી, કેનેડાની
કરેક્શનલ સર્વિસ અને કેનેડા બોર્ડર
સર્વિસીસ એજન્સીનો સમાવેશ થાય છે.
નવા નિયમો કેનેડિયન સશસ્ત્ર દળોના
સભ્યોને લાગુ પડતા નથી. જો કે, ફ્રીલેન્ડે
કહ્યું હતું કે, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ તેના
પોતાના પરિમાણો હેઠળ રસીકરણને
ફરજિયાત બનાવવા માટે આગળ વધશે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે
આ નીતિ બેંકો જેવા સંઘીય-નિયંત્રિત
કાર્યસ્થળોના તમામ કર્મચારીઓને લાગુ
પડતી નથી, ત્યારે સરકાર દ્વારા “આ
ક્ષેત્રોમાં કામદારો માટે રસીકરણને
પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે તેના માટે
તેમની સાથે કામ કરી રહી છે.
ફ્રીલેન્ડે કહ્યું હતું કે “અમે ફેડરલ
પબ્લિક સર્વિસમાં કામ કરતા લોકો, તેમના
પરિવારો અને તેમના સમુદાયોની સુરક્ષા
માટે આ પગલું લઈ રહ્યા છીએ.

કેનેડિયન ઉદ્યોગો અને વ્યવસાયમાં કર્મચારીની તંગીની સમસ્યા

ટોરોન્ટો
કોવિડ-19 રોગચાળાની આર્થિક અસરો
કામદારોને શોધવા સંઘર્ષ કરી રહેલા વ્યવસાયોને
પરેશાન કરી રહી છે. કારણ કે, વર્તમાનમાં
કર્મચારીની અછતના કારણે અમુક ક્ષેત્રો ઠપ
થઇ ગયા છે. મોટા અને નાના બંને વ્યવસાયોમાં
સંચાલકોને સ્ટાફ શોધવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે.
નોકરીદાતાઓ વધારે વેતન, બોનસ અને
સાનુકૂળ સમય જેવા વધુ પ્રોત્સાહનો કામદારોને
આકર્ષવા માટે આપી રહ્યા છે. જો કે, જે ઉદ્યોગો
મહિનાઓના લોકડાઉન બાદ નુકસાની ભરપાઈ
કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તે અંગે કેનેડિયન
ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિપેન્ડન્ટ બિઝનેસના જેસ્મિન
ગુનેટ કહે છે કે, લાભો વિકલ્પ ન હોઈ શકે. ગિનેટે
અગાઉ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે “આ સમયે
માત્ર 40 ટકા નાના ઉદ્યોગો સામાન્ય વેચાણ કરી
રહ્યા છે. તેથી વેતન વધારવું એ બધા વ્યવસાયો

વધારે વેતન,
બ�ોનસ અને
સાનુકૂળ સમય
જેવી ઓ��ફર
શરુ કરાઈ

માટે શક્ય બાબત નથી. બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ બેંક
ઓફ કેનેડા (BDC) તરફથી ગયા અઠવાડિયે
પ્રકાશિત થયેલા નવા સંશોધનમાં કહેવામાં આવ્યું
છે કે, 64 ટકા કેનેડિયન વ્યવસાયિકો કહે છે કે,
કર્મચારીની અછત તેમની વૃદ્ધિને મર્યાદિત કરી રહી
છે. સ્ટેટિસ્ટિક્સ કેનેડા અનુસાર, 2021ના બીજા
ક્વાર્ટરમાં 731,900 નોકરીની જગ્યાઓ હતી.

સ્ટેટકેને કહ્યું હતું કે, આ જગ્યાઓ તમામ પ્રાંતોમાં
જોઈ શકાય છે. જેમાં સૌથી વધુ વધારે ક્યૂબેક,
ઓન્ટેરિયો અને બી.સી.માં એકંદરે, ડેલોઇટ
કેનેડા કહે છે કે, 30.3 ટકા કેનેડિયન વ્યવસાયિકો
કર્મચારીની અછતનો સામનો કરી રહ્યા છે.
ટ્રેવિન સ્ટ્રેટને (આર્થિક સલાહકાર નેતા અને
ડેલોઇટ કેનેડાના ભાગીદાર)એ જણાવ્યું કે,

ફાઇનાન્સ, ઇન્શ્યોરન્સ અને રિયલ એસ્ટેટ જેવા
વર્ક-ફ્રોમ-હોમ મોડેલ તરફ વળવા માટે સક્ષમ એવા
ક્ષેત્રોએ સમગ્ર રોગચાળા દરમિયાન “નોંધપાત્ર
નોકરી વૃદ્ધિ” જોઈ છે. સ્ટ્રેટોને મંગળવારે એક
ઇમેઇલમાં જણાવ્યું હતું કે, “બીજી બાજુ, આવાસ
અને ખાદ્ય સેવાઓ, પરિવહન અને મનોરંજન
અને પર્યટન જેવા ભૌતિક હાજરી પર આધાર
રાખતા સખત ક્ષેત્રો સુધી વધારે માઠી અસર
થઇ છે અને હજુ પણ જ્યાં સુધી આ મહામારી
સંપૂર્ણ રીતે સમાપ્ત ના થાય ત્યાં સુધી આ ક્ષેત્રો
પર અસર જોવા મળશે. જ્યારે ઘણા ઉદ્યોગોએ
કોવિડ-19 વચ્ચે નિયમિત કાર્યક્ષમતા પર પાછા
ફરવા માટે સંઘર્ષ કર્યો છે. ડેટા બતાવે છે કે, આ
ક્ષેત્રોમાં કેનેડામાં સૌથી વધુ નોકરીની જગ્યાઓ છે.
જેમાં હોસ્પિટાલિટી એન્ડ ફૂડ સર્વિસ, હેલ્થ કેર,
મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન, રિટેલ ટ્રેડ તથા
ટ્રકિંગનો સમાવેશ થાય છે.
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તંત્રી સ્થાનેથી

લખીમપુર હત્યાકાંડઃ સામંતશાહીમાં
જીવતા નેતાપુત્રની ધૃણાસ્પદ કરતૂત

કે

ન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે પસાર કરેલા ત્રણ
કૃષિ કાયદા સામે ખેડતૂ સંગઠનોનો વિરોધ
દોઢેક વર્ષ પછી પણ અકબંધ છે. મોદી સરકારને
હતુ કે, ખેડતૂ ો બે-પાંચ
મહિનામાં બધુ ભૂલી
જશે. અને પરત
પોતોના ઘરે ચાલ્યા
જશે. પરંતુ મોદી
સરકારની ગણતરી
સાવ ઉધી પડી છે.
કિસાન આંદોલનને
તંત્રી - પ્રકાશક કારણે ભારત જ
નહીં, કિન્તુ અમેરિકા,
સ્વદેશ
કેનડે ા સહિતના અનેક
દેશમાં મોદી સરકારની ઈમેજ ખરડાઈ રહી છે.
સરકાર સામે ઉઠતા અવાજને દબાવી દેવાની
નીતિથી અમેરિકા અને કેનડે ા જેવા દેશો ભારતને
સલાહ આપવા માંડ્યા છે. હવે ખેડતૂ ોના
વિરોધને દબાવી દેવા માટે ભાજપની સરકારો
બળપ્રયોગ કરવા માંડી છે. રવિવારે ઉત્તર
પ્રદેશના લખીમપુર ખીરીમાં બનેલી ઘટનાએ
આખા દેશને હચમચાવી દીધો છે.
લખીમપુર ખીરીમાં રવિવારે બનેલી ઘટનામાં
ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ
મૌર્યનો વિરોધ કરવા જઈ રહેલા ખેડતૂ ો પર
કેન્દ્રીય પ્રધાન અજય મિશ્રાના પુત્ર આશિષ
મિશ્રાએ કાર ચડાવી દીધી હતી. આશિષ
મિશ્રાના પિતા અજય મિશ્રા કેન્દ્ર સરકારમાં
રાજ્ય કક્ષાના ગૃહ પ્રધાન છે. રવિવારે
લખીમપુર ખીરીમાં તેમનો કાર્યક્રમ હતો અને
નાયબ મુખ્યમંત્રી કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય તેમાં હાજરી
આપવાના હતા. જેની સામે ખેડતૂ ોએ પોતાની
સમસ્યાઓ અંગે ધ્યાન દોરવા મૌર્યનો વિરોધ
કરવાનું નક્કી કર્યું હતુ. અજય મિશ્રાએ દીકરા
આશિષને મૌર્યને લેવા મોકલ્યો હતો. આ
દરમિયાન રસ્તા પરથી જતા ખેડતૂ ોએ સૂત્રોચ્ચાર
શરૂ કર્યા તેમાં આશિષ મિશ્રાએ મગજ પરથી
કાબુ ગુમાવ્યો ને ખેડતૂ ો પર કાર જ ચડાવી
દીધી.
આશિષ મિશ્રાએ ચાર ખેડતૂ ોને કચડીને
મારી નાંખ્યા પછી પોતે તો ભાગવામાં સફળ
રહ્યો. આ ઘટના બાદ ભડકેલા ખેડતૂ ોના હાથે
મિશ્રાના કાફલાની એક કાર ચડી ગઈ અને
તેમણે આ કાર સળગાવી દીધી. તોફાને ચડેલાં
લોકોને રોકવા માટે પોલીસે કરેલા ગોળીબારમાં
બીજા પાંચ લોકોનાં મોત થયાં હતા. આમ આ
ઘટનામાં કુલ નવ લોકોના મોત થયા. ઘટના
બાદ લખીમપુર ખીરીમાં પણ તોફાનો શરૂ થઈ
ગયાં. મોકાનો લાભ લેવા માટે સમાજવાદી
પાર્ટી અને કૉંગ્રેસ સહિતના રાજકીય પક્ષો પણ
મેદાનમાં આવી ગયા. તેના કારણે સોમવાર
સવાર સુધીમાં તો મુદ્દો બરાબર ગરમ થઈ
ગયો. બીજી તરફ યોગીએ એક તરફ ઉચ્ચ
પોલીસ અધિકારીઓને મોકલીને ખેડતૂ ોને
મનાવવાની મથામણ શરૂ કરી તો બીજી તરફ
રાજકીય રંગ આપવા મેદાને પડેલા અખિલેશ
યાદવ, પ્રિયંકા ગાંધી વગેરને ે નજરકેદ કરી દીધાં
કે જેથી લખીમપુર ના જઈ શકે. યોગીએ આ
કાંડની નિષ્પક્ષ તપાસનું પણ વચન આપ્યું અને
આશિષ મિશ્રા સામે ખૂનનો કેસ પણ દાખલ
કરાવી દીધો. યોગીની આ વ્યૂહરચના કારગર
સાબિત થઈ છે અને ચોવીસ કલાક કરતાં તો
ઓછા સમયમાં બધું શાંત પડી ગયુ.ં
આશિષ મિશ્રાની કારથી કચડાઈ મરેલા
ખેડતૂ ોનાં સગાં પહેલાં તો મૃતદેહો સ્વીકારવા
જ તૈયાર નહોતા પણ પોલીસે સમજાવ્યા પછી
નરમ પડ્યા. બાકી હતું તે યોગી સરકારે જે ચાર
ખેડતૂ મોતને ભેટ્યા હતા એ બધાંના પરિવારોને
૪૫-૪૫ લાખ રૂપિયા આપવાનું એલાન
કરી દીધુ.ં આ સિવાય તેમના પરિવારોમાંથી
એક-એક વ્યક્તિને સરકારી નોકરી આપવાનું
વચન પણ આપી દીધુ.ં પોલીસની ધોકાવાળી

અને તોફાનોમાં જેમના હાથ-પગ ભાંગ્યા હતા
એ બધાંને દસ-દસ લાખ રૂપિયા આપવાનું
આશ્વાસન આપીને યોગીએ મામલો થાળે પાડવા
મથામણ કરી.
પરિણામે લખીમપુર ખીરીમાં તોફાનો શાંત
પડી ગયાં. આ તોફાનોને કારણે ભવિષ્યમાં શું
અસર પડશે એ કહેવું અત્યારે વહેલું ગણાય પણ
હાલ પૂરતો આ મામલો ટાઢો પડી ગયો છે. જો
કે યોગીની ખરી કસોટી હવે છે. આ ઘટનાએ
સાબિત કર્યું છે કે આ દેશમાં રાજકારણીઓનો
એક વર્ગ હજુ સામંતશાહી માનસિકતામાં જ
જીવે છે. જૂના જમાનામાં રાજા અને તેમના
ભાયાતો પોતાની સામે અવાજ ઉઠાવનારને
દબાવી દેવા માટે અત્યાચારો કરતા હતા. એ
લોકો એમ જ માનતા કે લોકો તો કીડા-મકોડા
છે અને તેમને પોતાની સામે બોલવાનો કોઈ
અધિકાર નથી. અજય મિશ્રાનો દીકરો આશિષ
આ જ માનસિકતા ધરાવે છે. મારો બાપ કેન્દ્રમાં
ગૃહ મંત્રી છે, તેથી મારું કોઈ કશું ઉખાડી શકે
તેમ નથી, એવા મદમાં તેણે ખેડતૂ ો પર કાર
ચડાવી દીધી હતી. આશિષ મિશ્રાએ જે કંઈ કર્યું
એ ઘૃણાસ્પદ હત્યાકાંડ છે અને એ બદલ તેને
સજા મળવી જરૂરી છે. યોગીની અસલી કસોટી
આશિષ મિશ્રાને સજા કરાવવામાં છે.
યોગીએ સાબિત કરવું જોઈએ કે, પોતાના
રાજમાં લોકોને આ રીતે મારી નાંખીને કોઈ
છટકી ના શકે. યોગી પોતાને કાયદો અને
વ્યવસ્થાના રક્ષક ગણાવે છે. પોતાના શાસનના
કારણે ગુડં ા ફફડે છે અને અપરાધીઓને પેશાબ
છૂટી જાય છે એવી વાતો કરે છે. લખીમપુર
ખીરી ઘટનામાં તેમણે આ વાત સાબિત કરવી
જોઈએ. જો કે, યોગી માટે આ કામ કપરું છે
પણ અશક્ય નથી. અજય મિશ્રા ભાજપનો
નેતા છે અને કેન્દ્રીય મંત્રી છે. સ્વાભાવિક રીતે
જ એ પોતાના દીકરાને બચાવવા પૂરી તાકાત
લગાવી જ દેશ.ે બલકે અત્યારથી તેણે એ ધંધો
શરૂ કરી જ દીધો છે. અજય મિશ્રા એવી રેકર્ડ
વગાડે છે કે, આ ઘટના બની ત્યારે મારો દીકરો
તો ત્યાં હતો જ નહીં. મિશ્રાના કહેવા પ્રમાણે,
લોકો મારા પુત્રને ખોટો બદનામ કરી રહ્યા છે.
અજયના કહેવા પ્રમાણે આશિષ ગામના દંગલ
કાર્યક્રમમાં હતો અને આ કાર્યક્રમમાં પ્રશાસનિક
અધિકારી પણ હાજર હતા. આ કાર્યક્રમની
ફોટોગ્રાફી અને વીડિયોગ્રાફી પણ થઈ હોવાનો
તેમનો દાવો છે. મિશ્રા જેવા લોકો માટે ખોટા
પુરાવા ઊભા કરવા મોટી વાત નથી. દરમિયાન
ગુરુવારે ખીરી હિંસામાં સામેલ આશીષ પાંડે
અને લવ કુશને પકડીને પોલીસે પુછપરછ શરુ
કરી દીધી હતી.
બીજી તરફ હિંસાના કેસમાં હવે સરકારે
તપાસ માટે એક ઈક્નવાયરી કમિશન
બનાવ્યુ છે. જેના અધ્યક્ષ તરીકે હાઈકોર્ટના
પૂર્વ જજ પ્રદીપ કુમાર શ્રીવાસ્તવની નિમણૂકં
કરવામાં આવી છે. આ કમિશન એક સભ્યનુ
જ હશે. આ કમિશન બે મહિનામાં તપાસ
પૂરી કરશે. આ દરમિયાન જરૂર લાગશે તો
તેના સમયગાળામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે.
દરમિયાન આ ઘટનાનો વધુ એક વિડિયો
ગઈકાલે સામે આવ્યો હતો. જેમાં થાર જીપ
ખેડતૂ ોને કચડી નાંખતી નજરે પડે છે. ખેડતૂ ો
હાથમાં કાળા ઝંડા સાથે માર્ચ કરી રહ્યા છે અને
એ દરમિયાન પાછળથી ઝડપથી થાર ગાડી
આવે છે અને ખેડતૂ ોને કચડીને તેમના પરથી
પસાર થતી દેખાય છે. આવા સંજોગોમાં સમગ્ર
ઘટનાની યોગ્ય તપાસ નહીં થાય તો આવનારા
દિવસોમાં ભાજપ સરકારની છબી વધુ ખરડાશે
અને દેશ દુનિયામાં તે ખેડતૂ ોની વિરોધી હોવાનો
સંદશ
ે ો પણ જશે તે નક્કી છે.

manoj1968@yahoo. ca
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રા∆ીય કારોબારીમાં
સુરત SD જૈન કોલેજના 43 િવ˜ાથЪ↓ ભાજપની
λપાણી, નીિતન પટъલને çથાન
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ĺેЧકગ દરિમયાન ગુમ થતાં દોડધામ

સુરત
રાËયનાં છъવાડે અને સુરત ન ક
આવેલું ઉમરપાડાનું ગાઢ જંગલમાં
ફોરવીલ કાર પણ જઇ શકતી ન હોય,
મોબાઇલ ફોનના ટાવરના િસ લ પણ
પકડાતા ના હોય, કોઇ çથાિનક ગાઇડ
પણ સાથે ન હોય તેમજ સાંજ પછીનું
અંધાλ ઝડપભેર આગળ વધતું હોય
તેવા સં ગોમાં કોલેજના 43 નવયુવાન
િવ˜ાથЪ↓ઓ તેમજ િવ˜ાથЪ↓નીઓ આવા
ગાઢ જંગલમાં ભુલા પડી ય તો શું
થાય? તેવા િવચારથી જ કાળજું કіપી
ઉઠъ છъ.

સુરત શહъરની ĬિતિΗત ગણાતી
એસ.ડી.જૈન કોલેજના સંચાલકોની
બેદરકારીને કારણે કોલેજનાં 43
છોકરા-છોકરીઓએ ગાઢ જંગલમાં
ફફડતાં હэયે બેથી Ħણ કલાક
િવતાવવાનો વખત આãયો હતો.
એટલું જ નહỲ તમામ િવ˜ાથЪ↓ઓનાં
વાલીઓનાં વ પણ ટાળવે ચ℮ટી
ગયાં હતાં. કોરોના વાયરસનો ખોફ
ઓછો થતાં જ એસ.ડી.જૈન કોલેજનાં
સંચાલકોએ િવ˜ાથЪ↓ દીઠ 1100
λિપયા ચાજ↓ લઇને 400 જેટલાં
િવ˜ાથЪ↓ઓ અને િવ˜ાથЪ↓નીઓને

ઉમરપાડાનાં જંગલમાં આવેલાં દъવઘાટ
ખાતે ĺેЧકіગ કыÜપનું આયોજન કયુ↨ હતું.
પાછા
વળતી
વેળા
20
િવ˜ાથЪ↓નીઓ અને 23 િવધાથЪ↓ઓ
રçતી ભુલી ગયાં અને ગાઢ જંગલ
તરફના અ ણીય રçતે ચઢી ગયા
હતા. સતત અડધો કલાક સુધી ચાàયા
પછી 43 િવ˜ાથЪ↓ઓને ખબર પડી ગઇ
કы તેઓ રçતો ભુલી ગયા છъ. મોબાઇલ
ફોન ઉપર તમામે ગાઇડ અને િશΤકો
તેમજ પોતાનાં માતા-િપતાનો સંપક↕
કરવાનો ĺાય કયђ↓ પણ નેટવક↕ આવતા
નહોતા.

ગાંધીનગર
ભારતીય જનતા પાટЪ↓એ રા∆ીય
કાય↓સિમિત માટъ ૮૦ સદçયોના
નામોની હъરાત કરી છъ. રા∆ીય
કારોબારીમાં ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ મોદી,
વЧરΗ નેતા લાલકжæણ અડવાણીનો
સમાવેશ કરાયો છъ. પણ સાથે જ
ગુજરાતના અનેક ЧદÆગજ નેતાઓને
કારોબારીમાં çથાન અપાયુ છъ.
બીજેપીના રા∆ીય અÖયΤ જેપી
નƒાએ િલçટ હъર કરીને આ નામ
આØયા છъ.
ગુજરાતમાંથી કы×ĩીય મંĦીઓ
અિમત શાહ, મનસુખ માંડિવયા,
પરસોǼમ λપાલાનો સમાવેશ કરાયો

છъ. તો સાથે જ મુÅયમંĦી ભુપે×ĩ
પટъલ, ભાજપ અÖયΤ સીઆર પાટીલ,
પૂવ↓ મુÅયમંĦી િવજય λપાણી તથા
નાયબ મુÅયમંĦી નીિતન પટъલનો
પણ સમાવેશ કરાયો છъ. આ ઉપરાંત
રા∆ીય ઉપાÖયΤ ડૉ. ભારતીબેન
િશયાળ અને િવશેષ આમંિĦતોમાં
રમીલાબેન બારાનો સમાવેશ કરાયો
છъ. Чદàહીમાં ૨ વષ↓ બાદ ભાજપની
રા∆ીય કારોબારી મળવાની છъ. ૭
નવેÜબરના રોજ Чદàહીમાં રા∆ીય
કારોબારી મળશે. કોરોનાના કારણે ૨
વષ↓થી રા∆ીય કારોબારીની બેઠક મળી
ન હતી. છъ·ે ×યુઆરી ૨૦૧૯માં
રા∆ીય કારોબારી મળી હતી.

મોદી સામે ફરીની Чરટ
અંગેની 26મીએ
સુનાવણી
અમદાવાદ

‘રાવણ’નું પાĦ ગુજરાતી Чફàમોના
કલાકાર અરિવંદ િĦવેદીનું િનધન

સં વ ભž કыસની ĺાયલ 9
મિહનામાં પૂઅમદાવાદ
ણ↓ કરવા આદъશ

વત↓માન વડાĬધાન અને તÓકાિલન મુÅયĬધાન
નરъ×ĩ મોદીને ૨૦૦૨ના કોમી રમખાણોમાં અપાયેલી
╞ીન-િચટ સામે પૂવ↓ સાંસદ અહъસાન ફરીના
પ ી ઝાકЫયા ફરીએ સુĬીમ કોટ↓માં િપЧટશન કરી
છъ. સુĬીમ કોટ‼ આ િપЧટશનની સુનાવણી ૨૬મી
ઓÄટોબરના રોજ િનયત કરી છъ તેમજ અરજદાર
ઝાકЫયા ફરીને ટકોર કરી છъ કы હવે આ કыસમાં તેમને
વધુ મુદત નહỲ મળъ. સુĬીમ કોટ↓ના જЩçટસ એ.એમ.
ખનવીલકરના વડપણ હъઠળની ખંડપીઠъ આજે કЅં
હતું કы અરજદારની િવનંતીને Öયાને લઇ સુનાવણી
૨૬મી ઓÄટોબરના રોજ િનયત કરવામાં આવે છъ.
આ ઉપરાંત કોટ↓ çપΓપણે જણાવવા માગે છъ કы હવે
ભિવæયમાં અરજદાર તરફથી મુદતની કોઇપણ માગણી
Öયાને લેવામાં આવશે નહỲ.

અમદાવાદ
ટીવી દુિનયાની લોકિĬય ધારાવાિહક
િસЧરયલ ‘રામાયણ’માં રાવણની ભૂિમકા
ભજવનાર અિભનેતા અરિવંદ િĦવેદીનું
દુ:ખદ િનધન થયું છъ. અરિવંદ િĦવેદીએ
86 વષ↓ની ઉѕમરъ દુિનયાને અલિવદા કЅં
છъ. રામાનંદ સાગરની રામાયણ િસЧરયલમાં
રાવણનું ફыમસ પાĦ ભજવનારા અરિવંદ
િĦવેદી અનેક લોકોના Чદલમાં રાજ કરતા
હતા. તેમની ભૂિમકા લોકોને ખુબ જ પસંદ
પડતી હતી. અરિવંદ િĦવેદીના અંિતમ
સંçકાર બુધવારъ મુબ
ં ઈના દહાનુકરવાડી
çમશાન ઘાટ પર થયા હતા. તેઓ ઘણા
લાંબા સમયથી િબમાર હતા, પરѕતુ

૧૯૯૬માં બનાસકાંઠાના િજ·ા પોલીસ વડા તરીકыના
કાય↓કાળ દરિમયાન ખોટો નાકђ↓ЧટÄસ કыસ ઉભો કરવાના
કыસમાં પાલનપુરની જેલમાં બંધ પૂવ↓ આઇ.પી.એસ. સં વ
ભž સામેની ĺાયલ ઝડપથી ચલાવવા ગુજરાત હાઇકોટ↓ના
જЩçટસ ઇલેશ જે. વોરાએ આદъશ આØયો છъ. આ ઉપરાંત
સં વ ભž ˛ારા માગવામાં આવેલા દçતાવે પૂરાં
પાડવાનો આદъશ પણ કોટ↓ ˛ારા આપવામાં આãયો છъ.
સં વ ભž તરફથી કыસનો એ સમરી Чરપોટ↓ અને કыસ
ડાયરી, પાલનપુરના અગથલા પોલીસ çટъશનમાં ન℮ધાયેલી
અ×ય બે ફЧરયાદો અને તેમની સામે થયેલી Ѕમન રાઇÎસ
ઇ×કવાયરીના દçતાવે આપવા માટъ માગણી કરાઇ હતી.
જેના જવાબમાં ĬોિસÄયુશન એટલે કы રાËય સરકાર
˛ારા દલીલ કરાઇ હતી કы અગથલા પોલીસ çટъશનની
ફЧરયાદોને આ કыસ સાથે કોઇ સંબધં નથી.

મંગળવારъ હાટ↓એટъકના કારણે િનધન થયું
હતુ.ં અરિવંદ િĦવેદીના િનધનના સમાચારને
તેમના ભĦી કૌçતુભ િĦવેદીએ પુЩΓ કરી
હતી. ગુજરાતી Чફàમોના ЧદÆગજ કલાકાર
અરિવંદ િĦવેદીના િનધનના સમાચારથી
તેમના વતનમાં શોકનું મોજું ફરી વâયું છъ.
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રાજકોટ માક⎯ટયાડ↓માં ભાજપની પેનલ
િવજેતા જાહъર, વેપારી પેનલમાં ભંગાણ
મતગણ ી ટાણે િજ

ા મુખ નેતાની ગેરહાજરીઅે નારાજગીની હાજરી છતી કરી

રાજકોટ : રાજકોટ માક⎯િયંગ યાડ↓ની
ચૂંટણીમાં ભાજપની ભãય જીત થઈ
છъ. ખેડૂત િવભાગમાં 10 અને વેપારી
િવભાગમાં 3 બેઠકો પર ભાજપનો
ભગવો લહъરાયો છъ. તો 14માંથી
માĦ 1 વેપારી બેઠકમાં ક℮Ġેસની જીત
થઈ છъ. જોકы, આ ચૂંટણી બાદ જયેશ
રાદЧડયાનો િપતાની જેમ જ સહકારી
ΤેĦે મોટો દબદબો હોવાનો ફરી
એકવાર સાિબત થયું છъ. Ħણ બેઠક
પર ભાજપ સમિથ↓ત વેપારી િહત રΤક

સિમતીના ઉમેદવારો િવજેતા બ×યા છъ.
ખેડૂત િવભાગમાં િવજય કોરાટ,
ભરત ખૂંટ, વસંત ગЧઢયા, હઠીિસંહ
જાડેજા, જયેશ પીપિળયા, જયંતી
ફાચરા, જયેશ બોઘરા, િહતેષ
મેતા, હѕસરાજ લỲબાસીયા, જીતે×ĩ
સખીયાનો ભãય િવજય થયો છъ. Óયારъ
જયેશ રાદЧડયાએ કЅં કы, આ ખેડૂતોની
સંçથા છъ અને ખેડૂત લΤી કામ
કરવામાં આવશે. ખેડૂતોના Ĭ ોનું
િનરાકરણ કરવામાં આવશે.

કÉછ: મુ×ĩા પોટ↓ પરથી
ઝડપાયેલા ļÆસ કыસની
તપાસ NIAને
સ℮પાઈ
મુ×ĩા
ગુજરાતના મુંĩા બંદર પર પકડવામાં આવેલા ļÆસ
કыસની તપાસ નેશનલ ઈ×વેЩçટગેશન એજ×સીને સ℮પી
દъવામાં આવી છъ. હવે આ મામલે NIAએ ફЧરયાદ
દાખલ કરીને તપાસ શλ કરી દીધી છъ. હકЫકતમાં
ગત મિહને 13 સØટъÜબરъ DRIએ ગુજરાતના કÉછ
િજ·ાના મુ×ĩા બંદર પરથી બે ક×ટъનરોની અંદર
Ĭિતબંિધત નશીલી દવાઓ બાબતે બાતમી મળતા
તેને અટકાવી દъવામાં આãયા હતા. જે બાદ FSLની
મદદથી તેની તપાસ કરવામાં આવતા 2988.21
ЧકલોĠામ ļÆસ ઝડપી પાડવામાં આãયું હતું. જેની
આંતરરા∆ીય બજારમાં 21 હજાર કરોડ λિપયાની
Чકіમત થવા જાય છъ.

ખેડૂતોના િહતમાં જ િનણ↓ય થશે.
ખેડૂતોને પોષણΤમ ભાવ મળી રહъ તે
માટъ સરકાર ˛ારા ટъકાના ભાવે ખરીદી
કરવામાં આવે છъ. દર વષ› ટъકાના
ભાવમાં વધારો પણ કરવામાં આવે છъ.
તમામ જણસીઓ ટъકાના ભાવે રાËય
સરકાર ખરીદી કરъ છъ. લાભ પંચમથી
મગફળીની ટъકાના ભાવે ખરીદી શλ
કરવામાં આવશે. રાજકોટની બેડી
માક⎯Чટѕગ યાડ↓ની મંગળવારъ ભારъ
રસાકસી ચૂંટણી યોજાઈ હતી.

રાજકોટમાં ડેમમાં ×હાવા ગયેલા
માતા-પુĦી ડુÚયા, 2 બહъનના મોત
રાજકોટ
રાજકોટ નજીક હડાળા ગામે
રહъતાં રѕજનબેન રાજેશભાઈ સીતખરા
(ઉ.વ.૩૫) મંગળવારъ તેની બંને
પુĦી આશીયા (ઉ.વ.૧૧) એ
અનોખી (ઉ.વ.૧૨) ઉપરાંત જેઠની
પુĦી મુäકાન રસીકભાઈ સીતાપરા
(ઉ.વ.૧૪) સાથે ગામમાં આવેલા
ચેકડેમે કપડા ધોવા માટъ ગયા હતા.
દરિમયાન ચારъય ×હાવા માટъ ડેમમાં
પડતા એકાએક ઉѕડા ખાડામાં ડુબવા
લાÆયા હતા.
બુમાબુમ થતા çથાિનક લોકો દોડી
આãયા હતા અને રѕજનબેન અને
મુäકાનને પાણીમાંથી બહાર કાઢી

નાણાં િવનાના ‘નાિથયા’ જેવી હાલત
થઈ ગઈ છъ : નીિતન પટъલનો બળાપો
મોરબી
થોડા સમય પહъલા તાલીબાની
આતંકવેળા િહ×દુઓની વધુ વçતીની
િહમાયત સાથેનું જેમનું મંતãય ચચા↓çપદ
બ×યું હતું એવા પૂવ↓ નાયબ મુÅયમંĦી
નીિતન પટъલ આજે મોરબી િજ·ાના
એક જાહъર કાય↓ĝમમાં એકથી વધુ વખત
જીભ કચરી બેઠા હતા. તાજેતરમાં જ
નાયબ મુÅયમંĦી પદ ગુમાãયું તે સંદભ↓માં
તેમણે ‘નાણાં િવનાનાં નાથીયો...’ વાળી
લોકોЧકતનો ઉ·ેખ કરીને સǼા જતી
રહъવાથી શું Щçથિત થતી હોય એનું ટુંકЮ
બયાન પણ કરીને જાણે અંગત દુ:ખ ãયŪ
કયુ↓ હતું! મોરબીનાં મોટા બેલા ગામે મહા

મંડલેΐર કનકыΐરી દъવીની ઉપЩçથિત
આયોિજત એક કાય↓ĝમમાં ઉˆબોધન
વખતે પૂવ↓ નાયબ મુÅય મંĦી એક તબŨы
પોતાને પૂવ↓ મુÅયમંĦી કહી બેઠા બાદ
તરત જ ભૂલ સુધારીને તુરѕત બાદના
વાકયોમાં હોˆો ગયાનું દુ:ખ પણ જાણે
છલકાવી બેઠા હતાં.

બચાવી લીધા હતા ! જયારъ આશીયા
અને અનોખી પાણીમાં ગરકાવ થઈ
ગઈ હતી. ફાયર િĮગેડને જાણ કરાતા
çટાફы તÓકાળ ઘટના çથળъ દોડી જઈ
આશરъ અડધો કલાકની જહъમત બાદ
બંનેને બેભાન હાલતમાં પાણીમાંથી
બહાર કાઢયા બાદ િસિવલમાં ખસેડાતા
ફરજ પરના તબીબે બંને બહъનોને ત
જાહъર કરી હતી. જયારъ મુäકાનને
દાખલ કરાઈ હતી. જાણ થતા કЮવાડવા
પોલીસનો çટાફ ઘટના çથળъ અને
હોЩçપટલ પહ℮ચી જλરી કાય↓વાહી કરી
હતી. તકના પЧરવારજનોએ જણાãયું
કы, આશીયા અને અનોખીના િપતા
રાજેશભાઈ ખેતીકામ કરъ છъ.

ગ℮ડલમાં Ĵિમક પЧરવારના
ભાઈ-બહъન પાણીમાં ડૂબી
જવાથી મોતને
ભેટ્યા
ગ℮ડલ
ગ℮ડલ તાલુકાના માંડણકЮіડલા ગામે મનુભાઈ
છગનભાઈ સખીયાની વાડી પાસે રાવળીની જમીનમાં
ઝૂંપડી બાંધીને રહъતા અને છુટક મજૂરીકામ કરતા
બટાિસંગ λમાલિસંગ દાવર મૂળ રહъવાસી તાલુકો
બરવાની મÖય Ĭદъશ વાળાની પુĦી નીમીલા (ઉ.વ.
12) તેમજ સલીમ (ઉ.વ. 9) સાંજના સુમારъ રમતા
રમતા ઝુંપડીની બાજુના પાણીના ખાડામાં પડી જતા
ડૂબી જવાથી મોત િનપËયા હતા. Ġામજનો દોડી આવી
બાળકોના તદъહને બહાર કાઢ્યા હતા. તક બાળકોના
પીએમ પણ કરવામાં આãયા ન હોય તક બાળકોના
વાલીઓ તદъહ સાથે વતન જવા નીકળી ગયા હોય
તાલુકા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છъ.

દિક્ષણ ગુજરાત
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નવસારીનું અંબાડા સુરતમાં ઓÄશન હાઉસ બ×યું,
વાિલયા સુગર ફыÄટરીના ચેરમેન, કોલે
રાĠçત હъર,
ક℮ગી નેતાની કૌભાંડમાં ધરપકડ ઝાડા-ઉલટીના 39 કыસ ઈ×વેçટરો ઓЧફસ ખરીદવા ઉÓસુક
અાગેવાન સંદીપ માંગરાેળા સ હત 8 સામે ફ રયાદ નાધાઈ
વાિલયા
વટારીયાની ગણેશ ખાંડ ઉ˜ોગ
સહકારી મંડળીના પૂવ↓ ચેરમેન અને
ક℮Ġેસ આગેવાન સંદીપિસંહ માંગરોલા
સિહત ૮ લોકો સામે λિપયા ૮૫
કરોડની ઉચાપતની ફЧરયાદથી ભλચ
િજ·ામાં સહકારી અને રાજકારણ
ΤેĦે હડકપ મચી ગઇ છъ. રિવવારъ
રાતે વાિલયા પોલીસ મથકы સભાસદъ
મધરાતે ફЧરયાદ ન℮ધાãયા બાદ
સોમવારъ બપોરъ ભλચમાં પĦકાર
પЧરષદ યોËયા બાદ તરત જ પૂવ↓
ચેરમેનની ધરપકડ કરવામાં આવતા
ખળભળાટ મચી ગયો છъ.
ભλચ િજ·ાના વાિલયા તાલુકાના
વટારીયામાં આવેલી Ĵી ગણેશ ખાંડ
ઉ˜ોગ સહકારી મંડળીમાં ભλચ
અને સુરતના ૮ તાલુકાના ગામોના
૧૮૦૦૦ જેટલા સભાસદો આવેલા
છъ. છъ·ી ૩ ટમ↓ એટલે કы ૨૦૦૩ થી
૨૦૨૦ સુધી ગણેશ સુગરના ચેરમેન
તરીકы ક℮Ġેસ અĠણી અને સહકારી
આગેવાન સંદીપિસંહ માંગરોલા અને

તેમની પેનલ ચૂંટાતી આવી છъ.
ઝાડેΐર તવરા રોડ પર આવેલી
રѕગ ટાઉનશીપમાં રહъતા અને ૨૦
વષ↓થી સભાસદ પુæપે×ĩિસંહ ઇ×ĩિસંહ
સુણવાએ રિવવારъ રાતે ૨.૪૫ કલાકы
વાિલયા પોલીસ મથકы ગણેશ સુગર
અને સભાસદો સાથે આăિથક કૌભાંડ,
ઉચાપત, િવΐાસઘાતની તÓકાલીન
ચેરમેન સિહતના સામે λિપયા ૮૫
કરોડની ન℮ધાવેલી િĭયાદથી ભારъ
ખલબલી મચી ગઈ છъ.
વષ↓ ૨૦૦૮ થી ૨૦૨૦ સુધી
પૂવ↓ ચેરમેન સંદીપિસંહ માંગરોલાએ
સુગરના તÓકાલીન કતા↓હતા↓ઓ સાથે
મળી સુગર ફ·ેÄટરીની હ રો કવỲટલ
ખાંડ, મોલાસીસનો જÔથો બારોબાર
ઉધારમાં ઓછી Чકіમતે વેચી λિપયા
૪૬ કરોડ અને અંકલેΐરની યુિનયન
બે×કમાંથી ૧૩૦૦ સભાસદના નામે
λિપયા ૩૯ કરોડનું લોન કૌભાંડ
આચરી કЮલ λિપયા ૮૫ કરોડની
ઉચાપત કરી હોવાની ફЧરયાદ
ઔન℮ધાવી છъ.
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કોરોના મહામારીમાં વધુ એક
રોગચાળાએ કહъર મચાવવાનું શλ
કયુ↨ છъ. નવસારીનું અંબાડા ગામ
કોલેરાĠçત હъર કરાયું છъ. છъ·ા
બે Чદવસમાં 39 લોકો ઝાડા ઉલટીનો
િશકાર બનતા કોલેરાĠçત
હъર
કરાયુ છъ. હાલમાં ગામના 18 લોકો
હોЩçપટલમાં સારવાર હъઠળ છъ.
ગામમાં કોલેરાના કыસ વધતા હѕગામી
ધોરણે આરોÆય કыÜપ શλ કરાયો
છъ, ગામના ઘરъ ઘરъ ફરી આરોÆય
િવભાગની ટીમે પાણીના સેÜપલ લીધા
છъ. ઼ આ િવશે મળતી માિહતી Ĭમાણે
નવસારી તાલુકાના અંબાડા ગામે બે
Чદવસમાં 39 લોકોને ઝાડા ઉàટીના કыસ
સામે આવતા ખળભળાટ મÉયો છъ.
આરોÆય િવભાગ ˛ારા સેÜપલ લીધા
બાદ િજ·ા મેિજçĺેટъ અંબાડા ગામને
કોલેરાĠçત હъર કરવામાં આãયું છъ.
અંબાડા ગામે આવેલ તળાવ ફિળયામાં
39 જેટલા કыસો ન℮ધાયા છъ, જેમાં આઠ
લોકોને વધુ તિબયત બગડતાં સારવાર
હъઠળ હોЩçપટલમાં ખસેડાયા છъ.

દુબઈ ખાતે આયોિજત િબઝનેસ
એÄçપોમાં સુરતમાં િનિમ↓ત થઈ રહъલા
ડાયમંડ બુસ↓નું વÉયુ↓અલ Ĭેઝ×ટъશન
કરવામાં આãયા બાદ િવΐના નામાંЧકત
િબઝનેસમેનોએ સુરત ખાતે ડાયમંડ
બુસ↓માં ઓЧફસ ખરીદવાની તૈયારી
દાખવી છъ. સાથે જ સુરતના ડાયમંડ
બુસ↓નું ×યુઆરી 2022માં ĬધાનમંĦી
નરъ×ĩ મોદીના હçતે ઉˆઘાટન થશે.
જેમાં રિશયાના Ĭમુખ ãલાЧદિમર
પુિતનને આમંĦણ આપવામાં આવશે.
આ ઓÄશન હાઉસ િવΐનું સૌથી
મોટું ઓÄશન હાઉસ બનશે. બુસ↓માં
ઓÄશન હાઉસ 50 હ ર çŭેર ફвટમાં
તૈયાર કરાયુ છъ.
દુબઈમાં ગુજરાતમાં ઇ×વેçટમે×ટ
ઓપÉયુ↓િનટી િવશે આયોિજત એક
ઈ×ટરનેશનલ કો×ફર×સમાં દુબઈના
10થી વધુ રોકાણકારોએ સુરતમાં
આકાર પામી રહъલા ડાયમંડ બુસ↓માં
ઓЧફસ ખરીદવા માટъની તૈયારી
દાખવી છъ. દુબઈમાં યો યેલી આ
કો×ફર×સમાં સુરતમાં િનમા↓ણ પામી

હાઈવે માટъ સંપાЧદત થનારી જમીન
બદલ ખેડૂતોને 2200 કરોડ ચૂકવાશે
જ

ા કલે

ર ારા 28 ખેડૂત ખાતેદારાેને 24 કરાેડના ચેક અપાયાં

સુરત
વડોદરા-મુંબઈ એΤĬેસ હાઈવે માટъ સુરત
િજ·ામાંથી સંપાદીત થનારી 612 હъÄટર જમીન
માટъ બુધવારъ િજ·ા કલેÄટર ˛ારા વળતર
ચૂકવવાની શλઆત કરતા 28 ખેડૂત ખાતેદારોને
λ 24 કરોડના ચેક આપવામાં આãયા હતા.
સમĠ સુરત િજ·ામાંથી 2200 કરોડનું વળતર
ચૂકવવામાં આવશે.
િજ·ા સેવા સદન ખાતે ચેક િવતરણના કાય↓ĝમ
સાંસદ અને પΤના Ĭદъશ Ĭમુખ સી.આર.પાટીલે
જણાãયું હતું કы, કы×ĩ અને રાજય સરકારના
પોઝીટીવ િનણ↓યના કારણે વડોદરા-મુંબઈ હાઈવે
માટъ સંપાЧદત જમીનો માટъ સુરત િજ·ાના 32
ગામોના 1200 ખાતાઓના 5000 ખાતેદારોને
2200 કરોડનું સંતોષકારક વળતર મળી રЅં
છъ, જે આપવાની શλઆત કરવામાં આવી છъ.
ખેડુતોની માંગણીને Öયાને લઈ 2011ના વષ↓ની

જંĦીને બદલે હાલમાં વળતરમાં ચાર ગણો વધારો
કરીને ખેડુતોની માંગણી મુજબ સરકાર ˛ારા જંગી
વળતર આપવામાં આãયું છъ. વડોદરા-મુંબઈ
હાઈવેના િનમા↓ણ માટъ સુરત િજ·ાની અંદા ત
જમીન સંપાЧદત થનાર 612 હъકટર જમીન માટъ
ખેડુતોને કы×ĩ અને રાજય સરકાર, િજ·ા કલેકટર,
જમીન સંપાદન અિધકારીઓ, ખેડુત સમ×વય
સિમિતના સÛયોના Ĭયાસોના પЧરણામે ખેડુતોને
તેમની જમીનનું યોÆય વળતર મâયું છъ.

‘Чકડની વેચીને 4 કરોડ મેળવો’ કહી ઠગાઈ
કરતી ટોળકЫના આિĭકન યુવાનની ધરપકડ
સુરત
મàટી çપેäયાલીટી હોЩçપટલોની ફыક વેબસાઈટ
બનાવી Чકડની ખરીદીના બહાને પૈસા પડાવતી
ગ′ગમાં સામેલ આિĭકન યુવાનની સાયબર ĝાઈમ
પોલીસે બ′Æલોરથી ધરપકડ કરી છъ. çટુડ×ડ િવઝા
પર બે વષ↓ અગાઉ ભારત આવેલો પોલ કыમરા
લોકોને સમ વી તેમનું બે×ક એકાઉ×ટ ઠગ
ટોળકЫને ભાડે અપાવી તેમાં જે રકમ જમા થાય
તેના પર 10 ટકા કિમશન કમાતો હતો.
સાયબર ĝાઈમ પોલીસના સૂĦો ˛ારા ĬાΆ થતી

િવગતો મુજબ લોકડાઉનમાં ધંધો નહỲ ચાલતા
અને તે સમયે જ પોતાના અને બહъનના લ ના
ખચ↓માં દъવું થતા Чકડની વેચવા ઓનલાઇન સચ↓
કરી બ′Æલોરની હોЩçપટલનો સંપક↕ કયા↓ બાદ λ.4
કરોડ મેળવવાની લાલચમાં સુરતના નાનપુરાના
કારદલાલ અરબાઝ સેહબાઝ રાણા પાસે λ.14.78
લાખ પડાવનાર ટોળકЫના મુÅય સૂĦધાર આઈવરી
કોçટના યુવાન ટોટી ડાગો Ġેગોરъ ઓગçટીનને
સુરત સાયબર ĝાઈમ પોલીસે ગત 17 જુલાઈના
રોજ ઝડપી લીધો હતો.

રહъલા ડાયમંડ બુસ↓નું એક ઓЧડયો
િવÌયુઅલ Ĭેઝ×ટъશન ઈને િવΐના
ЧદÆગજ િબઝનેસમેન Ĭભાિવત
થયા હોવાનું Óયાં ઉપЩçથત જેમ
એ×ડ Żેલરી એÄસપોટ↓ Ĭમોશન
કાઉЩ×સલના ગુજરાત Чરિજયન ચેરમેન
Чદનેશ નાવЧડયાએ જણાãયું છъ.
સુરતમાં આકાર પામી રહъલા
ડાયમંડ બુસ↓ની Åયાિત હવે િવΐભરમાં
Ĭસરી રહી છъ. દુબઈની તાજ િબઝનેસ
હોટъલમાં ગુજરાતમાં રોકાણની તકો
અંગે ઇ×ટરનેશનલ કો×ફર×સ યો ઈ
હતી. Чદનેશ નાવЧડયાએ જણાãયું હતું
કы, સુરતમાં ડાયમંડ ĺેЧડંગ માટъ વૈિΐક
કΤાનું મોટામાં મોટું સે×ટર આકાર
પામી ચૂÄયું છъ, એ ઈ ણીને તેઓ
ભારъ Ĭભાિવત થયા હતા.
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મંЧદરમાં વારાદારીના સેવા
વડોદરાના હાઈĬોફાઈલ કыસનો મુÅય ડાકોર
પૂ ના દાવાથી પોલીસ બંદોબçત
CA અશોક જૈન પાલીતાણાથી ઝડપાયો
ટે લ ક મટી-વારાદારી અામને-સામને અાવી જતા વવાદ

વડોદરા
વડોદરાના ચકચારી રъપ કыસનો
મુÅય આરોપી અશોક જૈન આખરъ
આગોતરા મીનનો હુકમ થાય તે
પહъલાં જ ઝડપાઈ ગયો છъ. પરĬાંતીય
પીЧડતાને ĺેિનંગ દરિમયાન દબાણમાં
રાખી બળાÓકાર ગુજરાતનાર તેમજ
તેના ફોટા વાયરલ કરનાર સીએ
અશોક જૈન અને પાવાગઢના ĺçટી
રાજુ ભž સામે બળાÓકારનો ગુનો
દાખલ થયો હતો.
આ ગુનામાં રાજુ ભž તેમજ
તેને પકડવામાં મદદ કરનાર કાન

મોકàયાની ધરપકડ કરવામાં આવી
હતી. Ëયારъ અશોક જૈને આગોતરા
મીન માÆયા હતા જેની સુનાવણી
થઇ ચૂકЫ છъ અને આવતીકાલે તા
8મીએ તેનો ચુકાદો આવનાર છъ.
અશોક જૈનને પકડવા માટъ પોલીસની
સાત ટીમો કામે લાગી હતી. જે

નવરાિĦમાં અંબા ,
પાવાગઢના ˛ાર ભŪો
માટъ ખુ·ા રહъશે
અંબા
નવરાિĦને લઈ ભŪો માટъ આનંદના
સમાચાર છъ. આ વખતે નવરાિĦ દરિમયાન
શિŪપીઠ અંબા , ચોટીલા, પાવાગઢ સિહતના
મંЧદરોના ˛ાર દશ↓નાથЪ↓ઓ માટъ ખુ·ા રહъશે.
શિŪપીઠ અંબા ખાતે ૭ ઓÄટોબર-ગુιવારથી
દશ↓નના સમયમાં ફыરફાર કરાયો છъ. કы, સતત
બી વષ› ચાચર ચોકમાં ગરબાનું આયોજન
નહỲ કરવાનો િનણ↓ય લેવામાં આãયો છъ. બી
તરફ પાવાગઢ કાિલકા મંЧદર ĺçટ ˛ારા નવરાિĦ
દરિમયાન પાંચમ, આઠમ, પૂનમના પરોЧઢયે
ચાર વાગે Ëયારъ બાકЫના Чદવસોમાં સવારъ
પાંચથી મંЧદરના ˛ાર દશ↓નાથЪ↓ઓ માટъ ખોલાશે.
રાĦે ૮ સુધી દશ↓ન થઇ શકશે.

દરિમયાન ગઈરાતે પાલીતાણા ખાતે
ઝડપાઇ જતાં તેને વડોદરા લાવવામાં
આãયો છъ.
બી તરફ દુæકમ↓ મામલે રાજુ
ભžને કોટ↓માં રજૂ કરવામાં આãયો
હતો. જેમાં અદાલતે આરોપીને
બે વખત Чરમા×ડ મંજુર કયા↓ બાદ
આજે બળાÓકારી રાજુ ભžને જેલમાં
ધકыલવાનો હુકમ કયђ↓ છъ. ચકચારી
હાઈĬોફાઈલ રъપ કыસમાં આરોપી રાજુ
ભžના બે વખત Чરમા×ડ કોટ‼ મંજૂર
કયા↓ હતા. પોલીસે જુનાગઢ ખાતેથી
રાજુ ભžની ધરપકડ કરી હતી.

થરાદ હાઇવે પર ઇŨો અને ĺક વŵે
અકçમાતમાં 5ના મોત, અ×ય 2 ઘાયલ

થરાદ
સોમવારના બપોરъ થરાદ સાચોર હાઇવે ઉપર
દુધવા ગામ ના પાЧટયા ન ક એક પેસેજર
ઇŨો ગાડી જઇ રહી હતી Óયારъ સામેથી આવી
રહъલી એક ĺક સાથે ધડાકાભેર અથડાતા ઇŨો
ગાડીના ખુરદો બોલી ગયો હતો. આ અકçમાત
થતાં ઈકોમાં બેઠъલા અને ગંભીર રીતે ઘવાયેલા
મુસાફરોની ચીસાચીસથી હાઈવે ઉપર ભારъ
અફડા-તફડી સ ↓ઈ હતી. મુસાફરોમા રોકકળ
અને ચીસાચીસથી આજુબાજુ ના લોકો ઘટના
çથળъ દોડી આવી ઇŨો ગાડીમા ફસાયેલ
મુસાફરોને બહાર કાઢવા ભારъ જહъમત ઉઠાવી
હતી. આ અકçમાતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલ

ઉǼર ગુજરાતના 10 તાલુકામાં ગૌચરની
14 લાખ ચોરસમીટર જમીન પર દબાણો
મહъસાણા
ગુજરાતમાં એક તરફ ગૌચરની જમીન
ઉ˜ોગજૂથોને આપવામાં આવી રહી છъ અને
બી તરફ ગૌચરની જમીનમાં ભૂમાЧફયા તÓવો
દબાણ કરી રΝાં છъ આમ છતાં રાËય સરકારના
પંચાયત િવભાગ તરફથી કડક કાય↓વાહી
કરવામાં આવતી નથી. રાËયમાં ગૌચરની
જમીનમાં ગેરકાયદъ દબાણ કયા↓ના 5000થી વધુ
Чકçસા સામે આãયા છъ.
આ દબાણો પાંચથી દસ વષ↓ જૂનાં છъ
પરѕતુ તેને દૂર કરવામાં આãયા નથી. પંચાયત
િવભાગના ઉŵ અિધકારીએ કЅં હતું કы રાËય
સરકાર ગૌચરના દબાણો દૂર કરવા માટъ િજ·ા
વહીવટી તંĦને આદъશ કરъ છъ Óયારъ કыટલીક
જÆયાએ દબાણો દૂર થાય છъ પરѕતુ મોટાભાગના
Чકçસામાં જૂનાં દબાણો દૂર કરવામાં વહીવટી

તંĦને મુäકыલીનો સામનો કરવો પડે છъ. ઉǼર
ગુજરાતના તાલુકાઓની માિહતી આપતાં
અિધકારીએ કЅં હતું કы દસ તાલુકા એવા છъ
કы જેના 200થી વધુ ગામોમાં થયેલા દબાણો
િવભાગ દૂર કરી શÄયું નથી.
આ દબાણ પાંચ થી દસ વષ↓ જૂનાં છъ તેથી
હટાવી શકાતા નથી. િજ·ા વહીવટી તંĦ Ëયારъ
દબાણ દૂર કરવા ય છъ Óયારъ કыટલીક વખત
તેમની પર હુમલાની ઘટનાઓ પણ બનતી
હોય છъ. ઉǼર ગુજરાતમાં મહъસાણાના સૌથી
વધુ 38 ગામોમાં દબાણો થયાં છъ. ઉѕઝાના 16,
વડનગરના 37, િવસનગરના 13, ખેરાલુના
25, સતલાસણાના બે, કડીના 29, બેચરા ના
બે, િવ પુરના 44 અને ટાણાના 10 ગામોની
14 લાખ ચોરસમીટર જમીનમાં દબાણો ઉભા
થયાં છъ.

વડોદરામાં બે çથળъ મગર ˛ારા હુમલા
યુવકને ખ′ચી ગયો, એક ˇા ઘાયલ
વડોદરા
વડોદરા ĠાÜય િવçતારમાં મગરો ના હુમલાના
બનાવો Чદન-ĬિતЧદન વધી રΝા છъ. આ Ĭકારના
બનેલા વધુ બે બનાવમાં એક યુવક લાપતા બ×યો
છъ Ëયારъ એક ˇા નો બચાવ થયો છъ. નદી
તળાવમાં પાણીની નવી આવકને કારણે મગર નું
çથળાંતર વધી રЅં છъ. જેને પગલે મગરો રહъણાંક
િવçતારમાં પણ આવી જતા હોવાના બનાવો બનતા
હોય છъ. છъ·ા એક સΆાહમાં વદયા કાય↓કરોએ
એક ડઝનથી વધુ મગરોનું રъçÄયૂ કયુ↨ છъ. Ëયારъ
કરજણ ના રъલવે ĺેક પર બે મગર કપાઈ ગયા
પણ બનાવ બ×યા છъ.
આ સાથે મગરો ˛ારા Ġામજનો ઉપર હુમલાના

નЧડયાદ
ડાકોર રણછોડરાય
મંЧદરમાં
ફરી િવવાદ સામે આãયો છъ.
મંЧદરમાં સેવાપૂ
કરવા બાબતે
Ĵીગોડ વારાદારી અને ટъÜપલ કિમટી
આમને-સામને આવી ગયા છъ. ટъÜપલ
કિમટી ˛ારા આજે નીજમંЧદરમાં
આ વારાદારી Ĭવેશ કરъ નહỲ તે
માટъ પોલીસ બંદોબçત ગોઠવવામાં
આãયો છъ. ટъÜપલ કિમટી તરફથી
૨૦૧૮માં કોટ↓માં દાવો કરવામાં
આãયો છъ કы આટલાં વરસોની
પરѕપરામાં નીજમંЧદરમાં કોઈ બહъનોએ

બનાવો પણ વધવા માં ા છъ. વડોદરા િજ·ાના
કરજણ તાલુકામાં પỲગરવાડા ગામે ઢાઢર અને
રѕગાઈ નદી મળતી હોવાથી તેમાં પણ મગરો
આવી ગયા છъ. આજે સવારъ નદી Чકનારъથી એક
યુવકને મગર ખ′ચી ગયો હોવાનો બનાવ બનતા
Ġામજનો દોડી આãયા હતા. લાપતા યુવકનો પǼો
નહી લાગતા વડોદરા ફાયરિĮગેડની મદદ લેવામાં
આવી છъ. આજ રીતે વડોદરા ન કના સુખલીપુરા
ગામે ઘરકામ કરતી સુમીબેન નામની ˇા ઉપર
પણ હુમલો કયђ↓ હતો. પરѕતુ ˇાએ મુકાબલો
કરતા મગર તેમને ઈ Ġçત હાલતમાં છોડી
ભાગી ગયો હતો. ઇ Ġçત Öધાને સારવાર માટъ
હોЩçપટલ લઈ જવામાં આવી છъ.

Ħણ મુસાફરોને સારવાર માટъ થરાદની સરકારી
હોЩçપટ ખસેડવામા આãયા હતા.Ëયારъ ચાર
મુસાફરો ઘટના çથળъ કλણ મોત થયા હતા.
Ëયારъ ઘવાયેલાઓ પૈકЫના એક ઈસમને સારવાર
માટ લઈ જતા રçતામાં જ મોત થયું હતું. આ
અકçમાતમાં ૫ ãયિŪના મોત થતા પથકમા ભારъ
અરъરાટી ફыલાઈ ગઈ હતી.
તકોમાં સેધાભાઈ મેઘરાજભાઈ પટъલ
(રહъ. માંગરોળ), રъવાભાઈ રાવતાભાઈ (રહъ.
સાંચોર), રા ભાઈ ડામરાભાઈ ધુમડા (રહъ.
મહાજનપુરા), Ĭકાશભાઈ કનૈયાલાલ મા રાણા
(રહъ. થરાદ, ઉ.વ. ૩૫) તથા એક અ×યનો
સમાવેશ થાય છъ.

સેવાપૂ ના હકદાવા કયા↓ નથી, જે આ
Ĵીગોડ સેવક ઈЩ×દરાબહъન કરી રΝાં
છъ.
કોટ‼ કોઈ હુકમ કયђ↓ નથી. સૂĦો
પાસેથી મળતી માિહતી Ĭમાણે
સમાનાિધકારના કાયદા આãયા તે
પહъલાના ઈєÆલે×ડના િĬવી કાઉЩ×સલ
સમયથી çકЫમ છъ, તેમાં સુધારો થયો
નથી અને સુધારો કરવાના અિધકારો
નીચલી કોટ↓ને ન હોવાનું અનુમાન
થઈ રЅં છъ તેથી જ િĬવી કાઉЩ×સલની
çકЫમ િવιˇ કોઈ હુકમ કы ઠરાવ
કરવામાં આãયો નથી.

Ĭતાપપુરામાં સરપંચના
પЧરવાર પર હુમલો : 4
શÅસો સામે ફЧરયાદ
આણંદ
આણંદ : Ĭતાપપુરા ગામે સવ› નં.૧૧૪માંથી
કыટલાક શÅશો રъતીની ચોરી કરી રΝા હોવાની
માિહતી સરપંચ સિવતાબેન ચૌહાણને મળી
હતી. જેથી તેઓએ આ અંગે પિત સબળિસંહ
ચૌહાણ અને પુĦ શૈલેષભાઈને ણ કરતા
િપતા-પુĦ બંને તુરѕત જ ઘટના çથળъ દોડી ગયા
હતા. Ëયાં કાળાભાઈ ચૌહાણ, જયેશભાઈ
ચૌહાણ, િવજયભાઈ ચૌહાણ અને કનુભાઈ
ચૌહાણ મશીન વડે રъતી ખનન કરી રΝા હોવાનું
ણવા મળતા તેઓએ શÅશોને ના પાડતા ઉŪ
ચારъય શÅશો એકદમ ઉäકыરાઈ ગયા હતા અને
ગમે તેમ અપશÚદો બોલી મિહલા સરપંચના
પિત અને પુĦને ગડદાપાટુનો માર માયђ↓ હતો.

બ્રિટની સ્પીયર્સ પિતાની ચુંગાલમાંથી આઝાદ થઇ

મુંબઇ : ગ્રેમી એવોર્ડ વિજેતા સિંગર બ્રિટની સ્પીયર્સછેલ્લા થોડા દિવસોથી પિતા સાથેની
કાયદાકીય જંગમાટે ચર્ચામાં હતી. બ્રિટનીએ પોતાના પિતા જેમી સ્પીયર્સના સંરક્ષણથી મુક્ત
થવા માટે કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો. તાજા સમચારના અનુસાર, આ કેસમાં બ્રિટનીને
મોટી સફળતા મળી છે.બુધવારે કોર્ટે બ્રિટનીના પિતાની સંરક્ષણતાનો અંતઆણ્યો છે. સિંગરને
અંતે પિતા જેમી સ્પીયર્સના કન્ઝરવેટરશિપથી આઝાદી મળી ગઇ છે. લોસ અન્જલસના
ન્યાયધીશે જેમીને પોતાની પુત્રી બ્રિટનીના અભિભાવક પદથી દૂર કર્યો છે.
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ડ્રગ્સ કે સમાં આ�ર્યન ખાનને પ�ોલીસ કસ્ટડી

બ�ોલીવૂડ સ્ટાર્સની પત્નીઓ��
બાથરુમમાં વ્હાઈટ પાવડર
લેતી હતી: શર્લિન ચ�ોપરા

મુંબઈઃ મુંબઈ નજીક ક્રૂઝશિપમાં યોજાયેલી ડ્રગ્સ પાર્ટીના મામલામાં બોલીવુડના બાદશાહ શાહરૂખ ખાનના દિકરા
અાર્યન ખાન સહિત 16 લોકોની ધરપકડ કરવામાં અાવી હતી. એનસીબીએ કોર્ડેલા ક્રુઝશિપ પર છાપો મારીને
શાહરૃખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાન, તેના મિત્ર અરબાઝ મર્ચન્ટ, મુનમુન ધમેચા સહિત આઠ જણની ધરપકડ કરી
મુંબઈ: દેશભરમાં ચકચાર મચાવનાર આર્યન
હતી. આ સિવાય કોકેન, ચરસ, મેક્ડ્રોન અને અન્ય નશીલો પદાર્થ જપ્ત કર્યો હતો. મુંબઈના કિલા કોર્ટમાં શાહરુખ
ખાન ડ્રગ્સ કેસની વચ્ચે એક્ટ્રેસ શર્લિન ચોપરાએ
ખાનના પુત્ર આર્યન સહિત તમામ 8 આરોપીઓને 14 દિવસના જ્યૂડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવાયા છે.
સનસનીખેજ નિવેદન આપ્યુ છે. તેણે કહ્યુ છે કે,
પપ્પા ખૂબ બિઝી રહે તા
પુત્રના કારનામાથી શાહરૂખની 378 બોલીવૂડ સ્ટાર્સની પત્નીઓ વોશરૂમમાં જઈને
વ્હાઈટ પાઉડરનુ સેવન કરતી હોય તે મેં જોયુ
હ�ોય છે , તેમને મળવા
કર�ોડ રૂપિયાની બ્રાન્ડ વેલ્યુને ખતર�ો છે..તેણે પોતાના એક જુના ઈન્ટરવ્યુની ક્લિપ
સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે. જેમાં તે દાવો
એ�પ�ોઈન્ટમેન્ટ લેવી પડે છે
મુંબઇ : આર્યન ખાનની ડ્રગ કેસમાં ધરપકડ પછી કરતી દેખાઈ રહી છે કે, એક પાર્ટીમાં જ્યારે
મુંબઈ : કિંગ ખાનના પુત્ર આર્યનને ડ્રગ્સ પ્રકરણમાં
શાહરૂખ ખાનને સૌથી મોટું નુકસાન તેના એન્ડોર્સમેન્ટ હું ડાન્સ કરતા થાકી ગઈ હતી ત્યારે વોશરુમ
એનસીબીએ ધરપકડ કરી છે. એનસીબીની
પર થાય તેવી શક્યતા છે. સોશિયલ મીડિયા પર તરફ ગઈ હતી. તેનો દરવાજો મેં ખોલ્યો અને
પૂછપરછમાં આર્યને ઘણી વાતનો ખુલાસો
લોકો શાહરૂખ ખાને એ બ્રાન્ડસને પણ ટ્રોલ જોયુ તો ચોંકી ગઈ હતી. પહેલા તો મને લાગ્યુ
કર્યો હોવાનું કહેવાય છે. તેણે ચાર
કરી રહ્યા છે, જેના એન્ડોર્સમેન્ટ કિંગ ખાન હતુ કે, હું ખોટી જગ્યાએ તો નથી આવી ગઈને..
પાનાના જવાબ નોંધાવ્યો હતો. દરમ્યાન
કરી રહ્યા છે. ફેન્સના સંતાનોને કઇ રીતે મેં જોયુ હતુ કે, બોલીવૂડ સ્ટારની પત્ની અરિસા
એવું જાણવા મળ્યું હતું કે આર્યને
શાહરૂખ પ્રેરણા આપશે તેવા આકરા પ્રશ્રો સામે ઉભી રહીને વ્હાઈટ પાઉડર લઈ રહી હતી.
પૂછપરછમાં અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું
પુછાઇ રહ્યા છે. હાલ શાહરૂખની બ્રાન્ડ શર્લિન ચોપરા આગળ કહે છે કે,
કે ‘તેના પપ્પા કામમાં ખૂબ જ બિઝી રહેતા
વેલ્યુ ૩૭૮ કરોડ રૂપિયાની છે. આર્યનના મેં આ વાતને નજર અંદાજ
હોવાથી તેમને મળવા એપોઈન્ટમેન્ટ લેવી પડતી
ડ્રગ કેસમાં ફસાઇ ગયા પછી કિંગ ખાનને કરવાનુ પસંદ કર્યુ હતુ.
હોય છે.’ બોલીવુડનો વ્યસ્ત અભિનેતા મનાતો શાહરૃખ
એમાંથી નુકસાન થાય તેવી પુરી શક્યતા હોવાનું માર્કેટ
ખાન એક જ સમયે અનેક પ્રોજેક્ટ પર કામ કરે છે.
નિષ્ણાતોનું માનવું છે.

આ�ર્યન ખાનના ફ�ોનમાંથી મળી વાંધાજનક તસવીર, ક�ોર્ટમાં NCBન�ો ખુલાસ�ો

મુંબઈઃ નારકોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોએ શનિવારે મુંબઈમાં ચાલી રહેલી એક હાઈ પ્રોફાઈલ રેવ પાર્ટી પર
રેડ કરી હતી, જે બાદ 8 લોકોની ધરપકડ કરી લેવાઈ હતી. એનસીબીએ કોર્ટમાંથી આરોપીઓની 11
ઓક્ટોબર સુધી કસ્ટડી માગી હતી. સુનાવણી દરમિયાન એ પણ સામે આવ્યુ છે કે આર્યન ખાનના ફોનમાં
વાંધાજનક તસવીર મળી છે. આ સિવાય પણ એજન્સી તરફથી કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસા
કરવામાં આવ્યા છે.
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વિર�ોધીઓ��ને રં જાડવા સીબીઆ�ઈ, આ�ઈટી અને ઈડી બાદ હવે એ�નસીબીન�ો સહાર�ો?

ડ્ર ગ્સ કાંડ ઃ NCBની કાર્યવાહી સંદેહસૂચક

ગ

ત શનિવારે રાતે મુંબઈથી ગોવા જતી
લક્ઝૂરિયઝ ક્રૂઝમાંથી ડ્રગ્સ પકડવા સાથે
નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યૂરોની ટીમે શાહરુખ ખાનના
દીકરા આર્યન ખાનની અટક કરી લીધી. આ
ઘટના સાથે જ બોલીવુડ સહિત સમગ્ર દેશમાં
સનસનાટી મચી ગઈ. એનસીબીએ કરેલા દાવા
પ્રમાણે આ ક્રૂઝ પર ધનિકોનાં છોકરાં ભેગાં થઈને
પાર્ટી કરવાનાં હતા તે અંગે ૧૫ દિવસ પહેલાંથી
જાણ થઈ હતી. તેથી એનસીબીના અધિકારીઓ
ક્રૂઝ પર નજર રાખીને બેઠા હતા. શનિવારે રાત્રે
માલેતુજારોનાં છોકરાં સહિત ૬૦૦ લોકોને લઈને
ક્રૂઝ રવાના થયું કે તરત જ એનસીબીની ટીમે ક્રૂઝ
પર પહોંચવા કવાયત આદરી. ક્રુઝ પર પાર્ટી શરૂ
થઈ કે તરત એનસીબીના અધિકારીઓએ ઘૂસીને
રેડ કરી દીધી.
આ રેડમાં શાહરુખનો દીકરો પણ હાથે ચડી
ગયો. તેમાં રેવ પાર્ટીની ચર્ચા આખા દેશમાં થઈ
ગઈ છે. એનસીબીએ કરેલા દાવામાં વધુમાં
ઉલ્લેખ કર્યો છે કે, ક્રૂઝમાંથી જુદા જુદા પ્રકારના
ડ્રગ્સ અને ડ્રગ્સ ટેબ્લેટ મળી છે. આ ડ્રગ્સ ક્યાંથી
આવ્યું તેની તપાસ ચાલી રહી છે. એનસીબી બહુ
જલદી તેની ચોખવટ કરશે જ. શાહરુખના દીકરા
આર્યન પાસેથી ડ્રગ્સ મળ્યું કે નહીં એ નક્કી નથી.
ઉપરાંત આર્યને ડ્રગ્સ લીધુ હતુ કે ન હતુ તે અંગે
પણ સ્પષ્ટતા એનસીબીએ હજી સુધી કરી નથી.
આ કેસમાં આઠ લોકોની ધરપકડ બાદ પૂછપરછ
થઈ રહી છે. તેમાં એક શાહરુખનો દીકરો આર્યન
પણ છે. ગુરુવારે એનસીબીએ આર્યન સહિતના
આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરીને વધુ કસ્ટડી રિમાન્ડની
માંગ કરી હતી. પરંતુ કોર્ટે તે આરોપીઓને 14
દિવસની જ્યુ. કસ્ટડીમાં મોકલી દેવા આદેશ
આપ્યો હતો. આ સમયે આર્યનના વકીલ
નાનશિંદેએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે, બે રાતથી
આર્યનની કોઈ પુછપરછ કરાઈ નથી તો પછી તેને
શા માટે કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવ્યો છે. બીજી
તરફ એનસીબીએ કોર્ટ સમક્ષ કહ્યુ કે, તે આર્યનની
પુછપરછ કરી આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી સુધી
પહોંચવા માંગે છે. તેથી તેને કસ્ટડીમાં રખાયો છે.
બંને પક્ષની દલીલો બાદ કોર્ટે આ બાબતે શુક્રવાર
પર કાર્યવાહી રાખી હતી.
આ કિસ્સામાં એનસીબીએ કુલડીમાં ગોળ
ભાંગવાનો રસ્તો ખુલ્લો રાખ્યો હોવાથી શાહરુખનો
દીકરો દોષિત છે કે નહીં એવું ના કહી શકાય.
આમ છતાં આર્યનને શક્ય હોય ત્યાં સુધી કસ્ટડીમાં
રાખવા ઉધામા થયા છે. એટલે જ તેને નોનબેલેબલ
ગુનામાં સંડોવવા પેરવી થઈ. ક્રૂઝ પરથી ડ્રગ્સ
મળ્યુ તે પછી કોઈની ધરપકડ ના કરાય અને

માત્ર અટકાયત કરીને પૂછપરછ કરવાની રમત
નવાબ મલિકે વધુમાં કહ્યું કે, ક્રૂઝ લાઇનરમાંથી
રમાયા કરે એ કેવું ? આ રમત કેમ રમાય છે એ કોઇપણ પ્રકારનું ડ્રગ્સ મળ્યું નથી. એનસીબીનો
પણ સમજવા જેવું છે. જેમની અટકાયત કરાઈ હેતુ માત્ર આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા લોકોને
છે તેમાં દિલ્હીના ત્રણ બિઝનેસમેનની દીકરીઓ ફસાવવાનો કે હેરાન કરવાનો હતો. ક્રૂઝ પરના
હોવાનું પણ કહેવાય છે. બીજાં જે પણ છે એ બધાં દરોડામાં નવાબ મલિકે ભાજપની સંડોવણીના
પણ પૈસાદાર બાપની ઓલાદ જ હશે. કેમ કે એ સંકેત આપ્યા છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે,
સિવાય કોઈને આ મોંઘાદાટ ક્રૂઝ પર જવાનું પરવડે ભાજપના નેતાઓ આ દરોડાનો ભાગ હતા. એક
એમ જ નહોતું. ક્રૂઝની એન્ટ્રી ફી એંસી હજારથી વ્યક્તિ કે જેનું નામ કેપી ગોસવી હતું તે આર્યન
શરૂ કરીને પાંચ લાખ રૂપિયા લગી હતી. સામાન્ય ખાનને એનસીબી ઓફિસમાં લાવતો જોવા મળ્યો
માણસની વાત છોડો પણ ઉચ્ચ
હતો. તેણે આર્યન સાથે સેલ્ફી પણ
મધ્યમ વર્ગનું પણ આટલા રૂપિયા
ક્લિક કરી. બાદમાં, NCB એ
ખર્ચવાનું ગજું નથી. બીજી તરફ
સ્પષ્ટતા કરી કે, તે વ્યક્તિ NCB નો
શાહરુખ ખાનને ભાજપ વિરુદ્ધની ધવલ શુક્લ ભાગ નથી. તો NCB એ પણ જવાબ
રાજકીય પાર્ટીઓ સાથે સારા સબંધો
આપવો જોઈએ કે તે વ્યક્તિ ત્યાં શું
છે. ખાસ કરીને મમતા બેનરજી સાથે તેના સબંધો કરી રહ્યો હતો. અને તે આર્યન ખાનને NCB
છે. તેથી એનસીબીને સહારે તેને હેરાન કરવા ઓફિસમાં કેમ લાવ્યો? મલિકના આ દાવા બાદ
ખેલ કરાયો હોવાની અટકળો પણ ચાલી રહી મનીષ ભાનુશાલી કે જેણે એનસીબીને બાતમી
છે. આ આખી ઘટના રાજકીય પ્રેરિત હોવાની આપ્યાનું કહેવાય છે તેણે પત્રકાર પરિષદમાં દાવો
આશંકા પણ ઉઠી રહી છે. NCBના દરોડા અંગે કર્યો કે, “મને માહિતી મળી હતી કે ક્રુઝ શિપ પર

પ્રાસંગિક

આ�ર્યન ખાન ડ્રગ્સ સાથે પકડાય�ો કે તેણે ડ્રગ્સ લીધુ હતુ તે અંગે
એ�નસીબી પાંચ દિવસે પણ નકકર પુરાવા રજૂ કરી શકી નહીં.
એ�ટલે આ�ખી કાર્યવાહીન�ો હે તુ શંકાના ઘેરામાં આ�વી ગય�ો
મહારાષ્ટ્રના મંત્રી નવાબ મલિકે બુધવારે પત્રકાર
પરિષદ યોજીને દાવો કર્યો હતો કે, લક્ઝરી ક્રૂઝ
લાઇનર પર પડેલી NCBની રેડ નકલી હતી. આ
દરોડામાં કુલ 8 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી
હતી. જેમાં શાહરૂખ ખાનનો પુત્ર આર્યન ખાન પણ
હાજર હતો. આર્યન ખાન હાલમાં એનસીબીની
કસ્ટડીમાં છે.

ડ્રગ પાર્ટી થઈ રહી છે. તે આપણા દેશના યુવાનોને
અસર કરી રહી હતી, તેથી જે પણ આ માટે
દોષિત છે તેને સજા થવી જોઈએ. બસ આટલા
માટે જ અમે એનસીબીના અધિકારીઓનો સંપર્ક
કર્યો હતો.
જે પછી ઓપરેશન થયું. સાક્ષી તરીકે, અમને
સહી કરવા માટે NCB કાર્યાલયમાં બોલાવવામાં

આવ્યા હતા. અમે આરોપીઓને એનસીબી
કચેરીમાં લાવતા ન હતા. તેના બદલે અમે તેની
સાથે એનસીબી ઓફિસ જઈ રહ્યા હતા. કેબી
ગોસ્વી મારા મિત્ર છે અને તે પણ મારી સાથે
હતા. ખેલ આ કિસ્સામાં ખેલ ભલે જે ખેલાતો
હોય, પરંતુ હાલ શાહરુખે પોતે દીકરાને બચાવવા
વકીલોને રોક્યા છે. એનસીબી કેન્દ્ર સરકારની
એજન્સી છે પણ સીબીઆઈ હોય કે એનસીબી
હોય કે સ્થાનિક પોલીસ હોય, બધા સત્તામાં
બેઠેલા લોકોના પાળેલા પોપટ છે એ કહેવાની
જરૂર નથી. ભારતમાં દરેક તપાસ એજન્સીનો
ઈતિહાસ કલંકિત છે. તેમાં એનસીબી પણ બાકાત
નથી. એનસીબીનો ઈતિહાસ પણ બહુ વખાણવા
જેવો નથી જ. એનસીબીએ સુશાંતસિંહ રાજપૂત
કેસમાં કેવો હોબાળો મચાવ્યો હતો અને છેવટે શું
થયું એ દુનિયાની નજર સામે છે. છ મહિનાની
હોહા પછી સુશાંત કેસમાં તમામ આરોપી કે
શંકાસ્પદોને છોડી મુકાયા છે. એનસીબીએ
રાષ્ટ્રપ્રેમનું કામ કરતાં હોય એવો માહોલ પેદા
કરી દીધેલો અને છેવટે ખોદ્યો ડુંગર નીકળ્યો
ઉંદર જેવો ઘાટ થયેલો. આર્યનના કેસમાં પણ
એનસીબી હોહા કરીને વાતનો વીંટો વાળીને એવું
કરી નાખે એવી શક્યતા છે.
જો કે, સુશાંતસિંહ અને આર્યન ખાનની ક્રુઝ
પાર્ટી ઉપરાંત મુદ્રા એરપોર્ટ પરથી મોટાપ્રમાણમાં
ડ્રગ્સ પકડાવાની ઘટનાથી સ્પષ્ટ થઈ ગયુ છે કે,
ભારતમાં ડ્રગ્સનું દૂષણ વધ્યું છે. મોટાઘરના
નબીરાઓ પણ ડ્રગ્સને રવાડે ચઢી ગયા છે.
ડ્રગ્સના ઉત્પાદન, વેચાણ અને વિતરણ પર સંપૂર્ણ
પાબંદી છે આમ છતાં આ ડ્રગ્સ ક્યાંથી આવે છે
એ સવાલ મહત્ત્વનો છે. ભારત કોઈ પણ દૂષણ
માટે વિદેશ પર અને ખાસ તો પાકિસ્તાન પર
દોષનો ટોપલો ઢોળીને હાથ ખંખેરી નાખે છે. પણ
પાકિસ્તાન ભારતમાં ડ્રગ્સ કઈ રીતે ઘૂસાડી જાય છે
એ વિશે કોઈ વિચાર સુદ્ધા કરતુ નથી. સમસ્યાના
મૂળ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ પણ થતો નથી. તેના
કારણે ડ્રગ્સનો ભરડો વધતો જાય છે. ભારતના
યુવાનો ડ્રગ્સના રવાડે ચડીને બરબાદ થતા જાય
છે. આમ છતાં કેન્દ્ર કે રાજ્યની સરકારો એકબીજા
પર દોષારોપણ કરીને રાજકારણ રમવામાં મસ્ત
છે. આર્યન સામે હજી સુધી એનસીબી કોઈ નક્કર
પુરાવા રજૂ કરી શકી નથી તે જોતા આ કાર્યવાહી
પાછળનો હેતુ શંકા ઉપજાવનારો છે. વાસ્તવમા
દેશમાં આવતા ડ્રગ્સને રોકવા માટે એનસીબી કે
ગૃહમંત્રાલયે કડકાઈથી કામ લેવું જોઈએ. કારણ
કે, આખરે તો આ બાબત દેશના હિત સાથે
સંકળાયેલી છે.
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નવદુ ર્ગાની આરાધનાથી મનવાંચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ

ઇશ્વરને
પણ કાર્ય કરવા માટે શક્તિઊર્જાની જરૂર પડે છે. ભગવાન શિવ સ્વયં કહે
છે - શક્તિ વિના હું કંઇપણ કરી શકવા સમર્થન
થી. નવરાત્રિ એ આ શક્તિ પૂજાનું પર્વ છે. શાસ્ત્રો
પ્રમાણે નવરાત્રિ પર્વ વર્ષમાં ચાર વાર આવે છે.
એમને વાસંતિક, આષાઢીય, શારદીય અને માઘીય
નવરાત્રિ કહે છે.
આમાં વાસંતિક એટલે કે ચૈત્રીય અને શારદીય
એટલે આશ્વિની નવરાત્રિ વધારે પ્રસિદ્ધ અને
મહિમાવંત ગણાય છે. બાકીની બે નવરાત્રિઓને
‘ગુપ્ત નવરાત્રિ’ કહેવાય છે. શારદીય નવરાત્રિમાં
દુર્ગાપૂજા ‘મહાપૂજા’ કહેવાય છે. નવરાત્રિની ૯
પુણ્ય રાત્રિઓ દરમિયાન ત્રણ દેવીઓ પાર્વતી,
લક્ષ્મી અને સરસ્વતીના નવ સ્વરૂપોની પૂજા ધાય
છે. જેમને નવદુર્ગા કહેવામાં આવે છે.
આ સૃષ્ટિનું સર્જન, પાલન અને સંહાર
Outage શબ્દ Shortage
પરથી આવ્યો છે જેનો અર્થ ટૂંક
સમય અથવા તો કોઈ ચોક્કસ સમય
માટે કોઈ સેવા ઉલબ્ધ નથી. આવી
જ રીતે આપણે પણ ઈન્ટરનેટ થી
દુર નથી રહી શકતા તે આપણે
થોડાં દિવસો પહેલા જ ખબર પડી.
આજના સમયમાં ઈન્ટરનેટ વિના ની
દુનિયાની આપણે કલ્પના પણ ન કરી
શકીએ.
ફેસબુકની તમામ સર્વિસ બંધ
થતા લોકો પરેશાન થઈ ગયા.
લોકોએ પોતાના ફોન રીસ્ટાર્ટ કર્યા,
બ્રોડબેન્ડ કનેક્શન રીસ્ટાર્ટ કર્યું,
કસ્ટમર કેર માં કમ્પ્લેઇન કરી પરતું
હકીકતમાં ફેસબુક ડાઉન થઈ ગયું
હતું. ફેસબુકના કારણે તેની અન્ય
સર્વિસ મેસેન્જર, વોટ્સએપ અને
ઈન્સ્ટાગ્રામ ની સેવા પણ બંધ થઈ

કરનારી આ આદ્યાશક્તિ એક જ છે. એમના
લોકકલ્યાણકારી રૂપને ‘દુર્ગા’ કહે છે.
- ‘તાં દુર્ગા દુર્ગમાં દેવી’ દુરાચારવિધાતિનીમ્
। નમામિ ભવભીતોડહું
સંસારાર્ણવતારિણીમ્ ।। દુર્વિજ્ઞોય,
દુર્ગમ, દુરાચાર વિનાશિની,
સંસારસાગરથી તારનારી ભગવતી
દુર્ગાને હું ભવફેરાના ભયથી ત્રસ્ત
માનવી નમન કરું છું.’
નવદુર્ગાના
નવ
મનોરમ્ય
સ્વરૂપોના નામ આપતાં દર્શાવાયું છે
- ‘પ્રથમં શૈલપુત્રી, દ્વિતીયં બ્રહ્મચારિણી,
તૃતીય ચંદ્રઘકટેતિ, કુષ્માણ્ડેતિ ચતુર્થકમ્,
પંમચ સ્કન્દમાતેતિ, ષષ્ઠં કાત્યાયનીતિ, સપ્તમં
કાલરાત્રીતિ, મહાગૌરતિ ચાષ્ટમ, નવમં
સિધ્ધિદાત્રી ચ નવદુર્ગા પ્રકીર્તિતા ।।’ શૈલપુત્રી,

બ્રહ્મચારિણી, ચંદ્રઘણ્ટા, કુષ્માણ્ડા, સ્કંદમાતા,
કાત્યાયની, કાલરાત્રિ, મહાગૌરી અને સિધ્ધિદાત્રી
નામના આ નવ સ્વરૂપો નવરાત્રિ
દરમિયાન પૂજા સાથે આરાધવામાં
આવે છે. મંત્ર, તંત્ર અને યંત્રના
માધ્યમથી આ શક્તિ તત્ત્વની
સાધના કરનાર ને પ્રેમથી શ્રેય,
ભોગથી મોક્ષ સુધીના તમામ
ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.
નવદુર્ગા
સાથે
દસ
મહાવિદ્યાઓની પણ શક્તિ
- આરાધનામાં પૂજા કરાય છે.
દેવી ભાગવતમાં દેવી સ્વયં કહે છે - ‘સર્વ
ખલ્વિદમેવાહં નાન્યદસ્તિ સનાતનમ્ - આ
આખું જગત હું જ છું. મારા સિવાય બીજું કોઇ
અવિનાશી તત્ત્વ નથી. શક્તિ ઊર્જા રૂપે અવિનાશી,

Outage શુ છે?

હતી. જેના કારણે 300 કરોડથી પણ
વધુ યુઝર્સ પરેશાન થયા હતા.
DNS (ડોમેઈન નેમ સર્વર)
માંથી ફેસબુકના સર્વરની ડીટેલ
ગાયબ થઈ જતા લોકો ફેસબુક
એક્સેસ કરી શક્યા ન હતા. DNS
એક સર્વર છે જે તમામ વેબસાઈટની
માહિતી રાખે છે. યુઝર જયારે પણ

કોઈ વેબસાઈટ એક્સેસ કરે છે ત્યારે
સૌ પ્રથમ તેની ક્વેરી DNS પાસે
જાય છે ત્યારબાદ જે-તે વેબસાઈટના
સર્વર સુધી પહોંચે છે અને પછી
ડેટાની આપ-લે શરુ થાય છે.
ફેસબુકના બોર્ડર ગેટવે પ્રોટોકોલ
(BGP) માં ખામીને કારણે DNS
માંથી ડીટેલ ન મળી રહી હતી.

આ ખામીને ઉકેલવામાં ફેસબુકના
એન્જિનિયર્સ ટીમને 6 કલાકનો
સમય લાગ્યો. ત્યારબાદ ફેસબુકની
તમામ સેવા શરુ થઈ.
ફેસબુકના જણાવ્યા મુજબ આવી
કોઈ ખામી આવી ન હતી પરતું
તેની રાઉટર કન્ફ્રીગ્રેશન માં બદલાવ
કરવામાં આવ્યો હતો જેના કારણે
તમામ સેવા 6 કલાક માટે બંધ
રહી હતી. ફેસબુક બંધ થતા લોકો
ટ્વીટર અને લિન્ક્ડઈન તરફ વળ્યા.
જેથી ટ્વીટરની સર્વિસ પણ અમુક
સમય માટે બંધ થઇ હતી. ફેસબુકની
ખામીના કારણે તેને મોટું નુકશાન
થયું. ફેસબુકના શેરમાં ઘટાડો થયો, 3
લાખ કરોડથી પણ વધુ નુકસાન થયું.
માર્ક ઝુકરબર્ગની સંપતિ પણ 45000
કરોડથી ઓછી થઈ ગઈ.
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શાશ્વત, સનાતન છે. તે જડ-ચેતન બધામાં આખા
બ્રહ્માંડમાં વ્યાપેલી છે.
‘સર્વદેવમયી દેવી સર્વદેવીમયં જગત । અતોડહું
વિશ્વ રૂપાં ત્વાં નમામિ પરમેશ્વરીમ્ ।। આ પરમ
આરાધ્યા જગત જનની બધા નારી સ્વરૂપોમાં
અભિવ્યક્ત છે.’
દુર્ગા સપ્તશતી (૧૧/૬)માં ભગવાન સ્વયં
કહે છે : ‘સ્ત્રિયઃ સમસ્તાં સકલા જગત્સુ - હે
દેવી, બધી સ્ત્રીઓ દેવી સ્વરૂપ છે.’ નવરાત્રિ
ઉપાસનાથી પ્રસન્ન થઇ કરુણામય, કૃપાળું દુર્ગા દેવી
અનેક વરસાદ પ્રદાન કરે છે. શાસ્ત્રમાં કહેવાયું
છે ઇચ્છાધિક્મપિ સમર્થા વિતરણે - દુર્ગા દેવી,
ઇચ્છાથી પણ વદારે ફળ આપવા સમર્થ છે. એટલે
‘કલ્પવલ્લી સ્વરૂપો’ મહાશક્તિ દુર્ગા, અંબિકાની
પરમ આનંદની ઉપલબ્ધિ માટે આ નવરાત્રિ પર્વ
દરમિયાન શ્રદ્ધાપૂર્વક આરાધના કરવી જોઇએ.

કવયિત્રી : હિના મોદી
શીર્ષક : સૂરજ

સંધ્યા ટાણે રૂપ નવલાં ધરી
રોજ રોજ તું જાય ક્યાં હે સૂરજ !
સાંજ પડે ને કોનાં દ્યારે જઈ અટકતો કોને
મળતો છુપાઇને હે સૂરજ !
અંધારી રાતલડી આવે રૂમઝુમ ત્યારે,
ઉજાસ કોને તું દેતો એ, કહી દે.
નદીને પેલે પાર ડૂબકી મારી છૂપાતો
પર્વતને પહેરો સોંપી, ક્યાં કહી દે.
પંખીઓના ગીતને સંધ્યા ટાણે
ગજવે નાંખી લઈ જતો ક્યાં સૂરજ...
કેમ ભાગતો ચાંદ સિતારાઓથી જોજન
દૂર સૂરજ તું, ચીર પૂરવા કોના?
કોણ હશે એ બડભાગી, એ રૂપની રાણી
જતો હશે સૂરજ તું જેના ઘરમાં.
સાંજને ટાણે એકલા મૂકી આપણને બસ !
વિસરી કોને રોશન કરતો સૂરજ.

ગુજરાત
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çથાિનક çવરાજની ચૂંટણીમાં ભાજપને ઝળહળતી ફતેહ
કુલ 184 બેઠકાેમાંથી 136 બેઠકાે ભાજપના ફાળેઃ થરા, અાેખા નગરપાિલકા ભાજપને ફાળે
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં યોજાયેલી
ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકા, ઉǼર
ગુજરાતની થરા નગરપાિલકા તથા
સૌરા∆ની ઓખા નગરપાિલકા ઉપરાંત
ભાણવડ નગરપાિલકાની મÖયસĦ
ચૂંટણી સિહત િવિવધ િવçતારોની
થાિનક çવરાજની સં થાઓમાં ખાલી
પડેલી બેઠકોની ચૂંટણીના પЧરણામો
જાહъર થયા હતાં જેમાં ભાજપને
ઝળહળતી સફળતા સાંપડી હતી.
કЮલ 184 બેઠકો પૈકЫ 136 બેઠકો
ભાજપના ફાળъ ગઇ હતી. ગાંધીનગર

Üયુિન.કોપђ↓રъશનમાં 44 બેઠકોના
પЧરણામમાં 41 ભાજપ,ક℮Ġેસને 2
અને આપને એક બેઠક મળી હતી.
થરા,ઓખા અને ભાણવડ પાિલકાના
78 બેઠકોના પЧરણામમાં ભાજપને
56, ક℮Ġેસને 22 બેઠકો મળી હતી.
બાનસકાંઠાના થરા પાિલકામાં
ભાજપનો ભગવો લહъરાયો હતો જયારъ
ક℮Ġેસ માĦ ચાર બેઠકોથી સંતોષ
માનવો પડયો હતો. આ ઉપરાંત
બનાસકાંઠાની તાલુકા પંચાયતની
બેઠકોમાં ક℮Ġેસે ભાજપને Üહાત આપી

ચાર બેઠકો પર િવજય હાંસલ કયђ↓
હતો જયારъ ભાજપ એક જ બેઠક જીતી
શકЫ હતી.
સુરъ×ĩનગર
અને
િલંબડી
નગરપાિલકાની ચૂંટણીમાં ય ભાજપે
બાજી મારી હતી. ઓખા નગરપાિલકા
પર ભાજપે 34 બેઠકો મેળવી
કબજો મેળãયો હતો જયારъ ભાણવડ
નગરપાિલકામાં ક℮Ġેસ બહુમતી સાથે
સǼા હાંસલ કરી હતી. ભાવનગર
પાિલકામાં ય ભાજપે બે બેઠકો પર
િવજય મેળãયો હતો.

ઓખા નગરપાિલકા
કЮલ બેઠક 36
ભાજપ 34, ક℮Ġેસ 2
ભાણવડ નગરપાિલકા
કЮલ બેઠક 24
ભાજપ 8, ક℮Ġેસ 16
થરા નગરપાિલકા
કЮલ બેઠક 24
ભાજપ 20, ક℮Ġેસ 4
િજ·ા પંચાયત
કЮલ બેઠક 8
ભાજપ 5, ક℮Ġેસ 3
તાલુકા પંચાયત
કЮલ બેઠક 45
ભાજપ 28, ક℮Ġેસ 14,
આપ 2, અ×ય 1

13

Classified

10,000 Ġામ પંચાયતોની ચૂંટણી થશે

રાજકોટ, : રાજયમાં દસ હજાર જેટલી Ġામ
પંચાયતોની મુદત ЧડસેÜબરમાં પુરી થઈ રહી છъ.
તેથી નવેÜબરનાં પહъલા સΆાહમાં Ġામ પંચાયતની
ચૂંટણીઓનો િવિધવત કાય↓ĝમ જાહъર કરવામાં
આવે તેવી શકયતા છъ એટલે Чદવાળી આસપાસ
જાહъરનામુ બહાર પડતાની સાથે Ġા પંચાયતની
ચૂંટણીને લઈને આચારસંિહતા લાગુ પડી જશે.

ગાંધીનગર પાિલકામાં ભગવો લહъરાયો પેટાચૂંટણીમાં ક℮Ġેસની યુવા નેતાગીરી
‘આપ’નું સૂરસૂЧરયું, ક℮Ġેસનો ગઢ Öવçત ફરી િનæફળ, ને Óવ પЧરવત↓નની માંગણી
ગાંધીનગર
ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની ચૂંટણીમાં
ભાજપે 44માંથી 41 બેઠકો મેળવીને ભãય
જીત હાંસલ કરી છъ. ગાંધીનગર કોપђ↓રъશનના
ઈિતહાસમાં Ĭથમવાર જંગી અને çપΓ બહુમિત
સાથે ભગવો લહъરાયો છъ. અÓયાર સુધીની બ³−³ે
ચુંટણીઓ બાદ ભાજપે તડજોડથી સǼા હાંસલ
કરી હતી.
તો આ વખતે નવા સીમાંકન સાથેની 11
વોડ↓ની યોજાયેલી ચૂંટણીમાં આઠ પેનલ ઉપર
ભાજપની જીત થઈ હતી Óયારъ બાકЫની Ħણ
પેનલમાં ક℮Ġેસના બે અને આમ આદમી પાટЪ↓ના
એક ઉમેદવારો વીજયી બ×યા હતા.
નવું સીમાંકન અને ચૂંટણી ટાણે ભાજપનું બુથ
મેનેજમે×ટ કામે લાÆયું હોવાથી જંગી બહુમિત

મળી છъ. હાલ તો ગાંધીનગર કોપђ↓રъશનમાં હવે
િવપΤનું પદ પણ કોઈ પΤને અપાય નહỲ તેવી
Щçથિતનું િનમા↓ણ થઈ ગયું છъ. હાલ તો ચૂંટણીના
પЧરણામો બાદ ગાંધીનગર કોપђ↓રъશનમાં
વીપΤના નેતાનું પદ પણ કોઈને નહỲ મળъ તેવી
Щçથિતનું િનમા↓ણ થયું છъ.

અમદાવાદ
આવે Óયાં સુધી ક℮Ġેસનો ઉ ધાર નહી થાય.
ગાંધીનગર પાિલકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે ક℮Ġેસમાં નવા ચહъરા જ નહỲ, çવÉછ છબી
બહુમતી મેળવી પાટનગર પર રાજકЫય દબદબો ધરાવતા યુવાઓને પΤની કમાન સ℮પવામાં
કાયમ કયђ↓ છъ. ક℮Ġેસે ગઢ સમાન ગાંધીનગરમાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છъ. આ તરફ,સુરત
ય સǼા ગુમાવી દીધી છъ. િનæફળ નેતાગીરી અને મહાનગરપાિલકામાં કાઠુ કાઢ્યા બાદ આમ
ફલોપ ચૂંટણી Øલાનને
પાટЪ↓એ
કાેંગ્રેસે ગઢ સમાન ગાંધીનગરમાં આદમી
કારણે ક℮Ġેસની ભૂંડી હાર
ગાંધીનગર પાિલકામાં
ય સ ા ગુમાવી: ગર ા મેઘ ય ઝૂકãયુ હતું. એક
થઇ છъ. િવધાનસભાની
પેટાચૂંટણીથી
માંડીને
વર ા નહીં,અાપનાે િફયા ાે ડાયરો યોજી હજારોની
થાિનક
çવરાËયની
ભીડ એકĦ કરી આપે
ચૂંટણીમાં ક℮Ġેસની સતત હાર થઇ રહી છъ એવો માહોલ ઉભો કયђ↓ હતોકы, આ વખતે
અને જનાધાર ગુમાવી રહી છъ. આ કારણોસર આપ ગાંધીનગર પાિલકા પર સǼા મેળવી લેશે
ક℮Ġેસના કાય↓કરોમાં ગણગણાટ શλ થયો છъકы, પણ આપને સમ ખાવા પુરતી એકાદ બેઠક જ
પાિલકાની ચૂંટણી જીતાડવામાં ય અસΤમ મળી. પાટનગરમાં Ħીજા મોરચા તરીકы આપનો
નેતાઓને જયાં સુધી હાંકЫ કાઢવામાં નહી રીતસરનો Чફયાçકો થઇ ગયો હતો.

સૌરા∆માં ભાજપનો 7, ક℮Ġેસનો 6 બેઠકો પર િવજય
અાેખા સુધરાઈમા ભાજપને તાે ભાણવડમાં કાેંગ્રેસને
રાજકોટ
સૌરા∆વાસીઓએ ફરી એક વાર મે×ડેટ
આØયો છъ કы આ કોઈનો ગઢ નથી. ઓખા
નગરપાિલકામાં ૩૬ બેઠકોમાંથી ૩૪ બેઠકો
પર િવજય મેળવીને ભાજપે સǼા જાળવી છъ
તો આ જ િજ·ામાં ભાણવડ નગરપાિલકામાં
ભાજપને અગાઉ બહુમિત બાદ સǼાની
સાઠમારીથી સુપરસીડ થયેલી સુધરાઈમાં
ક℮Ġેસને ૨૪માંથી ૧૬ બેઠક પર િવજય સાથે
çપΓ બહુમિત સાથે સǼા મળી છъ. Ëયારъ
˛ારકા સુધરાઈના વોડ↓ નં.૫, તાલુકા પંચાયતની
ટુંપણી બેઠક પર ભાજપનો િવજય થયો છъ.
જસદણ તાલુકામાં િજ.પં.ની ૨ અને ઉપલેટા

બહુમિત

ભાવનગર પાિલકાની 2 બેઠક પર ભાજપનાે િવજય

ભાવનગર : ભાવનગર િજ·ામાં નગરપાિલકાની બે બેઠક પર ભાજપ અને તાલુકા
પંચાયતની એક બેઠક પર ક℮Ġેસનો િવજય થયો હતો. ચૂંટણીના પЧરણામ બાદ િવજય
સરઘસ િનકâયા હતાં. િવજેતા ઉમેદવારો અને સમથ↓કો ગેલમાં જોવા મâયા હતાં.
નગરપાિલકામાં ભાજપે બે બેઠકો જાળવી રાખી હતી Ëયારъ તાલુકા પંચાયતે ક℮Ġેસે
ભાજપ પાસેથી બેઠક આંચકЫ લીધી છъ.
નગરપાિલકાની વોડ↓ નં.૫ની એમ Ħણેય બેઠકો
પર ક℮Ġેસનો િવજય થયો છъ. તો મોરબીની
તા.પં.ની Ħાજપર બેઠક પર ક℮Ġેસ તો
નજીકમાં હળવદ તા.પં.ની બેઠક પર ભાજપનો
િવજય થયો છъ. જુનાગઢ િજ·ામાં સુધરાઈની
પેટાચૂંટણીમાં િવસાવદર ના વોડ↓ નં.૫,

માણાવદરના વોડ↓ નં.૯માં ભાજપનો િવજય
થયો તો િજ·ાની જુનાગઢ મહાનગરપાિલકાના
વોડ↓ નં.૮માં ક℮Ġેસનો િવજય થયો છъ. ગીર
સોમનાથ િજ.પં.ની ગોિવંદપરા બેઠક પર
ક℮Ġેસનો તો અમરъલી તા.પં.ની સરѕભડા બેઠક
પર ભાજપનો િવજય થયો છъ.

પૂવ↓ મંĦી બાવિળયા, હાલના
મંĦી મેરજાના િવçતારમાં
ભાજપે પછડાટ
ખાધી
ા રાજકોટ ા
કЮіવરજી બાવિળયાના મતિવçતાર જસદણમાં રાજકોટ
િજ.પં.ની બે બેઠકો સાણથલી અને િશવરાજપૂર પર
ક℮Ġેસનો િવજય થયો છъ. સામા×ય ચૂંટણીમાં ભાજપને
મળъલી સાણથલી બેઠક પર પણ ભાજપને હાર મળી છъ. તો
મોરબીના પΤપàટો કરીને તાજેતરમાં મંĦી બનેલા Įીજેશ
મેરજાના મતિવçતારમાં તાલુકા પંચાયતની એક બેઠકમાં
પણ ભાજપનો પરાËય થયો છъ. એકіદરъ બ³−³ે તાલુકા
િવçતારમાં ક℮Ġેસના નેતાઓએ પΤપàટો કરી મંĦીપદ
મેળãયું પણ મતદારોએ પાટલી બદલી નથી અને ક℮Ġેસને
જનાધાર આØયો છъ. આમ આદમી પાટЪ↓થી પણ ક℮Ġેસના
મત આ િવçતારમાં તૂટયા નથી. આ પЧરણામથી રાજકોટ
િજ·ા પંચાયતમાં ક℮Ġેસની બેઠકો ૧૧થી વધીને ૧૨ થઈ
છъ Ëયારъ ભાજપની ૨૫થી ઘટીને ૨૪ થઈ છъ.

ગુજરાતમાં DRDOનું સાયબર
રીસચર્ સે ર શરૂ થશે

પાટીદારાે સામેના કે સ 31
અાેક્ટાે. સુધીમાં પાછા ખેંચાે

અમદાવાદ અેરપાેટર્ને
રૂ. 94 કરાેડનું નુકસાન

ગુજરાતમાં મેગા ટે Sાઇલ
પાકર્ નાે માગર્ માેકળાે

અમદાવાદ
ગુજરાત યુિનવિસ↓ટીમાં ભારત સરકારના
Чડફы×સ રીસચ↓ એ×ડ ડેવલપમે×ટ ઓગ›નાઈઝેશન
(ડીઆરડીઓ)નું સાયબર િસÄયુЧરટી રીસચ↓
સે×ટર શλ કરવામા આવશે.આ માટъ ડીઆરડીઓ
અને ગુજરાત યુિન. વŵે Чદàહી ખાતે Чડફы×સ
િમિનçટરની હાજરીમાં એમઓયુ કરવામા આãયા
હતા. ગુજરાત યુિન.ખાતે શλ થનારા આ સે×ટર
ઓફ એÄસેલ×સને એડવા×સ ટъકનોલોજી સે×ટરસરદાર વ·ભભાઈ પટъલ સે×ટર ફોર સાયબર
િસÄયુЧરટી Чરસચ↓ નામ આપવામા આãયુ છъ.આ
સે×ટર માટъ ભારત સરકારના ડીઆરડીઓ અને
ગુજરાત યુિન.વŵે એમઓયુ કરવામા આãયા
છъ.આ સે×ટર ˛ારા ૧૦૦ કરોડનું ઈ×વેçટમે×ટ
મળવાનો અંદાજ છъ.

ગાંધીનગર
વષ↓ 2015 હજુ પાટીદારોની માંગણી પૂણ↓
નથી થઇ અને આંદોલન સમયે દાખલ થયેલા
200થી વધુ કыસ પરત નથી ખ′ચાયા. જેને લઇને
પાસ ફરીથી સિĝય થયું છъ. સોમવારъ ગાંધીનગર
ખાતે અàપેશ કિથરીયાની આગેવાનીમાં મોટા
Ĭમાણમાં કાય↓કરોની બેઠક મળી હતી. જેમાં
જુની માંગણીઓ પુરી થાય તે માટъ ફરીથી
આંદોલન કરવા સુધીની જાહъરાત કરવામાં આવી
છъ. પાસ ક×વીનર અàપેશ કિથરીયાએ માિહતી
આપતા જણાãયું હતું કы હજુ 200થી વઘારъ
કыસ પરત ખ′ચાયા નથી. જેમાં રા∆ĩોહના કыસ
મુÅય છъ. તો અનામ ત આંદોલન સમયે જીવ
ગુમાવનાર પાટીદાર યુવાનોના પЧરવારજનોને
નોકરી પણ આપવામાં નથી આવી.

અમદાવાદ
નાણાકЫય વષ↓ ૨૦૨૦-૨૧ દરિમયાન
ગુજરાતના ૧૧માંથી ૯ એરપોટ↓ને તોિતંગ
આિથ↓ક નુકસાનનો સામનો કરવો પડયો છъ.
જેમાં અમદાવાદના સરદાર વ·ભભાઇ પટъલ
એરપોટ↓ને સૌથી વધુ λિપયા ૯૪. ૧૦ કરોડનું
નુકસાન થયું હતું. ગુજરાતના જે એરપોટ↓
ખોટથી બÉયા છъ તેમાં કіડલા અને પોરબંદરનો
સમાવેશ થાય છъ. દъશભરમાં જૂજ એરપોટ↓
એવા છъ જેઓ નાણાકЫય વષ↓ દરિમયાન નફો
રળવામાં સફળ રΝા છъ. જેમાં અમદાવાદ
એરપોટ↓નો પણ સમાવેશ થતો હતો. પરѕતુ
કોરોના વાયરસને પગલે એરĺાЧફક ઠપ રહъતાં
અમદાવાદ એરપોટ↓ને λિપયા ૯૪.૧૦ કરોડનું
નુકસાન થયું હતું.

ગાંધીનગર
ભારત ટъÄçટાઇલ સેÄટરમાં િવΐમાં છΖા
ĝમનું સૌથી મોટું િનકાસકાર છъ, તેને આગળ
વધારવા અને આ ΤેĦમાં રોજગારની નવી તકો
ઊભી કરવા માટъ મેગા ટъÄçટાઇલ પાક↕ બનાવવા
બુધવારъ કы×ĩીય કыિબનેટъ પીએમ çકЫમને મંજૂરી
આપી દીધી છъ. આ çકЫમ હъઠળ દъશમાં સાત
ટъÄçટાઇલ મેગા પાક↕ માટъ આગામી પાંચ વષ↓માં
લગભગ λ. 4445 કરોડનો ખચ↓ કરવામાં
આવશે. પાછલા કыટલાક મિહનાઓ દરિમયાન
સરકારъ ટъÄçટાઇલને લઈને Ħીજો મોટો િનણ↓ય
કયђ↓ છъ, કы×ĩીય મંĦી અનુરાગ ઠાકЮરъ માિહતી
આપી હતી. સરકારના આ િનણ↓ય બાદ બુધવારъ
શેરબજારો પર ટъÄçટાઇલ ΤેĦની કіપનીઓના
શેરમાં મોટો ઉછાળો ન℮ધાયો હતો.
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શહીદ ારક માટે અભૂતપૂવર્ સ ાગ્રહ ઃ શહીદાેની
ખાંભી મૂકવા દીધી પણ સરકારે રા ે ખાંભી ઉપાડી લીધી
હીદ ખાંભીની રચના
પછી સૌ લાલ દરવાજાના
મેદાનમાં સભાના λપમાં
ફыરવાઈ
ગયા.
સભામાં
ઇંદુભાઈએ તેમની લાΤિણક
શૈલીમાં Ĭવચન કરતાં કЅં કы,
Ч˛ભાષીની રચના માટъ કોઈની
પણ જવાબદારી હોય તો પંЧડત
નેહιની છъ અને યશવંતરાવ
ચવાણ
પણ
આરોપીના
િપંજરામાં છъ. દરિમયાન
એવી વાત આવી કы, રાતના
સમયે રચેલી ખાંભી સરકાર
ઉપાડી લેશે. આથી તેની ૨૪
કલાક ચોકЫ રાખવા ૧૦૦
çવયંસેવકોની ટુકડી મૂકવાની
ãયવçથા થઈ અને તે રાતના
ચોકЫમાં ગોઠવાઈ ગયા.
ખાંભી ઉઠાવી ગયા

શ

શહъરમાં શહીદ ખાંભીની
૨૪ કલાક ચોકЫ રાખવાની
ãયવçથાથી
સǼાવાળા
મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા. સરકાર
શું પગલાં ભરશે તે અંગે
તક↕િવતક↕ ચાલતા હતા. ૩-૪
Чદવસ તો શાંિતથી ગયા, પણ
તા. ૧૨-૮-૫૮ના રોજ વહъલી
સવારъ અમદાવાદ, કલોલ અને
નЧડયાદમાં રચવામાં આવેલી
ખાંભી પોલીસે ઓિચંતા દરોડા

પાડીને ઉપાડી લીધી અને જેઓ
ચોકЫ કરતા હતા તેમને પકડી
લીધા. ખાંભી િસમે×ટથી ચ℮ટાડી
દીધેલી હતી તેથી ઝટ ઊખડે
તેવી પણ ન હતી. આથી તેને
તોડીને પોલીસ વાનમાં નાખી
લઈ ગયા. પોલીસ ખાંભીને
તોડીને લઈ ગઈ છъ એવા
ખબર સવારમાં જ ફыલાઈ ગયા
હતા અને આ સમાચારથી
અમદાવાદમાં ભારъ તોફાનો
શλ થઈ ગયાં હતાં. ગાંધી
રોડ, Чરલીફ રોડ, રાયપુર,
ખાЧડયા ચોકЫ, શામળાની
પોળ વગેરъ çથળોએ પોલીસ
તેમજ પોલીસ વાહનો ઉપર
ભારъ પÔથરમારો થયો. કыટલાક
તોફાનીઓએ દુકાનો તોડીને
લૂંટફાટ પણ કરી. ઠъકઠъકાણે
Чટયરગૅસ છોડવામાં આãયા.
ખાЧડયામાં
પÔથરમારાથી
એક પોલીસના માથામાં ભારъ
ઈજા થઈ હતી. ખાЧડયા પોçટ
ઑЧફસ, દъસાઈની પોળ,
Üયુિનિસપલ çકвલ વગેરъ çથળъ
આગ લગાડવામાં આવી હતી.
બસો ફરતી બંધ થઈ ગઈ
હતી. રѕગીલા ચોકЫ, ઢỲકવા
ચોકЫ અને ફતાશા પોળની
Ħણેય બંધ પોલીસ ચોકЫઓને
આગ લગાડવામાં આવી અને

ખસેડવાથી આટલા ãયાપક
Ĭમાણમાં તોફાનો થશે તેની
કàપના પણ સરકાર અને
કяєĠેસ મોવડીઓને કદાચ નહỲ
હોય, પરѕતુ સરકારъ નŨી જ
કયુ↨ કы આ ખાંભીઓ ખસેડયા
િસવાય િવકàપ નથી તેથી તે
ખસેડાઈ. પЧરણામે આ તોફાનો
થયાં.
ઉપવાસ શλ

Ĭકરણ-૧૧
સંÅયાબંધ પોલીસ ચોકЫઓ
પÔથરમારાનું િનશાન બની.
શહъરભરમાં તોફાનો Ĭસરી
જતાં, અંતે તા. ૧૨-૮-૫૮ના
રોજ રાતના ૯ વાÆયાથી
શહъરના
મોટાભાગના

િવçતારમાં ૨૪ કલાકનો
કÙયુ↓ નાખી દъવામાં આãયો.
ખાંભીઓ ઉઠાવી અને તોડી
નાખવાના કжÓયથી અમદાવાદ
શહъરની Ĭજાની લાગણીઓ
ઘણી ઉäકыરાઈ ગઈ, પરѕતુ તે

આ વાતાવરણમાં ખાંભી
ઉઠાવી લેવાના સરકારના
કжÓયની િવરોધમાં ઇંદુચાચાએ
૭ Чદવસના ઉપવાસ જાહъર
કયા↓. એક િનવેદનમાં તેમણે
કЅં કы, જાહъર િમલકતને ભારъ
નુકસાન થયું છъ તેનું મને દુઃખ
છъ, તેથી Ĭજાને ખામોશી અને
સંયમ રાખવા મારી અપીલ છъ.
ઇંદુભાઈના ટъકામાં Ĭજાને શાંિત
રાખવા અપીલ કરી અને એક
Чદવસના ઉપવાસ કયા↓.
આ અંગે મુંબઈ સરકારъ
એક યાદીમાં જણાãયું કы, જનતા
પЧરષદના કાય↓કરોએ કાયદો
હાથમાં લઈ કяєĠેસ હાઉસ
સામે, જાહъર રçતા ઉપર બે
çમારકો ઊભાં કરъલાં. લાંબા
સમયથી Óયાં ĺાЧફક સક↕લ છъ,
Óયાં ĺાЧફકની અડચણ થાય

તેમ હોઈ બાંધકામ કરવા સામે
ચેતવણી અપાઈ હતી, છતાં
çમારકની રચના તેઓએ કરી
હતી. આ વખતે પોલીસે સંયમ
રાÅયો હતો, પરѕતુ çમારકો
ĺાЧફકને અડચણ કરતાં હોવાથી
તે ખસેડવા િસવાય બીજો માગ↓
ન હતો.
તા. ૧૨મીનાં તોફાનોમાં
લગભગ ૪૦ જાહъર çથળોએ
આગ લગાડવામાં આવી હતી.
તેથી તેમાં ઘણાંને સંડોવવા
માટъ પોલીસે Ĭયાસ કયђ↓ અને
૨૫૦ માણસોની જુદા જુદા
આΤેપોસર ધરપકડ કરી. ખાંભી
ઉપાડી લીધા પછી Чદવસો સુધી
માĦ પĦકારો િસવાય કોઈને
પણ Óયાં જવા દъવામાં આવતા ન
હતા અને આખો િવçતાર ĺાЧફક
માટъ બંધ કરી દъવામાં આãયો
હતો. અમદાવાદના બનાવના
સમાચાર ફыલાઈ જતાં વડોદરામાં
તોફાનો શλ થઈ ગયાં હતાં.
વડોદરામાંસાગર
ટૉકЫઝને
આગ લગાડવામાં આવી હતી.
(ĝમશઃ આવતા અંકы)

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

રિશયા çપેસમાં Чફàમ શૂЧટѕગ કરનારો Ĭથમ ĭા×સ ચચ↓માં ૩.૩૦ લાખ બાળક
જાતીય
શોષણનો
િશકાર
બ×યા
દъશ બનશેઃ Чફàમની ĝв ટીમ અંિતરΤમાં ગઈ
મોçકો
રિશયા çપેસમાં Чફàમ શૂЧટѕગ કરનારો
સૌĬથમ દъશ બનશે. રિશયન અિભનેતા
અને Чફàમ ЧડરъÄટર મંગળવારъ
સૌĬથમ çપેસ શૂЧટѕગ માટъ અવકાશમાં
પહ℮ચી ગયા છъ. આ ĬોજેÄટના લીધે
રા∆ની çપેસની ગૌરવગાથા આગળ
વધારવામાં મદદ મળશે. અિભનેતા
યુિલયા પેરЩъ çલડ અને ЧડરъÄટર Щ╞મ
િશપે×કો રિશયાના સોયુઝ çપેસĝાÙટમાં
Ħણ çપેસ િમશનનો અનુભવ ધરાવતા
અવકાશ યાĦી એ×ટોન શકાØલેરોવ સાથે
ગયા હતા.
સોયુઝ એમેસ-૧૯એ બપોરъ

તં તપાસપંચના 2500 પાનાનાં િરપાેટર્થી ખળભળાટ

૧-૫૫ વાગે કઝાખçતાનમમાં બૈકોનુર
ખાતેથી ઉપડયા હતા અને સાડા Ħણ
કલાક પછી çપેસ çટъશને પહ℮Éયુ
હતુ.ં શાકØલેરોવે મે×યુઅલ કіĺોàસ
˛ારા çપેસ ĝાÙટને સરળતાથી çપેસ

આઉટપોçટ સાથે જોડયુ હતુ, તેના
પછી તે ઓટોમેЧટક ડોЧકіગ િસçટમના
હવાલે થઈ ગયું હતુ.ં çપેસ ĝાÙટનની
અંદર Ħણેય જણાની Щçથિત સારી છъ
અને çપેસĝાÙટ િસçટમ ãયવЩçથત
રીતે ચાલી રહી છъ. પેરЩъ çલડ અને
Щ╞મે×કોની નવી Чફàમનું ટાઇટલ
ચેલ×ે જ છъ. તેમા પેરЩъ çલડ સજ↓નની
ભૂિમકા છъ. તે çપેસ çટъશનમાં રહъતા
ĝв મેÜબરને હાટ↓ એટъક આવતા તેને
બચાવવા જાય છъ. બાર Чદવસ çપેસમાં
વીતાãયા પછી તેઓ Ôવી પર બીજા
રિસયન અવકાશયાĦીસાથે પરત
ફરવાના છъ.

પેЧરસ
ĭા×સના િવિવધ કыથિલક ચચђ↓માં
છъ·ા ૭૦ વષ↓ના સમયગાળા
દરÜયાન ૩.૩૦ લાખ જેટલા બાળકો
પાદરીઓ અને અ×ય િબન ધાિમ↓ક
લોકોની હવસ િǼઓનો ભોગ બ×યા
હતા. જે બાળકો જાિતય શોષણનો
ભોગ બ×યા હતા તેમાં છોકરા અને
છોકરીઓ એમ બંનેનો સમાવેશ
થતો હતો. ĭા×સમાં મંગળવારъ જાહъર
થયેલા એક અહъવાલમાં આ મુજબનો
દાવો કરવામાં આãયો હતો.
çવતંĦ
તપાસ
કરનારા
તપાસપંચના અÖયΤ જીન માક↕

લંડન િવΐના અબજપિત
કરચોરોનું çવગ↓ હોવાનો
પે×ડોરા પેપસ↓નો ઘટçફોટ

જાપાનનો પાસપોટ↓ સૌથી મજબૂત,
ભારત 6 ĝમ પાછળ થતાં 90મા ĝમે

લંડન
લˆાખ પે×ડોરા પેપરમાં લંડન મની લો×ડЧરѕગ અને
કરમાંથી છટકવાની જાળના મુÅય કы×ĩ તરીકы ઉભરી
આãયાનું જાહъર થયા પછી પારદશ↓કતાના સમથ↓કોએ
િĮટનને ઘટનાઓને Öયાનમાં રાખીને િĮટનની કાયદાકЫય
ãયવçથાને વધારъ મજબૂત બનાવવા માટъ જણાãયું છъ.
1.2 કરોડ ફાઇલોના નાણાકЫય િવશ્લેષણે દશા↓ãયું છъ કы
િવΐના સંપિǼવાનો ઓફશોર કіપનીઓ çથાપીને કઈ
રીતે વેરો ભરવાનું ટાળъ છъ. આ લાભાЩ×વતોમાં ઓળખી
કાઢવામાં આવેલી િવદъશી ãયિŪઓમાં જોડ↓નના રાજા Чકіગ
અÚદુ·ાહ-ટુ, અઝરબૈજાનના Ĭમુખ ઇàહામ અિલયેવ અને
પાક.ના ઇમરાનના સહયોગીનો સમાવેશ થાય છъ.

ટોЧકયો
હъનલે પાસપોટ↓ ઈ×ડેÄસ ˛ારા દર
વષ› દુિનયાના દъશોના પાસપોટ↓નુ રъЩ×કіગ
બહાર પાડવામાં આવે છъ. રъЩ×કіગમાં
જાપાનના પાસપોટ‼ ટોપ પોિઝશન
મેળવી છъ. Ëયારъ ભારતનુ çથાન પણ
અગાઉ કરતા ૬ ĝમ પાછળ ગયુ છъ.
ભારતનો પાસપોટ↓ દુિનયાનો ૯૦મા ĝમે
પહ℮Éયો છъ. જે ગયા વષ› ૮૪મા ĝમે
હતો. ભારતના પાડોશી દъશોના દъખાવ
િનરાશાનજક રΝો છъ. ભારતના નાગЧરકો
હાલમાં ૫૮ દъશોમાં િવઝા ĭЫ મુસાફરી

િલ

માં પાિક તાન અને નેપાળના પાસપાેટર્ સાૈથી નબળા
કરી શકы છъ. ભારતની સાથે તજાЧકçતાન,
બુЧક↕ના ફાસોને આ િલçટમાં ૯૦મો ĝમ
મâયો છъ. આ િલçટમાં પાЧકçતાન અને
નેપાળના પાસપોટ↓ને દુિનયાના સૌથી
નબળા પાસપોટ↓ના િલçટમાં ગણવામાં
આãયા છъ. આ િલçટમાં પાЧકçતાન માĦ
સીЧરયા, ઈરાક અને અફઘાિનçતાન
કરતા જ વધારъ સારો દъખાવ કરી શકયુ
છъ. પાવરફЮલ પાસપોટ↓ના િલçટ માટъ જે
તે દъશના પાસપોટ↓ પર નાગЧરકો બીજા
કыટલા દъશમાં િવઝા ĭЫ યાĦા કરી શકы છъ
તે બાબતને Öયાનમાં રાખવામાં આવે છъ.

સોવેએ કЅં હતું કы આ દુæકમ↓ કરનારા
૩ હજાર જેટલા આરોપીઓ છъ જેમાં
પાદરીઓ ઉપરાંત કыટલાંક િબનાિમ↓ક
લોકો અને ચચ↓ના çટાફના લોકોનો
પમ સમાવેશ થઇ જાય છъ.
જીન માક↕ના કહъવા મુજબ
આરોપીઓની હવસ િǼનો ભોગ
બનનારા પૈકЫના ૮૦ ટકા છોકરાઓ
હતા. તે ઉપરાંત જાિતય સોષણનો
ભોગ બનનારા િપЧડત છોકરાઓ
અને છોકરીઓ પૈકЫ ૬૦ ટકા
લોકોને ઇમોશનલ, માનિસક અને
જાિતય સમçયાઓનો સામનો કરવો
પડયો હતો.

અΐેત કમ↓ચારી સાથે વંશીય
દુãય↓વહાર બદલ ટъçલાને
13.69 કરોડ ડોલરનો દѕડ
×યૂયોક↕
53 વષ↓નો ઓવેન Чડયાઝ 2015-16 વŵે ટъçલામાં િલÙટ
ઓપરъટર તરીકы ફરજ બજાવતો હતો. ઇલેЩÄĺક કાર ઉÓપાદક
કіપની ટъçલાને પોતાના ભૂતપૂવ↓ અΐેત કમ↓ચારીને નુકસાનીના
વળતર પેટъ 13 કરોડથી વધારъ ડોલરની ચુકવણી કરવા એક
ફыડરલ કોટ‼ આદъશ કયђ↓ છъ. Ëયૂરીએ કમ↓ચારીને નુકસાનીના
વળતર તરીકы 69 લાખ ડોલર ચૂકવવા તથા િશΤાÓમક
નુકસાન તરીકы 13 કરોડ ડોલર ચૂકવવા ટъçલાને આદъશ કયђ↓
છъ. કમ↓ચારીઓ સાથે રѕગભેદ રખાયો અને દુãય↓વહાર સાથે
શોષણ થતું હોવાનો આરોપ મૂÄયો હતો. આ કыસમાં જાણવા
મâયું હતું કы, કіપની આ કમ↓ચારી સાથે જાિતગત દુãય↓વહારને
રોકવા માટъ જરૃરી પગલાં ભરવામાં િનæફળ રહી હતી.
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કુ રુક્ષે માં BJP સાંસદના કાફલાએ ખેડૂતને અડફે ટે લીધો
અંબાલા
લખીમપુર ખેરીનો િવવાદ હજુ પૂરો નથી થયો Óયાં
હЧરયાણાના કЮλΤેĦની એક ઘટના સામે આવી છъ. Óયાં
િવરોધ કરી રહъલો એક ખેડતૂ ભાજપ સાંસદના કાફલાની
ગાડી વડે ઘાયલ થયો છъ. આરોપ Ĭમાણે કЮλΤેĦથી
ભાજપના સાંસદ નાયબ સૈનીના કાફલાએ અંબાલાના
નારાયણગઢ ખાતે િવરોધ કરી રહъલા ખેડતૂ પર ગાડી ચઢાવી
દીધી હતી. હાલ તે ખેડતૂ ની Щçથિત ગંભીર હોવાનું કહъવામાં
આãયું છъ અને તે હોЩçપટલમાં ભરતી છъ. અંબાલાના
નારાયણગઢની આ ઘટનાને લઈ ક℮Ġેસે ભાજપ પર િનશાન
સાÖયું છъ. યુથ ક℮Ġેસના રા∆ીય અÖયΤ Ĵીિનવાસ બીવીએ
વીЧડયો િŢટ કરીને લÅયું હતું કы, ‘શું ભાજપના લોકો પાગલ
થઈ ગયા છъ? કЮλΤેĦથી ભાજપના સાંસદ નાયબ સૈનીના
કાફલાએ અંબાલાના નારાયણગઢ ખાતે િવરોધ કરી રહъલા
ખેડતૂ પર ગાડી ચઢાવી દીધી. ખેલ મંĦી સંદીપ િસંહ અને
કЮλΤેĦના સાંસદ નાયબ સૈની આજે નારાયણગઢ ખાતે એક
સ×માન સમારોહમાં પહ℮ચવાના હતા.

અજય િમĴાના પુĦએ ગોળીબાર કયђ↓ અને પછી કાર ખેડૂતો ઉપર ફыરવી દીધી

જગજીત િસંહ નામની એક ãયિŪએ
િતકોિનયા પોલીસ çટъશને ન℮ધાવેલી
ફЧરયાદમાં એવો આΤેપ કયђ↓ હતો કы, ૩
વાહનોમાં ૧૫-૨૦ જણાને લઈ આિશષ ઘટના
çથળъ પહ℮Éયો હતો તે કારની ડાબીબાજુ
બેઠો હતો અને ખેડૂતો ઉપર ગોળીબાર કયђ↓
હતો. Óયાં કાર ખેડૂતો ઉપર ફરી વળી. આ
ગોળીબારને લીધે ગોિવ×દર િસંઘ નામના
ખેડૂતનું çથળ ઉપર જ Óયુ થયું હતું. Ëયારъ
Ħણ અ×ય વાહનો ઘરઘરાટી કરતાં રçતાની
બંને બાજુએ ઉભા રહъલા ખેડૂતો ઉપર ફરી
વâયા હતાં. તેમ પણ તે FIRમાં ન℮ધવામાં
આãયું છъ. આ વાહનો આડાં પણ પડી ગયાં
હતા Ëયારъ આિશષ મોટરમાંથી નીકળી
બાજુનાં શેરડીના ખેતરમાં છુપાઈ ગયો હતો.

ખીરી િહѕસા કыસમાં આશીષ પાંડે-લવ કЮશની ધરપકડ કરાઈ ઃ ઉǼર Ĭદъશના લખીમપુર
ખીરીમાં થયેલી િહѕસાના મામલે આશીષ પાંડે અને લવ કЮશને કçટડીમાં લેવામાં આãયા છъ.
બંને સાથે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છъ. આ ઘટનામાં આશીષ પાંડે અને લવ કЮશ
સામેલ હતા અને બંને ઘાયલ થયા હતા. બંને સાથે આઇજી ર″જ પૂછપરછ કરી રહી છъ.
પોલીસને ઘટનાçથળъથી કારતૂસ પણ મâયા હતા. કારતૂસની ફોરъЩ×સક તપાસ કરવામાં
આવશે. લખીમપુર ખીરીની ઘટના બાદ સુĬીમ કોટ‼ પણ સખત ઝાટકણી કાઢી છъ. કોટ‼
સખત વલણ અપનાવતાં યૂપી પોલીસની સિĝયતા વધતી જોવા મળી રહી છъ. પોલીસે
આશીષ પાંડે અને લવ કЮશના નામના બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી દીધી છъ.
11 ઓÄટોબરъ મહારા∆ બંધનું
એલાનઃ લખીમપુર ખીરીમાં િહѕસા
મામલે NCP, િશવસેના અને
ક℮Ġેસે બંધની જાહъરાત કરી છъ. 11
ઓÄટોબરъ મહારા∆ બંધની જાહъરાત
કરી છъ. આ 3 પાટЪ↓ઓ બંધ પાળશે.

ખેડૂતો-પĦકારના પЧરવારને 45-45 લાખ આપશેઃ
લખીમપુર ખીરી િવçતારમાં ખેડૂતો પર ભાજપના
નેતાએ કાર ચડાવી દીધી હતી, જે બાદ િહѕસા
અને કાર નીચે કચડાઇ જવાથી આઠ લોકોના
મોત િનપËયા હતા. પંજાબ અને છǼીસગઢની
સરકાર ૫૦ લાખ રૃિપયાની સહાય આપશે.

સરકારનો ઇથેનોલ Øલાન દъશમાં ચીનની ફરી અવળચંડાઈ ઃ લˆાખ મોરચે
અ³−³નું સંકટ સજ› તેવી દહъશત ફાઇટર જેટ િવમાન તહъનાત કરી દીધા
નવી Чદàહી
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીના વહીવટી
તંĦે જૂન મિહનામાં દъશના ઇથેલોન
ઉÓપાદન અંગેના લΣયાંકોને પાંચ
વષ↓ પહъલાં જ આંબી જવાની નેમ
જાહъર કરી હતી. ડાંગર, અનાજ અને
શેરડીમાંથી મળતા ઇથેનોલને ĬોÓસાહન
આપીને અЩäમ ઇંધણના ઉપયોગ પર
કાપ મુકવાની ભારતની મહાÓવાકાંΤી
યોજનાની કыટલાક િનæણાતોે ટીકા કરી
રΝા છъ. તેમનું કહъવું છъ કы આમ કરવા
જતાં િવΐમાં બીજા ĝમે સૌથી વધુ
વસતી ધરાવતા દъશમાં ફЮડ િસÄયુЧરટી
જોખમમાં મુકાશે.

જૂન મિહનામાં વડાĬધાન નરъ×ĩ
મોદી વહીવટીતંĦે વષ↓ ૨૦૨૫ સુધીમાં
ઇથેનોલના બમણા ઉÓપાદન અને
ЩçપЧરટનું ૨૦ ટકા ÚલેЩ×ડંગ ધરાવતા
ગેસોિલનનો ઉપયોગ કરીને અЩäમ
ઇંધણના વપરાશને ઘટાડવાની નેમ
જાહъર કરી છъ. વષ↓ ૨૦૨૫ સુધીમાં
ઇથેનોલના ઉÓપાદનને બમણુ કરવા
માટъ તેના ઉÓપાદકોને ĬોÓસાહન
આપવા અને ઝડપી પયા↓વરણકЫય
Щ╞યર×સ માટъ સરકાર ઓફર કરી
રહી છъ. આ આયોજનને કારણે હાલમાં
ગરીબોને સબિસડી ભાવે મળી રહъલું
અનાજ કіપનીઓ તરફ વળી જશે.

ઈિ યન અેરફાેસર્ વધુ ફાઈટર જેટ ખરીદીને તેની િસ મ વધુ મજબૂત બનાવી રહ્યું
લˆાખ
પાક. અને પીઓકыના એરફЫàડ
િચંતા જ×માવનારા ચૌધરીએ કЅં કы
પાક. અને પીઓકыમાં આવેલા એરફЫàડ
િચંતા જ×માવનારા નથી કારણ કы તેના
રનવે અને એરçĺીØસ બહુ નાના છъ
Ëયાંથી ફŪ હъિલકોØટર જ ઊડી શકы
તેમ છъ. ભારતે રાફыલ ફાઈટર જેટ
એર ચીફ માશ↓લ વી આર ચૌધરીએ
ગોઠવીને તેની Τમતા અને સુરΤા વધુ કЅં હતું કы ચીન ˛ારા પૂવ↓ લˆાખમાં
મજબૂત બનાવી છъ. વધુ ઊંચાઈએ Ħણ એર બેઝ પર ફાઈટર જેટ િવમાનો
લડવામાં ચીનની સેના નબળી છъ.
તહъનાત કરવામાં આãયાં છъ તેથી એલટ↓

રહъવા ચૌધરીએ એરફોસ↓ના જવાનોને
તાકЫદ કરી છъ. ચીન અને પાЧકçતાન
વŵે લäકરી સહયોગ અને સંભિવત
બે મોરચે યુˇ લડવાના સંદભ↓માં
ચૌધરીએ કЅં હતું કы ભારત બંને
મોરચે યુˇ લડવા સΤમ છъ અને સŹ
છъ. જો કы પાક. ˛ારા ચીનને વેçટન↓
ટъūોલોજી આપવાનો મુˆો િચંતાજનક
છъ. ઈЩ×ડયન એરફોસ↓ વધુ ફાઈટર જેટ
ખરીદીને તેની િસçટમ વધુ મજબૂત
બનાવી રЅં છъ.

રામમંЧદર માટъ સામાન લાવતી ĺકોનું હવે કવધા↓માં Öવજ પર િવવાદ, અથડામણ
બાદ
કલમ
144
લાગુ
,
50ની
ધરપકડ
çકыિનંગ કરવા િવદъશથી ખાસ મશીન આવશે

અયોÖયા
અયોÖયામાં રામમંЧદરના િનમા↓ણ
માટъ સામાન લાવી રહъલી ĺકોનું
çકыિનંગ થશે. આ માટъ િવદъશથી ખાસ
çકыનર મંગાવવામાં ાવશે. અયોÖયામાં
બનતા રામમંЧદરના બાંધકામ સાથે
જોડાયેલી સામĠીઓ માટъ દъશભરના
િવિવધ િહçસામાંથી જુદી-જુદી સામĠી
ĺકો ˛ારા લાવવામાં આવી રહી છъ.
આ સંજોગોમાં સલામતીના પાસાને
Öયાનમાં રાખતા રામમંЧદર નજીક ફЮલ
ĺક બોડી çકыનર લગાવવામાં આવશે.
ફЮલ બોડી çકыનરની ખાસ વાત એ છъ
કы આ çકыનર ˛ારા સમĠ ĺકને સામાન

સાથે çકыન કરવામાં આવશે. તેના માટъ
ĺકમાંથી સામાન નીચે ઉતારવાની
જιર નહી પડે.
સૂĦોની જાણકારી મુજબ ફЮલ બોડી
çકыનર ˛ારા કોઈપણ ĺકને સામાન
સિહત ફŪ બે િમિનટમાં çકыન કરી

Чદàહી પોલીસે 13 કરોડ
λિપયાના હъરોઇન સાથે ļગ
િસ×ડીકыટને ઝડપી પાડી
નવી Чદàહી
Чદàહી પોલીસે પાટનગરના ˛ારકા િવçતારમાંથી ι.
૧૩ કરોડના હъરોઇન સાથે Ħણ આિĭકન નાગЧરકોને
ઝડપી પાડી આ િવçતારમાં છъ·ા કыટલાંય સમયથી
સિĝય એવી ઇ×ટરનેશનલ ļગ િસЩ×ડકыટનો પદા↓ફાશ કરી
દીધો હતો એમ Чદàહી પોલીસે બુધવારъ કЅં હતું. પોલીસે
આ િસЩ×ડકыટના માçટર માઇ×ડ ગણાતા ૪૧ વિષ↓ય
çટъ×લી િચમેઇઝ અલાસો×યે, ૪૨ વિષ↓ય હъનરી ઓકોિલ
અને ૩૭ વિષ↓ય પીટર ઇÆબો×ઝુને ૧.૩૦૦ Чક.Ġા
વજનના હъરોઇન સાથે ઝડપી લીધા હતા પોલીસના
કહъવા મુજબ આ ગ′ગ તાજેતરમાં પાટનગરના ઉǼમ
નગર અને મોહન ગાડ↓ન િવçતારમાં સિĝય બની હતી.

શકાશે. જાસૂસી સંગઠનોએ પહъલેથી
જ ચેતવણી આપી છъ કы રામમંЧદર પર
આતંકવાદીઓની નજર છъ. આવામાં
સામાન લઈને આવતી ĺકો ˛ારા
આતંકવાદી સંગઠન િવçફોટ કы બીજા
શçĦો લાવવાનું કાવતι ઘડી શકы છъ.
આ ĬોજેÄટ સાથે જોડાયેલા
અિધકારીના જણાãયા મુજબ ĺકને
çકыન કરવા માટъ સંપૂણ↓ બોડી çકыનર
િવદъશથી મંગાવવામાં આવશે. આવા
એક çકыનરની Чકіમત 40થી 50 લાખ
હોય છъ. çકыનર ખરીદવા માટъ કыટલીક
િવદъશી કіપનીઓ સાથે વાતચીત ચાલી
રહી છъ.

રાયપુર
છǼીસગઢના કવધા↓માં Öવજને લઈને
શλ થયેલો િવવાદ િહѕસક થયા બાદ Óયાં
Щçથિત તણાવપૂણ↓ બની ગઈ છъ. કવધા↓માં
કલમ 144 લાગુ છъ તો પોલીસે વીЧડયો
ફвટъજના આધારъ 70 લોકોની ઓળખ
પણ કરી લીધી છъ જેમાંથી 50થી વધારъ
લોકોની અÓયાર સુધી ધરપકડ થઈ
ચૂકЫ છъ. રિવવારъ કવધા↓ના લોહારા
નાકા ચોક પર કыટલાક યુવકોએ પોતાનો
Öવજ લગાવી દીધો હતો, જે બાદ દુગ›શ
નામના યુવકની મારપીટ કરાઈ. આ
મારપીટ બાદ બે જૂથમાં અથડામણ થઈ
ગઈ અને આ દરિમયાન બંને તરફથી
જોરદાર હોબાળો થયો.

મની લો×ડЧરѕગના બે કыસઃ કЮલ λ.
139 કરોડની સંપિǼ ટાંચમાં લીધી
નવી Чદàહી
ઇડીએ નોઇડાના બાઇક બોટ પો×ઝી
çકЫમ મની લો×ડЧરѕગ કыસમાં ૧૧૨ કરોડ
λિપયા અને રોઝ વેલી મની લો×ડЧરѕગ
કыસમાં ૨૬.૯૮ કરોડ λિપયાની િમલકતો
ટાંચમાં લીધી છъ. આમ ઇડીએ કЮલ ૧૩૯
કરોડ λિપયાની િમલકતો ટાંચમાં લીધી
છъ.
ઉ·ેખનીય છъ કы Ġેટર નોઇડામાં
હъડ કવાટ↓ર ધરાવતી બાઇક બોટ ટъÄસી
સિવ↓સ પર ઉǼર Ĭદъશ, મÖય Ĭદъશ,
રાજçથાન અને હЧરયાણાના ૨.૨૫ લાખ
રોકાણકારો સાથે ૩૦૦૦ થી ૪૦૦૦

કરોડ λિપયાની છъતરિપંડી આચરવાનો
આરોપ છъ. ઇડીએ એક િનવેદનમાં
જણાãયું છъ કы ગરિવત ઇનોવેЧટવ
Ĭમોટસ↓ િલિમટъડ(જીઆઇપીએલ) અને
તેના Ĭમોટરો સંજય ભાટી અને આ
કૌભાંડમાં સામેલ અ×યોની સંપિǼ ટાંચમાં
લેવામાં આવી છъ. િĬવે×શન ઓફ મની
લો×ડЧરѕગ એÄટ(પીએમએલએ) હъઠળ
Ĭોિવઝનલ ઓડ↓ર ઇäયુ કરવામાં આãયો
હતો. ટાંચમાં લેવામાં આવેલી સંપિǼમાં
ફલેÎસ, યુિનવિસ↓ટી, અિન↓ યુિનવિસ↓ટીની
જમીન અને ઇમારતો, ЧફÄçડ Чડપોઝીટનો
સમાવેશ થાય છъ.

શાંિત ãયવçથા જાળવી રાખવા માટъ
વહીવટીતંĦએ કલમ 144 લગાવી દીધી
હતી પરѕતુ તેમ છતાં મંગળવારъ એક
સંગઠને કવધા↓ બંધનુ આΡાન કયુ↓ અને
Ĭદશ↓ન કયુ↓. આ Ĭદશ↓ન દરિમયાન પણ
કыટલાક અસામાિજક તÓવોએ પÔથરમારો
કયђ↓ અને કыટલાક çથળો પર તોડફોડ
પણ કરવામાં આવી હતી.

નાયબ મુÅય Ĭધાન પવાર
સાથે સંકળાયેલા સંçથાનોમાં
આઈટી િવભાગના
દરોડા
Ĵીનગર
મુંબઇ : મહારા∆ના ЧદÆગજ નેતા શરદ પવારના
પЧરવારજનોને ઇ×કમ ટъÄસ િવભાગે (આઇટી) એકપછી
એકને સપાટામાં લેવાની શλઆત કરી દીધી છъ. આજે
સાકર કારખાના સિહત અનેક જÆયાએ આઇટીએ રъડ
પાડતાં સનસનાટી ãયાપી હતી. રાજકЫય વતુ↓ળોમાં તક↕
િવત↓કો થવા લાÆયા છъ. શરદ પવારના ભĦીજા અને
રાËયના નાયબ મુÅય Ĭધાન અિજત પવારના સંબંિધત
સાકર કારખાનાના સંચાલકોના ઘરъ આજે સવારથી
આઇટીએ રъડ પાડી હોવાની માિહતી Ĭકાશમાં આવી છъ.
સાતારાની જરѕડેΐર સાકર કારખાના પર આઇટી િવભાગે
છાપો માયђ↓ હતો.
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બારાબંકЫમાં બસ - ĺક વŵે ગમÅવાર િĮટનથી આવેલા 700 પેસે×જરને
10
Чદવસ
માટъ
ŭોર×ટાઈન
કરાયા
અકçમાત સ ↓યો, 14 જણાનાં મોત
અનેક ઘાયલ, મૃતકાેને બે લાખ, ઈ

બારાબંકЫ
ઉǼરĬદъશના બારાબંકЫ િજ·ામાં
ગુιવારъ સવારъ એક રોડ અકçમાત થયો
હતો, જેમાં અÓયાર સુધી ૧૪ લોકોનાં
Óયુ થયા છъ. ĬાΆ ણકારી અનુસાર,
આ દુઘ↓ટનામાં એક ટૂЧરçટ બસ અને
ĺક વŵે ભીષણ ટŨર થઈ ગઈ હતી.
દુઘ↓ટનામાં બસનો કŵરધાણ નીકળી
ગયો હતો. તકોની સંÅયા અÓયારъ ૧૪
જણાવવામાં આવી રહી છъ, પરѕતુ આ
સંÅયા વધવાની શકયતા છъ.
બારાબંકЫમાં આ દુઘ↓ટના દъવા
િવçતારમાં ગુιવારъ સવારъ રાજધાની

તાેને 50 હ રની સહાય કરાઈ

લખનઉ પાસે આવેલા Чકસાન પથ પર
બની હતી. ĬાΆ ણકારી અનુસાર,
Чદàહીથી બહરાઈચ જઈ રહъલી
મુસાફરોથી ભરъલી બસ અને એક
ĺકની આમને સામને ટŨર થઈ હતી.

આ ઘટનામાં અÓયાર સુધી ૧૪ લોકોનાં
મોત થયા છъ. અનેક લોકો ઘટનામાં
ઈ Ġçત થયા હોવાની ણકારી મળી
છъ. આ પહъલા બારાબંકЫના ડીએમ
અને એસપીએ દુઘ↓ટનાની ણકારી
આપી હતી. તમામ ઈ Ġçત લોકોને
ĺોમા સે×ટરમાં દાખલ કરવામાં
આãયા છъ. ઘટનાની ણકારી મâયા
પછી પોલીસ ફોસ↓ અને એÜÚયુલ×સ
ઘટનાçથળ પર પહ℮ચી ગયા હતા.
ન℮ધનીય છъ કы ઉǼરĬદъશના મુÅયમંĦી
યોગી આЧદÓયનાથે આ દુઘ↓ટના પર
દુખ ãયŪ કયુ↨ છъ.

નવી Чદàહી
િĮટન સાથે ભારતે જેવા સાથે
તેવાની નીિત અપનાવી છъ. િĮટનથી
ભારત આવેલા 700 મુસાફરોને 10
Чદવસ માટъ ŭોર×ટાઈન કરી દъવામાં
આãયા હતા. એટલું જ નહỲ, બધાના
ફરિજયાત આરટીપીસીઆર ટъçટ
કરવામાં આãયા હતા. ŭોર×ટાઈન
પીЧરયડ પૂરો થશે પછી પણ ટъçટ
કરાવવો પડશે.
િĮટને ભારતથી આવતા Ĭવાસીઓ
માટъ કડક િનયમો લાગુ કયા↓ હતા.
ભારતથી વેЩÄસન લીધા પછી િĮટન
પહ℮ચતા મુસાફરોને વેЩÄસન લીધેલા
ગણવામાં આવતા ન હતા. એટલું જ
નહỲ, તેમને ŭોર×ટાઈન કરીને ફરીથી

વેЩÄસન લેવાનું જણાવવામાં આવતું
હતું. ભારત સરકારъ આ િનયમોમાં
અ×ય દъશોના નાગЧરકોને મળъ છъ એવી
છૂટછાટ આપવાની રજૂઆત કરી
હતી, છતાં િĮટને કડક વલણ ળવી
રાÅયું હતું. આખરъ ભારતે પણ જેવા
સાથે તેવાની નીિત અપનાવી હતી.
ભારતે નવા નોЧટЧફકыશનથી
નવો િનયમ લાગુ કયђ↓ હતો. એ
Ĭમાણે િĮટનથી આવનારા તમામ
Ĭવાસીઓએ 10 Чદવસ માટъ
ŭોર×ટાઈન રહъવું ફરિજયાત છъ. એ
પછી એરપોટ↓ પર જ આરટીપીસીઆર
ટъçટ થશે અને 10 Чદવસના
ŭોર×ટાઈન પીЧરયડ પછી પણ ફરીથી
આરટીપીસીઆર ટъçટ થશે.

ધમા↨તરણ મામલે પોલીસના દરોડા, ITએ ગુΆ િવદъશી બે×ક ખાતાઓમાંથી
મૌલાના િસˆીકЫની ઓફЫસમાં સચ↓ 10 કરોડ ડોલરની સંપિǼ પકડી પાડી

લખનઉ
દъશભરમાં ગાજેલા ધમા↨તરણના
મામલામાં યુપી પોલીસની એટીએસ
˛ારા Чદàહીના શાહીનબાગ િવçતારમાં
સચ↓ ઓપરъશન હાથ ધરાયુ હતુ.
સરકારના સીએએ કાયદાના િવરોધમાં
શાહીનબાગ િવçતારમાં થયેલા ધરણા
ચચા↓માં આãયા હતા.
યુપી એટીએસ ˛ારા કોટ↓ના
આદъશના પગલે Чદàહી અને
એનસીઆરમાં ઠъર ઠъકાણે દરોડા
પાડવામાં આãયા છъ. આ ટીમ સવારъ
નવ વાÆયે Чદàહીના શાહીનબાગમાં
પહ℮ચી હતી અને ઠъર ઠъર દરોડા

પા ા હતા. એવુ મનાઈ રЅ છъ કы,
ધમા↨તરણના મામલામાં પકડાયેલા
આરોપી મૌલાના કલીમ િસˆીકЫના
çથળો પર પોલીસે દરોડા પા ા છъ.
તેની ઓЧફસ પર પણ દરોડો પાડવામાં
આãયો છъ અને Óયાંથી ફіЧડંગને લગતા
દçતાવે પણ મâયા છъ. યુપી એટીએસ
˛ારા જુન મિહનામાં નોએડામાંથી
ચાલતા ધમા↨તરણ રъકыટનો પદા↓ફાશ
કરવામાં આãયો હતો. આ મામલામાં
પોલીસ મૌલાના ઉમર ગૌતમ, મુફતી
કા
જહાંગીરને આરોપી બનાવી
ચુકЫ છъ. આ રъકыટ દъશભરમાં ફыલાયેલુ
હોવાનો દાવો પોલીસનો છъ.

બે કરાેડ રાેકડા ઝડપાયા, 50 બે

નવી િદàહી
આઈટી રъડ દરિમયાન બે કરોડ
λિપયાની રોકડ અને આભૂષણ જΆ
કરવામાં આãયા હતાં તથા 50 બે×ક
ખાતાઓને ĭЫઝ કરવામાં આãયા
હતાં. સીબીડીટીએ જણાãયું હતું કы,
એક દાયકા દરિમયાન આ રકમ
ЩçવÎઝરલે×ડ, સંયુŪ આરબ અિમરાત,
મલેિશયા અને અ×ય ઘણા દъશોની
બે×કોના ખાતામાં જમા થઇ હતી. આ
ઉ˜ોગ જૂથો, ãયિŪઓએ દુબઇ Щçથત

ખાતાઅાેને ીઝ, મુંબઈ, પુણે, બ લાેરમાં દરાેડા

એક ફાઇનાЩ×શયલ િસ↓વસ Ĭોવાઇડરની
િસ↓વસનો ઉપયોગ કરીને િવદъશમાં નાણાં
મોકલતા હતા.
ઇ×કમટъÄસ Чડપાટ↓મે×ટъ તાજેતરમાં
મુંબઈ, નોઇડા અને કыટલાક અ×ય
çથાનો ઉપર ઔ˜ોિગક હો પર
મારъલા છાપામાં મોટી સંÅયામાં
િબન હъર િવદъશી બે×ક ખાતાઓ
અને એસેÎસનો પદા↓ફાશ કયђ↓ છъ તેમ
સીબીડીટીએ જણાãયું હતું. મંબઇ, પૂણે,
નોઇડા અને બ′Æલુλ ખાતેના 37 çથળъ

દરોડા પાડીને િબન હъર િવદъશી બે×ક
ખાતાઓમાંથી 10 કરોડ ડોલરની સંપિǼ
પકડી પાડી હતી.
સીબીડીટીએ એક િનવેદનમાં જણાãયું
હતું કы, 30 સØટъÜબરъ પાડવામાં આવેલા
દરોડા દરિમયાન આઈટી Чડપાટ↓મે×ટને
ઘણા આપિǼજનક દçતાવે , ડાયરી,
ઇ-મેલ અને અ×ય Чડિજટલ પુરાવા ĬાΆ
થયા છъ જે િવદъશમાં મોટી સંÅયામાં
બે×ક ખાતાઓ તથા ઇમમૂવેબલ
એસેÎસની માિલકЫનો સંકыત આપે છъ.

કы×ĩે 18 હ ર મકાનોને મંજૂરી આપી, આસામમાં હ″િગંગ િĮજ તૂટતાં
30થી
વધુ
િવ˜ાથЪ↓
ઓ
ઈ
Ġçત
સપા સરકારъ ૧૮ પણ ન બનાãયાઃ મોદી

લખનઉ
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ ઉǼર
Ĭદъશ િવધાનસભાની ચૂંટણીઓને
Öયાનમાં રાખીને અગાઉની સપા સરકાર
પર Ĭહારો કયા↓ હતા. લખનઉમાં
મોદીએ કЅં કы અગાઉની સમાજવાદી
પાટЪ↓ની સરકારને ગરીબો માટъ મકાનો
બનાવવામાં કોઇ જ રસ નહોતો.
મોદીએ દાવો કયђ↓ હતો કы અગાઉની
સમાજવાદી પાટЪ↓ની સરકારъ કы×ĩ
સરકારની હાઉિસંગ çકЫમોનો અમલ
નહોતો થવા દીધો. ૨૦૧૭માં ઉǼર
Ĭદъશમાં ભાજપની સરકાર બની તે
પહъલા કы×ĩ સરકાર રાËય માટъ નવા

૧૮ હ ર મકાનો બનાવવાની મા×યતા
આપી હતી. કы તેમાંથી સમાજવાદી
પાટЪ↓ની તÓકાલીન સરકારъ ૧૮ મકાનો
પણ નહોતા બાંÖયા.
આ મકાનો Ĭધાન મંĦી આવાસ
યોજના અંતગ↓ત બનાવવાના હતા.

હવે દъશના ગમે તેટલા લોકો
ચારધામ યાĦા કરી શકશેઃ
ઉǼરાખંડ હાઈકોટ↓નો આદъશ
ઉǼરાખંડ
કોરોનાની બી લહъરનુ ર ઓછુ થયા બાદ હવે ગમે
તેટલા ભાિવકો ચાર ધામની યાĦા કરી શકશે. ભાિવકોની
સંÅયા પરનુ િનયંĦણ ઉઠાવી લેવાનો ઉǼરાખંડ હાઈકોટ‼
આદъશ આØયો છъ. આ પહъલા હાઈકોટ‼ Ħણ સΆાહ
અગાઉ ચાર ધામ યાĦાને શરત સાથે મંજૂરી આપી
હતી અને કЅ હતુ કы, કыદારનાથમાં 800, બĩીનાથમાં
1000, ગંગોĦીમાં 600 અને જ×મોĦીમાં 400 ભાિવકો
જ એક Чદવસમાં દશ↓ન માટъ જઈ શકશે. કы એ પછી
પણ ભાિવકો મોટી સંÅયામાં અહỲયા આવી રΝા હોવાથી
અãયવçથા સ ↓ઈ રહી હતી. ભાિવકોને તંĦ ˛ારા પાછા
પણ મોકલવા પડતા હતા.

મકાનોના બાંધકામને મંજૂરી પણ
આપી હતી. કы સમાજવાદી પાટЪ↓ની
સરકારъ અડચણો ઉભી કરી અને આ
મકાનોને ન થવા દીધુ. બી તરફ
આશીશ દાસ નામના આ ધારાસÛયએ
કЅં હતું કы
મમતા બેનર
વડાંĬધાન બને તો દરъક બંગાળી
નાગЧરક માટъ તે ગૌરવ સમાન ગણાશે.
ધલાઇ િજ·ામાંથી એસસી બેઠક પર
ભાજપની ટીકЫટ પર ચૂંટણી તનારા
આશીશ દાસે કЅં હતું કы વડાĬધાન
નરъ×ĩ મોદી ૨014ની લોકસભાની
ચૂંટણીમાં િવકાસ મોડલને આગળ
કરીને લોકોના Чદલ Óયા હતા.

Чદસપુર
આસામમાં પુલ તૂટવાના સમાચાર
સામે આãયા છъ. જેમાં 30 િવ˜ાથЪ↓
ઈ Ġçત થઈ ગયા. આસામના
કરીમગંજ િજ·ામાં આ હ″િગંગ િĮજ
તૂટવાથી મોટી ઘટના ઘટી. સોમવારъ
જે સમયે હ″િગંગ િĮજ તૂ ો Óયારъ
આ તમામ િવ˜ાથЪ↓ çકЮલથી પાછા
ફરી રΝા હતા. ઘટના કરીમગંજના
રાતાબારી િવધાનસભામાં આવનાર
ચેરાિગક િવçતારમાં ઘટી.
ણકારી અનુસાર હ″િગંગ િĮજ
આસામમાં િસંગલા નદીની ઉપર
બ×યો છъ. છъ·ા કыટલાક વષђ↓થી
િવ˜ાથЪ↓ અને સામા×ય નાગЧરક çકЮલ

દъશનાં થમ↓લ પાવર çટъશનોમાં ચાર
Чદવસ ચાલે એટલો જ કોલસા બÉયો
કાેલસાની અછતને કારણે ગંભીર વીજકટાેકટીનાેે ભય

નવી Чદàહી
ભારતમાં કોલસાની કારમી અછતને
કારણે ગંભીર વીજકટોકટીનોે ભય સેવાઇ
રΝો છъ.
દъશમાં વીજસંકટ સ ↓શે
તો માંડ ઊભા થઇ રહъલા અથ↓તંĦ પર
ગંભીર અસરો સ ↓શે. દъશમાં કોલસાથી
ચાલતા પાવર çટъશનો પાસે સØટъÜબરના
અંતે ફŪ ચાર Чદવસ ચાલે એટલો જ
કોલસાનો જÔથો ઉપલÚધ હતો જે છъ·ા
કыટલાક વષђ↓નો સૌથી ઓછો જÔથો
છъ. ઓગçટના Ĭારѕભમાં થમ↓લ પાવર
çટъશનો પાસે રહъલો જÔથો સØટъÜબરના

અંતે ૧૩ ટકા જેટલો ઘટી ગયો હતો.
જેના પગલે દъશના ૫૦ ટકા કરતાં વધુ
પાવર Øલા×ટમાં કોલસાની ગંભીર અછત
સ ↓ઇ હતી. દъશમાં ૭૦ ટકા વીજળીનું
ઉÓપાદન કોલસા ˛ારા થાય છъ.
ચીનની જેમ ભારત પણ બે મુÅય
પડકારો સામે ઝઝૂમી રΝો છъ. કોરોના
મહામારીને લગતા િનયંĦણો હટાવી
લેવાયા બાદ ઔ˜ોિગક Ĭ િǼમાં વધારો
થતાં વીજળીની માગમાં મોટો ઉછાળો
આãયો છъ. બી તરફ çથાિનક કોલસાના
ઉÓપાદનમાં ઘટાડો ન℮ધાયો છъ.

અને અ×ય çથળોએ જવા માટъ આનો
ઉપયોગ કરъ છъ.
સોમવારъ ચેરાગી િવ˜ાપીઠ હાઈ
çકЮલના િવ˜ાથЪ↓ ભણીને પાછા
ફરી રΝા હતા. જે સમયે તે લોકો
પાછા ફરી રΝા હતા Óયારъ પુલ
તૂટી ગયો. અચાનક પુલના તૂટવાથી
કыટલાક િવ˜ાથЪ↓ નદીમાં પડી ગયા
હતા. હ″િગંગ િĮજને તૂટતો ઈ
આસપાસના લોકો ફટાફટ તેની તરફ
ભાÆયા અને બાળકોને બચાãયા.
આ ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 30
િવ˜ાથЪ↓ ઈ Ġçત થઈ ગયા. તેમને
ન કની
હોЩçપટલમાં
દાખલ
કરવામાં આãયા હતા.

UKમાં નાદારી ન℮ધવાનાર

અિનલ અંબાણીનું િવદъશમાં
1.3 અબજ ડોલરનું રોકાણ
નવી Чદàહી
નવી Чદàહી : અિનલ અંબાણીએ એક તરફ િĮટનની
કોટ↓માં નાદારી ન℮ધાવી હતી. બી તરફ તેના નામે 1.3
અબજ ડોલરનું માતબર રોકાણ ઓફશોર કіપનીઓમાં
બોલતું હોવાનો દાવો આ પેપસ↓માં થયો હતો. ઘણી
કіપનીઓમાં તેનું રોકાણ હોવાનું ઈ×વેЩçટગેશનમાં
જણાયું હતું. ચીનની બ′કના મુˆъ િĮટનમાં નાદારી
ન℮ધાવનારા અિનલ અંબાણીએ િĮЧટશ વિજ↓િનયન
આઈસલે×ડ, સાઈરસ વગેરъ ટъÄસ હъવનમાં રોકાણ
કયુ↨ હતું. ઓછામાં ઓછી 18 કіપનીઓમાં અિનલ
અંબાણીનું રોકાણ જણાયું હતું. આ સેટઅપ 2007થી
2010 દરિમયાન ગોઠવાયું હતું.

સંિક્ષપ્ત સમાચાર

ઈજાગ્રસ્ત સેમ કરન ટી20
વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થય�ો

ઇંગ્લેન્ડનો યુવા ઓલરાઉન્ડર
સેમ કરન પીઠની ઇજાના કારણે
ચાલુ મહિને રમાનારા આઇસીસી
ટી૨૦ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર
થઇ ગયો છે. ઇંગ્લેન્ડ એન્ડ વેલ્સ
ક્રિકેટ બોર્ડે આ જાણકારી આપી
છે. ઇસીબીએ જણાવ્યું હતું કે સેમ
કરને રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે
ચેન્નઇ સુપર કિંગ્સની આઇપીએલ
મેચ દરમિયાન પીઠમાં દુખાવો થતો
હોવાની ફરિયાદ કરી હતી.

ક�ોમનવેલ્થ ગેમ્સમાંથી
ભારતે નામ પાછંુ ખેંચ્યું

ભારતીય હોકી ટીમ આગામી
વર્ષે યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK)માં
યોજાનાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાંથી
ખસી ગઇ છે. યુકેમાં કોરોનાના
વધતા જતા કેસો અને ત્યાંની
ગંભીર પરિસ્થિતિને કારણે
ભારતીય પુરુષ અને મહિલા હોકી
ટીમે આ નિર્ણય લીધો છે. હોકી
ઈન્ડિયા દ્વારા મંગળવારે એક
નિવેદન બહાર પાડી અા વાત
જણાવવામાં અાવી હતી.

વર્લ્ડ કપઃ ભારત પાક. મેચની
ટિકિટના ભાવ બે લાખ રૂપિયા

આઇસીસી ટી૨૦ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું
કાઉન્ટ ડાઉન શરૃ થઇ ચૂક્યું છે.
સ્ટેડિયમમાં 70 ટકા પ્રેક્ષકોને પ્રવેશ
આપવામાં આવશે. યુએઇમાં સૌથી
ઓછી કિંમતની ટિકિટ 600 રૃપિયામાં
મળી રહી છે પરંતુ ભારત અને
પાકિસ્તાનના હાઇવોલ્ટેજ મુકાબલાની
ટિકિટો માટે સમર્થકોએ લાખો
રૃપિયા ખર્ચ કરવા પડશે.ભારત અને
પાકિસ્તાન વચ્ચે ૨૪મી ઓક્ટોબરે
દુબઇમાં રમાનારી ટિકિટનો લગભગ
બે લાખ રૃપિયાની છે જે સામાન્ય
કરતાં 333 ગણી વધારે છે.

નમ�ો સ્ટેડિયમમાં રમશે
ટીમ ઇન્ડિયા 1000મી મેચ

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી
સ્ટેડિયમમાં ટીમ ઇન્ડિયા પોતાની
1000મી અૈતિહાસિક વનડે મેચ
રમશે. કોઈ પણ ટીમ માટે 1000 મેચ
રમવી એક મોટી સિદ્ધિ હોય છે અને
ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ જલ્દી
આ સિદ્ધિ પોતાના નામે કરવા જઈ
રહી છે. 6 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ
ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ પોતાની
1000મીં ઈન્ટરનેશનલ વન-ડે ક્રિકેટ
મેચ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ રમશે.

સ્પોર્ટ્સ
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રાજસ્થાન 85 રનમા સમેટાયું, કોલકાતા પ્લે ઓફમાં નિશ્ચિત
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે રાજસ્થાન રોયલ્સને 86
રનોથી માત આપી છે અને પોતાના રન રેટમાં ઘણો સુધારો
કર્યો છે. હવે જો મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ કોઈ ચમત્કારિક જીત
મેળવે તો જ તે પ્લે ઓફમાં પહોંચે નહીં તો કોલકાતાનું
પ્લે ઓફમાં પહોંચવાનું નક્કી છે. આ પહેલા કોલકાતાએ

કિં ગ્લ ઇલેવન પંજાબે
ચેન્નઈને 6 વિકે ટે હરાવ્યું

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 53મી
મેચમાં પંજાબ કિંગ્સએ ચેન્નઈ સુપર
કિંગ્સને 6 વિકેટે હરાવીને જીત
હાંસલ કરી છે.
દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ
સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી
આ મેચમાં ટોસ હારીને
પહેલા બેટિંગ કરતા
ચેન્નાઈએ 6 વિકેટે 134 રન બનાવ્યા
હતા. ત્યારે પંજાબે 13 ઓવરમાં 4
વિકેટ ગુમાવી 139 રન બનાવીને મેચ
જીતી લીધી હતી. પંજાબની જીતનો
હીરો કેપ્ટન કેએલ રાહુલ રહ્યો કે
જેણે દમદાર બેટિંગ કરીને 98 રન
બનાવ્યા તેમજ અણનમ રહ્યો હતો.

રાજસ્થાનને 172 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. શારજાહમાં
કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેની
આ અતિ મહત્વની મેચમાં રાજસ્થાનની ટીમ માત્ર 85
રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. પ્લેઓફમાં જવાનો રસ્તો
સરળ બનાવવા માટે KKR એ કોઈપણ કિંમતે આ મેચ

દીપક ચાહરે ગર્લફ્રેન્ડને પ્રપોઝ કર્યું

ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ અને પંજાબ કિંગ્સની મેચ ખતમ થયા બાદ ગ્રાઉન્ડ પર
એક ખાસ દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. દીપક ચાહરે સ્ટેન્ડ્સમાં પોતાની ગર્લફ્રેન્ડને
પ્રપોઝ કર્યું હતું. દીપક એક ઘૂંટણે બેસી ગયો અને પ્રપોઝ કર્યું. આ જોતાં
જ આસપાસના લોકો તાળીઓ વગાડવા લાગ્યા અને બંને એકમેકને ગળે
મળ્યા. આ દ્રશ્યો જોત જોતામાં સોશ્યલ મીડિયામાં વાયરલ થવા લાગ્યા.

IPLની બે નવી ટીમ�ો 3500 કર�ોડમાં વેચાવાની સંભાવના

પંજાબ કિંગ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીના સહ-માલિક નેસ વાડિયાનું માનવું છે કે,
આઇપીએલની બે નવી ટીમો માટે બે હજાર કરોડ રૂપિયાની બેઝ પ્રાઇસ
ગણતરીપૂર્વકની રાખવામાં આવી છે અને હરાજી વખતે આ પ્રાઇસમાં ૫૦થી
૧૦૦ ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. બે નવી ફ્રેન્ચાઇઝીની જાહેરાત ૨૫મી
ઓક્ટોબરે થશે જેના કારણે આઇપીએલ લીગ ૧૦ ટીમોની ટૂર્નામેન્ટ બની
જશે. વાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, બે નવી ટીમો વેચાવાથી બીસીસીઅાઈને
લગભગ 3500 કરોડનો ફાયદો થશે.

અંશુ મલિક વર્લ્ડ કુસ્તી
ચેમ્પિ.ની ફાઇનલમાં પ્રવેશનારી
સ�ૌપ્રથમ ભારતીય મહિલા

ભારતે
ઇન્ટરનેશનલ
હોકી
ફેડરેશનના (એફઆઇએચ) વાર્ષિક
પુરસ્કારોમાં પોતાનો દબદબો મેળવ્યો
છે અને પાંચ ખેલાડીઓ તથા મેન્સ
અને વિમેન્સ ટીમોના
મુખ્ય કોચને વિવિધ
કેટેગરીમાં
ટોચના
પુરસ્કારથી સન્માનિત
કરવામાં આવ્યા છે.
ટોક્યો
ઓલિમ્પિકમાં ભારતની
મેન્સ ટીમના ઐતિહાસિક બ્રોન્ઝ મેડલ
અને વિમેન્સ ટીમના પ્રભાવશાળી
પ્રદર્શનના કારણે એફઆઇએચ હોકી
સ્ટાર્સ પુરસ્કારમાં ભારતીય ખેલાડીઓ
છવાયા છે. મહિલા ખેલાડી ગુરજિત

વર્લ્ડ જુનિયર શૂટિંગ: ભારતીય મહિલા
ટીમને 25 મીટર પિસ્તોલ ઈવેન્ટમાં ગોલ્ડ
લિમા: ભારતની મહિલા ટીમે જુનિયર વર્લ્ડ
શૂટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ૨૫ મીટર પિસ્તોલ
ઈવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી લીધો હતો. ભારતની
આ સફળતા સાથે ટીમમાં સામેલ ઓલિમ્પિયન
શૂટર મનુ ભાકરે ચોથો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.
જ્યારે ૧૪ વર્ષની નામ્યા કપૂરે બીજો ગોલ્ડ જીત્યો
હતો. ટીમમાં ત્રીજી શૂટર તરીકે રિધમ સંગવાન

હતી. ભારતે ગોલ્ડ મેડલ માટેના મુકાબલામાં
૧૬-૪થી અમેરિકાને હરાવ્યું હતુ. આ સાથે
ભારતે પેરૃના લિમામાં ચાલી રહેલી વર્લ્ડ જુનિયર
શૂટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં નવમો ગોલ્ડ મેડલ જીતી
લીધો હતો. જ્યારે ઓવરઓલ આ ભારતનો
૨૦મો મેડલ હતો. ભારતની જુનિયર મેન્સ ટીમે
ટ્રેપ શૂટિંગમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. ગોલ્ડ
મેડલ માટેના મુકાબલામાં ભારતનો ઈટાલી સામે
૪-૬થી પરાજય થયો હતો. સિલ્વર જીતનારી
ભારતીય ટીમમાં બખ્તીયારુદ્દિન મલેક, શાર્દૂલ
વિહાન અને વિવાન કપૂરનો સમાવેશ થતો હતો.
ક્વોલિફાઈંગમાં ભારત ૫૨૫માથી ૪૭૩નો સ્કોર
સાથે સાત ટીમોમાં બીજા સ્થાને હતુ.

સનરાઈઝર્સ હૈ દરાબાદે
બેંગ્લોરને 4 રને હરાવ્યું

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2021ની 52મી
મેચ સનરાઇજર્સ હૈદરાબાદ અને રૉયલ
ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાઇ હતી.
અબુધાબીના શેખજાયદ
સ્ટેડિયમમાં બંન્ને ટીમો
આમનેસામને હતી અને
વિરાટ કોહલીએ ટૉસ
જીતીને SRHને પ્રથમ
બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે રૉયલ ચેલેન્જર્સ
બેંગ્લોરને 4 રને હરાવી દીધુ છે.પ્રથમ
બેટિંગ કરતા હૈદરાબાદે 20 ઓવરમાં
7 વિકેટે 141 રન બનાવ્યા હતા. જેના
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રન જ બનાવી શકી હતી.

રાજસ્થાન સામે મુંબઈઅે માત્ર 50 બ�ોલમાં મેચ જીતી

IPL 2021ની 51મી મેચમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમ
વચ્ચે શારજાહમાં ક્રિકેટની જંગમાં મુંબઇ ઇન્ડિયન્સની ટીમે ટૉસ જીતી રાજસ્થાન
રૉયલ્સની ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. IPL 2021ની 51મી
મેચમાં મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે રાજસ્થાન રૉયલ્સને માત્ર 90 રનમાં સમેટી લીધુ હતું.
મુંબઇ ઇન્ડિયન્સના બોલરોએ શારજાહમાં કમાલનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. ઝડપી બોલર
નાથન કુલટર નાઇલે 14 રન આપીને 4 વિકેટ હાંસલ કરી હતી. નીશમે 12 રન
આપીને 3 વિકેટો પોતાના નામે કરી હતી. બુમરાહને બે વિકેટો મળી હતી.

FIH એવોર્ડમાં ભારતીયોનો દબદબો
હરમનપ્રીત-ગુરજિતને ટોચનું સન્માન
નવીદિલ્હી

ઓસ્લો
ભારતની યુવા મહિલા કુસ્તીબાજ
અંશુ મલિકે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની
ફાઈનલમાં પ્રવેશીને ઈતિહાસ રચી
દીધો છે. આ સાથે તે વર્લ્ડ કુસ્તી
ચેમ્પિયનશિપની ફાઈનલમાં પ્રવેશનારી
સૌપ્રથમ ભારતીય મહિલા કુસ્તીબાજ
બની ગઈ છે. તેણે ૫૭ કિગ્રા વજન
વર્ગની ફાઇનલમાં યુરોપીયન ચેમ્પિયન
યુક્રેનની
સોલોમિયા
વ્યાન્નયાકને
૧૧-૦થી પરાસ્ત કરી હતી.

જીતવી જરૂરી હતી. જો ટીમના બદલાવ વિશે વાત કરીએ
તો લોકી ફર્ગ્યુસનની કોલકાતાની ટીમમાં વાપસી થઈ છે
અને ટિમ સાઉથી બહાર થયો છે. એ જ રીતે રાજસ્થાન
રોયલ્સે ટીમમાં ચાર ફેરફાર કર્યા છે. લિવિંગસ્ટોન,
મોરિસ, અનુજ રાવત અને ઉનડકટને તક આપી છે.

કૌર અને મેન્સ પ્લેયર હરમનપ્રીતસિંહે
પોતપોતાની કેટેગરીમાં પ્લેયર ઓફ
ધ યરનો એવોર્ડ જીત્યો છે. સવિતા
પૂનિયાને (વિમેન્સ) તથા પીઆર
શ્રીજેશને (મેન્સ) બેસ્ટ ગોલકીપરના
એવોર્ડથી સન્માનિત
કરાયા છે. ર્શિમલા દેવી
તથા વિવેક પ્રસાદને
ઇર્મિંજગ
પ્લેયરનો
એવોર્ડ મળ્યો છે. આ
સાથે ભારતીય વિમેન્સ
ટીમના કોચ સોર્ડ
મારિન તથા મેન્સ ટીમના મુખ્ય કોચ
ગ્રેહામ રીડ પણ હાઇએસ્ટ વોટ મેળવીને
ટોચના ક્રમે રહ્યા હતા. રીડ હજુ પણ
મેન્સ ટીમ સાથે છે પરંતુ મારિનનો કરાર
ટોક્યો ગેમ્સ બાદ પૂરો થઇ ચૂક્યો છે.

14 વર્ષીય નામ્યાની કમાલ,
મનુ ભાકરને હરાવીને જુનિયર
વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બની

ઓસ્લો
ભારતની ૧૪ વર્ષીય શૂટર નામ્યા
કપૂરે પોતાની પ્રથમઔઆઇએસએસએફ
જુનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં કમાલ કરી
છે. તેણે ૨૫ મીટર પિસ્તોલ ઇવેન્ટમાં
ભારતની સ્ટાર શૂટર મનુ ભાકરને
હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ પોતાના નામે કરી
હતી. નામ્યાએ ફાઇનલમાં ૩૬નો સ્કોર
કર્યો હતો. ફ્રાન્સની કેમિલીએ સિલ્વર
તથા ૧૯ વર્ષીય ઓલિમ્પિયન મનુ ભાકરે
બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.
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યુરોપમાં સૌથી વધુ વરસાદ : ઇટાલીમાં 29 ઈંચ વરસાદ

યુરોપના ઇતિહાસનો સૌથી વધુ વરસાદ પણ નોંધાયો છે. નોર્થ-વેસ્ટ ઇટાલીના પ્રદેશોમા ૧૨ કલાકમાં ૨૬ ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે
અને ફ્રાન્સની સરહદને અડીને આવેલા ઇટાલીના લિગેરિયામાં ચારેતરફ પુરના પાણી જ દેખાઈ રહ્યા છે. જેનોન શહેરમાં એક
જ દિવસમાં વર્ષના કુલ સરેરાશ વરસાદના ૮૨.૯ ટકા વરસાદ પડી ગયો છે. જો કે તંત્ર ખડેપગે કામ કરતું હોવાના કારણે હજુ
સુધી કોઈ જાનહાનિ નોંધાઈ નથી. આ વરસાદે અગાઉ કરો મોન્ટેનોટમા સાડા છ ક્લાકમાં પડેલા ૨૦ ઇંચ વરસાદના રેકોર્ડને
તોડી નાખ્યો છે. જો કે, આ પ્રદેશ વરસાદ માટે જાણીતો છે અને વર્ષમાં સરેરાશ ૫૦ ઇંચ વરસાદ નોંધાય છે.

ઈન્ટરનેશનલ

ટ્રમ્પ પહેલીવાર ફોર્બ્સના 400
ધનિકોની યાદીમાંથી બહાર

વોશિંગ્ટન
અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છેલ્લા ૨૫ વર્ષમાં પહેલી
વખત અમેરિકાના ટોચના ૪૦૦
ધનિકોની યાદીમાંથી બહાર નીકળી
ગયા છે. આમ ટ્રમ્પને અમેરિકાનું
પ્રમુખપદ મોંઘુ પડયું છે. ફોર્બ્સે જણાવ્યું
હતું કે કોવિડ-૧૯ના લીધે ટ્રમ્પની
મિલકતમાં ૬૦ કરોડ ડોલરનો ઘટાડો
થયો હતો. ટ્રમ્પની સંપત્તિ ૨.૫ અબજ
ડોલર હતી. આમ તે ટોચના ૪૦૦
ધનિકો માટેની કટ-ઓફ રકમ કરતાં
૪૦ કરોડ ડોલર ઓછી હતી. ટ્રમ્પ
પાસે તેમના ચૂંટણીના વર્ષમાં આ
યાદીમાં સ્થાન જાળવી રાખવા માટેની
સુવર્ણ તક હતી.

ફોર્બ્સના રિપોર્ટે જણાવ્યું હતું
કે ૨૦૧૬ની ચૂંટણી વખતે ફેડરલ
એથિક્સના અધિકારીઓએ ટ્રમ્પને તેની
રિયલ એસ્ટેટમાંથી હિસ્સો કાઢવાની
ફરજ પાડી હતી. આના ભાગરુપે તેમણે
બ્રોડ બેઝ ધરાવતા ઇન્ડેક્સ ફંડમાં તે
રકમનું રોકાણ કર્યુ હતુ અને આ રીતે
હિતોના સંઘર્ષની સ્થિતિ ટાળી હતી.
જો કે ભૂતપૂર્વ અમેરિકન પ્રમુખે
આ રોકાણ જાળવી રાખવાનો નિર્ણય
લીધો હતો. તે સમયે તેમની એસેટ
૩.૫ અબજ ડોલર હતી. મેગેઝિને
જણાવ્યું હતું કે જો ટ્રમ્પ આ માટે કોઈને
જવાબદાર ગણવા માંગતા હોય તો
તેમણે પોતાના તરફ જ આંગળી ચીંધવી
જોઈએ.

અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાને ત્રણ કોરોના ડેલ્ટા વેરિઅન્ટ સામે ન્યૂઝીલેન્ડે હાર
લોકોને જાહેરમાં ફાંસીએ ચડાવ્યા કબૂલી : કોવિડ ઝીરો સ્ટ્રેટેજીને પડતી મૂકી

કાબૂલ
અફઘાનિસ્તાન પર તાલિબાનોએ
કબ્જો કર્યો ત્યારે તેઓ ૨૦ વર્ષની
સરખામણીમાં બદલાયેલા જણાતા
હતા પરંતુ લાગે છે કે તેઓ પહેલાના
ક્રુર શાસનમાંથી કશુંજ શિખ્યા નથી.
તેઓ હજુ પણ એટલા જ ઘાતકી અને
અમાનવિય વ્યહવાર કરી રહયા છે
પશ્ચિમી પ્રાંત હેરાંતમાં ત્રણ લોકોને
ક્રુરતાપૂર્વક ફાંસીએ ચડાવી દીધા
હોવાની તસ્વીરો વાયરલ થઇ છે.
ધ સનના અહેવાલ અનુસાર આ
ત્રણ લોકો પર અપહરણના ગુનામાં
સપડાયેલા હોવાનો આરોપ હતો.

લોકો જાહેરમાં ફાંસીએ લટકેલી ત્રણ
લાશોના ફોટા અને વીડિયો પણ લેતા
નજર પડતા હતા. અફઘાનિસ્તાનના
અપરાધ વિરોધી વિભાગનું માનવું
છે કે છેલ્લા કેટલાક સમયમાં ૮૫
જેટલા અપરાધીઓને જુદા જુદા
ગુના હેઠળ પકડવામાં આવ્યા હતા.
જે હત્યા,આરોપ અને અપહરણના
ગુનામાં સંડોવાયેલા હતા. બીજી તરફ
આવો જ એક સામૂહિક હત્યાકાંડ
કાહોર પ્રાંતમાં તાલિબાન દ્વારા કરવામાં
આવ્યો હતો. તાલિબાને આ પ્રાંતમાં
રહેતા ૧૩ હઝારા સમુદાયના લોકોની
હત્યા કરી હતી.

ન્યૂઝીલેન્ડે આખરે કોરોનાના ડેલ્ટા વેરિઅન્ટ સામે હાર
સ્વીકારી લીધી છે, ન્યૂઝીલેન્ડના વડાપ્રધાન જેસિન્ડા આર્ડેર્ને
કબૂલ કર્યું કે ડેલ્ટા વેરિઅન્ટ ગેમ ચેન્જર છે અને કોવિડ
ઝીરો સ્ટ્રેટેજી પડતી મૂકી છે. તેણે સ્વીકાર કર્યો હતો કે,
ડેલ્ટા વેરિઅન્ટને પ્રસારને રોકવા માટે લોકડાઉન જેવા કડક
નિયંત્રણો લાદવામાં આવ્યા હતાં તેમ છતાં પ્રસારને રોકી
શકાયો ન હતો. આ પેસિફિક દેશમાં વેક્સિનેશનનો દર પણ
ઘણો ધીમો છે અને હજુ ફક્ત ૪૦ ટકા વસતીને વેક્સિનના
બન્ને ડોઝ મળી ગયા છે. નોંધનીય છે કે, આ દેશ પાછલા વર્ષે
કોરોના વાઇરસને પરાસ્ત કરવામાં સફળ રહ્યો હતો પણ ગયા
ઓગસ્ટમાં એક પ્રવાસી ઓસ્ટ્રેલિયાથી ડેલ્ટા વેરિઅન્ટ સાથે
દેશમાં પ્રવેશ્યા બાદ ડેલ્ટા વેરિઅન્ટના ઝડપી પ્રસાર સામે તેના
તમામ શસ્ત્રો હેઠા પડયા હતાં.

ન્યૂયોર્કના તમામ શિક્ષકો અને
સ્ટાફ માટે વેક્સિન ફરજિયાત

અમેરિકાના ન્યૂયોર્કમાં સોમવારે સવારે શાળાઓ
ખોલવાનો બેલ વાગે ત્યારે શહેરની તમામ શાળાના
શિક્ષકો અને અન્ય સ્ટાફ વેક્સિનના બન્ને ડોઝ લઈ
ચૂકેલો હોવો જોઈએ તેમ તંત્ર દ્વારા બહાર પાડવામાં
આવેલા આદેશમાં જણાવાયું છે. મેયર બિલ ડી
બ્લાસિઓએ ૧,૪૮,૦૦૦ પબ્લિક સ્કૂલ્સ સ્ટાફને ચેતવણી
આપી કે, વેક્સિન નહીં લીધેલા કર્મચારીઓને વગર
પગારી રજા ઉપર ઉતારી દેવામાં આવશે અને આ સપ્તાહે
કામ કરવાની પરવાનગી આપવામાં નહીં આવે.
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