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પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

બાડમેરમાં બસ-ટ્રક વ�ે 
અક�ાત : 12 લાેકાે ભડથું
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ક�િલફોિનર્યા

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�.

ટ�સ્લાના એલન 
મસ્ક� �િપયા 8190 
કરોડના શેર વેચ્યા

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

ફ્રાન્સ, જમર્ની, ભારત અને ચીન સિહતના દ�શોમાં કોરોનાના સંક્રમણમાં ફરી ઉછાળો

ફ્રા�માં 24 કલાકમાં 11,883 કેસ ના�ધાયા, પાંચમી લહેર વધુ ખતરનાક સા�બત થવાની અાશંકા

��સમ� કોરોનાની પ�ચમી લહ� ર સાથે ફફડાટ
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�. 

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�. 

જમર્નીમાં ર�કોડર્બ્રેક ક�સ ઃ એક જ 
�દવસમાં 50,000થી વધુ દદ� મળ્યા

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. 
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મકાન ખરીદવા મોરગેજ-પ્રિ-એરિરુવલ માટે ધસારો
કાયમી નનવાસી બનવા જઈ રહેલા 4 લાખ પૈકી 2 લાખ લાેકાે મકાન ખરીદવાની વેતરણમાં, કાેરાેનાકાળમાં નબળા પડેલા વ્ાજદરમાં ફેરફાર સંભવ

ટોરોનટો
કેનેડામાં ઘર ખરીદનારાઓ નીચા મોરગેજ દરનો અંત આવે 

તે પહેલા મોરગેજ-રિીએરિરુવલ માટે ધસારો કરી રહ્ા છે એવરું 
અનરુમાન કેટલાક અર્થશાસ્ત્ીઓ લગાવી રહ્ા છે.

રરયલ એસ્ટેટ અને મોરગેજ સારે સંકળાયેલા લોકોના જણાવયા 
રિમાણે તેના ગ્ાહકો હાલ વયાજના જે નીચા દરો છે તેનો લાંબા 
ગાળા સરુધી લાભ કઈ રીતે લઇ શકાય તેની વેતરણમાં છે. કારણ 
કે, ટોરોનટોના હાઉપ્સંગ માકકેટમાં આજે તેજીનરું વાતાવરણ છે 
અને નીચી રકંમતે મકાન ખરીદવાનરું મરુશકેલ બનવાનરું છે. આજે 
વેચનારનરું બજાર છે અને પરરસસ્રપ્ત એવી છે કે, તમે ખરીદતી 
વખતે ભાગયે જ સોદાબાજી કરી શકો છો. કારણ કે, લગભગ 4 
લાખ લોકો તેને કાયમી પ્નવાસીનો દરજ્ો મળે તેની રાહ જોઈ 
રહ્ા છે અને તેમાંરી 2 લાખ લોકો મકાન ખરીદવાની યાદીમાં છે, 

એમ ટોરોનટો ખાતેના સ્ટ્ેટેપ્જક મોરગેજ સોલરુશનસ ઇનકોપપોરેટના 
મપ્લક એસટી જેક જણાવે છે.

તે કહે છે કે, ખરીદનારાઓ મકાનના ભાવોના આંકડા જોઈને 

પોતે નબળા પડી ગયા હોય તેવરું અનરુભવે છે અને તેરી પોતાની 
સસ્રપ્ત સરુધારવા માટે એડી ચોંટીનરું જોર લગાડી રહ્ા છે. સંભપ્વત 
મકાન ખરીદનારાઓ ગીરનારાઓ તરફરી જે હાલના દરે કામ રઇ 
રહ્ં છે તે ચાલરુ રહે અને મોરગેજ માટેનો દર કમરી કમ 130 
રદવસ સરુધી સ્રપ્ગત રાખવામાં આવે તેમ ઈચછે છે.

દરેક બેનકના મોરગેજના વયાજદર અલગ-અલગ હોય છે. પરંતરુ 
રેટહબ.સીએ દશા્થવે છે કે, દેશની ટોચની પાંચ બેંકો મોરગેજના 
વયાજદર ઓછામાં ઓછા 2.62% અને વધરુમાં વધરુ 2.94% 
દશા્થવે છે. ત્ણ વર્થ માટે મોરગેજના રફકસ દર 2.49-3.49% 
છે. જયારે 5 વર્થ માટે જરુદી-જરુદી બેંકોના દર 1.40%-1.75%ની 
વચ્ે છે. પરંતરુ બેનક ઓફ કેનેડાએ સંકેત આપયા છે કે, મહા-
રોગચાળાને કારણે જે પ્નયમનો હતા તે હળવા રવાને કારણે હવે 
વયાજના દર વધવાની શકયતા છે. 

ફાઇઝર બાયોટેકની રસીને કેનેડામાં 
કોપ્વડ બરુસ્ટર ડોઝ તરીકે માનયતા

ટોરોનટો સીટી કાઉનનસલ કાફે-ટુ 
યોજનાને કાયમી મંજૂરી આપશે 

ટોરોનટો
સીટી કાઉસનસલે કેફે-ટરુ અંતગ્થત 

રેસ્ટોરન્ટસ અને બારને ખરુલ્ા 
સ્રળોમાં ભોજનની વયવસ્રા આપવાની 
નવી યોજનાને કાયમી કરતી મંજૂરી 
આપી છે. ગયા વરષે પહેલી વખત આ 
કાય્થક્રમનો અમલ કરવામાં આવયો હતો. 
જેનો હેતરુ કોપ્વડ-19ના મહા-રોગચાળા 
દરપ્મયાન નરુકસાન ઉઠાવી રહેલા 
રેસ્ટોરન્ટસ અને બારને મદદ કરવા 
માટે ગ્ાહકોને ખરુલ્ી જગયાએ ભોજન 
આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવી 
હતી. આ યોજનામાં આજરુબાજરુના 
કાફે તરા સીઝનલ કેફેને પણ તક પરુરી 
પાડવામાં આવી છે. કમ્થચારીઓએ ગયા 

મપ્હને એવી ભલામણ કરી હતી કે, 
આઉટડૉર ડાયપ્નંગના કાય્થક્રમને કાયમી 
મંજૂરી આપવી જોઈએ. એ ભલામણ 
પર કાઉસનસલે સપ્ક્રય પ્વચારણા કરીને 
તેનો અમલ શરુ કયપો હતો. બરુધવારે 
ઠરાવ પસાર રયા બાદ મીરડયા સમક્ષ 
મેયર જહોન ટોરીએ જણાવયરું હતરું કે, 
કેફે-ટરુ કાય્થક્રમ 1200 રેસ્ટોરન્ટસ અને 
મરુખય શેરીઓના બાસ્થને પણ મદદ 
કરવા માટે ચાલરુ કરવામાં આવયો હતો. 
કોપ્વડના રોગચાળા દરપ્મયાન આ 
ક્ષેત્ને ભારે નરુકસાન રયરું હતરું અને તેરી 
હોટેલ અને રેસ્ટોરનટ ઉદ્ોગને આપ્ર્થક 
ટેકો આપવા માટે આ યોજના શરુ 
કરવામાં આવી હતી. 

ઓટ્ાવા
હેલર કેર કેનેડાએ ફાયઝર બાયોટેકને 

કોપ્વડ-19 માટે વેકસીન બનાવવાની 
મંજૂરી આપી દીધી છે. 18 વર્થરી 
ઉપરના લોકો માટે આ મંજૂરી આપવામાં 
આવી છે. જો કે, દેશભરમાં ભારે જોખમી 
આરોગય ધરાવતા લોકોને વેસકસનનો 
ત્ીજો ડોઝ આપી દેવામાં આવયો છે. 
આ ડોઝ એ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે 
છે કે, જેમને કોપ્વડ-19 વેસકસનના બે 
ડોઝ લીધા હોય, તેઓને કાયમી ધોરણે 

વાઇરસની સામે રક્ષણ આપવામાં મદદ 
મળી શકે. આ બરુસ્ટર ફાયઝર બાયોટેકરું 
પ્નયપ્મત ઉતપાદન છે અને 6 મપ્હનાના 
ગાળા બાદ તેની વેકસીન આપી શકાય 
છે. પહેલા બે ડોઝના સલિપ્નકલ ટ્ાયલના 
પરરણામો અગાઉની વેસકસનના બે 
ડોઝના પરરણામો જેવા જ હતા. હેલર 
કેનેડાની સમીક્ષામાં જાણવા મળયરું હતરું 
કે, આ બરુસ્ટર ડોઝ કાયમી સલામતી, 
ક્ષમતા અને ગરુણવતાની જરૂરરયાતને 
સંતોરે છે. જરુદા-જરુદા રાજયોએ બરુસ્ટર 

ડોઝ માટે પોટ-પોતાની રીતે અલગ 
વયવસ્રા કરી છે. ફાયઝર બાયોટેકની 
વેકસીન લાંબા ગાળા સરુધી વધરુ જોખમી 
બીમારી ધરાવતા લોકોને રક્ષણ આપતી 
હોવારી તેનો ઉપયોગ દેશના અનેક 
ભાગોમાં કરવામાં આવે છે. મોટાભાગના 
બરુસ્ટર ડોઝ જોખમી બીમારી અને વૃદ્ોની 
ક્ષમતા વધારવા માટે આપવામાં આવે 
છે. કેટલાક રાજયોએ પોતાના પ્વસ્તારણાં 
બધા જ લોકોને બરુસ્ટર ડોઝ આપવાનરું 
અપ્ભયાન શરુ કયરુું છે.

જુદા-જુદા રાજાેએે બુસ્ટર ડાેઝ માટે પાેટ-પાેતાની રીતે એલગ વ્વસ્ા કરી

ઓનટટેરરયોમાં જોખમી સ્થળો પર્થી 
હવે નનયંત્રણો ઉઠાવી લેવા નહલચાલ

ટોરોનટોમાં યુવતીઓ પર બળાતકાર કેસમાં 
70 વર્ષીય વૃદ્ધ આરોપીની અાખરટે ધરપકડ 

ક્ષમતાની મયાયાદા એને ફફનઝકલ 
ફડસ્ટર્ન્સિંગનાે એમલ થાેડા સમય 
સુધી નાઈટ ક્લબાેમાં ચાલુ રખાશે

ટોરોનટો 
ઓનટેરરયોમાં રાજયની જાહેર આરોગય સેવા 

તરફરી જણાવવામાં આવયરું છે કે, ઓનટેરરયો 
ભારે જોખમવાળા સ્રાનો પર ક્ષમતા સબંધી જે 
પ્નયમો લાદવામાં આવયા હતા તે ઉઠાવી લેવા 
માંગે છે અને તેના માટેની ચેતવણીઓ બહાર 
પાડવામાં આવી હતી તે પણ દૂર કરવામાં આવશે. 

ક્ષમતાની મયા્થદા અને રફપ્ઝકલ રડસ્ટસનસુંગનો 
અમલ રોડા સમય સરુધી નાઈટ લિબોમાં ચાલરુ 
રાખવામાં આવશે. આવા લિબોમાં ડાસનસંગ માટે 
પૂરતી જગયા હોવા છતાં પણ આ પ્નયમો ચાલરુ 
રહેશે. દાખલા તરીકે લગ્ોનરું રરસેપશન અરવા 
સ્ટ્ીપ લિ્લબ તરા બીજા આવા સ્રળોએ આવનારા 

લોકોએ વેસકસનેશનના પરુરાવાઓ રજરુ કરવા પડશે. 
મયા્થદા સંબંધી પ્નયમો 15મી નવેમબર સરુધી ઉઠાવી 
લેવામાં આવશે અને રાજયના સત્ાવાળાઓ 28 
રદવસ સરુધી આ સ્રળોએ આ પ્નયમોનો અમલ 
કેટલી ચોકસાઈરી રાય છે. તેની તપાસ રશે. 
જયારે ઓનટેરરયોમાં સલામતી અને ચેતવણી 
માટેના પ્નયમોમાં સરુધારો રઇ રહ્ા છે અને આવા 
સ્રળો ફરીરી ખરુલ્ી રહ્ા છે તયારે આ સ્રળો 
પર પ્નયમોનરું પાલન કરી રીતે રઇ રહ્ં છે તેના 
પર ધયાન અપાઈ રહ્ં છે. કારણ કે પ્શયાળાની 
રજાઓમાં વધરુમાં વધરુ લોકો લિબો અને અનય 
આવા સ્રળોએ વધરુ રિમાણમાં ભેગા રવા લાગશે. 

આરોગય પ્વભાગના ચીફ મેરડકલ ઓરફસર 
ડો. રકરેન મરુરે જણાવયરું હતરું કે, હવામાન રદવસે 
રદવસે ઠંડરુ રતરું જાય છે, તયારે ઇનફેકશનના 
દરમાં પણ વધ-ઘટ રતી રહેશે અને આગામી 
મપ્હનાઓમાં તેનરું રિમાણ વધશે.

1994 એને 1996ની વચ્ે 
બાળકાે સાથે મમત્રતા કરી 
એારાેપી બળાત્ાર કરતાે હતાે

ટોરોનટો
ઓનટેરરયો ખાતે રહેતા ઓસાવા નામની એક 

વયપ્તિ 1990માં ડઝનબંધ બળાતકારના આરોપોનો 
સામનો કરી રહી છે. પોલીસે જણાવયરું હતરું કે, 
આ શકમંદ વયપ્તિએ 1994 અને 1996ની વચ્ે 

બાળકો સારે પ્મત્તા કરી બળાતકાર કરતો હતો. 
ટોરોનટોના સ્કારબોરો પ્વસ્તારમાં આ 

આરોપીએ 9 અને 14 વર્થની છોકરીઓ પર 
બળાતકાર કયપો હતો. આ શકમંદ હાલમાં 70 
વર્થનો રયો છે અને તેના પર જાતીય સતામણીના 
6 કાઉનટ, બળાતકાર કરવાના રિયત્ન બદલ 5 
કાઉનટ અને જાતીય પ્વકૃપ્ત બદલ 2 કાઉનટના 
ગરુના નોંધવામાં આવયા છે. પોલીસે તેને 
ઓકટોબરના અંતમાં પહેલી વખત અદાલત 
સમક્ષ રજરુ કયપો હતો.
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ટોરોનટો 
મકાનોની કકંમતમાં વધારો અને 

વેચાણની સંખ્ામાં છેલ્ા એક વર્ષ 
દરમમ્ાન આવેલા ઉછાળાને ધ્ાનમાં 
રાખતા ઓન્ોકર્ો સસતા મકાન મા્ે એક 
્ાસક ફોસ્ષ રચવાના સૂચન પર મવચારણા 
કરી રહ્ં છે.

સરકારે તાજેતરમાં આમ્્ષક મંદી 
2020-2021નો એક અહેવાલ રજુ ક્યો 
છે. તેમાં આંકડા અને ઉદાહરણો સા્ે 
રાજ્ોના હાઉમસંગ માકકે્ને કેવી અસર 
્ઇ છે તે સમજાવવામાં આવ્ું છે. ઉપરાંત 
વેંચાણ અને કકંમત બંનેમાં જે વધારો ્્ો 
છે તે સમજાવવાનો પ્ર્ત્ન કરવામાં આવ્ો 
છે. ગત વર્ષ દરમમ્ાન ઓન્ોકર્ોની 
સરકારને 3.7 મબમલ્ન ડોલરની આવક 
જમીન તબકદલીના કરવેરામાં્ી જ ્ઇ 

હતી. તે્ી એવી ધારણા રાખવામાં આવે 
છે કે, આગામી વર્ષમાં રોકે્ગામી ગમત્ી 
આ આવક વધીને 5 મબમલ્ન ડોલર પર 
પહોંચશે. ઓન્ોકર્ો મા્ે 2021-22ના 
પ્ર્મ મરિમામસક ગાળા દરમમ્ાન જે 

અનુમાન જાહેર કરવામાં આવ્ું હતું તેના 
કરતા 759 મબમલ્ન ડોલરની વધુ આવક 
્ઇ છે. મ્ુમનમસપલ એનડ હાઉમસંગ 
એફેસ્ષ મમમનસ્રના પ્રવક્ા સ્ીવ ક્ાકકે 
જણાવ્ું હતું કે, સરકાર પોતે જ હાઉમસંગ 

સપલાઈ એકશન પલાન તૈ્ાર કરવાની 
આશા રાખે છે. અમે જાણીએ છે કે, આ 
બાબતે હજુ ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે 
અને તે્ી જ અમે હાઉમસંગ એફોડડેબીલી્ી 
્ાસક ફોસ્ષની રચના કરી રહ્ા છે. એમ 
કડરેક્ર ઓફ કમ્ુમનકેશન ઝો નોવેલસે 
જણાવ્ું હતું.

આ ્ાસક ફોસ્ષ રચવાનો હેતુ મકાનોનો 
પુરવઠો વધારવામાં મદદ કરવી અને 
સસતા મકાનો કઈ રીતે બનાવી શકા્ 
તેના પર ધ્ાન આપવાનો છે. હાલની 
્ોજનામાં પ્રોગ્ેમસવ કનઝવડેક્વની સરકાર 
નવા મકાનોમાં વધુ મૂડી રોકાણ કરે છે. 
તેમણે નોંધ લીધી છે કે, હાલના સમ્માં 
ગ્ા વર્ષ કરતા મકાનની કકંમતમાં 
16%નો વધારો ્્ો છે. જ્ારે મકાન 
ભાડામાં 14%નો વધારો ્્ો છે.

ઓનટટેરરયો 
્ોરોન્ોના BAPS શ્ી 

સવામમનારા્ણ મંકદર, 61 ક્ેરમવલે 
ડ્ાઇમવન ખાતે 4-7 નવેમબર દરમમ્ાન 
કદવાળીની ઉજવણી ્ઈ હતી. 
BAPS સવામમનારા્ણ મંકદર ખાતે 
કદવાળીની ઘણી પરંપરાઓ મુજબ 
પૂજા અને ધામમ્ષક મવમધ ્ઈ હતી. 
મંકદરમાં સુંદર રંગોળીઓ બનાવવામાં 
આવી હતી. અન્નકુ્, મીઠાઈઓ અને 
ખોરાકનો શણગારાતમક ભગવાનને 
અપ્ષણ કરા્ો હતો.

મુલાકાતીઓ શારીકરક અંતર જાળવી 
શકે તે મા્ે તહેવારોના કા્્ષક્રમોનું 
ઘણા કદવસો સુધી આ્ોજન ્્ુ હતુ. 
દરેકની સલામતી મા્ે, મુલાકાતીઓએ 
પૂવ્ષ નોંધણી કરાવવી અને માસક 
પહેરવાની જરૂર હતી. વધુમાં 

ઉજવણીનું જીવંત પ્રસારણ કરવામાં 
આવ્ું હતું. આ તકે સરકારમાં્ી મવશેર 

મહેમાનો ઉજવણીમાં સામેલ ્્ા 
હતા, જેમાં અમનતા આનંદ (સાંસદ, 

રાષ્ટી્ સંરક્ષણ મંરિી), અહેમદ હુસેન 
(એમપી, હાઉમસંગ અને મવમવધતા 

અને સમાવેશ મંરિી), એકરન ઓ’્ૂલ 
(એમપી, કેનેડાના કનઝવડેક્વ પા્ટીના 
નેતા, મવરોધ પક્ષના નેતા),

ડગ ફોડ્ષ (ઑન્ાકર્ોના પ્રીમમ્ર) 
ત્ા પૂજા જોન ્ોરી (્ોરોન્ોના 
મે્ર), પેમરિક બ્ાઉન (બ્ેમપ્નના 
મે્ર), અપૂવ્ષ શ્ીવાસતવ (ભારતના 
કોનસલ જનરલ, ્ોરોન્ો) હાજર રહ્ા 
હતા. 

પ્રીમમ્ર ડગ ફોડડે કહ્ં, “અહીં સુંદર 
BAPS મંકદરમાં આવવું ખૂબ જ 
આનંદની વાત છે. તમે જાણો છો કે આ 
એક અદ્ભુત સમુદા્ છે. હું પકરવારનો 
એક ભાગ અનુભવું છું. કારણ કે તેઓ 
અમારા પકરવારનો ભાગ છે. 

આ પ્રકાશની ઉજવણી છે અને 
અંધકાર પર પ્રકાશ અને અમનષ્ટ પર 
સારા તતવોનું ઔમચત્ દશા્ષવે છે.

્ોરોન્ો BAPS મંકદરે કદવાળીની પરંપરાગત ઉજવણી
મંરિરમાં સુંિર રગોળીઓ બનાવાઈ, ભગવાનને અન્નકુટ ધરાવાયો, 3 રિવસ સુધી ચાલેલા કાય્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ કરાયું

સસતા મકાનના વેેચાણ મા્ે ઓન્ોકર્ો 
મવસતારમાં ્ાસક ફોસ્ષ રચવા મવચારણા

કેનેડાના બ્રિટીશ કોલંબ્બયા બ્સટીમાં 
ક્ાઇમેટ ચેન્જનો પ્રથમ િિદી મળયો

ટોરોનટો 
જેઓ ગલોબલ વોમમિંગમાં માનતા 

ન્ી તેમના મા્ે મચંતાજનક સમાચાર 
છે. કારણ કે કેનેડાના મબ્ક્શ કોલંમબ્ા 
પ્રાંતના એક ડૉક્રે કેનેડાની એક 70 
વરટી્ મમહલા ‘ક્ાઇમે્ ચેનજ’્ી પીકડત 
હોવાનું મનદાન ક્ુિં છે. 

કેનેડામાં ક્ાઇમે્ ચેનજની પ્ર્મ 
દદટી મળી આવી છે. 70 વરટી્ મમહલા 
ક્ાઇમે્ ચેનજ્ી પીકડત પ્ર્મ દદટી 
હોવાનું માનવામાં આવે છે. ઉનાળામાં 
મમહલાને શ્ાસ લેવામાં તકલીફ ્ઇ હતી 

અને તે હી્ સરિોકનો ભોગ બની હતી. 
એવું પહેલી વાર બન્ું છે કે, ડૉક્રોએ 
આ દદટીની મનદાન મવગતોમાં ક્ાઇમે્ 
ચેનજ શબદનો ઉપ્ોગ કરવો પડ્ો છે. 

જૂન્ી, સેંકડો લોકો ગરમીના મોજામાં 
મૃત્ુ પામ્ા છે. જૂન મમહનાની ગરમીએ 
કેનેકડ્ન ગરમીના રેકોડ્ષ તોડી નાખ્ા 
હતા. મબ્ક્શ કોલમમબ્ામાં મલ્નમાં 
જૂન 29ના રોજ 49.6 કડગ્ી સેમલસ્સનું 
સવ્ષકાલીન ઉચ્ચ તાપમાન નોંધા્ું હતું. 
જ્ારે જૂન મમહનામાં જ કેનેડામાં 500 
લોકોના મૃત્ુ ગરમીને કારણે ્્ા હતા.

ગત વર્ષ કરતા મકાનની કકંમતમાં 16%નાે વધારાે થયાે, ભાડા પણ 14 ટકા વધ્ા

જમીન તબકિલીના 
કરવેરામાંથી મળતી આાવક 
પાંચ બબલલયન ડાેલર સુધી 

પહાંચવાની સંભાવના

ઉનાળામાં 
મકહલાને શ્ાસ 
લેવામાં તકલીફ 
થઇ હતી આને 
તે હીટ સ્ાેકનાે 
ભાેગ બની હતી

આગ્ી ઓન્ેકર્ોના જંગલમાં નુકસાન, 
મૂળ મનવાસીઓને ઉત્તર-પમચિમ તરફ ખસેડા્ા 

આગાઉ 1995માં 80000 હેક્ટર જમીનમાં ઉભેલી વન્ય સંપિા સળગી ગઈ હતી

બ્સટી ટોરોનટો નવી લાઈન માટટે 
ડ્ાઈવરને લાઇસનસ નબ્િ આપે
કાઉન્સિલની મેનેજમેન્ટની 
બેઠકમાં આા બાબતનાે 
ઠરાવ 20 વવરુદ્ધ 3 મતે 
પસાર કરાયાે

ઓનટટેરરયો 

્ોરોન્ો સી્ી કાઉમનસલ તેના 
કમ્ષચારીઓને નવા રાઈડ હેમલનગ 
ડ્ાઈવરને લાઇસનસ આપવા બંધ કરવાનું 
જણાવશે. જ્ાં સુધી ડ્ાઈવર મા્ેનો 
તાલીમ કા્્ષક્રમ અમલમાં ના આવે 
અને સલામત સેવાનો બંદોબસત ના 
કરવામાં આવે ત્ાં સુધી નવા લાઇસનસ 
આપવામાં નમહ આવે.

બુધવારે કાઉમનસલની મેનેજમેન્ની 
બેઠકમાં આ બાબતનો ઠરાવ 20 
મવરુદ્ધ 3 મતે પસાર કરવામાં આવ્ો 
હતો. મ્ુમનમસપલ લાઇસમનસંગ એનડ 
સ્ાનડડ્ષના એકઝીક્ુ્ીવ કડરેક્ર કાલ્્ષન 
ગ્ાન્ે કહ્ં હતું કે, પકરવહન કંપનીઓના 

ડ્ાઈવરોને કામચલાઉ રીતે લાઇસનસ 
આપવાનું બંધ કરવું જોઈએ. લાઇસનસ 
આપવાની શરૂઆત ડ્ાઈવરોને માન્તા 
આપતા કા્્ષક્રમમાં ડ્ાઈવરો ઉતીણ્ષ ્ા્ 
ત્ારબાદ આપવામાં આવશે. અરજદાર 
ડ્ાઈવરોએ આ રિેમનંગ કોસ્ષ પૂરો ક્યો છે 
તેવું પ્રમાણપરિ પણ રજુ કરવું પડશે.

આ ઠરાવને ્ેકો આપનાર મે્ર 
જહોન ્ેરી અને કાઉનસેલર મક્રમસ્ન 
વોનગ ્ેમે કહ્ં હતું કે, આ મુદ્ો લોકોની 
સલામતીનો છે. તે્ી તેને વધુ મહતવ 
આપવું જોઈએ. ્ોરીએ જણાવ્ું હતું 
કે, અમારા અમધકારીઓ સમહત કોઈ 
પણ આ ઠરાવને મવલંબમાં મુકવાનો 
પ્ર્ત્ન કરી શકશે નમહ. ગઈ કાલે જ મેં 
કહ્ં હતું કે, કમ્ષચારીઓએ રોગચાળા 
દરમમ્ાન નોંધપારિ ફરજો મનભાવી છે. 
પરંતુ છેલ્ા અઢી વર્ષ સુધી તાલીમના 
કા્્ષક્રમનો અમલ ્ઇ શક્ો નહોતો 
અને આજે પણ તેમાં મવલંબ ્ઇ રહ્ો 
છે, તે સવીકારી શકા્ તેમ ન્ી. 

ઓનટટેરરયો
જંગલોમાં લાગેલી આગને પકરણામે 

ઓન્ેકર્ોના મૂળ મનવાસીઓને ઉત્તર-
પમચિમમાં ખસેડવાની ફરજ પડી છે. 
2021ના આ ઉનાળામાં આગને કારણે 
જમીનને ્્ેલા નુકસાને નવો ઇમતહાસ 
સજ્યો છે અને 26 વર્ષ પહેલા ્્ેલા 
નુકસાનના આંકડા વ્ાવી દીધા છે.

ઓન્ેકર્ોના એમવએશન, ફોરેસ્, 
ફા્ર એનડ ઇમજ્ષનસી સમવ્ષસીસ તરફ્ી 
જાહેર કરવામાં આવેલી મામહતી મુજબ 
જંગલમાં લાગેલી ભ્કંર આગને 
પકરણામે 2021માં 3000્ી વધુ લોકોને 
કામચલાઉ રીતે અન્ સ્ળોએ ખસેડવા 
પડ્ા હતા. ખાસ કરીને આ સીઝનમાં 
મૂળ વતનીઓને રાજ્ના ઉતર-પમચિમ 
મવસતારમાં ખસેડવામાં આવ્ા હતા.

ઓન્ેકર્ોના જંગલમાં આગ 

લાગવાને કારણે 7,93,000 હેક્ર્ી 
વધુ જમીનને નુકસાન ્્ું હતું. જે એક 
આખા ગ્ે્ર ્ોરોન્ો મવસતારને સમકક્ષ 
્વા જા્ છે અને આ અગાઉ 1995માં 
જંગલી આગમાં 80000 હેક્ર જમીનમાં 
ઉભેલી વન્ સંપદા સળગી ગઈ હતી. 
2021ની શરૂઆતમાં લાગેલી આગમાં 
13000 હેક્ર જમીન બળી ગઈ હતી 
એમ ઓક્ોબર મમહનામાં એ.એફ.
એફ.એ.એસ. તરફ્ી જણાવવામાં આવ્ું 
હતું. છેલ્ા એક દા્કામાં આ રાજ્ના 
જંગલમાં લાગેલી બે આગમાં જમીનને 
નોંધપારિ નુકસાન ્્ું હતું. કેનોરા-
51 નામની આગમાં 2,00,000 હેક્ર 
જમીનમાં નુકસાન ્્ું હતું અને ત્ારપછી 
જંગલી આગમાં જમીનને નુકસાન ્વાનું 
પ્રમાણ વધતું જ રહ્ં છે. 

રાજ્ના ફા્ર ઈનફોમડેશન  ઓકફસર 

મક્રસ મચ્ષન્ે કહ્ં હતું કે, આ મવસતારના 
પમચિમ મવભાગમાં મેમન્ોબાની સરહદ 
પર નજીક-નજીકમાં જ હવામાન મ્કો 
સ્ાપવામાં આવ્ા છે અને આ મ્કો 
દ્ારા આપવામાં આવેલા આંકડાઓ મુજબ 
મેં, જૂન અને જુલાઈ મમહનામાં 270 અને 
300 મી.મી. વરસાદ પડ્ો હતો. પરંતુ 
2021ના આ રિણ મમહનાઓમાં હવામાન 
મ્કો દ્ારા જણાવ્ા મુજબ મેમન્ોબા 
ખાતે અપેક્ષા કરતા અડધો વરસાદ પડ્ો 
છે. કે્લીક જગ્ાએ તો 100 મી.મી. 
કરતા પણ ઓછો વરસાદ પડ્ો છે 
તેના પકરણામે દુકાળ જેવી પકરમસ્મત 
સજા્ષઈ છે. જંગલમાં આગ લાગવાના 
બનાવો વધવાની સંભાવના પણ સજા્ષઈ 
છે. ઓછામાં પૂરું ભારે પવનો ફુંકાતા 
જંગલમાં આગ ફેલાવવાની શક્તા પણ 
લાગી રહી છે.
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ગુજરાતમાં ડ્રગ્સનું દૂષણ ફેલાઈ રહ્ં 
હોવાની વાતો વચ્ચે બુધવારનો દદવ્સ 

ડ્રગ્સના ્સમાચારોથી છવાયચેલો રહ્ો. એક્સાથચે 
ચાર-ચાર ઠેકાણચેથી 
મોટા પ્રમાણમાં 
ડ્રગ્સ પકડાતાં 
આખા ગુજરાતમાં 
ખળભળાટ 
મચયો. ગુજરાતમાં 
ડ્રગ્સ પકડાવાની 
પહેલી ઘટનામાં 
અમદાવાદના ગ્ામય 
વવસતારમાંથી પોલી્સચે 
મચેથાફેટેમાઇન ડ્રગ્સ 

્સાથચે બચે આરોપીનચે ઝડપી લીધા. ્સરખચેજ 
્સાણંદ હાઇવચે પા્સચે આ બંનચે ડ્રગ પચેડલર 
ડ્રગ્સની દડવલવરી કરવા આવચેલા, પણ એ 
પહેલાં જ ઝડપાઈ ગયા.  અમદાવાદના 
જુહાપુરાના મોહમમદ એજાઝ અનચે શાહનવાઝ 
ગાગી પા્સચેથી પોલી્સનચે લગભગ પોણા બચે 
લાખની દકંમતનું ્સાડા ્સત્તર ગ્ામ ડ્રગ્સ જ 
મળયું છે પણ આ ઘટના ગંભીર છે. કેમ 
કે, આ ડ્રગ્સ ડ્રગ્સના બંધાણીઓનચે અપાવાનું 
હતું. તચેનો મતલબ એ થાય કે, એક મજબૂત 
ડ્રગ્સ નચેટવક્ક કામ કરે છે. બીજી ઘટનામાં 
્સુરતમાંથી ્સુરત પુણા વનયોલ ચચેક પોસટ 
પા્સચેથી ્સાડા છ લાખનું એમડી ડ્રગ્સ 
ઝડપાયું. રાજસથાનથી ડ્રગ્સ લઈનચે આવતા 
પચેડલરનચે ઝડપીનચે પોલી્સચે તચેની પા્સચેથી ડ્રગ્સ 
કબજચે કયુું છે. 

આ ઘટનાથી એટલુ સપષ્ટ છે કે, 
અમદાવાદની જચેમ ્સુરતમાં પણ ્સુવયવસસથત 
રીતચે ડ્રગ્સ નચેટવક્ક અસસતતવમાં છે. આ ્સાથચે 
જ છેક રાજસથાનથી પચેડલર ડ્રગ્સ લઈનચે ્સુરત 
્સુધી આવયો, તચેનો અથ્થ એ થાય કે, ્સુરતમાં 
ડ્રગ્સ લચેનારાઓ છે અનચે આ માલ ખપી 
જાય છે. અમદાવાદ અનચે ્સુરત કરતાં મોટી 
ઘટના ્સૌરાષ્ટ્રમાં બની છે. જયાં એક્સામટું 
૬૬ દકલો ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. ્સૌરાષ્ટ્રમાં 
આવચેલા દેવભૂવમ દ્ારકા વજલ્ાના ખંભાવળયા 
નજીકથી ઝડપાયચેલા આ ૬૬ દકલો ડ્રગ્સની 
દકંમત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં લગભગ 
રૂવપયા ૩૫૦ કરોડની આ્સપા્સ થાય છે. આ 
ડ્રગ્સ વાડીનાર અનચે ્સલાયા એમ બચે સથળેથી 
ઝડપાયું છે. 

પોલી્સનચે વાડીનારમાં ડ્રગ્સ ઉતયુું હોવાની 
ખબર પડતાં દરોડો પાડ્ો, તચેમાં પહેલાં ૪૮ 
દકલો ડ્રગ્સ ઝડપાયુ હતુ. આ ડ્રગ્સનો જથથો 
જચેની પા્સચેથી મળયો તચેની પૂછપરછ કરાતાં તચેણચે 
્સલાયા ્સુધી ડ્રગ્સ કૌભાંડના છેડા હોવાની 
કબૂલાત કરી. જચે પછી પોલી્સ તરત ્સલાયા 
પહોંચી તો તયાંથી બીજું ૧૮ દકલો ડ્રગ્સ મળી 
આવયું. આમ બંનચે ઠેકાણચે મળીનચે પોલી્સનચે કુલ 
૬૬ દકલો ડ્રગ્સ મળયું છે. ગુજરાતમાં એક જ 
દદવ્સમાં ચાર ઠેકાણચેથી ડ્રગ્સ મળે એ વાત 
આંચકો આપનારી છે. ગુજરાતમાં ડ્રગ્સનું 
દૂષણ કઈ હદે પગપચે્સારો કરી રહ્ં છે તચેનો 
આ પુરાવો છે. આ ચાર ઘટના પછી ્સફાળી 
જાગચેલી ગુજરાત ્સરકારે પત્રકાર પદરષદ 
કરવી પડી. ગુજરાતના રાજયકક્ાના ગૃહ 
મંત્રી હષ્થ ્સંઘવીએ આ પત્રકાર પદરષદમાં 
પોલી્સની પીઠ થાબડી અનચે પોલી્સચે જોરદાર 
કામગીરી કરી તચેનાં ગાણાં ગાયાં. 

ગુજરાતના રાજયકક્ાના ગૃહ મંત્રી હષ્થ 
્સંઘવીએ જ આપચેલી માવહતી પ્રમાણચે દ્ારકા-
્સલાયામાં એક ્સાથચે ૬૬ દકલો ડ્રગ્સ પકડાયું 
એ દેશના ઈવતહા્સમાં ્સૌથી મોટો પદા્થફાશ 
છે. ્સત્તાવાર માવહતી પ્રમાણચે ગુજરાતમાં 
છેલ્ા ૫૫ દદવ્સમાં ૨૪૫ કરોડથી વધુની 
રકમનો ૫૭૫૬ દકલો ડ્રગ્સનો જથથો ઝડપાયો 
છે. ઉપરાંત ૯૦થી વધુ આરોપીનચે પોલી્સચે 
જચેલભચેગા કરી દીધા છે. છેલ્ાં બચે મવહનાથી 

રાજય ્સરકાર અનચે પોલી્સ વવભાગ દ્ારા 
ડ્રગ્સના ૫૮ કે્સ કરાયા છે. હજુ ડ્રગ્સ 
પચેડલરનચે પકડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.

ગુજરાતમાં છેલ્ા બચે મવહનામાં દરરોજ 
ડ્રગ્સનો એક નવો કે્સ નોંધાયો છે અનચે બચે 
પચેડલર જચેલની હવા ખાતા થઈ ગયા છે. 
્સંઘવીએ પોતચે ૫૭૫૬ દકલો ડ્રગ્સ પકડાયાનું 
કબૂલયું છે તચેનો અથ્થ એ થાય કે, ગુજરાતમાંથી 
છેલ્ા બચે મવહનામાં દરરોજ ૧૦૦ દકલો 
કરતાં વધારે ડ્રગ્સ પકડાયું છે. જચે ડ્રગ્સ 
પકડાયું તચેની દકંમત ૨૪૫ કરોડ રૂવપયા છે 
એ જોતાં રોજનું ્સરેરાશ ્સાડા ચાર કરોડ 
રૂવપયાનું ડ્રગ્સ પકડાયું કહેવાય. ્સંઘવીએ પોતચે 
ગુજરાતમાં ્સતત ડ્રગ્સ પકડાયું છે એ વાતનચે 
અવત ગંભીર ગણાવી છે. પણ કમન્સીબચે 
આપણચે તયાં આ દૂષણ ગંભીરતાથી નથી 
લચેવાયું. આ વાસતવવકતા છે અનચે તચેનો ્સૌથી 
મોટુ ઉદાહરણ મુંદ્ા ડ્રગ્સકાંડ છે. લગભગ 
બચે મવહના પહેલાં એટલચે કે ૧૩ ્સપટેમબરે 
ગુજરાતના મુંદ્ા પોટ્થ પરથી હેરોઈનનાં બચે 
કનટેનર પકડાયાં હતાં. લગભગ ત્રણ હજાર 
દકલો જચેટલા આ ડ્રગ્સની દકંમત આંતરરાષ્ટ્રીય 
બજારમાં ૨૧ હજાર કરોડ રૂવપયા હોવાનું 
કહેવાતું હતું. મુંદ્ા પોટ્થ અતયારે જચેમના 
નામના વ્સક્ા પડચે છે એ અદાણી જૂથ દ્ારા 
કચછમાં વવક્સાવાયચેલું ખાનગી બંદર છે. આ 
ખાનગી બંદર પર અફઘાવનસતાનના કંદહારથી 
ડ્રગ્સ લવાયુ હતુ. અફઘાવનસતાનની હ્સન 
હુ્સચેન વલવમટેડ દ્ારા ભારતમાં મોકલાવાયચેલું 
આ ડ્રગ્સ આંધ્ર પ્રદેશના વવજયવાડાની આવશ 
ટ્ચેદડંગ કંપનીએ મંગાવચેલું. વવજયવાડાની 
કંપનીએ ટેલકમ સટોનની આયાતના નામચે આ 
ડ્રગ્સ ભારતમાં ઘૂ્સાડચેલું.  આવશ ટ્ચેદડંગ કંપની 
મચવરમ ્સુધાકરણ અનચે તચેની પત્ી દુગા્થ 
વૈશાલીની માવલકીની છે. આ કનટેનર આવયાં 
તયારે ડીઆરઆઈ, કસટમ દડપાટ્થમચેનટ તચેમજ 
બીજી એજન્સીઓનચે શક પડતાં તપા્સ થઈ 
તો તચેમાંથી ડ્રગ્સનો મોટો જથથો મળી આવયો 
હતો. ભારતના ઈવતહા્સમાં એજન્સીઓએ 
પકડચેલો આ ડ્રગ્સનો ્સૌથી મોટો જથથો છે. 
ડ્રગ્સની દકંમત અબજો રૂવપયામાં છે તચેના 
પરથી જ આ કૌભાંડ કેટલું મોટું છે તચેની 
ખબર પડચે. ભારતના ઈવતહા્સના ્સૌથી મોટો 
ડ્રગ્સનો જથથો પકડાયો પછી તચેની તપા્સ 
જોરશોરથી થવી જોઈતી હતી. પણ કમન્સીબચે 
એવું ના થયું. અફઘાવનસતાનથી આવતા ડ્રગ્સનું 
મોટાભાગચે આતંકવાદીઓ ્સાથચે કનચેકશન હોય 
છે. તચેથી કેનદ્ ્સરકારના ગૃહ મંત્રાલયચે આ 
કે્સની તપા્સ નચેશનલ ઈનવચેસસટગચેશન એજન્સી 
(એનઆઈએ)નચે ્સોંપી છે. કમન્સીબચે આ 
એજન્સીએ કશું ઉકાળયું નહીં અનચે આ ડ્રગ્સ 
કૌભાંડના મૂળ લગી પહોંચાડવાના બદલચે ફીફાં 
જ ખાંડ્ાં છે. 

મુંદ્ામાંથી પકડાયચેલું ત્રણ હજાર કરોડનું 
ડ્રગ્સ ગુજરાતમાં શું કરવા લવાયુ હતુ 
તચેનો જવાબ હજુ પણ મળયો નથી. હવચે 
ગુજરાતમાંથી ઝડપાયચેલા ડ્રગ્સના કે્સમાં 
શું થશચે તચે ખબર નથી પણ ડ્રગ્સના દૂષણનચે 
નાથવા હવચે ્સરકારે ગંભીર બનવાની જરૂર 
છે. ગુજરાત પા્સચે દેશમાં ્સૌથી લાંબો 
દદરયાદકનારો છે અનચે આ દદરયાદકનારાનો 
ઉપયોગ ડ્રગ્સ લાવવા થતો હોવાની શકયતા 
પૂરી છે. પાદકસતાન આ દદરયાદકનારાનો 
ઉપયોગ પોતાના બદઈરાદાનચે પાર પાડવા 
કયા્થ જ કરે છે. અફઘાવનસતાનમાં અતયારે 
તાવલબાનની ્સત્તા છે અનચે તાવલબાન ડ્રગ્સના 
્સૌથી મોટા વચેપારી છે. તચેથી ભારતમાં ડ્રગ્સનચે 
મોકલીનચે તચે મોટો વચેપાર કરી શકે છે.

પંજાબ બાદ હવે ઉડતા ગુજરાત 
રાજ્યમાં ડ્ર ગ્સનું મ્સમોટંુ નેટવર્ક

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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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 

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 

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 બાપન ે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.

સુરતમાં બાપની હъવાિનયત, બે સગી 
દીકરીઓ પર વારѕવાર દુæકમ↓ ગુ યુ↨
માેટી દીકરી 14 વષની અને બી  દીકરી 13 વષની છે, પાેલીસે પતાને ઝડપી પા ાે

અફЫણના વેપારનું મોટું 
માથું ભગવતીĬસાદ સુરત 

çટъશનેથી ઝડપાયો
સુરત

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.

સુરત કોટ↓નો અૈતહાિસક 
ચુકાદોઃ બાળકЫના દુæકમ↓- 
હÓયારાને 5 Чદવસમાં સ

સુરત

સિચન િવçતારમા ં રહъતા Ĵમ વી પЧરવારની 

બાળકЫનુ ંઅપહરણ કરીન ે તણેી પર પાશવી બળાÓકાર 

ગુ રી તનેુ ંગળુ ંદબાવીન ેહÓયા કરનારા આરોપી હનમુાન 

ઉફ⎯ અજય મગંી િનષાદન ે કોટ‼ તકસીરવાર ઠъરવીને 

વનના અિંતમ ΐાસ સધુીની જલેની સ  ફટકારી હતી. 

આ કыસમા ં મÅુય સરકારી વકЫલ નયન સખુડવાલાની 

ધારદાર દલીલો અન ેરъકોડ↓ પરના પરુાવાઓ ઉપરાતં કોટ‼ 

ગનુાની ગભંીરતાન ે Öયાનમા ંલીધી હતી. સરુતની કોટ↓ના 

ઈિતહાસમા ંઆ સૌથી ઝડપી ચકુાદો છъ. 12 ઓÄટોબરъ 

બનલેી ઘટના બાદ પોલીસ ચાજ↓શીટ થયા પછી માĦે 

ચાર-પાચં Чદવસ કોટ↓મા ં સનુાવણી ચાલી અન ે વકેыશન 

ખલુતા જ કોટ‼ ચકુાદો પણ આપી દીધો હતો.

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

સરુતમા ં ĺાЧફક ચોકЫમા ં શિનવારъ 

મોડીરાĦ ે કોઈકы આગ લગાડી છъ 

તવેી ણ Óયા ં હાજર હъડ કો×çટъબલ 

હરъશભાઇએ ĺાЧફક શાખા રી યન 1 

સમેી સક↕લ 10ના ઇ×ચાજ↓ એએસઆઈ 

ગોિવદંભાઈ તરીયાભાઈન ે કરતા તે 

Óયા ંદોડી ગયા હતા. તમેણ ેચોકЫ ખોલી 

યંુ તો પાછળની ભાગની બારીનો કાચ 

તટૂъલો હતો અન ે જવલનશીલ Ĭવાહીને 

લીધલેી લાગલેી આગમા ંચોકЫમા ંમકુыલી 

Øલાçટીકની ખરુશી અધ↓બળъલી હાલતમાં 

હતી જયારъ ÙલોરỲગનુ ંસનમાઈકા બળી 

ગયુ ં હતુ.ં સીસીટીવી ફвટъજના આધારъ 

સલાબતપરુા પોલીસ ે િĮજ નીચ ે રહъતા 

Ĵમ વી સદંીપ મોરъ અન ેએક તιણને 

ઝડપી પાડી પછુપરછ કરતા સદંીપે 

જણાãયુ ં હતુ ં કы શિનવારъ બપોરъ તનેી 

બીઆરટીએસ બસના ļાઈવર ડે 

માથાકвટ થઈ હતી. ત ે ļાઈવરъ ĺાЧફક 

ચોકЫમા ંહાજર પોલીસ જવાનોન ેફЧરયાદ 

કરતા પોલીસ જવાનોએ ļાઇવરનું 

ઉપરાણુ ં લઈ માર માયђ↓ હતો. આથી 

તનેો બદલો લવેા તણે ે રાĦ ે પોલીસ 

જવાનો ચોકЫ બધં કરી ગયા Óયાર બાદ 

તιણ સાથ ેમળી આગ લગાડી હતી.

પોલીસે ļાઇવરનું ઉપરાણું લઈ મારતાં 
Ĵિમકы પેĺોલથી ચોકЫ સળગાવી દીધી
ખુરશી, લાેર ગ બળી ગયંુ : મક-ત ણને ઝડપી લેવાયા

સુરતમાં પ ીને ગળъ ટૂંપો આપી હÓયા 
કયા↓ બાદ પિતનો આપઘાતનો Ĭયાસ
પાેલીસને લાેહીના ડાઘા મળી અાવતા પૂછપરછમાં કરતૂતનાે પદાફાશ
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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 માન-

સ×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 

આજેય િનભાવી રΝા છъ. શિનવારъ Ġામજનોએ વહъલી 

સવારъ બહъનને ચુંદડી આપી પરત આવીને Чડસા તાલુકાના 

મુડેઠા ગામે  અΐ દોડ યો  હતી. જેમાં ૩૦૦થી વધુ 

અΐોએ અને ૧૦૦થી વધુ ઊંટો ભાગ લીધો હતો.

પેપળુ ગામમાં ભાઇબીજના દવસે અ ાે પર સવાર થઈ લાેકાેઅે પરંપરા નભાવી

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. 

યાĦાધામ બહુચરા  અને 
શંખલપુર મંЧદરમાં હ રો 
ભŪોએ શીશ ઝુકાãયા

બેચરા

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. 

સતલાસણા

સતલાસણા તાલકુા પચંાયત િસવાય 

િજ·ાની તમામ çથાિનક çવરાજની સçંથાઓ 

પર ભાજપ ે કબ  જમાãયો હતો.જયારъ 

સતલાસણા તાલકુા પચંાયતની ૧૬ બઠેકો પકૈЫ 

૮ ક℮Ġસે, ૭ ભાજપ અન ે૧ અપΤન ે ફાળъ 

ગઈ હતી.Óયારબાદ, ૧૭ માચ↓ ૨૦૨૧ના 

રોજ Ĭમખુ અન ેઉપĬમખુની ચુટંણી યો ઈ 

હતી.ત ેવખત ેમોટીભાલ ુબઠેક પરથી ચુટંાયલેા 

ક℮Ġસેના સÛય વસતં ષીની મતદાન અગાઉ 

નાટકЫય ઢબ ે તાલકુા પચંાયતના દરવા થી 

પોલીસ ે આઠ વષ↓ જનુા ઉચાપત કыસમાં 

ધરપકડ કરી હતી. જથેી બહમુતી હોવા છતાં 

ક℮Ġસે ેસǼા ગમુાવતા Ĭમખુ તરીકы ભાજપના 

લΣમીકЮіવરબા પરમાર અન ે ઉપĬમખુ તરીકы 

ભારતીબા ચૌહાણ એક અપΤ સÛયના 

સમથ↓નથી ચુટંાઈ આãયા હતા. કы, ક℮Ġસેે 

આ મામલ ેહાઈકોટ↓માદંાદ માગંી હતી. જમેાં 

અદાલત ે Ĭમખુ અન ે ઉપĬમખુની અગાઉ 

થયલેી ચુટંણી રદ કરીન ે નવસેરથી ચુટંણી 

Ĭિĝયા કરવાનો આદъશ કયђ↓ હતો. જથેી 

મગંળવારъ તાલકુા પચંાયતના સભાખડંમાં 

Ĭમખુ અન ેઉપĬમખુની ચુટંણી યો ઈ હતી. 

જમેા ંભાજપના એક સÛય ગરેહાજર રહъતા 

ક℮Ġસેના Ĭમખુપદના ઉમેદવાર મનીષાબને 

Чદપકભાઈ પટъલ અન ેઉપĬમખુના ઉમદેવાર 

જગા  ઠાકોર ૮ િવλÖધ ૭ મતથી ચુટંાઈ 

આãયા હતા.

ગાંધીનગર 

ધોળાકЮવા ગામ ે રહъતા અન ેઈ×ĩોડા 

પાક↕મા ં વોચમને તરીકы કામ કરતાં 

ઓમĬકાશ હોબલાલ કોરીએ ફરીયાદ 

ન℮ધાવી હતી કы ગત તા.૬ નવÜેબરъ 

સાજંના સમુારъ ત ેઘરъ હતા ત ેદરÜયાન 

તમેના મહો·ામા ં રહъતા રાજભુાઈ 

રાવળ, દીલીપભાઈ, અનીલભાઈ 

દીલીપભાઈ અન ેગોપાલ મારવાડી ઘર 

આગળ આãયા હતા અન ેજમેફાવ ેતમે 

બોલી કહъવા લાÆયા કы તમ ેકદવાઓ અહỲ 

કыમ રહો છો Óયારબાદ લાકડીઓ અને 

સળીયા વડ ેઓમĬકાશ ઉપર તટુી પડયા 

હતા. આ શÅસોએ ઘર આગળ મકુыલા બે 

બાઈક સળગાવી દીધા હતા અન ેમોપડેને 

નકુશાન પહ℮ચાડયુ ં હતુ.ં વŵ ે પડલેા 

તમેના િપતાન ેપણ માર માયђ↓ હતો. 

બી  બાજ ુ Φાાશાબને રાજભુાઈ 

રાવળъ ફરીયાદ ન℮ધાવી હતી કы તમેના 

ઘરની સામ ે રહъતા ઓમĬકાશ તમેજ 

હોબલાલ, કાિંતભાઈ મઘιભાઈ, 

શાિંતભાઈ મઘλભાઈએ તમેના પિત 

રાજભુાઈન ે કહъવા લાÆયા કы અમારા 

લાકડા કыમ લઈ વ છો તમે કહી 

ગાળાગાળી કરી લાકડી મારતાં 

રાજભુાઈન ે લોહી નીકળવા લાÆયુ ં હતું 

અન ે અ×ય શÅસોએ ગોપાલભાઈ 

મારવાડીન ેપણ માર માયђ↓ હતો. તમેજ 

ઘર આગળ પાક↕ કરъલી કારન ે પણ 

નકુશાન પહ℮ચાડયુ ંહતુ.ં 

ધોળાકЮવામાં જૂથ અથડામણ, બે પΤે 
સામસામે બાઈકો અને કાર સળગાવી

સતલાસણા તાલુકા પંચાયતનું શાસન 
ભાજપ પાસેથી આંચકЫ લેતી ક℮Ġેસ

ડીસા-મુડેઠાના ΤિĦયોએ ધમ↓ની બહъનને 
આપેલા વચન મુજબ ચુંદડી ઓઢાડાઈ
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Ħણ વડોદરાવાસીનું 
એવરъçટના બેઝ 

કыÜપ સુધી આરોહણ
વડોદરા 

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. 

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 

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.

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. 

પીસીબી ˛ારા VECLને 40 
લાખનો દѕડ, ╞ોઝર નોЧટસ

વડોદરામાં કોપђ↓રъશન સિમિતની 
ચૂંટણીનો ક℮Ġેસ ˛ારા બિહæકાર
અાયાેજન સ મ ત ફ  કાગળ પર જ છે, ગયા પાંચ 
વષમાં સ મ તની અેકય બેઠક નથી બાેલાવી ઃ કા ેસ
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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. 

NSUIના પૂવ↓ કાય↓કર 
CRનો રъલવે ĺેક ઉપર 
પડતું મૂકЫ આપઘાત

વડોદરા

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.

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.

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.

આણંદના તબીબ-ભાજપના અĠણી 
સામે પોલીસ ફЧરયાદથી ભારъ ચકચાર 

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.

વડતાલ મંЧદરમાં નૂતન વષ› અ³−³કвટોÓસવ 
ગામના ભŪોને 700 મણ Ĭસાદ વહ″ચાયો
સૂકામેવા, મઠાઈ, બ ટ, ફળફળાદી સ હતનાે ભાેગ ી ને ધરાવાયાે

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 

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.

ખેડામાં મૂŪ વન çવામીબાપાને પણ અ³−³કЮટ ધરાવાયો

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 

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 

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.

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.



લારા દત્ાની ડેટિંગ એપ પર પ્રોફાઇલ !
કોઈ ફિલ્મ, સોશિયલ ્મીફિયા પોસ્ટ અથવા આગા્મી પ્ોજેક્ટને કારણે નહીં, પણ ભૂતપૂવ્વ 
શ્મસ યુશનવસ્વ અને બોશલવૂિ અશભનેત્ી લારા દત્ા હાલ્માં િેફ્ટંગ સાઇ્ટ પરની તેની પ્ોિાઇલને 

કારણે ચચા્વઓ્માં છે. આને કારણે લારા દત્ાને ઇનસ્ટાગ્ા્મ પર લાઇવ આવવું પડું અને 
િેફ્ટંગ સાઇ્ટ પર તેની પ્ોિાઇલ શવિે સપષ્ટતા કરવી પિી. વાસતવ્માં, લારા દત્ાની િેફ્ટંગ 
સાઇ્ટ પર પ્ોિાઈલ હોવાની અિવાએ અચાનક જોર પકડું છે. લારા દત્ા પોતે પણ 
િેફ્ટંગ સાઇ્ટ પર તેની પ્ોિાઇલ જોઈને આશ્ચય્વચફકત થઈ ગઈ હતી.
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 અભિનેતા સુશાંતભસંહ રાજપૂતના ભનધનને એક વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ હજુ સુધી આ 
કેસનું રહસય ઉકેલાયું નથી. જોકે સુશાંત કેસની તપાસ વચ્ે ડ્રગસ કેસમાં જેલમાં બંધ અભિનેત્ી રરયા 
ચક્રવતતીને એક વર્ષ બાદ થોડી રાહત મળી છે. NDPS કોર્ટે રરયા ચક્રવતતીનું બેંક એકાઉનર્ ડી–ફ્રીઝ 
કરવાનો ભનર્ષય લીધો છે. કોર્ટે રરયા ચક્રવતતીની તેના બેંક ખાતાઓ ડી–ફ્રીઝ કરવા અને તેના લેપર્ોપ અને 
મોબાઈલ ફેન પરત કરવાની અરજીને મંજૂરી આપી છે. કોર્ટે આમ કયુું છે કારર કે આમાં ગદઝ્રમ્ દ્ારા કોઈ 
વાંધો દાખલ કરવામાં આવયો ન હતો. કોર્્ષ દ્ારા રરયાને આદેશ આપવામાં આવયો છે કે જયારે પર જરૂર 
પડશે તયારે રરયાએ તેની બેંક ભવગતો શેર કરવી પડશે. રરયાએ તેની અરજીમાં કહ્ં હતું કે તે અને તેનો િાઈ 
શૌભવક તેમનો ખચ્ષ એ જ બેંક ખાતામાંથી ચલાવે છે જે ગયા વરષે ફ્રીઝ કરવામાં આવયા હતા. અગાઉ, જયારે 
રરયાએ અરજી દાખલ કરી હતી, તયારે ભવશેર સરકારી વકરીલ અતુલ સરપાંડેએ તેનો ભવરોધ કયયો હતો અને 
કહ્ં હતું કે રરયાના ખાતામાં જમા થયેલી રકમ ડ્રગસ સાથે સંબંભધત હોઈ શકે છે. 

રદગદશ્ષક કરર જોહરને અને 
અભિનેત્ી કંગના રનૌત દેશના 
ચોથા સવયોચ્ નાગરરક પુરસકાર 
પદ્મ શ્ી 2020 એવોડ્ષથી સનમાભનત 
કરવામાં આવયા હતા. આ એવોડ્ષ 
મેળવવા માર્ે આ સેલેબસ આજે 
નવી રદલહીમાં આયોભજત એવોડ્ષ 
સમારોહમાં હાજર રહ્ા હતા. 
ગયા વરષે 26 જાનયુઆરીએ આ 
એવોડ્ષની જાહેરાત કરવામાં આવી 
હતી. પરંતુ કોરોના મહામારી અને 
લોકડાઉનના કારરે હજુ સુધી 
સનમાન સમારોહનું આયોજન થઈ 
શકયું ન હતું. આ સેભલભરિર્ીઓને 
પરફોમ્ષનસ આરસ્ષના ક્ેત્માં તેમના 
યોગદાન માર્ે પદ્મશ્ીથી સનમાભનત 
કરવામાં આવયા હતા.

થોડા સમય પહેલા રદગદશ્ષક 

કરર જોહરને પદ્મશ્ી 2020 
એવોડ્ષથી સનમાભનત કરવામાં 
આવયા હતા. િારત સરકારે કંગના 
રનૌત, એકતા કપૂર અને કરર 
જોહરને પદ્મશ્ી પુરસકાર પ્ાપ્ત 

કરવા માર્ે આમંત્ર મોકલયું હતું. 
આ સનમાન સમારોહમાં એકતા 
કપૂરની સાથે તેના ભપતા અને પીઢ 
અભિનેતા જીતેનદ્ર પર ઉપસસથત 
રહ્ા હતા.

ઉવ્ષશીએ 60 લાખનો ડ્રેસ પહેયયો
બોભલવૂડ એકટ્ેસ ઉવ્ષશી રૌતેલા પોતાના ફ્ેશન સર્ેર્મેનર્ માર્ે જારીતી છે. ઉવ્ષશી રૌતેલા મોંઘા મોંઘા 

આઉર્સ્ર્ પહેરતી હોય છે. હાલમાં જ એકટ્ેસે ભસલવર બૉડીકોન એમબેભલશડ ડ્રેસ કૅરી કયયો હતો. સોભશયલ 
મીરડયામાં ઉવ્ષશી રૌતેલાની તસવીરો વાઇરલ થઈ છે. મીરડયા રરપોર્્ષ પ્મારે, ઉવ્ષશી રૌતેલાએ ઇનર્રનેશનલ 
રડઝાઇનર માઇકલ ભસનકોએ રડઝાઇન કરેલો ડ્રેસ પહેયયો હતો. આ ડ્રેસની રકંમત 60 લાખ રૂભપયા હતી. 
ઉવ્ષશીએ રફલમફેર રેડ કાપષેર્ ઇવેનર્માં આ ડ્રેસ પહેયયો હતો. ઉવ્ષશીએ પોનીર્ેલ લીધી હતી અને હીરાના  
ઇયરરરંગસ તથા રરંગસથી લૂક કમ્પલીર્ કયયો હતો. આ ડ્રેસમાં ઉવ્ષશી પરી જેવી લાગતી હતી. ઉવ્ષશીના 
વક્કફ્નર્ની વાત કરીએ તો તે રફલમ ‘રદલ હૈ ગ્ે‘માં જોવા મળશે. આ રફલમ તભમળ રફલમ ‘ભથરુટ્ટુ પાયલ 2‘ની 
ભહનદી રરમેક છે. ઉવ્ષશી એકર્ર રરદીપ હુડ્ા સાથે રફલમ ‘ઇનસપેકર્રઅભવનાશ‘માં જોવા મળશે. ગુરુ રંધાવા 
સાથે સોંગ ‘ડૂબ ગયા અિી િી‘ સોભશયલ મીરડયામાં ટ્ેનડ થયું હતું. આ ઉપરાંત ઉવ્ષશી ઇભજભપ્તયન સુપરસર્ાર 
મોહમમદ રમઝાનની સાથે  ‘બલેક રોઝ‘માં જોવા મળશે.

ટદગદર્શક કબીરખાનના 
ઘરે કેિટરના અને વિક્ી 
કૌરલના રરોકા થયા

્મુંબઇ : છેલ્ા કે્ટલાય સ્મયથી 
બોલીવૂિના પ્ે્મી પંખીિા કે્ટફરના 
કૈિ અને શવક્ી કૌિલના પ્ે્મ તે્મજ 
લગ્નની ચચા્વ થઇ રહી છે. હવે આ 
વાત્માં નવા અપિે્ટ એ છે કે, કે્ટફરના 
અને શવક્ીએ ફદવાળીના ફદવસે 
રોકા શવધી કરીને પોતાના સંબંધને 
ઓફિશિયલ તે્મજ જાહેર કયયો હોવાનું 
બોલીવુિ્માં ચચા્વઈ રહ્ં છે. કહેવાય 
છે કે, ફદગદિ્વક કબીર ખાનને તયાં 
ફદવાળીની પા્ટટી દરશ્મયાન એક 
ખાનગી રોકા શવધી  થઇ હતી. જે્માં 
કે્ટફરના અને શવક્ીના પફરવારજનો 
હાજર રહ્ા હતા.  ફરપો્ટ્વના અનુસાર, 
્મીફિયાક્મટીઓથી બચવા ્મા્ટે  કે્ટફરના 
અને શવક્ી પોતપોતાની કાર્માં કબીર 
ખાનને તયાં પહોંચયા હતા. જયાં રોકા 
શવધી કરવાની હતી. કે્ટફરનાએ સુંદર 
લહેંગો પહેયયો હતો. 

પહેલા ફદવસથી એન્ટર્ટેન્મેન્ટ 
શબઝનેસ્માં સતત દોિ પકિી 
રહેલી સૂય્વવંિીએ 5્મા ફદવસે 
પણ પોતાની સપીિ કાય્મ રાખી 
છે. ફિલ્મે 5્મા ફદવસે જ 100 
કરોિ રૂશપયાનો શબઝનેસ પાર 
કરી લીધો છે. ્મળતી ્માશહશત 
અનુસાર સૂય્વવંિીનું બોકસ 
ઓફિસ કલેકિન 5 ફદવસ્માં 
100 કરોિને પાર થઈ ચૂકયું છે. 
ફિલ્મ ્મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત્માં 
સારી એવી ક્માણી કરી રહી છે. 
5 નવેમબરે ફિલ્મે પહેલા ફદવસે 

26.29 કરોિ, બીજા ફદવસે 
23.85 કરોિ, ત્ીજા ફદવસે 
26.94 કરોિ, ચોથા ફદવસે 
14.51 કરોિ અને પાંચ્મા ફદવસે 
11.22 કરોિનું કલેકિન કયુું 
છે. સૂય્વવંિીના બોકસ ઓફિસનો 
ગ્ાિ સતત ઘ્ટી રહ્ો છે અને 
કુલ ્મળીને 102.81 કરોિની 
ક્માણી કરી ચૂકયું છે. એવા્માં 
ફિલ્મને ઓવરઓલ િાયદો ્મળી 
રહ્ો છે. વીકેનિ શસવાય પણ 
વીક િેઝ્માં શથયે્ટસ્વ્માં સારી 
ક્માણી કરી રહ્ં છે.

સૂર્યવંશી ફિલ્મની 5 ફિવસની કમાણી 100 કરાોડનો પાર

સુશાંત કોસઃ NDPS કાોર્ટે ફરરા ચક્રવતતીનું 
બેંક એોકાઉન્ટ ડી-ફ્ીઝ કરવાનાો નનણ્યર લીધાો

બાોનલવૂડના ફિગ્ગજ સોનલબ્રિર્ીએાોનો  
પદ્મશ્ી એોવાોડ્યથી સન્ાનનત કરારા
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ગત સપ્તાહમતા ં અમરેિકી િતાષ્ટ્રપતતનતા 
તિશષે દતૂ જૉન કિેીએ ભતાિતમતા ં અલગ 

અલગ મતં્ીઓ સતાથ ે મલુતાકતાત કિી જળિતાયુ 
પરિિત્તન તથતા ઊર્્તસ્રોતનતા ઉપયરોગ ઉપિ ચચતા્ત 
કિી. જમેતા ં જૉન કિેીએ ખતાસ કિીન ે કતાર્તન 
ઉતસજ્તન પિ ભતાિ મકુયરો. હતાલમતા ંભતાિત તથતા 
અમરેિકતાએ જળિતાય ુતથતા સિચ્છ ઊર્્ત એજન્તા 
૨૦૩૦ની શરૂઆત કિી ્છ,ે જ ે અતંગ્તત રનંે 
દશેરોની ભતાગીદતાિીમતા ં ‘ક્તાઈમટે ઍકશન તથતા 
ફતાઈનતાનસ મરોતરલતાઈઝશેન’ િતાતચીત શરુ થઈ 
્છ.ે

ભતાિતે િતાતચીત શરૂ થિતાની ખુશી વયક્ત 
કિી ્છે. અમેરિકતાનું મુખય લક્ય ભતાિતને ૪૫૦ 
તગગતાિૉટની નિી ઊંચતાઈનતા લક્યને પ્તાપ્ 
કિતાિિતાનું ્છે. આ લક્યને પતામિતા મતાટે સિચ્છ 
ઊર્્તનતા પ્યરોગને િધતાિિતા સતાથે વૃક્તાિરોપણ 
જેિતા ઉપતાય અપનતાિિતા પ્શે. હતાલમતાં તરો ૫૦ 
ર્ગ્ી કે તેથી િધુ ઉપિ તતાપમતાન હરોય તેિતા 
રદિસની સંખયતા િધી ગઈ ્છે. ચીન દુતનયતાનરો 
સૌથી િધુ કતાર્તન ઉતસજ્તક દેશ ગણતાય ્છે. ચીન 
લતાંરતા સમય પહેલતાંથી જ ઘરોષણતા કિી ચૂકયું ્છે 
કે, તે ૨૦૬૦ સુધી કતાર્તન નયુટ્રલ રની જશે. 
િળી ચીને એિું પણ કહ્ં ્છે કે, ૨૦૩૦ સુધીમતાં 
ચીન કતાર્તન ઉતસજ્તનની ચિમ ઉપિ પહોંચી 
જશે. િળી, ચીન નિતા કરોલસતા ઉતપતાદનને લઈને 
આપતતિ પણ ઊભું કિી િહ્ં ્છે.

કતાર્તન ઉતસજ્તક દેશ તિીકે રીજું નતામ 
અમેરિકતાનું ્છે. અમેરિકતાએ ૨૦૫૦ સુધીમતાં 
કતાર્તન ઉતસજ્તન શૂનય કિિતાનું લક્ય િતાખયું ્છે. 
અમેરિકતાનું કહેિું ્છે કે, તે ૨૦૩૫ સુધીમતાં 
તેમનતા પતાિિ સેકટિને ્ી-કતારબોનતાઈઝ કિી દેશે. 
દુતનયતાનતા ત્ીર્ નંરિે કતાર્તન ઉતસજ્તક દેશમતાં 
ભતાિતનું સથતાન ્છે. ભતાિતે આ અંગે સંયુક્ત 
િતાષ્ટ્રને હજી સુધી કરોઈ પ્સતતાતિત યરોજનતા આપી 
નથી. પેરિસ સમજૂતી કે કિતાિ પ્મતાણે પ્તયેક 
પતાંચ િષષે તે આપિું આિશયક ્છે. સંયુક્ત િતાષ્ટ્રનું 
કહેિું ્છે કે, સમજૂતીમતાં ભતાગ લેનતાિ ૧૯૧ 
દેશરોમતાંથી હજી સુધી ૧૧૩ દેશરોએ જ સતાિી 
યરોજનતા િજૂ કિી ્છે. 

પેરિસ જળિતાયુ સમજૂતીનરો ઉદ્ેશ િૈતવિક 
સતિે િધેલતા તતાપમતાનને ૨ ર્ગ્ી સુધી લતાિિતાનું 
્છે. અતયતાિ સુધીમતાં પ્સતુત કિિતામતાં આિેલી 
જળિતાયુ યરોજનતાઓની સમીક્તા થતતા એટલું 
સપષ્ટ થયું ્છે કે, ૨૦૩૦ સુધીમતાં કતાર્તન 
ઉતસજ્તન ૧૬ ટકતા િધશે. જેને કતાિણે ઔદ્રોતગક 
કતાંતત પહેલતાં તતાપમતાનની તુલનતામતાં ૨.૭ 
સેનનટગ્ે્નરો િધતાિરો સંભિ ્છે. િૈજ્તાતનકરોનું કહેિું 

્છે કે, હતાલમતાં તરો દુતનયતા ૧.૧ ર્ગ્ી િધુ ગિમ 
રની ચૂકી ્છે. પેરિસ સમજૂતીનતા લક્યને પતામિું 
હશે તરો ૨૦૩૦ સુધી િૈતવિક કતાર્તન ઉતસજ્તનમતાં 
૪૫ ટકતા ઘટતા્રો કિિતાની આિશયકતતા ્છે.

ઇનટિગિન્તમેનટલ પેનલ ઑન ક્તાઈમેટ 
ચેનજ દ્તાિતા તતાજેતિમતાં રહતાિ પ્તાયેલતા 
અહેિતાલમતાં નોંધિતામતાં આવયું ્છે કે, પૃથિીની 
કેટલીક જળિતાયુ પ્ણતાલી પહેલતાં 
કિતતાં પણ િધુ અસંતુતલત રની 
્છે.  ગલતાસગરોમતાં જળિતાયુ તશખિ 
સંમેલન કરોપ(૨૬)થી પણ આશતા 
િતાખિતામતાં આિી િહી ્છે કે જે 
દેશરોએ હજી સુધી યરોજનતાઓ તૈયતાિ કિીને 
આપી નથી તે તૈયતાિ કિીને આપી દે, જેને 
િતાષ્ટ્રીય સતિ ઉપિ તનધતા્તરિત યરોગદતાન તિીકે 
જોિતામતાં આિે ્છે. જેથી હતાલમતાં દુતનયતાભિની 
નજિ ભતાિત ઉપિ મં્તાયેલી ્છે. 

રદલહી યતાત્તા દિતમયતાન જૉન કેિીએ પણ 
નેટ ઝીિરો એજન્તાની ઉપિ િધુ ભતાિ મૂકયરો 
હતરો. તેમણે કહ્ં હતું કે, ઊભિતી પ્તાધૌતગકને 
તિકતસત કિિતા તેને િધતાિિતાની આિશયકતતા 
્છે, જે નેટ ઝીિરો ટ્રતાનનજશન મતાટે મહત્િપૂણ્ત 
હશે. તેનતા ઉપિ િધુ ભતાિ દઈને કતામ કિિતાની 
આિશયકતતા ્છે. જો કે, અમેરિકી દૂતનતા પ્િતાસ 

દિતમયતાન ભતાિતનતા જળિતાયુ પરિિત્તન 
તિભતાગનતા પ્ધતાન ભૂપેનદ્ર યતાદિે ન તરો નેટ 
ઝીિરો ઉપિ કરોઈ રટપપણી કિી કે ન તરો કતાર્તન 
ઉતસજ્તનને ઘટતા્િતાનતા લક્ય તિશે કંઈ જણતાવયું. 
જૉન કેિીએ પરોતતાની ભતાિતની મુલતાકતાતનતા 
અંતમતાં અક્ય ઊર્્ત તિશે ભતાિતનતા ટ્રેક િેકરો્્તની 
પ્શંસતા કિી હતી. તેઓ પણ નેટ ઝીિરો તથતા 

ઉતસજ્તનમતાં ઘટતા્રો કિિતા તિશે કંઈ 
પણ રરોલયતા ન હતતા. 

અલરત, તેમણે એટલું જરૂિ કહ્ં 
કે હું આશતા િતાખું ્છું કે ભતાિત ટૂંક 
સમયમતાં જ કંઈ એિી યરોજનતાની 

ઘરોષણતા કિશે જેનતાથી કતાર્તન ઉતસજ્તનમતાં ઘટતા્રો 
થશે. ગત અઠિતાર્યે જ ગલતાસગરો ખતાતે ચતાલી 
િહેલી ક્તાયમેટ ચેનજ કરોનફિનસ કરોપ-૨૬ 
ખતાતે િ્તાપ્ધતાન મરોદીએ ર્હેિતાત કિી હતી કે 
ભતાિત િષ્ત ૨૦૭૦ સુધીમતાં કતાર્તન ઉતસજ્તનને 

નેટ-ઝીિરો કિિતાનું લક્યતાંક હતાંસલ કિી દેશે.  
જોકે આ સમયસીમતા પયતા્તિિણશતાસત્ીઓએ 
નેટ-ઝીિરો ઉતસજ્તન મતાટે આપેલી સમય મયતા્તદતા 
૨૦૫૦ કિતતા રે દશક િધતાિે ્છે. 

િ્તાપ્ધતાને કહ્ં કે ભતાિતમતાં દુતનયતાની ૧૭ 
ટકતા િસતી િહે ્છે. પિંતુ દેશ દુતનયતાનતા કુલ 
કતાર્તન ઉતસજ્તનનતા પતાંચ ટકતા મતાટે જ જિતારદતાિ 

્છે. ભતાિત પુનઃપ્તાપય ઉર્્તનરો િપિતાશ િધતાિશે 
અને ૨૦૩૦ સુધી ભતાિતની કુલ ઉર્્તમતાંથી 
અધધી ઉર્્ત જરૂરિયતાત પુનઃપ્તાપય ઉર્્તથી પૂિી 
થશે. અતયતાિે ભતાિતનતા કુલ ઉર્્ત િપિતાશનરો 
૩૮ ટકતા તહસસરો પુનઃપ્તાપય ઉર્્તમતાંથી આિે ્છે.  
ક્તાયમેટ ચેનજ પિફરોમ્તનસ ઇન્ેકસ તૈયતાિ કિતી 
િખતે આ િતાત પિ ખતાસ ભતાિ મૂકિતામતાં આિે 
્છે કે કરોઇ દેશે કરોલસતાનરો િપિતાશ ઓ્છતા કિિતા 
સતહત એિતા કયતા ઉપતાયરો પ્યરોજયતા ્છે જેમતાં 
ઝેિી ગેસરોનું ઉતસજ્તન ન થતાય. ભતાિતે ્છેલ્તા 
થરો્તા સમયમતાં આ રદશતામતાં જે કતામ કયુું ્છે એ 
તેનતા તનધતા્તરિત લક્ય કિતતા પંદિ ટકતા િધતાિે ્છે. 
જોકે િૈતવિક સતિે ઘણતાં દેશરોએ કરોલસતા પિની 
તનભ્તિતતા ઓ્છી કિિતાની રદશતામતાં ગંભીિતતા 
દશતા્તિી ્છે. અતયતાિ સુધી જે ૫૭ દેશરો સૌથી 
િધતાિે કતાર્તન ઉતસતજ્તત કિી િહતાં હતતાં એમતાંનતા 
૩૧ દેશરોએ કતાર્તન ઉતસજ્તન ઓ્છું કિિતા મતાટે 
રીર્ તિકલપરો અજમતાિિતાની શરૂઆત કિી 
દીધી ્છે.

જોકે ભતાિત સતહતનતા અનેક તિકતાસશીલ 
દેશરો મતાટે આમ કિિું આસતાન નથી. આજે 
પણ દેશનતા અનેક ગતામ્તાઓમતાં ઉર્ખતાર્ 
િસતતાઓ અને કતાચી પગદં્ીઓ ્છે. આિતા 
ગ્તામય તિસતતાિરોમતાં સૂિજ ઢળતતા જ અનેક 
સમસયતાઓની શરૂઆત થતાય ્છે. આિતા 
ગતામ્તાઓમતાં િીજળી તિનતા િહેતતા લરોકરો 
કેિરોસીનથી ચતાલતતા લેમપનતા અજિતાળે કતામ 
કિે ્છે. િતાંધિતા મતાટે કરોલસતાનરો ઉપયરોગ કિે 
્છે. એટલું જ નહીં, રળતણનતા કતાિણે તેમનતા 
સિતાસથયને પણ મતાઠી અસિ થતાય ્છે. આ્છી 
િરોશની અને ધુમતા્તાથી ભિેલું ઘિ લરોકરોને 
રીમતાિ કિી દે ્છે.  

પતાયતાનું સમતાધતાન એ જ ્છે કે ૧.૩ અરજની 
િસતી ધિતાિતતા દેશમતાં દિેક ઘિ સુધી િીજળી 
પહોંચે. આજે ભતાિતની લગભગ આઠ ટકતા 
િસતી િીજળીની ગ્ી્થી િંતચત ્છે. આજે 
ભતાિત ભલે દુતનયતાની સૌથી ઝ્પથી િધી 
િહેલી અથ્તવયિસથતાઓમતાં સતામેલ હરોય પિંતુ 
અનેક લરોકરોને ૨૪ કલતાક િીજળી મળતી 
નથી.  ભતાિતમતાં મતાત્ ઘિેલુ સતિે જ નહીં 
પિંતુ ઔદ્રોતગક સતિે પણ મરોટતા પ્મતાણમતાં 
કરોલસતાનરો િપિતાશ થતાય ્છે. એ સંજોગરોમતાં 
કરોલસતાનરો ઉપયરોગ રંધ કિિરો અશકય ્છે.  
હકીકતમતાં ક્તાયમેટ ચેનજ મતાટે ઔદ્રોતગક 
દેશરો જ જિતારદતાિ ્છે. આ દેશરોએ સમસયતાનતા 
સમતાધતાનમતાં સૌથી આગળ િહેિું જોઇએ અને 
પરોતતાની જિતારદતાિી તનભતાિિી જોઇએ.

2070 સુધીમાં કાર્બન ઉત્સર્બનમાં નેટ-ઝીરાે લક્ષાંક હાંસલ કરવા ભારતની જાહેરાત

પેટાેલલ્ષમ અને કાેલસાનાે રેફામ વપરાશ કરનારા દેશાે 
વવકાસશીલ દેશાે પર પ્રદૂષણ રંધ કરવા દરાણ કરવા માંડ્ા, 

ભારત અારે દુલન્ષાના કુલ કાર્બન ઉત્સર્બનના 5% માટે રવારદાર

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

કરાર્બન ઉતસર્બન ઘટરાડવરા વવશ્વનું ભરારત પર દરરાણ
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ફેસબુકની નવી-રીબ્રાન્ડે્ પડેરેન્ટ કંપની મડે્ટરાએ 
તડેની દરાયકરા જૂની “ફેસ રેકગ્નિશન” સસસ્ટમનડે 
બંધ કરવરાની અનડે ્ટેક્નોલનોજીનરા ઉપયનોગનડે 
મયરાયાદદત કરવરાનનો સનરયાય લીધનો છે. જડેમરાં અતયરાર 
સુધીનરા એક અબજ કરતરાં વધુ યુઝસયાનરા ચહેરરાની 
ઓળખ સીસ્ટમ મરાંથી કરાઢી નરાખવરાનનો સનરયાય કયયો 
છે.

જડે ફેસ રેકગ્નિશન ફીચસયા આગરામી 
અઠવરાદ્યરામરાં બંધ થવરાની ધરારરરા છે તડેનનો અથયા 
એ થશડે કે જડે યુઝસયા એ અગરાઉ આ સડેદ્ટંગ પસંદ 
કયુું છે તડેઓ હવડે મડેમરીઝ, ફનો્ટરા અનડે વીદ્યનોમરાં 
આપમડેળે ઓળખરાશડે નહીં અથવરા તડેઓ દેખરાઈ 
શકે તડેવરા ફનો્ટરા અનડે વીદ્યનોમરાં તડેમનરા નરામ સરાથડે 
સૂચવડેલરા ્ટેગસ જોઈ શકશડે નહીં. વધુમરાં કંપનીનું 
AAT (Automatic Alt Tool) કરામ 
કરશડે નહી જડે પહેલરા ફનો્ટરા અથવરા સવ્ીઓ પરથી 
આપમડેળે લનોકનોનડે ઓળખી બતરાવતું હતું અનડે 
તડેમરાં હવડે ફનો્ટરામરાં ઓળખરાયડેલરા લનોકનોનરા નરામનનો 
સમરાવડેશ થશડે નહીં.

ફેસ રેકગ્નિશન ફીચસયાનરા કરારરડે યુઝસયાની 
પ્ીવસી છીનવરાય રહી હનોવરાથી ફેસબુક આ 
ફીચસયાનડે બંધ કરવરાનનો સનરયાય કરી રહી છે. 
Amazon પર ફેસ રેકગ્નિશન ફીચસયાની 
ગનોપનીયતરા જળવરાય રહે તડે મરા્ટે સરકરાર પરાસડે 
ચનોક્કસ કરાયદરાની મરાંગરી કરી રહ્ં છે.

મડે્ટરા જરરાવડે છે કે અનય યુઝસયાનડે ફેસ 
રેકગ્નિશન ફીચસયામરાં લનોકનોએ પ્નોફરાઇલ લનોક 
કરેલરા એકરાઉન્ટ તથરા નરારરાંકીય સંબંધ ધરરાવતરા 
એકરાઉન્ટનરા યુઝસયાનરા ફેશ રેકગ્નિશનનનો સમરાવડેશ 
થશડે નહી. મડે્ટરાએ ્ીપફેસનડે જાળવી રરાખવરાની 
અપડેક્રા દશરાયાવી છે. જડે તડેની ફનો્ટનો-્ટેગીંગ ચહેરરાની 
ઓળખ પ્રરાલીનડે શસતિ આપડે છે જડે એક 
અતયરાધુસનક અલગનોદરધમ છે.

ફેસબુકે 2010 મરાં ચહેરરાની ઓળખનડે ફેસ 
રેકગ્નિશન ્ટેમપલડે્ટ પર આધરાદરત નરામનો સરાથડે 
ફનો્ટરા અનડે સવદ્યનોનડે આપમડેળે ્ટેગ કરવરાનરા 
મરાધયમ તરીકે રજૂ કરી હતી. તડે યુઝસયાનરા પ્નોફરાઇલ 
સપક્ચસયા તડેમજ ફનો્ટરા અનડે સવદ્યનોમરાંથી બનરાવડે છે. 
લોંચ વખતડે યુઝસયા પરાસડે આ ફીચસયાનડે બંધ કરવરા 
મરા્ટે કનોઈ સવકલપ ન હતનો. જડે સપ્ટેમબર 2019મરાં 
ફેસબુકનરા સડેદ્ટંગસમરાં મુકવરામરાં આવયનો. તયરારે પર 
640 સમસલયન યુઝસયા કરતરા વધુ યુઝસયાએ ફેસ 
રેકગ્નિશન ફીચસયાનડે પસંદ કરી ચરાલુ રરાખયનો હતનો.

ફેસબુકનડે બરાયનોમડેસરિક મરાસહતીનરા ઉલ્ંઘન મરા્ટે 
કનો્ટયામરાં લઈ જવરામરાં આવી હતી. જડેનરા સમરાધરાન 
રૂપડે 650 સમસલયન ્નોલર ચુકવવરા પડ્રા હતરા. 
જડેનરા કરારરડે ફેસબુક હવડે મડે્ટરા નરા નરામડે રીબ્રાં્ 
થઇ ચુકયું છે. જડેનરા કરારરડે ભસવષયમરાં યુઝસયાની 
પ્ીવસીમરાં મનો્ટરા ફેરફરારનો જોવરા મળી શકે છે. 
 

  @beinghumanmj

શું ફેસબુક ફેસ 
રેકગ્નિશન ફીચસયાનડે 

બંધ કરશડે?

છે હાથમાં કલમ એ ચલાવી શકી નહીં,લખવા મથું છું એ જ ઉતારી શકી નહીં.
હર પળ ઝબોળી રાખી કલમ રક્તમાં છતાં, આંખેથી અશ્ુબબંદુ વહાવી શકી નહીં.
લૂંટાવ્ો પ્ેમ તો ્ કકનારો મળ્ો નહીં, મધદકર્ે ભવની નાવ ચલાવી શકી નહીં.
ગરકાવ થઈ શકી નહીં ગઝલોનાં સાગરે, ઊબમમિની લાશ એમાં ડુબાડી શકી નહીં.

કવબ્ત્ી : બહના મોદી શીરમિક : હાથમાં

વધરારે પ્તરા ડ્રાયફ્રૂટસ ન ખરાઓ, 
થઈ શકે છે સવરાસ્થયનડે નુકસરાન
તહેવ�ર�ેમ�ં લ�ેક�ે મીઠ�ઈઓ�ે, નમકીન ઓને ડ્�યફ્રુટ્સ ખરુલ્� દિલથી ખ�ય છે ઓને 
તહેવ�ર�ેન�ે ઓ�નંિ મ�ણે છે. પરંતરુ ક�ેઈ પણ વસતરુનરું વધરુ પડતરું ્સેવન ઓ�પણ� સ્�સ્થ્યને 
નરુક્સ�ન પહ�ંચ�ડી શકે છે ઓેમ�ં ડ્�ય ફ્રુટ્સ પણ ઓ�વી ગય�. ઓેટલે તહેવ�ર�ેની મજા 
ભલે લ�ે પણ પ�ેત�ની જીભ પર ક�બરુ પણ ર�ખવ�ે જરૂરી છે. ઘીમ�ં તળેલ� ડ્�યફ્રુટ્સ વધરુ 
પડત� ન ખ�વ� જાેઈઓે. ડ્�ય ફ્રુટ્સ વધ�રે ખ�વ�ન� ઘણ� ગેરફ�યિ� છે.

વધારે ડ્ા્ ફ્રુટસ ખાવાથી થઈ શકે છે સમસ્ાઓ
પેટની સમસ્ાઓ ઃ ડ્રાયફ્રૂટ્સ ફરાઈબરનો ્સરારો સ્ત્ોત છે, પરંતુ તેને વધુ મરાત્રામરાં ખરાવરાથી પેટમરાં 
ગે્સની ્સમસ્યરા, કબજિયરાત કે ઝરાડરા થવરાની ્સમસ્યરા પણ રહે છે. અખરોટનું ્સેવન ચોક્ક્સ 
મયરાયાદરામરાં કરો િેથી પેટની ્સમસ્યરા ન વધે. જો તમે તળેલરા કરાિુ ખરાઓ છો, તો વધરારે પડતરા ખરાવરાથી 
નુક્સરાન થઈ શકે છે.
વજન વધી શકે છે ઃ ડરાયેટમરાં ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ્સમરાવેશ કરવરાથી વિનનું ્સંતુલન િળવરાઈ રહે છે. 
પરંતુ જો તમે ડ્રાય ફ્રુટ્સ વધરારે પડતરા ખરાઓ તો તેનરાથી વિન વધી શકે છે. વધુ પડતરા ડ્રાયફ્રુટ્સ 
શરીરમરાં કેલરીની મરાત્રામરાં વધરારો કરે છે િે આપણરા શરીર મરાટે ્સરારં નથી.
શુગર લેવલ વધે છે ઃ કરાિુ, બદરામ, જપસ્તરા અને કક્સજમ્સ િેવરા ડ્રાયફ્રૂટ્સમરાં નેચરલ શુગર હોય 
છે, પરંતુ જો વધરારે પડતરા ડ્રાય ફ્રુટ્સ ખરાવરાથી તેમરાં હરાિર ફ્રુકટોઝ શરીરમરાં વધુ થઈ જાય છે, વધરારે 
પડતું ડ્રાય ફ્રુટ્સનું ્સેવન કરવરાથી શુગર લેવલ વધી શકે છે.
અપચાની સમસ્ા ઃ જો ડ્રાય ફ્રુટ્સ વધરારે ખરાવરામરાં આવે તો તે પરાચનતંત્ પર પણ અ્સર કરે છે. 
તેનરાથી અપચો, ઉલટી અને પેટમરાં દુઃખરાવો થઈ શકે છે.
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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 ઉપરા-

છાપરી 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.

ભાવનગરમાં Ĭેમ લ નો કλણ અં મ 
પ ીની હÓયા કરી આપધાતનો Ĭયાસ

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. 

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. 

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. 

સૌરા∆ યુિનવિસ↓ટીના કલંЧકત Ĭકરણો 
બાદ કЮલપિત-કЮલનાયકની સǼામાં કાપ 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↓ મેરъજની 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.

લ ે-લ ે કЮіવારા ! અમદાવાદમાં 5 
યુવતીને ફસાવનારો યુવક ઝડપાયો

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 

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.

અમદાવાદ િસટીમાં Ħી  લહъરની દહъશત 
વŵે ડે×Æયુ-િચકનગુિનયાના કыસ વÖયાં

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. 

×હાવા પડેલો યુવાન અને ભાણેજ 
વહુ પાણીના ખાડામાં ડૂબી ગયા

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 

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.

પાક. મરીનનો આતંક : જખૌ ન ક ઓખાની 
બોટ ઉપર ફાયЧરѕગ થતાં માછીમારનું મોત
ગાેળીબારથી બચી જલપરી બાેટ સાથે અાેખા બંદરે પહાચી છ ખલાસીઅે ણ કરી

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 

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. 

ગુજરાતમાં ટૂંક સમયમાં િવધાનસભા 
ચૂંટણી આવશેઃ સાંસદ મનસુખ વસાવા
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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 

કિપલ િસબલે રજૂઆત કરી હતી કы રમખાણોની 

તપાસ માટъ નીમવામાં આવેલી એસ.આઇ.ટી.ના 

રъકડ↓ દશા↓વે છъ કы તેમણે યÆય રીત ે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 

કы આઝાદી પહъલાં તેમણે પાЧકçતનમાં રમખાણો 

દરિમયાન તેમના નાના-નાની ગુમાãયા હતા. 

આ ઉપરાંત તેમણ ે 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 ãયિŪઓન ે અપાયેલી ╞ીન િચટને 

અહъસાન ફરીના પ ી ઝાકЫયા ફરીએ સુĬીમ 

કોટ↓માં પડકારી 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 

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. 

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 

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 

વષ↓નો રોડ મેપ તૈયાર કરવાની પણ 

કામગીરી સ℮પવામા આવી છъ. આ 

કિમટી સરકારને દસ વષ↓નો રોડ 

મેપ તયૈાર 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

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 તમેણે 

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. 

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 

પાંડસેરા 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 

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 ય-ુ ુ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 આવન-

વનમાં 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. 

સુરતમાં બાળાને પỲખી નાંખનાર હъવાનને 
પોન↓ વીЧડયો વાળો મેમરી કાડ↓ વેચનાર ઝÚબે

ભુજ-અમદાવાદ વŵે સરકાર ટૂંક 
સમયમાં જ હવાઈ સેવા શλ કરશે

વડાેદની જય અંબે નામની દુકાનના સંચાલકને ાં પાેલીસના દરાેડા

મ℮ઘાભાવની વીજ ખરીદીમાં સરકારી 
કіપનીઓએ ૪૪૫ ટકાનો વધારો કયђ↓

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. 

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.

વાઈĮ×ટ ગુજરાતમાં િશΤણનો દશ 
વષ↓નો રોડ મેપ સરકાર લો×ચ કરશે

વેЩÄસનનો બી  ડોઝ લેવામાં 
ગુજરાતીઓ બેદરકાર બ×યા

નવી પાેલીસીથી સરકાર ઉ  શ ણમાં વદેશી વ ાથ અાે-રાેકાણને અાકષશે

રમખાણો અંગે SITએ યોÆય તપાસ િવના Чરપોટ↓ બનાãયો 
છъ, મોદીને ╞ીન િચટ સામે ઝાકЫયા ફરીની રજૂઆત

કાેમી રખમાણાે વાળામુખીના 
લાવારસ જેવા હાેય છે અને વેરના 
બીજ રાેપે છે : ક પલ સબલ
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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 

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.

જÜમુ-કાäમીરમાં સેનાએ 1 વષ↓માં 
112 આતંકવાદીઓને ઠાર માયા↨
135 અાતંકવાદીઅાેની ધરપકડ કરી, બેનું અા સપણ

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

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

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.

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 આપવામા ં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, મઝુÙફરનગર અને સહારનપુર સિહત 

યુપીના અનેક મંЧદરોને બોÜબ વડે ઉડાવી દъવામાં આવશે. 

ધમકЫભયા↓ પĦ મળતાં યુપીમાં એલટ↓ઃ મેરઠ 
સિહત 9 રъલવે çટъશ×સને ઉડાવવાની ધમકЫ

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. 

જÜમુમાં ટાગ ›ટ Чકિલંગથી કы×ĩ એÄશનમા ં
CRPFના 7500 જવાનો તૈનાત કરાશે
ીનગરમાં રાેજ 15,000 લાેકાે અને 8,000 વાહનાેનું ચે કગ કરવામાં અાવી ર ું છે

લખનઉ

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 

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. 

ગોરખપુરમાં પાક. ઝંડો ફરકાવનારા 
4 લોકો સામે દъશĩોહનો કыસ દાખલ

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. 

કાનપુરમાં િઝકા વાયરસના 16 કыસ 
ન℮ધાતાં દદЪ↓નો કЮલઆંક 100ને પાર

તાિમલનાડુમ  વરસાદથી 5ન  મોત, 7 રા યો એલટ
ઉ ર ભારતમાં ઠંડી વ ે દ ણ ભારતમાં વરસાદથી જન વન ઠ  ઃ માછીમારાેને સમુ માં ન જવા હવામાન વભાગની સલાહ

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 

માટъ યલો એલટ↓ રી કરતાં કЅં છъ 

કы આ રાËયોમાં ૧૧મી નવેÜબર સુધી 

ભારъ વરસાદની સંભાવના છъ.

હવામાન િવભાગ મુજબ પૂવђ↓Ǽર 

ચોમાસાના કારણે ૯થી ૧૨ નવેÜબર 

સુધી આંĪ Ĭદъશ અને તાિમલનાડુના 

દЧરયા Чકનારાના ΤેĦોમાં ભારъ 

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.
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કરીમગજં

દъશભરમા ંછΖ પૂ ના માહોલ વŵે 

આસામના કરીમગજંમા ં સ ↓યલેા એક 

અકçમાતમા ંછΖ પૂ  કરીન ેપાછા ફરી 

રહъલા 10 લોકોના મોત થઈ ગયા છъ. 

મળતી િવગતો Ĭમાણ ેએક ઓટો રીΤા 

અન ેિસમ×ેટ ભરъલી ĺક વŵ ેટકકર થઈ 

હતી અન ે આ ઘટના Óયારъ બની હતી 

Ëયારъ છΖ પૂ  કરીન ે લોકો ગઈકાલે 

મધરાત ેરીΤામા ંબસેીન ેપાછા ફરી રΝા 

હતા. તકોની ઓળખ કરવાની કાય↓વાહી 

ચાલી રહી છъ.

મરનારા ચાના બગીચામા ં કામ 

કરનારા લોકો હોવાન ુમનાય છъ. ણકારી 

Ĭમાણ ેĺકની ઝડપ ઘણી વધારъ હતી અને 

તનેા કારણ ેરીΤાન ે રદાર Îકકર વાગી 

હતી.

નવ લોકોના çથળ પર મોત થયા હતા 

અન ે એક ãયિŪએ હોЩçપટલમા ં વ 

ગમુાãયો હતો.મરનારામા ં મોટાભાગના 

મિહલાઓ અન ે બાળકો છъ. નજરъ 

નારાઓન ુ કહъવ ુ છъ કы, ļાઈવર 

ખતરનાક રીત ેĺક ચલાવી રΝો હતો અને 

ત ેĺકન ુિનયĦંણ કરી શÄયો નહોતો. અને 

ĺક રીΤા સાથ ેઅથડાઈ હતી. ĺક ļાઈવર 

çથળ પરથી ફરાર થઈ ગયો છъ.

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

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.

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 

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. 

સોનીપતની કЮіડલી િસંધુ બોડ↓ર ખાતે વધુ 1 
ખેડૂતનું મોત, ફіદા સાથે લટકતું શબ મâયું

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. 

ખુશЪ↓દъ િહѕદુÓવની િવચારધારાન ે
IS સાથે સરખાવતા મોટો િવવાદ

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↓ સધુી 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. 

ફડણવીસના અંડરવàડ↓ સાથે સંબંધ, બોગસ 
નોટોના રъકыટને છાવરતા હતા : નવાબ મિલક

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 

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 દъશોમા ં

સામેલ કયુ↨ હતું. ચીન, અફઘાિનçતાન, 

પાЧકçતાન, ઈરાક, સૂડાન ઉપરાંત 

પાЧકçતાની મૂળના િવદъશી પીઆરસી 

હъઠળ આવતા હતા.

ભારત કыનેડા, મલેિશયા ચીન, યુકы 
સિહતના લોકોને ઈ-િવઝા નહỲ આપે

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 હેરાત કરી
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 

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 દъવામા ં

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. 

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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િ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

મહાગુજરાતનું આંદોલન 

અનેક નાટયાÓમક ઘટનાઓ, 

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.

ગાધંી ની અસર

કы. યુ. પરમારના હુલામણા 

નામથી કરસનદાસ પરમાર 

ગુજરાતમાં Ĭિસˇ છъ. 

માતાિપતા ની ધમ↓ભાવના, 

િનΗાભાવના, સાલસતા, 

ãયવહાર કЮશળતા જેવા 

સંçકારો વારસામાં મâયા હતા. 

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 

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 

સમĠ ગુજરાતનો Ĭવાસ ખેડીને 

આઝાદીનું ગુંજન ચારъકોર ફરતું 

કયુ↨. અમદાવાદને આઝાદીનું 

મહǽવનું કы×ĩ બનાãયું હતું.

çવાતĦંયસનેાની પણ...

કરસનદાસ પરમાર, જયંતી 

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 

ભžને િવ˜ાથЪ↓ આગેવાન 

યુવા નેતા બનાવવામાં સતત 

સહયોગ આપતા. તેમને 

ભાષણ બનાવવા મદદ કરતા. 

Äયારъક તૈયાર કરી આપતા. 

વત↓માનપĦો ઉપર Ĭિતબંધ 

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 મડંળ

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.

જલેવાસ 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.

દચુાચાના 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.

ાતંR સં ામ વખતે ભૂગભ વૃ  કરી ઃ જેઅાે 
કા ેસ સામે અેક લાખ મતની સરસાઈથી ા હતા

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 ઇંદુલાલ યા કની વરણી થઈ.

Ĭકરણ-૧૫

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ણવા જેવું

માસંાહારી Ĭાણીઓમા ં સૌથી મોટું 
Ĭાણી Īવુ Ĭદъશનુ ંસફыદ રỲછ છъ. Īવુ 
Ĭદъશના ઠѕડા વાતાવરણમા ં વતા 
રહъવા માટъ કЮіદરત ેતનેા શરીર પર 
૧૦ સЩે×ટમીટર ડુ ં ચરબીનુ ં પડ 
આØયુ ંછъ. આ રỲછ ૬૫૦ ЧકલોĠામ 
વજનનુ ંહોય છъ. ઊભ ુથાય Óયારъ તે 
૧૧ ફвટ ઊચં ુહોય છъ. Īવુ Ĭદъશના 
ઠѕડા દЧરયાના પાણીમા ં તરતી 
િહમિશલાઓ પર ત ે રહъ છъ. સફыદ 
રỲછ તરવામા ં કЮશળ હોય છъ. ઘž 

વાળ હોય છъ એટલ ે બરફ પર સહъલાઈથી દોડી શકы છъ. જλર પડ ેÓયારъ ત ે૨૫ Чકલોમીટરની ઝડપે 
દોડી શકы છъ. આ રỲછ મોટી માછલીઓનો િશકાર કરъ છъ. ઠѕડા Ĭદъશમા ં વતા રહъવા કЮદરત ેસફыદ 
રỲછમા ંઘણી કરામતો ગોઠવી છъ. શરીરની ગરમી બહાર નીકળી ન ય તે માટъ તનેા કાન સાવ 
નાના રાÅયા છъ. એટલ ેત ેઓછુ ંસાભંળી શકы છъ. બદલામા ંતનેુ ંનાક વધ ુશિŪશાળી બનાãયુ ંછъ.

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.

Īુવ Ĭદъશનું સફыદ રỲછ ભ િવશે ણવા જેવું
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મુંબઈ
ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે અપેક્ા પ્રમાણે 

ટી-૨૦ના ફોમડેટમાં કોહલીની ક્િદાય બાદ 
રોક્હત શમામાને ટીમ ઈન્ર્યાનો નિો કેપટન 
બનાિી દીધો છે. રોક્હતની કેપટન તરીકેની 
ઈક્નંગનો ્યયૂક્િલે્ર્ સામે ૧૭મી નિેમબરથી 
શરુ થનારી ત્રણ ટી-૨૦ની શ્ેણીથી પ્રારંભ 
થશે. જયારે ક્િરાટ કોહલીને ્યયૂક્િલે્ર્ 
સામેની ટી-૨૦ શ્ેણીમાં આરામ આપિામાં 
આવયો છે. ટી-૨૦ િરર્મા કપમાં સુપર-
૧૨માંથી બહાર ફેંકાયેલી ટીમ ઈન્ર્યાના 
મેનેજમે્ટમાં પણ ધરખમ પરરિતમાન થયું છે. 
રક્િ શાસ્ત્રીએ કોચ તરીકે ક્િદાય લીધી છે 

અને હિે તેનું સ્થાન રાહુલ દ્રક્િર્ લેશે.
ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે િાઈસ કેપટન  

તરીકે યુિા ક્િકેટરકપર બેટસમેન કે.એલ. 
રાહુલને તક આપી છે. રક્િ્દ્ર જાર્ેજા, 
જસપ્રીત બુમરાહ અને હારદમાક પંર્યાને 
પર્તા મયૂકાયા છે. 

ભારતીય ટીમ ઃ રોક્હત શમામા (કેપટન), 
કે.એલ. રાહુલ (િાઈસ કેપટન), ગાયકિાર્, 
શ્ેયસ ઐયર, સયૂયમાકુમાર, રરષભ પંત (ક્િ.
કી.), ઈશાન રકશન (ક્િ.કી.), િેંકટેશ ઐયર, 
યિિે્દ્ર ચહલ, આર.અક્વિન, અક્ર પટેલ, 
અિેશ ખાન, ભુિનેવિર કુમાર, દીપક ચાહર, 
હષમાલ પટેલ, મોહમમદ ક્સરાજ.

દુબઈ ઃ પલેયર ઓફ ધ મેચ બનેલા 
મેથયયૂ િેર્ે ૧૯મી ઓિરમાં સતત ત્રણ 
છગગા ફટકારી દેતાં ઓસ્ટ્ેક્લયાએ 
અહીં રમાયેલી આઇસીસી ટી૨૦ િરર્મા 
કપની બીજી સેક્મફાઇનલમાં 
ક્િજય તરફ આગેકૂચ 
કરનાર પારકસ્તાનને 
પાંચ ક્િકેટે હરાિીને 
ફાઇનલમાં પ્રિેશ કયયો હતો. 
ઓસ્ટ્ેક્લયા અને ્યયૂિીલે્ર્ 
િચ્ે રક્િિાર ફાઇનલ મુકાબલો 
રમાશે. ઓસ્ટ્ેક્લયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ 
રફનરર્ંગ કરિાનો ક્નણમાય કયયો હતો અને 

રનચેિ કરનાર ટીમ મેચ જીતે છે તે 
પરંપરાને જાળિી રાખી હતી. પારકસ્તાને 
ચાર ક્િકેટે ૧૭૬ રન બનાવયા હતા. 
તેના જિાબમાં ઓસ્ટ્ેક્લયાએ છ બોલ 

બાકી રાખીને પાંચ ક્િકેટે 
૧૭૭ રન બનાિીને ક્િજય 
હાંસલ કરી લીધો હતો. 
ઓસ્ટ્ેક્લયાને ૪૬ બોલમાં 
૮૧ રનની જરૂર હતી અને 

ટાગડેટ હાંસલ કરિો મુશકેલ 
જણાતો હતો પરંતુ સ્ટોક્નસ અને 

મેથયયૂ િેર્ે ટીમને િધુ નુકસાન પહોંચાર્યા 
ક્િના ક્િજય અપાિી દીધો હતો. 

અબુધાબીઃ ઓપનર ર્ેરરલ ક્મચેલે 
નોંધાિેલા આરિમક ૭૩ રનની મદદથી 
્યયૂિીલે્ર્ે અહીં આઇસીસી ટી૨૦ 
િરર્મા કપની પ્રથમ સેક્મફાઇનલમાં 
ઇંગલે્ર્ને પાંચ ક્િકેટે હરાિીને 
ફાઇનલમાં પ્રિેશ કરી 
લીધો હતો. જયાં તેનો 
મુકાબલો ઓસ્ટ્ેક્લયા 
સામે રક્િિારે મુકાબલો 
થશે. ્યયૂિીલે્ર્ે ટોસ જીતીને 
પ્રથમ રફનરર્ંગ કરિાનો ક્નણમાય 
કયયો હતો. મોઇન અલીની અર્ધી સદી 
િર્ે ઇંગલે્ર્ે ચાર ક્િકેટે ૧૬૬ રનનો 

સ્કોર નોંધાવયો હતો. જેના જિાબમાં 
્યયૂિીલે્ર્ે ૧૯ ઓિરમાં પાંચ ક્િકેટના 
ભોગે ૧૬૭ રન બનાિીને ક્િજય 
મેળિી લીધો હતો. આ સાથે ્યયૂિીલે્ર્ે 

૨૦૧૯ના િન-ર્ે િરર્મા કપની 
ફાઇનલમાં ઇંગલે્ર્ે આપેલા 
પરાજયનો ક્હસાબ સરભર 
કયયો હતો. ્યયૂિીલે્ર્ની ટીમ 
ત્રીજી િખત ICC ઇિે્ટની 

ફાઇનલમાં પહોંચયું છે. મેન 
ઓફ ધ મેચ બનેલા ક્મચેલે ૪૮ 

બોલની ઇક્નંગમાં ચાર બાઉ્ડ્ી અને 
ચાર ક્સકસર ફટકારી હતી. 

અરુંધતીના બદલે લિલીનાની 
પસંદગી કરનાર ભારતીય 
બોનકસંગ ફરીથી ક્િિાદોમાં

નવી દિલ્ી 
નેશનલ ચેનમપયન અરુંધતી ચૌધરીએ ભારતીય બોનકસંગ 

ફેર્રેશનના એક ક્નણમાયને રદરહી હાઇકોટમામાં પર્કાયયો છે. 
િરર્મા ચેનમપયનક્શપ માટે ટ્ાયલ ક્િના ઓક્લનમપક બ્ો્િ 
મેર્ાક્લસ્ટ લિલીના બોરગોહેનની પસંદગી કરીને ફેર્રેશને 
િધુ એક િખત ક્િિાદ સજયયો છે. રર્ફેન્ર્ંગ યુિા િરર્મા 
ચેનમપયન અરુંધતીનું માનિું છે કે તેની કેટેગરીમાં ટ્ાયલ 
નહીં યોજીને ફેર્રેશન તેને અ્યાય કરી રહ્ં છે. ફેર્રેશને 
૭૦ રકલોગ્ામ િેઇટ કેટેગરીને બાદ કરતાં બાકીની ૧૧ 
કેટેગરીમાં નેશનલ ચેનમપયનને ભારતનું પ્રક્તક્નક્ધતિ કરિા 
માટે પસંદ કયામા છે. ૧૯ િષષીય મક્હલા બોકસર ચૌધરીએ 
કરેલી અરજી અંગે બુધિારે સુનાિણી થઇ હતી જેમાં હાઇ 
કોટટે ફેર્રેશન પાસે ખુલાસો માગયો છે.   

પારકસ્તાનનો આક્સફ અલી  
અને આયરલે્ર્ની ર્ેલાની ICC 

પલેયર ઓફ ધ મ્થ બ્યા
િુબઈ

પારકસ્તાનના બેટસમેન આક્સફ અલી અને આયરલે્ર્ 
ક્િમે્સ ટીમની ઓલરાઉ્ર્ર લૉરા ર્ેલાનીને ઓકટોબર 
મક્હના માટે  આઇસીસીના અનુરિમે બેસ્ટ મે્સ તથા 
ક્િમે્સ પલેયર તરીકે પસંદ કરિામાં આવયા છે. આક્સફે 
બાંગલાદેશના શારકબ અલ હસન અને નાક્મક્બયાના ર્ેક્િર્ 
િાઇસેને પાછળ રાખીને મે્સ કેટેગરીનો એિોર્મા પોતાના 
નામે કયયો હતો. ક્િમે્સમાં લૉરા ર્ેલાનીએ પોતાની જ સાથી 
ખેલાર્ી ગેબી લુઇસ અને ક્િમબાબિેની મેરી આન મુસો્ર્ાને 
પાછળ રાખી દીધી હતી. આક્સફે અફઘાક્નસ્તાન સામેની 
મેચમાં છેલ્ી બે ઓિરમાં પારકસ્તાનને 24 રનની જરૂર 
હતી તયારે 19મી ઓિરમાં ચાર છગગા ફટકારીને ટીમને 
ક્િજય અપાિી દીધો હતો.

રોક્હત શમામા ટી-૨૦માં ભારતનો નિો કેપટન, 
્યયૂક્િલે્ર્ સામેની શ્ેણીમાં કોહલીને આરામ

T-20 િરર્મા કપઃ અોસ્ટ્ેક્લયા-્યયૂિીલે્ર્ િચ્ે રક્િિારે ફાઈનલ મુકાબલો
ન્યૂઝીલપોન્પો ઇંગલપોન્નપો પ્ંચ િવકપોટપો પર્જય અ્પ્પો પ્કકસ્્નનપો હર્વી અ્પોસ્ટપોલલય્ ફ્ઈનલમ્ં પહ્ંચ્યં

ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલલયા અનરે નયયૂઝીલરેન્ડ 
વચ્રે રસાકસી ભયયો જંગ જોવા મળશરે
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પ્યોંગ્યાંગ
તાનાશાહ કિમ જોંગના દેશ ઉત્તર 

િોકરયામાં ભૂખમરાનુ સંિટ વધારે ઘેરુ 
બની રહ્યુ છે અને એટલે સુધી િે લોિો  
ખેતરોમાં જઈને પાિ ચોરવા માંડ્ા છે.

આ પ્રિારની ચોરી અટિાવવા 
માટે ઉત્તર િોકરયાની સરિારે હવે 
ખેતરોમાં જો િોઈ ચોરી િરતુ હોય 
તો ગોળી મારી દેવાનો આદેશ 
આપયો છે.ખેતરોની સુરક્ા માટે ઉત્તર 
િોકરયાની સેનાના જવાનોને ડ્ુટી 
સોંપવાની ફરજ પડી છે.

એિ મીકડયા કરપોટ્ટ પ્રમાણે ઉત્તર 
િોકરયાની ઘણી જરુકરયાત ચીન પૂરી 

િરતુ હોય છે પણ િોરોનાના િારણે 
જાનયુઆરી 2020થી ઉત્તર િોકરયાએ 
સરહદો સીલ િરીને ચીન સાથે વેપાર 
સથગગત િરી દીધો હતો.બોડ્ટર હજી પણ 
બંધ છે અને બીજી તરફ ઉત્તર િોકરયામાં 
ક્ાઈમેટ ચેનજના િારણે ખેતી પર 
વયાપિ અસર પડી છે.ગયા વર્ષે આવેલા 
પૂરથી પણ ખેતીને ભારે નુિસાન થયુ 
હતુ.આમ બંને બાજુથી માર પડવાના 
િારણે દેશમાં ખાવા પીવાની વસતુઓની 
તંગી ઉભી થઈ છે. હવે દેશમાં લોિો 
ભૂખમરાથી મોતને ભેટી રહ્ા છે. 
ખેતરોમાં જઈને ઉભા પાિની ચોરી 
િરવા માટે મજબૂર બનયા છે.

વોશિંગ્ટન
એલન મસિની િંપની સપેસએકસએ 

ગુરૂવારે અમેકરિી અંતરીક્ એજનસી 
નાસા સાથે મળીને ૪ અંતરીક્ 
યાત્ીઓનું ઈનટરનેશનલ સપેસ 
સટેશન (આઈએસએસ)નું ગમશન 
સફળતાપૂવ્ટિ લોનચ િયુું હતું. આ 
ક્રૂએ પૃથવીની િક્ા પાર િરી તે સાથે 
જ ૬૦ વર્ષોના ઈગતહાસમાં ૬૦૦ 
લોિોનો અંતરીક્માં પહોંચવાનો રેિોડ્ટ 
બની ચુિયો છે. મજેદાર વાત એ છે 
િે, સોગવયેત સંઘ (રૂસે) ૧૯૬૧માં 
અંતરીક્માં પહેલી વયગતિ મોિલી 
હતી તયારે ૬૦૦મી વયગતિ એિ જમ્ટન 
નાગકરિ છે જેને અમેકરિા તરફથી 
મોિલવામાં આવયો છે.

સપેસએકસ તાજેતરમાં જ ૪ 
અંતરીક્ યાત્ીઓને પોતાના અંતરીક્ 
યાન દ્ારા પૃથવી પર પાછા પણ લાવયું 
છે. જાણવા મળયા મુજબ આ ટીમમાં 
જે અંતરીક્યાત્ીઓને સામેલ િરવામાં 
આવયા છે તેમાં એિ અનુભવી 
સપેસવોિર (અંતરીક્માં યાનમાંથી 
બહાર નીિળીને અભયાસ િરી ચુિેલી 
વયગતિ) અને ૨ યુવાનો સામેલ છે. 
નાસાએ તેમને પોતાના આગામી 
ચંદ્ર ગમશન માટે પણ પસંદ િયા્ટ છે. 
આ સપેસએકસનું િુલ ૫મું માનવ 
ગમશન છે.  નાસાના અહેવાલ પ્રમાણે 
જમ્ટનીના મથાયસ માઉરર અંતરીક્માં 
પહોંચનારા ૬૦૦મા વયગતિ તરીિે 
પસંદગી પામયા છે. 

નોર્થ કોરિ્યામાં ભૂખમિાનુ સંક્ટ 
ખેતિોમાંરી પાકની રઈ િહેલી ચોિી

ચાિ અંતરિક્ષ ્યાત્ીને સપેિ 
સ્ટેિન મા્ટે િવાના કિા્યા

વોશિંગ્ટન
િોરોના વાઇરસની સામે નાગકરિોને 

રક્ણ પુરૂ પાડવા માટે ભારતમાં બે 
રસી તૈયાર િરવામાં આવી છે. જેમાં 
એિ સવદેશી િો-વેકકસન છે જેને 
હૈદરાબાદની ભારત બાયોટેિ િંપનીએ 
બનાવી છે. જયારે બીજી રસી િોગવશીલડ 
છે જેને ઓકસફોડ્ટ-એસટ્ાજેગનિા અને 
ભારતની સીરમ ઇનસટીટ્ુટે સાથે 
મળીને બનાવી છે. અતયાર સુધી આ 
બંને રસીને દુગનયાભરના 96 દેશે 
માનયતા આપી છે. ભારત બાયોટેિની 
િોરોના વેકકસન િોવેકકસનને WHO 

તરફથી ઈમરજનસી યુઝ ગલસટ 
(EUL)માં સામેલ િયા્ટ બાદ િેનદ્રીય 
સવાસથય મંત્ી મનસુખ માંડગવયાનું 
ગનવેદન સામે આવયું છે. તેમણે જણાવયું 
િે WHOએ અતયાર સુધીમાં 8 રસીને 

EUL (ઇમરજનસી યુઝ ગલસટ)માં 
સમાવેશ િયષો છે. આપણને ખુશી છે િે 
તેમાથી બે રસી ભારતીય છે- િોવેકકસન 
અને િોગવશીલડ. ગવશ્વના 96 દેશોએ 
આ બંને રસીને માનયતા આપી છે.

દેશમાં અતયાર સુધીમાં 109 
િરોડથી વધુ િોરોના રસીના ડોઝ 
આપવામાં આવયા છે. ‘હર ઘર દસતિ’ 
હેઠળ આરોગય િમ્ટચારીઓ રસીિરણ 
અગભયાનને અંજામ આપવા માટે 
તમામ ઘરોની મુલાિાત લઈ રહ્ા છે. 
96 દેશોએ િોવેકકસન અને િોગવગશલડને 
માનયતા આપી છે. 

લંડન
દુગનયા હજુ િોરોના મહામારીની 

સામે લડી રહી છે તયારે આ સમયે 
ગરિટનમાં વધુ એિ નવી મુસીબત 
આવી છે. મધય ઈંગલેનડમાં એિ પોલટ્ી 
યૂગનટમાં ખૂબ જ ખતરનાિ એચ5 
બડ્ટ ફલૂના િેસ મળયા છે. દેશના 
િૃગર્ મંત્ાલયની તરફથી આ માગહગત 
આવી છે. તમામ સંક્ગમત પક્ી 
વારગવિશાયરમાં અલસેસટરની પાસે 
એિ પોલટ્ી ફામ્ટમાં છે. સંક્મણ રોિવા 
માટે તમામ પક્ીઓને મારી દેવાશે.

બડ્ટ ફલૂનો આ પ્રિોપ એવા 

સમયે સામે આવયો છે જયારે ગરિટને 
રાષ્ટ્રવયાપી એગવયન ઈનફલુએનઝા 
પ્રીવેનશન ઝોન જાહેર િયષો છે. 
તેના આધારે ફામ્ટ અને પક્ીની 
દેખરેખ િરનારા લોિોને માટે 
બાયોગસકયોકરટીના પ્રગતબંધને િડિ 
િરવાનું િહેવાયું છે. આ પહેલા પણ 
H5N1 સટ્ેનની જાણિારી ઉત્તરી 
વેલસના એિ વયગતિના ઘરે રાખેલી 
મરઘીમાં જોવા મળી હતી. મધય 
ઈંગલેનડમાં પણ આ H5N1 સટ્ેનની 
જાણિારી મળી છે.

બડ્ટ ફલૂનો વાયરસ છેલ્ા િેટલાિ 

સમયથી યૂરોપમાં ફેલાયો છે. ફ્ાનસ, 
જમ્ટની, ઈટલી, નેધરલેનડ, ડેનમાિ્કમાં 
પણ બડ્ટ ફલૂનો િેસ વધયા છે. ફ્ાનસના 
અગધિારીએ બડ્ટ ફલૂના પ્રિોપની 
વચ્ે તમામ બહારના પોલટ્ી ફામ્ટના 
જાનવરોને ઘરે રાખવાનો આદેશ 
આપયો છે. સંક્ગમત અને પ્રવાસી 
પક્ીઓથી બચવા માટે ખેડૂતોને આ 
ગશયાળામાં જાળી લગાવવા અને 
પોલટ્ીને સીગમત િરવાનું િહેવાયું છે. 
ફ્ાનસના મંત્ાલયે િહ્યું િે ઈટાલીમાં 19 
ઓકટોબરથી અતયાર સુધીમાં િુલ 6 
બડ્ટ ફલૂના િેસ આવયા છે. 

િોરોનાની મહામારી બાદ ગરિટનમાં પોલટ્ી 
યુગનટમાંથી H-5 બડ્ટ ફલૂ િેસ મળી આવયા
એેવિયન ઈન્ફલલુએેન્ઝા પ્રીિેનશન ઝઝાેન જાહેર થયઝાે, સંક્રમણ રઝાેકિઝા પક્રીએઝાેને મઝારરી દેિઝાશે

યુએસમાં ભારતીય મૂળના 
સોફટવેર એકનજગનયરને 
આજીવન િેદની સજા

 લોસ-એંજલસ
૨૦૧૯ની સાલમા ં અમકેરિામા ં સતત એિ સપ્ાહ 

દરમયાન પોતાની પત્ી અન ે ત્ણ સતંાનોની હતયા 
િરવાનો ગનુો િબલુ િરનાર ભારતીય મળૂના સોફટવરે 
એકનજગનયર શિંર નાગપપા હગંડુન ે િોઇપણ જાતના 
પેરોલ ગવનાની આજીવન િદેની સજા ફટિારવામા ંઆવી 
હતી. આ હતયાિેસની તપાસ િરનાર અગધિારીએ િહ્યું 
હતુ ં િ ે  િગેલફોગન્ટયામા ંઆવલેા તનેા એપાટ્ટમનેટમા ંહગંડુે 
એિ સપ્ાહના સયગાળા દરમયાન તનેી પત્ી અન ે ત્ણ 
સંતાનોન ેમોતન ેઘાટ એમ િહીન ેઉતારી દીધા હતા િ ેતે 
પકરવારના સભયોન ેઆગથ્ટિ રીત ે િોઇ ટિેો િરી શિે તમે 
નથી એમ િસેીઆર ટીવીમા ં બધુવાર ે પ્રસાકરત થયલેા 

યુરોપની િોટટે ગૂગલની 2.4 
અબજ યુરોનો દંડ ભરવા 
સામેની અપીલ ફગાવી

લંડન
યુરોગપયન યુગનયનની એિ ઉચ્ િોટટે ૨.૪ અબજ 

યુરો(૨.૮ અબજ ડોલર)નો દંડ ભરવા ગવરુદ્ધ ગૂગલે 
દાખલ િરેલી અપીલને ફગાવી દીધી છે. ગૂગલ પર 
આરોપ મૂિવામાં આવયો છે િે તેણે જાહેરાતના ગનયમોનો 
ભંગ િયષો છે.  િંપની પર આરોપ મૂિવામાં આવયો હતો 
િે તેણે પોતાની એનડ્ોઇડ મોબાઇલ ઓપરેકટંગ ગસસટમથી 
ગવરોધીઓને બલોિ િયા્ટ હતાં. ૨૭ દેશોના સભય 
યુરોગપયન યુગનયને ૨૦૧૭માં જાહેરાતના ગનયમોનો 
ભંગ િરવા બદલ દંડ ફટિાયષો હતો.  યુરોગપયન યુગનયને 
દંડ ભરવા સામે દાખલ િરેલી ગૂગલની અપીલ ફગાવી 
દઇને દંડને યોગય ઠેરવયો છે. 

ફ્રી ્ટાઉન
ગસએરા ગલયોનની રાજધાની ફ્ી ટાઉનમાં શુક્વાર મોડી 

રાતે બીજા વાહનથી ટક્કર પછી એિ ઓઇલ ટેનિરમાં 
થયેલા ગવસફોટમાં લગભગ 115થી વધુ લોિોના મોત થયા 
હતાં અને અનય ૧૦૦થી વધુ ઘાયલ થયા હતાં. 

હોકસપટલના જણાવયા અનુસાર ઘાયલો પૈિી િેટલાિની 
કસથગત ગંભીર હોવાથી મૃતયુઆંિ હજુ પણ વધી શિે તેમ 
છે. સાક્ીઓના જણાવયા અનુસાર િેટલાિ મૃતદેહો મૃતિોના 
પકરવારજનો દફનાવવા માટે લઇ ગયા હતાં. 

પૂવ્ટ ફ્ી ટાઉનમાં સડિ પર બળી ગયેલ િારો અને મોટર 
સાયિલો મળી આવી હતી. નાયબ આરોગય પ્રધાન અમરા 
જાંબેએ જણાવયું હતું િે ગવગભન્ન હોકસપટલ અને કક્નિોમાં 
૧૦૦થી વધુ ઘાયલો સારવાર લઇ રહ્ાં છે. 

પીકડતોમાં દુઘ્ટટનાગ્રસત ટેનિરમાંથી લીિ થઇ રહેલા 
ઓઇલને લૂંટવા માટે આવેલા લોિો પણ સામેલ છે. 
ઉલ્ેખનીય છ િે આ અગાઉ પણ આગફ્િાના દેશોેમાં ટેનિર 
દુઘ્ટટનાઓમાં અનેિ લોિોના મોત થયા છે. ઓઇલ લૂંટવા 
માટે આવેલા લોિો ગવસફોટના ગશિાર બની ગયા હતાં. 

ગસએરા ગલયોનમાં ઓઇલ ટેનિરમાં ગવસફોટ 
થતાં 115થી વધુનાં મૃતયુ, 100 ઈજાગ્રસત કાબુલ 

રાષ્ટ્રીય સુરક્ા સલાહિાર અજીત 
દોભાલના નેતૃતવમાં કદલહીમાં યોજાયેલા 
ક્ેત્ીય સુરક્ા ડાયલોગ પર ચીન 
અને પાકિસતાન નજર રાખી રહ્ા છે. 
અફઘાગનસતાનમાં તાગલબાનની સત્તા 
બાદ ભારતની એિ મોટી રણનીગતથી 
પાકિસતાન અને ચીન બન્ને અલગ થલગ 
પડી ગયા છે. ક્ેત્ીય સુરક્ા ડાયલોગમાં 
અફઘાગનસતાનના સાત મહતવના 
પાડોશી દેશોનું ભારત આવવું તે દશા્ટવે 
છે િે ભારત અફઘાગનસતાન માટે અતી 
મહતવનું છે.

ક્ેત્ીય સુરક્ા ડાયલોગે એ શીખવી 
દીધુ છે િે અફઘાગનસતાનમાં તાગલબાની 

સત્તામાં ભારતનો દ્રષ્ીિોણ દુગનયાના 
લોિતાંત્ીિ દેશોને અનુિુળ છે. ભારતની 
આ પહેલથી ચીન અને પાકિસતાનની 
ભારે મજાિ ઉડી છે. ભારત, રગશયા, 
ઇરાન અને પાંચ સેનટ્લ એગશયન 
દેશોએ બુધવારે સંયુતિ રીતે િહ્યું છે િે 
વૈગશ્વિ આતંિવાદ માટે અફઘાગનસતાનની 
ધરતીનો ઉપયોગ ન થવો જોઇએ. આ 
દેશોના ટોચના અગધિારીઓની બેઠિમાં 
ગનણ્ટય લેવાયો છે િે અફઘાગનસતાનમાં 
એિ લોિશાહી વાળી સરિાર રચાવી 
જોઇએ.  પાકિસતાન અને ચીન 
તાગલબાનને સમથ્ટન આપતા રહ્ા 
છે જયારે રગશયાએ આ મામલે હવે 
ભારતને સમથ્ટન આપયું છે. 

અફઘાશનસતાનના પાડોિી દેિોનું 
તાશલબાન સામે ભાિતને સમર્થન

ઈસલામાબાદ
ગરિકટશ ઈગતહાસિારોએ પ્રથમ ગવશ્વ 

યુદ્ધમાં લડેલા 3.20 લાખ ભારતીય 
સૈગનિોનો રેિોડ્ટ લાહોરના એિ 
સંગ્રહાલયમાંથી શોધી િાઢ્ો છે. આ 
સંશોધને પ્રથમ ગવશ્વ યુદ્ધમાં ભારતીય 
સૈગનિોના વયાપિ યોગદાનને ફરી એિ 
વખત સાગબત િરી આપયું છે. તેમાં પંજાબ 
અને તેની આસપાસના સૈગનિોના નામ 
નોંધાયેલા છે. આ દસતાવેજો સંગ્રહાલયમાં 
છેલ્ા 97 વર્્ટથી િોઈની નજરે ચઢ્ા 
વગર પડ્ા રહ્ા હતા. તેને કડગજટાઈઝ 
િરીને વેબસાઈટ પર અપલોડ િરવામાં 

આવી રહ્ા છે.  ભારતીય મૂળના િેટલાિ 
ગરિકટશ પકરવારોએ રેિોડ્ટમાં નોંધાયેલા 
સૈગનિો અને તેમના ગપતા, ગામ અને 
રેગજમેનટના નામો દ્ારા પોતાના પૂવ્ટજોની 
ઓળખ મેળવી છે. તે સૈગનિો આરબ 
દેશો, પૂવવીય આગફ્િા, ગૈલીપોલી વગેરે 
ખાતેના યુદ્ધોમાં સામેલ થયા હતા. 
િેટલાય પકરવારોએ તેમની 100-100 
વર્્ટ જૂની તસવીરો અને તેમના કદલચસપ 
કિસસાઓ પણ શેર િયા્ટ હતા. ગરિકટશ 
અને આયકરશ સૈગનિોના વંશજો આ જ 
રીતે રેિોડ્ટ દ્ારા પોતાના પૂવ્ટજોને શોધતા 
આવયા છે. 

પાક.માંરી પ્રરમ શવશ્વ ્યુદ્ધના 3.20 
લાખ ભાિતી્ય સૈશનકોનો િેકોડ્થ મળ્યા

િોવેકકસન-િોગવગશલડને 96 દેશોની માનયતા 
ભારતમાં 109 િરોડથી વધુ ડોઝ અપાયા
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સાંકડો ચહેરો
આ પ્રકારના ફેસ પર ગળામાં 

પાતળી ચેઈન અને મોટું પેન્ડનટ સારં 
લાગશે. કાનમાં મોટા ટોપસવાળા 
હૅનનગંગસ સારા લાગે છે.

સ્ત્ીઓ તેમની ચહેરાની જેટલી 
કાળજી રાખે છે એટલી ગરદનની નથી 
રાખતી હોતી. ગરદનને ખૂબસૂરત 
બનાવવા તથા એના પરની કાળાશ દૂર 
કરવા નનયનમત કાળજી રાખવી પ્ડે 
છે.

ગરદનને રોજ ક્ેનનઝંગ નમલકથી 
સાફ કરો. તયાર બાદ નરરનશંગ ક્રીમથી 
ગરદનનો મસાજ કરવો. એનાથી 
તવચા નનખરશે.

ગરદનનો  નો મસાજ બન્ે હાથે 
ઉપરથી નીચેની તરફ કરવો એટલે કે 
હ્ડપચીથી શરૂ કરીને નીચેની તરફ 
આવવું.

સામાનય રૂક્ષ તવચા હોય અને 
પચીસી વટાવી ગયાં હો તો નનયનમત 
ફેનસયલ કરાવવું. ચહેરા તેમ જ 
ગરદન પર પણ ફેનસયલ કરવું.

ગરદનની તવચા ચહેરાની તવચા 
કરતાં ઘેરી હોય તો ગરદનને ત્ડકાથી 
રક્ષણ આપવું. ત્ડકામાં બહાર 

નીકળતી વખતે ગળે સ્કાફ્ફ બાંધવો.
ગરદનની તવચાનો રંગ હળવો 

કરવા ગરદન પર સ્ક્બનો ઉપયોગ 
કરવો. એને હળવે હાથે રગ્ડીને 
પાણીથી ધોઈ નાખવું. સ્ક્બ બનાવવા 
માટે બદામને થો્ડીવાર પાણીમાં 
પલાળી રાખી એની છાલ ઉતારવી. 
બરાબર સુકાઈ જાય એટલે એને 
નમકસરમાં વાટી એનો પાઉ્ડર 
બનાવવો અને બૉટલમાં ભરી દેવો. 

રોજ સવારે બે નાના ચમચા બદામના 
પાઉ્ડરમાં થો્ડું દૂધ નમકસ કરી પેસ્ટ 
બનાવીને ગરદન પર લગાવવી. આ 
એક ઉત્તમ સ્ક્બ બનશે. સનબન્ન દૂર 
કરવા ગરદનને ઠં્ડા દૂધથી ધોવી અને 
થો્ડી વાર પછી દહીં લગાવી અ્ડધો 
કલાક રહેવા દેવાથી ફાયદો થશે.

તમારં પૉસ્ચર બરાબર રાખો. માથું 
સીધું રાખો અને માથા પર બુક રાખીને 
ચાલવાનો પ્રયાસ કરો. એનાથી 

ગરદનની તવચા સખત રહેશે અને 
ઢીલી લબળી પ્ડેલી નહીં લાગે.

ગોળ ચહેરો
મોઢું ગોળાકાર હોય તો બહુ લાંબી 

નહીં અને સાવ ટૂંકરી નહીં એવી બટ્ી 
સારી લાગશે. ગળામાં હાંસ્ડી જેવો 
સેટ યોગય લાગશે. જ્ેલરીની ર્ડઝાઈન 
ગોળાકાર ન હોય એ ધયાનમાં રાખવું.

લાંબો ચહેરો
જેમનો ચહેરો લાંબો હોય છે તેમના 

ગાલ ચપટા હોય છે. જો ચહેરાનો 
આકાર ઈં્ડા જેવો હોય અને ગળું લાંબુ 
હોય તો ગળામાં એક ટૂંકો નાજુક હાર 
અને એની સાથે બીજો લાંબો હાર વધુ 
યોગય લાગશે. લટકનણયાં પહેરવાનાં 
ટાળવાં.

ચોરસ ચહેરો
આ પ્રકારના ચહેરા પર દરેક 

પ્રકારના સેટ સૂટ થાય છે, પરંતુ 
જ્ેલરીની ર્ડઝાઈનમાં સ્કવેર શેપ ન 
હોય એની કાળજી રાખવી.

ભારે ચહેરો
આ પ્રકારના ચહેરા પર ગળામાં 

લાંબો સેટ હોય અને મોટું પેન્ડનટ 
હોય તો સારં લાગે છે. કાનમાં નાની 
બુટ્ી અને ટૂંકા હૅનનગંગ હોય એવી 
જ્ેલરી સારી લાગશે. ભરાવદાર 
ચહેરા પર નાજુક ચેઈન કે નાજુક 
પેન્ડનટ પહેયુું હશે તોય ન પહેયા્ન 
બરાબર લાગશે.

તમારા ચહેરા મુજબ કરો ઘરેણાંની પસંદગી
લાંબી ગરદનમાં કાૉલર સેટ અને લાંબી બુટ્ી શાેભે છે. ટંૂકી ગરદન પર ગળામાં હાંસડી ટાઈપનાે સેટ અને કાનમાં લટકતી બુટ્ી અને 

ટાૉપસ સારાં લાગશે અાજકાલ ડડઝાઈનર કપડાંની સાથે ડડઝાઈનર જ્ેલરીનાે કે્ઝ ્ધી રહાે છે. જ્ેલરી પસંદ કરતી ્ખતે તમે કાં 
કપડાંની સાથે અે પહેર્ાના છાે અે જે્ું જરૂરી છે, પરંતુ સાથે તમારાે ચહેરાે કે્ાે છે અે પણ અગત્યનું છે. દરેક પ્રકારની જ્ેલરી 

બધાને સૂટ નથી થતી. ડડઝાઈન જ્ેલરી ફેસ-કટ પ્રમાણે ન હાેય તાે દેખા્ બરાબર નથી લાગતાે. તમારા દેખા્ ને  ફેસ-કટ પ્રમાણે 
જ્ેલરી પહેરી હશે તાે ચહેરાે ખીલી ઊઠશે. ચહેરાનાે શાેપ કે્ાે છે અેના પરથી તમને કે્ી જ્ેલરી સૂટ થશે અે નક્ી કર્ું.
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