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��સમ� કોરોનાની પ�ચમી લહ� ર સાથે ફફડાટ
ફ્રા�માં 24 કલાકમાં 11,883 કે સ ના�ધાયા, પાંચમી લહે ર વધુ ખતરનાક સા�બત થવાની અાશંકા
પેરીસ

ફ્રાન્સમાં કોરોનાના ક�સ એકાએક વધી જવાને
કારણે નાગ�રકોમાં ભયનો માહોલ ફ�લાઈ ગયો
છ�. સંક્રમણ કાબૂમાં કરવા રા�પિતએ અપીલ
કરી છ� ક� લોકો વે�કસન લગાવે. આ સાથે જ
૬૫થી વધુ વયના લોકોને બૂસ્ટર ડોઝ આપવા
તાક�દ કરાઈ છ�. ફ્રાંસમાં કોરોનાના ક�સ �દવસેને
�દવસે વધી રહ્યા છ�. ગુ�વાર� સ્વાસ્થ્ય મંત્રી
ઓિલવર વેર� ક�ં ક� દ�શમાં નવી િચંતા ઉભી
થઈ છ�. જેથી આપણે આશા રાખીએ ક� સંક્રમણ
જલ્દીથી ખતમ થાય. સ્થાિનક મી�ડયાને ઈન્ટરવ્યું
આપતા તેમણે ક�ં ક� દ�શમાં અન્ય પાડોશી
દ�શોની જેમજ પાંચમી લહ�ર શ� થઈ ગઈ છ�.
આ લહ�રમાં સંક્રમણ ઝડપથી ફ�લાઈ ર�ં છ�.
મળતી િવગતો મુજબ ફ્રાન્સમાં ગુ�વાર� સાંજ
સુધીના ૨૪ કલાકમાં ૧૧,૮૮૩ ક�સ ન�ધાયા
હતા. ઓકટોબર પછી નવેમ્બર શ� થતા જ
સંક્રમણ �દવસેને �દવસે વધી ર�ં છ�. આ મામલે
ફ્રાંસના રા�પિત ઈમેનુએવલ મેક્રોએ પણ એવું
િનવેદન આપ્યું ક� દ�શમાં કોરોના ક�સની સંખ્યા
�દવસેને �દવસે વધતી જઈ રહી છ�.
અગાઉ અહીયાના રા�પિતએ એવું િનવેદન
આપ્યું હતું ક� ૬૫ વષર્ અને તેનાથી જેની વધાર�
ઉ�મર વાળા વ્ય�કતઓએ સાવચેતી રાખવી જ�રી
છ�. ૧૫ �ડસેમ્બરથી અહીયા ૬૫ વષર્ કરતા
વધુના લોકોને બૂસ્ટર ડોઝ આપવનાની પણ
તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છ�. ઉલ્લેખનીય
છ� ક� પ�ર�સ્થતીને ધ્યાનમાં રાખીને રા�પિતએ
લોકોને આગ્રહ કય� છ� ક� તેઓ લોકો વે�કસન
લગાવે. �ક� બૂસ્ટર ડોઝની વાત કરીએ તો જે
લોકોનો ઈમ્યુનીટી પાવર ઓછો છ� તે લોકોને
અહીયા બૂસ્ટર ડોઝ આપવાની વાત કરવામાં
આવી છ�.

જમર્નીમાં ર�કોડર્બ્રેક ક�સ ઃ એક જ ટ�સ્લાના એલન
�દવસમાં 50,000થી વધુ દદ� મળ્યા મસ્ક� �િપયા 8190

કરોડના શેર વેચ્યા

બિલર્ન

જમર્નીમાં ગુ�વાર� કોિવડ-19ના 50,196
નવા ક�સ સામે આવ્યા હતા. મહામારીની
શ�આત બાદ આ પ્રથમ વખત એવું બન્યું છ�
ક� જ્યાર� જમર્નીએ નવા ક�સમાં 50 હ�રનો
આંક પાર કય� છ�. ગુ�વાર� કોરોનાને કારણે
235 દદ�ના મોત થયા હતા. સેકસોની
રાજ્યએ વે�ક્સન નહી લેનારા લોકો પર
બાર, ર�સ્ટોરાં તેમજ �હ�ર કાયર્ક્રમોમાં
સામેલ થવા પર પ્રિતબંધ મૂક� દીધો હતો.
બી� તરફ જમર્નીના ટોપ વાયરોલોિજસ્ટ
િક્રિશ્ચયન ડ્રોસ્ટને આગામી �દવસોમાં 1 લાખ
લોકોના �ત્યુ થવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છ�.
ડ્રોસ્ટને ઈમરજન્સી જણાવ્યુ હતું ક�,
આપણે તાક�દ� પગલાં લેવા �ઈએ. તેમણે
કોરોનાના UK સ્ટ્રેન પર થયેલી સ્ટડી
બાબતે જણાવતા ક�ં હતું ક� વાયરસ સંક્રિમત
હોવાની સાથે �વલેણ પણ થઈ ગયો છ�.
ડોકટરોનું કહ�વું છ� ક� આ અત્યાર સુધીની
સૌથી ખરાબ લહ�ર હોઇ શક� છ�. હાલ
જમર્નીમાં સંક્રમણ અને �ત્યુમાં પણ વધારો
ન�ધાયો છ�.

ટવીટર પર થયેલા પાેલમાં મ�ના
�નણર્યને 58% લાેકાેઅે વધા�ાે હતાે
ક�િલફોિનર્યા

બેઈિજંગમાં હાઉિસંગ,
મોલ, કોલોનીઓ સીલ

ચીનની બેિજંગમાં સ્થાિનક અિધકારીઓએ
એક મોલ અને ક�ટલીક હાઉિસંગ સોસાયટીને
સીલ કરી દીધી છ�. છ�લ્લા એક મિહનાથી
ચીનમાં કોરોનાના ક�સ વધી રહ્યા છ�. કોરોના
પોિઝ�ટવ આવેલા એક વ્યિક્તએ ડ�ગચ�ગમાં
આવેલા રાફ�લ્સ િસટી મોલની મુલાકાત
લીધી હોવાનું બહાર આવતા આખાય મોલને
બુધવાર� સાંજે સીલ કરી દ�વાયો હતો.

દુિનયાના સૌથી અમીર વ્યિક્ત તથા ટ�સ્લા
તેમજ સ્પેસએક્સના માિલક એલન મસ્ક�
અંતે તેમની ક�પનીમાંથી પોતાના �ા. 8,190
કરોડના (1.1 અબજ ડોલર)ના શેર વેચી
નાખ્યા છ�. હાલમાં જ એલન મસ્કને તેમની
જંગી િમલ્કતમાંથી ટ�સ્લાના શેર મારફત ગરીબ
દ�શોના લોકોનો ભૂખમરો ભાંગવા માટ� નાણા
આપવા અપીલ કરી હતી. મસ્ક� ટવીટર પર આ
અંગે પોસ્ટ કરીને લોકોનો
અિભપ્રાય માગ્યો હતો
અને મસ્કનાં આ વલણને
�રદાર સમથર્ન મળ્યું
હતું. 35 લાખ લોકોમાંથી
58 ટકા લોકોએ મસ્કને
તેના શેર વેચવા માટ�
સલાહ આપી હતી. જેના
કારણે મસ્ક� 8,190 કરોડના શેર વેચી દીધા છ�
� ક� તેના નાણાના ઉપયોગ અંગે હજુ એલન
મસ્ક� કોઇ �હ�રાત કરી હતી પર�તુ મસ્કના આ
પગલાથી છ�લ્લા ત્રણ �દવસમાં તેની ક�પનીના
શેરના ભાવમાં કડાકા થતાં મસ્કની િમલ્કત 50
અબજ ડોલર ઘટી ગઇ છ�. જે અત્યાર સુધીની
સૌથી મોટો કડાકો છ�. � ક� માનવામાં આવે છ�
ક� મસ્ક� પોતાની કરવેરા સિહતની જવાબદારી
પૂરી કરવા માટ� આ શેર વેચ્યા છ�. એલન મસ્ક
દુિનયાના સૌથી ધનવાન વ્યિક્ત છ� અને તેની
સંપિત્ત 300 અબજ ડોલર થઇ ગઇ છ�.
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કાયમી નિવાસી બનવા જઈ રહે લા 4 લાખ પૈકી 2 લાખ લ�ોક�ો મકાન ખરીદવાની વેતરણમાં, ક�ોર�ોનાકાળમાં નબળા પડે લા વ્યાજદરમાં ફે રફાર સંભવ

ટોરોન્ટો
કેનેડામાં ઘર ખરીદનારાઓ નીચા મોરગેજ દરનો અંત આવે
તે પહેલા મોરગેજ-પ્રીએપ્રુવલ માટે ધસારો કરી રહ્યા છે એવું
અનુમાન કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓ લગાવી રહ્યા છે.
રિયલ એસ્ટેટ અને મોરગેજ સાથે સંકળાયેલા લોકોના જણાવ્યા
પ્રમાણે તેના ગ્રાહકો હાલ વ્યાજના જે નીચા દરો છે તેનો લાંબા
ગાળા સુધી લાભ કઈ રીતે લઇ શકાય તેની વેતરણમાં છે. કારણ
કે, ટોરોન્ટોના હાઉસિંગ માર્કેટમાં આજે તેજીનું વાતાવરણ છે
અને નીચી કિંમતે મકાન ખરીદવાનું મુશ્કેલ બનવાનું છે. આજે
વેચનારનું બજાર છે અને પરિસ્થિતિ એવી છે કે, તમે ખરીદતી
વખતે ભાગ્યે જ સોદાબાજી કરી શકો છો. કારણ કે, લગભગ 4 એમ ટોરોન્ટો ખાતેના સ્ટ્રેટેજિક મોરગેજ સોલુશન્સ ઇન્કોર્પોરેટના
લાખ લોકો તેને કાયમી નિવાસીનો દરજ્જો મળે તેની રાહ જોઈ મલિક એસટી જેક જણાવે છે.
રહ્યા છે અને તેમાંથી 2 લાખ લોકો મકાન ખરીદવાની યાદીમાં છે,
તે કહે છે કે, ખરીદનારાઓ મકાનના ભાવોના આંકડા જોઈને

પોતે નબળા પડી ગયા હોય તેવું અનુભવે છે અને તેથી પોતાની
સ્થિતિ સુધારવા માટે એડી ચોંટીનું જોર લગાડી રહ્યા છે. સંભવિત
મકાન ખરીદનારાઓ ગીરનારાઓ તરફથી જે હાલના દરે કામ થઇ
રહ્યું છે તે ચાલુ રહે અને મોરગેજ માટેનો દર કમથી કમ 130
દિવસ સુધી સ્થગિત રાખવામાં આવે તેમ ઈચ્છે છે.
દરેક બેન્કના મોરગેજના વ્યાજદર અલગ-અલગ હોય છે. પરંતુ
રેટહબ.સીએ દર્શાવે છે કે, દેશની ટોચની પાંચ બેંકો મોરગેજના
વ્યાજદર ઓછામાં ઓછા 2.62% અને વધુમાં વધુ 2.94%
દર્શાવે છે. ત્રણ વર્ષ માટે મોરગેજના ફિક્સ દર 2.49-3.49%
છે. જયારે 5 વર્ષ માટે જુદી-જુદી બેંકોના દર 1.40%-1.75%ની
વચ્ચે છે. પરંતુ બેન્ક ઓફ કેનેડાએ સંકેત આપ્યા છે કે, મહારોગચાળાને કારણે જે નિયમનો હતા તે હળવા થવાને કારણે હવે
વ્યાજના દર વધવાની શક્યતા છે.

ફાઇઝર બાયોટેકની રસીને કેનેડામાં ટોરોન્ટો સીટી કાઉન્સિલ કાફે-ટુ
યોજનાને કાયમી મંજૂરી આપશે
કોવિડ બુસ્ટર ડોઝ તરીકે માન્યતા
જુદા-જુદા રાજ્યોએ� બુસ્ટર ડ�ોઝ માટે પ�ોટ-પ�ોતાની રીતે અલગ વ્યવસ્થા કરી

ઓટ્ટાવા
હેલ્થ કેર કેનેડાએ ફાયઝર બાયોટેકને
કોવિડ-19 માટે વેક્સીન બનાવવાની
મંજૂરી આપી દીધી છે. 18 વર્ષથી
ઉપરના લોકો માટે આ મંજૂરી આપવામાં
આવી છે. જો કે, દેશભરમાં ભારે જોખમી
આરોગ્ય ધરાવતા લોકોને વેક્સિનનો
ત્રીજો ડોઝ આપી દેવામાં આવ્યો છે.
આ ડોઝ એ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે
છે કે, જેમને કોવિડ-19 વેક્સિનના બે
ડોઝ લીધા હોય, તેઓને કાયમી ધોરણે

વાઇરસની સામે રક્ષણ આપવામાં મદદ
મળી શકે. આ બુસ્ટર ફાયઝર બાયોટેક્નું
નિયમિત ઉત્પાદન છે અને 6 મહિનાના
ગાળા બાદ તેની વેક્સીન આપી શકાય
છે. પહેલા બે ડોઝના ક્લિનિકલ ટ્રાયલના
પરિણામો અગાઉની વેક્સિનના બે
ડોઝના પરિણામો જેવા જ હતા. હેલ્થ
કેનેડાની સમીક્ષામાં જાણવા મળ્યું હતું
કે, આ બુસ્ટર ડોઝ કાયમી સલામતી,
ક્ષમતા અને ગુણવતાની જરૂરિયાતને
સંતોષે છે. જુદા-જુદા રાજ્યોએ બુસ્ટર

ડોઝ માટે પોટ-પોતાની રીતે અલગ
વ્યવસ્થા કરી છે. ફાયઝર બાયોટેકની
વેક્સીન લાંબા ગાળા સુધી વધુ જોખમી
બીમારી ધરાવતા લોકોને રક્ષણ આપતી
હોવાથી તેનો ઉપયોગ દેશના અનેક
ભાગોમાં કરવામાં આવે છે. મોટાભાગના
બુસ્ટર ડોઝ જોખમી બીમારી અને વૃદ્ધોની
ક્ષમતા વધારવા માટે આપવામાં આવે
છે. કેટલાક રાજ્યોએ પોતાના વિસ્તારણાં
બધા જ લોકોને બુસ્ટર ડોઝ આપવાનું
અભિયાન શરુ કર્યું છે.

ઓન્ટેરિયોમાં જોખમી સ્થળો પરથી
હવે નિયંત્રણો ઉઠાવી લેવા હિલચાલ
ક્ષમતાની મર્યાદા અને ફિઝિકલ
ડિસ્ટર્ન્સિં ગન�ો અમલ થ�ોડા સમય
સુધી નાઈટ ક્લબ�ોમાં ચાલુ રખાશે

ટોરોન્ટો
ઓન્ટેરિયોમાં રાજ્યની જાહેર આરોગ્ય સેવા
તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ઓન્ટેરિયો
ભારે જોખમવાળા સ્થાનો પર ક્ષમતા સબંધી જે
નિયમો લાદવામાં આવ્યા હતા તે ઉઠાવી લેવા
માંગે છે અને તેના માટેની ચેતવણીઓ બહાર
પાડવામાં આવી હતી તે પણ દૂર કરવામાં આવશે.
ક્ષમતાની મર્યાદા અને ફિઝિકલ ડિસ્ટર્ન્સિંગનો
અમલ થોડા સમય સુધી નાઈટ ક્લબોમાં ચાલુ
રાખવામાં આવશે. આવા ક્લબોમાં ડાન્સિંગ માટે
પૂરતી જગ્યા હોવા છતાં પણ આ નિયમો ચાલુ
રહેશે. દાખલા તરીકે લગ્નોનું રિસેપ્શન અથવા
સ્ટ્રીપ ક્લ્બ તથા બીજા આવા સ્થળોએ આવનારા

લોકોએ વેક્સિનેશનના પુરાવાઓ રજુ કરવા પડશે.
મર્યાદા સંબંધી નિયમો 15મી નવેમ્બર સુધી ઉઠાવી
લેવામાં આવશે અને રાજ્યના સત્તાવાળાઓ 28
દિવસ સુધી આ સ્થળોએ આ નિયમોનો અમલ
કેટલી ચોક્સાઈથી થાય છે. તેની તપાસ થશે.
જયારે ઓન્ટેરિયોમાં સલામતી અને ચેતવણી
માટેના નિયમોમાં સુધારો થઇ રહ્યા છે અને આવા
સ્થળો ફરીથી ખુલ્લી રહ્યા છે ત્યારે આ સ્થળો
પર નિયમોનું પાલન કરી રીતે થઇ રહ્યું છે તેના
પર ધ્યાન અપાઈ રહ્યું છે. કારણ કે શિયાળાની
રજાઓમાં વધુમાં વધુ લોકો ક્લબો અને અન્ય
આવા સ્થળોએ વધુ પ્રમાણમાં ભેગા થવા લાગશે.
આરોગ્ય વિભાગના ચીફ મેડિકલ ઓફિસર
ડો. કિરેન મુરે જણાવ્યું હતું કે, હવામાન દિવસે
દિવસે ઠંડુ થતું જાય છે, ત્યારે ઇન્ફેક્શનના
દરમાં પણ વધ-ઘટ થતી રહેશે અને આગામી
મહિનાઓમાં તેનું પ્રમાણ વધશે.

ટોરોન્ટોમાં યુવતીઓ પર બળાત્કાર કેસમાં
70 વર્ષીય વૃદ્ધ આરોપીની અાખરે ધરપકડ
1994 અને 1996ની વચ્ચે
બાળક�ો સાથે મિત્રતા કરી
આ�ર�ોપી બળાત્કાર કરત�ો હત�ો
ટોરોન્ટો

ઓન્ટેરિયો ખાતે રહેતા ઓસાવા નામની એક
વ્યક્તિ 1990માં ડઝનબંધ બળાત્કારના આરોપોનો
સામનો કરી રહી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે,
આ શકમંદ વ્યક્તિએ 1994 અને 1996ની વચ્ચે

બાળકો સાથે મિત્રતા કરી બળાત્કાર કરતો હતો.
ટોરોન્ટોના સ્કારબોરો વિસ્તારમાં આ
આરોપીએ 9 અને 14 વર્ષની છોકરીઓ પર
બળાત્કાર કર્યો હતો. આ શકમંદ હાલમાં 70
વર્ષનો થયો છે અને તેના પર જાતીય સતામણીના
6 કાઉન્ટ, બળાત્કાર કરવાના પ્રયત્ન બદલ 5
કાઉન્ટ અને જાતીય વિકૃતિ બદલ 2 કાઉન્ટના
ગુના નોંધવામાં આવ્યા છે. પોલીસે તેને
ઓક્ટોબરના અંતમાં પહેલી વખત અદાલત
સમક્ષ રજુ કર્યો હતો.

ટોરોન્ટો
સીટી કાઉન્સિલે કેફે-ટુ અંતર્ગત
રેસ્ટોરન્ટ્સ અને બારને ખુલ્લા
સ્થળોમાં ભોજનની વ્યવસ્થા આપવાની
નવી યોજનાને કાયમી કરતી મંજૂરી
આપી છે. ગયા વર્ષે પહેલી વખત આ
કાર્યક્રમનો અમલ કરવામાં આવ્યો હતો.
જેનો હેતુ કોવિડ-19ના મહા-રોગચાળા
દરમિયાન નુકસાન ઉઠાવી રહેલા
રેસ્ટોરન્ટ્સ અને બારને મદદ કરવા
માટે ગ્રાહકોને ખુલ્લી જગ્યાએ ભોજન
આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવી
હતી. આ યોજનામાં આજુબાજુના
કાફે તથા સીઝનલ કેફેને પણ તક પુરી
પાડવામાં આવી છે. કર્મચારીઓએ ગયા

મહિને એવી ભલામણ કરી હતી કે,
આઉટડૉર ડાયનિંગના કાર્યક્રમને કાયમી
મંજૂરી આપવી જોઈએ. એ ભલામણ
પર કાઉન્સિલે સક્રિય વિચારણા કરીને
તેનો અમલ શરુ કર્યો હતો. બુધવારે
ઠરાવ પસાર થયા બાદ મીડિયા સમક્ષ
મેયર જ્હોન ટોરીએ જણાવ્યું હતું કે,
કેફે-ટુ કાર્યક્રમ 1200 રેસ્ટોરન્ટ્સ અને
મુખ્ય શેરીઓના બાર્સને પણ મદદ
કરવા માટે ચાલુ કરવામાં આવ્યો હતો.
કોવિડના રોગચાળા દરમિયાન આ
ક્ષેત્રને ભારે નુકસાન થયું હતું અને તેથી
હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગને આર્થિક
ટેકો આપવા માટે આ યોજના શરુ
કરવામાં આવી હતી.
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ટોરોન્ટો BAPS મંદિરે દિવાળીની પરંપરાગત ઉજવણી
E-mail : info@swadesh. news

મંદિરમાં સુંદર રગોળીઓ બનાવાઈ, ભગવાનને અન્નકુટ ધરાવાયો, 3 દિવસ સુધી ચાલેલા કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ કરાયું
ઓન્ટેરિયો

ટોરોન્ટોના
BAPS
શ્રી
સ્વામિનારાયણ મંદિર, 61 ક્લેરવિલે
ડ્રાઇવિન ખાતે 4-7 નવેમ્બર દરમિયાન
દિવાળીની ઉજવણી થઈ હતી.
BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે
દિવાળીની ઘણી પરંપરાઓ મુજબ
પૂજા અને ધાર્મિક વિધિ થઈ હતી.
મંદિરમાં સુંદર રંગોળીઓ બનાવવામાં
આવી હતી. અન્નકુટ, મીઠાઈઓ અને
ખોરાકનો શણગારાત્મક ભગવાનને
અર્પણ કરાયો હતો.
મુલાકાતીઓ શારીરિક અંતર જાળવી
શકે તે માટે તહેવારોના કાર્યક્રમોનું
ઘણા દિવસો સુધી આયોજન થયુ હતુ.
દરેકની સલામતી માટે, મુલાકાતીઓએ
પૂર્વ નોંધણી કરાવવી અને માસ્ક
પહેરવાની જરૂર હતી. વધુમાં

અને સમાવેશ મંત્રી), એરિન ઓ’ટૂલ
(એમપી, કેનેડાના કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના
નેતા, વિરોધ પક્ષના નેતા),
ડગ ફોર્ડ (ઑન્ટારિયોના પ્રીમિયર)
તથા પૂજા જોન ટોરી (ટોરોન્ટોના
મેયર), પેટ્રિક બ્રાઉન (બ્રેમ્પટનના
મેયર), અપૂર્વ શ્રીવાસ્તવ (ભારતના
કોન્સલ જનરલ, ટોરોન્ટો) હાજર રહ્યા
હતા.
પ્રીમિયર ડગ ફોર્ડે કહ્યું, “અહીં સુંદર
BAPS મંદિરમાં આવવું ખૂબ જ
આનંદની વાત છે. તમે જાણો છો કે આ
એક અદ્ભુત સમુદાય છે. હું પરિવારનો
એક ભાગ અનુભવું છું. કારણ કે તેઓ
અમારા પરિવારનો ભાગ છે.
આ પ્રકાશની ઉજવણી છે અને
ઉજવણીનું જીવંત પ્રસારણ કરવામાં મહેમાનો ઉજવણીમાં સામેલ થયા રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી), અહેમદ હુસેન અંધકાર પર પ્રકાશ અને અનિષ્ટ પર
આવ્યું હતું. આ તકે સરકારમાંથી વિશેષ હતા, જેમાં અનિતા આનંદ (સાંસદ, (એમપી, હાઉસિંગ અને વિવિધતા સારા તત્વોનું ઔચિત્ય દર્શાવે છે.

સસ્તા મકાનના વેેચાણ માટે ઓન્ટોરિયો કેનેડાના બ્રિટીશ કોલંબિયા સિટીમાં
ક્લા
ઇ
મે
ટ
ચે
ન
્જનો
પ્રથમ
દર્દી
મળ્યો
વિસ્તારમાં ટાસ્ક ફોર્સ રચવા વિચારણા
ગત વર્ષ કરતા મકાનની કિં મતમાં 16%ન�ો વધાર�ો થય�ો, ભાડા પણ 14 ટકા વધ્યા

ટોરોન્ટો
મકાનોની કિંમતમાં વધારો અને
વેચાણની સંખ્યામાં છેલ્લા એક વર્ષ
દરમિયાન આવેલા ઉછાળાને ધ્યાનમાં
રાખતા ઓન્ટોરિયો સસ્તા મકાન માટે એક
ટાસ્ક ફોર્સ રચવાના સૂચન પર વિચારણા
કરી રહ્યું છે.
સરકારે તાજેતરમાં આર્થિક મંદી
2020-2021નો એક અહેવાલ રજુ કર્યો
છે. તેમાં આંકડા અને ઉદાહરણો સાથે
રાજ્યોના હાઉસિંગ માર્કેટને કેવી અસર
થઇ છે તે સમજાવવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત
વેંચાણ અને કિંમત બંનેમાં જે વધારો થયો
છે તે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો
છે. ગત વર્ષ દરમિયાન ઓન્ટોરિયોની
સરકારને 3.7 બિલિયન ડોલરની આવક
જમીન તબદિલીના કરવેરામાંથી જ થઇ

હતી. તેથી એવી ધારણા રાખવામાં આવે
છે કે, આગામી વર્ષમાં રોકેટગામી ગતિથી
આ આવક વધીને 5 બિલિયન ડોલર પર
પહોંચશે. ઓન્ટોરિયો માટે 2021-22ના
પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન જે

જમીન તબદિલીના
કરવેરામાંથી મળતી આ�વક
પાંચ બિલિયન ડ�ોલર સુધી
પહોંચવાની સંભાવના
અનુમાન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું તેના
કરતા 759 બિલિયન ડોલરની વધુ આવક
થઇ છે. મ્યુનિસિપલ એન્ડ હાઉસિંગ
એફેર્સ મિનિસ્ટરના પ્રવક્તા સ્ટીવ ક્લાર્કે
જણાવ્યું હતું કે, સરકાર પોતે જ હાઉસિંગ

સપ્લાઈ એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવાની
આશા રાખે છે. અમે જાણીએ છે કે, આ
બાબતે હજુ ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે
અને તેથી જ અમે હાઉસિંગ એફોર્ડેબીલીટી
ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરી રહ્યા છે. એમ
ડિરેક્ટર ઓફ કમ્યુનિકેશન ઝો નોવેલ્સે
જણાવ્યું હતું.
આ ટાસ્ક ફોર્સ રચવાનો હેતુ મકાનોનો
પુરવઠો વધારવામાં મદદ કરવી અને
સસ્તા મકાનો કઈ રીતે બનાવી શકાય
તેના પર ધ્યાન આપવાનો છે. હાલની
યોજનામાં પ્રોગ્રેસિવ કન્ઝર્વેટિવની સરકાર
નવા મકાનોમાં વધુ મૂડી રોકાણ કરે છે.
તેમણે નોંધ લીધી છે કે, હાલના સમયમાં
ગયા વર્ષ કરતા મકાનની કિંમતમાં
16%નો વધારો થયો છે. જયારે મકાન
ભાડામાં 14%નો વધારો થયો છે.

ટોરોન્ટો
જેઓ ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં માનતા
નથી તેમના માટે ચિંતાજનક સમાચાર
છે. કારણ કે કેનેડાના બ્રિટિશ કોલંબિયા
પ્રાંતના એક ડૉક્ટરે કેનેડાની એક 70
વર્ષીય મહિલા ‘ક્લાઇમેટ ચેન્જ’થી પીડિત
હોવાનું નિદાન કર્યું છે.
કેનેડામાં ક્લાઇમેટ ચેન્જની પ્રથમ
દર્દી મળી આવી છે. 70 વર્ષીય મહિલા
ક્લાઇમેટ ચેન્જથી પીડિત પ્રથમ દર્દી
હોવાનું માનવામાં આવે છે. ઉનાળામાં
મહિલાને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઇ હતી

ઉનાળામાં
મહિલાને શ્વાસ
લેવામાં તકલીફ
થઇ હતી અને
તે હીટ સ્ટ્રોકન�ો
ભ�ોગ બની હતી

અને તે હીટ સ્ટ્રોકનો ભોગ બની હતી.
એવું પહેલી વાર બન્યું છે કે, ડૉક્ટરોએ
આ દર્દીની નિદાન વિગતોમાં ક્લાઇમેટ
ચેન્જ શબ્દનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો છે.
જૂનથી, સેંકડો લોકો ગરમીના મોજામાં
મૃત્યુ પામ્યા છે. જૂન મહિનાની ગરમીએ
કેનેડિયન ગરમીના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા
હતા. બ્રિટિશ કોલમ્બિયામાં લિટનમાં
જૂન 29ના રોજ 49.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસનું
સર્વકાલીન ઉચ્ચ તાપમાન નોંધાયું હતું.
જયારે જૂન મહિનામાં જ કેનેડામાં 500
લોકોના મૃત્યુ ગરમીને કારણે થયા હતા.

સિટી ટોરોન્ટો નવી લાઈન માટે આગથી ઓન્ટેરિયોના જંગલમાં નુકસાન,
ડ્રાઈવરને લાઇસન્સ નહિ આપે મૂળ નિવાસીઓને ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફ ખસેડાયા
કાઉન્સિલની મેનેજમેન્ટની
બેઠકમાં આ� બાબતન�ો
ઠરાવ 20 વિરુદ્ધ 3 મતે
પસાર કરાય�ો
ઓન્ટેરિયો

ટોરોન્ટો સીટી કાઉન્સિલ તેના
કર્મચારીઓને નવા રાઈડ હેલિન્ગ
ડ્રાઈવરને લાઇસન્સ આપવા બંધ કરવાનું
જણાવશે. જ્યાં સુધી ડ્રાઈવર માટેનો
તાલીમ કાર્યક્રમ અમલમાં ના આવે
અને સલામત સેવાનો બંદોબસ્ત ના
કરવામાં આવે ત્યાં સુધી નવા લાઇસન્સ
આપવામાં નહિ આવે.
બુધવારે કાઉન્સિલની મેનેજમેન્ટની
બેઠકમાં આ બાબતનો ઠરાવ 20
વિરુદ્ધ 3 મતે પસાર કરવામાં આવ્યો
હતો. મ્યુનિસિપલ લાઇસન્સિંગ એન્ડ
સ્ટાન્ડર્ડના એક્ઝીક્યુટીવ ડિરેક્ટર કાર્લ્ટન
ગ્રાન્ટે કહ્યું હતું કે, પરિવહન કંપનીઓના

ડ્રાઈવરોને કામચલાઉ રીતે લાઇસન્સ
આપવાનું બંધ કરવું જોઈએ. લાઇસન્સ
આપવાની શરૂઆત ડ્રાઈવરોને માન્યતા
આપતા કાર્યક્રમમાં ડ્રાઈવરો ઉતીર્ણ થાય
ત્યારબાદ આપવામાં આવશે. અરજદાર
ડ્રાઈવરોએ આ ટ્રેનિંગ કોર્સ પૂરો કર્યો છે
તેવું પ્રમાણપત્ર પણ રજુ કરવું પડશે.
આ ઠરાવને ટેકો આપનાર મેયર
જ્હોન ટેરી અને કાઉન્સેલર ક્રિસ્ટિન
વોન્ગ ટેમે કહ્યું હતું કે, આ મુદ્દો લોકોની
સલામતીનો છે. તેથી તેને વધુ મહત્વ
આપવું જોઈએ. ટોરીએ જણાવ્યું હતું
કે, અમારા અધિકારીઓ સહિત કોઈ
પણ આ ઠરાવને વિલંબમાં મુકવાનો
પ્રયત્ન કરી શકશે નહિ. ગઈ કાલે જ મેં
કહ્યું હતું કે, કર્મચારીઓએ રોગચાળા
દરમિયાન નોંધપાત્ર ફરજો નિભાવી છે.
પરંતુ છેલ્લા અઢી વર્ષ સુધી તાલીમના
કાર્યક્રમનો અમલ થઇ શક્યો નહોતો
અને આજે પણ તેમાં વિલંબ થઇ રહ્યો
છે, તે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી.

અગાઉ 1995માં 80000 હે ક્ટર જમીનમાં ઉભેલી વન્ય સંપદા સળગી ગઈ હતી

ઓન્ટેરિયો
જંગલોમાં લાગેલી આગને પરિણામે
ઓન્ટેરિયોના મૂળ નિવાસીઓને ઉત્તરપશ્ચિમમાં ખસેડવાની ફરજ પડી છે.
2021ના આ ઉનાળામાં આગને કારણે
જમીનને થયેલા નુકસાને નવો ઇતિહાસ
સર્જ્યો છે અને 26 વર્ષ પહેલા થયેલા
નુકસાનના આંકડા વટાવી દીધા છે.
ઓન્ટેરિયોના એવિએશન, ફોરેસ્ટ,
ફાયર એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વિસીસ તરફથી
જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી મુજબ
જંગલમાં લાગેલી ભયકંર આગને
પરિણામે 2021માં 3000થી વધુ લોકોને
કામચલાઉ રીતે અન્ય સ્થળોએ ખસેડવા
પડ્યા હતા. ખાસ કરીને આ સીઝનમાં
મૂળ વતનીઓને રાજ્યના ઉતર-પશ્ચિમ
વિસ્તારમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ઓન્ટેરિયોના
જંગલમાં
આગ

લાગવાને કારણે 7,93,000 હેકટરથી
વધુ જમીનને નુકસાન થયું હતું. જે એક
આખા ગ્રેટર ટોરોન્ટો વિસ્તારને સમકક્ષ
થવા જાય છે અને આ અગાઉ 1995માં
જંગલી આગમાં 80000 હેક્ટર જમીનમાં
ઉભેલી વન્ય સંપદા સળગી ગઈ હતી.
2021ની શરૂઆતમાં લાગેલી આગમાં
13000 હેક્ટર જમીન બળી ગઈ હતી
એમ ઓક્ટોબર મહિનામાં એ.એફ.
એફ.એ.એસ. તરફથી જણાવવામાં આવ્યું
હતું. છેલ્લા એક દાયકામાં આ રાજ્યના
જંગલમાં લાગેલી બે આગમાં જમીનને
નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. કેનોરા51 નામની આગમાં 2,00,000 હેક્ટર
જમીનમાં નુકસાન થયું હતું અને ત્યારપછી
જંગલી આગમાં જમીનને નુકસાન થવાનું
પ્રમાણ વધતું જ રહ્યું છે.
રાજ્યના ફાયર ઈન્ફોર્મેશન ઓફિસર

ક્રિસ મર્ચન્ટે કહ્યું હતું કે, આ વિસ્તારના
પશ્ચિમ વિભાગમાં મેનિટોબાની સરહદ
પર નજીક-નજીકમાં જ હવામાન મથકો
સ્થાપવામાં આવ્યા છે અને આ મથકો
દ્વારા આપવામાં આવેલા આંકડાઓ મુજબ
મેં, જૂન અને જુલાઈ મહિનામાં 270 અને
300 મી.મી. વરસાદ પડ્યો હતો. પરંતુ
2021ના આ ત્રણ મહિનાઓમાં હવામાન
મથકો દ્વારા જણાવ્યા મુજબ મેનિટોબા
ખાતે અપેક્ષા કરતા અડધો વરસાદ પડ્યો
છે. કેટલીક જગ્યાએ તો 100 મી.મી.
કરતા પણ ઓછો વરસાદ પડ્યો છે
તેના પરિણામે દુકાળ જેવી પરિસ્થિતિ
સર્જાઈ છે. જંગલમાં આગ લાગવાના
બનાવો વધવાની સંભાવના પણ સર્જાઈ
છે. ઓછામાં પૂરું ભારે પવનો ફુંકાતા
જંગલમાં આગ ફેલાવવાની શક્યતા પણ
લાગી રહી છે.
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તંત્રી સ્થાનેથી

પંજાબ બાદ હવે ઉડતા ગુજરાત
રાજ્યમાં ડ્ર ગ્સનું મસમોટું નેટવર્ક

ગુ

જરાતમાં ડ્રગ્સનું દૂષણ ફેલાઈ રહ્યું
હોવાની વાતો વચ્ચે બુધવારનો દિવસ
ડ્રગ્સના સમાચારોથી છવાયેલો રહ્યો. એકસાથે
ચાર-ચાર ઠેકાણેથી
મોટા
પ્રમાણમાં
ડ્રગ્સ
પકડાતાં
આખા ગુજરાતમાં
ખળભળાટ
મચ્યો. ગુજરાતમાં
ડ્રગ્સ
પકડાવાની
પહેલી
ઘટનામાં
તંત્રી - પ્રકાશક અમદાવાદના ગ્રામ્ય
વિસ્તારમાંથી પોલીસે
સ્વદેશ
મેથાફેટેમાઇન ડ્રગ્સ
સાથે બે આરોપીને ઝડપી લીધા. સરખેજ
સાણંદ હાઇવે પાસે આ બંને ડ્રગ પેડલર
ડ્રગ્સની ડિલિવરી કરવા આવેલા, પણ એ
પહેલાં જ ઝડપાઈ ગયા. અમદાવાદના
જુહાપુરાના મોહમ્મદ એજાઝ અને શાહનવાઝ
ગાગી પાસેથી પોલીસને લગભગ પોણા બે
લાખની કિંમતનું સાડા સત્તર ગ્રામ ડ્રગ્સ જ
મળ્યું છે પણ આ ઘટના ગંભીર છે. કેમ
કે, આ ડ્રગ્સ ડ્રગ્સના બંધાણીઓને અપાવાનું
હતું. તેનો મતલબ એ થાય કે, એક મજબૂત
ડ્રગ્સ નેટવર્ક કામ કરે છે. બીજી ઘટનામાં
સુરતમાંથી સુરત પુણા નિયોલ ચેક પોસ્ટ
પાસેથી સાડા છ લાખનું એમડી ડ્રગ્સ
ઝડપાયું. રાજસ્થાનથી ડ્રગ્સ લઈને આવતા
પેડલરને ઝડપીને પોલીસે તેની પાસેથી ડ્રગ્સ
કબજે કર્યું છે.
આ ઘટનાથી એટલુ સ્પષ્ટ છે કે,
અમદાવાદની જેમ સુરતમાં પણ સુવ્યવસ્થિત
રીતે ડ્રગ્સ નેટવર્ક અસ્તિત્વમાં છે. આ સાથે
જ છેક રાજસ્થાનથી પેડલર ડ્રગ્સ લઈને સુરત
સુધી આવ્યો, તેનો અર્થ એ થાય કે, સુરતમાં
ડ્રગ્સ લેનારાઓ છે અને આ માલ ખપી
જાય છે. અમદાવાદ અને સુરત કરતાં મોટી
ઘટના સૌરાષ્ટ્રમાં બની છે. જ્યાં એકસામટું
૬૬ કિલો ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં
આવેલા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા
નજીકથી ઝડપાયેલા આ ૬૬ કિલો ડ્રગ્સની
કિંમત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં લગભગ
રૂપિયા ૩૫૦ કરોડની આસપાસ થાય છે. આ
ડ્રગ્સ વાડીનાર અને સલાયા એમ બે સ્થળેથી
ઝડપાયું છે.
પોલીસને વાડીનારમાં ડ્રગ્સ ઉતર્યું હોવાની
ખબર પડતાં દરોડો પાડ્યો, તેમાં પહેલાં ૪૮
કિલો ડ્રગ્સ ઝડપાયુ હતુ. આ ડ્રગ્સનો જથ્થો
જેની પાસેથી મળ્યો તેની પૂછપરછ કરાતાં તેણે
સલાયા સુધી ડ્રગ્સ કૌભાંડના છેડા હોવાની
કબૂલાત કરી. જે પછી પોલીસ તરત સલાયા
પહોંચી તો ત્યાંથી બીજું ૧૮ કિલો ડ્રગ્સ મળી
આવ્યું. આમ બંને ઠેકાણે મળીને પોલીસને કુલ
૬૬ કિલો ડ્રગ્સ મળ્યું છે. ગુજરાતમાં એક જ
દિવસમાં ચાર ઠેકાણેથી ડ્રગ્સ મળે એ વાત
આંચકો આપનારી છે. ગુજરાતમાં ડ્રગ્સનું
દૂષણ કઈ હદે પગપેસારો કરી રહ્યું છે તેનો
આ પુરાવો છે. આ ચાર ઘટના પછી સફાળી
જાગેલી ગુજરાત સરકારે પત્રકાર પરિષદ
કરવી પડી. ગુજરાતના રાજ્યકક્ષાના ગૃહ
મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ પત્રકાર પરિષદમાં
પોલીસની પીઠ થાબડી અને પોલીસે જોરદાર
કામગીરી કરી તેનાં ગાણાં ગાયાં.
ગુજરાતના રાજ્યકક્ષાના ગૃહ મંત્રી હર્ષ
સંઘવીએ જ આપેલી માહિતી પ્રમાણે દ્વારકાસલાયામાં એક સાથે ૬૬ કિલો ડ્રગ્સ પકડાયું
એ દેશના ઈતિહાસમાં સૌથી મોટો પર્દાફાશ
છે. સત્તાવાર માહિતી પ્રમાણે ગુજરાતમાં
છેલ્લા ૫૫ દિવસમાં ૨૪૫ કરોડથી વધુની
રકમનો ૫૭૫૬ કિલો ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો
છે. ઉપરાંત ૯૦થી વધુ આરોપીને પોલીસે
જેલભેગા કરી દીધા છે. છેલ્લાં બે મહિનાથી

રાજ્ય સરકાર અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા
ડ્રગ્સના ૫૮ કેસ કરાયા છે. હજુ ડ્રગ્સ
પેડલરને પકડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.
ગુજરાતમાં છેલ્લા બે મહિનામાં દરરોજ
ડ્રગ્સનો એક નવો કેસ નોંધાયો છે અને બે
પેડલર જેલની હવા ખાતા થઈ ગયા છે.
સંઘવીએ પોતે ૫૭૫૬ કિલો ડ્રગ્સ પકડાયાનું
કબૂલ્યું છે તેનો અર્થ એ થાય કે, ગુજરાતમાંથી
છેલ્લા બે મહિનામાં દરરોજ ૧૦૦ કિલો
કરતાં વધારે ડ્રગ્સ પકડાયું છે. જે ડ્રગ્સ
પકડાયું તેની કિંમત ૨૪૫ કરોડ રૂપિયા છે
એ જોતાં રોજનું સરેરાશ સાડા ચાર કરોડ
રૂપિયાનું ડ્રગ્સ પકડાયું કહેવાય. સંઘવીએ પોતે
ગુજરાતમાં સતત ડ્રગ્સ પકડાયું છે એ વાતને
અતિ ગંભીર ગણાવી છે. પણ કમનસીબે
આપણે ત્યાં આ દૂષણ ગંભીરતાથી નથી
લેવાયું. આ વાસ્તવિકતા છે અને તેનો સૌથી
મોટુ ઉદાહરણ મુંદ્રા ડ્રગ્સકાંડ છે. લગભગ
બે મહિના પહેલાં એટલે કે ૧૩ સપ્ટેમ્બરે
ગુજરાતના મુંદ્રા પોર્ટ પરથી હેરોઈનનાં બે
કન્ટેનર પકડાયાં હતાં. લગભગ ત્રણ હજાર
કિલો જેટલા આ ડ્રગ્સની કિંમત આંતરરાષ્ટ્રીય
બજારમાં ૨૧ હજાર કરોડ રૂપિયા હોવાનું
કહેવાતું હતું. મુંદ્રા પોર્ટ અત્યારે જેમના
નામના સિક્કા પડે છે એ અદાણી જૂથ દ્વારા
કચ્છમાં વિકસાવાયેલું ખાનગી બંદર છે. આ
ખાનગી બંદર પર અફઘાનિસ્તાનના કંદહારથી
ડ્રગ્સ લવાયુ હતુ. અફઘાનિસ્તાનની હસન
હુસેન લિમિટેડ દ્વારા ભારતમાં મોકલાવાયેલું
આ ડ્રગ્સ આંધ્ર પ્રદેશના વિજયવાડાની આશિ
ટ્રેડિંગ કંપનીએ મંગાવેલું. વિજયવાડાની
કંપનીએ ટેલ્કમ સ્ટોનની આયાતના નામે આ
ડ્રગ્સ ભારતમાં ઘૂસાડેલું. આશિ ટ્રેડિંગ કંપની
મચવરમ સુધાકરણ અને તેની પત્ની દુર્ગા
વૈશાલીની માલિકીની છે. આ કન્ટેનર આવ્યાં
ત્યારે ડીઆરઆઈ, કસ્ટમ ડિપાર્ટમેન્ટ તેમજ
બીજી એજન્સીઓને શક પડતાં તપાસ થઈ
તો તેમાંથી ડ્રગ્સનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો
હતો. ભારતના ઈતિહાસમાં એજન્સીઓએ
પકડેલો આ ડ્રગ્સનો સૌથી મોટો જથ્થો છે.
ડ્રગ્સની કિંમત અબજો રૂપિયામાં છે તેના
પરથી જ આ કૌભાંડ કેટલું મોટું છે તેની
ખબર પડે. ભારતના ઈતિહાસના સૌથી મોટો
ડ્રગ્સનો જથ્થો પકડાયો પછી તેની તપાસ
જોરશોરથી થવી જોઈતી હતી. પણ કમનસીબે
એવું ના થયું. અફઘાનિસ્તાનથી આવતા ડ્રગ્સનું
મોટાભાગે આતંકવાદીઓ સાથે કનેક્શન હોય
છે. તેથી કેન્દ્ર સરકારના ગૃહ મંત્રાલયે આ
કેસની તપાસ નેશનલ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી
(એનઆઈએ)ને સોંપી છે. કમનસીબે આ
એજન્સીએ કશું ઉકાળ્યું નહીં અને આ ડ્રગ્સ
કૌભાંડના મૂળ લગી પહોંચાડવાના બદલે ફીફાં
જ ખાંડ્યાં છે.
મુંદ્રામાંથી પકડાયેલું ત્રણ હજાર કરોડનું
ડ્રગ્સ ગુજરાતમાં શું કરવા લવાયુ હતુ
તેનો જવાબ હજુ પણ મળ્યો નથી. હવે
ગુજરાતમાંથી ઝડપાયેલા ડ્રગ્સના કેસમાં
શું થશે તે ખબર નથી પણ ડ્રગ્સના દૂષણને
નાથવા હવે સરકારે ગંભીર બનવાની જરૂર
છે. ગુજરાત પાસે દેશમાં સૌથી લાંબો
દરિયાકિનારો છે અને આ દરિયાકિનારાનો
ઉપયોગ ડ્રગ્સ લાવવા થતો હોવાની શક્યતા
પૂરી છે. પાકિસ્તાન આ દરિયાકિનારાનો
ઉપયોગ પોતાના બદઈરાદાને પાર પાડવા
કર્યા જ કરે છે. અફઘાનિસ્તાનમાં અત્યારે
તાલિબાનની સત્તા છે અને તાલિબાન ડ્રગ્સના
સૌથી મોટા વેપારી છે. તેથી ભારતમાં ડ્રગ્સને
મોકલીને તે મોટો વેપાર કરી શકે છે.
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સુરતમાં બાપની હъવાિનયત, બે સગી પોલીસે ļાઇવરનું ઉપરાણું લઈ મારતાં
Ĵિમકы પેĺોલથી ચોકЫ સળગાવી દીધી
દીકરીઓ પર વારѕવાર દુæકમ↓ ગુ યુ↨
માેટી દીકરી 14 વષની અને બી
સુરત
સુરતમાં માનવતાને શમ↓શાર કરતી
ઘટના સામે આવી છъ. ઘોર કિળયુગમાં
એવી ઘટના બની છъ કы તેના અંગે
ણી પગ નીચેથી જમીન સરકЫ જશે.
સુરતના સલાબતપુરામાં સગા િપતાએ
પોતાની 13 વષ↓ની અને 14 વષ↓ની
દીકરીને હવસનો િશકાર બનાવી હતી.
Óયારъ આ મામલે પોલીસે ગુનો ન℮ધી
નરાધમ િપતાની ધરપકડ કરી છъ.
સલાબતપુરા પોલીસ çટъશનમાંથી

દીકરી 13 વષની છે , પાેલીસે પતાને ઝડપી પા

મળતી માિહતી Ĭમાણે િપતા તેના
પЧરવાર સાથે માન દરવા િવçતારમાં
રહъ છъ. પЧરવારમાં પ ી ઉપરાંત 2
પુĦો અને 2 પુĦીઓ છъ. Óયારъ મોટી
દીકરી 14 વષ↓ની અને બી દીકરી 13
વષ↓ની છъ. નરાધમ બાપે દીકરીઓને
ઘરના λમમાં બોલાવી જ દુæકમ↓ આચયુ↨
હતું.
પોતાની ફвલ જેવી દીકરીઓ સાથે
આ કжÓય આચરનાર બાપ સામે લોકોમાં
ભારъ રોષ વા મળી રΝો છъ. આ

અફЫણના વેપારનું મોટું
માથું ભગવતીĬસાદ સુરત
çટъશનેથસુીરતઝડપાયો
રાજçથાનમાં અગાઉ કાયદъસર ગણાતા પરѕતુ છ વષ↓
અગાઉ સરકારъ Ĭિતબંધ મુકતા ગેરકાયદъસર હъર
થયેલા અફЫણના ડોડાના ભૂકા ( પોપી çĺો પાવડર ) ના
વેપારમાં મોટું માથું ગણાતા ભગવતીĬસાદ િબ ોઈને
સુરત એસઓ એ મંગળવારъ સાંજે સુરત રъલવે çટъશન
બહારથી ઝડપી લીધો હતો. NCB એ દોઢ વષ↓ અગાઉ
ઝડપેલા λ.1.75 કરોડના અને િચǼોડગઢ પોલીસે ઝડપેલા
λ.1.30 કરોડના અફЫણના ડોડાના ભૂકા સંદભ› વો×ટъડ
ભગવતીĬસાદ િબ ોઈ બે મિહના બાદ પુĦના લ હોય
ખરીદી માટъ પЧરવાર સાથે ĺેનમાં સુરત આãયો અને રъલવે
çટъશનની બહાર નીકâયો તે સાથે જ સુરત એસઓ એ
ઝડપી પાડી તેનો કબ રાજçથાન પોલીસને સ℮Øયો છъ.

ાે

એક ઘટનાએ દરъક લોકોને સતક↕ કરી
દીધા છъ.. આ ઘટના પરથી લાગે છъ કы
દીકરીઓ પોતાના ઘરમાં જ સુરિΤત
નથી. 14 વષ↓ની દીકરી સાથે દુæકમ↓
આચરનાર આ હъવાન બાપને કડક સ
મળъ તેવું દરъક લોકો ઈÉછъ છъ.
મળતી માિહતી Ĭમાણે માતાએ આ
વાત Öયાને લીધી ન હતી. એટલુ જ
નિહ પિતને આવુ ન કરવાની ચેતવણી
આપીને છોડી દીધો હતો. Óયારબાદ
હъવાન િપતાની િહѕમત ખુલી હતી.

ખુરશી, લાેર ગ બળી ગયું :

મક-ત ણને ઝડપી લેવાયા

સુરત
સુરતમાં ĺાЧફક ચોકЫમાં શિનવારъ
મોડીરાĦે કોઈકы આગ લગાડી છъ
તેવી ણ Óયાં હાજર હъડ કો×çટъબલ
હરъશભાઇએ ĺાЧફક શાખા રી યન 1
સેમી સક↕લ 10ના ઇ×ચાજ↓ એએસઆઈ
ગોિવંદભાઈ તરીયાભાઈને કરતા તે
Óયાં દોડી ગયા હતા. તેમણે ચોકЫ ખોલી
યું તો પાછળની ભાગની બારીનો કાચ
તૂટલ
ъ ો હતો અને જવલનશીલ Ĭવાહીને
લીધેલી લાગેલી આગમાં ચોકЫમાં મુકલ
ы ી
Øલાçટીકની ખુરશી અધ↓બળъલી હાલતમાં
હતી જયારъ ÙલોરỲગનું સનમાઈકા બળી

ગયું હતુ.ં સીસીટીવી ફвટજ
ъ ના આધારъ
સલાબતપુરા પોલીસે િĮજ નીચે રહъતા
Ĵમ વી સંદીપ મોરъ અને એક તιણને
ઝડપી પાડી પુછપરછ કરતા સંદીપે
જણાãયું હતું કы શિનવારъ બપોરъ તેની
બીઆરટીએસ બસના ļાઈવર
ડે
માથાકвટ થઈ હતી. તે ļાઈવરъ ĺાЧફક
ચોકЫમાં હાજર પોલીસ જવાનોને ફЧરયાદ
કરતા પોલીસ જવાનોએ ļાઇવરનું
ઉપરાણું લઈ માર માયђ↓ હતો. આથી
તેનો બદલો લેવા તેણે રાĦે પોલીસ
જવાનો ચોકЫ બંધ કરી ગયા Óયાર બાદ
તιણ સાથે મળી આગ લગાડી હતી.

સુરતમાં પ ીને ગળъ ટૂંપો આપી હÓયા
કયા↓ બાદ પિતનો આપઘાતનો Ĭયાસ

પાેલીસને લાેહીના ડાઘા મળી અાવતા પૂછપરછમાં કરતૂતનાે પદાફાશ
સુરત
અડાજણ એલ.પી. સવાણી રોડ Щçથત
ડી વીસીએલ ઓЧફસ ન ક માધવપાક↕
સોસાયટીમાં ઘર નં. 30માં રહъતી િહણી
રાજĴીબેન રજનીકાંત ચૌહાણ (ઉ.વ.
46) શિનવારъ સવારના અરસામાં રહъણાંક
મકાનના પહъલા માળъ કચરા-પોતા કરી રહી
હતી. તે દરિમયાન પિત રજનીકાંત છીતુભાઇ
ચૌહાણે પાછળથી ઘસી આવી દોરી વડે
ગળъ ટૂંપો આપી મોતને ઘાટ ઉતારી હતી.
ઘરમાં 17 વષ↓નો પુĦ અને 89 વષ↓ના િપતા
સૂતેલા હતા પરѕતુ તેમને ગંધ સુÖધા આવી
ન હતી. હÓયા કયા↓ બાદ તદъહને Ġાઉ×ડ

Ùલોરના ભાગે લઇ આવી સગાસંબંધીઓને
ણ કરી હતી કы રાજેĴીએ આપઘાત કરી
લીધો છъ. જેથી સંબંધીઓ દોડી આãયા હતા
અને અડાજણ પોલીસ પણ ઘસી ગઇ હતી.
કы પોલીસને Ĭાથિમક તબŨы શંકા ગઇ
હતી અને ઘરમાં સચ↓ કરતા નીચેના λમ
ઉપરાંત પગિથયા તથા પહъલા માળъ હોલમાં
પણ લોહીના ડાઘા હતા. જેથી રજનીકાંતની
આકરી પૂછપરછ કરતા તેણે કબૂલાત કરી
હતી કы પ ી સાથેના રોજબરોજના કіકાશથી
કіટાળી કોટનની દોરી વડે ટુંપો આપી હÓયા
કયા↓ બાદ આપઘાતમાં ખપાવવાનો Ĭયાસ
કયђ↓ હતો.

સુરત કોટ↓નો અૈતહાિસક
ચુકાદોઃ બાળકЫના દુæકમ↓હÓયારાને 5 સુЧદવસમાં
સ
રત
સિચન િવçતારમાં રહъતા Ĵમ વી પЧરવારની
બાળકЫનું અપહરણ કરીને તેણી પર પાશવી બળાÓકાર
ગુ રી તેનું ગળું દબાવીને હÓયા કરનારા આરોપી હનુમાન
ઉફ⎯ અજય મંગી િનષાદને કોટ‼ તકસીરવાર ઠъરવીને
વનના અંિતમ ΐાસ સુધીની જેલની સ ફટકારી હતી.
આ કыસમાં મુÅય સરકારી વકЫલ નયન સુખડવાલાની
ધારદાર દલીલો અને રъકોડ↓ પરના પુરાવાઓ ઉપરાંત કોટ‼
ગુનાની ગંભીરતાને Öયાનમાં લીધી હતી. સુરતની કોટ↓ના
ઈિતહાસમાં આ સૌથી ઝડપી ચુકાદો છъ. 12 ઓÄટોબરъ
બનેલી ઘટના બાદ પોલીસ ચાજ↓શીટ થયા પછી માĦે
ચાર-પાંચ Чદવસ કોટ↓માં સુનાવણી ચાલી અને વેકશ
ы ન
ખુલતા જ કોટ‼ ચુકાદો પણ આપી દીધો હતો.
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પેપળુ ગામમાં ભાઇબીજના દવસે અ ાે પર સવાર થઈ લાેકાેઅે પરં પરા નભાવી

ધોળાકЮવામાં જૂથ અથડામણ, બે પΤે
ડીસા-મુડેઠાના ΤિĦયોએ ધમ↓ની બહъનને સામસામે બાઈકો અને કાર સળગાવી
ગાંધીનગર
ધોળાકЮવા ગામે રહъતા અને ઈ×ĩોડા
પાક↕માં વોચમેન તરીકы કામ કરતાં
ઓમĬકાશ હોબલાલ કોરીએ ફરીયાદ
ન℮ધાવી હતી કы ગત તા.૬ નવેÜબરъ
સાંજના સુમારъ તે ઘરъ હતા તે દરÜયાન
તેમના મહો·ામાં રહъતા રાજુભાઈ
રાવળ, દીલીપભાઈ, અનીલભાઈ
દીલીપભાઈ અને ગોપાલ મારવાડી ઘર
આગળ આãયા હતા અને જેમફાવે તેમ
બોલી કહъવા લાÆયા કы તમે કદવાઓ અહỲ
આજેય િનભાવી રΝા છъ. શિનવારъ Ġામજનોએ વહъલી કыમ રહો છો Óયારબાદ લાકડીઓ અને
સવારъ બહъનને ચુંદડી આપી પરત આવીને Чડસા તાલુકાના સળીયા વડે ઓમĬકાશ ઉપર તુટી પડયા
મુડેઠા ગામે અΐ દોડ યો હતી. જેમાં ૩૦૦થી વધુ હતા. આ શÅસોએ ઘર આગળ મુકલ
ы ા બે
અΐોએ અને ૧૦૦થી વધુ ઊંટો ભાગ લીધો હતો.
બાઈક સળગાવી દીધા હતા અને મોપેડને

આપેલા વચન મુજબ ચુંદડી ઓઢાડાઈ
ભીલડી
ડીસા તાલુકાના મુડેઠા ગામના ΤિĦય રાઠોડ દરબારો
પોતાની ધમ↓ની બહъનને ભાઇબીજના Чદવસે ચુંદડી આપવાનો
કોલ ૭૫૮ વષ↓થી િનભાવી રΝા છъ. જેમાં ભલાણીપાટી,
ખેતાણીપાટી, દુદાણીપાટી, રા ણીપાટી ચાર પાટીઓ દર
વષ› અલગ અલગ વારા મુજબ સવા બે મણનુ લોખંડનું
બÅતર પહъરીને ધમ↓ની બહъનને ચુંદડી આપવાનું વચન પુιં
કરવા અΐો ઉપર સવાર થઈ ભાઇબીજના Чદવસે લાખણી
તાલુકાના પેપળુ મુકામે ય છъ અને પેપળુ ગામમાં માનસ×માન સાથે ઉતારો આપવામાં આવે છъ. દર વષ↓ની જેમ
ભાઇબીજના Чદવસે બÅતર પહъરીને ચુંદડી લઇને લાખણી
તાલુકાના પેપળુ ગામે ય છъ અને આ વષђ↓ની પરѕપરા

Чદવાળીના પવ↓માં મોઢъરાના
સૂય↓મંЧદર ખાતે પય↓ટકોના
ઘોડાપૂર સાથે
ભીડ મી
ચાણçમા
Чદવાળી અને નવા વષ↓ના આરѕભે બહુચરા તાલુકાના
મોઢъરા ગામે આવેલ ઐિતહાિસક સૂય↓ મંЧદર નીરખવા
માટъ પય↓ટકો ઉમટી પડયા હતા. હાલ Чદવાળી વેકыશનને
લઈ Ĭાચીન çમારકની મુલાકાતે ખૂબ મોટી સંÅયામાં
પЧરવારો બાળકો લઈને આવતા ભારъ ભીડ મી રહી છъ.
િશàપ-çથાપÓય કલાને લઈ જગ મશહૂર બનેલુ મોઢъરાનું
સૂય↓મંЧદર Чદન-ĬિતЧદન Ĭવાસીઓમાં વધારъ આકષ↓ણ
જમાવી રЅં છъ. એક સમયે ગÒયા ગાંઠયા Ĭવાસીઓ
આવતા હતા. પાટણની રાણકЫ વાવને વàડ↓ હъЧરટъજ
સાઈટમાં દરŹો મળતાં એક જ Ĭવાસન સક–ટમાં
આ બંને હъЧરટъજ çમારકો આવતાં હોઈ દъશ-િવદъશના
Ĭવાસીઓની સંÅયામાં ઉǼરોǼર વધારો થઈ રΝો છъ.

સતલાસણા તાલુકા પંચાયતનું શાસન
ભાજપ પાસેથી આંચકЫ લેતી ક℮Ġેસ
સતલાસણા
સતલાસણા તાલુકા પંચાયત િસવાય
િજ·ાની તમામ çથાિનક çવરાજની સંçથાઓ
પર ભાજપે કબ જમાãયો હતો.જયારъ
સતલાસણા તાલુકા પંચાયતની ૧૬ બેઠકો પૈકЫ
૮ ક℮Ġેસ, ૭ ભાજપ અને ૧ અપΤને ફાળъ
ગઈ હતી.Óયારબાદ, ૧૭ માચ↓ ૨૦૨૧ના
રોજ Ĭમુખ અને ઉપĬમુખની ચુટં ણી યો ઈ
હતી.તે વખતે મોટીભાલુ બેઠક પરથી ચુટં ાયેલા
ક℮Ġેસના સÛય વસંત ષીની મતદાન અગાઉ
નાટકЫય ઢબે તાલુકા પંચાયતના દરવા થી
પોલીસે આઠ વષ↓ જુના ઉચાપત કыસમાં
ધરપકડ કરી હતી. જેથી બહુમતી હોવા છતાં
ક℮Ġેસે સǼા ગુમાવતા Ĭમુખ તરીકы ભાજપના

લΣમીકЮવі રબા પરમાર અને ઉપĬમુખ તરીકы
ભારતીબા ચૌહાણ એક અપΤ સÛયના
સમથ↓નથી ચુટં ાઈ આãયા હતા. કы, ક℮Ġેસે
આ મામલે હાઈકોટ↓માંદાદ માંગી હતી. જેમાં
અદાલતે Ĭમુખ અને ઉપĬમુખની અગાઉ
થયેલી ચુટં ણી રદ કરીને નવેસરથી ચુટં ણી
Ĭિĝયા કરવાનો આદъશ કયђ↓ હતો. જેથી
મંગળવારъ તાલુકા પંચાયતના સભાખંડમાં
Ĭમુખ અને ઉપĬમુખની ચુટં ણી યો ઈ હતી.
જેમાં ભાજપના એક સÛય ગેરહાજર રહъતા
ક℮Ġેસના Ĭમુખપદના ઉમેદવાર મનીષાબેન
Чદપકભાઈ પટъલ અને ઉપĬમુખના ઉમેદવાર
જગા ઠાકોર ૮ િવλÖધ ૭ મતથી ચુટં ાઈ
આãયા હતા.

નુકશાન પહ℮ચાડયું હતુ.ં વŵે પડેલા
તેમના િપતાને પણ માર માયђ↓ હતો.
બી બાજુ Φાાશાબેન રાજુભાઈ
રાવળъ ફરીયાદ ન℮ધાવી હતી કы તેમના
ઘરની સામે રહъતા ઓમĬકાશ તેમજ
હોબલાલ, કાંિતભાઈ મઘιભાઈ,
શાંિતભાઈ મઘλભાઈએ તેમના પિત
રાજુભાઈને કહъવા લાÆયા કы અમારા
લાકડા કыમ લઈ વ છો તેમ કહી
ગાળાગાળી કરી લાકડી મારતાં
રાજુભાઈને લોહી નીકળવા લાÆયું હતું
અને અ×ય શÅસોએ ગોપાલભાઈ
મારવાડીને પણ માર માયђ↓ હતો. તેમજ
ઘર આગળ પાક↕ કરъલી કારને પણ
નુકશાન પહ℮ચાડયું હતુ.ં

યાĦાધામ બહુચરા અને
શંખલપુર મંЧદરમાં હ રો
ભŪોએ બેશીશ
ઝુકાãયા
ચરા
બહુચરા અને શંખલપુર ખાતે નવા વષ↓ના આરѕભે
હ રો ĴÖધાળુઓએ ઉમટી પડી લાલ િĦપુર સુંદરી
મા બહુચરના દશ↓ન કરી ધ×યતા અનુભવી હતી. બી
બાજુ મોટી સંÅયામાં માઇભŪો દશ↓ન કરવા આવી
રΝા હોવા છતાં માĦ એક જ ગેટથી Ĭવેશ આપવામાં
આવતાં ભારъ અãયવçથા સ ↓ઇ હતી અને યાિĦકો વŵે
ઝપાઝપીના ĩäયો પણ ખડા થયા હતા. બેસતું વષ↓,
ભાઇબીજ તેમજ Ħીજને રિવવારના Чદવસે હાઇવે પર
વાહનોની લાંબી કતારો મી હતી. ગત વષ› કરોનાને
લઇ દશ↓ન નહỲ કરી શકыલા હ રો ĴÖધાળુઓ આ વષ›
કોરોનાનો ડર ભુલી દશ↓ન માટъ પધારતાં ઠъર ઠъર ĺાЧફક
મના ĩäયો ખડા થયા હતા.
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ં વડોદરામાં કોપђ↓રъશન સિમિતની
પીસીબી ˛ારા VECLને 40 Ħણએવરъવડોદરાવાસીનુ
çટના બેઝ
લાખનો દѕડ, ╞ોઝર નોЧટસ કыÜપ સુધી આરોહણ ચૂંટણીનો ક℮Ġેસ ˛ારા બિહæકાર

વડોદરા
વડોદરા અને તેની આસપાસના
િવçતારોના 300થી વધુ ઉ˜ોગોનું
Ĭદુિષત પાણીને શુÖધ કયા↓ વગર જ
મિહસાગર નદીમાં ઠાલવતી એજ×સી
વડોદરા એ×વાયરો ચેનલ િલિમટъડને
ગુજરાત પોàયુશન ક×ĺોલ બોડ› વધુ
એક વખત ╞ોઝર નોЧટસ આપીને
સંતોષ માની લીધો છъ. ╞ોઝર
નોЧટસની સાથે λ.75 લાખ λિપયાની
વસુલાત પણ કરવામાં આવી છъ.
વડોદરા એ×વાયરો ચેનલ િલિમટъડ
કіપની ˛ારા રોજનું આશરъ 5 કરોડ
લીટરથી વધુ Ĭદુિષત પાણી એક ચેનલ
મારફતે મિહસાગર નદીમાં ઠાલવવામાં
આવી રЅં છъ. આ ચેનલ (કыનાલ)
ઠъર ઠъર તુટъલી હોવાથી પાણી લીકыજ
થઇ રЅં છъ. ચેનલ જે ગામડાઓમાંથી
પસાર થયા છъ. તે ગામડાઓમાં આ
Ĭદુિષત પાણી ખેતરોમાં જતુ હોવાથી
દર વષ› ખેડુતોને પાક િનæફળ ય
છъ અને લાખો λિપયાનુ નુકસાન થાય
છъ. આ ઉપરાંત પાણી ભુગભ↓માં
પણ ઉતરતુ હોવાથી ભુગભ↓ જળ
પણ Ĭદુિષત થયા છъ. ચેનલ ઠъર

વડોદરા

ઠъર લીકыજ હોવાથી આ ચોમાસા
દરિમયાન પણ ગામડાઓમાં, ખેતરોમાં
અને જળાશયોમાં ઉ˜ોગોના ઝેરી
કыિમકલયૂકત Ĭદુિષત પાણી ફરી વâયા
હતા.
આ મામલે પીસીબીએ કરъલી
તપાસમાં ણવા મâયુ હતુ કы ચોમાસા
દરિમયાન ચેનલમાંથી ઠъર ઠъર Ĭદુિષત
પાણી
આસપાસના
િવçતારોમાં
ફыલાયુ હતુ એટલે
પીસીબીએ
વડોદરા એ×વાયરો ચેનલ િલિમટъડને
╞ોઝર નોЧટસ ફટકારી છъ. ઉપરાંત
પયા↓વરણીય નુકસાન નાવળતર પેટъ
λ.40 લાખ ઉપરાંત 10 લાખની બ′ક
ગેરѕટી તથા λ.25 લાખની નવી બ′ક
ગેરѕટી મળી λ.75 લાખની વસુલાત
કરવામાં આવી છъ.

૫૦મા જ×મ Чદવસને યાદગાર
બનાવવા અને અલગ રીતે ઉજવણી
કરવા માટъ Ħણ વડોદરાવાસીઓએ
૧૭૫૯૮ ફвટ (૫૩૬૪ મીટર)ઉѕચાઈ
પર આવેલા માઉ×ટ એવરъçટના
બેઝ કыÜપ સુધી આરોહણ કયુ↓ હતુ.
માઉ×ટ એવરъçટની ઉѕચાઈ ૨૯૦૩૧
ફвટ(૮૮૪૯ મીટર) મીટર છъ.તેના પર
આરોહણ કરતા પહъલા પવ↓તારોહીઓ
બેઝ કыÜપ પર થોડા Чદવસ માટъ રોકાતા
હોય છъ.કыટલાક માĦ બેઝ કыÜપ સુધી
જતા હોય છъ. વડોદરાના રાઘવે×ĩિસંહ
ઝાલા, મોિનકા ષી, સંજય પટъલ
સિહતના ચાર િમĦોએ પોતાની ૫૦મી
વષ↓ગાંઠને યાદગાર બનાવવા માટъ
બેઝ કыÜપ સુધી આરોહણ કરવાનુ
નŨી કયુ↓ હતુ. કы એક િમĦની
તિબયત ખરાબ થતા તેમની જÆયાએ
૫૭ વષ↓ના મિનષા પટъલ ડાયા
હતા. રાઘવે×ĩિસંહ કહъ છъ કы, મારો
જ×મ Чદવસ ૨૧ ઓÄટોબર, મોિનકા
ષીનો ૧૭ ઓÄટોબર અને સંજય
પટъલનો ૨૪ નવેÜબર છъ.

અાયાેજન સ મ ત ફ કાગળ પર જ છે , ગયા પાંચ
વષમાં સ મ તની અેકય બેઠક નથી બાેલાવી ઃ કા ેસ

વડોદરા
વડોદરા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન
મતિવçતારમાં વડોદરા મહાનગરના
ચૂંટાયેલા સÛયો ˛ારા વડોદરા મહાનગર
આયોજન સિમિતના 30 સÛયોની
ચૂંટણી તારીખ 25ના રોજ યો નાર છъ.
ગઈ તારીખ 2 ના રોજ ભાજપના 30
સÛયોએ ફોમ↓ ભયા↓ હતા. આજે ફોમ↓
ભરવાનો છъ·ો Чદવસ હતો અને ક℮Ġેસે
ચૂંટણીનો બિહæકાર કયђ↓ છъ. આજે
કોપђ↓રъશનમાં િવરોધ પΤ ક℮Ġેસના
નેતાએ આવેદનપĦ સુપરત કરતા આ
મુˆъ રજૂઆત કરી હતી કы ભાજપ ˛ારા
છъ·ા 15-વષ↓થી ચૂÎણી યો નહોતી.
જેથી મહાનગર આયોજન સિમિતની
રચના કરવા હાઇકોટ↓ ˛ારા ઓડ↓ર થતાં
ગઈ વખતે ચૂંટણી યો ઇ હતી.
પરતું આયોજન સિમિત ફŪ કાગળ
પર રાખી હતી. છъ·ા પાંચ વષ↓માં
સિમિતની એક પણ બેઠક ન મળી
ન હતી. હવે ફરીથી ચૂંટણી યો ઇ
રહી છъ. તેમણે વધુમાં જણાãયું હતું

કы આયોજન સિમિત મહÓવની છъ
પરѕતુ તેની રચનામાં અને બંધારણમાં
સુધારાની પણ આવäયકતા જણાઈ રહી
છъ. પાંચ વષ↓ અગાઉ રાËય સરકારъ
ગુજરાત મહાનગર આયોજન સિમિત
દરъક મુÅય શહъરોમાં çમાટ↓ િસટી
ĬોજેÄટમાં લોક સુિવધાના કામો નŨી
કરવા તેમજ તેના અમલ માટъ સિમિતમાં
45-સÛયોની િનમણૂક કરવાનું નŨી કયુ↨
હતું. જેમાં સિમિતની રચના કરવામાં
િવલંબ થતાં મામલો હાઇકોટ↓ સુધી
પહ℮Éયો હતો, Óયારબાદ આ સિમિતની
રચના પણ કરવામાં આવી હતી, પરѕતુ
આ સિમિતનું કોઈ વજુદ રЅં ન હતું.
Ĭથમ વખત થયેલી ચૂંટણી બાદ 30
કોપђ↓રъટર સÛયોને મતદાન બાદ બી
બેઠક માટъ એજ×ડા સુÖધા મâયો ન હતો.
વડોદરા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશનમાં નવી
ચૂંટાયેલી પાંખે સǼા મેળãયા બાદ ફરી
એકવાર વડોદરા મહાનગર આયોજન
સિમિતની રચના કરવા માટъ ચુંટણી 25
તારીખે યો વાની છъ.
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વડોદરામ 7 અક માત : બાળક સ હત 7ના મોત
વડોદરા
Чદવાળીમાં
શહъર
િજ·ામાં
માગ↓ અકçમાતના બનાવમાં સાત
ãયિŪઓના કλણ મોત થયા
છъ.કરજણ ગામ ન ક એસ.ટી.બસની
ટŨરъ બાઇક પર જતા પЧરવારને ઇ
થઇ હતી.જે પૈકЫ છ વષ↓ની બાળકЫનું
મોત થયું છъ.
આજવારોડ સુગમ પાક↕માં રહъતો
હъમંત કાંિતભાઇ વણકર (ઉ.વ.૨૮)
ગત તા.૩
એ ઘરъથી બાઇક લઇને
પડીકЫ લ ેવા માટъ નીકâયો હતો.તે
દરિમયાન મોડીરાતે બે વાÆયે દર પુરા
એરફોસ↓ િĮજ ચડતા ગોàડન ચોકડી
તરફ જતા સિવ↓સ રોડ પર અ Òયા
વાહને ટŨર મારતા તેને માથામાં

ગંભીર ઇ પહ℮ચી હતી.ઇ Ġçત
હъમંતને સારવાર માટъ સયા
હોЩçપટલમાં દાખલ કરાતાં ટૂંકЫ
સારવાર બાદ મોત થયું છъ.
આણંદ તાલુકાના નાવલી ગામે
રહъતો Чકરણ ભરતભાઇ પટъલ
(ઉ.વ.૩૩) ગોરવાની એક ખાનગી
કіપનીમાં િસÄયુЧરટી જવાન તરીકы ફરજ
બ વતો હતો.તે પાλલબેનનું મોપેડ
લઇને તે નીકâયો હતો. દરિમયાન
રણોલી િĮજ ઉપર તાપી હોટલની સામે
હાઇવે પર અકçમાત થતા તેને માથામાં
ગંભીર ઇ થતાં તેનું કમકમાટીભયુ↓
મોત થયુ હતું.
મકરપુરા ગામ જશોદા કોલોની
પાસે ચંચળબાનગરમાં રહъતા રાજકЮમાર

વડોદરામાં ક×çĺÄશન
çકЫમમાં 1 કરોડનું રોકાણ
કરાવી બે ભાઈની
ઠગાઈ
વડોદરા
વાઘોЧડયા તાલુકાના જેસỲગપુરા ગામે રોયલ લાઈફ
નામની Ĭેરણા ડુØલેÄસ Ùલેટ અને કોમિશ↓યલ નવી
çકЫમમાં સારો નફો મળશે તેમ જણાવી સમા-સાવલી
રોડ પર સંગાથ બંÆલોઝમાં રહъતા સુિનલ આસનદાસ
મખી અને તેના ભાઈ Чદપકы વડોદરામા રъવાર×ય
સોસાયટીમાં રહъતા Ĭશાંત કЮમુદચંĩ િĦવેદીને 10 ટકા
ભાગીદાર તરીકы રાખી λિપયા એક કરોડનું રોકાણ
કરાãયું હતું. રોકાણ સામે દર Ħણ મિહને િહસાબ કરવો
અને λિપયા ભાગ Ĭમાણે વેચવાનું નŨી થયું હતું. આ
અંગે થયેલા ભાગીદારી કરારનું બ³−³ે બંને ભે બાજ
ભાઈઓએ પાલન કયુ↨ ન હતું અને િમલકતોના વેચાણ
દçતાવેજ બારોબાર કરીને છъતરિપંડી કરી હતી.

લાલબુધનરામ દુકાનમાં નોકરી કરъ
છъ. ગત તા.૬ Ζીએ તે િમĦ સૂરજ
લલનĬસાદ કોરી સાથે બાઇક પર
ધિનયાવી ગામે આવેલા મંЧદરъ દશ↓ન
કરવા જતો હતો. તે દરિમયાન હાઇવે
મહાસાગર હોટલ સામે રોડ ઓળѕગતા
સમયે એક બાઇક ચાલકы અકçમાત
કરતા સૂરજને મોઢા તથા માથાના ભાગે
ઇ થઇ હતી. જે બાદ સારવાર માટъ
સયા હોЩçપટલમાં દાખલ કરવામાં
આãયા હતા. સારવાર દરિમયાન રાહુલ
ઠાકોરભાઇ વસાવા (રહъ.આમિલયારા
ગામ વસાવા ફિળયુ,તા.વડોદરા)નું
મોત થયુ છъ.
અનગઢ ગામે રહъતા ૩૭ વષ↓ના
િગરીરાજિસંહ રણ તિસંહ ગોિહલ

આણંદના તબીબ-ભાજપના અĠણી
સામે પોલીસ ફЧરયાદથી ભારъ ચકચાર
આણંદ
આણંદ શહъરના ૮૦ ફвટ રોડ ઉપર
િનમા↓ણ પામેલ Úàયુ આઈવી હોટъલના
મામલે ગત તા. ૨૪મી ઓÄટોબરના રોજ
çથાિનકો ˛ારા કરવામાં આવેલ િવરોધ
Ĭદશ↓નમાં િહ×દુ તથા મુЩçલમ ધમ↓ની
લાગણી દુભાય તેવી ભાષાનો ઉપયોગ
કરવા બદલ મુЩçલમ સમાજ ˛ારા િવરોધ
ãયŪ કરી ફЧરયાદ ન℮ધવાની રજૂઆત
કરાયા બાદ આખરъ આણંદ ડોકટર શૈલેષ
શાહ તેમજ ભાજપના અĠણી પી×કલ
ભાટીયા િવλˇ આણંદ શહъર પોલીસ
મથકы ફરીયાદ ન℮ધાતા ભારъ ચકચાર મચી
જવા પામી છъ.

વડતાલ મંЧદરમાં નૂતન વષ› અ³−³કвટોÓસવ
ગામના ભŪોને 700 મણ Ĭસાદ વહ″ચાયો
સૂકામેવા, મઠાઈ, બ

ટ, ફળફળાદી સ હતનાે ભાેગ ી ને ધરાવાયાે

નЧડયાદ
યાĦાધામ વડતાલ çવાિમનારાયણ મંЧદરમાં
બેસતા વષ› ના Чદવસે અ³−³કвટોÓસવ ઉજવાયો
હતો. આ
Ĭસંગે મંЧદરમા િબરાજમાન
લΣમીનારાયણ દъવ, હરીકжæણ મહારાજ સિહત
આદી દъવોને હ રો મણ અ³−³કвટ ધરાવવામાં
આãયો હતો. વડતાલમંЧદરના મુÅય કોઠારી
ડૉ.સંતçવામીએ જણાãયુ હતુ કы મંЧદરમાં
િબરાજમાન
લΣમીનારાયણદъવ, હરીકжæણ
મહારાજ સિહત આЧદદъવોને નૂતનવષ↓ િનિમતે
અ³−³કвટનુ આયોજન કરવામાં આãયુ હતુ. જેમાં
દъવોને િવિવધ િમઠાઇઓ ફરસાણ, સૂકોમેવો,
ફળફળાЧદ, િબçકЫટ, િવિવધ શાકભા , ભીની
વાનગીઓ ધરાવવામાં આવી હતી. આમ કЮલ
૭૦૦ મણનો અ³−³કвટ ધરાવવામાં આãયો હતો.
અ³−³કвટમાં ૯૦૦૦ Чકલો મીઠાઇ, ૨૫૦૦ Чકલો
ફરસાણ, ૨૫૦ Чકલો િબçકЫટ,૧૫૦૦Чકલો
શાકભા સિહત ભીની વાનગીઓ, ૨૫૦ Чકલો
કાજૂ બદામ સિહત સૂકો મેવો, ૫૦૦ Чકલો
ફળફળાЧદ અને િવિવધ મૂખવાસ સિહત ૭૦૦

મણનો અ³−³કвટ ધરાવાયો હતો. મંЧદરના ચેરમેન
દъવĬકાશદાસ çવામીની દъખરъખ હъઠળ રસોયા
મહારાજ સિહત રાજçથાની ૧૪ રસોઇયા ˛ારા
અ³−³કвટ તૈયાર કરવામાં આãયો હતો.
સંતો, ૧૦૦ હરીભŪો અને ૩૫ વાહનો ˛ારા
વડતાલ તાબાના ૯૦૯ મંЧદરોમાં અ³−³કвટ Ĭસાદ
િવતરણ કરવામાં આãયું હતું. Ëયારъ äયામçવામીના
માગ↓દશ↓ન હъઠળ એક હ ર હરીભŪોએ અ³−³કвટ
મહોÓસવમાં સેવા આપી હતી.

ખેડામાં મૂŪ વન çવામીબાપાને પણ અ³−³કЮટ ધરાવાયો
નЧડયાદ
નૂતન વષ↓ના મંગલ પવ↓ િનિમતે સમĠ
ચરોતરના દъવમંЧદરોમાં ભિŪભાવપૂવ↨ક
અ³−³કвટ દશ↓નનો લાભ ભાિવક ભŪોએ લીધો
હતો. નૂતન વષ↓ના મંગલ Чદને çવાિમનારાયણ
ગાદીના આચાય↓ િજતેЩ×ĩયિĬયદાસ çવામીની
આΦાથી મૂŪ વન çવામીબાપા ĬાÆટય ધામ
ખાતે િવિવધ િમઠાઇઓ, ફરસાણ, સૂકોમેવો,
ફળફળાЧદ, િવિવધ Ĭકારના Ëયુસ સિહતની
૨૫૦ થી વધુ વાનગીઓ çવાિમનારાયણ બાપા

ગત તા.પાંચમી ના રોજ બપોરъ પોતાના
પુĦની સાથે બાઇક પર પ ીને લેવા
માટъ કોટણા જતા હતા.તે દરિમયાન
સામેથી આવતી એક બાઇકના ચાલકы
અકçમાત કરતા તેમને માથામાં ગંભીર
ઇ થઇ હતી.અને તેમને સારવાર મળъ
તે પહъલા જ મોત થયુ હતું.
કરજણ તાલુકાના વલણ ગામે
રહъતા મુકыશભાઇ મહીડા તેમના
પЧરવાર સાથે બાઇક પર ઘરъથી કરજણ
તરફ આવતા હતા.તે દરિમયાન કરજણ
આમોદ રોડ પર પાંજરાપોળ પાસે
સામેથી આવતી એસ.ટી.બસે ટŨર
મારતા તેમની છ વષ↓ની પુĦીને ગંભીર
ઇ થઇ હતી.જેનું ટૂંકЫ સારવાર
દરિમયાન મોત થયું છъ.

çવામી બાપા સમΤ અ³−³કвટ ધરાવવામાંઆãયો
હતો. િવિવધ Ĭકારના શાકભા સિહત ભીની
વાનગીઓ પણ ધરાવવામાં આવી હતી. સવારъ
૧૦.૦૦ કલાકы અ³−³કвટ દશ↓નની મહાઆરતી
ઉતારાઈ હતી. અ³−³કвટ દશ↓ન સાંજે ૬.૦૦
વાÆયો સંÖયા આરતી સુધી રાખવામાં આãયા
હતા. અ³−³કвટ દશ↓નનો લાભ લેવા માટъ ખેડા
ખાતે મોટી સંÅયામાં ભŪો ઉમટયા હતા.
અ³−³કвટ દશ↓નનો લાભ લઇને સંતો તથાભŪોએ
ધ×યતા અનુભવી હતી.

વધુમાં આણંદ શહъર પોલીસ દફતરъ
ઈમામ સકЫલભાઈ ãહોરાએ ન℮ધાવેલ
ફЧરયાદ મુજબ આણંદ શહъરનાં ૮૦
ફвટ રોડ ઉપર નવિનમા↓ણ પામેલ ‘Úàયુ
આઈવી’ હોટલ ગેરકાયદъસર હોવાના
આΤેપ સાથે ૮૦ ફвટ રોડ ઉપર રહъતાં
ડોકટર શૈલેષ શાહ તથા ભાજપના
અĠણી પી×કલ ભાટીયાની આગેવાનીમાં
સભાનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં
ભાજપના પી×કલ ભાટીયાએ હોટલના
ભાગીદારો મુЩçલમ અને િહ×દુ હોયતે
િવષે વાંધાજનક શÚદો ઉŵાયા↓ હતા.
સાથે સાથેધમકЫભયђ↓ મેસેજ પણ ઉŵાયђ↓
હતો.

તવરા ગામે એક Ĩી Щãહલ ટъÜપાએ
ટŨર મારતા કરમાલીયાપુરા ગામમાં
રહъતા ૪૮ વષ↓ના ભલુ ઢъરાભાઇ
તડવીનું કλણ મોત િનપËયું હતું. આ
અંગે તકના નાના ભાઇ કાંિતભાઇ
તડવીએ વાઘોЧડયા પોલીસમાં ફЧરયાદ
ન℮ધાવી હતી.
અ×ય બનાવમાં વડોદરા ન ક
આલમગીર
ગામે
અલકાપુરી
ફિળયામાં રહъતા ૩૫ વષ↓ના મુકыશ
ચંદુલાલ સલાટને વરણામા હાઇવે
પર પૂરપાટઝડપે જતી એક ĝыટા કારъ
અડફыટમાં લેતા મુકыશનું ઘટનાçથળъ
કમકમાટીભયુ↓ મોત િનપËયું હતું.
વરણામા પોલીસે ગુનો ન℮ધી વધુ
તપાસ હાથ ધરી છъ.

NSUIના પૂવ↓ કાય↓કર
CRનો રъલવે ĺેક ઉપર

પડતું મૂકવડોદરા
Ы આપઘાત
વડોદરા શહъરના વડસર િવçતારની Ĵમ વી વસાહત
ખાતે રહъતા અને એમ.એસ.યુિન.માં NSUIનો ભૂતપૂવ↓
કાય↓કરъ રъàવે લાઈન પર પડતું મૂકЫ આપઘાત કયђ↓ હતો.
Чદવાળીની ઉજવણીને લઇ વાસુ Ĭવીણ પટъલ ગત તા. 4
નવેÜબર Чદવાળીના Чદવસે જ એકા એક બપોરના દોઢ
વાÆયાની આસપાસ વાસુ વડસર Įીજથી માંજલપુર
તરફના રъલવે ĺેક ઉપર પહ℮Éયો હતો અને રъલવે લાઈન
પર પડતું મૂકЫ આપઘાત કયђ↓ હતો. આપઘાતના Чકçસામાં
જે રીતે તદъહ મâયો છъ તેમાં રъલવે ĺેક એક બાજુ તેની
ગરદન હતી અને બી બાજુ તદъહ હતો તદъહ મâયો
છъ તે રીતે તાં આપઘાત કયђ↓ છъ કы કыમ તે અંગે શંકા
સેવાઇ રહી છъ.

લારા દત્તાની ડેટિંગ એપ પર પ્રોફાઇલ !

કોઈ ફિલ્મ, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અથવા આગામી પ્રોજેક્ટને કારણે નહીં, પણ ભૂતપૂર્વ
મિસ યુનિવર્સ અને બોલિવૂડ અભિનેત્રી લારા દત્તા હાલમાં ડેટિંગ સાઇટ પરની તેની પ્રોફાઇલને
કારણે ચર્ચાઓમાં છે. આને કારણે લારા દત્તાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લાઇવ આવવું પડ્યું અને
ડેટિંગ સાઇટ પર તેની પ્રોફાઇલ વિશે સ્પષ્ટતા કરવી પડી. વાસ્તવમાં, લારા દત્તાની ડેટિંગ
સાઇટ પર પ્રોફાઈલ હોવાની અફવાએ અચાનક જોર પકડ્યું છે. લારા દત્તા પોતે પણ
ડેટિંગ સાઇટ પર તેની પ્રોફાઇલ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ હતી.
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ઉર્વશીએ 60 લાખનો ડ્રેસ પહેર્યો
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દિગ્દર્શક કબીરખાનના
ઘરે કેટરિના અને વિક્કી
કૌશલના રોકા થયા

મુંબઇ : છેલ્લા કેટલાય સમયથી
બોલીવૂડના પ્રેમી પંખીડા કેટરિના
કૈફ અને વિક્કી કૌશલના પ્રેમ તેમજ
લગ્નની ચર્ચા થઇ રહી છે. હવે આ
વાતમાં નવા અપડેટ એ છે કે, કેટરિના
અને વિક્કીએ દિવાળીના દિવસે
રોકા વિધી કરીને પોતાના સંબંધને
ઓફિશિયલ તેમજ જાહેર કર્યો હોવાનું
બોલીવુડમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે. કહેવાય
છે કે, દિગ્દર્શક કબીર ખાનને ત્યાં
દિવાળીની પાર્ટી દરમિયાન એક
ખાનગી રોકા વિધી થઇ હતી. જેમાં
કેટરિના અને વિક્કીના પરિવારજનો
હાજર રહ્યા હતા. રિપોર્ટના અનુસાર,
મીડિયાકર્મીઓથી બચવા માટે કેટરિના
અને વિક્કી પોતપોતાની કારમાં કબીર
ખાનને ત્યાં પહોંચ્યા હતા. જ્યાં રોકા
વિધી કરવાની હતી. કેટરિનાએ સુંદર
લહેંગો પહેર્યો હતો.

બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ ઉર્વશી રૌતેલા પોતાના ફ્ેશન સ્ટેટમેન્ટ માટે જાણીતી છે. ઉર્વશી રૌતેલા મોંઘા મોંઘા
આઉટફ્ટિ પહેરતી હોય છે. હાલમાં જ એક્ટ્રેસે સિલ્વર બૉડીકોન એમ્બેલિશ્ડ ડ્રેસ કૅરી કર્યો હતો. સોશિયલ
મીડિયામાં ઉર્વશી રૌતેલાની તસવીરો વાઇરલ થઈ છે. મીડિયા રિપોર્ટ પ્રમાણે, ઉર્વશી રૌતેલાએ ઇન્ટરનેશનલ
ડિઝાઇનર માઇકલ સિન્કોએ ડિઝાઇન કરેલો ડ્રેસ પહેર્યો હતો. આ ડ્રેસની કિંમત 60 લાખ રૂપિયા હતી.
ઉર્વશીએ ફિલ્મફેર રેડ કાર્પેટ ઇવેન્ટમાં આ ડ્રેસ પહેર્યો હતો. ઉર્વશીએ પોનીટેલ લીધી હતી અને હીરાના
ઇયરરિંગ્સ તથા રિંગ્સથી લૂક કમ્પ્લીટ કર્યો હતો. આ ડ્રેસમાં ઉર્વશી પરી જેવી લાગતી હતી. ઉર્વશીના
વર્કફ્રન્ટની વાત કરીએ તો તે ફિલ્મ ‘દિલ હૈ ગ્રે‘માં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ તમિળ ફિલ્મ ‘થિરુટ્ટુ પાયલ 2‘ની
હિન્દી રિમેક છે. ઉર્વશી એક્ટર રણદીપ હુડ્ડા સાથે ફિલ્મ ‘ઇન્સ્પેક્ટરઅવિનાશ‘માં જોવા મળશે. ગુરુ રંધાવા
સાથે સોંગ ‘ડૂબ ગયા અભી ભી‘ સોશિયલ મીડિયામાં ટ્રેન્ડ થયું હતું. આ ઉપરાંત ઉર્વશી ઇજિપ્તિયન સુપરસ્ટાર
મોહમ્મદ રમઝાનની સાથે ‘બ્લેક રોઝ‘માં જોવા મળશે.

સૂર્યવંશી ફિલ્મની 5 દિવસની કમાણી 100 કર�ોડને પાર
પહેલા દિવસથી એન્ટરટેનમેન્ટ
બિઝનેસમાં સતત દોડ પકડી
રહેલી સૂર્યવંશીએ 5મા દિવસે
પણ પોતાની સ્પીડ કાયમ રાખી
છે. ફિલ્મે 5મા દિવસે જ 100
કરોડ રૂપિયાનો બિઝનેસ પાર
કરી લીધો છે. મળતી માહિતિ
અનુસાર સૂર્યવંશીનું બોક્સ
ઓફિસ કલેક્શન 5 દિવસમાં
100 કરોડને પાર થઈ ચૂક્યું છે.
ફિલ્મ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં
સારી એવી કમાણી કરી રહી છે.
5 નવેમ્બરે ફિલ્મે પહેલા દિવસે

બ�ોલિવૂડના દિગ્ગજ સેલિબ્રિટીઓ��ને
પદ્મશ્રી એ�વ�ોર્ડ થી સન્માનિત કરાયા

દિગ્દર્શક કરણ જોહરને અને
અભિનેત્રી કંગના રનૌત દેશના
ચોથા સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર
પદ્મ શ્રી 2020 એવોર્ડથી સન્માનિત
કરવામાં આવ્યા હતા. આ એવોર્ડ
મેળવવા માટે આ સેલેબ્સ આજે
નવી દિલ્હીમાં આયોજિત એવોર્ડ
સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા.
ગયા વર્ષે 26 જાન્યુઆરીએ આ
એવોર્ડની જાહેરાત કરવામાં આવી
હતી. પરંતુ કોરોના મહામારી અને
લોકડાઉનના કારણે હજુ સુધી
સન્માન સમારોહનું આયોજન થઈ
શક્યું ન હતું. આ સેલિબ્રિટીઓને
પરફોર્મન્સ આર્ટ્સના ક્ષેત્રમાં તેમના
યોગદાન માટે પદ્મશ્રીથી સન્માનિત
કરવામાં આવ્યા હતા.
થોડા સમય પહેલા દિગ્દર્શક

કરણ જોહરને પદ્મશ્રી 2020
એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં
આવ્યા હતા. ભારત સરકારે કંગના
રનૌત, એકતા કપૂર અને કરણ
જોહરને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર પ્રાપ્ત

કરવા માટે આમંત્રણ મોકલ્યું હતું.
આ સન્માન સમારોહમાં એકતા
કપૂરની સાથે તેના પિતા અને પીઢ
અભિનેતા જીતેન્દ્ર પણ ઉપસ્થિત
રહ્યા હતા.

સુશાંત કે સઃ NDPS ક�ોર્ટે રિયા ચક્રવર્તીનું
બેંક એ�કાઉન્ટ ડી-ફ્રીઝ કરવાન�ો નિર્ણય લીધ�ો

અભિનેતા સુશાંતસિંહ રાજપૂતના નિધનને એક વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ હજુ સુધી આ
કેસનું રહસ્ય ઉકેલાયું નથી. જોકે સુશાંત કેસની તપાસ વચ્ચે ડ્રગ્સ કેસમાં જેલમાં બંધ અભિનેત્રી રિયા
ચક્રવર્તીને એક વર્ષ બાદ થોડી રાહત મળી છે. NDPS કોર્ટે રિયા ચક્રવર્તીનું બેંક એકાઉન્ટ ડી–ફ્રીઝ
કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. કોર્ટે રિયા ચક્રવર્તીની તેના બેંક ખાતાઓ ડી–ફ્રીઝ કરવા અને તેના લેપટોપ અને
મોબાઈલ ફેન પરત કરવાની અરજીને મંજૂરી આપી છે. કોર્ટે આમ કર્યું છે કારણ કે આમાં ગ્દઝ્રમ્ દ્વારા કોઈ
વાંધો દાખલ કરવામાં આવ્યો ન હતો. કોર્ટ દ્વારા રિયાને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે જ્યારે પણ જરૂર
પડશે ત્યારે રિયાએ તેની બેંક વિગતો શેર કરવી પડશે. રિયાએ તેની અરજીમાં કહ્યું હતું કે તે અને તેનો ભાઈ
શૌવિક તેમનો ખર્ચ એ જ બેંક ખાતામાંથી ચલાવે છે જે ગયા વર્ષે ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. અગાઉ, જ્યારે
રિયાએ અરજી દાખલ કરી હતી, ત્યારે વિશેષ સરકારી વકીલ અતુલ સરપાંડેએ તેનો વિરોધ કર્યો હતો અને
કહ્યું હતું કે રિયાના ખાતામાં જમા થયેલી રકમ ડ્રગ્સ સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે.

26.29 કરોડ, બીજા દિવસે
23.85 કરોડ, ત્રીજા દિવસે
26.94 કરોડ, ચોથા દિવસે
14.51 કરોડ અને પાંચમા દિવસે
11.22 કરોડનું કલેક્શન કર્યું
છે. સૂર્યવંશીના બોક્સ ઓફિસનો
ગ્રાફ સતત ઘટી રહ્યો છે અને
કુલ મળીને 102.81 કરોડની
કમાણી કરી ચૂક્યું છે. એવામાં
ફિલ્મને ઓવરઓલ ફાયદો મળી
રહ્યો છે. વીકેન્ડ સિવાય પણ
વીક ડેઝમાં થિયેટર્સમાં સારી
કમાણી કરી રહ્યું છે.
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કાર્બન ઉત્સરન્જ ઘટાડવા વિશ્વનું ભારત પર દબાણ

ગ

ત સપ્તાહમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિના
વિશેષ દૂત જૉન કેરીએ ભારતમાં અલગ
અલગ મંત્રીઓ સાથે મુલાકાત કરી જળવાયુ
પરિવર્તન તથા ઊર્સ્
જા રોતના ઉપયોગ ઉપર ચર્ચા
કરી. જેમાં જૉન કેરીએ ખાસ કરીને કાર્બન
ઉત્સર્જન પર ભાર મુક્યો. હાલમાં ભારત તથા
અમેરિકાએ જળવાયુ તથા સ્વચ્છ ઊર્જા એજન્ડા
૨૦૩૦ની શરૂઆત કરી છે, જે અંતર્ગત બંને
દેશોની ભાગીદારીમાં ‘ક્લાઈમેટ ઍક્શન તથા
ફાઈનાન્સ મોબિલાઈઝેશન’ વાતચીત શરુ થઈ
છે.
ભારતે વાતચીત શરૂ થવાની ખુશી વ્યક્ત
કરી છે. અમેરિકાનું મુખ્ય લક્ષ્ય ભારતને ૪૫૦
ગિગાવૉટની નવી ઊંચાઈના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત
કરાવવાનું છે. આ લક્ષ્યને પામવા માટે સ્વચ્છ
ઊર્જાના પ્રયોગને વધારવા સાથે વૃક્ષારોપણ
જેવા ઉપાય અપનાવવા પડશે. હાલમાં તો ૫૦
ડિગ્રી કે તેથી વધુ ઉપર તાપમાન હોય તેવા
દિવસની સંખ્યા વધી ગઈ છે. ચીન દુનિયાનો
સૌથી વધુ કાર્બન ઉત્સર્જક દેશ ગણાય છે. ચીન
લાંબા સમય પહેલાંથી જ ઘોષણા કરી ચૂક્યું છે
કે, તે ૨૦૬૦ સુધી કાર્બન ન્યુટ્રલ બની જશે.
વળી ચીને એવું પણ કહ્યું છે કે, ૨૦૩૦ સુધીમાં
ચીન કાર્બન ઉત્સર્જનની ચરમ ઉપર પહોંચી
જશે. વળી, ચીન નવા કોલસા ઉત્પાદનને લઈને
આપત્તિ પણ ઊભું કરી રહ્યું છે.
કાર્બન ઉત્સર્જક દેશ તરીકે બીજું નામ
અમેરિકાનું છે. અમેરિકાએ ૨૦૫૦ સુધીમાં
કાર્બન ઉત્સર્જન શૂન્ય કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.
અમેરિકાનું કહેવું છે કે, તે ૨૦૩૫ સુધીમાં
તેમના પાવર સેક્ટરને ડી-કાર્બોનાઈઝ કરી દેશે.
દુનિયાના ત્રીજા નંબરે કાર્બન ઉત્સર્જક દેશમાં
ભારતનું સ્થાન છે. ભારતે આ અંગે સંયુક્ત
રાષ્ટ્રને હજી સુધી કોઈ પ્રસ્તાવિત યોજના આપી
નથી. પેરિસ સમજૂતી કે કરાર પ્રમાણે પ્રત્યેક
પાંચ વર્ષે તે આપવું આવશ્યક છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું
કહેવું છે કે, સમજૂતીમાં ભાગ લેનાર ૧૯૧
દેશોમાંથી હજી સુધી ૧૧૩ દેશોએ જ સારી
યોજના રજૂ કરી છે.
પેરિસ જળવાયુ સમજૂતીનો ઉદ્દેશ વૈશ્વિક
સ્તરે વધેલા તાપમાનને ૨ ડિગ્રી સુધી લાવવાનું
છે. અત્યાર સુધીમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલી
જળવાયુ યોજનાઓની સમીક્ષા થતા એટલું
સ્પષ્ટ થયું છે કે, ૨૦૩૦ સુધીમાં કાર્બન
ઉત્સર્જન ૧૬ ટકા વધશે. જેને કારણે ઔદ્યોગિક
ક્રાંતિ પહેલાં તાપમાનની તુલનામાં ૨.૭
સેન્ટિગ્રેડનો વધારો સંભવ છે. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું

છે કે, હાલમાં તો દુનિયા ૧.૧ ડિગ્રી વધુ ગરમ દરમિયાન ભારતના જળવાયુ પરિવર્તન
બની ચૂકી છે. પેરિસ સમજૂતીના લક્ષ્યને પામવું વિભાગના પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર યાદવે ન તો નેટ
હશે તો ૨૦૩૦ સુધી વૈશ્વિક કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઝીરો ઉપર કોઈ ટિપ્પણી કરી કે ન તો કાર્બન
ઉત્સર્જનને ઘટાડવાના લક્ષ્ય વિશે કંઈ જણાવ્યું.
૪૫ ટકા ઘટાડો કરવાની આવશ્યકતા છે.
ઇન્ટરગવર્નમેન્ટલ પેનલ ઑન ક્લાઈમેટ જૉન કેરીએ પોતાની ભારતની મુલાકાતના
ચેન્જ દ્વારા તાજેતરમાં બહાર પડાયેલા અંતમાં અક્ષય ઊર્જા વિશે ભારતના ટ્રેક રેકોર્ડની
અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, પૃથ્વીની પ્રશંસા કરી હતી. તેઓ પણ નેટ ઝીરો તથા
ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરવા વિશે કંઈ
કેટલીક જળવાયુ પ્રણાલી પહેલાં
પણ બોલ્યા ન હતા.
કરતાં પણ વધુ અસંતુલિત બની
અલબત, તેમણે એટલું જરૂર કહ્યું
છે. ગ્લાસ્ગોમાં જળવાયુ શિખર
સંમેલન કોપ(૨૬)થી પણ આશા ધવલ શુક્લ કે હું આશા રાખું છું કે ભારત ટૂંક
સમયમાં જ કંઈ એવી યોજનાની
રાખવામાં આવી રહી છે કે જે
દેશોએ હજી સુધી યોજનાઓ તૈયાર કરીને ઘોષણા કરશે જેનાથી કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો
આપી નથી તે તૈયાર કરીને આપી દે, જેને થશે. ગત અઠવાડિયે જ ગ્લાસગો ખાતે ચાલી
રાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર નિર્ધારિત યોગદાન તરીકે રહેલી ક્લાયમેટ ચેન્જ કોન્ફરન્સ કોપ-૨૬
જોવામાં આવે છે. જેથી હાલમાં દુનિયાભરની ખાતે વડાપ્રધાન મોદીએ જાહેરાત કરી હતી કે
ભારત વર્ષ ૨૦૭૦ સુધીમાં કાર્બન ઉત્સર્જનને
નજર ભારત ઉપર મંડાયેલી છે.

પ્રાસંગિક

પેટ્રોલિયમ અને ક�ોલસાન�ો બેફામ વપરાશ કરનારા દેશ�ો
વિકાસશીલ દેશ�ો પર પ્રદૂષણ બંધ કરવા દબાણ કરવા માંડ્યા,
ભારત આ�જે દુનિયાના કુલ કાર્બન ઉત્સર્જનના 5% માટે જવાબદાર

દિલ્હી યાત્રા દરમિયાન જૉન કેરીએ પણ
નેટ ઝીરો એજન્ડાની ઉપર વધુ ભાર મૂક્યો
હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, ઊભરતી પ્રાધૌગિકને
વિકસિત કરવા તેને વધારવાની આવશ્યકતા
છે, જે નેટ ઝીરો ટ્રાન્જિશન માટે મહત્ત્વપૂર્ણ
હશે. તેના ઉપર વધુ ભાર દઈને કામ કરવાની
આવશ્યકતા છે. જો કે, અમેરિકી દૂતના પ્રવાસ

નેટ-ઝીરો કરવાનું લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી દેશે.
જોકે આ સમયસીમા પર્યાવરણશાસ્ત્રીઓએ
નેટ-ઝીરો ઉત્સર્જન માટે આપેલી સમય મર્યાદા
૨૦૫૦ કરતા બે દશક વધારે છે.
વડાપ્રધાને કહ્યું કે ભારતમાં દુનિયાની ૧૭
ટકા વસતી રહે છે. પરંતુ દેશ દુનિયાના કુલ
કાર્બન ઉત્સર્જનના પાંચ ટકા માટે જ જવાબદાર

છે. ભારત પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાનો વપરાશ વધારશે
અને ૨૦૩૦ સુધી ભારતની કુલ ઉર્જામાંથી
અર્ધી ઉર્જા જરૂરિયાત પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાથી પૂરી
થશે. અત્યારે ભારતના કુલ ઉર્જા વપરાશનો
૩૮ ટકા હિસ્સો પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જામાંથી આવે છે.
ક્લાયમેટ ચેન્જ પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સ તૈયાર કરતી
વખતે આ વાત પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવે
છે કે કોઇ દેશે કોલસાનો વપરાશ ઓછા કરવા
સહિત એવા કયા ઉપાયો પ્રયોજ્યા છે જેમાં
ઝેરી ગેસોનું ઉત્સર્જન ન થાય. ભારતે છેલ્લા
થોડા સમયમાં આ દિશામાં જે કામ કર્યું છે એ
તેના નિર્ધારિત લક્ષ્ય કરતા પંદર ટકા વધારે છે.
જોકે વૈશ્વિક સ્તરે ઘણાં દેશોએ કોલસા પરની
નિર્ભરતા ઓછી કરવાની દિશામાં ગંભીરતા
દર્શાવી છે. અત્યાર સુધી જે ૫૭ દેશો સૌથી
વધારે કાર્બન ઉત્સર્જિત કરી રહ્યાં હતાં એમાંના
૩૧ દેશોએ કાર્બન ઉત્સર્જન ઓછું કરવા માટે
બીજા વિકલ્પો અજમાવવાની શરૂઆત કરી
દીધી છે.
જોકે ભારત સહિતના અનેક વિકાસશીલ
દેશો માટે આમ કરવું આસાન નથી. આજે
પણ દેશના અનેક ગામડાઓમાં ઉબડખાબડ
રસ્તાઓ અને કાચી પગદંડીઓ છે. આવા
ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સૂરજ ઢળતા જ અનેક
સમસ્યાઓની શરૂઆત થાય છે. આવા
ગામડાઓમાં વીજળી વિના રહેતા લોકો
કેરોસીનથી ચાલતા લેમ્પના અજવાળે કામ
કરે છે. રાંધવા માટે કોલસાનો ઉપયોગ કરે
છે. એટલું જ નહીં, બળતણના કારણે તેમના
સ્વાસ્થ્યને પણ માઠી અસર થાય છે. આછી
રોશની અને ધુમાડાથી ભરેલું ઘર લોકોને
બીમાર કરી દે છે.
પાયાનું સમાધાન એ જ છે કે ૧.૩ અબજની
વસતી ધરાવતા દેશમાં દરેક ઘર સુધી વીજળી
પહોંચે. આજે ભારતની લગભગ આઠ ટકા
વસતી વીજળીની ગ્રીડથી વંચિત છે. આજે
ભારત ભલે દુનિયાની સૌથી ઝડપથી વધી
રહેલી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં સામેલ હોય પરંતુ
અનેક લોકોને ૨૪ કલાક વીજળી મળતી
નથી. ભારતમાં માત્ર ઘરેલુ સ્તરે જ નહીં
પરંતુ ઔદ્યોગિક સ્તરે પણ મોટા પ્રમાણમાં
કોલસાનો વપરાશ થાય છે. એ સંજોગોમાં
કોલસાનો ઉપયોગ બંધ કરવો અશક્ય છે.
હકીકતમાં ક્લાયમેટ ચેન્જ માટે ઔદ્યોગિક
દેશો જ જવાબદાર છે. આ દેશોએ સમસ્યાના
સમાધાનમાં સૌથી આગળ રહેવું જોઇએ અને
પોતાની જવાબદારી નિભાવવી જોઇએ.
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વધારે પડતા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ન ખાઓ, શું ફેસબુક ફેસ
રે
ક
ગ્
નિ
શન
ફીચર્સને
થઈ શકે છે સ્વાસ્થ્યને નુકસાન
તહે વાર�ોમાં લ�ોક�ો મીઠાઈઓ��, નમકીન અને ડ્રાયફ્રુટ્સ ખુલ્લા દિલથી ખાય છે અને
તહે વાર�ોન�ો આ�નંદ માણે છે . પરં તુ ક�ોઈ પણ વસ્તુનું વધુ પડતું સેવન આ�પણા સ્વાસ્થ્યને
નુકસાન પહોંચાડી શકે છે એ�માં ડ્રાય ફ્રુટ્સ પણ આ�વી ગયા. એ�ટલે તહે વાર�ોની મજા
ભલે લ�ો પણ પ�ોતાની જીભ પર કાબુ પણ રાખવ�ો જરૂરી છે . ઘીમાં તળેલા ડ્રાયફ્રુટ્સ વધુ
પડતા ન ખાવા જોઈએ�. ડ્રાય ફ્રુટ્સ વધારે ખાવાના ઘણા ગેરફાયદા છે .

વધારે ડ્રાય ફ્રુટ્સ ખાવાથી થઈ શકે છે સમસ્યાઓ

પેટની સમસ્યાઓ ઃ ડ્રાયફ્રૂટ્સ ફાઈબરનો સારો સ્ત્રોત છે, પરંતુ તેને વધુ માત્રામાં ખાવાથી પેટમાં
ગેસની સમસ્યા, કબજિયાત કે ઝાડા થવાની સમસ્યા પણ રહે છે. અખરોટનું સેવન ચોક્કસ
મર્યાદામાં કરો જેથી પેટની સમસ્યા ન વધે. જો તમે તળેલા કાજુ ખાઓ છો, તો વધારે પડતા ખાવાથી
નુકસાન થઈ શકે છે.
વજન વધી શકે છે ઃ ડાયેટમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સનો સમાવેશ કરવાથી વજનનું સંતુલન જળવાઈ રહે છે.
પરંતુ જો તમે ડ્રાય ફ્રુટ્સ વધારે પડતા ખાઓ તો તેનાથી વજન વધી શકે છે. વધુ પડતા ડ્રાયફ્રુટ્સ
શરીરમાં કેલરીની માત્રામાં વધારો કરે છે જે આપણા શરીર માટે સારું નથી.
શુગર લેવલ વધે છે ઃ કાજુ, બદામ, પિસ્તા અને કિસમિસ જેવા ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં નેચરલ શુગર હોય
છે, પરંતુ જો વધારે પડતા ડ્રાય ફ્રુટ્સ ખાવાથી તેમાં હાજર ફ્રુક્ટોઝ શરીરમાં વધુ થઈ જાય છે, વધારે
પડતું ડ્રાય ફ્રુટ્સનું સેવન કરવાથી શુગર લેવલ વધી શકે છે.
અપચાની સમસ્યા ઃ જો ડ્રાય ફ્રુટ્સ વધારે ખાવામાં આવે તો તે પાચનતંત્ર પર પણ અસર કરે છે.
તેનાથી અપચો, ઉલ્ટી અને પેટમાં દુઃખાવો થઈ શકે છે.
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બંધ કરશે?

ફેસબુકની નવી-રીબ્રાન્ડેડ પેરેન્ટ કંપની મેટાએ
તેની દાયકા જૂની “ફેસ રેકગ્નિશન” સિસ્ટમને
બંધ કરવાની અને ટેક્નોલોજીના ઉપયોગને
મર્યાદિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જેમાં અત્યાર
સુધીના એક અબજ કરતાં વધુ યુઝર્સના ચહેરાની
ઓળખ સીસ્ટમ માંથી કાઢી નાખવાનો નિર્ણય કર્યો
છે.
જે ફેસ રેકગ્નિશન ફીચર્સ આગામી
અઠવાડિયામાં બંધ થવાની ધારણા છે તેનો અર્થ
એ થશે કે જે યુઝર્સ એ અગાઉ આ સેટિંગ પસંદ
કર્યું છે તેઓ હવે મેમરીઝ, ફોટા અને વીડિયોમાં
આપમેળે ઓળખાશે નહીં અથવા તેઓ દેખાઈ
શકે તેવા ફોટા અને વીડિયોમાં તેમના નામ સાથે
સૂચવેલા ટેગ્સ જોઈ શકશે નહીં. વધુમાં કંપનીનું
AAT (Automatic Alt Tool) કામ
કરશે નહી જે પહેલા ફોટા અથવા વિડીઓ પરથી
આપમેળે લોકોને ઓળખી બતાવતું હતું અને
તેમાં હવે ફોટામાં ઓળખાયેલા લોકોના નામનો
સમાવેશ થશે નહીં.
ફેસ રેકગ્નિશન ફીચર્સના કારણે યુઝર્સની
પ્રીવસી છીનવાય રહી હોવાથી ફેસબુક આ
ફીચર્સને બંધ કરવાનો નિર્ણય કરી રહી છે.
Amazon પણ ફેસ રેકગ્નિશન ફીચર્સની
ગોપનીયતા જળવાય રહે તે માટે સરકાર પાસે
ચોક્કસ કાયદાની માંગણી કરી રહ્યું છે.
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મેટા જણાવે છે કે અન્ય યુઝર્સને ફેસ
રેકગ્નિશન ફીચર્સમાં લોકોએ પ્રોફાઇલ લોક
કરેલા એકાઉન્ટ તથા નાણાંકીય સંબંધ ધરાવતા
એકાઉન્ટના યુઝર્સના ફેશ રેકગ્નિશનનો સમાવેશ
થશે નહી. મેટાએ ડીપફેસને જાળવી રાખવાની
અપેક્ષા દર્શાવી છે. જે તેની ફોટો-ટેગીંગ ચહેરાની
ઓળખ પ્રણાલીને શક્તિ આપે છે જે એક
અત્યાધુનિક અલ્ગોરિધમ છે.
ફેસબુકે 2010 માં ચહેરાની ઓળખને ફેસ
રેકગ્નિશન ટેમ્પલેટ પર આધારિત નામો સાથે
ફોટા અને વિડિયોને આપમેળે ટેગ કરવાના
માધ્યમ તરીકે રજૂ કરી હતી. તે યુઝર્સના પ્રોફાઇલ
પિક્ચર્સ તેમજ ફોટા અને વિડિયોમાંથી બનાવે છે.
લોંચ વખતે યુઝર્સ પાસે આ ફીચર્સને બંધ કરવા
માટે કોઈ વિકલ્પ ન હતો. જે સપ્ટેમ્બર 2019માં
ફેસબુકના સેટિંગ્સમાં મુકવામાં આવ્યો. ત્યારે પણ
640 મિલિયન યુઝર્સ કરતા વધુ યુઝર્સએ ફેસ
રેકગ્નિશન ફીચર્સને પસંદ કરી ચાલુ રાખ્યો હતો.
ફેસબુકને બાયોમેટ્રિક માહિતીના ઉલ્લંઘન માટે
કોર્ટમાં લઈ જવામાં આવી હતી. જેના સમાધાન
રૂપે 650 મિલિયન ડોલર ચુકવવા પડ્યા હતા.
જેના કારણે ફેસબુક હવે મેટા ના નામે રીબ્રાંડ
થઇ ચુક્યું છે. જેના કારણે ભવિષ્યમાં યુઝર્સની
પ્રીવસીમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે.

@beinghumanmj

કવયિત્રી : હિના મોદી શીર્ષક : હાથમાં

છે હાથમાં કલમ એ ચલાવી શકી નહીં,લખવા મથું છું એ જ ઉતારી શકી નહીં.
હર પળ ઝબોળી રાખી કલમ રક્તમાં છતાં, આંખેથી અશ્રુબિંદુ વહાવી શકી નહીં.
લૂંટાવ્યો પ્રેમ તો ય કિનારો મળ્યો નહીં, મધદરિયે ભવની નાવ ચલાવી શકી નહીં.
ગરકાવ થઈ શકી નહીં ગઝલોનાં સાગરે, ઊર્મિની લાશ એમાં ડુબાડી શકી નહીં.
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ે-લ ે કЮіવારા ! અમદાવાદમાં 5
સૌરા∆ યુિનવિસ↓ટીના કલંЧકત Ĭકરણો લયુવતીને
ફસાવનારો યુવક ઝડપાયો
બાદ કЮલપિત-કЮલનાયકની સǼામાં કાપ
રાજકોટ
સૌરા∆ યુિનવિસ↓ટીમાં કરાર આધારીત અÖયાપકોની
ભરતીના િવવાદ સિહતનાં અનેક કલંЧકત Ĭકરણઓથી યુિન.
ની આબλ ખરડાતા કЮલપિત અને કЮલનાયકની સતા ઉપર
કાપ મુકવામાં આãયો હોય તે રીતે રાજય સરકારની મંજુરી
િવના કોઈપણ Ĭકારના મહÓવના િનણ↓યો નહી લેવાની
તાકЫદ કરવામાં આવી છъ. રાજય સરકારનાં આદъશ બાદ
શૈΤિણક અને િબનશૈΤિણક કમ↓ચારીઓની ભરતી તથા નવી
કોલે ની મંજુરી આપવા સિહતની બાબતો તેમજ આિથ↓ક
ખચા↓ કરવા અંગેના િનણ↓યો પર પાબંદી આવશે.
સૌરા∆ યુિન. કыÜપસ છъ·ા કыટલાંક સમયથી ચચા↓çપદ
રЅં છъ. યુ. .સી.ની નેક કમીટીનો એ Ġેડ ગુમાãયા પછી
અનેક Ĭકરણોમાં યુિન.નો વહીવટ િવવાદાçપદ રΝો
છъ. નેક કમીટીના આગમન સમયે ĺેકટરના ફыરાનું માટી

કૌભાંડ બહાર આãયા પછી યુિન.માં કરવામાં આવેલા
આડેધડ ખચા↓ઓનો વહીવટ ચચા↓çપદ બ×યો હતો.
તાજેતરમાં િસЩ×ડકыટ સÛયોની ભલામણથી કરાર આધારીત
અÖયાપકોની ભરતીની Ĭિĝયા રાજય સરકારના આદъશ બાદ
રદ કરવામાં આãયા પછી પીએચડીની છાĦાના શારીЧરક
શોષણનું Ĭકરણ યુિન.માં ગાજતું રЅં હતું.
કЮલપિત Ĭો.નીિતન પેથાણી અને કЮલનાયક ડો. િવજય
દъશાણી વŵેના આંતરીક મતભેદોને લીધે યુિન.નો વહીવટ
Чદન-ĬિતЧદન ખાડે ગયો હોવાની ફЧરયાદો બાદ રાજય
સરકાર ˛ારા યુિન.માં પદાિધકારીઓની સતાઓ િનયંિĦત
કરવાની જે સુચના આપવામાં આવી છъ. તેને લીધે Чદવાળી
પછી નવું સĦ શλ થાય તે પહъલાં જ શૈΤિણક અને િવના
શૈΤિણક કમ↓ચારીઓની ભરતી રાજય સરકારની મંજુરી
િવના નહી કરવાની સુચના આપવામાં આવી છъ.

ચાેથી પ ી ફાેટાે લઈને
પાંચમી પ ીના ઘરે
પહાચતા ભાંડાે ફૂ ાે
અમદાવાદ

સોલા િવçતારમાં લ
કરીને
યુવતીના વાહન અને દાગીના વેચીને
જલસા કરનાર એક શÅસને પોલીસે
ઝડપી પા ો છъ. આ યુવકы એક,
બે નહỲ પરѕતુ 5 યુવતીઓને પોતાનો
િશકાર બાવી હોવાનું સામે આãયું છъ.
2016માં ખાનગી કіપનીમાં મિહલાનો
પЧરચય Ĭબ ત પં બી સાથે થયો
હતો. યુવતીના Ĭથમ પિત સાથે છૂટાછъડા
થઈ જતાં 2018માં Ĭબ તે પોતે

કЮіવારો હોવાનું કહીને યુવતીને પોતાની
Ĭેમ ળમાં ફસાવી હતી. આટલું જ
નહỲ, Ĭબ ત ફЧરયાદી યુવતી સાથે
મંЧદરમાં ફвલહાર કરીને તેની સાથે
િલવઈનમાં રહъવા લાÆયો હતો. આ
દરિમયાન એક દીકરીનો જ×મ પણ થયો
હતો. મિહલાએ કોટ↓ મેરજ
ъ ની વાત કરતાં
આરોપી ઘર છોડીને ફરાર થઈ ગયો
હતો. આરોપીની અગાઉની એક પ ી
તેનો ફોટો લઈને ફЧરયાદી મિહલાના
ઘરъ પહ℮ચતા Ĭબ તનો ભાંડો ફвટી
ગયો હતો. મિહલાએ આΤેપ કયђ↓ છъ
કы, Ĭબ ત પЧરણીત હોવા છતાં પોતાને
કЮіવારો ગણાવીને લ કયા↓. આટલું જ
નહỲ, પોતે શλ કરъલા કાફы અને કાર
વેચીને તેના λિપયા ચાઉ કરી લીધા છъ.

×હાવા પડેલો યુવાન અને ભાણેજ પાક. મરીનનો આતંક : જખૌ ન ક ઓખાની
વહુ પાણીના ખાડામાં ડૂબી ગયા બોટ ઉપર ફાયЧરѕગ થતાં માછીમારનું મોત
રાજકોટ
કણકોટ ×યારી રોડ પર સાકыત બંÆલોઝ
નામની સાઈટ પર કામ કરતા નેપાળી
પરીવારના આઠъક સÛયો ભાઈબીજના
Чદવસે બપોરъ આસારામ બાપુના આĴમ
ન ક નવી બનતી સાઈટ માટъ ખોદવામાં
આવેલા પાણી ભરъલા ખાડામાં ×હાવા
ગયા હતા. જયાં ઉѕડાઈ સુધી જતા રમેશ
ડુબવા લાÆયો હતો. તેને બચાવવા તેની
ભાણેજ વહુ મથુરાબેન પાછળ જતા તે
પણ ડુબવા લાગી હતી.
આ ĩäય ઈ મથુરાબેનનો પિત
મદન ગયો હતો. પરѕતુ પાણી ઉѕડુ
જણાતા તÓકાળ બહાર િનકળી ગયો

હતો. આ ઘટનાને પગલે નેપાળી
પરીવારના સÛયોએ બુમાબુમ કરી
હતી. જે સાંભળી Óયાંથી પસાર થયેલા
વાહન ચાલકોએ પહ℮ચી ખાડામાં જઈ
તપાસ કરતા રમેશ અને મથુરાબેનનો
તદъહ જ હાથ લાÆયો હતો. ણ થતા
તાલુકા પોલીસ çથળ પર પહ℮ચી હતી.
જλરી કાય↓વાહી બાદ બંને તદъહોને
પોçટમોટ↓મ માટъ િસિવલમાં ખસેડયા
હતા. આ ઘટના બની Óયારъ તક
રમેશની પ ી, મથુરાબેનનો પિત અને
બંનેના બાળકો હાજર હતા. પરીવારના
બે-બે સÛયોના મોતથી ગરીબ નેપાળી
પરીવાર પર આભ તુટી પડયુ હતું.

ગાેળીબારથી બચી જલપરી બાેટ સાથે અાેખા બંદરે પહાચી છ ખલાસીઅે
ભુજ
ઓખાના આર.કы. બંદરની િશરા જેટી ખાતેાથી ગત તા.
૨૫મીના રોજ રાĦે આઠ વાÆયે ‘જલપરી’ નામની એક બોટ
મારફતે સાત ખલાસીઓ માછીમારી કરવા માટъ નીકâયા હતા.
જેની િવિધવø ન℮ધ પણ કરવામાં આવી હતી.
ગીર સોમનાથ િજ·ાના કોડીનાર તાલુકાના ગામના રહીશ
એવા જે×તીભાઈ નાન ભાઈ રાઠોડની માિલકЫની ‘જલપરી’
માછીમારી બોટમાં તમામ સાત ખલાસીઓ અરબી સમુĩમાં
ભારતીય જળસીમામાં બોડ↓રાથી આશરъ વીસ નોટીકલ માઇલ
દુર દъશની જળસીમામાં જ માછીમારી કરી રΝા હતા, Óયારъ
તા.૬ ના રોજ બપોરъ Ħણાથી ચાર વાÆયા દરÜયાન પાЧકçતાન

ણ કરી

મરીન િવભાગની બે બોટો આવી અને તેમાં રહъલા શÅસો ˛ારા
‘જલપરી’ બોટના માછીમારો ઉપર આડેાધડ ગોળીબાર શλ કરી
દъવામાં આãયો હતો. ફાયЧરѕગમાં આ બોટમાં રહъલા માછીમાર
એવા મહારા∆ રાËયના થાણે િવçતારના રહીશ એવા Ĵીધર
રમેશભાઈ ચામડેને ગોળી લાગવાના કારણે બોટમાં જ તેમનું
કλણ Óયુ િનપજયુ હતું. Ëયારъ વહાણના ટѕડેલ એવા દીવ
િજ·ાના વણાકબારા ખાતે રહъતા Чદલીપભાઈ નટુભાઈ સોલંકЫ
(ઉ.વ. ૩૪) ને લમણામાં ગોળી લાગતા તેઓ પણ ઈ Ġçત
થયા હતા. પાЧકçતાન ˛ારા અંધાધૂંધ ગોળીબારાથી બચી અને
જલપરી બોટ સાથે અ×ય છ ખલાસીઓ ગઈકાલે રિવવારъ
બપોરъ ઓખા જેટી પર પરત પહ℮Éયા હતા.

અમદાવાદ િસટીમાં Ħી લહъરની દહъશત ગુજરાતમાં ટૂંક સમયમાં િવધાનસભા
ચૂ
ટ
ં
ણી
આવશે
ઃ
સાં
સ
દ
મનસુ
ખ
વસાવા
વŵે ડે×Æયુ-િચકનગુિનયાના કыસ વÖયાં
અમદાવાદ
ગુજરાતમાં હાલ મોડી રાĦે ઠѕડીના ચમકારો-Чદવસે
ગરમીથી ડબલ િસઝન અનુભવાય છъ અને તેના પગલે
વાયરલ Чફવરના કыસમાં પણ સતત વધારો થઇ રΝો છъ.
Чદવાળીની ર ઓના ચાર Чદવસ દરિમયાન અમદાવાદમાં
વાયરલ Чફવર, િચકનગુિનયા, ડે×Æયુના કыસમાં ગત વષ↓ની
સરખામણીએ ૩૦%નો વધારો થયો છъ. બી તરફ
િસિવલ હોЩçપટલ ખાતે જનરલ ઓપીડીએ ૩ હ રનો
આંક વટાવી દીધો છъ. કોરોના કыસ માં સતત ઘટાડો થઈ
રΝો છъ. પરѕતુ બી તરફ જનરલ ઓપીડીમાં સતત વધારો
થઈ રΝો છъ. Чદવાળીનો પવ↓ હતો તહъવાર પહъલા ઓપીડી
ઓછી હતી. પરѕતુ તહъવાર પૂણ↓ થતાં ફરી એક વખત િસિવલ
હોЩçપટલમાં ઓપીડી વધી ગઈ છъ. ૮ નવેÜબરના આંકડા

સુરતનો મહъતા પЧરવાર
કરોડોની સંપǼી Óયાગીને
સંયમી વન અપનાવશે
સુરત
સુરતનો સાધન સંપ³−³ પЧરવાર એકસાથે સંયમના
માગ› ચાલી નીકળવા માટъ તૈયાર છъ. સુરતમાં યો નારા
૭૪મા સામૂિહક દીΤા મહોÓસવમાં િવપુલભાઈ પ ી
અને બે યુવાન સંતાનો સાથે દીΤા Ġહણ કરવાના છъ.
૭૪મા સામૂિહક દીΤા મહોÓસવમાં ૭૪ દીΤાથЪ↓ઓમાં
કЮલ આઠ પЧરવારો છъ. તેમાંનો ડાયમંડ િબઝનેસ સાથે
સંકળાયેલા ૫૬ વષЪ↓ય િવપુલભાઈ રસીકલાલ મહъતાનો
આિલશાન Ùલેટ હાલ સાદગી અને સાЩÓવકતાનો પયા↓ય
બની ગયો છъ. ૫૧ વષЪ↓ય પ ી સીમાબેન અને બે પુĦો
િĬયેન (૩૦ વષ↓) અને રાજ (૨૦ વષ↓) સંયમના માગ›
ચાલવા માટъ અધીરા બ×યા છъ.

પર નજર કરીએ તો જનરલ ઓપીડી ૩૧૪૮ Ëયારъ
બાળકોની ઓપીડી ૨૪૯ ન℮ધાઇ હતી. ડોકટરોના મતે,
‘હાલમાં ડબલ િસઝનને પગલે આ કыસમાં હ થોડો સમય
વધારો રહъશે. વાયરલ Чફવર વધવા પાછળનું મુÅય પЧરબળ
અÓયારનું હવામાન જ છъ.

નમ↓દા
રાËયમાં આવનારા Чદવસોમાં
ગુજરાત
િવધાનસભાની
ચૂંટણી
યોજવાની છъ, તેને લઈને અનેક તક↕
િવતક↕ ચાલી રΝા છъ. Óયારъ ગુજરાતના
સાંસદ મનસુખ વસાવાએ હાલ એક
મહǽતવપૂણ↓ િનવેદન સામે આãયું છъ.
મનસુખ વસાવાએ હાલ િવધાનસભાની
ચૂંટણીને લઈને એક મોટું િનવેદન આØયું
છъ. તેમણે આજે જણાãયું છъ કы ગુજરાતમાં
ખૂબ ઓછા સમયમાં િવધાનસભા ચૂંટણી
આવશે. આગામી ૫થી ૬ મિહનામાં
જ ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણી
આવશે. આ સાથે જ તેમણે ગુજરાત
િવધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને મોટા

ભાવનગરમાં Ĭેમ લ નો કλણ અં મ
પ ીની હÓયા કરી આપધાતનો Ĭયાસ
ભાવનગર
ભાવનગર શહъરના િચĦા િવçતારના
Ĭેસ ŭાટ↓રમાં સાસરી ધરાવતા ચામЪ↓બેન
Ĭિવણભાઇ
નાવડીયા
(ઉ.વ.૨૦)
એ દોઢ વષ↓ પૂવ› િવશાલ ભુપતભાઇ
વાઘેલા (ઉ.વ.૨૩) સાથે Ĭેમલ કયા↨
હતાં. લ
વન દરિમયાન પાЧરવારીક
ઝઘડાઓ ચાલતા હોય જેને લઇ ચામЪ↓બેને
થોડા સમય પૂવ› પોલીસ મથકમાં અર
પણ આપી હતી. દરિમયાન સાસરીયુ
છોડી તેઓ સરીતા સોસાયટી શેરી નં.૬
િપયરમાં રીસામણે રહъતા હતાં. દરિમયાન
પિત િવશાલ વાઘેલાએ તેની સાસરી સરીતા

સોસાયટીમાં ધસી જઇ ચામЪ↓બેન સાથે
Чદવાળીના Чદવસે જ ઝઘડો કરી ઉપરાછાપરી છરીના ઘા ઝỲકЫ દઇ કરપીણ
હÓયા કરી નાખી હતી. Óયારબાદ િવશાલે
પોતાની તે જ ગળાના ભાગે, પેટ અને
પડખાના ભાગે છરીના આડેધડ ઘા મારી
આÓમહÓયાનો Ĭયાસ કરતા તેને ગંભીર
હાલતે સર ટી. હોЩçપટલ ખસેડવામાં
આãયો હતો. રŪરѕ ત ઘટનાની ણ
થતા બોરતળાવ પો.çટъ.ના પી.આઇ.
સિહતનો પોલીસ કાફલો ઘટના çથળ પર
દોડી ગયો હતો અને િવશાલ વાઘેલા સાથે
રહъલ તેના િમĦને Чડટъઇન કયђ↓ હતો.

સંકыત આપી દીધા છъ. ગુજરાતના સાંસદ
મનસુખ વસાવાએ ઉમેયુ↨ હતું કы, સીએમ
ભૂપે×ĩ પટъલના ને Óવમાં ગુજરાત
િવધાનસભાની ચૂંટણી લડીશું. અને
નમ↓દા િજ·ાની તમામ બેઠકો ભાજપ
તશે. થોડા સમય પહъલા ગુજરાતમાં
િવધાનસભાની ચૂંટણી વહъલી આવી
રહી છъ તેવી અટકળો પર પૂણ↓િવરામ
મૂકાઇ ગયું હતું. પરѕતુ આજે ફરી
એકવાર િવધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને
એક િનવેદન સામે આãયું છъ. λપાણીની
િવદાય પછી નવી સરકારનું આગમન
થતાં જ રાËયમાં િવધાનસભાની ચૂંટણી
વહъલી થશે તેવી અટકળો વહъતી થઇ
હતી.

ગુજરાત રાËયમાંથી ૧૦
Чદવસમાં ૧૫ હ રથી વધુ
નાગЧરકો િવદъશ Ĭવાસે
અમદાવાદ
છъ·ા ૧૦ Чદવસમાં ગુજરાતમાંથી જ અંદાજે ૧૫
હ રથી વધુ લોકો િવદъશમાં ફરવા માટъ ગયા છъ. કોરોનાને
પગલે િવદъશ સાથેની મોટાભાગની ડાયરъÄટ Ùલાઇટ છъ·ા
૧૮ મિહનાથી બંધ છъ. હાલ અમદાવાદથી િવદъશ માટъ જે
ડાયરъÄટ Ùલાઇટ છъ તેમાં દુબઇ, અબુધાબી અને લંડનનો
સમાવેશ થાય છъ. Чદવાળીની ર ઓમાં ગુજરાતમાંથી
મોટાભાગના લોકોએ િવદъશમાં ફરવા માટъ દુબઇ,
અબુધાબી ઉપર પસંદગી ઉતારી છъ. અમદાવાદ એરપોટ↓થી
હાલ દુબઇ માટъ દરરોજની ૩, અબુધાબી અને લંડન
માટъ ૧-૧ Ùલાઇટ રવાના થાય છъ. ૧૦ Чદવસથી દુબઇ,
અબુધાબીની મોટાભાગની Ùલાઇટ હાઉસફвલ જઇ રહી છъ.
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રમખાણો અંગે SITએ યોÆય તપાસ િવના Чરપોટ↓ બનાãયો
છъ, મોદીને ╞ીન િચટ સામે ઝાકЫયા ફરીની રજૂઆત

અમદાવાદ
ગુજરાતના વષ↓ ૨૦૦૨ના રમખાણોના
કыસમાં તÓકાિલન મુÅયĬધાન નરъ×ĩ મોદી અને
વત↓માન વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીને એસ.આઇ.ટી.
(çપેિશયલ ઇ×વેЩçટગેશન ટીમ) ˛ારા અપાયેલી
╞ીન િચટને ઝાકЫયા ફરી ˛ારા સુĬીમ કોટ↓
સમΤ પડકારી છъ. જેમાં આજની સુનાવણી
દરિમયાન ઝાકЫયા
ફરી તરફથી રજૂઆત
કરવામાં આવી હતી કы એસ.આઇ.ટીયએ યોÆય
તપાસ િવના ╞ોઝર Чરપોટ↓ ફાઇલ કયђ↓ છъ.
ઝાકЫયા ફરી તરફથી આજે સીિનયર એડવોકыટ

કાેમી રખમાણાે વાળામુખીના
લાવારસ જેવા હાેય છે અને વેરના
બીજ રાેપે છે : ક પલ સબલ
કિપલ િસબલે રજૂઆત કરી હતી કы રમખાણોની
તપાસ માટъ નીમવામાં આવેલી એસ.આઇ.ટી.ના
રъકડ↓ દશા↓વે છъ કы તેમણે યÆય રીતે તપાસ હાથ ધરી
નહોતી. તેમણે કોઇના ફોન જΆ કયા↓ નહોતા અને
કોલ ડેટા રъકડ↓ પણ ચેક કરવામાં આãયા નહોતા.
િસબલે તેમનું અંગત ઉદાહરણ આપતા કЅં હતું
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કы આઝાદી પહъલાં તેમણે પાЧકçતનમાં રમખાણો
દરિમયાન તેમના નાના-નાની ગુમાãયા હતા.
આ ઉપરાંત તેમણે કЅં હતું કы કોમી રમખાણો
Żાળામુખીની લાવારસ જેવા હોય છъ. લાવારસ
જેમ જમીન પર આવી ફળĩુપ જમીન બનાવે છъ
તેવી જ રીતે રમખાણો પણ ભિવæયના રમખાણો
અને વેરના બીજ માટъ રોપે છъ. રમખાણોની
તપાસમાં તÓકાિલન મુÅયĬધાન નરъ×ĩ મોદી અને
અ×ય ૬૩ ãયિŪઓને અપાયેલી ╞ીન િચટને
અહъસાન ફરીના પ ી ઝાકЫયા ફરીએ સુĬીમ
કોટ↓માં પડકારી છъ.

વાઈĮ×ટ ગુજરાતમાં િશΤણનો દશ વેЩÄસનનો બી ડોઝ લેવામાં
ગુજરાતીઓ બેદરકાર બ×યા
વષ↓નો રોડ મેપ સરકાર લો×ચ કરશે
નવી પાેલીસીથી સરકાર ઉ

અમદાવાદ
કોરોનાને પગલે આ વષ› ૨૦૨૧માં
×યુઆરીમાં વાઈĮ×ટ ગુજરાત સિમટ
યો શકાઈ નથી Óયારъ હવે સરકાર
૨૦૨૨માં વાઈĮ×ટ યોજવા માટъ
તડામાર તૈયારીઓમાં લાગી ગઈ છъ
અને આ વાઈĮ×ટ સમીટમાં સરકાર
˛ારા ઉŵ િશΤણ ΤેĦે આગામી દર
વષ↓ માટъનો રોડ મેપ લો×ચ કરવામા
આવશે.આ રોડ મેપ બનાવવા માટъ હાલ
યુિન.ઓના કЮલપિતઓની િનમાયેલી કોર
કિમટીને કામગીરી સ℮પી દъવાઈ છъ.
કы×ĩ સરકારъ નવી એËયુકыશન
પોલીસી લાગુ કરી દીધા બાદ હવે
ગુજરાતમાં તેનો Óવરીત અમલ કરવા

શ ણમાં વદેશી વ ાથ અાે-રાેકાણને અાકષશે

માટъ સરકારъ આયોજનો શλ કરી
દીધા છъ અને જે અંતગ↓ત કિમટીઓની
રચના બાદ આગામી શૈΤિણક વષ↓થી
કોષ↓-પЧરણામ પેટન↓ સિહતની કыટલીક
મહÓવની બાબતોનો તમામ યુિન.ઓમાં
સમાનપણે અમલ કરવાની યોજના
છъ.આ ઉપરાંત સરકાર ˛ારા ગુજરાત
યુિન.અને ટીયુના કЮલપિત તેમજ ઉŵ
િશΤણના અિધકારીઓ સાથેની એક કોર
કિમટી પણ તાજેતરમાં મુÅયમંĦીની
અÖયΤતામાં મળъલી બેઠકમાં નŨી
કરવાઆ આવી છъ. આ કિમટીને નવી
રા∆ીય િશΤણ નીિતના અમલ સાથે
ગુજરાત ઉŵ િશΤણ િવકાસ ,િવçતાર
અને ãયાપ કઈ રીતે થશે તે માટъ દસ

ચરોતર પંથકમાં 764માંથી
281 પાતાળ કЮવાઓ
સદѕતર બંધ થઈ ગયા
વ·ભિવ˜ાનગર
આણંદ અને ખેડા િજ·ામાં ખેતીકાયђ↓માં િસંચાઇની
સુિવ˜ા માટъ જળસંપિǼ િવકાસ િનગમ ˛ારા ૭૬૪
પાતાળકЮવાઓ કાય↓રત કરાયા હતા. કы સમયાંતરъ પાણીમાં
ખારાશ, યાંિĦકЫ ખામી, જળçતર નીચા જવા સિહતના
કારણોને લઇને ૨૮૧ ટયુબવેલ બંધ થઇ જતાં હાલમાં ૪૮૩
પાતાળકЮવાઓ જ કાય↓રત છъ. જે કЮવા ખેડૂત મંડળીઓને
૫ હ રના વાિષ↓ક ટોકન ભાડાપžъથી આપીને વહીવટ
ચલાવવામા આવે છъ. ચરોતરમાં િસંચાઇ માટъ કыનાલ કы અ×ય
કોઇ જળçĦોતોની સુિવ˜ા નહỲ ધરાવતા િવçતારોમાં ંતંĦ
˛ારા કыટલાક સમય પૂવ› ખેતીકાયђ↓, િસંચાઇની સુિવ˜ા માટъ
મોટી સંÅયામા પાતાળકЮવાઓનુ િનમા↓ણ કરવામા આãયુ હતું.

વષ↓નો રોડ મેપ તૈયાર કરવાની પણ
કામગીરી સ℮પવામા આવી છъ. આ
કિમટી સરકારને દસ વષ↓નો રોડ
મેપ તૈયાર કરીને આપશે.આમ નવી
એËયુકыશન પોલીસીનો સંપૂણ↓ અમલ
થતા ૨૦ વષ↓ લાગે તેમ છъ પરѕતુ ૩
વષ↓થી લઈને દસ વષ↓માં સરકાર સંપૂણ↓
અમલ કરવા માંગે છъ.આ રોડ મેપને
આગામી વાઈĮ×ટ ગુજરાત સિમટમાં
સરકાર ˛ારા લો×ચ કરવામા આવશે.
આ રોડ મેપના આધારъ સરકાર ˛ારા
રાËયની યુિન.ઓમાં રાËય બહારના
અને િવદъશી િવ˜ાથЪ↓ઓની સંÅયા પણ
çટડી ઈન ગુજરાત કыÜપેઈન હъઠળ
વધારવા માંગે છъ.

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં તહъવારોમાં મોજશોખ કયા↓
બાદ ૪ મિહના પછી પહъલીવાર એક
Чદવસમાં કોરોનાના ૪૨ કыસ ન℮ધાયા
છъ. તહъવારોમાં આપેલી છૂટછાટ બાદ
ફરી કોરોનાના કыસ વધી રΝા છъ. જેમાં
એક Чદવસમાં સૌથી વધુ અમદાવાદમાં
૧૬ કыસ ન℮ધાયા છъ. એટલું જ નહỲ પણ
છъ·ા કыટલાક Чદવસોથી નવા ન℮ધાતા
કыસ સામે Чડçચાજ↓ થતાં દદЪ↓ઓનું Ĭમાણ
ઘટી ગયું છъ. એટલે જ અમદાવાદમાં
એЩÄટવ કыસની સંÅયામાં વઘારો ન℮ધાઈ
રΝો છъ. નવા કыસ બાદ કЮલ એЩÄટવ
કыસની સંÅયા ૨૧૫ પર પહ℮ચી ગઈ
છъ. આ તરફ ગુજરાતમાં અનેક લોકોએ
વેÄસીનનો બી ડોઝ લીધો ન હોવાનુ
સામે આãયું છъ.
િવçતારથી વાત
કરીએ તો એક Чદવસમાં અમદાવાદમાં

મ℮ઘાભાવની વીજ ખરીદીમાં સરકારી
કіપનીઓએ ૪૪૫ ટકાનો વધારો કયђ↓
અમદાવાદ
ખાનગી વીજ ઉÓપાદન કіપનીઓને
વીજળીના તગડાં ભાવ મળી રહъ તે માટъ
ગુજરાત સરકારની વીજ કіપનીઓએ
તેમના ઉÓપાદનમાં છъ·ા એક વષ↓માં ૫૦
ટકાથી વધુનો ઘટાડો કરી દીધો છъ. આમ
કરીને તેમણે ખાનગી ઉÓપાદકોને મ℮ઘાભાવે
સરકારી કіપનીઓને વીજળી વેચવાનો
માગ↓ મોકળો કરી આØયો છъ. ગુજરાત
çટъટ ઇલેЩÄĺિસટી કોપђ↓રъશન િલિમટъડ˛ારા
૯૮૯૧ િમિલયન યુિનટ એટલે કы અંદાજે
૯૮૯.૧૦ કરોડ યુિનટ વીજળીનું ઉÓપાદન
કરવામાં આવતું હતું તે ઘટાડીને ૪૮૨૪૦

િમિલયન યુિનટ કરી દъવામાં આãયું છъ.
ગુજરાત સરકારની વીજ કіપનીઓની
ઉÓપાદન Τમતા હોવા છતાંય તેમણે
૫૦૬.૭૦ કરોડ યુિનટ વીજળી ઓછી
પેદા કરી હતી. તેની સામે ઇЩ×ડયન એન
એÄસચે×જમાંથી ૧૦૬૫૦ લાખ યુિનટ
એટલે કы ૧૦૬.૫૦ કરોડ યુિનટ વીજળીની
ખરીદી કરાવામાં આવતી હતી તે વધારીને
૫૮૦.૩૦ કરોડ યુિનટ જેટલી કરી દીધી
હતી. આમ એન
એÄસચે×જમાંથી
ખરીદવામાં
આવતી
મ℮ઘાભાવની
વીજળીની ખરીદીમાં ૪૪૫ ટકાનો વધારો
કરી દીધો હતો.

૧૬, સુરતમાં ૫, વલસાડમાં ૫,
વડોદરામાં ૪, જૂનાગઢ, મોરબી,
રાજકોટમાં કોરોનાના ૨-૨ કыસ ન℮ધાયા
છъ. આ આંકડાઓ પરથી લાગે છъ કы,
તહъવારોમાં જે રીતે લોકો િબ×દાસથી
ફયા↓, બ રોમાં ભીડ ઉમટી અને
Ĭવાસન çથળો ફвલ થયા માટъ કોરોનાના
કыસ ફરી વધી રΝા છъ. કыમ કы, છъ·ા
ઘણા સમયથી િનયંĦણો હળવા કયા↓
છъ, જે બાદ લોકો ણે કોરોના જતો
રΝો હોય તેમ ફરી રΝા છъ. માટъ ફરી
કોરોનાના કыસમાં ઉછાળો આãયો છъ. તો
બી તરફ, Чદવાળી બાદ રસીકરણ ધીમું
થતા સુરતમાં તંĦ એÄશનમાં આવી ગયું
છъ. સુરતમાં રસીકરણને વેગ આપવા
૧૧૦ ટીમ બનાવી છъ. સુરતમાં ૭ લાખ
લોકોએ રસીનો બી ડોઝ હ સુધી
લીધો નથી.

વડોદરામાં દાλની મહъЧફલ
માણતા અમદાવાદ
ભાજપના મંĦીની ધરપકડ
વડોદરા
વડોદરાના આજવા રોડ ખાતે આવેલા ડવડેક
એપાટ↓મે×ટના કы-2 ટાવરના છΖા માળъ Чદવાળીની રાĦે
પાયલ રાજપૂતની બથ↓-ડે હોવાથી દાλની પાટЪ↓નુ આયોજન
કરવામાં આãયું હતુ.જેમાં અમદાવાદ ભાજપના મંĦી તથા
અ×ય િમĦો પણ ડાયા હતા. દાλની ચાલતી મહъЧફલની
ણ પોલીસને થતા çથળ પર પહ℮ચી જઈ દાλની
મહъЧફલમાં રѕગમાં ભંગ પા ો હતો. દાλની મહъЧફલ
માણતા નરъ×ĩ ગજે×ĩભાઇ ગોસાઇ (રહъ. મેમનગર
અમદાવાદ), િનરવ રાજે×ĩકЮમાર શમા↓ (રહъ. બોડકદъવ)
િમતેષ અ તભાઇ રબારી (ભાજપ મંĦી ,રહъ. હશЪ↓દ પાક↕,
વçĦાલ) અને પાયલ રાજપૂતની ધરપકડ કરી હતી.

સુરતમાં બાળાને પỲખી નાંખનાર હъવાનને ભુજ-અમદાવાદ વŵે સરકાર ટૂંક
સમયમાં
જ
હવાઈ
સે
વ
ા
શλ
કરશે
પોન↓ વીЧડયો વાળો મેમરી કાડ↓ વેચનાર ઝÚબે
વડાેદની જય અંબે નામની દુકાનના સંચાલકને

સુરત
વડોદ ગામ િવçતારમાં રહъતા
િબહારી પЧરવારની ઘરના આંગણામાં
રમી રહъલી અઢી વષ↓ની માસૂમ
િĬયંકા (નામ બદàયું છъ) નું ઘરના
આંગણામાંથી અપહરણ કરી દુæકમ↓
કયા↓ બાદ હÓયા કરનાર નરિપશાચ
પડોશી એવા બે સંતાનના િપતા
ગુφકЮમાર મધેશ યાદવ (ઉ.વ. 35 રહъ.
ભગવતીનગર, ગોકЮલધામ આવાસની
સામે, વડોદ અને મૂળ ખૈરા મઠીયા,
િજ. જહાંનાબાદ, િબહાર) હાલ Чરમા×ડ

હъઠળ છъ. Чરમા×ડ દરિમયાન માસૂમનું
અપહરણ કરી કયા રçતેથી પાંડેસરા
આઇડીસીની આમђ↓ ડા ગ મીલની
પાછળ અવાવλ જÆયા પર લઇ જઇ
જધ×ય કжÓય આચાયુ↓ અને Óયાર બાદ
પાંડસ
ે રા શાçĦી નગરમાં રહъતા િમĦને
Óયાં કયા રçતેથી ગયો હતો તે તમામ
બાબતનું રી-ક×çĺÄશન કયુ↓ હતું. આ
ઉપરાંત નરાધમ ગુφના મોબાઇલમાંથી
મળъલા 149 પોન↓ િવડીયો અંગેની
તપાસ અંતગ↓ત પોલીસે વડોદ ગામના
આશЪ↓વાદ નગરમાં Øલોટ નં. 122માં

ાં પાેલીસના દરાેડા

આવેલી જય અંબે નામની દુકાનમાં
દરોડા પાડયા હતા. જયાંથી દુકાનદાર
લŨી ઉફ⎯ સાગર િવજય શાહ (રહъ.
608, હЧરઓમનગર, ગુ. હા. બોડ↓,
પાંડેસરા) ની આઇપીસી 292 હъઠળ
ધરપકડ કરી પોન↓ િવડીયો વાળો મેમરી
કાડ↓, કોÜØયુટર અને કાડ↓ રીડર કÚજે
લીધું હતું. ઉ·ેખનીય છъ કы લŨી ઉફ⎯
સાગર ગુગલ અને યુ- ુબ પરથી પોન↓
િવડીયો ડાઉનલોડ કરી મેમરી કાડ↓માં
કોપી કરી તે કાડ↓ 300 λિપયામાં વેચતો
હોવાનું તપાસમાં બહાર આãયું છъ.

ભુજ
કÉછનો ઔ˜ોિગક તથા Ĭવાસન çથળ
તરીકы ખુબ િવકાસ થયો છ ે Óયારъ કÉછ
બહારના શહъરો સાથે લોકોની આવનવનમાં પણ ભારъ વધારો થયો છъ. પરѕતુ
કÉછથી મોટા શહъરો સુધી હવાઈ સેવા
ઉપલÚધ ન હોવાથી ઝડપી પરીવહન
ઈÉછતા લોકોને ભારъ સમçયાનો સામનો
કરવો પડે છъ. Óયારъ ગુજરાત સરકાર
ભુજ થી અમદાવાદ વŵે હવાઈસેવા
િવçતારવા જઈ રહી છъ.
આ સેવા
શλ થઈ તો ખાસ કરીને Ĭવાસન ઉ˜ોગ,
ઔ˜ોિગક જગત તથા કÉછ સાથે સંબંધ
ધરાવતા એનઆરઆઈને મોટો ફાયદો
કરશે. મળતી માિહતી મુજબ હાલે

કіડલાથી અમદાવાદથી હવાઈ સેવા ચાલુ
છъ. જે મોટા Чદવસોમાં મોટાભાગે ફЮલ જ
હોય છъ. ઉપરાંત પિΌમ કÉછના લોકોને
Óયાં સુધી લંબાવવું પડતું હોવાથી લોકો
હъરાન થતા હોય છъ. Óયારъ ભુજ થી
અમદાવાદ Øલેન શλ થઈ ય તો પિΌમ
કÉછમાં આવતા એનઆરઆઈ તથા
Ĭવાસીઓને સગવડતા ઉપરાંત સમયનો
પણ બચાવ થાય તેમ છъ. મળતી માિહતી
મુજબ સરકાર અમદાવાદ અને સુરત
બંને શહъરોને સાંકળતા િવિવધ λટ શλ
કરનારી છъ. જેમાં અમદાવાદ- ભુજ
, સુરત-ભાવનગર, સુરત- અમરъલી,
સુરત- રાજકોટ અને સુરત- અમદાવાદ
નો સમાવેશ થાય છъ.
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તાિમલનાડુ મ વરસાદથી 5ન મોત, 7 રા યો એલટ
ઉ ર ભારતમાં ઠં ડી વ

ે દ ણ ભારતમાં વરસાદથી જન વન ઠ

ચે³−³ઈ
ચે³−³ઈમાં મુશળધાર વરસાદના
કારણે Щçથિત સતત કથળી રહી છъ
અને વરસાદ સંબંિધત ઘટનાોમાં પાંચ
લોકોનાં મોત નીપËયાં છъ. દિΤણના
આ રાËયોમાં છъ·ા બે Чદવસથી સતત
ભારъ વરસાદ વરસી રΝો છъ, જેના
કારણે સામા×ય જન વન ખોરવાઈ
ગયું છъ. નીચાણવાળા િવçતારોમાં પાણી
ભરાતા લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી
ગયા છъ. બી બાજુ હવામાન િવભાગે
સાત રાËયો અને કы×ĩશાિસત Ĭદъશો
હવામાન િવભાગ મુજબ પૂવђ↓Ǽર
માટъ યલો એલટ↓ રી કરતાં કЅં છъ ચોમાસાના કારણે ૯થી ૧૨ નવેÜબર
કы આ રાËયોમાં ૧૧મી નવેÜબર સુધી સુધી આંĪ Ĭદъશ અને તાિમલનાડુના
ભારъ વરસાદની સંભાવના છъ.
દЧરયા Чકનારાના ΤેĦોમાં ભારъ

ઃ માછીમારાેને સમુ માં ન જવા હવામાન વભાગની સલાહ

વરસાદની સંભાવના છъ. તાિમલનાડુના
મદુરાઈ િજ·ામાં ભારъ વરસાદના
કારણે çકвલ અને કોલેજ બંધ થઈ
ગયા છъ. ભારъ વરસાદને પગલે તંĦે

એલટ↓ હъર કરી છъ. મદુરાઈમાં
એનડીઆરએફની બે ટીમ તૈનાત કરાઈ
છъ. વધુમાં વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ
મુÅયમંĦી એમકы çટાિલન સાથે વાત
કરી હતી અને કы×ĩ સરકારની શÄય
તમામ મદદ કરવાની ખાતરી આપી
હતી.
દરિમયાન હવામાન િવભાગે
તાિમલનાડુ અને આંĪ Ĭદъશની
સાથે મહારા∆ના દЧરયા Чકનારાના
િવçતારો, પુડુચેરી, કыરળ, કણા↓ટકમાં
પણ ૧૧મી નવેÜબર સુધીમાં
ભારъ વરસાદની આગાહી કરી છъ.
િવભાગે સમુĩ Чકનારાના િવçતારોમાં
માછીમારોને સમુĩમાં અંદર સુધી

ન જવાની સલાહ આપી છъ. ઉǼર
ભારતના મોટાભાગના રાËયોમાં
ઠѕડીના આગમન છતાં હવામાન
િવભાગે મહારા∆ના બે િજ·ામાં યલો
એલટ↓ હъર કરી છъ.
મહારા∆ની રાજધાની મુંબઈની
સાથે અ×ય ઉપનગરોમાં શુĝવારъ
હળવો વરસાદ થવાની આગાહી કરી
હતી. અરબ સાગર ઉપર લોઅર
Ĭેશરના કારણે મહારા∆ સિહતના
િવçતારોમાં કમોસમી વરસાદ થયો
હતો, જે આગામી ૨૪ કલાકમાં ઉǼર
અને ઉǼર-પિΌમ તરફ આગળ વધશે.
Óયાર પછી ЧડĬેશન ભારતના પિΌમી
Чકનારાથી દૂર જતું રહъશે.

કાનપુરમાં િઝકા વાયરસના 16 કыસ જÜમુમાં ટાગ›ટ Чકિલંગથી કы×ĩ એÄશનમાં
ન℮ધાતાં દદЪ↓નો કЮલઆંક 100ને પાર CRPFના 7500 જવાનો તૈનાત કરાશે

કાનપુર
હ કોરોના એક અને કોરોના ૨નો
કыર પૂરો થયો ન હતો Óયાં કોરોનાનો
‘ડેàટા વેЧરય×ટ’ પણ ફыલાતાં તબીબો
ખરъખરા મુંઝાઈ રΝા હતા. Óયાં વળી
િઝકા Ĭસરી રΝો છъ. કાનપુરમાં આજે
(બુધવાર તા. ૧૦ નવેÜબર) િઝકાના
વધુ ૧૬ કыસો ન℮ધાતા દદЪ↓ઓનો કЮલ
આંક ૧૦૬ સુધી પહ℮ચી ગયો છъ.
આ અંગે કાનપુરના એક વરીΗ
આરોÆય
અિધકારીએ
જણાãયું
હતું કы આ રોગ Ëયાં વધુમાં વધુ
Ĭસરъલો લાગે છъ તેવા િવçતારોમાંથી
લોહીના નમૂના લેવાની ઝૂંબેશ હાથ

ધરવામાં આવી છъ. પĦકારોને વધુ
માિહતી આપતાં આરોÆય િવભાગના
અિધકારીએ કЅં હતું કы છъ·ી
ગણતરી Ĭમાણે કЮલ ૧૦૬ કыસો
િઝકા દદЪ↓ઓના મâયા છъ. તેમાં નવા
કыસમાં, ૯ પુλષો અને ૭ મિહલાઓ
સમાિવΓ છъ. આ મિહલાઓ પૈકЫ બે
તો સગભા↓વçથાની એડવા×çડ çટъજમાં
છъ. આ િઝકા વાયરસનું એપી સે×ટર
(કы×ĩ િબંદુ) ચાકыરી િવçતારમાં આવેલું
છъ. Óયાં જ તે બંને સગભા↓ મિહલાઓ
િઝકાĠçત વા મળી છъ. તેમનાં
ગભ↓નું અàĺાસોિનક સાઉ×ડથી પરીΤણ
પણ કરાયું છъ.

ીનગરમાં રાેજ 15,000 લાેકાે અને 8,000 વાહનાેનું ચે કગ કરવામાં અાવી ર ું છે

નવી Чદàહી
જÜમુ કાäમીર ખાતે આતંકવાદીઓ
˛ારા સામા×ય નાગЧરકોની સતત થઈ
રહъલી હÓયાઓને Öયાનમાં લઈને
કы×ĩ સરકારъ મહÓવનું પગલું ભયુ↨ છъ.
હકЫકતે હ મંĦાલયે જÜમુ કાäમીરમાં
સીઆરપીએફની 5 એЧડશનલ કіપનીઝ
મોકલવાનો િનણ↓ય લીધો છъ. આ
કારણે રાËયમાં હવે સુરΤા દળોની કЮલ
કіપનીઝની સંÅયા 55 થઈ જશે.
ઉŵ અિધકારીઓના કહъવા

Ĭમાણે અÓયાર સુધી જÜમુ
કાäમીરમાં બીએસએફની 25 અને
સીઆરપીએફની 25 કіપનીઝ તૈનાત
હતી. આ િનણ↓ય હ મંĦી અિમત
શાહની અÖયΤતામાં સુરΤા મુˆъ
યો યેલી ઉŵ çતરીય બેઠકમાં
લેવામાં આãયો હતો. અિમત શાહъ
ઓÄટોબર મિહનાના અંતમાં જÜમુ
કાäમીરની મુલાકાત લીધી હતી.
જે રાËયમાંથી કલમ 370 નાબૂદ
કરાયા બાદની શાહની Ĭથમ વખતની

મુલાકાત હતી.
છъ·ા 48 કલાકમાં આતંકવાદીઓ
˛ારા એક પોલીસ કમ↓ચારી સિહત 2
હÓયાઓ કરવામાં આવી Óયાર બાદ
સીઆરપીએફ ˛ારા 5 કіપનીઝ તૈનાત
કરવાનો િનણ↓ય લેવામાં આãયો છъ. આ
તૈનાતી એક સΆાહમાં પૂણ↓ થઈ જશે.
મતલબ કы, વધુ 7500 જવાનો તૈનાત
કરવામાં આવશે જેઓ આતંકવાદીઓ
િવλˇ ઓપરъશ×સમાં મહÓવની ભૂિમકા
ભજવશે.

ધમકЫભયા↓ પĦ મળતાં યુપીમાં એલટ↓ઃ મેરઠ ગોરખપુરમાં પાક. ઝંડો ફરકાવનારા
4
લોકો
સામે
દъ
શ
ĩોહનો
કы
સ
દાખલ
સિહત 9 રъલવે çટъશ×સને ઉડાવવાની ધમકЫ
લખનઉ

નવી Чદàહી
ઉǼર Ĭદъશના મેરઠ ખાતે િસટી રъલવે çટъશન પર
મંગળવારъ બપોરъ 3:30 કલાકы પોçટ ˛ારા ધમકЫભયђ↓
પĦ પહ℮Éયો હતો. આ પĦમાં મેરઠ સિહત અનેક
િજ·ાઓમાં રъલવે çટъશ×સને 26 નવેÜબરના રોજ અને
6 ЧડસેÜબરના રોજ ધાિમ↓ક çથળોને બોÜબ વડે ઉડાવી
દъવાની ધમકЫ આપવામાં આવી હતી. ધમકЫભયા↓ પĦના
અનુસંધાને આરપી ˛ારા રъલવે çટъશન પર સઘન
ચેЧકіગ હાથ ધરવામાં આãયું છъ. મેરઠ િસટી રъલવે çટъશન
અધીΤકના નામથી મોકલવામાં આવેલા પĦમાં લÅયું
હતું કы, હું મારા િજહાદીઓના Óયુનો બદલો જλરથી
લઈશ. ખુદા મને માફ કરી દъ , અમે િહѕદુçતાનને તબાહ
કરી દઈશું. 26 નવેÜબરના રોજ ગાિઝયાબાદ, હાપુડ,
મેરઠ, મુઝÙફરનગર, અલીગઢ, ખુ ↓, કાનપુર, લખનૌ,

શાહજહાપુર સિહત અનેક રъલવે çટъશ×સને બોÜબ વડે
ઉડાવી દъવામાં આવશે. વધુમાં 6 ЧડસેÜબરના રોજ
અયોÖયાના હનુમાનગઢી, રામજ×મભૂિમ, ઈલાહાબાદ,
ગાિઝયાબાદ, મેરઠ, મુઝÙફરનગર અને સહારનપુર સિહત
યુપીના અનેક મંЧદરોને બોÜબ વડે ઉડાવી દъવામાં આવશે.

ગોરખપુર િજ·ાની ચૌરીચૌરા
નગર પંચાયત મુંડેરા બ રના વોડ↓
નંબર-10 Щçથત િનરાલાનગરના એક
મકાનની છત પર પાЧકçતાનનો ઝંડો
ફરકાવવાના આરોપસર તાલીમ, પØપૂ,
આિશક અને આЧરફ નામના 4 લોકો
િવλˇ દъશĩોહની કલમ અંતગ↓ત કыસ
દાખલ કરવામાં આãયો છъ. આ મામલે
પોલીસે એક આરોપીને કçટડીમાં
લીધો છъ. બબાલ અને હѕગામા બાદ
પોલીસે તે િવçતારની સુરΤા વધારી
દીધી છъ. આ તરફ આરોપીઓના
પЧરવારજનોના કહъવા Ĭમાણે તે ઝંડો
ધાિમ↓ક હતો અને આ મુˆો કારણ વગર

100 વષ↓ પહъલા ચોરી થઈ
કыનેડા પહ℮ચેલી અ³−³પૂણા↓ની
મૂિત↓ ભારત પાછી લવાઈ

જÜમુ-કાäમીરમાં સેનાએ 1 વષ↓માં
112 આતંકવાદીઓને ઠાર માયા↨

નવી Чદàહી
૧૦૦ વષ↓ પહъલા ચોરી થઈને કыનેડા પહ℮ચી ગયેલી
માતા અ³−³પૂણા↓ની Ĭાચીન મૂિત↓ ભારત લાવી 15 નવેÜબરъ
કાશી િવΐનાથ મંЧદરમાં ધામધૂમપૂવ↓ક çથપાશે. િવદъશ
રાËય મંĦી િમનાΤી લેખીએ કЅ કы, આ મૂિત↓ની બનારસ
સુધીની યાĦા શι થઈ ગઈ છъ. બી તરફ યુપી સરકારના
અિધકારીએ કЅ હતુ કы, ગુιવારъ મૂિત↓ યુપી પહ℮ચી હતી.
હવે 4 Чદવસની યાĦા કાઢી મુÅયમંĦી યોગી આЧદÓયનાથના
હçતે કાશી િવΐનાથ મંЧદરમાં çથપાશે. મંĦી
Чકશન
રъƒીએ કЅં છъ કы, ૧૯૪૭થી ૨૦૧૪ સુધીમાં સરકાર
માĦ ૧૩ મૂિત↓ઓ પાછી લાવી હતી અને આ સરકાર સાત
વષ↓માં ૬૭ મૂિત↓ઓને િવદъશથી પાછી લાવી છъ

Ĵીનગર
જÜમુ-કાäમીરમાં સેના આતંકЫઓનો
ખાÓમો
બોલાવવા
માટъ
સતત
ઓપરъશન ચલાવી રહી છъ. સેના સતત
આંતકવાદીઓને મુંહતોડ જવાબ આપી
રહી છъ. જÜમુ-કાäમીરમાં છъ·ા કыટલાક
મિહનાથી આતંકવાદી Ĭ િǼમાં વધારો
ન℮ધાયો છъ. સેના પર પાЧકçતાની
આતંકવાદીઓના હુમલા પણ વÖયાં છъ.
સીઆરપીએફએ ચાલું વષ↓માં અÓયાર
સુધીમાં જÜમુ-કાäમીરમાં અલગ-અલગ
િવçતારમાં કЮલ 112 આતંકવાદીઓને ઠાર

135 અાતંકવાદીઅાેની ધરપકડ કરી, બેનું અા સપણ

માયા↓ છъ. રાËયમાં આંતકવાદી હુમલાનો
વધારો થઇ રΝો છъ. સુરΤાદળો સાથે પણ
આતંકવાદીની મુઠભેડની ઘટના વધી રહી
છъ. ભારતીય સેનાએ આ વષ› કыટલાય
આતંકવાદીઓને ખીણ Ĭદъશમાં ઠાર માયђ↓
છъ. સીઆરપીએફએ તાજેતરમાં રી
કરъલા આંકડામાં જણાãયું હતું કы રાËયમાં
અલગ-અલગ જÆયાએ એ×કાઉ×ટરમાં
કЮલ 135 આતંકવાદીઓને ઠાર માયા↓ છъ.
સીઆરપીએફએ જણાãયું કы આ દરિમયાન
135 આતંકવાદીઓ પકડાય ગયા અને બે
આતંકવાદીઓ આÓમ સમપ↓ણ કયુ↨ છъ.

ચગાવવામાં આવી રΝો છъ. ĮાΜણ
કàયાણ પЧરષદના રા∆ીય અÖયΤ
પંЧડત કàયાણ પાંડેની ફЧરયાદ Ĭમાણે
ચૌરીચૌરા ΤેĦમાં વોડ↓ નંબર 10ના
િનવાસી તાિલબે પોતાના મકાનની છત
પર પાЧકçતાનનો ઝંડો લહъરાãયો હતો.
કોઈએ તેનો ફોટો પાડીને સોિશયલ
મીЧડયામાં વાયરલ કરી દીધો હતો.
વાયરલ ફોટો
ઈને િવΐ િહѕદુ
પЧરષદ (િવિહપ) નેતા અિમત વમા↓,
આરએસએસના વીરъ×ĩ સિહત તમામ
ભાજપના નેતાઓ અને કાય↓કરો પહ℮ચી
ગયા હતા. તે િસવાય આજુબાજુના
લોકો પણ ભેગા થઈ ગયા હતા અને
સૌ નારાબા કરવા લાÆયા હતા.

વકફ બોડ↓ની જમીનના
કыસમાં પૂણેમાં સાત
çથળોએ ઈડીના દરોડા
નવી Чદàહી
મહારા∆ના વÄફ બોડ↓ની જમીનના કыસમાં કы×ĩ
સરકારની એજ×સી ઈડી ˛ારા મોટી કાય↓વાહી કરવામાં
આવી છъ. ઈડી ˛ારા પૂણેમાં સાત çથળોએ દરોડા
પાડવામાં આãયા છъ.આ મામલો વકફ બોડ↓ની જમીન
ગેરકાયદъસર રીતે વેચવાને લગતો છъ અને આ બોડ↓
મહારા∆ સરકારના મંĦી નવાબ મિલકના મંĦાલય
હçતક આવે છъ. ઈડીની કાય↓વાહી એવા સમયે થઈ છъ
Ëયારъ આય↓ન ખાન ļÆસ કыસને લઈને નવાબ મિલક
સતત એનસીબીના અિધકારી સમીર વાનખેડે સામે
િનવેદન આપી રΝા છъ અ્ને પૂવ↓ સીએમ ફડનવીસ સાથે
પણ તેમનો શાЩÚદક જંગ ચાલી રΝો છъ.
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બાડમેરમ બસ-ટક વ ે અક માત : 12 લોકો ભડથું
અક

ાતમાં 32 ઘાયલ થયા, વડા ધાન માેદીઅે મૃતકાેના પ રવારજનાેને . 2 લાખ અને ઘાયલાેને .50,000ના વળતરની

જયપુર : રાજçથાનના બાડમેર િજ·ામાં
બુધવારъ થયેલા માગ↓ અકçમાતમાં ૧૨
લોકોનાં મોત થયા છъ અને અ×ય ૩૨ લોકો
ઘાયલ થયા છъ. બાડમેર િજ·ાના સુિĬટъ×ડે×ટ
ઓફ પોલીસ દીપક ભાગ↓વના જણાãયા
અનુસાર બાડમેર- ધપુર નેશનલ હાઇવે પર
ભાંЧડયાવાસ ગામ પાસે સ ↓યેલા બસ અને
ĺક વŵે ટકકર થઇ હતી જેના કારણે બંને
વાહનોમાં આગ લાગી ગઇ હતી.જેના પગલે
૧૨ લોકોનાં મોત થયા હતાં અને ૩૨ લોકો
ઘાયલ થયા હતાં.
ભાગ↓વના જણાãયા અનુસાર દસ લોકોના
તદъહ ઘટના çથળъથી જ મળી અãયા હતાં.
Ëયારъ એક ãયЧકતનું મોત હોЩçપટલમાં
સારવાર દરિમયાન થયું હતું. ગંભીર રીતે

હે રાત કરી

ઘાયલ થયેલા લોેકોને ધપુરની હોЩçપટલમાં
લઇ જવામાં આãયા છъ.
રાજçથાનના
મુÅયĬધાન અશોક ગેહલોતે આ ઘટના અંગે
દુ:ખ ãયŪ કરતા જણાãયું છъ કы બાડમેરના
િજ·ા અિધકારી સાથે આ દુઘ↓ટના અંગે ફોન
પર વાત થઇ છъ. િજ·ા વહીવટી તંĦને રાહત
અને બચાવ કાય↓ના િનદ‼શ આપી દъવામાં
આãયા છъ. ઘાયલનો ĴેΗ સારવાર મળી રહъ
તે સુિનિΌત કરવા જણાવવામાં આãયું છъ.
બી તરફ વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ આ
દુઘ↓ટના અંગે દુ:ખ ãયŪ કયુ↓ છъ. માદીએ
વડાĬધાનના રા∆ીય રાહત ફіડમાંથી તકોના
પЧરવારજનોને બે લાખ λિપયા અને ઘાયલોના
પЧરવારજનોને ૫૦,૦૦૦ λિપયા આપવાની
હъરાત કરી છъ.

ખુશЪ↓દъ િહѕદુÓવની િવચારધારાને ફડણવીસના અંડરવàડ↓ સાથે સંબંધ, બોગસ
IS સાથે સરખાવતા મોટો િવવાદ નોટોના રъકыટને છાવરતા હતા : નવાબ મિલક

નવી Чદàહી
ક℮Ġેસના નેતા સલમાન ખુશЪ↓દના
એક પુçતકને લઇને િવવાદ શλ થઇ
ગયો છъ. આ પુçતકમાં સલમાન ખુશЪ↓દъ
િહѕદૂÓવની િવચારધારાને ખતરનાક
ગણાવી હતી. સનરાઇઝ ઓવર
અયોÖયા નામના પુçતકમાં સલમાન
ખુશЪ↓દъ િહ×દુçતવ અંગે પોતાના િવચારો
ãયŪ કયા↓ હતા. આ દરિમયાન તેમણે
િહ×દુÓવની સરખામણી બોકો હરામ
અને આઇએસઆઇએસ સાથે કરી
હતી.
સલમાન ખુશЪ↓દъ પોતાના પુçતકમાં
કЅં છъ કы િહ×દુÓવ સાધુ સંતોની

સમાનતા અને Ĭાચીન િહ×દુ ધમ↓ને
અલગ કરી રહી છъ. જે દરъક રીતે
આતંકЫ સંગઠન આઇએસ અને બોકો
હરામ જેવા જેહાદી ઇçલાિમક સંગઠનો
જેવી જ છъ. સાથે તેમણે િહ×દુ ધમ↓ના
વખાણ પણ કયા↓ હતા અને કЅં હતું કы
િહ×દુ ધમ↓ બહુ જ ઉŵ çતરીય ધમ↓ છъ.
જેના માટъ મહાÓમા ગાંધીએ જે Ĭેરણા
આપી છъ તેનાથી વધીને કઇ જ ન હોઇ
શકы. તેમાં કોઇ નવુ લેબલ લગાવી
દъ તો તેને હું કыમ માની લઉ? કોઇ
ધમ↓નું અપમાન કરъ તો હું પણ બોલીશ.
િહ×દુÓવની રાજનીતી કરનારા ખોટા છъ
તેવી જ રીતે આઇએસ પણ ખોટુ છъ.

મુંબઈ
મહારા∆ના પૂવ↓ મુÅયમંĦી દъવે×ĩ
ફડણવીસે મંગળવારъ મૂકыલા આરોપોના
જવાબમાં રાËયના મંĦી નવાબ મિલકы
ફડણવીસ પર તેમના કાય↓કાળમાં
અંડરવàડ↓ સાથે સંબંધો ધરાવતા
લોકોને બચાવવા અને બનાવટી
નોટોના રъકыટને છાવરતા હોવાનો
આરોપ મૂÄયો હતો. મિલકы જણાãયું
હતું કы, ફડણવીસ બનાવટી નોટોના
રъકыટમાં ઝડપાયેલા
ઇમરાન અસલમ શેખ નામના
આરોપીને બચાવી રΝા હતા. તે

ઉપરાંત ફડણવીસના અંડરવàડ↓ ડોન
દાઉદ ઇĮાહીમના સાથી Чરયાઝ
ભાટી સાથે ગાઢ સંબંધો હતા. મિલકы
જણાãયું હતું કы, નવેÜબર 2016માં
નોટબંધીની
હъરાત થયા બાદ
બનાવટી નોટો ઝડપાઇ પરѕતુ એક
વષ↓ સુધી રાËયમાં આ મામલામાં
કોઇ કыસ ન℮ધાયો નહોતો. રъવ×યૂ
ઇ×ટъિલજ×સે ઓÄટોબર 2017માં
λિપયા 14.56 કરોડની બનાવટી નોટો
ઝડપી હતી પરѕતુ ફડણવીસના ઇશારъ
તેની તપાસ નબળી પાડી દъવાઇ હતી.
ફŪ λિપયા 8.80 લાખની બનાવટી

નોટો બતાવવામાં આવી હતી અને
તેના કારણે ઇમરાન આલમ શેખને
મીન મળી ગયા બાદ કыસમાં આગળ
કોઇ તપાસ કરાઇ નહોતી. ઇમરાન
ભાજપના નેતા હા અરાફત શેખનો
નાનો ભાઇ છъ. મિલકના હાઇļોજન
બ℮બના દાવા પર ભાજપના નેતા
આિશષ શેલારъ કટાΤ કરતા જણાãયું
હતું કы, હાઇļોજન બ℮બની શેખી
મારનારા ફвલઝડી પણ ફોડી શÄયા
નથી. મુ³−³ા યાદવ, હા અરાફત અને
હэદર આઝમ ભાજપના કાય↓કરો છъ
પરѕતુ તેમની સામે એકપણ કыસ નથી.

સોનીપતની કЮіડલી િસંધુ બોડ↓ર ખાતે વધુ 1 ભારત કыનેડા, મલેિશયા ચીન, યુકы
ખેડૂતનું મોત, ફіદા સાથે લટકતું શબ મâયું સિહતના લોકોને ઈ-િવઝા નહỲ આપે
નવી Чદàહી
Чદàહીની સરહદો પર કжિષ
કાયદાઓના િવરોધમાં ખેડૂતોનું આંદોલન
સતત ચાલુ છъ. Óયારъ આ બધા વŵે
સોનીપતની કЮіડલી િસંધુ બોડ↓ર પરથી
બુધવારъ Ĭદશ↓નમાં સામેલ એક ખેડૂતનો
તદъહ ફાંસીના ફіદા સાથે લટકતો મળી
આãયો હતો. તક ખેડૂતનું નામ ગુરĬીત
િસંહ હોવાનું કહъવામાં આãયું છъ. તેઓ
પં બના ફતેહગઢ સાિહબના રહъવાસી
હતા.
તેઓ λડકЫ ગામના રહъવાસી હતા
અને તેમની હÓયા થઈ છъ કы, આÓમહÓયા
કરી હતી તે હજુ çપΓ નથી થઈ શÄયું.

કЮіડલી થાણા પોલીસે બંને એ×ગલ
Öયાનમાં રાખીને તપાસ હાથ ધરી છъ.
પોલીસે
તદъહને કબ માં લઈને
પોçટમોટ↓મ માટъ મોકલી આØયો હતો.
પોલીસના કહъવા Ĭમાણે પોçટમોટ↓મ
Чરપોટ↓ આãયા બાદ જ Óયુનું સાચું

નેપાળના આમЪ↓ ચીફ Ĭભુ
રામ શમા↓નું રા∆પિત
કોિવંદના હçતે સ×માન
નવી Чદàહી
નેપાળની સેનાના ચીફ Ĭભુ રામ શમા↓ને ભારતીય
સેનાના જનરલનો માનદ હોˆો આપીને સ×માિનત કરવામાં
આãયા છъ. મંગળવારъ રા∆પિત ભવનમાં યો યેલા
કાય↓ĝમમાં નેપાળના આમЪ↓ ચીફ Ĭભુ રામ શમા↓ને રા∆પિત
રામનાથ કોિવંદъ ભારતીય સેનાના જનરલનો માનદ
હોˆો આØયો હતો. નેપાળના આમЪ↓ ચીફ ચાર Чદવસ
માટъ ભારતની યાĦાએ આãયા છъ.Ĭભુ રામ શમા↓ આ જ
વષ› નેપાળની સેનાના ચીફ બ×યા છъ.આ પહъલા મĩાસ
યુિનવિસ↓ટીમાં તેઓ વોર અને çĺેટъ િવષયમાં એમЧફલની
ЧડĠી મેળવી ચુકયા છъ.આ િસવાય ભારતમાં તેમણે સેનામાં
ટъકિનકલ અિધકારી તરીકы પણ ĺેિનંગ મેળવેલી છъ.

કારણ ણી શકાશે. કжિષ કાયદાઓ
િવλˇના ખેડૂત આંદોલનને એક વષ↓
પૂλ થવામાં છъ. તેવામાં ખેડૂત સંગઠનોએ
29મી નવેÜબરથી શλ થઈ રહъલા
સંસદના શીતકાલીન સĦ દરિમયાન
ĺેÄટર માચ↓ યોજવાનો િનણ↓ય લીધો છъ.
હકЫકતે ખેડૂત એકતા મોરચા અંતગ↓ત
ખેડૂત સંગઠનોની એક બેઠક યો ઈ
હતી. તેમાં ખેડૂત આંદોલનની આગળની
રણનીિત અંગે ચચા↓ થઈ હતી. આ
બેઠકમાં રાકыશ Чટકюત, દશ↓નપાલ િસંહ
અને ગુરનામ િસંહ સિહત અનેક ЧદÆગજ
ખેડૂત નેતાઓ સામેલ થયા હતા.

નવી Чદàહી
સરહદ પર ચાલી રહъલા તણાવ વŵે
ભારતે મોટો િનણ↓ય લીધો છъ. ભારતે
ચીનના નાગЧરકોને ઈલેÄĺોિનક ટુЧરçટ
િવઝા (ઈ-િવઝા) નહỲ આપવાનો
િનણ↓ય લીધો છъ. આ ઉપરાંત કыનેડા,
યુનાઈટъડ Чકіગડમ, ઈરાન, મલેિશયા,
ઈ×ડોનેિશયા અને સાઉદી અરબના
નાગЧરકોને પણ હવે ભારત ઈ િવઝા
નહỲ આપે. કы તાઈવાન, િવયેતનામ,
િસંગાપુર અને અમેЧરકા સિહત ૧૫૨
દъશોના નાગЧરકો હજુ પણ ઈ િવઝા
લઈ શકશે.
આ અગાઉ ભારતે ૧૭૧ દъશોના
નાગЧરકોને ઈ-િવઝાની સુિવધા આપી

ĺક-ЧરΤા વŵે અકçમાત ઃ છΖ પૂ
કરી પાછા ફરી રહъલા 10 લોકોના મોત

કરીમગંજ
દъશભરમાં છΖ પૂ ના માહોલ વŵે
આસામના કરીમગંજમાં સ ય↓ લ
ે ા એક
અકçમાતમાં છΖ પૂ કરીને પાછા ફરી
રહъલા 10 લોકોના મોત થઈ ગયા છъ.
મળતી િવગતો Ĭમાણે એક ઓટો રીΤા
અને િસમે×ટ ભરъલી ĺક વŵે ટકકર થઈ
હતી અને આ ઘટના Óયારъ બની હતી
Ëયારъ છΖ પૂ કરીને લોકો ગઈકાલે
મધરાતે રીΤામાં બેસીને પાછા ફરી રΝા
હતા. તકોની ઓળખ કરવાની કાય↓વાહી
ચાલી રહી છъ.
મરનારા ચાના બગીચામાં કામ

કરનારા લોકો હોવાનુ મનાય છъ. ણકારી
Ĭમાણે ĺકની ઝડપ ઘણી વધારъ હતી અને
તેના કારણે રીΤાને રદાર Îકકર વાગી
હતી.
નવ લોકોના çથળ પર મોત થયા હતા
અને એક ãયિŪએ હોЩçપટલમાં વ
ગુમાãયો હતો.મરનારામાં મોટાભાગના
મિહલાઓ અને બાળકો છъ. નજરъ
નારાઓનુ કહъવુ છъ કы, ļાઈવર
ખતરનાક રીતે ĺક ચલાવી રΝો હતો અને
તે ĺકનુ િનયંĦણ કરી શÄયો નહોતો. અને
ĺક રીΤા સાથે અથડાઈ હતી. ĺક ļાઈવર
çથળ પરથી ફરાર થઈ ગયો છъ.

હતી. કહъવાય છъ કы પીપàસ િલબરъશન
આમЪ↓ સાથે લદાખમાં ચાલી રહъલા
તણાવ વŵે ભારત સરકારъ આ
િનણ↓ય લીધો છъ. ગત એક વષ↓માં
લદાખ ઉપરાંત અλણાચલ Ĭદъશ અને
ઉǼરાખંડમાં પણ ચીન અને ભારતના
સૈિનકો આમને સામને વા મâયા
હતા. ભારતે ૨૦૧૫-૧૬માં ચીની
પય↓ટકો માટъ Ĭાયર રъફરલ કыટъગરી
(ઁઇĥ) િનયમોમાં ઢીલ આપી હતી અને
ચીને ઈ-િવઝા મેળવનારા ૧૭૧ દъશોમાં
સામેલ કયુ↨ હતું. ચીન, અફઘાિનçતાન,
પાЧકçતાન, ઈરાક, સૂડાન ઉપરાંત
પાЧકçતાની મૂળના િવદъશી પીઆરસી
હъઠળ આવતા હતા.

ભારતમાં કોરોનાના 13
હ ર નવા કыસ ન℮ધાયા,
340 દદЪ↓ઓના મોત
નવી Чદàહી
ગુιવારъ દъશમાં કોરોના વાયરસના ૧૩ હ ર ૯૧
નવા કыસ ન℮ધાયા છъ.Ëયારъ ૩૪૦ના મોત થયા હતા. હવે
દъશમાં સિĝય કыસની સંÅયા એક લાખ ૩૮ હ ર ૫૫૬
છъ, જે છъ·ા ૨૬૬ Чદવસમાં સૌથી ઓછી છъ. કы×ĩીય
çવાçÔય મંĦાલય ˛ારા રી કરવામાં આવેલા આંકડા
અનુસાર, દъશમાં ગુιવારъ કોરોના વાયરસથી સંĝિમતોની
સંÅયા વધીને Ħણ કરોડ ૪૪ લાખ ૧ હ ર ૬૭૦ થઈ
હતી. તે જ સમયે, સારવાર હъઠળના દદЪ↓ઓની સંÅયા
ઘટીને ૧ લાખ ૩૮ હ ર ૫૫૬ થઈ હતી. Ëયારъ આ
રોગચાળાને કારણે વ ગુમાવનારા લોકોની સંÅયા વધીને
૪,૬૨,૧૮૯ થઈ ગઈ હતી.
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ાતંR સં ામ વખતે ભૂગભ વૃ કરી ઃ જેઅાે
કા ેસ સામે અેક લાખ મતની સરસાઈથી
ા હતા

િવકાસ λіધાશે
તા.
૭મી
ઑગçટ,
૧૯૫૬ના
રોજ
આવા
Ч˛ભાષી રાËયની ભલામણ
Чદàહીથી હъર થતાં ગુજરાત
çતÚધ થઈ ગયું. કы×ĩની આ
હъરાતના ગુજરાતમાં ઘેરા
ĬÓયાઘાત પડયા. ગુજરાતને
પોતાનો િવકાસ સાધવાની
જે તક ઊભી થઈ હતી તે
છીનવાઈ જતી હોય તેમ લાÆયું.
ગુજરાતની Ĭ ગુçસામાં હતી.
Óયારъ મુંબઈમાં કનૈયાલાલ
માણેકલાલ મુનશીના Ĭમુખપદъ
એક સંમેલન મâયું. તેમાં એવી
લાગણી ãયŪ થઈ કы મુંબઈ
રાËયથી ગુજરાતનો િવકાસ
λіધાશે. બી
બાજુ મુંબઈ
રાËયના મુÅયમંĦી બી. .
ખેર અને હĬધાન મોરાર
દъસાઈએ એવી હъરાત કરી
કы, ડાંગની ભાષા મરાઠી છъ.
આવી હъરાતથી ગુજરાતની
Ĭ ને વધુ આઘાત લાÆયો.
આમ તો ૧૯૫૧માં સર
પુιષોǼમ દાસની આગેવાની
હъઠળ મહાગુજરાતની એક
સીમા સિમિત રચવામાં આવી.
વ·ભ િવ˜ાનગરમાં મળъલી
આ સિમિતમાં અરવ·ી
પહાડથી આબુ Ĭદъશ ડુંગરપુર,
વાંસવાડા, પૂવ↓માં ખાન દъશ
અને દિΤણમાં ડાંગ અને
ઉમરગામ સુધીનો Ĭદъશ
ગુજરાત છъ તેમ સૂચવાયું હતું.
Ч˛ભાષી રાËયનો િવરોધ
કરવા અને અલગ ગુજરાત
રાËયની માગણી કરવા
તા.
૨૯-૧૨-૧૯૫૬ના
રોજ અમદાવાદના ખાЧડયા
િવçતારની ઔЧદÉય વાડીમાં
મહાગુજરાતની ચળવળ માટъ
જનતા પЧરષદની રચના થઈ.
જનતા પЧરષદના ને Óવમાં
આ લડત çવયંભૂ હતી.
મહાગુજરાત જનતા પЧરષદના
Ĭમુખ તરીકы દુલાલ યાિΦકની
વરણી થઈ.
કરસનદાસ પરમાર

કÙયુ↓, ગોળીબાર, િહѕસા,
શહીદોના લોહીથી લથપથ
છъ. આ લડતમાં જે અનેક
નેતાઓએ
મહǽવપૂણ↓
યોગદાન આØયું હતું તે બધાને
ગુજરાત આજે ભૂલી ગયું છъ.
મહાગુજરાતના આંદોલનના
અનેક નેતાઓ પૈકЫ એક
હતા કરસનદાસ પરમાર
જેમણે ĮΜકЮમાર ભž અને
જયંતી દલાલની સાથે રહી
મહાગુજરાત માટъ ભારъ સંઘષ↓
કયђ↓. ગુજરાત યુિનવિસ↓ટીના
સમાજિવ˜ાભવનના ઇિતહાસ
િવભાગના ઍસોિસયેટ Ĭોફыસર
ડૉ. િવજયા યાદવે િવç ત
અÛયાસ કરીને ‘મહાગુજરાત
જંગનું િવરલ ãયિŪÓવ’ના
શીષ↓ક હъઠળ એક સંશોધનાÓમક
પુçતક લÅયું છъ. જેમાં
ગુજરાત રાËયની ચળવળની
ઘટનાઓથી માંડીને તેનાં
કારણો, Ĭસંગો, પЧરણામોની
િવç ત ચચા↓ કરી છъ.
ડૉ. િવજયા યાદવે કરъલા
ઉ·ેખ Ĭમાણે કરસનદાસ
પરમારъ ભારતની બી
લોકસભાની
ચૂંટણીમાં
મહાગુજરાત જનતા પЧરષદના
ઉમેદવાર તરીકы ઝંપલાãયું હતું
અને ૧,૧૦,૦૦૦ મતોની
ભારъ સરસાઈથી ત મેળવી
હતી અને કяєĠેસને સખત
આઘાત આØયો હતો.
ગુજરાત રાËય માટъ જંગ
ખેડનાર અનેક િવરોધની વŵે
ગુજરાતને çવતંĦ રાËયનો
દરŹો અપાવનાર કરસનદાસ
ઉકાભાઈ પરમાર બહુમુખી
Ĭિતભાશાળી
રાજ˛ારી
ãયિŪÓવધરાવતા
રાજપુιષ
હતા.

ગાંધી ની અસર

કы. યુ. પરમારના હુલામણા
નામથી કરસનદાસ પરમાર
ગુજરાતમાં
Ĭિસˇ
છъ.
માતાિપતા ની ધમ↓ભાવના,
િનΗાભાવના,
સાલસતા,
ãયવહાર
કЮશળતા
જેવા
મહાગુજરાતનું આંદોલન સંçકારો વારસામાં મâયા હતા.
અનેક નાટયાÓમક ઘટનાઓ, કરસનદાસ પરમારъ Ĭાથિમકથી

મૅિĺક સુધીનું િશΤણ દામુભાઈ
શુ╞ની નવચેતન çકвલમાંથી
લીધું. વધુ અÛયાસ અથ›
ગૂજરાત િવ˜ાપીઠમાં ડાયા.
અહỲના એક વષ↓ના અÛયાસમાં
તેમના રા∆ ĬÓયે દъશદાઝ
અને ગુલામી માનસમાંથી

સમĠ ગુજરાતનો Ĭવાસ ખેડીને
આઝાદીનું ગુંજન ચારъકોર ફરતું
કયુ↨. અમદાવાદને આઝાદીનું
મહǽવનું કы×ĩ બનાãયું હતું.
çવાતંĦયસેનાની પણ...

ભžને િવ˜ાથЪ↓ આગેવાન
યુવા નેતા બનાવવામાં સતત
સહયોગ આપતા. તેમને
ભાષણ બનાવવા મદદ કરતા.
Äયારъક તૈયાર કરી આપતા.
વત↓માનપĦો ઉપર Ĭિતબંધ
કરસનદાસ પરમાર, જયંતી આવતા લડત ચલાવવા માટъ
હъર બૉÜબ Ĭ િǼ, ભાંગફોડ
Ĭ િǼ, ભૂગભ↓ Ĭ િǼ માટъ
વત↓માનપĦોની જλર હતી.
Ĭ િǼના સમાચારો છૂપી રીતે
પહ℮ચાડવામાં
કરસનદાસ
પરમાર પણ હતા. પૂરા ખંતથી
કરસનદાસ પરમાર જુçસાભેર
અને ગૌરવભેર આઝાદીની
લડતમાં ભાગ લઈ આઝાદીની
લડતના
çવાતંĦયસેનાની
બ×યા.

જય ભીમ મંડળ

Ĭકરણ-૧૫
ભાષી રા નાે વરાેધ કરવા અને
અલગ ગુજરાત રા ની માગણી કરવા
તા. 29-12-1956ના રાેજ અમદાવાદના
ખા ડયા વ તારની અાૈ દ વાડીમાં
મહાગુજરાતની ચળવળ માટે જનતા
પ રષદની રચના થઈ. જનતા પ રષદના
નેતૃ માં અા લડત યંભૂ હતી.
મહાગુજરાત જનતા પ રષદના મુખ
તરીકે ઇં દુલાલ યા કની વરણી થઈ.
મુŪ થવાની ભાવનાનું િસંચન
થયું. તેમના ãયિŪÓવ ઉપર
ગાંધી નાં ભાષણો, Ĭાથ↓નાઓ,
ગાંધી અને તેમના કાય↓કરોના
ãયિŪÓવનો Ĭભાવ િવશેષ
પડયો. ‘એમનો બોલ એટલે
çવાતંĦયનો શÚદ’ કરસનદાસે

પટъલ અને ĮΜકЮમાર ભž
સાથી િમĦો હતા. આ Ħણેયની
િĦપુટી લાલ, બાલ, પાલ
જેવી ગણાતી હતી. ૧૯૪૨ની
િહѕદ
છોડો
ચળવળમાં
કરસનદાસની
ભૂિમકા
મહǽવની રહી. ĮΜકЮમાર

તેમણે બી.એ. ઓનસ↓ની
ЧડĠી મુંબઈ યુિનવિસ↓ટીમાંથી
મેળવી Óયારъ ĠાÜય િવçતારમાં
તે સમયે િશΤણનું çતર ખૂબ
જ નીચું હતું. એ સં ગોમાં
ĠાÜય િવçતારમાંથી સૌ Ĭથમ
ĠૅËયુએટ થનાર કરસનદાસ
પરમાર હતા. ĠાÜય િવçતારના
સમાજ માટъ િશΤણના ˛ાર
ખોલી આપનાર ગુજરાતના
Ĭથમ ĠાÜયજન કરસનદાસ
પરમાર હતા. કçટમ ઍ×ડ
સે×ĺલ એÄસાઇઝમાં ૧૯૪૬થી
૧૯૫૬ સુધી નોકરી કરી. જય
ભીમમંડળની çથાપના ઈ.સ.
૧૯૫૧માં કરી. જે આજે
સમĠ ગુજરાતમાં કાય↓રત છъ.
કરસનદાસ પરમારની Ĭથમ
િનમણૂક િસˇપુર પાટણમાં થઈ
અને ૧૯૫૦માં અમદાવાદની
િહમાĩી િમલમાં બદલી થઈ.
િસˇપુર પાટણના વસવાટ
દરિમયાન તેઓએ સમાજનું
સામાિજક, આિથ↓ક çતર ઊંચું
લાવવાના Ĭયાસો કયા↓. તે
માટъ તેનો અહъવાલ તૈયાર કરી
મુંબઈ સરકારને મોકલી આØયો
હતો. પાટણમાં હçતકલા
કારીગરીનાં આિથ↓ક રાહતની
ભલામણ મુંબઈ સરકારને કરી
હતી તેનો લાભ પણ કારીગરોને
મâયો હતો.

જેલવાસ ભોગãયો
કરસનદાસ
પરમાર
મહાગુજરાત
આંદોલનના
અĠગÒય નેતા હતા. તેઓએ
આજના ગુજરાતની રચનામાં
મહǽવની ભૂિમકા અદા કરી
હતી. મહાગુજરાત રાËયની
રચના માટъ તેમણે બિલદાન
અને આÓમસમપ↓ણ આપવા
માટъ Ĭ ને હાકલ કરી Óયારъ
તેઓ Ĭખર નેતા દુલાલ
યાિΦકનો જમણો હાથ ગણાતા
હતા. મહાગુજરાત જનતા
પЧરષદની રચનાના ૩૦
સÛયોમાંના તેઓ એક હતા.
કરસનદાસ પરમાર સાદગીને
વરъલા હતા. મજૂરોના હમદદ↓
હતા. ગરીબોના િમĦ હતા.
મહાગુજરાતની
ચળવળ
દરિમયાન જેલવાસ પણ
ભોગãયો હતો. તેઓ છъક
છъ·ે સુધી ગરીબો અને પછાત
વગ↓ની સાથે હમદદ↓ બનીને
રΝા. આજે તેઓ હયાત નથી,
પરѕતુ ‘ગુજરાત’ આજે એક
અલગ ગૌરવશાળી રાËય છъ
Óયારъ તેની ચળવળના પાયામાં
જે અનેક ãયિŪઓએ સંઘષ↓
કરъલો છъ તેમાં એક હતા
કરસનદાસ પરમાર.
દુચાચાના સાથી
મહાગુજરાતની
આ
ચળવળમાં બી જે નેતાઓનું
મહǽવપૂણ↓ Ĭદાન હતું તેમાં
Ĭબોધ
રાવળ,
હЧરહર
ખંભોળ , સનત મહъતા અને
ડૉ. વાસુદъવ િĦપાઠીનો સમાવેશ
થાય છъ. આ ઉપરાંત સંખેડાની
આÎસ↓ ઍ×ડ કૉમસ↓ કૉલેજના
પૂવ↓ િĬЩ×સપાલ એસ. એમ.
શાહ અને નારણ પી. મોદીએ
પણ આ ચળવળના િહçસેદાર
હોવાને
લીધે
જેલવાસ
ભોગãયો હતો. આ બધાનો
મહાગુજરાતની
ચળવળમાં
અન×ય ફાળો હતો.

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ણવા જેવું

Īુવ Ĭદъશનું સફыદ રỲછ
માંસાહારી Ĭાણીઓમાં સૌથી મોટું
Ĭાણી Īુવ Ĭદъશનું સફыદ રỲછ છъ. Īુવ
Ĭદъશના ઠѕડા વાતાવરણમાં વતા
રહъવા માટъ કЮદі રતે તેના શરીર પર
૧૦ સેЩ×ટમીટર ડું ચરબીનું પડ
આØયું છъ. આ રỲછ ૬૫૦ ЧકલોĠામ
વજનનું હોય છъ. ઊભુ થાય Óયારъ તે
૧૧ ફвટ ઊંચુ હોય છъ. Īુવ Ĭદъશના
ઠѕડા દЧરયાના પાણીમાં તરતી
િહમિશલાઓ પર તે રહъ છъ. સફыદ
રỲછ તરવામાં કЮશળ હોય છъ. ઘž
વાળ હોય છъ એટલે બરફ પર સહъલાઈથી દોડી શકы છъ. જλર પડે Óયારъ તે ૨૫ Чકલોમીટરની ઝડપે
દોડી શકы છъ. આ રỲછ મોટી માછલીઓનો િશકાર કરъ છъ. ઠѕડા Ĭદъશમાં વતા રહъવા કЮદરતે સફыદ
રỲછમાં ઘણી કરામતો ગોઠવી છъ. શરીરની ગરમી બહાર નીકળી ન ય તે માટъ તેના કાન સાવ
નાના રાÅયા છъ. એટલે તે ઓછું સાંભળી શકы છъ. બદલામાં તેનું નાક વધુ શિŪશાળી બનાãયું છъ.

ભ િવશે ણવા જેવું
કદની ĩЩΓએ ભ શરીરનો સૌથી
મજબુત ાયુ છъ આપણા શરીરમાં
ભ એક જ ાયુ એવો છъ કы જેનો
એક છъડો ખુ·ો છъ અને બી છъડો
ગળામાં ડાયેલો છъ.
ભ ઉપર
થયેલી ઇ સૌથી વધુ ઝડપથી મટી
ય છъ, Чફіગર િĬ×ટની જેમ દરъક
ãયЧકતની ભની સપાટીની છાપ પણ
અલગ અલગ હોય છъ. ભ ઉપર
૩૦૦૦ કરતાંય વધુ çવાદĠંિથઓ હોય
છъ. આપણે કыટલાંક શÚદો બોલવામાં
ભનો ઉપયોગ ફરિજયાત છъ. મગર પોતાની ભ બહાર કાઢી શŪો નથી. કાિચંડાની ભ તેના
શરીરની લંબાઈ કરતા વધુ લાંબી હોય છъ. દъડકો મÉછર જેવા ઊડતાં જંતુઓને ભના લપકારાથી ઝડપી
લે છъ.સાપની ભને બે ફાંટા હોય છъ. િજરાફની ભ ઉપર વાળ હોય છъ. એટલે તે કાંટાવાળા ઝાડ પાન
ખાઈ શકы છъ. ભ ઉપરની çવાદĠંિથઓ દર દસબાર Чદવસે નાશ પામીને નવી ઉÓપ³−³ થયા કરъ છъ.

સ્પોર્ટ્સ
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ન્યૂઝીલેન્ડે ઇં ગ્લેન્ડને પાંચ િવકે ટે પરાજય અાપ્યો

અબુધાબીઃ ઓપનર ડેરિલ મિચેલે
નોંધાવેલા આક્રમક ૭૩ રનની મદદથી
ન્યૂઝીલેન્ડે અહીં આઇસીસી ટી૨૦
વર્લ્ડ કપની પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં
ઇંગ્લેન્ડને પાંચ વિકેટે હરાવીને
ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી
લીધો હતો. જ્યાં તેનો
મુકાબલો
ઓસ્ટ્રેલિયા
સામે રવિવારે મુકાબલો
થશે. ન્યૂઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને
પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય
કર્યો હતો. મોઇન અલીની અડધી સદી
વડે ઇંગ્લેન્ડે ચાર વિકેટે ૧૬૬ રનનો

સ્કોર નોંધાવ્યો હતો. જેના જવાબમાં
ન્યૂઝીલેન્ડે ૧૯ ઓવરમાં પાંચ વિકેટના
ભોગે ૧૬૭ રન બનાવીને વિજય
મેળવી લીધો હતો. આ સાથે ન્યૂઝીલેન્ડે
૨૦૧૯ના વન-ડે વર્લ્ડ કપની
ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડે આપેલા
પરાજયનો હિસાબ સરભર
કર્યો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ
ત્રીજી વખત ICC ઇવેન્ટની
ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. મેન
ઓફ ધ મેચ બનેલા મિચેલે ૪૮
બોલની ઇનિંગમાં ચાર બાઉન્ડ્રી અને
ચાર સિક્સર ફટકારી હતી.

અરુંધતીના બદલે લવલીનાની
પસંદગી કરનાર ભારતીય
બોક્સિંગ ફરીથી વિવાદોમાં

નવી દિલ્હી
નેશનલ ચેમ્પિયન અરુંધતી ચૌધરીએ ભારતીય બોક્સિંગ
ફેડરેશનના એક નિર્ણયને દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો છે.
વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ માટે ટ્રાયલ વિના ઓલિમ્પિક બ્રોન્ઝ
મેડાલિસ્ટ લવલીના બોરગોહેનની પસંદગી કરીને ફેડરેશને
વધુ એક વખત વિવાદ સર્જ્યો છે. ડિફેન્ડિંગ યુવા વર્લ્ડ
ચેમ્પિયન અરુંધતીનું માનવું છે કે તેની કેટેગરીમાં ટ્રાયલ
નહીં યોજીને ફેડરેશન તેને અન્યાય કરી રહ્યું છે. ફેડરેશને
૭૦ કિલોગ્રામ વેઇટ કેટેગરીને બાદ કરતાં બાકીની ૧૧
કેટેગરીમાં નેશનલ ચેમ્પિયનને ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા
માટે પસંદ કર્યા છે. ૧૯ વર્ષીય મહિલા બોક્સર ચૌધરીએ
કરેલી અરજી અંગે બુધવારે સુનાવણી થઇ હતી જેમાં હાઇ
કોર્ટે ફેડરેશન પાસે ખુલાસો માગ્યો છે.
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પાકિસ્તાનને હરાવી ઓ��સ્ટ્રેલિયા ફાઈનલમાં પહોંચ્યું

ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ
વચ્ચે રસાકસી ભર્યો જંગ જોવા મળશે

દુબઈ ઃ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બનેલા
મેથ્યૂ વેડે ૧૯મી ઓવરમાં સતત ત્રણ
છગ્ગા ફટકારી દેતાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ
અહીં રમાયેલી આઇસીસી ટી૨૦ વર્લ્ડ
કપની બીજી સેમિફાઇનલમાં
વિજય તરફ આગેકૂચ
કરનાર
પાકિસ્તાનને
પાંચ વિકેટે હરાવીને
ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ
વચ્ચે રવિવાર ફાઇનલ મુકાબલો
રમાશે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ
ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો અને

રોહિત શર્મા ટી-૨૦માં ભારતનો નવો કેપ્ટન,
ન્યૂઝિલેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં કોહલીને આરામ

મુંબઈ
ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે અપેક્ષા પ્રમાણે
ટી-૨૦ના ફોર્મેટમાં કોહલીની વિદાય બાદ
રોહિત શર્માને ટીમ ઈન્ડિયાનો નવો કેપ્ટન
બનાવી દીધો છે. રોહિતની કેપ્ટન તરીકેની
ઈનિંગનો ન્યૂઝિલેન્ડ સામે ૧૭મી નવેમ્બરથી
શરુ થનારી ત્રણ ટી-૨૦ની શ્રેણીથી પ્રારંભ
થશે. જ્યારે વિરાટ કોહલીને ન્યૂઝિલેન્ડ
સામેની ટી-૨૦ શ્રેણીમાં આરામ આપવામાં
આવ્યો છે. ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપમાં સુપર૧૨માંથી બહાર ફેંકાયેલી ટીમ ઈન્ડિયાના
મેનેજમેન્ટમાં પણ ધરખમ પરિવર્તન થયું છે.
રવિ શાસ્ત્રીએ કોચ તરીકે વિદાય લીધી છે

અને હવે તેનું સ્થાન રાહુલ દ્રવિડ લેશે.
ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે વાઈસ કેપ્ટન
તરીકે યુવા વિકેટકિપર બેટ્સમેન કે.એલ.
રાહુલને તક આપી છે. રવિન્દ્ર જાડેજા,
જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડયાને
પડતા મૂકાયા છે.
ભારતીય ટીમ ઃ રોહિત શર્મા (કેપ્ટન),
કે.એલ. રાહુલ (વાઈસ કેપ્ટન), ગાયકવાડ,
શ્રેયસ ઐયર, સૂર્યકુમાર, રિષભ પંત (વિ.
કી.), ઈશાન કિશન (વિ.કી.), વેંકટેશ ઐયર,
યઝવેન્દ્ર ચહલ, આર.અશ્વિન, અક્ષર પટેલ,
અવેશ ખાન, ભુવનેશ્વર કુમાર, દીપક ચાહર,
હર્ષલ પટેલ, મોહમ્મદ સિરાજ.

રનચેઝ કરનાર ટીમ મેચ જીતે છે તે
પરંપરાને જાળવી રાખી હતી. પાકિસ્તાને
ચાર વિકેટે ૧૭૬ રન બનાવ્યા હતા.
તેના જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ છ બોલ
બાકી રાખીને પાંચ વિકેટે
૧૭૭ રન બનાવીને વિજય
હાંસલ કરી લીધો હતો.
ઓસ્ટ્રેલિયાને ૪૬ બોલમાં
૮૧ રનની જરૂર હતી અને
ટાર્ગેટ હાંસલ કરવો મુશ્કેલ
જણાતો હતો પરંતુ સ્ટોનિસ અને
મેથ્યૂ વેડે ટીમને વધુ નુકસાન પહોંચાડયા
વિના વિજય અપાવી દીધો હતો.

પાકિસ્તાનનો આસિફ અલી
અને આયરલેન્ડની ડેલાની ICC
પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ બન્યા

દુબઈ
પાકિસ્તાનના બેટ્સમેન આસિફ અલી અને આયરલેન્ડ
વિમેન્સ ટીમની ઓલરાઉન્ડર લૉરા ડેલાનીને ઓક્ટોબર
મહિના માટે આઇસીસીના અનુક્રમે બેસ્ટ મેન્સ તથા
વિમેન્સ પ્લેયર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આસિફે
બાંગ્લાદેશના શાકિબ અલ હસન અને નામિબિયાના ડેવિડ
વાઇસેને પાછળ રાખીને મેન્સ કેટેગરીનો એવોર્ડ પોતાના
નામે કર્યો હતો. વિમેન્સમાં લૉરા ડેલાનીએ પોતાની જ સાથી
ખેલાડી ગેબી લુઇસ અને ઝિમ્બાબ્વેની મેરી આન મુસોન્ડાને
પાછળ રાખી દીધી હતી. આસિફે અફઘાનિસ્તાન સામેની
મેચમાં છેલ્લી બે ઓવરમાં પાકિસ્તાનને 24 રનની જરૂર
હતી ત્યારે 19મી ઓવરમાં ચાર છગ્ગા ફટકારીને ટીમને
વિજય અપાવી દીધો હતો.
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ઈન્ટરનેશનલ

કોરોનાની મહામારી બાદ બ્રિટનમાં પોલ્ટ્રી ચાર અંતરિક્ષ યાત્રીને સ્પેશ
સ્ટેશન
માટે
રવાના
કરાયા
યુનિટમાંથી H-5 બર્ડ ફ્લૂ કેસ મળી આવ્યા
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વોશિંગ્ટન
એલન મસ્કની કંપની સ્પેસએક્સએ
ગુરૂવારે અમેરિકી અંતરીક્ષ એજન્સી
નાસા સાથે મળીને ૪ અંતરીક્ષ
યાત્રીઓનું
ઈન્ટરનેશનલ
સ્પેસ
સ્ટેશન (આઈએસએસ)નું મિશન
સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું હતું. આ
ક્રૂએ પૃથ્વીની કક્ષા પાર કરી તે સાથે
જ ૬૦ વર્ષોના ઈતિહાસમાં ૬૦૦
લોકોનો અંતરીક્ષમાં પહોંચવાનો રેકોર્ડ
બની ચુકયો છે. મજેદાર વાત એ છે
કે, સોવિયેત સંઘ (રૂસે) ૧૯૬૧માં
અંતરીક્ષમાં પહેલી વ્યક્તિ મોકલી
હતી ત્યારે ૬૦૦મી વ્યક્તિ એક જર્મન
નાગરિક છે જેને અમેરિકા તરફથી
મોકલવામાં આવ્યો છે.

સ્પેસએક્સ તાજેતરમાં જ ૪
અંતરીક્ષ યાત્રીઓને પોતાના અંતરીક્ષ
યાન દ્વારા પૃથ્વી પર પાછા પણ લાવ્યું
છે. જાણવા મળ્યા મુજબ આ ટીમમાં
જે અંતરીક્ષયાત્રીઓને સામેલ કરવામાં
આવ્યા છે તેમાં એક અનુભવી
સ્પેસવોકર (અંતરીક્ષમાં યાનમાંથી
બહાર નીકળીને અભ્યાસ કરી ચુકેલી
વ્યક્તિ) અને ૨ યુવાનો સામેલ છે.
નાસાએ તેમને પોતાના આગામી
ચંદ્ર મિશન માટે પણ પસંદ કર્યા છે.
આ સ્પેસએક્સનું કુલ ૫મું માનવ
મિશન છે. નાસાના અહેવાલ પ્રમાણે
જર્મનીના મથાયસ માઉરર અંતરીક્ષમાં
પહોંચનારા ૬૦૦મા વ્યક્તિ તરીકે
પસંદગી પામ્યા છે.

લંડન
દુનિયા હજુ કોરોના મહામારીની
સામે લડી રહી છે ત્યારે આ સમયે
બ્રિટનમાં વધુ એક નવી મુસીબત
આવી છે. મધ્ય ઈંગ્લેન્ડમાં એક પોલ્ટ્રી
યૂનિટમાં ખૂબ જ ખતરનાક એચ5
બર્ડ ફ્લૂના કેસ મળ્યા છે. દેશના
કૃષિ મંત્રાલયની તરફથી આ માહિતિ
આવી છે. તમામ સંક્રમિત પક્ષી
વારવિકશાયરમાં અલસેસ્ટરની પાસે
એક પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં છે. સંક્રમણ રોકવા
માટે તમામ પક્ષીઓને મારી દેવાશે.
બર્ડ ફ્લૂનો આ પ્રકોપ એવા

સમયે સામે આવ્યો છે જ્યારે બ્રિટને
રાષ્ટ્રવ્યાપી એવિયન ઈન્ફ્લુએન્ઝા
પ્રીવેન્શન ઝોન જાહેર કર્યો છે.
તેના આધારે ફાર્મ અને પક્ષીની
દેખરેખ કરનારા લોકોને માટે
બાયોસિક્યોરિટીના પ્રતિબંધને કડક
કરવાનું કહેવાયું છે. આ પહેલા પણ
H5N1 સ્ટ્રેનની જાણકારી ઉત્તરી
વેલ્સના એક વ્યક્તિના ઘરે રાખેલી
મરઘીમાં જોવા મળી હતી. મધ્ય
ઈંગ્લેન્ડમાં પણ આ H5N1 સ્ટ્રેનની
જાણકારી મળી છે.
બર્ડ ફ્લૂનો વાયરસ છેલ્લા કેટલાક

સમયથી યૂરોપમાં ફેલાયો છે. ફ્રાન્સ,
જર્મની, ઈટલી, નેધરલેન્ડ, ડેનમાર્કમાં
પણ બર્ડ ફ્લૂનો કેસ વધ્યા છે. ફ્રાન્સના
અધિકારીએ બર્ડ ફ્લૂના પ્રકોપની
વચ્ચે તમામ બહારના પોલ્ટ્રી ફાર્મના
જાનવરોને ઘરે રાખવાનો આદેશ
આપ્યો છે. સંક્રમિત અને પ્રવાસી
પક્ષીઓથી બચવા માટે ખેડૂતોને આ
શિયાળામાં જાળી લગાવવા અને
પોલ્ટ્રીને સીમિત કરવાનું કહેવાયું છે.
ફ્રાન્સના મંત્રાલયે કહ્યું કે ઈટાલીમાં 19
ઓક્ટોબરથી અત્યાર સુધીમાં કુલ 6
બર્ડ ફ્લૂના કેસ આવ્યા છે.

પ્યોંગયાંગ
તાનાશાહ કિમ જોંગના દેશ ઉત્તર
કોરિયામાં ભૂખમરાનુ સંકટ વધારે ઘેરુ
બની રહ્યુ છે અને એટલે સુધી કે લોકો
ખેતરોમાં જઈને પાક ચોરવા માંડ્યા છે.
આ પ્રકારની ચોરી અટકાવવા
માટે ઉત્તર કોરિયાની સરકારે હવે
ખેતરોમાં જો કોઈ ચોરી કરતુ હોય
તો ગોળી મારી દેવાનો આદેશ
આપ્યો છે.ખેતરોની સુરક્ષા માટે ઉત્તર
કોરિયાની સેનાના જવાનોને ડ્યુટી
સોંપવાની ફરજ પડી છે.
એક મીડિયા રિપોર્ટ પ્રમાણે ઉત્તર
કોરિયાની ઘણી જરુરિયાત ચીન પૂરી

કરતુ હોય છે પણ કોરોનાના કારણે
જાન્યુઆરી 2020થી ઉત્તર કોરિયાએ
સરહદો સીલ કરીને ચીન સાથે વેપાર
સ્થગિત કરી દીધો હતો.બોર્ડર હજી પણ
બંધ છે અને બીજી તરફ ઉત્તર કોરિયામાં
ક્લાઈમેટ ચેન્જના કારણે ખેતી પર
વ્યાપક અસર પડી છે.ગયા વર્ષે આવેલા
પૂરથી પણ ખેતીને ભારે નુકસાન થયુ
હતુ.આમ બંને બાજુથી માર પડવાના
કારણે દેશમાં ખાવા પીવાની વસ્તુઓની
તંગી ઉભી થઈ છે. હવે દેશમાં લોકો
ભૂખમરાથી મોતને ભેટી રહ્યા છે.
ખેતરોમાં જઈને ઉભા પાકની ચોરી
કરવા માટે મજબૂર બન્યા છે.

વોશિંગ્ટન
કોરોના વાઇરસની સામે નાગરિકોને
રક્ષણ પુરૂ પાડવા માટે ભારતમાં બે
રસી તૈયાર કરવામાં આવી છે. જેમાં
એક સ્વદેશી કો-વેક્સિન છે જેને
હૈદરાબાદની ભારત બાયોટેક કંપનીએ
બનાવી છે. જ્યારે બીજી રસી કોવિશીલ્ડ
છે જેને ઓક્સફોર્ડ-એસ્ટ્રાજેનિકા અને
ભારતની સીરમ ઇન્સ્ટીટ્યુટે સાથે
મળીને બનાવી છે. અત્યાર સુધી આ
બંને રસીને દુનિયાભરના 96 દેશે
માન્યતા આપી છે. ભારત બાયોટેકની
કોરોના વેક્સિન કોવેક્સિનને WHO

તરફથી ઈમરજન્સી યુઝ લિસ્ટ
(EUL)માં સામેલ કર્યા બાદ કેન્દ્રીય
સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાનું
નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું
કે WHOએ અત્યાર સુધીમાં 8 રસીને

EUL (ઇમરજન્સી યુઝ લિસ્ટ)માં
સમાવેશ કર્યો છે. આપણને ખુશી છે કે
તેમાથી બે રસી ભારતીય છે- કોવેક્સિન
અને કોવિશીલ્ડ. વિશ્વના 96 દેશોએ
આ બંને રસીને માન્યતા આપી છે.
દેશમાં અત્યાર સુધીમાં 109
કરોડથી વધુ કોરોના રસીના ડોઝ
આપવામાં આવ્યા છે. ‘હર ઘર દસ્તક’
હેઠળ આરોગ્ય કર્મચારીઓ રસીકરણ
અભિયાનને અંજામ આપવા માટે
તમામ ઘરોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે.
96 દેશોએ કોવેક્સિન અને કોવિશિલ્ડને
માન્યતા આપી છે.

પીડિતોમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત ટેન્કરમાંથી લીક થઇ રહેલા
ઓઇલને લૂંટવા માટે આવેલા લોકો પણ સામેલ છે.
ઉલ્લેખનીય છ કે આ અગાઉ પણ આફ્રિકાના દેશોેમાં ટેન્કર
દુર્ઘટનાઓમાં અનેક લોકોના મોત થયા છે. ઓઇલ લૂંટવા
માટે આવેલા લોકો વિસ્ફોટના શિકાર બની ગયા હતાં.

કાબુલ
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત
દોભાલના નેતૃત્વમાં દિલ્હીમાં યોજાયેલા
ક્ષેત્રીય સુરક્ષા ડાયલોગ પર ચીન
અને પાકિસ્તાન નજર રાખી રહ્યા છે.
અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનની સત્તા
બાદ ભારતની એક મોટી રણનીતિથી
પાકિસ્તાન અને ચીન બન્ને અલગ થલગ
પડી ગયા છે. ક્ષેત્રીય સુરક્ષા ડાયલોગમાં
અફઘાનિસ્તાનના સાત મહત્વના
પાડોશી દેશોનું ભારત આવવું તે દર્શાવે
છે કે ભારત અફઘાનિસ્તાન માટે અતી
મહત્વનું છે.
ક્ષેત્રીય સુરક્ષા ડાયલોગે એ શીખવી
દીધુ છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાની

સત્તામાં ભારતનો દ્રષ્ટીકોણ દુનિયાના
લોકતાંત્રીક દેશોને અનુકુળ છે. ભારતની
આ પહેલથી ચીન અને પાકિસ્તાનની
ભારે મજાક ઉડી છે. ભારત, રશિયા,
ઇરાન અને પાંચ સેન્ટ્રલ એશિયન
દેશોએ બુધવારે સંયુક્ત રીતે કહ્યું છે કે
વૈશ્વિક આતંકવાદ માટે અફઘાનિસ્તાનની
ધરતીનો ઉપયોગ ન થવો જોઇએ. આ
દેશોના ટોચના અધિકારીઓની બેઠકમાં
નિર્ણય લેવાયો છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં
એક લોકશાહી વાળી સરકાર રચાવી
જોઇએ.
પાકિસ્તાન અને ચીન
તાલિબાનને સમર્થન આપતા રહ્યા
છે જ્યારે રશિયાએ આ મામલે હવે
ભારતને સમર્થન આપ્યું છે.

નોર્થ કોરિયામાં ભૂખમરાનુ સંકટ કોવેક્સિન-કોવિશિલ્ડને 96 દેશોની માન્યતા
ખેતરોમાંથી પાકની થઈ રહેલી ચોરી ભારતમાં 109 કરોડથી વધુ ડોઝ અપાયા

સિએરા લિયોનમાં ઓઇલ ટેન્કરમાં વિસ્ફોટ અફઘાનિસ્તાનના પાડોશી દેશોનું
તાલિબાન
સામે
ભારતને
સમર્થ
ન
થતાં 115થી વધુનાં મૃત્યુ, 100 ઈજાગ્રસ્ત
ફ્રી ટાઉન

સિએરા લિયોનની રાજધાની ફ્રી ટાઉનમાં શુક્રવાર મોડી
રાતે બીજા વાહનથી ટક્કર પછી એક ઓઇલ ટેન્કરમાં
થયેલા વિસ્ફોટમાં લગભગ 115થી વધુ લોકોના મોત થયા
હતાં અને અન્ય ૧૦૦થી વધુ ઘાયલ થયા હતાં.
હોસ્પિટલના જણાવ્યા અનુસાર ઘાયલો પૈકી કેટલાકની
સ્થિતિ ગંભીર હોવાથી મૃત્યુઆંક હજુ પણ વધી શકે તેમ
છે. સાક્ષીઓના જણાવ્યા અનુસાર કેટલાક મૃતદેહો મૃતકોના
પરિવારજનો દફનાવવા માટે લઇ ગયા હતાં.
પૂર્વ ફ્રી ટાઉનમાં સડક પર બળી ગયેલ કારો અને મોટર
સાયકલો મળી આવી હતી. નાયબ આરોગ્ય પ્રધાન અમરા
જાંબેએ જણાવ્યું હતું કે વિભિન્ન હોસ્પિટલ અને ક્લિનકોમાં
૧૦૦થી વધુ ઘાયલો સારવાર લઇ રહ્યાં છે.

યુએસમાં ભારતીય મૂળના
સોફ્ટવેર એન્જિનિયરને
આજીવન કેદની સજા

લોસ-એંજલસ
૨૦૧૯ની સાલમાં અમેરિકામાં સતત એક સપ્તાહ
દરમ્યાન પોતાની પત્ની અને ત્રણ સંતાનોની હત્યા
કરવાનો ગુનો કબુલ કરનાર ભારતીય મૂળના સોફટવેર
એન્જિનિયર શંકર નાગપ્પા હંગડુ ને કોઇપણ જાતના
પેરોલ વિનાની આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી
હતી. આ હત્યાકેસની તપાસ કરનાર અધિકારીએ કહ્યું
હતું કે કેલિફોર્નિયામાં આવેલા તેના એપાર્ટમને ્ટમાં હંગડુ ે
એક સપ્તાહના સયગાળા દરમ્યાન તેની પત્ની અને ત્રણ
સંતાનોને મોતને ઘાટ એમ કહીને ઉતારી દીધા હતા કે તે
પરિવારના સભ્યોને આર્થિક રીતે કોઇ ટેકો કરી શકે તેમ
નથી એમ કેસીઆર ટીવીમાં બુધવારે પ્રસારિત થયેલા

પાક.માંથી પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધના 3.20
લાખ ભારતીય સૈનિકોનો રેકોર્ડ મળ્યા
ઈસ્લામાબાદ
બ્રિટિશ ઈતિહાસકારોએ પ્રથમ વિશ્વ
યુદ્ધમાં લડેલા 3.20 લાખ ભારતીય
સૈનિકોનો રેકોર્ડ લાહોરના એક
સંગ્રહાલયમાંથી શોધી કાઢ્યો છે. આ
સંશોધને પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધમાં ભારતીય
સૈનિકોના વ્યાપક યોગદાનને ફરી એક
વખત સાબિત કરી આપ્યું છે. તેમાં પંજાબ
અને તેની આસપાસના સૈનિકોના નામ
નોંધાયેલા છે. આ દસ્તાવેજો સંગ્રહાલયમાં
છેલ્લા 97 વર્ષથી કોઈની નજરે ચઢ્યા
વગર પડ્યા રહ્યા હતા. તેને ડિજિટાઈઝ
કરીને વેબસાઈટ પર અપલોડ કરવામાં

આવી રહ્યા છે. ભારતીય મૂળના કેટલાક
બ્રિટિશ પરિવારોએ રેકોર્ડમાં નોંધાયેલા
સૈનિકો અને તેમના પિતા, ગામ અને
રેજિમેન્ટના નામો દ્વારા પોતાના પૂર્વજોની
ઓળખ મેળવી છે. તે સૈનિકો આરબ
દેશો, પૂર્વીય આફ્રિકા, ગૈલીપોલી વગેરે
ખાતેના યુદ્ધોમાં સામેલ થયા હતા.
કેટલાય પરિવારોએ તેમની 100-100
વર્ષ જૂની તસવીરો અને તેમના દિલચસ્પ
કિસ્સાઓ પણ શેર કર્યા હતા. બ્રિટિશ
અને આયરિશ સૈનિકોના વંશજો આ જ
રીતે રેકોર્ડ દ્વારા પોતાના પૂર્વજોને શોધતા
આવ્યા છે.

યુરોપની કોર્ટે ગૂગલની 2.4
અબજ યુરોનો દંડ ભરવા
સામેની અપીલ ફગાવી

લંડન
યુરોપિયન યુનિયનની એક ઉચ્ચ કોર્ટે ૨.૪ અબજ
યુરો(૨.૮ અબજ ડોલર)નો દંડ ભરવા વિરુદ્ધ ગૂગલે
દાખલ કરેલી અપીલને ફગાવી દીધી છે. ગૂગલ પર
આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે તેણે જાહેરાતના નિયમોનો
ભંગ કર્યો છે. કંપની પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો
કે તેણે પોતાની એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમથી
વિરોધીઓને બ્લોક કર્યા હતાં. ૨૭ દેશોના સભ્ય
યુરોપિયન યુનિયને ૨૦૧૭માં જાહેરાતના નિયમોનો
ભંગ કરવા બદલ દંડ ફટકાર્યો હતો. યુરોપિયન યુનિયને
દંડ ભરવા સામે દાખલ કરેલી ગૂગલની અપીલ ફગાવી
દઇને દંડને યોગ્ય ઠેરવ્યો છે.
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તમારા ચહે રા મુજબ કરો ઘરે ણાંની પસંદગી

લાંબી ગરદનમાં ક�ૉલર સેટ અને લાંબી બુટ્ટી શ�ોભે છે . ટૂંકી ગરદન પર ગળામાં હાંસડી ટાઈપન�ો સેટ અને કાનમાં લટકતી બુટ્ટી અને
ટ�ૉપ્સ સારાં લાગશે આ�જકાલ ડિઝાઈનર કપડાંની સાથે ડિઝાઈનર જ્વેલરીન�ો ક્રે ઝ વધી રહ્યો છે . જ્વેલરી પસંદ કરતી વખતે તમે ક્યાં
કપડાંની સાથે એ� પહે રવાના છ�ો એ� જોવું જરૂરી છે , પરં તુ સાથે તમાર�ો ચહે ર�ો કે વ�ો છે એ� પણ અગત્યનું છે . દરે ક પ્રકારની જ્વેલરી
બધાને સૂટ નથી થતી. ડિઝાઈન જ્વેલરી ફે સ-કટ પ્રમાણે ન હ�ોય ત�ો દેખાવ બરાબર નથી લાગત�ો. તમારા દેખાવ ને ફે સ-કટ પ્રમાણે
જ્વેલરી પહે રી હશે ત�ો ચહે ર�ો ખીલી ઊઠશે. ચહે રાન�ો શ�ોપ કે વ�ો છે એ�ના પરથી તમને કે વી જ્વેલરી સૂટ થશે એ� નક્કી કરવું.

સાંકડો ચહેરો

આ પ્રકારના ફેસ પર ગળામાં
પાતળી ચેઈન અને મોટું પેન્ડન્ટ સારું
લાગશે. કાનમાં મોટા ટોપ્સવાળા
હૅન્ગિંગ્સ સારા લાગે છે.
સ્ત્રીઓ તેમની ચહેરાની જેટલી
કાળજી રાખે છે એટલી ગરદનની નથી
રાખતી હોતી. ગરદનને ખૂબસૂરત
બનાવવા તથા એના પરની કાળાશ દૂર
કરવા નિયમિત કાળજી રાખવી પડે
છે.
ગરદનને રોજ ક્લેન્ઝિંગ મિલ્કથી
સાફ કરો. ત્યાર બાદ નરિશિંગ ક્રીમથી
ગરદનનો મસાજ કરવો. એનાથી
ત્વચા નિખરશે.
ગરદનનો નો મસાજ બન્ને હાથે
ઉપરથી નીચેની તરફ કરવો એટલે કે
હડપચીથી શરૂ કરીને નીચેની તરફ
આવવું.
સામાન્ય રૂક્ષ ત્વચા હોય અને
પચીસી વટાવી ગયાં હો તો નિયમિત
ફેસિયલ કરાવવું. ચહેરા તેમ જ
ગરદન પર પણ ફેસિયલ કરવું.
ગરદનની ત્વચા ચહેરાની ત્વચા
કરતાં ઘેરી હોય તો ગરદનને તડકાથી
રક્ષણ આપવું. તડકામાં બહાર

લાંબો ચહેરો

જેમનો ચહેરો લાંબો હોય છે તેમના
ગાલ ચપટા હોય છે. જો ચહેરાનો
આકાર ઈંડા જેવો હોય અને ગળું લાંબુ
હોય તો ગળામાં એક ટૂંકો નાજુક હાર
અને એની સાથે બીજો લાંબો હાર વધુ
યોગ્ય લાગશે. લટકણિયાં પહેરવાનાં
ટાળવાં.

ચોરસ ચહેરો

આ પ્રકારના ચહેરા પર દરેક
પ્રકારના સેટ સૂટ થાય છે, પરંતુ
જ્વેલરીની ડિઝાઈનમાં સ્કવેર શેપ ન
હોય એની કાળજી રાખવી.
નીકળતી વખતે ગળે સ્કાર્ફ બાંધવો.
ગરદનની ત્વચાનો રંગ હળવો
કરવા ગરદન પર સ્ક્રબનો ઉપયોગ
કરવો. એને હળવે હાથે રગડીને
પાણીથી ધોઈ નાખવું. સ્ક્રબ બનાવવા
માટે બદામને થોડીવાર પાણીમાં
પલાળી રાખી એની છાલ ઉતારવી.
બરાબર સુકાઈ જાય એટલે એને
મિક્સરમાં વાટી એનો પાઉડર
બનાવવો અને બૉટલમાં ભરી દેવો.

રોજ સવારે બે નાના ચમચા બદામના
પાઉડરમાં થોડું દૂધ મિક્સ કરી પેસ્ટ
બનાવીને ગરદન પર લગાવવી. આ
એક ઉત્તમ સ્ક્રબ બનશે. સનબર્ન દૂર
કરવા ગરદનને ઠંડા દૂધથી ધોવી અને
થોડી વાર પછી દહીં લગાવી અડધો
કલાક રહેવા દેવાથી ફાયદો થશે.
તમારું પૉસ્ચર બરાબર રાખો. માથું
સીધું રાખો અને માથા પર બુક રાખીને
ચાલવાનો પ્રયાસ કરો. એનાથી

ગરદનની ત્વચા સખત રહેશે અને
ઢીલી લબળી પડેલી નહીં લાગે.

ગોળ ચહેરો

મોઢું ગોળાકાર હોય તો બહુ લાંબી
નહીં અને સાવ ટૂંકી નહીં એવી બટ્ટી
સારી લાગશે. ગળામાં હાંસડી જેવો
સેટ યોગ્ય લાગશે. જ્વેલરીની ડિઝાઈન
ગોળાકાર ન હોય એ ધ્યાનમાં રાખવું.

ભારે ચહેરો

આ પ્રકારના ચહેરા પર ગળામાં
લાંબો સેટ હોય અને મોટું પેન્ડન્ટ
હોય તો સારું લાગે છે. કાનમાં નાની
બુટ્ટી અને ટૂંકા હૅન્ગિંગ હોય એવી
જ્વેલરી સારી લાગશે. ભરાવદાર
ચહેરા પર નાજુક ચેઈન કે નાજુક
પેન્ડન્ટ પહેર્યું હશે તોય ન પહેર્યા
બરાબર લાગશે.
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