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ગુજરાત ચૂંટણી: 1-5 ડડિે.એ મતદાન, 8મીએ ડરઝલટ
ગુજરાત વિધાનસભાની 182 સીટ માટે બે તબક્ામાં મતદાન યાેજાશે : પંચની જાહેરાત

મ�ોરબી દુર્ઘટન� : 135  
નનદ�દોષ�ોન� કરૂણ મ�ોત
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ગાંધીનગર
છેલ્લાં કેટલ્લાંક સમયથી ગુજર્લત વિધ્લનસભ્લ 

ચૂાંટણીની ત્લરીખો જાહેર થિ્લની ક્લગડોળે ર્લહ 
જોિ્લમ્લાં આિી રહી હતી. જેનો અાંત ગુરુિ્લરે 
આિી ગયો હતો. લોકત્લાંવરિક સાંસથ્લઓની 
ચૂાંટણી જાહેર કરિ્લની પ્રવરિય્લ અતયાંત ગોપનીય 
હોય છે. ચૂાંટણીની ત્લરીખો જાહેર કરિીએ 
ભ્લરતન્લ મુખય ચૂાંટણી પાંચ- ECIનો અબ્લવધત 
અવધક્લર છે. ગુરુિ્લરે ગુજર્લતમ્લાં 15મી 
વિધ્લનસભ્લની રચન્લ મ્લટે ચૂાંટણીની જાહેર્લતો 
થઇ ગઇ. ગુજર્લતમ્લાં પ્રથમ તબક્્લનુાં મતદ્લન 
1 ડડસેમબરે અને બીજા તબક્્લનુાં મતદ્લન 
5 ડડસેમબરે થિ્લનુાં છે. ગુજર્લતની ચૂાંટણીનુાં 
પડરણ્લમ 8 ડડસેમબરે જાહેર થશે. 

ગુજર્લત વિધ્લનસભ્લની ચૂાંટણી ક્લય્યરિમમ્લાં 
બે તબક્્લમ્લાં મતદ્લન થશે. પહેલ્લાં તબક્્લનુાં 
મતદ્લન 1 ડડસેમબરન્લ રોજ જય્લરે બીજા 

તબક્્લનુાં મતદ્લન 5 ડડસેમબરન્લ રોજ થશે. 
તમ્લમ 182 બેઠકો મ્લટે 8મી ડડસેમબરે 
મતગણતરી અથ્લ્યત ચૂાંટણી પરીણ્લમની જાહેર્લત 
થશે. 10 ડડસેમબરે તમ્લમ પ્રવરિય્લ પૂણ્ય કર્લશે. 
પ્રથમ તબક્્લનુાં જાહેરન્લમુાં 5 નિેમબરે બહ્લર 
પડશે. જય્લરે બીજા તબક્્લનુાં જાહેરન્લમુાં 10 
નિેમબરે બહ્લર પડશે. પ્રથમ તબક્્લનો ફોમ્ય 
ભરિ્લનો છેલો ડદિસ 14 નિેમબર તો બીજા 
તબક્્લનો ફોમ્ય ભરિ્લનો છેલો ડદિસ 17 
નિેમબર છે. પ્રથમ તબક્્લમ્લાં 89 બેઠક મ્લટે 
મતદ્લન થશે. જય્લરે બીજા તબક્્લમ્લાં 93 
બેઠક મ્લટે મતદ્લન થશે. પ્રથમ તબક્્લમ્લાં ફોમ્ય 
ચક્લસણી 15 નિેમબરે અને બીજા તબક્્લમ્લાં 
ફોમ્ય ચક્લસણી 18 નિેમબરે થશે. પ્રથમ 
તબક્્લમ્લાં 17 નિેમબર સુધી ફોમ્ય પરત ખેંચી 
શક્લશે. બીજા તબક્્લમ્લાં 21 નિેમબર સુધી ફોમ્ય 
પરત ખેંચી શક્લશે.

પ્રથમ તબક્�ન� વિસત�ર : કચ્છ, 
મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, 
પોરબંદર, દેવભૂમમ દ્ારકામાં, જૂનાગઢ, અમરેલી, 
ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, બોટાદ, વલસાડ, 
નવસારી, તાપી, ડાંગ, સુરત, ભરુચ, નમ્મદા.
બીજા તબક્�ન� વિસત�ર : વડોદરા, 
ખેડા, ્છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ, આણંદ, 
મમહસાગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, 
પાટણ અને બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્ી.
કુલ 11,62,528 નવા મતદારો નોંધાયા
રાજ્યમાં કુલ 4,90,89,765 મતદારો નોંધા્યા 
્છે. જેમાં 1417 જેટલા ટ્ાન્સજેન્ડર મતદારોનો 
પણ સમાવેશ થા્ય ્છે.  મવધાનસભા ચૂંટણીમાં 
પોતાના મતામધકારનો ઉપ્યોગ કરશે. 
કુલ મતદારોમાં 2,53,36,610 પુરૂષ અને 
2,37,51,738 મમહલા મતદારો નોંધા્યા ્છે. કુલ 
11,62,528 જેટલા નવા મતદારો નોંધા્યા ્છે.
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ઓન્ટેરિયો 
સ્ટેટ્સસ્ક્સ કેનેડાના 12 ્સપ્ટેમ્બરના 

અહટેવાલ મુજ્બ, પોસ્-કોલેજ ઓળખપત્ર 
કાર્યક્રમોની માંગમાં વધારો થરો છટે, જે 2014ના 
ગ્ેજરુએશન અને 2019ના તમામ કોલેજ 
ગ્ેજરુએશનના 13% થી વધુ છટે. આ પી્સી્સી 
કારટકર્દી કે વવવશષ્ટ તાલીમ વવદ્ાથદીઓને 
આપવામાં આવે છટે. એની લોકવરિરતામાં વધારા 
મા્ટે અતરાર ્સુધીની ્સૌથી મો્ી ્સમજૂતીને 
કારણે કોલેજોમાં આંતરરાષ્ટીર વવદ્ાથદીઓમાં 
વધારો થરો છટે. 2019માં PCC ્સાથે સ્ાતક 
થરેલા લોકોમાં આંતરરાષ્ટીર વવદ્ાથદીઓ 
67% હતા, અને તેમાંથી આ જૂથના ભારતીર 
આંતરરાષ્ટીર વવદ્ાથદીઓ 53% હતા.

આનો અથ્ય એ થરો કે, 2019માં થરેલા 
PCC ્સાથેના 33,200 ગ્ેજરુએશનમાંથી 
17,700 આંતરરાષ્ટીર ભારતીર વવદ્ાથદીઓના 
હતા. આ એક અનોખી ઘ્ના છટે. ભારતીર 
વવદ્ાથદીઓ મો્ાભાગના શૈક્ષવણક કાર્યક્રમો મા્ટે, 

કેનેડામાં સ્ાતકોની કુલ વસતી વવષરક લઘુમતીનું 
રિવતવનવધતવ કરટે છટે. 2015 માં PCC ્સાથે 
સ્ાતક થરેલા 80% લોકોએ સ્ાતક થરાના 
5 વષ્યની અંર્ર કારમી વનવા્સ (PR) મેળવરો 
હતો. આંતરરાષ્ટીર વવદ્ાથદીઓ તેમના વશક્ષણના 
માગગો પ્સંર્ કરતી વખતે વારંવાર ઇવમગ્ેશનને 
ધરાનમાં લે છટે. આને માસ્ર રિોગ્ામ (71%), 
નોન-અનુસ્ાતક કૉલેજ રિમાણપત્ર/રિમાણપત્ર 
(69%), 2015માં સ્ાતક થરેલા અને PR 
રિાપ્ત કરનાર સ્ાતકની ટડગ્ી (50%) ્સાથેના 
લોકોની તુલનાતમક ્કાવારીમાં જોઈ શકાર છટે.

આ વરવતિઓ કે જેમણે PR હાં્સલ કરુું 
છટે, ભારતીર વવદ્ાથદીઓ વશક્ષણના આ ચાર 
રિવાહોના તમામ અરજર્ારોમાં ્સરટેરાશ 80% 
થી વધુ વહસ્સો ધરાવે છટે, જેમાં ્સૌથી વધુ રિમાણ 
PCC (85%) ્સાથે સ્ાતક થરેલા લોકોનું છટે. 
અનર ર્ટેશોના આંતરરાષ્ટીર વવદ્ાથદીઓએ તમામ 
કાર્યક્રમો ર્રવમરાન ભારતીર વવદ્ાથદીઓ કરતાં 
ઓછી ્કાવારીમાં PR હાં્સલ કરુું હતું.

બ્રામ્પ્ન 
આ અઠવાટડરે પીર્સ્યન ઇન્રનેશનલ એરપો્્ય ખાતે રનવે 

ઉપર આકાશમાં કંઈક અ્સામાનર જણારું હતું, જે પલેન નહીં, 
પરંતુ ડ્ોન હોર એવું લાગતું હતું. કેનેડાના ્સૌથી વરસત એરપો્્યને 
વધુ વરસત ્બનવાની મંજૂરી આપવા મા્ટે રન-વેની તપા્સને ઝડપી 
્બનાવવા મા્ટે એઆઈનો ઉપરોગ કરવા મા્ટે રચારેલ નવી 
્ટેક્ોલોજીનો આ ટ્ારલ રન હતો. ્સોમવારટે લગભગ પાંચ કલાક 
્સુધી, વવક્ોટરરા, B.C. સસથત વનટકક્સન ્સોફ્વેર ્સાથેનો 
એક ક્રરૂ ડ્ોનને ટ્ેક કરતા લેપ્ોપ ઉપર અ્કી ગરો હતો. કારણ 
કે, તેના કેમેરાએ ડામરના વધુ ટરઝોલરુશનનાં ફો્ા લીધા હતા. 
રન-વે 15R/33Lની ્બહાર એક મુલાકાતમાં કંપનીના UAV 
ઓપરટેશન લીડ ડીન આસકગો્ટે જણાવરું હતું કે, “અમે ક્રેકીંગ અને 

સપેવલંગ અને ્સપા્ી ્સમથળ હોવાનું ર્શા્યવે તેવી વસતુ શોધી રહ્ા 
છીએ.  “કેમેરાની ઈમેજોને પછી મશીન-લવનુંગ અલગોટરધમમાં 
ફીડ કરવામાં આવે છટે, જે કોઈપણ ખામીને ઓળખી શકે છટે અને 

તેને રન-વેના વવગતવાર 3D મોડલમાં ર્શા્યવી શકે છટે. આસકગો્ટે 
કહ્ં કે, આનો ફારર્ો એ છટે કે, ક્રરૂ મેનરુઅલી તેનું વનરીક્ષણ કરતા 
વધુ ્સમર લે છટે અને કોઈપણ તેનો ટડવજ્લ રટેકોડ્ય ્બનતો નથી.  
આસકગો્ટે કહ્ં કે, આ રનવે ઉપર કામ કરવા મા્ટે આખો ટર્વ્સ 
લેવાને ્બર્લે, અમે થોડા કલાકોમાં આ કામ કરી શકીએ છીએ. 
તેનો અથ્ય એ છટે કે, રનવે મા્ટે ઓછો ્સમર ્બગડે અને એરપો્્ય 
મા્ટે વધુ પૈ્સા મળટે. એરપો્્ય મા્ટે રનવેની સસથવત ગંભીર ્સમસરા 
છટે. કોઈ પણ રખડતું પક્ષી કે રિાણી એરોપલેનને ્ટેકઓફ કરતી 
વખતે અથવા લેનડ કરતી વખતે નુક્સાન પહોંચાડી શકે છટે. ગ્ે્ર 
્ોરોન્ો એરપો્્ય ઓથોટર્ીના રિવતિા ્ોરી ગા્સે જણાવરું હતું 
કે, આપણે આ વનરીક્ષણો એ્લા મા્ટે કરીએ છીએ કે, તેનું કોઈ 
ભવવષર હોઈ શકે.

ડાેનના કેમેરાથી એેરપાેર્ટ વિસ્ારની જમીન, રસ્ાના ફાેરા કંડારાયા, ્મામ શક્ય્ાએાે ચકાસિામાં એાિી
પીર્સ્યન એરપો્્યને વવક્સાવવા ટ્ારલ રન

સ્રાિબોિો 
્સોમવારટે ્બપોરટે સકાર્બોરોમાં 

વો્બન્ય કોલેવજરે્ ઇસનસ્ટ્ૂ્ની ્બહાર 
ગોળી્બાર થરા ્બાર્ એક વરવતિનું મૃતરુ 
થરું હતુ અને અનર એક હોસસપ્લમાં 
હોવાની પોલી્સે પુસષ્ટ કરી છટે. પોલી્સનું 
કહટેવું છટે કે શાળાના આગળના રાડ્યમાં 
્બપોરટે 3.30 વાગરા પહટેલાગોળી્બાર 
થરો હતો. એક શખ્સ ્બંર્ૂકની ગોળીથી 
ગંભીર રીતે ઘારલ થરો હતો. તેને ગંભીર 
સસથવતમાં ટ્ોમા ્સેન્રમાં લઈ જવામાં 
આવરો હતો. ્બાર્માં તેને હોસસપ્લમાં 
મૃત જાહટેર કરવામાં આવરો હતો. 

પોલી્સે કહ્ં હતુ કે ્બીજો પીટડત, 

એક અજાણરો ટકશોર હતો, જેને સથાવનક 
હોસસપ્લમાં લાવરા પછી ઇમરજન્સી રન 
દ્ારા ટ્ોમા ્સેન્રમાં લઈ જવામાં આવરો 
હતો.  ્ોરોન્ો પોલી્સ ્સવવ્ય્સ (્ીપીએ્સ)
ના ડ્ુ્ી ઈનસપેક્ર લોરી ક્રેનન્બગગે 
ઘ્નાસથળટે મીટડરાને જણાવરું હતું કે, 
્બંને પીટડત ટકશોરો હોવાનું માનવામાં 
આવે છટે, પરંતુ તે પુસષ્ટ કરી શકી નથી કે 
પીટડત ્બંનેમાંથી કોઈ વો્બન્ય કોલેવજરે્નો 
વવદ્ાથદી હતો કે નહીં. ક્રેનન્બગગે કહ્ં 
કે, એવું લાગે છટે કે, તરાં ઘણી ગોળી 
ચલાવવામાં આવી હતી, પરંતુ અમારી 
પા્સે ચોક્ક્સ ્સંખરા નથી. આ ્સમરે અમે 
વવટડરોની ્સમીક્ષા કરી રહ્ા છીએ અને 

એ વવસતારનો અભરા્સ કરી રહ્ા છીએ. 
વો્બન્ય કોલેવજરે્ને શરૂઆતમાં લોકડાઉન 
હટેઠળ મૂકવામાં આવરું હતું જરારટે પોલી્સે 
પટર્સરની ્સફાઈ હાથ ધરી હતી. જોકે, 
્સાંજે ્સાડા ચાર વાગરાની આ્સપા્સ 
પોલી્સે વવદ્ાથદીઓને વ્બસલડંગમાંથી ્બહાર 
કાઢવાનું શરૂ કરુું હતુ. વો્બન્ય જુવનરર 
પસ્લક સકરૂલને પણ થોડા ્સમર મા્ટે 
લોકડાઉન હટેઠળ રાખવામાં આવી હતી.  
હજુ ્સુધી કોઈ ધરપકડ કરવામાં આવી 
નથી. ક્રેનન્બગગે જણાવરું હતું કે, પોલી્સ 
પા્સે કોઈ શંકાસપર્ વણ્યન નથી, જો કે, 
શંકાસપર્ને અગાઉ ્લેક જેકે્ અને કોવવડ-
19 માસક પહટેરટેલો જોવામાં આવરો હતો.

રોન્ો હાઇસકરૂલની ્બહાર ગોળી્બારમાં 
એકનું મોત, એક ઇજાગ્સત હોસસપ્લમાંનિી કકંમ્ાે વિવિધ પાં્ીય 

સંસ્ાએાે દ્ારા મંજૂર થયા પછી 
ફેબ્રુએારીથી એમલમાં એાિશે

્ોિોન્ો 
કેનેટડરન ડેરી કવમશન કહટે છટે કે, ડેરી 

મા્ટે ફામ્ય ગે્ના ભાવમાં ફેબ્ુઆરીથી 2.2 
્કાનો વધારો થશે. કારણ કે, પુરવઠા 
્સંચાવલત ઉદ્ોગોની ટકંમતો ્સતત વધી 
રહી છટે. ક્રાઉન કોપગોરટેશન, જે કેનેડાની 
્સપલાર મેનેજડ ડેરી વ્સસ્મની ર્ટેખરટેખ 
રાખે છટે, તેણે ફેબ્ુઆરીથી શરૂ થતા 
ખેડૂતોને તેમના ઉતપાર્ન મા્ટે રિાપ્ત થનાપી 
રકમની જાહટેરાત કરી છટે, જે ફામ્ય ગે્ના 
ભાવ તરીકે ઓળખાર છટે.

કેનેડામાં ડેરી ઉદ્ોગ ્સપલાર 

મેનેજમેન્ વ્સસ્મ હટેઠળ કાર્ય કરતા 
ઉતપાર્કોને ર્ૂધ, ક્રીમ, ર્હીં અને ચીઝ 
જેવી વસતુઓ મા્ટે જે ભાવ મળટે છટે તે 
એવા સતરટે ્સે્ કરવામાં આવે છટે, જે 
ઉદ્ોગ મા્ટે ઉતપાર્ન અને ્કાઉપણું 
્સુવનવચિત કરટે છટે. છૂ્ક ્બજારમાં 
ટકંમતો ્બર્લાઈ શકે છટે, પરંતુ પુરવઠા 
વરવસથાપનની એક અ્સર એ છટે કે, ખેડૂતો 
તેમના મૂળ ઉતપાર્ન ઉપર રોગર ભાવની 
અપેક્ષા રાખે છટે.  કેનેડાની અથ્યવરવસથામાં 
ફુગાવાને કારણે આ જૂથે ફેબ્ુઆરીમાં ફામ્ય 
ગે્ના ભાવમાં 8.4 ્કાનો વધારો કરગો 
હતો. તરારપછી જૂથે તે જ વષ્યમાં ્બીજી 
વખત1 ્સપ્ટેમ્બરથી શરૂ કરીને, વધુ 2.5 
્કા ટકંમતોમાં વધારો કરવાનું અભૂતપૂવ્ય 
પગલું લીધું હતું.

આવતરા વર્ષે ખેડૂતોને દૂધનરા ભરાવ 
2.2% વધુ મળશે, છૂ્્ ર્ંમત વધશે

કેનેડાના શૈક્ષવણક જગતમાં પટરવત્યન 
લાવી રહટેલા ભારતીર વવદ્ાથદીઓ 

પીઆિ મેળવનરાિરાઓમરાં ભરાિતીય વવદ્રાર્થીઓનું 
પ્રમરાણ વધયું, પીસીસીની તરાલીમ લેનરાિરાઓમરાં 67 ્્રા 

વવદ્રાર્થીઓ સ્રાત્ અને તેમરાં 53 ્્રા ભરાિતીય
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ઓન્ટેરિયો 
કેનેડાએ આગામી ત્રણ વર્ષમાં 15 લાખ 

પ્રવાસીઓને પોતાને ત્ાં વસાવવાની ્ોજના 
બનાવી છે. કેનેડાના ઇમમગ્ેશન મંત્રી સી.એન. 
ફ્ેસરે કહ્ં હતુ કે, વક્ક મવઝા પરમમટ અને અન્ 
પ્રમરિ્ાઓ ઝડપી કરાશે. કેનેડા સરકારના 
આ મોટા મનણ્ષ્થી ભારતી્ોને લાભ થવાની 
શક્તા છે.

કેનેડામાં હાલ મોજુદ વસતીની વધતી ઉંમર 
વધારો સૌથી મોટી મિંતાનું કારણ છે. કેનેડા 
સરકારનું માનવું છે કે, જો આ દદશામાં કંઈ નહીં 
કરા્ તો દસથી પંદર વર્ષ પછી દેશની આમથ્ષક 

સ્થમત કથળવાનું શરૂ થઈ જશે. ્કકૂલો અને 
હોસ્પટલોને ્ોગ્ રીતે િલાવવી મુશકેલ થઈ 
જશે. દર પાંિે એક કેનેદડ્ન બીજા દેશમાંથી 
આવીને અહીં વ્્ો છે. દેશના 60% નાગદરકો 
પ્રવાસી પ્રત્ે સકારાતમક વલણ ધરાવે છે.

વર્ષ 2021ની વસતીગણતરી પ્રમાણે કેનેડામાં 
આશરે 18.50 લાખ ભારતી્ મૂળના નાગદરક 
છે. તે કેનેડાની કુલ સંખ્ાનો 5% મહ્સો છે. 
અહીં મોટાભાગના ભારતી્ો ઓનટાદર્ો 
અને મરિદટશ કોલસ્બ્ામાં રહે છે. છેલ્ા 
કેટલાક સમ્થી એલબટા્ષ અને ક્ુબેકમાં પણ 
ભારતી્ોની વસતી વધી રહી છે.

કેનેડા હવે ત્રણ વર્ષમાં 15 લાખ લોકોને 
આવકારશે, ભારતી્ોને લાભની અાશા 
વર્ક  વવઝા પરમિટ અને અન્ય પ્રક્રિયાઅાે ઝડપી રરવા િંત્ીની ખાતરી
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અેનવાયરાેનનક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે સરવેનાે અહેવાલ પ્રસસદ્ધ રયાયો, 2041 સુધીિાં ઈમિગ્રન્ટસની સંખ્ા વધીને 34% થઈ જશે
ઓન્ટેરિયો 

કેનેડાની એનવા્રોમનકસ ઇસન્ટટ્ૂટે, સેન્ચ્ુરી 
ઇમનમશ્ેદટવની ભાગીદારીમાં, ઇમમગ્ેશન પર 
કેનેદડ્નના મંતવ્ો મવશે સવવેક્ષણ ડેટા પ્રકામશત 
ક્યો છે. એનવા્રોમનકસ ઇસન્ટટ્ૂટ એ એક 
સંશોધન એજનસી છે જે જાહેર અમભપ્રા્ મેળવવા 
સવવેક્ષણો કરે છે અને સરકાર અથવા અથ્ષતંત્ર જેવા 
કેનેદડ્ન મુદ્ાઓ ઉપર ડેટા એકમત્રત કરે છે. 

સેન્ચ્ુરી ઇમનમશ્ેદટવ એ મબઝનેસ લીડસ્ષ અને 
મશક્ષણમવદો દ્ારા િલાવવામાં આવતી રમજ્ટડ્ષ 
િેદરટી સં્થા છે, જે 2100 સુધીમાં કેનેડાની વ્તી 
100,000,000 સુધી પહોંિવાની મહમા્ત કરે છે. 

સવવેનું એકંદર તારણ એ છે કે, પહેલા કરતાં વધુ 
કેનેદડ્નો ઇમમગ્ેશનમાં વધારો કરવાની તરફેણમાં 
છે. જ્ારે તેમને પૂછવામાં આવ્ું કે, કેનેડાનું 
ઇમમગ્ેશન ્તર ખૂબ ઊંિું છે ત્ારે લગભગ 70% 
કેનેદડ્નો એ માટે અસંમત હોવાનું જણા્ું હતું. 
સવવેક્ષણના 45 વર્ષના ઈમતહાસમાં ઈમમગ્ેશન માટે 
આ સૌથી મોટું સમથ્ષન છે અને 2021ની વ્તી 
ગણતરીના ડેટા દશા્ષવે છે કે, ઈમમગ્ન્ટસ કેનેડાની 
કુલ વ્તીના 23% અથવા 8.3 મમમલ્ન લોકો 
છે. તે પ્રોજેકટ કરે છે કે 2041 સુધીમાં આ સંખ્ા 
વધીને 34% થઈ જશે. 6 અને 30 સપટે્બર, 
2022ની વચ્ે 2,000 કેનેદડ્નો સાથે ટેમલફોન 

ઇનટરવ્ુ કરીને ડેટા એકમત્રત કરવામાં આવ્ો 
હતો. વ્તીમાંથી લેવામાં આવેલા આ નમૂનામાં 
20માંથી 19 નમૂનાઓમાં પલસ અથવા માઈનસ 

2.2 ટકા પોઈનટની અંદર સિોટ પદરણામો 
મળ્ા છે. તમામ પ્રમતભાવોમાં, પાછલા વરયોની 
જેમ, અભ્ાસમાં જાણવા મળ્ું છે કે, ઇમમગ્ેશન 
અને ઇમમગ્ન્ટસ માટેનો ટેકો ઘણીવાર વ્મતિના 
રાજકી્ વલણ સાથે સંબંમધત હો્ છે. 2021થી, 
ફેડરલ મલબરલ પાટટી (79%, 4 વધુ), NDP 
(85%, 4 વધુ) અને ગ્ીન પાટટી (84%, 19 વધુ)
ના સમથ્ષકોમાં ઇમમગ્ેશનના એમલવેટેડ ્તરો માટે 
એકંદરે સમથ્ષન વધ્ું છે. તેનાથી મવપદરત, 43% 
કનઝવવેદટવ સમથ્ષકો માને છે કે ઇમમગ્ેશનનું ્તર 
ખૂબ ઊંિું છે, પરંતુ 2021ના અભ્ાસ કરતાં આ 
હજુ પણ 1%નો ઘટાડો દશા્ષવે છે.

કેનેડામાં ઈમમગ્ેશનના સમથ્ષન તરફી વલણમાં વધારો
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મોરબી હોનારતઃ ભ્રષ્ાચારીના 
પાપે 135 નનર્દોષ જીં ર્ગી હોમાઈ

તંત્રી - સ્વદેશ

ગજુરાતમાં વ્વધાનસભાનરી ચૂંટણરીનરી જાહેરાત 
થાય તે પહેલાં જ મોરબરીમાં વરિટરીશકાળમાં 

મચ્ુ નદરી પર બનેલો હેંવગંગ વરિજ તૂટરી પડતા 
135 જેટલા વનદદોષોનરી આંખો કાયમ માટે 

મીંચાઈ ગઈ. આ 
દુર્ઘટનામાં મોતને 
ભેટેલો તમામ લોકો 
દદ્વાળરીનરી રજામાં 
સાંજે આનંદ કર્વા 
માટે હેવગંગ વરિજ 
પર ગયા હતા. જયાં 
કમનસરીબે તમામને 
મોત મળતા આખા 
સૌરાષ્ટ્રમાં માતમ 

્્વાઈ ગયો. પુલ તૂટ્ો તયારે ૪૦૦થરી ્વધુ 
લોકો પુલ ઉપર હાજર હતા અને એ બધા 
મચ્ુના પાણરીમાં ગરકા્વ થયા હતા. ગુજરાત 
સરકારે સત્ા્વાર રરીતે મૃતયુઆંક 135 હો્વાનરી 
પૃષ્ટિ કરરી ્ે.

હ્વે આ દુર્ઘટના પ્રી પાવલકા, સરકાર અને 
ભાજપ દ્ારા ધમપ્ાડા કરરીને મામલો થાળે 
પાડ્વા પ્રયાસો થઈ રહ્ો ્ે. સામરી ચૂંટણરીએ 
બનેલરી આ રટના ભાજપ સરકારનરી સુશાનનરી 
નરીવત સામે અનેક પ્રશ્ો સર્જી રહરી ્ે. 
મોરબરીમાં મચ્ુ નદરી પરનો આ હેવગંગ વરિજ 
્ેક ૧૮૮૯માં બના્વાયો હતો. પણ તે જજ્ઘદરત 
થતાં મોરબરી નગરપાવલકાએ ્ મવહના પહેલાં 
તેના રરીનો્વેશનનો કોન્ટ્ાકટ અમદા્વાદમાં 
રદડયાળ બના્વતરી ઓર્વા કંપનરીને આપયો હતો. 
આ પુલને બેસતા ્વષ્ઘના દદ્વસે જ દરનો્વેશન 
પ્રી ખુલ્ો મૂકાયો અને પાંચ જ દદ્વસમાં તૂટરી 
પડ્ો. આ સાથે જ 135 લોકોનરી જીંદગરી ટૂંકાઈ 
જતા એકસાથે 135 પદર્વારોમા માતમ ્્વાયો. 
રટનાને પગલે સમગ્ર ગુજરાતમાં ગમગરીનરી 
સાથે સરકાર અને તંત્ સામે ભારોભાર આક્ોશ 
ધગધગરી રહ્ો ્ે. દુઃખનરી ્વાત તો એ ્ે કે, આ 
દુર્ઘટના બાદ પહેલરી એફઆઈઆરમાં એક પણ 
આરોપરી સુદ્ાના નામ લખ્વામાં આવયા નહીં. 
આ બાબત ગુજરાતનરી ભાજપ સરકાર આ 
મામલે કેટલરી ગંભરીર ્ે તેનરી પ્રતરીતરી કરા્વે ્ે. 

એકસાથે દોઢસો લોકો મરરી જ્વાનરી રટના 
બાદ ભ્રટિ ભાજપરીયાઓ અને સરકાર સામાન્ય 
અકસમાત બન્યો હોય એ રરીતે જ ્વતતી રહ્ા 
્ે. આ દુર્ઘટના માટે જ્વાબદાર લોકો સામે 
તાતકાવલક પગલાં ભર્વાને બદલે તપાસ 
સવમવત રચરીને સરકારરી રાહે થતાં નાટકો શરૂ 
કરરી દે્વાયાં ્ે. ગુજરાત સરકારે આ રટનાનરી 
તપાસ કર્વા માટે પાંચ સભયોનરી સવમતરી 
બના્વરી ્ે. જેના ્વડા તરરીકે આઈએએસ 
અવધકારરી રાજકુમાર બેનરી્વાલ ્ે. આ વસ્વાય 
ક્ોવલટરી કંટ્ોલ, આર એન્ડ બરી વ્વભાગના 
ચરીફ એષ્ન્જવનયર કે.એમ.પટેલ, ડો. ગોપાલ 
ટાંક(એચઓડરી સટ્ક્ચરલ એન્જી, એલડરી 
એષ્ન્જવનયદરંગ કોલેજ, અમદા્વાદ), માગ્ઘ અને 
મકાન વ્વભાગના સવચ્વ સંદરીપ ્વસા્વા તથા 
સરીઆઈડરી ક્ાઈમના આઈ.જી. સુભાષ વત્્વેદરી 
સવમતરીના સભયો ્ે. આ સવમવતના સભયો 
તપાસ કરશે, પ્રી સરકારને રરીપોટ્ઘ આપશે 
અને તેના આધારે શું પગલાં લે્વાં એ નક્રી થશે.

્વાસત્વમાં આ પ્રકારનાં કોઈ નાટકોનરી જરૂર 
નથરી. આ દુર્ઘટના માટે મોરબરી નગરપાવલકાના 
કારભારરીઓ, મોરબરીના કલેકટર, વરિજના 
દરનો્વેશનનરી કામગરીરરી જેમને સોંપાઈ હતરી 
એ લોકો જ્વાબદાર ્ે. આ્વા લોકોને જેલમાં 
ધકેલરી દે્વા જોઈએ. તેને બદલે લરીપાપોતરીના 
ખેલ શરુ થયા ્ે. મરીદડયામાં આ વ્વ્વાદ 
ચગા્વાતા સમખા્વા પુરતા 9 લોકોનરી અટક 
કરાઈ ્ે. પરંતુ ઓર્વા કંપનરીના માવલક 
જયસુખ પટેલનું નામ સુદ્ા હજી આ કેસમાં 
લખ્વામાં આવયું નથરી. ગુજરાતમાં રદડયાળ, 
કેલકયુલેટર, હોમ એપલાયન્સરીસ તથા એલઈડરી 
બલબના ઉતપાદનમાં અજંતા ઓરે્વા ગ્રૂપ ઓફ 

કંપનરીનું જાણરીતું નામ ્ે. અજંતા કંપનરીનરી 
રદડયાળો એક સમયે ભારતભરમાં ધૂમ 
મચા્વતરી હતરી. અતયારે રદડયાળોનો સમય 
નથરી તેથરી કંપનરીએ સરીએફએલ અને એલઈડરી 
લેમપના વબઝનેસમાં ઝંપલાવયું હતું. આ 
ઉદ્ોગમાં ટોચનરી કંપનરી દફવલપસ ્ે.

અજંતાએ દફવલપસ કંપનરી સામે ખૂબ 
સસતા ભા્વે ૧ ્વષ્ઘનરી ગેરન્ટરી આપતા બલબ 
આપ્વા માંડરીને જોરદાર ટક્ર આપરી હતરી. 
કંપનરીએ આ ક્ેત્માં દફવલપસ તથા હે્વેલસ 
જે્વરી કંપનરીઓને હંફા્વરી દરીધરી હતરી. જો કે, 
આ કંપનરીને કંસટ્કશનનો કોઈ અનુભ્વ જ 
નથરી. આમ ્તાં કયા સંજોગોમાં તેમને પુલ 
મરામતનો કોન્ટ્ાકટ અપાયો તે સૌથરી મોટો 
સ્વાલ ્ે. પોલરીસે મોરબરી નગરપાવલકાના ચરીફ 
ઓદફસર સંદરીપવસંહ ઝાલાનું વન્વેદન નોંધયુ 
્ે જેમાં સરીઓએ કહ્ં ્ે કે, નગરપાવલકાનો 
ઝૂલતો પૂલ અવત જજ્ઘદરત હાલતમાં હતો તેથરી 
લોકો માટે બંધ કર્વામાં આવયો હતો. અજંતા 
ઓરે્વા ગ્રૂપે સામેથરી આ ઝૂલતા પુલને ફરરીથરી 
સરખો કરરીને તેના મેન્ટેનન્સ અને સમારકામનરી 
તૈયારરી દશા્ઘ્વરી હતરી. આ દરખાસત કલેકટરને 
મોકલાઈ હતરી અને કલેકટરે બેઠક બોલા્વરીને 
રેટ નક્રીને કરરી કરાર કયદો હતો. આ ્વરસે 
૭ માચચે ઓરે્વા કંપનરી સાથે કરાર કરરીને ૧૫ 
્વષ્ઘ માટે સમારકામ, મેન્ટેનન્સ તથા તમામ 
આનુષંવગક ખચા્ઘ અને તેમાંથરી કમાણરી કર્વા 
માટેના અવધકાર કંપનરીને અપાયા હતા.

કંપનરીને કોન્ટ્ાકટ અપાયો પ્રી તેણે 
દરનો્વેશનનરી પ્રવક્યા ચાલુ કરરી પણ કંપનરીએ 
કયા પ્રકારનું દરનો્વેશન કર્વા માંડ્ું ્ે, કયા 
પ્રકારનું મદટદરયલ ્વાપયુું તેનરી કોઈ માવહતરી 
આપરી નહોતરી. આ પુલનરી કેપેવસટરી શું ્ે, તેના 
ઉપયોગ માટે દફટનેસના સદટ્ઘદફકેટ લરીધા કે 
નહીં એ અંગેનરી કોઈ જાણકારરી આપયા વ્વના 
બેસતા ્વરસે પુલ ચાલુ કરરી દે્વાયો.

ચરીફ ઓદફસર પોતાના બચા્વ માટે ભલે 
ગમે તે કહે, પણ નગરપાવલકાએ કોન્ટ્ાકટ 
આપયા પ્રી તેમણે શું કામ ચાલરી રહ્ં ્ે ને 
કંપનરી શું કરરી રહરી ્ે તેનરી તપાસ કેમ ના કરરી 
એ સ્વાલ ્ે.  કલેકટરે પણ કેમ ધયાન ના 
રાખયું એ પણ સ્વાલ ્ે. કંપનરીએ બારોબાર 
પુલ ચાલુ કરરી દરીધો તો પ્રી પાવલકા, કલેકટર 
કે સરકારે કેમ તપાસ ન કરરી અને સુરક્ા 
વય્વસથાનરી ચકાસણરી પણ કેમ ન કરરી તે્વા 
સ્વાલોના જ્વાબો તંત્ કે સરકાર હજી સુધરી 
આપરી શકયા નથરી. ્વાસત્વમાં આ રટના માટે 
એકલરી ઓર્વા કંપનરી જ્વાબદાર નથરી. પરંતુ 
ચરીફ ઓદફસર, કલેકટર, નગરપાવલકાના 
સત્ાધરીશો ્વગેરે બધાએ ગુનાવહત બેદરકારરી 
દાખ્વરી ્ે. જે કંપનરી પુલ મરામત માટે જ 
અનક્વોલરીફાઈડ ્ે તેને કઈ રરીતે ઈજારો 
અપાયો તે પહેલો સ્વાલ ્ે. જયારે ઓરે્વા 
કંપનરીના માવલકોએ પણ પૈસા કમા્વાનરી 
લાલચમાં સા્વ હલકું મટરીરરીયલ ્વાપરરીને 
લોકોના જી્વ લરીધા ્ે. તો પ્રી પગલા લે્વામાં 
સરકાર ખચકાટ કેમ અનુભ્વે ્ે.

આ્વરી ગંભરીર રટનામાં મોદરીએ તમામ 
કસૂર્વારને સજાનરી ્વાત તો કરરી ્ે. પરંતુ 
135 લોકોનરી જીંદગરીનો અંત આ્વરી ગયો તેનું 
શું. ્વળરી, મોદરીના ્વચન પ્રી પણ તપાસ 
કે કાય્ઘ્વાહરી તો સરકારરી રાહે જ ચાલરી રહરી 
્ે. કારણ કે મેન્ટેનન્સ મેનેજર અને બરીજા 
નાના કમ્ઘચારરીઓ સામે કેસ કરરીને દેખાડો 
કરાઈ રહ્ો ્ે. ગુજરાતમાં સજા્ઘયેલરી આ 
ષ્સથવત રાજયના રાજકારણમાં કે સરકાર અને 
ભાજપમાં એક માન્વ જીંદગરીનું મૂલય શું ્ે 
તેનરી જ અનુભવત કરા્વરી રહરી ્ે.

તંત્રી સ્થાનેથરી
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આણંદ
૩૧ ઓક્ટોબરના રટોજ ગેઝે્ બહાર 

પાડીને અફઘાનીસ્ાન, પાકિસ્ાન અને 
બાંગ્ાદેશમાંથી આવીને મહેસાણા 
જજલ્ામાં રહે્ાં જહનદદુ, શીખ, બૌદ્ધ, 
જૈન, પારસી અને જરિસ્ી સમદુદાયના 
્ટોિટોને ભાર્ીય નાગરીક્ા આપવાની 
િ્ેક્રને સત્ા આપી છે. જેના િારણે 
મહેસાણા જજલ્ામાં વર્ષોથી વસવા્ 
િર્ા પાકિસ્ાની જહનદદુ પકરવારટો મા્ે 
ભાર્ની નાગરીક્ા મેળવવાનટો માગ્ગ 
મટોિળટો બનયટો છે. ઉલ્ેખનીય છે િે, 

આણંદ  જજલ્ામાં બે પકરવારટોના ૫ 
સભયટો ઉપરાં્ આણંદઅને બટોરસદની 
એિએિ વયજક્ને િાયમી જવઝા મેળશે.

ભાર્ સરિારના ગૃહ મંત્ા્ય 
્રફથી ૩૧’ ઓક્ટો’ ૨૨ ના રટોજ 
જાહેરનામદું પ્રજસદ્ધ િરવામાં આવયદું. જેના 
અનદુસંધાને આણંદ જજલ્ામાં વસ્ા 
પાકિસ્ાની, અફઘાની અને બાંગ્ાદેશી 
- જહનદદુ, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન, પારસી અને 
ઈસાઇ સમદુદાયને ભાર્ીય નાગકરિ્ા 
આપવા મા્ે જનયમટો અનદુસાર સંજષિપ્ત 
ચિાસણી િરી ભાર્નદું નાગકરિતવ 

આપવાની જોગવાઈ મદુજબ, આણંદ અને 
મહેસાણા જજલ્ા િ્ેિ્રને અજધિારટો 
આપવામાં આવયા છે. સંજષિપ્ત ચિાસણી 
બાદ આણંદ િ્ેિ્ર દ્ારા અરજદારટોને 
ભાર્ીય નાગકરિ્ા આપવામાં આવશે. 
ભાર્ સરિાર દ્ારા ગ્ ૩૧ ઓિ.્ટોનાં 
રટોજ નાગકરિ્ા અંગેનદું જાહેર નામદુ 
પ્રજસદ્ધ િરી જજલ્ા િષિાએ િ્ેિ્રને 
સત્ા આપવામાં આવ્ા ભાર્ીય 
નાગકરિ્ા મેળવ્ા માંગ્ા અરજદારટો 
મા્ે નાગકરિ્ા મેળવવા નટો માગ્ગ સરળ 
થયટો છે.

આણંદમાં વર્ષોથી વસ્ા પાિ. જહનદદુઓને 
નાગકરિ્ા મળવાનટો માગ્ગ મટોિળટો બનયટો
આાણંદની મહિલા, બાેરસદના યુવાનને ભારતીય નાગહરકતા સિેલાઇથી મળી જશે

વડોદરા
પાણીગકે્મા ં ્ટોફાન દરજમયાન 

આઇપીએસ ઉપર પટે્ટો્બોંબ ફેંિનાર 
આરટોપી સજહ્ વધદુ ચાર આરટોપીઓને 
પટો્ીસે ઝડપી પાડયા છે.જ ેપૈિી ડીસીપી 
પર પટે્ટો્બોંબ ઝીંિનાર આરટોપી પાસે 
કરિનસટ્કશન િરાવાયદુ ં હ્દુ.ં પાણીગે્  
જવસ્ારના હરણખાના રટોડ પર 
આવે્ ા મદુસસ્મ મકેડિ્ સને્ર પાસે 
કદવાળીની રા્ે ફ્ાિડા ફટોડવા બાબ્ે 
થયે્ી જૂથ અથડામણના બનાવમાં 
સટ્ી્્ાઇ્ બધં િરી દેવાઇ હ્ી અને 
વાહનટોન ેઆગચપંી ્મેજ ડીસીપી ઉપર 
પટે્ટો્બોંબ ઝીંિવાનટો બનાવ બનયટો 
હ્ટો.પટો્ીસ ેબનાવમા ં૨૦ ્ટોફાનીઓને 

ઝડપી પાડયા હ્ા. આ બનાવની 
્પાસ ક્ાઇમ બ્ાનચન ે સોંપા્ા વધદુ 
ચાર આરટોપીન ેપિડવામા ંઆવયા છે.જે 
પિૈી અલ્ાફ ઉફફે ગદુલ્દુ અબબાસભાઇ 
મનસદુરી અન ે મટોહંમદસમીર ઉફફે 
જગગદુ યદુનદુસભાઇ ખ્ીફા(બનેં રહે.
ના્બધંવાડા)બ ે આરટોપીન ે િટો ્્ગમા ં રજૂ 
િરા્ાં ્મેન ે  બ ે કદવસના કરમાનડ 
પર ્વેાયા છે. અલ્ાફે પટે્ટો્બોંબ 
ઝીંકયટો હટોવાની જવગ્ટો બહાર આવ્ા ં
આજ ેઉચ્ચ પટો્ીસ અજધિારીઓ જગંી 
પટો્ીસ િાફ્ા સાથ ે બનાવના સથળે 
ઉ્રી પડયા હ્ા અને એિ ્રફનટો રટોડ 
બ્ટોિ િરી આરટોપી પાસે કરિનસ્ટ્રિશન 
િરાવયદુ ંહ્દુ.ં

ખેડા જિલ્ા-તાલુકાના ગોરપુરા ગામે આવેલા પ્રજિદ્ધ મજિિાગર-મેલડી 
માતાના મંદિરે દિવાળીના દિવિે ૬,૧૦૦ િીપ પ્રગટાવીને દિવાળી પવ્વની ભજતિ 
ભાવપૂવ્વક ઉિવણી કરવામાં આવી િતી. આ િાથે ૨૦૧ ખાદ્યચીિવસતુઓનો 
અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્ો િતો. આ પ્રિંગે મોટી િંખ્ામાં ભતિો માતાજીના 
િર્વન માટે ઉપસસથત રહ્ા િતા.

ગોરપુરામાં મહિસાગર-મેલડી માતાજીનાં 
મંદદરે 6,100 દીવા પ્રગટાવાયા

DCP પર પેટ્ોલબોંબ ઝીંકનાર પાસે 
દરહરિએટ કરાવવા કાફલો ઉતારાયો

ખટો્ી રી્ે પૂવ્ગ િટોપષોરે્ર, ગૌરષિા 
સજમજ્ના િાય્ગિરને પિડી ્ઈ 
જનાર પટો્ીસ જવાન સસપેનડ

વડોદરા
નાગકરિટો પર રટોફ જમાવ્ા વાડી પટો્ીસ સ્ેશનના 

પટો્ીસ િટોનસ્ેબ્ની સામે થયે્ી ખા્ાિીય ્પાસના અં્ે ્ે 
િસદુરવાર જણા્ા ્ાતિાજ્િ અસરથી ્ેને સસપેનડ િરવામાં 
આવયટો છે. માંડવી એમ.જી.રટોડ પર રજવવારે રા્ે સાડા 
અજગયાર વાગયે બેસે્ા ્ટોિટો સામે રટોફ જમાવી પટો્ીસ 
વાનમાં બેસાડી વાડી પટો્ીસ સ્ેશન ્ઇ જવામાં આવયા 
હ્ા.જેમાં એિ પૂવ્ગ િટોપષોરે્ર ્થા ગૌ રષિા સજમજ્ના 
િાય્ગિરનટો પણ સમાવેશ થાય છે.આ અંગે ૧૦૦ થી વધદુ 
્ટોિટોનદું ્ટોળદું મટોડીરા્ે વાડી પટો્ીસ સ્ેશન ધસી ગયદું હ્દું.અને 
છેવ્ે એસીપીએ મધયસથી િરી મામ્ટો થાળે પાડયટો હ્ટો.આ 
બનાવમાં સંડટોવાયે્ા પટો્ીસ િટોનસ્ેબ ગણેશ વધા્ગજીની સામે 
થયે્ી ખા્ાિીય ્પાસના અં્ે ્ે િસદુરવાર જણા્ા પટો્ીસ 
િજમશનર દ્ારા ્ેને સસપેનડ િરવામાં આવયટો છે.

્ાભ પાંચમે ડાિટોરમાં એિ 
્ાખથી વધદુ શ્રદ્ધાળદુઓએ 
ઠાિટોરજીના દશ્ગન િયા્ગ

ડાકોર 
્ાભ પાંચમ જનજમત્ે ડાિટોરમાં ઠાિટોરજીના દશ્ગન માત્ 

ચરટો્ર િે ગદુજરા્માં જ રહે્ા ભક્ટો જ નહી પણ સમગ્ર 
ભાર્માં જવજવધ પ્રાં્ટોમાં રહે્ા ્ેમજ જવદેશટોમાં વસ્ા 
ભક્ટો પરીવારસહ ડાિટોરમાં ઠાિટોરજીના દશ્ગન િરવા 
ઉમ્ી પડ્ા ડાિટોરમાં માનવ મહેરામણ ઉભરાયટો હ્ટો. 
ભક્ટોની ભીડના િારણે ડાિટોરની હટો્્ટો, ગેસ્હાઉસ 
અને ભટોજના્યોં હાઉસ ફૂ્ થઈ ગયા હ્ા. સવારથી જ 
મંકદર પકરસરમાં ઘસારટો જોવા મળી આવયટો હ્ટો. મંગળા 
આર્ીથી હજારટો ભક્ટોના િારણે મંકદર પકરસરની નજીિનટો 
સમગ્ર જવસ્ાર ભજક્નટો મહાસાગર છ્િાઈ જવાથી સમગ્ર 
ડાિટોર જ નહી ડાિટોર જવાના ્મામ  માગષોમાં માનવ 
મહેરામણ નજરે પડ્ટો હ્ટો.  અંદાજે એિ ્ાખથી વધદુ 
ભક્ટોએ પાંચમે ઠાિટોરજીના દશ્ગન િયા્ગ હ્ા.
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રાજપીપલા 
સ્ટેચ્યુ ઓફ ્ૂનિટ્  ખાતે લોખંડી પયુરુષ 

સરદાર પ્ટેલિી જન્મજ્ંનત નિન્મત્ે સરદાર 
પ્ટેલિી પ્રનત્માિી પદ પૂજા કરી વડાપ્રધાિ 
િરટેનદ્ર ્મોદી એકતા પરટેડિા સ્થળટે આવી 
પહોંચ્ા બાદ સંબોધિ કરતા કહ્યુ હતયું કે, 
આજે હયું એકતા પરટેડિા કા્્યક્ર્મ્માં આવ્ો 
છયું પરંતયુ ્મારૂ ્મિ ્મોરબી્માં બિેલ ગોઝારા 
અકસ્માત્માં મૃત્યું પા્મેલ જિતાિા પટરવારો્માં 
પરોવા્ેલયું છટે. ્મોરબીિી ઘ્િાિા પગલે એકતા 
પરટેડ ખાતેિા  સાંસકકૃનતક કા્્યક્ર્મો રદ કરવા્માં 
આવ્ાં છટે તે બદલ હયું ્માફી ્માંગયું છયું. તે્મણે 
કહ્યું હતયું કે  ગઇકાલિી ્મોરબીિી હોિારત અિે 
કોરોિા ્મહા્મારીિા કપરાકાળ્માં દટેશિા દરટેક 

િાગટરકો પીટડતોિી પડખે આવીિે ઉભા રહ્ાં 
છટે. આ એકતા જ ભારતિા દયુશ્મિોિે ખ્કે છટે. 
આજે પણ દટેશિે તોડવા ્મા્ટે નવદટેશી તાકાતો 
અિે દટેશ્માં રહી દટેશ સા્થે ગદારી કરિાર 
તતવો્થી આપણે બચવાિયું છટે.

દટેશિો દરટેક િાગટરક આજે સરદાર 
સાહટેબિા નવઝિિે સાકાર ્થતયુ જોઇ રહ્ો 
છટે. દટેશિા િાગટરકોિે તોડવા ્મા્ટે દટેશિા 
ઇનતહાસિે તોડી ્મરોડીિે દશા્યવવા્માં આવતા 
િાગટરકિી એકતા તૂ્ી છટે. પરંતયુ આવા તતવોિે 
આપણે એકતા સા્થે એક નહનદયુસતાિી તરીકે 
જવાબ આપવાિો છટે. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાિે 
ઉપસસ્થત લોકોિે એકતાિા શપ્થ લેવડાવ્ા 
હતા.

ગદ્દારી કરનદાર તત્વોથી આપણે બચ્દાનું છે : મવોદી
સ્ટેચ્ુ ઓાટેફ યુનિટી ખાતટે લાટેખંડી પુરુષ સરદાર પટટેલિી જન્મજયંતત નિમિત્ટે િાટેદીઓટે સરદાર પટટેલિી પ્રતતિાિી પૂજા કરી 

આણંદ
આણંદ્માં રહટેતો ્યુવાિ 

આનરિકાિા કોંગો્માં કા્મ કરતો 
હતો. પરંતયુ ્મંગળવારટે તેિી ગોળી 
્મારીિે હત્ા કરી દટેવા્માં આવી 
હતી. જે્થી આણંદ્માં રહટેતાં તેિા 
્માતા નપતાએ આનરિકા જવા ્મા્ટે 
પાસપો્્યિી જરૂટર્ાત પડતાં 
અ્મદાવાદ આરપીઓિો તાટકદિી 
નવિંતી સા્થે સંપક્ક ક્યો હતો. જે્થી 
પ્રાદટેનશક પાસપો્્ય અનધકારીએ તે્મિી 
પટરસસ્થનત પ્રત્ે ્માિવી્ અનભગ્મ 
અપિાવીિે ્માત્ર બે કલાક્માં જ િવો 
પાસપો્્ય ઈશ્ૂ ક્યો હતો. આનરિકાિા 
કોંગો્માં કા્મ કરતા આણંદિા અઝી્મ 

હસિઅલી ધાિાણીિી ગોળી ્મારીિે 
હત્ા કરી દટેવા્માં આવી હતી. જેિી 
જાણ આણંદ ખાતે રહટેતા તેિા ્માતા 
નપતા રોઝીિાબાિયુ અિે હસિઅલી 
ધાિાણીિે ્થતા પટરવાર શોક્માં 
ગરકાવ ્થઈ ગ્ો હતો. બાદ્માં 
્માતાનપતાએ આનરિકા જવા ્મા્ટે 
પાસપો્્યિી જરૂટર્ાત ઉભી ્થતાં 
તાટકદટે નવિંતી સા્થે ટરઝિલ પાસપો્્ય 
ઓટફસ અ્મદાવાદિો સંપક્ક ક્યો હતો. 
જે્થી ત્ાં ઉપસસ્થત પ્રાદટેનશક પાસપો્્ય 
અનધકારીએ તે્મિી નવગતો ્મેળવીિે 
તે્મિી પટરસસ્થનત પ્રત્ે ્માિવી્ 
અનભગ્મ અપિાવીિે ્માત્ર બે કલાક્માં 
િવો પાસપો્્ય ઈશ્ૂ ક્યો હતો.

આફ્રિકામાં પુત્રની હત્ા : માતા અને 
ફ્પતાને બે કલાકમાં જ પાસપોર્ટ ઈશ્યૂ

સુરત
સયુરત ્મહાિગરપાનલકા દ્ારા 

ઉદ્ોગોિે ્શ્યરી  ટ્ી્ કરટેલયું પાણી 
આપીિે આવક ઉભી કરવા્માં આવે 
છટે. હાલ્માં મ્યુનિ.એ ઉદ્ોગોિે ્શ્યરી 
ટ્ી્ કરટેલયું પાણી  આપવા ્મા્ટેિી 
િીનત્માં ફેરફાર કરી િવી િીનત બિાવી 
છટે. આ િવી િીનતિા કારણે મ્યુનિ. 
અિે ઉદ્ોગ બંિેિે ફા્દો ્થશે.એક 
સા્થે છ વષ્ય ્મા્ટેિા ભાવ ઓપરટેશિ 
એનડ ્મેઇન્ટેિનસિા  ખચ્ય અિે પ્રાઈઝ 
એસકેલેશિિી ગણતરી કરીિે કરા્ો છટે 

તે્થી મ્યુનિ.િે ફા્દો ્થશે. જ્ારટે બીજી 
તરફ ઉદ્ોગોિે િવી િીનતિા કારણે 
પાછળ્થી અપાતા નબલ અિે વ્ાજ્માં્થી  
્મયુનતિ ્મળશે.

પાંડેસરા અિે સનચિિા ઉદ્ોગોિે 
્શ્યરી ટ્ી્ કરટેલયું પાણી પયુરૂ પડા્ છટે. 
હાલ્માં એક વષ્યિા દર મ્યુનિ.એ િક્ી 
ક્ા્ય હતા. જેિા કારણે બીજા વષ્ય 
અગાઉ જે ઓપરટેશિ અિે ્મેઈન્ટેિનસ 
્થ્યું હો્ તે ખચ્ય ઉપરાંત આરબીઆઈ 
ઇનડેકસ ્મયુજબ પ્રાઇસ એસકેલેશિ 
આધાટરત ભાવ િક્ી કરવા્માં આવે 

છટે. આ પ્રકારિા નબલ બિતા હોવા્થી 
બીજા વષ્યિા નબલિી વસયુલાત ત્રીજા વષષે 
કરવા્માં આવે છટે. આ કારણે ઉદ્ોગો 
પાસે મ્યુનિ. નવલંનબત ચયુકવણી તે્મજ 
એરી્સ્ય પર વ્ાજ વસયુલ કરટે છટે, જે્થી 
કે્લીક સ્મસ્ા ઉભી ્થા્ છટે. મ્યુનિ.િા 
ભાવ પ્રનત ટકલો લી્ર પહટેલા વષષે િક્ી 
કરા્ા બાદ પાંચ વષ્ય સયુધી ઓપરટેશિ 
એનડ ્મેઈન્ટેિનસ પર ભાવ આધાટરત 
રહટે છટે. દર વષષે નવવાદ ઉભો ્થવા સા્થે 
મ્યુનિ.િે નબલિી રક્મ પણ નવલંબ્થી 
્મળટે છટે.

્શ્યરી ટ્ી્ પાણીિા ભાવ ્મા્ટેિી િવી 
િીનત્થી મ્યુનિ.-ઉદ્ોગોિે લાભ ્થશે
િવી િીતતથી ઉદાટેગાટેિટે પાછળથી ઓપાતા બિલ-વ્ાજિાંથી િુક્તિ િળશટે
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મહેસાણા
ઉત્તર ગુજરાતમાં મોટા ભાગની સીટ 

પર કોંગ્રેસના પરંપરાગત મતદારોની 
સંખ્ા વધારે છે. 2022 વવધાનસભા 
ચૂંટણીમાં જરે ઉમરેદવારનરે ટીકીટ 
મળવાની છે તરેઓએ પ્રચાર પર શરૂ 
કરી દીધો છે. 

વાવ સીટ પર ગરેનીબરેન ઠાકોર 
પાટટીનરે જીત અપાવી શકે છે. 2017માં 
ગરેનીબરેન ઠાકોરે ભાજપના દદગગજ 
નરેતા શંકર ચૌધરીનરે હરાવ્ા હતા. 
ધાનરેરા સીટ પરથી 2022 ચૂંટણીમાં 
કોંગ્રેસ નાથાભાઇ પટેલનરે દરપીટ કરી 
શકે છે. 2017ની ચૂંટણીમાં નાથાભાઇ 

પટેલ વવજરેતા બન્ા હતા. દાંતા 
સીટ પર કાંવતભાઈ ખરાડી મજબૂત 
ઉમરેદવાર છે. કોંગ્રેસ 2022માં કાંવત 
ખરાડી દરપીટ કરી શકે છે. પાલનપુર 
સીટ પર મુસ્લમ, પટેલ દવલત મતદારો 
પર મહેશ પટેલ સારં વચ્ચ્વ ધરાવરે છે. 
ડીસા સીટ પરથી કોંગ્રેસ ગોવાભાઈ 
રબારીનરે ટીકીટ ફાળવશરે. હાલ ડીસા 
સીટ ભાજપના ફાળે છે. ગોવાભાઈ 
રબારી ઠાકોર અનરે રબારી સમાજ 
પર સારં વચ્ચ્વ ધરાવરે છે. દદ્ોદર 
સીટ પરથી કોંગ્રેસ સીટીંગ ધારાસભ્ 
વસવાભાઈ ભુદર્ાનરે દરપીટ કરશરે. 
વડગામ સીટ પર મુસ્લમ અનરે દવલત 

મતદારો વનણા્ચ્ક છે તો સાથરે જ 
2017માં જીગ્રેશ મરેવાણીએ મુસ્લમ 
અન દવલત ફેકટરથી જીત મરેળવી 
હતી જરેથી 2022માં જીગ્રેશ મરેવાણીનરે 
વડગામ સીટ પર ટીકીટ મળી શકે છે.

પાટણમાં કોંગ્રેસ દકરીટ પટેલનરે 
દરપીટ કરે તરેવી શક્તા જોવા મળી 
રહી છે તો સાથરે જ રાધનપુર સીટ 
પરથી કોંગ્રેસ રઘુ દેસાઈનરે દરપીટ 
કરાઈ શકે છે. ચાણ્મા સીટ પરથી 
કોંગ્રેસ દદનરેશ ઠાકોરનરે ટીકીટ મળી 
શકે છે. મહેસાણા વવધાનસભા સીટ 
પર પી કે પટેલ અનરે જી એમ પટેલ 
દાવરેદાર છે. ખરેરાલુ વવધાનસભા સીટ 

પર કોંગ્રેસનરે જીત અપાવી શકે તરેવા 
ઉમરેદવાર કોંગ્રેસ શોધી રહી છે. ઊંઝા 
વવધાનસભા સીટ પરથી કોંગ્રેસ વપંકી 
પટેલનરે ટીકીટ આપી શકે છે. વવસનગર 
સીટ પરથી સુધીર પટેલ કે દકરીટ 
પટેલ બન્રેમાંથી એકનરે ટીકીટ મળે તરેવી 
શક્તા છે. કડીમાં પ્રવીણ પરમાર 
અથવા અવજત મકવાણામાંથી એકનરે 
ટીકીટ મળી શકે છે. વવજાપુરમાં સી જરે 
ચાવડા ચૂંટણી લડશરે. 

સાબરકાંઠામાં ખરેડબ્રહ્ા સીટ પરથી 
તુષાર ચૌધરીનરે ચૂંટણી લડાવરે તરેવી 
શક્તા જોવા મળી રહી છે. ઇડરમાં 
કોંગ્રેસ વનરબરેન પડ્ા અથવા રામ 

ભાઈ સોલંકીનરે ટીકીટ મળે શક્તા 
છે. વહંમતનગરમાં ક્ષવરિ્ સમાજમાંથી 
ગજરેનદ્રવસંહ રહેવર અનરે પાટીદાર 
સમાજમાંથી કમલરેશ પટેલ મુખ્ 
દાવરેદાર છે. પ્રાંવતજ સીટ પર કોનરે 
ટીકીટ આપવી તરેનરે લઈનરે કોંગ્રેસ હાલ 
મુંઝવણમાં છે.

અરવલ્ીની મોડાસા વવધાનસભા 
સીટ પર રાજરેનદ્રવસંહ ઠાકોર પ્રબળ 
દાવરેદાર છે. બા્ડમાં જસુભાઈ પટેલનરે 
કોંગ્રેસ ટીકીટ ફરીથી મરેળવરે તરેવી 
શક્તા છે. આ વસવા્ જસુભાઈ પટેલ 
દાવરેદાર છે. વભલોડા સીટ માટે રાજુ 
પારધીનરે ટીકીટ ફાળવરે તરેવી શક્તા છે. 

ઉ.ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના 15 MLAનરે ટિટકિ સંભવ
ઉ.ગુજરાતમાં કાંગ્રેસના પરંપરાગત મતદારારેની સંખ્ા વધારરે, 2022માં ઉત્તર ગુજરાતની 32 સીટ જીતવા કાંગ્રેસ દ્ારા કવાયત શરૂ

અમદાવાદ
આજરે કેનદ્રી્ ચૂંટણી પંચ દ્ારા 

ગુજરાતની ચૂંટણી જાહેર કરી દેવામાં 
આવી છે. ગુજરાતમાં 1 દડસરેમબરે 
પ્રથમ તબક્ાનું અનરે 5 દડસરેમબરે 
બીજા તબક્ાનું મતદાન ્ોજાવાનું છે. 
રાજ્ની વવધાનસભા ચૂંટણીની મત 
ગણતરી 8 દડસરેમબરે થશરે. ચૂંટણીની 
જાહેરાત સાથરે તમામ રાજકી્ પાટટી 
તૈ્ારીઓમાં લાગી ગઈ છે. આમ 
આદમી પાટટીએ પોતાના ઉમરેદવારની 
નવમી ્ાદી જાહેર કરી દીધી છે. 

આ વષષે રાજ્માં જોરશોરથી 
વવધાનસભા ચૂંટણી લડવા ઉતરેલી 
આમ આદમી પાટટીએ પોતાના 

ઉમરેદવારની નવમી ્ાદી જાહેર કરી છે. 
આમ આદમી પાટટીના આ ્ાદીમાં 10 
ઉમરેદવારો જાહેર ક્ાાં છે. 

આજરે આમ આદમી પાટટીએ 
જાહેર કરેલા ઉમરેદવારમાં 1. કલોલ 
(ગાંધીનગર)- કાંતીજી ઠાકોર 2. 
દદર્ાપુરથી તાજ કુરેશી 3. જમાલપુર 
ખાદડ્ાથી હારન નાગોરી 4. દસાડાથી 
અરવવંદ સોલંકી 5. પાલીતાણાથી 
ડોકટર ઝરેડ પી ખરેની 6. ભાવનગર 
ઇ્ટથી હમીર રાઠોડ 7. પરેટલાદથી 
અજુ્ચન ભરવાડ 8. નદડ્ાદથી હષ્ચદ 
વાઘરેલા 9. હાલોલથી ભરત રાઠવા 
10.  સુરત ઇ્ટથી કંચન જરીવાલાનો 
સમાવરેશ થા્ છે.

આમ આદમી પાર્ટી દ્ારા 9મી યાદી 
જાહેર ,વધુ 10 ઉમેદવારને ટર્ટિર્ 

ભરૂચ
આજરે ઈલરેકશન કવમશન ઓફ 

ઇસનડ્ાએ ગુજરાત વવધાનસભા 
ચૂંટણીની જાહેરાત કરી છે. ચૂંટણીની 
તારીખોની જાહેરાત સાથરેજ 
આચારસંવહતા લાગુ થઇ છે. મતદારો 
વધુ મતદાન અનરે સરળતાથી કરી શકે તરે 
માટે વવશરેષ વ્વ્થાઓ ઉભી કરવામાં 
આવી રહી છે. ભરૂચ વજલ્ામાં અન્ 
મતદાન મથકોથી અલગમતદાન મથક 
ઉભું કરવામાં આવશરે. મુખ્ ચૂંટણી 
કવમશનર રાજીવકુમારે જણાવ્ું હતું કે 
ભરૂચના આવલ્ાબરેટના 212 મતદારો 
માટે વશવપંગ કનટેનરમાં મતદાન મથક 

ઉભું કરવામાં આવશરે. અહીંના લોકોનરે 
મતદાન માટે 82 દકવમ દૂર થવું પડતું 
હતું. બરેટ ઉપર જત લોકો વસવાટ કરે 
છે અનરે બરેટ ઉપર એક પણ સરકારી 
મકાન ન હોવાથી વશવપંગ કનટેનરમાં 
મતદાન મથક ઉભું કરવામાં આવશરે.

ગુજરાતના ભરૂચ નજીક 
આલી્ાબરેટ ટાપુ આવરેલો છે. વષ્ચ 
2021 માં ્થાવનકો ચૂંટણીઓમાં 
પંચરે પ્રથમ વખત અહીં મતદાન મથક 
બનાવ્ું હતું. તરે સમ્રે મતદાન મથકમા 
204 મતદારોએ વોટ આપ્ો હતો. 
આ પોવલંગ બૂથ એક ્કકૂલના શરેડમાં 
બનાવવામાં આવ્ું હતું. અહીં લગભગ 

600 લોકોની વ્તી છે.
ગુજરાતમાં એકમારિ ભરૂચના 

આલી્ાબરેટમાં વશવપંગ કનટેનરમાં 
મતદાન મથક ઉભું કરશરે. અલા્દા 
મતદાન મથકના વનમા્ચણનો શ્રે્ 
ભરૂચ વજલ્ા કલરેકટર તુષાર સુમરેરાનરે 
જા્ છે. ભરૂચ વજલ્ા કલરેકટર 
તુષાર સુમરેરાએ જણાવ્ું હતું કે બરેટ 
ઉપર એકપણ પાકી ્ટ્રક્ચર નથી. 
અહીંના અલા્દા મતદાન મથકમાં 
રહેવા, શૌચાલ્ અનરે ગરમી -ઠંડીથી 
સલામતીની તમામ વ્વ્થા રહેશરે. 
છેવાડાના વ્વતિનરે પણ મતાવધકાર મળે 
તરેનો ખ્ાલ રાખવા પ્ર્ત્ન કરા્ો છે.

ભરૂચના આવલ્ાબરેટમાં 212 મતદારો માટે 
વશવપંગ કનટેનરમાં મતદાન મથક ઉભું કરાશરે
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સુરેન્દ્રનગરમાં જૈન સાધ્વીનો સંથારો સવીઝવી ગયો
સરેુન્દ્રનગર ઃ સુરેન્દ્રનગરના જીનતાન રોડ પર આ્લેા રૂપાશ્ાયમા ંચાતમુામાસ અથથે બવીરાજમાન લીંબડવી 

ગોપાલ સંપ્રદાયના કંચનબાઈ મહાસતવીજીએ તા. 29ના રોજ સથંારાના પચ્ચખાણ લવીધા હતા. તયારે સથંારાના 
પાચંમા દદ્સે તા. 2જી ન્ેમબરે બપોરે તઓે કાળધમમા પામયા હતા. ગત ઓકટોબરમા ંજ સુરેન્દ્રનગરનવી 
ચતેના સોસાયટવીમા ંરહેતા જનૈ શ્ા્વીકા 75 ્ર્ષીય શખેપર્ાળા ઉર્ાબને બવીપવીનચદં્ર શાહનુ ંસથંારા મરણ થયુ 
હતુ. તયારે શહેરના જીનતાન રોડ પર રૂપાશ્ાય ખાત ેચાતમુામાસ અથથે બવીરાજમાન લીંબડવી ગોપાલ સપં્રદાયના 
94 ્ર્ષીય કંચનબાઈ મહાસતવીજીએ તા. 29 ઓકટોબરના રોજ ગુરૂદે્ પાસ ેસથંારાના પચ્ચખાણ લવીધા હતા. 
કંચનબાઈ મુળ ્ાકંાનેરના હતા. અન ે72 ્ર્મા પહેલા તેઓએ અસાર સસંારનો તયાગ કરવીન ેદવીક્ા અગંવીકાર 
કરવી હતવી. પોતાના 72 ્ર્માના સંયમકાળ દરમવીયાન તઓેએ કોઈ દદ્સ લવીલોતરવી પણ ખાધવી નથવી. 

જુનાગઢ
ગગરનાર ક્ેત્રમાં યોજાતવી લવીલવી પદરક્રમાનું ધાગમમાક 

મહત્ ઘણું માન્ામાં આ્ે છે. કોરોનાને કારણે બે 
્ર્માથવી લવીલવી પદરક્રમમા સામાન્ય લોકો માટે બંધ 
રાખ્ામાં આ્વી હતવી. જોકે, આ ્ખતે પહેલાનવી 
જેમ જ લવીલવી પદરક્રમા શરૂ કર્ામાં આ્વી છે. આ 
પદરક્રમા માટે મોટવી સંખયામાં લોકો ઉમેટયા હો્ાને 
કારણે તેનો પ્રારંભ એક દદ્સ પહેલા જ કરવી 
દે્ામાં આવયો છે. આજે ્હેલવી સ્ારે પાંચ કલાકે 
ઇટ્ા ઘોડવી ગેટ ખોલવીને આશરે બે લાખ લોકોએ 
પદરક્રમા શરૂ કરવી છે. સામાન્ય રવીતે ગગરનારનવી 

લવીલવી પદરક્રમા કારતક સુદ અગગયારસથવી શરૂ થતવી 
હોય છે. બે લાખથવી ્ધુ શ્દ્ાળુઓએ આજે સ્ારે 
પાંચ કલાકે લવીલવી પદરક્રમાનો પ્રારંભ કયયો છે. મોટવી 
સંખયામાં શ્દ્ાળુઓ સમય પહેલા જ આ્વી જતા 
આ પદરક્રમાનો ્હેલો પ્રારંભ કરવી દે્ામાં આવયો 
છે. પદરક્રમા માટે શ્દ્ાળુઓનો અગ્રત પ્ર્ાહ 
ચાલુ જ છે. આ ્ખતે એક દદ્સ પહેલા જ આ 
પદરક્રમાનો પ્રારંભ કર્ામાં આ્તા માન્ામાં 
આ્ે છે કે, આ ્ખતે ભવીડ નહીં થાય. આપને 
જણા્વીએ કે, ગગરનારનવી લવીલવી પદરક્રમા કારતક 
સુદ અગગયારસથવી પૂનમ સુધવી ચાલે છે. 

શ્રદ્ધાળુ ઊમટી પડતધા જૂનધાગઢ લીલી 
પરિક્રમધા અેક રિવસ વહેલી શરૂ કિધાઈ
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હંસિકા માોટવાની જયપુરના મહો લમાં લગ્ન કરશો
બોલિવૂડ તથા સાઉથ એક્ટ્રેસ હંલસકા મોટવાણી ચાર નવરેમબરના રોજ જયપુરમાં િગ્ન 
કરવાની છે. હંલસકા પોતાના લબઝનરેસ પાટ્ટનર તથા લમત્ર સોહેિ કથુરરયા સાથરે ફેરા 
ફરવાની છે. બન્રે છેલ્ા કેટિાક સમયથી એકબીજાનરે ડરેટ કરે છે અનરે હવરે બન્રેએ િગ્ન 

કરવાનું નક્ી કયુું છે. મીરડયા રરપારસ્ટ પ્રમાણરે, હંલસકા તથા સોહેિ શાહી વરેરડંગ 
કરવાના છે. જયપુરના ભવય પરેિરેસમાં 2 રડસરેમબરે સૂફી નાઇટ, 3 રડસરેમબરે મહેંદી-
સંગીત તથા ચાર રડસરેમબરે િગ્ન યોજાશરે.
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નવી દિલ્ીીઃ બોલીવૂડ સુપર સ્ટાર સલમટાનખટાન 
અને મ્ટાનટાયક બીગ બીને મુંબઈપોલીસ દ્ટારટા 
સુરક્ટા પુરી પટાડવટામટાં અટાવી ર્ી છે. સલમટાન 
ખટાનને ગેંગસ્ર દ્ટારટા અપટાયેલી ધમકી બટાિ પોલીસે   
વટાય પલસ કે્ેગરીની સુરક્ટા અટાપી ર્ી છે. 

સૂત્ોનટા ક્ેવટા પ્રમટાણે ્વે અમમતટાભ બચ્ચનને 
એકસ કે્ેગરીની સુરક્ટા આપવટામટાં આવી છે. 
આ પ્ેલટા મુંબઈ પોલીસ દ્ટારટા અમમતટાભ બચન્ે 
સટાધટારણ પોલીસ સુરક્ટા આપવટામટાં આવી ્તી. જોકે 
મો્ટા બોલીવૂડ સ્ટાસ્સને ્ંમેશટા જોખમ ર્ેતુ ્ોવટાથી 

્વે અમમતટાભની સુરક્ટા પણ વધટારી િેવટામટાં આવી 
છે. ગઈકટાલે જ એવટા મીદડયટા દરપો્્સ સટામે આવયટા 

્તટા કે, સલમટાન ખટાનની પણ સુરક્ટા વધટારીને 
તેને વટાય કે્ેગરીની સુરક્ટા આપવટામટાં આવી છે. 
આ પ્ેલટા સલમટાનને ગન મટા્ે પણ લટાઈસનસ 
આપવટામટાં આવયુ ્તુ. કોઈ પણ વયમતિને મસકયુદર્ી 
આપતટા પ્ેલટા જે તે રટાજયનટા ઈન્ેમલજનસ બયૂરો 
દ્ટારટા દરપો્્સ બનટાવવટામટાં આવે છે. આઈબી દ્ટારટા 
આ વયમતિને કે્લો ખતરો છે તેનુ મુલયટાંકન કરટાતુ 
્ોય છે. જેનટા આધટારે મસકયુદર્ી નક્ી કરટાય છે. 
બોલીવૂડમટાં અક્ય કુમટારને પણ મ્ટારટાષ્ટ્ર સરકટારે 
એકસ કે્ેગરીની સુરક્ટા વયવસથટા પૂરી પટાડી છે.

બોમલવૂડ એકટ્ેસ જ્ટાનવી કપૂર આ દિવસોમટાં તેની આગટામી દિલમ ‘મમલી’નું જોરિટાર પ્રમોશન કરી 
ર્ી છે. જાન્વી કપૂર ક્ે છે કે તે આગટામી સવટા્સઇવલ-મરિલર ‘મમલી’મટાં તેનટા પટાત્ની જેમ જ એક 
િટાઇ્ર છે અને તેણે તેનટા જીવનમટાં ઘણી વખત તટાકટાત બતટાવી છે. ‘મમલી’ મટાથુકુટ્ીનું મનિદેશન ઝેમવયર 
દ્ટારટા કરવટામટાં આવયું છે અને બોની કપૂર દ્ટારટા મનમમ્સત છે. આ દિલમમટાં જ્ટાનવી, સની કૌશલ અને 
મનોજ પટા્વટા છે. દિગિશ્સકની પોતટાની 2019 ની મલયટાલમ દિલમ ‘્ેલન’ની દરમેક, તે ફ્ીઝરમટાં િસટાયેલી 
એક મમ્લટાનટા અસસતતવ મટા્ે લડત છે. 25 વર્ષીય અમભનેત્ીએ આ દિલમ મટા્ે ફ્ીઝરમટાં મટાઈનસ 15 
દડગ્ી સેસલસયસ તટાપમટાનમટાં સતત 20 દિવસ સુધી શૂદ્ંગ કયુું ્તું.

એક ઇન્રવયુમટાં તેણે પૂછયું કે શું તેણીને લટાગે છે કે તે તેનટા પટાત્મટા મમલીની જેમ િટાઇ્ર છે, તેણીએ 
કહ્ં, “્ટા, મને એવું લટાગે છે. કિટાચ ચ્ેરટા પર ન્ીં. મને નથી લટાગતું કે ્ું આક્રમક છું, પરંતુ મને લટાગે 
છે કે મેં જીવનમટાં ઘણી વખત મજબૂતી બતટાવી છે. જાહ્નવીએ 2018મટાં ‘ધડક’થી મ્નિી મસનેમટામટાં તેની 
સિર શરૂ કરી ્તી. બટાિમટાં તે ‘ઘોસ્ સ્ોરીઝ’, ‘રૂ્ી’,   ‘ગુંજન સકસેનટા’ અને ‘ગુડ લક જેરી’ જેવી 
દિલમોમટાં ચટાક અને પનીર જેવી અલગ-અલગ દિલમોમટાં જોવટા મળી ્તી. 

‘હું આક્રમક નથી, મેં જીવનમાં ઘણી 
વખત તાકત બતાવી છે’: જહાનવી

અભિનેત્ી રંિાને કેનેડામાં 
અકસમાત, પુત્ી ઘાયલ 
થતાં હોસસપટલમાં દાખલ

‘જુડવટા’ તથટા ‘ઘરવટાલી બ્ટારવટાલી’ જેવી 
દિલમોથી જાણીતી અમભનેત્ી રંભટાને કેનેડટામટાં 
અકસમટાત નડયો છે. આ અકસમટાતમટાં રંભટા 
ઉગરી ગઈ ્તી પરંતુ તેની િીકરીને ગંભીર 
ઈજાઓ થતટાં ્ોસસપ્લમટાં િટાખલ કરવટામટાં 
આવી છે.  રંભટા સંતટાનો તથટા આયટા સટાથે 
કેનેડટાનટા ઓન્ટાદરયોમટાં ઘરે પટાછી જઈ ર્ી ્તી 
તયટારે અનય એક કટારે તેની કટારને ્ક્ર મટારી 
્તી. આ અકસમટાતમટાં તમટામને નટાની મો્ી 
ઈજા થઈ ્તી. જોકે, રંભટાનટા જણટાવયટા અનુસટાર 
તેને પોતટાને ખટાસ વટાગયું નથી પરંતુ િીકરી 
સટાશટાને ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે આથી તેને 
્ોસસપ્લમટાં િટાખલ કરવટામટાં આવી છે.  રંભટાએ 
સોમશયલ મીદડયટા પર ્ોસસપ્લનટા બેડ પર 
ર્ેલી સટાશટા તથટા અકસમટાતમટાં નુકસટાન પટામેલી 
કટારનટા િો્ટા શેર કયટા્સ ્તટા. તે પછી બોલીવૂડનટા 
અને સટાઉથનટા કલટાકટારો સમ્ત અનેક ચટા્કોએ 
તેની િીકરી ઝડપભેર સવસથ થટાય તેવી કટામનટા 
વયતિ કરી ્તી. 

મુંબઈ પ�ોલીસો સલમ�નખ�ન બ�દ હવો મહ�ન�યક અમમત�ભની સુરક્� પણ વધ�રી

મુંબઈ : એલોન મસકે મવિ્ર ્સતગત કરી 
લીધટા બટાિ કે્લીય ્ોલીવૂડ સેમલમરિ્ીઓએ 
મવિ્ર છોડી િીધું છે. કે્લટાય લોકોને લટાગે 
છે કે આ પલે્િોમ્સ ્વે અગટાઉ જેવું મુતિ 
અમભવયમતિનું મટાધયમ ન્ીં ર્ે. મવિ્ર 
છોડનટારી ્ોલીવૂડ સેમલમરિ્ીઓમટાં  
મસંગર-એક્ર સટારટા બેરેલીસ, જોશ 
ગોડ, રોન પલ્સમેન, ્ી લીઓની, જમીલટા 
જામીલ, શોંિટા ર્ીમ કેન ઓમલન, 
મરિઆન કોપલમેન, એલેકસ મવન્ર અને 
રોબ રેઈનરનો સમટાવેશ થટાય છે. 

ગ્ેમી એવોડ્સ મવજેતટા 
સટારટા બેરીલીસે મવિ્ર 
છોડતટાં કહ્ં ્તું કે 
અતયટાર સુધી અ્ીં 
મજા આવી પણ ્વે 
લટાગે છે કે આ પલે્િોમ્સ 
મટારટા મટા્ે ઉમચત નથી 

રહ્ં.  ધી બયૂ્ી એનડ ધી મબસ્નટા એક્ર જોશ 
ગેડે કહ્ં ્તું કે ્વે આ પલે્િોમ્સ પર ્ે્ સપીચનું 
પ્રમટાણ વધી શકે છે.  ધી ક્ેસ્ ઓિ િટાયરનટા 

એક્ર રોન પલ્સમેને કહ્ં ્તું કે મવિ્ર પર 
મસકનું સવટાગત છે, પરંતુ ્ું ્વે અ્ીંથી 

મવિટાય લઉં છું.  શોનડટા રટાઈમસે લખયું 
્તું કે મસકે જે પણ કોઈ આયોજન 
કરી રટાખયું ્ોય તેમટાં સટાથ આપવટાનો 
મટારો કોઈ ઈરટાિો નથી.  ગ્ેમી એવોડ્સ 
મવજેતટા ્ોની રિેકસ્ને કહ્ં ્તું કે 

મસકે જયટારથી મવિ્ર ્સતગત કયુું 
તયટારથી તેનટા પર મુતિ અમભવયમતિનટા 

નટામે ્ે્ સપીચનું પ્રમટાણ જે રીતે 
વધી ગયું છે તેનટાથી મને ભટારે 

આઘટાત લટાગયો છે. ્વે 
આ પલે્િોમ્સ મટારટા મટા્ે 
તથટા મટારટા પદરવટાર મટા્ે 
સલટામત રહ્ં નથી.

અોલન મસ્કની અોન્ટ્ી બાદ અનોક  
હાોલીવૂડ િોલલસરિટીઅો ટ્વિટર છાોડયું

હવો ટ્વિટર પહો લાં જોવું મુક્ત માધ્યમ નહીં રહો  તોવી શંકાઃ મસ્કના અાગમન બાદ  
ટ્વિટર પર હો ટ સ્ીચ વધી શકો  છો  તોવી પણ અનોક િોલલસરિટીઅાોનો દહો શત



રશિયા અને યુક્રેનનું યુધ્ધ છ મશિના પછી પણ 
િજુ પુરુ થયુ નથી, તયાં દશષિણ કોરરયા અને 

ઉત્તર કોરરયા સામસામે આવી જતાં તયાં શવશ્વમાં 
વ્ધુ એક યુદ્ધના ભણકારા વાગવા માંડયા છે. 
દશષિણ કોરરયા અને અમેરરકા અતયારે શમશિટરી 
ડ્ીિ કરી રહાં છે. ઉત્તર કોરરયાના સનકી િાસક 
રકમ ઉન જોંગે દશષિણ કોરરયાને શમશિટરી ડ્ીિ 
રોકી દેવા ચીમકી આપી િતી. પરંતુ શમશિટરી 
ડ્ીિ ચાિુ રિેતાં રકમે ઉપરાછાપરી ૧૭ 
શમસોઈિો છોડીને દશષિણ કોરરયાને ચીમકી 
આપી દી્ધી. 

સામાનય રીતે દશષિણ કોરરયા આ પ્રકારના 
િુમિાઓનો જવાબ નથી આપતું. આ વખતે 
દશષિણ કોરરયાએ પણ વળતો િુમિો કરીને 
પોતાનાં શવમાનોને રવાના કરીને ઉત્તર કોરરયા 
પર ત્રણ શમસાઈિ છોડતાં આ શવસતારમાં 
તનાવનો માિોિ થઈ ગયો છે. દશષિણ કોરરયાએ 
તો પોતાના સૌથી મોટા િિેર સીઓિમાંથી 
િોકોનું સથળાંતર કરાવવા માંડયું છે. સીઓિના 
સંખયાબં્ધ શવસતારોને ખાિી કરાવી દેવાયા છે, 
તેના કારણે દશષિણ કોરરયા િવે ઉત્તર કોરરયાને 
જડબાતોડ જવાબ આપવા સજ્જ થઈ રહાનું 
િાગી રહ્ં છે.  ઉત્તર કોરરયા િજુ િુમિા કરિે 
એવી બાતમી િોવાથી સીઓિ ખાિી કરાવાઈ 
રહાનું પણ અનુમાન છે. ઉત્તર કોરરયાના વોનસન 
િિેર પાસેની સાઇટ પરથી છોડવામાં આવેિી 
શમસાઈલસના કારણે દશષિણ કોરરયામાં કોઈ 
જાનિાશન થઈ નથી. પરંતુ િોકોમાં જોરદાર 
ફફડાટ ફરેિાઈ ગયો છે. 

ઉત્તર કોરરયાએ દશષિણ કોરરયાનાં મોટાં 
િિેરોની નજીક છોડેિાં શમસાઈિોને કારણે 
સંખયાબં્ધ િિેરોમા વિેિી સવારે િવાઈ 
િુમિાની સાયરન વાગવા માંડતાં િોકોમાં 
નાસભાગ મચી ગઈ. ઉત્તર કોરરયાના શમસાઈિ 
મારાના પડઘા છેક જાપાન િગી પડયા છે. 
જાપાનમાં પીએમઓએ ટ્ીટ કરી છે કરે, ઉત્તર 
કોરરયાએ િંકાસપદ બેિેસસટક શમસાઈિ છોડી છે 
અને તેના કારણે જાપાનને પણ ખતરો છે. ઉત્તર 
કોરરયા અને દશષિણ કોરરયા વચ્ે િાંબા સમયથી 
જંગ ચાિે જ છે, પણ આ વખતે ભડકો થયો છે, 
તેનું કારણ દશષિણ કોરરયા અને અમેરરકાની પાંચ 
રદવસની સંયુક્ત એર એકસરસાઈઝ છે. ઉત્તર 
કોરરયા સતત દશષિણ કોરરયા પર શમસાઈિો 
છોડયા કરે છે. ઉત્તર કોરરયાની શમસાઈિોના 
વ્ધતા જતા ખતરાને પગિે અમેરરકા અને 
દશષિણ કોરરયાની પાંચ રદવસીય શવશજિનટ બેઠક 
સોમવારથી િરૂ થઈ છે. સાથે સાથે બંને દેિોનાં 

એરફોસ્સ પણ એકસરસાઈઝ કરી રહાં છે કરે જેમાં 
અમેરરકાના અદ્યતન સટીલથ જેટ સશિત ૨૪૦થી 
વ્ધુ શવમાનો ભાગ િઈ રહાં છે. 

ઉત્તર કોરરયાએ આ ક્ાયત િરૂ થતાં પિેિાં 
શમસાઈિો છોડીને ચીમકી આપી િતી, પણ 
દશષિણ કોરરયા ના માનતાં અઠવારડયામાં બીજી 
વાર શમસાઈિો છોડી છે. સામે દશષિણ કોરરયાએ 
પણ જવાબ આપતાં યુધ્ધના 
ભણકારા વાગી રહા છે. આ યુધ્ધ 
મોટું સવરૂપ ્ધારણ કરી િકરે છે. 
કરેમ કરે, રકમ ઉન જોંગ સાવ સનકી 
છે. ઉત્તર કોરરયા સત્તાવાર રીતે 
પરમાણુ રાષ્ટ્ર નથી પણ જોંગે પરમાણુ બોમબ 
બનાવી િી્ધો છે એ આખી દુશનયા જાણે છે. 
ઉન જેવો સનકી માણસ આ પરમાણુ બોમબનો 
ઉપયોગ કરતાં શવચાર ના કરે એવું સૌને િાગે છે. 

રકમ જોંગ ઉને પિેિાં પણ  દશષિણ કોરરયા પર 
પરમાણુ િુમિાની ્ધમકી આપી છે. ઉનની બિેન 
અને તેની સિાિકાર મનાતી રકમ યો જોંગે પણ 
્ધમકી આપેિી કરે, દશષિણ કોરરયા િડાઈ કરવા જ 
ઈચછતું િોય તો ઉત્તર કોરરયાનું િશકર પરમાણુ 
િસત્રોનો ઉપયોગ કરીને દશષિણ કોરરયાને 
તબાિ કરી નાંખિે. ઉત્તર કોરરયાના િાસકોના 

આ તેવરના કારણે યુધ્ધ તોળઈ રહ્ં છે. ઉત્તર 
કોરરયા પાસે અમેરરકાને પણ ટક્કર મારે એવી 
શમસાઈિો છે. ઉત્તર કોરરયા અતયા્ધુશનક 
િાયપરસોશનક શમસાઈિનું સફળ પરીષિણ કરી 
ચૂકયું છે. આ ખતરનાક શમસાઈિ િજુ ભારત 
પાસે પણ નથી. િાયપરસોશનક શમસાઈિ 
અવાજ કયા્સ શવના ગમે તયાં ત્રાટકી િકરે છે. આ 

શમસાઈિ ડીટેકટ કરે ઈનટરસેપટ થયા 
શવના ટાગગેટને ઉડાવી દે છે. જાપાન, 
ભારત, ફ્ાનસ, જમ્સની, ઓસટ્ેશિયા 
સશિતના દેિો િજુ િાયપરસોશનક 
શમસાઈિ શવકસાવવા મથી રહાં 

છે તયાં રકમે એ શમસાઈિ બનાવીને સોપો પાડી 
દી્ધો છે. િાિમાં અમેરરકા, રશિયા અને ચીન 
એ ત્રણ દેિો પાસે જ િાયપરસોશનક શમસાઈિ 
છે. રકમ જોંગ ઉને કોરરયાને આ ત્રણ મોટા 

દેિોની િરોળમાં િાવી દી્ધું છે, તેના પરથી તેની 
િશકરી તાકાતનો અંદાજ માંડી િકાય તેમ છે. 
અિબત્ત દશષિણ કોરરયા પણ નબળું નથી. દશષિણ 
કોરરયાની પડખે અમેરરકા છે. અમેરરકા પણ 
પોતાનું વચ્સસવ જાળવવા ગમે તે િદે જઈ િકરે છે 
એ જોતાં ઉત્તર કોરરયા કંઈ પણ કરે તો દશષિણ 
કોરરયા તેનો જડબાતોડ જવાબ આપે તેવી સસથશત 

છે. દશષિણ કોરરયામાં ૨૦૧૭માં મૂન જી-મયુંગ 
પ્રમુખ બનયા પછી ઉત્તર કોરરયા સાથે ઝગડા બં્ધ 
કરીને િાંશતથી રિેવાની નીશત અપનાવાઈ િતી.

પરંતુ દશષિણ કોરરયામાં 2022ના માચ્સમાં 
પ્રમુખપદની ચૂંટણી થઈ તેમાં મયુંગ િારી ગયા 
અને યૂન સુક-યીઓિ ચૂંટાયા છે. યૂન આક્મક 
શમજાજના નેતા ગણાય છે તેથી દશષિણ કોરરયા 
પણ આક્મક છે. દશષિણ કોરરયાના સંરષિણ 
પ્ર્ધાન સુિ વૂકરે િુંકાર કરી ચૂકયા છે કરે, અમારી 
પાસે પણ ઘણી બ્ધી શમસાઇિો છે તેથી અમે 
કોઈનાથી ડરતા નથી. બંને દેિોના આક્મક 
તેવરના કારણે બે કોરરયા વચ્ે યુધ્ધનો ખતરો 
તોળાઈ રહો છે. ઉત્તર અને દશષિણ કોરરયાનું 
યુદ્ધ થયું તો દુશનયાની િાિત બગડી જિે. કોરરયા 
એશિયામાં છે તેથી ભારત સશિતના દેિો પર 
પણ તેની અસર પડે તેવી પ્રબળ સંભાવના છે. 
દશષિણ કોરરયાનો સરમુખતયાર રકમ ઉન જોંગ 
સનકી છે. તેને શવશ્વમાં અમેરરકા જેવી સૌથી 
મોટી મિાસત્તા બનવાના અભરખા છે. રકમ ઉન 
જોંગે તો જાિેરમાં કહ્ં છે કરે, પોતે અમેરરકા પર 
કબજો કરવા માગે છે. રકમે પોતાના સપનાને 
સાકાર કરવા મોટું િશકર બનાવયું છે. 

શવશ્વમાં ચીન, અમેરીકા અને ભારત પછી 
ચોથ નંબરનું સૌથી મોટું િશકર ઉત્તર કોરરયાનું 
છે. ઉત્તર કોરરયાની વસતી અઢી કરોડ જ છે. 
મતિબ કરે, ગુજરાતની વસતીથી અડ્ધાથી 
પણ ઓછી વસતી િોવા છતાં ઉત્તર કોરરયાના 
િશકરમાં ૧૨ િાખ સૈશનકો છે. રકમ ઉન જોંગ 
િશકરી તાકાત વ્ધારવા આડે્ધડ નાણાં ખચચી રહા 
છે. તેને કારણે તેની આશથ્સક સસથશત પણ કફોડી 
બની રિી છે. ઉત્તર કોરરયામાં મોટા ઉદ્યોગો 
નથી, કોઈ શવકાસ નથી પણ જોંગ સનકી છે 
તેથી િશકરી તાકાત વ્ધારીને બીજા દેિોની શચંતા 
વ્ધાયા્સ કરે છે. ઉત્તર કોરરયા ઉપર ૫૦ વરસથી 
રકમ ઉન જોંગના પરરવારનો કબજો છે અને 
૧૯૭૨થી તેનો પરરવાર રાજ કરે છે. 

કોરરયામાં બીજા શવશ્વયુધ્ધ વખતે જાપાનનું 
િાસન િતું. શવશ્વયુધ્ધમાં જાપાનને શિકસત 
મળયા બાદ ૧૫ ઓગસટ, ૧૯૪૫ના રોજ 
કોરરયા આઝાદ થયું તયારે કોરરયાના ભાગિા 
થયા. ઉત્તર કોરરયામાં સોશવયેત રશિયાનો અને 
દશષિણ કોરરયામાં અમેરરકાનો કબજો થયો.  રકમ 
અમેરરકાને પોતાનો સૌથી મોટો દુશમન માને છે. 
અમેરરકાને રકમ ગણકારતો ન િોવાથી અમેરરકા 
સાથે સતત સંઘર્સ થયા જ કરે છે. અમેરરકાને 
પાઠ ભણાવવાના ઝનૂનમાં ઉન નવાં નવાં િસત્રો 
બનાવયા કરે છે.

દ. ક�ોરિય� અનો અમોરિક�ની પ�ંચ રદવસની સંયુક્ત અોિ અોક્સિસ�ઈઝથી તણ�વની સ્થિતત

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ
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હેર સ્ટાઇલને કટારણે વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ ક્નખરી 
ઊઠે છે. ્વટાળને સ્ટાઇલ આપ્વટા મટા્ે ક્્વક્્વધ 
પ્રકટારની હેર એક્ે્રીઝનો ઉપ્યોગ કર્વટામટાં આ્વે 
છે. એમટાં ટ્ક્ોક ક્પનથી મટાંડી હેર બેનડ, ક્લચ 
્વગેરેનો ્મટા્વેશ થટા્ય છે. એમટાં હેર બેનડની ્વટાત 
કરીએ તો દટા્યકટાઓથી હેર બેનડ હેર એક્ે્રીઝનટા 
ભટાગરૂપે ચલણમટાં છે. 

નોર્મલ હેર બેન્ડ
આ હેર બેનડ પલટાસસ્ક અને મે્લમટાંથી બનેલટાં 

હો્ય છે. તે દરેક પ્રકટારનટા ડ્ે્ની ્ટાથે મેચ થટા્ય છે. 
કેઝ્યુઅલ લુક મેળ્વ્વટા મટા્ે આ ઉત્તમ એક્ે્રીઝ 
છે. ્ીનએજર હો્ય કે મો્ટા દરેક એજગ્રૂપ પર 
નોમ્મલ હેર બેનડ ્ટારટાં લટાગે છે. આ હેર બેનડ અનેક 
કલરમટાં ્રળતટાથી મળે છે.

જ્યૂટ બેન્ડ
જ્યરૂ્મટાંથી બનેલટા જ્યરૂ્ બેનડ ઇ્વક્નંગ 

પટા્ટી્વેરની ્ટાથે ગલેમર્ લુક આપે છે. આ બેનડ 
્વટાળને સ્ટાઇલ આપ્વટાની ્ટાથે એટ્ેસક્્વ બનટા્વે 
છે. ઇ્વક્નંગ ગટાઉન અને કોક્ેલ ડ્ે્ી્ ્ટાથે આ 
આકર્મક લટાગે છે. કૉલેજ ગોઇંગ ગલ્મ અને ્ીન 
એજરે જ્યરૂ્ બેનડનો ઉપ્યોગ કર્વો જોઇએ.

બીડ્સ બેન્ડ
ક્્મપલ હેર બેનડને આકર્મક લુક આપ્વટા મટા્ે 

એને ટડફરન્ રીતે ટડઝટાઇન કર્વટામટાં આ્વે છે. એમટાં 
નટાનટામો્ટા અનેક પ્રકટારનટા બીડ્ લગટા્વ્વટામટાં આ્વે 
છે. જો તમે ્ીન એજર અથ્વટા કૉલેજ ગોઇંગ ગર્્મ 

છો તો તમે કલરફુલ બીડ્્વટાળટાં હેર બેનડ કેરી કરી 
શકો છો. તેને ક્જન્ અને સક્્મની ્ટાથે પહેરીને 
એટ્ેસક્્વ લુક મેળ્વી શકો છો. બટાકી ્વટકિંગ ્વુમન 
અને ્યુ્વતીઓ પોતટાનટા આઉ્ટફ્ને ધ્યટાનમટાં રટાખીને 
બીડ્ બેનડની પ્ંદગી કરી શકે છે.

સટોનવાળાં બેન્ડ
્ફેદ કે રંગીન સ્ોન્વટાળટાં હેર બેનડ 

્ીનએજે્્મથી લઇને ્યુ્વતીઓ બધટામટાં લોકક્પ્ર્ય છે. 
એમટાં અનેક પ્રકટારનટા સ્ોન જડ્વટામટાં આવ્યટા હો્ય 
છે. તેથી આ ડ્ે્ને કલર ્ટાથે મેચ કરીને પહેરી 
શકટા્ય છે. એ એક્લગન્ લુક આપે છે. તેથી ખટા્ 
અ્વ્ર પર તેને કેરી કરી શકટા્ય છે.

ફલાવર બેન્ડ
નટાનટામો્ટા પ્ર્ંગોમટાં અથ્વટા લગ્નમટાં ફલટા્વર 

લગટા્વેલટાં હેર બેનડ ્ટારટા લટાગે છે. ટ્ેટડશનલ અને 
ઇનડો-્વેસ્ન્મ આઉ્ટફ્ની ્ટાથે ્વધટારે શરૂ્ થટા્ય છે. 
ફલટા્વર બેનડ મે્લ, ક્્રક, ફેક્રિક અને સ્વરોસકીથી 
્જા્વેલટાં હો્ય છે. એમટાં એક ્વટાતનું ખટા્ ધ્યટાન 
રટાખો કે હેર બેનડ ઉપર બનટા્વ્વટામટાં આ્વેલટા 
ફલટા્વ્્મ તમટારટા આઉ્ટફ્, પ્્મ અને ફૂ્્વેર ્ટાથે 
મેચ થતટાં હો્વટાં જોઇએ.

બટરફલા્ બેન્ડ
્ીનેજ્્મથી મટાંડી કૉલેજ ગોઇંગ ગર્્મને 

બ્રફલટા્યમટાંથી બનેલટાં હેર બેનડ ્વધટારે પ્ંદ છે. 
આ ઉપરટાંત અમુક ખટા્ અ્વ્ર પર તેને ્વેસ્ન્મ 
આઉ્ટફ્ની ્ટાથે મેચ કરીને પણ પહેરી શકટા્ય છે.

વાળને નવી સટાઇલ અને ્ંગ 
લુક આપતાં નનતનવાં હેર બેન્ડ

ફેશન - બ્યુટી

ટોપ્સને સાડી સાથે કૅરી કરી મેળવો હટકે લુક
ફેસ્ટિવલ સિઝન એેટલે એેથનનક લયુકમાં િજવા-ધજવાની સિઝન. એા વખતે િાડીની ફેશન ઇન ટે્ન્ડ છે. હવે િાડીની 
િાથે મેચિંગ બલાઉઝ પહેરવાની ફેશન રહી નથી. એેના બદલે કાેન્ટ્ાિ બલાઉઝ પહેરવાનયું િલણ િાલી રહયું છે. એેમાં 

પણ કંઇક હટકે કરીને એલગ દેખાવયું કાેને ન ગમે? તમે િાડીને ટાેપિ, શરિ્સ એને ટી શટ્સની િાથે પૅર કરી ડડફરન્ટ એને 
ટે્ડડશનલ લયુક મેળવી શકાે છાે. એે માટે તમારા વાેડ્સરાેબમાં વવવવધ પ્રકારનાં ટાેપિ હાેવાં જરૂરી છે.

ટટ્મલ નેક ટોપ
પ્લેન ટટ્ટ્ નલેક ટોપ્સની ્સાથલે તમલે 
અનલેક પ્રકારની પ્પ્રનટટેડ ્સાડી પહટેરી 
શકો છો. આ સટાઇપ્્શ અનલે રૂટટન 
બ્ાઉઝ ટડઝાઇન્સથી હટકર ્ાગશલે. 
તમલે ફુ્ સસ્વ્સ અથવા સસ્વ્લે્સ જલેમાં 
તમલે કમફટટેબ્ હોય એ પ્રકારનાં ટટ્ટ્ 
નલેક ટોપની પ્સંદગી કરી શકો છો.

્ડેનનર જેકેટ-ટોપ
્સાડીની ્સાથલે ડલેપ્નમ જલેકેટ પૅર કરવા 
અંગલે તમલે કયારટેય પ્વચાય્યું છટે. જો ન 
પ્વચાય્યું હોય તો એક વખત ટ્ાય કરી 
જ્યઓ. બોપ્્વૂડ અપ્િનલેત્ી તાપ્સી 
પન્ૂ આ સટાઇ્નલે અપનાવી ચૂકી છટે. 
તમલે પણ તલેનલે અપનાવીનલે ય્યપ્નક અનલે 
હટકે ્્યક મલેળવી શકો છો.

ક્ોપ ટોપ
ક્ોપ ટોપની ્સાથલે ્સાડી પહટેવાનો 
ટ્લેનડ બોપ્્વૂડમાં ચા્ી રહ્ો છટે. 
તમલે તમારા મનગમતા પ્્સમપ્ 
ક્ોપ ટોપની ્સાથલે અ્ગ અ્ગ 
પ્રકારની ્સાડીનલે પૅર કરી શકો છો. 
ટડઝાઇનર સસ્વઝવાળાં ક્ોપ ટોપ 
પણ બનાવી શકો છો. આ ઉપરાંત 
બલેપ્ઝક બ્લેક એનડ વહાઇટ ક્ોપ 
ટોપ પણ તમારા વોડ્ટરોબમાં ્સામલે્ 
કરી શકો છો. જલે દરટેક પ્રકારની 
્સાડી ્સાથલે મલેચ થઇ શકે છટે.

કો્સસેટ ટોપ
પ્્સલવર અનલે ગોલડ ક્રના 
પ્શમરી કો્સસેટ ટોપ્સનલે તમારા 
વોડ્ટરોબમાં ્સામલે્ કરો. આ ટોપ્સ 
પાટટીઝ, ગલેટ ટ્ય ગલેધર જલેવા નાના 
અનલે મોટા પ્ર્સંગોમાં ઉત્તમ પ્વકલપ 
છટે. પ્્સમપ્ હોય કે ટડઝાઇનર 
કે પછી એમબલેપ્્શડ અનલે 
અમબ્ોઇડરીવાળી ્સાડીની ્સાથલે 
્સરળતાથી મલેચ થઇ શકે છટે. આમ, 
આ વખતલે તહટેવારમાં કંઈક અ્ગ 
ટ્ાય કરીનલે હટકે ્્યક મલેળવો.

ઓફ શોલ્ડર ટોપ
પ્લેન ્સાડીનલે ઓફ શોલડર 
ટોપ્સ ્સાથલે પહટેરીનલે તમલે 
પરફેકટ પાટટી ્્યક મલેળવી શકો 
છો. ઓટફ્સ પાટટી હોય કે ટકટી 
પાટટી કે પછી કોઇ નાન્યં ફંકશન 
હોય ઓફ શોલડર ટોપ્સ તમનલે 
ગોપ્જ્ટય્સ ્્યક આપશલે. ઓફ 
શોલડર ટોપ્સ અનલે ્સાડીન્યં 
કો્સમબનલેશન તમનલે િીડમાં 
અ્ગ દટેખાવામાં મદદ કરશલે.
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ટોરોનટો 
સેલિબ્ેટેડ ટોરોનટોના આર્કિટેકટ 

જે્ ડાયમંડ, જેમણે ટોરોનટોની ્ેટિાં્ 
નોંધપાત્ર સ્થળોને આ્ાર આપયો હતો, 
તેમના 90મા જનમરિવસે જ મૃતયયુ 
પામયા હોવાની એમની સંસ્થા દ્ારા 
મંગળવારે જાહેરાત ્રવામાં આવી 
હતી. જે્ ડાયમંડે તેમના પ્ોજેક્ટસમાં 
ફોર સીઝનસ સેનટર ફોર ધ પફફોલમિંગ 
આ્ટસ્સ, મયયુલઝયમ સટેશન, ્ોરસ 
ક્ે, રરચમનડ લહિ સેનટ્રિ િાઇબ્ેરી 
અને હોિી બિોસમ ટેમપિને આ્ાર 
આપયો હતો. રલવવારે બપોરે તેમનયું 
અવસાન ્થયયું હતયું. તેમના લબઝનેસ 
પાટ્સનર ડોન શ્મટે જણાવયયું ્ે, 
િલષિણ આલરિ્ામાં જનમેિા ડાયમનડે 

ઓકસફોડ્સ યયુલનવલસ્સટીમાં જતા પહેિા 
આર્કિટેક્ચરનો અભયાસ ્યફો હતો, 
જયાં તેમણે રાજ્ારણ, રફિસૂફી 
અને અ્થ્સશાસત્રનો અભયાસ ્યફો 
હતો. તયાં્થી તેઓ 1960ના િાય્ાની 
શરૂઆતમાં રફિાડેશ્ફયા અને પછી 
તયાં્થી ટોરોનટો ગયા હતા. તેમણે 
1968માં આર્કિટેક્ચરની પ્ેશકટસ 
્રવાનયું શરૂ ્યયુિં હતયું. શ્મટે ્હ્ં ્ે, 
તેમણે રડઝાઈન ્રેિાં સ્થાપતયોની 
યાિીમાં ઇઝરાયેિનયું લવિેશ મંત્રાિય 
અને લસટી હોિ, રલશયામાં સેનટ 
પીટસ્સબગ્સમાં ધ મેરીનસ્ી II ઓપેરા 
અને બેિેટ હોિ અને યયુલનવલસ્સટી ઓફ 
લબ્રટશ ્ોિંલબયાની મેરડ્િ સ્કૂિનો 
પણ સમાવેશ ્થાય છે. 

ટોરનટો
રિીડમ ્ોનવોય સામે સંભલવત વગગી્રણ 

મયુ્દ્દમાનયું નેતૃતવ ્રી રહેિા વ્ીિ આ 
વર્સની શરૂઆતમાં ઓટ્ાવા ઉપર ્બજો 
મેળવનાર તમામ ટ્ર્સ્સ તેમજ લવરોધ 
માટે ફંડમાં િાન આપનાર ્ોઈપણને 
સામેિ ્રવા માટે પ્લતવાિીઓની 
યાિીને લવસતૃત ્રવા માંગે છે. જો સફળ 
્થાય તો ્ાનૂની િાવપેચ અંિાજે 400 
ટ્ર્ના માલિ્ો અને હજારો િાતાઓને 
મયુ્દ્દમાના િાવાઓના નયુ્સાનમાં 300 
લમલિયન ડોિરના લહસસા માટે નાણા્ીય 
રીતે જવાબિાર બનાવી શ્ે છે. 

વ્ીિ પૌિ ચેમપે ફેબ્યુઆરીમાં 

પ્્થમ મયુ્દ્દમો િાખિ ્યફો હતો, જેમાં 
ડાઉનટાઉન ઓટાવામાં રહેતા પશબિ્ 
સવ્સનટ ઝેકસી િીનયું નામ આપયયું હતયું, જે 
લનવાસીઓના વગ્સના પ્લતલનલધ તરી્ે િાવો 
્રે છે ્ે તેઓ ત્રણ અઠવારડયા્થી શહેરના 
રસતાઓ પર પા્કિ ્રેિી સેં્ડો ટ્ર્ોના 
અવાજ અને લવષિેપ્થી પીડાયા હતા. ચેમપે 
પાછળ્થી ઓટ્ાવાના બે વયવસાયોના 
પ્લતલનલધઓ વાિી અને અનય ડાઉનટાઉન 
વયવસાયોના ્મ્સચારીઓને વાિીઓના 
વધારાના વગ્સ તરી્ે ઉમેયા્સ હતા, એટિે 
્ે જો ્ોટ્સ વગફોને પ્માલણત ્રે અને જો 
મયુ્દ્દમો સફળ ્થાય તો તેઓ નયુ્સાનની 
વહેંચણી ્રી શ્ે છે.

ટોરોનટોનાં નોંધપાત્ર સ્થળોને આકાર 
આપનાર આરકકિટેકટ ડાયમંડનું નનધન

‘ફ્રીડમ કોન્ોય’ ટ્રકર્સ, દાતા રામેના 
ખટલામાં ્ધુ આરોપી ્રૂણીમાં અા્શે

બ્ામ્પટન 
ગયુજરાતી લસલનયસ્સ મંડળ બ્ામપટન દ્ારા તા.૩૦ 

ઓકટોબરને રલવવારે ગોરમેડો ્ોમયયુલનરટ સેનટર િાયબ્ેરીમાં 
રિવાળી ઉજવણીના ્ાય્સક્રમનયું આયોજન ્રાયયું હતયુ.

પ્ોગ્ામની શરૂઆત પ્ા્થ્સના્થી ્થયા બાિ ્ીચનના 
વોલિનટરોએ રિપાવિી મનાયે સયુહાની ગીત ગાતા ગાતા 
હા્થમાં િીવા િઈ પ્્ાશ રેિાવયો હતો. તયારબાિ રિપાવિી 
ઉપર સયુંિર ગીત સભયો દ્ારા રજૂ ્રવામાં આવયા. લક્રષના 
ગ્યુપની બહેનોએ રાસ, ગરબાની રમઝટ બોિાવી હતી.

તોરણની હરરફાઈમાં પ્્થમ ઇનામ હરા્સબેન જેસવાિ, 
રદ્તીય ઇનામ સયુભારભાઈ શાહ તેમજ તૃલતય ઇનામ 
્ન્બેનને અપાયયુ હતયુ. લનણા્સય્ તરી્ે વતસિાબેને 
સેવા આપી હતી. તયારબાિ મનયુભાઈ, હર્સિભાઈ ત્થા 
રલસ્ભાઈએ સંસ્થાને િગતી માલહતી આપી હતી. આ ત્ે જે 
સભયો ૮૦ વર્સના ્થયા તેમનયું બહયુમાન ્રી સાિ ઓઢાડવામાં 
આવી હતી. તયારબાિ શીિાબેન અગ્વાિે રલસ્ભાઈને 
જનમરિવસની પોતાના સવરલચત શેરો શાયરી દ્ારા શયુભેચછા 

પાઠવી હતી. પિમાબેન ્ંસારાએ િષિાબેન રાજાના ૮૨માં 
જનમરિવસે એમના જનમ્થી િઈને અતયાર સયુધી જે પણ 
સેવાના ્ાયફો ્યા્સ તેમની રૂપરેખા રજૂ ્રી હતી. મહેનદ્રભાઈ 
પટેિ તેમજ શૈિેરભાઈ મહેતાનયું િયુઃખિ અવસાન ્થતા મંડળ 
દ્ારા ભાવભીની શ્રદાંજલિ અપાઈ હતી. અંતે શૈિેરભાઈ 
દ્ારા રલચત “લહમાિયની ્ાવય સરરતા” બયુ્નયું લવમોચન ્થયા 
બાિ િલિતભાઈ ઠા્ર, િલિતભાઈ સોની એમ.પી. મનીનિર 
સીંધયુ, રૂબી સહોતા, બ્ામપટન સીટીના મેયર પેટ્રી્ બ્ાઉન 
પધાયા્સ હોય, તમામનો આભાર મનાયો હતો.

લસલનયસ્સ ગ્યુપ બ્ામપટન દ્ારા રિવાળીની ઉજવણી

ટોરોનટો 
્ેનેડામાં પેરીમેનોપોઝિ અને પોસટ-

મેનોપોઝિ મલહિાની માલહતી આપતી 
નવી માગ્સિલશ્સ્ા બહાર પાડવામાં આવી 
છે. જેમાં ડોકટરોને મેનોપોઝિ હોમફોન 
્થેરાપી કયારે સૂચવવી — અને કયારે 
તે સંભલવત જોખમો માટે યોગય ન્થી 
તે જાણવા માટે નવા ડેટા આપવામાં 
આવયા છે. રજોલનવૃલતિ પછી, સત્રીઓને 
રક્તવાલહનીનાં રોગ સલહત સવાસ્થય 
સંબંધી અને્ જોખમો વધી જતાં હોય 
છે. ડોકટરો એ સયુલનલચિત ્રવા માંગે 
છે ્ે, મેનોપોઝને ્ારણે િિગીની ્ોઈપણ 

સારવાર્થી તે જોખમો વધયુ ન વધે. અપડેટ 
્રેિી માગ્સિલશ્સ્ામાં નોંધાયયું છે ્ે, 
મેનોપોઝિ હોમફોન ્થેરાપી મેનોપોઝના 
િષિણોમાં રાહત માટે સૌ્થી અસર્ાર્ 
સારવાર છે. સંશોધ્ોએ શોધી ્ાઢયું 
હતયું ્ે, િાંબા ગાળાના ડેટા િશા્સવે છે 
્ે, ટૂં્ા ગાળાની મેનોપોઝિ હોમફોન 
્થેરાપી હૃિય સંબંધી સમસયાઓ માટે વધયુ 
જોખમ ધરાવતી ન હોય, તેવી સત્રીઓને 
યોગય રીતે સૂચવવામાં આવે તયારે તે 
્ારડ્સયોવેસકયયુિર જોખમમાં વધારો ્રતી 
ન્થી. જો સત્રીઓ મેનોપોઝ ્થયાના 10 ્ે 
તે્થી વધયુ વરફો પછી મેનોપોઝિ હોમફોન 

્થેરાપી શરૂ ્રે, તો તેમને પ્લત્કૂળ 
્ારડ્સયા્ ઘટનાઓનયું જોખમ વધી શ્ે છે.  
ડો. બે્થ એબ્ામસન (્ારડ્સયોિોલજસટ, 
યયુલનવલસ્સટી ઓફ ટોરોનટોના પ્ોફેસર)
એ એ્ ફોન ઇનટરવયયુમાં જણાવયયું હતયું ્ે 
િરે્ િિગીને વયલક્તગત જોખમો હોય છે, 
પરંતયુ આ માગ્સિલશ્સ્ા ડોકટરોને મિિ ્રે 
છે. તે સમજવા માટેનયું સાધન છે.

છેલ્ા ્ેટિાં્ વરફોમાં હે્્થ ્ેર પ્િાન 
્રનારાઓને તેમના મલહિા િિગીઓ સા્થે 
વાતચીત ્રવા માટે માલહતી આપવા 
ઘણા અભયાસો અને લવશ્ેરણો બહાર 
આવયા હોવાનયું તેણે જણાવયયું હતયું.

મેનોપોઝ, હોમફોન રરપિેસમેનટ અને હાટ્સ 
હે્્થ માટે નવી હે્્થ માગ્સિલશ્સ્ા જારી
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સૌરાષ્ટ્ર માં 8 જિલ્ાની 34 બેઠકો મા્ેટ 616 દાવેદારો
રાજકોટ

સૌરાષ્ટ્રની 48  બેઠકો માટે ભાજપે 
ગઈકાલે સેનસ પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી 
જેમાં એક પણ બેઠક પર સર્વસંમક્ત 
તો દૂર, બહુમક્ત પણ સધાયેલી જોરા 
મળી નથી અને ટટકીટરાંચ્ુઓનો 
રાફડો ફાટયો હતો.  રાજકોટ, મોરબી, 
પોરબંદર, જુનાગઢ, જામનગર, 
અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દેરભુક્મ 
દ્ારકા એ 8 ક્જલ્ામાંથી મળતા 
અહેરાલો મૂજબ આ ક્જલ્ાની કૂલ 
34 બેઠકો માટે અધધ 616થી રધુ 
નેતાઓએ ભાજપની ટટકીટ માંગી ્ે 

અને તેમનો બાયોડેટા રજૂ કયયો ્ે. 
રત્વમાન ભાજપના ધારાસભયો,મંત્ીઓ 
તેમજ ખાસ કરીને કોંગ્ેસમાંથી 
પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં આરીને 
ધારાસભય તરીકે ચૂંટાયેલા અને 
મંત્ીપદને પણ પામેલા નેતાઓ સામે 
ભાજપના જુના જોગીઓએ ટટકીટ 
પોતાને ટટકીટ મળે તે માટે ભારપૂર્વક 
દારો નોંધાવયો ્ે.

કાલારડ (ક્જ.જામનગર) એક બેઠક 
માટે સૌથી રધુ અધધ 56 નેતાઓએ 
ભાજપની ટટકીટ માંગી ્ે. તો જુનાગઢ 
ક્જલ્ામાં સરા્વક્ધક દારેદારો, 5 બેઠક 

માટે 122 નોંધાયા ્ે તેમાં જુનાગઢ 
માટે 40, કેશોદ માટે 35, માંગરોળ 
માટે 28 જયારે મોરબી ક્જ.ની રાંકાનેર 
બેઠક માટે 35,ઉપલેટા માટે 27 અને 
અમરેલીની લાઠી બેઠક માટે 20 
ટટકીટ માટે કતારમાં ઉભા રહી ગયા 
હતા. આ તો જાહેર થયેલો આંકડો ્ે, 
અનેક ઉમેદરારોએ બારોબાર પ્રદેશને 
બાયોડેટા મોકલયાનું જાણરા મળે ્ે. 

રાજકોટ ક્જ.ની 8 બેઠકો માટે 
95થી રધુ દારેદારો ્ે તેમાં સૌથી 
રધુ ઉપલેટા-ધોરાજી બેઠક માટે 27એ 
ટટકીટ માંગી ્ે. ગોંડલમાં જયરાજક્સંહ 

અને અક્નરૂધધક્સંહજૂથો રચ્ેની 
ચૂંટણી લડાઈ સર્વક્રટદત ્ે અને 
સેનસ પ્રક્રિયામાં તયાં જયરાજક્સંહના 
પટરરારજનો માટે તો બીજી તરફ 
કેટલાક પાટીદાર અગ્ણીઓ, 
સહદેરક્સંહ જાડેજા સક્હતે દારેદારી 
કરી ્ે. જસદણમાં પૂર્વ મંત્ી અને 
ધારાસભય કુંરરજી બારક્ળયા ચૂંટણી 
લડરા તીવ્ર ઈચ્ુક ્ે પરંતુ, તેમની 
સામે કોળી,પટેલ જ્ાાક્તના 7 નેતાઓએ 
દારેદારી નોંધારી ્ે. જેતપુરમાં પણ 
આ જ રીતે પૂર્વમંત્ી જયેશ રાદડીયા 
સામે પણ જસુમતીબેન કોરાટ, ક્જલ્ા 

ભાજપ પ્રમુખ સક્હતના 6 દારેદારો 
્ે. રાજકોટ શહેરમાં ઈસટમાં મંત્ી 
રૈયાણી સામે 10, રાજકોટ-રેસટમાં પૂર્વ 
મુખયમંત્ી સામે 7,  સાઉથ બેઠક પર 
10 અને અનામત બેઠક પર 11 મળી 
43ના નામો જાહેર થયા ્ે, પરંતુ, 
દારેદારો તેથી ક્રશેષ ્ે. 

મોરબી ક્જલ્ાની 3 બેઠકો માટે 60 
દારેદારો ્ે. મોરબી-માક્ળયા બેઠકમાં 
રત્વમાન મંત્ી ક્રિજેશ મેરજા સામે 
પૂર્વ ધારાસભય કાંક્તલાલ અમૃક્તયાએ 
ભારપૂર્વક ચૂંટણી લડરા માંગણી કરી 
્ે. 

ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ PM 
મોદી ફરી આવશે ગુજરાત

ચૂંટણી જાહેર થયા પછી પ્રધાનમંત્ી નરેન્દ્ર મોદી છઠ્ી 
નવેમ્બરે ગુજરાત આવશે. પીએમ મોદી વલસાડના 
કપરાડામાંથી ચૂંટણીના પ્રચારના શ્ીગણેશ કરશે. 
આગામી દદવસોમાં સૌરાષ્ટ્ર, ભાવનગર અને 

સુરેન્દ્રનગરમાં પણ પ્રધાનમંત્ીના 
કાય્યક્રમો હોવાનું જાણવા મળયું 
છે. આ વવશે મળતી માવહતી 
પ્રમાણે, 6 નવેમ્બરે પીએમ મોદી 
ફરી ગુજરાતના એક દદવસના 
પ્રવાસે આવશે. ચૂંટણી જાહેરાત 
્બાદ પીએમ મોદીનો આ પહેલો 

ગુજરાત પ્રવાસ હશે. જેમાં પીએમ મોદી ભાવનગરમાં 
સમૂહલગ્નના કાય્યક્રમમાં હાજરી આપશે. તયાર્બાદ 
સુરેન્દ્રનગર અને વલસાડમાં સભા સં્બોધશે. 
ઉલ્ેખનીય છે કે પીએમ મોદી તાજેતરમાં ત્ણ 
દદવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવયા હતા.

ગોધરાના ભાજપના પૂવ્વ 
સાંસદ કોંગ્ેસમાં જોડાયા

નદડયાદ : ખેડા વજલ્ાના ફાગવેલ ખાતેથી આજે પ્રદેશ 
કોંગ્ેસ તરફથી પદરવત્યન યાત્ાનો શુભારંભ કરવામાં 
આવયો હતો. આ પદરવત્યન યાત્ામાં મોટી સંખયામાં 
વજલ્ાના ખૂણે ખૂણેથી કાય્યકરો ઉમટી પડયા હતા. આ 
પદરવત્યન યાત્ામાં પંચમહાલ વજલ્ાના ભાજપના માજી 
સાસદે પોતાના ટેકેદારો સાથે પક્ષમાંથી સભયપદેથી 
રાજીનામું આપી કોંગ્ેસમાં જોડાયા હતા.ફાગવેલ 
પદરવત્યન યાત્ામાં ભાજપના પૂવ્ય સાંસદ કોંગ્ેસમાં 
જોડાતા તેમને આવકારવામાં આવયા હતા પંચમહાલ 
ના પૂવ્ય સાંસદ પ્રભાતવસંહ ચૌહાણને કોંગ્ેસ મહામંત્ી 
મોહન પ્રકાશ અને પૂવ્ય અધયક્ષ અવમત ચાવડાએ ખેસ 
પહેરાવી કોંગ્ેસમાં ભારે ઉમળકાભેર સવાગત કયુું હતું. 
ભાજપના પૂવ્ય સાંસદ પ્રભાતવસંહ કોંગ્ેસમાં જોડાતા 
રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. આ પ્રસંગે 
મોર્બીની હોનારત માં ભોગ ્બનેલાઓને ્બે વમવનટનું 
મૌન પાળીને શ્દાંજવલ આપવામાં આવી હતી.

પાટણ
ગુજરાતમાં આમ આદમી પાટટીએ તો તેના 

75થી રધુ ઉમેદરારોની જાહેરાત પણ કરી દીધી 
્ે. ત કોંગ્ેસે પટરરત્વન યાત્ા શરૂ કરી ્ે. આ 
રચ્ે કોંગ્ેસ નેતા ભરતક્સંહ સોલંકીએ મોટું 
ક્નરેદન આપયું  હતું.

કોંગ્ેસના રટરષ્ઠ નેતા ભરતક્સંહ સોલંકીએ 
રાધનપુર પહોંચેલી પટરરત્વન યાત્ામાં ખુબ 
મોટું ક્નરેદન આપયું હતું. ભરતક્સંહ સોલંકીને 
જયારે શંકરક્સંહ રાઘેલાના પુત્ની ઘરરાપસી 
ક્રશે સરાલ પૂ્રામાં આવયો તો તેમણે ક્નરેદન 
આપયું ્ે. તેમણે કહ્ં કે ભાજપને હરારરા માટે 
આમ આદમી પાટટી કોંગ્ેસ સાથે જોડાઈ તો પણ 

અમે સરીકારીશું. 
ઉત્તર ગુજરાતમાં શરૂ થયેલી કોંગ્ેસની 

પટરરત્વન યાત્ા રાધનપુર પહોંચી હતી. તયારે 
ભરત ક્સંહે આમ આદમી પાટટીને લઈને ક્નરેદન 
આપયું ્ે. તેમના આ ક્નરેદન બાદ રાજનીક્તમાં 
નરી ચચા્વ શરૂ થઈ ગઈ ્ે. તેમણે ભાજપની 
કોમરાદી પાટટી ગણારી હતી. તયારબાદ તેમણે 
કહ્ં કે પ્રજાના રક્ષણ માટે અને ભાજપને 
હરારરા માટે તમામ પાટટીઓને ટેકો લેરા તૈયાર 
્ીએ. જો કે સોલંકીના અા ક્નરેદન બાદ બીજા 
જ ક્દરસે કોંગ્ેસના નેતા શમા્વઅે સપષ્ટતા કરી 
હતી કે ગુજરાતમાં કોંગ્ેસ અાપ સાથે ગઠબંધન 
નહીં કરે અને અેકલે હાથે ચૂંટણી લડશે.

ભાવનગર 
યુક્નફોમ્વ ક્સક્રલ કોડ લાગુ કરરાની ભાજપ 

પક્ષની ક્નયત નથી તેમ રક્રરારે ભારનગર 
ક્જલ્ામાં ટદલહીના મુખયમંત્ી અરક્રંદ કેજરીરાલે 
જણાવયુ હતું. ભાજપ-કોંગ્ેસે રારા ફરતી 
ગુજરાતને લૂંટયુ ્ે તેમ પંજાબના મુખયમંત્ી 
માનએ જણાવયુ હતું. ટદલહી અને પંજાબના 
મુખયમંત્ીએ ગાટરયાધારની સભામાં ભાજપ-
કોંગ્ેસ પર ગંભીર આક્ષેપો કયા્વ હતાં. 

અરક્રંદ કેજરીરાલે જણાવયુ હતુ કે, યુક્નફોમ્વ 
ક્સક્રલ કોડ લાગુ કરરાની ભાજપ પક્ષની ક્નયત 
નથી. યુક્નફોમ્વ ક્સક્રલ કોડ દરેક સમાજને સાથે 
લઈને લાગુ કરરો જોઈએ પરંતુ ચૂંટણી હોય તે 

રાજયમાં સક્મક્ત બનારરામાં 
આરે ્ે અને ચૂંટણી બાદ 
સક્મક્ત રીખી નાખરામાં 
આરે ્ે. ગુજરાતમાં ચૂંટણી 
્ે એટલે યુક્નફોમ્વ ક્સક્રલ 
કોડ માટે સક્મક્ત બનારરામાં 
આરી ્ે. અનય રાજયમાં 

કેમ સક્મક્ત બનારરામાં આરતી નથી ?. દેશમાં 
કેમ યુક્નફોમ્વ ક્સક્રલ કોડ લાગુ કરરામાં આરતો 
નથી ? તેરા સરાલો ઉઠાવયા હતાં. પાક્લતાણામાં 
ટદલહીના મુખયમંત્ીએ જણાવયુ હતુ કે, ગુજરાતમાં 
બદલરાની આંધી ચાલી રહી ્ે. ગુજરાતને 
ભ્રષ્ટાચાર મૂકત બનારશું. 

મંત્રી મેરજા સામે અમૃતિયા મેદાને,મંત્રી રાઘવજી પટેલનરી સામે 17 દાવેદારાે, જવાહર ચાવડા, બાવળિયા, રાદડરીયાનરી કાંગ્ેસમાંથરી અાવેલા સામે દાવેદારરી

ભાવનગર 
મોંઘરારી સક્હતના પ્રશ્ે ભાજપ 

પક્ષથી લોકો ત્સત ્ે તેમ આજે 
રક્રરારે ભારનગર ખાતે રાજયસભાના 
સાંસદ શટકતક્સંહ ગોક્હલે જણાવયુ 
હતું. ભારત જોડો યાત્ાના સમથ્વનમાં 
આજે રક્રરારે સાંસદની આગેરાનીમાં 
જશોનાથ સક્કલથી રાજપરા ખોડીયાર 
મંટદર સુધી જનસંપક્ક પદયાત્ા 
કાઢરામાં આરી હતી, જેમાં બહોળી 
સંખયામાં કોંગ્ેસ કાય્વકરો સક્હતના 
લોકો જોડાયા હતાં. 

ભારત જોડો 
યાત્ાના સમથ્વનમાં 
ભારનગર શહેર-
જીલ્ા કોંગ્ેસ 
દ્ારા રાજયસભાના 
સાંસદ શક્તિક્સંહ 
ગ ો ક્ હ લ ન ી 

આગેરાનીમાં આજે રક્રરારે બપોરના 
સમયે ભારનગર શહેરના જશોનાથ 
સક્કલ ખાતેથી રાજપરા ખોડીયાર મંટદર 
સુધી જનસંપક્ક પદયાત્ાનું આયોજન 
કરરામાં આવયું હતું. આ પદયાત્ા 

જશોનાથ સક્કલ જશોનાથ મહાદેરના 
દશ્વન કરી પ્રસથાન કરરામાં આરી 
હતી. આ દરક્મયાન સાંસદ ગોક્હલે 
મીટડયાને જણાવયુ હતુ કે, જનસંપક્ક 
પદયાત્ા દ્ારા સકારાતમ ક્રચાર 
સાથે લોકોની રચ્ે જશું. ગુજરાતની 
ચૂંટણીમાં ઘણી અપેક્ષા સાથે લોકોએ 
ભાજપને મત આપયા હતા પરંતુ 
ભાજપ લોકોની અપેક્ષા પૂણ્વ કરી શકી 
નથી. ભાજપના રાજમાં લોકો ત્સત 
્ે. ક્શક્ષણનુ રેપારીકરણ થઈ ગયુ ્ે. 
ખેડૂતો હાલત ખરાબ ્ે.

કાંગ્ેસનરી જનસંપક્ક  પદયાત્ામાં બહાેિરી સંખ્ામાં કાય્કકરાે  પાટટીમાં જાેડાયા 

મોંઘરારી સક્હતના પ્રશ્ે ભાજપ પક્ષથી 
લોકો ત્સત ્ ે : સાંસદ ગોક્હલનો અાક્ષેપબરવાળા  

અમદારાદ ક્જલ્ા હેઠળ આરતી 
ધંધુકા ક્રધાનસભા ચૂંટણીનો બક્હષકાર 
કરરાની પાંચ ગામના ખેડૂતોએ 
ચીમકી આપી ્ે. રાણપુરની એડીસી 
બેેંક શાખામાં થયેલ ઉચાપતના પ્રશ્ે 
ખેડૂતોમાં રોષ જોરા મળી રહ્ો ્ે. 
ખસ, બગડ, ચાચરીયા, અળર, પાણરી 
રગેરે ગામના ખેડૂતોએ રારંરાર 
રજુઆત કરી ્તા સરકારે કોઈ યોગય 
પગલા નહી લેતા નારાજગી ફેલાઈ 
્ે. ચૂંટણી પ્રચાર માટે પણ કોઈ પક્ષે 
ગામમાં આરુ નહી તેરી પણ ચીમકી 
અપાઈ ્ે. ખસ, બગડ, ચાચરીયા, 
અળર અને પાણરી રગેરે ગામના 

ખેડૂતો કે જેઓ બગડ સેરા સહકારી 
મંડળી (તા. રાણપુર, ક્જ. બોટાદ)
ના ખેડૂત સભાસદો ્ે. બગડ સેરા 
સહકારી મંડળી દ્ારા રષ્વ ર૦૦૯-
૧૦ એડીસી બેંક રાણપુર શાખા અને 
મંડળીના સેરિેટરી દ્ારા થયેલ ઉચાપત 
અંગે મંડળીથી માંડી એડીસી બેંક 
રાણપુર તાલુકા, ક્જલ્ાકક્ષાએ રાજય 
રજીસટ્ાર અને જુદા જુદા ક્રભાગના 
મંત્ીઓ ગુજરાત રાજયના મુખયમંત્ી 
તથા પીએમઓ ભારત સરકાર સહકાર 
ક્રભાગ તથા નાબાડ્વ એમ અનેક 
જગયાઓ આ ખેડૂતોએ નયાય આપરા 
માટે રજુઆતો કરી હતી. ગાંધી ક્ચંધયા 
માગગે ઉપરાસ પર પણ ઉતયા્વ હતા.

ધંધુકા વવધાનસભા ચૂંટણીનો બવહષકાર 
કરવાની પાંચ ગામના ખેડૂતોની ચીમકી

રાજકોટ
રાજકોટની ચાર બેઠકો માટે સેનસ 

લેરાની કાય્વરાહી હાથ ધરાતા તીવ્ર 
આંતટરક ખેંચતાણ  સપાટી પર આરી 
હતી. રાજકોટ (રેસટ)-૬૯ બેઠકના 
રત્વમાન ધારાસભય અને પૂર્વ મુખયમંત્ી 
ક્રજય રૂપાણીએ પોતે તો પોતાનું નામ 
રજ કયૂ્વું નથી પરંતુ, કાય્વકરોના મોટા 
સમુહએ તેમનું નામ ક્નરીક્ષકો સામે 
મુકયું હતું. 

જો કે રૂપાણીના ક્રકલપે કલપક 
મક્ણયાર અને અંજક્લબેન રૂપાણીએ 
તો દારો નથી કયયો પરંતુ, ડેપયુટી મેયર 
ડો.દક્શ્વતા શાહ, ધારાશાસત્ી અક્નલ 
દેસાઈ, કશયપ શુક્લ તથા રૂપાણીની 

નજીકના ક્નતીન ભારદ્ાજ,બીનાબેન 
આચાય્વને ટટકીટ આપરા માંગણી કરાઈ 
્ે. આમ, મૂળ રજુભાઈ રાળાએ નરેનદ્ર 
મોદી  માટે ખાલી કરેલી અને બાદમાં 
ક્રજય રૂપાણીની સીટ બનેલી આ બેઠક 
માટે ૨૦૧૭ અને તે પહેલાના રષયોમાં 
જોરા મળતી સર્વસંમક્ત પ્રથમરાર રહી 
નથી. રાજકોટ-૬૮ બેઠકના ધારાસભય 
અરક્રંદ રૈયાણીને મંત્ી પદ અપાયું ્ે, 
તેમની સામે આંતટરક ક્રરોધ આજે 
ટટકીટની દારેદારીથી વયતિ થયો ્ે. 
તેમની સામે અશ્ીન મોક્લયા, મુકેશ 
રાદડીયા, રલ્ભ દુધાત્ા ,ખીમજી 
મકરાણા સક્હત જુના જોગીઓએ 
ભારપૂર્વક દારેદારી કરી ્ે. 

રાજકોટની ચારેય બેઠકો ઉપર ખેંચતાણ, 
કાય્વકરોએ રૂપાણીનું નામ પણ મુકયું

કોંગ્ેસ આપ સાથે ગઠબંધન માટે તૈયાર હોવાના 
ભરતવસંહના વનવેદનને પાટટીઅે રદદયો અાપયો

યુવનફોમ્વ વસવવલ કોડ લાગુ કરવાની ભાજપ 
વનયત નથી : મુખયમંત્ી કેજરીવાલનો અાક્ેપ

ગુજરાિ-રાજકારણ
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મોરબી દુર્ઘટના : 135 નનદદોષોના કરૂણ મોત 
12 મ�સને બદલે 7 મહિન�મ�ં જ મર�મત કરી બ્રિજ ખુલ�ે મુક�ય�ે િત�ે, ઓ�ેરેવ�ન� મેનેજરે નનદ�દોષ�ેન� કરૂણ મ�ેત મ�ટે ભગવ�નને દ�ેષ દીધ�ે

રાજકોટ
મોરબીના ઝૂલતા પુલની 

જાળવણી,સંચાલનનો કોન્ટ્ાક્ટ લેનાર 
અજંતા મેન્્ુફેક્ચરીંગ પ્ા.લલ. (ઓરેવા 
ગુ્રપ)ની ઘોર બેદરકારીના કારણે 
ઝૂલતો પુલ ધસી પડતા 50થી વધુ 
માસુમ ભુલકાં સલિત 135 લોકોના  
મોતથી સમગ્ર દેશમાં શોકનું મોજુ પ્સ્ુું 
છે. આ ઘ્ટનામાં એક ઘડડ્ાળ બનાવતી 
કંપનીને કોન્ટ્ાક્ટ અપા્ો િોવાનો 
ખુલાીસો થ્ા બાદ બુધવારે પોલીસે 

ઓરવા કંપનીના મેનેજરને કો્ટ્ટમાં રજૂ 
ક્ા્ટ િતા. આ સમ્ે ઓરેવાના મેનેજર 
ડદપક પારેખે  દ્ાિીન બનીને આ તો 
ભગવાનને ગમ્ું તે ખરં, એક્ટ ઓફ 
ગોડ છે તેવા પ્કારનું લનવેદન આપીને 
આ દોષનો ્ટોપલો ભગવાન પર ઢોળવા 
પ્્ાસ ક્યો િતો. જેથી સમગ્ર રાજ્માં 
મેનેજર સામે ડફ્ટકાર વરસી રહ્ો છે. 
આ ઉપરાંત કંપનીએ બે કરોડ ખચચીને 
પૂલનું ડરનોવેશન કરાવ્ાનું જુઠ્ાણુ પણ 
ખુલ્ુ પડ્ું છે. જરરી ડરપેરીંગ થ્ું 

નથી તેવી લવગતો કો્ટ્ટમાં રજૂ થઈ છે. 
આ ભ્ાનક દુઘ્ટ્ટનામાં દોષી 

ઓરેવા કંપનીના એમ.ડી.જ્સુખ પ્ટેલ 
મોં સંતાતા છુપાઈ રહ્ા છે જેથી મોરબી 
પોલીસ તેને શોધવા ગુરૃવારે લિમાલ્ 
પિોંચી િતી. દરલમ્ાન આરોપી ડદપક 
પારેખે કો્ટ્ટ સમક્ષ લનવેદન આપ્ું 
તેમાં ભગવાનની ઈચછા િતી કે આવી 
કમનસીબ ઘ્ટના બની! પરંતુ, પોલીસે 
કો્ટ્ટ સમક્ષ લનવેદનો આપ્ા તેમાં સપષ્ટ 
જણાવ્ું કે જો માત્ર ફલોરીંગ બદલવાને 

બદલે વા્ર બદલીને ્ોગ્ મરામત 
થઈ િોત તો આ દુઘ્ટ્ટના ન થાત. એ્ટલું 
જ નિીં, ઓઈલીંગ કે ગ્રીસીંગ પણ 
કરવામાં આવ્ું નથી. પોલીસ તપાસમાં 
કંપનીએ અગાઉ જે જુઠ્ાણા વિેતા ક્ા્ટ 
તેનો પણ પદા્ટફાશ થ્ો છે. તા. 7-3-
22ના મોરબી સુધરાઈના ચીફ ઓડફસર 
સાથે એગ્રીમેન્્ટ કરીને 12 માસમાં 
ઝૂલતો પુલ ડરપેર કરીને તેનું ્ોગ્ 
સંચાલન કરવા ર. 300ના સ્ટેમપ પેપર 
પર એગ્રીમેન્્ટ કરીને ઓરેવા કંપનીએ 

આ પૂલની જવાબદારી સંભાળી િતી. 
જે બાદ ૧૨ માસને બદલે ડદવાળીની 
રજાની ભીડનો આવક વધારવા લાભ 
ઉઠાવવા ડરપેરીંગ ક્ા્ટ વગર માત્ર 
રંગરોગાન,બાહ્ દેખાવ કરીને ઓરેવા 
કંપનીના બોડ્ટ લગાવીને તા. 26-10-
2022ના જ્સુખ પ્ટેલ અને તેમના 
પડરવારજનોએ રીબીન કાપીને તે ખુલ્ો 
મુક્ો િતો. એ વખતે તેમણે જાિેર ક્ુું 
િતું કે ર. 2 કરોડના ખચચે આ પૂલનું 
ડરનોવેશન કરા્ું છે.

FSLની ટીમ દ્ારા કેબલ, પલલેટ 
સહિતના સલેમ્પલ એકત્ર કરાયા

મોરબીમાં મચ્છુ નદી પર ઐતિહાતિક ઝૂલિો બ્ીજ િછુટવાની 
ઘટનાની  િપાિ રાજકોટ રંજ આઇજી દ્ારા શરૂ કરવામાં આવી 
્ે. આ િાથે ગાંધીનગર ફોરેનિીક િાયનિના તનષ્ાંિોની ટીમ 
પ્ મોરબી પહોંચી હિી. અને િેમ્ે િછુટેલા બ્ીજની િાઇટની 
તવઝીટ કરીને તવતવધ િેમપલ એકત્ર કયાયા હિા. જેની ક્ષમિા 
અને મટીરરયલની ચકાિ્ી ગાંધીનગર સ્થિ ફોરેનિીક 
લેબોરેટરીમાં કરાશે. આ િમગ્ર ઘટનામાં એફએિએલના 
રરપોટયાને અતિમહતવનો માનવામાં આવે ્ે.મોરબીમાં બ્ીજ 
િછુટવાની દૂઘયાટનાના બીજા રદવિથી ્પેશીયલ ઇનવે્ટીગેશન 
ટીમ દ્ારા િપાિ શરૂ કરવામાં આવી ્ે. આ કેિની િપાિમાં 
ફોરેનિીક િપાિ ખછુબ મહતવની િાતબિ થઇ શકે િેમ ્ે. 

ઓરેવાના 2 મલેનલેજર સહિત 
કુલ 9 આરો્પીઓની ધર્પકડ

મોરબીનો ઝછુલિો પછુલ િૂટી પડવાની ઘટનામાં પોલીિે િાપરાધ 
મનછુષયવધ, િાપરાધ મનછુષયવધની કોતશષ અને મદદગારી 
િતહિની કલમો હેઠળ ગછુનો નોંધયા બાદ નવ આરોપીઓની 
ધરપકડ કરી હિી. જેમાં ઓરેવા કંપનીના બે મેનજર રદપક 
નતવનચંદ્ર પારેખ અને રદનેશ મહાિછુખરાય દવે ઉપરાંિ ઝછુલિા 
પછુલનછું રટરકટ કલેકશનનછું કામ િંભાળિા મનિછુખ વાલજીભાઈ 
ટોપીયા મહાદેવભાઈ લાખાભાઈ િોલંકી, પછુલના રરપેરીંગનો 
કોનટ્ાકટ રાખનાર પ્રકાશ લાલજીભાઈ પરમાર, અને દેવાંગ 
પ્રકાશભાઈ પરમાર, તિકયછુરીટી ગાડયા અલપેશ ગલાભાઈ ગોતહલ 
(ઉં.વ. 25), રદલીપ ગલાભાઈ ગોતહલ, અને મછુકેશ દલિીંગભાઈ 
ચૌહા્ (ઉં.વ.26, રહે. ત્ર્ેય દાહોદ)નો િમાવેશ થાય ્ે. 

કોઈ ચમમરબંધીનલે છોડાશલે નિીં, 
કડક ્પગલા લલેવા મોદીની તાકીદ
મોરબી : ઘટનાને બે રદવિ બાદ વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદી 
મોરબીમાં અિરગ્ર્િોના આંિછુ લૂં્વા આવી પહોંચયા 
હિા. િેમ્ે બચાવ કાયયાનછું િથા ઝૂલિા પછુલનછું તનરીક્ષ્ 
કરીનેિારવાર લેિા ઈજાગ્ર્િોને રૂબરુ ખબર અંિર પછુછયા 
અને મૃતયછુ પામનારના પરરવારજનોને મળીને િાંતવના આપી 
હિી અને િે િાથે પોલીિ િતહિ િપાિનીશ અતધકારીઓને 
આ ભયાનક દછુઘયાટના માટે જવાબદાર કોઈ ચમમરબંધીને નહીં 
્ોડવાનો તનદદેશ આપયાનછું અને િપાિમાં કોઈ કચાશ નહીં 
રાખીને કડક પગલા લેવા ્પષ્ટ િૂચના આપયાનછું જા્વા 
મળયછું ્ે. આ ઉપરાંિ િેમ્ે ઝછુલિો પૂલ િૂટયો શા માટે િેના 
ટેકતનકલ કાર્ોની તવગિો માંગી હિી.

દદવસભર સમશાનો 
અનલે કબ્રસતાનોમાં 
અંહતમહવહધ ચાલી 

મોરબીના પાંચ ્મશાનો અને એક 
કબ્્િાનમાં િોમવારે રદવિભર હિભાગી 
મૃિકોની અંતિમતવતધ ચાલિી રહી હિી. 
િામાનય રીિે જયાં એક રદવિમાં ત્ર્ કે 
ચાર અંતિમતરિયા થિી હોય તયાં આજે 
િેનાથી ચારગ્ી િંખયામાં પહોંચી વળવાનછું 
બનિાં જા્ે ્મશાનો અને કબ્્િાન ટૂંકાં 
પડયા હિા. ્મશાન નજીકનાં મેદાનમાં 
પ્ કેટલીક તચિાઓ િળગિી હોય એવા 
હૃદયદ્રાવક દ્રશયો ખડા થયા હિા. અથથી 
િેમજ જનાજા ઉઠયા તયારે લોકો  ધછુ્રિકે-
ધછુ્રિકે  રડી પડયા હિા.

ઝૂલિા પછુલના રરપેરીંગમાં મોટછુ લોલંલોલ 
દાખવાયાનછું બહાર આવયછું ્ે. િરકારી 
વકીલના જ્ાવયા મૂજબ ચાર આરોપીઓને 
ચાર રદવિના િા.૫ને શતનવાર િછુધી રરમાનડ 
પર િોંપવામાં આવયા ્ે. પૂલના રરનોવેશન માટે 
ફેબ્ીકેશનનછું કામ ઓરેવા કંપનીના મેનેજરે 
અનક્ોલીફાઈડ કોનટ્ાકટરને િોંપયછું હિછું.  
કોટયામાં બંધ કવરમાં એફ.એિ.એલ.નો રરપોટયા 
િોંપાયો ્ે. પૂલનછું રરપેરીંગના નામે બે કરોડનો 
ખચયા કરાયાનો દાવા વચ્ે માત્ર ફલોરીંગ જ 
બદલાવાયછું હોવાનછું બહાર આવયછું ્ે.

કામ લલેનાર કોન્ટ્ાકટર 
અનક્ોલીફાઈડ

દછુઘયાટનામાં  પોલીિે આઈ.પી.ક 304 વગેરે 
ઉપરાંિ ફરજમાં બેદરકારી દાખવયાની ક. 
336 , 337નો ઉમેરો કયયો ્ે િેમ િરકારી 
વકીલે જ્ાવયછું હિછું. આ ઉપરાંિ ક. 338નો 
ઉમેરો પ્ પોલીિે કયયો ્ે જે તન્યાય પેનડીંગ 
રખાયો ્ે. જયારે  આ િાથે પોલીિે મોરબી 
નગરપાતલકાના ચીફ ઓરફિર િંરદપતિંહ 
ઝાલાને ડીવાય.એિ.પી.કચેરીએ બોલાવીને  
િેમની આ ગછુના િંદભભે પછુ્પર્ કરીને 
તનવેદન નોંધવામાં આવયછું ્ે જેની તવગિો 
પોલીિે જાહેર કરી નથી. 

ફરજમાં બલેદરકારીની 
કલમનો ઉમલેરો કરાયો

ફોરેસનિક લેબોરેટરીની પ્રાથતમક િપાિના 
અહેવાલ અનછુિાર કેબલ જે જગયાએથી િૂટયો 
હિો, તયાં ફ્ેમ અને કેબલને કાટ લાગેલો 
હિો. ્ેલાં િાિ મતહનાના રરપેરરંગ અને 
રરનોવેશન દરમયાન માત્ર ફેતબ્કેશનનછું જ 
કામ હાથ ધરાયછું હિછું અને એલયછુતમતનયમની 
મેટલ શીટ ચાર લેયરમાં નાખવામાં આવી 
હિી, પરંિછુ મછુખય કેબલ કાટ લાગેલો હોવા 
્િાં બદલવામાં આવયો નહોિો. મેઇન ફ્ેમ 
પ્ બદલાઈ નહોિી. વળી કોનટ્ાકટર પાિે 
તબ્જ રરપેરરંગનો કોઈ અનછુભવ પ્ ન હિો. 

કટાયલેલો કેબલ કે મલેઈન 
ફ્ેમ બદલાયા નિોતા

મોરબીની ઝૂલિા પૂલ દછુઘયાટના પા્ળ 
જવાબદાર ઓરેવા કંપની િાથે મોરબી 
નગરપાતલકાએ અઢી- ત્ર્ વષયા િછુધી કરેલી ધડ 
્ેવટે પદાતધકારીઓની શર્ાગતિને કાર્ે 
ત્રાગાં જેવી જ પૂરવાર થઈ હિી અને ઓરેવા 
િમક્ષ કાંડાં કાપી આપવા જેવો િમજૂતિ કરાર 
જનરલ બોડયાની મંજૂરી તવના જ કરી અપાયો 
હિો. ભાજપાના ્થાતનક શાિકોએ જે રીિનાં 
થાબડભા્ાં અને તનયમભંગ કયાયા ્ે એ જોિાં 
િેંકડો નગરજનો ભાજપાના પાતલકા શાિકોને 
પ્ પાપના ભાગીદાર માની રહ્ા ્ે.

ત્રાગાં ્પછી ્પાહલકાએ 
કાંડા કા્પી આપયાં

સમગ્ર સૌરાષ્ટલે મોરબીની ઘટના બાદ શોક મનાવયો

બછુધવારે િમગ્ર રાજયમાં શોક મનાવવામાં 
આવયો એમાં િૌરાષ્ટ્રમાં પ્ ભારે ગમગીની 
વિાયાઈ હિી. લોકોએ િંવેદનાના ડૂિકાં િાથે 
મોરબીના મૃિકો પરતવે નિમ્િકે અહોભાવ 
દાખવી શ્રદ્ાિૂમન અપયા્ કયાયા હિા. િેમજ 
બધાએ પ્રાથયાના કરી હિી કે’ હે ઈશ્વર હવે 
આવા રદવિો કોઈને ન દેખાડજો. મોરબી 

ઉતમયા પરરવાર લગ્ન િતમતિના ઉપરિમે શ્રીજી 
હોલમાં શોક િભા યોજાઈ હિી. તવશ્વકમાયા 
િોિાયટીમાં આવેલા તવશ્વેશ્વર મહાદેવના 
િાતનિધયમાં ભાઈઓ અને બહેનોએ મૃિકોને 
શ્રદ્ાંજતલ અપથી હિી. મોરબી ડી્ટ્ીકટ લીગલ 
િતવયાિ ઓથોરરટીના ઉપરિમે કોટયા પરરિરમાં 
મૃિકોને શ્રદ્ાંજલી અપયા્ કરવામાં આવી હિી. 

મચછછુ નદીમાં ચાલતછું 
રેસકયછુ ઓ્પરેશન ્પૂર્ણ

મોરબીમાં ઝૂલિો પછુલ િૂટ્ાની ઘટનામાં 
મચ્છુ નદીમાં અનેક લોકો ડૂબી જિાં નેવી, 
આમથી, એનડીઆરએફ, ફાયરની ટીમો 
દ્ારા નદીના શોધખોળ ચાલછુ હિી પરંિછુ 
્ેલા બે રદવિથી કોઈ મૃિદેહ ન મળિા 
ગછુરુવારે રાહિ કતમશનર હષયાદ પટેલે રે્કયછુ 
ઓપરેશન પૂ્યા થયાની જાહેરાિ કરી ્ે. 
આ િાથે િરકારના ચોપડે િત્ાવાર રીિે 
135 લોકોના મોિ નોંધાયા ્ે, આ િમામ 
મૃિકોની રાજય િરકાર િરફથી મળવાપાત્ર 
થિી 4 લાખની િહાય િંત્ર દ્ારા ચૂકવી 
દેવામાં આવી ્ે, જયારે કેનદ્ર િરકારની રૂ.2 
લાખની િહાય ચૂકવવા માટે થઈને િજવીજ 
ચાલિી હોવાનછું જા્વા મળે ્ે.

આલરિકામાં પુત્રની િત્ા : માતા અને લપતાને બે કલાકમાં જ પાસપો્ટ્ટ ઈશ્ૂ

કોંગોમાં કામ કરતા ્ુવકની િુમલાખોરોએ ગોળી મારી િત્ા કરેલી
પડરસસથલતની ગંભીરતા પારખી પાસપો્ટ્ટ ઓડફસે તવડરત પગલાં ભ્ાું
માનવી્ અલભગમ અપનાવીને માત્ર બે કલાકમાં જ નવો પાસપો્ટ્ટ ઈશ્ૂ 

ક્યો

આણંદમાં રિેતો ્ુવાન આલરિકાના કોંગોમાં કામ કરતો િતો. પરંતુ 
મંગળવારે તેની ગોળી મારીને િત્ા કરી દેવામાં આવી િતી. જેથી આણંદમાં 
રિેતાં તેના માતા લપતાએ આલરિકા જવા મા્ટે પાસપો્ટ્ટની જરડર્ાત પડતાં 
અમદાવાદ આરપીઓનો તાડકદની લવનંતી સાથે સંપક્ક ક્યો િતો. જેથી 
પ્ાદેલશક પાસપો્ટ્ટ અલધકારીએ તેમની પડરસસથલત પ્ત્ે માનવી્ અલભગમ 
અપનાવીને માત્ર બે કલાકમાં જ નવો પાસપો્ટ્ટ ઈશ્ૂ ક્યો િતો.

આલરિકાના કોંગોમાં કામ કરતા આણંદના અઝીમ િસનઅલી ધાનાણીની 
ગોળી મારીને િત્ા કરી દેવામાં આવી િતી. જેની જાણ આણંદ ખાતે રિેતા 
તેના માતા લપતા રોઝીનાબાનુ અને િસનઅલી ધાનાણીને થતા પડરવાર 
શોકમાં ગરકાવ થઈ ગ્ો િતો. બાદમાં માતાલપતાએ આલરિકા જવા મા્ટે 
પાસપો્ટ્ટની જરડર્ાત ઉભી થતાં તાડકદે લવનંતી સાથે ડરઝનલ પાસપો્ટ્ટ 
ઓડફસ અમદાવાદનો સંપક્ક ક્યો િતો. જેથી ત્ાં ઉપસસથત પ્ાદેલશક પાસપો્ટ્ટ 
અલધકારીએ તેમની લવગતો મેળવીને તેમની પડરસસથલત પ્ત્ે માનવી્ 
અલભગમ અપનાવીને માત્ર બે કલાકમાં નવો પાસપો્ટ્ટ ઈશ્ૂ ક્યો િતો.

---------------
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નવી િદલ્ી
સુપ્રીમ કોર્ટે વર્ષ ૨૦૦૦માં લાલ કકલ્ા 

હુમલાના કેસમાં દોષરત મોહમમદ અશફાક 
આકિફને િાહત આપવાનો ઇનકાિ કિરી 
દરીધો છે. ગુરુવાિે સુપ્રીમ કોર્ટે આકિફનરી 
ફાંસરીનરી સજા યથાવત િાખરી હતરી. ચરીફ 
જસ્ર્સ યુયુ લષલતનરી અધયક્ષતાવાળરી 
બેનચે અિજી ફગાવરી દરીધરી હતરી. લશકિ-
એ-તૈયબાના આતંકવાદરી આિરીફને ૨૨ 
કિસેમબિ ૨૦૦૦ના િોજ કદલહરીના લાલ 
કકલ્ામાં આમમી બેિેક પિ હુમલો કિવા 
બદલ દોરરી ઠેિવવામાં આવયો હતો. આ 

હુમલાના મા્ર્િમાઇનિ માનવામાં આવતા 
આકિફને વર્ષ ૨૦૦૫માં કદલહરીનરી ટ્ાયલ 
કોર્ટે ફાંસરીનરી સજા ફર્કાિરી હતરી. વર્ષ 
૨૦૦૭ માં, કદલહરી હાઈકોર્ટે ફાંસરીનરી 
સજાને સમથ્ષન આપયું હતું. ૨૦૧૧માં 
સુપ્રીમ કોર્ટે પણ દોષરતનરી ફાંસરીનરી સજાને 
યથાવત િાખરી હતરી. કિસેમબિ ૨૦૦૦માં 
થયેલા હુમલામાં ત્રણ લોકો માયા્ષ ગયા 
હતા. ઘર્નાના ચાિ કદવસ બાદ આિરીફનરી 
પત્રી િહેમાના યુસુફ ફારૂકી સાથે ધિપકિ 
કિાઈ હતરી. ૨૦૦૫માં કોર્ટે આકિફ સષહત 
૬ લોકોને દોષરત ઠેિવયા હતા. 

મો્મમદ અશફાક આરિફની ફાંસીની 
સજા સુપ્ીમ કોર્ટે પણ યથાવત િાખી
લાલ કિલ્ામાં આામમી બેરેિ પર હુમલાે િેસના આારાેપીદેશમાં લોકતંત્રના મૂળ 

મજબૂત હોવાથરી ષવદેશમાં 
નિેનદ્ર મોદરીનું સનમાન

જયપુિ
િાજ્થાનના મખુયમતં્રરી અશોક ગહેલોત ે મગંળવાિે 

વિાપ્ધાન નિેનદ્ર મોદરીનરી પ્શસંા કિવાનરી સાથ ેતમેના પિ 
કર્ાક્ષ કયયો હતો. ગહેલોત ેકહં્ કે, વિાપ્ધાન નિેનદ્ર મોદરીનું 
આખરી દષુનયામા ં સનમાન થાય છે, કાિણ કે તઓે એવા 
દેશના વિાપ્ધાન છે, જયા ં લોકતતં્રના મષૂળયા મજબતૂ છે 
અને આ દેશ મહાતમા ગાંધરીનો દેશ છે. વિાપ્ધાન મોદરી 
િાજ્થાનના માનગઢ ધામમા ં ‘માનગઢ ધામનરી ગૌિવ 
ગાથા’ કાય્ષક્રમમાં હાજિ િહ્ા હતા. ગેહલોત ે વિાપ્ધાન 
નિેનદ્ર મોદરીન ેમાગઢન ેિાષ્ટરીય ્માિક જાહેિ કિવા તમેજ 
િતલામ-િુગંિપુિ અન ે બાંસવાિા વચે્ િેલવ ે પ્ોજકેર્નરી 
સમરીક્ષા કિવા મારે્ ષવનતંરી કિરી હતરી.

ચરીનને લદ્ાખમાં ઘૂસતા 
િોકી શકાશે નહીંઃ ઓમિના 
મોદરી સિકાિ પિ પ્હાિો

જમમુ કાશમીિ
નેશનલ કોનફિનસના નેતા ઓમિ અબદુલ્ાએ દાવો કયયો 

છે કે કેનદ્ર શાષસત પ્દેશ લદ્ાખના અષધકાિરીઓએ તેમને 
કાિગરીલ જતા િોકવાનો પ્યાસ કયયો હતો. તેણે મને અહી 
ન આવવા કહ્ં. મોદરી સિકાિ પિ પ્હાિ કિતા ઓમિે 
કહ્ં કે ચરીન પૂવ્ષ લદ્ાખમાં આવરી ગયું છે, તમે તેમને િોકી 
શકતા નથરી, તમે તેમને પાછા મોકલરી શકતા નથરી. અમે 
શ્રીનગિથરી દ્રાસ થઈને જ કાિગરીલ જઈ િહ્ા છરીએ. 
અમે અહી શહેિ કબજે કિવા આવયા ન હતા. ઓમિે 
દ્રાસમાં પોતાના સમથ્ષકોનરી એક સભાને સંબોષધત કિરી 
હતરી. અબદુલ્ાએ વધુમાં કહ્ં કે હકીકતમાં, એસિરીએમ 
વયષતિગત િરીતે અમાિરી પ્વૃષતિઓ પિ નજિ િાખતા હતા.

પુલવામા
જમમુ અને કાશમરીિના પુલવામા 

અને અનંતનાગ ષજલ્ામાં મંગળવાિે 
બે અલગ-અલગ એનકાઉનર્િમાં ચાિ 
આતંકવાદરીઓ માયા્ષ ગયા હતા. 
પોલરીસે આ માષહતરી આપરી હતરી. 
તેમણે કહ્ં કે પુલવામાના ખાંિરીપોિામાં 
સુિક્ષા દળો સાથેનરી અથિામણમાં 
ત્રણ આતંકવાદરીઓ માયા્ષ ગયા, 
જયાિે અનંતનાગના સેમથાનમાં 
એક આતંકવાદરી માયયો ગયો છે. 

પોલરીસે જણાવયું કે, ઉપિાંત શ્રીનગિ 
અને બિગામ ષજલ્ામાં આતંકવાદ 
ષવિોધરી કાય્ષવાહરી દિષમયાન લશકિ-
એ-તૈયબાના ત્રણ કષથત “હાઈષરિિ” 

આતંકવાદરીઓનરી પણ ધિપકિ કિવામાં 
આવરી છે. કાશમરીિના અષધક પોલરીસ 
મહાષનદટેશક ષવજય કુમાિે પુલવામા 
એનકાઉનર્િમાં આતંકવાદરીઓને ઠાિ 
કિવાનરી ઘર્નાને સુિક્ષા દળો માર્ે 
મોર્રી સફળતા ગણાવરી છે. તેમણે 
ષવિર્ કિરી જણાવયું કે, અવંતરીપોિા 
એનકાઉનર્િમાં ત્રણ આતંકવાદરીઓ 
માયા્ષ ગયા છે. તેમણે કહ્ં કે માયા્ષ 
ગયેલા આતંકવાદરીઓને ઓળખવાના 
પ્યાસો ચાલુ છે.

જમમુ-કાશમરીિમાં બે એનકાઉનર્િમાં 4 
આતંકવાદરી ઠાિ, 3નરી ધિપકિ કિાઈ
આેન્ાઉન્ટર સ્થળેથી બે આેિે રાઈફલ આને આેિ પપસ્ાેલ સકહ્ની સામગ્ી મળી આાવી

નવી રદલ્ી 
નવરી કદલહરીના ઈસનદિા ગાંધરી 

આંતિિાષ્ટરીય એિપોર્્ષ પિ ક્ર્મ 
ષવભાગને મોર્રી સફળતા મળરી છે. 
ક્ર્મ ષવભાગના અષધકાિરીએ બુધવાિે 
જણાવયું કે, આંતિિાષ્ટરીય એિપોર્્ષ પિ 
એક નાઈજીકિયન મષહલાને રૂષપયા 
૩૦ કિોિના હેિોઈન સાથે ઝિપરી 
લેવામાં આવરી છે. ક્ર્મ ષવભાગના 
અષધકાિરીના જણાવયાં અનુસાિ, 
નાઈજીકિયન મષહલાને લગભગ ચાિ 
કકલોગ્ામ હેિોઈન સાથે ઝિપરી લેવામાં 
આવરી હતરી. આ હેિોઈનનરી કકંમત 

આંતિિાષ્ટરીય માકકેર્માં રૂષપયા ૩૦ 
કિોિ હોવાનું માનવામાં આવરી િહ્ં 
છે. સોમવાિે દોહાના િ્તે લાગોસથરી 
આવરી િહેલરી મષહલાનરી ક્ર્મ ષવભાગે 
ધિપકિ કિરી હતરી અને તેનરી પાસેથરી 
મળરી આવેલા ડ્રગસને કબજે કયુું હતું. 

નવી રદલ્ી
દેશના કિોિો ખેિૂતો માર્ે સમાચાિ છે. સિકાિે િષવ 

સરીઝનમાં ખેિૂતોને ફો્ફેકર્ક અને પોર્ાશ (પરીએનિકે) ખાતિો 
માર્ે સબષસિરીને મંજૂિરી આપરી છે. આ સાથે જ ઇથેનોલના 
ભાવમાં પણ વધાિો કિવામાં આવયો છે. વિાપ્ધાન 
નિેનદ્ર મોદરીનરી અધયક્ષતામાં મળેલ આષથ્ષક બાબતોનરી 
મંત્રરીમંિળ(સરીસરીઇએ)નરી સષમષતનરી બેઠકમાં આ પ્્તાવોને 
મંજૂિરી આપવામાં આવરી હતરી. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના 
બરીજા છ માષસક ગાળા એર્લે કે િષવ સરીઝનમાં ખેિૂતોને 
ફો્ફેકર્ક અને પોર્ાશ (પરીએનિકે) ખાતિો માર્ે ૫૧,૭૮૫ 
કિોિ રૂષપયાનરી સબષસિરી આપવામાં આવશે.

સરીસરીઇએએ નાઇટ્ોજન(એન) માર્ે પ્ષત કકલો ૯૮.૦૨ 

રૂષપયા, ફો્ફિસ (પરી)  માર્ે પ્ષત કીલો ૬૬.૯૩ રૂષપયા, 
પોર્ાશ (કે) માર્ે ૨૩.૬૫ રૂષપયા પ્ષત કકલો અને સલફિ 
(એસ) માર્ે ૬.૧૨ રૂષપયા પ્ષત કીલોનરી સબષસિરીને મંજૂિરી 
આપવામાં આવરી છે.

રૂ. 30 કિોડના ્ેિોઈન સાથે 
નાઈજીરિયન મિ્લા ઝડપાઈ
કિલ્ી આેરપાેર્ટ પર િસ્ટમ વવભાગને મળી સફળ્ા  

નવી રદલ્ી 
વૈષવિક ભ્રષ્ાચાિ મામલે ભાિતનરી 

સ્થષત પણ અનય દેશોનરી જેમ ખિાબ 
બતાવવામાં આવરી છે. વૈષવિક ભ્રષ્ાચાિ 
ઇનિેકસમાં ભાિતનરી જે ખિાબ સ્થષત 
દશા્ષવવામાં આવરી છે તેને સુધાિવાનરી 
માગ કિતરી અિજી સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવરી 
દરીધરી છે.  વૈષવિક ભ્રષ્ાચાિ ઇનિેકસમાં 
૧૮૦ દેશોનો સમાવેશ કિવામાં આવયો 
હતો, જેમાં ભાિતને ૮૫મું ્થાન 
આપવામાં આવયું હતું. આ પકિસ્થષત 
વચ્ે ભ્રષ્ાચાિ ખતમ કિવા માર્ે િાજય 
અને કેનદ્ર સિકાિોને આદેશ આપવા 
માર્ે સુપ્રીમ કોર્્ષમાં અિજી થઇ હતરી. 

સુનાવણરી દિષમયાન સુપ્રીમ કોર્્ષના મુખય 
નયાયાધરીશ યૂયૂ લષલતનરી બેંચે કહ્ં હતું 
કે ભ્રષ્ાચાિ એક મુદ્ો છે અને અમે 
ભ્રષ્ાચાિને કેવરી િરીતે ખતમ કિરીએ? 
અમે લો કષમશનને આ અંગે ષવચાિ 
કિવા કહરી શકીએ પણ પછરી શું?

ભ્રષ્ાચાિ ઇનડેકસમાં દેશની સ્થિત 
સુધાિવાની માગણી સુપ્ીમે ફગાવી

ફો્ફેકર્ક અને પોર્ાશ ખાતિો માર્ે રૂ. 
૫૧,૮૭૫ કિોિનરી સબષસિરીને મંજૂિરી
પેટાેલમાં પમક્સ િરવામાં આાવ્ા ઇથેનાેલના ભાવમાં પ્રવ્ લલરરે 2.15 રૂપપયાનાે વધારાે

કાિિગલ 
જમમુ કાશમરીિમાંથરી આકર્્ષકલ ૩૭૦ 

હર્ાવવામાં આવયા બાદ લદ્ાખને કેનદ્ર 
શાષસત પ્દેશ જાહેિ કિરી દેવામાં આવયો 
હતો. જોકે આ ષનણ્ષયથરી લદ્ાખના 
નાગકિકો ખુશ નથરી અને તેઓ હવે 
સંપૂણ્ષ િાજયનો દિજ્ો આપવાનરી 
માગણરી કિરી િહ્ા છે. આ માગણરી 
સાથે જ હજાિોનરી સંખયામાં લોકો 
િ્તા પિ ઉતિરી િહ્ા છે અને ભાિે 
સુત્રોચ્ાિ પણ કિરી િહ્ા છે. બુધવાિે 
બે મોર્ા સંગઠનો લેહ એપેકસ બોિરી 
અને કાિષગલ િેમોક્રેકર્ક એલાયંસ 

દ્ાિા ધિણા પ્દશ્ષન કયા્ષ હતા, જેમાં 
હજાિોનરી સંખયામાં લોકો જોિાયા હતા. 
આંદોલન કિનાિાઓનરી માગણરી છે કે 
લદ્ાખને બંધાિણરીય સુિક્ષા, પ્ાિંષભક 

ભતમી પ્ષક્રયા અને લેહ તેમજ કાિષગલ 
માર્ે સંસદમાં અલગ બેઠકો ફાળવવામાં 
આવે. કાિષગલમાં મોર્રી સંખયામાં લોકો 
અહીના હુસૈનરી પાક્કમાં એકઠા થયા હતા. 

‘પૂણ્ષ િાજયનો દિજ્ો આપો’નરી માંગ સાથે 
લદ્ાખમાં હજાિો લોકો િ્તા ઉપિ ઉતયા્ષ
જુલુમ આા�ર જબર બંધ િરાેના સુતાેચ્ાર સાથે િારગગલ- લેહમાં રેલીઆાે નીિળી

નવી રદલ્ી 
મફતનરી િેવિરીને લઇન ે સુપ્રીમ 

કોર્્ષમાં અિજીઓ થઇ છે. આ અિજીનરી 
સુનાવણરી ત્રણ જજોનરી બેંચ દ્ાિા 
કિવામાં આવશે તવેરી ્પષ્તા સપુ્રીમ 
કોર્્ષ દ્ાિા કિવામા ં આવરી હતરી. આ 
અિજીમા ં મફતનરી લહાણરીઓ પિ 
પ્ષતબંધનરી માગ કિાઇ છે.  સપુ્રીમ 
કોર્્ષના મખુય નયાયાધરીશ ય ૂ ય ૂ લષલતે 
જણાવયંુ હતુ ં કે આ સમગ્ મામલાનરી 
સુનાવણરી ત્રણ જજોનરી બેંચ દ્ાિા 
કિવાનુ ં નક્રી થયુ ં છે અન ે તમેા ં કોઇ 
જ ફેિફાિ કિવામા ં નહી આવ.ે સાથે 
જ આ મામલાનરી સનુાવણરી બનરી શકે 
એર્લા વહેલા કિવામા ંઆવશ.ે સુપ્રીમ 

કોર્્ષમા ંપરીઆઇએલ દાખલ કિનાિા એક 
અિજદાિ અષવિનરી ઉપાધયાય ે જણાવયુ ં
હતુ ં કે આ મામલાનરી સનુાવણરી લાજ્ષિ 
બેંચ દ્ાિા થવરી જોઇએ.  વકીલ ે સાથે 
એવરી પણ માગણરી કિરી હતરી કે એક 
કષમર્રીનરી િચના કિવરી જોઇએ કે જે 
ચૂરં્ણરી સમય ેથતરી મફતના લહાણરીઓ કે 
જઠુા વચનો પિ નજિ િાખરી શકે. આ 
કષમર્રીના સભયો તિરીકે આિબરીઆઇના 
ગવન્ષિ, મખુય ચૂરં્ણરી કષમશનિ, નરીષત 
આયોગના ઉપપ્મખુનો સમાવશે કિવો 
જોઇએ. જોકે સપુ્રીમ કોર્ટે કહ્ ં હતુ ં કે 
આ અગં ેહવ ેવધ ુસનુાવણરી ત્રણ જજોનરી 
બેંચ દ્ાિા કિવામા ંઆવશ.ે અન ેબહ ુજ 
વહેલરી તકે સનુાવણરી શરૂ કિાશ.ે

મફત િેવડી િવરુદ્ધ અિજી અંગે 
3 જજની બેનચ સુનાવણી કિશે
મફ્ લહાણીઆાે સામે આરજી મુદે્ સુપ્રીમનાે લનણ્ટય 

નેશનલ
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સાદગીનું સા�દયર્

સાદાઈને અપનાવનાર જ શ�િત-આદર પામી શક�
આજે વેચાણમાં આવેલું ઉત્પાદન 

આવતીકાલે જૂનું થઈ �ય એટલી 
હદ� ચીજ-વસ્તુઓ બ�રમાં ઠલવાઈ રહી 
છ�. અમે�રકાની એક સુપર માક�ટ સન 
૧૯૭૬માં ૯૦૦૦ વસ્તુઓ ધરાવતી હતી. 
તે આજે ૩૮૦૦૦ ચી�થી ઉભરાઈ રહી 
છ�. વસ્તુઓનો આ ભરાવો માનવીનાં મનને 
ચકરાવે ચડાવી દ� છ�. તેને પોતાની પાસે જે છ� 
તે પુરાણંુ લાગવા માંડે છ�. માક�ટમાં નવો ફોન 
આવતાં જ પોતા પાસે રહ�લો ફોન માનવીને 
નકામો લાગવા માંડે. 

બ�રમાં નવા બૂટ-ચંપલ મુકાતાં વ્યિક્તને 
પોતાનાં �ડાં જુગજૂના થઈ રહ� છ�. પર�તુ 
દર�કની ખરીદશિક્ત સીિમત હોવાને કારણે તે 
જે નવું આવે તેને ઘરમાં વસાવી નથી શકતો. 
તેને કારણે છતી વસ્તુએ મનુષ્યને અધૂરપનો 
અહ�સાસ અનુભવાય છ�. ક�ટલાક ક�ટુંબોમાં તો 
ક�કાસ પણ વકર� છ�. કારણ ક�, ઘરના સભ્યો 
નવી વસ્તુની માંગણી મૂક� તે સંતોષવાની ત્રેવડ 
ઘરના મોભી પાસે ન હોય. તેથી શ� થયેલી 
ચડભડ ક્યાર�ક તો મારામારી સુધી પહ�ચી 
�ય. િપતા દ્વારા વસ્તુઓ ન મળતાં ઘણીવાર 
તો સંતાનો ચોરીના રવાડે ચડી �ય.

ઉપરોક્ત આંત�રક અને પા�રવા�રક ક્લેશ 
ટાળવા માટ� િવશ્વવંદનીય સંત શ્રી પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજનો એક પ્રસંગ ખપમાં આવે 
એમ છ�. અમે�રકાના ધમર્પ્રવાસ દરમ્યાન 
તા.૧૫/૮/૧૯૭૭ના રોજ તેઓની આંખોના 
બદલાયેલા નંબર અનુસાર નવાં ચશ્માં 
કરાવવાના હતા. તે માટ� તેઓને ન્યૂયોક�માં 
રહ�તા જમર્ન તબીબ ડૉ. રોસન હાઇમેન પાસે 
લઈ જવામાં આવ્યા. આ િનષ્ણાતે જ�રી 
તપાસ કરી નવા નંબર મુજબના ચશ્માં નવી 

ફ્ર�મમાં બનાવી દ�વાની તત્પરતા દાખવી, ત્યાર� 
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જણાવ્યું : જૂની ફ્ર�મમાં 
જ નવા કાચ �ફટ કરી આપો. આ સમયે 
સાથે રહ�લા હ�રભક્ત શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈએ 
િવનંતી કરી ક�, સ્વામી ! ફ્ર�મ જૂની થઈ ગઈ 
છ�. બદલી નાંખો ને ! માર� �વાનું ફ્ર�મમાંથી 
છ� ક� કાચમાંથી ? પ્રમુખસ્વામી મહારાજની 
આ ધારદાર દલીલ સામે કોઈ કાંઈ ન બોલી 

શક્યું. તેથી નવા કાચ જૂની ફ્ર�મમાં જ જડાયા, 
પણ સ્વામીશ્રીની સાદગી તો સૌનાં હ�યે જડાઈ 
ગઈ. 

અહ� પ્રમુખસ્વામી મહારાજનો પ્રિતભાવ 
મનુષ્યને અધૂરપની પર�શાનીથી બચાવે એવો 
છ�. સ્વામી�ની નજર જ��રયાત પર રહ�તી, 
વૈભવ તરફ નહ�. �વાનું છ� તો ચશ્માંનો કાચ 

બદલાય તેટલંુ પૂરતું છ�. તેમાં ફ્ર�મ બદલવાની 
શું જ�ર ?

તેથી જ િવશ્વિવખ્યાત ત�વિચંતક શ્રી 
થોરોએ ક�ં છ� : શું કપડાં ક� શું િમત્રો, નવાં 
નવાં મેળવવાની બહુ માથાક�ટમાં ન પડો. તે 
બધો શિક્તનો િનરથર્ક વ્યય છ�. નાની નાની 
િવગતોમાં જ આપણું �વન વેરણ-છ�રણ થઈ 
�ય છ�. પર�તુ તમારો િહસાબ અંગૂઠાના નખ 

પર લખી લેવાય એટલો રાખો. 
આમ કરવું તે આપણી વ્યિક્તગત પ્રગિત 

અને ઊધ્વર્ગિત માટ� પણ જ�રી ખ�ં. આપણે 
સમ� શક�એ છીએ ક�, પોતાના ખભે 
દસ �કલો વજન ઊંચક�ને દોડનારા કરતાં 
ખાલી ખભે દોડનારો વધુ વેગવાન રહ�શે. 
બેય હાથમાં પાંચ-પાંચ �કલોનાં વજિનયાં 

ઊંચક�ને પગિથયાં ચઢનારા કરતાં ખાલી 
હાથે ચઢનારો ઝડપથી ઉપર જશે. તે જ રીતે 
િબનજ�રી વસ્તુઓનો ભાર અને ભરાવો 
આપણી જ પ્રગિતને ��ધે છ�. એટલું જ નહ�, 
તે તે િબનજ�રી ચી� આપણને તેના ગુલામ 
બનાવી દ� છ�. તે િવના આપણે કામ ન કરી 
શક�એ એવા પંગુ બની જઈએ છીએ. જ્યાં 
સુધી તે આપણને ન મળ� ત્યાં સુધી આપણું મન 
ક્યાંય ચ�ટતું નથી. તેથી કોઈ કામમાં બરકત 
આવતી નથી.

અમે�રકન િવચારક રાલ્ફ વાલ્ડો એમસર્ને 
તારણ આપ્યું છ� ક�, To be simple 
is to be great. સાદંુ �વન બનવું એ 
મહાનતા છ�. તેમાં જ સ્વસ્થતા અને સુંદરતા 
રહ�લી છ� તે જણાવતાં જમર્ન િચંતક શ્રી ગેટ� 
કહ� છ� : The ideal of beauty is 
tranquility and simplicity. 

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ પાસે આ સાદગીનું 
સ�દયર્ હતું. તેઓ કહ�તા : આપણે તો સાદું 
સા�ં. તેથી તેઓએ �વનપય�ત શરીર પર 
કોઈ ઘર�ણું નહોતું પહ�યુ�. છતાં તેઓ પ્રત્યે સૌનું 
આકષર્ણ અપ્રિતમ અનુભવાતું. �વનભર 
કોઈ સ�દયર્ પ્રસાધનોનો ઉપયોગ તેઓએ 
કય� નહોતો. તેઓ વણસીવ્યાં ભગવાં વસ્ત્રો 
ધારણ કરતા. પેન, પગરખાં, ચશ્માં જેવી 
તેઓના રોિજંદા વપરાશની વસ્તુઓ પણ અિત 
સાધારણ રહ�તી. છતાં આજે પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજની છબી ક�ઈકના �દલમાં અને 
દીવાલ પર વસી છ�. પ્રમુખસ્વામી મહારાજે 
�વનમાં કદી અધૂરપ અનુભવી નહોતી. તેનું 
એક કારણ સાદાઈ. તેને અપનાવનારી વ્યિક્ત 
પોતાના �વનમાં આવી જ શાંિત અને આદર 
પામી શક� એમ છ�.

મૂળ કવિયિત્ર : પારિમતા ષાડંગી 
અનુવાદક : િહના મોદી

શીષર્ક : ખજૂરાહોશાક�બોટ અને વલ્ટર જેવા 
બ��ક�ગ ટ્રોજન ફ�લાવતી 

130,000થી વધુ ઇન્સ્ટોલેશન 
સાથેની પાંચ મેલીસીયસ ડ્રોપર 
એન્ડ્રોઇડ એ�પ્લક�શન્સ શોધવામાં 
આવી છ�. જે નાણાક�ય ડેટાની ચોરી 
કરવા અને �ડવાઈસમાં છ�તરિપંડી 
કરવા સક્ષમ છ�. 

ડચ મોબાઇલ િસક્યુ�રટી ફમર્ 
થ્રેટફ�િબ્રક� એક િનવેદનમાં જણાવ્યું 
હતું ક� આ ડ્રોપસર્ અિધક�ત સ્ટોર 
પર મેલીસીયસ એપ્સની અિવરત 
ઉત્ક્રાંિતને ચાલુ રાખે છ�. આ 
ઉત્ક્રાંિતમાં નવી રજૂ કરવામાં આવેલી 
નીિતઓને અનુસરવી અને ફાઇલ 
મેનેજર તરીક� માસ્કર��ડંગ અને વેબ 
બ્રાઉઝર દ્વારા મેલીસીયસ પેલોડને 
સાઇડ-લોડ કરીને મયાર્દાઓને 
દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છ�. આ 
ડ્રોપસર્ના લ�યાંકોમાં ઇટાલી, યુ.ક�., 
જમર્ની, સ્પેન, પોલેન્ડ, ઓ�સ્ટ્રયા, 
યુ.એસ., ઓસ્ટ્રેિલયા, ફ્રાન્સ અને 
નેધરલેન્ડની નાણાક�ય સંસ્થાઓની 
231 બ��ક�ગ અને િક્રપ્ટોકરન્સી વોલેટ 
એપ્સનો સમાવેશ થાય છ�.

Google Play જેવા અિધક�ત 
એપ સ્ટોસર્ પર ડ્રોપર એપ્સ વધુને 
વધુ એક લોકિપ્રય અને કાયર્ક્ષમ 
ટ�કિનક બની ગઈ છ�. જે િબનસં�દગ્ધ 
યુઝસર્ને બ��ક�ગ માલવેરનું િવતરણ 
કર� છ�. તેમ છતાં તે ઝુંબેશ પાછળના 
હ�કસર્ Google દ્વારા લાદવામાં 
આવેલા પ્રિતબંધોને બાયપાસ કરવા 
માટ� તેમની યુિક્તઓને સતત સુધાર� 
છ�.

Codice Fiscale 2022, 

File Manager Small-
Lite, My Finances 
Tracker, Recover 
Audio, Images 
& Videos, Zetter 
Authenticator જેવી 
મેલીસીયસ એપ્સ હ� પણ 
Google Play Store પર 
ઉપલબ્ધ છ�.

ઑક્ટોબર 2022 ની શ�આતથી 
ઇટાિલયન બ��ક�ગ યુઝસર્ને ધ્યાનમાં 
રાખીને શાક�બોટ એટ�કની નવીનતમ 
તર�ગમાં દ�શમાં ટ�ક્સ કોડ (“કો�ડસ 
�ફસ્ક�લ 2022”) નક્કી કરવા માટ� 
ડ્રોપરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો 
હતો.

જ્યાર� Google ની ડેવલપર 
પ્રોગ્રામ નીિત REQUEST_
INSTALL_PACKAGES 
પરવાનગીના ઉપયોગને મનસ્વી 
એ�પ્લક�શન પેક�� ઇન્સ્ટોલ કરવા 
માટ� દુ�પયોગ થવાથી અટકાવે 
છ�. ત્યાર� ડ્રોપર એકવાર લ�ચ થયા 
પછી એ�પ્લક�શન સૂિચનો ઢ�ગ કરતું 
નકલી Google Play સ્ટોર 

પેજ ખોલીને આ અવરોધને પાર કર� 
છ�. જે આ તરફ દોરી �ય છ� અને 
અપડેટની આડમાં માલવેર ડાઉનલોડ 
થઈ �ય છ�.

બ્રાઉઝર પર માલવેર પુનઃપ્રાિપ્તનું 
આઉટસોિસ�ગ એ ગુનાિહત હ�કસર્ 
દ્વારા અપનાવવામાં આવતી એકમાત્ર 
પદ્ધિત નથી. ThreatFabric 
દ્વારા �વામાં આવેલા અન્ય 

એક ઉદાહરણમાં ડ્રોપરને ફાઇલ 
મેનેજર એ�પ્લક�શન તરીક� રજૂ 
કરવામાં આવ્યું હતું. જે Google 
ની સુધાર�લી નીિત મુજબ 
REQUEST_INSTALL_
PACKAGES ની પરવાનગી 
ધરાવનાર ક�ટ�ગરી છ�.

ત્રણ ડ્રોપસર્ પણ �વામાં આવ્યા 
હતા. જેણે �હ�રાત કર�લી સુિવધાઓ 
ઓફર કરી હતી. પર�તુ તે એક 
અપ્રગટ કાયર્ (બેકએન્ડ એક્ટીવીટી) 
સાથે પણ આવ્યા હતા. જેણે યુઝસર્ને 
એ�પ્લક�શન્સ ખોલવા પર અપડેટ 
ઇન્સ્ટોલ કરવા અને તેમને અઞ્જાત 
સ્ત્રોતોમાંથી એ�પ્લક�શન્સ ઇન્સ્ટોલ 
કરવાની પરવાનગી આપવા માટ� 

પ્રોત્સાિહત કયાર્ હતા. જે વલ્ટરની 
�ડિલવરી તરફ દોરી �ય છ�.

ટ્રોજનનું નવું વે�રઅન્ટ વ્યાપકપણે 
લોગ યુઝર ઈન્ટરફ�સ તત્વો અને 
િક્રયાપ્રિતિક્રયા ઈવેન્ટ્સ (દા.ત. 
�ક્લક્સ, હાવભાવ, વગેર�) માટ� 
ક્ષમતાઓ ઉમેરવા માટ� ન�ધપાત્ર છ�. 
જે થ્રેટફ�િબ્રક� જણાવ્યું હતું ક� બ��ક�ગ 
એપ્સ દ્વારા FLAG_SECURE 
િવન્ડો ફ્લેગનો ઉપયોગ કરવા 
માટ�નો ઉક�લ હોઈ શક� છ�. તેમને 
સ્ક્ર�નશોટમાં ક�પ્ચર થતા અટકાવો. 
ThreatFabric માંથી તારણો 
પણ આવે છ� કારણ ક� સાયબલે 
Drinik Android ટ્રોજનના 
અપગ્રેડેડ વઝર્નનો પદાર્ફાશ કય� 
હતો જે સુલભતા સેવાઓ API ના 
દુ�પયોગ દ્વારા વ્યિક્તગત માિહતી 
મેળવવા માટ� દ�શની અિધક�ત ટ�ક્સ 
િવભાગ એ�પ્લક�શનનો ઢ�ગ કરીને 
18 ભારતીય બ�કોને લ�ય બનાવે છ�.

Google Play પર ડ્રોપસર્ 
દ્વારા િવતરણ હજુ પણ િવિવધ 
સ્તરના મોટાભાગના હ�કસર્ માટ� 
યુઝસર્ સુધી પહ�ચવાનો સૌથી 
‘સસ્તું’ અને સ્ક�લેબલ માગર્ છ�. 
જ્યાર� ટ�િલફોન-ઓ�રએન્ટ�ડ એટ�ક 
�ડિલવરી જેવી અત્યાધુિનક યુિક્તઓ 
માટ� વધુ સંસાધનોની જ�ર પડે 
છ� અને તેને માપવા મુશ્ક�લ છ�. 
ઓથોરાઇઝ અને થડર્-પાટ� સ્ટોસર્ 
પરના ડ્રોપસર્ �ખમી હ�કસર્ને 
વાજબી પ્રયાસો સાથે િવશાળ 
અસં�દગ્ધ પ્રેક્ષકો સુધી પહ�ચવાની 
મંજૂરી આપે છ�. 

 beinghumanmj

ડ્રોપર એન્ડ્રોઇડ એ�પ્લક�શન્સ
મારા હાડિપંજર પર ચ�ટ�લી છ�
કિવતાઓની એક જૂની હસ્તપ્રત.

જેમાં મ� લખી છ�-
�ક્ષની ક�શવાળીમાં

ફસાયેલ તારાઓની વાતાર્.
સપનાંઓ અને ઈચ્છાઓમાં

લથ�ડયાં ખાતી વફાદારીઓ સમેત
�ત્યુ પામેલા પ્રેમની શોધમાં

ખજૂરાહોની અણસમજુ નતર્ક�ઓ
નજર નથી મેળવી શકતી

પોતાની �ત સાથે.
ક�વી રીતે સમ�વું એમને!

આ ગુફાનાં સંગીત અને અંધકાર વચ્ચે
સમયે મારી સાથે પણ છળ કયુ� છ�.

સાંજથી જ ઉડવા લાગેલી મુઠીભર ધૂળ 
નાચતી રહ� છ�.

મોડી રાત સુધી... કશુંક ગણગણે છ�
મ� એમને સાંભળી લીધી છ�.

તે એક સવાલ હતો
‘શું કોઈ પુ�ષે ક્યાર�ય આપી છ� 

અ�ગ્નપરીક્ષા ?’
પથ્થરોમાં લપેટાયેલ

અસંખ્ય સ્વપનો તડપે છ�
તડપે છ� એક ઝણકાર માટ�,

પોતાનાં અ�સ્તત્વને સાિબત કરવા માટ�.
�ઈ રહ� છ� મને

ટીક�ટીક�ને... હા, એ સાચું તો છ�
પ્રાણ હોય ક� િનષ્પ્રાણ

નારીએ જ શોધવી પડે છ�
પોતાની અ�સ્મતા .

પર�તુ, હું તો છું એક અવશેષ
ઇિતહાસનાં ખંડેરોમાં.
ક�વી રીતે કહું તને -

ભાષા િસવાય
બીજું કોઈ હિથયાર નથી

મારી પાસે.
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દુબઈ
સૂર્યકુમાર રાદવે આખરેે ટી-૨૦ 

બેટટંગ રેન્કિંગમાં પાટકસ્ાનના 
ટરઝવાનને બીજા ક્રમે ધકેલીને ટોચનું 
સ્ાન હાંસલ કરી લીધું હ્ુ. ટી-૨૦ 
વર્લ્ય કપમાં સૂર્યકુમારે શાનદાર દેખાવ 
કર્ાં ચાર મેચમાં બે અ્લધી સદી 
ફટકારી હ્ી. પ્્યની બાઉ્સી પીચ 
પર ્ેણે સાઉ્ આફ્રિકાનો મક્કમ્ા્ી 
સામનો કર્ાં ૪૦ બોલમાં ૬૮ રન 
ફટકારીને સનસનાટી મચાવી હ્ી.

આ વર્ષે ટી-૨૦ ઈ્ટરનેશનલમાં 
સૌ્ી વધુ રન ફટકારવામાં પણ 
સૂર્યકુમાર ટોચના સ્ાને આવી પહોચરો 
છે. ્ેણે ૨૭ મેચમાં ૪૧.૯૫ની સરેરાશ 
અને ૧૮૩.૮૦ના સટ્ાઈકરેટ્ી ૯૬૫ 
રન ફટકારા્ય છે. સૂર્યકુમારની સા્ેે 
ટી-૨૦ વર્લ્યકપમાં શાનદાર દેખાવ સા્ે 
સદી ફટકારનારા સાઉ્ આફ્રિકાના ટરલી 
રોસોરુ અને ્રુઝીલે્્લના ગલેન ટફફ્લપસેે 
પણ ટોપ-ટેનમાં સ્ાન મેળવરું હ્ુ.

પેરિસ
પીએસજીના રિે્ચ ફૂટબોલર ટકફ્લરન 

એમબાપપેએ ચેનમપર્સ લીગમાં સૌ્ી રુવા 
વરે ૪૦ ગોલ ફટકારવાના ્ેના સા્ી 
ખેલા્લી મેસીનો રેકો્લ્ય ્ો્લી નાંખ્ાં ટીમની 
જી્માં મહતવનો ફાળો આપરો હ્ો. 
એમબાપપેએ ૨૩ વર્્ય અને ૩૧૭ ટદવસની 
ઉંમરે આ ફ્સફ્ધિ મેળવી હ્ી. રોગાનુંરોગ 
મેસી એમબાપપેના સા્ી ખેલા્લી ્રીકે 
મેદાન પર હ્ો.  જરારે મેસીએ ૨૪ વર્્ય 

અને ૧૩૦ ટદવસની ઉંમરે ચેનમપર્સ 
લીગમાં ૪૦ ગોલ પૂણ્ય કરા્ય હ્ા. 
એમબાપપે અને મે્્લેસના ગોલને સહારે 

પીએસજીએ ૨-૧્ી રુવે્ટસને હરાવરું 
હ્ુ. ઈટાલીરન કલબ ્રફ્ી બાનુચીએ 
ગોલ ફટકારયો હ્ો, જે ્ેનો ચેનમપર્સ 
લીગમાં છ વર્્યમાં પહેલો ગોલ હ્ો.

ચેનમપર્સ લીગના રાઉ્્લ ઓફ 
-૧૬ની ્મામ કલબ ફ્નફ્ચિ્ બની ગઈ 
હ્ી. મોફ્રિચ, રોફ્રિગો, એસેન્સરો, ફ્વની 
જુફ્નરર અને વારવે્લષેેના ગોલની મદદ્ી 
ટરરલ મેફ્રિ્લે ૫-૧્ી સેનરટકને હરાવી 
ગૂ્રપમાં ટોચનું સ્ાન મેળવરું હ્ુ. 

ટોમી પોલ સામે નાદાલ બીજી 
મેચમાં જ હાિતા અપસેટ સર્જાયો

પેરિસ
ભૂ્પૂવ્ય પ્ર્મ ક્રમાંટક્ સપેનના રફેલ નાદાલને પેટરસ 

માસટસ્ય એટીપી ટેફ્નસ ટૂના્યમે્ટના પ્રારંફ્ભક મુકાબલામાં જ 
પરાજરનો સામનો કરવો પ્લરો હ્ો. ફ્વક્રમી ૨૨ ફ્સંગરસ 
ગ્ા્્લસલેમ જી્ી ચૂકેલા નાદાલને ટૂનયોમ્ટના બીજા રાઉ્્લમાં 
અમેટરકાના રુવા ખેલા્લી ટોપી પોલે પ્ર્મ સેટ હારા્ય બાદ પણ 
૩-૬, ૭-૬, ૬-૧્ી હરાવરો હ્ો. આ સા્ે નાદાલનું વ્્યમાન 
ફ્સઝનમાં નંબર-૧ બનવાનું સવપ્ન રોળાઈ ગરું હ્ું. નાદાલ બે 
મુકાબલા જી્ી ગરો હો્ ્ો અને વ્્યમાન નંબર-૧ કાલયોસ 
અરકારેઝ ત્ીજા રાઉ્્લમાં હારી ગરો હો્ ્ો નાદાલે નંબર-૧ 
રે્ક સા્ે ફ્સઝનનું સમાપન કરુું હો્. રસપ્રદ બાબ્ એ છે કે 
પેટરસમાં ક્ે કોટ્ય ઉપર ફ્વક્રમી રિે્ચ ઓપન ગ્ા્્લસલેમ જી્ી 
ચૂકેલો નાદાલ પેટરસ માસટસ્યમાં કરારેર ચેનમપરન બની શકરો 
ન્ી. ટૂના્યમે્ટમાં ટોચનો ક્રમાંક ધરાવ્ો કાલયોસ અરકારેઝ 
જાપાનના રોશીફ્હ્ો ફ્નફ્શકો્ાને સીધા સેટમાં ૬-૪, ૬-૪્ી 
હરાવીને ત્ીજા રાઉ્્લમાં પ્રવેશરો હ્ો.

સાઇના ફિી બુસાનન સામે હાિી 
સાત્વિક-ચચિાગ બીર્ િાઉન્ડમાં

સાિબ્રકેન (જમજાની)
ભાર્ના અનુભવી શટલર સાનતવક સાઇરાજ રંકીરેડ્ી 

અને ફ્ચરાગ શેટ્ીની જો્લીએ ચાઇનીઝ ્ાઇપેઇના લી 
રાંગ અને લૂ ચેનને હરાવીને હાઇલો ઓપન સુપર ૩૦૦ 
બે્લફ્મ્ટન ટૂના્યમે્ટની મે્સ ્લબરસના બીજા રાઉ્્લમાં 
પ્રવેશ કરી લીધો હ્ો. ભાર્ીર જો્લીએ ૧૯-૨૧, ૨૧-૧૯, 
૨૧-૧૬ના સકોર્ી ફ્વજર હાંસલ કરયો હ્ો. એચએસ 
પ્રણોરને મે્સ ફ્સંગરસમાં ્્ા એમઆર અજુ્યન અને ધ્ુવ 
કફ્પલાની જો્લીને પ્ર્મ રાઉ્્લમાં ્ેમના હરીફ ખેલા્લીઓએ 
વોકઓવર આપરો હ્ો. લં્લન ઓફ્લનમપકસની બ્ો્ઝ 
મે્લાફ્લસટ સાઇના નેહવાલનો ફ્વમે્સ ફ્સંગરસમાં ્ાઇલે્્લની 
ચો્ી ક્રમાંટક્ બુસાનન ઓંગબામરંગફાન સામે ૧૫-૨૧, 
૮-૨૧્ી પરાજર ્્ાં ્ેના અફ્ભરાનનો અં્ આવી ગરો 
હ્ો. ફ્વમે્સ ફ્સંગરસની અ્ર એક મેચમાં માલફ્વકા 
બંસો્લે સપેનની ક્ારા આજુરમે્્લીને ૨૦-૨૨, ૨૧-૧૨, 
૨૧-૬્ી હરાવીને બીજા રાઉ્્લમાં પ્રવેશ કરયો હ્ો.  

દુબઇ 
ભાર્નો ફ્સફ્નરર બેટસમેન 

ફ્વરાટ કોહલી ઓકટોબર મફ્હના 
માટે  આઇસીસી પલેરર ઓફ ધ મ્્ 
એવો્લ્ય માટે પ્ર્મ વખ્ નોફ્મનેટ ્રો 
છે. મે્સ કેટેગરીના એવો્લ્યમાં સાઉ્ 
આફ્રિકાનો ્લેફ્વ્લ ફ્મલર ્્ા ફ્ઝમબાબવેનો 
ફ્સકિંદર રઝા પણ નોફ્મનેટ ્રા છે. 
કોહલીએ ગરા મફ્હને માત્ ચાર ઇફ્નંગ 
રમી હ્ી પરં્ુ આ ્મામમાં ્ેણે 
રાદગાર સકોર નોંધાવરા હ્ા જેમાં ્ેણે 
પાટકસ્ાન સામે અણનમ ૮૨ રનની 
મેચફ્વફ્નંગ ઇફ્નંગ પણ રમી હ્ી. 
કોહલીએ પણ પાટકસ્ાન સામેની આ 
ઇફ્નંગને પો્ાની બેસટ ્રીકે વણ્યવી 
હ્ી. કોહલીએ સાઉ્ આફ્રિકા સામે 
ગરા મફ્હનાની શરૂઆ્માં ગુવાહાટી 
ખા્ે ૨૮ બોલમાં અણનમ ૪૯ રનની 
ઇફ્નંગ રમી હ્ી. ટી૨૦ વર્લ્ય કપમાં 
નેધરલે્્ડસ સામે પણ કોહલીએ ૪૪ 
બોલમાં ૬૨ રન બનાવરા હ્ા. કોહલીએ 
ઓકટોબરમાં ૨૦૫ની સરેરાશ્ી ૨૦૫ 
રન બનાવરા હ્ા,. આ દરફ્મરાન ્ેનો 
સટ્ાઇક રેટ ૧૫૦.૭૩નો રહ્ો હ્ો.   

©â20 ÑÝÎ[ù üÁÝ ÁÝÝí…¿© ©íÅÝÎÝ ƒ •Ý÷èÁÝ-2
©âÇÝ M W L N/R PT NRR
ÆÝÝÊ²Ý	 4 3 1 9 6 0.730
ÖÝÝ.	„ÝÞÄüÝ	 4 2 1 1 5 1.441
ÁÝÝÞüÖ²ÝÝ¿Ý	 4 2 2 0 4 1.117
ÅÝÝ^•ÎÝÝ¶íÒÝ	 4 2 2 0 4 -1.276
Þ¦ÇÅÝÝÅÑÝí	 4 1 2 1 3 -0.313
¿Ýí¾ÝÊÎÝí¿[ûÖÝ	 4 1 3 0 2 -1.233

કોહલી પ્રથમ વિખત ICC 
પલેયિ ઓફ ધ મનથ 

એવિો્ડજા માટે નોચમનેટ થયો

સૂયજાકુમાિ યાદવિ ટી-૨૦ 
બેરટંગ િેતનકિંગમાં નંબિ 
વિન : રિઝવિાન બીર્ ક્રમે

િેરટંગમાં સૂયજાકુમાિ રિઝવિાન 
કિતાં ૨૧ પોઈનટ આગળ

રિે્ચ ફૂટબોલર એમબાપપેએ સૌ્ી રુવા વરે 
૪૦ ગોલ પૂરા કરીને મેસીનો રેકો્લ્ય ્ો્લરો
રિયલ મેચરિ્ડે ૫-૧થી સેલટીકને હિાવયું , ચેલસી અને માંચેસટિ ચસટીની આગેકૂચ

ભાર્ને વરસાદ ફળરો : સેફ્મફાઈનલ માટે લગભગ ફ્નફ્ચિ્
ટી-20 વિલ્ડજા કપ વરસાદને લીધે બાંગલાદેશે મેચ પરની પક્લ ગુમાવી: પાંચ રન્ી પરાજર

એર્ડલે્ડ 
ભાર્ે બાંગલાદેશને પાંચ રન્ી આખરી બોલે પરાજર આપીને 

ટી-૨૦ વર્લ્યકપની સેફ્મફાઈનલમાં પ્રવેશ લગભગ ફ્નફ્ચિ્ કરી 
લીધો છે. જો કે આ મેચમાં ભાર્ને વરસાદે પણ લાભ આપરો 
હ્ો ્ેમ કહી શકાર. બાંગલાદેશે ટોસ જી્ીને ભાર્ને પ્ર્મ 
બેટટંગ આપી હ્ી. ભાર્ે પલેરર ઓફ ધ મેચ કોહલીના ૪૪ 
બોલમાં ૮ ચોગગા અને એક છગગા સા્ે અણનમ ૬૪ અને 
ઓપનર રાહુલના ૩૨ બોલમાં ૩ ચોગગા, ૪ છગગાની મદદ્ી 
નોંધાવેલ ૫૦ રનની મદદ્ી ૨૦ ઓવરોમાં ૬ ફ્વકેટે ૧૮૪ 
રનનો મોટો સકોર કરયો હ્ો. બાંગલાદેશ પ્લકાર ઝીલી લેવાના 
મુ્લમાં હ્ું. ્ેના ઓપનર ફ્લ્ટન દાસ અને શા્ટોએ ધમાકેદાર 
પ્રારંભ કર્ા ૭ ઓવરમાં ૬૬ રન ફ્વના ફ્વકેટે કરા્ય હ્ા. જેમાં્ી 
૨૬ બોલમાં ૭ ચોગગા અને ૩ છગગા સા્ે ફ્લ્ટન દાસના 
એકલાના જ ૫૯ રન હ્ા. ભાર્ હ્ાશ જણા્ું હ્ું તરારે જ 
વરસાદ પ્લરો હ્ો અને ફરી મેચ શરૂ ્ઈ તરારે બાંગલાદેશને 
૧૬ ઓવરોમાં ૧૫૧ રનનો ટાગષેટ આપરો હ્ો. એટલે કે વધુ 
નવ ઓવરમાં ૮૫ રન કરવા પ્લે ્ેમ હ્ા. ્ેઓએ બ્ેકને લીધે 
લર પણ ગુમાવરો હ્ો. ્લે્જરસ ફ્લ્ટનને ફરી મેચ શરૂ ્રાબાદ 
૬૦ રને રાહુલે ્લીપ મી્લ ફ્વકેટ્ી સીધો થ્ો કરીને રનઆઉટ 
કર્ા બાંગલાદેશ દબાણ હેઠળ આવી ગરું હ્ું. ૧૬ ઓવરના 
અં્ે બાંગલાદેશ ૬ ફ્વકેટે ૧૪૫ સુધી સીમી્ રહ્ં હ્ું.

દફ્ષિણ આફ્રિકાને હરાવી પાટકસ્ાન સપધા્યમાં 
ટકરું, સેફ્મફાઇનલ માટે રચારા નવા સમીકરણો

ચસ્ડની
૨૦ ફ્ક્રકેટ ફ્વશ્વકપ સપધા્યના એક રોમાંચક મુકાબલામાં 

પાટકસ્ાને દફ્ષિણ આફ્રિકાને ્લકવ્્ય લુઇસના ફ્નરમ હેઠળ ૩૩ રને 
હરાવ્ા ફ્વશ્વકપ સપધા્યમાં સેમી ફાઇનલનું ગફ્ણ્ બદલાઇ ગરું 
છે. પાટકસ્ાન આમ ્ો સપધા્યમાં્ી ફેંકાઇ ગરેલું જણા્ું હ્ું પરં્ુ 
દફ્ષિણ આફ્રિકા સામેની જી્ પછી સપધા્યમાં ટકી ગરું છે. ફ્સ્લની 
ફ્ક્રકેટ ગ્ાઉ્્લમાં ગુરવારે આફ્રિકાને ૧૪ ઓવરોમાં ૧૪૨ રનનો 
સંશોફ્ધ્ ટાગષેટ મળરો હ્ો જેમાં આરિીકી ટીમ ૯ ફ્વકેટના ભોગે 
૧૦૮ રન જ બનાવી શકી હ્ી. આ સા્ે જ પાટકસ્ાનની બે જી્ 
સા્ે ૪ અંક ્રા છે.  દફ્ષિણ આફ્રિકાએ આગામી મેચ નેધરલે્્લ 
સામે રમવાની છે જેમાં ્ેની જી્ ્શે ્ો સા્ અંક સા્ે સેમી 
ફાઇનલ માટે કવોફ્લફાઇ કરી શકે છે. જો દફ્ષિણ આરિીકા નેધરલે્્લ 
સામેની મેચ હારી જાર અને પાટકસ્ાન બાંગલાદેશ સામેની મેચ 
જી્ે ્ો પાટકસ્ાન ૬ અંક સા્ે કવોફ્લફાર કરી શકે છે. આમ 
દફ્ષિણ આરિીકાની પાટકસ્ાન સામેની હાર્ી કવોફ્લફાઇ ગફ્ણ્ 
બદલાઇ ગરું છે. પાટકસ્ાન ફરી સપધા્યમાં આવી જ્ા ભાર્ે 
ફ્ઝમબાબવેને હરાવવું જરરી બની ગરું છે.  ભાર્ની ટીમનું વ્્યમાન 
ફોમ્ય જો્ા ફ્ઝમબાબવે સામે ફ્વજર મેળવી શકે છે પરં્ુ ફ્ઝમબાબવે 
ફ્નણા્યરક સપધા્યમાં અસાધારણ દેખાવ કરવા માટે જાણી્ું છે આ્ી 
ભાર્ે સાવધ રહેવું પ્લશે. વરસાદના ફ્વધ્ન વચ્ે મેચ ધોવાઇ જાર ્ો 
પણ ભાર્ની ટીમના સા્ અંક ્શે. આવા સંજોગોમાં ૭ અંક સા્ે 
ભાર્ની ફ્ક્રકેટ ટીમ સેફ્મફાઇનલમાં પહોંચી જશે કારણ કે બાંગલાદેશ 
કે પાટકસ્ાન એકેર ભાર્ના આટલા અંક સુધી પહોંચી શકે ્ેમ ન્ી.
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નવી દિલ્ી
યુપીમાં યોગી સરકારે શરૂ કરાયેલો 

મદરેસાઓનો સર્વે પૂરો થઈ ગયો છે. આ 
સર્વેમાં 8000 જેટલી મદરેસાઓ માનયતા 
ર્ગર જ ચાલતી હોર્ાનો ઘટસ્ોટ એક 
મીડિયા ડરપોટ્ટમાં કરાયો છે. જોકે હજી 
સુધી સત્ાર્ાર આંકિો સામે નથી આવયો. 
તમામ જજલ્ાના કલેકટરો 15 નર્ેમ્બર 
સુધીમાં સરકારને ડરપોટ્ટ સુપરત કરશે.

રાજયમાં આ સર્વેની શરૂઆત 10 
ડિસેમ્બરથી કરર્ામાં આર્ી હતી.તમામ 

ટીમોએ પોત પોતાના જજલ્ાના કલેકટરને 
હર્ે ડરપોટ્ટ સુપરત કરી દીધા છે. એર્ુ 
મનાઈ રહ્યુ છે કે, મુરાદા્બાદ જજલ્ામાં 
સૌથી ર્ધારે માનયતા ર્ગરની મદરેસાઓ 
ચાલી રહી છે. ્બીજા ક્રમે જ્બજનોર અને 
ત્ીજા ક્રમે ્બસતી જજલ્ો છે. મદરેસા 
્બોિ્ટના સૂત્ોના કહેર્ા પ્રમાણે પ્રાથજમક 
ત્બક્ે કુલ 8000 મદરેસાઓની માનયતા 
નહીં હોર્ાનુ જાણર્ા મળયુ છે પણ સાચો 
આંકિો તમામ ડરપોટ્ટ આવયા ્બાદ જ 
ખ્બર પિશે.

યુપીમાં 8000 મિરેસાઓ માનયતા 
વગર જ ચાલે છે : સવવેમાં ઘટસ્ફોટ
જિલ્લાનલા કલેકટરલાે 15મી સુધી સરકલારને રરપલાેટ્ટ સુપરત કરશે

TRS-કોંગ્ેસનાં જોિાણનો 
કોઈ પ્રશ્ન જ ઉપસસથત 
થતો નથી : રાહુલ ગાંધી

્ૈિરાબાિ
કોંગ્ેસના પૂર્્ટ પ્રમુખ અને દેશના એક જર્જશષ્ટ રાજકીય 

નેતા રાહુલ ગાંધીએ આક્ેપ કયયો હતો કે દેશની અનેક 
સંસથાઓ ઉપર સુવયર્સસથત આક્રમણો થઈ રહ્ા છે. જો 
કોંગ્ેસ સત્ા પર આર્શે તો, તે સંસથાઓને આર.એસ.
એસ.ની પકિમાંથી મુક્ત કરી દેર્ાશે. ‘’ભારત-જોિો-
યાત્ા’’ દરજમયાન તેલંગાણા પહોંચેલા રાહુલે કોથુરમાં 
પત્કારોને કરેલાં સં્બોધનમાં આ સાથે તેમ પણ કહ્યું હતું 
કે તેલંગાણા-રાષ્ટ્ર-સજમજત અને કોંગ્ેસ ર્ચ્ે જોિાણનો 
કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. તેઓએ ર્ધુ સપષ્ટતા કરતા જણાવયું 
હતું કે કોંગ્ેસ-ટી.આર.એસ. સાથે જોિાણ કરશે તેર્ી 
ગેરસમજ અકારણ ્ેલાઈ રહી છે.

જૂના આરોપો ્રી ઉપાિી 
અમારા કુટું્બની સંસથાઓ 
રૂૂંધર્ામાં આર્ે છે : કોંગ્ેસ

નવી દિલ્ી 
ગાંધી કુટું્બ સાથે સંલગ્ન તેર્ી ‘નોન પ્રોડ્ટ’ 

સંસથાઓના જર્દેશમાંથી આર્તાં ભંિોળો સર્ીકારર્ા 
માટેના લાઈસનસ રદ કરર્ાનાં કેનદ્રના જનણ્ટયની ઉગ્ 
ટીકા કરતાં કોંગ્ેસે કહ્યું હતું કે આ રીતે જૂના આરોપો 
્રી ઉપાિી ગાંધી કુટું્બની નોન પ્રોડ્ટ સંસથાઓ 
રૂૂંધર્ામાં આર્ી રહી છે. તેટલું જ નહીં પરંતુ રાહુલ 
ગાંધીની ‘ભારત જોિો યાત્ા’ને અસામાનય પ્રજતભાર્ 
મળતાં કોંગ્ેસની ્બદનામી કરી રાષ્ટ્ર સમક્ રહેલી 
સતત ભાર્ ર્ધારા ્ેલાઈ રહેલી ્બેરોજગારી અને 
રૂજપયાનાં થઈ રહેલાં ધોર્ાણ તર્થી લોકોનું ધયાન 
્બીજે દોરર્ાનો આ અતયંત જનમ્ન કક્ાનો પ્રયાસ છે. 

નવી દિલ્ી
ઓકટો્બરમાં જીએસટી કલેકશન 

૧.૫૨ લાખ કરોિ રૂજપયા રહ્યું છે. 
જે અતયાર સુધીનું ્બીજું સૌથી મોટું 
કલેકશન છે. તહેર્ારોની જસઝનમાં 
આજથ્ટક પ્રવૃજત્ઓ ર્ધતા જીએસટી 
કલેકશનમાં વૃજધિ જોર્ા મળી છે.

ગયા ર્ર્વે ઓકટો્બરમાં જીએસટી 
કલેકશન ૧.૩૦ લાખ કરોિ રૂજપયા 
હતું. આમ ગયા ર્ર્્ટના ઓકટો્બરની 
સરખામણીમાં ચાલુ ર્ર્્ટના 

ઓકટો્બરમાં જીએસટી કલેકશનમાં 
૧૬.૬ ટકાની વૃજધિ જોર્ા મળી છે.

એજપ્રલમાં જીએસટી કલેકશન 
અતયાર સુધીનું સૌથી ર્ધુ ૧.૬૮ 
લાખ કરોિ રૂજપયા નોંધર્ામાં આવયું 
હતું.સપટેમ્બર, ૨૦૨૨માં જીએસટી 
કલકેશન ૧.૪૮ લાખ કરોિ રૂજપયા 
રહ્યું હતું.

સરકાર દ્ારા જારી સત્ાર્ાર 
જનર્ેદનમાં જણાર્ર્ામાં આવયું છે કે 
ઓકટો્બર, ૨૦૨૨માં કુલ જીએસટી 

કલેકશન ૧,૫૧,૭૧૮ કરોિ રૂજપયા 
રહ્યું છે જેમાં સેનટ્રલ જીએસટી 
૨૬,૦૩૯ કરોિ રૂજપયા, સટેટ 
જીએસટી ૩૩,૩૯૬ કરોિ રૂજપયા, 
ઇનટેગ્ેટેિ જીએસટી ૮૧,૭૭૮ કરોિ 
રૂજપયા અને સેસ ૧૦,૫૦૫ કરોિ 
રૂજપયા રહ્યું છે. ઇનટેગ્ેટેિ જીએસટીમાં 
૩૭,૨૯૭ કરોિ રૂજપયા માલની 
આયાત પર ર્સૂલર્ામાં આવયા છે. 
સેસમાં રૂ. ૮૨૫ કરોિ રૂજપયા માલની 
અયાાત પર ર્સૂલર્ામાં આવયા છે.

ડદર્ાળી ઇ્ેકટ ઃ ઓકટો્બરમાં GST 
કલેકશન ર્ધી 1.52 લાખ કરોિ થયું
તહેવલારલાેમલાં આલાર થ્િક પ્રવૃત્તિઆલાે વધતલા કલેક્શનમલાં વૃજધિ ્ઇ ઃ સપે્મ્બરમલાં 1.48 લલાખ કરલાેડ હતું

નવી દિલ્ી 
ડદલહીમાં દર ર્ર્્ટની જેમ આ ર્ર્વે 

પણ પ્રદૂર્ણ તેની ચરમસીમા પર 
પહોંચી ગયું છે. જેને પગલે લોકોને 
શ્ાસ લેર્ામાં પણ ભારે મુશકેલીનો 
સામનો કરર્ો પિી શકે છે. હાલ 
ડદલહીનો એર ક્ોજલટી ઇનિેકસ પણ 
૫૦૦ની આસપાસ પહોંચી ચુકયો 
છે. જેથી ડદલહી હાલ ગેસ ચેમ્બરમાં 
્ેરર્ાઇ ગયું છે અને લોકોને ઘરોમાંથી 
્બહાર જનકળર્ામાં પણ જીર્નું જોખમ 
હોય તેર્ી સસથજતનું જનમા્ટણ થયું છે. 
જેનું એક કારણ હાલમાં ખેતરોમાં 
સળગાર્ર્ામાં આર્ી રહેલી પરાળી 

માનર્ામાં આર્ી રહ્યું છે. પંજા્બના 
ખેતરોમાં હાલ મોટા પ્રમાણમાં પરાળી 
સળગાર્ર્ામાં આર્ી રહી છે.  જયારે 
અતયાર સુધીના કુલ આંકિા પર નજર 
કરીએ તો ૧૫મી સપટેમ્બરથી અતયાર 
સુધી પંજા્બમાં પરાળી સળગાર્ર્ાના 
૨૧૪૮૦ મામલા સામે આવયા છે. 
જેમાં ૨૦૧ ખેિૂતોને આજથ્ટક દંિ પણ 
કરર્ામાં આવયો છે.  જયારે પાિોશી 
રાજય હડરયાણામાં આ આંકિો ૨૨૪૯ 
છે. હાલ ડદલહીમાં પડરસસથજત એટલી 
ખરા્બ છે કે લોકોને શ્ાસ લેર્ામાં 
મુશકેલી પિી રહી છે. હોસસપટલમાં 
જ્બમારીના કેસો પણ ર્ધર્ા લાગયા છે. 

દિલ્ી ગેસ ચેમબરમાં ્ેરવાયું 
અનેક લફોકફો પ્રિૂષણની ઝપટે

લખનૌ, 
લખનૌના મોહનલાલગંજમાં ખેિૂત 

પ્રદીપની હતયા મામલે તેમના 10 
ર્ર્્ટના પુત્એ ચોંકાર્નારો ખુલાસો 
કયયો છે. પોલીસને આપર્ામાં આર્ેલા 
જનર્ેદનમાં માસૂમે જણાવયુ કે કેર્ી રીતે 
માતા અને તેના પ્રેમીએ જપતાની હતયા 
કરી. જે ્બાદ પોલીસે ઘટનામાં મૃતકની 
પત્ી જયોજત અને તેના પ્રેમી રંગોલી 
જસંહ જર્રુધિ હતયાનો કેસ નોંધયો છે. 
પોલીસે જયોજતની ધરપકિ કરી લીધી 
છે જયારે તેનો પ્રેમી રંગોલી હજુ ્રાર 
છે. 

મૃતકના પુત્એ પોલીસને જણાવયુ 
કે રજર્ર્ારે રાતે માતા અને મામા 

ઘરે આવયા હતા. તેમણે પાપા સાથે 
મારામારી કરી અને પછી તેમના 
પંખાના હુક સાથે લટકાર્ી દીધા. આ 
મામલે પહેલા પોલીસ આતમહતયાનો 
કેસ માની રહી હતી પરંતુ પુત્ના 
જનર્ેદન ્બાદ હતયાનો કેસ નોંધાયો છે. 

નવી દિલ્ી
ડદલહીના નરેલામાં આજે સર્ારે એક પલાસસટક ્ેકટરીમાં 

અચાનક આગ ્ાટી નીકળી હતી.આ પેકટરીમાં આગ 
લાગર્ાના કારણે ્બે લોકોના મોત જનપજયાં છે. જયારે 18 
લોકો ઘાયલ થયા છે.

મળતી માજહતી મુજ્બ ્સાયેલા તમામ લોકોને ્બચાર્ી 
લેર્ાયા છે. આગને કા્બુમાં લેર્ા માટે ્ાયરની 10 ગાિીઓ 
ઘટના સથળે પહોંચી હતી. આગ લાગી તયારે 300 લોકો 
કામ કરી રહ્ા હતા. ્ાયર જર્ભાગે લગાર્ેલી સીિી પરથી 
70 લોકો નીચે ઉતરીને નીચે આવયા હતા. કેટલાક ઘાયલોને 
હોસસપટલમાં દાખલ કરર્ામાં આવયા છે. 

ડદલહી ્ાયર સજર્્ટસે જણાવયુ કે, આગ પર કા્બૂ મેળર્ર્ા 
માટે 10 ્ાયર ટેનિર ઘટનાસથળે મોકલર્ામાં આવયા છે. આ 
ઘટનાની જાણ સર્ારે 9:35 કલાકે આગ લાગર્ાની જાણ 

કરર્ામાં આર્ી હતી. ચંપલ ્બનાર્ર્ાની 4 માળની ્ેકટરી 
છે, મશીનમાં બલાસટ થતાં ્બીજા અને ત્ીજા માળે આગ 
લાગી હતી. જે ્બાદ આગ ્બુઝાર્ર્ા માટે ્ાયર જરિગેિની 
ગાિીઓ ઘટના સથળે મોકલર્ામાં આર્ી હતી.

લખનૌમાં પત્ીએ પ્રેમી સાથે 
મળી પતતની ્તયા કરી નાખી

ડદલહીના નરેલામાં પલાસસટક ્ેકટરીમાં 
આગ લાગતા 2 જણાના મોત,18 ઘાયલ

ચેન્ાઇ, તા. ૧
તજમલનાિુના પાટનગર ચેન્ાઇમાં મૂશળધાર ર્રસાદ પિી 

રહ્ો છે. મંગળર્ારે ચેન્ાઇમાં ૮.૪ સેમી ર્રસાદ નોંધર્ામાં 
આવયો હતો. આ ર્રસાદ છેલ્ા ૩૦ ર્ર્્ટનો સૌથી ર્ધારે છે.

ચેન્ાઇ અને તેની આસપાસના જજલ્ાઓમાં ર્રસાદ 
રોકાર્ાનું નામ જ લઇ રહ્યું  નથી. સમગ્ રાત ર્રસાદ 
પિર્ાને કારણે સિકો પર પાણી ભરાઇ ગયા છે. પાણી ભરાઇ 
જર્ાના કારણે ર્ાહન વયર્હાર ઠપ થઇ ગયો હતો. ર્રસાદને 
કારણે લોકોનું જન જીર્ન ઠપ ગઇ ગયું છે. ભારે ર્રસાદને 
કારણે ચેન્ાઇ અને અનય છ જજલ્ાઓ તંજાર્ુર, જતરુર્રુર, 
નાગપડટિનમ, કાંચીપુરમ, જતરુર્લ્ુર અને ચેંગલપેટમાં પણ 
સકકૂલ ્બંધ કરી દેર્ામાં અાર્ી છે. ગ્ેટર ચેન્ાઇ કોપયોરેશનના 
અજધકારીઓએ ગણેશપુરમ જેર્ા સ્બર્ે સજહતના અનેક 

જર્સતારોની સમીક્ા કરર્ામાં આર્ી હતી. પૂર અસરગ્સત 
જર્સતારોમાં પૂરની સમીક્ા કરાઈ છે. ચેન્ાઇ મેટ્રોરેલના ્બીજા 
ત્બક્ાના પ્રોજેકટ માટે અનેક સથળોએ ્બેડરકેડસ લગાર્ર્ામાં 
આવયા છે. મુખયપ્રધાન એમ કે સટાજલને આજે રાજય 
સજચર્ાલયમાં એક ઉચ્ સતરીય ્બેઠકની અધયક્તા કરી હતી.

તજમલનાિુમાં ૩૦ ર્ર્્ટનો સૌથી ર્ધારે 
ર્રસાદઃ જનજીર્ન ઠપ થયું, સકકૂલો ્બંધ
શલાળલા-કલાેલેજે આને મંરિરલાેમલાં પલાણી ભરલાયલા ઃ આનેક સ્થળલાેઆે ટ્લારિક જમનલા દ્રશયલાે

રાંચી
ગેરકાયદે માઇજનંગ સાથે જોિાયેલા 

મની લોનિડરંગ કેસમાં એન્ોસ્ટમેનટ 
િીપાટ્ટમેનટ (ઈિીએ) ઝારખંિનાં 
મુખયમંત્ી હેમંત સોરેનને ઈિીનાં 
સથાજનક કાયા્ટલયે ગુરૂર્ારે હાજર થર્ા 
જણાવયું છે.

આ અંગે ઈિીના અજધકારીએ 
જણાવયું હતું કે તેર્ું જનજચિત રીતે 
જાણર્ા મળયું છે કે હજી સુધીમાં 
રૂા. ૧૦૦૦ કરોિ જેટલી રકમ આ 
દ્ારા પ્રાપ્ત કરર્ામાં આર્ી હોર્ાની 
પૂરી શકયતા છે. જે રકમ હજી સુધી 
છુપાર્ી રખાઈ હોર્ાનું પણ સાજ્બત 
થયું છે, તેટલું જ નહીં પરંતુ ‘મની 

લોનિડરંગ’ દ્ારા તે કાળા નાણાં સ્ેદ 
કરર્ામાં આર્ી રહ્ાં હોર્ાની માજહતી 
મળતાં તે માટે પૂછપરછ કરર્ા હેમંત 
સોરેનને ગુરૂર્ારે રાંચી સસથત ઈિીની 
પ્રાદેજશક ઓ્ીસે હાજર થર્ા સમનસ 
પાઠર્ી દેર્ામાં આવયો છે. 

આ ત્બક્ે તે પણ ઉલ્ેખનીય 
છે કે એ ગેરકાયદે કરાયેલા ખોદાણ 
(માઇજનંગ) અંગે હેમંત સોરેન ઉપર 
કેસ દાખલ થઈ ચૂકયો છે. ઈિીને હર્ે 
પાકી શંકા છે કે સોરેને તે કાળા નાણાં 
ધોળા કરર્ા સોરેને કેટલીક ગજતજર્ધી 
હાથ ધરી હશે. આ ગજતજર્જધ પણ 
ગેરકાયદે જ હોઈ શકે તે સહજ રીતે 
સમજાય તેર્ું છે.

મની લફોન્ડદરંગ કેસમાં ઝારખં્ડના 
સીએમ ્ેમંત સફોરેનને EDનું તે્ડું
ગેરકલાયિે મલાઇજનંગ મુદે્ EDઆે રલાંચીનલા કલાયલા્ટલયે બલાેલલાવલાં
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શાંઘાઈ
ચીનમાં કોરોનાના વધી રહેલાં કેસથી ઊથલપાથલ 

મચી ગઈ છે. દેશમાં ઝીરો કોવવડ પોવલસી હોવાના કારણે 
પરરસ્થવિ વધુ બગડી છે. નવા કેસીસે દેખા દીધા બાદ ચીનના 
ઝેંગઝોઉ શહેરમાં આવેલી વવશ્વની સૌથી મોટી આઈફોન 
ફેકટરીની આસપાસના વવ્િારમાં ચીની સત્ાવાળાઓએ 
સાિ રદવસનો લૉકડાઉન લાદી દીધો છે. નોંધનીય છે કે આ 
ક્ેત્રમાં કેટલાક કેસીસ દેખાયા બાદ કડક લૉકડાઉન લાદવાના 
ભયે અનેક લોકો આ ફેકટરીની દીવાલો કૂદીને ભાગી ગયા 
હિાં. લોકોને ભાગિા રોકવા માટે હવે સરકારે ઝડપથી સાિ 
રદવસનો લૉકડાઉન લાદી દીધો છે. ચીનના ઝેંગઝોઉ શહેરમાં 
કોવવડ ઝીરો પોવલસી હેઠળ લાગુ કરવામાં આવેલો કડક 
લૉકડાઉન નવ નવેમબર સુધી લાગુ રહેશે. આ દરવમયાન 

આઈફોન પલાનટની આસપાસના વવ્િારમાં કોઈપણ વાહન 
કે કોઈપણ પ્રકારની પ્રવૃવત્ પર પ્રવિબંધ મૂકવામાં આવયો 
છે. અહેવાલો અનુસાર લૉકડાઉન લાદવામાં આવયા અગાઉ 
અસંખય કામદારો ફેકટરી છોડીને નાસી ગયા છે.

ચીનમાં આઈફોન પ્ાન્ટ પાસે ્ૉકડાઉન 
બાદ ્ ોકો ફેક્ટરીની દીવા્ો કૂદી ભાગ્ા

તહેરાન
ઇરાનમાં વહજાબ વવરોધી દેખાવો 

વધવાની સાથે ઉગ્ર રૂપ લઇ રહ્ા 
છે. વવરોધ દેખાવો સંબંધી વીરડયો 
સોવશયલ મીરડયા પર વાઇરલ થઇ 
રહ્ા છે. 

વીરડયોમાં જોઇ શકાય છે કે 
લોકો ર્િાઓ પર સરકાર અને 
મૌલવીઓના વવરોધમાં સૂત્રોચ્ાર 
કરિાં સૂત્રોચ્ાર કરી રહ્ા છે. 
સોવશયલ મીરડયા પર વાઇરલ થઇ 
રહેલા એક વીરડયોમાં એક યુવિી 
મૌલવીની પાઘડી ઉિારી રહી હોય 
િેવું પણ જોઇ શકાય છે.

વિરોધી પ્રદશ્શનનું ધ્ાન ભટકાિા 
હુમલો કરી શકે છે: અમેરરકા
22 વર્ષની વયની મહસા અવમનીનું 

પોલીસ ક્ટડીમાં અવસાન થયા 
પછીથી વહજાબ વવરોધી દેખાવો ચાલી 
રહ્ા છે. દરવમયાન અમેરરકાએ આજે 
ચેિવણી આપી છે કે ઈરાન સરકાર 
દેશમાં ચાલી રહેલા સરકાર વવરોધી 
પ્રદશ્ષનો પરથી આંિરરાષ્ટીય સમુદાયનું 
ધયાન બીજે વાળવા માટે 48 કલાકની 
અંદર જ સાઉદી અરબ ઉપર હુમલો 
કરશે. અમેરરકાએ રરયાધ સાથે આ 
ગુપ્ત માવહિી શેર કરી છે.

ઇરાન ખાતે દેખાિકાર મવહલાઓએ 
રસતા િચ્ે મૌલિીની પાઘડી ઉતારી

મવનલા
રફવલપાઈનસમાં િોફાન પૈંગ (નાલજે) 

િબાહી મચાવી રહ્ં છે. જેના કારણે 
તયાં ભારે વરસાદ પડી રહ્ો છે. ઘણા 
રાજયોમાં ભૂ્ખલનની ઘટનાઓ સામે 
આવી છે. ભારે વરસાદને કારણે પૂરની 
સ્થવિ પણ સજા્ષઈ છે. મળિી માવહિી 
અનુસાર, 27 ઓકટોબરથી અતયાર 
સુધીમાં 105 લોકોના મોિ થયા છે. 
10 લાખ લોકો િેનાથી પ્રભાવવિ થયા 
છે. પૂર અને ભૂ્ખલનથી મૈગુઇનડાઓ 
અને બંગસામોરો પ્રાંિ સૌથી વધુ 
પ્રભાવવિ છે. આ વવ્િારોમાં સૌથી 

વધુ 53 મોિ થયા છે. રડજા્ટર 
રર્પોનસ એજનસી અનુસાર, 69 લોકો 
ઘાયલ થયા છે અને 63 ગુમ છે. પૂર 
અને ભૂ્ખલનને કારણે 4,000થી 
વધુ મકાનો ધરાશાયી થયા હિા. 
અનેક વવ્િારોમાં વીજ પુરવઠો પણ 

બંધ થઈ ગયો હિો. રે્કયુ ટીમના 
અવધકારીઓએ જણાવયું કે લગભગ 9 
લાખ લોકોને સુરવક્િ ્થળે ખસેડવામાં 
આવયા છે. એક અવધકારીએ જણાવયું 
કે 40,000થી વધુ ખેિીની જમીનને 
નુકસાન થયું છે. િેનાથી દેશમાં 
ખાદ્ય સંકટનું જોખમ વધી ગયું છે. 
રફવલપાઈનસમાં દર વરષે 20 ગંભીર 
િોફાનો આવે છે. ગયા વરષે રડસેમબરમાં 
રફવલપાઈનસમાં રાય વાવાઝોડું ત્રાટકયું 
હિું. જેમાં લગભગ 208 લોકોના મોિ 
થયા હિા અને લગભગ 4 લાખ લોકો 
પ્રભાવવિ થયા હિા.

લંડન
પૃથવીના મેગ્ેરટક રફલડ(વવદ્યુિ ચુંબકીય 

ક્ેત્ર)માંથી ભયાનક અને ડરામણો અવાજ 
સંભળાઇ રહ્ો છે. યુરોવપયન ્પેસ 
એજનસીએ પહેલી જ વખિ વવદ્યુિ ચુંબકીય 
ક્ેત્રમાંથી આવિા આ અવાજ રેકોડ્ષ કયયો 
છે. વનષણાિ ખગોળશા્ત્રીઓના કહેવા 
મુજબ પૃથવીના મેગ્ેરટક રફલડમાં ઘણી 
ગવિવવવધ થિી હોય છે. આ જ વવદ્યુિ 
ચુંબકીય ક્ેત્ર પૃથવીને સૂય્ષમાંથી બહાર 
ફેંકાિા ભયાનક રકરણોતસગ્ષની અસરમાંથી 

બચાવે છે. વવદ્યુિ ચુંબકીય ક્ેત્રનો આકાર 
અમુક અંશે ધૂમકેિુ જેવો હોય છે. જોકે 
વવદ્યુિ ચુંબકીય ક્ેત્રને જોઇ ન શકાય. 
આમ છિાં યુરોવપયન ્પેસ એજનસીના 
વવજ્ાનીઓએ પહેલી વખિ વવદ્યુિ ચુંબકીય 
ક્ેત્રમાંથી આવિા સંકેિના અવાજને ધવવન 
સંકેિમાં પરરવિ્ષન કરીને રેકોડ્ષ કયયો છે. 
ટેકવનકલ યુવનવવસ્ષટી ઓફ ડેનમાક્કના 
વવજ્ાનીઓએ જણાવયું હિું કે અમે પૃથવીના 
વવદ્યુિ ચુંબકીય ક્ેત્રનો રેકોડ્ષ કરેલો અવાજ 
સાંભળયો તયારે િે ભયાનક લાગયો હિો.

પૃથિીના મેગ્ેરટક રિલડનો ભ્ાનક 
અિાજ પહેલી જ િખત રેકોડ્શ થ્ો

યુર�ોપિયન સ્ોસ એોજન્સીન� વિજ્�નસીએ�ોએો પ્રય�ોગ કય�યો                                             મ્ક ટ્ીટરમાંથી 
૩૭૦૦ કમ્ષચારીઓને 
હાંકી કાઢે એવી શકયિા

િોવશંગટન
વટ્ટરને ૪૪ અબજ ડોલરમાં ખરીદ્યા પછી, 

એલોન મ્કે કંપનીમાં મૂળભૂિ ફેરફારો શરૂ કયા્ષ છે. 
પહેલા વટ્ટરના સીઈઓ પરાગ અગ્રવાલ સવહિ 
િમામ મોટા અવધકારીઓને સ્પેનડ કયા્ષ બાદ અને 
પછી સમગ્ર રડરેકટર બોડ્ષને હટાવયા બાદ હવે મ્ક 
કંપનીના કમ્ષચારીઓની સંખયા પણ ઘટાડી શકે છે. 
રરપોટ્ષ અનુસાર, એલોન મ્કે વટ્ટરમાંથી ૩૭૦૦ 
કમ્ષચારીઓને દૂર કરવાની યોજના બનાવી છે. હાલમાં 
વટ્ટરમાં લગભગ ૭૫૦૦ હજાર કમ્ષચારીઓ છે. 
બલૂમબગ્ષના રરપોટ્ષમાં જણાવાયું છે કે મ્ક કંપનીમાંથી 
કાઢી મૂકેલા કમ્ષચારીઓને સૂવચિ કરશે. 

ભારિીય મૂળના ટેકનોક્ેટ 
શ્ીરામ કૃષણન વટ્ટરના 
સીઈઓ બને િેવી ચચા્ષ

િૉવશંગટન 
વટ્ટરના નવા માવલક મ્કે ભારિીય મૂળના પરાગ 

અગ્રવાલની હકાલપટ્ી કરી હિી. એ પછી હવે પરાગ 
અગ્રવાલની જગયા લેવા માટે એક ભારિીય મૂળના 
ટેકનોક્ેટ હોટ ફેવરરટ છે. શ્ીરામ કૃષણન ઈલોન મ્કના 
વવશ્વાસુ સલાહકાર ગણાય છે. બલૂ માક્કથી લઈને એરડટ 
બટન સુધીના ફેરફારો વચ્ે વટ્ટરને ફરીથી એક ભારિીય 
મૂળના સીઈઓ મળે િેવી ચચા્ષ ચાલી છે. વટ્ટરના 
ભારિીય મૂળના સીઈઓ પરાગ અગ્રવાલની હકાલપટ્ી 
થયા બાદ એની જગયા લેવા માટે ભારિીય મૂળના જ 
શ્ીરામ કૃષણન હોટ ફેવરરટ છે. શ્ીરામ કૃષણને ટ્ીટ 
કરીને કહ્ં હિું કે િે અતયારે ઈલોન મ્કની હેલપ કરે છે.

કેવલિોવન્શ્ા
અમેરરકન ટેક કંપની એપલના 

એક પૂવ્ષ કમ્ષચારીએ કંપની સાથે 17 
વમવલયન ડોલરથી વધુની છેિરવપંડી 
કરી હોવાનું સામે આવયું છે. 
કેવલફોવન્ષયા જસ્ટસ રડપાટ્ષમેનટના 
જણાવયા પ્રમાણે વધરેનદ્ર પ્રસાદ નામના 
મૂળ ભારિીય કમ્ષચારી દ્ારા એપલ 
સાથે 17 વમવલયન ડોલર એટલે 
કે અંદાજે 140 કરોડ રૂવપયાની 
છેિરવપંડી કરવામાં આવી છે.  
મહત્વની વાિ એ છે કે, વધરેનદ્ર પ્રસાદ 

દ્ારા આ ગુનો કબુલવામાં આવયો છે.
ઉલ્ેખનીય છે કે, 2008થી 

2018 સુધી એપલમાં કામ કરનાર 
વધરેનદ્ર પ્રસાદને મંગળવારે ફેડરલ 

કોટ્ષમાં દોરી ઠેરવયો હિો. િે વવવવધ 
વવક્ેિાઓ પાસેથી એપલ માટે પાટ્ષસ 
અને સવવ્ષસ ખરીદિો હિો. વ્િુઓની 
લે-વેચ દરવમયાન િેમણે મોટાપાયે 
ગેરરીવિઓ કરી હિી. સૂત્રોના મિે 
વધરેનદ્ર ઘણી વખિ જૂની વ્િુને પેક 
કયા્ષ બાદ કંપનીને પરિ મોકલિો 
હિો, જેની રકંમિ પણ િે કંપની 
પાસેથી લેિો હિો. પ્રસાદે ્વીકાયુું કે, 
આ છેિરવપંડી 2018 સુધી ચાલી હિી 
અને િેના કારણે એપલને 17 વમવલયન 
ડોલરથી વધુનું નુકસાન થયું હિું.

ભારિીય મૂળનાં પૂવ્ષ કમ્ષચારીએ એપલ 
સાથે કરી 140 કરોડ રૂવપયાની છેિરવપંડી
ખ�ોટ� ઈનિ�ોઈસસસ, ખ�ોટસી સોિ�એ�ો એનો લો-િોચમ�ં ગોરરસીવિએ�ો કરસીનો કંિનસીનો છોિરસી 

કીિ
યૂક્ેન અને રવશયા વચ્ે ચાલી 

રહેલા યુદ્ધ વચ્ે એક મોટા સમાચાર 
સામે આવયા છે. રવશયાએ યૂક્ેનના 
અગ્રણી શહેરોની મહત્વપૂણ્ષ પાયાની 
સુવવધાઓ પર િાબડિોબ હુમલા 
કયયો છે અને રાજધાની રકવ સવહિ 
સમગ્ર યૂક્ેનમાં ભીરણ િારાજી સર્જી 
છે. રવશયાના આ િાબડિોબ હુમલાને 
કારણે યૂક્ેનની રાજધાની રકવ સવહિ 
ઘણાં શહેરોમાં પાણી અને વીજળીનો 
પુરવઠો અવરોધાયો છે. યૂક્ેનમાં લોકો 
પીવાના પાણી માટે િરસી રહ્ા છે 
અને મોટાભાગના વવ્િારોમાં અંધકાર 
છવાયેલો છે. યુદ્ધને નવ મવહના પસાર 
થઇ ગયા છે.

રવશયાએ યૂક્ેનના પાવર પલાન્ટસ 
અને અનય પાયાની સુવવધાઓને 
વનશાન બનાવીને પોિાના હુમલા િેજ 
કયા્ષ છે. રવશયાની રણનીવિને કારણે 
યૂક્ેનનો મોટો વહ્સો પહેલા જ પાવર 
કટનો સામનો કરી રહ્ો છે. યૂક્ેનમાં 
હવે વીજળી અને પાણી મુદ્ે હાહાકાર 
મચી ગયો છે. રવશયાના હુમલાને 
કારણે રકવના 80 ટકા કરિાં વધારે 
ઘરોમાં પાણીનો પુરવઠો સંપૂણ્ષપણે 
ઠપ થઇ ચૂકયો છે.3.5 લાખ ઘરોની 
વીજળી પણ પ્રભાવવિ થઇ છે. સિિ 
વધી રહેલી ઠંડીમાં વીજળી ગુલ 
થવાની બાબિ કોઇ સંકટ કરિાં ઓછી 
વાિ નથી. પીવાના પાણીની સમ્યા 
પણ વકરી છે.

ઈસલામાબાદ
પારક્િાનના ભૂિપુવ્ષ વડાપ્રધાન 

ઈમરાન ખાનની રેલીમાં ફાયરરંગ થયું 
હિું. આ ઘટનામાં ઈમરાન ખાનના 
પગમાં ગોળી વાગી હિી. ઈમરાન 
ખાન સવહિ અનય ત્રણથી ચાર લોકોને 
ઈજા પહોંચી છે. 

આ ઘટના બાદ ઈમરાન ખાનને 
િાતકાવલક હોસ્પટલ લઈ જવામાં 
આવયા છે. પારક્િાન િેહરીક-
એ-ઈનસાફ (પીટીઆઈ)ના અનય 
કેટલાક નેિાઓને ઈજા પહોંચી છે. 
પારક્િાન મીરડયા અહેવાલ પ્રમાણે 

વઝીરાબાદમાં જફર અલી ખાન 
ચોક નજીક ભૂિપુવ્ષ વડાપ્રધાન અને 
પીટીઆઈના અધયક્ ઈમરાન ખાનના 
કનટેનર નજીક ફાયરરંગ થયું હિું.

ફાયરરંગ કરનાર વયવતિની 
ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. અને 
પોલીસ િથા સુરક્ા કમમીઓએ સમગ્ર 
વવ્િારને કોડ્ષન કરી લીધો છે અને 
વયાપક િપાસ અવભયાન પણ હાથ 
ધરવામાં આવયું છે. ઈમરાન ખાનને 
કનટેનર પરથી ઉિારીને પોલીસ િેમને 
લઈ ગઈ છે. આ ઘટનામાં એક 
બાળકને પણ ઈજા પહોંચી હિી.

્ૂક્ેનના પાિર સટેશન ઉપર રવશ્ાનો 
હુમલો, અનેક વિસતારમાં િીજળી ગુલ

પારકસતાનના પૂિ્શ િડાપ્રધાન 
ઈમરાનની રેલી પર િા્રરંગ
ઈમર�નન� િગમ�ં ઈજા, એન્ય ત્રણથસી ચ�ર લ�ોક�ો ઘ�યલ

રફવલપાઇનસમાં પૂર-ભૂ્ખલનથી વવનાશ 
100થી વધુના મોિ, 4 હજાર મકાન નષ્ટ

ઈન્ટરનોશનલ
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