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ક� નેડાથી ��સ� થતું સવ��મ ગુજરાતી સા�તા�હક SWADESH

પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

રાેના�ાેઅે કાર�કદ�ની 
58મી હે�ટ્રક ના�ધાવી
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ર�શયામાં કાેરાેનાનાે કેર, 1 �દવસમાં 
1000 માેત, વધુ 28000 કેસ ના�ધાયા

PAGE NO. 16

નવી �દલ્હી
સરહદ પર નાપાક પા�કસ્તાનની અવળચંડાઈ 

બંધ થવાનું નામ નથી લઈ રહી. સરહદ પર સેનાના 
જવાનો પર છુપાઈને હુમલો કરનારા પા�કસ્તાનને 
ભારતે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી દીધી છ�. ક��ન્દ્રય 
�હમંત્રી અિમત શાહ� ગોવામાં 
પોતાના િનવેદનમાં જણાવ્યું છ� 
ક�, પા�કસ્તાન નહ� સુધર� તો 
ફરી એકવાર સિજર્કલ સ્ટ્રાઈક 
કરવામાં આવશે. અિમત શાહ� 
પા�કસ્તાનને ચેતવણી આપતા 
ક�ં ક�, પીએમ મોદીના 
ને�ત્વ હ�ઠળ સિજર્કલ સ્ટ્રાઈક 
એક મહત્વનું પગલું હતું. 
આ સ્ટ્રાઈક દ્વારા અમે સંદ�શ 
આપ્યો હતો ક� કોઈ પણ ભારતની સરહદો પર 
હુમલા કરશે તો સહન કરવામાં નહી આવે.

ગોવાના એક કાયર્ક્રમમાં અિમત શાહ� 
પા�કસ્તાનને ચેતવણી આપતા વધુમાં જણાવ્યુ ક�, 
સિજર્કલ સ્ટ્રાઇક� સાિબત કયુ� છ� ક� અમે દ�શની સીમા 
પર હુમલાઓ સહન કરતા નથી, � તમે ઉલ્લંઘન 

કરશો તો વધુ સ્ટ્રાઈક કરવામાં આવશે  વાતચીતનો 
સમય પૂણર્ થયો, હવે વળતર આપવાનો સમય 
આવી ગયો છ�.  ગુ�વાર� સવાર� ક�ન્દ્રીય �હમંત્રી 
અિમત શાહ� ગોવામાં પા�કસ્તાનને ચીમક� 
આપવાની વાત કરી તેના કલાકોમાં જ કાશ્મીરમાં 

થયેલી આતંકવાદી 
અથડામણમાં એક જેસીઓ 
અને એક જવાન શહીદ 
થયા છ�. હ� ત્રણ �દવસ 
પહ�લાં જ એક જેસીઓ 
સિહત પાંચ જવાનો અન્ય 
એક અથડામણમાં શહીદ 
થયા હતા. પૂંછ િવસ્તારમાં 
સુરક્ષાદળની એક  ટુકડી 
તપાસ અિભયાન ચલાવી 

રહી હતી, તે દરિમયાન ભટાધો�રયાન િવસ્તારમાં 
આતંક�ઓએ અચાનક હુમલો કરતા એક જુિનયર 
કિમશન્ડ ઓ�ફસર અને એક જવાન શહીદ થઈ 
ગયા હતા. ઘટના બાદ સુરક્ષાદળોએ તાત્કાિલક આ 
િવસ્તારને ઘેરી લઈને અન્ય ત્રાસવાદીઓનો ખાતમો 
કરવા કવાયત શ� કરી હતી.

પાક. નહ� સુધર� તો સ�� કલ �ટ� ાઈકની ચીમક�
કાશ્મીરમાં �નદા�ષ નાગ�રકાેની હ�ા બંધ ન�હ થાય તાે વધુ અાકરા પગલા લેવા અ�મત શાહનાે હંુકાર

તાઈવાન ઃ તાઈવાનમાં એક 13 માળની 
િબ�લ્ડંગમાં આગ લાગી હતી જેમાં ક�લ 46 
લોકોના મોત થયા હતા. આ િબ�લ્ડંગ 40 વષર્ 
જૂની હતી. તેમાં આગ લાગતા 11 લોકોના 
ઘટનાસ્થળ� મોત થયા હતા અને અનેક લોકો 
ઘાયલ થયા હતા. મળતી માિહતી અનુસાર 
ફાયર િબ્રગેડ અિધકારીઓનું કહ�વું છ� ક� આ 
આગ સવાર� 3 વાગ્યાની આસપાસ લાગી 
હતી અને તેમાં અનેક માળ બળીને ખાખ થઈ 
ગયા હતા. તાઈવાનના અિધકારીએ ક�ં ક� 
આગમાં ક�લ 46 લોકોના મોત થયા છ� અને 

41 લોકો ઘાયલ થયા છ�. ઘટનાસ્થળ� �ત્યુ 
પામનારાના �તદ�હને સ્મશાને મોકલી દ�વાયા 
છ�. 55 લોકોને સારવાર માટ� હો�સ્પટલમાં 
મોકલાયા છ�. જેમાં 14 લોકોએ �વ ગુમાવ્યો 
હતો. આગની દુઘર્ટના સવાર� 3 વાગે બની 
હતી. ફાયર િબ્રગેડ બચાવ કામમાં લાગેલા છ�. 
આગ લાગવાનું કારણ હજુ સુધી શોધી શકાયું 
નથી. સ્થાિનકોનું કહ�વું છ� ક� સવાર� 3 વાગે 
એક િવસ્ફોટનો અવાજ સંભળાયો હતો. એક 
િનવેદનના અનુસાર આ િબ�લ્ડંગ લગભગ 40 
વષર્ જૂની હતી અને તેની નીચે દુકાનો હતી. 

તાઈવાનની િબ�લ્ડંગમાં આગ ભભૂક�
46 લોકો ભડથું, અનેક ઘાયલ

િવશ્વભરના ધિનકોના િલસ્ટમાં RILના 
મુક�શ અંબાણી 10માં ક્રમે પહ�ચી ગયા
અમે�રકાના �દગ્ગજ રાેકાણકાર વાેરેન બફેટને પાછળ રાખી દીધા

વોિશંગ્ટન
એિશયા અને ભારતના સૌથી મોટા અિમર 

મુક�શ અંબાણીની નેટવથર્ �રલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના 
શેરમાં બુધવાર� 1.30 અબજ ડોલરનો વધારો થયો 
છ�. બ્લૂમબગર્ િબિલયોનેસર્ ઈન્ડેક્સ અનુસાર તેની 
નેટવથર્ હવે 101 અબજ ડોલર સુધી પહ�ચી ગઈ 
છ� અને તે િવશ્વના ધિનકોની યાદીમાં 10માં સ્થાન 
પર આવી ગયા છ�. તેણે અમે�રકાના �દગ્ગજ 
રોકાણકાર વોર�ન બફ�ટની આગળ િનકળીને આ 
સ્થાન પ્રાપ્ત કયુ� છ�. આ વષ� અંબાણીની નેટવથર્માં 
24.7 અબજ ડોલરનો વધારો થયો છ�. તો બી� 
તરફ અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી પણ 
આ યાદીમાં એક સ્થાન ઉપર આવી ગયા છ�. 
તે 75.7 અબજ ડોલરની નેટવથર્ સાથે િવશ્વના 
ધિનકોની યાદીમાં 13માં ક્રમે પહ�ચી ગયા છ�. 
તેઓ અંબાણી પછી ભારત અને એિશયાના બી� 
સૌથી ધિનક વ્યિક્ત છ�. 



ટોરોનટો 
અમેરિકા દરિયાઈ અને જમીન સિહદો સામાનય પ્રવાસીઓ માટે 

નવેમ્બિ મહહનાથી ખુલ્ી મુકે તેવી પુિેપુિી શકયતા છે. કોહવડ-19ની 
મહામાિીને કાિણે ઘણા લાં્બા સમયથી ્બંને દેશો વચ્ેની સિહદો ્બંધ 
િહી હતી. વહાઇટ હાઉસે મંગળવાિે િાત્ે સંપૂણ્ણ િસીકિણ કિાવનાિ કેનેડા 
અને મેકકસકોના સામાનય પ્રવાસીઓ માટે જમીન અને સમુદ્ી સિહદો 
ખુલ્ી મુકશે એવા અહેવાલને સમથ્ણન આપયું હતું. જો કે, અહધકાિીઓએ 
વેકસીન ્બા્બતે કોઈ ખુલાસો કયયો નહોતો. િસીના હમહરિત ડોઝ લીધા 
હોય તે લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે કે કેમ એ ્બા્બતે સપષ્ટતા કિી 
નહોતી. મીરડયાકમમીઓએ વહાઇટ હાઉસના અહધકાિીઓને પૂછયું હતું કે, 
કોહવડ-19 માટેની એસટ્ા જેનેકા કે જેના ઉપયોગને અમેરિકાએ માનયતા 

આપી નથી તેવા પ્રવાસીઓને પણ સિહદ ખુલવાનો લાભ મળશે કે કેમ 
? જો કે, યુ.એસ. સેનટિ ફોિ ડીસીઝ કંટ્ોલ એનડ હપ્રવેંશન આ માટે 

માગ્ણદહશ્ણકા ઘડી કાઢવા માટે કામ કિી િહ્ં છે. પિંતુ આ ્બા્બત પિ કોઈ 
સપષ્ટ જવા્બ આપવામાં આવયો નહોતો. પ્રશ્ન એ થાય છે કે, શું જુદી-
જુદી વેકકસનના ડોઝ લીધેલા લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે કે કેમ? 
માર્ણ 2020થી અમેરિકાની સિહદો પિથી હ્બનજરૂિી પ્રવાસીઓના પ્રવેશ 
ઉપિ પ્રહત્બંધ મુકવામાં આવયો હતો.  આ સમયે પહેલી વખત કોિોના 
વાઇિસનો ફેલાવો શરુ થયો હતો. ્બંને દેશના પ્રવાસીઓમાં સિહદો 
ઉપિથી પ્રવાસીઓના આવાગમન ઉપિ પ્રહત્બંધ શા માટે મુકવામાં આવયો 
હતો તે ગિમાગિમ રરા્ણનો હવષય ્બનયો હતો. કાિણ કે, આ પ્રહત્બંધને 
કાિણે ્બંને દેશના પ્રવાસન ઉદ્ોગોને ભાિે નુકશાન થયું હતું. વેકકસનના 
્બંને ડોઝ લીધા હોય તેવા અમેરિકન હવે સામાનય કાિણસિ પણ ઓગસટ 
9થી કેનેડામાં આવી િહ્ા છે.

િસી મુકાવનાિા માટે કેનેડા-US  સિહદ નવે.માં ખુલવાની સંભાવના

ટોરોનટો
એિ કેનેડાએ જાહેિાત કિી હતી કે, ટૉિનટોથી હવે પ્રવાસ 

કિનાિા હવમાની યાત્ીઓએ રેક-ઈન માટેના હનયમોમાં સુધાિા 
જાહેિ કયા્ણ છે. આ નવા સુધાિાઓ ઓકટો્બિ 13થી અમલમાં 
આવી િહ્ા છે અને પ્રવાસીઓ હવે રેક-ઈન અને ્બેગેજ સ્બંધી 
હનયમોમાં ઝડપથી સુધાિો કિવાના પ્રયત્નમાં લાગી ગયા છે. 
અમેરિકા અથવા અનય આંતિ િાષ્ટીય સથાનો માટે અગાઉ એવો 
હનયમ હતો કે, ફલાઇટના સમય કિતા પ્રવાસીઓએ 90 હમહનટ 
પહેલા હાજિ થઇ જવું પડતું હતું.

એિ કેનેડાના પ્રવક્ાએ મીરડયા સમક્ષ મંગળવાિે જણાવયું હતું 
કે, મને ખાતિી છે કે, ગ્ાહકોને તેમની ફલાઇટ પકડવા માટે પૂિતો 
સમય મળી િહેશે અને એિપોટ્ણ ઉપિ ગ્ાહકોના પ્રમાણમાં વધાિો 

થશે. એિ લાઇનસે જણાવયું હતું કે, ઓકટો્બિની 13મી તાિીખથી 
નવી કયુ હસસટમ શરુ કિવામાં આવશે. જે પ્રવાસીઓને ફલાઈટમાં 
પ્રવેશવા માટે વધુ મદદરૂપ ્બની િહેશે. અમે અગાઉથી જ ક્ષમા 
માંગી લઈએ છીએ કે, નવા હનયમોને કાિણે થોડો વધાિાનો 
સમય આપવો પડે તો તે કામ રલાઉ હશે.  નવા સુધાિા કયા્ણ 
પહેલા એિ કેનેડાના પેસેનજિને રેક-ઈન અને ડ્ોપ ્બેગસ માટે 
અમેરિકા અથવા અનય આંતિિાષ્ટીય ફલાઇટ માટે સમય કિતા 
60 હમહનટ વહેલા આવવું પડતું હતું. જયાિે કેનેડાના આંતરિક 
ઉદ્ાનો માટેના હનયમો યથાવત િહે છે અને સથાહનક પ્રવાસીઓએ 
ફલાઇટના સમય કિતા 90 હમહનટ પહેલા આવવું પડશે. ટોિોનટો 
હપયિસને મીરડયાને જણાવયું હતું કે, એિ લાઇનસના હનયમોમાં 
થયેલા ્બીજા કોઈ સુધાિાઓની અમને જાણ નથી.   

 » શાળામાં વાઇરસની 
શક્યતા બાબતે પરરક્ષણ

ટોરોનટો
ટોિોનટોના પક્લક હેલથ રડપાટ્ણમેનટે 

ઇટો્બીકોક હાઈસકકૂલના હવદ્ાથમીઓમાં 
કોહવડ-19નો િોગરાળો ફાટી નીકળયો 
હોવાના અહેવાલને ફગાવી દીધો હતો 
અને જણાવયું હતું કે, સમગ્ શાળામાં 
આ વાઇિસની શકયતા ્બા્બતે પરિક્ષણ 
કિવામાં આવયું હતું.

સોમવાિે સાંજે ્બહાિ પાડવામાં 
આવેલા હનવેદનમાં હેલથ યુહનટ તિફથી 
જણાવવામાં આવયું હતું કે, તમામ 
હવદ્ાથમીઓને વયહક્ગત સંપક્કથી દૂિ 
િાખવા જોઈએ અને તમામ પ્રવૃહતઓ 

કિતા હવદ્ાથમીઓ વચ્ે અંતિ િાખવું 
જોઈએ. હસલવિ થોન્ણ કોલેહજએટ 
ઇકનસટટ્ૂટ હનયમોનું કાળજીપૂવ્ણક પાલન 
કિે છે અને આ નવા અહેવાલો આવયા 
્બાદ હવદ્ાથમીઓ સહહત તમામ સથળોની 
ઝીણવટપૂવ્ણક તપાસ કિવામાં આવી છે. 
આ તપાસમાં કોહવડ-19ની સંભાવનાઓ 
જુદા-જુદા હવભાગોમાં સંભહવત છે કે કેમ 
તેની તપાસ કિવામાં આવી હતી. ટી.પી.
એર તિફથી જણાવવામાં આવયું હતું કે, 
હવદ્ાથમીઓ, કમ્ણરાિીઓ અને શાળાના 
વહીવટકતા્ણઓ સલામતી માટે પૂિતા 
પગલાં લેવામાં આવયા છે અને હજુ પણ 
અમે કોહવડ-19ના ફેલાવા હવષે સાવરેત 
છીએ અને જરૂિ પડ્ે શાળા ફિીથી ્બંધ 
કિી દેવા સુધીની અમાિી તૈયાિી છે. 

એિ કેનેડા ટોિોનટો ફલાઇટના પ્રવાસીઓ 
માટે રેક-ઇન હનયમો વધુ સિળ ્બનાવશે 
નવા સુધારાઓાે ઓાેકાેબર 13થી ઓમલમાં ઓાવશે, પ્રવાસીઓાેની સંખ્ા વધશે

ઈટો્બીકોકની હાઈસકકૂલમાં કોહવડ 
સંક્રમણના અહેવાલ ખોટા ઃ પ્રશાસન
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ટોરોનટો 
કેનેડાના આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથકો તેનો ક્ષમતાના 40% અને 

સથાનનક હવાઈમથકો તેન્રી ક્ષમતાના માત્ર 20%નો જ ઉપયોગ કર્રી 
શકે છે. એસોનશએશન ઓફ કેનેડડયન ટ્ાવેલ એજેન્ટ તથા અનેક 
કેનેડ્રીયનો એમ માને છે કે, જયાં સુધ્રી નેશનલ વેકસ્રીન પાસપો્ટ્ટ અને 
પ્રવાસ્રીઓન્રી સંખયા પરના નનયંત્રણો ઉઠાવ્રી લેવામાં નનહ આવે તયાં 
સુધ્રી કેનેડાના પ્રવાસન ઉદ્ોગને રાહત મળવાન્રી શકયતા નથ્રી. આ 
નનયંત્રણો હ્ટાવ્રી લેવાનો નનણ્ટય ઝડપથ્રી લેવો જોઈએ, કે જેથ્રી આ 
ઉદ્ોગ ફર્રીથ્રી બેઠો થઇ શકે, એમ એ.સ્રી.્ટ્રી.એના બોડ્ટના સભય ડરચાડ્ટ 
વેનરૂબેરે જણાવયું હતું. તેમણે કહ્ં હતું કે, કેનદ્ર સરકાર રાષ્ટ્રીય વેકસ્રીન 
પાસપો્ટ્ટ ઉપર કામ કર્રી રહ્રી છે. પરંતુ હાલમાં પ્રવાસ્રીઓને તેમના 
રાજય તરફથ્રી વેકસ્રીન મા્ટે આપવામાં આવેલા દસતાવેજ ઉપર આધાર 

રાખવો પડે છે.વેન વેનરુબેલે કહ્ં હતું કે, હાલના સમયમાં પ્રવાસન 
મા્ટે પૂરત્રી ડ્ટડક્ટોનું બુકીંગ થતું નથ્રી. ખાસ કર્રીને નવદેશ્રી સથળો મા્ટે 
રાજયના દસતાવેજોનો બહુ ઉપયોગ કર્રી શકતો નથ્રી. આ જોતા પ્રવાસન 
ઉદ્ોગને ડર છે કે, અમારું આ વર્ટ પણ નવરું જશે. અમે જાણતા 

નથ્રી કે નવદેશના લોકો અમારા રાજયો તરફથ્રી આપવામાં આવેલા 
પુરાવાઓને માનય રાખશે કે કેમ ? અનેક પ્રવાસ્રી કંપન્રીઓએ મહા 
રોગચાળા દરનમયાન તેમના ઓડ્ટર રદ કર્રી અને પૈસા પાછા આપવા 
પડતા હતા અને નવું કામ ભાગયે જ મળતું હતું. પ્રવાસન ઉદ્ોગ સાથે 
સંકળાયેલા એ.સ્રી.્ટ્રી.એ તરફથ્રી પણ કેનદ્ર સરકારને નનયમોમાં સુધારા 
કરવા અથવા રદ કરવા જણાવાયુ હતુ. જેથ્રી પ્રવાસ્રીઓને નબન-જરૂર્રી 
તકલ્રીફોમાંથ્રી છુ્ટકારો મળે. અમાર્રી સમસયાઓનો કોઈ અંત નથ્રી અને 
જરૂર્રી તથા નબન-જરૂર્રી પ્રવાસન્રી કોઈ નનનચિત વયાખયા કયારેય સપષ્ટ 
કરવામાં આવ્રી નથ્રી. આશરે 4 નમનલયન કેનેડ્રીયનોએ પણ વેકકસનના 
નમનરિત ડોઝ લ્રીધેલા છે અને પ્રવાસન ઉદ્ોગ કહે છે કે તેઓ વેકકસનન્રી 
પડરકસથનત હાલમાં કેવ્રી છે તે બાબતે કશું જાણતા નથ્રી. પડરણામે અમે 
નવશ્ાસ પૂવ્ટક પ્રવાસ્રીઓ મા્ટેનું બુકીંગ કર્રી શકતા નથ્રી. 

ઓનટટેરરયો
કેનેડા જેવા દેશમાં જી્ટ્રીએન્રી બહેનોન્રી એક જાણ્રીત્રી સંસથા 

એ્ટલે wow (women to wisdom). ગત શુક્રવારે 
રિરીંગેર્રી હવન હોલમાં 75થ્રી વધુ લોકોએ ભેગા મળ્રીને ગાયત્ર્રી 
દેસાઈના નેતૃતવમાં એક સુંદર નવરાત્ર્રી હવનનું આયોજન કયુું હતું. 
નબપ્રીનભાઈ મહારાજે ખુબ સુંદર પુજાપાઠ કર્રી હવનનું આહ્ાન 
કરાવયુ હતું. ભારત્રી મહેતા તેમજ અલકા વઢવામા, કલપના ઠાકર 
અને નપ્રત્રી ભટ્ટ દ્ારા પુજા પ્રોગ્ામ, મંડપ ડેકોરેશન નવગેરે કાય્ટમાં 

બેનમૂન કલા છલકાત્રી હત્રી. તાનયા વયારા અને તેમના પડરવારે આ 
હવનના મુખય યજમાન હતા. નશલપા નત્રવેદ્રી દ્ારા તમામ લોકો મા્ટે 
મહાપ્રસાદ પોતાને હાથે બનાવ્રીને પ્રીરસવામાં આવયું હતું. ગરબા 
પલેલ્રીસ્ટ અને ફો્ટોગ્ાફી ગોપાલ નત્રવેદ્રીએ અને પાયલ આચાય્ટ 
દ્ારા કરવામાં આવયા હતા. મહાપ્રસાદ આરોગયા બાદ લોકોએ 
ગરબાન્રી મઝા માણ્રી હત્રી. આ કાય્ટક્રમ સફળ બનાવવામાં ્ટ્રીમ વક્કનું 
અનેરૂ યોગદાન હતું. ગાયત્ર્રી દેસાઈ દ્ારા આગામ્રી ડદવાળ્રી ડ્રીનર 
કાય્ટક્રમન્રી જાહેરાત કર્રી ફર્રી પાછા ભેગા થવા અપ્રીલ કરાઈ હત્રી. 

ઓનટટેરરયો
નરિડ્ટશ કોલંનબયામાં સકી ડરસો્ટ્ટના 

માનલકો સ્રીઝનલ કામદારોન્રી સખત 
તંગ્રીનો સામનો કર્રી રહ્ા છે અને નરિડ્ટશ 
કોલંનબયામાં અતયારથ્રી જ સકી ડરસો્ટ્ટના 
માનલકો આવા કામદારોને મેળવવા સખત 
પ્રયત્ો કર્રી રહ્ા છે. 

કોરોનાના મહારોગચાળા દરનમયાન 
અનય ઉદ્ોગોન્રી જેમ સકી ડરસોરસ્ટને 
પણ આનથ્ટક મુશકેલ્રીઓનો સામનો કરવો 
પડ્ો છે. ભારે બરફ પડવાના કારણે 
અનેક રસતાઓ બંધ થઇ ગયા છે. એ સાફ 

કરવા મા્ટે પણ કમ્ટચાર્રીઓનો અભાવ 
નડ્રી રહ્ો છે અને ડરસોરસ્ટના માનલકો 
કોઈ વૈકકલપક ઉકેલ શોધવાના પ્રયત્ો કર્રી 
રહ્ા છે. નશયાળો ઝડપથ્રી આવ્રી રહ્ો છે 
અને બંને દેશો વચ્ેન્રી સરહદો ફર્રી ખુલ્્રી 
મુકવામાં આવતા કે્ટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય 
પ્રવાસ્રીઓ સકી ડરસોરસ્ટન્રી મુલાકાતે પણ 
આવે છે. અહરીં આવ્રીને તેઓને એ જોઈને 
આચિય્ટ થાય છે કે અહરીંયા પૂરત્રી સંખયામાં 
કમ્ટચાર્રીઓ જોવા મળતા નથ્રી. ખાસ 
કર્રીને ડ્ટડક્ટ વેચનારાઓન્રી તંગ્રી ઉડ્રીને 
આંખે વળગે છે.

ટોરોનટો
્ટોરોન્ટોવાસ્રીઓ કે જેઓ ઘણા 

લાંબા સમયથ્રી એગલ્રીન્ટન ક્રોસ ્ટાઉન 
એલઆર્ટ્રી ખાતે અદભુત રાઈડન્રી 
રાહ જોઈ રહ્ા હતા તેન્રી ઝલક પહેલ્રી 
વખત જોવા મળશે. એક દાયકા પહેલા 
એ્ટલે કે, 2011થ્રી 19 મ્રી્ટર લાંબા 
બાંધકામન્રી શરૂઆત થઇ હત્રી અને આ 
મનહને ટ્ેનોનું પડરક્ષણ થઇ રહ્ં છે.

આ લાઈન 2022ના પાછોતરા સમય 

સુધ્રી તૈયાર થઇ જશે તેવ્રી આશા છે.
મંગળવારે સાઇનસ સેન્ટર સ્ટેશનન્રી 

ડોન નમલસ રોડ અને બ્રીચ માઉન્ટ 
સ્ટેશન વચ્ે પડરક્ષણ મા્ટે યોજાયેલા 
પ્રવાસમાં ભાગ લ્રીધો મ્રીડડયાકમમીઓ 
જોડાયા હતા. 

આ તકે મેનેજર પેકસ સેબ્રીનોએ 
જણાવયું હતું કે, અનેક પ્રવાસ્રીઓ 
અમારા તરફ હાથ હલાવ્રી અને ફો્ટો 
લઇ રહ્ા હતા અને અમે પણ તેમનું 

અનુકરણ કયુું હતું. અમારા ડ્ાઈવરોએ 
તેનું અનુકરણ કયુું હતું અને હોન્ટ વગાડ્રી 
દશ્ટકોને પ્રોતસાનહત કયા્ટ હતા. ્ટોરોન્ટોન્રી 
આ સૌથ્રી નવ્રી પેઢ્રીન્રી આ લાઈન 
શહેરમાં ફરત્રી સટ્્રી્ટ કાસ્ટ જેવ્રી જણાત્રી 
હત્રી. પરંતુ તેમાં ઘણા સુધારા કરવામાં 
આવયા છે. જેમાં બંને બાજુ દરવાજા 
અને ઇન્ટ્રીગ્ે્ટેડ કમયુનનકેશન નસસ્ટમ 
લગાડવામાં આવ્રી હત્રી. આ ટ્ેનો સબ-વે 
લાઈન ઉપર ચાલે છે. 

ટોરોનટો 
્ટોરોન્ટોના રસતાઓ મહામાર્રી શરુ 

થઇ તયાર પહેલા કયારેય પણ નહોતા 
થયા તેવા વધુ જામ લાગે છે. યુનનવનસ્ટ્ટ્રી 
ઓફ ્ટોરોન્ટોના ટ્ાડફક નસસ્ટમસના એક 
નનષણાંતે કહ્ં હતું કે, આનો એક માત્ર 
ઉપાય જાહેર આરોગય અંગેન્રી જાગૃનત 
જ હોઈ શકે છે. જે રસતા પરના ટ્ાડફકને 
વધુ હળવો કર્રી શકે છે.

્ટોરોન્ટોના ઇન્ટેનલજન્ટસ ટ્ાંસપો્ટટેશન 
નસસ્ટમના ડાઈરેક્ટર અબદુલહાઈએ 
જણાવયું હતું કે, જો લોકો ટ્ાકનસ્ટને 
અવગણતા રહેશે તો ડ્ાયવરીંગ એક મો્ટ્રી 
સમસયા બન્રી જશે. કોઈ પણ પડરવહન 

આયોજક આ વાઇરસને કાબુમાં 
લઇ શકશે નનહ. એક સ્રી્ટ્રી સવવેના 
અહેવાલમાં જણાવવામાં આવયું છે કે. 
આંકડાઓનો અભયાસ કરતા જણાય છે 
કે પડરવહન સબંધ્રી હવે નવા નનયમો 
ગેમ ચેનજર બન્રી રહેશે અને જોખમ તથા 
સમય બંનેમાં ઘ્ટાડો થશે. લોકોને હવે 
સમજાયું છે કે, પકબલક ટ્ાનસપો્ટ્ટનો વધુ 
ઉપયોગ કરવો જરૂર્રી છે. જેથ્રી માગગો 
પરના ટ્ાડફક જામમાં ઘ્ટાડો કર્રી શકાય. 

્ટોરોન્ટો ટ્ાનસપો્ટટેશન કનમ્ટ્રીના 
આંકડાઓ દશા્ટવે છે કે, મહામાર્રીના 
સમય કરતા અતયારે રાઇડરનશપના 
પ્રમાણમાં 45%નો ઘ્ટાડો થયો છે. 

ટોરોનટો
કેનેડાના એક વકીલે સંઘ સરકાર ઉપર 

નસડરયાન્રી શરણાથમીઓન્રી છાવણ્રીમાં 
ફસાઈ ગયેલા 26 કેનેડ્રીયનોને પાછા 
લાવવા દબાણ કરવા મા્ટે એક કેસ દાખલ 
કયગો છે. ગયા મનહને 11 પડરવાર તરફથ્રી 
કેનેડાન્રી કેનદ્ર સરકાર ઉપર આક્ષેપ 
કરવામાં આવયો હતો કે, સરકાર તેમના 
સ્રીડરયામાં ફસાયેલા પડરવારજનોને પાછા 
લાવવા બાબતે બેદરકાર્રી દાખવ્રી રહ્રી છે. 

કેનેડાન્રી અદાલતના ફેરલ કો્ટ્ટ 
એક્ટ, ધ નસડ્ટઝનશ્રીપ એક્ટ, કેનેડડયન 
ચા્ટ્ટ ઓફ રાઇરસ એનડ ફ્ીડમ તથા 

ઇન્ટરનેશનલ કનવેનશન રાઈ્ટ ઓફ 
ચાઈલડ અંતગ્ટત કેસ નોંધવામાં આવયો 
હતો. લોરેનસ ગ્્રીનસપોન કે જે એક 
નક્રનમનલ લોયર છે, તેમણે આ કેસ દાખલ 
કયગો છે એમ મ્રીડડયા તરફથ્રી જણાવવામાં 
આવયું છે.  વકીલે દલ્રીલ કરતા જણાવયું 
હતું કે, કેનેડાના નવદેશ મંત્રાલયે એ 
બાબતનો જવાબ આપવો જોઈએ 
કે, આઇએસઆઇએસન્રી શરણાથમી 
છાવણ્રીમાં સપડાયેલા કેનેડ્રીયનોને ઘરે 
પાછા લાવવા મા્ટે શું પ્રયત્ો કયા્ટ છે ? 
સ્રીડરયામાં ફસાયેલા આ 26 કેનેડ્રીયનોન્રી 
દેશમાં પાછા લાવ્રી ના શકાય તેનું કોઈ 

કારણ નથ્રી. જે 26 કેનેડડયન નાગડરક 
તરફથ્રી અરજી કરવામાં આવ્રી છે તેમા 14 
બાળકો, 8 મનહલાઓ અને 4 પુરુરો છે. 
તેમને અલ-હોલ અને અલ-રોઝ કેદ્રીઓન્રી 
છાવણ્રીમાં રાખવામાં આવયા છે. 

આ નસવાય હાસકાહ, કયુમ્રીશલ્રી અને 
ડેડરક જેલમાં રાખવામાં આવયા છે. આ 
નવસતાર ઉત્તર-પૂવ્ટ સ્રીડરયામાં આવેલો 
છે. અરજીમાં આ છાવણ્રીનું વણ્ટન 
કરતા જણાવવામાં આવયું છે કે, અહરીંનું 
વાતાવરણ ભયંકર જીવ્રી ના શકાય તેવું 
તથા આરોગયના નનયમો અને સગવડતા 
નવનાનું છે. 

કયયુબેક
કેનેડામાં પ્રીઆર મા્ટે અરજી કર્રી 

હત્રી તેવા નવદ્ાથમી સનહતના લોકોએ 
સ્ટુડન્ટ નવઝા સાથે કેનેડામાં પ્રવેશ 
મેળવ્રી ્ટેમપરર્રી રેનસડેન્ટનો દરજ્ો 
મેળવયો હતો. પરંતુ આ લોકોએ અંગ્ેજી 
ભારા મા્ટે અરજી કર્રી હત્રી અને 
કયુબેકમાં ફ્ેનચ ભારા ફરનજયાત છે. 
કેમકે તયાં ફ્ેનચ વસાહત્રીઓન્રી સંખયા 
મો્ટ્રી છે. અમદાવાદના એક નવદ્ાથમી 
કોમસ્ટ ગ્ેજયુએ્ટ થયા પછ્રી નબઝનેસ 
મેનેજમેન્ટનો અભયાસ કરવા સ્ટુડન્ટ 
નવઝા પર કેનેડા ગયો હતો. તેણે ્ટોરેન્ટો 
કે ઓન્ટાડરયો જેવા શહેરના બદલે 
તેણે કયુબેક પસંદ કયુું હતું. પરંતુ તેન્રી 

પ્રીઆર અરજી ફગાવ્રી દેવામાં આવ્રી. 
કેમકે કયુબેકમાં ફ્ેનચ ભારા ફરનજયાત 
હોવાન્રી તેને ખબર નહોત્રી. તેના માતા-
નપતાએ ભારતમાં એજન્ટનો સંપક્ક કયગો 
પણ એજન્ટોને પણ આ વસતુન્રી ખબર 
નહોત્રી. જેથ્રી તેણે ભારત પરત ફરવું 
પડ્ું હતું.  હેમંત શાહે કે જે કેનેડામાં 
ઓવરસ્રીઝ ફ્ેન્ડસ ઓફ્ ઇકનડયા ચલાવે 
છે અને કેનેડા-ઇકનડયા ટ્ેડ ડરલેશનસ એનડ 
માકકેડ્ટંગના ડડરેક્ટર છે તેમણે જણાવયું 
હતું કે કેનેડામાં ્ટોળામાં આવતા વાલ્રીઓ 
અને નવદ્ાથમીઓ મા્ટે આ ચેતવણ્રી છે. 
તેઓએ યોગય ઇનમગ્ેશન સલાહકારોનો 
સંપક્ક કરવો જોઈએ અને પછ્રી નશક્્ટંગન્રી 
યોજના બનાવવ્રી જોઈએ. 

પ્રવાસન ઉદ્ોગના નહતમાં નનયંત્રણો ઉઠાવ્રી લેવા માંગણ્રી
વિદટેશી સ્થળો માટટે રાજયના દસ્ાિેજોનો બહયુ ઉપયોગ કરી શકા્ો ન હોિા્થી હિે રાષ્ટીય િેક્ીન પા્પોટ્ટ યોજનાની કિાય્

wow ગ્ુપ દ્ારા નવરાત્ર્રી નનનમત્તે હવન બી.્ી.ના ્મામ સકકી રર્ોર્્ટમાં 
્ીઝનલ કામદારોની િ્ા્ટ્ી ્ંગી
કાેવિડ બાદ કેનેડામાં પ્રિેશ મુશકેલ બનતા સમસ્ા સર્જાઈ હાેિાનું તારણ

એગલ્રીન્ટન ક્રોસ્ટાઉનન્રી રેલવે ટ્ેક ઉપર 
પ્રવાસ્રીઓને પહેલ્રીવાર સુખદ અનુભવ થશે

નિી લાઈન પર 15 કકમીની ઝડપ સાથે ટે્નાેનું પકરક્ષણ કરાયુ, 

ટોરોનટો વ્ટીમાં િાહનોની ભીડને 
હળિી કરિા વનષ્ાં્ોના ્ૂચનો

નસડરયન રે્યુજી કેમપમાંથ્રી 26 કેનેડ્રીયનને 
પાછા લાવવા કેનેડાના વકીલે કેસ કયગો

કયૂબેકમાં ફ્રેનચ ભાષા નહીં આિડ્ા 
વિદ્ા્થથીઓને ભાર્ પર જિાની નોબ્



મોદી સરકાર ે બોર્ડર સીક્યુરરટી ફોસ્ડના 
અધિકારીઓન ે આપલેી વિારાની સત્ાના 

કારણ ે રાજકી્ વરયુ્ડળોમા ં કકળાટ મચી ગ્ો છ.ે 
આ સાથ ે જ કટેલાક 
રાજ્ો અન ે કને્દ્ર 
ફરી આમનસેામને 
આવ ે રવેી સ્થધર 
છ.ે કને્દ્ર સરકારના 
ગૃહ મતં્ાલ્ ે બહાર 
પારલેા જાહરેનામા 
પ્રમાણ ે પધચિમ બગંાળ, 
પજંાબ અન ે આસામ 
એ ત્ણ રાજ્ોમાં 
આરંરરાષ્ટી્ સરહદથી 

૫૦ રકલોમીટર અદંર સયુિીના ધવ્રારમા ં બોર્ડર 
સીક્યુરરટી ફોસ્ડના અધિકારીઓ કોઈ પણ 
શકંા્પદ વ્ધતિન ે ત્ાં રપાસ કરી શકશે અને 
જરરી લઈ શકશ,ે જપ્ી કરી શકશે અન ેિરપકર 
પણ કરી શકશ.ે બોર્ડર સીક્યુરરટી ફોસ્ડના 
અધિકારીઓન ેઅધમર શાહના ગૃહ મતં્ાલ્ ેકોર 
ઓફ ધરિધમનલ પ્રોસીજર (સીઆરપીસી), પાસપોટ્ડ 
એકટ અન ે પાસપોટ્ડ (એન્ટ્ી ટયુ ઈસન્ર્ા) એકટ 
હઠેળ આ સત્ા આપી છ.ે આ ત્ણે્  રાજ્ો પકૈી 
પજંાબમા ં ભારર-પારક્રાન સરહદ આવેલી છ.ે 
જ્ાર ે આસામ અન ે પધચિમ બગંાળમા ં ભારર-
બાગંલાદશે સરહદ આવલેી છ.ે

કને્દ્ર સરકારની દલીલ છ ેક,ે રાજરેરમા ંજમમયુ 
અન ે કાશમીરમા ં ડ્ોન દ્ારા ધવ્ફોટકો ઉરારા્ાં 
હરા ં અન ે ધવ્ફોટ કરા્ા હરા. રનેા કારણે 
આપણી સયુરક્ા સામ ેખરરો વિી જરા આ ધનણ્્ડ  
લવેો પડ્ો છ.ે હવ ેમોદી સરકારની આ દલીલ 
સામ ે ધવપક્ ેવાિંો લીિો છ.ે ધવપક્નો આકે્પ છે 
કે, મોદી સરકાર બીએસએફનો ઉપ્ોગ ધવપક્ી 
સરકારોન ે પરશેાન કરવા કરી શક ે છ.ે કારણ 
કે, જ ેસરહદી રાજ્ો છ ે ત્ા ંહાલ ધબનભાજપી 
સરકાર છ.ે મોદી સરકારના ધનણ્્ડ  સામ ે ખાસ 
કરીન ેપધચિમ બંગાળ અન ેપજંાબની સરકાર ેભારે 
ધવરોિ નોંિાવ્ો છ.ે કમે ક,ે બનં ેરાજ્ોમા ંભાજપ 
ધવરોિી પક્નયુ ં શાસન છ.ે આસામમા ં ભાજપની 
સરકાર હોવાથી ર ેકને્દ્રના કોઈ ધનણ્્ડ નો ધવરોિ 
કર ેરમે નથી.

બગંાળમા ં મમરા બેનરજીની તૃણમલૂ કૉંગે્સ 
સત્ામા ં છ.ે જ્ાર ે પજંાબમા ં કૉંગે્સની સરકાર 
છ.ે રથેી બનં ે મદેાનમા ં આવી ગ્ા ં છ.ે આ 
ધનણ્્ડ  દ્ારા મોદી સરકાર રાજ્ોના અધિકારમાં 
દખલ કરી રહી છ ે એવો રમેનો દાવો છ.ે આ 
આક્પેમા ંરાજકારણ છ ેક ેનથી રનેી વાર કરરા 
પહલેા ં વા્રધવકરાન ે સમજવયુ ં જરુરી છ.ે બોર્ડર 
સીક્યુરરટી ફોસ્ડની રચના ભારર-પારક્રાન 
વચ્નેા ૧૯૬૫ના ્યુદ્ધ પછી કરાઈ હરી. ત્ારથી 
જ બોર્ડર સીક્યુરરટી ફોસ્ડ એકટ અમલમાં 
આવ્ો હરો. આ એકટ પ્રમાણ ે સરહદ પરનાં 
રમામ રાજ્ોમા ંઆરંરરાષ્ટી્ સરહદથી અદંરના 
ચોક્કસ ધવ્રારમા ં બોર્ડર સીક્યુરરટી ફોસ્ડ 
(બીએસએફ)ના અધિકારીઓ કોઈ પણ શકંા્પદ 
વ્ધતિન ે ત્ા ં રપાસ કરી શક ે છ,ે જરરી લઈ 
શકે છ,ે જપ્ી કરી શક ે છ ે અન ે િરપકર પણ 
કરી શક ેછ.ે આ કા્દો પધચિમ બગંાળ, પજંાબ 
અન ે આસામમા ં અમલી હરો જ. ઉત્ર-પવૂ્ડનાં 
રાજ્ો નાગાલેન્ર, ધમઝોરમ, ધત્પયુરા, મધણપયુર 
અન ે લદ્ાખમા ં પણ અમલી છ.ે ગયુજરાર અને 
રાજ્થાન આ બનં ે પધચિમના ં સરહદી રાજ્ોમાં 
પણ આ કા્દો અમલમા ં છ ે જ. રથેી મોદી 
સરકાર ે કોઈ નવો કા્દો બનાવ્ો નથી. માત્ 
કેટલા ધવ્રાર લગી બોર્ડર સીક્યુરરટી ફોસ્ડ 
(બીએસએફ)ના અધિકારીઓન ે સત્ા આપવી 
રમેા ંફરેફાર કરા્ો છ.ે

અત્ાર સયુિી દરકે રાજ્ માટ ેઅલગ અલગ 
ધન્મ હરો. રાજ્થાનમા ં૫૦ રકલોમીટર સયુિીના 
ધવ્રારમા ં બીએસએફના અધિકારીઓન ે કોઈ 
પણ શકંા્પદ વ્ધતિન ે ત્ા ંરપાસ, જરરી, જપ્ી 
અન ેિરપકરની સત્ા હરી. ગયુજરારમા ંઆ સત્ા 

૮૦ રકલોમીટર સયુિીના ધવ્રારમા ં હરી. જ્ારે 
પજંાબ, આસામ, પધચિમ બગંાળ અન ે ઉત્ર-
પવૂ્ડના ં રાજ્ોમા ં ૧૫ રકલોમીટરના ધવ્રારમાં 
આ સત્ા બીસીએસએફન ે અપાઈ હરી. મોદી 
સરકાર ેહવ ેઉત્ર-પવૂ્ડના ંરાજ્ો ધસવા્ બાકીનાં 
રમામ રાજ્ોમા ં એકસરખી ૫૦ રકલોમીટર 
ધવ્રારમા ંબીએસએફન ેસત્ા આપી દીિી છ.ે

આ નવા ધન્મ પ્રમાણ ે પજંાબ, આસામ, 
પધચિમ બગંાળમા ં ૧૫ રકલોમીટરની મ્ા્ડદા 
વિારીન ે૫૦ રકમી કરાઈ છ.ે જ્ાર ેગયુજરારમાં 
૮૦ રકલોમીટરની મ્ા્ડદા ઘટારીન ે ૫૦ રકમી 
કરાઈ છ.ે જથેી આખા દશેની સરહદ ે એક 
સરખો ધન્મ લાગયુ થ્ો છ.ે રાજ્થાનમા ં૫૦ 
રકલોમીટરની મ્ા્ડદા પહલેા ંહરી જ રથેી રમેાં 
ફરેફાર કરવાનો સવાલ પદેા નહોરો થરો. ઉત્ર-
પવૂ્ડના ં રાજ્ો નાગાલને્ર, ધમઝોરમ, ધત્પયુરા, 
મધણપયુરમા ં કોઈ મ્ા્ડદા રખાઈ નથી. હવે 
ધબન ભાજપ શાધસર રાજ્ોએ લીિલેા વાિંા 
ક ે ધવરોિન ે સમજીએ રો પજંાબ અન ે બગંાળ 
બનંએે આ ધનણ્્ડ ન ે દશેના ફરેરલ એટલ ે કે 
સમવા્ રતં્ પર પ્રહાર ગણાવીન ે આ ધનણ્્ડ  
રાતકાધલક પાછો ખેંચવા શાહન ે ધવનરંી કરી 
છ.ે રમેની દલીલ સાવ ખોટી નથી. કમે ક,ે 
સરહદથી પચાસ રકલોમીટર અદંરના ધવ્રારમાં 
ઘણો મોટો ધવ્રાર આવી જા્ રમે છ.ે આ 
ધવ્રારમા ં બીએસએફની સત્ા હો્ રનેો અથ્ડ 
એ થા્ ક,ે બીએસએફ કા્દો અન ે વ્વ્થાને 
મામલ ેપોલીસન ેસમારંર રતં્ ચલાવાશ.ે 

બીજો મયુદ્ો એ પણ છ ે ક,ે બીએસએફની 
જવાબદારી દશેની સરહદોની સયુરક્ા કરવાની 
છ ેઅન ેબીએસએફ અસરકારકરાથી સરહદોની 
સયુરક્ા કર ેરો અદંર કોઈ ઘસૂી ના શક.ે સરહદ 
પર જ જરબસેલાક બદંોબ્ર હો્ રો અદંર 
કોઈ આવી શક ેનહીં. મોદી સરકાર ેજ ેઘટનાનો 
હવાલો આપ્ો છ ે રમેા ં સરહદ પારથી ડ્ોન 
છકે શ્ીનગર એરપોટ્ડ સયુિી આવી પહોંચ્ા 
હરા. જૂન મધહનામા ં સળગં બ ે રદવસ આવી 
ઘટના બની હરી. પહલેી ઘટનામા ં જમમયુ અને 
કાશમીરના જમમયુ એરપોટ્ડના ટસેનિકલ એરર્ામાં 
ઈસન્ર્ન એરફોસ્ડના બઝે પાસ ેઘસૂલેા ંબ ેડ્ોનના 
કારણ ે ઉપરાછાપરી બ ે ધવ્ફોટ થ્ા હરા. આ 
ધવ્ફોટકો કઈ રીર ે આવી ગ્ા ં એ મામલે 
હજયુ ભારરનયુ ં સયુરક્ા રતં્ અિંારામા ં છ.ે બીજી 
ઘટનામા ં જમમયુના રત્યુચાક-કાલયુચાક ધમધલટરી 
એરી્ામા ંબીજંા બ ેડ્ોન ફરરા ંદખેા્ા ંહરા.ં

રત્યુચાક-કાલયુચાક જમમયુના બહારના ભાગમાં 
આવલેી લશકરી છાવણી છ ેઅન ેધરિગરે હરેક્ાટ્ડર 
છ.ે રત્યુચાક-કાલયુચાક ધમધલટરી એરી્ામા ં રાત્ે 
ચોકી કરી રહલેા જવાનો સાબદા હરા. એટલે 
રમેણ ે ડ્ોન ચકરાવા લઈ રહા ં છ ે રનેી જાણ 
પોરાના ઉપરીઓન ેકરીન ેફા્રરગં શરૂ કરી દીિયું 
હરયુ. રનેા કારણ ે ડ્ોન થોરીવારમા ં ભાગી ગ્ાં 
હરા. પરરણામ ેકોઈ દયુઘ્ડટના ના બની. આ ઘટના 
એ વારનો પયુરાવો હરો ક,ે જરાક નાની ચયુક પણ 
દશેન ેમોટી ખયુવારી ક ેનયુકસાન કરી શક ેછ.ે હવે 
બીએસએફન ેવિાર ેસત્ા આપવાથી એ બિયુ ંરોકી 
શકાશ ેએમ મોદી સરકારન ેલાગ ેછ.ે  ખરે વાર 
ભલ ેગમ ેર ેહો્ પરરંયુ આ મયુદ્ો દશેની સયુરક્ાનો 
હોવાથી સરહદના ંરાજ્ો જર વલણ છોરીન ેથોરાં 
ફલસેકસબલ થઈ જશ ેરો રમેા ંકશયુ ંખાટયુમંોળયુ ંથઈ 
જવાનયુ ંનથી. આ ધનણ્્ડ  પાછળ મોદી સરકારના 
રાજકી્ ઈરાદાનો આકે્પ થા્ છ.ે પરરંયુ ર ેઅગંે 
ચોક્કસ કહી શકા્ રમે નથી. હાલમા ં કને્દ્રમાં 
મોદી સરકાર સત્ામા ં છ ે એટલ ે દશેની સયુરક્ા 
રનેી સૌથી મોટી જવાબદારી અન ેપ્રાથધમકરા છ.ે 
ધવરોિ કરી રહલેા ં રાજ્ોએ આ વાર સમજવી 
જોઈએ અન ે સયુરક્ાના મામલ ે લવેારા કોઈ પણ 
ધનણ્્ડ મા ંસહકાર આપવો જોઈએ. 

BSFની સત્તા વધતતા જ પંજાબ 
અને પશ્ચિમ બંગતાળની કતાગતારોળ

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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બહુચરાજીમાં મંЧદર 
આઠમ િનિમǼે રાજવી 
પЧરવાર ˛ારા પૂજા

બેચરાજી

આસો સુદ આઠમ એટલે દુગા↓Γમી છъ, Óયારъ શહъરના 

કારъલીબાગ Щçથત પૌરાિણક બહુચરાજી માતાના મંЧદર 

ખાતે વડોદરાના રાજવી પЧરવાર ˛ારા પૂજા અચ↓ના 

કરવામાં આવી હતી. નવરાિĦના આઠમ થી દશેરા સુધી 

બહુચરાજી મંЧદરમાં ભŪોના જાહъર દશ↓ન બંધ રાખવામાં 

આãયા છъ. પરѕતુ ગાયકવાડી સરકારના સમયના મંЧદરથી 

અહỲ રાજવી પЧરવાર ˛ારા પરѕપરાગત રીતે માં બહુચરની 

પૂજા અચ↓ના કરવામાં આવે છъ. તે રીતે આજે મહાઅΓમી 

એટલે કы આસો સુદ નવરાિĦની દુગા↓Γમી િનિમǼે રાજવી 

પЧરવારનામહારાજા સમરજીત િસંહ ગાયકવાડ, Ĵીમતી 

રાિધકારાજે ગાયકવાડ તથા રાજમાતા શુભાંગીદъવી 

ગાયકવાડ ˛ારા પૂજા કરવામાં આવી હતી.

પાટણમાં િહટ એ×ડ રન: 
પૂરપાટ ઝડપે આવતી જીપે 
2 લોકોને કચડી નાÅયા

પાટણ

પાટણ શહъરમાં િહટ એ×ડ રનની ચ℮કાવનારી ઘટના 

બની છъ. શહъરના જીમખાનાથી અનાવાડા રોડ પર 

પૂરઝડપે આવી રહъલી જીપે બે લોકોને કચડીને મોતને 

ઘાટ ઉતાયા↨ છъ. ધમસમતી આવતી એક ખુ·ી જીપ 

ઝૂપડપžીમાં ધસી ગઈ હતી. જેમાં જીપે પહъલા કપડાં 

ધોતી યુવતીને કચડી, પછી ખાટલામાં સૂતેલા ˇને 

કચડયા હતા. બંનેના ઘટના çથળъ જ મોત િનપËયા 

હતા. આ ઘટનાને પગલે çથળ પર લોકોના ટોળъ ટોળા 

ઉમટી પડયા હતા. તકોના નામ સિહçતા દાદાિમયાં 

સૈયદ (ઉѕ.વ ૨૦), Чદલાવર ભાઈ રશીલ બલોચ (ઉѕ.વ 

૬૦) છъ. જોકы, જીપના ચાલક ઘટના çથળъ જ જીપ 

મૂકЫને ભાગી ગયો હતો. 

ડીસા

ડીસા શહъરમાંથી તાજેતરમાં જ એક 

શÅસ પાસેથી એમડી ļÆસ, çમેક અને  

ગાંજો પકડાયા બાદ ગઇરાĦે ડીસા તાલુકા 

પોલીસે કіસારી Ħણ રçતા પાસેથી ૧૧.૭૫ 

લાખના મેફыļોન ļÆસના જÔથા સાથે ચાર 

ãયિŪઓને ઝડપી લીધા છъ અને આંતર  

રાËય ļÆસ હъરાફыરીનો પદા↓ફાશ કયђ↓ છъ.

ડીસા તાલુકા પોલીસ çટъશનના 

કમ↓ચારીઓ ગઇરાĦે પેĺોિલંગમાં હતા તે 

દરિમયાન કіસારી ટોલનાકા ઉપર રાજçથાન 

તરફથી આવતી સફыદ રѕગની એક કારને 

પોલીસે રોકાવાનો ઈશારો કરતા કાર ચાલકы 

કાર ભગાવી દીધી હતી. જેથી પોલીસે 

Чફàમી ઢબે પીછો કરતા કારનું આગળનું 

ટાયર ફાટી જતા ટъટોડા ગૌશાળા પાસે કાર 

ઉભી રહી ગઈ હતી. જેથી પોલીસે દોડી 

જઇ કારમાંથી નાસી રહъલા ચાર ઇસમોને 

પકડી પાડયા હતા.  Ëયારъ કારની તલાશી 

લેતાં અંદરથી ૧૧૭.૫૫૦ Ġામ મેફыļỲન 

(એમડી) ļÆસ Чકіમત ૧૧.૭૫ લાખ  મળી 

આãયુ હતું. જોકы પકડાયેલ શÅસો આ 

ļÆસ અંગે કોઈ સંતોષકારક જવાબ આપી 

શકતા તેઓની અટકાયત કરીને ડીસા 

તાલુકા પોલીસ çટъશન લઇ જવાયા હતા 

તેમજ  પોલીસે ļÆસ, કાર, મોબાઈલ અને 

રોકડ સિહત કЮલ λિપયા ૧૫.૧૧ લાખનો 

મુˆામાલ કÚજ› કયђ↓ હતો. 

ડીસાના કіસારીમાંથી 11.75 લાખના 
એમડી ļÆસ સાથે 4 શÅસો ઝડપાયા

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર પાસે પેથાપુરમાં 

çવામીનારાયણ મંЧદરની ગૌશાળા પાસે 

દશ માસના માસૂમ િશવાંશને તરછોડી 

દъવાની ઘટનામાં ચ℮કાવનારો ઘટçફોટ 

થયો રΝા છъ. 

િશવાંશને તરછોડી ગયેલા આરોપી 

િપતા સિચન ЧદΤીતે શુĝવારъ સાંજે 

તેની  Ĭેિમકા તેમજ િશવાંશની માતા 

મંહъદીની ગળુ દબાવીને હÓયા કરી 

હોવાની કબુલાત કરી છъ.  ગાંધીનગરનો 

સિચન અને મુળ જૂનાગઢની મહ″દી 

ઉફ⎯ િહના બે વષ↓થી લીવ ઇનમાં રહъતા 

હતા. મહ″દી સામાજીક દરŹો મેળવવા 

આતૂર હતી અને સમાધાનો કરતી છતાં 

સચીન સાથે તકરાર થતી રહъતી હતી.

સોમવારથી શુĝવાર Ĭેિમકા મહ″દી 

સાથે તેમજ શિનવાર અને રિવવાર 

પЧરવાર સાથે પસાર કરવાનો સિચનનો 

િસલિસલો બે વષ↓થી ચાલતો હતો. પણ, 

શિનવારથી દસ Чદવસ પЧરવાર સાથે 

વતન જવાના મુˆъ સિચન અને મહ″દી 

વŵે શુĝવારъ સાંજે ઝઘડો ઉĠ બ×યો 

હતો. િલવ-ઈન સંબંધોની મયા↓દા તૂટતાં 

સિચન - મહ″દી વŵે ઝપાઝપી થઈ 

હતી. સિચને આĝોશ પૂવ↓ક મહ″દીનું 

ગળું ઘ℮ટી નાંÅયું હતું. મહ″દીની લાશને 

િનકાલ કરવા કોથળામાં બાંધી હતી. 

પણ, પЧરવાર સાથે વતન જવાનું 

હોવાથી લાશને વડોદરાના Ùલેટના 

બાથλમમાં જ મુકЫ સચીન તેના પુĦ 

િશવાંશન પેથાપુર મંЧદરની ગૌશાળા 

બહાર મુકЫ નીકળી ગયો હતો. 

પેથાપુર હÓયા કыસઃ પુĦને તરછોડયા પહъલાં 
Ĭેિમકાનું ગળું દબાવી મોતને ઘાટ ઉતારાઈ
‘િલવ-ઈન’ સંબંધાેનાે કરૂણ અંજામ : વધુ અેક માસુમ બાળકનું ભિવ  હાેમાયંુ

િહѕમતનગર
ખડેĮΜાના મોટીગોિવંદી ગામે 

ખતેમજૂરъ ૮ માસના પĦુને શરીરъ ડામ, 

બાદમા ંગુગંળાવીન ેહÓયા કરી હોવાનો 

બનાવ ખરેોજ પોલીસ çટъશન ે ન℮ધાતાં 

કળીયગુી િપતા સામ ેફЫટકારની લાગણી 

Ĭવિત↓ છъ. પ ી રીસામણ ે હોવાથી 

પ સતંાનોનુ ં લાલન પોષણ કરવાથી 

Ħાસી ĝвરતાપવૂ↓ક માસમૂ પĦુને મોતને 

ઘાટ ઉતારતાં સમĠ પથંકમાં ચકચાર 

મચી છъ. Чરસાયેલી પ ી અન ે પાચં 

સતંાનોનુ ંભરણ પોષણ નહỲ થતા ંખતે 

મજૂર િપતાએ કરъલા કжÓય સામ ેપથંકમાં 

Чફટકાર વરસી મોટીગોિવંદી ગામે 

િપતાએ બબ↓રતાપવૂ↓ક પĦુની હÓયા કરી 

નાÅયાની ચ℮કાવનારી ઘટનાથી પોલીસ 

çતÚધ બની છъ. હાલ ઈડર તાલકુાના 

સદાતપરુા ગામના ખડેતૂ પЧરવારન ેÓયાં 

રહી ખતેમજરૂી કરતા મહъશ ગોપીભાઈ 

ગમારъ ૮ માસના પĦુ ધવલન ે શરીરъ 

ડામ આØયા હતા અન ે Óયારબાદ 

કોઈપણ વçતથુી પĦુને ગુગંળાવી મોતને 

ઘાટ ઉતારી નાÅયો હતો. િનΗરૂ િપતાએ 

શતેાની હÓયાના બનાવન ે અજંામ 

આપતાં ખરેોજ પોલીસ હરકતમા ંઆવી 

હતી. ખદુ િપતાએ જ પĦુની હÓયા 

કરી હોવાનંુ બહાર આવતાં કોદરીબને 

મહъશભાઈ ગમારની ફЧરયાદના આધારъ 

હÓયાનો ગનુો ન℮ધી આરોપીની અટક 

કરી લોકઅપમાં ધકыàયો છъ. 

ખેડĮΜામાં િપતાએ ડામ આપી 
8 માસના બાળકની હÓયા કરી
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રાજકોટ

કЮવાડવા રોડ પરનાં સાત હનુમાન 

મંЧદર પાછળ આવેલા નાકરાવાડી 

ગામનાં રહъતી દયાબેન નામની ૨૮ 

વષ↓ની પЧરણીતાએ આજે સવારъ બે 

માસુમ પુĦ મોહીત (૭) અને ધવલ 

(૪)ના શરીરъ કыરોસીન છાંટયા બાદ 

બ³−³ેને સળગાવી પોતે પણ સળગી જઈ 

આÓમહÓયા કરી લીધી હતી. છъ·ા 

કыટલાક સમયથી સાસુ સિવતાબેન સાથે 

રસોઈ બનાવવા બાબતે થઈ રહъલી 

તકરારને કારણે આગની હોળી ખેàયાનું 

પોલીસ તપાસમાં બહાર આãયું છъ. 

મુળ રાજકોટ નજીકનાં પીપળીયા 

ગામનાં દયાબેનના લગ્ન આઠъક વષ↓ 

પહъલા થયા હતાં. દાÜપÓયજીવન 

દરિમયાન બે પુĦ મોહીત અને ધવલની 

ĬાΆી થઈ હતી. તેના પિત િવજયભાઈ 

કыશુભાઈ ડેડાણીયા ધુળધોયા તરીકы 

સોની બજારમાં કામ કરъ છъ. 

પાંચેક Чદવસ પહъલા દયાબેન  પાસે 

સાસુ સિવતાબેને ચુલો સળગાવવા માંટъ 

માચીસ માંગી હતી. તે વખતે દયાબેને 

તમારી જાતે માચીસ લઈ લો તેમ 

કહъતા બ³−³ે વŵે બોલાચાલી થઈ હતી.

ગઈકાલે બપોરъ પણ બ³−³ે વŵે 

ફરીથી રસોઈ બાબતે બોલાચાલી થઈ 

હતી. તે વખતે દયાબેનને પિત િવજયને 

સાસુની ફરીયાદ કરતા કЅં કы, માજી 

તૈયાર ખાવાનંુ લઈ જાય છъ. કોઈ કામ 

કરતા નથી. આ વાત સાંભળી િવજયે 

ટુંક સમયમાં આપણે અલગ રહъવા જશુ 

તેમ કહી પЩ ને શાંત પાડી હતી. 

રાજકોટમાં સાસુ સાથે વારѕવાર ઝઘડાથી 
કіટાળીને વહુ 2 પુĦો સાથે સળગી મરી
ણેય ળ પર જ ભળથું ઃ પિરણીતા સામે બ ે પુ ાેની હ ા અંગે ગુનાે નાેંધાયાે

21 હજાર કરોડનંુ હъરોઈન 
કыસમાં FIR અમદાવાદની 

NIA કોટ↓ને મોકલાઈ
મુ×ĩા

મુ×ĩા અદાણી પોટ↓ પરથી 21 હજાર Чકલોના 

હъરોઈન કыસમાં નેશનલ ઈ×વેЩçટગેશન એજ×સીએે 

ગુનો નોÖયા બાદ ફЧરયાદની નકલ અમદાવાદની ખાસ 

કોટ↓માં મોકલી છъ.  જેના પગલે મુ×ĩાની કોટ↓માંથી 

અÓયાર સુધીની તપાસ સિહતના દçતાવેજો મંગાવવા 

માટъની કાય↓વાહી હાથ ધરાશ.ે  એનઆઈએ ˛ારા 

ડીઆરઆઈ પાસેથી તપાસ સિહતના દçતાવેજો 

મેળવી લેવાયા હોવાનું જાણવા મળъ છъ. ડીઆરઆઈ 

˛ારા આરોપીના Чરમા×ડ મેળવવા માટъ અગાઉ 

કોટ↓માં રજૂઆત કરી હતી કы, તેમને આરોપીઓના 

મોબાઈલ કોલ રъકોડ↓ મâયા છъ. િવદъશીઓ સાથે સંપક↕ 

ãયિŪઓની પણ ઓળખ કરાઈ છъ.

˛ારકામાં અંધĴˇા રાખી 
અને ગરમ સળીયાના ડામ 
આપતા મિહલાનું મોત

˛ારકા

દъવભૂિમ ˛ારકામાં  અંધĴˇામાં મિહલાનો ભોગ 

લેવાયો હતો.  ˛ારકા-જામનગર હાઈવે માગ↓ ઉપર 

આવેલ ઓખા મઢી ગામની દરગાહ પાસે આવેલા 

સીમમાં આજે બુધવારъ 25 વષЪ↓ય રમીલાબેન વાલા 

ભાઇ સોલંકЫ નામની મિહલાને પાંચ શÅસોએ ભુવા 

ભરાડાના નામે ધિતંગ કરી લોખંડની સાંકળ વડે 

અને સળીયાને ગરમ કરી ડામ આØયો હતો. અસΝ 

યાતનાઓથી ˛ારકાના આરѕભડાની રમીલાબેનનું 

મોત નીપËયું હતું. અંધĴˇાના કારણે મિહલાનું મોત 

થવાની ઘટનાથી સમĠ િવçતારમાં ચકચાર મચી ગયો 

હતો. અને ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસની ટીમ પણ 

ઘટના çથળъ પહ℮ચી હતી.

હળવદ

િવવાદીત વડોદરા-લાકડીયા વીજલાઇન 

મુˆъ આજે વધુ એક વખત હળવદનાં કіસારી 

હનુમાજી મંЧદર પાસે ખેડૂતોએ હ·ાબોલ 

કરીને કામ અટકાãયું હતું અને પહъલા યોÆય 

વળતર ચુકવવાની માંગ કરી હતી. આ સાથે 

ખેડૂતો પર અÓયાચાર થશે તો રાËયãયાપી 

આંદોલન છъડવાની પણ Чકસાન અĠણીઓએ 

િચમકЫ ઉŵારી હતી. જેથી પોલીસને 

દોડધામ થઈ ગઈ હતી.  વડોદરા-લાકડીયા 

વીજલાઈનનાં પોલ ખેતરોમાં નાખવા મામલે 

છъ·ા ઘણા સમયથી માથાકвટ ચાલી રહી છъ. 

જેમાં િવજપોલ નાંખતી ખાનગી કіપની અને 

ખેડૂત આમને સામને આવી રΝા છъ Óયારъ 

આજે હળવદમાં ખેડૂતોના ખેતરોમાં પસાર 

થતી િવજલાઈન નાખતી કіપનીઓ સામે 

િવરોધ કરી યોÆય વળતર માટъ માંગ કરી 

હતી. અ×ય ખેડૂતોની સાપેΤમાં હળવદના 

પંથકના ખેડૂતોને વળતર ન મળતું હોવાથી 

ખેડૂતોએ િવજપોલ નાખતી કіપનીઓ સામે 

બળવો પોકાયђ↓ હતો.

ભુજ

કÉછમાં સહકારી ΤેĦે મહÓવની 

ગણાતી કыડીસીસી બે×ક પર ભાજપનો 

દબદબો યથાવત રΝો છъ. બે×કના 

િનયામક મંડળની ૧૨ પૈકЫ Ħણ 

બેઠકો પર યોજાયેલી ચૂંટણીમાં ભાજપ 

Ĭેરીત ઉમેદવારો િવજેતા થયાં છъ. 

ચૂંટણી યોજાય તે પૂવ› જ ૯ બેઠકો 

ભાજપ Ĭેરીત ઉમેદવારોની તરફыણમાં 

બીનહરીફ જાહъર થઈ ગઈ હતી. ગત 

ટમ↓માં પણ તમામ ૧૨ બેઠકો પર 

ભાજપ Ĭેરીત ઉમેદવારો જીÓયાં હતા. 

બ′કની ૩ બેઠકો ઉપર યોજાયેલી 

ચૂંટણીમાં ૨૪૯ મતમાંથી ૨૨૩ મતો 

પડયા હતા. જેના પગલે ૮૯.૫૬ ટકા 

મતદાન ન℮ધાયુ હતુ. 

બ′કના વત↓માન ચેરમેન દъવરાજ 

ગઢવી અને અબડાસા ખરીદ વ′ચાણ 

સંઘના ડાયરъકટર અને િજ·ા 

પંચાયતના પૂવ↓ સÛય દъવે×ĩિસંહ 

જેઠવા  વŵે ખરાખરીનો જંગ હતો. 

દъવરાજ ગઢવીને ૮૪ મત મâયા હતા. 

જયારъ દъવે×ĩિસંહને ૩૮ મત, અ×ય 

હЧરભાઈ ડાંગરને ૧ મત, હરીલાલ 

જાટીયાને ૪૨, Ħીજી બઠેકમાં અંબાવી 

વાવીયા રાપરને ૨૪, કોЧકલાબેન 

ધમ›×ĩિસંહ વાઘેલાને ૧૭, ગજુભા 

વાઘેલાને ૧૪ મત મâયા હતા.

હળવદમાં વીજલાઇન મુˆъ ખેડૂતોનો 
હ·ાબોલ, આંદોલન છъડવા ચીમકЫ

કыડીસીસી બ′કની ચૂંટણીમાં Ħણેય 
બેઠકો ઉપર ભાજપે િવજય મળãયો
3 બેઠકાે ઉપર યાેજાયેલી ચૂંટણીમાં 249 મતમાંથી 223 મતાે પડ્યા
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સુરત ЧડçĺીÄટ બ′કમાં કમ↓ચારીને 
બંધક બનાવી 10.42 લાખની લૂંટ

90 લાખની ચોરીના કыસમાં િનવેદન 
બાદ કіપનીના કાપ ›×ટરનો આપઘાત
સુરતમાં બનેલી ઘટનામાં યુવાનની હ ા થયાનાે અાક્ષેપસફેદ કલરની બાઇક ઉપર અાવેલા ણ િહ ીભાષી  

લૂંટારુઅે બે િરવાે વર બતાવી ઘટનાને અંજામ અા ાે 
બારડોલી

બારડોલી તાલુકાના મોતા ગામે 

હલધλ રોડ પર રહъણાંક િવçતારની 

વŵે આવેલી ધી સુરત ЧડçĺીÄટ 

કો-ઓપરъટીવ બ′કની શાખામાં બાઈક 

ઉપર આવેલા Ħણ ૨૫ થી ૩૦ વષ↓ના 

બુકાનીધારી શÅસો બ′ક મેનેજર અને 

૫ કમ↓ચારીને Чરવોàવરની અણીએ 

લોકરવાળા λમમાં બંધક બનાવી કыશ 

કાઉ×ટર પર રાખેલા રોકડા λ.૧૦.૪૨ 

લાખની લૂંટ ચલાવી હતી. લૂંટાλઓની 

બાઇક બગડી જતા બાઇકને ખ′ચીને 

દોડતા નજીકના ઘરમાં લગાવાયેલા 

સીસીટીવી કыમેરામાં નજરъ પડયા હતા. 

િજ·ા પોલીસે બ′કના અને ખાનગી 

સીસીટીવી ફвટъજ કબજે કરી લૂંટ 

કરનારાને પકડવા દોડધામ શλ કરી છъ.

મોતા ગામે હલધλ રોડ ઉપર 

બહુચરાજી મંЧદર નજીક ચરોતરીયા 

લેઉવા પાટીદાર સમાજ હોલના 

િબàડỲગમાં ધી સુરત Чડçĺીકટ 

કો-ઓપરъટીવ બ′કની શાખા છъ. બ′ક 

મેનેજર તરીકы જતીન Чકરણભાઈ 

રબારી (રહъ. મઢી, તા.બારડોલી) અને 

કыિશયર તરીકы મીત Чદનેશભાઈ પટъલ 

સિહત પાંચ કમ↓ચારી ફરજ બજાવે 

છъ. મંગળવારъ સવારъ ૧૦-૩૦ વાગે 

મેનેજર જતીન અને તમામ કમ↓ચારીઓ 

િનÓયĝમ મુજબ બ′કની શાખા ખોલી 

પોતપોતાની રીતે કામ કરી રΝા હતા. 

દરિમયાન બપોરъ ૧.૩૭ કલાકы સફыદ 

કલરની બાઈક ઉપર Ħણ િહ×દીભાષી 

૨૫ થી ૩૦ વષ↓ના શÅસ આãયા હતા. 

જેમાંથી એક શÅસ Ĭથમ એટીએમ 

મશીનમાં ગયો હતો. બે શÅસ બ′કમાં 

નજર કયા↓ બાદ એટીએમમાંથી 

નીકળъલો શÅસ બીજા શÅસ સાથે સીધા 

બ′કમાં ઘૂસી બ′ક મેનેજર જતીન રબારી 

પાસે જઈ બે-Ħણ થØપડ મારી લમણે 

Чરવોàવર મુકЫ દીધી હતી. બીજા શÅસે 

અ×ય કમ↓ચારીને થØપડ મારી Чરવોàવર 

બતાવી બધાને અંદર ધકыલી દીધા હતા. 

મિહલા કમ↓ચારી સિહત તમામને લોકર 

λમમાં બંધક બનાવી દીધા હતા.

સુરત

સુરતના ×યુ િસટીલાઇટ િવçતારમાં 

બે Чદવસ અગાઉ જયાંથી રોકડા 90 

લાખ λિપયાની ચોરી થઇ હતી તે 

િબàડર ગોપાલ ડોકાણીયાની વેçટન↓ 

ક×çĺÄશન નામની કіપનીની લેબર 

કોલોનીમાં રહъતા પરĬાંિતય કારપે×ટરъ 

ભેદી સંજોગોમાં ગળъ ફાંસો ખાઇ 

આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી ગઇ 

છъ.

શહъરના ×યુ િસટીલાઇટ રોડ 

Щçથત સે×ટ થોમસ çકвલની બાજુમાં 

આશЪ↓વાદ એçટъટમાં આવેલી વેçટન↓ 

ક×çĺÄશન કіપનીની ઓЧફસમાંથી 

બે Чદવસ અગાઉ રોકડા 90 લાખ 

λિપયાની ચોરી થઇ હતી. મ℮ઢા 

પર માçક પહъરъલા અને પગપાળા 

આવનાર બે ચોર િબ×દાçતપણે 

ļોઅરમાંથી ચાવી લઇ સેફ વોàટ 

ખોલી તેમાંથી રોકડ મǼા ચોરીને 

જઇ રΝા હોવાથી જાણભેદુની 

સંડોવણીની આશંકા વŵે પોલીસ 

તપાસ ચાલી રહી છъ. જે અંતગ↓ત ગત 

બપોરъ આશЪ↓વાદ એçટъટમાં વેçટન↓ 

ક×çĺÄશન કіપનીની લેબર કોલોનીમાં 

રહъતા અને કіપનીમાં કારપે×ટર 

તરીકы કામ કરતા અજીતકЮમાર 

ધમ↓રાજ િબંદ (ઉ.વ. 21 મૂળ રહъ. 

િવΖલપુર, ઇàહાબાદ, યુ.પી) એ 

બપોરъ 2 વાÆયાના અરસામાં કыબલનો 

વાયર પંખા સાથે બાંધી ફાંસો ખાઇ 

આપઘાત કરી લીધો હતો. λમ 

પાટ↓નર ઘરъ આãયો Óયારъ અજીતે 

ફાંસો ખાઇ આપઘાત કયા↓ની જાણ 

કરતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી 

અને ખટોદરા પીઆઇ તλણ પટъલ 

સિહતના અિધકારીઓ દોડી ગયા 

હતા. ઉ·ેખનીય છъ કы અજીતના 

આપઘાતના પગલે પાંડેસરા િવçતારમાં 

રહъતા તેના િપતરાઇ ભાઇએ ચોરી 

Ĭકરણમાં િબàડરъ માર મારી ફાંસીએ 

લટકાવી દીધાનો આΤેપ કયђ↓ હતો. 

જો કы પોલીસે ફોરъЩ×સક પોçટમોટ↓મ 

કરાãયું હતું. જેમાં તબીબોએ અજીતનું 

મોત ફાંસો ખાવાથી થયું હોવાનંુ 

જણાãયું હતું.

સુરત

ભાજપના રાજમાં નમ↓દ યુિનવિસ↓ટી કыÜપસમાં 

એબીવીપી કાય↓કરોને પોલીસે દોડાવી દોડાવીને 

માયા↓ હતા. પોલીસ વાઇસ ચા×સેલરની મંજૂરીથી 

આયોિજત ગરબા કાય↓ĝમમાં તૂટી પડી હોવાનો 

િવ˜ાથЪ↓ઓએ આΤેપ કયђ↓ હતો. ગુçસે ભરાયેલા 

િવ˜ાથЪ↓ઓએ ઉમરા પોલીસ çટъશનમાં જઇને 

નારાબાજી કરી હતી.

વીર નમ↓દ દિΤણ ગુજરાત યુિનવિસ↓ટી 

કыÜયસમાં િવ˜ાથЪ↓ઓએ એક Чદવસીય ગરબા 

કાય↓ĝમનંુ આયોજન સોમવારъ સાંજે કયુ↓ હતું. 

ભાજપની િવ˜ાથЪ↓ પાંખ અિખલ ભારતીય 

િવ˜ાથЪ↓ પЧરષદના નેતાઓ ગરબા કાય↓ĝમમાં 

ગયા હતા. કыÜપસમાં ક×વે×શન હોલ પાસે 

આવેલા Ġાઉ×ડમાં ગરબા માટъ સાઉ×ડ િસçટમ 

અન ેલાઇЧટѕગ િસçટમ ગોઠવવામાં આવી હતી. 

િવ˜ાથЪ↓ઓ ગરબા લઇ રΝા હતા તે દરિમયાન 

અચાનક ઉમરા પોલીસ Óયાં આવી પહ℮ચી 

િવ˜ાથЪ↓ઓને કાય↓ĝમ બંધ કરવાનું જણાãયું હતું.

તેથી, આરએસએસની ભિગની સંçથા 

એબીવીપીના િવ˜ાથЪ↓ નેતાઓએ દલીલ કરતાં 

જણાãયું હતંુ કы અમે વાઇસ ચા×સેલરની મંજૂરી 

લીધી છъ. ગરબા બંધ કરાવવા હોય તો વાઇસ 

ચા×સેલરને રજૂઆત કરો. િવ˜ાથЪ↓ઓએ કાય↓ĝમ 

બંધ રાખવાનો ઇ×કાર કરતા પોલીસ અને 

િવ˜ાથЪ↓ઓ વŵે ઘષ↓ણ થયું હતું. 

વાપી

૩૦મી ઓકટોબરના રોજ દા.ન.હવેલીમાં 

લોકસભાની પેટાચૂંટણીને લઇ િચĦ çપΓ થયંુ છъ. 

આ બેઠક પણ ચતુæકોણીય જંગ થશે. રાજકЫય 

પાટЪ↓ઓએ ઉમેદવારોનો ચૂંટણી Ĭચાર તેજ કરી 

જીત માટъ એડીચોટી જોર લગાવી રΝા છъ. મોહન 

ડેલકરના અપમુÓયુ બાદ ખાલી પડેલી બેઠક માટъ 

યોજાનારી પટેાચૂંટણીમાં બુધવારъ પĦકો ખ′ચવાના 

અંિતમ Чદન બાદ િચĦ çપΓ થઇ ગયું છъ. આ 

બેઠક પર કЮલ ૧૦ ઉમેદવારી પĦકો ભરાયા હતા. 

જે પૈકЫ લોકજન શિŪ પાટЪ↓ના ઉમદવાનું પĦક રદ 

અને ૩ ડમી ઉમેદવાર મળી ૪ પĦકો રદ કરાયા 

હતા. અને ૨ પĦકો પરત ખ′ચી લેવાયા હતા. હવે 

તા.૩૦મીના રોજ યોજાનારી ચૂંટણીમાં ભાજપના 

મહъશ ગાિવત, ક℮Ġેસના મહъશ ધોડી, િશવસેનાના 

કલાબેન ડેલકર (માજી સાંસદ çવ. મોહન 

ડેલકરના પ ી) અને ભારતીય ĺાયબલ પાટЪ↓ના 

ગણેશ બાબલુભાઈ ભુજાડા વŵે ચતુæકોણીય જંગ 

થશે. રાજકЫય પΤો પોતાના ઉમેદવારને જીતાડવા 

Ĭચારમાં લાગી ગયા છъ. 

ભાજપના શાસનમાં સુરતમાં ABVPના 

કાય↓કરોને પોલીસે દોડાવી દોડાવીને માયા↓

દા.ન.હવેલી લોકસભાની પેટાચૂંટણીનું 
િચĦ çપΓ થયું, ચતુæકોણીય જંગ થશે

વાઇસ ચા ેલરની મંજૂરીથી અાયાેિજત ગરબા કાયર્ક્રમમાં પાેલીસ તૂટી પડી

સુડાના 170 કરોડના 
ĬોજેÄટનું CM 

હçતે લોકાપ↓ણ અને 
ખાતમુહૂત↓ થશે

સુરત

ગજુરાતના મÅુયમĦંી ભપુ×ેĩ 

પટъલ પહъલીવાર સરુત આવી 

રΝા છъ. 15 ઓÄટોબરના રોજ 

મહાનગરપાિલકા અન ે સોડાના િવિવધ 

ĬોજÄેટના ખાતમહુતૂ↓ અન ે લોકાપ↓ણ 

કરવામાં આવશ.ે Чદવાળી પહъલા 15 

ઓÄટોબરના રોજ ગજુરાતના મÅુયમĦંી 

ભૂપ×ેĩ પટъલ સરુત આવીન ે મહાનગર 

પાિલકા અન ેસડુાના િવિવધ ĬોજÄેટના 

લોકાપ↓ણ અન ે ખાતમહૂતૂ↓ કરશ.ે સરુત 

મહાનગરપાિલકાના 74.95 કરોડના 

કામના લોકાપ↓ણ કરવામાં આવશ.ે Ëયારъ 

59.64 કરોડના િવિવધ ઝોનના ખાત 

મહુતૂ↓ કરવામાં આવશ.ે આ ઉપરાતં 

સરુત શહъરી િવકાસ સǼા મડંળના 35 

કરોડ λિપયાના કામોના ખાતમહુતૂ↓ 

કરાશ.ે મÅુય મĦંીપદનો સભંાâયા બાદ 

ભપુ×ેĩ પટъલ પહъલીવાર સરુત આવી 

રΝા હોય સરુત મહાનગર પાિલકા અને 

સડુા ˛ારા તમેના çવાગત માટъની તયૈારી 

શλ કરી દъવામાં આવી છъ.
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આણંદ : આણંદ િજ·ાના બોરસદ તાલુકાના 

ભાદરણીયા ગામે લગભગ ચાર વષ↓ પૂવ› ગરબા 

નીહાળી રહъલ યુવકો વŵે થયેલ તકરારમાં સાત 

જેટલા શÅશોએ ભેગા મળી એક ãયિŪ ઉપર 

હુમલો કરતા ગંભીર રીતે ઘવાયેલ યુવકનું કλણ 

મોત નીપËયું હતું. આ બનાવમાં આણંદની કોટ‼ 

ભાદરણીયા ગામના એક શÅશને તકસીરવાન 

ઠъરવી છ વષ↓ની સાદી કыદની સજાનો હુકમ 

સંભળાãયો છъ. Ëયારъ અ×ય છ યુવકોને શંકાનો 

લાભ આપી િનદђ↓ષ ઠરાવાયા હતા.

બોરસદ તાલુકાના ભાદરણીયા ગામે રહъતા 

Ĭકાશભાઈ રમેશભાઈ સોલંકЫ અને જયેશભાઈ 

ગત તા.૩૦મી સØટъÜબર, ૨૦૧૭ના રાĦીના 

સમુારъ ગામમાં ચાલી રહъલા ગરબા િનહાળવા 

ગયા હતા. વહъલી પરોઢના સુમારъ તેઓ ગરબા 

નીહાળવા બેઠા હતા Óયારъ ગામમાં રહъતા સંજય 

ઉફ⎯ ભીમો ઠાકોરભાઈ પટъલે Óયાં આવી અહỲ 

ગરબા જોવા કыમ બેઠા છો તેમ કહી જાિતવાચક 

અપશÚદો બોàયા હતા. દરÜયાન િચંતન 

Чકરણભાઈ પટъલ ધવલ ઉફ⎯ બોબો ભુપે×ĩભાઈ 

ઉફ⎯ રમેશભાઈ પટъલ, િપ×કыશ ઉફ⎯ જીગ્નેશ 

ઠાકોરભાઈ પટъલ, ઋÓવીક ઉફ⎯ તેજસકЮમાર 

અરિવંદભાઈ પટъલ, Чરકыન ઉફ⎯ બચુભાઈ 

સુરъશભાઈ પટъલ અને Чદપેશ ઉફ⎯ દીપો મનુભાઈ 

પટъલ Óયાં આવી ચઢ્યા હતા અને ઝઘડો કરી 

સંજય ઉફ⎯ ભીમો Ĭકાશભાઈ સોલંકЫનું ગળુ 

પકડી અ×ય આરોપીઓએ ભેગા મળી એક સંપ 

કરી જયેશભાઈને ઉચકЫને વરѕડાની Чદવાલ સાથે 

પછાડી ગડદાપાટુનો માર મારતા તેનું કλણ મોત 

નીપËયું હતું. 

બોરસદના હÓયા કыસમાં આરોપીને 
આણંદ કોટ‼ 6 વષ↓ની સજા ફટકારી
4 વષર્ પહેલા થયેલી તકરારમાં 7 શખ્સાેઅે હુમલાે કયાેર્ હતાે

વડોદરા

વડોદરા શહъરમાં ચકચાર 

જગાવનાર હાઈĬોફાઈલ દુæકમ↓ 

મામલે મુÅય આરોપી અશોક 

જૈનને સાથે રાખી પોલીસ 

તપાસ માટъ લોનાવલા, પૂના 

અને ગોવા રવાના થઈ હતી. 

હવે બુધવારъ તેને પરત લાવી તે 

પછી અમદાવાદ ધોલેરા અને 

પાલીતાણા ખાતે તપાસ અથ› 

લઇ જવાશે.

વડોદરાની ખાનગી 

યુિનવિસ↓ટીમાં ભણતી યુવતીએ 

પાવાગઢ ĺçટ મંЧદરના ĺçટી 

રાજૂ ભž અને જાણીતા CA 

અશોક જૈન સામે 19 સØટъÜબરъ 

ગોĦી પોલીસ çટъશનમાં 

દુæકમ↓ની ફЧરયાદ ન℮ધાવી 

હતી. આરોપી અશોક જૈનને 

સાથે રાખી પુનામાં તપાસ શλ 

કરવામાં આવી છъ. અશોક 

જૈન મુંબઈથી પુના ટъÄસીમાં 

ગયો હતો. 8 Чદવસ પુનામાં 

પેઈગગેçટ તરીકы રોકાયો હતો. 

અĦે ન℮ધનીય છъ કы અશોક 

જૈનની પાિલતાણામાંથી ધરપકડ 

કરવામાં આવી હતી. પોલીસે 

અશોક જૈનના Чરમા×ડ મેળવવા 

તેને કોટ↓માં રજૂ કયђ↓ હતો. 

કોટ↓માં Чરમા×ડના 11 મહǽવના 

મુˆાઓ રજૂ કરાતા કોટ‼ આરોપી 

અશોક જૈનના 16 ઓÄટોબર 

બપોરъ 3 વાÆયા સુધીના Чરમા×ડ 

મંજૂર કયા↓ હતા. Ëયારъ બીજો 

આરોપી રાજુ ભž ËયુЧડિશયલ 

કçટડી હъઠળ જેલમાં છъ.

વડોદરાનો હાઈĬોફાઈલ બળાÓકાર કыસ: 
પાલીતાણા સુધી તપાસનો રъલો પહ℮ચશે

વડોદરા

વડોદરામાં ×ય ુ સમાની ચદંન પાક↕ 

સોસાયટીમાં તજેસ પટъલ તનેા પ ી શોભનાબને 

અન ે6 વષЪ↓ય પĦુી કાãયા મકાનના ચોથા માળъ 

રહъતા હતા. Ëયારъ નીચનેા ભાગે તજેસભાઈના 

સસરા અને સાળા રહъતા હતા. તજેસભાઈ 

મોલમા ં નોકરી કરતા હતા. મંગળવારъ રાĦે 

તજેસભાઈ સતુા હતા Óયારъ તમેના પ ી અને 

પĦુી ગરબા રમી પરત આãયા હતા. મધરાત 

બાદ તજેસભાઈ એ જોયુ ંતો માતા-પĦુી જાગી 

શÄયા ન હતા. જથેી તઓેન ેશકંા પડતા સાળાને 

જાણ કરી હતી.

માતા પĦુીન ેતાÓકાલીક ખાનગી હોЩçપટલમાં 

સારવાર માટъ લઇ જવામા ંઆãયા હતા Ëયાં 

તઓેન ે ત જાહъર કરવામાં આãયા હતા. 

પોલીસ તપાસમાં તક મિહલાના ગળાના ભાગે 

ઇજાના િનશાન મળી આવતા શકંા વમળો સયા↓ 

હતા. વધમુા ં ઉѕદરનો Ħાસ નહỲ હોવા છતાં 

મકાનમાથંી ઉѕદરની દવા મળતાં પોલીસન ેશકંા 

ઉપજી હતી અન ેતજેસ તનેો ખલૂાસો કરવામાં 

ફસાયો હતો. શોભના અન ેતનેી પĦુી કાãયાના 

મોત નીપજતાં પોલીસે ફોરъЩ×સક િનæણાતોની 

મદદ લીધી હતી.બનંનેા શરીરમાં ઝરેી દવા 

હોવાનુ ં ખલૂતાં પોલીસ અન ે ફોરъЩ×સકની 

ટીમો તજેસના મકાનમાં ફરી વળી હતી. આ 

દરિમયાન ચોથ ે માળъ તજેસ રહъતો હતો તનેી 

ઉપરના દાદર પર કાટમાળમાંથી ઉѕદર મારવાની 

દવા મળી આવી હતી. પોલીસે ઉѕદરનો Ħાસ છъ 

કы કыમ તનેી તપાસ કરતાં આ મકાનમાં ઉѕદરનો 

Ħાસ હતો જ નહỲ તવેી માિહતી ખલૂી હતી. 

જથેી તજેસ પરનો શક વધુ મજબતૂ બ×યો હતો. 

પોલીસે વધુ તપાસ કરતાં તજેસ ે હÓયા કરી 

હોવાનો ઘટçફોટ કયђ↓ હતો. તજેસ કોઇ યવુતીના 

ચŨરમા ંપડયો હોવાની જાણ તનેા સાળાને પણ 

થઇ હતી.જથેી તનેા સાળા શલૈ×ેĩિસહંъ  બહъન 

શોભનાન ેતજેસના અફыરની વાત કરી હતી.આ 

મુ̂ ъ પિત-પ ી વŵે અવારનવાર તકરાર થતી 

હતી. જમેાં તજેસ એકતરફЫ Ĭમેમાં હોવાનું 

જાણવા મâયુ ંછъ.

વડોદરામાં એક તરફી ેમમાં પાગલ પિત દ્વારા પત્ની-પુ ીની હત્યા

વ·ભિવ˜ાનગર 

આણંદ િજ·ામાં મનોરોગીઓમાં િચંતાજનક 

રીતે વધારો થયો છъ. ૨૧મી સદીમાં çપધા↓Óમક 

યુગ, ભાગદોડયુŪ તણાવપૂણ↓ જỲદગી, લાગણીની 

શુæકતા, આÓમીયતાનો અભાવ, એકલતા, 

મગજમા રસાયણોનુ ઇન બેલે×સ, સંબંધોની 

ઔપચાЧરકતા જેવા કારણોને લઇને મનોરોગના 

દદЪ↓ઓમાં વધારો જોવા મળી રΝો હોવાનો 

મત િવશેષΦાોએ ãયŪ કયђ↓ છъ. જેમાં આણંદ 

િજ·ામા Ĭિતવષ↓એ ૩૨૫ દદЪ↓ઓનો ઉમેરો થતો 

હોવાનુ પણ િવશેષΦાો જણાવી રΝા છъ.  

માનવી દэિનક λટીન કામગીરી, સતત 

દોડધામ, લાગણીની જλЧરયાત, એકલતા, 

તણાવપૂણ↓ ઔપચાЧરક સંબંધો સિહતના કારણોને 

લઇને કયારъક મનની સમતુલા ગુમાવીને ગંભીર 

ЧડĬેશનમાં સરી પડી કы કયારъક આÓમહÓયા કરવા 

સુધી પહ℮ચી જાય છъ. Óયારъ આણંદ િજ·ામા 

ĬÓયેક વષ› સરકારી દફતરъ ૩૨૫ જેટલા દદЪ↓ઓ 

નોધાતા હોવાનુ ખુલવા પાÜયુ છъ. જોકы ખાનગી 

હોЩçપટલોમાં સારવાર મેળવતા કы ĺીટમે×ટ નહỲ 

મેળવતા દદЪ↓ઓનુ Ĭમાણ પણ િચંતાજનક રહъવા 

પાÜયુ છъ. જીવન આજે જેટયુગની ગિતએ આગળ 

વધી રЅ છъ. Óયારъ Ĵિમક વગ↓, ખેતĴિમકો, 

ગૃિહણીઓ, કમ↓ચારીઓ, રાજકારણીઓ, 

સમાજસેવકો, કોપђ↓રъટ ΤેĦના સીઇઓ તણાવĠçત 

અવçથામાં જીવી રΝા છъ. 

આણંદ િજ·ામાં મનોરોગીની સંÅયામા ં
િચંતાજનક વધારો : વષ› 325નો ઉમેરો

વડોદરામાં રોગચાળો 
તાવના 995 કыસ, Üયૂકોર 
માઇકોિસસથી 2ના મોત

વડોદરા

વડોદરા Üયકૂોરમાઇકોિસસના   કыસ 

ઘટી રΝા છъ.Óયારъ આજ ે એક  જ Чદવસમાં 

Üયકૂોરમાઇકોિસસના બ ે દદЪ↓ઓના મોત 

થતા તĦં દોડત ુ થઇ ગયુ ં છъ.આ બનં ે દદЪ↓ઓ 

લાબંાસમયથી સારવાર લઇ રΝા હોવાનુ ંજાણવા 

મâયુ ંછъ. 24 કલાકમા ંકોરોનાનો એક  પોિઝЧટવ 

કыસ આãયો છъ.Ëયારъ  Üયકૂોરમાઇકોિસસમના 

એકપણ નવા  કыસ આãયા નથી. કોરોના 

અન ે Üયકૂોરમાઇકોિસસનુ ં જોર ઘટી રЅં 

છъ.Üયકૂોરમાઇકોિસસના નવા પોિઝЧટવ કыસની 

સÅંયા બહ ુછъ.કыટલાક Чદવસ તો એકપણ નવો 

કыસ ન℮ધાતો નથી.સયાજી અન ેગોĦી હોЩçપટલમાં 

સારવાર લતેા બ ેદદЪ↓ઓના મોત થયા છъ. 

નЧડયાદના 7 ખેલાડીની 
આંતરરા∆ીય રમત 

વોટરપોલો માટъ પસંદગી
નЧડયાદ

નЧડયાદ : નЧડયાદના સાત ખેલાડીઓની 

આંતરરા∆ીય રમત વોટરપોલો માટъ 

પસંદગી થઇ છъ. ઓિલЩÜપકની વોટરપોલો 

રમતમાં રા∆ીય કΤાએ ગુજરાતની ટીમ 

તરીકы ગુજરાતનાં તમામ િજ·ામાંથી ૧૩ 

ખેલાડીઓની પસંદગી થઈ છъ. જેમાં નЧડયાદના 

સાત ખેલાડી સામેલ છъ. આંતરર∆ીય çતરъ 

ઓિલЩÜપક çપધા↓ની રમત વોટરપોલો માટъ 

નેશનલ લેવલની ગુજરાતની ટીમ માટъ 

ખેલાડીઓની પસંદગી થઇ હતી. તારીખ ૧૭મી 

ઓÄટોબરનાં રોજ રા∆ીય çતરની આ રમતની 

çપધા↓ બ′Æલોર ખાતે યોજાશે. જેમાં નЧડયાદના 

આ સાત ખેલાડી પણ ભાગ લેશે.
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પિતની ગૂગલ સચ↓ની 
િહçĺીથી ગુનાનો ભેદ ખૂàયો
વડોદરાઃ પોલીસની પૂછપરછ દરિમયાન  રડવાનો 
ઢ℮ગ કરતા તેજસ માટъ ખુદ સાસરીયાને પણ દયા 
આવી ગઇ હતી.પરѕતુ તેના મોબાઇલ ફોનની 
િહçĺીએ તેને ખુ·ો પાડી દીધો હતો. આખરъ ડીસીપી 
લખિધરિસંહ ઝાલાએ તેજસની મોબાઇલ િહçĺી 
ચેક કરી હતી. ગૂગલ અને યુ ટયૂબ પરની સચ↓ 
િહçĺી જોઇ પોલીસ ચ℮કЫ હતી.આ સચ↓ િહçĺીમાં 
રъટ Чકલર,ઝહર કૌન સા હોતા હэ..મોત કюસે હોતી 
હэ,હાઉ ટુ ગીવ ડેથ..રъટ Чકલર વોટ ઇફыÄટ ઓન 
મેન પોઇઝન..ધ રъટ Чકલર પોઇઝન..હાઉ ટુ Чકલ અ 
મેન િવથ પીલો.. જેવા િવષયો મâયા હતા.ડીસીપીએ 
આ િહçĺી બતાવતાં જ તેજસની આંખો પહોળી થઇ  
ગઇ હતી અને ગુનો કબૂલી લીધો હતો.
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કિયારાને હેમા માલિની સાથે પણ તેની સરખામણી સાથે સરખામણી થઇ રહી છે. 
એિ ઇન્ટરવયયૂમાં વાતચીત દરલમયાન વાત િરી િે હેમા માલિની સાથે મારી સરખામણી 
િરવી એ સારી વાત છે પરંતુ મારુ પોતાનું પણ એિ વયલતિતવ છે. કિયારાની પોસ્ટમાં 
હંમેશા તેની સરખામણી હેમા માલિની સાથે િરવામાં આવી છે, િોિોએ િહ્ં િે તે 
કિયારા ડ્ીમ ગિ્લ સાથે મળતી આવે છે. 

કિયારાએ આ લવશે વાત િરતા િહ્ં િે, હેમાજી સાથે સરખામણી 
િરવામાં આવે તે મારા મા્ટે સનમાનની વાત છે. હું ખયૂબ ખુશ છું પરંતુ 
સાચું િહું તો િોમ્પ્િમેન્ટ હંમેશા લવલચત્ર િાગયું છે. ખબર નહી આની 
પર િેવી રીતે કરએક્ટ િરું. પરંતુ મારું એિ અિગ જ વયલતિતવ છે. હું 
જેવી દેખાઉ છું, મને તે પસંદ છે.

મની લ�ોન્ડરિગં કોસમ�ં ન�ોિ� અનો જોકલીનનો EDનું તોડંુ
એિ પછી એિ બોિીવુડ સ્ટાસ્લ પર મુશિેિીનો વાદળ ઘેરાઇ 

રહ્ા છે. જયાં એિ તરફ શાહરુખનો પુત્ર આય્લન ખાન ડ્ગસના 
િેસમાં ફસાયેિો છે. તો ઘણા સ્ટાસ્લ 
મની િોનડકરંગ િેસમાં ફસાઈ રહ્ા 
છે. તાજેતરમાં, ED એ સુિેશ 
ચંદ્રશેખર િેસમાં બોિીવુડ અલિનેત્રી 
જેિિીન ફના્લનડીઝ અને નોરા ફતેહીને 
સમનસ મોિલયા છે. જયાં જેિિીન 
ફના્લમનડસની આ િેસમાં બીજી વખત 
પયૂછપરછ િરવામાં આવી રહી છે. પયૂછપરછમાં જોડાવા મા્ટે 
ગઈિાિે એમ્ટીએનએિ ખાતે ઇડી ઓકફસમાં બોિાવવામાં 

આવયા છે. તો નોરાને આ પ્રથમ સમનસ છે. ઇડીના 
અલિિારીઓના જણાવયા અનુસાર, નોરા િેનદ્રીય એજનસીની 

પયૂછપરછમાં સામેિ થશે િે નહીં તે 
હજુ નક્ી નથી. સુિેશે જેિિીન અને 
નોરાને જેિની અંદરથી િાવતરું 
િરીને ફસાવવાનો પ્રયાસ િયયો 
હતો. સુિેશ ચંદ્રશેખર અને 
તેની િલથત પત્ી અલિનેત્રી 
િીના પાિ લતહાર જેિની 

અંદરથી 200 િરોડ રૂલપયાની ઉચાપત િરવા 
બદિ જેિમાં બંિ છે. 

હેમાજી સાથે સરખામણી િરવી 
સારી, પરંતુ મારું પોતાનું પણ એિ 
વયલતિતવ છે: કિયારા અડવાણી

આર્યનનો જેલવાસ લંબારો 
જામીન અરજી પર ચુકાદો  
20 ઓક્ોબર પર મોકૂફ

મુંબઈ : બોલીવૂડના સુપરસ્ાર શાહરૃખ ખાનના 
પુત્રઆર્યન ખાનની જામીન અરજીની પર આદેશ 
૨૦  ઓ્ોબર પર મોકૂફ રાખવામાં આવરો હોવાથી 
આર્યનનો જેલવાસ લંબારો છે. વવશેષ એનડીપીએસ 
કો્્યના જજ વી. વી. પા્ીલે બન્ે પક્ષની જોરદાર 
દલીલો સાંભળરા બાદ સુનાવણી ગુરુવાર પર રાખી 
છે. એનસીબીએ દાવો કરયો છે કે તેમને આર્યન 
ખાનની વલંક કેફી દ્રવરના ગેરકારદે પ્ાવતિ અને 
વવતરણ સાથે હોવાનું જણારું છે. આર્યન ખાને 
ડ્રગસનો સ્ોત મેળવરો હતો. અને વવદેશમાં કે્લાંક 
લોકોના સંપક્કમા ંહતો. જેઓ આંતરરાષ્ટીર ડ્રગ 
ને્વક્કનો ભાગ છે. વોટસએપ  ચેટસસ પરની 
જણારું છે કે આર્યનના મો્ા પ્માણમાં વવદેશી 
હાડ્ય કેફી દ્રવર મા્ે નાગરરકો સાથે સંપક્કમાં હતો. 
આર્યનને શુક્રવારની આથ્યર રોડ જેલમાં રખારો છે 
અને તે હાલ અદાલતી કસ્ડીમાં છે. 



તાજેતરમાં પન્ડોરા પેપર્સમાં ૧૪ કંપનીના 
લાખડો દસતાવેજ લીક થતાં કર્સભેદી વવસ્ડોટ 

થયડો છે. આ રાથે જ દુવનયાભરના પડોવલટટશયનડો, 
અબજોપવતઓ અને અનય ક્ેત્રની નામી હસતીઓ 
ટેકર બચાવવા માટે કેવા-કેવા પેંતરા કરે છે, કેવા-
કેવા ગતક્ાં કરે છે, કઈ રીતે ટેકર હેવનરનડો 
ઉપયડોગ કરે છે તે બહાર આવયું. તેમાં ભારતની 
૩૦૦ જેટલી હસસતઓના નામ છે. આવનારા 
ટદવરડોમાં વધુ નામનડો ધમાકડો થઈ શકે છે. 
પેન્ડોરાના બડોકરમાંથી નીકળેલા કાગળીયામાંથી 
જારવા મળયું છે કે, ટેકર ચડોરી માટે દેશ-વવદેશમાં 
૨૯,૦૦૦ કંપનીઓ અને ટ્રસટ સથાપવામાં 
આવયા છે. વવવવધ દેશના વેપારીઓ, નેતાઓ, 
ઉદ્ડોગપવતઓ, ખેલા્ીઓ અને કલાકારડોએ 
છુપાવેલા ધનને એકરપડોઝ કરવાનું પરાક્રમ 
ઈનટરનેશનલ કડોનરડોટટ્સયમ ઑ્ ઇનવેસસટગેશન 
જન્સવલઝમ દ્ારા કરાયું છે. અતયાર રુધીની આ 
રૌથી મડોટી વૈવવિક તપાર છે. જેમાં ૧૪૦ મીટ્યા 
હાઉરે ભાગ લીધડો હતડો. ૬૪ લાખ દસતાવેજ, 
૩૦ લાખ તરવીર, ૧૦ લાખ ઇમેઇલ અને પાંચ 
લાખ સપ્ે્શીટર તપારવામાં આવી રહી છે. 

જેમાં કરચડોરડોમાં અવનલ અંબારી, નીરવ 
મડોદીની બહેન ટકરર મજુમદાર, રવચન તેં્ુલકર 
રવહત અનેક મડોટા-મડોટા નામ છે. પનામા 
કૌભાં્ બહાર આવયા પછી ધનકુબેરડોએ પૈરા 
છુપાવવાની મડો્ર ઓપરેન્ી બદલી નાખી છે. 
રવચન તેં્ુલકરે પનામા પેપર્સ લીક થયાના ત્રર 
જ મવહનામાં વરિટટશ વવજ્સન આઈલેન્માં પડોતાની 
વહસરેદારી વેચી નાખી હતી. હવે, કરચડોરડો 
વવદેશમાં શેલ કંપની સથાપવાને બદલે એકથી 
વધારે ટ્રસટ સથાપીને તેમાં પૈરા છુપાવી રહ્ા છે.  
જેમાં ભારતના કરચડોરડો એકલા નથી. રવશયા, 
અમેટરકા, મેસકરકડો રવહત ૧૩૦ દેશડોના ધવનકડો 
પર આ જ કારભાર કરે છે. જો્્સનના રાજા, યુક્રેન, 
કેનયા અને ઈકવા્ડોરના રાષ્ટ્રપવત, ચેક ટરપસ્લકના 
પ્ધાનમંત્રી અને વરિટનના પૂવ્સ પ્ધાનમંત્રી ટડોની 
્લેયરનું પર નામ તેમાં રામેલ છે.

કમરેકમ ૩૫ દેશના રાષ્ટ્રપવતઓનું નામ ટેકર 
ચડોરીમાં લેવાઈ રહ્ં છે. આ ઉપરાંત ૧૦૦૦ 
એવી વવદેશી કંપનીઓ જે ૩૩૬ મંત્રીઓ, 
નેતાઓ અને રરકારી અવધકારીઓ દ્ારા ઊભી 
કરવામાં આવી છે તેનડો ઉલ્ેખ પર પેપર્સમાં 
કરાયડો છે.   પેન્ડોરા પેપર્સમાં બહાર આવયું છે 
કે, પનામાની વલગલ ્મ્સ એલકડોગડોલની મદદથી 
કમરેકમ ૩,૯૨૬ બડોગર કંપનીઓ સથાપવામાં 
આવી છે. આ બાબતમાં વવવવધ બેનકડોએ પર 
મદદકતા્સની ભૂવમકા ભજવી છે. અમેટરકાની બેનક 

મડોગ્સન સટેનલીએ વરિટટશ વવજ્સન આઈલેન્માં 
૩૧૨ કંપનીઓની સથાપના કરાવી છે. વરિટનના 
મહારારી એવલઝાબેથની આવક તેમની ખાનગી 
એસટેટ ્ચી ઓ્ લેનકેસટરના માધયમથી થાય 
છે. આ કંપનીએ બમુ્સ્ા અને કેમન દ્ીપ ઉપર 
૧ કરડો્ પાઉન્નું ગેરકાયદે રડોકાર કયુું છે.  
અમેટરકાની રુપ્વરદ્ધ ગાવયકા મે્ડોનાએ મેટ્કલ 
રપલાય કંપનીમાં રડોકાર કરીને ટેકર 
ચડોરી કરી છે. અવભનેત્રી કાયરા 
નાઈટલીએ જરસીની એક કંપનીમાં 
પૈરા છુપાવયા છે. અઝરબેઇજાનના 
રાષ્ટ્રપવતના પટરવારે વરિટનમાં ૪૦ 
કરડો્ ્ડોલરની રંપવતિ છુપાવી છે.

ધવનકડો પૈરા છુપાવા માટે ટેકર હેવનરમાં 
એક ્્બા કંપની ઊભી કરે છે.  એ કંપની થકી 
બીજી કંપની અનય દેશમાં બનાવે છે અને તે કંપની 
થકી ઇસ્છત ક્ેત્રમાં રડોકાર કરે છે. જેના કારરે 

અરલમાં કડોના પૈરા છે અને કડોને રડોકાર કયુું છે તે 
ખબર પ્તી નથી. વરિટનમાં નામ છુપાવી શકાય 
એવી ઑ્શડોર કંપની બનાવવી રૌથી રહેલી 
છે. તેનું કારર એ છે કે તયાં કાયદામાં રુવવધા 
રૂપી વછં્ા રહેલા છે. અમુક કંપનીઓનું કામ 
જ ઑ્શડોર કંપની બનાવવાનું હડોય છે. આના 
માટે તે પૈરા લે છે. દુવનયાભરમાં ૫.૬ વટ્રવલયન 

્ડોલરથી લઈને ૩૫ વટ્રવલયન ્ડોલર રુધીની રકમ 
એટલે કે અંદાજે રૂ. ૨૭૦૦ લાખ કરડો્ જેટલી 
રકમ ઑ્શડોર કંપનીઓમાં રંતા્વામાં આવેલી 
હડોવાનડો અંદાજ છે.

આ એ જ પૈરા છે જેના ૩૦ ટકા પર ટેકર 
રૂપે ચૂકવવામાં આવે તડો દુવનયાના કરડો્ડો ગરીબડોને 
ઘર મળી જાય, કરડો્ડોને નડોકરી મળી જાય, અનાજ 

મળી જાય, વશક્ર મળી જાય અને 
દવા મળી જાય. છેલ્ા રાત વર્સમાં 
ટ્નર એન્ ્ાઈલર, પેરે્ાઈઝ પેપર્સ, 
પનામા પેપર્સ, લકર વલકર, પેન્ડોરા 
પેપર્સ એમ એક પછી એક ધ્ાકા 

થયા છે પર દુવનયાના દેશડોએ તેમાંથી ધ્ડો લઈ 
આવું થતું અટકે એ માટેની કડોઈ વયવસથા ઉભી 
કરી નથી.  આ પેપર્સ આઈલેન્, પનામા, બેવલઝ, 
રાયપ્ર, રંયુક્ત આરબ અવમરાત, રીંગાપડોર 
અને સવીતઝલલેન્ની ૧૪ કંપનીમાંથી લીક થયા 

છે. વવદેશડોમાં ૯૫ હજાર જેટલી બડોગર કંપનીઓ 
સથાપીને ટેકર છુપાવવામાં આવયડો છે. 

ઇનટરનેશનલ કનરડોટટ્સયમ ઓ્ ઇનવેસસટગેટટવ 
જના્સવલસટર (આઇરીઆઇજે)એ એક કરડો્ 
૨૦ લાખ દસતાવેજોની એક વર્સ રુધી તપાર 
કરીને આ ખુલારડો કયયો છે. હકીકતમાં પનામા 
પેપર્સના ખુલારા બાદ ધનકુબેરડોએ પડોતાની 

રંપવતિ છુપાવવા માટે નવા રસતા શડોધી લીધાં છે 
જે અંગેની જારકારી પેન્ડોરા પેપર્સમાં આપવામાં 
આવી છે.  આઇરીઆઇજેના દાવા અનુરાર 
દુવનયાના અનેક ઉદ્ડોગપવતઓ વવદેશડોમાં ટ્રસટ 
સથાવપત કરી રહ્ાં છે જેથી પડોતાના નારાને જુદાં 
જુદાં વહસરામાં વહેંચીની રરકારની નજરડોમાંથી 
બચાવી શકે. જેમાં ભારત, રવશયા, અમેટરકા 
અને મેસકરકડોરવહત અનેક દેશડોના ૧૩૦ 
અબજોપવતઓ રામેલ છે. આ દસતાવેજોમાં 
ઓછામાં ઓછા ૩૫ વત્સમાન અથવા ભૂતપૂવ્સ 
રાષ્ટ્રાધયક્ડોના નામ રામેલ છે.  

આઇરીઆઇજેનું કહેવું છે કે ધનકુબેરડો 
દુવનયાના દરેક ભાગમાં રવક્રય છે. અમેટરકા 
રવહત દુવનયાના રૌથી શ્ીમંત દેશડોની આવથ્સક 
રાજધાનીઓ આમાં રામેલ છે. પેન્ડોરા પેપર્સ 
બહાર આવતા ્રી વખત ઑે્શડોર કંપનીઓ 
અને ટેકર હેવન દેશડો જેવા નામ ચચા્સમાં આવયાં 
છે.  ટેકર હેવન એવા દેશને કહેવામાં આવે છે 
જે રાજકીય અને આવથ્સક રીતે સસથર માહડોલમાં 
વવદેશી વયવક્તઓ કે કડોપયોરેટરને રાવ નજીવા 
ટેકરના દરે રડોકાર કરવાની રગવ્ કરી આપે છે. 
આવા દેશડોમાં આવક ઉપર કડોઇ પ્કારનડો ટેકર 
લાગતડો નથી. વળી, આવા દેશડોમાં ટેકર રંબંધી 
લાભ ઊઠાવવા માટે એ દેશમાં રહેવાની કે ન તડો 
એ દેશમાં વબઝનેર ઓપરેટ કરવાની જરૂર પ્ે 
છે. કડોઇ બીજા દેશમાં રહેતાં અને બીજે કયાંય પર 
વેપાર કરતા લડોકડો પર આવા દેશડોની બેંકડોમાં પૈરા 
રાખી શકે છે. સવીટઝલલેન્, હોંગકોંગ, મડોરેવશયર, 
મડોનાકડો, પનામા, બહામાર, એન્યડોરા, બમૂ્સ્ા, 
વરિટીશ વવજ્સન આઇલેન્ડર, કેમેન આઇલેન્ડર, 
ચેનલ આઇલેન્ડર, કૂક આઇલેન્, વલંકેસટાઇન 
બેલીઝ જેવા દેશડો ટેકર હેવન દેશડોની યાદીમાં 
આવે છે. 

ભારત રરકારે અગાઉ કહ્ં હતું કે પનામા 
પેપર્સ અને પેરે્ાઇઝ પેપર્સમાં જેમના નામ બહાર 
આવયાં છે તેમની તપાર થઇ રહી છે. પરંતુ 
પનામા પેપર્સ અને એ પછી પેરે્ાઇઝ પેપર્સમાં 
જેમના નામ બહાર આવયાં હતાં તેમની વવરુદ્ધ 
કડોઇ કાનૂની કાય્સવાહી થઇ હડોવાનું જારમાં નથી.

ખરેખર તડો ભારતમાં એવડો કાયદડો જ નથી 
જે રાવબત કરે કે આવા રડોકાર કાયદેરર છે કે 
ગેરકાયદે. ભારતમાં ્બલ ટેકરેશનલ અવડોય્નર 
એગ્ીમેનટ છે. જે અંતગ્સત એવા દેશડો જયાં 
ભારતની રરખામરીમાં ટેકર રેટ ઘરડો ઓછડો છે 
તયાં કંપનીઓ અને કડોપયોરેટરમાં ઇનવેસટ કરનારા 
લડોકડો ટેકર રેવર્ેનરી રટટ્સટ્કેટનડો ઉપયડોગ કરીને 
કાયદેરર રીતે ટેકર છૂટનડો લાભ લઇ શકે છે. 

દુનિયાભરિા શ્રીમંત લાોકાો ટોક્સ હો વિ ગણાતા દોશાોમાં માોટાપાયો ગુપ્ત રરીતો રાોકાણમાં વ્યસત

કર ચાોરરી માટો દુનિયાિા અિોક ધનિકાો દ્ારા દોશ-વવદોશમાં 
29,000 કંપિરીઅાો અિો ટ્રસ્ટ સ્થપાઈ ગયા, પનાોરા  

પોપર્સમાં 300થરી વધારો ભારતરીયાોિા િામ રામોલ

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

પનરામરા બરાદ પેન્ડોરરા ઃ કંપની-ટ્ર સટડો કરચડોરીનરા ઠેંકરાણરા
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તહવેાર આવતા જ લોકો શોપિગં 
શરૂ કર ે છ.ે જેમા ં લોકો મોટ ે ભાગે 
ઓનલાઈન શોપિંગ કરે છે કારણકે 
તમેા ં ઘણી આકપ ષ્િત ઓફર હોય છે. 
િરતં ુબસેટ ઓફર જોવાની સાથે ઘણી 
સાવચતેી િણ રાખવી ખબૂ જ જરૂરી 
છ ે નપહતર તમ ે સાયબર ફ્ોડ ના 
પશકાર બની શકો છો.

હાલની એક ઘટના મજુબ સાયબર 
ફ્ોડના પશકાર બનલેા વયપતિ િર ન 
કોઈ કોલ આવયો કે ન એણ ે કોઈને 
િાસવડષિ આપયો હતો િરતુ ં તનેા 
એકાઉનટ માથંી લાખો રૂપિયા ઉિડી 
ગયા. જેમા ં ઓનલાઈન શોપિગં 
ટ્ાન્શેન થયુ ં હતંુ. આ ઘટના 
પબહારના ગોિાલગંજની છે. જમેાં 
12 દિવસમા ં 62 લોકો સાયબર ફ્ોડ 
ના પશકાર બનયા છ.ે સાયબર ઠગ 
કરનારાઓ રોજ અવનવા ઉિાય 

અજમાવ ેછે. િહેલા તઓે આધાર લીંક 
કરવાના બહાને લોકોન ે કોલ કરતા 
હતા અથવા તો ડબેીટ કાડષિ એકસિાયર 
થઈ ગયો છે એવુ ં જણાવીન ે લોકો 
િાસથેી એકાઉનટની માપહતી લઈ લેતા 
હતા. િછી એકાઉનટ માથંી રૂપિયા 
ઉિાડી લતેા હતા. િરતુ ં આ ઘટના 
મજુબ કોઈ OTP ક ે કોલ વગર જ 

લાખો રૂપિયા ઉિડી ગયા.
એક કસે મજુબ ભોગ બનલેા 

વયપતિના ક્ડેીટ કાડષિ માથંી OTP 
વગર 70 હજારની ઓનલાઈન 
શોપિગં થઈ ગઈ. બેંક તરફથી તનેે 
મસેજે મળયા મજુબ આ ઓનલાઈન 
શોપિગં ફ્ોડ ગડુગાવંમા ં થયો હતો. 
બીજા કસે મા ં એક વખત 76 હજાર 

અન ે બીજી વખત 25 હજાર એમ 1 
લાખ થી વધ ુઅન ેત્ીજા કસે મા ં67 
હજાર થી વધનુો ઓનલાઈન શોપિગં 
ફ્ોડ થયો હતો. તમામ કસેની માપહતી 
મળતા સાયબર ક્ાઈમ ડીિાટષિમનેટ એ 
ભોગ બનલેા લોકો િાસથેી માપહતી 
લઈન ેકાયષિવાહી શરુ કરી છ.ે

એક સાયબર એકસિટષિ તરીક ેમારી 
સલાહ છ ેક ેઆિણા ફોન નબંર બેંક 
એકાઉનટ, આધાર કાડષિ તથા આઇડનેટી 
કાડષિ સાથ ેએમ ઘણી રીત ે પલંક થયલેા 
હોય છ.ે તથેી ડબેીટ/કે્ડીટ કાડષિ અગંનેી 
માપહતી કોઈ િણ વયપતિન ે આિવી 
ન જોઈએ. ઓનલાઈન શોપિગં કરતી 
વખત ે િણ ધયાન રાખવુ ં ક ે આિણે 
જ-ેત ેવબેસાઈટ િરથી શોપિગં કરીએ 
છીએ એ વબેસાઈટ ટ્સટડે છ ેક ેનપહ 
અન ેલોભામણી જાહરેાતોમા ંન આવવું 
જોઈએ.  

  @beinghumanmj

ઓનલાઈન શોપિંગ ફ્ોડ
મારા તે જીવતરની લીલીછમ ડાળખી પર

પંખી બેઠું ને ખરુું પાન...
લાગણીનાં પૂર કંઈ ધસમસતાં એવાં 

આવરાં,
ડૂબરું હદરનું જહાજ.

બાંધીને પ્રિતડી જોરું કે જગમાં
સંબંધોની નીપ્ત છે આજ.

અમને તો પાનખર ભાવી, ને ના જામરું
વસંતે આ ભમરાનું ગાન.

આંસુનાં ફોરાંની ભીનાશે સીંચી પણ
મારી આ ડાળખી સૂકાઈ.

સંબંધો બંધારા, બંધારા બંધન કંઈ
પુષપોની પાંદડી પ્બડાઇ.

બંધનની બેડીઓ તૂટતાં ફરી થાશે
પાંદડાનો લીલોછમ વાન.

કવપ્રત્ી : પ્હના મોદી
શીર્ષક : સંબંધ

ઇન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્ેસીસ યંગ જરરેશરમાં હડો્ટ ફેવરર્ટ છે. 
તેરે પહેરીરે સ્ટાઇલિશ િુક મેળવી શકડો છડો ઈનન્યર 
અરે વેસ્ટર્ન િુકરું ફયયૂઝર એ્ટિે ઇન્ડો વેસ્ટર્ન. 
ઇન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્ેસીસ આજકાિ યંગ જરરેશરમાં 
હડો્ટ ફેવરર્ટ છે, કારણ કે ઇન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્ેસીસ 
યુલરક અરે વધારે આરકકિષત િાગે છે. દરેક 
વયલતિ ર્ફરન્ટ કપ્ાં પહેરવારું પસંદ કરે છે  
જેથી તે િડોકડોમાં આકષ્નણરું કેનદ્ર બરી શકે. 
તહેવારમાં ટ્ેર્શરિ ર પહેરવું હડોય તડો ઇન્ડો વેસ્ટર્ન 
પહેરીરે સ્ટાઇલિશ િુક મેળવી શકડો છડોે. કેવા 
પ્રકારરું ફયયૂઝર કરીરે સ્ટાઇલિશ િુક મેળવી 
શકાય એ જાણીએ. 

ધોતી સકટ્ષ સાથે નેટ જેકેટ
ધડોતી પે્ટર્નરડો આજે ટ્ેન્ ચાિી રહ્ડો છે. ધડોતીરી 
સાથે મેળ ખાતા રંગરું ર્ઝાઇરર ્ટડોપ પહેરી શકડો. 
આ ્ટડોપ બહુ િાંબું કે બહુ ્ટયૂંકું ર હડોવું જોઇએ. કમર 
સુધીરું હડોય તડો બેસ્ટ. એરા ઉપર રે્ટ જેકે્ટ પહેરી 
િડો. રે્ટ જેકે્ટ અવેિેબિ ર હડોય તડો તમે કડોઇપણ 
જેકે્ટ પહેરી શકડો. ધડોતીમાં ર્ફરન્ટ પે્ટર્ન અરે 
ર્ઝાઇર ઉપિબધ છે. પિેર અરે લપ્રન્ટે્ તમરે 
ગમે એ પ્રકારરી ધડોતી પસંદ કરડો. આ ઇન્ડો 
વેસ્ટર્ન ડ્ેસમાં તમે ફેશરપરસત િાગશડો. 
ધડોતીમાં કમફ્ટટેબિ પણ રહેશડો.  

પલાઝોની સાથે ક્ોપ ટોપ
પિાઝડો આજરી મારુરીઓમાં ઇર ટ્ેન્ 

છે. પિાઝડોમાં યુવતીઓ કમફ્ટટેબિ 
રહે છે. સામાનય રીતે પિાઝડો સાથે 
કુરતી પહેરાતી હડોય છે. પણ યુલરક 
િુક મેળવવા મા્ટે પિાઝડોરી સાથે 
કુરતી પહેરવારે બદિે લપ્રન્ટે્ 
િડોનગ શ્રગ કે િડોનગ જેકે્ટ પહેરી 
શકડો છડો. જેમાં ક્ડોપ ્ટડોપ અરે 

પિાઝડો વધારે સુંદર િાગે છે. આ 
ફયયૂઝર સુંદર પણ િાગશે અરે તમરે 
પહેરવારી મજા પણ આવશે.  

ઇનડો વેસટન્ષ જમપસૂટ
ઇન્ડો વેસ્ટર્ન જમપસયૂ્ટ ઇનન્યર વેર અરે 
વેસ્ટર્ન વેર બંરેમાં ઉપિબધ છે. તમે 
જમપસયૂ્ટમાં વેસ્ટર્ન જમપસયૂ્ટ પહેરતી અરેક 
છડોકરીઓરે જોઈ હશે, કારણ કે વેસ્ટર્ન 
જમપસયૂ્ટમાં તે આકષ્નક િાગે છે, પરંતુ 
તહેવારમાં વેસ્ટર્ન જમપસયૂ્ટરે બદિે 
ઇનન્યર જમપસયૂ્ટ પહેરવારું પસંદ 

કરડો.

પલેન પલાઝો સાથે  
રફલ ટોપ

તમારા મરગમતા કિરરડો પિેર પિાઝડો 
િડો. તેરી સાથે મેળ ખાતા રંગરું રફિ 
્ટડોપ પહેરડો. સામાનય રીતે આપણે રફિ 
્ટડોપ લજનસ સાથે પહેરતા હડોઇએ છીએ 
અરે પિાઝડો સાથે િોંગ કુરતી પહેરીએ 
છીએ, પરંતુ તહેવારમાં અરડોખડો િુક 
મેળવવા આ પ્રકારરા લમકસ એન્ મેચ 
આઉ્ટરફ્ટ પહેરડો. તમે ર્ફરન્ટ અરે 
આકષ્નક િાગશડો.  

એમબ્ોઇડરી જેકેટ  
સાથે લોંગ ટોપ

આજકાિ એમબ્ડોઇ્રી જેકે્ટ ફેમસ 
છે. તેરે કડોઇપણ ડ્ેસ, ્ટડોપ કે કુરતી 
સાથે પહેરી શકાય છે. ્ેલરમ લજનસરી 
સાથે િોંગ ્ટડોપ પહેરડો અરે એરી સાથે 
એમબ્ડોઇ્રી જેકે્ટ. લમરર વકકિ કયુું 
હડોય એવાં જેકે્ટ પણ મળે છે, એ પણ 
ટ્ાય કરી શકડો. આ ફયયૂઝર તમરે 
પરફેક્ટ િુક આપશે.  

વેસ્ટર્ન ડે્સીસ અરે તેરું ફ્યૂઝર મચાવશે ધયૂમ
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- લરયલમત રારરયેળ પાણી પીઓ. 
રારરયેળ પાણીમાં એવા એનઝાઈમસ 
હડોય છે જે પાચરલક્યારે સારી 
રાખે. વળી રારરયેળ પાણી પીતા 
રહેવાથી તમારં પાચરતંત્ર હાઈડ્ે્ટે્ 
રહેશે.  

- સવારે રરણા કડોઠે એક કપ 
જીરારું પાણી પીવારું રાખડો. 
તેમાં એનન્ટસેનપ્ટક ગુણ હડોવાથી 
આંતર્ાંમાં કડોઈ બેક્ટેરરયા 
વગેરેરડો ચેપ હશે તડો દયૂર થશે. 
જમયા પછી ચપ્ટી અજમડો ખાવાથી 
પણ આવડો જ િાભ થશે. 

- રદવસમાં બે વખત એક વા્ટકી 
ભરીરે દહીં ખાવાથી પાચર સરખું 
થઈ જશે. પે્ટરી સમસયાઓ ધીમે 
ધીમે દયૂર થઈ જશે. દહીંમાં ચપ્ટી 
મીઠું અરે કાળા મરીરડો ભયૂકડો 
રાંખીરે િેવાથી અનય સમસયા પણ 
રહીં થાય. 

- રડોજ જમતાં જમતાં એક ગિાસ 
પાણીમાં એક ચમચી સફ્રજરરડો 
સરકડો રાંખીરે પીવાથી પે્ટ ભારે 
ભારે રહીં િાગે. 

- જમતાં પહેિાં આદુંરડો એક ઇંચરડો 
્ટુક્ડો ચાવીરે ખાવાથી પાચર 
સુવાંગ થઈ જશે. રાત્રે સયૂતી વખતે 

એક ગિાસ દયૂધમાં એક ચમચી 
સયૂંઠ પાઉ્ર રાંખીરે પીવાથી પણ 
પાચરમાં િાભ થશે. 

- ભડોજરરી સાથે તાજા ફ્ુદીરારી 
ચ્ટણી ખાવારું રાખશડો તડો પે્ટરે 
િગતી સમસયાઓ દયૂર થઈ જશે. 
ઉપરાંત બીિીરું શરબત રડોજેરડોજ 
એક કપ પીવાથી પણ પાચરતંત્ર 
સુધરી જાય છે અરે પે્ટરી 
સમસયાઓ દયૂર થઈ જાય છે. 

- રડોજ જમયા પછી મડોસંબી કે 
રારંગીરડો જયયૂસ અથવા િીંબુ પાણી 
િેવારું રાખડો. તેથી લિવર સુધરશે 
અરે પાચરમાં ફયદડો થશે.

પેટમાં વારંવાર ગરબડ થાર છે 
અપનાવો આ ઘરગથથુ નુસખા મેકઅપ કરતી વખતે અ� ભૂલ ન કરશ�ે

વારંવાર ફેસ વોશ : મેકઅપ કરતાં પહેિાં ચહેરડો 
સવચછ કરવડો જોઇએ, પરંતુ વારંવાર ચહેરડો ધડોવાથી 
તમારા ચહેરારી ભીરાશ રાશ પામશે તથા નસકર શુષક 
થઇ જશે. પરરણામે મેકઅપ સારડો િાગવારે બદિે ડ્ય 
ડ્ાય િાગે છે. તેથી મેકઅપ કરતાં પહેિાં એક જ વખત 
ફેસવડોશથી ચહેરડો સાફ કરવડો જોઈએ.  
શુષક તવચા પર ન કરો મેકઅપ : મેકઅપ કયારેય 
ડ્ાય નસકર પર ર કરવડો જોઇએ. 
શુષક ચહેરા ઉપર મેકઅપ 
કરવાથી તમારા ચહેરારડો 
લરખાર રાશ પામે છે તેથી 
મેકઅપ કરતાં પહેિાં ચહેરા 
ઉપર મડોઇૃરાઇઝર જરૂર િગાવડો. 
નસકરમાં મડોઇૃરાઇઝર ઊતરે પછી 
ચહેરા પર મેકઅપ કરડો. જેમરી 
તવચા શુષક છે તેમણે તવચારે 
અરુરૂપ મેકઅપરી પસંદગી 
કરવી જોઇએ. વધારે પ્તું 
ફાઉન્ેશર િગાવવારું ્ટાળવું 
જોઇએ.  
ઓછા પ્રકાશમાં મેકઅપ ર કરડો : મેકઅપ કરીએ તયારે 
પ્રડોપર પ્રકાશ ચહેરા ઉપર પ્વડો જોઇએ. રહીંતર ચહેરા 
ઉપર કયાંક વધારે અરે કયાંક ઓછડો મેકઅપ િાગી 
જાય છે.
ખોટી રીતે કનસીલર લગાવવું : મલહિાઓ ચહેરા 
પરરા ્ાકકિ સકકિિ અરે ધબબા છુપાવવા મા્ટે 
કનસીિરરડો ઉપયડોગ કરે છે. કયારેક વધારે પ્તાં 

કનસીિરરડો ઉપયડોગ કરી િે છે. ્ાકકિ સકકિિ પર 
એકથી વધારે વખત કનસીિર ર િગાવડો. એક વખત 
કનસીિરરે બિેન્ કરીરે સુકાવા દડો પછી જરૂર િાગે 
તડો બીજી વખત કનસીિરરડો ઉપયડોગ કરડો.  
વધારે ફાઉનડેશન : મેકઅપમાં ફાઉન્ેશર જરૂરી 
છે, પરંતુ વધારે ફાઉન્ેશર િગાવવાથી મેકઅપમાં 
કયાંક કયાંક ક્ેક પ્ી ગઇ હડોય એવું િાગે છે. તેથી 

હળવું ફાઉન્ેશર િગાવડો. તમે 
કનસીિર અરે ફાઉન્ેશર 
લમકસ કરીરે િગાવી શકડો છડો. 
ફાઉન્ેશર તમારી નસકર સાથે 
મેળ ખાતું હડોય એવું જ પસંદ 
કરડો.  
આઈબ્ોનો રોગર શેપ: 
મેકઅપમાં આંખરડો મેકઅપ 
સૌથી વધારે અગતયરડો હડોય છે. 
ચહેરારી આઇબ્ડોરે યડોગય શેપ 
આપવડો જરૂરી છે. પ્રયત્ન કરડો 
આઇબ્ડોરડો શેપ સામાનય રહે. 
આઇબ્ડોરે શેપ આપવા ઇચછડો છડો 

તડો િાઇ્ટ પેનનસિરડો ઉપયડોગ કરડો. પેનનસિરી જગયાએ 
બ્શરડો ઉપયડોગ પણ કરી શકડો.  
ચહેરા અનુસાર મેકઅપની કરો પસંદગી : મેકઅપ 
કરતી વખતે ચહેરારી સેનનસર્ટલવ્ટીરે ધયારમાં િઇરે 
મેકઅપ પ્રડો્ક્ટરી પસંદગી કરડો. એવી મેકઅપ 
આઇ્ટમરડો ઉપયડોગ ર કરડો જોરાથી તમારા ચહેરારે 
રુકસાર થાય. 
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Classified

સુરત
રાંદъર ઝોનમા ંરહъતાં ઈલાબેન 

પટъલને કોરોના થતાં તેમને ખાનગી 

હોçપીટલમાં દાખલ કરવામાં આãયા 

હતા. થોડા Чદવસની સારવાર હાદ 

ઈલાબેન પટъલનું 13 એિĬલના રોજ 

Óયુ થયું હતું. Óયાર બાદ છъ·ા 

કыટલાક Чદવસથી સુરત Üયુિન. તંĦ 

˛ારા ઈલાબેનના ફોન પર તમારъ બીજા 

ડોઝનો સમય થઈ ગયો છъ તેથી જàદી 

નજીકના વેÄસીનેશન સે×ટર પર જઈને 

વેÄસીન લઈ લેવી તેમ કહъવામાં આવે 

છъ. ચારъક વખત ફોન આãયા બાદ 

તકના પિતએ કЅં મારી પ ીનું 

એિĬલ માસમાં મોત થયું છъ તો વેÄસીન 

કોને આપવાની? Óયાર બાદ ફોન 

આવતાં બંધ થયાં પરѕતુ આજે અચાનક 

જ તકના મોબાઈલ પર મેસેજ આãયો 

કы તમાλ વેÄસીનેશન સÄસેસફЮ·ી થઈ 

ગયું છъ. આ મેસેજ જોઈને પЧરવારના 

સÛયો ચ℮કЫ ગયાં છъ. પાિલકા તંĦ ˛ારા 

વેÄસીનેશનની કામગીરી 100 ટકા પુરી 

થઈ ગઈ હોવાનો દાવો કરવામા આવે 

છъ પંરતુ આવી રીતે કыટલાક લોકો જેઓ 

Óયુ પાÜયા છъ અથવા વેÄસીનેશન 

સે×ટર સુધી પહ℮Éયા જ નથી તેમને 

પણ વેÄસીનેશનના મેસેજના અગાઉ 

પણ Чકçસા સામે આવી ચૂÄયા છъ.  

જેથી વેЩÄસનેશનના આંકડામાં ગોટાળા 

હોવાના આΤેપો પણ થઇ રΝા છъ.

ગ℮ડલ

ગ℮ડલ માક⎯ટ યાડ↓ની યોજાયેલ 

ચુંટણીનંુ પરીણામ જાહъર થતાં 

ક℮Ġેસનાં પંજાને કચડી ભાજપે તમામ 

બેઠકો કÚજે કરી યાડ↓ પર ફરી સતા 

હાંસલ કરી છъ. છъ·ા ૨૫ વષ↓થી 

ભાજપે યાડ↓માં સǼા જાળવી રાખી છъ.

તાલુકા જી·ા પંચાયત અને 

નગરપાલીકા બાદ હવે માક⎯ટ યાડ↓માં 

પણ ક℮Ġેસનો સફાયો બોલાવતાં ગ℮ડલ 

પંથકમાં ક℮Ġેસનાં અЩçતÓવનો સવાલ 

ઉભો થવા પાÜયો છъ. ખેડૂત િવભાગની 

દશ બેઠકોની ચુંટણી અિધકારી 

અÖયΤતામાં યોજાયેલ મત ગણતરીમાં 

ભાજપની પેનલ ને ૫૧૮૩ મત મâયાં 

હતા. Ëયારъ ક℮Ġેસની પેનલને ૧૯૯ 

મત મâયાં હતાં. કЮલ ૬૧૬ મતદારો 

પૈકЫ ૫૮૨ મતદારો એ મતદાન કયુ↓ 

હતું.  ૨૪ મત રદ થયાં હતાં અને બે 

મત નોટામાં ગયાં હતાં,ક℮Ġેસનાં એક 

ઉમેદવારને માĦ ૧૪ મત મâયા હોય 

તેની ડીપોઝીટ ડુલ થવાં પામી હતી. 

અગાઉ વેપારી તથા ખરીદ વેચાણ 

સંધ િવભાગ માં તમામ છ એ છ 

બેઠકો િબનહરીફ થવા પામી હતી.જેમાં 

કોĠેસ ĬેЧરત કોઈ ઉમેદવારો ના હોય 

ભાજપ ના ઉમેદવારો િબનહરીફ થવા 

પામી હતી.

ગુજરાતમાં ચાર જÆયાએ 

સી Øલેનની ફЫજીબીલીટીની 

ચકાસણી કરાશે
સુરત

સરકાર ˛ારા સુરતના િવયર કમ કોઝવે 

સિહત ચાર જÆયાએ સી Øલેન શλ થઈ 

શકы કыમ? તે અંગે કનેÄટીવીટીની ચકાસણી 

કરશે. સુરત આવેલા ગુજરાત સરકારના 

મંĦીએ કЅં હતું કы, સુરતના િવયર કમ 

કોઝવે, અમદાવાદ સાબરમતી 2 િવર ĭ×ટ 

ઉપરાંત ઉǼર ગુજરાત અને ગુજરાતમા ં

કЮલ ચાર જÆયાએ સી Øલેન શλ થઈ શકы 

કы નહỲ તે માટъ ફЫજીબીલીટીની ચકાસણી 

કરવાની કામગીરી આગામી Чદવસોમાં 

કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ગુજરાતના 

દરъક તાલુકામાં એક હъલીપેડ હોય તે 

Ĭકારનું આયોજન કરવામાં આવશે. 

ગુજરાતમાં Чદવાળી બાદ ધો.1 થી 

5ના વગђ↓ શλ કરવાની િવચારણા
ગાંધીનગર ઃ સરકાર 1 થી 5ના ઑફલાઈન 

વગђ↓ શλ થવાના સંકыત આરોÆય િવભાગના 

અિધકારીઓના Чરપોટ↓ બાદ મંĦી વાઘાણીઅે 

અાØયા છъ. સતત ઘટી રહъલા પોિઝЧટવ કыસોને 

જોતા સરકાર પણ છૂટછાટ આપી રહી છъ. 

અિનલ çટાચ↓ના અમોલ શેઠનું 1000 કરોડનું ફвલેકЮі
12 ટકા ાજના દરે પેટા કંપનીઅાેમાં રાેકાણ કરાવી ‘ધક્કા બે ’ના ચેક અા ા!

અમદાવાદ

અિનલ çટાચ↓ના અમોલ શેઠъ આયોજનપૂવ↓ક 

રોકાણો કરાવીને સ′કડો સામા×ય રોકાણકારોનું 

1000 કરોડ λિપયાનું ફвલેકЮі ફыરãયું છъ. વાિષ↓ક 

12 ટકા ãયાજના દરъ પેટા કіપનીઓમાં રોકાણ 

કરાવી સામા×ય રોકાણકારોને ધŨા બે×કના 

ચેક પકડાવી દીધા હતા. પેટા કіપનીઓમાં 

રોકાણ કરાવીને પાકતી મુˆતના ચેકો આપી 

નાણાં નહỲ આપીને છъતરિપંડી કયા↓ની એક 

પછી ફЧરયાદો થઈ રહી છъ.

િવતેલા ચાર વષ↓ દરિમયાન સીઆઈડી 

ĝાઈમ, શહъરકોટડા, નવરѕગપુરા અને 

માણસામાં સાત ફЧરયાદો ન℮ધાઈ હતી પણ 

રાજકЫય દબાણથી કાય↓વાહી થઈ નહોતી. 

ĝાઈમ Įા×ચે અમોલ શેઠ (ઉ.વ. 53)ને ઝડપી 

Ħણ Чદવસમાં બે ફЧરયાદ ન℮ધી છъ. વçĦાપુરના 

રોકાણકારના 14.50 લાખ પછી ચાંદખેડાના 

પЧરવાર સાથે 1.55 કરોડની છъતરિપંડી 

કરાયાની ફЧરયાદ ન℮ધાઈ છъ.

અિનલ çટાચ↓ મીલ િલ. ઉપરાંત પેટા 

કіપનીઓના નામે રોકાણકારોને વષ› 12 

ટકા ãયાજના દરъ પૈસા મેળવવામાં આવતાં 

હતાં. નાણાં રોકવાની અવેજીમાં ગેરѕટી તરીકы 

અિનલ ĺેડકોમ િલ. કы અ×ય પેટા કіપનીના 

ઓથોરાઈઝની સહીવાળી િબલ ઓફ 

એÄસચે×જની ЧરિસØટ અને મકાઈ ખરીદીના 

Чરટъઈલ ઈનવોઈસ તથા પાકતી મુˆતના 

બે×કના ચેકો આપવામાં આવતા હતા.

પાકતી મુˆતે નાણાં આપવાનો િવΐાસ 

સંપાદન કરી મેળાિપપણામાં સુઆયોજીત 

કાવતλі રચી અનેક રોકાણકારોના પૈસાનું 

િબલ ડીçકાઉ×ટમાં રોકાણ કરાવી મુડી 

અને ãયાજ સાથે નાણાં પરત નહỲ કરી પૈસા 

અંગત ઉપયોગમાં વાપરી નાંખી િવΐાસઘાત, 

છъતરિપંડી કરાયાની બે ફЧરયાદો ĝાઈમ 

Įા×ચમાં ન℮ધાઈ છъ.

એિĬલ માસમાં Óયુ પામેલી મિહલાના 

ફોન પર મેસેજ, ‘વેЩÄસન સÄસેસફЮલ’
ગ℮ડલ માક⎯ટỲગ યાડ↓ની ચૂંટણીમાં 
તમામ 16 બેઠકો અંકы કરતો ભાજપ
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ગતાંકથી શλ

çમારક સÓયાĠહનાં મંડાણ

તા. ૮-૮-૫૮ના રોજ 

મુકાયેલી ખાંભીઓ અને તે 

પછી તેને તોડવાના સરકારъ 

ભરъલાં પગલાંને પЧરણામે જે 

ઉäકыરાટનું વાતાવરણ શહъરમાં 

ફыલાયું અને કોઈની કàપનામાં 

પણ ન આવે એટલાં ãયાપક 

તોફાનો થયાં. જે અમદાવાદъ 

થોડા સમય પહъલાં જ ભયાનક 

અિશçતનાં દશ↓ન કરાવેલાં છъ 

એ જ અમદાવાદ સૌ કોઈને 

અચંબામાં નાખી દъ તે રીતે 

શાંિત સÓયાĠહ ˛ારા ટુકડીઓ 

મોકલે તેવા એક અજોડ 

અને ઐિતહાિસક çમારક 

સÓયાĠહની શλઆત કરવાનું 

નŨી થયંુ. આ સÓયાĠહના 

સંચાલન માટъની જવાબદારી 

જયંતી દલાલને સ℮પવામાં 

આવી હતી. 

તા. ૧૬-૮-૫૮ના 

રોજ દЧરયાપુરમાં મળъલી 

જાહъરસભામાં ઇંદુચાચાએ 

જાહъરાત કરી કы, તા. ૧૭-૮-

૫૮થી ‘શહીદ çમારક 

સÓયાĠહ’ શλ થશે. તે Чદવસે 

સવારъ ૮ વાગે Ĭથમ ટુકડી 

માણેકચોક િતલક મેદાનથી 

નીકળશે તેમજ આ રીતે Óયાર 

પછી રોજે રોજ સવારના ૮ના 

ટકોરъ ગુજરાતના ગામેગામથી 

આવેલી સÓયાĠહીઓની ટુકડી 

તેમાં ભાગ લેશે. 

તા. ૧૭-૮-૫૮ના રોજ 

રિવવારъ સવારના ૮ વાગે 

Ĭથમ ટુકડી માણેકચોક િતલક 

મેદાનમાં આવી પહ℮ચી. 

માણેકચોક િતલક મેદાનમાંથી 

ભĩ તરફ ટુકડી રવાના થઈ, 

Óયારъ પાનકોર નાકા સુધી 

રçતાની બંને બાજુ હજારો 

નાગЧરક ભાઈ-બહъનો ઊભાં 

હતાં. Ħણ દરવાજાની ભĩ 

તરફની બાજએુ ૧૪૪ની 

કલમનો અમલ જાહъર થયેલો 

જ હતો, પરѕતુ વધારામાં Ħણ 

દરવાજાની અંદર પાનકોર 

નાકા સુધી કÙયુ↓નો અમલ 

પણ જાહъર થયો હતો અને 

તેથી પાનકોર નાકા આગળથી 

રçતાનો પોલીસે કબજો કરી 

લીધો હતો. જાણે લડાઈનું 

મેદાન હોય તેવું äય ઊભું થઈ 

ગયું. વાહનãયવહાર િબલકЮલ 

બંધ હતો. બજારો પણ બંધ 

હતાં. પાનકોર નાકાથી આગળ 

રçતા ઉપર એક ધોળો પžો 

ચીતરъલો હતો, તેને વટાવીને 

સÓયાĠહી ટુકડી િસવાય કોઈએ 

આગળ જવાનું નથી તેવી સમજ 

çવયંસેવકોએ સૌને આપી હતી. 

આથી ટુકડી પાછળ આવતા 

હજારો લોકો Ëયારъ રçતા 

ઉપરના ધોળા પžા પાસે આãયા 

અને Ëયારъ ટુકડીના સÛયોએ 

ધોળો પžો ઓળѕગીને આગળ 

કвચ કરી Óયારъ સૌના ભારъ 

આΌય↓ની વŵે લોકો Óયાં જ 

રોકાઈ ગયા અને એક અωત 

િશçતનું દશ↓ન તે વખતે થયું. 

નેતાઓની ધરપકડો થઈ.

સÓયાĠહ શλ
હવે રોજેરોજ 

સÓયાĠહીઓની ટુકડી ચાલુ થઈ 

ગઈ. રોજના િસલિસલા Ĭમાણે 

સવારъ ૮ના ટકોરъ સÓયાĠહીઓ 

હાજર થઈ જાય. જયંતી દલાલ 

તેમને સૂચના આપીને િવદાય 

કરъ, સÓયાĠહીઓ Ĭિતબંિધત 

હુકમનો ભંગ કરъ અને પોલીસ 

તેમને પકડીને કોટ↓માં રજૂ કરъ. 

ચોથી કોટ↓ના મૅિજçĺેટ તેમને 

સજા કરъ એવો સંપૂણ↓ શાંત-

િશçતમય અને ãયવЩçથત 

‘શહીદ çમારક સÓયાĠહ’ 

શλ થઈ ગયો. શહીદ çમારક 

સÓયાĠહ શλ થઈ ગયો હતો 

તેની મોટી અસર અમદાવાદ 

Üયુિનિસપલ કૉપђ↓રъશનના 

વહીવટકતા↓ઓ ઉપર પણ થઈ 

અને તેમના ઉપર ĬજાકЫય 

દબાણ વધવા માંડયું, કыમ કы 

જનતા પЧરષદના ટъકાથી તેઓ 

ચૂંટણી લડયા હતા. 

તા. ૧૯-૮-૫૮ના રોજ 

આ પЧરЩçથિતથી અકળાઈને 

અમદાવાદના મેયર ચીનુભાઈ 

ચીમનલાલ શેઠને મેયરપદъથી 

છъવટъ રાજીનામંુ આપવું પડયું. 

તો બીજી બાજુ શહъરના ડે. 

મેયર ચંĩકાંત છોટાલાલ ગાંધી 

અને બીજાઓએ એક માસમાં 

શહીદ çમારક રચવાનો ઠરાવ 

Üયુ. બૉડ↓માં કરી દીધો. તેમણે 

વધુમાં કяєĠેસ હાઉસ સામે 

જનતા પЧરષદને શહીદ çમારક 

રચવા પરવાનગી આપવામાં 

આવે છъ તેમ પણ જાહъર કયુ↨. 

કૉપђ↓રъશનની સભામાં કы. ટી. 

દъસાઈએ આ ઠરાવ મૂÄયો 

હતો. Óયારъ આ જ વખતે મેયર 

ચીનુભાઈ ચીમનલાલ શેઠъ 

રાજીનામાના પĦમાં જણાãયું 

કы, çમારક રચવાનું પસંદ હોવા 

છતાં તેના ચોŨસ çથળ વગેરъનો 

િનણ↓ય નહỲ થઈ શકવાથી આ 

Ĭ  લંબાયો છъ, પરѕતુ શહъરના 

નાગЧરક જીવનમાં િવવાદ થાય 

તેવો િનણ↓ય લેવો તેમાં શાણપણ 

નથી તેથી મેયર તરીકы હું હટી 

જાઉѕ છું.  આ ઘટનાનાં વષђ↓ બાદ 

અમદાવાદમાં લાલ દરવાજા 

પાસે આવેલા જૂના કяєĠેસ 

હાઉસ સામે એક ખૂણામાં શહીદ 

çમારકની રચના થઈ જે દૂધમલ 

િવ˜ાથЪ↓ઓએ મહાગુજરાત માટъ 

આપેલા બિલદાનની સાΤી તરીકы 

ઊભી છъ.

દિરયાપુરમાં મળેલી જાહેરસભામાં ઇંદુચાચાઅે જાહેરાત 
કરી, તા. 17-08-58થી ‘શહીદ ારક સ ાગ્રહ’ શરૂ થશે

Ĭકરણ-૧૧

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕
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નવી Чદàહી 

ઉપરા∆પિત એમ વ′કюયા નાયડુએ 

ભારતના જ રાËય અιણાચલ Ĭદъશની 

મુલાકાત લીધી હતી તેમાં ચીનના પેટમાં 

તેલ રъડાયું હતું. ચીનના િવદъશ મંĦાલયે 

ઉપરા∆પિતની આ મુલાકાત પર વાંધો 

ઉઠાãયો હતો. ચીને કЅં હતું કы અιણાચલ 

ભારતનું રાËય નથી, આ રાËયને અમે 

મા×યતા નહỲ આપીએ, તેથી ભારતના 

ઉપરા∆પિતની મુલાકાતનો િવરોધ 

કરીએ છીએ. કы તેનો ભારતે પણ 

આĝામક જવાબ આØયો હતો. ભારતીય 

િવદъશ મંĦાલયે કЅં હતું કы અમે ચીનના 

ગેરજવાબદારી ભયા↓ િનવેદનનો અЩçવકાર 

કરીએ છીએ. અιણાચલ ભારતનો એક 

અિભ³−³ િહçસો છъ. 

િવદъશ મંĦાલયના ĬવŪા અЧરѕદમ 

બાગચીએ કЅં હતું કы ભારતીય નેતાઓ 

િનયિમત ιપે અιણાચલ Ĭદъશ રાËયની 

મુલાકાત લેતા રહъ છъ. આ મુલાકાત અ×ય 

રાËયોની થતી મુલાકાત જેવી જ હોય 

છъ. ચીન અιણાચલની ઉપરા∆પિતની 

મુલાકાતનો િવરોધ કરી રЅં છъ તે સમજની 

બહાર છъ. ચીન અιણાચલ Ĭદъશને 

પોતાનો િહçસો ગણાવીને બ³−³ે દъશો 

વŵેના સંબંધોને વધુ ખરાબ કરી રЅં છъ. 

ઉપરા∆પિત નાયડુની અιણાચલ 
મુલાકાત સામે ચીનની દાદાગીરી

કાäમીરનો પૂણ↓ રાËયનો 
દરŹો પુનઃçથાિપત કરો ઃ 
ક℮Ġેસી નેતા કણ↓ િસંહ

નવી Чદàહી

ક℮Ġેસના વЧરΗ નેતા કણ↓ િસંહъ જÜમુ કાäમીરનો પૂણ↓ 

રાËયનો દરŹો પુનઃçથાિપત કરાવવા અને િનæપΤ 

ચૂંટણી કરાવવા માટъની માગણી કરી છъ. કણ↓ િસંહъ જÜમુ 

કાäમીરમાં આતંકવાદીઓ ˛ારા સામા×ય નાગЧરકોની 

હÓયા અને સુરΤા દળોના જવાન શહીદ થયા ત ેઘટનાઓ 

માટъ પણ દુખ ãયŪ કયુ↨ હતું. કણ↓ િસંહъ જણાãયું કы, જÜમુ 

કાäમીરમાં તાજેતરમાં જે ઘટનાઓ બની તેણે મને દુખથી 

ભરી દીધો છъ. કણ↓ િસંહъ તાજેતરમાં શહીદ થયેલા 5 

જવાનો માટъ દુખ ãયŪ કયુ↨ હતું. કણ↓ િસંહъ જણાãયું કы, 

રાËયમાં બનલેી આ ઘટનાઓ સુરΤાને મજબૂત કરવાની 

જλЧરયાત દશા↓વે છъ. 

Чદàહીમાં ЧદÆગજ ક℮ગી 
નેેતાઓ સાથે મુલાકાત 
બાદ િસˇુ ઢીલા પ ા

ચંડીગઢ

પં બ ક℮Ġેસના Ĭમુખ પદъથી રા નામું આપનાર 

િસˇુએ Чદàહીમાં ધામા નાÅયા હતા. Óયાં પાટЪ↓ના અનેક 

નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી. Чદàહીમાં તેઓ પાટЪ↓ના 

પં બ Ĭભારી હરીશ રાવત અને કыસી વેણુગોપાલને મâયા. 

આ દરિમયાન નવ ત િસંહ િસˇુએ ફરી એક વખત પાટЪ↓ 

હાઈકમા×ડ પર િવΐાસ ãયŪ કયђ↓. તેમણે કЅં કы સોિનયા 

ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને િĬયંકા ગાંધી વાļા મારા નેતાઓ 

છъ, મને તેમના ને Óવમાં િવΐાસ છъ. હાઈકમા×ડનો દરъક 

િનણ↓ય çવીકાય↓ છъ. તો બી  બાજુ, હરીશ રાવતે કЅં કы 

હવે એ çપΓ થઈ ગયું છъ કы િસˇુ પં બ ક℮Ġેસના અÖયΤ 

તરીકы ચાલુ રહъશે અને સંગઠનને મજબૂત બનાવશે.

બ′ગાલુι : કણા↓ટક ક℮Ġેસમાં 

બુધવારъ ભૂકіપ મચી ગયો હતો જેના 

કારપણે ક℮Ġેની Щçથિત અÓયંત કફોડી 

થઇ ગઇ હતી. સોિશયલ મીЧડયામાં 

એક વીЧડયો વાયરલ થઇ ગયો છъ 

જેમાં ક℮Ġેસના મીЧડયા કો-ઓЧડ↓નેટર 

એમ.એ સલીમ અને લોકસભાના 

ભૂતપૂવ↓ સાંસદ અને હાલ પΤના 

ĬવŪા વી. એ. ઉગરØપા એકબી ની 

સાથે વાત કરતાં સાંભળી શકાય છъ 

અને તેઓની વાતચીતમાં કણા↓ટક Ĭદъશ 

ક℮Ġેસના Ĭમુખ ડી. કы. િશવકЮમાર 

Ëયારъ રાËયમાં મંĦી હતા Óયારъ તે 

એક મસમોટા કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા 

હોવાની વાતચીત સાંભળી શકાય છъ. 

ટૂંકમાં િશવકЮમાર ઉપર તેમના જ પΤના 

નેતાઓએ લાંચ લેવાનો ગંભીર આરોપ 

મૂÄયો હતો. આ નેતાઓની વાતચીતનો 

વીЧડયો હાલ તો ક℮Ġેસ માટъ શરમથી 

માથુ ઝૂકાવી દъનારો બ×યો છъ. આ 

વીЧડયોની વાતચીતમાં બંને નેતાઓએ 

િશવકЮમાર ખુબ મોટી લાંટ લેતા હોવાનું 

કહъતા સાંભળી શકાય છъ. પોતાની 

વાતચીત દરÜયાન આ નેતાઓએ 

િશવકЮમારને શરાબી હોવાનું પણ કЅં 

હતું. વીЧડયોમાં આ નંતાઓે એમ કહъતા 

સાંભળી શકાય છъ કы િશવકЮમારના 

સહયોગીએ કૌભાંડ આચરીને  ૧૦૦ 

કરોડની કમાણી કરી હતી.

િશવકЮમારъ 500 કરોડની લાંચ લીધી, વીЧડયો 
વાયરલ થતાં કણા↓ટક ક℮Ġેસમાં થયો ભૂકіપ
કા ેસના અેમ. અે. સલીમ અને વી. અે. ઉગર ાની વાતાેમાં ગેરરી તનાે ઉ ેખ

લખનઉ

યુપીમાં રъપની એક ચ℮કાવનારી 

ઘટનામાં 17 વષ↓ની Чકશોરીએ પોતાના 

િપતા સિહત 28 લોકો સામે રъપ 

કરવાનો આરોપ મુÄયો છъ.

આ ફЧરયાદના આધારъ લિલતપુર 

પોલીસે 28 લોકો સામે ગુનો ન℮Öયો છъ. 

આરોપીઓના િલçટમાં સમાજવાદી 

પાટЪ↓ અને બહુજન સમાજ વાદી 

પાટЪ↓ના નેતાઓનો પણ સમાવેશ થાય 

છъ. પીЧડતાએ આરોપ લગાãયો છъ કы, 

Ëયારъ હું છΖા ધોરણમાં ભણતી હતી 

Óયારъ મારા િપતાએ મને પોન↓ િવЧડયો 

બતાવીને શારીЧરક સબંધ બાંધવા 

માટъ કЅ હતુ. કы મ′ આવુ કરવાનો 

ઈનકાર કરી દીધો હતો. એ પછી મારા 

િપતા મને નવા કપડા ખરીદવાની અને 

ગાડી ચલાવવાનુ શીખવાડવાની લાલચ 

આપીને મોટર સાયકલ પર લઈ ગયા 

હતા અને મારી સાથે ખેતરમાં રъપ કયђ↓ 

હતો. સાથે સાથે ધમકЫ આપી હતી 

કы, આ વાત કોઈને કહી તો નથી 

મારી નાંખીશ. તેણે એવો પણ આરોપ 

મુÄયો છъ કы, િપતાએ એક Чદવસ મને 

હોટલમાં લઈ જઈને નશીલો પદાથ↓ 

ખવડાવીને એક મિહલાને સ℮પી દીધી 

હતી. આ મિહલાએ મને એક λમમાં 

બેસાડી દીધી હતી. 

યુપીમાં Чકશોરી પર િપતા સિહત 
28નો રъપ, બસપાના નેતા સામેલ

નવી Чદàહી

એર ઈЩ×ડયાના વેચાણની સાથે જ 

છъ·ા 17 વષђ↓માં પહъલી વખત કોઈ 

સરકારી કіપનીનું સફળ ખાનગીકરણ 

થયું છъ. આના પહъલા 2003-04ના 

વષ↓માં અટલ િબહારી વાજપેયીના 

ને Óવવાળી એનડીએ સરકાર 

ખાનગીકરણમાં સફળ થઈ હતી. આ 

સાથે જ હવે એ વાતની સંભાવના 

વધી ગઈ છъ કы, સરકાર હવે પોતાના 

ખાનગીકરણ અને િવિનવેશ લΣય 

પર ઝડપથી આગળ વધશે. 2021-

2022ના નાણાકЫય વષ↓ એટલે કы, માચ↓ 

2022 સુધીમાં મોદી સરકારની યોજના 

અડધો ડઝનથી વધારъ કіપનીઓનું 

ખાનગીકરણ કы િવિનવેશ કરવાની છъ. 

મોદી સરકારъ શλઆતથી જ સુધાર 

ઉ×મુખ અને ખાનગીકરણની પΤધર 

સરકારની છિબ બનાવી છъ. સરકારના 

નીિત િનયંતાઓનું માનવું છъ કы, અનેક 

સેÄટર એવા છъ જેમાં સરકારી કіપનીની 

જλર નથી. સરકારъ િબઝનેસમાં ન હોવું 

ઈએ. આ જ રીતે સતત ખોટમાં 

ચાલી રહъલી કіપનીઓનું ખાનગીકરણ 

કы િવિનવેશ કરી દъવામાં આવે તે જ 

યોÆય છъ.  સરકારъ ચાલુ નાણાકЫય 

વષ↓ દરિમયાન િવિનવેશ ˛ારા 1.75 

લાખ કરોડ λિપયા હાંસલ કરવાનું 

મહÓવાકાંΤી લΣય રાÅયું છъ. 

12 કરતાં વધારъ કіપનીઓનું ખાનગીકરણ, 
િવિનવેશ કરવાની મોદી સરકારની યોજના
વ નવેશ ારા 1.75 લાખ કરાેડ પયા હાંસલ કરવાનું મહ ાકાં ી લ ય રખાયું

નવી Чદàહી

ગૌતમબુˇ નગર પોલીસના એ×ટી 

Ѕમન ĺાЧફЧકіગ યુિનટъ ãહોÎસએપના 

માÖયમથી ઓન Чડમા×ડ દъહ ãયાપાર 

કરાવતી એક ટોળકЫના મુÅય 

સૂĦધારની ધરપકડ કરી છъ. પોલીસે 

ઘટના çથળъથી 4 યુવતીઓને પણ 

કçટડીમાં લીધી છъ. પોલીસે કરъલા 

દાવા Ĭમાણે આરોપી પોતાના Ġાહકોને 

ઓન Чડમા×ડ યુવતીઓ પૂરી પાડતા 

હતા. Ġાહકો Ëયાં યુવતીને બોલાવે Óયાં 

પોતાની કાર વડે મુકવા માટъ જતા હતા. 

ઘણી વખત યુવતીઓને કыબ ˛ારા પણ 

મોકલવામાં આવતી હતી. 

પોલીસના કહъવા Ĭમાણે આરોપી 

ãહોÎસએપ અને ઈ×ટરનેટના 

માÖયમથી ઓનલાઈન બુЧકіગ કરીને 

દъહ ãયાપારનો ધંધો ચલાવી રΝો હતો. 

તેઓ Ġાહકો પાસેથી એડવા×સમાં 

ઓનલાઈન પેમે×ટ લીધા બાદ જ 

યુવતીઓને તેમના પાસે મોકલતા હતા. 

પોલીસે આરોપી પાસેથી એક કાર 

સિહતનો અ×ય સામાન જΆ કયђ↓ છъ. 

આ ટોળકЫનો મુÅય સૂĦધાર 

સલમાન નોઈડાના સેÄટર 71ના çŭેર 

મોલ પાસે રહъ છъ અને તે યુપીના 

ઔરэયાનો રહъવાસી છъ. સલમાનની 

થાણા સેÄટર-24 ΤેĦની સારથી હોટъલ, 

સેÄટર-53 નોઈડા સામેથી ધરપકડ 

કરવામાં આવી છъ. 

નોઈડામાં ઓનલાઈન સેÄસ રъકыટમા ં
ઈસમની ધરપકડ, 4 યુવતીને બચાવાઈ

નવી Чદàહી : ભારતથી આવતા મુસાફરોએ 

લીધેલી કોિવિશàડ વેÄસીનને મા×ય નહỲ રાખવી, 

બાદમાં રસીના ĬમાણપĦ સામે વાંધો ઉઠાવી 

ભારતથી આવતા મુસાફરોને યેનકыન Ĭકારъ 

પરъશાન કરનાર િĮટન સામે ભારતે પણ જેવા 

સાથે તેવાની નીિત અપનાવતા યુકыથી આવતા 

મુસાફરો માટъ ૧૦ Чદવસ સુધી કોર×ટાઇન 

રહъવાનો િનયમ દાખલ કરી દъતાં િĮટન ભારъ 

કફોડી Щçથિતમાં મૂકાઇ ગયું હતું, પરѕતુ હવે 

િĮટન ભારતના આĝમણ વલણ સામે કвણું પડયું 

હતું અને ભારતથી આવતા મુસાફરા માટъ લાગુ 

કરાયેલા આકરા િનણ↓યો પાછા ખ′ચી લેતા ભારતે 

પણ િĮટનના આ િનણ↓ય સામે નમતુ ખીન ે

યુકыથી આવતાં મુસાફરો માટъ દાખલ કરાયેલા 

આકરાં િનયમો પાછા ખ′ચી લીધા હતા.

કોિવિશàડ રસી લઇને ભારતથી આવી રહъલાં 

મુસાફરો માટъ ફરિજયાત ટъЩçટѕગ અને ૧૦ Чદવસ 

સુધી કોર×ટાઇન રહъવાના િનયમોને િĮટનની 

સરકારъ પાછા ખ′ચી લેતાં ભારત સરકારъ પણ 

૧૧ ઓÄટોબરના રોજ તેની કોિવડ-૧૯ સંબંધી 

ચેЧકіગ, ટъЩçટѕગ અને અ×ય Ĭિતબંધો ધરાવતી 

તેની ĺાવેલ એડવાઇઝરીને પાછી ખ′ચી લીધી 

હતી જેના કારણે ભારત અને િĮટન એમ બંને 

દъશોમાં અ્વર-જવર કરનારા મુસાફરોને ઘણી 

મોટી રાહત મળી હતી. 

ભારતમ  યુકના યા ીઓને વોર ટાઈન રહવાનો િનયમ રદ
ભારતમાં બાળકોને કોરોનાની રસી મુકવાનુ શλ કરાશે
કોરોના વાયરસ સામે બાળકોની રસીને ભારતમાં 
મંજૂરી આપી દъવામાં આવી છъ. આગામી મિહનાથી 
આ રસી બાળકોને લગાવવાનુ શλ કરવામાં આવે 
તેવી શÄયતા છъ. એક ×યૂઝ ચેનલના અહъવાલ 
Ĭમાણે નવેÜબર મિહનાના બી  સΆાહથી 
બાળકોનુ રસીકરણ શλ કરવામાં આવશે. 
ઉ·ેખનીય છъ કы, ભારત સરકારના ļગ કіĺોલર 
જનરલ ઓફ ઈЩ×ડયા ˛ારા ભારત બાયોટъકની 
બાળકો માટъની કોરોના વેÄસીનને ગઈકાલે મંજૂરી 
આપવામાં આવી હતી. હવે આ રસી મુકવાનુ 
નવેÜબર મિહનાના બી  સΆાહથી શλ થાય તેવી 
શÄયતા છъ. સૌથી પહъલા ઓછી રોગ Ĭિતકારક 
શિŪ ધરાવતા તેમજ ગંભીર બીમારીઓથી 
િપડાતા બાળકોને આ રસી મુકવામાં આવશે.  
ગંભીર બીમારીઓનુ િલçટ આગામી Ħણ 

સΆાહમાં તૈયાર કરવામાં આવશે. ļગ કіĺોલર 
જનરલ ઓફ ઈЩ×ડયા સૂĦોનુ કહъવુ છъ કы, 
વેÄસીનના Ĭભાવ અને તેની સલામતીને લગતા 
ડેટાના આધાર પર બાળકો માટъ Ĭાથિમકતા 
આપવાનુ િલçટ તૈયાર કરવામાં આવશે. 
આ િલçટ બાળકોના રસીકરણ અિભયાનનુ 
કરોડરŹુ સાિબત થશે. સાથે સાથે એ ણવુ 
પણ જλરી છъ કы, ભારત બાયોટъક કіપની બાળકો 
માટъની રસીના કыટલા ડોઝ શλઆતમાં ઉપલÚધ 
કરાવી શકશે તથા આગામી Ħણ મિહનામાં કыટલા 
ડોઝ ઉપલÚધ રહъશે. એક વખત આ વાતની 
ખાતરી થઈ ય તે બાદ નવેÜબર મિહનાના 
બી  કы Ħી  સΆાહથી બાળકોનુ રસીકરણ શλ 
કરાશે. સૂĦોનુ કહъવુ છъ કы, અમારી મુÅય િચંતા 
રસીકરણમાં િવ  ના આવે તે છъ.
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સુĬીમ કોટ‼ મોટર એЩÄસડ×ટ ╞ેઇમ 

િĺÚયુનલ અને વક↕મેન કіપનસેશન એÄટ 

હъઠળ નકલી દાવાથી વીમા કіપનીઓને 

કરોડો λિપયાનું નુકસાન પહ℮ચાડનારા 

વકЫલો િવιˇ કાય↓વાહી ન કરવા બદલ 

બાર કાઉЩ×સલ ઓફ ઉǼર Ĭદъશની 

ઝાટકણી કાઢી છъ. 

સુĬીમ કોટ‼ જણાãયું છъ કы આ ખૂબ જ 

કમનસીબ છъ કы આટલા ગંભીર કыસમાં 

વકЫલો પર જ આરોપ છъ. ×યયામૂિત↓ 

એમ આર શાહ અને ×યાયમૂિત↓ એ એસ 

બોપ³−³ાની ખંડપીઠъ જણાãયું હતું કы ઉǼર 

Ĭદъશ બાર કાઉЩ×સલની ઉદાિસનતા અને 

અસંવેદનશીલતાને દશા↓વે છъ. કોટ‼ બાર 

કાઉЩ×સલના અÖયΤ અન ેવЧરΗ વકЫલ 

મનનકЮમાર િમĴાને આ બાબત પર Öયાન 

આપવા જણાãયું છъ.

ખંડપીઠъ જણાãયું હતું કы એસઆઇટીને 

આ સંદભ↓માં કЮલ ૧૩૭૬ ફЧરયાદો 

મળી હતી. જે પૈકЫ ૨૪૬ કыસોની તપાસ 

પૂણ↓ થઇ ગઇ છъ.કЮલ ૧૬૬ આરોપીઓ 

િવιˇ કыસ દાખલ કરવામાં આãયો છъ. 

જેમાં અરજકતા↓, વકЫલ, પોલીસકમЪ↓, 

ડોÄટર, વીમા કમ↓ચારી, વાહન માિલક 

વગેરъ સામેલ છъ. 

વીમાના નકલી દાવા કરનારા વકЫલો 
સામે કાય↓વાહી ન થતાં સુĬીમ નારાજ

જૈશ-એ-મોહÜમદનો ટોપ 
કમા×ડર શામ સોફЫ ઠાર, 
Ħાલમાં સચ↓ ઑપરъશન

Ĵીનગર

જÜમુ-કાäમીરના અવંતીપોરાના Ħાલમાં સચ↓ ઓપરъશન 

ચાલુ છъ. બુધવારъ અથડામણમાં સેનાએ એક ખૂંખાર 

આતંકЫને ઠાર માયђ↓. મારવામાં આવેલા આતંકવાદીની 

ઓળખ જૈશના ટોપ કમા×ડર શામ સોફЫ તરીકы થઈ 

છъ.  પોલીસનુ કહъવુ છъ કы સેના અને સીઆરપીએફની 

એક સંયુŪ ટીમે િવçતારમાં આતંકવાદીઓની હાજરી 

િવશે ખાસ સૂચના પર તપાસ અિભયાન શλ કયુ↓ છъ. 

આ દરિમયાન િતલવાની મોહ·ામાં સેનાની સંયુŪ 

ટીમ શંકાçપદ çથળ તરફ આગળ વધી તો છુપાયેલા 

આતંકવાદીઓએ તેમની પર ફાયરỲગ શλ કરી દીધુ Óયાં 

જવાબી કાય↓વાહીમા સેનાએ શામ સોફЫને ઠાર માયђ↓ હતો.

ભારતીય વાયુસેનાની 
તાકાતમાં વધારો, 3 રાફыલનું 

મનગરમાં થશે લેЩ×ડંગ
Ĵીનગર

ભારતીય વાયુસેનાની તાકાતમાં વધારો થવા જઈ રΝો 

છъ. જેમાં વધુ 3 રાફыલ ફાઈટર જેટ ĭા×સથી ગુજરાતના 

મનગર Щçથત એરબેઝ પર લે×ડ કરશે. આ Ħણ 

િવમાનો આવવાની સાથે જ ભારત પાસે રાફыલ જેટની 

સંÅયા 29 થઈ જશે. મીЧડયા Чરપોટ↓ મુજબ, આ Ħણ 

રાફыલ ફાઈટર જેટ મનગર એરબેઝ પર ઉતરશે. 

આ મિહનાની શλઆતમાં જ એરચીફ માશ↓લ વીઆર 

ચૌધરીએ એરફોસ↓ ચીફ તરીકы કામકાજ સંભાâયા બાદ 

ĭા×સથી આવી રહъલા રાફыલ જેટની આ Ĭથમ બેચ છъ. 

ભારતે 2016માં ĭા×સ પાસેથી 60,000 કરોડ λિપયામાં 

36 ફાઈટર જેટ િવમાનો ખરીદવા માટъ કરાર કયђ↓ હતો. 

નવી Чદàહી

દъશમાં રોજગારીની તકો ઉભી 

કરવા માટъ પીએમ મોદીએ 15 

ઓગçટъ લાલ Чક·ાથી એલાન કયુ↓ 

હતુ કы, દъશમાં ગિત શિŪ યોજનાનો 

Ĭારѕભ કરવામાં આવશે. આજે પીએમ 

મોદીએ તેનો Ĭારѕભ કરાãયો છъ. દъશના 

ઈ×ĭાçĺũરના િવકાસ માટъની આ 

યોજના માટъ 100 લાખ કરોડ λિપયાનુ 

બજેટ ફાળવવામાં આવશે અને તેના 

થકЫ લાખો યુવાઓને રોજગાર મળશે. 

આ યોજનાના ભાગλપે 16 િમિનçĺીનુ 

એક Ġૂપ બનાવવામાં આãયુ છъ. 

જેમાં રъલવે, સડક પЧરવહન, જહાજ, 

આઈટી, ટъÄસટાઈલ પેĺોિલયમ, 

ઉ ↓, નાગЧરક ઉƒયન જેવા મંĦાલયો 

સામેલ છъ. આ મંĦાલયો હъઠળ જે 

ĬોજેÄટ ચાલી રΝા છъ અથવા તો જે 

ĬોજેÄટને 2025 સુધીમાં પૂરા કરવાના 

છъ તેમને હવે ગિત શિŪ યોજના હъઠળ 

મુકવામાં આãયા છъ. આ યોજના એક 

રીતે દъશના ઈ×ĭાçĺકચરને ડેવલપ 

કરવા માટъનો માçટર Øલાન હશે. 

હાલમાં અલગ અલગ િવભાગો વŵે 

ઈ×ĭાçĺũર ĬોજેÄટને લઈને સંકલન 

નથી. આ Ĭકારના અવરોધ આ 

યોજના હъઠળ દુર કરવામાં આવશે. 

યોજના પર નજર રાખવા માટъ સરકારъ 

િવિવધ એજ×સીઓની મદદથી એક 

ખાસ Øલેટફોમ↓ ડેવલપ કયુ↓ છъ. ઉપરાંત 

એક નોડલ મંĦાલય પણ બનાãયુ છъ. 

જે આ તમામ ĬોજેÄટ પર ચાલી રહъલા 

કામનો Чરãયૂ કરવા માટъ િનયિમત રીતે 

બેઠક કરશે.

મોદીએ લો×ચ કરી 100 લાખ કરોડની ગિત 
શિŪ યોજના, હવે લાખોને રોજગાર મળશે

ઇÜફાલ 

કЮકЫ આતંકવાદીઓએ મંગળવારъ 

કાંગપોકપીમાં બી ગમનોમ ગામમાં 

મેલી ભીડ પર ગોળીબાર કયђ↓ 

હતો. વાçતવમાં સુરΤા દળો ˛ારા 

મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવેલા બે 

આતંકવાદીઓના અંિતમ સંçકાર 

થઈ રΝા હતા Óયારъ જ કЮકЫ 

આતંકવાદીઓએ હુમલો કયђ↓ હતો.  

આઇ  લુપિસંહ Чકіગજને જણાãયું 

હતું કы ફાયЧરѕગની આ ઘટનામાં 

પાંચના મોત થયા છъ. તેમા Ħણના 

શબ મâયા છъ. તપાસ અિભયાન 

રી છъ. ફાયЧરѕગમાં એક બાળકને 

ઇ  થઈ છъ અને તેને હોЩçપટલમાં 

સારવાર માટъ ભરતી કરાવવામાં 

આãયો છъ. ફાયЧરѕગની આ ઘટના 

પછી ગામવાસીઓ સલામત çથળોએ 

છૂપાઈ ગયા છъ.  

કы×ĩીય સુરΤા દળો આ 

હુમલાખોરોની તપાસ કરી રΝા 

છъ. મુÅયમંĦી એન િબરъનિસંહъ આ 

હુમલાની િનંદા કરી છъ. બે Чદવસ 

પહъલા જ મિણપુરમાં િહѕગોરાનીમાં 

સુરΤા દળોએ ચાર આતંકવાદીઓને 

ઠાર કયા↓ હતા. અસમ રાઇફàસ 

અને ભારતીય લäકરના સંયુŪ 

ઓપરъશનમાં આ સફળતા મળી હતી. 

લખનઉ
NCP Ĭમુખ શરદ પવારъ લખીમપુર 

કાંડને લઈને સીએમ યોગી પર િનશાન 

સાÖયું છъ. પવારъ કЅં કы સીએમ યોગીએ 

રા નામું આપી દъવું ઈએ. એક Ĭેસ 

કો×ફર×સમાં શરદ પવારъ કЅં કы આવી 

ઘટના પહъલા Äયારъય બની નથી. 

Ĭદશ↓નકતા↓ ખેડૂતનું કહъવું છъ કы અજય 

િમĴાનો દીકરો આિશષ પણ હાજર 

હતો. સુĬીમ કોટ‼ તેની પર સુનાવણી કરી 

Óયારъ તે પકડાયો છъ. પવારъ કЅં કы જે 

સǼામાં છъ તેઓએ çટъ×ડ લેવાની જλર 

છъ. સીએમ યોગી પોતાની જવાબદારીથી 

પાછળ ખસી શકશે નહỲ. પવારъ 

મહારા∆ના પૂવ↓ સીએમ ફડણવીસ પર 

પણ િનશાન સાÖયું અને તેમને લખીમપુર 

ઘટનાની સરખામણી મવાલમાં થયેલા 

ફાયЧરѕગ સાથે કરી. મવાલમાં ગોળીઓ 

પોલીસે તવાવી હતી તેમાં કોઈ નેતા 

પર આરોપ ન હતા. ભીડને ભાજપ 

નેતાઓએ ભડકાવી હતી.

મિણપુરમાં કЮકЫ ઉĠવાદીઓનો 
ભીડ પર ગોળીબારઃ 5ના મોત

લખીમપુર ઘટના બાદ શરદ પવારъ 
મુÅયમંĦી યોગીનું રા નામું માંÆયું
લખીમપુર જેવી ઘટના પહેલા ારેય બની નથીઃ પવાર

નવી Чદàહી 

દъશના વીજમથકોમાં કોલસાની 

અછતના લીધે વીજ કટોકટીની 

સંભાવનાનો કы×ĩીય કોલસા Ĭધાન 

Ĭહલાદ શીએ ધરાર ઇ×કાર કયђ↓ છъ. 

તેમણે જણાãયું હતું કы વીજ ઉÓપાદન 

માટъ કોલસાની દэિનક જιЧરયાત ૧૧ 

લાખ ટન છъ અને તેની સામે અમે 

૨૦ લાખ ટનનો પુરવઠો પૂરો પાડી 

રΝા છીએ તો પછી કટોકટીની વાત જ 

Äયાં આવી. તેમણે િવલાસપુરએરપોટ↓ 

પર પહ℮ચયા પછી પĦકારો સાથે 

વાતચીત કરતા જણાãયું હતું. ક℮Ġેસ 

કોલસાની કટોકટીને લઈને િબનજιરી 

હાઇપ ઊભો કરી રહી છъ તેવો સવાલ 

પૂછવામાં આવતા તેમણે આજણાãયું 

હતું કы આ મુˆъ હું કોઈ રાજકારણ 

કરવા માંગતો નથી. નાણાĬધાન 

િનમ↓લા સીતારામને કોલસાની અછતના 

અહъવાલને પાયાિવહીન ગણાãયા 

છъ. તેમણે ભારપૂવ↓ક જણાãયું હતું કы 

કોલસાની કોઈ છત નથી. ભારત વીજ 

સરØલસ દъશ છъ. સીતારામને જણાãયું 

હતું કы ઊ ↓Ĭધાન આર.કы.િસંઘ બે 

Чદવસ પહъલા આ Ĭકારની વાતને 

પાયાિવહોણી ગણાવી ચૂÄયા છъ. 

નવી Чદàહી

ઘર ખરીદીને રહъવા માટъ સૌથી 

ઉǼમ શહъર કયુ હોઈ શકы તેના 

પર યુકыની એક ઓનલાઈન મોગ ›જ 

એડવાઈઝર કіપનીએ કરъલા સવ›માં 

ભારતના પાંચ શહъરોનો પણ સમાવેશ 

થયો છъ. કіપનીએ ઘર ખરીદવા માટъ 

ઉǼમ શહъરોમાં દુિનયાના 20 શહъરોની 

પસંદગી કરી હતી. Ëયારъ ઘર ખરીદવા 

માટъ દુિનયાનુ સૌથી સાλ શહъર çપેનના 

બાસ ›લોનાને માનવામાં આãયુ છъ. બી  

ĝમે ઈટાલીનુ Ùલોરъ×સ શહъર છъ. Ħી  

ĝમે દિΤણ કોЧરયાનુ ઉàસાન શહъર 

છъ. સૌથી સારા શહъરોનુ િલçટ હ રો 

િજયો ટъિગંગ ઈ×çટાĠામ પોçટ અને 

લોકોના ચહъરા પરની ખુશીનુ િવ ેષણ 

કરીને બનાવવામાં આãયુ છъ. જેના 

આધારъ દરъક શહъરને હъિપનેસ çકોર 

આપવામાં આãયો છъ. બાસ ›લોનામાં 

ઘર ખરીદનારાઓનો હъિપનેસ çકોર 

100માંથી 95.4 છъ. Ëયારъ ભારતનુ 

ચંદીગઢ શહъર આ િલçટમાં પાંચમા ĝમે 

છъ. બાકЫ શહъરોમાં જયપુરને દસમું, 

ચે³−³ાઈને 13મું, ઈ×દોર અને લખનૌને 

17મંુ તેમજ 20મું çથાન મâયુ છъ. આ 

çટડી Ĭમાણે દુિનયામાં ઘર ખરીદવા 

માટъ યોÆય ના હોય તેવા શહъરોમાં મુંબઈ 

સૌથી આગળ છъ. મુંબઈનો હъિપનેસ 

çકોર 100માંથી 68.4 છъ. અમેЧરકાનુ 

એટલા×ટા બી  અ્ને ઓçĺેિલયાનુ 

િસડની Ħી  çથાને છъ. સુરત પણ આ 

િલçટમાં પાંચામાં çથાને છъ.

11 લાખ ટનની જλЧરયાત સામે 20 
લાખ ટન કોલસો અપાય છъ : નાણામંĦી

દુિનયામાં ઘર ખરીદવા સૌથી યોÆય 20 
çથળમાં સુરત સિહત ભારતના 5 િસટી

નાણા ધાન નમલા સીતારામને પણ કાેલસાની અછતના અહેવાલને પાયા વહીન ગણા ા

લ માં અમે રકાનુ અેટલા ા બી  અને અાે ે લયાનુ સડની ી  ાને

નવી Чદàહી

દъશના પવૂ↓ વડાĬધાન મનમોહન 

િસહંની તિબયત લથડતા ં બધુવારъ 

સાજં ે તમેન ે Чદàહી Щçથત એઈÜસ 

હોЩçપટલમા ં દાખલ કરવામા ં આãયા 

હતા. તમેન ેછъ·ા 2 Чદવસથી હળવા 

તાવની સમçયા રહъતી હતી. એઈÜસ 

˛ારા બહાર પાડવામા ંઆવલેા િનવદેન 

Ĭમાણ ેપવૂ↓ વડાĬધાન મનમોહન િસહંને 

તાવની તપાસ માટъ એડિમટ કરાવવામાં 

આવલેા. તમેની Щçથિત Щçથર છъ. તઓે 

ડોÄટસ↓ના મોિનટЧરѕગમા ં છъ.  અગાઉ 

અિખલ ભારતીય ક℮Ġસે સિમિતના 

મીЧડયા ĬકોΗ સĦૂ ˛ારા ડોÄટર 

મહનમોહન િસહંન ેછъ·ા 2 Чદવસથી 

હળવો તાવ હતો અન ેવધ ુસારી સારવાર 

અન ેદъખભાળ માટъ તમેન ેહોЩçપટલમાં 

દાખલ કરાવવામા ં આãયા હોવાની 

માિહતી આપી હતી.  રાજçથાનના 

મÅુયમĦંી અશોક ગહેલોત, પં બના 

મÅુયમĦંી ચરણ ત િસહં ચ³−³ી વગરેъએ 

િŢટ કરીન ે પવૂ↓ વડાĬધાન જàદી 

સા  થાય તવેી કામના કરી હતી.  પૂવ↓ 

વડાĬધાન ડોÄટર મનમોહન િસંહ 

એિĬલમાં કોરોનાથી સંĝિમત થયા 

હતા અને Óયાર બાદ તેમને Чદàહી 

Щçથત એઈÜસના ĺોમા સે×ટરમાં દાખલ 

કરવામાં આãયા હતા. તેમને વાયરસના 

હળવા લΤણો હતો અને બાદમાં તેઓ 

સા  થઈ ગયા હતા.

પૂવ↓ PM મનમોહનિસંહને તિબયત 
બગડતાં એઈÜસમાં દાખલ કરાયા
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×યૂયોક↕

દુિનયાના સૌથી પૈસાદાર ãયિŪ એવા 

જેફ બેઝોસના Úલૂ ઓЧરિજને બુધવારъ 

વધુ એક ઈિતહાસ રચી દીધો છъ. Úલૂ  

ઓЧરિજનના ×યૂ શેફડ↓ રોકыટ-કыØસૂલની 

આ બી  ઉડાન પણ અÓયંત સફળ રહી 

અને આ યાનમાં સૌથી વધુ ઉѕમર ધરાવતાં 

ãયિŪએ પોતાની સાથે અંતЧરΤની 

યાĦા પૂરી કરી. ભારતીય સમય Ĭમાણે 

૮ કલાક અને ૨૦ િમિનટъ આ યાન 

અંતЧરΤની યાĦા માટъ રવાના થયું. આ 

ઉડાનમાં ચાર લોકો ૯૦ વષЪ↓ય િવિલયમ 

શેટનર, Úલૂ ઓЧરજનના વાઈસ Ĭેિસડે×ટ 

ઓļે પાવસ↓, ĭાંસીસી સોÙટવેર કіપની 

ડેસો િસçટÜસના ઉપĬમુખ Æલેન ડે રીસ 

અને અથ↓ ઓÚઝવ ›શન કіપની Øલેનેટના 

સહ-સંçથાપક િĝસ બોશુઈઝેન હતા. ×યૂ 

શેફડ↓ રોકыટ અને કыØસૂલની બી  ઉડાન 

વેçટ ટъÄસાસના વેન હોન↓ કçબામાં આવેલ 

Úલૂ ઓЧરિજન લો×ચ સાઈટ વનથી ભરી. 

ભારતીય સમય Ĭમાણે ૮ કલાક અને ૨૦ 

િમિનટъ તે ઉડાન ભરવામાં આવી. લો×ચની 

૯૦ િમિનટ પહъલાં લાઈવ ટъિલકાçટ શλ 

કરવામાં આãયું હતુ. તેને Úલૂ ઓЧરિજનની 

વેબસાઈટ અને તેની યુ-ટયૂબ ચેનલ પર 

લાઈવ ટъિલકાçટ કરવામાં આવી છъ.

Úલૂ ઓЧરિજને વધુ એક ઈિતહાસ 
રચી દીધો ઃ બી  ઉડાન પણ સફળ

પાક.મંĦીની િવિચĦ સલાહઃ 
ભોજન પર કાપ મુકЫશું તો 
મ℮ઘવારી જતી રહъશે 

ઉǼરાખંડ

ઇçલામાબાદ : પાЧકçતાનમાં ઇમરાન ખાન સરકારના 

એક મંĦીએ મ℮ઘવારી સામે લડવા માટъ િવિચĦ સલાહ 

આપી છъ. પીઓકы મામલાના મંĦી અલી અમીને લોકોને 

સલાહ આપી હતી કы મ℮ઘવારીથી બચવા લોકોએ ખાવાનું 

ઓછુ કરી દъવું ઇએ.  ચામાં ખાંડ ઓછી નાખો, ઓછી 

રોટલીઓ આરોગો, દъશ માટъ કЮરબાની આપો તેવી સલાહ  

સાથે આ મંĦીએ એમ પણ કЅં હતું કы લોકોએ આ સમયે 

દъશ માટъ કЮરબાની આપવી ઇએ અને ખાવાનું ઓછુ 

કરી દъવું ઇએ. મંĦીની આ હાçયાçપદ સલાહ બાદ 

પાЧકçતાનના નાગЧરકો પણ ભડÄયા હતા અને મંĦીને 

સોિશયલ મીЧડયા પર ĺોલ કયા↓ હતા. 

બાંÆલાદъશમાં િહ×દુઓ ફરી 
િનશાના પર ઃ દુગા↓ પૂ માં 
િહѕસા થતાં Ħણના મોત

ઢાકા

બાંÆલાદъશમાં ઢાકાથી આશરъ ૧૦૦ Чકલોમીટર દૂર 

કિમલા નામની જÆયા પર ઈશિનંદાના આરોપો બાદ 

મંЧદરોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. અહъવાલ 

Ĭમાણે િહѕસક ઘષ↓ણ ઈ પોલીસે Щçથિતને િનયંિĦત 

કરવાનો Ĭયાસ કયђ↓ હતો. ચાંદપુરના હાઝીગંજ, 

ચǼોરĠામના બાંસખલી અને કોÄસ બ રના પેકЮઆમાં 

પણ મંЧદરોની અંદર તોડફોડ કરવાની ઘટના સામે 

આવી છъ. તોફાનોમાં Ħણ લોકોના મોત થયા તો અ×ય 

લોકોને ઈ  પહ℮ચી છъ. આ Ħણ મોત ચાંદપુરના 

હા ગંજ િવçતારમાં પોલીસ અને ભીડ વŵે થયેલી 

અથડામણ દરિમયાન થયા છъ.

વોિશંÆટન 

રъ×સમવેર િસફ↕ નામ હી કાફЫ 

હэ. જેÜસ બો×ડની Чફàમનો ડાયલોગ 

માય નેમ ઇઝ બો×ડ જેÜસ બો×ડ 

તે રъ×સમવેરને શÚદશઃ લાગુ પડે 

છъ. િવΐમાં ગેરકાયદъસર રીતે 

ફвલેલોફાલેલો રъ×સમવેરનો ઉ˜ોગ 

2020માં 400 અબજ ડોલરъ પહ℮Éયો 

હતો. બી  શÚદોમાં કહીએ તો 

રъ×સમવેરъ ગયા વષ › વૈિΐક અથ↓તંĦને 

400 અબજ ડોલરનો ફટકો માયђ↓ 

હતો. આજે તેના લીધે પЧરЩçથિત 

એવી આવી છъ કы િવΐના 30 અĠણી 

દъશોએ તેની સામે લડવા માટъ એક 

છĦ નીચે આવવું પડયુ છъ. બી  

શÚદોમાં કહીએ તો સાઇબર વàડ↓માં 

રъ×સમવેરના આતંક સામે લડવા માટъ 

30 દъશો સાઇબર વàડ↓માં એકસમાન 

ધોરણે સંકલન સાધશે. ભારત તેમાં 

મહǽવની ભૂિમકામાં છъ.  

સાઇબર વàડ↓ના આ પડકારને 

પહ℮ચી વળવા માટъ ૩૦થી વધારъ દъશો 

અને યુરોપીયન સંઘ સિહતના Ĭધાનો 

વŵે બે Чદવસની યો નારી બેઠક 

ગુιવારъ પૂરી થશે. 

આ બેઠક રા∆પિત  િબડેનના 

વડપણ હъઠળ યો ઈ રહી છъ. તેઓ 

રъ×સમવેરના Ĭિતકારનો સામનો 

કરવા માટъ સહયોગી દъશોનું જૂથ 

રચશે.  ઘણી સરકારોએ આ માટъની 

અિનવાય↓તા સમ  છъ. તેના પરની 

ચચા↓માં ચાર દъશો çવૈЩÉછક રીતે 

આગેવાની લેશે અને તેના અંગેની ખાસ 

થીમ પર ચચા↓નું આયોજન કરશે. 

રъ×સમવેરને કારણે અથ↓તંĦને 400 અબજ 
ડોલરનો ફટકો, 30થી વધુ દъશો સામેલ

વોિશÆંટન 

કોરોના મહામારીન ે કારણ ે સમĠ 

િવΐ દъવાના બોજનો સામનો કરી રЅં 

છъ. જનેા કારણ ે વિૈΐક દъવામા ં મોટા 

Ĭમાણમા ંવધારો થયો છъ. ઇ×ટરનશેનલ 

મોિનટરી ફіડ(આઇએમએફ)એ જણાãયું 

હતુ ં કы વિૈΐક દъવુ ં વધીન ે ૨૨૬ લાખ 

કરોડ ડોલરની નવી ટોચ ે પહ℮ચી ગયું 

છъ.  વષ↓ ૨૦૨૧મા ં ભારતનુ ં દъવું 

વધીન ે ૯૦.૬ ટકા થવાનો અદંાજ છъ. 

વિૈΐક દъવાનંી ભરપાઇ કરવામા ંચીનનો 

ફાળો ૯૦ ટકા છъ અન ેઅ×ય ઉભરતા 

અથ↓તĦંો અન ે ઓછી આવકવાળા 

િવકાસશીલ દъશોએ સાત ટકા ફાળો 

આØયો છъ.  આઇએમએફના જણાãયા 

અનસુાર સરકારો, પЧરવારો અન ે િબન 

નાણાકЫય િનગમોનુ ં દъવુ ં ૨૦૨૦માં 

વધીન ે ૨૨૬ લાખ કરોડ ડોલર થઇ 

ગયુ ંછъ. જ ે૨૦૧૯મા ં૨૭ લાખ કરોડ 

ડોલર હતુ.ં આ વધારો અÓયાર સધુીનો 

િવĝમજનક વધારો છъ. આ આકંડામા ં

પЩÚલક અન ે નોન ફાઇનાЩ×સયલ 

Ĭાઇવટે સÄેટરના દъવાનો પણ સમાવશે 

થાય છъ. આઇએમએફએ પોતાના 

Чફçકલ મોિનટર Чરપોટ↓મા ં જણાãયુ ં છъ 

કы ૨૦૧૬મા ં ભારતનુ ં દъવુ ં ડીપીના 

૬૮.૯ ટકા હતુ.ં જ ે વધીન ે૨૦૨૦માં 

વધીન ે ૮૯.૬ ટકા થઇ ગયુ ં છъ. તે 

૨૦૨૧મા ં વધીન ે ૯૦.૬ ટકા થવાનો 

અદંાજ છъ. આઇએમએફના અદંાજ 

મજુબ ૨૦૨૨મા ં ભારતનુ ં દъવુ ં ઘટીને 

૮૮.૮ ટકા, ૨૦૨૬મા ંઘટીન ે ડીપીના 

૮૫.૨ ટકા થવાની સભંાવના છъ. 

વૈિΐક દъવું વધીને 226 લાખ કરોડ 
ડોલરની નવી ટોચે : આઇએમએફ
2021માં ભારતનું દેવું વધીને ડીપીના 90.6 ટકા થવાનાે અાઇઅેમઅેફનાે અંદાજ 

વોિશંÆટન 

િવΐભરમા ં વાય ૂ Ĭદષૂણથી થનારા 

મોતન ે લઇન ે િવΐ આરોÆય સગંઠને 

ડરામણો Чરપોટ↓ હъર કયђ↓ છъ. 

વાçતવમા ં આ Чરપોટ↓ અનસુાર વાયુ 

Ĭદષૂણના કારણ ે િવΐમા ં દર િમનીટъ 

13ના મોત થઇ રΝા છъ. çકોટલ×ેડના 

Æલાસગોમા ં સયંŪુ રા∆ ╞ાઇમટે 

ચ×ેજ કો×ફર×સની આગવેાની હъઠળ 

કરъલી બઠેકમા ં WHOએ Чરપોટ↓ 

હъર કરતા ંચતેવણી પણ આપી છъ કы 

 આગામી સમયમા ંલોકો ચતેશ ેનહી 

તો ગભંીર પЧરણામો ભોગવવા પડે 

તમે છъ. WHOએ Æલોબલ વોિમ↓ગને 

1.5 ЧડĠી સЩેàસયસ સધુી િસિમત 

કરવા આહવાન કયુ↨ હતુ.ં WHOના 

ЧડરъÄટર જનરલ ડો ટъļોસ અધોનામ 

ઘĮેયેસસ ે જણાãયુ ં હતુ ં કы કોરોના 

રોગચાળાએ મનæુયો, નવરો અને 

આપણા પયા↓વરણની વŵે ધિનΗ અને 

નાજકુ સબંધંો ઉપર Ĭકાશ પાડ ે છъ. 

WHO તમામ દъશો પાસથેી Æલોબલ 

વોિમ↓ગન ે 1.5 ЧડĠી સЩેàસયસ સધુી 

મયા↓Чદત રાખવા માટъ પર િનણા↓યક 

કાય↓વાહી કરવા આહવાન કરъ છъ, તે 

આપણા િહતમા ં છъ. ડબàયએુચઓના 

આ Чરપોટ↓ન ે ઓપન લટેર તરીકы 

લ℮ચ કરવામા ં આãયો છъ.  Æલોબલ 

હъàથ વક↕ફોસ↓ના બ ે િતયાશંથી વધારъ 

અિધકારીઓના હçતાΤર કરાયા છъ.

વાયુ Ĭદૂષણના કારણે િવΐમાં દર 
િમિનટъ 13ના મોત થાય છъ : WHO

શાંઘાઈ

ચીનના શાનÄશી Ĭાંતમાં ભારъ 

વરસાદને કારણે નમાલને ઘણું 

નુકસાન થયું છъ. આ િવçતારમાં 15 

લોકોના મોત અને Ħણ લોકોના ગુમ 

થયાના અહъવાલ છъ. દરિમયાન, અ×ય 

એક ઘટનામાં, િપંગશાનમાં નદીમાં 

એક બસ પડી જતાં 14 લોકોના મોત 

થયા છъ. çથાિનક સરકારъ મંગળવારъ 

જણાãયું હતું કы 2 થી 7 ઓÄટોબર 

દરિમયાન ભારъ વરસાદને કારણે 

Ĭાંતને ભારъ પૂરનો સામનો કરવો 

પ ો હતો. સતત વરસાદથી સમĠ 

Ĭાંતમાં 76 કાઉ×ટીઓમાં લગભગ 

17.6 લાખ રહъવાસીઓને અસર 

થઈ છъ. 1,20,000થી વધુ લોકોને 

સલામત çથળъ લઈ જવામાં આãયા 

હતા. લગભગ 238,460 હъÄટર 

િવçતારમાં ઉભા પાકને નુકસાન 

થયું. 37,700 મકાનો ધરાશાયી થયા 

અથવા ખરાબ રીતે નુકસાન થયું છъ. 

વરસાદ અને પૂરને કારણે 78 કરોડ 

ડોલરનું ભારъ આિથ↓ક નુકસાન થયું 

છъ. પૂરને કારણે 17 લાખથી વધુ 

લોકો Ĭભાિવત થયા છъ. લગભગ 

19,500 મકાનો ધરાશાયી થયા છъ, 

જેના કારણે 120,000થી વધુ લોકો 

બેઘર થયા છъ.

ઉǼર ચીનમાં ભારъ વરસાદને 
કારણે પૂરમાં 29 લોકોનાં મોત

મોçકો

અમેЧરકા બાદ હવે રિશયામાં 

કોરોનાએ ફરી હાહાકાર મચાવવાનુ 

શλ કયુ↓ છъ. કોરોનાના ઝડપથી વધી 

રહъલા કыસ અને બી  તરફ ધીમા 

રસીકરણના કારણે અહỲયા લોકોના 

મોતની સંÅયા વધી રહી છъ. મંગળવારъ 

એક જ Чદવસમાં લગભગ 1000 

લોકોના મોત થયા છъ. જે અÓયાર 

સુધીનો સૌથી મોટો આંકડો છъ. બી  

તરફ લગભગ 15 કરોડની વસતી 

ધરાવતા દъશમાં રોજના 28000 

કોરોના કыસ સામે આવી રΝા છъ.

આમ છતા સરકારъ દъશમાં 

લોકડાઉન લગાવવાનો ઈનકાર કરી 

દીધો છъ. કયા Ĭકારના Ĭિતબંધો 

લગાવવા તે અંગેનો િનણ↓ય લેવાની 

સǼા Ĭાંતોને આપી દъવામાં આવી 

છъ. બી  તરફ વધતા જતા કыસોના 

કારણે મેЧડકલ િસçટમ પર દબાવ 

વધી ગયો છъ. રિશયામાં હાલમાં 2.35 

લાખ લોકો હોЩçપટલોમાં દાખલ 

છъ અને તેમાંથી 11 ટકા દદЪ↓ઓની 

હાલત નાજુક છъ. રિશયામાં કોરોના 

વાયરસના અÓયાર સુધીમાં 78 લાખ 

કыસ સામે આવી ચુકયા છъ અને આ 

પૈકЫના 2.18 લાખ લોકોના મોત થયા 

છъ. બી  તરફ અહỲયા માĦ 4.78 

કરોડ લોકોને જ કોરોનાની રસીનો એક 

ડોઝ મâયો છъ. Ëયારъ 29 ટકા લોકો 

એટલે કы 4.24 કરોડ લોકોને બે ડોઝ 

અપાયા છъ. સરકાર હવે લોકો રસી લે 

તે માટъ ĬોÓસાહન આપવા માટъ ભાર 

મુકЫ રહી છъ.

રિશયામાં કોરોનાનો કыર, 1 Чદવસમાં 
1000 મોત, વધુ 28000 કыસ ન℮ધાયા હાિનસબગ↓ 

દિΤણ આિĭકામાં તાજેતરમાં 

થયેલી વંશીય િહѕસાના પગલે 

ભારતીયોની સલામતી હાલ ખમમાં 

હોય તેમ લાગે છъ, કыમ કы ઘણી મોટી 

સંÅયામાં ભારતીયો સૈકાઓથી જેને 

પોતાનું વતન મા×યું હતું એવા દિΤણ 

આિĭકાને છોડીને અ×ય દъશોમાં çથાયી 

થવા િવચારી રΝા છъ અને તે માટъ 

તેઓ કાયમ માટъ કયા કયા દъશોમાં 

çથાયી થવાના િવઝા મળી શકы તેમ છъ 

તે અંગેની તપાસ અને પૂછપરછ શι 

કરી દીધી છъ. 

તાજેતરના ભૂતકાળમાં નાતાલ 

રાËયમાં થયેલી િહѕસામાં ભારતીયોના 

મકાનો અને દુકાનો સળગાવી દъવામાં 

આãયા હતા અને મોટા પાયે તેઓેની 

લૂંટફાટ થઇ હતી જેથી ભારતીયોને 

હવે દિΤણ આિĭકા ĬÓયે મન ઉઠી ગયું 

છъ અને તેઓ આ દъશને કાયમ માટъ 

્લિવદા કરીને અ×ય કોઇ દъશમાં કાયમી 

વસવાટ કરવા મરિણયા બ×યા હોય 

તેમ લાગે છъ.

દિΤણ આિĭકાના જુદા જુદા 

શહъરોમાં આવેલા ઇિમĠેશન 

ક×સàટ×ટને દિΤણ આિĭકન ભારતીયો 

તરફથી ઘણી મોટી સંÅયામાં વીઝાની 

પૂછપરછ થઇ રહી છъ. દિΤણ 

આિĭકામાં  અંદાજે ૧૪ લાખ જેટલા 

ભારતીય મૂળના લોકો સૈકાઓથી રહъ 

છъ, અને નાતાલમાં ભારતીયોની સંÅયા 

કЮલ વçતીના Ħી  ભાગની છъ.

વંશીય િહѕસા થતાં દ. આિĭકાના 
ભારતીયોની çથળાંતરની કવાયત
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ભારતીય મહિલા 
એથલલેટ હિમા દાસ 
કોરોનાની ચપલેટમાં
નવી દદલિી ઃ ભારતની સટાર મહિલા 

એથલલેટ હિમા દાસ કોરોના વાઇરસની 
ચપલેટમાં અાવી છે. તલે પદટયાલા ખાતલે 
ટ્લેહનંગ માટે પરત ફરી િતી. ટોકયો 
ઓહલમ્પક માટે ક્ોહલફાઇ નિીં કરી 
શકનાર હિમાનું મલેદિકલ ચલેકઅપ કરવામાં 
આવયું િતું જલેમાં ઘટસફોટ થયો િતો કે, તલે 
કોહવિ પોહિદટવ છે. જોકે તલેની તહિયત 
સારી છે. એક અહિકારીએ જણાવયું િતું 
કે, હિમા આઠમી અનલે નવમી ઓકટોિરે 
ગુવાિાટીમાં િતી અનલે તલેનલે િળવો થાક 
લાગી રહ્ો િતો. કોઈ ગંભીર િાિત 
નથી અનલે તલે ચાલુ મહિનાના અંહતમ 
સપ્ાિમાં યોજાનારા નલેશનલ કે્પમાં 
જલદીથી સામલેલ થઈ જશલે.  

ટી-૨૦ વલિ્ડ કપ  ઃ 
ભારતીય ટીમમાં અક્ષરના 
સથાનલે શાદ્્ડલનો સમાવલેશ

દુિઇ ઃ આઇસીસી ટી૨૦ વલિ્ડ કપ 
માટે જાિેર થયલેલી ભારતીય ટીમમાં 
એક ફેરફાર કરવામાં આવયો છે. મસપન 
ઓલરાઉનિર અક્ષર પટેલના િદલલે પલેસ 
િોહલંગ ઓલરાઉનિર શાદ્્ડલ ઠાકુરનો 
ટીમમાં સમાવલેશ કરવામાં આવયો છે. 
પસંદગીકારોએ શાદ્્ડલનલે ૧૫ સભયની 
ટીમમાં સામલેલ કરી દીિો છે અનલે 
અક્ષરનલે િવલે દરિવ્ડ ખલેલાિીઓની યાદીમાં 
મ્કી દીિો છે. ટી૨૦ વલિ્ડ કપમાં ભાગ 
લલેનારી તમામ ટીમોએ ૧૫મી ઓકટોિર 
પિેલાં પોતાની અંહતમ ટીમની યાદી 
આઇસીસીનલે મોકલી દેવાની છે. 
ઓલરાઉનિર િાદદ્ડક પંિયાની દફટનલેસ 
છેલ્ા કેટલાક વર્ડથી સમસયા િની છે. 

નવી દદલિીઃ િાંગલાદેશ અનલે 
શ્ાીલંકા સામલે ડ્ોનું પદરણામ 
મલેળવયા િાદ ભારતીય ફૂટિોલ 
ટીમલે માલદીવમાં રમાઈ રિેલી 
સાઉથ એહશયન ફૂટિોલ ફેિરેશન 
ચલેમ્પયનહશપમાં આખરે પોતાનો 
પ્રથમ હવજય િાંસલ કયયો િતો. ભારતલે 
એક મુકાિલામાં નલેપાળનલે ૧-૦થી 
પરાજય આપયો િતો. ભારત માટે 
આ એકમાત્ર ગોલ સુકાની સુનીલ 
છેત્રીએ કયયો િતો. હવજયના કારણલે 
ભારત ચલેમ્પયનહશપમાંથી િિાર થતું 
િચી ગયું િતું. ૩૭ વરષીય છેત્રીનો 
આ ૧૨૩મો મુકાિલો િતો અનલે 
તલેણલે નલેપાળ સામલે ૮૩મી હમહનટે ગોલ 

કયયો િતો. આ તલેની ઇનટરનલેશનલ 
કારદકદષીનો ૭૭મો ગોલ રહ્ો િતો 
અનલે આ સાથલે તલેણલે બ્ાહિલના મિાન 
ફૂટિોલર પલેલલેના રેકોિ્ડની િરોિરી કરી 
િતી. પલેલલેએ ૯૨ મલેચમાં ૭૭મો ગોલ 
નોંિાવયો િતો. છેત્રી ઇનટરનલેશનલ 
ફૂટિોલમાં સંયુક્ત રીતલે સૌથી વિારે 
ગોલ કરનાર ત્રીજો એમકટવ ખલેલાિી 
િની ગયો છે. તલેણલે સંયુક્ત આરિ 
અહમરાતના અલી મિખૌત (૭૭)ની 
િરોિરી કરી છે. છેત્રી કરતાં િવલે માત્ર 
પોટુ્ડગલનો હરિમસટયાનો રોનાલિો અનલે 
આજજેમનટનાનો લાયોનલ મલેસસી આગળ 
છે. રોનાલિોએ ૧૧૨ તથા મલેસસીએ 
૭૯ ગોલ કયા્ડ છે.  

ઇમનિયન વલેલસ ઃ ગ્ાનિસલલેમ 
ચલેમ્પયન ઇગા મસવયાતલેક સહિત કેટલાક 
ટોચના ખલેલાિીઓએ અપસલેટનો હશકાર 
િનીનલે િીએનપી પાદરિાસ ઓપન 
ટેહનસ ટ્ના્ડમલેનટમાંથી િિાર થઈ ગયા 
િતા. િીજી રિમાંદકત મસવયાતલેકનલે 
૨૪મી રિમાંદકત જલેલલેના ઓસટાપલેનકોએ 
૬-૪, ૬-૩થી પરાજય આપયો િતો. 
મંગળવારે ટોચની રિમાંદકત કેરોહલના 
મપલસકોવા પણ ટ્ના્ડમલેનટમાંથી િિાર 
થઈ ગઈ િતી.અમલેદરકાની જલેહસકા 
પલેગુલાએ પાંચમી રિમાંદકત ઇહલના 

મસવટોહલનાનલે ૬-૧, ૬-૧થી િરાવીનલે 
પ્રથમ વખત ઇમનિયન વલેલસ ઓપનની 
ક્ાટ્ડર ફાઇનલમાં પ્રવલેશ કયયો િતો. 
યુએસ ઓપન રનસ્ડ-અપ લૈલા 
ફના્ડમનિિ સામલે શલેલિી રોજસજે પ્રથમ સલેટ 
િાયા્ડ િાદ ૨-૬, ૬-૧, ૭-૬ (૪)થી 
હવજય મલેળવયો િતો. મલેનસ હસંગલસમાં 
અમલેદરકાના ટેલર દફતિલે પાંચમા રિમાંદકત 
માહતયો િલેરેટેનીનલે ૬-૪,૬-૩થી, કારેન 
ખાચાનોવલે ૧૨માં રિમાંદકત પાબલો 
કારેનો િ્સટાનલે કોઈ પણ મુશકેલી હવના 
૬-૦, ૬-૪થી િરાવયો િતો.

નય્િીલલેનિ સામલેની ટી૨૦ શ્લેણીમાં કોિલી, 
રોહિત સહિત હસહનયસ્ડનલે આરામ અપાશલે

નવી દદલિી ઃ ટી૨૦ વલિ્ડ કપ પ્રો થવાના લગભગ એક 
સપ્ાિ કરતાં પણ ઓછા સમયમાં ભારતીય ટીમલે નય્િીલલેનિ 
સામલે ટી૨૦ ઇનટરનલેશનલ શ્ોણી રમવાની છે. આ મસથહતમાં 
ભારતના મોટાભાગના હસહનયર ખલેલાિીઓનલે આરામ 
આપવામાં આવશલે તલેવો િીસીસીઆઇએ સંકેત આપયો છે. 
િોમ ગ્ાઉનિમાં રમાનારી આ શ્ોણીમાં નય્િીલલેનિ સામલેની 
ત્રણ ટી૨૦ મલેચ માટે ભારતની ટીમમાં મોટા ભાગના યુવા 
ખલેલાિીઓ િશલે. િંનલે ટીમો વચ્લે ૧૭મી, ૧૯મી તથા ૨૧મી 
નવલે્િરે અનુરિમલે જયપુર, રાંચી તથા કોલકાતા ખાતલે મલેચો 
રમાશલે. તયારિાદ કાનપુર ખાતલે ૨૫મી નવલે્િરથી તથા 
ત્રીજી દિસલે્િરથી મુંિઇ ખાતલે િલે ટેસટની શ્ોણી રમાશલે.  
સુકાની હવરાટ કોિલી, ઉપસુકાની રોહિત શમા્ડ, પલેસ િોલર 
જસપ્રીત િુમરાિ જ્ન મહિનાથી સતત િાયો-િિલમાં રિે 
છે. પસંદગી સહમહતના એક અહિકારીએ જણાવયું િતું કે, 

હસહનયસ્ડ સહિત મોટાભાગના ભારતીય ખલેલાિીઓ છેલ્ા 
ચાર મહિનાથી સતત ત્રણ િાયો-િિલમાં રહ્ા છે અનલે 
આ કારણથી કેટલાકનલે નય્િીલલેનિ સામલેની ટી૨૦ શ્ોણીમાં 
આરામ અપાશલે.

આઇપીએલ ૨૦૨૧ઃ ચલેન્નઇ અનલે કોલકાતા વચ્લે ફાઇનલ
દુબઈઃ કેપ્ટન કૂલ ધોનીએ આખરી ઓવરમાં 
ત્રણ ચોગ્ા ફ્ટકારીને ચેન્ાઈ સુપર 
કકંગસને કદલ્ી કેપપ્ટલસ સામેની આઇપીએલ 
ક્ોપલફાયર વનમાં બે બોલ બાકી ્તા, 
તયારે ચાર પવકે્ટથી પવજેતા બનાવયું 
્તુ. આ સાથે ચેન્ાઈ સુપર કકંગસ નવમી 
વખત આઇપીએલની ફાઈનલમાં પ્રવેશયું 
્તુ. જયારે કદલ્ી કેપપ્ટલસને ્વે ૧૩મી 
ઓક્ટોબરે ક્ોપલફાયર-્ટુમાં રમવા મળશે. 
જયાં તેમની સામે બેંગલોર કે કોલકાતાની 
્ટીમ ્શે. ક્ોપલફાયર-્ટુની પવજેતા ્ટીમ 
ફાઈનલમાં પ્રવેશશે.

શારજા્ ઃ છેલ્ી ઓવર સુધી રોમાંચક 
બનેલા ક્ોપલફાયર-૨ મુકાબલામાં કોલકાતા 
નાઇ્ટ રાઇડસસે કદલ્ી કેપપ્ટલસને ત્રણ પવકે્ટે 
્રાવીને આઇપીએલ ્ટી૨૦ લી્માં ત્રીજી વખત 
ફાઇનલમાં પ્રવેશ કયયો છે. કદલ્ીની ્ટીમને 
તેના બંને પલે ઓફ મુકાબલામાં પરાજય મળયો 
છે. કોલકાતાએ ્ટોસ જીતીને પ્રથમ કફલલડં્ 
કરવાનો પનણ્ણય કયયો ્તો. કદલ્ીએ પાંચ 
પવકે્ટે ૧૩૫ રન નોંધાવયા ્તા. જેના જવાબમાં 
કોલકાતાએ એક બોલ બાકી રાખીને સાત 
પવકે્ટે ૧૩૬ રન બનાવીને પવજય ્ાંસલ કરી 
લીધો ્તો. 

દિલ્હીનપો હર્વહીનપો ચપોન્્ઈ નવમહી 
વખત આ્ઇપહીઆપોલનહી ફ્ઈનલમ્ં

દિલ્હીનપો હર્વહી ક્પોલક્ત્ 
ત્હીજી વખત ફ્ઇનલમ્ં

પશવમ માવીની પાંચમી ઓવરના પ્રથમ બોલે બાઉન્ડ્ી ફ્ટકારીને પવરા્ટ કો્લીએ ્ટી-૨૦ પરિકે્ટમાં 
૯૦૦ બાઉન્ડ્ીનો આંક વ્ટાવયો ્તો. ્ટી૨૦માં આ પસપધિ મેળવનાર તે બીજો ભારતીય અને 
ઓવરઓલ સાતમો પરિકે્ટર બની ્યો છે. ભારત મા્ટે અ્ાઉ પશખર ધવન આ પસપધિ મેળવી 
ચૂકયો છે. ધવનના નામે ૩૦૨ મેચની ૨૯૯ ઇપનંગસમાં ૯૮૬ બાઉન્ડ્ી નોંધાયેલી છે. 

દુબઇ
દદલિી સામલે નાટયાતમક હવજય 

મલેળવનાર કોલકાતા નાઇટ રાઇિસ્ડ 
સામલે આઇપીએલ ટી૨૦ લીગની 
ફાઇનલમાં મિેનદ્રહસંિ િોનીની 
જાદુઈ કેપટનહશપ ચલેન્નઇ સુપર દકંગસ 
માટે અભલેદ સુરક્ષા કવચ સમાન 
સાહિત થઈ શકે છે. િોની સંભહવત છેલ્ી વખત 

પીળી જસષીમાં રમશલે. આંકિા ઉપર 
નજર નાખીએ તો ચલેન્નઇની ટીમ 
૧૨ હસિનમાં નવ વખત ફાઇનલમાં 
પિોંચી છે. ચલેન્નઇએ ત્રણ વખત 
ટાઇટલ જીતયા છે અનલે પાંચ વખત 
ફાઇનલમાં િારી છે. િીજી તરફ 
કોલકાતાએ િંનલે વખત ટાઇટલ 

સુકાની ગંભીરના નલેતૃતવમાં જીતયા િતા. 

ટી-૨૦માં કોહલીની ૯૦૦ બાઉન્ડ્ી પૂરી

સુનીલ છેત્ીએ પેલેના રેકોર્ડની બરોબરી 
કરી, ભારતે નેપાળને ૧-૦થી હરાવ્ું

પારરબાસ ઓપનમાં સ્વિ્ાતેક 
સ્વિટોલલનાના અલભ્ાનનો અંત

રોનાલિોએ કારદકદષીની 
૫૮મી િેહટ્ક નોંિાવી

ફેરો ઃ પોટુ્ડગલના સટાર ફૂટિોલર હરિમસટયાનો રોનાલિોએ વિુ એક િેહટ્ક 
નોંિાવીનલે પોતાની ટીમ પોટુ્ડગલનલે વલિ્ડ કપ ફૂટિોલ ક્ોહલફાયર મુકાિલામાં 
આસાન હવજય અપાવયો િતો. િીજી તરફ િલેનમાકકે પણ હવજય મલેળવીનલે 
કતાર ખાતલે ૨૦૨૨માં રમાનારા દફફા વલિ્ડ કપ ફૂટિોલ માટે ક્ોહલફાય કરી 
લીિું િતું. યુરોહપયન ક્ોહલફાયસ્ડમાં ઇંગલલેનિ અનલે િંગલેરી વચ્લે રમાયલેલી 
મલેચમાં પ્રલેક્ષકોએ હવઘ્ન ઊભું કયુું િતું. ફેરોમાં રમાયલેલી મલેચમાં રોનાલિો 
કારદકદષીની ૫૮મી િેહટ્ક નોંિાવી િતી. આ સાથલે તલેના ઇનટરનલેશનલ ગોલની 
સંખયા હવરિમી ૧૧૫ સુિી પિોંચી ગઈ િતી. રોનાલિોની િેહટ્ક વિલે પોટુ્ડગલલે 
લકિમિગ્ડનલે ૫-૦થી પરાજય આપયો િતો. પોતાની ૧૮૨મી ઇનટરનલેશનલ 
મલેચ રમનાર રોનાલિોએ પોટુ્ડગલ તરફથી ૧૦મી િેહટ્ક નોંિાવી િતી. 

જમ્સનહી દફફ્ વર્્સ કપ મ્ટપો ક્પોલલફ્ય
િહલ્ડન ઃ જમ્ડનીએ યુરોપના ગ્્પ-જલે વલિ્ડ કપ ક્ોહલફાઇંગ મુકાિલામાં 

અસંખય ભ્લો કરી િોવા છતાં નોિ્ડન્ડ મલેહસિોહનયાનલે ૪-૦થી િરાવીનલે કતાર 
ખાતલે ૨૦૨૨માં રમાનારા દફફા વલિ્ડ કપ ફૂટિોલ માટે ક્ોહલફાય કરી 
લીિું િતું અનલે તલે પ્રથમ ટીમ પણ િની છે. જમ્ડનીએ આઠ મલેચમાં સાત 
હવજય િાંસલ કયા્ડ છે. માચ્ડ મહિનામાં િ્ઇસિગ્ડ ખાતલે નોિ્ડન્ડ મલેહસિોહનયા 
સામલે ૧-૨થી સનસનાટભયયો પરાજય એક માત્ર રહ્ો િતો જમ્ડનીએ 
તમામ ચારેય ગોલ િીજા િાફમાં નોંિાવયા િતા. ટીમો વન્ડરે ૭૦મી તથા 
૭૩મી હમહનટે િલે ગોલ નોંિાવયા િતા. કેવી િાવિજે ૫૦મી તથા જમાલ 
મુહસયાલાએ ૮૩મી હમહનટે એક-એક ગોલ નોંિાવયો િતો.

 y યુર્પોપપયન ટહીમ્પોમ્ં વર્્સ કપ મ્ટપો 
ક્પોલલફ્ય કરન્ર ડપોનમ્ક્સ  બહીજપો િપોશ 
બનહી ગય્પો છપો . તપોણપો ક્પોપપોનહપો ગ્નમ્ં 
રમ્યપોલહી મપોચમ્ં જપોદકમ મપોહલપોઆપો 
બહીજ હ્ફમ્ં કરપોલ્ ગ્પોલનહી મિિથહી 
આ્પોસ્ટ્રિય્નપો 1-0થહી હર્વું હતું.

 y આ્પો્રિપોલલય્ન્પો આ્ત્મઘ્તહી ગ્પોલ જપ્ન મ્ટપો ્ટંજીવનહી ્ટમ્ન 
બનહી ગય્પો હત્પો જપોન્ ક્રણપો તપોણપો આ્ગ્મહી વર્ષે 2022મ્ં કત્ર ખ્તપો 
રમ્ન્ર્ દફફ્ વર્્સ કપ ફૂટબ્પોલ ટૂન્્સમપોન્ટમ્ં ્ટહીધ્પો પ્રવપોશ કરવ્નહી 
પ્પોત્નહી આ્શ્ જીવંત ર્ખહી છપો . આ્પો્રિપોલલય્ન્ દડફપોન્ડર આલિિ 
બપોદહચપો 85મહી પમલનટપો પ્પોત્નહી ટહીમન્ ગ્પોલપ્પોસ્ટમ્ં જ બ્પોલ ન્ખહી 
િહીધ્પો હત્પો જપોન્ ક્રણપો જપ્નપો 2-1થહી વવજય હ્ં્ટલ કય્ષે હત્પો.
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અરવિંદકુમાર બન્ા 
ગુજરાત હાઈકોર્ટના 

નિા ન્ા્ાધીશ
અમદાવાદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના નિા ચીફ જસ્રસ તરીકે 
જસ્રસ અરવિંદ કુમારની વનમણૂંક કરિામાં 
આિી છે. ભારત સરકારના કા્દા મંત્ાલ્ દ્ારા 
અવધકૃત રીતે ઓર્ટર આ અંગેનો ઓર્ટર જારી 
કરિામાં આવ્ો છે. જસ્રસ અરવિંદ કુમાર હાલ 
કણા્ટરક હાઇકોર્ટમાં જજ તરીકે કા્્ટરત છે અને 
તેમણે િર્ટ 1987માં એરિોકેર તરીકે પ્ેસ્રસ શરૂ 
કરી હતી.

જસ્રસ અરવિંદ કુમારે શરૂઆતમાં વસવિલ 
કોર્ટ, મેવજ્ટ્ેર કોર્ટ, અપીલ વટ્બ્ુનલમાં લગભગ 
4 િર્ટ સુધી પોતાની સેિા આપી હતી. ત્ાર બાદ 
તેમણે હાઇકોર્ટમાં િકીલાત કરી હતી. 

ગુજરાતના ૯૧૬૮ 
િકીલોને િકીલાત બંધ 
કરિા સૂચના અપાઈ

 અમદાવાદ
૨૦૦૯થી આિેલા નિા વન્મ પ્માણે દેશમાં 

કોઇપણ િકીલે ઓલ ઇસનર્ા બાર એ્્ાવમશનેશનની 
પરીક્ા પાસ ક્ા્ટ િગર િકીલાતની પ્ેસ્રસ કરી 
શકતા નથી. ૨૦૦૯થી ૨૦૧૯ દરવમ્ાન બાર 
કાઉસનસલ ઓફ ગુજરાતમાં નોંધા્ેલા ૯૧૬૮ 
િકીલોએ હજુ સુધી પરીક્ા પાસ ન કરી હોિાનું ધ્ાને 
આિતા કાઉસનસલ દ્ારા તેમને તાતકાવલક િકીલાની 
પ્ેસ્રસ બંધ કરિા અને પરીક્ા પાસ કરિા સૂચના 
આપિામાં આિી છે. બાર કાઉસનસલ ઓફ ઇસનર્ા 
દ્ારા ૨૦૦૯માં લાગુ કરિામાં આિેલા વન્મ પ્માણે 
કા્દાનો અભ્ાસ પૂણ્ટ ક્ા્ટ બાદ જે-તે િકીલને બાર 
કાઉસનસલમાંથી મંજૂરી મળે છે. 

અમદાવાદ
ગુજરાત સરકાર ભલે પાિર કર ન ક્યો 

હોિાનો દાિો કરે છે, પરંતુ ્રેર લેિલ ડર્પેચ 
સેનરરમાં જોિા મળતા આંકરાઓ પરથી ્પષ્ટ 
થા્ છે કે ગુજરાતમાં ગઈકાલે િીજળીની કુલ 
રીમાનર સામે 9.8 રકા ઓછો પાિર સપલા્ 
કરિામાં આવ્ો હતો.

સોંમિારે સાંજે સાત િાગ્ા પછી 
ગુજરાતમાં િીજળીની મહત્તમ માગ-પીક 
રીમાનર 15,166 મેગાિોર હતી. તેની સામે 
1485 મેગાિોર સપલા્ ઓછો હતો. એણ 

િે્રન્ટ ડરજ્નના લૉર ડર્પેચ સેનરરના 
આંકરાઓ દશા્ટિે છે. આમ કુલ ડરમાનર સામે 
સપલા્ 11 રકા ઓછો હતો. 

ગુજરાત અને ભારતના કોલસાથી ચાલતા 
િીજ ઉતપાદન મથકોમાં કોલસાની અછત 
હોિાથી િીજળીનું ઉતપાદન ઘરી ગ્ું છે ત્ારે 
ગુજરાતની ખાનગી િીજ ઉતપાદક કંપની રારા 
પાિરે આજે ગુજરાત સરકારન ે્ુવનરદીઠ રૂા. 
5.50ના ભાિે િીજળીનો સપલા્ આપિાની 
તૈ્ારી દશા્ટિી છે. રારા પાિર અત્ારે 
આ્ાતી કોલસામાંથી િીજળી પેદા કરે છે.

અમદાવાદ
ગુજરાત ભાજપ પ્મુખ સી.આર.

પાડરલ સોમિારે રાત્ે વહંમતનગર 
ખાતે પક્ના પેજપ્મુખોના કા્્ટક્રમમાં 
આિતી વિધાનસભાની ચૂંરણીમાં 
100થી િધુ નિા ધારાસભ્ોને ડરડકર 
આપિાનું જાહેર કરતા પક્ના િરયો જૂના 
ધારાસભ્ોમાં ખળભળાર મચી ગ્ો છે.

પારટીના સૂત્ો કહે છે કે, 2007ની 
ચૂંરણી દર િખતે 60-70 ઉમેદિારો 
તો આમ પણ નિાં જ આિે છે, જે આ 
િેળા મોરા પ્માણમાં િધુ આિશે, કેમ 

કે અમુક અપિાદ વસિા્ ચાર-પાંચ રમ્ટ 
ધરાિતા ધારાસભ્ોની તથા કેરલાકની 
ઉંમરને કારણે વિદા્ લગભગ નક્ી 
જ છે, તદુપરાંત અત્ારે વિધાનસભામાં 
ભાજપના 112 ધારાસભ્ો છે, એરલે 
બાકી 73 વિધાનસભા બેઠકો ઉપર 
ભાજપના નિા ઉમેદિારો આિશે તે 
પણ નક્ી છે. પારટીમાં ચચા્ટ પ્માણે 
સરકારમાં ઉચ્ચપદો સંભાળી ચૂકેલા પૂિ્ટ 
મુખ્મંત્ી વિજ્ રૂપાણી તથા ના્બ 
મુખ્મંત્ી નીવતન પરેલનો સનમાનજનક 
્થાન સોંપાશે. જ્ારે બાકી ડ્ોપ થ્ેલા 

પૂિ્ટ મંત્ીઓ પૈકી પ્દીપવસંહ જારેજા, 
રણછોર ફળદુ જેિા કેરલાક અપિાદો 
બાદ કરતા બાકી બધાને આ િખતે 
ઘેર બેસિાનો િારો આિશે. પારટીના 
સૂત્ો એિું કહે છે કે, ગુજરાત ભાજપ 
પ્મુખે વિધાનસભામાં 100થી િધુ નિા 
ઉમેદિારોને ડરડકર આપિાની જાહેરાત 
ભલે કરી, પણ આખરે એ વનણ્ટ્ તો 
પક્ની પાલા્ટમેનરરી કવમરી લેતી હો્ છે, 
અલબત્ત, એક બાબત ્પષ્ટ છે કે, હિે 
કા્્ટકતા્ટને તેમની શવતિ મુજબ ્થાન 
આપિાનું પક્ વિચારી રહ્ં છે.

ભાજપમાંથી 100થી િધુ નિા ચહેરાને 
વિધાનસભા ડરડકરની જાહેરાતથી સોપો

ચારથી વધુ ટર્મવાળા જૂના ધારાસભાયોની બાદબાકી પાક્ી

સ્યોટ લાૉડ ડડસ્યોચ સયોન્ટરના આાંકડાઆાયોઆયો સરકારની પાયોલ ઉઘાડી

કચછના રાપરમાં 70 િર્ટના 
‘બા’એ પુત્ને આપ્ો જનમ

કચ્છ
કચછના રાપર તાલુકાના એક 

નાનકરા મોરા ગામના આધેર 
અભણ દંપતીને ત્ાં લગ્નના 45 િરષે 
િૈજ્ાવનક રેકનોલોજીથી એક 70 િર્ટની 
મવહલાએ બાળકને જનમ આપતા 
રબારી સમાજમાં ખુશી વ્ાપી ગઈ છે.

70 િર્ટની મવહલા જીિુંબેન રબારી 
અને 75 િર્ટના પવત િાલભાઈ 
રબારીના લગ્નને 45 િર્ટથી િધુ સમ્ 
િીતી જતા બધી રીતે સુખી હતા, પણ 
તેમને સંતાન ન હતું. લગ્નબાદ ‘બાળક 
રહેિું શ્્ નહી’ હોિાનું તબીબે 
સલાહ આપી છતાં દંપતી વહંમત હા્ુું 
નહીં. આ બુ્ગ્ટ દંપતીએ ભુજની એક 

ખાનગી હોસ્પરલના ગા્નેક રો.નરેશ 
ભાનુશાલીનો સંપક્ક ક્યો હતો. િૈજ્ાવનક 
રેકનોલોજી એિા રે્ર ટ્ુબ દ્ારા 
કોરાનાની મહામારી િચ્ચે જીિુંબેન 
રબારીએ રીરમેનર શરૂ કરી હતી.

આ રીરમેનરના અંતે જીિુંબેન 
રબારીએ પુત્ને જનમ આપતા બુ્ગ્ટ 
દંપતીના પડરિારમાં ખુશી વ્ાપી ગઈ 
હતી. 45 િર્ટના લગ્ન જીિનમાં રે્ર 
ટ્ુબની રેકનોલોજીથી પહેલી ટ્ા્ે બાળક 
રહી ગ્ું હતું. રાપર તાલુકાના મોમાં્ 
મોરા ગામની નજીક મોરા ગામમાં 
રબારી સમાજમાં આ સમાચાર સાંભળી 
કુદરત અને િૈજ્ાવનક રેકનોલોજી ઉપર 
વિશ્ાસનો પાર રહ્ો નહોતો.

ગુજરાતમાં 10 રકા જેરલો પાિર 
કર : ડરમાનર સામે સપલા્ ઘર્ો
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