પરદેશમાં દેશની મહેં ક એટલે

બલ્ગેરિયામાં ડિવાઈડર સાથે અથડાતા
બસમાં આ�ગ ભભૂકી, 45 લ�ોક�ો ભડથું
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53 દેશમાં ત્રીજી લહે રના સંકેત, નવો વેરિઅન્ટ મળ્યો
સાઉથ આ�ફ્રિકાના વૈજ્ઞાનિક�ોને વેરિએ�ન્ટ બી 1.1.529ના 22 કે સ મળ્યા, 7 લાખથી વધુ લ�ોક�ો સંક્રમિત થવાની દહે શત

અંબાણીને પછાડીને અદાણી
એશિયાના સૌથી અમીર બન્યા

નવી દિલ્હી

કોવિડની ત્રીજી લહેરની આશંકા વચ્ચે
કોરોનાનો નવો વેરિએન્ટ મળ્યો છે. દક્ષિણ
આફ્રીકાના વૈજ્ઞાનિકોનો દાવો છે કે, કોરોના
સંક્રમણના વધતા જતા કેસ વચ્ચે મલ્ટીપલ
મ્યુટેશન સાથે નવો કોરોના વેરિએન્ટ મળ્યો છે.
આ પહેલાં ડબ્લ્યૂએચઓ (WHO)ની યૂરોપ
ઓફિસ દ્વારા આગામી થોડા દિવસોમાં કોવિડ
19થી હજારો લોકોના મોત થવાની આશંકા
વ્યક્ત કરાઈ હતી. નેશનલ ઇંસ્ટીટ્યૂટ ફોર
કોમ્યુનિકેબલ ડિજીજ દ્વારા આપવામાં આવેલી
જાણકારી અનુસાર વૈજ્ઞાનિક આ નવા કોરોના
વેરિએન્ટના સંભવિત પ્રભાવોને સમજવાનો
પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જીનોમિક સીકેંસિંગ બાદ
ખબર પડે છે કે વેરિએન્ટ બી 1.1.529 અત્યાર
સુધી 22 કેસ આવી ચૂક્યા છે. આ પહેલાં પણ
દક્ષિણ આફ્રિકામાં કોરોના વેરિએન્ટ મળી આવ્યા
છે. ગત વર્ષે દક્ષિણ આફ્રીકામાં સૌથી પહેલાં
કોરોનાના બીટા વેરિએન્ટની ખબર પડી હતી.
આ વર્ષની શરૂઆતમાં દક્ષિણ આફ્રીકામાં કોરોના
વેરિએન્ટ સી.1.2 શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો.
બીજી તરફ તાજેતરમાં વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન
ના યૂરોપ ઓફિસે કહ્યું હતું કે પૂર્વાનુમાનો
અનુસાર 53 દેશોમાં આગામી વસંત સુધી
કોરોના વાયરસ મહામારીથી સાત લાખ લોકો
સંક્રમિત થવા સાથે અનેક લોકોના મોત થઇ
શકે છે. ડબ્લ્યૂએચઓ યૂરોપની યૂરોપ ઓફિસ
ડેનમાર્કની રાજધાની કોપેનહેગનમાં છે. કોરોનાના
કેસ વધવાની આશંકા વચ્ચે WHO એ કહ્યું
કે નબળી ઇમ્યુનિટીવાળા, 60 વર્ષથી વધુ
ઉંમરના લોકો અને સ્વાસ્થ્યકર્મીઓ સહિત
સૌથી વધુ સંવેદનશીલ વસ્તીને રસીનો બૂસ્ટર
ડોઝ આપવાની કામગીરીને સૌ દેશે પ્રાથમિકતા
આપવી જોઇએ.

અમેરિકામાં સપ્તાહમાં જ 1.42
લાખ બાળકો કોરોના સંક્રમિત

ગયા સપ્તાહે 11 થી 18 નવેમ્બરની વચ્ચે 1 લાખ 41 હજાર 905
બાળકોમાં કોરોનાના સંક્રમણની પુષ્ટિ થઇ છે. રિપોર્ટના મતે
બાળકોમાં સંક્રમણની ગતિમાં ગયા સપ્તાહની તુલનામાં 32 ટકાનો
વધારો થયો.છે આંકડા બતાવે છે કે અમેરિકામાં ગયા સપ્તાહે મળેલા
સંક્રમણના એક તૃત્યાંશ કેસ બાળકો સાથે જોડાયેલા છે. અમેરિકામાં
બાળકોની વસતી 22 ટકા છે. કોરોના મહામારીની ઝપટમાં 3
ટકાથી ઓછા બાળકો આવ્યા છે તેમના મતે 68 લાખથી વધુ બાળકો
સંક્રમણની ઝપટમાં આવી ગયા છે. સેન્ટર ફોર ડિસીસ કંટ્રોલ એન્ડ
પ્રિવેન્શન (સીડીસી)ના મતે ઑક્ટોબરમાં 5 થી 11 વર્ષના 8300
બાળક સંક્રમણ થયા બાદ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા. તેમાંથી 172ના
મોત થયા છે. સીડીસીએ કહ્યું કે મહામારી ઝડપથી ફેલાતા 2300
સ્કૂલોને બંધ કરી દેવાઇ છે. દરમિયાન બુધ અને ગુરુવારે અમેરિકામાં
1 લાખથી વધુ નવા કેસ નોંધાયા હતા.

મુંબઈ
અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ
અદાણી રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના
ચેરમેન મુકેશ અંબાણીને પાછળ
છોડી એશિયાની સૌથી અમીર વ્યક્તિ
બની ગયા છે. તેઓ ગ્રુપ માર્કેટ
કેપના આધારે મુકેશ અંબાણીને
પાછળ છોડતાં સૌથી અમીર વ્યક્તિ
બની ગયા છે.
રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન
મુકેશ અંબાણી જૂન ૨૦૧૫થી
સૌથી અમીર ભારતીયના પદ પર
હતા. બુધવારે શેરબજારમાં અદાણી
ગ્રુપના શેર્સમાં શાનદાર તેજી અને
રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના શેરમાં
ઘટાડાને પગલે ગૌતમ અદાણી
એશિયાના નંબર વન અમીર બની
ગયા છે. બ્લૂમબર્ગ બિલિયનેયર્સ
ઈન્ડેક્સ મુજબ, મંગળવાર (૨૩
નવેમ્બર) સુધી મુકેશ અંબાણીની કુલ
સંપત્તિ ૯૧૦૦ કરોડ ડોલર હતી,
જ્યારે અદાણીની કુલ સંપત્તિ ૮૮૮૦
કરોડ ડોલર હતી, જે અંબાણી કરતા
૨.૪ ટકા ઓછી હતી. જોકે, બુધવારે
આરઆઈએલના શેર્સમાં ૧.૭૨

ટકાનો ઘટાડો આવ્યો, જ્યારે અદાણી
ગ્રુપની મોટાભાગની કંપનીઓના
શેરમાં તેજી આવી, જેથી ગૌતમ
અદાણી ટોચ પર પહોંચી ગયા.
અદાણી એન્ટરપ્રાઈઝીસના શેરમાં
૨.૩૪ ટકા, અદાણી પોર્ટસ અને
સ્પેશયલ ઈકોનોમિક ઝોનના શેર્સમાં
૪ ટકાની તેજી આવી. આજના
વધારા સાથે આ બંને કંપનીઓનું
માર્કેટ કેપ લગભગ ૩.૫ લાખ કરોડ
રૂપિયા છે. રિપોર્ટ મુજબ, ગત ૨૦
મહિનામાં ગૌતમ અદાણીની કુલ
સંપત્તિમાં ૧૮૦૮ ટકા એટલે કે
૮૩૮૯ કરોડ યુએસ ડોલરથી વધુનો
વધારો થયો છે. આ ગાળામાં મુકેશ
અંબાણીની કુલ સંપત્તિમાં ૨૫૦ ટકા
એટલે કે ૫૪.૭ અબજ ડોલરનો
વધારો થયો.

02

Web : www. swadesh. news

કે નેડા

બાળકો માટેની રસીનો જથ્થો પહેલી વખત કેનેડા પહોંચ્યો
E-mail : info@swadesh. news

ઓન્ટેરિયો
બાળકો માટે કોવિડ-19ની રસીનો જથ્થો પહેલી વખત રવિવારે
સાંજે કેનેડામાં હેમિલ્ટન ખાતે આવી પહોંચ્યો હતો. આ રસી ફાયઝર
બયોનટેકે વિકસાવી છે અને 5-11 વર્ષની ઉંમરના બાળકોને આ
રસી આપી શકાશે. કેન્દ્ર સરકાર અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સની ગંજાવર
કંપનીએ 2.9 મિલિયન ડોઝ આ સપ્તાહના અંત સુધી તૈયાર કરવા
માટે સહમતી દર્શાવી છે. હેલ્થ કેનેડાએ આ રસીને માન્યતા આપ્યા
બાદ તેનો પુરવઠો ઝડપથી કેનેડામાં આવી રહ્યો છે. રોઝમેરી બાર્ટન
કે જે કેનેડાની ફાયઝર બાયોટેકના હેડ છે, તેમણે એક મુલાકાતમાં
જણાવ્યું હતું કે, ક્લિનિકલ ટ્રાયલ પહેલી વખત કરવામાં આવ્યું હતુ,
ત્યારે કોવિડ-19ની રસીની અસરકારકતા 91% જોવા મળી હતી
અને નક્કી કરેલા વયજૂથના લોકો માટે આ રસી દેશભરમાં આ
સપ્તાહના અંત સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવશે. આ ટ્રાયલમાં 4600
બાળકો ઉપર ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું હતું.
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12 વર્ષથી નાના બાળક�ોને પહે લી વખત ક�ોવિડની રસી મુકાઈ

અનેક રાજ્યોએ� રસીકરણની ય�ોજના ઘડી કાઢી, ક્યૂબેકમાં 80000 બાળક�ોનું રસીકરણ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાયું

ક્યૂબેક ઃ કેનેડામાં રાષ્ટ્રીય ધોરણે ટોરોન્ટોના પબ્લિક હેલ્થ અને શહેરની
માંદા બાળકો માટેની હોસ્પિટલોએ સાથે મળીને 10 બાળકોને રસી મૂકી
રસીકરણના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. ટોરોન્ટોના મેડિકલ ઓફિસર
ડો. એલીન ડી. વિલાએ જણાવ્યું હતું કે, આપણે કોવિડ-19ની સામે વધુ એક
હથિયાર મળ્યું છે, તે માટે ખુશ થવું જોઈએ અને રાહત અનુભવવી જોઈએ.
ગત સપ્તાહે હેલ્થ કેનેડાએ જાહેરાત કરી હતી કે, તેમને 5-11 વર્ષની વયના
બાળકો માટે ફાયઝર બાયોટેકના ડોઝને મંજૂરી આપી છે. જે અન્ય વય
જૂથના લોકોને આપવામાં આવે છે, તેના કરતા તેનુ કદ એક તૃતીયાંશ ઓછું છે. અનેક રાજ્યોએ બાળકોના રસીકરણ માટે
કાર્યક્રમ ઘડી કાઢ્યો છે. ક્યૂબેકમાં 80000 બાળકોના રસીકરણ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે. પહેલા જ દિવસે આટલી
મોટી સંખ્યામાં નોંધણી થઇ હતી. 29મી નવેમ્બરથી સ્કૂલોમાં રસી મુકવાનું કામ શરૂ કરી દેવાશે.

ટોરોન્ટો સત કૈવલ જ્ઞાન સોસાયટી દ્વારા ટોરોન્ટોથી કોટેજ કન્ટ્રી સુધીના
નવા રેલવે માર્ગનું પરીક્ષણ થયું
અન્નકુટ મહોત્સવની રંગેચંગે ઉજવણી
શુભકામના પાઠવાયા બાદ ભજન, ધાર્મિ ક પ્રવચન “આ�ંકુત થલ” અને આ�રતી થઈ

ટોરોન્ટો
ટોરોન્ટો સ્થિત શ્રી સત કૈવલ જ્ઞાન સોસાયટી દ્વારા અંકુટ
મહોત્સવ 2021ની રંગેચંગે ઉજવણી થઈ હતી. આ તકે સૌને
નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. ટોરોન્ટોની
શ્રી સત કૈવલ જ્ઞાન સોસાયટી દ્વારા 2019 પછી ટોરોન્ટોના
શ્રી રાધા કૃષ્ણ મંદિરના પવિત્ર સ્થાન પર અંકુટ મહોત્સવનું
આયોજન આ વર્ષે કરાયુ હતુ.
જેમાં હાજર રહેલા સૌને નવા વર્ષની શુભકામના
પાઠવવામાં આવ્યા બાદ ભજન, ધાર્મિક પ્રવચન “આંકુત થલ”
અને આરતી થઈ હતી. ભક્તો અને અન્ય શુભેચ્છકોએ પ્રેમ
અને સ્નેહથી ઘરે બનાવેલી શાકાહારી પરંપરાગત વાનગીઓ
શ્રી કરુણા સાગર મહારાજ અને પ.પૂ. શ્રી અવિચલદાસજી

ટોરોન્ટો

મહારાજના ફોટા સામે ધરાવાઈ હતી. આ અવસરે ભક્તોએ
પ્રાર્થના રૂપે આરતી કરીને આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. સ્વાદિષ્ટ
રાત્રિ ભોજન અને અંકુટનો પ્રસાદ લઈ સૌએ ધન્યતા
અનુભવીને એકબીજાને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ આપી હતી.

કાદવ અને પૂરના તોફાન પછી દક્ષિણ
બીસીમાં રેલ વ્યવહાર ફરી શરૂ થયો
વાનકંુ વર અને કામલૂપ વચ્ચે આ�કસ્મિક
ઘટના ન બને તે માટે તકે દારી રખાઈ

ટોરોન્ટો
કેનેડિયન નેશનલ રેલવેએ જણાવ્યું હતું કે, પૂર
બાદ આવેલા કાદવના તોફાનથી ધોવાઈ ગયેલા રેલવે
ટ્રેકને ફરીથી વ્યવસ્થિત કરી બ્રિટિશ કોલંબિયામાં
મર્યાદિત પ્રમાણમાં રેલવે વ્યવહાર ફરી ચાલુ કરી
દેવામાં આવ્યો છે. રેલ રોડ વ્યવસ્થાની સંચાલક
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, બ્રિટિશ કોલંબિયાથી વેન
કુંવર અને કામલૂપ વચ્ચે કોઈ આકસ્મિક ઘટના
ના બને એને ધ્યાનમાં લઇ બુધવારથી મર્યાદિત
પ્રમાણમાં ફરીથી રેલ વ્યવહાર શરુ કરી દેવામાં

13 સ્ટોપ ધરાવતી ટ્રેન વ�ોશગ�ો,
ગ્રેવનહસ્ટ અને બ્રેસ્ટ બ્રીડજ
જેવા સ્થળે થ�ોભશે

આવ્યો છે. કેનેડિયન સ્પેસિફિક રેલવે લિમિટેડે
સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ મંગળવારથી ટ્રેન
શરુ કરશે અને શરૂઆતમાં માલના ભરાવાનો
નિકાલ કરશે. સીઝનના વરસાદ અને ભુસખ્લનના
કારણે દેશની બે સૌથી મોટી રેલવે સેવાઓ બંધ
પડી ગઈ હતી અને તેને ભારે નુકસાન થયું હતું.
પરંતુ લાઇનનું સમારકામ કરવા માટે અનેક મોટી
સંખ્યામાં કામદારો 24 કલાક કામ કર્યુ છે. કેનેડામાં
વેનકુંવર અને બ્રિટિશ કોલંબિયાના ઓકેનગન સુધી
રેલ વ્યવહાર શરુ કરવામાં આવશે. મળતા અહેવાલો
પ્રમાણે પ્રિન્સ રૂપર્ટ બંદર ફરીથી ચાલુ થઇ ગયું છે
અને ઉત્તર બ્રિટિશ કોલંબિયાથી પ્રિન્સ રૂપર્ટ બંદર
પર માલ સતત પહોંચાડાઇ રહ્યો છે.

ઓન્ટેરિયોએ
ટોરોન્ટોના
નીચાણવાળા વિસ્તારમાંથી કોટેજ
કન્ટ્રી તરફ આવવા માટે એક નવા રેલ
માર્ગનું પરીક્ષણ કર્યું છે. ઓન્ટેરિયો
નોર્થલેન્ડે યુનિયન સ્ટેશનથી નોર્થ બે
તરફ જતા એક નવા માર્ગનું સોમવારના
દિવસે પરીક્ષણ કર્યું હતુ. આ પરીક્ષણ
દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ
નોર્થ ઇસ્ટર્ન ઓન્ટેરિયો ખાતે પહોંચ્યા
હતા. પ્રાયોગિક ધોરણે સોમવારે આ

ટ્રેન નોર્થ બેથી ટોરોન્ટો પાછી આવી
હતી. આ ટ્રેનમાં નીપિસિંગ એમપીપી
વિક ફેડેલીએ પણ ઉત્તર ઓન્ટેરિયોના
મેયર સહિત અન્ય સાત લોકો સાથે આ
ટેસ્ટ રનમાં ભાગ લીધો હતો.
મેં મહિનામાં ઓન્ટેરિયોની સરકારે
ઉત્તર ઓન્ટેરિયોંથી ગ્રેટર ટૉરન્ટોને
જોડતા એક રેલ-માર્ગની માહિતીની
જાહેરાત કરી હતી. 13 સ્ટોપ ધરાવતી
આ ટ્રેન વોશગો, ગ્રેવનહસ્ટ અને બ્રેસ્ટ
બ્રીડજ જેવા સ્થળે થોભશે. 2012 સુધી
આ રેલમાર્ગનો ઉપયોગ થતો ન હતો.
પરંતુ સરકારે આ રેલમાર્ગ માટે એક
ચોક્કસ સમયનો કાર્યક્રમ ઘડી કાઢ્યો
હતો અને તે નવા કાર્યક્રમ મુજબ કામ
કરતો થઇ ગયો છે.
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ડીજે સાથે ગીતો અને ગરબામાં સભ્યો મન મુકી ઝૂમ્યા ઃ બાળકો દ્વારા ગીતો અને નૃત્ય રજુ કરવામાં આવ્યા

ઓન્ટેરિયો
મીડલેન્ડ ઓન્ટેરિયોના ગુજરાતીઓ
દ્વારા સૌપ્રથમ વખત ગણપતિ મહોત્સવ,
ગરબા તથા દિવાળી સંમેલનનું
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ. આ
પ્રોગ્રામનું આયોજન સ્થાનિક વેપારીઓ
દ્વારા Brooklea Golf Club,
Midland, ON ખાતે કરાયુ હતુ.
જેમાં સ્થાનિક લોકોએ પણ સાથ
આપ્યો હતો. નિલેષભાઈ, દિવ્યેશભાઇ,
એ જે દેસાઈ, જાઝભાઇ, રાહુલભાઇ,
કુણાલ-અંકુર, મહેન્દ્રભાઇ તથા અજીત
પટેલ અને સ્વયંસેવકો દ્વારા આયોજીત
કાર્યક્રમમાં સિમોક નોર્થના એમપી
એડમ ચેમ્બર્સ પોતાના પરિવાર સાથે
પધાર્યા હતા. બીજા સ્થાનિક લોકો અને
ઓરિલિયાથી મેસનજી તથા દેવલ
બ્રહ્મભટ્ટે પણ હાજરી આપી હતી. મહિલા

ગ્રુપ દ્વારા સ્ટેજ ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું
હતું. જયારે સચિનભાઇ જોષીએ ડીજે
તથા લાઇવ ગીતો અને ગરબાથી લોકોને
આનંદ અપાવ્યો હતો. અજીત પટેલે
એન્કરીગ- હોસ્ટીઞ સંભાળ્યુ હતું અને
જોક્સ-મીમીક્રી દ્વારા લોકોને ખડખડાટ
હસાવ્યા હતા. બાળકો દ્વારા ગીતો અને
નૃત્ય રજુ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે
વૈશાલીબેન અને નિલ્પાબેને જુદી જુદી
રમતો રમાડી સૌને આનંદ કરાવ્યો હતો.
આયોજકો, સૌ સ્વયંસેવકો અને અન્ય
કાર્યકર્તાઓનો અંતે હાજર સૌએ પણ
આભાર માન્યો હતો. અંતે ભવિષ્યમાં
આવી જ રીતે બધા સાથે મળીને જુદા
જુદા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો કરતા રહીશુ
અને અહીં પણ ભારતીય પરંપરા જાળવી
રાખીશું તેવી આશા વ્યક્ત કરી સૌ છુટા
પડ્યા હતા.

ક્રિસમસ ટ્રીની તંગીને કારણે કેનેડામાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ન્યુ ફાઉન્ડલેન્ડનો
ટ્રા
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પ
ર
ૂ
્ણ
ધોવાયો
ખેડૂતોને મોટો લાભ મળવાની આશા
સૂકં ુ હવામાન અને ભારે બરફ પાડવાને કારણે નોંધપાત્ર પાક નિષ્ફળ ગય�ો

ટોરોન્ટો
ક્રિસમસ ટ્રીની તંગીને ધ્યાનમાં
લઇ કેટલાક ખેડૂતોને આ વર્ષે ટ્રી
ખરીદનારાઓની સંખ્યા વધુ રહેવાની
આશા છે. થોમસ ટ્રી ફાર્મ જે
ઓન્ટોરિયાના નોર્થ ગોવર ખાતે આવેલુ
છે, તેના ભાગીદાર ક્રિસ્ટિન થોમસ કહે છે
કે, મેં અને મારા પતિએ સપ્તાહના અંતે
ક્રિસમસ ટ્રી વેચવાની શરૂઆત કરી હતી.
જે સામાન્ય સમય કરતા મોડી
શરૂઆત હતી. કારણ કે, અમને આશા
હતી કે ગ્રાહકો તંગીને ધ્યાનમાં લઈને
ક્રિસમસ ટ્રી ખરીદવા માટે ધસારો રહેશે
અને અમે બહુ જલ્દીથી તેનું વેચાણ કરવા
ઇચ્છતા નહોતા. પહેલા સપ્તાહમાં જ
અમને અસાધારણ ધસારાનો અનુભવ
થયો હતો. કારણ કે દરેક વ્યક્તિ ક્રિસમસ

ટ્રીની ખરીદી જેમે બને તેમ જલ્દી કરવા
ઇચ્છતી હતી. રોગચાળા દરમિયાન
ટોયલેટ પેપરની તંગી સર્જાઈ હતી. તેના
જેવી આ ઘટના છે.
ક્રિસમસ ટ્રી પણ આ વખતે ટોયલેટ
પેપરની જે તંગી સર્જાઈ હતી તેવી
પરિસ્થિતિનું સર્જન કરશે. આ તંગી ઉભી
થવાનું કારણ માંગમાં વધારો થયો છે અને
વિષમ હવામાનના કારણે ઉત્પાદન ઘટ્યું
છે એમ ઓન્ટેરિયો ખાતેના ક્રિસમસ ટ્રી
ફાર્મરે જણાવ્યું હતું.
કેનેડિયન ક્રિસમસ ટ્રીની ઇન્ડસ્ટ્રી
વર્ષ 2015માં 53 મિલિયન ડોલર સુધી
પહોંચી હતી. જે 2020માં 100 મિલિયન
ડોલર સુધી પહોંચી હતી. થોમસ અને
બ્રેનાને જણાવ્યું હતું કે, ક્રિસમસ ટ્રીને
તેની યોગ્ય ઊંચાઈ મેળવતા 8-10 વર્ષનો

સમય લાગે છે. તેથી હાલમાં જે માંગ
નીકળી છે તેને પહોંચવું અશક્ય છે.
તંગીના સમયે તેની વાવણી કરવામાં આવે
તો તે તાત્કાલિક વેચાણ માટે તૈયાર થઇ
શકે નહિ. આ કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે,
તમે વધુને વધુ ટ્રીનું ઉત્પાદન કરી શકો.
સ્થાનિક ખેડૂતો માંગને ધ્યાનમાં રાખીને
પોતાનો પુરવઠો જેમ બને તેમ મોડો
વેંચવા ઈચ્છે છે.
ફાર્મ ઓસગુડના માલિક ડેન કહે છે
કે સૂકું હવામાન અને ભારે બરફ પાડવાને
કારણે સારો એવો પાક આ વખતે નિષ્ફળ
ગયો છે. મારી પાસે સારી ગુણવતા વાળા
ટ્રી નથી. તેથી તેનું વેચાણ કરવાનો કોઈ
અર્થ નથી. મારી પાસે ઉભેલા ટ્રી કાપવા
માટે માણસો નથી. 1976થી તેઓ આ
વ્યવસાયમાં કામ કરી રહ્યા છે.

વરસાદને કારણે રે લ-ર�ોડ
વ્યવહારને ભારે નુકસાન
થયું હતું
ઓન્ટેરિયો

ચેનલ પોર્ટ ટાઉન બેસ્ક્વિસ ન્યુ
ફૌન્ડલેન્ડથી બંને બાજુથી જુદું પડી ગયું
છે. આ વિસ્તારમાં વરસાદને કારણે રેલરોડ વ્યવહારને ભારે નુકસાન થયું હતું.
તે વ્યવસ્થિત કરી દેવાતા મંગળવારે તેના
પર અવર-જવર ફરીથી ચાલુ કરી દેવામાં
આવી હતી.
રાજ્યના સતાવાળાઓએ જણાવ્યું
હતું કે, ઉતરની દિશામાં 5 કી.મી.
અને દક્ષિણ દિશામાં 2 કી.મી.નો રસ્તો
સંપૂર્ણ ધોવાઈ ગયો હતો. બુધવારે
બપોરે બનેલા આ બનાવના કારણે
વાહન-વ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો.
શરૂઆતમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડિપાર્ટમેન્ટે

જણાવ્યું હતું કે, કોડ્રોઈ વેલી એરિયાનો
ટ્રાન્સ કેનેડા હાઇવે ડૉયલ્સ પાસેથી બંને
દિશાએથી ધોવાઈ ગયો હતો. આ બંને
રસ્તાઓ આ ટાપુને બીજા વિસ્તારો સાથે
જોડવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.
વાહન-વ્યવહાર ખાતાએ જણાવ્યું હતું
કે, હજુ પણ કેટલાક રોડ બંધ રાખવામાં
આવ્યા છે.
એન્વાયોરનમેન્ટ કેનેડાએ કહ્યું હતું
કે પોર્ટ ઓક્સ બેસ્ક્વિસ ખાતે 150
મી.મી. જયારે તેની નજીકના કોડ્રોઈ
ખાતે 200 મી.મી. વરસાદ પડ્યો
હતો. દક્ષિણ લાબ્રાડોરના રેડબે ખાતે
પણ રસ્તાઓ ધોવાઈ જવાના કારણે
વ્યવહાર બંધ થઈ ગયો હતો. ટ્રેસી હિલ
તરફ જતો ટ્રેસી રોડ પણ બીજી સૂચના
ના મળે ત્યાં સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય
કરાયો હતો. જયારે નોર્થ બ્રુકના રોડને
નુકસાન થયું છે પરંતુ કામચલાઉ ચાલુ
રાખવામાં આવ્યો છે.

પરિવહન ઉદ્યોગમાં ડ્રાઇવરોની મહા-રોગચાળા પર નિયંત્રણ રાખવા સાથે
તંગી હવે સૌથી મોટી સમસ્યા અર્થતંત્રને ધબકતુ કરવા લિબરલનું વચન

»» માર્ચ 2022 સુધીમાં
કે નેડામાં 18000 ટ્રક
ડ્રાઇવર�ોની જરૂર પડશે

ઓટ્ટાવા
કેનેડામાં પુરવઠા હરોળમાં ટ્રકના
ડ્રાઇવરોની તંગી ઉભી થતા ભારે વિક્ષેપ
પડ્યો છે. ડ્રાઇવરોની આ તંગી સમગ્ર
કેનેડામાં અનુભવાઈ રહી છે. આ એક
રાષ્ટ્રીય સમસ્યા બની ગઈ છે એમ
કેનેડિયન ટ્રકિંગ એલાયન્સના અધ્યક્ષ
સ્ટીફન લાસ્કોવસ્કીએ જણાવ્યું હતું.
માર્ચ 2022 સુધીમાં કેનેડામાં આશરે
18000 ટ્રક ડ્રાઇવરોની જરૂર પડશે એમ
ટ્રકિંગ એચઆર કેનેડા તરફથી એકત્ર
કરવામાં આવેલા અહેવાલમાં નોંધવામાં
આવ્યુ છે. લાસ્કોવસ્કીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું
કે, 2023માં ડ્રાઇવરોની તંગી આકાશને
આંબતી થઇ જશે અને એક અંદાજ મુજબ
55000 ડ્રાઇવરોની જરૂરત ઉભી થશે.
કેન્દ્ર સરકારે નવી પ્રતિભાઓને આકર્ષવા

માટે વધુ આકર્ષક નીતિ અપનાવવી
પડશે. આપણે અર્થતંત્ર ઉપર તેની શું
અસર થાય છે. તે ધ્યાનમાં લઈને જેઓ
ટ્રક ડ્રાઈવર બનવા ઇચ્છતા હોય તેમને
તાલીમ આપવામાં મદદ કરવી જોઈએ.
લાસ્કોવસ્કીએ કહ્યું હતુ કે, રોગચાળા
દરમિયાન પરિવહન ઉદ્યોગમાં એક તરફી
નિવૃત્તિ અને સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિનું ભારે
પ્રમાણ રહ્યું હતું. જેના કારણે હાલમાં આ
ઉદ્યોગને ડ્રાઇવરની સમસ્યાનો સામનો
કરવો પડી રહ્યો છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં
નોકરીમાં સ્થાયી સગવડતા અને લાભ
મળવાના કારણે પણ ડ્રાઇવરોની તંગી
જોવા મળે છે. રોટમેન્ટ્સ સ્કૂલ ઓફ
મેનેજમેન્ટ, યુનિવર્સીટી ઓફ ટોરોન્ટો અને
કેનેડિયન નેશનલ ચેયર ઓફ સ્ટ્રેટેજીક
માર્કેટીંગના પ્રાધ્યાપક ડેવિડ સોબરમેને
જણાવ્યું હતુ કે, જે અરજીઓ મળે છે
તે અરજદારોની ગુણવતા આવશ્યકતા
મુજબની હોતી નથી અને તેમનામાં
તાલીમનો અભાવ હોવાને કારણે પોતાનું
કામ તાત્કાલિક શરુ કરી શકતા નથી.

સમગ્ર દેશમાં આ�ર�ોગ્ય સુવિધાના વધુ મજબૂત બનાવવા ય�ોજના ઘડાશે

ઓન્ટેરિયો
લિબરલસે મહા-રોગચાળા ઉપર
નિયંત્રણ, જલવાયુ પરિવર્તની સામે સંઘર્ષ
અને અર્થતંત્રને ફરીથી ધબકતું કરવા
વચન આપ્યું છે.
લિબરલ સરકારે કોવિડ રોગચાળાનો
નાશ કરવા, અર્થતંત્રને ફરીથી બેઠું કરવા
તથા જળ-વાયુ પરિવર્તન સામે લડવા
તેમજ બાળકો નવી આરોગ્ય વ્યવસ્થા પુરી
પાડવા માટે જાહેરાત કરી હતી. આ સાથે
જ સ્થાનિક લોકોને વધુ લાભ આપવા પણ
સધિયારો અપાયો હતો. ગવર્નર જનરલ
મેરી સિમોન કેનેડાની પ્રથમ મૂળ નિવાસી
ગવર્નર જનરલ છે. તેમણે પોતાના એક
પ્રવચનમાં જાહેરાત કરતા કેન્દ્ર તથા
મૂળ નિવાસીઓ વચ્ચેના સંબંધોને વધુ
પ્રગતિશીલ બનાવવા પર ભાર મુક્યો
હતો. સીમોને જણાવ્યું હતું કે, મેં જોયું

સબસ્ટે ન્સિવ ઇક્વાલિટી ઓ��ફ ફ્રે ન્ચ એ�ન્ડ
ઈં ગ્લીશના કાયદાન�ો ફરીથી અમલ કરવ�ો જરુરી

સરકારે સૂચિત સબસ્ટેન્સિવ ઇક્વાલિટી ઓફ ફ્રેન્ચ એન્ડ ઈંગ્લીશના કાયદાને
ફરીથી અમલમાં મુકવા જોઈએ. આ વર્ષની શરૂઆતમાં લિબરલ સરકારે
ડિજિટલ ટેક્નોલોજીને પ્રોત્સાહન આપવા ફ્રેન્ચ કરતા ઈંગ્લીશ ભાષાને વધુ
મહત્વ આપ્યું હતું, તેના સ્થાને હવે ફરીથી રાઈટ ટુ વર્ક ઈન ફ્રેન્ચ ઈન ફેડરલ
કાયદો લાવવાની જરૂરત છે, જ્યાં 50થી વધુ કર્મચારીઓ કામ કરતા હોય
ત્યાં આ કાયદાનો અમલ ફરજીયાત થવો જોઈએ. કેનેડાની સંસ્કૃતિ અને
રચનાત્મક ઉદ્યોગને ટેકો આપવા માટે સરકાર એક કાયદો નવા સુધારા સાથે
અમલમાં લાવશે. આ માટે બ્રોડ કાસ્ટિંગ એક્ટમાં સુધારો કરવામાં આવશે.

છે કે, કૅનેડિયનો મૂળ વતનીઓ તરફ કેવી
પ્રતિબદ્ધતા ધરાવે છે, તે જોઈ શકાય છે.
લોકો આપણા ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને ભાષા
પર વધુ ભાર આપી રહ્યા છે અને ફરીથી
તેના તરફ વળી રહ્યા છે. તેમણે વધુમાં
કહ્યુ હતુ કે, આરોગ્ય સબંધી વ્યવસ્થા અને

જળવાયું પરિવર્તન તથા નિવાસી સ્કૂલના
વિકાસ પર ધ્યાન આપવા વિશે સરકાર
ગંભીર બની છે. સરકાર મહા-રોગચાળાને
નાબૂદ કરવા પર ખાસ ધ્યાન આપી રહી
છે. આરોગ્ય સંબંધી વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત
બનાવવાની જરૂરત છે.
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તંત્રી સ્થાનેથી

કૃ ષિ કાયદાઓ રદ ઃ ખેડૂતોની
મક્કમતા સામે સરકાર નમી

ગ

યા વર્ષે નવેમ્બરમાં પંજાબ, હરિયાણા,
ઉત્તરપ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના ખેડૂતોએ
મોદી સરકારે બહુમતિના જોરે સંસદમાં
પસાર કરેલા 3 કૃષિ
કાયદાનો
વિરોધ
કરતા
આંદોલનનું
રણશિંગુ ફુંકી દીધુ
હતુ. હજારો ખેડૂતોએ
દિલ્હી
જઇને
ધરણા શરુ કરતા
૨૬
નવેમ્બરથી
તંત્રી - પ્રકાશક આંદોલનની શરૂઆત
થઇ હતી.
સ્વદેશ
અનેક રાજ્યોની
પોલીસે ખેડૂતોને દિલ્હી પહોંચતા રોકવા
માટે પ્રયાસ કર્યાં. શિયાળાની ઠંડીમાં ખેડૂતો
ઉપર વોટરકેનન દ્વારા પાણીનો મારો
ચલાવવામાં આવ્યો. પરંતુ ખેડૂતોનો જુસ્સો
ન ઘટયો અને તેઓ દિલ્હી તરફ આગળ
વધ્યાં. દિલ્હીની સરહદે પહોંચ્યા બાદ
પોલીસે તેમને દિલ્હીમાં પ્રવેશતા રોક્યાં
ત્યારે ખેડૂતો દિલ્હીની બોર્ડર ઉપર જ
ધરણા કરવા લાગ્યાં. એ પછી ઠંડી, કોરોના
અને અન્ય કારણોસર આશરે 721 જેટલા
ખેડૂતોના મૃત્યુ પણ નીપજ્યાં ત્યારે હવે
ખેડૂતોનું આંદોલન ફળ્યું છે.
કૃષિ કાયદાને લઇને સરકારના વલણ
ઉપર શરૂઆતથી સવાલ થઇ રહ્યાં હતાં.
સૌથી પહેલા ગયા વર્ષે પાંચ જૂને સરકાર
ત્રણ વટહુકમ લાવી હતી. જો કે, તે પછી
સંસદના મોનસૂન સત્રમાં સરકારે બિલ
તરીકે રજૂ કર્યાં. લોકસભામાં તો ભાજપ
પાસે બહુમતિ હતી એટલા માટે બિલો પસાર
કરાવવામાં કોઇ અડચણ ન આવી પરંતુ
રાજ્યસભામાં સરકાર પાસે બહુમતિ ન
હોવાના કારણે બિલ પસાર થવામાં અડચણ
આવવાની શક્યતા હતી. જોકે ભારે હોબાળા
વચ્ચે કૃષિબિલ રાજ્યસભામાં ધ્વનિમતથી
પસાર થઇ ગયાં.
નવા કૃષિ કાયદા વિશે સરકારનો દાવો
હતો કે, એ ખેડૂતોના હિતમાં છે. જયારે
સરકારનું કહેવું હતું કે, નવા કૃષિ કાયદા
દ્વારા ખેડૂતો પર લાગેલા બંધનો દૂર થશે
અને તેમને ખેતપેદાશોની વધારે સારી કિંમત
મેળવવામાં સરળતા રહેશે. પરંતુ ખેડૂતોની
દલીલ હતી કે આ કાયદા માર્કેટની વર્તમાન
વ્યવસ્થા અંતર્ગત તેમને જે સંરક્ષણ હાંસલ
છે એ સમાપ્ત કરી દેશે. સરકારે જે ત્રણ
કાયદા ઘડયાં હતાં એમાંનો પહેલો ખેડૂતોને
માર્કેટ સિવાય પણ કૃષિપેદાશો વેચવાની
પરવાનગી આપતો હતો. બીજો કાયદો
બિલમાં આવશ્યક વસ્તુઓની યાદીમાં
સુધારો કરીને અનાજ, દાળ, તેલ જેવા
ઉત્પાદનોને ગમે તેટલી માત્રામાં ખરીદવાની
અને સંગ્રહ કરવાની છૂટ આપતો હતો. તો
ત્રીજા કૃષિ કાયદામાં કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગનો
રસ્તો ખોલવામાં આવ્યો હતો.
દેશભરના મોટાભાગના ખેડૂત સંગઠનોનો
આ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ સામે વિરોધ હતો.
પરંતુ સરકારનું કહેવું હતું કે, આ પ્રથા ચાલુ
થયા બાદ ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે.
ખેડૂતોને ખેતી માટે બીજ અને ટેકનિકલ
સહાયતા જેવી આવશ્યક સેવાઓ ઉપલબ્ધ
કરાવવામાં પણ કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા મદદ મળશે
એવા દાવા થતાં હતાં. પાક તૈયાર થતા નક્કી
થયેલા ભાવે તે ખરીદવામાં આવે એવી પણ
જોગવાઇ હતી. જોકે આ કંપનીઓ ખેત
ઉત્પાદન કેટલા પ્રમાણમાં સંગ્રહ કરી શકશે
એની કોઇ મર્યાદા નહોતી. એટલા માટે
આવશ્યક ચીજવસ્તુ કાયદામાં સંશોધન
કરવામાં આવ્યું. પાક કોઇ કારણોસર નિષ્ફળ
જાય તો કોન્ટ્રાક્ટ કરનારી કંપની નુકસાનનું

વળતર વીમા કંપનીઓ પાસેથી મેળવી શકે
એવી પણ જોગવાઇ કરવામાં આવી. જોકે
આ વ્યવસ્થામાં ખેડૂતના ઉત્પાદનો માટે
નક્કી થતા ન્યૂનતમ સમર્થન મૂલ્યનું મહત્ત્વ
ઘટી જાય એમ હતું.
પાક ઉપર મળતું ન્યૂનતમ સમર્થન મૂલ્ય
ખેડૂતો માટે મોટી સમસ્યા છે. એક અનુમાન
પ્રમાણે માત્ર દસ ટકા ખેડૂતો જ ટેકાના
ભાવે પોતાની ખેતપેદાશો વેચી શકે છે.
જ્યારે ૯૦ ટકા ખેડૂતોને બજારમાં બેઠેલા
વચેટિયાઓને ખેતપેદાશો નજીવા દામે વેચી
દેવી પડે છે. લગભગ એક વર્ષ સુધી ચાલેલા
ખેડૂતોના આંદોલન બાદ મોદી સરકારે ત્રણેય
વિવાદાસ્પદ કૃષિ કાયદા રદ્ કરવાનો નિર્ણય
લીધો છે.
ગત શુક્રવારે મોદીએ દેશને સંબોધન
કરતા કહ્યુ હતુ કે, આ કાયદા ખેડૂતોના
હિતમાં લાવવામાં આવ્યાં હતાં. પરંતુ તેમની
તપસ્યામાં કોઇ કમી રહી ગઇ હશે કે તેઓ
ખેડૂતોને એના વિશે સમજાવી ન શક્યાં.
મોદીએ ત્રણ કૃષિ 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 કૃષિ
કાયદાના ફાયદાની માળા જપ્યા કરતા હતા,
એ કાયદા જ અચાનક ગાયબ થઈ ગયા છે.
તેના કારણે હતપ્રભ થઈ ગયેલા ભાજપના
ઢગલાબંધ નેતા લવરીએ ચડી ગયા છે.
આમ પણ ખેડૂત આંદોલનને તોડવા
ભાજપે અને ખુદ સરકારે ઉધામા કરી
જોયા છે. શરૂઆતમાં ખેડૂતોને ખાલીસ્તાની
કહેવાયા બાદ વોટરકેનનનો ઉપયોગ પણ
કરાયો હતો. ઉપરાંત દિવસો સુધી મોદી
સરકારના મંત્રીઓ અને ભાજપના નેતાઓ
નવા કાયદાથી લાભનું ગાણુ ગાતા રહ્યા
હતા. જો કે, અઠવાડિયા પહેલા કાયદા પરત
ખેંચવાની મોદીની જાહેરાત બાદ સયુંક્ત
કિસાન મોરચાએ આંદોલન ચાલુ રાખ્યું છે.
સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ પણ રાકેશ
ટિકૈત જેવો જ રાગ આલાપ્યો છે. બલકે
છ નવી માગણીઓ મૂકીને મોદી સરકાર
માટે નવો માથાનો દુ:ખાવો ઊભો કરવાની
મથામણ શરૂ કરી દીધી છે. રવિવારે સાંજે
મળેલી સંયુક્ત કિસાન મોરચાની બેઠકમાં
મોદીને ખુલ્લો પત્ર લખીને આ છ માગણીઓ
પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ
રાખવાનું એલાન કરી દેવાયું હતુ. કિસાન
મોરચાએ જે છ માગણી મૂકી છે તેમાં મુખ્ય
માગ લઘુતમ ટેકાના ભાવ (મિનિમમ સપોર્ટ
પ્રાઈસ-એમએસપી)ને કાયદેસરતા આપીને
તેના માટે કાયદો બનાવવાની છે. ખેડૂતને
પાકના ઉત્પાદનમાં થયેલા ખર્ચ ઉપર ૫૦
ટકા નફો મળે એ રીતે એમએસપી નક્કી
કરવાની મોરચાની માગ છે.
મોરચાએ મોદીને યાદ અપાવી છે કે,
૨૦૧૧માં તમારા અધ્યક્ષસ્થાને બનેલી
સમિતિએ જ આ ભલામણ કરી હતી અને
સંસદમાં પણ તેનો અમલ કરવાની જાહેરાત
કરાઈ હતી. પણ તેનો અમલ થયો નથી. કેન્દ્ર
સરકાર દ્વારા પ્રસ્તાવિત વિદ્યુત અધિનિયમ
સંશોધન વિધેયક પાછું લેવાની પણ મોરચાની
માગણી છે. એ જ રીતે દિલ્હીમાં પ્રદૂષણના
નિયંત્રણ માટે બહાર પડાયેલા વટહુકમમાં
ખેડૂતોને સજા આપવાની જોગવાઈ છે તે
હટાવી લેવાની પણ મોરચાની માગ છે. કિસાન
મોરચાએ ખેડૂત આંદોલન દરમિયાન હજારો
ખેડૂતો સામે  >>અનુસંધાન પેજ નં. 11 પર
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વડોદરામાં દુ ષ્કમર્-આપઘાત કે સની તપાસ માટે SITની રચના
સીઅાઇડીના ડીઅાઇજીની અ
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

ક્ષતામાં અેસપી, ડીસીપી, િડવાયઅેસપી સિહત 8 અિધકારીઅાેનાે SITમાં સમાવેશ

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 સુભાષ િ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.

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.

બાયડના હઠીપુરા પાસે મિહલા-Чકશોરની સાણંદમાં 3 માસના લગ્નજીવનનો
હÓયા કરાયેલી હાલતમાં લાશ મળી આવી અંત, પિતએ પ ીને પતાવી દીધી
બંને

િકતની અા હ ા કે હ ા પાેલીસ તપાસ બાદ સાચી િવગતાે બહાર અાવશે

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 આજુબાજુના
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. તેમજ 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 પЧરવારનું
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 ીનું ગળું કાપીને
ફરાર થઈ ગયો હોવાની ફЧરયાદ
ન℮ધાવી હતી.
હાલ હÓયા કરવા પાછળનું ચોŨસ
કારણ જાણી શકાયું 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.
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2022ની ચૂંટણીમાં 182 બેઠકો જીતવા ઉતરવાનું છે : CM
સુરતમાં ભાજપનું

ેહિમલન મુખ્યમં ીઅે કહ્યું, અહીંની જાઅે મારાે વટ પાડી દીધાે, ગાંધીનગર અાવાે હં ુ તમારાે વટ પાડી દઇશ

સુરત
2022ની ચૂંટણીમાં કોઇને હરાવવા
નહી પણ તમામ 182 બેઠકો જીતવા માટъ
ઉતરવાનું 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 ગાંધીનગર
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.

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.

સુરતમાં ભાજપનો િવજય દъશમાં
િવજયનો મે×ડેટ : અિમત શાહ
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.

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 આખું ગુજરાત મỲટ માંડીને બેઠું હતું. 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 હતું. ે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.
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સૌરા∆ને નમ↓દાનું પાણી આપવા
િનગમની 207 કરોડની ઉઘરાણી

સાૈરા

રાજકોટના 4 માક⎯ટ
યાડ↓ના ચેરમેન
ચૂંટવા માટъ ભાજપ
27મીએ સે×સ લેશે
રાજકોટ

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.

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.

જામનગરના Įેઈનડેડ યુવાનના અંગદાન
થકЫ અ×ય 6 ãયિŪઓને નવજીવન મâયું
મૃ ુ પામનાર યુવાનના હૃદય, લીવર, કીડની અને ચક્ષઅાેનું દાન કરાયું
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. યુવાનનું 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 અંગોનું ઓપરъશન કરવામાં આãયું
હતું. રાજકોટમાં અયોÖયા ચોકથી એરપોટ↓ સુધી
Ġીનકોરીડોર જાહъર થતા ગણĦીની મીનીટોમાં જ
તબીબો એરપોટ↓ પહ℮Éયા હતાં.
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ગ℮ડલ નજીક સુરતનાં પЧરવારને
માગ↓ અકçમાતઃ છ લોકોનાં મોત

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 રાજકોટગ℮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.
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િવસનગર માક⎯ટયાડ↓ની ચુંટણીમાં ભાજપની દાંતામાં પોલીસ çટъશનમાં જ યુવાને
આપઘાત
કરતાં
સમાજનો
હોબાળો
ખેડૂત પેનલનો જંગી મતની લીડથી િવજય
અેકપણ મંડળીના સભાસદ નહી છતાં મત મેળ ાનાે અાપના ઉમેદવારાેમાં અાનંદ
િવસનગર
િવસનગર ખેતીવાડી ઉÓપ³−³
બજાર સિમિતની ચુંટણીનુ તા.૨૧૮-૨૦૨૧ના 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 મેળવી 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.૨૨-૧૧૨૧ 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.

તારાપુરમાં ĺçટ સાથે કરોડો λિપયાની
ઠગાઇ મામલે એસઓજી તપાસ કરશે

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.

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

કыનેડામાં િવઝાના બહાને કડીના તબીબ
પાસેથી λ.16 લાખ λિપયા ખંખેરી લીધા
વકર્ પરમીટ િવઝા મેળવવા મથતાં તબીબ સાથે અેજ ે ઠગાઈ કરી

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
આપવાનું નŨી થયું હતું.

ઈડર તાલુકાના િસયાસણ ગામનો BSF
જવાન શહીદ થતાં અંિતમ િવદાય અપાઈ
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

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

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.

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 હોવાનું જણાãયું
હતું કіપનીના સેĝыટરી ˛ારા દીનદયાલજી
ખાદી Ġામો˜ોગ ĺçટના Ĭમુખ Ĭમોદભાઈ
શંકરભાઈ પટъલ િવλˇ તારાપુર પોલીસ
મથકы ફЧરયાદ ન℮ધાવાઈ હતી.

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.

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 અને ૪૦ પેટા ચૂંટણી યોજાનાર છъ

નોરાઅે ફિશ કટ સ્કર્ટમાં શૂટિંગ પ્લેસ પર એન્ટ્રી મારી

મુંબઇ : પોતાના બોડીકોર્ન આઉટફિટને કારણે હંમેશા ચર્ચાનો વિષય બનતી નોરા ફતેહી ફરી
એકવાર પોતાના ફિશ કટ ડ્રેસના લીધે ચર્ચાનો વિષય બની છે. વેનિટી વેનમાંથી સ્કાઈબ્લૂ
કલરના આઉટફિટમાં જ્યારે નોરાએ એન્ટ્રી મારી ત્યારે તેના આ ગ્લેમર અંદાજને ફોટોગ્રાફર
દ્વારા કેમેરામાં કેદ કરી લીધો હતો. પોતાના આ ગ્લેમરસ આઉટફિટ સાથેની તસવીરો
નોરા ફતેહી ઈગ્લેન્ડ નામના ઈન્સ્ટાગ્રામ આઈડી પરથી પણ શેર કરવામાં આવી
હતી.જે શેર થતાની સાથે સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ થઈ હતી.
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પ્રિયંકાએ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોનસ
સરનેમ હટાવતા ડિવોર્સની અફવા

પ્રિયંકા ચોપરાએ હાલમાં જ તેના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટના બાયોમાં તેના નામમાંથી
ચોપરા અને જોનસ બંને સરનેમ હટાવી દીધી. ત્યારબાદથી પ્રિયંકા અને નિક જોનસના ડિવોર્સની અફવા
ઊડી છે. જોકે આ બધા વચ્ચે નિક જોનસ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો
અને તેના પર પ્રિયંકાએ કોમેન્ટ કરી તે જોઇને ડિવોર્સની ખબરોને વિરામ મળ્યો. નિક જોનસે હાલમાં
જિમમાં વર્કઆઉટ કરતો એક વીડિયો શેર કર્યો છે. જેના પર પ્રિયંકાએ કોમેન્ટ કરતા લખ્યું, ડેમ… હું
તારી સાથે જ મરવા માંગંુ છું. પ્રિયંકાએ તેની આ કોમેન્ટથી જણાવી દીધું કે તે નિક જોનસને કેટલો પ્રેમ
કરે છે અને બંને અલગ નથી થઇ રહ્યાં. વીડિયોમાં નિક જોનસ જિમમાં ડંબેલ્સ ઉપાડતો અને બાઇસેપ્સ
ફ્લોન્ટ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. તેની કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે, મંડે મોટિવેશન, લેટ્સ ગેટ ઇટ… આ
સાથે પ્રિયંકાની માતા મધુ ચોપરાએ પણ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે આ બંનેના ડિવોર્સની
વાત માત્ર અફવા છે. સાથે જ તેઓએ લોકોને આ પ્રકારના ખોટા ન્યૂઝ ન ફેલાવવા માટે અપીલ કરી છે.
જણાવી દઇએ કે પ્રિયંકા અને નિકના લગ્નને 3 વર્ષ થઇ ગયાં છે. આ પહેલાં પણ પ્રિયંકાએ જોનસ
સરનેમ હટાવીને લોકોને કન્ફ્યૂઝ કર્યા હતા.

દિશા સ્ટંટ કરતી જોવા મળશે

મુંબઇ : દિશા પટાણી હાલ પોતાની આગામી ફિલ્મ એક વિલેન રિટનર્સને
લઇને ચર્ચામાં છે. આ ફિલ્મમાં અભિનેત્રી એકશન દ્રશ્યો પોતે ભજવવાની
છે તેમજ બોલ્ડ અવતારમાં પણ જોવા મળશે. દિશાએ જણાવ્યું હતુ ંકે, તે
ફિલ્મમાં સ્ટંટ દ્રશ્યો પોતે જ ભજવવા માંગે છે. જેના માટે તે વિશેષ તાલીમ
લઇ રહી છે. આ ફિલ્મની વાર્તામાં દર્શકોને વારંવાર વળાંક જોવા
મળવાના છે. આ ફિલ્મ એક વિલન ફિલ્મની સીકવલ છે. જે
૮ જુલાઇના ૨૦૨૨ના રોજ રિલીઝ કરવામાં આવશે. મોહિત
સૂરીની આ ફિલ્મમાં દિશા ઉપરાંત જોન અબ્રાહમ, અર્્જુન
કપૂર અને તારા સુતરિયા પણ જોવા મળવાના છે. દિશા
પટાણી પાસે એકતા કપૂરનો પણ એક પ્રોજેક્ટ છે. એકતાની
આવનારી ફિલ્મ કેટીનામાં પણ તે જોવા મળવાની છે.

અક્ષયની ‘અતરંગી રે’ને હોટસ્ટારે
OTT માટે 200 કરોડમાં ખરીદી

મુંબઈ : થિયેટરમાં ‘સૂર્યવંશી’ની ધમાકેદાર
કમાણી બાદ OTT (ઓવર ધ ટોપ) પર પણ
અક્ષય કુમાર ખિલાડી સાબિત થયો છે. 24 ડિસેમ્બરે
ડિઝ્ની હોટસ્ટાર પર અક્ષયની નવી ફિલ્મ ‘અતરંગી
રે’ રિલીઝ થવાની છે. આ ફિલ્મ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ
પરની અત્યાર સુધીની મોંઘી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મને
હોટસ્ટારે 200 કરોડમાં ખરીદી છે. ‘અતરંગી’ સાથે
થયેલી ડીલથી એ વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે કે થિયેટર
ખુલ્યા બાદ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ યુઝર્સને આકર્ષવા
માટે મોં માગી કિંમત ચૂકવવા તૈયાર છે. ‘અતરંગી’
રિલીઝ પહેલાં જ 200 કરોડ બોક્સ ઓફિસ ક્લબમાં
સામેલ થઈ છે. ફિલ્મનું બજેટ 120 કરોડ રૂપિયા
છે અને ફિલ્મ 200 કરોડમાં વેચાઈ છે. એટલે
ફિલ્મે ચોખ્ખો 80 કરોડનો નફો કર્યો છે. સલમાનની
‘અંતિમ’ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થવાની હતી,
પરંતુ થિયેટર ખુલ્યા બાદ સલમાને નિર્ણય બદલ્યો
અને હવે તે થિયેટરમાં રિલીઝ થશે. ‘અતરંગી’ માટે

પણ પહેલેથી જ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ
કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો અને આ નિર્ણય
બદલવો અશક્ય હતો. ‘સૂર્યવંશી’એ બોક્સ ઓફિસ
પર એ વાત સાબિત કરી કે અક્ષય કુમાર સેલેબલ
તથા વિશ્વાસપાત્ર એક્ટર છે અને છતાંય ‘અતરંગી’ને
મેકર્સે થિયેટરમાં રિલીઝ કરી નહીં.

52 વર્ષીય જેનિફર લોપેઝને
ચોથી વખત લગ્ન કરવા છે

જેનિફર લોપેઝ તેની આવનારી ફિલ્મ મેરી
મીનું પ્રમોશન કરી રહી છે એવામાં તે એક શોમાં
પહોંચી, જ્યાં તેના લગ્નને લઇને સવાલ કરવામાં
આવ્યો. 52 વર્ષની જેનિફર લોપેઝ ત્રણ વખત
લગ્ન કરી ચૂકી છે. એવામાં તેણે ચોથા લગ્ન
કરવા અંગે વાત કરતા કહ્યું કે તે હેપ્પીલી એવર
આફ્ટરમાં વિશ્વાસ રાખે છે. હોલિવૂડ સિંગર અને
એકટ્રેસ જેનિફર લોપેઝ તેના અંગત જીવનને લઇને

ચર્ચામાં રહે છે. જેનિફર છેલ્લા કેટલાય સમયથી
બેટમેન એક્ટર બેન એફ્લેકને ડેટ કરી રહી છે.
બન્નેની રિલેશનશિપ ખૂબ મજબૂત છે. હંમેશાં બન્ને
પબ્લિકમાં રોમાન્સ અને કિસ કરતા જોવા મળે છે.
હવે જેનિફરે લગ્નને લઇને વાત કરી છે. જેનિફર
લોપેઝે તેના લગ્નના આઇડિયાને શેર કરતા કહ્યું કે,
મને લાગે છે કે હું એવું કરીશ. તમે મને જાણો છો.
હું એક રોમેન્ટિક વ્યક્તિ છું. મેં પહેલાં પણ કેટલીય
વખત લગ્ન કર્યા છે અને હજુ પણ સંપૂર્ણ રીતે
હેપ્પીલી એવર આફ્ટરમાં વિશ્વાસ રાખું છું.

કપિલ શર્મા શ�ોમાં ગેસ્ટ
બનીને પહોંચેલી ઇરાનીને
ગાર્ડે અંદર ન જવા દીધા

ટીવી એક્ટ્રેસથી રાજનેતા બનેલ
સ્મૃતિ ઇરાની કપિલ શર્મા શોમાં ગેસ્ટ
તરીકે જોવા મળવાની હતી. સ્મૃતિ
ઇરાની તેના પુસ્તક લાલ સલામના
પ્રમોશન માટે આવવાની હતી પરંતુ
તેના ગાર્ડે અંદર જવા ન દીધી. સૂત્રો
મુજબ કેન્દ્રીયમંત્રી જ્યારે શૂટિંગ માટે
ગેટ પર પહાંેચી તો ત્યાંના સિક્યોરિટી
ગાર્ડે તેને ન ઓળખી. સ્મૃતિએ તેને
જણાવ્યું કે તેને સેટ પર એપિસોડના
શૂટિંગ માટે ઇન્વાઇટ કરાઇ છે,
તે શોની સ્પેશિયલ ગેસ્ટ છે. તેના
જવાબમાં ગાર્ડે કહ્યું કે, અમને આવો
કોઇ ઓર્ડર નથી અપાયો, સોરી
મેડમ તમે અંદર નહીં જઇ શકો.
જોકે કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે
આ તમામ કન્ફ્યૂઝન સ્મૃતિ
ઇરાનીના ડ્રાઇવર અને ધ
કપિલ શર્મા શોના ગેટકીપરની
વચ્ચે થઇ. કપિલ શર્મા અને
સ્મૃતિ ઇરાનીને આની કોઇ
જાણકારી નહોતી.
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આ�જન�ો માણસ તેના જીવન દરમિયાન સરે રાશ 20 કિલ�ો પ્લાસ્ટિક ખાઈ જાય છે

પ્લાસ્ટિક ઃ જીવસૃષ્ટિ માટે સૌથી મોટો અભિષાપ

છે

લ્લાં દોઢ બે દાયકામાં સમગ્ર વિશ્વ માટે
પ્રદૂષણ એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે.
આ પ્રદૂષણમાં પણ પ્લાસ્ટિકથી થતુ પ્રદૂષણ
જીવસૃષ્ટિ માટે મોટો ખતરો છે. તાજેતરમાં
નેશનલ જ્યોગ્રાફિકના એક અહેવાલમાં નોંધવામાં
આવ્યુ છે કે, અત્યારે પ્લાસ્ટિકના પાંચ ટ્રિલિયન
ટુકડા સમુદ્રની સપાટી પર તરી રહ્યા છે. એટલે
ટૂંક સમયમાં જ એવું બની શકે કે, બગલો
સમુદ્ર કિનારે ઊભા-ઊભા તપશ્ચર્યા કર્યા પછી
ઝપટ મારે ત્યારે ચાંચમાં માછલીને બદલે
પ્લાસ્ટિક આવી જાય. વર્તમાન સમયમાં પૃથ્વીને
લાગેલો સૌથી મોટો કોઈ અભિશાપ હોય તો
તે પ્લાસ્ટિક છે. પૃથ્વી પાસે કોઈ પણ કચરાના
રિસાઈકલીંગની નેચરલ પ્રોસેસ છે. જંગલમાં
કોઈ પ્રાણી મરી જાય તો તેનું શરીર સડવા લાગે
છે, ગીધ તથા બીજા પ્રાણી-પક્ષીઓ તેને ખાઈ
જાય છે. તે પછી જે ભાગ બચે છે તેને જંતઓ
ુ
આરોગી જાય છે, બાકીના ભાગનું બેકટેરિયા અને
ફૂગ વિઘટન કરી નાખે છે.
આ રીતે પ્રકૃતિ પોતાને સ્વચ્છ અને સંતુલિત
રાખે છે પરંતુ પ્લાસ્ટિકને આ પ્રાકૃતિક વિઘટનની
પ્રક્રિયા લાગુ પડતી નથી. જેમ ઊર્જાનો નાશ
થતો નથી તેમ પ્લાસ્ટિકનો પણ નાશ થતો નથી.
પૃથ્વી ઉપર પ્લાસ્ટિકના કચરાના ડુંગરા દિવસ
રાત વધુને વધુ ઊંચા થતાં જાય છે. વેફરનું
પેકેટ હોય કે બિસ્કિટનું, પાણીની બોટલ હોય કે
કોલ્ડ્રીંક્સની, સમસ્ત વિશ્વમાં જેટલું પણ પ્લાસ્ટિક
વપરાય છે તેમાંથી ૪૦ ટકા ઉત્પાદનોના
પેકેજિંગમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. દર
મિનિટે દસ લાખ કરતાં વધારે બેગ વેચાય છે.
કોઈ પણ પ્લાસ્ટિક બેગ સરેરાશ ૧૫ મિનિટ
માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ત્યારબાદ તે કચરામાં
જાય છે અને સદીઓ સુધી પૃથ્વી પરના કેન્સર
તરીકે ક્યાંક ને ક્યાંક પડી રહે છે.
છેલ્લી એક સદીમાં જેટલું પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદિત
કરવામાં આવ્યું છે તેમાંથી ૫૦ ટકા કરતા
વધારે પ્લાસ્ટિક છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં બનાવવામાં
આવ્યું છે. એકલા અમેરિકામાં સાલ ૨૦૧૪માં
૧૦૦.૭ અબજ પ્લાસ્ટિક બોટલનો ઉપયોગ
થયો છે. પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં પાણી કે બીજું
કોઈ કોલ્ડ્રિંક પીવાના ગેરફાયદા વિજ્ઞાનીઓ
હજાર વખત ગણાવી ચૂક્યા છે. પણ આ ઈન્ડસ્ટ્રી
એટલી ક્રૂર અને એટલી નફાલાલસુ છે કે,
ટનબંધ પ્લાસ્ટિક બોટલ સતત પેદા કરતી જાય
છે. બોટલનું પાણી પીવાથી પ્લાસ્ટિકના કણો
પેટમાં જાય છે. તો પણ લોકો હોંશે-હોંશે બોટલ
ખરીદે છે. આ ઈન્ડસ્ટ્રી એટલી શક્તિશાળી છે

કે, દુનિયાની કોઈ પણ સરકાર તેની વિરુદ્ધમાં જ્યોગ્રાફિકના અહેવાલ પ્રમાણે તો અત્યારે
પ્લાસ્ટિકના પાંચ ટ્રીલીયન ટુકડા સમુદ્રની સપાટી
નીતિઓ ઘડી શકતી નથી.
પ્લાસ્ટિક ઓસન્સ નામની સંસ્થાના મતે પર તરી રહ્યા છે. દુનિયાભરના દરિયા કાંઠેથી જે
આપણા સમુદ્રમાં દર વર્ષે ૧ કરોડ ટન પ્લાસ્ટિક કચરો મળી આવે છે તેમાંથી ૭૩ ટકા સીગરેટના
ઠલવવામાં આવે છે. દર મિનિટે પ્લાસ્ટિકના ઠૂંઠા, બોટલ્સ, ઢાંકણા, રેપર, પ્લાસ્ટિક બેગ
કચરાના એકથી વધુ ટ્રક ભરાય છે. અત્યારે સમુદ્ર અને પોલિસ્ટીરીન કન્ટેનર હોય છે. ૧૯૫૦માં
મંથન થાય તો પ્લાસ્ટિક સિવાય કશું મળે નહીં. વિશ્વમાં પ્રતિવર્ષ ૨૦.૧૦ લાખ ટન પ્લાસ્ટિક
ઉત્પાદિત થતું હતું. જયારે ૨૦૧૫ના
દુનિયામાં ઉત્પાદિત થતા કુલમાંથી
આંકડા પ્રમાણે ૪૦.૬ લાખ ટન
૫૦ ટકા પ્લાસ્ટિક સીંગલ યુઝ હોય
પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદિત થાય છે. એટલે
છે. બાકીના ૫૦ ટકામાંથી માત્ર ૯
ટકા જ પ્લાસ્ટિક રિસાઇકલ થાય
ધવલ શુક્લ કે, ૨૦૫૦ સુધીમાં જગતના તમામ
સમુદ્રી પક્ષીઓ પ્લાસ્ટિક ખાતા
છે. હજી બીજું ૪૧ ટકા પ્લાસ્ટિક
રિસાઇકલ થઈ શકે એમ છે, પરંતુ થતું નથી. થઈ જશે. દર વર્ષે ૧૨ ટકા પ્લાસ્ટિક બાળી
પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ ઘટાડવું હોય તો સિંગલ યુઝ નાખવામાં આવે છે જે વાયુ પ્રદૂષણ સર્જે છે. ૭૯
પ્લાસ્ટિકનું ઉત્પાદન શૂન્ય કરવું પડે અને જેટલું ટકા પ્લાસ્ટિક દરિયામાં અથવા જમીનમાં ભંડારી
પણ પ્લાસ્ટિક પેદા થાય તેને રીસાઇકલ કરવું દેવામાં આવે છે. વિશ્વમાં પ્રતિ મિનિટ ૧૦ લાખ
પડે. ધ એલન મેક આર્થર ફાઉન્ડેશનના આંકડા પ્લાસ્ટિક બોટલ વેચાય છે.

ઓફબીટ

દુનિયામાં પ્રતિવર્ષ 500 અબજ પ્લાસ્ટિક બેગ ઉપય�ોગમાં લેવાય
છે અને ક�ોઈ પણ બેગન�ો સરે રાશ ઉપય�ોગ 15 મિનિટથી વધુ
હ�ોત�ો નથી અને તે સદીઓ�� સુધી કચરામાં પડી રહે છે

પ્રમાણે ૨૦૫૦ સુધીમાં સમુદ્રમાં પ્લાસ્ટિકનો
જથ્થો માછલીની વસ્તી કરતા પણ વધારે હશે.
પ્લાસ્ટિકનો કચરો એટલો વધી ગયો છે કે,
હવે તે માનવજીવમાં ખાનપાનમાં પણ આવવા
લાગ્યો છે. એક માણસ તેના જીવનમાં ૨૦ કિલો
પ્લાસ્ટિક ખાઈ જાય છે. દર વર્ષે ૧ કરોડ સમુદ્રી
જીવો પ્લાસ્ટિકને કારણે મૃત્યુ પામે છે. નેશનલ

પ્લાસ્ટિકનો એક ટુકડો કમસેકમ ૪૫૦
વર્ષ સુધી પૃથ્વીને પ્રદૂષિત કરતો રહે છે. કોઈ
રેસ્ટારામાંથી ઓર્ડર કરીને તમે પંજાબી ડિશ
મગાવશો તો તે પ્લાસ્ટિકની થાળીમાં આવશે,
પ્લાસ્ટિક પેકેજિંગનું આ એક ઉદાહરણ
થયું. આવા તમામ પેકેજમાંથી એકનું પણ
રિસાઇકલિંગ થતું નથી. હાલમાં સમુદ્રની

૭૦૦થી વધુ પ્રજાતિઓ પ્લાસ્ટિકગ્રસ્ત બની
ગઈ છે. આથી હવે સી-ફુડ ખાવું પણ બિલકુલ
હેલ્ધી ઓપ્શન રહ્યું નથી. દુનિયામાં સૌથી વધુ
પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ કરતી કંપનીઓને પણ ઓળખી
લેવી જરૂરી છે. એકસોન મોબીલ અમેરિકાની
બહુરાષ્ટ્રીય તેલ અને ગેસ કંપની છે. દુનિયામાં
કુલ જેટલો પ્લાસ્ટિકનો કચરો થાય છે તેમાંથી
૫.૯ ટકા આમાંથી આવે છે. ડાઉ અમેરિકાની
એક રસાયણ અને પ્લાસ્ટિક નિર્માતા કંપની
છે. વિશ્વના ૫.૬ ટકા પ્લાસ્ટિક કચરા માટે તે
જવાબદાર છે. ચીનની સિનોપેક તેલ અને ગેસ
કંપની ૫.૩ ટકા પ્લાસ્ટિક કચરા માટે જવાબદાર
છે. થાઈલેન્ડની ઈન્ડોરામા વેન્ચર્સ કેમિકલ તથા
ઉનના દોરા બનાવવાનું કામ કરે છે, તે વિશ્વનો
૪.૬ ટકા પ્લાસ્ટિક કચરો પેદા કરે છે. આ
ઉપરાંત સાઉદી અરામકો સાઉદી અરેબિયાની
તેલ કંપની છે તે દુનિયાની સૌથી મોટી ખનિજ
તેલ નિકાસકાર છે તે ૪.૩ ટકા પ્લાસ્ટિક કચરો
પેદા કરે છે.
પેટ્રો ચાઈના ચીનની ઓઈલ અને ગેસ કંપની
છે. તે જગતનું ૪ ટકા પ્લાસ્ટિક પેદા કરે છે.
જયારે લાયનડેલ બેસેલ હોલેન્ડની બહુરાષ્ટ્રીય
કંપની છે. તે ૩.૯ ટકા પ્લાસ્ટિક કચરો ઉત્સર્જિત
કરે છે. બ્રાઝિલની બ્રાસ્કેમ પેટ્રોકેમિકલ કંપની
દક્ષિણ અમેરિકામાં સૌથી મોટું નામ છે તે
પૃથ્વી પર ૩ ટકા પ્લાસ્ટિક કચરો ઉત્સર્જિત
કરે છે. આ બધા હાથીઓને અંકુશમાં લેવાની
તાકાત દુનિયાની કોઈ સરકારમાં નથી. એટલે
નાગરિકોએ સ્વયંમ જ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બંધ
કરવો જોઈએ. અથવા તો પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ
શક્ય એટલો ઘટાડવો. શાકવાળા પાસે કે શોપિંગ
મોલમાંથી ચેકઆઉટ કરતી વખતે ક્યારેય
પ્લાસ્ટિકની થેલી ન માગવી. હંમેશા શણની થેલી
સાથે રાખવી અથવા ઘરના જૂના કપડામાંથી
બનાવેલી થેલી સાથે રાખવી. સરકારની
જવાબદારીએ છે કે તે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક પર
પ્રતિબંધ મુકાવે. જેનું રિસાઇકલિંગ ન થઈ શકે
એવા પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે. અને
સોએ સો ટકા પ્લાસ્ટિકનું રિસાઇકલિંગ કરવામાં
આવે. બે-ત્રણથી વધુ વખત રિસાઇકલિંગ પણ
આરોગ્યપ્રદ નથી. ત્યારબાદ તેનું જૈવિક વિઘટન
કરવું પડે.
આપણા પૂર્વજોએ જૂના કપડામાંથી કે
ચીજવસ્તુમાંથી અનેક વસ્તુ બનાવી તેનો ઉપયોગ
કર્યો હતો. તેઅોઅે મુંગા મોઢે રિસાઇકલિંગ
કરીને પ્રકૃતિનું જતન કર્યું છે. વિશ્વને જો બચાવવું
હશે તો આપણે પણ તેમના જ રસ્તે ચાલવું પડશે.
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અપનાવો આ મહત્ત્વની બ્યુટી મેટા 2023 સુધી એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન લાગુ કરશે
ટિપ્સ, સુંદરતામાં થશે વધારો

નેઇલ પૉલિશ ઝડપથી સૂકવવા
માટેનો ઉપાય
નખ ઉપર નેઇલ પૉલિશનો પહેલો
કૉટ લગાવી દીધા પછી બે મિનિટ
માટે ઠંડા પાણી ભરેલા બાઉલમાં
આંગળીને ડુબાડીને રાખો. પછી બીજો
કૉટ લગાવો અને ફરી બાઉલમાં બે
મિનિટ સુધી આંગળીઓને ડુબાડી
રાખો. આમ કરવાથી તે સારી રીતે
સેટ થઇને ઝડપથી સુકાઇ જશે. આ
બધું ન કરવું હોય તો તમે નેઇલ
પૉલિશને સૂકવવા માટે હેર ડ્રાયરનો
ઉપયોગ કરો. હેર ડ્રાયરનો ઉપયોગ
કરવાથી નેઇલ પોલિશ ઓછા
સમયમાં ઝડપથી સુકાઇ જાય છે.
નેઇલ પોલિશ સૂકવતી વખતે હેર
ડ્રયર કૂલ મોડ ઉપર રાખો.
રાત્રે સૂતી વખતે ત્વચા પર દબાણથી
થતા સળ દૂર કરવાનો ઉપાય
ચહેરા ઉપર ઉપસી આવેલી લાઇન્સને
દૂર કરવા નવશેકા પાણીની છાલક

ચહેરા ઉપર મારો. પછી થોડી કોલ્ડ
ક્રીમ હાથમાં લઇને પ્રભાવિત જગ્યા
પર લગાવો. પછી ત્યાં હળવા હાથે
મસાજ કરો. આમ કરવાથી દબાઇ
ગયેલી ત્વચા ઉપર ઉપસી આવેલી
લાઇન દૂર થઇ જશે. ચહેરા પર
કાયમ આ તકલીફ થતી હોય તો
કોટનને બદલે સાટિનના ઓશિકાના
કવરનો ઉપયોગ કરો. એનાથી આ
સમસ્યા નહીં સર્જાય.
આંખો પર આવેલા સોજાને દૂર
કરવાનો ઉપાય
આંખના સોજાને દૂર કરવા માટે
નાની પ્લાસ્ટિક બેગમાં બરફના
ટુકડા ભરીને 10-15 મિનિટ આંખ
ઉપર મૂકી દો. ધીરેધીરે આંખોની
આસપાસ ફેરવતાં રહો. આમ
કરવાથી આંખનો સોજો ઓછો થઇ
જશે. આંખ ખુલ્લી રાખીને ઠંડા
પાણીની છાલક મારવાથી આંખનો
સોજો ઓછો થાય છે.

કૃષિ કાયદાઓ રદ...

અનુસંધાન પેજ નં.4થી ચાલુ
ખોટા કેસ થયા હોવાનો દાવો કરીને આ બધા
કેસ પાછા ખેંચવાની માગ કરી છે.
આ ઉપરાંત મોદી સરકારમાં રાજ્ય કક્ષાના
ગૃહ મંત્રી અજય મિશ્રાને લખીમપુર ખીરી
હત્યાકાંડના ષડ્યંત્રના મુખ્ય સૂત્રધાર ગણાવાયા
છે. મોરચાનું કહેવું છે કે, મિશ્રા આજેય
ખુલ્લેઆમ ફરી રહ્યા છે અને મંત્રીમંડળમાં મંત્રી
છે. મિશ્રા તમારા સહિત બીજા મંત્રીઓ સાથે
સ્ટેજ પર પણ બેસે છે.
મિશ્રાને તાત્કાલિક તગેડી મૂકીને જેલભેગા
કરી દેવા જોઈએ. વધુમાં આ આંદોલન
દરમિયાન 721 જેટલા ખેડૂતો શહીદ થયા છે.,
તેથી આ તમામ ખેડૂતોના પરિવારોને વળતર
અને પુનર્વસવાટની વ્યવસ્થા કરી આપવાની
પણ મોરચાની માગણી છે. મોદી સરકાર માટે
આ બધી માગણીઓ સ્વીકારવી મુશ્કેલ છે.
મોદી સરકાર વિદ્યુત અધિનિયમ બિલ પાછું

ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને વોટ્સએપની પેરેન્ટ કંપની મેટા
એ ખુલાસો કર્યો છે કે તે 2023 સુધીમાં તેની તમામ મેસેજિંગ
સેવામાં ડીફોલ્ટ એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન (E2EE) લાગુ
કરી શકે છે. એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન એ એક સિક્યુરીટી
ફીચર્સ છે જેના દ્વારા મેસેજ મોકલનાર અને વાંચનાર સિવાય
જે-તે મેસેજ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ વાંચી ન શકે એવી ખાતરી
આપે છે. હાલમાં આ સુવિધા મેટા ના તમામ મેસેજિંગ
પ્લેટફોર્મ પર લાગુ જ છે પરતું કંપની જે-તે દેશની ગવર્ન્મેન્ટ
સાથે લો-એન્ફોર્સમેન્ટના નિયમ અનુસાર મેસેજિંગ સર્વિસમાં
ફેરફાર કરીને એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શનને ડીફોલ્ટ કરી દેવા
માંગે છે.
મેટા એ પહેલા 2022માં વહેલામાં વહેલી તકે સંપૂર્ણપણે
એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ થવાની યોજનાઓ દર્શાવી હતી. આ
યોજનાનો હેતુ મેટા ની સમગ્ર એપ્સમાં બિન-એન્ક્રિપ્ટેડ ડેટા
તેમજ એકાઉન્ટની માહિતી અને યુઝર્સની સુરક્ષાને સુધારવા
અને દુરુપયોગ સામે લડવા માટે છે. યુઝર્સના હાનીકારક
મેસેજને ફ્લેગ કરવામાં આવશે જેથી ખોટી માહિતી ફેલાવતા
યુઝર્સ સામે પ્રતિક્રીયા લઈ શકાય.
એન્ક્રિપ્શન કરવામાં મેટા નો મુખ્ય ધ્યેય યુઝર્સની
પ્રાઈવસી છે. માર્ચ 2019માં માર્ક ઝુકરબર્ગે જણાવ્યું હતું
કે સંચારનું ભાવિ વધુને વધુ ખાનગી, એન્ક્રિપ્ટેડ સેવાઓ
તરફ શિફ્ટ થશે જ્યાં લોકો વિશ્વાસ કરી શકે છે કે તેઓ
એકબીજાને જે કહે છે તે સુરક્ષિત છે અને તેમના સંદેશાઓ
અને સામગ્રી સલામત છે. તે માટે સોશિયલ મીડિયા જાયન્ટે

E-mail : info@swadesh. news

ગયા વર્ષે મેસેન્જર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેટ્સને મર્જ કર્યા હતા
જેથી તેની લોકપ્રિય એપ્લિકેશનોના પરિવાર વચ્ચે ક્રોસ-એપ
કમ્યુનિકેશનની મંજૂરી આપી છે. જ્યારે વોટ્સએપ મૂળભૂત
રીતે એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ છે, ત્યારે ફેસબુક મેસેન્જર
અને ઇન્સ્ટાગ્રામ નથી. પરતું તમે સેટિંગ્સ માંથી આ સુવિધા
ઓન-ઓફ કરી શકો છો. કંપનીએ સૌપ્રથમ 2016 માં તેની
મેસેન્જર એપ્લિકેશનમાં E2EE લોન્ચ કર્યું હતું. જો કે તે
ફક્ત મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ સુધી મર્યાદિત “ગુપ્ત વાર્તાલાપ”
મોડ પર સ્વિચ કરીને જ ઉપલબ્ધ છે.
મેટાએ 2021માં ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં મેસેન્જરમાં
વૉઇસ અને વિડિયો કૉલ્સ માટે E2EE લંબાવ્યું છે સાથે જ
અમુક દેશોમાં મર્યાદિત પરીક્ષણના ભાગ રૂપે નવી ઑપ્ટ-ઇન
સેટિંગ શરૂ કરી છે જે ડાયરેક્ટ મેસેજીસ માટે સુવિધા ચાલુ
કરશે. વધુમાં મેટાએ તમામ દેશના સાયબર લો-એન્ફોર્સમેન્ટ
મુજબ પોતાની એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન સેવામાં ફેરફાર
કરવા જરૂરી છે. જે લાંબો સમય માંગે છે.

@beinghumanmj

કવયિત્રી : હિના મોદી, શીર્ષક : પ્રથા

શહેરમાં રહું છું પ્રથા થઈ ગઈ છે, વતન છોડી દીધું વ્યથા થઈ ગઈ છે.
એ વતનવાસી વિચારે અહીં ખુશી મળતી હશે,
સ્વપ્નનાં રંગોથી આંખો સૌની ઝળહળતી હશે , શ્વાસમાં ખુશ્બુ ને નદી
રગરગમાં ખળભળતી હશે, ને સમયમાં સુરભી હેમની ભળતી હશે.
તને શું કહું? શું દશા થઈ ગઈ છે? શહેરમાં રહું છું પ્રથા થઈ ગઈ છે.
બાળપણનાં દોસ્ત અહીં આંબાડાળે ટહુકતી કોયલ નથી; ને, હદયમાં ઝીલતું આભનું દર્પણ નથી.
અહીં તો છે માનવી માનવીનો હરીફ શહેરમાં રહું છું પ્રથા થઈ ગઈ છે.
સૂર્ય ક્યાં છે આગિયાઓથી અહીં જાહોજલાલી, ઊંઘ ક્યાં છે ઉજાગરો લઈ જુઓ રાત છે ઝાલી.
જીવવાનો થાક લાગે, હરપળે છે પાયમાલી માનવી માનવીનો છે દુશ્મન, શું સમજાવું તને?
શહેરમાં રહેવું વ્યથા થઈ ગઈ છે. ઘેરઘેર માનવીની વ્યથા થઈ ગઈ છે, શહેરમાં રહેવું પ્રથા થઈ ગઈ છે .

લઈ શકે અને પ્રદૂષણ માટે ખેડૂતોને ગુનેગાર
ગણીને સજા કરવાની જોગવાઈ પણ હટાવી
શકે પણ આંદોલનમાં માર્યા ગયેલા ખેડૂતોને
વળતરની માગ સ્વીકારવી મુશ્કેલ છે. ખેડૂતોની
દલીલ તો એવી પણ છે કે, અગાઉ સ્વીનાથન
કમિટિમાં મોદી અધ્યક્ષ રહ્યા હતા.
આ કમિટિએ ખેડૂતોના હિત માટે તૈયાર
કરેલી ભલામણનો અમલ હજી કરાયો
નથી. હકીકતમાં તો ઉત્તરપ્રદેશ, પંજાબ અને
ગુજરાતમાં આવતા વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણી
આવી રહી છે. યુપી એ ભારતીય રાજકારણ
માટે મહત્વનો પ્રદેશ છે. લોકસભામાં
સરકાર રચવા માટે પણ આ વિસ્તારમાં
વધુ બેઠક જીતવી પડે છે. આવા સંજોગોમાં
ખેડૂત આંદોલનને કારણે દેશ વિદેશમાં મોદી
સરકારની છબી ખરડાઈ રહી હતી. જો યુપીમાં
ભાજપને ફટકો પડે તો 2024માં લોકસભાની
ચૂંટણીમાં જીત અને સરકાર રચવી અત્યંત
મુશ્કેલ છે. તેથી મોદી સરકારે ખેડૂતો સામે
નમતુ જોખી દીધુ છે.
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ગુજરાત

ચલાલામાં ઘર કંકાસને કારણે માતાનું બે
પુત્રી સાથે અગ્નિસ્નાન, ત્રણે’યના મોત
E-mail : info@swadesh. news

મકાનમાંથી ધુમાડા નીકળતા આ�ગ લાગ્યાનું માની પાડ�ોશીઓ��એ� મહિલાના પતિને જાણ કરી

અમરેલી
અમરેલી જિલ્લાના ચલાલામાં
કરૂણ ઘટના બની છે. અહીંની હરિધામ
સોસાયટીમાં એક મહિલાએ પોતાની ર
પુત્રીઓ સાથે અગ્નિસ્નાન કરી સામૂહિક
આપઘાત કરતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર
મચી જવા પામી છે. ચલાલાના હરીધામ
સોસાયટીના એક મકાનમાં મંગળવારે
બપોરના અરસામાં ધુમાડાના ગોટે-ગોટા
નિકળતા આગ લાગી હોવાનું માની
આસપાસના લોકોએ મકાન માલિક અને
મહિલાના પતિ ભરતભાઈ દેવમુરારીને

જાણ કરી હતી. તેઓએ ઘરે દોડી
આવી ઘરનો દરવાજો ખોલી અને આગ
લાગવાના સ્થળ બેડરૂમમાં પહોંચ્યા
હતા અને બેડરૂમનાં દરવાજો ખોલતાની
સાથે જ ભરતભાઈ દેવમુરારીના પત્ની
સોનલબેન દેવમુરારી (ઉ.વ.૪૦) તેમજ
તેમની બે પુત્રીઓ હિતાલી (ઉ.વ.૧૪)
તેમજ ખુશી (ઉ.વ.૩ માસ) ખરાબ રીતે
દાઝી ગયેલ મૃત હાલતમાં મૃત મળ્યા
હતા.
ત્યારબાદ
સ્થાનિકોએ
ફાયર
બ્રિગેડની ટીમ પહોંચે તે પહેલાં જ આગ

બે સી-પ્લેન અને છ સ્થળે સર્વિસ
શરૂ કરવા કેન્દ્ર પાસે સહાય મંગાઈ
ગાંધીનગર
અમદાવાદના રીવરફ્રન્ટ થી કેવડિયા
સુધીની સી-પ્લેન સર્વિસ શરૂ થવાના
હજી કોઇ ઠેકાણાં નથી ત્યારે રાજ્ય
સરકારે કુલ છ સ્થળોએ સી-પ્લેન સેવા
શરૂ કરવા તેમજ ગુજરાતને બે સી-પ્લેન
આપવા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ માગણી
કરવામાં આવી છે.
રાજ્યના નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી
પૂર્ણેશ મોદીએ જણાવ્યું છે કે સાબરમતી
રીવરફ્રન્ટથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની
સી-પ્લેન સેવા ઝડપથી શરૂ થાય તે માટે
સી-પ્લેનની માગણી કરવામાં આવી છે.

કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર ગુજરાતમાં
અમદાવાદ
રીવરફ્રન્ટ,
કેવડિયા,
પાલિતાણા પાસે શેત્રૂંંજી ડેમ, સાપુતારા
લેક, મહેસાણા ધરોઇ ડેમ અને સુરતના
ઉકાઇ ડેમ જેવા સ્થળો સી-પ્લેન સુવિધા
માટે નિયત કરવામાં આવ્યા છે.
રાજ્યમાં સૌ પ્રથમ સી-પ્લેન સુવિધા
અમદાવાર રીવરફ્રન્ટ પરથી શરૂ
કરવામાં આવી હતી પરંતુ સી-પ્લેન
મરામત માટે ગયું હોવાથી અત્યારે
ગુજરાતમાં સી-પ્લેન નથી તેથી ગુજરાત
સરકારે બે સી-પ્લેનની માગણી કેન્દ્ર
સમક્ષ કરી છે.

પર કાબુ મેળવ્યો હતો અને આ ઘટનાની
જાણ થતા સ્થાનિક પોલીસ પણ ઘટના
સ્થળ પર દોડી આવી હતી.
આ ઘટનામાં મૃતક મહિલાના
પતિ ભરતભાઈ દેવમુરારી કે જેઓ
ચલાલામાં લોટ દળવાની ઘંટી ચલાવે
છે. તેમણે સાવરકુંડલા ડિવિઝનના
ડીવાયએસપી કે.જે.ચૌધરીને ઘટનાને
લઈને આપેલા નિવેદનમાં પ્રાથમિક
તપાસમાં અંદરોઅંદરના ઘર કંકાસના
કારણે આ પગલું ભર્યું હોવાનું સામે
આવ્યું હતું.

મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક
માટે નવસારીના વાસી
ગામમાં જમીનનો સર્વે
સુરત

દિવાળી તહેવાર પૂર્વે કેન્દ્રીય મંત્રાયલ
દ્વારા પ્રધાનમંત્રી મેગા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
ટેક્સટાઇલ પાર્ક (પીએમ મિત્રા)
પ્રોજેક્ટની જાહેર કરવામાં આવેલી
ગાઇડલાઇન અંતર્ગત પ્રથમ માંગરોળ
ત્યાર બાદ ભરૂચના કંટીયાજાલ અને
જંબસ
ુ ર બાદ હવે નવસારીના વાસી
ગામમાં અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો
છે. ઉદ્યોગકારોના મત મુજબ 96 લાખ
ચોરસ મીટર સરકારી જમીન પૈકી
40 લાખ ચોરસ મીટર જગ્યામાં પાર્ક
સરળતાથી આકાર લઇ શકશે.

CM પટેલને ધમકી: 1 કરોડ મોકલાવી

દેજો, નહીં તો તમને રાજ કરવા નહીં દઉં

બનાસકાંઠાના કથાકારના વાયરલ વીડિય�ોથી રાજ્યમાં ભારે ચકચાર
બનાસકાંઠા
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપન્ે દ્રભાઈ
પટેલના નામે 1 કરોડની ખંડણી
મોકલાવી દેવાનો વીડિયો સોશિયલ
મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. જેમાં
બનાસકાઠા વાવના રામકથાકાર બટુક
મોરારી બાપૂ નામના વ્યક્તિએ વીડિયો
વાયરલ કરીને ખુલ્આ
લે મ ધમકી આપી
છે. વાયરલ વીડિયોમાં બનાસકાઠા
વાવના રામકથાકાર બટુક મોરારી
બાપૂ નામના વ્યક્તિએ 11 દિવસની
અંદર અને 7 તારીખ સુધીમાં 1 કરોડ
રૂપિયા મોકલાવી દેવા કહ્યું છે. અને જો

સીએમ તેઓ 1 કરોડ નહીં મોકલાવો
તો ગુજરાતમાં પટેલને રાજ નહીં કરવા
દેવાની, તેમજ મુખ્યમંત્રીને અકસ્માતમાં
માર્યા જશે તેવી વાતો કહેવાય છે.
વીડિયો બટુક એકદમ તોછડી
ભાષામાં રાજ્યના સીએમને ઉદ્શ
દે ીને
ધમકી આપી રહ્યા છે. તેઓએ
વીડિયોમાં કહેતા જણાય છે કે,
મુખ્યમંત્રી ભૂપન્ે દ્રભાઈ પટેલ. હું વાવનો
રામકથાકાર બોલી રહ્યો છુ.ં વાવ
બનાસકાંઠા મહેશ ભગત, બટુક મોરારી
બાપૂ... તેમને પોતાનો મોબાઈલ ફોનનો
નંબર પણ આપ્યો છે. હવે 11 દિવસની

રાજકોટમાં ઉત્કર્ષ ગ્રુપ પર
GST વિભાગનાં દરોડા,
કરોડોની કરચોરી ઝડપાઈ

રાજકોટ
ભાવનગરમાં બહાર આવેલા કરોડોનાં બોગસ બિલીંગ
કોૈંભાડનાં પગલે સ્ટેટ જીએસટીની ટીમે રાજકોટ અને
બામણબોરમાં ટીએમટી બાર્સ ઉત્પાદક ઉત્કર્ષ ગ્રુપની ફેકટરી
અને ડિરેકટરોનાં રહેણાંક સહિત દસ જેટલા સ્થળો પર
દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરી શંકાસ્પદ હિસાબી સાહિત્ય
કબ્જે કર્યુ હતું. આ દરોડા દરમિયાન અંદાજે રૂ. ૩૦ કરોડની
ખોટા દસ્તાવેજોનાં આધારે વેરાશાખ લઈ કરચોરી કરવામાં
આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ભાવનગરમાં બોગસ
પેઢીઓ ઉભી કરી કરોડો રૂપિયાનું બોગસ બિલીંગ કોૈભાંડ
ઝડપી લેવામાં આવ્યુ હતુ તેમાં અફઝલ સવજાણી અને એક
મહિલા સહિત કેટલાક શખ્સોની ધરપકડ થઈ હતી.

અંદર 7 તારીખ સુધીમાં 1 કરોડ રૂપિયા
મને ગમે ત્યાંથી મોકલાવી દેજો. નહીં તો
ગુજરાતમાં પટેલને રાજ નહીં કરવા દઉ,
અને તમે પણ અકસ્માતમાં માર્યા જશો.
તમને ગાદીએ બેસાડ્યા એટલે
1 કરોડની દક્ષિણા પહોંચાડી દેજો,
સમજ્યા 1 કરોડ... એક રૂપિયો ઓછો
નહીં, આજે 25 તારીખ થઈ છે, એટલે
5મી તારીખ સુધીમાં.. ગમે તે માણસને
મોકલીશ અને મને 1 કરોડ મોકલાવી
દેજો. એટલે ગુજરાતની ગાદી પટેલોને
રહેશ,ે નહીં તો ત્રણ મહિનાની અંદર
ઉખાડીને ફેંકી દઈશ.

ગુજરાતના પાટીદારોને
OBCમાં સમાવવા મંત્રી
આઠવલેનું સમર્થન

જૂનાગઢ
મંત્રી રામદાસ આઠવલે ગુજરાતમાં જૂનાગઢની મુલાકાતે
આવ્યા હતા. દરમિયાન રામદાસ અઠાવલેએ જણાવ્યું કે, છેલ્લા
કેટલાક વર્ષોથી ગુજરાતનો પાટીદાર સમાજ પોતાને OBCમાં
સામેલ કરવાની માંગ કરી રહ્યો છે. પાટીદાર સમાજની માંગનું
તેમની પાર્ટી સમર્થન કરે છે. આ સાથે જ અઠાવલેએ પાટીદાર
સમાજની માંગને યોગ્ય ગણાવતા કહ્યું કે, જો કાયદામાં જરૂરી
સંશોધન થાય તો પાટીદાર સમાજને OBCમાં સમાવી શકાય
છે. આ માટે તેઓની પાર્ટી પાટીદાર સમાજની માંગને ટેકો
આપી રહી છે. ગુજરાતમાંથી મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સનો જથ્થો
ઝડપાવા મુદ્દે રામદાસ આઠવલેએ જણાવ્યું કે, ડ્રગ્સનું સેવન
કરનારા લોકોને નશામુક્તિ કેન્દ્રમાં મોકલવા જોઈએ.
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સંક્ષિપ્ત સમાચાર
ગીરગઢડાના રસુલપરા ગામે 3 ફૂટના વરરાજા
અને 2.75 ફૂટની કન્યાએ� પ્રભુતામાં પગલાં માંડયાં

ગીરગઢડા
ગામના
કાળુભાઈ બાંભણીયા
જેમના પરિવારમાં પતિ–
પત્ની બે પૂત્રો અને
એક દીકરી હોય જેમાં
તેમનો સૌથી નાનો પૂત્ર
ભીખાભાઈ બાંભણીયા
ઉ.વ.28(3
ફુટ)ના
લગ્ન રસુલપરા ગામના
મોહનભાઈ સોલંકીની
પૂત્રી હંસાબેન (ઉ.વ.રપ)(2.75 ફુટ) સાથે ધામધુમથી યોજાયા હતા. આ
લગ્નને નિહાળવા ખુબ જ મોટીસંખ્યામાં લોકો ઉમટયા હતા. ભીખાભાઈ
ગીરગઢડામાં એગ્રોની દૂકાનમાં નોકરી કરે છે. તેના પિતા મજૂરી કરે છે.
બે ભાઈ અને એક બહેન છે જેમા ભીખાભાઈની લંબાઈ જ ટૂંકી છે. કન્યા
હંસાબેનના પિતા મુંગા છે અને તે પણ મજૂરીકામ કરે છે.

રાજક�ોટમાં ટ્રાફિકના મહિલા જમાદારને
આ�ર્મીમેને સરાજાહે ર તમાચ�ો ઝીંકી દેતા ચકચાર

રાજકોટ : ટ્રાફિક બ્રાન્ચના જમાદાર અલ્કાબેન સુરેશભાઈ ટીલાવતએ
નોંધાવેલી ફરીયાદમાં જણાવ્યું છે કે ટ્રાફિક બ્રિગેડ સાથે ઢેબર ચોકમાં
વાહન ચેકીંગની કામગીરી કરી રહ્યા હતા ત્યારે દેના બેંક ચોક તરફથી
આવેલા બાઈકમાં ફેન્સી નંબર પ્લેટ હોવાથી તેના ચાલક ઉગ્રસેન શ્રવણ
પટેલ (રહે. ચુનારાવાડ ચોક નદીના કાંઠે) ની પુછપરછ કર્યા બાદ તેના
મોટર સાયકલનો ટ્રાફિક પોલીસની એપમાં ફોટો પાડયો હતો. ત્યારબાદ
કેસ કરી ઓનલાઈન રસીદ પણ આપી દંડ પેટે મળેલા રૂા.૫૦૦ પોતાના
ખિસ્સામાં મુકયા તે સાથે જ લાલ કલરનું શર્ટ અને જીન્સ પહેરેલ એક
યુવક તેની પાસે ધસી આવ્યો હતો અને જોર જોરથી એવું બોલવા લાગ્યો
કે, તું આ રૂા.પ૦૦ શેના ઉઘરાવશ, તેની પાવતી બતાવ. જેથી તેણે એપ
મારફત ઓનલાઈન મેમો આપી દંડ વસુલ કરી રહ્યાનું જણાવતા તે યુવકે
ગાળો ભાંડયા બાદ આવેશમાં આવી તમાચો ઝીંકી દીધો હતો.

સુરતમાં 34.55 કર�ોડના ખર્ચે 50 ચાર્જીંગ સ્ટે શન
શરૂ કરાશેઃ મ્યુનિસિપલ તંત્રન�ો નિર્ણય

સુરત ઃ સુરત મ્યુનિ. તંત્રએ શહેરમાં ઈલેક્ટ્રીક વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવા
માટે આગામી દિવોસમાં ૫૦ ચાર્જીંગ સ્ટેશન ઉભા કરવા માટેનો નિર્ણય
કર્યો છે. આજે લાઈટ એન્ડ ફાયર કમિટિની બેઠકમાં ૩૪.૫૫ કરોડના
ખર્ચે શહેરમાં 50 ચાર્જીંગ સ્ટેશન શરૂ કરવા માટેના અંદાજને મંજુરી
આપી છે. સુરતમાં 50 ચાજીંગ સ્ટેશનમાં દરેક પોઈન્ટ ફોર વ્હીલ ચાજીંગ
માટે રહેશે અને દરેક સ્ટેશન પર એક પોઈન્ટ સરકારી વાહનો માટે
રાખવામાં આવશે. ભારત સરકારના ઉર્જા મંત્રાલય દ્વારા દેશના સુરત
સહિત દેશના 60 શહેરોને સોલાર સીટી તરીકે પસંદગી કરી છે. સુરત
મ્યુનિ. તંત્ર દ્વારા સરકારની પોલીસી અંતર્ગત સુરત શહેરમાં વર્ષે 2025
સુધીમાં શહેરમાં 40 હજાર ઈલેક્ટ્રીક વાહન દોડાવવા માટે આયોજન થઈ
રહ્યું છે. આ વાહનો માટે ચાર્જીંગ સ્ટેશન સૌથી મોટો પોઈન્ટ છે.

ભાવનગર-દિલ્હીની ફ્લાઈટ બંધ થવાની
અણીએ�, પ્રજાની સુવિધા છીનવાશે

ભાવનગર ઃ રાજધાની દિલ્હી સાથે ભાવનગરનું હવાઈ માર્ગે સીધું
જોડાણ થયું હતું. પરંતુ ત્રણથી સવા ત્રણ માસના ટૂંકા સમયમાં જ આ
સુવિધા પણ છીનવાઈ જશે તેવા એંધાણ મળી રહ્યા છે. ભાવનગર-દિલ્હી
વચ્ચે ૨૦મી ઓગસ્ટથી અઠવાડિયામાં મંગળવારને બાદ કરતા ડેઈલી
કરવામાં આવી હતી. સ્પાઈસ જેટ દ્વારા હવાઈ સેવા શરૂ કરવામાં આવતા
ભાવનગરવાસીઓને દિલ્હીનું અંતર માત્ર ૧૨૫થી ૧૩૦ મિનિટનું થઈ
ગયું હતું. પ્રારંભે સારો પ્રતિસાદ મળ્યા બાદ ધીરે ધીરે ટ્રાફિક ઘટતો
ગયો હતો. હાલ દિલ્હીની ફ્લાઈટમાં ૫૦ ટકા જેટલા જ પેસેન્જર મળી
શકતા હતા. દરમિયાનમાં ફ્લાઈટ ઓપરેટ કરતી કંપની સ્પાઈસ જેટ
દ્વારા ભાવનગર-દિલ્હી વચ્ચે સીધી હવાઈ સેવા બંધ કરી વાયા સુરત
ચલાવવાનો નિર્ણય કરાયો છે.

ભાવનગર-સ�ોમનાથ નેશનલ હાઈવેનું કામ
જમીન સંપાદનને કારણે વિલંબમાં

ભાવનગર : ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઈવેનું કામ પાંચ વર્ષ થવા
છતાં પૂરૂ થઈ શક્યું નથી. હાઈવેના કામમાં જમીન સંપાદનનો પ્રશ્ન માથાના
દુખાવારૂપ બન્યો છે. ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં
ખેડૂતો, જમીન માલિકો દ્વારા સરકાર પાસેથી પૈસા લઈ લેવાયા બાદ પણ
જમીન સોંપવામાં આનાકાની થઈ રહી હોય, જેના કારણે પ્રોજેક્ટ વિલંબમાં
પડયો છે જેને લઇ ૩૬ મહિનામાં જે કામ પૂર્ણ થવાનું હતું તે પાંચ-પાંચ
વર્ષ પછી પણ પૂર્ણ થયું નથી. વર્ષ ૨૦૧૭માં ૨૫૬ કિ.મી. લાંબા ભાવનગરસોમનાથ નેશનલ હાઈવેનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. રૂા.૨૫૦૦
કરોડના પ્રોજેક્ટનું કામ હાલ પણ કોઈના કોઈ કારણસર ખોરંભે ચડી
રહ્યું છે. એનએચએઆઈ દ્વારા ૬ પેકેજમાં ચાર કંપની સદ્ભાવ, એગ્રો
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપર્સ, કળથિયા અને કે.સી.સી.ને કામ સોંપાયું છે.
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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 િમડલઇçટના 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

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.

રાજકોટમાં કોિવડથી 458 મોત અને 3 વાઇĮ×ટ સિમટ પહъલા ધોલેરા ખાતે
અ˜તન ડેટા સે×ટર બનાવવા તૈયારી
Чદવસમાં 925 કЮટુંબોની સહાય અરજી
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

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.
વાર સરકારી
ક ી કિ
કિમЧટ
Ч નŨી
Ũી કરશે
ક ે. હહાલ,
લ
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

સંçકжિતના જતનમાં ગુλકвળનું
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 ભવનનું ભૂિમ પૂજન કરાયુ હતુ. રાજયપાલ
આચાય↓ દъવĳતે આ Ĭસંગે જણાંãયુ હતું કы આધુિનક યુગમાં
ભારતીય સંçકжિતનું જતન અને મુàયિનΗ સંçકારોનું િસંચન
કરવામાં ગુλકвળ પરѕપરાનું બહુમોટુ યોગદાન છъ. સુસંçકжત
સમાજનાં િનમા↓ણ અને સમાજ અને દъશ માટъ સમિપ↓ત
ભાવના સાથેના નાગЧરકો તૈયાર કરવામાં ગુλકвળનું િવશેષ
યોગદાન છъ.

Óયુના કારણ
ક
સાથેને ું સЧટ↓
Ч Ч↓ ફકыટ માટъъ
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.

ધોલેરા
ગુજરાતમાં સોિશયલ મીЧડયા તથા
ઈ-કોમસ↓ વેબસાઈટનો ઉપયોગકતા↓
કરોડો યુઝસ↓ના ડેટા માટъ એકЫકжત સે×ટર
ઊભું 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,

પЧરણીતાને કыનેડા જઈ બીજા લગ્ન
કરવાની ધમકЫ આપી હાંકЫ કઢાઈ

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 બ³−³ે 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.

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
çથાપવાનું 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.

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.

પાટીલે ક℮Ġેસી માટъ દરવાજા બંધ કયા↓, ડેરъ હળવદમા ખેડૂતો આકરાં પાણીએ
કЅં, બીજી પાટЪ↓માં જવાનો Ĭ જ નથી સામૂિહક આÓમિવલોપનની ચીમકЫ
સાૈરા માં પક્ષપ ાની રાજનીિતને ેક: સમયસર ચૂંટણીની જાહે રાત

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 ફરવું
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.
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કોરોના મુ ે મોદ એ 13 રા યોને પ લખી એલટ કય
નાગાલે , સ

મ, મહારા , કે રળ, ગાેવા, મ ણપુર, મેઘાલય, મઝાેરમ, જ ૂ કા મીર, પં બ, રાજ

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.

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.

ાન, પ.બંગાળ લ ાખનાે સમાવેશ

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.

30 Чદવસમાં બધી માગ çવીકારવા અમેઠીમાં એકы203 કાલાિ કોવ રાઈફલ
ખેડૂતો ˛ારા સરકારને અЩàટમેટમ બનાવવા માટъ ભારત-રિશયા વŵે કરાર
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.

ભારતીય દળાે ઈનસાસ રાઈફલાેના
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

ાને કાલા કાેવ રાઈફલાેનાે ઉપયાેગ કરશે

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.

સરકાર ઈકોનોમી, સીમા સુરΤા, રા∆ીય Ĵીનગરમાં સૈ×યનું ઓપરъશન :3
આતં
ક
Ыઓ
ઠાર,
પં
બમાં
એલટ↓
સુરΤા જેવા મુˆા પર િનæફળ : çવામી
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

મામલાની પારદશક રીતે તપાસ કરવા અા કાયવાહી કરાઈ

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.

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

મેઘાલયમાં ભૂતપૂવ↓ સીએમ
સંગમા સિહત 12 MLA
ટીએમસીમાં ડાયા

સરકારъ Ĭદૂષણના ખોટા આંકડા
રજૂ કરતા સુĬીમ કોટ‼ ખખડાãયા

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.

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

અેર

ાે લટી ઇ ે

381 હતાે, સરકારે 290 હાેવાનું ક ું
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.

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.

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.
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પરમબીરъ ફોન સંતાડી કસાબની મદદ મુંબઈ શિŪ િમલ ગ′ગરъપમાં 3
આરોપીઓને
ફાં
સ
ીની
સ
થઈ
કરી હતી : િન Ǽ એસીપી શમશેરખાન

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↓માં શમશેરખાન

પઠાણને ટાંકЫને દાવો કરવામાં આãયો છъ
કы, પરમબીરъ બી કыટલાક આંતકЫઓને
પણ મદદ કરી હતી.પઠાણે મુબ
ં ઈ
પોલીસ કિમશનરને લખેલા પĦમાં કЅ
છъ કы, હું ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૧ દરિમયાન
મુબ
ં ઈમાં િસિનયર પોલીસ ઈ×çપેÄટર
તરીકы તૈનાત હતો.Ëયારъ કસાબ પકડાયો

Óયારъ મને મારા સાથી અિધકારી એન
આર માળીએ કЅ હતુ કы, કસાબ પાસેથી
એક મોબાઈલ ફોન પણ મâયો છъ અને
જે અિધકારીઓ çથળ પર છъ તેમાં
એટીએસના તે સમયના ચીફ પરમબીર
િસંહ પણ છъ.આ ફોન કો×çટъબલ પાસેથી
લઈને પરમબીરъ રાખી લીધો હતો.
પઠાણના દાવા Ĭમાણે આ ફોન મહÓવનો
પૂરાવો હતો.કારણકы તેના પર જ કસાબ
પાЧકçતાનમાં બેઠલ
ъ ા પોતાના આકાઓ
પાસે સૂચનાઓ મેળવી 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.

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 ચાંદ
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 કણા↓ટકમાં અિધકારીને Óયાંથી 7 Чકલો સોનું
અЧદિત િસંહ ભાજપમાં સામેલ અને પાઇપમાંથી 13 લાખ λિપયા મâયાં

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 ભાજપમાં
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
કણા↓ટકમાં એЩ×ટ કરØશન Úયૂરો
˛ારા
કЮલ 503 અિધકારીઓએ
રાËયના અલગ-અલગ 68 çથળોએ
દરોડા પાડયા હતા. આવકથી વધારъ
સંપિǼના મામલામાં કણા↓ટક સરકારના
15 અિધકારીઓને Óયાં દરોડા પાડવામાં
આãયા હતા. આ અિધકારીઓને Óયાં
પડેલા દરોડામાં મોટાપાયા પર સોનુ,
રોકડ અને સંપિǼના કાગળો જΆ કરવામાં
આãયા છъ.
દરોડા પાડનારા અિધકારીઓ
પણ આΌય↓ પાÜયા હતા. એસીબીના

અિધકારીએ જણાãયું હતું કы કжિષ
િવભાગના સંયŪ
ુ
િનદ‼શક ટીએસ
ιĩેશØપાના ઘરъથી લગભગ સાત
ЧકલોĠામ સોનુ મâયુ.ં તેના ઘરъથી
કમસેકમ 3.5 કરોડ λિપયાના સોનાના

ઘરъણા મâયા. આ ઉપરાંત તેના ઘરъથી 15
લાખ λિપયા રોકડા જΆ કરાયા હતા. આ
િસવાય ગોકકના વЧરΗ મોટર િનરીΤક
સદાિશવ મારિલંગ³−³ાવરના ઘરъથી
1.13 ЧકલોĠામ સોનુ અને 8,22,172
λિપયાની રોકડ જΆ કરવામાં આવી
હતી. કલબુગЪ↓માં એЩ×ટ કરØશન Úયૂરોએ
લોકિનમા↓ણ િવભાગના એЩ×જનીયરને
Óયાં દરોડા પાડયા હતા. તેના ઘરની
પાઇપલાઇનમાંથી 500 λિપયાની
નોટો મોટાપાયા પર મળી આવી હતી.
પાઇપલાઇનમાંથી કાઢવામાં આવેલી રોકડ
13 લાખ λિપયા હોવાનું કહъવાય છъ.

NFHSનો સવ› ઃ ભારતમાં પહъલીવાર ગુΆ માિહતી ĬસાЧરત કરતાં નેવીના
જવાન
સામે
સીબીઆઈની
ચાજ↓
શ
ીટ
પુιષો કરતાં મિહલાઓની સંÅયા વધી
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›માં આ 10001000 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 અને પЧરવાર કàયાણ
મંĦાલયે કЅં કы જ×મ સમયે સારો િલંગ
ગુણોǼર એ સમયની ન℮ધપાĦ િસિˇ છъ,
કы વાçતિવક િચĦ વસતી ગણતરીમાં
સામે આવશે. હાલના પЧરણામોથી કહી

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.

શકાય છъ કы મિહલા સશિŪકરણના
અમારા પગલાંએ આપણને સાચી
Чદશામાં આગળ ધપાવી છъ. સવ›ના
કыટલાક અ×ય આંકડાના આધારъ 15
વષ↓થી નાની ઉѕમરની જનસંÅયાનો ભાગ
જે 2005-06માં 34.9 ટકા હતો, 201921માં ઘટીને 26.5 ટકા થયો છъ. ભારત
હજુ પણ એક યુવા દъશ છъ.નેશનલ
ફыિમિલ હъàથ સવ›-5ના અનુસાર એક
મિહલા ˛ારા પોતાના
વનકાળમાં
બાળકોને જ×મ આપવાની સરъરાશ સંÅયા
2.2થી ઘટીને 2 થઈ છъ. Ëયારъ ગભ↓
િનરોધક Ĭસાર રъિશયો 54 ટકાથી વધીને
67 ટકાનો થયો છъ.

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 જણાãયું હતું કы આ ઉપરાંત
કમા×ડર અિજત પાંડયે અને િન Ǽ
અિધકારી કોમોડોર રણદીપ િસંઘ સામે
પણ INS િસંધરુ
- MRLC
ĬોજેÄટ અંગે અપાયેલાં એડવા×ય
પેમ×ે ટ સંબધં ી માિહતી લીક કરવા માટъ
ચાજ↓શીટ દાખલ કરાયાં છъ. આ પૂવ› બે
ચાજ↓શીÎસ નેવીના છ લોકો સામે તો

નોઈડા ખાતે સમĠ એિશયાનું સાૈથી મોટું
એરપોટ↓ બનશે, મોદીના હçતે ભૂિમપૂજન
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.

દાખલ થઇ જ ચૂÄયાં છъ. Ëયારъ ૨૧મી
સØટъÜબરъ જેમની ધરપકડ થઇ હતી
તેવા કમા×ડર જગદીશ તથા કમા×ડર
અિભષેક શૉ સામે તપાસ ચાલી રહી
છъ. આ પછી તે બંને અિધકારીઓ
ઉપર ૨૦મી સØટъÜબરъ ચાજ↓શીટ
ફાઇલ કરવામાં આãયા છъ. િન Ǽ
અિધકારીઓ, કોમોડોર રણદીપિસંઘ
અને કમા×ડર એસ.જે. િસંઘ તથા
સેનામા રહъલા, કમા×ડર અિજત પાંડ,ે
કમા×ડર જગદીશ તથા હэદરાબાદ
Щçથત ‘’એલન રીઇ×ફોçડ↓ ØલાЩçટÄસ
િલિમટъડના એЩÄઝÄયુટીવ ડાયરъÄટરને
આ બાબતે ડીફોàટ બેઇલ આપવામાં
આãયા છъ.

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

ગુ

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 અને 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.

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

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

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↓’’

Ĭકરણ-૧૭
અા અમા ં રા
છે અને અેના ઉ ષ
માટે અમારે પ ર મ ઉઠાવવાે ેઈઅે.’’
અેવી ભાવના નહ
ગે, રા
માટે નાે
અા ીયભાવ નહ
ગે અેટલે ગુજરાત
રા ે સાૈ થમ અેવી હે રાત કરવી ેઈશે
કે ગુજરાત રા નાે તમામ વહીવટ ગુજરાતી
ભાષામાં જ ચાલશે. શ ણનું મા મ
પહે લેથી છે ે સુધી ગુજરાતી જ રહે શે
Ĭ ને
ઉǼમ
Ĭકારનું
માગ↓દશ↓ન આપી શકશે.
બંગલાઓ,
મોટરો,
ફિન↓ચરો, મોટાઈ દъખાડવાની
રીતભાતો,
હોટъલો,
િમજબાનીઓ એ સૌમાં 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.

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.

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ણવા જેવું

ભારъ વરસાદથી
પહાડી િવçતારોમાં
થતાં ભૂçખલનનું
ણો શું છъ કારણ

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.
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અને જાડેજા ઝળક્યાઃ ભારત 4/258
પ્રથમ વિજય : કેનેડાને ૧૩-૧થી હરાવ્યું
પ્રથમ મેચની હાર બાદ ડિફે ન્ડિં ગ ચેમ્પિયન ટીમનું ધમાકે દાર પુનરાગમન

ભુવનેશ્વર
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારતે કેનેડા સામે
૧૩-૧થી ધમાકેદાર જીત હાંસલ કરતાં
જુનિયર મેન્સ હોકી ચેમ્પિયનશિપમાં
ખાતુ ખોલાવ્યું હતુ. ભારત તરફથી
વાઈસ કેપ્ટન અને ડ્રેગ ફ્લિકર સંજય
તેમજ અરાઈજીત સિંઘે ૩-૩ ગોલ
નોંધાવ્યા હતા. ફ્રાન્સ સામેની પ્રથમ
મેચમાં ૪-૫થી લડાયક હારનો સામનો
કરનારા ભારતે આ જીતની સાથે ફરી
વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાનો ઈરાદો વ્યક્ત

કરી દીધો છે. ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં
ચાલી રહેલા મેન્સ જુનિયર હોકી વર્લ્ડ
કપમાં ભારતે તેની બીજી ગૂ્રપ મેચમાં
પ્રભુત્વસભર દેખાવ કર્યો હતો. ભારત

તરફથી સંજયે ૧૭મી, ૩૨મી અને
૫૯મી મિનિટે પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલ
ફેરવતા ટીમની સ્થિતિ મજબુત કરી હતી.
જ્યારે અરાઈજીત સિંઘે ૪૦મી, ૫૦મી
અને ૫૧મી મિનિટે ગોલ નોંધાવ્યા હતા.
આ ઉપરાંત ઉત્તમ સિંઘ-શારદા નાથ
તિવારીએ બે- બે તેમજ કેપ્ટન વિવેક
સાગર પ્રસાદ, મનીન્દર સિંઘ અને
અભિષેક લાકરાએ ૧-૧ ગોલ કર્યા હતા.
કેનેડા તરફથી એકમાત્ર ગોલ ૩૦મી
મિનિટે ક્રિસ્ટોફર ટાર્ડિફે કર્યો હતો.

પી.વી. સિંધુ અને પ્રણિત
ઈન્ડોનેશિયા ઓપનની ક્વાર્ટર
ફાઈનલમાં પ્રવેશ્યા

આવતા વર્ષે ૧૦ ટીમોની
આઇપીએલ ભારતની ધરતી
પર જ રમાશે: જય શાહ

ભારતની ડબલ ઓલિમ્પિક મેડાલીસ્ટ પી.વી. સિંધુ
અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપના બ્રોન્ઝ મેડાલિસ્ટ સાઈ પ્રણિતે
ઈન્ડોનેશિયા ઓપન સુપર ૧૦૦૦ બેડમિંટન ટુર્નામેન્ટની
ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો હતો. જ્યારે શ્રીકાંત
ડેનમાર્કના ટોચના ખેલાડી વિક્ટર એક્સલસન સામે
હારીને બહાર ફેંકાયો હતો. પી.વી. સિંધુએ બીજા રાઉન્ડના
મુકાબલામાં જર્મનીની વોન લી ને ૩૭ મિનિટના મુકાબલામાં
સીધી ગેમ્સમાં ૨૧-૧૨, ૨૧-૧૮થી પરાસ્ત કરી હતી.
જ્યારે ભારતના વર્લ્ડ નંબર ૧૬ પ્રણિતે ફ્રાન્સના વર્લ્ડ નંબર
૭૦ ક્રિસ્ટો પોપોવ સામે ૨૧-૧૭, ૧૪-૨૧, ૨૧-૧૯થી
વિજય મેળવ્યો હતો. આ મુકાબલો એક કલાક અને ૨૩
મિનિટ સુધી ચાલ્યો હતો.

આવતા વર્ષે ૧૦ ટીમોની સાથે હાઈપ્રોફાઈલ ઈન્ડિયન
પ્રીમિયર લીગ ભારતની જ ધરતી પર રમાશે તેવી જાહેરાત
બીસીસીઆઈના સેક્રેટરી જય શાહે કરી છે. જય શાહે કહ્યું
હતુ કે, હું જાણું છું કે, તમે બધા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને ચેપોક
સ્ટેડિયમમાં રમતી જોવા માટે ખુબ જ ઉત્સુક છો. હવે આ પળ
બહુ દુર નથી. આવતા વર્ષે યોજાનારી આઇપીએલની ૧૫મી
સિઝન ભારતની ભૂમિ પર રમાશે, જેમાં બે વધુ ટીમો જોડાતા
રોમાંચ વધશે. આઇપીએલમાં ચેમ્પિયન બનેલા ચેન્નાઈના
સન્માન સમારંભમાં ધોનીએ જણાવ્યું હતુ કે, હું હંમેશા મારા
ક્રિકેટનું પ્લાનિંગ કરતો આવ્યો છું. હું મારી ઘરઆંગણાની
અંતિમ વન ડે મેચ રાંચીમાં રમ્યો હતો. એટલે આશા રાખું છું
કે, મારી આખરી ટી-૨૦ મેચ ચેન્નાઈમાં રમાય.

બાલી

ચેન્નાઈ

શ્રેયસ અય્યર 75 અને રવિન્દ્ર જાડેજા 50 રને અણનમ

કાનપુર
ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ટેસ્ટ
સિરીઝ શરૂ થઈ ગઈ છે. કાનપુરનું
ઐતિહાસિક ગ્રીન પાર્ક સ્ટેડિયમ શ્રેણીની
પ્રથમ ટેસ્ટનું આયોજન કરી રહ્યું છે.
આ મેચના પહેલા દિવસની રમત પૂરી
થઈ ગઈ છે. ભારતે 4 વિકેટ ગુમાવીને
258 રન બનાવ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયા
માટે મયંક માત્ર 13 રન બનાવીને
કાયલ જેમિસનનો શિકાર બન્યો હતો,
જ્યારે ગિલ પચાસ રન બનાવીને
આઉટ થયો હતો. ત્રીજા નંબરે આવેલો
ચેતેશ્વર પુજારા માત્ર 26 રન બનાવી
શક્યો હતો, રહાણે માત્ર 35 રન
બનાવીને આઉટ થયો હતો. આ પછી

શ્રેયસ અય્યર 75 અને રવિન્દ્ર જાડેજા
50 રન બનાવીને અણનમ છે. ભારતીય
બેટ્સમેનોની જવાબદારી છે કે તેઓ
સાવચેતીથી રમે અને મોટો સ્કોર કરે
જેથી કિવી ટીમ માટે પડકાર રજૂ કરી
શકાય. પ્રથમ દિવસ સમાપ્ત થયા બાદ
ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્કોર 84 ઓવરમાં 4
વિકેટ ગુમાવીને 258 રન બનાવ્યા છે.
રહાણેએ કહ્યું કે ન્યૂઝીલેન્ડ ગુણવત્તાયુક્ત
ટીમ છે અને અમે તેને હળવાશથી નહીં
લઈએ. કેન વિલિયમસને પણ ભારતીય
પડકારનો સ્વીકાર કર્યો હતો. ટેસ્ટનો
પ્રથમ દિવસ ભારતનો રહ્યો હતો.
શ્રેયસ અય્યરને પ્રથમ વખત ટીમમાં તક
આપવામાં આવી છે.

સ્ટેડિયમમાં ચાહક�ોએ� લગાવ્યા પાકિસ્તાન મુર્દાબાદના નારા

ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની સિરિઝની પહેલી ટેસ્ટ
કાનપુરમાં રમાઈ રહી છે. જોકે મેચ દરમિયાનનો એક વિડિયો વાયરલ થઈ
રહ્યો છે.જેમાં સ્ટેડિયમમાં ચાહકો પાકિસ્તાન મુર્દાબાદના નારા લગાવતા
નજરેપડી રહ્યા છે.પાકિસ્તાન પ્રાયોજિત આતંકવાદના કારણે બંને દેશો
વચ્ચેના સબંધોમાં તનાવ છે અને તેની અસર ક્રિકેટમાં પણ દેખાઈ રહી છે.
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ઈન્ટરનેશનલ

બલ્ગેરિયામાં ડિવાઈડર સાથે અથડાતા પાકિસ્તાનના ખસ્તાહાલ, દેવું
50
લાખ
કરોડને
પાર
પહોં
ચ
્યું
બસમાં આગ ભભૂકી, 45 લોકો ભડથું
E-mail : info@swadesh. news

સોફિયા
બલ્ગેરિયાની પશ્ચિમ બાજુએ આવેલા એક આંતરરાષ્ટ્રીય
હાઇવે ઉપર મંગળવારે વહેલી સવારે થયેલા એક ભીષણ
બસ અકસ્માતમાં 12 બાળકો સહિત 45 મુસાફરોના મોત
થયાં હતા એમ ઉત્તર મેસિડોનિયાના મુખ્ય સરકારી વકીલે
કહ્યું હતું. મેસિડોનિયાના ઉત્તરે આવેલા પ્રાંતના સરકારી
વકીલ લુબોમીર વ્વેસ્કીએ પત્રકારોને આ અકસ્માતની
વધુ વિગતો આપતા કહ્યું હતું કે મંગળવારે વહેલી સવારે
બલ્ગેરિયાની પશ્ચિમે આવેલા હાઇવે ઉપર થયેલા આ
ગમખ્યાવર અકસ્માતની ઘટનાના સ્થળની તેમણે જાતે
મુલાકાત લીધી હતી. અકસ્માતનું કારણ જાણી શકાયુ નથી
પરંતુ પ્રાથમિક રીતે જોતાં એમ લાગે છે કે હાઇવે ઉપર જુદા
જુદા સ્થળે મૂકવામાં આવેલાં હાઇવે ગાર્ડ રેલ (ડિવાઇડર)
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ઈસ્લામાબાદ
દેવાના દળદળમાં પાકિસ્તાન વધારે
ને વધારે ઉંડુ ઉતરી રહ્યુ છે. તાજેતરમાં
પાક પીએમ ઈમરાનખાને કબૂલાત કરી
હતી કે, સરકાર પાસે દેશ ચલાવવા
પૈસા નથી.હવે પાકિસ્તાન સરકારે દેશ
પરના દેવાના લેટેસ્ટ આંકડા જાહેર
કર્યા છે અને તે પ્રમાણે પાકિસ્તાનનુ
કુલ દેવુ ૫૦ લાખ કરોડ રુપિયાને પાર
થઈ ગયુ છે.જેમાંથી ૨૦ લાખ કરોડ
અથવા મોટા પથ્થરો)ની સાથે બસ ભટકાતાં તેમાં આગ રુપિયા તો પાક સરકારે લીધેલી લોન
લાગી ગઇ હોય તેમ લાગે છે એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું. છે. પાકિસ્તાનના દેવામાં છેલ્લા ૩૯
બલ્ગેરિયાની બાજુમાં જમીન સીમાએ આવેલા મેસિડોનિયા મહિનામાં જ ૨૦ લાખ કરોડ રુપિયાનો
દેશના કેટલાક ટુરિસ્ટ તૂર્કીના પ્રવાસે ગયા હતા.
વધારો થયો છે.દરેક પાકિસ્તાની

પર હવે ૨.૩૫ લાખ રુપિયા દેવુ
છે.૨૦૧૮માં આ રકમ ૧.૪૪ લાખ
રુપિયા હતી.પાકિસ્તાનમાં ઈમરાન
ખાન સરકાર પણ અગાઉની સરકારોની
જેમ લોન પર જ આધાર રાખીને દેશ
ચલાવી રહી છે. જાણકારોનુ કહેવુ છે
કે, પાકિસ્તાન પર એટલુ દેવુ હવે છે કે,
આખો દેશ વેચી દેવામાં આવે તો પણ
દેવાની રકમ ભરપાઈ થઈ શકે તેમ
નથી. ઈમરાનખાન સરકારે ફેબ્રુઆરી
૨૦૧૯માં દેવુ ઘટાડીને ૨૦ લાખ
કરોડ કરવા માટે જાહેરાત કરી હતી
પણ ઉલટાનુ દેવાની રકમમાં વધારો
થઈ રહ્યો છે.

દક્ષિણ આફ્રિકાની પંડિત લુસીએ ફ્રાન્સથી બ્રિટન જતાં ૩૧ શરણાર્થીનાં
વિષ્ણુ ભગવાન પર પુસ્તક લખ્યું હોડી પલટી જતાં મોત, 3નો બચાવ

કેપટાઉન
દક્ષિણ આફ્રિકાની પંડિત લુસી
સિગબાને
હિન્દુઓના
આરાધ્ય
ભગવાન વિષ્ણુ પર એક પુસ્તક લખ્યું
છે. જેને લોકો ખુબ પસંદ કરી રહ્યા છે.
ખાસ વાત એ છે કે આ પુસ્તક માત્ર
હિન્દુઓમાં જ નહીં પરંતુ અન્ય ધાર્મિક
સમુદાયના લોકોમાં પણ લોકપ્રિયબન્યું
છે. આ પુસ્તકમાં ભગવાન વિષ્ણુના
૧૦૦૦ નામનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ
કરાયો છે. જેથી કરીને દક્ષિણ
આફ્રિકાના લોકો અને ખાસ કરીને
એવા હિન્દુ યુવાઓ માટે સુલભ
બનાવી શકાય જે હિન્દી કે સંસ્કૃત
વાંચી શકતા નથી.
પંડિત લુસી સિગબાને પોતાના

જીવનની એક ઘટનાથી પ્રેરિત થઈને
‘વિષ્ણુ ૧૦૦૦ નેમ્સ’ નામનું પુસ્તક
લખ્યું છે. તેમણે ‘વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ’નો
સાત વર્ષ સુધી અભ્યાસ કર્યો અને
પછી બીજા સાથે પોતાના વિચારો શેર
કરવાનો નિર્ણય લીધો. સિગબાને ન્યૂઝ
એજન્સી પીટીઆઈ સાથે વાત કરતા
કહ્યું કે ૨૦૦૫માં મારી સ્થિતિ ખુબ
ખરાબ હતી. તે સમયે હું એક વર્ષથી
વધુ સમય સુધી નોકરી વગર હતી અને
મારી કાર બેંકે પાછી લઈ લીધી હતી.
મારા પુત્ર નિતાઈ અને ગૌરા નાના હતા
અને આ સમય ખુબ જ કપરો હતો.
તેમણે કહ્યું કે જેમ બુદ્ધિશાળી લોકોએ
કહ્યું છે કે- કપરા સમયમાં ઉપરવાળા
પર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ.

હ�ોડીમાં 34 લ�ોક�ો સવાર હતાઃ ઘટનાની જાણ થતાં બ�ોરિસ જોન્સને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

પેરિસ
ફ્રાન્સથી બ્રિટન જતાં ૩૪
શરણાર્થીઓની હોડી પલટી ગઈ હતી.
એ દુર્ઘટનામાં ૩૧ શરણાર્થીઓનાં
મોત થયા હતા. હોડીમાં કુલ ૩૪
શરણાર્થીઓ સવાર હતા. આ
શરણાર્થીઓ ફ્રાન્સમાંથી ઈંગ્લિશ
ચેનલના માધ્યમથી બ્રિટન પહોંચવા
માગતા હતા. એ વચ્ચે જ દુર્ઘટના બની
હતી.
ફ્રાન્સથી બ્રિટન જવાની કોશિશ
કરી રહેલાં શરણાર્થીઓની બોટ
પલટી ગઈ હતી. એમાં ડૂબી જવાથી

યુએસમાં એમેઝોન અને ઈટાલીમાં એપલને
1,800 કરોડથી વધારે રકમનો દંડ ફટકારાયો

૩૧નાં મોત થયા હતા. કુલ ૩૪
શરણાર્થીઓ બોટમાં સવાર હતા એવો
દાવો અહેવાલોમાં થયો હતો. ત્રણને
ગંભીર સ્થિતિમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર
આપવામાં આવી હતી. આ ઘટના
કેલેસ પોર્ટ નજીક બની હતી.
આ ઘટના અંગે બ્રિટનના વડાપ્રધાન
બોરિસ જોન્સને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું.
ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવીને બ્રિટિશ
વડાપ્રધાને આ બાબતે ચર્ચા કરી હતી.
વડાપ્રધાને ટ્વિટ કરીને કહ્યું હતુંઃ મને
આ ઘટનાથી આશ્વર્ય અને ભારે દુઃખ
થયું છે. મૃતકોના પરિવારને સાંત્વના

પાઠવું છું. પછી તેમણે ફ્રાન્સનું નામ
લીધા વગર ઉમેર્યું હતું: હવે સમય
આવી ગયો છે કે ઈંગ્લિશ ચેનલમાંથી
આવવાની કોશિશ કરતા લોકોને રોકી
લેવામાં આવે. એ માટે સાથે મળીને
કામ કરવું જોઈએ. આવા આત્મઘાતી
પગલાંથી અસંખ્ય લોકોનો જીવ
જાય છે. ઘટનાના જે સાક્ષી હતા એ
માછીમારોએ કહ્યું હતું કે સમુદ્ર શાંત
હતો તેનો ફાયદો ઉઠાવવા માટે બોટમાં
ક્ષમતા કરતાં વધુ લોકોને ભરવામાં
આવ્યા હતા. તેના કારણે આ દુર્ઘટના
બની હતી.

યુએસની નાસાએ પહેલીવાર દેખાડી
મંગળ ગ્રહ પરની સૂર્યાસ્તની તસવીર

બિનસ્પર્ધાત્મક રીતરસમ બદલ દં ડ ઃ સ્પેનમાં પણ એ�મેઝ�ોનની સામે ચાલી રહે લી તપાસ
નવી દિલ્હી
અમેરિકાની ટેક કંપની એમેઝોન
અને એપલને ઇટલીએ 23 કરોડથી
વધારે ડોલરનો એટલે કે 1,800
કરોડ રુપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે.
બિનસ્પર્ધાત્મક રીતરસમ અપનાવવા
બદલ તેને આ દંડ ફટકારવામાં
આવ્યો છે. એપલ અને બીટ્સ
પ્રોડક્ટસના સેલમાં બિનસ્પર્ધાત્મક
કાર્યપ્રણાલિ અપનાવવા બદલ બંને
કંપનીઓને આ દંડ ફટકારવામાં
આવ્યો છે. બીટ્સ ઓડિયો પ્રોડક્ટ્સ

બનાવે છે. કંપનીઓ વચ્ચે થયેલી
સમજૂતી મુજબ એપલ અને બીટ્સના
પ્રોડક્ટ્સ ફક્ત પસંદગીના રિસેલર
જ એમેઝોનની ઇટાલિયન સાઇટ
પર વેચી શકતા હતા. કોમ્પિટિશન
વોચડોગે જણાવ્યું હતું કે આ સ્પષ્ટપણે
યુરોપીયન યુનિયનના નિયમોનો ભંગ
છે.
ઓથોરિટીએ એમેઝોનને 6.87
કરોડ ડોલર અને એપલને 13.4
કરોડ ડોલરનો દંડ ફટકાર્યો હતો.
આ ઉપરાંત એપલ અને બીટ્સ

યુએસમાં 4 યુવતીઓ પર
દુષ્કર્મ છતાં પણ આરોપીને
જેલની સજા નહીં

વોશિંગ્ટન
ચાર કિશોરીઓ પર બળાત્કાર અને તેના જાતીય
શોષણ માટે ગુનેગાર ઠેરવાયેલા ન્યૂયોર્કના એક ગુનેગારને
જેલની સજા ન થઈ. 20 વર્ષના ક્રિસ્ટોફર બેલ્ટરે 2017
અને 2018માં લેવિંસ્ટનમાં પોતાના ઘરમાં ચાર કિશોરીઓ
પર બળાત્કાર કર્યો હતો અને તેનું જાતીય શોષણ કર્યુ હતું.
છતાં તેને આઠ વર્ષ સુધી પ્રોબેશનમાં જ રહેવાની સજા
મળી છે. આ દરમિયાન મર્ફીએ જણાવ્યું હતું કે હું એકદમ
દર્દથી તડપી રહ્યો હતો, મને તેમ કહેતા શરમ નથી આવતી
કે મેં વાસ્તવમાં પ્રાર્થના કરી હતી કે આ મામલામાં યોગ્ય
સજા શું છે, કેમકે બહુ તકલીફ હતી, બહુ નુકસાન થયું,
આ મામલામાં કેટલાય ગુના કરવામાં આવ્યા.

પ્રોડક્ટ્સ પર એમેઝોન ડોટ ઇટ
પર રિસેલરોપર લાદવામાં આવેલા
પ્રતિબંધે દૂર કરવા પણ કહેવાયું છે.
જો કે એપલે કશું પણ ખોટું કર્યું
હોવાનો ઇન્કાર કરતાં અંતિમ અપીલ
કરવાનું આયોજન કરી રહ્યું હોવાનું
જણાવ્યું હતું. એપલે જણાવ્યું હતું કે તે
સુનિશ્ચિત કરે છે કે કસ્ટમરને ખરીદી
કરવા બદલ ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ્સ
મળે. આ માટે તેઓ સતત રિસેલર
પાર્ટનર સાથે કામ કરે છે. તેમની
પાસે તેના માટે ખાસ ટીમ છે.

લાંબા સમયથી મંગળ પર જીવનની શોધ કરી રહેલા નાસાના વૈજ્ઞાનિકોએ
ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક તસવીર શેર કરી છે. સફેદ ખરબચડા વાદળો, પહાડો
જેવા દેખાતા પથ્થરો વચ્ચે ડૂબતા સૂર્યની તસવીર જોઈને અનુમાન લગાવવું પણ
મુશ્કેલ છે કે આ પૃથ્વીની નહીં પણ મંગળ ગ્રહની તસવીર છે. આ તસવીર શેર
કરતાં નાસાએ કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે, લાલ ગ્રહ પર વાદળી સૂર્યાસ્ત. અમારા
પર્સિવરેન્સ માર્સ રોવરે તેનો સૌપ્રથમ સૂર્યાસ્તનો ફોટો લીધો છે.

આર્કટિક સમુદ્ર બરફ થઈ જતાં 24
જહાજો ફસાઈ ગયા, અનેક રૂટ બંધ
મોસ્કો
રશિયા પાસે આર્કટિક સમુદ્રમાં
અનુમાન પહેલા જ આકરી ઠંડીના કારણે
પાણી બરફ બનવા માંડયુ છે અને તેના
પગલે ૨૪ જહાજો તેમાં ફસાઈ ગયા
છે. બરફ જામવાના કારણે નોર્ધન સી
રુટ બંધ થઈ ગયો છે.જહાજોને કાઢવા
માટે હવે રશિયા બરફ કાપનારા બીજા
જહાજોને મોકલી રહ્યુ છે. નોર્ધન સી રુટ
શરુ કરવા માટે રશિયાએ ખાસો એવો
ખર્ચ કર્યો છે પણ બરફ જામવા માંડતા
રશિયાની તૈયારીઓ પર પાણી ફરી વળ્યુ
છે.આ પહેલા રશિયાએ જાહેર કર્યુ હતુ

કે, નવેમ્બર સુધી આ રુટ ખુલ્લો રહેશે.
કારણકે અગાઉના વર્ષોમાં અહીંયા
બરફ જામવાનુ મોડુ શરુ થયુ હતુ.જોકે
આ વખતે ઓક્ટોબર મહિનાથી જ
બરફ જામવા માંડયો છે. નોર્ધન સી રુટ
થકી રશિયા યુરોપ અને એશિયા સુધી
પહોંચવાનુ સપનુ જોઈ રહ્યુ છે.આર્કટિક
સમુદ્રમાં અત્યારે ૧૧ ઈંચ મોટી બરફની
ચાદર જામી ગઈ છે અને હવે તેને તોડવા
માટે રશિયા પરમાણુ શક્તિથી ચાલતા બે
જહાજોને મોકલી રહ્યુ છે.જે આ બરફને
તોડીને ફસાયેલા જહાજો માટે રસ્તો
તૈયાર કરશે.

સ્વીડનના વડાંપ્રધાનનું
ચૂંટાયાના ગણતરીના
કલાકોમાંલંડનરાજીનામું

સ્વીડનની સોશિયલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના નેતા મેગ્ડેલના
એન્ડરસનને સંસદ દ્વારા પહેલા મહિલા પીએમ તરીકે
ચૂંટવામાં આવ્યા હતા પણ એ પછી તરત જ અન્ય એક
ગ્રીન પાર્ટીએ પોતાનો ટેકો પાછો ખેંચતા મેગ્ડેલના
એન્ડરસનને પીએમ તરીકે રાજીનામુ આપવુ પડયુ છે.
સ્વીડનની ૩૪૯ બેઠકોવાળી સંસદમાં પીએમ બનવા
માટે મેગ્ડેલના એન્ડરસનને ૧૧૭ સાંસદોનુ સમર્થન હતુ
પણ તેની સામે ૧૭૪ તેમના વિરોધમાં હતા. આ પૈકી
૫૭ સાંસદ હાજર નહોતા. જોકે ગઠબંધનના કારણે તેઓ
પીએમ તો બની શકયા હતા પણ ગણતરીના કલાકો બાદ
તેમણે રાજીનામુ આપી દીધુ હતુ.
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હિન્દુ
જા
પરિવારમાં
વધતી
કડવાશ
જીઅેસઅેસઅેમનો દિવાળી કાર્યક્રમ બિઝનેસ સામ્રાજ્ય સંકટમાં અાવ્યું
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મિસીસાગા
ગત 20મી નવે.એ ગુજરાતી સિનીયર્સ સમાજનો દિવાળી
કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. શનિવારે સવારે 10થી બપોરે 3 વાગ્યા સુધી
Sagan Banquet Hall, 7180 Edwonds Blved.
Missisauga ખાતે ધામધૂમથી ઉજવાયેલા આ કાર્યક્રમમાં
પીલ રીઝનનાં નિયમ મુજબ બે શૉટ વેક્સિન લેનાર સભ્યો
સહિત તમામ સભ્યો માક્સ પહેરીને આવ્યા હતા. સંસ્થાના પ્રમુખ
કલાબેન પટેલ, ઉપપ્રપમુખ પ્રવિણભાઈ મહેતા તથા EC સભ્ય
કનુભાઈએ સૌને આવકાર આપ્યો હતો. સભ્યોનાં રજીસ્ટ્રેશન
માટે રમણિકભાઈ શાહ, મુકેશભાઈ ગજેરિયા તથા નાના કનુભાઈ
પટેલને જવાબદારી સોંપાઈ હતી.
ટ્રેઝરર જયેશભાઈ મહેતા, વાર્ષિક ફી માટે બેલાબેન તથા
ચંપાબેન તથા મધુરીબેને રિસિપી બુક વેચાણની જવાબદારી
સંભાળી હતી. પ્રેમિલાબેન મજીઠિયાએે હાજર સૌનું સ્વાગત
કરતાં ચા-કોફી, નાસ્તો, ફાફડા, જલેબી, ખમણ, ઢોકળા ચટણી
લેવાનો આગ્રહ ધરાવ્યો હતો. સંસ્થાના પ્રમુખ કલાબેને સ્ટેજ પર

સર્વેનું સ્વાગત તથા સર્વે વોલેન્ટિયરોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
હરિભાઈ દેસાઈએ શરૂઆતમાં સંસ્થામાં ટ્રેઝરરનું પદ વર્ષો સુધી
સંભાળ્યું હતું. કલાબેને તેમને શાલ ઓઢાડી તેમનું બહુમાન કર્યું
હતું. જ્યારે GSSMનાં સિનિયર્સ સભ્યોને કાર્યક્રમ બાદ પ્રેમથી
ભોજન પીરસવાનું તથા જમવાનું બનાવનાર કૈલાસબેનનનું સન્માન
કરાયુ હતુ. બાદમાં મનોરંજન કાર્યક્રમ તૈયાર કરનાર પ્રવિણભાઈ
મેહતા, મહેન્દ્રભાઈ ગોઠિયાના જૂનાં કાર્યક્રમ સ્લાઈડ પર રજૂ કરી
ભૂતકાળની યાદો તાજી કરાઈ હતી. બેથી ત્રણ વાગ્યા સુધી રાસ
તથા ગરબા રમવાનો આનંદ સૌ સભ્યોએ માણ્યો હતો.

વ્હાઇટ્સ નેશનલિસ્ટ્સને હિંસા બદલ
2.6 કરોડ ડોલર દંડ ચૂકવવા આદેશ

સાર્લોટ્સવિલ
અમેરિકામાં વ્હાઇટ રાષ્ટ્રવાદી
નેતાઓને ૨૦૧૭માં સાર્લોટ્સવિલમાં
કાઢવામાં આવેલી
યુનાઇટ્સ
રાઇટ્સ રેલી એટલે કે જમણેરીઓને
એક છત્ર નીચે લાવવા માટેની રેલી
કાઢવી ભારે પડી ગઈ છે. આ રેલી
પછી થયેલા તોફાનોના પગલે કોર્ટે
૧૭ વ્હાઇટ રાષ્ટ્રવાદી નેતાઓ અને
સંગઠનોને ૨.૬ કરોડ ડોલરથી વધારે
રકમ નુકસાન પેટે ચૂકવવા લગભગ
મહિના સુધી ચાલેલા સિવિલ ટ્રાયલ
પછી સાર્લોટ્સવિલ યુ.એસ. ડિસ્ટ્રિક્ટ
કોર્ટમાં બે ચાવીરૂપ દાવા અંગે મડાગાંઠ

કે નેડા-ઈન્ટરનેશનલ

સર્જાઈ છ, પણ તેઓનું તારણ છે કે
વ્હાઇટ રાષ્ટ્રવાદીઓ આ હિંસાના લીધે
શારીરિક અને લાગણીજન્ય રીતે ઇજા
પામેલા નવ લોકોએ દાખલ કરેલી
લો સુટમાં બીજા ચાર દાવા માટે
જવાબદાર છે.
એટર્ની રોબર્ટ કપલાને જણાવ્યું છે કે
ફરિયાદીના વકીલ સ્યુટ રિફાઇલ કરવાનું
આયોજન ધરાવે છે. નવી જ્યુરી મડાગાંઠ
અંગે નિર્ણય લેશે. તેણે જણાવ્યું હતું કે
બીજી કોર્ટો દ્વારા નુકસાન વળતર માટે
અપાયેલી રકમ આંખ ઉઘાડી નાખનારી
છે. તેના લીધે દેખાવકારોને પણ સંદેશો
જશે, એમ કપલાને જણાવ્યું હતું.

લોકશાહી માટેના
દેશોના સંમેલનમાં
મોદીને આમંત્રણ

ન્યૂયોર્ક
અમેરિકાના રાષ્ટ્પતિ બાઇડેને
9 અને 10મી ડિસેમ્બરે યોજાનારા
લોકશાહી પરના સંમેલનમાં લગભગ
110 દેશોને આમંત્રણ આપ્યું છે. આ
સંમેલનમાં પશ્ચિમી દેશો ઉપરાંત
ઇરાક, ભારત અને પાકિસ્તાન
જેવા દેશોને પણ આમંત્રણ આપ્યું
છે. જો કે આ યાદીમાં ચીન અને
રશિયાનું તથા સાઉદી અરેબિયા
નથી. તેમા પણ ભારતને બાઇડેને
ખાસ મહત્ત્વ આપ્યું છે. અમેરિકાએ
તાઇવાનને બોલાવતા ચીન લાલઘૂમ
થઈ ગયું છે.
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લંડન
અત્યાર સુધી 1,800 કરોડ ડોલરનું
સામ્રાજ્ય ધરાવતા હિન્દુજા પરિવારના
ચારેય ભાઈઓમાં અખંડ એકતા દેખાતી
હતી, હવે તેમાં તિરાડ પડી રહી હોવાના
એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. 85 વર્ષના
શ્રાીચંદ હિન્દુજા યાદશક્તિ ગુમાવી રહ્યા
છે અને કરમ, તેની બહેન, માતા, ફોઈ
અને દાદી ભેગા મળીને બાકીના પરિવાર
સામે પોતાનો ભાગ મેળવવા કાનૂની
શિંગડાં ભેરવી રહ્યા છે. આ લોકોની
માગણી એવી છે કે જે અકલ્પનીય
માનવામાં આવતું હતું. આ લોકો કુલ
મિલકતના રીતસર ભાગ પાડવાની
માગણી કરી રહ્યા છે.

હિન્દુજા પરિવારના બાકીના ત્રણ
ભાઈ ગોપીચંદ, પ્રકાશ અને અશોક
દલીલ કરે છે કે પરિવારના જૂના
સિદ્ધાંતને તોડી શકાય નહીં. જૂનો
સિદ્ધાંત કહે છે કે, પરિવારમાં દરેક
વસ્તુ બધાની માલિકીની છે, કોઈપણ
વસ્તુ કોઈ એકની માલિકીની નથી.
ભારતમાં તેના છ બિઝનેસ સહિત
કુલ 36 દેશોમાં પથરાયેલી આ જૂથની
કંપનીઓમાં કુલ 1,50,000 કર્મચારીઓ
કામ કરે છે. તેઓ ટ્રક બનાવવાથી
બેન્કિંગ, રસાયણ, ઊર્જા, મીડિયા અને
આરોગ્યના ક્ષેત્રોમાં બિઝનેસ કરી રહ્યા
છે. આ બધા કર્મચારીઓનું ભાવિ પણ
ડામાડોળ છે.

એપલ અને ફેસબુકે ઇઝરાયેલના
કુખ્યાત NSO જૂથ સામે કેસ કર્યો
આ�ઇફ�ોનના યુઝર�ો પર પીગેસસન�ો ઉપય�ોગ કરાયાન�ો દાવ�ો

વોશિંગ્ટન
ટેક જાયન્ટ એપલે આઇફોન જેવી
પ્રોડક્ટ્સલું સલામતી કવચ તોડતા
અટકાવવા માટે વિશ્વના કુખ્યાત
હેકરો ધરાવતી કંપની ઇઝરાયેલના
એનએસઓ જૂથ પર કેસ કર્યો છે.
એપલે કેલિફોર્નિયામાં ફેડરલ કોર્ટમાં
દાખલ કરેલી તેની ફરિયાદમાં જણાવ્યું
હતું કે એનએસઓ જૂથના કર્મચારીઓ
21મી સદીના ગુડં ાઓ છે, જેમણે
અત્યંત સંવદે નશીલ સાઇબર સર્વેલન્સ
મશીનરી વિકસાવી છે જેનો દૈનિક

ધોરણે દૂરુપયોગ કરી શકાય છે. એપલે
જણાવ્યું હતું કે એનએસઓ જૂથનું
સ્પાયવેર પીગેસસનો ઉપયોગ સમગ્ર
વિશ્વમાં એપલના ગ્રાહકો પર નાના
પાયા પર ત્રાટકવા કરવામાં આવ્યો
હતો. ઇઝરાયેલ સરકાર એનએસઓ
જૂથ અત્યંત સંવદે નશીલ સર્વેલનન્સ
ટેકનોલોજીઓ પાછળ કરોડો ડોલર ખર્ચે
છે આ સ્થિતિ બદલાવવી જોઈએ, એમ
એપલના સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગના
સિનિયર વાસિ પ્રેસિડેન્ટ ક્ગ
રે ફેડરે િગીએ
જણાવ્યું હતુ.ં
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