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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 ઉત્તર-
પૂવર્માં 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 

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 

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. 

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

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

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

પાક.મા ંભકૂ�પથી ઈમારતો ધ્વસ્ત થઈ છ� એનો 
કાટમાળ હટાવવાની પ્રિક્રયા શ� કરવામા ંઆવી હતી 
અન ેરાહત કામગીરી શ� થઈ હતી. બલિુચસ્તાનમાં 
આમ�ની ટકૂડીન ે સહાય માટ� મોકલવામા ં આવી 
હતી. પા�કસ્તાન છ�લ્લા બ ે દશકામા ં બ ે વખત 
મોટા ભકૂ�પનો ભોગ બન્યુ ંછ�. ૨૦૦૫મા ં૭.૬ની 
તીવ્રતાનો ભકૂ�પ આવ્યો હતો, જમેા ં૭૩ હ�ર લોકો 
માયાર્ ગયા હતા અન ે૩૫ લાખ લોકો બઘેર બની 
ગયા હતા. એ પછી ૨૦૧૫મા ં પા�કસ્તાન અને 
અફઘાિનસ્તાનમા ં ૭.૫ની તીવ્રતાનો ભકૂ�પ આપ્યો 
હતો, જમેા ં૪૦૦ લોકોના ંમોત થયા હતા.

શ્રીનગરમાં શાળાના બે િશક્ષકોની 
ગોળી મારીને આતંક� દ્વારા હત્યા 

આતંક�ઓ િહન્દુ-શીખોને િનશાન બનાવવા લાગ્યા

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.



ટોરોનટો
યુનાઇટેડ સટેટ્સની જમીની ્સરહદ હજુ પણ બિન-આવશયક 

મુ્સાફરી માટે િંધ હોવાથી બનષણાતો કહે છે કે, કેટલાક કેનેડડયન 
સ્ોિડડે ્સતત િીજો બિયાળો ઘરમાં જ કાઢવો પડિે એવું લાગી રહ્ં 
છે. 21 ઓકટોિરે યુ.એ્સ. ડડપાટ્ટમેનટ ઓફ હોમલેનડ બ્સકયુડરટી માટે 
એ જાહેર કરવાની અંબતમ મયા્ટદા છે કે િું તે  કેનેડા-યુ.એ્સ.ની જમીની 
્સરહદ પર આ મુ્સાફરી પ્રબતિંધોને હળવો કરવાની યોજના ધરાવે છે 
કે આ પ્રબતિંધને વધુ 30 ડદવ્સ માટે લંિાવવાની યોજના ધરાવે છે. 
કોઈ ચોક્ક્સપણે જાણતું નથી કે, યુ.એ્સ.એ જમીન ્સરહદ કેમ િંધ 
રાખી છે. જયારે કેનેડડયનો હજી પણ હવાઈ માગડે તયાં જઈ  િકે છે. 
પરંતુ ટોરોનટો ટ્ાવેલ ઈનસયોરન્સ બ્ોકર માડટ્ટન ફાયરસટોન કહે છે કે, 
તે પોતાના ગ્ાહકોને બવશ્ા્સ રાખવા કહે છે કે ્સરહદ ઓકટોિરમાં 
ફરી ખુલિે. જેમ જેમ વધુ અમેડરકનો અને કેનેડડયનોને ર્સી લઇ રહ્ા 

છે તેમ, કેનેડડયન સ્ોિર્સ્ટ એ્સોબ્સયેિન (CSA) કહે છે કે તે આિા 
રાખે છે કે, આ બિયાળામાં મોટાભાગના સ્ોિડ્ટ દબષિણની મુ્સાફરી 
કરી િકિે.  ્સી.એ્સ.એ.ના પ્રવક્ા ઇવાન રાચકોવસકકીએ મીડડયાને એક 
ઇમેઇલમાં જણાવયું હતું કે, કેનેડડયન સ્ોિર્સ્ટ યુ.એ્સ.માં પરત ફરવા 

માટે ઉત્સાહ અનુભવી રહ્ા છે. પરંતુ વત્ટમાન પ્રબતિંધ ફરી એક વખત 
તેમની યોજનાઓને અવરોધે છે. રાચકોવસકકીએ િુધવારે કહ્ં હતું કે “70 
ટકાથી વધુ કેનેડડયન સ્ોિર્સ્ટ કેનેડડયન વાહનોમાં યુનાઇટેડ સટેટ્સ 
જાય છે. પરંતુ યુએ્સ જમીન ્સરહદ િંધ હોવાથી આ પ્રવા્સીઓમાં 
બનરાિાનું કારણ િની રહ્ં છે. રાચકોવસકકીએ કહ્ં હતું કે “્સીએ્સએએ 
િાઇડેન વહીવટીતંત્રને જમીન ્સરહદ પરના વત્ટમાન પ્રબતિંધો 
હટાવવા માટે રજૂઆત કરી છે. કારણ કે, કેનેડડયન ્સરકારે આ વર્ટની 
િરૂઆતમાં અમેડરકન પ્રવા્સીઓનું ્સંપૂણ્ટ ર્સીકરણ કયુું હતું.” િાઇડેન 
વહીવટીતંત્રે ્સપટેમિરમાં જાહેરાત કરી હતી કે, મોટાભાગના પુખત 
બવદેિી નાગડરકોએ નવેમિરની િરૂઆતમાં યુનાઇટેડ સટેટ્સ મુ્સાફરી 
કરવા માટે COVID-19 ્સામે ્સંપૂણ્ટ ર્સીકરણ કરાવવું પડિે. જો 
કે, આ નવી નીબતમાં ખા્સ કરીને જમીન ્સરહદ પરની મુ્સાફરીને કેવી 
રીતે અ્સર કરિે તે અંગે કોઈ બવગતો આપવામાં આવી નથી.

US ્સરહદ િંધ થતા બિયાળુ મુ્સાફરી યોજનામાં બવઘ્ન ્સંભવ

ટોરોનટો
કેનેડીયન ઇનનસટટ્ૂટ ફોર 

ક્ાઇટમેટ ચેનજ ્સંસથાના એક અહેવાલ 
અનુ્સાર કેનેડાના લોકો અજાણતામાં 
જોખમી પયા્ટવરણવાળા બવસતારોમાં 
મકાનો ખરીદી રહ્ાં છે તથા માળખાગત 
્સુબવધાઓનું િાંધકામ કરી રહ્ાં છે. 
તેથી દર વરડે અિજો ડોલ્સ્ટનું નુક્સાન 
થાય છે.  

ઇનનસટટ્ૂટના બ્સનીયર ડર્સચ્ટ 
એ્સોબ્સએટ્સ ડાયનેલ ક્ાક્ક જણાવે 
છે કે, લોકોમાં પયા્ટવરણ પડરવત્ટન બવરે 

ઘણી ઓછી ્સમજણ છે. જાહેર જનતાને 
હાલમાં પુર, જંગલમાં લાગતી આગ 
અથવા પરમેફ્ોસટ થાઉના જોખમનો 
ખયાલ નથી. પયા્ટવરણના જોખમથી 
પડરબચત નથી.  દાખલા તરીકે બનણ્ટય 
લેનારાઓ, રોકાણ કરનારાઓ અને 
ઉપભોક્ાઓને માટે માબહતી હોવા 
છતાં તેમને પુરી પાડવામાં આવતી 
નથી. ્સંિોધકો જે.િી. મેનેજમેનટ કંપની 
પા્સેથી ફકી આપીને પયા્ટવરણ ્સિંધી 
આંકડાઓ મેળવે છે. તે મુજિ કેનેડામાં 
3,25,000 મકાનો ભારે વર્સાદ, પૂર 

વગેરેનો ્સામનો કરી િકે તેમ નથી. 
આ ઉપરાંત િીજા 6,25,000 મકાનો 
નદી કાંઠાની િહાર ધ્સમ્સતા પાણીનો 
્સામનો કરી િકે તેમ નથી.  બમલકત 
ધારકો જાણતા હોય છે કે તેઓ ખરેખરાં 
પુરનો ્સામનો કરી રહ્ા છે એમ આ 
અહેવાલમાં નોંધવામાં આવયું છે. ડરયાન 
નેિનો એક અહેવાલ જણાવે છે કે 
જે.િી.એ્સ.ના નકિામાં પણ ચોક્ક્સ 
માબહતી હોતી નથી અને તેને પડરણામે 
કોઈ ચોક્ક્સ એક ઘરને નુકિાન થિે કે 
કેમ તે જાણી િકાતું નથી. 

24 અને 31 અ�ેકટ�ેબરથી 
અસર વર�તાવવ�ની સંભ�વન�

ટોરોનટો 

ટોરોનટોના રહેવા્સીઓ ફરી એક 
વખત તેના િહેરમાં પહેલી વખત િરફ 
પડવાની રાહ જોઈ રહ્ા છે અને તેને 
માટે તૈયારી કરી રહ્ા છે. ગયા વરડે પણ 
નવેમિરની પહેલી તારીખે મો્સમની 
પહેલી િરફ વરા્ટ થઇ હતી. એવું લાગે 
છે કે, આ વરડે મો્સમની પહેલી િરફવરા્ટ 
7મી નવેમિરના રોજ પડિે. ઓલડ ફામ્ટ્સ્ટ 
ઍલમેનક તરફથી લાંિા ્સમય માટે 
હવામાનની આગાહી કરવામાં આવી છે 
તે મુજિ ટોરોનટોમાં છેલ્ા િે વર્ટ કરતા 

પહેલી િરફવરા્ટ વહેલી થિે. લાંિા ્સમય 
માટે હવામાનની આગાહી કરનારાઓ 
જણાવે છે કે, દબષિણ ટોરોનટો અને તેની 
આજુ-િાજુના બવસતારોમાં વર્સાદ 
પડવાની, ભારે ઠંડી તથા િરફવરા્ટની 
િકયતા જણાય છે. જેની અ્સર 24 
અને 31 ઓકટોિરના રોજ જણાિે. 
જોકે આ બવસતારમાં પહેલી િરફવરા્ટ 
નબહ પરંતુ છૂટી છવાઈ િરફવરા્ટ હિે 
તથા ઉષણતામાનનો પારો ઊંચો રહેિે 
અને 20-30 નવેમિર પહેલા ઠંડી 
વધવાની િકયતા દેખાતી નથી. ખેડૂતો 
તરફથી કરવામાં આવતી હવામાનની આ 
આગાહીનો આધાર અને વલણ લાંિા 
્સમયની ગણતરી ઉપર હોય છે જે વધુ 
ચોક્ક્સ આગાહી ગણાય છે.

કેનેડડયનો દ્ારા અજાણતામાં જોખમી 
બવસતારમાં થઈ રહેલી મકાનની ખરીદી 

3,25,000 મક�ન�ે ભ�રે વરસ�દ, પૂર વગેરેન�ે સ�મન�ે કરી શકે રેમ નથી: અહેવ�લ

ટોરોનટોમાં િરફ પડવાની િકયતા 
વધી ઃ હવામાન ખાતાની આગાહી
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ટોરોનટો 
કેબવન જે. જોન્સનને પેરેમાઉનટ ફાઈન ફુડ્સના 

માબલકની િદનષિી નહીં કરવાના િે વર્ટ પહેલાના 
જજના આદેિનો ભંગ કરી તેમને ત્રા્સવાદી અને 
િેિી ડકલર તરીકે ્સંિોધન કરવા િદલ અદાલતે ૧૮ 
મા્સની કેદની ્સજા ફટકારી હતી.  ટોરોનટોના દાનવીર 
અને રેસટોરાં ઉદ્ોગના અગ્ણી મોહમમદ ફકકીહની 
િદનષિી િદલ ઓનટેડરયોના જજે વર્ટ ર૦૧૯માં 
અટકકી જવા અને િદનષિી નહીં કરવા આદેિ કયયો 
હતો.  ઓનટેડરયોની ્સુપીરીયર કોટ્ટના જસટી્સ જેન 
ફગયુ્સને જોન્સનને ફકકીહની િદનષિી કરવા િદલ 
ર.પ બમલીયન યુ.એ્સ.ડોલરનું વળતર ચુકવી દેવા 
પણ આદેિ કયયો હતો.  જે તેમણે જુલાઈ ર૦૧૭થી 
્સતત પોતાની વેિ્સાઈટ ઉપર વીડડયો અને પોસટ 
મુકકીને કરવાનું િરૂ કયુું હતું. જજે પોતાના ચુકાદામાં 
નોંધયું હતું કે, જોન્સને માત્ર જાબતવાદી અબભગમ 

રાખીને ફકકીહને બનિાન િનાવીને હેટ સપીચ િરૂ કરી 
એ યોગય નથી. જસટી્સ ફ્ેડ માય્સડે ્સોમવારે કહ્ં હતું 
કે, જોન્સનને ચોથી જાનયુઆરીથી િરૂ થાય એ રીતે 
ત્રણ મા્સની ્સજા જુદા કારણો્સર કરવામાં આવી છે 
અને િાકકીની એમના રાજકકીય આિય માટેના બવચારો 
પ્રદબિ્ટત કરવા િદલ કરવામાં આવી છે.  જુલાઈ 
મા્સમાં પણ જોનસટનને િે અદાલતોએ તેમને પોતાના 
અનુયાયીઓને કોબવડ-૧૯ના પ્ર્સારને અટકાવવામાં 
મદદરૂપ નહીં થવા માટે ઉશકેરવાના આરોપ્સર 
ગુનેગાર ઠરાવી ૪૦ ડદવ્સની કેદની ્સજા ફટકારી 
હતી.  એમણે કેલગેરીના મેયરપદ માટે ઉમેદવારી 
પણ કરી હતી. પરંતુ જજે ્સજા ફટકારી હોવાથી હવે 
એ ચૂટણીમાં ભાગ નહીં લઈ િકે. જજે કહ્ં હતું કે, 
જો ફકકીહ જેવી વયડકત ્સામે જાબતવાદી ટીપપણીઓ 
કરવામાં આવિે તો કેનેડામાં તેઓ ્સુરબષિત છે એવો 
ભરો્સો કેવી રીતે આપી િકાય. 

કેલગેરીના ઉમેદવારને ૧૮ મા્સની કેદ



ઓન્ટેરિયો 
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી 20મી 

સદીના મહાન વ્યક્તિઓમાંના એક 
હતા. 2 ઓક્ોબરના રોજ ગાંધીજીની 
જનમજ્યંતી ક્નક્મત્તે સવારે, જી્ીએ 
(ગ્તે્ર ટ્ોન્ો એરર્યા)ના દક્ષિણ 
એક્િ્યન સમુદા્યના લગભગ 100 
સભ્યો ક્વષણુ મંરદરના િાંક્ત ઉદ્ાનમાં 
ભતેગા થ્યા હતા. સં્યુતિ રાષ્ટ્ર 
મહાસભાએ 2007માં એક ઠરાવ 
દ્ારા 2 ઓક્ોબરનતે મહાતમા ગાંધીના 
જનમરદવસનતે અનુરૂપ આંતરરાષ્ટ્રી્ય 
અક્હંસા રદવસ તરીકે ઉજવવા ક્નણ્ણ્ય 
ક્યયો હતો. NYCOના સથાપક, 
એકકઝિક્યુર્વ રિરેક્ર ક્ચંતન ભાવસારે 
પોતાની િરૂઆતની ર્પપણીમાં જાહેરાત 
કરી હતી કે, “આ પ્રસંગ આપણા 
્યુવાનોના મનનતે સમૃદ્ધ બનાવિતે, 

તતેમનતે મહાતમા ગાંધીજીએ િીખવતેલા 
ઉચ્ચ આદિયો અનતે નૈક્તકતા િીખવામાં 
મદદ કરિતે.” કેનતેિામાં પ્રથમ વખત, 
NYCOએ રમતેિચંદ્ર ક્રિવતેદી, ભૂતપૂવ્ણ 
સં્યોજક કોચરાબ આશ્રમ, અમદાવાદ, 
ભારત દ્ારા પતે્ી ચક્ર (બોકસ કસપક્નંગ 
વહીલ)નું જીવંત પ્રદિ્ણન રજૂ ક્યુું 

હતુ. ન્રાજ ્યુવા સાંસકકૃક્તક સંગઠન 
(NYCO), પ્રમુખ, ક્ચંતન ભાવસાર, 
અનતે મુખ્ય મહેમાનોએ દીપ પ્રાગટ્ય 
ક્વક્ધ કરી હતી. જ્યારે મહાનુભાવોમાં 
ભારતના હાઈ કક્મિનર અજ્ય 
ક્બસારર્યા અનતે ભારતના કોનસ્યુલ 
જનરલ, ્ોરોન્ો - અપૂવ્ણ શ્રીવાસતવ 

ઉપકસથત રહ્ા હતા.  
સમારોહમાં જોિા્યતેલા અન્ય ક્વિતેષ 

મહેમાનોમાં ક્વષણુ મંરદરના સથાપક 
Dr.. દુબતે અનતે પતેનોરમા ઇકનિ્યાના 
સુમીતા કોહલી, પ્રભા સુભદ્રા દ્ારા 
વૈષણવ જન તો તતેનતે રે કક્હ્યતે ગીતના 
લાઇવ ગા્યન કરા્યુ હતુ. ઇવતેન્માં, 

પ્રતેષિકોએ કેનતેરિ્યન અનતે ભારતી્ય 
રાષ્ટ્રગીતનું આદરપૂવ્ણક પઠન ક્યુું હતુ. 
આ તકે વિા પ્રધાન જકસ્ન ટ્રુિોએ 
NYCOનતે પરિમાં િુભતેચ્ાઓ મોકલી 
હતી. પરિમાં ટ્રુિોએ લખ્યું હતુ કે, 
કેનતેરિ્યનો મા્ે અનતે ક્વશ્વભરના લોકો 
મા્ે મહાતમા ગાંધી અનતે તતેમના ઉપદેિો 
મહતવના ્ે. એકબીજા સાથતે િાંક્તથી 
રહેવા મા્ે આપણતે કેવી રીતતે પોતાનો 
ભાગ ભજવી િકીએ ્ીએ તતે બાબત 
ગાંધીજીના જીવનમાંથી િીખી િકા્ય ્ે. 
પરિમાં વધુમાં જણાવા્યુ હતુ કે, આ વષષે, 
કેનતેિાએ પણ COVID-19 રોગચાળા 
સક્હતના નોંધપારિ પિકારોનો સામનો 
ક્યયો ્ે. તતેમ ્તાં, જ્યારે અમારી 
ઉજવણી અગાઉના વષયોથી ક્ભન્ન હોઈ 
િકે ્ે, તતેમ ્તાં તતેઓ સમાન મહતવ 
અનતે અથ્ણ ધરાવતે ્ે.”

NYCO દ્વારવા ગાંધીજીની જન્મજયંતીની ઉજવણી
ગાંધીજીના સિદાંતાો અનો અાદરાશોનો જીવનમાં ઉતારવા અપીલ કરાઈ, ટ્રુડાોઅો પત્ર લખી NYCOનો રૂભોચ્ા પાઠવી
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અત્ાર િરુધીના 
પરરણામાોમાં લલબરલો 
જીતોલી બોઠકાોની િંખ્ા 
120 ઉપર પહાંચી

ઓટ્ટાવટા 
ફેિરલ ક્લબ્રલસતે કહ્ં હતું કે, ન્યાક્્યક 

ગણતરીના ફળસવરૂપ અમતે ક્યૂબતેકમાં 
એક બીજી બતેઠક જીતી લીધી ્ે. 
ન્યાક્્યક ગણતરીના અંતતે વત્ણમાન સાંસદ 
બ્રતેનિા િનાહનનતે ચતે્ૌગુએ-લતેકોલતેની 
બતેઠક પર બલોક ક્યૂબતેકોઇસના તતેમના 
હરીફ કરતા 12 મત વધારે મતેળવ્યા 
હતા. જતેથી તતેમનતે ક્વજ્યી જાહેર કરા્યા 
હતા અનતે તતેઓ ફરીથી હવતે સંસદમાં 
જોવા મળિતે. આ ગણતરીએ 20 
સપ્ેમબરના રોજ જાહેર થ્યતેલા ચૂં્ણીના 
પરરણામોનતે પલ્ાવી નાખ્યા ્ે. જતેમાં 
િનાહનનતે બલોક ક્યૂબતેકોઇસના હરીફ 
પતેક્ટ્ક ઓહારા સામતે 286 મતોથી 
હારનો સામનો કરવો પડ્ો હતો.   
પુનઃ ગણતરીના અંતતે જકસ્ન ટ્રુિોની 
ક્લબરલ પા્ટી દ્ારા જીતવામાં આવતેલી 

બતેઠકોની કુલ સંખ્યાનો આંકિો 160 
ઉપર પહોંચ્યો ્ે. તતેમ ્તાં આમાંથી 
્ોરોન્ોની સપારિના-ફો્્ણ ્યોક્કના ક્વજતેતા 
કેક્વન વુઓંગ ભુતકાળમાં તતેમના ઉપર 
લાગતેલા જાતી્ય સતામણીના આરોપોનો 
ખુલાસો પા્ટી સમષિ કરી નહીં િકતા 
તતેમનતે પિતા મુકવામાં આવ્યા ્ે અનતે 
તતેઓ સવતંરિ સંસદ તરીકે બતેસિતે. આ 
પરરણામથી ક્લબરલસની ક્યૂબતેકમાં 
બતેઠકની કુલ સંખ્યા 35 જતે્લી થઇ ્ે, 
જતે 2019માં પણ સમાન હતી. બલોકે 
પણ 2019ની જતેમ તતેમની 32 બતેઠકો આ 
વખતની ચૂં્ણીમાં પણ જાળવી રાખી ્ે. 
આ ચૂં્ણીના અંતતે બહુમતી મા્ે જોઈતી 
170 બતેઠકો કરતા 10 બતેઠકો ઓ્ી 
મળતાં ટ્રુિોની લઘુમતી સરકાર આકાર 
લતેિતે તતેવી િક્યતા દેખાઈ રહી ્ે. 

ઓટ્ટાવટા
“મહતવના “ ફેિરલ સરકારી 

કમ્ણચારીઓએ 29 ઓક્ોબર સુધીમાં 
કોક્વિ-19 સામતે સંપૂણ્ણ રસીકરણ કરાવવું 
પિિતે અથવા 15 નવતેમબર સુધી પગાર 
વગરની રજા ઉપર જવાનો સામનો કરવો 
પિિતે. આ ઉપરાંત જતે કોઈ નાગરરક 
કેનતેિામાં ક્વમાન અથવા ટ્તેનમાં મુસાફરી 
કરવા માંગતે ્ે તતેણતે સાક્બત કરવું પિિતે 
કે, તતેમનતે 30 ઓક્ોબર સુધીમાં રસી 
આપવામાં આવી ્ે.

વિા પ્રધાન જકસ્ન ટ્રુિો અનતે ના્યબ 
વિા પ્રધાન ક્ક્રકસ્્યા ફ્ીલતેનિતે બુધવારે નવા 
કોક્વિ -19 રસી આદેિની ક્વગતોની 
રૂપરેખા આપી હતી. આ નવી નીક્ત 
267000 જતે્લા ફેિરલ કમ્ણચારીઓ કે 
જતેઓ ઓરફસમાં રહીનતે અથવા ઓરફસથી 
દૂર રહીનતે અથવા કેનતેિાની બહારથી કામ 
કરે ્ે, તતે બધાનતે જ લાગુ પિિતે. 

આ ્યોજના એવા લોકોમાં તફાવત કરે 
્ે જતેઓ સંપૂણ્ણ રસીકરણ કરવામાં અસમથ્ણ 

્ે અનતે જતેઓ રસીકરણ કરવા તૈ્યાર નથી. 
અમુક લોકો જતેમનતે તબીબ દ્ારા પ્રમાક્ણત 
કરવામાં આવ્યા હો્ય કે પ્ી કોઈ ધાક્મ્ણક 
કારણો હો્ય એવા લોકોનતે આમાંથી મુક્તિ 
આપવામાં આવિતે.

પગાર ક્વનાની રજા પર મુકવા ઉપરાંત 
જતે કમ્ણચારીઓ તતેમની રસીકરણની કસથક્તનતે 
પ્રમાક્ણત કરતા નથી, અથવા તતેઓનું  
રસીકરણ નથી થ્યું તતે પ્રમાક્ણત નથી 
કરતા, તતેઓનતે COVID-19 રસીકરણ 
પર ઓનલાઇન તાલીમ સરિ લતેવાની જરૂર 
રહેિતે. તતેઓ તતેમના કા્ય્ણસથળ અથવા 
કા્ય્ણસથળથી દૂર ્યોજાતી કોઈપણ ઇવતેન્ટસ 
અથવા મીર્ંગસમાં પણ ભાગ લઇ િકિતે 
નહીં. તતેઓના કોનફરનસમાં ભાગ લતેવા અનતે 
અન્ય કોઈ વ્યવસાક્્યક કામ મા્ે મુસાફરી 
કરવા પર પ્રક્તબંધ રહેિતે.

ફરક્જ્યાત રસીકરણ નીક્તમાં 
આર.સી.એમ.પી., તતેમજ સંપૂણ્ણ સમ્યના 
કમ્ણચારીઓ, ્ૂ્ક કામ કરનારા કામદારો, 
ક્વદ્ાથટીઓ અનતે સંઘી્ય ક્વભાગો, 

એજનસીઓ, અનતે આરોગ્ય ક્વભાગ, 
વતે્રનસ અફેસ્ણ કેનતેિા, સક્વ્ણસ કેનતેિા, 
કેનતેિાની જાહેર આરોગ્ય એજનસી, કેનતેિાની 
કરેકિનલ સક્વ્ણસ અનતે કેનતેિા બોિ્ણર 
સક્વ્ણસીસ એજનસીનો સમાવતેિ થા્ય ્ે.

નવા ક્ન્યમો કેનતેરિ્યન સિસરિ દળોના 
સભ્યોનતે લાગુ પિતા નથી. જો કે, ફ્ીલતેનિતે 
કહ્ં હતું કે, ચીફ ઓફ રિફેનસ સ્ાફ તતેના 
પોતાના પરરમાણો હેઠળ રસીકરણનતે 
ફરક્જ્યાત બનાવવા મા્ે આગળ વધિતે.

અક્ધકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે 
આ નીક્ત બેંકો જતેવા સંઘી્ય-ક્ન્યંક્રિત 
કા્ય્ણસથળોના તમામ કમ્ણચારીઓનતે લાગુ 
પિતી નથી, ત્યારે સરકાર દ્ારા “આ 
ષિતેરિોમાં કામદારો મા્ે રસીકરણનતે 
પ્રાથક્મકતા આપવામાં આવતે ્ે તતેના મા્ે 
તતેમની સાથતે કામ કરી રહી ્ે.

ફ્ીલતેનિતે કહ્ં હતું કે “અમતે ફેિરલ 
પકબલક સક્વ્ણસમાં કામ કરતા લોકો, તતેમના 
પરરવારો અનતે તતેમના સમુદા્યોની સુરષિા 
મા્ે આ પગલું લઈ રહ્ા ્ીએ. 

્ોિોન્ો 
કોક્વિ-19 રોગચાળાની આક્થ્ણક અસરો 

કામદારોનતે િોધવા સંઘષ્ણ કરી રહેલા વ્યવસા્યોનતે 
પરેિાન કરી રહી ્ે. કારણ કે, વત્ણમાનમાં 
કમ્ણચારીની અ્તના કારણતે અમુક ષિતેરિો ઠપ 
થઇ ગ્યા ્ે. મો્ા અનતે નાના બંનતે વ્યવસા્યોમાં 
સંચાલકોનતે સ્ાફ િોધવામાં મુશકેલી પિી રહી ્ે.

નોકરીદાતાઓ વધારે વતેતન, બોનસ અનતે 
સાનુકૂળ સમ્ય જતેવા વધુ પ્રોતસાહનો કામદારોનતે 
આકષ્ણવા મા્ે આપી રહ્ા ્ે. જો કે, જતે ઉદ્ોગો 
મક્હનાઓના લોકિાઉન બાદ નુકસાની ભરપાઈ 
કરવાનો પ્ર્યાસ કરી રહ્ા ્ે, તતે અંગતે કેનતેરિ્યન 
ફેિરેિન ઓફ ઈકનિપતેનિન્ ક્બઝિનતેસના જતેકસમન 
ગુનતે્ કહે ્ે કે, લાભો ક્વકલપ ન હોઈ િકે. ક્ગનતે્ે 
અગાઉ મીરિ્યા સમષિ જણાવ્યું હતું કે “આ સમ્યતે 
મારિ 40 ્કા નાના ઉદ્ોગો સામાન્ય વતેચાણ કરી 
રહ્ા ્ે. તતેથી વતેતન વધારવું એ બધા વ્યવસા્યો 

મા્ે િક્ય બાબત નથી.  ક્બઝિનતેસ િતેવલપમતેન્ બેંક 
ઓફ કેનતેિા (BDC) તરફથી ગ્યા અઠવારિ્યતે 
પ્રકાક્િત થ્યતેલા નવા સંિોધનમાં કહેવામાં આવ્યું 
્ે કે, 64 ્કા કેનતેરિ્યન વ્યવસાક્્યકો કહે ્ે કે, 
કમ્ણચારીની અ્ત તતેમની વૃક્દ્ધનતે મ્યા્ણરદત કરી રહી 
્ે. સ્ેર્કસ્કસ કેનતેિા અનુસાર, 2021ના બીજા 
ક્ા્્ણરમાં 731,900 નોકરીની જગ્યાઓ હતી. 

સ્ે્કેનતે કહ્ં હતું કે, આ જગ્યાઓ તમામ પ્રાંતોમાં 
જોઈ િકા્ય ્ે. જતેમાં સૌથી વધુ વધારે ક્યૂબતેક, 
ઓન્ેરર્યો અનતે બી.સી.માં એકંદરે, િતેલોઇ્ 
કેનતેિા કહે ્ે કે, 30.3 ્કા કેનતેરિ્યન વ્યવસાક્્યકો 
કમ્ણચારીની અ્તનો સામનો કરી રહ્ા ્ે. 

ટ્તેક્વન સટ્તે્નતે (આક્થ્ણક સલાહકાર નતેતા અનતે 
િતેલોઇ્ કેનતેિાના ભાગીદાર)એ જણાવ્યું કે, 

ફાઇનાનસ, ઇનશ્યોરનસ અનતે રર્યલ એસ્ે્ જતેવા 
વક્ક-ફ્ોમ-હોમ મોિતેલ તરફ વળવા મા્ે સષિમ એવા 
ષિતેરિોએ સમગ્ રોગચાળા દરક્મ્યાન “નોંધપારિ 
નોકરી વૃક્દ્ધ” જોઈ ્ે. સટ્તે્ોનતે મંગળવારે એક 
ઇમતેઇલમાં જણાવ્યું હતું કે, “બીજી બાજુ, આવાસ 
અનતે ખાદ્ સતેવાઓ, પરરવહન અનતે મનોરંજન 
અનતે પ્ય્ણ્ન જતેવા ભૌક્તક હાજરી પર આધાર 
રાખતા સખત ષિતેરિો સુધી વધારે માઠી અસર 
થઇ ્ે અનતે હજુ પણ જ્યાં સુધી આ મહામારી 
સંપૂણ્ણ રીતતે સમાપ્ત ના થા્ય ત્યાં સુધી આ ષિતેરિો 
પર અસર જોવા મળિતે.  જ્યારે ઘણા ઉદ્ોગોએ 
કોક્વિ-19 વચ્ચતે ક્ન્યક્મત કા્ય્ણષિમતા પર પા્ા 
ફરવા મા્ે સંઘષ્ણ ક્યયો ્ે. િતે્ા બતાવતે ્ે કે, આ 
ષિતેરિોમાં કેનતેિામાં સૌથી વધુ નોકરીની જગ્યાઓ ્ે. 
જતેમાં હોકસપ્ાક્લ્ી એનિ ફૂિ સક્વ્ણસ, હેલથ કેર, 
મતેન્યુફેક્ચરરંગ એનિ કનસટ્કિન, રર્ેલ ટ્તેિ તથા 
ટ્રકંગનો સમાવતેિ થા્ય ્ે.

કેનતેરિ્યન ઉદ્ોગો અનતે વ્યવસા્યમાં કમ્ણચારીની તંગીની સમસ્યા
વધારો વોતન, 
બાોનિ અનો 
િાનરુકૂળ િમય 
જોવી અાોફર 
રરુ કરાઈ

સરકારી કમ્ણચારીઓ અનતે સથાક્નક મુસાફરો 
મા્ે ફેિરલ સરકારે રસી ફરજી્યાત કરી દીધી

વવમાન અથવા ટ્ોન માટો નાગરરકો  રિી મરુકાવ્ાનાો પરુરાવાો રજૂ કરવાો પડરો

નયટાયયક ગણતિીનટા અંતે યિબિલ્ે 
કયયૂબેકમટાં વધુ એક ્ી્ જીતી િીધી



કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકાર ેપસાર કરલેા ત્રણ 
કૃષિ કાયદા સામ ે ખડેતૂ સગંઠનોનો ષિરોધ 

દોઢકે િિ્ષ પછી પણ અકબધં છ.ે મોદી સરકારને 
હત ુક,ે ખડેતૂો બ-ેપાચં 
મષહનામા ં બધ ુ ભલૂી 
જશ.ે અન ે પરત 
પોતોના ઘર ે ચાલયા 
જશ.ે પરતં ુ મોદી 
સરકારની ગણતરી 
સાિ ઉધી પડી છે. 
કકસાન આદંોલનને 
કારણ ે ભારત જ 
નહીં, કકન્ત ુ અમકેરકા, 
કનેડેા સષહતના અનકે 

દેશમા ંમોદી સરકારની ઈમજે ખરડાઈ રહી છે. 
સરકાર સામ ે ઉઠતા અિાજન ે દબાિી દિેાની 
નીષતથી અમકેરકા અન ેકનેડેા જિેા દશેો ભારતને 
સલાહ આપિા માડં્ા છ.ે હિે ખડેતૂોના 
ષિરોધન ે દબાિી દિેા માટ ે ભાજપની સરકારો 
બળપ્રયોગ કરિા માડંી છે. રષિિાર ે ઉત્તર 
પ્રદેશના લખીમપરુ ખીરીમા ં બનલેી ઘટનાએ 
આખા દશેન ેહચમચાિી દીધો છે. 

લખીમપરુ ખીરીમા ંરષિિાર ેબનલેી ઘટનામાં 
ઉત્તર પ્રદશેના નાયબ મખુયમતં્રી કશેિ પ્રસાદ 
મૌય્ષનો ષિરોધ કરિા જઈ રહલેા ખડેતૂો પર 
કને્દ્રીય પ્રધાન અજય ષમશ્ાના પતુ્ર આષશિ 
ષમશ્ાએ કાર ચડાિી દીધી હતી. આષશિ 
ષમશ્ાના ષપતા અજય ષમશ્ા કને્દ્ર સરકારમાં 
રાજય કક્ાના ગૃહ પ્રધાન છ.ે રષિિારે 
લખીમપરુ ખીરીમા ં તમેનો કાય્ષક્રમ હતો અને 
નાયબ મખુયમતં્રી કશેિ પ્રસાદ મૌય્ષ તમેા ંહાજરી 
આપિાના હતા. જનેી સામ ે ખડેતૂોએ પોતાની 
સમસયાઓ અગં ે ધયાન દોરિા મૌય્ષનો ષિરોધ 
કરિાનુ ં નક્ી કયુું હત.ુ અજય ષમશ્ાએ દીકરા 
આષશિન ે મૌય્ષન ે લિેા મોકલયો હતો. આ 
દરષમયાન રસતા પરથી જતા ખડેતૂોએ સતૂ્રોચ્ાર 
શરૂ કયા્ષ તમેા ં આષશિ ષમશ્ાએ મગજ પરથી 
કાબ ુ ગમુાવયો ન ે ખડેતૂો પર કાર જ ચડાિી 
દીધી.

આષશિ ષમશ્ાએ ચાર ખડેતૂોન ે કચડીને 
મારી નાખંયા પછી પોત ે તો ભાગિામા ં સફળ 
રહ્ો. આ ઘટના બાદ ભડકલેા ખડેતૂોના હાથે 
ષમશ્ાના કાફલાની એક કાર ચડી ગઈ અને 
તેમણ ેઆ કાર સળગાિી દીધી. તોફાન ેચડલેાં 
લોકોન ેરોકિા માટે પોલીસ ેકરલેા ગોળીબારમાં 
બીજા પાચં લોકોના ંમોત થયા ંહતા. આમ આ 
ઘટનામા ં કલુ નિ લોકોના મોત થયા. ઘટના 
બાદ લખીમપરુ ખીરીમા ંપણ તોફાનો શરૂ થઈ 
ગયા.ં મોકાનો લાભ લિેા માટ ે સમાજિાદી 
પાટટી અન ેકૉંગ્સે સષહતના રાજકીય પક્ો પણ 
મદેાનમા ં આિી ગયા. તનેા કારણ ે સોમિાર 
સિાર સધુીમા ં તો મદુ્ો બરાબર ગરમ થઈ 
ગયો. બીજી તરફ યોગીએ એક તરફ ઉચ્ 
પોલીસ અષધકારીઓન ે મોકલીન ે ખડેતૂોને 
મનાિિાની મથામણ શરૂ કરી તો બીજી તરફ 
રાજકીય રંગ આપિા મદેાન ે પડલેા અષખલેશ 
યાદિ, ષપ્રયકંા ગાધંી િગરેને ેનજરકદે કરી દીધાં 
ક ેજથેી લખીમપરુ ના જઈ શક.ે  યોગીએ આ 
કાડંની ષનષપક્ તપાસનુ ંપણ િચન આપયંુ અને 
આષશિ ષમશ્ા સામ ે ખનૂનો કસે પણ દાખલ 
કરાિી દીધો. યોગીની આ વયૂહરચના કારગર 
સાષબત થઈ છ ે અન ે ચોિીસ કલાક કરતા ં તો 
ઓછા સમયમા ંબધુ ંશાતં પડી ગયંુ.

આષશિ ષમશ્ાની કારથી કચડાઈ મરલેા 
ખડેતૂોના ં સગા ં પહલેા ં તો મૃતદહેો સિીકારિા 
જ તયૈાર નહોતા પણ પોલીસ ેસમજાવયા પછી 
નરમ પડ્ા. બાકી હતુ ંત ેયોગી સરકાર ેજ ેચાર 
ખડેતૂ મોતન ેભટે્ા હતા એ બધાનંા પકરિારોને 
૪૫-૪૫ લાખ રૂષપયા આપિાનુ ં એલાન 
કરી દીધુ.ં આ ષસિાય તમેના પકરિારોમાથંી 
એક-એક વયષતિન ે સરકારી નોકરી આપિાનું 
િચન પણ આપી દીધંુ. પોલીસની ધોકાિાળી 

અન ે તોફાનોમા ં જમેના હાથ-પગ ભાગંયા હતા 
એ બધાનં ે દસ-દસ લાખ રૂષપયા આપિાનું 
આશ્ાસન આપીન ેયોગીએ મામલો થાળ ેપાડિા 
મથામણ કરી.

પકરણામ ે લખીમપરુ ખીરીમા ં તોફાનો શાતં 
પડી ગયા.ં  આ તોફાનોન ેકારણ ેભષિષયમા ંશું 
અસર પડશ ેએ કહિંુે અતયાર ેિહલેુ ંગણાય પણ 
હાલ પરૂતો આ મામલો ટાઢો પડી ગયો છ.ે  જો 
ક ે યોગીની ખરી કસોટી હિે છ.ે આ ઘટનાએ 
સાષબત કયુું છ ે ક ેઆ દશેમા ં રાજકારણીઓનો 
એક િગ્ષ હજ ુ સામતંશાહી માનષસકતામા ં જ 
જીિ ે છે. જનૂા જમાનામા ં રાજા અન ે તમેના 
ભાયાતો પોતાની સામ ે અિાજ ઉઠાિનારને 
દબાિી દિેા માટ ે અતયાચારો કરતા હતા. એ 
લોકો એમ જ માનતા ક ેલોકો તો કીડા-મકોડા 
છ ે અન ે તમેન ે પોતાની સામ ે બોલિાનો કોઈ 
અષધકાર નથી.  અજય ષમશ્ાનો દીકરો આષશિ 
આ જ માનષસકતા ધરાિે છ.ે મારો બાપ કને્દ્રમાં 
ગૃહ મતં્રી છ,ે તથેી મારં કોઈ કશુ ં ઉખાડી શકે 
તમે નથી, એિા મદમા ં તણે ે ખડેતૂો પર કાર 
ચડાિી દીધી હતી. આષશિ ષમશ્ાએ જ ેકઈં કયુું 
એ ઘૃણાસપદ હતયાકાડં છ ે અન ે એ બદલ તનેે 
સજા મળિી જરૂરી છ.ે યોગીની અસલી કસોટી 
આષશિ ષમશ્ાન ેસજા કરાિિામા ંછ.ે 

યોગીએ સાષબત કરિંુ જોઈએ ક,ે પોતાના 
રાજમા ં  લોકોન ે આ રીત ે મારી નાખંીન ે કોઈ 
છટકી ના શક.ે યોગી પોતાન ે કાયદો અને 
વયિસથાના રક્ક ગણાિ ેછ.ે પોતાના શાસનના 
કારણ ેગુડંા ફફડ ેછ ેઅન ેઅપરાધીઓન ેપશેાબ 
છટૂી જાય છ ે એિી િાતો કર ે છ.ે  લખીમપરુ 
ખીરી ઘટનામા ં તમેણ ે આ િાત સાષબત કરિી 
જોઈએ. જો ક,ે યોગી માટ ે આ કામ કપર ં છે 
પણ અશકય નથી. અજય ષમશ્ા ભાજપનો 
નતેા છ ેઅન ેકને્દ્રીય મતં્રી છ.ે સિાભાષિક રીતે 
જ એ પોતાના દીકરાન ે બચાિિા પરૂી તાકાત 
લગાિી જ દશે.ે  બલક ેઅતયારથી તણે ેએ ધધંો 
શરૂ કરી જ દીધો છ.ે અજય ષમશ્ા એિી રકેડ્ષ 
િગાડ ેછ ેક,ે આ ઘટના બની તયાર ેમારો દીકરો 
તો તયા ં હતો જ નહીં. ષમશ્ાના કહિેા પ્રમાણ,ે 
લોકો મારા પતુ્રન ેખોટો બદનામ કરી રહ્ા છ.ે 
અજયના કહિેા પ્રમાણ ેઆષશિ ગામના દગંલ 
કાય્ષક્રમમા ંહતો અન ેઆ કાય્ષક્રમમા ંપ્રશાસષનક 
અષધકારી પણ હાજર હતા. આ કાય્ષક્રમની 
ફોટોગ્ાફી અન ે િીકડયોગ્ાફી પણ થઈ હોિાનો 
તમેનો દાિો છ.ે ષમશ્ા જિેા લોકો માટ ે ખોટા 
પરુાિા ઊભા કરિા મોટી િાત નથી. દરષમયાન 
ગરુિાર ે ખીરી ષહસંામા ં સામલે આશીિ પાડંે 
અન ેલિ કશુન ે પકડીન ે પોલીસ ે પછુપરછ શર 
કરી દીધી હતી.

બીજી તરફ ષહંસાના કસેમા ં હિે સરકારે 
તપાસ માટ ે એક ઈક્નિાયરી કષમશન 
બનાવય ુ છ.ે જનેા અધયક્ તરીક ે હાઈકોટ્ષના 
પિૂ્ષ જજ પ્રદીપ કમુાર શ્ીિાસતિની ષનમણૂકં 
કરિામા ં આિી છ.ે આ કષમશન એક સભયનુ 
જ હશ.ે  આ કષમશન બ ે મષહનામા ં તપાસ 
પરૂી કરશે. આ દરષમયાન જરૂર લાગશ ે તો 
તનેા સમયગાળામા ં ફરેફાર કરિામા ં આિશ.ે 
દરષમયાન આ ઘટનાનો િધ ુ એક ષિકડયો 
ગઈકાલ ે સામ ે આવયો હતો. જમેા ં થાર જીપ 
ખડેતૂોન ે કચડી નાખંતી નજર ે પડ ે છ.ે ખડેતૂો 
હાથમા ંકાળા ઝડંા સાથ ેમાચ્ષ કરી રહ્ા છ ેઅને 
એ દરષમયાન પાછળથી ઝડપથી થાર ગાડી 
આિ ે છ ે અન ે ખડેતૂોન ે કચડીન ે તમેના પરથી 
પસાર થતી દખેાય છ.ે આિા સજંોગોમા ંસમગ્ 
ઘટનાની યોગય તપાસ નહીં થાય તો આિનારા 
કદિસોમા ંભાજપ સરકારની છબી િધ ુખરડાશે 
અન ેદશે દષુનયામા ંત ેખડેતૂોની ષિરોધી હોિાનો 
સદંશેો પણ જશ ેત ેનક્ી છ.ે

લખીમપુર હત્યાકાંડઃ સયામંતશયાહીમાં 
જીવતયા નેતયાપુત્રની ધૃણયાસપદ કરતૂત

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી
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મોદી સામે ફરીની Чરટ 
અંગેની 26મીએ સુનાવણી

અમદાવાદ

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.

સં વ ભž કыસની ĺાયલ 9 
મિહનામાં પૂણ↓ કરવા આદъશ

અમદાવાદ

૧૯૯૬મા ંબનાસકાઠંાના િજ·ા પોલીસ વડા તરીકыના 

કાય↓કાળ દરિમયાન ખોટો નાકђ↓ЧટÄસ કыસ ઉભો કરવાના 

કыસમા ંપાલનપરુની જલેમા ંબધં પવૂ↓ આઇ.પી.એસ. સં વ 

ભž સામનેી ĺાયલ ઝડપથી ચલાવવા ગજુરાત હાઇકોટ↓ના 

જЩçટસ ઇલશે જ.ે વોરાએ આદъશ આØયો છъ. આ ઉપરાતં 

સં વ ભž ˛ારા માગવામા ં આવલેા દçતાવે  પરૂાં 

પાડવાનો આદъશ પણ કોટ↓ ˛ારા આપવામા ંઆãયો છъ. 

સં વ ભž તરફથી કыસનો એ સમરી Чરપોટ↓ અન ે કыસ 

ડાયરી, પાલનપરુના અગથલા પોલીસ çટъશનમા ંન℮ધાયલેી 

અ×ય બ ેફЧરયાદો અન ેતમેની સામ ેથયલેી Ѕમન રાઇÎસ 

ઇ×કવાયરીના દçતાવે  આપવા માટъ માગણી કરાઇ હતી. 

જનેા જવાબમા ં ĬોિસÄયશુન એટલ ે કы રાËય સરકાર 

˛ારા દલીલ કરાઇ હતી કы અગથલા પોલીસ çટъશનની 

ફЧરયાદોન ેઆ કыસ સાથ ેકોઇ સબંધં નથી.

અમદાવાદ

ટીવી દિુનયાની લોકિĬય ધારાવાિહક 

િસЧરયલ ‘રામાયણ’મા ં રાવણની ભિૂમકા 

ભજવનાર અિભનતેા અરિવદં િĦવદેીનું 

દ:ુખદ િનધન થયુ ંછъ. અરિવદં િĦવદેીએ 

86 વષ↓ની ઉѕમરъ દિુનયાન ેઅલિવદા કЅં 

છъ. રામાનદં સાગરની રામાયણ િસЧરયલમાં 

રાવણનુ ં ફыમસ પાĦ ભજવનારા અરિવદં 

િĦવદેી અનકે લોકોના Чદલમા ંરાજ કરતા 

હતા. તમેની ભિૂમકા લોકોન ેખબુ જ પસદં 

પડતી હતી. અરિવદં િĦવદેીના અિંતમ 

સçંકાર બધુવારъ મુબંઈના દહાનકુરવાડી 

çમશાન ઘાટ પર થયા હતા. તઓે ઘણા 

લાબંા સમયથી િબમાર હતા, પરѕતુ 

મગંળવારъ હાટ↓એટъકના કારણ ે િનધન થયું 

હતુ.ં અરિવદં િĦવદેીના િનધનના સમાચારને 

તમેના ભĦી  કૌçતભુ િĦવદેીએ પЩુΓ કરી 

હતી. ગજુરાતી Чફàમોના ЧદÆગજ કલાકાર 

અરિવદં િĦવદેીના િનધનના સમાચારથી 

તમેના વતનમા ંશોકનુ ંમોજુ ંફરી વâયુ ંછъ. 

‘રાવણ’નું પાĦ ગુજરાતી Чફàમોના 
કલાકાર અરિવંદ િĦવેદીનું િનધન

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.

સુરત SD જૈન કોલેજના 43 િવ˜ાથЪ↓ 
ĺેЧકગ દરિમયાન ગુમ થતાં દોડધામ 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. 

ભાજપની રા∆ીય કારોબારીમાં 
λપાણી, નીિતન પટъલને çથાન 



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 

ΤેĦ ે 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. 

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. 

રાજકોટ માક⎯ટયાડ↓માં ભાજપની પેનલ 
િવજેતા જાહъર, વેપારી પેનલમાં ભંગાણ
મતગણ ી  ટાણે  િજ ા મુખ નેતાની ગેરહાજરીઅે નારાજગીની હાજરી છતી કરી

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.

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.

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 ગયાનંુ દુ:ખ પણ જાણે 

છલકાવી બેઠા હતાં. 

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 

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.

નાણાં િવનાના ‘નાિથયા’ જેવી હાલત 
થઈ ગઈ છъ : નીિતન પટъલનો બળાપો

રાજકોટમાં ડેમમાં ×હાવા ગયેલા 
માતા-પુĦી ડુÚયા, 2 બહъનના મોત
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વાિલયા સુગર ફыÄટરીના ચેરમેન, 
ક℮ગી નેતાની કૌભાંડમાં ધરપકડ  

સુરતમાં ઓÄશન હાઉસ બ×યું, 
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.

સુરત

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 ×યઆુરી 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 

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 સ×ેટર આકાર 

પામી ચૂÄયું છъ, એ ઈ ણીને તેઓ 

ભારъ Ĭભાિવત થયા હતા.

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 સપંાЧદત 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.

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. 

હાઈવે માટъ સંપાЧદત થનારી જમીન 
બદલ ખેડૂતોને 2200 કરોડ ચૂકવાશે

‘Чકડની વેચીને 4 કરોડ મેળવો’ કહી ઠગાઈ 
કરતી ટોળકЫના આિĭકન યુવાનની ધરપકડ

જ ા કલે ર ારા 28 ખેડૂત ખાતેદારાેને 24 કરાેડના ચેક અપાયાં
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નવસારીનું અંબાડા 

કોલેરાĠçત હъર, 

ઝાડા-ઉલટીના 39 કыસ
નવસારી

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 

ધોરણ ે 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.



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.

ઉǼર ગુજરાતના 10 તાલુકામાં ગૌચરની 
14 લાખ ચોરસમીટર જમીન પર દબાણો

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 

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.

વડોદરામાં બે çથળъ મગર ˛ારા હુમલા 
યુવકને ખ′ચી ગયો, એક ˇા ઘાયલ

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 

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. 

ડાકોર મંЧદરમાં વારાદારીના સેવા 
પૂ ના દાવાથી પોલીસ બંદોબçત
ટે લ ક મટી-વારાદારી અામને-સામને અાવી જતા વવાદ

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 

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.

વડોદરાના હાઈĬોફાઈલ કыસનો મુÅય 
CA અશોક જૈન પાલીતાણાથી ઝડપાયો

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 

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. 

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

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.

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. 
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બ્રિટની સ્ીયર્સ બ્્તાની ચુંગાલમાંથી આઝાદ થઇ
મુંબઇ : ગ્રેમી એવોર્ડ વવજરેતા વિંગર વરિટની સ્ીયિ્ડછેલ્ા થોરા દિવિોથી વ્તા િાથરેની 
કાયિાકીય જંગમાટે ચચા્ડમાં હતી. વરિટનીએ ્ોતાના વ્તા જરેમી સ્ીયિ્ડના િંરક્ષણથી મુક્ત 
થવા માટે કોટ્ડનો િરવાજો ખખરાવયો હતો. તાજા િમચારના અનુિાર, આ કેિમાં વરિટનીનરે 
મોટી િફળતા મળી છે.બુધવારે કોટટે વરિટનીના વ્તાની િંરક્ષણતાનો અંતઆણયો છે. વિંગરનરે 

અંતરે વ્તા જરેમી સ્ીયિ્ડના કન્ઝરવરેટરવિ્થી આ્ઝાિી મળી  ગઇ છે. લોિ અનજલિના 
નયાયધીિરે જરેમીનરે ્ોતાની ્ુત્ી વરિટનીના અવિિાવક ્િથી િૂર કયયો છે. 
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બ�ોલીવૂડ સ્�ર્સની પત્ીઓ�ો 
બ�થરુમમ�ં વ્�ઈટ પ�વડર 
લોતી હતી: શરલલિન ચ�ોપર�
મુંબઈ: િેિિરમાં ચકચાર મચાવનાર આય્ડન 

ખાન ડ્રગિ કેિની વચ્રે એક્ટ્રેિ િવલ્ડન ચો્રાએ 
િનિનીખરેજ વનવરેિન આપયુ છે. તરેણરે કહ્યુ છે કે, 
બોલીવૂર સટાિ્ડની ્ત્ીઓ વોિરૂમમાં જઈનરે 
વહાઈટ ્ાઉરરનુ િરેવન કરતી હોય તરે મેં જોયુ 
છે..તરેણરે ્ોતાના એક જુના ઈનટરવયુની ક્લિ્ 
િોવિયલ મીદરયા ્ર િરેર કયયો છે. જરેમાં તરે િાવો 
કરતી િેખાઈ રહી છે કે, એક ્ાટટીમાં જયારે 
હું રાનિ કરતા થાકી ગઈ હતી તયારે વોિરુમ 
તરફ ગઈ હતી. તરેનો િરવાજો મેં ખોલયો અનરે 
જોયુ તો ચોંકી ગઈ હતી. ્હેલા તો મનરે લાગયુ 
હતુ કે, હું ખોટી જગયાએ તો નથી આવી ગઈનરે..
મેં જોયુ હતુ કે, બોલીવૂર સટારની ્ત્ી અદરિા 
િામરે ઉિી રહીનરે વહાઈટ ્ાઉરર લઈ રહી હતી. 
િવલ્ડન ચો્રા આગળ કહે છે કે, 
મેં આ વાતનરે નજર અંિાજ 
કરવાનુ ્િંિ કયુ્ડ હતુ.

પુત્રન� ક�રન�મ�થી શ�હરૂખની 378 
કર�ોડ રૂપપય�ની બ્�ન્ડ વોલ્ુનો ખતર�ો

મુંબઇ : આર્યન ખાનની ડ્રગ કેસમાં ધરપકડ પછી 
શાહરૂખ ખાનને સૌથી મોટું નુકસાન તેના એનડોસ્યમેનટ 

પર થાર તેવી શકરતા છે. સોશશરલ મીડડરા પર 
લોકો શાહરૂખ ખાને એ બ્ાનડસને પણ ટ્ોલ 
કરી રહ્ા છે, જેના એનડોસ્યમેનટ ડકંગ ખાન 
કરી રહ્ા છે. ફેનસના સંતાનોને કઇ રીતે 
શાહરૂખ પ્ેરણા આપશે તેવા આકરા પ્શ્ો 
પુછાઇ રહ્ા છે.  હાલ શાહરૂખની બ્ાનડ 

વેલરુ ૩૭૮ કરોડ રૂશપરાની છે. આર્યનના 
ડ્રગ કેસમાં ફસાઇ ગરા પછી ડકંગ ખાનને 

એમાંથી નુકસાન થાર તેવી પુરી શકરતા હોવાનું માકકેટ 
શનષણાતોનું માનવું છે.

પપ્� ખૂબ બબઝી રહો ત� 
હ�ોય છો , તોમનો મળવ� 

ઓોપ�ોઈન્ટમોન્ટ લોવી પડો છો
મુંબઈ :  ડકંગ ખાનના પુત્ર આર્યનને ડ્રગસ પ્કરણમાં 

એનસીબીએ ધરપકડ કરી છે. એનસીબીની 
પૂછપરછમાં આર્યને ઘણી વાતનો ખુલાસો 
કરયો હોવાનું કહેવાર છે. તેણે ચાર 
પાનાના જવાબ નોંધાવરો હતો. દરમરાન 
એવું જાણવા મળરું હતું કે આર્યને 
પૂછપરછમાં અશધકારીઓને જણાવરું હતું 
કે ‘તેના પપપા કામમાં ખૂબ જ શબઝી રહેતા 
હોવાથી તેમને મળવા એપોઈનટમેનટ લેવી પડતી 
હોર છે.’ બોલીવુડનો વરસત અશિનેતા મનાતો શાહરૃખ 
ખાન એક જ સમરે અનેક પ્ોજેકટ પર કામ કરે છે. 

મુંબઈઃ મુંબઈ નજીક ક્રૂઝશશપમાં રોજારેલી ડ્રગસ પાટટીના મામલામાં બોલીવુડના બાદશાહ શાહરૂખ ખાનના ડદકરા 
અાર્યન ખાન સશહત 16 લોકોની ધરપકડ કરવામાં અાવી હતી. એનસીબીએ કોડડેલા ક્રુઝશશપ પર છાપો મારીને 
શાહરૃખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાન, તેના શમત્ર અરબાઝ મચ્યનટ, મુનમુન ધમેચા સશહત આઠ જણની ધરપકડ કરી 
હતી. આ શસવાર કોકેન, ચરસ, મેકડ્રોન અને અનર નશીલો પદાથ્ય જપ્ત કરયો હતો. મુંબઈના ડકલા કોટ્યમાં શાહરુખ 
ખાનના પુત્ર આર્યન સશહત તમામ 8 આરોપીઓને 14 ડદવસના જરૂડડશશરલ કસટડીમાં મોકલી દેવારા છે.

ડ્રગ્સ કે્સમાં આાર્યન ખાનને પાેલી્સ કસ્ટડી

ઓ�ય્સન ખ�નન� ફ�ોનમ�ંથી મળી વ�ંધ�જનક તરવીર, ક�ોટ્સમ�ં NCBન�ો ખુલ�ર�ો
મુંબઈઃ નારકોડટકસ કંટ્ોલ બરુરોએ શશનવારે મુંબઈમાં ચાલી રહેલી એક હાઈ પ્ોફાઈલ રેવ પાટટી પર 

રેડ કરી હતી, જે બાદ 8 લોકોની ધરપકડ કરી લેવાઈ હતી. એનસીબીએ કોટ્યમાંથી આરોપીઓની 11 
ઓકટોબર સુધી કસટડી માગી હતી. સુનાવણી દરશમરાન એ પણ સામે આવરુ છે કે આર્યન ખાનના ફોનમાં 
વાંધાજનક તસવીર મળી છે. આ શસવાર પણ એજનસી તરફથી કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસા 
કરવામાં આવરા છે. 



ગત શનિવારે રાતે મુંબઈથી ગોવા જતી 
લક્ઝૂરરય્ ક્રૂ્માંથી ડ્રગ્સ પકડવા ્સાથે 

િાકકોરિક્સ કંટ્ોલ બયઝૂરોિી િીમે શાહરુખ ખાિિા 
દીકરા આય્યિ ખાિિી અિક કરી લીધી. આ 
ઘિિા ્સાથે જ બોલીવુડ ્સનહત ્સમગ્ર દેશમાં 
્સિ્સિાિી મચી ગઈ. એિ્સીબીએ કરેલા દાવા 
પ્રમાણે આ ક્રૂ્ પર ધનિકોિાં છોકરાં ભેગાં થઈિે 
પાિટી કરવાિાં હતા તે અંગે ૧૫ રદવ્સ પહેલાંથી 
જાણ થઈ હતી. તેથી એિ્સીબીિા અનધકારીઓ 
ક્રૂ્ પર િજર રાખીિે બેઠા હતા. શનિવારે રાત્ે 
માલેતુજારોિાં છોકરાં ્સનહત ૬૦૦ લોકોિે લઈિે 
ક્રૂ્ રવાિા થયું કે તરત જ એિ્સીબીિી િીમે ક્રૂ્ 
પર પહોંચવા કવાયત આદરી. ક્રુ્ પર પાિટી શરૂ 
થઈ કે તરત એિ્સીબીિા અનધકારીઓએ ઘઝૂ્સીિે 
રેડ કરી દીધી. 

આ રેડમાં શાહરુખિો દીકરો પણ હાથે ચડી 
ગયો. તેમાં રેવ પાિટીિી ચચા્ય આખા દેશમાં થઈ 
ગઈ છે. એિ્સીબીએ કરેલા દાવામાં વધુમાં 
ઉલ્ેખ કયકો છે કે, ક્રૂ્માંથી જુદા જુદા પ્રકારિા 
ડ્રગ્સ અિે ડ્રગ્સ િેબલેિ મળી છે. આ ડ્રગ્સ કયાંથી 
આવયું તેિી તપા્સ ચાલી રહી છે. એિ્સીબી બહુ 
જલદી તેિી ચોખવિ કરશે જ. શાહરુખિા દીકરા 
આય્યિ પા્સેથી ડ્રગ્સ મળયું કે િહીં એ િક્ી િથી. 
ઉપરાંત આય્યિે ડ્રગ્સ લીધુ હતુ કે િ હતુ તે અંગે 
પણ સપષ્ટતા એિ્સીબીએ હજી ્સુધી કરી િથી. 
આ કે્સમાં આઠ લોકોિી ધરપકડ બાદ પઝૂછપરછ 
થઈ રહી છે. તેમાં એક શાહરુખિો દીકરો આય્યિ 
પણ છે. ગુરુવારે એિ્સીબીએ આય્યિ ્સનહતિા 
આરોપીિે કોિ્યમાં રજઝૂ કરીિે વધુ કસિડી રરમાનડિી 
માંગ કરી હતી. પરંતુ કોિટે તે આરોપીઓિે 14 
રદવ્સિી જયુ. કસિડીમાં મોકલી દેવા આદેશ 
આપયો હતો. આ ્સમયે આય્યિિા વકીલ 
િાિનશંદેએ કોિ્યમાં દલીલ કરી હતી કે, બે રાતથી 
આય્યિિી કોઈ પુછપરછ કરાઈ િથી તો પછી તેિે 
શા માિે કસિડીમાં રાખવામાં આવયો છે. બીજી 
તરફ એિ્સીબીએ કોિ્ય ્સમક્ષ કહ્યુ કે, તે આય્યિિી 
પુછપરછ કરી આ કે્સમાં મુખય આરોપી ્સુધી 
પહોંચવા માંગે છે. તેથી તેિે કસિડીમાં રખાયો છે. 
બંિે પક્ષિી દલીલો બાદ કોિટે આ બાબતે શુક્વાર 
પર કાય્યવાહી રાખી હતી. 

આ રકસ્સામાં એિ્સીબીએ કરુલડીમાં ગોળ 
ભાંગવાિો રસતો ખુલ્ો રાખયો હોવાથી શાહરુખિો 
દીકરો દોનિત છે કે િહીં એવું િા કહી શકાય. 
આમ છતાં આય્યિિે શકય હોય તયાં ્સુધી કસિડીમાં 
રાખવા ઉધામા થયા છે. એિલે જ તેિે િોિબેલેબલ 
ગુિામાં ્સંડોવવા પેરવી થઈ. ક્રૂ્ પરથી ડ્રગ્સ 
મળયુ તે પછી કોઈિી ધરપકડ િા કરાય અિે 

માત્ અિકાયત કરીિે પઝૂછપરછ કરવાિી રમત 
રમાયા કરે એ કેવું ? આ રમત કેમ રમાય છે એ 
પણ ્સમજવા જેવું છે. જેમિી અિકાયત કરાઈ 
છે તેમાં રદલહીિા ત્ણ નબ્િે્સમેિિી દીકરીઓ 
હોવાિું પણ કહેવાય છે. બીજાં જે પણ છે એ બધાં 
પણ પૈ્સાદાર બાપિી ઓલાદ જ હશે. કેમ કે એ 
ન્સવાય કોઈિે આ મોંઘાદાિ ક્રૂ્ પર જવાિું પરવડે 
એમ જ િહોતું. ક્રૂ્િી એનટ્ી ફી એં્સી હજારથી 
શરૂ કરીિે પાંચ લાખ રૂનપયા લગી હતી. ્સામાનય 
માણ્સિી વાત છોડો પણ ઉચ્ચ 
મધયમ વગ્યિું પણ આિલા રૂનપયા 
ખચ્યવાિું ગજું િથી. બીજી તરફ 
શાહરુખ ખાિિે ભાજપ નવરુદ્ધિી 
રાજકીય પાિટીઓ ્સાથે ્સારા ્સબંધો 
છે. ખા્સ કરીિે મમતા બેિરજી ્સાથે તેિા ્સબંધો 
છે. તેથી એિ્સીબીિે ્સહારે તેિે હેરાિ કરવા 
ખેલ કરાયો હોવાિી અિકળો પણ ચાલી રહી 
છે. આ આખી ઘિિા રાજકીય પ્રેરરત હોવાિી 
આશંકા પણ ઉઠી રહી છે. NCBિા દરોડા અંગે 

મહારાષ્ટ્રિા મંત્ી િવાબ મનલકે બુધવારે પત્કાર 
પરરિદ યોજીિે દાવો કયકો હતો કે, લક્રી ક્રૂ્ 
લાઇિર પર પડેલી NCBિી રેડ િકલી હતી. આ 
દરોડામાં કરુલ 8 લોકોિી ધરપકડ કરવામાં આવી 
હતી. જેમાં શાહરૂખ ખાિિો પુત્ આય્યિ ખાિ પણ 
હાજર હતો. આય્યિ ખાિ હાલમાં એિ્સીબીિી 
કસિડીમાં છે.

િવાબ મનલકે વધુમાં કહ્યું કે, ક્રૂ્ લાઇિરમાંથી 
કોઇપણ પ્રકારિું ડ્રગ્સ મળયું િથી. એિ્સીબીિો 
હેતુ માત્ આ કે્સમાં ધરપકડ કરાયેલા લોકોિે 
ફ્સાવવાિો કે હેરાિ કરવાિો હતો.  ક્રૂ્ પરિા 
દરોડામાં િવાબ મનલકે ભાજપિી ્સંડોવણીિા 
્સંકેત આપયા છે. તેમણે આરોપ લગાવયો છે કે, 
ભાજપિા િેતાઓ આ દરોડાિો ભાગ હતા. એક 
વયનતિ કે જેિું િામ કેપી ગો્સવી હતું તે આય્યિ 
ખાિિે એિ્સીબી ઓરફ્સમાં લાવતો જોવા મળયો 

હતો. તેણે આય્યિ ્સાથે ્સેલફી પણ 
ક્લિક કરી. બાદમાં, NCB એ 
સપષ્ટતા કરી કે, તે વયનતિ NCB િો 
ભાગ િથી. તો NCB એ પણ જવાબ 
આપવો જોઈએ કે તે વયનતિ તયાં શું 

કરી રહ્ો હતો. અિે તે આય્યિ ખાિિે NCB 
ઓરફ્સમાં કેમ લાવયો? મનલકિા આ દાવા બાદ 
મિીિ ભાિુશાલી કે જેણે એિ્સીબીિે બાતમી 
આપયાિું કહેવાય છે તેણે પત્કાર પરરિદમાં દાવો 
કયકો કે, “મિે માનહતી મળી હતી કે ક્રુ્ નશપ પર 

ડ્રગ પાિટી થઈ રહી છે. તે આપણા દેશિા યુવાિોિે 
અ્સર કરી રહી હતી, તેથી જે પણ આ માિે 
દોનિત છે તેિે ્સજા થવી જોઈએ. બ્સ આિલા 
માિે જ અમે એિ્સીબીિા અનધકારીઓિો ્સંપક્ક 
કયકો હતો.

જે પછી ઓપરેશિ થયું. ્સાક્ષી તરીકે, અમિે 
્સહી કરવા માિે NCB કાયા્યલયમાં બોલાવવામાં 

આવયા હતા. અમે આરોપીઓિે એિ્સીબી 
કચેરીમાં લાવતા િ હતા. તેિા બદલે અમે તેિી 
્સાથે એિ્સીબી ઓરફ્સ જઈ રહ્ા હતા. કેબી 
ગોસવી મારા નમત્ છે અિે તે પણ મારી ્સાથે 
હતા. ખેલ આ રકસ્સામાં ખેલ ભલે જે ખેલાતો 
હોય, પરંતુ હાલ શાહરુખે પોતે દીકરાિે બચાવવા 
વકીલોિે રોકયા છે. એિ્સીબી કેનદ્ર ્સરકારિી 
એજન્સી છે પણ ્સીબીઆઈ હોય કે એિ્સીબી 
હોય કે સથાનિક પોલી્સ હોય, બધા ્સત્ામાં 
બેઠેલા લોકોિા પાળેલા પોપિ છે એ કહેવાિી 
જરૂર િથી. ભારતમાં દરેક તપા્સ એજન્સીિો 
ઈનતહા્સ કલંરકત છે. તેમાં એિ્સીબી પણ બાકાત 
િથી. એિ્સીબીિો ઈનતહા્સ પણ બહુ વખાણવા 
જેવો િથી જ. એિ્સીબીએ ્સુશાંતન્સંહ રાજપઝૂત 
કે્સમાં કેવો હોબાળો મચાવયો હતો અિે છેવિે શું 
થયું એ દુનિયાિી િજર ્સામે છે. છ મનહિાિી 
હોહા પછી ્સુશાંત કે્સમાં તમામ આરોપી કે 
શંકાસપદોિે છોડી મુકાયા છે. એિ્સીબીએ 
રાષ્ટ્રપ્રેમિું કામ કરતાં હોય એવો માહોલ પેદા 
કરી દીધેલો અિે છેવિે ખોદ્ો ડુંગર િીકળયો 
ઉંદર જેવો ઘાિ થયેલો. આય્યિિા કે્સમાં પણ 
એિ્સીબી હોહા કરીિે વાતિો વીંિો વાળીિે એવું 
કરી િાખે એવી શકયતા છે. 

જો કે, ્સુશાંતન્સંહ અિે આય્યિ ખાિિી ક્રુ્ 
પાિટી ઉપરાંત મુદ્રા એરપોિ્ય પરથી મોિાપ્રમાણમાં 
ડ્રગ્સ પકડાવાિી ઘિિાથી સપષ્ટ થઈ ગયુ છે કે, 
ભારતમાં ડ્રગ્સિું દઝૂિણ વધયું છે. મોિાઘરિા 
િબીરાઓ પણ ડ્રગ્સિે રવાડે ચઢી ગયા છે. 
ડ્રગ્સિા ઉતપાદિ, વેચાણ અિે નવતરણ પર ્સંપઝૂણ્ય 
પાબંદી છે આમ છતાં આ ડ્રગ્સ કયાંથી આવે છે 
એ ્સવાલ મહત્વિો છે. ભારત કોઈ પણ દઝૂિણ 
માિે નવદેશ પર અિે ખા્સ તો પારકસતાિ પર 
દોિિો િોપલો ઢોળીિે હાથ ખંખેરી િાખે છે. પણ 
પારકસતાિ ભારતમાં ડ્રગ્સ કઈ રીતે ઘઝૂ્સાડી જાય છે 
એ નવશે કોઈ નવચાર ્સુદ્ધા કરતુ િથી. ્સમસયાિા 
મઝૂળ ્સુધી પહોંચવાિો પ્રયા્સ પણ થતો િથી. તેિા 
કારણે ડ્રગ્સિો ભરડો વધતો જાય છે. ભારતિા 
યુવાિો ડ્રગ્સિા રવાડે ચડીિે બરબાદ થતા જાય 
છે. આમ છતાં કેનદ્ર કે રાજયિી ્સરકારો એકબીજા 
પર દોિારોપણ કરીિે રાજકારણ રમવામાં મસત 
છે. આય્યિ ્સામે હજી ્સુધી એિ્સીબી કોઈ િક્ર 
પુરાવા રજઝૂ કરી શકી િથી તે જોતા આ કાય્યવાહી 
પાછળિો હેતુ શંકા ઉપજાવિારો છે. વાસતવમા 
દેશમાં આવતા ડ્રગ્સિે રોકવા માિે એિ્સીબી કે 
ગૃહમંત્ાલયે કડકાઈથી કામ લેવું જોઈએ. કારણ 
કે, આખરે તો આ બાબત દેશિા નહત ્સાથે 
્સંકળાયેલી છે.  

વિર�ોધીઓ�ોનો રંજાડિ� સીબીઓ�ઈ, ઓ�ઈટી ઓનો ઈડી બ�દ હિો ઓોનસીબીન�ો સહ�ર�ો?

ઓ�ર્યન ખ�ન ડ્રગસ સ�થો પકડ�ર�ો કો  તોણો ડ્રગસ લીધુ હતુ તો ઓંગો 
ઓોનસીબી પ�ંચ દદિસો પણ નકકર પુર�િ� રજૂ કરી શકી નહીં. 

ઓોટલો ઓ�ખી ક�ર્યિ�હીન�ો હો તુ શંક�ન� ઘોર�મ�ં ઓ�િી ગર�ો 

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

ડ્ર ગસ કાંડ ઃ NCBની કરાર્યવરાહી સંદેહસૂચક

10 FRIDAY 08 OCTOBER 2021



11FRIDAY 08 OCTOBER 2021



ધર્મ-ટેકન�ેલ�ેજી12 FRIDAY 08 OCTOBER 2021

Outage શબ્દ Shortage 
પરથી આવ્યો છે જેનયો અથ્થ ટૂંક 
સમ્ અથવા તયો કયોઈ ચયોક્કસ સમ્ 
માટે કયોઈ સેવા ઉલબ્ધ નથી. આવી 
જ રીતે આપણે પણ ઈનટરનેટ થી 
્દુર નથી રહી શકતા તે આપણે 
થયોડાં દ્દવસયો પહેલા જ ખબર પડી. 
આજના સમ્માં ઈનટરનેટ વવના ની 
્દુવન્ાની આપણે કલપના પણ ન કરી 
શકીએ.

ફેસબુકની તમામ સવવ્થસ બં્ધ 
થતા લયોકયો પરેશાન થઈ ગ્ા. 
લયોકયોએ પયોતાના ફયોન રીસટાટ્થ ક્ા્થ, 
બ્યોડબેનડ કનેકશન રીસટાટ્થ ક્ુું, 
કસટમર કેર માં કમ્પલેઇન કરી પરતું 
હકીકતમાં ફેસબુક ડાઉન થઈ ગ્ું 
હતું. ફેસબુકના કારણે તેની અન્ 
સવવ્થસ મેસેનજર, વયોટસએપ અને 
ઈનસટાગ્ામ ની સેવા પણ બં્ધ થઈ 

હતી. જેના કારણે 300 કરયોડથી પણ 
વ્ધુ ્ુઝસ્થ પરેશાન થ્ા હતા.

DNS (ડયોમેઈન નેમ સવ્થર) 
માંથી ફેસબુકના સવ્થરની ડીટેલ 
ગા્બ થઈ જતા લયોકયો ફેસબુક 
એકસેસ કરી શક્ા ન હતા. DNS 
એક સવ્થર છે જે તમામ વેબસાઈટની 
માવહતી રાખે છે. ્ુઝર જ્ારે પણ 

કયોઈ વેબસાઈટ એકસેસ કરે છે ત્ારે 
સૌ પ્રથમ તેની ક્ેરી DNS પાસે 
જા્ છે ત્ારબા્દ જે-તે વેબસાઈટના 
સવ્થર સુ્ધી પહોંચે છે અને પછી 
ડેટાની આપ-લે શરુ થા્ છે.

ફેસબુકના બયોડ્થર ગેટવે પ્રયોટયોકયોલ 
(BGP) માં ખામીને કારણે DNS 
માંથી ડીટેલ ન મળી રહી હતી. 

આ ખામીને ઉકેલવામાં ફેસબુકના 
એનનજવન્સ્થ ટીમને 6 કલાકનયો 
સમ્ લાગ્યો. ત્ારબા્દ ફેસબુકની 
તમામ સેવા શરુ થઈ.

ફેસબુકના જણાવ્ા મુજબ આવી 
કયોઈ ખામી આવી ન હતી પરતું 
તેની રાઉટર કનફ્ીગ્ેશન માં બ્દલાવ 
કરવામાં આવ્યો હતયો જેના કારણે 
તમામ સેવા 6 કલાક માટે બં્ધ 
રહી હતી. ફેસબુક બં્ધ થતા લયોકયો 
ટ્ીટર અને વલનકડઈન તરફ વળ્ા. 
જેથી ટ્ીટરની સવવ્થસ પણ અમુક 
સમ્ માટે બં્ધ થઇ હતી. ફેસબુકની 
ખામીના કારણે તેને મયોટું નુકશાન 
થ્ું. ફેસબુકના શેરમાં ઘટાડયો થ્યો, 3 
લાખ કરયોડથી પણ વ્ધુ નુકસાન થ્ું. 
માક્ક ઝુકરબગ્થની સંપવત પણ 45000 
કરયોડથી ઓછી થઈ ગઈ. 
 

  @beinghumanmj

Outage શુ છે?
સંધ્યા ટયાણે રૂપ નવલયાં ધરી

રોજ રોજ તું જા્ ક્યાં હે સૂરજ !
સયાંજ પડે ને કોનયાં દ્યારે જઈ અટકતો કોને 

મળતો છુપયાઇને હે સૂરજ !
અંધયારી રયાતલડી આવે રૂમઝુમ ત્યારે, 

ઉજાસ કોને તું દેતો એ, કહી દે.
નદીને પેલે પયાર ડૂબકી મયારી છૂપયાતો
પવ્વતને પહેરો સોંપી, ક્યાં કહી દે.
પંખીઓનયા  ગીતને સંધ્યા ટયાણે

ગજવે નયાંખી લઈ જતો ક્યાં સૂરજ...
કેમ ભયાગતો ચયાંદ સસતયારયાઓથી જોજન

દૂર સૂરજ તું, ચીર પૂરવયા કોનયા?
કોણ હશે એ બડભયાગી, એ રૂપની રયાણી

જતો હશે સૂરજ તું જેનયા ઘરમયાં.
સયાંજને ટયાણે એકલયા મૂકી આપણને બસ !

સવસરી કોને રોશન કરતો સૂરજ.

કવસ્ત્ી : સહનયા મોદી
શીર્વક : સૂરજ

ઇશ્વરને પણ કા્્થ કરવા માટે શવતિ-
ઊજા્થની જરૂર પડે છે. ભગવાન વશવ સવ્ં કહે 
છે - શવતિ વવના હું કંઇપણ કરી શકવા સમથ્થન 
થી. નવરાવરિ એ આ શવતિ પૂજાનું પવ્થ છે. શાસરિયો 
પ્રમાણે નવરાવરિ પવ્થ વર્થમાં ચાર વાર આવે છે. 
એમને વાસંવતક, આરાઢી્, શાર્દી્ અને માઘી્ 
નવરાવરિ કહે છે.

આમાં વાસંવતક એટલે કે ચૈરિી્ અને શાર્દી્ 
એટલે આવશ્વની નવરાવરિ વ્ધારે પ્રવસદ્ધ અને 
મવહમાવંત ગણા્ છે. બાકીની બે નવરાવરિઓને 
‘ગુપ્ત નવરાવરિ’ કહેવા્ છે. શાર્દી્ નવરાવરિમાં 
્દુગા્થપૂજા ‘મહાપૂજા’ કહેવા્ છે. નવરાવરિની ૯ 
પુણ્ રાવરિઓ ્દરવમ્ાન રિણ ્દેવીઓ પાવ્થતી, 
લક્મી અને સરસવતીના નવ સવરૂપયોની પૂજા ્ધા્ 
છે. જેમને નવ્દુગા્થ કહેવામાં આવે છે.

આ સૃનટિનું સજ્થન, પાલન અને સંહાર 

કરનારી આ આદ્ાશવતિ એક જ છે. એમના 
લયોકકલ્ાણકારી રૂપને ‘્દુગા્થ’ કહે છે. 
- ‘તયાં દુગયા્વ દુગ્વમયાં દેવી’ દુરયાચયારસવધયાસતનીમ્ 
। નમયાસમ ભવભીતોડહું 
સંસયારયાણ્વવતયારરણીમ્ ।।  દુસવ્વજ્ો્, 
દુગ્વમ, દુરયાચયાર સવનયાસશની, 
સંસયારસયાગરથી તયારનયારી ભગવતી 
દુગયા્વને હું ભવફેરયાનયા ભ્થી ત્સત 
મયાનવી નમન કરં છું.’

નવ્દુગા્થના નવ મનયોરમ્ 
સવરૂપયોના નામ આપતાં ્દશા્થવા્ું છે 
- ‘પ્રથમં શૈલપુરિી, દવિતી્ં બ્હ્મચાદરણી, 
તૃતી્ ચંદ્રઘકટેવત, કુષમાણડેવત ચતુથ્થકમ્, 
પંમચ સકન્દમાતેવત, રષ્ઠં કાત્ા્નીવત, સપ્તમં 
કાલરારિીવત, મહાગૌરવત ચાટિમ, નવમં 
વસન્્ધ્દારિી ચ નવ્દુગા્થ પ્રકીવત્થતા ।।’ શૈલપુરિી, 

બ્હ્મચાદરણી, ચંદ્રઘણટા, કુષમાણડા, સકં્દમાતા, 
કાત્ા્ની, કાલરાવરિ, મહાગૌરી અને વસન્્ધ્દારિી 

નામના આ નવ સવરૂપયો નવરાવરિ 
્દરવમ્ાન પૂજા સાથે આરા્ધવામાં 

આવે છે. મંરિ, તંરિ અને ્ંરિના 
મા્્મથી આ શવતિ તત્વની 
સા્ધના કરનાર ને પ્રેમથી શ્ે્, 
ભયોગથી મયોક્ષ સુ્ધીના તમામ 
ફળ પ્રાપ્ત થા્ છે.

નવ્દુગા્થ સાથે ્દસ 
મહાવવદ્ાઓની પણ શવતિ 

- આરા્ધનામાં પૂજા કરા્ છે. 
્દેવી ભાગવતમાં ્દેવી સવ્ં કહે છે - ‘સવ્થ 

ખનલવ્દમેવાહઠં નાન્્દનસત સનાતનમ્ - આ 
આખું જગત હું જ છું. મારા વસવા્ બીજું કયોઇ 
અવવનાશી તત્વ નથી. શવતિ ઊજા્થ રૂપે અવવનાશી, 

શાશ્વત, સનાતન છે. તે જડ-ચેતન બ્ધામાં આખા 
બ્હ્માંડમાં વ્ાપેલી છે. 
‘સવ્વદેવમ્ી દેવી સવ્વદેવીમ્ં જગત । અતોડહું 
સવશ્વ રૂપયાં તવયાં નમયાસમ પરમેશ્વરીમ્ ।। આ પરમ 
આરયાધ્યા જગત જનની બધયા નયારી સવરૂપોમયાં 

અસભવ્ક્ત છે.’
 ્દુગા્થ સપ્તશતી (૧૧/૬)માં ભગવાન સવ્ં 

કહે છે : ‘નસરિ્ઃ સમસતાં સકલા જગતસુ - હે 
્દેવી, બ્ધી સરિીઓ ્દેવી સવરૂપ છે.’ નવરાવરિ 
ઉપાસનાથી પ્રસન્ન થઇ કરુણામ્, કૃપાળું ્દુગા્થ ્દેવી 
અનેક વરસા્દ પ્ર્દાન કરે છે. શાસરિમાં કહેવા્ું 
છે ઇચછાવ્ધકમવપ સમથા્થ વવતરણે - ્દુગા્થ ્દેવી, 
ઇચછાથી પણ વ્દારે ફળ આપવા સમથ્થ છે. એટલે 
‘કલપવલ્ી સવરૂપયો’ મહાશવતિ ્દુગા્થ, અંવબકાની 
પરમ આનં્દની ઉપલનબ્ધ માટે આ નવરાવરિ પવ્થ 
્દરવમ્ાન શ્દ્ધાપૂવ્થક આરા્ધના કરવી જોઇએ.

નવદુર્ગાની આરાધનાથી મનવાંચ્છિત ફળની પ્ાપ્ત
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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 સાથનેી 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 
ગાંધીનગર પાિલકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે 

બહુમતી મેળવી પાટનગર પર રાજકЫય દબદબો 

કાયમ કયђ↓ છъ. ક℮Ġેસે ગઢ સમાન ગાંધીનગરમાં 

ય સǼા ગુમાવી દીધી છъ. િનæફળ નેતાગીરી અને 

ફલોપ ચૂંટણી Øલાનને 

કારણે ક℮Ġેસની ભૂંડી હાર 

થઇ છъ. િવધાનસભાની 

પેટાચંૂટણીથી માંડીને 

થાિનક çવરાËયની 

ચૂંટણીમાં ક℮Ġસેની સતત હાર થઇ રહી છъ 

અને જનાધાર ગુમાવી રહી છъ. આ કારણોસર 

ક℮Ġેસના કાય↓કરોમાં ગણગણાટ શλ થયો છъકы, 

પાિલકાની ચૂંટણી જીતાડવામાં ય અસΤમ 

નેતાઓને જયાં સુધી હાંકЫ કાઢવામાં નહી 

આવે  Óયાં સુધી ક℮Ġેસનો ઉ ધાર નહી થાય. 

ક℮Ġેસમાં નવા ચહъરા જ નહỲ, çવÉછ છબી 

ધરાવતા યુવાઓને પΤની કમાન સ℮પવામાં 

આવે તેવી માંગ ઉઠી છъ. આ તરફ,સુરત 

મહાનગરપાિલકામાં કાઠુ કાઢ્યા બાદ આમ 

આદમી પાટЪ↓એ 

ગાંધીનગર પાિલકામાં 

ય ઝૂકãયુ હતું. એક 

ડાયરો યોજી હજારોની 

ભીડ એકĦ કરી આપે 

એવો માહોલ ઉભો કયђ↓ હતોકы, આ વખતે 

આપ ગાંધીનગર પાિલકા પર સǼા મેળવી લેશે 

પણ આપને સમ ખાવા પુરતી એકાદ બેઠક જ 

મળી. પાટનગરમાં Ħીજા મોરચા તરીકы આપનો 

રીતસરનો Чફયાçકો થઇ ગયો 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

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 

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.૮મા ં 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 બ³ે−³ 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. 

અમદાવાદ અેરપાેટર્ને 
રૂ. 94 કરાેડનું નુકસાન

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.

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 લાગ ુપડી જશે. 

ગુજરાતમાં DRDOનું સાયબર 
રીસચર્ સે ર શરૂ થશે

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 યિુન.ખાતે શλ થનારા આ સે×ટર 

ઓફ એÄસેલ×સને એડવા×સ ટъકનોલોજી સે×ટર- 

સરદાર 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.

પાટીદારાે સામેના કેસ 31 
અાેક્ટાે. સુધીમાં પાછા ખેંચાે

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. 

ગુજરાતમાં મેગા ટેSાઇલ 
પાકર્નાે માગર્ માેકળાે

ગાંધીનગર

ભારત ટъÄçટાઇલ સેÄટરમાં િવΐમાં છΖા 

ĝમનું સૌથી મોટંુ િ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. 

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 પકૈЫ 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.

ગાંધીનગર પાિલકામાં ભગવો લહъરાયો 
‘આપ’નું સૂરસૂЧરયું, ક℮Ġેસનો ગઢ Öવçત

પેટાચૂંટણીમાં ક℮Ġેસની યુવા નેતાગીરી 
ફરી િનæફળ, ને Óવ પЧરવત↓નની માંગણી

કાેંગ્રેસે ગઢ સમાન ગાંધીનગરમાં 
ય સ ા ગુમાવી: ગર ા મેઘ 
વર ા નહીં,અાપનાે િફયા ાે

અાેખા સુધરાઈમા ભાજપને તાે ભાણવડમાં કાેંગ્રેસને  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 તાલકુા પંચાયતે ક℮Ġેસે 
ભાજપ પાસેથી બેઠક આંચકЫ લીધી છъ.

સૌરા∆માં ભાજપનો 7, ક℮Ġેસનો 6 બેઠકો પર િવજય
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લંડન િવΐના અબજપિત 
કરચોરોનંુ çવગ↓ હોવાનો 
પે×ડોરા પેપસ↓નો ઘટçફોટ

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 િવશ્લેષણ ે 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. 

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 નકુસાનીના 

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 સાથ ેજાિતગત દુãય↓વહારને 

રોકવા માટъ જરૃરી પગલાં ભરવામાં િનæફળ રહી હતી.

મોçકો 

રિશયા çપસેમા ંЧફàમ શЧૂટѕગ કરનારો 

સૌĬથમ દъશ બનશ.ે રિશયન અિભનતેા 

અન ે Чફàમ ЧડરъÄટર મગંળવારъ 

સૌĬથમ çપસે શЧૂટѕગ માટъ અવકાશમાં 

પહ℮ચી ગયા છъ. આ ĬોજÄેટના લીધે 

રા∆ની çપસેની ગૌરવગાથા આગળ 

વધારવામાં મદદ મળશ.ે અિભનતેા 

યિુલયા પરેъЩçલડ અન ે ЧડરъÄટર Щ╞મ 

િશપ×ેકો રિશયાના સોયઝુ çપસેĝાÙટમાં 

Ħણ çપસે િમશનનો અનભુવ ધરાવતા 

અવકાશ યાĦી એ×ટોન શકાØલરેોવ સાથે 

ગયા હતા. 

સોયુઝ એમસે-૧૯એ બપોરъ 

૧-૫૫ વાગ ેકઝાખçતાનમમા ંબકૈોનુર 

ખાતથેી ઉપડયા હતા અન ેસાડા Ħણ 

કલાક પછી çપસે çટъશન ે પહ℮Éયુ 

હતુ.ં શાકØલરેોવ ે મ×ેયઅુલ કіĺોàસ 

˛ારા çપસે ĝાÙટન ે સરળતાથી çપસે 

આઉટપોçટ સાથે જોડય ુ હત,ુ તનેા 

પછી ત ેઓટોમેЧટક ડોЧકіગ િસçટમના 

હવાલ ેથઈ ગયુ ંહતુ.ં çપસે ĝાÙટનની 

અદંર Ħણેય જણાની Щçથિત સારી છъ 

અન ે çપસેĝાÙટ િસçટમ ãયવЩçથત 

રીતે ચાલી રહી છъ.   પેરъЩçલડ અને 

Щ╞મે×કોની નવી Чફàમનુ ં ટાઇટલ 

ચલે×ેજ છъ. તમેા પરેъЩçલડ સજ↓નની 

ભિૂમકા છъ. ત ે çપસે çટъશનમા ં રહъતા 

ĝв મÜેબરન ે હાટ↓ એટъક આવતા તનેે 

બચાવવા જાય છъ.  બાર Чદવસ çપસેમાં 

વીતાãયા પછી તઓે Ôવી પર બીજા 

રિસયન અવકાશયાĦીસાથે પરત 

ફરવાના છъ. 

રિશયા çપેસમાં Чફàમ શૂЧટѕગ કરનારો Ĭથમ 
દъશ બનશેઃ Чફàમની ĝв ટીમ અંિતરΤમાં ગઈ

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↕ 

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.

ĭા×સ ચચ↓માં ૩.૩૦ લાખ બાળક 
જાતીય શોષણનો િશકાર બ×યા 

તં  તપાસપંચના 2500 પાનાનાં િરપાેટર્થી ખળભળાટ

ટોЧકયો 

હъનલ ે પાસપોટ↓ ઈ×ડÄેસ ˛ારા દર 

વષ› દિુનયાના દъશોના પાસપોટ↓ન ુ રъЩ×કіગ 

બહાર પાડવામાં આવ ે છъ. રъЩ×કіગમાં 

જાપાનના પાસપોટ‼ ટોપ પોિઝશન 

મળેવી છъ. Ëયારъ ભારતન ુ çથાન પણ 

અગાઉ કરતા ૬ ĝમ પાછળ ગયુ છъ. 

ભારતનો પાસપોટ↓ દિુનયાનો ૯૦મા ĝમે 

પહ℮Éયો છъ. જ ે ગયા વષ› ૮૪મા ĝમે 

હતો. ભારતના પાડોશી દъશોના દъખાવ 

િનરાશાનજક રΝો છъ. ભારતના નાગЧરકો 

હાલમાં ૫૮ દъશોમાં િવઝા ĭЫ મસુાફરી 

કરી શકы છъ. ભારતની સાથે તજાЧકçતાન, 

બЧુક↕ના ફાસોને આ િલçટમાં ૯૦મો ĝમ 

મâયો છъ. આ િલçટમાં પાЧકçતાન અને 

નપેાળના પાસપોટ↓ન ે દિુનયાના સૌથી 

નબળા પાસપોટ↓ના િલçટમાં ગણવામાં 

આãયા છъ. આ િલçટમાં પાЧકçતાન માĦ 

સીЧરયા, ઈરાક અન ે અફઘાિનçતાન 

કરતા જ વધારъ સારો દъખાવ કરી શકયુ 

છъ. પાવરફЮલ પાસપોટ↓ના િલçટ માટъ જે 

ત ે દъશના પાસપોટ↓ પર નાગЧરકો બીજા 

કыટલા દъશમા ં િવઝા ĭЫ યાĦા કરી શકы છъ 

ત ેબાબતન ેÖયાનમાં રાખવામાં આવ ેછъ. 

જાપાનનો પાસપોટ↓ સૌથી મજબૂત, 
ભારત 6 ĝમ પાછળ થતાં 90મા ĝમે
િલ માં પાિક તાન અને નેપાળના પાસપાેટર્ સાૈથી નબળા

ઈન્ટરનેશનલ-િવશષે

શ
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

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 ઓિચતંા 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 

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 

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

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)

શહીદ ારક માટે અભૂતપૂવર્ સ ાગ્રહ ઃ શહીદાેની 
ખાંભી મૂકવા દીધી પણ સરકારે રા ે ખાંભી ઉપાડી લીધી

Ĭકરણ-૧૧

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102
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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 

તનેા 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.

મની લો×ડЧરѕગના બે કыસઃ કЮલ λ. 
139 કરોડની સંપિǼ ટાંચમાં લીધી

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. 

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 અન ે

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.

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 

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 લાવવાનંુ 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.

રામમંЧદર માટъ સામાન લાવતી ĺકોનું હવે 
çકыિનંગ કરવા િવદъશથી ખાસ મશીન આવશે

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. તેમનંુ 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.

સરકારનો ઇથેનોલ Øલાન દъશમાં 
અ³−³નું સંકટ સજ› તેવી દહъશત

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 જટે 

ગોઠવીને તેની Τમતા અને સુરΤા વધુ 

મજબૂત બનાવી છъ. વધુ ઊંચાઈએ 

લડવામાં ચીનની સેના નબળી છъ.

એર ચીફ માશ↓લ વી આર ચૌધરીએ 

કЅં હતું કы ચીન ˛ારા પૂવ↓ લˆાખમાં 

Ħણ એર બેઝ પર ફાઈટર જેટ િવમાનો 

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. 

ચીનની ફરી અવળચંડાઈ ઃ લˆાખ મોરચે 
ફાઇટર જેટ િવમાન તહъનાત કરી દીધા
ઈિ યન અેરફાેસર્ વધુ ફાઈટર જેટ ખરીદીને તેની િસ મ વધુ મજબૂત બનાવી રહંુ્ય

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.

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.

કવધા↓માં Öવજ પર િવવાદ, અથડામણ 
બાદ કલમ 144 લાગુ, 50ની ધરપકડ

અંબાલા

લખીમપરુ ખરેીનો િવવાદ હજ ુ પરૂો નથી થયો Óયાં 

હЧરયાણાના કЮλΤĦેની એક ઘટના સામ ે આવી છъ. Óયાં 

િવરોધ કરી રહъલો એક ખડેતૂ ભાજપ સાસંદના કાફલાની 

ગાડી વડે ઘાયલ થયો છъ. આરોપ Ĭમાણ ે કЮλΤĦેથી 

ભાજપના સાંસદ નાયબ સૈનીના કાફલાએ અબંાલાના 

નારાયણગઢ ખાત ેિવરોધ કરી રહъલા ખડેતૂ પર ગાડી ચઢાવી 

દીધી હતી. હાલ ત ેખડેતૂની Щçથિત ગભંીર હોવાનંુ કહъવામાં 

આãયુ ં છъ અન ે ત ે હોЩçપટલમા ં ભરતી છъ. અબંાલાના 

નારાયણગઢની આ ઘટનાન ેલઈ ક℮Ġસે ેભાજપ પર િનશાન 

સાÖયુ ંછъ. યથુ ક℮Ġસેના રા∆ીય અÖયΤ Ĵીિનવાસ બીવીએ 

વીЧડયો િŢટ કરીન ેલÅયુ ંહતુ ંકы, ‘શુ ંભાજપના લોકો પાગલ 

થઈ ગયા છъ? કЮλΤĦેથી ભાજપના સાસંદ નાયબ સનૈીના 

કાફલાએ અબંાલાના નારાયણગઢ ખાત ે િવરોધ કરી રહъલા 

ખડેતૂ પર ગાડી ચઢાવી દીધી. ખલે મĦંી સદંીપ િસહં અને 

કЮλΤેĦના સાંસદ નાયબ સનૈી આજ ેનારાયણગઢ ખાત ેએક 

સ×માન સમારોહમા ંપહ℮ચવાના હતા. 

કુરુકે્ષ માં BJP સાંસદના કાફલાએ ખેડૂતને અડફેટે લીધો
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. 

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. 

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 
સામલે 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. 

નેશનલ



નેશનલ1616 FRIDAY 08 OCTOBER 2021FRIDAY 08 OCTOBER 2021

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. 

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

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. 

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. 

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.  

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.

કы×ĩે 18 હ ર મકાનોને મંજૂરી આપી, 
સપા સરકારъ ૧૮ પણ ન બનાãયાઃ મોદી

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 

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 જણાãયંુ 

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.

ITએ ગુΆ િવદъશી બે×ક ખાતાઓમાંથી 
10 કરોડ ડોલરની સંપિǼ પકડી પાડી 
બે કરાેડ રાેકડા ઝડપાયા, 50 બે  ખાતાઅાેને ીઝ, મુંબઈ, પુણે, બ લાેરમાં દરાેડા

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 

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. 

આસામમાં હ″િગંગ િĮજ તૂટતાં 
30થી વધુ િવ˜ાથЪ↓ઓ ઈ Ġçત

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.

ધમા↨તરણ મામલે પોલીસના દરોડા, 
મૌલાના િસˆીકЫની ઓફЫસમાં સચ↓

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 

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. 

બારાબંકЫમાં બસ - ĺક વŵે ગમÅવાર 
અકçમાત સ ↓યો, 14 જણાનાં મોત
અનેક ઘાયલ, મૃતકાેને બે લાખ, ઈ તાેને 50 હ રની સહાય કરાઈ

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. 

િĮટનથી આવેલા 700 પેસે×જરન ે
10 Чદવસ માટъ ŭોર×ટાઈન કરાયા
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લિમા: ભારતની મલિિા ટીમે જુલનયર વર્લ્ડ 
શૂટટંગ ચેમ્પિયનલશપિમાં ૨૫ મીટર લપિસતતોિ 
ઈવેનટમાં ગતોર્લ મે્લિ જીતી િીધતો િતતો. ભારતની 
આ સફળતા સાથે ટીમમાં સામેિ ઓલિમ્પિયન 
શૂટર મનુ ભાકરે ચતોથતો ગતોર્લ મે્લિ જીતયતો િતતો. 
જયારે ૧૪ વર્ડની  ના્યા કપિૂરે બીજો ગતોર્લ જીતયતો 
િતતો. ટીમમાં ત્ીજી શૂટર તરીકે ટરધમ સંગવાન 

િતી. ભારતે ગતોર્લ મે્લિ માટેના મુકાબિામાં 
૧૬-૪થી અમેટરકાને િરાવયું િતુ. આ સાથે 
ભારતે પિેરૃના લિમામાં ચાિી રિેિી વર્લ્ડ જુલનયર 
શૂટટંગ ચેમ્પિયનલશપિમાં નવમતો ગતોર્લ મે્લિ જીતી 
િીધતો િતતો. જયારે ઓવરઓિ આ ભારતનતો 
૨૦મતો મે્લિ િતતો.  ભારતની જુલનયર મેનસ ટીમે 
ટ્ેપિ શૂટટંગમાં લસરવર મે્લિ જીતયતો િતતો. ગતોર્લ 
મે્લિ માટેના મુકાબિામાં ભારતનતો ઈટાિી સામે 
૪-૬થી પિરાજય થયતો િતતો. લસરવર જીતનારી 
ભારતીય ટીમમાં બખતીયારુટદિન મિેક, શારૂ્ડિ 
લવિાન અને લવવાન કપિૂરનતો સમાવેશ થતતો િતતો. 
ક્તોલિફાઈંગમાં ભારત ૫૨૫માથી ૪૭૩નતો સકતોર 
સાથે સાત ટીમતોમાં બીજા સથાને િતુ. 

કતોિકાતા નાઈટ રાઈ્લસસે રાજસથાન રતોયરસને 86 
રનતોથી માત આપિી છે અને પિતોતાના રન રેટમાં ઘણતો સુધારતો 
કયયો છે. િવે જો મુંબઈ ઈમન્લયનસ કતોઈ ચમતકાટરક જીત 
મેળવે તતો જ તે પિે ઓફમાં પિિોંચે નિીં તતો કતોિકાતાનું 
પિે ઓફમાં પિિોંચવાનું નક્ી છે. આ પિિેિા કતોિકાતાએ 

રાજસથાનને 172 રનનતો િકયાંક આપયતો િતતો. શારજાિમાં 
કતોિકાતા નાઇટ રાઇ્લસ્ડ અને રાજસથાન રતોયરસ વચ્ેની 
આ અલત મિતવની મેચમાં રાજસથાનની ટીમ માત્ 85 
રનમાં ઓિઆઉટ થઈ ગઈ િતી. પિેઓફમાં જવાનતો રસતતો 
સરળ બનાવવા માટે KKR એ કતોઈપિણ ટકંમતે આ મેચ 

જીતવી જરૂરી િતી. જો ટીમના બરિાવ લવશે વાત કરીએ 
તતો િતોકી ફરયુ્ડસનની કતોિકાતાની ટીમમાં વાપિસી થઈ છે 
અને ટટમ સાઉથી બિાર થયતો છે. એ જ રીતે રાજસથાન 
રતોયરસે ટીમમાં ચાર ફેરફાર કયા્ડ છે. લિલવંગસટતોન, 
મતોટરસ, અનુજ રાવત અને ઉન્લકટને તક આપિી છે.

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લરીગનરી 53િરી 
િેચિાં પંજાબ કિંગ્સએ ચેન્નઈ ્સુપર 
કિંગ્સને 6 મિિેટે હરાિરીને જીત 

હાં્સલ િરરી છે. 
દુબઈ ઇ્ટરનેશનલ 
સટેકડિયિિાં રિાયેલરી 
આ િેચિાં ટો્સ હારરીને 
પહેલા બેકટંગ િરતા 

ચેન્નાઈએ 6 મિિેટે 134 રન બનાવયા 
હતા. તયારે પંજાબે 13 ઓિરિાં 4 
મિિેટ ગુિાિરી 139 રન બનાિરીને િેચ 
જીતરી લરીધરી હતરી. પંજાબનરી જીતનો 
હરીરો િેપટન િેએલ રાહુલ રહ્ો િે 
જેણે દિદાર બેકટંગ િરરીને 98 રન 
બનાવયા તેિજ અણનિ રહ્ો હતો.

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લરીગ 2021નરી 52િરી 
િેચ ્સનરાઇજ્સ્સ હૈદરાબાદ અને રૉયલ 
ચેલે્જ્સ્સ બેંગલોર િચ્ે રિાઇ હતરી. 
અબુધાબરીના શેખજાયદ 
સટેકડિયિિાં બંન્ને ટરીિો 
આિને્સાિને હતરી અને 
મિરાટ િોહલરીએ ટૉ્સ 
જીતરીને SRHને પ્થિ 
બેકટંગ િરિાનું આિંત્રણ આપયું હતું.  
્સનરાઇઝ્સ્સ હૈદરાબાદે રૉયલ ચેલે્જ્સ્સ 
બેંગલોરને 4 રને હરાિરી દરીધુ છે.પ્થિ 
બેકટંગ િરતા હૈદરાબાદે 20 ઓિરિાં 
7 મિિેટે 141 રન બનાવયા હતા. જેના 
જિાબિાં બેંગલોરનરી ટરીિ િાત્ર 137 
રન જ બનાિરી શિી હતરી. 

નવીદિલ્ી
ભારતે ઇનટરનેશનિ િતોકી 

ફે્લરેશનના (એફઆઇએચ) વાલર્ડક 
પિુરસકારતોમાં પિતોતાનતો રબરબતો મેળવયતો 
છે અને પિાંચ ખેિા્લીઓ તથા મેનસ 
અને લવમેનસ ટીમતોના 
મુખય કતોચને લવલવધ 
કેટેગરીમાં ટતોચના 
પિુરસકારથી સનમાલનત 
કરવામાં આવયા છે.

ટતોકયતો 
ઓલિમ્પિકમાં ભારતની 
મેનસ ટીમના ઐલતિાલસક બ્તોન્ઝ મે્લિ 
અને લવમેનસ ટીમના પ્રભાવશાળી 
પ્રરશ્ડનના કારણે એફઆઇએચ િતોકી 
સટાસ્ડ પિુરસકારમાં ભારતીય ખેિા્લીઓ 
છવાયા છે. મલિિા ખેિા્લી ગુરલજત 

કૌર અને મેનસ પિેયર િરમનપ્રીતલસંિે 
પિતોતપિતોતાની કેટેગરીમાં પિેયર ઓફ 
ધ યરનતો એવતો્લ્ડ જીતયતો છે. સલવતા 
પિૂલનયાને (લવમેનસ) તથા પિીઆર 
શ્ીજેશને (મેનસ) બેસટ ગતોિકીપિરના 

એવતો્લ્ડથી સનમાલનત 
કરાયા છે. લશ્ડમિા રેવી 
તથા લવવેક પ્રસારને 
ઇલમિંજગ પિેયરનતો 
એવતો્લ્ડ મળયતો છે. આ 
સાથે ભારતીય લવમેનસ 
ટીમના કતોચ સતો્લ્ડ 

માટરન તથા મેનસ ટીમના મુખય કતોચ 
ગ્ેિામ રી્લ પિણ િાઇએસટ વતોટ મેળવીને 
ટતોચના ક્રમે રહ્ા િતા. રી્લ િજુ પિણ 
મેનસ ટીમ સાથે છે પિરંતુ માટરનનતો કરાર 
ટતોકયતો ગે્સ બાર પિૂરતો થઇ ચૂકયતો છે.

અંશુ મલિક વર્લ્ડ કુસ્તી  
ચેમ્પિ.નતી ફાઇનિમાં પ્રવેશનારતી 

સાૌપ્રથમ ભાર્તીય મહિિા

ઓસ્પો
ભારતની યુવા મલિિા કુસતીબાજ 

અંશુ મલિકે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનલશપિની 
ફાઈનિમાં પ્રવેશીને ઈલતિાસ રચી 
રીધતો છે. આ સાથે તે વર્લ્ડ કુસતી 
ચેમ્પિયનલશપિની ફાઈનિમાં પ્રવેશનારી 
સૌપ્રથમ ભારતીય મલિિા કુસતીબાજ 
બની ગઈ છે. તેણે ૫૭ ટકગ્ા વજન 
વગ્ડની ફાઇનિમાં યુરતોપિીયન ચેમ્પિયન 
યુક્રેનની સતોિતોલમયા વયાન્નયાકને 
૧૧-૦થી પિરાસત કરી િતી. 

14 વર્ષીય નામ્ાનતી કમાિ,  
મનુ ભાકરને િરાવતીને જુલનયર 

વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનતી

ઓસ્પો
ભારતની ૧૪ વરષીય શૂટર ના્યા 

કપિૂરે પિતોતાની પ્રથમઔઆઇએસએસએફ 
જુલનયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનલશપિમાં કમાિ કરી 
છે. તેણે ૨૫ મીટર લપિસતતોિ ઇવેનટમાં 
ભારતની સટાર શૂટર મનુ ભાકરને 
િરાવીને ગતોર્લ મે્લિ પિતોતાના નામે કરી 
િતી. ના્યાએ ફાઇનિમાં ૩૬નતો સકતોર 
કયયો િતતો. ફ્ાનસની કેલમિીએ લસરવર 
તથા ૧૯ વરષીય ઓલિમ્પિયન મનુ ભાકરે 
બ્તોન્ઝ મે્લિ જીતયતો િતતો. 

્ટંિક્ષપ્ત ્ટમાચાર
ઈજાગ્રસ્ સેમ કરન ટતી20 
વર્લ્ડ કપમાંથતી બિાર થયાે
ઇંગલે્ડિનો યુિા ઓલરાઉ્ડિર 
્સેિ િરન પરીઠનરી ઇજાના િારણે 
ચાલુ િમહને રિાનારા આઇ્સરી્સરી 
ટરી૨૦ મરિિેટ િરડિ્સ િપિાંથરી બહાર 
થઇ ગયો છે. ઇંગલે્ડિ એ્ડિ િેર્સ 
મરિિેટ બોડિડે આ જાણિારરી આપરી 
છે. ઇ્સરીબરીએ જણાવયું હતું િે ્સેિ 
િરને રાજસથાન રોયર્સ ્સાિે 
ચેન્નઇ ્સુપર કિંગ્સનરી આઇપરીએલ 
િેચ દરમિયાન પરીઠિાં દુખાિો થતો 
હોિાનરી ફકરયાદ િરરી હતરી. 

વર્લ્ડ કપઃ ભાર્ પાક. મેચનતી 
હટહકટના ભાવ બે િાખ રૂપપયા
આઇ્સરી્સરી ટરી૨૦ મરિિેટ િરડિ્સ િપનું 
િાઉ્ટ ડિાઉન શરૃ થઇ ચૂકયું છે. 
સટેકડિયિિાં 70 ટિા પ્ેક્ષિોને પ્િેશ 
આપિાિાં આિશે. યુએઇિાં ્સૌથરી 
ઓછરી કિંિતનરી કટકિટ 600 રૃમપયાિાં 
િળરી રહરી છે પરંતુ ભારત અને 
પાકિસતાનના હાઇિોરટેજ િુિાબલાનરી 
કટકિટો િાટે ્સિથ્સિોએ લાખો 
રૃમપયા ખચ્સ િરિા પડિશે.ભારત અને 
પાકિસતાન િચ્ે ૨૪િરી ઓકટોબરે 
દુબઇિાં રિાનારરી કટકિટનો લગભગ 
બે લાખ રૃમપયાનરી છે જે ્સાિા્ય 
િરતાં 333 ગણરી િધારે છે. 

કાેમનવેલ્થ ગેમ્સમાંથતી 
ભાર્ે નામ પાછંુ ખેંચું
ભારતરીય હોિી ટરીિ આગાિરી 
િર્ડે યુનાઇટેડિ કિંગડિિ (UK)િાં 
યોજાનાર િોિનિેરથ ગેમ્સિાંથરી 
ખ્સરી ગઇ છે. યુિેિાં િોરોનાના 
િધતા જતા િે્સો અને તયાંનરી 
ગંભરીર પકરનસથમતને િારણે 
ભારતરીય પુરુર્ અને િમહલા હોિી 
ટરીિે આ મનણ્સય લરીધો છે. હોિી 
ઈન્ડિયા દ્ારા િંગળિારે એિ 
મનિેદન બહાર પાડિરી અા િાત 
જણાિિાિાં અાિરી હતરી. 

નમાે સે્હિયમમાં રમશે 
ટતીમ ઇમ્ડિયા 1000મતી મેચ
અિદાિાદના નરે્દ્ર િોદરી 
સટેકડિયિિાં ટરીિ ઇન્ડિયા પોતાનરી 
1000િરી અૈમતહામ્સિ િનડિે િેચ 
રિશે. િોઈ પણ ટરીિ િાટે 1000 િેચ 
રિિરી એિ િોટરી મ્સમધિ હોય છે અને 
ભારતરીય પુરુર્ મરિિેટ ટરીિ જરદરી 
આ મ્સમધિ પોતાના નાિે િરિા જઈ 
રહરી છે. 6 ફેબ્ુઆરરી, 2022ના રોજ 
ભારતરીય પુરુર્ મરિિેટ ટરીિ પોતાનરી 
1000િીં ઈ્ટરનેશનલ િન-ડિે મરિિેટ 
િેચ િેસટ ઈન્ડિઝ મિરુધિ રિશે. 

રાજસથાન 85 રનમા સમેટાયું, કતોિકાતા પિે ઓફમાં લનલચિત

િી્ક ચા્રે ગ્્સફ્રેન્ડને પ્ર્પોઝ કર્યું

ચેન્નઈ ્સુપર કિંગ્સ અને પંજાબ કિંગ્સનરી િેચ ખતિ થયા બાદ ગ્ાઉ્ડિ પર 
એિ ખા્સ દ્રશય જોિા િળયું. દરીપિ ચાહરે સટે્્ડ્સિાં પોતાનરી ગલ્સફ્ે્ડિને 
પ્પોઝ િયુું હતું. દરીપિ એિ ઘૂંટણે બે્સરી ગયો અને પ્પોઝ િયુું. આ જોતાં 
જ આ્સપા્સના લોિો તાળરીઓ િગાડિિા લાગયા અને બંને એિિેિને ગળે 
િળયા. આ દ્રશયો જોત જોતાિાં ્સોશયલ િરીકડિયાિાં િાયરલ થિા લાગયા.

હકંગિ ઇિેવન પંજાબે 
ચેન્નઈને 6 વવકેટે િરાવું

સનરાઈઝસલ્ડ િૌ દરાબાદે 
બેંગિાેરને 4 રને િરાવું

પંજાબ કિંગ્સ ફ્ે્ચાઇઝરીના ્સહ-િામલિ ને્સ િાકડિયાનું િાનિું છે િે, 
આઇપરીએલનરી બે નિરી ટરીિો િાટે બે હજાર િરોડિ રૂમપયાનરી બેઝ પ્ાઇ્સ 
ગણતરરીપૂિ્સિનરી રાખિાિાં આિરી છે અને હરાજી િખતે આ પ્ાઇ્સિાં ૫૦થરી 
૧૦૦ ટિાનો િધારો થઈ શિે છે. બે નિરી ફ્ે્ચાઇઝરીનરી જાહેરાત ૨૫િરી 
ઓકટોબરે થશે જેના િારણે આઇપરીએલ લરીગ ૧૦ ટરીિોનરી ટૂના્સિે્ટ બનરી 
જશે. િાકડિયાએ જણાવયું હતું િે, બે નિરી ટરીિો િેચાિાથરી બરી્સરી્સરીઅાઈને 
લગભગ 3500 િરોડિનો ફાયદો થશે. 

IPL 2021નરી 51િરી િેચિાં િુંબઈ ઈન્ડિય્્સ અને રાજસથાન રોયર્સનરી ટરીિ 
િચ્ે શારજાહિાં મરિિેટનરી જંગિાં િુંબઇ ઇન્ડિય્્સનરી ટરીિે ટૉ્સ જીતરી રાજસથાન 
રૉયર્સનરી ટરીિે પ્થિ બેકટંગ િરિા િાટે આિંત્રણ આપયું હતું. IPL 2021નરી 51િરી 
િેચિાં િુંબઇ ઇન્ડિય્્સે રાજસથાન રૉયર્સને િાત્ર 90 રનિાં ્સિેટરી લરીધુ હતું. 
િુંબઇ ઇન્ડિય્્સના બોલરોએ શારજાહિાં િિાલનું પ્દશ્સન િયુું હતું. ઝડિપરી બોલર 
નાથન િુલટર નાઇલે 14 રન આપરીને 4 મિિેટ હાં્સલ િરરી હતરી. નરીશિે 12 રન 
આપરીને 3 મિિેટો પોતાના નાિે િરરી હતરી. બુિરાહને બે મિિેટો િળરી હતરી.

IPLનતી બે નવતી ટતીમાે 3500 કરાેિમાં વેચાવાનતી સંભાવના રાજસ્ાન સામે મુંબઈઅે માત્ર 50 બાેિમાં મેચ જી્તી

FIH એવપો્ડ્સમાં ભારતીરપોનપો િબિબપો 
્રમનપ્રીત-ગ્યરિિતને ટપોચન્યં ્ટનમાન

વર્લ્ડ જુલનયર શૂટટંગ: ભારતીય મલિિા 
ટીમને 25 મીટર લપિસતતોિ ઈવેનટમાં ગતોર્લ
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કાબૂલ
અફઘાનિસ્ાિ પર ્ાનિબાિોએ 

કબ્જો કર્યો તર્ારે ્ેઓ ૨૦ વર્ષિી 
સરખામણીમાં બદિાર્ેિા જણા્ા 
હ્ા  પરં્ુ િાગે છે કે ્ેઓ પહેિાિા 
ક્રુર શાસિમાંથી કશુંજ નશખર્ા િથી. 
્ેઓ હજુ પણ એટિા જ ઘા્કી અિે 
અમાિનવર્ વર્હવાર કરી રહર્ા છે 
પનચિમી પાં્ હેરાં્માં ત્રણ િોકોિે 
ક્રુર્ાપૂવ્ષક ફાંસીએ ચડાવી દીધા 
હોવાિી ્સવીરો વાર્રિ થઇ છે. 
ધ સિિા અહેવાિ અિુસાર આ 
ત્રણ િોકો પર અપહરણિા ગુિામાં 
સપડાર્ેિા હોવાિો આરોપ હ્ો.

િોકો જાહેરમાં ફાંસીએ િટકેિી ત્રણ 
િાશોિા ફોટા અિે વીડડર્ો પણ િે્ા 
િજર પડ્ા હ્ા. અફઘાનિસ્ાિિા 
અપરાધ નવરોધી નવભાગિું માિવું 
છે કે છેલ્ા કેટિાક સમર્માં ૮૫ 
જેટિા અપરાધીઓિે જુદા જુદા 
ગુિા હેઠળ પકડવામાં આવર્ા હ્ા.
જે હતર્ા,આરોપ અિે અપહરણિા 
ગુિામાં સંડોવાર્ેિા હ્ા. બીજી ્રફ  
આવો જ એક સામૂનહક હતર્ાકાંડ 
કાહોર પાં્માં ્ાનિબાિ દ્ારા કરવામાં 
આવર્ો હ્ો.  ્ાનિબાિે આ પાં્માં 
રહે્ા ૧૩ હઝારા સમુદાર્િા િોકોિી 
હતર્ા કરી હ્ી.

અફઘાનિસ્ાિમાં ્ાનલબાિે ત્રણ 
લોકોિે જાહેરમાં ફાંસીએ ચડાવ્ા

નર્ૂઝીિેનડે આખરે કોરોિાિા ડેલટા વેડરઅનટ સામે હાર 
સવીકારી િીધી છે, નર્ૂઝીિેનડિા વડાપધાિ જેનસનડા આડડેિડે 
કબૂિ કર્ુું કે ડેલટા વેડરઅનટ ગેમ ચેનજર છે અિે કોનવડ 
ઝીરો સટ્ેટેજી પડ્ી મૂકી છે. ્ેણે સવીકાર કર્યો હ્ો કે, 
ડેલટા વેડરઅનટિે પસારિે રોકવા માટે િોકડાઉિ જેવા કડક 
નિર્ંત્રણો િાદવામાં આવર્ા હ્ાં ્ેમ છ્ાં પસારિે રોકી 
શકાર્ો િ હ્ો. આ પેનસડફક દેશમાં વેક્સિેશિિો દર પણ 
ઘણો ધીમો છે અિે હજુ ફક્ત ૪૦ ટકા વસ્ીિે વેક્સિિા 
બન્ે ડોઝ મળી ગર્ા છે. િોંધિીર્ છે કે, આ દેશ પાછિા વરડે 
કોરોિા વાઇરસિે પરાસ્ કરવામાં સફળ રહ્ો હ્ો પણ ગર્ા 
ઓગસટમાં એક પવાસી ઓસટ્ેનિર્ાથી ડેલટા વેડરઅનટ સાથે 
દેશમાં પવેશર્ા બાદ ડેલટા વેડરઅનટિા ઝડપી પસાર સામે ્ેિા 
્મામ શસત્રો હેઠા પડર્ા હ્ાં.

ન્ૂ્ોક્કિા ્મામ નિક્ષકો અિે 
સ્ાફ મા્ે વેક્સિ ફરનિ્ા્
અમેરિકાના ન્યૂ્ોક્કમાં સોમવાિે સવાિે શાળાઓ 
ખોલવાનો બેલ વાગે ત્ાિે શહેિની તમામ શાળાના 
શશક્ષકો અને અન્ સ્ાફ વેક્સનના બન્ે ડોઝ લઈ 
ચયૂકેલો હોવો જોઈએ તેમ તંત્ર દ્ાિા બહાિ પાડવામાં 
આવેલા આદેશમાં જણાવા્ું છે. મે્િ શબલ ડી 
બલાશસઓએ ૧,૪૮,૦૦૦ પકબલક સકકૂલસ સ્ાફને ચેતવણી 
આપી કે, વેક્સન નહીં લીધેલા કમ્મચાિીઓને વગિ 
પગાિી િજા ઉપિ ઉતાિી દેવામાં આવશે અને આ સપ્ાહે 
કામ કિવાની પિવાનગી આપવામાં નહીં આવે. 

્ુિોપના ઇશતહાસનો સૌથી વધુ વિસાદ પણ નોંધા્ો છે. નોથ્મ-વેસ્ ઇ્ાલીના પ્રદેશોમા ૧૨ કલાકમાં ૨૬ ઇંચ વિસાદ પડ્ો છે 
અને ફ્ાનસની સિહદને અડીને આવેલા ઇ્ાલીના શલગેરિ્ામાં ચાિેતિફ પુિના પાણી જ દેખાઈ િહ્ા છે. જેનોન શહેિમાં એક 
જ રદવસમાં વર્મના કુલ સિેિાશ વિસાદના ૮૨.૯ ્કા વિસાદ પડી ગ્ો છે. જો કે તંત્ર ખડેપગે કામ કિતું હોવાના કાિણે હજુ 
સુધી કોઈ જાનહાશન નોંધાઈ નથી. આ વિસાદે અગાઉ કિો મોન્ેનો્મા સાડા છ ક્ાકમાં પડેલા ૨૦ ઇંચ વિસાદના િેકોડ્મને 
તોડી નાખ્ો છે. જો કે, આ પ્રદેશ વિસાદ મા્ે જાણીતો છે અને વર્મમાં સિેિાશ ૫૦ ઇંચ વિસાદ નોંધા્ છે.

કોરોિા ડેલટા વેડરઅનટ સામે નર્ૂઝીિેનડે હાર 
કબૂિી : કોનવડ ઝીરો સટ્ેટેજીિે પડ્ી મૂકી

્ુરોપમાં સૌથી વધુ વરસાદ : ઇ્ાલીમાં 29 ઈંચ વરસાદ

વોનિંગ્િ 
અમેડરકાિા ભૂ્પૂવ્ષ રાષ્ટ્રપન્ 

ડોિાલડ ટ્મપ છેલ્ા ૨૫ વર્ષમાં પહેિી 
વખ્ અમેડરકાિા ટોચિા ૪૦૦ 
ધનિકોિી ર્ાદીમાંથી બહાર િીકળી 
ગર્ા છે. આમ ટ્મપિે અમેડરકાિું 
પમુખપદ મોંઘુ પડર્ું છે. ફોબ્સડે જણાવર્ું 
હ્ું કે કોનવડ-૧૯િા િીધે ટ્મપિી 
નમિક્માં ૬૦ કરોડ ડોિરિો ઘટાડો 
થર્ો હ્ો. ટ્મપિી સંપનતિ ૨.૫ અબજ 
ડોિર હ્ી. આમ ્ે ટોચિા ૪૦૦ 
ધનિકો માટેિી કટ-ઓફ રકમ કર્ાં 
૪૦ કરોડ ડોિર ઓછી હ્ી.  ટ્મપ 
પાસે ્ેમિા ચૂંટણીિા વર્ષમાં આ 
ર્ાદીમાં સથાિ જાળવી રાખવા માટેિી 
સુવણ્ષ ્ક હ્ી. 

ફોબ્સ્ષિા ડરપોટટે જણાવર્ું હ્ું 
કે ૨૦૧૬િી ચૂંટણી વખ્ે ફેડરિ 
એનથ્સિા અનધકારીઓએ ટ્મપિે ્ેિી 
ડરર્િ એસટેટમાંથી નહસસો કાઢવાિી 
ફરજ પાડી હ્ી. આિા ભાગરુપે ્ેમણે 
બ્ોડ બેઝ ધરાવ્ા ઇનડે્સ ફંડમાં ્ે 
રકમિું રોકાણ કર્ુ્ષ હ્ુ અિે આ રી્ે 
નહ્ોિા સંઘર્ષિી કસથન્ ટાળી હ્ી. 

જો કે ભૂ્પૂવ્ષ અમેડરકિ પમુખે 
આ રોકાણ જાળવી રાખવાિો નિણ્ષર્ 
િીધો હ્ો. ્ે સમર્ે ્ેમિી એસેટ 
૩.૫ અબજ ડોિર હ્ી. મેગેનઝિે 
જણાવર્ું હ્ું કે જો ટ્મપ આ માટે કોઈિે 
જવાબદાર ગણવા માંગ્ા હોર્ ્ો 
્ેમણે પો્ાિા ્રફ જ આંગળી ચીંધવી 
જોઈએ. 

ટ્રમપ પહેલીવાર ફોરસ્સિા 400 
ધનિકોિી ્ાદીમાંથી બહાર
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