પરદેશમાં દેશની મહેં ક એટલે

કે નેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું સર્વોત્તમ ગુજરાતી સાપ્તાહિક SWADESH
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બ્રિટિશ કોલંબિયામાં પૂર પ્રકોપ, ઈમરજન્સી જાહે ર
એ�કનું મ�ોત, બે લાપતાઃ અનેક વાહન�ો ફસાયા, ભારે કીચડને કારણે મૃત્યુ પામનારાઅો�ન�ો આ�ંક વધવાની શક્યતા
ઓન્ટેરિયો

બ્રિટિશ કોલંબિયામાં આવેલા ભારે પૂરના
કારણે નદીઓમાંથી ભારે કીચડ ઘસડાઈ આવ્યું
હતું. કીચડના આ ધસમસતા પ્રવાહમાં ફસાઈને
એક વ્યક્તિનું મોત થયું હોવાની વાતને બ્રિટિશ
કોલંબિયાના હાઇવે સતાવાળાઓએ સમર્થન
આપ્યું હતું. બીસીના આરસીએમપીએ મંગળવારે
કરેલા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, પેમ્બ્નટોન
અને લીલુંએટ વચ્ચે આવેલા 99 નંબરના હાઇવે
ખાતેથી એક મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
તે રાજ્યના લોઅર મેનલેન્ડની રહેવાસી છે. પૂર
પ્રકોપને કારણે ઓછામાં ઓછા બે લોકો ગૂમ
હોવાના તથા અનેક સ્થળોએ વાહનો કીચડમાં
ફસાઈ ગયા હોવાના અહેવાલ છે. આ બનાવ
પેમ્બ્નટોનની ઉતરે 9 કિ.મી. દૂર બન્યો હતો.
પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ લીલુંએટ પ્લેસ અને
સેટોન લેક રોડ વચ્ચેનો હાઇવે હજુ પણ બંધ છે.
ત્યાં ફસાયેલા 50 વાહનોમાંથી કેટલાક વાહનો
કીચડમાંથી બહાર નીકળવામાં સફળ રહયા છે.
સમગ્ર બ્રિટિશ કોલંબિયામાંથી કીચડમાં ફસાયેલા
લોકોને હેલીકૉપ્ટરથી સલામત સ્થાને ખસેડવામાં
આવ્યા હતા. આ રાહતકાર્ય બે દિવસ સુધી
ચલાવવામાં આવ્યું હતું. ભારે પૂરને કારણે પાણીની
સાથે મોટા પ્રમાણમાં કીચડ પણ ધસી આવ્યું
હતું. તેમાં અનેક વાહનો અને રાજ્યની પરિવહન
સેવાની બસો ફસાઈ ગઈ હતી.
બ્રિટિશ કોલંબિયાના પ્રીમિયર જ્હોન હોગને
કીચડના પૂરના કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિને ધ્યાનમાં
લેતા કટોકટી જાહેર કરી હતી. તેઓએ બુધવારે
એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરી નાગરિકોને
એવી વિનંતી પણ કરી હતી કે, તેઓ ખાનપાનની
સામગ્રીનો ખોટો સંગ્રહ ના કરે અને પરિસ્થિતિને
પહોંચી વળવામાં મદદ કરે. અમને એ કહેતા દુઃખ
થાય છે કે, કીચડના તોફાનમાં હજુ પણ વધુ મૃત્યુ
થયા હોવાની શક્યતા છે. ઘટનાસ્થળ પેમ્બ્નટોન
અને લીલુંએટ વચ્ચેના નવ નંબરના હાઇવે ઉપરથી
એક મહિલાનો મૃતદેહ શોધી કઢાયો છે.
જો કે, પોલીસે વધુ વિગત આપી નહોતી પરંતુ
પોલીસે એટલું જણાવ્યું હતું કે આ મહિલા લોઅર
મેનલેન્ડની રહેવાસી છે.
»» ભારતને બે વન-ડે વર્લ્ડ કપ સહિત ICCની
ત્રણ ઇવેન્ટ્સની યજમાની
»» ભારત અને સાઉથ આ�ફ્રિકા આ�ઇસીસી
અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં એ�ક જ ગ્રૂપમાં
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નુકસાન પામનાર
ખેડૂતોને સહાય અપાશે

ખેતીવાડી ખાતાના પ્રધાન લાના
પોફામૅ જણાવ્યું હતું કે, હજારો પશુઓ
આ પૂરમાં માર્યા ગયા છે અને બીજા
હજારો ગંભીર હાલતમાં છે. બીસીમાં
ખેતીવાડી માટે હાલનો સમય ગંભીર
છે. ઉત્પાદકો પણ ગંભીર સમસ્યાનો
સામનો કરી રહ્યા છે. તેમણે એવી
ખાતરી આપી હતી કે, આ પૂરને
કારણે નુકશાન પામનાર ખેડૂતોને
રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર બંને તરફથી
પૂરતી સહાય આપવામાં આવશે કે
જેથી તેઓ ફરીથી બેઠા થઇ શકે.

રાહત-બચાવ કાર્યમાં
સૈન્યની મદદ લેવાઈ

તોફાનને પગલે હજારો લોકો ફસાયા
છે, જેમને બચાવવા કૅનેડાનાં
સૈન્યદળોને તહેનાત કરવામાં આવ્યાં
છે. વૉશિંગ્ટન ડીસીની મુલાકાતે
ગયેલા કૅનેડાના વડા પ્રધાન જસ્ટિન
ટ્રુડોએ સહાયતાની જાહેરાત કરતા
કહ્યું કે સૈન્યદળો પુનર્નિર્માણની
કામગીરીમાં મદદ કરશે. પૂરથી
પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં નહીં જઈ શકે
અને પ્રભાવિત લોકો સુધી જરૂરી
વસ્તુઓ પહોંચાડવામાં આવશે.
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કે નેડા

સરહદો ખુલતાં હવાઈમથક પર વિદેશી પ્રવાસીઓમાં વધારો
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ઓ��ક્ટોબર મહિનામાં કે નેડાના હવાઈમથક�ો ઉપર 2,63,400 વિદેશી પ્રવાસીઓ�� આ�વ્યા

ક્યૂબેક
કોવિડ-19 દરમિયાન લાદવામાં આવેલા નિયંત્રણોને કારણે
કેનેડાના આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈમથકો ઉપર અવાર-જવર લગભગ
ઠપ થઇ ગઈ હતી. પરંતુ હવે બંને દેશો વચ્ચેની સરહદો સંપૂર્ણ રસી
મુકાવી હોય તેવા લોકો માટે ખુલ્લી મુકાતા કેનેડાના આંતરરાષ્ટ્રીય
હવાઈમથકો ઉપર પ્રવાસીઓની અવર-જવરમાં વધારો થયો છે.
સ્ટેટિકસ કેનેડા તરફથી શુક્રવારે ઓક્ટોબર મહિનાના જે
આંકડાઓ બહાર પાડવામાં આવ્યા છે તે દર્શાવે છે કે, એ કેનેડાના
હવાઈમથકો ઉપર 2,63,400 વિદેશી પ્રવાસીઓ આવ્યા હતા.
આમ કેનેડાના હવાઈ મથકો ઉપર ગયા વર્ષના આ જ મહિના
કરતા 14 ગણા વધુ વિદેશી પ્રવાસીઓની અવાર-જવર થઇ હતી.
જે કેટલાક વિદેશી પ્રવાસીઓ કેનેડામા આવ્યા હતા તેની સંખ્યા 1,14,200 હતી, તે વધીને 1,49,200 પર પહોંચી છે.

ઓગસ્ટની 9મીથી કેનેડામાં પ્રવાસીઓ પરના નિયંત્રણો હળવા
કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રતિબંધો માર્ચ 2020માં કોવિડ-19ના
કારણે લાદવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ હવે આ નિયંત્રણો હળવા
કરવામાં આવ્યા છે અને સંપૂર્ણ રસી મુકાવનાર અમેરિકાનો
કોઈપણ કારણ વિના પણ કેનેડામાં આવી શકે છે તેવી છૂટને કારણે
બંને દેશો વચ્ચેના પ્રવાસીઓની અવર-જ્વરમાં વધારો થયો છે.
સપ્ટેમ્બર 7થી સરહદો ખુલ્લી મુકતા હવે વિશ્વભરના પ્રવાસીઓ
કેનેડા આવવા લાગ્યા છે. નવી જોગવાઈ મુજબ જે કોઈ કેનેડામા
આવવા ઇચ્છતું હોય તેને સંપૂર્ણ રસી મુકાવી હોવી જોઈએ, તે
અનિવાર્ય છે એમ હેલ્થ કેનેડાએ જણાવ્યું હતું. તેને એમ પણ કહ્યું
હતું કે, કેનેડામા પ્રવેશનાર પ્રવાસીએ ફ્લાઇટના 72 કલાક પહેલા
નેગેટિવ પીસીઆર ટેસ્ટનો પુરાવો રજુ કરવો જરૂરી છે.

નોર્થ યોર્કની મસ્જિદમાં તોડફોડ મામલે નેધરલેન્ડમાં યોજાયેલી સ્વિમિંગ
સ્પર્ધામાં મેકિનટોસ બીજા સ્થાને
શકમંદની ધરપકડ, પાંચ હજાર ડોલરનો દંડ
સીસીટીવી ફુટેજને આ�ધારે પ�ોલીસ દ્વારા તપાસ, ઘટનાને વખ�ોડી કઢાઈ

ટોરોન્ટો
ટોરોન્ટો પોલીસે નોર્થ યોર્ક મસ્જિદમાં
ધમાલ મચાવવા અને ભાંગફોડ કરવા
બદલ એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી
હતી. આ બનાવ પછી થોડા સમયમાં
જ પોલીસ અધિકારીએ ટોરોન્ટો એન્ડ
રિજન ઇસ્લામિક કોંગ્રીગેશન (તા.
રિ.ક.) ઇસ્લામિક સેન્ટર ખાતેથી 9મી
નવેમ્બરમાં રોજ એક શકમંદની ધરપકડ
કરી હતી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, સીસી
ટીવીના ફુટેજની તપાસ દરમિયાન બહાર

આવ્યુ હતું કે, એક વ્યક્તિ મોટા પથ્થર
સાથે સાંજે 7 વાગ્યા પહેલા દાખલ
થઇ રહ્યો છે. ત્યારબાદ આ વ્યક્તિએ
પથ્થરને બારી પર ફેંક્યો હતો અને
બારીને નુકશાન થયું હતું. જે બાદ તે
પથ્થર નજીકની દીવાલ પાસે પડી ગયો
હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ
ઘટનામાં કોઈને ઇજા થઇ નથી. 50
વર્ષીય એક પુરુષની આ ભાંગફોડના
આરોપ બદલ ધરપકડ કરી 5000
ડોલરનો દંડ ફટકાર્યો હતો. ટોરોન્ટો
પોલીસના પ્રવક્તા ઇન્સ્પેક્ટર કીથ સ્મિથે

આ બનાવને વખોડી કાઢ્યો હતો. તેમણે
કહ્યું હતું કે, પોલીસ આ બનાવ ઉપર
સતત નજર રાખી રહી છે. દેશમાં બનતા
આવા બનાવોથી દેશના તાંતણાઓને
અસર પહોંચે છે. કોઈપણ ધાર્મિક
જૂથોની આસ્થાને નુકશાન પહોંચાડવું એ
ગુનો છે એમ રવિવારે સ્મિથે પત્રકારોને
જણાવ્યું હતું. જોકે આ બનાવથી કોઈ
શારીરિક ઇજા થઇ નથી, પરંતુ આવા
બનાવો લોકોની શ્રદ્ધા અને સંવેદના તથા
માનસિકતાને ભારે નુકસાન પહોંચાડે છે
તેમ તેમણે ઉમેર્યુ હતુ.

સાસ્કેચવાન અને સાસ્કટુન પંથકમાં
ફરી શિયાળુ તોફાનની અસર સંભવ
સાસ્કટુન
સાસ્કેચવાનના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં
તોફાની પવનો અથવા શિયાળુ તોફાનની આગાહી
કરવામાં આવી છે. આવા હવામાનના કારણે
બ્રિટિશ કોલંબિયાના નીચાણવાળા વિસ્તારમા
ઉષ્ણતામાનમાં ઘટાડો થયો છે. ગંભીર ચેતવણીને
કારણે રેજીના અને સાસ્કટુન ખાતે પરિસ્થિતિ વધુ
ગંભીર બની છે. રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે
પવનો અને અન્ય વિસ્તારોમાં શિયાળુ તોફાનોની
આજે આગાહી કરવામાં આવી હતી.
એન્વાયોરનમેન્ટ એન્ડ કલાઇમેન્ટ ચેન્જ
કેનેડાના હવામાન શાસ્ત્રી ટેરી લેંગે જણાવ્યું હતું
કે, સાસ્કેચવાનમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની અને

બરફ પાડવાની શક્યતા છે. જયારે 90 કિમી
પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઝંઝાવાતી પવનો ફૂંકાવાની
શક્યતા છે. ગુરુવારે બપોર સુધીમાં 10-15 સેમી
બરફ પડવાની શક્યતા હતી. હવાઈ પરથી આ
સિસ્ટમના પવનો આવી રહ્યા છે. આ એજ સિસ્ટમ
છે કે જેણે બ્રિટિશ કોલંબિયામાં ભારે તારાજી
સર્જી હતી. હવે પછીના દિવસોમાં બપોરના સમયે
ઉષ્ણતામાનનો પારો શૂન્યની નીચે જવાની શક્યતા
છે એમ તેમણે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું. વધુમાં
મેનિટોબા તરફથી આવી રહેલી સિસ્ટમના કારણે
ભારે ઠંડા પવનો આ વિસ્તારમાં ફૂંકાવાની શક્યતા
છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પોણા ભાગના રાજ્યમાં
આ હવામાને તેનો પંજો ફેલાવ્યો છે.

ઓન્ટેરિયો
કેનેડાની
સ્વિમર
મેકિન્ટોશે
નેધરલેન્ડના એડીન હોવેન ખાતે
યોજાયેલી ઇન્ટરનેશનલ સ્વિમિંગ3 સ્પર્ધામાં બીજું સ્થાન મેળવ્યું હતું.
ટોરોન્ટોની 15 વર્ષીય સ્વિમરે ટોરોન્ટો
ટાઇટન્સ તરફથી મહિલાઓ માટેની ત્રણ
સ્પર્ધાની વ્યક્તિગત કક્ષામાં 400.મી.નું
અંતર 04:27:87 સેકન્ડમાં પૂરું કરી
ટીમના બે અન્ય સ્પર્ધકોને પાછળ છોડ્યા
હતા. બીજી બે સ્પર્ધામાં પણ જ્યોર્જ
ટાઉનની સેપુલા ટેસ્ટે 04:30:04 સેકન્ડ
અને લંડન રોયલ વતી આ સ્પર્ધામાં
ભાગ લઇ રહેલી હેલિફેક્સની સિડની
પીકરેમેં 04:30:10 સેકન્ડમાં અંતર
કાપ્યું હતું. જોકે મેકિન્ટોશ તેની ટીમના

બે સાથીઓથી આ સ્પર્ધામાં આગળ રહી
હતી. પરંતુ આ જ સ્પર્ધાના 6ઠ્ઠા અને 8માં
જેકપોટ રાઉન્ડમાં પાછળ રહી ગઈ હતી.
બીજા પ્લે ઑફ મેચમાં મેકિન્ટોશે તેના બે
સ્પર્ધકો સાથે મળીને કુલ 398.5 પોઇન્ટ
મેળવ્યા હતા અને તે આ ટીમમાં પહેલા
સ્થાન પર રહી હતી. એલ એ કરંટ ટીમ
506 પોઇન્ટ સાથે સૌથી આગળ રહી
હતી. પરંતુ શનિવારે યોજાયેલી સ્પર્ધામાં
તે માત્ર 495.5 પોઇન્ટ સાથે પાછળ
ધકેલાઈ હતી. તો એક્વા સેન્ચ્યુરીયન ગ્રુપ
350 પોઇન્ટ સાથે સ્પર્ધામાં છેલ્લા સ્થાને
ફેંકાઈ ગઈ હતી. 20-21 નવેમ્બરના
રોજ યોજાનારી 4થી મેચમાં કેલીડો
કોન્ડર્સ, ટીમ આયરન, લંડન રોયલ તથા
એલએ કરંટની ટીમો સ્પર્ધામાં ઉતરશે.
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વિરોધ પક્ષોએ મંત્રી પ્રધાન ફ્રેઝરને પત્ર લખી ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમમાં સુધારા માટે સુચનો કર્યા

ઓન્ટેરિયો
કેનેડાના વસાહતી ખાતાના પ્રધાન ફ્રેઝરને વિરોધ પક્ષના સભ્યોએ
સોશિયલ મીડિયા મારફતે એક પત્ર લખી ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમમાં કઈ
રીતે સુધારો કરી શકાય તે માટે સૂચનો કર્યા છે.
કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના જસરાજસિંઘ હાલન તથા ન્યુ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના
જેની કવાને પણ વસાહતી ખાતાના પ્રધાનને સોશિયલ મીડિયા મારફતે
પોતાની સમસ્યા રજુ કરી હતી. આ સભ્યોનું કામ સરકાર સાથે સબંધ
જાળવી રાખવાનું છે અને તેઓ ઇમિગ્રેશન એન્ડ સિટિઝનશીપની
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં અવાર-નવાર ભાગ લેતા હોય છે.
આ કમિટીમાં જુદા-જુદા પક્ષના રાજકારણીઓનો સમાવેશ કરાયો છે.
કેનેડાની સંસદમાં પણ હવે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ વધવા લાગ્યો
છે. ઇમિગ્રેશન રેફયુજીસ એન્ડ સિટિઝનશીપ કેનેડા (આઇઆરસીસી)
તેમની ભલામણો તથા નવી નીતિઓનો અભ્યાસ કરવા માટે પણ
સોશિયલ મીડિયા પર આધાર રાખે છે. લિબરલ પક્ષના સભ્ય કે જેમને
હાલમાં માઇનોરિટી પાવર ઈન ધ ગવર્મેન્ટ બાબતે સોશિયલ મીડિયા
મારફતે સંસદમાં રજૂઆત કરી હતી. કવાને વસાહતી ખાતાના પ્રધાનને
4 પન્નાના એક પત્રમાં અનેક મુદ્દાઓ રજુ કર્યા છે. તેણે પોતાના જમા
થઇ ગયેલા કામનો ઝડપથી નિકાલ કરવા માટે સોશિયલ મીડિયાને એક

આદર્શ વિકલ્પ ગણાવ્યો છે. આ સાથે જ ભારે રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો
ત્યારથી મારે માટે સોશિયલ મીડિયાનું માધ્યમ મારા કામના ઝડપી
નિકાલનો એક આદર્શ વિકલ્પ બની ગયો હોવાનું તેમણે સ્વીકાર્યુ હતુ.
જો કે, મેંડીસીનોએ કહ્યું હતું કે, ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમમાં ઝડપથી
આધુનિકીકરણ લાવવામાં આવશે. જો કે, આ સુધારા માટે 5 વર્ષ જેટલો
સમય લાગી જશે. એ દરમિયાન પ્રોસીડીંગ્સમાં વિલંબ થતા પરિવારોને
તો નુકસાન થાય જ છે. પરંતુ વસાહતીઓની અછત ઉભી થતા કેનેડાના
અર્થતંત્રને પણ નુકશાન થાય છે. કેનેડાના ઉદ્યોગો એક બાજુ માનવબળ
મેળવવા માટે ભારે મહેનત કરી રહ્યા હોય છે. ત્યારે બીજી તરફ કેનેડાની
વસાહતી નીતિને કારણે કામદારોની જરૃરિયાત પુરી થતી નથી. હાલમાં
જે નવી પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવી છે તે હજુ વધી લાંબી થઇ ગઈ છે.
વધુમાં 2020થી બેકલોગ રહ્યો છે તે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી પૂરો કરી
શકાયો નથી. આઇઆરસીસીએ કેટલીક અરજીઓનો અંતિમ નિર્ણય
લઇ ટેમ્પરરી રેસિડેન્સમાંથી પરમેનન્ટ રેસિડેંટ્સ પ્રોગ્રામમાં મોકલી
આપી છે. આ કાર્યક્રમની રચના 2021ના વસાહતીઓ માટેના લક્ષ્યાંકો
પાર પાડવા માટે કરાઈ છે. પરિણામે જે લોકોએ પરમેનન્ટ રેસીડેન્સી
માટે આ અગાઉ અરજી કરી છે તેમને તેનો નિર્ણય આવે તે માટે હજુ
વધુ રાહ જોવી પડશે.

ગુજરાતી સિનિયર્સ સમાજ ઓફ મિસીસાગા કેનેડિયન ફોટો જર્નાલિસ્ટને કોપદ્વારા ફીઝીયો તબીબનો માર્ગદર્શન કાર્યક્રમ 26 ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધામાં બે ઈનામ
ઓન્ટેરિયો
મુંબઈના
પ્રસિદ્ધ
Phsio
theraphist ડો. સ્નિગ્ધાબેન મહેતાનો
ઝૂમ પર કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.
ગુજરાતી સિનિયર્સ સમાજે રફીફી ક્લબ,
ગુજરાતી કલ્ચરલ એસોસિએશનના વૉટર
લૂ, જૈન સોશિયલ ક્લબ, જૈન સમાજ,
ગુજરાતી સિનિયર્સ સમાજ ઑફ બ્રેમ્પ્ટન,
ગુજરાતી સિનિયર્સ સમાજ પ્રમુખ કુસુમબેન
શાહ તથા સિનીયર્સને ડૉ. સ્નિગ્ધાબેનના
માર્ગદર્શનનો લાભ લેવા માટે આમંત્રિત
કર્યા હતા.
કાર્યક્રમનો વિષય The Dormant
Butt - A Hidden Danger to
our health હતો. સમાજનાં પ્રમુખ
કલાબેન પટેલે ઉપ-પ્રમુખ, પ્રવિણભાઈ
મહેતા, કનુભાઈ પટેલ તથા E.C
સભ્યોનો આભાર માન્યો હતો. તથા ડૉ.
સ્નિગ્ધાબેનનો પરિચય આપ્યો હતો.
સંસ્થાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ કનુભાઈ

ટોરોન્ટો

પટેલે આવકાર આપતા જણાવ્યું કે, ડોકટર
જે ટૉપિક પ્રસ્તુત કરે છે તે વિસ્તૃત રૂપે
સમજાવે છે. જેથી સિનિયર્સને પોતાની
હેલ્થ માટે ફાયદો થાય. રમત ગમતમાં
ભાગ લેનારાઓની શારીરિક અડચણો
પણ ફિઝીયો થેરેપીથી દૂર થાય છે. જે
બાદ ડોક્ટરે કહ્યું કે બાળકોને રમવાનું
ઓછું મળે તો હલનચલન ઓછું થાય
અને શરીર નબળું બને. આ બધુ MRI
ks Blood Test કરાવો તો પણ
કંઈ ખબર પડતી નથી. પગ સૌથી વધારે

ઉપરના તથા નીચેના સ્નાયુઓને સપોર્ટ
કરે છે. અને ઝડપથી ચાલી શકે છે. જેનાં
મસલ્સ નબળા થયા હોય તેઓ ઝડપથી
ચાલી નથી શકતા. વાંકા ચાલવાથી મસલ્સ
કમજોર થઈ જાય છે. જેથી બ્લડ પ્રેશર,
Cardic Problems, High
LDL Cholasherd વગેરે સમસ્યા
ઉભી થાય છે. સ્નાયુઓને મજબૂત કરવા
કસરત ખૂબ જરૂરી છે. અંતે પ્રશ્નોત્તરી
કાર્યક્રમ થયો હતો. બધાને સંતોષકારક
માર્ગદર્શન મળ્યું હતું.

એક કેનેડિયન ફોટોગ્રાફરે યુ.એન.
ક્લાઈમેટ કોન્ફરન્સ ફોટો સ્પર્ધામાં
ટોચનું ઇનામ મેળવ્યું હતું. જો-એને મેક
આર્થરે સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગો ખાતે 12મી
નવેમ્બરના રોજ યોજાયેલી કોપ-26
ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધામાં 2 ઇનામ
મેળવ્યા હતા. તેના એનિમલ્સ
નામના આ ફોટોગ્રાફે તેને આ
સિદ્ધી અપાવી હતી.
મેક આર્થરે મીડિયા સમક્ષ
કહ્યું હતું કે, આ ફોટોગ્રાફમાં
ગાયોને એક ટ્રકમાં લઇ
જતી દર્શાવવામાં આવી છે. આ ઘટના
બલ્ગેરિયા અને તુર્કીની સરહદ ઉપર બની
હતી. હું માનું છું કે, આ ફોટાનું મહત્વ
એવુ છે કે, પ્રાણીઓનો આહાર માટે
ઉપયોગ કરવા ગાયનું પરિવહન એક છુપા
એજેન્ડાનો ભાગ છે. કેનેડામાં દર વર્ષે
લાખો પ્રાણીઓની લેવડ દેવડ થાય છે.

નામના અહેવાલમાં કેનેડિયનનોના
વસાહતીઓ અને શરણાર્થીઓ સબંધી જે
મંતવ્યો લેવામાં આવ્યા હતા તે લગભગ
ગત વર્ષ જેવા જ હતા. સ્પષ્ટ બહુમતીએ
વસાહતીઓ તરફ સહાનુભૂતિ દર્શાવાઈ
હતી અને જણાવ્યું હતું કે, કેનેડાના
આર્થિક વિકાસ માટે તે જરૂરી છે. તેઓ
દેશના વિકાસ માટે તથા વસ્તીના વધારા
માટે આવશ્યક છે. કેનેડા ધીમે-ધીમે
સમસ્યાઓમાંથી બહાર આવી રહ્યું છે,
એ સમયે આ અહેવાલ બહાર આવ્યો
છે. વસાહતીઓની સમસ્યા કોવિડ-19ના
સમયમાં એક તરફ ધકેલાઈ ગઈ હતી.
પરંતુ હવે ફરીથી સપાટી પર આવી છે.
આ સર્વેનો હેતુ એ સમજવાનો હતો કે
ગયા વર્ષે કેનેડિયનનોને વસાહતીઓ
તરફથી કેવા પડકારોનો સામનો કરવો
પડ્યો હતો. બે તૃતીયાંશ એટલ કે 65%
કેનેડિયનનોએ કેનેડામા વસાહતીઓનું
પ્રમાણ બહુ વધી ગયું છે એવી
કાગારોળને ફગાવી દીધી હતી.

બ્રામ્પ્ટન
તાજેતરમાં સમગ્ર બ્રામ્પટનમાં અનેક
સામુદાયિક કાર્યક્રમો દ્વારા હિન્દુ હેરિટેજ
માસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
12મી નવેમ્બરના રોજ બ્રામ્પ્ટન સિટી
હોલમાં હિન્દુ કેનેડિયનો વિશે ભાવિ
પેઢીઓને માહિતગાર થાય તેવા ઉદેશ્ય
સાથે નાગરિકો એકત્ર થયા હતા.
આ સાથે જ પ્રભાવશાળી ધ્વજવંદન
સમારોહ યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે
ઘણા સ્થાનિક ચૂંટાયેલા મહાનુભાવો
તથા અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.
જેમાં બ્રામ્પ્ટનના મેયર પેટ્રિક બ્રાઉન,
કાઉન્સિલર જેફ બોમેન, કાઉન્સિલર

માઈક પેલેસ્કી, કાઉન્સિલર ચાર્માઈન
વિલિયમ્સ, કાઉન્સિલર રોવેના સેન્ટોસ,
કાઉન્સિલર હરકીરાત સિંહ, કાઉન્સિલર
ગુરપ્રીત ધિલ્લોન, રૂબી સહોતા (એમપી
બ્રામ્પ્ટન નોર્થ), સોનિયા સિદ્ધુ (એમપી
બ્રામ્પ્ટન સાઉથ), રેચી વાલ્ડેઝ (એમપી,
મિસિસોગા સ્ટ્રીટ, વિલે સ્ટ્રીટ)નો સમાવેશ
થાય છે.
મંત્રી પ્રબમીત સરકારિયા, અમરજોત
સંધુ (એમપીપી બ્રામ્પ્ટન વેસ્ટ), કેવિન
યાર્ડે (એમપીપી બ્રામ્પ્ટન નોર્થ), દીપક
આનંદ (એમપીપી મિસીસોગા-માલ્ટન),
સ્કૂલ બોર્ડના ટ્રસ્ટી કેથી મેકડોનાલ્ડ, વિલ
ડેવિસ અને હરદીપ ગ્રેવાલ (પીસી પાર્ટી

તમે જાણો છો કે આનો ઉપયોગ માંસાહાર
માટે કરવામાં આવે છે અને હું તેનો સખત
વિરોધી છું. મેક આર્થર પોતે શાકાહારી
છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે, આપણે જયારે
પ્રાણીઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે
તેના પરિણામો વિષે વિચારતા નથી. જોકે,
પ્રાણીઓ માટે આ બાબત સારી
નથી. પરંતુ માણસજાત માટે પણ
માંસાહાર સારી બાબત નથી.
કારણકે તેના કારણે પર્યાવરણમાં
પણ ભારે મોટું પરિવર્તન આવે
છે. મેક આર્થરે ગ્રીન હાઉસ ગેસ
એમિશનના વિષયનો અભ્યાસ
કર્યો છે અને હાલમાં તે પર્યાવરણને લઈને
પણ કામ કરી રહી છે. તેણે જણાવ્યું હતું
કે, આવા બનાવોની પણ પ્રાયાવરણ પર
ભારે અસર થાય છે. કેનેડામાં આ જ
કારણોસર જંગલી આગના બનાવો વધવા
લાગ્યા છે. તેમણે પોતાના ફોરગ્રાફને પસંદ
કરવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

ઉમેદવાર) ઉપરાંત બ્રામ્પ્ટન ઈસ્ટના
MPP ગુરરતન સિંઘના પ્રતિનિધિ તરીકે
તેમનો સ્ટાફ હાજર રહ્યો હતો. અનેક
સંગઠનોઅે અા ઈવેન્ટને સમર્થન આપ્યું
હતું. આ ઇવેન્ટ હિન્દુ હેરિટેજ સેલિબ્રેશન
ફાઉન્ડેશનના આશ્રય હેઠળ એકસાથે
રાખવામાં આવી હતી. ફાઉન્ડેશનના
સભ્યોમાં દવે કપિલ, પીયુષ ગુપ્તા, રાકેશ
જોશી, મનન ગુપ્તા, મધુસુદન લામા, નિક
મેંગી, વીરેન્દ્ર રાઠી, સુભાષ ચંદ, ડોન
પટેલ, જેક ધીર, પથિક શુક્લા, આનંદ
ઐયર, અશ્વની અગ્રવાલ, અનિલ શર્મા,
મધુ શારદા અને અમિતે કાર્યક્રમમાં સક્રિય
ભૂમિકા ભજવી હતી.

શરણાર્થી અને વસાહતીઓ તરફ હિન્દુ હેરિટેજ માસની ઉજવણી સાથે ધ્વજવંદન
કેનેડિયનોની સહાનુભૂતિ યથાવત્
વસાહતીઓ��નું પ્રમાણ
બહુ વધી ગયું હ�ોવાની
કાગાર�ોળને 65%
નાગરિક�ોએ� ફગાવી દીધી

બ્રામ્પ્ટન
મહા-રોગચાળાની સ્થિતિ હળવી
થઈ જતા મોટાભાગના કેનેડિયનનો
વસાહતીઓને મોટા પ્રમાણમાં આવકાર
આપે છે તેવુ તારણ અભ્યાસમાં બહાર
આવ્યુ છે. આ એક સારી બાબત છે
એમ એન્વાર્યોનીકસના એક સર્વેમાં
જણાવવામાં આવ્યું છે.
એન્વાયરોનિક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે 2000
કેનેડિયનનોનો સપ્ટેમ્બર 7 અને 23,
2021ના રોજ ટેલિફોન ઉપર ઇન્ટરવ્યૂ
લીધો હતો. જેમાં વસાહતીઓ તથા
શરણાર્થીઓ સબંધી મંતવ્યો જાણવાના
પ્રયત્નો કર્યા હતા.
આ સર્વેના તારણો મુજબ ફોલ 2021
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તંત્રી સ્થાનેથી

દિલ્હી માથે પ્રદૂ ષણનું કલંક
અને સરકારો વચ્ચે ખો-ખો
પં

જાબ અને હરિયાણામાં પરાળી એટલે કે
ખેતીનો કચરો બાળવાનો શરૂ થાય તે
પછી દિલ્હીમાં પ્રદૂષણની માત્રામાં ધરખમ
વધારો થાય છે.
હાલમાં
ભારતની
રાજધાનીમાં
ફરી
પ્રદૂષણને
કારણે
કોહરામ
મચતા
મામલો
સુપ્રિમ
કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો
છે. કેન્દ્રની નરેન્દ્ર
તંત્રી - પ્રકાશક મોદી સરકાર અને
દિલ્હીની
અરવિંદ
સ્વદેશ
કેજરીવાલ સરકાર
એકબીજા પર દોષનો ટોપલો ઢોળવાની નીતિ
અપનાવી રહ્યા છે. દિલ્હીને દુનિયાની સૌથી
પ્રદૂષિત રાજધાનીનો શિરપાવ મળ્યો છે. જુદાં
જુદાં રિપોર્ટો કહે છે કે દેશની રાજધાનીના વાયુ
પ્રદુષણમાં ૩૯ ટકા ધુમાડો વાહનો અને બાવીસ
ટકા ધુમાડો ઔદ્યોગિક એકમો ફેલાવે છે. એ
ઉપરાંત હવા સાથે આવતી ધૂળ ૧૮ ટકા જેટલું
પ્રદૂષણ વધારી દે છે.
દરમિયાનમાં સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે પ્રસંશનીય
વલણ અપનાવીને ખેડૂતો ઉપર દોષનો ટોપલો
ઢોળનારાને ઝાટકી નાખ્યા હતા. સુપ્રીમ કોર્ટે સાફ
શબ્દોમાં કહ્યું કે, ખેડૂતોને દંડવાની તેની જરાય
ઈચ્છા નથી. ખેડૂતો વાંકમાં નથી અને ખેડૂતો
પાસેથી સરકારે સમજાવીને કામ લેવું જોઈએ.
સરકારે ખેડૂતોને હાલ પૂરતી પરાળી નહીં
બાળવા વિનંતી કરવી જોઈએ, ઓછામાં ઓછું
એક અઠવાડિયા લગી આ કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખવા
માટે તેમને સમજાવવા જોઈએ. કોર્ટે તો શાળા
કોલેજોને એક અઠવાડિયા સુધી બંધ રાખવા પણ
તાકીદ કરી છે.
હવે ખેડૂતોને પરાળી બાળવાની ફરજ કેમ
પડી રહી છે એ વિચારવા તો કોઈ તૈયાર જ
નથી. ફાઈવસ્ટાર હોટલોમાં બેસી રહેનારા લોકો
ખેડૂતોને વધતા પ્રદૂષણ માટે જવાબદાર ગણાવી
રહ્યા છે. ખેડૂતોએ પરાળીના નિકાલ માટે મશીન
વસાવવાં જોઈએ એવો બકવાસ પણ કરી રહ્યા
છે. સુપ્રીમ કોર્ટે બીજી પણ ઘણી વાતો કરી છે
અને એ વાતોનો સાર એ છે કે, પરાળીની
સમસ્યા માટે ખેડૂતોને દોષ દેવાના બદલે સરકારે
આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ શોધવો જોઈએ.
સુપ્રીમની વાત સાચી છે. કેમ કે, પરાળીની
સમસ્યા કામચલાઉ છે. જ્યારે દિલ્હીમાં
પ્રદૂષણની સમસ્યા તો બારમાસી છે. પંજાબહરિયાણામાં ઑક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ઘઉંનો પાક
લેવાય પછી પરાળી બાળવામાં આવતી હોવાથી
પ્રદૂષણ ફેલાય છે એવી વાતો થાય છે. કેજરીવાલ
સરકાર પહેલાં પણ ખેડૂતોને દોષ દઈ ચૂકી છે
અને અત્યારે ફરી દોષ દઈ રહી છે પણ તેનું
યોગદાન પ્રદૂષણ ફેલાવવામાં બહુ મોટું નથી.
પરાળી એટલે કે, ખેતીનો કચરો પ્રદૂષણ
ફેલાવવામાં યોગદાન આપે છે તેનો ઈનકાર ના
થઈ શકે, પણ આ સમસ્યા એકાદ મહિના પૂરતી
હોય છે. બીજું એ કે, તેનું પ્રમાણ એટલું મોટું
નથી. કેન્દ્ર સરકારે તો કહ્યું જ છે કે, દિલ્હીના
પ્રદૂષણમાં પરાળીનું યોગદાન માંડ દસેક ટકા છે.
વાસ્તવમાં દિલ્હીમાં પ્રદૂષણની સમસ્યા માટે ચાર
પરિબળ જવાબદાર છે. સતત ચાલતાં બાંધકામ,
વાહનો, ઉદ્યોગો અને પાવર પ્લાન્ટ્સ. આ ચાર
પરિબળો પ્રદૂષણ ફેલાવવામાં મુખ્ય યોગદાન
આપે છે. આ ચાર પરિબળોને કઈ રીતે નાથવાં
તેની વાત કોઈ કરતું નથી.
દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ માટે સતત ઉડતી રહેતી
ધૂળ અને વાહનોનો ધુમાડો સૌથી વધારે
જવાબદાર છે. દિલ્હીમાં આડેધડ બાંધકામો
થઈ રહ્યાં હોવાથી ખોદકામ ચાલ્યા જ કરે છે.
પરિણામે ધૂળ ઉડ્યા જ કરે છે તેથી લોકોનું
સ્વાસ્થ્ય બગડે છે. આ વાત અગાઉ દિલ્હી
હાઈ કોર્ટમાં અપાયેલા રિપોર્ટમાં કહેવાયેલી છે.

હાઈ કોર્ટે પોતે સત્તાવાર રીતે આ વાત સ્વીકારી
છે. અત્યારે નવા સંસદ ભવનનું કામ રાતદાડા ધમદોકાર ચાલે છે ને તેના કારણે ધૂળમાં
વધારો થયો છે. દિલ્હીમાં વાહનોના કારણે વધતા
પ્રદૂષણનો મામલો પણ ગંભીર છે. દિલ્હીમાં
રોજ નવાં ૨૦૦૦૦ ખાનગી વાહનો ઉમેરાય છે.
તેના કારણે સતત ધુમાડો ફેંકાતો જ રહે છે.
દિલ્હીમાં અડધોઅડધ વાહનો તો સરકારી
છે ને તેના કારણે પ્રદૂષણ વધે છે. દિલ્હીમાં કેન્દ્ર
સરકાર, રાજ્ય સરકાર, ત્રણ-ત્રણ મ્યુનિસિપલ
કોર્પોરેશન્સ છે અને તેમનાં વાહનોની જ સંખ્યા
હજારોમાં છે. આ બધાં વાહનો પેટ્રોલ-ડીઝલ
પર ચાલતા હોવાથી હવામાં ઝેર ભેળવે છે.
દિલ્હીમાં સેંકડોની સંખ્યામાં બસો છે. જેમાંની
મોટાભાગની પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર ચાલે છે.
લાંબા સમયથી દિલ્હીમાં સીએનજી પર ચાલતી
બસો સિવાય બીજી બસો નહીં દોડાવવાની વાતો
થાય છે પણ પરિણામ હજી પણ મળ્યુ નથી.
દિલ્હીમાં અંદરના વિસ્તારોમાં મોટા પ્રમાણમાં
ઉદ્યોગો નથી પણ આસપાસના વિસ્તારોમાં બહુ
ઉદ્યોગો છે. આ ઉદ્યોગો પ્રદૂષણની ચિંતા જ
કરતા નથી.
દિલ્હીની આસપાસ હજારોની સંખ્યામાં નાની
નાની ફેક્ટરીઓમાં વપરાતી મશીનરી બાવા
આદમના જમાનાની છે. આ બધાં રોજ ટનબંધ
કાર્બન ડાયોક્સાઈડ ઓકે છે. આટલું ઓછુ હોય
તેમ વીજળી ઉત્પાદન કરવા માટે હજુય કોલસો
વપરાય છે. સરકારી પાવર પ્લાન્ટ્સ જ સૌથી
વધારે પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. આ સિવાય દિલ્હીમાં
અંદરના વિસ્તારોમાં નાનાં નાનાં ઘરઘરાઉ
કારખાનાં પણ બહુ છે. આ ચાર પ્રદૂષણ
ફેલાવનારાં મુખ્ય પરિબળો છે પણ તેનો ઉકેલ
લાવવા કશું કરાતું નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટ કે હાઈ કોર્ટ તતડાવે એટલે
સરકારના ઈશારે સરકારી અધિકારીઓ ચોપડા કે
સાચા-ખોટા રિપોર્ટ લઈને હાજર થઈ જાય છે.
સરકારી અધિકારીઓની આ માનસિકતાનું કારણ
એ છે કે, તેમને ખબર છે કે, સુપ્રીમ કોર્ટ ગમે તે
કહે પણ તેમના પગારમાંથી પાંચિયુંય ઓછું થવાનું
નથી કે કોઈ દંડ થવાનો નથી. એ લોકો પોતાની
જવાબદારી સારી રીતે નિભાવતા નથી તો એ
માટે તેમણે કોઈ કિંમત ચૂકવવાની નથી. સુપ્રીમ
કોર્ટ બોલે ત્યારે તેમનો ઠપકો સાંભળી લો એટલે
પત્યું. એ પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી ચાલે
એટલો સમય સાંભળવાનું હોય. આ સુનાવણી
પણ વરસમાં પંદર દાડા-મહિનોથી વધારે ચાલતી
નથી. એટલો સમય સહન કરી લેવાનું અને
બાકીના અગિયાર મહિના નિરાંતે રહેવાનું એ
મંત્ર તેમણે અપનાવી લીધો છે. જો સરકાર અને
અધકારીઓ આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા
માંગતા હોય તો પ્રદૂષણ સામે કેવી રીતે લડવું
એ માટે મેક્સિકો પાસેથી શીખવુ જોઈએ. નોર્થ
અને સાઉથ અમેરિકા વચ્ચે આવેલા મેક્સિકોની
રાજધાની મેક્સિકો સીટીને ૧૯૯૨માં યૂ.એન.એ
દુનિયાનું સૌથી પ્રદૂષિત શહેર જાહેર કર્યું હતું.
પરંતુ એ પછીના બે દશકમાં આ શહેરના
પ્રશાસને એવા પગલાં લીધાં કે પ્રદૂષણ ઘણી હદે
ઓછું થઇ ગયું. સાઠના દસકામાં મેક્સિકોમાં
નવા ઉદ્યોગો વિકસી રહ્યાં હતાં. ઉદ્યોગો વધવાની
સાથે જ કામધંધાની શોધમાં આસપાસના
પ્રદેશોના લોકો મેક્સિકો સીટીમાં આવવા
લાગ્યાં. વસતી વધી અને સાથે સાથે વાહનો
પણ વધ્યાં. ઉદ્યોગો વધતા શહેરની ચારે તરફનો
ખુલ્લો વિસ્તાર બંધિયાર થવા લાગ્યો. અંધાધૂધ
ઔદ્યોગિકરણનું પરિણામ એ આવ્યું કે, ૧૯૮૫
આવતા સુધીમાં તો પ્રદૂષણની હાલત બદતર થઇ
ગઇ. ઝેરી ધૂમાડો વાતાવરણમાં ઝળુંબવા લાગ્યો
અને લોકોને
અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર
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બનાસ બ′કની ચૂંટણીમાં ભાજપના 6 મોડાસામાં મિહલાને બદનામ
કરતો
Ĭાં
ત
અિધકારી
સçપે
×
ડ
અને 3 બળવાખોર ઉમેદવારોની જીત

ધરપકડ બાદ જામીન મુક્ત કરાયેલા અિધકારી સામે અેકશન લેવાશે

પાલનપુર
બનાસકાંઠાની બનાસબ′કના આગામી
નવા ૧૯ સÛયોના િનયામક મંડળ માટъ
ચૂંટણી જાહъર કરાઇ હતી જેમાં ચૂંટણી
પૂવ› દશ બેઠકો િબન હરીફ થઈ હતી
અને બાકЫની નવ બેઠક પર બેથી વધુ
ઉમેદવારો ચૂંટણી લડતા હોઈ નવ બેઠકો
પર ૨૨ ઉમેદવારો વŵે ચૂંટણી યોજાઈ
હતી. જેની સોમવારъ પાલનપુર Ĭાંત
કચેરી ખાતે મતગણતરી યોજાઈ હતી.
જેમાં બનાસબ′કમાં ભાજપના મે×ડેડ
વાળા ઉમેદવારો સામે ચૂંટણી લડતા
વડગામ, પાલનપુર અને Чદયોદર બેઠક

પર ભાજપના સçપે×ડ Ħણ ઉમેદવારોનો
િવજય થયો હતો Ëયારъ દાંતીવાડા,
ભાભર, સુઇગામ, લાખણી, ડીસા અને
ઇતર બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવારોનો

ખેડĮΜામાં કાિત↓કЫ પૂનમ
પહъલા લોકોનો અЩçથ
િવસજ↓નખેમાટъ
ધસારો
ડĮΜા
ખેડĮΜા ગુઋિષ આĴમ નજીક Ħણ નદીઓના
િĦવેણી સંગમમાં કાિત↓કЫ સુદ પૂનમના Чદવસે મોટો
મેળો ભરાય છъ. ખેડĮΜા તેમજ િવજયનગર તાલુકાના
આજુબાજુ ગામડાનાં લોકો અહỲ આવે છъ. અને
િપ ઓની અЩçથઓનું િવસજ↓ન કરъ છъ. ગત વષ›
કોરોનાના કારણે લોકો આવી શÄયા નહોતા જેથી પુનમ
પહъલા કыટલાક લોકો તરપણ િવધી માટъ આãયા છъ.
ખેડĮΜા ગુઋિષ આĴમ નજીક આ પિવĦ િĦવેણી
સંગમની જગા પિવĦ ગણાય છъ. પૌરાણીક જગા અંગે
શાçĦો મુજબ વષђ↓ પહъલા ગુઋિષએ અહỲ આĴમ
çથાપી તપ કયુ↨ હતું. તેથી આ મહǽવને લીધે ચાલું વષ›
અЩçથ િવસ↓જન માટъ લોકો ખેડĮΜા આવી રΝા છъ.

િવજય થયો હતો જેમાં વડગામ બેઠક
પર ભાજપના ઉમેદવાર કыશરભાઈ
જાલમભાઈ વાયડા અને ભાજપના
સçપે×ડ ઉમેદવાર કыશરભાઈ પરથીભાઈ
ચૌધરીને સરખા ભાગે ૩૫-૩૫ મત
મળતા અહỲ િચΖી ઉછાળવામાં આવી
હતી જેમાં ભાજપના સçપે×ડ ઉમેદવાર
કыશરભાઈ ચૌધરીનું નામ નીકળતા તેમને
િવજેતા જાહъર કરાયા હતા. જયારъ ઇતર
િવભાગમાં ચાર ઉમેદવાર વŵે ચૂંટણી
જંગ ખેલાયો હતો જેમાં િજ·ા ભાજપ
મહામંĦી ડાΝાભાઈ પીિલયાતરનો
૬૨૨ મતની લીડથી િવજય થયો હતો.

મોડાસા
ગાંધીનગર િજ·ામાં ફરજ બજાવતા
એક મિહલા અિધકારી સાથે બળજબરી
પૂવ↓ક સંબંધ રાખવા દબાણ કરતા અને
છъ·ા એક વષ↓થી આ મિહલાને તંગ
કરતા મોડાસાના Ĭાંત અિધકારી સામે
કરાયેલી ફરીયાદ બાદ અમદાવાદ
સાઈબર ĝાઈમે અિધકારીની ધરપકડ
કરી લીધી હતી. ૩૧ કલાકની ધરપકડ
બાદ સાયબર ĝાઈમે આ અિધકારીને
કોટ↓માં રજુ કયђ↓ હતો.પરѕતે આΌય↓જનક
રીતે Чરમા×ડ નહી મંગાતાં શરતી
જામીન મુŪ કરાયેલા અિધકારીને

વડોદરાનું Ĭાણી સંĠહાલય, પΤીઘર
પય↓ટકો માટъ આકષ↓ણનું કы×ĩ બનશે
કે વિડયાના ઝૂ કરતાં વધુ અાકષર્ણ રૂપ િડઝાઇન અ

વડોદરા
વડોદરા Üયુિનિસપલ કોપђ↓રъશન ˛ારા
સયાજી બાગ Ĭાણી સંĠહાલય અને
પΤી ઘર ઝૂ ઓથોЧરટી ઓફ ઈЩ×ડયાની
ગાઈડ લાઈન Ĭમાણે Ħણ તબŨામાં
બનાવવામાં આવી રЅં છъ જેમાં અંદાજે
λિપયા 25 કરોડનો ખચ↓ થનાર છъ જેમાં
Ĭથમ બે તબŨાનું કામ પૂણ↓ થવાના આરъ
છъ Óયારъ કыવડીયા કરતા પણ વડોદરાના
Ĭાણી સંĠહાલય અને પΤીઘર પય↓ટકો
માટъ આકષ↓ણλપ અને Ĭાણી પΤી માટъ
સુિવધાપૂણ↓ હોવાનું અ×ય રાËયના ઝૂ
કЮરъટરોએ વખાÒયું છъ.

શહે રાે અનુકરણ કરશે

વડોદરાના સયાજીરાવ ગાયકવાડ
Ħીજાએ સયાજી ભાગની ભેટ આપી હતી
જેમાં Ĭાણી સંĠહાલય અને પΤીઘર તેમજ
ટોય ĺેન સિહતના આકષ↓ણો પય↓ટકો માટъ
બનાãયા હતા. સમય જતા ઝૂ ઓથોЧરટી
ઓફ ઈЩ×ડયા એ Ĭાણી સંĠહાલય અને
પΤી ઘર માટъ નવા િનયમો બનાãયા જેમાં
સયાજીબાગ Щçથત Ĭાણી સંĠહાલય અને
પΤીઘરના િપંજરા નાના પડતા હતા જેને
Öયાનમાં રાખી Ĭાણી સંĠહાલયનું çથળાંતર
કરી આજવા સરોવરની બાજુમાં નવું Ĭાણી
સંĠહાલય બનાવવાનું આયોજન હાથ
ધયુ↨ હતું.

આખરъ રાજય મહъસૂલ િવભાગે સçપે×ડ
કરી દીધો હતો.આ સçપે×શનના
હુકમથી પીડીતાના પЧરવારમાં રાહત
ફыલાઈ હતી. જયારъ આ અિધકારીના
વહીવટદારો ફફડી ઉઠયા હતા. એક
મિહલા અિધકારીને પોતાની સાથે સંબંધ
રાખવા દબાણ કરવા, તેણીને બદનામ
કરવા દબાણ કરનારા મોડાસાના ડેØયુટી
કલેકટર એંવ Ĭાંત અિધકારી મયંક
પટъલની અમદાવાદ સાયબર ĝાઈમ
ટીમે ગત મંગળવારના રોજ મોડાસા
િજ·ા સેવાસદનમાંથી અટકાયત કરી
લીધી હતી.

મહъમદાવાદ લાંચ કыસમાં
વીજ કіપનીના જુિનયર
ઈજનેરને નЧડયા
4 વષ↓ની કыદ
મહъમદાવાદમાં Øલોટ ધારકોએ વીજ જોડાણ માટъ
અરજી કરતા જુિનયર એЩ×જનીયર રાજેશ િમçĦીએ
િબàડર મારફતે કાય↓વાહી થતી હોવાનું જણાãયું હતું જેથી
Øલોટ પાડનાર કЧરમખાન પઠાણે વીજ કіપનીમાં અરજી
કરી હતી પરѕતુ વીજ સØલાય ચાલુ ન થતાં વીજ Ġાહકએ
જુિનયર એЩ×જનીયર રાજેશભાઈ િમçĦીને મâયા હતા.
દરિમયાન અિધકારીએ λ.૨૦,૦૦૦ની માંગણી કરતા
Ġાહકы આ એસીબીને જાણ કરતાં જુિનયર એЩ×જનીયર
િમçĦીને લાંચ લેતાં રѕગે હાથ ઝડપી પાડયા હતા.આ
આ કыસમાં જજએ આરોપી રાજેશ િમçĦીને ચાર વષ↓ની
સખત કыદની સજા અને λ.૨૦,૦૦૦નો દѕડ, દѕડ ન ભરъ
તો વધુ છ માસની સખત કыદની સજા કરી છъ.
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નવસારીની યુવતી સાથે ગ′ગ રъપ મામલે કામરъજ પાસે કжિĦમ તળાવમાંથી બે
અંતે ગુનો ન℮ધાયો, તપાસનો ધમધમાટ બાળકો તથા મિહલાની લાશ મળી
વડોદરા
શહъરના વેЩÄસન મેદાનમા થયેલા
સામુિહક દુæકમ↓ના મામલે પોલીસ
હજુ પણ મુઝવણમા છъ, જોકы 13મા
Чદવસે રъàવે પોલીસે આÓમહÓયા માટъ
દુæĬેરણાનો ગુનો દાખલ કયђ↓ છъ. વલસાડ
રъલવે પોિલસમા ફરીયાદ દાખલ કરવામા
આવી છъ.
સામુિહક દુæકમ↓ અને Óયારબાદ
આÓમહÓયાની ઘટનામા છъ·ા 13
Чદવસથી તપાસ ચલાવી રહъલી રъàવે
પોલીસ હજુ સુધી દુæકમ↓નો ભેદ
ઉકыલી શકЫ નથી. જોકы આજે રъàવે
પોિલસે વલસાડમા આÓમહÓયા માટъની

દુæĬેરણાની ફરીયાદ દાખલ કરી છъ અને
વેЩÄસન મેદાનમા Ħણ ઈસમો પીЧડતાના
હાથપગ બાધીને લઈ ગયા હતા. તેને
કારણે યુવતીએ આÓમહÓયા કરી છъ તેવુ
પોલીસ તપાસમા બહાર આãયુ છъ.
સામૂિહક દૂæકમ↓ની આ ઘટનામા રъàવે
પોિલસ ,વડોદરા અને અમદાવાદ ĝાઇમ
Įા×ચ તપાસ કરી રહી છъ, પોલીસે ચાર
શકમંદોને પકડ્યા પણ હતા. જોકы હજુ
સુધી દૂæકમ↓ની ધટનાનો ભેદ પોલીસ
ઉકыલી શકЫ નથી. યુવતીની ડાયરી અને
Ħણ િવÄટીમના િનવેદનના આધારъ
પોલીસ તપાસ કરી રહી છъ અને હાથ
પગ બાધીને ઝાડીઓમા લઈ જવામા Ħણ

ઈસમો હોવાની પોિલસને િવગતો મળી
છъ. જોકы દૂæકમ↓ થયુ છъ તેવા કોઈ ઠોસ
પુરાવા પોલીસને મâયા નથી. પોલીસ
માની રહી છъ કы, Ħણ લોકો િપડીતાને
હાથપગ બાધીને ઝાડીઓમા લઈ ગયા
હતા. જોકы દુæકમ↓ થયુ છъ કы કыમ તે અંગે
તપાસ ચાલી રહી છъ. ટъકિનકલ સવ›લ×સ
અને અ×ય પુરાવાના આધારъ Ħણ
ઈસમો દુæĬેરણા માટъ જવાબદાર હોવાનુ
પોલીસ માની રહી છъ. 13 Чદવસની
તપાસમા પોિલસની 5 એજ×સીઓ માĦ
આÓમહÓયાની ઘટના ચકાસી શકЫ છъ
અને યુવતીએ આÓમહÓયા કરી હોવાનુ
બહાર આãયુ છъ.

સુરત
કામરъજના ખડસદના તળાવમાંથી
એક યુવતી અને બે બાળકોનો તદъહ
મળી આવતા પોલીસ અને ફાયર
િવભાગ દોડતું થઈ ગયું છъ. ઘટના
બાદ પЧરવારના સંબંધીએ તકોની
ઓળખ કરી હતી. હાલ તો આપઘાત,
અકçમાત કы હÓયાને લઈ અનેક Ĭ ો
ઉભા થતા પોલીસ પણ મૂંઝવણમાં
મુકાઇ ગઈ છъ.
મુળ મહારા∆નાં ગો×દીયા જી·ાનાં
તોયાતોલા ગામના સુરъશ વલકы (હાલ
રહъ. િĬયંકા એવ×યુ લજામણી ચોક
અંડર બાંધકામ સાઇટ ઉપર મોટા
વરાછાં સુરત )કડીયા કામની મજુરી

ઇ×çટાĠામ પર સંપક↕ બાદ
તλણી સાથે દુæકમ↓માં Ħણ
યુવાનને 10સુરતવષ↓ની કыદ

મુંબઈના કરોડપિત ડાયમંડ વેપારીએ
ЧદΤાનું મુહૂત↓ લીધું : ЧદΤાંક 75 થયો

સગીર વયના બે Чકશોર સાથે મળી Ħણેય આરોપીએ
તλણીનો એડીટъડ ફોટો વાયરલ કરવાની ધમકЫ આપી
વાંરવાર કЮકમ↓ કયુ↨ હતું Ħણેક વષ↓ પહъલાં ઈ×ટાĠામ પર
ફыક આઈડી ધરાવતી તλણીના સંપક↕માં આવીને Ĭોફાઈલ
ફોટાને એડીટ કરી ×યુડ બનાવીને વાયરલ કરવાની ધમકЫ
આપીને સુરતના બે Чકશોરના મેળાિપપણામાં તλણી
સાથે એકથી વધુવાર બળાÓકાર ગુજારનાર Ħણ પુÅત
આરોપી યુવાનોને આજે પોÄસો કыસોની ખાસ અદાલતના
એડી લ સેશ×સ જજ Чદલીપ મહીડાએ તમામ ગુનામાં
દોષી ઠъરવી બળાÓકારના ગુનામાં 10 વષ↓ની સÅતકыદ,
λ.10 હજાર દѕડ તથા દѕડ ન ભરъ તો વધુ એક વષ↓ની
સાદીકыદની સજા ફટકારતો હુકમ કયђ↓ છъ.

સુરત
સુરતમાં સામુિહક દીΤા મહોÓસવ
જામી રΝો છъ. રિવવારъ વધુ એક મુહૂત↓
અપાતા દીΤા આંક ૭૫ થયો છъ. મંગવારъ
ЧદΤાથЪ↓ઓનો વરઘોડો પણ નીકâયો હતો.
સુરતના માગђ↓ પર Ëયારъ વરઘોડો નીકâયો
Óયારъ લોકો વરઘોડાના દશ↓ન માટъ ઉમટી
પડયા હતા. ЧદΤાથЪ↓ઓએ શણગારъલી
બગી પરથી વો આЧદનું ભરપુર વષЪ↓દાન
કયુ↨ હતુ.
વેસુ અÇયાÓમ નગરીમાં તા.૨૯ નવેÜબરъ
ЧદΤાધમ↓ મહાનાયક યોગિતલકસૂરીΐરજી

કામ કરતા હતા. Ħણેક Чદવસ પહъલા
સુરъશ વલકы માથામાં ઇજાĠçત
હાલતમાં મળતા તેને 108 ˛ારા
સુરત િસિવલમાં લઇ જવામાં આãયો
હતો. Ëયાં સારવાર દરÜયાન મોત
થયું હતું. એ ઘટનાનાં બે Чદવસ બાદ
ખડસદ ગામનાં તળાવમાંથી સુરъશ
વલકыનાં Ħણ બાળકોનાં તદъહ મળી
આãયા હતા. સુરъશ વલકыને 2 પ ી
હોવાનું અને બંને તેમને છોડીને જતી
રહી હોવાનું જાણવા મâયું છъ.પોલીસ
˛ારા મહારા∆ તેનાં પЧરવારને જાણ
કરવામાં આવતા સુરъશ વલકыનો ભાઇ
મનોજ કюલાશ વલકы કામરъજ પોલીસ
મથકы દોડી આãયો હતો.

ાે

પોલીäડ હીરાનું એÄસપોટ↓
2019ની સરખામણીમાં
ઓÄટોબરમાંસુરત 30% વÖયું

મહારાજાની વૈરાÆય વાણીથી વાિસત મૂળ
જુના ડીસાના તથા હાલ મુંબઈ વાલકыΐરમાં
રહъતા નીિતનભાઈ લહъરચંદભાઈ શાહъ
૬૬ વષ↓ની વયે વૈભવ, Ĭિતા બધુ છોડીને
સંયમમાગ› ચાલવા િનધા↓ર કયђ↓ હતો.
પાલીતાણામાં ૮ વષ↓ પહъલાં કરъલા
ચાતુમા↓સમાં અÖયાÓમસİાટĴી ગુλયોગની
વાણીથી વૈરાÆય Ĭબળ બ×યો, પ ી અને
સંતાનોએ સંમિત આપી છъ. આ ઉપરાંત
અનેક શૈΤિણક ઊંચી ЧડĠી ધારકો પણ
કાગળની ЧડĠી ફગાવી શાΐતનો શણગાર
સજી રΝા છъ.

વૈિΐક ખાસ કરીને, અમેЧરકાની મજબૂત માંગને
કારણે Чદવાળી પહъલાં હીરાઉ˜ોગની જેÜસ એ×ડ
Żેલરીની િનકાસમાં 16 ટકાનો વધારો ન℮ધાયો છъ.
જોકы, તૈયાર હીરાની િનકાસ 2019ની સરખામણીમાં
30 ટકા વધી છъ. એિĬલ-ઓÄટોબર 2021 દરિમયાન,
જેÜસ અને Żેલરીની એકіદર કЮલ િનકાસ λ.17573.73
કરોડ થઈ છъ. આ સમયમાં 2019માં િનકાસ λ.
158404.21 કરોડ હતી. જેÜસ એ×ડ Żેલરીની કЮલ
િનકાસ ઓÄટોબર 2019માં આ સમયાં 25647 કરોડની
સરખામણીમાં 2021માં λ.31241 કરોડ હતી. પોિલäડ
હીરાની િનકાસ ઓÄટોબર 2021માં 31.11 ટકા વધીને
2560.27 િમિલયન યુએસ ડોલર થઈ છъ.

સુરતના રાજમાગર્ પર િવિવધ અાકષર્ણાે સાથે વરઘાેડાે નીક

લમાં
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3 લાખથી વધુ ભŪોએ જુનાગઢ
િગરનારની લીલીની પЧરĝમા કરી

સાૈરા

82 વખત ધરણાં
કરનાર Чકસાન સંઘ
નેતાનું રા નામું
રાજકોટ

િગરનાર
િગરનાર પЧરĝમાને સરકારъ 400ની
મયા↓દામાં માĦ સાધુ સંતોને ĬિતકાÓમક
પЧરĝમા કરવા માટъ મંજૂરી આØયા બાદ
હ રો ભાિવકો પЧરĝમા કરવા માટъ
ભવનાથ ઊમટી પડતા છъ·ી ઘડીએ
ભાિવકોને મંજૂરી આપી હતી. તેમાં
પણ શરતી મંજૂરીને લીધે ભાિવકોએ
અનેક ãયવçથાઓનો સામનો કરવો
પડયો હતો. જંગલની અંદર ભાિવકોની
સલામતી અને સુરΤાને લઇને
વનિવભાગ અને પોલીસ િવભાગે
ãયવçથા કરવી પડકારλપ હતી

છતાં લાખો Ĵાˇાળુઓએ 36 કЫ.મી
િગરનારની પЧરĝમા ãયવçથા વŵે
પૂણ↓ કરી છъ દર વષ› 12થી 15 લાખ
ભાિવકો પЧરĝમા કરવા માટъ ભવનાથ
આવતા હોય છъ, Óયારъ આ વષ› પЧરĝમા
અંગેનો િનણ↓ય ભાિવકો માટъ છъ·ી
ઘડીએ હъર કરતા લાખો ભાિવકો
પЧરĝમાથી વંિચત રΝા છъ. માંડ Ħણેક
લાખ જેટલા ભાિવકોએ પЧરĝમા પૂણ↓
કરી છъ. જંગલમાં ભાિવકોને ભોજનની
ãયવçથા માટъ સતાધાર ધામ ˛ારા
તાબડતોબ ગુંદી ગાંઠીયા બનાવીને ફ·Юડ
પેકыટ િવતરણ કરાયા હતા.

રાËયના આર.એસ.એસ.ની ભિગની
સંçથા ભારતીય Чકસાન સંઘ રાજકોટ
િજ·ામાં સિવશેષ સિĝય અને આĝમક
રЅં છъ, ચાર વષ↓માં ખેડૂતો,ખેતીના
અનેકિવધ Ĭ ે રોષપૂવ↓ક અને ખુ·ા
આΤેપો સાથે ભાજપ સરકાર સામે ચાર
વષ↓માં ૮૨ વખત ધરણાં, દъખાવો, રъલી
યોજનારા Чકસાન સંઘના રાજકોટ િજ·ા
Ĭમુખ Чદિલપ સિખયાએ રા નામુ
આપતા અનેક સવાલો સ ↓યા છъ.
ખાતર કૌભાંડ, મગફળી કાંડ, ચેકડેમોની
મરÜમતમાં સરકારી ઉપેΤા, ટъકાના ભાવે
ખરીદીમાં ગરબડો, ખોળમાં ભેળસેળ,
ખાતરના ભાવમાં ખેડૂતો સાથે ઉઘાડી
લૂંટ મુˆъ કы×ĩ-રાËયના મંĦીને ખુ·ો
દોષ આપવા સિહત તેમણે ૨૩૫
રજૂઆતો કલેÄટર, િસંચાઈ, ખેતીવાડી
અિધકારી સિહત િવિવધ સરકારી તંĦોને
કરી છъ. રા નામાના કારણ અંગે તેમનો
સંપક↕ સાધતા તેમણે ચેકડેમ મરÜમત,
ગીરગાય સંવધ↓ન સિહતના મુˆъ પોતે
સિĝય જ રહъવાનું જણાãયું હતું. પરѕતુ,
રા નામાનું çપΓ કારણ આØયું નથી.

˛ારકા ન ક નાવĩા ગામમાંથી 120
કરોડનું 24 ЧકલોĠામ હъરોઇન પકડાયું
િબ ાેઈ ગગના ભારત ભૂષણ શમા અને અં કત

˛ારકા
ગુજરાત ATS ˛ારા બુધવારъ દъવ ભૂિમ
˛ારકામાંથી વધુ 24 Чકલો હъરોઇન સાથે 3 લોકોની
ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ઝડપાયેલા
હъરોઈનની આંતરરા∆ીય બ ર Чકіમત અંદાજે 120
કરોડ છъ. આ મામલે લોરъ×ઝ િબ ોઈ ગ′ગના ભારત
ભૂષણ શમા↓ ઉફ⎯ ભોલા શૂટર અને અંЧકત ખડની
રાજçથાનથી, ઈશા રાવના પુĦ હુસને રાવની
મનગરના Чડયાથી અટકાયત કરાઈ હતી.
14 નવેÜબરના રોજ ગુજરાત એ.ટી.એસ.ની
ટીમે ગુΆ બાતમી આધારъ મોરબી િજ·ાના
ઝỲઝુડા ગામે એક મકાનમાં રъડ કરી હતી. જેમાં
અંદાિજત 120 Чકલો હъરોઈનનો જΆ કયુ↨ હતું.

ખડની અટકાયત

જેમા Ħણ આરોપીઓ મુÅતાર હુસૈન ઉફ⎯ જÚબાર,
સમસુˆીન સૈયદ, ગુલામ હુસૈન ઉમર ભગાડની
ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ આરોપીઓના
12 Чદવસના Чરમા×ડ આપવામાં આãયા હતા જેમા
પકડાયેલ આરોપી મુÅતાર હુસૈન ઉફ⎯ જÚબાર
ડીયાની પૂછપરછ દરÜયાન તેણે હъરોઈનનો જÔથો
મકàયાણપુર તાલુકાના નાવĩા ગામે છૂપાવેલ
હોવાની કબૂલાત કરી હતી. જે બાદ તાÓકાિલક
એ.ટી.એસ. ગુજરાતની એક ટીમે આરોપી મુÅતાર
હુસૈન ઉફ⎯ જÚબાર ડીયાને સાથે રાખી તેણે
બતાવેલ જÆયાએ રъડ કરતા અનવર ઉફ⎯ અનુ મુસા
પટъલીયાના ઘરમાંથી અંદાજે 24 Чકલો ગેરકાયદъસર
હъરોઈનનો જÔથો ઝડપી પા ો હતો.

દѕતવૈ˜ની પ ીને ચાલુ Ùલાઈટમાં Įેઇન
çĺોક, çટોકહોમમાં લેЩ×ડંગથી વ બÉયો

રાજકોટ
મુંબઈથી િશકાગો જતી
Ùલાઈટમાં
રાજકોટના
દѕતવૈધના પ ીને અચાનક
Įેઈન çĺોક આવતા Ùલાઈટનું
çĺોકહોમમાં
ઈમરજ×સી
લે×ડỲગ કરવું પડયું હતુ. જે
બાદ તબીબો ˛ારા તાÓકાિલક
સારવારને પગલે વ બચી
ગયો. ગુજરાતીઓ સહીત
ભારતીયો
અને
Óયાંના
િવદъશીઓ પણ મદદъ આવતા
માનવતા મહъકЫ હતી.
રાજકોટના રэયા રોડ પર

દવાખાનું ધરાવતા દાંતની
સારવાર કરતા આયુવ›દ તબીબ
ડો.જયસુખ મકવાણા અને
તેમના પ ી ઉષાબેન અમેЧરકા
પોતાના પુĦના લ માં જવા
માટъ મુંબઈથી િશકાગોની
એર ઇЩ×ડયાની Ùલાઈટમાં
બેઠા હતા. કы તે દરિમયાન
ઉષાબેનને Įેઈન çĺોક આવતા
પાઈલોટъ Ùલાઈટનું ઈમરજ×સી
લે×ડỲગ કરાયું અને તે çથળ હતુ
çવીડનનું çટોકહોમ. Óયાં તમારી
પાસે પૈસા છъ ? તેવું પૂછવાને
બદલે તાÓકાિલક સારવાર શλ

કરાઈ હતી અને તેને કારણે
વ બચી ગયો.
ભારતીય
દુતાવાસના
ઇ×ĩનીલ
િસંહાએ
ડો.મકવાણાનો સંપક↕ કરી
પૈસા ઉપાડવા તેમજ શાકાહારી
ભોજન મળъ તેવી ãયવçથા
કરી હતી. Óયાની પોલીસ અને
સરકારъ તાÓકાિલક િવઝા પણ
આપી દીધા હતા. આ સાથે
જ Óયાંના ગુજરાતી કૌિશક
પટъલના ઘરъ ભોજનની પણ
ãયવçથા કરાવી આપી માનવતા
મહъકાવી હતી.
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સાસણગીરમાં િનયમોની ઐસી
કЫ તૈસી સાથે િસંહોની પજવણી

ગીરસોમનાથ
Ĭવાસનને ઉǼેજન આપવાના નામે
એિશયાટીક િસંહોના એકમાĦ મુકામ
ગીરના જંગલમાં િસંહોની જે બૂરી
દશા થઈ રહી છъ તેના બે ફોટોĠાફસ
આજે સોäયલ િમડીયામા વાયરલ
થતા વનતંĦની ઘોર બેદરકારીની તીĳ
આલોચના થઈ રહી છъ.
Чદવાળીના તહъવારોમાં
ગીર
જંગલમાં િસંહ દશ↓ન દરિમયાન એક
િસંહણની ફરતે ચારъકોર િજØસી રાખીને
કરાવવામાં આવતા િસંહ દશ↓નનો ફыટો
વાયરલ થતાં િવવાદ સ ↓યો છъ જે
અંગે એક િન Ǽ ЧડЩçĺÄટ જજ ˛ારા
વન િવભાગમાં ઉŵ કΤાએ ફЧરયાદ
કરીને તપાસની માંગ કરી છъ.
અમદાવાદ ખાતે રહъતા િન ત
એЧડશનલ ЧડЩçĺÄટ જજ જયદъવ
ધાધલએ ગુજરાત રાËયના વ×ય વ
િĬસીસીએફ·, જૂનાગઢ વ×ય
વ
વતુ↓ળના સીસીએફ· અને સાસણ
ગીરના ડીસીએ΅ે ઈમેલથી ફыટો
ĠાÙસ સાથે એવું જણાãયું છъ કы,
ગીર જંગલમાં સફરી Ĭોટોકોલ અને
પરમીટની શરતોનો ભંગ કરીને

વ×ય વની પજવણી થયાનું માની
શકાય એવા અંતરъ અને મોટી સંÅયામાં
એક િસંહની આજુબાજુ અને ન ક
િજØસી વાહનો લઇ જવાયા છъ. સાથે
સફરી િનયમો છъ મુજબ થાય એનો
મોનીટરỲગ કરવાની છъ અિધકારીની
જવાબદારી હોય તેની સામે પણ
ખાતાકЫય પગલાં લેવા રજૂઆત કરાઇ
છъ.
ગીરના ĠાÜય િવçતારમાં અમુક
લોકોએ ફરી લાયન શોનુ આયોજન
કરી વતા બળદને બાંધી િસંહને
ખવડાવી રΝાંનો િવડીયો વાયરલ થતા
વનિવભાગમાં દોડધામ મચી જવા
પામી છъ.
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આણંદ િજ·ામાં 9680 બાળકો કЮપોિષત, નЧડયાદ મામલતદાર કચેરીમાં િશΤક
અને
તે
ન
ી
પ
ીનો
આપઘાતનો
Ĭયાસ
2490 અિત કЮપોિષત હોવાનો ઘટçફોટ
જ

ામાં

ુ ીશનની કમી ધરાવતા બાળકાેના માણમાં ચતાજનક વધારાે નાધાયાે

વ·ભિવ˜ાનગર
આણંદ િજ·ામાં બાળકોમાં પોષક
તÓવોની ખામી કЮપોષણનુ ઉѕચુ Ĭમાણ વા
મâયુ છъ. સØટъÜબર મિહનામાં રાિ∆ય
પોષણ માસની ઉજવણી દરÜયાન ૯૬૮૦
બાળકો કЮપોિષત અને ૨૪૯૦ િશશુઓ
અિત કЮપોિષત જણાઇ આãયા હતા.Óયારъ
બાળЧદને િજ·ામા ×યુĺીશનની ×યુનતા
ધરાવતા બાળકોના ઉѕચા આંકы િચંતા
જ×માવી છъ. આણંદ િજ·ામાં પોષણ
માસની ઉજવણી દરÜયાન આરોÆય
િવભાગ ˛ારા ૧.૩૯ ઉપરાંતના બાળકોનો

સવ› કરાયો હતો. જેમાં ૯૬૮૦
×યુĺીશીયનની ખામી ધરાવતા
આãયા હતા. તેમજ ૨૪૯૦
અિત કЮપોિષત હોવાની િવગતો

િશશુઓ
જણાઇ
બાળકો
ઉ ગર

થઇ હતી. સાથોસાથ િજ·ામા કыટલીક
સગભા↓, ધાĦી માતાઓમાં રકતની
ઓછપ-એનીિમયા, િવટામીનની ખામી
સાથે િશશુઓને જ×મ આપતી હોઇ છъ.
કы આઇસીડીએસ ઘટક ˛ારા િજ·ાની
આંગણવાડીઓના બાળકોને ટીઆરટી
કЫટ, આયુવ↓ Чૈ દક દવાના ટીન આપવા
સિહત સગભા↓ તેમજ ધાĦી માતાઓને
પોષણયુŪ આહાર, અમુક Чકçસામા
િવટામીન, મીનરàસ ધરાવતી અનાજખોરાકની કЫટ આપવાના દાવા કરાઇ રΝા
છъ.

નЧડયાદ
ઠાસરા શહъરની એક çકЮલમાં ફરજ
બ વતા િશΤક રъનીશ મેકવાને શાળાની
ભૂતપૂવ↓ િવ˜ાથЪ↓ની સાથે Ĭેમ લ
કયા↓ હતા. આ બનાવની ણ શાળા
પЧરવારને થતા તેઓને શાળામાંથી
Чડસિમસ કરવામાં આãયા હોવાનુ
çથાિનકો જણાવી રΝા છъ.આજરોજ
સવારъ બંને ãયિŪઓ નЧડયાદ શહъરના
ઇЩ×દરાનગરમાં
આવેલ
પાçટર
સે×ટરમાં દવા પીવા માટъ ગયા હતા.
આ બનાવની ણ નЧડયાદ પિΌમ
પોલીસને થતા પોલીસ ટીમે તાÓકાિલક
અસરથી બનાવ çથળъ પહોચી બંને
ãયિŪઓને રાઉ×ડઅપ કયા↓ હતા.

પેટલાદ નગરપાિલકામાં વોડ↓ સÛયની
પેટા ચૂંટણીમાં 5 ઉમેદવારો વŵે જંગ

વડોદરા-સાબરમતી વŵે
હાઈçપીડ રъલ ĺેકની
Чડઝાઇન વડોદરા
પાન બનાવશે

બેઠક કબજે કરવા રાજકીય પ ાે ારા અેડીચાેટીનું

મુબ
ં ઈ-અમદાવાદ હાઈçપીડ રъલ કોЧરડોર ĬોજેÄટ
માટъ નેશનલ હાઈçપીડ રъલ કોપђ↓રશ
ъ ન િલિમટъડે પાની
કіપની સાથે સમજૂતી કરારપર હçતાΤર કયા↓ છъ. આ કરાર
મુજબ ‘ પાન રъàવે ĺેક ક×સàટ×ટ કіપની’ હાઇ Щçપડ રъલ
માટъ ĺેકની Чડઝાઇન તૈયાર કરશે. જેઆરટીસી વડોદરાથી
સાબરમતી ડેપો અને વક↕શોપ વŵે ૧૧૬ Чકલોમીટરના
ĺેકની Чડઝાઇિનંગ તૈયાર કરશે. જેમાં રъલ ĺેક-çલેબની
ગોઠવણી, ĺેક બેડની ગોઠવણીના નÄશાઓ પણ તૈયાર
કરીને આપશે. અગાઉ, આ ĬોજેÄટ અમલીકરણ એજ×સીનેશનલ હાઈçપીડ રъલ કોપђ↓રશ
ъ ન િલિમટъડે વડોદરા અને
વાપી વŵેના ૨૩૭ Чકલોમીટર લાંબા ĺેક માટъ પણ
જેઆરટીસી સાથે એમઓયુ કરાયા હતા.

આણંદ
આણંદ
િજ·ાના
પેટલાદ
નગરપાિલકાના વોડ↓ નં.૧ની પેટાચૂંટણીમાં
ફોમ↓ ચકાસણી દરÜયાન ભાજપ તથા
ક℮Ġેસના ૧-૧ મળી કЮલ બે ડમી
ઉમેદવારના ફોમ↓ રદ થયા બાદ મંગળવારъ
ફોમ↓ પરત ખ′ચવાના અંિતમ Чદવસે ૧
અપΤ ઉમેદવારъ પોતાની ઉમેદવારી
પરત ખ′ચતા હવે ચૂંટણી મેદાનમાં પાંચ
ઉમેદવારો વŵે જંગ મનાર છъ.
પેટલાદ
નગરપાિલકાના
વોડ↓
નં.૧માંથી િવજેતા બનેલા અને ઉપĬમુખ

પાદરામાં Ĭેમ Ĭકરણનો કλણ અંત,
લાકડીથી સપાટા મારી યુવકની હÓયા
યુવકને સાડી પહે રાવીને ઝાડ સાથે બાંધી દઈ વી ડયાે ઉતાયા હતાે

વડોદરા
પાદરા તાલુકાના ચોકારી ગામમાં Ĭેમ
Ĭકરણમાં યુવાનનું તેના ઘરъથી અપહરણ કરીને
તેની તાિલબાની સ આપવામાં આવતી હોવાનો
વીЧડયો સોિશયલ મીЧડયામાં વાયરલ થઈ રΝો
છъ. જેમાં ઈ શકાય છъ કы, યુવતીના પЧરવારજનો
યુવકને તેના ઘરъથી ઉઠાવીને લઈ ય છъ. જે બાદ
ઝાડ સાથે બાંધીને તેને લાકડીઓ વડે ફટકારી
રΝાં છъ.
આ ઘટનામાં જે યુવકને ફટકારવામાં આવી
રΝો છъ, તેનું મોત નીપËયું છъ. તકની ઓળખ
જયેશ રાવણ તરીકы થઈ છъ. જેને તેના જ ગામના
કыટલાક લોકો અપહરણ કરીને ઝાડ સાથે
બાધીને લાકડીઓ વડે ફટકાયђ↓ હતો. યુવકના
પЧરવારજનોનો આΤેપ છъ કы, જયેશને ગુΆભાગે
પણ બેરહъમીથી માર મારવામાં આãયો હતો.

હાલ તો વડુ પોલીસ તક યુવકનું પોçટ મોટ↓મ
કરાવીને અપહરણ અને હÓયાનો ગુનો ન℮ધીને 4
જણાં િવιˇ કાયદъસરની કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ.
આ ઘટનાને પગલે ગામમાં તંગદીલી વા મળી
રહી છъ. કы કોઈ અિનÉછનીય ઘટના ના બને તે
માટъ પોલીસનો ચાંપતો બંદોબçત ગોઠવી દъવામાં
આãયો છъ.

વ·ભિવ˜ાનગરમાં પાિલકાના ઉપĬમુખની
22 નવેÜબરъ ચૂંટણી યો શે, દાવેદારો સિĝય
વ·ભિવ˜ાનગર
વ·ભિવ˜ાનગર નગરપાિલકાના વત↓માન
ઉપĬમુખ િવદъશ જવાના હોવાથી પોતાના હોˆા
ઉપરથી રા નામુ ધરી દъતા તેઓની ખાલી
પડેલી જÆયા માટъ ૨૨મી નવેÜબરના રોજ Ĭાંત
અિધકારીની ઉપЩçથિતમાં બપોરъ ૧.૦૦ કલાકы
નગરપાિલકા સભાખંડમાં ચુંટણી Ĭિĝયા હાથ
ધરાશે. કы અનેક દાવેદારોએ ગુΆ રાહъ લોિબંગ
શλ કરી પદ મેળવવા હવાિતયા શλ કયા↓ છъ.
છъ·ા ૨૫ વષ↓થી સǼાλઢ મહъ×ĩભાઇ પટъલે
રા નામુ ધરી દъતા પડેલી ખાલી જÆયા માટъ

અનેક કાઉ×સીલરોએ રીતસર લોિબંગ શλ કરી
હોડ લગાવી છъ. મિહલા નગરસેિવકાઓએ પણ
પદ માટъ પોતાની દાવેદારી ન℮ધાવી છъ. Óયારъ
બી તરફ િસનીયર મોçટ નગરસેવકોએ પણ
પોતે લાયકાત ધરાવતા હોવાનુ કારણ આગળ
ધરીને સǼાλઢ થવા માટъ મરિણયા Ĭયાસો શλ
કયા↓ છъ. ૨૨મી નવેÜબરના રોજ યો નાર
ઉપĬમુખની ચુંટણીમાં ગરબડી ન સ ↓ય તે માટъ
િજ·ા ભાજપ Ĭમુખ ˛ારા તમામ સÛયોને ãહીપ
આપીને ચુંટણી Ĭિĝયા પૂણ↓ કરવામા આવનાર
હોવાનુ ણવા મâયુ છъ.

ેર લગા ું

તરીકы વરણી થયેલ ગોિવંદભાઈ તળપદાનું
થોડા સમય અગાઉ અવસાન થતાં તે
બેઠક ખાલી પડી હતી. વોડ↓ નં.૧ની
ખાલી પડેલ બેઠક માટъ ચૂંટણી અંગે
હъરનામું ĬિસÖધ કરાયું હતું. જેમાં ફોમ↓
ભરવાની અંિતમ અવિધ સુધીમાં કЮલ
આઠ ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી
ન℮ધાવી હતી. મંગળવારના રોજ ફોમ↓
પરત ખ′ચવાના અંિતમ Чદવસે અપΤ
ઉમેદવાર િમનેશકЮમાર મનુભાઈ પટъલે
પોતાનું ફોમ↓ પરત ખ′ચતા ચૂંટણી જંગ
માટъનું િચĦ çપΓ થઈ ગયું હતું.

આ બાદ પિΌમ પોલીસની ટીમ બંને
પિત-પ ીને લઇ નЧડયાદ મામલતદાર
કચેરીમાં રજૂ કરવા માટъ લાવવામાં
આãયા હતા.Ëયા બંને પિત-પ ીએ
દવા પી લીધી હતી. આ બનાવ અંગે
નЧડયાદ પિΌમ પોલીસ મથકના ફરજ
પરના પી.એસ.આઇનો ટъિલફોિનક
સંપક↕ સાધતા તેમણે જણાãયુ હતુ કы
બંને ãયિŪઓ દવા પીવાની ધમકЫ
આપી હતી.જેથી બંને ãયિŪઓને લઇ
મામલતદાર સમΤ રજૂ કરવા માટъ
લાવવામાં આãયા હતા Ëયા બંનેએ
દવા પી હતી.આ બાદ બંને ãયિŪઓને
નЧડયાદ િસિવલ હોЩçપટલમાં સારવાર
અથ› ખસેડવામાં આãયા છъ.

વડોદરામાં આંતરરાËય
ચરસ-ગાં ના રъકыટનો
પદા↓ફાશ, વડોદરા
4ની ધરપકડ
PCBએ 2 યુવક અને 2 યુવતીઓની ગાં ચરસ
વેચવાના કыસમાં ધરપકડ કરી છъ. જેમાં એક માતાએ જ
પોતાના ઉŵ િશિΤત પુĦ અને પુĦીને ગાં અને ચરસ
વેચતા કરી દીધા હોવાનું સામે આãયું છъ. વડોદરાના
ઓપી રોડ પર આવેલા આિવæકાર કોÜØલેÄસના
બેઝમે×ટમાં ગત રાિĦએ PCBના çટાફы દરોડો પાડી
502 Ġામ ગાં અને 10 Ġામ ચરસ સાથે બે યુવક
અને બે યુવતીઓને ઝડપી પા ા હતા. જે પૈકЫ શાકЫબ
મુ×શી અને મુહિસના મુ×શી ભાઈ-બહъન છъ અને તેમની
માતા ઝЧરના અને સાવકા િપતા સઇદ મુ×શી જ તેમની
પાસે ગાં અને ચરસનો વેપલો કરાવતા હોવાનું બહાર
આãયું છъ.

સલમાન ખાન ચિરંજીવી સાથે સાઉથની ફિલ્મમાં ડેબ્યુ કરશે

મુંબઇ : સલમાન ખાન સાઉથની ફિલ્મોમાં કામ કરવાનો છે એ ચર્ચા ઘણા સમયથી થઇ રહી છે.
પરંતુ હવે આ વાત પર મહોર લાગી ગઇ છે. સલમાન ખાન ચિરંજીવીની સાથે દક્ષિણની એક
ફિલ્મમાં મહત્વના રોલમાં જોવા મળવાનો છે. જેની જાણકારી આ ફિલ્મના મ્યુઝિક કમ્પોઝર
એસએસ થમને આપી હતી. સાઉથની ફિલ્મ ગોડફાધરમાં સાઉથનો સુપરસ્ટાર
ચિરંજીવી અને બોલીવૂડનો સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન બન્ને જોવા મળવાના છે. બન્નેની
પોતા-પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બોલબાલા છે.
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‘1947માં ભીખ, 2014માં મળી ખરી
આઝાદી’- કંગના વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ
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ગાંધીજી સત્તાભૂખ્યા હતા, તેમની ઈચ્છા હતી કે ભગતસિંહને ફાંસી મળે : કંગના
મુંબઈ

સ્વતંત્રતા આંદોલન પર બૉલિવૂડ અભિનેત્રી
કંગના રનૌતની વિવાદિત ટિપ્પણી પર
રાજકારણ ગરમાયુ છે. કંગનાએ કહ્યું હતું કે,
“ ભારતને 1947માં જે આઝાદી મળી હતી તે
ભીખ હતી, જ્યારે ખરી આઝાદી તો 2014માં
મળી.” કંગનાના આ નિવેદન પર આમ આદમી
પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ પ્રીતિ મેનને
મુંબઈ પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે.

પ્રીતિએ બૉલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌતની આ
દેશદ્રોહી ટિપ્પણી માટે FIR દાખલ કરવાની
માંગ કરી છે.
તેણે મંગળવારે સોશિયલ મીડિયા સ્ટોરીઝમાં
લાંબા મેસેજ પોસ્ટ કરીને ગાંધીજી પર નિશાન
સાધ્યું છે. પહેલા મેસેજમાં કંગનાએ તેમને સત્તા
ભૂખ્યા અને ચાલાક ગણાવ્યા છે જ્યારે બીજી
પોસ્ટમાં તેણે લખ્યું છે કે ગાંધીજી ઈચ્છતા હોત
તો તેઓ ભગત સિંહની ફાંસી રોકી શકયા હોત.

કોંગ્રેસના સોશિયલ મીડિયાના નેશનલ
કોર્ડિનેટર ગૌરવ પાંધીએ પણ ટ્વીટ કરીને કહ્યું
કે, RSS આ તથ્યને ક્યારેય સ્વીકારી નથી
શક્યું કે, 1947માં તેમના બ્રિટિશ આકાઓને
છોડવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
તેમની ગુલામીની કોઈ હદ નહતી. કોઈ નવાઈ
નથી કે, તેમણે અડધી સદી સુધી તિરંગો નથી
ફરકાવ્યો. 2014માં ગુલામીની વાપસી તેમની
આઝાદી હતી. કંગના રનૌત તેમાંથી એક છે.

પ્રીતિ ઝિન્ટા 46 વર્ષની વયે બે જોડિયા બાળક�ોની માતા બની

મુંબઈ- પ્રીતિએ પોતાની ખુશીની પળોને
સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી હતી
અને તેમાં પોતાના બંને બાળકોના
નામ પણ ચાહકોને જણાવ્યા છે.
પ્રીતિએ પોતાના પતિ સાથે ફોટો શેર
કરીને કહ્યુ હતુ કે, આજે હું તમારી
સાથે એક અદભૂત ખબર શેર કરવા
માંગુ છું. હું અને મારા પતિ જીન આજે છલકાઈ રહ્યા છે કારણકે અમારા
બહુ ખુશ છે અને અમારા હૈયા પ્રેમથી ઘરમાં બે જોડિયા બાળકો જય અને

ઝોયા અખ્તર અમિતાભના દોહિત્ર અગત્સ્ય તથા નંદા
તેમજ સુહાના ખાન અને ખુશી કપૂરને લોન્ચ કરશે

મુંબઇ : ઝોયા અખ્તર અને રીમા કાગદીએ હાલમાં જ ધ આર્ચિસ કોમિક્સની એડોટેપ્શનની ઘોષણા
કરી હતી. મળેલા રિપોર્ટને સાચો માનીએ તો, તેમાં એમિતાભ બચ્ચનના દોહિત્રા અને શ્વેતા નંદાના પુત્ર
અગત્સ્યને આ સીરીઝમાં લોન્ચ કરવાના છે. સોશ્યલ મીડિયાના એક પોર્ટલના અનુસાર, ૨૦ વર્ષીય
અગત્સ્ય નંદા આ આર્ચિસ
સીરીઝમાં લીડ રોલમાંજોવા
મળવાનો છે. આ રિપોર્ટમાં
એમ પણ જણાવામાં આવ્યું
છે કે, શાહરૂખ ખાનની
પુત્રી સુહાના ખાનઅને સ્વ.
શ્રીદેવીની પુત્રી ખુશી કપુર
પણ આ સસીરીઝમાં કામ
કરતી જોવા મળશે. જોકે આ
વિશે કોઇ સત્તાવાર ઘોષણા કરવામાં આવી નથી. ઝોયા અખ્તરે હાલમાં જ ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી શેર કર્યું
હતું કે, આર્ચિસને દેશી અવતારમાં નિર્માણ કરવામાં આવશે.આ કોમિક બહુજ લોકપ્રિય છે. હું અને મારી
ટીમ કામે લાગી ગઇ છે. ધ આર્ચિસ મ્યુઝિકલ ડ્રામા તરીકે આવી રહી છે જેનું દિગ્દર્શન હું કરવાની છું.
નેટફ્લિકસ પરજલદી સીરીઝ જોવા મળશે તેમ તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું. રીમા કાગદીએ પણ આ સીરીઝ
માટે પોતાનો ઉત્સાહ દાખવ્યો હતો. તેણે કહ્યું હતું કે, હું અને ઝોયા બન્ને જણા આર્ચિસની કોમિક્સ
વાંચીને મોટા થયા છીએ. અમે તેના પાત્રો સાથે નાનપણથી જ જોડાયેલા છીએ.

શાહરૂખ ખાન શરતો સાથે શૂટિંગ શરૂ કરશે

મુંબઇ : પુત્ર આર્યન ખાન ડ્રગ કેસમાં ફસાયા મળવા મુંબઇ આવશે. શાહરૂખ જલદી જ આદિત્ય
પછી શાહરૂખે પોતાની આગામી ફિલ્મોના શૂટિંગ ચોપરાની ફિલ્મ પઠાનનું શૂટિંગ શરૂ કરવાનો છે.
રદ કરી નાખ્યા હતા. હવે આર્યન જામીન પર છુટી તેમજ ટાઇગર થ્રી ફિલ્મ માટે પણ શૂટિંગ કરવાનો
ગયો છે અને ફરી જીવનમાં સ્થાયી થવાના
છે. શાહરૂખે દિગ્દર્શકને વિનંતી કરી છે
પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. તેવામાં શાહરૂખે ખાન
કે, તેનંુ શેડયુલ એ રીતે ગોઠવવું કે દર
પણ ફરી શૂટિંગમાં જોડાવાનો છે.
અઠવાડિયે મુંબઇ આવી શકે અને આ
સોશ્યલ મીડિયાના એક પોર્ટલના
દરમિયાન અન્ય કલાકારોના હિસ્સાના
રિપોર્ટના અનુસાર, શાહરૂખ ખાને શૂટિંગ પર
શૂટિંગ ચાલુ રહે જેથી શૂટિંગમાં અવરોધ ન
જોડાવા પહેલા દિગ્દર્શક સાથે શરત રાખી
આવે અને શાહરૂખ પોતાના પરિવારને
છે. તેણે વિદેશમાં થનારા પોતાના
મળી શકે. રિપોર્ટના અનુસાર,
શૂટિંગના હિસ્સાને નાનો કરી
આર્યન ખાન ડ્રગ કેસમાં ફસાયા
દેવાનું સૂચન કર્યું છે. તેમજ
પછી શાહરૂખ ખાન પોતાના
વિદેશના શૂટિંગ દરમિયાન તે
પરિવાર પ્રત્યે વધુ પ્રોટેકટિવ થઇ
સપ્તાહના અંતમાં પરિવારને
ગયો છે.

જીયાએ જન્મ લીધો છે. પ્રીતિએ
આગળ પોસ્ટમાં લખ્યુ છે કે, અમે
અમારા જિવનના નવા તબક્કાને લઈને
બહુ રોમાંચિત છે.તમામ ડોક્ટર્સ, નર્સ
અને અમારી સરોગેટનો હું આભાર
માનુ છું. પ્રીતિની પોસ્ટથી સ્પષ્ટ થયુ છે
કે, તે સરોગસીથી માતા બની છે.હવે
ચાહકોને આ બે બાળકોની ઝલક
જોવા માટે આતરુતા છે.

10

Web : www. swadesh. news

FRIDAY, 19 NOVEMBER, 2021

E-mail : info@swadesh. news

એ�ક્સેલ માઇનિંગને ક�ોન્ટ્રાક્ટ સામે ક�ોર્ટ અને ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલમાં અનેક કે સ�ોની સુનાવણી

હજારો કરોડના હીરા માટે જગં લના નિકંદનની વેંતરણ

વ

ર્ષ 2002માં ઓસ્ટ્રેલિયાની નામચીનની રિયોકિન્ટોને બક્સવાહના જંગલમાં જમીન નીચથે ી
હીરા શોધવાનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો હતો. કંપનીએ
અહીં પોતાનો પ્લાન્ટ સ્થાપ્યો હતો. વર્ષોના
ખોદકામ અને સંશોધન પછી કંપનીના સંશોધકોએ
જાણ્યુ કે, જમીનની નીચે 55 હજાર કરોડના હીરા
ધરબાયેલા છે. જે બાદ 950 હેકટર જમીનને
ખોદકામ કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવી. આ
950 હેકટર જમીન પર અનેક ગામ વસેલાં હતાં.
કંપનીની ગતિવિધિઓ સાથે જ આ ગામોમાંથી
જબરદસ્ત વિરોધ ઉભો થયો. જને ે કારણે
ઓસ્ટ્રેલિયાની કંપની રિયો-ટિન્ટોએ પ્રોજકે ્ટ પડતો
મૂક્યો. એ વખતે એવા સવાલો પૂછાયા હતા કે,
અબજો રૂપિયાના રોકાણ બાદ એવું તો શું થયું
કે, કંપનીએ એકાએક પ્રોજકે ્ટ પડતો મુકી દીધો
? જાણકારોનું કહેવું છે કે, વિદેશી કંપની માટે
સ્થાનિકોનો વિરોધ મોટી અડશોની ગઈ હતી.
પરિણામ સ્વરૂપે વર્ષ 2019માં એક નવા
ઓકેશન પછી હીરા શોધવાનું લાઇસન્સ આદિત્ય
બિરલા ગ્રૂપની એસેલ માઇનિંગ કંપનીને અપાય.ુ
આ વખતે અહીંના 382 હેક્ટર જમીન ખોદકામ
માટે પસંદ કરાઈ. સૌથી મહત્વની વાત તો એ હતી
કે, ઓસ્ટ્રેલિયાના કંપનીના પ્રોજકે ્ટમાં સ્થાનિકોને
રોજગારી મળી હતી. આજે પણ આ લોકો અહીંના
જંગલની જમીન પર જ રહે છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની
કંપની સાથે કામ કરનારા સ્થાનિક ગણશ
ે યાદવને
આજે પણ એક રંજ છે. તે કહે છે કે, સરકારે ખાસ
આ ગામોને આ રીતે ખોદકામ માટે સ્થાનિકોને જ
સોંપી દેવાના હતા. જો સરકારે આમ કર્યુ હોત તો
આજે અમારા 18 વર્ષના હોત અને માઈનીંગના
કામમાં એક્સપર્ટ બની ગયાં હોત. હવે અહીં નવો
પ્લાન્ટ શરૂ કરાશે પરંતુ અમારાં બાળકો તમ
ે ાં કામ
કરી શકે એવા સક્ષમ નથી.
બક્સવાદાના જંગલમાં બીડીના પાંદડાં
હોય કે મહવુ ા અને આંબળાના ફળો, જંગલની
આજબ
ુ ાજુ રહેતા 10 હજાર લોકો પોતાનું પેટ
આ સામગ્રી વચ
ે ીને ભરે છે. ગામ લોકોનું કહેવું
છે કે, આ સામગ્રીમાંથી એક પરિવાર વર્ષે 60થી
70 હજાર કમાઈ લે છે. હવે અહીંના લોકોને
ચિંતા સતાવી રહી કે, એક વખત જંગલ ખતમ
થઈ જશે પછી અમારૂં ભરણપોષણ કેવી રીતે
થશે ? અહીંની મહિલાઓના ચહેરા સાવ ઊતરી
ગયાં છે. એક મહિલાનું કહેવું છે કે, અમે આખો
પરિવાર જંગલમાં વીણવા માટે જઈએ છીએ,
ત્યારે ઘરનો ખર્ચ કાઢી શકીએ છીએ, પણ જો આ
જંગલે જ નહીં રહે તો શું કરીશું ? અમારી પાસે
કોઈ ખતે ીવાડી તો નથી, નથી કોઈ ધંધો. અમે

તો પઢે ીઓથી જંગલના ભરોશે અહીં વસી રહ્યાં કર્યો નથી. અલબત્ત, હીરા માટે ખોદકામ કરવા
છીએ. અલબત્ત, અહીં એવા લોકો પણ વસે છે, એસેલ માઇનિંગ 2.15 લાખ વૃક્ષ કાપી નાખશ.ે
જને ે પોતે જ્યાં રહે છે એ ધરતીમાં ખરબોનાં મધ્યપ્રદેશ સરકારના ખનીજ મંત્રી બૃજેન્દ્રપ્રતાપનો
હીરા ધરબાયેલાં હોવાનું જાણી પણ કોઈ રસ દાવો છે કે, અહીં જંગલે એટલું ગાઢ નથી. એટલે
જાગ્યો નથી ! તઓ
ે ને બસ એક જ ચિંતા છે, કે વૃક્ષો કપાશે તો કોઈ વાંધો નહીં આવ.ે આ
અમારૂં જીવન કેવી રીતે ચાલશ?ે એક મહિલાએ ઉપરાંત મંત્રીજીનું કહેવું છે કે, સરકાર તને ી
તો એવું સ્પષ્ટ કહ્યું જંગલમાં ખોદકામ થશે તો સામે 10 લાખ વૃક્ષ વાવશે ! મતલબ કે, જે છે
એ કાપીને સરકાર નવા વૃક્ષ વાવશ.ે
અમને તો ધૂળ જ ઉડશ,ે હીરા અમને
મંત્રીજીના આ નિવદે નથી હકીકત
થોડા મળવાના છે ? આ વિસ્તારમાં
કંઈ ઔર બયાન કરે છે. ખરેખર જે
જેટલાં લોકો વસે છે તને ે નોકરી થોડી
ધવલ શુક્લ સ્થળેથી ડાયમંડ માઇનિંગ થવાનું છે
મળવાની છે ?
એ સ્થળની તપાસ કરવામાં આવે
બીજી તરફ મધ્યપ્રદેશ સરકારનો
દાવો કંઈક જદુ ો જ છે. રાજ્ય સરકાર કહે છે, તો એ એટલું ગાઢ જંગલ છે કે 2 કિલોમીટર
અમે બધા ગામલોકો પાસે ગયાં હતાં. કોઈએ અંદર જવા માટે એકાદ બે કલાક નહીં, કલાકો
વિરોધ વ્યક્ત કર્યો નથી. બધા લોકો જાણે છે સુધી ચાલવું પડ.ે વળી, આ જંગલમાં જંગલી
કે, આ પ્લાન્ટથી રોજગારી મળશ.ે અલબત્ત, જાનવરોની પણ ભરમાર છે.
અહીં રિંછ દ્વારા ખોદાયેલા ઊંડા ખાડાઓ
સરકારના દાવાઓ જમીની હકીકતથી કંઈક

પ્રાસંગિક

વન્ય સંપદા અને પ્રાણીઓ��થી ભરપુર આ� જં ગલ આ�દિવાસીઓ��ને
ર�ોજીર�ોટી આ�પે છે હવે આ� જં ગલમા ખ�ોદકામથી અનેક ઝરણા
ખતમ થવા સાથે સ્થાનિક�ોને વિસ્થાપનન�ો ડર સતાવી રહ્યો છે
જદુ ા જ છે. બક્સવાના જંગલોને બચાવવા માટે
અહીંના લોકોમાં જબરદસ્ત ઝૂબ
ં શ
ે છેડાયેલી છે.
સરકારના મંત્રીનો દાવો તો એવો છે કે, રાજ્યના
મખુ ્યમંત્રીના કહેવાથી અમે ગામલોકોને મળવા
ગયા હતા. ખુલીને કોઈ વિરોધ કરવા સામે
આવ્યું નથી. બહારના લોકો જ વિરોધ કરી રહ્યાં
છે. સ્થાનિક લોકોએ આજ સુધી કોઈ વિરોધ

જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત નીલગાય, જંગલી
બળદ, સેંકડો જાતના પક્ષીઓ જોવા મળે છે.
અહીં દીપડાઓ પણ છાશવારે જોવા મળે છે.
ડાયમંડ માઇનિંગ માટે રોજ લાખો લિટર પાણીની
જરૂરત પડશ.ે એક એવું અનમ
ુ ાન છે કે અહીં રોજ
16,050 ક્યુબીક મીટર પાણીની જરૂરત ઉભી
થશ.ે સૌથી આંચકાજનક બાબત તો એ છે કે,

પ્રોજકે ્ટ જે દિવસથી શરૂ થશે એ પછી એકધારો
14 વર્ષ સુધી ચાલશ.ે રાજ્ય સરકાર જંગલ
કાપવાને બદલે 10 લાખ વૃક્ષો વાવવાની વાત
કરી રહી છે, પરંતુ શું આ વૃક્ષ એમને એમ વવાઈ
જશે ? તમ
ે ને પણ પાણીની જરૂર છે. સૌથી મોટો
મદ્ુ દો એ છે કે સમગ્ર બદું લ
ે ખંડ પ્રદેશમાં પાણીની
તીવ્ર અછત છે અને લોકોને ડર છે કે છેવટે
માઇનિંગ માટે ભૂગર્ભજળનો ઉપયોગ મોટાપાયે
થઈ શકે છે. આવા સંજોગોમાં સ્થાનિકો માટે મોટુ
જળસંકટ ઉભુ થવાના દહેશત છે.
લાંબા સમયથી બક્સવાહા જંગલોમાં
પર્યાવરણીય સંરક્ષણ માટે કાર્યરત એક
પર્યાવર્ણવાદીનું કહેવું છે કે, જો આપણે આ
વિસ્તારને પાણીના દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો તને ે
સેમી ક્રિટીકલ વિસ્તાર તરીકે જાહેર કરાયો
છે. આ પ્રોજકે ્ટમાં 60 લાખ લિટર પાણીનો
ઉપયોગ થવાનો છે, જને ા માટે ગેલ નદી પર ડમ
ે
બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ કુદરતી નદી પર
ડમ
ે બનાવીને તને ે વાળવામાં આવશે તો નદી જ
સુકાઈને ખતમ થઈ જશ.ે તમ
ે ણે વધમ
ુ ાં કહ્,યું આ
પ્રોજકે ્ટમાં 2 લાખ 15 હજાર 875 વૃક્ષો કાપવા
પડશ,ે જને ા કારણે અહીંના ઘણા ઝરણા ખતમ
થઈ જશે અને પાણીની ભારે અછત સર્જાશ.ે
હજારો પ્રાણીઓ સાથે ઘણા આદિવાસીઓ પણ
સેંકડો વર્ષોથી આ જંગલમાં રહે છે અને હવે તઓ
ે
વિસ્થાપનથી ડરે છે.
હાલમાં એક્સેલ માઇનિંગને આપવામાં
આવેલા કોન્ટ્રાક્ટ સામે કોર્ટ અને નશ
ે નલ ગ્રીન
ટ્રિબ્યુનલમાં અનેક કેસોની સુનાવણી ચાલી
રહી છે. ખાણકામ કરવાનું છે કે નહીં તે કોર્ટના
નિર્ણય પર આધાર રાખે છે. આ પ્રોજકે ્ટ સામે
ઘણા અરજદારોમાં પૈકીના નહે ા સિંધ થોડા
મહિના પહેલા કોવિડ -19થી સ્વસ્થ થયાં છે.
બક્સવાહામાં ખાણકામ વિરૂદ્ધ એનજીટીમાં
દાખલ કરવામાં આવેલી તમ
ે ની અરજીની વાત
થાય તે પહેલા જ તમ
ે ણે કહ્યું કે, કોવિડ પછી
મને સ્વચ્છ હવા અને ઓક્સિજનના મહત્વ વિશે
વધુ સમજાયું છે. જોકે, એનજીટીએ પહેલેથી
જ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય આપ્યો છે કે માનવ
કબર પર ઔદ્યોગિક વિકાસ ન હોઈ શકે. આ
જંગલોમાં કંઈક એવું પણ છે કે જો તે સમાપ્ત થશે
તો તે કાયમ માટે સમાપ્ત થઈ જશ.ે દેખીતી રીતે
જો મોટાપાયે ખાણકામ કરશે તો આખું જંગલ
સાફ થઈ શકે છે. ભારતના પુરાતત્વ વિભાગનો
જણાવ્યા અનુસાર, બક્સવાહાના જંગલોને અડીને
આવેલી ગફુ ાઓ ઉપર મળેલા ચિત્રો 25,000 વર્ષ
જૂના હોઈ શકે છે.
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ડ્રેસિંગ સેન્સમાં પરિવર્તન લાવી
લુકને એટ્રેક્ટિવ બનાવતા સ્કાર્ફ

વિન્ટર સિઝનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે.
સામાન્ય રીતે મોટાભાગની યુવતીઓનું માનવું
છે કે, શિયાળામાં સ્વેટર અને વુલન્સની પાછળ
ફેશન છુપાઇ જાય છે. જો તમે પણ આ વાતમાં
હામી ભરતા હોવ તો એવું બિલકુલ નથી. ઠંડીમાં
તમે આઉટફિટ્સના રંગોની સાથે લેરિંગમાં અનેક
એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરી શકો છો. સ્કાર્ફ તમને ઠંડીથી
બચાવશે સાથે ફેશનેબલ લુક પણ આપશે. સ્કાર્ફની
વાત કરીએ તો એના બે ફાયદા છે. પહેલો તો
તે ઠંડીથી બચાવે છે, એક સ્કાર્ફને અનેક રીતે
પહેરીને અથવા બીજા અનેક પ્રકારના સ્કાર્ફ પહેરીને
તમે તમારા લુક્સ સાથે એક્સપેરિમેન્ટ્સ
કરી શકો છો. કોઇ માને કે ન માને પણ
વિન્ટર સિઝન ઠંડીમાં સ્ટાઇલની સાથે
એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરવાની સિઝન
છે. સ્કાર્ફ તમારી ડ્રેસિંગ સેન્સમાં
પરિવર્તન લાગી શકે છે. જો
તમે સ્કાર્ફ અને ગરમ સ્ટોલની
સાથે વધારે એક્સપેરિમેન્ટ
કરવા ઇચ્છતા નથી તો તમે
જિન્સ અને સ્વેટરની સાથે
સિમ્પલી બોડીના અપર
પોર્શનને કવર કરીને કૅરી
કરી શકો છો. આ ઉપરાંત
અલગ અલગ કલર્સના
સ્કાર્ફ જે તમારા સ્વેટરને
કૉમ્પ્લિમેન્ટ કરે તેને
ગળાની ફરતે વીંટાળો. એ
સ્ટાઇલિશ લુક આપે છે. થોડો
ડિફરન્ટ લુક ઇચ્છતા હોવ તો પ્રિન્ટેડ
સ્કાર્ફ લો. જેકેટની સાથે પણ સ્કાર્ફ
કૅરી કરી શકો છો. લોન્ગ કોટની
સાથે ગરમ સ્કાર્ફ બહુ સ્ટાઇલિશ
લુક આપે છે.

ઓફિસ લુક ઃ જો તમે વર્કિગ હોવ તો રોજ
વૂલન સ્ટોલને ડિફરન્ટ રીતે નાખી શકો છો.
સ્ટોલને તમે બ્લેક પેન્ટ અને બ્લૂ કલરના શર્ટ
સાથે મેચ કરીને પહેરી શકો છો. સ્ટોલ બ્રાઇટ
કે હેવી વર્કવાળો ન હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન
રાખો.
લાંબા વૂલન સ્ટોલ ઃ તમારી પાસે લાંબા વૂલન
સ્ટોલ છે, તો તમે જિન્સ તથા ટોપની સાથે મેચ
કરીને પહેરી શકો છો. તમારી પાસે બ્લેક અને
બ્રાઉન કલરનો સ્ટોલ છે, તો તેને ગ્રે જિન્સ,
વ્હાઇટ ટોપ અને લાઇટ બ્રાઉન ટેંચ કોટની સાથે
પહેરી શકો છો.
ફ્લોરલ પ્રિન્ટ સ્ટોલ ઃ તમે ફ્લોરલ
પ્રિન્ટ સ્ટોલને સૂટની સાથે પણ
પહેરી શકો છો. ફ્લોરલ સ્ટોલને
લાંબી કુરતી, લેગિંગ, જિન્સ અને
લોન્ગ સ્કર્ટ સાથે મેચ કરી શકો છો.
સ્ટોલનો તમે દુપટ્ટાની જગ્યાએ પણ
ઉપયોગ કરી શકો છો.
સ્કવેર સ્કાર્ફ ઃ સ્કવેર સ્કાર્ફ
તમે હાઈ વેસ્ટ જિન્સ, સ્ટ્રિપ
પેટર્નવાળાં ટોપ સાથે પહેરો.
મીડિયમ હાઇ હિલ્સ સેન્ડલની
સાથે તમારા લુકને બદલી
શકો છો.
પાર્ટી કે ફંક્શન લુક ઃ
સ્ટોલને તમે ડ્રેસની સાથે
પણ પહેરી શકો છો. આ લુક
પાર્ટી ફંક્શન માટે એકદમ
પરફેક્ટ છે. તમારા ફેવરિટ
ડ્રેસને સેન્ડલને બદલે શૂઝની
સાથે પાર્ટીમાં સ્ટોલ સાથે
પહેરો. વિન્ટર સિઝનમાં
એકદમ હોટ દેખાશો.

અનુસંધાન પેજ નં.4થી ચાલુ
શારીરિક તકલીફો થવા લાગી. વર્ષોવર્ષ સમસ્યા
વધતી જ રહી. આખરે પ્રશાસન હરકતમાં આવ્યું.
મેક્સિકો સીટીમાં આશરે ૬૦ લાખ વાહનો છે.
શહેરી પ્રશાસને તમામ કારોમાં કેટાલિટિક કનવર્ટર
લગાવડાવ્યા. કેટાલિટિક કન્વર્ટર ઝેરી વાયુઓ અને
પ્રદૂષણ ફેલાવતા કણોને એક્ઝોસ્ટ ગેસમાં ફેરવીને
વાતાવરણના ઉપલા સ્તરમાં મોકલી આપે છે. દરેક
કારનો ૬ મહિને ટેસ્ટ કરાવવાનું ફરજિયાત કરવામાં
આવ્યું. આ સાથે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં ધરખમ સુધારા
કરવામાં આવ્યાં.
જેમાં મેટ્રો લાઇનના વ્યાપ વધારવા સાથે બસ
રેપિટ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. આ
ઉદાહરણમાં મેક્સિકો સીટીના સ્થાને દિલ્હીનું નામ
લખી દઇએ તો પરિસ્થિતિ એક સમાન જ છે. પ્રદૂષણ
ભયજનક સપાટી વટાવી જાય ત્યારે જાગવાના બદલે
અગાઉથી જ ઓછું પ્રદૂષણ થાય એવા પગલાં લેવાની
જરૂર છે. દિલ્હીમાં ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ તો છે પરંતુ

બસ, મેટ્રો, ફીડર બસોને એક બીજા સાથે ઇન્ટીગ્રેટ
કરવાની જરૂર છે.
અમેરિકાની ઇન્ટરનેશનલ ફૂડ પોલીસી રિસર્ચ
ઇન્સ્ટીટયૂટના અહેવાલ પ્રમાણે ઉત્તર ભારતના ઘણાં
ખરાં વિસ્તારો ત્રણ-ચાર મહિના જે રીતે પરાળીના
ધુમાડામાં લપેટાયેલા રહે છે એના કારણે લોકો
મોતના મુખ તરફ ધકેલાઇ રહ્યાં છે. આનું આર્થિક
પાસુ પણ ચિંતાજનક છે. એક અંદાજ અનુસાર
પરાળી બાળવાથી દેશના અર્થતંત્રને દર વર્ષે બે લાખ
કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે. એ જ રીતે ફટાકડા
ફોડવાથી થતા પ્રદૂષણના કારણે દર વર્ષે પચાસ હજાર
કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે. મતલબ કે દેશને દર
વર્ષે અઢી લાખ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન પ્રદૂષણના
કારણે થાય છે. દિલ્હીમાં મેક્સિકો સીટીની જેમ લોકો
સ્વેચ્છાએ અઠવાડિયામાં એક દિવસ કારનો ઉપયોગ
ન કરે તે પણ થવું જોઈએ. ઉપરાંત લોકોએ પોતાના
ઘરોની આસપાસની ખુલ્લી જગ્યામાં વૃક્ષો વાવવા
જોઈએ. ખરેખર તો પ્રદૂષણની સમસ્યા દૂર કરવા
સરકાર, સામાજિક સંસ્થાઓ અને લોકોએ સાથે
મળીને પ્રયાસ કરવાની આવશ્યકતા છે.

દિલ્હી માથે પ્રદૂષણનું..
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આપણે બધાને હંમેશા સેવિંગ્સ કરવાની
આદત હોય છે. આ સેવિંગ્સમાંથી આપણે જીવન
જરૂરીયાતની વસ્તુ લેતાં હોઈએ છે. આ વસ્તુ લેતાં
પહેલાં આપણે ઘણાં સ્ટોર્સ માં તથા ઓનલાઇન
વેબ સાઇટ પર ભાવની સરખામણી કરીએ છે.
અને જે વેબ સાઇટ પર ભાવ વ્યાજબી હોય ત્યાંથી
લેવાનું નક્કી કરીએ છે. આજકાલ ઓનલાઇન
શોપિંગ ટ્રેન્ડ વધ્યો છે જેથી લોકો અવનવી રીતે ફ્રોડ
કરતા હોય છે.
કાર્ડેડ પ્રોડક્ટ શું છે? કોઈ વ્યક્તિની ક્રેડિટકાર્ડ
ડીટેલ ચોરી કરીને એ કાર્ડ કોઈ વસ્તુ ખરીદવા
માટે વાપરવામાં આવે તેને કાર્ડેડ પ્રોડક્ટ કહે છે.
ક્રેડિટકાર્ડની માહિતી સ્કીમિંગ, ફિશિંગ અથવા
તો ડાર્ક-વેબ દ્વારા મેળવી શકાય છે. આવી રીતે
માહિતી મેળવવી અને તેનો ઉપયોગ કરવો સાયબર
ક્રાઈમ અંતર્ગત સજાપાત્ર ગુનો છે.
કાર્ડેડ પ્રોડક્ટ ફેક શોપિંગ વેબસાઈટ તથા
ટેલીગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર
વેચવામાં આવે છે. જેમાં મોટે ભાગે મોંઘી વસ્તુઓ
જ વેચવામાં આવે છે. જેમાં વસ્તુનો ભાવ 10%
જેટલો જ એટલે કે iPhone-11 એક લાખ ને
બદલે દસ થી બાર હજારમાં વેચવામાં આવે છે.
આવી જ રીતે DSLR કેમેરા 8 હજારમાં અને
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લેપટોપ 7 હજારમાં વેચવામાં આવે છે. જયારે તમે
સ્કેમર એટલે કે વેચનાર સાથે વાતચીત કરો છો
ત્યારે તમારી પાસે વસ્તુના 50% જેટલી રકમની
માંગણી કરવામાં આવે છે. આ રકમ ઓનલાઈન
ચુકવવાની હોય છે. ચુકવણી બાદ સ્કેમર દ્વારા
તમને બ્લોક કરી દેવામાં આવે છે જેથી તમે તેની
સાથે કોઈ પણ રીતે વાતચીત કરી ન શકો.
લોભામણા ભાવને કારણે આવું બનતું હોય છે.
આ રીતે ઘણા ઓનલાઈન શોપિંગ ફ્રોડ વધ્યા છે.
જો વેચનારની પૂરતી માહિતી ન હોય તો વસ્તુ
ખરીદવી ન જોઈએ. જો તમે ઓનલાઈન શોપિંગના
શોખીન હોવ તો મોટેભાગે ટ્રસ્ટેડ શોપિંગ
વેબસાઈટ પર થી જ વસ્તુ ખરીદવાનો આગ્રહ
રાખવો જોઈએ. અને ટ્રસ્ટેડ શોપિંગ વેબસાઈટ પર
પણ રીટર્ન/રીપ્લેસમેન્ટ પોલીસી જોઇને જ વસ્તુ
ખરીદવી. 
@beinghumanmj

કવયિત્રી : હિના મોદી, કન્યાવિદાય ગીત, શીર્ષક : કાનુડી રે
મારી કાનુડી રે, મારી પારેવડી રે... જા.. જા.. ઊડી જા પિયાને સંગ .
મારી પારેવડી રે, મારી કાનુડી રે... જા..જા.. ઊડી જા પિયાને સંગ.
ઝાડવું ને પંખી જેવો આપણે સંબંધ છે. મારા તો આ રોમે રોમે તારી સુગંધ છે.
હિંચકો પાલવ નો તારામાં જ અકબંધ છે. મારી કાનુડી રે, મારી પારેવડી રે...
જા..જા.. ઊડી જા પિયાને સંગ. લાગણીનાં લીલાછમ ખેતરે ચણીતું,
સ્નેહ કેરા ધોધમાર ધોધમાં રમી તું, મારા હાથે વ્હાલ ભીનાં કોળિયા જમી તું.
મારી કાનુડી રે મારી પારેવડી રે... જા.જા. ઊડી જા પિયાને સંગ.
હૈયું મારું હસતાં હસતાં રોઇ પડે રે, હૈયું મારું તારી પાછળ દોડી પડે રે,
તારી હર વાતે મારું મન મોહી પડે રે. મારી લાડકી રે, મારી વહાલુડી રે
જા.જા. ઊડી જા પિયાને સંગ જા..જા.. ઊડી જા પિયાને સંગ.
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ગુજરાત
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ગુ
જ
રાત
સરકારના
જૂ
ન
ા
એરĝાÙટનો
ગુજરાતમાં 1 વષ↓માં 8050 અાપઘાત ઉપયોગ એર એÜÚયુલ×સ તરીકы કરાશે
દેશમાં દ ીમાં સાૈથી
વધુ 3025 લાેકાેઅે
માેતને ાલુ કયુ

અમદાવાદ
‘મોડલ çટъટ’ ગણાતા ગુજરાતમાં
આÓમહÓયાનું Ĭમાણ િચંતાજનક
રીતે વધી ગયું છъ. સરકારી આંકડા
અનુસાર, ગુજરાત અને મહારા∆માં
છъ·ા 1 વષ↓માં સૌથી વધુ લોકોએ
પોતાનું વન ટૂંકાãયું છъ. ગુજરાતમાં
એક વષ↓માં 8050 લોકોએ િવિવધ
કારણોસર મોતને ãહાલુ કયુ↨ છъ. જેમાં
2 હ ર લોકો તો એવા છъ, જેઓએ
સામાિજક સમçયાના કારણે આપઘાત
કયђ↓ હોય. બેરોજગારી, પાЧરવારીક

ઝઘડા, િબઝનેસમાં ખોટ, લ ેતર
સંબંધો તેમજ Ĭેમ Ĭકરણ સિહત
િવિવધ કારણોસર લોકો પોતાનુ વન
ટૂંકાવી દъતા હોય છъ. ગુજરાતમાં
વષ↓-2020માં 8050 ãયિŪઓએ
આÓમહÓયા કરી હતી. Ëયારъ વષ↓2019માં કЮલ 7,655 લોકોએ
આÓમહÓયા કરી.
અમદાવાદમાં 871 અને સુરતમાં
869 લોકોએ અંિતમ પગલું ભરી

સપુર ખાતે િવΐ
ઉિમયાધામ મંЧદરના િનમા↓ણ
કાય↓નો થનારો Ĭારѕભ
અમદાવાદ
અમદાવાદના સપુર ખાતે ૨૨ નવેÜબરથી િવΐના
સૌથી ઊંચા ૫૦૪ ફвટ મા ઉિમયાના મંЧદર િનમા↓ણ
કાય↓નો Ĭારѕભ થશે. જેમાં મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલ
સિહતના મંĦીઓ, સંતો-મંહતો ઉપЩçથત રહъશે. મા
ઉિમયાના મંЧદરનું મહાભૂિમપૂજન માચ↓ ૨૦૧૯માં
કરાયું હતું અને ૨૯ ફыĮુઅારી ૨૦૨૦ના િશલા×યાસ
ભãય રીતે સંપ³−³ થયો હતો. હવે ૨૨ નવેÜબરથી મંЧદર
િનમા↓ણ કાય↓નો Ĭારѕભ થવા જઇ રΝો છъ. િવΐ ઉિમયા
ઉિમયાધામ િનમા↓ણ કાય↓ના Ĭસંગે ૨૨ નવેÜબરъ સવારъ
૮ઃ૩૦ કલાકથી શતચંડી મહાયΦાનું આયોજન કરાશે,
જેમાં પાટીદાર સિહત તમામ સમાજના ૧૦૦થી વધુ
યજમાન પЧરવારો ભાગ લેશે.

દુિનયાને અલિવદા કરી હતી. વડોદરા
ખાતે 270 અને રાજકોટમાં 433
ãયિŪઓએ આÓમહÓયા કરી હતી.
મહારા∆ અને ગુજરાતમાં આપઘાતની
ટકાવારી 5.02 ટકા રહી. જેમાં સૌથી
વધુ 18 થી 60 વષ↓ની ãયિŪઓ હતા.
Ëયારъ ઉǼર Ĭદъશમાં વષ↓ 2019ની
સરખામણીએ 2020માં આપઘાતના
Чકçસાઓમાં 12.1 ટકા ઘટાડો વા
મâયો. ગુજરાતમાં વષ↓ 2020માં
પરીΤામાં નાપાસ થતાં 82 િવ˜ાથЪ↓
અને 80 િવ˜ાિથ↓નીઓએ આÓમહÓયા
કરી હતી. Чદàહીમાં સૌથી વધુ 3025
લોકોએ આપઘાત કયђ↓ હોવાનો આંકડો
સામે આãયો છъ. આ િસવાય ચે³−³ાઈમાં
2,430, બ′Æલુλમાં 2,196, મુંબઈમાં
1282 લોકોએ આપઘાત કયђ↓ છъ.

માટъ અ×યĦ ખસેડવામાં આãયા હતા.
ત કલાક માટે . 50
કોઇ દદЪ↓ની હાલત અÓયંત
હ રથી . 55 હ રનાે ચાજ ગંભીર હોય અને તેને વધુ સારી

અમદાવાદ
કોરોના વાયરસ રૌĩ λપ દъખાડી
રΝો હતો Óયારъ અનેક દદЪ↓ઓનો
વ બચાવવા માટъ એર એÜÚયુલ×સ
‘સં વની’ સમાન પુરવાર થઇ
હતી. હવે ગુજરાત સરકાર ˛ારા જ
એર એÜÚયુલ×સનો Ĭારѕભ કરવાની
તૈયારીઓ શλ કરી દъવામં આવી છъ.
ગુજરાત સરકારના જૂના િવમાનનો
ઉપયોગ એર એÜÚયુલ×સ તરીકы
કરવામાં આવશે. એિĬલ-મે મિહનામાં
ગુજરાતમાંથી કોરાનાના ૧૧૦ દદЪ↓ને
એર એÜÚયુલ×સ ˛ારા વધુ સારવાર

ક℮Ġેસ હ પણ બળતું ઘર, Ĭમુખનો
કાંટાળો તાજ પહъરવા કોઇ તૈયાર નથી
પંચાયતાેની ચૂંટણી ટાણે
કા ેસ સુકાની વહાેણી,
કાયકરાે નારાજ
અમદાવાદ
ગુજરાતમાં Ġામ પંચાયતોની ચૂંટણીઓ
ટકોરો મારી રહી છъ જેના પગલે ભાજપે
પંચાયતો પર કબ મેળવવા તૈયારીઓ
આદરી છъ.બી તરફ, ક℮Ġેસ હજુય પΤના
સુકાની િવહોણી બની છъ જેથી કાય↓કરોમાં
રોષ ભભૂÄયો છъ. આજે ક℮Ġેસની દશા એવી
છъકы, બળતુ ઘર હોઇ એકыય િસિનયર નેતા
કы ધારાસÛય Ĭદъશ Ĭમુખનો કાંટાળો તાજ
પહъરવા કોઇ તૈયાર નથી.આ તરફ, નવા

Ĭદъશ Ĭમુખ અને િવધાનસભા િવપΤના
નેતાની િનમણૂંક બાદ ગુજરાત ક℮Ġેસમાં
જૂથબંધી વકરъ તેવો ય ભય હાઇકમા×ડને
સતાવી રΝો છъ જેથી આ મામલે હજુય કોકડુ
ગુચવાયેલંુ રЅ છъ. ભાજપે અÓયારથી જ
પંચાયતો જ નહỲ, િવધાનસભાની ચૂંટણીઓ
તવા કવાયત હાથ ધરી છъ Óયારъ કોĠેસમાં
હજુ Ĭદъશ Ĭમુખ અને િવધાનસભા િવપΤના
નેતાની િનમણૂંકને લઇને કોઇ િનણ↓ય લઇ
શકાયો નથી. આ ઉપરાંત સંગઠનના ય
ઠъકાણાં નથી. િવધાનસભાની પેટાચૂંટણી
હાયા↓ બાદ આખુય માળખુ િવખેરી નંખાયુ
હતું Óયારબાદ હજુ આ મામલે કોઇ નવી
િનમણૂૅંકો કરાઇ નથી.

તબીબી સારવાર મળъ માટъ તેને એર
એÜÚયુલ×સ ˛ારા એક શહъરથી બી
શહъરમાં લઇ જવામાં આવે છъ. એર
એÜÚયુલ×સમાં ડોÄટર-સપોટ↓ çટાફની
ટીમ, ઓЩÄસજન સિહતની તમામ
મેЧડકલ સુિવધાઓ હોય છъ. હવે
ગુજરાત સરકારъ જ અર એÜÚયુલ×સ
શλ કરવાનું નŨી કયુ↨ છъ. એર
એÜÚયુલ×સ માટъ ‘૧૦૮’થી ફોન
આવશે તો Ĭિત કલાકના λિપયા ૫૦
હ ર અને ખાનગી હોЩçપટલથી ફોન
આãયો તો Ĭિત કલાકના λિપયા ૫૫
હ રનો ચાજ↓ લેવામાં આવશે.

SIT અને આરોપીઓ
વŵે સાંઠગાઠ હતીઃ
ઝЧકયા ફરીનો અાΤેપ
અમદાવાદ
ગુજરાતના વષ↓ ૨૦૦૨ના રમખાણોના કыસમાં
તÓકાિલન મુÅયĬધાન નરъ×ĩ મોદીને એસ.આઇ.ટી. ˛ારા
અપાયેલી ╞ીન િચટ સામે ઝાકЫયા ફરીએ સુĬીમ
કોટ↓માં અપીલ કરી છъ. જેમાં ઝાકЫયા ફરી તરફથી
આΤેપ કરાયો હતો કы રમખાણો મુˆъ રચાયેલી એસ.આઇ.
ટી. અને આરોપીઓ વŵે સાંઠગાંઠ હતી. જЩçટસ
એ.એમ. ખનિવલકરની ખંડપીઠ સમΤ ઝાકЫયા ફરી
થરફથી સીિનયર એડવોકыટ કિપલ િસબલે રજૂઆત કરી
હતી કы આ કыસમાં એસ.આઇ.ટી. અને અમુક આરોપીઓ
વŵે સાઁઠગાંઠ હતી. આ ઉપરાંત િવΐ િહ×દુ પЧરષદ સાથે
ડાયેલા વકЫલોની પЩÚલક ĬોિસÄયુટર તરીકы િનમણૂક
પણ ઘણી બાબતો કહી ય છъ.

આચારસંિહતા પહъલાં 1577 કરોડનાં અમદાવાદમાં કાકЫ સગા ભĦી ને
લઈને
મુ
બ
ં
ઈ
ભાગી
જતાં
ચકચાર
43 હ ર કામોનું ખાતમૂહુ↓ત-લોકાપ↓ણ

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં ફરી રાજકЫય માહોલમાં
ગરમાવો આવશે કыમકы, ભાજપે
અÓયારથી Ġામ પંચાયતો પર કબ
મેળવવા કવાયત શλ કરી દીધી છъ.
આ ઉપરાંત નવેÜબરના અંિતમ સΆાહ
Ġામ પંચાયતોની ચૂંટણી રાËય ચૂંટણી
પંચ હъર કરъ તેવી શÄયતા વાઇ
રહી છъ.
આ તાં આચારસંિહતા લાગે તે
પહъલાં જ નવી સરકાર રાજકЫય લાખ
ખાટવા સĝЫય બની છъ. જેના ભાગλપે
િવિવધ યોજના હъઠળએક બે નહી, પણ
43 હ રથી વધુ ખાત મુહુત↓- લોકાપણ↓

કરવા આયોજન કરાયુ છъ. જેની પાછળ
λ. 1577 કરોડનો ખચ↓ અંદા યો છъ.
Ħણ Чદવસીય ĠામયાĦાના માÇયમથી
રાËયના Ġાિમણ મતદારોને મોિહત
કરવા રાËય સરકાર સિĝય બની છъ.
ભાજપે ચૂંટણીઓમાં સાλ Ĭદશ↓ન
કરી િવધાનસભા પેટાચૂંટણીથી માંડીને
નગરપાિલકા ઉપરાંત ગાઁધીનગર
પાિલકા પર કબ કયђ↓ હતો. હવે
ભાજપની નજર Ġામ પંચાયતો પર
મંડાઇ છъ. રાËય ચૂંટણી પંચે અÓયારъ
મતદારયાદી સુધારણા કાય↓ĝમને
આખરી ઓપ આપી દીધો છъ.આ
ઉપરાંત ચાલુ માસના અંિતમ સΆાહમાં

અમદાવાદમાં કોરોનાની
ભીિતથી પોલીસ સિĝય :
દરરોજઅમદાવાદ
200 FIR
Чદવાળીના તહъવારો પછી કોરોનાના કыસોમાં ઉછાળો
આવતાં ફરી એક વખત કોરોના વકરવાની ભીિત ãયŪ થઈ
રહી છъ. આ સં ગોમાં નાગЧરકો સોિશયલ ડીçટ×સ ળવે
અને િનયમીતપણે માçક પહъરъ તે માટъ પોલીસ એÄશનમાં
આવી છъ. Чદવાળીના સમયગાળામાં અમદાવાદ શહъરમાં
દરરોજ માંડ 20-25 નાગЧરકો સામે ગુના ન℮ધાતા હતા તે
વધીને 150થી વધી ગયાં છъ. શહъરના પોલીસ çટъશનોને
10-10 ગુના ન℮ધવા ટાગ›ટ અપાયાં છъ એટલે દરરોજ 200
ગુના ન℮ધાઈ શકы છъ. સાથે જ પોલીસ çટъશનોને માçક નહỲ
પહъરતા નાગЧરકો પાસેથી દѕડ વસૂલાત કરવા તાકЫદ કરી
ટાગ›ટ આપવામાં આãયાં છъ.

Ġામ પંચાયતોની ચૂંટણીઓ હъર થાય
તેવી શÄયતા છъ.
પંચાયતોની ચૂંટણીને પગલે આચાર
સંિહતા અમલી બની શકы છъ તે તાં
રાËય સરકારъ આÓમ િનભ↓ર યાĦાના
માÖયમથી ગામડાઓમાં િવકાસના
કામો કરી Ġાિમણ મતદારોને મોિહત
કરવા આયોજન ઘડયુ છъ. શહъરો પર
તો ભાજપનો મજબૂત જનાધાર છъ પણ
હજુય ગામડાઓમાં ક℮Ġેસ સમિપ↓ત
મતદારોની સંÅયા ઘણી મોટી છъ.
આ તા હવે સરકાર અને ભાજપ
સંગઠને પંચાયતો પર કબ કરવા
કવાયત માંડી છъ.

અમદાવાદ
અમદાવાદના નરોડા િવçતારમાં
રહъતી બĦીસ વષ↓ની કાકЫ દસમી
નવેÜબરъ વહъલી સવારъ ચાર વાÆયે
ઘરમાંથી ગુમ થઈ જતાં પЧરવારજનોએ
તેની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. બી તરફ
આ શોધખોળ દરિમયાન Öયાનમાં આãયું
હતું કы કાકЫનો સગોભĦી પણ ગુમ છъ.
ભĦી તેની થલતેજમાં આવેલી
દુકાનેથી સીધો બાપુનગરના ઘરъ પહ℮Éયો
હતો. Óયાંથી કાકЫનો સંપક↕ કરીને
ભાગવાનો Øલાન બનાãયો હતો. પЧરણામે
બંને સાથે જ ભાગી ગયા હોવાનું જણાયું
હતું. આ અંગે પોલીસે કરъલી તપાસમાં
ણવા મâયું હતું ક ેકાકЫ સાબરમતી

ચૂંટણી સમયે ‘કમલમ’ કોથળા નીકળъ
તેનાથી લલચાઈ ના જતા: ધાનાણી
કા ેસ સરકારની થમ
કે બનેટમાં કાે વડ મૃતકાેને 4
લાખની સહાયનાે વાયદાે
સાબરકાંઠા
રાËયના બંને મોટા પΤ મતદારોને
આકષ↓વા િજ·ે-િજ·ે
ેહિમલન
કાય↓ĝમ યો સભાઓ કરી રΝા છъ,
Óયારъે ગુજરાત Ĭદъશ ક℮Ġેસનું મોવડી
મંડળ સાબરકાંઠા આવી પહ℮Éયું
હતું. િહѕમતનગરના ટાઉન હોલ
ખાતે યો યેલા આ કાય↓ĝમમા પરъશ
ધાનાણીએ જણાãયું કы, કોરોનાની બી

લહъરમાં લોકો ઓЩÄસજન િવના મોતને
ભે ા છъ. ચૂંટણી સમયે કમલમમાંથી
કોથળા નીકળъ એમાં લલચાઈ જતા નહỲ.
મહાભારત કાળમાં શકЮની કરતા હતા
તેવું કપટ આધુિનક શકЮનીઓ કરી રહયા
છъ. આમ કહીને ભાજપના નેતાઓને
આધુિનક શકЮની ગણાãયા હતા. બી
તરફ ક℮Ġેસના Ĭદъશ Ĭમુખ અિમત
ચાવડાએ જણાãયું કы,
મનગરમાં
કыટલાક િહ×દુ સંગઠનો ˛ારા ગાંધી ના
હÓયારા નાથુરામ ગોડસેની Ĭિતમાનું
çથાપન કરવામાં આãયું હતું. જે પૂતળાને
જનતા ˛ારા તોડી પડાયું છъ.

િવçતારમાં ભાડાંના એક λમમાં બાર
કલાક રોકાઈ હતી.
દરિમયાન કાકЫને ભĦી મળતાં
બંને તે જ રાĦે મુંબઈ ભાગી ગયા
હતા. પોલીસે કરъલી ખાનગી તપાસમાં
બહાર અાãયું કы, બંને જણા દિΤણ
મુંબઈના ĝોફડ↓ માક⎯ટ િવçતારમાં
આવેલા ણીતા માક⎯ટમાં 18000 ની
Чકіમતનો મોબાઈલ λા.6000માં વેચી
દીધો હોવાનું Öયાનમાં આãયું છъ. તેને
પગલે પЧરવારના સÛયો મુંબઈ પહ℮ચી
આ માક⎯ટમાંથી પૈસા આપીને મોબાઈલ
પરત લીધો હતો. પોલીસને કાકЫભĦી નવી મુંબઈના કોઈ િવçતારમાં
હોવાની માિહતી મળી છъ.

નશીલા પદાથђ↓નો કારોબાર
રોકવા ‘çપેિશયલ ટીમ’
બનાવવા ઉઠъલી માંગણી
અમદાવાદ
અમદાવાદ શહъરમાં નશીલા પદાથђ↓ની હъરાફыરી રોકવા,
ÐÆસ સØલાયની આખી ચેન તોડી નાંખવા અને યુવાઘનને
નશાની લતથી દુર રાખવા માટъ શહъરમાં çપેિશયલ
ટીમની રચના કરવામાં આવે તે માટъ સોમવારъ સેÄટર૨ ખાતે સંયુŪ પોલીસ કિમશનરને િવિવધ સંગઠનોના
આગેવાનો ˛ારા આવેદનપĦ આપવામાં આãયું હતું.
યુથ ĝ℮Ġેસ, દલીત અધીકાર મંચ, ગુજરાત વાલી
એકતા મંડળ સિહતના આગેવાનોએ કાંકЧરયા ખાતે
આવેલી સેÄટર-૨ ની કચેરીમાં પોલીસ કિમશનરને
આવેદનપĦ આપીને ગુજરાતને નશીલા પદાથђ↓ની
હъરાફыરીથી મુŪ બનાવવાની માંગણી કરી હતી.
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λપાણી-સાંસદ વŵે બોલચાલનો વીЧડયો
વાયરલ,ચાલુ Ĭવચને કાય↓કરો ઉભા થયા
સમારં ભમાં વજુભાઈ વાળા અને રાજકાેટના ધારાસ
રાજકોટ
રાજકોટમાં Ĭદъશ ભાજપ Ĭમુખની હાજરીમાં તા.૨૦ના કાય↓ĝમો પૂવ› શહъર
ભાજપનું ેહિમલન સાંસદો, ધારાસÛયના નામ આમંĦણમાં કમી કરવાના
િવવાદ વŵે યો યું હતું જેમાં મંચ ઉપર ધારાસÛય ગોિવંદ પટъલ અને િવજય
λપાણી વŵે ચચા↓ દરિમયાન સાંસદ રામભાઈ મોકરીયા આવતા અને તેમને
પૂવ↓ મુÅયમંĦીએ બેસી જવા ઈશારો કરતા હોવાનો િવડીયો વાયરલ થતા
રાજકЫય વતુ↓ળોમાં ચચા↓ ગી હતી. આ અંગે ધારાસÛય ગોિવંદભાઈએ જણાãયું
કы તેઓ નવા વષ↓ના સાલમુબારક કહъવા મંચ ઉપર λપાણી પાસે ગયા હતા.
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Classified

-મં ી અર વદ રૈ યાણીની ગેરહાજરી

Ëયારъ રામભાઈએ કЅં કы તેઓની વાત ચાલતી હતી Óયારъ હું Óયાં ગયો હતો
પણ કહъવાતી બોલાચાલી થઈ કы નહỲ તે અંગે દરъકનો સંપક↕ સાધતા કોઈએ
મગનું નામ મરી પાડયું નથી પરѕતુ, િવડીયોમાં λપાણી સાંસદને તેમની સીટ પર
બેસી જવા ઈશારો કરીને કહી રΝાનું દъખાય રЅં છъ. બાદમાં િહ×દીમાં Ĭવચન
ચાલતું હતું Óયારъ સભામાંથી કાય↓કરો ઉભા થઈને ચાલવા લાÆયા હતા. આથી
નેતાઓ Τોભીલા પડયા હતા અને ãયવçથા સંભાળતા કાય↓કરો અ×યોને ખુરશી
પર બેસી રહъવા તેઅોઅે અા
કરવી પડી હતી. અા કાય↓ĝમમાં વજુવાળા અને
ધારાસÛય રэયાણી ગેરહાજર રΝા હતા.

ઠાકોર ની ન પાળથી હъિલકોØટરમાં ઉમરાળા તાલુકા પંચાયત કારોબારી
સિમિત
ચે
ર
મે
ન
ના
પુ
Ħ
ની
ઘાતકЫ
હÓયા
લાપાસરી પહ℮ચી, ગામ યજમાન બ×યું
રાજકાેટ પાસેનાં ગામમાં ઉ

ાહ સાથે યાે યા અનાેખા તુલસી વવાહ

રાજકોટ
દъવઉઠી અિગયારસે તુલસી િવવાહના અાયોજનથી રાજકોટ
ન ક લોિધકા તાલુકાનાં પાળ ગામમાં ભારъ ઉÓસાહ હતો.
ગામનાં મંЧદરનાં ઠાકોર ની નને હъલીકોØટરમાં લઈ જવાનું
çથાિનક આગેવાનોએ કયુ↓ હતુ. ગામ ન કનાં એક ખેતરમાં
ખાસ હъલીપેડ તૈયાર કરવામાં આãયુ હતુ.માĦ રપ૦૦
ની વસતી ધરાવતા આ ગામમાં બપોરъ બે વાÆયે ખાનગી
હъલીકોØટરનું ઉતરાણ કરવામાં આãયુ હતુ અને બપોરъ ૪ વાÆયે
ઠાકોર ની શાલીĠામની મૂૅિત સાથે પાંચેક લોકો સાથે ન
હષђ↓·ાસ સાથે હъલીકોØટરમાં રાજકોટ તાલુકાનાં લાપાસરી
ગામ પહ℮ચી હતી. આ બંને ગામ વŵેનું અતર માĦ ૧૫
Чક.િમ. હોવી છતાં ગામ લોકોએ ઉÓસાહથી હъલીકોØટરમાં
ઠાકોર ની ન ડી દરъક ઘરમાથી એક ãયЧકત અલગ
અલગ વાહનમાં લાપાસરી નમાં ડાયા હતા. લાપાસરી

કોડીનાર ઔ˜ોિગક રъલવે
લાઈન માટъ ખેડૂતો કોઈપણ
ભોગે જમીન નહỲ આપે
વેરાવળ
કોડીનાર નવી ઔ˜ોિગક રъલવે મુદъ વેરાવળમાં કલેÄટરના
અÖયΤçથાને બેઠક યોજવામા આવી હતી. જેમાં ખેડૂતોએ
જમીન નહỲ આપવાનો હુંકાર કયђ↓ હતો. વેરાવળમા નાયબ
કલેÄટરની કચેરીમાં ગીર સોમનાથ િજ·ા કલેÄટરની અÖયΤ
çથાને સોમનાથ કોડીનાર નવી ઓ˜ોિગક રъલવે મુˆъ કલેÄટર
સાથે બેઠક થઇ હતી. આ બેઠકમાં ખેડૂતોએ જમીન નહỲ
આપવાનો હુંકાર કયђ↓ હતો. ખેડૂતો આગેવાનોઓ કЅં હતું કы
કોઇ પણ ભોગે જમીન નહỲ અપાય. કіપની માટъ બની રહъલી
રъàવે લાઇનથી 20 ગામને નુકશાન છъ અને સ′કડો એકર જમીન
પાણીમાં જશે. લાખોની સંÅયામાં નાળીયેરીના ઝાડ કાપવા
પડશે. હ રો ખેડુતોની િસંચાઇની પાણીની પાઈપલાઈન જશે.
350 જેટલા ખેડુતો જમીન િવહોણા થઈ જશે.

ગામ આ અનોખા તૂલસી િવવાહ માટъ યજમાન બ×યુ હતુ.
લાપાસરીમાં નનું ભãય çવાગત કરવામાં આãયા બાદ િવવાહ
Ĭસંગ યો યો હતો તેમાં આખુ ગામ ડાયું હતુ. ગામનાં
સરપંચનાં પЧરવારъ ક×યાદાન આØયુ હતુ. બંને ગામનાં હ રો
લોકો આ અનોખા તુલસી િવવાહનાં Ĭસંગમાં ડાયા હતા.

ઉમરાળા
ઉમરાળા તાલુકાના રѕઘોળા ગામે
રહъતા અને ઉમરાળા તાલુકા પંચાયતની
કારોબારી સિમિતના ચેરમેન સુરъશભાઇ
નથુભાઇ કЮવાડીયાના પુĦ િવપુલભાઇ
કЮવાડીયા (ઉ.વ.૩૦) સાથે સોમવારъ
રાĦે જૂની અદાવતે કыટલાકы તકરાર
કરી હતી. જેમાં િવપુલના ફઇના Чદકરા
જગЧદશ મયા ડાંગર સાથે અનીલ બોઘા
સાટીયાને બાઇક બાબતે દોઢ વષ↓ પહъલા
ઝઘડો અને માથાકЮટ થઇ હતી. તેની
અદાવત રાખી રѕઘોળા ગામના અનીલ
સાટીયા, અΐીન બોઘા સાટીયા, રિવ
સાદુ↓ળ સાટીયા, િવશાલ તોગા બોળીયા,
રાજુ હામા ભોકળવા, ગોપાલ હામા
ભોકળવા, હામા ધા ભોકળવા, બોઘા
સાટીયા સિહતના શÅસોએ એકસંપ

બીચ પર પેરાસેિલંગ સમયે પેરાશૂટનું
દોરડું તૂટતાં દѕપતી દЧરયામાં ખાબÄયું

દીવ
પય↓ટનધામ દીવનાં નાગવા બીચ પર
વોટર çપોટ↓સ એЩÄટવીટી કરવામાં આવે
છъ. મંગળવારъ દીવ ફરવા આવેલા માંગરોળ
તાલુકાનાં રહъવાસી અ તભાઇ કાથડ અને
તેમના પ ી સરલાબેન નાગવા બીચ Щçથત
પાàમ એડવે×ચર એ×ડ વોટર çપોટ↓સમાં
બપોરъ ૨ વાÆયાનાં અરસામાં પેરાસેિલંગ
કરવા પહ℮Éયા હતા. Ëયાં તેઓની રાઇડ
શλ થઇ હતી અને પિત - પ ી પેરાશૂટની
મદદથી હવામાં ઉડવા લાÆયા હતા.
તેઓ ૫૦ ફвટથી વધુની ઊંચાઇએ
પહ℮Éયા હતા. Óયારъ અચાનક જ બોટ
સાથે બાંધેલું પેરાશૂટનું દોરડું તૂટી ગયું

હતં. પЧરણામે પેરાશૂટ સાથે હવામાં ઉડતા
પિત - પ ીનાં વ તાળવે ચ℮ટી ગયા
હતા અને દЧરયાકાંઠъ પેરાસેિલંગનો ન રો
તા પય↓ટકોમાં પણ બુમાબુમ સાથે અફડા
- તફડી મચી ગઇ હતી. સ¯સીબે પિત
- પ ી દЧરયાનાં પાણીમાં જ પડતા અને
તેઓએ લાઇક જેકыટ પહъયા↓ હોવાથી બચાવ
થયો હતો. જેમને લાઇફ ગાડ↓ની ટીમ ˛ારા
સલામત રીતે દЧરયા Чકનારъ લાવવામાં
આãયા હતા. વોટર çપોટ↓સનાં સંચાલકોની
ગંભીર લાપરવાહી સામે પીЧડત દѕપતીએ
આĝોશ ઠાલãયો હતો, પણ પોતાની ભૂલ
çવીકારવાનાં બદલે ધમકાવવામાં આãયાનો
તેમણે આΤેપ કયђ↓ હતો.

કરી ગેરકાયદъ મંડળી રચી ઝઘડો કરી
િવપુલભાઇ પર હુમલો કરીને અિનલે
છરીના ચારથી પાંચ ઘા ઝỲકЫ તેમજ
અ×યએ કЮહાડી, લાકડીના ઘા મારી
મરણતોલ ઇ પહ℮ચાડી મોત િનપ વી
નાસી છુટયા હતાં.
રѕઘોળામાં ઘટъલી રŪરѕ ત ઘટનાના
ઘેરા પડઘા પડવા પાÜયા હતાં. Ëયારъ
બનાવની ણ થતાં ઉમરાળા પોલીસ
મથકના પી.એસ.આઇ. સિહતનો çટાફ
ઘટના çથળ પર દોડી ગયો હતો અને
રાિĦથી જ આખા ગામમાં પોલીસ
બંદોબçત ગોઠવી દъવામાં આãયો હતો.
ઉŪ બનાવ અનુસંધાને તક યુવાનના
કાકા સંજયભાઇ ભીખાભાઇ કЮવાડીયાએ
ઉમરાળા પોલીસ મથકમાં ફЧરયાદ
આપી હતી.

સાૈરા∆ અને ઉǼર
ગુજરાતમાં માવઠું, ખેતીને
નુકસાન થવાની ભીિત
બનાસકાંઠા
હવામાન િવભાગની આગાહીના પગલે ગુιવારъ
વહъલી સવારથી રાËયના મોટાભાગના િજ·ાઓમાં
વાદળછાયું વાતાવરણ વા મâયું હતું. ઉǼર ગુજરાતના
પાટણ અને બનાસકાંઠામાં સૌથી વધુ ચાણçમા, હારીજ
અને કાંકરъજમાં 21 મીમી વરસાદ ન℮ધાયો હતો. Ëયારъ
પાલનપુર અને પાટણમાં પોણા ઈєચ જેટલો વરસાદ
ન℮ધાયો છъ. ભર િશયાળъ વરસાદી માહોલ સ ↓યો છъ.
હવામાન િવભાગે હજુ 4 Чદવસ વરસાદની આગાહી
કરતા ખેડૂતો િચંિતત બ×યા છъ. કમોસમી વરસાદના
પગલે ઠѕડીનો ર પણ વÖયું છъ જેના કારણે લોકો ઠѕડીમાં
ઠૂંઠવાઈ રΝા છъ. ઉǼર ગુજરાતમાં Чદવેલા, કપાસ અને
ιના પાકને નુÄસાન થવાની શÄયતા સેવાઈ રહી છъ.

મંĦી પદ ગયા બાદ બાવિળયા અસલી પાЧકçતાનથી મોકલાયેલું λ. 600
કરોડનુ
ં
ļÆસ
મોરબીથી
ઝડપાયુ
ં
િવપΤી મૂડમાં! તંĦ પર Ĭ ોનો મારો
રથયા ાના નામે ફ રયાદ નવારણની બેઠક માેકૂફ રાખવા તં ની કવાયત

રાજકોટ
ગુજરાતની િવજય λપાણી સરકારની
િવદાય સાથે કЮіવર બાવિળયા પણ હવે
જસદણ મતિવçતારના ધારાસÛય રહી
ગયા છъ. અેક સમયે પોતે સરકારનો
જ એક િહçસો હતા Óયારъ Ĭ કЫય
Ĭ ો મામલે હъરમાં કોઈ Ĭ નહỲ
ઉઠાવીને તે સરકારી તંĦને ણે છાવરતા
રΝા હતા. પરѕતુ મંĦીપદ ગયા બાદ
હવે તેઅોઅે રાજકોટ િજ·ા ફЧરયાદ
સિમિત સમΤ Ĭ ોનો ખડકલો કરી
દъતાં આગામી બેઠકમાં તડાફડી થવાના

અણસાર મળી રΝાં છъ.
બાવિળયા ક℮Ġેસમાંથી ચૂંટાયેલા
ધારાસÛય હતા એ વખતે રાજકોટ
િજ·ા કΤાની આ બેઠકમાં ફЧરયાદોĬ ોનો મારો ચલાવતા પણ પછીથી
ભાજપમાં ભળતાવ′ત મંĦીપદ મâયું
Óયારથી λબλ ઉપરાંત Ĭ ોλપે પણ
તેની ગેરહાજરી દાખવીને સરકારી તંĦ
સામે આંખ આડા કાન કરવા માંડયા
હતા. દરિમયાન, બાવિળયા માટъ એક
તો ક℮Ġેસ છોડીને ભાજપમાં ભâયા બાદ
માંડ એકા’દ વષ↓ મળъલું મંĦીપદ પણ

છીનવાઈ ગયાનો અફસોસ અને એમાં
વળી આગામી ચૂંટણીમાં ЧટЧકટ મળવા
િવશે Ĭ ાથ↓ જેવી Щçથિત ઊભી થઈ છъ
Óયારъ તેમણે આગામી તા.૨૦ની રાજકોટ
િજ·ા ફЧરયાદ િનવારણ સિમિતમાં ચચા↓
માટъ ધડાધડ ૬૦ થી વધુ Ĭ ો રજૂ કરી
દીધા છъ. બાવળીયાના અા તેવર બાદ
બી તરફ, તા.૧૮થી ૨૦ સરકારની
રથયાĦાઓ હોવાનાં બહાને િવવાદ
ટાળવા ફЧરયાદ િનવારણ સિમિતની
તા.૨૦ની બેઠક મોકвફ રાખવા િવચારણા
થઈ રહી હોવાનું પણ ણવા મળъ છъ.

મોરબી
કÉછ અને ˛ારકા િજ·ામાંથી કરોડો
λા.નું ļÆસ પકડાયા બાદ હવે મોરબી
િજ·ામાં આવેલા નાના એવા ઝỲઝુડા
ગામેથી એટીએસની ટીમે દરોડા પાડીને
λા 600 કરોડની Чકіમતનું મનાતુ 120
ЧકલોĠામ ļÆસ ઝડપી લેતા સમĠ
િવçતારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છъ.
આ કыફЫ ĩãયોનો જÔથો દЧરયાકાંઠા
મારફતે અહી સુધી આવી પહ℮Éયો હોવાનું
તેમજ પાЧકçતાનથી ˛ારકામાં ļગની
ડીલીવરી લીધા પછી આ જ થો ˛ારકાના
દЧરયાЧકનારъ સંતાડી રાખીને મોરબીના
ઝỲઝુડા ગામે પહ℮ચાડવામાં આãયો
હોવાની ચ℮કાવનારી િવગતો બહાર

આવી છъ. આ ઘટનામાં જેના ઘરમાંથી
ļગનો જÔથો મળી આãયો હતો તે શÅસ
ઉપરાંત Чડયા અને સલાયાના અ×ય બે
શÅસ મળી કЮલ Ħણ શÅસોને પોલીસે
ઝડપી લીધા છъ. ગુજરાતના દЧરયાકાંઠъથી
હъરોઈનની દાણચોરીના બનાવો વધતા
ચાàયા છъ, જેમાં અગાઉ પાЧકçતાન
અને ઈરાનથી મોકલેલ હъરોઈનનો મોટો
જÔથો ઝડપી લેવાયો હતો, તે ઉપરાંત
તાજેતરમાં ˛ારકા
·ામાંથી પણ
ļÆસનો મોટો જ થો ઝડપાયો હતો જેને
પગલે એટીએસ ટીમે સતક↕તા દાખવી
હતી અને સઘન તપાસ ચલાવતા મોરબી
·ાના ઝỲઝુડા ગામમાં ļÆસના જÔથા
િવષે બાતમી મળી હતી.
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ચાઇલ્ડ પોનોર્ગ્રાફી : CBIના ગુજરાત સિહત 77 સ્થળે દરોડા
10ની ધરપકડઃ અાં , િદ ી, યુપી, પંજાબ, અાેિડશા, તાિમલનાડુ, ગુજરાત, મ
નવી Чદàહી
સીબીઆઇ ˛ારા ગુજરાત સિહત
દъશભરમાં 77 çથળોએ દરોડા પાડવામાં
આãયા હતા. આ દરોડા સોિશયલ
મીЧડયા Øલેટફોમ↓ પર બાળ યૌન શોષણ
સામĠી જોવા અને ĬસાЧરત કરવા
તેમજ çટોર કરવા બદલ પાડવામા
આãયા હતા.
દъશભરમાં આશરъ 14 જેટલા
રાËયોમાં સીબીઆઇએ સપાટો
બોલાãયો હતો. સીબીઆઇને મળъલી
જાણકારી અનુસાર સોિશયલ મીЧડયા
પર આ Ĭકારના અપરાધો માટъ અનેક
Ġુપ એЩÄટવ છъ. જે બાળ યૌન શોષણ
સામĠી ĬસાЧરત કરъ છъ.

જેમાંથી ઘણા Ġુપનો સંબંધ િવદъશ
સાથે પણ જોડાયેલો છъ. િવિવધ દъશોમાં
આ Ĭકારની વાંધાજનક સામĠી
ĬસાЧરત કરવા માટъ ઓછામાં ઓછા
100 દъશોના અનેક નાગЧરકો સામેલ
છъ. એજ×સીએ 14મી નવેÜબરના રોજ

83 આરોપીઓની સામે એફઆઇઆર
દાખલ કરવાનું શλ કરી દીધુ હતું.
જે દરિમયાન દરોડા પાડવાનું પણ
શλ કરાયું હતું. હાલ આશરъ 10 જેટલા
લોકોની સીબીઆઇ ˛ારા ધરપકડ
કરવામાં આવી છъ. આ દરોડા જે પણ
çથળોએ પાડવામાં આãયા હતા તેમાં
ગુજરાતના ભાવનગર અને જામનગરનો
પણ સમાવેશ થાય છъ. આ દરિમયાન
મોટી સંÅયામાં લેપટોપ કы અ×ય
ગેજેÎસ પણ જΆ કરવામાં આãયા હતા.
એવી િવગતો પણ સામે આવી છъ કы
કыટલાક ãયિŪ સીએસઇએમ સામĠીના
વેપારમાં સામેલ હતા. સીબીઆઇના
ĬવŪા આરસી જોશીએ જણાãયું

દેશ, િહમાચલ દેશમાં સપાટાે

હતું કы આંĪ, Чદàહી, ઉǼર Ĭદъશ,
પંજાબ, િબહાર, ઓЧડશા, તાિમલનાડુ,
રાજçથાન, મહારા∆, ગુજરાત,
હЧરયાણા, છǼીસગઢ, મÖય Ĭદъશ
અને િહમાચલ Ĭદъશમાં આ તપાસ
અિભયાન ચલાવવામા આãયું હતંુ.
હાલ પણ અનેક çથળોએ આ તપાસ
અિભયાન ચલાવવામાં આવી રЅં છъ.
નેશનલ ĝાઈમ રъકોÐસ↓ Úયુરો ˛ારા
બહાર પાડવામાં આવેલા આંકડાઓ
મુજબ, સમĠ દъશમાં બાળકોની
િવιˇ સાયબર ĝાઈમ 2019ની
સરખામણીમાં 2020માં 400 ટકાથી
વધુ વÖયા છъ. એમાંથી મોટા ભાગના
મામલા યૌન કાયђ↓માં બાળકોને

દъખાડવાની સામĠીનું Ĭકાશન અને
Ĭસારણ સાથે જોડાયેલાં છъ.
પોનђ↓ĠાફЫના સૌથી વધુ મામલા
ઉǼરĬદъશમાં 161, મહારા∆માં
123, કણા↓ટકમાં 122, કыરળમાં 101,
ઓЧડશામાં 71, તાિમલનાડુમાં 28,
આસામમાં 21, મÖયĬદъશમાં 20
િહમાચલ Ĭદъશમાં 17, હЧરયાણામાં
16, આંĪĬદъશમા 15, પંજાબમાં
8, રાજçથાનમાં 6 કыસ ન℮ધાયા છъ.
એમાંથી કыરળ અને કણા↓ટકને છોડીને
ઘણાં રાËયોમાં આજે રъડ કરવામાં
આવી રહી છъ. આ િસવાય ગુજરાત
અને Чદàહીમાં પણ આજે CBIની
તપાસ ચાલી રહી છъ.

મની લો×ડЧરѕગ કыસ ઃ Чદàહી-NCRમાં જÜમુ-કાäમીરના કЮલગામ િજ·ામાં 2 મોટા
સુપરટъકના પЧરસરોમાં ઇડીના દરોડા એ×કાઉ×ટર: 5 ખુંખાર આતંકЫવાદીઓ ઠાર

નવી Чદàહી
એ×ફોસ↓મે×ટ
ЧડરъÄટોરъટ(ઇડી)
એ મની લો×ડЧરѕગના કыસની તપાસમાં
Чરયલ એçટъટ Ġુપ સુપરટъકના િવિવધ
પЧરસરોમાં દરોડા પાડયા હતાં તેમ
અિધકારીઓએ એક િનવેદનમાં
જણાãયું છъ.
અિધકારીઓના જણાãયા અનુસાર
નેશનલ કыિપટલ Чરિજયન માં સુપરъટક
અને તેના Ĭમોટરોના ૯ પЧરસરોમાં
દરોડા પાડવામાં આãયા હતાં.
ઉ·ેખનીય છъ કы ૩૧ ઓગçટના રોજ
સુĬીમ કોટ‼ નોઇડા Щçથત સુપરટъકના
િŢન ટાવર તોડી પાડવાનો આદъશ

આØયો હતો. આ બંને ટાવરોનું બાંધકામ
ગેરકાયદъ કરવામાં આãયું હોવાથી
સુĬીમ કોટ‼ બંને ટાવરોને તોડી પાડવાનો
આદъશ આØયો હતો. સુĬીમ કોટ‼ આ
બંને ટાવર તોડી પાડવા ૩ મિહનાનો
સમય આØયો હતો. આ સમય
૩૦ નવેÜબરъ પૂણ↓ થશે. સુપરટъકના
એમરાàડ કોટ↓ હાઉિસંગ ĬોજેÄટના
પЧરસરોમાં બાંધવામાં આવેલા ૪૦
માળના બે ટાવરમાં ૯૦૦થી વધુ ફલેટ
અને ૨૧ દુકાનો છъ. ઉ·ેખનીય છъ
કы અ·ાહાબાદ હાઇકોટ‼ ૨૦૧૪માં
જ આ બંને ટાવરોને તોડવાનો આદъશ
આØયો હતો.

જ ુથી 43 લાખ સાથે ણ અાતંકીઅાેની ધરપકડ, પુલવામામાંથી પણ બે ઝડપાયા

નવી Чદàહી
જÜમુ કાäમીરના કЮલગામ િજ·ામાં
સૈ×ય ˛ારા બે મોટા એ×કાઉ×ટર હાથ
ધરાયા હતા. જેમાં ટીઆરએફનો
કમાંડર સિહત કЮલ 5 આતંકЫઓને
ઠાર મારવામાં આãયા હતા. માયા↓
ગયેલા આ આતંકЫઓમાં ધ રъિઝçટъ×સ
ફોસ↓ (ટીઆરએફ)નો કમાંડર અફાક
િસકіદર પણ સામેલ છъ.
સચ↓
ઓપરъશન
દરિમયાન
આતંકЫઓએ સૈ×ય પર ગોળીબાર કરી
દીધો હતો જેને પગલે બાદમાં બ³−³ે

વŵે સામસામે ભારъ ઘષ↓ણ થયું હતું.
દરિમયાન બારામુ·ામાં Ġેનેડ હુમલો
થયો હતો જેમાં સીઆરપીએફના બે
જવાનો અને બે નાગЧરકો ઘવાયા હતા.
સવારъ 11. 15 કલાકы આ Ġેનેડ
હુમલો કરવામાં આãયો હતો. જોકы
હુમલો Äયા આતંકЫ સંગઠન ˛ારા
કરવામાં આãયો હતો તેની કોઇ
જાણકારી નથી મળી શકЫ અને
હુમલાખોરોની શોધખોળ માટъ તપાસ
અિભયાન ચલાવવામાં આવી રЅ છъ.
બીજી તરફ જÜમુ કાäમીરના

પુલવામામાં લäકરъ તોયબાના બે
આતંકЫઓની ધરપકડ કરવામાં આવી
હતી. ધરપકડ કરાયેલા આતંકЫઓમાં
આિમર બશીર અને મુÅતર બટનો
સમાવેશ થાય છъ.
ધરપકડ કરાયેલા આતંકЫઓ કોઇ
મોટા હુમલાને અંજામ આપવાનુ
કાવતλ ઘડી રΝા હતા. દરિમયાન
મોટા Ĭમાણમાં િહથયારો અને
િવçફોટક સામĠી પણ જΆ કરાઇ
હતી. જેમાં બે રъડી ટુ યુઝ આઇઇડીનો
સમાવેશ થાય છъ.

િવદъશમાં ગેરકાયદъ λિપયા 500 કરોડ ĺા×સફર લખીમપુર િહѕસાઃ સુĬીમ કોટ↓ ˛ારા પૂવ↓
હાઈકોટ↓
જજ,
3
IPSની
િનમણૂ
ક
ં
કરાઈ
કરતી લોન એપ કіપની પર આઇટીના દરોડા
િહં સામાં ખેડૂતાે અને ભાજપ કાયર્કરાેના માેત થયા હતા

અેપથી તા ાિલક લાેન અાપતી કં પની લાેન ચૂકવતી વખતે ઉંચા દરે ાેસેિસંગ ફી વસૂલતી હતી
નવી Чદàહી
મોબાઇલ એપ ˛ારા તાÓકાિલક
લોન આપવાનું કાય↓ કરતી એક Чફનટъક
કіપનીમાં આવકવેરા િવભાગે દરોડા
પાડીને િવદъશમાં ગેરકાયદъસર રીતે 500
કરોડ λિપયા મોકલવાનો પદા↓ફાશ કયђ↓
છъ તેમ સીબીડીટીએ એક િનવેદનમાં
જણાãયું છъ.
IT િવભાગે Чદàહી અને ગુડગાવમાં
કіપનીના પЧરસરોમાં દરોડા પાડયા
હતાં. તપાસ દરિમયાન એ પણ જાણવા
મâયું હતું ક લોન આપતી વખતે કіપની

ખૂબ જ વધારъ Ĭોસેિસંગ ફЫ વસૂલ
કરતી હતી. સે×ĺલ બોડ↓ ઓફ ડાયરъÄટ
ટъЩÄસસ(સીબીડીઠી)એ એક િનવેદનમાં
જણાãયું છъ કы વધુ Ĭોસેિસંગ ફЫ વસૂલ

અાસામના એ×ગલો×ગથી
બે બદમાશો પાસેથી 12
કરોડનું હъરોઇન જΆ
ЧદફЮ
પોલીસે બુધવારъ આસામના કાિબ↓ એ×ગલો×ગ
િજ·ામાં બે બદમાશો પાસેથી 12 કરોડનું હъરોઇન જΆ
કયુ↨ હતું. આ પૈકЫનો એક જણ ભાગવા જતા, પોલીસે એને
રોકવા માટъ કરъલા ગોળીબારમાં બદમાશ ઘવાયો હતો.
પોલીસ çટાફы ખોટખોટી િવçતારમાં તપાસ દરિમયાન
મોટરસાયકલ પર જઇ રહъલા બે જણને અટકાãયા હતા.
પોલીસે બંને બાઇકસવારોની જડતી લેતાં 150 સાબુની
પેટીઓમાંથી 1. 77 ЧકલોĠામ હъરોઇન મળી આãયું હતું.
આ જÔથો ગોલાઘાટ િજ·ાના સાλપાથારЩçથત એજ×ટોને
પહ℮ચાડવાનો હતો. પોલીસ બંને આરોપીઓને પોલીસવાહનમાં બેસાડવા માટъ લઇ જઇ રહી હતી.

કરવાના કારણે લોન લેનારાઓ પર વધુ
આિથ↓ક બોજ પડતો હતો. તપાસમાં
જાણવા મâયું હતું કы આ કіપનીની
માિલકЫ કыમન આઇલે×ડના એક Ġુપની
છъ. આ કіપનીનું સંચાલન પાડોશી
દъશના એક ãયЧકત ˛ારા કરવામાં
આવતું હતું. સીબીડીટીના જણાãયા
અનુસાર અઆ કіપની સામા×ય ફોરъન
ડાયરъÄટ ઇ×વેçટમે×ટ ˛ારા સામા×ય
મૂડીથી શλ કરવામાં આવી હતી પણ
તેણે ભારતીય બ′કો પાસેથી મોટા
Ĭમાણમાં લોન લીધી હતી.

લખનૌ
યુપીના
લખીમપુર
ખીરીમાં
ખેડૂત આંદોલન દરિમયાન થયેલી
િહѕસાના મામલાની તપાસ કરી રહъલી
SIT(çપેિશયલ ઈ×વેЩçટગેશન ટીમ)
માં સુĬીમ કોટ‼ ફыરફારો કયા↓ છъ.
આ િસવાય આ તપાસ પર નજર
રાખવા માટъ પંજાબ અને હЧરયાણા
હાઈકોટ↓ના પૂવ↓ જજ રાકыશ કЮમાર
જૈનની વરણી કરી છъ. કોટ↓નુ કહъવુ
છъ કы, મામલાની પારદશ↓ક રીતે
તપાસ થાય તે માટъ કોટ‼ આ કાય↓વાહી
કરી છъ.
આ પહъલા સુĬીમ કોટ‼ રાËય

પાંચ રાËયોના 7000થી વધુ ગામોને
ફોર-જી મોબાઇલ કનેЩÄટિવટી મળશે

સરકારને િવશેષ ટીમ બનાવીને
મામલાની તપાસનો આદъશ આØયો
હતો. એ પછી કોટ‼ આજે િવશેષ
ટીમમાં Ħણ વЧરΗ આઈપીએસ
અિધકારીઓની પણ િનમણૂંક કરી છъ.
ગઈ સુનાવણી દરિમયાન યુપી
સરકારъ પણ રાËય બહારના પૂવ↓
×યાયાધીશની િનમણૂંક માટъ સંમિત
આપી હતી. ઉ·ેખનીય છъ કы, આ
િહѕસામાં ખેડૂતો અને ભાજપના
કાય↓કરોના મોત થયા હતા. કы×ĩીય
મંĦી અજય િમĴાના પુĦ પર ખેડૂતોને
જીપ નીચે કચડવાનો આરોપ પણ
લાÆયો હતો.

અાં , છ ીસગઢ, ઝારખંડ, મહારા , અાેિડશાનાે સમાવેશ

ઉǼર ભારતમાં ઠѕડીએ
જોર પકડ્યું, -1.5 ЧડĠી
તાપમાનથી Ĵીનગર
ઠુઠવાયું
ભોપાલ

સરકારના કы×ĩીય મંĦીમંડળની
બેઠકમાં આ ગામોને ફોર-જી મોબાઇલ
સેવાઓ Ĭદાન કરવાનો િનણ↓ય લેવામાં
આãયો છъ. આ ĬોજેÄટ પાછળ કЮલ
6466 કરોડ λિપયાનો ખચ↓ કરવામાં
આવશે. કы×ĩીય Ĭધાન અનુરાગ ઠાકЮરъ
જણાãયું હતું કы સરકારъ િનણ↓ય લીધો છъ
પાંચ રાËયો આંĪ Ĭદъશ, છǼીસગઢ,
ઝારખંડ, મહારા∆ અને ઓЧડશાના 44
િજ·ાઓના 7266 ગામોમાં મોબાઇલ
ટાવરની સુિવધા આપવામાં આવશે.

કાäમીર ખીણમાં જબરજçત ઠѕડી પડી રહી છъ.
Ĵીનગરъ -1. 5 ЧડĠી તાપમાન સાથે સીઝનની સૌથી
ઠѕડી રાત ન℮ધાવી છъ. કાäમીર ખીણમાં લઘુǼમ તાપમાન
શૂ×યથી પણ નીચે ઉતરી ગયું હતુ.ં હવામાન િવભાગના
અિધકારીઓએ જણાãયું હતું કы સીઝનના આ ભાગમાં
સમĠ ખીણમાં તાપમાન સરъરાશ કરતાં પણ નીચે ઉતરી
જાય છъ. Ĵીનગરъ અગાઉના Чદવસે -1. 2 ЧડĠીના બદલે
હવે -1. 5 ЧડĠી તાપમાન ન℮ધાãયું હતુ.ં અમરનાથ
યાĦાના બેઝકыÜપ પહલગામના અિધકારીઓએ કЅં કы
તેઓએ -4. 7 ЧડĠી સેЩàસયસ જેટલું નીચું તાપમાન ન℮Öયું
છъ. પહલગામ રાËયમાં સૌથી ઠѕડુ çથળ બની ગયું છъ.

નવી Чદàહી
વડાĬધાન
નરъ×ĩ
મોદીની
અÖયΤતામાં બુધવારъ મળъલ કыિબનેટની
બેઠકમાં કыટલાક મહǽવપૂણ↓ િનણ↓યો
લેવામાં આãયા હતાં. કы×ĩીય Ĭધાન
અનુરાગ ઠાકЮરъ આ િનણ↓યોની માિહતી
આપતા જણાãયું હતું કы આંĪ Ĭદъશ,
છǼીસગઢ,
ઝારખંડ,
મહારા∆
અને ઓЧડશાના 44 િજ·ાઓના
7000થી વધુ ગામોમાં મોબાઇલ ટાવર
કનેЩÄટિવટી આપવામાં આવશે.
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ભારત 22 હજાર કરોડના ખચ› US પાસેથી Чટકરી સરહદъ વધુ 1 આંદોલનકારી
ખે
ડ
ત
ૂ
નુ
ં
મોત,
કЮ
લ
તાં
ક
600
પાર
30 ļોન ખરીદશે, 2 મિહનામાં થશે ડીલ
નવી Чદàહી
સરહદ પર ચીન સાથેના તનાવ વŵે
દુäમનો પર નજર રાખવા માટъ અને
જλર પડે તો હુમલો પણ કરી શકы તેવા
ļોન ખરીદવા માટъ અમેЧરકા અને ભારત
વŵેની વાટાઘાટો અંિતમ તબŨામાં છъ.
અમેЧરકાના િĬડેટર નામના ļોનને
દુિનયાનુ સૌથી ઘાતક ļોન માનવામાં
આવે છъ. આવા 30 ļોન ખરીદવા માટъ
ભારત અમેЧરકા સાથે 22000 કરોડ
λિપયાની Чડલ કરવાનુ છъ. ļોનનુ જે
વઝ↓ન ભારત ખરીદવાનુ છъ તેનુ મૂળ નામ
એમÄયુ-9બી લો×ગ રъ×જ એ×ડ્યોર×સ
ļોન છъ. આ ļોન હવામાંથી જમીન પર
માર કરનારી િમસાઈલ વડે સŹ હોય

છъ. આગામી સΆાહમાં સરકારની Чડફы×સ
એિŭિઝશન કાઉЩ×સલ આ સોદાને
લીલી ઝંડી આપશે અને એ પછી કыિબનેટ
સમΤ મંજૂરી માટъ Ĭçતાવ મુકાશે.
ļોન સાથેના હિથયારોના પેકыજને
અંિતમ çવλપ હાલમાં અપાઈ રЅ
છъ. આ વષ↓ના અંત સુધીમાં ļોન માટъ

દъશમાં કોરોનાનો કыર યથાવત, વધુ
11919 કыસ ન℮ધાયા, 470ના મોત
નવી Чદàહી
ભારતમાં કોરોનાના કыસ ઘટી
રΝા છъ. દъશમાં સળѕગ ૪૧માં Чદવસે
કોરનાના નવા કыસ ૨૦ હજારથી નીચે
રΝા છъ. Ëયારъ સળѕગ ૧૪૪માં Чદવસે
કોરોનાના નવા કыસ ૫૦ હજારથી નીચે
ન℮ધાયા છъ. કы×ĩીય આરોÆય મંĦાલયે
જણાãયા મુજબ, છъ·ા ૨૪ કલાકમાં
૧૧,૯૧૯ નવા કыસ ન℮ધાયા છъ અને
૪૭૦ સંĝિમતોએ જીવ ગુમાãયો છъ.
૧૧,૨૪૨ લોકો કોરોના સામે જંગ
જીÓયા છъ. દъશમાં કЮલ એЩÄટવ કыસની
સંÅયા ૧,૨૮,૭૬૨ પર પહ℮ચી છъ.
Чરકવરી રъટ ૯૮.૨૬ ટકા છъ, જે માચ↓

૨૦૨૦ પછી સૌથી વધારъ છъ. દъશમાં
ન℮ધાયેલા કЮલ કюસ પૈકЫ કыરળમાં ૬૮૪૯
કыસ ન℮ધાયા છъ અને ૬૧ સંĝિમતોના
મોત થયા છъ. Ëયારъ ૬૦૪૬ લોકો સાજા
થયા છъ. દъશમાં કЮલ રસીકરણનો આંકડો
૧૧૩ કરોડને પાર પહ℮Éયો છъ. બુધવારъ
૧૦,૧૯૭ નવા કыસ ન℮ધાયા હતા અને
૩૦૧ સંĝિમતોએ જીવ ગુમાãયો હતો.
Чદવાળી બાદ અમદાવાદમાં કોરોનાના
કыસ વધી રΝા છъ. ગુજરાતમાં પણ
કોરોના ફરી ધીમે-ધીમે માથું ઉѕચકЫ રΝો
છъ. બુધવારъ રાËયમાં કોરોનાના નવાં ૫૪
કыસ ન℮ધાયા છъ. જે પૈકЫ અમદાવાદમાં
સૌથી વધુ ૨૮ કыસ ન℮ધાયા છъ.

સǼાવાર રીતે ડીલ થઈ જશે. સેનાની
Ħણે પાંખને 10-10 ļોન ફાળવવામાં
આવશે. આ ļોન અમેЧરકન કіપની
જનરલ એટોિમÄસ ˛ારા બનાવાય છъ.
આ ļોન મàટી પપ↓ઝ છъ. દુäમન પર
નજર રાખવા, જλર પડે તો હુમલો કરવા
માટъ સΤમ છъ. સાથે સાથે તે દુäમનના
ļોન હુમલાને પણ નાકામ બનાવવા
માટъની Τમતા ધરાવે છъ. એટલે સુધી કы
દЧરયાના પેટાળમાં હѕકારતી સબમЧરન
પર પણ તે નજર રાખી શકы છъ.
રાĦે અંધારામાં ઉડવા માટъ પણ તે
સΤમ છъ. તેના થમ↓લ સે×સર કыમેરા
રાĦીના અંધારામાં થતી માનવીય
િહલચાલનો પણ તાગ મેળવી શકы છъ.

નવી Чદàહી
કы×ĩ સરકારના Ħણ કжિષ
કાયદાઓના િવરોધમાં ખેડૂતો Чદàહીની
સરહદો પર આશરъ એક વષ↓ જેટલા
સમયથી આંદોલન ચલાવી રΝા છъ.
ખેડૂતોનું કહъવું છъ કы આંદોલનમાં સામેલ
અÓયાર સુધીમાં 600થી વધુ ખેડૂતો અને
એЩÄટિવçÎસે જીવ ગુમાãયો છъ. Ëયારъ
Чદàહીના Чટકરી બોડ↓ર પર વધુ એક
ખેડૂતે જીવ ગૂમાãયો છъ.
Чદàહીના Чટકરી બોડ↓ર પર કжિષ
કાયદાના િવરોધમાં આંદોલન શλ
થયું Óયારથી તેમાં સામેલ પંજાબના
65 વષЪ↓ય ખેડૂત મોિહѕદરિસંહનું મોત
િનપËયું હતું. જોકы તેમના મોતનું
ચોŨસ કારણ સામે નથી આãયું પણ

હાટ↓ એટъકને કારણે તેમણે જીવ ગૂમાãયો
હોવાના અહъવાલો છъ. મોિહѕદરિસંહ
ખેત મજૂર હતા અને તેમણે લગ્ન
નહોતા કયા↓.
Чદàહી સરહદોએ જે પણ ખેડૂતોએ
અÓયાર સુધીમાં જીવ ગૂમાãયો તેની
સંÅયા 600ને પાર પહ℮ચી ગઇ હોવાનું
સંગઠનોએ જણાãયું હતું. જે પણ
ખેડૂતોએ આંદોલન સમયે જીવ ગૂમાãયો
છъ તેમાંથી મોટા ભાગના ખેડૂતો ટૂંકЫ
જમીન ધરાવે છъ. તક ખેડૂતના ભાઇ
68 વષЪ↓ય λલદુ િસંઘે જણાãયું હતું કы
અમારી પાસે બહુ જ ઓછી માĦ 2.
5 એકર જ જમીન હતી પણ બહъનના
લગ્ન સમયે તે જમીનને પણ અમે વેચી
દીધી હતી.

Чદàહી-NCR Ĭદુષણ અÓયંત ગંભીર બની
માĦ ગેસથી ચાલતા ઉ˜ોગોને પરવાનગી

નવી Чદàહી
Чદàહી-એનસીઆરમાં ખતરનાક Ĭદુષણના પગલે હવે
Чદàહી સરકારъ સંÅયાબંધ િનણ↓યોની જાહъરાત કરી છъ. જે
Ĭમાણે 21 નવેÜબર સુધી Чદàહીમાં બાંધકામ પર Ĭિતબંધ
મુકЫ દъવાયો છъ. સરકારી િવભાગોમાં 100 ટકા કમ↓ચારીઓ
માટъ વક↕ ĭોમ હોમનો િનયમ લાગુ કરાયો છъ.
Чદàહી સરકારના પયા↓વરણ મંĦી ગોપાલ રાયે કЅ હતુ
કы, çકвલ કોલેજ આગામી આદъશ સુધી બંધ રહъશે. Чદàહીમાં
જλરી સેવાઓ પૂરી પાડતા સામાનને બાદ કરતા બીજી
ĺકોની એ×ĺી બેન કરાઈ છъ. વધારાની 1000 સીએનજી
બસોને દોડાવવામાં આવશે. મેĺો અને બસોમાં ઉભા ઉભા
મુસાફરી કરવ માટъ મંજૂરી માંગવામાં આવી છъ. Чદàહીમાં
વાહનોના પીયુસી સЧટ↓Чફકыટની તપાસ કરવામાં આવશે અને

માĦ ગેસથી ચાલતા ઉ˜ોગોને પરવાનગી આપવામાં આવશે.
પાણી છાંટવા માટъ 371 વોટર ટъ×કરનો ઉપયોગ થઈ રΝો
છъ. ગોપાલ રાયે કЅ હતુ કы, માĦ ભંડોળ ફાળવવાથી આ
સમçયાનુ સમાધાન નહỲ થાય. કы×ĩ ˛ારા બીજા રાËયોને
પણ તાકЫદ કરવાની જλર છъ.

પૂવા↨ચલ એÄસĬેસ હાઈવે 3. 2 Чક.મી. લાંબી જÜમુ-કાäમીરમાં ક℮Ġેસ પર સંકટ,
સાત
ЧદÆગજ
ને
ત
ાઓના
રાજીનામાં
એરçĺીપ સાથે ચીનને પડકારવાનો રાજમાગ↓
જÜમુ-કાäમીર

નવા યુપીના િનમાર્ણનાે માગર્, અગાઉના સીઅેમે િવકાસ ઘર સુધી મયાર્િદત રાખ્યાે : PM
સુલતાનપુર
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ મંગળવારъ
સુલતાનપુરમાં λ. ૨૨,૫૦૦ કરોડના
ખચ› Ħણ વષ↓માં બનેલા ૩૪૧ Чક.
મી. લાંબા પૂવા↨ચલ એÄસĬેસ વેનું
ઉˇાટન કયુ↨ હતું. લખનઉને ગાઝીપુર
સાથે જોડતા છ લેનના એÄસĬેસવેના ઉˇાટન માટъ વડાĬધાન મોદીએ
હવાઈદળના સી-૧૩૦ હરÄયુિલસ
િવમાનથી પૂવા↨ચલ એÄસĬેસ વેની
એર çĺીપ પર ઉતરાણ કયુ↨ હતું. આ
એÄસĬેસ વે ચીનને પડકારવા માટъનો

રાજમાગ↓ બની શકы છъ. તેના પર
ફાઈટર Øલેનના ઈમજ↓×સી લેЩ×ડંગ
માટъ ૩. ૨ Чક. મી. લાંબી એર çĺીપ
બનાવવામાં આવી છъ.
ઉǼર Ĭદъશના મહÓવાકાંΤી ĬોજેÄટ

પિΌમ બંગાળમાં િહ×દુ
દъવી-દъવતાઓની મૂિત↓ઓની
તોડફોડના પગલે તણાવ
નવી Чદàહી
પિΌમ બંગાળમાં દъવી દъવતાઓની મૂિત↓ઓની
તોડફોડના મામલાના પગલે તનાવ ફыલાયો છъ. રાËયના
ઉǼરી 24 પરગણા િજ·ામાં આગામી તહъવારો માટъ
બનાવાઈ રહъલી મૂિત↓ઓને કыટલાક અરાજકતા ફыલાવનારા
તÓવોએ તોડી નાંખી હતી. આગામી Чદવસોમાં યોજાનારા
રાશ ઉÓસવ માટъ આ મૂિત↓ઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહી
હતી. આ ઘટના બાદ િવçતારમાં તનાવ જોવા મળી રΝો
છъ. પોલીસનુ કહъવુ છъ કы, çથાિનક લોકોએ મૂિત↓ઓની
તોડફોડ થઈ હોવાની જાણકારી આપી હતી. એ પછી
પોલીસે તપાસ શλ કરી છъ. જોકы હજી સુધી ખબર નથી
પડી કы મૂિત↓ઓની તોડફોડ કરવામાં કોનો હાથ છъ.

પૂવા↨ચલ એÄસĬેસ વેનો િશલા×યાસ
વડાĬધાન મોદીએ જુલાઈ ૨૦૧૮માં
કયђ↓ હતો. વડાĬધાને જણાãયું હતું
કы, Ħણ-ચાર વષ↓ પહъલાં અહỲ માĦ
જમીન હતી અને આજે અહỲથી
અÓયાધુિનક એÄસĬેસ-વે પસાર
થઈ રΝો છъ. આ એÄસĬેસ વે
ઉǼર Ĭદъશમાં આધુિનક બની રહъલી
સુિવધાઓનું Ĭિતિબંબ છъ. ઉǼર
Ĭદъશમાં અગાઉની સરકારોએ પૂવા↨ચલ
િવçતારને માЧફયાવાદ અને ગરીબીમાં
ધકыલી દીધો હતો.

ક℮Ġેસના જÜમુ અને કાäમીર
એકમના સાત અĠણી નેતાઓએ
પાટЪ↓ અÖયΤ સોિનયા ગાંધીને તેમના
રાજીનામા પĦ મોકલીને દાવો કયђ↓
છъ કы તેમને આ કы×ĩશાિસત Ĭદъશમાં
પાટЪ↓ સાથે સંબંિધત બાબતો પર
તેમના િવચારો ãયŪ કરવાની તક
આપવામાં આવી નથી. રાજીનામા પĦ
મોકલનારાઓમાં ચાર પૂવ↓ મંĦીઓ
અને Ħણ ધારાસÛયોનો સમાવેશ
થાય છъ. સૂĦોનું કહъવું છъ કы તેઓ પૂવ↓
મુÅયમંĦી અને ક℮Ġેસના વЧરΗ નેતા
ગુલામ નબી આઝાદના નજીકના છъ.
ક℮Ġેસના આ નેતાઓના રાજીનામાના

દъશમુખની ધરપકડ બાદ દરъક Чદવસની
Чકіમત વસુલીશુંઃ શરદ પવારની ધમકЫ
મુંબઈ
એનસીપીના અÖયΤ શરદ પવારъ
પૂવ↓ ગૃહ મંĦી અિનલ દъશમુખને ╞ીન
ચીટ આપી છъ અને સાથે સાથે ભાજપને
ચીમકЫ પણ આપી છъ કы, દъશમુખની
ધરપકડના દરъક Чદવસ અને દરъક
કલાકની Чકіમત અમે ભાજપ પાસે વસુલ
કરીશું.
પવારъ કЅ હતુ કы, મહારા∆ Ĭગિતની
દીશામાં આગળ વધી રЅ છъ પણ
કыટલાક લોકોને આ પસંદ નથી આવી
રЅ.સǼા હાથમાંથી જતી રહъવાના કારણે
ઘણા લોકો અçવçથ બની ગયા છъ.જેના

કારણે તેઓ Чદàહીની મદદથી મહારા∆
સરકારને સમયાંતરъ ગબડાવવ માટъ
Ĭયાસ કરી રΝા છъ.એનસીપી, ક℮Ġેસ
અને િશવસેનાના નેતાઓને કы×ĩની
સરકારી એજ×સીઓ હъરાન કરી રΝા
છъ. તેમણે અિનલ દъશમુખને ╞ીન ચીટ
આપતા કЅ હતુ કы, મુંબઈના પોિલસ
કિમશનર મારી પાસે આãયા હતા અને
તેમણે મને દъશમુખની ફЧરયાદ કરી હતી.
Óયારъ મ′ તેમને પૂÊયુ હતુ કы, જો તમને
દъશમુખે વસૂલીનો આદъશ આØયો તો
તેના પર તમે અમલ કયђ↓ Óયારъ તેમણે
મને ના પાડી દીધી હતી.

થોડા Чદવસ પહъલા આઝાદъ જÜમુકાäમીરની મુલાકાત લીધી હતી.
સૂĦોએ રાજીનામું આપનારા નેતાઓના
નામ જાહъર કયા↓ નથી. તેમનું કહъવું
છъ કы સોિનયા ગાંધી િસવાય આ
નેતાઓએ પૂવ↓ અÖયΤ રાહુલ ગાંધી
અને પાટЪ↓ના રાËય Ĭભારી રજની
પાЧટલને પણ રાજીનામાની નકલો
મોકલી છъ. રાજીનામાના પĦમાં આ
નેતાઓએ આરોપ લગાãયો છъ કы Ĭદъશ
ક℮Ġેસ ને Óવના ‘Ĭિતકвળ વલણ’ના
કારણે તેઓએ આ પગલું ભરવું પડ્યું
છъ. તેમણે Ĭદъશ ક℮Ġેસ સિમિતના
અÖયΤ ગુલામ અહъમદ મીર પર
િનશાન સાÖયું છъ.

મÖયĬદъશમાં હવે કોરોના
રસી નહỲ લેનારા રъશિનંગનું
અનાજ નહỲ અપાય
ભોપાલ
કોરોના સામેની લડાઈમાં વેÄસીનેશનનુ મહÓવ ગણુ
વધી ગયુ છъ. કોરોનાની Ħીજી લહъરને રોકવા માટъ
વેÄસીનનો ãયાપ વધારવાની જλર છъ Óયારъ મÖયĬદъશે
કોરોના વેÄસીન નહỲ લગાવનારાઓ માટъ મહÓવનો
િનણ↓ય લીધો છъ. સરકારъ આદъશ કયђ↓ છъ કы, રાËયમાં
રъશિનંગનુ અનાજ એ જ લોકોને અપાશે જે રસી લઈ
ચુકયા છъ. વેÄસીન વગર અનાજ નહỲ આપવામાં આવે.
આ િનણ↓ય ЧડસેÜબરથી લાગુ કરવામાં આવશે. જેથી
જે લોકોએ રસી નથી મુકાવી તેમને સમય મળી રહъ.
સરકાર ˛ારા વેÄસીન લેવા માટъ જન જાગૃિત અિભયાન
પણ ચલાવવામાં આવી રЅ છъ.
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અાખરે મુંબઈ રા નું વસજન થયું ઃ ગુજરાતનું
નામ ‘મહાગુજરાત’ રાખવાનાે સુધારાે ફગાવાયાે !
૧૯મી
એિĬલ,
૧૯૬૦ના
રોજ
ભારતની સાંસદъ મુબ
ં ઈ
રાËયના િવભાજનનું બીલ
આખરી તબŨામાંથી પસાર
કરી દીધુ.ં િવરોધ પΤ ˛ારા
૧૦૦ જેટલા સુધારા રજૂ
થયા. તેમાં એક સુધારો
ગુજરાતનું નામ ‘મહાગુજરાત’
રાખવાનો હતો પણ તે નામંજરૂ
થયો. તા. ૨૩મી એિĬલે
રાËયસભાએ પણ મુબ
ં ઈ
રાËયના િવસજ↓નના બીલને
મંજરૂ ી આપી દીધી. તા. ૨૫મી
એિĬલે રા∆પિતĴીએ મુબ
ં ઈ
રાËયના િવસજ↓નના ખરડા પર
સહી કરી દીધી. ડૉ. વરાજ
મહъતાના મુÅયમંĦી પદъ
ગુજરાતના નવા મંĦીમંડળની
હъરાત કરવામાં આવી. આમ
તા. ૧લી મે, ૧૯૬૦ના રોજ
મહારા∆ અને ગુજરાત એમ
બે અલગ રાËયોની રચના
થઈ. Ч˛ભાષી મુબ
ં ઈ રાËય
વખતે આબુરોડ અને માઉ×ટ
આબુનો બનાસકાંઠા િજ·ામાં
સમાવેશ થતો હતો, પણ
ગુજરાતનું અલગ રાËય બનતાં
આબુરોડ અને માઉ×ટ આબુ
રાજçથાનમાં ગયાં. મુબ
ં ઈનો
મહારા∆માં સમાવેશ થયો.
ડાંગ ગુજરાતમાં આãયુ.ં આમ
સાડા Ħણ વષ↓નો જંગ ખેàયા
બાદ ગુજરાતની રચના થઈ.
મુÅય સિચવ ઇΐરü

તા.

હવે ગુજરાત રાËયની
રચનાના Ĭ ો ઝડપથી
િવચારવાની અને િનણ↓યો
લેવાની શλઆત થઈ ચૂકЫ
હતી. એમ નŨી થયું કы,
ગુજરાતના ભાવી મુÅય Ĭધાન
ડૉ.
વરાજ મહъતાએ દર
અઠવાЧડયે
અમદાવાદની
મુલાકાત લઈને અને કયા
િવભાગની ઑЧફસ કયા çથળъ
બેસાડવી તેનો çથળ ઉપર
જ િનણ↓ય કરવો. ગુજરાતના
મુÅય સિચવ તરીકы ઈΐરü
(આઈ.સી.એસ.) અને મુÅય
પોલીસ વડા તરીકы કાનેટકર
તેમજ
હસિચવ તરીકы
ગુજરાતના જ . એલ. શેઠ
(આઈ.સી.એસ.)નાં
નામો
હъર થઈ ગયા હતા. એમ
પણ હъરાત થઈ કы, માચ↓
માસમાં મુબ
ં ઈથી સિચવાલયનો
çટાફ ખાસ ĺેનો મારફત
અમદાવાદ મોકલવાનું શλ
થઈ જશે. ગુજરાત હાઈકોટ↓ના

મુÅય ×યાયમૂિત↓ અને બી
×યાયમૂિત↓ઓ તેમજ પЩÚલક
સિવ↓સ કિમશનની કચેરી માટъ
અમદાવાદ શાહીબાગના ૩૩
સરકારી બંગલાઓ રાખવાનું
હъર થયુ.ં
આંબાવાડીમાં સિચવાલય
રાજભવન તરીકы શાહીબાગ
ખાતેનો કિમશનરનો બંગલો
(અÓયારનું સરદાર çમારક)
નŨી
થયુ.ં
ગુજરાતના
કામચલાઉ સિચવાલય તરીકы
અમદાવાદના
આંબાવાડી
િવçતારમાં આવેલ પૉિલટфЩūક
િબЩàડંગ નŨી કરવામાં આãયુ.ં
Ëયારъ ધારાસભા હ તરીકы
નવી િસિવલ હૉЩçપટલમાં
આવેલ ઓ.પી.ડી. િવભાગનાં
મકાન અને ઑЧડટોЧરયમ
હૉલનો ઉપયોગ કરવાનું
િવચારાયુ.ં
હાઈકોટ↓ માટъ
નવરѕગપુરામાં આવેલ િચàļન
હૉЩçપટલની જÆયા પસંદ થઈ
હતી. વળી અમદાવાદ શહъરમાં
નવા ટъિલફોનો માટъ ૨૦૦૦
લાઈનો આપવાનું નŨી થયુ.ં
વળી ખુદ સરકારના ઉપયોગ
માટъ મોટી સંÅયામાં ટъિલફોનની
જλર પડશે તેવી ટъિલફોન
ખાતાને પણ ખબર આપવામાં
આવી. સરકારના Ħી વગ↓ના
કમ↓ચારીઓ માટъ શાહીબાગ,
દૂધΐ
ે ર વગેરъ çથળોએ આવેલ
હાઉિસંગ બોડ↓નાં મકાનોનો
કબ લેવાનું ઠરાãયુ.ં

મે, ૧૯૬૦ના રોજ થશે અને
મહારા∆ રાËયનું ઉǿાટન
૨૮મી એિĬલ, ૧૯૬૦ના
રોજ િશવા જયંતીના Чદવસે
થશે. બંને અલગ તારીખો અંગે
તેમણે કЅં કы, આ તારીખ
Ġહોની ЩΓએ ગુજરાત માટъ

દરъક પĦãયવહાર અને ફાઈલો
વગેરъ લઈને મુબ
ં ઈથી ખાસ
ĺેનો તા. ૧૬, ૧૭, ૨૦ અને
૨૨ એિĬલ, ૧૯૬૦ના રોજ
અમદાવાદ દોડાવવામાં આવશે
એમ નŨી થયુ.ં એવી પણ
હъરાત થઈ કы, મુÅય સિચવ

Ĭકરણ-૧૬

ગુજરાતના મુ સ ચવ તરીકે ઈ રન્
(અાઈ.સી.અેસ.) અને મુ પાેલીસ વડા
તરીકે કાનેટકર તેમજ ગૃહસ ચવ તરીકે
ગુજરાતના જ . અેલ. શેઠ (અાઈ.
મુંબઈથી ખાસ ĺેનો દોડાવાઈ
સી.અેસ.)નાં નામાે હે ર થઈ ગયા હતા.
મુબ
ં ઈથી
૨૦
ઉŵ
અેમ પણ હે રાત થઈ કે , માચ માસમાં
અિધકારીઓની એક ટુકડી
તા. ૧૯-૨-૬૦ના રોજ
મુંબઈથી સ ચવાલયનાે ાફ ખાસ ે નાે
અમદાવાદ
આવી.
આ
મારફત અમદાવાદ માેકલવાનું શ થઈ જશે.
ટુકડીએ સૂિચત સિચવાલય,

ધારાસભા
હ, હાઈકોટ↓નું
મકાન તેમજ çટાફનાં મકાનો
વગેરъ નŨી થયેલી જÆયાઓ,
Ëયાં શાહીબાગ તેમજ કхÜપ
િવçતારમાં રહъલા કલેÄટર
વગેરъ સરકારી અિધકારીઓને
તેમના બંગલાઓ ખાલી કરવા
જણાવવામાં આãયું હતુ.ં વધુમાં
તા. ૧-૪-૬૦ના રોજથી
અમદાવાદ શહъરના િવçતારને
ડી.એસ.પી.ને બદલે પોલીસ
કિમશનરની હકвમત હъઠળના
િવçતાર તરીકы હъર કરવાનું
નŨી થયું હતુ.ં નવી Чદàહીમાં
મોરાર ભાઈએ તા. ૨૪-૨૬૦ના રોજ હъરાત કરી કы
ગુજરાત રાËયનું ઉǿાટન ૧લી

અનુકળ
в ન હતી.
આ હъરાત થતાંની સાથે જ
અમદાવાદ Üયુ. કૉપђ↓રъશનના
નાગЧરક પΤના ૪૧ સÛયો
તા. ૯-૪-૬૦ના રોજ એક
સાથે કяєĠેસમાં ડાઈ ગયા.
આ લોકોનું વલણ શλઆતથી
જ જનતા પЧરષદની સાથે
સુમળ
ે ભયુ↨ હતું જ નહỲ અને
ખાસ કરીને શહીદ çમારકના
સવાલ ઉપર તેઓ સામસામા
આવી ગયા હતા અને મનથી
તેઓ કяєĠેસની સાથે જ હતા.
હъરાત થઈ કы હવે
ગુજરાત રાËયની રચના અંગન
ે ું
બધું જ કામ પૂιં થઈ ગયું છъ.
ગુજરાતના વહીવટને લગતો

ઈΐરન ઉપરાંત િસિનયર
સિચવ એમ. . મોનાની, .
એસ. શેઠ, હિબબુ·ા, એલ.
આર. દલાલ, બનેિસંગ
અને આર. એન. દъસાઈ જુદા
જુદા ખાતાના સિચવ તરીકы
રહъશ.ે તા. ૩૦-૪-૬૦ના રોજ
કяєĠેસ િવધાનસભા પΤની
બેઠક પણ બોલાવવામાં આવી
અને તેમાં પΤના નેતાની
ચૂટં ણી થશે અને તા. ૧-૫૬૦ના રોજ ગુજરાતના Ĭથમ
Ĭધાનમંડળની
સોગંદિવિધ
કરવામાં આવશે.
તા. ૧૩-૪-૬૦ના રોજ
ગુજરાત
સિચવાલયના
કમ↓ચારીઓ અને સ′કડો

ટાઇપરાઇટરો,
૪૦૦૦થી
વધુ કાગળોનાં પાસ↓લો સાથે
ĺેનો મુબ
ં ઈથી અમદાવાદ
આવી પહ℮ચી. Óયાર પછીની
િવિધ બંને રાËય માટъ માĦ
ઔપચાЧરક હતી. મહારા∆
કяєĠેસ ધારાસભા પΤના નેતા
તરીકы તા. ૨૧-૪-૬૦ના
રોજ યશવંતરાવ ચવાણ અને
િવદભ↓ના ક³−³મબાર ઉપનેતા
તરીકы સવા↓નમ
ુ તે ચૂટં ાઈ આãયા
હતા.
ગુજરાતનું મંĦીમંડળ
તા. ૨૫-૪-૬૦ના રોજ
ગુજરાતના નવા Ĭધાનમંડળના
Ĭધાનો અને નાયબ Ĭધાનોની
યાદી નીચે મુજબ
હъર
કરવામાં આવી ઃ (૧) મુÅય
Ĭધાન ડૉ. વરાજ મહъતા,
(૨) રિસકલાલ પરીખ, (૩)
માણેકલાલ શાહ, (૪) િહતે×ĩ
દъસાઈ, (૫) જશવંતલાલ
શાહ,
(૬)
છોટુભાઈ
મકન ભાઈ પટъલ, (૭)
બહાદુરભાઈ પટъલ, (૮)
Ĭેમ ભવાન ઠŨર, (૯)
અકબરઅલી જસદણવાલા,
(૧૦) Ĵીમતી કમળાબહъન
પટъલ, (૧૧) માધવિસંહ
સોલંકЫ અને çપીકર તરીકы
(૧૨) માનિસંહ ભાસાહъબ
રાણાની પસંદગી થઈ હતી.
તા.
૨૫-૪-૬૦ના
રોજ રા∆પિતએ મુબ
ં ઈના
િવભાજનના ખરડા ઉપર
સહી કરી દીધી અને સરકારી
ગૅઝટે માં તે જ Чદવસે Ĭિસˇ
થઈ ગયો.
ગુજરાત રાËયના Ĭથમ
ગવન↓ર તરીકы હэદરાબાદના
શાહી કЮટબ
ું ના એક સŹન
પુιષ મહ″દી નવાજ જંગની
િનમણૂકની હъરાત થઈ.

િવરોધ પΤ
ગુજરાતમાં
કяєĠેસી
Ĭધાનમંડળ બનશે એ તો
દъખીતી જ વાત હતી અને
કяєĠેસમાંથી છૂટા પડેલા લોકો
કяєĠેસમાં પાછા જઈ રΝા
હતા. તે સં ગોમાં ગુજરાત
િવçતારમાં ãયવЩçથત િવરોધ
પΤની રચના અિનવાય↓ હતી
અને ખાસ કરીને જનતા પΤનું
િવસજ↓ન કરવામાં આãયુ.ં
Óયારъ જે ધારાસÛયો હતા
તેમની સાથે બેસીને િવચાર
કરવો તે ЩΓએ તા. ૨૬-૪૬૦ના રોજ જનતા પЧરષદના
ધારાસÛયો પૈકЫના એક

છોટાલાલ નારણદાસ પટъલના
જમાલપુર
દાણાપીઠના
િનવાસçથાને બેઠક મળી
હતી. આ સભામાં ચચા↓ પછી
એવી િવચારણા થઈ હતી કы,
બધાએ સાથે મળીને િવરોધ
પΤ તરીકы જ બેસવું અને
િવધાનસભા િવરોધ પΤના
નેતા અને અ×ય કામકાજ
બાબતોની િવગતો િવચારવા
ĮΜકЮમાર ભž, રમણલાલ
નાગ ભાઈ પટъલ અને
મહъ×ĩ દъસાઈની એક સિમિત
નીમવામાં આવી. િવધાનસભા
પΤના નેતા તરીકы કપડવંજના
ધારાસÛય
નગીનદાસ
ગાંધી(વકЫલ)ને રાખવા તેમ
સવા↓નમ
ુ તે નŨી કરવામાં
આãયુ.ં ગુજરાત િવધાનસભા
િવરોધ પΤની નવરચના અંગે
દુલાલ યાિΦકы પણ જણાãયું
કы, ગુજરાત ધારાસભામાં
ãયવЩçથત િવરોધ પΤ ઊભો
થાય તે વાત આવકારદાયક છъ.
તા. ૩૦-૪-૬૦ના રોજ
ગુજરાતની રચના થતાં ડૉ.
વરાજ મહъતાની સરકારને
આવકારવા લાલ દરવા
સરદાર બાગમાં
હъરસભા
યોજવામાં આવી હતી. Ëયારъ
મહાગુજરાત જનતા પЧરષદની
‘શહીદ çમારક સિમિત’ જેને
ચાલુ રાખવી હતી, તેના તરફથી
માણેકચોક િતલક મેદાનમાં
રાતના ૭।। વાગે હъરસભા
યોજવામાં આવી હતી. આ
સભામાં જનતા પЧરષદના
અĠણીઓએ Ĭવચનો કયા↨
હતાં.
સોગંધિવિધ થઈ
તા. ૧-૫-૬૦ના રોજ
અમદાવાદ
સાબરમતી
ગાંધી આĴમમાં ગુજરાતના
Ĭધાન મંડળની સોગંધિવિધ
થઈ. આ Ĭસંગે ગુજરાતના
લોકસેવક રિવશંકર મહારાજે
જણાãયું કы, ‘ગુજરાત રાËયને
તુમારશાહીની
ચુગ
ં ાલમાંથી
બચાવવા વહીવટકતા↓ઓ Öયાન
આપે તેટલી જ મારી તો સલાહ
છъ.’ આમ તા. ૧-૫-૬૦ના
રોજથી મહાગુજરાતનું રાËય
અને તેનો વહીવટી કાય↓ભાર
અЩçતÓવમાં આવેલો.

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ણવા જેવું

ખારા
પાણીમાં
મે×Ġુવના
જંગલ

ઉæણ કЧટબંધના ગરમ Ĭદъશના દЧરયા Чકનારъ વા મળતી મે×Ġુવ
વનçપિત અ×ય વનçપિત કરતા જુદી હોય છъ તેના જંગલ પણ
િવિશΓ હોય છъ. ખારા પાણીવાળી જમીન અને દЧરયાકાંઠાની
િવિશΓ આબોહવાને કારણે આ વનçપિત પણ િવશેષતા ધરાવે
છъ. દЧરયામાં ભરતી આવે Óયારъ કાંઠાની જમીન પર પાણી ભરાય
છъ. આ ખારા પાણીમાં ઘણી તની વનçપિત થાય છъ તેના મૂળ
અધા↓ પાણીમાં અને અધા↓ જમીનની બહાર હોય છъ. ખારા પાણી
પીને િવકાસ પામતા આ વનçપિત મોટъ ભાગે ઘાસ જેવી લાંબી
હોય છъ. સમુĩ કાંઠાના તીĳ પવનો, Τારવાળા વાતાવરણ અને

ઓછા ઓЩÄસજનવાળા વાતવરણમાં કહъલી આ વનçપિત ભરતી
સમયે સમુĩના રદાર મો નો પણ સામનો કરъ છъ. ભારતમાં
બંગાળના સુંદરવનના મે×Ġુવ જંગલ િવΐ Ĭિસˇ છъ. આ જંગલમાં
૫૦ માળની વનçપિત થાય છъ તેના મૂળ કાદવ કЫચડમાંથી જમીન
તરફ ફыલાય છъ. ઘણી વનçપિતને થડ હોતાં જ નથી. મૂિળયાના
સમૂહ જ થડની ગરજ સારъ છъ. મે×Ġુવ વનçપિત પાન ઓછા અને
મૂળ વધારъ હોય છъ. ઓЩÄસિનયા નામની વનçપિતને Ħણ મીટર
લાંબા છોડમાં હ રો મૂળ હોય છъ. આ વનçપિત પયા↓વરણ માટъ
ઉપયોગી છъે. દЧરયા કાંઠાના ધોવાણને અટકાવે છъ.

સ્પોર્ટ્સ
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ભારતને બે વન-ડે વર્લ્ડ કપ સહિત ICCની ત્રણ ઇવેન્ટ્સની યજમાની
FRIDAY, 19 NOVEMBER, 2021
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ભારત 2023ના વન-ડે વર્લ્ડ કપની પણ યજમાની કરવાનું છે, પાકિસ્તાનને 29 વર્ષ બાદ યજમાની મળી

દુબઇ ઃ આઇસીસીએ ૨૦૨૪થી ૨૦૩૧ સુધી યોજનારી
તેની મેગા ઇવેન્ટ્સના યજમાન દેશોની જાહેરાત કરી છે. જેમાં
ભારતને ત્રણ મેજર ઇવેન્ટ્સની યજમાની મળી છે. ભારતને
ત્રણ મેજર ઇવેન્ટ્સની યજમાની મળી છે. જોકે ભારત
૨૦૨૩ના વન-ડે વર્લ્ડ કપ સહિત આગામી નવ વર્ષમાં કુલ
ચાર આઇસીસી ઇવેન્ટ્સની યજમાની કરશે. ભારત ૨૦૨૬માં
શ્રીલંકા સાથે ટી૨૦ વર્લ્ડ કપ અને ૨૦૩૧માં બાંગ્લાદેશ સાથે
વન-ડે વર્લ્ડ કપની યજમાની કરશે. આ દરમિયાન ૨૦૨૯માં
રમાનારી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પણ ભારતમાં રમાશે. પાકિસ્તાનને
પણ એક મેજર ઇવેન્ટનું યજમાન બનાવવામાં આવ્યું છે.
પાકિસ્તાન ૨૦૨૫માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી રમાડશે. ૨૦૨૪થી
૨૦૩૧ સુધીમાં વન-ડે અને ટી૨૦ના કુલ છ વર્લ્ડ કપ રમાશે.
૨૦૨૩નો વન-ડે વર્લ્ડ કપ ભારતમાં રમાવાનો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાના સાત શહેરમાં ૨૦૨૨ના ટી૨૦ વર્લ્ડ
કપની મેચ રમાશે, ૧૩મી નવેમ્બરે મેલબોર્નમાં ફાઇનલ

દુબઇઃ મેલબોર્ન, સિડની, બ્રિસબેન, પર્થ અને એડિલેડ સહિત ઓસ્ટ્રેલિયાના સાત
શહેર આગામી વર્ષે ૨૦૨૨માં રમાનારા આઇસીસી ટી૨૦ વર્લ્ડ કપની યજમાની
કરશે. આ વર્લ્ડ કપ ૧૬મી ઓક્ટોબરથી ૧૩મી નવેમ્બર સુધી રમાશે. ઓસ્ટ્રેલિયાના
બે અન્ય શહેર જિલાંગ અને હોબાર્ટ ખાતે પણ મેચો રમાડવામાં આવશે. જોકે આ
સેન્ટરમાં રાઉન્ડ-૧ના મુકાબલા રમાય તેવી સંભાવના છે. ફાઇનલ મુકાલો ૧૩મી
નવેમ્બરે મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (એમસીજી) ખાતે રમાશે. આઇસીસીએ જણાવ્યું હતું કે, આગામી વર્ષે રમાનારા વર્લ્ડ કપમાં ૪૫ મુકાબલા
રમાશે જેની ઓસ્ટ્રેલિયાના સાત શહેર યજમાની કરશે. સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ તથા એડિલેડ ઓવલ ખાતે અનુક્રમે નવમી તથા ૧૦મી નવેમ્બરે
બે સેમિફાઇનલ રમાશે. સુપર-૧૨ તબક્કા માટે સીધું ક્વોલિફાય કરનાર ટીમોમાં વર્તમાન ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ પણ સામેલ છે.
અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, ઇંગ્લેન્ડ, ભારત, પાકિસ્તાન અને સાઉથ આફ્રિકાએ સુપર-૧૨ તબક્કા માટે સીધું ક્વોલિફાય કર્યું છે.

ભારત
અને
સાઉથ
આફ્રિકા
આઇસીસી
WBBLમાં સદી નોંધાવનાર
અં
ડ
ર-૧૯
વર્લ્ડ
કપમાં
એક
જ
ગ્રૂ
પ
માં
પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટર બની
સ્મૃતિ મંધાનાની ત�ોફાની બેટિં ગ

16 ટીમ�ો વચ્ચે કુલ 48 મુકાબલા ખેલાશે : પાંચમી ફે બુ્રઆ�રીએ� ફાઈનલ

સિડની
વિલ્સનને એક પણ બાઉન્ડ્રી ફટકારવા
ભારતની અનુભવી ખેલાડી સ્મૃતિ દીધી નહોતી. આ પરાજય સાથે સિડની
મંધાનાએ વિમેન્સ બિગ બેશ લીગમાં થંડર પ્લે ઓફની રેસમાંથી બહાર થઇ
(WBBL) રેકોર્ડ સર્જ્યો હતો. તેણે ગઇ હતી.
૫૭ બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી
મંધાનાએ ૬૪ બોલમાં ૧૪ બાઉન્ડ્રી
હતી અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં મહિલાઓ માટે અને ત્રણ સિક્સર વડે ૧૧૪ રન
રમાતી આ લીગમાં સદી નોંધાવનાર બનાવ્યા હતા અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ
પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટર ૬૪ બોલમાં અણનમ મેચ જાહેર કરવામાં
બની ગઇ હતી. સિડની
૧૧૪ રન ફટકાર્યા, આવી હતી. મેલબોર્ને
થંડર માટે રમનાર મેલબોર્ન માટે હરમનપ્રીતે ચાર વિકેટે ૧૭૫
મંધાનાએ
અણનમ
રન બનાવ્યા હતા.
૮૧ રન બનાવ્યા
૧૧૪ રનની ઇનિંગ રમી
મેલબોર્ન રેનેગેડ્સ માટે
હતી પરંતુ તેની ટીમ ચાર રન માટે હારી હરમનપ્રીતે ૫૫ બોલમાં ૧૧ બાઉન્ડ્રી
ગઇ હતી. રેનેગેડ્સે આ મુકાબલો જીતી અને બે સિક્સર વડે અણનમ ૮૧ રન
લીધો હતો. થંડરને અંતિમ ઓવરમાં ફટકારવા ઉપરાંત ૨૭ રનમાં એક વિકેટ
વિજય માટે ૧૩ રનની જરૂર હતી પરંતુ ઝડપી હતી. મંધાનાએ ૨૦૧૭માં એશ્લે
ભારતીય સુકાની હરમનપ્રીત કૌરે ચુસ્ત ગાર્ડનરે રમેલી હાઇએસ્ટ ૧૧૪ રનની
બોલિંગ કરીને મંધાના તથા તાહિલા ઇનિંગના રેકોર્ડને પણ સરભર કર્યો હતો.

WTAફાઇનલ્સમાં મુગુરુઝા

ચેમ્પિયન: સ્પેનની પ્રથમ ખેલાડી

મેક્સિકો
સ્પેનની ગુર્બાઇન મુગુરુઝાએ ફાઇનલમાં એનેટ
કોન્ટાવેટને સીધા સેટમાં હરાવીને વર્ષની અંતે રમાતી
છેલ્લી મેજર ટૂર્નામેન્ટ ડબ્લ્યૂટીએ ફાઇનલ્સ ટેનિસ
ટૂર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતી લીધું હતું.
સ્પેનની ૨૮ વર્ષીય મુગુરુઝાએ
ઇસ્ટોનિયાની કોન્ટાવેટને ૬-૩,
૭-૫થી હરાવીને કારકિર્દીમાં પ્રથમ
વખત આ ટ્રોફી પોતાના નામે કરી
હતી. મેક્સિકોમાં મોન્ટેરરી ઓપન
ટૂર્નામેન્ટ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માં ચેમ્પિયન બનેલી
મુગુરુઝા વિમેન્સ સિંગલ્સમાં સિઝનના અંતે રમાતી આ
ટૂર્નામેન્ટ જીતનાર સ્પેનની પ્રથમ ખેલાડી બની ગઈ છે.
આ પહેલાં સ્પેનની અરાંત્ઝા સાંચેઝ વિકારિયો બે વખત
રનર્સ-અપ બની હતી.

જમૈકા
આવતા વર્ષે વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં યોજાનારા
અંડર-૧૯ વર્લ્ડ કપના ગ્રૂપ જાહેર કરી
દેવામાં આવ્યા છે. ભારતને ગ્રૂપ-બીમાં
સાઉથ આફ્રિકા તેમજ યુગાન્ડા અને
આયરલેન્ડની સાથે સ્થાન મળ્યું છે. તારીખ
૧૪મી જાન્યુઆરીથી શરૃ થનારા અંડર૧૯ વર્લ્ડ કપની મેચો વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં ચાર
જુદા-જુદા દેશોમાં રમાશે. નોધપાત્ર છે કે,
ગત અંડર-૧૯ વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં

બાંગ્લાદેશની ટીમ
ભારતને
ડકવર્થ
લુઈસની
મદદથી
ત્રણ
વિકેટથી
હરાવીને વિજેતા બની
હતી. વિશ્વની ૧૬ ટીમો વચ્ચે કુલ ૪૮
મુકાબલા ખેલાશે. જ્યારે ફાઈનલ પાંચમી
ફેબુ્રઆરીએ રમાશે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન
બાંગ્લાદેશને ગ્રૂપ-એમાં ઈંગ્લેન્ડ, કેનેડા અને
સંયુક્ત આરબ અમીરાતની સાથે સ્થાન

ઢાકા
ભારતીય તીરંદાજ જ્યોતિ સુરેખાએ
વેન્નમે એક પોઈન્ટથી સાઉથ કોરિયન
હરિફ યૂહ્યુનને હરાવીને એશિયન કમ્પાઉન્ડ
તીરંદાજીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી લીધો
હતો. બાંગ્લાદેશમાં યોજાયેલી એશિયન
તીરંદાજીમાં જ્યોતિ અને રિષભ યાદવની
જોડીએ મિક્સ ટીમ ઈવેન્ટમાં સિલ્વર
મેડલ જીત્યો હતો. જ્યારે ભારતીય મેન્સ
ટીમને અગાઉ બ્રોન્ઝ મેડલ મળ્યો હતો.
વર્લ્ડ તીરંદાજી ચેમ્પિયનશિપમાં ત્રણ
સિલ્વર મેડલ જીતનારી જ્યોતિએ એશિયન
ચેમ્પિયનશિપની સેમિ ફાઈનલ અને
ફાઈનલમાં કોરિયન તીરંદાજોને હરાવતા
સફળતા હાંસલ કરી હતી.

ન્યૂઝીલેન્ડ 6/164, ભારત 5/166, શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી

જ્યોતિએ એક પોઈન્ટના
અંતરથી એશિયન
તીરંદાજીનો ગોલ્ડ જીત્યો

પ્રથમ ટી-20માં ન્યૂઝીલેન્ડનો
ભારત સામે 5 િવકેટથી પરાજય

જયપુર
હાઇસ્કોરિંગ બનેલી પ્રથમ ટી૨૦
ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને
બે બોલ બાકી રાખીને પાંચ વિકેટે પરાજય
આપ્યો હતો. આ સાથે નવા કોચ રાહુલ
દ્રવિડ અને ટી૨૦ ફોર્મેટમાં સ્થાયી રીતે
સુકાની બનાવવામાં આવેલા રોહિત શર્માની
કેપ્ટનશિપ હેઠળ ભારતે નવા યુગનો
વિજય સાથે પ્રારંભ કર્યો હતો. ભારતે ટોસ
જીતીને પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડે
છ વિકેટે ૧૬૪ રન બનાવ્યા હતા. જેના
જવાબમાં ભારતે ૧૯.૪ ઓવરમાં પાંચ
વિકેટે ૧૬૬ રન બનાવીને વિજય હાંસલ
કર્યો હતો. ભારતે ત્રણ મેચની શ્રોણીમાં

નેધરલેન્ડ્સ 8 વર્ષ બાદ ફિફા
વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થયું

રોટરડેમ
નેધરલેન્ડ્સે આઠ વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ
ફિફા વર્લ્ડ કપ ફૂટબોલ માટે ક્વોલિફાય કરી
લેતાં નોર્વેના સ્ટાર ખેલાડી ઇર્િંલગ હોલેન્ડને
વિશ્વ ફૂટબોલની મેગા ઇવેન્ટમાં રમવા માટે
હવે ૨૦૨૬ સુધી રાહ જોવી પડશે. રોટરડેમ
ખાતે રમાયેલી મેચમાં નેધરલેન્ડ્સની ટીમે
મેચની અંતિમ પળોમાં ગોલ કરીને નોર્વને
૨-૦થી પરાજય આપ્યો હતો. આ પરાજય
સાથે નોર્વે ક્વોલિફાઇંગની રેસમાંથી બહાર
થઈ ગયું છે. ઈજાના કારણે ૨૧ વર્ષીય હોલેન્ડ
આ મુકાબલામાં રમ્યો નહોતો. ગ્રૂપ-જીમાં
નેધરલેન્ડ્સની ટીમ ટોચના ક્રમે રહી છે. તુર્કીએ
મોન્ટેગ્રોને ૨-૧થી હરાવીને નોર્વેને પાછળ રાખી

મળ્યું છે. જ્યારે ગ્રૂપ-સીમાં પાકિસ્તાન,
અફઘાનિસ્તાન અને ઝિમ્બાબ્વે તેમજ
પાપુઆ ન્યુ ગિની છે. સૌથી સ્પર્ધાત્મક કહી
શકાય તેવું ગ્રૂપ- ડી છે. જેમાં વિન્ડિઝ અને
ઓસ્ટ્રેલિયાની સાથે શ્રીલંકા અને સ્કોટલેન્ડ
છે. ન્યુઝીલેન્ડે બાળકો અને કિશોરો માટેના
કડક ક્વોરન્ટાઈન નિયમોને કારણે અંડર૧૯ વર્લ્ડ કપમાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય
લીધો હતો. ન્યુઝીલેન્ડના સ્થાને સ્કોટલેન્ડને
સમાવવામાં આવ્યું છે.

દીધી છે અને માર્ચમાં રમાનારા પ્લે ઓફમાં
સ્થાન મેળવી લીધું હતું. યુક્રેને પણ બોસનિયા
હર્જેગોવિનાને ૨-૦થી હરાવીને પ્લે ઓફમાં
પોતાનું સ્થાન નિિૃત કર્યું હતું.
ગ્રૂપ-ડીમાં પોતાની આઠમાંથી છ મેચ ડ્રો
રમનાર યુક્રેને ફિનલેન્ડને પણ પાછળ રાખ્યું હતું.
આ ગ્રૂપમાં ફ્રાન્સની ટીમ અગાઉથી ક્વોલિફાય
થઈ ચૂકી છે. ફ્રાન્સે કેઇલન મબાપે અને કરીમ
બેન્ઝેમાના ગોલની મદદથી ફિનલેન્ડને ૨-૦થી
હરાવ્યું હતું જેના કારણે તેની આશા ઉપર પણ
પાણી ફરી વળ્યું હતું. ગ્રૂપ-ઇમાંથી વેલ્સ અને
ચેક રિપબ્લિકે પ્લે ઓફમાં પ્રવેશ કર્યો છે. વેલ્સે
કાર્ડિફમાં બેલ્જિયમ સામેનો મુકાબલો ૧-૧થી ડ્રો
કર્યો હતો અને ગ્રૂપમાં બીજું સ્થાન મેળવ્યું હતું.

૧-૦ની લીડ મેળવી લીધી છે. રનચેઝ
કરનાર ભારતના ઓપનર રોહિત શર્મા
અને લોકેશ રાહુલે (૧૫) પ્રથમ વિકેટ
માટે ૫૦ રનની ભાગીદારી નોેંધાવી
હતી. ત્યારબાદ રોહિત અને સૂર્યકુમાર
યાદવે બીજી વિકેટ માટે ૫૯ રન ઉમેર્યા
હતા. રોહિત ૩૬ બોલમં ૪૮ રન તથા
સૂર્યકુમાર ૪૦ બોલમાં છ બાઉન્ડ્રી અને
ત્રણ સિક્સર વડે ૬૨ રન બનાવીને આઉટ
થયો હતો. રિષભ પંત ૧૭ રન બનાવીને
અણનમ રહ્યો હતો. અગાઉ ન્યૂઝીલેન્ડની
ઇનિંગમાં મુખ્ય યોગદાન ઓપનર માર્ટિન
ગુપ્ટિલના ૪૨ બોલમાં ૭૦ તથા માર્ક
ચેપમેનના ૬૩ રનનું રહ્યું હતું.

ICCની ક્રિકેટ સમિતિના

ચેરમેનપદે ગાંગુલીની વરણી

દુબઇ
બીસીસીઆઇના પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલીની આઇસીસી
મેન્સ ક્રિકેટ સમિતિના ચેરમેન તરીકે વરણી કરવામાં
આવી છે. દુબઇ ખાતે યોજાયેલી આઇસીસીની બેઠકમાં
આ નિર્ણય લેવાયો હતો. ગાંગુલી
પોતાના ભૂતપૂર્વ સાથી ખેલાડી અને
ભારતના દિગ્ગજ લેગ સ્પિનર
અનિલ કુંબલેનું સ્થાન લેશે. કુંબલેએ
નવ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂરો થયા બાદ
પોતાનો હોદ્દો છોડયો છે. આઇસીસી
પ્રમુખ ગ્રેગ બાર્કલેએ જણાવ્યું હતું કે આઇસીસી ક્રિકેટ
સમિતિના ચેરમેનપદે ગાંગુલીની વરણી કરવાનો મને
આનંદ છે. વિશ્વના સર્વશ્રોષ્ઠ ખેલાડીઓમાંના એક તથા
એક પ્રશાસક તરીકેનો ગાંગુલીનો અનુભવ અમને આગળ
વધવામાં તથા ક્રિકેટના વિકાસમાં મદદરૂપ બનશે.
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યુરોપના 61 દ�શોમાં કોરોનાના ક�સનો રાફડો, બાઈડન-કમલા હ��રસ વચ્ચે ખટરાગ,
નવા
વા.
પ્ર
િ
ે
સડે
ન્
ટની
િનમણૂ
ક
ં
સં
ભ
વ
USAમાં હો�સ્પટલોમાં બેડની મોટી તંગી
E-mail : info@swadesh. news

ગયા અઠવા�ડયે વધેલા નવા 33 લાખ કે સમાંથી 21 લાખ કે સાે માત્ર યુરાેપમાં
પેરીસ
દુિનયામાં હાલ યુરોપ જ એકમાત્ર
એવો પ્રદ�શ છ� જ્યાં કોરોનાના નવા
ક�સો અને મરણાંક સતત વધી રહ્યા છ�
તેમ િવશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના અઠવા�ડક
અહ�વાલમાં જણાવ્યું હતુ.ં છ�લ્લા એક
સપ્તાહમાં યુરોપમાં કોરોનાના ક�સોની
સંખ્યામાં પાંચ ટકાનો વધારો થયો છ�.
દુિનયામાં ગયા સપ્તાહ� કોરોનાના ક�લ
33 લાખ ક�સો ન�ધાયા હતા જેમાંથી 21
લાખ ક�સો યુરોપમાં ન�ધાયા હતા.
જે દ�શોમાં સૌથી વધાર� કોરોનાના
ક�સો ન�ધાયા છ� તેમાં રિશયા, યુક� અને

જમર્નીનો સમાવેશ થાય છ�. જમર્નીમાં
ગુ�વાર� 60 હ�ર ક�સ જ્યાર� 248
દદ�ઓના મોત થયા હતા. યુરોિપયન
યુિનયનમાં 61 દ�શોનો સમાવેશ કર� છ�.
જેમાં રિશયા અને મધ્ય એિશયાનો પણ
સમાવેશ થાય છ�. જે દ�શોમાં રસીનો

લંડન
િબ્રટનમાં ઓક્ટોબરનો ફ�ગાવો
છ�લ્લા દસ વષર્ની ઉચ્ચ સપાટીએ
પહ�ચી ગયો છ�. ઉ�ર્ સંબિધત સેવાઓ
મ�ઘી થવાના કારણે ઓક્ટોબરમાં
ફ�ગાવો વધ્યો છ� તેમ સરકાર દ્વારા �રી
કરાયેલા આંકડામાં જણાવવામાં આવ્યું
છ�.
નેશનલ સ્ટ��ટસ્ક્સ
ઓ�ફસના
જણાવ્યા અનુસાર ઓક્ટોબરમાં ફ�ગાવો
વધીને ૪.૨ ટકા રહ્યો છ�. જે ગયા
મિહને ૩.૧ ટકા હતો. ઓક્ટોબરમાં
અપેક્ષા કરતા ફ�ગાવો વધુ આવ્યો
છ�. ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧નો ફ�ગાવો

નવેમ્બર, ૨૦૧૧ પછીનો સૌથી વધાર�
છ�. ઉલ્લેખનીય છ� ક� ઓક્ટોબરમાં
ગેસ અને વીજળીના ભાવમાં ૧૨
ટકાનો વધારો થયો છ�. જેના કારણે
લાખો લોકોને અસર થઇ છ�. યુઝ્ડ
કાર, ફ્યુઅલ, ર�સ્ટોરન્ટના ભોજન
અને હોટ�લ �મના ભાવ વધવાને કારણે
ફ�ગાવો વધ્યો છ�. ઓ�ફસ ઓફ નેશનલ
સ્ટ��ટ�સ્ટક્સના મુખ્ય અથર્શાસ્ત્રી
ગ્રાન્ટ �ફટ્ઝનેરના જણાવ્યા અનુસાર
ફ�ક્ટરીઓ દ્વારા ઉત્પા�દત વસ્તુઓ અને
કાચા માલના ભાવ સતત વધી રહ્યાં
છ� અને તેના ભાવ હાલમાં છ�લ્લા દસ
વષર્ની ઉ�ચી સપાટીએ પહ�ચી ગયા છ�.

અભાવ છ� તે દિક્ષણપૂવર્ એિશયા અને
આિફ્રકામાં પણ મરણાંક ઘટયો છ�.
જ્યાર� નોવ�માં કોરોના મરણાંક 67 ટકા
અને સ્લોવા�કયામાં 38 ટકા વધ્યો છ�.
બી� તરફ યુએસએમાં િમનેસોટા
અને િમિશગનમાં આ અઠવા�ડયે
કોરોનાના ત્રણ હ�ર દદ�ઓ સારવાર
માટ� હો�સ્પટલમાં દાખલ થતાં બેડની
તંગી સ�ર્ઇ છ�. િમનેસોટામાં પણ
તમામ હો�સ્પટલોમાં બેડ ભરાઇ ગયા
છ�. યુએસમાં હાલ દરરોજ કોરોનાના
40,000 દદ�ઓ હો�સ્પટલોમાં સારવાર
મેળવવા દાખલ થઇ રહ્યા છ�.
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વૉિશંગ્ટન
અમે�રકન પ્રેિસડેન્ટ � બાઈડન
અને વાઈસ પ્રેિસડેન્ટ કમલા હ��રસ
વચ્ચે ખટરાગ શ� થયો હોવાની
અટકળો ચાલી રહી છ�. અમે�રકાના
મી�ડયા �રપોટર્ પ્રમાણે બાઈડન નવા
વાઈસ પ્રેિસડેન્ટની િનયુિક્ત કરવા માટ�
તેમજ કમલા હ��રસને પાછલા બારણે
સુપ્રીમ કોટર્માં િનમણૂંક આપવા માટ�
િવચાર કરી રહ્યા છ�. એવો પણ દાવો
કરાયો છ� ક�, વ્હાઈટ હાઉસના મુખ્ય
કમર્ચારીઓએ કમલા હ��રસ અને તેમના
સ્ટાફ પર ધ્યાન આપવાનુ બંધ કરી
દીધુ છ�.કમલા હ��રસના સહયોગીઓ
વ્હાઈટ હાઉસમાં તેમની થઈ રહ�લી
ઉપેક્ષાથી નારાજ છ� અને કહી રહ્યા

છ� ક�, કમલા હ��રસને સાઈડ લાઈન
કરવામાં આવી રહ્યા છ�. કમલા હ��રસને
લઈને તેમની જ ડેમોક્ર��ટક પાટ�માં
ચચાર્ઓ થઈ રહી છ�.ઘણા ડેમોક્ર�ટસ
કમલા હ��રસના ભિવષ્યને લઈને
િનિશ્ચત નથી. ઉલ્લેખનીય છ� ક�, કમલા
હ��રસને અમે�રકામાં આગામી ચૂંટણીમાં
રા�પિત પદના ઉમેદવાર પણ ગણવામાં
આવી રહ્યા છ�.

િબ્રટનમાં ફ�ગાવો વધી 4.2% ઃ 10 અમે�રકાની ટ્રાવેલ એડવાઝરીઃ ભારતમાં
વષર્ની ઉચ્ચ સપાટી ઉપર પહ�ચ્યો આતંકવાદ અને ર�પથી બચવાની સલાહ

અમે�રકાઅે ભારત માટે લેવલ-2, પા�કસ્તાન માટે લેવલ-3ની અેડવાઈઝરી બહાર પાડી
વોિશંગ્ટન
અમે�રકાએ
ભારત
અને
પા�કસ્તાનનો પ્રવાસ કરતા નાગ�રકો
માટ� ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી બહાર પાડી
છ�. ભારતના સંદભર્માં પ્રવાસીઓને
સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું ક� ભારતમાં
આતંકવાદ અને ર�પથી બચીને રહ�વું.
મિહલાઓએ દ�શભરમાં ક્યાંક એકલા
પ્રવાસ ન કરવો એવી ભલામણ એમાં
કરવામાં આવી હતી.
અમે�રકાએ ભારત માટ� ટ્રાવેલ

એડવાઈઝરી બહાર પાડી છ�. એમાં
આતંકવાદ અને બળાત્કારથી સાવધાન
રહ�વાની સલાહ આપવામાં આવી છ�.
ભારત માટ� અમે�રકાએ લેવલ-૨ અને
પા�કસ્તાન માટ� લેવલ-૩ ક�ટ�ગરીની
એડવાઈઝરી �રી કરી છ�. પા�કસ્તાનનો
પ્રવાસ કરવાનું િવચારતા પ્રવાસીઓને
ફ�રિવચારણા કરવાની સલાહ એ
એડવાઈઝરીમાં કરવામાં આવી છ�.
ભારતમાં જમ્મુ-કાશ્મીરનો પ્રવાસ ન
કરવાની તાક�દ અમે�રકન પ્રવાસીઓને

કરવામાં આવી છ�. અમે�રકાની
સત્તાવાર ટ્રાવેલ ગાઈડમાં કહ�વાયું
હતું ક� જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આતંકવાદી
હુમલા વધાર� થાય છ� એટલે ત્યાંનો
પ્રવાસ કરવાનું સલાહભયુ� નથી. વળી,
નાગ�રકોમાં અશાંિત હોવાથી પણ
એ રાજ્યનો પ્રવાસ િહતાવહ નથી
એવું કહ�વાયું હતું. અમે�રકાની ટ્રાવેલ
એડવાઈઝરીમાં
જમ્મુ-કાશ્મીરનો
ઉલ્લેખ ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ તરીક� નહ�,
પર�તુ રાજ્ય તરીક� થયો છ�.

ઈસ્લામાબાદ
પા�કસ્તાનની
સંસદ�
દ�શમાં
બળાત્કારની ઘટનાઓ પર પ્રિતબંધ
મૂકવા માટ� કડક િબલ પસાર કયુ� છ�.
પા�કસ્તાની સંસદમાં ગુ�વાર� �હ�ર
કરાયેલા એક િબલમાં બળાત્કારીઓને
તટસ્થ બનાવવાની �ગવાઈ કરવામાં
આવી છ�. આ િવધેયક બળાત્કારના
ક�સોની ઝડપી સુનાવણી સુિનિશ્ચત
કરશે તેમજ બળાત્કારના ગુનેગારોને
આથવા પ્રત્યેક સેકન્ડે 1,000 ડોલરથી વધુ થાય છ�.
કડક સ� આપશે. પા�કસ્તાનમાં
બી� બાજુ દુિનયામાં કોરોનાના નવા 2,17,795 છ�લ્લાં ક�ટલાંક વષ�માં મિહલાઓ અને
ક�સો ન�ધાવાને પગલે કોરોનાના ક�લ ક�સોની સંખ્યા યુવતીઓ પર બળાત્કારના ક�સમાં ઘણો
254,788,242 થઇ છ� જ્યાર� 4191 મરણ થવાને પગલે વધારો થયો છ�. જેની સામે લોકોમાં
ક�લ કોરોના મરણાંક 51,26,088 થયો હતો.
રોષ �વા મળી રહ્યો છ�. પા�કસ્તાની

ક�િબનેટ દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા
વટહુકમને રા�પિત આ�રફ અલ્વીએ
બહાલી આપ્યાના લગભગ એક વષર્
બાદ આ િબલ પસાર કરવામાં આવ્યું
છ�. આ િબલમાં દોિષતની સંમિતથી
રાસાયિણક રીતે િનષ્પક્ષ અને ઝડપી
ટ્રાયલ માટ� િવશેષ અદાલતોની સ્થાપના
કરવાનું કહ�વામાં આવ્યું છ�. બુધવાર�
સંસદના સંયુક્ત સત્રમાં િક્રિમનલ લો
(એમેન્ડમેન્ટ) િબલ 2021 િબલ 33
અન્ય િબલની સાથે પસાર કરવામાં
આવ્યું હતું. એક અખબાર� અહ�વાલ
આપ્યો છ� ક�, પા�કસ્તાન પીનલ કોડ,
1860 અને િક્રિમનલ પ્રોિસજર કોડ,
1898માં સુધારો કરવા માંગે છ�.

ફાઈઝર, બાયોએનટ�ક તેમજ મોડનાર્એ કોરોના પા�કસ્તાનમાં ર�િપસ્ટોને નપુંસક
કાળમાં પ્રિત સેકન્ડે 1,000 ડોલરની આવક રળી બનાવાશે, સંસદમાં િબલ પસાર
ન્યૂયોક�

સમગ્ર િવશ્વ છ�લ્લા બે વષર્થી કોરોના મહામારીનો
સામનો કરી રહી છ� અને અનેક દ�શોના અથર્તંત્રની કમર
ભાંગી ગઈ છ� તેવા મુશ્ક�લ સમયમાં કોરોનાની રસી
શોધનારી ત્રણ ફામાર્ ક�પનીઓ ફાઈઝર, બાયોએનટ�ક અને
મોડનાર્એ તેમની કોરોનાની રસી મારફત પ્રત્યેક સેકન્ડે
1,000 ડોલરનો નફો કય� છ�.
બી�બાજુ િવશ્વના ગરીબ દ�શો હજુ પણ રસી
મેળવવાથી વંિચત છ� અને લાખો લોકોએ મોતનો સામનો
કરવો પડયો છ�. આ ત્રણેય ક�પનીઓએ તેમની રસીનો
મોટાભાગનો િહસ્સો ધિનક દ�શોને વેચ્યો છ�, જેને પગલે
તેમણે વાિષર્ક 34 અબજ ડોલરનો નફો કય� છ�, જે દ�િનક
9.35 કરોડ ડોલર આથવા પ્રત્યેક િમિનટ� 65,000 ડોલર

િસંગાપોર કોટ� વધુ એક
ભારતીય મલેિશયનને
મોતની સ� ફટકારી

ન્યૂયોક�
િસંગાપોર : 2018ની સાલમાં માદક દ્રવ્યોથી ભર�લી
બેગ સાથે ઝડપાયેલા વધુ એક ભારતીય મૂળના 39
વિષર્ય મલેિશયન નાગ�રકને િસંગાપોરની કોટ� માદક
દ્રહવ્યોની હ�રાફ�રી કરવાના ગુનાસર મોતની સ� ફટકારી
હતી. અગાઉ 1 ભારતીય મલેિશયન નાગ�રકને પણ
માદક દ્રવ્યોની હ�રાફ�રી કરવાના ગુનાસર ફાંસીની સ�
ફટકારી હતી. તેને અગાઉના િનધાર્�રત કાયર્ક્રમ મુજબ
10 નવેમ્બરના રોજ પાંસીના માંચડે લટકાવી દ�વાનો
હતો પર�તુ તેને કોરોનાનું સંક્રમણ થતાં તેને આ સં�ગોમાં
ફાંસીની સ�નો અમલ કરવાનું કોટર્ને યોગ્ય લાગ્યુ નહોતું
તેથી તેની ફાંસીની સ�ની મુદત પાછી ઠ�લી હતી.

અમે�રકાને પછાડીને હવે ચીન
િવશ્વનો સૌથી ધિનક દ�શ બન્યો

સાૈથી વધુ નેટવથર્ ધરાવતા ટાેચના 10 દેશાેમાં ભારત નહ�
બેઈિજંગ
અમે�રકાને પછાડીને ચીન દુિનયાનો
સૌથી ધિનક દ�શ બની ગયો છ�.
બ્લૂમબગર્ના અહ�વાલ મુજબ મેનેજમેન્ટ
કન્સલટન્ટ મેક�ન્ઝી એન્ડ ક�પનીના �રસચર્
એકમના એક અહ�વાલમાં દાવો કરાયો છ�
ક� છ�લ્લા બે દાયકામાં દુિનયાની સંપિત્તમાં
ત્રણ ગણો વધારો થયો છ�. વષર્ ૨૦૨૦માં
દુિનયાની ક�લ સંપિત્ત ૧૫૬ લાખ કરોડ
હતી, જે ૨૦૨૦માં વધીને ૫૧૪ લાખ
કરોડ ડોલર થઈ ગઈ છ� અને તેમાં

ચીનની ભાગીદારી એક તિતયાંશ જેટલી
છ�. ચીનની સંપિત્ત વષર્ ૨૦૦૦માં ૭
લાખ કરોડથી વધીને ૨૦૨૦માં ૧૨૦
અબજ ડોલર� પહ�ચી ગઈ છ�. મેનેજમેન્ટ
કન્સલટન્ટ ક�પની મે�કન્સે એન્ડ ક�પનીના
�રસચર્ એકમના �રપોટર્ મુજબ િવશ્વની
૬૦ ટકાથી વધુ સંપિત્ત માત્ર ૧૦ દ�શો
પાસે છ�, જેમાં ચીન, અમે�રકા, જમર્ની,
ફ્રાન્સ, િબ્રટન, ક�નેડા, ઓસ્ટ્રેિલયા,
�પાન, મે�ક્સકો અને સ્વીડનનો સમાવેશ
થાય છ�.

યુક�માં પત્નીની હત્યા બદલ
ભારતીય મૂળના નાગ�રકને
આ�વનલંડક�નદની સ�

�ગ્લેન્ડના દિક્ષણ-પૂવર્માં આવેલા િમલ્ટન �કિનસ
િવસ્તારમાં પોતાની પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારી દ�વાના
ક�સમાં યુક�ની કોટ� ભારતીય મૂળના એક નાગ�રકને
આ�વન ક�દની સ� ફટકારી હતી. �ન્યુઆરી મિહનામા
થેમ્સ વેલી પોલીસે 47 વિષર્ય અિનલ ગીલ નામના આ
હત્યારાએ તેની પત્ની 43 રન�ત ગીલની હત્યા ક�સમાં
ધરપકડ કરી હતી. આશ્ચયર્ની વાત તો એ હતી ક� આ
હત્યારાએ �તે ફોન કરીને પોલીસને પોતાના ઘર� બોલાવી
હતી. તેના શરીર ઉપર ખંજર ક� છરીના સંખ્યાબંધ ઘા
ના િનશાન હતા. ગત ફ�બ્રુઆરી મિહનામાં પોલીસે અિનલ
ઉપર હત્યાના એક ગુનાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
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