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ક�ોર�ોના સામેના જં ગમાં ભારત સરકારની રસીકરણ ઝં ુ બેશને 9 મહિનામાં મ�ોટી સફળતા

ભારતમાં 100 કરોડ ડોઝનું સોપાન સર
ડ્રગ્સ કેસ ઃ શાહરૂખ, અનન્યાના ઘરે તપાસ

નવી દિલ્હી
ભારતે કોરોના સામેની લડાઈમાં એક
મહત્વપૂર્ણ પડાવ પાર કર્યો છે. દેશમાં ગત 16
જાન્યુઆરી 2021ના રોજ શરું થયેલા કોરોના
રસીકરણના મહાઅભિયાનમાં 21 ઓક્ટોબર
સુધી 100 કરોડ લોકોનું રસીકરણ થઈ ચૂકયું
મુંબઈ ઃ આર્યન ખાનની ધરપકડ બાદ એવી
છે. આ સાથે જ નિષ્ણાંતો હાલની સ્થિતિને જોતા
અટકળો હતી કે એનસીબી મન્નત જઈને તલાશી
કોરોનની ત્રીજી લહેર આવવાની શકયતાને દૂર
લેશે. દરમિયાન ગુરુવારે એનસીબીની એક ટીમ
સુધી જોતા નથી. તો બીજી તરફ દૈનિક કેસ લોડ શાહરૂખ ખાનના ઘરે પહોંચી અને ઘરમાં તપાસ
પણ સતત ઘટી રહ્યો છે જેનાથી ભારતે કોરોના કરી હતી. આ ઉપરાંત બીજી એક ટીમ અનન્યા
સામેની જંગ જીતી લીધી હોય તેવું લાગી રહ્યું પાંડેના ઘરે પહોંચી ગઈ હતી. એનસીબીની ટીમ
છે. કેન્દ્રિય આરોગ્ય મંત્રી મનુસખ માંડવિયાએ રવાના થયા બાદ શાહરૂખ પુત્ર આર્યન ખાનને
ટ્વિટ કરીને લખ્યું હતું કે દેશમાં કોરોના સંક્રમણને મળવા માટે જેલમાં ગયા હતા.
કાબુમાં કરવા માટે શરું કરવામાં આવેલા રસીકરણ
સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ એનસીબીએ શાહરૂખ
મહાભિયાના ૨૭૯ દિવસમાં જ દેશમાં ૧૦૦ ખાનની મેનેજર પૂજાને મન્નતમાં એક નોટિસ
કરોડ લોકોને રસી આપી દેવામાં આવી છે. ગુરુવાર આપી છે. આ નોટિસમાં લખ્યું છે કે જો આર્યન
સુધીમાં કોવિડ ડેશ બોર્ડ મુજબ ૧૪,૬૬,૭૦૭ ખાન પાસે કોઈ અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક ડિવાઈસ
લોકોને રસી અપાઈ છે. આ સાથે જ ભારતે એક હોય તો તેના પરિવારે તે એનસીબી પાસે જમા
ઇતિહાસ રચી દીધો છે. આ તકે વડાપ્રધાન મોદી કરાવવાનો રહેશે. આ ઉપરાંત આર્યન ખાન
પણ દિલ્હીમાં આરએમએલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા
હતા અને આ ઐતિહાસિક ઘડીના સાક્ષી બન્યા
હતાં. ૧૦૦ કરોડના આંકડાની સિદ્ધિને બિરદાવવા
માટે ઠેર ઠેર ખાસ લાઈટિંગ કરવામાં આવી છે.
ગુરુવારે દેશમાં કુલ ૧૮,૩૫૭ લોકો કોરોના
વુહાન ઃ ચીનમાં કોરોનાએ ફરીથી માથું
પોઝિટિવ મળી આવ્યા હતા.
ઊંચકતા ફફડાટ ફેલાયો છે. સરકારે તુરંત હજારો
ફ્લાઈટ્સ કરી દીધી હતી અને શાળા-કોલેજો
તાકીદની અસરથી બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
તે ઉપરાંત સામુહિક પરીક્ષણો શરૃ કર્યા છે અને
લોકોને બહાર ન નીકળવાની અપીલ પણ કરી
છે. કોરોનાના ફેલાવા પાછળ વિદેશી પ્રવાસીઓ

આર્યનના જામીન અંગે
૩૦ ઓક્ટોબરે સુનાવણી

સંલગ્ન ડોકયુમેન્ટ્સ પણ માંગ્યા હતા. જેમાં તેના
એજ્યુકેશન સંલગ્ન ડોકયુમેન્ટ્સ પણ સામેલ છે.
જો તેની કોઈ મેડિકલ હિસ્ટ્રી હોય તો તેના પણ
ડોકયુમેન્ટ માંગવામાં આવ્યા છે. જેમાં દવાઓની
જાણકારી અને અન્ય પ્રિસ્ક્રિપ્શન સામેલ છે.

ડ્રગ્સ કેસમાં આર્યન ખાન માટે ૨૦ ઓક્ટોબરનો
દિવસ મહત્વનો હતો. આર્યનના વકીલોએ બોમ્બે
હાઈકોર્ટમાં જસ્ટિસ નિતિન સાંબરેની સામે
સુનાવણી અને લિસ્ટિંગનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
જસ્ટિસ સાંબરેએ કહ્યું કે, તેઓ મંગળવારે આ
કેસ પર સુનાવણી કરશે. મતલબ કે, આર્યન
ખાનની જામીન અરજી પર ૩૦ ઓક્ટોબરે
સુનાવણી થશે. અગાઉ સ્પેશિયલ એનડીપીએસ
કોર્ટમાં ૧૪ ઓક્ટોબરે જજે સુનાવણી પૂરી કર્યા
બાદ ચુકાદો સુરક્ષિત રાખ્યો હતો.

જવાબદાર હોવાનું પણ ચીને કહ્યું હતું.
ચીનના ઉત્તર અને પશ્વિમી પ્રાંતોમાં કોરોનાના
કેસોની સંખ્યા વધી ગઈ હતી. છેલ્લાં પાંચ
દિવસથી કોરોનાના કેસમાં વધારો થતાં ચીને
ફ્લાઈટો રદ્ કરી દીધી હતી. શાળા-કોલેજો બંધ
રાખવાનો નિર્ણય કર્યો હતો અને લોકોનું પરીક્ષણ
શરૃ કર્યું છે. ઝિયાન અને લેન્ઝાઉના એરપોર્ટની

૬૦ ટકા ફ્લાઈટ્સ રદ્ થઈ હતી. તે ઉપરાંત
પર્યટન સ્થળો, સિનેમાગૃહ સહિતનું બંધ કરવામાં
આવ્યું હતું. લાંઝૂઓમાં પ્રવાસીઓ આવ્યા
પછી કોરોના ફેલાયો હતો. આ શહેરની વસતિ
૪૦ લાખ જેટલી છે. આખા શહેરમાં બહાર ન
નીકળવાની તાકીદ કરવામાં આવી છે અને હળવા
નિયંત્રણો પણ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે.

કોરોનાના કેસ વધતાં ચીન ફરી લોકડાઉન તરફ
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પાસપોર્ટ સેવાને વધુ સજ્જ બનાવવા કેનેડિયન સરકારની કવાયત ઃ પાસપોર્ટ રીન્યુઅલ કરવાની મુદતમાં વધારો થયો

ઓન્ટેરિયો ઃ કોવિડ-19ના કારણે કેનેડા-અમેરિકા વચ્ચેની જમીની
સરહદો લાંબા સમયથી બંધ હતી. પરંતુ બંને દેશોએ કોવિડ-19ની
પરિસ્થિતિ સુધરતાં પ્રવાસીઓ માટે સરહદો ખુલ્લી મુકવાનો નિર્ણય
જાહેર કર્યો હતો. સરહદો ખુલ્લી મુકવાના બંને દેશોના નિર્ણયને કારણે
પ્રવાસીઓનો ધસારો થયો હતો અને કેનેડાની કિચેનર ખાતેની પાસપોર્ટ
ઓફિસ પર લાંબી લાઈન લાગી હતી. અમેરિકાએ 8મી નવેમ્બરથી
રસી મુકાવી હોય તેવા પ્રવાસીઓ માટે સરહદો ખુલ્લી મુકવાની
જાહેરાત કરી છે અને કેનેડાની સરકાર પાસપોર્ટ સેવા વિભાગને વધુ
સુસજ્જ બનાવી રહ્યું છે. પ્રતિબંધો હટવાને કારણે પાસપોર્ટની વધતી
માંગને ધ્યાનમાં લઈને આ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. એમ્પ્લોયમેન્ટ
એન્ડ સોશિયલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કેનેડાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું

કે, પ્રવાસીઓ પરના પ્રતિબંધો ઉઠી જતા સર્વિસ કેનેડા પાસપોર્ટની
વધેલી માંગને પહોંચી વળવા માટે તૈયારી કરી રહી છે. ડિપાર્ટમેન્ટની
વેબસાઈટ પર પાસપોર્ટ 20 દિવસમાં મળી જશે એવું જણાવાય છે.

પરંતુ કેટલાક લોકો કહે છે કે, માંગ એટલી મોટી છે કે પાસપોર્ટ
મેળવવામાં 1 મહિનાથી વધુ સમય લાગી શકે છે. કોરોનાની મહામારી
શરુ થઇ તે પહેલા સર્વિસ કેનેડાએ 2.3 મિલિયન પાસપોર્ટ આપ્યા
હતા. પરંતુ ત્યાર પછી 3,63,225 પાસપોર્ટ આપી શકાયા હતા. આ
વખતે સપ્ટેમ્બર 30થી પાસપોર્ટની માંગ વધીને 4,67,541 પર પહોંચી
છે. દરમિયાન સરકારે જણાવ્યું હતું કે, પાસપોર્ટની અરજીઓમાં
સરેરાશ વધારો થવાની શક્યતા છે. પણ સરકારે લોકોને જણાવ્યું હતું કે
સતત સખત જરૂરત ના હોય તો તેમણે સર્વિસ કેનેડાની મુલાકાત લેવી
નહિ. કેનેડાની સરકારે પાસપોર્ટ રીન્યુઅલ કરવાની મુદતમાં વધારો
કર્યો હતો કે જેથી 1લી 2ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ જેમની મુદત પુરી
થતી હોય તેઓ પાસપોર્ટ રીન્યુ કરાવી શકે.

કેનેડામાં પ્રવેશ માટે કોવિડ વેક્સિનેશન ટોરોન્ટો ઈસ્ટ યોર્ક ખાતે બે વાહનો
અથડાતા 81 વર્ષીય રાહદારીનું મોત
તપાસવા હોસ્પિટલોની સંખ્યા વધારાઈ
ગ્રેટર ટ�ોર�ોન્ટો એ�રિયાના હે લ્થ સેન્ટર�ોમાં પણ નવા કાયદાન�ો અમલ શરુ કરાય�ો

અલબર્ટા
અનેક
દેશોની
હોસ્પિટલોએ
રોગચાળાને કાબુમાં રાખવા માટે
વેક્સિનેશન પોલિસી વધુ સખત બનાવી
હતી અને કામદારોને તે સખ્તાઈપૂર્વક લાગુ
કરવામાં આવી હતી. ત્યારે કેનેડામાં પણ
ચોથી લહેરની વચ્ચે રોગચાળો કાબુમાં
રાખી શકાય એ માટે વેક્સિનેશનની
તાપસ કરવા માટે હોસ્પિટલોની
સંખ્યા વધારાઈ રહી છે. પઆવનાર
પ્રવાસીઓને દેશમાં દાખલ થતા પહેલા
હોસ્પિટલમાં વેક્સિનેશનના પુરાવા રજૂ

કરવા ફરજીયાત છે. મીડિયા સમક્ષ
એલિઝાબેથ બારડને, કોવીડ ઇન્સિડેન્ટ
કમાન્ડરે કિંગ્સ્ટન હેલ્થ સાયન્સિસ
સેન્ટરે ઓન્ટોરિયો ખાતે જણાવ્યું હતું કે
અનેક જગ્યાએ આપણે વેક્સિનેશનના
પુરાવા બતાડવા પડે છે. તેવી જ રીતે
અહીં પણ એ પુરાવા બતાવવાના રહેશે.
જે લોકો પોતાની મરજીથી હોસ્પિટલમાં
આવતા નથી અને તેઓ વધુ બીમાર
હોય છે. આપણે ત્યાં દર્દીઓ પહેલા
કરતા પણ વધુ નબળી અવસ્થામાં આવે
છે અને તેથી તેમને વધુ કાળજીપૂર્વકની

સારવાર આપવી પડે છે. ઓક્ટોબર
22થી કિંગ્સ્ટન હેલ્થ સાયન્સિસ સેન્ટર
તરફથી પરિવારના તમામ મુલાકાતીઓ
કે જેઓ દર્દીઓને જોવા આવે છે તેમની
નોંધ રાખવાનું શરુ કરવામાં આવશે. આ
ઉપરાંત તેમના પરિવારના લોકોએ પણ
રસી મુકાવી છે કે કેમ એવા પુરાવા રજુ
કરવાના રહેશે. યુનિવર્સીટી ઓફ હેલ્થ
નેટવર્ક (યુ.એચ.એન.) અને ક્યૂબેકની
હોસ્પિટલની સાથે ગ્રેટર ટોરોન્ટો એરિયા
હેલ્થ સેન્ટરો પણ આ નવા કાયદાઓના
અમલમાં જોડાઈ રહી છે.

સપ્ટેમ્બર માસમાં કેનેડામાં રોજગારની
સ્થિતિ મહામારી પહેલાના સ્તરે પહોંચી
ઓન્ટેરિયો
કેનેડાના અર્થતંત્રમાં ધીમે-ધીમે સુધારા થઇ રહ્યા છે
અને ગયા મહિને 1,97,000 નોકરીઓનું સર્જન થયું
હતું. જે ફરીથી મહા-રોગચાળા પહેલાની સ્થિતિએ
પહોંચી છે. સ્ટેટિકસ કેનેડાના કામદારોના સર્વેનો
અહેવાલ જણાવે છે કે, કેનેડામાં મજૂરોની માર્કેટમાં
સપ્ટેમ્બર 12-18ના સપ્તાહમાં સુધારો થયો છે. આ
સપ્તાહમાં અનેક રાજ્યોમાં વેક્સિનેશનના પુરાવાઓ
રજુ કરવાના નિયમો અમલમાં હતા. પરંતુ જીમ્સ
તથા રેસ્ટોરન્ટ્સ જેવા બિનજરૂરી સ્થળોમાં પ્રવેશ
માટે વેક્સિનેશન અનિવાર્ય હતું. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં
રોજગારીનો દર સુધર્યો હતો. જેમાં 15 વર્ષથી વધુ
ઉંમરના લોકોનો સમાવેશ થતો હતો. સપ્ટેમ્બર
મહિનામાં કેનેડામાં રોજગારીનો દર 60.9% હતો.

જે વસ્તી વધારાને પરિણામે ફેબ્રુઆરી 2020 કરતા
0.9% ઓછો છે. જયારે સતત ચોથા ત્રિ-માસિક
ગાળા દરમિયાન બેરોજગારીનો દર ઘટીને 6.9% થયો
હતો. જે મહા-રોગચાળા પહેલાની સ્થિતિ કરતા ઘટ્યો
છે. જયારે વસાહતીઓમાં ગયા મહિને રોજગારીઓનો
દર 71% પર પહોંચ્યો હતો.
અલબત્ત, સમગ્ર રીતે જોઈએ તો કોરોનાને કારણે
વસાહતીઓના પ્રમાણમાં વધારો થયો નહોતો અને
તાજેતરના સમયમાં વસાહતીઓની રોજગારીનું પ્રમાણ
સાયન્ટિફિક અને ટેક્નિકલ સર્વિસીસ તથા ફાઈનાન્સ
તથા ઈન્સ્યુરન્સ, રિયલ એસ્ટેટ, રેન્ટલ તથા લીઝિંગ
જેવા ક્ષેત્રોમાં વધુ જોવા મળતું હતું. આ બંને ઔદ્યોગિક
ક્ષેત્રોએ નોકરીઓનું પ્રમાણ જાળવી રાખ્યું હતું અને
રોગચાળા દરમિયાન સારી એવી પ્રગતિ કરી હતી.

ટોરન્ટો
ટોરોન્ટોની પોલીસે જણાવ્યું હતું
કે, મંગળવારે રાત્રે શહેરના ઈસ્ટ યોર્ક
ખાતે બે વાહનોની અથડામણ થતા એક
વૃદ્ધ રાહદારીનું મૃત્યુ થયું હતું. રાહત
કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા
હતા અને કહ્યું હતું કે, ઓ-કોર્નર ડ્રાઈવ
અને પેપે એવેન્યુ ખાતે સવારે 9.30 વાગ્યે
એવા સમાચાર મળ્યા હતા કે, એક વૃદ્ધ
વ્યક્તિનું બે વાહનોની અથડામણમાં મૃત્યુ
થયું છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, 81 વર્ષીય
રાહદારી ઓ-કોર્નર ડ્રાઈવ કે જે ઉત્તર
દિશા તરફ આવેલું છે, તેની વચ્ચેથી પસાર
થઇ રહ્યો હતો. ત્યારે આ 81 વર્ષીય વૃદ્ધને
પૂર્વ તરફથી આવેલા એક વાહને અડફેટમાં

લીધો હતો અને ઓ-કોર્નર ડ્રાઈવ ખાતે
ગંભીર હાલતમાં પડી ગયો હતો.
આ રાહદારીને એક બીજા વાહને પણ
ટક્કર મારતા તેની હાલત બગડી ગઈ
હતી. પશ્ચિમ દિશાએથી આવી રહેલુ એક
વાહન એક 40 વર્ષીય યુવક ચલાવી રહ્યો
હતો. તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ રાહદારી બે
વાહનોની વચ્ચે ફસાઈ જતા મોતને ભેટ્યો
હતો. આ રાહદારીને બે વાહન વચ્ચેથી
બહાર કાઢવામાં આવ્યો ત્યારે તે મૃત્યુ
પામ્યો હતો તેમ પોલીસે જણાવ્યું હતું.
પોલીસે કહ્યું હતું કે પોર્સ કારનો
ડ્રાઈવર ઘટના સ્થળેથી નાસી છૂટ્યો હતો.
પરંતુ પોલીસે તેને શોધી કાઢી તપાસમાં
સહકાર આપવા જણાવ્યું હતું.
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ટોરોન્ટો
ચૂંટણી પછીના લગભગ 2 મહિના પછી
કેનેડાના હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં પ્રવેશનાર
તમામ સાંસદો તથા અન્ય લોકોએ 22મી
22મી નવેમ્બરથી કેનેડા સંસદનું સત્ર શરુ થશે
નવેમ્બરથી શરુ થઇ રહેલી સંસદમાં હાજરી
આપવા માટે કોવિડ-19 વિરોધી રસી મુકાવી હોવી
જોઈએ તેવો એક કાયદો અમલમાં આવ્યો છે. બોર્ડ
ઓફ ઇન્ટરનલ ઈકોનોમી કે જે સંસદીય કામકાજ
માટે જવાબદારી સંભાળે છે તેને આ કાયદાનો
અમલ કરવાનું સોંપવામાં આવ્યું છે અને બોર્ડે તેની
જરૂરિયાત હોવાની જાહેરાત કરી હતી.
બોર્ડ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી એક
યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, હાઉસ
ઓફ કોમન્સમાં સાંસદો અને તેના કર્મચારીઓ,
નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આરોગ્યના ઇન્ટરનલ ઈકોનોમીના અધ્યક્ષ છે. આ બોર્ડમાં
પોલિટિકલ રિસર્ચ ઓફિસ કર્મચારીઓ, વહીવટી યોગ્ય કારણસર જે લોકો રસી ન મુકાવી શક્યા દરેક પક્ષના ચૂંટાયેલા સાંસદો સાથે કુલ 9 સભ્યોનો
કર્મચારીઓ, સંસદીય પ્રેસ ગેલેરી તથા સંસદીય હોય, તેમણે કોવિડ-19 રેપિડ એન્ટિજેન ટેસ્ટ સમાવેશ થાય છે. પરંતુ ગ્રીન્સ પાર્ટીના સાંસદો
કામકાજ માટે આવતા તમામ લોકો, કોન્ટ્રાક્ટર રિઝલ્ટના પુરાવા રજુ કરવા પડશે.
આમાંથી બાકાત છે. હેલ્થ કેર કેનેડા તરફથી મંજુર
વગેરેને ફરજીયાત રસીકરણનો નિયમ લાગુ પડશે.
લિબરલ સાંસદ એન્થોની રોટા બોર્ડ ઓફ કરવામાં આવેલી રસીના પહેલા ડોઝ બાદ 14

દિવસમાં બીજી વખત રસી મૂકાવનાર વ્યક્તિને જ
પ્રવેશ આપવામાં આવશે. હાલ અમલમાં રહેલા
કાયદાઓમાં ફરજિયાત રસીકરણના આ કાયદાનો
વધારો થયો છે.
લિબરલ્સ અને એનડીપીના સાંસદોએ કહ્યું હતું
કે, ચૂંટણીના સમયમાં ઉમેદવારોને રસી મુકવામાં
આવી છે અને તમામ કેનેડીયનોને રસી મુકવાની
ઝુંબેશ દરમિયાન તેમણે રસી મુકાવી લીધી હોવાથી
તેમના માટે આ નિયમની જરૂરત નથી એમ બ્લોક
ક્યૂબીકોઈસ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું હતું.
કન્ઝર્વેટિવ તરફથી આંકડાઓ જણાવવામાં
આવ્યા નહોતા. પરંતુ પક્ષ તરફથી સપ્ટેમ્બર
મહિનામાં મીડિયાને વિગતો અપાઈ હતી કે,
કન્ઝર્વેટિવ સાંસદો જાહેર આરોગ્ય સબંધી તમામ
નિયમોનું પાલન કરશે. ચૂંટણી પછીના લગભગ 2
મહિના પછી 22મી નવેમ્બરથી કેનેડા સંસદનું સત્ર
શરુ થઇ રહ્યું છે.

બ્રિટિશ કોલંબિયાના સિનેમા થિયેટરો તેમજ 18મી ફેડ્રિક ચોપીન ઈન્ટરનેશનલ
સંગીતના કાર્યક્રમો 100 ટકા ક્ષમતા સાથે શરૂ સ્પર્ધામાં પિયાનોવાદક બ્રુસનો ડંકો

હ�ોકીની રમત�ોમાં પણ સંપૂર્ણં રસીકરણ કરાવનારને એ�ન્ટ્રી અપાઈ
ટોરોન્ટો
બ્રિટિશ કોલંબિયામાં ખાનગી અને જાહેર કાર્યક્રમોના
આયોજન પર પ્રતિબંધો મુકવામાં આવ્યા હતા. તે લોકોએ બંને
વખત રસી મુકાવવાની જરૂરિયાત પુરી કરી હોવાથી પ્રતિબંધો
ઉઠાવી લેવામાં આવ્યા છે. રાજ્યના આરોગ્ય ખાતા તારફથી
સમીક્ષા કર્યા બાદ સોમવાર ઓક્ટોબર 25થી આ પ્રતિબંધો
ઉઠાવી લેવામાં આવ્યા છે. 12 વર્ષથી ઉપરના મોટાભાગના
લોકોએ કોવિડ-19 વેક્સિનના 2 ડોઝ લીધા છે. જેથી ખાનગી
અને જાહેર કાર્યક્રમોમાં નાગરિકોને ભેગા થવા પર હવે કોઈ
નિયંત્રણ રાખવામાં આવ્યુ નથી.
આ અગાઉ ખાનગી અને જાહેર કાર્યક્રમમોમાં 50% લોકો
ભેગા થઇ શક્તા હતા. પરંતુ હવે સોમવારથી આવા કાર્યક્રમોમાં
100% લોકોની હાજરીને મંજૂરી આપવામાં આવશે. પરંતુ આ
માટે વેક્સિન કાર્ડ સાથે રાખવાની જરૂરત રહેશે એમ રાજ્યના
આરોગ્ય અધિકારી ડો.બેની હેનરીએ એક પત્રકાર પરિષદમાં
જણાવ્યું હતું. જો કે, પ્રાદેશિક આરોગ્ય વિભાગ તરફથી હાલમાં
નોર્ધન હેલ્થ, ઇન્ટીરિયલ હેલ્થ અને ઇસ્ટર્ન ફ્રેઝર વેલીમાં આ
પ્રતિબંધો ચાલુ રહેશે. આ પરિવર્તનો આંતરિક રમત-ગમતના
કાર્યક્રમો, આંતરિક કોન્સર્ટસ, થિયેટર, મુવી ટિયેટર્સ, ડાન્સ
અને સિમ્ફોનીના કાર્યક્રમો, લગ્ન તથા ઉત્તરક્રિયા જેવા ઇન્ડોર

કાર્યક્રમોને આ છૂટ આપવામાં આવી છે. હેનરીએ જણાવ્યું હતું
કે, કદાચ બધા જ લોકોં આવા કાર્યક્રમોમાં હાજરી ના આપી શકે
તે શક્ય છે. આવા કાર્યક્રમોમાં નિયમ મુજબ બંને વખત રસી
મુકાવી હોય તેવા જ લોકોને હાજરી આપવા દેવામાં આવશે.
પરંતુ જ્યાં વધારે વસ્તી હોય ત્યાં વાઇરસ ફેલાવાનું જોખમ વધે
નહિ તેની કાળજી લેવી જરૂરી છે. અમને લાગે છે કે, જો લોકો
નિયમોનું યોગ્ય રીતે પાલન કરશે અને જરૂરત પડ્યે વેક્સિન
કાર્ડ રજુ કરશે તો વાઇરસ ફેલાવવાનો ડર રાખવાની જરૂરત
નથી. અધિકારીઓ હજુ કેવા પ્રતિબંધો હટાવી લેવાની જરૂર છે
તે સબંધે વિચારણા કરી રહ્યા છે. આરોગ્ય મંત્રી એડ્રિયન ડીકસે
પણ કોવિડ-19 સબંધી સેફટી રુલ્સનો વિરોધ કર્યો હતો.

પ્રથમક્રમ હાંસલ કરી
કેનેડાના બ્રુસે 40000
યુર�ોનું ઈનામ મેળવ્યુ

ક્યૂબેક
કેનેડાના એક પિયાનોવાદકે પિયાનો
વાદનની એક અતિ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં
વિજય મેળવ્યો છે. 18મી ફેડ્રિક
ચોપીન ઇન્ટરનેશનલ પિયાનો સ્પર્ધામાં
કેનેડાના બ્રુસે (ઝીયાઓ)એ 40000
યુરો (57000 કેનેડિયન ડોલર) સાથે
પિયાનો વાદનમાં પ્રથમ ઇનામ સાથે
વિજય મેળવ્યો હતો. 18મી ફેડ્રિક ચોપિં
ઇન્ટરનેશનલ પિયાનો કોમ્પિટિશનમાં
વિશ્વભરના પિયાનોવાદકો ભાગ લેવા
ઉમટી પડે છે. ઝિઆઓલ્યુએ 12
ફાઇનાલિસ્ટમાંથી આ સ્પર્ધા જીતી
હતી. લ્યુએ આ કોન્સર્ટમાં ઈ-માઈનર
11મી ઓરકેસ્ટ્રામાં ભાગ લીધો હતો.
જે વૉરસૉના ફીલ હાર્મોનિક ખાતે
યોજાઈ હતી. તેના પિયાનો વાદનને ભારે
આવકાર મળ્યો હતો. પિયાનોવાદક લ્યુ
મોન્ટ્રિયાલનો રહેવાસી છે અને તેણે

કન્ઝર્વેટર ડી-મોન્ટ્રિયરલમાં સ્નાતકની
ડિગ્રી લીધી છે.
અહીં તેમણે રિચાર્ડ રિમાન્ડની
સાથે અભ્યાસ કર્યો હતો અને બાદમાં
તે યુનિવર્સીટી ડિમોન્ટ્રિયલમાં કામ
કરતો હતો. પોતાના જીતના સમાચાર
સાંભળીને આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયેલા લ્યુએ
જણાવ્યું હતું કે, હું જીતી તેવી આશા
મેં રાખી નહોતી. સ્પર્ધામાં ભાગ લઇ
રહેલા તમામ વિજેતાઓ આ પ્રતિષ્ઠિત
સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે અતિ ઉત્સુક
હતા. વોરસો ખાતે ચોપિંસની રચનાની
રજૂઆત કરવી એ એક મોટી સિદ્ધિ છે.
તમે કલ્પના કરી શકો છો કે, આ એવોર્ડ
મને મળ્યો છે તેમાં જ્યુરીએ મારા ઉપર
મુકેલો વિશ્વાસ મહત્વનો છે. તેમના એ
વિશ્વાસ બદલ હું તેમનો આભારી છું.
બીજું ઇનામ ઈટાલીના એલેક્ઝાન્ડર
ગાડજેઈવને મળ્યું હતું. જે 30000 યુરો
એટલે કે 43000 કેનેડિયન ડોલર થવા
જાય છે. નિરીક્ષકોએ નોંધ્યું હતું કે, સ્પર્ધા
ઉચ્ચ કક્ષાની હતી અને આમ વિજય
મેળવવો સહેલું નહોતું.

કે નેડામાં ફુગાવાનો દર 20 વર્ષની ઊંચી સપાટીએ
ઉર્જાની કિં મતમાં વધાર�ો થતાં પરિવહન ખર્ચ વધ્યો અને તેની અસર અન્ય ચીજોના ભાવ�ો પર પડી

ટોરોન્ટો
સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કેનેડાનો
ફુગાવાનો દર વધીને 4.4% થયો હતો.
જે છેલ્લા 18 વર્ષની ઊંચી સપાટીએ
પહોંચ્યો હતો. તેનું કારણ પરિવહન,
મકાન અને ખાદ્ય સામગ્રીના ભાવમાં
આવેલો ઉછાળો છે. સ્ટેટિકસ કેનેડાએ
બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, પરિવહન
ઇન્ડેક્સ કે જેમાં ગેસોલીનનો સમાવેશ
થાય છે તેનો દર 9% વધ્યો હતો.
ગેસોલિનના ભાવમાં છેલ્લા 1 વર્ષથી
લગભગ 33%નો વધારો થયો છે એમ
ડેટા એજેન્સીએ જણાવ્યું હતું.
પરિવહન ખર્ચ વધવાનું મુખ્ય કારણ
ઉર્જાની કિંમતમાં વધારો છે. તેના કારણે
અન્ય ચીજોના ભાવો પણ વધ્યા છે.
જેમ કે, કારની ખરીદી કરવા જાવ તો

તમારે ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે 7.2%
વધારે ભાવ આપવા પડે. સ્ટેટિકસ
કેનેડાએ જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વ કક્ષાએ
સેમી કંડક્ટર ચિપ સ્ટોરેજમાં માર્યાદિત
સપ્લાઈ હોવાથી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં
ભાવો ઉંચકાયા હતા. રહેઠાણના ખર્ચમાં
પણ ગયા વર્ષ કરતા આ વર્ષે 4.8%,
જયારે ખાદ્ય સામગ્રીમાં 3.9%નો ભાવ
વધારો જોવા મળે છે. દરેક પ્રકારની
ખાદ્ય સામગ્રીમાં ભારે વધારો જોવા મળે
છે. ખાસ કરીને મટન જેવી સામગ્રીના
ભાવોમાં 9.5%નો વધારો થયો હતો,
જે વર્ષ 2015 પછી ભારે ઝડપી સુધારો
સૂચવે છે. મંગળવારે ટોરોન્ટોના ખાદ્યાન્ન
સ્ટોર્સમાં ખરીદી માટે ગયેલી માર્ટિન
રોલીને જણાવ્યું હતું કે, ભાવ વધારો
એટલો વધારે છે કે, મટનની ખરીદી

આપણા બજેટની બહાર નીકળી જાય
તેણીએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું
છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી બીફમાં અત્યંત કે, સામાન્ય રીતે હું અનાજની ખરીદીનો
ભાવ વધારો થવાના કારણે મેં ઘણા સેલ લાગે ત્યારે એમાંથી ખરીદી કરું
વખતથી તેની ખરીદી બંધ કરી દીધી છે. છું. પરંતુ તેઓ પણ હવે ભાવ વધારતા

જાય છે. ચિકનના ભાવોમાં 10%નો
વધારો થયો છે. જયારે બીફમાં 13%
અને પોર્કમાં 9%નો વધારો થયો
છે એમ સ્ટેટિકસ કેનેડા જણાવે છે.
ખરીદનારાઓને હાલમાં જો કોઈ સસ્તી
વસ્તુ મળતી હોય તો તે તાજા શાકભાજી
છે. જેમાં 3.2%નો ઘટાડો થયો છે.
બીજી તરફ અર્થ-શાસ્ત્રી એવી આશા
રાખે છે કે હજુ પણ ભાવમાં વધારો થશે
અને તે લોકોની અપેક્ષા કરતા ઘણો ઊંચો
ભાવ વધારો હશે. આમ તો વિશ્વભરમાં
દરેક ચીજોમાં ભાવમાં વધારો થયો છે.
કોવિડના મહારોગચાળાની આ અસર
છે. જેણે માંગ અને પુરવઠા પર ઘણી
વિપરીત અસર કરી છે. નીતિ નિર્ધારકો
ભાવ વધારાને હળવાશથી લેતા કહે છે
કે, આ થોડા સમય માટેની સમસ્યા છે.
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તંત્રી સ્થાનેથી

ડે રા સચ્ચા સૌદાના રામ રહીમને
જન્મટીપ, પાપોની સજા મળી

ભા

રતમાં સૌથી વિવાદાસ્પદ ધર્મગુરૂઓ
પૈકીના એક ડેરા સચ્ચા સૌદાના પ્રમુખ
ગુરમીત રામ રહીમ સિંહ ઈંશાંને વધુ એક
કોર્ટમાં સજા થઈ
ગઈ. રામ રહીમના
મેનેજર રણજીતસિંહની
૨૦૦૨માં
થયેલી
હત્યાના કેસમાં રામ
રહીમ ઉપરાંત બીજા
ચાર લોકોને કોર્ટે
સજા ફટકારી છે.
તંત્રી - પ્રકાશક પણ તેમાં રામ રહીમ
જ મહત્ત્વનો છે. આ
સ્વદેશ
કેસમાં બાકીનાં બધાં તો
રામ રહીમનાં પ્યાદાં હતાં. તેમાંથી એક પ્યાદું તો
કોર્ટના ચુકાદા પહેલા જ પરલોક પહોંચી ગયુ છે.
કોર્ટે રામ રહીમને પંદરેક દાડા પહેલાં જ દોષિત
ઠેરવી દીધો હતો. પરંતુ સજા ફટકારવાની બાકી
હતી. સોમવારે કોર્ટે સજાનું એલાન કરીને રામ
રહીમને જન્મટીપની સજા ફટકારી દીધી.
બળાત્કાર કેસમાં રામ રહીમને ૨૦ વર્ષની
જેલની સજા થઈ હતી. તેથી એ બહાર આવે
એવી શક્યતા ઓછી જ હતી. એ પછી પત્રકાર
રામચંદ્ર છત્રપતિની હત્યાના કેસમાં જન્મટીપ
થતાં રામ રહીમ બરાબર ભેરવાઈ ગયો. આ
આફત ચાલુ જ હતી ત્યાં મેનેજરની હત્યા થઈ
હતી. આ કેસમાં પણ જન્મટીપ પડતાં હવે રામ
રહીમની કહાની લગભગ પુરી થઈ ચુકી છે.
ગુરમીત રામ રહીમ સિંહ ઈંશાં સામે આક્ષેપો તો
બહુ લાંબા સમયથી થતા હતા. પણ ૨૦૦૨માં
રામ રહીમ સામે સાધ્વીએ બળાત્કારનો આક્ષેપ
કર્યો હતો. આ સાધ્વી શરૂઆતમાં બધું સહન
કરતી રહી પણ રામ રહીમના જાતીય અત્યાચારો
વધતાં કંટાળેલી ડેરાની સાધ્વીએ હરિયાણા અને
પંજાબ હાઈ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસને પત્ર લખ્યો
હતો. તેનાથી કંઈ ના થતાં છેવટે ૨૦૦૨માં
વડા પ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીને પત્ર લખી
ફરિયાદ કરી હતી. આ કેસની તપાસ ૨૦૦૨ના
સપ્ટેમ્બરમાં સીબીઆઇને સોંપવામાં આવી હતી.
પણ સીબીઆઈએ કશું ના કર્યું. યુવતીએ આક્ષેપ

કર્યો હતો કે, રામ રહીમ પોતાના આશ્રમમાં
હવસલીલા ચલાવે છે અને હજારો યુવતીઓને
પોતાની હવસનો શિકાર બનાવી છે.
રામ રહીમ વગદાર હતો તેથી પોલીસ કે,
સીબીઆઈ તેને કશું કરતી નહોતી. પણ રામચંદ્ર
છત્રપતિ નામનો સ્થાનિક પત્રકાર રામ રહીમ
સામે લખ્યા કરતો હતો. રામ રહીમને શંકા હતી
કે, રણજીતસિંહ જ આ પત્રકાર સુધી આશ્રમની
વાતો પહોંચાડી રહ્યો છે. દરમિયાનમાં આશ્રમમાં
યુવતીઓ સાથે કેવી કેવી કામલીલા કરાય છે
તેને લગતી એ પત્રિકા ફરતી થઈ. છત્રપતિએ
આ પત્રિકાના આધારે રામ રહીમને ભીંસમાં
લેવાનું શરુ કર્યુ, એટલે રામ રહીમ ભડક્યા.
૨૦૦૨માં રામ રહીમ સિંહના ઈશારે પહેલાં
તેમની સામે લખનાર પત્રકાર રામચંદ્ર છત્રપતિની
ગોળી મારીને હત્યા કરી દેવાઈ હતી. જે બાદ
ડેરા સચ્ચા સોદાના મેનેજર રણજીતસિંહને પણ
પતાવી દેવાયો હતો.
સીબીઆઈએ વરસો લગી રગશિયા ગાડાની
જેમ તપાસ કરીને ૨૦૦૮માં રિપોર્ટ આપ્યો અને
રામ રહીમ સામે ૨૦૧૦માં આરોપનામું દાખલ
કરાયું હતું. જો કે રામ રહીમનો પ્રભાવ અને
રાજકીય વગ જોરદાર હોવાથી તેની સામે કોઈ
પગલાં નહોતાં લઈ શકાયાં. રામ રહીમ કેટલો
લંપટ છે તેનો ખ્યાલ એ વાત પરથી આવે કે,
રામ રહીમને કહેવાતી દીકરી હનીપ્રીત ઈન્સાન
સાથે શારીરિક સંબધો હોવાનો દાવો હનીપ્રીતના
ભૂતપૂર્વ પતિ વિશ્ર્વાસ ગુપ્તાએ જ કર્યો હતો.
રામ રહીમ સિંહને તેનાં પાપોની સજા મળી રહી
છે પણ અફસોસ એ જ વાતનો થાય કે, આ સજા
તેને બહુ મોડી મળી છે. તેનું કારણ રાજકારણીઓ
છે. રામ રહીમ સિંહના અનુયાયીઓ એવા દલિત
અને પછાત વર્ગની જંગી મતબેંકને કારણે કોઈ
તેમને છંછેડવાની હિંમત નહોતું કરતું. રામ રહીમ
સિંહે તેનો ભરપૂર ફાયદો લીધો. કૉંગ્રેસ તથા
ભાજપને બંનેને તેમણે વરસો લગી રમાડ્યા. રામ
રહીમ રાજકીય આકાઓની મહેરબાનીથી બચતો
રહ્યો પણ ૨૦૧૭ની ચૂંટણીમાં ભાજપ-અકાલી
દળને ટેકો આપવા છતાં તેમની હાર થતાં ભાજપે
રામ રહીમને ફિટ કરી દીધો હોવાનું કહેવાય છે.

બાંગ્લાદેશમાં મંદિરો-હિંદુ પર
હુમલા છતાં ભારતની ચુપકીદી

બાં

ગ્લાદેશમાં એક અઠવાડિયાથી કાશ્મીરની
જેમ જ હિંદઓ
ુ ને નિશાન બનાવવામાં
આવી રહ્યા છે. આમ તો બાંગ્લાદેશનો
ઈતિહાસ કોમી રમખાણોથી ખરડાયેલો છે.
હાલમાં બાંગ્લાદેશમાં કટ્ટરવાદીઓએ દુર્ગાપજા
ૂ
દરમિયાન ફરતી થયેલી ફેસબુક પોસ્ટનું
બહાનું કાઢીને બબાલ મચાવી છે. આ પોસ્ટમાં
કુરાનનું કથિત અપમાન કરાયું હોવાનો દાવો
કરીને કટ્ટરવાદીઓએ ચાંદીપુરના હાજીગંજ
ઉપજિલામાં દુર્ગાપજા
ૂ સમારોહ માટે ઊભા
કરાયેલા મંડપમાં તોડફોડ કરી હતી અને હિંદઓ
ુ
સાથે મારપીટ કરી હતી.
આ ફેસબુક પોસ્ટના સમાચાર ફેલાતાં બીજા
વિસ્તારોમાં પણ કટ્ટરવાદી મુસ્લિમો તોફાન કરવા
માંડ્યા હતા.જેને કારણે આખા બાંગ્લાદેશમાં
દુર્ગા પૂજાના મંડપોમાં થઈ. આ હુમલા પછી
હિન્દુ મંદિરો પર હુમલા થવા સાથે હિંસા ફાટી
નીકળી. કટ્ટરવાદીઓએ હિંદુ વિસ્તારોને નિશાન
બનાવીને હુમલા શરૂ કર્યા છે. અત્યાર સુધીમાં
100 હિંદઓ
ુ નાં ઘરને સળગાવી દેવાયા છે.
સત્તાવાર રીતે આ હિંસામાં ૪ લોકોનાં મોત
થયાં છે અને ૧૦૦ જેટલાં લોકો ઘાયલ થયાં
છે. બાંગ્લાદેશમાં અત્યારે અવામી લીગની
સરકાર છે અને શેખ હસીના વડાં પ્રધાન છે.
આખા દેશમાં હિંદુ મંદિરો પર હુમલા શરૂ થયા

પછી મોડે મોડે હસીના જાગ્યાં અને સ્થિતિ
નિયંત્રણમાં લાવવા માટે અર્ધલશ્કરી દળોને
મેદાનમાં ઉતાર્યાં. અર્ધલશ્કરી દળ બોર્ડર ગાર્ડ
બાંગ્લાદેશ (બીજીબી) ઉપરાંત આતંકવાદ વિરોધી
બાંગ્લાદેશ પોલીસ રેપિડ એક્શન બટાલિયનને
પણ હિંસાને રોકવા મેદાનમાં ઉતારવી પડી છે.
ગુરુવાર સુધીમાં થયેલી તપાસમાં બહાર આવ્યુ
કે, દુર્ગાપજા
ૂ ના મંડપમાં મુસ્લિમ શખ્સે જ કુરાન
મુકી હિંસા ભડકાવી છે. સીસીટીવીમાં પોલીસને
તેના પુરાવા હાથ લાગતા 3 આરોપીની ઓળખ
સુદ્ધા થઈ ચુકી છે. બાંગ્લાદેશના હિંદઓ
ુ પરના
હુમલા સામે ભારતની મોદી સરકાર અને ભાજપ
પણ ચૂપ છે. જો કે, વિશ્ર્વ હિંદુ પરિષદ સહિતનાં
હિંદવુ ાદી સંગઠનો પણ શરૂઆતમાં ચૂપ હતાં પણ
હુમલા ચાલુ રહેતાં તેમણે મેદાનમાં આવવું પડ્યું
છે. વિશ્ર્વ હિંદુ પરિષદે તો દિલ્હીમાં બાંગ્લાદેશી
દૂતાવાસો સામે દેખાવો કર્યા અને યુનાઈટેડ
નેશન્સ હિંદઓ
ુ ના નરસંહારને રોકવા પગલાં ભરે
એવી માગણી પણ કરી છે. ભારત હિંદઓ
ુ નો
સૌથી મોટો દેશ છે તેથી ભારતે બાંગ્લાદેશ કે પાક.
ના હિંદઓ
ુ ના મુદ્દે બોલવું જોઈએ.
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Ĭિસˇ λપાલ પ·ીમાં ચોÅખા ઘીની
નદી અને ĴÖધાનો સાગર છલકાયો

ગાંધીનગર
કોિવડના િનયમોને Öયાનમાં રાખીને જગિવÅયાત λપાલ
ગામની પ·ી િનકાળવી તંĦ માટъ પડકારજનકર બાબત
હતી Óયારъ પ·ી ગામના દરъક Ĭવેશ˛ાર બંધ કરીને çથાિનક
ભŪો ˛ારા ધાિમ↓ક િવધી-િવધાન પૂણ↓ કરીને ભŪોની ભીડ
નહỲ પરѕતુ આçથાના ઘોડાપુર વŵે શુĝવારъે રાĦે 3:50
વાÆયાની આસપાસ પ·ી ગામમાં િનકળી હતી.
પ·ી પર ચોÅખા ઘીનો અિભષેક કરવામાં આãયો હતો
પરѕતુ અગાઉના વષђ↓માં જે રીતે કોરોડો λિપયાનું લાÅખો મણ
ઘીનો અિભષેક થતો હતો તેના Ĭમાણમાં ઘટાડો થયો હતો
તેમ છતા ગામમાં ચોÅખા ઘીની નદીઓ વા મળી હતી. ગઇ હતી. મહાભારતકાળથી ચાલતી ગાંધીનગર ન ક
પરѕપરાગત λટ પર આ પ·ીને િનકાળવામાં આવી હતી λપાલની પ·ી આ વખતે કોરોનાકાળમાં પણ યો ય તે માટъ
જે અઢી કલાકમાં વરદાિયની મંЧદરના પરીસરમાં પહ℮ચી તંĦ ĩારા અગાઉથી જ તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી.

બનાસકાંઠા િજ·ા મÖયçથ
બ′કની ચૂંટણી હъર થતાં
12 નવેÜપાલનપુ
બરъર મતદાન
બનાસકાંઠા િજ·ા મÖયçથ સહકારી બ′કના નવા
િનયામક મંડળના સÛયોની વરણી માટъ ચૂંટણી હъર
કરાય છъ જેમાં ૨૩ ઓકટોબર સુઘી ઉમેદવારી
પĦો ભરી શકાશે અને ચૂંટણી ની જλર પડે તો ૧૨
નવેÜબરના રોજ દરъક તાલુકા મથકы મતદાન યો શે.
બનાસકાંઠા િજ·ા મÖયçથ સહકારી બ′કના નવા
િનયામક મંડળ ના ૧૬ સÛયો માટъ ચૂંટણી હъર કરાઈ
છъ. જેમાં પાલનપુર, અમીરગઢ, ડીસા, વડગામ,
દાંતા, ધાનેરા, દાંતીવાડા, Чદયોદર, લાખણી, થરાદ,
કાંકરъજ, ભાભર, વાવ, સુઇગામ અને પાટણ િજ·ાની
રાધનપુર અને સાંતલપુર બેઠકના એક એક Ĭિતિનિધ
માટъ ચૂંટણી થશે.
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ધાનેરામાં ભાજપના 12 સÛય ગેરહાજર
રહъતાં કોĠેસી કમળાબેન Ĭમુખ બ×યા
1 વષમાં ધાનેરા નગરપા લકામાં 4 મુખ બદલાયા
ધાનેરા
ધાનેરા નગરપાિલકામાં આજે
Ĭમુખ પદ માટъની ચૂંટણી યો ઈ હતી.
જેમાં આંતЧરક િવખવાદના કારણે
ભાજપે હિથયાર હъઠા મૂકતા ક℮Ġેસના
ઉમેદવાર કમળાબેન નાઈ િબનહરીફ
િવજેતા હъર થયા છъ.
કы અઢી
વષ↓ની ટમ↓માં પાિલકાના ચોથા Ĭમુખ
તો મâયા, પરѕતુ િવકાસના કામમાં
ગેરરીિત મામલે આવતીકાલે પાિલકાના
તમામ સદçયોને િવકાસ કિમશનરનું તેડું
છъ, Óયારъ Ĭમુખ પદ કыટલા સમય સુધી
ટકЫ રહъ છъ તેને લઇ સમĠ શહъરમાં

આણંદમાં પ ી-સાસુના Ħાસથી
દુબઈ Чરટન↓ પિતની આÓમહÓયા
વડોદરા
વડોદરા પાસે દશરથ ગામમાં સોહમ
િવલામાં રહъતાં
૪૫ વષЪ↓ય િવપુલ
કыશવભાઈ પટъલ વષ↓-૨૦૧૫માં દુબઈથી
પરત આãયા હતા અને આણંદની પૂનમ
દાદાવાણી સાથે લ કયા↓ હતા. લ
બાદ પાંચ મિહનામાં પૂનમ િપયર ચાલી
ગઇ હતી અને Óયારબાદ કોટ↓માં કыસો કયા↓
હતા. કોટ‼ ભરણપોષણના λ. પોણા આઠ
લાખ ભરપાઈ કરવા હુકમ કયђ↓ હતો.
કы િવપુલભાઈને મોઢાનું કы×સર થતાં તેમણે
ઓપરъશન કરાãયું હતું અને તેમની પાસે
પૈસા પણ ખૂટી ગયા હતા. રકમ ભરપાઇ
ન થતાં િવપુલભાઈને માચ↓-૨૦૨૧માં
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૩૩ માસની સાદી જેલનો હુકમ કરી
વડોદરાની જેલમાં મોકલવામાં આãયા હતા.
કોરોનાને કારણે િવપુલભાઈને ૬૦ Чદવસના
વચગાળાના મીન મળતાં તેઓ પેરોલ
પર બહાર આãયા હતા. િવપુલભાઈના
ભાણીયા નીરવ પટъલે પોલીસને કЅં છъ
કы, મારા મામા ખાવા માટъ પણ માસીને
Óયાં જતા હતા. તેઓ આથક રીતે પડી
ભાંÆયા હતા અને હવે હું જેલમાંથી બહાર
નહỲ નીકળી શકЮі તેમ કહъતા હતા. બી
તરફ મારા મામી પૂનમ બેન અને તેમના
માતા એટલે કы િવપુલભાઈના સાસુ બબીતા
બેન સમાધાન કરવા તૈયાર ન થતાં િવપુલ
ગળાફાંસો ખાઈ આÓમહÓયા કરી હતી.

Ĭમુખની ચૂટં ણી ચચા↓નો િવષય બની
છъ. ધાનેરા નગરપાિલકામાં એક વષ↓માં
4-4 Ĭમુખ બદલાયા છતાં લટકતી
તલવાર જેવી Щçથિત છъ. આજની
પЧરЩçથિતની વાત કરવામાં આવે તો,
નાયબ કલેકટરની અÖયΤતામાં Ĭમુખ
પદની ચૂટં ણી યો ઈ હતી. જેમાં
ભાજપના તમામ સદçયો ગેરહાજર
રહъતા ક℮Ġેસના સદçય કમળાબેન નાઈ
Ĭમુખ તરીકы િબનહરીફ િવજેતા હъર
થયા. રાજકЫય કાવાદાવામાં ચૂટં ણી
થતાં અનેક અટકળો યથાવત વા
મળી હતી.

મોડાસા તાલુકાના યુવા
એçĺોનોમીએ અંતЧરΤમાં
૧૨ લઘુĠઅરવ·ી
હ શોધી કાઢયા
મોડાસા તાલુકાના બોલુ×દરા ગામની Ĭાચી
માιતભાઈ ãયાસેM.Sc િવથ Чરસચ↓માં અÛયાસ કરીને
અંતЧરΤમાં લઘુĠહ સંશોધનના બે ĬોજેÄટ પુરા કયા↓ છъ.
બે ĬોજેÄટમાં ૧૨ થી વધુ લઘુ Ġહ શોધીને તેમજ મંગળ
Ġહથી ગુι Ġહ વŵે લઘુĠહના શોધની િસિˇ હાંિસલ
કરી છъ. નાસા ˛ારા Ĭાચીને ĬમાણપĦ આપી સ×માન
કરાયું છъ. અરવ·ી િજ·ાના મોડાસા તાલુકાના બોલુદં રા
ગામના Ĭાચી માιતભાઈ ãયાસે અંતЧરΤમાં લઘુĠહનું
સંશોધન કરી નાસાના ĬમાણપĦ મેળãયા છъ.અગાઉ ૩ મ′
થી ૨૮ મ′ સુધી એક ĬોજેÄટ પૂરો કયђ↓ હતો. બાદમાં ૧
સØટъÜબરથી ૨૭ સØટъÜબરમાં લઘુĠહોના અÛયાસનો આ
ĬોજેÄટ યુવતીએ પૂરો કયђ↓ છъ.
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આંગЧડયા પેઢીના
ખંભાિળયામાં પાિલકાનાં ઉપĬમુખનાં ગીર-સોમનાથમાં
કમ↓ચારી પાસેથી λ. 67 લાખની લૂંટ
પુĦને આંતરીને સોનાની ચેનની લૂંટ
બસ

‘અમારે તારી સાથે ઝગડવું છે ’ કહી છરી બતાવી લૂંટી ગયેલા બંને શ
ખંભાિળયા
ખંભાિળયામાં
રહъતા
અને
નગરપાિલકાના ઉપĬમુખના પુĦ
એવા એક વેપારી યુવાનને ભરબપોરъ
હъર માગ↓ પર અટકાવી બે શÅસો
˛ારા બેફામ માર મારી અને છરીની
અણીએ સોનાનો Чકіમતી ચેન લૂંટી
લેવા સબબ આજરોજ અહỲના
પોલીસ મથકમાં ધોરણસર ફЧરયાદ
ન℮ધાવવામાં આવી છъ.
િવગત એવી છъ કы ખંભાિળયાની

રામનાથ સોસાયટીમાં રહъતા તથા
અહỲના
ધપુર ગેઈટ ચોકમાં
દુકાન ધરાવતા અને નગરપાિલકાના
ઉપĬમુખ જગુભાઈ રાયચુરાના
૨૧ વષЪ↓ય પુĦ રાહુલ રમેશભાઈ
રાયચુરા શિનવારъ બપોરъ તેમના
એકટીવા મોટરસાયકલ નંબર .
જે. ૩૭ ડી. ૧૬૧૯ લઈને અહỲના
નવા નાકા િવçતારમાંથી પસાર થઇ
રΝા હતા, Óયારъ આ çથળъ રહъલા
અકબર ઉફ↕ હકો અલીભાઈ Úલોચ

˛ારકામાં શરદોÓસવની
ઉજવણી, ભŪોએ રાસગરબા રમીમુ×ĩાદશ↓ન કયા↓
˛ારકાધીશ મંЧદરъ તા. 19ની રાĦે શરદોÓસવની
ભЧકતભાવ સાથે ઉજવણી કરાઈ હતી. મંЧદર પЧરસર
‘તારા િવના äયામ મને એકલડુ લાગે‘ના મધુર ગીતોથી
ગું ઉઠયુ હતું. ઠાકોર ને સફыદ વçĦો સાથે સોના,
ચાંદી, િહરા, મોતીના અલંકારો પЧરધાન કરાવાયા
હતા. ચંĩમાના િશતળ અજવાળામાં ભગવાન Ĵાીકжæણ
તેમની િĬય રાણીઓ સંગ રાસ રમવા આãયા હોય
તેવો અહъસાસ ભાિવકોએ માÒયો હતો. મંЧદરમાં
શરદપૂનમની પરѕપરાગત રીતે ધામધૂમપૂવ↓ક ઉજવણી
થઈ હતી. પૂ રી પЧરવાર તેમજ ĮાΜણો અને ભાવીકો
˛ારા રાસોÓસવનું સરકારની ગાઈડ લાઈનનું પાલન કરી
આયોજન કરવામા આãયુ હતું.

ાે પકડાયા

અને બાવા કюલાસનાથ ઉફ⎯ કюલો
ખીમનાથ કіઠરાય નામના બે શÅસોએ
રાહુલને અટકાવી અને કહъલ કы‘મારъ અમારъ તારી સાથે બાજવું છъ’જેથી રાહુલે કહъલ કы- ‘હું વેપારીનો
પુĦ છું અને ઝઘડો કરવો માιં કામ
નથી’- તેમ કહъતા ઉäકыરાયેલા આ
બંને શÅસોએ કોઈપણ તના કારણ
વગર રાહુલને બેફામ ગાળો કાઢી,
અને ઢીકાપાટુનો માર મારવા લાÆયા
હતા.

ે

પર સ યા ફ ી

ગીર-સોમનાથ

ગુજરાતના ગીર-સોમનાથ િજ·ાના
ઉનામાં મંગળવારъ આંગЧડયા પેઢીના
કમ↓ચારી પાસેથી 47 લાખ λિપયાની
રોકડ અને 13 લાખ λિપયાના સોનાચાંદીના ઘરъણાની લૂંટનો બનાવ સામે
આãયો છъ.
સોમાભાઈ રામદાસ પટъલની
આંગЧડયા પેઢીનો કમ↓ચારી બાબૂભાઈ
(57) વહъલી સવારъ 5:30 કલાકы ઉના
એસટી બસ çટъ×ડ ખાતે ભાવનગર જવા
બસમાં બેઠા હતા. આ દરિમયાન 5
જેટલા શÅસો Óયાં આãયા હતા. જે પૈકЫ

સૌરા∆ યુિન. માં અÖયાપકોની ભરતી
કૌભાંડ: ગાંધીનગરથી તપાસના આદъશ
રાજકોટ
સૌરા∆ યુિન. માં કરાર આધારીત
અÖયાપકોની ભરતી કૌભાંડ અંગે
ગાંધીનગર સુધી ફЧરયાદો પહ℮Éયા બાદ
સમĠ Ĭĝરણની તપાસ િશΤણ િવભાગના
આĠસિચવને સ℮પવામાં આવતા ભરતી
Ĭિĝયા સંપુણ↓પણે રદ કરવામાં આવે તેવા
િનદ‼શો યુિન. નાસુĦોએ આØયા હતાં.
સૌરા∆ યુિન. માં કરાર આધારીત ભરતી
Ĭિĝયામાં મોટા ભાગના િસ×ડીકыટ સÛયોની
સીધી કы આડકતરી રીતે સંડોવણી હોવાનું
આધાર-પુરાવા સાથે આજરોજ હъર થયા
પછી આ અંગે રાજયનાં િશΤણમંĦીએ યુિન.
ના કЮલપિત સાથે વાત કરી અĠસિચવને

સમĠ તપાસનો હવાલો સ℮Øયો હતો. આ
Ĭકરણમાં તા. ૨૭નાં િસ×ડીકыટની બેઠકમાં
પસંદગી Ĭિĝયાને બહાલી આપવામાં આવે
તે પહъલાં તમામ ભવનોના ઈ×ટરãયુ કы×સલ
કરવામાં આવે તેવી સંભાવના દશા↓વવામાં
આવી છъ. ગત વષ› જે ઉમેદવારોની ૧૧
માસ માટъ િનમણુંક થઈ હતી તે તમામને
૧૧ માસ પુરા થતા છૂટા કરી દъવામાં

યાે, ઘટના CCTVમાં કે દ

એક ãયિŪ બસમાં ચ ો હતો અને
બાબૂભાઈ પાસેથી 47 લાખ λિપયાની
કыસ અને 13 લાખના સોના-ચાંદીના
દાગીના ભરъલો થેલો આંચકЫને પોતાના
સાગЧરતો સાથે ફરાર થઈ ગયો.
લૂંટારાઓને પકડવા માટъ આંગЧડયા
પેઢીના કમ↓ચારીએ તેમની પાછળ દોટ
મૂકЫ હતી.
કы લૂંટારા બસ çટъ×ડ
બહાર ઉભેલી કારમાં બેસીને નાસી
છૂ ા હતા. આ સમĠ ઘટના બસ
çટъ×ડના CCTVમાં કыદ થઈ જતાં
પોલીસે લૂંટારાઓનું પગેλ મેળવવા
માટъ તપાસના ચĝો ગિતમાન કયા↨ છъ.

રાજકોટની સે×ĺલ જેલ
હાઉસફЮલ, Τમતા કરતા
અંદાજે 500
કыદીઓ વધુ
રાજકોટ
રાજકોટ સે×ĺલ જેલ હાઉસ ફЮલ થઈ ગઈ છъ. હાલ
જેલમાં Τમતા કરતા અંદાજે પ૦૦ કыદીઓ વધુ હોવાથી
બી જેલ શλ કરવાની જλરીયાત ઉભી થઈ છъ. આ
માટъ જેલ સતાવાળાઓએ કલેકટર પાસે જમીનની માંગણી
કરી છъ. ર૦૧૧-૧ર ની સાલમાં રાજકોટ િજ·ા જેલને
અપĠેડ થઈ સે×ĺલ જેલમાં તબદીલ કરવામાં આવી
હતી. સે×ĺલ જેલમાં ૧ર૩૦ કыદીઓની Τમતા હતી,
જેની સામે હાલમાં ૧૭૬૦ કыદીઓ છъ. જે Τમતા કરતા
અંદાજે પ૦૦ વધુ છъ. રાજકોટ સે×ĺલ જેલ અÓયારથી
નહી છъ·ા બે કરતા વધુ વષ↓થી ઓવરĝાઉડેડ છъ, જેનું
કારણ છъ કы સૌરા∆-કÉછમાં બે વષ↓થી વધુ સ પામેલા
કыદીઓને અહỲ મોકલવામાં આવે છъ.
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નЧડયાદના મંગળપુરા પાસે ઇકોને ĺેલરъ
અડફыટъ લેતા 4 નાં મોત : ચાલક ફરાર
નЧડયાદ
સંતરામપુર ગામના મÉછી બ રમાં
રહъતા તુભાઇ ભોઇ બુધવારъ રાĦીના
સુમારъ મલાતજ ગામે આવેલ મેલડી
માતાના દશ↓ન કરવા માટъ ઇકો ગાડી
લઇને િનકâયા હતા. તેઓની સાથે
તેમનો ભĦી
સંજયભાઇ ભોઇ,
િમĦો સંજયભાઇ બારэયા, રાજુભાઇ
ભોઇ, સુરъશભાઇ ભોઇ, આકાશભાઇ
ડબગર પણ ગાડીમાં સવાર હતા.
રાતના ૧૧ઃ૦૦ વાÆયાના અરસામાં
તેઓ મહુધા-નЧડયાદ રોડ પરના
મંગલપુર પાટીયા પાસેથી પસાર થઇ

રΝા હતા. તે સમયે ક×ટъઇનરના
ચાલકы
તુભાઇની ગાડીને ટŨર
મારી હતી જેથી તુભાઇએ çટીયરỲગ
પરનો કાબુ ગુમાãયો હતો અને ગાડી
રોડની સાઇડમાં આવેલ ગટરમાં પàટી

વડોદરાની કોટ↓માં
આધેડનો Żલનશીલ
આÓમિવલોપનનો Ĭયાસ
વડોદરા
શહъરના દાંЧડયા બ ર િવçતારમાં રહъતા
56 વષ↓ના ઈ×ĩવદન દવે નામના ãયિŪએ
કોટ↓ના પહъલા માળъ શરીર પર Żલનશીલ
પદાથ↓ છાંટીને આÓમિવલોપનનો Ĭયાસ
કરતાં ચકચાર મચી જવા પામી છъ. કોટ↓ કыસ
અને ×યાય માટъની દોડધામ વŵે ઇ×ĩવદન
દવેએ વડોદરાની કોટ↓ના Ĭથમ માળъ આવેલ
બાથλમમાં જઈ શરીર પર Żલનશીલ Ĭવાહી
નાખી આÓમિવલોપન નો Ĭયાસ કયђ↓ હતો.
ઈ×ĩવદન સળગેલી હાલતમાં દોડતા કોટ↓ના
કમ↓ચારીઓ અને વકЫલોએ તેને બચાવીને 108
મારફતે સારવાર અથ› હોЩçપટલ ખસેડયા છъ.
Ëયાં તેમની હાલત સુધારા પર છъ.

ખાઇ ગઇ હતી. આ બનાવમાં ગાડીના
ચાલક તુભાઇને અને આકાશભાઇ
ડબગરને શરીરъ ગંભીર ઇ ઓ
પહોચી હતી. Ëયારъ
સુરъશભાઇ
અંબુભાઇ ભોઇનું બનાવ çથળъ Óયુ
િનપજયુ હતુ. જે બાદ આકાશભાઇ,
સંજયભાઇ બારэયા, રાજુભાઇભોઇ,
અને સંજયભાઇ ભોઇને નЧડયાદ
િસિવલમાં ખસેડાયા હતા. Ëયાં
સંજયભાઇ અને રાજુભાઇનું Óયુ
થયું હતુ. Ëયારъ તુભાઇના ભĦી
સંજયભાઇ ભોઇએ અમદાવાદ
િસિવલમાં દમ તો ો હતો.

નЧડયાદ
કપડવંજ તાલુકાના એક ગામનો
જવાન જÜમુ કાäમીરમાં થયેલ
આતંકવાદી સાથેની અથડામણમાં
વીરગિત પાÜયા હતા. તેમનો પાિથ↓વ
દъહ િવમાનમાગ› અમદાવાદ અને
Óયાથી માદરъ વતન લાવવામાં આãયો
હતો. Ëયા ગાડ↓ ઓફ ઓનર આપીને
શહીદ જવાનને ĴÖધાજિલ અપЪ↓ હતી.
પЧરવારજનોના હçતે જવાનના પાિથ↓વ
દъહને અંિતમ સંçકાર કરવામાં આãયા
હતા. વણ રીયા ગામમાં રહъતા
રાઘાભાઇનો Чદકરો હરીશિસંહ પરમાર
ઉѕ. ૨૫ ગત તા. ૧૬-૧૦-૨૦૨૧ ના
રોજ શહીદ થયા હતા. શિનવારના

રોજ
પૂંચ
સેકટરમાં સૈ×ય
અને આંતવાદીઓ
વŵે અથડામણ
થઇ હતી. જે
કલાકો
સુધી
બંને પΤે ભારъ
ગોળીબાર થયો હતો. જેમાં સપૂત
હરીશિસંહ
પરમાર
વીરગિતને
પાÜયા હતા. હરીશિસંહનુ પોçટỲગ
આસમથી તાજેતરમાં જÜમુ કäમીરના
પૂંચ સેકટરમાં થયુ હતુ. હરીશિસંહ
વષ↓-૨૦૧૬ માં ભારતીય આમЪ↓માં
ડાયા હતા. ૨૫૦૦ વçતી ધરાવતુ
વણઝારીયા ગામ ગમગીન બ×યુ હતુ.

ડાકોરમાં શરદપૂિણ↓માએ
રણછોડરાય ને સવા
લાખનો મૂગટ પહъરાવાયો

ડાકોર
ામ પંચાયતાેમાં મ હલાઅાે સરપંચપદે ચુંટાશે, અનામતનાે લાભ ામીણ ે માં વતાશે
યાĦાધામ ડાકોરમાં શરદપૂિણ↓માનો તહъવાર
વ·ભિવ˜ાનગર
ધામધૂમથી ઉજવાયો હતો. ભગવાનને મંગળા

આણંદ િજ·ાની ૮ તાલુકાના ૧૯૧ Ġામ
પંચાયતોની ચુંટણીના પડઘમ ગા ઉઠયા છъ.
ЧડસેÜબરમાં પાંચ વષ↓નો કાય↓કાળ પૂણ↓ થતો
હોઇ તંĦએ ચુંટણી યોજવા માટъ કવાયત હાથ
ધરી છъ.જેમાં જુદુ-જુદુ રોçટર હъર કરાતા જ
ĠાÜય િવçતારના રાજકારણમાં ગરમાવો ãયાØયો
છъ. રોçટર હъર થતાં જ પુλષ ઉમેદવારોની
બાદબાકЫ િનિΌત બની છъ. જયારъ કыટલાક
Ġામીણ િવçતારમાં સΤમ નેતાઓ પોતાના
પЧરવારની મિહલાઓને સરપંચ બનાવવા ઉÓસુક
બ×યા છъ.

બાેડેલીમાં 120 કરાેડના નવ ન મત મ

ાેસે સગ

ા નું ઉદઘાટન

એટલુ જ નિહ ભિવæયમાં ૧૧ લાખ લીટર Ĭિત
Чદવસ દૂધ સંપાદન પહ℮ચે Óયાં સુધીની Τમતા
ઉભી થઇ છъ. આ નૂતન Øલા×ટ આЧદવાસી
િવçતારમાં çથપાયેલ હોવાથી રાËય સરકારની
દૂધ સં વની યોજના વધુ સરળ અને સુલભ
બનશે. મુÅયમંĦીĴીએ જણાãયું કы સહકારી
Ĭ િǼ ગુજરાતમાં ખૂબ િવકસી છъ. ગુજરાતના
પનોતા પુĦ ĬધાનમંĦી નરъ×ĩભાઇ મોદી અને
સહકાર મંĦી અિમતભાઈ શાહъ નવા સુધારા
˛ારા સહકારી માળખાને મજબૂતી આપી છъ. ડેરી
ઉ˜ોગ એ સહકાЧરતાની નાભી જેવો ઉ˜ોગ છъ.
જે લાખો પશુપાલકોને આÓમ િનભ↓ર બનાવે છъ.
સહુનો સાથ, સહુનો િવકાસ અને સહુનો િવΐાસ
એ ĬધાનમંĦીનું સૂĦ સહકારી ડેરી ઉ˜ોગને ખૂબ
લાગુ પડે છъ.

અિધકારીઓ કામ નહỲ કરъ તો ફЫટ
કરાવી શકЫએ ઃ મધુ Ĵીવાçતવની ધમકЫ
વડોદરા
વાઘોЧડયા િવધાનસભા બેઠક પરથી સતત
ચૂંટણી
તનારા ભાજપના ધારાસÛય મધુ
Ĵીવાçતવ પોતાના િવવાЧદત િનવેદનોના કારણે
કાયમ ચચા↓માં રહъ છъ. આજે પણ તેઓએ
વાઘોЧડયા ગેçટ હાઉસમાં Ġામ પંચાયતોના
સરપંચોની મળъલી બેઠકમાં અિધકારીઓને કામ ના
કરъ તો ફЫટ કરાવી દъવાની ધમકЫ આપી છъ.
આ અંગે ĬાΆ િવગતો મુજબ, વાઘોЧડયા
સિહત 67 Ġામ પંચાયતોના સરપંચોની એક
બેઠકનું આયોજન કરવામાં આãયું હતું. વાઘોЧડયા
તાલુકાના સરપંચની આગેવાનીમાં મળъલી આ

શહીદ થનાર કપડવંજના જવાનની
ગાડ↓ ઓફ ઓનર સાથે અંિતમિવિધ

આણંદ િજ·ામાં 8 તાલુકાના 191 Ġામ
પંચાયતોના સરપંચોનુ રોçટર હъર થયું

િસંહ જેવી ĩઢતાથી થશે લોક કàયાણની
કામગીરી ઃ સીએમ ભૂપે×ĩ પટъલનો સંકàપ
વડોદરા
મુÅયમંĦી ભુપે×ĩભાઈ પટъલે િસંહ જેવી
ઢતાથી લોકકàયાણના કામો કરવાનો સંકàપ
ãયŪ કયђ↓ છъ. તેમણે કЅં છъ કы રાËયમાં દરъક
ઉ˜ોગને સહુિલયત રહъ અને Äયાંય કનડગત ન
થાય તેની રાËય સરકાર દરકાર લેશે.
મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલે છોટાઉદъપુર િજ·ાના
બોડેલી ન ક અàહાદપુરા દૂધ શીત કы×ĩ ખાતે λ.
૧૨૦ કરોડના ખચ› વડોદરા િજ·ા સહકારી સંઘ
˛ારા નવિનિમ↓ત િમàક Ĭોસેિસંગ Øલા×ટને ખુ·ો
મૂÄયો હતો. મુÅયમંĦીĴી ˛ારા ઉˆઘાЧટત નવ
િનિમ↓ત િમàક Ĭોસેિસંગ Øલા×ટમાં દૂધ Ĭોસેસ
Τમતામાં ૩ થી ૬ લાખ લીટર Ĭિત Чદન વધારો
થશે. દૂધની પેЧકіગ Τમતા Ĭિત Чદન ૩ લાખ
થવા સાથે çટોરъજ Τમતા ૪ લાખ લીટર થશે.
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બેઠકમાં આસપાસની 67 Ġામ પંચાયતોના
સરપંચો સિહત વાઘોЧડયાના ધારાસÛય મધુ
Ĵીવાçતવ ખુદ હાજર રΝાં હતા. વાઘોЧડયા
તાલુકા િવકાસ અિધકારી તુલસી ઠŨર િવιˇ 67
Ġામ પંચાયતોએ બળવો પોકાયђ↓ છъ. આ બેઠકમાં
તાલુકા િવકાસ અિધકારી પર સંગીન આΤેપ
કરવામાં આãયા હતા. આ બેઠકમાં સંબોધન કરતાં
સમયે મધુ Ĵીવાçતવે કЅં કы, આપણે આ લોકોને
એવી રીતે સ આપીએ. આપણા વડે જ આ
લોકો અિધકારી છъ અને આજ અિધકારી િવકાસના
કામ ના કરъ તો કыમ ચાલશે. આ અિધકારીઓ દૂધે
ધોયેલા નથી.

હોˆા અનામત અંગેની િવગત

- અનુ. િત અનામત બેઠક - ભડકદ
- અનુ. આЧદ િત અનામત બેઠક - મલાતજ
- સામાિજક અને શૈΤિણક રીતે પછાત મિહલા
અનામત બેઠક - દъવાતજ
- સામાિજક-રીતે પછાત અનામત બેઠક - ગાડા
- સામા×ય મિહલા અનામત બેઠક - બાલી×ટા,
બાંટવા, ડાલી, દъવા તળપદ, ઈસણાવ, કાસોર,
ખણસોલ, કોઠાવી, લỲબાલી અને મઘરોલ
- િબનઅનામત સામા×ય બેઠક - ડભોઉ,
મેઘલપુર, પલોલ, પીપળાવ, λણજ, Ħંબોવાડ
અને િવરોલ (સો)

આરતી બાદ અલંકારી વçĦો ઘારણ કરાયા હતા.
ભગવાને સવા લાખનો મોટો મૂગટ પહъરાવવામાં
આãયો હતો.
યાĦાધામ ડાકોરમાં આજે
શરદપૂિણ↓માનો ઉÓસવ ધામધૂમથી ઉજવાયો
હતો. ભગવાનના દશ↓નના સમયમાં પણ ફыરફાર
કયђ↓ હતો. સવારъ ૫ઃ૦૦ વાÆયેના અરસામાં
નીજમંЧદર ખુàય હતુ. આ બાદ ૫ઃ૧૫ ના
અરસામાં મંગળાઆરતી કરવામાં આવી હતી.
િનÓયĝમ Ĭમાણે મંગળા આરતી બાદ અલંકાЧરક
વçĦો ધારણ કયા↓ હતા. તેમજ કЫમતી જર
ઝવેરાત ધારણ કરી દэદીØયમાન શોભતા હતા.

દ ણ ગુજરાત
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પલસાણા તાલુકાના વરъલી ગામે પેકыજỲગ સુરતમાં હકіકાસથી Ħાસી પ ીની
આÓમહÓયા,
િપતાએ
દીકરી
સાથે
ફыÄટરીમાં આગથી 2ના મોત, 70ને ઇ તાપીમાં ઝંપલાãયું, દીકરીનું મોત

બારડોલી
સુરત ન ક પલસાણા તાલુકાના
વરъલી ગામે સોમવારъ િવવાહ પેકыજỲગ
ફыÄટરીમાં મળçકы આગ લાગતાં બે
કામદારના મોત થયા હતા. Ëયારъ
ચાર માળના િબàડỲગમાં અગાસી ઉપર
ફસાયેલા ૧૦૦થી વધુ કામદારોને
સુરત ફાયર િĮગેડની ટીમે હાઇļોિલક
સીડીથી સલામત રીતે રъçÄયુ કયા↓ હતા.
ચોથા માળъથી દોરડું બાંધી નીચે ઉતરવા
જતાં ૭૦થી વધુ કામદારોના હાથમાં
ઈ થતાં હોЩçપટલમાં દાખલ કયા↓
છъ. પોલીસે ફыÄટરીના બે માિલક અને
મેનેજર િવλÖધ ગુનાિહત બેદરકારીમાં
કામદારોના મોત િનપજવા અંગે ગુનો
ન℮Öયો હતો.
વરъલી ગામે સાંઈ દશ↓ન સોસાયટી
જવાના રોડ ઉપર તુલસીપĦ
એÜĮોઈડરી પાક↕માં િવવાહ પેકыજỲગ
ફыÄટરી આવેલી છъ. ચાર માળના
િબàડỲગમાં ભોયતિળયામાં અને Ĭથમ
માળъ ØલાЩçટકની બેગ તેમજ માçક
બનાવવામાં આવતા હતા. ફыÄટરીમાં

ચોથા અને પાંચમાં માળъ λમ બનાવેલી
છъ. જેમાં કામદારો રહъતા હતા.
ફыÄટરીના માિલક જનક મધુભાઈ
ગાણી અને શૈલેષ િવનુભાઈ ગણી
છъ. Ëયારъ મેનેજર તરીકы Чદનેશ
નાથાભાઈ વઘાસીયા નોકરી કરъ છъ.
િનÓયĝમ મુજબ ફыકટરીના માિલકો
સાંજે િબàડỲગના મુÅય દરવા એ

તાળું મારી દъ છъ. રિવવારъ ફыÄટરી બંધ
હતી અને રાĦે તમામ કામદારો λમમાં
અને ફыકટરીમાં ઉѕઘતા હતા. દરિમયાન
મળçકы ૪-૦૦ વાÆયાના સુમારъ
ફыકટરીના નીચે અકçમાતે અચાનક
આગ ભભૂકЫ હતી. ત તામાં આગ
િવકરાળ બનતા િબàડỲગમાં ધુમાડાના
ગોટъગોટા થઈ ગયા હતા.

સુરત ક℮Ġેસમાં ફરી ભૂકіપ, સંગઠન નબળુ
પ ાનું કહી ઉપĬમુખે રા નામું ધરી દીધું
હવે પ માં હા દક પટેલને મહ ની જવાબદારી મળે તેવી શ
સુરત
ગુજરાત ક℮Ġેસમાં આંતЧરક િવખવાદ હવે
સપાટી પર આવી ગયા છъ. નારાજગીના દોર
વŵે હવે રા નામા પડી
રΝાં છъ. Óયારъ સુરત શહъર
ક℮Ġેસના ઉપĬમુખે હોˆા
પરથી રા નામુ આØયું
છъ. સુરત શહъર ક℮Ġેસના
ઉપĬમુખ તારાચંદ કાસટъ
પદ પરથી રા નામુ આØયું
છъ. તારાચંદ કાસટъ લેિખતમાં Ĭદъશ Ĭમુખ
અિમત ચાવડાને િહ×દીમાં લખેલુ રા નામું
સ℮Øયું છъ. તારાચંદ કાસટъ પોતાના રા નામા

તા વતાઈ

પĦમાં ક℮Ġેસમાં અનુશાસનની કમી હોવાનો
ઉ·ેખ કયђ↓ છъ. સાથે જ પЧરવારવાદ સામે કોઈ
કાય↓વાહી ન થઈ હોવાની ફЧરયાદ પણ કરી છъ.
તેમણે ક℮Ġેસનું સંગઠન નબળું
હોવાનો પĦમાં ઉ·ેખ કયђ↓
છъ. તેમજ નેતાઓ સરકારનો
Ĭબળ િવરોધ કરવામાં િનæફળ
ગયાનો આરોપ પણ લગાãયો
છъ. તેમણે પĦમાં લÅયું કы,
લોકોમાં ક℮Ġેસ ĬÓયે આçથા
અને િવΐાસ ઓછો થયો છъ. આમ, અનેક
કારણો રજૂ કરીને તેમણે પΤે પોતાનું રા નામુ
ધયુ↓ છъ.

સુરતના િવ˜ાથЪ↓ િĬયાંશને અમેЧરકાની
ઓÄસફોડ↓ યુિનવિસ↓ટીમાં Ĭવેશ મâયો
સુરત
ઓÄસફડ↓ યુિનવિસ↓ટીમાં Ĭવેશ એ જ મોટી
િસˇી સમાન ગણાય છъ. Óયારъ સુરતના એક
િવ˜ાથЪ↓એ આ િસˇી ĬાΆ કરી છъ. તેને અમેરીકામાં
તેના Чરસચ↓ના આધારъ ઓÄસફોડ↓ યુિનવસટીમાં
સીધો પીએચ. ડી. માં Ĭવેશ મâયો છъ. સૌરા∆નાં
ગાЧરયાધારના વાવડી ગામના વતની અને હાલ
સુરતમાં વરાછા રોડ પર િવΖલ નગર સોસાયટીમાં
રહъતા ધનસુખભાઇ ગુજરાતીના ૨૧ વષ↓ના પુĦ
િĬયાંશે ધો. ૧ થી ૭ સુધી પી. પી. સવાણી çકвલમાં
અÛયાસ કયђ↓ હતો. બાદમાં આગળના અÛયાસ
માટъ બ′Æલોર ગયો હતો. ધો. ૧૨ સુધી બ′ગલોરમાં
çટડી કયા↓ બાદ અમેЧરકાની ટાઉસન યુિનવસટીમાં

કыમેçĺીમાં બેચલર ЧડĠી મેળવી. હતી. તેના
Чરસચ↓ને આઠ એવોડ↓ પણ મâયા હતા. તેના Ħણ
લેખ અમેЧરકાનાં જનરલમાં Ĭિસˇ થયા હતા. તેના
અમેЧરકાના Чરસચ↓નાં આધારъ જ તેને ઓÄસફડ↓
યુિનવિસ↓ટીમાં સીધો Ĭવેશ મâયો હતો. તેને
ઓગ›િનક કыેમેçĺીમાં પીએચ. ડી. માટъ એડમીશન
મâયુ છъ. િĬયાંશના િપતા ધનસુખભાઇના જણાãયા
અનુસાર િĬયાંશ ધો. ૧ થી ૯ સુધી ખૂબ તોફાની
અને ભણવામાં ઠોઠ હતો, પરѕતુ ધો. ૧૦ બાદ
તેની તેજЩçવતા નીખરી હતી. રાĦે દોઢ વાÆયે
Ëયારъ ઓÄસફોડ↓ યુિનવસЪ↓ટીમાં Ĭવેશ મâયાના તેણે
×યુઝ આØયા Óયારъ પЧરવારમાં મÖયરાિĦએ ખુશીનું
અજવાળુ પથરાય ગયુ હતુ.

સુરત
સુરતમાં રહъતો સૌરા∆નો પЧરવાર
િવખેરાવાની દુખદ ઘટના બની છъ.
પ ીએ આપઘાત કરતા પિત હэયાફાટ
λદન કરીને 7 વષ↓ની પુĦીને લઇને તાપી
નદીમાં કЮ˜ો હતો. જેમાં માસુમ પુĦીનું
મોત િનપËયુ છъ અને િપતા સારવાર
હъઠળ છъ. સમĠ મામલામાં સામે આãયું
કы, સાવકЫ દીકરીને લઇ થતાં પિતપ ી
વŵે ઝઘડો થતા પ ીએ ઝેર ગટગટાãયું
હતું. Óયારъ જેલ ન જવાની બીકы પિતએ
પુĦી સાથે નદીમાં ઝંપલાãયું હતું.
લીલવા ગામનો તળાિવયા પЧરવાર
સુરતમાં çથાયી થયો છъ.
ર
કલાકાર તરીકы કામ કરતા સંજય
તળાિવયાનો પЧરવાર સુરતના સરથાણા
િવçતારમાં ĳજભૂિમ િવçતારમાં રહъ
છъ. સંજયભાઈના પોતાની પહъલી
પ ી જàપા સાથે 2018 ના વષ↓માં
Чડવોસ↓ થયા હતા. જેનાથી તેમને 7
વષ↓ની દીકરી યા હતી. Чડવોસ↓ બાદ
િજયા િપતા સાથે રહъતી હતી. થોડા

સમય બાદ સંજયે રъખા નામની મિહલા
સાથે બી લ થયા હતા. સંજયની
32 વષЪ↓ય બી પ ી રъખાના પણ
અગાઉ છૂટાછъડા થયા હતા અને રъખાને
પહъલાં લ થી એક પુĦ હતો. પરѕતુ
યાને સાચવવાના મુˆъ બંને પ ી
પિત વŵે વારѕવાર ઝઘડા થતા હતા.
જેથી રъખાબેને બુધવારъ ઝેરી દવા
પીને આÓમહÓયા કરી હતી. પ ીની
આÓમહÓયા ઈને સંજય ગભરાઈ
ગયો હતો. પોતાને જેલ થશે તે ડરъ તેણે
પણ આÓમહÓયાનો રçતો અપનાãયો
હતો. દીકરી યાને લઈને તે તાપી
નદીમાં આÓમહÓયા કરવા પહ℮Éયો હતો.
સવ કોરાટ િĮજ પર તેણે હэયાફાટ
ιદન કયુ↨ હતું, જેના બાદ તે દીકરી
યાને લઈને નદીમાં કв˜ો હતો. પરѕતુ
સંજયને નદીમાં ડૂબતા ઈ çથાિનક
લોકો મદદъ આãયા હતા. િપતા પુĦીને
નદીમાં બહાર કાઢવામાં આãયા હતા.
Ëયા માસુમ યાનું પાણીમાં ડૂબીને
મોત િનપËયુ હતું.

હા, મને બોડી �ડસમો�ફ�આ છ� મેગન ફોક્ષ

મેગન ફોક્ષે તેના બોયફ્ર�ન્ડ િમક�ન ક�લી સાથે િબ્ર�ટશ મેગેિઝનને એક ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો
હતો, આ ઇન્ટરવ્યૂમાં તેણે પોતાને લઈને મોટો ખુલાસો કય� હતો. આ કપલ ઘણાં સમયથી
એકબી�ને ડેટ કરી ર�ં છ�. મેગને તાજેતરમાં જ જણાવ્યું હતું ક� મને બોડી �ડસમો�ફ�આ
છ�. હા, હું તેનાથી પીડાઉ� છ�ુ. હું આ રોગ માટ� ટ્રીટમેન્ટ લઇ રહી છું, પણ હા, હું તેના
િસમટમ્સમાંથી પસાર થાઉ� છું. બોડી �ડસમો�ફ�આમાં સમસ્યા એ હોય છ� ક� પેશન્ટને
પોતાના દ�ખાવ બાબતે, પોતાની બોડી બાબતે સતત અભાવ વતાર્યા કર� છ�.
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આદશર્ ગૌરવને મે�રલ
સ્ટ્રીપ સાથે હોલીવૂડમાં
કામ કરવાની તક મળી

મુંબઇ : ઓટીટી પ્લેટફોમર્ પરની ધ
વ્હાઇટ ટાઇગરથી �ણીતો થયેલ
આદશર્ ગૌરવને હવે હોલીવૂડમાં
કામ કરવાની તક મળી છ�. પોતાની
આ સફળતા પર આદશર્ ગદગદ
થઇ ગયો હતો. આદશ� જણાવ્યું
હતું ક�, સાચું કહું તો, મને આટલો
જલદી જ આવો સારો પ્રોજેક્ટ
મળશે જે મ� શમણાંમાં પણ
િવચાયુ� નહોતું.મને કાર�કદ�ની
શ�આતમાં જ એક અિવશ્વિનય
ટીમ સાથે કામ કરવાની તક
મળી તેનું આ પ�રણામ છ�. આ
મારા માટ� કોઇ મોટા ઇનામથી
ઓછું નથી. નેટ�ફલ્કસ મુવી
ધ વ્હાઇટ ટાઇગરની
લોકિપ્રય થવા આદશર્
ગૌરવે એક લાંબી
છલાંગ મારી છ�.

લોકોએ સજર્રી કરાવવાનું બંધ
કરી દ�વું �ઇએઃ રાિધકા આપ્ટ�
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એક્ટ્રેસ રાિધકા આપ્ટ�એ હાલમાં જ એક ઇન્ટરવ્યૂ દરિમયાન સેિલિબ્રટી િવશે ખૂલીને વાત કરી અને ફોટોઝ
શેર કરનાર પ્લેટફોમર્ પર �ફલ્ટરનો ઉપયોગ નહી કરવાની વાત કરી. રાિધકાએ ક�ં ક�, મને લાગા છ� ક� લોકોએ
સજર્રી કરાવવાની બંધ કરી દ�વી �ઇએ અને ફરીથી પ્રાક�િતક સુંદરતા િવશે વાત કરવી �ઇએ. રાિધકાએ
આગળ ક�ં ક�, મને લાગે છ� ક� દર�ક �ણે છ� ક� મેકઅપ વગર મારો ચહ�રો ક�વો લાગે છ� અને તેમાં છુપાવવા
માટ� કશું જ નથી. ક્યાર�ક ક્યાર�ક હું મેકઅપ કરતા કરતા થાક� �ઉ છું પર�તુ બ્રાન્ડ પણ મારાથી કઇક
એક્સપેક્ટ કર� છ� એટલા માટ� હું માત્ર એક જ �ફલ્ટર લગાવું છું કારણ ક� તેનાથી મને મેકઅપ કરવાની તસદી
નથી લેવી પડતી. સોિશયલ મી�ડયા ટ્રોિલંગ અને નેગે�ટિવટીનો ભોગ બનવા મુદ્દ� વાત કરતા રાિધકાએ ક�ં ક�,
સામાન્ય રીતે હું કમેન્ટ્સ નથી વાંચતી લોકડાઉનમાં મને એક–બે વખત કમેન્ટ્સ વાંચવા મળી ત્યાર� હું પર�શાન
થઇ
ગઇ. એટલા માટ� નહી ક� તે લોકોએ મને અનકમ્ફટ�બલ ફ�લ કરાવ્યું પર�તુ એ માટ� ક� લોકોના
�દલમાં ક�ટલી નફરત અને નેગે�ટિવટી છ�. આ �વું મને ખૂબ પર�શાન કર� છ�.

લ�ની ખબરાે વ�ે માૈની રાૅયનું હાેટ ફાેટાેશૂટ
ટીવી પર નાિગન બની દર�કનું �દલ �તનાર મૌની રૉય ફરી એક વખત
ચચાર્માં છ�. આ કારણ તેના લગ્ન નથી પર�તુ તેનું ફોટોશૂટ છ�. મૌની રૉયે
તાજેતરમાં �રદાર ફોટોશૂટ કરાવ્યું છ� અને તેના ફોટોઝ સોિશયલ
મી�ડયા પર છવાઇ ગયા છ�. મૌનીના આ ફોટોઝ ખૂબ જ બોલ્ડ અને
ગ્લેમરસ છ�. સોિશયલ મી�ડયા પર એ�ક્ટવ રહ�નાર મૌની રૉય તેના
ફ�ન્સને સરપ્રાઇઝ આપતી હોય છ�. આ ફોટોશૂટ પણ તેના ફ�ન્સ માટ� કોઇ
સરપ્રાઇઝથી કઇ કમ નથી. આ ફોટોઝ �ઇને ફ�ન્સ મૌની રૉયની �ફગર
અને �ફટનેસના વખાણ કરી રહ્યા છ�.મૌનીએ આ ફોટો તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ
હ�ન્ડલ પર શેર કયુ� છ�. મૌનીએ તેના િસમ્પલ લૂકની સાથે ખૂબ જ
સારો મેકઅપ કય� છ�. તેની આંખોમાં કાજલ અને લાઇનર સા�ં લાગે
છ�. િસમરી ડ્રેસમાં મૌની ખર�ખર િપ્રન્સેસ લાગે છ�.
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રવિ શાસ્ત્રી અને વિરાટ ક�ોહલીની મનમાનીને દૂર કરવા ક્રિકે ટ બ�ોર્ડ મ�ોડે મ�ોડે જાગ્યું

રાહુલ દ્રવિડ બની શકે ટીમ ઈન્ડિયા પથદર્શક

યુ

એઈ અને ઓમાનમાં ટી-૨૦ વર્લ્ડકપ
શરૂ થઈ ગયો છે. યુએઈ અને ઓમાનમાં
રવિવાર અને ૧૭ ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલા
ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપમાં કુલ ૧૨ ટીમો ભાગ લઈ
રહી છે. આ પૈકી ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમતા ૮ દેશો
ભારત, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ,
અફઘાનિસ્તાન, ન્યુઝીલેન્ડ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને
દક્ષિણ આફ્રિકાને સીધો પ્રવેશ મળ્યો છે. જ્યારે
બાકીની ચાર ટીમો ક્વોલિફાઈંગ રાઉન્ડના
આધારે નક્કી થવાની છે. ભારત તેના વર્લ્ડ
કપ અભિયાનની શરૂઆત ૨૪ ઓક્ટોબરે
પાકિસ્તાન સામેની મેચથી કરશે. પાકિસ્તાન
અને ભારત કટ્ટર હરીફ છે તેથી આ મેચ પહેલાં
ભારે ઉત્તેજનાનો માહોલ છે. ભારત વર્લ્ડ કપમાં
પાકિસ્તાન સામે કદી હાર્યું નથી અને આ રેકોર્ડ
આ વખતે તૂટશે કે નહીં એ મુદ્દો ચર્ચામાં છે.
ટીવી ચેનલો પર અત્યાર પમૌકા, મૌકાથ એડ
ફરી ધૂમ મચાવી રહી છે અને માહોલ જામી રહ્યો
છે. ભારત ૨૦૧૧માં વન-ડેનો વર્લ્ડકપ જીત્યું
પછી છેલ્લા એક દાયકામાં કોઈ મોટી સ્પર્ધા નથી
જીત્યું.
વિરાટ કોહલી ભારતને વર્લ્ડ કપ જેવી મોટી
સ્પર્ધા જીતાડી શકતો નથી એવું પણ કહેવાય છે.
આ વખતે કોહલી ભારતને ચેમ્પિયન બનાવીને એ
મહેણું ભાંગશે કે નહીં તેની પણ ચર્ચા છે. વિરાટ
કોહલી ટી-૨૦ વર્લ્ડકપ પછી ટ્નવે ્ટી ટ્નવે ્ટીમાં
ભારતનું નેતૃત્વ કરવાનો નથી તેવી જાહેરાત થઈ
ચુકી છે. તેથી કોહલીનો કેપ્ટન તરીકે આ છેલ્લો
ટી-૨૦ વર્લ્ડકપ છે. કોહલીની જેમ ભારતીય
ટીમના હેડ કોચ રવિ શાસ્ત્રીની વિદાયના પણ
ભણકારા વાગી રહ્યા છે. શાસ્ત્રીના સ્થાને હેડ
કોચ તરીકે રાહુલ દ્રવિડ સેવા આપે તેવી શકયતા
વર્તાઈ રહી છે. બોર્ડ શાસ્ત્રીને ટી-૨૦ વર્લ્ડકપના
સમાપન પછી વિદાય આપે તેવા સંકતે ો મળ્યા
છે. શાસ્ત્રીના બદલે કોને લાવવો એ મુદ્દે લાંબા
સમયથી ઘમ્મરવલોણું ચાલી રહ્યું છે. બોર્ડની નજર
અંતે દ્રવિડ પર ઠરી હોવાનું કહેવાય છે.
બોર્ડ દ્વારા હેડ કોચની જગ્યા પણ નિમણૂકં
માટે અરજીઓ પણ મંગાવાઈ છે. પરંતુ દ્રવિડ
આ રીતે અરજી કરીને કોચ બનવા તૈયાર નહોતો.
પોતે અરજી કરે અને પસંદ ના થાય તો બેઈજ્જતી
થાય. દ્રવિડ જેવો મહાન ક્રિકેટર ક્ષુલ્લક લાભ
માટે એવી બેઈજ્જતી કરાવવા તૈયાર ના જ થાય.
તેથી અરજી નહોતો કરતો. દ્રવિડે અંગત કારણોને
આગળ ધરીને અરજી કરવા ઈન્કાર કર્યો હતો.
હાલમાં દ્રવિડ નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીનો ડિરેક્ટર
હોવાથી પોતાના હોમ ટાઉન બેંગલુરુમાં જ રહે છે.

તેના કારણે પરિવાર સાથે જ રહે છે. પોતે હેડ કોચ બજાવેલી કામગીરીના કારણે તેની કોચ તરીકેની
બને તો પરિવારથી દિવસો સુધી દૂર રહેવુ પડે એવું ક્ષમતા સાબિત થઈ ચુકલ
ે ી છે.
કારણ પણ દ્રવિડે અરજી ન કરવા માટે આપ્યુ હતુ.
દ્રવિડ કોચ હતો ત્યારે ૨૦૧૮માં ભારતીય
જો કે, દ્રવિડે દાવેદારી ન કરતા ક્રિકેટ બોર્ડે અંડર-૧૯ ટીમ વર્લ્ડકપ જીતી હતી. આ
તેને સામેથી બોલાવીને સમજાવ્યો છે. અહેવાલો વર્લ્ડકપની જીતનું શ્રેય ભારતીય ક્રિકેટરોને જાય
તો એવા છે કે, અરજીની ઔપચારિકતા પૂરી કરે છે તેના કરતાં વધારે રાહુલ દ્રવિડને જાય છે. કેમ
તો તેને જ હેડ કોચ બનાવવાની ખાતરી પણ બોર્ડે કે, ભારતની અંડર-૧૯ ક્રિકેટ વર્લ્ડકપના કોચ
આપી છે. બોર્ડે દ્રવિડને આઈપીએલની ફાઈનલ તરીકે રાહુલ દ્રવિડે બહુ મહેનત કરી હતી. દ્રવિડે
વખતે સામેથી યુએઈ બોલાવ્યો હતો. એ વખતે જ શૂન્યમાંથી સર્જન કરેલું અને આ મહેનતના કારણે
દ્રવિડને હેડ કોચ બનાવવાનો તખ્તો
ભારત ચેમ્પિયન બન્યું. રાહુલ દ્રવિડને
ગોઠવાઈ ગયાનું કહેવાય છે.
૨૦૧૮ના વર્લ્ડકપના દોઢ વર્ષ પહેલાં
દ્રવિડને ખરેખર ભારતીય
એટલે કે, ૨૦૧૬માં ભારતની અંડર
ટીમનો હેડ કોચ બનાવાશે તો તેમાં ધવલ શુક્લ ૧૯ ક્રિકેટ ટીમનો કોચ બનાવાયો
ભારતીય ક્રિકેટનું ભલું જ છે.
હતો. ત્યારે ભારતની અંડર-૧૯ ક્રિકેટ
ભારતીય ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં ક્રિકેટને સંપર્ણ
ૂ
ટીમની હાલત બહુ ખરાબ હતી. ભારત ૨૦૧૨માં
સમર્પિત જે ક્રિકેટરો આવ્યા તેમાં એક ખેલાડી અંડર ૧૯ ક્રિકેટ વર્લ્ડકપ જીત્યું હતું પણ એ
રાહુલ દ્રવિડ પણ છે. ભારતીય ટીમમાં એક પછીના બે વર્લ્ડકપમાં ભારતને સફળતા નહોતી
સમયે સચિન તેંડલ
ુ કર, વીવીએસ લક્ષ્મણ, વિરેન્દ્ર મળી. ભારતની ટીમ ખરાબ રીતે હારતી હતી. કેમ
સેહવાગ, જવગલ શ્રીનાથ, અનિલ કુબ
ં લે, વેંકટેશ કે, યુવા ટેલને ્ટને શોધીને ટીમમાં લેવડાવવાની દૃષ્ટિ

પ્રાસંગિક

2018માં અંડર 19 ભારતીય ટીમના વર્લ્ડ કપ જીતવાન�ો મુખ્ય
શ્રેય ખેલાડીઓ�� ઉપરાંત દ્રવિડને શિરે જાય છે . શિસ્તના આ�ગ્રહી
દ્રવિડ ટે લન્ટેડ ખેલાડીઓ��ને શ�ોધીને તાલીમ આ�પી રહ્યા છે
પ્રસાદ વગેરે ક્રિકેટરોની આખી ફોજ હતી. આ
ખેલાડીઓને ક્રિકેટ સિવાય કશામા રસ નહોતો.
દ્રવિડ પણ એ ક્રિકેટરોમાં એક હતો. તેની રગ
રગમાં ક્રિકેટ છે. દ્રવિડનો કોચ તરીકેનો રેકોર્ડ
જોતાં પણ તે ટીમનો હેડ કોચ બનવા માટે સૌથી
લાયક છે, તેમાં શંકા રાખી શકાય નહીં. દ્રવિડે
ભારતની અંડર ૧૯ ક્રિકેટ ટીમના કોચ તરીકે

જ કોઈની પાસે નહોતી. આ સંજોગોમાં રાહુલના
માથે ભારતને ફરી વર્લ્ડકપ જીતાડી શકે તેવી ટીમ
બનાવવાની જવાબદારી હતી.
રાહુલે એ જવાબદારી સારી રીતે નિભાવી
અને ભારતને ચેમ્પિયન બનાવ્યું. રાહુલ એકદમ
શિસ્તબદ્ધ ક્રિકેટર તરીકે જાણીતો છે અને આ
શિસ્ત દ્વારા તેણે એવી ટીમ બનાવી જે કે વર્લ્ડકપ

જીતી શકે. પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન કોઈ પણ
પ્રકારના વિવાદમાં નહીં ફસાયેલા રાહુલે પોતાની
શિસ્તની આદત ભારતીય યુવા ક્રિકેટરોમાં પણ
નાંખી હતી. નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીમાં રાહુલે
ક્રિકેટરો પાસે આકરી મહેનત કરાવી અને સાથે
સાથે તેમને ધીરજના પાઠ પણ ભણાવ્યા. યુવા
બેટ્સમેનને ટાઈમિંગ અને શોટ સીલેક્શન પર
ભાર મૂકવા તથા બોલરોને લાઈન-લેંથ જાળવીને
બોલિંગ કરતાં તેણે શીખવ્યું. ૨૦૧૮નો અંડર૧૯ વર્લ્ડકપ ન્યુઝીલેન્ડમાં રમાવાનો હોવાથી
પેસ બોલરોને તેણે સ્વગ
િં ની ખાસ તાલીમ
આપી હતી. ભારતે અંડર ૧૯ વર્લ્ડકપ જીત્યો
તેમાં બોલરોનો ફાળો મોટો હતો. રાહુલે તેમને
શિસ્તબદ્ધ રીતે બોલિંગ કરવાની ફરજ પાડી, તેના
કારણે ભારત જીત્યું. ક્રિકેટ બોર્ડે પણ રાહુલના
યોગદાનને વખાણ્યું હતું અને સૌથી વધારે ઈનામ
દ્રવિડને આપ્યું હતુ.ં બીસીસીઆઇએ અંડર-૧૯
ક્રિકેટ ટીમના હેડ કોચ રાહુલ દ્રવિડને ૫૦ લાખ
રૂપિયાના પુરસ્કારનું એલાન કર્યું હતુ.ં દ્રવિડ માટે
આ રકમ બહુ મોટી નહોતી કેમ કે ભારત વતી
એક દાયકા કરતાં વધારે ક્રિકેટ રમીને રાહુલ ઘણા
રૂપિયા કમાયો છે પણ વાત રકમની નથી. આ
રકમ બધા કરતાં વધારે હતી અને બોર્ડે પોતે કહ્યું
હતું કે, રાહુલની શિસ્તના કારણે ટીમ જીતી એ
વાત મોટી હતી.
રાહુલે એ પછી નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીના
ડિરેક્ટર તરીકે પણ સારી કામગીરી બજાવી છે. યુવા
ટેલન્ટેડ ખેલાડીઓને શોધી શોધીને તેમને તાલીમ
આપવાની કામગીરી દ્રવિડે સારી રીતે બજાવી છે.
તેના કારણે ભારતને ઘણા સારા ક્રિકેટરો મળ્યા છે.
દ્રવિડ હેડ કોચ બનશે તો બીજો પણ એક ફાયદો
થશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના હેડ કોચ રવિ શાસ્ત્રી
અને કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ મનમાની કરીને ટીમમાં
સારા ખેલાડી આવી જ ના શકે એવી સ્થિતી પેદા
કરી દીધી છે. અનિલ કુબ
ં લે ભારતીય ટીમના કોચ
હતા ત્યારે ખેલાડીઓમાં શિસ્ત હતી. કુબ
ં લે ક્રિકેટને
સમર્પિત અને જીતવાના ઝનૂન સાથે જ રમવામાં
માનતા હોવાથી ભારતીય ટીમ એક નવો જ આકાર
ધારણ કરી રહી હતી ત્યાં જ રવિ શાસ્ત્રીને હેડ કોચ
બનાવાતાં ટીમ વેરવિખેર થઈ ગઈ છે. શાસ્ત્રી
કોહલીના કહ્યાગરા કોચ તરીકે વર્તે છે, તેથી
કોહલીને પસંદ છે પણ તેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાને
બહુ મોટો ફટકો પડ્યો છે. વિરાટ કોહલી મેરિટના
આધારે નહીં પણ પોતાના માનીતા કોણ તેના
આધારે ખેલાડીની પસંદગી કરે છે. શાસ્ત્રી કોહલીની
આ મનમાનીમાં સાથ આપ્યા કરે છે. દ્રવિડ આવશે
તો આ સ્થિતિ બદલાશે અને ટીમને ફાયદો થશે.
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ફે શન-ટે કન�ોલ�ોજી
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સ્પોર્ટી ટચ આપતા હોટ ફે વરિટ બોડીકોન ડ્રે સ
ક�ોલેજ ગ�ોઇંગ ગર્લ્સ અને
ટીનએ�જરના વ�ોર્ડર�ોબમાં બ�ોડીક�ોન
ડ્રે સન�ો સમાવેશ ન થત�ો હ�ોય એ�વું
ભાગ્ય જ બને. બ�ોડીક�ોન ડ્રે સ પ્રત્યે
યુવાપેઢીમાં ખાસ આ�કર્ષણ જોવા
મળે છે . તમે સ્લિમ છ�ો ત�ો તમારા
કર્વ્સને ફ્લન્ટ કરવા માટે બ�ોડીક�ોન
ડ્રે સથી ઉત્તમ બીજો ક�ોઇ ઓ��પ્શન
નથી. બ�ોડીક�ોન ડ્રે સ બ�ોલિવૂડ
એ�ક્ટ્રેસને પણ આ�કર્ષે છે , તેથી
આ� આ�ઉટફીટ એ�મની પહે લી
પસંદ છે . તમે જો બ�ોડીક�ોન ડ્રે સ
પહે રવાની ઇચ્છા ધરાવતા હ�ોવ
ત�ો તેને પહે રવાની ય�ોગ્ય રીતને
જો અપનાવવામાં આ�વે ત�ો એ�
પહે રવામાં કમ્ફર્ટેબલ લાગશે.

મટીરિયલ અને પ્રિન્ટ

બોડીકોન ડ્રેસ પસંદ કરતી વખતે સૌથી
પહેલાં મટીરિયલનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.
ડ્રેસનું મટીરિયલ પારદર્શી ન હોવું જોઇએ.
થોડું જાડું હોય એવા ફેબ્રિકની પસંદગી
કરો. એનાથી તમે પોતે કમ્ફર્ટેબલ
ફિલ કરશો. પાતળા મટીરિયલ કરતાં
થોડું થિક પસંદ કરવાથી તમારા પેટના
ભાગમાં ચરબી હશે તો પણ ઓછી
દેખાશે. તમારા લુકને ખાસ બનાવવા
ઇચ્છતા હોવ તો સ્ટ્રાઇપ પેટર્નવાળો
બોડીકોન ડ્રેસ પહેરી શકો છો. ફુલ સ્લીવ્સ
લુક કે હોલ્ટર નેકલાઇન લુકની પસંદગી
પણ કરી શકો છો. યુનિક લુક મેળવવા
હોરિઝેન્ટલ સ્ટ્રીપ ડિઝાઇન પહેરો.

બોડીકોન ડ્રેસને લેયર સાથે પહેરો
પાર્ટીમાં બોડીકોન ડ્રેસ પહેરીને જવું છે પરંતુ તમારી પાસે
બોડીકોન ડ્રેસ સિમ્પલ અથવા પ્લેન છે. આ પ્રકારનો ડ્રેસ
પાર્ટીમાં પહેરવામાં ઘણી વખત અસહજ મહેસૂસ થાય એ
સ્વાભાવિક છે. તેમ છતાં આકર્ષક લુક મેળવવો હોય
તો એની સાથે તમને મનગમતું પ્રિન્ટેડ કે પ્લેન જેકેટ
કે ડેનિમ જેકેટ પહેરી શકો છો. ડેનિમ જેકેટ તમે ગમે
ત્યારે ટ્રાય કરી શકો, એ ઓલટાઇમ ટ્રેન્ડમાં છે.
સ્લિમ શેપર વેર
પેટના ભાગમાં ચરબીનું પ્રમાણ વધારે હોય એના લીધે
બોડીકોન ડ્રેસ પહેરવામાં ખચકાટ અનુભવતા હોવ તો
સ્લિમ શેપર વેરનો ઉપયોગ કરો. એ સારી ક્વોલિટીનું
હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો. જેથી કોઇપણ પ્રકારના
બોડીલાઇન કે અંડરગાર્મેન્ટ ન દેખાય. શેપર વેર તમને
સ્લિમ લુક આપશે અને તમે તમારા ફેવરિટ બોડીકોન ડ્રેસ
સરળતાથી પહેરી શકો છો. આમ, થોડું ધ્યાન રાખશો તો
બોડીકોન ડ્રેસ સ્પોર્ટી ટચ આપશે.

શું તમે Ad-Block એક્સ્ટેંશનનો ઉપયોગ કરો છો?

રોજિંદી જિંદગીમાં આપણે વિવિધ વેબ બ્રાઉઝરનો
ઉપયોગ કરીએ છીએ તેમજ આપણે અલગ અલગ
વેબ સાઇટની મુલાકાત લેતા હોઈએ છે. મોટાભાગની
વેબસાઈટમાં જાહેરાતો તથા પોપ-અપ જાહેરાતો આવતી
હોય છે. જેને બ્લોક કરવા માટે ઘણાં વેબ બ્રાઉઝર
એક્સ્ટેંશન રૂપે આ જાહેરાતોને બ્લોક કરવાની સુવિધા
આપે છે. યુઝર્સ આ Ad-Block એક્સ્ટેંશનનો
ઉપયોગ કરી જાહેરાતોને બ્લોક કરે છે જેથી જે-તે વેબ
સાઈટ પર આ જાહેરાતો જોઈ ન શકાય.
સાયબર સિક્યુરિટી ફર્મ ઇમ્પેર્વાના નવા સંશોધન
મુજબ, ગૂગલ ક્રોમ અને ઓપેરા વેબ બ્રાઉઝર્સના
Ad-Block એક્સ્ટેંશનમાં એડ ઈન્જેકશન દ્વારા
માહિતી લીક થતા હોવાનું જાણવા મળ્યું. ઓગસ્ટ
2021 ના અંતમાં એડ ઈન્જેક્શન સ્ક્રિપ્ટનું વિતરણ
કરનારા ઠગ ડોમેન્સની શોધ બાદ આ તારણો આવ્યા
છે કે ઓલ બ્લોક નામના એડ-ઓન સાથે જોડાયેલ છે.

ક્રોમ વેબ સ્ટોર અને ઓપેરા એડ-ઓન માર્કેટપ્લેસ
બંનેમાંથી એક્સ્ટેંશન ખેંચવામાં આવ્યું છે.
જ્યારે ઓલબ્લોક જાહેરાતોને કાયદેસર રીતે
અવરોધિત કરવા માટે રચાયેલ છે ત્યારે બ્રાઉઝર
પર ખોલવામાં આવેલા દરેક નવા ટેબમાં જાવાસ્ક્રિપ્ટ
કોડ દાખલ કરવામાં આવે છે. તે વેબ પેજમાં તમામ
લિંક્સને ઓળખીને અને મોકલીને કામ કરે છે. ખાસ
કરીને સર્ચ એન્જિન અને રિમોટ સર્વર પર જે સાચી

લિંક્સને બદલવા માટે વેબસાઇટ્સની સૂચિ સાથે
જવાબ આપે છે. જે લિંક પર ક્લિક કરતી વખતે એક
દૃશ્ય તરફ દોરી જાય છે અને યુઝર્સને અલગ વેબ પેજ
પર મોકલે છે. આ રીતે હેકર્સ રૂપિયા કમાય છે. આ
એક્સ્ટેંશન દ્વારા ડોમેઈન નેમ્સ અને IP એડ્રેસ પણ
લીક થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
એડ ઈન્જેકશન એ એક એટેકનો પ્રકાર છે.
જેના દ્વારા હેકર્સ માલવેર તથા એડ-વેર યુઝર્સ સુધી
પહોંચાડી શકે છે. જ્યારે જાહેરાત ઇન્જેક્શનનો
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે સાઇટનો લૂક બદલાય
જાય છે અને જે-તે વેબસાઈટ વાપરવા માટે ધીમી
અને કઠીન બની જાય છે. આ પરથી ખબર પડે છે કે
જે-તે બ્રાઉસરના એડ-ઓન અથવા એક્સ્ટેંશનમાં કંઈક
ખામી છે. જેથી યુઝર્સ એ આવી કોઈ મુશ્કેલી પડે તો
બ્રાઉસર માંથી એક્સ્ટેંશન દુર કરવા જોઈએ.

@beinghumanmj

કવયિત્રી : હિના મોદી
શીર્ષક : ગુલાબી પંખી

કોઈક,
ગુલાબી રંગનું પંખી
મારા ઘેઘુર ભૂરા માળામાં
લીલેરી ટહુકીઓ કરી
શ્રીગણેશ કરી જાય છે.
લાલ-લીલા-પીળા શબ્દોથી
ગીતોની ગૂંથણી કરી
આસમાની રંગનાં છંદોમાં
મારા હદયને સ્પંદી જાય છે.
કોઈક,
ગુલાબી રંગનું પંખી
મારા હૈયાનાં બંધબારણે
ઉદાસ આંગણે
અરંગી બધી ઉદાસીઓ પી
જાય છે.
ને ફેરફુદરડી રમી
ધમની શીરાઓ કેરી ડાળીએ
હિંડોળી જાય છે
નવરંગી ફૂલોનાં ઉપવન
વાવી જાય છે.
કોઈક,
ગુલાબી રંગનું પંખી
મારા હદય આકાશમાં
કલરવી જાય છે
હદય ઉંડાણે
સપ્તરંગી તરંગો હચમચાવી
જાય છે.
કોઈક
ગુલાબી રંગનું પંખી મારા. . .
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ગુજરાત

અિનલ çટાચ↓ કі.ના અમોલ શેઠ સામે
છъતરિપંડીની ગુજરાતમાં નવ ફЧરયાદ
માયાજાળમાં વેપારીઅાે, રાેકાણકારાે અને કમર્ચારી પણ છે તરાયા
અમદાવાદ
અિનલ çટાચ↓ના ચેરમેન અમોલ શેઠને બીજા ગુનામાં પણ
સાબરમતી જેલમાં મોકલી અપાયા છъ. અમોલ શેઠ સામે
ĝાઈમ Įા×ચમાં વધુ ફЧરયાદ થવાની સંભાવના જોવાઈ રહી
છъ. ĝાઈમ Įા×ચે અમોલ શેઠ સામે ગુજરાત અને દъશમાં
થયેલી ફЧરયાદોની િવગતો એકĦ કરવા કવાયત શλ કરી છъ.
અમોલ શેઠ સામે ગુજરાતમાં જ છъતરિપંડીની નવ ફЧરયાદો
ન℮ધાઈ ચૂકЫ છъ. આ ફЧરયાદો ન℮ધાવનારાંઓમાં મકાઈ
વેચનાર વેપારીઓ, 9થી 12 ટકાના વળતરની લાલચે પૈસા
આપનાર રોકાણકારો ઉપરાંત કમ↓ચારી પણ સામેલ છъ.
અમોલ શેઠъ કЮલ 3000 કરોડનું ફвલેકЮі ફыરãયાની િવગતો ખૂલી
છъ પણઅÓયાર સુધીમાં ફЧરયાદોમાં છъતરિપંડીનો આંકડો માĦ

15 કરોડે પહ℮Éયો છъ. ઉ˜ોગપિત અમોલ શેઠને છъતરિપંડીના
વધુ એક ગુનામાં સાબરમતી જેલ હવાલે કરવામાં આãયા છъ.
ĝાઈમ Įા×ચ અ×ય અરજીઓની તપાસ કરી રહી છъ અન ેવધુ
એક ગુનો ન℮ધાય તેવી સંભાવના Ĭબળ છъ.
શાખ ધરાવતી અિનલ çટાચ↓ના ચેરમેન અમોલ શેઠ
સામે વષ↓ 2016થી ફЧરયાદોનો િસલિસલો શλ થયો છъ અને
ગુજરાતમાં જ અÓયાર સુધીમાં નવ ફЧરયાદ ન℮ધાઈ ચૂકЫ છъ.
આ ઉપરાંત મહારા∆ અને મÖયĬદъશમાં ફЧરયાદ ન℮ધાયાનું
ĝાઈમ Įા×ચ કોટ↓ સમΤ જાહъર કરી ચૂકЫ છъ. અમોલ શેઠъ
કЮલ 3000 કરોડનું ફвલેકЮі ફыરãયાનું ĝાઈમ Įા×ચે જાહъર કયુ↨
છъ. ચ℮કાવનારી બાબત એ છъ કы, ગુજરાતમાં ન℮ધાયેલી નવ
ફЧરયાદોમાં છъતરિપંડીનો આંકડો માંડ 15 કરોડે પહ℮Éયો છъ.

Ĭદъશ ક℮Ġેસ Ĭમુખપદъ શિŪિસંહ
ગોિહલ-હાЧદ↓ક પટъલનું નામ ચચા↓માં
અમદાવાદ
ગુજરાતમાં તĬાય બનેલી ક℮Ġેસને
પુન બેઠી કરવા કોને સુકાન સ℮પવુ તે
મામલે હાઇકમા×ડે િવચારણા હાથ ધરી
છъ. Чદàહીમાં ક℮Ġેસ વЧક↕ગ કિમટીની
બેઠક બાદ ગુજરાત Ĭદъશ ક℮Ġેસ Ĭમુખની
િનમણૂંકને Ĭભારી ડો.રઘુ શમા↓એ
હાઇકમા×ડ સાથે ચચા↓ હતી.
Ĭદъશ ક℮Ġેસ Ĭમુખપદъ જો િસિનયર
નેતાની પસંદગી કરાય તો શિŪિસંહ
ગોિહલનુ નામ ટોપ પર છъ જયારъ
નવા- યુવા ચહъરાને તક અપાશે તો
હાЧદ↓ક પટъલને Ĭદъશ Ĭમુખ બનાવાય
તેવી સંભાવના છъ. ગુજરાતમાં ભાજપે

િવધાનસભાની ચૂંટણી લડવા તૈયારીઓ
શλ કરી દીધી છъ Óયારъ હજુ ક℮Ġેસમાં
Ĭદъશ Ĭમુખ ઉપરાંત િવધાનસભા
િવપΤના નેતાના ય ઠъકાણાં નથી. આ
સંજોગોમાં નવા Ĭદъશ Ĭભારી ડો.રઘુ
શમા↓એ વЧક↕ગ કિમટીની બેઠક બાદ
હાઇકમા×ડને ધારાસÛયોએ આપેલા
અિભĬાય સાથે એક Чરપોટ↓ સ℮Øયો હતો.
હવે હાઇકમા×ડ ગુજરાત ક℮Ġેસના નવા
સુકાની કોને બનાવવા તે અંગે આખરી
િનણ↓ય લેશે. સૂĦોના મતે, ગાંધીનગર
મહાનગરપાિલકા ઉપરાંત çથાિનક çવરાજ
અને િવધાનસભાની પેટાચૂંટણીમાં ક℮Ġેસ
પરાજયનો સામનો કરવો પડયો હતો.

ગુજરાત યુિનવિસ↓ટીમાં
નાણાંકЫય ગેરરીિત, 10
વષ↓ બાદઅમદાવાદ
તપાસ શλ
ગુજરાત યુિનવિસ↓ટીમાં વષ↓ 2006થી
12માં િવ˜ાથЪ↓ઓ ઘટ્યા હોવા છતાં
પણ પરીΤા ખચ↓મા અધધ વધારો થતાં
યુિનવિસ↓ટીના કЮલાિધપિતને ફЧરયાદ
કરવામાં આવી હતી. જેના 10 વષ↓ બાદ
િવિજલ×સની ટીમે ગુજરાત યુિનવિસ↓ટીમાં
તપાસ શλ કરી છъ. યુિનવિસ↓ટીમાં વષ↓
2006થી 2011 દરિમયાન િવ˜ાથЪ↓ઓની
સંÅયામાં ઘટાડો ન℮ધાયો હતો. અ×ય
વષђ↓ની સરખામણીએ 18 કરોડ λિપયા
વધુ થયો હતો. જેની ફЧરયાદ તÓકાિલન
િસЩ×ડકыટ સÛય મિનષ દોશીએ
કЮલાિધપિતને કરી હતી.

બુલેટ ĺેન : જમીનના વળતર પેટъ ગુજરાતને
5,535 કરોડ, મહારા∆ને 1,421 કરોડ મâયા
20 ટકા જમીન સંપાદન બાકી છતાં ટાગેર્ટ માણે ગુજરાતમાં િસિવલ વકર્ નાે ારં ભ
ગાંધીનગર : મુંબઇ અને અમદાવાદ
અમદાવાદથી િદ ી બુલેટ ે ન દાેડાવવા તૈયારી
વŵેના
508.17
Чકલોમીટરના
અમદાવાદીઓ
માટъ એક મહǽવપૂણ↓ સમાચાર મળી રΝા છъ. અમદાવાદથી Чદàહી
િવçતારમાં દોડનારી બુલેટ ĺેેનના
બુ
લ
ટ
ે
ĺે
ન
દોડાવવા
માટъ િવચારણા ચાલી રહી છъ, જેના માટъ સરકારъ તૈયારીઓ
ĬોજેÄટમાં જમીન સંપાદન થયા પછી
િસિવલ વક↕ શλ કરવામાં આãયું છъ પરѕતુ પણ શλ કરી દીધી છъ. તમને જણાવી દઈએ કы નેશનલ હાઈ çપીડ રъલ કોપђ↓રъશન
હાલમાં અમદાવાદને મુંબઈ સાથે જોડતા હાઈ çપીડ રъલ કોЧરડોરની કામગીરી
રાËયમાં હજી 20 ટકા અને મહારા∆માં
કરી રહી છъ. Óયારъ બીજી બાજુ અમદાવાદથી Чદàહી બુલેટ ĺેન માટъની તૈયારીઓ
69 ટકા એવી જમીન સંપાદન કરવાની
પણ સરકાર ˛ારા આરѕભાઈ છъ. અમદાવાદથી Чદàહી બુલેટ ĺેન અમદાવાદના
બાકЫ છъ કы Ëયાં બુલેટ ĺેેનનો ĺેેક પસાર સાબરમતીથી ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, રાજçથાન થઈને બુલેટ ĺેન Чદàહી પહ℮ચશે.
કરવાનો થાય છъ. આ ĬોજેÄટ માટъ
અÓયાર સુધીમાં 7027 કરોડ λિપયાનું ĬોજેÄટ માટъ ગુજરાત અને મહારા∆માં 5535 કરોડ λિપયા ગુજરાત અને 1421
જમીન સંપાદન વળતર ચૂકવવામાં આãયું કЮલ 1025 હъÄટર ખાનગી જમીન કરોડ λિપયા મહારા∆ના ખાનગી જમીન
છъ. સૂĦોએ કЅં હતું કы બુલેટ ĺેેનના સંપાદન કરવામાં આવી છъ જે પૈકЫ માિલકોને આપી દъવામાં આãયા છъ.

ગાંધીનગરમાં ઇЩ×દરા
ગાંધી ભવન તોડી મોદી
સંçથાન બનાવાશે
ગાંધીનગર
ગાંધીનગરના ઇ×દીરા ગાંધી તાલીમ
ભવન આવેલું છъ પાંચ દાયકા જુના
આ ભવનનેે તોડી Óયાં રા∆ીયકΤાનું
દъશનું Ĭથમ પંચાયતીરાજ તાલીમ
કы×ĩ બનાવવામાં આવશે. તાજેતરમાં
મળъલી ગુજરાત પંચાયત પЧરષદની
બેઠકમાં તાલીમ કы×ĩનું નામ ‘નરъ×ĩ
મોદી રા∆ીય Ġામીણ િવકાસ અને
પંચાયતીરાજ
સંçથાન’
અપાયું
છъ. એટલુ જ નહỲ, અિમત શાહના
લોકસભા િવçતારમાં આ ભવન આãયું
હોવાને કારણે ĬોજેÄટનો ડીપીઆર
કы×ĩીય ગૃહમંĦીને મોકલી અપાયો છъ.

વરસાદથી 33 ટકા પાકને નુકસાન
હશે તો હъÄટરъ λા.13,000ની સહાય
અમદાવાદ
જામનગર, રાજકોટ જૂનાગઢ અને
પોરબંદર િજ·ાઓમાં સØટъÜબર2021માં થયેલા ભારъ વરસાદના કારણે
જે ખેડૂતોના પાકને તેĦીસ ટકા કы તેથી
વધુ નુકશાની હોય તેવા ખેડૂતોને વધુમાં
વધુ 2(બે) હъÄટરની મયા↓દામાં Ĭિત
હъÄટર λ. 13,000 સહાય ચૂકવવાની
જાહъરાત મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલે કરી
છъ. સહાય પૅકыજમાં એસડીઆરએફની
જોગવાઈમાંથી િબનિપયત પાક તરીકы
વધુમા વધુ બે હъÄટરની મયા↓દામાં
હъÄટરદીઠ λ. 6,800 અપાશે. બાકЫની
તફાવતની હъÄટર દીઠ λ. 6,200

મહǼમ 2(બે) હъÄટરની મયા↓દામાં
રાËયના બજેટમાંથી અપાશે. કжિષ
રાહત પેકыજમાં અસરĠçત િવçતારોના
ખેડૂતોના પાક-નુકશાનને Öયાને રાખીને
સહાય આપવાનો અિભગમ અપનાãયો
છъ જમીનધારકદીઠ એસડીઆરએફના
ધોરણો મુજબ λા.પાંચ હજાર કરતા
ઓછી રકમ હશે તો પણ િમિનમમ λા.
5000ની સહાય તો તેમને આપવામાં
જ આવશે. ઉદાહરણ આપીને વાત
કરવામાં આવે તો અડધો હъÄટર જ
જમીન ધરાવનાર ખેડૂતને નુકસાન થયું
હોય તો તેને િનયમ મુજબ λા. 3400ની
સહાય મળવાપાĦ બને છъ.
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દદીર્અે સારવાર પહે લા રસીકરણની િવગતાે અાપવી ફરિજયાત

ગાંધીનગર : ગુજરાતમાં Ħીજી લહъરની
આશંકાને જોતા વહીવટી તંĦ ˛ારા
વૅЩÄસનેશન અિભયાનને સતત વેગ
આપવામાં આવી રΝો છъ. જેમાં દદЪ↓ને
સારવાર આપતા પહъલા રસીકરણની
માિહતી આપવાની રહъશે. આ અંગે
રાËયના આરોÆય કિમશનર જય
Ĭકાશ િશવહરъએ તમામ િજ·ા
કલેÄટર અને DDOને પĦ લખીને સૂચના આપી છъ. જેમાં જણાãયું છъ કы, તમામ
સરકારી અને ખાનગી હોЩçપટલોમાં સારવાર લેવા માટъ આવતા દદЪ↓ના કыસ પેપર
ઉપર રસીકરણના ડોઝની િવગતો પણ આપવાની રહъશે. તમામ સરકારી અને
ખાનગી હોЩçપટલોને રાËયના આરોÆય િવભાગે સૂચના આપી છъ કы, દરъક દદЪ↓ના
કыસ પેપર ઉપર તેણે કыટલા ડૉઝ લીધા છъ? તેની માિહતી લખવાની રહъશે.

રા ની વડી અદાલતમાં લે ગ્રેિબં ગ અેક્ટ
સામેની િરટની સુનાવણી હવે અેકસાથે કરાશે

અમદાવાદ - ગુજરાત સરકારના નવાં લે×ડ Ġેિબંગ કાયદાને પડકારતી
સંÅયાબંધ અરજીઓ ગુજરાત હાઇકોટ↓માં આવી રહી છъ. જેથી હાઇકોટ↓
˛ારા નŨી કરાયું છъ કы આ અરજીઓની સુનાવણી એકસાથે થશે. જેના
માટъ ખાસ ખંડપીઠની રચના થશે, જે રોજỲદા ધોરણે આ અરજીઓ પર
સુનાવણી કરશે. ચીફ જЩçટસ અરિવંદ કЮમારъ મંગળવારъ સરકારી વકЫલને
િનદ‼શ આØયો હતો કы લે×ડ Ġેિબંગ એÄટને પડકારતી અરજીઓની
યાદી બનાવવામાં આવે, જેથી આ અરજીઓની સુનાવણી એકસાથે થઇ
શકы. Чદવાળીની રજાઓ બાદ એક ખાસ ખંડપીઠ અરજીઓને સુનાવણી
રોજỲદા ધોરણે હાથ ધરશે. ઉ·ેખનીય છъ કы લે×ડ Ġેિબંગ એÄટ હъઠળ
થતી ફЧરયાદોના સંÅયાબંધ આરોપીઓ આ કાયદાની બંધારણયીતાને
પડકારતી અરજીઓ હાઇકોટ↓માં કરી રΝાં છъ.

ભાજપના િહતેશ મકવાણા ગાંધીનગરના નવા મેયર બ ા

ગાંધીનગર : ગાંધીનગરના નગરજનોને ગુλવારъ નવા મેયર મâયા છъ.
બહુમતીથી ભાજપના િહતેશ મકવાણા ગાંધીનગરના નવા મેયર બ×યા
છъ. વોડ↓ નંબર ૮ ના િવજેતા ઉમેદવાર િહતેશ મકવાણાને ભાજપના તમામ
મત મâયા છъ. જેમના નામની સǼાવાર જાહъરાત કરવામા આવી છъ. નવા
મેયર િહતેશ મકવાણા પૂવ↓ ધારાસÛય પૂનમ મકવાણાના પુĦ અને ગુજરાતી
અિભનેĦી રોમા માણેકના પિત છъ. તો Ĭેમલિસંહ ગોલ ડેØયુટી મેયર અને
જશવંતલાલ પટъલ çટъЩ×ડંગ કિમટીના ચેરમેન બ×યા છъ. ગાંધીનગર
મહાનગરપાિલકામાં ચૂંટણી પૂણ↓ થયા બાદની ગુλવારъ પહъલી સામા×ય
બેઠક મળી હતી. સામા×ય બેઠકમાં નવા મેયરની વરણી કરવામાં આવી છъ.
ગાંધીનગરના નવા મેયર તરીકы િહતેશ મકવાણાની વરણી કરવામાં આવી
છъ. આ વખતે અનુસૂિચત જાિત માટъ મેયર પદ અનામત હતું. પહъલેથી જ
િહતેશ મકવાણા અને ભરત દીિΤત બંને મેયર પદ માટъના Ĭબળ દાવેદાર
ગણાતા હતા. ભાજપમાંથી િહતેશ મકવાણાએ ફોમ↓ ભયુ↨ હતું,

અાચારસંિહતા ભંગ કે સમાં િવધાનસભા અ ક્ષ
અાચાયર્ સિહત 3 અારાેપીને સજામાંથી મુિક્ત

મોરબી : મોરબીમાં ૧૨ વષ↓ પહъલાનાં ચૂંટણી આચારસંિહતા ભંગનાં કыસમાં
મોરબીનાં પૂવ↓ ધારાસÛય કાЩ×તલાલ અ િતયા, અંજારના તે સમયના
ધારાસÛય એવા હાલનાં ગુજરાત િવધાનસભાનાં અÖયΤ નીમાબેન આચાય↓
સિહતનાં Ħણ આગેવાનોને નીચલી અદાલતે એક વષ↓ની સજા અને એક
હજારનો દѕડ ફટકાયђ↓ હતો. જે ચુકાદાને સેશ×સ કોટ↓માં પડકાયђ↓ હોવાથી
બુધવારъ Ħણેય આરોપીને િનદђ↓ષ જાહъર કયા↓ હતા. મોરબીમાં વષ↓-૨૦૦૯માં
કÉછના સાંસદ પદના ઉમેદવાર પુનમબેન જાટના સમથ↓નમાં ચુંટણીસભા યોજાઈ
હતી. જેમાં મતદારોને લલચાવવા સિહતના કжÓય બદલ ચૂંટણી આચારસંિહતાનો
ભંગ કરવામાં આãયો હોવાનાં આરોપ સાથે કાЩ×તલાલ અ િતયા, નીમાબેન
આચાય↓ તેમજ મનોજ પનારા િવιˇ ફЧરયાદ કરવામાં આવી હતી. જે
ફЧરયાદને પગલે વષ↓ ૨૦૧૮માં નીચલી અદાલતે બ³−³ે તÓકાિલન ધારાસÛય
સિહત Ħણેય આગેવાનોને કસુરવાન ઠъરવીને ૧ વષ↓ની સજા અને ૧ હજાર
λિપયા દѕડ ફટકારતો ચુકાદો આØયો હતો.

દીપડાની કાળજી રાખવા માટે રા માં અમરે લી
અને જાંબુઘાેડામાં બે મેગા રે ક્યુ સે ર બનશે

વડોદરાઃ રાËયના વનોમાં વધતી જતી દીપડાની સંÅયા માટъ અમરъલી અને
જાંબુઘોડામાં બે મેગા રъçÄયુ સે×ટસ↓ çથાપવાનો િનણ↓ય સરકારъ લીધો છъ. આ િનણ↓યને
સાકાર કરવા રાËયના વન િવભાગ હъઠળ વડોદરા વ×ય જીવ િવભાગે જાંબુઘોડા
અભયારÒય િવçતારમાં સારા એવા Ĭમાણમાં મોટું કહી શકાય એવા મેગા રъçÄયુ
સે×ટરના િનમા↓ણની Ĭાથિમક Ĭિĝયાઓ હાથ ધરી છъ. મÖય ગુજરાતની પૂવ↓ પžીમાં
રતન મહાલ અને જાંબુઘોડા અભયારÒયો તથા છોટાઉદъપુરમાં કыવડીના જંગલો
કЮદરતી પરસાળથી જોડાયેલા છъ. િવિવધ રીતે ઘાયલ થયેલા અથવા માનવ ઘષ↓ણમાં
આવેલા દીપડાઓને રાખી શકાય,સારવાર આપી શકાય અને જંગલમાં પુનçથા↓િપત
કરી શકાય તે માટъ દીપડાની વçતીવાળા િવçતારોમાં નાના રъçÄયુ સે×ટર બનાવવામાં
આãયા છъ. જાંબુઘોડાના સાદરાના જંગલમાં આવું એક Ħણ પỲજરા( કыજ) અને બે
યાડ↓ તેમજ ઘાયલ દીપડાની સારવારની સુિવધા ધરાવતું રъçÄયુ સે×ટર છъ. ધનેΐરી
માતાના ડુંગરની તળъટીમાં અને હાલના એ સે×ટરની સામેના ભાગમાં આ નવું મેગા
રъçÄયુ સે×ટર બનાવવાની λપરъખા તૈયાર કરવામાં આવી છъ.
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ઉત્તરાખંડમાં વરસાદે િવનાશ વેયોર્, 53થી વધુ લોકોના મોત

નવી Чદàહી
ઉǼરાખંડમાં વરસાદ આધાЧરત
ઘટનાઓને કારણે Óયુ પામેલા વધુ
છ લોકોના તદъહો મળી આવતા
કЮલ Óયુઆકં વધીને ૫૩ થઇ
ગયો છъ. બીજી તરફ ઉǼર Ĭદъશ,
િસЩŨમ અને ઉǼર બંગાળમાં
પણ ભોરъ વરસાદ પડયો હતો.
ભારъ વરસાદને કારણે ભૂçખલન
થવાને કારણે નેશનલ હાઇવે નં.
૧૦ બંધ કરી દъવામાં આãયો હતો.
બીજી તરફ ઉǼર Ĭદъશના બરъલી
અને િપલીિભત િજ·ાઓમાં ભારъ
વરસાદને કારણે Ħણ લોકોનાં મોત
થયા છъ. ઉǼરાખંડના નૈનીતાલમાં
સૌથી વધુ ૨૮ લોકોનાં મોત થયા
છъ. ઉǼરાખંડના મુÅયĬધાન પુæકર
િસંહ ધામીએ Щçથિતની સમીΤા માટъ

પૂરĠçત િવçતારોનું હવાઇ િનરીΤણ
કયુ↓ હતુ.ં કы×ĩીય ગૃહ Ĭધાન અિમત
શાહ પણ ઉǼરાખંડની મુલાકાત લે
તેવી શÄયતા છъ.
જો કы ઉǼરાખંડમાં બુધવારъ
હવામાન સામા×ય થઇ જતાં રાહત
અને બચાવ કામગીરી કરતા જવાનોને
તેમના કાય↓માં સરળતા રહъશ.ે
ઉǼરાખંડમાં વરસાદ આધાЧરત
ઘટનાઓમાં ૧૭ ઘાયલ થયા છъ
તથા ĺેЧકіગ ટીમના ૧૧ સÛયો
સિહત કЮલ ૧૬ લોકો લાપતા છъ.
રાËયના કЮમાઓન િવçતારમાં ૪૬
મકાનોને નુકસાન થયાનો અંદાજ છъ.
હવામાનમાં સુધારો થતાં કыદારનાથ,
યમુનોĦી અને ગંગોĦીમાં Ĵˇાળુઓને
કыટલીક શરતોને આધીન આગળ
વધવાની મંજરૂ ી આપવામાં આવી છъ.

બરફવષા↓માં ફસાતા
૧૨ ĺેÄસ↓ અને
પોટ↓સ↓નાં મોત

ઉǼરાખંડમાં િહમાલયના પહાડો
પર થયેલી બરફવષા↓ના પગલે
ĺેЧકіગ કરી રહъલા ૧૨ Ĭવાસીઓ
અને પોટ↓રોના મોત થયા છъ. Ħણ
અલગ અલગ ઘટનાઓમાં આ મોત
થયા હોવાના અહъવાલો મâય છъ.
એક ઘટનામાં બાગેΐરના િપંડારી
Æલેિશયર પર ĺેЧકіગ કરી રહъલા
૩૪ લોકોના Ġૂપના ચાર લોકો
બરફવષા↓ની ચપેટમાં આãયા બાદ
મોતને ભેટયા છъ. જોકы આ ટીમના
બાકЫ સÛયો સુરિΤત છъ.

કાäમીરમાં ખĦી, મહાજન, શીખો બાંÆલાદъશમાં એક સΆાહમાં િહ×દુઓની
જમીન ખરીદ-વેચાણ કરી શકશે દુકાન, ઘર, મંЧદરમાં તોડફોડ, 70 ઘાયલ

નવી Чદàહી
જÜમુ કાäમીર સરકારъ મહÓવનો
િનણ↓ય લઈને મહાજન, ખĦી અને
શીખોને કжિષ ભૂિમના ખરીદ-વેચાણ
માટъનો અિધકાર આપી દીધો છъ.
આ સાથે જ કжિષ, બાગબાની અને
અ×ય સંબંિધત સેÄટસ↓ને પણ તમામ
સમુદાયો માટъ ખોલી દીધા છъ. આ
માટъ કાયદાઓમાં પણ ફыરફાર કરવામાં
આવશે. આ િનણ↓યના કારણે આશરъ
17 લાખ લોકોને ફાયદો થશે. આ 3
સમુદાયો ˛ારા ઘણાં લાંબા સમયથી
અિધકાર આપવા માટъની માગણી
કરવામાં આવી રહી હતી.

ઉપ રાËયપાલ મનોજ િસ×હાની
અÖયΤતામાં મંગળવારъ યોજાયેલી
રાËય Ĭશાસિનક પЧરષદની બેઠકમાં
િનણ↓ય લેવામાં આãયો હતો કы, કжિષ
સાથે સંકળાયેલા લોકો પોતાની જમીન
િબનખેડૂતને હçતાંતЧરત કરી શકы છъ.
આ માટъ સંબંિધત ડીસી સશત↓ મંજૂરી
આપશે. ડીસી 20 કનાલ જમીન કжિષ
અને સંબંધીત ગિતિવિધઓ માટъ
વેચવાની મંજૂરી આપી શકશે. આ
સાથે જ 80 કનાલ જમીન બાગબાની
માટъ વેચી શકાશે. જમીન વેચવાની
અરજી કયા↓ના 30 Чદવસની અંદર આ
Ĭિĝયા પૂરી કરવાની રહъશે.

ઢાકા
બાંÆલાદъશમાં િહ×દુઓના ઘરો અને
મંЧદરો પર હુમલાનું Ĭમાણ Чદવસે ને
Чદવસે વધવા લાÆયું છъ. એક ધાિમ↓ક
સંગઠને પોતાના Чરપોટ↓માં દાવો કયђ↓
છъ કы છъ·ા નવ વષ↓માં િહ×દુઓના
ઘરો અને ધાિમ↓ક થળો પર અનેક
વખત હુમલા થયા છъ. આંકડા
અનુસાર આ સમયગાળા દરિમયાન
3721 ઘરો અને મંЧદરોમાં તોડફોડ
કરવામાં આવી છъ સાથે આગ પણ
લગાવી દъવાઇ છъ.
નાગЧરક અિધકાર સંગઠન એન

ઓ સાિલશ ક‹ĩના આ Чરપોટ↓માં
આ આંકડા જાહъર કરાયા છъ. ઢાકા
િĺÚયૂનના Чરપોટ↓માં જણાવવામાં
આãયું છъ કы છъ·ા પાંચ વષ↓માં

બાંÆલાદъશમાં 2021નું એટલે કы
વત↓માન વષ↓ ભયાનક રЅં છъ.
છъ·ા કыટલાક Чદવસમાં જ
િહ×દુઓના મંЧદરો અને પંડાલો પર
હુમલાનું Ĭમાણ વધી ગયું છъ. Чરપોટ↓
અનુસાર આ દરિમયાન િહ×દુઓના
મંЧદરો, પૂજા થળો પર હુમલાની
આશરъ 1678 ઘટનાઓ સામે આવી
છъ. નાગЧરક અિધકાર સમૂહના
કાય↓કતા↓ઓનું કહъવુ છъ કы આ આંકડા
ભયાવહ છъ અને હુમલાના વધતા
Ĭમાણને કારણે િહ×દુઓમાં ભયનો
માહોલ છъ.

ચીનને નાથવા ĮΜપુĦા નદી નીચે λિપયા બંગાળમાં 5500 િજલેЧટન Щçટક,
2300
Чડટોને
ટ
ર
સાથે
ĺક
ઝડપાઈ
6,550 કરોડના ખચ› મોટી ટનલ બનાવાશે
ચીનની વધેલી િહલચાલ અને અાક્રમકતાને

નવી Чદàહી
અλણાચલ Ĭદъશ પર ચીનના
આĝમક વલણને Öયાનમાં રાખતા
સરકાર આસામમાં ĮΜપુĦા નદીની
નીચે ટનલ બનાવવાનું આયોજન
ધરાવે છъ. આ ટનલનો ખચ↓ ૬,૫૫૦
કરોડ ιિપયા આવશે. આસામ સરકાર
˛ારા તેને મંજૂરી આપી દъવામાં આવી
છъ. ભારત-ચીન સરહદ પર ભારતીય
લäકર સરળતાથી હъરફыર કરી શકશે.
આસામના મુÅયĬધાને જણાãયું
હતું કы Ĭçતાિવત ટનલ આસામના

ાનમાં રાખતા યાેજના ઘડાઈ

કÜયુિનકыશનના સમĠ િસનાЧરયોને
બદલી શકы છъ. અગાઉ આસામ
સરકારъ જ િવધાનસભામાં જણાãયું હતું
કы ચીન અλણાચલ Ĭદъશની સરહદ
નજીકને સાંકળતા પાંચ રçતા ધરાવે છъ,

Чદàહીમાં NRI ખાતામાં
ĭોડ : HDFC અિધકારી
સિહત 12ની ધરપકડ
નવી Чદàહી
પોલીસ તપાસમાં બહાર આãયું હતું કы એચડીએફસી
બે×કની એક મિહલા કમ↓ચારીની મદદથી એનઆરઆઈ
એકાઉ×ટની ચેકબૂક મેળવવામાં આવી હતી.
એચડીએફસીના કમ↓ચારીને λ. 10 લાખની રોકડ સાથે
λ. 15 લાખનો ઇ×äયુર×સ િબઝનેસ આપવાની ખાતરી
આપી હતી. HDFC બે×કы જણાãયું હતું કы અમે આરોપી
કમ↓ચારીઓને સçપે×ડ કરી દીધા છъ. નોન-રъિસડેЩ×શયલ
ઇЩ×ડય×સના બે×ક ખાતાઓમાંથી મોટી રકમ તફડાવવાના
કыસમાં Чદàહી પોલીસે ઝડપી કાય↓વાહી કરતાં 12ની ટોળકЫને
પકડી પાડી છъ અને ધરપકડ કરાયેલા 12માં ખાનગી ΤેĦની
HDFC બે×કના 3 કમ↓ચારીઓ પણ સામેલ છъ.

પણ ભારત એકમાĦ રçતો બોÜબЧડલા
˛ારા ધરાવે છъ.
તેમણે જણાãયું હતું કы ચીફ ઓફ
Чડફы×સ çટાફ િબિપન રાવતે મને
જણાãયું હતું કы તે સંરΤણ Ĭધાન સાથે
આ ĬોજેÄટ અંગે ચચા↓ કરશે. તેમણે
મને પણ રાજનાથિસંહ સાથે આ અંગે
ચચા↓ કરવા કЅં છъ. આ ભારતીય
લäકર માટъનો ĬાયોЧરટી ĬોજેÄટ
છъ. જો અમને ટનલના બાંધકામનો
એЩ×જિનયЧરѕગ Øલાન મળъ તો આપણે
બે વધુ ટનલો બાંધી શકЫએ છીએ.

કોલકાતા
પિΌમ બંગાળમાં ચૂંટણી બાદ
વણથંભી રાજકЫય િહѕસા વŵે
આજે
બીરભૂમ
િજ·ામાંથી
િવçફોટકો ભરъલી ĺક પકડાતા
સુરΤા એજ×સીઓ ચ℮કЫ ઉઠી છъ.
પોલીસને ચેЧકіગ દરિમયાન ĺકમાંથી
૫૫૦૦ િજલેЧટન Щçટક અને ૨૩૦૦
Чડટોનેટર મળી આãયા હતા. પોલીસે
હવે આટલા મોટા પાયે િવçફોટકો કયાં
લઈ જવાઈ રΝા હતા તેની તપાસ શλ
કરી છъ. આ મામલામાં કોઈ કાવતλ
રચાયુ છъ કы કыમ તેની પણ તપાસ શλ
કરવામાં આવી છъ.
મળતી િવગતો Ĭમાણે બુધવારની

ખા˜ સુરΤામાં 113 દъશોમાં ભારત
71મા çથાને : આયલ›×ડ નંબર વન
નવી િદàહી
િવΐના 113 દъશોમાં નાગЧરકોને
બે ટѕક જમવાનું મળી રહъ છъ કы નહỲ
તેની માિહતી આપતી ફвડ િસÄયુЧરટી
ઈ×ડેÄસની 2021ની યાદીમાં ખોરાક
મેળવવાની Τમતામાં ભારતનું çથાન
71મું આãયું છъ. આૃય↓ની વાત એ છъ કы
ભૂખે મરતું પાЧકçતાન અને Ĵાીલંકા પણ
આ બાબતે ભારત કરતાં સારી Щçથિતમાં
હોવાનું અહъવાલમાં જાણવા મâયું છъ.
Ĵાીલંકાને 62.9 પોઈ×ટ મâયા છъ અને
પાЧકçતાનને 52.6 પોઈ×ટ મâયા છъ.
ભારતને 50.2 પોઈ×ટ મâયા છъ.

જોકы ઓવરઓલ દъખાવના પોઈ×Îસ
Öયાનમાં લઈએ તો ભારતની Щçથિત
પાЧકçતાન, Ĵાીલંકા સિહત બધા
પાડોશીઓ કરતાં ખૂબ સારી જણાય છъ.
ઓવરઓલ પોઈ×ટ મુજબ 57.2 પોઈ×ટ
સાથે ભારત 71મા çથાને, 54.7 પોઈ×ટ
સાથે પાЧકçતાન 75મા çથાને અને 54.1
પોઈ×ટ સાથે Ĵાીલંકા 77મા çથાને,
નેપાળ 53.7 પોઈ×ટ સાથે 79મા çથાને
અને 49.1 પોઈ×ટ સાથે બાંÆલાદъશ 84મા
નંબરъ આવે છъ. જોકы ભારત પાડોશી દъશો
કરતાં કыટલો સમય આગળ રહી શકશે એ
સવાલ મ℮ ફાડીને ઊભો છъ.

રાતે પોલીસને આ અંગે મળъલી
બાતમી બાદ હાઈવે પર વાહનોનુ
ચેЧકіગ શλ કરવામાં આãયુ હતુ અને
એક ĺકમાં પોલીસે જોયુ હતુ કы,
િવçફટકોથી ĺક ભરъલુ છъ. બીજી તરફ
ĺક ચાલક અને ╞ીનર પોલીસને
જોઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. આ
પહъલા પણ બીરભૂમ િજ·ામાંથી
ચૂંટણી પહъલા એક થી વધારъ વખત
િવçફટકો પકડાયેલા છъ. રાËયમાં
૩૦ ઓÄટોબરથી ૪ ઓÄટોબર વŵે
ચાર બેઠકોની પેટા ચૂંટણી પણ થવાની
છъ. દરિમયાન આ વાતની જાણકારી
મâયા બાદ કы×ĩીય સુરΤા એજ×સીઓ
પણ ચ℮કЫ ઉઠી છъ.

ડેરા સŵાના વડા ગુરમીત
રામરહીમને આજીવન
કыદની સજા
ફટકારાઈ
ચંડીગઢ
ડેરા સŵાના વડા ગુરમીત રામરહીમ િસંઘ અને બીજા
ચારને çપેäયલ સીબીઆઇ કોટ‼ આજીવન કыદની સજા
ફટકારી છъ. તેમના જ સંĬદાયના મેનેજર રણજીતિસંઘની
૨૦૦૨માં કરવામાં આવેલી હÓયાના કыસમાં તેમને
આ સજા ફટકારવામાં આવી છъ. આ પહъલા ૨૦૧૭માં
રામરહીમને બે િશæયાઓ પર બળાÓકાર કરવા બદલ 20
વષ↓ની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તે હાલમાં રોહતકની
સુનાЧરયા જેલમાં છъ. હЧરયાણામાં પંચકЮલાની çપેäયલ
કોટ‼ રામરહીમ સાથે બીજા ચાર જણા િĝશનલાલ,
જસબીરિસંઘ, અવતારિસંઘ, સЩÚદલને આઠ ઓÄટોબરના
ખૂન કыસમાં આજીવન કыદની સજા ફટકારી છъ.
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કાશ્મીરમાં 12 કલાકમાં 4 આતંકવાદીનો ખાતમો
શાૅિપયા અને કુલગામમાં અે
જÜમુ કાäમીર
જÜમુ-કાäમીરમાં છъ·ા કыટલાક
Чદવસોથી સામા×ય નાગЧરકોની હÓયા
બાદ સેનાના જવાનોએ આતંકવાદીઓને
શોધવા માટъ ઑપરъશન હાથ ધયુ↨ છъ.
સેનાના જવાનો સતત આતંકવાદીઓનો
ખાતમો કરી રΝાં છъ, Óયારъ આજે કЮલ 4
આતંકવાદીઓને ઠાર મારવામાં આãયાં
છъ.
જÜમુ-કાäમીરમાં સેનાના જવાનોએ
આજે કЮલગામમાં બે આતંકવાદીઓને
ઠાર કરવામાં આãયાં છъ. અગાઉ
શૉિપયામાં પણ બે આતંકવાદીઓને ઠાર
માયા↓ હતા. આમ આજે 12 કલાકના
ગાળામાં કЮલ 4 આતંકવાદીઓને
મોતને ઘાટ ઉતારી દъવામાં આãયાં

ાઉ ર, 15 િદવસમાં 17 અાતંકવાદીઅાે ઠાર મરાયા, િબહારી મજૂરાેના જીવ લેનાર અાતંકવાદી પણ ઠાર

છъ. આ રીતે છъ·ા 15 Чદવસોમાં 17
આતંકવાદીઓને ઠાર મારવામાં આãયા
છъ. J&K પોલીસે જણાãયું કы, પોલીસ
અને સેનાએ કЮલગામના લäકરના
િજ·ા કમા×ડર (ગુલજાર અહમદ
રъશી) અને એક અ×યને ઠાર માયђ↓ છъ.
જે િબહારના બે ગરીબ Ĵમજીવોની
હÓયામાં સામેલ હતા.

જો કы આજના Чદવસમાં શૉિપયાંમાં
એ×કાઉ×ટરમાં સેનાના જવાનોએ 2
આતંકવાદીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી
દીધા છъ. જો કы આ એ×કાઉ×ટરમાં 3
જવાનો પણ ઈજાĠçત થઈ ગયા. જે
પૈકЫ 1 જવાન હોЩçપટલમાં સારવાર
દરિમયાન શહીદ થઈ ગયો હતો, Ëયારъ
અ×ય બેની હાલ સારવાર ચાલી રહી છъ.
શૉિપયાં એ×કાઉ×ટરમાં આજે સેનાએ જે
બે આતંકવાદીઓને ઠાર માયા↓, તેમાંથી
એક આતંકવાદીની ઓળખ આЧદલ
વાની તરીકы થઈ છъ. આЧદલ ગત વષ›
જુલાઈમાં આતંકવાદી સંગઠન સાથે
સંકળાયો હતો. તેણે પુલવામામાં ઉǼર
Ĭદъશના સહારનપુરના વતની મજૂર
શાЧકરનો જીવ પકડ્યો હતો.

રાજૌરીના જંગલોમાં નવ Чદવસ લાંબુ
સૈ×ય ઓપરъશન, છ આતંકЫઓ ઠાર

Ĵીનગર : જÜમુ કાäમીરમાં િબનકાäમીરીઓ અને િબનમુЩçલમોની આતંકЫઓ
ખુ·ેઆમ હÓયાઓ કરી રΝા છъ. એવામાં સૈ×ય ˛ારા આતંકЫઓના ખાતમા
માટъ મોટા પાયે ઓપરъશન ચાલી રЅં છъ. આવા જ બે મોટા ઓપરъશન પૂંચ
અને રાજોરીના જંગલોમાં છъ·ા નવ Чદવસથી ચાલી રΝા છъ. એવામાં સૈ×યને
આ ઓપરъશનમાં મોટી સફળતા મળી છъ. સૈ×યએ લäકરъ તોયબાના છ
આતંકЫઓનો ખાતમો બોલાãયો છъ. આ આતંકЫઓ રાજોરી સેÄટરમાં આવેલા
જંગલોમાં છъ·ા નવ Чદવસથી છુપાયેલા હતા. પૂંચમાં આઠ Чદવસ પહъલા
જ આતંકЫઓએ સૈ×ય પર હુમલો કયђ↓ હતો જેમાં નવ જવાનો શહીદ થયા
હતા. આ ઘટના બાદ આતંકЫઓ રાજોરીના જંગલોમાં ભાગી ગયા હતા,
જેની શોધખોળ માટъ બાદમાં સૈ×ય ˛ારા મોટા ઓપરъશન શλ કરાયા હતા.
જે છъ·ા નવ Чદવસથી અહỲના જંગલોમાં ચાલી રΝા છъ અને આતંકЫઓને
વીણી વીણીને ખતમ કરવામાં આવી રΝા છъ.

યુપી ચૂંટણીમાં ક℮Ġેસ 40% PM મોદીએ કયુ↨ કЮશીનગર એરપોટ↓નું
ЧટЧકટ મિહલાઓને આપશે
ઉǿાટન, પૂવા↨ચલ-બૌˇ ધમ↓ને લાભ થશે

લખનઉ
ઉǼર Ĭદъશમાં પોતાના ખોવાઇ
ગયેલા જનાધારને શોધવાના મહા
પડકારનો સામનો કરી રહъલી ક℮Ġેસે
મગળવારъ જાહъરાત કરી હતી કы
આગામી વષ› આવી રહъલી ઉǼર
Ĭદъશ િવધાસભાની ચૂંટણીમાં તે 40
ટકા મિહલા ઉમેદવારોને ЧટЧકટ આપી
ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતારશે.
આજે અહỲ આયોિજત એક પĦકાર
પЧરષદમાં ઉǼર Ĭદъશ ક℮Ġેસનો હવાલો
સંભાળતા અને પΤના જનરલ સેĝыટરી
િĬયંકા ગાંધીએ આ મુજબની જાહъરાત
કરી હતી. િĬયંકાએ કЅં હતું કы રાËયના

કЮલ મતદારો પૈકЫ 50 ટકા મતદારો એવી
મિહલાઓને ЧટЧકટ આપી ચૂંટણીના
મેદાનમાં ઉતારવા પાછળ તેમના પΤનો
આશય મિહલાઓને સǼામાં બરાબરની
ભાગીદાર બનાવવાનો છъ. ઉ·ેખનીય
છъ કы છъ·ા બે દાયકાઓથી ઉǼર
Ĭદъશમાં ક℮Ġેસ સǼાથી િવમુખ છъ, અને
તેનો જનાધાર મહદઅંશે અ äય થઇ
ગયો છъ તેથી ક℮Ġેસ પΤે તેમને ઉǼર
Ĭદъશમાં ક℮Ġેસને ફરીથી બેઠી કરવાના
ભગીરથ કાય↓ની જવાબદારી સ℮પી છъ.
તમે પોતે િવધાનસભાની ચૂંટણી લડશો
એવા પΤકારોના Ĭ ના જવાબમાં
િĬયંકાએ કોઇ ખાતરી આપી નહોતી.

નવી Чદàહી
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ આજે કЮશીનગર ઈ×ટરનેશનલ
એરપોટ↓નું ઉǿાટન કયુ↨ હતું. આ સાથે જ િવિભ³−³ િવકાસ
પЧરયોજનાઓના િશલા×યાસનું પણ આયોજન છъ. વડાĬધાન
મોદી કЮશીનગર મહાપЧરિનવા↓ણ મંЧદરમાં ‘અિભધÜમ Чદવસ’
પર આયોિજત એક સમારѕભમાં પણ ભાગ લેશે.
પોતાના સંબોધન દરિમયાન વડાĬધાન મોદીએ જણાãયું
કы, ભારત બૌˇ સમાજની આçથા-Ĵˇાનું કы×ĩ છъ. વડાĬધાન
મોદીએ જણાãયું કы, આજે કЮશીનગર દુિનયા સાથે જોડાઈ ગયું
છъ. બધાના સાથ વડે બધાનો િવકાસ થઈ રΝો છъ. વધુમાં
જણાãયું કы, એરપોટ↓ના કારણે ફŪ પય↓ટનને ĬોÓસાહન જ
નહỲ મળъ, તેનાથી ખેડૂતો, પશુપાલકો, નાના િબઝનેસમેન

વગેરъને પણ ફાયદો થશે. રોજગારના નવા અવસર મળશે.
આગામી 3-4 વષ↓માં દъશમાં 200 કરતા વધારъ એરપોટ↓,
સીપૌડનું નેટવક↕ ઉભું કરવાનો Ĭય છъ. કЮશીનગર એક
આતંરરા∆ીય બૌˇ તીથ↓çથળ છъ Ëયાં ભગવાન ગૌતમ બુˇનું
મહાપЧરિનવા↓ણ થયું હતું.

િવરોધનો અિધકાર, પણ રçતા જામ નહỲ કરી ખેડૂતોના રъલ રોકો આંદોલનથી
શકાય, ખેડૂત આંદોલન પર ફરી થશે સુનાવણી ૩૦૦ ĺેનના પૈડા થંÛયાઃ ૪૩ રદ
નવી Чદàહી
છъ·ા એક વષ↓થી Чદàહીના
રçતાઓ પર ખેડૂતોના ધરણાં Ĭદશ↓ન
મુˆъ આજે ફરી એક વખત સુનાવણી
થઈ હતી. સુનાવણી દરિમયાન
સુĬીમ કોટ‼ çપΓ કરી દીધું હતું કы,
રçતાઓને અવરોધીને િવરોધ Ĭદશ↓નો
ન કરી શકાય. સુĬીમ કોટ‼ જણાãયું કы,
ખેડૂતોને િવરોધ કરવાનો અિધકાર છъ
પરѕતુ અિનિΌત કાળ માટъ રçતાઓને
જામ ન કરી શકાય. આ તરફ સંયુŪ
Чકસાન મોરચાના કહъવા Ĭમાણે
રçતાઓ િવરોધ કરનારા ખેડૂતોએ નહỲ
પણ પોલીસે જામ કરીને રાÅયા છъ.

સુĬીમ કોટ‼ સંયુŪ Чકસાન મોરચા
અને અ×ય ખેડૂત સંઘોને રçતાઓ પર
િવરોધ કરનારા ખેડૂતોને હટાવવાની
માગ કરતી અરજી મુˆъ ૪ સΆાહમાં
પોતાનો જવાબ દાખલ કરવા માટъ કЅં
હતું. ઘણાં લાંબા સમયથી Чદàહીની

ક℮Ġેસમાંથી છૂટા થયેલા
કыØટન અમЧર×દરની નવો
પΤ બનાવવાની જાહъરાત
ઉǼરાખંડ
પંજાબમાં ચાલતું રાજકЫય દѕગલ ખતમ થવાનું નામ
નથી લઈ રЅં. ગયા મિહને મુÅયમંĦીપદъથી રાજીનામું
આપનાર કыØટન અમЧર×દર િસંહъ હવે ક℮Ġેસથી પણ
અલગ થવાની ઔપચાЧરક જાહъરાત કરી દીધી છъ.
અમЧર×દરъ મંગળવારъ નવો રાજકЫય પΤ બનાવવાની
જાહъરાત કરી હતી. કыØટન અમЧર×દરના મીЧડયા
સલાહકાર રવીન ઠુકરાલે Ţીટ કરીને નવા પΤની
જાહъરાત અંગે જણાãયું હતું. તેમણે કыØટન અમЧર×દરને
ટાંકЫને લÅયું કы, પંજાબના ભિવæયની લડાઈ ચાલુ છъ. હું
ટૂંકમાં જ મારા પΤની જાહъરાત કરીશ, જે પંજાબ, તેના
લોકો અને ખેડૂતોના િહતો માટъ કામ કરશે.

સરહદો પાસે રçતાઓ પર ખેડૂતોએ
ડેરો જમાવેલો છъ. તેના કારણે રોડ
પЧરવહનને ભારъ નુકસાન પહ℮ચી રЅં
છъ. આ મામલે આગામી ૭ ЧડસેÜબરના
રોજ સુનાવણી થશે. હЧરયાણા સરકારъ
સંયુŪ Чકસાન મોરચા અંતગ↓ત ૪૩
ખેડૂત સંગઠનોને પΤકાર બનાવવાની
અરજી સુĬીમ કોટ↓માં દાખલ કરી
હતી. આ મામલે સુનાવણી દરિમયાન
સુĬીમ કોટ‼ કЅં હતું કы, હાઈવે અને
રçતાઓને જામ ન કરવા જોઈએ,
કાયદો પહъલેથી જ નŨી છъ. અમે તેને
વારѕવાર દોહરાવી ન શકЫએ. તેને લાગુ
કરવું એ કાય↓પાિલકાનું કત↓ãય છъ.

હЧરયાણા
ખેડૂતોના રъલ રોકો આંદોલનના
કારણે ૨૯૩ ĺેનોના પૈડા થંભી ગયા
હતા. એમાંથી ૪૩ ĺેનો રú કરવી
પડી હતી. ઉǼર ભારતમાં રъલ રોકો
આંદોલનની સૌથી વધુ અસર થઈ
હતી. ઉǼર ભારતના કыટલાય çટъશનો
ઉપર ખેડૂતોએ ĺેનને રોકЫ દીધી હતી.
સૌથી વધુ રાજçથાન, પંજાબ અને
હЧરયાણામાં ĺેનો રú થઈ હતી.
આંદોલનની ઉǼર ભારતના
રાËયોમાં ãયાપક અસર થઈ હતી.
ઉǼર ભારતના રાËયોમાં ખેડૂતોએ
લગભગ ૧૫૦ çટъશનોમાં ĺેનો રોકЫ
રાખી હતી. ૨૯૩ જેટલી ĺેનોના પૈડા

દъશના 12 રાËયોમાં બેકારીનો દર
ડબલ Чડિજટમાં પહ℮Éયો ઃ CMIE
િદ

ીમાં બેકારી દર છે

ા ચાર મિહનાથી સતત વધી રહ્યાે છે

નવી Чદàહી
દъશના ઓછામાં ઓછા 12રાËયો
તથા કы×ĩશાિસત Ĭદъશોમાં બેકારીનો દર
ડબલ આંકમાં પહ℮ચીને દъશના સરъરાશ
ઘટતા જતા બેકારી દરને નકારી રΝો છъ.
સØટъÜબરના CMIE અહъવાલ મુજબ
ઓછામાં ઓછા આઠ રાËયોમાં બેકારીનો
આંક Ч˛અંકЫ બની ગયો છъ. તેની સામે
દъશની બેકારી આંકની સરъરાશ 6.8 ટકા
છъ. ગયા વષ› લોકડાઉન પછી ભારતનો
બેકારી આંક સરъરાશ 20 ટકાથી વધી ગયો
હતો. Чદàહીમાં બેકારી દર છъ·ા ચાર

મિહનાથી સતત વધી રΝો છъ. જૂનમાં
8.8 ટકા બેકારી હતી તે જુલાઈમાં 10.7
અને ઓગçટમાં 11.6ટકા થઈ ગઈ હતી.
જÜમુ-કાäમીરમાં 8 ટકા વધારો થયો છъ.
પ℮Чડચેરીમાં 3 ટકા, િહમાચલĬદъશમાં
પાંચ ટકા, પંજાબમાં 3.3 ટકા, કыરળમાં
1.1 ટકા, તાિમળનાડુમાં 7 ટકા બેકારી
વધી ગઈ છъ. બે રાËયોમાં બેકારીનો
આંક ઓછો થયો છъ. હЧરયાણામાં હાલ
20.3 ટકા બેકારી છъ, એક મિહનામાં
15.4 ટકા ઘટી છъ. રાજçથાનમાં 8.8 ટકા
બેકારી ઓછી થઈ છъ.

થંભી ગયા હતા. એમાંથી ૪૩ ĺેન તો
રú જ કરવી પડી હતી. નોધ↓ન રъલવે
ઝોનની ૬૦ ĺેનો મોડી થઈ હતી અને
અસંÅય મુસાફરો પરъશાન થયા હતા.
રъલ રોકો આંદોલનના પગલે હજારો
મુસાફરો અધવŵે અટવાઈ ગયા
હતા. નોધ↓ન રъલવે ઝોનના કહъવા
Ĭમાણે રъલ ĺાЧફકને સૌથી વધુ અસર
રાજçથાન, પંજાબ અને હЧરયાણામાં
થઈ
હતી.
રાજçથાન
અને
હЧરયાણામાં ૧૮ ĺેન કы×સર કરવી
પડી હતી. એક બીજા çટъશને ડાઈવટ↓
કરાઈ હતી. રъલવેના અિધકારીએ
કЅં હતું કы Чદàહીના λટમાં ૨૫ ટૂંકા
અંતરની ĺેનો રદ થઈ હતી.

312 કરોડના યસ બે×ક
લોન છъતરિપંડી કыસમાં
નીરા રાЧડયાને સમ×સ
નવી Чદàહી
Чદàહી પોલીસે યસ બ′ક સાથે હъરાફыરી કરી 300 કરોડ
λિપયાની લોન લેવા માટъ ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી
એક ડમી કіપનીના Чકથત ફલોЧટѕગના સંદભ↓માં કોપђ↓રъટ
લોિબçટ નીરા રાЧડયાને પૂછપરછ માટъ સમ×સ પાઠãયા
છъ. રાЧડયા પર યસ બ′કમાંથી 312 કરોડ λિપયાની
લોન લેવા માટъ નકલી કіપની બનાવવાનો આરોપ છъ.
આ સંદભ↓માં Чદàહી પોલીસે રિવવારъ ગાિઝયાબાદના
યતીશ વહલ, સતીશ કЮમાર નλલા અને ગુλĠામના
રાહુલ િસંહ યાદવ નામના Ħણ આરોપીઓની ધરપકડ
કરી હતી. વહલ અને નλલા નયિત હъàથકыર એ×ડ Чરસચ↓
એનસીઆર Ĭાઇવેટ િલિમટъડના ડાયરъÄટર છъ.
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મારા જીવતાં િદ્વભાષી રા તૂટવા નહીં દઉં : મારા
જીવતે જીવ મહાગુજરાત કદી થવા નહીં દઉં ઃ માેરારજી
મય બદલાઈ રΝો
હતો.
ગુજરાતમાં
મહાગુજરાતના અલગ રાËય
માટъનું આંદોલન પરાકાΗાએ
હતું. મોરારજીભાઈના દુરાĠહ
છતાં પરѕતુ ગુજરાતની ઠરતી
આગ જોઈ કы×ĩ સરકાર
ગુજરાત અને મહારા∆ને
અલગ રાËય બનાવવા હવે
િવચારવા માંડયું હતું. જોકы,
Ч˛ભાષી રાËયના ચુçત
આĠહી મોરારજી દъસાઈએ
એક તબŨы એવું િનવેદન કયુ↨
કы ‘મારા જીવતે જીવ Ч˛ભાષી
રાËય નહỲ તૂટъ. મારા Óયુ
બાદ જ મહાગુજરાતની રચના
થઈ શકશે. Ч˛ભાષી રાËય
તૂટશે તો સÓયનાશ થઈ જશે.’
મોરારજીભાઈ
એક
નખિશખ Ĭામાિણક નેતા હતા.
તેમનું અંગત જીવન સાદગીપૂણ↓
હતું. Ĭખર ગાંધીવાદી હતા,
પરѕતુ એક વાત પકડે તો તે
છોડતા નહỲ. તેમના િવચારોમાં
મŨમ અને જŨી પણ હતા.
મોરારજીભાઈને ગુજરાતના
કяєĠેસીઓ ‘સવђ↓ŵ’ કહъતા.
ગુજરાતના
કяєĠેસીઓ
તેમનાથી ડરતા પણ હતા.
કыટલાક પોતાના અંતરાÓમાની
િવιˇ પણ મોરારજીભાઈના
Ч˛ભાષી રાËયની તરફыણ
કરતા હતા. કыટલાક િવરોધ
કરીને કяєĠેસ છોડી ગયા હતા
અને મહાગુજરાત મળી જતાં
કяєĠેસમાં પાછા પણ ફયા↓ હતા.
પરѕતુ Ëયારъ Ч˛ભાષી રાËયના
બદલે ગુજરાતને આગવું રાËય
મળશે તેવી જાહъરાત બાદ ઘણાં
કяєĠેસીઓના સૂર બદલાઈ
ગયા.
ગુજરાતના કяєĠેસીઓ

સ

અચાનક
પલટાયેલા
રાજકЫય હવામાન અને નવી
ઊભી થયેલી પЧરЩçથિત અંગે
અમદાવાદ અને ગુજરાત
કяєĠેસ વતુ↓ળોએ હવે નાછૂટકы
કાંઈક મ℮ ખોલવા માંડયાં હતાં.
જે ઝડપથી બધું બની ગયું તેથી
હકЫકતમાં તો તેઓ આભા જ
બની ગયા હતા. હવે લોકોને
કયા મોઢъ નવી Щçથિતનો બચાવ
કરીશું તેની િવમાસણમાં પડી
ગયા હતા, પણ ધીમેધીમે
Ч˛ભાષી િવભાજનની વાતથી
જે શλઆતનો આઘાત લાગેલો
તેમાંથી તેઓ બહાર આવવાનો
Ĭયાસ કરી રΝા હતા અને
કіઈ ને કіઈ કારણો અને
ખુલાસાઓ નાછૂટકы આપતાં
હતાં. અમદાવાદના આ
કяєĠેસી વતુ↓ળોએ કોઈનું નામ

આØયા વગર એવો વાિહયાત
ખુલાસો કરъલો કы ગુજરાત અને
મહારા∆માં સમાજવાદીઓની
લાગવગ વધતી અટકાવવા
માટъ અને કяєĠેસને વધુ ફટકો
પડતો રોકવા માટъ તાÓકાિલક
િવધાનસભાનું
િવસજ↓ન
કરવાનો િનણ↓ય લેવામાં
આવેલો છъ. વળી તેઓ એવી
પણ આશા ãયŪ કરતા હતા
કы, આ િનણ↓યથી ગુજરાત
અને મહારા∆માં કяєĠેસ પΤ
મજબૂત થશે અને જે લોકો
Ч˛ભાષીના સવાલ ઉપર
કяєĠેસ છોડીને ચાàયા ગયા છъ
તેઓ કяєĠેસમાં પાછા ફરશે.
તેમણે એવી પણ આશા ãયŪ
કરી કы નવા ગુજરાત રાËયને
ãયવЩçથત કરવા માટъના
કામમાં મોરારજીભાઈ દъસાઈનું
માગ↓દશ↓ન પણ મળી રહъશે.
જોકы,
અમદાવાદમાં
હવે ભĩમાં આવેલ કяєĠેસ
હાઉસ તરફ હવે કાય↓કરો
અને લોકોની અવરજવર
એકદમ વધવા પામી હતી.
અમદાવાદ અને ગુજરાતના
કяєĠેસી કાય↓કરો લાંબા સમય
પછી ભારъ માનિસક શાંિત
અનુભવતા હતા. એ નŨી
જ હતું કы, ગુજરાતનું રાËય
અલગ થતાં કяєĠેસ પΤની જ
સરકાર આવશે તેથી જેઓ
મહાગુજરાતના
આંદોલન
દરિમયાન કяєĠેસથી િવમુખ
થઈને માĦ ઘરમાં બેસી રΝા
હતા, તેવા લોકો પણ સǼા
આવવાની છъ તે જાણીને હ℮શે
હ℮શે કяєĠેસ હાઉસનાં રોજેરોજ
પગિથયાં ઘસતા હતા અને
નેતાઓની નજરъ ચડવાના
Ĭયાસ કરતા હતા. એ નŨી જ
હતું કы જે કяєĠેસીઓ Ч˛ભાષીના
મુˆા ઉપર કяєĠેસમાંથી છૂટા
પડયા હતા, તેઓ બધાં
કяєĠેસમાં પાછા ફરશે અને તે
રીતે જનતા પЧરષદની ЧટЧકટ
ઉપર ચૂંટાયેલા કяєĠેસીઓ પણ
કяєĠેસમાં પાછા ફરશે તેમ સૌ
માનતા હતા.
ઠાકોરભાઈ મહાગુજરાતવાદી
મહાગુજરાતના આંદોલનની
સામે જેમણે કડક ભાષા
વાપરъલી અને જેમણે અનેક
વાર સાવ તોછડી ભાષામાં
જનતા પЧરષદની ઝાટકણી
કાઢъલી તેવા ઠાકોરભાઈ દъસાઈ
બહુ સમજદારીપૂવ↓ક આ નવી
પЧરЩçથિતમાં બેહૂદી ટીકાЧટØપણીથી દૂર રΝા હતા.
એક એવી વાત શλઆતથી
ચોŨસપણે બહાર આવેલી

કы, Ëયારъ Ч˛ભાષીનો િનણ↓ય
અચાનક
લેવાયો
Óયારъ
ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ તેનો
સખત િવરોધ કરъલો અને
ટъિલફોન ઉપર આ બાબતમાં
તેમની અને મોરારજીભાઈ
વŵે ભારъ ગરમાગરમી અને
તડાતડી થઈ ગયેલી. આ વખતે
ઠાકોરભાઈએ મોરારજીભાઈને
çપΓ કહъલું કы, Ч˛ભાષી
રાËયનો િનણ↓ય તેમને િબલકЮલ

ઠાકોરભાઈ Ч˛ભાષી રાËયની
વાત કરવા સંમત થયા હતા.
ઠાકોરભાઈ Ч˛ભાષીમાં Чદલથી
કદી માનતા ન હતા, પરѕતુ
સમય અને સંજોગોને કારણે
Ч˛ભાષીના બચાવની કામગીરી
તેમણે ઉપાડી અને Ĭજામાં
અળખામણા થવાનું પણ તેમણે
િશçતને ખાતર પસંદ કરી લીધું.
ઠાકોરભાઈની િનખાલસતા

ãયિŪ હતી તેની બહુ ઓછાને
ખબર છъ. તેમની કડક અને
તોછડી ભાષાને કારણે ઘણાં
તેમને સમજી શકыલા નહỲ.
તેઓ રમૂજી અને િનખાલસ
પણ એટલા જ હતા. મિણનગર
વૉડ↓ના કяєĠેસ કાય↓કરોના એક
સંમેલનમાં હું Ĭમુખçથાને હતો
અને ઠાકોરભાઈ મુÅય અિતિથ
હતા. તે વખતે એ િવશાળ
સંમેલનમાં બધાના ખડખડાટ
હાçય વŵે તેમણે કહъલું કы,
મહાગુજરાતના આંદોલનમાં
હું અને ĮΜકЮમાર બંને બહુ
જાણીતા હતા અને બંનેને જોવા
લોકો એકઠા થઈ જતા હતા.
જો ટોળું થાય તો ĮΜકЮમાર
બહાર રહી શકы, પરѕતુ મને
પાંજરામાં મૂકЫ રાખવો પડતો.
આવા િનખાલસ અને સરળ
ઠાકોરભાઈએ જો િહѕમતથી
અને ઉદારતાથી પોતાની
સંમિત ના આપી હોત તો
આજે જે જગાએ છъ તે çથળъ
મહાગુજરાતના
શહીદોનું
çમારક ન થઈ શÄયું હોત તે
વાતનો હું સાΤી છું.

મોરારજીભાઈની બીજી ભાષા

Ĭકરણ-૧૨
માેરારજી દેસાઈ િદ્વભાષી રા ના દુરાગ્રહના
કારણે ગુજરાતમાં ભલે અિ ય થાય અને અેમ
જ થયું. પરં તુ માેરારજી દેસાઈ િક્તગત અને
જાહે ર જીવનમાં અેક ે અને ઉમદા િક્ત
હતા. નેહરુ પિરવાર સાથેના તેમના મતભેદાે
ઇં િદરા ગાંધીના રાજકીય ઉદય પછી બહાર
અા ા અને રા પિતની ચૂંટણીમાં કાૅંગ્રેસના
સ ાવાર ઉમેદવાર સામે ઇં િદરા ગાંધીઅે વી. વી
ગીરીને ટે કાે અાપી દેતાં કાૅંગ્રેસના ભાગલા થયા
કબૂલ મંજૂર નથી અને તેઓ
પોતાના અંતરાÓમાના અવાજને
માન આપીને Ч˛ભાષી રાËયની
વાતનો જાહъરમાં િવરોધ કરશે.
પરѕતુ Ëયારъ બધી ચચા↓ પછી
મોરારજીભાઈએ તેમને એ
Ĭકારની વાત કરી કы, જો તમે જ
આવું વલણ લેશો તો ગુજરાતી
કяєĠેસને કોણ બચાવશે અને
હું આવા વલણની તમારી
પાસેથી અપેΤા રાખતો ન
હતો. મોરારજીભાઈની આ
વાત પછી છъવટъ પΤ ĬÓયેનાં
Ĭેમ અને િશçતને ખાતર

ĮΜકЮમાર ભž ન℮ધે છъ
કы, ૧૯૬૭માં અિવભŪ
કяєĠેસના સમયમાં હું Ëયારъ
ગુજરાત Ĭદъશ કяєĠેસનો મંĦી
થયો Óયારъ ઠાકોરભાઈ સાથે
મારા ખૂબ ઘિનΗ સંબંધો
થયા હતા. તેમણે અનેક વખત
હસતાં હસતાં અને રમૂજમાં
તથા ઘણાંની હાજરીમાં મને
કહъલું કы, તમારા કરતા હું
વધારъ મહાગુજરાતવાદી હતો,
પરѕતુ મારъ જુદો જુદો પાઠ
ભજવવો પડેલો. ઠાકોરભાઈ
એક ખૂબ Ĭેમાળ અને સરળ

ગુજરાત Ĭદъશ કяєĠેસના
કાય↓કરોનું
એક
િવશાળ
સંમેલન તા. ૫-૧૧-૫૯ના
રોજ મâયું. જેઓ લાંબા
સમયથી ફરકતા ન હતા,
તેવા ઘણાં કяєĠેસી કાય↓કરો
મોરારજીભાઈની
નજરъ
પડવા આ સંમેલનમાં હાજર
થઈ ગયા હતા. કыમ કы તેઓ
સમજતા હતા કы મોરારજીભાઈ
સǼાની વહ″ચણીનું કы×ĩ છъ.
આ સંમેલનનું ઉǿાટન કરતાં
મોરારજીભાઈએ કЅં કы,
મુંબઈ રાËયનું િવભાજન કયા↓
િસવાય મોવડી મંડળ પાસે
બીજો કોઈ માગ↓ જ ન હતો.
મુંબઈ રાËયનું િવભાજન
થવાથી હવે ગુજરાતને નુકસાન
થાય નહỲ અને િવશેષ ફાયદો
થાય તે રીતે બધા જ Ĭ ોનો
િનવેડો થશે. Ч˛ભાષી રાËયને
સમથ↓ન આપનાર હું જ
હતો, પરѕતુ સમૂહ િવચારને
çવીકારીને આગળ ચાલીએ
તો જ લોકશાહી ટકЫ શકы.
આ સંજોગોમાં ગુજરાતના
કяєĠેસીઓની જવાબદારી ઘણી
વધી જાય છъ અને આપણે
નવી પЧરЩçથિતમાં ગુજરાતનું
િનમા↓ણ કરીશું અને ગમે તેવી
પЧરЩçથિતનો રçતો કાઢી
શકЫશું.
મોરારજી દъસાઈએ એક
તબŨы એવું Ĭવચન કયુ↨ કы,

‘Ч˛ભાષી રાËય તૂટશે તો
સÓયનાશ જશે અને મારા
જીવતાં Ч˛ભાષી રાËય નહỲ
તૂટъ, એટલું જ નહỲ પણ
ગુજરાતને અલગ રાËય ન થવા
દઉѕ.’ આવા ધારદાર ભાષણો
કરનાર
મોરારજીભાઈના
િવચારો જે ઝડપથી બદલાયા
તેથી માĦ ગુજરાતના લોકો જ
નહỲ, પરѕતુ ખાસ કરીને કяєĠેસી
કાય↓કરો તો આΌય↓માં જ પડી
ગયા હતા. આવા સામા×ય
કાય↓કરો અÓયાર સુધી Ч˛ભાષી
રાËયના ગુણગાન ગાવામાંથી
ઊંચા જ આવતા ન હતા.

મોરારજીભાઈનો દબદબો કાયમ
Ч˛ભાષી
રાËયની
યોજનાનું ખંડન થઈ ગયા
બાદ અને મહાગુજરાતની
ચળવળની સફળતા મâયા
બાદ ઘણાં કяєĠેસીઓનું ĸદય
પЧરવત↓ન થઈ ગયું હતું. ઘણાં
કяєĠેસીઓએ ફરી ધોળી ટોપી
અપનાવી લીધી હતી. અલબǼ,
મહાગુજરાતની
ચળવળની
સફળતા એ મોરારજીભાઈની
રાજકЫય હાર હતી, છતાં તેમના
રાજકЫય મહǽવમાં કોઈ ઘટાડો
થયો નહોતો. Чદàહીમાં તેમનો
દબદબો કાયમ હતો. એક રીતે
જોઈએ તો એ વખતે વડાĬધાન
જવાહરલાલ નેહι ખુદ ઇÉછતા
હતા કы ગુજરાતને Ч˛ભાષીમાં
જોડવું જોઈએ નહỲ, પરѕતુ
મોરારજી દъસાઈ ગુજરાતના
હોઈ તેમણે મોરારજીભાઈના
દુરાĠહ સામે પોતાનો કોઈ
આĠહ રાÅયો નહોતો. એ
સાથે સાથે તેમની રાજકЫય
મુÓસˆીગીરી પણ હતી. નેહι
પણ ઇÉછતા હતા કы મોરારજી
દъસાઈ તેમના Ч˛ભાષી રાËયના
દુરાĠહના કારણે ગુજરાતમાં
ભલે અિĬય થાય અને એમ
જ થયું. પરѕતુ મોરારજી દъસાઈ
ãયિŪગત અને જાહъર જીવનમાં
એક ĴેΗ અને ઉમદા ãયિŪ
હતી. નેહι પЧરવાર સાથેના
તેમના
મતભેદો
ઇંЧદરા
ગાંધીના રાજકЫય ઉદય પછી
બહાર આãયા અને રા∆પિતની
ચૂંટણીમાં કяєĠેસના સǼાવાર
ઉમેદવાર સામે ઇંЧદરા ગાંધીએ
વી. વી ગીરીને ટъકો આપી દъતાં
કяєĠેસના ભાગલા થયા.
તે પછીનો ઇિતહાસ
જાણીતો છъ.

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

જાણવા જેવું

રબર પેЩ×સલના
ડાઘ કыવી રીતે
દૂર કરъ છъ?

ક ÜØયૂટર અને Чડજીટલ જમાનામાં આજે પેЩ×સલ
અને રબર લગભગ ભૂલાઈ ગયા છъ. પરѕતુ તેમનો
ઉપયોગ આજે પણ ãયાપક જોવા મળъ છъ. તમારા કіપાસ
બોકસમાં પેЩ×સલ અને રબર પણ હોવાનાં જ કાગળ
ઉપરથી પેЩ×સલના ડાઘ કы લખાણ દૂર કરવા ખાસ
કરીને િચĦો દોરતી વખતે રબર કы ઇરъઝરની જλર

પડેજ. રબર ઘસવાથી પેЩ×સલના ડાઘ કыવી રીતે દૂર
થાય છъ તે જાણો છો? પેЩ×સલની શોધ બહુ જુની છъ
પરѕતુ આજે પેЩ×સલ Ġેફાઈટ અને ચીકણી માટીની બને
છъ. કાગળ ઉપર લખાય છъ. તે Ġેફાઈટના સૂΣમ કણોનું
પડ હોય છъ. ડાઘા દૂર કરવાના ઇરъઝર પોિલિવનાઈલ
કલોરાઈડ કы કжિĦમ રબરના બને છъ.

આ પેĺોિલયમ પેદાશ છъ. કાગળ ઉપરનું પેЩ×સલનું
લખાણ કાગળના રъસા સાથે ચોટъલા Ġેફાઈટના રજકણો
છъ. કાગળના રъસા મજબૂતીથી Ġેફાઈટના કણોને
જકડી રાખે છъ. પરѕતુ કжિĦમ રબરના રъસા તેનાથી વધુ
શિŪશાળી હોય છъ. તે Ġેફાઈટના કણોને પોતાના
તરફ આકષЪ↓ લે છъ અને રબર સાથે ચ℮ટી જાય છъ.

T-20 World Cup: રવિવારે ભારત-પાક. વચ્ચે કાંટાની ટક્કર
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• ઇં ગ્લેન્ડમાં રમાયેલા  2019ના વન ડે 
વર્લ્ડ કપમાં બંને ટીમ ટકરાઈ હતી

• અાતંકી ગતિવિધિઅો�ને કારણે 
મંત્રીઅે મેચ રદ કરવા માંગ કરી

નવી દિલ્હી: ટી-20 વર્લ્ડ કપ-2021માં ભારત અને
પાકિસ્તાનની વચ્ચે 24 ઓક્ટોબરે રમાનારી મેચની
ફેન્સ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. લાંબા સમય પછી
બંને ટીમો ટકરાવવા તૈયાર છે. ભારત અને પાકિસ્તાન
વચ્ચે છેલ્લે વન-ડે વર્લ્ડ કપ-2019માં ઈંગ્લેન્ડમાં મેચ
રમાઈ હતી. તે પછી ભારતે આઈસીસી વર્લ્ડ ટેસ્ટ
ચેમ્પિયનશિપ-2021 દરમિયાન પાકિસ્તાન સામે સીરિઝ
રમવાનો ઈનકાર કરી દીધો હતો.
જોકે આ મેચ પહેલા જ કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે

આ મેચને રદ કરવાની માગ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે,
પાકિસ્તાન આંતકવાદી ગતિવિધિઓમાં સામેલ રહે છે
એટલે મેચ અંગે ફરી એકવખત વિચાર કરવાની જરૂર
છે. તેમણે કહ્યું કે, ભારતે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ મેચ
રમવી જોઈએ નહીં. જો આ સમગ્ર મામલાને જોતા
વન-ડે વર્લ્ડ કપ-2019ની વાત કરીએ તો એ સમયે
પણ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ આવી હતી. ત્યારે સચિન
તેંદુલકરને પૂછવામાં આવ્યું હતું તો તેમણે પાકિસ્તાન
સામે રમવાની તરફેણ કરી હતી.

વ�ોર્મઅપ મેચમાં ભારતે અો�સ્ટ્રે લિયાને 8 વિકે ટે હરાવ્યું

સ્પિનરોના જાદુ બાદ ઓપનર રોહિત શર્માએ ફોર્મ બતાવતા ફટકારેલા ૬૦ રનને સહારે
ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રેક્ટિસ મેચમાં ૧૩ બોલ બાકી હતા, ત્યારે આઠ વિકેટથી જીત
હાંસલ કરી લીધી હતી. જીતવા માટેના ૧૫૩ના ટાર્ગેટને ભારતે માત્ર ૧૭.૫ ઓવરમાં જ બે
વિકેટ ગુમાવીને પાર પાડયો હતો. ભારતે આ સાથે બંને પ્રેક્ટિસ મેચો જીતી લઈને ટી-૨૦ વર્લ્ડ
કપની તૈયારીઓ ભારે આત્મવિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ કરી હતી.

બાંગ્લાદેશનો સુપર ૧૨માં પ્રવેશ:
PNGને ૮૪ રનથી પરાજય આપ્યો

મસ્કત: શાકિબ અલ હસનના ઓલરાઉન્ડર દેખાવને
સહારે બાંગ્લાદેશે પાપુઆ ન્યુ ગિનીને ૮૪ રનથી હરાવીને
ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપના સુપર-૧૨માં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. શાકિબે
આક્રમક બેટીંગ કરતાં ૪૬ રન ફટકાર્યા હતા. જે પછી માત્ર
૯ રનમાં ચાર વિકેટ ઝડપી હતી. તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. જીતવા માટેના ૧૮૨ના ટાર્ગેટ
સામે પાપુઆ ન્યુ ગિનીની ટીમ ૧૯.૩ ઓવરમાં ૯૭ રનમાં જ
ખખડી ગઈ હતી. વિકેટકિપર કિપ્લીન ડોરિગાએ ૩૪ બોલમાં
અણનમ ૪૬ રન નોંધાવ્યા હતા.

૧-૦થી ડાયમેનો કિવ સામે સંઘર્ષમય
વિજય મેળવ્યો હતો.
ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ સ્ટેડિયમ ખાતે
રમાયેલી મેચમાં મારિયો પૅસાલિચ
અને મેરિહ ડેમિરલના ગોલને સહારે
એટલાન્ટાએ ૨૮મી મિનિટ સુધીમાં
માંચેસ્ટર પર ૨-૦થી સરસાઈ મેળવી
લીધી હતી. જોકે બીજા હાફમાં આગવી
લય મેળવનારા માંચેસ્ટરે માર્કસ
રશફોર્ડ અને હેરી મિગુઈરેના ગોલને
સહારે બરોબરી મેળવી હતી. ફાઈનલ
વ્હીલસને નવ મિનિટની વાર હતી,
ત્યારે રોનાલ્ડોએ ગોલ ફટકારીને ટીમને
નિર્ણાયક સરસાઈ અપાવી હતી. જે
વિજયી સાબિત થઈ હતી.

મેસીના બે ગોલને સહારે પેરિસ સેંટ જર્માઈન
કલબે ૩-૨થી જર્મનીની લાઈપઝિગ કલબને
ચેમ્પિયન્સ લીગની મેચમાં હરાવી હતી. જ્યારે
ઈંગ્લિશ કલબ લીવરપૂલે ૩-૨થી એટ્લેટિકો
મેડ્રિડની સામે ૩-૨થી વિજય હાંસલ કર્યો હતો.
માંચેસ્ટર સિટીએ ૫-૧થી એક તરફી મેચમાં
કલબ બુ્રગ્ગાને પરાસ્ત કર્યું હતુ. જ્યારે ઈન્ટર
મિલાને શેરિફની સામે ૩-૧થી જીત હાંસલ કરી
હતી. રિયલ મેડ્રિડે ૫-૦થી ડોનેટ્સ્કને પરાજીત
કર્યું હતુ.
એમ્બાપ્પેએ પીએસજીને નવમી મિનિટે
સરસાઈ અપાવી દીધી હતી. જોકે એન્ડ્રે સિલ્વા
અને નોર્ડી મુકૈલેના ગોલને સહારે લાઈપઝિગે

ટી-20 વર્લ્ડકપને લઈને લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. ટીમ ઇન્ડિયા ટી 20 વર્લ્ડ કપની પ્રથમ મેચની
તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ટીમે 24 ઓક્ટોબરે પાકિસ્તાનનો સામનો કરવાનો છે. આ બંને ટીમોની
ટુર્નામેન્ટમાં પ્રથમ મેચ છે. આ મેચ માટે પાકિસ્તાનની પ્લેઇંગ -11 ટીમ જાહેર કરવામાં આવી
છે. ટીમ ત્રણ ઝડપી બોલરો સાથે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. આ સિવાય 4 ઓલરાઉન્ડર રમી
શકે છે. એટલે કે કુલ 7 બોલરો મેચમાં રમી શકશે.

આયરલેન્ડના ઝડપી બોલર કર્ટિસ કૈંફરે ટી-20 વર્લ્ડકપ
2021માં ઇતિહાસ રચી દીધો છે. ટી-20 વર્લ્ડકપ 2021ના
એક મુકાબલામાં તેણે નેધરલેન્ડ વિરૂદ્ધ 4 બોલમાં 4
વિકેટ લીધી છે. તે ટી-20 વર્લ્ડકપમાં આવું કરનાર
દુનિયાનો પ્રથમ બોલર છે. ટી-20 ઇન્ટરનેશનલમાં તેના
પહેલા શ્રીલંકાના ઝડપી બોલર લસિથ મલિંગા અને
અફઘાનિસ્તાનના રાશિદ ખાને 4 બોલમાં 4 વિકેટ લઇ
ચુક્યા છે. તે આયરલેન્ડ તરફથી ટી-20માં હૈટ્રિક લેનાર
પ્રથમ બોલર પણ બની ગયો છે.

ફૂટબોલની દિગ્ગજ ક્લબ
માન્ચેસ્ટર યુનાઈટેડે IPLની
ટીમ ખરીદવામાં રસ બતાવ્યો

નવી દિલ્હી
ફૂટબોલ જગતની ટોચની ક્લબ
ગણાતી માન્સચેસ્ટર યુનાઈટેડને
ક્રિકેટની સૌથી મોંઘી અને મોટી
ટુર્નામેન્ટ આઈપીએલમાં રસ પડ્યો
છે. આઈપીએલમાં બે નવી ટીમો
ખરીદવા માટે વિદેશોમાં પણ ઉત્સુકતા
જોવા મળી રહી છે. માન્ચેસ્ટર
યુનાઈડેટના માલિક ગ્લેઝર પરિવારને
પણ આઈપીએલની ટીમ ખરીદવામાં
રસ પડ્યો હોવાનો અહેવાલ એક
અંગ્રેજી અખબારમાં પ્રસિધ્ધ થયો છે.
માન્ચેસ્ટર યુનાઈડેટ દુનિયાની સૌથી
મોંઘી ફૂટબોલ ક્લબ પૈકીની એક છે.
ફૂટબોલ સ્ટાર રોનાલ્ડો આ ક્લબ વતી
રમી રહ્યો છે.

મેસીના બે ગોલને સહારે PSGનો
૩-૨થી લાઈપઝિગ સામે વિજય
પેરિસ

ભારતને હરાવવા પાકિસ્તાન 7 બ�ોલર�ો સાથે ઉતરશે મેદાનમાં

આયરલેન્ડના બોલર કર્ટિસ કૈંફરે 4
બોલમાં 4 વિકેટ ઝડપી ઇતિહાસ રચ્યો

રોનાલ્ડોના ગોલની મદદથી માંચેસ્ટર
યુનાઈટેડે એટલાન્ટાને ૩-૨થી હરાવ્યું

લંડન
રોનાલ્ડોના આખરી મિનિટોના
ગોલને સહારે માંચેસ્ટર યુનાઈટેડે
ઘરઆંગણે રમાયેલી ચેમ્પિયન્સ
લીગની મેચમાં એટલાન્ટાને ૩-૨થી
હરાવ્યું હતુ. જ્યારે ચેલ્સીએ ૪-૦થી
માલ્મો કલબ સામે જીત હાંસલ કરતાં
પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત
કર્યું હતુ. જર્મન કલબ બાયર્ન મ્યુનિચે
૪-૦થી બેન્ફિકાને પરાસ્ત કર્યું હતુ.
જ્યારે ઈટાલીયન કલબ યુવેન્ટસે
૧-૦થી ઝેનિટ સામે જીત મેળવી
હતી. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત
હારનો સામનો કરી રહેલી બાર્સેલોના
કલબે આખરે જીત મેળવી હતી. તેમણે
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૫૭મી મિનિટ સુધીમાં ૨-૧થી સરસાઈ મેળવી
લીધી હતી. આખરે મેસીએ ૬૪મી મિનિટે
બરોબરી કરતો ગોલ ફટકાર્યો હતો. જે પછી તેણે
૭૪મી મિનિટે પેનલ્ટી કિકને ગોલમાં તબદીલ
કરતાં ટીમને જીતાડી હતી.
લીવરપૂલે મોહમ્મદ સાલાહ અને નાબી
કેઈટાના ગોલને સહારે ૧૩મી મિનિટે જ ૨-૦થી
સરસાઈ મેળવી લીધી હતી. જોકે એન્ટોની
ગ્રીઝમાને ૧૪ મિનિટના ગાળામાં બે ગોલ
ફટકારતાં એટ્લેટિકોને બરોબરી અપાવી હતી.
બીજા હાફમાં ગ્રીઝમાનને ૫૨મી મિનિટે રેડ કાર્ડ
મળતાં એટ્લેટિકોની મુશ્કેલી વધી હતી. આખરે
સાલાહે ૭૮મી મિનિટે પેનલ્ટી કિકને ગોલમાં
ફેરવતા ટીમને જીતાડી હતી.

ટી-20 કપની પ્રથમ મેચમાં સ્કોટલેન્ડે
બાંગ્લાદેશને 6 રનથી પછડાટ અાપ્યો

UAE અને ઓમાનમાં રવિવારે શરૂ થયેલી ટી20 વર્લ્ડ કપના
પહેલા દિવસે મોટો ઊલટફેર જોવા મળ્યો હતો. બીજી મેચમાં
સ્કોટલેન્ડે તેમનાથી ઘણી મજબૂત એવી બાંગ્લાદેશની ટીમને
6 રનથી હરાવીને બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. સ્કોટલેન્ડે
બાંગ્લાદેશને 141 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. 141 રનનો
પીછો કરતાં બાંગ્લાદેશની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી અને
તેણે બંને ઓપનરને ફક્ત 18 રનમાં ગુમાવી દીધા હતા.
સ્કોટીશ સ્પીનરોએ બાંગ્લાદેશી બેટ્સમેન્સને રન કરવાની
બહુ ઓછી તક આપી હતી.

ડેનમાર્ક ઓપન : સિંધુ સંઘર્ષમય
વિજય સાથે ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં

નવીદિલ્હી
ભારતીય
બેડમિંટન
સ્ટાર
પી.વી. સિંધુએ લડાયક વિજયની
સાથે ડેનમાર્કમાં ચાલી રહેલી સુપર
૧૦૦૦ સિરિઝની ટુર્નામેન્ટની ક્વાર્ટર
ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. રિયો
ઓલિમ્પિકમાં સિલ્વર અને ટોક્યો
ઓલિમ્પિકમાં બ્રોન્ઝ જીતનારી સિંધુ
જાપાનની રાજધાનીમાં રમાયેલા
રમતોના મહાકુંભ બાદ પહેલી
ટુર્નામેન્ટમાં રમી રહી છે. સિંધુએ
૨૧-૧૬, ૧૨-૨૧, ૨૧-૧૫થી
બુસાનન ઓન્ગબામુ્રનફાનને હરાવી
હતી. આ મુકાબલો એક કલાક અને
સાત મિનિટ સુધી ચાલ્યો હતો. ભારતની

સાયના નેહવાલ પણ આ ટુર્નામેન્ટમાં
ભાગ લેવા માટે ઉતરી હતી. જોકે તેને
પહેલી જ મેચમાં જાપાનની વર્લ્ડ નંબર
૨૦ એયા ઓહારી સામે ૨૧-૧૬,
૨૧-૧૪થી હારનો સામનો કરવો પડયો
હતો. સાયના નેહવાલને ઉબેર કપની
સૌપ્રથમ મેચમાં જ ઈજા થઈ હતી. જે
પછી તે ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી ગઈ હતી.
હવે તેણે ઈજામાંથી પુનરાગમન કર્યું છે,
આમ છતાં તે આગવી લયમાં જોવા
મળી નહતી.
ભારતના ૨૦ વર્ષના બેડમિંટન
ખેલાડી લક્ષ્ય સેને ૨૧-૯, ૨૧-૭થી
નેશનલ ચેમ્પિયન સૌરભને હરાવીને
આગેકૂચ કરી હતી.
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કરીને અાતંકીઅોઅે 10-10 લાખ માંગ્યા પાઉન્ડનો જંગી દંડ ફટકાર્યો

વોશિંગ્ટન
કેરેબિયન દેશ હૈતી ખાતે ત્યાંના
આતંકવાદીઓએ અમેરિકા અને
કેનેડાના 17 મિશનરીઓનું તેમના
પરિવાર સહિત અપહરણ કરી લીધું
છે. આતંકવાદીઓએ અમેરિકા અને
કેનેડાના 17 ઈસાઈ મિશનરીઓની
મુક્તિના બદલામાં 10-10 લાખ
રૂપિયાની માગણી કરી છે. આ બધાને
છોડી મુકવા માટે આતંકવાદીઓએ
કુલ 17 મિલિયન એટલે કે, 170 લાખ
રૂપિયા માગ્યા છે. પ્રત્યેક મિશનરીના
બદલામાં 10 લાખ રૂપિયા આપવાનું
કહેવામાં આવ્યું છે.
ન્યાય મંત્રી લિસ્જટ ક્વિટલે

આતંકવાદીઓ સાથે વાતચીત ચાલી
રહી હોવાની માહિતી આપી હતી.
400 માવોજો આતંકવાદી સંગઠને
મિશનરીઓને કેદ કર્યા છે. આ
સાથે જ મંત્રીએ આ ભારે મોટી
રકમની ખંડણીની પણ પૃષ્ટિ કરી છે.
આતંકવાદીઓએ સૌથી પહેલા ઓહાયો
સ્થિત ક્રિશ્ચિયન એડમિનિસ્ટ્રીઝને ફોન

કાબુલ
અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાને કબજો
જમાવ્યાને હજુ 2 મહિના જ થયા છે
અને તેણે પોતાના રંગ દેખાડવાનું શરૂ
કરી દીધું છે. તાલિબાને આત્મઘાતી
હુમલાખોરોના પરિવારજનોને જમીન
આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ
આત્મઘાતી હુમલાખોરો એ છે જેમણે
અમેરિકી અને અફઘાની સૈનિકો પર
હુમલા કર્યા હતા. એટલું જ નહીં,
તાલિબાને આ આત્મઘાતી હુમલાખોરોને
ઈસ્લામ અને પોતાના દેશ માટે ‘હીરો’
પણ ગણાવ્યા છે. તાલિબાનના આંતરિક
મંત્રાલયના પ્રવક્તા સઈદ ખોસ્તીએ

ટ્વિટમાં લખ્યું હતું કે, કાર્યકારી
આંતરિક મંત્રી સિરાજુદ્દીન હક્કાનીએ
અનેક ડઝન આત્મઘાતી હુમલાખોરોના
પરિવારજનોને ઈનામ આપવાની
જાહેરાત કરી છે. ખોસ્તીએ ટ્વિટમાં
લખ્યું હતું કે, હક્કાનીએ આત્મઘાતી
હુમલામાં માર્યા ગયેલા ફાઈટર્સને
‘શહીદ અને ફિદાયીન’ ગણાવીને તેમની
પ્રશંસા કરી છે. હક્કાનીએ આત્મઘાતી
હુમલાખોરોને ‘ઈસ્લામ અને દેશ માટે
હીરો’ પણ ગણાવ્યા હતા. સોમવારે
એક કાર્યક્રમ દરમિયાન હક્કાનીએ
હુમલાખોરોના પરિવારજનોની મુલાકાત
લીધી હતી.

કર્યો હતો અને ખંડણીની રકમ અંગે
જણાવ્યું હતું. અપહ્યત મિશનરીઓ આ
સમૂહ સાથે જોડાયેલા છે.
અમેરિકી
ગુપ્તચર
એજન્સી
એફબીઆઈ અને હૈતીની પોલીસ
સતત આ જૂથને વાતચીત કરવા
માટેની સલાહ આપી રહી છે જેથી
તમામ લોકોને સુરક્ષિત રીતે છોડાવી
શકાય. આતંકવાદીઓએ શનિવારે હૈતી
ખાતેથી અમેરિકી ઈસાઈ મિશનરીઓનું
તેમના પરિવારજનો સાથે અપહરણ
કર્યું હતું. તમામ મિશનરીઓ રાજધાની
પોર્ટ-ઓ-પ્રિંસના એક અનાથાલયમાંથી
બહાર જઈ રહ્યા હતા તે સમયે તેમનું
અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

સ�ોશિયલ મીડિયા જાયન્ટે ગિફીના ટેકઓ��વરના નિયમન�ો ભંગ કર્યો

લંડન
બ્રિટનના સ્પર્ધા નિયમન નિરીક્ષકે
ફેસબૂકને
ગિફીની
ખરીદીમાં
નિયમોનો ભંગ કરવા બદલ પાંચ
કરોડ પાઉન્ડનો દંડ ફટકાર્યો છે.
ધ કોમ્પિટિશન એન્ડ માર્કેટ્સ
ઓથોરિટીએ જણાવ્યું હતું કે ફેસબૂક
તપાસ દરમિયાન જરુરી માહિતી
પૂરી પાડવામાં નિષ્ફળ ગયું હતું.
તેણે જણાવ્યું હતું કે તેઓએ કંપનીને
અનેક વખત ચેતવણી આપી હતી
અને તેના પછી ફેસબૂક નિયમોનું
પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયું
હોવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ

અંગે વારંવાર આપવામાં આવેલી
ચેતવણીની તેણે અવગણના કરી
હતી. સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું હતું
કે કંપનીએ પહેલી વખત તેમને જરુરી
માહિતી પૂરી પાડી ન હોવાના લીધે
જોગવાઈઓનો ભંગ કર્યો હતો. આ
પ્રકારના આદેશો મર્જરની પ્રક્રિયાની
તપાસ શરુ થાય ત્યારે આપવામાં
આવે છે અને તેનો હેતુ તપાસ
ચાલે ત્યાં સુધી કંપનીઓના મર્જરને
રોકવાનો છે. કંપનીને આ નિયમનો
ભંગ કરવા બદલ પાંચ કરોડ પાઉન્ડ
એટલે કે ૬.૯૪ કરોડ ડોલર કે ૫૦૪
કરોડનો દંડ ફટકાર્યો છે.

તાલિબાને આત્મઘાતી હુમલાખોરોને માર્ક ઝુકરબર્ગનું રિ-બ્રાન્ડિંગ કરવાની જાહેરાત
ઈસ્લામ અને દેશના ‘હીરો’ ગણાવ્યા આગામી સપ્તાહે નામ જાહેર થવાની સંભાવના
ફે સબૂક વ�ોટ્સએ�પ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ઓ��ક્યુલસની જેમ ફક્ત એ�ક એ�પ જ રહે શે
વોશિંગ્ટન

ફેસબૂક આગામી સપ્તાહે કંપનીનું
નામ બદલવાનું આયોજન ધરાવે છે, આ
બાબત કંપની મેટાવર્સ પર ફોકસ કરી
રહી હોવાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે, એમ આ
અંગે સીધી જાણકારી ધરાવનારાઓએ
જણાવ્યું હતું. નામમાં ફેરફાર કરવા
અંગે ઝુકરબર્ગ કંપનીની ૨૮મી
ઓક્ટોબરે યોજાનારી એજીએમમાં
વાત કરે તેમ મનાય છે. આમ કંપનીની
મહત્ત્વાકાંક્ષા હવે સોશિયલ મીડિયાથી

પણ આગળની છે. રિબ્રાન્ડિંગના લીધે
નવી કંપનીમાંે ફેસબૂક એપ પણ તેની
બીજી એપ પ્રોડક્ટ્સ જેમકે વોટ્સએપ,
ઇન્સ્ટાગ્રામ, ઓક્યુલસની જેવી એપ જ

બની જશે. આમ ફેસબૂક એક કંપની
બનીને નહી રહે, પણ એક કંપનીની
પ્રોડક્ટ હશે.
ફેસબૂક
પાસે
સ્માર્ટફોનમાં
ઉપયોગમાં લેવાતા એઆર ગ્લાસીસ
બનાવતા દસ હજારથી વધારે
કર્મચારીઓ છે. ઝકરબર્ગ માને છે કે
સમગ્ર વિશ્વને સ્માર્ટફોનનું વળગણ તો
રહેવાનું જ છે અને તે વધતું જવાનું છે.
તેથી તેમા ઉપયોગમાં લેવાતા એઆર
ગ્લાસીસની માંગ પણ રહેવાની છે.

મેલબોર્ન
ગુરૂવારે ગાંધીનગરમાં ઓસ્ટ્રેલિયન
હાઇકમિશનર અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી
વચ્ચે એક મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ
હતી. ભારત સ્થિત ઓસ્ટ્રેલિયન
હાઇકમિશનર શ્રીયુત બેરી ઓલ્લફેરેલ
અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર
પટેલે ગાંધીનગરમાં સૌજન્ય મુલાકાત
લીધી હતી. મુખ્યમંત્રીએ મીટિંગમાં
વેપાર, ઉદ્યોગ, શિક્ષણ, રિન્યુએબલ
એનર્જીના ક્ષેત્રોમાં ઓસ્ટ્રેલિયા-ગુજરાત
સાથે મળી આગળ વધે તે માટે આ
બેઠકમાં ચર્ચા વિચારણા કરી હતી.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રધાનમંત્રી
નરેન્દ્ર મોદીના આગવા વિઝનની

ફલશ્રુતિ રૂપે નિર્માણ પામેલા સ્ટેચ્યુ
ઓફ યુનિટિની ખાસ મુલાકાત લેવા
ઓસ્ટ્રેલિયન હાઇકમિશનરને અનુરોધ
કર્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયન હાઇકમિશનર
બેરી ઓલ્લફેરેલે માઇનીંગ ટેકનોલોજી,
ઇલેકટ્રીક વ્હીકલના બેટરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર
સહિતના
ક્ષેત્રોમાં
ઓસ્ટ્રેલિયન
તજજ્ઞતાનો લાભ ગુજરાતને મળે તે
માટે પણ ફળદાયી વિચાર-વિમર્શ કર્યો
હતો. ભારતની નવી રાષ્ટ્રિય શિક્ષણ
નીતિ અંતર્ગત જે નવિન તકો ઉપલબ્ધ
થઇ છે, તે સંદર્ભમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની
યુનિવર્સિટીઝની ગુજરાતમાં સ્થાપના
માટેની સંભાવના અંગે પણ તેમણે ચર્ચા
કરી હતી.

ઓસ્ટ્રે
લ
િયા-ગુ
જ
રાત
સાથે
મળી
ઈઝરાયેલ, યુકે, રશિયામાં ફરી નવા ઈલેક્ટ્રીક વાહન ક્ષેત્રે કામ કરશે

વેરિયન્ટ સબ લીનિએજનો ભારે કહેર

લંડન
યુકે સહિત ઘણા યુરોપીયન
દેશો બાદ હવે એશિયામાં પણ
ડેલ્ટા વેરિઅન્ટના સબ લીનિએજ
વાયરસનો આતંક ફેલાઈ રહ્યો છે.
રશિયા અને ઇઝરાયેલમાંથી ડેલ્ટા
સ્ટ્રેનના પેટા પ્રકારનાં કેસો નોંધાયા
છે. એવાય.૪.૨ નામનો આ
સબ-વેરિએન્ટ મૂળ ડેલ્ટા વેરિઅન્ટ
કરતાં ૧૦-૧૫ ટકા વધુ ચેપી હોવાનું
કહેવાય છે. જોકે નિષ્ણાતો હાલ તો
દાવો કરી રહ્ય છે કે આ વેરિઅન્ટના
ફેલાવાની સંભાવના ઓછી છે, પરંતુ

પરીક્ષણો ચાલી રહ્યા છે. જો વધુ કેસ
નોંધવામાં આવે છે, તો પછી આ સબ
વેરિઅન્ટને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા
(ડબલ્યૂએચઓ) દ્વારા ‘વેરિઅન્ટ
ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ’ની યાદીમાં સામેલ કરી
શકાય છે.
નવી યુએસ ટ્રાવેલ પોલિસી હેઠળ
એવા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીને દેશમાં
પ્રવેશ નહીં મળે કે જે કોવિડ-19માંથી
બહાર આવી ગયો હોય અને તે પછી
બે ડોઝ ધરાવતી વેક્સિનનો એક જ
ડોઝ લીધો હોય. નોંધનીય છે કે, ફ્રાન્સ
અને યુરોપિયન યુનિયનના દેશોમાં

ભારતીય ગીતા ગોપીનાથ
IMFના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી
તરીકેનું પદ છોડશે

વોશિંગ્ટન
ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ(આઇએમએફ)ના મુખ્ય
અર્થશાસ્ત્રી ગીતા ગોપીનાથ આગામી વર્ષે જાન્યુઆરીમાં
પોતાના પદનો ત્યાગ કરશે અને તે ફરીથી પ્રતિષ્ઠિત
હાર્વડ યુનિવર્સિટીના અર્થશાસ્ત્ર વિભાગમાં પરત ફરશે
તેમ આઇએમએફએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે.
અર્થશાસ્ત્રી ગીતા ગોપીનાથ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯માં
ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ તરીકે આઇએમએફમાં જોડાયા
હતાં. આઇએમએફના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ક્રિસ્ટાલિના
જ્યોર્જિવાએ જાહેરાત કરી હતી કે ટૂંક સમયમાં ગીતા
ગોપીનાથના ઉત્તરાધિકારીની પસંદગીની પ્રક્રિયા શરૂ
કરી દેવામાં આવશે.

આ ધોરણને ફુલ્લી વેક્સિનેટેડ તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે.
નિષ્ણાતોના
મતે,
આલ્ફા
અને ડેલ્ટાની સરખામણીમાં નવું
સબ-વેરિએન્ટ ‘કંઇ’ ખાસ નથી. આ
કારણોસર તેઓ માની રહ્યા છે કે તે
મહામારીની ગતિને વધુ અસર કરશે
નહીં. એક અહેવાલ મુજબ, ચેપી
રોગોના નિષ્ણાત વિલિયમ શાફનરે
જણાવ્યું હતું કે હજુ તો દુનિયામાં
કોરોનાના ઘણા પ્રકારો જોવા મળશે.
તેમણે કહ્યું કે હવે જે પણ થશે તે
ડેલ્ટાથી આવશે.

આર્કટિક બરફના સ્તરમાં 100 કિમી
લાંબો ખાડો દુનિયા માટે ચિંતાજનક
ટોરેન્ટો
કેનેડાની ઉત્તરે આર્કટિકના સૌથી મોટા
અને સૌથી જૂના બરફના પડ પર ગયા
વર્ષે મેમાં મોટો ખાડો પડયો. વૈજ્ઞાાનિક
તેને વિશ્વ માટે ખતરનાક સંકેત માને છે.
તેમનું માનવું છે કે તેના કારણે વિશ્વનૌ
સૌથી મોટો બરફનો જથૃથો ધરાવતી પડમાં
તિરાડો દેખાઈ છે. હવે તે જ્યારે તૂટીને
પીગળશે ત્યારે વિશ્વનું જળસ્તર વધવાનો
ભય છે. કેનેડાના એલ્સમેયર આઇલેન્ડના
ઉત્તરમાં સ્થિત બરફના સદીઓ જૂના
પડમાં મે 2020માં ધ પોલીનીયા દેખાયો
હતો. આનો અર્થ એમ થાય કે તેમા મોટો

છેદ કે ખુલ્લા પાણીના સંકેત મળ્યા હતા.
તેના અંગે તાજેતરમાં જ જિયોફિઝિકલ
રિસર્ચ લેટર્સમાં અભ્યાસ પ્રકાશિત કરાયો
હતો. તેના સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે
1988 અને 2004માં પણ ધ પોલીનીયા
દેખાયો હતો. યુનિવર્સિટી ઓફ ટોરંટો
મિસિસાગુઆના આર્કટિક રિસર્ચર કેન્ટ
મૂરે જણાવ્યું હતું કે એલ્સમેર આઇલેન્ડના
ઉત્તરમાં બરફનું પડ એટલું મોટું છે કે
તેમા આ પ્રકારના મોટા ખાડાની અસર
ન થઈ શકે, તેને તોડવું અશક્ય છે. પણ
આ પહેલા આ વિસ્તારમાં ક્યારેય આટલો
મોટો ખાડો દેખાયો ન હતો.

લંડન સાયન્સ મ્યૂઝિયમમાં
અદાણી ગ્રીન એનર્જી ગેલેરી
શરૂ કરવાની જાહેરાત

ન્યૂયોર્ક
લંડનના સાયન્સ મ્યૂઝિયમમાં અદાણી ગ્રીન એનર્જી
ગેલેરી શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ ગેલેરી શરૂ
કરવાની જાહેરાત બ્રિટિશ પીએમ બોરિસ જોનસનની
હાજરીમાં કરાઈ હતી. ગૌતમ અદાણીએ આ દરમિયાન
જોનસન સાથે મહત્ત્વની ચર્ચા કરી હતી. બ્રિટન ખાતે
સરકાર દ્વારા સાયન્સ મ્યૂઝિયમે યોજાયેલી ગ્લોબલ
ઈન્વેસ્ટર્સ સમિટમાં ભારતીય ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ
અદાણીએ હાજરી આપી હતી. આ સમિટમાં તેમણે
જણાવ્યું કે, ગ્લોબલ વોર્નિંગ અને ક્લાઈમેટ ચેન્જ અંગે
જે નીતિઓ નક્કી કરવામાં આવે તે ન્યાયી અને વ્યવહારુ
હોવી જોઈએ.
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અમદાવાદ ખાતે સ્માર્ટસિટી સહિતના આદિવાસી ન હોવા છતાં સુથારને
મંત્રી બનાવી દેતા સાંસદનો મોરચો
રૂપિયા ૮૦૦ કરોડના પ્રોજેકટ સ્થગિત
વિકાસ કામ�ો માટે ક�ોન્ટ્રાકટર�ોને 245 કર�ોડની રકમ ચૂકવવાના બાકી

અમદાવાદ
વર્ષ-૨૦૨૦-૨૧માં
કોરોના
મહામારીના કારણે અમદાવાદ શહેરમાં
સ્માર્ટ સિટી સહિતના ૮૦૦ કરોડના
પ્રોજેકટ સ્થગિત કરવાની મ્યુનિસિપલ
તંત્રને ફરજ પડી હતી.દોઢ વર્ષથી વધુના
સમયમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં પુરા
થયેલા વિકાસ કામો માટે કોન્ટ્રાકટરોને
મ્યુનિ. તંત્રે રુપિયા ૨૪૫ કરોડ
જેટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે.આ
પરિસ્થિતિમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
દ્વારા નવા વર્ષના બજેટની તૈયારીનો

ધમધમાટ શરુ કરવામાં આવ્યો છે.ટેકસ
વિભાગને કર દરખાસ્ત તૈયાર કરવા
સુચના આપવામાં આવી છે.મ્યુનિ.ના
તમામ વિભાગોને ૨૨ નવેમ્બર સુધીમાં
આવક અને ખર્ચના સુધારેલા અંદાજો
બજેટ વિભાગને મોકલવા તાકીદ
કરવામાં આવી છે.
૧૨ ઓકટોબરે મ્યુનિ.ના નાણાં
વિભાગે વર્ષ-૨૦૨૨-૨૩નું નવુ
બજેટ તૈયાર કરવા અંગે સરકયુલર
કર્યો છે.મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની
આવકનું મુખ્ય સ્તોત્ર મિલ્કતવેરા

પાટીદારોના પ્રશ્ન નહીં
ઉકેલાય તો રાજ્યમાં
ફરી આંદોલન ધમધમશે
અમદાવાદ

રાજ્યમાં પાટીદાર આંદોલનકારીઓ ફરી એક
વાર સક્રિય થયા છે. આંદોલનકારીઓ સરકારને
ચિમકી આપી છેકે, અનામત આંદોલન મુદ્દે
પાટીદારોના પ્રશ્નો નહી ઉકેલાય તો રાજ્યમાં
ફરી આંદોલન ધમધમશે. પાસના નેતાઓએ
મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને પ્રશ્નો ઉકેલવા માંગણી
કરી છે. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતીએ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખી માંગ કરી છેેકે,
અનામત આંદોલન વખતે પોલીસ ગોળીબારમાં
મૃત્યુ પામેલા પાટીદાર યુવાઓને સરકારી નોકરી
આપવાનુ વચન અપાયુ હતું જે સરકારે હજુ સુધી
પાળ્યુ નથી.

સહિતના તમામ ટેકસની આવક છે.આ
કારણથી ટેકસ વિભાગને છેલ્લા ત્રણ
વર્ષમાં ખરેખર થયેલી ટેકસની આવક
ઉપરાંત થયેલી વસુલાતની વિગતો
મોકલી આપવા ઉપરાંત પાછલા વર્ષની
બાકી, વર્તમાન વર્ષની ડીમાન્ડ તથા
કેટલી રકમ રીફંડ પેટે કરદાતાઓને
આપવામાં આવી તે તમામ વિગતો
બજેટ વિભાગને મોકલવી પડશે.
ઉપરાંત નવા વર્ષ માટે કર દરખાસ્ત
તૈયાર કરી સક્ષમ સત્તાની મંજુરી
મેળવવી પડશે.
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અમદાવાદ
ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં રાજ્ય
કક્ષાના
આરોગ્યમંત્રી
નિમિષા
સુથારના આદિવાસીના પ્રમાણપત્રને
લઇને વિવાદ ઉઠયો છે. ખુદ
ભાજપના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ
જ મંત્રી નિમિષા સુથાર સામે મોરચો
માંડયો છે. તેમણે ભાજપ પક્ષ પર
આરોપ મૂક્યો છે કે, નિમિષા સુથાર
આદિવાસી નથી પણ તેમની પાસે
આદિવાસીનુ સર્ટીફિકેટ છે એટલે
ભાજપે તેમને મંત્રી બનાવી દીધા છે.
સાંસદ મનસુખ વસાવાએ એવો
આક્ષેપ કર્યો છેકે, આદિવાસીઓ
વર્ષોથી દેવી દેવતાને પુજતા આવ્યા
છે. પણ હું હિન્દુ ધર્મના ઠેકેદારોને

વેરાવળમાં વીજ કરંટથી ડાયનિંગ
હોલનાં 3 કર્મચારીના કરૂણ મોત

લાઇટીંગ બ�ોર્ડને રીપેરીંગ કરતી વખતે વીજ લાઇનને અડી જતા કરૂણાંતિકા
વેરાવળ
બુધવારે વેરાવળમાં બસ સ્ટેશન રોડ પર
રબારીવાડાના નાકે આવેલા સ્વાગત ડાયનિંગ
હોલના લાઇટીંગ બોર્ડમાં ખામી સર્જાય હોવાથી
રીપેરીંગ કરવા માટે આજે બપોરે ૪ વાગ્યાના
અરસામાં કર્મચારીઓ હીરાલાલ મગનલાલ
સીના (મૂળ ઉદયપુર), મહેશ શામજી પરમાર
(રહે. વાંદરવડ, તા. માળિયા હાટીના) અને
વિવેક મહેરબાનસંગ સીના (મુળ વસંગાબાદ)
અગાસી પર ચડયા હતા. તેઓ લોખંડનું વિશાળ
લાઇટીંગ બોર્ડ કાઢીને અગાસી તરફ ખેંચતા

હતા ત્યારે થોડે દૂરથી પસાર થતાં ૧૧ કે.વી.ના
જીવંત વીજ વાયરને અડકી ગયું હતું.
પરિણામે લાઇટીંગ બોર્ડ પકડીને ઉપર
ચડાવતા ત્રણેય કર્મચારી યુવાનોને જોરદાર
વીજકરંટ લાગતા ત્યા જ તરફડીયા મારીને ઢળી
પડયા હતા. અને કરૂણ મોત નિપજ્યાં હતા.
જે ઘટનાની જાણ થતાં વીજ તંત્રની ટીમ દોડી
આવી હતી અને વીજ પુરવઠો બંધ કર્યો હતો.
બાદમાં પોલીસ ટીમે ત્રણેય યુવાનોના મૃતદેહ
પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડીને તપાસનો ધમધમાટ
ચાલુ કર્યો હતો.

કહેવા માંગુ છુ કે, આદિવાસીઓને
દિલથી સ્વિકારજો. આજે ગુજરાતમાં
આદિવાસીઓના ખોટા પ્રમાણપત્ર લઇને
ફરનારાં સંગઠિત થઇ રહ્યા છે જયારે
સાચા આદિવાસીઓ અંદરોઅંદર લડી
રહ્યા છે. વિદેશી તાકાત અને રૂપિયાને
કારણે બધા સક્રિય બન્યા છે જેનાથી
હવે સાવધાન થવાની જરૂર છે. મોરવા
હરફના ધારાસભ્ય નિમિષા સુથારને
નવી સરકારમાં મંત્રીપદ અપાયુ છે પણ
તેમના આદિવાસીના પ્રમાણપત્રને લઇને
આદિવાસી વિસ્તારોમાં આંદોલન ચાલી
રહ્યુ છે. મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે,
નિમિષા સુથાર ભલે ભાજપમાં હોય
પણ તેમના પિતા આદિવાસી હતા કે
નહી તે ખબર નથી.

ખુલ્લી જીપ્સીમાં બેસીને
ગીરના જંગલમાં હવે
થઈ શકશે સિંહ દર્શન

અમદાવાદ
ગીર જંગલમાં દરવર્ષે લાખો પ્રવાસીઓ સિંહ
દર્શન તેમજ જંગલ સફારીની મુલાકાત માટે અહીં
આવતા હોય છે. એવામાં આ સફારી પાર્કની મજા
માણવા માટે તેઓ જે જીપ્સીમાં જતાં હોય છે, તેને
કેબિન હોવાથી સિંહ તેમજ અન્ય વન્ય પ્રાણીઓને
વ્યવસ્થિત રીતે ના જોઈ શકવાની ફરિયાદો અનેક
વખત પ્રવાસીઓ કરતા હોય છે. આજ કારણોસર
નડતરરૂપ કેબિનને દૂર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં
આવ્યો છે. જેથી હવેથી ખુલ્લી જીપ્સીમાં પ્રવાસીઓ
ફરી શકશે અને કોઈપણ જાતના ડર વિના વન્ય
પ્રાણીઓને જોવાનો લ્હાવો માણી શકેશે અને
ફોટોગ્રાફી પણ કરી શકશે.
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