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નવી દિલ્ી
હિમાચલ પ્રદેશ હિધાનસભા ચૂંટણી 2022 

માટે પ્રચાર ગુરુિારે સાંજે 5 િાગ્ે સમાપ્ત થ્ો 
િતો. હિમાચલમાં શહનિારે 12 નિેમ્બરે મતદાન 
થશે. જ્ારે પરરણામ 8મી રિસેમ્બરે આિશે. 
અગાઉ હિમાચલની ચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્ેસે 
પુરી તાકાત લગાિી િતી. ગુરુિારે અહમત શાિ, 
જેપી નડ્ા, ્ુપીના સીએમ ્ોગી સહિત ઘણા 
નેતાઓની રેલીઓ િતી. તે જ સમ્ે, હપ્ર્ંકા 
ગાંધી િાડ્ા સહિત ઘણા નેતાઓએ છેલ્ા રદિસે 
કોંગ્ેસ િતી પ્રચાર ક્યો િતો. કોંગ્ેસે તમામ 68 
્બેઠકો પર ‘હિજ્ આશીિાવાદ રેલી’ અને રોિ શો 
પણ ક્ાવા િતા.

હિમાચલ ચૂંટણી પ્રચારના છેલ્ા રદિસે 
તમામ પક્ો અને ઉમેદિારોએ પ્રચારમાં પૂરી 
તાકાત લગાિી દીધી િતી. ચૂંટણી પંચે મતદાનની 
તૈ્ારીઓ પૂણવા કરી લીધી છે. ચૂંટણી પંચે રાજ્માં 

હિધાનસભા ચૂંટણી માટે 7881 મતદાન મથકો 
્બનાવ્ા છે.  હિધાનસભાની આગામી ચૂંટણીમાં 
આ િખતે કુલ 412 ઉમેદિારો મેદાનમાં છે. 
જેમાંથી 24 મહિલા, જ્ારે 388 પુરુષ ઉમેદિારો 
છે. કુલ મતદારોમાં 28,54,945 પુરૂષ, 
27,37,845 મહિલા અને 38 ત્ીજા હલંગના 
છે. આ ચૂંટણીમાં 18-19 િષવાની િ્જૂથના 
1,93,106 નિા મતદારો ઉમેરા્ા છે. 80 િષવાથી 
િધુ િ્ જૂથમાં 1,21,409 િરરષ્ઠ મતદારો છે, 
જ્ારે 56,501 હિકલાંગ મતદારો છે.

િોહશંગટન ઃ ભારત સ્થત અમેરરકન 
દૂતાિાસના હસહન્ર અહધકારીએ કહ્ં િતું 
કે અમેરરકાની સરકાર હિઝા-પ્રહરિ્ાની ઝિપ 
િધારી રિી છે. િેઈરટંગના સમ્ગાળામાં 
ઘટાિો થા્ તે માટેના પ્ર્ાસો શરૃ કરી દેિામાં 
આવ્ા છે. ભારતી્ોને તેનો લાભ મળશે.

અમેરરકાના હિઝા મેળિિા ઈચછતા 
ભારતી્ોને લાભ થા્ એિો હનણવા્ ્બાઈિેન 
સરકારે લીધો છે. ૧૨ લાખ નિા ્લોટ 
ઓપન કરીને અમેરરકા હિઝા-પ્રહરિ્ા ઝિપી 
્બનાિશે. અત્ારે હિઝા મેળિિાનો જે 

અમેરિકાની વિઝાની પ્રવરિયા ૨૦૨૩થી 
ઝડપી બનશે, અનેક ભાિતીયોને લાભ

િેઈરટંગ ટાઈમ છે તે ૨૦૨૩ના મધ્માં ઘટી 
જશે. તેનાથી અસંખ્ ભારતી્ોને લાભ થશે. 
અમેરરકાએ આ િષષે ૮૨ િજાર હિદ્ાથથીઓને 
્ટૂિનટ હિઝા આપ્ા ્બાદ િિે િેઈરટંગમાં રિેલા 
ભારતી્ોના હિઝાની પ્રોસેસ આગળ િધારિાની 
કરટ્બદ્ધતા દશાવાિી િતી.
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ઓન્ટેરિયો 

સ્ટેટ્સસ્ક્સ કેનેડાના અહટેવાલ પ્રમાણે જ્ારટે 
ઇમમગ્ેશનથી દટેશમાં મિન-મરિસ્ી ધમમોનું ચલણ વધી 
રહ્ં છટે, ત્ારટે કેનેટડ્ન વસ્ીનો મો્ો ભાગ મરિસ્ી 
હોવા છ્ાં આજે ્ેમનો મહસ્સો ઘ્ી રહ્ો છટે અને 
ઇસલામ એ િીજો ્સૌથી ઝડપભેર અને ્સરળ્ાથી 
નોંધા્ેલો ધમ્મ છટે.

્સાસકા્ૂનમાં, ઇસલામમક એ્સોમ્સએશન ઓફ 
્સાસકાચેવન (IAS)ના આશ્ર્ હટેઠળ એક નવી 
મસસજદ, શાળા અને કમ્ુમન્ી ્સેન્ર આકાર 
લઈ રહ્ાં છટે. આ્ોજકોએ 
ભારપૂવ્મક જણાવ્ું હ્ું કે, આ 
જગ્ા માત્ર મુસસલમો મા્ટે જ 
નથી, પરં્ુ ભમવષ્માં આ 
જગ્ા ઉપર પુલ િનાવવાની 
્ોજના છટે. જો િધું િરાિર 
ચાલશે ્ો IAS િે વર્મમાં 
10 મમમલ્ન ડોલરના આ 
પ્રોજેક્માં આ જમીન ઉપર 
કામ શરૂ થવાની આશા 
છટે. કોમવિ્લામના મેટ્ો 
વાનકુવર ઉપનગરમાં એક શાં્ ખૂણામાં, ફાધર 
મપ્ો ટકમ અને ્ેમના મવશાળ કોટર્ન મંડળટે 
્ાજે્રમાં ્ેમના નવા ્સેન્ એગ્ે્સ ટકમ પેટરશ 
ચચ્મની પાંચમી વર્મગાંઠની ઉજવણી કરી હ્ી. BC 
કેથોમલક ્સાપ્ામહકનાં પ્રકાશન અનુ્સાર, કોટર્ન 
પેટરશનું ધ્ે્, વાનકુવરના આક્કટડ્ો્સી્સમાં ્ેના 
જેવું િીજું કોલાિોરટેટ્ંગ કોમ્ુમન્ી અને પ્રેમ્ંગ 
કમ્ુમન્ી િનવાનું છટે. આ રાષ્ટ્રની વધ્ી જ્ી 
વંશી્ ્સાંસકકૃમ્ક અને ધામમ્મક મવમવધ્ાના માત્ર થોડા 
ઉદાહરણો છટે, જે સ્ટેટ્સસ્ક્સ કેનેડા જણાવે છટે કે 
્ેના ્ાજે્રના વસ્ી ગણ્રીના અહટેવાલ મુજિ 

મો્ાભાગે ઇમમગ્ેશન દ્ારા ્સંચામલ્ છટે. 450થી 
વધુ વંશી્ અને ્સાંસકકૃમ્ક મૂળ, 200 જનમસથાનો, 
100 ધમમો અને 450 ભારાઓના ડે્ા પર ડ્ો કરીને, 
સ્ટેટ્સસ્ક્સ કેનેડાના ્સંશોધકોએ જણાવ્ું હ્ું કે 
ઇમમગ્ેશન એ દટેશમાં ધમમો, ખા્સ કરીને મિન-મરિસ્ી 
ધમમોને દોરનારા મુખ્ પટરિળોમાંનું એક છટે.

્ેના મવશ્ેરણ મુજિ, વ્સાહ્ીઓએ દટેશમાં 
મો્ાભાગના િૌદ્ધ (68.9 ્કા), મુસસલમો (63.1 
્કા), મહંદુઓ (62.9 ્કા) અને શીખો (53.8 
્કા)નું પ્રમ્મનમધતવ ક્ુું છટે. ્ુલનાતમક રી્ે, 

ઇમમગ્ન્ટ્સ 2021માં કેનેટડ્ન 
વસ્ીના લગભગ એક ચ્ુથાુંશ 
(23.0 ્કા)નું પ્રમ્મનમધતવ કરટે 
છટે. વધુમાં 2011થી 2021 ્સુધી 
દાખલ થ્ેલા ઇમમગ્ન્ટ્સનો 
મો્ો મહસ્સો મિન-મરિસ્ી ધમ્મનો 
અહટેવાલ આપે છટે. જેમાં 18.9 
્કા મુસસલમ 9.0 ્કા મહનદુ 
અને 5.8 ્કા શીખ હોવાનું 
જાણવા મળ્ું છટે. 2021માં, 19.3 
મમમલ્નથી વધુ લોકોએ મરિસ્ી 

ધમ્મ અંગીકાર ક્મો હ્ો, જે કેનેટડ્ન વસ્ીના 
અડધાથી વધુ (53.3 ્કા) છટે. જો કે, આ ્કાવારી 
2011માં 67.3 ્કા અને 2001માં 77.1 ્કા હ્ી. 
2021માં 10.9 મમમલ્ન લોકો (29.9 ્કા) ્સાથે 
કૅથમલકોનો કૅનેડામાં ્સૌથી મો્ો મરિસ્ી ્સંપ્રદા્ છટે. 
કેનેડામાં ્ુનાઈ્ટેડ ચચ્મ (3.3 ્કા) અને એંસગલકન 
ચચ્મ (3.1 ્કા), અન્ િે મરિસ્ી ્સંપ્રદા્ો, દરટેકમાં 
1 મમમલ્નથી વધુ લોકો હ્ા. ઓથમોડોક્સ મરિસ્ીઓ 
(1.7 ્કા), િાસ્્સ્ (1.2 ્કા) અને પેન્ટેકોસ્લ્સ 
અને અન્ કટરશમેટ્ક્સ (1.1 ્કા) અન્ મરિસ્ી 
્સંપ્રદા્ો હ્ા જે મો્ાભાગે નોંધા્ા હ્ા.

્ોિોન્ો 
કેનેડા આગામી ત્રણ વર્મમાં 14.5 લાખ 

મવદટેશીઓને નોકરીનું ્સજ્મન થનાર છટે. ્ાજે્રમાં 
કેનેડાના ઈમમગ્ેશન મમમનસ્ર શૌન ફ્ેઝરટે જણાવ્ું 
હ્ું કે, દટેશમાં લેિર ફો્સ્મની અછ્ને કારણે 
અથ્મ્ંત્રને ઘણું નુક્સાન થ્ું છટે. કેનેડાએ હવે 
આ સસથમ્ ઉપર કાિુ મેળવવો જરૂરી છટે. આ 
જરૂટર્ા્ને પહોંચી વળવા મા્ટે કેનેડાએ ઈમમગ્ેશન 
લેવલ ્લાન 2023-25 હટેઠળ આગામી ત્રણ વર્મમાં 
દટેશમાં 14.5 લાખ ઈમમગ્ન્ટ્સને રોજગારી આપવાનું 
આ્ોજન ક્ુું છટે. ગુજરા્ના ઇમમગ્ેશન ખા્ાના 
મનષણા્ે જણાવ્ું હ્ું કે, કેનેડા ્સરકારટે રટેકોડ્મબ્ેક 

ઈમમગ્ેશન લેવલની ઘોરણા કરી છટે. અગાઉ કર્ાં 
અત્ારટે 20% વધુ ઈમમગ્ેશન છટે. આ િાિ્ 
ગુજરા્ીઓ મા્ટે પણ લો્રી ્સમાન છટે. કારણ કે, 
્ેઓ પંજાિીઓ પછી કેનેડામાં સથળાં્ર કરનારા 
ભાર્ી્ોની દ્રસટિએ િીજા ક્રમે છટે. કેનેડા ્સે્લ 
થવા માગ્ા ભાર્ી્ો મા્ટે ગોલડન ચાન્સ છટે. 
કેનેડા ્સરકારટે એક્સપ્રે્સ એનટ્ી વિો્ા અને ફેમમલી 
ઈમમગ્ેશન વિો્ામાં વધારો ક્મો છટે અને રટેફ્ુજી, 
હ્મેમન્ટેટર્ન વિો્ામાં ઘ્ાડો ક્મો છટે.

લેિર ફો્સ્મમાં ઘ્ાડો થવાના ત્રણ કારણો છટે જેમાં 
(1) કોમવડ-19 રોગચાળો, (2) દટેશનો ઘ્્ો પ્રજનન 
દર અને (3) વૃદ્ધ થ્ી વ્સ્ી જેવા પટરિળો છટે.

કામદારાેની અછત નનવારવા પ્રયાસાે ચાલુઃ ભારતીયાેને માેટાે લાભ થવાની અાશા બંધાઈ, સેલરી સાથે મળશે PR

કેનેડામાં 14.50 લાખથી વધુ નોકરીનું થનારં ્સજ્મન

ઓન્ટેરિયો 
 ઓન્ટેટર્ો ‘મટ્પલ થ્ે્’ મશ્ાળા 

પહટેલા ફામા્મમ્સસ્ને COVID-
19 મા્ટે પૅક્સલોમવડ દવા મપ્રસક્રાઈિ 
કરવા દટેવાની મવચારણા થઈ રહી 
છટે. પ્રાં્ના ્ોચના ડૉક્રના કહટેવા 
પ્રમાણે ઓન્ટેટર્ો એક્સે્સને મવસતૃ્ 
કરવા મા્ટે ફામા્મમ્સસ્ને COVID-
19ની ્સારવાર મા્ટે પેક્સલોમવડ દવા 
લખવાની મંજૂરી આપવાની મવચારણા 
ચાલી રહી છટે. ચીફ મેટડકલ ઓટફ્સર 
ઑફ હટેલથ ડૉ. ટકરન મૂરટેએ ્ાજે્રમાં 

જણાવ્ું હ્ું કે, આ વરષે પાનખર 
અને મશ્ાળામાં કોમવડ-19, ફલૂની 
ખરાિ મ્સઝન અને િાળપણના શ્વ્સન 
વાઇર્સના પુનરતથાનનું ત્રણ ગણું 
જોખમ જોવા મળશે.

્ેથી ગ્ામીણ મવસ્ાર મા્ટે 
COVID-19 ્સામે રક્ષણ આપવા 
દવાઓની વધુ ઉપલબધ્ા ્સુમનમચિ્ 
કરવી આવશ્ક છટે. 

મૂરટેએ કેનેટડ્ન પ્રે્સ ્સાથેની 
મુલાકા્માં જણાવ્ું હ્ું કે હું જાણું 
છું કે, ્સરકાર ફામા્મમ્સસ્નાં પરીક્ષણ 

પછી ્ેમને જા્ે જ આ દવા મપ્રસક્રાઈિ 
કરવા મા્ટે ્ેઓ ્સક્ષમ છટે કે નહીં એ 
િાિ્ની ્સમીક્ષા કરી રહી છટે. 

આરોગ્ પ્રધાન મ્સસલવ્ા જોન્સના 
પ્રવક્ાએ જણાવ્ું હ્ું કે પ્રાં્ 
ઓન્ાટર્નોને સવસથ રહટેવા અને 
હોસસપ્લની મિનજરૂરી મુલાકા્ોને 
રોકવા મા્ટે શક્ ્ે્લા વધુ 
્સાધનોની જરૂર છટે અને ્ેની ખા્રી 
કરવા મા્ટે મવમવધ પ્ર્ોગો થઈ રહ્ાં 
છટે. જો કે, આ િાિ્ે વધુ મવગ્ો 
મળી નથી.

ફામામાસસસ્ટનાં પરીક્ષણ પછી દવાની ભલામણની યાેગયતા અંગે થઈ રહેલી સમીક્ષા

COVID-19 મા્ટે ખા્સ દવા મપ્રસક્રાઈિ 
કરવા મા્ટે મંજૂરી મળવાના ્સંકે્ો ઉજળાઈમમગ્ેશનને કારણે સમસ્ા 

સર્માઈ હાેવાનાે પ્રીમમયરનાે મત
્ોિોન્ો 

ઓન્ટેટર્ોના પ્રીમમ્ર ડગ ફોડ્મ ઘરો 
િાંધવા મા્ટે પ્ા્મવરણ મા્ટે ્સુરમક્ષ્ 
ગ્ીનિેલ્માંથી જમીન દૂર કરવાના 
્ેમના પ્રસ્ાવને ્ોગ્ ઠટેરવી રહ્ા 
છટે અને કહટે છટે કે હાઉમ્સંગ મા્ટેની 
ક્ોક્ી વધુ વણ્સી ગઈ છટે અને વધ્ા 
ઈમમગ્ેશનને કારણે વધુ ભ્ંકર િનશે.

ફોડ્મ કહટે છટે કે ્ે ્ાજે્રની ફેડરલ 
્સરકારની જાહટેરા્ને આવકારટે છટે 
અને ઇમમગ્ેશન સ્રને વધારવા માંગે 
છટે, ્ેઓ 2025માં 500,000 લોકોને 

લાવશે પણ જો વર્મ દરમમ્ાન લાખો 
લોકો ઓન્ટેટર્ોમાં નવા આવશે, ્ો 
્ેમને રહટેવા મા્ટે ક્ાં્ સથાન નહીં 
હો્. પ્રાં્ે શુક્રવારટે જાહટેરા્ કરી 
હ્ી કે, ્ે ગ્ીનિેલ્માંથી જમીન 
દૂર કરવાની દરખાસ્ કરી રહી છટે, 
જે પ્ા્મવરણની દ્રસટિએ ્સંવેદનશીલ 
મવસ્ારોને મવકા્સથી િચાવવા િનાવાઈ 
હ્ી. જેમાં ઓછામાં ઓછા 50,000 
નવા ઘરો િાંધવા મા્ટે, જ્ારટે અન્ 
જગ્ાએ નવી જમીન ઉમેરવાનું નક્ી 
કરવામાં આવ્ું હ્ું. ્ે એક પગલું છટે જે 
્સરકારટે ગ્ા વરષે ન લેવાનું વચન આ્્ું 
હ્ું. પ્રાં્ે ગ્ીનિેલ્માંથી 7,400 એકર 
જમીન દૂર કરવા અને અન્ત્ર 9,400 
એકર ઉમેરવા પરામશ્મ શરૂ ક્મો છટે.

ઇમિગ્રેશન વધવાનરે કાિણરે ગ્રીનબરેલ્ 
હાઉમિંગનરી જરૂિઃ મરિમિયિ ડગ ફોડ્ડ

કેનેડાની વસ્ીમાં મિન-મરિસ્ીઓની 
્સંખ્ામાં થઈ રહટેલો નોંધપાત્ર વધારો

અથમાવ્યવસ્ાને 1 લાખ કરાેડ રૂમપયાથી વધુનું નુકસાન થયું
કેનેડાએ જૂન-જુલાઈ 2022માં COVID-19 રોગચાળાની 7મી લહેરનો 
સામનો કર્યો હતો. આ દરમમર્ાન 11.2% હોસ્પિટલ ્ટાફ અને નસયો પિણ 
ચેપિને કારણે બીમાર પિડ્ા હતા. આના કારણે કામદારોની અછત અને 
ઘણી હોસ્પિટલોના ઈમરજનસી વોડ્ડ બંધ થઈ ગર્ા હતા. જર્ારે આ વર્ષે 
માચ્ડ મમહનાથી અતર્ાર સુધીમાં 2 લાખ લોકોએ નોકરી છોડી દીધી છે. તે 
જ સમર્ે, રોગચાળા દરમમર્ાન કેટલાક લોકોએ તેમની નોકરી ગુમાવી 
હતી. જુલાઈમાં 30,000 લોકોએ એજર્ુકેશન, હેલથકેર અને સોમશર્લ 
સમવ્ડસ સેકટરમાં નોકરી છોડી દીધી અને જૂનમાં 43,000 લોકોએ 
નોકરી છોડી હતી. છેલ્ા એક વર્્ડમાં લેબર શોટટેજના કારણે કેનેડાની 
અથ્ડવર્વ્થાને 1 લાખ કરોડ રૂમપિર્ાથી વધુનું નુકસાન થર્ું છે.

આવનાિા 
કે્લા વર્ડિાં 
ભાિતરીયો 

કેનરેડાિાં િરે્લ 
થઈ શકે છટે

2023 465000
2024 485000
2025 500000

 
 
  

ઇસલામ પણ કેનેડામાં 
હવે બીર્ નંબરનાે 

લાેકમપ્રય ધમમા
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ઓન્ટેરિયો 
એક મતદાનમાં તારણ નીકળ્યં છે કે, 10માંથી 

6 ઓન્ારર્નોએ હજારો શિક્ષણ કા્્યકરોને 
સાંકળનારા ચાલય શિક્ષણકા્્ય દરશમ્ાન શિક્ષેપ 
ઊભો કરિા બદલ ફોર્ય સરકારને દોષી ઠેરિી 
છે, જેણે િાળાઓને વ્શતિગત શિક્ષણ બંધ 
કરિાની ફરજ પારી છે. અબેકસ રે્ા દ્ારા હાથ 
ધરા્ેલા અને રશિિારે મોરી સિારે પ્રકાશિત 
થ્ેલા સરિેના અહેિાલ મયજબ કોનટ્ાક્ને કારણે 
સજા્ય્ેલા શિિાદ અંગે 55,000 શિક્ષણ કા્્યકરોએ 
પ્રશતભાિ આપ્ો હતો.  રરસચ્ય સંસથાના સીઈઓ 
રેશિર કોલે્ોએ તારણો સાથેની પોસ્માં જણાવ્યં 
હતયં કે, ઓન્ેરર્ોમાં જાહેર અશભપ્રા્ના આ 
પ્રારંશભક સિવેક્ષણમાં જાણિા મળ્યં છે કે ઘણા 

લોકો આ મયદ્ાને અનયસરી રહ્ા છે અને પ્રાંતી્ 
સરકારની અત્ાર સયધીની કા્્યિાહીથી િાકેફ છે. 
મતદાન અનયસાર, 62 ્કા ઑન્ારર્નો માને 
છે કે નોકરીની કા્્યિાહીને કારણે િાળા બંધ થિા 
મા્ે પ્રોગ્ેશસિ કન્ઝિવેર્િ સરકાર જિાબદાર છે. 
તે સંખ્ા િાળાએ જતાં બાળકોના માતા-શપતાની 
છે, જેમાં 68 ્કા લોકો કહે છે કે ફોર્યના પીસી 
આ પરરસસથશત મા્ે જિાબદાર છે. કામદારોને 
કોનટ્ાક્ આપિા છતાં પણ કલમનો ઉપ્ોગ 
કરિા અંગે, 50 ્કા માને છે કે તે મંજૂર કરનારા 
36 ્કાની સરખામણીમાં ખરાબ શિચાર હતો. 
િાલીઓમાં, 46 ્કાને નથી લાગતયં કે શિિાદાસપદ 
કલમ લાગય કરિી જોઈએ, જ્ારે 42 ્કા માને છે 
કે તેનો ઉપ્ોગ કરિો એ સારો શિચાર હતો.

િૈક્ષશણક કા્્યમાં શિક્ષેપ બદલ સરકાર દોશષત
ક�ોન્ટ્�કટની નીતિનો ક�રણો તિિ�દ, ચૂંટણીમ�ં અસર અંગો િ�લીઅ�ોમ�ં મિભોદ
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્ોિોન્ો 
સ્ેર્સસ્કસ કેનેરાએ ઓગસ્ 2022 

મા્ે પગારપત્રક રોજગાર, કમાણી અને 
કલાકો અને નોકરીની ખાલી જગ્ાઓ 
પર તેનો અહેિાલ બહાર પાડ્ો છે. આ 
અહેિાલમાં દિા્યિા્યં છે કે, કેનેરામાં ગત 
ઓગસ્માં 958,500 પેરોલ રોજગારની 
જગ્ાઓ ખાલી હતી. ઓગસ્ 2021થી 
જ્ારે 919,200 નોકરીની ખાલી 
જગ્ાઓ હતી ત્ારે હજય પણ નોંધપાત્ર 
ફેરફાર જોિા મળ્ો હતો.

રરપો્્યમાં હેલથકેર નોકરીની ખાલી 
જગ્ાઓ મા્ે રેકોર્ય નિી ઊંચાઈ 
દિા્યિિામાં આિી છે. ઓગસ્ 2022 
સયધીમાં હેલથ કેર અને સામાશજક સહા્ 
ક્ષેત્રમાં 152,000 જગ્ાઓ ખાલી હતી. 
જૂન અને જયલાઈના કુલ 6.4%ના 
રે્ા કરતાં આ 0.4%નો િધારો છે. 
હોસસપ્લોમાં ઉપલબધ સ્ાફની અછતને 
કારણે  કે્લાકને તેમના ઈમરજનસી 
રૂમને અસથા્ી રૂપે બંધ કરિા અથિા 
અન્ સેિાઓ ઘ્ારિાની ફરજ પરી છે.

કેનેરા હેલથકેર શસસ્મમાં ખાલી 
જગ્ાઓ ભરિા મા્ે ઇશમગ્ેિન પર 
મો્ો આધાર છે. કેનેરામાં રશજસ્ર્ય 
નસસોનો એક ક્ા્્યર અને 36% 
શચરકતસકો કેનેરામાં જનમેલા નથી. જો કે, 
શિદેિી પ્રશિશક્ષત તબીબી વ્ાિસાશ્કોને 
કેનેરર્ન સત્ાિાળાઓ પાસેથી ્ોગ્ 
લા્સનસ મેળિિામાં મયશકેલી પરી િકે 
છે, જે તેમના મા્ે તેમના ક્ષેત્રમાં કામ 
િોધિાનયં અને હેલથ કેરશસસ્મ પરનયં 
દબાણ ઘ્ારિાનયં મયશકેલ બનાિે છે.

અ�ોગસ્ટ 2022 સુધીમ�ં હો લ્થ કોર અનો સ�મ�જિક સહ�ય ક્ોત્રમ�ં 152,000 િગય� ખ�લી રહી

હેલથકેર અને સામાશજક સહા્તા ક્ષેત્રમાં 
નોકરીની ખાલી જગ્ાનો અાંક ઉચ્ચ સતરે ઓન્ટેરિયો 

રોગચાળા દરશમ્ાન, ઓનલાઈન 
િોશપંગ કરતા લોકોની સંખ્ા બમણી 
થઈ ગઈ હતી અને કે્લાક સ્ોસવે આ 
ટ્ેનરને પ્રોતસાશહત કરિા મા્ે ઉદાર 
િળતરની નીશતઓ પણ બનાિી હતી. 
હિે ઓનલાઈન ખરીદેલી દર ત્રણમાંથી 
એક આઈ્મ પાછી મોકલિામાં આિે 
છે, જેના કારણે કે્લાક રર્ેલસ્ય રર્ન્ય 
કરિાની પ્રથા બંધ કરીને ફી લાગય 
કરિાનયં શિચારી રહ્ા છે.

રર્ેલર એનાશલસ્ બ્યસ શિનરરે 
સોમિારે જણાવ્યં હતયં કે, રર્ેલરો 
પાસે પ્ા્યપ્ત મૂરી છે અને તેઓ િળતર 
નીશતઓનયં શન્મન કરિા અને તેમને 

થોરી કરક બનાિિા મા્ે િધય આક્રમક 
બની રહ્ા છે. કે્લાક રર્ેલસ્યને લાગે છે 
કે ગ્ાહકો ફ્ી શિશપંગ પોશલસીનો લાભ 
લઈ રહ્ા છે અને કે્લાક તો િસતયઓ 
પરત કરિા મા્ે આપિામાં આિેલો 
સમ્ ઓછો કરી રહ્ા છે. જો તમે કંઈક 
પાછયં મોકલો તો અન્ લોકો ્ૂંક સમ્માં 
ફી િસૂલી િકે છે. ઉદાહરણ તરીકે 
કપરાંના રર્ેલર H&M ્યરોપમાં 
િળતર મા્ે ફીનયં પરીક્ષણ કરી રહ્ાં 
છે. શિનરરે કહ્ં કે, અમે જાણીએ છીએ 
કે જ્ારે તમે ઈ-કોમસ્ય દ્ારા િસતયઓ 
ખરીદો છો, ત્ારે રર્ન્ય રે્ સામાન્ 
રીતે શબ્ક એનર મો્ા્યર સ્ોસ્ય મા્ે તેના 
કરતાં ત્રણ ગણો હો્ છે.

ઓનલાઈન શોપિંગ પ્રપરિયામાં ્ૂંક 
સમયમાં િી્ન્ન ફી વધવાની સંભાવના
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હિમાચલમાં ચૂંટણીઃ પરિવર્તનની 
પિંપિા જળવાશે કે વવસિાશે ?

તંત્રી - સ્વદેશ

ભારતના ગુજરાત અને હિમાચલ 
પ્રદેશમાં હ્વધાનસભાનરી ચૂંટણરીનો 

માિોલ જામરી ગયો છે. ગુજરાતમાં 1 અને 
5 ડિસેમ્બરે ચૂંટણરી યોજાય તે પિેલાં 12મરી 

ન્વેમ્બરે હિમાચલ 
પ્રદેશમાં મતદાન 
યોજ્વા તૈયારરી થઈ 
ચુકી છે. હિમાચલ એક 
સસ્વંગ સટેટ છે. જયાં 
છેલ્ા 3 દાયકાથરી 
સત્ા પર ્બેઠેલા કોઈ 
પણ પક્ષને ફેર્બદલ 
કરે છે. ્વળરી અિીં 
BJP અને કોંગ્ેસ 

્વચ્ે સરીધરી લિાઈ જામે છે. આ ્વખતે પણ 
અિીં મુખય સપધાધા આ ્બંને પક્ષ ્વચ્ે જ છે. 
પરંતુ ભાજપમાં ઉમેદ્વારોનરી પસંદગરી પિેલાથરી 
જ ઉઠેલો અસંતોષનો ભિકો તેને નુકસાન 
પિોંચાિે તે્વા સંજોગો છે. જેને કારણે ખુદ 
પરીએમ મોદરી અને અમરીત શાિ હિલાચલમાં 
પ્રચારમાં જોતરાયા છે. 3 ડદ્વસ પિેલાં જ 
હિમાચલ પિોંચેલા મોદરીએ કહ્ં કે હિમાચલના 
લોકોએઅ ભાજપ સરકારનરી જોરદાર ્વાપસરીનું 
નક્રી કરરી લરીધું છે. ફોજીઓનરી ધરતરી, ્વરીર 
માતાઓનરી આ ધરતરી જયારે સંકલપ લે છે 
તો તેને હસદ્ધ કરરીને ્બતા્વે છે. કોંગ્ેસ માટે 
સરકારમાં આ્વ્વું, સરકારમાં રિે્વું, રાજપાઠ 
ચલા્વ્વા જે્વું જ રિે છે. હિમાચલમાં, પિાિરી 
રાજયોમાં તો કોંગ્ેસ દાયકાઓ સુધરી તપાસો, 
લટકા્વો-ભટકા્વોનરી નરીહત પર ચાલે છે. ખોટા 
્વાયદા કર્વા, ખોટરી ગેરનટરી આપ્વરી, કોંગ્ેસનરી 
જૂનરી ચાલ છે. ખેિૂતોના દે્વામાફીના નામે 
કોંગ્ેસ કઇ રરીતે ખોટું ્બોલતરી રિે છે, તેનો 
સાક્ષરી રાખો દેશ રહ્ો છે. આ્વા આરોપો મુકીને 
મોદરીએ તયાંનરી જનતાને ભાજપને ફરરી સત્ા 
આપ્વા અપરીલ કરરી. જો કે િ્વે હિમાચલમાં 
મોદરીનરી અપરીલનરી કેટલરી અસર પિશે તે એક 
મોટો સ્વાલ છે. િકીકતમાં અિીં દર 5 ્વષષે 
્બા્બુઓ મંત્રીઓનરી ્વાત સાંભળ્વાનું ્બંધ કરરી 
દે છે, ફાઈલોનરી હિલચાલ અટકી જાય છે અને 
સરકારરી તંત્ જાણે થંભરી જાય છે. કારણ કે, આ 
પ્વધાતરીય રાજયમાં સતત સત્ા પડર્વતધાન થાય છે. 

 હિમાચલ પ્રદેશમાં ચૂંટણરી ્બે મૂળભૂત 
કારણોસર મિત્્વપૂણધા છે. ્બંને પક્ષો સતત 
સસથર ્વોટ ભાગના લગભગ 40 % મેળ્વરી 
રહ્ા છે. એક અપ્વાદ 2019નરી લોકસભાનરી 
ચૂંટણરીમાં કોંગ્ેસનો ્વોટ શેર ઘટરીને 27 % 
થયો િતો. ્બાકી પડરણામો િંમેશાં જ્બરજસત 
ટક્ર કરા્વતાં િોય છે. ગુજરાત, હિમાચલ 
પ્રદેશ અને ઉત્રાખંિ એ્વાં 3 રાજયો છે જયાં 
2019નરી લોકસભા ચૂંટણરીમાં BJPનો ્વોટ 
શેર 60 %થરી ્વધુ રહ્ો. હિમાચલમાં કુલ 
મતદાનના ્બે તૃતરીયાંશ 69 % કરતાં ્વધુ 
મત BJPને ફાળે ગયા િતા. તે ્વષષે હિમાચલ 
પ્રદેશનાં ચૂંટણરી ઈહતિાસમાં પ્રથમ ્વખત કોંગ્ેસ 
પાટટીને રાજયમાં થયેલા મતદાનના 30 %થરી 
ઓછા મત મળયા િતા. ગત લોકસભામાં BJP 
અને કોંગ્ેસ ્વચ્ે ્વોટ શેરનું અંતર 42 % િતું, 
જે ભારતના અનય કોઈ પણ રાજય કરતાં સૌથરી 
્વધુ િતું.

BJPનરી તરફેણમાં ્વોટ શેરનું આ હ્વશાળ 
અંતર ફક્ત રાજયમાં ભગ્વા પક્ષનું જંગરી ્વચધાસ્વ 
સૂચ્વે છે. તેથરી જયારે આગામરી હ્વધાનસભાનરી 
ચૂંટણરીઓ સત્ાધારરી BJP માટે કેક્વોક જે્વરી 
લાગે છે. આમ છતાં કેટલાક હ્વધાનસભા 
ચૂંટણરી પડરણામો (અને હિમાચલ પ્રદેશમાં 
ભૂતકાળનાં ચૂંટણરી ્વલણો) સૂચ્વે છે કે જે 
રાજય સસથર દેખાઈ રહ્ં છે તે અસસથર િોઈ 
શકે છે! મૂળ તારણ તો અપ્વાદ હસ્વાય ્બંને 
પક્ષો ્વચ્ે સમાન રિેતું આવયું છે. BJP અને 
કોંગ્ેસના કેિર ્વોટ ્વધુ કે ઓછા અક્બંધ છે. 
ફલોડટંગ ્વોટ ્વધારે નથરી.

રાજયનરી હ્વધાનસભા અને લોકસભા 
ચૂંટણરીમાં BJPનો ્વોટ શેર નોંધપાત્ રરીતે 
્વધયો અને નાના રાજયોમાં સસ્વંગ રેટ ઊંચો 
છે. હ્વધાનસભા ચૂંટણરીમાં BJPનો મત હિસસો 
લગભગ 10 % જેટલો નકારાતમક સસ્વંગ કરે 
છે. જો કે, નાના રાજયોમાં આ સસ્વંગ ્બમણું 
થાય છે. ઉદાિરણ તરરીકે, 2019નરી લોકસભા 
ચૂંટણરી પછરી, િડરયાણામાં 22 %, ઝારખંિમાં 
19 %, ઉત્રાખંિમાં 18 % BJPનો ્વોટ 
શેર ઘટ્ો િતો. હિમાચલ પ્રદેશ નાનું અને 
સસ્વંગ સટેટ છે. તેનો ચૂંટણરી ઇહતિાસ એક 
સસ્વંગ પડરણામ દશાધા્વે છે જયાં 1990થરી 
દરેક હ્વધાનસભા ચૂંટણરીમાં, સત્ાધારરી પક્ષને 
સત્ામાંથરી ્બિાર ફેંકી દે્વાયો છે. ગયા ્વષષે 
હિમાચલ પ્રદેશમાં પેટાચૂંટણરીના પડરણામોએ 
પણ આ ્વલણ સુચવયુ િતુ.

અિીં  BJPએ તમામ ચાર ્બેઠકો પણ 
ગુમા્વરી િતરી. એટલે હિમાચલના સંદભષે ્બે 
્બા્બતો સપષ્ટ છે. પિેલરી એ કે લોકસભામાં 
BJPનો મત હિસસો હ્વધાનસભા ચૂંટણરી 
કરતાં ્વધારે છે. ્બરીજું BJPએ રાજયનરી 
ચૂંટણરીઓમાં નોંધપાત્ ્વોટ શેર ગુમાવયો, જેનો 
અથધા છે કે મતોનું સસ્વંગ થ્વુ છે. હિમાચલ 
પ્રદેશના મતદારોનરી અસસથરતા અને સસ્વંગ 
મૂિને ચકાસ્વા માટે રાજયનરી તાજેતરનરી 
પેટાચૂંટણરીમાં BJP અને કોંગ્ેસના પ્રદશધાન પર 
નજર નાખરીએ જયાં પેટાચૂંટણરી યોજાઈ િતરી તે 
્બેઠકોના ભૂતકાળના ચૂંટણરી ્વલણોના હ્વશ્ેષણ 
નોંધપાત્ પડરણામ સૂચ્વે છે. 2021માં 3 
હ્વધાનસભા ્બેઠકો પર પેટાચૂંટણરી યોજાઈ 
િતરી. મંિરી લોકસભા મતહ્વસતારનરી સાથે આકકી, 
ફતેિપુર અને જુબ્બલ-કોટખાઈ. ચારેય ્બેઠકો 
કોંગ્ેસે જીતરી િતરી. આ જ ્બેઠક 2019માં 
BJPએ જીતરી િતરી. જયારે 2019નરી લોકસભા 
ચૂંટણરીમાં ્બંને પક્ષો માટે ્વોટ સસ્વંગ પર નજર 
નાખરી તયારે પડરણામ ્વધુ નોંધપાત્ િતું.

ફતેિપુર, અરકી અને જુબ્બલ-કોટખાઈમાં, 
2019 નરી લોકસભા ચૂંટણરીનરી તુલનામાં 
2021નરી પેટાચૂંટણરીમાં BJPએ અનુક્રમે 42, 
24 અને 53 % ્વોટ શેર ગુમાવયા િતા. તે જ 
સમયે, કોંગ્ેસને આ હ્વધાનસભાઓમાં 21, 26 
અને 3 % ્વોટ શેર મળયા િતા. મતદાતાઓના 
ઉતસાિમાં ખાસસો ફરક િતો. 2009થરી આ 
ત્ણેય ્બેઠકો માટે BJP અને કોંગ્ેસ ્બંને 
માટેના ભૂતકાળના મતદાન ્વલણોનું પણ 
હ્વશ્ેષણ અને અ્વલોકન હનદદેશ કરે છે કે 
ચૂંટણરીનરી અસસથરતા ખૂ્બ જ ઊંચરી િતરી. સળંગ 
ચૂંટણરીઓમાં BJP અને કોંગ્ેસ માટે મતોમાં 
ભારે ફેરફાર થાય છે. જયારે પેટાચૂંટણરીના 
પડરણામો અને હ્વધાનસભા ચૂંટણરીના પડરણામો 
્વચ્ેનો સં્બંધ ન્બળો છે તે છતાં િજુ પણ 
ભહ્વષયના ચૂંટણરી પડરણામોનરી સારરી આગાિરી 
છે.  િાલમાં અંિરી કોંગ્ેસ પણ એિરીચોટરીનુ જોર 
લગા્વરી રિરી છે.

આમ છતાં તેના માટે કપરા ચઢાણ છે. 
તાજેતરમાં તેના રાજય પ્રભારરી આનંદ શમાધાએ 
સટરીયડરંગ કહમડટમાંથરી રાજીનામું આપયું 
િતું. ચૂંટણરી જીત્વા માટે નેતૃત્વ મિત્્વપૂણધા 
છે. રાજય સતરે કોંગ્ેસ ક્ષરીણ થઈ રિરી છે. 5 
્વખત મુખયમંત્રી રિરી ચૂકેલા ્વરીરભદ્રહસંિના 
અ્વસાનથરી કોંગ્ેસનાં મૂહળયાં િલ્વા માંડ્ા 
છે. તેમનાં પત્રી પ્રહતભાહસંિ અને પુત્ 
હ્વક્રમાડદતયહસંિ કોંગ્ેસને સસ્વંગનો ફાયદો 
અપા્વે તો ન્વા સમરીકરણ રચાશે. કોંગ્ેસને આ 
ઉપરાંત એસનટ – ઇનકમ્બનસરીનો લાભ મળરી શકે 
છે. BJPએ ્બા્બુ કલચરનરી નોંધ લઈને ્વતધામાન 
હ્વધાયકોનરી ડટડકટ કાપરી નાંખતા અસંતોષ 
ભિકી રહ્ો છે.

તંત્રી સ્થાનેથરી



કેનેડા Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 05FRIDAY, 11 NOVEMBER, 2022 મધ્ય ગુજરાત

વડોદરા 
સોમવારે વડોદરામાં ભગવાન નરસસંહજી વરરાજા બનીને 

તુલસીજીને પરણવા માટે નીકળ્ા હતા. નરસસંહ મંદદરેથી 
બપોરે ૩.૨૦ વાગ્ે વરઘોડાનો પ્ારંભ થ્ો હતો. લોકોની 
શ્રધ્ાના કેન્દ્ર નરસસંહજીની પોળમા ભગવાન નરસસંહજીનો 
વરઘોડો આમ તો ૨૮૫ વર્ષથી દેવદદવાળીએ નીકળે છે 
પરંતુ દેવદદવાળીએ ચંદ્રગ્રહણ હોવાથી પરંપરા બદલાઇ હતી 
અને કારતક સુદ ચાૈદશે નીકળ્ો હતો. નહસસંહજી મંદદરમાં  
સવારે ૮ થી ૧૧ વાગ્ા દરસમ્ાન ચાંલ્ા સવસ્ ્ોજાઇ હતી.  
બપોરે ૩ વાગ્ા બાદ હજારો ભક્ોની હાજરીમાં ભગવાન 
ચાંદીની સુશોસભત પાલખીમા સબરાજ્ા હતા તે સમ્ે 
ભગવાન નરસસંહજીના જ્ જ્કારથી આખો ચાર દરવાજા 

સવસતાર ગાજી ઉઠ્ો હતો. ભજન મંડળીઓ, ૧૦૦થી વ્ુ 
બાળકોની વેશભૂરા, બેન્ડવાજાઓ, શણગારેલા વાહનો, 
વરઘોડામાં જોડા્ા હતા. પરંપરા મુજબ નાના નરસસંહજીને 
પાલખીમાં સબરાજમાન કરવામાં આવ્ા હતા. 

વડોદરાની પ્ાચીન પરંપરા જીવંત, નરસસંહ 
વરઘોડામાં ભક્ોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્ું
બપાેરે 3.20 વાગ્ે વરઘાેડાનાે પ્ારંભ થ્ાે, સાંજે 7 વાગ્ે વવઠ્ઠલ મંદિરે આારતી 

વડોદરા 
મધ્ આસરિકાના પસચિમ દકનારા પર 

આવેલા અને નાઇજીદર્ાના પડોશી 
દેશ ઇક્ેટોદર્લ સગનીએ ભારતી્ 
કોમસશ્ષ્લ શીપના ૨૬ ક્રુ મેમબરને 
બં્ક બનાવ્ા છે જેમાં વડોદરાના 
એનન્જસન્ર હર્ષવ્્ષન સૌચેનો પણ 
સમાવેશ થા્ છે. ૧૪ ઓગસટથી ક્રુ 
મેમબરો બં્ક છે અને હજુ સુ્ી તેમના 
છૂટવાના કોઇ અણસાર નથી આવી 
નસથસતના કારણે હર્ષવ્્ષનની પત્ી 
અને પદરવારજનો સચંતામા મુકાઇ ગ્ા 
છે તેઓએ ભારત સરકારને સવનંતી 
કરી છે કે બની શકે તેટલી ઝડપથી 
હર્ષવ્્ષન અને અન્્ ક્રુ મેમબરને મુક્ 

કરાવીને ભારત પરત લાવે.
રડી રડીને હર્ષવ્્ષનની પત્ી 

સ્ેહાની હાલત ખરાબ થઇ ગઇ 
છે. પાંચ વર્ષનો પુત્ર પપપા ક્ારે 
આવશે એ સવાલ સાથે દરવાજા પાસે 
ઉભો રહે છે. સ્ેહા કહે છે કે ‘૧૪ 
ઓગસટથી મારા પસત હર્ષવ્્ષન સસહત 
૨૬ ક્રુ મેમબસ્ષને ઇક્ેટોદર્લ સગની 
દેશના અસ્કારીઓએ બં્ક બનાવી 
લી્ા છે. મારા પસત સાથે આજે સવારે 
વોટસઅપ કોલ મારફતે વાત થઇ હતી 
તેઓ ખુબ ખરાબ પદરનસથસતમાં છે. 
૧૪ ઓગસટના રોજ ૨૬માંથી ૧૧ ક્રુ 
મેમબરને ઇક્ોટોદર્લ સગનીના એક 
શહેરમાં લઇ જવા્ા હતા.

ડાકોર 
ડાકોર રણછોડરા્ મંદદરમાં તુલસી 

સવવાહનો પ્સંગ હોવાથી સવારથી 
મંદદરમાં ભરેભીડ જોવા મળી આવી 
હતી. મંદદરના મેનેજર અરસવંદભાઈએ 
જણાવ્ુ કે સવારે મંગળા આરતી પછી 
ઠાકોરજીને પંચામૃત સ્ાન કરાવવામાં 
આવ્ું હતું. ત્ારબાદ શણગાર ભોગમાં 
ઠાકોરજીના સનજમંદદરમાં મંડપમહુત્ષ 
કરવામાં આવ્ું હતું. બપોરના બાર 
વાગ્ા સુ્ી દશ્ષન ખુલ્ા રહ્ા હતા 
અને બારવાગ્ાના અરસામાં બં્ થઈને 
બપોરે ૨.૩૦ વાગે સનજમંદદર ખુલી 
ગ્ા હતા.  બં્બારણે ઠાકોરજીને 
શહેરાનો શણગાર કરવામાં આવ્ો 

હતો અને સાંજે ૪.૧૫ કલાકે મંદદર 
ખુલતા ઉસથાપન આરતી ઉતારવામાં 
આવી હતી. તે પછી ઠાકોરજીની આજ્ા 
માળા ગોપાલલજીને ્ારણ કરાવી 
શહેરાનો વરરાજાનો શણગાર પહેરાવી 
ઢોલ, નગારા, વાસજંત્રો અને શરણાઈ 
સાથે ઠાકોરજીનો વરઘોડો ્ોજી 
લક્મીજીના મંદદરે લઇ જવામાં આવ્ો 
હતો. આ પ્સંગે મંદદર પદરસરમાં છ 
કરુંજો બનાવવામાં આવ્ા હતા. તેમાં 
ગોપાલલાજીનું સવાગત કરવામાં આવ્ું  
હતું.  જેમાં ગોપાલલાજીને સબરાજમાન 
કરાવી  બ્ાહ્મણો દ્ારા સવસ્સવ્ાનથી  
તુલસીજી સાથે લગ્ન કરાવવામાં આવ્ા 
હતાં. 

ડાકોર મંદદરમાં તુલસી વવવાહનો 
પ્રસંગ ભારે ધામધૂમપૂવ્વક સંપન્ન

કારણ વવના વગનીમાં બંધક પવતને 
છોડાવો : પત્ીની સરકારને અરજ

એક સવમાનમાં ખામીને લી્ે 
આઠ સવમાનો સાથે સૂ્્ષદકરણ 

ટીમનો એર શો ્ોજા્ો
વડોદરા

ચાર વર્ષ બાદ વડોદરા શહેરમાં ફરી એક વખત 
વા્ુસેનાની સૂ્્ષદકરણ ટીમના એર શો જોઈને હજારો 
લોકો દંગ રહી ગ્ા હતા.સૂ્્ષદકરણ ટીમના પા્લોટસે 
પોતાના સવમાનો સાથે બતાવેલા આકાશી કરતબ જોઈને 
લોકો રોમાંસચત થઈ ગ્ા હતા. સામાન્્ રીતે સૂ્્ષદકરણ 
ટીમ નવ સવમાનો સાથે એર શો કરતી હો્ છે.આજના 
શોમાં પણ નવ સવમાનો જ સામેલ થ્ા હતા.૨૦૧૮માં 
્ોજા્ેલા એર શોમાં સૂ્્ષ દકરણ ટીમના સવમાનોએ હરણી 
એરપોટ્ષ પરથી જ ઉડાન ભરી હતી પણ આ વખતે આ 
સવમાનો અમદાવાદ એરપોટ્ષ પરથી ઉડીને વડોદરા આવ્ા 
હતા.પ્સત દકલોમીટર ૮૦૦ થી ૯૦૦ દકલોમીટરની ઝડપે 
ઉડતા આ સવમાનોને અમદાવાદથી વડોદરા આવતા માંત્ર 
૧૫ સમસનટનો સમ્ લાગ્ો હતો.

હાંસોલમાં સસરાએ જ 
પુત્રવ્ુ પર દાનત બગાડી 
શાદરરીક અડપલા ક્ા્ષ

હાંસોલ
દહેજના દૂરણના કારણે સરદારનગરમાં રહેતી મસહલાનો 

લગ્નના ચાર મસહનામાં જીવન સંસાર પડી ભાંગ્ો હોવાનો 
દકસસો પ્કાશમાં આવ્ો છે, સસરાએ પુત્રવ્ુ ઉપર 
દાનત બગાડીને ઘરમાં એકલતાનો લાભ લઇને શાદરરીક 
અડપલાં કરીને છેડતી કરી હતી અને રૂસપ્ા પાંચ લાખની 
માંગણી કરીને છૂટાછેડા માટે દબાણ કરતા હતા, એરપોટ્ષ 
પોલીસે પસત સસહત સાસરીના ત્રણ લોકો સામે ગુનો નોં્ી 
વ્ુ તપાસ હાથ ્રી છે. આ કેસની સવગત એવી છે કે 
સરદાનગરમાં રહેતી ચાટ્ષડ એકાઉન્ટન્ટ મસહલાએ એરપોટ્ષ 
પોલીસ  સટેશનમાં પસત સસહત પદરવારના  ત્રણ સભ્ો સામે 
ફદર્ાદ નોં્ાવી છે કે મસહલાના  જુલાઇ માસમાં લગ્ન થ્ા 
હતા. આ સમ્ે સાસરી્ાએ મસહલાને સીએની પ્ેકટીસ 
તથા સવદ્ાથથીઓને અભ્ાસ કરવા દેવાની વાત કરી હતી.
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જુનાગઢ
ગરવા ગીરનારને ફરતે શારીરરક 

ક્ષમતાની કસોટી રૂપ ગણાતી ૩૬ 
રકલોમીટરની પરરક્રમાનો લાભ લાખો 
ભાવવકોએ  લીધો છે. પરરક્રમામાં 
આવતા યાવરિકોને જરૂર પડયે તવરરત 
સારવાર મળી રહે તે માટે વજલ્ા 
આરોગય વવભાગ દ્ારા ૧૦ હંગામી 
દવાખાનાઓ ઉભા કરાયા હતા. તેમાં 
૫ રદવસમાં 24626 દદદીઓએ સારવાર 
લીધી હતી. લીલી પરરક્રમા દરમયાન 44 
ભાવવકોના વીછીના ડંખનો ભાગ બનયા 
હતા.તેઓએ પણ સારવાર મેળવી હતી.

ભાવવકોનુ ંઆરોગય જળવાઈ રહે તે 
માટે ભવનાથ ખાત ેઆઈસીય ુ, ઉપરાતં 

જીણાબાવાની મઢી ,સરખડીયા હનમુાન 
, માળવલેા, શ્રવણકંુડ , બોરદેવી , 
વગરનાર પવ્વત , નળ પાણીની ઘોડી એમ 
પરરક્રમાના વવવવધ રૂટો પર 10 હંગામી 
દવાખાનાઓ ઊભા કરવામા ં આવયા 
છે .  જમેાં કુલ  72 આરોગય કમદીઓ 
ખડપેગે હતા. ખાસ કરીન ેનળ પાણીની 
ઘોડી ખાત ે રાઉનડ ધ ક્ોક કામગીરી 
કરાઈ રહી છે. તા.૨થી ૬માં 24626 
દદદીઓન ે જરૂરી દવાઓ દ્ારા સારવાર 
આપવામાં આવી હતી.  ચાર રદવસમાં  
તાવના 757, શરદી ઉધરસ ના 4800,  
ઝાડાના 351, ઉલટીના 256 દદદીઓએ 
સારવાર લીધી હતી. જયારે  44 
યાવરિકોન ેવીંછીએ ડખં માયયો હતો. 

ગોંડલ
ગોંડલ મોવવયાનાં ૧૧૧ વર્દીય 

વૃધધાનું મૃતયુ થતા  વાજતે ગાજતે 
સમશાન યારિા નીકળી હતી. અબીલ 
ગુલાલ કંકુ ની છોળો ઉડાવી માગ્વ ઉપર 
ફૂલો વબછાવી ૧૧૧ વર્્વના વૃદ્ાને 
અંવતમ વવદાઈ આપવામાં આવી હતી.

જનમ અને મૃતયુ સનાતન સતય છે. 
કેટલું સારં જીવયા તે મહતવનું હોય 
છે. ગોંડલ તાલુકાના મોવવયા ગામના 
રડીયાતબેન વેલજીભાઈ રાંક આશરે 
૧૧૧ની ઉંમરે અવસાન પામયા હતા. 
સતાયુ જીવન જીવી ચૂકેલા રળીયાત 
બેનને અંવતમ વવદાય પરીવાર  દ્ારા 
અબીલ,ગુલાલ કંકુની છોળો  ઉડાવી 

અને ફૂલ પાથરીને  અને ધૂન મંડળીની 
સુરાવલીઓ વચ્ે વાજતે ગાજતે સમશાન 
યારિા યોજીને અપાઈ હતી. સતાયુથી 
પણ વધુ તંદુરસતી ભયુું જીવનને જીવી 
ચૂકેલ રડીયાતબેન વેલજીભાઈ રાંક 
ગ્ામ પંચાયત વવધાનસભા કે લોકસભા 
જેવી કોઈ પણ ચૂંટણીમાં મતદાન 
આપવા જરૂરથી જતા હતા.

કઠિન ડગર: પઠરક્રમા રૂટ પર પાંચ 
ઠિવસમાં 44 યાત્રીને વીંછરી કરડ્ા

ગોંડલમાં 111 વર્ષના રળરીયાત બાનરી 
ઢોલનગારા સાથે નરીકળરી અંતતમયાત્ા

અમિાવાિ
મોરબીમાં ઝૂલતો પુલ તુટવાની 

ઘટનામાં પોલીસે નવ આરોપીઓની 
વવરૂદ્ નામજોગ ફરરયાદ નોંધીને 
ધરપકડ કરીને રરમાનડ બાદ જેલ 
હવાલે કયા્વ છે. પંરતુ, ૧૩૫ લોકોના 
મોત માટે જવાબદાર જયસુખ પટેલ 
પુલ તુટયો તે રારિે જ ગુજરાત 
બહાર નાસી ગયો હતો અને હવે તે 

નેપાળ થઇને અનય દેશમાં ભાગી 
ગયાની શકયતા છે. જેથી  સમગ્ 
કેસની તપાસ કરી રહેલી પોલીસની 
ટીમ હવે  જયસુખ પટેલ વવરૂદ્ 
રેડ કોન્વર નોરટસ ઇસયુ કરવા માટે 
કાય્વવાહી કરશે.રદવાળીના તહેવાર 
દરવમયાન મોરબીનો ઝૂલતો પુલ 
તુટવાની ઘટનામાં જવાબદાર 
ઓરેવાનો માવલક જયસુખ પટેલની 

ભુવમકા સૌથી શંકાસપદ છે. ફોરેનસીક 
સાયનસના પ્ાથવમક રરપોટ્વમાં પુલના 
નવીનીકરણમાં નબળા મટીરરયલ 
ઉપયોગમાં લેવાયું હતું. જુના તાર 
બદલવામાં આવયા નહોતા અને બે 
કરોડના ખચ્વમાં પુલ તૈયાર કરાયો 
હોવાનો દાવો કરાયો હતો. જો કે 
સમગ્ પુલના નવીનીકરણમાં મારિ 
૨૯ લાખનો ખચ્વ કરાયો હતો.

મોરબી પુલ દુઘ્વટનામાં શકમંદ આરોપી 
માવલક જયસુખ પટેલ વવદેશ પલાયન
પુલ તુટય�ો તો ર�ત્ો જ ગુજર�ત છ�ોડીનો ફર�ર, પ�ોલીસ રોડ ક�ોન્નર ન�ોટટસ ઇસ્ુ કરશો

સરકાર તરફથરી કોઈએ માફી માગરી નથરી : પરી. તચિમબરમ
મોરબી પુલ હોનારત મુદ્દે કોંગ્રેસના વરરષ્ઠ નરેતા પી. ચિદમબરમરે ભાજપ પર ચનશાન સાધ્ુ છદે. જરેમાં તરેમણરે કહ્યુ કે, 
મોરબી ચરિજ પડવાની ઘટનાએ ગુજરાતના નામનરે શમ્મસાર ક્ુ્મ છદે. સૌથી વધારદે િોંકાવનારી વાત એ છદે કે પુલ 
દુઘ્મટના માટદે સરકાર તરફથી અત્ાર સુધી કોઈએ માફી પણ માગી નથી અનરે કોઈએ આની જવાબદારી સવીકારીનરે 
રાજીનામુ આપી દીધુ નથી. પી. ચિદમબરમરે કહ્યુ મારી રચવવારદે કોલમ લખાઈ જરેનું નામ “ના માફી, ના રાજીનામું” છદે. 
આ કોલમમાં સાત પ્રશ્ો ઉઠાવ્ા છદે. હું આશા રાખુ છુ કે હાઈકોટ્મ મુદ્ા ઉઠાવરે.  પી. ચિદમબરમરે કહ્યુ કે ગુજરાતમાં 
સરદેરાશ વરેતન દર દદેશમાં સૌથી નીિો છદે. મારી ગુજરાતની જનતાનરે અપીલ છદે કે ‘સરકાર બદલવા માટદે મત આપો. 
CMIEના ડરેટા અનુસાર ગુજરાતમાં 20-24 વર્મની વ્ના ્ુવાનોમાં બરેરોજગારીનો દર 12.49 ટકા છદે. અત્ંત ઉચ્ચ. 
ઉદાહરણ તરીકે રાજ્ સરકારનરે તલાટીની 3400 જગ્ાઓ માટદે 17 લાખ અરજીઓ મળી હતી.

કલેકટર કચેરરીએ પોલરીસ 
માંગેલા િસતાવેજો ન આપયા
મોરબી કેસની તપાસમાં ડીવા્.એસ.પી.ઝાલાની 
ટીમ દ્ારા ૯ આરોપીઓનરે પકડીનરે ઓરદેવા કંપનીના 
મરેનરેજર,કોન્ટ્ાકટર વગરેરદેનરે રરમાન્ડ પર લરેવા્ા હતા 
અનરે હાલ આરોપીઓ જરેલહવાલરે છદે. આ કેસના મૂળ 
સુધી પહોંિવા પોલીસરે નગરપાચલકાના િીફ ઓરફસર 
અનરે ચજલ્ા કલરેકટર પાસરે  દસતાવરેજોની માંગણી કરી છદે 
જરેમાં નગરપાચલકા પાસરેથી જરૂરી દસતાવરેજો મળી િૂક્ા 
છદે પરંતુ, કલરેકટર કિરેરી પાસરેથી નહીં મળતા તપાસ 
અટકી પડી છદે. આ સાથરે જ જવાબદારોનરે છાવરવા 
પ્ર્ાસ થઈ રહ્ાની િિા્મ િાલી રહી છદે.

મેતજસટટેરરીયલ તપાસ કરવા 
માંગ, HCમાં વધુ એક PIL

મોરબીના ઝુલતા પુલ દુઘ્મટના મામલરે ગુજરાત 
હાઇકોટ્મમાં વધુ એક જાહર ચહતની રરટ અરજી દાખલ 
થઇ છદે. આ પીઆઇએલમાં મોરબી પુલ તૂટી પડવાની 
સમગ્ દુઘ્મટનાનરે લઇ મરેચજસટદેરી્લ તપાસ કરાવવા 
અનરે ભોગ બનરેલા લોકોના પરરચવારજનોનરે રૂ.૨૫-
૨૫ લાખ વળતર પરેટદે િૂકવવા દાદ માંગવામાં આવી 
છદે. પીઆઇએલમાં રાજ્ સરકાર સચહતના સંબંચધત 
સત્ાવાળાઓનરે પક્ષકાર તરીકે જોડવામાં આવ્ા છદે. 
હાઇકોટટે મોરબી દુઘ્મટના મામલરે સુઓમોટો વ્ુ લઇ 
જાહદેરચહતની રરટ દાખલ કરી હતી. 
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ચંદ્રગ્રહણને લીધે મળસ્કે 
ત્રણ વાગ્ે દ્ાર્ાધીશના 
દશ્શન માટે ભારે ભીડ

રાજકોટ
આજે ચંદ્રગ્રહણના ્ારણે મંદદરોમાં દશ્શનનો સમ્  

બદલાતા અને ્ારત્શ્ પૂરણ્શમાએ પુનમ ભરવાનું અનેરં 
મહતવ હો્ જગપ્રરસધધ દ્ાર્ાધીશ  મંદદરે ્ારળ્ા 
ઠા્ોરના દશ્શન માટે આજે સવાર પહેલા રારત્રના ત્રણ 
વાગ્ે  ભારવ્ોની લાંબી ્તારો  લાગી હતી.  દ્ાર્ા 
અને ખંભારળ્ાથી અહેવાલ મૂજબ વહીવટી તંત્ર 
દ્ારા મધ્રારત્રના ચૂસત પોલીસ બંંદોબસત ગોઠવી 
દેવા્ો હતો. લો્ોએ મોટી સંખ્ામાં સવારે ૪થી ૮ 
વાગ્ા સુધી ખુલ્ા રહેલા દશ્શનનો લાભ લીધો હતો. 
ઠા્ોરજીને અલૌદ્્ શણગારની ઝાંખી, શંગાર 
આરતીના દશ્શન ્રીને ધન્તા અનુભવી હતી તથા 
ભક્ત પદરવારો દ્ારા સવારે ૮ વાગ્ા સુધી ધવજાજી 
ચડાવવામાં આવી હતી. 

તાલાલામાં સાસણ રોડ 
પર રશ્ાર ્રવા આવેલા 
દીપડાને શ્ાને ભગાડ્ો

તાલાલા
તાલાલા શહેરમાં સાસણ રોડ ઉપર આવેલી જૂની 

મામલતદાર ્ચેરી અત્ારે અવાવરં પડતર છે. જૂની 
્ચેરી દીપડાઓ અને ્ુતરાઓનું રહેઠાણ બની ગઈ છે. 
જૂની મામલતદાર ્ચેરીમાં ઘણા સમ્થી દીપડાઓની 
અવર-જવર વધી ગઈ છે. દરરમ્ાન દીપડો રાત્રે 
રશ્ાર ્રવા બહાર ની્ળ્ો ત્ારે એ્ શ્ાન પસાર 
થ્ો હતો. ભૂખ્ા દીપડાએ શ્ાન પાછળ દોડ લગાવી 
તરાપ મારી હતી, પરંતુ ચાલા્ શ્ાને જરાં પણ ડ્ા્શ 
વગર રહંમતપૂવ્શ્ દીપડાનો પ્રરત્ાર ્રીને હુમલો 
્રતા બંને વચ્ે ્ુદ્ધ થ્ું હતું. જેમાં રશ્ાર ્રવા 
આવેલા ખૂંખાર રશ્ારી દીપડાએ જ હાર માનીને નાસી 
છૂટવું પડ્ું હતું. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી ્કેમેરામાં 
્કેદ થઈ ગઈ હતી.

ભાવનગર 
રવશ્માં વસતા પાંચ ્રોડ વૈષણવ 

પુષ્ટિમાગગી્ પદરવાર માટે અમૂલ્વાન અને 
અરવસમરણી્ બની રહેનાર શ્ી્ૃષણ સંસ્ાર 
વલડ્શના પ્રોજે્ટનો ખાતમુહૂ્શત સમારોહ 
રરવવારે ગોંડલના ચોરડીમાં ્ોજા્ો હતો. 
જેમાં ભાવનગર, બોટાદ  મળી ૨૦૦૦થી 
વધુ ભારવ્ોએ ભાગ લીધો હતો. વલ્ભ ્ુથ 
ઓગગેનાઈઝેશનના તતવાધાનમાં ચોરડી ખાતે 
સમસત વૈષણવ સંપ્રદા્ના સવ્શપ્રથમ વૈરશ્્ 
પ્રોજે્ટમાં ૧૧ પ્ર્લપો સાથે સાક્ાત વ્રજભૂરમ 
સા્ાર થશે. ્ુવા વૈષણવાચા્્શ ગોસવામી 

૧૦૮ વ્રજરાજ્ુમારજી મહોદ્ની રનશ્ામાં 
રરવવારે  ્ોજા્ેલ ખાતમુહૂ્શતરવરધ તેમજ 
રવરાટ વૈષણવ મહાસંમેલનમાં ભાવનગર શહેર 
તેમજ રસહોર, પારલતાણા સરહતના તાલુ્ા 
મથ્ોમાંથી ઉપરાંત બોટાદ રજલ્ાભરમાંથી 
અંદાજે બે હજારથી વધુ આબાલવૃધધ 
વૈષણવોએ ઉતસાહભેર ભાગ લીધો હતો. શહેર 
અને રજલ્ાના અલગ-અલગ રવસતારોમાં 
આવેલી રવરવધ પુષ્ટિમાગગી્ હવેલીઓના 
મળી ભાવનગર વૈષણવ સમાજના વલ્ભ 
્ુથ ઓગગેનાઈઝેશન સાથે સં્ળા્ેલા લો્ોએ 
સહ્ોગ અાપ્ો હતો.

વવરાટ વૈષ્ણવ મહાસંમેલનમાં ભાવનગર 
શહેરના 2000થી વધુ લોકોએ ભાગ લીધો
ભાવનગર, સસહાોર, પાલિતાણા અનો બાોટાદના ભાવવકાોઅો 35 
િાખથી વધુ અષ્ાક્ષર મંત્રની બુકાો ખાતમુહ્હૂ તવવવધમાં પધરાવી 

ભાવનગર 
બાવળાના ્ોચરી્ાના વતની 

બરવાળા તાલુ્ાના અને હાલ શ્ી 
હનુમાનજી મંદદર સટાફ ક્ાટસ્શમાં 
રહેતા શ્ી ્ટિભજન હનુમાનજી મંદદર 
સાળગપુરના ઉતારા વ્વસથાપ્ 
ન્નભાઈ ઠક્કરે બરવાળા 
પોલીસ મથ્માં ફરી્ાદ નોંધાવી 
હતી ્કે,ગત તા. ૧૯.૧૦ના રોજ 
સાળંગપુર મંદદરના ઉતારા ઓદફસે 
હદરભક્તે ઉતારા માટે આવી મેં 
અહીં ઓનલાઈન રૂમ બુ્ ્રાવેલ 

છે.અને પેમેનટ પણ ્રી આપેલ છે. 
તેમ ્હી સક્રીન શોટ્શ બતાવ્ા હતા. 
જો્કે તેઓએ અહીં ્ોઈ ઓનલાઈન 
બુ્ીંગ થતુ ન હોવાનું જણાવેલ બાદ 
ઉક્ત મામલે નીલ્ંઠ ભગતને જાણ 
્રતા તેઓએ ઓનલાઈન ગુગલ 
ઉપર ચ્ાસણી ્રતા તેમા સાળંગપુર 
ટ્રસટ ધમ્શશાળાના નામનું વેબ પેજ 
બનાવેલ હો્ જેમાં મંદદરના ફોટા 
તેમજ ઉતારાની રૂમના ફોટોઓ મુ્કેલ 
હો્ અને ઓનલાઈન બુદ્ંગ થતુ 
હો્ તેમાં બુદ્ંગ માટે નંબર આવેલ 

જોવા મળેલ ગુગલમાં દશા્શવેલ વેબપેજ 
મંદદરનું ન હો્ અને હદરભક્તોને 
ઓનલાઈન રૂમ બુ્ ્રી આપવાની 
લાલચ આપી છેતરપીંડી શખસો ્રતા 
હોવાનું જાણવા મળ્ું હતુ. ત્ારબાદ 
અને્ હરીભક્તોએ ઓનલાઈન 
રૂમ બુ્ ્રાવતા હોવાનું જણાવેલ 
અજાણ્ા શખસે ગુગલ ઉપર સાળંગપુર 
હનુંમાનજી મંદદરના નામે ખોટુ 
વેબપેજ બનાવી, ફોટા મુ્રી અને્ 
હદરભક્તો પાસેથી રૂમમાં ઉતારા પેટે 
નાણા મેળવી દઈ છેતરપીંડી ્રી હતી.

રાજકોટ
રાજ્ોટના દુધ સાગર રોડ પર રહેતા 

રાજેશ મનજી મેરએ ્ાળીપાટમાં રહેતા 
સાસરી્ા પક્ને ત્ાં ખુની ખેલ ખેલી 
પંચર સાંધવાના સુ્ાના સાતથી આઠ 
ઘા ઝીં્રી દાદાજી સસરા હંસરાજભાઈ 
મોરવાડી્ાને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા 
હતા. તેણે ્રેલા હુમલામાં પત્ી સરહત 
સાસરી્ા પક્ના ચાર સભ્ો ઘા્લ થતા 
સારવારમાં ખસેડા્ા હતા.  આરોપી 
રાજેશની પત્ી રશલપાને શુક્વારે પરત 
રાજેશ આજી ડેમ ચો્ડી ઉતારી જતો 
રહ્ો હતો. થોડીવાર બાદ પરત આવી 
રાજેશે જો્ુ તો પત્ી રશલપા પોતાના 
જ ્ારખાનાના મહેતાજી દીપ્ ઝાલાના 

બાઈ્ પાછળ બેઠેલી દેખાતા આવેશમાં 
આવી તેણે પત્ી રશલપાના માથામાં 
પથથરનો ઘા ઝીંક્ા હતા. પછી પોતાની 
જ રીક્ામાં ઘરે લઈ જઈ સાવરણીથી 
ફટ્ારી હતી. બીજા દીવસે રશલપાને તેનો 
ભાઈ અજ્ તેડી ગ્ો હતો. ત્રીજા દદવસે 
રાજેશ પત્ીને તેડવા જતા સાળા અજ્ે 
તેની સાથે બોલાચાલી ્રી ગાળો ભાંડી 
હતી. જેને ્ારણે ત્ાંથી રન્ળી ગ્ેલા 
રાજેશને ખીજ ચડતા પંચર સાંધવાનો 
સુ્ો લઈ ્ાળીપાટ સાસરી્ાના ઘરે 
ધસી ગ્ો હતો. દરવાજો ખટખટાવતા 
્ા્ાજી સસરા હંસરાજભાઈએ દરવાજો 
ખોલતા તેને સુ્ાના સાતથી આઠ ઘા 
ઝીં્રી દીધા હતા. 

સોયના આઠેક ઘા ઝીંકી દાદાજી 
સસરાની જમાઈ દ્ારા હતયા કરાઈસાળંગપુર હનુમાન મંદદરનું વેબપેજ બનાવી 

હદરભક્તોના નાણા ગદઠ્ા ગપચાવી ગ્ા
ગુગિ ઉપર વોબપોજમાં સાળંગપુરના ફાોટા મુકી રૂમ બુક કરવાના નામો ખોિ કરાયાો
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અમદાવાદ
બોપલના લપકામણ ગામની સીમમાં 

શિલપગ્ામ-૨માં આવેલો અંદાજીત 
એક કરોડની કકંમતની જમીનનો પલોટ 
આરોપીએ અમેકરકામાં રહેતાં દંપતીની 
ખોટી સહી કરી હડપી લીધાની ફકરયાદ 
થઈ છે. 

જમીન લે-વેચનો વેપાર કરતા અને 
શિલજ શરિજ પાસે કાવેરી પ્રથમમાં 
રહેતાં શરિજેિ પ્રાણલાલ પટેલ 
(ઉં,૪૬)એ બોપલ પોલીસ સટેિનમાં 
શહતેષભાઈ િંકરભાઈ પટેલ રહે, 
સબાપુરાવાર, કોઈનતીયા, દેત્ોજ અને 
ગઢવી જીતુભા દેવુભા શવરૂદ્ધ ફકરયાદ 
કરી છે. જે મુજબ ફકરયાદીના  શપતા 
પ્રાણલાલ પટેલના પહેલા પત્ી 
ચંપાબહેન પટેલનું ૧૯૮૯માં અવસાન 
થયું હતું. તે પછી પ્રાણલાલભાઈએ 
બીજા લગ્ન શનમાબહેન વયાસ સાથે કયાયા 
હતા. પ્રાણલાલ પટેલ અને શનમાબહેન 
૨૦૧૬માં ભારત આવયા બાદ 
અમેકરકાથી પરત ફયાયા નથી. પ્રાણલાલ 
પટેલ અને શનમાબહેન વયાસે ૨૦૧૦માં 

શિલપગ્ામ-૨માં એક હજાર વારનો 
પલોટ વેચાણ દસતાવેજ કરી લીધો હતો. 
જો કે, ૨૦૨૧માં ટાઈટલ કલીયર 
માંટે નોટીસ આવતા ફકરયાદીએ આ 
પલોટ તેમના શપતાનો હોવાનું અને આ 
અંગે ટાઈટલ કલીયર ના આપવા માટે 
વકીલને રૂબરૂ વાંધા અરજી આપી 
હતી. તે પછી ફકરયાદીએ આ જમીન 
અંગેના કાગળો કઢાવતા શવગતો મળી 
કે, શહતેષભાઈ િંકરભાઈ પટેલએ 
પ્રાણલાલભાઈ અને તેમના પત્ી 
શનમાબહેનની ખોટી સહીઓ કરી તેમજ 
પ્રાણલાલભાઈના ૨૪ વષયા પહેલા મરણ 
ગયેલા પહેલા પત્ી ચંપાબહેનનો ફોટો 
લગાવી જનરલ પાવર ઓફ એટયાની 
તૈયાર કરી હતી. આ પાવર ઓફ 
એટયાની જે નોટરી રૂબરૂ તૈયાર થયાનું 
બતાવયું તેઓ પણ અગાઉ મૃતયુ પામયા 
હતા.  આમ, નોટરીની પણ ખોટી સહી 
અને સીક્ા કરીને આરોપીઓએ જમીન 
હડપી લેવા સમગ્ કાવતરૂ પાર પાડયું 
હતું. બનાવ અંગે બોપલ પોલીસે ગુનો 
દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી છે. 

US રહેતા દંપતીની ખોટી સહી 
કરી પાંચ કરોડની જમીન હડપી
મૃતક મહિલાનાો ફાોટાો લગાવી જનરલ પાવર બનાવી છોતરપપંડી 

કદલીપશસંહની હતયા 
માટે જમાદારે 20 

લાખમાં સોપારી આપી
ગાંધીનગર 

ગાધંીનગર નજીક આવલેા કોલવડા 
ગામમાં રહેતા ઘનશયામશસંહ વાઘેલા 
ઉફફે જમાદાર દ્ારા તનેા સાગરીતો 
પ્રભાતજી સખુાજી ડાભી, શવપલુ ઉફફે 
ગટ્ી ભપુતજી ઠાકોર અન ે અનય એક 
વયશતિને સોપારી આપી કદલીપશસંહની 
હતયાના ગનુાન ે અંજામ અપાય હતો. 
પોલીસે આ ગનુામાં ફરાર એવા 
પ્રબાતજી સખુાજી ડાભી અને શવપલુ 
ઉફફે ગટ્ી ભતુપજી ઠાકોરન ે ડાગંરવા 
ખાતથેી ઝડપી લીધા હતા જમેને 
કોટયામા ં રજ ુ કરીન ે સાત કદવસના 
કરમાનડ મળેવવામાં આવયા છે. આ 
આરોપીઓએ કબલુાત કરી હતી કે, 
હતયાના ગનુાન ે અંજામ આપયા બાદ 
શપસતોલ અન ે છરી ડાગંરવા ગામની 
સીમમાં દાટંી કદધા હતા તયારે પોલીસે 
આરોપીઓન ે સાથ ે રાખીન ે િોધખોળ 
કરીન ેખાડામાં દાટેંલી શપસતોલ અન ેબે 
છરા કબજ ેકયાયા હતા. પ્રભાતજી ડાભીને 
જમાદારે કદલીપશસંહની હતયા કરવા 
માટે ૨૦ લાખ આપવાનુ ંનક્ી કયુું હતું 
હવ ે પોલીસ આ ગનુામા ં ફરાર એવા 
જમાદારની િોધખોળ િરૂ કરી રહી છે.

નડિયાદ 
નકડયાદ િહેરમાં સંતરામ મંકદરમાં 

દેવ કદવાળી પવયાની પરમ પૂજય 
રામદાસજી મહારાજની શનશ્ામાં ભારે 
ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી 
હતી. મંગળવારે ચંદ્રગ્હણ હોય શવશવધ 
મંકદર સાંજના ૫.૨૫ થી ૬.૩૦ 
કલાક સુધી બંધ રાખવામાં આવયું હતું. 
સંતરામ મંકદરમાં એક લાખ ઉપરાંત 
કદવડાઓ પ્રગટાવવામાં આવયા હતા. 
મંકદરના શિખર થી મંકદર પકરસર થી 
સક્કલ સુધી દીપમાળાઓના જગમગાટ 

થી સમગ્ શવસતાર ઝળહળી ઊઠયો 
હતો. આ પ્રસંગે એક લાખ ઉપરાંત 
કદવડા પ્રગટાવવામાં આવયા હતા. 
સંતરામ ડુંગા કુઈ ખાતે પણ કદવડા 
પ્રગટાવવામાં આવયા હતા. આ પ્રસંગે 
ભજન મંડળીઓએ ભજનની રમઝટ 
બોલાવી હતી. આ પવયા શનશમત્ે જય 
મહારાજના શ્દ્ધાળુઓના નાદથી મંકદર 
પકરસર ગુંજી ઉઠયું હતું. સંતરામ 
મંકદરના દિયાન કરવા મોટી સંખયામાં 
શ્દ્ધાળુઓએ ઉમટી પડી દિયાન કરી 
ધનયતા અનુભવી હતી. 

ખેિાના પ્રસિદ્ધ િંતરામ મંડદરે દેવ 
ડદવાળીની હર્ષોલ્ાિ િાથે ઉજવણી
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ઐ�શ્વર્યાની પ્ોનનયરન સોલ્વનન્ો બીજો ભ્ગ ઐ્્વત્ં ્વર્ષે રિલીઝ થશો
ઐશ્વર્યા ર્રની સફળ ફફલ્મ ‘પોનનનરન સેલ્વનનો બીજો ભ્ગ આ્વત્ં ્વર્ષે એનરિલ્મ્ં 
જ ફરલીઝ કરી દે્વ્ની તૈર્રીઓ શરુ થઈ ગઈ છે. ફફલ્મ જગતન્ ્વત્યાળોન્ 
જણ્વર્ અન્સ્ર ફદગદશયાક ્મનણરત્ન્મ બહ્ એડ્વ્નસ પલ્નનંગ સ્થે ચ્લત્ હોર 
છે. તે્મણે પહેલો ભ્ગ બન્્વત્ં પહેલ્ં જ બીજા ભ્ગન્ં પણ પલ્નનંગ કરી લીધ્ં 

હત્ં. આથી પહેલ્ ભ્ગન્ં શૂફિંગ થર્ં તેની સ્મ્ંતર બીજા ભ્ગન્ં પણ શૂફિંગ 
કરી દે્વ્્મ્ં આવર્ં હત્ં. કલ્ક્રોની ત્રીખ, સેિ, રિ્વ્સ નશડરૂલ ્વગેરેનો આ 
રીતે બચ્્વ કર્રો હતો. 

09

પુષપપા-૨એ રિલિઝ 
પહેિપાં જ કિોડોની 
કમપાણી કિી િીધી

નવી મુંબઇ ઃ ઘણા સમયથી સાઉથની 
ફિલમમોનમો ક્રેઝ દર્શકમો પર વધતમો જોવા મળી 
રહ્મો છે. કરેજીએિ, આરઆરઆર અને પુષપા 
જેવી ફિલમમોએ દર્શકમોને થથયેટરમાં ખેંચયા છે. 
કમોરમોના બાદ લાંબા સમયથી થથયેટરથી દુર 
રહેતા દર્શકમોને સાઉથના સટાર અને તેમની 
ફિલમમોએ મનમોરંજન પુરુ પાડયુ છે. તયારે વાત 
કરીએ સાઉથના સુપરસટાર અલ્ુ અજુ્શનની 
ફિલમ પુષપાની તમો આ ફિલમના બીજા પાટ્શની 
દર્શકમો ખૂબ જ આતુરતાથી રાહ જોઇને બેઠા 
છે. આ ફિલમે ૧૦૦ કરમોડથી વધુની કમાણી 
કરી હતી. લમોકમોને અલ્ુ અજુ્શન અને શ્ીવલ્ી 
રશ્મકા મંદન્ાની જોડી પસંદ આવી હતી. 
હવે આ ફિલમના બીજા ભાગને લઇને િરેનસ 
માટે એક સારા સમાચાર છે. ‘પુષપા ૧’ ટૂંક 
સમયમાં રથરયામાં ફરલીઝ થરે.  પુષપાના 
થનમા્શતાઓએ તેની થસક્વલ માટે ૮૦ કરમોડથી 
વધુની રકમ માટે થવદેરમાં થથયેટ્ીકલ 
રાઇટસને લમોક કરી દીધા છે. 

રિશપા પટપાણીએ નખિપાં કિતપાં 
એકતપા કપૂિે િવપાનપા કિી

મુંબઈ : ફદરા પટાણીએ વધારે પડતાં નખરાં દેખાડવાં ભારે પડી ગયા છે. 
બહુ ભાવ ખાવાના કારણે એકતા કપૂરે ફદરાને ‘કરેફટના’ ફિલમમાંથી રવાના 
કરી દીધી છે. હવે એક્ા કપૂરે નવેસરથી કાશસટંગ કરી રહી છે.  બમોલીવૂડમાં 
ચાલતી ચચા્શઓ મુજબ એકતા કપૂરે ભારે આરાઓ સાથે ફદરા પટાણીને સાઈન 
કરી હતી. આ ફિલમનું થમોડા ફદવસમોનું રૂફટંગ પણ થયું હતું. પરંતુ તે પછી ફદરાએ 
નખરાં દેખાડવાં રરુ કયાાં હતાં.  ફદરાએ ફિલમમાં પમોતાનાં પાત્ર, સંવાદમો, કમોશ્ચયુમ વગેરે 
બાબતમોમાં વધારે પડતું માથું મારવા માંડયું હતું. એકતા કપૂરનુુ બાલાજી પ્મોડકરન હાઉસ 
અનેક સિળ ટીવી થસફરયલમો તથા ફિલમમો આપી ચૂકયું છે આથી તેમણે ફદરાનાં આ સૂચનમો 
સવીકારવા ઈનકાર કરી દીધમો હતમો. આખરે થક્એફટવ મતભેદમોનું કારણ આગળ ધરી ફદરાએ 
થરડયૂલ પર આવવાનું ટાળવા માંડયું હતું. છેવટે એકતા કપૂરે પણ ત્રાસી જઈને ફદરાને આ 
ફિલમમાંથી પડતી મુકી છે. હવે શ્દ્ા કપૂર અથવા તમો તારા સુતફરયા સાથે વાત ચાલી રહી છે 
અને તેમાંનું કમોઈ આ ફિલમમાં ફદરાનું સથાન લઈ રકરે છે.

કપૂિ ખપાનિપાનમપાં ખુશીનો મપાહોિ: 
આલિયપા ભટ્ે બેબી ગિ્લને જનમ આપયો

મુંબઈ: આથલયા ભટ્ે ફદકરીને જનમ 
આપયમો છે. માતા-થપતા બનીને આથલયા 
અને રણબીર ખૂબ જ ખુર છે. 
બમોલીવુડનુ મમોસટ લથવંગ કપલ પેરેનટ 
ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયુ છે. ચાહકમો 
આથલયા-રણબીરને રુભકામનાઓ 
પાઠવી રહ્ા છે. આથલયા ભટ્ની 

ફડલીવરી એચએન ફરલાયનસ હમોશસપટલમાં થઈ છે. આથલયા અને રણબીરના બાળકના 
જનમ બાદ કપૂર ખાનદાન અને ભટ્ િરેથમલીમાં જશ્નનમો માહમોલ છવાઈ ગયમો હતમો.



ભારતમાં છેલ્ા કેટલાક સમયથી 
બોલીવુડની ફિલમો બોકસ ઓફિસ 

પર કંગાળ દેખાવનો સસલસસલો જારી રહ્ો 
છે. સાઉથની ફિલમો તરિ દર્શકોની રુચી વધી 
જતા હવે આખો ટ્ેનડ બદલાયો છે. અતયાર 
સુધી બોલીવુડની એટલે કે સહનદી ભાષાની 
ફિલમો સહનદીભાષી રાજયો સસવાય બધે જ ધૂમ 
મચાવતી હતી. પરંતુ હવે બોલીવુડની ફિલમોને 
સહંદી રાજયોમાં પણ પ્રસતસા મળી રહ્ો નથી. 
તેની સામે સાઉથની ફિલમો સાઉથમાં અને સહનદી 
બેલટમાં પણ છવાઈ રહી છે. 

છેલ્ા કેટલાક મસહનાઓની બલોકબસટર 
મૂવીઝની યાદીનું મુલયાંકન થાય તો સમજાય કે, 
દર્શકોની પસંદગી બદલાઈ રહી છે. તાજેતરમાં 
ઋષભ રેટ્ી દ્ારા ફદગ્શદસર્શત કન્નડ ફિલમ 
‘કાંતારા’નું ઉમેરાયું છે. ઋષભ રેટ્ીએ પોતે 
જ સનદદેસરત કરેલી ‘કાંતારા’ મૂવી નવા-નવા 
રેકોડ્શ બનાવી રહી છે અને કોઈએ કલપના 
ના કરી હોય એ હદે છવાઈ ગઈ છે. માત્ર 
૧૬ કરોડના સામાનય બજેટમાં બનેલી ફિલમ 
‘કાંતારા’ આવકની દ્રષ્ટિએ ખૂબ આગળ વધી 
રહી છે. બોલીવુડમાં કહેવાતા મોટા સટાસ્શ ૧૫ 
કરોડ રૂસપયાથી વધારે તો િી લઈને કામ કરે છે. 
જયારે ઋષભ રેટ્ીએ મામૂલી રકમમાં જોરદાર 
ફિલમ બનાવીને સોને છક કરી દીધા છે. સહનદી 
ફિલમોમાં મોટા મોટા સટાર હોવા છતાં ૧૦૦ 
કરોડનો આંકડો પાર કરતાં િીણ પડી જાય છે. 
આ વરસે ગણીને આઠ સહનદી ફિલમોએ સો કરોડ 
કે વધારેનું કલેકરન કયુું છે એ જોતાં મસહનામાં 
એક સારી સિળ કહેવાય એવી ફિલમ આવી નથી 
તયારે ‘કાંતારા’ મૂવીએ વલડ્શવાઇડ ૩૦૦ કરોડનું 
કલેકરન કરીને સૌને આશ્ચય્શમાં મૂકી દીધા 
છે. અજય દેવગન અને સસદ્ાથ્શ ચતુવવેદી જેવા 
કહેવાતા મોટા અસભનેતા થેનક ગોડ કે અક્ષય 
કુમારની રામ લેતુ જેવી ફિલમો ‘કાંતારા’ની સાથે 
જ ફરલીઝ થઈ હતી. આ ફિલમોને વલડ્શવાઈડ 
૫૦ કરોડ રૂસપયાનું કલેકરન મેળવતાં િીણ 
પડી ગયું છે તયારે ષભ રેટ્ીની ‘કાંતારા’એ 
માત્ર સહનદી ભાષામાં જ ૫૦ કરોડ આસપાસની 
આવક કરી લીધી છે.

અગાઉ સહનદી બેલટમાં બાહુબલી સસરીઝની 
બંને મૂવી પુષપા તથા આરઆરઆર અને 
કેજીએિ સસરીઝની બંને મૂવીએ સહનદી ફિલમોને 
પછડાટ આપી હતી. ‘કાંતારા’ હજુ એ કક્ષાએ 
પહોંચી નથી પણ ‘કાંતારા’એ પોતાની નોંધ 
લેવડાવી જ છે, ડબ ફિલમ હોવા છતાં સહનદી 
ફિલમોથી બહેતર હોવાનું અને સહનદી દર્શકોને 

વધારે પસંદ આવી રહી હોવાનું સાસબત કરી જ 
દીધું છે. 

આઈએમડીબી પોતાના યુઝસ્શના ફિડબેકને 
આધારે રેફટંગ આપે છે. તેમાં ‘કાંતારા’ને રેફટંગ 
ભારતીય ફિલમ ગણાવાઈ છે. ‘કાંતારા’ને 
આઈએમબીડી ઉપર ૯.૧ રેફટંગ મળયું છે કે 
જે બહુ ઉંચું કહેવાય.  ‘કાંતારા’ ફિલમે સથાસનક 
બોકસ ઓફિસ એટલે કે ભારતમાં રૂસપયા 
૨૮૫ કરોડની કમાણી કરી છે જયારે સવદેરમાં 
રૂસપયા ૨૨ કરોડનું કલેકરન કયુું છે. આ વષવે 
યરની કેજીએિ ચેપટર ૨ ભારતની 
બધી ભાષાઓમાં સૌથી જોરદાર 
બલોકબસટર મૂવી બની છે. 
‘કાંતારા’ યરની કેજીએિ ચેપટર ટુ 
પછી બીજી કન્નડ ફિલમ બની છે 
જેણે ૩૦૦ કરોડથી વધુની કમાણી કરી હોય. 

મહતવની વાત એ છે કે, ‘કાંતારા’ સામાનય 
દર્શકોને જોરદાર પસંદ પડી જ છે. પણ સવવેચકો 
પણ તેના ઉપર ફિદા છે. સવવેચકોએ ‘કાંતારા’નાં 

બે મોંઢે વખાણ કયાું છે. વાસતવમાં ‘કાંતારા’ 
ઉપર સવવેચકો ફિદા થયા તેના કારણે અને 
માઉથ પષ્બલસસટીના કારણે જ આ ફિલમે સપક 
પકડી. બાકી ‘કાંતારા’ ૩૦ સપટેમબરે ફરલીઝ 
થઈ તયારે રરૂઆતના ફદવસોમાં ફિલમની કમાણી 
એકદમ ધીમી હતી. રેટ્ીએ ઓછા બજેટમાં 
મૂવી બનાવયા બાદ પ્રમોરન પાછળ પણ ખચ્શ 
કયયો નહોતો. કન્નડ સસવાય બીજી ભાષામાં 

ડબ કરીને રીલીઝ પણ નહોતી કરાઈ. તેના 
કારણે પણ ફિલમે રરૂઆતમાં બહુ કમાણી કરી 
નહોતી.  આ ધીમી રરૂઆતના કારણે રેટ્ીએ 
ફિલમને બીજી ભાષામાં ડબ કરવાનું માંડી વાળેલું 
પણ ધીમે-ધીમે ફિલમ જોઈને આવનારા લોકો 
વખાણતા ગયા. તેના કારણે બોકસ ઓફિસ પર 
‘કાંતારા’ની આગેકૂચ થવા માંડી. કન્નડ ભાષામાં 
ફિલમની જોરદાર કમાણી જોઈને રીલીઝના છેક 
૧૫ ફદવસ પછી એટલે ૧૪ ઓકટોબરે સહનદી, 
તસમળ અને તેલુગુ ભાષામાં તેને પ્રદસર્શત કરાઈ.

આ રીલીઝ સાથે જ ફિલમ છવાઈ 
ગઈ છે.  ‘કાંતારા’ની સિળતા માટે 
પણ એ જ કારણો જવાબદાર છે કે 
જે કેજીએિ, બાહુબસલ, પુષપા, સવક્રમ 
કે સવક્રાનત રોણા જેવી સાઉથની 

ફિલમો માટે હતા. ‘કાંતારા’માં પણ ફ્ેરનેસ 
છે ને જબરદસત કનટેનટ છે. ‘કાંતારા’માં એવો 
સબજેકટ છે કે કે જેની બોલીવુડના નકલખોર 
સજ્શકો કલપના પણ ના કરી રકે. છેક ૧૮૪૭થી 

રરૂ થઈને ૧૯૯૦ના દાયકા સુધી િેલાયેલી કથા 
એવી જોરદાર છે કે દર્શકોને પકડી રાખે છે. 
ઋષભ રેટ્ીએ મુવી બનાવવા એવા સબજેકટની 
પસંદગી કરી કે જેને સહનદી ફિલમના કહેવાતા 
ધુરંધર સજ્શકો અને કલાકારો પણ હાથ સુદ્ાં 
ના લગાડે. ‘કાંતારા’ની સિળતા પરથી સહનદી 
ફિલમના સજ્શકોએ બે બોધપાઠ લેવાની જરૂર છે. 
પહેલો બોધપાઠ એ કે, તમારા કનટેનટમાં દમ 

હોય તો તમને કોઈ સટારની જરૂર નથી કે બીજા 
કરાની જરૂર નથી. લોકો મૂવીને પસંદ કરે જ 
છે. બોલીવુડના કહેવાતા મોટા સટાસ્શ હજુ સસકસ 
પેક અને એઈટ પેકમાં જ રમયા કરે છે. તેમના 
મનમાંથી એ ભ્રમ જ જતો નથી કે દર્શકોને તમારું 
રરીર જોવામાં રસ નથી. હમણાં રાહરૂખ ખાને 
પઠાણ ફિલમનું ટીઝર રીલીઝ કયુું તેમાં પણ 
રાહરૂખના મસલસ જ મુખય હોય એ પ્રકારનું 
છે. રેટ્ી સાવ સામાનય દેખાવનો કલાકાર છે. 
‘કાંતારા’ પહેલાં તેને કોઈ ઓળખતું પણ નહોતું 
અને બોલીવુડના હીરોની જેમ તેની પાસે જોરદાર 
બોડી પણ નથી. આમ છતાં એકમાત્ર ફિલમના 
સવષયને કારણે દર્શકોમાં તે સિળ થઈ છે.

સાવ સામાનય દેખાવનો રેટ્ી દેરભરમાં 
જાણીતો થઈ ગયો છે. રેટ્ીની આ પહેલાં કઈ 
ફિલમો આવેલી એ પણ લોકોને ખબર નથી, 
પણ અતયારે સૌ તેને વખાણી રહ્ા છે. બોલીવુડ 
માટે બીજો બોધપાઠ એ છે કે, સારા સબજેકટ 
માટે હોલીવુડ, કોરીયા, સપેન કે બીજા કઈ દેર 
સુધી લાંબા થવાની જરૂર જ નથી. આ દેરમાં 
જ એટલું બધું પડયું છે કે તેમાંથી પ્રેરણા લઈને 
જ તમે અવવલ દરજ્જાની મૂવી બનાવી રકો. 
સવદેરની નકલ કરી નાંખવાથી કનટેનટ સારું થઈ 
જરે એ ભ્રમમાંથી બહાર આવીને બોલીવુડના 
સજ્શકો ઓફરસજનલ કનટેનટ ઉપર ધયાન આપરે 
તો કદાચ તેની ફિલમોને પણ સાઉથની ફિલમો 
જેવો જ પ્રસતસાદ મળી રકે. ભારતમાં જબરદસત 
વૈસવધયતા છે. ભારતના દરેક સવસતારનાં લોકોની 
પોતાની માનયતાઓ છે, પોતાની જીવનરૈલી 
છે અને તેની સાથે જોડાયેલી હજારો કથાઓ 
ધરબાઈને પડી છે. તેને આજના સંદભ્શમાં જોડીને 
ફિલમો બનાવાય તો દર્શકોને રસ પડે.

રણબીર કપૂર અને આસલયા ભટ્ની 
બ્રહ્ાસત્રની સિળતા તેનો પુરાવો છે. લોકોને 
નવા નવા સવષયો ગમે છે, નવાં નવાં બેકગ્ાઉનડ 
ગમે છે. સહનદી ફિલમોમાં એ બતાવવું જોઈએ. 
બાકી આ રીતે જ ચવાઈ ગયેલા સબજેકટ 
અને સબબાંઢાળ ટ્ીટમેનટથી ફિલમો બનરે તો 
સહનદી ફિલમોની ષ્સથસત વધુ ખરાબ થઈ જરે તે 
નક્ી છે. હાલમાં બોલીવુડની ફિલમોનો ખરાબ 
દેખાવ ચાલુ જ રહ્ો છે. આ મસહનાના પહેલા 
અઠવાફડયામાં રીલીઝ થયેલી ફિલમોમાંથી 
કેટરીના કૈિ અને ઈરાન ખટ્રની િોન ભૂત 
કોમેડી ફિલમ હોવાથી ચાલે એવી રકયતા છે પણ 
એ સસવાયની ફિલમોના રીવયુ એવા જોરદાર નથી 
કે જેના કારણે આ ફિલમો ૧૦૦ કરોડના આંકને 
પણ પાર કરે.

ભારતમાં બાોલીવુડ સામો દક્ષિણની ફિલાોની સિળતાનાો ક્સલક્સલાો જારી

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

માત્ર 15 કરાોડમાં બનોલી ફિલ ‘કાંતારા’એો એોક મફિનામાં 
300 કરાોડની કમાણી કરી, ફિલમાં પણ ફ્ોશનોસ એનો 
જબરદસત કન્ોન્ છો  જોનાથી દશ્શકાો ખુબ એાકરા્શયા છો

હવે કન્નડ ફિલ્મ ‘કાંતરારરા’નો ડંકો વરાગ્ો
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ટોરોનટો 
કેનેડિયન હિંદુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારવા ધનતેરર ગવાલવા 

2022નું આયોજન તવા.05 નવેમ્બર, 2022નવા રોજ થયું િતુ. 
જેમવાં ગવાલવા ડિનરમવાં 400 લોકોએ િવાજરી આપી િતી  OE 

Banquet & Conference Centre 2245 Speers 
Rd, Oakville, ON L6L 6X8

CHCC એ કેનેિવામવાં પ્રથમ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે જે 
કેનેડિયન હિંદુ વયવરવાયોને રમહપ્સત છે અને તે કેનેિવામવાં હિંદુ 
હ્બઝનેર/વયવાવરવાહયક રમુદવાય મવાટે અહિવયહતિ, પ્રહતહનહધતવ 
અને રુધવારણવાનું વવાિન ્બનવવા મવાટે પ્રયવારો કરે છે.  

ચવાલુ વર્ષે ધનતેરર ગવાલવાનવા કવાય્સક્રમમવાં કેનેડિયન હિંદુ ચેમ્બર 
ઓફ કોમર્સ (CHC) “ધનતેરર ગવાલવા” 2022 – હિંદુ એથોર 
એવોિ્સ ધીરેન હરિવેદીને આપવવામવાં આવયો િતો. જયવારે કેનેડિયન 
હિનદુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ (CHCC) “ધનતેરર ગવાલવા” 2022- 
મેમ્બર ઓફ ધ યરનો એવોિ્સ મિહર્્સ જાનીને એવોિ્સ એનવાયત થયો 
િતો. આ ઉપરવાંત “ધનતેરર ગવાલવા” 2022-હ્બઝનેર એકરેલનર 
એવોિ્સ િેમંત.એમ. શવાિ, પ્રોફેશનલ એકરેલનર એવોિ્સ રવાકેશ 
જોર્ી તથવા કોપપોરેટ એકરેલનર એવોિ્સ હવપુલ પટેલને અપવાયો 
િતો. જયવારે ગલો્બલ હિનદુ એવોિ્સ રવાજીવ મલિોરિવા, કલવા અને 
રંસકકૃહત પુરસકવાર કવાનન િટ્ટ, મહિલવા ઉદ્ોગરવાિહરક પુરસકવાર 
િૉ. ઈનનદરવા ખુરવાનવા, પ્રેહરિેન્ટર એવોિ્સ ચંદ્ર આય્સ (રંરદ રભય) 
તેમજ લવાઈફ ટવાઈમ અચીવમેનટ એવોિ્સ જેફરી આમ્સસટ્રોંગ 
(કહવનદ્ર ઋહર્)ને અપવાયો િતો. ઉપરવાંત ગલો્બલ હિનદદૂ એવોિ્સ- 
રવાજીવ મલિોરિવા, કોપપોરેટ એકરેલનર એવોિ્સ- હવપુલ પટેલ, 
હશક્ષણમવાં શ્ેષ્ઠતવા- પવાથથી ખવાંિેવલ, મહિલવા ઉદ્ોગ રવાિહરક 
પુરસકવાર- િૉ.ઈનનદરવા ખુરવાનવાને આપી તેઓનું રનમવાન કરવાયું િતુ.

રીએચરીરીનવા પ્રમુખ નરેશકુમવાર ચવાવિવા, એડિટર ઓફ 
ચીફ િહર્્સત શવાિ, પ્રવાઈમ મીહનસટર જસટીન ટ્રુિો, મેમ્બર ઓફ 

પ્રોહવનનરયલ પવાલવા્સમેનટ નીની ટવાંગરી, સટીફન કોફોિ્સ, મેમ્બર ઓફ 
પ્રોહવનનરયલ પવાલવા્સમેનટ મેલીરવા લેનિરમેન, એમપી ટ્ોન િીલ, 
ઈવેનટ કનવીનર રન્મકવાંત પટેલ, આચવાય્સ લોકેશ તથવા સવવામી 
સવમપુરવાનંદજી રરસવતીએ કવાય્સક્રમ અંગે શદૂિેચછવા પવાઠવી િતી.

કેનેડિયન હિંદુ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારવા ધનતેરર 
ગવાલવાનો કવાય્સક્રમ ઃ પ્રગહતશીલોનું એવોિ્સથી રનમવાન
પ્રાઈમ મીનનસ્ટર સહિ્ના રાજકીર-સામાનજક ઓાગ�વાના�ઓ� કાર્યક્રમન� શૂભ�ચ્ા પાઠવી

બ્વામ્પટન
કેનેિવાનો રોની રમવાજ વર્્સ 

2007મવાં એક નવાનકિવા મેળવાવિવાથી 
સથપવાયેલો છે. જે રમગ્ર ઓનટેડરયોમવાં 
ફેલવાયેલો છે. રોની રમવાજે 2007મવાં 
લક્મી નવારવાયણ મંડદર, સકવાર્બરોમવાં 
પ્રથમ ડદવવાળી ગેટ ટુ ગેધરની ઉજવણી 
કરી િતી. તયવારથી તે પ્રહતવર્્સ આ 
કવાય્સક્રમ યોજે છે.

ગત 5મી નવેમ્બર 2022નવા રોજ 
કેનેિવાનવા રોની રમવાજે બ્વામપટન નસથત 
સપેરવાનઝવા ્બેનક્ેટ િોલમવાં ડદવવાળી 

ગેટ ટુ ગેધર કવાય્સક્રમનું આયોજન કયુું 
િતું. લગિગ 200 રોની પડરવવારનવા 
રભયોએ આ તકે િવાજરી આપી િતી. 
દીપ લવાઇડટંગ અને િગવવાન ગણેશની 
વંદનવા રવાથે કવાય્સક્રમ શરૃ થયવા ્બવાદ 
હનકુંજ રોની (ટ્સટી) એ ફંકશનનવા 
મવાસટર ઓફ રેરેમની યશ રોની અને 
હશવમ રોનીનો પડરચય કરવાવયો િતો. 
હશવવાન અને યશે MC તરીકે સટેજ 
રંિવાળયું અને શરૂઆતથી અંત રુધી 
ખદૂ્બ જ રરર રીતે અને ઉતરવાિપદૂવ્સક 
રમગ્ર કવાય્સનું રંકલન કયુું.

કુંદન રોની અને િેલી રોનીએ કકૃષણ 
િજન ઉપર રરર નૃતય નવાડટકવા રજદૂ 
કરી િતી. મહિલવાઓનવા રમદૂિે હવહવધ 
ગુજરવાતી ગર્બવા અને ગીતો પર રુંદર 
નૃતય પ્રદશ્સન કયુું િતું. તુલરી રોની 
અને િેલી રોનીએ પણ હિનદી ગીત પર 
પરફોમ્સનર આપયું િતું. તમવામ રભયોએ 
આ ડદવવાળી ફંકશનનવા રંકલન મવાટે 
ટ્સટીઓનવા મિવાન કવાય્સ ્બદલ આિવાર 
મવાનયો િતો. અંતે ટ્સટીએ તમવામ 
રભયોને નવવા વર્્સની શુિકવામનવાઓ 
પવાઠવી િતી.

ટોરોનટો ઃ
“જયવાં જયવાં વરે એક ગુજરવાતી તયવાં 

તયવાં રદવાકવાળ ગુજરવાત” આ કહવતવામવાં 
ગુજરવાતીઓ મવાટે કિેવવામવાં આવેલો એક 
એક શબદ રવાચો રવાહ્બત કરતવા િોય 
તેમ, દરેક તિેવવારને ધવામધદૂમથી ઉજવતવા 
િજનરંધયવા કલચરલ ગ્રુપ ઓફ કેનેિવા 
[BCGC] દ્વારવા ટોરોનટોમવાં શહનવવાર 
તવારીખ 28 ઓકટો્બર, 2022નવા રોજ 
ડદવવાળી ઉતરવનું આયોજન કરવાયુ 
િતુ. શ્ી દુગવા્સ મંડદર, સકવાર્બોરો, 
ખવાતે આયોહજત કવાય્સક્રમની શરૂઆત 
ગણેશ વંદનવા અને કેનેિવા તથવા િવારતનવા 
રવાષ્ટ્રગીત ગવાઈને કરવાઈ િતી.

આ પ્રરંગે BCGCનવા કેનેિવાવવારી 
ગુજરવાતી રભયોનવા ્બવાળકો અને 
પડરવવારજનો દ્વારવા ડદવવાળી તથવા હવહવધ 
પ્રકવારનવા રવામવાહજક થીમ પર  નવાટક, 
િવાનર, ગીતો, રંવવાદ, પ્રવાચીન અને 

અવવા્સચીન ગર્બવા વગેરે રવાંસકકૃહતક 
કવાય્સક્રમો નું ખુ્બજ રુંદર આયોજન 
કરવવામવાં આવયું િતું. BCGCમવા પ્રથમ 
વવાર ડદનેશ પટેલ, વૈશવાલી શવાિ અને 
રચનવા દવેનવા મધુર અવવાજમવાં રૌએ 
ગર્બવાનો આનંદ મવાણયો િતો. પવારંપડરક 
વેશિદૂર્વામવાં રજ્જ થઇ ્બવાળકોથી મવાંિી 
મોટેરવાઓ દ્વારવા ડદવવાળીની િર્પોલ્વાર 
રવાથે ઉજવણી કરવવામવાં આવી િતી.  આ 
તકે હવપુલ ઠક્કરે જણવાવયું િતું કે ધવાહમ્સક 
તિેવવારો અને ઉતરવો િવારતીય રંસકકૃહતની 
ઓળખ છે. આપણી રંસકકૃહત આપણે 
રવાચવવી જોઈએ. આ પ્રરંગે રવાઉનિ અને 
મયુહઝક વયવસથવા ડદનેશ પટેલ અને અનંગ 
દવે, ફોટો  ્બદૂથ તથવા ઇવેનટ ફોટોગ્રવાફી 
અને વીડિયોગ્રવાફી મેિુલ શવાિ અને િહર્્સલ 
પટેલ, ફોટો્બદૂથ setup િેકોરેશન 
Pink Mangolia Events દ્વારવા 
કરવવામવાં આવયુ િતું.

“િજન રંધયવા કલચરલ ગ્રુપ” ઓફ 
કેનેિવા દ્વારવા ડદવવાળી પવ્સની ઉજવણી

સામાનજક તવષર 
પર નાિક, ડાન્સ, 

ગી્ા�, સંવાદ 
્થા પ્રાચીન ઓન� 

ઓવા્યચીન ગરબાની 
પ્રસ્ૃત્ થઈ

રોની રમવાજ કેનેિવા દ્વારવા ડદવવાળીએ ગેટ-
ટુ-ગેધરનો કવાય્સક્રમ ઃ ગર્બવાની રમઝટ
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મતદાનના ટ્રેન્ડમાં 5%નો બદલાવ સરકારનરે બદલી નાખવા સક્ષમ
અમદાવાદ

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મતદાનના 
ટ્રેન્ડમાં ૫ ટકાનો નકારાતમક બદલાિ આિી 
જાય તો સરકાર બદલાઈ જિાની શકયતા છે. 
આ સ્થિવતમાંથિી બહાર આિિા માટે જ ભાજપરે 
ગ્ામીણ વિ્તારમાં કોંગ્રેસના િોટ તો્ડિાનો 
વયૂહ અપનાવયો હોિાનું ચૂંટણીના અભયાસુઓનું 
કહેિું છે. તરેની સાથિરે જ ભાજપરે આદદિાસી, 
દવલત અનરે પછાત િગ્ગના મતદારો પર િચ્ગ્િ 
ધરાિતા નરેતાઓનરે પોતાના પક્ષમાં ખેંચી લઈનરે 
પોતાનું પલ્ડું ભારે કરિાનો વયૂહ અપનાવયો 
છે. જોકે તરેના આ વયૂહનરે કારણરે જ કોંગ્રેસના 
આયારામનરે કે પછી તરેના ્િજનોનરે દટકીટ મળી 

જતાં ભાજપમાંથિી જ િરસોથિી દટકીટ મળિાની 
રાહ જોઈ રહેલા ઉમરેદિારો નારાજ થિયા છે. 
હિરે અા અસંતુષ્ો ભાજપના ચૂંટણી લ્ડિા માટે 
પસંદ થિયરેલા ઉમરેદિારોની વિરુદ્ધમાં જાય તો 
તરેની નકારાતમક અસર ભાજપ પર પ્ડી શકે છે. 
સિણણોના પક્ષ મનાતા ભાજપરે આદદિાસી, દવલત 
અનરે અનય પછાત િગ્ગ પર ફોકસ કરીનરે જ ચૂંટણી 
લ્ડિાનો વયૂહ રચયો છે. સમાજનો ઉચ્ચ િણ્ગ તરેનો 
િફાદાર િોટસ્ગ છે જ છે તરેમ માનીનરે ભાજપ 
આગળ િધી રહ્ો છે. 

ગુજરાત વિધાનસભાની ૨૦૧૨ની ચૂંટણીમાં 
કુલ મત ૨,૭૪,૧૭,૦૪૫ પ્ડયા હતા. તરેમાંથિી 
ભાજપનરે ફાળે ૧,૩૧,૧૯,૫૭૯ મત એટલરે કે 

૪૭.૮૫ ટકા મત આવયા હતા. ભાજપરે ૧૧૫ 
બરેઠક મરેળિી હતી. તરેની સામરે કોંગ્રેસનરે ફાળે 
૧,૦૬,૭૪,૭૬૭ મત એટલરે કે ૩૮.૯૩ ટકા 
મત આવયા હતા. કોંગ્રેસરે ૨૦૧૨માં કુલ ૬૧ 
બરેઠકો મરેળિી હતી. આમ ૨૦૧૨ની ચૂંટણીમાં 
ભાજપરે કોંગ્રેસ કરતાં ૨૪,૪૪,૮૧૨ મત િધુ 
મરેળવયા હતા. માત્ર ૨૪.૪૪ લાખ મતના 
તફાિતરે ભાજપરે કોંગ્રેસ કરતાં ૫૪ બરેઠક િધુ 
મરેળિી હતી. ગુજરાત વિધાનસભાની ૨૦૧૭ની 
ચૂંટણીમાં ૩,૦૦,૧૫,૯૨૦ મતદારોએ કરેલા 
મતદાનમાંથિી ભાજપરે ૧,૪૭,૨૪,૪૨૭ મત 
મરેળવયા હતા. આમ કુલ મતદાનના ૪૯.૧ ટકા 
મત મરેળવયા હતા. તરેના મતની સંખયા િધી હતી, 

પરંતુ તરેનરે મળેલી બરેઠક ઘટીનરે ૯૯ થિઈ ગઈ 
હતી. આમ િધુ મત મરેળવયા પછીય ભાજપરે 
૧૬ સીટ ગુમાિી હતી. તરેની સામરે કોંગ્રેસરે 
૧,૨૪,૩૮,૯૩૭ મત મરેળવયા હતા. જરે કુલ 
મતદાનના ૪૧.૪ ટકા હતા. આમ ૨૦૧૨ની 
તુલનાએ ભાજપ અનરે કોંગ્રેસ બંનરેનરે મળેલા કુલ 
મતમાં ૧.૫થિી બરે ટકાનો િધારો થિયો હતો. છતાં 
ભાજપ અનરે કોંગ્રેસ િચ્ચરેના મતનો ગાળો ઘટયો 
હતો. કોંગ્રેસનરે ૨૨,૮૫,૪૯૦ મત ઓછા મળયા 
હતા. તરેમ છતાંય ૨૦૧૨ની તુલનાએ ૧.૫૯ 
લાખ િોટ િધુ મળયા હતા. તરેનરે પદરણામરે સીટના 
ગવણતો બદલાઈ ગયા હતા. ભાજપની બરેઠકમાં 
૧૬નો ઘટા્ડો અનરે કોંગ્રેસની બરેઠકમાં ૧૬નો 

ગુજરાતમાં અન્ય પછાત વગ્ગના કુલ વાોટ 48 ટકા, અાદિવાસીઅાોના 14.75 ટકા અનો િલલતાોના કુલ 7 ટકા મતઃ કાોન્ગ્ોસીઅાોનો તાોડવાનાો ચાલી રહો લાો ખોલ

ગુજરાત-રાજકારણ

પક્ષ અનરે ઉમરેદિારોના નામ 
પર રૂવપયા ૧૦૦ કરો્ડથિી 

િધારાનો સટ્ો ખરેલાશરે
અમદાવાદ

ગુજરાત કેટલાંક બુકીઓએ પોલીટીકલ સટ્ાની લાઇન 
ઓપન કરી છે. ચૂંટણીમાં કયા પક્ષનરે કેટલી બરેઠકો મળશરે? 
ંકઇ બરેઠકો ગુમાિિી પ્ડશરે? તરેનરે લઇનરે સટ્ો શરૂ કયણો છે. જરેમાં 
િ્ડોદરામાં રાજરેનદ્ર વત્રિરેદીની દટકીટ ફાળિણી માટે ૧૫ પૈસાનો 
ભાિ, ભુપરેનદ્રવસંહ ચુ્ડાસમા પર માત્ર પાંચ પૈસા, હર્ગ સંધિીની 
શકયતા ૪૫ પૈસા, રાજકોટમાં મોટાભાગના હાલના ધારાસભયો 
પર િધુ ૨૦ પૈસાનો ભાિ ચાલી રહ્ો છે.  જો કે કોંગ્રેસના 
ઉમરેદિારો પર સટ્ોદ્ડયાઓ નાણાં લગાિિાનું ટાળી રહ્ા છે. 
ભાજપ, કોંગ્રેસ અનરે આમ આદમી પાટટી પૈકી કઇ પાટટીનરે કેટલી 
બરેઠકો પર જીત મળી શકે છે? તરેના પર સટ્ો રમાશરે.  અંદાજ 
મુજબ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સટ્ોદ્ડયાઓ રૂવપયા 
૧૦૦ કરો્ડથિી િધારેનો સટ્ો રમી શકે છે.

નોટા’ આ િખતરે પણ 
વનણા્ગયક, ૨૦૧૭માં પાંચ 
લાખથિી મત નોંધાયા હતા

અમદાવાદ
િર્ગ ૨૦૧૭ની વિધાનસભા ચૂંટણી સાથિરે ગુજરાતમાં 

‘નોટા’ નો સૌપ્રથિમ િખત ઉપયોગ થિયો હતો. ૨૦૧૭ની 
ચૂંટણીમાં કુલ મતદારો ૪.૩૫ કરો્ડ હતા અનરે આ પૈકી 
૩.૦૧ કરો્ડ દ્ારા મતાવધકારનો ઉપયોગ કરિામાં આવયો 
હતો. આમ, સરેરાશ મતદાન ૬૯.૦૧ ટકા હતું. કુલ 
૩.૦૧ કરો્ડ માનય મતમાંથિી ૧.૪૭ કરો્ડ ભાજપનરે, 
૧.૨૪ કરો્ડ મત કોંગ્રેસનરે મળયા હતા. આમ, ભાજપ 
૪૯.૧૦ ટકા, કોંગ્રેસ ૪૧.૪૦  ટકા મત મરેળિી શકયું હતું. 
અપક્ષ ઉમરેદિારોનરે ૧૨.૯૦ લાખ એટલરે કે   ૪.૩ ટકા 
મત મળયા હતા. ભાજપ, કોંગ્રેસ, અપક્ષ બાદ સૌથિી િધુ 
બટન દબાિાયું હોય તો તરે ‘નોટા’ હતું. કુલ ૫,૫૧,૬૧૫ 
મતદારોએ ‘નોટા’ બટન દબાવયું હતું. આમ, ‘નોટા’ બટન 
દબાિનારા ઉમરેદિારો ૧.૮૦ ટકા હતા.

િ્ડોદરામાં ત્રણ દરવપટ- 
નિા ઉમરેદિારથિી 
બળિાનાં એંધાણ

વડોદરા,
ભાજપરે અકોટા વિધાનસભા 

બરેઠક પરથિી પૂિ્ગ ધારાસભય ્િગ્ગ્થિ 
મકરંદભાઈ દેસાઈના પુત્ર પૂિ્ગ 
કોપણોરેટર ચૈતનય દેસાઈ, કરજણ બરેઠક 
પર કોંગ્રેસમાંથિી ભાજપમાં જો્ડાયરેલા 
અક્ષર પટેલનરે ફરી રીપીટ કયા્ગ છે. 
ઉપરાંત અકોટા - ચૈતનય દેસાઈ, 
રાિપુરા - બાલકૃષણ શુક્લ, સાિલી - 
કેતન ઈનામદાર, િાઘોદ્ડયા - અવવિન 
પટેલ, પાદરા - ચૈતનય ઝાલા, ્ડભોઈ - 
શૈલરેર મહેતા, કરજણમાં અક્ષય પટેલનરે 
દટકીટ અપાઈ છે. િધુ ઉમરેદિારો નિા 
હોિાથિી અહીં બળિાના અરેંધાણ છે.

ભુજ
ભુજ નગરપાવલકાના પૂિ્ગ વિપક્ષી 

નરેતા રાજરેનદ્રવસંહ જા્ડરેજાએ પક્ષમાં 
અિગણના થિતી હોિાના આક્ષરેપ સાથિરે 
રાજીનામું ધરી દેતા કચછ કોંગ્રેસમાં 
ચૂંટણી પહેલા ભ્ડકો થિયો છે. પૂિ્ગ 
વિપક્ષી નરેતાના સમાથિ્ગનમાં ભુજ 
પાવલકાના ૬ કાઉસનસલર  તરેમજ અનય 
હોદેદારો મળીનરે કુલ ૧૯ જણાએ 
રાજીનામા ધરી દીધા છે. પદરણામરે, 
કચછની બરેઠકો પર કોંગ્રેસ માટે કપરા 
ચઢાણ સાવબત થિઈ રહ્ા છે.  ગુરૂિારે 
વિાધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત સાથિરે 
જ રાજકીય ગરમાિો આિી ગયો હતો. 

કચછમાં અંજાર અનરે ગાંધીધામ બરેઠક 
પર કોંગ્રેસરે જ ઉમરેદિાર જાહેર કયા્ગ 
છે. જયારે બાકીની બરેઠકો પર ભાજપ 
અનરે કોંગ્રેસના ઉમરેદિારોની સતાિાર 
ઘોરણા હજુ બાકી છે. વનવવિંત મનાતા 
દાિરેદારોએ પોતાનું લોમબીંગ શરૂ કરી 
દીધુ છે તયારે, આજરે કચછ કોંગ્રેસમાં 
ભ્ડકો થિયો હતો. છેલ્ા િીસરેક િરા્ગથિી 
કોંગ્રેસ પાટટી સાથિરે સંકળાયરેલા ભુજ 
નગરપાવલકાના પૂિ્ગ વિપક્ષી નરેતા 
રાજરેનદ્રવસંહ હકુમતવસંહ જા્ડરેજાએ 
પક્ષમાં પોતાની અિગણના થિતી હોિાના 
આરોપ સાથિરે રાજીનામું ધરતો પત્ર પ્રદેશ 
કોંગ્રેસ પ્રમુખનરે મોકલી દીધો હતો. 

ન્યુઝ બ્ીફ
• આ વખતે દિવ્યાંગ મતિયરોને અને ૮૦ વર્ષથી વધુ વ્નયાં લોકોને 
ઘેરબેઠયાં મતિયનનો વવકલ્પ ્પણ ્પૂરો ્પયડવયમયાં આવી રહ્ો છે, ્પરંતુ 
આવય કોઈ મતિયર એક વખત એ મયટેનુાં વન્ત ફોમ્ષ ભરી િે ્પછી કોઈ 
કયરણવશ ઘેરબેઠયાં મતિયન ન કરી શક્ય હો્ તો તેમણે ્પહેલી દડસેમબરે 
મતિયનનો આગ્રહ છોડી િેવો ્પડશે, કેમ કે ત્યરે બૂથ ્પર તેમને વોદટંગ 
કરવય િેવયમયાં નહીં આવે.

• વવધયનસભયની ચૂાંટણીમયાં ગોંડલની બેઠક ્પર ગોંડલનય જ્રયજવસાંહ  
અને રીબડયનય અવનરૂદ્વવસાંહ જુથે દટદકટનો િયવો કરતય હયલ ગોંડલ 
વવધયનસભયની  બેઠક સૌથી સાંવેિનશીલ બની રહી હોવયનો દર્પોટ્ષ 
ઇનટેલીજનસ બ્ુરો દ્વયરય અ્પય્ો છે. જે અનુસાંધયનમયાં ચૂાંટણી્પાંચે ગુજરયત 
્પોલીસને ગોંડલમયાં કય્િો અને વ્વસથય અનુસાંધયનમયાં બાંમણો બાંિોબસત 
ગોઠવવય મયટે તયકીિ કરી છે. 

• સુરતમયાં ગઈ ટમ્ષનય ભયજ્પનય ઉ્પપ્રમુખ એવય ્પીવીએસ શમય્ષએ 
ભયજ્પનય પ્રયથવમક સભ્્પિથી રયજીનયમુાં આપ્ુાં છે. તેઅો ઇનકમટેકસ 
અવધકયરી મયાંથી રયજકયરણી બનેલય શમય્ષ પ્રિેશ પ્રમુખ સી આર ્પયટીલનય 
અાંવતમ વવશ્યસુ અને નજીકનય વમત્ોમયાંનય એક હતય. 

•  આમ આિમી ્પયટટીની વધુ એક ્યિી જાહેર થઈ છે જેમયાં અબડયસય- 
વસાંત વેલજીભયઈ ખેતયણી, ધયનેરય- સુરેશ િેવડય, ઊાંઝય- ઉવવ્ષશ ્પટેલ, 
અમરયઈવયડી- વવન્ ગુપ્ય, આણાંિ- વગરીશ શયાંિેવલ્ય, ગોધરય- રયજેશ 
્પટેલ રયજુ, વયઘોદડ્ય- ગૌતમ રયજ્પૂત, વડોિરય, શહેર- જીગર સોલાંકી, 
મયાંજલ્પુર- વવન્ ચવયન, કયરંજ- મનોજ સોરદઠ્ય, મજુરય  બેઠક ્પર  
્પીવીએસ શમય્ષ, કતયરગયમમયાં ગો્પયલ ઈટયવલ્યને ટીદકટ અ્પયઈ છે.

•  આમ આિમી ્પયટટીની વધુ એક ્યિી જાહેર થઈ છ ે અબડયસય- 
વસાંત વેલજીભયઈ ખેતયણી, ધયનેરય- સુરેશ િેવડય, ઊાંઝય- ઉવવ્ષશ ્પટેલ, 
અમરયઈવયડી- વવન્ ગુપ્ય, આણાંિ- વગરીશ શયાંિેવલ્ય, ગોધરય- રયજેશ 
્પટેલ રયજુ, વયઘોદડ્ય- ગૌતમ રયજ્પૂત, વડોિરય, શહેર- જીગર સોલાંકી, 
મયાંજલ્પુર- વવન્ ચવયન, કયરંજ- મનોજ સોરદઠ્ય, મજુરય- ્પીવીએસ 
શમય્ષ, કતયરગયમ- ગો્પયલ ઈટયવલ્ય.

•  િૂધસયગર ડેરી સયગર િયણ કૌભયાંડ મયમલે વવ્પુલ ચૌધરી કોટ્ષનય ધક્ય 
ખયઈ રહ્ય છે, ત્યરે આગયમી 15 તયરીખે અબુ્ષિય સેનયનુાં ચરયડય ગયમ ખયતે 
મહય સાંમેલનમયાં તેઓ આમ આિમી ્પયટટીમયાં જોડયઈ શકે છે. 

•  ગીર સોમનયથની તયલયલય બેઠકથી કોંગ્રેસનય ધયરયસભ્ બનેલય 
ભગવયન બયરડે કોંગ્રેસનય ધયરયસભ્ ્પિેથી રયજીનયમુાં આપ્ુાં હતુાં. જે બયિ 
ભગવયન બયરડે કેસદર્ો ધયરણ ક્યો છે.

• ્પયટીિયર આાંિોલનકયરી દિનેશ બયમભણી્યએ કોંગ્રેસને સવયલ ક્યો 
હતો. કે, ્પયટીિયર આાંિોલન સવમવતનય ચહેરયઓને ભયજ્પ-આ્પ એ દટદકટ 
આ્પી છે. ્પયટીિયર આાંિોલનનય ચહેરયઓને દટદકટ આ્પવયમયાં કોંગ્રેસને શુાં 
્પેટમયાં િુખે છે?  કોંગ્રેસે ્પયટીિયર આાંિોલન સવમવતનય ચહેરયઓને દટદકટ 
આ્પવી જોઈએ. 

• ભયરતી્ ટ્ય્બલ ્પયટટીનય રયષ્ટી્ અધ્ક્ષ મહેશ વસયવય ઝઘડી્ય 
બેઠક ્પરથી ચૂાંટણી લડશે. નયિુરસત તવબ્તનય લીધે બીટી્પીનય છોટુ 
વસયવય આ ચૂાંટણી નહીં લડે. છોટુ વસયવયનય બિલે મહેશ વસયવય ઝઘદડ્ય 
બેઠકથી ચૂાંટણી લડશે. ડેદડ્ય્પયડયથી બહયિુરવસાંહ વસયવય ચૂાંટણી લડશે.

• સુરતની 12મયાંથી ્પયાંચ બેઠક ્પર કોંગ્રેસનય ઉમેિવયર જાહેર થ્ય છે 
જેમયાં ઓલ્પયડ વવધયનસભય મયટે િશ્ષન નય્ક, વરયછય વવધયનસભય બેઠક 
મયટે ્પ્પન તોગડી્ય, કયમરેજ મયટે નુલેશ કુંભયણી અને ્પવચિમ  બેઠક ્પર 
કોંગ્રેસનય મયજી કો્પયોરેટર સાંજ્ ્પટવયનય નયમની જાહેરયત થઈ છે.

પુત્રના મોહમાં કોંગ્રેસના દદગગજ 
નરેતા મોહન રાઠિા ભાજપમાં

અમદાવાદ
ચૂંટણી માટે ઉમરેદિારી પત્રક ્િીકારિામાં આિી રહ્ા 

છે તયારે જ કોંગ્રેસના કાંગરા ખરી રહ્ા છે. ઐવતહાવસક 
રેકો્ડ્ગ ધરાિતા કોંગ્રેસના છોટા ઉદેપુરના િત્ગમાન ધારાસભય 
મોહનવસંહ રાઠિાએ કોંગ્રેસમાંથિી રાજીનામું આપિાની 
જાહેરાત કરી છે. માત્ર કોંગરેસના સભય પદ પરથિી જ 
રાજીનામું આપીનરે કોંગ્રેસમાં ગયરેલા રાઠિાએ કેસદરયો ધારણ 
કરતા કહ્ં કે, મનરે કોંગ્રેસરે દટદકટ આપિાની ના પા્ડી જ નથિી. 
કોઈપણ પક્ષ કે નરેતા સાથિરે દ્રરેર નથિી. આ વનણ્ગય મરે લીધો 
છે. દીકરાની લાગણી હતી એટલરે ભાજપમાં જો્ડાયા છીએ. 
ભાજપિાળા તો ૧૦૦% અમનરે દટદકટ આપિાના જ છે.

રાઠિાએ ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરનરે 
પત્ર લખીનરે પક્ષના તમામ પદેથિી અનરે કોંગ્રેસના સભય 
પદેથિી રાજીનામું મોકલાવયું છે. મોહનવસંહ રાઠિા ગુજરાત 
કોંગ્રેસના ટોચના દદગગજ નરેતા કહેિાય છે. 

વલ્ટ જાહેર થિયા બાદ 
ભાજપમાં ભ્ડકો, મહુિામાં 
સામૂવહક રાજીનામાં પડ્ા

અમદાવાદ
મહુિા ભાજપમાં વશિાભાઈ ગોવહલ દટદકટ આપતા 

ભાજપમાં ભ્ડકો  ભાિનગરના મહુિામાં ભાજપનરે સૌથિી 
મોટો ઝટકો લાગયો છે. ભાજપરે મહુિા બરેઠક પરથિી વશિાભાઈ 
ગોવહલનરે દટદકટ આપતા ભાજપ તાલુકા સંગઠન, શહેર 
સંગઠનના તમામ ચૂંટાયરેલા સભયોએ રાજીનામા આપી દીધા 
છે. સાથિરે જ નગરપાવલકા, તાલુકા પંચાયત અનરે વજલ્ા 
પંચાયતના સભયોએ પણ રાજીનામા આપી ધરી દીધા છે.  
રાજયકક્ષાના મંત્રી રાઘિ મકિાણાની દટદકટ કપાતા ગરમાિો 
ભારતીય જનતા પાટટી દ્ારા ઉમરેદિારોની પ્રથિમ યાદી જાહેર 
કરતાની સાથિરે જ મહુિા તાલુકા પંચાયતના તમામ સભયો 
વજલ્ા પંચાયતના તમામ સભયો અનરે મહુિા ભાજપ સંગઠનના 
તમામ સભયો સવહત ભાજપના કાય્ગકરો અનરે આગરેિાનો સવહત 
તમામ ટીમના સામુવહક રાજીનામા ધરી દીધા છે. 

કચ્છ કોંગ્રેસમાં ભડકો : ભુજના પૂવ્વ વવપક્ષી 
નરેતા, ૬ કાઉન્સલર સવિત ૧૯ના રાજીનામા

•  ગુજરયતનય મજૂબત નેતય કોંગ્રેસનો હયથ ્પકડવય જઈ રહ્યાં છે. 12 
નવેમબરે શાંકરવસાંહ વયઘેલય કોંગ્રેસમયાં જોડયશે તેવુ જાણવય મળ્ુાં છે. 
મલ્લિકયજુ્ષન ખડગેની હયજરીમયાં શાંકરવસાંહ વયઘેલય કોંગ્રેસમયાં જોડયશે.

•  2022 વવધયનસભયની ચુાંટણીમયાં ગુજરયતમયાં સમયજવયિી ્પયટટી ્પણ મેિયનમયાં 
આવી ગઈ છે. રયજકોટ ઉ્પલેટય ખયતે પ્રેસ કોનફરનસમય ્પયટટીએ 20 બેઠકો 
્પર ઉમેિવયરોની જાહેરયત કરી છે. ઉ્પલેટયથી સમયજવયિી ્પયટટી 13 બેઠકો 
્પર ્પોતયનય ઉમેિવયરનય 13 નયમ જાહેર ક્ય્ષ છે. સમયજવયિી ્પયટટીની પ્રથમ 
ચરણમયાં 7 સીટ ઉ્પર ઉમેિવયરોનય નયમ ્પયલય્ષમેનટ્ી બોડ્ષમયાં વવચયર વવમશ્ષમયાં છે. 
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નવી દિલ્ી 
ભારતમાં ગૂગલને ફરીથી દંડ થાય 

એવી શકયતા છે. કોમ્પિટિશન કમમશને 
અલગ અલગ મુદ્ે અગાઉ બે વખત 
ગૂગલને દંડ ફિકાયયો હતો. ત્ીજી વખત 
સમાિ્ટ િીવીના માકકેિમાં મોનોપિોલી 
સર્ટવાની બાબતે દંડ થાય એવા સંજોગો 
બનયા છે. ગૂગલને થોડા ટદવસમાં આ 
બાબતે સપિષ્ટતા કરવાનો આદેશ સરકારી 
એરનસીએ કયયો છે.

સમાિ્ટ િીવીના માકકેિમાં ગૂગલે 
મોનોપિોલી સર્જી દીધી છે. તંદુરસત સપિધા્ટનું 
વાતાવરણ નાબુદ કરી દીધું  છે અને 
ગૂગલ સાથે કરાર કરનારી કંપિનીઓને 
ર ઓનલાઈન માકકેિમાં પ્ાથમમકતા મળી 
રહી છે એવા આરોપિો અમેટરકન કંપિની 
પિર લાગયા છે. કોમ્પિટિશન કમમશન 
ઓફ ઈમનડયામાં થયેલી ફટરયાદ પ્માણે 
ગૂગલે સમાિ્ટ િીવીના માકકેિમાં ગેરવારબી 
મોનોપિોલી સર્જી દીધી છે. 

સ્માર્ટ રીવીનમા ્માર્કેર્માં ્ોનોપોલી 
સર્ટવમા અંગે ગુગલ પર ્ોરો આરોપ
ગૂગલ સાથે કરાર ન કરનારા સ્ાર્ટ રીવી ઉત્ાદકાેને પ્ે 

સાેરમાં ભેદભાવ કરે છે : કંપનીને સ્પષ્ટતાનાે આાદેશ 

1039 કરોડના કૌભાંડમાં  
સંરય રાઉતને રાહત, 

PMLA કોિ્ટમાંથી જામીન
્ુંબઈ

મશવસેનાના રાજયસભા સાંસદ સંરય રાઉતને મોિી 
રાહત મળી છે. તેમણે PMLA કોિટે જામીન આપયા 
છે. કોિટે સંરય રાઉતની સાથે પ્વીણ રાઉતને પિણ જામીન 
આપિી દીધા છે. એનફોસ્ટમેનિ ટડરોકિોરેિ - EDએ પિાત્ા 
ચાલ કૌભાંડમાં સંરય રાઉતની ઓગસિમાં ધરપિકડ કરી 
હતી. પિાત્ા ચાલ કૌભાંડ 1,039 કરોડનું છે. કૌભાંડમાં 
EDએ મપ્વેનશન ઓફ મની લોનડટરંગ એકિ હેઠળ 
કેસ નોંધયો હતો. EDએ સંરય રાઉતના ઘરની તપિાસ 
કરી 11.5 લાખ પિણ રપ્ત કયા્ટ હતા. ઇડીએ આ કેસમાં 
એમપ્લમાં રાઉતની પિત્ી વરા્ટ રાઉત અને તેમના નજીકના 
સહયોગીઓની 11.15 કરોડની સંપિમતિ પિણ રપ્ત કરી હતી.

દારૂબંધીની મસથમત મબહાર 
અને ગુરરાતમાં એક રેવી 
ર છે ઃ જીતનરામ માંઝી

પરનમા
મબહારના પિૂવ્ટ મુખયપ્ધાન જીતનરામ માંઝીએ દારૂબંધી 

પિર મુખયપ્ધાન નીતીશકુમારે  એવી સલાહ આપિી છે કે 
રેના કારણે મવવાદ થયો છે. મહંદુસતાન આવામ મોરચા 
(હમ)ના પ્મુખ માંઝીએ રણાવયું હતું કે દારૂબંધીને કારણે 
મબહારની રેલો ભરાઇ ગઇ છે રેના પિર સમીક્ા કરવામાં 
આવે. એક કવાિ્ટર દારૂ પિીનારાઓને પિકડવા ન જોઇએ. 
માંઝીએ આ મનવેદન મબહારમાં દારૂના ઉપિયોગને રોકવા 
માિે નીતીશ સરકાર દ્ારા પિોતાની રણનીમતમાં ફેરફાર કયા્ટ 
પિછી આપયું છે. માંઝીએ ટદલહીમાં મીટડયા સાથે વાતચીત 
સમયે ગુરરાત અને મબહારમાં દારૂબંધી અંગે એકસમાન 
મસથમત હોવાનું રણાવયું હતું. 

નવી દિલ્ી
બુધવારે કોઈ્બતુરમાં સવારે 5:00 

વાગયાથી દરોડા પિાડવાની શરૂઆત 
કરવામાં આવી હતી અને હવે NIAની 
િીમ 21 સથળોએ હારર છે. NIAના 
લગભગ 150 અમધકારીઓ અને 
કમ્ટચારીઓ તમમલનાડુમાં ચાલી રહેલા 
દરોડામાં સામેલ છે. એવું માનવામાં 
આવે છે કે NIAની આ કાય્ટવાહી 
કોઈ્બતુરમાં કારમાં મસમલનડર બલાસિ 
કેસની તપિાસ સાથે સંબંમધત છે કારણ કે 

છેલ્ા ટદવસોમાં NIAએ કોઈ્બતુર 
બલાસિ કેસમાં તપિાસ માિે કેસ નોંધયો 
હતો અને કાય્ટવાહી શરૂ કરી હતી.

30 ઓકિોબરના રોર રાષ્ટીય તપિાસ 

એરનસી (NIA)એ તમમલનાડુના 
કોઈ્બતુરમાં મસમલનડર બલાસિ કેસની 
સતિાવાર રીતે તપિાસ શરૂ કરી હતી. 23 
ઓકિોબરે શહેરના એક મંટદરની સામે 
બનેલી ઘિનામાં એક વયમતિનું મોત 
થયું હતું. પિોલીસે કહ્ં હતું કે, NIA 
એસપિી શ્ીજીતના નેતૃતવમાં NIA 
અમધકારીઓની એક િીમે ઘિનાસથળની 
મુલાકાત લીધી હતી અને મંટદરની 
આસપિાસના મવસતારનું મનરીક્ણ કયુું 
હતું અને પિુરાવા એકમત્ત કયા્ટ હતા.

કોઈ્બતુર બલાસિ િેરર   ફંટડંગ મામલે 
તમમલનાડુમાં 45 ઠેકાણા ઉપિર દરોડા

નવી દિલ્ી
કેરળના ગવન્ટર આટરફ મોહ્મદ 

ખાન અને મપિનરાઈ મવરયન સરકાર 
વચ્ે ચાલી રહેલ યુદ્ધ વધુ વકરી રહ્ં 
છે. હવે, કેરળ સરકાર રાજયપિાલને 
યુમનવમસ્ટિીઓના ચાનસેલરના 
પિદ પિરથી હિાવવા માિે વિહુકમ 
લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. જોકે, 
આ વિહુકમ પિહેલા રાજય સરકાર 
મનષણાતોની સલાહ લેશે. રાજય 
કેમબનેિ રાજયપિાલને યુમનવમસ્ટિીઓના 
ચાનસેલરના પિદ પિરથી હિાવયા બાદ 
તેમના સથાને મનષણાંતની મનમણૂક 
કરવા પિર મવચાર કરી રહી છે. આ 
પિહેલા પિમચિમ બંગાળમાં પિણ આવો 

ર એક મામલો સામે આવયો હતો, 
જયારે મમતા સરકાર તતકામલન 
રાજયપિાલ રગદીપિ ધનખર મવરુદ્ધ 
આવો ર વિહુકમ લાવવાની હતી. 
મપિનરાઈ મવરયન સરકારનું આ પિગલું 
રાજયપિાલે નવ યુમનવમસ્ટિીઓના 
વાઇસ ચાનસેલરો પિાસેથી રાજીનામું 
માંગયા પિછી આવયું છે. રારભવન 
દ્ારા જારી કરાયેલા પિત્ મુરબ નવ 
યુમનવમસ્ટિીના વાઇસ ચાનસેલરોને 
પિદ પિરથી રાજીનામું આપિવા 
કહેવામાં આવયું હતું. તે ર સમયે, 
રાજયપિાલે મસજા થોમસને યુમનવમસ્ટિી, 
મતરુવનંતપિુરમના વાઇસ ચાનસેલર 
તરીકે મનયુતિ કયા્ટ હતા.

બમારમાબંર્ી
બારાબંકી મરલ્ાના મોહ્મદપિુર ખાલા પિોલીસ સિેશન 

મવસતારમાં કાકરાહા ઘાિ પિર મસથત સુમલી નદીમાં મંગળવારે 
એક હોડી પિલિી રતાં બે બાળકો સમહત ત્ણ લોકોના મોત થયા 
હતા, જયારે ચાર લોકોને બચાવી લેવામાં આવયા હતા અને 
તેઓ મરલ્ા હોમસપિિલમાં સારવાર હેઠળ છે. વહીવિીતંત્ના 
એક વટરષ્ઠ અમધકારીએ આ મામહતી આપિી. મરલ્ા મેમરસટ્ેિે 
આપિમતિ ભંડોળમાંથી મૃતકોના નજીકના સંબંધીઓને 4 લાખ 
રૂમપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છે. મરલ્ા મેમરસટ્ેિે કુમારે 
રણાવયું કે સાલપિુર ગામના 20 લોકો બોિમાં નદી પિાર કરી 
રહ્ા હતા. તેમણે કહ્ં કે, અચાનક બોિનું સંતુલન ખોરવાઈ 
ગયું અને ક્મતા કરતાં વધુ પિડતા બોિ પિલિી ગઈ. કુમારે 

રણાવયું કે હોડીમાં સવાર 13 લોકો તરીને બહાર આવયા હતા, 
પિરંતુ સાત લોકો પિાણીમાં ડૂબવા લાગયા હતા. તેમણે કહ્ં કે 
પિોલીસ ડાઇવસ્ટ અને ગ્ામરનોની મદદથી સાત લોકોને બેભાન 
અવસથામાં નદીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવયા હતા.

રમાજ્યપમાલને ્યુનન. ચમાનસેલર પિેથી 
્રમાવવમા વર્ૂર્્ લમાવવમાની તૈ્યમારી

નવી દિલ્ી
વડાપ્ધાન નરેનદ્ર મોદી 11 

નવે્બરના રોર બેંગલુરુમાં કે્પિેગૌડા 
ઈનિરનેશનલ એરપિોિ્ટના િમમ્ટનલ-
2નું ઉદઘાિન કરશે. આ એરપિોિ્ટનું 
િમમ્ટનલ-2 ને રૂમપિયા 5000 કરોડના 
ખચચે બનાવવામાં આવયું છે. તેની 
શરૂઆત સાથે, બેંગલોર આવવા-રવા 
વાળા મુસાફરોની સંખયા વામર્ટક 60 
મમમલયન થઈ રશે. અગાઉ, બેંગલુરુના 
કે્પિેગૌડા ઇનિરનેશનલ એરપિોિ્ટ પિર 
વામર્ટક આશરે 25 મમમલયન મુસાફરો 
આવતા હતા. બેંગલુરુના કે્પિેગૌડા 
ઈનિરનેશનલ એરપિોિ્ટના િમમ્ટનલ-

2ની મવશેરતા એ છે કે તેને બગીચાની 
રૂપિરેખા તરીકે બનાવવામાં આવયું છે. 
તેની અંદર લીલોતરીનું ખાસ ધયાન 
રાખવામાં આવયું છે. તેની ટદવાલો પિર 
છોડ લગાવવામાં આવયા છે રે તેને એક 
અલગ ર સુંદરતા આપિી રહ્ા છે.

આ િમમ્ટનલ-2 ની ટડઝાઇન પિણ 
ઘણી ખાસ છે. આમાં મુસાફરોને 
આંતરરાષ્ટીય સતરની ઘણી સુમવધાઓ 
પિણ મળશે, રે સરળતાથી ઉપિલબધ 
થશે. કે્પિેગૌડા ઇનિરનેશનલ એરપિોિ્ટના 
િમમ્ટનલ-2 પિર હારર ગ્ીન વોલસનો 
મવસતાર 10 હજાર ચોરસ મીિરથી વધુ 
છે. 

પીએ્ ્ોિીનમા ્સતે આરે બેંગલોર 
એરપોર્ટનમા રન્્ટનલ-2નું ઉિઘમારન

ઉતિરપ્દેશના બારાબંકીમાં હોડી પિલિી 
રતા 2 બાળકો સમહત 3 લોકોનાં મોત
13 લાેકાે તરીને બહાર આાવ્ા હતા, પરંતુ સાત લાેકાે પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા

પરનમા
મબહારમાં દેવાના બોરથી દબાયેલા 

પિટરવારે મોતને વહાલું કયુું છે. નવાદા 
નગર પિોલીસ સિેશન મવસતારના નયૂ 
એટરયા મોહલ્ામાં રહેતા કેદાર લાલ 
ગુપ્તાએ બુધવારે મોડી રાત્ે તેમની પિત્ી 
અને ચાર બાળકો સાથે ઝેર પિી લીધું 
હતું. પિટરવારના પિાંચ સભયોના મોત 
નીપિજયા હતા, જયારે એકની હાલત 
ગંભીર છે, રેને ડૉકિરોએ પિાવાપિુરી 
મવનસમાં ટરફર કયા્ટ હતા, પિરંતુ તયાંથી 
તેમને પિાછા પિિના ટરફર કરવામાં 
આવયા છે.

મૃતયુ પિામેલાઓમાં ઘરના વડા કેદાર 
લાલ ગુપ્તા, પિત્ી અમનતા કુમારી અને 
ત્ણ બાળકો મપ્નસ કુમાર, શબનમ 
કુમારી અને ગુટડયા કુમારીનો સમાવેશ 
થાય છે, જયારે એક પિુત્ી સાક્ીની 
હાલત નારુક હોવાનું કહેવાય છે. 
તેને પિહેલા પિાવાપિુરી મવનસમાં ટરફર 
કરવામાં આવી હતી, પિરંતુ પિછી તેને 
નવાદા મરલ્ા હોમસપિિલમાં મોકલયા 
છે. તયાં પિણ ગંભીર હાલત જોતા 
સાક્ીને હવે પિિના રીફર કરવામાં આવી 
છે. કેદારલાલ ગુપ્તા શહેરના મવરય 
બજારમાં ફળોની દુકાન ચલાવતા હતા 

અને તેમના પિર ઘણું દેવું હતું. દેવાને 
લઈને તેને ખૂબ પિરેશાન કરવામાં આવી 
રહ્ો હતો, રેના કારણે બધા કંિાળી 
ગયા અને શહેરમાં એક કબર પિર રઈને 
ઝેર ખાઈ લીધું. ઝેરની મામહતી મળતા 
ર પિોલીસ ઘિનાસથળે પિહોંચી ગઈ 
હતી. આ દરમમયાન પિટરવારના વડા 
કેદાર લાલ ગુપ્તાની હાલત થોડી સારી 
હતી. જયારે પિૂછવામાં આવયું કે તેણે ઝેર 
કેમ ખાધું? તો કેદાર લાલ ગુપ્તાએ કહ્ં 
કે પિટરવાર પિર 10-12 લાખ રૂમપિયાનું 
દેવું છે, પિટરવારે ખુશીથી સહમમત આપિી 
અને ઝેર ખાધું.

મબહારમાં દેવામાં ડૂબેલા આખા પિટરવારે 
મજાર ઉપિર ઝેર ગિગિાવયું, પિાંચના મોત
માેડી રાત્ે પત્ી-4 બાળકાેઆે ઝેર પીધું, પરરવારને માથે 10થી 12 લાખ રૂપપયાનું ધધરાણ હતું

નવી દિલ્ી
ગરુુવારે તમમલનાડનુા મદરુાઈ 

મરલ્ામા ં ઉસીલા્બટ્ી નજીક 
ફિાકડાની ફેકિરીમા ં મવસફોિ થયો 
હતો. મવસફોિ બાદ ફેકિરીમાં 
આગ લાગી હતી. આ અકસમાતમાં 
ફેકિરીમા ં કામ કરતા 5 કામદારોના 
મોત થયા હતા, જયારે 10 રિેલા 
કામદારો ઘાયલ થયા હતા. મસધંપુિટ્ી 
પિોલીસ સિેશનના એક અમધકારીએ 
રણાવયંુ કે મવસફોિ એિલો જોરદાર 
હતો કે ફેકિરીમા ં કામ કરતા 5 
કામદારોના મૃતદેહના િકુડા થઈ ગયા.

અકસમાતની જાણ થતા ં ફાયર 
મરિગડે અન ેપિોલીસની િીમ ઘિનાસથળે 
પિહોંચી હતી. એસપિી મદરુાઈએ 

અકસમાતની પિમુષ્ટ કરી છે. તમેણ ેકહં્ 
કે મવસફોિનુ ં કારણ હર ુ સધુી જાણી 
શકાયુ ં નથી. તપિાસ ચાલ ુ છે, કારણ 
િૂકં સમયમા ં જાણી શકાશે. મૃતકોની 
ઓળખ અ્માવાસી, વલ્રાસ,ુ ગોપિી, 
મવકી અન ેપ્મેા તરીકે થઈ છે. ત ેર 
સમય,ે અકસમાતમાં ઘાયલોની મસથમત 
પિણ નારકુ છે. આ પિહેલા સપિે્બરમાં 
તમમલનાડુના કુડ્ડલોર મરલ્ામાં 
ફિાકડાની ફેકિરીમા ં મવસફોિ થયો 
હતો. રમેા ં7 મરરૂોના મોત થયા હતા 
જયારે અનકે મરરૂો ઘાયલ થયા હતા. 
આ પિહેલા રલુાઈમા ંનવેલેી મલગ્ાઈિ 
પિાવર પલાનિમાં મવસફોિ થયો હતો. 
આ અકસમાતમા ં5 લોકોના મોત થયા 
છે, જયારે 17 લોકો ઘાયલ થયા છે.

તન્લનમાડુની ફરમાર્ડમા ફેકરરી્માં 
નવસફોર થતમાં 5નમાં ્ોત, 10 ઘમા્યલ

30 આાેકાેબરના રાેજ રાષ્ટીય તપાસ આેજન્ીઆે સસલલન્ડર બલાસ આંગે તપાસ આારંભી હતી
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અંબાના રૂમાલાે, કાંગરાનાં �મ�નઅેચર પેઈ��ગ્સ, �ક�ાેરી શાલ, કુ�ુ શાલનાે સમા�વ�
નવી �દલ્હી

�દલ્હીમાં ૨૦૧૨ના છાવલા 
સામૂિહક બળાત્કાર ક�સમાં પી�ડતાનું 
પ�રવાર ત્રણ આરોપીઓને મુક્ત 
કરવાના સુપ્રીમ કોટર્ના િનણર્ય િવ�દ્ધ 
અપીલ કરશે. ત્રણેય આરોપીઓ પર 
ફ�બુ્રઆરી, ૨૦૧૨માં ૧૯ વષ�ય 
યુવતીનું અપહરણ, સામૂિહક બળાત્કાર 
અને હત્યા કરવાનો આરોપ હતો. ત્રણ 
�દવસ પછી પી�ડત મિહલાનો �તદ�હ 
મળી આવ્યો હતો.

પી�ડતાના િપતાએ સુપ્રીમ કોટર્ના 
ચુકાદા અંગે નારાજગી વ્યક્ત 
કરતા જણાવ્યું હતું ક� અમે ત્રણેય 
આરોપીઓને મુક્ત કરવાના સુપ્રીમ 

કોટર્ના િનણર્યની િવ�દ્ધ અપીલ 
કરશે. આ અંગે અંિતમ િનણર્ય 
લેવાની પ્રિક્રયામાં છ� અને ચુકાદા પર 
પુનઃિવચાર કરવા  માટ�ની અપીલ ટૂંક 
સમયમાં જ કરશં.

પી�ડતાએ પ�રવારના તમામ 
આરોપીઓ માટ� મોતની સ�ની માગ 
કરી છ�. પી�ડતાના િપતાએ જણાવ્યું હતું 
ક� અમે ત્રણેય આરોપીઓ માટ� મોતની 
સ� ઇચ્છીએ છીએ. તમામ દોિષતોને 
ફાંસી આપવામાં આવશે ત્યાર� જ 
મારી પુત્રીને ન્યાય મળવો �ઇએ. 
આરોપીઓ પર અગાઉ વષર્ 2012માં 
યુવતીનું અપહરણ કયાર્ બાદ તેનો ર�પ 
કરવાનો પણ આરોપ લગાવાયો હતો.

નવી �દલ્હી
ઈન્ડોનેિશયાના બાલીમાં 

યો�નારી �-૨૦ દ�શોના નેતાઓની 
પ�રષદમાં વડાપ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદી 
િવશ્વના નેતાઓને િહમાચલ પ્રદ�શમાં 
બનેલી હસ્તકલાની ચીજવસ્તુઓ 
ભેટ આપવાના છ�. તેથી િહમાચલની 
કલા અને સંસ્ક�િતનો િવશ્વભરમાં 
પ્રસાર થશે.

આ પ્રમાણે જણાવતાં 
અિધકારીઓએ ક�ં હતું ક� 
વડાપ્રધાન જે ચી� ભેટ આપવા લઈ 
જવાના છ� તેમાં અંબાના �માલો, 

કાંગરાનાં િમિનએચર પેઈન્ટ�ગ્સ, 
�કન્નોરી શાલ, ક�લ્લુ શાલ અને કનાલ 
બ્રાસ (િપત્તળની ફ�લદાની) સમાિવષ્ટ 
છ�. આ રીતે િહમાચલની કલા અને 
સંસ્ક�િત દૂર દૂર સુધી પ્રચાર કરશે. 
તેમ અિધકારીઓએ ગવર્પૂવર્ક ક�ં 
હતું.

આ �-૨૦ દ�શોમાં આજ�ન્ટીના, 
ઓસ્ટ્રેિલયા, બ્રાિઝલ, ક�નેડા, 
ચાઇના, ફ્રાંસ, જમર્ની, ઈન્ડીયા, 
ઈન્ડોનેિશયા, ઈટાલી, �પાન, 
રીપ�બ્લક ઓફ કો�રયા, મેિસકો, 
રિશયા, સાઉદી અર�િબયા, સાઉથ 

આિફ્રકા, તૂક�, યુ.ક�., યુ.એસ., અને 
યુરોિપયન યુિનયન (ઈયુ) સમાિવષ્ટ 
છ�.

બાલીમાં ૧૫-૧૬ નવેમ્બર� 
યો�નારી આ પ�રષદમાં વડાપ્રધાન 
મોદી ટોચના િવશ્વનેતાઓ પૈક�ના 
એક હશે. આ ગ્રુપ ઓફ ટવેન્ટી 
�-૨૦ના દ�શો ક�લ મળી િવશ્વની 
�ડીપીનો ૮૫ ટકા િહસ્સો ધરાવે 
છ�. િવશ્વ વ્યાપારમાં તેમને ૭૫ ટકા 
િહસ્સો છ�. અને આ દ�શોમાં િવશ્વ 
વસિતના આશર� બે �તીયાંશ જેટલી 
વસ્તી છ�.

છાવલા ગ�ગર�પ ક�સમાં SCના 
ચુકાદા િવ�દ્ધ અપીલ કરાશે

G-20 પ�રષદમાં વડાપ્રધાન મોદી િહમાચલની 
હસ્તકલાની ચી� િવશ્વના નેતાઓને ભેટ અાપશે

નવી �દલ્હી
અલીગઢના દાદાસના આલમપુર બાયપાસ પર એક મોટી 

દુઘર્ટના થઈ હતી. કાસગંજ રોડ પર મજૂરોથી ભર�લી બસમાં 
હાઈ-ટ�ન્શન ઈલેક્ટ્રીક લાઈન તૂટી ગઈ જવાને કારણે બસમાં 
કર�ટ આવી ગયો હતો અને આગ લાગી હતી. બસમાં લોકોની 
ચીસો પાડવા લાગ્યા હતા. બસમાં 70 �ટ ભઠ્ઠાના કામદારો 
હતા અને તેઓ મહોબાથી અલીગઢ તરફ આવી રહ્યા હતા. આ 
તમામને થાણા પાલીના ખુરડીયા ગામમાં એક ભઠ્ઠામાં કામ 
માટ� લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા. ત્યાર� બપોર� આ અકસ્માત 
થયો હતો. આ અકસ્માતમાં 12થી વધુ કામદારો ઘાયલ થયા 
છ�.  બાયપાસ પરથી પસાર થતી વખતે બસની ઉપર મૂકવામાં 
આવેલા બંકમાં હાઈટ�ન્શન લાઈન ફસાઈ ગઈ હતી. હાઈ 
ટ�ન્શન લાઈન બંકમાં ફસાઈ જતાં તે તૂટી ગઈ હતી અને ચાલુ 

બસમાં નીચે ઉતરી ગઈ હતી. વીજ કર�ટ પહ�લા બસમાં ચીસો 
મચી ગઈ હતી અને �ત �તાંમાં જ બસમાં આગ લાગી ગઈ 
હતી. બસમાં લાગેલી આગ �ઈ આસપાસના ગ્રામજનો દોડી 
આવ્યા હતા અને લોકોને બચાવવાના પ્રયાસો શ� કયાર્ હતા. 
પહ�લા તો વીજ તારના કારણે લોકો પસાર થતા ડરતા હતા.

અલીગઢમાં ઈલેક્ટ્રીક લાઈન તૂટી પડતાં 
70 મજૂરોથી ભર�લી બસમાં આગ ભભૂક�
હાઇવાે�ેજ કરંટના કારણે બસમાં લાગી અાગ : અનેક દાઝ્યા , 2 મજૂરાેની હાલત ગંભીર

નવી �દલ્હી

અયોધ્યાના િવવા�દત સ્ટ્રક્ચર 
�ડમોિલશન ક�સમાં પૂવર્ નાયબ 
વડાપ્રધાન લાલક�ષ્ણ અડવાણી સિહત 
તમામ આરોપીઓને બુધવાર� મોટી 
રાહત મળી છ�. હાઈકોટર્ની લખનૌ 
બ�ચે અડવાણી, મુરલી મનોહર �શી, 
ઉમા ભારતી સિહત અન્ય આરોપીઓને 
િનદ�ષ �હ�ર કરવા સામે દાખલ 
કરવામાં આવેલી અર�ને ફગાવી 
દીધી છ�. જ�સ્ટસ રમેશ િસંહાની 
અધ્યક્ષતાવાળી બે સભ્યોની બેન્ચે 31 
ઓક્ટોબર� પોતાનો િનણર્ય સુરિક્ષત 
રાખ્યો હતો. અપીલ અયોધ્યાના 
રહ�વાસી હા� મહ�બૂબ અહ�મદ અને 
સૈયદ અખલાખ અહ�મદ વતી કોટર્માં 

દાખલ કરવામાં આવી હતી. શ�આતમાં 
આ મામલે �રિવઝન િપ�ટશન દાખલ 
કરવામાં આવી હતી. કોટ� તેને ફોજદારી 
અપીલમાં ફ�રવવાનો આદ�શ આપ્યો 
હતો. આ મામલે સીબીઆઈ વતી વાંધો 
પણ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. 
સીબીઆઈએ ક�ં ક� અપીલકતાર્ઓ 
િવવા�દત માળખાને તોડી પાડવાના 
ક�સનો ભોગ બન્યા નથી.

બાબરી માળખાનાં િવધ્વંસ ક�સમાં 
અડવાણી સિહતના આરોપીને રાહત

।। �ામી શ્રીજી ।।
પ. પૂ. પ્રમુખ�ામી મહારાજ શતા�ી લેખમાળા

�ાથ�નામ� શ�ોનું ન�હ, શુ� �દય અને ��ાનું પણ મહ�વ
આપણે કશું કરી શક�એ તેમ નથી, તેથી હું 

મારા અમે�રકા દ�શને અવકાશમાં ગયેલા 
આપણા ત્રણ આવકાશયાત્રીઓ માટ� ઘૂંટિણયે પડી 
ભગવાનને પ્રાથર્ના કરવા માટ� િવનંતી ક�ં છું.

આ શબ્દો અમે�રકા દ�શનાં એક સમયનાં 
રા�પ્રમુખ �રચડર્ િનક્સન દ્વારા ઉદબોધાયેલા છ�. 
કારણ તા.૧૧/૪/૧૯૭૦નાં રોજ અમે�રકાએ 
છોડેલા સમાનવ યાન એપોલો-૧૩માં �થ્વીથી 
૩ લાખ �ક.મી દૂર ચંદ્રની કક્ષામાં ક�ઈક યાંિત્રક 
ખામીઓના કારણે ભયાનક અકસ્માત થયો હતો. 
આ મુશ્ક�લીમાંથી ઊગરવા માટ� દુિનયાના દર�ક 
નાગ�રકને પ્રાથર્ના કરવા માટ� િવનંતી કરવામાં 
આવી હતી.

આ િમશનના અલામર્ િસસ્ટમ એ�ન્જિનયર 
જેરી વુિડ્રલે What really happened 
to Apollo- 13 નામના પોતાના લેખમાં 
સ્વીકાર કય� ક�, ‘િમશનનો બચાવ ક�વળ પ્રાથર્નાથી 
જ થયો છ�.’

ખર�ખર, પ્રાથર્ના કોઈ શબ્દો, ભાષા ક� સીમાઓ 
પૂરતી સીિમત નથી. શુદ્ધ સમજણ અને �દયની 
શુદ્ધ ભાવનાથી પ્રાથર્ના કરવામાં આવે ત્યાર� તેનું 
ફળ િનિશ્ચત મળતું જ હોય છ�. તેથી જ પરમ 
પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજ કહ� છ� ક�, પ્રાથર્નામાં 
શબ્દોનું નિહ, પણ શુદ્ધ �દયનું અને આપણી 
શ્રદ્ધાનું મહ�વ હોય છ�.

આ સૂત્ર આપણને એમના �વનમાં ચ�રતાથર્ 
થયેલું જણાય છ�. જ્યાર� જ્યાર� સમાજ ક� રા� 
ઉપર ક�દરતી ક� માનવસિજર્ત આપિત્તઓ આવી 
છ�. ત્યાર� ઘણીવાર પોતાના દ�હની પરવા કયાર્ 
િવના, પોતાની િનદ્રાનો ત્યાગ કરીને, અડધી રાત્રે 
�ગી �ગીને પણ પ્રાથર્ના કરી છ�. દ�શમાં વરસાદ 

થાય, લોકોનું િહત થાય તેના માટ� ઘણા કલાકો 
પ્રાથર્ના કરી છ�.

૧૯૯૦ની સાલમાં ચોમાસું લગભગ િનષ્ફળ 
જ ગયું હતું. અષાઢ અને અડધો શ્રાવણ વીતી 
ગયો હતો. સરકાર� ક�િત્રમ વરસાદના પ્રયોગો 
પણ કરી લીધા હતા. અછત િનવારણ સિમિતઓ 
રચાઈ ગઈ હતી. આ બધી જ િનરાશાની વચ્ચે 
લંડનમાં િબરાજતા સ્વામીશ્રી એક જ આશાનું 
�કરણ હતા. તેઓને અપાર આસ્થા હતી એટલે 
જ સૌના દુઃખને િનવારવા માટ� તેઓએ સૌપ્રથમ 
ઉ�ગરા વેઠવા શ� કયાર્ હતા. અડધી રાત્રે કોઇ 
�ણે નહ� તેવી રીતે ઊઠીને 
તેઓ દુષ્કાળ દૂર થાય તે 
માટ� રોજ પ્રાથર્ના કરતા 
હતા. એક વખત મધરાત્રે 
બે વાગ્યે સેવકસંત �ગી 
ગયા ત્યાર� સ્વામીને પ્રાથર્ના 
કરતા �યા. તેઓએ 
શાંિતથી િનરીક્ષણ કયાર્ બાદ 
સ્વામીને પૂછ્યું ત્યાર� �ણ થઈ ક� લગભગ ૨ 
મિહનાથી તેઓ િનત્ય પ્રાથર્ના કરતા હતા. પરદુઃખે 
પીડાઈને મધરાતે પ્રાથર્ના કરવાની આટલી ખેવના 
કોને હોય ? સમાજ ક� રા� ઉપર જ્યાર� જ્યાર� 
પ્રાક�િતક આપિત્તઓના ઓળા ઊતર� છ� ત્યાર� તો 
સ્વામીશ્રીનો ક�ણાપ્રવાહ અનેકવેગથી વહ�વા લાગે 
છ�. અને પી�ડતોના દુઃખ દૂર કરવા માટ� તેઓ 
મન-કમર્-વચને ક�ટબદ્ધ થઇ �ય છ�.

તેમણે પ્રાથર્ના કરવામાં ક્યાર�ય પણ કોઈ રા�, 
સમાજ, �િત ક� ધમર્નો ભેદભાવ નથી રાખ્યો. 
૧૯૯૯માં જે�સલેમમાં યહૂદીઓના ધમર્સ્થાન 
વેઇિલંગવોલ પાસે ગયા, ત્યાર� અન્ય વ્ય�કતઓએ 

કર�લી શુભ પ્રાથર્ના ફળ� તે માટ� પણ તેમણે પ્રાથર્ના 
કરી હતી. ખર�ખર, શુદ્ધ �દયથી કર�લી પ્રાથર્ના 
ભગવાન સાંભળ� જ છ�. બસ, અિનવાયર્ છ�, 
‘ભગવાનમાં શ્રદ્ધા.

ભગવાન સ્વાિમનારાયણના ઉત્તમ ભક્ત અને 
અનુગામી અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો 
�દ્વશતાબ્દી મહોત્સવ ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં 
ઊજવાશે તેવી �હ�રાતો સવર્ત્ર થઈ ચૂક� હતી.

આ ઉત્સવમાં લાખો માણસો આવવાના હોવાથી 
લોકોએ પૂરતા પ્રમાણમાં અન્નદાન પણ આપેલું. 
પર�તુ, વરસાદ ખ�ચાયો. ઉત્સવ કરવો ક� નહ�? 

ન કરીએ તો અનાજનું શું 
કરવું? સમાજના અમુક 
માણસોની સલાહ હતી 
ક� ઉત્સવ ના કરવો. 
પ્રમુખસ્વામીએ વડીલ સંતો 
તથા ટ્રસ્ટીઓ સાથે મીટ�ગ 
કરી િનણર્ય લીધો ક�, ૫૯ 
�દવસોને બદલે ૪-૫ મુખ્ય 

�દવસ જ ઊજવવા. આ િનણર્યથી સૌ રા� થયા. 
પર�તુ, િમ�ટ�ગ બાદ ઊભા થતાં થતાં પ્રમુખસ્વામી 
કહ�, ‘ભલે, આપણે આ િનણર્ય લીધો, પણ મને 
શ્રદ્ધા છ� ક� વરસાદ પડશે. અમે રોજ ભગવાનને 
પ્રાથર્ના કરીએ છીએ.’ ખર�ખર, આવા િવશ્વાસ 
સાથે કર�લી પ્રાથર્ના જ�ર સફળતા અપાવે છ�. 
અને થયું પણ એવું જ. ઉત્સવના થોડા �દવસો પૂવ� 
સમગ્ર ગુજરાતમાં ખૂબ વરસાદ પડ્યો. પાણીનો 
પ્રશ્ન હલ થયો. સ્વામીશ્રીનો િવશ્વાસ સત્ય ઠય�, 
ઉત્સવ ૫૯ �દવસનો થયો.

ગુજરાતની �વાદોરી સમાન નમર્દા નદી પર 
સરદાર સરોવર યોજના માટ� વષ� સુધી પ્રાથર્ના 

અને પુ�ષાથર્ કયાર્ છ�. જેનું ફળ સાંપ્રત સમયે 
સમગ્ર ગુજરાત, મધ્યપ્રદ�શ અને રાજસ્થાન ચાખી 
રહ્યા છ�. ક�ટલીક વખત આપણું ધાયુ� પ�રણામ 
ન આવે, ત્યાર� આપણને થાય ક� ભગવાન મારી 
પ્રાથર્ના નથી સાંભળતા. પર�તુ, એક વાત સમજવા 
જેવી છ�, જ્યાર� પરમક�પાળુ પરમાત્મા આપણી 
પ્રાથર્ના સાંભળ� છ� ત્યાર� તેઓ આપણી શ્રદ્ધા 
અને િવશ્વાસને વધાર� છ�. જ્યાર� તેઓ પ્રાથર્ના 
સાંભળવામાં વાર લગાડે છ� ત્યાર� આપણી 
ધીરજને વધાર� છ�. પર�તુ જ્યાર� આપણને એવું 
લાગે ક�, તેઓ મારી પ્રાથર્ના નથી જ સાંભળતા. 
ત્યાર� તેઓને ખ્યાલ છ� ક�, આ પ�ર�સ્થિત અને 
મૂંઝવણનો સામનો કરવાની ક્ષમતા આપણામાં 
છ�. પ્રાથર્ના કરવી તે અંધશ્રદ્ધા ક� કાયરતા નથી, 
પર�તુ ભગવાન પ્રત્યે આપણી શ્રદ્ધા અને િવશ્વાસનું 
મૂિતર્માન સ્વ�પ છ�. જેનાથી વ્યિક્તના �વનમાં 
બળનો સાચા થાય છ�

ફ્રાન્સનાં એક ધમર્સ્થાનમાં યુદ્ધમાં એક પગ 
ખોઈ બેઠ�લા સૈિનક� પ્રવેશ કય� ત્યાર� તેને �ઈ 
કોઈએ ટીકા કરી : શું તે એમ માનતો હશે ક� તે 
અહ� પ્રાથર્ના કરશે એટલે ભગવાન તેને નવો પગ 
આપશે? સૈિનક આ સાંભળી ગયો તેથી તેમની 
પાસે જઈ ખૂબજ િવનમ્રતાથી બોલ્યો : મને ખબર 
છ� ક� ઈશ્વર મને નવો પગ નિહ આપે. પર�તુ, મને 
શ્રદ્ધા જ�ર છ� ક�, એક પગથી �વન �વવાનું બળ 
ચોક્કસ આપશે.

માનવીની આ શ્રદ્ધાનો દીપક પ્રજ્વિલત રાખવા 
માટ� પ્રાથર્ના એક ઉત્તમ �ધણ છ�. ખર�ખર, પ્રાથર્ના 
એ પરમાત્મા સાથેના પ્રેમની �વંત અિભવ્યિક્ત 
છ�. �વન �વવાની જડીબુટી છ�.

- સાધુ કૌશલમૂિતર્દાસ
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માલે
માલદીવની રાજધાની માલેમાં 

વવદેશી શ્રવમકોના મકાનમાં આગ 
લાગવાથી ઓછામાં 10 લોકોના મોત 
થયા છે અને આ ઘટનામા અનેક લોકો 
ઘાયલ થયા છે. મળતી માવિતી પ્રમાણે 
આ આગમાં મૃતયયુ પામેલ 9 ભારતીયો 
અને 1 બાંગલાદેશી નાગરરકિતા. ફાયર 
વરિગેડના અવધકારીઓએ જણાવયયું કે, 
આગના કારણે નષ્ટ થયેલી વબલ્ડંગના 
ઉપરના માળેથી 10 મૃતદેિો બિાર 
કાઢવામાં આવયા છે. 

આ આગ ગ્ાઉનડ ફલોર પર લ્થત 
વાિન રરપેરરંગ ગેરેજમાંથી શરૂ થઈ 
િતી. ફાયર સવવવિસના એક અવધકારીએ 

જણાવયયું કે, અમને 10 મૃતદેિો મળયા 
છે. આગને કાબયુમાં લેવામાં લગભગ 
ચાર કલાકનો સમય લાગયો િતો.

માલદીવમાં ભીષણ આગ લાગતાં 9 
ભારતીય, સહિત 10 નાગરરકના મોત
આાગના કારણે નષ્ટ થયેલી બિલ્ડિંગના ઉપરના માળેથી 10 મૃતદેહાે િહાર કાઢવામાં આાવ્ા

ટોરોનટો 
નયયુફાઉનડલેનડના દવષિણ રકનારે 

શોધાયેલો સોનાનો વસક્ો આ પ્રદેશમાં 
યયુરોપીયનોની િાજરી અંગે ઇવતિાસનયું 
પયુનઃ વનમાવિણ કરી શકે છે. આવસક્ો, 
એક ક્ાટવિર નોબલ, 1420 અને 
િેનરી VI ના શાસનકાળનો છે, જે 
કેનેડામાં શોધાયેલો સૌથી જૂનો અંગ્ેજી 
વસક્ો િોવાનયું દશાવિવે છે. પ્રાંતીય 
પયુરાતતવવવદ્ જેમી રિેકે જણાવયયું િતયું કે 
આ વસક્ો સારી લ્થવતમાં છે.  આ 
શોધ અગાઉના સૌથી જૂના જાણીતા 
અંગ્ેજી વસક્ા કરતાં પણ જૂની છે, 
જે 2021માં નયયુફાઉનડલેનડમાં મળયો 

િતો. આ વસક્ો, 1490ના દાયકાનો 
છે. જે કયયુવપડસ કોવ પલાનટેશન 
પ્રાંતીય ઐવતિાવસક ્થળ પરથી ગયા 
ઉનાળામાં મળી આવયો િતો, જે રેતી 
અને ખારા પાણીની નીચે પાંચ સદી 
સયુધી દટાઈ રહ્ો િતો. તે એડવડવિ 
િાઈનસ દ્ારા શોધવામાં આવયો િતો, 
જેણે ઐવતિાવસક સંસાધન અવધવનયમ 
દ્ારા આવશયકતા મયુજબ પ્રાંતીય 
પયુરાતતવ કચેરીને આ અંગે જાણ 
કરી િતી. રિેકે કહ્ં કે ઓરફસે યોગય 
પ્રવરિયાઓને અનયુસરવા અને આ 
વસક્ાને સયુરવષિત રાખવા માટે ઘણી 
જિેમત ઉઠાવી િતી. 

ન્યુફાઉન્ડલેન્ડમાં કેને્ડાનો સૌથી 
જૂનો અંગ્ેજી સસક્ો મળી આવ્ો

વોસિંગટન
યયુએસમાં લોસ એનજલસની કોટટે 

મની લોનડરરંગ કેસમાં ઇન્ટાગ્ામ 
ઇનફલયુનસરને 11 વરવિની જેલની સજા 
ફટકારી છે. આ ઇનફલયુનસરનયું નામ 
રેમન અબબાસ છે, @hushpuppi 
નામના તેના ઈન્ટાગ્ામ એકાઉનટને 
20 લાખથી વધયુ લોકો ફોલો કરે છે. 
એવપ્રલ 2021માં કોટટે અબબાસને મની 
લોનડરરંગ કેસમાં દોવરત ઠેરવયો િતો. 
નાઈજીરરયામાં જનમેલા અબબાસના 

ઈન્ટાગ્ામ પર 20 લાખથી વધયુ 
ફોલોઅસવિ છે. 

અબબાસ વારંવાર તેના 
એકાઉનટમાંથી રો્સ રોયસ અથવા 

ફેરારી જેવા વૈભવી વાિનોની સામે 
િસતા અથવા તેના પ્રાઈવેટ જેટની 
સીટ પર મ્તી કરતા ફોટા પો્ટ 
કરે છે. અબબાસ સોવશયલ મીરડયા 
પર ‘નાઈજીરરયન વબગ બોય’ અને 
‘ઓનલાઈન ઠગસનો શોટવિિેનડ’ તરીકે 
ઓળખાય છે. કોટટે રેમન અબબાસને 
મની લોનડરરંગના કાવતરામાં સામેલ 
થવા બદલ 135 મવિના એટલે કે 11 
વરવિ અને 3 મવિનાની જેલની સજા 
ફટકારી છે. 

લં્ડન
યયુકેમાં લેબોરેટરીમાં તૈયાર કરવામાં 

આવેલા રક્ત કોર માનવ શરીરમાં દાખલ 
કરવાના વવશ્વના સૌપ્રથમ લલિવનકલ 
ટ્ાયલનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. િવે જો 
તે સલામત અને અસરકારક નીવડે તો 
બલડ રડસઓડવિર ધરાવતા રોગીઓ માટે 
આ પ્રકારના ઉતપારદત રક્તકોર રિાંવતકારી 
શોધ પયુરવાર થશે. આ પ્રકારના રડસઓડવિર 
ધરાવતા લોકો માટે તેમને અનયુકૂળ િોય 
તેવયું બલડગયુ્રપ શોધવયું અતયંત અઘરં છે. 

તેમના માટે આ શોધ આશીવાવિદ સમાન 
બની શકે છે. કેલબ્રિજ યયુવનવવસવિટી દ્ારા 
આ સંશોધન િાથ ધરાયયું છે.  કેલબ્રિજ 
યયુવનવવસવિટીના સંશોધકોની ટીમે જણાવયયું 
િતયું કે આ રક્તકોરોને ડોનરોના ્ટેમ 
સેલમાંથી વવકસાવયા છે. આ રક્તકોરોને 
્વ્થ ્વયંસેવકોમાં ટ્ાનસફર કરવામાં 
આવે છે.  વવશ્વમાં પ્રથમ વખત ફેકટરીમાં 
વવકસાવવામાં આવેલા લાલ રક્તકોર 
બીજી વયવક્તને બલડ ટ્ાનસફયયુઝનના 
ટ્ાયલના ભાગરપે ટ્ાનસફર કરાશે. 

લેબમાં બનેલયું બલ્ડ માનવમાં દાખલ 
કરવાના ક્લિસનકલ ટ્ા્લનો પ્ારંભ

વવશ્વમાં પ્રથમવાર કેમ્બ્રિજ યુનનવબ સ્િટી દ્ારા ્ંશાેધન હાથ ધરાયુંફેસબયુકની પેરેનટ કંપની 
મેટામાં 11 િજાર 

કમવિચારીઓની નોકરી ગઇ
ન્ૂ્ોક્ક

ફેસબયુકની પેરેનટ કંપની મેટાએ ૧૧,૦૦૦ 
કમવિચારીઓને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકયા છે. નોકરીમાંથી 
કાઢી મૂકવા કમવિચારીઓની ૮૭,૦૦૦ના લગભગ ૧૩ 
ટકા છે. મેટાના સીઇઓ માક્ક ઝયુકરબગગે કમવિચારીઓને 
લખેલા પત્રમાં કંપનીની આવકમાં થયેલ ઘટાડો, ખચવિમાં 
વધારો અને વૈવશ્વક આઇટી સેકટરની વધતી વચંતા જેવા 
કારણો દશાવિવયા છે. અનય ટેકનોલોજી કંપનીઓમાં પણ 
મોટા પાયે કમવિચારીઓની સંખયા ઘટાડવામાં આવી 
રિી છે. ઉલ્ેખનીય છે કે કોરોના મિામારીના સમય 
દરવમયાન આઇટી કંપનીઓમાં ઝડપથી કમવિચારીઓની 
મોટા પાયે ભરતી કરવામાં આવી િતી.

મધયસત્ર ચૂંટણીમાં અનેક 
લોકોને મતદાન કરવા નિીં 

દેવાયયું : ટ્બ્પનો આષિેપ
વૉસિંગટન 

અમેરરકાના પૂવવિપ્રમયુખ ડોના્ડ ટ્રબ્પે મંગળવારે આરોપ 
લગાવયા કે ડેટ્ોઇટમાં બેલેટ પેપરની ભારે અછત િતી. 
તેના કારણે અનેક મતદારોને મતદાન કરવાની મંજૂરી 
આપવામાં આવી ન િતી. ટ્બ્પે પોતાના સોવશયલ મીરડયા 
એપ ટ્રુથ સોવશયલ પર લોકોને અપીલ કરતાં જણાવયયું કે 
તેઓ આ અવયવ્થા સામે વવરોધ નોંધાવે છે. તેમણે કહ્ં 
કે ચૂંટણી વખતે ગેરરીવત થઇ. મતદાનમાં ગેરરીવત થઇ 
િોવાના આષિેપ કરતાં ટબ્પે ટ્રુથ સોવશયલ એપ પર લખયયું 
િતયું કે લોકો મતદાન કરવા પિોંચી રહ્ા િતા તો બીજી 
તરફ અવધકારી તેમને કિી રહ્ા િતા કે ષિમા કરો, તમે 
પિેલા જ મતદાન કરી ચૂકયા છો. 

ઓનટટેરર્ો 
ઓનટેરરયનોને રસીકરણ ચાલયુ 

રાખવા અને ઘરની અંદર મા્ક 
પિેરવાની સલાિ આપવામાં આવી 
રિી છે. ડોકટરોએ આ ઋતયુમાં શ્વસન 
સંબંધી વબમારી વધવાની શકયતા 
દશાવિવી છે, જે ખાસ કરીને બાળકોને 
અસર કરશે. ઓનટેરરયો મેરડકલ 
એસોવસએશન દ્ારા આયોવજત એક 
નયૂઝ કોનફરનસમાં વચરકતસકોએ બયુધવારે 
જણાવયયું િતયું કે, ઈનફ્યયુએનઝા આ 
વવ્તારમાં વિેલો આવયો િતો અને 

અતયાર સયુધીની બીમારીના અડધાથી 
ડઝનથી વધયુ કેનેરડયન કેસો બાળકો અને 
રકશોરોમાં જોવા મળયા છે. ફલૂનયું વિેલયું 
આગમન, વસંવસટીયલ વાયરસ અથવા 
આરએસવીમાં પયુનરતથાનઅને કોવવડ-

19ના સતત ફેલાવાને કારણે ત્રણ ખતરા 
બાળકો પર તોળાઈ રહ્ા છે અને ઘણાં 
બાળકોને િોલ્પટલ જવયું પડી રહ્ં છે. 
આગામી મવિનાઓમાં પરરલ્થવત વધયુ 
ખરાબ થવાની ધારણા િોવાનયું ડોકટરોએ 
જણાવયયું િતયું. લંડન, ઓનટારરયોમાં 
વચ્ડ્રનસ િોલ્પટલ ખાતે ઇઆરના 
ઇમરજનસી મેરડકલ ડાયરેકટર ડૉ. રોડ 
વલમે જણાવયયું િતયું કે, ્ટાફના પડકારો, 
દવાઓની સપલાય ચેઇનમાં સમ્યાઓ 
અને વાયરસના પ્રારંવભક પરરભ્રમણને 
કારણે િાલમાં બાળકોની િે્થ કેર 
વસ્ટમ મયુશકેલીમાં છે. 

બાળકોને રોગચાળાનો ભય: ઘરમાં મા્ક 
પિેરવા ઓનટેરરયોના તબીબોની સલાિ
શ્વા્ ્ંિંધી બિમારી વધવાની ભીવત, ઈન્ફલ્ુઆેન્ાના 6થી વધુ કે્ નાંધાયા

વોસિંગટન
દેશના પ્રથમ ્વ-ઘોવરત લેલ્બયન 

ગવનવિરે યોજાયેલી યયુએસ વમડ-ટમવિ 
ચૂંટણીમાં જીત મેળવી છે. માવિતી 
અનયુસાર, ડેમોરિેટ મૌરા િીલીએ 
રરપલબલકન જયોફ ડાઇિલને િરાવયા 
િતા, જેમને ભૂતપૂવવિ રાષ્ટ્રપવત ડોના્ડ 
ટ્બ્પનયું સમથવિન પણ િતયું. ડેમોરિેરટક 
એટનની જનરલ મૌરા િીલીને  
મેસાચયુસેટસ ના ગવનવિર તરીકે ચૂંટવામાં 
આવયા છે, જે પ્રથમ વખત તેમણે 
લેલ્બયન ઉમેદવાર તરીકે ખયુલ્ેઆમ 
પ્રચાર કયયો િતો.

િીલીએ જોબ ટ્ેવનંગ પ્રોગ્ામને 
વવ્તૃત કરવા, બાળ સંભાળને વધયુ સ્તયું 
બનાવવા અને શાળાઓને આધયુવનક 

બનાવવાનયું વચન આપયયું. વિલીએ 
એમ પણ કહ્ં િતયું કે ગભવિપાતને રદ 
કરવાના સયુપ્રીમ કોટવિના વનણવિયને પગલે 
તે “મેસાચયુસેટસમાં સયુરવષિત અને 
કાનૂની ગભવિપાત” પર કામ કરશે. 
તેમના ચૂંટણીના રદવસોમાં, ડેમોરિેટસે 
લોકોને ચેતવણી આપી િતી કે જયોફ 
ડાઇિલ મેસાચયુસેટસમાં ટ્બ્પવાદ 
લાવશે. ડાઇિલ મેસાચયુસેટસમાં 
ભૂતપૂવવિ રાષ્ટ્રપવત ડોના્ડ ટ્બ્પના પ્રથમ 
પ્રમયુખપદની ઝયુંબેશ માટે સિ-અધયષિ 
તરીકે સેવા આપી છે. ટ્બ્પની ખૂબ જ 
નજીક િોવાને કારણે રાજયમાં ટ્બ્પવાદ 
ફેલાવવાની દિેશત ડેમોરિેટસ દ્ારા 
લોકો સમષિ વયક્ત કરવામાં આવી 
િતી.

લં્ડન
ભારતના ઈવતિાસની સૌથી મોટી 

બેંક છેતરવપંડી આચરનાર નીરવ મોદી 
કૌભાંડ કરીને વરિટનમાં નાસી છૂટ્ો 
છે. ભારત પ્રતયાપવિણ કરવા માટે તપાસ 
એજનસીઓની અરજી વવરૂદ્ધ નીરવ 
મોદીએ યયુકે કોટવિમાં કરેલ અરજીને કોટટે 
ફગાવી છે. આ અપીલ નામંજૂર થતા 
નીરવ મોદીના પ્રતયાપવિણની તકો ઉજળી 
બની છે. UKની અદાલતે બયુધવારે 
પંજાબ નેશનલ બેંક છેતરવપંડી કેસના 
સંબંધમાં ભારતમાં પ્રતયાપવિણ સામે 
ભાગેડયુ િીરાના વેપારી નીરવ મોદીની 
અપીલને ફગાવી દીધી િતી. ભારતમાં 
મોદી વવરદ્ધ બેંકો સાથે કરોડોના ફ્ોડ 

કેસમાં છેતરવપંડી અને મની લોનડરરંગના 
કેસ ચાલી રહ્ાં છે. નીરવ મોદી વવરૂદ્ધ 
મયુખય બે પ્રકારના કેસ થવાના છે જેમાં 
સીબીઆઈના કેસ PNB સાથે લેટસવિ 
ઓફ અંડરટેરકંગ (LoUs) અથવા 
લોન એગ્ીમેનટસ દ્ારા છેતરવપંડી કરીને 
મોટા પાયે ધાંધલબાજી સંબંવધત છે અને 
બીજો EDનો લોનડરરંગને લગતો કેસ 
છે તેમાં નાણાંકીય ઉચાપત અને પૈસા 
ભારતમાંથી વવદેશ લઈ જવાના આષિેપ 
છે. આ વસવાય મોદી પર પયુરાવાઓ 
ગયુમ થવાનયું કારણ અને સાષિીઓને 
ડરાવવા અથવા મોતની ધાકધમકી 
માટેના ફોજદારીના બે વધારાના કેસ 
થઈ શકે છે.

અમેરરકામાં પ્થમ લેક્્બ્ન ગવન્નર 
ચૂંટા્ા, ટ્મ્પના સમત્રએ રચ્ો ઇસિહાસ

નીરવ મોદીના ભારિ પ્ત્ા્પર્નનો 
ર્િો સાફ, UK કોટટે અરજી ફગાવી

20 લાખ ફોલોઅસવિ ધરાવતા ઇન્ટાગ્ામ 
ઇનફલયુનસરને કૌભાંડ બાદ 11 વરવિની સજા
વર્ષ 2021માં આેપ્પ્રલમાં કાેટટે આબ્ા્ને મની લાેન્ડરરિંગ કે્માં દાેવરત ઠેરવ્ાે હતાે
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ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠાકોર 
સમાજનું શક્તિપ્રદશ્શન

બનાસકાંઠા
બનાસકાંઠા ક્જલ્ાના ડીસા ખાતે બુધવારે ઠાકોર 

સમાજ દ્ારા મહા શક્તિ પ્રદશ્શન કરવામાં આવ્ું હતું. આ 
સ્ેહક્મલનમા હજારોની સંખ્ામાં દરેક સમાજના લોકો 
હાજર રહ્ા હતા.

ડીસાના વેપારી આગેવાન અને ભાજપના લેબજીભાઈ 
ઠાકોર દ્ારા ડીસા - થરાદ રોડ પર જોરાપુરા ગામ નજીક 
આવેલા રાહી કોલડ સ્ોરેજ ખાતે સવ્શ સમાજનું ક્બન 
રાજકી્ સ્ેહ ક્મલન ્ોજવામાં આવ્ું હતું. ભાજપ 
અને કોંગ્ેસના રાજકી્ આગેવાનો આજે એક મંચ પર 
જોવા મળ્ા હતા. ડીસામાં કોંગ્ેસ દ્ારા રબારી સમાજના 
ઉમેદવારની જાહેરાત કરતા ઠાકોર સમાજના ઘણા 
આગેવાનોએ આગળ આવીને કોંગ્ેસમાંથી તેમના હોદ્ા 
પરથી રાજીનામાં ધરી દીધા હતા.જે બાદ મંગળવારે ઠાકોર 
સમાજે સંગઠઠત બનીને મહા શક્તિ પ્રદશ્શન ક્ુું હતું. 

જયનારાયણ વ્ાસના 
રાજીનામાનાો કાોઈ અર્થ 

રહો તાો નરી - શાહ
પા્ણ ઃ અક્મત શાહે જ્નારા્ણ 

વ્ાસના રાજીનામા અંગે જણાવ્ું 
હતું કે, જ્નારા્ણ વ્ાસની ઉંમર 
75 વર્શની થઈ ગઈ છે. જ્નારા્ણ 
વ્ાસને ખબર છે કે ભાજપમાં તેમને 
ઠ્ઠક્ નહી મળે. જેથી હવે તેમના 
રાજીનામાનો કોઈ અથ્શ રહેતો નથી. 
દેશભરમાં ભાજપનો ટ્ેનડ છે. કોંગ્ેસ 
હવે ડૂબતું જહાજ છે. ગુજરાતમાં 
કોંગ્ેસ પોતાની પરંપરાગત વો્બેકના 
આધારે મજબૂત છે પણ હવે દેશભરના 
કા્્શકતા્શઓ ભાજપમાં જોડાઈ રહ્ા છે 
અને ચૂં્ણી વખતે રાજીનામું આપીને 
જોડા્ અને જનતાનો મેનડે્ લઈને 
જોડાતા હો્ એમાં હું નથી માનતો કે 
તેનાથી કોઈ અસર થા્.

રાજકોટ
ક્વધાનસભા ચૂં્ણી લડનારા 

ઉમેદવારોને મહત્તમ પ્રચાર-ખચ્શની 
મ્ા્શદા 28 લાખથી વધારીને હવે 40 
લાખ રૂક્પ્ા કરી આપવામાં આવી છે, 
જે લગભગ 42 ્કા વધુ છે પરંતુ સંકેતો 
મુજબ, પ્રચાર પાછળ થનારા ક્વક્વધ 
ખચા્શઓ ચોપડે ઉધારવામાં ફતિ 10થી 
15 ્કા જ ભાવવધારો નક્ી થવા 
જઈ રહ્ો છે. ઉમેદવારો ચૂં્ણી હારે કે 
જીતે, ખચ્શ વધુ કરવાની છૂ્ અને ખચ્શ 
ઈચછા મુજબ વધુ કે ઓછો દેખાડવાની 
મોકળાશ- એ બંને સરળતા ઉમેદવારો 
મા્ે ‘ક્વન- ક્વન’ ક્સચ્ુએશન જેવી 
બની રહે તો નવાઈ નહીં. આ વખતની 

ક્વધાનસભા ચૂં્ણી દરક્મ્ાન કઈ 
બાબતમાં કે્લાં દરે ખચ્શ ઉધારવો એ 
નક્ી કરવા 2019ની લોકસભા ચૂં્ણી 
વખતના ક્ન્ત ભાવોને બેઈઝ રે્ તરીકે 
ધ્ાને લેવામાં આવી રહ્ા છે. તે વખતે 
પેટ્ોલ પ્રક્ત ક્લ્ર રૂા. 70.15નું અને 
ઠડઝલ પ્રક્ત ક્લ્ર રૂા. 68.98નું હતું. આ 
બંને ભાવ હાલ અનુક્રમે રૂા. 96.37 અને 
રૂા.92-91 છે, જે ક્રમાનુસાર 37અને 33 
્કા વધી ગ્ેલા સાહક્જક ગણી શકા્. 
ઉમેદવારોએ પ્રચાર મા્ેનાં વાહનોમાં એ 
જ ભાવે વાપરવાનું બનવાનું હોવા છતાં 
તેમનાં વાહનોનાં ભાડાં કાગળ પર અંદાજે 
15 થી 20 ્કા જ વધારે દશા્શવવા એવો 
ત્ાગડો રચાનારો છે.

ચૂંટણીમાં ખચ્ચમરા્ચદા 42 % વધી, 
ખચ્ચઉધારાની આકારણી 10% વધશે

ભાજપના ચાર ઠદગગજ 
નેતા નહીં લડે ચૂં્ણી

અમદાવાદ
ગુજરાતની રાજનીક્તમાં મો્ું નામ ધરાવતા અને પૂવ્શની 

સરકારોમાં મંત્ી રહેલા પૂવ્શ મુખ્મંત્ી ક્વજ્ રૂપાણી, 
પૂવ્શ ના્બ મુખ્મંત્ી નીક્તન પ્ેલ ચૂં્ણી લડવાના નથી. 
અા ઉપરાંત પૂવ્શ ગૃહરાજ્મંત્ી પ્રદીપ ક્સંહ જાડેજા અને 
ભાજપના વઠરષ્ઠ નેતા ભૂપેનદ્ર ક્સંહ ચુડાસમાઅે પણ ચં્ણી 
નહીં લડવા અંગે ક્વક્ધવત્ જાહેરાત કરી છે. તેઅોઅે અા 
અંગે પા્ટીના પ્રદેશ અધ્ક્ષ સીઆર પાઠ્લને પત્ લખી 
દીધો છે. ભૂપેનદ્ર ચુડાસમાએ કહ્યુ કે, બીજા કા્્શકતા્શને તક 
મળે તે મા્ે હું ચૂં્ણી લડવાનો નથી. હું અત્ાર સુધી 9 
ચૂં્ણી લડી ચુક્ો છું. તેમણે પા્ટી પ્રત્ે પોતાનો આભાર 
પણ વ્તિ ક્યો હતો. જો કે ચારે્ મો્ા નેતાઅોના અા 
પગલા મા્ે દબાણ થ્ાનું પણ હાલ ચચા્શમાં છે. રૂપાણીને 
છેલ્ા ઘણાં સમ્થી ક્ ્ુ સાઈઝ કરા્ા બાદ ચૂં્ણી 
સમ્ે જુના જોગીઅોને અેક પ્રકારે ચૂં્ણીથી દૂર કરા્ા છે.

ભાજપ દ્ારા 160 ઉમેદવારોની ્ાદી 
જાહેર, 14 મક્હલાઓને તક અપાઈ
1 અબડાસા - પ્રધુમનસસંહ જાડેજા
2 માંડવી - અનીરૂધધ દવે 
૩ ભૂજ -  કેશુભાઈ પટેલ
૪ અંજાર - સરિકમ છાંગા (માસ્તર)
૫ ગાંધીધામ - માલ્તી મહેશ્વરી
૬ રાપર - સવરેન્દ્રસસંહ જાડેજા 
૨૨ સવસનગર - ઋસિકેશ પટેલ 
૨૯ ખેડબ્રહ્ા અશ્વીન કોટવાલ 
૩૬ ગાંધીનગર દસષિણ - અલપેશ ઠાકોર
૩૯ સવરમગામ - હાદદીક પટેલ
૬૦ દસાડા- પી.કે. પરમાર 
૬૧ લીંબડી- કકરીટસસંહ રાણા  (કરસપટ)
૬૨ વઢવાણ- સજજ્ા પંડ્ા 
૬૩ ચોટીલા - શામજી ચૌહાણ 
૬૪ ધાંગધ્ા- પ્રકાશ વરમોરા
૬૫ મોરબી- કાંસ્ત અમૃસ્તરા
૬૬ ટંકારા - દુલ્ચભજી
૬૭ વાંકાનેર - જી્તુ સોમાણી
૬૮ રાજકોટ પુવ્ચ  ઉદર કાનગડ
૬૯ રાજકોટ પશ્ીમ ડો. દશદી્તા શાહ
૭૦ રાજકોટ દસષિણ - રમેશ કટલાળા
૭૧ રાજકોટ ગ્ામર - ભાનુંબેન બાબરીરા
૭૩ ગોંડલ- ગી્તાબા જાડેજા (કરસપટ)
૭૪ જે્તપુર - જરેશ રાદડીરા
૭૬ કાલાવાડ - મેઘજી ચાવડા
૭૭ જામનગર ગ્ામર - રાઘવજી પટેલ
૭8 જામનગર દસષિણ - રીવાબા જાડેજા
૮૦ જામજોધપુરથી સચમન સાપકરરા
૮૩ પોરબંદર - બાબુ બોખરીરા
૮૬ જુનાગઢ - સંજર કોરડીરા

૮૭ સવસાવદર - હિ્ચદ કરબડીરા
૯૦ સોમનાથ - માનસીંહ પરમાર 
91 ્તલાલા ભગવાન બારડ
૯૨ કોડીનાર - ડો. પ્રધુમન વાજા
૯૪ ધારી- જે વી કાકડીરા 
૯૫ અમરેલી- કૌસશક વેકરીરા
૯૭ સાવરકુંડલા - મહેશ કશવાલા
૯૮ રાજુલા - સહરા સોલંકી
102 પાસલ્તાણા બીખાભાઈ બારકડરા
૧૦૬ ગઢડા- શંભુનાથ મહારાજ
૧૫૦ જંબુસર - ડી કે સવામી 
૧૫૧ વાગરા - અરુણસસંહ રાણા 
૧૫૨ ઝઘકડરા - કર્તેશ વસાવા
૧૫૩ ભરૂચ - રમેશ સમસરિી 
૧૫૪ અંકલેશ્વર ઇશ્વર પટેલ 
૧૫૯ સુર્ત ઇસટ - અરસવંદ રાણા
૧૬૦ સુર્ત નોથ્ચ - કાંસ્ત બલ્લર
૧૬૧ વરાછા રોડ  - કકશોર કાનાણી
૧૬૨ કારંજ - પ્રવીણ ગોધારી
૧૬૩ સલંબાર્ત - સંગી્તા પાટીલ
૧૬૪ ઉધના - મનુભાઈ પટેલ
૧૬૫ મજુરા - હિ્ચ સંઘવી
૧૬૬ ક્તારગામ - વીનું ભાઈ મોરડીરા
૧૬૭ સુર્ત વેસટ - પુણણેશ મોદી
૧૬૯ બારડોલી- ઇશ્વર પરમાર કરસપટ
૧૭૪ જલાલપોર - આર.સી. પટેલ 
૧૭૫ નવસારી - રાકેશ દેસાઈ
૧૭૯ વલસાડ - ભર્ત પટેલ રીપીટ
૧૮૦ પારડી - કનુ દેસાઈ રીપીટ
૧૮૧ કપરાડા - સજ્તુ ચૌધરી રીપીટ

ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના ૫ મંરિીઓની કટકકટ કપાઈ
ગાંધીનગરઃ ભાજપે પોતાની પ્રથમ ્ાદીમાં ૬૯ ધારાસભ્ોને ઠરપી્ ક્ા્શ છે. 

૩૮ MLAના પત્તા કપા્ા તો ૧૪ મક્હલાઓને તક અાપી છે. મોરબી પુલ 
દુઘ્શ્ના ક્રિજેશ મેરજાને નડી તો કાંક્ત અમૃક્ત્ાને ફળી છે. ભાજપે રક્વનદ્રક્સંહ 
જાડેજાના પત્ી ઠરવાબા જાડેજાને ઠ્ઠક્ આપી છે. જામનગર ઉત્તર બેઠક પરથી 
ઠદગગજ હકુભા જાડેજાની ઠ્ઠક્ કાપીને ઠરવાબાને તક અપાઈ છે. અમદાવાદ 
એક્લસરિીજમાં રાકેશ શાહ, વેજલપુરમાં ઠકશોર ચૌહાણ, નરોડામાં બલરામ 
થવાણી સક્હત ૯ જુના જોગીના નામ કપા્ા છે. સરકારના ૫ મંત્ીઓમાં રાજેનદ્ર 
ક્ત્વેદી, પ્રદીપ પરમાર, ક્રિજેશ મેરજા, અરક્વંદ રૈ્ાણી અને આર.સી.મકવાણાની 
ઠ્ઠક્ કપાઈ છે. જ્ારે ક્વરમગામથી હાઠદ્શક પ્ેલને ઠ્ઠક્ આપી છે.
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્ટપોમીફ્ઈનલ-2મ્ં ઇંગલપોન્પો ભ્રતનપો 10 વિકપોટપો હર્વ્યં
T20 વર્લ્ડકપ 2022ની બીજી સેમીફાઈનલમાં ભારતને 10 વવકેટે હરાવી ઇંગલેન્લ ફાઈનલમાં 

પ્રવેશ્યં હતયં. ઇંગલેન્લે માત્ર 16 ઓવરમાં 169 રનનો ટાર્ગેટ હાવસલ કરી ભારતને વર્લ્ડકપમાંથી 
બહાર ફેંક્યં હતયં. ઇંગલેન્લના ઓપનર એલેકસ હેરસે 47 બોલમાં 86 રન તથા જોસ બટલરે 49 
બોલમાં 80 રન ફટકા્ા્ડ હતા અને ભારતના તમામ બોલરોની વપટાઈ કરી હતી. ભારત તરફથી એક 
પણ બોલર વવકેટ લેવામાં સફળ રહ્ો નહીં અને અત્ંત વનરાશાજનક પ્રદશ્ડન સાથે ટીમ ઇનન્લ્ાની 
T20 વર્લ્ડકપ 2022ની સફર સમાપ્ત થઇ હતી. આ સાથે જ ઇંગલેન્લ ફાઈનલમાં પહોચ્યં હતયં અને 
હવે તેમનો સામનો 13 નવેમબરે મેલબોન્ડમાં પાકકસતાન સામે થશે. સેમીફાઈનલ-2માં ઇંગલેન્લ સામે 
ભારતે ટોસ હા્ા્ડ બાદ પહેલા બેકટંર્ કરતા વનરા્ડકરત 20 ઓવરમાં 6 વવકેટના નયકસાને 168 રન 
બનાવ્ા હતા અને ઇંગલેન્લને જીતવા 169 રનનો ટાર્ગેટ આપ્ો હતો. ઓલરાઉન્લર હાકદ્ડક પંડ્ાએ 
33 બોલમાં રમાકેદાર 66 રન ફટકા્ા્ડ હતા જ્ારે વવરાટ કોહલીએ 40 બોલમાં 50 રન બનાવ્ા 
હતા. ઇંગલેન્લ તરફથી વરિસ જો્લ્ડને ત્રણ તથા આકદલ રશીદ-વરિસ વોકસે એક-એક વવકેટ ઝ્લપી હતી.

્ટપોમીફ્ઈનલ-1મ્ં પ્કકસત્નપો ન્્યઝીલપોન્નપો 7 વિકપોટપો હર્વ્યં
T20 વર્લ્ડકપ 2022માં પ્રથમ સેમીફાઈનલમાં ન્યઝીલેન્લને 7 વવકેટે હરાવી પાકકસતાન 

ફાઈનલમાં પહોંચનાર પ્રથમ ટીમ બની હતી. 153 રનના ટાર્ગેટને પાકકસતાનની ટીમે 19.1 
ઓવરમાં હાવસલ ક્યો હતો. પાકકસતાન તરફથી ઓપનર મોહમમદ કરઝવાને સૌથી વરય 57 અને 
કેપટન બાબર આઝમે 53 રન ફટકા્ા્ડ હતા, જ્ારે મોહમમદ હકરસે 30 રનનયં ્ોર્દાન આપ્યં 
હતયં. ન્યઝીલેન્લના ટ્ેનટ બોરટે બે અને વમશેલ સેનટનરે એક વવકેટ ઝ્લપી હતી. આ જીત સાથે જ 
પાકકસતાન ફાઈનલમાં પહોંચનાર પ્રથમ ટીમ બની હતી. હવે તેમનો સામનો 13 નવેમબરે ભારત 
અને ઇંગલેન્લ વચ્ેની સેમીફાઈનલમાં જીતનાર ટીમ સામે થશે. સેમીફાઈનલ-1માં ટોસ જીતી 
પહેલા બેકટંર્ કરતા ન્યઝીલેન્લે વનરા્ડકરત 20 ઓવરમાં 4 વવકેટના નયકસાને 152 રન બનાવ્ા 
હતા અને પાકકસતાનને જીતવા 153 રનનો ટાર્ગેટ આપ્ો હતો. ન્યઝીલેન્લ તરફથી ્લેરીલ વમશેલે 
સૌથી વરય 53 જ્ારે કેપટન કેન વવવલ્મસને 46 રન ફટકા્ા્ડ હતા, જ્ારે પાકકસતાન તરફથી 
શાહીન આવરિદીએ બે વવકેટ ઝ્લપી હતી.

નવી દિલ્ી
કોમનવેરથ ર્ેમસ ચેનમપ્ન લક્્ સેન 

મંર્ળવારે બે સથાન આર્ળ વરીને તાજેતરની 
BWF વર્લ્ડ રેનનકિંર્માં કારકકદદીના સવ્ડશ્ેષ્ઠ છઠ્ા 
સથાને પહોંચી ર્્ો છે. અરમો્લાના આ ખેલા્લીએ 
આ વસઝનમાં શાનદાર પફોમ્ડ બતાવ્યં છે. 25 
ટૂના્ડમેનટમાં તેના 76,424 પોઈનટ છે. રિેનચ ઓપન 
ચેનમપ્ન સાનતવકસાઈરાજ રેનકકીરેડ્ી અને વચરાર્ 
શેટ્ી પણ મેનસ ્લબરસમાં સાતમા સથાને તેમની 
કારકકદદીની સવ્ડશ્ેષ્ઠ રેનનકિંર્ પર પાછા ફરવા માટે 
એક સથાન ચઢી ર્્ા છે.

ભારતી્ જો્લીએ બે BWF વર્લ્ડ ટાઇટલ 

જીત્ા - ઇનન્લ્ા ઓપન સયપર 500 અને રિેનચ 
ઓપન સયપર 750. તેણે બવમિંર્હામ કોમનવેરથ 
ર્ેમસમાં ર્ોર્લ મે્લલ અને વર્લ્ડ ચેનમપ્નવશપમાં 
પ્રથમ વખત બ્ોનઝ મે્લલ જીત્ો હતો. તેણે 
ભારતની થોમસ કપ જીતમાં પણ મહતવની ભૂવમકા 
ભજવી હતી. વત્રસા જોલી અને ર્ા્ત્રી ર્ોપીચંદની 
મવહલા ્લબરસ જો્લી અને ઈશાન ભટનાર્ર અને 
તવનષા વરિસટોની વમશ્ ્લબરસ જો્લી પણ અનયરિમે 
23મા અને 28મા સથાને પહોંચી ર્ઈ છે, જે તેમની 
કારકકદદી-શ્ેષ્ઠ રેનનકિંર્ છે. વત્રસા અને ર્ા્ત્રીએ 
પાંચ સથાન જ્ારે તવનષા અને ઈશાને બે સથાનની 
છલાંર્ લર્ાવી હતી.

સૂ્્ડકુમાર ટી-૨૦ 
બેટસમેનોમાં ટોચ પર, વવરાટ 
કોહલી ટોપ-૧૦માંથી બહાર

િુબઈ
સૂ્્ડકુમાર ્ાદવે ટી-૨૦ના 

બેટસમેનોના રેનનકિંર્માં ટોચનયં 
સથાન જાળવી રાખ્યં હતય. જ્ારે 
કોહલીને ટોપ-૧૦ બેટસમેનોમાંથી 
સથાન ર્યમાવવયં પ્લ્યં હતય. શ્ીલંકાનો 
નસપનર હસારંર્ા ટી-૨૦ના બોલરોમાં 
ટોચના સથાને પહોંચ્ો હતો. ટી-૨૦ 
વર્લ્ડ કપમાં સૂ્્ડકુમારે પાંચ મેચમાં  
આશરે ૨૦૦ના સટ્ાઈકરેટથી ૨૨૫ 
રન ફટકા્ા્ડ છે. ભારતી્ બેટસમેન 
સૂ્્ડકુમારે ૮૬૯ રેકટંર્ પોઈનટસ 
સાથે ટોચનયં સથાન જાળવ્યં હતય. 
ન્યઝીલેન્લનો કોનવે બીજા સથાને છે. 
જ્ારે પાકકસતાનનો બાબર ચોથા રિમે 
અને રાહયલ પાંચમા સથાને છે. 

હાર બાદ ભાવયક થ્ો રોવહત, 
આંખમાંથી આસય આવી ર્્ા, 

કોહલી પણ થ્ો વનરાશ
અમિાવાિ

ટી20 વર્લ્ડકપમાં ભારતની 
શરમજનક હાર થઈ છે. આ 
વર્લ્ડકપમાં ભારતી્ ટીમની સફર 
સમાપ્ત થઈ ર્ઈ છે. ઈંગલેન્લની ટીમે 
સેમીફાઈનલની મેચમાં ભારતને 
10 વવકેટે હાર આપી છે. આ હાર 
થતાં જ ભારતી્ ટીમ વર્લ્ડકપમાંથી 
બહાર થઈ ર્ઈ છે. જોકે આ મેચમાં 
હાર મળ્ા બાદ સયકાની રોવહત શમા્ડ, 
વવરાટ કોહલી સવહતની આખી ટીમ 
વનરાશ થઈ હતી. રોવહત શમા્ડના 
આંખમાંથી આસયં પણ સરકકી ર્્ા 
હતા. જ્ારે ્લર્ આઉટનો સમ્ 
આવ્ો ત્ારે રોવહત ભાવયક થ્ો હતો 
અને તે પોતાના આંસય લયછી રહ્ો હતો. 

T-20 વલ્લ્ડ કપ : ઇંગ્લેન્લ અનલે પાદકસ્ાન વચ્લે રવવવારે ફાઈન્
ર્યરૂવારે ઈનન્લ્ા અને ઇંગલેન્લ વચ્ે રમા્ેલી મેચમાં ઇંગલેન્લે ભારતને 10 વવકેટે પરાજ્ અાપી રવવવારે રમાનારી T-20 વર્લ્ડકપની ફાઈનલમાં પ્રવેશ 
મેળવી લીરો હતો. ઇંગલેન્લ સામે 10 વવકેટે પરાજ્ થ્ા બાદ ભારતના વર્લ્ડકપ અવભ્ાનનો અંત અાવ્ો હતો. પ્રથમ સેમીફાઈનલમાં ન્યઝીલેન્લને 7 
વવકેટે હરાવી પાકકસતાન ફાઈનલમાં પહોંચનાર પ્રથમ ટીમ બની હતી. પાકકસતાને ન્યઝીલેન્લને 7 વવકેટે પરાજ્ અાપી ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવ્ો હતો

153 રનન�ો સ�ોર પ�ક. ટીમો સરળત�થી પ�ર કર�યો ભ�રતનો ક�રમ�ો પર�જર અ�પી ઇંગ્ોન્ડ ફ�ઈન્મ�ં

કકિંર્ કોહલીએ T20માં 
4000 રન પૂરા ક્ા્ડ
ભારતી્ ટીમ આજે ઈંગલેન્લ સામે 

એક્લલે્લમાં રમી રહી છે. આ મેચમાં ભારતના 
પૂવ્ડ કેપટન કોહલી પર તમામ લોકોની નજર છે. 
આ સાથે તેઓ પોતાનો રેકો્લ્ડ તો્લીને 4000 રન 
પૂરા કરનારા ખેલા્લી બન્ા છે. અત્ારસયરી ટી 
20 વર્લ્ડ કપમાં તેમનયં પરફોમ્ડનસ શાનદાર રહ્ં 
છે. સૌથી વરય રન બનાવનારા ખેલા્લીઓના 
વલસટમાં તેઓ ટોપ પર છે. વવરાટ કોહલીએ 
કુલ 4008 રન બનાવ્ા છે. આ પહેલો ખેલા્લી 
બન્ો છે જેણે 2 અલર્ અલર્ ટી 20 વર્લ્ડ 
કપમાં 300 કે તેનાથી વરારે રન બનાવ્ા 
હો્. ઉલ્ેખની્ છે કે કોહલીએ 2014માં 
બાંગલાદેશમાં રમા્ેલી ટી20 વર્લ્ડ કપમાં 6 
મેચમાં 319 રન બનાવ્ા હતા.

્ક્ષ્ય સલેન બનષ્યયો વવશ્વનયો છઠ્યો 
નંબરનયો બલે્લવમન્ટન ખલે્ા્લી

ક્પોમનિપોલ્થ ગપોમ્સમ્ં ગ્પોલ્ડ અનપો િલ્ડ્સ ચપોમ્પિયનશિપમ્ં બ્પોન્ઝ મપોડલ જીત્પો
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