
FRIDAY, 26 NOVEMBER, 2021  Vol. 18,  No. 48  Pages 20 Tel: 416-996-7755, E-mail : info@swadesh. news   Web : www. swadesh. news

કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

સાઉથ આાફ્રિકાના વૈજ્ાનનકાોનો વોફ્િઆોન્ટ બી 1.1.529ના 22 કોસ મળ્ા, 7 લાખથી વધુ લાોકાો સંક્રમમત થવાની દહો શત

53 દેશમાં ત્ીજી લિેરના િંકેત, નર્ો ર્ેરરઅનટ મળ્ો
નવી દિલ્ી

કોવિડની ત્ીજી લહેરની આશંકા િચ્ચે 
કોરોનાનો નિો િચેરરએન્ટ મળ્ો છે. દવષિણ 
આફ્રીકાના િૈજ્ાવનકોનો દાિો છે કે, કોરોના 
સંક્રમણના િધતા જતા કેસ િચ્ચે મલ્ટીપલ 
મ્યુ્ટેશન સાથચે નિો કોરોના િચેરરએન્ટ મળ્ો છે. 
આ પહેલાં ડબલ્યૂએચઓ (WHO)ની ્યૂરોપ 
ઓરિસ દ્ારા આગામી થોડા રદિસોમાં કોવિડ 
19થી હજારો લોકોના મોત થિાની આશંકા 
વ્ક્ત કરાઈ હતી.  નચેશનલ ઇંસ્ટીટ્યૂ્ટ િોર 
કોમ્યુવનકેબલ રડજીજ દ્ારા આપિામાં આિચેલી 
જાણકારી અનયુસાર િૈજ્ાવનક આ નિા કોરોના 
િચેરરએન્ટના સંભવિત પ્રભાિોનચે સમજિાનો 
પ્ર્ત્ન કરી રહ્ા છે. જીનોવમક સીકેંવસંગ બાદ 
ખબર પડચે છે કે િચેરરએન્ટ બી 1.1.529 અત્ાર 
સયુધી 22 કેસ આિી ચયૂક્ા છે. આ પહેલાં પણ 
દવષિણ આવફ્કામાં કોરોના િચેરરએન્ટ મળી આવ્ા 
છે. ગત િર્ષે દવષિણ આફ્રીકામાં સૌથી પહેલાં 
કોરોનાના બી્ટા િચેરરએન્ટની ખબર પડી હતી. 
આ િર્્ષની શરૂઆતમાં દવષિણ આફ્રીકામાં કોરોના 
િચેરરએન્ટ સી.1.2 શોધી કાઢિામાં આવ્ો હતો. 

બીજી તરિ તાજચેતરમાં વિશ્વ સિાસ્થ્ સંગઠન 
ના ્યૂરોપ ઓરિસચે કહ્ં હતયું કે પયૂિા્ષનયુમાનો 
અનયુસાર 53 દેશોમાં આગામી િસંત સયુધી 
કોરોના િા્રસ મહામારીથી સાત લાખ લોકો 
સંક્રવમત થિા સાથચે અનચેક લોકોના મોત થઇ 
શકે છે.  ડબલ્યૂએચઓ ્યૂરોપની ્યૂરોપ ઓરિસ 
ડચેનમાક્કની રાજધાની કોપચેનહેગનમાં છે. કોરોનાના 
કેસ િધિાની આશંકા િચ્ચે  WHO એ કહ્ં 
કે નબળી ઇમ્યુવન્ટીિાળા, 60 િર્્ષથી િધયુ 
ઉંમરના લોકો અનચે સિાસ્થ્કમમીઓ સવહત 
સૌથી િધયુ સંિચેદનશીલ િસતીનચે રસીનો બયૂસ્ટર 
ડોઝ આપિાની કામગીરીનચે સૌ દેશચે પ્રાથવમકતા 
આપિી જોઇએ. 

બલ્ોફ્િયામાં ફ્િવાઈિિ સાથો આથિાતા  
બસમાં આાગ ભભૂકી, 45 લાોકાો ભિથું
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મુંબઈ
અદાણી ગ્યુપના ચચેરમચેન ગૌતમ 

અદાણી રરલા્નસ ઈનડસટ્ીઝના 
ચચેરમચેન મયુકેશ અંબાણીનચે પાછળ 
છોડી એવશ્ાની સૌથી અમીર વ્વક્ત 
બની ગ્ા છે. તચેઓ ગ્યુપ માકકે્ટ 
કેપના આધારે મયુકેશ અંબાણીનચે 
પાછળ છોડતાં સૌથી અમીર વ્વક્ત 
બની ગ્ા છે.

રરલા્નસ ઈનડસટ્ીઝના ચચેરમચેન 
મયુકેશ અંબાણી જયૂન ૨૦૧૫થી 
સૌથી અમીર ભારતી્ના પદ પર 
હતા. બયુધિારે શચેરબજારમાં અદાણી 
ગ્યુપના શચેસ્ષમાં શાનદાર તચેજી અનચે 
રરલા્નસ ઈનડસટ્ીઝના શચેરમાં 
ઘ્ટાડાનચે પગલચે ગૌતમ અદાણી 
એવશ્ાના નંબર િન અમીર બની 
ગ્ા છે. બલયૂમબગ્ષ વબવલ્નચે્સ્ષ 
ઈનડચેકસ મયુજબ, મંગળિાર (૨૩ 
નિચેમબર) સયુધી મયુકેશ અંબાણીની કુલ 
સંપવતિ ૯૧૦૦ કરોડ ડોલર હતી, 
જ્ારે અદાણીની કુલ સંપવતિ ૮૮૮૦ 
કરોડ ડોલર હતી, જચે અંબાણી કરતા 
૨.૪ ્ટકા ઓછી હતી. જોકે, બયુધિારે 
આરઆઈએલના શચેસ્ષમાં ૧.૭૨ 

્ટકાનો ઘ્ટાડો આવ્ો, જ્ારે અદાણી 
ગ્યુપની મો્ટાભાગની કંપનીઓના 
શચેરમાં તચેજી આિી, જચેથી ગૌતમ 
અદાણી ્ટોચ પર પહોંચી ગ્ા.

અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝીસના શચેરમાં 
૨.૩૪ ્ટકા, અદાણી પો્ટ્ષસ અનચે 
સપચેશ્લ ઈકોનોવમક ઝોનના શચેસ્ષમાં 
૪ ્ટકાની તચેજી આિી. આજના 
િધારા સાથચે આ બંનચે કંપનીઓનયું 
માકકે્ટ કેપ લગભગ ૩.૫ લાખ કરોડ 
રૂવપ્ા છે. રરપો્ટ્ષ મયુજબ, ગત ૨૦ 
મવહનામાં ગૌતમ અદાણીની કુલ 
સંપવતિમાં ૧૮૦૮ ્ટકા એ્ટલચે કે 
૮૩૮૯ કરોડ ્યુએસ ડોલરથી િધયુનો 
િધારો થ્ો છે. આ ગાળામાં મયુકેશ 
અંબાણીની કુલ સંપવતિમાં ૨૫૦ ્ટકા 
એ્ટલચે કે ૫૪.૭ અબજ ડોલરનો 
િધારો થ્ો.

અંબાણીને પછાડીને અિાણી 
એશિયાના સૌથી અમીર બનયા

અમચેરરકામાં સપ્ાહમાં જ 1.42 
લાખ બાળકો કોરોના સંક્રવમત
ગયા સપ્ાહે 11 થી 18 નવેમ્બરની વચ્ે 1 લાખ 41 હજાર 905 
્બાળકોમાં કોરોનાના સંક્રમણની પુષ્ટિ થઇ છે. રરપોર્ટના મતે 
્બાળકોમાં સંક્રમણની ગતતમાં ગયા સપ્ાહની તુલનામાં 32 રકાનો 
વધારો થયો.છે આંકડા ્બતાવે છે કે અમેરરકામાં ગયા સપ્ાહે મળેલા 
સંક્રમણના એક તૃતયાંશ કેસ ્બાળકો સાથે જોડાયેલા છે. અમેરરકામાં 
્બાળકોની વસતી 22 રકા છે. કોરોના મહામારીની ઝપરમાં 3 
રકાથી ઓછા ્બાળકો આવયા છે તેમના મતે 68 લાખથી વધુ ્બાળકો 
સંક્રમણની ઝપરમાં આવી ગયા છે. સેનરર ફોર રડસીસ કંટ્ોલ એનડ 
તરિવેનશન (સીડીસી)ના મતે ઑકરો્બરમાં 5 થી 11 વર્ટના 8300 
્બાળક સંક્રમણ થયા ્બાદ હોષ્્પરલમાં દાખલ થયા. તેમાંથી 172ના 
મોત થયા છે. સીડીસીએ કહ્ં કે મહામારી ઝડપથી ફેલાતા 2300 
્કકૂલોને ્બંધ કરી દેવાઇ છે. દરતમયાન ્બુધ અને ગુરુવારે અમેરરકામાં 
1 લાખથી વધુ નવા કેસ નોંધાયા હતા.
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ઓન્ટેરિયો
બાળકો માટે કોવિડ-19ની રસીનો જથ્ો પહેલી િખત રવિિારે 

સાંજે કેનેડામાં હેવમલટન ખાતે આિી પહોંચ્ો હતો. આ રસી ફા્ઝર 
બ્ોનટેકે વિકસાિી છે અને 5-11 િર્ષની ઉંમરના બાળકોને આ 
રસી આપી શકાશે. કેન્દ્ર સરકાર અને ફામા્ષસ્યુટટકલસની ગંજાિર 
કંપનીએ 2.9 વમવલ્ન ડોઝ આ સપ્ાહના અંત સયુધી તૈ્ાર કરિા 
માટે સહમતી દશા્ષિી છે. હેલ્ કેનેડાએ આ રસીને માન્્તા આપ્ા 
બાદ તેનો પયુરિઠો ઝડપ્ી કેનેડામાં આિી રહ્ો છે. રોઝમેરી બાટ્ષન 
કે જે કેનેડાની ફા્ઝર બા્ોટેકના હેડ છે, તેમણે એક મયુલાકાતમાં 
જણાવ્યું હતયું કે, ક્લિવનકલ ટ્ા્લ પહેલી િખત કરિામાં આવ્યું હતયુ, 
ત્ારે કોવિડ-19ની રસીની અસરકારકતા 91% જોિા મળી હતી 
અને નક્ી કરેલા િ્જૂ્ના લોકો માટે આ રસી દેશભરમાં આ 
સપ્ાહના અંત સયુધી પહોંચાડી દેિામાં આિશે.  આ ટ્ા્લમાં 4600 
બાળકો ઉપર ટ્ા્લ કરિામાં આવ્યું હતયું.

ટોરોન્ટો સત કૈિલ જ્ાન સોસા્ટી દ્ારા 
અન્નકુટ મહોતસિની રંગેચંગે ઉજિણી

્ોિોન્ોથી કો્ટેજ કનટ્ી સુધીના 
નવા િટેલવે માર્ગનું પિીક્ષણ થયું
13 સાેપ ધરાવતી ટે્ન વાેશગાે, 
ગ્ેવનહસ અને બ્ેસ બ્ીડજ 
જેવા સ્થળે થાેભશે

્ોિોન્ો 
ઓન્ટેટર્ોએ ટોરોન્ટોના 

નીચાણિાળા વિસતારમાં્ી કોટેજ 
કન્ટ્ી તરફ આિિા માટે એક નિા રેલ 
માગ્ષનયું પરીક્ષણ ક્યુું છે. ઓન્ટેટર્ો 
નો્્ષલેન્ડે ્યુવન્ન સટેશન્ી નો્્ષ બે 
તરફ જતા એક નિા માગ્ષનયું સોમિારના 
ટદિસે પરીક્ષણ ક્યુું હતયુ. આ પરીક્ષણ 
દરવમ્ાન મોટી સંખ્ામાં પ્રિાસીઓ 
નો્્ષ ઇસટન્ષ ઓન્ટેટર્ો ખાતે પહોંચ્ા 
હતા. પ્રા્ોવગક ધોરણે સોમિારે આ 

ટ્ેન નો્્ષ બે્ી ટોરોન્ટો પાછી આિી 
હતી. આ ટ્ેનમાં નીવપવસંગ એમપીપી 
વિક ફેડેલીએ પણ ઉત્તર ઓન્ટેટર્ોના 
મે્ર સવહત અન્્ સાત લોકો સા્ે આ 
ટેસટ રનમાં ભાગ લીધો હતો.

મેં મવહનામાં ઓન્ટેટર્ોની સરકારે 
ઉત્તર ઓન્ટેટર્ોં્ી ગ્ેટર ટૉરન્ટોને 
જોડતા એક રેલ-માગ્ષની માવહતીની 
જાહેરાત કરી હતી. 13 સટોપ ધરાિતી 
આ ટ્ેન િોશગો, ગ્ેિનહસટ અને બ્ેસટ 
બ્ીડજ જેિા સ્ળે ્ોભશે. 2012 સયુધી 
આ રેલમાગ્ષનો ઉપ્ોગ ્તો ન હતો. 
પરંતયુ સરકારે આ રેલમાગ્ષ માટે એક 
ચોક્સ સમ્નો કા્્ષક્રમ ઘડી કાઢ્ો 
હતો અને તે નિા કા્્ષક્રમ મયુજબ કામ 
કરતો ્ઇ ગ્ો છે. 

્ોિોન્ો
ટોરોન્ટો ક્સ્ત શ્ી સત કૈિલ જ્ાન સોસા્ટી દ્ારા અંકુટ 

મહોતસિ 2021ની રંગેચંગે ઉજિણી ્ઈ હતી. આ તકે સૌને 
નિા િર્ષની શયુભકામનાઓ પાઠિિામાં આિી હતી. ટોરોન્ટોની 
શ્ી સત કૈિલ જ્ાન સોસા્ટી દ્ારા 2019 પછી ટોરોન્ટોના 
શ્ી રાધા કૃષણ મંટદરના પવિત્ર સ્ાન પર અંકુટ મહોતસિનયું 
આ્ોજન આ િરષે કરા્યુ હતયુ.

જેમાં હાજર રહેલા સૌને નિા િર્ષની શયુભકામના 
પાઠિિામાં આવ્ા બાદ ભજન, ધાવમ્ષક પ્રિચન “આંકુત ્લ” 
અને આરતી ્ઈ હતી.  ભક્ો અને અન્્ શયુભેચછકોએ પ્રેમ 
અને સ્ેહ્ી ઘરે બનાિેલી શાકાહારી પરંપરાગત િાનગીઓ 
શ્ી કરુણા સાગર મહારાજ અને પ.પૂ. શ્ી અવિચલદાસજી 

મહારાજના ફોટા સામે ધરાિાઈ હતી. આ અિસરે ભક્ોએ 
પ્રા્્ષના રૂપે આરતી કરીને આશીિા્ષદ મેળવ્ા હતા. સિાટદષ્ટ 
રાવત્ર ભોજન અને અંકુટનો પ્રસાદ લઈ સૌએ ધન્્તા 
અનયુભિીને એકબીજાને નિા િર્ષની શયુભકામનાઓ આપી હતી.

શુભકામના પાઠવાયા બાદ ભજન, ધારમમિક પ્રવચન “અાંકુત થલ” અને અારતી થઈ

કાદવ અને પૂિના તોફાન પછી દક્ક્ષણ 
બીસીમાં િટેલ વયવહાિ ફિી શરૂ થયો 
વાનકંુવર અને કામલૂપ વચ્ે અાકસ્મિક 
ઘટના ન બને તે માટે તકેદારી રખાઈ

્ોિોન્ો
કેનેટડ્ન નેશનલ રેલિેએ જણાવ્યું હતયું કે, પૂર 

બાદ આિેલા કાદિના તોફાન્ી ધોિાઈ ગ્ેલા રેલિે 
ટ્ેકને ફરી્ી વ્િક્સ્ત કરી વબ્ટટશ કોલંવબ્ામાં 
મ્ા્ષટદત પ્રમાણમાં રેલિે વ્િહાર ફરી ચાલયુ કરી 
દેિામાં આવ્ો છે. રેલ રોડ વ્િસ્ાની સંચાલક 
કંપનીએ જણાવ્યું હતયું કે, વબ્ટટશ કોલંવબ્ા્ી િેન 
કુંિર અને કામલૂપ િચ્ે કોઈ આકક્સમક ઘટના 
ના બને એને ધ્ાનમાં લઇ બયુધિાર્ી મ્ા્ષટદત 
પ્રમાણમાં ફરી્ી રેલ વ્િહાર શરુ કરી દેિામાં 

આવ્ો છે. કેનેટડ્ન સપેવસટફક રેલિે વલવમટેડે 
સોમિારે જણાવ્યું હતયું કે, તેઓ મંગળિાર્ી ટ્ેન 
શરુ કરશે અને શરૂઆતમાં માલના ભરાિાનો 
વનકાલ કરશે. સીઝનના િરસાદ અને ભયુસખલનના 
કારણે દેશની બે સૌ્ી મોટી રેલિે સેિાઓ બંધ 
પડી ગઈ હતી અને તેને ભારે નયુકસાન ્્યું હતયું. 
પરંતયુ લાઇનનયું સમારકામ કરિા માટે અનેક મોટી 
સંખ્ામાં કામદારો 24 કલાક કામ ક્યુ્ષ છે. કેનેડામાં 
િેનકુંિર અને વબ્ટટશ કોલંવબ્ાના ઓકેનગન સયુધી 
રેલ વ્િહાર શરુ કરિામાં આિશે. મળતા અહેિાલો 
પ્રમાણે વપ્રન્સ રૂપટ્ષ બંદર ફરી્ી ચાલયુ ્ઇ ગ્યું છે 
અને ઉત્તર વબ્ટટશ કોલંવબ્ા્ી વપ્રન્સ રૂપટ્ષ બંદર 
પર માલ સતત પહોંચાડાઇ રહ્ો છે.

બાળકો માટેની રસીનો જથ્ો પહેલી િખત કેનેડા પહોંચ્ો
12 વર્ષથી નાના બાળકાેને પહેલી વખત કાેવવડની રસી મુકાઈ

કયૂબેક ઃ કેનેડામાં રાષ્ટ્રીય ધોરણે ટોરોનટોના પબ્લિક હેલ્થ અને શહેરન્રી 
માંદા બાળકો માટેન્રી હોબ્પટલિોએ સા્થે મળ્રીને 10 બાળકોને રસ્રી મૂકી 
રસ્રીકરણના અભિયાનન્રી શરૂઆત કર્રી હત્રી. ટોરોનટોના મેડડકલિ ઓડિસર 
ડો. એલિ્રીન ડ્રી. ભિલિાએ જણાવયયં હતયં કે, આપણે કોભિડ-19ન્રી સામે િધય એક 
હભ્થયાર મળયયં છે, તે માટે ખયશ ્થિયં જોઈએ અને રાહત અનયિિિ્રી જોઈએ. 
ગત સપ્ાહે હેલ્થ કેનેડાએ જાહેરાત કર્રી હત્રી કે, તેમને 5-11 િર્ષન્રી િયના 
બાળકો માટે િાયઝર બાયોટેકના ડોઝને મંજૂર્રી આપ્રી છે. જે અનય િય 

જૂ્થના લિોકોને આપિામાં આિે છે, તેના કરતા તેનય કદ એક તૃત્રીયાંશ ઓછયં છે. અનેક રાજયોએ બાળકોના રસ્રીકરણ માટે 
કાય્ષક્રમ ઘડ્રી કાઢ્ો છે. કયૂબેકમાં 80000 બાળકોના રસ્રીકરણ માટે રજી્ટ્ેશન કરિામાં આવયયં છે. પહેલિા જ ડદિસે આટલિ્રી 
મોટ્રી સંખયામાં નોંધણ્રી ્થઇ હત્રી. 29મ્રી નિેમબર્થ્રી ્કકૂલિોમાં રસ્રી મયકિાનયં કામ શરૂ કર્રી દેિાશે. 

અનેક રાજાેઅે રસીકરણની યાેજના ઘડી કાઢી, ક્ૂબેકમાં 80000 બાળકાેનું રસીકરણ માટે રજીસે્ટશન કરાયું
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ટોરોનટો 
ક્રિસમસ ટ્રીનરી તંગરીને ધ્યાનમયાં 

લઇ કેટલયાક ખેડૂતોને આ વર્ષે ટ્રી 
ખરરીદનયારયાઓનરી સંખ્યા વધુ રહેવયાનરી 
આશયા છે. થોમસ ટ્રી ફયામ્મ જે 
ઓનટોરર્યાનયા નોથ્મ ગોવર ખયાતે આવેલુ 
છે, તેનયા ભયાગરીદયાર ક્રિસ્ટન થોમસ કહે છે 
કે, મેં અને મયારયા પક્તએ સપ્યાહનયા અંતે 
ક્રિસમસ ટ્રી વેચવયાનરી શરૂઆત કરરી હતરી.

જે સયામયાન્ સમ્ કરતયા મોડરી 
શરૂઆત હતરી. કયારણ કે, અમને આશયા 
હતરી કે ગ્યાહકો તંગરીને ધ્યાનમયાં લઈને 
ક્રિસમસ ટ્રી ખરરીદવયા મયાટે ધસયારો રહેશે 
અને અમે બહુ જલદરીથરી તેનું વેચયાણ કરવયા 
ઇચછતયા નહોતયા. પહેલયા સપ્યાહમયાં જ 
અમને અસયાધયારણ ધસયારયાનો અનુભવ 
થ્ો હતો. કયારણ કે દરેક વ્ક્તિ ક્રિસમસ 

ટ્રીનરી ખરરીદરી જેમે બને તેમ જલદરી કરવયા 
ઇચછતરી હતરી. રોગચયાળયા દરક્મ્યાન 
ટો્લેટ પેપરનરી તંગરી સર્્મઈ હતરી. તેનયા 
જેવરી આ ઘટનયા છે.

ક્રિસમસ ટ્રી પણ આ વખતે ટો્લેટ 
પેપરનરી જે તંગરી સર્્મઈ હતરી તેવરી 
પરરસ્થક્તનું સજ્મન કરશે. આ તંગરી ઉભરી 
થવયાનું કયારણ મયાંગમયાં વધયારો થ્ો છે અને 
ક્વર્મ હવયામયાનનયા કયારણે ઉતપયાદન ઘટું 
છે એમ ઓનટેરર્ો ખયાતેનયા ક્રિસમસ ટ્રી 
ફયામ્મરે જણયાવ્ું હતું.

કેનેરડ્ન ક્રિસમસ ટ્રીનરી ઇનડ્ટ્રી 
વર્્મ 2015મયાં 53 ક્મક્લ્ન ડોલર સુધરી 
પહોંચરી હતરી. જે 2020મયાં 100 ક્મક્લ્ન 
ડોલર સુધરી પહોંચરી હતરી. થોમસ અને 
બ્ેનયાને  જણયાવ્ું હતું કે, ક્રિસમસ ટ્રીને 
તેનરી ્ોગ્ ઊંચયાઈ મેળવતયા 8-10 વર્્મનો 

સમ્ લયાગે છે. તેથરી હયાલમયાં જે મયાંગ 
નરીકળરી છે તેને પહોંચવું અશક્ છે. 
તંગરીનયા સમ્ે તેનરી વયાવણરી કરવયામયાં આવે 
તો તે તયાતકયાક્લક વેચયાણ મયાટે તૈ્યાર થઇ 
શકે નક્હ. આ કોઈ એવરી વ્તુ નથરી કે, 
તમે વધુને વધુ ટ્રીનું ઉતપયાદન કરરી શકો. 
્થયાક્નક ખેડૂતો મયાંગને ધ્યાનમયાં રયાખરીને 
પોતયાનો પુરવઠો જેમ બને તેમ મોડો 
વેંચવયા ઈચછે છે.

ફયામ્મ ઓસગુડનયા મયાક્લક ડેન કહે છે 
કે સૂકું હવયામયાન અને ભયારે બરફ પયાડવયાને 
કયારણે સયારો એવો પયાક આ વખતે ક્નષફળ 
ગ્ો છે. મયારરી પયાસે સયારરી ગુણવતયા વયાળયા 
ટ્રી નથરી. તેથરી તેનું વેચયાણ કરવયાનો કોઈ 
અથ્મ નથરી. મયારરી પયાસે ઉભેલયા ટ્રી કયાપવયા 
મયાટે મયાણસો નથરી. 1976થરી તેઓ આ 
વ્વસયા્મયાં કયામ કરરી રહ્યા છે. 

ઓનટટેરરયો 
મરીડલેનડ ઓનટેરર્ોનયા ગુજરયાતરીઓ 

દ્યારયા સૌપ્રથમ વખત ગણપક્ત મહોતસવ, 
ગરબયા તથયા રદવયાળરી સંમેલનનું 
આ્ોજન કરવયામયાં આવ્ું હતુ. આ 
પ્રોગ્યામનું આ્ોજન ્થયાક્નક વેપયારરીઓ 
દ્યારયા Brooklea Golf Club, 
Midland, ON ખયાતે કરયા્ુ હતુ.

જેમયાં ્થયાક્નક લોકોએ પણ સયાથ 
આપ્ો હતો. ક્નલેર્ભયાઈ, રદવ્ેશભયાઇ, 
એ જે દેસયાઈ, ર્ઝભયાઇ, રયાહુલભયાઇ, 
કુણયાલ-અંકુર, મહેનદ્રભયાઇ તથયા અજીત 
પટેલ અને ્વ્ંસેવકો દ્યારયા આ્ોજીત 
કયા્્મરિમમયાં ક્સમોક નોથ્મનયા એમપરી 
એડમ ચેમબસ્મ પોતયાનયા પરરવયાર સયાથે 
પધયા્યા્મ હતયા. બરીર્ ્થયાક્નક લોકો અને 
ઓરરક્લ્યાથરી મેસનજી તથયા દેવલ 
બ્હ્મભટ્ે પણ હયાજરરી આપરી હતરી. મક્હલયા 

ગ્ુપ દ્યારયા ્ટેજ ડેકોરેશન કરવયામયાં આવ્ું 
હતું. જ્યારે સક્ચનભયાઇ જોર્રીએ ડરીજે 
તથયા લયાઇવ ગરીતો અને ગરબયાથરી લોકોને 
આનંદ અપયાવ્ો હતો. અજીત પટેલે 
એનકરરીગ- હો્ટરીઞ સંભયાળ્ુ હતું અને 
જોકસ-મરીમરીરિરી દ્યારયા લોકોને ખડખડયાટ 
હસયાવ્યા હતયા. બયાળકો દ્યારયા ગરીતો અને 
નૃત્ રજુ કરવયામયાં આવ્યા હતયા. જ્યારે 
વૈશયાલરીબેન અને ક્નલપયાબેને જુદરી જુદરી 
રમતો રમયાડરી સૌને આનંદ કરયાવ્ો હતો.

આ્ોજકો, સૌ ્વ્ંસેવકો અને અન્ 
કયા્્મકતયા્મઓનો અંતે હયાજર સૌએ પણ 
આભયાર મયાન્ો હતો. અંતે ભક્વષ્મયાં 
આવરી જ રરીતે બધયા સયાથે મળરીને જુદયા 
જુદયા સયાં્કકૃક્તક કયા્્મરિમો કરતયા રહરીશુ 
અને અહીં પણ ભયારતરી્ પરંપરયા ર્ળવરી 
રયાખરીશું તેવરી આશયા વ્તિ કરરી સૌ છુટયા 
પડ્યા હતયા.

દક્ષિણ-પક્ચિમ નયયુ ફાઉન્ડલેન્ડનો 
ટ્ાન્સ કેને્ડા હાઇવે ્સંપૂણ્ણ ધોવાયો
વરસાદને કારણે રેલ-રાેડ 
વ્યવહારને ભારે નુકસાન 
થયું હતું

ઓનટટેરરયો

ચેનલ પોટ્મ ટયાઉન બેસ્વિસ ન્ુ 
ફૌનડલેનડથરી બંને બયાજુથરી જુદું પડરી ગ્ું 
છે. આ ક્વ્તયારમયાં વરસયાદને કયારણે રેલ-
રોડ વ્વહયારને ભયારે નુકસયાન થ્ું હતું. 
તે વ્વસ્થત કરરી દેવયાતયા મંગળવયારે તેનયા 
પર અવર-જવર ફરરીથરી ચયાલુ કરરી દેવયામયાં 
આવરી હતરી.

રયાજ્નયા સતયાવયાળયાઓએ જણયાવ્ું 
હતું કે, ઉતરનરી રદશયામયાં 5 કરી.મરી. 
અને દક્ષિણ રદશયામયાં 2 કરી.મરી.નો ર્તો 
સંપૂણ્મ ધોવયાઈ ગ્ો હતો. બુધવયારે 
બપોરે બનેલયા આ બનયાવનયા કયારણે 
વયાહન-વ્વહયાર ખોરવયાઈ ગ્ો હતો. 
શરૂઆતમયાં ટ્યાનસપોટટેશન રડપયાટ્મમેનટે 

જણયાવ્ું હતું કે, કોડ્ોઈ વેલરી એરર્યાનો 
ટ્યાનસ કેનેડયા હયાઇવે ડૉ્લસ પયાસેથરી બંને 
રદશયાએથરી ધોવયાઈ ગ્ો હતો. આ બંને 
ર્તયાઓ આ ટયાપુને બરીર્ ક્વ્તયારો સયાથે 
જોડવયામયાં મહતવનો ભયાગ ભજવે છે. 
વયાહન-વ્વહયાર ખયાતયાએ જણયાવ્ું હતું 
કે, હજુ પણ કેટલયાક રોડ બંધ રયાખવયામયાં 
આવ્યા છે. 

એનવયા્ોરનમેનટ કેનેડયાએ કહ્ં હતું 
કે પોટ્મ ઓકસ બેસ્વિસ ખયાતે 150 
મરી.મરી. જ્યારે તેનરી નજીકનયા કોડ્ોઈ 
ખયાતે 200 મરી.મરી. વરસયાદ પડ્ો 
હતો. દક્ષિણ લયાબ્યાડોરનયા રેડબે ખયાતે 
પણ ર્તયાઓ ધોવયાઈ જવયાનયા કયારણે 
વ્વહયાર બંધ થઈ ગ્ો હતો. ટ્ેસરી ક્હલ 
તરફ જતો ટ્ેસરી રોડ પણ બરીજી સૂચનયા 
નયા મળે ત્યાં સુધરી બંધ રયાખવયાનો ક્નણ્મ્ 
કરયા્ો હતો. જ્યારે નોથ્મ બ્ુકનયા રોડને 
નુકસયાન થ્ું છે પરંતુ કયામચલયાઉ ચયાલુ 
રયાખવયામયાં આવ્ો છે.

પરરવહન ઉદ્ોગમા ંડ્ાઇવરોની 
તગંી હવ ે્સૌથી મોટી ્સમસયા
 » માર્ચ 2022 સુધીમાં 
કેનેડામાં 18000 ટ્રક 
ડ્ાઇવરાેની જરૂર પડશે

ઓટ્ાવા
કેનેડયામયાં પુરવઠયા હરોળમયાં ટ્કનયા 

ડ્યાઇવરોનરી તંગરી ઉભરી થતયા ભયારે ક્વષિેપ 
પડ્ો છે. ડ્યાઇવરોનરી આ તંગરી સમગ્ 
કેનેડયામયાં અનુભવયાઈ રહરી છે. આ એક 
રયાષ્ટરી્ સમ્્યા બનરી ગઈ છે એમ 
કેનેરડ્ન ટ્રકંગ એલયા્નસનયા અધ્ષિ 
્ટરીફન લયા્કોવ્કરીએ જણયાવ્ું હતું.

મયાચ્મ 2022 સુધરીમયાં કેનેડયામયાં આશરે 
18000 ટ્ક ડ્યાઇવરોનરી જરૂર પડશે એમ 
ટ્રકંગ એચઆર કેનેડયા તરફથરી એકત્ર 
કરવયામયાં આવેલયા અહેવયાલમયાં નોંધવયામયાં 
આવ્ુ છે. લયા્કોવ્કરીએ વધુમયાં ઉમે્ુું હતું 
કે, 2023મયાં ડ્યાઇવરોનરી તંગરી આકયાશને 
આંબતરી થઇ જશે અને એક અંદયાજ મુજબ 
55000 ડ્યાઇવરોનરી જરૂરત ઉભરી થશે. 
કેનદ્ર સરકયારે નવરી પ્રક્તભયાઓને આકર્્મવયા 

મયાટે વધુ આકર્્મક નરીક્ત અપનયાવવરી 
પડશે. આપણે અથ્મતંત્ર ઉપર તેનરી શું 
અસર થયા્ છે. તે ધ્યાનમયાં લઈને જેઓ 
ટ્ક ડ્યાઈવર બનવયા ઇચછતયા હો્ તેમને 
તયાલરીમ આપવયામયાં મદદ કરવરી જોઈએ. 
લયા્કોવ્કરીએ કહ્ં હતુ કે, રોગચયાળયા 
દરક્મ્યાન પરરવહન ઉદ્ોગમયાં એક તરફરી 
ક્નવૃક્તિ અને ્વૈસચછક ક્નવૃક્તિનું ભયારે 
પ્રમયાણ રહ્ં હતું. જેનયા કયારણે હયાલમયાં આ 
ઉદ્ોગને ડ્યાઇવરનરી સમ્્યાનો સયામનો 
કરવો પડરી રહ્ો છે. કેટલયાક ક્વ્તયારોમયાં 
નોકરરીમયાં ્થયા્રી સગવડતયા અને લયાભ 
મળવયાનયા કયારણે પણ ડ્યાઇવરોનરી તંગરી 
જોવયા મળે છે. રોટમેન્ટસ ્કકૂલ ઓફ 
મેનેજમેનટ, ્ુક્નવસસીટરી ઓફ ટોરોનટો અને 
કેનેરડ્ન નેશનલ ચે્ર ઓફ ્ટ્ેટેજીક 
મયાકકેટીંગનયા પ્રયાધ્યાપક ડેક્વડ સોબરમેને 
જણયાવ્ું હતુ કે, જે અરજીઓ મળે છે 
તે અરજદયારોનરી ગુણવતયા આવશ્કતયા 
મુજબનરી હોતરી નથરી અને તેમનયામયાં 
તયાલરીમનો અભયાવ હોવયાને કયારણે પોતયાનું 
કયામ તયાતકયાક્લક શરુ કરરી શકતયા નથરી. 

ઓનટટેરરયો 
ક્લબરલસે મહયા-રોગચયાળયા ઉપર 

ક્ન્ંત્રણ, જલવયા્ુ પરરવત્મનરી સયામે સંઘર્્મ 
અને અથ્મતંત્રને ફરરીથરી ધબકતું કરવયા 
વચન આપ્ું છે.

ક્લબરલ સરકયારે કોક્વડ રોગચયાળયાનો 
નયાશ કરવયા, અથ્મતંત્રને ફરરીથરી બેઠું કરવયા 
તથયા જળ-વયા્ુ પરરવત્મન સયામે લડવયા 
તેમજ બયાળકો નવરી આરોગ્ વ્વ્થયા પુરરી 
પયાડવયા મયાટે ર્હેરયાત કરરી હતરી. આ સયાથે  
જ ્થયાક્નક લોકોને વધુ લયાભ આપવયા પણ 
સક્ધ્યારો અપયા્ો હતો. ગવન્મર જનરલ 
મેરરી ક્સમોન કેનેડયાનરી પ્રથમ મૂળ ક્નવયાસરી 
ગવન્મર જનરલ છે. તેમણે પોતયાનયા એક 
પ્રવચનમયાં ર્હેરયાત કરતયા કેનદ્ર તથયા 
મૂળ ક્નવયાસરીઓ વચ્ેનયા સંબંધોને વધુ 
પ્રગક્તશરીલ બનયાવવયા પર ભયાર મુક્ો 
હતો.  સરીમોને જણયાવ્ું હતું કે, મેં જો્ું 

છે કે, કૅનેરડ્નો મૂળ વતનરીઓ તરફ કેવરી 
પ્રક્તબદ્ધતયા ધરયાવે છે, તે જોઈ શકયા્ છે. 
લોકો આપણયા ઇક્તહયાસ, સં્કકૃક્ત અને ભયાર્યા 
પર વધુ ભયાર આપરી રહ્યા છે અને ફરરીથરી 
તેનયા તરફ વળરી રહ્યા છે. તેમણે વધુમયાં 
કહ્ હતુ કે, આરોગ્ સબંધરી વ્વ્થયા અને 

જળવયા્ું પરરવત્મન તથયા ક્નવયાસરી ્કકૂલનયા 
ક્વકયાસ પર ધ્યાન આપવયા ક્વશે સરકયાર 
ગંભરીર બનરી છે. સરકયાર મહયા-રોગચયાળયાને 
નયાબૂદ કરવયા પર ખયાસ ધ્યાન આપરી રહરી 
છે. આરોગ્ સંબંધરી વ્વ્થયાને વધુ મજબૂત 
બનયાવવયાનરી જરૂરત છે. 

મરીડલેનડ ઓનટેરર્ોનયા ગુજરયાતરી પરરવયારો દ્યારયા રદવયાળરીનું સ્ેહક્મલન

મહયા-રોગચયાળયા પર ક્ન્ંત્રણ રયાખવયા સયાથે 
અથ્મતંત્રને ધબકતુ કરવયા ક્લબરલનું વચન

સબસે્ન્સિવ ઇક્ાલલટી ઓાેફ ફે્નર ઓેન્ડ 
ઈંગલીશના કાયદાનાે ફરીથી ઓમલ કરવાે જરુરી

્સરકારટે સૂચિત સબસ્ટેન્સવ ઇક્વાચિ્ી ઓફ ફ્રે્િ એ્્ડ ઈંગિીશનવા કવાયદવાને 
ફરીથી અમિમવાં મુકવવા જોઈએ. આ વર્ષની શરૂઆતમવાં ચિબરિ સરકવારટે 
ડ્ડચિ્િ ્ટેક્નોિનોજીને પ્નોતસવાહન આપવવા ફ્રે્િ કરતવા ઈંગિીશ ભવારવાને વધુ 
મહતવ આપયું હતું, તેનવા સથવાને હવે ફરીથી રવાઈ્ ્ુ વક્ક ઈન ફ્રે્િ ઈન ફરે્ડરિ 
કવાયદનો િવાવવવાની િરૂરત છટે, જયવાં 50થી વધુ કમ્ષિવારીઓ કવામ કરતવા હનોય 
તયવાં આ કવાયદવાનનો અમિ ફરજીયવાત થવનો જોઈએ.  કરેને્ડવાની સંસકકૃચત અને 
રિનવાતમક ઉદ્નોગને ્ટેકનો આપવવા મવા્ટે સરકવાર એક કવાયદનો નવવા સુધવારવા સવાથે 
અમિમવાં િવાવશે. આ મવા્ટે બ્નો્ડ કવાનસ્િંગ એક્મવાં સુધવારનો કરવવામવાં આવશે.

સૂકંુ હવામાન ઓને ભારે બરફ પાડવાને કારણે નાંધપાત્ર પાક લનષ્ફળ ગયાે

સમગ્ર દેશમાં ઓારાેગય સુવવધાના વધુ મજબૂત બનાવવા યાેજના ઘડાશે

્ડીજે ્સાથે ગીતો અને ગરબામાં ્સભયો મન મયુકી ઝૂમયા ઃ બાળકો દ્ારા ગીતો અને નૃતય રજયુ કરવામાં આવયા 

ક્રિસમસ ટ્રીનરી તંગરીને કયારણે કેનેડયામયાં 
ખેડૂતોને મોટો લયાભ મળવયાનરી આશયા 
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ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં પંજા્બ, હરરયાણા, 
ઉત્તરપ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના ખેડૂતોએ 

મોદી સરકારે ્બહુમતતના જોરે સંસદમાં 
પસાર કરેલા 3 કૃતર્ 
કાયદાનો તવરોધ 
કરતા આંદોલનનું 
રણતશંગુ ફુંકી દીધુ 
હતુ. હજારો ખેડૂતોએ 
રદલહી જઇને 
ધરણા શરુ કરતા 
૨૬ નવેમ્બરથી 
આંદોલનની શરૂઆત 
થઇ હતી. 

અનેક રાજયોની 
પોલીસે ખેડૂતોને રદલહી પહોંચતા રોકવા 
માટે પ્રયાસ કયાાં. તશયાળાની ઠંડીમાં ખેડૂતો 
ઉપર વોટરકેનન દ્ારા પાણીનો મારો 
ચલાવવામાં આવયો. પરંતુ ખેડૂતોનો જુસસો 
ન ઘટયો અને તેઓ રદલહી તરફ આગળ 
વધયાં.  રદલહીની સરહદે પહોંચયા ્બાદ 
પોલીસે તેમને રદલહીમાં પ્રવેશતા રોકયાં 
તયારે ખેડૂતો રદલહીની ્બોડ્ડર ઉપર જ 
ધરણા કરવા લાગયાં. એ પછી ઠંડી, કોરોના 
અને અનય કારણોસર આશરે 721 જેટલા 
ખેડૂતોના મૃતયુ પણ નીપજયાં તયારે હવે 
ખેડૂતોનું આંદોલન ફળયું છે.

કૃતર્ કાયદાને લઇને સરકારના વલણ 
ઉપર શરૂઆતથી સવાલ થઇ રહાં હતાં. 
સૌથી પહેલા ગયા વર્ષે પાંચ જૂને સરકાર 
ત્રણ વટહુકમ લાવી હતી. જો કે, તે પછી 
સંસદના મોનસૂન સત્રમાં સરકારે ત્બલ 
તરીકે રજૂ કયાાં. લોકસભામાં તો ભાજપ 
પાસે ્બહુમતત હતી એટલા માટે ત્બલો પસાર 
કરાવવામાં કોઇ અડચણ ન આવી પરંતુ 
રાજયસભામાં સરકાર પાસે ્બહુમતત ન 
હોવાના કારણે ત્બલ પસાર થવામાં અડચણ 
આવવાની શકયતા હતી. જોકે ભારે હો્બાળા 
વચ્ે કૃતર્ત્બલ રાજયસભામાં ધવતનમતથી 
પસાર થઇ ગયાં.

નવા કૃતર્ કાયદા તવશે સરકારનો દાવો 
હતો કે, એ ખેડૂતોના તહતમાં છે. જયારે 
સરકારનું કહેવું હતું કે, નવા કૃતર્ કાયદા 
દ્ારા ખેડૂતો પર લાગેલા ્બંધનો દૂર થશે 
અને તેમને ખેતપેદાશોની વધારે સારી રકંમત 
મેળવવામાં સરળતા રહેશે. પરંતુ ખેડૂતોની 
દલીલ હતી કે આ કાયદા માકકેટની વત્ડમાન 
વયવસથા અંતગ્ડત તેમને જે સંરક્ષણ હાંસલ 
છે એ સમાપ્ત કરી દેશે. સરકારે જે ત્રણ 
કાયદા ઘડયાં હતાં એમાંનો પહેલો ખેડૂતોને 
માકકેટ તસવાય પણ કૃતર્પેદાશો વેચવાની 
પરવાનગી આપતો હતો. ્બીજો કાયદો 
ત્બલમાં આવશયક વસતુઓની યાદીમાં 
સુધારો કરીને અનાજ, દાળ, તેલ જેવા 
ઉતપાદનોને ગમે તેટલી માત્રામાં ખરીદવાની 
અને સંગ્રહ કરવાની છૂટ આપતો હતો. તો 
ત્રીજા કૃતર્ કાયદામાં કોનટ્ાકટ ફાતમાંગનો 
રસતો ખોલવામાં આવયો હતો. 

દેશભરના મોટાભાગના ખેડૂત સંગઠનોનો 
આ કોનટ્ાકટ ફાતમાંગ સામે તવરોધ હતો. 
પરંતુ સરકારનું કહેવું હતું કે, આ પ્રથા ચાલુ 
થયા ્બાદ ખેડૂતોની આતથ્ડક સસથતત સુધરશે. 
ખેડૂતોને ખેતી માટે ્બીજ અને ટેકતનકલ 
સહાયતા જેવી આવશયક સેવાઓ ઉપલબધ 
કરાવવામાં પણ કોનટ્ાકટ દ્ારા મદદ મળશે 
એવા દાવા થતાં હતાં. પાક તૈયાર થતા નક્ી 
થયેલા ભાવે તે ખરીદવામાં આવે એવી પણ 
જોગવાઇ હતી. જોકે આ કંપનીઓ ખેત 
ઉતપાદન કેટલા પ્રમાણમાં સંગ્રહ કરી શકશે 
એની કોઇ મયા્ડદા નહોતી. એટલા માટે 
આવશયક ચીજવસતુ કાયદામાં સંશોધન 
કરવામાં આવયું. પાક કોઇ કારણોસર તનષફળ 
જાય તો કોનટ્ાકટ કરનારી કંપની નુકસાનનું 

વળતર વીમા કંપનીઓ પાસેથી મેળવી શકે 
એવી પણ જોગવાઇ કરવામાં આવી. જોકે 
આ વયવસથામાં ખેડૂતના ઉતપાદનો માટે 
નક્ી થતા નયૂનતમ સમથ્ડન મૂલયનું મહત્વ 
ઘટી જાય એમ હતું.

પાક ઉપર મળતું નયૂનતમ સમથ્ડન મૂલય 
ખેડૂતો માટે મોટી સમસયા છે. એક અનુમાન 
પ્રમાણે માત્ર દસ ટકા ખેડૂતો જ ટેકાના 
ભાવે પોતાની ખેતપેદાશો વેચી શકે છે. 
જયારે ૯૦ ટકા ખેડૂતોને ્બજારમાં ્બેઠેલા 
વચેરટયાઓને ખેતપેદાશો નજીવા દામે વેચી 
દેવી પડે છે. લગભગ એક વર્્ડ સુધી ચાલેલા 
ખેડૂતોના આંદોલન ્બાદ મોદી સરકારે ત્રણેય 
તવવાદાસપદ કૃતર્ કાયદા રદ્ કરવાનો તનણ્ડય 
લીધો છે. 

ગત શુક્રવારે મોદીએ દેશને સં્બોધન 
કરતા કહ્યુ હતુ કે, આ કાયદા ખેડૂતોના 
તહતમાં લાવવામાં આવયાં હતાં. પરંતુ તેમની 
તપસયામાં કોઇ કમી રહી ગઇ હશે કે તેઓ 
ખેડૂતોને એના તવશે સમજાવી ન શકયાં.  
મોદીએ ત્રણ કૃતર્ કાયદા રદ કરવાની 
જાહેરાત કરી તેના આઘાતમાંથી આજે 
દેશમો ્બહાર આવી ગયો છે. પણ ભાજપના 
નેતાઓને હજુ કળ વળી નથી. ભાજપના 
અનેક નેતાઓ દરરોજ સવારે ઉઠીને જે કૃતર્ 
કાયદાના ફાયદાની માળા જપયા કરતા હતા, 
એ કાયદા જ અચાનક ગાય્બ થઈ ગયા છે. 
તેના કારણે હતપ્રભ થઈ ગયેલા ભાજપના 
ઢગલા્બંધ નેતા લવરીએ ચડી ગયા છે.

આમ પણ ખેડૂત આંદોલનને તોડવા 
ભાજપે અને ખુદ સરકારે ઉધામા કરી 
જોયા છે. શરૂઆતમાં ખેડૂતોને ખાલીસતાની 
કહેવાયા ્બાદ વોટરકેનનનો ઉપયોગ પણ 
કરાયો હતો. ઉપરાંત રદવસો સુધી મોદી 
સરકારના મંત્રીઓ અને ભાજપના નેતાઓ 
નવા કાયદાથી લાભનું ગાણુ ગાતા રહા 
હતા. જો કે, અઠવારડયા પહેલા કાયદા પરત 
ખેંચવાની મોદીની જાહેરાત ્બાદ સયુંક્ત 
રકસાન મોરચાએ આંદોલન ચાલુ રાખયું છે.

સંયુક્ત રકસાન મોરચાએ પણ રાકેશ 
રટકૈત જેવો જ રાગ આલાપયો છે. ્બલકે 
છ નવી માગણીઓ મૂકીને મોદી સરકાર 
માટે નવો માથાનો દુ:ખાવો ઊભો કરવાની 
મથામણ શરૂ કરી દીધી છે. રતવવારે સાંજે 
મળેલી સંયુક્ત રકસાન મોરચાની ્બેઠકમાં 
મોદીને ખુલ્ો પત્ર લખીને આ છ માગણીઓ 
પૂરી ના થાય તયાં સુધી આંદોલન ચાલુ 
રાખવાનું એલાન કરી દેવાયું હતુ. રકસાન 
મોરચાએ જે છ માગણી મૂકી છે તેમાં મુખય 
માગ લઘુતમ ટેકાના ભાવ (તમતનમમ સપોટ્ડ 
પ્રાઈસ-એમએસપી)ને કાયદેસરતા આપીને 
તેના માટે કાયદો ્બનાવવાની છે. ખેડૂતને 
પાકના ઉતપાદનમાં થયેલા ખચ્ડ ઉપર ૫૦ 
ટકા નફો મળે એ રીતે એમએસપી નક્ી 
કરવાની મોરચાની માગ છે. 

મોરચાએ મોદીને યાદ અપાવી છે કે, 
૨૦૧૧માં તમારા અધયક્ષસથાને ્બનેલી 
સતમતતએ જ આ ભલામણ કરી હતી અને 
સંસદમાં પણ તેનો અમલ કરવાની જાહેરાત 
કરાઈ હતી. પણ તેનો અમલ થયો નથી. કેનદ્ર 
સરકાર દ્ારા પ્રસતાતવત તવદ્ુત અતધતનયમ 
સંશોધન તવધેયક પાછું લેવાની પણ મોરચાની 
માગણી છે. એ જ રીતે રદલહીમાં પ્રદૂર્ણના 
તનયંત્રણ માટે ્બહાર પડાયેલા વટહુકમમાં 
ખેડૂતોને સજા આપવાની જોગવાઈ છે તે 
હટાવી લેવાની પણ મોરચાની માગ છે. રકસાન 
મોરચાએ ખેડૂત આંદોલન દરતમયાન હજારો 
ખેડૂતો સામે  >>અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર

કૃષિ કાયદાઓ રદ ઃ ખેડૂતોની 
મક્કમતા સામે સરકાર નમી

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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વડોદરા 

નવસારીની યુવતી પર વડોદરામાં 

સામૂિહક બળાÓકાર અને ĺેનમાં 

આપઘાતના કыસમાં પોલીસને કોઇ 

સફળતા નહી મળતા આખરъ રાËય 

પોલીસવડાની સૂચનાથી çપેિશયલ 

ઇ×વેЩçટગેશન ટીમ(એસઆઇટી)ની 

રચના કરવામાં આવી છъ.

ઉ·ેખનીય છъ કы વલસાડ રъલવે 

પોલીસ çટъશનમાં ન℮ધાયેલા આ ગુનાની 

તપાસ અગાઉ રъલવેના ડીવાયએસપી 

બી.એસ.જાદવ કરતા હતા Ëયારъ 

વડોદરા અને અમદાવાદ ĝાઇમ Įાંચની 

ટીમો તપાસમાં મદદ કરતી હતી. 

પોલીસની િવિવધ ટીમો અલગ અલગ 

મુˆાઓ પર તપાસ કરતી હતી પરѕતુ 

હજી સુધી આ કыસનો ભેદ ઉકыલાયો 

નથી. પોલીસે  મોટી સંÅયામાં લોકોની 

પૂછપરછ તેમજ સીસીટીવી કыમેરા 

તપાçયા છતાં નરાધમો કોણ હતા તે હજી 

સુધી çપΓ થઇ શÄયું નથી.

દરિમયાન સીઆઇડી ĝાઇમ અને 

રъàવેના પોલીસ મહાિનદ‼શક ટી.એસ 

િબΓъ આજે આ કыસનો ભેદ ઉકыલવા 

માટъ આઠ પોલીસ અિધકારીઓની 

એક સીટની રચના કરી છъ. આ 

સીટની રચનામાં સીઆઇડીના પોલીસ 

મહાિનЧરΤક સભુાષ િĦવેદી જનરલ 

સુપરિવઝન કરશે તેમજ સીટના સÛયોમાં 

રъલવેના એસપી પЧરિΤતા રાઠોડ, 

વડોદરા શહъર ડીસીબીના  ડીસીપી 

જયЧદપિસંહ જાડેજા, રъલવેના બે 

ડીવાયએસપી બી.એસ. જાદવ, મુકыશ 

ચૌધરી, Ħણ પીઆઇ ઉÓસવ બારોટ, 

કы.એમ. ચૌધરી, એસ.બી. જાડેજા તેમજ 

પીએસઆઇ જે.બી. ãયાસનો સમાવેશ 

કરાયો છъ. એસઆઇટીની રચના બાદ 

આવતીકાલે વડોદરામાં તેની Ĭથમ 

બેઠક મળશે અને Óયારબાદ તપાસની 

ગિત વધારાશે. આ સીટ ˛ારા રોજેરોજ 

સરકારમાં Чરપોટ↓ કરવાનો રહъશે. 

આજે રъàવે પોલીસ ˛ારા ગાંધીનગર 

એફએસએલમાં પહ℮ચીને મોબાઇલ 

તેમજ અ×ય Чરપોટ↓ જલદી સ℮પવામાં 

આવે તેવી િવનંતી કરાઇ હતી.

વડોદરામાં દુષ્કમર્-આપઘાત કેસની તપાસ માટે SITની રચના
સીઅાઇડીના ડીઅાઇજીની અ ક્ષતામાં અેસપી, ડીસીપી, િડવાયઅેસપી સિહત 8 અિધકારીઅાેનાે SITમાં સમાવેશ

વડોદરા મડ↓ર કыસ: યુવતીએ કયђ↓ 
હતો છъ·ો મેસેજ મને મારી નાખશે

વડોદરામાં યુવતી પર સામૂિહક દુæકમ↓ બાદ આપઘાતનો કыસ મામલે વડોદરા 
વેçટન↓ રъલવેના ડેØયુટી સુિĬટъ×ડે×ટ ઓફ પોલીસે મોટો ઘટçફોટ કયђ↓ છъ. 
પોલીસે આ કыસમાં વધુ િવગત આપતા કЅં હતું કы આપઘાત પહъલા યુવતીએ 
એક સંçથાનો કો×ટъÄટ પણ કયђ↓ હતો અને ડાયરીમાં તેનો ઉ·ેખ પણ કયђ↓ 
હોવાથી પોલીસે પાંચ ãયિŪના મોબાઈલ જΆ કયા↓ છъ.  ગુજરાત ŭીન ĺેનમાં 
મહારા∆ જતા સમયે યુવતીનો નવસારીથી કыટલાક લોકો પીછો કરી રΝા 
હતા. આ લોકોએ યુવતીને Чકડનેપ કરી લીધી હતી. યુવતીએ વોશλમમાંથી 
SOS ãહોÎસએપ મેસેજ સંજીવભાઈ નામની ãયિŪને મોકàયો હતો. જેમાં 
યુવતીએ લÅયું છъ કы ‘સોરી સંજીવભાઈ, Øલીઝ મને બચાવી લો. તેઓ મારો 
નવસારીથી પીછો કરી રΝા છъ. તેમનો ઈરાદો ગમે તે રીતે મને જાનથી મારી 
નાખવાનો છъ. હું ĺેનમાં છું એટલે કોલ નથી કરી શકતી. 

બાયડ

બાયડના હઠીપુર ગામની સીમમાં 

આવેલા એક તળાવના Чકનારъથી એક 

Чકશોર અને એક મિહલાની િવકжત 

હાલતમાં લાશ મળી આવતા પંથકમાં 

હડકіપ મચી ગયો છъ. આ ઘટનાની 

જાણ થથાં પોલીસે દોડી આવી લાશનો 

કબજો લઇ વધુ તપાસ શλ કરી છъ.બંને 

ãયЧકતએ આÓમહÓયા  છъ કы હÓયા થઇ 

તે પોલીસ તપાસ બાદ બહાર આવશે. 

ડોગ çકોવડની મદદથી પોલીસે તપાસ 

આદરી છъ.

તા.૨૩-૧૧-૨૦૨૧ ના બપોરના 

સુમારъ આવેલા બાયડ તાલુકાના સાઠѕબા 

નજીકના િવçતારમાં હઠીપુરા ગામની 

નજીક આવેલા ખારી ગામની સીમમાં 

Чકશોર વયના છોકરા તથા મિહલાની 

લાશ મળી આવી હતી. લાશને જોવા 

માટъ આજુબાજુના Ĭજાજનો જોવા 

માટъ ઉમટી પડયા હતા બાળક તથા 

મિહલાની લાશ જોતા આજુબાજનુા 

Ĭજાજનોમાં અનેક Ĭ ો ઉˆભવતા 

હતા કы તેઓનું કહъવું હતું કы આ લાશ 

કોની હશે કોને હÓયા કરી હશે તેવા 

અનેક સવાલો ઉભા થયા છъ.   સીમ 

નજીક આવેલા ખારી ગામ સીમમાં 

બે તદъહ મળી આãયા હતા બાળકને 

માથાના ભાગે ઈજાઓ જોવા મળી 

હતી. તમેજ ગળાના ભાગે િનશાનો 

જોવા મâયા હતા. જયારъ મિહલાના 

શરીરના ભાગે આંખમાં લોહી લુહાણ 

હાલતમાં જોવા મળી હતી જયારъ તેના 

ગળાના ભાગમાં કાળા કલરનું િનશાન 

જોવા મâયું હતું. મિહલા તથા બાળકની 

હÓયા કરવામાં આવી હોવાનું Ĭાથિમક 

ĩЩΓએ જણાઇ આãયુ છъ.  

વડોદરા

મૂળ કÉછ િજ·ાના આદъસરાનો 

પરѕતુ છъ·ા કыટલાક સમયથી સાણંદ 

ખાતે રહъતો િહતેશ ઉફ⎯ ચકો ગોિહલ 

GIDCમાં નોકરી કરીને પЧરવારનંુ 

ગુજરાન ચલાવતો હતો. જેના લગ્ન 

12 જુલાઈ, 2021ના રોજ રાપર 

ખાતે રહъતા હѕસાબેન સાથે થયા 

હતા. આજે તેમના ઘરમાંથી દુગ↨ધ 

આવતા પાડોશીઓએ ઘરનું તાળું 

ખોલીને તપાસ કરતાં ગળુ કપાયેલી 

હાલતમાં મિહલાનો તદъહ મળી 

આãયો હતો.

આ બાબતની જાણ થતાં સાણંદ 

પોલીસનો કાફલો ઘટના çથળъ દોડી 

આãયો હતો અને તપાસ હાથ ધરી 

હતી. આ સમĠ મામલે મિહલાના 

ભાઈએ પિત જ પ ીનંુ ગળું કાપીને 

ફરાર થઈ ગયો હોવાની ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી હતી.

હાલ હÓયા કરવા પાછળનંુ ચોŨસ 

કારણ જાણી શકાયંુ નથી, પરѕતુ ઘર 

કіકાશના કારણે હÓયા થઈ હોવાનું 

મનાઈ રЅં છъ. આ ગુનામાં તક 

મિહલાના ભાઈની ફЧરયાદના આધારъ 

પોલીસે FSLની મદદ તેમજ CCTV 

ફвટъજ ચકાસીને હÓયારા પિતને દબોચવા 

માટъ ચĝો ગિતમાન કયા↨ છъ.

સાણંદમાં 3 માસના લગ્નજીવનનો 
અંત, પિતએ પ ીને પતાવી દીધી

બાયડના હઠીપુરા પાસે મિહલા-Чકશોરની 
હÓયા કરાયેલી હાલતમાં લાશ મળી આવી
બંને િકતની અા હ ા કે હ ા પાેલીસ તપાસ બાદ સાચી િવગતાે બહાર અાવશે
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સુરત

2022ની ચૂંટણીમાં કોઇને હરાવવા 

નહી પણ તમામ 182 બેઠકો જીતવા માટъ 

ઉતરવાનંુ છъ એમ મુÅયમંĦી ભુપે×ĩ પટъલે 

ેહિમલનમાં જણાãયું હતું. ભાજપના સૌથી 

મોટા ેહિમલનમાં ગદગદ થઇ તેમણે કЅં 

હતું કы, સુરતની Ĭજાએ આજે મુÅયમંĦી 

તરીકы મારો વટ પાડી દીધો છъ તમે ગાધંીનગર 

આવો તમારો વટ પાડી દઇશ.

ગુજરાતના મુÅયમંĦી ભુપે×ĩ પટъલે 

સુરતના ેહ િમલન સમારોહમાં જણાãયું 

હતું કы, આપણેકોઈને હરાવા માટъ નથી જવાનું 

પરѕતુ આપણે જીતવા માટъ જ×મ લીધો છъ 

તેથી આપણે કોઈને હરાવવાનું નથી પરѕતુ 

182તમામ સીટ આપણે જીતવાની વાત છъ. 

આ માટъ પેજ Ĭમુખ, કિમЧટ, બુથ સિમિત, 

મંડળ સિમિત બધી જ યોજનાઓ દરъકы સારી 

રીતે બનાવી છъ અને દરъક કાય↓કતા↓ સિĝય રીતે 

ભાગ ભજવી રΝો છъ. આ જોતાં આપણને જે 

Чરઝàટ જોઈએ તે 2022માં આપણને મળવાનું 

છъ.

આજે સુરતના કાય↓કતા↓ઓએ મુÅયમંĦી 

તરીકы મારો વટ પાડી દીધો છъ, હું સૌનો 

આભારી રહીશ અન ે અમારા પર નેતાગારીએ 

જે િવΐાસ મુÄયો છъ તે િવΐાસ સૌ કાય↓કરોને 

સાથે રાખીને પુરો કરીશું.  તમારી જેમ ઘણી 

વખત હું પણ સામે આવી રીતે બેઠો છું અને 

એ બેઠા પછી આજે તમારી સામે બેસવાનો 

મારો વારો આãયો છъ.  હું જયાં  Ëયાં જાવ છું 

Óયા  કાય↓કતા↓ઓ એટલે ખુશ છъ કы મારો જેમ 

નંબર લાÆયો  તેમ તમારો પણ  કોઈક Чદવસ 

તમારો નંબર લાગી શકы છъ પણ એના માટъ 

આપણે સૌએ જે જવાબદારી આપી હોય તે 

જવાબદારી િનΗાથી િનભાવવી પડશે. 

સુરત  : સુરતમાં તમામ ધમ↓-સમાજના 

લોકો વસે છъ તેથી તે લઘુભારત છъ. 

સુરતમાં ભાજપનો િવજય એ સમĠ 

દъશમાં િવજય માટъનો મે×ડેટ છъ એમ 

બુધવારъ સુરત ભાજપના ેહિમલન 

સમારોહમાં વÉયુ↓અલી જોડાયેલા કы×ĩી 

ગૃહમંĦી અિમત શાહъ જણાãયું હતું. 

ભાજપના કાય↓કરો ભાજપના માિલક છъ 

અને કાય↓કરોની મહъનત અને ભાજપના 

સંગઠનને કારણે છъ·ા 31 વષ↓ કરતા વધુ 

સમયથી સુરત અને ગુજરાતમાં ભાજપનો 

સતત િવજય થઇ રΝો છъ. કોરોના 

પછી નરъ×ĩભાઈના ને Óવમાં જે પગલાં 

ભરવામાં આãયા છъ તેના કારણે આિથ↓ક 

ગિતિવધી ખુબ તેજીથી આગળ વધી રહી 

છъ. તેના કારણે બધાજ રъકડ↓ જીએસટી કы 

અ×ય હોય એક પછી એક તોડી શકЫએ 

તેવી Щçથિતમાં પહ℮Éયા છъ તેમાં સુરતનું 

મોટું યોગદાન છъ. આગામી Чદવસોમાં 

ભારતમાં પાંચ ĺીલીયન ડોલરની 

ઈકોનોમી બનવાનો લΣયાંક છъ તેમાં પણ 

સુરતનું ઘણું મોટું યોગદાન રહъશે. 

સુરતમાં ભાજપનો િવજય દъશમાં 
િવજયનો મે×ડેટ : અિમત શાહ

લગ્નમાં 400ને મંજૂરી અને ભાજપ 
ેહિમલનમાં હજારોની ભીડ

અમદાવાદ : એક બાજુ કોરોનાને કારણે જ લગ્ન Ĭસંગે 400 
જણાંને મંજૂરી અપાઇ છъ જયારъ ભાજપના Чદવાળીના ેહ િમલનમાં 
હજારોની ભીડ એકĦ થઈ હતી. આમ, ગુજરાતમાં કાયદા જાણે 
આમ જનતા માટъ જ છъ.ભાજપના કાય↓કરોને કાયદા લાગુ પડતાં જ 
નથી. કોરોનાની બીજી લહъર ગુજરાત માટъ ઘાતક પુરવાર સાિબત 
થઇ હતી કы, કыટલાય લોકોએ જાન ગુમાãયા છъ. િવદъશોમાં તો ફરી 
એકવાર કોરોનાએ ઘાતક çવλપ ધારણ કયુ↓ છъ. ભારતમાં ય 
િનæણાતો કોરોનાથી સતક↕ રહъવા સલાહ આપી રΝા છъ. ગુજરાતમાં 
હજુ ઘણી મોટી સંÅયામાં લોકોએ રસીનો બીજો ડોઝ લીધો નથી. 
આ પЧરЩçથતીમાં તબીબો કોરોના ફરી વકરъ તેવી દહъશત ãયŪ 
કરી રΝા છъ પણ ભાજપના Ĭદъશ નેતાઓને િવધાનસભાની ચૂંટણી 
જીતવામાં રસ જાÆયો છъ જેથી Чદવાળી ેહિમલનના માÖયમથી 
કાય↓કરોની ભીડ એકĦ કરવામાં આવી હતી.

2022ની ચૂંટણીમાં 182 બેઠકો જીતવા ઉતરવાનું છે : CM
સુરતમાં ભાજપનું ેહિમલન મુખ્યમં ીઅે કહ્યું, અહીંની જાઅે મારાે વટ પાડી દીધાે, ગાંધીનગર અાવાે હંુ તમારાે વટ પાડી દઇશ 

આપણી ભૂલો હોવા છતાં લોકો મોદીને 
જોઇને ભાજપને મત આપે છъ : પાટીલ
ભાજપના કાય↓કર તરીકы નાની મોટી ભૂલ કરતા હોઇએ, પરѕતુ એ 
ભુલોને માફ કરીને મતદારો, લોકો વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી તરફ 
જોઇને આપણને મત આપે છъ.  આજે સુરતના અભુતપૂવ↓ કાય↓ĝમ 
ઉપર આખંુ ગુજરાત મỲટ માંડીને બેઠું હતંુ. સુરતના કાય↓કરોએ 
ЧડસેÜબર- 2022માં ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણી પહъલા આ 

ેહિમલન કાય↓ĝમ કરીને ગુજરાતના લોકોને એક મેસેજ 
આપી દીધો છъ એમ Ĭદъશ અÖયΤ સી.આર.પાટીલે કાય↓કરોને 
પાનો ચડાવતા જણાãયું હતંુ. ેહિમલનમાં તેમણે કહયુ  હતુ કы  
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીએ 2002 થી જે અΐમેઘ યΦા શλ કયђ↓ 
હતો. તે આખા દъશમાં ફરી રΝો છъ. આખા દъશમાં કોઇ પાટЪ↓ની 
તાકાત નથી કы રોકЫ શકы. કыમકы આ અΐની રΤા કાય↓કરોλપી 
સૈિનકો કરી રΝા છъ. ભાજપના કાય↓કરોને લોકોનું સમ↓થન છъ. 
એનું મુÅય કારણ વડાĬધાન છъ. આપણી અનેક ભૂલો હોવા છતાં 
લોકો મોદીને જોઈને મત આપે છъ. 



FRIDAY, 26 NOVEMBER, 2021
Web : www. swadesh. news
E-mail : info@swadesh. news 07સાૈરા

રાજકોટના 4 માક⎯ટ 
યાડ↓ના ચેરમેન 

ચૂંટવા માટъ ભાજપ 
27મીએ સે×સ લેશે

રાજકોટ

ધારાસભાની ЧટકЫટ આપવાની 

જેમ ભાજપે સૌ Ĭથમવાર હવે માક⎯ટ 

યાડ↓ના ચેરમેન કોને બનાવવા તે અંગે 

પΤમાં સે×સ લેવાનો િનણ↓ય લીધો છъ. 

ભાજપમાં છъ·ા કыટલાક સમયથી 

જૂથવાદ, નારાજગી, મામકાવાદ, પદ 

લાલસાના પગલે çથાિનક નેતાગીરી પર 

િનણ↓ય છોડવાને બદલે Ĭદъશ ભાજપે 

પોતે કમાન સંભાâયાનું બહાર આãયું 

છъ.

રાËય સરકારъ તા.૨ ЧડસેÜબરъ જે 

યાડ↓માં ЧડરъÄટરોની ચૂંટણી કы બીનહરીફ 

વરણી થઈ ગઈ છъ તેમાં ચેરમેન અને 

વાઈસ ચેરમેન ચૂંટવા જાહъરનામુ બહાર 

પાડયું છъ. રાજકોટ િજ·ામાં રાજકોટ 

બેડી યાડ↓, ધોરાજી, ઉપલેટા અને 

જેતપુર એ ચાર માક⎯ટ યાડ↓માં ચેરમેન 

નŨી કરવા આગામી તા.૨૭ નવેÜબરъ 

ગ℮ડલ માક⎯ટ યાડ↓ ખાતે ભાજપ ˛ારા 

સે×સ Ĭિĝયા હાથ ધરાશે તેમ એક 

સǼાવાર િનવેદનમાં જણાવાયું છъ. 

રાજકોટ

સૌરા∆માં ખાસ કરીને રાજકોટ, 

જામનગર અને મોરબી િજ·ામાં સૌથી 

વધુ નમ↓દાનું પાણી આપવામાં આવે 

છъ પરѕતુ çથાિનક મહાપાિલકાઓ આ 

પાણીનાં િબલ ચૂકવવામાં ઠાગા ઠэયા 

કરતી હોવાનું બહાર આãયુ છъ. 

મોટા ડેમો ઉપરાંત આ યોજના 

હъઠળ 220 ચેકડેમ અને 22 જેટલા 

તળાવોમાં પણ નમ↓દાનું પાણી 

ઠાલવવામાં આãયુ છъ. પરѕતુ કરોડો 

λિપયાની ઉઘરાણી લાંબા સમયથી 

બાકЫ છъ.  રાજકોટ સિહતનાં મુÅય 

Ħણ - ચાર િજ·ામાં  અપાયેલા 

પાણીનાં આશરъ λ. 207 કરોડ જેટલી 

રકમ  લેણી છъ. સૌથી વધુ બાકЫ લી×ક 

3 હъઠળ ડેમોમાં અપાયેલા પાણીનાં 

λ. 198 કરોડ જેવી મોટી રકમ બાકЫ 

છъ. આ  ઉપરાંત લી×ક - 1 હъઠળ  

λ. 4 કરોડ અને લી×ક  4 હъઠળ 5 

કરોડની  ઉઘરાણી બાકЫ છъ. આ 

પૈસા કોપђ↓રъશન સિહતનાં િવભાગો 

પાસે બાકЫ છъ. મહાપાિલકાઓ લોકો 

પાસેથી પાણી વેરો ઉઘરાવે છъ પરѕતુ 

િનગમને પાણીનાં પૈસા ચૂકવવામાં 

ઠાગા ઠэયા કરવામાં આવી રહયા છъ. 

ગ℮ડલ

ગ℮ડલ નેશનલ હાઇવે િબિલયાળા 

ગામના પાЧટયા પાસે કારનું ટાયર 

ફાટતા કાર Чડવાઇડર કЮદી એસ.ટી. બસ 

સાથે અથડાતા સજા↓યેલ અકçમાતમાં 

છ લોકોના મોત િનપજતા અરъરાટી 

ãયાપી જવા પામી હતી. અકçમાત 

એટલો ભયાનક હતો કы કારનો કડુસલો 

બોલી ગયો હતો. બનાવના પગલે 

એÜÚયુલ×સોના સાયરનથી નેશનલ 

હાઇવે ગુંજી ઉઠયો હતો. પોલીસ પણ 

ઘટના çથળъ દોડી જઇ તદъહો હોЩçપટલ 

ખસેડવાની કામગીરીમાં લાગી હતી.

ĬાΆ િવગતો મુજબ સુરતના કપોદરા 

સોસાયટીમાં રહъતા મૂળ બગસરા 

પાસેના મૂંજીયાસર ગામના અિΐનભાઈ 

ગોિવંદભાઇ ગЧઢયા (ઉ.વ. ૩૮), પ ી 

સોનલબેન (ઉ.વ. ૩૮), પુĦ ધમલ 

(ઉ.વ. ૧૨), માતા શારદાબેન (ઉ.વ. 

૫૬), બનેવી ĬફЮલભાઈ બાÜભરોિલયા, 

બહъન ભાનુબેન અને આઠ વષ↓ના 

ભાણેજ જેની સિહતનાઓ એસે×ટ કાર 

મારફત સૌરા∆માં સંબંધીને Óયાં લગ્ન 

Ĭસંગમાં આવી રΝા હતા Óયારъ રાજકોટ-

ગ℮ડલ નેશનલ હાઇવે પર િબિલયાળા 

ગામના પાЧટયા પાસે કારનું ટાયર ફાટયું 

હતું. જેથી બેકાબુ બનેલી કાર Чડવાઈડર 

ટપી ર℮ગ સાઈડમાં જઇને એસટી બસ 

સાથે અથડાતા સજા↓યેલ અકçમાતમાં 

અિΐનભાઈ, સોનલબેન, શારદાબેન, 

ĬફЮલભાઈ તેમજ ભાનુબેનના મોત 

િનપËયા હતા. તદъહોને ગ℮ડલ 

સરકારી દવાખાને ખસેડવામાં પીએમ 

માટъ ખસેડવામાં આãયા હતા. Ëયારъ 

ધમલ અને જેનીને ગંભીર હાલતમાં 

વધુ સારવાર માટъ રાજકોટ ખાનગી 

હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં આãયા હતા. 

જયાં સારવાર દરિમયાન ધિમ↓લનું પણ 

મોત થતાં Óયુઆંક છ થયો હતો.

કιણ ઘટના અંગે અિΐનભાઈના 

નાનાભાઈ મુકыશભાઈ ગЧઢયાએ જણાãયું 

હતું કы બે ભાઈ અને બે બહъનોના 

પЧરવારમાં અિΐનભાઈ મોટા હતા. 

બંને ભાઈઓ તેમજ ભાનુબેનનો પЧરવાર 

સુરત çથાયી થયો હતો. સૌરા∆માં 

માલિસકા, મોટા મૂંજીયાસર અને 

ભેસાણમાં સંબંધીઓને Óયાં લગ્ન Ĭસંગ 

હોય સુરતથી સવારъ નીકâયા હતા. 

સાંજે ખોડલધામ દશ↓ન કરી મૂંજીયાસર 

આવવાના હતા.

રાજકોટ

જામનગરના વતની Чદપક Чકશોરભાઈ 

િĦવેદીને અચાનક માથુ દુÅયા બાદ ઉàટી શλ થઈ 

જતા બેભાન બની ગયા હતાં. સૌ Ĭથમ તેમને 

જામનગરની જી.જી. હોЩçપટલમાં સારવાર માટъ 

ખસેડવામાં આãયા હતાં. Óયાંથી અહીની ખાનગી 

હોЩçપટલમાં લઈ આવવામાં આãયા હતાં. સારવાર 

બાદ સફળતા નહી મળતા ડોકટરોએ તેમને Įેઈનડેડ 

જાહъર કયા↓ હતાં. Óયારબાદ તબીબોએ તક 

યુવાનના પЧરવારજનોને અંગદાન માટъ સમજાવતા 

પરીવારની સંમિત મળતા આજે તેઓના ĸદયને 

કЫડની અન ેલીવરને અમદાવાદની હોЩçપટલનાં 

દદЪ↓ઓ માટъ જયારъ હોЩçપટલના દદЪ↓ઓ માટъ 

જયારъ રાજકતોટની સરકારી હોЩçપટલમાં આંખનું 

દાન કરવામાં આãયું હતું. આમ િપતા Чકશોરભાઈ 

અને માતા જયોિતબેનની ઉદારતાથી ૬ ãયિŪઓને 

નવું જીવન મâયું હતું. યુવાનનંુ ĸદય અને લીવર 

લેવા માટъ અમદાવાદથી ૨૦ ડોકટરોની ટીમ આજે 

રાજકોટ આવી હતી. ઓગ↓ન ડોનેશન ફાઉ×ડેશનના 

çવયંસેવકોએ તબીબો સામે સંકલન સાધીને તક 

યુવાનના અંગોનંુ ઓપરъશન કરવામાં આãયું 

હતું. રાજકોટમા ં અયોÖયા ચોકથી એરપોટ↓ સુધી 

Ġીનકોરીડોર જાહъર થતા ગણĦીની મીનીટોમાં જ 

તબીબો એરપોટ↓ પહ℮Éયા હતાં.

સૌરા∆ને નમ↓દાનું પાણી આપવા 
િનગમની 207 કરોડની ઉઘરાણી

ગ℮ડલ નજીક સુરતનાં પЧરવારને 
માગ↓ અકçમાતઃ છ લોકોનાં મોત

જામનગરના Įેઈનડેડ યુવાનના અંગદાન 
થકЫ અ×ય 6 ãયિŪઓને નવજીવન મâયું
મૃ ુ પામનાર યુવાનના હૃદય, લીવર, કીડની અને ચક્ષઅાેનું દાન કરાયું
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વડોદરામાં જેલને માથે 
લેતા ચાર કыદીઓ સામે 
જેલરъ ફЧરયાદ ન℮ધાવી

વડોદરા

વડોદરા મÖયçથ જેલના જેલર પી.પી.પાંડોરъ રાવપુરા 

પોલીસ çટъશનમાં ફЧરયાદ ન℮ધાવી જણાãયું છъ કы, ગત 

તા.૨૧ મીએ કыદીઓ એક જૂથ થઇને બેરъક નહી બદલવા 

માટъ રજૂઆત કરી હતી.રિવવારъ રજાનો Чદવસ હોય 

અિધકારીઓ અને કમ↓ચારીઓ રજા  પર હતા. જેથી,બીજે 

Чદવસે તા.૨૨ મી ના રોજ જેલ અિધΤકના λЧટન 

રાઉ×ડમાં મુÅય તબીબી અિધકાર પી.પી.પાંડોર,વેલફыર 

ઓЧફસર મહъશ રાઠોડ,લો ઓЧફસર રણજીતિસંહ સỲધા 

પણ સામેલ હતા. આ સમયે િવજય ભીખાભાઇ જાદવ, 

અતુલ િવΖલભાઇ ભંડેરી, અશોક ઉફ↕ ેડોÄટર રમણભાઇ 

સોલંકЫ, હэદરઅલી રફЫકશા Чદવાને મોટъથી બૂમો  પાડીને 

અ×ય કыદીઓને જેલ çટાફ િવλˇ ઉäકыયા↓ હતા.

પંચાયતોની ચૂંટણીઓ 
સાથે જ રાજકЫય પΤોમાં 
ફરી ધમધમાટ શλ થયો

વડોદરા

Ġામ પંચાયતોની ચૂંટણીઓ જાહъર થતાં વડોદરા 

િજ·ામાં રાજકЫય પΤોમાં ધમધમાટ શλ થઇ ગયો 

છъ. બંને પΤોએ ઉમેદવારો પણ નŨી કરવા માંડયા છъ. 

સામા×ય રીતે પંચાયતોની ચૂંટણીઓમાં િજ·ા પંચાયત, 

તાલુકા પંચાયત કы ધારાસÛયો જેવા ચૂંટાયેલા સÛયો 

કы મોટા નેતાઓને ગામડાંઓમાં દરъક આગેવાનો અને 

કાય↓કરો સાથે સંપક↕ હોવાને કારણે તેઓ સીધો હçતΤેપ 

કы જાહъરમાં Ĭચાર કરવાનું ટાળતા હોય છъ. પરѕતુ 

રાજકЫય પΤોના સંગઠનના  હોˆъદારો તેમજ કાય↓કરો 

પડદા પાછળ પોતાનો ઉમેદવાર નŨી કરી લેતા 

હોય છъ. તા.૧૯મીએ વડોદરા િજ·ાની ૨૮૯ Ġામ 

પંચાયતો અન ે૪૦ પેટા ચૂંટણી યોજાનાર છъ

તારાપુર 
તારાપુરના ખાનપુર ગામે Чદનદયાલજી 

ખાદી Ġામો˜ોગ ĺçટના Ĭમુખ સામે 

ખોટો ચેક બનાવી ડુØલીકыટ સહી કરી λ. 

૪,૩૬,૦૦,૦૦૦ની ઠગાઈની ફЧરયાદ 

મામલે વધુ તપાસ માટъ એસ.ઓ.જી. અને 

એલ.સી.બી. પણ તપાસ કરશે.  કіપનીના 

સેĝыટરી ˛ારા માતબર રકમની ઠગાઇ અંગે 

ખાનપુરના Чદનદયાળજી ખાદી Ġામોધોગના 

Ĭમુખ સામે તારાપુર પોલીસ મથકы ફЧરયાદ 

કરવામાં આવી હતી.

આઠમી નવેÜબરના રોજ રાજકોટ 

િજ·ાનાં ભુનાવા ગામે આવેલ તીથ↓ 

અĠો ટъકનોલોજી Ĭા. િલ.ના બ′ક ઓફ 

બરોડા, રાજકોટ શાખાના ખાતામાંથી λ. 

૪,૩૬,૦૦,૦૦૦નો દીનદયાલજી ખાદી 

Ġામો˜ોગ ĺçટના નામનો ચેક બનાવી 

ડુЩØલકыટ સહીઓ કરી રકમ બરોડા 

ગુજરાત Ġામીણ બ′ક ખાનપુર શાખામાં 

જમા થયાની ખાતાની તપાસ દЧરમયાન 

માિહતી હતી. માિહતી મળતા કіપનીના 

સેĝыટરી ˛ારા બ′ક મેનેજર સાથે વાત કરતા 

આ ચેક આણંદ િજ·ાના ખાનપુર ખાતે 

બ′ક ખાતામાં જમા થયો હોવાનંુ જણાãયું 

હતું કіપનીના સેĝыટરી ˛ારા દીનદયાલજી 

ખાદી Ġામો˜ોગ ĺçટના Ĭમુખ Ĭમોદભાઈ 

શંકરભાઈ પટъલ િવλˇ તારાપુર પોલીસ 

મથકы ફЧરયાદ ન℮ધાવાઈ હતી.

તારાપુરમાં ĺçટ સાથે કરોડો λિપયાની 
ઠગાઇ મામલે એસઓજી તપાસ કરશે

કડી
કડીમાં દવાખાનું ધરાવતા ડોકટરને કыનેડાના 

વક↕ પરમીટ િવઝા જોઈતા હોવાથી તેઓએ અલગ 

અલગ એજ×ટો પાસે માિહતી મેળવતા હતા. 

Óયારъ ફыસબુક ˛ારા સંપક↕માં આવેલા જીતે×ĩિસંહ 

જી.જોહલ નામના એજ×ટ તેમને િવΐાસમાં લઈ 

ટુકડે ટુકડે અલગ અલગ કામ પેટъ λ ૧૬ લાખ 

જેટલી રકમ લીધા બાદ પણ િવઝા ના આપતા 

એજ×ટ િવλˇ ડોકટરъ છъતરિપંડીની ફરીયાદ 

નોધાવી છъ.

લોકોને િવદъશમાં વસવાટ કરવાનો ચçકો લાÆયો 

હોવાનો અÓયારના સમયમાં જોવા મળી રЅં છъ 

તેવામાં િવદъશમાં çથાયી થવાના સપનાં જોતા લોકો 

કыટલાક ઠગબાજો ની વાતોમાં િવΐાસ માં આવી 

જઈ લાખો λિપયા ગુમાવી રΝા છъ.િવદъશમાં 

çથાયી કરવાના λપાળાં સપનાં બતાવી કыટલાક 

ઠગો લોકો પાસેથી લાખો λિપયાનો ચૂનો લગાડી 

રΝા હોવાના Чકçસા કыટલાક સમયથી Ĭકાિશત 

થઇ રΝા છъ.કડીમાં આવોજ એક ચેતવણીλપ 

Чકçસો Ĭકાશમાં આãયો છъ.   

કડીમાં સુજાતપુરા રોડ ઉપર આવેલ કжપાનગર 

સોસાયટી ખાતે Щ╞િનક ધરાવતા ડા.સમીરભાઈ 

સુરъશચંĩ પંડયાને ૨૦૨૦ માં કыનેડા વક↕ પરિમટ 

િવઝા ઉપર જવાનું હોવાથી તેમણે જુદા જુદા 

એજ×ટો પાસે માિહતી મેળવવાની ચાલુ કરી હતી. 

જેમાં ફыસબુકમાં જીતે×ĩ િસંહ જી.જોયલ નામનું 

એકાઉ×ટ ધરાવતી ãયિŪ કыનેડાના િવઝાનું કામ 

કરતી હોવાથી તેમણે તેને ĭы×ડ Чરકવેçટ મોકલી 

કыનેડાના િવઝા માટъ વાતચીત કરી હતી.વાતચીત 

દરÜયાન કыનેડાના વક↕ પરમીટ િવઝાના ૧૬ લાખ 

નŨી કરી çટъપ વાઈઝ કામના Ĭમાણમાં પૈસા 

આપવાનંુ નŨી થયું હતું.

ઇડર

ઇડર તાલુકાના િસયાસણ ગામના બી.એસ.

એફ. જવાન પિΌમ બંગાળના Чકશનગઢમાં એક 

માગ↓ અકçમાતમાં શિહદ થતાં શિનવારъ આ 

જવાનના પાિથ↓વ દъહને સંપુણ↓ રાજકЫય સ×માન 

અને ગાડ↓ ઓફ ઓનર સાથે અંિતમ િવદાય 

અપાઈ હતી. જવાનની અંિતમ યાĦામાં સાથી 

જવાનો, પોલીસ અિધકારીઓ અને Ġામજનો મોટી 

સંÅયામાં જોડાયા હતા.

િસયાસણ ગામનો જીતે×ĩ મેણાત ૧૦ વષ↓ 

અગાઉ બોડ↓ર િસÄયુરીટી ફોસ↓માં જોડાયા બાદ 

હાલમાં પિΌમ બંગાળના Чકશન ગઢમાં ફરજ 

બજાવતાં હતાં. દરિમયાન Ħણેક Чદવસ અગાઉ 

સરકારી વાહનમાં સરકારી કામ અથ› જતા આ 

જવાનને પંજીવારા પાસે અકçમાત નડયો હતો. 

જેમાં સામેન વાહનનો કોઈ પાટ↓ ઉડી સરકારી 

વાહનમાં બેસેલ જવાનના માથાના પાછળના 

ભાગે વાગતાં જીવલેણ ઇજા થઇ હતી. તંĦ ˛ારા 

સારવાર માટъના Ĭયાસો છતાં, સારવાર કારગત 

િનવડી નહોતી અને જવાન શિહદ થયા હતા. આ 

ઘટનાના સમાચાર જવાનના માદરъ વતન િસયાસણ 

ગામે મળતાં ગામમાં શોકનું મોજુ ફરી વâયું હતું. 

કыનેડામાં િવઝાના બહાને કડીના તબીબ 
પાસેથી λ.16 લાખ λિપયા ખંખેરી લીધા

ઈડર તાલુકાના િસયાસણ ગામનો BSF 
જવાન શહીદ થતાં અંિતમ િવદાય અપાઈ

વકર્  પરમીટ િવઝા મેળવવા મથતાં તબીબ સાથે અેજ ે ઠગાઈ કરી

િવસનગર

િવસનગર ખેતીવાડી ઉÓપ³−³ 

બજાર સિમિતની ચુંટણીનુ તા.૨૧-

૮-૨૦૨૧ના રોજ જાહъરનામુ 

બહાર પડતાની સાથેજ િવસનગરનુ 

સહકારી ΤેĦનુ રાજકારણ ગરમાયુ 

હતુ. ભાજપનાજ બે જુથ વŵે 

રસાકસીનો જંગ થવાનો હતો. Óયારъ 

ધારાસÛય િષભાઈ પટъલે કыબીનેટ 

મંĦી તરીકы શપથĠહણ કરતાની 

સાથેજ જુથવાદનો અંત આãયો 

હતો. માક⎯ટયાડ↓ની ચુંટણીમાં વેપારી 

મત િવભાગની ૪ બેઠક બીનહЧરફ 

થયા બાદ ફોમ↓ પાછા ખેચવાના 

છъ·ા Чદવસે સહકારી ખરીદ વેચાણ 

મંડળીઓ મત િવભાગના ૪ ફોમ↓ 

પરત ખેચાતા ભાજપ સમથત બે 

બેઠકો બીનહЧરફ થઈ હતી. જેમાં 

ભાજપે Ĭથમથીજ ૬ બેઠકો સાથે 

ચુંટણીમાં સરસાઈ મળેવી હતી.

ખેડૂત મત િવભાગની ૧૦ બેઠકો 

માટъ આરોÆય મંĦી ઋિષ પટъલના 

ને Óવમાં ભાજપ સમથત પેનલ સામે 

આમ આદમી પાટЪ↓એ પેનલ બનાવતા 

ભાજપ અને આપ વŵે ચુંટણી જંગ 

ખેલાયો હતો. જેમાં તા.૨૨-૧૧-

૨૧ ના રોજ મતદાન Чદવસે ૫૯ 

મંડળીના ૮૪૬ મતદારોમાંથી ૮૨૦ 

મતદારોએ મતદાન કરતા ૯૭ ટકા 

જંગી મતદાન થયુ હતુ. મતગણતરીમાં 

ભાજપ સમથЪ↓ત ખેડૂત િવભાગની 

ચુંટણીમાં આપની પેનલનો સફાયો 

થતા અને ભાજપ સમથЪ↓ પેનલ જંગી 

મતની લીડથી િવજયી થતા ટъકыદારોએ 

િવજેતા ઉમેદવારોને ગુલાલથી રѕગી 

જીતની ખુશાલી મનાવી હતી.

અેકપણ મંડળીના સભાસદ નહી છતાં મત મેળ ાનાે અાપના ઉમેદવારાેમાં અાનંદ
અંબાજી

દાંતા તાલુકાના હડાદ ગામે 

મંગળવારъ મોડીરાિĦના પેĺોિલંગ 

દરિમયાન પોલીસ શંકાçપદ જણાતાં 

બે યુવાનોને પૂછતાછ કરવા માટъ 

પોલીસમથકы લઈ આવી હતી. 

Ëયાં મોડીરાિĦ સુધી પોલીસ ˛ારા 

પૂછપરછ કરાયા બાદ બ³−³ે યુવક 

ભાવેશ મેઘળાભાઈ Īાંગી (રહъ.બોસા, 

િજ.િસરોહી) અને િવપુલ પાબુભાઈ 

ડાભીને પોલીસ લોકઅપમાં રાખવામાં 

આãયાં હતા.  દરિમયાનમાં પોલીસ 

કçટડીમાં જ ભાવેશ મેઘળાભાઈ 

Īાંગીએ કોઈ અગÜય કારણોસર 

ગળાફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો 

હતો. જેની જાણ થતાં જ  લોકોના ટોળાં 

પોલીસમથકы ધસી ગયા હતા અને ભારъ 

હોબાળો મચાવી દીધો હતો. વાતાવરણ 

તંગ બની જતાં કોઈ અઘટીત ઘટના 

ઘટъ નહỲ તેની તકыદારીના ભાગλપે 

એ.એસ.પી.સુશીલ અĠવાલ, અંબાજી 

પોલીસ ઈ×çપેÄટર આચાય↓, હડાદ 

પીએસઆઈ કોટવાલ  સિહતનો 

પોલીસ çટાફ હડાદ પોલીસ çટъશને 

ધસી ગયો હતો અને હડાદ ગામમાં પણ 

લોખંડી પોલીસ બંદોબçત ગોઠવી દીધો 

હતો. ગામ ખાખીમય બની જવા પાÜયું 

હતુ. આ તકы તદъહને çવીકારવાનો 

ધરાર ઈનકાર તકના સબંધીઓ અને 

લોકોએ કયђ↓ હતો.

દાંતામાં પોલીસ çટъશનમાં જ યુવાને 
આપઘાત કરતાં સમાજનો હોબાળો

િવસનગર માક⎯ટયાડ↓ની ચુંટણીમાં ભાજપની 
ખેડૂત પેનલનો જંગી મતની લીડથી િવજય



નોરાઅે ફિશ કટ સકટ્ટમાં શૂફટંગ પ્ેસ પર એન્ટ્રી મારરી
મુંબઇ : પોતાના બોડીકોન્ન આઉટફિટને કારણે હંમેશા ચચા્નનો વિષય બનતી નોરા િતેહી િરી 
એકિાર પોતાના ફિશ કટ ડ્ેસના લીધે ચચા્નનો વિષય બની છે. િેવનટી િેનમાંથી સકાઈબલલૂ 

કલરના આઉટફિટમાં જયારે નોરાએ એન્ટ્ી મારી તયારે તેના આ ગલેમર અંદાજને િોટોગ્ાિર 
દ્ારા કેમેરામાં કેદ કરી લીધો હતો. પોતાના આ ગલેમરસ આઉટફિટ સાથેની તસિીરો 

નોરા િતેહી ઈગલેન્ડ નામના ઈન્સટાગ્ામ આઈડી પરથી પણ શેર કરિામાં આિી 
હતી.જે શેર થતાની સાથે સોવશયલ મીફડયામાં િાઈરલ થઈ હતી. 

FRIDAY, 26 NOVEMBER, 202109

જેનિફર લોપેઝ તેિી આવિારી ફફલ્મ ્મેરી 
્મીિું પ્ર્મોશિ કરી રહી છે એવા્માં તે એક શો્માં 
પહોંચી, જ્ાં તેિા લગ્નિે લઇિે સવાલ કરવા્માં 
આવ્ો. 52 વર્ષિી જેનિફર લોપેઝ ત્રણ વખત 
લગ્ન કરી ચૂકી છે. એવા્માં તેણે ચોથા લગ્ન 
કરવા અંગે વાત કરતા કહ્ં કે તે હેપપીલી એવર 
આફ્ટર્માં નવશ્ાસ રાખે છે. હોનલવૂડ નસંગર અિે 
એકટ્ેસ જેનિફર લોપેઝ તેિા અંગત જીવિિે લઇિે 

ચચા્ષ્માં રહે છે. જેનિફર છેલ્ા કે્ટલા્ સ્મ્થી 
બે્ટ્મેિ એક્ટર બેિ એફલેકિે ડે્ટ કરી રહી છે. 
બન્ેિી ફરલેશિનશપ ખૂબ ્મજબૂત છે. હં્મેશાં બન્ે 
પબ્લક્માં રો્માનસ અિે ફકસ કરતા જોવા ્મળે છે. 
હવે જેનિફરે લગ્નિે લઇિે વાત કરી છે. જેનિફર 
લોપેઝે તેિા લગ્નિા આઇફડ્ાિે શેર કરતા કહ્ં કે, 
્મિે લાગે છે કે હું એવું કરીશ. ત્મે ્મિે જાણો છો. 
હું એક રો્મેબન્ટક વ્નતિ છું. ્મેં પહેલાં પણ કે્ટલી્ 
વખત લગ્ન ક્ા્ષ છે અિે હજુ પણ સંપૂણ્ષ રીતે 
હેપપીલી એવર આફ્ટર્માં નવશ્ાસ રાખું છું. 

મુંબઇ : ફદશા પટાણી હાલ પોતાની આગામી ફિલમ એક વિલેન ફરટનસ્નને 
લઇને  ચચા્નમાં છે. આ ફિલમમાં અવિનેત્ી એકશન દ્રશયો પોતે િજિિાની 
છે તેમજ બોલડ અિતારમાં પણ જોિા મળશે. ફદશાએ જણાવયું હતુ ંકે, તે 
ફિલમમાં સટંટ દ્રશયો પોતે જ િજિિા માંગે છે. જેના માટે તે વિશેષ તાલીમ 
લઇ રહી છે. આ ફિલમની િાતા્નમાં દશ્નકોને િારંિાર િળાંક જોિા 
મળિાના છે. આ ફિલમ એક વિલન ફિલમની સીકિલ છે. જે 
૮ જુલાઇના ૨૦૨૨ના રોજ ફરલીઝ કરિામાં આિશે.  મોવહત 
સલૂરીની આ ફિલમમાં ફદશા ઉપરાંત જોન અબ્ાહમ, અર્્જુન 
કપલૂર અને તારા સુતફરયા પણ જોિા મળિાના છે.  ફદશા 
પટાણી પાસે એકતા કપલૂરનો પણ એક પ્ોજેકટ છે. એકતાની 
આિનારી ફિલમ કેટીનામાં પણ તે જોિા મળિાની છે.

નપ્ર્ંકા ચોપરાએ હાલ્માં જ તેિા ઓફફનશ્લ ઇન્સ્ટાગ્ા્મ એકાઉન્ટિા બા્ો્માં તેિા િા્મ્માંથી 
ચોપરા અિે જોિસ બંિે સરિે્મ હ્ટાવી દીધી. ત્ારબાદથી નપ્ર્ંકા અિે નિક જોિસિા ફડવોસ્ષિી અફવા 
ઊડી છે. જોકે આ બધા વચ્ે નિક જોિસ દ્ારા સોનશ્લ ્મીફડ્ા પર એક વીફડ્ો શેર કરવા્માં આવ્ો 
અિે તેિા પર નપ્ર્ંકાએ કો્મેન્ટ કરી તે જોઇિે ફડવોસ્ષિી ખબરોિે નવરા્મ ્મળ્ો. નિક જોિસે હાલ્માં 
નજ્મ્માં વક્કઆઉ્ટ કરતો એક વીફડ્ો શેર ક્યો છે. જેિા પર નપ્ર્ંકાએ કો્મેન્ટ કરતા લખ્ું, ડે્મ… હું 
તારી સાથે જ ્મરવા ્માંગંુ છું. નપ્ર્ંકાએ તેિી આ કો્મેન્ટથી જણાવી દીધું કે તે નિક જોિસિે કે્ટલો પ્રે્મ 
કરે છે અિે બંિે અલગ િથી થઇ રહાં. વીફડ્ો્માં નિક જોિસ નજ્મ્માં ડંબેલસ ઉપાડતો અિે બાઇસેપસ 
ફલોન્ટ કરતો જોવા ્મળી રહો છે. તેિી કેપશિ્માં લખ્ું છે કે, ્મંડે ્મોફ્ટવેશિ, લેટસ ગે્ટ ઇ્ટ… આ 
સાથે નપ્ર્ંકાિી ્માતા ્મધુ ચોપરાએ પણ એક ઇન્ટરવ્ૂ્માં ્સ્ટે્ટ્મેન્ટ આપ્ું છે કે આ બંિેિા ફડવોસ્ષિી 
વાત ્માત્ર અફવા છે. સાથે જ તેઓએ લોકોિે આ પ્રકારિા ખો્ટા ન્ૂઝ િ ફેલાવવા ્મા્ટે અપીલ કરી છે. 
જણાવી દઇએ કે નપ્ર્ંકા અિે નિકિા લગ્નિે 3 વર્ષ થઇ ગ્ાં છે. આ પહેલાં પણ નપ્ર્ંકાએ જોિસ 
સરિે્મ હ્ટાવીિે લોકોિે કનફ્ૂઝ ક્ા્ષ હતા.

કપિલ શર્મા શ્ોર્ં ગોસ્ટ 
બનીનો િહ્ંચોલી ઇર્નીનો 
ગ્ર્ડે  અંદર ન જવ્ દીધ્

ટીિી એકટ્ેસથી રાજનેતા બનેલ 
સમૃવત ઇરાની કવપલ શમા્ન શોમાં ગેસટ 
તરીકે જોિા મળિાની હતી. સમૃવત 
ઇરાની તેના પુસતક લાલ સલામના 
પ્મોશન માટે આિિાની હતી પરંતુ 
તેના ગાડડે અંદર જિા ન દીધી. સલૂત્ો 
મુજબ કેન્દ્રીયમંત્ી જયારે શલૂફટંગ માટે 
ગેટ પર પહાંેચી તો તયાંના વસકયોફરટી 
ગાડડે તેને ન ઓળખી. સમૃવતએ તેને 
જણાવયું કે તેને સેટ પર એવપસોડના 
શલૂફટંગ માટે ઇન્િાઇટ કરાઇ છે, 
તે શોની સપેવશયલ ગેસટ છે. તેના 
જિાબમાં ગાડડે કહ્ં કે, અમને આિો 
કોઇ ઓડ્નર નથી અપાયો, સોરી 
મેડમ તમે અંદર નહીં જઇ શકો. 
જોકે કેટલાક લોકોનું કહેિું છે કે 

આ તમામ કન્્ફયલૂઝન સમૃવત  
ઇરાનીના ડ્ાઇિર અને ધ 
કવપલ શમા્ન શોના ગેટકીપરની 
િચ્ે થઇ. કવપલ શમા્ન અને 
સમૃવત ઇરાનીને આની કોઇ 
જાણકારી નહોતી. 

નપ્ર્ંકાએ ઇન્સ્ટાગ્ા્મ્માં જોિસ 
સરિે્મ હ્ટાવતા ફડવોસ્ષિી અફવા

દદશ્ સં્ટટ કરતી જોવ્ રળશો

52 વરષી્ જેનિફર લોપેઝિે 
ચોથી વખત લગ્ન કરવા છે

્મુંબઈ : નથ્ે્ટર્માં ‘સૂ્્ષવંશી’િી ધ્માકેદાર 
ક્માણી બાદ OTT (ઓવર ધ ્ટોપ) પર પણ 
અક્ષ્ કુ્માર નખલાડી સાનબત થ્ો છે. 24 ફડસેમબરે 
ફડઝિી હો્ટ્સ્ટાર પર અક્ષ્િી િવી ફફલ્મ ‘અતરંગી 
રે’ ફરલીઝ થવાિી છે. આ ફફલ્મ ફડનજ્ટલ પલે્ટફો્મ્ષ 
પરિી અત્ાર સુધીિી ્મોંઘી ફફલ્મ છે. આ ફફલ્મિે 
હો્ટ્સ્ટારે 200 કરોડ્માં ખરીદી છે. ‘અતરંગી’ સાથે 
થ્ેલી ડીલથી એ વાત ્સપષ્ટ થઈ ગઈ છે કે નથ્ે્ટર 
ખુલ્ા બાદ ફડનજ્ટલ પલે્ટફોમસ્ષ ્ુઝસ્ષિે આકર્ષવા 
્મા્ટે ્મોં ્માગી ફકં્મત ચૂકવવા તૈ્ાર છે. ‘અતરંગી’ 
ફરલીઝ પહેલાં જ 200 કરોડ બોકસ ઓફફસ ક્લબ્માં 
સા્મેલ થઈ છે. ફફલ્મિું બજે્ટ 120 કરોડ રૂનપ્ા 
છે અિે ફફલ્મ 200 કરોડ્માં વેચાઈ છે. એ્ટલે 
ફફલ્મે ચોખખો 80 કરોડિો િફો ક્યો છે. સલ્માિિી 
‘અંનત્મ’ ફડનજ્ટલ પલે્ટફો્મ્ષ પર ફરલીઝ થવાિી હતી, 
પરંતુ નથ્ે્ટર ખુલ્ા બાદ સલ્માિે નિણ્ષ્ બદલ્ો 
અિે હવે તે નથ્ે્ટર્માં ફરલીઝ થશે. ‘અતરંગી’ ્મા્ટે 

પણ પહેલેથી જ ફડનજ્ટલ પલે્ટફો્મ્ષ પર ફરલીઝ 
કરવાિો નિણ્ષ્ લેવા્માં આવ્ો હતો અિે આ નિણ્ષ્ 
બદલવો અશક્ હતો. ‘સૂ્્ષવંશી’એ બોકસ ઓફફસ 
પર એ વાત સાનબત કરી કે અક્ષ્ કુ્માર સેલેબલ 
તથા નવશ્ાસપાત્ર એક્ટર છે અિે છતાં્ ‘અતરંગી’િે 
્મેકસસે નથ્ે્ટર્માં ફરલીઝ કરી િહીં. 

અક્ષ્િી ‘અતરંગી રે’િે હો્ટ્સ્ટારે  
OTT ્મા્ટે 200 કરોડ્માં ખરીદી
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છેલ્લાં દોઢ બે દ્લયક્લમ્લાં સમગ્ર વિશ્વ મ્લટે 
પ્રદૂષણ એક મોટી સમસય્લ બની ગઈ છે. 

આ પ્રદૂષણમ્લાં પણ પ્્લસસટકથી થતુ પ્રદૂષણ 
જીિસૃસટિ મ્લટે મોટો ખતરો છે. ત્લજેતરમ્લાં 
નેશન્ જયોગ્ર્લફિકન્લ એક અહેિ્લ્મ્લાં નોંધિ્લમ્લાં 
આવયુ છે કે, અતય્લરે પ્્લસસટકન્લ પ્લાંચ વરિવ્યન 
ટુકડ્લ સમુદ્રની સપ્લટી પર તરી રહ્્લ છે. એટ્ે 
ટૂાંક સમયમ્લાં જ એિુાં બની શકે કે, બગ્ો 
સમુદ્ર ફકન્લરે ઊભ્લ-ઊભ્લ તપશ્ચય્લયા કય્લયા પછી 
ઝપટ મ્લરે તય્લરે ચ્લાંચમ્લાં મ્લછ્ીને બદ્ે 
પ્્લસસટક આિી જાય. િતયામ્લન સમયમ્લાં પૃથિીને 
્્લગે્ો સૌથી મોટો કોઈ અવભશ્લપ હોય તો 
તે પ્્લસસટક છે. પૃથિી પ્લસે કોઈ પણ કચર્લન્લ 
ફરસ્લઈક્ીંગની નેચર્ પ્રોસેસ છે. જાંગ્મ્લાં 
કોઈ પ્ર્લણી મરી જાય તો તેનુાં શરીર સડિ્લ ્્લગે 
છે, ગીધ તથ્લ બીજા પ્ર્લણી-પક્ીઓ તેને ખ્લઈ 
જાય છ.ે તે પછી જે ભ્લગ બચ ે છ ે તને ે જાંતઓુ 
આરોગી જાય છ,ે બ્લકીન્લ ભ્લગનુાં બકેટફેરય્લ અને 
િગૂ વિઘટન કરી ન્લખે છ.ે 

આ રીતે પ્રકૃવત પોત્લને  સિચછ અને સાંતુવ્ત 
ર્લખે છે પરંતુ પ્્લસસટકને આ પ્ર્લકૃવતક વિઘટનની 
પ્રવરિય્લ ્્લગુ પડતી નથી. જેમ ઊજાયાનો ન્લશ 
થતો નથી તેમ પ્્લસસટકનો પણ ન્લશ થતો નથી. 
પૃથિી ઉપર પ્્લસસટકન્લ કચર્લન્લ ડુાંગર્લ ફદિસ 
ર્લત િધુને િધુ ઊાંચ્લ થત્લાં જાય છે. િેિરનુાં 
પેકેટ હોય કે વબસસકટનુાં, પ્લણીની બોટ્ હોય કે 
કોલ્ડ્ીંકસની, સમસત વિશ્વમ્લાં જેટ્ુાં પણ પ્્લસસટક 
િપર્લય છે તેમ્લાંથી ૪૦ ટક્લ ઉતપ્લદનોન્લ 
પેકેવજાંગમ્લાં ઉપયોગમ્લાં ્ેિ્લમ્લાં આિે છે. દર 
વમવનટે દસ ્્લખ કરત્લાં િધ્લરે બેગ િેચ્લય છે. 
કોઈ પણ પ્્લસસટક બેગ સરેર્લશ ૧૫ વમવનટ 
મ્લટે ઉપયોગમ્લાં ્ેિ્લય છે. તય્લરબ્લદ તે કચર્લમ્લાં 
જાય છે અને સદીઓ સુધી પૃથિી પરન્લ કેનસર 
તરીકે કય્લાંક ને કય્લાંક પડી રહે છે.  

છેલી એક સદીમ્લાં જેટ્ુાં પ્્લસસટક ઉતપ્લફદત 
કરિ્લમ્લાં આવયુાં છે તેમ્લાંથી ૫૦ ટક્લ કરત્લ 
િધ્લરે પ્્લસસટક છેલ્લ ૧૦ િષયામ્લાં બન્લિિ્લમ્લાં 
આવયુાં છે. એક્્લ અમેફરક્લમ્લાં સ્લ્ ૨૦૧૪મ્લાં 
૧૦૦.૭ અબજ પ્્લસસટક બોટ્નો ઉપયોગ 
થયો છે. પ્્લસસટકની બોટ્મ્લાં પ્લણી કે બીજુાં 
કોઈ કોસલ્ડ્ાંક પીિ્લન્લ ગેરિ્લયદ્લ વિજ્્લનીઓ 
હજાર િખત ગણ્લિી ચૂકય્લ છે. પણ આ ઈનડસરિી 
એટ્ી રિૂર અને એટ્ી નિ્લ્્લ્સુ છે કે, 
ટનબાંધ પ્્લસસટક બોટ્ સતત પેદ્લ કરતી જાય 
છે. બોટ્નુાં પ્લણી પીિ્લથી પ્્લસસટકન્લ કણો 
પેટમ્લાં જાય છે. તો પણ ્ોકો હોંશે-હોંશે બોટ્ 
ખરીદે છે. આ ઈનડસરિી એટ્ી શવતિશ્લળી છે 

કે, દુવનય્લની કોઈ પણ સરક્લર તેની વિરુદ્ધમ્લાં 
નીવતઓ ઘડી શકતી નથી.  

પ્્લસસટક ઓસનસ ન્લમની સાંસથ્લન્લ મતે 
આપણ્લ સમુદ્રમ્લાં દર િષષે ૧ કરોડ ટન પ્્લસસટક 
ઠ્િિ્લમ્લાં આિે છે. દર વમવનટે પ્્લસસટકન્લ 
કચર્લન્લ એકથી િધુ રિક ભર્લય છે. અતય્લરે સમુદ્ર 
માંથન થ્લય તો પ્્લસસટક વસિ્લય કશુાં મળે નહીં.  
દુવનય્લમ્લાં ઉતપ્લફદત થત્લ કુ્મ્લાંથી 
૫૦ ટક્લ પ્્લસસટક સીંગ્ યુઝ હોય 
છે. બ્લકીન્લ ૫૦ ટક્લમ્લાંથી મ્લત્ર ૯ 
ટક્લ જ પ્્લસસટક ફરસ્લઇક્ થ્લય 
છે. હજી બીજુાં ૪૧ ટક્લ પ્્લસસટક 
ફરસ્લઇક્ થઈ શકે એમ છે, પરંતુ  થતુાં નથી. 
પ્્લસસટકનુાં પ્રદૂષણ ઘટ્લડિુાં હોય તો વસાંગ્ યુઝ 
પ્્લસસટકનુાં ઉતપ્લદન શૂનય કરિુાં પડે અને જેટ્ુાં 
પણ પ્્લસસટક પેદ્લ થ્લય તેને રીસ્લઇક્ કરિુાં 
પડે. ધ એ્ન મેક આથયાર િ્લઉનડેશનન્લ આાંકડ્લ 

પ્રમ્લણે ૨૦૫૦ સુધીમ્લાં સમુદ્રમ્લાં પ્્લસસટકનો 
જથથો મ્લછ્ીની િસતી કરત્લ પણ િધ્લરે હશે. 
પ્્લસસટકનો કચરો એટ્ો િધી ગયો છે કે, 
હિે તે મ્લનિજીિમ્લાં ખ્લનપ્લનમ્લાં પણ આિિ્લ 
્્લગયો છે. એક મ્લણસ તેન્લ જીિનમ્લાં ૨૦ ફક્ો 
પ્્લસસટક ખ્લઈ જાય છે. દર િષષે ૧ કરોડ સમુદ્રી 
જીિો પ્્લસસટકને ક્લરણે મૃતયુ પ્લમે છે. નેશન્ 

જયોગ્ર્લફિકન્લ અહેિ્લ્ પ્રમ્લણે તો અતય્લરે 
પ્્લસસટકન્લ પ્લાંચ રિી્ીયન ટુકડ્લ સમુદ્રની સપ્લટી 
પર તરી રહ્્લ છે. દુવનય્લભરન્લ દફરય્લ ક્લાંઠેથી જે 
કચરો મળી આિે છે તેમ્લાંથી ૭૩ ટક્લ સીગરેટન્લ 
ઠૂાંઠ્લ, બોટલ્સ, ઢ્લાંકણ્લ, રેપર, પ્્લસસટક બેગ 
અને પોવ્સટીરીન કનટેનર હોય છે. ૧૯૫૦મ્લાં 
વિશ્વમ્લાં પ્રવતિષયા ૨૦.૧૦ ્્લખ ટન પ્્લસસટક 

ઉતપ્લફદત થતુાં હતુાં. જય્લરે ૨૦૧૫ન્લ 
આાંકડ્લ પ્રમ્લણે ૪૦.૬ ્્લખ ટન 
પ્્લસસટક ઉતપ્લફદત થ્લય છે. એટ્ે 
કે, ૨૦૫૦ સુધીમ્લાં જગતન્લ તમ્લમ 
સમુદ્રી પક્ીઓ પ્્લસસટક ખ્લત્લ 

થઈ જશે. દર િષષે ૧૨ ટક્લ પ્્લસસટક બ્લળી 
ન્લખિ્લમ્લાં આિે છે જે િ્લયુ પ્રદૂષણ સજષે છે. ૭૯ 
ટક્લ પ્્લસસટક દફરય્લમ્લાં અથિ્લ જમીનમ્લાં ભાંડ્લરી 
દેિ્લમ્લાં આિે છે. વિશ્વમ્લાં પ્રવત વમવનટ ૧૦ ્્લખ 
પ્્લસસટક બોટ્ િેચ્લય છે. 

પ્્લસસટકનો એક ટુકડો કમસેકમ ૪૫૦ 
િષયા સુધી પૃથિીને પ્રદૂવષત કરતો રહે છે. કોઈ 
રેસટ્લર્લમ્લાંથી ઓડયાર કરીને તમે પાંજાબી ફડશ 
મગ્લિશો તો તે પ્્લસસટકની થ્લળીમ્લાં આિશે, 
પ્્લસસટક પેકેવજાંગનુાં આ એક ઉદ્લહરણ 
થયુાં. આિ્લ તમ્લમ પેકેજમ્લાંથી એકનુાં પણ 
ફરસ્લઇકવ્ાંગ થતુાં નથી. હ્લ્મ્લાં સમુદ્રની 

૭૦૦થી િધુ પ્રજાવતઓ પ્્લસસટકગ્રસત બની 
ગઈ છે. આથી હિે સી-િુડ ખ્લિુાં પણ વબ્કુ્ 
હેલ્ધી ઓપશન રહ્ાં નથી. દુવનય્લમ્લાં સૌથી િધુ 
પ્્લસસટક પ્રદૂષણ કરતી કંપનીઓને પણ ઓળખી 
્ેિી જરૂરી છે. એકસોન મોબી્ અમેફરક્લની 
બહુર્લષ્ટીય તે્ અને ગેસ કંપની છે. દુવનય્લમ્લાં 
કુ્ જેટ્ો પ્્લસસટકનો કચરો થ્લય છે તેમ્લાંથી 
૫.૯ ટક્લ આમ્લાંથી આિે છે. ડ્લઉ અમેફરક્લની 
એક રસ્લયણ અને પ્્લસસટક વનમ્લયાત્લ કંપની 
છે. વિશ્વન્લ ૫.૬ ટક્લ પ્્લસસટક કચર્લ મ્લટે તે 
જિ્લબદ્લર છે. ચીનની વસનોપેક તે્ અને ગેસ 
કંપની ૫.૩ ટક્લ પ્્લસસટક કચર્લ મ્લટે જિ્લબદ્લર 
છે. થ્લઈ્ેનડની ઈનડોર્લમ્લ િેનચસયા કેવમક્ તથ્લ 
ઉનન્લ દોર્લ બન્લિિ્લનુાં ક્લમ કરે છે, તે વિશ્વનો 
૪.૬ ટક્લ પ્્લસસટક કચરો પેદ્લ કરે છે. આ 
ઉપર્લાંત સ્લઉદી અર્લમકો સ્લઉદી અરેવબય્લની 
તે્ કંપની છે તે દુવનય્લની સૌથી મોટી ખવનજ 
તે્ વનક્લસક્લર છે તે ૪.૩ ટક્લ પ્્લસસટક કચરો 
પેદ્લ કરે છે. 

પેરિો ચ્લઈન્લ ચીનની ઓઈ્ અને ગેસ કંપની 
છે. તે જગતનુાં ૪ ટક્લ પ્્લસસટક પેદ્લ કરે છે. 
જય્લરે ્્લયનડે્ બેસે્ હો્ેનડની બહુર્લષ્ટીય 
કંપની છે. તે ૩.૯ ટક્લ પ્્લસસટક કચરો ઉતસવજયાત 
કરે છે. બ્્લવઝ્ની બ્્લસકેમ પેરિોકેવમક્ કંપની 
દવક્ણ અમેફરક્લમ્લાં સૌથી મોટુાં ન્લમ છે તે 
પૃથિી પર ૩ ટક્લ પ્્લસસટક કચરો ઉતસવજયાત 
કરે છે.  આ બધ્લ હ્લથીઓને અાંકુશમ્લાં ્ેિ્લની 
ત્લક્લત દુવનય્લની કોઈ સરક્લરમ્લાં નથી. એટ્ે 
ન્લગફરકોએ સિયાંમ જ પ્્લસસટકનો િપર્લશ બાંધ 
કરિો જોઈએ. અથિ્લ તો પ્્લસસટકનો િપર્લશ 
શકય એટ્ો ઘટ્લડિો. શ્લકિ્લળ્લ પ્લસે કે શોવપાંગ 
મો્મ્લાંથી ચેકઆઉટ કરતી િખતે કય્લરેય 
પ્્લસસટકની થે્ી ન મ્લગિી. હંમેશ્લ શણની થે્ી 
સ્લથે ર્લખિી અથિ્લ ઘરન્લ જૂન્લ કપડ્લમ્લાંથી 
બન્લિે્ી થે્ી સ્લથે ર્લખિી. સરક્લરની 
જિ્લબદ્લરીએ છે કે તે વસાંગ્ યુઝ પ્્લસસટક પર 
પ્રવતબાંધ મુક્લિે. જેનુાં ફરસ્લઇકવ્ાંગ ન થઈ શકે 
એિ્લ પ્્લસસટક પર પ્રવતબાંધ મૂકિ્લમ્લાં આિે. અને 
સોએ સો ટક્લ પ્્લસસટકનુાં ફરસ્લઇકવ્ાંગ કરિ્લમ્લાં 
આિે. બે-ત્રણથી િધુ િખત ફરસ્લઇકવ્ાંગ પણ 
આરોગયપ્રદ નથી. તય્લરબ્લદ તેનુાં જૈવિક વિઘટન 
કરિુાં પડે. 

આપણ્લ પૂિયાજોએ જૂન્લ કપડ્લમ્લાંથી કે 
ચીજિસતુમ્લાંથી અનેક િસતુ બન્લિી તેનો ઉપયોગ 
કયયો હતો. તેઅોઅે મુાંગ્લ મોઢે ફરસ્લઇકવ્ાંગ 
કરીને પ્રકૃવતનુાં જતન કયુું છે. વિશ્વને જો બચ્લિિુાં 
હશે તો આપણે પણ તેમન્લ જ રસતે ચ્લ્િુાં પડશે. 

આ�જન�ો મ�ણસ તોન� જીવન દરમમય�ન સરોર�શ 20 કિલ�ો પ્�સ્ટિિ ખ�ઈ જાય છો

દુનનય�મ�ં પ્રતતવર્ષ 500 આબજ પ્�સ્ટિિ બોગ ઉપય�ોગમ�ં લોવ�ય 
છો  આનો િ�ોઈ પણ બોગન�ો સરોર�શ ઉપય�ોગ 15 મમનનટથી વધુ 

હ�ોત�ો નથી આનો તો સદીઆ�ો સુધી િચર�મ�ં પડી રહો  છો

ઓફબીટ
ધવલ શુક્લ

પ્લાસ્ટક ઃ જીવસૃષ્ટ મલાટે સૌથી મોટો અષિષલાપ
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ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્ટામ અને વોટસએપની પેરેન્ કંપની મે્ટા 
એ ખુલટાસો કર્યો છે કે તે 2023 સુધીમટાં તેની તમટામ મેસેજિંગ 
સેવટામટાં ડીફોલ્ એનડ-્ુ-એનડ એન્નરિપ્શન (E2EE) લટાગુ 
કરી ્શકે છે. એનડ-્ુ-એનડ એન્નરિપ્શન એ એક જસકર્ુરી્ી 
ફીચસ્સ છે િેનટા દ્ટારટા મેસેિ મોકલનટાર અને વટાંચનટાર જસવટાર્ 
િે-તે મેસેિ અનર્ કોઈ વર્જતિ વટાંચી ન ્શકે એવી ખટાતરી 
આપે છે. હટાલમટાં આ સુજવધટા મે્ટા નટા તમટામ મેસેજિંગ 
પલે્ફોમ્સ પર લટાગુ િ છે પરતું કંપની િે-તે દે્શની ગવનમમેન્ 
સટાથે લો-એનફોસ્સમેન્નટા જનર્મ અનુસટાર મેસેજિંગ સજવ્સસમટાં 
ફેરફટાર કરીને એનડ-્ુ-એનડ એન્નરિપ્શનને ડીફોલ્ કરી દેવટા 
મટાંગે છે.

મે્ટા એ પહેલટા 2022મટાં વહેલટામટાં વહેલી તકે સંપૂર્સપરે 
એનડ-્ુ-એનડ એન્નરિપ્ેડ થવટાની ર્ોિનટાઓ દ્શટા્સવી હતી. આ 
ર્ોિનટાનો હેતુ મે્ટા ની સમગ્ એપસમટાં જબન-એન્નરિપ્ેડ ડે્ટા 
તેમિ એકટાઉન્ની મટાજહતી અને ર્ુઝસ્સની સુરક્ટાને સુધટારવટા 
અને દુરુપર્ોગ સટામે લડવટા મટા્ે છે. ર્ુઝસ્સનટા હટાનીકટારક 
મેસેિને ફલેગ કરવટામટાં આવ્શે િેથી ખો્ી મટાજહતી ફેલટાવતટા 
ર્ુઝસ્સ સટામે પ્રજતરિીર્ટા લઈ ્શકટાર્.

એન્નરિપ્શન કરવટામટાં મે્ટા નો મુખર્ ધર્ેર્ ર્ુઝસ્સની 
પ્રટાઈવસી છે. મટાચ્સ 2019મટાં મટાક્ક ઝુકરબગમે િરટાવર્ું હતું 
કે સંચટારનું ભટાજવ વધુને વધુ ખટાનગી, એન્નરિપ્ેડ સેવટાઓ 
તરફ જ્શફ્ થ્શે જર્ટાં લોકો જવશ્ટાસ કરી ્શકે છે કે તેઓ 
એકબીજાને િે કહે છે તે સુરજક્ત છે અને તેમનટા સંદે્શટાઓ 
અને સટામગ્ી સલટામત છે. તે મટા્ે સોજ્શર્લ મીડડર્ટા જાર્ન્ે 

ગર્ટા વર્મે મેસેનિર અને ઇન્સ્ટાગ્ટામ ચેટસને મિ્સ કર્ટા્સ હતટા 
િેથી તેની લોકજપ્રર્ એન્પલકે્શનોનટા પડરવટાર વચ્ે રિોસ-એપ 
કમર્ુજનકે્શનની મંિૂરી આપી છે. જર્ટારે વોટસએપ મૂળભૂત 
રીતે એનડ-્ુ-એનડ એન્નરિપ્ેડ છે, તર્ટારે ફેસબુક મેસેનિર 
અને ઇન્સ્ટાગ્ટામ નથી. પરતું તમે સેડ્ંગસ મટાંથી આ સુજવધટા 
ઓન-ઓફ કરી ્શકો છો. કંપનીએ સૌપ્રથમ 2016 મટાં તેની 
મેસેનિર એન્પલકે્શનમટાં E2EE લોનચ કર્ુું હતું. જો કે તે 
ફતિ મોબટાઇલ એન્પલકે્શનસ સુધી મર્ટા્સડદત “ગુપ્ત વટાતટા્સલટાપ” 
મોડ પર ન્્સવચ કરીને િ ઉપલબધ છે.

મે્ટાએ 2021મટાં ઓગ્સ્ની ્શરૂઆતમટાં મેસેનિરમટાં 
વૉઇસ અને જવડડર્ો કૉલસ મટા્ે E2EE લંબટાવર્ું છે સટાથે િ 
અમુક દે્શોમટાં મર્ટા્સડદત પરીક્રનટા ભટાગ રૂપે નવી ઑપ્-ઇન 
સેડ્ંગ ્શરૂ કરી છે િે ડટાર્રેક્ મેસેજીસ મટા્ે સુજવધટા ચટાલુ 
કર્શે. વધુમટાં મે્ટાએ તમટામ દે્શનટા સટાર્બર લો-એનફોસ્સમેન્ 
મુિબ પોતટાની એનડ-્ુ-એનડ એન્નરિપ્શન સેવટામટાં ફેરફટાર 
કરવટા િરૂરી છે. િે લટાંબો સમર્ મટાંગે છે.

 
  @beinghumanmj

મે્ટા 2023 સુધી એનડ-્ુ-એનડ એન્નરિપ્શન લટાગુ કર્શે

શહેરમાં રહું છું પ્રથા થઈ ગઈ છે, વતન છોડી દીધું વ્યથા થઈ ગઈ છે.
એ વતનવાસી વવચારે અહીં ખુશી મળતી હશે,

સવપ્નનાં રંગોથી આંખો સૌની ઝળહળતી હશે , શ્ાસમાં ખુશ્ુ ને નદી
રગરગમાં ખળભળતી હશે, ને સમ્યમાં સુરભી હેમની ભળતી હશે.
તને શું કહું? શું દશા થઈ ગઈ છે? શહેરમાં રહું છું પ્રથા થઈ ગઈ છે.

્ાળપણનાં દોસત અહીં આં્ાડાળે ટહુકતી કો્યલ નથી; ને, હદ્યમાં ઝીલતું આભનું દપ્પણ નથી.
અહીં તો છે માનવી માનવીનો હરીફ શહેરમાં રહું છું પ્રથા થઈ ગઈ છે.

સૂ્ય્પ ક્યાં છે આવગ્યાઓથી અહીં જાહોજલાલી, ઊંઘ ક્યાં છે ઉજાગરો લઈ જુઓ રાત છે ઝાલી.
જીવવાનો થાક લાગે,  હરપળે છે પા્યમાલી માનવી માનવીનો છે દુશમન, શું સમજાવું તને?

શહેરમાં રહેવું વ્યથા થઈ ગઈ છે. ઘેરઘેર માનવીની વ્યથા થઈ ગઈ છે, શહેરમાં રહેવું પ્રથા થઈ ગઈ છે .

કવવ્યત્ી : વહના મોદી, શીર્પક : પ્રથા

ખો્ટા કેસ થર્ટા હોવટાનો દટાવો કરીને આ બધટા 
કેસ પટાછટા ખેંચવટાની મટાગ કરી છે. 

આ ઉપરટાંત મોદી સરકટારમટાં રટાજર્ કક્ટાનટા 
ગૃહ મંત્ી અિર્ જમશ્ટાને લખીમપુર ખીરી 
હતર્ટાકટાંડનટા ર્ડ્ંત્નટા મુખર્ સૂત્ધટાર ગરટાવટાર્ટા 
છે. મોરચટાનું કહેવું છે કે, જમશ્ટા આિેર્ 
ખુલ્ેઆમ ફરી રહ્ટા છે અને મંત્ીમંડળમટાં મંત્ી 
છે. જમશ્ટા તમટારટા સજહત બીજા મંત્ીઓ સટાથે 
્સ્ેિ પર પર બેસે છે. 

જમશ્ટાને તટાતકટાજલક તગેડી મૂકીને િેલભેગટા 
કરી દેવટા જોઈએ. વધુમટાં આ આંદોલન 
દરજમર્ટાન 721 િે્લટા ખેડૂતો ્શહીદ થર્ટા છે., 
તેથી આ તમટામ ખેડૂતોનટા પડરવટારોને વળતર 
અને પુનવ્સસવટા્ની વર્વ્સથટા કરી આપવટાની 
પર મોરચટાની મટાગરી છે. મોદી સરકટાર મટા્ે 
આ બધી મટાગરીઓ ્સવીકટારવી મુશકેલ છે. 

મોદી સરકટાર જવદ્ુત અજધજનર્મ જબલ પટાછું 

લઈ ્શકે અને પ્રદૂર્ર મટા્ે ખેડૂતોને ગુનેગટાર 
ગરીને સજા કરવટાની જોગવટાઈ પર હ્ટાવી 
્શકે પર આંદોલનમટાં મટાર્ટા્સ ગર્ેલટા ખેડૂતોને 
વળતરની મટાગ ્સવીકટારવી મુશકેલ છે. ખેડૂતોની 
દલીલ તો એવી પર છે કે, અગટાઉ ્સવીનટાથન 
કજમડ્મટાં મોદી અધર્ક્ રહ્ટા હતટા. 

આ કજમડ્એ ખેડૂતોનટા જહત મટા્ે તૈર્ટાર 
કરેલી ભલટામરનો અમલ હજી કરટાર્ો 
નથી. હકીકતમટાં તો ઉત્તરપ્રદે્શ, પંજાબ અને 
ગુિરટાતમટાં આવતટા વર્મે જવધટાનસભટાની ચૂં્રી 
આવી રહી છે. ર્ુપી એ ભટારતીર્ રટાિકટારર 
મટા્ે મહતવનો પ્રદે્શ છે. લોકસભટામટાં 
સરકટાર રચવટા મટા્ે પર આ જવ્સતટારમટાં 
વધુ બેઠક જીતવી પડે છે. આવટા સંજોગોમટાં 
ખેડૂત આંદોલનને કટારરે દે્શ જવદે્શમટાં મોદી 
સરકટારની છબી ખરડટાઈ રહી હતી. જો ર્ુપીમટાં 
ભટાિપને ફ્કો પડે તો 2024મટાં લોકસભટાની 
ચૂં્રીમટાં જીત અને સરકટાર રચવી અતર્ંત 
મુશકેલ છે. તેથી મોદી સરકટારે ખેડૂતો સટામે 
નમતુ જોખી દીધુ છે.

કૃવર કા્યદાઓ રદ...
અનુસંધાન પેજ નં.4થી ચાલુ

નેઇલ પૉવલશ ઝડપથી સૂકવવા 
માટેનો ઉપા્ય 
નખ ઉપર નેઇલ પૉલલશનો પહેલો 
કૉટ લગાવી દીધા પછી બે લિલનટ 
િાટે ઠંડા પાણી ભરેલા બાઉલિાં 
આંગળીને ડુબાડીને રાખો. પછી બીજો 
કૉટ લગાવો અને ફરી બાઉલિાં બે 
લિલનટ સુધી આંગળીઓને ડુબાડી 
રાખો. આિ કરવાથી તે સારી રીતે 
સેટ થઇને ઝડપથી સુકાઇ જશે. આ 
બધું ન કરવું હોય તો તિે નેઇલ 
પૉલલશને સૂકવવા િાટે હેર ડ્ાયરનો 
ઉપયોગ કરો. હેર ડ્ાયરનો ઉપયોગ 
કરવાથી નેઇલ પોલલશ ઓછા 
સિયિાં ઝડપથી સુકાઇ જાય છે. 
નેઇલ પોલલશ સૂકવતી વખતે હેર 
ડ્યર કૂલ િોડ ઉપર રાખો.
રાત્ે સૂતી વખતે તવચા પર દ્ાણથી 
થતા સળ દૂર કરવાનો ઉપા્ય 
ચહેરા ઉપર ઉપસી આવેલી લાઇનસને 
દૂર કરવા નવશેકા પાણીની છાલક 

ચહેરા ઉપર િારો. પછી થોડી કોલડ 
ક્રીિ હાથિાં લઇને પ્રભાલવત જગયા 
પર લગાવો. પછી તયાં હળવા હાથે 
િસાજ કરો. આિ કરવાથી દબાઇ 
ગયેલી તવચા ઉપર ઉપસી આવેલી 
લાઇન દૂર થઇ જશે. ચહેરા પર 
કાયિ આ તકલીફ થતી હોય તો 
કોટનને બદલે સાટટનના ઓલશકાના 
કવરનો ઉપયોગ કરો. એનાથી આ 
સિસયા નહીં સજાજાય.
આંખો પર આવેલા સોજાને દૂર 
કરવાનો ઉપા્ય 
આંખના સોજાને દૂર કરવા િાટે 
નાની પલાસસટક બેગિાં બરફના 
ટુકડા ભરીને 10-15 લિલનટ આંખ 
ઉપર િૂકરી દો. ધીરેધીરે આંખોની 
આસપાસ ફેરવતાં રહો. આિ 
કરવાથી આંખનો સોજો ઓછો થઇ 
જશે. આંખ ખુલ્ી રાખીને ઠંડા 
પાણીની છાલક િારવાથી આંખનો 
સોજો ઓછો થાય છે.

અપનટાવો આ મહત્વની બર્ુ્ી 
ડ્પસ, સુંદરતટામટાં થ્શે વધટારો
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અમરેલી
 અમરેલી જિલ્લાનલા ચલલાલલામલાં 

કરૂણ ઘટનલા બની છે. અહીંની હરરધલામ 
સોસલાયટીમલાં એક મજહલલાએ પોતલાની ર 
પુત્ીઓ સલાથે અગ્નિસ્લાન કરી સલામૂજહક 
આપઘલાત કરતલા સમગ્ર પંથકમલાં ચકચલાર 
મચી િવલા પલામી છે. ચલલાલલાનલા હરીધલામ 
સોસલાયટીનલા એક મકલાનમલાં મંગળવલારે 
બપોરનલા અરસલામલાં ધુમલાડલાનલા ગોટે-ગોટલા 
જનકળતલા આગ લલાગી હોવલાનું મલાની 
આસપલાસનલા લોકોએ મકલાન મલાજલક અને 
મજહલલાનલા પજત ભરતભલાઈ દેવમુરલારીને 

જાણ કરી હતી. તેઓએ ઘરે દોડી 
આવી ઘરનો દરવલાજો ખોલી અને આગ 
લલાગવલાનલા સથળ બેડરૂમમલાં પહોંચયલા 
હતલા અને બેડરૂમનલાં દરવલાજો ખોલતલાની 
સલાથે િ ભરતભલાઈ દેવમુરલારીનલા પત્ી 
સોનલબેન દેવમુરલારી (ઉ.વ.૪૦) તેમિ 
તેમની બે પુત્ીઓ જહતલાલી (ઉ.વ.૧૪) 
તેમિ ખુશી (ઉ.વ.૩ મલાસ) ખરલાબ રીતે 
દલાઝી ગયેલ મૃત હલાલતમલાં મૃત મળયલા 
હતલા. 

તયલારબલાદ સથલાજનકોએ ફલાયર 
જરિગેડની ટીમ પહોંચે તે પહેલલાં િ આગ 

પર કલાબુ મેળવયો હતો અને આ ઘટનલાની 
જાણ થતલા સથલાજનક પોલીસ પણ ઘટનલા 
સથળ પર દોડી આવી હતી. 

આ ઘટનલામલાં મૃતક મજહલલાનલા 
પજત ભરતભલાઈ દેવમુરલારી કે િેઓ 
ચલલાલલામલાં લોટ દળવલાની ઘંટી ચલલાવે 
છે. તેમણે સલાવરકુંડલલા રડજવઝનનલા 
ડીવલાયએસપી કે.િે.ચૌધરીને ઘટનલાને 
લઈને આપેલલા જનવેદનમલાં પ્લાથજમક 
તપલાસમલાં અંદરોઅંદરનલા ઘર કંકલાસનલા 
કલારણે આ પગલું ભયુું હોવલાનું સલામે 
આવયું હતું.

ચલલાલલામલાં ઘર કંકલાસને કલારણે મલાતલાનું બે 
પુત્ી સલાથે અગ્નિસ્લાન, ત્ણે’યનલા મોત

મકાનમાંથી ધુમાડા નીકળતા આાગ લાગ્ાનું માની પાડાોશીઆાોઆો મહિલાના પતતનો જાણ કરી

ગાંધીનગર 
અમદલાવલાદનલા રીવરફ્રનટ થી કેવરડયલા 

સુધીની સી-પલેન સજવવિસ શરૂ થવલાનલા 
હજી કોઇ ઠેકલાણલાં નથી તયલારે રલાજય 
સરકલારે કુલ છ સથળોએ સી-પલેન સેવલા 
શરૂ કરવલા તેમિ ગુિરલાતને બે સી-પલેન 
આપવલા કેનદ્ર સરકલાર સમક્ષ મલાગણી 
કરવલામલાં આવી છે.

રલાજયનલા નલાગરરક ઉડ્ડયન મંત્ી 
પૂણણેશ મોદીએ િણલાવયું છે કે સલાબરમતી 
રીવરફ્રનટથી સટેચયુ ઓફ યુજનટીની 
સી-પલેન સેવલા ઝડપથી શરૂ થલાય તે મલાટે 
સી-પલેનની મલાગણી કરવલામલાં આવી છે. 

કેનદ્ર અને રલાજય સરકલાર ગુિરલાતમલાં 
અમદલાવલાદ રીવરફ્રનટ, કેવરડયલા, 
પલાજલતલાણલા પલાસે શેત્ૂંજી ડેમ, સલાપુતલારલા 
લેક, મહેસલાણલા ધરોઇ ડેમ અને સુરતનલા 
ઉકલાઇ ડેમ િેવલા સથળો સી-પલેન સુજવધલા 
મલાટે જનયત કરવલામલાં આવયલા છે.

રલાજયમલાં સૌ પ્થમ સી-પલેન સુજવધલા 
અમદલાવલાર રીવરફ્રનટ પરથી શરૂ 
કરવલામલાં આવી હતી પરંતુ સી-પલેન 
મરલામત મલાટે ગયું હોવલાથી અતયલારે 
ગુિરલાતમલાં સી-પલેન નથી તેથી ગુિરલાત 
સરકલારે બે સી-પલેનની મલાગણી કેનદ્ર 
સમક્ષ કરી છે.

બે સી-પલેન અને છ સ્થળે સર્વિસ 
શરૂ કર્ા કેન્દ્ર પાસે સહાય મંગાઈ

મેગલા ટેકસટલાઇલ પલાક્ક 
મલાટે નવસલારીનલા વલાસી 
ગલામમલાં િમીનનો સવણે

સુરત
રદવલાળી તહેવલાર પવૂણે કનેદ્રીય મતં્લાયલ 

દ્લારલા પ્ધલાનમતં્ી મગેલા ઇનવસેટમનેટ 
ટકેસટલાઇલ પલાક્ક (પીએમ જમત્લા) 
પ્ોિકેટની જાહેર કરવલામલા ં આવલેી 
ગલાઇડલલાઇન અંતગવિત પ્થમ મલાગંરોળ 
તયલાર બલાદ ભરૂચનલા કટંીયલાજાલ અને 
િબંસુર બલાદ હવ ે નવસલારીનલા વલાસી 
ગલામમલા ંઅભયલાસ હલાથ ધરવલામલા ંઆવયો 
છ.ે ઉદ્ોગકલારોનલા મત મિુબ 96 લલાખ 
ચોરસ મીટર સરકલારી િમીન પકૈી 
40 લલાખ ચોરસ મીટર િગયલામલા ં પલાક્ક 
સરળતલાથી આકલાર લઇ શકશે.

બનાસકાઠંા 
ગિુરલાતનલા મખુયમતં્ી ભપેુનદ્રભલાઈ 

પટલેનલા નલામ ે 1 કરોડની ખડંણી 
મોકલલાવી દવેલાનો વીરડયો સોજશયલ 
મીરડયલામલા ં વલાયરલ થયો છે. િમેલાં 
બનલાસકલાઠલા વલાવનલા રલામકથલાકલાર બટકુ 
મોરલારી બલાપ ૂ નલામનલા વયજતિએ વીરડયો 
વલાયરલ કરીન ેખલેુ્આમ ધમકી આપી 
છ.ે  વલાયરલ વીરડયોમલા ં બનલાસકલાઠલા 
વલાવનલા રલામકથલાકલાર બટકુ મોરલારી 
બલાપ ૂ નલામનલા વયજતિએ 11 રદવસની 
અદંર અન ે 7 તલારીખ સધુીમલા ં 1 કરોડ 
રૂજપયલા મોકલલાવી દવેલા કહ્ ંછે. અને જો 

સીએમ તેઓ 1 કરોડ નહીં મોકલલાવો 
તો ગિુરલાતમલા ંપટલેન ેરલાિ નહીં કરવલા 
દવેલાની, તેમિ મુખયમતં્ીન ેઅકસમલાતમલાં 
મલાયલાવિ િશ ેતેવી વલાતો કહવેલાય છ.ે

વીરડયો બટકુ એકદમ તોછડી 
ભલાષલામલા ં રલાજયનલા સીએમન ે ઉદ્શેીને 
ધમકી આપી રહ્લા છ.ે તઓેએ 
વીરડયોમલા ં કહેતલા િણલાય છ ે ક,ે 
મખુયમતં્ી ભપેૂનદ્રભલાઈ પટલે. હુ ંવલાવનો 
રલામકથલાકલાર બોલી રહ્ો છુ.ં વલાવ 
બનલાસકલાઠંલા મહેશ ભગત, બટકુ મોરલારી 
બલાપૂ... તેમને પોતલાનો મોબલાઈલ ફોનનો 
નંબર પણ આપયો છે.  હવ ે11 રદવસની 

અદંર 7 તલારીખ સધુીમલા ં1 કરોડ રૂજપયલા 
મન ેગમ ેતયલાથંી મોકલલાવી દજેો. નહીં તો 
ગિુરલાતમલા ંપટલેન ેરલાિ નહીં કરવલા દઉ, 
અન ેતમ ેપણ અકસમલાતમલા ંમલાયલાવિ િશો.

તમન ે ગલાદીએ બસેલાડ્લા એટલે 
1 કરોડની દજક્ષણલા પહોંચલાડી દજેો, 
સમજયલા 1 કરોડ... એક રૂજપયો ઓછો 
નહીં, આિે 25 તલારીખ થઈ છ,ે એટલે 
5મી તલારીખ સધુીમલા.ં. ગમ ેત ેમલાણસને 
મોકલીશ અન ે મન ે 1 કરોડ મોકલલાવી 
દજેો. એટલ ે ગિુરલાતની ગલાદી પટલેોને 
રહશે,ે નહીં તો ત્ણ મજહનલાની અદંર 
ઉખલાડીન ેફેંકી દઈશ.

CM પટેલને ધમકી: 1 કરોડ મોકલાવી 
દેજો, નહીં તો તમને રાજ કરવા નહીં દઉં
બનાસકાંઠાના કથાકારના વા્રલ વીહડ્ાોથી રાજ્યમાં ભારો ચકચાર

રલાિકોટમલાં ઉતકષવિ ગ્રુપ પર 
GST જવભલાગનલાં દરોડલા, 
કરોડોની કરચોરી ઝડપલાઈ

રાજકોટ
 ભલાવનગરમલાં બહલાર આવેલલા કરોડોનલાં બોગસ જબલીંગ 

કોૈંભલાડનલાં પગલે સટેટ જીએસટીની ટીમે રલાિકોટ અને 
બલામણબોરમલાં ટીએમટી બલાસવિ ઉતપલાદક ઉતકષવિ ગ્રુપની ફેકટરી 
અને  રડરેકટરોનલાં રહેણલાંક સજહત દસ િેટલલા સથળો પર 
દરોડલાની કલાયવિવલાહી હલાથ ધરી શંકલાસપદ જહસલાબી સલાજહતય 
કબિે કયુવિ હતું. આ દરોડલા દરજમયલાન અંદલાિે રૂ. ૩૦ કરોડની 
ખોટલા દસતલાવેજોનલાં આધલારે વેરલાશલાખ લઈ કરચોરી કરવલામલાં 
આવી હોવલાનું બહલાર આવયું છે.  ભલાવનગરમલાં બોગસ 
પેઢીઓ ઉભી કરી કરોડો રૂજપયલાનું બોગસ જબલીંગ કોૈભલાંડ 
ઝડપી લેવલામલાં આવયુ હતુ તેમલાં અફઝલ સવજાણી અને એક 
મજહલલા સજહત કેટલલાક શખસોની ધરપકડ થઈ હતી. 

ગુિરલાતનલા પલાટીદલારોને 
OBCમલાં સમલાવવલા મંત્ી 

આઠવલેનું સમથવિન
જૂનાગઢ

મંત્ી રલામદલાસ આઠવલ ે ગિુરલાતમલા ં િનૂલાગઢની મુલલાકલાતે 
આવયલા હતલા. દરજમયલાન રલામદલાસ અઠલાવલએે િણલાવયંુ કે, છલે્લા 
કેટલલાક વષષોથી ગિુરલાતનો પલાટીદલાર સમલાિ પોતલાને OBCમલાં 
સલામેલ કરવલાની મલાગં કરી રહ્ો છ.ે પલાટીદલાર સમલાિની મલાગંનંુ 
તેમની પલાટટી સમથવિન કર ેછ.ે આ સલાથે િ અઠલાવલએે પલાટીદલાર 
સમલાિની મલાગંને યોગય ગણલાવતલા કહ્ ં કે, જો કલાયદલામલા ંિરૂરી 
સંશોધન થલાય તો પલાટીદલાર સમલાિને OBCમલા ંસમલાવી શકલાય 
છ.ે આ મલાટે તેઓની પલાટટી પલાટીદલાર સમલાિની મલાગંને ટેકો 
આપી રહી છ.ે ગિુરલાતમલાથંી મોટલા પ્મલાણમલા ં ડ્રગસનો િથથો 
ઝડપલાવલા મુદ્ ે રલામદલાસ આઠવલએે િણલાવયંુ કે, ડ્રગસનંુ સેવન 
કરનલારલા લોકોને નશલામુજતિ કેનદ્રમલા ંમોકલવલા જોઈએ.

સંરષિપ્ત સમાચાર

ભાવનગર-હિલ્ીની ફલાઈટ બંધ થવાની 
આણીઆો, પ્રજાની સુતવધા છીનવાશો

ભા્નગર ઃ રાજધાની દિલ્ી સાથે ભાવનગરનું ્વાઈ માગગે સીધું 
જોડાણ થયું ્તું. પરંતુ ત્રણથી સવા ત્રણ માસના ટૂંકા સમયમાં જ આ 
સુવવધા પણ છીનવાઈ જશે તેવા એંધાણ મળી રહ્ા છે. ભાવનગર-દિલ્ી 
વચ્ે ૨૦મી ઓગસટથી અઠવાદડયામાં મંગળવારને બાિ કરતા ડેઈલી 
કરવામાં આવી ્તી. સપાઈસ જેટ દ્ારા ્વાઈ સેવા શરૂ કરવામાં આવતા 
ભાવનગરવાસીઓને દિલ્ીનું અંતર માત્ર ૧૨૫થી ૧૩૦ વમવનટનું થઈ 
ગયું ્તું. પ્ારંભે સારો પ્વતસાિ મળયા બાિ ધીરે ધીરે ટ્ાદિક ઘટતો 
ગયો ્તો. ્ાલ દિલ્ીની ફલાઈટમાં ૫૦ ટકા જેટલા જ પેસેનજર મળી 
શકતા ્તા. િરવમયાનમાં ફલાઈટ ઓપરેટ કરતી કંપની સપાઈસ જેટ 
દ્ારા ભાવનગર-દિલ્ી વચ્ે સીધી ્વાઈ સેવા બંધ કરી વાયા સુરત 
ચલાવવાનો વનણ્ણય કરાયો છે. 

રાજકાોટમાં ટ્ાહિકના મહિલા જમાિારનો  
આામમીમોનો સરાજાિો ર તમાચાો ઝીંકી િોતા ચકચાર

રાજકોટ : ટ્ાદિક બ્ાનચના જમાિાર અલકાબેન સુરેશભાઈ ટીલાવતએ 
નોંધાવેલી િરીયાિમાં જણાવયું છે કે ટ્ાદિક વબ્ગેડ સાથે ઢેબર ચોકમાં 
વા્ન ચેકીંગની કામગીરી કરી રહ્ા ્તા તયારે િેના બેંક ચોક તરિથી 
આવેલા બાઈકમાં િેનસી નંબર પલેટ ્ોવાથી તેના ચાલક ઉગ્રસેન શ્રવણ 
પટેલ (ર્ે. ચુનારાવાડ ચોક નિીના કાંઠે) ની પુછપરછ કયા્ણ બાિ તેના 
મોટર સાયકલનો ટ્ાદિક પોલીસની એપમાં િોટો પાડયો ્તો. તયારબાિ 
કેસ કરી ઓનલાઈન રસીિ પણ આપી િંડ પેટે મળેલા રૂા.૫૦૦ પોતાના 
વિસસામાં મુકયા તે સાથે જ લાલ કલરનું શટ્ણ અને જીનસ પ્ેરેલ એક 
યુવક તેની પાસે ધસી આવયો ્તો અને જોર જોરથી એવું બોલવા લાગયો 
કે, તું આ રૂા.પ૦૦ શેના ઉઘરાવશ, તેની પાવતી બતાવ. જેથી તેણે એપ 
મારિત ઓનલાઈન મેમો આપી િંડ વસુલ કરી રહ્ાનું જણાવતા તે યુવકે 
ગાળો ભાંડયા બાિ આવેશમાં આવી તમાચો ઝીંકી િીધો ્તો. 

ભાવનગર-સાોમનાથ નોશનલ િાઈવોનું કામ 
જમીન સંપાિનનો કારણો તવલંબમાં

ભા્નગર : ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ ્ાઈવેનું કામ પાંચ વર્ણ થવા 
છતાં પૂરૂ થઈ શકયું નથી. ્ાઈવેના કામમાં જમીન સંપાિનનો પ્શ્ન માથાના 
િુિાવારૂપ બનયો છે. ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ વજલ્ામાં 
િેડૂતો, જમીન માવલકો દ્ારા સરકાર પાસેથી પૈસા લઈ લેવાયા બાિ પણ 
જમીન સોંપવામાં આનાકાની થઈ ર્ી ્ોય, જેના કારણે પ્ોજેકટ વવલંબમાં 
પડયો છે જેને લઇ ૩૬ મવ્નામાં જે કામ પૂણ્ણ થવાનું ્તું તે પાંચ-પાંચ 
વર્ણ પછી પણ પૂણ્ણ થયું નથી. વર્ણ ૨૦૧૭માં ૨૫૬ દક.મી. લાંબા ભાવનગર-
સોમનાથ નેશનલ ્ાઈવેનું કામ શરૂ કરવામાં આવયું ્તું. રૂા.૨૫૦૦ 
કરોડના પ્ોજેકટનું કામ ્ાલ પણ કોઈના કોઈ કારણસર િોરંભે ચડી 
રહ્ં છે. એનએચએઆઈ દ્ારા ૬ પેકેજમાં ચાર કંપની સદ્ાવ, એગ્રો 
ઈનફ્ાસટ્કચર ડેવલપસ્ણ, કળવથયા અને કે.સી.સી.ને કામ સોંપાયું છે. 

સુરતમાં 34.55 કરાોડના ખચચે 50 ચાજજીંગ સ્ોશન 
શરૂ કરાશોઃ મ્ુનનસસપલ તંત્રનાો નનણ્ણ્ 

સુરત ઃ સુરત મયુવન. તંત્રએ શ્ેરમાં ઈલેકટ્ીક વા્નોને પ્ોતસા્ન આપવા 
માટે આગામી દિવોસમાં ૫૦ ચાજજીંગ સટેશન ઉભા કરવા માટેનો વનણ્ણય 
કયયો છે. આજે લાઈટ એનડ િાયર કવમદટની બેઠકમાં ૩૪.૫૫ કરોડના 
િચગે શ્ેરમાં 50  ચાજજીંગ સટેશન શરૂ કરવા માટેના અંિાજને મંજુરી 
આપી છે. સુરતમાં 50 ચાજીંગ સટેશનમાં િરેક પોઈનટ િોર વ્ીલ ચાજીંગ 
માટે ર્ેશે અને િરેક સટેશન પર એક પોઈનટ સરકારી  વા્નો માટે 
રાિવામાં આવશે. ભારત સરકારના ઉર્્ણ મંત્રાલય દ્ારા િેશના સુરત 
સવ્ત િેશના 60 શ્ેરોને સોલાર સીટી તરીકે પસંિગી કરી છે. સુરત 
મયુવન. તંત્ર દ્ારા સરકારની પોલીસી અંતગ્ણત સુરત શ્ેરમાં વરગે 2025 
સુધીમાં શ્ેરમાં 40 ્ર્ર ઈલેકટ્ીક વા્ન િોડાવવા માટે આયોજન થઈ 
રહ્ં છે. આ વા્નો માટે ચાજજીંગ સટેશન સૌથી મોટો પોઈનટ છે.

ગીરગઢડાના રસુલપરા ગામો 3 િૂટના વરરાજા 
આનો 2.75 િૂટની કન્ાઆો પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્ાં
ગીરગઢડા ગામના 
કાળુભાઈ બાંભણીયા 
જેમના પદરવારમાં પવત–
પત્ી બે પૂત્રો અને 
એક િીકરી ્ોય જેમાં 
તેમનો સૌથી નાનો પૂત્ર 
ભીિાભાઈ બાંભણીયા 
ઉ.વ.28(3 િુટ)ના 
લગ્ન રસુલપરા ગામના 
મો્નભાઈ સોલંકીની 
પૂત્રી ્ંસાબેન (ઉ.વ.રપ)(2.75 િુટ) સાથે ધામધુમથી યોર્યા ્તા. આ 
લગ્નને વન્ાળવા િુબ જ મોટીસંખયામાં લોકો ઉમટયા ્તા. ભીિાભાઈ 
ગીરગઢડામાં એગ્રોની િૂકાનમાં નોકરી કરે છે. તેના વપતા મજૂરી કરે છે. 
બે ભાઈ અને એક બ્ેન છે જેમા ભીિાભાઈની લંબાઈ જ ટૂંકી છે. કનયા 
્ંસાબેનના વપતા મુંગા છે અને તે પણ મજૂરીકામ કરે છે.
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Classified

ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં 10મી વાયĮ×ટ Æલોબલ ઇ×વેçટસ↓ 

સિમટ 2022 સંદભ› રાËયના મુÅયમંĦી, મંĦીમંડળના 

સÛયો તેમજ ઉŵ અિધકારીઓ દъશ અને િવદъશમાં 

રોડ-શોમાં ભાગ લેવાના છъ. આ રોડ-શોનો Ĭારѕભ 

મુÅયમંĦી ભૂપે×ĩ પટъલ 25મી નવેÜબરъ સવારъ નવ 

કલાકы નવી Чદàહીથી થયો હતો. રાËયના ĬવŪા 

મંĦીએ જણાãયું કы વાયĮ×ટ Æલોબલ સિમટના 

Ĭચાર અથ› દъશ િવદъશમાં રોડ-શોનું આયોજન 

કરવામાં આãયું છъ જેમાં સરકારના િવિવધ 

િવભાગોના સેĝыટરીઓ અમેЧરકા જમ↓ની, નેધરલે×ડ, 

યુકы, ĭા×સ, જાપાન, દુબઈ, અબુધાબી તથા િમડલ-

ઇçટના દъશોમાં જશે. મુÅયમંĦી ભુપે×ĩ પટъલ 8 

અને 9 ЧડસેÜબરના રોજ દુબઇ અને આબુધાબી 

ખાતે રોડ શોમાં સહભાગી થશે,

Ëયારъ દъશમાં છ રાËયોના મેĺોેપોિલટન શહъરમાં 

ધોલેરા

ગુજરાતમાં સોિશયલ મીЧડયા તથા 

ઈ-કોમસ↓ વેબસાઈટનો ઉપયોગકતા↓ 

કરોડો યુઝસ↓ના ડેટા માટъ એકЫકжત સે×ટર 

ઊભંુ કરવામાં આવશે. ગુજરાત સરકાર 

10મી વાઇĮ×ટ સિમટ પહъલાં રાËયમાં 

અ˜તન ડેટા સે×ટરની çથાપના કરવાનું 

િવચારી રહી છъ. આ સે×ટર ધોલેરા 

çપેäયલ ઇ×વેçટમે×ટ Чરજીયન (SIR) 

િવçતારમાં ઊભું કરવાનું આયોજન ચાલી 

રЅં છъ.

આ અંગે ĬાΆ િવગતો મુજબ, 

એકЫકжત ડેટા સે×ટર માટъ ભારત સરકાર 

એક સવ↓Ġાહી પોિલસી બનાવી રહી 

છъ. સંસદના િશયાળુ સĦમાં ભારત 

સરકાર Ĭાઇવેટ ડેટા સંરΤણ િવધેયક 

પણ લાવી રહી છъ. જેમાં િŢટર, 

ફыસબુક જેવા સોિશયલ મીЧડયા તેમજ 

ઇ-કોમસ↓ની તમામ કіપનીઓ અને 

દૂરસંચારના અિભĬાયો પણ લેવામાં 

આãયા છъ. અ×ય રાËયોની જેમ ગુજરાત 

પણ ડેટા સે×ટર પોિલસી બનાવશે. આ 

પોિલસીનો ļાÙટ બનાવવાની કામગીરી 

શλ કરવામાં આવી છъ. જેમાં મૂડીરોકાણ 

અને રોજગારીના અવસર ĬાΆ કરવામાં 

આવશે. રાËય સરકારમાં ãયાપક 

ચચા↓ના અંતે આવું ડેટા સે×ટર ધોલેરામાં 

çથાપવાનંુ નŨી કરવામાં આãયું છъ.

ડેટા સે×ટરથી જોડાયેલી નીિત તૈયાર 

કરવા માટъ આંĪ Ĭદъશ અને તેલંગાના 

સરકારની નીિતનો પણ અÛયાસ કરવાનું 

નŨી કરવામાં આãયું છъ. આવું ડેટા 

સે×ટર હાલ તાિમલનાડુના ચે³−³ાઇમાં 

બનાવવામાં આવેલું છъ. 

રાજકોટ

રાજકોટ મનપામાં કોરોનાથી સǼાવાર 

રીતે કвલ ૪૫૮  નાગЧરકોના રાજકોટમાં 

Óયુ ન℮ધાયા છъ, જે સામે વાçતિવક મોતનું 

સÓય  સહાયની અરજીઓમાં જ ઉજાગર 

થઈ રЅં છъ. માĦ Ħણ-ચાર Чદવસમાં જ 

રાજકોટમાં ૯૨૫થી વધુ કોરોના Óયુ  

માટъ અરજી થઈ છъ. મનપા અને સરકારъ 

કોરોનાથી જેટલા Óયુ જાહъર કયા↓ તેથી 

બમણાં તો અÓયાર સુધીમાં જ લોકોએ 

જાહъર કયા↓ છъ.  જે તકોના અંિતમ સંçકાર 

કોિવડ Ĭોટોકોલ Ĭમાણે આ માટъ નŨી 

કરાયેલા çમશાનમાં નŨી કરъલી પÖધિતએ 

થયા છъ તે Óયુને કોિવડ  ડેથ ગણાયા નથી. 

હવે આ Óયુ કોિવડ છъ કы કыમ તે ફરી એક 

વાર સરકારી કિમЧટ નŨી કરશે.  હાલ, 

રાજકોટમાં મહાપાિલકાની ઢъબરરોડ પર 

આવેલી જ×મમરણ કચેરી કы Ëયાં રોજ 

સામા×ય Чદવસોમાં પણ ચારસોથી પાંચસો 

અરજદારોની કતારો લાગતી હોય છъ Óયાં 

જ કોરોનાથી Óયુ પામેલા પЧરવારજનોને 

Óયુના કારણ સાથેનું સЧટ↓Чફકыટ માટъ 

અરજી çવીકારવાની ãયવçથા કરાઈ છъ. આ 

çથળъ માĦ રાજકોટ શહъરની હોЩçપટલમાં 

જે કોરોનાથી Óયુ પાÜયા હોય તેમની જ 

અરજી çવીકારાય છъ. જે Ĭકારની અÓયાર 

સુધી ૯૨૫થી વધુ અરજીઓ આવી છъ.

અમદાવાદ

સાઉથ બોપલમાં કાવેરી Ĭથમ ખાતે 

રહъતા િનલમબહъનનાં 2019માં મનીષકЮમાર 

બચાની સાથે કોટ↓ મેરъજ થયા હતા. લગ્નનાં 

બે Чદવસ બાદ પિત મનીષ કыનેડા ગયો 

હતો અને િનલમબહъન શીલજની સાસરીમાં 

બે મિહના રોકાયા હતા. એકાદ વષ↓ 

બાદ મનીષ કыનેડાથી પરત આãયો હતો. 

િનલમબહъનને કыનેડા લઈ જવા તેમના 

િપયરમાંથી પૈસા લઈ આવવા અવારનવાર 

કહъતો હતો. 2020માં િનલમબહъન પિત 

સાથે કыનેડા ગયા હતા. Ëયાં તે િનલમબહъનને 

તુ મરી કыમ જતી નથી કહીને ઝઘડા કરતો 

હતો. 2021માં બ³ે−³ પરત અમદાવાદ શીલજ 

આãયા હતા. Ëયાં પિતએ તારા માતાિપતાને 

Óયાંથી પૈસાની ãયવçથા કરાવી આપજે, 

તારા માબાપે યોÆય કЧરયાવાર આØયું નથી 

કહીને ઝઘડો કયђ↓ હતો. સાસુ અને પિતએ  

િનલમબહъનને મૂઢ માર મારી વાળ પકડી 

ઘરની બહાર કાઢી મુÄયા  હતા. જે બાદ 

તેઅોઅે િપયરમાંથી દાગીના અને પૈસા 

લાãયાબાદ ઘરમાં પગ મુકવા દઈશું કહીને 

ધમકЫ આપી હતી. પિતએ તો હું કыનેડા જઈ 

બીજા લગ્ન કરી લઈશ એવી ધમકЫ આપી 

હતી. આ અંગે િનલમબહъને ĠાÜય પોલીસનાં 

મિહલા પોલીસ çટъશનમાં પિત મિનષ, સાસુ 

પુજાબહъન અને સસરા હીરાનંદ બચાની 

સામે ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી.

રાજકોટ
રાજુલાના બાબરીયાધાર ખાતે 

આહીર સમાજના સમુહલગ્નોÓસવ Ĭસંગે 

ઉપЩçથત Ĭદъશ ભાજપ Ĭમુખ આર.સી.

પાЧટલે મંચ પર સાથે ઉપЩçથત ક℮Ġેસના 

ધારાસÛય અંબરીશ ડેર અંગે એસ.ટી.

માં જેમ λમાલ રાખી જÆયા રખાય તેમ 

જÆયા રાખી છъ તેમ કહъતા અને બાદમાં 

પΤપàટાનો ધસીને ઈ×કાર કરવાને 

બદલે ડેરના સોફટ િનવેદનોના પગલે  

પΤપàટો ચચા↓માં આãયો હતો. આજે 

રાજકોટમાં એક તરફ પાЧટલે માĦ ડેર 

નહỲ, ક℮Ġેસના નેતાઓ માટъ ભાજપના 

દરવાજાને હાલતુરѕત તો બંધ કરી દъતા 

બીજી તરફ ડેરъ એવું િનવેદન આØયું હતું 

કы તેઓ ક℮Ġેસમાંથી ચૂંટાયા છъ અને બીજી 

પાટЪ↓માં જવાનો Ĭ  નથી.Ëયાં જે પΤમાં 

છીએ Óયાં રહીને પણ લોકોને ×યાય આપી 

શકાય છъ. 

પાЧટલની આજની વાતે સૌરા∆ના 

રાજકારણમાં ભારъ ચચા↓ જગાવી છъ હતી. 

જે બાદ િવવાદ વધવાની બીકы પાટીલે 

અમે ક℮Ġેસના કોઈને લેવા તૈયાર નથી 

તેમ çપΓ જાહъર કરાતા પΤપàટોની 

તૈયારી કરતા કы તેનો ડર દъખાડીને 

ક℮Ġેસમાં મહÓવ વધારતા નેતાઓ પણ 

િવમાસણમાં મુકાઈ ગયા છъ. જો કы 

રાજકારણમાં આવા અિભગમ કыટલુ 

ટકы છъ તે પણ સવાલ હોય છъ પરѕતુ, 

હાલ ક℮Ġેસ માટъ ભાજપમાં ખુ·ેઆમ 

ભરતી ઝૂંબેશને હાલ Įેક તો લાગશે 

તેમ રાજકЫય િનરીΤકો માને છъ.  આ 

સાથે જ વહъલી ચૂંટણીની વાતોનો પણ 

આજે ભાજપે છъદ ઉડાડી દીધો છъ અને 

સમયસર, ઈ.૨૦૨૨ના અંતમાં જ ચૂંટણી 

યોજવા તૈયારીઓ આદરી દીધી છъ. 

હળવદ
વડોદરાથી લાકડીયા 765 kv dc 

લાકડીયા વડોદરા ĺા×સિમશન લાઈન 

વળતર બાબતે હળવદ તાલુકાના 15થી 

વધારъ ગામોના ખેડૂતો ˛ારા િવરોધ 

ન℮ધાવામાં આવી રΝો છъ.

કіપની ખેડૂતોને િભખારી બનાવી રહી 

છъ તેવો આΤેપ ખેડૂતોઓ કયૉ હતો. 

Óયારъ હળવદ તાલુકાના રણજીતગઢ ગામ 

કіસારી હનુમાન પાસે છъ·ા બે Чદવસથી 

તંĦ ˛ારા કામગીરી માટъ પોલીસ તથા 

એસઆરપી બંદોબçત સાથે રાખીને 

કામગીરી ચાલુ કરવાની Ĭિĝયા હાથ 

ધરવામાં આવી હતી. તેના િવરોધમાં 

ખેડૂતોએ એકઠા થઈને પોતાની જમીન 

પર સૂઈ જઈ સામૂિહક આÓમિવલોપનની 

ચીમકЫ આપતા તંĦને શિનવારъ સતત 

બીજા Чદવસે પણ વીલા મોઢъ પરત ફરવંુ 

પડયું હતું. હળવદ તાલુકાના ખેડૂતોને 

લાકડીયા વડોદરા 765 કыવી વીજ 

લાઈનના વળતર બાબતે અ×યાય થતો 

હોવાથી ખેડૂતોએ આકરાપાણીએ થઈ 

િવરોધ કયђ↓ હતો. વળતરમાં વધારો કરવા 

માંગ ઉઠવી છъ. 15 ગામોના ખેડૂતોએ 

એકઠા થઇ આ ગામોમાં çટરલાઇટ પાવર 

એનજીર્ ˛ારા ચાલતી લાકડીયા વડોદરા 

765 કыવી વીજ લાઈનની કામગીરીનો 

િવરોધ ન℮ધાãયો  હતો. ખેડૂતોએ સામુિહક 

આÓમિવલોપન ચીમકЫ ઉચારતા તંĦમાં 

દોડધામ મચી જવા પામી હતી. 

પાટીલે ક℮Ġેસી માટъ દરવાજા બંધ કયા↓, ડેરъ 
કЅં, બીજી પાટЪ↓માં જવાનો Ĭ  જ નથી

હળવદમા ખેડૂતો આકરાં પાણીએ
સામૂિહક આÓમિવલોપનની ચીમકЫ

સાૈરા માં પક્ષપ ાની રાજનીિતને ેક: સમયસર ચૂંટણીની જાહેરાત

પЧરણીતાને કыનેડા જઈ બીજા લગ્ન 
કરવાની ધમકЫ આપી હાંકЫ કઢાઈ

સંçકжિતના જતનમાં ગુλકвળનંુ 

મોટું યોગદાનઃ રાËયપાલ
રાજકોટ

 સોમવારъ ભારતમાં અનેક çથળъ ગુλકвળ પરѕપરાની 

િશΤણ Ĭણાલી ભારતીય સંçકжિતનું જતન કરતી રહી છъ.  

રાજકોટ çવાિમનારાયણ ગુλકвળ ખાતે  યોજાયેલા અ ત 

સંકàપ સમારોહમાં રાજયપાલ આચાય↓ દъવĳતે રા∆નાં 

િનમા↓ણમાં ગુλકвળ પરѕપરાનું અમુàય યોગદાન હોવાનું 

જણાવી આ પરѕપરાને આગળ વધારી િવધાથЪ↓ઓને સમાજનું 

ઋણ ચૂકવવા અપીલ કરી હતી. આ Ĭસંગે ગુλકвળનાં નૂતન  

છાĦાલય  ભવનનંુ ભૂિમ પૂજન કરાયુ હતુ. રાજયપાલ 

આચાય↓ દъવĳતે આ Ĭસંગે જણાંãયુ હતંુ કы આધુિનક યુગમાં 

ભારતીય સંçકжિતનંુ જતન અને મુàયિનΗ સંçકારોનું િસંચન 

કરવામાં ગુλકвળ પરѕપરાનંુ બહુમોટુ યોગદાન છъ. સુસંçકжત 

સમાજનાં િનમા↓ણ અને સમાજ અને દъશ માટъ સમિપ↓ત 

ભાવના સાથેના નાગЧરકો તૈયાર કરવામાં ગુλકвળનું િવશેષ 

યોગદાન છъ. 

ગાંધીનગર ભારતભરમાં 
સૌથી çવÉછ પાટનગર

ગાંધીનગર 
કы×ĩ સરકાર ˛ારા છъ·ા છ વષ↓થી શહъરોની çવÉછતા 

મામલે હરીફાઈ યોજવામાં આવે છъ અને çવÉછતા સવ›Τણ 

કરીને પЧરણામો જાહъર કરવામાં આવે છъ Óયારъ çવÉછતા 

સવ›Τણ-ર૦૨૧માં ગાંધીનગર સમĠ દъશના રાજયોના 

પાટનગરમાં સૌથી çવÉછ પાટનગર તરીકы મેદાન મારી ગયું 

છъ. ગાંધીનગરને કલીનેçટ çટъટ કыપીટલનો એવોડ↓ મâયો છъ. 

દીàહી ખાતે યોજાયેલા આ કાય↓ĝમમાં ગાંધીનગરના મેયર અને 

Üયુિન. કિમશનરъ એવોડ↓ çવીકાયђ↓ હતો. આ પЧરણામ અંતગ↓ત 

એકથી દસ લાખની વçતીવાળા શહъરોમાં ગાંધીનગર છΖા ĝમે 

અને એક લાખથી વધુ વçતીવાળા શહъરોમાં ૧૧મો ĝમાંક ĬાΆ 

કયђ↓ છъ. વષ↓ ર૦૧૪માં કы×ĩમાં નરъ×ĩ મોદી સરકાર દъશનું 

શુકાન સંભાâયા બાદ શહъરોની çવÉછતા ઉપર ભાર મુકવામાં 

આãયો હતો અને આ અિભયાન અંતગ↓ત શહъરો વŵે જ 

çવÉછતાની હરીફાઈ યોજવાનું નŨી કરવામાં આãયું હતું. 

રાજકોટમાં કોિવડથી 458 મોત અને 3 
Чદવસમાં 925 કЮટુંબોની સહાય અરજી

વાઇĮ×ટ સિમટ પહъલા ધોલેરા ખાતે 
અ˜તન ડેટા સે×ટર બનાવવા તૈયારી

917220 ચાેરસમીટર સરકારી પડતર જમીન જાહેર હેતુસર ફાળવાઈ

વાઇĮ×ટ સિમટ પૂવ› મૂડીરોકાણ 

માટъ છ શહъરો, િવદъશોમાં રોડ-શો

પણ રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આãયું છъ જેમાં 

નવી Чદàહીની સાથે મુંબઇ, લખનઉ, હэદરાબાદ, 

ચે³−³ઈ અને બ′ગલોર ખાતે યોજાનારા રોડ શોમાં 

મંĦીમંડળના સÛયો ઉપЩçથત રહъશે.તેમણે કЅં કы 

એમએસએમઇ  ઉધોગ ΤેĦે લોકોને માિહતી મળъ એ 

માટъ 10મી જા×યુઆરી થી િĦЧદવસીય Æલોબલ ĺેડ 

શોનું હъલીપેડ Ġાઉ×ડ, ગાંધીનગર ખાતે આયોજન 

કરવામાં આãયું છъ.

ક ી કિ Ч Ũી ક ે હ લ ક ે ં Ч ↓Чફકы ъ

કાેરાેનાથી મૃ ુ પામેલા તમામને સહાય મળશે જ
ગાંધીનગર : ગુજરાતમાં કોરોના મહામારીમાં Óયુ પામેલા દદЪ↓ઓના મુˆъ રાËય 
સરકારъ જાહъર કયુ↨ હતું કы કોરોનાથી જે કોઇ ãયિŪનું Óયુ થયું હશે તેમના 
પЧરવારોને સહાય ચૂકવવામાં આવશે. સરકારના ĬવŪા મંĦીએ કЅં હતું કы 
સુĬીમ કોટ↓ ˛ારા જે Чદશાિનદ‼શ મળશે તે Ĭમાણે સહાય ચૂકવવામાં આવશે. ખોટા 
આંકડા જાહъર કરી ક℮Ġેસ ગુજરાતને બદનામ કરી રહી હોવાનો આરોપ મૂકЫ 
ĬવŪા મંĦીએ કЅં હતું કы કોરોનાકાળ દરિમયાન જે મોત થયા છъ તેને WHO 
અને આરોÆય િવભાગની ગાઇડલાઇન અનુસાર ડેથ સટЧફકыટ અપાયા છъ.
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નવી Чદàહી 

Чદàહી એનસીઆરમાં એર પોàયૂશનને 

લઇને સુĬીમ કોટ‼ બુધવારъ એક વખત 

ફરી સુનાવણી કરી હતી. આ દરિમયાન 

સુĬીમ કોટ‼ એક વખત ફરી સરકારને 

સવાલ કયђ↓ છъ કы તેણે Ĭદૂષણ અટકાવવા 

માટъ શું કામગીરી કરી છъ તેનો જવાબ 

આપો.

એટલુ જ નહỲ આકλі િનવેદન કરતા 

સુĬીમે કЅં કы સમçયા એ છъ કы લોકોની 

બહુ જ અપેΤા છъ કы કોટ↓ કામ કરી રહી 

છъ અને સરકાર કોઇ કામ નથી કરી 

રહી. કыટલાક અખબારોના અહъવાલો છъ 

કы કોટ↓ ˛ારા ઉઠાવવામાં આવેલા પગલા 

બાદ Ĭદૂષણમાં 40 ટકાનો ઘટાડો 

વા મળી રΝો છъ. અમને Åયાલ 

નથી કы આ કыટલુ સાચુ છъ. કોટ‼ કЅં કы 

મજૂરોએ અમારો સંપક↕ કયђ↓ છъ અને 

માગ કરી છъ કы ક×çĺÄશન કામ શλ થવું 

ઇએ. ખેડૂતો પણ માગ કરી શકы છъ 

કы તેમને પરાળી સળગાવવાની અનુમતી 

આપવામાં આવે. 

સરકારъ Ĭદૂષણના ખોટા આંકડા 
રજૂ કરતા સુĬીમ કોટ‼ ખખડાãયા
અેર ાે લટી ઇ ે  381 હતાે, સરકારે 290 હાેવાનું ક ું

મેઘાલયમાં ભૂતપૂવ↓ સીએમ 
સંગમા સિહત 12 MLA 
ટીએમસીમાં ડાયા

નવી Чદàહી
મેઘાલયમાં ક℮Ġેસ પર મમતા બેનર એ સિજ↓કલ 

çĺાઇક કરી છъ. ક℮Ġેસના ૧૮માંથી ૧૨ િવધાનસÛય 

ણમૂલ ક℮Ġેસ (ટીએમસી)માં સામેલ થઈ ગયા છъ. 

ક℮Ġેસ છોડી ટીએમસીમાં સામેલ થનારાઓમાં ભૂતપૂવ↓ 

મુÅયĬધાન મુકЮલ સંગમા પણ સામેલ છъ. તે રાËયમાં 

પΤના ટોચના નેતા મનાય છъ. વાçતવમાં મુકЮલ 

સંગમાએ ટીએમસીના મહાસિચવ અિભષેક બેનર  

સાથે સØટъÜબરમાં મુલાકાત કરી હતી. આ ઉપરાંત મુકЮલ 

સંગમાં િવપΤના નેતા િવ×સે×ટ પાલાથી નારાજ હોવાનું 

પણ કહъવાય છъ. ટીએમસીના સવ›સવા↓ મમતા બેનર  

સતત પΤને િવçતારી રહી છъ. 

કાäમીરને સાથે રાખશો પણ, 
અમે ગોડસેના િહ×દુçતાનમાં 
ન રહી શકЫએ : મુÙતી 

જÜમુ 
બિનહાલના નીલ ગામમાં એક જનસભાને સંબોિધત 

કરતા મહъબુબા મુЩÙતએ એવું પણ કЅં કы, જÜમુ-કાäમીરના 

લોકોએ અમારા નસીબનો િનણ↓ય મહાÓમા ગાંધીના ભારત 

સાથે કયђ↓ હતો, જેઓએ અમને આЧટ↓કલ ૩૭૦ આØયો, 

અમાλ પોતાનુ બંધારણ આØયુ અને Öવજ આØયો. અને 

ગોડસેની સાથે ન રહી શકЫએ. પીડીપીના Ĭમુખ મહъબુબા 

મુЩÙતએ કЅં કы, અમે મહાÓમા ગાંધીના ભારતની સાથે 

પોતાના નસીબનો િનણ↓ય કયђ↓ હતો, જેઓએ અમને 

અમાιં çવાિભમાન આØયું, çવતંĦતા આપી હતી. હવે 

જેઓ અમારી બધી જ ચીજવçતુઓ છીનવી લેશે તો અમે 

પણ અમારો િનણ↓ય પરત લઈ લઈશું. 

નવી Чદàહી

ભારતીય જનતા પાટЪ↓ના સાંસદ સુĮમÒયમ çવામી અને 

ટીએમસીના Ĭમુખ તેમજ બંગાળના સીએમ મમતા બેનર  

વŵે ગઈકાલે મુલાકાત થઈ હતી.

એ પછી çવામીએ મોદી સરકાર પરના હુમલા તેજ કરી 

દીધા છъ.પોતાની જ સરકાર પર સવાલ ઉઠાવીને çવામીએ 

કЅ છъ કы, મોદી સરકાર દરъક મોરચે િનæફળ રહી છъ.

તેમણે કЅ હતુ કы, મોદી સરકાર ઈકોનોમી, સીમા 

સુરΤા, િવદъશ નીિત, રા∆ીય સુરΤા અને આંતЧરક સુરΤા 

જેવા મુˆાઓ પર િનæફળ છъ.અફગાિનçતાન સંકટ સાથે 

પણ આ સરકાર કામ પાર પાડી શકЫ નથી.પેગાસસ સૂસી 

Ĭકરણ માટъ પણ કы×ĩ જ દોષી છъ.આ િનæફળતાઓની 

જવાબદારી કોની છъ આ પહъલા çવામીએ મમતા બેનર  

સાથે મુલાકાત બાદ પણ મમતાના વખાણ કરીને તેમની 

સરખામણી રા વ ગાંધી, મોરાર  દъસાઈ, જયĬકાશ 

નારાયણ, પીવી નરિસÜહા રાવ જેવા ЧદÆગ  સાથે કરી 

હતી. çવામીએ આ પહъલા પણ કЅ  હતુ કы, મોદી સરકાર 

બેવકвફોથી ભરъલી છъ અને ચીનના ઈરાદાનો આમને સામને 

મુલાકાત બાદ પણ અંદા  લગાવી શકЫ નથી.

સરકાર ઈકોનોમી, સીમા સુરΤા, રા∆ીય 
સુરΤા જેવા મુˆા પર િનæફળ : çવામી

ગાિઝયાબાદ

નરъ×ĩ મોદીએ Ħણ કжિષ કાયદાઓને 

રદ કરવાની હъરાત કરી હતી, આ 

કાયદાને રદ કરવા કы પરત લેવા માટъ 

કы×ĩીય કыિબનેટ ˛ારા એક િબલને 

મંજૂરી આપવામાં આવી છъ. િશયાળુ 

સĦ દરિમયાન સંસદમાં રજુ કરવામાં 

આવશે જેને મંજૂરી મળી ગયા બાદ આ 

કાયદા આપોઆપ રદ થઇ જશે. કыમ 

કы િનયમ મુજબ કાયદા ઘડવાની જેમ 

જ રદ કરવા માટъ પણ સંસદમાં િબલ 

પસાર કરવું જλરી હોય છъ. બી  તરફ 

ખેડૂત નેતા રાકыશ Чટકюતે કЅં છъ કы Ëયાં 

સુધી ખેડૂતોની બધી માગણી પુરી નહỲ 

થાય Óયાં સુધી આંદોલન શλ રહъશે.  

ભારતીય Чકસાન યુિનયનના નેતા રાકыશ 

Чટકюતે કЅં હતું કы  મોદી સરકાર 

26મી ×યુઆરી પહъલા ખેડૂતોની અ×ય 

બધી માગણીઓ Щçવકારી લેશે તો જ 

અમે Чદàહીની સરહદોએ ધરણા સમાΆ 

કરીને પરત જતા રહીશું,  માગણીઓ 

ન Щçવકારાય તો આ સરહદોને ખાલી 

નહỲ કરીએ. રાકыશ Чટકюતે કЅં હતું કы 

ક‹ĩ સરકારъ કжિષ કાયદા પરત લેવાની 

હъરાત કરી છъ પણ અમારી માગણી 

માĦ કжિષ કાયદા પરત લેવાની નથી, 

અમે ઇÉછીએ છીએ કы સરકાર ટъકાના 

ભાવ મુˆъ કાયદો લાવે. 

30 Чદવસમાં બધી માગ çવીકારવા 
ખેડૂતો ˛ારા સરકારને અЩàટમેટમ

નવી Чદàહી 

ભારત અને રિશયાએ ઉǼર Ĭદъશના 

અમેઠીમાં નવી ફыકટરીમાં 6 લાખ 

એકы203 એસોàટ રાઈફલો બનાવવાનો 

કરાર કયђ↓ છъ. કાલાિ કોવ રાઈફલો 

ભારતીય દળોની ઈનસાસ રાઈફલનું 

çથાન લેશે.

આગામી વષ › ઉǼર Ĭદъશમાં 

યો નારી િવધાનસભાની ચૂંટણી 

અગાઉ કы×ĩ સરકારનું આ પગલં્ 

મહÓવનું માનવામાં આવે છъ. રΤા 

મંĦાલયે મંગળવારъ રિશયા અને 

ભારત વŵે 6 લાખ એકы203 એસોàટ 

રાઈફલો અમેઠી ખાતે એક નવી 

ફыકટરીમાં બનાવવાના સોદાને મંજૂરી 

આપી છъ. ભારતમાં રિશયન Ĭમુખ 

ãલાЧદિમર પુિતનની મુલાકાત અગાઉ 

Чડફы×સ એિŭિઝશન કાઉЩ×સલ ˛ારા 

આ સંબંધે િનણ↓ય લેવાયો છъ.

આ રાઈફલો સંયુŪ સાહસ તરીકы 

બનાવવામાં આવશે. િનæણાંતોના મતે 

એકы47નો આધુિનક અવતાર ગણાતી 

એકы 203 ભારતીય દળો માટъ મહÓવની 

સાિબત થઈ શકы છъ. ન℮ધનીય છъ કы 

ભારતીય સેનાની રા∆ીય રાઈફલ 

યુિનટો અને ઈ×ફ×ĺી રъિજમે×Îસ 

કાલાિ કોવનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરъ 

છъ.

નŨી કરાયેલા સોદા મુજબ ભારત 

અને રિશયા અમેઠીમાં નવી ફыકટરી 

ખાતે 6,01,427 એકы203 એસોàટ 

રાઈફલોનું ઉÓપાદન થશે. બંને દъશો 

વŵે ટъકનોલો ના ĺા×સફરની 

Ĭિĝયાના િહçસા તરીકы પહъલી 70,000 

રાઈફલોમાં રિશયન બનાવટના 

કÜપોન×ટ વાપરવામાં આવશે.

અમેઠીમાં એકы203 કાલાિ કોવ રાઈફલ 
બનાવવા માટъ ભારત-રિશયા વŵે કરાર
ભારતીય દળાે ઈનસાસ રાઈફલાેના ાને કાલા કાેવ રાઈફલાેનાે ઉપયાેગ કરશે

Ĵીનગર 

જÜમુ કાäમીરના Ĵીનગરમાં સૈ×ય 

અને આતંકЫઓ બ³−³ે વŵે સામસામે 

ભારъ ઘષ↓ણ થયું હતું. આ દરિમયાન 

હાથ ધરાયેલા એ×કાઉ×ટરમાં સૈ×યએ 

Ħણ આતંકЫઓને ઠાર માયા↓ હતા.

Ĵીનગરના રામબાગ િવçતારમાં 

આ ઘષ↓ણ થયું હતું. જેમાં Ħણ 

આતંકЫઓ માયા↓ ગયા હોવાનું પોલીસે 

જણાãયું હતું. Ĵીનગરમાં બુધવારъ 

બપોરъ રામબાગ િવçતારમાં આતંકЫઓ 

છુપાયા હોવાની ણકારી પોલીસને 

મળી હતી. જે બાદ સૈ×યની મદદથી 

સમĠ િવçતારને ઘેરીને તપાસ 

અિભયાન ચલાવવામાં આãયું હતું.

આતંકЫઓએ આ દરિમયાન જ 

સૈ×ય પર ગોળીબાર કરી દીધો હતો. 

બ³−³ે તરફથી સામસામે ગોળીબાર 

થયો હતો. જેમાં Ħણ આતંકЫઓ çથળ 

પર ઠાર મરાયા હતા. માયા↓ ગયેલા 

Ħણમાંથી બે આતંકЫઓના નામ 

મેહરાન અને બાિસત છъ. આઇ પી 

િવજય કЮમારъ જણાãયું હતું કы કЮલગામ 

િજ·ાના પ℮બઇ અને ગોપાલપોરા 

ગામમાં આ એ×કાઉ×ટર થયા હતા. 

જેમાં પણ પાંચ આતંકЫઓ માયા↓ ગયા 

હતા. Ëયારъ  પં બમાં આગામી વષ › 

ચૂંટણી યો વા જઇ રહી છъ. 

Ĵીનગરમાં સૈ×યનું ઓપરъશન :3 
આતંકЫઓ ઠાર, પં બમાં એલટ↓
મામલાની પારદશક રીતે તપાસ કરવા અા કાયવાહી કરાઈ 

કોરોના મુ ે  મોદ એ 13 રા યોને પ  લખી એલટ કય
નાગાલે , સ મ, મહારા , કેરળ, ગાેવા, મ ણપુર, મેઘાલય, મઝાેરમ, જ ૂ કા મીર, પં બ, રાજ ાન, પ.બંગાળ લ ાખનાે સમાવેશ

નવી Чદàહી
અનેક દъશોમાં કોરોનાના કыસમાં 

વધારો થયો છъ તેને લઈને çવાçÔય 

મંĦાલયે પ.બંગાળ, કыરળ, મહારા∆, 

પં બ સિહત 13 રાËયો અને કы×ĩ 

શાિસત Ĭદъશોને પĦ લખીને સાΆાિહક 

તપાસમાં ઘટાડો થવાની સાથે કыટલાક 

િજ·ામાં સંĝમણ દરમાં વધારો થવાને 

લઈને િચંતા ãયŪ કરી છъ. નાગાલે×ડ, 

િસЩŨમ, મહારા∆, કыરળ, ગોવા, 

મિણપુર, મેઘાલય, િમઝોરમ, જÜમૂ 

કાäમીર, પં બ, રાજçથાન, પ.બંગાળ 

અને લˆાખને લખાયેલા પĦમાં 

çવાçÔય મંĦી રાજેશ ભૂષણે લ ની 

સીઝન, તહъવાર અને ર ના કારણે 

હાલમાં યાĦામાં વધારોના કારણે 

કોરોના ટъçટ વધારવા પર ભાર આપવા 

કЅં છъ. ભૂષણે પĦમાં કЅં કы તપાસમાં 

ઘટાડો થવાના કારણે સમુદાયમાં 

ફыલાયેલી વાçતિવક સંĝમણનો દર 

ણી શકાશે નહỲ. અિધકારીએ કЅં કы 

કыટલાક રાËયોમાં િશયાળાની શλઆત 

અને વધતા Ĭદૂષણના કારણે લોકોમાં 

ΐાસ સંબંધી ગંભીર લΤણોની તપાસ 

થવી જλરી છъ. સંĝમણના મોટા ΤેĦની 

ઓળખ માટъ સમયસર પગલા લેવા 

જλરી છъ. પૂરતી તપાસ નહỲ થવાના 

કારણે કોઈ પણ ΤેĦમાં ફыલાયેલા 

સંĝમણના વાçતિવક çતરની ણકારી 

મેળવવી મુäકыલ છъ. 

કણા↓ટકની મેЧડકલ કોલેજના 
66 િવ˜ાથЪ↓ કોરોના પોિઝЧટવ
çકвલો કોલે  ખુલી ગઈ છъ તો કોરોના હવે િવ˜ાથЪ↓ઓને 
ટાગ ›ટ કરવા માંડયો છъ. છъ·ા કыટલાક Чદવસોમાં 
çકвલોમાં સંÅયાબંધ િવ˜ાથЪ↓ઓ કોરોનાથી સંĝિમત થયા 
હોવાના મામલા સામે આãયા છъ અને હવે કણા↓ટકની 
એસડીએમ મેЧડકલ કોલેજના ૬૬ çટુડ×ટસ એક સાથે 
કોરોના પોિઝЧટવ આવતા તંĦમાં હડકіપ મચી ગયો છъ. 
સǼાધીશોએ કыÜપસમાં આવેલા બે હોçટъલ સીલ કરી 
દીધા છъ.આ કોલેજમાં કЮલ ૪૦૦ િવ˜ાથЪ↓ઓ અÛયાસ 
કરъ છъ. કыટલાક િવ˜ાથЪ↓ઓ કોરોના પોિઝЧટવ હોવાનુ 
કબર પડતા તમામ િવ˜ાથЪ↓ઓનો કોરોના ટъçટ કરવાનો 
કોલેજના સǼાધીશોએ િનણ↓ય લીધો હતો.

દъશમાં છъ·ા 24 કલાકમાં 
9119 નવા કыસ ન℮ધાયા

દъશમાં ગુιવાર સાંજ સુધીમાં ૨૪ કલાકમાં કોરોનાના 
૯,૧૧૯ કыસ ન℮ધાયા છъ અને ૩૯૬ લોકોના મોત થયા 
છъ. કોરોનાના કЮલ કыસની વાત કરીએ તો, તેમની સંÅયા 
વધીને ૩૪,૫૪૪,૮૮૨ થઈ ગઈ છъ. બી  તરફ,  આપણે 
કોરોનાના સિĝય કыસોની સંÅયા િવશે વાત કરીએ, તો 
તે વધીને ૧૦૯,૯૪૦ થઈ ગઈ છъ. છъ·ા ૨૪ કલાકમાં 
૧૦,૨૬૪ લોકો કોરોનાથી સા  થયા છъ. કોરોનાથી સા  
થયેલા લોકોની કЮલ સંÅયા વધીને ૩૩,૯૬૭,૯૬૨ થઈ ગઈ 
છъ. કોરોનાથી અÓયાર સુધીમાં ૪૬૬, ૯૮૦ લોકોના મોત 
થયા છъ. છъ·ા ૨૪ કલાકમાં ૯૦,૨૭,૬૩૮ લોકોને રસી 
આપવામાં આવી હતી. 



FRIDAY, 26 NOVEMBER, 2021
Web : www. swadesh. news
E-mail : info@swadesh. news 15નેશનલ

જયલિલતાના બંગલાને 
çમારકમાં તબદીલ કરવાનો 
આદъશ કોટ‼ રદ કરી નાÅયો

ચે³−³ાઇ 

તાિમલનાડુના ભૂતપૂવ↓ મુÅયમંĦી જયલિલતાના સǼાવાર 

િનવાસçથાન વેદ િનલયમને તેમના એક çમારક તરીકы 

તબદીલ કરવાના અગાઉની એઆઇએડીએમકыની સરકારના 

આદъશને મĩાસ હાઇકોટ‼ બુધવારъ રદ કયђ↓ હતો. જયલિલતાનું 

િનવાસçથાન ચે³−³ાઇના અÓયંત પોશ ગણાતા પોએસ ગાડ↓ન 

િવçતારમાં આવેલું છъ. જયલિલલાતાની ભિĦ  જે દીપા 

જયકЮમાર, અને તેમના ભાઇ જે. Чદપકы તાિમલનાડુની ભૂતપૂવ↓ 

સરકારના આદъશને હાઇકોટ↓માં પડકારતી અર ઓ કરી હતી 

જેની આજે હાથ ધરાયેલી સુનાવણી દરÜયાન ×યાયમૂિત↓ Ĵી 

એન. શેષસાયીએ રાËયની અગાઉની સરકારના આદъશને રદ 

કરી નાંÅયો હતો. 

યુપીમાં હવેથી િશવરાિĦ 
સિહતના Чદવસોએ માંસની 

દુકાનો બંધ રહъશે
લખનઉ

યોગી સરકારъ એક મહǽવનો િનણ↓ય લેતા કЅં છъ કы 

હવેથી મહાપુιષોની જયંિત અને િશવરાિĦના Чદવસોએ 

çલોટર હાઉસ અને માંસની દુકાનો બંધ રહъશે. આ 

િનયમના કારણે 25 નવેÜબરъ એટલે કы આજે િસંધી 

સમાજના સંત ટીએલ વાસવાનીની જયંિતના અવસરъ 

Ĭદъશમાં çલોટર હાઉસ અને મીટની દુકાનોન ેબંધ રાખવાનો 

આદъશ અપાયો છъ. નગર િવકાસ િવભાગના અપર મુÅય 

સિચવ રજનીશ દુબેએ આ મુˆъ દરъક િજ·ાના મંડળાયુŪ 

અને િજ·ા અિધકારીને આદъશ આપતા કЅં કы આજે 

ટીએલ વાસવાનીની જયંિત છъ. દરъક નગરીય િવçતારોમાં 

બૂચડખાના િસવાય મીટની દુકાનો બંધ રાખવામાં આવશે. 

નવી Чદàહી 

રાિ∆ય પЧરવાર અને çવાçÔય 

સવ›Τણના આધારъ દъશમાં પુιષોની 

સરખામણીએ હવે મિહલાઓની સંÅયા 

વધી છъ. સવ›ના આંકડા કહъ છъ કы 

ભારતમાં હવે 1000 પુιષો પર 1020 

મિહલાઓ છъ. સવ›માં કહъવાયું છъ કы 

Ĭજનન દરમાં પણ ઘટાડો આãયો છъ. 

çવાçÔય મંĦાલયે બુધવારъ હъર કરъલા 

આંકડામાં આ વાત સામે આવી છъ. જેમાં 

દરъક પЧરવારથી સેÜપલ લેવાયા હતા.

આ આંકડાથી çપΓ થાય છъ કы 

ભારતમાં મિહલાઓની સંÅયા સતત વધી 

રહી છъ. તેનાથી પહъલા Щçથિત અલગ 

હતી. 1990ના દાયકામાં દર 1000 

પુιષોની સરખામણીએ મિહલાઓની 

સંÅયા 927 હતી. વષ↓ 2005-06માં 

Ħી  NFHS સવ›મા ં આ 1000-

1000 ની સાથે બરોબર હતી. પરѕતુ 

2015-16ના સવ›માં આ આંકડામાં 

ઘટાડો આãયો હતો અને મિહલાઓની 

સંÅયા 991 થઈ હતી. પહъલીવાર 

મિહલાઓ પુιષોની આગળ નીકળી છъ.

કы×ĩીય çવાçÔય અન ેપЧરવાર કàયાણ 

મĦંાલય ેકЅ ંકы જ×મ સમયે સારો િલગં 

ગણુોǼર એ સમયની ન℮ધપાĦ િસિˇ છъ, 

 કы વાçતિવક િચĦ વસતી ગણતરીમાં 

સામ ેઆવશ.ે હાલના પЧરણામોથી કહી 

શકાય છъ કы મિહલા સશિŪકરણના 

અમારા પગલાએં આપણન ે સાચી 

Чદશામા ં આગળ ધપાવી છъ. સવ›ના 

કыટલાક અ×ય આકંડાના આધારъ 15 

વષ↓થી નાની ઉѕમરની જનસÅંયાનો ભાગ 

જ ે2005-06મા ં34.9 ટકા હતો, 2019-

21મા ંઘટીન ે26.5 ટકા થયો છъ. ભારત 

હજ ુ પણ એક યવુા દъશ છъ.નશેનલ 

ફыિમિલ હъàથ સવ›-5ના અનસુાર એક 

મિહલા ˛ારા પોતાના વનકાળમાં 

બાળકોન ેજ×મ આપવાની સરъરાશ સÅંયા 

2.2થી ઘટીન ે 2 થઈ છъ. Ëયારъ ગભ↓ 

િનરોધક Ĭસાર રъિશયો 54 ટકાથી વધીને 

67 ટકાનો થયો છъ.

NFHSનો સવ› ઃ ભારતમાં પહъલીવાર 
પુιષો કરતાં મિહલાઓની સંÅયા વધી

નવી Чદàહી

કણા↓ટકમા ં એЩ×ટ કરØશન Úયરૂો 

˛ારા  કЮલ 503 અિધકારીઓએ 

રાËયના  અલગ-અલગ 68 çથળોએ 

દરોડા પાડયા હતા. આવકથી વધારъ 

સપંિǼના મામલામા ં કણા↓ટક સરકારના 

15 અિધકારીઓન ે Óયા ં દરોડા પાડવામાં 

આãયા હતા. આ અિધકારીઓન ે Óયાં 

પડલેા દરોડામા ં મોટાપાયા પર સોન,ુ 

રોકડ અન ેસપંિǼના કાગળો જΆ કરવામાં 

આãયા છъ. 

દરોડા પાડનારા અિધકારીઓ 

પણ આΌય↓ પાÜયા હતા. એસીબીના 

અિધકારીએ જણાãયુ ં હતુ ં કы કжિષ 

િવભાગના સયંŪુ િનદ‼શક ટીએસ 

ιĩશેØપાના ઘરъથી લગભગ સાત 

ЧકલોĠામ સોન ુ મâયુ.ં તનેા ઘરъથી 

કમસેકમ 3.5 કરોડ λિપયાના સોનાના 

ઘરъણા મâયા. આ ઉપરાતં તનેા ઘરъથી 15 

લાખ λિપયા રોકડા જΆ કરાયા હતા. આ 

િસવાય ગોકકના વЧરΗ મોટર િનરીΤક 

સદાિશવ મારિલગં³−³ાવરના ઘરъથી 

1.13 ЧકલોĠામ સોન ુ અન ે 8,22,172 

λિપયાની રોકડ જΆ કરવામા ં આવી 

હતી. કલબગુЪ↓મા ંએЩ×ટ કરØશન Úયરૂોએ 

લોકિનમા↓ણ િવભાગના એЩ×જનીયરને 

Óયા ં દરોડા પાડયા હતા. તનેા ઘરની 

પાઇપલાઇનમાથંી 500 λિપયાની 

નોટો મોટાપાયા પર મળી આવી હતી.  

પાઇપલાઇનમાથંી કાઢવામા ંઆવલેી રોકડ 

13 લાખ λિપયા હોવાનુ ંકહъવાય છъ. 

મુંબઈ

મુંબઈના પૂવ↓ પોલીસ કિમશનર 

પરમબીર િસંહ પર મહારા∆ પોલીસના 

િન Ǽ એસીપી શમશેરખાન પઠાણે 

çફોટક આરોપો લગાãયા છъ. પઠાણનુ 

કહъવુ છъ કы, ૨૦૦૮માં મુંબઈ આતંકЫ 

હુમલામાં સામેલ આતંકЫ અજમલ 

કસાબની મદદ પરમબીરъ કરી હતી.

કસાબ પાસે મળъલો ફોન પરમબીરъ 

પોતાની પાસે રાખી લીધો હતો અને તે 

તપાસ અિધકારીઓને કયારъય આØયો 

નહોતો.આ ફોન થકЫ જ કસાબને હુમલા 

દરિમયાન પાЧકçતાનમાંથી સૂચનાઓ 

મળી રહી હતી.

મીЧડયા Чરપોટ↓મા ં શમશરેખાન 

પઠાણન ેટાકંЫન ેદાવો કરવામા ંઆãયો છъ 

કы, પરમબીરъ બી  કыટલાક આતંકЫઓને 

પણ મદદ કરી હતી.પઠાણ ે મુબંઈ 

પોલીસ કિમશનરન ે લખલેા પĦમા ં કЅ 

છъ કы, હુ ં૨૦૦૭ થી ૨૦૧૧ દરિમયાન 

મુબંઈમા ં િસિનયર પોલીસ ઈ×çપÄેટર 

તરીકы તનૈાત હતો.Ëયારъ કસાબ પકડાયો 

Óયારъ મન ે મારા સાથી અિધકારી એન 

આર માળીએ કЅ હત ુકы, કસાબ પાસથેી 

એક મોબાઈલ ફોન પણ મâયો છъ અને 

જ ે અિધકારીઓ çથળ પર છъ તમેાં 

એટીએસના ત ેસમયના ચીફ પરમબીર 

િસહં પણ છъ.આ ફોન કો×çટъબલ પાસથેી 

લઈન ે પરમબીરъ રાખી લીધો હતો. 

પઠાણના દાવા Ĭમાણ ેઆ ફોન મહÓવનો 

પરૂાવો હતો.કારણકы તનેા પર જ કસાબ 

પાЧકçતાનમા ં બઠેъલા પોતાના આકાઓ 

પાસ ે સચૂનાઓ મળેવી રΝો હતો.મને 

પાછળથી ખબર પડી હતી કы, તપાસમાં 

ફોનનો કોઈ રોલ જ નહોતો. કોટ↓માં 

પણ પોલીસે કЅ હતુ કы, કોઈ ફોન મળી 

આãયો નથી.

કણા↓ટકમાં અિધકારીને Óયાંથી 7 Чકલો સોનું 
અને પાઇપમાંથી 13 લાખ λિપયા મâયાં

પરમબીરъ ફોન સંતાડી કસાબની મદદ 
કરી હતી : િન Ǽ એસીપી શમશેરખાન

નવી Чદàહી 

ભારતના નૌકાદળના જહાજ INS, 

િસંધુર  MRLC  ĬોજેÄટ સંબંધી 

ગુΆ માિહતી ĬસાЧરત કરવાના કહъવાતા 

આરોપસર, નેવીના કમા×ડસ↓, જગદીશ 

અને અિભષેક શૉ ઉપર સીબીઆઇએ 

ચાજ↓શીટ દાખલ કયા↓ છъ. CBIના 

અિધકારીએ જણાãયુ ંહતુ ંકы આ ઉપરાતં 

કમા×ડર અિજત પાડંયે અન ે િન Ǽ 

અિધકારી કોમોડોર રણદીપ િસઘં સામે 

પણ INS  િસધંરુ  - MRLC 

ĬોજÄેટ અગં ે અપાયલેા ં એડવા×ય 

પમે×ેટ સબંધંી માિહતી લીક કરવા માટъ 

ચાજ↓શીટ દાખલ કરાયા ંછъ. આ પવૂ› બે 

ચાજ↓શીÎસ નવેીના છ લોકો સામ ે તો 

દાખલ થઇ જ ચÄૂયા ંછъ. Ëયારъ ૨૧મી 

સØટъÜબરъ જમેની ધરપકડ થઇ હતી 

તવેા કમા×ડર જગદીશ તથા કમા×ડર 

અિભષકે શૉ સામ ે તપાસ ચાલી રહી 

છъ. આ પછી ત ે બનં ે અિધકારીઓ 

ઉપર ૨૦મી સØટъÜબરъ ચાજ↓શીટ 

ફાઇલ કરવામા ં આãયા છъ. િન Ǽ 

અિધકારીઓ, કોમોડોર રણદીપિસઘં 

અન ે કમા×ડર એસ.જ.ે િસઘં તથા 

સનેામા રહъલા, કમા×ડર અિજત પાડં,ે 

કમા×ડર જગદીશ તથા હэદરાબાદ 

Щçથત ‘’એલન રીઇ×ફોçડ↓ ØલાЩçટÄસ 

િલિમટъડના એЩÄઝÄયટુીવ ડાયરъÄટરને 

આ બાબત ે ડીફોàટ બઇેલ આપવામાં 

આãયા છъ. 

ગુΆ માિહતી ĬસાЧરત કરતાં નેવીના 
જવાન સામે સીબીઆઈની ચાજ↓શીટ

લખનૌ

રાયબરъલી સદર બેઠક પરથી 

ક℮Ġેસના ધારાસÛય પસંદ થયેલા 

અЧદિત િસંહ ભાજપમાં સામેલ થઈ 

ગયા છъ. તેઓ છъ·ા ઘણા સમયથી 

ભાજપના ન કના રΝા છъ. આજે 

તેઓ ઔપચાЧરક રીતે ભાજપના 

સÛય બ×યા. અЧદિત િસંહ િસવાય 

આઝમગઢના સગડીથી BSP 

ધારાસÛય વંદના િસંહ પણ ભાજપમા ં

સામેલ થઈ ગયા. આ દરિમયાન 

ભાજપના Ĭદъશ અÖયΤ çવતંĦ દъવ 

િસંહ પણ હાજર રΝા.

અЧદિત િસંહ રાયબરъલી સદરથી 

ક℮Ġેસની બેઠક પર 2017માં 

પહъલીવાર ધારાસÛય બ×યા હતા પરѕતુ 

અЧદિત િસંહની સૌથી મોટી ઓળખ છъ 

કы તેઓ બાહુબલી અિખલેશ િસંહની 

Чદકરી છъ, અિખલેશ િસંહ પાંચ વારના 

ધારાસÛય રΝા કыટલાક સમય પહъલા 

તેમનુ િનધન થયુ છъ અને િનધન બાદથી 

જ ભાજપના વધારъ ન ક રΝા છъ.

સદનમાં Ëયારъ-Ëયારъ વોЧટѕગનો 

સમય આãયો અЧદિત િસંહъ ભાજપના 

પΤમાં મત નાÅયો છъ, ક℮Ġેસ પાટЪ↓ 

તેમની સદçયતા ખતમ કરવાને લઈને 

પહъલા જ િવધાનસભા અÖયΤને લખી 

ચૂકЫ હતી. 

નવી Чદàહી

દъશભરમાં ભારъ ચકચાર મચાવનાર 

મુંબઈના શિŪ િમલ ગ′ગરъપ કыસમાં 

હાઈકોટ‼ ચુકાદો આØયો છъ અને નીચલી 

કોટ‼ Ħણ આરોપીઓને ફટકારъલી 

ફાંસીની સ ને આ વન કыદમાં ફыરવી 

નાંખી છъ. મુંબઈ સેશ×સ કોટ‼ ૨૦૧૪માં 

Ħણ આરોપીઓ િવજય ધવ, કાિસમ 

બંગાળી અને સલીમ અ×સારીને ફાંસીની 

સ  ફટકારી હતી. 

શિŪ િમલ કÜપાઉ×ડમાં ગ′ગ રъપની 

બે ઘટનાઓ સામે આવી હતી.૨૦૧૩માં 

એક મેિગિઝનની મિહલા ફોટો જના↓િલçટ 

સાથે આ çથળъ ગ′ગરъપ કરાયો હતો.જેમાં 

પાંચ આરોપી િસરાજ રહъમાન ખાન, 

િવજય મોહન ધવ, મહોÜમદ સલીમ 

અ્સારી,  કાસીમ બંગાળી અને ચાદં 

બાબૂની ધરપકડ કરાઈ હતી. એ પછી 

એક મિહલા ટъિલફોન ઓપરъટર પણ 

સામે આવી હતી અને તેણે કЅ હતુ કы, 

મારા પર પણ ગ′ગરъપ કરાયો હતો.આ 

કыસમાં પકડાયેલા Ħણ આરોપી ફોટો 

જના↓િલçટ પર રъપ કરવામાં પણ સામેલ 

હતા. આ કыસની ĺાયલ દરિમયાન બંને 

રъપમાં સામેલ Ħણ આરોપીઓ  િવજય 

મોહન ધવ, કાિસમ બંગાળી અ્ને 

મહોÜમદ સલીમ અ×સારીને સેશ×સ 

કોટ‼ ફાંસીની સ  કરી હતી અને 

બાકЫના આરોપીઓને આ વન કыદ 

ફટકારી હતી. કы હવે હાઈકોટ‼ Ħણ 

આરોપીઓની ફાંસીની સ ને આ વન 

કыદમાં ફыરવી નાંખી છъ.

રાયબરъલી સદરથી બાગી MLA 
અЧદિત િસંહ ભાજપમાં સામેલ

મુંબઈ શિŪ િમલ ગ′ગરъપમાં 3 
આરોપીઓને ફાંસીની સ  થઈ

નવી Чદàહી

ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ મોદીએ ગુιવારъ 

જેવરમાં એિશયાના સોથી મોટા અને 

િવΐના ચોથા સૌથી મોટા એરપોટ↓ નો 

િશલા×યાસ કયђ↓ હતો.  િશલા×યાસ 

કયા↓ બાદ તેમણે જનસભા પણ સંબોધી 

હતી. પીએમ મોદીએ કЅં કы નોઈડા 

એરપોટ↓નો િશલા×યાસ થયો. અમારી 

રા∆સેવાની નીિત સામે કыટલાક રાજકЫય 

પΤોની çવાથ↓નીિત ચાલી શકતી નથી. 

ડબલ એЩ×જનની સરકારથી યુપીનો 

ઝડપથી િવકાસ થઈ રΝો છъ. અĦે 

જણાવવાનું કы પીએમ મોદીના આ Ĭવાસ 

સાથે બે ખાસ વાતો ડાયેલી છъ. એક 

તો એ કы જલદી યુપીમાં િવધાનસભા 

ચૂંટણી થવા જઈ રહી છъ અને બી  છъ 

Ħણ કжિષ કાયદાની વાપસીની હъરાત 

બાદ પીએમ મોદીનો આ પહъલો યુપી 

Ĭવાસ હતો. ĬધાનમંĦી નરъ×ĩ મોદીએ 

િવΐના ચોથા અને એિશયાના સૌથી 

મોટા નોઈડા ઈ×ટરનેશનલ એરપોટ↓નો 

િશલા×યાસ કયђ↓. Óયારબાદ જનસભાને 

સંબોધી હતી. આ એરપોટ↓ એિશયાનું 

સૌથી મોટું એરપોટ↓ અને ફçટ↓ નેટ ઝીરો 

એિમશન એરપોટ↓ હશે એટલે કы સંપૂણ↓ 

રીતે ĬદૂષણમુŪ હશે.  

નોઈડા ખાતે સમĠ એિશયાનું સાૈથી મોટું 
એરપોટ↓ બનશે, મોદીના હçતે ભૂિમપૂજન
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ગુ
જરાત રાËયની 

çથાપનાના Чદવસે એટલે 

કы તા. ૧ મે, ૧૯૬૦ના રોજ 

અમદાવાદમાં સાબરમતી 

આĴમ ખાતે મૂક સેવક પૂËય 

રિવશંકર મહારાજે આપેલું 

ઉǿાટન Ĭવચન અΤરશઃ 

નીચે Ĭમાણે છъ. તે આપણે 

કыટલું સાથ↓ક કયુ↨ છъ તેનું પણ 

આÓમિચંતન કરવાનો આ 

સમય છъ.

પૂËય રિવશંકર મહારાજે 

કЅં હતું કы ઃ આજે ગુજરાતનું 

રાËય çથપાઈ રЅં છъ તે 

વખતે પૂ. ગાંધી ની ભãય 

મૂિત↓ અને એમણે આપેલા 

ભãય વારસા તેમજ આ çથળъ 

રહીને આપણને આપેલા અનેક 

પાઠો પણ નજર સમΤ તરવરъ 

છъ. વળી ગુજરાતના ઘડવૈયા 

અને આપણને સૌને િĬય 

એવા પૂ. સરદારĴીનું પણ આ 

Ĭસંગે çમરણ થાય છъ. તેમને 

નİભાવે Ĭણામ કરી મારી 

ભાવભીની અંજિલ અપ↓ણ 

કયા↓ િસવાય હું રહી શકતો 

નથી. દъશને માટъ જેમણે નાની-

મોટી કЮરબાનીઓ અને Ĭાણ 

આØયા છъ તે સૌ નામી-અનામી 

રા∆વીરોને આદરભાવે વંદન 

કιં છું. રા∆િપતા ગાંધી ની 

નજર સમΤદરъક Τણે ભારતનું 

ગામડું અને ગામડાંની Ĭ  

રહъતાં. એમના િવકાસમાં એ 

ભારતનો િવકાસ તા. આપણા 

ગુજરાતનાં ગામડાંઓમાં કЮશળ, 

ખંતીલા અને ખૂબ મહъનતુ 

ખેડૂતો છъ. ભણેલા ન હોવા 

છતાં ધંધા-રોજગાર ચલાવવામાં 

અિતશય કЮશળ એવા આપણે 

Óયાં સુંદર કારીગરો છъ. 

વહાણવટું કરવામાં કЮશળ એવા 

દЧરયાકાંઠъ વસતા દЧરયાખેડુઓ 

પણ છъ અને ગુજરાતની Ĭ  

પાસે અથ↓વહъવારમાં કЮશળ અને 

કરકસЧરયા એવા ãયવહારકЮશળ 

મહાજનો પણ છъ.

વધતી સંપિǼની 
સમાન વહ″ચણી

આ બધાની શિŪને 

ગુજરાતના િહતમાં ગિત મળъ 

તો ગુજરાત ભલે નાનું રાËય 

હોય, ભલે અÓયારъ ખાધવાળો 

Ĭદъશ ગણાતો હોય, તો પણ 

થોડા વખતમાં સ ˇ બની શકы 

એમ છъ. એ િવશે મારા મતમાં 

િબલકЮલ શંકા નથી. આપણે 

Óયાંની માનવશિŪનો અને 

કЮદરતી બિΤસોનો ઉપયોગ 

થાય તો આપોઆપ સંપિǼ 

અને સ િˇ વધવાની અને તેની 

યોÆય વહ″ચણી પણ થવાની. 

આવું કરવું હશે તો આપણે 

ખેતી અને ગોપાલન તરફ Öયાન 

આજે આપીએ છીએ તેથી પણ 

િવશેષ Öયાન આપવું પડશે. 

ભૂિમ તો કદી શોષણનું સાધન 

ના જ બનવી ઈએ. એ તો 

પોષણનું સાધન બનવી ઈએ. 

આપણું ગૌધન અન ે પશુધન 

ખાંડું-માંડું હશે તો હવે નહỲ 

ચાલે, પણ ઈને આંખ ઠરъ 

એવું ગૌધન હોવું ઈએ. જે 

દъશમાં દૂધ-ઘીની નદીઓ વહъતી 

હતી એ દъશમાં ઘી-દૂધ મળવા 

દુલ↓ભ થાય એ આપણી કыવી 

દુદ↓શા કહъવાય ? એ Щçથિત 

આપણે ટાળવી જ ઈએ.

ગૌસેવાનો સાચો 
માગ↓ ઃ ગોપાલન

ગૌસંવધ↓ન અને ગૌસેવા 

એ જ એનો સાચો ઇલાજ છъ. 

ગૌવધબંધી જેમ અમદાવાદ 

શહъર અને સૌરા∆ે કરી છъ 

એમ આખા ગુજરાતમાં થવી 

ઈએ. એમ થશે તો મને બહુ 

ગમશે. ઉǼમ ગોપાલન એ જ 

ખરъખર ગૌસેવાનો સાચો માગ↓ 

છъ એ કદી ભૂલવા જેવું નથી. 

ભોગ નહỲ Óયાગ

çવરાËય મâયા પછી 

અિતપિવĦ ઉÓપાદન ĴમશિŪ 

Чદવસે Чદવસે આપણામાં 

ઘટતી ય છъ અને Ĭ નું મ℮ 

વધારъ ને વધારъ ભોગ તરફ 

જઈ રЅં છъ. એ ભોગĬાિΆ 

માટъ એને અ³−³ અને ઘી-દૂધ 

કરતાં િસŨાની અગÓય વધુ 

સમ વા લાગી છъ. તેથી ખેતી 

જેવો પિવĦ ધંધો કરનાર ખેડૂતો 

પણ િસŨા પાછળ પડયા 

છъ. આ બધાનું ખιં કારણ છъ 

સુધરъલા ગણાતા ભĩ સમાજનો 

આચાર. આપણા આ વગ › 

çવરાËય મâયા પછી Óયાગને 

બદલે ભોગ તરફની λખ 

બતાવી છъ. એટલે એ Чદશામાં 

સામા×ય જન પણ વâયા છъ. 

આ કારણે વનનાં બધા 

ΤેĦોમાં તાણ અને અસંતોષનું 

ભાન થવા લાÆયું છъ.

Ĭ  વધારъ પૈસા પાછળ 

દોટ કыમ કાઢъ છъ ? એને જેટલું 

મળъ એટલું પણ ઓછું કыમ પડે 

છъ ? એનું મ℮ સંĠહ તરફ અને 

વધુ સુખોપયોગ તરફ કыમ છъ ? 

આ િǼ રોકવા માટъ ચીનની 

જેમ ‘’આટલાં કપડાં પહъરો, 

આમ જ કરો, આમ જ વતђ↓’’ 

એવા વટહુકમો ભલે બહાર 

ન પાડીએ, પરѕતુ આપણા 

Ĭધાનો, આપણા આગેવાનો 

અને આપણા અમલદારો 

તથા આપણા મુÅય કાય↓કરો 

પોતાના વનમાં સાદાઈ અને 

કરકસરનું તǽવ અપનાવીને 

Ĭ ને ઉǼમ Ĭકારનું 

માગ↓દશ↓ન આપી શકશે.

બંગલાઓ, મોટરો, 

ફિન↓ચરો, મોટાઈ દъખાડવાની 

રીતભાતો, હોટъલો, 

િમજબાનીઓ એ સૌમા ંસાદાઈ 

અને કરકસરની છાપ પડવી 

ઈએ. રાËયનાં કામોમાં તો 

ઠીક પણ અંગત વનમાંય 

એ તǽવ દъખાવા લાગશે તો 

Ĭ  પર એની દુઈ અસર 

પડશે. આજે લાંચ ιશવત અને 

કાળાબ રની બદીઓ ઠъરઠъર 

વા મળъ છъ. એ માટъ રાËયે 

અને Ĭ જનોએ સહકાર 

સાધીને એને દૂર કરવાનો ઢ 

િનધા↓ર કરવો પડશે.

લોકોની ભાષામાં લોકોનો 
વહીવટ, ×યાય, િશΤણ
આપણને çવરાËય 

મâયાને આજે વષђ↓નાં વહાણાં 

વાયાં, એમ છતાં આપણા 

સામા×યજનોને આપણું રાËય 

પરાયા જેવું લાગે છъ, કારણ કы 

વહીવટની ભાષા હ  અંĠે  

ચાલે છъ. લોકોની ભાષામાં 

લોકોનો વહીવટ ન ચાલે, 

લોકો સમ  શકы એ ભાષામાં 

×યાય ન તોળાય, લોકો સમ  

શકы એવી ભાષામાં િશΤણ ન 

અપાય Óયાં સુધી લોકોને ‘’આ 

અમાιં રાËય છъ અને એના 

ઉÓકષ↓ માટъ અમારъ પЧરĴમ 

ઉઠાવવો ઈએ.’’ એવી 

ભાવના નહỲ ગે, રાËય 

માટъનો આÓમીયભાવ નહỲ 

ગે એટલે ગુજરાત રાËયે 

સૌ Ĭથમ એવી હъરાત કરવી 

ઈશે કы ગુજરાત રાËયનો 

તમામ વહીવટ ગુજરાતી 

ભાષામાં જ ચાલશે. િશΤણનું 

માÖયમ પહъલેથી છъ·ે સુધી 

ગુજરાતી જ રહъશે અને 

નોકરીઓ માટъની પરીΤાઓ 

પણ ગુજરાતીમાં જ લેવામાં 

આવશે.

તુમારની ચુંગાલમાંથી મુિŪ

તુમારની ચુંગાલમાંથી 

Ĭ ને બચાવવાની યુિŪ  

ગુજરાતનું રાËય ખોળી કાઢશે 

તો Ĭ  ભારъ રાહત અનુભવશે. 

કલેÄટર, મામલતદારોને 

મળીને અને મામલતદાર çથળ 

પર જઈને તુમારનો ઝટઝટ 

િનકાલ કરવા લાગશે તો ઘણો 

બગાડ અટકЫ જશે. λબλ પતી 

જતું હોય એવું કામ તુમારъ 

ન ચઢાવવું ઈએ. મંĦીઓ 

પણ શÄય હોય Óયાં કલેÄટર 

વગેરъને મળીને ãયવહાι ઉકыલ 

કાઢશે તો બધા બહુ મોટી રાહત 

અનુભવશે. િવĝમ રા ની 

માફક આપણા મંĦીઓ કы 

અિધકારીઓ ભલે વેશપલટો 

કરીને નગરચયા↓ કરવા ન 

નીકળъ પણ કોઈ પણ ખાતાની 

ઑЧફસ ઉપર કы ચાલુ કામ 

ઉપર કોઈ પણ તની હોહા કы 

હъરાત કયા↓ િવના કોઈ કોઈ 

વખતે જઈ પહ℮ચવાનો િશરçતો 

પાડશો તો એમને ઘણું ણવાનું 

મળશે. કમ↓ચારીઓને એમનું 

કામ ઝડપથી ને સુંદર રીતે પાર 

પાડવાની ચાનક ચડશે. નોકરી 

અને િશΤણની ЧડĠી વŵેનો 

સંબંધ છૂટો કરી દъવામાં આવે 

અને જે ધંધામાં જવા માટъ 

જે આવડતની જλર હોય તે 

અંગેની Ĭવેશ પરીΤા લઈને 

જ ઉમેદવારને દાખલ કરવાની 

Ĭથા અપનાવવામાં આવે તો 

િશΤણમાં જે ગંદકЫઓ પેસે છъ 

તેમાંથી આપણે સહъજે બચી 

જઈ શકЫએ.
પΤિહત કરતાં 
Ĭ િહત Ĭથમ

બધા પΤોને મારી નİ 

િવનંતી છъ કы તેઓ એટલું સતત 

નજર સમΤ રાખે કы આપણા 

પΤ કરતાં Ĭ  બહુ મોટી છъ. 

સમĠ રાËય અને દъશના િહત 

ખાતર પΤનું મહǽવ ઓછું 

આંકવાની પЧરપાટી આપણે 

શλ કરવા જેવી છъ. િવરોધ પΤે 

િવરોધ ખાતર િવરોધ કરવાનો 

ન હોય અને રાËયકતા↓ પΤે 

િવરોધ પΤની વાત છъ માટъ 

એનો િવરોધ કરવાની Ĭથામાંથી 

બચવા જેવું છъ. પΤો એ ખરъખર 

તડાં છъ. ગામનાં તડાં પાડવાથી 

જેમ ગામની બેહાલી થાય છъ 

એમ રા∆માં તડાં પડવાથી 

રા∆ની બેહાલી થાય છъ. બધા 

પΤવાળા ભલે આજે ને આજે 

પΤમાંથી મુŪ ન થઈ શકы, 

પણ Ġામ પંચાયતોમાં પΤો 

ન પેસે એનો તો આĠહ જλર 

આપણે રાખી શકЫએ અને 

ચૂંટણી દરિમયાન પΤનું ઝેર 

ફыલાતું અટકы એ માટъ બધા 

પΤોએ શુિˇ માટъ પાળવા 

જેવા કыટલાક િનયમો નŨી 

કરી એને અમલમાં મૂકવાની 

નીિત çવીકારવી ઈશે, તો 

જ આપણે Ĭ ને લોકશાહીની 

સાચી કыળવણી આપી શકЫશું.

લોકશાસનની સાચી 

ચાવી છъ લોકકыળવણી

લોકશાસનની સાચી ચાવી 

છъ લોકકыળવણી. વહીવટ 

ચલાવવામાં રાËયકતા↓ઓને 

દѕડશિŪનો ઓછામાં ઓછો 

આશરો લેવો પડે અને 

ગોળીબાર જેવાં આકરાં પગલાં 

લેવાં જ ન પડે એવી રીત 

શોધવી ઈએ. તેમ છતાં કોઈ 

કારણસર ગોળીબાર અિનવાય↓ 

થઈ પડે તો તેની હъર તપાસ 

કરાવવી ઈએ.

આЧદવાસીઓને ન ભૂલીએ

વળી આપણી પાસે ગુજરાતી 

મોટી કોમ - આЧદવાસી જે 

જંગલમાં પડી છъ તે કરકસર 

અને મહъનતથી વે છъ, પણ 

અΦાનતામાં વે છъ તો એ 

આЧદવાસી કોમની ઉ³−³િત માટъ 

આપણે ખૂબ લΣય આપવું 

પડશે. આપણે ગાંધી ના અને 

સરદારના વારસદારો છીએ 

એટલે એમણે આપેલા વારસાને 

શોભાવીએ. Ĭભુ આપણને 

ગાંધી માગ › ચાલવાની, ધનથી 

ગરીબ છતાં સંçકારથી ભãય 

એવા ભારતના સેવકો થવાની 

શિŪ અને સ˘ુિˇ આપે. 

સુપથતે ચાલવાનું Ĭભુ બળ 

આપે એવી શુભ Ĭાથ↓ના કરીને 

આપણે નવું Ĭયાણ કરીએ. 

આપ સવ↓એ આ Ĭસંગે આ 

પિવĦ કાય↓ની શλઆત કરવા 

માટъ મને આĠહ કયђ↓ તે માટъ 

તમારા સૌનો આભાર માનું 

છું.’’ પૂËય રિવશંકર મહારાજનું 

Ĭવચન અહỲ સમાΆ થાય 

છъ, સૌ આÓમિનરીΤણ અને 

આÓમિચંતન કરъ.

પૂ  ર વશંકર મહારાજે ક ું હતું ઃ ‘’અાપણા 
ધાનાે અને નેતાઅાે સાદગી ને કરકસર અપનાવે’’

અા અમા ં  રા  છે અને અેના ઉ ષ 
માટે અમારે પ ર મ ઉઠાવવાે ેઈઅે.’’ 
અેવી ભાવના નહ  ગે, રા  માટેનાે 
અા ીયભાવ નહ  ગે અેટલે ગુજરાત 

રા ે સાૈ થમ અેવી હેરાત કરવી ેઈશે 
કે ગુજરાત રા નાે તમામ વહીવટ ગુજરાતી 

ભાષામાં જ ચાલશે. શ ણનું મા મ 
પહેલેથી છે ે સુધી ગુજરાતી જ રહેશે

Ĭકરણ-૧૭

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ણવા જેવું
ભારъ વરસાદને કારણે પહાડી 
િવçતારમાં ભેખડો ઘસી પડે છъ અને 
પહાડ પરથી માટી અને કાદવ સિહત 
મોટા મોટા રોડા અને પÔથરો રçતા 
કы જમીન પર છવાઇ ય છъ. આ 
ઘટનાને ભૂçખલન કы લે×ડçલાઇડ કહъ 
છъ. ભૂçખલન એક િવલΤણ ભૌગોિલક 
ઘટના છъ. Ôવીનું ગુιÓવાકષ↓ણ દરъક 

વçતુને પોતાના કы×ĩ તરફ ખ′ચે છъ. 
જમીનને સમાંતર રહъલી વçતુઓ પર 
આ બળ તટçથ થાય છъ. 

પવ↓તોના ઢોળાવ પર કાંકરા, 
માટી, નાનામોટા  પÔથરો િવગેરъ 
માટી સાથે ડાઇને ટકЫ રΝા હોય 
છъ. ભારъ વરસાદથી તેમાં રહъલી માટી 
ભીની થઇ પીગળъ Óયારъ ખડકોને 

ઊંચાઇ પર ટકાવી રાખતું બળ 
ઘટી ય છъ. Óયારъ આ બધો કદડો 
જમીન તરફ ગબડે છъ. આ બે Ĭકારъ 
ઘટના થાય છъ. પાણીથી ધોવાઇને 
કы ભારъ પવનને કારણે. આ ઘટના 
પળવારમાં જ થાય છъ અને એટલી 
મોટી માĦામાં થાય છъ કы જમીન પર 
સ′કડો Чકલોમીટરમાં કાદવ Чકચડ 

બÚબે ફвટના થર પથરાઇ ય છъ. 
એકાએક થયેલા ભૂçખલનથી  પહાડી 
િવçતારના મકાનો દટાઇ ગયાના 
દાખલા પણ છъ. ભેખડોના કાદવમાં 
૨૦ ટકા  પાણી હોય છъ અને તે ૧૬૦ 
Чકલોમીટરની ઝડપે જમીન તરફ 
ધસે છъ. ગણતરીની િમિનટોમાં તે 
િવçતારનો નકશો બદલી નાખે છъ.

ભારъ વરસાદથી 
પહાડી િવçતારોમાં 
થતાં ભૂçખલનનું 
ણો શું છъ કારણ
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ભુવનેશ્વર
ડિફેન્િિંગ ચેન્પિયન ભારતે કેનેિા સામે 

૧૩-૧થી ધમાકેદાર જીત હાિંસલ કરતાિં 
જુનનયર મે્સ હોકી ચેન્પિયનનિપિમાિં 
ખાતુ ખોલાવયુિં હતુ. ભારત તરફથી 
વાઈસ કેપ્ટન અને ડ્ેગ ન્લકર સિંજય 
તેમજ અરાઈજીત નસિંઘે ૩-૩ ગોલ 
નોંધાવયા હતા. ફ્ા્સ સામેની પ્રથમ 
મેચમાિં ૪-૫થી લિાયક હારનો સામનો 
કરનારા ભારતે આ જીતની સાથે ફરી 
વરિ્ડ ચેન્પિયન બનવાનો ઈરાદો વયક્ત 

કરી દીધો છે. ઓડિિાના ભુવનેશ્વરમાિં 
ચાલી રહેલા મે્સ જુનનયર હોકી વરિ્ડ 
કપિમાિં ભારતે તેની બીજી ગૂ્રપિ મેચમાિં 
પ્રભુતવસભર દેખાવ કયયો હતો. ભારત 

તરફથી સિંજયે ૧૭મી, ૩૨મી અને 
૫૯મી નમનન્ટે પિેનર્ટી કોન્ડરને ગોલ 
ફેરવતા ્ટીમની ન્થનત મજબુત કરી હતી. 
જયારે અરાઈજીત નસિંઘે ૪૦મી, ૫૦મી 
અને ૫૧મી નમનન્ટે ગોલ નોંધાવયા હતા. 
આ ઉપિરાિંત ઉત્તમ નસિંઘ-િારદા નાથ 
નતવારીએ બે- બે તેમજ કેપ્ટન નવવેક 
સાગર પ્રસાદ, મની્દર નસિંઘ અને 
અનભષેક લાકરાએ ૧-૧ ગોલ કયા્ડ હતા. 
કેનેિા તરફથી એકમાત્ર ગોલ ૩૦મી 
નમનન્ટે નરિ્્ટોફર ્ટાડિ્ડફે કયયો હતો. 

પિી.વી. નસિંધુ અને પ્રનિત 
ઈ્િોનેનિયા ઓપિનની ક્ા્ટ્ડર 

ફાઈનલમાિં પ્રવેશયા
બાલી

ભારતની િબલ ઓનલન્પિક મેિાલી્્ટ પિી.વી. નસિંધુ 
અને વરિ્ડ ચેન્પિયનનિપિના બ્ો્્ઝ મેિાનલ્્ટ સાઈ પ્રનિતે 
ઈ્િોનેનિયા ઓપિન સુપિર ૧૦૦૦ બેિનમિં્ટન ્ટુના્ડમે્્ટની 
ક્ા્ટ્ડર ફાઈનલમાિં પ્રવેિ મેળવી લીધો હતો. જયારે શ્ીકાિંત 
િેનમાક્કના ્ટોચના ખેલાિી નવક્ટર એકસલસન સામે 
હારીને બહાર ફેંકાયો હતો. પિી.વી. નસિંધુએ બીજા રાઉ્િના 
મુકાબલામાિં જમ્ડનીની વોન લી ને ૩૭ નમનન્ટના મુકાબલામાિં 
સીધી ગે્સમાિં ૨૧-૧૨, ૨૧-૧૮થી પિરા્ત કરી હતી.  
જયારે ભારતના વરિ્ડ નિંબર ૧૬ પ્રનિતે ફ્ા્સના વરિ્ડ નિંબર 
૭૦ નરિ્્ટો પિોપિોવ સામે ૨૧-૧૭, ૧૪-૨૧, ૨૧-૧૯થી 
નવજય મેળવયો હતો. આ મુકાબલો એક કલાક અને ૨૩ 
નમનન્ટ સુધી ચારયો હતો. 

આવતા વષષે ૧૦ ્ટીમોની 
આઇપિીએલ ભારતની ધરતી 

પિર જ રમાિે: જય િાહ
ચેન્ાઈ

આવતા વષષે ૧૦ ્ટીમોની સાથે હાઈપ્રોફાઈલ ઈન્િયન 
પ્રીનમયર લીગ ભારતની જ ધરતી પિર રમાિે તેવી જાહેરાત 
બીસીસીઆઈના સેરિે્ટરી જય િાહે કરી છે. જય િાહે કહ્િં 
હતુ કે, હુિં જાિુિં છુિં કે, તમે બધા ચેન્ાઈ સુપિર ડકંગસને ચેપિોક 
્્ટેડિયમમાિં રમતી જોવા મા્ટે ખુબ જ ઉતસુક છો. હવે આ પિળ 
બહુ દુર નથી. આવતા વષષે યોજાનારી આઇપિીએલની ૧૫મી 
નસ્ઝન ભારતની ભૂનમ પિર રમાિે, જેમાિં બે વધુ ્ટીમો જોિાતા 
રોમાિંચ વધિે. આઇપિીએલમાિં ચેન્પિયન બનેલા ચેન્ાઈના 
સ્માન સમારંભમાિં ધોનીએ જિાવયુિં હતુ કે, હુિં હંમેિા મારા 
નરિકે્ટનુિં પલાનનિંગ કરતો આવયો છુિં. હુિં મારી ઘરઆિંગિાની 
અિંનતમ વન િે મેચ રાિંચીમાિં ર્યો હતો. એ્ટલે આિા રાખુિં છુિં 
કે, મારી આખરી ્ટી-૨૦ મેચ ચેન્ાઈમાિં રમાય. 

જુનનયર મે્સ હોકી વરિ્ડ કપિમાિં ભારતનો 
પ્રથમ નવજય : કેનેિાને ૧૩-૧થી હરાવયુિં

પ્રથમ મપોચની હ્ર બ્દ ડિફપો ન્ડિંગ ચપોનપિયન ટીમનું ધમ્કપોદ્ર પુનર્ગમન

કાનપિુર ્ટે્્ટમાિં પ્રથમ નદવસે અયયર 
અને જાિેજા ્ઝળકયાાઃ ભારત 4/258 

કાનપુર
ભારત-્યૂ્ઝીલે્િ વચ્ે ્ટે્્ટ 

નસરી્ઝ િરૂ થઈ ગઈ છે. કાનપિુરનુિં 
ઐનતહાનસક ગ્ીન પિાક્ક ્્ટેડિયમ શ્ેિીની 
પ્રથમ ્ટે્્ટનુિં આયોજન કરી રહ્િં છે. 
આ મેચના પિહેલા ડદવસની રમત પિૂરી 
થઈ ગઈ છે. ભારતે 4 નવકે્ટ ગુમાવીને 
258 રન બનાવયા છે. ્ટીમ ઈન્િયા 
મા્ટે મયિંક માત્ર 13 રન બનાવીને 
કાયલ જેનમસનનો નિકાર બ્યો હતો, 
જયારે નગલ પિચાસ રન બનાવીને 
આઉ્ટ થયો હતો. ત્રીજા નિંબરે આવેલો 
ચેતેશ્વર પિુજારા માત્ર 26 રન બનાવી 
િકયો હતો, રહાિે માત્ર 35 રન 
બનાવીને આઉ્ટ થયો હતો. આ પિછી 

શ્ેયસ અયયર 75 અને રનવ્દ્ર જાિેજા 
50 રન બનાવીને અિનમ છે. ભારતીય 
બેટસમેનોની જવાબદારી છે કે તેઓ 
સાવચેતીથી રમે અને મો્ટો ્કોર કરે 
જેથી ડકવી ્ટીમ મા્ટે પિિકાર રજૂ કરી 
િકાય. પ્રથમ ડદવસ સમાપ્ત થયા બાદ 
્ટીમ ઈન્િયાનો ્કોર 84 ઓવરમાિં 4 
નવકે્ટ ગુમાવીને 258 રન બનાવયા છે. 
રહાિેએ કહ્િં કે ્યૂ્ઝીલે્િ ગુિવત્તાયુક્ત 
્ટીમ છે અને અમે તેને હળવાિથી નહીં 
લઈએ. કેન નવનલયમસને પિિ ભારતીય 
પિિકારનો ્વીકાર કયયો હતો. ્ટે્્ટનો 
પ્રથમ ડદવસ ભારતનો રહ્ો હતો. 
શ્ેયસ અયયરને પ્રથમ વખત ્ટીમમાિં તક 
આપિવામાિં આવી છે.

શ્પોય્ટ અય્યર 75 અનપો રવિન્દ્ર જાિપોજા 50 રનપો અણનમ

સ્પોડિયમમ્ં ચ્હક્પોઅપો લગ્વ્્ પ્ડકસ્્ન મુદ્્સબ્દન્ ન્ર્
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ે બે ટેસટ મેચની સિરરઝની પહેલી ટેસટ 
કાનપુરમાં રમાઈ રહી છે. જોકે મેચ દરસમ્ાનનો એક સવર્ડ્ો વા્રલ થઈ 
રહ્ો છે.જેમાં સટેર્ડ્મમાં ચાહકો પારકસતાન મુદાદાબાદના નારા લગાવતા 
નજરેપ્ડી રહ્ા છે.પારકસતાન પ્ા્ોસજત આતંકવાદના કારણે બંને દેશો 
વચ્ેના િબંધોમાં તનાવ છે અને તેની અિર સરિકેટમાં પણ દેખાઈ રહી છે.  
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ઈસ્લામલાબલાદ
દેવાના દળદળમાં પાકિસ્ાન વધારે 

ને વધારે ઉંડુ ઉ્રી રહ્યુ છે. ્ાજે્રમાં 
પાિ પીએમ ઈમરાનખાને િબૂલા્ િરી 
હ્ી િે, સરિાર પાસે દેશ ચલાવવા 
પૈસા નથી.હવે પાકિસ્ાન સરિારે દેશ 
પરના દેવાના લેટેસટ આંિડા જાહેર 
િરાયા છે અને ્ે પ્રમાણે પાકિસ્ાનનુ 
િુલ દેવુ ૫૦ લાખ િરોડ રુપપરાને પાર 
થઈ ગરુ છે.જેમાંથી ૨૦ લાખ િરોડ 
રુપપરા ્ો પાિ સરિારે લીધેલી લોન 
છે. પાકિસ્ાનના દેવામાં છેલ્ા ૩૯ 
મપહનામાં જ ૨૦ લાખ િરોડ રુપપરાનો 
વધારો થરો છે.દરેિ પાકિસ્ાની 

પર હવે ૨.૩૫ લાખ રુપપરા દેવુ 
છે.૨૦૧૮માં આ રિમ ૧.૪૪ લાખ 
રુપપરા હ્ી.પાકિસ્ાનમાં ઈમરાન 
ખાન સરિાર પણ અગાઉની સરિારોની 
જેમ લોન પર જ આધાર રાખીને દેશ 
ચલાવી રહી છે. જાણિારોનુ િહેવુ છે 
િે, પાકિસ્ાન પર એટલુ દેવુ હવે છે િે, 
આખો દેશ વેચી દેવામાં આવે ્ો પણ 
દેવાની રિમ ભરપાઈ થઈ શિે ્ેમ 
નથી. ઈમરાનખાન સરિારે ફેબ્ુઆરી 
૨૦૧૯માં દેવુ ઘટાડીને ૨૦ લાખ 
િરોડ િરવા માટે જાહેરા્ િરી હ્ી 
પણ ઉલટાનુ દેવાની રિમમાં વધારો 
થઈ રહ્ો છે.

પલાકિસ્લાનનલા ખસ્લાહલા્, દેવું 
50 ્લાખ િરોડને પલાર પહોંચ્ું

રુએસમાં 4 રુવ્ીઓ પર 
દુષિમયા છ્ાં પણ આરોપીને 

જેલની સજા નહીં
વોશિંગ્ટન

ચાર કિશોરીઓ પર બળાતિાર અને ્ેના જા્ીર 
શોષણ માટે ગુનેગાર ઠેરવારેલા નરૂરોિ્કના એિ ગુનેગારને 
જેલની સજા ન થઈ. 20 વષયાના પરિસટોફર બેલટરે 2017 
અને 2018માં લેપવંસટનમાં પો્ાના ઘરમાં ચાર કિશોરીઓ 
પર બળાતિાર િરયો હ્ો અને ્ેનું જા્ીર શોષણ િરુયા હ્ું. 
છ્ાં ્ેને આઠ વષયા સુધી પ્રોબેશનમાં જ રહેવાની સજા 
મળી છે. આ દરપમરાન મફફીએ જણાવરું હ્ું િે હું એિદમ 
દદયાથી ્ડપી રહ્ો હ્ો, મને ્ેમ િહે્ા શરમ નથી આવ્ી 
િે મેં વાસ્વમાં પ્રાથયાના િરી હ્ી િે આ મામલામાં રોગર 
સજા શું છે, િેમિે બહુ ્િલીફ હ્ી, બહુ નુિસાન થરું, 
આ મામલામાં િેટલાર ગુના િરવામાં આવરા.

સવીડનના વડાંપ્રધાનનું 
ચૂંટારાના ગણ્રીના 
િલાિોમાં રાજીનામું

્ંડન
સવીડનની સોપશરલ ડેમોરિેકટિ પાટટીના ને્ા મેગડેલના 

એનડરસનને સંસદ દ્ારા પહેલા મપહલા પીએમ ્રીિે 
ચૂંટવામાં આવરા હ્ા પણ એ પછી ્ર્ જ અનર એિ 
ગ્ીન પાટટીએ પો્ાનો ટેિો પાછો ખેંચ્ા મેગડેલના 
એનડરસનને પીએમ ્રીિે રાજીનામુ આપવુ પડરુ છે. 
સવીડનની ૩૪૯ બેઠિોવાળી સંસદમાં પીએમ બનવા 
માટે મેગડેલના એનડરસનને ૧૧૭ સાંસદોનુ સમથયાન હ્ુ 
પણ ્ેની સામે ૧૭૪ ્ેમના પવરોધમાં હ્ા. આ પૈિી 
૫૭ સાંસદ હાજર નહો્ા. જોિે ગઠબંધનના િારણે ્ેઓ 
પીએમ ્ો બની શિરા હ્ા પણ ગણ્રીના િલાિો બાદ 
્ેમણે રાજીનામુ આપી દીધુ હ્ુ.

નવી કદલહી 
અમેકરિાની ટેિ િંપની એમેઝોન 

અને એપલને ઇટલીએ 23 િરોડથી 
વધારે ડોલરનો એટલે િે 1,800 
િરોડ રુપપરાનો દંડ ફટિારયો છે. 
પબનસપધાયાતમિ રી્રસમ અપનાવવા 
બદલ ્ેને આ દંડ ફટિારવામાં 
આવરો છે. એપલ અને બીટસ 
પ્રોડકટસના સેલમાં પબનસપધાયાતમિ 
િારયાપ્રણાપલ અપનાવવા બદલ બંને 
િંપનીઓને આ દંડ ફટિારવામાં 
આવરો છે. બીટસ ઓકડરો પ્રોડકટસ 

બનાવે છે. િંપનીઓ વચ્ે થરેલી 
સમજૂ્ી મુજબ એપલ અને બીટસના 
પ્રોડકટસ ફક્ત પસંદગીના કરસેલર 
જ એમેઝોનની ઇટાપલરન સાઇટ 
પર વેચી શિ્ા હ્ા. િોમ્પકટશન 
વોચડોગે જણાવરું હ્ું િે આ સપષ્ટપણે  
રુરોપીરન રુપનરનના પનરમોનો ભંગ 
છે.

ઓથોકરટીએ એમેઝોનને 6.87 
િરોડ ડોલર અને એપલને 13.4 
િરોડ ડોલરનો દંડ ફટિારયો હ્ો. 
આ ઉપરાં્ એપલ અને બીટસ 

પ્રોડકટસ પર એમેઝોન ડોટ ઇટ 
પર કરસેલરોપર લાદવામાં આવેલા 
પ્રપ્બંધે દૂર િરવા પણ િહેવારું છે.

જો િે એપલે િશું પણ ખોટું િરુું 
હોવાનો ઇનિાર િર્ાં અંપ્મ અપીલ 
િરવાનું આરોજન િરી રહ્યું હોવાનું 
જણાવરું હ્ું. એપલે જણાવરું હ્ું િે ્ે 
સુપનપચિ્ િરે છે િે િસટમરને ખરીદી 
િરવા બદલ ઓકરપજનલ પ્રોડકટસ 
મળે. આ માટે ્ેઓ સ્્ કરસેલર 
પાટયાનર સાથે િામ િરે છે. ્ેમની 
પાસે ્ેના માટે ખાસ ટીમ છે. 

રુએસમાં એમેઝોન અને ઈટાલીમાં એપલને 
1,800 િરોડથી વધારે રિમનો દંડ ફટિારારો
બિનસ્પર્ધાત્મક રીતરસમ િદલ દંડ ઃ સ્પેનમ્ં પણ એેમેઝ્ેનની સ્મે ચ્લી રહેલી તપ્સ

મોસિો
રપશરા પાસે આિ્કકટિ સમુદ્રમાં 

અનુમાન પહેલા જ આિરી ઠંડીના િારણે 
પાણી બરફ બનવા માંડરુ છે અને ્ેના 
પગલે ૨૪ જહાજો ્ેમાં ફસાઈ ગરા 
છે. બરફ જામવાના િારણે નોધયાન સી 
રુટ બંધ થઈ ગરો છે.જહાજોને િાઢવા 
માટે હવે રપશરા બરફ િાપનારા બીજા 
જહાજોને મોિલી રહ્યુ છે. નોધયાન સી રુટ 
શરુ િરવા માટે રપશરાએ ખાસો એવો 
ખચયા િરયો છે પણ બરફ જામવા માંડ્ા 
રપશરાની ્ૈરારીઓ પર પાણી ફરી વળરુ 
છે.આ પહેલા રપશરાએ જાહેર િરુયા હ્ુ 

િે, નવે્બર સુધી આ રુટ ખુલ્ો રહેશે.
િારણિે અગાઉના વષયોમાં અહીંરા 
બરફ જામવાનુ મોડુ શરુ થરુ હ્ુ.જોિે 
આ વખ્ે ઓકટોબર મપહનાથી જ 
બરફ જામવા માંડરો છે. નોધયાન સી રુટ 
થિી રપશરા રુરોપ અને એપશરા સુધી 
પહોંચવાનુ સપનુ જોઈ રહ્યુ છે.આિ્કકટિ 
સમુદ્રમાં અતરારે ૧૧ ઈંચ મોટી બરફની 
ચાદર જામી ગઈ છે અને હવે ્ેને ્ોડવા 
માટે રપશરા પરમાણુ શપક્તથી ચાલ્ા બે 
જહાજોને મોિલી રહ્યુ છે.જે આ બરફને 
્ોડીને ફસારેલા જહાજો માટે રસ્ો 
્ૈરાર િરશે.

આિ્કક્ટિ સમુદ્ર બરફ થઈ જ્લાં 24 
જહલાજો ફસલાઈ ગ્લા, અનેિ રૂ્ટ બંધ

સોકફ્લા 
બલગેકરરાની પપચિમ બાજુએ આવેલા એિ આં્રરાષ્ટીર 

હાઇવે ઉપર મંગળવારે વહેલી સવારે થરેલા એિ ભીષણ 
બસ અિસમા્માં 12 બાળિો સપહ્ 45 મુસાફરોના મો્ 
થરાં હ્ા એમ ઉત્તર મેપસડોપનરાના મુખર સરિારી વિીલે 
િહ્યું હ્ું. મેપસડોપનરાના ઉત્તરે આવેલા પ્રાં્ના સરિારી 
વિીલ લુબોમીર વવેસિીએ પત્રિારોને આ અિસમા્ની 
વધુ પવગ્ો આપ્ા િહ્યું હ્ું િે મંગળવારે વહેલી સવારે 
બલગેકરરાની પપચિમે આવેલા હાઇવે ઉપર થરેલા આ 
ગમખરાવર અિસમા્ની ઘટનાના સથળની ્ેમણે જા્ે 
મુલાિા્ લીધી હ્ી. અિસમા્નું િારણ જાણી શિારુ નથી 
પરં્ુ પ્રાથપમિ રી્ે જો્ાં એમ લાગે છે િે હાઇવે ઉપર જુદા 
જુદા સથળે મૂિવામાં આવેલાં હાઇવે ગાડયા રેલ (કડવાઇડર) 

અથવા મોટા પથથરો)ની સાથે બસ ભટિા્ાં ્ેમાં આગ 
લાગી ગઇ હોર ્ેમ લાગે છે એમ ્ેમણે ઉમેરુું હ્ું. 
બલગેકરરાની બાજુમાં જમીન સીમાએ આવેલા મેપસડોપનરા 
દેશના િેટલાિ ટુકરસટ ્ૂિફીના પ્રવાસે ગરા હ્ા. 

બલગેકરરામાં કડવાઈડર સાથે અથડા્ા  
બસમાં આગ ભભૂિી, 45 લોિો ભડથું

લાંબા સમયથી મંગળ પર જીવનની શોધ કરી રહેલા નાસાના વૈજ્ાનનકોએ 
ઈન્સ્ાગ્ામ પર એક તસવીર શેર કરી છે. સફેદ ખરબચડા વાદળો, પહાડો 
જેવા દેખાતા પથથરો વચ્ે ડૂબતા સૂય્યની તસવીર જોઈને અનુમાન લગાવવું પણ 
મુશકેલ છે કે આ પૃથવીની નહીં પણ મંગળ ગ્હની તસવીર છે. આ તસવીર શેર 
કરતાં નાસાએ કેપશનમાં લખયું છે કે, લાલ ગ્હ પર વાદળી સૂયા્ય્સત. અમારા 
પનસ્યવરેનસ માસ્ય રોવરે તેનો સૌપ્રથમ સૂયા્ય્સતનો ફો્ો લીધો છે. 

્ુએસની નલાસલાએ પહે્ીવલાર દેખલાડી 
મંગળ ગ્રહ પરની સૂ્લાયાસ્ની ્સવીર

િેપ્ટલાઉન 
દપષિણ આપરિિાની પંકડ્ લુસી 

પસગબાને પહનદુઓના આરાધર 
ભગવાન પવષણુ પર એિ પુસ્િ લખરું 
છે. જેને લોિો ખુબ પસંદ િરી રહ્ા છે. 
ખાસ વા્ એ છે િે આ પુસ્િ માત્ર 
પહનદુઓમાં જ નહીં પરં્ુ અનર ધાપમયાિ 
સમુદારના લોિોમાં પણ લોિપપ્રરબનરું 
છે. આ પુસ્િમાં ભગવાન પવષણુના 
૧૦૦૦ નામનો અંગ્ેજીમાં અનુવાદ 
િરારો છે. જેથી િરીને દપષિણ 
આપરિિાના લોિો અને ખાસ િરીને 
એવા પહનદુ રુવાઓ માટે સુલભ 
બનાવી શિાર જે પહનદી િે સંસિકૃ્ 
વાંચી શિ્ા નથી. 

પંકડ્ લુસી પસગબાને પો્ાના 

જીવનની એિ ઘટનાથી પ્રેકર્ થઈને 
‘પવષણુ ૧૦૦૦ ને્સ’ નામનું પુસ્િ 
લખરું છે. ્ેમણે ‘પવષણુ સહસત્રનામ’નો 
સા્ વષયા સુધી અભરાસ િરયો અને 
પછી બીજા સાથે પો્ાના પવચારો શેર 
િરવાનો પનણયાર લીધો. પસગબાને નરૂઝ 
એજનસી પીટીઆઈ સાથે વા્ િર્ા 
િહ્યું િે ૨૦૦૫માં મારી મસથપ્ ખુબ 
ખરાબ હ્ી. ્ે સમરે હું એિ વષયાથી 
વધુ સમર સુધી નોિરી વગર હ્ી અને 
મારી િાર બેંિે પાછી લઈ લીધી હ્ી. 
મારા પુત્ર પન્ાઈ અને ગૌરા નાના હ્ા 
અને આ સમર ખુબ જ િપરો હ્ો. 
્ેમણે િહ્યું િે જેમ બુપધિશાળી લોિોએ 
િહ્યું છે િે- િપરા સમરમાં ઉપરવાળા 
પર પવશ્ાસ રાખવો જોઈએ.

દશષિણ આશરિિલાની પંકડ્ ્ુસીએ 
શવષણુ ભગવલાન પર પુસ્િ ્ખ્ું

પેકરસ
રિાનસથી પબ્ટન જ્ાં ૩૪ 

શરણાથટીઓની હોડી પલટી ગઈ હ્ી. 
એ દુઘયાટનામાં ૩૧ શરણાથટીઓનાં 
મો્ થરા હ્ા. હોડીમાં િુલ ૩૪ 
શરણાથટીઓ સવાર હ્ા. આ 
શરણાથટીઓ રિાનસમાંથી ઈંમગલશ 
ચેનલના માધરમથી પબ્ટન પહોંચવા 
માગ્ા હ્ા. એ વચ્ે જ દુઘયાટના બની 
હ્ી.

રિાનસથી પબ્ટન જવાની િોપશશ 
િરી રહેલાં શરણાથટીઓની બોટ 
પલટી ગઈ હ્ી. એમાં ડૂબી જવાથી 

૩૧નાં મો્ થરા હ્ા. િુલ ૩૪ 
શરણાથટીઓ બોટમાં સવાર હ્ા એવો 
દાવો અહેવાલોમાં થરો હ્ો. ત્રણને 
ગંભીર મસથપ્માં હોમસપટલમાં સારવાર 
આપવામાં આવી હ્ી. આ ઘટના 
િેલેસ પોટયા નજીિ બની હ્ી.

આ ઘટના અંગે પબ્ટનના વડાપ્રધાન 
બોકરસ જોનસને દુઃખ વરક્ત િરુું હ્ું. 
ઈમરજનસી બેઠિ બોલાવીને પબ્કટશ 
વડાપ્રધાને આ બાબ્ે ચચાયા િરી હ્ી. 
વડાપ્રધાને પવિટ િરીને િહ્યું હ્ુંઃ મને 
આ ઘટનાથી આશ્રયા અને ભારે દુઃખ 
થરું છે. મૃ્િોના પકરવારને સાંતવના 

પાઠવું છું. પછી ્ેમણે રિાનસનું નામ 
લીધા વગર ઉમેરુું હ્ું: હવે સમર 
આવી ગરો છે િે ઈંમગલશ ચેનલમાંથી 
આવવાની િોપશશ િર્ા લોિોને રોિી 
લેવામાં આવે. એ માટે સાથે મળીને 
િામ િરવું જોઈએ. આવા આતમઘા્ી 
પગલાંથી અસંખર લોિોનો જીવ 
જાર છે. ઘટનાના જે સાષિી હ્ા એ 
માછીમારોએ િહ્યું હ્ું િે સમુદ્ર શાં્ 
હ્ો ્ેનો ફારદો ઉઠાવવા માટે બોટમાં 
ષિમ્ા િર્ાં વધુ લોિોને ભરવામાં 
આવરા હ્ા. ્ેના િારણે આ દુઘયાટના 
બની હ્ી.

હ્ેડીમ્ં 34 લ્ેક્ે સવ્ર હત્ઃ ઘટન્ની જાણ થત્ં િ્ેરરસ જાેન્સને દુઃખ વ્યક્ત કરુું

રિાનસથી પબ્ટન જ્ાં ૩૧ શરણાથટીનાં 
હોડી પલટી જ્ાં મો્, 3નો બચાવ
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સાર્લોટસવિર્ 
અમેરિકામાં વ્ાઇટ િાષ્ટ્રવાદી 

નેતાઓને ૨૦૧૭માં સાર્લોટસવવર્માં 
કાઢવામાં આવેર્ી  યુનાઇટસ 
િાઇટસ િેર્ી એટર્ે કે જમણેિીઓને 
એક છત્ર નીચે ર્ાવવા માટેની િેર્ી 
કાઢવી ભાિે પડી ગઈ છે. આ િેર્ી 
પછી થયેર્ા તોફાનોના પગર્ે  કોટટે 
૧૭ વ્ાઇટ િાષ્ટ્રવાદી નેતાઓ અને 
સંગઠનોને ૨.૬ કિોડ ડોર્િથી વધાિે 
િકમ નુકસાન પેટે ચૂકવવા ર્ગભગ 
મવ્ના સુધી ચાર્ેર્ા વસવવર્ ટ્ાયર્ 
પછી સાર્લોટસવવર્ યુ.એસ. રડસ્ટ્ટ્કટ 
કોટ્ટમાં બે ચાવીરૂપ દાવા અંગે મડાગાંઠ 

સર્્ટઈ છ, પણ તેઓનું તાિણ છે કે 
વ્ાઇટ િાષ્ટ્રવાદીઓ આ વ્ંસાના ર્ીધે 
શાિીરિક અને ર્ાગણીજનય િીતે ઇર્ 
પામેર્ા નવ ર્ોકોએ દાખર્ કિેર્ી 
ર્ો સુટમાં બીર્ ચાિ દાવા માટે 
જવાબદાિ છે. 

એટનની િોબટ્ટ કપર્ાને જણાવયું છે કે 
ફરિયાદીના વકીર્ ટ્યુટ રિફાઇર્ કિવાનું 
આયોજન ધિાવે છે. નવી જયુિી મડાગાંઠ 
અંગે વનણ્ટય ર્ેશે. તેણે જણાવયું ્તું કે 
બીજી કોટલો દ્ાિા નુકસાન વળતિ માટે 
અપાયેર્ી િકમ આંખ ઉઘાડી નાખનાિી 
છે. તેના ર્ીધે દેખાવકાિોને પણ સંદેશો 
જશે, એમ કપર્ાને જણાવયું ્તું.  

વ્ાઇટસ નેશનવર્સટસને વ્ંસા બદર્ 
2.6 કરોડ ડોર્ર દંડ ચૂકિિા આદેશ

િોવશગં્ટન
ટકે ર્યનટ એપર્ ે આઇફોન જવેી 

પ્ોડકટસર્ુ ં સર્ામતી કવચ તોડતા 
અટકાવવા માટ ે વવશ્વના કખુયાત 
્કેિો ધિાવતી કપંની ઇઝિાયરે્ના 
એનએસઓ જથૂ પિ કસે કયલો છ.ે 
એપર્ ે કવેર્ફોવન્ટયામા ં ફડેિર્ કોટ્ટમાં 
દાખર્ કિરે્ી તનેી ફરિયાદમા ં જણાવયું 
્તુ ં ક ેએનએસઓ જથૂના કમ્ટચાિીઓ 
21મી સદીના ગુડંાઓ છ,ે જમેણે 
અતયંત સંવદેનશીર્ સાઇબિ સવવેર્નસ 
મશીનિી વવકસાવી છ ે જનેો દવૈનક 

ધોિણ ેદરૂુપયોગ કિી શકાય છ.ે એપરે્ 
જણાવયુ ં ્તુ ં ક ે એનએસઓ જથૂનું 
ટ્પાયવિે પીગસેસનો ઉપયોગ સમગ્ર 
વવશ્વમા ં એપર્ના ગ્રા્કો પિ નાના 
પાયા પિ ત્રાટકવા કિવામા ં આવયો 
્તો. ઇઝિાયરે્ સિકાિ એનએસઓ 
જથૂ અતયતં સવંદેનશીર્ સવવેર્નનસ 
ટકેનોર્ોજીઓ પાછળ કિોડો ડોર્િ ખચવે 
છ ે આ સ્ટ્થવત બદર્ાવવી જોઈએ, એમ 
એપર્ના સોફટવિે એસ્નજવનયરિગંના 
વસવનયિ વાવસ પે્વસડનેટ કે્ગ ફડેરેિગીએ 
જણાવયુ ં્તુ.ં

એપલ અને ફેસબુકે ઇઝરાયેલના 
કુખયાત NSO જૂથ સામે કેસ કયયો
આાઇફાેનના યુઝરાે પર પીગેસસનાે ઉપયાેગ કરાયાનાે દાવાે

ર્ોકશા્ી મા્ટેના 
દેશોના સંમેર્નમાં 
મોદીને આમંત્રણ

ન્ૂ્ોક્ક
અમેરિકાના િાષ્ટપવત બાઇડેને 

9 અને 10મી રડસેમબિે યોર્નાિા 
ર્ોકશા્ી પિના સંમેર્નમાં ર્ગભગ 
110 દેશોને આમંત્રણ આપયું છે. આ 
સંમેર્નમાં પવચિમી દેશો ઉપિાંત 
ઇિાક, ભાિત અને પારકટ્તાન  
જેવા દેશોને પણ આમંત્રણ આપયું 
છે. જો કે આ યાદીમાં ચીન અને 
િવશયાનું તથા સાઉદી અિેવબયા 
નથી. તેમા પણ ભાિતને બાઇડેને 
ખાસ મ્ત્વ આપયું છે. અમેરિકાએ 
તાઇવાનને બોર્ાવતા ચીન ર્ાર્ઘૂમ 
થઈ ગયું છે.

ર્ંડન
અતયાિ સુધી 1,800 કિોડ ડોર્િનું 

સામ્ાજય ધિાવતા વ્નદુર્ પરિવાિના 
ચાિેય ભાઈઓમાં અખંડ એકતા દેખાતી 
્તી, ્વે તેમાં વતિાડ પડી િ્ી ્ોવાના 
એંધાણ જોવા મળી િહ્ા છે. 85 વર્ટના 
શ્ાીચંદ વ્નદુર્ યાદશવતિ ગુમાવી િહ્ા 
છે અને કિમ, તેની બ્ેન, માતા, ફોઈ 
અને દાદી ભેગા મળીને બાકીના પરિવાિ 
સામે પોતાનો ભાગ મેળવવા કાનૂની 
વશંગડાં ભેિવી િહ્ા છે. આ ર્ોકોની 
માગણી એવી છે કે જે અકલપનીય 
માનવામાં આવતું ્તું. આ ર્ોકો કુર્ 
વમર્કતના િીતસિ ભાગ પાડવાની 
માગણી કિી િહ્ા છે.

વ્નદુર્ પરિવાિના બાકીના ત્રણ 
ભાઈ ગોપીચંદ, પ્કાશ અને અશોક 
દર્ીર્ કિે છે કે પરિવાિના જૂના 
વસદાંતને તોડી શકાય ન્ીં. જૂનો 
વસદાંત ક્ે છે કે, પરિવાિમાં દિેક 
વટ્તુ બધાની માવર્કીની છે, કોઈપણ 
વટ્તુ કોઈ એકની માવર્કીની નથી.  

ભાિતમાં તેના છ વબઝનેસ સવ્ત 
કુર્ 36 દેશોમાં પથિાયેર્ી આ જૂથની 
કંપનીઓમાં કુર્ 1,50,000 કમ્ટચાિીઓ 
કામ કિે છે. તેઓ ટ્ક બનાવવાથી 
બેસ્નકંગ, િસાયણ, ઊર્્ટ, મીરડયા અને 
આિોગયના ક્ેત્રોમાં વબઝનેસ કિી િહ્ા 
છે. આ બધા કમ્ટચાિીઓનું ભાવવ પણ 
ડામાડોળ છે.

વ્નદદુજા પરરિારમાં િધતી કડિાશ 
વબઝનેસ સામ્ાજ્ સંક્ટમાં અાવ્દુંજીઅેસઅેસઅેમનો રદિાળી કા્્યક્રમ

વમસીસાગા
ગત 20મી નવે.એ ગુજિાતી વસનીયસ્ટ સમાજનો રદવાળી 

કાય્ટક્મ યોર્યો ્તો. શવનવાિે સવાિે 10થી બપોિે 3 વાગયા સુધી 
Sagan Banquet Hall, 7180 Edwonds Blved. 
Missisauga ખાતે  ધામધૂમથી ઉજવાયેર્ા આ કાય્ટક્મમાં 
પીર્ િીઝનનાં વનયમ મુજબ બે શૉટ વેસ્કસન ર્ેનાિ સભયો 
સવ્ત તમામ સભયો માકસ પ્ેિીને આવયા ્તા. સંટ્થાના પ્મુખ 
કર્ાબેન પટેર્, ઉપપ્પમુખ પ્વવણભાઈ મ્ેતા તથા EC સભય 
કનુભાઈએ સૌને આવકાિ આપયો ્તો.  સભયોનાં િજીટ્ટ્ેશન 
માટે િમવણકભાઈ શા્, મુકેશભાઈ ગજેરિયા તથા નાના કનુભાઈ 
પટેર્ને જવાબદાિી સોંપાઈ ્તી. 

ટ્ેઝિિ જયેશભાઈ મ્ેતા, વાવર્ટક ફી માટે બેર્ાબેન તથા 
ચંપાબેન તથા મધુિીબેને રિવસપી બુક વેચાણની જવાબદાિી 
સંભાળી ્તી. પ્ેવમર્ાબેન મજીરઠયાએે ્ાજિ સૌનું ટ્વાગત 
કિતાં ચા-કોફી, નાટ્તો, ફાફડા, જર્ેબી, ખમણ, ઢોકળા ચટણી 
ર્ેવાનો આગ્ર્ ધિાવયો ્તો.  સંટ્થાના પ્મુખ કર્ાબેને ટ્ટેજ પિ 

સવવેનું ટ્વાગત તથા સવવે વોર્ેસ્નટયિોનો આભાિ વયતિ કયલો ્તો. 
્રિભાઈ દેસાઈએ શરૂઆતમાં સંટ્થામાં ટ્ેઝિિનું પદ વરલો સુધી 
સંભાળયું ્તું. કર્ાબેને તેમને શાર્ ઓઢાડી તેમનું બ્ુમાન કયુું 
્તું. જયાિે GSSMનાં વસવનયસ્ટ સભયોને કાય્ટક્મ બાદ પ્ેમથી 
ભોજન પીિસવાનું તથા જમવાનું બનાવનાિ કૈર્ાસબેનનનું સનમાન 
કિાયુ ્તુ. બાદમાં મનોિંજન કાય્ટક્મ તૈયાિ કિનાિ પ્વવણભાઈ 
મે્તા, મ્ેનદ્રભાઈ ગોરઠયાના જૂનાં કાય્ટક્મ ટ્ર્ાઈડ પિ િજૂ કિી 
ભૂતકાળની યાદો તાજી કિાઈ ્તી. બેથી ત્રણ વાગયા સુધી િાસ 
તથા ગિબા િમવાનો આનંદ સૌ સભયોએ માણયો ્તો.
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