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અમે�રકાના સંરક્ષણ િવભાગના અહ�વાલમાં ભારત માટ� િચંતાજનક અને ચ�કાવનારા ઘટસ્ફોટ

ચીન ભારત સાથે યુ�ની �ફરાકમ� : પે�ટાગોન
- જમીન, સમુદ્ર, અવકાશ,
હવા અને સાયબર �ેસમાં
અમે�રકામાં માટે ચીન ફરી
મુશ્કે લી વધારે તેવા સંકેત

વોિશંગ્ટન
અમે�રકાના સંરક્ષણ િવભાગ પેન્ટાગોન
દ્વારા અમે�રક� સંસદ સમક્ષ એક અહ�વાલ
રજૂ કરવામાં આવ્યો છ�. જેમાં ક�ટલાક
ચ�કાવનારા ખુલાસાઓ કરવામાં આવ્યા
છ�. પેન્ટાગોનના અહ�વાલમાં ન�ધવામાં
આવ્યું છ� ક� ભારત સાથેની વાસ્તિવક
અંક�શ હરોળ પર ચીન કોઇ મોટા યુદ્ધની
તૈયારી કરી ર�ં છ� અને તે પોતાનો અણુ
શસ્ત્ર ભંડાર પણ ઝડપભેર વધારી ર�ં
છ�. ભારતની પાસે આંતરરા�ીય સરહદ
ન�ક ચીન પોતાની પરમાણુ શિક્ત
ઝડપભેર વધારી ર�ં છ� અને તે પોતાના
અણુ શસ્ત્રોના જથ્થામાં મોટો વધારો કરી
ર�ં છ�. આ અહ�વાલમાં જણાવવામાં
આવ્યું છ� ક� એક વષર્ પહ�લા અમે�રક�
અિધકારીઓએ જે અનુમાન બાંધ્યું હતું
તેના કરતા ઘણી વધાર� ઝડપથી પોતાનો
અણુ ભંડાર વધારી ર�ં છ�.
અમે�રકાના સ઼રક્ષણ િવભાગે પોતાના
અહ�વાલમાં ભારતને લગતા ચીનના
પગલાઓ અંગે એક મોટો િહસ્સો ફાળવ્યો
છ�. પોતાના ચીનને લગતા આ અહ�વાલમાં
પેન્ટાગોને જણાવ્યું છ� ક� ચીન અમે�રકાને
હવા, જમીન, સમુદ્ર, અવકાશ અને
સાયબર સ્પેસમાં પડકાર ફ�કવા માગે
છ�. પોતાના આ અહ�વાલમાં પેન્ટાગોને
તાઇવાન અંગે ચીનની ગિતિવિધઓ અંગે
પણ િચંતા વ્યકત કરી છ�. પેન્ટાગોનનો આ
અહ�વાલ ડીસેમ્બર ૨૦૨૦ સુધી ભેગી
કરવામાં આવેલી માિહતીઓ પર આધારીત
છ� અને તેમાં આ હાલમાં કરવામાં આવેલા
હાયપરસોિનક િમસાઇલ પરીક્ષણનો
ઉલ્લેખ નથી.

સરહદ પરના જવાનો સાથે વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદીએ �દવાળી ઉજવી

ભારતે લશ્કરી ક્ષમતા િવસ્તારવી પડશે
શ્રીનગર
દર વષર્ની જેમ આ વષ� પણ
વડાપ્રધાને જવાનો સાથે દીપાવલીની
ઉજવણી કરી હતી. આ દરિમયાન
તેમણે સૌથી પહ�લા શહીદોને
શ્રદ્ધાંજિલ આપી હતી. આ પછી તેણે
�દવાળીના અવસર પર જવાનોને
મીઠાઈ પણ ખવડાવી હતી. આ
દરિમયાન વડાપ્રધાન મોદીએ ક�ં
છ� ક� હું મારી સાથે અહ� 130 કરોડ
લોકોના આશીવાર્દ લઈને આવ્યો છું.
આપણે બદલાતી દુિનયા અને
યુદ્ધના બદલાતા મોડને અનુ�પ
આપણી
લશ્કરી
ક્ષમતાઓને
ઘડવી પડશે અને વધારવી પડશે.
સરહદ, દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારો ક�

જ્યાં સામાન્ય કને�ક્ટિવટી અને
કમ્યુિનક�શન નહોતા, હવે રસ્તાઓ,
ઓ�પ્ટકલ ફાઈબર છ�. આનાથી
સેનાની તૈનાતી ક્ષમતા અને સૈિનકો
માટ�ની સુિવધાઓ વધે છ�. સ્વદ�શી

િહમાલયના ક્ષેત્રમાં ચીને ઓ�પ્ટક
ફાયબરનું �ળું પાથરી દીધું છ�

ભારત સાથેના પિશ્ચમ િહમાલયના ક્ષેત્રમાં ચીને
૨૦૨૦ના વષર્માં ભારત સાથેના સરહદી િવવાદ
વખતે જ ફાયબર ઓ�પ્ટક નેટવક� સ્થાિપત
કરી દીધું હતું જેથી આ િવસ્તારમાં ઝડપથી
સંદ�શ વ્યવહાર થઇ શક� અને િવદ�શો ચીની
લશ્કરના સંદ�શ વ્યવહારને આંતરી પણ ન શક�.
આ નેટવક�થી ચીનની ગુપ્તચરી ગિતિવિધઓ,
દ�ખર�ખ અને લશ્કરી ગિતિવિધઓ વધારવામાં
મદદ મળી છ�. એમ પેન્ટાગોનના અહ�વાલમાં
જણાવવામાં આવ્યું છ�. પેન્ટાગોનના અહ�વાલમાં
જણાવવામાં આવ્યું છ� ક� ૬ વષર્ની અંદર ચીની
અણુ શસ્ત્રોની સંખ્યા વધીને ૭૦૦ થઇ શક� છ�, જે
વષર્ ૨૦૩૦ સુધીમાં ૧૦૦૦ની ઉપર પહ�ચી જશે.

ક્ષમતાઓ િવકસાવવા માટ� તેમની
સરકારના પ્રયાસોને ર�ખાં�કત કરતા
વડાપ્રધાન મોદીએ ક�ં ક� અમે
મુખ્યત્વે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આયાત પર
િનભર્ર રહ�તા હતા. હવે પ�ર�સ્થિત
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પ�રવાર તરફથી
�ૂતન વષ��ભનંદન

બદલાઈ ગઈ છ�. શહીદ સૈિનકોને
શ્રદ્ધાંજિલ આપી મોદીએ ક�ં ક�
આપણા સૈિનકો ‘મા ભારતી’નું
‘રક્ષણ કવચ’ છ�. સિજર્કલ સ્ટ્રાઈકમાં
અહ�ની િબ્રગેડની ભૂિમકા દ�શના
દર�ક નાગ�રકને ગવર્થી ભરી દ� છ�.
આજે હું ફરી તમારી વચ્ચે
આવ્યો છું. આજે ફરી હું તમને નવી
ઉ�ર્, નવા ઉત્સાહ, નવા િવશ્વાસ
સાથે લઈ જઈશ. તમારા શૌયર્,
બિલદાન અને તપના નામે ભારતનો
દર�ક નાગ�રક તમને એ દીવાના
પ્રકાશ સાથે અનેક શુભકામનાઓ
પાઠવતો રહ�શે. આ દરિમયાન
પીએમ મોદીએ ભારત માતા ક�
જયના નારા પણ લગાવ્યા હતા.
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ક�નેડામાં મકાન િવભાગના મંત્રી સામે અનેક જટીલ પડકારો
�બન-રહે વાસી કે નેડીયનાે પર કર લાદવા તથા નાેન-કે નેડીયનાેને મકાન ખાલી કરાવવાની કાયર્વાહી જા�ુઅારીથી શરૂ થવાના સંકેતાે

ઓન્ટ��રયો
ક�નેડાના મકાન િવભાગના નવા
પ્રધાન અહ�મદ હુસેનને પોતાનો ચાજર્
સંભાળ્યાને એક સપ્તાહનો સમય થયો છ�.
તેઓને ક�ન્દ્ર સરકારના રહ�ઠાણ નીિતના
ઘડવૈયા તરીક� કામ સ�પવામાં આવ્યું છ�
અને તેમણે �પર�ખા પણ ઘડી કાઢી છ�.
તેઓ પોતાની અગ્રીમતા જણાવતા કહ�
છ� ક�, સૌથી પહ�લા તો મકાનો પુરા પડી
શકાય એટલા પ્રમાણમાં મકાનોનો પુરવઠો
હોવો �ઈએ. તેઓ સીબીસીના ધ હાઉસ
નામના કાયર્ક્રમમાં બોલી રહ્યા હતા.
તેમણે આ મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું ક�,

આપણા હાઉિસંગ ક્ષેત્ર ઉપર િવદ�શીઓનો
પ્રવેશ પ્રિતબંિધત હોવો �ઈએ અને િબનરહ�વાસી ક�નેડીયનો પર કર લાદવા તથા
નોન-ક�નેડીયનોને મકાન ખાલી કરાવવાના
કાયર્ક્રમની શ�આત �ન્યુઆરી 2022થી
કરાવવવામાં આવશે.
આ બાબતની ચોકસાઈ ક�ન્દ્ર સરકાર
રાખશે. હું માનું છું ક�, દ�શના બી�
રાજ્યોનો પણ સહકાર મળી રહ�શે.
હાલ જે મકાનો છ� તેને રીપેર કરવા તથા
સામાિજક સંસ્થો ક� જે મકાનો બાંધવામાં
મદદ કર� છ� તેમને વધુ મદદ કરવાની
સરકારની યોજના છ�. જેથી સંસ્થા વધુ

ઝડપથી મકાનો પુરા પાડી શક�.
મકાન સસ્તા હોવા �ઈએ અને તેની
ગુણવતા પણ હોવી �ઈએ. પર�તુ તેની
ચોક્કસ વ્યાખ્યા કરવી મુશ્ક�લ છ� અને
ચૂંટણીમાં ઘણી વખત આ મુદ્દો મોટાપાયે
ચચાર્તો હોય છ�. ક�ને�ડયન �રયલ એસ્ટ�ટ

“ડોટસર્ ડે”ની ઉજવણી, એકતા દોડ યો�ઈ
સ્કારબોરો
હવેથી તા. 14 ઓક્ટોબર, 2021ને
“ ડોટસર્ ડે” તરીક� ઘોિષત કરવામાં
આવશે. કારણ ક�, ઈન્ડોક�નેડા ચેમ્બર
ઓફ કોમસર્ના ભૂતપૂવર્ પ્રમુખ બે�રસ્ટર
પ્રણવ પટ�લ દ્વારા આ અંગે તાત્કાિલક
પહ�લ કરવામાં આવી છ�. સ્કારબોરો
ખાતે 31મી ઓક્ટોબર� એકતા �દવસ

િનિમત્તે 14 ઓક્ટોબરને “ડોટર ડે”
તરીક� �હ�ર કરવા માટ�નું મેમોર�ન્ડમ
સબિમટ કરવામાં આવ્યું હતુ. જેને
બે�રસ્ટર પ્રણવ પટ�લ (ભૂતપૂવર્ પ્રમુખ
ઈન્ડોક�નેડા ચેમ્બર ઓફ કોમસર્),
સાઉથઈસ્ટ એિશયન િવમેન્સ કાઉ�ન્સલ,
ગુજરાત પ�બ્લક અફ�સર્ કાઉ�ન્સલ
ઑફ ક�નેડા અને ઈન્ડોક�ને�ડયન �મન

રાઈટ્સ એસેમ્બલી દ્વારા સમથર્ન
આપવામાં આવ્યુ હતુ. એકતા �દવસે
યો�યેલા કાયર્ક્રમ દરિમયાન યુિનયન
િવલેજ, કોમન પાક�, સ્કારબોરો ખાતે
યુિન�ટ રનનું આયોજન થતા તેમાં અનેક
લોકો �ડાયા હતા. આ તમામ લોકોએ
પ્રણવ પટ�લના અિભયાનને સમથર્ન
આપી દોડમાં ભાગ લીધો હતો.

ઓન્ટ��રયોમાં ટૂંક સમયમાં લઘુતમ વેતન
પ્રિત કલાક 15 ડોલર કરવાની િહલચાલ
લઘુતમ વેતનના દરમાં વધારાે કરવાથી ઉદ્યાેગાે ઉપર �વપરીત અસર �ન��ત

ક્યૂબેક
ટોરોન્ટોના મી�ડયા અહ�વાલો પ્રમાણે ઓન્ટ��રયો
હવે ટૂંક સમયમાં લઘુતમ વેતન વધારીને પ્રિત કલાક
15 ડોલર કરશે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ડગ ફોડર્
મંગળવાર� આ િવષયની �હ�રાત કરશે અને આ
પ�રવતર્નો 1લી �ન્યુઆરીથી અમલમાં આવશે.
લઘુતમ વેતનના દર ફ�ગાવા સાથે વધતા રહ�શે અને
�ન્યુઆરીથી પ્રિત કલાક� 15 ડોલર આપવાની
શ�આત કરવામાં આવશે. હાલમાં ઓન્ટ��રયો ખાતે
લઘુતમ વેતનના દર 14.35 ડોલર પ્રિત કલાક છ�.
ઓક્ટોબર 2020 દરિમયાન આ દર 14.25 ડોલર

હતો. ઓન્ટ��રયોમાં �ન્યુઆરી 2018થી લઘુતમ
વેતનના દરમાં વધારો થયો નહોતો. પર�તુ ત્યારબાદ
11.60 ડોલર પ્રિત કલાકને બદલે વધારીને 14 ડોલર
પ્રિત કલાક કરવામાં આવ્યા હતા. 2018માં ચૂંટાયા
બાદ ફોડ� લઘુતમ વેતન અંગેનો કાયદો પડતો મુક્યો
હતો અને તેને હાલમાં આ વધારો કરવાનું યોગ્ય લાગ્યું
છ�. પ્રેિસડેન્ટ અને સીઈઓ ક�ને�ડયન ફ�ડર�શન ઓફ
ઈ�ન્ડપેન્ડેન્ટ િબઝનેસના ડેન ક�લીએ જણાવ્યું હતું ક�,
ફોડર્ની સોમવાર� ટ્વીટર ભાર� ઝાટકણી કાઢતા જણાવ્યું
હતુ ક�, લઘુતમ વેતનના દરમાં વધારો કરવાથી ઉદ્યોગો
ઉપર તેની ભાર� િવપરીત અસર થશે.

એશોિશએશન કહ� છ� ક�, આપણા દ�શમાં
મકાનોના ભાવમાં છ�લ્લા પાંચ વષર્માં
50%નો વધારો થયો છ�. રા�ીય ધોરણે
સપ્ટ�મ્બર મિહનામાં ગયા વષર્ના આ જ
સમયગાળામાં 13.9%નો વધારો થયો
હતો. ઓન્ટ��રયોના નાઇગરાના ફ્ર�ટ
બેલ્ટના રહ�વાસી પોલ વીટર�ક કહ� છ�
ક�, મકાનોના ભાવ રોક�ટની ગિતથી વધી
રહ્યા છ�. તેથી મારી પુત્રી માટ� સસ્તા
મકાન મેળવવાનું કામ મુશ્ક�લ બની ર�ં
છ�. િલબરલ પાટ�એ પાંચ પાનાની સસ્તા
મકાનોની યોજના રજુ કરી હતી. જેમાં
વચન આપવામાં આવ્યું હતું ક�, વધતી

માંગણીને પહ�ચી વળવા માટ� સરકાર
ખાસ યોજના �હ�ર કરશે. પર�તુ તે વચન
પૂ�ં થઇ શક્યું નથી. કરોડો ડોલરનો ખચર્
કરી સરકાર નવા મકાનોમાં મૂડી રોકાણ
કર� છ�. પર�તુ આ યોજનામાં રાજ્ય
અને ક�ન્દ્ર બંને સરકારોએ સાથે મળીને
કામ કરવાનું હોય છ�. ઘણી વખત બંને
સરકારોના મતભેદોને કારણે યોજનામાં
િવલંબ થાય છ�. અમે 4 િમિલયન ડોલર
આપીશું તથા મ્યુિનિસપાલ્ટીઓ અને
સામાિજક સંસ્થાઓ મકાનોના �રપે�ર�ગમાં
મદદ કર� એવી એક યોજના અમે તૈયાર
કરી છ� એમ હુસેને જણાવ્યું હતું.

5 કી.મી.નું અંતર 36 �મ�નટ
અને 30 સેક�માં પૂરું કયુ�

ક�.મી.નું
અંતર
37 િમિનટ અને
41 સેકન્ડમાં કાપ્યું
હતું. પોલોસા 5 ફ�ટ
6�ચની ઊંચાઈ અને
113 પાઉન્ડ વજન
ધરાવતો હતો. તેણે ડોક્ટરની પ્રે�ક્ટસમાંથી
િન�િત્ત લઇ 60માં વષ� દોડવાનું શ� કયુ�
હતું. તે ઇન્ટરનલ મે�ડસીનનો િવષય
ભણાવતો હતો અને એ સમયે પણ મેકિગલ
યુિનવસ�ટીમાં સારી નામના મેળવી શક્યો
હતો. 80માં વષ� પોતાના ગોઠણને આરામ
આપવા માટ� તેણે રિનંગમાંથી કામચલાઉ
બ્રેક લીધી હતી.

93 વષ�ય દોડવીર પોલાસાએ
પોતાનો જ જૂનો ર�કોડર્ તોડ્યો
ઓન્ટ��રયો
એક 93 વષ�ય રનર� તેનો પોતાનો
ક�ને�ડયન ર�કોડર્ તોડ્યો હતો. રિવવાર�
સવાર� તેણે 5 ક�.મી.નું અંતર 36 િમિનટ
અને 30 સેકન્ડમાં પૂ�ં કયુ� હતું. ક�ન્યો
પોલાસા �સ્પ્રંગ બેન્ક પાક� લંડન ખાતે
�ફિનશ લાઈન પર પહોચનારાઓમાંનો
એક હતો અને તે હ�લોવીન હો�ટન્ગ ર�સમાં
ભાગ લઇ રહ્યો હતો.
આ અગાઉ તેણે ક�ને�ડયન માસ્ટસર્
એથ્લે�ટક્સમાં પોતાના વય જૂથમાં 5
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પેટાચૂંટણી ઃ પ્રાદેશિક પક્ષોનો
દબદબો, ભાજપને લાલબત્તી
સુજ્ઞ વાચકો, વિજ્ઞાપનદાતાઓ તથા તમામ સહયોગીઓ.

કોરોના કાળમાં અનેક મુશ્કેલીઓ પ્રસાર કર્યા બાદ વિ. સવંત 2077ના અંતિમ દિવસોમાં
ઉજવાયેલો દિવાળીનો પર્વ આપના જીવનમાં વધુ સુખ અને શાંતિરૂપી પ્રકાશ લઈને આવ્યો
છે. આ સાથે જ શુક્રવારથી વિ. સવંત 2078ના નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. નવું વર્ષ
આપ સૌના જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધારનારું નીવડે, આપ તથા આપના પરિજનોનું આરોગ્ય
જળવાય અને શૈક્ષણિક, સામાજિક, રાજકીય અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રે આપ સિદ્ધિ મેળવી
અનેક સોપાનો સર કરો એવી અભ્યર્થના સાથે આપ સૌને નૂતનવર્ષાભિનંદન.

તા

જેતરમાં દેશનાં ૧૩ રાજ્યોમાં સમાવિષ્ટ
વિધાનસભાની ૨૯ બેઠકો અને ૩
રાજ્યોની લોકસભાની ૩ બેઠકોની પેટાચૂંટણી
યોજાઈ ગઈ. આ
પેટાચૂંટણીના પરિણામો
ભાજપ માટે લાલબત્તી
સમાન છે. કારણ
કે,
વિધાનસભાની
બેઠકોમાં તેલંગાણાના
અપવાદને બાદ કરતાં
અન્ય
રાજ્યોમાં
પ્રાદે
શિ
ક
પક્ષોનો
તંત્રી - પ્રકાશક
દબદબો રહ્યો છે. આ
સ્વદેશ
વખતે પ્રાદેશિક પક્ષોએ
લડેલી મોટાભાગની બેઠકો જીતી છે. તૃણમૂલ
કૉંગ્રેસ, ઈન્ડિયન નેશનલ લોકદળ, જેડીયુ,
આરજેડી, યુનાઈટેડ પીપલ્સ પાર્ટી લિબરલ
અને ઉત્તર-પૂર્વનાં પ્રાદેશિક પક્ષોએ આ વખતે
ભાજપ સામે સરળતાથી જીત મેળવી છે. જયારે
ભાજપ-કૉંગ્રેસ માટે આ પરિણામો ઝાઝો ઉત્સાહ
વધારનારા રહ્યા નથી. ભાજપે આસામમાં વટ
બતાવ્યો છે. કિન્તુ કર્ણાટક, મધ્ય પ્રદેશમાં ધાર્યાં
પરિણામ આવ્યાં નથી.
એ જ રીતે કોંગ્રેસે રાજસ્થાનનો ગઢ
સાચવ્યો છે અને હિમાચલ પ્રદેશમાં ભાજપના
કાંગરા ખેરવીને મોટો આંચકો આપ્યો છે.
પરંતુ આસામમાં કૉંગ્રેસ સાવ ધોવાઈ ગઈ છે.
કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશમાં પણ પરિણામ તેની ધારણા
પ્રમાણેનાં નથી જ. લોકસભામાં પણ કૉંગ્રેસે
મંડી બેઠક આંચકીને ભાજપને આંચકો આપ્યો
છે. લોકસભાની મંડી (હિમાચલ પ્રદેશ), દાદરા
અને નગર હવેલી તથા ખંડવા (મધ્ય પ્રદેશ)એ
ત્રણ બેઠકોની પેટાચૂંટણી હતી. ભાજપે ખંડવા
બેઠક જાળવીને આબરૂ સાચવી છે. પણ બાકીની
બે બેઠકો પર તેના ભૂંડા હાલ થયા છે. ભાજપ
એટલું આશ્ર્વાસન ચોક્કસ લઈ શકે કે મંડી અને
દાદરા નગર હવેલી એ બંને બેઠક પર જીતનારા
ઉમેદવારો પક્ષના જોરે નહીં પણ વ્યક્તિગત
તાકાતના કારણે જીત્યાં છે.
અલબત્ત હિમાચલની મંડી બેઠકનું પરિણામ
ભાજપ માટે મોટા આંચકા સમાન છે. કેમ કે
કૉંગ્રેસે આ બેઠક ભાજપ પાસેથી આંચકી
લીધી છે. ભાજપની ટિકિટ પર સળંગ બે વાર
જીતેલા રામસ્વરૂપ શર્માનાં નિધનના કારણે
ખાલી પડેલી મંડી લોકસભા બેઠક ઉપર કૉંગ્રેસે
ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિરભદ્રસિંહનાં પત્ની
પ્રતિભા સિંહને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. જેની
સામે ભાજપે કારગિલ વોરના હીરો બ્રિગેડીયર
ખુશાલચંદ ઠાકુરને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા.
ઠાકુરો અને બ્રાહ્મણોની બહુમતી ધરાવતી આ
બેઠક ઉપર બ્રિગેડિયરને જીતાડવા ભાજપના
રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જે.પી. નડ્ડાએ પોતે હવાતીયા
મારી જોયા. વિરભદ્રનાં મોતના કારણે ઊભી
થયેલી સહાનુભૂતિના કારણે પાતળી સરસાઈથી
પણ પ્રતિભા જીતી ગયાં છે અને પ્રતિભા બીજી
વાર પેટાચૂંટણી જીતીને બળુકાં સાબિત થયાં છે.
પશ્ર્ચિમ બંગાળમાં મમતાની તૃણમૂલ કૉંગ્રેસે
ચારેય બેઠકો ઉપર જીત મેળવીને વિધાનસભામાં
અને રાજ્યમાં તેની તાકાતને સાબિત કરી દીધી
છે. તૃણમૂલે જીતેલી ચાર બેઠકોમાંથી બે બેઠકો
પર તો ૧ લાખ કરતાં વધારે મતની લીડ છે.
હિમાચલમાં મંડી લોકસભાની બેઠક તો ભાજપ
હાર્યો જ છે પણ વિધાનસભાની ત્રણેય બેઠકો પણ
જીતીને કૉંગ્રેસે સોપો પાડી દીધો છે. આ ત્રણમાંથી
બે બેઠકો કૉંગ્રેસ પાસે જ હતી. જ્યારે ત્રીજી બેઠક

ભાજપ પાસે હતી. ભાજપ માટે રાજસ્થાનનાં
પરિણામ પણ આંચકાજનક છે. ભાજપ કૉંગ્રેસની
જૂથબંધીનો ફાયદો લેવામાં સાવ નિષ્ફળ સાબિત
થયો છે. વાસ્તવમાં ભાજપે ગેહલોત વર્સીસ
પાયલોટ વસુંધરા વર્સીસ પુનિયાની લડાઈની
ચિંતા વધારે કરવી જોઈએ એ આ પરિણામોનો
સંકેત છે. ભાજપને રાજસ્થાન અને હિમાચલ
પ્રદેશમાં મળ્યો એવો મોટો આંચકો કૉંગ્રેસને
આસામમાં મળ્યો છે. આસામમાં બદરૂદ્દીન
અજમલના રવાડે ચડીને છ મહિના પહેલાં
વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઈજ્જતનો કચરો
કરાવનારી કોંગ્રેસે ફરી ઈજ્જતનો કચરો કરાવ્યો
છે. આસામમાં વિધાનસભાની પાંચ બેઠકોની
પેટાચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો ધબડકો વળી ગયો છે.
આ પરિણામોએ ભાજપ રાજકીય ગણતરીઓમાં
કૉંગ્રેસથી ક્યાંય આગળ છે એ પણ ફરી સાબિત
કર્યું છે. કૉંગ્રેસે બદરૂદ્દીન અજમલ જેવા હળાહળ
મુસ્લિમ કટ્ટરવાદી સાથે જોડાણ કર્યુ, જ્યારે
ભાજપે સાહિત્યકાર ઉરખાવ ગ્વારા બ્રહ્માની
યુનાઈટેડ પીપલ્સ પાર્ટી લિબરલ સાથે જોડાણ
કર્યુ હતુ. વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપને
એ જોડાણ ફરીવખત ફળ્યું છે. ગ્વારાના કારણે
બોડો સમુદાયના મત સાગમટે ભાજપને
મળતા ભાજપનો જયજયકાર થઈ ગયો છે.
તેલંગાણામાં હુઝુરાબાદની પ્રતિષ્ઠાભરી બેઠક
ભાજપે ટીઆરએસ પાસેથી આંચકીને ચંદ્રશેખર
રાવને મોટો આંચકો આપ્યો છે. અલબત્ત તેનો
જશ ભાજપ કરતાં વધારે ઈટાલા રાજેન્દ્રને જાય
છે. છેલ્લી ચાર ટર્મથી આ બેઠક પરથી ચૂંટાતા
રાજેન્દ્ર ટીઆરએસ છોડીને ભાજપમાં સામલ
થયા હતા. આ સિવાયની બેઠકોમાં આંધ્રમાં
વાયએસઆર કૉંગ્રેસની જીત ધારણા પ્રમાણેની
છે. બિહારમાં આરજેડી અને જેડીયુ એક-એક
બેઠક જીતીને સમોવડિયાં સાબિત થયાં છે તો
હરિયાણામાં કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં રાજીનામું
આપનારા ઈન્ડિયન નેશનલ લોકદળના અભય
ચૌટાલા ધારણા પ્રમાણે પાછા જીતી ગયા છે.
કર્ણાટકમાં ભાજપ અને કૉંગ્રેસે એક-એક બેઠક
જીતી છે. મધ્યપ્રદેશમાં કૉંગ્રેસ-ભાજપ બંને
લગભગ સરખાં ઉતર્યાં છે. મહારાષ્ટ્રમાં કૉંગ્રેસે
પોતાની બેઠક જાળવી છે. જ્યારે ઉત્તર-પૂર્વના
રાજ્યોમાં પ્રાદેશિક પક્ષોનો વટ જળવાયો
છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભડકે બળતા ભાવ અને
મોંઘવારી જેવા મુ્દ્દા આ વખતે લોકોએ ધ્યાનમાં
રાખ્યા છે. કોરોનાકાળ બાદ જેમ તેમ સ્થિતિ
થાળે પડી રહી હતી ત્યાં મોદી સરકારે ઈંધણના
ભાવને નિયંત્રણમાં રાખવા કોઈ પ્રયાસ નહીં
કરતા પ્રજામાં ભારે નારજગી પ્રવર્તી રહી છે.
જરૂરિયાતની ચીજોના ભાવ પહેલાં કદી ન હોતા
એટલા વધી ગયા છે. લોકોની તકલીફો માટે
આંસુ સારવાની વાત તો છોડો પણ દિલાસાના
બે શબ્દો આપવાનો પણ આ ભાજપના નેતા પાસે
હવે સમય રહ્યો નથી.
આ માહોલમાં હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી
જયરામ ઠાકુરે પેટાચૂંટણીનાં પરિણામો બાદ
બળાપો ઠાલવી ભાજપની હાર માટે મોંઘવારીને
જવાબદાર ગણાવી દીધી. ઠાકુરે જે કંઈ કહ્યું
તેમાં સત્ય છે તેનો ઈનકાર થઈ શકે તેમ નથી.
મોંઘવારી મોટો મુદ્દો છે જ. ભક્તજનોને કદાચ
મોંઘવારી નહીં નડતી હોય પણ સામાન્ય લોકોને
મોંઘનારી નડે જ છે.
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કыનેડા ઓઇલ-ગેસના ઉÓસજ↓ન પર િનયંĦણ મુકશે : ŀડો
િવΐને 1.5 ЧડĠી સેЩàસયસ ઉæણતામાન ઘટાડવામાં મદદ કરવા કыનેડાનું મોટું વચન
ટોર×ટો
કыનેડાના વડાĬધાન જЩçટન ટુડોએ
Æલાસગો ખાતે સોમવારъ યો યેલી
કોપ-26 િશખર પЧરષદને સંબોધતા
જણાãયું હતું કы, કыનેડા તેના ઓઇલ
અને ગેસ ΤેĦના ઉÓસજ↓ન ઉપર
ભારъ િનયંĦણ મુકશે. આ અગાઉ
તેણે વચન આપતા જણાãયું હતું કы,
કыનેડા તેના ઓઇલ અને ગેસ ΤેĦના
ઉÓસજ↓ન ઉપર ભારъ િનયંĦણ મુકશે.
આ વચનને યાદ કરતા ŀડોએ

કЅં હતું કы, અમે અમારા દъશના
સૌથી મોટા ઔ˜ોિગક ΤેĦ ˛ારા
જે ઉÓસજ↓ન કરવામાં આવે છъ તેના
પર િનયંĦણ મુકЫશુ અને િવΐને
1.5 ЧડĠી સેЩàસયસ ઉæણતામાન
ઘટાડવામાં મદદ કરીશું.
અમે અમારા ઓઇલ અને ગેસ
ΤેĦ ઉપર આજે કыટલાક િનયંĦણો
મૂÄયા છъ. અને ફરી વખત અમે
ઉÓસજ↓ન ઘટાડવા સામે પગલાં
લઈશુ કы જેથી 2050 સુધીમાં નેટ

ઝેરો ઉÓસજ↓નનો લΣયાંક હાંસલ કરી
શકાય. તેમણે પોતાના 2 િમિનટના
ટૂંકા સંબોધનમાં જણાãયું હતું કы,
અમારા મુÅય ઉ˜ોગો ઓઇલ અને

ગેસના ઉÓપાદનો દъશ માટъ ભારъ
મહÓવ ધરાવે છъ, એવા સં ગોમાં આ
પગલું ભરવું અમારા માટъ સહъલું નથી.
2019માં કыનેડાના ગેસ અને ઓઇલ
ΤેĦે 191 મેગા ટન Ġીન હાઉસ ગેસ
ઉÓસજ↓ન કયુ↨ હતું. જે દъશના કЮલ
ઉÓસજ↓નના 26% થવા ય છъ.
દъશના પЧરવહન ΤેĦએ 186
મેગા ટન Ġીન હાઉસ ગેસનું
ઉÓસજ↓ન કયુ↨ હતું. ŀડોની હъરાત
બાદ સીએપીપીનાં સીઈઓ ટીમ

મેકિમલાને જણાãયું હતું કы, નેચરલ
ગેસ અને ઓઇલ એ કыનેડાના સૌથી
વધુ િનકાસ કરનારા સેકટર છъ અને
તે કыનેડાના અથ↓તંĦનો પાયો છъ. આ
બંને સેકટર દર વષ› અથ↓તંĦમાં 30
િમિલયન ડોલરનો ફાળો આપે છъ.
પેЧરસ એĠીમે×ટની મહÓવકાંΤાને
િસˇ કરવા માટъ નેચરલ ગેસ અને
ઓઇલ કыનેડાએ જેમ બને તેમ
ઓછામાં ઓછું ઉÓસજ↓ન થાય તેના
પર ભાર મુકવો પડશે.

Ĭવાસન ઉ˜ોગને વેગ આપવા એર કыનેડા પુરાવા અને િનæણાંતોના મંતãયોને
આધારъ વેЩÄસનેશન અંગે િનણ↓ય કરાશે
2022થી આંતરરા∆ીય ઉડાનો વધારશે
ટોરો×ટો
કыનેડીયનો
કોરોનાના
મહારોગચાળાના દરિમયાન જે નહોતા કરી
શÄયા તે કરવાની તક હવે તેમની પાસે
આવી રહી છъ. Ùલાઇટ Æલોબલ નામના
એક મેગેઝીનમાં ઓÄટોબર દરિમયાન
એર કыનેડાએ જણાãયું હતું કы, અમે એર
કыનેડાની સેવામાં સંÅયાબંધ નવા િવમાનો
અને શહъરોના ડાણનો ટૂંક સમયમાં
વધારો કરી રહી રΝા છીએ. જેમાં
માશ›લોના, વેિનસ, નીસ, મા×ચેçટર,
એЧડનબરો અને રъЧકઝવીક જેવા શહъરોને
વષ↓ 2022ના ઉનાળાની મોસમમાં આવરી

લેશું. અમેЧરકા-કыનેડા સરહદો ખુ·ી થતા
ફરી એક વખત કыનેડીયનો અને આજુબાજુના દъશના લોકો ર ની મ માણવા
માટъ ઉÓસુક બ×યા છъ. િવΐભરના અનેક
દъશોમાંથી Ĭવાસીઓ Ĭવાસ માટъ જુદીજુદી યોજનાઓનો અÛયાસ કરી રΝા છъ
અને યુરોપમાં જવા માટъ પણ ĺાવેલસ↓નો
સંપક↕ çથાપી રΝા છъ. જયારъ બી બાજુ
અનેક લોકોને સરકાર તરફથી મદદની
આશા છъ. એર કыનેડાની ફલાઇટોનો
વધારો થતા ટુЧરçટ કіપનીઓને પણ થોડી
રાહત થઇ છъ. Ĭવાસીઓને સારી સેવા
આપી શકાય તે માટъ ભાષા તથા અ×ય

સગવડોની તાલીમ આપવામાં આવી
રહી છъ. Ĭવાસીઓ ઓછા ખચ› પોતાની
મનપસંદ જÆયાનો Ĭવાસ કરી શકы એ
માટъ ફલાઇટ ╞બો પણ સિĝય બની
છъ. તમે 197.25 ડોલરની ĺાવેલ -20
કોડવાળી કЮપનનો ઉપયોગ કરીને ઓછા
ખચ› Ĭવાસ કરી શકો છો. સારી ભાષા
ણનારાઓની પણ ભારъ માંગ નીકળી
છъ. તમે રોઝેટાçટોનનું વાિષ↓ક સÛયપદ
મેળવી શકો છો. અહỲ 24 ĬÅયાત
ભાષાઓ જેમાં ĭы×ચ, ઈєЩÆલશ, çપેિનસ,
ઇટાિલયન અને પાનીસ ભાષા શીખી
શકો છો.

ઓžાવા
કыનેЧડયન સતામંડળોએ તમામ લોકો
માટъ કોવીડ-19નો બુçટર ડોઝ ઉપલÚધ
છъ એવી હъરાત કરી છъ. Óયારъ
રાËય અને કы×ĩના વЧરΗ આરોÆય
અિધકારીએ એક િનવેદન બહાર
પાડીને જણાãયું છъ કы, અમારી પાસે જે
આંકડાઓ છъ તે આંકડાઓ એક ચોŨસ
જૂથ િસવાય Ħી ડોઝ આપવા બાબતે
સંમત નથી. અમે વૈΦાિનક પુરાવાઓ
અને િનæણાંતોના મંતãયોના આધારъ
કોવીડ -19 વેÄસીન સબંધી િનણ↓યો
લેવાનું ચાલુ રાખીશુ.
અિધકારીએ વધુમાં કЅ હતુ કы,
હાલમાં મોટાભાગના લોકોમાં કોવીડ-

19ની સામે રΤણ આપવાની જλરત
હોય તેવું જણાતું નથી અને કыટલાક જૂથો
િસવાય કыનેડામાં અ×ય લોકોને બુçટર
ડોઝ આપવાની જλરત હોય તેવું અમને
લાગતું નથી.
કы, અમે વેЩÄસનની
અસરકારકતાનું િનરીΤણ કરી રΝા છીએ
અને અ×ય સંçથાઓ પાસેથી આંકડાઓ
ભેગા કરી રΝા છીએ કы જેથી ભિવæયમાં
તેનો ઉપયોગ કરી શકાય.આ િનવેદન
શુĝવારъ નેશનલ એડવાઈઝરી કિમટી
ઓન ઇÜયુનાઇઝેશન તરફથી બહાર
પાડવામાં આãયું હતું. જેમાં બુçટર શોટ
િવષે એક માગ↓દિશ↓કા આપવામાં આવી
છъ અને ઉѕમરલાયક કыનેડીયનોને બુçટર
ડોઝ માટъ ભલામણ કરવામાં આવી છъ.
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િબલોદરા
હÓયા
કы
સ
માં
44ને
10
Ĭમોટસ↓ વષ↓, 15ને આ વન કыદની સ

çટિલ↨ગ બાયોટъક તેમજ તેના
સામે આઈટી િવભાગે કыસ દાખલ કયђ↓
સાંડેસરા ુપના વદેશી બકાેમાં 50થી વધુ ખાતા અને ઘણી સંપ
વડોદરા
આવકવેરા િવભાગે çટલગ બાયોટъક
િલિમટъડ અને તેના Ĭમોટસ↓ નીિતન
સાંડેસરા અને ચેતન સાંડેસરા સામે
Úલેક મની એ×ડ ઈÜપોિઝશન ઓફ
ટъÄસ એÄટ ૨૦૧૫ (ફોરъન ઈ×કમ
એ×ડ એસેÎસ) હъઠળ કыસ દાખલ કયђ↓
છъ . ભારતીય બ′કો સાથે રૃ.૮,૧૦૦
કરોડની છъતરિપંડી કરીને સાંડેસરા
પЧરવાર ભારતમાંથી ફરાર થઇ ગયો છъ
અને આલબેનીયા તથા નાઇિજરાયાએ

તેઓને આĴય આØયો હોવાનું ણવા
મળъ છъ.
çટલગ બાયોટъક જૂથના ચાર Ĭમોટસ↓
નીિતન સાંડેસરા, ચેતન સાંડેસરા, ЧદΆી
ચેતન સાંડેસરા અને િહતેશ પટъલ
ભારતની િવિવધ બ′કોમાંથી રૃ. ૮,૧૦૦
કરોડથી વધુની લોન લઈને ફરાર થઈ
ગયા છъ અને હજુ પણ ભારતીય બ′ક
િસçટમમાં રહъલી ખામીઓનો લાભ
ઉઠાવીને તેઓ આ કыસમાંથી છટકવાના
Ĭય ો કરી રΝા છъ. જેમાં એક Ĭય

શાેધી કઢાઈ

એવો પણ કરવામાં આãયો છъ કы તેઓ
રૃ.૮,૧૦૦ કરોડની બાકЫ લોન સામે
વન ટાઇમ સેટલમે×ટ યોજના અંતગ↓ત
રૃ.૨,૬૩૮ કરોડ ચુકવવા તૈયાર છъ
અને આ માટъ તેઓએ ЧડસેÜબર ૨૦૨૧
સુધીની મુˆત માગી છъ. આવક વેરા
િવભાગે સાંડેસરા પЧરવારના િવદъશી
બ′કોમાં ૫૦થી વધુ ખાતાઓ અને
યુએસ,પનામા, િĮЧટશ વજનં ટાપુઓ,
બાબા↓ડોસ,નાઇ રીયા અને સેશàસમાં
ઘણી સંપિǼ શોધી કાઢી છъ

પૂવ કાઉ

લરના પુ નવઘણ ભરવાડને પણ મળી સ

ખેડા
િબલોદરા ગામે વષ↓ 2016માં બે
કોમો વŵે થયેલી િહѕસક અથડામણના
કыસમાં આજે સેશ×સ કોટ‼ પોતાનો
ચુકાદો આØયો છъ. જેમાં 59
આરોપીઓને સ ફટકારી છъ. જે પૈકЫ
44 આરોપીઓને 10 વષ↓ની અને 15
આરોપીઓને આ વન કыદની સ
ફટકારવામાં આવી છъ.
આ અંગે ĬાΆ િવગતો મુજબ, વષ↓
2016માં નЧડયાદ તાલુકાના િબલોદરા
ગામે બે જૂથો વŵે િહѕસક અથડામણ
થતાં 13 લોકો ઈ Ġçત થયા હતા.
જેમાં કыસરબેન મનુભાઈ ડાભીને

માથામાં પાઈપ ફટકારતા તેઓનું મોત
નીપËયું હતું. આ બ³−³ે કોમ વŵે
જમીન અને ચૂંટણીને લઈને તકરાર
ચાલતી હતી.
આ કыસની સુનાવણી દરિમયાન
નЧડયાદ સેશ×સ કોટ‼ આજે પોતાના
ચૂકાદામાં 59 આરોપીઓને સ
સંભળાવી હતી. જેમાં જેમાંથી 44
આરોપીઓને 10 વષ↓ની તો 15
આરોપીઓને આ વન કыદની સ
ફટકારી છъ. જે પૈકЫ પૂવ↓ કાઉЩ×સલર
ભાનુભાઈ ભરવાડના પુĦ નવઘણ
ભરવાડને પણ આ વન કыદની સ
ફટકારવામાં આવી છъ.

આણંદમાં એનઆરઆઇ માટъ વડોદરામાં કોરોના સાથે ડે×Æયુ અને
એЩØલકыશન લોЩ×ચંગ કરાયું િચકનગુિનયાના દદЪ↓ઓ પણ વÖયા

વ·ભિવ˜ાનગર
આણંદ િજ·ામા નાગЧરકોની
ફЧરયાદોનુ ÓવЧરત અને ઝડપી
િનરાકરણ થાય તે માટъ કલેÄટર મનોજ
દિΤણીના વડપણ હъઠળ મàટીપલ
ચાર એЩØલકыશન લો×ચ કરવામા
આવી છъ.જેમા વેબ Įાઉઝર, વેબ
બેઇઝ, ડેçકટોપ આધાЧરત Чરçપો×સ
મોબાઇલથી પણ ઉપયોગી નીવડી શકы
તેવી એØલીકશન તૈયાર કરવામા આવી
છъ. જેનુઅરજ ગતરોજ લો×ચỲગ કરાયુ
છъ. એØલીકыશન થકЫ િજ·ા વહીવટીતંĦ
˛ારા િવદъશ Щçથત ગુજરાતી નાગЧરકોની
સમçયા-Ĭ ોનુ દЧરયાપારના દъશોમા

બેસીને પણ િનરાકરણ થઇ શકы તે માટъ
એનઆરઆઇ સહાયક એØલીકыશન
ખુ·ી મુકવામા આવી છъ. જે અંગે
કલેÄટરની વેબસાઇટ તેમજ િનયત
કરાયેલ વેબસાઇટ ઉપર અર કરી
શકાશે. જેમા િજ·ાના િવદъશોમા
çથાયી થયેલા કы વસવાટ કરતા
નાગЧરકો માટъ ખેતી તેમજ રહъઠાણની
જમીન,
િબનખેતીની જમીન, સબ
ર çĺારની કચેરીને લગતા કыટલાક
દçતાવે ΤેĦફળ, વારસાઇ, ટાઇટલ
જેવી સમçયાઓનુ આંગળીના એક
ટъરવે િનરાકરણ આવે તેવો Ĭય
કરાયો છъ.

વડોદરા
તહъવારો વŵે ધીમી ગિતએ કાિતલ
કોરોના પગપેસારો કરી રΝો છъ.
ЧદનĬિતЧદન સતત કોરોના પોિઝЧટવ
દદЪ↓માં વધારો થતાં તંĦ પણ સાબદુ
બ×યું છъ. તો બી તરફ ડે×Æયુ અને
ચીકનગુિનયાના દદЪ↓ઓથી દવાખાના
ઉભરાતા તંĦ માટъ બેવડી આફતનો
સામનો કરવાનો વારો આãયો છъ.
કы આ વŵે આવેલા તહъવારોમાં
ખરીદી અથ› ઉમટъલી નગરજનોની
ભીડ આગામી Чદવસોમાં મહામારીને

નોતιં આપી શકы છъ. કારણકы 21
ઓÄટોબરએ
વડોદરા
શહъરમાં
કોરોના પોિઝЧટવ દદЪ↓ઓની સંÅયા
હતી. Ëયારъ હાલમાં 34 સુધી પહ℮ચી
ગઈ છъ. જે ખરъખર િચંતાની બાબત
છъ. Óયારъ નગરજનોએ પણ આ અંગે
સાવધ થવું જλરી છъ.
સોમવારъ કોરોના પોિઝЧટવ નવી છ
દદЪ↓ સામે આવી છъ. આ સાથે કોરોના
પોિઝЧટવ દદЪ↓ની સંÅયા 34 ઉપર
પહ℮ચી છъ. 33 દદЪ↓ઓની પЧરЩçથિત
સામા×ય છъ. Ëયારъ 01 દદЪ↓ વે×ટીલેટર

પર સારવાર હъઠળ છъ. આ ઉપરાંત 35
દદЪ↓ હોમŭોર×ટાઈન હъઠળ સારવાર
લઇ રΝા છъ. ધીમી ગિતએ વલેણ
કોરોનાનો ãયાપ શહъરમાં િચંતાજનક
Ĭસરી રΝો છъ. આ ઉપરાંત વડોદરા
મહાનગરપાિલકાની 180 Чટમો ˛ારા
ડોર ટુ ડોર સવ› અિભયાન હાથ ધરી
નાગЧરકોના Úલડ સેÜપલ મેળવી
ચકાસણી અિભયાન હાથ ધરવામાં
આãયું છъ. જેમાં સોમવારъ ડે×Æયુના 22
દદЪ↓ અને િચકનગુિનયાના 34 દદЪ↓
સામે આãયા છъ.
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દાનહમાં BJP સામે િશવસેનાના ĺેદુનપમાંžાથીયુવફાંતીએ
સુરતમાં પોપ-પોપ ગળી જવાથી
સો
કલાબેન ડેલકરનો ભãય િવજય ખાઈ વન ટૂંકાãયું ઝાડા-ઉàટી બાદ બાળકનું મોત
51269 જં ગી મતની લીડ સાથે દેશના પહે લા મ હલા
સાંસદ: ભાજપ ઉમેદવારને 66,766 6150 મત મ ા
વાપી
વલસાડને અડીને આવેલા સંઘĬદъશ
દા.ન.હવેલી લોકસભાની બેઠક પર
યો યેલી પેટાચૂંટણીમાં િશવસેનાના
ઉમેદવારનો 51269 મતની જંગી
લીડથી િવજય થયો હતો. મોહન
ડેલકરના અપ Óયુ બાદ ખાલી
પડેલી બેઠક પર તેમના ધમ↓પ ીએ
િશવસેનામાંથી ચૂંટણીમાં ઝંપલાãયું
હતું.
Ëયારъ
ભાજપે
ડેલકરના
એકસમયના સમથ↓ક એવા િજ.પં.
ના મા ઉપĬમુખને ЧટЧકટ આપી
મોટો દાવ ખેàયો હતો. આ ચૂંટણીમાં
ગુજરાત,
મહારા∆,
Чદàહીથી
નેતાઓની ફોજ ઉતારી છતાં ભાજપને
ભુંડી હાર મળતાં અટલ ભવન પર
શુ×યાવકાશ સ ↓યો હતો.
સેલવાસના
કરાડ
Щçથત
પોલીટъકિનક કોલેજ ખાતે મંગળવારъ
સવારъ પેટાચૂંટણીની મતગણતરી
Ĭિĝયા શλ કરાઈ હતી. Ĭથમ

રાઉ×ડમાં િશવસેનાના ઉમેદવાર
કલાબેન ડેલકરъ સરસાઈ મેળãયા
બાદ અંિતમ રાઉ×ડ સુધી આગેકвચ
રી રાખી હતી. શλઆતથી ભાજપ
િશવસેનાથી ખૂબજ પાછળ રહъતા
આગેવાનો અને કાય↓કરોમાં એકદમ
સોપો પડી ગયો હતો. મતગણતરીના
તમામ રાઉ×ડમાં કલાબેન ડેલકર
આગળ રΝા હતા. મતગણતરી Ĭિĝયા
પૂણ↓ થતાં હъર થયેલા પЧરણામમાં
કલાબેન ડેલકર (118035 મત) સામે
ભાજપના મહъશ ગાંિવત (66766
મત)નો કારમો પરાજય થયો હતો.
જયારъ ક℮Ġેસના મહъશ ધોડીને
6150 અને ભારતીય ĺાયબલ પાટЪ↓ના
ગણેશ ભૂ ડાને માĦ 1782 મત તો
નોટામાં 5537 મત પડયા હતા.ĬિતΗા
અને ખરાખરીના જંગમાં મતદારોએ
િશવસેનાના ઉમેદવાર કલાબેન
ડેલકરને ખોબેખોબે મતો આપતા
ભાજપે ભુંડી હારનો સામનો કરવો
પડયો છъ.

વલસાડ
વલસાડ રъલવે çટъશન પર બુધવારъ
મોડી રાĦે અમદાવાદથી આવેલી
ગુજરાત ŭીન ĺેનના ડી-૧૨ ના
કોચમાં એક યુવતીની ગળъ ફાંસો ખાઈ
આÓમહÓયા કરી લેતા ભારъ ચકચાર
મચી જવા પામી હતી. આ બનાવ
અંગે
.આર.પી પોલીસ મથકыથી
મળતી િવગતો મુજબ, નવસારી ભિŪ
નગર, જલારામ બાપાના મંЧદરની
બાજુમાં રહъતી ૧૯ વષЪ↓ય માનસી
શીતĬસાદ ગુΆા વડોદરાની કોલેજમાં
Ĭથમ વષ↓માં અÛયાસ કરતી હતી
અને સાથે એક સામાિજક સંçથામાં
ફરજ બ વતી હતી. 5 Чદવસ અગાઉ
વડોદરાથી નવસારી તેના ઘરъ રહъવા
માટъ આવી હતી. અને બુધવારъ તેણે
તેની માતાને જણાãયું હતું કы, સંçથાના
કામ અથ› મરોલી ખાતે જવાનું છъ અને
એક Чદવસ Óયાં રોકાયા બાદ પરત
આવી જવાનું કЅં હતું. આ બાદ બી
Чદવસે માનસીનો તદъહ ગુજરાત
ŭીન ĺેનના ડી - ૧૨ નંબરના કોચમાં
મળી આãયો હતો.

પાેપ-પાેપથી માેત થયાનાે ડાે

સુરત
શહъરના નવાગામ િવçતારમાં રહъતા
પરĬાંિતય પЧરવારના 3 વષ↓ના માસૂમ
બાળકને ઝાડા-ઉàટી થતા સારવાર માટъ
નવી િસિવલ હોЩçપટલમાં લાવવામાં
આવતા તબીબોએ ત હъર કયђ↓
હતો. પЧરવારના મત મુજબ માસૂમ
પોપ-પોપ ફટાકડો ગળી ગયા બાદ
તેને ઝાડા-ઉàટી શλ થયા હતા. કы
તદъહનું પોçટમોટ↓મ કરનાર તબીબે
તેદહમાંથી કોઇ શંકાçપદ વçતુ
મâયાનો ઇ×કાર કયђ↓ છъ.
ડỲડોલી ન કના નવાગામની લΣમી
નારાયણ સોસાયટીમાં રહъતા અને
સુથારી કામ કરતા રાજ શમા↓ના મોટા
પુĦ શૌય↓ (ઉ.વ. 3) ને આજે સવારъ
અચાનક જ ઉàટી થતા સારવાર માટъ
નવી િસિવલ હોЩçપટલમાં લાવવામાં
આãયો હતો. જયાં તબીબોએ શૌય↓ને
ત હъર કયђ↓ હતો. તબીબ સમΤ
રાજ અને તેની પ ીએ જણાãયું હતું
કы શૌય↓ને છъ·ા Ħણેક Чદવસથી તાવ
આવતો હતો અને ઝાડા-ઉàટી થતા

રાેનાે ઇ

ારઃ સે લ FSLમાં

હતા. çથાિનક ડોÄટર પાસે શૌય↓ની
સારવાર પણ ચાલી રહી હતી
કы
આજે સવારъ અચાનક જ ઉàટી થઇ
હતી અને તે બેભાન થઇ ગયો હતો.
શૌય↓ને જયારъ ઉàટી થઇ તેમાં
પોપ-પોપ ફટાÄડો નીકâયો હતો
અને તેના કારણે જ તેની તિબયત
વધુ બગડી હોવાનું જણાવતા તબીબો
ચ℮કЫ ગયા હતા. ઘટનાની ણ થતા
ડỲડોલી પોલીસ પણ દોડી આવી
હતી. તબીબોએ શૌય↓ના તદъહનું
પોçટમોટ↓મ કયુ↓ હતું જેમાં પોપ-પોપ
ફટાÄડા સંબંિધત એક પણ વçતુ મળી
ન હતી અને Ĭાથિમક તબŨы ઝાડાઉàટીથી મોત થયાનું જણાãયું હતું.
કы તેમ છતા સેÜપલ એફએસએલમાં
મોકલાãયા છъ અને તેનો રીપોટ↓ આãયા
બાદ મોતનું સાચું કારણ ણી શકાશે.
ઉ·ેખનીય છъ કы રાજ શમા↓ મૂળ
િબહારના પટના િજ·ાનો વતની છъ
અને આઠ મિહના અગાઉ રોજગારીની
શોધમાં પ ી અને બે સંતાન સાથે
સુરત આãયો હતો.
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માણાવદર પાિલકામાં ભાજપમાં
સાળѕગપુર કΓભંજનદъવ દાદાને 1.08 ભડકો,
પાંચ સÛયના રા નામાં
લાખથી વધુ હીરાના વાઘાનો શણગાર
સારѕગપુર
િવΐ િવÅયાત સુĬિસˇ સાળѕગપુરમાં
Чદવાળીના પવ↓ િનિમǼે કાળી ચૌદશના
પાવન પવ› કΓભંજન દъવ હનુમાન
દાદાને ચાંદીના 1.08 લાખથી વધુ
હીરાજЧડત વાઘા પહъરાવવામાં આãયા
હતા. કΓભંજનદъવ હનુમાન ને
પહъરાવવામાં આવેલ આ વાઘાનું
વજન 15 Чકલો જેટલું છъ. સાથે જ
ĴીકΓભંજનદъવના મુગટમાં 7000
અને કЮіડળમાં 3000 હીરા લગાવવામાં
આãયા છъ.
સાળѕગપુર મંЧદરના
કોઠારી િવવેકસાગરદાસ çવામીની

દъખરъખ હъઠળ કરવામાં આãયું હતું.
હЧરĬકાશદાસ çવામીના જણાãયા
મુજબ, વાઘામાં ચાંદીની અંદર 1 લાખ
8 હ રથી વધુ ડાયમંડ લગાડાયા છъ.

જેતપુરનો સાડી ઉ˜ોગ
મંદીના ભ૨ડામાં : 40
ટકા એકમોને તાળાં
જેતપુર
જેતપુ૨નો એક માĦ સાડી ઉ˜ોગ મંЧદના
ભ૨ડામાં સપડાઇ ગયો છъ. ૪૦ ટકા એકમોને
તાળા લાગી ગયા છъ. અને Чદપાવલીના તહъવા૨ો
બાદ આ ઉ˜ોગને એક માસ બંધ ૨ાખવાનો
િનણ↓ય પણ એસો. લે તેવા સં ગોનું િનમા↓ણ
થવા પામેલ છъ. કાપડથી માંડી ૨ો-મટ૨ીયàસના
ભાવમાં થયેલા વધા૨ાના પગલે જેતપુરની સાડી
ઉ˜ોગને મોટો ફટકો પડતા ઉ˜ોગકા૨ોમાં
સોપો પડી જવા પામેલ છъ. અ×ય ૨ાજયોમાં
જેતપુ૨ના િĬ×ટỲગ કપડાનો ભાવ વધા૨ો મળી
શકы તેમ નથી. જે ઉ˜ોગો ચાલુ છъ તે મોટી
નુકશાની ભોગવી ૨Νા છъ.

એક વષ↓થી આ વાઘાનું કામ અમદાવાદ
અને કોલકાતામાં ચાલતું હતું. આ
વાઘા 10થી 15 વખત દાદા પાસે
લાવવામાં આãયા. જેમાં નાના–મોટા
ફ·ેરફર પણ કરવામાં આãયા હતાં. વાઘા
િવશેષ એટલા માટъ છъ કы, તેમાં 1 લાખ
8 હ રથી વધુ અમેЧરકન ડાયમંડનો
ઉપયોગ કરવામાં આãયો છъ. ઉપરાંત
વાઘામાં 200 Чરઅલ ડાયમંડ, 100
Ġામ રોЧડયમ, 200 માણેક અને 200
પ³−³ાનું જડતર છъ. આ વાઘામાં 14
Чકલો ચાંદીનો ઉપયોગ થયો છъ. આ
વાઘાનું કЮલ વજન 15 Чકલો છъ.

અમરъલીમાં 8 વષ› હીરાબ રમાં તે નો
માહોલ : દરરોજ 3થી 6 કરોડનું ટન↓ઓવર
બે વષ બાદ થમ વખત દવાળીના સમયમાં કારખાનાઅાે રાત સુધી ધમધ ાં
અમરъલી
અમરъલી િજ·ામાં અગાઉ વેિΐક મંદી અને
બાદમાં કોરોનાના કારણે સતત મંદીનો માહોલ
રΝા બાદ છъક 8 વષ↓ પછી આ વષ› ફરીથી િહરાની
Чડમા×ડ વધતા તે નો માહોલ વા મળી રΝો છъ
અને Чદવાળીના સમયમાં િહરાના કારખાનાઓ
મોડી રાત સુધી ધમધમી રΝાં છъ.
આ અંગેની િવગતો આપતા અમરъલી િજ·ા
ડાયમંડ એસોિસએશનના Ĭમુખ લલીતભાઈ
ઠુંમરъ જણાãયું કы, અમરъલી શહъર ઉપરાંત લાઠી,
દામનગર, બાબરા, સાવરકЮіડલા, વડીયા,

બગોદરા-વટામણ હાઇવે પર ગમÅવાર
અકçમાતમાં 1 જ પЧરવારના 3નાં મોત
લ બડીના પ રવારનાે બાેરસદ છાેકરી
બગોદરા
અમદાવાદ િજ·ાના બગોદરા-વટામણ
હાઇવે પર શિનવારъ મોડી રાĦે રાયપુર ગામ
પાસે સ ↓યેલા ગમÅવાર અકçમાતમાં Ħણનાં
મોત થતાં અરъરાટી ãયાપી છъ. લỲબડીનો પЧરવાર
Чદકરા માટъ છોકરી વા બોરસદ ગયો હતો. કાર
ર℮ગ સાઇડમાં પૂરઝડપે આવેલી આવી રહъલી
આઇશર ĺક સાથે ધડાકાભેર અથડાઇ હતી. જેમાં
પЧરવારના બે સÛયોનું çથળ પર જ મોત િનપËયું
હતું. Ëયારъ જે Чદકરા માટъ છોકરી વા ગયા હતા
તેનું સારવાર દરિમયાન જ Óયુ થયું હતું.
બગોદરા-વટામણ હાઇવે પર મોડી રાĦે
આઈસર ĺક અને çવીÙટ કારનો ગમÅવાર
અકçમાત થયો હતો. જેમાં કારમાં સવાર
નીલેશભાઈ દવ સોનગરા અને નટુભાઈ

ેઇ પરત અાવતા અક ાત ન

ાે

મથભાઇ સાકળીયાનું ઘટના çથળъ મોત નીપËયું
હતું. તથા પાથ↓ Чદનેશભાઇ મકવાણા, Чદનેશભાઇ
લΤમણભાઇ મકવાણા, સોનલબેન નટુભાઇ
સાકળીયાઓને ઈ થતા હોçપીટલ ખાતે
ખસેડવામાં આãયા હતા. સારવાર દરÜયાન
પાથ↓ મકવાણાનું પણ મોત નીપËયું હતું. આમ
અકçમાતમાં કЮલ Ħણનાં મોત નીપËયા હતા.
કાર અને ĺક વŵેની આ ટŨરમાં કારમાં સવાર
બે લોકોને ઈ પહ℮ચી હતી. અકçમાતની ણ
કોઠ પોલીસને થતા પી.એસ.આઈ પટъલ સહીતનો
çટાફ ઘટના çથળъ પહ℮ચી ગયો હતો. લાશનો
કÚ લઈ ધોળકા આરોÆય કы×ĩમાં પીએમ માટъ
મોકલી આપવામાં આãયા હતા. અકçમાતને
પહલે હાઇવે પર કલાકો સુધી ભારъ ĺાЧફક મ
સ ↓ઇ ગયું હતું.

રાજકોટના રъવ×યુ ઓЧફસરની નજર સામે
જ પ ી, જમાઈ, પૌĦી ગંગામાં ડૂબી ગયાં
રાજકોટ
Чદવાળીની ર ઓ માણવા
માટъ હЧર˛ારની યાĦાએ ગયેલા
રાજકોટના રъવ×યૂ ઓЧફસરના
પЧરવાર સાથે કλણાંિતકા ઘટી
હતી.મોરબી હાઉસ પાસે Ĭેસ
કોલોનીમાં રહъતા મહъસલ
ુ ી
અિધકારી
Чદિલપભાઈ
કાЧરયાએ ઘટъલી કλણાંિતક
અંગે કЅં હતું કы, તેઓ પ ી
તλલતાબેન, જમાઈ અિનલ
ગોસાઈ, પૌĦી સોનલ સિહત

જૂનાગઢ
માણાવદર પાિલકામાં Чદવાળી
ટાળъ ભાજપમાં ભડકો વા મâયો
છъ. જેમાં Ĭમુખ અને ઉપ Ĭમુખો પર
સંગીન આΤેપો કરીને 5 નગર સેવકોએ
પોતાના રા નામાં ધરી દъતા રાજકારણ
ગરમાયું છъ. ĬાΆ િવગતો મુજબ, વોડ↓
નંબર-1ના જે×તીલાલ કાલЧરયા, વોડ↓
નંબર-2ના સરોજબેન કણસાગરા, વોડ↓
નંબર-3ના Ĭશાંત વૈΐાની, વોડ↓ નંબર4ના Чદનેશભાઈ કાલЧરયા, વોડ↓ નંબર5ના કાજલબેન મારЧડયાએ ભાજપના
Ĭાથિમક સÛયપદъથી રા નામું આપી
દીધુ છъ. આટલું જ નહỲ, તેમના
રા નામાંની કોપી સોિશયલ મીЧડયામાં

હЧર˛ાર ગયેલા અને Óયાંથી
ઋિĦકыશ ગયા હતા. Ëયાં
સોમવારъ સાંજે િનલકіઠ મહાદъવ
પાસે ગંગાના Ĭવાહમાં પૌĦી
સોનલ નહાવા પડયા હતા. પણ
તેના પગમા પÔથર વાગતા તે
પડી ગયા હતા અને તે જ સમયે
અચાનક પાણીનો Ĭવાહ વધતા
સોનલ પાણીમાં તણાવા લાગી
હતી. તેને બચાવવા માટъ પ ી
તλલતાએ ગંગામાં ઝંપલાãયું
હતુ.ં પણ ભારъ Ĭવાહને કારણે

તેઓ પણ તણાવા લાગતા
જમાઈ અિનલે પણ બંનન
ે ે
બચાવવા માટъ નદીમાં ઝંપલાãયું
હતુ.ં તેઓ પણ નદીના Ĭવાહમાં
તણાયા હતા.
Чદિલપભાઈએ કЅં હતું કы,
અમે રાજકોટ ખાતે શહъર ભાજપ
અĠણીને ણ કરી મદદની
માંગ કરતા તેમણે તંĦ સાથે
સંપક↕ કરીને કાય↓વાહી કરાવી
છъ. જમાઈ અિનલ કોઠારીયા
સોલવ×ટ ખાતે રહъ છъ.

કЮіકાવાવ સિહતના િવçતારોમાં મુÅયÓવે િહરાના
કારખાનાઓ આવેલા છъ અને િજ·ામાં ખેતીવાડી
પછી સૌથી મોટો ãયવસાય છъ. છъ·ા આઠ વષ↓
બાદ આ વષ› અમરъલીની િહરા બ રમાં તે નો
માહોલ વા મળી રΝો છъ અને રોજનું 3થી
6 કરોડ જેટલું િહરાનું ĺા×ઝેÄશન છъ. વૈિΐક
માક⎯ટમાં િહરાની Чડમાંડ હોવાના કારણે આ વષ↓
િહરાબ રમાં તે છъ. કોરોના પછી Ĭથમ વખત
જ Чદવાળીના સમયે વહъલી સવારъ 6 વાÆયાથી શι
થઈને રાĦીના 8 વાÆયા સુધી િહરાના કારખાનાઓ
ધમધમતા વા મળી રΝાં છъ.

વાઇરલ થઈ રહી છъ. ભાજપ સાથે છъડો
ફાડનારા નગર સેવકોએ પાિલકાના
Ĭમુખ અને ઉપ Ĭમુખ પર આરોપ
મૂÄયો છъ કы, Ġા×ટની બાબતમાં યોÆય
માિહતી આપવામાં આવતી ના હોવાથી
તેઓએ રા નામું આØયું છъ. આટલું
જ નહỲ, માિહતી માંગતા Ĭમુખ અને
ઉપ Ĭમુખ હિથયારો સાથે ધમકાવતા
હોવાનો આΤેપ કયђ↓ છъ. તેમનો
આΤેપ છъ કы, કોરોના કાળના ખચ↓માં
įΓાચાર થયો હોવાની આશંકાથી
માિહતી માંગવામાં આવી હતી. Ëયારъ
જનરલ બોડ↓માં çĦી સÛયોની ગЧરમા
જળવાતી નહી હોવાનો પણ આΤેપ
કરવામાં આãયો છъ.

મોરબીમાં ધનતેરસે 10
કરોડનાં સોના-ચાંદીનાં
આભૂષણોનું વેચાણ
મોરબી
મોરબીની સોની બ રમાં ધનતેરસના શુભ
Чદવસે શુકનવતી સોના–ચાંદીની લોકોએ ખરીદી
માટъ પડાપડી કરી હતી અને સોની વેપારીઓને
ધનતેરસ Ùળી હોય એમ 10 કરોડનો વેપાર
થયાનો અંદાજ છъ. મોરબીમાં ગયા વષ↓ કરતા
આ વષ› કોરોનાની Щçથિત એકદમ અંકશ
Ю માં
હોવાથી લોકો Чદવાળીની ઉજવણીમાં કોઈ કસર
છોડવા માંગતા ન હોય તેમ શોિપંગ પર તૂટી પડતા
બ રો ઉભરાઈ ગઈ છъ. છъ·ા ચારъક Чદવસથી
ઉǼરોǼર કપડાં, જવેલરી, બુટ ચંપલ, હ
ઉપયોગી ચીજ વçતુઓ, રѕગોળીના કલર, મીઠાઈ,
ફરસાણ, Ùટાકડામાં ખરીદી મી રહી છъ.
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મેટાવર્સમાં ટે કન�ોલ�ોજીથી વસ્તુન�ો સ્પર્શ અને ગંધન�ો પણ અહે સાસ કરી શકાશે

મેટાવર્સ ઃ વર્ચ્યુઅલ-રિયાલિટી વિશ્વનો સમન્વય

વ

ર્ષ 2018માં હોલિવૂડની સાયન્સ ફિક્શન
ફિલ્મ રેડી પ્લેયર વન રીલિઝ થઈ હતી. આ
ફિલ્મની પટકથા વર્ષ 2047ની છે. આજે વિશ્વ
વિનાશના આરે પહોંચી ગયું છે અને માણસોના
રોજીંદા જીવનમાં મશીનનું મહત્વ જ રહી ગયુ
છે. આવા સંજોગોમાં વેડ વાત નામનો તે છોકરો
વાસ્તવિક દુનિયામાં ગેમિંગથી લઈને સ્પેશ્યલ
વીડિયો ગમ
ે રમવા સુધી તહેલકો મચાવી દે
છે. ફિલ્મમાં એક ખાસ ગમ
ે દરેક વ્યક્તિને
વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીની મદદથી નવી દુનિયા
અને નવો અવતાર લેવાની શક્તિ આપે છે. આ
ફિલ્મ તમને મેટાવર્સની દુનિયામાં લઈ જાય છે.
મેટાવર્સ એટલે કે જે દુનિયા વાસ્તવિક નથી,
પણ ટેક્નોલોજી તેને વાસ્તવિક બનાવે છે.
આ બધું વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી અને
આર્ટિફિશ્યલ રિયાલિટીના સંયોજનથી શક્ય
છે. ફેસબુકના CEO માર્ક ઝુકરબર્ગ પણ હવે
આજ દીશામાં આગળ વધવાની નેમ રાખે છે.
અનેક મહિનાઓથી ફેસબુક આમ તો વિવાદમાં
સપડાય રહ્યુ છે. 5 ઓક્ટોબર પહેલાં ફેસબુક
સાથે તેની સર્વિસ વૉટ્સએપ અને ઈન્સ્ટાગ્રામ
કલાકો સુધી ડાઉન થતા કંપનીના શેર ગગડ્યા
હતા. તાજેતરમાં જ એક પૂર્વ કર્મચારીએ
કંપનીની પોલિસી અંગે ગંભીર ખુલાસા કર્યા
હતા. ઘણાં મીડિયાએ તો ફેસબુકને ‘ફેકબુક’
તરીકે ઓળખવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. ટાઈમ
મેગેઝિને કવર પેજ પર ઝુકરબર્ગનો ચહેરા પર
‘ડિલીટ ફેસબુક’ની ટેક્સ્ટ સાથે કેન્સલ’ અથવા
‘ડિલીટ’નો સંદેશો લખેલો ફોટો પ્રસિદ્ધ કર્યો
હતો.
વ્હિસલબ્લોઅર અને ફેસબુકના પૂર્વ કર્મચારી
ફ્રાંસેસ હોર્ગને ફેસબુક અંગે એક પછી એક
ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા હતા. તેણે અમેરિકન
કોંગ્રેસમાં કહ્યું હતું કે, ચીન અને ઈરાન
દુશ્મનોની માહિતી માટે ફેસબુકનો ઉપયોગ કરે
છે. પરંતુ ફેસબુક પાસે જાસૂસી વિરુદ્ધ કામ કરતી
ટીમ ઓછી છે. આ વાત અમેરિકાની સુરક્ષા
માટે જોખમી છે. ફેસબુકે પૈસા કમાવવા માટે
લોકોની સુરક્ષા નેવે મૂકી છે. આ બધા વિવાદો
વચ્ચે આખરે ફેસબુકે નવું નામ અપનાવવાનો
નિર્ણય કર્યો છે. એક અઠવાડિયા પહેલાં જ
ફેસબુકે તેનું નામ બદલી ‘મેટા’ કરી નાખ્યું
છે. હવે નામ કેમ બદલવુ પડ્યુ તેની છણાવટ
કરવાથી કશુ નહીં મળે. પરંતુ મેટાવર્સથી
ગ્રાહકને શુ નવું મળશે તે જાણવુ જરૃરી છે.
ફેસબુક બાકી સોશિયલ મીડિયાથી વધુ
અને નવુ સોપાન સર કરવા ઈચ્છે છે. તેથી

તે નવી ટેક્નોલોજી ઉમેરવા જઈ રહ્યું છે. આ તેમાં રિયાલિટી અને વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડનો સુમેળ
ટેક્નોલોજીને મેટાવર્સ તરીકે ઓળખવામાં પહેલાં કરતાં વધારે સારો રહેશે. તેનાથી મીટીંગ,
આવે છે. કંપનીએ તેના મેટાવર્સ ડેવલપમેન્ટ આઉટિંગ, ગેમિંગ સહિતનાં અનેક કામ કરી
માટે યુરોપીય યુનિયનના 10000 લોકોને શકાશે. અલબત્ત, આ ફેરફારો કાંઈ રાતોરાત
નોકરી આપવાની જાહેરાત કરી છે. ફેસબુકના થશે નહીં. ફેસબુકના મતે મેટાવર્સ એવી વસ્તુ
CEO માર્ક ઝુકરબર્ગે જણાવ્યું હતું કે, નથી જે રાતોરાત તૈયાર થઈ જાય. મેટાવર્સ
VK (વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી)ના વર્ષમાં ડેવલપમેન્ટ માટે કેટલાક નોન પ્રોફિટ ગ્રુપ્સે
એક્સપિરિયન્સ
ડેવલપમેન્ટ
આશરે 376 કરોડ રૂપિયાનું ફંડિંગ
માટે 5 વર્ષમાં મોટાપાયે ભરતી
કર્યું છે. હવે તેને તૈયાર કરવામાં
યોજાશે. આ નોકરીની તકો
10થી 15 વર્ષનો સમય લાગી
ફ્રાન્સ, જર્મની, આયર્લેન્ડ, ઈટલી, ધવલ શુક્લ શકે છે. ફેસબુક પાસે A1 અને
નેધરલેન્ડ, પોલેન્ડ અને સ્પેન
રિયાલિટી લેબ છે. ફેસબુકની કૉર્ક
સહિતના દેશોમાં સર્જાશે. આ ભરતીમાં કંપની આયર્લેન્ડ એક રિયાલિટી લેબ છે. તેની પાસે
હાઈલી સ્પેશ્યલ એન્જિનિયર્સને તક અપાશે. ફ્રાન્સમાં એક AR (ઓગ્મેન્ટેડ રિયાલિટી)ની
ફેસબુકના CEOએ ઉમેર્યુ હતુ કે, કંપની લેબ છે. 2019માં ફેસબુકે A1 એથિકલ રિસર્ચ
સોશિયલ મીડિયાથી આગળ વધી ‘મેટાવર્સ’ સેન્ટર બનાવવા માટે મ્યુનિમની ટેક્નોલોજી
તરફ પ્રયાણ કરશે.
યુનિવર્સિટી સાથે પાર્ટનરશીપ કરી હતી.

ઓફબીટ

દુનિયાના ઉપભ�ોગતા હવે નવી સુવિધામાં Vર
હે ન્ડસેટન�ો ઉપય�ોગ કરી વર્ચ્યુઅલ એ�ન્વાયરમેન્ટમાં
ગેમિં ગ સાથે વર્ક અને ક�ોમ્યુનિકે શન પણ કરી શકશે

ફેસબુક એવી ઓનલાઈન દુનિયા તૈયાર કરી
રહી છે. જ્યાં લોકો Vર હેન્ડસેટનો ઉપયોગ
કરી વર્ચ્યુઅલ એન્વાયર્મેન્ટમાં ગેમિંગ તો કરી
જ શકશે પણ સાથે ડે ટુ ડેનાં કાર્યોમાં વર્ક અને
કમ્યુનિકેશન પણ કરી શકશે. કંપની સોશિયલ
મીડિયાથી આગળ વધી મેટાવર્સ પર કામ કરશે
અને એમ્બોડિડ ઈન્ટરનેટ પર ફોકસ કરશે.

ફેસબુક, ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટ જેવી
દિગ્ગજ ટેક કંપનીઓએ અત્યાર સુધી જે
અહેવાલો તૈયાર કર્યા છે તેના પરથી એવું
તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે, ટેક્નોલોજિકલ
એડવાન્ટેજ ઈન્ડિસ્પેન્સેબલ છે. મેટાવર્સ આ જ
કેટેગરીમાં આવે છે. આ ટેક્નોલોજીથી આપણી
સમાજ, રાજનીતિ અને સંસ્કૃતિ પર ઘણી

અસરો થશે. મેટાવર્સ વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીનું
નેક્સ્ટ લેવલ છે. હાલ VRમાં જે તમારી નજર
સમક્ષ નથી તમે તેને જોઈ શકો છો.
ફ્યુચરની ટેક્નોલોજી એકદમ પ્રો લેવલની
હશે. મેટાવર્સમાં વસ્તુનો સ્પર્શ ઉપરાંત ગંધનો
પણ અહેસાસ કરી શકાશે. ઈન્ટરનેટ આવ્યું
ત્યારે કોઈને ખબર ન હતી કે, એક દિવસ
દુનિયા બદલાઈ જશે. બસ, ફરી કંઈક આવું
જ થવા જઈ રહ્યું છે! મેટાવર્સ કોઈને કદાચ
વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીની સુધારેલી આવૃત્તિ જેવું
લાગી શકે. પરંતુ નિષ્ણાતો માને છે કે મેટાવર્સ
ઇન્ટરનેટનું ભવિષ્ય છે. મેટાવર્સ વર્ચ્યુઅલ
રિયાલિટી દ્વારા સર્જવામાં આવેલું વિશ્વ હશે.
જેમાં તમારો ડિજિટલ અવતાર કરશે અને
કમ્પ્યુટરે સર્જેલા આ વિશ્વનો અનુભવ તમે
અન્ય યૂઝર્સ સાથે કરી શકશો. ટૂંકમાં કહીએ
તો 1980ના દાયકાના ભારેખમ મોબાઇલ
ઇનસેટ્સનું સ્થાન આજે જે રીતે સ્માર્ટફોન્સ
લીધું છે એવું જ કંઈક વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી અને
પેટાવર્સ વચ્ચે થશે.
અત્યારે વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીનો વધારે
ઉપયોગ ગેમિંગ માટે કરવામાં આવે છે, પરંતુ
મેટાવર્સનો ઉપયોગ ડે ટુ ડે મીટિંગ્સ, ઓફિસ
વર્ક કોન્ફરન્સ વગેરે, ઉપરાંત ફિલ્મો જોવા માટે
અને મોજમસ્તી માટે પણ કરી શકાશે. જો કે,
હજુ સુધી મેટાવર્સની કોઈ ચોક્કસ વ્યાખ્યા થઈ
નથી. પરંતુ અનેકનું માનવુ છે કે, તેમાં તમારું
પ્રતિનિધિત્વ કરતો તમારો નવો જ અવતાર
હશે. વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીમાં પાછલાં કેટલાંક
વર્ષોમાં વ્યાપક પરિવર્તન થયું છે. તેમાં એવા
મોંઘાદાટ હેડસેટ્સ આવી ગયા છે કે વર્ચ્યુઅલ
વર્લ્ડના ગેમિંગ પ્લેયરને થ્રી-ડીમાં અન્ય
ખેલાડીઓ તેની બાજુમાં બેઠા હોય તેવો ભાસ
થાય છે.
એવું પણ બને કે, આગામી દાયકાઓમાં
સૌથી પોપ્યુલર ગેજેટ્સ ઇંડસેટ્સ જ કરશે.
હવે આ ટેકનોલૉજીનો મોટાપાયે ઉપયોગ શરૂ
થઈ રહ્યો છે. અલબત્ત, એવું નથી કે, આ
ટેક્નોલોજી ફક્ત સોશિયલ મીડિયા કે ગેમિંગમાં
જ ઉપયોગી થવાની છે. NFTમાં લોકોનો રસ
વધી રહ્યો છે. ત્યારે હવે વર્ચ્યુઅલ ઇકોનોમીને
પણ અલગ નજરે નિહાળવામાં આવી રહી છે.
5જીના આગમન સાથે ડિજિટલ વર્લ્ડ હશે અને
કનેક્ટિવિટીમાં પડતી તમામ મુશ્કેલી દૂર થઈ
જશે. મેટાવર્સના સ્વરૂપ બાબતે અનેક કલ્પના
થઈ રહી છે પરંતુ સોશિયલ હ્યુમન ઈન્ટરેક્શન
તેનું હાર્દ હશે તે નક્કી છે.
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ગુજરાતમાં એક ક્લિક અને અધિકારી થઇ જશે હાજર
પેપરલેસ સરકાર તરફ આ�ગળ વધવાન�ો નિર્ણય : એ�પ્લિકે શનનું સંપૂર્ણ અમલીકરણ 25 ડિસેમ્બરથી કરવાની નેમ

ગાંધીનગર
ઝડપી અને સરળ વહીવટની નેમ
સાથે રાજ્યની વહીવટી કાર્ય પદ્ધતિને
સંપૂર્ણપણે પેપરલેસ કરવા શનિવારથી
“ઇ-સરકાર” એપ્લિકેશન શરૂ થઇ
હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના
ડિજિટલ ઇન્ડિયાના સ્વપ્નને સાકાર
કરવા
ઇ-સરકાર
એપ્લિકેશનનો
પાઇલટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. સુશાસન
દિવસથી આ એપ્લિકેશનનો સંપૂર્ણપણે
અમલ કરવામાં આવશે અને સાયન્સ
એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગના મંત્રી જીતુ
વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું. આ એપ્લિકેશન
સચિવાલયના વિભાગો, ખાતાના વડાની
કચેરીઓ તથા કલેકટર- ડીડીઓ કચેરી

ઉપરાંત જિલ્લા-તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓ
સુધી પણ કાર્યરત થશે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ડિજિટલ
ઇન્ડિયાના સ્વપ્નને સાકાર કરવા તથા
રાજ્યમાં ઝડપી અને સરળ વહીવટની
નેમ સાથે ગુજરાતની હાલની વહીવટી
કાર્ય પદ્ધતિને સંપૂર્ણપણે પેપરલેસ કરવા
આજથી “ઇ-સરકાર” એપ્લિકેશન શરૂ
કરવા કરવાનો નિર્ણય રાજ્ય સરકારે
કર્યો હોવાનું સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી
વિભાગના મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું
છે. મંત્રી વાઘાણીએ ઇ-ગવર્નન્સ ઉપર
ભાર મુકતા જણાવ્યું કે, આજે જ્યારે
દેશ અને રાજ્યમાં સરદાર વલ્લભભાઈ
પટેલની જન્મ જયંતી નિમિત્તે એકતા

દિવસની ઉજવણી થઇ રહી છે ત્યારે
સરકારના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ
ટેકનોલોજી દ્વારા આજથી ઇ-સરકાર
એપ્લિકેશનનો પાઇલટ પ્રોજેક્ટ શરૂ
કરવામાં આવ્યો છે. ભારતના પૂર્વ
વડાપ્રધાન અટલબિહારી વાજપાઈજીની

૨૫મી ડિસેમ્બરે જન્મ જયંતિ છે અને
સુશાસન દિવસ પણ છે. તે દિવસથી આ
એપ્લિકેશનનો સંપૂર્ણપણે અમલ કરવામાં
આવશે.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલના
માર્ગદર્શન હેઠળ આ એપ્લિકેશન
સચિવાલયના વિભાગો, ખાતાના વડાની
કચેરીઓ તથા કલેકટર કચેરી ડી.ડી.ઓ.
કચેરી જેવી જિલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ
અને તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓ સુધી
પણ કાર્યરત થશે. મંત્રીએ ઉમેર્યું કે,
ઇ-સરકાર હેઠળ આરટીઆઇ અરજી
કરવી, લોક ફરિયાદ કરવી તથા મુલાકાત
માટે સમય મેળવવો જેવી નાગરિકલક્ષી
સેવાઓ પણ આવરી લેવામાં આવી છે.

આ એપ્લિકેશનમાં નાગરિકોને તેમની
કેટલીક જરૂરી વિગતો આપ્યા બાદ તેમને
યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ ફાળવવામાં
આવશે. આરટીઆઇ અંતર્ગત નિયત
ફી પણ નાગરિકો ઓનલાઇન ચૂકવણી
કરી શકશે. વધુમાં નાગરિકોને આ
એપ્લિકેશનના ઉપયોગ માટે જરૂરી
ટેક્નિકલ મદદ પણ ચેટબોટના
માધ્યમથી આપવામાં આવશે.
રાજ્યમાં
વર્ષ
૨૦૦૫થી
IWDMS નામની એપ્લિકેશન
વહીવટી કામગીરી માટે ચાલુ છે. જેમાં
હવે અદ્યતન ટેકનોલોજીનો સમન્વય
કરીને ઇ-સરકાર એપ્લિકેશન શરૂ
કરવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદ
દિવાળીની આગલી સાંજે જ
ઘાટલોડિયાના પારસમણિ એપાર્ટમેન્ટમાં
રહેતા વૃદ્ધ દંપતિની કરપીણ હત્યામાં
24 જ કલાકમાં નવો ફણગો ફૂટયો છે.
પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ લૂંટના ઈરાદે થયેલી
હત્યાની થિયરી પર તપાસ કરી રહેલી
પોલીસે જ્યારે લોહીથી લથબથ બેડરૂમ
અને ઘરમાં અન્ય જગ્યાએ ચકાસણી
કરી તો ઘરમાં પડેલા રોકડા રૂ.15,000
તથા મૃતક વિજયાલક્ષ્મીબહેને પહેરેલા
સોનાના દાગીના સહિત ઘરમાં કોઈ જ
કિંમતી વસ્તુ ગાયબ ન હોવાની હકીકત

બહાર આવી છે. પરિણામે, લૂંટનો
ઈરાદો પાર પાડવા હત્યા કરવામાં આવી
હોવાની વાતને અત્યારે તો પોલીસને કોઈ
જ પુષ્ટિ મળી નથી.
આ ઉપરાંત, પોલીસ માટે બીજો મોટો
કોયડો એ પણ છે કે, આ પારસમણિ
એપાર્ટમેન્ટ કે તેની આસપાસ ક્યાંય
કોઈ સીસીટીવી કેમેરા ઈન્સ્ટોલ થયા
નથી, હત્યાના સમયગાળાની આસપાસ
આ સ્થળનું કોઈએ અકસ્માતે પણ
મોબાઈલમાં રેર્કોિંડગ કર્યું હોવાનું ય
પોલીસ તપાસમાં મળ્યું નથી. પરિણામે,
મર્ડરનો મોટિવ નથી, હત્યારાના કોઈ

સગડ નથી, તેવી હાલતમાં ઘાટલોડિયા
પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચના 70 જેટલા
અધિકારી-કર્મચારીઓ તપાસમાં રોકાયા
હોવા છતાં હજુ સુધી અંધારામાં જ છે.
એક સગડ કે લોજિકલ થિયરી
એ છે કે, જે પ્રકારે દયાનંદભાઈ અને
વિજયાલક્ષ્મીબહેનના ગળે એક જ જીવલેણ
ઘા કરવામાં આવ્યો તે સુચવે છે કે, હત્યારા
પ્રોફેશનલ હોવા જોઈએ. અને દંપતિના
મૃત્યુનો અંદાજિત સમય જોતાં બંનેની
લગભગ એકસાથે જ હત્યા થઈ હોવાનું
જણાતું હોવાથી ઘરમાં બે હત્યારા ઘૂસ્યા
હોવાનું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.

બનાસકાંઠામાં દશ તાલુકાની 41 અમદાવાદના ઘાટલોડિયામાં ડબલ મર્ડર
ગ્રામ પંચાયતોને સ્વતંત્ર દરજ્જો લૂંટનો ઈરાદો નહીં, પોલીસ અવઢવમાં
થરાદ-દિય�ોદરની છ-છ, વાવની પાંચ પંચાયતનું વિભાજન

પાલનપુર
સરકાર દ્રારા બનાસકાંઠા જિલ્લાના
દશ તાલુકાની ૩૧ ગ્રૂપ ગ્રામ પંચાયતો
વિભાજન કરી વિવિધ ૪૧ જેટલા
ગામોને સ્વતંત્ર ગ્રામ પંચાયતોનો દરજ્જો
આપવામાં આવ્યો છે. બનાસકાંઠા
જિલ્લામાં ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી
પૂર્વે ૧૪ તાલુકા પૈકીના ૧૦ તાલુકાની
૩૧ ગ્રૂપ ગ્રામ પંચાયતોનું વિભાજન
કરી વિવિધ ૪૧ ગામોને અલગ ગ્રામ
પંચાયતોનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો
છે.જેમાં વડગામ તાલુકાની ત્રણ, થરાદ

અને દિયોદર તાલુકાની છ-છ, અમીરગઢ,
દાંતા અને સુઇગામની એક-એક, લાખણી
અને ભાભરની ત્રણ-ત્રણ, વાવ ની પાંચ
તેમજ કાંકરેજની બે મળી કુલ ૩૧ ગ્રૂપ
ગ્રામ પંચાયતોનું વિભાજન કરી આ ગ્રામ
પંચાયતો સમાવિષ્ટ ૪૧ ગામડાઓને
અલગ સ્વતંત્રત ગ્રામ પંચાયતોનો દરજ્જો
આપવામાં આવતા આઝાદીના દાયકાઓ
બાદ નાના ગામડાઓ ને અલગ ગ્રામ
પંચાયતોનો લાભ મળતા આ ગામડા
ઓનો વિકાસ થવાને લઈ લોકોમાં
આનંદની લાગણી છવાઈ છે.

કોંગ્રેસ કોઈ પણ ભોગે ‘મિસકૉલ’વાળી PR અટકવાના કેસમાં દૂતાવાસ
સત્વરે
કાર્ય
વ
ાહી
કરે
:
હાઇકોર્ટ
પાર્ટી નથી બનવા માંગતી: અમિત ચાવડા

ગાંધીનગર
ઑલ ઈન્ડિયા કૉંગ્રેસ કમિટીની
ચૂંટણીઓ જાહેર થવાની સાથે જ સમગ્ર
ભારતમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મેમ્બરશીપ
ડ્રાઈવ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.
જેના ભાગરૂપે 1 નવેમ્બરથી 31 માર્ચ,
2022 સુધી ગુજરાત કોંગ્રેસ સભ્યપદ
નોંધણી ઝૂંબેશ ચલાવવામાં અાવી રહી
છે. 31મી અોક્ટોબરે ગુજરાત કોંગ્રેસના
પ્રભારી ડૉ રઘુ શર્માએ આ સદસ્યતા
અભિયાન લૉન્ચ કર્યું હતું.
કોંગ્રેસના આ સદસ્યતા અભિયાનમાં
બે મહત્ત્વના લક્ષ્યાંકો નક્કી કરવામાં
આવ્યા છે. જે મુજબ 50 ટકા

મહિલાઓને અભિયાન થકી સદસ્ય
બનાવવામાં આવશે. આ સિવાય
મતદાર યાદીના પેજ દીઠ ઓછામાં
ઓછા એક સભ્યને કોંગ્રેસના સદસ્ય
બનાવવા તેમજ એક બૂથ પરથી
ઓછામાં ઓછા 25 સભ્યોને કોંગ્રેસના

2020માં સુધારો પામેલા
APMC એક્ટની નવી
જોગવાઇ સામે પિટિશન

અમદાવાદ
અમદાવાદ : એ.પી.એમ.સી. એક્ટમાં કેટલીક
નવી જોગવાઇઓ સામે ગુજરાત હાઇકોર્ટમં પિટિશન
કરવામાં આવી છે. જેની સુનાવણી દિવાળીની રજાઓ
બાદ હાથ ધરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. અરજદારે
રજૂઅાત કરી છે કે સુધારેલી જોગવાઇઓ પ્રમાણે પ્રમુખ
કે ઉપપ્રમુખ બે ટર્મ સુધી જ પદ પર રહી શકે છે.
ત્યારબાદ તેને પ્રમુખ કે ઉપપ્રમુખ તરીકે ચૂંટાવું હોય તો
બે ટર્મ સુધી રાહ જોવી પડે છે. આ ઉપરાંત અત્યાર
સુધી એ.પી.એમ.સી.ની મુખ્ય આવકનો સ્રોત સેસ હતો
અને હવે સેસ ઉઘરાવવાની સત્તાની પણ નાબૂદી કરાઇ
છે. તેથી જોગવાઇઓ પર સ્ટે ફરમાવવો જોઇએ.

સદસ્યો બનાવવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી
કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગે માહિતી
આપતાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રમુખ
અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસ
ભાજપની જેમ મિસકૉલ પાર્ટી નહીં
બની રહે, પરંતુ ઘરે-ઘરે પહોંચીને
સભ્યો બનાવવામાં આવશે. જેમાં
સરકારની નિષ્ફળતા ઉજાગર કરવાની
સાથે જ જન જાગરણ અભિયાન પણ
ચલાવવામાં આવશે. જેમાં આગામી
14 થી 29 નવેમ્બર સુધી મોંઘવારી,
બેરોજગારી, ભ્રષ્ટાચાર, ખેડતૂ ોના મુદ્દે
પદયાત્રા, ધરણાં, વિરોધ પ્રદર્શન જેવા
કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે.

પ�ોલીસની બેદરકારીના કારણે ક્લીયરન્સ નહ�ોતું મળ્યું

અમદાવાદ
ગાંધીનગર જિલ્લાની એક મહિલાએ
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં રિટ દ્વારા
આક્ષેપ કર્યો છે કે પોલી બેદરકારીના
કારણે ંકલીઅરન્સ સર્ટિફિકેટ ન
મળતા કેનેડાના પી.આર. (પરમેનેન્ટ
રેસિડેન્સી) મળી રહ્યા નથી. કોર્ટે આ
અંગે રિજનલ પાસપોર્ટ ઓફિસ અને
કેનેડા સિૃથત ભારતીય દૂતાવાસને 15
દિવસમાં કાર્યવાહી કરી નિર્ણય કરવા
આદેશ આપ્યો છે.
હાઇકોર્ટ સમક્ષ મહિલાની રજૂઆત
હતી કે 2016થી કેનેડામાં રહે છે અને
હવે તેને ત્યાંના પી.આર. મળે તેમ છે.

રાજસ્થાન સેવા સમિતિના ચૂંટણી
જંગમાં ગણપત ચૌધરીનો પરાજય

અમદાવાદ
રાજસ્થાન સેવા સમિતિની ચૂંટણીમાં
પી.આર. કાંકરિયાના વડપણ હેઠળની
એકતા પેનલના તમામ ૧૬ સભ્યો ચૂંટાઈ
આવ્યા છે. કુલ ૧૫૨૯ મતદારોમાાંથી
૧૨૧૮ મતદારોએ મતદાન કર્યું હતું.
બીજીતરફ માત્ર ડોનેશન આપવાની
જાહેરાત કરીને નાણાં ન આપનાર
ગણપત ચૌધરીની સંસ્કાર પેનલના
તમામ ૧૬ સભ્યોને શરમજનક પરાજય
થયો છે. ગણપત ચૌધરીને વફાદાર
ચૂંટણી અધિકારીએ પ્રોક્સીના વિવાદમાં
કેવાયસીને નામે એકતા પેનલના પ્રોક્સી

વૉટ રદ કરી દઈને તેમને પરાજિત
કરવાનો અપનાવેલો વ્યૂહ નાકામિયાબ
રહ્યો હતો.
એકતા પેનલના તમામ ઉમેદવારોને
૫૮૦થી વધુ મત મળ્યાા છે. પરાજિત
થયેલી સંસ્કાર પેનલના ઉમેદવારોને
૫૧૦થી ૫૫૦ની રેન્જમાં મત મળ્યા છે.
કુલ પડેલા ૧૨૧૮માંથી ૩૧૦થી વધુ
મત માત્ર ન્યુક્લોથ માર્કેટ સાથે સંકલાયેલા
વેપારીઓના હતા. આ વેપારીઓના મત
પી.આર. કાંકરિયાની તરફેણમાં કરવામાં
મસ્કતી કાપડ મહાજનના ગૌરાંગ ભગતે
પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

જેના માટે તેણે ગાંધીનગરના સ્થાનિક
પોલીસનું વેરિફિકેશન સર્ટિફિકેટ અને
ક્લીઅરન્સ સર્ટિફિકેટ જરૂરી છે.
તેણે જ્યારે વેરિફિકેશન માટે
પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરી હતી
ત્યારે સાસરિયાએઓ વેરિફિકેશનની
કામગીરી સામે અરજી કરી હતી.
કોઇ ક્રિમીનલ રેકોર્ડ ન હોવા છતાં
તેને વેરિફિકેશન સર્ટિ અપાયું નહોતું.
અંતે મહિલાએ હાઇકોર્ટમાં અરજી
કરી ત્યારબાદ વેરિફિકેશન સર્ટિ
અપાયું હતું. હવે ફરી પોલીસ ક્લીરન્સ
સર્ટિફિકેટ આપવામાં બેદરકારી કરી
રહી છે.

તજજ્ઞોની કમિટીના નિર્ણય
આધારે ધોરણ 1થી 5
સુધીના વર્ગ શરૂ કરાશે

અમદવાદ
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસો નહીવત છે
ત્યારે ધો.1થી પના વર્ગો શરૂ કરવા શિક્ષણ વિભાગે કવાયત
શરૂ કરી છે. જોકે, શિક્ષણ વિભાગે આ મુદ્દે તજજ્ઞોની એક
કમિટી નિમવા નક્કી કર્યુ છે. કમિટીની ભલામણ બાદ
શિક્ષણ વિભાગ આ મામલે આખરી નિર્ણય કરશે. અગાઉ
કોરોનાના લીધે જ ધો.1થી પના વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન
અપાયુ હતુ.ં હવે જો દિવાળી બાદ વર્ગ શરૂ કરવામાં ન
આવે તો ફરીથી માસ પ્રમોશન આપવુ પડે તેમ છે. રાજ્ય
શિક્ષણ વિભાગ આ વખતે માસ પ્રમોશન આપવાના મતમાં
નથી. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં જઇ
અભ્યાસ કરે તેવા શિક્ષણ વિભાગના પ્રયાસો જારી છે.

અમાયરા દસ્તુરે વન પીસમાં ફોટો શુટ કરાવ્યું

અમાયરા દસ્તુર બોલિવૂડની એવી અભિનેત્રીઓ પૈકી છેજે સોશિયલ મીડિયાનો ખૂબ
ઉપયોગ કરે છે. અમાયરા અવાર-નવાર પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર ગ્લેમરસ
ફોટોશૂટની તસવરો શેર કરતી હોય છે. અમાયરાએ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી કેટલીક
તસવીરો શેર કરી હતી. જેમાં તે બ્લેક લેધર વન પીસમાં ગ્લેમરસ પોઝ આપી રહી છે.
સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સને પણ અમાયારાનું આ હોટ ફોટોશૂટ ખૂબ પસંદ આવી રહ્યું છે.
જેના કારણે અમાયારની હોટ તસવીરોને અત્યાર સુધીમાં લાખોમાં લાઇક્સ મળ્યાં છે.
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કંગના, કરણ જોહર, એકતા
કપૂર અને અદનાન સામી
પદ્મશ્રીથી સમ્માનિત થશે

મુંબઇ : ભારત સરકારે પદ્મશ્રી પુરસ્કારોની
ઘોષણા ગયા વરસે કરી હતી. જેમાં ફિલ્મ
ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી કંગના રનૌત, એકતા કપૂર,
કરણ જોહર, અદનાન સામી અને સુરેશ
વાડેકરના નામ હતા.હવે આ એવોર્ડ
સમારંભ નવી દિલ્હીના રાષ્ટ્પતિ ભવનમાં
૮ નવેમ્બરના રોજ યોજવામાં આવશે. આ
એક સરકારી ફંકશન હોવાથી દરેક એવોર્ડ
વિજેતાઓને આમંત્રણ પત્રિકા મોકલી
આપવામાં આવી છે. આ પ્રસંગે એકતા કપૂર
સાથે તેના પિતા અને અભિનેતા જીતેન્દ્ર
સાથે રહેવાના છે. કંગના રનૌત સાથે તેના
પરિવારમાંથી કોઇ આવવાનું છે કે નહીં તેની
જાણકારી પ્રાપ્ત થઇ નથી. એવોર્ડસની જાહેરાત
પછી કંગના, કરણ અને એકતાએ પોતાની
ખુશી વિનમ્રતાથી જાહેર કરી હતી. કંગનાએ
એક વીડિયો શેર કરીને ભારત સરકારનો
આભાર માન્યો હતો. કરણ જોહર બોલીવૂડમાં
છેલ્લા ૨૩ વરસોથી સક્રિય છે તેમજ એકથી
એક ચડિયાતી ફિલ્મો આપી છે.

સોનાક્ષી સિંહા આજે પણ
પોતાને સિંગલ ગણાવે છે

મુંબઇ : સોનાક્ષી સિંહાએ ટેલિવિઝન પરના એક રિયાલિટી શોમા પોતે આજે
પણ સિંગલ હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમજ તે પોતાના મનના માણીગર પાસે શું
અપેક્ષા રાખે છે તેમ પણ તેને પુછવામાં આવ્યું હતું. સોનાક્ષીએ પોતાને
આજે પણ સિંગલ હોવાનું કહ્યું હતું. તેમજ તેણે સાથેસાથે પોતાના
શમણાંના રાજકુમારનું પણ વર્ણન કર્યુ હતું. તેણે કહ્યું હતું કે, મને
એવો પુરુષ પતિ તરીકે જોઇએ છીએ જે, ઇમાનદાર હોય, લાંબો
હોય તેમજ સાફ દિલવાલો હોય. સોનાક્ષી પોતાની સઘળી
કમાણી પોતાના પેરન્ટસને આપી દેતી હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું.
તેણે કહ્યુ હતુ કે, મારા અંગત જીવનમાં મારા માતા-પિતાનું
મહત્વ બહુ છે. સોનાક્ષીએ પોતાની કારકિર્દીની શરૃઆત
સલમાન ખાનની દબંગ ફિલ્મથી કરી હતી. આ પછી
તેણે રાઉડી રાઠોડ, દબંગ ટુ, લુટેરા, બુલેટ રાજા,
હોલીડે, તેવર, અકીરા, કલંક, ખાનદાની
શફાખાન, દબંગ ૩, મિશન મંગલ
જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે.જોકે
તે બોલીવૂડમાં પોતાનું સ્થાન
જમાવી શકી નથી.
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નેશનલ-ટે કનાેલાે�-બાેલીવુડ

FRIDAY, 05 NOVEMBER, 2021

અયાે�ામાં �દવાળી : રામ કી પૈડી ઘાટ પર લેસર લાઈ�ટ� ગનાે ઝગમગાટ
અયોધ્યામાં �દવાળીની પૂવર્ સંધ્યાએ
જ યોગી આ�દત્યનાથ સરકાર દ્વારા
ભગવાન શ્રી રામની યાદમાં ભવ્ય
�દવાળી ઉજવવામાં આવી હતી. સમગ્ર
અયોધ્યાવાસીઓ, યુપી વાસીઓ
અને દ�શવાસીઓ આ ઉજવણીમાં
�ડાયા હતા. સરયૂના ઘાટ ઉપર અને
સમગ્ર અયોધ્યામા 36 હ�ર િલટર
સરિસયાની મદદથી 12 લાખ જેટલાં
દીવા પ્રજ્વિલત કરવામાં આવ્યા હતા.
અયોધ્યામાં દીપોત્સવ સતત પાંચમા
વષ� યો�ઈ રહ્યો છ�. રામ કથા
પાક�માં િશલ્પ બ�રના ઉદ્ઘાટન
સાથે ઉજવણીની શ�આત થઈ હતી.
અયોધ્યામાં ઘાટ ઉજવણીનું મુખ્ય
સ્થળ છ�. �દવાળીની પૂવર્ સંધ્યાએ
નવ લાખ માટીના દીવાઓથી રોશની
કરાઈ હતી. નાગપુરની વાટકર
બહ�નો, ભાગ્યશ્રી અને ધનશ્રીએ
ઉદઘાટનના �દવસે રામાયણના િવિવધ
પ્રસંગોની સંગીતમય પ્રસ્તુિત રજઆત
કરી હતી. ત્યારબાદ લખનૌની ઈશા
રતન અને મીશા રતન દ્વારા કથ્થક
પ્રસ્તુિત કરવામાં આવ્યું હતું.

એક નવા પ્રકારના માલવેરને
મોબાઇલ �ડવાઈસમાં હાની કરતાં
માલવેર સાથે �ડીને નવો માલવેર
પ્રસરી રહ્યો છ�. જે મોબાઇલમાં હાની
પોહચાડવાની સાથે �ટ કરવાની પણ
ક્ષમતા ધરાવે છ�. જે મોબાઇલ પર
સંપૂણર્ િનયંત્રણ લઈ લે છ�.
કોડ એબ્સ્ટ્રેક્શનના ઉપયોગને
કારણે અને ફક્ત એપ્સ ખોલવા
માત્રથી આ માલવેર મોબાઈલમાં
એક્ટીવ થઈ �ય છ�. જે એન્ડ્રોઈડ
�ડવાઈસમાં રહ�લ એ�ન્ટ-ઇમ્યુલેશન
પ્રિક્રયાને પણ બાયપાસ કર� છ�.
જેથી તેનુ નામ AbstractEmu
રાખવામાં આવ્યું છ�. આ માલવેર
બનાવનાર હ�કરનો ટાગ�ટ આ
માલવેર એટ�ક ગ્લોબલી �ડવાઈસીસ
એટલે ક� દુિનયાના તમામ સ્માટર્ફોન
પર કરવાનો છ�.
લુકઆઉટ થ્રેટ લેબ્સે જણાવ્યું હતું
ક� તેને ક�લ 19 એન્ડ્રોઇડ એ�પ્લક�શન
મળી છ� જે યુ�ટિલટી એપ્સ અને
િસસ્ટમ ટૂલ્સ જેવા ક� પાસવડર્
મેનેજર, મની મેનેજર, એપ લોન્ચસર્

AbstractEmu માલવેર

અને ડેટા સેિવંગ એપ્સ તરીક� સેવા
આપે છ�. આ બધી એપ્લીક�શન
��ટ�ગ કાયર્ક્ષમતા ધરાવે છ�. લાઇટ
લૉન્ચર તરીક� ઓળખાતી એપ્લીક�શન
માલવેર ધરાવતી હોવાથી તેને
પ્લેસ્ટોર પરથી હટાવવામાં આવી

પરતું તે પહ�લા આ એપ્લીક�શન
10,000 થી વધુ વખત ડાઉનલોડ
થઈ ચુક� હતી.
માલવેર ધરાવતી એપ્લીક�શન મોટ�
ભાગે પ્લેસ્ટોર િસવાય અન્ય થડર્ પાટ�
સ્ટોર જેવા ક� એમેઝોન એપસ્ટોર,

અેકતા કપૂરની �દવાળી પાટ�માં �ાસર્નાે મેળાવડાે

સેમસંગ ગેલેક્ષી સ્ટોર, એપટોઈડ
અને એપીક� પ્યોર દ્વારા િવત�રત કરી
હ�કર દ્વારા ખુબ પ્રચિલત કરવામાં
આવે છ� જેથી તેઓ વધુ યુઝસર્ને
આકષ� શક�.
આવી એપ્સ યુઝસર્ની પરમીશન
િવના કોન્ટ�ક, કોલ લોગ, SMS,
GPS, ક�મેરા તથા માઈક્રોફોનના
એક્સેસ લે છ�. આ માલવેર ધરાવતી
એપ્લીક�શન સ્માટર્ �ડવાઈસના
સે�ટ�ગ્સમાં પણ ફ�રફાર કર� છ�. આ
રીતે �ડવાઈસમાં માલવેર ઇન્સ્ટોલ
થઈ �ટ થયા બાદ ફરી તેને
મૂળ�પમાં લાવવો ખુબ જ કઠીન છ�.
એન્ડ્રોઇડ �ડવાઈસ ને �ટ કરવું
અને iOS �ડવાઈસને જેલ-બ્રેક કરવું
સંપૂણર્પણે ગેરકાયદ�સર પ્રિક્રયા છ�.
જેનો મોટ�ભાગે સાયબર ક્રાઈમ કરવા
અથવા ગેરલાભ લેવા માટ� જ થાય
છ�.
@beinghumanmj

કવિયત્રી : િહના મોદી
શીષર્ક : હ�ચકો

મારા ઘર�
ઓટલે એક હ�ચકો �ણે ક� , ‘મા નો ખોળો’.
એના ખોળ� બેસી
અનેકિવધ લાગણીઓની વાત કરતી �ઉ�,
હ�ચક� ઝૂલતી �ઉ�, આકાશને િનરખતી �ઉ�.
માર� મન આકાશની છાયા
�ણે ક�, િપતાની માયા.
ક્યાર�ક હસું ...
ક્યાર�ક રડું...
પેટ છૂટી બધી વાતો ક�ં...
વાદળો સાથે ગોષ્ઠી કરતી �ઉ�,
તારાઓ સાથે સ્વજન મળ્યાનો આનંદ લેતી
�ઉ�.
આજે હ�ચકો તૂટી ગયો,
‘મા નો ખોળો’ ફરી છીનવાય ગયો!
સંક�લાઈ ગયાં એક સામટાં બધાં જ સગપણ !
અને,
હું ફરીથી થઈ ગઈ સાવ અનાથ !

દર વષર્ની જેમ આ વખતે પણ એકતા કપૂર�
�દવાળી પાટ�નું આયોજન કયુ� હતું. આ �દવાળી
પાટ�માં બોિલવૂડ અને ટીવી જગતના ઘણા પ્રખ્યાત
ચહ�રાઓ પહ�ચ્યા હતા. એકતાએ આ �દવાળી
પાટ� જુહુ �સ્થત તેના ક�ષ્ણા બંગલામાં રાખી હતી.
આ ખાસ અવસર પર એકતા કપૂર બ્લેક અને િપંક
કલરનો ભારતીય ડ્રેસ પહ�ર�લી �વા મળી હતી.
એકતા કપૂરની આ �દવાળી પાટ�માં બોિલવૂડના
સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન, �ણીતી ટીવી અિભનેત્રી
ક�રશ્મા તન્ના, મૌની રોય, ટીવી એક્ટ્રેસ ઉવર્શી
ધોળ�કયા ઉપરાંત કાિતર્ક આયર્ન અને તુષાર કપૂર�
પણ એકતા કપૂરની �દવાળી પાટ�માં હાજરી આપી
હતી. આ પાટ�ની સુંદરતા િહના ખાન હતી. પાટ�માં
િહના પહ�ચતા જ બધાની નજર તેના પર હતી.
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ગુજરાત

FRIDAY, 05 NOVEMBER, 2021

ગુજરાત રાજ્યમાં 571 પોલીસ કમ� સામે સબંધીના બે પુત્રોના દુષ્કમર્થી
િશસ્તભંગની કાયર્વાહી કરાઈ : 19 ફ�રયાદ સગીરા ગભર્વતી, પુત્રનો જન્મ
અમદાવાદ : ગ્રેડ પેના મામલે
રાજ્યમાં શ� થયેલા આંદોલન બાદ
સરકાર� પ્રશ્નોનાના િનરાકરણ માટ�
ખાસ કિમટીની રચના કરીને તમામ
પ્રશ્નોના યોગ્ય િનરાકરણની ખાતરી
આપી હતી. આ સાથે રાજ્ય પોલીસ
વડા આિશષ ભાટીયાએ સુચના આપી
હતી ક� કોઇપણ પોલીસ કમર્ચારીઓ
પ્રત્યક્ષ ક� અપ્રત્યક્ષ રીતે આંદોલન કરશે
તો કાયર્વાહી કરવામાં આવશે.
ક�ટલાંક પોલીસ કમર્ચારીઓ

સોિશયલ િમડીયા પર ગ્રેડ પે મામલે
પ્રશ્નો ઉઠાવતા હોવાનું બહાર આવ્યું
છ�. જેમાં અત્યાર સુધીમાં ક�લ 571
પોલીસ કમર્ચારીઓ પર કાયર્વાહી
થઇ છ�. તો આ સંદભર્માં થયેલી
ફ�રયાદની સંખ્યા 19 પર પહ�ચી છ�.
ગુજરાતમાં થોડા �દવસ પહ�લા પોલીસ
કમર્ચારીઓએ ગ્રેડ પેની જુની માંગણી
સંદભર્માં આંદોલન શ� કયુ� હતુ.ં �
ક� આંદોલનના ત્રણ �દવસ બાદ રાજ્ય
સરકાર� પોલીસ પ�રવાર સાથે િમટ�ગ

રાજકોટ
રાજકોટ િજલ્લા પંચાયતનાં પ્રમુખ
ભુપતભાઈ બોદરનાં બનેવી અને
એડવોક�ટ એવા જેન્તીભાઈ ઠુમ્ં મર
(ઉ.વ.૬૫)એ ત્રણેય �દવસ પહ�લા
�ફનાઈલ પી લીધા બાદ પુવર્ ડે. મેયર
અશ્વીન મોલીયા સિહત ૧૧ સામે
છ�તરપ�ડી સિહતની કલમ હ�ઠળ
ફરીયાદ ન�ધાવતા પોલીસે ગુનો દાખલ
કરી ત્રણ આરોપીને પકડી લીધા
હતાં. જયાર� પોલીસે ફરાર પૂવર્ ડે.
મેયર સિહતનાં આરોપીઓને પકડવા
તેના રહ�ણાંક મકાન અને આશ્રય
સ્થાનોએ દરોડા પાડયા હતાં. ર�યા રોડ
પરના િવમાનગરમાં રહ�તા એડવોક�ટ
જેન્તીભાઈ ઠુમ્ં મર એ ત્રણેય �દવસ
પહ�લા �ફનાઈલ ગટગટાવી લીધા
બાદ તેની ફરીયાદ પરથી બી.ડીવીઝન

પોલીસે પુવર્ ડે.મેયર અશ્વીન મોલીયા,
તેના પુત્ર િનરવ, મનસુખ પીપળીયા,
સંજય દુધાત્રા, િચરાગ પરસાણા,
જગદીશ લ�બાસીયા, ભરત તળાવીયા,
રમેશ િશગાળા, િવજય ર�યાણી, ભરત
રાદડીયા, હસમુખ ક�રાળીયા સામે
છ�તરપ�ડી, ગાળો ભાંડવી અને ધમક�
આપવા સિહતની કલમ હ�ઠળ ગુનો
દાખલ કરી 3ની અટક કરી કોટર્માં રજુ
કરતાં બે �દવસનાં �રમાન્ડ મળ્યા હતા.
રીમાન્ડ પુણર્ થતા ત્રણેયને જેલ હવાલે
કરવાનો હુકમ કય� હતો. બી� તરફ આ
ગુનામાં ફરાર અશ્વીન મોલીયા સિહતના
આરોપીઓને પકડવા માટ� બી.ડીવીઝન
પોલીસના પી.આઈ. ઔસુરા સિહતનાં
સ્ટાફ� તેના રહ�ણાંક મકાન અને આશ્રય
સ્થાનોએ દરોડા પાડયા હતા � ક� કોઈ
હાથ લાગ્યું ન હતુ.ં

કરીને તમામ પ્રશ્નોના િનરાકરણની
ખાતરી આપીને પાંચ સભ્યોની કિમટીની
રચના કરી હતી. આ સમયે રાજ્ય
પોલીસ વડા આિશષ ભાટીયાએ તમામ
પોલીસ કમ�ઓને ખાસ તાક�દ કરી
હતી ક� આંદોલનના પ્રશ્નોના િનરાકરણ
ખાતરી બાદ પોલીસ કમર્ચારીઓ �
સોિશયલ િમડીયાની મદદથી ક� અન્ય
કોઇ પણ રીતે આંદોલન ચલાવશે તો
તેમના સામે કાયદ�સરની કાયર્વાહી
કરવામાં આવશે.

રાજકોટ
મોરબી રોડ પર રહ�તા મુળ
ભાવનગરના પ�રવારની ૧૬ વષ�ય
સગીરાને પેટમાં દુખાવો થતા પ�રવાર
તેને લઇને રાજકોટ િસિવલ હો�સ્પટલના
ઇમરજન્સી વોડર્માં દાખલ કરાઈ હતી.
� ક� તબીબોને આશંકા જતા તેમણે
ચે�ક�ગ કયુ� તો ત�ણી ગભર્વતી હોવાનું
સામે આવ્યું હતું. આ �ણ પ�રવારને
કરાતા પ�રવાર પણ થોડા સમય
માટ� અચંિબત થઇ ગયો હતો. � ક�
સગીરાને તત્કાલ �ડિલવરી કરાવવી પડે

તેમ હોવાથી તત્કાલ �ડિલવરી કરાવી
હતી. ત�ણીએ બાળકને જન્મ આપ્યો
હતો. ઘટના બાદ સગીરાએ જણાવ્યું
ક�, ગત્ત માચર્ દરિમયાન તે પોતાના
પોરબંદર ખાતે સંબંિધના ઘર� ગઇ હતી.
અહ� મિહલાના પ�રિચતના પુત્રએ
સગીરા પર વાર�વાર દુષ્કમર્ આચયુ�
હતું. � ક� સગીરાએ બાદમાં જણાવ્યું
ક�, સંબંધીના બે પુત્રો છ� બંન્નેએ વાર�વાર
તેના પર દુષ્કમર્ આચયુ� હતું. સગીરાના
િપતા ઇમેટ�શન જ્વેલરીના કારખાનામાં
કામ કર� છ�.

રાજકોટમાં પૂવર્ ડે.મેયર અને ગુજરાતનાં િસનેમા ઉદ્યોગમાં �દવાળીએ
વક�લના આશ્રય સ્થાને દરોડા રોનક, નવી �ફલ્મો �રલીઝ થતાં ઉત્સાહ
સરકારે 100 ટકા ક્ષમતાની છૂટ અાપી છતાં અસર નથી, મહારા�માં થીયેટરાે ખુ�ા
રાજકોટ
કોરોના કાળનાં આશર� પોણા બે વષર્થી આિથર્ક સંકટનો
સામનો કરી રહ�લા સૌરા� - ગુજરાતનાં િસનેમા ઉધોગમાં
અંતે આ �દવાળીએ ફરી રોનક �વા મળી રહી છ�. કોરોના
કાળમાં આિથર્ક બોજને કારણે પ૦ ટકા િસનેમાને તાળા
મારી દ�વામાં આવ્યા છ� હવે આ �દવાળીનાં તહ�વારો
પર નવા િહન્દી �ફલ્મો �રલીઝ થઈ રહયા હોય િસનેમા
ઉધોગ ફરી ધમધમશે તેવી નવા વષર્માં સંચાલકો આશા
સેવી રહયા છ�. રાજય સરકાર� િસનેમામાં હવે ૧૦૦ ટકા
ક્ષમતાએ ચલાવવાની છૂટ આપી દીધી છ� પર�તુ તેની કોઈ
અસર િસનેમા ઉધોગ પર �વા મળી રહી નથી કારણ ક�
૬૦ ટકા ક્ષમતાએ િસનેમા ચલાવવાની છૂટ હતી ત્યાર� પણ
માત્ર રપ થી ૩૦ ટકા સીટો જ ભરાતી હતી. રાજકોટમાં
બે િસંગલ સ્ક્ર�ન િસનેમા અને ત્રણ મલ્ટીપ્લેકસ થીયેટરો
હાલ ચાલે છ�. ગુજરાતનાં િસનેમા ઉધોગ સાથે દાયકાઓથી
સંકળાયેલા સંચાલકોએ જણાંવ્યુ હતું ક� કોરોના કાળમાં ખોટ

સહન કરીને િસનેમાઓ ચાલુ રાખ્યા છ� ક�ટલાક સ્ટાફને
છૂટો કરાયો તો ક�ટલાક ખચાર્માં કાપ મુક�ને મહામહ�નતે
િસનેમા - મલ્ટીપ્લેકસ થીયેટરો ચાલુ રખાયા છ�. સરકાર
તરફથી કોઈ ખાસ સહાય પેક�જ મળ્યુ નથી. દરિમયાન
હવે મહારા�માં ગત તા. રર મી ઓકટોબરથી િસનેમાં
ખોલવા છૂટ સરકાર� આપી દ�તા તેની અસર િસનેમા ઉધોગ
પર �વા મળી રહી છ�

ક�નેડા જવાનું કહી પિત ઘર છોડીને જતો સી પ્લેન 365માંથી 250 �દવસથી
વધુ
બં
ધ
:
શ�
થવા
સામે
પ્રશ્નાથર્
રહ્યો, સાસ�રયાએ પ�રિણતાને કાઢી મૂક�

અમદાવાદ
નરોડામાં રહ�તી પ�રિણતાએ
�દલ્હીમાં બી� વખત લગ્ન કયાર્
હતા. લગ્નના બે મિહના સુધી સારી
રીતે રાખવામાં આવ્યા બાદ તારા
મોબાઇલમાં કોઇક ત્રાિહત વ્ય�કતને
ફોટા છ� તેવી શંકા સેવીને સાસ�રયા
દ્વારા તેને માનિસક શા�રરીક ત્રાસ
આપતા હતા. વષર્ પહ�લા પિત
મિહલાને છોડીને જતા રહ�તા
સાસરીયાએ મિહલાને માર મારીને
કાઢી મૂક� હતી.
નવા નરોડામાં િનકોલ રોડ ઉપર
શ્રીનાથ પાટ� પ્લોટ પાસે નંદનબાગ

સોસાયટીમાં
રહ�તા
�ચીબહ�ન
અંક�રભાઇ ગુપ્તા (ઉ.વ.૨૪)એ િનકોલ
પોલીસ સ્ટ�શનમાં �દલ્હી ખાતે રહ�તા
પિત અંક�રભાઇ સુભાષભાઇ ગુપ્તા
સિહત સાસરીના ચાર સભ્યો સામે
ફ�રયાદ ન�ધાવી છ� ક� મિહલાના
બી� લગ્ન વષર્ પહ�લા સમાજના
�રિત �રવાજ મુજબ કરવામાં આવ્યા
હતા, લગ્ન સમયે ફ�રયાદીના માતાએ
રોકડા �ા. ૨૦ લાખ અને સોના
ચાંદીના દાગીના પણ આપ્યા હતા
બે મિહના સુધી સાસરીપક્ષના લોકો
સારી રીતે રાખતા હતા. ત્યારબાદ
પિત ક�નેડા ખાતે અભ્યાસ માટ� ગયા

ગુજરાતમાંથી એક વષર્માં
રોડ ઉપર પડેલા ખાડાથી
૮૮ વ્યિક્તના �ત્યુ થયા

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ભાગ્યે જ કોઇ વાહનચાલક હશે જેને રોડ
પરના ખાડાથી પર�શાનીનો સામનો કરવો પડયો ન હોય. રોડ
પરના ખાડા �ત્યુનું પણ કારણ બની રહ્યા છ�. ગુજરાતમાંથી
એક વષર્માં રોડ પરના ખાડાથી ૮૮ વ્યિક્તના �ત્યુ થયા
છ�. એ�ક્સડેન્ટલ ડેથ્સ એન્ડ સુસાઇડ ઇન ઇ�ન્ડયાના વષર્
૨૦૨૦ના અહ�વાલ અનુસાર સમગ્ર દ�શમાં એક વષર્માં ક�લ
૬૯૯ વ્યિક્તના રોડ પરના ખાડામાં પડવાથી �ત્યુ થયા છ�.
સમગ્ર દ�શમાં રોડ પરના ખાડામાં પડવાથી સૌથી વધુ �ત્યુ
થયા હોય તેમાં રાજસ્થાન ૧૬૯ સાથે મોખર�, મહારા�
૧૩૦ સાથે બી�, ગુજરાત ત્રી�, ઉત્તર પ્રદ�શ ૮૪ સાથે
ચોથા અને મધ્ય પ્રદ�શ ૭૮ સાથે પાંચમાં સ્થાને છ�. ે

હતા. જ્યાં તેમને એક ગલર્ફ્ર�ન્ડ હતી
છતાં સાસરીયા તારા મોબાઇલમાં
કોઇક ત્રાિહત વ્યિક્તના ફોટા છ� તેવી
શંકા સેવીને પ�રણીતાને ત્રાસ આપીને
છૂટાછોેડા આપી દ� તેમ કહીને દબાણ
કરતા હતા. સાસુ ઘરકામ બાબતે
તકરાર કરીને મારઝૂડ કરતા હોવાના
આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છ�.
�દયર ક�નેડા લઇ જવાનું કહીને
�ા. પાંચ લાખની માંગતા હતા. ગયા
વષ� ક�નેડા જવાનું કહી પિત મિહલાને
છોડીને જતા રહ્યા હતા ત્યારબાદ
સાસરીયાઓએ મિહલાને પહ�ર� કપડે
કાઢી મૂક� હતી.

બરાબર અેક વષર્ અગાઉ સી �ેનનાે પ્રારં ભ કરાયાે હતાે

અમદાવાદ
આજથી બરાબર એક વષર્ અગાઉ
એટલે ક� ૩૧ ઓક્ટોબરના વડાપ્રધાન
નર�ન્દ્ર મોદી દ્વારા અમદાવાદના
સાબરમતી �રવરફ્રન્ટથી ક�વ�ડયામાં
સ્ટ�ચ્યુ ઓફ યુિનટી સુધી મહ�વકાંક્ષી
સી પ્લેન પ્રોજેક્ટનો પ્રાર�ભ કરવામાં
આવ્યો હતો. �ક�, સી પ્લેન સિવર્સ
૩૬૫માંથી ૨૫૦થી વધુ �દવસ બંધ
રહી છ�. આ ઉપરાંત ૯ એિપ્રલથી
સી પ્લેનનું એરક્રાફ્ટ મા�લ્દવ્સ પરત
મોકલી દ�વાયું છ� અને ત્યારથી તે
પરત પણ ફયુ� નથી. સી પ્લેન સિવર્સ
હવે શ� થશે ક� ક�મ તેની સામે પણ

ગુજરાતમાં ક�ગ્રેસની સરકાર નથી,
જૂથબંધી છોડી કામે કરો ઃ રઘુ શમાર્

અમદાવાદ
અમદાવાદમાં ઠાકોરભાઇ દ�સાઇ
હોલમાં સરદાર પટ�લની જન્મજયંિત
ઉપરાંત પૂવર્ વડાપ્રધાન ઇ�ન્દરા ગાંધીની
પુણ્યિતથી િનિમત્તે વ્યાખ્યાન કાયર્ક્રમમાં
પ્રદ�શ પ્રભારી ડો.રઘુ શમાર્એ ગુજરાત
ક�ગ્રેસના િસિનયર નેતાઓને સ્પષ્ટ
શબ્દોમાં કહી દીધુ હતુંક�, આંત�રક
જૂથવાદ છોડીને પક્ષ ઉપરાંત ચૂંટણીના
કામે લાગી �ઓ.
25 વષર્ જેટલો સમય થયો. હજુ
ગુજરાતમાં ક�ગ્રેસની સરકાર નથી.
ગુજરાતમાં �તપ્રાય ક�ગ્રેસમાં પ્રાણ

ફ��કવા પ્રયાસો શ� કરાયાં છ�. ઠાકોરભાઇ
દ�સાઇ હોલમાં આયો�ત વ્યાખ્યાન
કાયર્ક્રમમાં ક�ગ્રેસે મનોમંથન કયુર્ હતું.
પ્રદ�શ પ્રભારી ડો.રઘુ શમાર્એ ગુજરાત
ક�ગ્રેસની આંત�રક જૂથબંધી અંગે
નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. એટલુ જ
નહ�, િસિનયર નેતાઓને જૂથવાદ છોડી
પક્ષના કામે લાગી જવા િનદ�શ કય� હતો.
મ�ઘવારી સિહત અનેક પ્રશ્નોએ માઝા
મૂક� છ� અને લોકો ત્રાહીમામ પોકારી
ઉઠયા છ� ત્યાર� ક�ગ્રેસ અસરકારક
િવપક્ષની ભૂિમકા ભજવે તેવી પણ પ્રદ�શ
પ્રભારીએ શીખ આપી હતી.

મોટો પ્રશ્નાથર્ છ�. ૩૧ ઓક્ટોબરના
સી પ્લેન સિવર્સનો પ્રાર�ભ કરાયો હતો
અને ત્યારથી તે માંડ ૧૧૦ �દવસ
ઓપર�ટ થઇ ગઇ છ�. આ દરિમયાન
ક�લ ૨૮૪ ફ્લાઇટ� અમદાવાદથી
ક�વ�ડયા વચ્ચે અવર-જવર કરી હતી
અને તેમાં ક�લ મુસાફરોની સંખ્યા
૨૪૫૮ હતી. આમ, ૧૯ મુસાફરોની
ક્ષમતા ધરાવતા આ સી પ્લેનની પ્રત્યેક
ફ્લાઇટમાં સર�રાશ માત્ર ૯ મુસાફરો
હતા. સી પ્લેન માટ� અમદાવાદના
�રવરફ્રન્ટ ખાતે ખાસ વોટર એરોડ્રામ,
જેટી, ઓ�ફસ પણ ઉભી કરવામાં
આવી હતી.

આ વષર્ સૌ ભારતવાસી
‘સંકલ્પ વષર્’ તરીક� ઉજવેઃ
ક��ન્દ્રય �હમંત્રી અિમત શાહ

રાજપીપલા
આજે સ્ટ�ચ્યૂ ઓફ યુિન�ટ ખાતે રા�ીય એકતા �દવસે
ક�ન્દ્રીય �હમંત્રી અિમત શાહ� જણાવ્યું હતું ક�, આજનું
‘’રા�ીય એકતા પવર્’’ નું િવશેષ મહત્વ એટલા માટ�
છ� ક�, ચાલુ વષ� દ�શ આઝાદીના 75માં વષર્ની ઉજવણી
કરી રહ્યો છ� ત્યાર� આ વષર્ને 130 કરોડ ભારતવાસીઓ
સંકલ્પ વષર્ તરીક� ઉજવે. તેમણેે એવો આશાવાદ વ્યકત
કય� હતો ક�, પ્રત્યેક ભારતીય દ્વારા લેવાયેલો દ�શના
િનમાર્ણ માટ�નો સંકલ્પ દ�શના ભિવષ્ય માટ� િનિશ્ચત�પે
પ�રણામલક્ષી સાિબત થશે. સ્ટ�ચ્યૂ ઓફ યુિન�ટ ના
િનમાર્ણ થક� દ�શની એકતાને કોઈ જ ભેદી નિહ શક� તેમ
પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.
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ડે×Æયૂ-િચકનગુિનયાથી 3 માસમાં 55ના મોત
અમદાવાદ શહે રની 30 ખાનગી હાે
અમદાવાદ

અમદાવાદ શહъરની 30
જેટલી ખાનગી હોЩçપટલોમાં
ડે×Æયૂ, િચકનગુિનયા સિહતના
રોગચાળાના કારણે છъ·ા 3
મિહનામાં 55 જેટલા દદЪ↓ઓના
મોત નીપËયા છъ. કы રાહતની
વાત એ છъ કы, રોગચાળાના
કыસોમાં ધીમે-ધીમે ઘટાડો ન℮ધાતા
Óયુનું Ĭમાણ પણ અટÄયું છъ.
આ માિહતી ખુદ અમદાવાદ
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ટલાેમાં અઠવા ડયામાં 600થી કે સ નાધાયા

હોЩçપટàસ એ×ડ નિસ↨ગ હોÜસ
એસોિસએશનના Ĭમુખ ડૉ ભરત
ગઢવીએ આપી છъ.
તેમનું
કહъવું
છъ
કы,
ડે×Æયુ અને િચકનગુિનયાના
કારણે અમદાવાદ શહъરની
હોЩçપટલોમાં અÓયાર સુધી 55
દદЪ↓ઓને વ ગુમાવવાનો વારો
આãયો છъ. 15 Чદવસ પહъલા
જ રોગચાળાના કારણે 44
દદЪ↓ઓના મોત થયા હતા. જે

આંકડો વધીને 55 ઉપર પહ℮Éયો
છъ.
બી
તરફ અમદાવાદની
અસારવા િસિવલ હોЩçપટલમાં
રોગચાળાના કારણે છъ·ા 3
મિહનામાં માĦ એક જ દદЪ↓નું
મોત નીપËયું છъ. Ëયારъ સોલા
િસિવલમાં રોગચાળાના કારણે
કોઈનું મોત ન℮ધાયું નથી.
શહъરની
30
ખાનગી
હોЩçપટલોમાં એક મિહના

પહъલા સΆાહમાં 1500 જેટલા
કыસ ન℮ધાતા હતા. જેનું Ĭમાણ
ધીમે-ધીમે ઘટી રЅં છъ. અÓયારъ
સΆાહમાં રોગચાળાના 600
જેટલા કыસો ન℮ધાઈ રΝાં છъ.
આ વખતે રોગચાળામાં
કોરોના ઈફыÄટ પણ દъખાય છъ,
કારણ કы Ĭથમ વખત એવું બ×યું
કы, િચકનગુિનયાના કыસમાં અનેક
દદЪ↓ઓને ફыફસાની સમçયા સામે
આવી હોય.

મોરાના ઉપસરપંચની હÓયા કરવા આવેલો પિત-પ ીના ઝઘડામાં િપતાએ પુĦને
કો×ĺાÄટ Чકલર કЮહાડી સાથે જ ઝડપાયો નદીમાં ફ‹કЫ દીધો, િપતાની ધરપકડ
સુરત
હ રા રોડના મોરા ગામના ઉપસરપંચે યુપી
અને િબહારના રહъવાસીઓના વોટỲગ કાડ↓ના
ડુØલીકыશનની કામગીરી તથા િબàડỲગની આકારણી
અટકાãયાની અદાવતમાં કЮહાડી લઇ હÓયા કરવા
આવનારને સરપંચ અને તેના િમĦોએ ઝડપી પાડી
ઇÉછાપોર પોલીસને હવાલે કયђ↓ છъ. ચોયા↓સી
તાલુકાના મોરા ગામ ચાર રçતા ન ક રહъતા મોરા
ગામના સરપંચ રѕજનબેનના પિત ભરત જમુભાઇ
પટъલ (ઉ.વ. 47) ગત સાંજે ઘરъ બેઠા હતા Óયારъ
અ Òયો યુવાન ઘર તરફ ઇ ગાળા-ગાળી કરતો
હતો. જેથી ભરતે Чકયુ ઘર કы સામને ખડા રહъ કы
ગાલી બોલતા હъ, યહાં સે ચલા જે એમ કહъતા યુવાન
ચાàયો ગયો હતો. કы ભરતે અને તેના િમĦ મુકશ
ы
પટъલ તથા અΐીન પટъલે યુવાનને આંતરી તલાશી
લેતા તેની પાસેથી નાની કЮહાડી મળી આવી હતી.

કЮહાડી અંગે પૂછપરથ કરા યુવાને તેણે કЅં હતું કы
એક મિહને પહъલે તપોવન çકвલ વાલે રાજકЮમાર
ગુΆાને તુમકો ઠોકને કો બોલા થા, મ′ આજ તુમકો
માર ડાલને કы લીયે તુÜહારъ ઘર પે આયા થા. જેથી
ભરત ચ℮કЫ ગયો હતો અને તુરતѕ જ પોલીસને ણ
કરતા ઇÉછાપોર પોલીસ દોડી ગઇ હતી. પોલીસે
યુવાનની પૂછપરછ કરતા તેણે પોતાનું નામ રા
શંભુ શા હોવાનું અને મોરા ગામની તપોવન çકвલના
ĺçટી રાજકЮમાર ગુΆા (રહъ. િબહાર) એ સોપારી
આØયાની કબૂલાત કરી હતી. ઉ·ેખનીય છъ કы છ
મિહના અગાઉ ભરતે તપોવન çકвલમાં રાજકЮમાર
ગુΆાના ઇશારъ િબહાર અને યુ.પીના રહъવાસીઓના
વતનમાં વોટỲગ કાડ↓ હોવા છતા સુરતમાં પણ
ઓનલાઇન ફોમ↓ ભરી ડુØલીકыટ વોટỲગ કાડ↓ માટъની
ઓનલાઇન Ĭિĝયા અટકાવી ╞ેકટર અને ડી.ડીઓ
તથા મુÅયમંĦીને રજૂઆત કરી હતી.

ભાઈ અને બહનના નેહનું
િતક એટલે ભાઇબીજ

શિનવારъ ભાઈ બીજનો તહъવાર છъ. તે યમ
Ч˛તીયા તરીકы ઓળખાય છъ. આ ઉÓસવ બહъન
અને ભાઈના ેહનું Ĭતીક છъ. ભાઈ બીજ પર,
બહъનો તેમના ભાઇને િતલક લગાવે છъ અને તેમને
લાંબી આયુની શુભેÉછાઓ આપે છъ. આ તહъવાર
ભાઈ-બહъનના સંબંધોને મજબૂત બનાવે છъ.
Ëયારъ બહъન તેના ભાઇને લાંબી આયુની શુભેÉછા
આપે છъ, Óયારъ ભાઈએ તેની બહъનનું સ×માન
બચાવવા વચન આØયું છъ. Чદવાળીનો તહъવાર
અથવા તહъવારની સમાિΆ ભાઈ બીજ સાથે
થાય છъ. આ Чદવસે ગણેશ, યમ, િચĦગુΆ અને
યમદૂતની પૂ કરવામાં આવે છъ. કલામ-દાવતની
પૂ ઘણા ઘરોમાં પણ કરવામાં આવે છъ. આ
Чદવસે ઘરની ˇ મિહલાઓ પાસેથી પરѕપરાગત
વાતા↓ઓ પણ સાંભળવા મળъ છъ. યમ અને
યામીની દѕતકથા, ભાઈ બીજ ના પવ↓નું મહÓવ
દશા↓વે છъ. યમરાજ યામી એટલે કы કાિત↓ક શુ╞
Ч˛તીયાના Чદવસે યમુનાના ઘરъ ય છъ, તેથી યમ
પણ Ч˛તીય છъ. યામી તેમને િતલક કરъ છъ અને
ખોરાક Ĭદાન કરъ છъ. Ĭયાણ વખતે યમ દિΤણાને
તેની બહъનને આપે છъ અને તેની સુરΤા કરવાનું
વચન આપે છъ. તેણે તેની બહъનને વચન આØયું
છъ કы તે દર વષ› કાિત↓ક શુ╞ Ч˛તીયાને મળવા
આવશે જેથી ભાઈ બીજ નો તહъવાર ઉજવાઈ છъ.

ભાઈબીજ િવશે મા×યતા
(૧) નરકાસુરનો વધ કરીને આજના Чદને
કжæણ ˛ારકા પરત ફરъ છъ Óયારъ સુભĩા તેમનું
çવાગત િતલક કરીને કરъ છъ અને કжæણને ભાવતાં
પકવાન તે રાંધીને ખવડાવે છъ…
(2) યમરા
પોતાની બહъન યમુનાને
આપેલા વચનનુ પાલન કરવા ભાઈબીજના

હъØપી
ભાઈ બીજ

Чદવસે પોતાના ãયçત
અને તેના ઘરъ જમવા
થાય છъ.

વનમાથી સમય કાઢъ છъ
ય છъ. યમુના ખુશ ખુશ

મંĦથી ભાઈનું અિભનંદન
ात तवानज
ु ाताहं भंु व भ त ममं शभ
ु ं।
ीतये यमराज य यमन
ु ाया वशेषतः॥

બહъન ભાઈને ભોજન કરાવીને િતલક
લગાવો. આ Чદવસે બહъન ભાઈને ભોજનમાં
ભાત ખવડાવે.
ભાઈ ભોજન બાદ બહъનના
ચરણ çપશ↓ કરીને તેને ઉપહાર çવλપ વçĦાЧદ
અપ↓ણ કરъ.
ભાઈને હાથ-પગ ધોવડાવીને
શુભ આસન પર બેસાડી પોતાની યથાશિŪ
Ĭમાણે બનાવેલ વાનગીઓ ˛ારા ભાઈને ભોજન
કરાવે. ભોજન બાદ ભાઈને િતલક લગાવીને
તેના આયુæય માટъ Ĭાથ↓ના કરો.
ભાઈ
પોતાની બહъનને યથશિŪ Ĭમાણે સૌભાÆય
વçતુઓ તેમજ અ×ય ˛ãય આપીને સૌભાÆય
માટъની Ĭાથ↓ના કરો.
ભાઈ-બહъન યમુના
અને અ×ય પિવĦ નદીઓમાં ાન કરીને
આયુæય તેમજ સૌભાÆય માટъની Ĭાથ↓ના કરъ.

મ ાઈ પુલ પર સે ીના ચ રમાં નદીમાં પડવાની ઘટનામાં નવાે વળાંક

સુરત
સુરતમાં અડાજણ-નાનપુરાને ડતા મŨાઇ
પુલ પરની પાળી પર બેસાડી સેàફЫ લેતી વખતે
12 વષ↓નો તλણ તાપી નદીમાં પડી જવાની
ઘટના બની હતી. જેમાં છъ·ા 5 વષ↓થી વતન
મહારા∆માં રહъતી પ ી સાથેના ઝઘડામાં
િપતાએ પુĦને નદીમાં ફ‹કЫ દીધાનો ઘટçફોટ
થયો છъ. રાંદъર પોલીસે પુĦના હÓયારા િપતા
િવιˇ હÓયાનો ગુનો ન℮ધી ધરપકડ કરી છъ.
આ અંગે ĬાΆ િવગતો મુજબ, ગત તા. 31
ઓÄટોબરના રોજ બપોરના અરસામાં અડાજણનાનપુરાને ડતા મŨાઇ પુલ પરથી ભેદી
સં ગોમાં ધો. 5 માં અÛયાસ કરતો કЫર
સઇદ ઇàયાસ શેખ તાપી નદીમાં પડી ગયો હતો.

આ ઘટનાની ણ થતા ફાયર અને પોલીસ દોડી
ગઇ હતી અને િપતાએ જણાãયું હતું કы પુĦની
ˆને કારણે પુલની પાળી ઉપર બેસી ફોટો
અને સેàફЫ પાડી રΝા હતા, Óયારъ અકçમાતે
નદીમાં પડી ગયો હતો. કы ગત રાĦે ફાયરના
કમ↓ચારીઓને રાંદъર રોડ શીતલ િસનેમાની સામે
નદીમાંથી કЫરની લાશ મળી આવી હતી.
કЫરનો તદъહ મળી આãયા બાદ પોલીસે હાથ
ધરъલી તપાસમાં ફોટો અને સેàફЫ લેતા નદીમાં
પડી ગયાના ભંગારનો ધંધો કરતા િપતા સઇદ
ઇàયાસ શેખનું જુઠાણું બહાર આãયું છъ. પોલીસે
આરોપી િપતાની પુછપરછ કરતા પ ી હીના
ઉફ⎯ પરવીન સાથેના હ ╞ેશથી કіટાળી છъ·ા
પાંચેક વષ↓થી અલગ રહъ છъ તેમ તેમણે કЅં હતું.

કં ઈક નવુ શ કરવાનો
શુભ દવસ લાભપ ચમ

કારતક સુદ પંચમી. આ Чદવસે પેઢી
ખોલવામાં અને કાંટાપૂજન માટъ ઉǼમ માનવામાં
આવે છъ. નવા વષ↓ના શુભ મુહૂત↓ના આ Чદવસે
વેપારીનો પોતાના ધંધા-વેપારનો Ĭારѕભ કરъ છъ.
Ëયારъ જૈનો આ Чદવસે Φાન પંચમીની
ઉજવણી કરъ છъ. જૈન શાસનમાં Φાન પંચમીની
સાધના સÜયક· Φાન માટъ કરવામાં આવે છъ. આ
Чદવસે જૈનો Φાનને િવિશΓ રીતે સ વવામાં
આવે છъ. નાનાં ભૂલકાંઓથી માંડી મોટાઓ
પણ Φાનનાં દશ↓ન અને પૂજન લાભ લઈ સાચા
Φાનની ĬાિΆ માટъ સંકàપ કરъ છъ.
આ રીતે દીપોÓસવીનો તહъવાર રમા
એકાદશીથી લઈને લાભ પંચમી સુધી ઊજવવામાં
આવે છъ. દરъક િતિથને પોતાનું આગવું મહǽવ
છъ. આ રીતે પાંચ-સાત Чદવસનો તહъવાર લોકો
મન મૂકЫને માણે છъ. આખા વષ↓નો થાક ઉતારъ
છъ અને નવા વષ↓ને વધાવે છъ. નવા વષ↓માં સુખ
સ િˇ આરોÆય જળવાય તેવી શુભેÉછા.

ણો મહǽવ
લાભ પાંચમ સૌભાÆય પંચમી તરીકы પણ
ઓળખાય છъ. સૌભાÆય એટલે સાι નસીબ અને
લાભ અપાવનારો Чદવસ. પЧરણામે આ Чદવસ
લાભ અને ગુડલક સાથે ડાયેલો છъ. ગુજરાતમાં
Чદવાળી પછી નવા વષ↓નો પહъલો કામનો Чદવસ
એટલે લાભ પાંચમ. વેપારીઓ આ Чદવસે
પોતાના વેપારમાં પુ
પાઠ કરી પોતાની
ખાતાવહી ચોપડાના પહъલા પાને કіકЮ ચાંદલો અને
સાિથયો કરી નવા એકાઉ×ટની શιઆત કરъ છъ.
લાભ પાંચમનો Чદવસ કોઈ પણ નવું કામ શι
કરવા માટъ અિધક શુભ ગણાય છъ. ગુજરાતમાં
આ Чદવસનું ઘણું મહÓવ રહъલું છъ. આ Чદવસ

ગુજરાતમાં ખૂબ જ ધૂમ ધામ સાથે મનાવવામાં
આવે છъ. આ Чદવસથી Óયાં ãયવસાયી લોકો નવા
બહીખાતાં શι કરъ છъ જેને ખાતું કહી શકાય છъ.
આમાં સૌ પહъલાં કЮમકЮમથી જમણી બાજુ શુભ
અને ડાબી બાજુ લાભ લખે છъ અને એની વચમાં
çવЩçતક િચ×હ બનાવે છъ. આ Чદવસે લΣમી ની
પૂ કરъ છъ, જૈન સમુદાય Φાનવધ↓ક પુçતકની
પૂ કરъ છъ અને સાથે જ અિધક બુિˇ Φાન માટъ
Ĭાથ↓ના કરъ છъ.

વેપાર શλ કરતા
પહъલા આ મંĦ પ
શાçĦો Ĭમાણે આ Чદવસે શુભ સમય
ઈ પોતાના ધંધાની શιઆત કરવી ઈએ.
ગણેશ , લΣમી અને પોતાના ઈΓ દъવને િતલક
લગાવી, ફЮલ-હાર કરી તેમની Ĭાથ↓ના કરવી
કы, તમારો વેપાર નવા વષ› ખુબ ફЮલે ફાલે.
ભગવાનનુ નામ લઈ નાЧરયેળ વધેરવુ ઈએ.
પૂ કયા↓ બાદ ‘ઓમ મહાલΣમયૈ નમ:’ અને
‘ઓમ કЮબેરાય નમ:’ મંĦનો 11 વખત પ
કરવો.
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પેટા ચૂંટણી ઃ િહમાચલમાં કોંગ્રેસ, બંગાળમાં TMC, MPમાં ભાજપ
િહમાચલ Ĭદъશ

દъશના 14 રાËયો-કы×ĩ શાિસત Ĭદъશમાં 3 લોકસભા
સીટ, 29 િવધાનસભા સીટો પર 30 ઓÄટોબરъ યોજાયેલી
પેટાચૂંટણીનું પЧરણામ જાહъર થયું છъ. િહમાચલ Ĭદъશ, પિΌમ
બંગાળમાં ભાજપને હારનો સામનો કરવો પડ્યો Ëયારъ અસમમાં
Щçથિથ મજબૂત થઈ છъ. િહમાચલમાં 1 લોકસભા સીટ અને 3
િવધાનસભા ક℮Ġેસે તમામ બેઠકો જીતી લીધી છъ. પૂવ↓ સીએમ
વીરભĩ િસંહની પ ી Ĭિતભાએ મંડી લોકસભા સીટ જીતી છъ.
આ ઉપરાંત અરકЫ, ફતેહપુર અને જુÚબલ-કોટખાઈ િવધાનસભા
બેઠકો પર પણ ક℮Ġેસના ઉમેદવારોએ જીત મેળવી છъ.
બંગાળમાં ણમૂલ ક℮Ġેસે બંગાળ પેટાચૂંટણીમાં 4 િવધાનસભા
બેઠકો Чદનહાટા, શાંિતપુર, ખરદાહ, ગોસાબા જીતી. Ëયારъ
મÖયĬદъશમાં 1 લોકસભા-3 િવધાનસભા બેઠકો પર ભાજપે
ખંડવા, Ôવીપુર અને જોબતમાં જીત મેળવી છъ, રાયગાંવ
બેઠક ક℮Ġેસમાં ગઈ છъ. ખંડવામાં Φાનેΐર પાટીલ, Ôવીપુરમાં
િશશુપાલ યાદવ, જોબતમાં સુલોચના રાવત ભાજપમાંથી જીÓયા,
Ëયારъ રાયગાંવમાં ક℮Ġેસના કàપના વમા↓નો િવજય થયો હતો.

કણા↓ટક: કણા↓ટક પેટાચૂંટણી
2021ના પЧરણામોમાં ક℮Ġેસ અને
ભાજપને એક-એક સીટ મળી છъ.
ક℮Ġેસે હѕગલ સીટ પર 7373 વોટથી
જીત મેળવી હતી. બીજેપી બીજા
અને જેડીએસ Ħીજા ĝમે છъ. બીજી
તરફ બીજેપીએ િસંદગી સીટ પર
31,185 વોટથી જીત મેળવી છъ.
ક℮Ġેસ બીજા અને જેડીએસ Ħીજા
ĝમે છъ.

િબહારઃ તારાપુર અને કЮશેΐરçથાન
િવધાનસભા સીટ જેડીયૂના ખાતામાં ગઈ છъ.
રાજçથાનઃ ધЧરયાવદ િવધાનસભા સીટ પર
ક℮Ġેસ ઉમેદવાર નાગરાજ મીણાને 18725
મત મâયા છъ. Ëયારъ વ·ભનગર સીટથી
ક℮Ġેસના Ĭીિત શŪાવસને 20 હજારથી વધુ
મતે જીત મળી છъ.
હЧરયાણાઃ
હЧરયાણાના
એલનાબાદ
િવધાનસભા સીટ પર અભય ચૌટાલા 6
હજારથી વધુ મતે જીÓયા છъ.
આંĪĬદъશ: વાયએસઆરસીપીના દશારી
સુધાએ બડવેલ િવધાનસભા બેઠક પર જીત
મેળવી છъ. તેઓ 90 હજારથી વધુ મતોથી
જીÓયા હતા.
મહારા∆ઃ મહારા∆ના નાંદъડ િજ·ાના દъગલુર
િવધાનસભા મતિવçતારમાંથી ક℮Ġેસના િજતેશ
અંતાપુરકર 38 હજારથી વધુ મતોથી જીÓયા.

આસામ: UPPL પેટાચૂંટણીમાં ભાજપ અને
તેના સહયોગીઓએ તમામ પાંચ બેઠકો જીતી
છъ. ગોસાઈગાંવ, ભબનીપુર, તામૂલપુર,
મЧરયાની, થૌરામાં ચૂંટણી યોજાઈ હતી.
દાદરા અને નગર હવેલીઃ િશવસેનાએ આ
લોકસભા સીટ 51,269 વોટથી જીતી છъ.
મેઘાલય: મેઘાલયમાં સǼાλઢ NPP અને
તેના સહયોગી UDP એ Ħણેય િવધાનસભા
બેઠકો જીતી લીધી છъ.
િમઝોરમઃ શાસક એમએનએફы તુરીયલ
પેટાચૂંટણીમાં જીત મેળવી છъ.
તેલંગાણા: 21મા રાઉ×ડની મતગણતરી
બાદ બીજેપીના ઉમેદવાર આયતલા રાજે×ĩને
10,1732 વોટ મâયા. Ëયારъ TRSના ગેલુ
Ĵીિનવાસને 78,997 મâયા હતા. ભાજપના
ઉમેદવારની જીત િનિΌત માનવામાં આવી
રહી છъ.

િબહાર-ઝારખંડમાં આઈટીના દરોડા ઓÄટોબરમાં GST કલેÄશન ૧.૩૦
λ.100 કરોડની કાળી કમાણી મળી લાખ કરોડ ઃ બીજી સૌથી મોટી આવક
પટના
ઇ×કમ ટъÄસ (આઇટી) Чડપાટ↓મ×ે ટના
અિધકારીઓ ˛ારા િબહાર અને
ઝારખંડમાં રોડ ક×çĺÄશનનું કામ
કરતાં કો×ĺાÄટરના િનãસાસ çથાને અને
ઓЧફસમાં ગત સΆાહъ પાડેલા દરોડામાં
કો×ĺાÄટરની λ. 100 કરોડની કાળી
કમાણી મળી આવી હતી એમ સે×ĺલ
Úયુરો ઓફ ડાયરъÄટ ટъÄસ (સીબીડીટી)
˛ારા સોમવારъ બહાર પાડવામાં આવેલી
એક અખબારી યાદીમાં કહъવામાં આãયું
હતુ.ં આ દરોડા ગત 27 ઓÄટોબરના
રોજ િબહાર, ઝારખંડ, પિΌમ બંગાળ
અને મહારા∆માં જુદા જુદા ઠъકાણે

પાડવામાં આãયા હતા. દરોડા દરÜયાન
λ. 5.71 કરોડ રોકડ મળી આãયા
હતા અને બસ બ′કમાં આવેલા લોકરની
ĭЫઝ કરી દъવામાં આãયા હતા એમ
સીબીડીટીની યાદીમાં કહъવામાં આãયું
હતુ.ં ઉ·ેખનીય છъ કы ઇ×કમ ટъÄસ
Чડપાટ↓મ×ે ટ માટъ તમામ નીિત સીબીડીટી
˛ારા ઘડવામાં આવે છъ. દરોડા દરÜયાન
અિધકારીઓને જાણવા મâયું હતું કы રોડ
ક×çĺÄશનનું કામ કરતું આ Ġૂપ ખરીદ
કરъલા મЧટЧરયàસની ખરીદ Чકіમત ખુબ
ઉѕચી દશા↓વી તેઓના નફાને દબાવી
દъતાં હતા અને બાદમાં આ ખરીદъલું
મЧટЧરયàસ બજારમાં વેચી દъતા હતા.

નવી Чદàહી
સતત ચોથા મિહને જીએસટી
કલેÄશન એક લાખ કરોડથી વધુ
જીએસટી કલેÄશન ઓÄટોબર,
૨૦૨૦માં λ. ૧.૦૫ લાખ કરોડ અને
ઓÄટોબર, ૨૦૧૯માં λ.૯૫,૩૮૦
કરોડ હતું ઓÄટોબરના આંકડા çપΓ
સંકыત આપે છъ કы અથ↓તંĦ કોરોનાની
મંદીમાંથી બહાર આવી રЅં છъ: નાણા
મંĦાલય જુલાઇ, ૨૦૧૭માં જીએસટી
લો×ચ થયા પછી અÓયાર સુધીનું સૌથી
વધુ કલેÄશન એિĬલ, ૨૦૨૧માં λ.
૧.૪૧ લાખ કરોડ હતું

સળѕગ ચોથા મિહને ભારતનું
જીએસટી કલેÄશન એક લાખ કરોડ
λિપયાથી વધારъ રЅં છъ. ઓÄટોબરમાં
જીએસટી કલેÄશન ૧.૩૦ લાખ કરોડ
λિપયા રЅં છъ.જે જુલાઇ, ૨૦૧૭
પછીનું બીજું સૌથી મોટું કલેકશન છъ.

ઉ·ેખનીય છъ કы જુલાઇ, ૨૦૧૭માં
જીએસટી લો×ચ કરવામાં આãયું હતું.
ઓકટોબરના જીએસટી આંકડા સંકыત
આપી રΝાં છъ કы ભારતીય અથ↓તંĦ
કોરોના મહામારીની મંદીમાંથી બહાર
આવી રЅં છъ તેમ નાણા મંĦાલયે
એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ. અÓયાર
સુધીનું સૌૈથી હાઇએçટ કલેÄશન
એિĬલ, ૨૦૨૧માં λ.૧.૪૧ લાખ
કરોડ λિપયા ન℮ધવામાં આãયું હતું.
સØટъÜબર, ૨૦૨૧માં જીએસટી
કલેÄશન λ.૧.૧૭ લાખ કરોડ λિપયા
રЅં હતું.

િબહારમાં મોદીની રъલીમાં સીЧરયલ Úલાçટ તિમલનાડુના પોàĺી ફાિમ↨ગ Ġૃપનું
કыસમાં 4ને ફાંસીની સજા, 2ને આજીવન કыદ λ. 300 કરોડનું કાળું નાણું પકડાયું
હэદરાબાદ

પટણા

િબહારના પટનાના ગાંધી મેદાનમાં
2013માં થયેલા સીЧરયલ Úલાçટમાં
એનઆઇએની કોટ‼ સોમવારъ ચાર
દોિષઓને ફાંસીની સજા ફટકારી હતી.
27મી ઓÄટોબર 2013માં થયેલા
પટના સીЧરયલ Úલાçટમાં આઠ વષ↓
પછી ચુકાદો આãયો હતો.
આ કыસમાં કЮલ નવને દોષી
ઠъરવવામાં આãયા છъ તેમાંથી ચારને
ફાંસીની સજા આપવામા આવી છъ.
Ëયારъ બેને આજીવન કыદ અને બેને
10 વષ↓ Ëયારъ એક દોષીને સાત વષ↓ની
સજા ફટકારી હતી.

જે દોષીઓને ફાંસીની સજા
ફટકારવામાં આવી તેમાં હэદર અલી,
નોમાન અંસારી, મો. મુિજબુ·ાહ
અંસારી, ઇЩÜતયાજ આલમનો સમાવેશ
થાય છъ. Ëયારъ ઉમર િસˆીકЫ,
અજλˆીન કЮરэશીને આજીવન કыદની

Ĵˇાળુઓ હવે કારથી
કюલાશ માન સરોવરની
યાĦા કરી શકશે
નવી Чદàહી
કы×ĩીય મંĦી કы×ĩીય સંરΤણ અને પય↓ટન રાËય મંĦી
અજય ભžъ િપથોરાગઢ િજ·ાના ગુંજી ગામમાં યોજાયેલા
એક ધાિમ↓ક કાય↓ĝમમાં જાહъરાત કરી હતી કы હવે પછી
ભારતીય નાગЧરકો કારથી પણ કюલાશ માનસરોવરની યાĦા
કરી શકશે. કы×ĩીય મંĦીના કહъવા Ĭમાણે ભારત-ચીન સરહદъ
રçતાઓનું િનમા↓ણ થઈ જતાં હવે કюલાશ માનસરોવરનો
Ĭવાસ સરળ બનશે. કારની મદદથી પણ માનસરોવરની
યાĦા કરી શકાશે. ઘЧટયાબગડથી િલપુલેખ સુધીની સરહદъ
પાકЫ સડક માટъ ૬૦ કરોડ λિપયાનું બજેટ ફાળવાયું છъ. આ
દુગ↓મ િવçતારોમાં બોડ↓ર રોડ ઓગ›નાઈઝેશનના પરીĴમથી
રçતો બનાવવાનું શÄય બ×યું છъ એવું પણ તેમણે કЅં હતું.

સજા ફટકારાઇ છъ. અહમદ હુસૈન,
મો. Чફરોજ અસલમને 10 વષ↓ અને
ઇÙતખાર આલમને સાત વષ↓ની સજા
મળી હતી. ન℮ધનીય છъ કы 2013માં
પટનાના ગાંધી મેદાનમાં નરъ×ĩ મોદીની
એક ચૂંટણી રъલી હતી, જે સમયે આ
ધમાકા થયા હતા. Ëયારъ એ જ સમયે
પટના જંÄશનના Øલેટફોમ↓ નંબર 10
પર પણ બોÜબ ધમાકો થયો હતો જેમાં
છ લોકોના મોત િનપËયા હતા Ëયારъ
80થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા.
આઠ વષ↓ બાદ એનઆઇએની િવશેષ
કોટ‼ પોતાનો ઐિતહાિસક ચુકાદો
આØયો હતો.

આવકવેરા
િવભાગે
Ĭાણીઓનાખોરાકનું ઉÓપાદન અને
ઇંડાની પેદાશોની િનકાસ કરતા
તિમલનાડુનના Ġૂપ પર દરોડા પાડીને
300 કરોડ λિપયાની Úલેક ઇનકમ
શોધી કાઢી હતી તેમ સીબીડીટીએ
એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ.
આવકવેરા િવભાગે આ તિમલનાડુ,
કыરળ અને કણા↓ટકમાં Ġૂપના 40
પЧરસરોમાં દરોડા પાડયા હતાં. આ
Ġૂપ પોàટી ફાિમ↨ગ અને ખા˜ તેલના
મે×યુફыકચЧરѕગ સાથે પણ સંકળાયેલુ છъ.
દરોડા દરિમયાન કыટલાક દçતાવેજો
પણ જΆ કરવામાં આãયા હતાં. આ

ઓÄટોબર મિહનામાં 54.6 લાખ
લોકોએ નોકરી ગુમાવી છъ : CMIE
નવી Чદàહી
માĦ ઓÄટોબર મિહનામાં સંગЧઠત
અને િબનસંગЧઠત ΤેĦોમાં કામ કરતા
ઓછામાં ઓછા 54.6 લાખ ભારતીયોએ
નોકરી ગુમાવી દીધી હોવાનો અહъવાલ
ભારતના અથ↓તંĦ પર નજર રાખનાર
સંçથા CMIEએ પોતાના અહъવાલમાં
જણાãયું છъ. વધુમાં અહъવાલ જણાવે
છъ કы નોકરી ગુમાવનારા લોકોની
સંÅયા હજી વધુ હોત, પરѕતુ ઈ×ફમ›શન
ટъકનોલોજી, છૂટક ãયાપાર અને શૈΤિણક
ΤેĦોમાં રોજગારની તકના કારણે આ
આંકડો ઓછો રΝો છъ. જોકы તેમાં પણ

શહъરોમાં નોકરી, રોજગાર વÖયા છъ તો
ગામડાંઓમાં ભારъ ઘટાડો થયો છъ જે
દъશના અથ↓તંĦ માટъ શુભ નથી
ભારતીય અથ↓તĦ
ં
પર િનયંĦણ
રાખનારના માિસક આંકડાઓ મુજબ
ઓÄટોબરમાં 40.08 કરોડ નાગЧરકોને
રોજગાર મâયો છъ. જોકы તે સØટъÜબરના
40.62 કરોડના આંકડા કરતાં 62.4
લાખ ઓછો છъ. ઓÄટોબરમાં રોજગાર
અને નોકરી બંનમ
ે ાં ઓટ આવી છъ.
દъશની કામદાર ભાગીદારીનો દર
સØટъÜબરમાં 40.66% હતો તે ઓÄટોરમાં
ઘટીને 40.41% થઈ ગયો છъ.

દçતાવેજો દશા↓વે છъ કы કіપનીએ પોતાની
આવક છુપાવવા માટъ ખચ↓ વધારъ
બતાãયો હતો. ખચ↓ વધારъ બતાવવા
કіપનીએ ખરીદીના ખોટા િબલો રજૂ
કયા↓ હતાં. સીબીડીટીના જણાãયા
અનુસાર Úલેક ઇનકમના નાણાથી
િસૃથર િમલકતોમાં રોકાણ કરવામાં
આãયું હતું.
દરોડા દરિમયાન 3.3 કરોડ
λિપયાની િબનિહસાબી રોકડ પણ
જΆ કરવામાં આવી હતી.દરોડા
દરિમયાન જΆ કરવામાં આવેલા
દçતાવેજો પરથી પુરવાર થાય છъ
કы Ġૂપે 300 કરોડ λિપયાની Úલેક
ઇનકમનું સજ↓ન કયુ↓ હતું.

કыØટને ક℮Ġેસ સાથે છъડો
ફાડી પંજાબ લોક ક℮Ġેસ
પΤની çથાપના
કરી
ચંદીગઢ
પંજાબના ભૂતપૂવ↓ મુÅયમંĦી કыØટન અમЧર×દરિસંઘે
મંગળવારъ ક℮Ġેસમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું અને
તેમના ˛ારા çથપાયેલા પંજાબ લોક ક℮Ġેસ પΤના નામની
ઘોષણા કરી હતી. પંજાબ િવધાનસભાની ચૂંટણીઓ
મજીક આવી રહી છъ એવા સમયે જ અમЧર×દરિસંઘે
નવા પΤની çથાપના કરી જે જેના કારણે િવધાનસભાની
આગામી ચૂંટણીમાં નવા રાજકЫય સમીકરણો આકાર
લેશે. પΤના નામ સામે દъશના ચૂંટણી પંચને કોઇ
વાંધો િવરોધ નથી એવું ĬમાણપĦ આવી ગયા બાદ
અમЧર×દરિસંઘ િવિધવત રીતે સતેમના નવા રાજકЫય
પΤની ગિતિવિધઓ શλ કરશે.
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રામાં બે બાળકોના તદъહ
યુપીમાં PNB કરતા પણ મોટા 15000 મથુ
કાંટાળા તારથી લટકыલા મâયા
કરોડના બાઇક બોટ કૌભાંડનો પદા↓ફાશ
મથુરા

નવી Чદàહી
સે×ĺલ
Úયુરો
ઓફ
ઇ×વેçટીગેશન(સીબીઆઇ)એે ૧૫૦૦૦
કરોડ λિપયાથી વધુની રકમના બાઇક
બોટ કૌભાંડની તપાસ માટъ એક
એફઆઇઆર દાખલ કરી છъ. આ
કૌભાંડ હીરા વેપારીઓ સાથે સંકળાયેલા
પં બ નેશનલ બ′ક છъતરિપંડી કыસથી
પણ મોટું કૌભાંડ છъ. એફઆઇઆરમાં
આરોપ મૂકવામાં આãયો છъ કы ઉǼર
Ĭદъશ Щçથત બાઇક બોટના મુÅય
મેનજ
ે મે×ટ ડાયરъÄટર સંજય ભાટીએ
૧૪ અ×ય લોકોની સાથે મળીને દъશના
રોકાણકારો સાથે કЮલ ૧૫૦૦૦ કરોડ

λિપયાથી વધુની છъતરિપંડી કરી છъ.
બાઇક બોટ કૌભાંડમાં આરોપીએ
બાઇક ટъÄસી સેવાની આડમાં બાઇક
બોટના નામથી આકષ↓ક રોકાણ
યોજનાઓ બનાવી હતી. જેમાં એક
Ġાહક ૧,૩,૫ અથવા ૭ બાઇકમાં
રોકાણ કરી શકતો હતો. રોકાણકારોને
માિસક ભાડુ, ઇએમઆઇ અને બોનસ,
વધુ રોકાણકારોને ડવા પર ઇ×સે×ટીવ
જેવી લાલચ પણ આપવામાં આવી હતી.
કіપનીએ િવિભ³−³ શહъરોમાં ĭы×ચાઇઝી
પણ ફાળવી હતી પણ શહъરોમાં બાઇક
અને ટъÄસીઓનું સંચાલન મુäકыલીથી થતું
હતુ.ં ઓગçટ, ૨૦૧૭માં યોજનાઓ

શλ કરવામાં આવી હતી અને
રોકાણકારો પાસેથી નાણા મેળવવામાં
આãયા હતાં. રોકાણકારોને ૨૦૧૯
સુધી વળતર આપવાનું ચાલુ રાખવામાં
આãયું હતુ.ં
નવેÜબર, ૨૦૧૮માં કіપનીએ ઇ
બાઇક માટъ આવા જ Ĭકારની યોજના
રી કરી હતી. ઇ બાઇકની સÛય
બનવાની રકમ િનયિમત પેĺોલ બાઇક
માટъની રોકાણ રકમ કરતા બમણી
હતી.રોકાણકારોની ફЧરયાદો નોઇડા
એડિમિનçĺેશનની સાથે સાથ પોલીસ
અિધકારીઓને મળી હતી આમ છતાં
તેમણે કોઇ કાય↓વાહી કરી ન હતી.

મથુરામાં મંગળવારની સવારъ યમુના
એÄસĬેસ વે માઈલçટોન 74 અને 78
પર બે બાળકોના તદъહ મળવાથી
સનસની ફыલાઈ ગઈ હતી. બંનેની
બેરહъમીથી હÓયા કરવામાં આવી છъ.
માઈલçટોન 78 પર કાંટાળા તાર
પર 13 વષ↓ના બાળકને લટકાવવામાં
આãયો હતો, Ëયારъ નવ વષ↓ના
બાળકના તદъહને કાંટાળા તારની પાસે
ફ‹કવામાં આãયો હતો. પોલીસ અનુસાર
બંને ભાઈ Ĭિતત થઈ રΝા છъ.
78 માઈલçટોન કોતવાલી સુરીર
અને 74 માઈલçટોન થાણા નૌ લ
ΤેĦમાં આવે છъ. આશંકા વતા↓ઈ રહી
છъ કы બંનેની હÓયા કરીને તદъહ

લટકાવવામાં આãયો અને ફ‹કવામાં
આãયો છъ. બંનેના માથા પર ભારъ
વçતુથી હુમલો કરી હÓયા કરવામાં
આવી છъ. ગળા પર પણ િનશાન મâયા
છъ. કы અÓયાર સુધી બંનેની ઓળખ
થઈ શકЫ નહỲ.
ઘટના çથળ પર એસએસપી ડોÄટર
ગૌરવ Ġોવર અને એસપી Ġામીણ
Ĵીશચંદ પોલીસ ટીમની સાથે પહ℮Éયા
હતા. એસએસપીએ પોલીસ ટીમને
તદъહની ઓળખની સાથે ખુલાસા
િનદ‼શ આØયા છъ. કોતવાલ નૌ લ
સદુવનરામ ગૌતમે જણાãયુ કы ઓળખ
બાદ જ હÓયાનો ખુલાસો કરવામાં
આવશે. એ તો çપΓ છъ કы, બંનેની
હÓયા કરવામાં આવી છъ.

Чદવાળી લોહીયાળ કરવાનું કાવતર,ુ યુપીમાં બેકાબૂ બનેલી ĺક ઝુંપડીમાં ઘુસી
પં બમાંથી ЧટЧફન બોÜબ પકડાયો ગઈ, 10 લોકોને કચડી નાંÅયા, 6ના મોત
નવી Чદàહી
Чદવાળીના પવ› જ પં બના Чફરોઝપુર
િજ·ામાં સુરΤા એજ×સીઓએ ЧટЧફન
બોÜબ કÚજે કયђ↓ છъ.Чદવાળીને લોહીયાળ
બનાવવા માટъ બોÜબ Úલાçટ કરવાનો
હોવાની બાતમી સુરΤા એજ×સીઓને
મળી હતી.જેના પગલે ગઈકાલે રાતથી
એજ×સીઓએ શોધશોળ શι કરી હતી.
આ પહъલા પં બના જલાલાબાદમાં
15 સØટъÜબરъ ЧટЧફન બોÜબ ધડાકો થયો
હતો અને તેમાં એકનુ મોત થયુ હતુ.
દરિમયાન આ મામલામાં પોલીસે બેની
ધરપકડ કરી હતી.જેમાં એકની પાસેથી
બી બે ЧટЧફન બોÜબ પમ મâયા હતા.

દરિમયાન તેમના બે બી
સાગЧરતોને પોલીસે બે Чદવસ પહъલા
પકડયા હતા અને તેમણે Чદવાળીના
Чદવસે બોÜબ Úલાçટ કરવાનો છъ તેવી
ણકારી પોલીસને આપી હતી.એ પછી
પોલીસે આ ЧટЧફન બોÜબ ЧરЧકવર કરી
લીધો છъ. કы તકыદારીના ભાગιપે સુરΤા
વધારી દъવામાં આવી છъ.

ઉǼરĬદъશ
યુપીના ગાઝીપુરમાં સ ↓યેલી એક કλણાંિતકામાં 6
લોકોના મોત થયા છъ. આ ઘટનામાં બેકાબૂ બનેલી ĺક
ઝુંપડીમાં ઘુસી ગઈ હતી અને 10 લોકોને કચડી નાંÅયા
હતા. જેમાંથી 6ના મોત થયા છъ અને બાકЫના ગંભીર રીતે
ઘાયલ થયા છъ.
બી તરફ ગામના લોકોમાં ભારъ આĝોશ ફыલાયો હતો.
જેના પગલે લોકોએ તદъહ રçતા પર મુકЫને ચŨા મ
કયђ↓ હતો. પોલીસના કહъવા Ĭમાણે ĺક ચાલકы કыવી રીતે ĺક
પરથી કાબૂ ગૂમાãયો તેની તપાસ હાલમાં કરવામાં આવી
રહી છъ. મળતી િવગતો Ĭમાણે આજે સવારъ સાત વાÆયે
રçતા પરથી પસાર થતી આ ĺકના ચાલકы અચાનક જ કાબૂ ઝુપડીમાં સુઈ રહъલા લોકોને કદાચ કàપના પણ નહỲ હોય
ગુમાãયો હતો અને ĺક સીધી ઝુપડીમાં ઘુસી ગઈ હતી. કы મોત આ રીતે ઘરમાં ઘુસી આવશે.

અ ત પવારની λિપયા 1400 કરોડની ભારતમાં 24 કલાકમાં 12885
કોિવડ
કы
સ
,
461
દદЪ↓
ન
ા
Óયુ
બેનામી સંપિǼ જΆ કરવા ITનો આદъશ
મુંબઈ
મહારા∆ના
મા
હĬધાન
અિનલ
દъશમુખની ધરપકડ બાદ
નાયબ મુÅય Ĭધાન અને એનસીપીના
નેતા અ ત પવારની મુäકыલી વધી
ગઈ છъ. ઈ×કમ ટъÄસ િવભાગે અ ત
પવારના પЧરવારની 1400 કરોડ
λિપયાની સંપિǼ જિપત કરવીવે આદъશ
આØયો છъ.
આમ એનસીપીના બે જયેΗ નેતા
સામે એક પછી એક કાય↓વાહી થતા
મહારા∆ના રાજકારણમાં ખળભળાટ
મચી ગયો છъ Óયારъ એનસીપીના
સǼાવાર
ĬવŪા નવાબ મિલકы

જણાãયું હતું કы આઈટીએ જΆ કરъલી
િમલકત સાથે અ ત પવારનો કોઈ
સંબધં નથી.
શરદ પવારના ભĦી
અ ત
પવાર સંબિં ધત સાકર કારખાના પર
ઈÄમ ટъÄસ Чડપાટ↓મ×ે ટ (આઈટી)

સંરΤણ મંĦાલયે 7965
કરોડના çવદъશી શçĦોની
ખરીદીને મંજૂરી આપી
નવી Чદàહી
સંરΤણ ΤેĦે મેક-ઈન- ઈЩ×ડયાને ĬોÓસાહન આપવાના
ભાગλપે સંરΤણ મંĦાલયે િહ×દુçતાન એરોનોЧટÄસ
િલ. પાસેથી ૧૨ લાઈટ યુЧટિલટી હъિલકોØટસ↓ સિહત
λ. ૭,૯૬૫ કરોડના ખચ› શçĦોની ખરીદીને મંજૂરી
આપી દીધી છъ. જેમાં રિશયા સાથે મળી કામોવ-૨૨૬ટી
લાઈટ હъિલકોØટસ↓નું સંયુŪλપે દъશમાં ઉÓપાદન કરવાની
સંભાવના છъ આ ઉપરતાં નૌકાદળ માટъ ફાયર કіĺોલ
િસçટÜસ, વોરિશØસ માટъ સુપર રъપીડ ગન માઉ×Îસ
અને દЧરયા કાંઠાના િનરીΤણ માટъ ડોિન↓યર એરĝાÙટને
અપĠેડ કરવા સિહત çથાિનક çતરъ ઉÓપાદન શçĦોની
ખરીદીને મંજૂરી આપી હતી.

ના અિધકારીઓએ છાપો માયђ↓ હતો.
અ ત પવારની સંપǼી અને તેમના
પુĦ પાથ↓ પવારની મુબ
ં ઈ Щçથત નરીમાન
પોઈ×ટની ઓЧફસમાં પણ આઈટીે
રъડ પાડી હતી. ઈ×કમેટકъ સ િવભાગે
જરѕડΐ
ે ર સાકર કારખાનાની 600 કરોડ
λિપયા માલમતા, દિΤમ Чદàહીન 20
કરોડ λિપયાનો ફલેટ, અ ત પવારના
પુĦ પાથ↓ની 25 કરોડ λિપયાની િનમ↓લ
ઓЧફસ, ગોવાની 250 કરોડ λિપયાની
િનલય નામની Чરસોટ↓, મહારા∆માં
િવિવધ çથળъ અંદાજે 500 કરોડ
λિપયાની જમીન જΆ કરવાનો આદъશ
આØયો છъ.

15054 સા

િબહારના પિΌમ ચંપારણમાં ઝેરી
દાλ પી લેતાં 21 લોકોના મોત
નવી Чદàહી
િબહારમાં ઝેરી દાλનો કારોબાર સતત
ધમધમી રΝો છъ. રાËયમાં દાλબંધી છъ
પરѕતુ ગેરકાયદъસર રીતે તેનું વેચાણ પણ
થઈ રЅં છъ અને ઘણી વખત ઝેરી દાλ
પણ વેચાતો હોય છъ. તાજેતરમાં પિΌમ
ચંપારણ ખાતે ઝેરી દાλ એટલે કы, લΖાના
કારણે 21 લોકોના શંકાçપદ મોત થયા છъ.
િજ·ા Ĭશાસન ˛ારા
Óયુના
કારણની ચોŨસ ЩΓ નથી કરવામાં
આવી પરѕતુ એક તકના પЧરવારજનોના
કહъવા Ĭમાણે તે ãયિŪનું Óયુ દાλ
પીવાના કારણે જ થયું છъ. તમામ તકો

થયા, અે

નવી Чદàહી
ભારતમાં છъ·ા ૨૪ કલાકમાં
૧૨,૮૮૫ નવા કોિવડ-૧૯ કыસ
ન℮ધાયા છъ. Ëયારъ છъ·ા ૨૪
કલાકમાં આ બીમારીને કારણે ૪૬૧
લોકોએ વ ગુમાãયા છъ.
કы આ
રોગથી સંĝિમત હ રો લોકો સા
પણ થઈ ગયા છъ. ĬાΆ માિહતી
અનુસાર, છъ·ા ૨૪ કલાકમાં અનેક
મોત થયા છъ. ૧૫,૦૫૪ સા
થયા હતા. એЩÄટવ કыસની સંÅયા
૧.૫ લાખથી ઓછી છъ. કોરોના
રોગચાળાને કારણે થઈ રહъલા Óયુ

નૌતન થાણા ΤેĦ અંતગ↓ત આવેલા
દિΤણી તેલહુઆ ગામના રહъવાસી છъ.
એક તકના પЧરવારજનોએ જણાãયું
કы, બુધવારъ સાંજે દાλ પીધા બાદ
અચાનક જ તેમની તિબયત બગડી
અને સારવાર માટъ િજ·ા મુÅયાલય
લઈ જઈ રΝા હતા Óયારъ રçતામાં જ
તેમણે દમ તોડી દીધો. અ×ય કыટલાક
પીЧડતોની પણ આ જ Щçથિત હોવાનું
કહъવામાં આãયું છъ. Ĭશાસન પોતાને
આ િવવાદથી દૂર રાખી રЅં છъ પરѕતુ
તકના પЧરવારજનો લΖાકાંડનો
આરોપ લગાવી રΝા છъ.

વ કે સ 1.5 લાખથી અાેછા
વŵે ભારતનું રસીકરણ અિભયાન
પણ ઝડપથી ચાલી રЅં છъ. આરોÆય
િવભાગના કમ↓ચારીઓ રસીકરણ
અંગે સતત ગંભીરતા દાખવી રΝા છъ.
સરકારી આંકડા મુજબ, રસીકરણની
કЮલ સંÅયા ૧,૦૭,૬૩,૧૪,૪૪૦ છъ.
છъ·ા ૨૪ કલાકમાં ૩૦,૯૦,૯૨૦
લોકોને રસી આપવામાં આવી છъ.
અÓયાર સુધીમાં ૩,૩૬,૯૭,૭૪૦
લોકો સંĝમણને માત આપી çવçથ
થયા છъ. છъ·ા ૨૪ કલાક દરિમયાન,
સા થયેલા દદЪ↓ઓની સંÅયા નવા
કыસ કરતા વધુ છъ.

નેવીની ગુΆ માિહતી લીક
કરવાના કыસમાં CBIની
Ĭથમ ચાજ↓શીટ દાખલ
નવી Чદàહી
સીબીઆઇએ લાંચના બદલામાં સબમરીન ĬોજેÄટથી
સંબિધત ગુΆ માિહતી લીક કરવાના કыસમાં આજે Ĭથમ
ચાજ↓શીટ દાખલ કરી હતી. çપેિશયલ સીબીઆઇ જજ
સમΤ આજે દાખલ કરવામાં આવેલી ચાજ↓શીટમાં નેવીના
બે સિવ↨ગ કમા×ડર સિહત કЮલ છ લોકો સામે આરોપો
ઘડયા છъ. જે છ લોકો સામે આરોપો ઘડવામાં આãયા છъ
તેમાં બે સિવ↨ગ કમા×ડર સામેલ છъ. જે પૈકЫ એકનું નામ
અિજતકЮમાર પાંડે છъ. ચાજ↓શીટમાં જે અ×ય લોકોના નામ
છъ તેમાં કોમોડેર રъ×કના િન Ǽ અિધકારી રણદીપ િસંહનો
સમાવેશ થાય છъ. અ×ય એક કમા×ડર એસ જે િસંહનું નામ
પણ ચાજ↓શીટમાં સામેલ છъ.
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અાવા હતા ઇં દુલાલ યા ક ઃ
પર ગાેળીબાર
કરતી વખતે 303નાે ઉપયાેગ બંધ કરા ાે !

હાગુજરાતના
Ĭણેતા
દુલાલ
યાિΦક.
ગુજરાતની નવી પેઢી તો શાયદ
દુચાચાને ઓળખતી નથી.
તેમનું આખું નામ દુલાલ
યાિΦક. આજે ગુજરાત એક
રાËય છъ તે દુચાચાની દъન
છъ. પંЧડત જવાહરલાલ નેહι
ભારતના વડાĬધાન હતા Óયારъ
મોરાર
દъસાઈ ગુજરાતના
‘સવђ↓ŵ’ તરીકы ણીતા હતા.
તેમણે ગુજરાત અને મહારા∆નું
સંયુŪ ‘Ч˛ભાષી રાËય’
રચવાનો દુરાĠહ રાÅયો હતો.
તેની સામે ‘મહાગુજરાત’ માટъ
Ĭચંડ જન આંદોલન થયેલું.
જેના નેતા દુચાચા હતા. આ
આંદોલનની સભા, સરઘસો,
કÙયુ↓, ગોળીબાર, શહીદો
અને જનતા કÙયુ↓ જેવી અનેક
ઘટનાઓથી એક િĨલર જેવી
છъ.
દુચાચાનું ને Óવ
કы×ĩમાં
વડાĬધાન
જવાહરલાલ
નેહιના
મંĦીમંડળના િસિનયર મંĦી
મોરાર ભાઈ દъસાઈ ગુજરાત
અને મહારા∆નું બનેલું Ч˛ભાષી
રાËય બને તેના આĠહી હતા.
લોકસભાએ ૨૪૦ િવιˇ ૪૦
મતે Ч˛ભાષી રાËયનો ઠરાવ
પસાર કયђ↓. Ĭ તો ઊંઘતી જ
ઝડપાઈ અને આખા ગુજરાતની
Ĭ
આઘાતમાં સરી પડી.
તેના ĬÓયાઘાતમાં રાËયમાં
çવયંભૂ Ĭ નો િવરોધ વંટોળ
Ĭગટ થયો. Ĭ ના િવરોધને
યોÆય રીતે સમજવાના બદલે
અને શાંત કરવાના બદલે
દમનથી અને બળથી Ĭ ને
દબાવવાનો Ĭય
થયો.
તેમાંથી
મહાગુજરાતના
આંદોલનનો જ×મ થયો.
તા. ૮-૮-૧૯૫૬ના રોજ
અખબારોમાં સમાચાર આãયા
કы મહારા∆ અને ગુજરાતના
મતભેદોના કારણે Ч˛ભાષી
રાËયની રચનાનો ઠરાવ
પાસ થઈ ગયો છъ. તા. ૮મી
ઑગçટનો એ Чદવસ ગુજરાત
માટъ વ ઘાત સમાન નીવડયો.
તે જ Чદવસે બનાવો બ×યા

મ

અને િહѕસાચાર શλ થયો.
તે પછી ઠъરઠъર તોફાનો ફાટી
નીકâયાં. સરઘસો નીકâયાં.
લોકોએ કяєĠેસીઓની ટોપીઓ
ઉતરાવી. કяєĠેસ હાઉસ પર
ઉäકыરાટભયા↓ સૂĦોŵાર કરતાં
િવ˜ાથЪ↓ઓ પર Чટયરગૅસ કы
લાઠીચાજ↓ના બદલે રાËય
સરકારъ ગોળીઓ ચલાવી.
Ĭ
વધુ િવફરી. દુલાલ
યાિΦકы
મહાગુજરાતની
લડતની આગેવાની લીધી.
મહાગુજરાતની
ચળવળ
વખતે જનતા પЧરષદ નામની
રાજકЫય પાટЪ↓ શλ થઈ.
Ч˛ભાષીનો રાΤસ બâયો
એ વખતે અમદાવાદમાં
મહાગુજરાતની
માગણીસર
એક િવશાળ સરઘસ નીકâયું
હતું. જેમાં ૧૦થી ૧૨ લાખ
લોકો
ડાયા હતા. અહỲ
Ч˛ભાષી રાËયનો રાΤસ
બાળવામાં આãયો હતો.
Ч˛ભાષી રાËયની રચનાના
િવરોધમાં
ગુજરાતમાં
જનજુવાળ પરાકાΗા પર
હતો Óયારъ કяєĠેસીઓએ
અમદાવાદમાં એ વખતના વડા
Ĭધાન જવાહરલાલ નેહιની
હъરસભાનું આયોજન કયુ↨.
મહાગુજરાત જનતા પЧરષદъ
એ જ Чદવસે એ જ સમયે
શહъરમાં દુલાલ યાિΦકની
સમાંતર હъરસભા ગોઠવી.
Óયારъ
દુચાચાએ કЅં ઃ
‘નેહιની પણ અદબ હવે નહỲ
રહъ.’ તા. ૨-૧૦-૧૯૫૬ના
રોજ અમદાવાદ શહъરમાં બંને
નેતાઓની
હъરસભાઓ
અલગ અલગ çથળъ યો ઈ.
બંનેની સભાઓ િવશાળ
હતી, પરѕતુ
દુચાચાની
સભામાં લોકો çવયંભૂ આãયા.
ЧરΤાવાળાઓ પણ નેહιની
સભામાં જવું હોય તો પેસે×જર
પાસેથી ભાડું લેતા. Ëયારъ
દુચાચાની સભામાં જવું હોય
તો મફત લઈ જતા. નેહι
કરતાં દુલાલ યાિΦકની સભા
ઘણી િવશાળ હતી.
કરોડોનું નુકસાન થયું
દુલાલ યાિΦકની આગેવાની

હъઠળની
મહાગુજરાતની
લડતમાં ĮΜકЮમાર ભž, Ĭબોધ
રાવળ, હЧરહર ખંભોળ ,
જયંતી દલાલ જેવા સાથીઓ
મેદાનમાં આãયા. દુચાચાએ
‘જનતા કÙયુ↓’નું એલાન કયુ↨.
લોકો çવયં ઘરમાં કыદ રΝા.

હъઠળના આંદોલનના કારણે
છъવટъ ગુજરાતને અલગ રાËય
મâયું. તા. ૧-૫-૧૯૬૦ના
રોજથી ગુજરાતનું અલગ
રાËય અЩçતÓવમાં આãયું.
શહીદ çમારક çથપાયું
તે પછી પણ
દુલાલ

Ĭકરણ-૧૪
લાેકસભાઅે 240 વ
40 મતે
ભાષી રા નાે ઠરાવ પસાર કયા.
ં તી જ ઝડપાઈ અને અાખા
તાે ઊઘ
ગુજરાતની
અાઘાતમાં સરી પડી.
તેના
ાઘાતમાં રા માં યંભૂ
નાે વરાેધ વંટાેળ ગટ થયાે.
ના
વરાેધને યાે ય રીતે સમજવા કેે શાંત
કરવાને બદલે દમનથી અને બળથી
ને દબાવવાનાે ય થયાે.
શહъરના રçતા સૂમસામ થઈ
ગયા. બીબીસી રъЧડયોએ
પણ તેની ન℮ધ લીધી. ખૂબ
લાંબા, િહѕસક અને સંઘષ↓ભયા↓
આંદોલનમાં કરોડોનું નુકસાન
થયું. અનેક યુવાનો શહીદ થયા,
પરѕતુ દુચાચાની આગેવાની

યાિΦક અમદાવાદ શહъરના
બેતાજ બાદશાહ જ રΝા.
મહાગુજરાતના
આંદોલન
દરિમયાન શહીદ થયેલા
જુવાનોના çમારક માટъ તા.
૧૭-૮-૧૯૫૮થી
‘çમારક
સÓયાĠહ’ થયો. આ સÓયાĠહ

૨૬૬ Чદવસ ચાàયો. લોકોની
ત થઈ. ĮΜકЮમાર ભžъ
અને એ વખતના મુÅયમંĦી
િહતે×ĩ દъસાઈ અને શહીદ
çમારક સિમિત વŵે કડી બની
શહીદ çમારકનો Ĭ ઉકыàયો.
તા. ૧૨-૯-૧૯૬૮ના રોજ
ભĩના કяєĠેસ હાઉસ સામે
ફвટપાથ પર દીવાલને અડીને
બનાવાયેલ શહીદ çમારકનું
ઉǿાટન દુલાલ યાિΦકના
હçતે કરવામાં આãયું. એ
વખતે હાજર રહъલા શહીદના
કЮટુંબીજનોની આંખો આંસુથી
છલકાઈ ગઈ. ૧૯૫૬માં
મુંબઈ રાËયમાં આઝાદી
મâયા પછી ૧,૦૪૦ વખત
પોલીસે ગોળીબાર કયા↓ હતા.
અનેક વખત િનઃશçĦ લોકોના
ન ગયા હતા. ૩૦૩ની
બુલેÎસ સામા×ય રીતે યુˇ
વખતે ભારતીય સૈ×ય દુäમનને
ઠાર કરવા માટъ જ વાપરъ છъ.
જે મહાગુજરાતના આંદોલન
વખતે પોલીસે ગુજરાતની
િનદђ↓ષ Ĭ પર વાપરી હતી.
આ બાબતથી દુચાચા ખૂબ
જ ãયિથત હતા. આ બધી
ઘટનાઓ બાદ ખબર છъ કы
આંદોલનો વખતે દъખાવો
કરતી જનતા પર થતાં પોલીસ
ગોળીબારોના Ĭ
દુલાલ
યાિΦકы સંસદમાં ઉઠાãયો હતો
અને ઝુંબેશ પણ ચલાવી હતી.
જેના પЧરણામે
હખાતાને
કыટલાક િનયમો બનાવવાની
ફરજ પડી હતી. દા.ત. ૩૦૩ની
ગોળી (બુલેટ) િનઃશçĦ ટોળા
પર વાપરવી નહỲ. ગોળીબાર
કરવાની ફરજ પડે તો કમરની
નીચેના ભાગ પર ગોળીબાર
કરવો. આંદોલન થાય તો
પોલીસે પહъલાં લાઠીચાજ↓
કરવો. Чટયરગૅસ છોડયા બાદ
જ જλર પડે તો ગોળીબાર
કરવો તેમ નŨી થયું. આ
પહъલાં પોલીસ ગોળીબારની
અદાલતી તપાસ અપાતી નહỲ,
પરѕતુ આંદોલન પછી કોટવાલ
તપાસ પંચ િનમાયું અને તે
પછી ડૉ.
વરાજ મહъતા,
બળવંતરાય મહъતા અને િહતે×ĩ

દъસાઈની જે સરકારો આવી,
તેમના સમયમાં જે પોલીસ
ગોળીબારો થયા તેની અદાલતી
તપાસો આપવાની તેમને ફરજ
પડી. દુલાલ યાિΦકની આ
પણ િસિˇ હતી.
ફકЫર Óયા
લોકસભાના સÛય દુલાલ
યાિΦક સામે હરીફાઈમાં ઊતરъ
તેવો કોઈ ઉમેદવાર મળતો
નહોતો, તેથી જ ફરિજયાતપણે
મજૂર મહાજન સંઘના વડા
äયામĬસાદ વસાવડાને ઊભા
રાખવામાં આવતા અને તેઓ
હારતા. છъ·ે દુલાલ સામે
અમદાવાદના
િમલમાિલક
જયકжæણ
હЧરવ·ભદાસને
કяєĠેસે
ઊભા
રાÅયા.
જયકжæણભાઈ Ĵીમંત હતા
Ëયારъ દુચાચા ફકЫર જેવા
હતા. છъવટъ દુલાલ યાિΦક
સામે િમલમાિલક જયકжæણ
હЧરવ·ભદાસ હાયા↓. એ
પહъલાં દુચાચા સામે કяєĠેસ
પΤ તરફથી મજૂર મહાજન
સંઘના પૂવ↓ વડા ખંડુભાઈ
દъસાઈ લોકસભાની ચૂંટણી
હાયા↓ હતા. દુલાલ યાિΦક
કોઈ રાજકЫય પΤમાં હતા તેમ
કહъવા કરતાં પΤ દુલાલમાં
હતો તેમ કહъવું વધુ ઉિચત છъ.
સતત ૮૨ Чદવસ સુધી બેહોશ
રΝા બાદ ગુજરાતના લોકનેતા
દુલાલ યાિΦકનું ૮૨ વષ↓ની
વયે દુઃખદ અવસાન થયું.
દુચાચાના
અવસાનના
સમાચાર સાંભળી આખું શહъર
શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયું.
દુચાચાની અંિતમ યાĦા
અÓયંત Ĭભાવશાળી હતી.
આટલી Ĭચંડ માનવ મેદની
અમદાવાદમાં કદી ઊમટી
નહોતી. ગુજરાતમાં ગાંધી
અને સરદાર પછી એક માĦ
દુચાચા જ લોકિĬય રΝા. તે
પછી આજ સુધી દુચાચાની
ખોટ પુરાઈ નથી.

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ણવા જેવું

આપણા ખોરાકની શિŪ : કыલરી

રાજçથાનનું નજરાણું : હવામહъલ

આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ
તેમાંથી આપણને શિŪ મળъ છъ. આ
શિŪનું માપ કыલરીના Ĭમાણમાપથી
કાઢવામાં આવે છъ. કыલરી એટલે માĦ
ખોરાકમાંથી જ મળતી શિŪ નિહ
પરѕતુ દરъક શિŪનું માપ કыલરીમાં
કાઢી શકાય. એક Ġામ પાણીના
ઉæણતામાનમાં ૧ Чડ.Ġી સેàશીયસનો
વધારો કરવા શિŪ વપરાય જેટલી
તેને 1 કыલરી કહъવાય છъ. ખા˜
પદાથђ↓ના પેકટы કઈ વçતુમાં કыટલી
કыલરી શિŪ મળъ તે દશા↓વલ
ે ું યું હશે. િવΦાાનીઓએ ખોરાકના જુદા જુદા ઘટકોમાંથી કыટલી
કыલરી મળъ છъ તે શોધી કાઢયું છъ. તે મુજબ ૧ Ġામ કાબђ↓હાઇļેટ ૪ કыલરી, ૧ Ġામ Ĭોટીન પણ
૪ કыલરે ી, ૧ Ġામ ચરબીમાંથી ૯ કыલરી શિŪ મળъ છъ.ે તંદરુ çત રહъવા માટъ આપણે રોજ કыટલી
શિŪનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે મુજબ ખોરાક લેવો ઈએ. તેમ ડોÄટરો ભલામણ કરતા હોય છъ.

રાજçથાનના વા લાયક çથળોમાં
જયપુરનો હવામહъલ અનોખો છъ.
ઈ.સ. ૧૭૯૯માં મહારા સવાઈ
Ĭતાપિસંહъ બંધાવેલ. આ મહъલનો
આકાર Ĵીકжæણ ભગવાનના મુગટ
જેવો છъ. હવા મહъલમાં રહъવાની
કોઈ સગવડ નથી. નગરના મુÅય
રçતા પર બનેલા આ મહъલમાં માĦ
ઝλખા છъ. ૯૬૩ ઝλખા વાળો આ
મહъલ રાણીઓને ઝλખામાં બેસી
નગરયાĦા વા માટъ બંધાયેલો.
પાંચ માળનો આ મહъલ ગુલાબી પÔથરોથી બનેલો છъ. દરъક બાàકનીમાં તા હવા મળી રહъ તેવી
તેની િવિશΓ રચના હોવાથી તેને હવા મહъલ નામ અપાયું. આ મહъલનું Ĭવેશ˛ાર પાછળના ભાગે
છъ મહъલના પાંચમા માળъથી મુÅય મહъલ તેમજ િવÅયાત જંતરમંતરના સુંદર äયો વા મળъ છъ.
જયપુર જતા Ĭવાસીઓ માટъ હવા મહъલ આકષ↓ણનું કы×ĩ છъ.
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દુિનયામાં કોરોનાથી મોતને ભેટલા
દદ�ઓનો આંકડો 50 લાખને પાર

1 મ�હલા પાે�ઝ�ટવ અાવતાં �ડઝનીલે� બંધ કરી દેવાયાે, ર�શયામાં કાેરાેનાના 39,008 નવા કે સાે અને 1178ના માેત
િબિજંગ
િબિજંગમાં કોરોનાના નવા ક�સો
ન�ધાવાની શ�આત થવાને પગલે
શહ�રના બે વ્યસ્ત ઇન્ટરનેશનલ
એરપોટર્સ પરથી અડધી ફલાઇટ્સને
ક�ન્સલ કરી નાંખવામાં આવી છ�.આ બંને
એરપોટર્સ દર�ક પરથી રોજની સર�રાશ
800થી 1000 ફલાઇટનું આવાગમન
થાય છ� તેમ ડેટાસાઇટ વેરીફલાઇટ દ્વારા
જણાવવામાં આવ્યું હતું.
છ�લ્લા થોડા �દવસોમાં કોરોનાના
ક�સો વધવાને પગલે દ�ેશના અન્ય
ભાગોમાં પણ પ્રવાસ િનયંત્રણો
લાદવામાં આવ્યા છ�. િબિજંગના
આરોગ્ય કિમશને જણાવ્યું હતું ક� જેમણે
કોઇપણ કારણસર િબિજંગ છોડયું

હોય તેમણે પાછાં ફરવાનું મુલતવી
રાખવું અને જ્યાં હોય ત્યાં જ રહ�વું.
રહ�વાસીઓએ જ�ર ન હોય તો શહ�રની
બહાર જવાનું ટાળવું �ઇએ.
શાંગાઇમાં આવેલા �ડઝનીલેન્ડમાં
34,000 લોકોમાંથી એક જ મિહલા
કોરોના પોિઝ�ટવ જણાતાં �ડઝનીલેન્ડને
બંધ કરી દ�વાનો િનણર્ય લેવામાં આવ્યો

હતો. િબિજંગમાં પ્રવેશવા માટ� નેગે�ટવ
કોરોના ટ�સ્ટ ફરિજયાત કરી નાંખવામાં
આવ્યો છ�. કોરોનાના નવા 54 ક�સો
ન�ધાવાને પગલે ક�લ વતર્માન સિક્રય
ક�સોની સંખ્યા 900 પર પહ�ચી હોવાનું
નેશનલ હ�લ્થ કિમશને જણાવ્યું હતું.
િબિજંગમાં મંગળવાર� સવાર� ચાર
નવા ક�સો ન�ધાયા હતા. બી� તરફ
દુિનયામાં કોરોનાના નવા 1,66,172
ક�સો ન�ધાવાને પગલે કોરોનાના ક�લ
ક�સોની સંખ્યા 248,023,066 થઇ છ�
જ્યાર� 3753 મરણ થવાને પગલે ક�લ
કોરોના મરણાંક 50,24,253 થયો
હતો. યુએસમાં કોરોનાના નવા 48,839
ક�સો ન�ધાવાને પગલે ક�લ ક�સોની સંખ્યા
46,931,284 થઇ હતી.

ન્યૂયોક�
િવશ્વના સૌથી ધનવાન ઉદ્યોગપિત
ઇલોન મસ્કની રોક�ટ ક�પની અને
સ્ટારિલંકની સહયોગીએ ભારતમાં
ન�ધણી કરાવી દીધી છ�. આ
ક�પની સેટ�લાઇટના માધ્યમથી
ભારતના ગ્રામીણ િવસ્તારોમાં
ઇન્ટરનેટની સગવડ પૂરી
પાડશે. આ ક્ષેત્રમાં તેની સીધી
સ્પધાર્ િબ્ર�ટશ સરકારના
સિહયારા
સાહસવાળી
ક�પની
વનલેબ અને ભારતે એરટ�લ ઉપરાંત
એમેઝોન ઇન્ક સાથે થશે. ભારતમાં
સ્ટારિલંક સેટ�લાઇટ કમ્યુિનક�શન્સ

પ્રાઇવેટ િલિમટ�ડ નામની આ ક�પની
બ્રોડબેન્ડ અને અન્ય સેટ�લાઇટ
સેવા પૂરી પાડવા માટ� અર� કરશે.
ઇન્ટરનેટ પ્લેટફોમર્ િલંક્ડ ઇન પર
એક પોસ્ટમાં સ્ટારિલંક
ઇ�ન્ડયાના કન્ટ્રી ડાયર�ક્ટર
સંજય ભાગર્વે જણાવ્યું હતું ક�
ભારતમાં સ્પેસએક્સની 100
ટકા માિલક�ની એક શાખા
અ�સ્તત્વમાં આવી ગઈ છ�.
અમે લાઇસન્સ માટ� અર� કરી રહ્યા
છીએ અને બેન્ક ખાતુ ખોલી શક�એ
છીએ. ભાગર્વ આ વષ� ઓક્ટોબરમાં
જ સ્ટારિલંક સાથે �ડાયા છ�.

વોિશંગ્ટન : કોરોનાના ચેપને કારણે
2885 જણાના મોત થવાને પગલે
દુિનયામાં કોરોના મહામારીમાં મરણ
પામનારાની સંખ્યા 50,17,694 થઇ
છ�. બે વષર્થી ઓછા સમયગાળામાં
આ મહામારીએ ગરીબ દ�શોમાં
િવનાશ વેય� છ� તો ઉત્તમ આરોગ્ય
તંત્ર ધરાવતાં ધિનક દ�શોનો મદ પણ
ઉતારી નાંખ્યો છ�. ઉચ્ચ અને મધ્યમ
આવક ધરાવતાં ટોચના ચાર િવસ્તારો
યુએસએ, યુરોિપયન યુિનયન, િબ્રટન

અને બ્રાિઝલમાં દુિનયાની આઠમા
ભાગની વસ્તી છ� પણ અડધા કરતાં
વધાર� કોરોના મોત આ િવસ્તારોમાં
થયા છ�. યુએસમાં જ સૌથી વધાર�
સાડા સાત લાખ કરતાં વધાર� લોકોના
મોત થયા છ�. હાલ કોરોના વાઇરસ
રિશયા, યુક્ર�ઇન અને યુરોપના અન્ય
ભાગને ધમરોળી રહ્યો છ�. અફવા,
ખોટી માિહતી અને સરકારો પ્રિત
અિવશ્વાસ હોવાથી રસીકરણની પ્રિક્રયા
ખોરવાઇ ગઇ છ�.

ગ્લાસગો/સ્કોટલેન્ડ
વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદીએ ગ્લાસગોમાં
પોતાના સંબોધન દરિમયાન ક�ં ક�
આપણે પ્રાક�િતક સંતલ
ુ નને નુકસાન
પહ�ચાડ્યું છ�. ટ�ક્નોલો�એ આપણને
સારી તક આપી છ�. પર�તુ માનવતાને
બચાવવા માટ� આપણે સુયનર્ ી સાથે ચાલવું
પડશે. તેમણે વન સન, વન વલ્ડર્ અને વન
િગ્રડને દુિનયા માટ� જ�રી જણાવ્યું છ�.
ગ્લાસગોમાં COP26માં એક્સલર��ટ�ગ
ક્લીન ટ�ક્નોલો� ઇનોવેશન એન્ડ
ડેવલપમેન્ટ પર આયોિજત કાયર્ક્રમમાં
વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદીએ ક�ં હતું ક�

ફોિશલ ફ્યુલના ઉપયોગે ક�ટલાક દ�શોને
સ�દ્ધ બનાવયા પર�તુ તેનાથી �થ્વી અને
પયાર્વરને નુકસાન પહ�ચાડ્યુ.ં અ�શ્મભૂત
�ધણની ર�સમાં પણ ભૌગોિલક રાજક�ય
તણાવ પેદા કય� છ�. સૌર ઉ�ર્ સંપણ
ૂ પર્ ણે

સ્વચ્છ અને ટકાઉ છ�. તેની સમસ્યા એક
જ છ� ક� તે �દવસના સમયે જ ઉપલબ્ધ
છ� અને હવામાન પર િનભર્ર કર� છ�.
‘વન સન, વન વલ્ડર્ એન્ડ વન ગ્રીડ‘
આ સમસ્યાનું સમાધાન છ�. િવશ્વવ્યાપી
ગ્રીડના માધ્યમથી સ્વચ્છ ઉ�ર્ને ક્યાર�ય
પણ અને ગમે ત્યાર� મોકલી શકાય છ�.
વન સન વન વલ્ડર્ પર ભાર મુકતા
વડાપ્રધાન નર�નદ્ર મોદીએ ક�ં ક�‘વન
સન, વલ્ડર્ એન્ડ વન ગ્રીડ’ ફક્ત ક�દરતી
ભંડાર પરથી િનભર્રતા જ નહ� પણ સૌર
યોજનાને વ્યવહરીક્તાને પ્રોત્સાહન પુ�
પાડશે.

હતા. પ્રવેશ દ્વાર પર બે મોટા િવસ્ફોટ થયા હતા. જે બાદ
હો�સ્પટલની અંદર ગોળીબાર પણ થયો હતો. આ એક મોટો
આતંક� હુમલો હતો, જેમાં ક�લ 19 લોકોનો ભોગ લેવામાં
આવ્યો છ� જ્યાર� 50થી વધુ લોકો ઘવાયા હતા. જેને સારવાર
માટ� કાબુલની હો�સ્પટલમાં લાવવામાં આવ્યા છ�.

મેનલો પાક�
ફ�સબૂક� જણાવ્યું હતું ક� તે ફ�સ
ર�ક�ગ્નશન િસસ્ટમ બંધ કરશે અને
એક અબજથી પણ વધુ લોકોની
ફ�સિપ્રન્ટ્સ ડીિલટ કરશે. આ પ�રવતર્ન
ટ�કનોલો�ના ઇિતહાસમાં ફ�િસયલ
ર�ક�ગ્નશન િસસ્ટમના ઉપયોગમાં
આવેલું સૌથી મોટું પ�રવતર્ન છ�, એમ
ફ�સબૂકની નવી પેર�ન્ટ ક�પની મેટાના
આ�ટર્�ફિશયલ ઇન્ટ�િલજન્સના વાઇસ
પ્રેિસડેન્ટ જેરોમ
પેસેન્ટીએ તેના
બ્લોગપોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું. ફ�સબૂકના
વપરાશકારમાં દર ત્રી� વપરાશકાર
ફ�સ ર�ક�ગ્નશન સે�ટ�ગનો ઉપયોગ કર�
છ�. તેને દૂર કરવાના લીધે એક અબજ

લોકોની વ્યિક્તગત ફ�િસયલ ર�ક�ગ્નશન
ટ�મ્પલેટસ નાબૂદ થઈ જશે, એમ તેણે
જણાવ્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું હતું ક� ક�પની
સમાજની િચંતાને ધ્યાનમાં રાખીને
ટ�કનોલો�ના હકારાત્મક યુઝ પર
વધાર� ધ્યાન આપી રહી છ�, તેમા
પણ ખાસ કરીને ર�ગ્યુલેટરો હ�
સુધી સ્પષ્ટ િનયમો સાથે આવ્યા નથી
ત્યાર� આ બાબત વધાર� મહ�વની છ�.
ફ�સબૂક� ગુ�વાર� �હ�રાત કરી હતી ક�
તે તેની ક�પનીનું નામ બદલીને મેટા
કરી રહી છ�. ક�પનીે ઇન્ટરનેટના નેક્સ્ટ
િથંગ મેટાવરસ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરી
રહી છ�.

મસ્કની ક�પનીની ભારતમાં ન�ધણી વન સન, વન વલ્ડર્, વન ગ્રીડ દુિનયા માટ�
ગ્રામીણ ક્ષેત્રે ફાસ્ટ ઇન્ટરનેટ મળશે જ�રીઃ ગ્લાસગોથી મોદીનો િવશ્વને સંદ�શ

કાબુલની હો�સ્પટલમાં ISએ િસ�રયલ ફ�સબૂક ફ�સ ર�ક�ગ્નશન િસસ્ટમ
બં
ધ
કરશે
અને
ડે
ટ
ા
ડીિલટ
કરશે
હુમલા કરતાં 19નાં મોત, 50 ઘાયલ
કાબુલ

અફઘાિનસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં એક સૈન્ય
હો�સ્પટલની બહાર સી�રયલ િવસ્ફોટ થયા હતા, જેમાં જે બાદ
ગોળીબાર પણ થયો હતો. આ હુમલામાં 19 લોકોના મોત
િનપજ્યા હતા. જ્યાર� 50થી વધુ લોકો ઘવાયા છ�. ઘટનાને
િનહાળનારા એક વ્યિક્તએ જણાવ્યું હતું ક� હો�સ્પટલની
પાસે જ આ હુમલો થયો હતો. ઘાયલોને હાલ સારવાર માટ�
હો�સ્પટલમાં દાખલ કરાયા છ�.
�ક� હુમલાની જવાબદારી કોઇ આતંક� સંગઠને નથી
લીધી. બી� તરફ આ હુમલા માટ� આતંક� સંગઠન આઇએસક� જવાબદાર હોવાનું સામે આવ્યું છ�. આઇએસના એક
આતંક�એ હો�સ્પટલના પ્રવેશ દ્વાર પર ખુદને બોમ્બથી ઉડાવી
દીધો હતો. જ્યાર� અન્ય હુમલાખોરો ઇમારતમાં ઘુસી ગયા

બાક�લેઝ બેન્કના સીઈઓ
તરીક� ભારતીય મૂળના
વ�કટક�ષ્ણનની િનમણૂંક

ડેનવેર
વૈિશ્વક સ્તર� ભારતીય સીઈઓની બોલબાલા વધી
રહી છ�. ઘણી મોટી ક�પનીઓમાં ભારતીય મૂળના
સીઈઓ છ� અને તેમાં વધુ એક નામ �ડાયુ છ�.
દુિનયાભરમાં વ્યાપ ધરાવતી બાક�લેઝ બેન્કના સીઈઓ
તરીક� ભારતીય મૂળના એસ.વ�કટક�ષ્ણનને સીઈઓ
બનાવવાનુ નક્કી કરાયુ છ�. વ�કટ હાલમાં બેન્કના
ગ્લોબલ માક�ટ હ�ડ છ�. આ પહ�લા એડોબ ક�પનીની
સીઈઓ તરીક� શાંતનુ નારાયણ, આલ્ફા બેટ (ગૂગલ)ના
સુંદર િપચાઈ, માઈક્રોસોફ્ટમાં સત્યા નાડેલા, માસ્ટર
કાડર્માં અજય બગ્ગા સીઈઓ છ�. જ્યાર� નો�કયાના
સીઈઓ તરીક� રા�વ સૂરી છ�.

રિશયામાં 2 બહ�નને 8માં માળ�થી
ફ�ક� દ�તાં મોત,યુવકની ધરપકડ
મોસ્કો
રિશયામાં એક વ્યિક્તએ બે સગીર
બહ�નોને આઠમા માળ�થી નીચે ફ�ક�ને મારી
નાખી હતી. આરોપ છ� ક� બંને બાળક�ઓ
ઘણો વધાર� શોર કરી રહી હતી, તેથી
શખ્સે તેમને િબ�લ્ડંગથી નીચે ફ�ક� દીધી
હતી. આ મામલે પોલીસે શખ્સની ધરપકડ
કરી લીધી છ�. હ�લોવીન પર એક રહ�ણાંક
મકાનમાંથી બે બાળક�ઓના પડવાથી
મોત નીપજ્યા. એક બાળક�ની ઉ�મર 9
વષર્ હતી, જ્યાર� બી�ની ઉ�મર 14 વષર્
હતી. આ બાળક�ઓના મોત મામલે
ફ્લેટમાં ભાડા પર રહ�તા 23 વષ�ય

ઓચુર સૈન્ચેટની ધરપકડ કરવામાં આવી
છ�. બાળક�ઓ ફ્લેટમાં ખૂબ જ અવાજ
કરી રહી હતી જેને લઈને સેન્ચેટ ભડક�
ઉઠ્યો હતો. તેણે આઠમા માળ�થી તેમને
બારીમાંથી બહાર ફ�ક� દીધી હતી. પોલીસ
અનુસાર સૈન્ચેટ� બંને સગીર બહ�નોને
િબ�લ્ડંગથી નીચે ફ�કવાની વાત કબૂલ કરી
છ�. એક બહ�નનુ મોત 80 ફ�ટથી નીચે
પડ્યા બાદ થયું, જ્યાર� બી�નું મોત
હો�સ્પટલમાં થયું હતું. �રપોટર્ અનુસાર
કાઈિજલના રહ�ણાંક િવસ્તારમાં આ
ઘટનાના સમયે પાડોશીઓએ ભયાનક
ચીસો સાંભળી હતી.

નાસાની મોટી ઉપલ�બ્ધ,
અંત�રક્ષમાં પહ�લી વખત
ઉગાડાઈ શાકભા�

ન્યૂયોક�
અંત�રક્ષમાં વસાહત સ્થાપવા માટ� માનવ �ત પ્રયાસ
કર રહી છ� ત્યાર� �દશામાં નાસાએ મહત્વનુ ડગલુ ભયુર્ છ�.
નાસાએ પહ�લી વખત અત�રક્ષમાં ક�પ્સીકમ ઉગાડવામાં
સફળતા મેળવી છ�. નાસાનુ કહ�વુ છ� ક�, અવકાશ
યાત્રીઓએ તેમાંથી એક સારી વાનગી બનાવીને તેનો
આનંદ પણ લીધો છ�. નાસાએ ક� હતુ ક�, અંત�રક્ષના
સ્પેસ સ્ટ�શન પર શાકભા� ઉગાડવા માટ�નો આ પહ�લો
પ્રયોગ છ� અને અંત�રક્ષમાં જેટલા પણ અખતરા થયા છ�
તેમાં આ પ્રયોગ સૌથી પડકારજનક હતો. આ ક�પ્સીકમ ન્યૂ
મે�ક્સકો સ્ટ�ટમાં �વા મળતા સાં�ડયા નામના મરચા અને
બી� એક પ્ર�િતને ભેગી કરીને ઉગાડવામાં આવ્યા છ�.
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કીવી અફઘાન સામે હારે તો જ ભારતને સેમિમાં પહોંચવાની તક
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ભારત સારા રનરેટથી તેની નામિબિયા-સ્કોટલેન્ડ સામેની મેચ જીતે તો રનરેટના જોરે ભારત સેમિમાં જઈ શકે છે

અફઘાનને હરાવી ભારતે
સેમિની આશા જીવંત રાખી

    દુબઈ : ટી૨૦ વર્લ્ડકપમાં સતત 
બે મેચમાં શરમજનક હાર બાદ
આખરે ભારતીય ટીમને આખરે પ્રથમ 
જીત  હાંસલ  થઈ છે. ભારતીય ટીમે 
૨ વિકેટના નુકસાન પર ૨૧૦ રન
બનાવ્યા  હતા અને  બાદમાં બોલર્સે 
પણ તરખાટ મચાવ્યો  હતો. અને 
અફઘાનિસ્તાનની ટીમ  ૨૦ ઓવરના
અંતે  ૭ વિકેટ  ગુમાવીને  ૧૪૪ રન
બનાવી શકી હતી.

ટી-20ની સાથે વન-ડે ફોર્મેટમાં
પણ વિરાટ કોહલી કેપ્ટનશિપ
ગુમાવે તેવી શક્યતા

નવીદિલ્હી : ટી-20 વિશ્વ કપ પહેલા
જ વિરાટ કોહલીએ ટી-20 ફોર્મેટમાં
કે્પ્ટનશિપ છોડવાનુ જાહેર કર્યુ 
હતુ. એક અહેવાલ  અનુસાર ટીમ 
મેનેજમેન્ટ ઈચ્છે  છે કે, ટી-20 અને 
વન ડેમાં એક જ કેપ્ટન હોય અને 
ક્રિકેટ  બોર્ડ પણ કોહલીના કેપ્ટન
તરીકેના દેખાવથી ખુશ નથી.

માનસિક થાકને કારણે
ખોટા નિર્ણય લેવાયા અને
મેચ હાર્યાઃ રોહિત શર્મા

નવીદિલ્હી  : ટી-20 વર્લ્ડકપમાં
ભારતીય ટીમના કંગાળ દેખાવથી 
ક્રિકેટ  ચાહકો નિરાશ છે.ટીમના વાઈસ
કેપ્ટન રોહિત  શર્માએ સ્વીકાર્યુ  છે કે,
અમારા કેટલાક નિર્ણયો ખોટા સાબિત 
થયા છે અને લાંબા સમયથી  અમે 
ઘરની  બહાર છે.તેના કારણે લાગેલા
માનસિક થાકની અસર દેખાઈ રહી છે.

નવી દિલ્હી ઃ ટી-૨૦ વર્લ્ડકપમાં અફઘાનીસ્તાને
હરાવીને ટીમ ઈન્ડિયાએ કોઈક રીતે પોતાની ઈજ્જત
બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. કારણકે, ભારત આ પહેલાં
પાકિસ્તાન અને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ખરાબ રીતે હારી
ચૂક્યું છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની જીત પછી હજુ પણ
સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાની ભારતની આશા જીવંત છે.
જોકે રન રેટમાં ભારત અફઘાનિસ્તાન અને ન્યૂઝીલેન્ડ
બન્નેથી પાછળ છે. પરંતુ સારી વાત એ છે કે ન્યૂઝીલેન્ડે

દેશ	મેચ રમી
ઇંગ્લેન્ડ
4
ઓસ્ટ્રેલિયા
4
દક્ષિણ આફ્રિકા 4
શ્રીલંકા
5
વેસ્ટ ઇન્ડિઝ 4
બંગલાદેશ
5

જીત હાર પોઈન્ટ
4 0
8
3 1
6
3 1
6
2 3
4
1 3
2
0 5
0

સ્કોટલેન્ડને માત્ર ૧૬ રને જ હરાવ્યું છે. ભારતે પોતાની
બાકીની બન્ને મેચ મોટા અંતરે જીતવી પડશે, સાથે
અફઘાનિસ્તાન ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી દે તે જરૂરી છે.
ભારત સામેની હાર પછી અફઘાનિસ્તાનની રન રેટ ઘણી
ઘટી ગઈ છે. જો અફઘાનિસ્તાન ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી
દેશે તો ભારત, અફઘાનિસ્તાન અને ન્યૂઝીલેન્ડના છ-છ
પોઈન્ટ થઈ જશે. પણ રન રેટ સારી હોવાના કારણે
ભારત સેમી ફાઈનલમાં પહોંચી જશે.

પોઈન્ટ ટેબલ

દેશ	મેચ રમી
પાકિસ્તાન
4
અફઘાનિસ્તાન 4
ન્યૂઝીલેન્ડ
3
ભારત
3
નામિબિયા
3
સ્કોટલેન્ડ
3

જીત હાર પોઈન્ટ
4 0
8
2 2
4
2 1
4
1 2
2
1 2
2
0 3
0

રાહુલ ડ્રવિડ ટીમ ઇન્ડિયાના
નવા હેડ કોચ બન્યા,
BCCIએ કરી જાહેરાત

નવીદિલ્હી : પૂર્વ  કપ્તાન અને  ધ વોલ 
તરીકે જાણીતા રાહુલ  દ્રવિડને ટીમ 
ઇન્ડિયાના નવા હેડ કોચ પસંદ કરવામાં
આવ્યા છે, બુધવારે ક્રિકેટ એડવાઈઝરી 
કમિટીએ રાહુલ  દ્રવિડને  સર્વસંમતિથી 
હેડ  કોચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા 
છે. ટી-20 વિશ્વકપ બાદ રવિ શાસ્ત્રીનો 
કાર્યકાળ પૂર્ણ થઇ રહ્યો છે.

ભારતની હાર બાદ વિરાટની નવ મહિનાની પુત્રીને રે પની ધમકી ભારત-પાક. વચ્ચે ટેસ્ટ સિરિઝ

નવી દિલ્હીઃ ટી-20 વિશ્વ કપમાં
ભારતના કંગાળ દેખાવ બાદ ચાહકો 
સોશિયલ મીડિયા પર ભારતીય ટીમની 
ફિરકી લઈ રહ્યા  છે અને  ચાહકોમાં
ભારતીય ખેલાડીઓની  રમતને 
લઈને  આક્રોશ પણ છે. જોકે કેટલાક
ચાહકો ટીકા કરવામાં તમામ પ્રકારની 
મર્યાદાઓ વટાવી  જતા હોય છે.

નામિબીયાને 45 રનથી હરાવીને
પાકિસ્તાન સેમિ ફાઈનલમાં પ્રવેશ્યું

અબુ ધાબી: પાકિસ્તાને નામિબીયાને ૪૫ રનથી હરાવીને 
ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપની  સેમિ ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો 
હતો. પાકિસ્તાનનો આ સુપર-૧૨માં સતત ચોથો વિજય
હતો. જીતવા માટેના ૧૯૦ના ટાર્ગેટ સામે નામિબીયા પાંચ
વિકેટે ૧૪૪ રન કરી શક્યું હતુ. ડેવિડ વિઝે ૩૧ બોલમાં
અણનમ  ૪૩ રન નોંધાવ્યા  હતા. અગાઉ રિઝવાનના
૫૦ બોલમાં ૭૯ રન અને  બાબરના ૪૯ બોલમાં ૭૦
રનની મદદથી  પાકિસ્તાને  નામિબીયા સામેની ટી-૨૦
વર્લ્ડ કપની  સુપર-૧૨ મેચમાં બે વિકેટે ૧૮૯ રન કર્યા 
હતા. નામિબીયા સામેની  અબુ ધાબીમાં રમાયેલી મેચમાં
પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટીંગ પસંદ કરી હતી.

દિલ્હી મહિલા આયોગના પ્રમુખ સ્વાતી 
માલીવાલનુ કહેવુ છે કે, મારી  નજરમાં
કેટલાક ટ્વિટ એવા પણ આવ્યા છે જેમાં
વિરાટ  કોહલીની  નવ મહિનાની  પુત્રીને 
રેપની  ધમકીઓ આપવામાં આવી  છે.
માલીવાલે  આ મામલે દિલ્હી  પોલીસના
સાયબર ક્રાઈમ વિભાગને  પત્ર લખીને 
તપાસની માંગણી કરી છે.

બાંગ્લાદેશ માત્ર 84 રનમાં જ ખખડયું,
સાઉથ આ�ફ્રિકાન�ો 6 વિકે ટથી વિજય

અબુ ધાબી: પ્લેયર ઓફ ધ મેચ રબાડાએ ૨૦ રનમાં ત્રણ
અને નોર્ટ્જેએ ૮ રનમાં ત્રણ વિકેટ ઝડપતાં સાઉથ આફ્રિકા
સામે બાંગ્લાદેશ માત્ર ૮૪ રનમાં જ ખખડી ગયું હતુ. સાઉથ
આફ્રિકાએ કેપ્ટન બવુમાના ૨૮ બોલમાં ૩ ચોગ્ગા  અને 
૧ છગ્ગા  સાથેના અણનમ  ૩૧ રનની મદદથી માત્ર ૧૩.૩
ઓવરમાં જ ચાર વિકેટ  ગુમાવીને જીત હાંસલ કરી હતી.
સાઉથ આફ્રિકા આ જીત  સાથે  ચાર મેચમાં ત્રીજો વિજય
મેળવીને  છ પોઈન્ટ સાથે  ગૂ્રપ-એમાં બીજા સ્થાને  પહોંચી 
ગયું છે. ઈંગ્લેન્ડ ચારેય મેચ જીતીને ૮ પોઈન્ટ સાથે નંબર
વન છે. જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા ૩ મેચમાં બે વિજય અને એક
પરાજય સાથે ચાર પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.

ન્યૂઝિલેન્ડ સામે સ્કોટલેન્ડની લડાયક બેટીંગ છતાં આખરે ૧૬ રનથી હાર્યુ

દુબઈ: ગપ્ટિલના ૫૬ બોલમાં ૬ ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગા સાથેના ૯૩ રનને સહારે ન્યૂઝિલેન્ડે સ્કોટલેન્ડ સામેની 
સુપર-૧૨ની મેચમાં ૧૬ રનથી વિજય મેળવ્યો હતુ. જીતવા માટેના ૧૭૩ રનના પડકારનો પીછો કરતાં સ્કોટલેન્ડે 
લડાયક બેટીંગ કરી  હતી, પણ આખરે તેઓ પાંચ વિકેટે ૧૫૬ રન જ નોંધાવી  શક્યા  હતા. સ્કોટલેન્ડ તરફથી 
માઈકલ લેસ્કે ૨૦ બોલમાં ૩ ચોગ્ગા અને ૩ છગ્ગા સાથે અણનમ ૪૨ રન ફટકાર્યા હતા. ગપ્ટિલને ૯૩ રનની ઈનિંગ
બદલ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ન્યૂઝિલેન્ડ સામે ટોસ જીતીને સ્કોટલેન્ડે પ્રથમ ફિલ્ડિંગ પસંદ
કરી હતી. મિશેલ માત્ર ૧૩ રને આઉટ થયો હતો. જે પછી વિલિયમસન ખાતુ પણ ખોલાવી શક્યો નહતો. કોન્વે 
પણ ૧ રને પેવેલિયનમાં પાછો ફરતાં ન્યૂઝિલેન્ડની ટીમ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ હતી. ગપ્ટિલ અને ફિલિપ્સે ન્યૂઝિલેન્ડની 
ટીમની ઈનિંગને બિલ્ટઅપ કરતાં ૭૩ બોલમાં ૧૦૫ રનની ભાગીદારી કરી હતી.

નાયબ વડાપ્રધાને કર્યું યૌન શોષણ!
મહિલા ખેલાડીએ લગાવ્યા આરોપ
બિજિંગ
ચીનના સૌથી મોટા સ્ટાર ખેલાડીઓમાંથી
એક પેંગ શુઈએ વિશ્વના નંબર 1 ટેનિસ
ડબલ્સ પ્લેયરનો ખિતાબ જીત્યો છે. હવે શુઈએ
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા સાર્વજનિક
રીતે ચીનના એક ભૂતપૂર્વ નાયબ વડા પ્રધાન
પર ઘણા વર્ષો પહેલા જબરદસ્તી યૌન સંબંધ
બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
બાદમાં તેણે પોતાની પોસ્ટ ડિલીટ કરી દીધી
હતી. મંગળવારે મોડી રાત્રે તેના વેરિફાઇડ
વીબો એકાઉન્ટના સ્ક્રીનશોટ દ્વારા આની પુષ્ટિ
કરવામાં આવી હતી.
એક ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, પેંગ શુઈએ

કહ્યું કે પોલિટબ્યુરો સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ભૂતપૂર્વ
સભ્ય ઝાંગ ગાઓલીએ તેને સેક્સ માટે દબાણ
કર્યું અને બાદમાં બંને વચ્ચે સહમતિથી સંબંધ
બંધાયા. પોલિટબ્યુરો ચીનની ટોચની નિર્ણય
લેતી સંસ્થા છે. પોસ્ટ પ્રકાશિત થયાના લગભગ
અડધા કલાક પછી તેને દૂર કરવામાં આવી હતી.

ના રમાય તો WTC કોઈ
મતલબ નથીઃ વકાર

નવીદિલ્હી : પાકિસ્તાનના પૂર્વ  કેપ્ટન
અને ફાસ્ટ બોલર વકાર યુનુસનુ કહેવુ
છે કે, આઈસીસી  દ્વારા હવે  વર્લ્ડ ટેસ્ટ
ચેમ્પિયનશિપ શરુ કરવામાં આવી  છે
પણ તેનુ ભારત  અને  પાકિસ્તાન વચ્ચે 
ટેસ્ટ મેચ ના રમાય તો કોઈ મહત્વ નથી.
આઈસીસીએ દરમિયાનગીરી  કરી  બંને 
દેશો વચ્ચે ટેસ્ટ સિરિઝ રમાડવી જોઈઅે.

ટી20માં બાબર આઝમ ફરી
નંબર-1 ઃ કારકિર્દીમાં છઠ્ઠી
વખત ટોચના ક્રમે પહોંચ્યો

નવીદિલ્હી : પાકિસ્તાનના સુકાની 
બાબર આઝમે  વર્તમાન ટી20 વર્લ્ડ
કપમાં સતત બે અડધી સદી ફટકારીને 
બેટ્સમેનોમાં ટોચનું સ્થાન હાંસલ 
કરી લીધું છે. તેણે  ઇંગ્લેન્ડના ડેવિડ 
મલાનને  પાછળ રાખી  દીધો  હતો.
બાબર કારકિર્દીમાં છઠ્ઠી વખત નંબર–1
બેટ્સમેન બન્યો છે.
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