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તહેરાન
16 નવેમ્બરના રોજ, ્બાઇક પર સવાર 

હુમલાખોરોએ ઈરાનના દક્ષિણ-પક્ચિમ શહેર 
એજીહમાં ગોળી્બાર કર્યો હતો. હુમલામાં 
5 લોકોના મોત થર્ા હતા. ફાર્રરંગમાં એક 
પોલીસકમમી સક્હત 10 લોકો ઘાર્લ થર્ા હતા. 
શહેરના ખુઝેસતાન પાંતના ડેપર્ુટી ગવન્નર 
વલીઉલ્ાહ હર્ાતીએ જણાવર્ું હતું કે માર્ા્ન 
ગર્ેલાઓમાં એક ્બાળક અને એક મક્હલાનો 
સમાવેશ થાર્ છે.

એક પોલીસ અક્િકારીએ કહં્ હતુ કે, 
હુમલાનું કારણ જાણી શકાર્ું નથી. આ હુમલો 
્બે મક્હનાથી ચાલી રહેલા ક્હજા્બ ક્વરોિી 
ક્વરોિ સાથે સં્બંક્િત હોવાનું માનવામાં આવે 
છે. સથાક્નક મીરડર્ાના અહેવાલો અનુસાર, 
હુમલા ્બાદ ક્વસતારમાં ભીડ ભેગી થઈ ગઈ 
હતી. લોકોએ સરકાર ક્વરુદ્ધ સૂત્ોચ્ાર શરૂ કર્ા્ન. 

કેટલાક લોકોએ પોલીસ પર પથથરમારો પણ કર્યો 
હતો. તેની પોલીસે લોકોને કા્બૂમાં લેવા માટે 
ટીર્ર ગેસના શેલ છોડ્ા હતા.

પાપ્ત થતાં અહેવાલ મુજ્બ લોકોએ ક્શર્ા 
સમુદાર્ની એક શાળાને પણ આગ લગાવી દીિી 
હતી. ઈરાનમાં આવા હુમલા વિી ગર્ા છે. 26 

ઓકટો્બરે ઈરાનના ક્શરાઝમાં એક િાક્મ્નક સથળ 
પર ગોળી્બાર થર્ો હતો. આ હુમલામાં 15 
લોકોએ જીવ ગુમાવર્ા હતા. જર્ારે 40થી વિુ 
લોકો ઘાર્લ થર્ા છે. આ ઘટના ક્શર્ા સમુદાર્ના 
પક્વત્ સથળ શાહ ચેરાગ ખાતે ્બની હતી. અહીં 
ત્ણ હક્થર્ારિારી શખસોએ ગોળી્બાર કર્યો હતો.

પાલેીસકમમી સટિત 10 ઘારલ, આકે બાળક-આકે મટિલાનું પણ માતે, ટીરર ગેસનાં શેલ છાડે્ા
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ટોરોનટો 
2023 માટે આ અઠવાડિયે બહાર પાિવામાં 

આવેલા રેન્કિંગ અનુસાર પાંચ કેનેડિયન 
શહેરો વવશ્વના શે્ષ્ઠ શહેરોમાં સામેલ છે. દસ 
લાખથી વધુ વસ્ી ધરાવ્ા લોકો સુધી મયાયાડદ્ 
શે્ષ્ઠ શહેરોની યાદીમાં ટોપ 100માં ટોરો્ટો, 
મો્ટ્ીયલ, કેલગરી, વાનકુિંવર અને ઓટાવાનો 
સમાવેશ થ્ો હોવાનું બીસી નસથ્ માકકેડટંગ 
ક્સલટ્સી, રેઝોન્સ ક્સલટ્સીના અહેવાલમાં 
નોંધાયુ છે.

યાદીમાં પાછળ રહેલા લોકોએ જણાવયું હ્ંુ 
કે, રેંન્કિંગ એવા પડરબળોની વવશાળ શે્ણીનું 
વવશ્ેષણ કરીને નક્ી કરાયુ હ્ું જેણે રોજગાર, 
રોકાણ અને પ્રવાસનને આકષયાવા સાથે ઐવ્હાવસક 
રી્ે સકારાતમક સંબંધ દશાયાવયો છે. ટોરો્ટો 
મેટ્ોપોવલટન યવુનવવસયાટી ખા્ે ટેિ રોજસયા સકકૂલ 
ઓફ હોનસપટાવલટી એ્િ ટડુરઝમ મેનેજમે્ટના 
પ્રોફેસર અને વચગાળાના ડિરેકટર વેઇન નસમથે 
મીડિયા સમક્ષ જણાવયું હ્ું કે, “હકીક્ એ છે 
કે ્મે અહીં એક ડદવસમાં વવશ્વની મુલાકા્ લઈ 
શકો છો. “વવશ્વમાં એવી જગયાઓ બહુ ઓછી છે 
કે, જે શહેરની વવવવધ્ાની નજીક પણ આવે. જો 
્મને અફઘાન ભોજન જોઈએ ્ો ્ે ્મને અહીં 

મળશે. જો ્મને સુદાનીઝ ખોરાક જોઈ્ો હોય 
્ો એ પણ ્મને અહીં મળશે.

મો્ટ્ીયલ, કેનેિાનું બીજું સૌથી મોટું શહેર, 
્ેની આવકની સમાન્ા, સંસકકૃવ્, પ્રવ્વષ્ઠ્ 
મેકવગલ યુવનવવસયાટી અને વવદેશી રોકાણને 
આકષયા્ી ્કનીકી કુશળ્ાને કારણે રેન્કિંગમાં 
56મા સથાને આવયું છે. કેલગરી ્ેની ઓછી 
વસ્ી, વશક્ષણ સુલભ્ા, આવકની સમાન્ા અને 
જીવનની ગુણવત્ા માટેના પોઈ્ટ સાથે 65મા 
સથાને આવયું છે. આવકની સમાન્ા, વૈવશ્વક 
રેન્કિંગ યવુનવવસયાટી, સલામ્ી અને વવસ્ારની 
અનોખી ટોપોગ્ાફીને કારણે હ્ા, જેના કારણે 
ટોચના 100માં વાનકુવર યાદીમાં 69મું હ્ું. 

કેનેિાની રાજધાની ઓટાવા, આ યાદીમાં એક 
માત્ર અ્ય કેનેડિયન શહેર હ્ું, જેણે વશક્ષણ, 
જીવનવનવાયાહની ઓછી ડકિંમ્ અને નોકરીની 
ઉપલબધ્ા માટે ઉચ્ચ ગુણ મેળવયા હ્ા. ઓટ્ાવા 
ટૂડરઝમ ખા્ે િેનસટનેશન િેવલપમે્ટના વાઇસ 
પ્રેવસિે્ટ કેથડરન કેલેરીએ મીડિયા સમક્ષ જણાવયું 
હ્ંુ કે, અમે વવશ્વના અ્ય શહેરોથી અમને અલગ 
પાિ્ા કેટલાંક મુખય ઘટકોને કારણે ખૂબ ઉંચો 
સકોર કયયો છે. ટોચના 100 શહેર નક્ી કરવા 24 
પડરબળોને ધયાનમાં લેવામાં આવયા હ્ા.

અોનટટેરરયો
ઓ્ટેડરયોના રહેવાસીઓને પંપ ઉપર નાણાં બચાવવામાં મદદ 

કરવાના હે્ુથી કરવામાં આવેલા કામચલાઉ ટેકસ કાપને બીજા વષયા 
માટે લંબાવવામાં આવશે એવી પ્રાં્ના પ્રીવમયરે રવવવારે જાહેરા્ 
કરી હ્ી. િગ ફોિડે જણાવયું હ્ું કે, ્ેમની સરકાર 2023ના અં્ 
સુધી ગેસના ભાવમાં વલટર દીઠ 5.7 સે્ ટનો ઘટાિો કરનાર ટેકસ બ્ેક 
છોિશે. આ કાપ સૌપ્રથમ જુલાઈ 1ના રોજ અમલમાં આવયો હ્ો 
અને મૂળભૂ્  રી્ે ડિસેમબર 31ના રોજ સમાપ્ત થવાનો હ્ો.

ફોિડે ટોરો્ટોના પવચિમ છેિે એક ગેસ સટશેન અંગે જણાવયું કે, અમે 
જાણીએ છીએ કે, એક-એક િોલર મદદ કરે છે અને આ ગેસ ટેકસ 
કટને કારણે અમે ઑ્ટેડરયોના ઘરોમાં બચ્ પહોંચાિી શકીએ છીએ. 
ફોિડે એકસટેંશન પાછળના કારણો ્રીકે ફુગાવો અને વૈવશ્વક આવથયાક 

અવનવચિ્્ાને ટાંકયું હ્ું. જે િીઝલ-ઇંધણના ભાવમાં 5.3 સે્ ટ પ્રવ્ 
વલટર ઘટાિો જાળવી રાખશે. ફોિડે અંદાજ લગાવયો હ્ો કે, ભાવ 

ઘટાિાનાં સમગ્ 18 મવહનાના કોસયામાં ટેકસ બ્ેકસ ઘરોના સરેરાશ 
195 િોલર બચશે. 2023ના અં્  સુધી ગેસ અને િીઝલ પરના 
પ્રાં્ના કરનો દર 9 સે્ ટ પ્રવ્ વલટર રહેશે. ્યૂ િેમોકે્ટસે જણાવયું હ્ું 
કે ગેસ ટેકસમાં ઘટાિો વધુ મદદ કરી શકશે નહીં. વચગાળાના ને્ ા 
પીટર ટેબ્સે એક વનવેદનમાં જણાવયું હ્ું કે, ઓ્ટેડરયોનો કડરયાણા, 
હાઉવસંગ અને યડુટવલટી વબલોના આસમાને પહોંચ્ા ખચયાથી કચિાઈ 
રહ્ા છે અને ્ેમને વધુ મદદની જરૂર છે. લોકોને ખોરાક જેવી 
મૂળભૂ્ બાબ્ો પરવિી શકે ્ે માટે મદદ કરવાને બદલે, િગ ફોિયા 
ગેસ ટેકસ યોજનાને બમણી કરી રહી છે, જે ડ્ાઇવરોની બચ્માં એક 
પેનીનો પણ વધારો થાય એવી બાંયધરી આપ્ી નથી. ટેકસ કટનો આ 
કાયદો સોમવારે રજૂ કરવામાં આવનાર છે. ઑ્ટેડરયોના ્ાજે્ રના 
્ારણો સૂચવે છે કે, પ્રાં્ સારી નાણાકીય નસથવ્માં છે.

પ્રીમિયર ફાેડડે ટેક્સ કટ એેક્સ્ટેંશન પાછળના કારણાે તરરીકે ફુગાવાે એને વૈશ્વિક એાર થ્િક એશ્નશ્ચિતતાને ટાંકું

ઑ્ટેડરયોમાં પ્રોવવન્શયલ ગેસ ટેકસ કટને એક વષયા લંબાવાયો

મારખમ
ગ્ ્ારીખ-13/11/2022ને 

રવવવારે સવારે 10 વાગયે સના્ન 
મડંદર દ્ારા જલારામ જયવં્ પ્રસંગે 
અન્નકકૂટ અને જલારામબાપાના 
ભજનનું આયોજન કરાયું હ્ુ. ભવતિ 
સંગી્માં અમદાવાદના સુપ્રવસદ્ધ 

સંગી્કાર િૉ. જયે્દ્રભાઈ નાયકે માત્ર 
જલારામબાપાના જ ભજનો ગાઈને સૌ 
ભતિોને બાપાની ભવતિમાં ્લ્ીન કરી 
દીધા હ્ા. 

ભજનમાં જલારામ બાપાના 
વેશમાં જયે્દ્રભાઈ સથાનડકયાએ 
સૌને આશીવાયાદ આપયા હ્ા. અ્ય 

કલાકારોમાં ભાર્ીબેન દરજીએ સાથ 
આપયો હ્ો. 

્બલા ઉપર ગુલાબભાઈ પટેલ, 
મંજીરા પર વહરેન ઉપાધયાય, સાઉ્િ 
વયવસથા િોકટર દ્ારા કરવામાં આવી 
હ્ી. કાયયાક્મનું સંચાલન ગોકુલભાઇ 
ખત્રીએ સંભાળયું હ્ું.

ટોરોનટો 
મો્ટ્ીયલના ઇ્ટરનેશનલ એરપોટયા 

પર મંગળવારે બે વવમાનો એકબીજા 
સાથે અથિાયા હ્ા. જો કે, આ 
ઘટનામાં કોઇને ઇજા થઇ ન હ્ી. 
એરપોટયાના પ્રવતિા એડરક ફોરેસટ 
જણાવયા અનુસાર બે વવમાનોએ જમીન 
પર ડરવસયા લે્ાં અથિાઈ પડાં હ્ાં. 
આ ફલાઇટસમાંની એક અમેડરકન 
એરલાઇ્સની ફલાઇટ 1350 ચાલયોટ, 
NC હ્ી. અમેડરકન એરલાઇ્સે 
મીડિયાને જણાવયું હ્ંુ કે, ્ેનું એક 
વવમાન પ્રસથાન પહેલાં ગેટ પર પાક્ક 
કરાયું હ્ંુ, જયારે અ્ય એરક્ાફટની 
વવંગડટપ અમડેરકન એરક્ાફટની જમણી 
પાંખ સાથે ટકરાઈ હ્ી.  કિંપનીના 

પ્રવતિાએ જણાવયું હ્ું કે, ્મામ 
મુસાફરોને સુરવક્ષ્ રી્ે વવમાનમાંથી 
ઉ્રી લેવાયા હ્ા. એરલાઈ્સે એમનાં 
આ ગ્ાહકો માટે રહેવાની સગવિ કરી 
હ્ી.  ફલાઇટ 1350ના પેસે્ જર િેવ 
કોટેએ જણાવયુ ં હ્ું કે પાયલોટે બોિયા 
પરના દરેકને ઘટનાની જાણ કરી હ્ી. 
કોટેએ કહ્ં કે ્ેણે આજ સુધી કયારેય 
આવી ઘટના જોઈ નથી, પરં્ુ મીડિયાને 
વવિટર પરના એક સંદેશમાં લખયું હ્ું કે 
એ ટક્રથી પલેનમાં ધૂ્જારી જેવું લાગયુ ં
હ્ું. જયારે મંગળવારે સાંજે વવમાન 
પહોંચયું, તયારે કેનેિાના ટ્ા્સપોટટેશન 
સેફટી બોિડે કહ્ં કે, ્ેઓ વધુ માવહ્ી 
મેળવી રહ્ા હોવાથી વધુ વવગ્ો આપી 
શકે ્ેમ નથી.

મોનટ્રીયલ એરપોટ્ટ પર બે વિમાનો 
િચ્ે ટક્કર થઈ, કોઈને ઈજા નહીં

2023 માટે વવશ્વના શે્ષ્ઠ સંભવવ્ 100 
શહેરોની યાદીમાં કેનિેાના 5નો સમાવેશ

સના્ન મડંદર દ્ારા જલારામ જયવં્એ 
અન્નકકૂટ અને ભજન-ડક્યાનનો કાયયાક્મ

રાજેગાર, રાકેાણ એને 
પ્વાસનને એાકર્ષવા 
જેવરી બાબતાે સંદર્ડે 
રેન્કીંગ એપાયું
શ્શક્ષણ, નાકેરરીિાં 
એાેટાવાને ઉચ્ચ ગુણ 
િળાં
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ટોરોનટો 
તાજેતરના એક અભ્ાસમાં જાણવા મળ્યં છે 

કે, ટોરોનટોમાં લગભગ 20 ટકા ફેમમલી ડોકટરો 
આગામી પાંચ વર્ષમાં તેમની પ્ેકકટસ બંધ કરવાનયં 
મવચારી રહ્ા છે.  2021ના ફેમમલી ડોકટરોના 
સવવેક્ષણના આધારે ‘કેનેડડ્ન ફેમમલી ડફમિમિ્ન’ 
જન્ષલમાં પ્કામિત થ્ેલા તાજેતરના અહેવાલમાં 
સરવેના તારણો દિા્ષવા્ા છે. તે પ્માણે 17.5% 
ઉત્તરદાતાઓ આગામી 5 વર્ષમાં તેમની હાલની 
પ્ેકકટસ બંધ કરવાની ્ોજના બનાવી રહ્ા છે.

ડૉ. તારા ડકરણે જણાવ્યં હતયં કે, પોલીસી 
ઘડનારાઓએ ફેમમલી ડફમિમિ્નની વધતી જતી 

અછત માટે તૈ્ારી કરવાની અને ભરતી અને 
જાળવણીને ટેકો આપતાં પડરબળો મવિે વધય સારી 
રીતે સમજવાની જરૂર છે. મને લાગે છે કે આપણે 
ફેમમલી ડોકટરોને ગયમાવી રહ્ા છીએ, જેઓ 
પડરવારમાં બાળકનાં જનમથી લઈને એનાં મૃત ય્ 
સયધી સારવાર આપે છે. પ્ેકકટસ છોડવાનયં નક્ી 
કરનારાઓમાં સૌથી વધય વૃદ્ધ પયરૂર ડોકટરો છે, 
જેઓ ફેમમલી પે્કકટસ કરે છે. હવે બહય ઓછા નવા 
સ્ાતકો તેમની જગ્ા લેવાનયં પસંદ કરે છે.  ડકરણ 
કહે છે કે, જો તમે સમ્ કરતા બે કે પાંચ વર્ષ 
વહેલાં મનવૃત્ત થવાનયં પસંદ કરો તો તે વાસતવમાં 
મોટાપા્ે હેલથ કેર ક્ષેતે્ અસર કરી િકે છે.

સરવેન�ે અહેવ�લ પ્રસસદ્ધ થય�ે, ય�ેગય નીતિ ન હ�ેવ�થી મ�ેટી સમસ્� સર્જાશે
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પાંચ વર્ષમાં ટોરોનટોના 20 ટકા ફેમમલી 
ડોકટરોની પ્ેકકટસ બંધ થવાની િક્તા

વેપ�ર-ર�ેક�ણ વધુ સરળ િેમજ ગતિશીલ બનવ�ની અ�શ� ઃ કેનેડ�ની અરેલ�ઇન્સ બેંગલુરુ, ચેન્નઈ, દિલ્ી, હૈિર�બ�િ, ક�ેલક�િ� અને મુંબઈમ�ં ઉિર�ણ કરી શકશે
ઓનટટેરરયો 

કેનેડા અને ભારત વચ્ે અમ્ા્ષડદત 
ફલાઈટસને મંજૂરી આપવા માટે એક કરાર ઉપર 
હસતાક્ષર ક્ા્ષ છે. કેનેડાના વડાપ્ધાન જકસટન 
ટ્રુડોએ કહ્ં હતયં કે, ઉત્તર અમેડરકાનો દેિ ઈનડો-
પેમસડફક ક્ષેત્માં એના આમથ્ષક અને વેપાર સંબંધોને 
વધય ગાઢ બનાવવા માગે છે. 

G-20 સમમટ પહેલાં મબિનેસ-20 ઈવેનટમાં 
ટ્રુડોએ કહં્ હતયં કે, બંને દેિ વચે્ સરળ 
અવરજવર અને વેપાર સયમનમચિત કરવો એ અમારી 
પ્ાથમમકતા છે.  એનાથી રોકાણને પ્ોતસાહન 
મળિે. આજે અમે કેનેડા અને ભારત  વચ્ેના 

કરારની જાહેરાત કરી રહ્ા છીએ, જે અમારા બંને 
દેિ વચ્ે અમ્ા્ષડદત સંખ્ામાં ફલાઈટસને મંજૂરી 
આપિે.  ટ્રુડોએ જણાવ્યં હતયં કે, કેનેડા ઈનડો-
પેમસડફકમાં મોટયં રોકાણ કરી રહં્ છે, જે લાંબા 
ગાળે એના જોડાણને મજબૂત બનાવિે. જેમ કે, 
અમે દમક્ષણપૂવ્ષ એમિ્ામાં નવા કેનેડડ્ન મબિનેસ 
ગેટવેમાં રોકાણ કરી રહ્ા છીએ, જે કેનેડડ્ન 
વ્વસા્ોને આ ગમતિીલ પ્દેિમાં મબિનેસ 
નેટવકસ્ષ સાથે જોડતાં નવાં બજારોમાં મવસતરણ 
કરવામાં મદદ કરિે.  કેનેડા અને ઈનડો-પેમસડફક 
ક્ષેત્માં પણ મજબૂત સંબંધો બનિે. અને અમે આ 
સંબંધોને મજબૂત કરવાનયં ચાલય રાખીિયં. કેનેડાના 

ટ્ાનસપોટ્ષ મમમનસટર ઓમર અલખબ્ાએ કહં્ હતયં 
કે, કેનેડા અને ભારત વચ્ે ટ્ાનસપોટ્ષ એગ્ીમેનટથી 
બંને દિેના હવાઈ પડરવહન સંબંધોનો સકારાતમક 
મવકાસ થિે તેમજ માલસામાન અને લોકોની 
અવરજવરને િડપી તથા સરળ બનાવીને કેનેડા-
ભારત વચ્ે વેપાર-રોકાણ વધય સરળ તેમજ 
ગમતિીલ બનિે. આ વ્વસા્ વધવાના કારણે 
બંને દેિ વચે્ના ડવિપક્ષી્ સંબંધો વધય સયદઢ 
બનિે. આ કરારથી કેનેડાની એરલાઇનસ બેંગલયરુ, 
ચેન્નઈ, ડદલહી, હૈદરાબાદ, કોલકાતા અને મયંબઈના 
કોઈપણ એરપોટ્ષ પર ઉતરાણ કરી િકિે અને 
એના બદલામાં ભારતી્ એર કડેર્સ્ષને ટોરોનટો, 

મોકનટ્્લ, એડમોનટન, વેનકકુવરની સરળતાથી 
ઉતરાણ કરિે. એક મીડડ્ા ડરપોટ્ષ અનયસાર, 
એર ઈકનડ્ા અને એર કેનેડા બંને દિે વચ્ે સીધી 
ફલાઈટ ઉડિે.

 કેનેડાનો ભારત સાથેનો પ્થમ હવાઈ પડરવહન 
કરાર 1982માં પૂણ્ષ થ્ો હતો અને છેલ્ે 2011માં 
મવસતરણ કરવામાં આવ્યં હતયં. અત્ારે ભારત 
કેનેડાનયં ચોથયં સૌથી મોટયં આંતરરાષ્ટી્ હવાઈ 
પડરવહન બજાર છે. આ નવો કરાર કેનેડાની બલૂ 
સકા્ નીમત હેઠળ થ્ો હતો. જે લાંબા ગાળાની 
ટકાઉ સપધા્ષ અને આંતરરાષ્ટી્ હવાઈ સેવાઓના 
મવકાસને પ્ોતસામહત કરે છે.

કેનેડા-ભારત વચ્ે કરાર સાથે જ ફલાઇટસની મ્ા્ષદાઓ દૂર 
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શ્રદ્ધાની હત્ધા બધાદ લધાશનધા 35 
ટુકડાઃં પ્રેમીની કુ્રતધાની પરધાકધાષ્ધા

તંત્રી - સ્વદેશ

ભારતમા ંફરરી એક્વાર માન્વતાન ેશમ્મસાર 
કરતો અન ે વ્વકૃવતનરી તમામ હદ પાર 

કરતો કકસસો બહાર આવ્ો છે. આ કકસસામાં 
લરી્વ ઈનમા ં રહેતા ્ગુલ પકૈી પ્મેરીએ તનેરી 

પે્મરીકાનરી ક્રુરતાપ્ૂવ્મક 
કરેલરી હત્ાએ આખા 
દેશમા ં ખળભળાટ 
મચા્વરી દરીધો છે. બરીજી 
તરફ  શ્રદ્ા ્વાલકર 
મર્મર કેસના આરોપરી 
આફતાબન ે સાકેત કોટટે 
પાચં કદ્વસનરી કદલહરી 
પોલરીસ કસટરરીમાં 
મોકલરી દરીધો છે. આ 

સાથે જ કોટટે નાકકો ટેસટન ેપણ મજંરૂરી આપરી દરીધરી 
છે.

કદલહરીમા ં્વર્કો પહેલા ંતદંરૂ કારેં ભારે ચકચાર 
મચા્વરી હતરી. ૩ જલુાઈ, ૧૯૯૫નરી રાતે્ 
કૉંગ્સેના નતેા સશુરીલ શમા્મએ પોતાનરી પત્રી નનૈા 
સાહનરીનરી હત્ા કરરીન ેપછરી તનેા મૃતદેહના ટકુરા 
કરરીન ેતદંરૂમા ંનાખંરી દરીધલેા. સશુરીલ અન ેનનૈાનાં 
પે્મ લગ્ન હતા ં પણ નનૈાન ે બરીજા કોઈનરી સાથે 
સબંંધ હો્વાનરી આશકંાથરી સશુરીલ શમા્મએ તનેે 
મોતન ેઘાટ ઉતારરી હતરી. 

આટલ ુ ક્ા્મ પછરી પણ નરાધમ સશુરીલને 
સતંોર્ ન થ્ો તો નનૈાના મૃતદેહન ે તદંરૂમાં 
નાખંરીન ે સળગા્વરી દે્વાનો 
પ્્ત્ ક્કો હતો. જો કે 
માન્વમાસં સળગા્વાથરી 
ફેલાતરી દગુગંધના કારણ ેસશુરીલ 
પકરાઈ ગ્ો અન ેઆખો દેશ 
હચમચરી જા્ એ્વા ઘૃણાસપદ 
હત્ાકારંનો પદા્મફાશ થઈ 
ગ્ો હતો. સશુરીલ જલે ભગેો 
થઈ ગ્ો પછરી તણે ે કઈ 
રરીત ે નનૈાનરી હત્ા કરરી તનેરી 
માવહતરી પોલરીસ ે આપરી તો તે 
જાણરી લોકો થથરરી ગ્ા હતા.

નૈના સાહનરી હત્ા કેસ 
અથ્વા તો તદંરૂ કારંનરી ્ાદ 
તાજી કરા્વ ે એ્વરી ઘટના 
તાજતેરમા ં કદલહરીમા ંબનરી છે. 
કદલહરીમા ં આફતાબ અમરીન પનૂા્વાલાએ તનેરી 
જ પ્વેમકા શ્રદ્ા ્વોકરનરી ક્રુરતાપ્ૂવ્મક હત્ા કરરી 
છે. આ હત્ાનરી જ ે વ્વગતો આફતાબ ે ્વણ્મ્વરી તે 
જાણરીન ે તો પોલરીસ પણ કાપંરી ઉઠરી. શ્રદ્ા અને 
આફતાબ મુબંઈના ં છે અન ે બનં ે પે્મમા ં પડ્ા 
પછરી ભાગરીન ેકદલહરી પહોંચ્ા હતા. 

કદલહરીમા ંતઓે કેટલાક સમ્થરી વલ્વ ઈનમાં 
રહેતા ં હતા.ં શ્રદ્ા અન ેઆફતાબ ૮ મનેા રોજ 
કદલહરી આવ્ા હતા. મુબંઈથરી કદલહરી આવ્ા 
પછરી પહેલા ં પહારગજંનરી હોટલોમા ં રહા ં અને 
પછરી દવષિણ કદલહરીમા ં રહે્વાનુ ં શરૂ ક્ુગં. દવષિણ 
કદલહરીમા ં થોરા કદ્વસ રહા પછરી આફતાબે 
મહેરૌલરીના જગંલ પાસ ે ફલટે લરીધો હતો. 
દરવમ્ાનમા ંશ્રદ્ા આફતાબન ેલગ્ન કર્વા કહેતરી 
હતરી તથેરી ૧૦ કદ્વસ પછરી એટલ ે કે ૧૮ મનેા 
રોજ આફતાબ ેશ્રદ્ાનરી હત્ા કરરી નાખરી.

મુબંઈથરી પે્વમકાન ેભગારરીન ે કદલહરી લાવ્ાના 
૧૦ કદ્વસ બાદ શ્રદ્ાનરી હત્ા ક્ા્મ પછરી 
આફતાબ ે જ ે કંઈ ક્ુગં એ કોઈ માનવસક રોગરી 
જ કરરી શકે. આફતાબ અમરીન પનૂા્વાલાએ 
૨૭ ્વર્્મનરી ગલ્મફે્નર શ્રદ્ા વ્વકાસ ્વોકરનુ ં ગળું 
દબા્વરીન ે તણેરીન ે મોતન ે ઘાટ ઉતારરી દરીધરી, તે 
પછરી તણે ેઆરરીથરી શ્રદ્ાના મૃતદેહના ૩૫ ટકુરા 
કરરી નાખં્ા. ્વળરી પહેલાથરી જ ્ોજના ઘરરી હો્ 
તમે આફતાબ ે ૩૦૦ લરીટરનુ ં વફ્જર ખરરીદું 
હતુ ં કે જથેરી ત ે ટકુરાન ેતમેા ં રાખરી શકે. દગુગંધને 
દરૂ કર્વા માટે ત ે અગરબત્રી સળગા્વતો હતો. 
આફતાબ ેન્વુ ંફ્ીઝર ખરરીદંુ અન ેશરરીરના ંઅગંોને 
વફ્જમા ંરાખ્ા. ૧૮ કદ્વસ સધુરી દરરોજ એક-બે 
ટુકરા લઈ જઈન ેજગંલમા ં જતો અન ેજગંલમાં 

ફેંકીન ેપરુા્વાનો નાશ કરતો. આથરી આફતાબ ેબહુ 
પહેલા ં જ શ્રદ્ાનરી હત્ાનુ ં કા્વતર ં ઘડ્ુ ં હો્વાનું 
પોલરીસ માન ેછે. પોલરીસ ેઆ અગં ેતક્ક રજ ૂક્કો 
છે કે, ્ોજના મજુબ આફતાબ ે સૌથરી પહેલાં 
તો તણે ે જગંલનરી નજીક ફલટે લરીધો કે જથેરી 
લાશનો ઝરપથરી વનકાલ કરરી શકા્. હત્ા પહેલાં 
આફતાબ ે અમકેરકન ક્ાઈમ શો રકેસટર, અનકે 
ક્ાઈમ કફલમો અન ે શો જો્ા પછરી લાશ દફન 
વનકાલ કઈ રરીત ેકર્વો એ નક્રી ક્ુગં. આફતાબે 
શ્રદ્ાનરી હત્ા બાદ એક આરાથરી લાશના ટકુરા 
ક્ા્મ ત ેસમ્ ેલોહરી ફેલા્ંુ હતુ.ં પરંત ુગગૂલ ઉપર 
સચ્મ કરરીન ે તણે ે લોહરી સાફ કર્વાનો રસતો પણ 
પહેલા ં જ શોધરી કાઢ્ો હતો. આ રરીત ે પરફેકટ 
મર્મરનો પલાન ક્ા્મ પછરી તણે ે પે્વમકાનરી હત્ા 
કરરી. ્વળરી, ત ેપછરી મૃતદેહન ેઆરરીથરી કાપરીન ે૩૫ 
ટકુરા કરરીન ેફ્ીઝમા ંમકૂી દરીધા.

ત ે પછરી આફતાબ ે શ્રદ્ાના ઈનસટાગ્ામ 
એકાઉનટ ઉપર પોસટ મકૂ્વાનુ ંશર ૃ ક્ુ્મ, કે જથેરી 
બધાન ે શ્રદ્ા જી્વતરી હો્વાનુ ં લાગ.ે આફતાબ 
ફલટેમા ં જ રહેતો અન ે બહારથરી ્્ુવતરીને 
બોલા્વરીન ે જલસા પણ ક્ા્મ હતા. આ દરવમ્ા 
ત ે ્વચ્ ે્વચે્ જગંલમા ંલાશના ટકુરાનો વનકાલ 
કરતો રહો હતો. આફતાબ ે મોટાભાગના 
ટકુરાનો વનકાલ કરરી નાખં્ો, કકનત ુ લાશના 
તમામ ટકુરા ં ્વગ ે થા્ ત ે પહેલા ં જ શ્રદ્ાના 
વમત્ લક્મણ નાદરન ે શકંા ગઈ. શ્રદ્ા અને 

આફતાબ ્વચ્ ે હંમશેા ં ઝઘરા 
થતા હતા તનેરી લક્મણને 
ખબર હતરી. જલુાઈમાં 
આ્વા જ ઝઘરા દરવમ્ાન 
લક્મણ ે કેટલાક વમત્ો લઈને 
શ્રદ્ાન ે છતરપરુના ઘરેથરી 
બચા્વરી હતરી. એ ્વખત ે તણેે 
આફતાબન ેપોલરીસ ફકર્ાદનરી 
ચતે્વણરી આપરી હતરી. જો 
કે, શ્રદ્ાએ તને ે અટકા્વતા 
આફતાબ બચરી ગ્ો હતો. જે 
બાદ શ્રદ્ા અન ેઆફતાબ બનંે 
સાથ ેરહે્વા લાગ્ા ંહતા.ં 

આ ઘટનાના બ ે મવહના 
સધુરી શ્રદ્ા સાથ ે ્વાત ના 
થતા ં લક્મણ ે ઘણા મસેજે 

અન ેકોલ ક્ા્મ પણ જ્વાબ ન મળ્ો. વચતંા થતા 
તણે ે પછૂપરછ કરરી પણ ક્ાં્ થરી માવહતરી ન 
મળતા ંઆખરે લક્મણ ેતનેા ભાઈ શ્રરીજ્ન ેકહં્ 
અન ે તમેણ ેશ્રદ્ાના વપતા વ્વકાસ મદન ્વોકરને 
શ્રદ્ાના ગમૂ થ્વાનરી કહાણરી કહરી. આખરે ્વોકરે 
મુબંઈ પોલરીસન ે ફકર્ાદ કરતા શર ૃ થ્ેલરી 
તપાસમા ં આફતાબનરી પાપલરીલાનો ભારંો ફૂટરી 
ગ્ો. આફતાબ ે શ્રદ્ાનરી હત્ા ક્ારે કરરી એ 
વ્વશ ેગૂચં્વારો છે. લક્મણનુ ંકહે્ંુવ છે કે, જલુાઈ 
મવહનામા ં શ્રદ્ાએ તનેો ્વૉટસએપ કોલ કરરીને 
સપંક્ક પણ ક્કો હતો. એ ્વખત ેશ્રદ્ા ખબૂ રરેલરી 
હતરી. તણે ે કહં્ હતુ ં કે, આફતાબ સાથ ે રહરી તો 
આફતાબ તને ેમારરી નાખશ.ે પોલરીસનુ ંકહે્ંુવ છે કે, 
આફતાબ ેશ્રદ્ાનરી મ ેમવહનામા ંહત્ા કરરી હતરી. 
આ બનં ે્વાતનો તાળો નથરી બસેતો. તથેરી ખરેખર 
ક્ારે શ્રધધાનરી હત્ા થઈ એ મોટો સ્વાલ છે.

ખરે, શ્રદ્ા ક્ારે ગુજરરી ગઈ એ પોલરીસ 
શોધરી કાઢશ ેપણ તનેા મોત પછરી તનેા વપતાએ 
લ્વ વજહાદનરી આશંકા વ્ક્ત કરરી છે. તનેા 
કારણ ેઆ કેસ જુદરી કદશામા ં ફંટાઈ જા્ એ્વરી 
શક્તા છે. હાલ આખા દેશમા ં શ્રદ્ાનરી આ 
હત્ાનરી ઘટના ચચા્મને ચગરોળે છે. એક માણસ 
તનેરી જ પે્મરીકાનરી આટલરી ક્રુરતાથરી હત્ા કરે 
અન ેમનોવ્વકૃતનરી જેમ ્વતતે, લાશના ટુકંરા કરે 
ત્ેવરી ધૃણાસપદ ઘટનાએ ભારતમા ં માન્વતાને 
પણ શમ્મસાર કરરી છે. 

તંત્રી સ્થાનેથરી

પહેલથાથરી જ હત્થાનરી 
યથાજેનથા ઘડરી હથાેય 

તેમ આથાફતથાબે 300 
લરીટરનું ફ્રિજર ખરરીદું 
હતું કે જેથરી તે ટુકડથાને 
તેમથંા રથાખરી શકે. હત્થા 
બથાદ શ્રદ્થાનરી લથાશનથા 
ટુકડથાં 18 ફ્દવસ સુધરી 

જંગલમથંા ફેંકરી પુરથાવથાને 
નથાશ કરવથા પ્રયથાસ થયથાે
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આણંદ 
આશરે પાંચ વર્ષ પૂવવે આણંદ પાસેના 

બાકરોલ એક શખસ ે પોતાના પ્ેમ 
પ્કરણનો ભાંડો ના ફૂટી જાય તે માટે 
પ્ેમીકાના ભાઈનું મોટરસાયકલ પર 
અપહરણ કરી જોળ ગામની મઠુપુરા 
સીમમાં આવેલ નહેર ઉપર લઈ જઈ 
ગળું દબાવી હતયા કયા્ષ બાદ લાશને 
ઝાડી-ઝાંખરામાં ફેંકી દીધી હતી. આ 
કેસમાં સંડોવાયેલ શખસની આણંદની 
સેશનસ કોટટે તકસીરવાન ઠેરવી 
જનમટીપની સજાનો હુકમ સંભળાવતા 

ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી.
મધયપ્દેશના રાજગઢનો વતની 

અમન પંચાલ આણંદાના બાકરોલમાં 
રહેતા હતા. ગામમાં રહેતી સગીરા 
માતા સાથે ઘરકામ અથવે આ વવસતારમાં 
અવરજવર કરતી હોઈ અમન પંચાલ 
આ કકશોરીને અવારનવાર પોતાની 
સાથે બોલાવવા માટે દબાણ કરતો 
હતો. જો કે કકશોરીએ ના પાડતા 
અમને જો મારી સાથે નવહ બોલે તો 
પકરવારના સભયોને મારી નાંખીશ 
તેવી ધમકી આપી હતી. દરમયાન ગત 

તા.૨૭-૯-૨૦૧૭ના રોજ સાંજના 
સુમારે સગીરાનો ભાઈ દીપકુમાર ઉફફે 
ભયલુ ઉફફે કનૈયો (ઉં.વ.૧૧) સાઈકલ 
લઈને એક સલુનમાં હેરકટીંગ માટે 
ગયો હતો. બાદમાં મોડી રાત સુધી તે 
પરત ફયયો નહતો જેથી પકરવારજનોએ 
તેની શોધખોળ હાથ ધરી હતી પરંતુ 
બે કદવસ બાદ તેનો મૃતદેહ જોળ 
ગામ નજીકથી પસાર થતી નહેરના 
નાળા ઉપર આવેલ મઠુપુરા સીમ તરફ 
જવાના માગ્ષની સાઈડમાં આવેલ ઝાડી-
ઝાંખરામાંથી મળી આવયો હતો. 

બાકરોલમાં પ્ેવમકાના ભાઇની હતયા 
કેસમાં પે્મીને આજીવન કેદની સજા
કકશાેરની હત્ા કરી લાશ ઝાડીમાં ફેંકી દીધી હતી : આાણંદ સેશન્સ કાેર્ટનાે ચૂકાદાે 

કપડવંજ 
કપડવંજ તાલુકાના  જગદીશભાઈ 

સોઢાને મકટરીયલ કોનટ્ાકટ જળાવ 
સવમવત દ્ારા આપવામાં આવયો હતો 
તે લેબર કોનટ્ાકટ બાબુભાઈ પરમાર  
દ્ારા કઠલાલ તાલુકાના ચેલાવત ગ્ામ 
પંચાયતમા જળ શવતિ અવભયાન 
હેઠળ જલ શવતિનો ચેકડેમ નદી 
કકનારે મહાકાળી માતાના મંકદર પાસે 
ચેકડેમ બનાવવામાં આવેલ છે.  આ 
ચેકડેમની કકંમત બનાવવા માટે કુલ 
રૂ.૨,૩૦,૦૦૦માં નક્ી કરવામાં આવી 
હતી.   આ ચેકડેમનુ કામ ૮૫ ટકા પુરૂં 
કરવામાં આવયું છે પરંતુ નક્ી થયેલી 
રકમ ૨,૩૦,૦૦૦ ના કામ પેટે માત્ર 

રૂવપયા ૯,૦૦૦ આપવામાં આવેલ છે. 
બાકીના  રૂવપયા ન આપવામાં આવતા 
મજૂરો  મંજુરી બાબતે જગદીશભાઈને 
અપશબદો બોલીને મારવાની ધમકી આપે 
છે. જેના કારણે જગદીશ અપમાવનત 
થવું પડતું હોય તેઓ માનવસક તેમજ 
મજુરો લેબર કોનટ્ાકટરને આથક ત્રાસ 
ભોગવવાનો વારો આવયો છે. ના છુટકે 
જગદીશભાઈ મજુરોને લેબર કોનટ્ાકટર 
નમ્ષદા કેનાલ આપઘાત કરવો પડે તેવી 
પરીસસથવત પેદા થઈ છે. તેઓએ વજલ્ા 
ગ્ામ વવકાસ એજનસીને અરજીમાં 
જણાવયું છે કે ચેલાવત ગ્ામ પંચાયત 
સરપંચ કહે છે આપને ચુકવવાની મજુરી 
મને મળી નથી. 

આણંદ 
ખંભાત ખાતે ૨૫ વર્ષ જૂના હતયાના 

પ્યાસના ગુનામાં શહેર ભાજપ પ્મુખ 
વપનાકીન બ્રહ્મભટ્ટ સવહત જમુભાઈ 
ઉફફે જમનાદાસ પટેલ, કનુભાઈ 
બ્રહ્મભટ્ટ, ધમવેનદ્રભાઈ ઈનામદાર તથા 
અશોકભાઈ ભાસકરને કોટટે તકસીરવાર 
ઠેરવી દસ વર્ષની સખત કેદની સજા 
ફટકારી હતી. વર્ષ-૧૯૯૭માં ખંભાત 
શહેરમાં રહેતું એક દંપવત શહેરના 
રાણા ચકલા વવસતારમાં આવેલ એક 
મકંદર ખાતે પૂજન-અચ્ષન માટે જતુ 
હતું. દરમયાન સાધુ-સંતો સાથે સંપક્કમાં 
આવતા મંકદરના એક સાધુ અવારનવાર 
આ દંપવતના ઘરે જતા હતા. જેને લઈ 

અનવૈતક સંબંધોની ચચા્ષઓએ જોર 
પકડયું હતું. દરમયાન વપનાકીન બ્રહ્મભટ્ટ 
સવહતના પાંચ શખસો આ મકંદર સાથે 
સંકળાયેલા હોઈ આ બાબતે તેઓએ 
એપ્ીલ-૧૯૯૭માં દંપવત સાથે ઝઘડો 
કયયો હતો. બાદમાં થોડા કદવસ પછી 
દંપવત શહેરના સરદાર ટાવર પાસે 
આવેલ એક જે્લરીની દુકાન ખાતે 
દાગીના ખરીદવા માટે ગયા હતા તયારે 
વપનાકીન બ્રહ્મભટ્ટ સવહતના પાંચ શખસો 
એકસંપ થઈ મારક હવથયાર સાથે 
તયાં આવી ચડયા હતા અને દંપવત પર 
હુમલો કરી  ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી 
હતી. જેથી આ અંગે ખંભાત શહેર 
પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો હતો.

ખંભાત શહેર ભાજપ પ્રમુખ સહહત 
પાંચને 10 વર્ષની સખત કેદની સજા

ગ્ામહવકાસ એજનસી દ્ારા નાણાં ન 
અપાતા સામૂહહક આપઘાતની હચમકી

MSના પૂવ્ષ વવદ્ાથથી પ્ો.
વેંકીને વબ્રટનનુ ઓડ્ષર ઓફ 

મેકરટ સનમાન મળયું
વડોદરા

એમ.એસ.યવુનવવસ્ષટીના પૂવ્ષ વવદ્ાથથી અને નોબેલ 
પ્ાઈઝ વવજેતા વૈજ્ાાવનક તેમજ વેંકીના હુલામણા નામથી 
જાણીતા પ્ો.વેંકટરામન રામવરિષણને વબ્રટનનુ પ્વતવઠિત 
ઓડ્ષર ઓફ મકેરટ સનમાન આપવામાં આવયુ છે.વવજ્ાાન 
ક્ેત્રમાં પ્ો.વેકીએ આપેલા યોગદાન બદલ તેમને સનમાવનત 
કરાયા છે. ઉલે્ખનીય છે કે, વેંકી ભારતીય મૂળના 
છે.તેમના વપતા પ્ો.રામવરિષણન એમ.એસ.યુવનવવસ્ષટીની 
સાયનસ ફેકલટીમાં બાયોકેમેસટ્ીના પ્ોફેસર હતા .વેંકીએ પણ 
વડોદરાની ફતેગંજ વવસતારમાં આવેલી કોનવેનટ સકૂલમાં અને 
બાદમાં એમ.એસ.યુવનવવસ્ષટીની સાયનસ ફેકલટીમાં અભયાસ 
કયયો હતો. એ પછી વધુ અભયાસ માટે તેઓ વવદેશ ગયા 
હતા  ગયા હતા અને યુકેમાં સથાયી થયા હતા.૨૦૦૯માં 
તેમને કેમેસટ્ી વવરયનો નોબેલ પુરસકાર મળયો હતો.

નેશનલ પેરા સસવવમંગમાં 
વડોદરાની ગકરમા વયાસે 
બે ગોલડ મેડલ મેળવયા

હાંસોલ
વડોદરા : આસામના ગુવાહાટી ખાતે યોજાયેલી ૨૨મી 

નેશનલ પેરા સસવવમંગ ચેસમપયનવશપમાં વડોદરાની પેરા 
સસવમર ગકરમા વયાસે 2 ગોલડ મેડલ સાથે શે્ઠિ મવહલા 
સસવમરની ટ્ોફી જીતી લીધી છે. ગુજરાતમાંથી કરોડરજ્ુની 
ઇજા સાથે ગોલડ મેડલ અને શે્ સસવમરની ટ્ોફી જીતનાર 
ગકરમા પ્થમ સસવમર છે. આ ચેસમપયનવશપમાં 
વડોદરાના ૬ પેરા સસવમર સાથે ગુજરાતના કુલ ૩૨ પેરા 
સસવમરોએ ભાગ લીધો હતો અને ૧૮ ગોલડ, ૫ વસલવર 
અને ૬ બ્રોનઝ મેડલ સાથે ગુજરાત મેડલ ટેલીમાં છઠ્ા 
નંબર પર આવયુ છે. ગકરમા એમ. એસ.માં એમ. એ. 
સાયકોલોજીનો અભયાસ કરે છે. તેણે આ વરવે જ ઉદેપુર 
ખાતે યોજાયેલી સસવવમંગની નેશનલ ચેસમપયનવશપમાં પણ 
૧ ગોલડ મેડલ જીતયો હતો.
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વડોદરા
નશેનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલની 

મયુબંઈ બને્ે વડોદરાની સ્ટટ્લિંગ 
બા્ો્ેટકન ે ખરીદવા મા્ેટ અમરેરકાની 
પરફેક્ટ ડ ે નામની કંપનીન ે લીલી ઝડંી 
આપી દીધી છે. વડોદરાની આ કંપનીને 
ખરીદવા મા્ેટ 548 કરોડ રુટ્પ્ાની 
રરઝવ્વ પ્ાઈસ રાખવામા ં આવી હતી 
અન ેતનેી સામ ેઅમરેરકા સસથિત કંપનીએ 
એટ્પ્લ મટ્હનામા ં638 કરોડ રુટ્પ્ાની 
ઓફર કરી હતી.

સ્ટટ્લિંગ બા્ો્ેટક પર હાલમા ં8100 

કરોડ રુટ્પ્ાનયુ દેવયુ છે.એનસીએલ્ટીએ 
કંપનીની હાલની શેર મડૂીન ેરદ કરવા 
મા્ેટ પણ મજંરૂી આપવાની સાથેિ સાથિ ે
કંપની હસતગત કરનાર પરફેક્ટ ડે 
કંપનીન ે શરેની ફાળવણી કરવા મા્ેટ 
તમેજ સ્ટોક એકસે્ નેજ તમેજ સબટં્ધત 
સરકારી ટ્વભાગોમા ં કંપની હસતગત 
કરવા મા્ેટની કા ્્વવાહી આગળ 
વધારવા મા્ેટ પણ પરવાનગી આપી 
દીધી છે. સ્ટટ્લિંગ બા્ો્ેટકન ેખરીદનાર 
કંપની અમરેરકાના કેટ્લફોટ્ન્્વ ા ખાતે 
ફૂડ ્ેટકનોલોજી સકે્ટરમા ં કામ કરતી 

સ્ટા્ટ્વ અપ કંપની છે અન ેતનેા માટ્લક 
પણ અમરેરકા સસથિત રા્ન પડં્ા અને 
પરેુમલ ગાધંી નામના બ ેગયુજરાતીઓ 
છે. એનસીએલ્ટીએ કરેલા ઓડ્વર 
અનયુસાર સ્ટટ્લિંગ બા્ો્ેટકની શરે 
મડૂીનો 73 ્ટકા ટ્હસસો સીધો જ 
હસતગત કરશ.ે સ્ટટ્લિંગ બા્ો્ેટકને 
હસતગત કરવા મા્ેટ શરુઆતમા ં કુલ 
6 થિી સાત કંપનીઓ મદેાનમા ં હતી 
પણ સટ્રિ્ રીત ે ટ્બરડગંમાં અમરેરકા 
સટ્હતની બ ે જ કંપનીઓએ ભાગ 
લીધો હતો.

દેવામાં ડૂબેલી વડોદરાની સ્ટટ્લિંગ બા્ો્ટેકન ે
ખરીદવા US કંપનીની 638 કરોડની ઓફર
કંપનીને ખરીદવા માટે 548 કરાડે રુપપયાની રરઝવ્વ પ્ાઈસ રાખવામાં આાવી હતી

રાજકોટ
રાજકો્ટમાં ત્રણ હત્ા કરનાર 

સ્ટોનરકલર ટ્હતેષ રામાવતને કો્ટટે 
એક હત્ાના કેસમાં આજીવન કેદની 
સજા અને 1 લાખનો દંડ ફ્ટકા્યો છે. 
2021માં ટ્હતેષને બે હત્ા કેસમાં 
શંકાના આધારે ટ્નદયોષ છોડી મયુકવામાં 
આવ્ો હતો. પરંતયુ હવે એક હત્ા 
કેસમાં તેને સજા ફ્ટકારવામાં આવી છે.  
રાજકો્ટમાં વષ્વ 2016માં સ્ટોનરકલરનો 
ભ્ જોવા મળી રહ્ો હતો. આ ટ્હતેષ 
ખાસ પલાટ્નંગ સાથિે આવતો હતો અને 
લોકોની હત્ા કરતો હતો. ત્ારબાદ તે 
ષયુસટિ ટ્વરુદ્ધનયું કૃત્ પણ કરતો હતો. તેણે 
રાજકો્ટમાં 20 એટ્પ્લ 2016ના રોજ 

ભટ્તિનગર સ્ટશેન પલો્ટ ટ્વસતારમાં 
સાગર મેવાડાની હત્ા કરી હતી.  
ત્ારબાદ 23 મેએઃ મંજકા નજીક 
એક રરક્ા્ાલકની હત્ા કરી હતી. 
ત્ારબાદ 26 મે 2016ના કાલાવડ રોડ 
પર હત્ાનો પ્્ાસ ક્યો હતો. 2 જૂન 
2016ના રોજ વલ્લભભાઈ નામના 
એક પ્રૌઢની પણ તેણે હત્ા કરી હતી. 

આ ટ્હતેષ રામાવતે 2016ના 
વષ્વમાં ત્રણ-ત્રણ હત્ા કરીને ્ક્ાર 
મ્ાવી હતી. તે પોલીસના હાથિમાં 
પણ આવતો નહોતો. ટ્હતેષ પથથિરો 
વડે માથિા પર હયુમલો કરીને લોકોની 
હત્ા કરતો હતો, એ્ટલે તેનયું નામ 
સ્ટોનરકલર પડી ગ્યું હતયું.

વડોદરા
ટ્હનદયુ રાષ્ટ્ર અટ્ભ્ાન અંતગત્વ 

જગન્ાથિપયુરીના ગોવ્વધન મઠના શ્ીમદ 
જગદગયુરુ શંકરા્ા્્વ ટ્નશ્ચલાનંદ 
સરસવતી મહારાજે વડોદરામાં એક 
ટ્હનદયુ રાષ્ટ્ર ધમ્વ સભાને સંબોધન ક્યુ્વ 
હતયુ. ભારતને ટ્હનદયુ રાષ્ટ્ર બનાવવાના 
અટ્ભ્ાનમાં દરેક વ્ટ્તિએ આગળ 
આવવયુ પડશે.એક વ્ટ્તિએ બીજા નવ 
વ્ટ્તિને અટ્ભ્ાનમાં  જોડવા મા્ટેનયુ 
લક્્ રાખવયુ પડશે.તમારી આસપાસના 
મંરદર અને બીજા ટ્હનદયુ ધમ્વસથિાનોને 
મજબૂત બનાવવા પડશે.આ મા્ટે 
દરેક વ્ટ્તિએ એક રુટ્પ્ો દાનમાં 
આપવાનયુ લક્્ રાખવયુ પડશે.

આધ્ાસતમકતાને મજબૂત બનાવવા 
મા્ટે રોજ એક કલાક ભગવાન પાછળ 
ગાળવો પણ જરુરી છે. ભારત જ નહીં 
પણ દયુટ્ન્ામાં બીજા પણ ટ્હનદયુઓનયુ 
વ્્વસવ હો્ તેવા દેશો છે.જો સરકાર 
ભારતને ટ્હનદયુ રાષ્ટ્ર જાહેર કરે તો 
બીજા ૧૫ દેશો એક વષ્વની અંદર 
પોતાના દેશને ટ્હનદયુ રાષ્ટ્ર જાહેર કરવા 
મા્ટે તૈ્ ાર છે. 

સાડા ત્રણ વષ્વમાં ટ્હનદયુ રાષ્ટ્ર બની 
શકે છે તેવી આગાહી કરતા શંકરા્ા્્વ 
ટ્નશ્ચલાનંદ સરસવતીએ કહ્યુ હતયુ 
કે, ટ્હનદયુ રાષ્ટ્ર મા્ટે ટ્હનદયુ સમાજમાં 
વધારે જાગૃટ્ત ફેલાવવાની અને પ્્ાર 
પ્સારની પણ જરુર છે.

ભારત સાથે બીજા ૧૫ દેશો હિનદદુ 
રાષ્ટ્ર જાિેર થવા તૈયાર : શંકરાચાય્ય

રાજકોટમાં િાિાકાર મચાવનારા 
સટોનકકલરને આજીવન કેદની સજા

સોનીના આપઘાત પ્કરણમાં 
વડોદરાના મટ્હલા MLAના 
સમથિ્વકોની પૂછપરછ કરાઈ

વડોદરા
વ્ાજખોરોના ટ્વષ્રિમાં ફસા્ેલા સોનીનયું દયુકાન 

સાથેિનયું મકાન પડાવી લેતાં વડોદરાના સોનીએ ઝેરી દવા 
પીનો પ્્ાસ ક્યો હતો જેમાં વડોદરા કોપયોરેશન સં્ાટ્લત 
ટ્શક્ણ સટ્મટ્તના ભારતી્ જનતા પા્ટટીના સભ્ અને 
વડોદરા શહેર વાડીના મટ્હલા ધારાસભ્ના અંગત ્ટેકેદારની 
પોલીસે અ્ટકા્ત કરી પૂછપરછ કરી હતી. જેમાં  રદપ્ેશ 
રમેશભાઈ ્રૌહાણ, જ્ેશ રમેશભાઈ ્રૌહાણ, રામપ્સાદ 
અરટ્વંદભાઈ રાજપૂત, રાજન રાજપૂત, રણજીત 
નારા્ણભાઈ રાજપૂત, અજયુ્વન નારા્ણભાઈ રાજપૂત, 
ગોલયુ રાજપૂત  ટ્હતેશ રાજપૂત, અટ્ભષેક ડી. પવાર, સયુમન 
પી. દવેનો સમાવેશ થિા્ છે. બયુધવારે પોલીસ ટ્વભાગ દ્ારા 
એક પછી એક નામોની ્ાદી પ્માણે વ્ટ્તિઓને પૂછપરછ 
મા્ટે પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવ્ા હતા.

રાજ્નો પહેલો રકસસોઃ 
રાજકો્ટમાં ગા્ના માટ્લક 

સામે ગયુનો નોંધા્ો
રાજકોટ

રાજકો્ટ નટ્હ પણ કદા્ આ રાજ્નો પહેલો બનાવ 
કહી શકા્ કે રખડતા ઢોરના લીધ ે કોઈ વ્ટ્તિનયુ ં મૃત ય્ુ ં
થિ્યુ ં હો્ અન ે ઢોર માટ્લક સામ ે ગયુનો નોંધવામા ં આવ્ો 
હો્. રાજકો્ટના ગોપાલ ્ોક પાસ ે  રહેતા રટ્સકભાઈ 
મોરારજીભાઈ ઠકરાર નામના વૃદ્ધ ગત મગંળવારના રોજ 
વહેલી સવારે દધૂ લવેા મા્ેટ નીકળ્ા, ત્ારે ગોપાલ ્ોક 
પાસે આવલે ટ્નવરેદતા સોસા્્ટી પાસ ેઆ વૃદ્ધન ેરખડતા ઢોરે 
અડફે્ેટ લઈને તનેા પર હયુમલો ક્યો હતો.  ત્ારે વૃદ્ધ બ્ાવ 
મા્ેટની માગં કરી રહ્ા હતા. પરંતયુ રખડતા ઢોરનો હયુમલો જોઈ 
કોઈએ પણ બ્ાવ મા્ેટની ટ્હંમત કરી નહોતી અન ેવૃદ્ધન ેવધયુ 
ઇજા પહોં્તા તમેનયુ ંઘ્ટના સથિળે જ મૃત્યુ ટ્નપજ્યુ ંહતયુ. જથેિી 
પરરવારજનોએ કોપયોરેશનથિી લઇ સથિાટ્નક રાજકારણીઓની 
મદદ માગંતા બધાએ હાથિ અધધર ક્ા્વ હતા.
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ભાવનગર 
ભાવનગર નજીકના માલણકા 

ગામે રહેતા રમેશભાઈ મનજીભાઈ 
બારૈયાએ તે જ ગામો રહેતો 
ગીગા ગફાભાઈ બારૈયા નામના 
શખ્સને વાપરવા માટે હાથઉછીના 
રૂા.૫૦,૦૦૦ રોકડા આપયા હતા. 
તયારબાદ રમેશભાઈએ આ શખ્સ 
પા્સેથી પોતાના પ્ૈસાની અવાર-
નવાર ઉઘરાણી કરતા તે વાતને 
લઈ ગીગા બારૈયાના બે પુત્ર નનલેશ 
ગીગાભાઈ બારૈયા (ઉ.વ.૨૬) 
અને નનતેશ ગીગાભાઈ બારૈયા 
(ઉ.વ.૨૫, રહે, ઘનશયામપરા, તગડી 
રોડ, માલણકા) નામના શખ્સોએ 
ગત તા.૨૯-૫-૨૦૨૦ના રોજ 
માલણકા ગામે રમેશભાઈ બારૈયા 
ઉપર છરીના આડેધડ ઘા ઝીંકી દીધા 
હતા. જેમાં તેઓને માથા, છાતી, 
બન્ે હાથના બાવડા, વાં્સાના ભાગે 
લોનહયાળ ગંભીર ઈજા થતાં મૃતયુ 
થયું હતું. પ્ૈસાની ઉઘરાણી મામલે 

આધેડની થયેલી હતયામાં મૃતકના 
પુત્ર નહતેશભાઈ રમેશભાઈ બારૈયાએ 
વરતેજ પોલી્સ મથકમાં હતયારા બન્ે 
ભાઈ નનલેશ અને નનતેશ નવરૂધધ 
ફરરયાદ નોંધાવી હતી. જેના આધારે 
પોલી્સે આઈપી્સી ૩૦૨, ૧૧૪ અને 
જીપી એકટ ૧૩૫ મુજબ ગુનો નોંધી 
બન્ેની ધરપકડ કરી હતી.

દરનમયાનમાં અઢી વર્ષ પવૂવે થયેલી 
ચકચારી ખૂનની ઘટનાનો ક્ેસ આજે 
મંગળવારે ભાવનગર રડસ્ટ્ીકટ એનડ 
્સેશન્સ જજ એલ.એ્સ. પીરઝાદાની 
કોટ્ષમાં ચાલી જતાં ્સરકારી વકીલ 
ધુ્રવભાઈ મહેતાની અ્સરકારક 
દલીલો, આધાર-પુરાવા, ્સાક્ીઓને 
ગ્ાહ્ય રાખી આરોપી નનલેશ બારૈયા 
અને નનતેશ બારૈયાને આઈપી્સી 
૩૦૨ ્સનહતની કલમમાં ગુનેગાર 
્સાનબત માની નયાયમનૂત્ષ એલ.એ્સ.
પીરઝાદાએ બને્ને આજીવન કેદની 
્સજા અને રોકડ રૂા.૧૦,૦૦૦નો દંડ 
ફટકાયયો હતો.

ભાવનગર: માલણકાના આધેડની 
હત્ામાં 2 ભાઈઓને આજીવન કેદ
છરીના આાડેધડ ઘા ઝીંકી ખૂન કરનારાઆાેને ડડસ્ટીક્ટ 

આેન્ડ સેશન્સ કાેર્ટે કેદની સજા ઉપરાંત દંડ પણ ફર્કારાટે

કોલવડાના રદલીપ 
ન્સંહની હતયા કરનાર 

બને્ આરોપી જેલભેગા
ગાંધીનગર 

ગાંધીનગર શહેર નજીક આવેલા 
કોલવડામાં અઢી મનહના અગાઉ 
આધેડની છરી અને રરવોલવરની ગોળી 
મારી હતયા કરવામાં આવી હતી જે 
ગુનામાં ફરાર બે આરોપીઓને પેથાપુર 
પોલી્સે ઝડપી લીધા હતા અને ્સાત 
રદવ્સના રરમાનડ મેળવયા હતા. હતયા 
્સમયે પહેરેલા લોહીવાળા કપડાં પણ 
પોલી્સે કબજે કરી લીધા છે તયારે 
રરમાનડ પુરા થતા તેમને કોટ્ષમાં રજુ 
કરતા તેમને ્સેનટ્લ જેલ હવાલે મોકલી 
આપવામાં આવયા છે. ગાંધીનગર શહેર 
નજીક આવેલા કોલવડા ગામમાં રહેતા 
રદલીપન્સંહ ભવાનજી વાઘેલાની ગત 
૧૪ ઓગસ્ટના રોજ ગોળી અને છરી 
મારીને હતયા કરવામાં આવી હતી. જે 
્ંસદભવે પેથાપુર પોલી્સ મથકમાં ગુનો 
દાખલ કરવામાં આવયો હતો. કોલવડામાં 
જ રહેતા ઘનશયામન્ંસહ વાઘેલા ઉફફે 
જમાદાર દ્ારા તેના ્સાગરીતો પ્રભાતજી 
્ુસખાજી ડાભી, નવપુલ ઉફફે ગટ્ી ભુપતજી 
ઠાકોર અને અનય એક વયનતિને ્સોપારી 
આપી આ હતયાના ગુનાને અંજામ 
આપવામાં આવયો હતો.

અમદાવાદ
21મી ્સદીના વૈનવિક પડકારોનો 

્સામનો કરવા માટે ‘R20 રરલીનજય્સ 
ફોરમ’ નવી વૈનવિક પહેલ છે, જે G20 
્સભય દેશોના ધાનમ્ષક નેતાઓને એક્સાથે 
લાવે છે. રનશયા, ભારત, અમેરરકા, 
્સાઉદી અરેનબયા, ઓસ્ટે્નલયા, યુરોપ, 
આનરિકા વગેરે દેશોમાંથી  મહાનુભાવોને 
– ઇનડોનેનશયાના બાલીમાં ખાતે  2 
નવેમબર અને  3 નવેમબરના રોજ 
્સનમટ માટે આમંત્રણ અપાયું હતું.

ઇનડોનેનશયાના રાષ્ટ્રપનત મહામનહમ 
જોકો નવડોડોએ નવવિના નેતાઓ અને 
ધાનમ્ષક નવદ્ાનોનું સ્વાગત કરીને R20 
્સનમટના પ્રારંનભક ્સત્રને ્સંબોનધત 

કયુું હતું જેમાં ભારતના ત્રણ નવદ્ાનોએ 
્સનાતન ધમ્ષનું પ્રનતનનનધતવ કયુું હતું, 
જેમાં મહામહોપાધયાય  ભદ્ેશદા્સ 
સ્વામી, બીએપીએ્સ સ્વાનમનારાયણ 
્સંસ્થા, શ્ી રામ જનમભૂનમ ટ્સ્ટના 
કોરાધયક્ સ્વામી ગોનવંદ દેવ ગીરી 
મહારાજ અને અનખલ ભારતીય 
નચનમય યુવા કનેદ્ના નનયામક સ્વામી 
નમત્રાનંદ ્સરસ્વતીનો  ્સમાવેશ થાય 
છે. નવવિના 400થી વધુ પ્રનતનઠિત 
ધમ્ષના પ્રનતનનનધઓને ્સંબોધવા માટે 
મુખય વતિા તરીકે આયોજકો દ્ારા 
BAPS ્સંસ્થાના મહામહોપાધયાય 
ભદે્શદા્સ સ્વામીને આમંનત્રત કરવામાં 
આવયા હતા.

ભદ્રેશદાસ સવામીએ R20 ફોરમમાં 
સનાતન ધમ્મનું પ્રતતતનતધતવ કરુું
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ક્રમ	 બેઠક	 જિલ્લો	 					ભાિપ	 					કોંગ્ેસ	 			આપ
1	 અબડાસા-	 કચ્છ-1	 પ્રદ્યુમ્નસસંહ	જાડેજા	 મામદ	જત	 વસંત	ખેતાણી
2	 માંડવી-	 કચ્છ-2	 અસિરુદ્ધ	દવે	 રાજેન્દ્રસસંહ	જાડેજા	 કૈલાશ	ગઢવી
3	 ભયુજ-	 કચ્છ-3	 કેશયુભાઈ	પટેલ	 અરજણ	ભૂડડયા	 રાજેશ	પાંડોડરયા
4	 અંજાર	 કચ્છ-4	 સરિકમ	્છાંગા	 રમેશ	ડાંગર	 અરજણ	રબારી
5	 ગાંધીધામ-SC-1	 કચ્છ-5	 માલતી	મહેશ્વરી	 ભરત	સોલંકી	 બી.	ટી.	મહેશ્વરી
6	 રાપર	 કચ્છ-6	 વીરેન્દ્રસસંહ	જાડેજા	 બચયુભાઈ	અરેડિયા	 આંબાભાઈ	પટેલ
7	 વાવ-	 બિાસકાંિા-1	 સવરૂપજી	િાકોર	 ગેિીબહિે	િાકોર	 ડૉ.	ભીમ	પટેલ
8	 થરાદ	 બિાસકાંિા-2	 શંકર	ચૌધરી	 ગયુલાબસસંહ	રાજપૂત	 સવરચંદ	ચાવડા
9	 ધાિેરા	 બિાસકાંિા-3	 ભગવાિ	ચૌધરી	 િથાભાઈ	પટેલ	 સયુરેશ	દેવડા
10	 દાંતા-ST-1	 બિાસકાંિા-4	 લઘયુભાઈ	પારઘી	 કાંસત	ખરાડી	 એમ.કે.	બયુંબડડયા
11	 વડગામ-SC-2	 બિાસકાંિા-5	 મસણભાઈ	વાઘેલા	 સજજે્શ	મેવાણી	 દલપત	ભાડટયા
12	 પાલિપયુર	 બિાસકાંિા-6	 અસિકેત	િાકર	 મહેશ	પટેલ	 રમેશ	િાભાણી
13	 ડીસા	 બિાસકાંિા-7	 પ્રવીણ	માળી	 સંજય	રબારી	 ડૉ.	રમેશ	પટેલ
14	 ડદયોદર	 બિાસકાંિા-8	 કેશાજી	ચૌહાણ	 િાકોરસશવા	ભડૂરયા	 ભેમાભાઈ	ચૌધરી
15	 કાંકરેજ	 બિાસકાંિા-9	 કીસતતિસસંહ	વાઘેલા	 અમરત	િાકોર	 મયુકેશ	િક્કર
16	 રાધિપયુર	 પાટણ-1	 લસવંગજી	િાકોર	 રઘયુ	દેસાઈ	 લાલજી	િાકોર
17	 ચાણસમા	 પાટણ-2	 ડદલીપ	િાકોર	 ડદિેશ	િાકોર	 સવષણયુ	પટેલ
18	 પાટણ	 પાટણ-3	 રાજયુલબહેિ	દેસાઈ	 ડકરીટ	પટેલ	 લાલેશ	િક્કર
19	 સસદ્ધપયુર	 પાટણ-4	 બળવંતસસંહ	રાજપૂત	 ચંદિજી	િાકોર	 મહેન્દ્ર	રાજપૂત
20	 ખેરાલયુ	 મહેસાણા-1	 સરદાર	ચૌધરી	 મયુકેશ	દેસાઈ	 ડદિેશ	િાકોર
21	 ઊંઝા	 મહેસાણા-2	 કે.	કે.	પટેલ	 અરસવંદ	પટેલ	 ઉસવતિશ	પટેલ
22	 વીસિગર	 મહેસાણા-3	 ઋસિકેશ	પટેલ	 ડકરીટ	પટેલ	 જયંતી	પટેલ
23	 બેચરાજી	 મહેસાણા-4	 સયુખાજી	િાકોર	 ભોપાજી	િાકોર	 સાગર	રબારી
24	 કડી-SC-3	 મહેસાણા-5	 કરશિ	સોલંકી	 પ્રવીણ	પરમાર	 એચ.	કે.	ડાભી
25	 મહેસાણા	 મહેસાણા-6	 મયુકેશ	પટેલ	 પી.	કે.	પટેલ	 ભગત	પટેલ
26	 વીજાપયુર	 મહેસાણા-7	 રમણ	પટેલ	 સી.	જે.	ચાવડા	 સચરાગ	પટેલ
27	 સહંમતિગર	 સાબરકાંિા-1	 વી.	ડી.	ઝાલા	 કમલેશ	પટેલ	 સિમતિલસસંહ	પરમાર
28	 ઈડર-	SC-4	 સાબરકાંિા-2	 રમણલાલ	વોરા	 રામભાઈ	સોલંકી	 જયંતી	પ્રણામી
29	 ખેડબ્રહ્ા-ST-2	 સાબરકાંિા-3	 અસશ્વિ	કોટવાલ	 તયુિાર	ચૌધરી	 સબસપિ	ગામેતી
30	 સભલોડા-ST-3	 અરવલ્ી-1	 પી.	સી.	બરંડા	 રાજયુ	પારઘી	 રૂપસસંહ	ભગોડા
31	 મોડાસા	 અરવલ્ી-2	 ભીખયુ	પરમાર	 રાજેન્દ્રસસંહ	િાકોર	 રાજેન્દ્રસસંહ	પરમાર
32	 બાયડ	 અરવલ્ી-3	 ભીખી	પરમાર	 મહેન્દ્રસસંહ	વાઘેલા	 ચયુિીભાઈ	પટેલ
33	 પ્રાંસતજ	 સાબરકાંિા-4	 ગજેન્દ્રસસંહ	પરમાર	 બેચરસસંહ	રાિોડ	 અલપેશ	પટેલ
34	 દહેગામ	 ગાંધીિગર-1	 બલરાજસસંહ	ચૌહાણ	 વખતસસંહ	ચૌહાણ	 સયુહાગ	પંચાલ
35	 ગાંધીિગર	દસષિણ	 ગાંધીિગર-2	 અલપેશ	િાકોર	 સહમાંશયું	પટેલ	 દોલત	પટેલ
36	 ગાંધીિગર	ઉત્તર	 ગાંધીિગર-3	 રીટાબહિે	પટેલ	 વીરેન્દ્રસસંહ	વાઘેલા	 મયુકેશ	પટેલ
37	 માણસા	 ગાંધીિગર-4	 જયંતી	ચૌધરી	 બાબયુસસંહ	િાકોર	 ભાસકર	પટેલ
38	 કલોલ	 ગાંધીિગર-5	 બકાજી	િાકોર	 બળદેવજી	િાકોર	 કાંસતજી	િાકોર
39	 વીરમગામ	 અમદાવાદ-1	 હાડદતિક	પટેલ	 લાખા	ભરવાડ	 કુંવરજી	િાકોર
40	 સાણંદ	 અમદાવાદ-2	 કિયુ	પટેલ	 રમેશ	કોળી	 કુલદીપ	વાઘેલા
41	 ઘાટલોડડયા	 અમદાવાદ-3	 ભૂપેન્દ્ર	પટેલ	 અમી	યાસજ્ક	 સવજય	પટેલ
42	 વેજલપયુર	 અમદાવાદ-4	 અસમત	િાકર	 રાજેન્દ્ર	પટેલ	 કલપેશ	પટેલ	ભોલો
43	 વટવા	 અમદાવાદ-5	 બાબયુસસંહ	જાધવ	 બળવંત	ગઢવી	 સબસપિ	પટેલ
44	 એસલસસબ્રજ	 અમદાવાદ-6	 અસમત	પી.	શાહ	 ભીખયુ	દવે	 પારસ	શાહ
45	 િારણપયુરા	 અમદાવાદ-7	 સજતેન્દ્ર	પટેલ	 સોિલ	પટેલ	 પંકજ	પટેલ
46	 સિકોલ	 અમદાવાદ-8	 જગદીશ	સવશ્વકમાતિ	 રણસજત	બારડ	 અશોક	ગજેરા
47	 િરોડા	 અમદાવાદ-9	 ડૉ.	પાયલ	કુકરાણી	 સિકુલસસંહ	તોમર	 ઓમપ્રકાશ	સતવારી
48	 િક્કરબાપાિગર	 અમદાવાદ-10	 કંચિ	રાદડડયા	 સવજય	બ્રહ્ભટ્ટ	 સંજય	મોરી
49	 બાપયુિગર	 અમદાવાદ-11	 ડદિેશસસંહ	કુશવાહ	 સહંમતસસંહ	પટેલ	 રાજેશ	દીસષિત
50	 અમરાઈવાડી	 અમદાવાદ-12	 ડૉ.	હસમયુખ	પટેલ	 ધમમેન્દ્ર	પટેલ	 સવિય	ગયુપ્ા
51	 દડરયાપયુર	 અમદાવાદ-13	 કૌસશક	જૈિ	 ગયાસયુદ્ીિ	શેખ	 તાજ	કુરેશી
52	 જમાલપયુર-ખાડડયા	 અમદાવાદ-14	 ભૂિણ	ભટ્ટ	 ઈમરાિ	ખેડાવાલા	 હારુિ	િાગોરી
53	 મસણિગર	 અમદાવાદ-15	 અમૂલ	ભટ્ટ	 સી.	એમ.	રાજપૂત	 સવપયુલ	પટેલ
54	 દાણીલીમડા-SC-5	 અમદાવાદ-16	 િરેશ	વયાસ	 શૈલેશ	પરમાર	 ડદિેશ	કાપડડયા
55	 સાબરમતી	 અમદાવાદ-17	 ડૉ.	હિતિદ	પટેલ	 ડદિેશ	મસહડા	 જશવંત	િાકોર
56	 અસારવા-SC-6	 અમદાવાદ-18	 દશતિિા	વાઘેલા	 સવપયુલ	પરમાર	 જે.	જે.	મેવાડા
57	 દસક્ોઈ	 અમદાવાદ-19	 બાબયુ	જમિા	પટેલ	 ઉમેદી	બયુધાજી	ઝાલા	 ડકરણ	પટેલ
58	 ધોળકા	 અમદાવાદ-20	 ડકરીટસસંહ	ડાભી	 અસશ્વિ	રાિોડ	 જટયુભા	ગોલ
59	 ધંધૂકા	 અમદાવાદ-21	 કાળયુભાઈ	ડાભી	 હરપાલસસંહ	ચૂડાસમા	 ચંદયુ	બમરોસલયા
60	 દસાડા-SC-7	 સયુરેન્દ્રિગર-1	 પરિોત્તમ	પરમાર	 િૌશાદ	સોલંકી	 અરસવંદ	સોલંકી
61	 લીંબડી	 સયુરેન્દ્રિગર-2	 ડકરીટસસંહ	રાણા	 કલપિા	મકવાણા	 મયૂર	સાકડરયા
62	 વઢવાણ	 સયુરેન્દ્રિગર-3	 જગદીશ	મકવાણા	 તરુણ	ગઢવી	 સહતેશ	પટેલ
63	 ચોટીલા	 સયુરેન્દ્રિગર-4	 શામજી	ચૌહાણ	 ઋત્વક	મકવાણા	 રાજયુ	કરપડા
64	 ધાંગધા	 સયુરેન્દ્રિગર-5	 પ્રકાશ	વરમોરા	 ્છરિસસંહ	ગયુંજાડરયા	 વાઘજી	પટેલ
65	 મોરબી	 મોરબી-1	 કાંસત	અમૃસતયા	 જયંતી	પટેલ	 પંકજ	રાણસડરયા
66	 ટંકારા	 મોરબી-2	 દયુલતિભજી	દેથડરયા	 લલીત	કગથરા	 સંજય	ભટાસણા
67	 વાંકાિેર	 મોરબી-3	 સજતેન્દ્ર	સોમાણી	 મહમદ	સપરઝાદા	 સવક્મ	સોરાણી
68	 રાજકોટ	પવૂતિ	 રાજકોટ-1	 ઉદય	કાિગડ	 ઈન્દ્રિીલ	રાજયગયુરુ	 રાહયુલ	ભૂવા
69	 રાજકોટ	પસચિમ	 રાજકોટ-2	 દસશતિતા	શાહ	 મિસયુખ	કાલડરયા	 ડદિેશ	જોશી
70	 રાજકોટ	દસષિણ	 રાજકોટ-3	 રમેશ	ટીલાળા	 સહતેશ	વોરા	 સશવલાલ	બારસસયા
71	 રાજ.	ગ્ામય	SC-8	 રાજકોટ-4	 ભાિયુ	બાબડરયા	 સયુરેશ	બથવાર	 વશરામ	સાગડિયા
72	 જસદણ	 રાજકોટ-5	 કુંવરજી	બાવસળયા	 ભોળાભાઈ	ગોસહલ	 તેજસ	ગાજીપરા
73	 ગોંડલ	 રાજકોટ-6	 ગીતાબા	જાડેજા	 યસતશ	દેસાઈ	 સિસમિા	ખૂંટ
74	 જેતપયુર	 રાજકોટ-7	 જયેશ	રાદડડયા	 દીપક	વેકડરયા	 રોસહત	ભૂવા
75	 ધોરાજી	 રાજકોટ-8	 મહેન્દ્ર	પાડસલયા	 લલીત	વસોયા	 સવપયુલ	સસખયા
76	 કાલાવડ-SC-9	 જામિગર-1	 મેઘજી	ચાવડા	 પ્રવીણ	મૂ્છડડયા	 ડૉ.	સજજે્શ	સોલંકી
77	 જામિગર	ગ્ામય	 જામિગર-2	 રાઘવજી	પટેલ	 જીવણ	કુંભારવાડડયા	 પ્રકાશ	દોંગા
78	 જામિગર	ઉત્તર	 જામિગર-3	 ડરવાબા	જાડેજા	 સબપેન્દ્રસસંહ	જાડેજા	 કરશિ	કરમૂર
79	 જામિગર	દસષિણ	 જામિગર-4	 ડદવયેશ	અકબરી	 મિોજ	કથીડરયા	 સવશાલ	્યાગી
80	 જામજોધપયુર	 જામિગર-5	 સચમિ	સાપડરયા	 સચરાગ	કાલડરયા	 હેમંત	ખવા
81	 ખંભાસળયા	 દ્ારકા-1	 મૂળયુભાઈ	બેરા	 સવક્મ	માડમ	 ઈસયુદાિ	ગઢવી
82	 દ્ારકા	 દ્ારકા-2	 પબયુભા	માણેક	 મૂળયુ	કંડોડરયા	 લખમણ	િકુમ
83	 પોરબંદર	 પોરબંદર-1	 બાબયુ	બોખીડરયા	 અજયુતિિ	મોઢવાડડયા	 જીવિ	જયુંગી
84	 કુસતયાણા	 પોરબંદર-2	 ઢેલીબહેિ	ઓડેદરા	 િાથા	ઓડેદરા	 ભીમા	મકવાણા
85	 માણાવદર	 જૂિાગઢ-1	 જવાહર	ચાવડા	 અરસવંદ	લાડાણી	 કરસિ	ભાદરકા
86	 જૂિાગઢ	 જૂિાગઢ-2	 સંજય	કોરડડયા	 ભીખાભાઈ	જોશી	 ચેતિ	ગજેરા
87	 વીસાવદર	 જૂિાગઢ-3	 હિતિદ	રીબડડયા	 કરશિ	વડોદડરયા	 ભૂપત	ભાયાણી
88	 કેશોદ	 જૂિાગઢ-4	 દેવા	માલમ	 હીરાભાઈ	જોટવા	 રામજી	ચૂડાસમા
89	 માંગરોળ	 જૂિાગઢ-5	 ભગવાિજી	કરગડટયા	 બાબયુભાઈ	વાજા	 પીયૂિ	પરમાર
90	 સોમિાથ	 ગીર	સોમિાથ-1	 માિસસંહ	પરમાર	 સવમલ	ચૂડાસમા	 જગમાલ	વાળા
91	 તાલાલા	 ગીર	સોમિાથ-2	 ભગવાિ	બારડ	 માિસસંહ	ડોડડયા	 દેવેન્દ્ર	સોલંકી

ક્રમ	 બેઠક	 જિલ્લો	 					ભાિપ	 					કોંગે્સ	 			આપ
92	 કોડડિાર-SC-10	 ગીર	સોમિાથ-3	 પ્રદ્યુમ્ન	વાજા	 મહેશ	મકવાણા	 વાલજી	મકવાણા
93	 ઊિા	 ગીર	સોમિાથ-4	 કે.	સી.	રાિોડ	 પૂંજાભાઈ	વંશ	 સેજલ	ખૂંટ
94	 ધારી	 અમરેલી-1	 જયસયુખ	કાકડડયા	 કીસતતિ	બોરીસાગર	 કાસંત	સતાસસયા
95	 અમરેલી	 અમરેલી-2	 કૌસશક	વેકડરયા	 પરેશ	ધાિાણી	 રસવ	ધાિાણી
96	 લાિી	 અમરેલી-3	 જિક	તલાસવયા	 વીરજી	િયુંમર	 જયસયુખ	દેરિોજા
97	 સાવરકુંડલા	 અમરેલી-4	 મહેશ	કસવાલા	 પ્રતાપ	દૂધાત	 ભરત	િાકરાણી
98	 રાજયુલા	 અમરેલી-5	 હીરા	સોલંકી	 અમડરિ	ડેર	 ભરત	બલદાસણયા
99	 મહયુવા	 ભાવિગર-1	 સશવા	ગોસહલ	 કિયુ	કલસડરયા	 અશોક	જોસલયા
100	 તળાજા	 ભાવિગર-2	 ગૌતમ	ચૌહાણ	 કિયુ	બારૈયા	 લાલયુબહેિ	ચૌહાણ
101	 ગાડરયાધાર	 ભાવિગર-3	 કેશયુભાઈ	િાકરાણી	 ડદવયેશ	ચાવડા	 સયુધીર	વાઘાણી
102	 પાસલતાણા	 ભાવિગર-4	 ભીખાભાઈ	બારૈયા	 પ્રવીણ	રાિોડ	 ડૉ.	ઝેડ.	પી.	ખેિી
103	 ભાવિગર	ગ્ામય	 ભાવિગર-5	 પરસોત્તમ	સોલંકી	 રેવતસસંહ	ગોસહલ	 ખયુમાણસસંહ	ગોસહલ
104	 ભાવિગર	પૂવતિ	 ભાવિગર-6	 સેજલબહેિ	પંડ્ા	 બળદેવ	સોલંકી	 હમીર	રાિોડ
105	 ભાવિગર	પસચિમ	 ભાવિગર-7	 સજતયુ	વાઘાણી	 ડકશોરસસંહ	ગોસહલ	 રાજયુ	સોલંકી
106	 ગઢડા-SC-11	 બોટાદ-1	 શંભયુપ્રસાદ	ટયુંડડયા	 જગદીશ	ચાવડા	 રમેશ	પરમાર
107	 બોટાદ	 બોટાદ-2	 ઘિશયામ	સવરાણી	 મિહર	પટેલ	 ઉમેશ	મકવાણા
108	 ખંભાત	 આણંદ-1	 મહેશ	રાવલ	 સચરાગ	પટેલ	 અરુણ	ગોસહલ
109	 બોરસદ	 આણંદ-2	 રમણ	સોલંકી	 રાજેન્દ્રસસંહ	પરમાર	 મિીિ	પટેલ
110	 આંકલાવ	 આણંદ-3	 ગયુલાબસસંહ	પડઢયાર	 અસમત	ચાવડા	 ગજેન્દ્ર	સસંહ
111	 ઉમરેિ	 આણંદ-4	 ગોસવંદ	પરમાર	 જયંત	બોસકી	 અમરીશ	પટેલ
112	 આણંદ	 આણંદ-5	 યોગેશ	પટેલ	 કાંસત	સોઢા	પરમાર	 સગરીશ	શાંડડલય
113	 પેટલાદ	 આણંદ-6	 કમલેશ	પટેલ	 પ્રકાશ	પરમાર	 અજયુતિિ	ભરવાડ
114	 સોજીરિા	 આણંદ-7	 સવપયુલ	પટેલ	 પૂિમભાઈ	પરમાર	 મિયુભાઈ	િાકોર
115	 માતર	 ખેડા-1	 કલપેશ	પરમાર	 સંજય	પટેલ	 લાલજી	પરમાર
116	 િડડયાદ	 ખેડા-2	 પંકજ	દેસાઈ	 ધયુવલ	પટેલ	 હિતિદ	વાઘેલા
117	 મહેમદાવાદ	 ખેડા-3	 અજયુતિિસસંહ	ચૌહાણ	 જયુવાિસસંહ	ચૌહાણ	 પ્રમોદ	ચૌહાણ
118	 મહયુધા	 ખેડા-4	 સંજયસસંહ	મસહડા	 ઈન્દ્રસજતસસંહ	પરમાર	 રવજી	વાઘેલા
119	 િાસરા	 ખેડા-5	 યોગેન્દ્રસસંહ	પરમાર	 કાંસત	પરમાર	 િટવરસસંહ	રાિોડ
120	 કપડવંજ	 ખેડા-6	 રાજેશ	ઝાલા	 કાળયુ	ડાભી	 મિયુભાઈ	પટેલ
121	 બાલાસસિોર	 મહીસાગર-1	 માિસસંહ	ચૌહાણ	 અસજતસસંહ	ચૌહાણ	 ઉદેસસંહ	ચૌહાણ
122	 લયુણાવાડા	 મહીસાગર-2	 સજજ્ેશ	સેવક	 ગયુલાબ	સસંહ	 િટવરસસંહ	સોલંકી
123	 સંતરામપયુર-ST-4	 મહીસાગર-3	 કુબેર	ડડંડોર	 ગેંદાલ	ડામોર	 પવતિત	વાગોડડયા	ફૂલજી
124	 શહેરા	 પંચમહાલ-1	 જેિા	ભરવાડ	 ખાતયુભાઈ	પગી	 તખતસસંહ	સોલંકી
125	 મોરવાહડફ-ST-5	 પંચમહાલ-2	 સિસમિા	સયુથાર	 સે્હલતા	ખાંટ	 બિાભાઈ	ડામોર
126	 ગોધરા	 પંચમહાલ-3	 સી.	કે.	રાઉલજી	 રતશમતા	ચૌહાણ	 બાકી-4
127	 કાલોલ	 પંચમહાલ-4	 ફતેસસંહ	ચૌહાણ	 પ્રભાતસસંહ	ચૌહાણ	 ડદિેશ	બાડરયા
128	 હાલોલ	 પંચમહાલ-5	 જયદ્રથસસંહ	પરમાર	 રાજેન્દ્ર	પટેલ	 ભરત	રાિવા
129	 ફતેપયુરા-	ST-6	 દાહોદ-1	 રમેશ	કટારા	 રઘયુ	મ્છાર	 બાકી-5
130	 ઝાલોદ-	ST-7	 દાહોદ-2	 મહેશ	ભૂડરયા	 સમતેિ	ગરાસસયા	 અસિલ	ગરાસસયા
131	 લીમખેડા-	ST-8	 દાહોદ-3	 શૈલેશ	ભાભોર	 રમેશ	ગયુંડદયા	 િરેશ	બાડરયા
132	 દાહોદ-	ST-9	 દાહોદ-4	 કિૈયાલાલ	ડકશોરી	 હિતિદ	િીિામા	 ડદિેશ	મયુસિયા
133	 ગરબાડા-	ST-10	 દાહોદ-5	 મહેન્દ્ર	ભાભોર	 ચંસદ્રકા	બાડરયા	 શૈલેશ	ભાભોર
134	 દેવગઢબાડરયા	 દાહોદ-6	 બચયુ	ખાબડ	 NCP	 ભરત	વાખલા
135	 સાવલી	 વડોદરા-1	 કેતિ	ઈિામદાર	 કુલદીપસસંહ	રાઉલજી	 સવજય	ચાવડા
136	 વાઘોડડયા	 વડોદરા-2	 અસશ્વિ	પટેલ	 સ્યસજતસસંહ	ગાયકવાડ	ગૌતમ	રાજપૂત
137	 ્છોટાઉદેપયુર-ST-11	્છોટાઉદેપયુર-1	 રાજેન્દ્રસસંહ	રાિવા	 સંગ્ામસસંહ	રાિવા	 અજયુતિિ	રાિવા
138	 જેતપયુરપાવી-	ST-12	 ્છોટાઉદેપયુર-2	 જયંતી	રાિવા	 સયુખરામસસંહ	રાિવા	 રાસધકા	રાિવા
139	 સંખેડા-	ST-13	 ્છોટાઉદેપયુર-3	 અભેસસંહ	તડવી	 ધીરૂભાઈ	ભીલ	 રંજિ	તડવી
140	 ડભોઈ	 વડોદરા-3	 શૈલેશ	મહેતા	 બાલડકશિ	પટેલ	 અસજત	િાકોર
141	 વડોદરા	સસટી-	SC-12	વડોદરા-4	 મિીિા	વકીલ	 બાકી-38	 સજગર	સોલંકી
142	 સયાજીગંજ	 વડોદરા-5	 કેયૂર	રોકડડયા	 અમી	રાવત	 સવેજલ	વયાસ
143	 અકોટા	 વડોદરા-6	 ચૈતન્ય	દેસાઈ	 ઋત્વક	જોશી	 શશાંક	ખરે
144	 રાવપયુરા	 વડોદરા-7	 બાલકૃષણ	શયુક્લ	 સંજય	પટેલ	 હીરેિ	સશરકે
145	 માંજલપયુર	 વડોદરા-8	 યોગેશ	પટેલ	 તસશ્વિ	સસંહ	 સવિય	ચૌહાણ
146	 પાદરા	 વડોદરા-9	 ચૈતન્યસસંહ	ઝાલા	 જશપાલસસંહ	પડઢયાર	 સંદીપ	સસંહ	રાજ
147	 કરજણ	 વડોદરા-10	 અષિય	પટેલ	 સપ્રતેશ	પટેલ	 પરેશ	પટેલ
148	 િાંદોદ-	ST-14	 િમતિદા-1	 દશતિિા	વસાવા	 હરેશ	વસાવા	 પ્રફુલ	વસાવા
149	 ડેડડયાપાડા-	ST-15	િમતિદા-2	 સહતેશ	વસાવા	 જેરમાબેિ	વસાવા	 ચૈતર	વસાવા
150	 જંબયુસર	 ભરૂચ-1	 ડી.	કે.	સવામી	 સંજય	સોલંકી	 સાજીદ	રેહાિ
151	 વાગરા	 ભરૂચ-2	 અરુણસસંહ	રાણા	 સયુલેમાિ	પટેલ	 જયરાજ	સસંહ
152	 ઝઘડડયા-ST-16	 ભરૂચ-3	 ડરતેશ	વસાવા	 ફતેસસંહ	વસાવા	 ઉસમતિલા	ભગત
153	 ભરૂચ	 ભરૂચ-4	 રમેશ	સમસરિી	 જયકાંત	પટેલ	 મિહર	પરમાર
154	 અંકલેશ્વર	 ભરૂચ-5	 ઈશ્વરસસંહ	પટેલ	 સવજયસસંહ	પટેલ	 અંકુર	પટેલ
155	 ઓલપાડ	 સયુરત-1	 મયુકેશ	પટેલ	 દશતિિ	િાયક	 ધાસમતિક	માલસવયા
156	 માંગરોળ-ST-17	 સયુરત-2	 ગણપત	વસાવા	 અસિલ	ચૌધરી	 સ્ેહલ	વસાવા
157	 માંડવી-	ST-18	 સયુરત-3	 કુંવરજી	હળપસત	 આિંદ	ચૌધરી	 સાયિાબિે	ગામીત
158	 કામરેજ	 સયુરત-4	 પ્રફલુ્	પાિસેડરયા	 િીલેશ	કુંભાણી	 રામ	ધડયુક
159	 સયુરત	પવૂતિ	 સયુરત-5	 અરસવંદ	રાણા	 અસલમ	સાયકલવાલા	 		---
160	 સયુરત	ઉત્તર	 સયુરત-6	 કાંસતભાઈ	બલ્ર-પટેલ	 અશોક	પટેલ	 મહેન્દ્ર	િાવડડયા
161	 વરા્છા	રોડ	 સયુરત-7	 ડકશોર	કાિાણી	 પ્રફુલ	તોગડડયા	 અલપેશ	કથીડરયા
162	 કરંજ	 સયુરત-8	 પ્રવીણ	ઘોઘારી	 ભારતી	પટેલ	 મિોજ	સોરડિયા
163	 સલંબાયત	 સયુરત-9	 સંગીતા	પાટીલ	 ગોપાલ	પાટીલ	 પંકજ	તાયડે
164	 ઉધિા	 સયુરત-10	 મિયુભાઈ	પટેલ	 ધિસયુખ	રાજપૂત	 મહેન્દ્ર	પાટીલ
165	 મજૂરા	 સયુરત-11	 હિતિ	સંઘવી	 બળવંત	જૈિ	 PVS	શમાતિ
166	 કતારગામ	 સયુરત-12	 સવિોદ	મોરડડયા	 કલપશે	વડરયા	 ગોપાલ	ઈટાસલયા
167	 સયુરત	પસચિમ	 સયુરત-13	 પૂણમેશ	મોદી	 સંજય	પટવા	 મોષિશે	સંઘવી
168	 ચોયાતિસી	 સયુરત-14	 સંદીપ	દેસાઈ	 કાંસત	પટેલ	 પ્રકાશ	કોન્ટ્ાકટર
169	 બારડોલી-SC-13	 સયુરત-15	 ઈશ્વર	પરમાર	 પન્ાબેિ	પટેલ	 રાજેન્દ્ર	સોલંકી
170	 મહયુવા-ST-19	 સયુરત-16	 મોહિ	ઢોડડયા	 હેમાંસગિી	ગરાસસયા	 કુંજિ	પટેલ
171	 વયારા-ST-20	 તાપી-1	 મોહિ	કોકણી	 પયુિાભાઈ	ગામીત	 સબસપિ	ચૌધરી
172	 સિઝર-ST-21	 તાપી-2	 ડૉ.	જયરામ	ગામીત	 સયુિીલ	ગામીત	 અરસવંદ	ગામીત
173	 ડાંગ-ST-22	 ડાંગ-1	 સવજય	પટેલ	 મયુકેશ	પટેલ	 સયુિીલ	ગામીત
174	 જલાલપોર	 િવસારી-1	 રમેશ	પટેલ	 રણસજત	પંચાલ	 પ્રદીપ	સમશ્ા
175	 િવસારી	 િવસારી-2	 રાકેશ	દેસાઈ	 દીપક	બારોટ	 ઉપેશ	પટેલ
176	 ગણદેવી-ST-23	 િવસારી-3	 િરેશ	પટેલ	 અશોક	પટેલ	 પંકજ	એલ.	પટેલ
177	 વાંસદા-ST-24	 િવસારી-4	 પીયૂિ	પટેલ	 અિંત	પટેલ	 પંકજ	પટેલ
178	 ધરમપયુર-ST-25	 વલસાડ-1	 અરસવંદ	પટેલ	 ડકશિ	પટેલ	 કમલેશ	પટેલ
179	 વલસાડ	 વલસાડ-2	 ભરત	પટેલ	 કમલ	પટેલ	 રાજયુ	મરચા
180	 પારડી	 વલસાડ-3	 કિયુ	દેસાઈ	 જયશ્ી	પટેલ	 કેતિ	પટેલ
181	 કપરાડા-ST-26	 વલસાડ-4	 સજતયુ	ચૌધરી	 વસંત	પટેલ	 જયેન્દ્ર	ગાવીત
182	 ઉંમરગામ-ST-27	 વલસાડ-5	 રમણ	પાટકર	 િરેશ	વળવી	 અશોક	પટેલ
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બોલીવૂડના દિગ્ગજ દિગિર્શકોની દિલ્ોની ઓિર અાર્શને ઠુકરાવી
મુંબઇ : શાહરૂખ ખાનનો પુત્ર આર્યન પણ પપતાની માફક  અપિનેતા બને, પરંતુ આર્યનને હજી રૂપેરી 
પડદે કામ કરવામાં રસ નથી તેમ જણાઇ રહ્ં છે. એક વાત એવી પણ છે કે, શાહરૂખના પુત્ર આર્યનને 
ફફલમસજ્યક બનવામાં રસ છે. જોકે અમુક ફરપોર્યસ એમ પણ કહે છે કે, આર્યન જલદી રાઇરર તરીકે ડેબરુ 
કરશે. તે વેબ શૉ અને ફીચર ફફલમોના પવપવધ આઇફડરા પર કામ કરી રહ્ો છે. વાસતવમાં આર્યને કરણ 
જોહર અને ઝોરા અખતરની ઓફરને ઠુકરાવી દીધી છે. કહેવાર છે કે, કરણ જોહર જ નહીં, પરંતુ ઝોરા 

અખત્તરે પણ પોતાની આગામી ફફલમ ધ આચચીઝ મારે આર્યનને ઓફર આપી હતી. પરંતુ આરયેને 
તરારે પણ કામ કરવાનો ઇનકાર  કરયો હતો.

્ંુબઇ : અનુષકા ર્ા્શ દિલ્ ઝીરો પછી પોતાની નવી ઓળખ સ્ાપપત કરી રહી છે. 
પવરાટ કોહલી સા્ેના તેના લગ્ન બાિ પણ તેની  બ્ાનડ વેલરુ્ાં વધારો ્રો છે. હાલ 
તે આ્ગા્ી દિલ્ ચાકિા એકસપે્સના રૂદટં્ગ્ાં વરસત છે તેવા્ાં તેની નવી ઉપલબ્ધની 
ઘોષણા તાજેતર્ાં ્ઇ છે.  અનુષકાની કારદકિદી અને લોકપપ્રતાનો લાભ લેવા ્ાટે 
આંતરરાષ્ટીર કંપનીએ તેને ભારતની બ્ાનડ એમબસેેડર બનાવી છે. અનુષકાએ આ બલ 
પોતાને સમ્ાપનત ્વાનો અનુભવ કરયો હોવાનું જણાવરુ હતું.  અનુષકાને ભારતની બ્ાનડ 
એમબેસેડર બનાવાનું કારણ તેની કારદકિદી તે્ જ રૂપેરી પડિે તેની સટાઇલ િરા્શવાના 
કારણે, ઉપરાંત તેની વરપતિ્ગત ઓળખને કારણે આ પનણ્શર લીધો હોવાનું કંપનીના એક 
અપધકારીએ જણાવરુ હતું.

અનુષ્કા શરકામા આંતરરકાષ્ટ્રીય 
બ્કાન્ડન્રી ભકારતન્રી એમ્બેસબે્ડર ્ન્રી

રું્ઈ: ફિલર રબે્ર ્રણ જોહરે પોતકાનકા હોર 
પ્ો્ડકશનરકાં ્નનકાર્રી વિક્્રી ્ૌશલન્રી ફિલર 
‘ગોવિંદકા નકાર રબેરકા’ (Govinda Naam 
Mera)નબે લઈનબે અપ્ડબેટ શબેર ્ર્રી છે. ્રણ 
જોહરે પોતકાનકા સોવશયલ ર્રીફ્ડયકા પર એ અટ્ળો 
પર પણૂમા વિરકાર રૂ્ી દ્રીધો છે ્ે, ‘ગોવિંદકા નકાર 
રબેરકા’ વસનબેરકાઘરોનકા ્દલબે OTT પર ફરલ્રીઝ 
થશબે. જો્ે, તબેરણબે તબેન્રી ફરલ્રીઝ ્ડબેટ વિશબે હજુ સુધ્રી 
્ોઈ જાણ્કાર્રી શબેર નથ્રી ્ર્રી. આ ફિલરરકાં વિક્્રી 
્ૌશલ સકાથબે એકટ્બેસ ભૂવર પબે્ડનબે્ર (Bhumi 
Pednekar) અનબે ફ્યકારકા અ્ડિકાણ્રી (Kiara 

Adwani) લ્રી્ડ રોલરકંા નજર આિશબે. આ ફિલર 
ધરકા્ેદકાર િેવરલ્રી ડ્કારકા હશબે જબેરકાં દશમા્ોનબે િર્રી એ્ 
િખત ‘પવત-પત્્રી ઓર િો’ નું ચક્ર જોિકા રળશબે. 

્રણ જોહરે ફિલર ‘ગોવિંદકા નકાર રબેરકા’નકા ફરલ્રીઝ 
પલબેટિોરમાન્રી જાણ્કાર્રી આપતકા વિક્્રી સકાથબે એ્ 
િ્રીફ્ડયો શબેર ્યયો છે.  જબેરકાં ્ંનબેનબે એ્દર ચટપટ્રી 
િકાતો ્રતકા જોઈ શ્કાય છે. િ્રીફ્ડયોન્રી શરૂઆત 
્રણ વિક્્રીનકા હસિકાથ્રી શરૂ થકાય છે. આગળ હકાસય 
સકાથબે ્રણ વિક્્રીનકા િખકાણ ્રતકા ્હે છે ્ે, અરે 
વિક્્રી તુ તો ખરેખર એનટરટેનર િકાયર કે્્ર છે યકાર 
પરંતુ ફિલરોરકંા કયકારે્ વરિ્ડર િકાઈટર તો કયકારે્ 
્રકાં્ડો. તકારં દુ:ખ ખતર જ નથ્રી થતું? ્રણન્રી િકાત 
સકાંભળ્રીનબે વિક્્રી ્્ૂલ ્રે છે ્ે, તબે ઘણ્રી ઈનટેસ 
સ્રીફરયસ િકાળ્રી ફિલરો ્રે છે પરંતુ એ્ રેનજ છે.

્હેર બાબુના પપતા 
અને સાઉ્ના દિગ્ગજ 

અપભનેતા કૃષણાનું પનધન

‘્ગોપવંિા ના્ ્ેરા’ દિલ્ OTT પર 
દરલીઝ ્રે: કરણ જોહરનું એલાન

હૈદરકા્કાદઃ સુપરસટકાર રહેશ ્કા્ુનકા 
વપતકા અનબે ફદગગજ તબેલુગુ અવભનબેતકા ્ૃષણકાનું 
્ુધિકારે સિકારે વનધન થઈ ગયુ હતું. સોરિકારે 
હૃદયરોગન્રી સરસયકાનબે ્કારણબે તબેરનબે ખકાનગ્રી 
હોસસપટલરકાં દકાખલ ્રિકારકાં આવયકા હતકા 
અનબે તબેરન્રી હકાલત નકાજુ્  હોિકાનું જણકાિિકારકાં 
આવયું હતું. હોસસપટલનકા ્ડો્ટરોનકા જણકાવયકા 
પ્રકાણબે વક્ષનકાનબે રવિિકારે રો્ડ્રી રકાત્બે લગભગ 
1:15 ્લકા્ે હકાટમા એટે્  આિતકા હોસસપટલનકા 
ઈરરજનસ્રી વિભકાગરકાં ખસબે્ડિકારકંા આવયકા 
હતકા. તબેરનબે તરત જ CPR (્કાફ્ડમાયોપલરોનર્રી 
ફરસુવસટેશન) આપિકારકાં આવયું અનબે સકારિકાર 
અનબે દેખરેખ રકાટે ઈનટેસનસિ ્ેર યુવનટ 
(ICU)રકંા ખસબે્ડિકારકાં આવયકા હતકા. તબેરન્રી 
િબેસનટલબેટર પર સકારિકાર ચકાલ્રી રહ્રી હત્રી. 
હૈદરકા્કાદન્રી એ્ ખકાનગ્રી હોસસપટલરકાં 
રંગળિકારે સિકારે 4:00 િકાગયબે તબેરણબે અવંતર 
શ્કાસ લ્રીધકા હતકા.



જગતની મહાસત્ા ગણાતા અમેરિકામાં ફિી 
એકવાિ કાિમી મંદીના ભણકાિા વાગી 

િહ્ા છે એવી આગાહી થઈ િહી છે. આવા 
સમયે જ વવશ્વની જાયન્ટ સોવિયલ મીરિયા 
કંપની ફેસબુકની પિેન્ટ કંપની મ્ેટા પલે્ટફોમમે 
એક ઝા્ટકે ૧૧ હજાિ કમ્મચાિીઓને નોકિીમાંથી 
કાઢી મુકવાના સમાચાિ સત્ાવાિ િીતે ફેલાયા 
છે. આ ઘ્ટના નાની સુની એ્ટલા મા્ટે નથી કે જે 
કંપનીનો અઢળક નફો છે તેણે આ પગલું લીધું છે. 
મે્ટા ગ્ુપના કુલ કમ્મચાિીઓની સંખયા લગભગ 
૮૫ હજાિ જે્ટલી હતી. તેમાંથી લગભગ ૧૩ 
્ટકા એ્ટલે કે ૧૧ હજાિ કમ્મચાિીઓની કંપનીએ 
છ્ટણી કિી છે. મે્ટા ગ્ુપમાં ફેસબુક, વોટસએપ, 
ઈન્સ્ટાગ્ામ જેવાં અતયતં લોકવરિય સોવિયલ 
મીરિયા પલે્ટફોરસ્મ સવહત ૯૦ જ્ેટલી કંપની છે. 
મે્ટા ગ્ુપે આ ૯૦ કંપનીમાંથી ૧૧ હજાિ લોકોને 
િવાના કયા્મ છે. કંપનીએ સત્ાવાિ િીતે કિેલી 
્સપષ્ટતા રિમાણે નબળા નાણાંકીય પરિણામો, 
વધતા ખચ્મ અને ઓછી એિવ્ટા્મઇવઝંગને કાિણે 
તેને આ આકરં પગલું લેવાની ફિજ પિી છે.

ફેસબુકની ્સથાપના ૨૦૦૪માં થઈ હતી. 
ફેસબુકની ્સથાપના પછી તેણે સતત રિગવત જ 
કિી છે. સતત કમ્મચાિીઓની ભિતી જ કિી છે. 
કમ્મચાિીઓને છૂ્ટા નથી કયા્મ, ફેસબુકના ૧૮ 
વર્મના ઇવતહાસમાં આ વરમે સૌથી મો્ટી છ્ટણી 
થઈ છે. આ છ્ટણી મા્ટે મે્ટાના સીઈઓ માક્ક 
ઝુબિબગમે માફી પણ માગી છે. ઝુકિબગમે તેના 
વનવેદનમાં કહ્ં કે, કંપનીમાંથી કમ્મચાિીઓને 
દૂિ કિવુ એ અમાિા મા્ટે અતયંત કઠીન વનણ્મય 
છે. પિંતુ અમે આ વનણ્મય પિ પહોંચયા છીએ 
તેની જવાબદાિી હું લઉં છું. આ દિેક મા્ટે 
મુશકેલ છે અને હું એ લોકોની માફી માંગુ છું કે 
જેમને આ વનણ્મયથી અસિ થઈ છે. મ્ેટાએ તો 
સાફ િબદોમાં એવું પણ કહી દીધું છે કે, કંપની 
નજીકના ભવવષયમાં નવા કમ્મચાિીઓની ભિતી 
કિવાની નથી. 

અમેરિકામાં એક મવહનાના ગાળામાં જ 
્ટોચની કંપની દ્ાિા કિાયેલી આ બીજી મો્ટી 
છ્ટણી છે. આ પહેલાં બીજી જાયન્ટ ્ટેક 
સોવિયલ મીરિયા કંપની વવિ્ટિ ઇનકોપપોિેિને 
આવું જ પગલં ભિીને લગભગ ૧૮૦૦ 
કમ્મચાિીને ઘિે મોકલી આપયા હતા. માઇક્ો 
બલોવગંગ સાઇ્ટ વવિ્ટિને વવશ્વની સૌથી ધવનક 
વયવતિ એલન મ્સકે ગયા મવહને ્ટેકઓવિ કિી 
છે. નવા માવલક એલોન મ્સકે પહેલા જ ધિાકે 
૫૦ ્ટકા કમ્મચાિીઓની છ્ટણી કિી નાખીને 
લગભગ ૧૮૦૦ કમ્મચાિીને ઘિભેગા કિી 

દીધા છે. તેમાં પણ ભાિતમાં તો સેલસના આખા 
્સ્ટાફને છૂ્ટો કિી દેવાયો છે. મ્ેટા પલે્ટફોમ્મ અને 
વવિ્ટિ બહુ મો્ટી કંપનીઓ છે. સમગ્ વવશ્વમાં 
તેનો વયાપ છે. આ્ટલી મો્ટી કંપનીઓએ 
મો્ટાપાયે કમ્મચાિીઓને છ્ૂટા કયા્મ તેના કાિણે 
સમગ્ દુવનયામાં નોંધ લેવાઈ છે. આ સાથે જ 
અમેરિકામાં આવથ્મક િીતે સાિી સ્સથતી કથળી 
હોવાની ચચા્મ પણ િરૂ થઈ છે.

હકીકતમાં અમેરિકામાં લાંબા સમયથી આ 
િીતે કંપનીઓ દ્ાિા કમ્મચાિીઓને પાણીચુ અપાઈ 
િહ્ં છે. જે પૈકી મો્ટાભાગના 
્ેટકનોલોજી કંપનીના કમ્મચાિીઓ 
છે. આ પહેલાં ઓગ્સ્ટમાં બહાિ 
પિાયેલા અહેવાલમાં નોંધવામાં 
આવયું હતુ કે, આ વરમે ૧ એવરિલથી 
૩૧ જુલાઈ સુધીમાં ૩૨ હજાિ ્ટેક વક્કસ્મને 
છૂ્ટા કિાયા છે. છ્ૂટા કિનાિી કંપનીઓમાં 
માઈક્ોસોફ્ટ અને મે્ટા પલે્ટફોમ્મ જેવી કંપનીઓ 
પણ હતી. એ વખતે જ ચેતવણી અપાઈ હતી કે, 

આ તો હજુ િરૂઆત છે અને હજુ તો બહુ ખિાબ 
રદવસો આવવાના છે. આ આંકિો ચોંકાવનાિો 
હતો. કેમ કે, વવશ્વમાં ૧ એવરિલથી ૩૧ જુલાઈ 
સુધીના ચાિ મવહનામાં ૪૩ હજાિ ્ટેક વક્કસ્મને 
છૂ્ટા કિાયા તે પૈકી ૩૨ હજાિ એ્ટલે કે લગભગ 
૭૫ ્ટકા અમેરિકામાં જ હતા. આ િે્ટા રિમાણે 
વવશ્વમાંથી ૩૪૨ ્ટેક કંપનીઓએ કમ્મચાિીઓને 
છૂ્ટા કયા્મ અને તેમાંથી ૨૫૦ કિતાં વધાિે 

કંપનીઓ અમેરિકાની હતી. ભાિતમાં પણ અનેક 
કામદાિોને નોકિી ગુમાવવી પિી છે.

આ કામદાિો જે કંપનીમાં હતો તેમાંથી 
મો્ટાભાગની એિ્ેટક કંપનીઓ હતી. કોિોના 
કાળમાં ્સકકૂલો બંધ હતી તયાિે ઓનલાઈન 
એજયકુેિન આપતાં પલે્ટફોરસ્મની માંગ વધતા 
કંપનીઓએ મો્ટા રિમાણમાં કમ્મચાિીઓને 
નોકિીએ િાખયા હતા. રકનતુ હવે ્સકકૂલો ફિી 
ધમધમતી થઈ જતા ઓનલાઈન એજયુકેિન 
પલે્ટફોરસ્મનો ક્ેઝ તદ્દન ઘ્ટી ગયો છે. ભાિત 

સવહત દુવનયાના મહત્મ દેિોમાં 
ઓફલાઈન વિક્ષણ િિૃ થઈ ગયુ 
છે. એ્ટલે એિ્ટેક કંપનીઓએ 
કમ્મચાિીઓને છૂ્ટા કિવા પિયા છે. 

અમેરિકામાં ્ટેક કંપનીઓને 
આ સમ્સયા નથી પણ મંદીની સમ્સયા છે. 
આ ઉપિાંત દુવનયાભિની ્ેટક કંપનીઓને એક 
પિેિાની સાયબિ એ્ટેકની નિી િહી છે. ્ટેક 
કંપનીઓની આવક એ્ટલે કે નફામાં ઘ્ટાિો 

થઈ િહ્ો છે તેનું એક કાિણ ્ટેક કંપનીઓએ 
સાયબિ એ્ટેકથી બચવા મા્ેટ કિવો પિી િહેલો 
લખલ્ૂટ ખચ્મ છે. અમેરિકામાં આઈ્ટી સેક્ટિ 
આઉ્ટસોવસિંગ પિ મો્ટા રિમાણમાં વનભ્મિ છે. 
મો્ટી કંપનીઓ ભાિત સવહતના દેિોની નાની 
નાની કંપનીઓને આઉ્ટસોવસિંગ કિે છે. હેકસ્મ 
આ કંપનીઓને વનિાન બનાવીને સાયબિ એ્ટેક 
કિે છે, તેથી તેનાથી બચવા મા્ેટ કંપનીઓએ 

ફાયિ વોલ સવહતની સીકયુરિ્ટી પિ ખચ્મ કિવો 
પિે છે.

જે કાિણે કંપનીઓનો ખચ્મ વધી િહ્ો છે 
અને સામે આવક એ્ટલી જ હોવાથી નફો ઘ્ટી 
િહ્ો છે. એક અંદાજ રિમાણે ્ટેક કંપનીઓએ 
હવે પોતાની આવકમાંથી લગભગ ૨૦ ્ટકા 
િકમ રિો્ટેકિન પાછળ ખચ્મવી પિે છે. આ 
ખચ્મ વધાિાનો છે પણ ્ટાળી િકાય તેમ નથી. 
અમેરિકામાં મોંઘવાિીએ માઝા મૂકી છે. ફુગાવો 
બેફામ વધી િહ્ો છે અને લોકોની આવથ્મક સ્સથવત 
કથળી િહી છે.

અમેરિકાની સનેટલ્મ બેંક એ્ટલે કે, ફિેિલ 
િીઝવમે મોંઘવાિીને નાથવા મા્ટે છેલ્ા ચાિ 
મવહનાથી દિેક મવહને વયાજ દિમાં વધાિો 
કયપો છે એમ છતાં સ્સથવતમાં કોઈ સુધાિો થઈ 
િહ્ો નથી. ફેિિલ િીઝવમે વયાજ દિ વધાિતા 
વવદેિમાંથી િોકાણ અમેરિકામાં ઠલવાવા માંિયું 
છે. પણ એ િોકાણ િોજગાિીમાં વધાિો કિે 
એવું નથી. વવદેિી િોકાણકાિો વધાિે વયાજની 
લાલચમાં અમેરિકાની બેંકોમાં નાણાં જમા 
કિાવયા છે. આથી બેંકોમાં નાણાં છે પણ સામે 
ઉંચું વયાજ છે તેથી બજાિમાં એ નાણાં લેનારં 
કોઈ નથી. જેને કાિણે વયાજ દિમાં વધાિો કિવા 
છતાં અમેરિકાની આવથ્મક સ્સથવતમાં ઝાઝો ફિક 
પિયો નથી. 

બીજી તિફ કંપનીઓની આવક સતત 
ઘ્ટી િહી છે. કેમ કે, લોકો પાસે ખચ્મવા મા્ટે 
નાણાં નથી. લોકો પાસે હાથમાં નાણાં આવે તો 
બજાિમાં ખચા્મય. મોંઘવાિી વધી જતા લોકોની 
બચતો પણ ખચા્મઈ િહી છે. લોકો ખચ્મ કિે 
અને અથ્મતંત્રમાં તેજી આવે એવી આિા નથી 
િખાતી. તેની અસિ તમામ કંપનીઓ પિ પિી 
છે. ્ટેકમાં ખચ્મ લોકોની રિાયોરિ્ટીમાં સૌથી 
છેલે્ આવે છે.  ્ટેક કંપનીઓ મનોિંજન 
તથા સવવ્મસ સેક્ટિની કંપનીઓ ઉપિ વનભ્મિ 
હોવાથી લોકો સૌથી પહેલો કાપ તેના ખચ્મ 
ઉપિ મૂકે છે. અમેરિકા દુવનયામાં સૌથી મો્ટું 
અથ્મતંત્ર છે અને દુવનયાના લગભગ તમામ 
દિેો સાથે તેના વબઝનેસ સંબંધો છે. દુવનયામાં 
સંખયાબંધ દેિો એવા છે કે જેમનું અથ્મતંત્ર 
અમેરિકા ઉપિ જ વનભ્મિ છે. આ સંજોગોમાં 
અમેરિકામાં મંદી આવે તો તેની અસિ લગભગ 
આખી દુવનયા પિ પિિે. ભાિત સવહતના દેિો 
પોતાના અથ્મતંત્ર ઉપિ વધાિે વનભ્મિ છે તેથી 
તેમને બહુ અસિ ના થાય પણ બીજા દેિોને 
યુએસમાં સજા્મતી તમામ પરિસ્સથવતની અસિ 
થવી વનવચિત છે.

વિશ્વની જાયન્ટ સ�ોશિયલ મીડિય� કંપની ફોસબૂકન� 18 િર્ષન� ઇવિહ�સમ�ં સ�ૌથી મ�ોટી છટણી

પ્રાસંગિક
ધિલ િુક્લ

USમ�ં મ�ઈક�ોસ�ોફ્ટ અનો મોટ� પ્ોટફ�ોમ્ષ જોિી કંપનીઅ�ોઅો અોપ્રિલથી 
જુલ�ઈ સુધીમ�ં 32 હજાર ટોક િક્ષસ્ષનો છૂટ� કરી દીધ� છો , િળી કંપનીઅો 

ચોિિણી પણ અ�પી કો , હજુ િ�ો બહુ ખર�બ ડદિસ�ો અ�િિ�ન� છો

મેટરા-ટ્વિટરમાં છટણી, કરારમી મંદીનરા ભણકરારરા
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ભુજ
ગુંદાલા ગામ પાસેાથી પસાર થતી 

નમ્મદા કેનાલની બાજુમાં આવેલા 
ખેતરમાં ખેતમજૂરી કરતા પરરવારની 
મહિલા કેનાલમાં કપડા ધોવા માટે 
ગઈ િતી.તે દરહમયાન મહિલાનો પગ 
લપસી જતા પરરવારની અનય મહિલા 
તેને બચાવવા કેનાલમાં કુદી િતી.પરંતુ 
બંને મહિલા કેનાલમાં ડૂબતી િોઈ 
પરરવારના  પુરુષો પણ તેમને બચાવવા 
કેનાલમાં કૂદયા િતા.એકબીજાને 
બચાવવા ગયેલ પરરવારના પાંચેય 
જણાનો કેનાલમાં ડૂબી જવાથી મોત થયું 
િતું.બનાવની જાણ થતા આસપાસાથી 
સૃથાહનક લોકો દોડી આવયા િતા અને 

કેનાલમાં ડૂબેલા શ્રમજીવી પરરવારના 
પાંચ લોકોને બિાર કાઢયા િતા. જેમાં 
તમામ લોકોના મોત હનપજયા િતા. 
મૃતકોની લાશને પીએમ માટે મનુદ્ા 
સામુહિક આરોગય કેનદ્ ખાતે લઇ 
જવાયા િતા.ઘટનાને પગલે પોલીસે 
વાધુ તપાસ િાથ ધરી છે. જાણવા 
મળતી હવગતો મુજબ મૃતકોમાં 
રાજેશ ખીમજી ૩૦,કલયાણ દામજી 
૨૩,િીરાબેન કલયાણ ૨૦,રસીલા 
દામજી ૧૮ અને સહવતાબેન રાજી ૨૫ 
નો સમાવેશ થાય છે. બનાવને લઈને 
ભારે ગમગીની છવાઈ જવા પામી 
છે.એક સાથે પાચલોકોના મોત થતા 
અરેરાટી પ્રસરી િતી.

પાલિતાણા 
પાહલતાણા તાલુકા પંચાયતના 

ભાજપી ઉપપ્રમુખ સહિત ત્રણ શખસ 
હવધાનસભા ચૂંટણીમાં દારૂની રેલમછેલ 
કરવા માટે દીવથી દારૂની ખેપ લઈને 
આવી રહ્ા િતા. તયારે ઉના પોલીસે 
માંડવી ચેકપોસટ પાસેથી ત્રણેયને 
ઝડપી લીધા િતા. તાલુકા પંચાયતના 
ઉપપ્રમુખે દારૂની િેરાફેરી માટે ઈનોવા 
હરિષ્ા કારમાં એમએલએનું બોડ્મ મારી 
રાખયું િતું.

પાહલતાણાના ડુંગરપુર ગામે રિેતો 
અને તાલુકા પંચાયતનો ઉપપ્રમુખ 
ચેતન ભીમજીભાઈ ડાભી, િારદ્મક 
રકશોરભાઈ પરમાર (રિે, અહનડા 

તાલાલા) અને મિેબુબ પીરભાઈ (રિે, 
પાહલતાણા) નામના ત્રણ શખસ આજે 
મંગળવારે દીવથી ઉના તરફ આવી 
રહ્ા િતા. આ સમયે હવધાનસભાની 
ચૂંટણીને લઈ વાિન ચેકીંગ માટે માંડવી 
ચેકપોસટ પર િાજર ઉના પોલીસના 
સટાફે નંબર પલટે હવનાની એક સફેદ 
કલરની ઈનોવા હરિષ્ા કાર કે જેમાં 
એમએલએનું બોડ્મ માયુું િતું. તેને 
રોકી તલાશી લેતા ઈનોવામાં બનાવેલા 
ચોરખાનામાંથી હવદેશી દારૂની જુદી 
જુદી બાંડની દારૂની બોટલ નં.૨૫૧ 
મળતાં પોલીસે કાર, દારૂ, આઈફોન, 
વીવો કંપનીના મોબાઇલ સાથે ત્રણેયની 
ધરપકડ કરી િતી.

પાલિતાણા તા.પં.નો ઉપપ્રમુખ 
દારૂની 251 બોટિ સાથે ઝબબે

ભુજ-ગુંદાિા વચ્ે નમ્મદા કેનાિમાં 
શ્રમજીવી પરિવાિના 5 િોકો ડૂબ્ાં

મોિબી
મોરબી ઝુલતા પુલ દુઘ્મટનામાં 

ગુજરાત િાઇકોટટે જાતે જ દાખલ 
કરેલી સુઓમોટો પીઆઇએલમાં 
ચીફ જસસટસ અરહવંદકુમાર અને 
જસસટસ એ.જે.શાસત્રીની ખંડપીઠે 
રાજય સરકાર અને મોરબી પાહલકા 
સત્ાધીશોનો કોટ્મમાં રીતસરનો ઉધડો 
લઇ નાંખયો િતો. િાઇકોટટે સરકાર 
અને પાહલકાને આડા િાથે લેતાં 
જણાવયું કે, મોરબી પુલ દુઘ્મટનામાં 
પ્રથમદશ્મનીય રીતે જણાય છે કે, 
મોરબી નગરપાહલકાએ કાયદાનું 
પાલન જ કયુું નથી. આ સમગ્ર 

મામલામાં કોણ જવાબદાર છે તે 
મુદ્ે સરકાર પોતાનું વલણ સપષ્ 
કરે..? િાઇકોટટે અનેક મુદ્ાઓ પર 
સરકાર અને સત્ાવાળાઓ પાસેથી 
હવગતવાર જવાબ માંગયો છે. કેસની 
વધુ સુનાવણી તા.૨૪મીએ રખાઇ છે. 

મોરબી ઝુલતા પુલ દુઘ્મટનાની 
સુઓમોટો પીઆઇએલમાં િાઇકોટટે 
આજે પોતાના બિુ મિત્વના 
આદેશમાં જણાવયું િતું કે, તા.૧૬-
૬-૨૦૦૮ના રોજ રાજકોટ કલેકટર 
અને અજનટા મેનયુફેકચરીંગ હલ. વચ્ે 
પુલના ઓપરેટ, મેનટનેનસ, જાળવણી 
સહિતના મુદ્ે એમોઓયુ થયા િતા, 
જે તા.૧૫-૬-૨૦૧૭ના રોજ પૂણ્મ 
થતો િતો. પરંતુ કેસમાં િવે બિુ 
ગંભીર પ્રશ્ો ઉપસસથત થાય છે કે, 
ઉપરોકત પુલ તેના ઉપયોગ માટે રેડી 
છે તેનું ફીટનેસ સરટ્મરફકેટ આપવાની 
કોની જવાબદારી નક્ી થઇ િતી?

મોરબી પલુ કરૂણાહંતકા માટે જવાબદારી 
કોની ? િાઇકોટટે સરકારને ફરી ખંખેરી
મ�ોરબી ન.પ�.નો સુપરસીડ કોમ નથી કરી..? ટોન્ડર મંગ�વ્� વિન� બ�ર�ોબ�ર 
અજન્�નો કોિી રીતો ક�ોન્ટ્�ક્ટ અપ�ય�ો ? સરક�ર કોમ મહો રબ�ન ઃ હ�ઇક�ોટ્ટ

મોિબી દુર્મટના:  
હાઇકોટટે પીઅાઈઅેિ 

ફગાવી દીધી
મોરબીના ઝુલતા પુલ દુર્ઘટના મામલે 
મેજિસટટેરીયલ તપાસ કરાવવા અને 
ભોગ બનેલા લોકોના પરરજવારિનોને 
રૂ.૨૫-૨૫ લાખ વળતર પેટટે ચૂકવવા 
દાદ માંગતી ગિુરાત હાઇકોટ્ઘ સમક્ષ 
થયેલી જાહટેરજહતની રરટ અરજી 
ગુિરાત હાઇકોટટે આિે ફગાવી 
દીધી હતી. હાઇકોટટે અરિદારપક્ષને  
સીધી ટકોર કરી હતી કે, અમે 
ઓલરટેડી આ કેસમાં સુઓમોટો 
દાખલ કરટેલી િ છટે.

મોિબી પાલિકાનું કોટ્મમાં સોગંદનામું, 
પોતાની બેદિકાિી હોવાનું સવીકા્ુું

મોરબી નગરપાજલકાના ઇનચાિ્ઘ ચીફ ઓરફસર નારણ મછુાર તરફથી રિૂ 
કરાયેલા સોગંદનામામા ં િણાવાયુ ં હતુ ં કે, તા. ૨૬-૧૦-૨૦૨૨ના રોિ કંપનીએ 
કોઇ પવૂ્ઘ પરવાનગી લીધા જવના િ અન ે મોરબી નગરપાજલકાન ે કયા પ્રકારનું 
રીપરેીંગ કામ કરાયંુ છટે ત ેસજહતની બાબતની જાણ કયા્ઘ જવના િ ઝલુતો પુલ 
જાહટેરિનતા માટટે ખલુ્ો મકૂી દીધો હતો. પુલના સટ્રકચર સટટેબીલીટી, વહન 
ક્ષમતા, ફીટનેસ કે મટીરીયલ ટટેસટીંગ સબંૅંધી સરટ્ઘરફકેટ પણ પૂરા પડાયા ન હતા. 
દરમયાન રદવાળી તહટેવારો હોવાથી તા.૩૦-૧૦-૨૦૨૨ના રોિ મલુાકાતીઓનો ભારટે 
ધસારો રહ્ો હતો અન ેકંપનીએ સમગ્ર રદવસ દરમયાન રટરકટો ઇશય ુકરી હતી. 
રટરકટ વીનડો ઓપરેટર અન ે કંપનીના સલામતી િવાનોએ ૩૦૦થી વધ ુલોકોને 
પલુ પર િવાની પરવાનગી આપી હતી, િને ેલઇ ભારટે વિનના કારણ ેઆખરટે 
આ કરૂણ દરુ્ઘઠના સજા્ઘઇ હતી અન ે ૧૩૫ લોકોના કરૂણ મોત નીપિયા હતા. 
આ પ્રકરણમા ં મોરબી નગરપાજલકા દ્ારા ફરરયાદ પણ નોંધાવાઇ. સોંગદનામાં 
પાજલકાએ પોતાની બેદરકારી હોવાનુ ંપણ કબલુયુ ંહતું

સ�ૈર�ષ્ટ્ર
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મિસીસાગા 
ગુજરાતી સિસિયિ્સ િમાજ ઓફ સમિીિાગાિી બેઠક 

13 િવેમબરે TEMPO  HALL,  SOUTH 
COMMON,  COMMUNITY  CENTER 
ખાતે યોજવામાં આવી હતી. પંકજભાઈએ હોલ સવશેિા 
પ્ાથસમક િૂચિો કયા્સ બાદ સવચ્છતા પર ભાર મુકયો હતો. 
ઉષાબેિ કોટ તથા તિેા ગુ્પે બોસલવૂડિા ગીતો પર બધાિે 
કિરત કરાવી હતી.  પ્મુખ કલાબિે પટેલે જણાવયું હતું કે, 
ડડિેમબર અિે જાનયુઆરી માિિું આયોજિ િંસથાિા મંત્ી 
મહેનદ્રભાઈ ગોઠીયાિા િેતૃતવમાં થશે. ફેબ્ુઆરી મસહિામાં 
િગિ બેનકે્ટ હોલમાં વેલેનટાઈિ ડદવિિી ઉજવણી કરાશે. 
બાદમાં ઓકટોબર િવેમબર માિ જેમિી વષ્સગાંઠ આવતી 
હતી તેઓિે સટજે પાિે બોલાવી બથ્સ ડે િેસલબ્ેશિ કરવામાં 
આવયું હતું. અરુણાબેિ મહેતાએ “ચાલયા જ કરું” ગીત 

ગાયિે બધાિે આિંદ અપાવયો હતો. સવક્રમભાઈ સવભાકરે 
તથા િહાયક અસવિિભાઈ વોરા, પ્કાશભાઈ વયાિ તચા 
બેલાબિે મહેતાિા િહકાર િાથે બધાિે સબંગો ગેમ રમાડી 
હતી. સવજેતાઓિે કલપિાબેિ પટેલ તરફથી અપાયેલી સગફટ 
તથા ત્ણ િામો રોકડા આપવામાં આવયા હતા. સવજેતામાં 
ચંદ્રકાંતભાઇ િૌથી વધુ ઇિામ મેળવયા હતા. ડકંજલબેિ, 
ડાયાભાઈ, બાલમતીબેિ, હંિા કોઠારી, હંિા પટેલ તથા 
ઇનદીરાબેિ િોમૈયાએ ઇિામ મેળવયા હતા. 

ઓાકેાેબરમાં જને્લા નાગરરકાનેી બર્થ ડે ઉજવાઈ, ગીતાે ગવાયા, રમતાે રમાડાઈ

ઓાપણે જે પણ ચચા્થ કરીઓે છીઓે તે ઓખબારમાં લીક રઈ જાય છે: જજનપપંગનાે ઓાક્ેપ

GSSMિી બેઠક, સવસવધ સપધા્સ યોજાઈ

G-20માં કેિેડડયિ પીઅેમ જસટીિ ટ્રુડો અિે 
ચીિિા રાષ્ટ્રપસત સજિસપંગ વચે્ તૂ-તૂ મેં-મેં

બાલી
ઇનડોિેસશયાિા બાલીમાં G-20 

િસમટ દરસમયાિ ચીિિા રાષ્ટ્રપસત 
શી સજિસપંગ અિે કિેેડાિા વડા 
પ્ધાિ વચે્િી ખૂબ જ તીખી વાતચીત 
કેમેરામાં રેકોડ્સ થઇ ગઇ ્ેછ. ટ્રુડો 
િાથિેી મુલાકાતમાં શીએ એ વાત 
પર િારાજગી વયક્ત કરી હતી કે 
તેમિી અગાઉિી બેઠકિી વાતચીત 
મીડડયામાં લીક થઈ ગઈ હતી. 
બુધવારિા રોજ ચીિી રાષ્ટ્રપસતએ 

G-20 બેઠકિા િમાપિ િત્િી 
અંતગ્સત એક અિુવાદક દ્ારા ટ્રુડોિે 
કહં્, “આપણે જે પણ ચચા્સ કરીએ 
્છીએ તે અખબારમાં લીક થઈ જાય 
્છે. આ યોગય િથી.” તેમણે કહ્ં, 
“આ િંવાદિી રીત િથી. જો ગંભીરતા 
હોય તો આપણી વચે્ િારી વાતચીત 
થઇ શકે ્છે. િસહંતર તે મુશકેલ હશે. 
સજિસપંગે આ ચીિી ભાષામાં કહ્ં 
હતું, જિેો અંગ્ેજીમાં અિુવાદ તેમિા 
િત્ાવાર દુભાસષયાએ કયયો હતો અિે 

ટ્રુડોિે કહ્ં હતું. ટ્રુડો પણ અટકયા િહીં 
અિે તેમણે અિુવાદકિે અટકાવીિે 
કહ્ં, “અમે સવતંત્, ખુલ્ા અિે સપષ્ટ 
િંવાદમાં સવવિાિ કરીએ ્છીએ અિે 
આ જ અમે કરતા રહીશું. આપણે 
રચિાતમક રીતે િાથે મળીિે કામ 
કરવાિું ચાલુ રાખીશું, પરંતુ એવી 
બાબતો હશે જિેા પર અમે અિહમત 
હોઇશું.ટ્રુડોિી પ્સતસક્રયા બાદ શી 
એ હિતા કહં્ પહેલા આપણે િારી 
પડરસસથસતઓ બિાવીએ.”

િૂળકમિ: બંસીધર  
ષાડંગી-ભિુનેશ્વર

અનુિાદ: મિના િોદી
શીષ્ષક : રસ્ા િગર

પોતાિી જાતિે કેવી રીતે સહસિાઓમાં
વહેંચું બીજાિે

કયાં ્ૂછપાવી રાખું
મારા અહમિે

મારા અસધકારિે મારી સસથસતિે
જાહેર કરું કોિી આગળ
િૂય્સ અસત થયા પ્છી
ચંદ્ર ઉદય થાય ્ેછ
અમાિિી રાતે

બંિેિા િહીં હોવા ્છતાં પણ
આલોક અંધકાર તો

પોતપોતાિાં
અસસતતવિે ટકાવી રાખવામાં

લાપરવાહી િથી કરતા
્છાયા અંધકાર જયોસત
પણ પોતાિી જગયામાં

સસથર ્છતાં કાયામાં ્છાયા
્છાયામાં જયોસત બ્હ્મ

અિે માયાિી વાડ તોડીિે જોવું
અિે અણક્ષર મંત્ તતવોમાં ભીંજાવું
અમારા માટે એટલું િહજ િહીં હોય

કારણકે આપણે આપણા ખોટા અહમિે 
્છુપાવવા માટે જગયા િથી

આ સસથસતમાં જો રસતા પર ચાલીિે િહીં
રસતા વગર ચાલવાથી

સિષકકૃસત મળશે પ્સતશૃસત કોઈ આપી શકે
આ બધા તતવોમાં િહીં પરોવાય

ચાલો આપણે બાળકો જેવાં
િરળ થઈ જઈએ

ખરેખર િરળ થયું શું એટલું િહજ ્છે
તો પ્છી શું કરીએ ચાલો આપણે પાગલ થઈ

જંગલમાં જઈએ
રસતા ભૂલીિે આમતેમ રખડીએ

એ પણ એટલું િહજ િથી
દરેક જગયામે એ જ અહંકાર

રસતો રોકીિે બેઠો હશે

િુરક્ષા િંશોધકો શંકાસપદ અિે 
મેલીિીયિ URL માટે 

વેબિાઇટ સકેિર urlscan.io 
દ્ારા િંવેદિશીલ ડેટા લીક થવાિી 
જાણકારી આપી રહ્ા ્છે. પોઝીટીવ 
સિકયુરીટીિા કો-ફાઉનડર ફેસબયિ 
બ્ાઉિલેિે િવેમબર 2, 2022 િા 
રોજ પ્કાસશત થયેલા અહેવાલમાં 
જણાવયું હતું કે શેર કરેલા 
ડોકયુમેનટ, પાિવડ્સ રીિેટ પેજ, 
ટીમ ઇનવીટેશિ, પેમેનટ ઇનવોઇિ 
અિે વધુ માટે િંવેદિશીલ URL 
િાવ્સજસિક રીતે શોધવા યોગય ્ેછ.

બસલ્સિ સસથત િાયબર 
સિકયુડરટી ફમમે જણાવયું હતું કે 
તેણે મેટાડેટા માટે urlscan.io 
પર તેમિા યુઝરિેમ અિે ખાિગી 
ડરપોઝીટરીિા િામો (એટલે   કે 
GitHub વેબપેજિા URL) 
શેર કરવા સવશે અજાણયા યુઝિ્સિે 
ફેબુ્આરી 2022 માં GitHub 
દ્ારા મોકલવામાં આવેલી િૂચિાિા 
પડરણામે સવચાસલત પ્સક્રયાિા 
ભાગ રૂપે સવશ્ેષણ તપાિ શરૂ 
કરી હતી.

Urlscan.io જિેે વેબ માટે 
િેનડબોકિ તરીકે વણ્સવવામાં આવયું 
્છે. તે તેિા API દ્ારા અિેક 
િુરક્ષા ઉકેલોમાં િંકસલત ્ેછ. આ 
API િા એકીકરણિા પ્કાર 
િાથે (ઉદાહરણ તરીકે િુરક્ષા ટૂલ 
દ્ારા જે દરેક ઇિકસમંગ ઇમેઇલિે 
સકેિ કરે ્છે અિે બધી સલંકિ 
પર urlscan કરે ્છે) અિે 
ડેટાબેઝમાં ડેટાિી માત્ા (ઇનવટટેડ 
ક્ોટ) તયાં િંવેદિશીલ ડેટાિી 

સવશાળ સવસવધતા ્છે.
જેમાં પાિવડ્સ રીિેટ સલંકિ, 

ઇમેઇલ અિિબ્સક્રાઇબ સલંકિ, 
એકાઉનટ બિાવટ URL, API 
કી, ટેસલગ્ામ બૉટિ સવશેિી 
માસહતી, ડોકયુમેનટ િાઇસિંગ, 
શેર કરેલી Google ડ્ાઇવ 
સલંકિ, ડ્ૉપબૉકિ ફાઇલ ટ્ાનિફર, 
શેરપોઇનટ, ડડસકોડ્સ, ઝૂમ, પેપાલ 
ઇનવૉઇિેિ, સિસકો વેબેકિ મીડટંગ 
રેકોડડિંગિ અિે પેકેજ ટે્ડકંગ જેવી 

િેવાઓિી સલંકિ આમંસત્ત 
કરવાિો િમાવેશ થાય ્છે.

બ્ુિલિેે ધયાિ દોયુિં હતું કે 
ફેબ્ુઆરીમાં પ્ારંસભક શોધમાં 
એપલ ડોમેનિ િાથે જોડાયેલા 
URLs જાહેર કરવામાં આવયા 
હતા. જેમાંિા કેટલાક iCloud 
ફાઇલો અિે કૅલેનડર ઇનવીટેશિ 
પ્સતિાદોિી િાવ્સજસિક રૂપે શેર 
કરેલી સલંકિિો પણ િમાવેશ કરે 
્છે. તયારથી તેમિે દૂર કરવામાં 
આવયા ્છે. એપલે URL સકેિમાંથી 

તિેા ડોમેનિિે બાકાત રાખવાિી 
સવિંતી કરી હોવાિું કહેવાય ્છે. 
જેમ કે ચોક્કિ પવૂ્સવયાખયાસયત 
સિયમો િાથે મેળ ખાતા પડરણામો 
િમયાંતરે કાઢી િાખવામાં આવે ્ેછ.

પોસઝડટવ સિકયોડરટીએ 
વધુમાં ઉમેયુિં હતું કે તે લીક 
થયેલા તે િંખયાબંધ ઈમેલ એડ્ેિ 
િુધીિી જાણકારી મેળવી હતી. 
જેિે એક અિામી િંસથા તરફથી 
પ્સતિાદ મળયો હતો અિે તિેા 

સિકયોડરટી ઓકકેસટે્શિ ઓટોમેશિ 
અિે ડરસપોનિ (SOAR) 
િોલયુશિિી ખોટી ગોઠવણી માટે 
DocuSign વક્ક કોનટ્ાકટ સલંકિે 
લીક કરી હતી. જે urlscan.io 
િાથે િંકસલત કરવામાં આવી રહી 
હતી.

સવશ્ેષણમાં એ પણ જાણવા 
મળયું ્છે કે ખોટી ગોઠવણી કરેલ 
િુરક્ષા િાધિો મેઇલ દ્ારા પ્ાપ્ત 
કોઈપણ સલંકિે urlscan.
io પર િાવ્સજસિક સકેિ તરીકે 

િબસમટ કરી રહ્ાં ્ેછ. આિા 
ગંભીર પડરણામો આવી શકે ્છે. 
જેમાં હેકર અિરગ્સત ઇમેઇલ 
એડ્ેિ માટે પાિવડ્સ રીિેટ સલંકિિે 
સટ્ગર કરી શકે ્છે અિે URL િે 
મેળવવા માટે સકેિ ડરઝલટિિો 
ઉપયોગ કરી શકે ્છે અિે હેકિ્સ 
પિંદગીિા પાિવડ્સ પર રીિેટ 
કરીિે એકાઉનટિ કબજે કરી શકે 
્છે.

Urlscan.io એ જુલાઈ 
2022 માં પોસઝડટવ સિકયોડરટી 
તરફથી જવાબદાર જાહેરાતિે પગલે 
યુઝિ્સિે સવિંતી કરી ્છે કે તમારા 
એકાઉનટિી િુરક્ષા માટે સવસવધ 
સકેિ ડરઝલટિિે િમજવા, સબિ-
જાહેર માસહતી માટે તમારા પોતાિા 
સકનેિિી િમીક્ષા કરો, તમારા 
સવચાસલત િબસમશિ વક્કફલોિી 
િમીક્ષા કરો અિે મહત્મ સકેિ 
દૃશયતા લાગુ કરો.

િચ્સ પેટિ્સ અિે ભસવષયિા 
સકેિિે સિયસમતપણે િાફ કરવા 
માટે કાઢી િાખવાિા સિયમો પણ 
ઉમેયા્સ ્છે. તે જણાવે ્ેછ કે તિેી 
પાિે ચોક્કિ વેબિાઇટિિા 
સકેસિંગિે રોકવા માટે ડોમિે અિે 
URL પેટિ્સ બ્લોકસલસટ ્છે. 
આ માસહતીિો ઉપયોગ સપામિ્સ 
દ્ારા ઇમેઇલ એડ્ેિ અિે અનય 
વયસક્તગત માસહતી એકસત્ત 
કરવા માટે થઈ શકે ્છે. તેિો 
ઉપયોગ િાયબર સક્રસમિલિ દ્ારા 
એકાઉનટિ લેવા અિે ટ્સટેડ ડફસશંગ 
કેમપેઈિ ચલાવવા માટે થઈ શકે ્છે.

 beinghumanmj

URL-Scan ડેટા લીક

ઓનટટેરરયો 
તાજેતરિા િવમેમાં મોટાભાગિા 

કેિેડડયિ રહેવાિીઓ આવાિિી 
અિમાિતા ઉપર િાધારણ ભાવિે 
િમથ્સિ આપવાિો મત વયક્ત કયયો 
હતો. જેમાં ઘણાએ 1 સમસલયિ 
ડોલરથી વધિુી ડકંમતિાં ઘરો પર 
વધારાિી માંગણી કરી ્ેછ, જેમાં દેશિા 
હાઉસિંગ માકકેટિા 10 ટકાિો િમાવેશ 
થાય ્ેછ. BNN બ્લમૂબગ્સ દ્ારા જારી 
કરાયેલા અહેવાલ મુજબ આવા કર 
માપથી દર વષમે આશરે 5 સબસલયિ 
ડોલરિી આવક ઊભી થઈ શકે ્છે. 
કેિેડડયિ િોિપ્ોડફટ જિરેશિ સસક્ઝ 
દ્ારા એકસત્ત કરવામાં આવેલા ડેટા, 

એક થઈ ગયેલા મકાિ માસલકિી 
સિષફળતા િામે લડવાિી આશા તરફ 
સિદટેશ કરે ્છે. 

જિરેશિ સસક્ઝે તેમિી વેબિાઈટ 
ઉપર લખયું હતું કે, અમે અમારી 
વચ્ેિા લોકોિી હાઉસિંગ િંપસત્માં 
થોડી રકમિું યોગદાિ આપવા 
માંગીએ, જેથી મકાિ ખરીદવા માટે 
જેઓ અિમથ્સ ્છે, તેમિે થોડી મદદ 
મળે.  આ મતદાિમાં 1,010 કિેેડડયિ 
વયસકોિો િવમે કરવામાં આવયો હતો. 
સમસલયિ-ડોલરિા ઘરોમાં રહેતા 
લોકોિા 57 ટકાએ કહં્ હતુ કે, તેઓ 
મકાિિી અિમાિ ડકંમતો ઉપર 
િાધારણ ડકંમત મૂકવાિી તરફેણમાં ્ેછ. 

ઘરના ભાિની અસિાન્ા પર 
ટટેકસને કેનેરડયનોનું સિર્ષન

ઓનટટેરરયો 
તાજેતરિો ફલવુૉચ ડરપોટ્સ એ 

વાતિી પસુષ્ટ કરે ્છે કે સિષણાતોએ 
કિેેડામાં ઈનફલયએુનઝાિા કિેોમાં 
પ્ારંસભક વધારો થઈ શકે ્છે. આખા 
દેશમાં ઈનફલયુએનઝા મોિમી થે્શોલડિે 
વટાવી ગઈ ્છે, જે ઈનફલયુએનઝા 
રોગચાળાિી શરૂઆત િૂચવે ્ેછ. 
િવમેલનિિા તમામ િૂચકાંકો વધી રહ્ા 
્છે.

 ઈનફલયુએનઝા અિે ઈનફલયુએનઝા 
જેવી સબમારીઓિા ફેલાવા ઉપર િજર 
રાખતી કિેેડાિી રાષ્ટ્રીય િવમેલનિ 
સિસટમિા તાજેતરિા આંકડા, 5 

િવેમબર, 2022િા રોજ પૂરા થયેલા 
િપ્તાહમાં કેિેડામાં 11.7% પોસઝટીવ 
દરિો અહેવાલ આપે ્છે, જે બે 
અઠવાડડયામાં િોંધાયેલા 6.3 ટકાથી 
વધુ ્છે. આ િમયગાળા દરસમયાિ 
5% ફલ ૂરોગચાળો વધયો ્છે. 

િમગ્ કેિેડામાં ફલૂ જેવાં ઉધરિ 
અિે તાવિાં લક્ષણો ધરાવતા દદદીઓ 
દ્ારા હોસસપટલિી મુલાકાતિી 
ટકાવારી િરેરાશ કરતા વધારે ્ેછ. 
5 િવેમબર, 2022િા રોજ પૂરા 
થતા િપ્તાહ માટે ફલુવોચ ડરપોટ્સ 
દશા્સવે ્છે કે, ઈનફલયુએનઝા િંબસંધત 
હોસસપટલમાં કુલ 78 કેિ હતા.

કેનેડાિાં ફલૂના કેસિાં િધારો 
રિાની મનષ્ાં્ો દ્ારા ચે્િ્ી
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સૌરાષ્ટ્ર માં તમામ રાજકીય પક્ષોમાં મચયયું ધમાસાણ
રાજકોટ

ગુજરાત વિધાનસભા ૨૦૨૨ની ચૂંટણી આડે 
હિે માંડ બે સપ્ાહ બાકી છે ત્ારે ભાજપ,કોંગે્સ, 
આપ, એન.સી.પી. સવહત તમામ પક્ષોમાં 
કા્્યકરષો, નેતાઓનષો અસંતષોષ સપાટી પર આિિા 
લાગ્ષો છે અને ધડાધડ રાજીનામા,પક્પલટા થિા 
લાગ્ા છે. અમરેલીમાં રાજ્ના પૂિ્ય વિપક્ી નેતા  
પરેશ ધાનાણી સામે તેમના ડ્ાઈિર ચૂંટણી જંગમાં 
મેદાને ઉત્ા્ય છે તષો હળિદમાં ભાજપ-કોંગે્સ 
બન્ેમાં સામસામા પક્પલટાનષો દષોર શરૂ થ્ષો છે. 

એન.સી.પી.ને ગુજરાતમાં એકમાત્ર ધારાસભા 
સીટ અપાિનાર કાંધલ જાડેજાને પણ કુવત્ાણા 
બેઠક પર ટટકીટ નહીં અપાતા તેમણે અને 

બાદમાં એનસીપીના અનેક કા્્યકરષો, હષોદ્ેદારષોએ 
રાજીનામા આપ્ા હતા. બીજી તરફ મષોરબી 

વજલ્ાના પૂિ્ય કારષોબારી સવમવત ચેરમેન, 
બે નગરપાવલકા સદસ્ષો, માલધારી સેલના 

પ્રમુખ સવહત બસસષો જેટલા કોંગ્ેસી કા્્યકરષોએ 
રાજીનામુ આપી ભાજપમાં જોડા્ા છે. તષો સામે 
પકે્ ભાજપમાં પણ આંતટરક વિિાદ જારી છે 
અને હળિદ બ્રહ્મસમાજના પ્રમુખ મુન્ાભાઈ 
પંચષોલી અને છ ગામષોના સરપંચ  સવહત ૫૫ 
જેટલા નેતાઓ,કા્્યકરષો કોંગ્ેસમાં જોડા્ા છે.  
જામનગરમાં અનેક કોંગી નેતાઓના રાજીનામા 
પછી આજે જેતપુર તાલુકા કોંગે્સ સવમવતના 
પ્રમુખ ટકરીટભાઈ પાનેલી્ાએ રાજીનામુ આપ્ંુ 
છે. ઉમેદિારની પસંદગીની સામે વિરષોધના પગલે 
રાજીનામુ આપ્ાનું જાણિા મળ્ંુ છે. અા ઉપરાંત 
સૌરાષ્ટ્રની અન્ બેઠકષો ઉપર ટટકીટ ફાળવ્ા બાદ 
અસંતષોષ ભડક્ષો છે.

અમરેલીમાં પરેશ ધાનાણી સામે તેમના ડ્ાઈવરની ઉમેદવારી! હળવદમાં કાંગ્ેસ-ભાજપ બન્ે કાર્યકરાેનું સામસામુ પકાંતર!

ગુજરાત-રાજકારણ

કોંગ્ેસ પ્રદેશ કા્ા્યલ્ે ભરત 
સષોલંકીના પષોસટરષો ફાટાં, 

કાળી શાહી પષોતરાઈ
અમદાવાદ

ગુજરાત કોંગ્ેસમાં ઉમેદિારષોને ટટટકટ ફાળિિામાં 
આિી ત્ારથી કકળાટ શરૂ થ્ષો છે. જમાલપુર 
ખાટડ્ા બેઠકને લઈને NSUI કા્્યકરષોએ ઉગ્ વિરષોધ 
નોંધાવ્ષો છે. જેમાં વિરષોધીઓએ ભરતવસંહના વિરષોધમા 
અપશબદષો ઉચ્ારિામાં આવ્ા તેમજ ટદિાલ પર કાળી 
શાહીથી  લખિામાં આવ્ા હતા. આ સાથે જ કા્્યકરષોએ 
કા્ા્યલ્માં તષોડફષોડ પણ કરી હતી. ભરતવસંહના નામની 
પલેટ પણ તષોડી નાંખિામાં આિી હતી. કોંગ્ેસ પ્રદેશ 
કા્ા્યલ્ ખાતે એનએસ્ુઆઇના કા્્યકરષોએ ભારે 
હષોબાળષો મચાવ્ષો હતષો અને તષોડફષોડ કરી હતી. શાહનિાઝ 
શેખને ટટટકટ ન આપિામાં આિતાં કા્્યકરષો ઉગ્ વિરષોધ 
કરતાં જોિા મળ્ા હતા. 

ચૂંટણી પ્રચાર : ચાટ્યડ્ય ફલાઇટનું 
એક કલાકનું ભાડું ૧.૫૦ લાખ

અમદાવાદ
ગુજરાતના ચૂંટણીના પ્રચારમાં ઓછા સમ્માં િધુ 

સથળે પહોંચિા માટે ભાજપ,કોંગે્સ, આપ દ્ારા ચાટ્યડ્ય 
ફલાઇટ-હવેલકષોપટર બૂક કરાિિામાં આિી રહ્ા છે. જેમાં 
ચાટ્યડ્ય ફલાઇટનું પ્રવત કલાકનું ભાડું રૂવપ્ા ૧.૫૦ લાખ 
જ્ારે હેવલકષોપટરનું ભાડું રૂવપ્ા ૧ લાખ છે. પ્રથમ 
તબક્ા માટે ઉમેદિારીપત્ર ભરાિિાની કામગીરી આગામી 
સષોમિાર સુધીમાં પણૂ્ય થઇ જશે. આ પછી રાજકી્ પક્ષો 
દ્ારા ચૂંટણી પ્રચારનષો પ્રારંભ કરિામાં આિશે. ચૂંટણી 
પ્રચારમાં સટાર પ્રચારકષો ઓછા સમ્માં િધુ સથળે પહોંચી 
શકે તેના માટે રાજકી્ પક્ષો  દ્ારા ચાટ્યડ્ય ફલાઇટ અને 
હેવલકષોપટરનષો ઉપ્ષોગ કરિામાં આિશે. આ અંગે ટદલહી 
સસથત એક ચાટ્યર ફલાઇટ સવિ્યસની કંપનીના અવધકારીએ 
જણાવ્ું કે, ‘અમારી પાસે વિવિધ પક્ની ઈનક્ા્રી 
આિિાની શરૂ થઇ ગઇ છે. તાજેતરમાં અમે આમ આદમી 
પાટટીને ચાટ્યડ્ય ફલાઇટ અને હેવલકષોપટર ભાડે આપ્ા છે.’ 

BJP જ જીતશે, દાદા 
CM બનશે ઃ અવમત શાહે 
ઘાટલષોટડ્ામાં કરી જાહેરાત

ગાંધીનગર
ઉમેદિારી પત્ર ભરતા અગાઉ 

મુખ્મતં્રી ભૂપનેદ્ર પટેલ એક ભવ્ 
રષોડ શષો ક્યો હતષો. અા સમ્ે 
ઘાટલષોટડ્ામાં અવમત શાહ અને 
ભુપનેદ્ર પટેલે એક જાહેર સભાને 
સંબષોધી હતી. જ્ાં અવમત શાહે 
આગામી મુખ્મતં્રી તરીકે ભુપનેદ્ર 
પટેલના નામની જાહેરાત કરી હતી. 
તેમણે કહ્ં કે, ચૂંટણી બાદ પણ ભૂપેનદ્ર 
પટેલ જ ગુજરાતના મુખ્મતં્રી હશે. 
અવમત શાહે આગળ કહં્ કે, બધા 
રેકષોડ્ય તષોડીને ભાજપ ફરી એક િખત 
સરકાર બનાિશે.

અમદાવાદ
સુપ્રીમ કષોટ્ય દ્ારા જારી કરિામાં 

આિેલા આદેશ બાદ ચૂંટણી પંચ 
દ્ારા એિષો વન્મ જાહેર કરિામાં 
આવ્ષો છે કે પ્રત્ેક પકે્ ગુનાઈત 
ઉમેદિારની વિગતષો-તેને ટટટકટ 
આપિાનું કારણ માધ્મષો દ્ારા ૩ 
િખત પ્રકટ કરાિિી પડે છે. ગુજરાત 
વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આ પ્રકારનષો 
વન્મ પ્રથમિાર અમલી થ્ષો છે. આ 
વન્મના ભાગરૂપે ભાજપ દ્ારા ૩૦ 
ગુનાઈત ઉમેદિારષોની વિગતષો જાહેર 
કરિામાં આિી છે. જેમાં કેટલાક 

ઉમેદિારષો પર અનેક ગુના હષોિા છતાં 
તેઓ લષોકવપ્ર્ છે, પક્ના સંવનષ્ઠ 
કા્્યકર છે, કત્યવ્વનષ્ઠ છે, ગુનષો નહીં 
ધરાિતા અન્ દાિેદારષો કરતાં તે 
િધારે સારષો વિકલપ છે તિેા વિવિધ 
કારણષો ભાજપે આપ્ા છે. વશક્ણમતં્રી 
જીતુ િાઘાણી સામે ચાર  ગુના છે છતાં 
ભાિનગર પવચિમથી ચૂંટણી લડી રહ્ા 
છે. આ જ રીતે  એવલસવબ્રજ બેઠકના 
ઉમેદિાર અમીત પી. શાહ સામે ગુના 
નોંધા્ા છે. જેમાં પણ એિું કારણ 
દશા્યિા્ું છે કે તેઓ પક્ના િટરષ્ઠ-
કત્યવ્વનષ્ઠ કા્્યકર છે. 

ન્ુઝ બ્ીફ
•	 રેશ્મા	પટેલે	NCPનમા	ત્મા્	સભ્યોપદેથી	રમાજીનમા્ું	આપી	દીધુ	છે.	બીજી	

બમાજુ	રેશ્મા	પટેલ	વિવધિત	રીત	ેઆપ્માં	જોડમાઈ	ચૂક્મા	છે.
•	 અલપેશ	ઠમાકયોરને	ગમંાધીનગર	દવષિણની	બેઠક	સોંપિમા્માં	આિી	હયોિમાની	

્માવહતી	્ળી	છે.	આ	બેઠક	પર	હમાલ્માં	શંભુજી	ઠમાકયોર	ધમારમાસભ્	છે	
અન	ેતેઓ	ત્રણ	ટ ્્મથી	આ	બેઠક	પરથી	ચૂંટમાઈ	રહ્મા	છે.	

•	 ્માતરનમા	ધમારમાસભ્એ	 ટટટકટ	ન	્ળતમા	કેસટર્યો	ખેસ	છયોડી	આપનું	
ઝમાડ	ુપકડી	લઈ	આપ્માંથી	ચૂંટણી	લડિમાની	તૈ્ મારી	બતમાિી	હતી.	જો	
કે	ગણતરીનમા	કલમાકયો્માં	જ	નમાટ્માત્ક	રીત	ેસતત	 વિિમાદયો્માં	 રહેલમા	
કેસરીવસંહ	સયોલંકીએ	ઘર	િમાપસી	કરતમંા	ભમાજપમાએ	રમાહત	અનુભિી	છે.

•		સરતની	પિૂ્મ	બેઠક	પર	આ્	આદ્ી	પમાટટીનમા	ઉ્ેદિમાર	કંચન	જરીિમાલમા	
તે્ નમા	પટરિમાર	સમાથે	બુધિમારે	ગમા્બ	થઈ	ગ્મા	હતમા	જ	ેઅંગે	આપનમા	
પ્રદેશ	અધ્ષિ	 ઈશુદમાન	 ગઢિીએ	 પણ	ટ્ીટ	 કરીને	 જાણકમારી	આપી	
હતી.	જે	બમાદ	તેઅયોઅે	બુધિમારે	સમંાજે	તેની	દમાિેદમારી	પરત	ખેંચી	લેતમા	
અમા	બેઠક	પર	હિે	ભમાજપ	અનેકોંગ્ેસ	િચ્ે	જ	્ુકમાબલયો	થશે.

•	 ખયોડલધમા્નમા	 સતૂ્રયોએ	 સપષ્ટ	 ક્ુું	 હતુ	ં કે	 ખયોડલધમા્	 સંસથમા	 કે	 નરેશ	
પટેલ	કયોઈ	પણ	ઉ્ેદિમાર	કે	પષિનયો	પ્રચમાર	કરતમા	નથી,	કરિમાનમા	નથી	
બીજી	 તરફ	ભમાજપનમા	 ઉ્ેદિમાર	 બનેલમા	 ટ્રસટી	 ર્ેશ	 ટીલમાળમાએ	 પણ	
ખયોડલધમા્્માંથી	રમાજીનમા્ુ	આપ્ું	છે.

•	 ્રેઠ	વિધમાનસભમા	બેઠકની	સમા્માન્	ચૂંટણી	્માટે	કોંગે્સ	અને	એનસીપી	
િચ્ે	ગંઠબંધન	થતમા	એનસીપીનમા	ઉ્ેદિમાર	ઉ્રેઠ	બેઠક	પરથી	ચૂંટણી	
જંગ્મંા	ઝંપલમાિનમાર	હયોઈ	ઉ્રેઠ	કોંગ્ેસ્માં	રમાજકી્	ભૂકંપ	સજા્મ્યો	છે.	

•	 ગુજરમાતની	રમાજનીવત્મંા	્વહલમાઓની	ભમાગીદમારી	ખુબ	ઓછી,	1960થી	
અત્માર	સુધી	્માત્ર	111	્વહલમા	વિધમાનસભમા	પહોંચી

•	 ગુજરમાત્મંા	 ચૂંટણી	 ્માટે	 ઉ્ેદિમારયોની	 જાહેરમાત	 થઈ	 ગઈ	 છે	 તથમા	
ફયો્્મ	 પણ	 ભરમાઈ	 ગ્મા	 છે.	 ભમારતી્	 જનતમા	 પમાટટીએ	 સૌથી	 િધુ	 17	
્વહલમાઓને	 ટટટકટ	 આપી	 છે.	 જ્મારે	 કોંગ્ેસ	 તરફથી	 12	 ્વહલમા	
્ેદમાન્માં	છે.	તયો	આ્	આદ્ી	પમાટટીએ	6	્વહલમાઓને	ટટટકટ	આપી	છે.	
એટલે	કે	કુલ	35	્વહલમા	ઉ્ેદિમારયો	આ	િખત	ેચૂંટણી	્ેદમાન્માં	છે.	

•	 2017ની	ચૂંટણી્માં	 17	સીટયો	 પર	જોિમા	્ળ્યો	હતયો	 રયો્માંચક	જંગ,	 2	
હજાર	કરતમા	ઓછમા	્ત	ેહમાર-જીત	નક્ી	થઈ	હતી.

•	 દહેગમા્નમા	પૂિ્મ	MLA	કમા્ીનીબમા	રમાઠયોડનયો	ઓટડ્યો	િમા્રલ	થ્યો	છે.	
આ	કવથત	ઓટડ્યો	ક્ીપ્માં	કોંગે્સ	પર	તે્ ણે	આકરમા	પ્રહમારયો	ક્મા્મ	ક	ે
કોંગ્ેસની	ટટટકટ	પૈસમાથી	િેચમા્	છે.	આ	ક્ીપ્માં	ભમાવિન	નમા્નયો	શખસ	
ટટટકટ	્માટ	ેિમાતચીત	કરી	રહ્યો	છે.	જે્માં	તેઓ	70,	50	લમાખ	જેટલી	
રક્નયો	િમાતચીત્માં	ઉલ્ેખ	થઈ	રહ્યો	છે.	

•	 બમા્ડની	ટીકીટ	કપમા્મા	બમાદ	જસુભમાઈ	પટેલે	જણમાવ્ું	હતુ	ંકે,	બમા્ડ	
બેઠક્માં	ટીકીટ	નમા	્ળતમા	્ને	કયોઇ	્ન	દુઃખ	નહીં.	લયોકસેિમા	એ	્મારયો	
વસદમાતં	છે.	પમાટટી	એ	્ને	ઓળખ્યો	નહીં	અથિમા	્મારી	કયોઈ	ભૂલ	હશે.	
પમાટટીએ	ગયોટમાળમા	કરિમાિમાળમા	અને	િેપમાર	કરિમા	િમાળમાને	ટીકીટ	આપી	
છે.	પરંત	ુ્મારી	લયોકસેિમા	એ	જ	રણનીવત	હશે.	

•	 ભમાિનગર	પવવિ્	બેઠક	્માટ	ેવજતુ	િમાઘમાણીએ	ચૂંટણી	પ્રચમાર	શરૂ	ક્યો	છે.	
પરંતુ	ભમાિનગર્માં	ભમાજપથી	નમારમાજ	ગયોવહલિમાડ	રમાજપૂત	સ્માજ	્વહલમા	
પમાંખ	 દ્મારમા	 ષિવત્ર્	 ્વહલમા	 સં્ેલન	 ્યોજા્ું	 હતું.	 જેથી	 	 જીતુ	 િમાઘમાણીનમા	
ગઢ્મંા	 સં્ ેલન	 ્યોજાતમા	 વિધમાનસભમા	 બેઠકનમા	 સ્ીકરણયો	 બદલમા્	 તિેી	
સંભમાિનમાઓ	વ્ક્ત	કરિમા્માં	આિી	રહી	છે.

•	 ્મંાજલપુર	બેઠક	પર	ભમાજપે	્યોગેશ	પટેલને	ફરી	એકિમાર	ટરવપટ	ક્મા્મ	
છે.	્યોગેશ	પટેલનયો	દમાિયો	ક્યો	હતયો	કે	આજ	ેસિમારે	્ને	્યોિડી	્ંડળ	
તરફથી	ફયોન	આવ્યો	હતયો.	એટલુ	ંજ	નહીં,	્ેનડટે	્ળ્યો	હયોિમાનયો	પણ	
્યોગેશ	પટેલે	સત્માિમાર	જાહેરમાત	કરી	છે.		

•	 પેટલમાદ	્ત	વિસતમારનમા	ધમારમાસભ્	વનરંજનભમાઈ	પટેલ	ેધમારમાસભ્	પદ	સવહત	
કોંગ્ેસનમા	ત્મા્	પદ	પરથી	રમાજીનમા્ું	આપી	દીધું	છે.	અહીં	કોંગ્ેસે	આ	િખત	ે
વનરંજન	પટેલની	ટટટકટ	કમાપીને	પ્રકમાશ	પર્મારન	ે્ેદમાન્માં	ઉતમા્મા્મ	છે.	

•	 ભમારતી્	 જનતમા	 પમાટટીએ	 પયોતમાની	 પ્રથ્	 ્માદી્માં	 160	 ઉ્ેદિમારયોનમા	
નમા્ની	જાહેરમાત	કરી	હતી.	 ત્મારબમાદ	કેટલમાક	નેતમાઓએ	તયો	અપષિ	
લડિમાની	જાહેરમાત	પણ	કરી	હતી.	ત્મારે	ભમાજપે	વિસનગર્માં	ઋવિકેશ	
પટેલને	 ટટટકટ	આપતમા	ભમાજપનમા	 જૂનમા	 નેતમા	 જશુભમાઈ	 પટેલ	 નમારમાજ	
થ્મા	 હતમા.	 તે્ણ	ે અપષિ	 લડિમાની	 જાહેરમાત	 કરી	 હતી.	 પરંતુ	 હિે	
પમાટટીએ	તે્ ને	્નમાિી	લીધમા	છે.	

ભાજપે બીજા તબક્ા માટે જાહેર 
કરી સટાર પ્રચારકષોની ્ાદી, મષોદી 

સવહતના નેતાઓ કરશે સભા
અમદાવાદ

 ભારતી્ જનતા પાટટીએ બીજા તબક્ા માટે સટાર 
પ્રચારકષોની ્ાદી જાહેર કરી દીધી છે. ્ાદીમાં પહેલું નામ 
પ્રધાનમંત્રી નરેનદ્ર મષોદીનું છે. તષો ભાજપના રાષ્ટ્રી્ અધ્ક્ 
જેપી નડ્ા, કેનદ્રી્ મંત્રી રાજનાથ વસંહ, અવમત શાહ, નીવતન 
ગડકરી ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચાર કરશે. સમૃવત ઇરાની પણ 
ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચાર કરિાના છે. ્ાદીમાં મુખ્મતં્રી 
ભૂપેનદ્ર પટેલ, પિૂ્ય મુખ્મંત્રી વિજ્ રૂપાણી, નીવતન 
પટેલ, સીઆર પાટટલ પણ ચૂંટણી પ્રચાર કરશે. તષો અલપેશ 
ઠાકષોરનષો પણ સટાર પ્રચારકષોની ્ાદીમાં સમાિેશ કરિામાં 
આવ્ષો છે. આ વસિા્ ગષોરધન ઝડટફ્ા, ટફલમ સટાર પરેશ 
રાિલ, વહતુ કનષોટડ્ા, મહારાષ્ટ્રના ના્બ મુખ્મંત્રી દેિેનદ્ર 
ફડણિીસ પણ ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચાર કરશે.

બુકીઓના મતે ભાજપને 109, 
કોંગ્ેસને 42, આપને 22 બેઠક

રાજકોટ
ગુજરાત વિધાનસભાની ચુંટણીમાં આ િખતે ભાજપ, 

કોંગ્ેસ અને આપ િચ્ે વત્રપાંખી્ષો જંગ ખેલાશે. ભાજપે 
પષોતાના ઉમેદિારષો જાહેર કરી દીધા છે. મંગળિારે ભાજપના 
ઉમેદિારષો જાહેર થતા જ સટ્ા બજાર સવરિ્ બન્ુ છે.  
બુકીઓ આ િખતે પણ ભાજપની સરકાર બનશે તેમ માની 
રહ્ા છે અને તે મુજબના ભાિષો ખષોલ્ા છે. બુકીઓના મતે 
ભાજપને 109, કોંગ્ેસને 42 અને આપને 22 બેઠકષો મળશે. 
સૌરાષ્ટ્રના બુકીઓએ જે ભાિષો ખષોલ્ા છે તે મુજબ ભાજપને 
182 બેઠકમાંથી 109 બેઠકષો મળશે. જ્ારે 112 બેઠકષો નહી 
મળે. કોંગે્સને 42 બેઠકષો મળશે. જ્ારે 44 બેઠકષો નહી મળે. 
આપને 22 બેઠકષો મળશે. જ્ારે 24 બેઠકષો નહી મળે. આ 
પ્રકારના ભાિષો ખષોલી બુકીઓએ સટ્ષો રમાડિાનું શરૂ ક્ુું છે. 
બુકીઓના મતે સૌરાષ્ટ્રમાં આ િખતે અંદાજે રૂા.પાંચેક હજાર 
કરષોડનષો સટ્ષો રમાશે. સૌરાષ્ટ્રની ઘણી એિી હાઈપ્રષોફાઈલ 
બેઠકષો છે જેની ઉપર મુખ્તિ ેસૌથી િધુ સટ્ષો રમાશે.  

ભાજપ માટે ઉમેદવારના ગુના નહીં 
પણ ‘લોકપ્રિયતા’ વધારે મહતવની

ભુજમાં પટેલ ઉમેદવારો વચે્ પ્રિપાપં્િયો જંગ જામશે
ભુજ-	ભુજ્માં	ભમાજપ-કોંગ્ેસ	અને	આપ	એ્	ત્રણ	રમાજકી્	પષિયોને	લઈને	વત્રપમાંખી્યો	જંગ	ખેલમાશે.	
ભમાજપનમા	 ઉ્ેદિમાર	 કેશુભમાઈ	 પટેલ	 કડિમા	 પટેલ,	 કોંગ્ેસનમા	 ઉ્ેદિમાર	અરજણ	ભુડી્મા	 લેઉિમા	
પટેલ	અને	આપનમા	ઉ્ેદિમાર	રમાજેશ	પીંડયોરી્મા	પણ	લેઉિમા	પટેલ	્ેદમાન્મંા	હયોિમાથી		પટેલ	્તદમારયો	
જ	વિ્માસણ્માં	્ુકમા્મા	છે.ભુજ	બેઠક	ઉપર	કડિમા	પટેલ	્તદમારયોની	સંખ્મા	૪૦૦૦	આસપમાસ	અને	
લેઉિમા	 પટેલ	 ્તદમારયોની	 સંખ્મા	 ૩૬૦૦૦	આસપમાસ	 છે.	 કોંગ્ેસ-આપનમા	 ઉ્ેદિમાર	 લેઉિમા	 પટેલ	
હયોિમાથી	્તયો	કપમાશે.	જો,	લેઉિમા-કડિમા	પટેલ	્તયોની	 વિભમાજન	ન	થમા્	તયો	ભમાજપ	પટેલ	્તયો	
્ેળિી	શક	ેછે.	સૌથી	િધુ	૯૦૦૦૦	જેટલમા	્તયો	લઘુ્ વત	સ્માજનમા	છે.	એઆઈએ્આઈએ્	પષિે	
પણ	ઝંપલમાવ્ુ	હયોિમાથી	લઘુ્વત	્તદમારયોને	લઈન	ેપણ	ઉ્ેદિમારયો્માં	વચંતમા	છે.	

ભાજપે 30 ગુનાઈત ઉમેદવારને ટિટકિ અાપ્ા બાદ બચાવ કરાયો
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ભરૂચની ઝઘડિયા સીટ પર 
પપતા-પુત્રના પિિાદનો અંત

ભરૂચ
ઝઘડિયા સીટ પર પપતા-પુત્રનો પિિાદનો પણ અંત આિી 

ગયો છે. ગુજરાતમાં ઝઘડિયા પિધાનસભા સીટ પર બીટીપીના 
ઉમેદિાર છોટુ િસાિા અને મહેશ િસાિા આમને-સામને 
આિી ગયા હતા. બીટીપી અધયક્ષ મહેશ િસાિાએ ઉમેદિારી 
નોંધાિી હતી તો તેમના પપતા છોટુ િસાિાએ અપક્ષ તરીકે 
ઉમેદિારી નોંધાિી હતી. પરંતુ પુત્ર મહેશ િસાિાએ પોતાનું 
ફોમ્મ પરત ખેંચી લીધુ છે. એટલે કે હિે ચૂંટણીના મેદાનમાં 
પપતા-પુત્રની લિાઈનો સુખદ અંત આિી ગયો છે. રાજયમાં 
આડદિાસી મત પિસતારની ઝઘડિયા સીટ ખુબ ચચા્મમાં આિી 
હતી. અહીં પપતા અને પુત્ર બંને ફોમ્મ ભરીને આમને-સામને 
આિી ગયા હતા. પુત્ર મહેશ િસાિાએ ભારતીય ટ્ાઇબલ 
પાટટી (બીટીપી) માંથી ઉમેદિારી નોંધાિી હતી, તો પપતા છોટુ 
િસાિાએ અપક્ષ તરીકે ઉમેદિારી નોંધાિી હતી.

અમદાિાદમાં બે ડરપીટ, 13 
નિા, છ ધારાસભયો ઘરભેગા

અમદાવાદ
અમદાિાદ શહેરની બેઠકોમાં બે ઉમેદિારો ડરપીટ કરાયા 

છે એટલે કે, મુખયમતં્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને જગદીશ પંચાલને 
જ ડરપીટ કરાયા છે. જયારે ૧૩ ચહેરા નિા મૂકાયા છે તો છ 
િત્મમાન ધારાસભયોના પત્ા કપાયા છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ, જગદીશ 
પંચાલને જ પુનઃ તક, પ્રદીપપસંહ જાિેજાએ ચૂંટણી લિિાની ના 
પાિતાં િટિા બેઠક પર સસપેન્સ  અમદાિાદ શહેરની કુલ ૧૫ 
બેઠકોની િાત કરીએ તો, માત્ર બે મપહલાને ડટડકટ અપાઇ છે. 
જેમાં અસારિાની બેઠક પર િત્મમાન ધારાસભય પ્રદીપ પરમારનું 
પત્ુ કાપી દશ્મનાબહેન િાઘેલા અને ઠક્કરબાપાનગર બેઠક 
પરથી કંચનબહેન રાદડિયાને ડટડકટ મળી છે. િેજલપુર બેઠક 
પરથી ડકશોર ચૌહાણનું પતુ્ કપાયુ છે. જૂહાપુરામાં મુસસલમ 
પબલિર લોબી સાથે િધુ પિતો ઘરોબો, અને અસામાપજક તતિો 
સાથેની દોસતી ડકશોર ચૌહાણને નિી ગઇ છે.

વડોદરા
આ િર્ષે મધય ગુજરાતમાં ખાસ 

કરીને િિોદરા પજલ્ામં ભાજપ માટે 
કપરા ચઢણા જણાય છે. િિોદરા 
શહેર અને પજલ્ાના કેટલાક ડદગગજ 
નેતાઓની ડટડકટ કપાતા જે નારાજગી 
ઉભી થઈ છે. તે ભાજપને નિી શકે 
તેમ છે.

વાઘોડડયા બેઠક
દબંગ ગણાતા મધુ શ્ીિાસતિ આ 

બેઠક પરથી સળંગ છ િખતા પહેલા 
અપક્ષ અને બાદમાં ભાજપમાંથી મેન્િેટ 
લઈને ચૂંટાયા છે. પોતાના મનમાની, 
આપખુદી અને ખાસ તો પિિાદોમાં 
રહેિાના સિભાિને કારણે મધુ 
શ્ીિાસતાિને ડટડકટ આપિાનું લગભગ 
પનપચિત માનતુ હતું. તે પછી ભાજપ 
િેમેજ કન્ટ્ોલ કરિામાં પનષફળ જણાયુ. 
મધુ શ્ીિાસતિે અપક્ષ ઉમેદિારી કરી 
દીધી છે. ભાજપના પજલ્ા પ્રમુખ 
તરીકે અપવિન પટેલે આ બેઠક પરથી 
ઉમેદિારી કરે છે. કોંગ્ેસ જૂના જોગી 

સતયજીત ગાયકિાિને ડટડકટ આપી છે. 
આયાતી ઉમેદિાર ગણાિીને સથાપનક 
કોંગે્સ સંગઠન સતયજીતનો પણ પિરોધ 
કરી શકે છે. 

પાદરા
િિોદરાની ભાગોળની આ બેઠક 

ભાજપનો ગઢ મનાય છે, પરંતુ 
અહીં ડદગગજ નેતા ડદનેશ પટેલ ઉફફે 

ડદનુમામા લોકપપ્રય નેતા છે. આ િખતે 
તેમની ડટડકટ કપાિાથી નારાજ થયેલા 
ડદનુમામા ભાજપ પક્ષ છોિીને અપક્ષ 
કરે તિેી શકયતા છે. આ બેઠક પર 
ભાજપ, કોંગ્સ, આપ અને અપક્ષ એમ 
ચતરુ્કોણીય જંગ થઈ શકે છે, જે સીધી 
રીતે ભાજપને નુકસાકારક બને તેિી 
શકયતા છે. 

રીબિીયાને મપહનામાં 
અનેે બારિને 24 કલાકમાં 

ડટકીટ અાપી દેિાઈ !
રાજકોટ

તાલાલામાં ભાજપના કાય્મકરોએ 
બેઠક યોજીને આયાતી ઉમેદિાર સામે 
ખુલ્ો પિરોધ કયયો છતાં કોંગ્ેસના 
ધારાસભય ભગિાનભાઈ બારિે 
હજુ ગઈકાલે તો પક્ષ છોિયો અને 
આજે તેમને ભાજપે તેમના ઉમેદિાર 
તરીકે નામ જાહેર કરી દીધુ ંછે.  તો 
ગોંિલમાં રીબિા જૂથની ખુલે્આમ 
માંગણીઓને ફગાિી દઈને ફરી 
જયરાજપસંહનો દબદબો જાળવયો છે 
અને ગીતાબા જાિેજાને ડટકીટ અપાઈ 
છે. તાલાલા તાલુકાને આઝાદીના 
75  િર્્મમાં કયારેય કોઈ રાજકીય 
પક્ષે ડટકીટ આપી નથી અને તે કારણે 
તાલુકો પિકાસથી િંપચત છે. 

ડેમેજ કન્ટાલે માટે ભાજપ દ્ારા કરાયેલા પ્રયાસાે સફળ નહીં થયા

2017ની ચૂંટણીમાં ભાજપને ફળનારા 
િિોદરા પજલ્ામાં બદલાયા સમીકરણો

કેશોદ અને વાંકાનેરમાં ભાજપમાં 
બળવો,સોમનાથ જજલ્ામાં જવરોધ

રાજકોટ :   સૌરાષ્ટ્રમાં ધારાસભા ઉમેદવારોની પસંદગી સામે ભાજપમાં વાં
કાનેર,ગોંડલ,કેશોદ,જસદણ,સોમનાથ જજલ્ો,જામનગર, કાલાવડ,રાજકોટ 
સજિત અનેક સથળે છુપો અને કેટલાક સથળે ખુલ્ો જવરોધ સામે આવ્ો 
છે તેમાં કેશોદ અને વાંકાનેરમાં પક્ષ સામે અપક્ષ ઉમેદવારી કરીને બળવો 
કરવાનો જનણ્ણ્ જાિેર કરા્ો છે તો સાવરકુંડલામાં ઉમેદવાર સામે કચવાટ 
જાગ્ો છે. કેશોદ બેઠક પર ભાજપે વત્ણમાન પશુપાલન મંત્ી દેવાભાઈ માલમને 
ટટકીટ આપતા ભડકો થ્ો છે. જુનાગઢથી અિેવાલ મૂુજબ ભાજપની આ 
પસંદગી સામે પૂવ્ણ  ધારાસભ્ અને ભાજપના આગેવાન અરજવંદ લાડાણીએ 
ભાજપમાંથી આજે રોષભેર રાજીનામુ ધરી દીધું છે.

ભાજપમાં ભડકાે થશે એે પ્રકારનાે રરપાેટ્ટ વડાપ્રધાન માદેીને એપાયાે હતાે
ગાંધીનગર: જવધાનસભાની ટટટકટની વિેંચણી બાદ ગુજરાતમાં અનેક જગ્ાએથી જવરોધ વંટોળ ઉઠ્ો છે. ચારેક 
મજિના પિેલા જ વડાપ્રધાન મોદીને કેટલાક નેતાઓએ ચૂંટણીના સંદભ્ણમાં આપેલા ટરપોટ્ણમાં સપષ્ટ જણાવ્ુ િતુ કે 
ટટટકટોના જવતરણ બાદ ભાજપમાં ભડકો થશે. જો એકને ટટટકટ આપશો તો તેનો િરીફ જ તેને િરાવશે. જો બન્ેને 
કાપશો તો બને્ ભેગા થઈને ભાજપને િરાવશે. એટલુ જ નિી, નેતાઓ-આગેવાનોમાં ભારે જૂથવાદ પ્રવતતી રહ્ો 
િોવાથી ભાજપની મુશકેલીઓ વધશે. થોડો સમ્ પિેલા ગુજરાતના કેટલાક જસજન્ર નેતાઓ વડાપ્રધાન મોદીને 
મળ્ા િતા. જેમાં તેઓએ કહ્યુ િતુ કે, કેટલાક જવસતારોમાં જૂથવાદ વધી ગ્ો છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં સોમા 
પટેલે અાખરે અપક્ષ તરીકે 
ભરેલું ફોમ્મ પરત ખેંચયુ

સુરેન્દ્રનગર
સુરેન્દ્રનગરમાં સોમા પટેલે 

અપક્ષમાંથી ફોમ્મ ભયુું હતું. જે પરત 
ખેંચી લીધું છે. ભાજપે ડટડકટ ન 
આપતા સોમા પટેલ નારાજ થયા 
હતા અને અપક્ષમાંથી ઉમેદિારી 
નોંધાિી હતી. સુરેન્દ્રનગરની િઢિાણ 
બેઠક પર ભાજપ-કોંગ્ેસ સહીત કુલ 
૨૨ ફોમ્મ ભરાયા હતા. તયારબાદ 
ફોમ્મ પરત ખેંચિાના છેલ્ા ડદિસે 
૯ ફોમ્મ પરત ખેંચાયા હતા. જેને 
લઇને િઢિાણ બેઠક પર હિે ૧૩ 
ઉમેદિારો ચુંટણી જંગમાં મેદાને છે. 
સોમાભાઇએ ૨૦૧૯માં લીંબિી-
સાયલા બેઠક પરથી રાજીનામુ ધરી 
દીધું હતું.

અમદાિાદના િેજલપુર 
ખાતે બે ભાઈઓ િચ્ે 

ચૂંટણીજંગ ખેલાશે
અમદાવાદ

અમદાિાદની  િેજલપુર બેઠક 
ઉપર એક જ પડરિારના બે ઉમેદિારી 
ચૂંટણી જંગમાં છે. મળતી પિગતો 
મુજબ અમદાિાદની િેજલપુર 
પિધાનસભા પરથી કોંગે્સ અને આમ 
આદમી પાટટીમાંથી બે સગા મામા 
ફોઈના દીકરા ચૂંટણી લિિાના છે. 
પિગતો મુજબ કોંગ્ેસના ઉમેદિાર 
તરીકે રાજેન્દ્ર પટેલ અને આમ 
આદમી પાટટીના ઉમેદિાર તરીકે 
કલપેશ પટેલ ચૂંટણી લિિાના છે. જોકે 
બંને ભાઈઓ પાડરિાડરક સંબંધ ખૂબ 
જ સારા છે અને બંને ઉમેદિારોથી 
િેજલપુરના સથાપનકો પડરપચત હોિાનું 
જાણિા મળયું છે. 

મહેસાણા
ગુજરાતનાં પૂિ્મ ઉપમુખયમતં્રી 

પનપતન પટેલ આ િખતે ચૂંટણી લિી 
રહાં નથી. તેમણે પાછલી ટમ્મમાં 
મહેસાણા સીટથી કોંગ્ેસનાં ઉમેદિારને 
સાત હજારથી પણ િધુ 
િોટોનાં અંતરથી માત આપી 
હતી. આ િખતે તેમની 
સીટની ડટકીટ બીજેપીનાં 
મુકેશ પટેલને આપિામાં 
આિી છે. મહેસાણામાં 
જીતની શકયતાઓને લઇને જયારે 
પનતીનભાઇને પ્રશ્ન પૂછિામાં આવયો 
તો તે બોલયાં કે ‘અમે મહેસાણામાં 
જીતનાં ઝંિા લહેરાિશું’. તેમણે કહ્ં 

કે મહેસાણામાં બીજેપીનાં તમામ 
ઉમેદિારોને સમથ્મન મળી રહ્ં છે. 
તેમણે િધુમાં કહં્ કે ‘તે તમામ 
ઉમેદિારોનાં સમથ્મનમાં છે પછી તે 
પનતીન પટેલ હોય કે મુકેશ પટેલ. 

બીજેપીની જીત મહતિની 
છે.’ જયારે તેમને પૂછિામાં 
આવયું કે તેમને સીટ ન 
મળતાં તેઓ હતાશ છે કે 
નહીં તેનો જિાબ તેમણે 
ટાળયો અને કહ્ં કે જેિી રીતે 

સુંદર બાળકોને નજરથી બચાિિા મા 
કાળો ટીકો કરે છે તેિી રીતે બીજેપીના 
નેતાઓ મારી િધી રહેલી લોકપપ્રયતાને 
જોઇને મને કાળો ટીકો કરી રહાં છે.

પિરમગામમાં હાડદ્મક  
સામે રેશમા પટેલ અને 
પનવૃત્ સૈપનક મેદાનમાં

અમદાવાદ
પિરમગામ બેઠક પર પાટીદાર 

આંદોલનનો મુખય ચહેરો એિા 
હાદટીક પટેલ ભાજપમાંથી ઉમેદિારી 
કરી રહાં છે. આ બેઠક પર તેઓને 
કોંગ્ેસમાંથી લાખા ભરિાિ તેમને 
સીધી ટક્કર આપી રહા ં છે.એટલુ 
જ નપહ હાલમાં એનસીપીમાંથી છિેો 
ફાિી રેશમા પટેલ આમ આદમી 
પાટટીમાં જોિાયા છે. તેઓને પણ 
આપ પાટટી તરફથી ચૂંટણી લિે તેિી 
શકયતાઓ છે. અા ઉપરાંત એક 
પનવૃત આમટી મેન પજગ્ેશ મનુભાઈ 
પટેલ. પજગ્ેશભાઈ એક પનૃિત આમટી 
મેન છે અને તેઓએ આ બેઠક પર 
અપક્ષ ઉમેદિારી નોંધાિી છે.

માિજીભાઈએ ભાજપનો 
સાથ છોિયો, અપક્ષ તરીકે 

ઉમેદિારી ફોમ્મ ભયુું
બનાસકાંઠા

આ િખતે ધાનેરા સીટ પર ભાજપ 
અને કોંગ્ેસ દ્ારા ચૌધરી સમાજના 
ઉમેદિારને ડટડકટ આપિામાં 
આિતા અન્ય સમાજમાં રોર્ ફાટી 
નીકળયો છે. ભાજપના આગેિાન 
માિજીભાઈ દેસાઈએ પણ ભાજપ 
સાથે છિેો ફાિીને તમામ હોદ્ાઓ 
પરથી રાજીનામાં આપી દીધા છે.આ 
સાથે સાથે તેમણે રબારી સમાજ અને 
ઠાકોર સમાજની સાથે ઇતર સમાજના 
લોકોનો સાથ મેળિીને અપક્ષમાં 
ઉમેદિારી નોંધાિી છે. માિજીભાઈ 
દેસાઈ દ્ારા ધાનેરા શહેરના મામા 
બાપજી મંડદર પાસે સભાનું આયોજન 
કરિામાં આવયું હતું.

ગાંધીનગર
ગાંધીનગરમાં અપક્ષ ઉમેદિાર 

પસક્કા લઈને ઉમેદિારી ફોમ્મ ભરિા 
નીકળયા હતા. તયારે મામલતદાર કચેરી 
ખાતે તેઓ તેમના ટેકેદારો સાથે અપક્ષ 
ઉમેદિારી ફોમ્મ ભયુું હતું. તયારે તેઓ 
ડિપોઝીટમાં રૂપપયા ૧૦ હજારના પસક્કા 
આપતા સૌ કોઈ અચંબામાં પિી ગયા 
હતા. તયારે મગેન્દ્ર પટેલે તેમનાં પમત્રોએ 
કચેરીમાં બેસીને એક-એક રૂપપયાનાં 
પસક્કા ગણયા હતા. મહેન્દ્રભાઈએ કહ્ં 

હતું કે તેઓ પાયાના પ્રશ્નોનાં પનિારણ 
માટે તેઓ ચૂંટણી લિી રહા છે. મારૂ 
આપથ્મક પાસુ નબળું હોઈ મારા પમત્રો 
તેમજ ગ્ામજનોએ એક-એક રૂપપયો 
ઉઘરાિીને આપથ્મક પાસુ મજબૂત કરી 
આપયું છે અને સાથે સાથેએ તેઓએ 
કહ્ં છે કે જે રીતે અમે આ એક એક 
રૂપપયાનો પસક્કો આપયો તેમ અમે 
િોટ પણ આપશું. લારી ગલ્ાિાળા, 
પાથરણાિાળા, ઝુંપિપટ્ીિાળાઓએ જે 
મને એક એક રૂપપયો આપયો છે.

નેતાઓએ મારી લોકજરિયતા જોઇ મને 
કાળો ટીકો લગાવયો છેઃ જનતીન પટેલ
સીટ ન મળતાં તએેાે હતાશ છે કે નહીં તેનાે જવાબ તેમણે ટાળાે

આમ આદમી પાટટી ભારતીય જનતા પાટટી 
માટે કોઈ પિકાર નથી: પુરુર્ોત્મ રૂપાલા

સુરત
કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુર્ોત્મ રૂપાલા 

અને કેન્દ્રીય મતં્રી અજુ્મન મુિંાએ 
સુરતમાં ધામા નાખયા છે. દરપમયાન 
તેમણે જણાવયું કે, અગે્સર ગુજરાત 
કાય્મક્રમ ઉપક્રમે વયારા દાહોદ અને 
પભલોિામાં ભાજપના કાય્મક્રમ યોજિામાં 
આિશે. ગુજરાત ભાજપે પહેલી િખત 
ગુજરાતના નાગડરકો સાથે સીધો સિંાદ 
કરી લોકોના મનની આકાંક્ષા જાણિાનો 
પ્રયાસ કયયો છે. ગુજરાત ભાજપની 
યોજના પ્રમાણે અમારા પ્રદેશના મંત્રીઓ 

અને નેતાઓ જનતા િચ્ે જઈને તેમના 
મનની િાત જાણિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
લોકો સૂચના પેટીમાં પોતાના સજેશન 
પાટટીને આપી શકે છે. રૂપાલાએ આમ 
આદમી પાટટી પર પનશાન સાધતા કહ્ં 
કે, આમ આદમી પાટટી ભાજપ માટે 
કોઈ પિકાર નથી. રૂપાલાને અલપશે 
કથીડરયા પિશે સિાલ કરતા જણાવયું 
કે, અન્ય કોઈ બાબતે પનિેદન કરિામાં 
મને રસ નથી. િત્મમાન ધારાસભયો સામે 
લોકોની નારાજગી જ વયારામાં ભાજપને 
જીતાિશે.

ઝુંપડપટ્ી તેમજ લારીવાળાઅોએ આપયો 
એક-એક રૂજપયો અને મતનું વચન અાપયું

ગાંધીનગરમાં એપક્ષ ઉમેદવાર સસક્ાએાે લઈને ફાેમ્ટ ભરવા એાવ્ા
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નવી દિલ્ી
પજંાબ પોલીસ ે અમૃતસરમા ં ભઠ્ીમાં 

151 કિલો હેરોઈન અન ે 11 ક્વિન્ટલ 
ખસખસનો નાશ િર્યો છે. હેરોઈનની 
કિંમત 800 િરોડ રૂક્પર્ા હોવાનુ ં િહેવાર્ 
છે. િાઉન્ટર ઈન્ેટક્લજનસ આઈજીપી 
રાિેશ અગ્રવાલની આગવેાની હેઠળની 
હાઈ લેવલ ડ્રગ કડસપોઝલ િક્મ્ટીએ આ 
માદિ પદાર્યોનો નાશ િર્યો છે. આ પ્રસગંે 
ઉચ્ચ સતરીર્ ડ્રગ ક્નિાલ સક્મક્તના સભર્ો, 
AIG (SSOC) અમૃતસર સખુક્મદંર 
ક્સહં માન, AIG SSOC ફાક્ઝલિા 
લખબીર ક્સહં, AIG CI અમૃતસર 

અમરજીત ક્સંહ બાજવા અન ે DSP 
SSOC હરક્વંદર પાલ ક્સંહ હાજર હતા.

SSOC, અમૃતસર અન ે ફાક્ઝલિામાં 
નાિયોક્ટિ ડ્રગસ એનડ સાર્િોટ્ોક્પિ 
સબસ્ટનસ એક્ટ, 1985 હેઠળ નોંધાર્લેા 
િેસોના સબંધંમા ં નાિયોક્ટકસનો ગઈિાલે 
ખન્ા પપેર ક્મલ, અમૃતસરમા ં નાશ 
િરવામા ંઆવર્ો હતો. તમેણ ેમાક્હતી આપી 
હતી િે રેનજ લેવલ ડ્રગ કડસપોઝલ િક્મ્ટીએ 
સરિારી અફીણ અન ે આલિલોઇડ વકસ્સ, 
નીમચ (એમપી) ખાત ે જમા િરાવવાના 
40.5 કિલો અફીણના સદંભ્સમા ં ક્નિાલ 
પ્રમાણપત્ર જારી િર્ુું છે.

પંજાબ પોલીસે 800 કરોડનું ્ેરોઈન, 
11 ક્વિન્ટલ ખસખસનો નાશ કર્યો

ઋક્િિેશમાં બનશે દેશનો 
પહેલો ગલાસ બ્ીજ, 

બજરંગ સેતુ નામ રખાશે
મુંબઈ

ઋક્િિેશનુ ં નામ દેશના ખાસ તીર્્સસર્ળોમા ં જ નહીં 
પરંત ુસૌર્ી સંુદર સર્ળોમા ંપણ સામેલ છે. હવ ેઋક્િિેશની 
સુદંરતા બમણી ર્વા જઈ રહી છે. આ ર્ોગનગરીમાં 
િાચનો પલુ બનવા જઈ રહ્ો છે. ગગંાના બે કિનારાને 
જોડતો આ પુલ િાચનો બનશ.ે દેશનો આ પહેલો િાચનો 
પુલ હશ ેજેનો ઉપર્ોગ અવરજવર મા્ેટ િરવામા ંઆવશ.ે 
ક્બ્જ બનાવવાની િામગીરી ચાલી રહી છે. ઋક્િિેશનો 
િાચનો પુલ બનાવનાર પબ્લિ વિ્કસ કડપા્ટ્સમેન્ટના 
જણાવર્ા અનસુાર નવો પુલ જલુાઈ 2023 સધુીમા ંતરૈ્ાર 
ર્ઈ જશે. તર્ારબાદ મસુાફરો પલુ પરર્ી મુસાફરી િરી 
શિશ.ે િાચના પુલનુ ંનામ બજરંગ સતે ુહશ.ે 

અજાણર્ા િોલસની ઓળખ 
મા્ટે ટ્ાઇ ટ્રુિોલર જેવી 
સુક્વધા હવે શરૂ િરશે

પ્ટના
અજાણર્ા િોલર્ી ્ંૂટિ સમર્માં રાહત મળશે. ્ટેલીિોમ 

રેગર્ુલે્ટર ટ્ાઇ ્ટૂંિ સમર્માં િેવાર્એસી આધાકરત 
વર્વસર્ા લાગુ િરી શિે છે. આ વર્વસર્ા અમલમાં આવર્ા 
પછી તમારા મોબાઇલમાં જો િોઇ નંબર સેવ િરેલ નહીં 
હોર્ અને તે નંબરર્ી િોલ આવશે તો નંબરની સાર્ે િોલ 
િરનાર વર્કિતનું નામ આપના મોબાઇલ સક્ીન પર આવી 
જશે. આ ઘ્ટનાક્મર્ી જોડાર્ેલા સતૂ્રોના જણાવર્ા અનુસાર 
હાલમાં િે્ટલાિ ર્ુઝસ્સ ટ્રુિોલર એપર્ી અજ્ાાત િોલરની 
ઓળખ િરે છે. જો િે ટ્રૂિોલર જેવી એપસની મર્ા્સદા છે 
િે તેમાં ડે્ટા વેચાઇ જવાનો ભર્ રહે છે. તેર્ી ૧૦૦ ્ટિા 
પ્રામાક્ણિતાની આશા રાખી શિાર્ નહીં. 

ગોરખપુર
ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમારં્ી એિ 

દદ્સનાિ ઘ્ટના સામે આવી છે. અહીં 
એિ જ પકરવારના ત્રણ લોિોએ ફાંસી 
લગાવીને આતમહતર્ા િરી હતી. આ 
ઘ્ટના બાદ ક્વસતારમાં સનસના્ટી 
ફેલાઈ ગઈ હતી. જણાવવામાં આવી 
રહ્ં છે િે મૃતિના પકરવારની આક્ર્્સિ 
બસર્ક્ત ખરાબ હતી. જેના િારણે ક્પતા 
અને બે સગીર પતુ્રીઓએ દુપટ્ા વડે 
ગળેફાંસો ખાઈ આતમહતર્ા િરી લીધી 
હતી. ફોરબેનસિ ્ટીમ તપાસ મા્ેટ 
ઘ્ટના સર્ળે પહોંચી હતી અને ત્રણેર્ 

મૃતદેહોને પોસ્ટમો્ટ્સમ મા્ટે મોિલીને 
મામલાની તપાસ શરૂ િરી હતી.

આ ઘ્ટના શહેરના શાહપુર 
ક્વસતારની ગીતા વાક્ટિામાં બસર્ત 
ઘોસીપુરવાની છે. ક્જતેનદ્ર શ્ીવાસતવ 
(45) તેની બે પતુ્રીઓ અને ક્પતા 

ઓમ પ્રિાશ સાર્ે રહેતો હતો. જીતનેદ્ર 
ઘરમાં ક્સલાઈનું િામ િરતો હતો. 
1999માં ટે્ન અિસમાતમાં તેનો 
જમણો પગ િપાઈ ગર્ો હતો. તે 
િૃક્ત્રમ પગની મદદર્ી ઘરે ક્સલાઈનું 
િામ િરતો હતો. જર્ારે તેની પત્ી 
ક્સમમીનું બે વિ્સ પહેલા 2020માં 
િેનસરર્ી મૃતર્ુ ર્ર્ું હતું. તેમની બંને 
પતુ્રીઓ માનર્ા શ્ીવાસતવ (16) અને 
માનવી શ્ીવાસતવ (14) આવાસ 
ક્વિાસમાં આવેલ સેનટ્લ એિેડમીમાં 
ધોરણ નવ અને સાતમાં અભર્ાસ 
િરતી હતી. 

ગોરખપુરમાં સિકૂલની ફી નહીં ભરી શિતા 
ક્પતા અને બે દીિરીઓએ િરી આતમહતર્ા

જમમ ુકાશમીર
જમમુના સતવારી ક્વસતારમાં ફલાર્ 

મંડાલ પોલીસ ચોિીને આતંિવાદીઓએ 
્ટાઇમર લગાવીને આઈઈડીર્ી ઉડાવી 
દેવાનું િાવતરં ઘડું હતું. પોલીસ ચોિી 
પાસે એિ ર્ેલીમાંર્ી મળી આવેલા બંને 
IEDમાં ્ટાઈમર તરીિે ઘકડર્ાળ ફી્ટ 
િરેલી હતી, જેના િાં્ટા ફરતા હતા. 
કડ્ટોને્ટર પણ ફી્ટ િરવામાં આવર્ુ ં
હતું. અતર્ાર સુધીની તપાસ મુજબ આ 
IED ફલાર્ મંડાલ પોલીસ ચોિીને 
ઉડાડવા મા્ટે રાખવામાં આવર્ા હતા. 

જો િે બોમબ કડસપોઝલ સવિોડની 
મદદર્ી બંને આઈઈડીને કડફર્ુઝ 
િરવામાં આવર્ા હતા.     પોલીસે ફલાર્ 
મંડાલ પોલીસ ચોિીની આસપાસ ઘ્ટના 
પહેલા ઉપર્ોગમાં લેવાર્ેલા મોબાઈલ 
ફોનની માક્હતી એિત્ર િરવાનું શરૂ 
િર્ુું છે. તર્ારે ફલાર્ સિ્કલ પાસે રહેતા 
લોિોના લોિેશનની ચિાસણી િરવામાં 
આવી રહી છે. તેમને શોધીને પૂછપરછ 
િરવામાં આવશે. હજુ સુધી એ જાણી 
શિાર્ું નર્ી િે આ IED િોણે લગાવર્ુ ં
હતું અને કર્ાંર્ી લાવવામાં આવર્ું હતું.

ક્રિવેનદ્રમ
શ્ીલિંન નૌિાદળ દ્ારા ભારતીર્ માછીમારો પર હુમલો 

િરીને તેમની ધરપિડ િરવાનો મામલો સામે આવર્ો છે. એિ 
અક્ધિારીએ જણાવર્ું િે, શ્ીલંિાના નૌિાદળ દ્ારા હુમલો 
િરવામાં આવર્ા બાદ એિ ભારતીર્ માછીમારને આંખમાં 
ઈજા ર્ઈ હતી. આ સારે્ શ્ીલંિાની નૌિાદળે દકરર્ાઈ સીમા 
ઉલં્ઘનના આરોપમાં 14 માછીમારોની પણ ધરપિડ િરી 
છે. હુમલામાં ઘાર્લ માછીમાર રામેશ્વરમના જોહ્નસન તરીિે 
ઓળખાર્ છે, જર્ારે બુધવારે મોડી રાત્રે શ્ીલિંાના મરીન દ્ારા 
હુમલો િરવામાં આવર્ો તર્ારે તેની આંખમાં ઈજા ર્ઈ હતી. 
આ ઉપરાંત, નાગાપકટ્નમ ક્જલ્ાના 14 માછીમારોને શ્ીલિંન 
નૌિાદળ દ્ારા પિડવામાં આવર્ા હતા અને તેમની બો્ટ જપ્ત 

િરવામાં આવી હતી. સર્ાક્નિ માછીમારોના પ્રક્તક્નક્ધઓએ 
જણાવર્ું હતું િે, આ બંને ઘ્ટનાઓર્ી માછીમારોમાં ભર્નો 
માહોલ છે. આ ઘ્ટનાઓને લઈને ભારત તરફર્ી હજુ સુધી 
િોઈ સત્તાવાર ક્નવેદન સામે આવર્ુ ંનર્ી. 

આતંકવાિી ષડર્ંરિ : ફલાર્ મંડાલ 
પોલીસ ચોકી ઉડાડવાનું ્તું કાવતરં
2 IEDમાં ટાઈમર તરીકે ઘડિયાળ ફીટ કરી હતી, ફલાય 
મંિાલ પાેલીસ ચાકેીમાં સીસીટીવી પણ નથી લગાવાયા

લખનઉ 
ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનઉમાં 

એિ ર્ુવતીને ફલે્ટના ચોર્ા માળેર્ી 
નીચે ફેંિી દેવાતા તેનું મોત ક્નપજર્ું 
હતું. ર્ુવતીના પકરવારજનોએ સુકફર્ાન 
નામના એિ ર્ુવિ પર હતર્ાનો આરોપ 
લગાવર્ો છે. પકરવારે ધમાુંતરણનો પણ 
દાવો િર્યો છે.  

પોલીસ સમક્ષ પીકડત ર્ુવતીની 
માતા અને પકરવારના અનર્ સભર્ોએ 
દાવો િર્યો છે િે ધમ્સ પકરવત્સન 
િરાવીને લગ્ન મા્ટે દબાણ િરવામાં 
આવી રહં્ હતું, ર્ુવતી પર સકુફર્ાન 
નામનો મુબસલમ ર્ુવિ ધમાુંતરણ 

મા્ટે દબાણ િરી રહ્ો હતો. ર્ુવતીને 
મુબસલમ બનાવીને તેની સાર્ે ક્નિાહ 
િરવા માગતો હતો. જેર્ી ક્નિાહ અને 
ધમાુંતરણ મા્ટે દબાણ િરતો હતો. 

ર્ુવતીની માતાએ એવો પણ દાવો 
િર્યો છે િે છેલ્ા ઘણા કદવસર્ી 
સકુફર્ાન નામનો ર્ુવિ તેની પુત્રીને 
પરેશાન િરતો હતો. ર્ુવતી છત પરર્ી 
નીચે પડતા જ તેને હોબસપ્ટલમાં લઇ 
જવામાં આવી હતી જર્ા ંતેનું સારવાર 
દરક્મર્ાન મોત ક્નપજર્ું હતું. ર્ુવતીનું 
મોત ર્તા પકરવારજનોએ ભારે 
હંગામો મચાવર્ો હતો અને ર્ુવિ સામે 
િાર્્સવાહીની માગણી િરી હતી. 

ચોથા માળેથી ફેંકી િેતા ર્ુવતીનું મોત, 
ધમાાંતરણ-ક્નકા્ના િબાણનો આક્ેપ

શ્ીલંિાની નેવીએ ભારતીર્ માછીમારો 
ઉપર હુમલો િર્યો, 14ની ધરપિડ િરાઈ
13 લાકેાે તરીને બહાર આાવ્ા હતા, પરંતુ સાત લાેકા ેપાણીમાં િૂબી ગયા હતા

નવી દિલ્ી
સેનટ્લ ્ર્રુો ઑફ ઇનવેબસ્ટગેશન 

(CBI)એ િાનપુર બસર્ત રો્ટોમેિ 
ગલોબલ અને તેના કડરેક્ટરો ક્વરદ્ધ 
ઇબનડર્ન ઓવરસીઝ બેંિ (IOB) 
સાર્ે રૂ.750.54 િરોડની છેતરક્પંડી 
િરવા બદલ િેસ નોંધર્ો છે. પેન 
ક્નમા્સતા િંપની પર બેંિ ઓફ ઈબનડર્ાની 
આગેવાની હેઠળની સાત બેંિોના 
િનસોક્ટ્સર્મનું િુલ રૂ.2,919 િરોડનું 
દેવું છે. આ બાિી રિમમાં ઈબનડર્ન 
ઓવરસીઝ બેંિનો ક્હસસો 23 ્ટિા છે. 
તપાસ એજનસીએ ભ્રષ્ાચાર ક્નવારણ 

અક્ધક્નર્મની ક્વક્વધ જોગવાઈઓ 
ઉપરાંત ગુનાક્હત િાવતરં (120-
B) અને છેતરક્પંડી (420) સંબકં્ધત 
IPC િલમો હેઠળ િંપની અને તેના 
કડરેક્ટરો સાધના િોઠારી અને રાહુલ 
િોઠારી ક્વરદ્ધ િેસ નોંધર્ો છે. બેંિોના 
િનસોક્ટ્સર્મના સભર્ોની ફકરર્ાદના 
આધારે િંપની પહેલેર્ી જ CBI અને 
એનફોસ્સમેન્ટ કડરેક્ટોરે્ટના તપાસ હેઠળ 
છે.

સીબીઆઈને તેની ફકરર્ાદમાં 
ઈબનડર્ન ઓવરસીઝ બેંિે આરોપ 
મૂકર્ો હતો િે િંપનીને 28 જૂન, 

2012ના રોજ 500 િરોડ રૂક્પર્ાની 
ક્બન-ફંડ આધાકરત કે્કડ્ટ ક્લક્મ્ટ મંજૂર 
િરવામાં આવી હતી. તે જ સમર્ે રૂ. 
750.54 િરોડની બાિી રિમ પર 
કડફોલ્ટ િર્ા્સ પછી, 30 જૂન, 2016 ના 
રોજ એિાઉન્ટને નોન-પફયોક્મુંગ એસે્ટ 
(NPA) જાહેર િરવામાં આવર્ું હતું. 
બેંિનો આરોપ છે િે તેણે િંપનીની 
ક્વદેશી વેપારની જરૂકરર્ાતોને પહોંચી 
વળવા મા્ેટ 11 લ્ેટર ઓફ કે્કડ્ટ 
(LCs) જારી િર્ા્સ છે. આ તમામ 
પત્રો ટ્ાનસફર િરવામાં આવર્ા હતા. જે 
743.63 િરોડ રૂક્પર્ા છે.

રૂક્પર્ા 750 િરોડના બેંિ ફ્ોડ િેસમાં 
રો્ટોમિે ગલોબલ ક્વરદ્ધ િેસ દાખલ
કંપનીઆે કથથત રીતે બેંક સાથે છેતરપપંિી કરી આને ફંિ િાયવટ્ટ કરી દીધું હતું

પ્ટના
ક્બહારમા ં િરપશન પર આઈ્ટી 

ક્વભાગ ે એકશન લીધુ ં છે. પ્ટનામાં 
િેક્બન્ેટ મતં્રી સક્હત અનિે જગર્ાઓએ 
રેડ પાડી છે. મળતી માક્હક્ત અનસુાર 
આર્િર ક્વભાગની 25 સભર્ોની 
્ટીમ િાર્્સવાહી િરી રહી છે. મળતી 
માક્હક્ત અનસુાર ક્બહારના ઉદ્ોગમતં્રી 
સમીર િુમાર મહાસઠેના રહેઠાણ 
અન ે ઓકફસમા ં રેડ પાડવામા ં આવી 
છે. આરજડેી દળર્ી મહાગઠબધંન 
સરિારમા ં સામલે સમીર મહાસઠે 
મધબુનીર્ી બીજી વાર ક્વધાર્િ બનર્ા 
છે. ત ેપહેલા પણ ક્બહાર સરિારમા ંમતં્રી 
રહી ચકૂર્ા છે. 1977ર્ી રાજનીક્તમાં 

સક્ક્ર્ ગણાતા મહાસઠે 2003ર્ી 2009 
સધુી ક્બહાર ક્વધાનસભા પકરિદના 
સભર્ પણ રહ્ા છે. વિ્સ 1998મા ંસમીર 
મહાસઠેે આઈસીએઆરના ડાર્રેક્ટનું 
પદ સભંાળર્ુ ં છે. 2008મા ંબાળ શ્ક્મિ 
આર્ોગના સભર્ રહ્ા અન ે 2013 
સોશર્લ ઓલબમપિ ક્બહારના અધર્ક્ષ 
રહ્ા હતા.

ક્બ્ારના ઉદ્ોગમરંિી સમીર મ્ાસેઠના 
અનેક ઠેકાણે આઈ્ટી ક્વભાગના િરોડા
કેબબનેટ મંત્ી સડહત આનેકના ઘર આને ઠેકાણે છાપેમારી
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નવી �દલ્હી
રા�ીય સ્વયંસેવક સંઘ સાથે 

�ડાયેલા મેગેિઝન ધ ઓગ�નાઇઝેર� 
પોતાના નવા અંકમાં એક કવર 
સ્ટોરી પ્રકાિશત કરી છ� જેમાં �દગ્ગજ 
ઇ-કોમસર્ ક�પની એેમેઝોન પર પૂવ�ત્તર 
ભારતમાં ધમા�તરણ માટ� ફ��ડંગ 
કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છ�. 

એમેિઝંગ ક્રોસ કનેક્શન શીષર્ક 
સાથેની આ કવર સ્ટોરીમાં આરોપ 
લગાવ્યો હતો ક� ક�પનીના બે�પ્ટસ્ટ 
ચચર્ નામના એક સંગઠન સાથે 
નાણાક�ય સંબંધ છ� જેની પર 

ધમા�તરણ મોડયૂલ ચલાવવાનો ગંભીર 
આરોપ છ�. એમેઝોને આ ચચર્ને ઘણા 
પ્રસંગો પર ફ�ડ આપ્યું છ�. મેગેિઝને 
ક�ં હતું ક� એમેઝોન િખ્રસ્તી ધમા�તરણ 
મોડયૂલ માટ� અમે�રકન બે�પ્ટસ્ટ 
ચચર્ને નાણાક�ય મદદ કર� છ�.

આ ચચર્ એમેઝોન ઉપરાંત ઘણી 
અન્ય બહુરા�ીય ક�પનીઓ પાસેથી 
પણ મની લોન્ડ�ર�ગ મારફત ફ��ડંગ 
કપાવે છ�. મેગેિઝને સાથે જ ક�ં હતું 
ક� ચચર્ ભારતમાં અિખલ ભારતીય 
િમશન (એઆઇએમ)નામે એક 
મોરચો ચલાવતું હતું. જે તેમનું ફ્રન્ટલ 

સંગઠન છ� જેણે પોતાની વેબસાઇટ 
પર ખુલ્લેઆમ દાવો કય� હતો ક� 
તેમણે પૂવ�ત્તર ભારતમાં 25 હ�ર 
લોકોને ધમા�ત�રત કરીને િખ્રસ્તી 
બનાવ્યા છ�.

અહ�વાલો અનુસાર એમેઝોને 
આ ગંભીર આરોપોને નકારી દીધા 
છ�. ક�પનીના પ્રવક્તાએ ક�ં હતું ક� 
એમેઝોન ઇ�ન્ડયાના અિખલ ભારતીય 
િમશન અથવા તેના સહયોગીઓ સાથે 
કોઇ સંબંધ નથી અને ન તો એમેઝોન 
સ્માઇલ પ્રોગ્રામ એમેઝોન ઇ�ન્ડયા 
માક�ટપ્લેસ પર સંચાિલત થાય છ�.

એમેઝોન સામે ભારતમાં ધમા�તરણ માટ� 
ફ��ડંગ કરવાનો સંઘના મેગેિઝનનો આરોપ
ધમા�તરણ માટે �ખ્રસ્તી સંગઠનને અેમેઝાેન નાણા અાપતી હાેવાનાે અાક્ષેપ

ઝારખંડ
ઝારખંડના બિસયાના સ�ડા ગામમાં 

એક યુવક� પોતાની જ મંગેતરની ચાક� 
મારીને હત્યા કરી નાખી. આ ઘટના 
સોમવાર� સાંજે 4 વાગ્યાની આસપાસ 
ઘટી હતી. �તક જેનેિવભા િતક� 
િસમડેગા િજલ્લાના ક�રડેગની રહ�વાસી 
છ�. હત્યાની આ સનસનાટીભરી ઘટના 
બાદ િવસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છ�. 
અરિવંદ� જેનેિવભાની હત્યા શા માટ� 
કરી તે હજુ સ્પષ્ટ થયુ નથી. 

જેનેિવભા હો�સ્પટલ િસમડેગામાં 
GNM તરીક� કાયર્રત હતા. તે છ�લ્લા 
દોઢ મિહનાથી સ�ડા ખાતે રહ�તા તેના 
એક સંબંધી તીજન એક્કાના ઘરમાં 
રહ�તી હતી. રાયડીહના િસકોઈમાં 

રહ�તા અરિવંદ ક�જૂર સાથે જેનેિવભાની 
સગાઈ લગભગ 5 મિહના પહ�લા થઈ 
હતી. અરિવંદ પણ જેિનિવભાને મળવા 
માટ� અવારનવાર સ�ડા આવતો હતો. 
સોમવાર� સાંજે 4 વાગ્યે અરિવંદ સ�ડા 
આવ્યો અને તીજન એક્કાના ઘરમાં 
ઘૂસતાની સાથે જ તેણે જેનેિવભાની 
છાતીમાં ચાક�ના 20- 25 ઘા મારી 
નાસી છૂટ્યો હતો.

ઝારખંડમાં પિતએ વાગદત્તાને ચાક�ના 
25 ઘા ઝ�ક� મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી

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

�વનમ� સુખ-શ�િત માટ�  સંત માગ� જ �ે�ઠ િવક�પ
રામાયણના �ક�ષ્કન્ધાકાંડની આ કથા છ�. 

સીતા� રાવણ રાજ્ય શ્રીલંકામાં છ�, તે 
વાત અંગદની ટુકડીને િનિશ્ચત થઈ ગઈ હતી. 
સીતા�ને મળીને ભગવાન શ્રીરામનો સંદ�શો 
આપવાનો હતો. ૧૦૦ યોજન લાંબા િવશાળ 
સમુદ્રને ઉલ્લંઘીને કોણ સંદ�શો પહ�ચાડે ? 
તે િનણર્ય લેવાનો હતો. ટુકડીના સૌ વાનરો 
પોતપોતાનું બળ સામથ્યર્ જણાવવા લાગ્યા. ગજે 
ક�ં, હું દશ યોજન ક�દી શક�� છું. તો ગવાક્ષે તો 
વીસ યોજનનું ક�ં. ગવય, ઋષભ, મૈન્દ, �દ્વિવદ, 
સુષેણ વગેર�એ પોતપોતાનું બળ જણાવ્યું, પણ 
એંસીથી આગળ કોઈ વધ્યું નહ�. સો યોજનના 
દ�રયાને પાર કરવાની શિક્ત અંગદમાં હતી. 
પર�તુ રાક્ષસપુત્ર અક્ષય સામે લડવામાં તેમને 
શાપ િવઘ્ન�પ હતો, તેથી પાછા ફરાશે ક� નહ� 
તે શંકા હતી. �દ્ધાવસ્થાને લીધે �ંબુવાન પણ 
લાચાર હતા. તે સમયે �ંબુવાને હનુમાન�ને 
ક�ં, “હનુમાન�! તમે તો અતુિલત બળના 
ધારક છો, છતાં ક�મ ચૂપચાપ બેઠા છો? તમા�ં 
બળ ક�મ નથી જણાવતા?” 

હનુમાન�ના મૌનનું રહસ્ય સમ�વતા 
કથાકારો કહ� છ� ક�, “હનુમાન� એમ દ્રઢપણે 
માનતા હતા ક�, મારી પાસે મા�ં કોઈ બળ 
નથી. તો હું શું બોલું ?” ભગવાનના ભક્તો, 
સંતોની આજ િવશેષતા છ� તેઓ પોતાનું કાંઈ છ� 
તેમ માનતા જ નથી. જે ક�ઈ બળ-શિક્ત છ� તે 
ભગવાનની જ છ� તેમ દ્રઢપણે તેઓ સમજે છ� 
અને તે પ્રમાણે જ વત� છ�. 

આ અનુભવ ઇ.સ. ૧૯૮૮ના ૧૩ જૂનના 
�દવસે ક�નેડા દ�શની સંસદને પણ થયો. આ 
�દવસે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજને 

ક�નેડાની સંસદ� સન્માન કરવા ચાલુસત્રે 
આમંત્રેલા. તેઓ પધારતા જ સંસદના અધ્યક્ષ 
શ્રીજ્હોન ફ�ઈઝર� �હ�રાત કરી “I wish to 
draw attention of member of 
the presence in the gallery of 
Pramukh Swami Maharaj head 
of Swaminarayan mission, હું 
સ્વાિમનારાયણ સંસ્થાના વડા પ્રમુખસ્વામીની 
ઉપ�સ્થિત તરફ સૌ સંસદ સભ્યોનું ધ્યાન 
દોરવા માંગું છું” આ ઉદ્ઘોષણા સાથે જ સંસદ 
ભવન તાળીઓના 
ગડગડાટથી ગું� 
ઉઠ્યું. સૌની 
નજર આમંિત્રત 
મહાનુભાવોની ગેલેરી 
તરફ મંડાઈ. સૌ 
આતુર હતા, પરમ 
પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજના દશર્ન 
માટ�. કારણ ક�, ક�નેડા 
સંસદ ભવનમાં પ્રથમ વાર જ કોઈ િહન્દુ ધમર્ગુ� 
આવું સન્માન પામી રહ�લા.

 જ્યાર� સવ� પ્રમુખસ્વામી મહારાજના દશર્ન 
માટ� ઉત્સુક હતા ત્યાર� પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજ ઉભા નહોતા થયા. તેઓ જે સંત 
પાસે હ�રક�ષ્ણ મહારાજ એટલે ક�, ભગવાન 
સ્વાિમનારાયણની ચલમૂિતર્ હતી તેમને ભગવાન 
સાથે ઉભા થવા સમ�વી રહ�લા. કારણ ક�, તેઓ 
�ઢપણે માનતા હતા ક� આ સન્માન ભગવાન 
સ્વાિમનારાયણનું, હ�રક�ષ્ણ મહારાજનું જ છ�. 
મારાથી જે ક�ઇ કમર્ થાય છ� તે ભગવાનના બળ� 

જ થાય છ�, તે િવના હું કાંઈ જ કરવા સમથર્ 
નથી. 

સંતો ભક્તોના �વનમાં કાયમ �સ્થરતા, 
આનંદ રહ� છ�. તેનું રહસ્ય એ છ� ક� તેઓ 
ભગવાનને જ સવર્કતાર્હતાર્ સમજે છ�. આ 
પ્રમાણે જે નથી વત� શકતા તેને પ્રશ્નો મૂંઝવે 
છ�. હતાશા, િનરાશા ચ�ટી પડે છ�, િનષ્ફળતા 
અનુભવાય છ�. દુઃખ, ગ્લાનીના દ�રયામાં ડૂબી 
જવાય છ�.

 મહાભારતના યુદ્ધના પ્રાર�ભમાં શોકસાગરમાં 
ડૂબેલા અજુર્નને 
બહાર લાવવા 
ભગવાન શ્રીક�ષ્ણે 
આજ વાત �ઢાવી 
હતી  “�न�मत्तमात्र ं
भव सव्यसाचीन ्
હ� અજુર્ન! તું િનિમત 
માત્ર બની રહ�. 
એટલે ક� કરનાર કોઈ 
બી� છ�, તું તો ક�વળ 

િનિમત્ત જ છ�.” 
“કોની પ્રેરણાથી મન, પ્રાણ, આંખ, કાન, 

વગેર� કાયર્રત થાય છ�?” ક�ન ઉપિનષદનો આ 
મુખ્ય પ્રશ્ન છ�. આ પ્રશ્નના ઉત્તર �પે એક 
આખ્યાન આ ઉપિનષદ્માં જણાવવામાં આવ્યું છ�.

 એક વખત દ�વો અને દાનવો વચ્ચે ભયંકર 
યુદ્ધ થયું. ભગવાનના પ્રતાપે દ�વો �ત્યા. અસુરો 
હાયાર્. �તના આનંદમાં દ�વો પોતાની શિક્તની 
પોતે જ પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. તે સમયે યક્ષ�પે 
ભગવાન પોતે જ ત્યાં પ્રગટ થયા. આ નવા 
આગંતુક કોણ છ�? તે �ણવા પ્રથમ અ�ગ્નદ�વ 

યક્ષ પાસે ગયા. પોતાનો પ�રચય આપતા 
તેમણે ક�ં ક� “આ �થ્વી પર જે કાંઈ છ�, એ 
બધું હું ચપટીમાં બાળી નાખવા સમથર્ છું.” 
યક્ષે એક તણખલું તેમની સામે મૂક્યું. અને તે 
તલખલાંને બાળવાનું ક�ં. ઘણા પ્રયત્નો કરવા 
છતાં અ�ગ્નદ�વ િનષ્ફળ રહ્યા. ત્યાર બાદ 
એક પછી એક ગયેલા બધા જ દ�વો પોતાની 
શિક્તનો પ્રયોગ કરવા છતાં િનષ્ફળ બની રહ્યા. 
અંતે દ�વોના દ�વ ઈન્દ્ર પોતે જ ગયા. તે સમયે 
યક્ષ અદ્રશ્ય થઈ ગયા. તેમના સ્થાને ઈન્દ્રને 
ઉમાદ�વીના દશર્ન થયા. ઉમાદ�વીએ રહસ્ય પ્રગટ 
કરતા ક�ં, “જે ક�ઈ તમે કરી શક્યા તે ક�વળ 
પરબ્રહ્મ ભગવાનની ક�પાથી જ થઈ શક્યું છ�. 
તેની પ્રતીિત કરાવવા જ ભગવાન યક્ષ�પે આવ્યા 
હતા. “

જે ક�ઈ આપણને કરી શક�એ છીએ એ 
ભગવાનની ક�પાથી જ થાય છ�. તેથી ભક્તકિવ 
નરિસંહ મહ�તા કહ� છ�, “હું ક�ં, હું ક�ં એ જ 
અઞ્જાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. ગાડાં 
નીચે ચાલતો ક�તરો માને ક� ‘હું ગાડું ચલાવું છું’ 
તેના જેવી મૂખર્તા ‘હું ક�ં છું’ તેમ માનનારા 
માનવી કર� છ�. 

આપણાથી થતા કાયર્ની પ્રેરણા ક� સફળતામાં 
ઊંડા ઊતરીએ, તટસ્થતાથી તપાસ કરીએ તો 
તરત જ જણાય ક� ‘કરનાર કોઈ બી� છ�. જે 
સાક્ષાત ભગવાન છ�’. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી 
મહારાજ જેવા સંતો-ભકતોનો આ અનુભવ છ�.

 આ સંત માગર્ છ�, આ પ્રમુખ માગર્ છ�. તેના 
પર પગલા માંડીએ તો સુખ-શાંિત અને �સ્થરતા 
લેશમાત્ર દૂર નથી રહ�તા.

 - સાધુ નારાયણમુિનદાસ

નવી �દલ્હી
ઈલેક્ટ્રીક સ્ક�ટર વેચવાના નામ પર 

છ�તરિપંડીનો એક સનસનીખેજ મામલો 
સામે આવ્યો છ�. 3 રાજ્યોમાં 1 હ�રથી 
વધુ લોકો સાથે છ�તરિપંડી મામલે પોલાસે 
મોટી કાયર્વાહી કરી છ�. પોલીસે આ મામલે 
20 લોકોની ધરપકડ કરી છ�. પોલીસના 
જણાવ્યા પ્રમાણે આરોપીઓમાંથી 11 
િબહારના, 4 તેલંગાણાના, 3 ઝારખંડના 
અને 2 કણાર્ટકના છ�.  પી�ડતોને 
શ�આતમાં ર�સ્ટ્રેશન માટ� 499 
�િપયાની ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવાનું 

કહ�વામાં આવ્યું હતું અને બાદમાં 
ટ્રાન્સપોટ�શન અને વાહન ઈન્સ્યોરન્સ માટ� 
પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું કહ�વામાં આવ્યું 
હતું. બાદ ઠગ પી�ડતોને કહ�તા હતા ક�, 
વાહનોની �ડિલવરીમાં િવલંબ થશે આવું 
કહી લોકોને મૂખર્ બનાવતા હતા.

ઈ-બાઈક વેચવાના બહાને 1 હ�ર 
લોકો સાથે ઠગાઈ: 20ની ધરપકડ
પાેલીસે અેક શકમંદને બ�ગલુરુમાંથી શાેધી કાઢ્યાે હતાે 
અને તેની પૂછપરછ કરતાં સમગ્ર ગ�ગનાે પદાર્ફાશ થયાે 

નકલી ચલણ જેવી 
સમસ્યાના સામના માટ� 

નોટબંધી હતી ઃ ક�ન્દ્ર સરકાર
નવી �દલ્હી

ક�ન્દ્ર સરકાર� બુધવાર� સુપ્રીમ કોટર્માં નોટબંધી પર 
એક એ�ફડેિવટ દાખલ કરી છ�. કહ�વાય છ� ક� ૫૦૦ અને 
૧૦૦૦ની નોટોની સંખ્યામાં ઘણો વધારો થયો છ�. તેથી, 
ફ�બ્રુઆરીથી નવેમ્બર સુધી, આરબીઆઈ સાથે ચચાર્ કયાર્ 
પછી જ, ૮ નવેમ્બર�, આ નોટોને �ડમોનેટાઇઝ કરવાનો 
િનણર્ય લેવામાં આવ્યો હતો. આ મામલાની આગામી 
સુનાવણી ૨૪ નવેમ્બર� થશે. સરકાર� નોટબંધીના 
િનણર્યનો બચાવ કરતા ક�ં ક� નોટબંધીનો િનણર્ય �રઝવર્ 
બ�કના સેન્ટ્રલ બોડર્ ઓફ �ડર�ક્ટસર્ની િવશેષ ભલામણ 
પર લેવામાં આવ્યો હતો. નોટબંધી એ આયોજનનો 
એક ભાગ હતો અને નકલી ચલણ, ટ�રર ફ��ડંગ, કાળું 
નાણું અને કરચોરી જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવાની 
અસરકારક રહી હતી. 

ભારત-ચીન સરહદ� 2000 
�કલોમીટર લાંબો ફ્ર��ટયર 
હાઇવે બનાવવામાં આવશે

નવી �દલ્હી
અ�ણાચલ પ્રદ�શ પાસેના એલએસી પર ચીન દ્વારા 

કાવતરા ઘડવામાં આવી રહ્યા છ�. જેનો જવાબ આપવા 
માટ� ભારતે ૨૦૦૦ �કલોમીટર લાંબી મેકમોહન 
લાઇન પર પહ�લી વખત ફ્ર��ટયર હાઇવે બનાવવાનું 
નક્કી કયુ� છ�. જેનું કામ ટૂંક જ સમયમાં શ� કરી 
દ�વામાં આવશે. આ હાઇવે પાછળ આશર� ૪૦ હ�ર 
કરોડ �િપયાનો ખચર્ કરવામાં આવશે. આ હાઇવે ચીન 
સાથેની ભારતની પુરી સરહદ� તૈયાર કરવામાં આવશે. 
દ�શની સુરક્ષા સાથે �ડાયેલા અહ�વાલોએ મી�ડયાને 
જણાવ્યું હતું ક� ફ્ર��ટયર હાઇવે ભૂતાન સાથે અ�ણાચલ 
પ્રદ�શના મગોથી શ� થઇને તવાંગ, અપર સુબાનસરી, 
િસયાંગ, દ�બાંગ વેલી અને �કિબથૂથી પસાર થઇને 
મ્યાંમાર સરહદ�થી પસાર થાય છ�. 
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લંડન
બ્રિટનમાં ફુગાવાનો દર 

ઓકટોબરમાં ૧૧.૧ ટકા નોંધવામાં 
આવ્ો છે. જે છેલ્ાી ૪૧ વર્ષનો સૌથી 
વધુ છે. ફુગાવો સતત વધતા લોકોને 
રાહત આપવા માટે સરકાર પર દબાણ 
વધી રહ્ં છે. ઉલ્ેખની્ છે કે બ્રિટનની 
સરકાર ગુરૃવારે નવા ખર્ષ અને નવા 
ટેકસની ્ોજના જાહેર કરનારી છે.

ઓફફસ ફોર નેશનલ સટેફટસસટકસ 
(ઓએનએસ)એ બુધવારે જણાવ્ું 
હતું કે ઓકટોબરમાં ફુગાવો વાબ્ર્ષક 

ધોરણે ૧૧.૧ ટકાના દરે વધ્ો છે. 
સપટેમબરમાં ફુગાવો ૧૦.૧ ટકા હતો.

અથ્ષશાસત્ીઓએ આશા વ્ક્ત કરી 
હતી કે ઓકટોબરમાં ફુગાવાનો આંકડો 
૧૦.૭ ટકા રહેશે. જો કે વાસતબ્વક 
આંકડા તેમના અંદાજ કરતા વધારે રહાં 
છે. ઓએનએસના જણાવ્ા અનુસાર 
ખાદ્ય અને ઉજા્ષના ઉંરા ભાવને કારણે 
ઓકટોબરમાં ફુગાવો વધ્ો છે. આ 
દરબ્મ્ાન બ્રિટનના નાણા પ્રધાન જેરેમી 
હંટે આ આંકડા અંગે પ્રબ્તબ્રિ્ા આપતા 
જણાવ્ું હતું કે ફુગાવા પર અંકુશ 

મેળવવા માટે સરકાર કડક પગલાં અને 
જરૃરી પગલાં ઉઠાવશે.

તેમના આ બ્નવેદનને બજેટમાં ખર્ષ 
ઘટાડવા અને ટેકસમાં વધારો કરવાના 
સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહો છે. 
જેરેમી હંટે ગુરૃવારે નવું બજેટ જાહેર 
કરવાના છે. આ અગાઉ તેમણે એક 
બ્નવેદનમાં જણાવ્ું હતું કે ફુગાવા પર 
અંકુશ મેળવવામાં બેંક ઓફ ઇંગલેનડની 
મદદ કરવી આપણી ફરજ છે. તેથી 
અમે દેશની નાણાકી્ બાબતોમાં ખૂબ 
જ જવાબદારીથી કામ કરીશું.

બ્રિટનમાં ઓકટટોબરમાં ફુગાવટો વધીને 
11.1 ટકા થયટો ઃ 41 વર્ષનટો સૌથી વધુ
સતત વધી રહેલી માંઘવારી વચ્ે લાેકાેને રાહત આાપવા સરકાર પર વધી રહેલું દબાણ 

ન્યૂ્ોર્ક
અમેઝોનના સથાપક જેફ 

બેઝોસે તેમના જીવન દરબ્મ્ાનની 
મોટાભાગની કમાણી ૧૨૪ અબજ 
ડોલર દાનમાં આપી દેવાની ્ોજના 
બનાવી છે. ઉદ્યોગપબ્તએ કહ્ં કે, તેઓ 
તેમની સંપબ્તિ ક્ાઈમેટ રેનજ સામેની 
લડત માટે અને દબુ્ન્ામાં લોકો વચે્ની 
અસમાનતા ઘટાડવા માટે દાનમાં આપી 
દેશે. જેફ બેઝોસે સખાવતી કા્યો માટે 
દેશના મ્ુબ્ઝક સટાર અને દાનેશ્વરી 
ડોલી પાટયોનને ૧૦૦ બ્મબ્લ્ન ડોલરનું 
દાન ક્ા્ષ પછી તેમની આ ્ોજનાની 
જાહેરાત કરી હતી. અગાઉ સખાવતી 

કા્યો માટે પોતાની સંપબ્તિ દાન કરવાની 
જાહેરાત નહીં કરવા માટે બેઝોસની 
ટીકા થઈ હતી. અમેફરકામાં અગ્રણી 
ધનકૂબેરો માઈરિોસોફટના સથાપક બ્બલ 
ગેટસ, વોરેન બફેટ અને બેઝોસની 
ભૂતપવૂ્ષ પત્ી મેકેનઝી સકોટે તેમની 
મોટાભાગની સંપબ્તિ દાનમાં આપી 
દેવાનું વરન આપ્ું છે. એક અગ્રણી 
અગં્રેજી રેનલના કા્્ષરિમમાં બેઝોસને 
પૂછવામાં આવ્ંુ હતું કે તેઓ તેમના 
જીવનની મોટાભાગની સંપબ્તિ દાનમાં 
આપવાનો આશ્ ધરાવો છો કે કેમ? 
આ સવાલનો બેઝોસે સકારાતમક 
જવાબ આપ્ો હતો. 

અમેઝોનના સ્ાપર જેફ બેઝોસ 
10 લાખ રરોડ રૂપપ્ાનું દાન રરશે

રેપ રેનાવેરલ 
અમેફરકાની અંતરીક્ષ સંશોધન સંસથા  

નેશનલ એરોનોફટસકસ એનડ સપેસ 
એફડબ્મબ્નસટ્ેશને (નાસા) બરાબર ૫૦ 
વર્ષ બાદ ફરીથી અંતરીક્ષ સંશોધન ક્ષેતે્ 
નવો ઇબ્તહાસ લખવા પોતાનું અટટેમીસ-
૧ રોકેટ  આજે ૨૦૨૨ની ૧૬, નવેમબરે 
બરાબર ૧૨ઃ૧૭ કલાકે (અમફેરકન 
સમ્) રંદ્ર  ભણી રવાના ક્ુું હતું. 
અટટેમીસ-૧ અમફેરકાના કેને્ડી સપેસ 
સેનટર(ફલોરીડા)ના ૩૯-બી લોનર પેડ 

પરથી રવાના થ્ું હતું. જોકે અટટેમીસ-
૧ને  અમુક ટેકબ્નકલ  ખામી સબ્હત 
ખરાબ હવામાન અને હરીકેન ઝંઝાવાત 
જેવા અવરોધ નડ્ા હોવાથી   તેના મૂળ  
કા્્ષરિમ મુજબ બ્વલંબ થ્ો હતો.

અટટેમીસ -૧ રોકેટ  નાસાનું 
અત્ારસુધીનું સૌથી ભારેભરખમ  અને 
સૌથી શબ્ક્તશાળી રોકેટ છે.  આધુબ્નક 
સપેસ લોનર બ્સસટમ(એસ.એલ.એસ.)
થી બનેલું અટટેમીસ-૧ રોકેટ ૯૮ 
મીટર(૨૯૪ ફૂટ) ઉરંું છે.

નાસાની ફરીવાર ચંદ્ર ્ાત્ા : સૌ્ી ભારે 
શપતિશાળી અર્ટેમીસ-1 રોરેર્નું લોનનચંગ

ચંદ્ર પર કાયમી માનવ વસાહત બનાવવા આમેરરકાની યાજેના એર ઇસનડ્ાને ૧૨.૧૫ 
કરોડ ડોલરનું ફરફંડ રુકવવા 

માટે અમફેરકાને આદેશ
વોપશંગર્ન

અમેફરકાએ ટાટા ગુ્રપના માબ્લકીની એર ઇસનડ્ાને 
્ાત્ીઓને ફરફનડ પેટે ૧૨.૧૫ કરોડ ડોલરની રુકવણી 
કરવા જણાવ્ું છે. બીજી તરફ ્ાત્ીઓને ફરફંડ કરવામાં 
વધારે બ્વલંબ થવા બદલ દંડ પેટે ૧૪ લાખ ડોલર 
રુકવવાનો આદેશ આપ્ો છે. અમેફરકાના ટ્ાનસપોટટેશન 
ફડપાટ્ષમેનટના જણાવ્ા અનુસાર એર ઇસનડ્ાનો એવી 
છ એરલાઇનસમાં સમાવેશ થા્ છે જે કુલ ૬૦ કરોડ 
ડોલરનંુ ફરફંડ રુકવવા સંમત થઇ છે. અબ્ધકારીઓએ 
જણાવ્ું હતું કે અમેફરકાની ફરફનડ ઓન ફરકવેસટ 
પોબ્લસી તેમના ફડપાટ્ષમેનટ ઓફ ટ્ાનસપોટ્ષ પોબ્લસીથી 
બ્વરુદ્ધ છે. 

વર્ષ 2024માં ત્ીજી વખત 
પ્રમુખપદની રંૂટણીમાં 

ઝુકાવીશ : ટ્મપની જાહેરાત
વૉપશંગર્ન 

અમેફરકાના ભૂતપૂવ્ષ પ્રમુખ ડોનાલડ ટ્મપ ે વર્ષ 
૨૦૨૪ની પ્રમુખપદની રૂંટણીમાં ફરી એક વખત 
ઝુકાવવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. ટ્મપે બુધવારે પુષ્ી 
કરી હતી કે તેઓ ૨૦૨૪માં પ્રમુખપદની રૂંટણીમાં 
ફરપસ્લકન પક્ષના દાવેદાર હશે. ૨૦૨૧માં અમફેરકન 
સંસદ પર હુમલા માટે ટ્મપ જ જવાબદાર છે. ટ્મપ ેકહ્ં 
કે, કે, હું ફરી એક વખત મહાન બનાવવાની ફદશામાં લઈ 
જવા ૨૦૨૪ની રૂંટણીમાં દાવેદારી નોંધાવવાની જાહેરાત 
કરુ ંછું. હું અહીં રંૂટણી લડવા આવી રહો છું, કારણ કે 
મને બ્વશ્વાસ છે કે દુબ્ન્ાએ આ મહાન દેશની મહાનતા 
હજી સુધી જોઈ નથી.

લંડન/બાલી
બ્રિટનના ભારતી્ મૂળના વડાપ્રધાન 

ફરબ્શ સુનકે બુધવારે ્ુનાઈટેડ ફકંગડમ 
(્ુકે)માં બે વર્ષ સુધી કામ કરવા માટે 
દર વરષે ૩,૦૦૦ ભારતી્ ્ુવાનોને 
બ્વઝા આપવાની ્ોજનાને લીલીઝંડી 
આપી દીધી છે. બ્રિફટશ સરકારે જણાવ્ંુ 
કે, બ્રિટન સાથે આ પ્રકારની ્ોજનાનો 
લાભ મેળવનાર ભારત પહેલો દેશ છે. 
સુનકે બાલીમાં કહં્ હતું કે, તેઓ ભારત 
સાથે ફ્ી ટ્ેડ એગ્રીમેનટ (એફટીએ) 
કરવા માટે ઝડપના ભોગે ગુણવતિા સાથે 
સમાધાન કરવા માગતા નથી. તેઓ 

આ ફદશામાં આગળ વધવામાં થોડોક 
સમ્ લેશે. ્ુકેના પ્રધાનમંત્ી કા્ા્ષલ્ે 
જણાવ્ું હતું કે, આજે ્ુકે-ઈસનડ્ા ્ંગ 
પ્રોફેશનલસ સકીમની પુષ્ી કરાઈ છે, 
જેમાં ૧૮થી ૩૦ વર્ષની વ્ના ફડગ્રી 

ધરાવતા બ્શબ્ક્ષત ભારતી્ ્ુવાનોને 
બ્રિટનમાં બે વર્ષ સુધી રહેવા અને કામ 
કરવા માટે ૩,૦૦૦ બ્વસા આપવાની 
જાહેરાત કરાઈ છે. 

બાલીમાં જી-૨૦ સબ્મટ દરબ્મ્ાન 
વડાપ્રધાન નરનેદ્ર મોદી અને ભારતી્ 
મૂળના બ્રિફટશ વડાપ્રધાન ફરબ્શ સુનક 
વચે્ બેઠકના થોડાક જ કલાકમાં 
લંડન ખાતે ડાઉબ્નંગ સટ્ીટથી બ્વઝાની 
નવી ્ોજનાની જાહેરાત કરાઈ હતી. 
ગ્ા મબ્હને ફરબ્શ સુનકે વડાપ્રધાનપદ 
સંભાળ્ા પછી પીએમ મોદી અને સુનક 
વચે્ આ પહેલી બેઠક હતી.

બ્રિટનમાં 2 વર્ષ સુધી કામ કરવા 3000 
ભારતી્ ્ુવાનોેને બ્વઝા આપવા બ્નણ્ષ્
યુકે-ઈન્ડિયા યંગ પાેફેશનલ્સ સ્ીમ જેવી યાેજનાનાે લાભ લેનાર ભારત પહેલાે દેશ

પસઓલ
દબ્ક્ષણ કોફર્ાના સનૈ્ના જણાવ્ા 

પ્રમાણ ે ઉતિર કોફર્ાએ ગરુુવારે તનેા 
પવૂવી સમદુ્રતટ તરફ બલેસેસટક બ્મસાઈલ 
છોડી હતી. સનૈ્એ જણાવ્ંુ હતુ ં કે, 
ઉતિર કોફર્ાએ આ ક્ષતે્મા ં તનેા 
સહ્ોગી દેશો, દબ્ક્ષણ કોફર્ા અને 
જાપાનની સરુક્ષા માટે ્એુસની મક્કમ 
પ્રબ્તબદ્ધતાના જવાબમા ં સખત સનૈ્ 
કા ્્ષવાહી શરૂ કરવાની ધમકી આપ્ાના 
કલાકો બાદ આ પગલુ ંભ્ુું છે. દબ્ક્ષણ 
કોફર્ાના જોઈનટ રીફ ઓફ સટાફે 
એક સંબ્ક્ષપ્ત બ્નવદેનમા ં કહ્ ં કે, તમેને 
ઉતિર કોફર્ાના અન્ એક બ્મસાઈલ 
પરીક્ષણની માબ્હતી મળી છે. આ અગાઉ 
ઉતિર કોફર્ાના બ્વદેશ પ્રધાન રો સોન-

હોએ ગરુુવારે રેતવણી આપી હતી કે, 
પ્ોંગ્ાગંના બ્મસાઈલ પ્રક્ષપેણ પર 
્એુસ, દબ્ક્ષણ કોફર્ા અન ે જાપાનની 
તાજતેરની સબ્મટ કોફર્ન દ્ીપકલપ 
પર તણાવન ે વધ ુ અણધારી બનાવશ.ે 
રોનુ ં બ્નવદેન અમફેરકાના રાષ્ટ્રપબ્ત જો 
બાઈડનના તનેા તમેના દબ્ક્ષણ કો્ા્ષ 
અન ે જાપાની સમકક્ષો સાથ ે તાજતેરમાં 
જ કરવામા ં આવલે બ્ત્પક્ષી્ સમમલેન 
પર ઉતિર કો્ા્ષની પ્રથમ સતિાવાર 
પ્રબ્તબ્રિ્ા હતી. સબ્મટ બાદ ત્ણે્  
નતેાઓએ સં્ કુ્ત બ્નવદેન બહાર પાડીને 
ઉતિર કોફર્ાના તાજતેરના બ્મસાઇલ 
પરીક્ષણોની સખત બ્નદંા કરી અને 
પ્રબ્તરક્ષા મજબતૂ કરવા સાથ ે મળીને 
કામ કરવા સહમબ્ત વ્ક્ત કરી હતી. 

રાબુલ
પાફકસતાન-અફઘાબ્નસતાન બોડ્ષર 

સતત બીજા ફદવસે પણ બંધ રહી 
હતી. બંને દેશો વચ્ે ઉશકરેણી 
વગરના ફા્ફરંગ બાદ તણાવ વધી 
ગ્ો છે. રમન સરહદ, જેને ફ્નેડશીપ 
ગેટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે 
છે, જે પાફકસતાનના બલૂબ્રસતાનને 
અફઘાબ્નસતાનના કંધાર સાથે જોડે 
છે, એક સશસત્ અફઘાન દ્ારા 
કબ્થત રીતે પાફકસતાનમાં ઘૂસીને અને 
સુરક્ષા સૈબ્નકો પર હુમલો ક્ા્ષ બાદ 
ગોળીબાર બંધ થઇ ગ્ો હતો.

આ હુમલા બાદ પાફકસતાની અને 
અફઘાન સરહદી સૈબ્નકો વચે્ કલાકો 
સુધી ગોળીબાર થ્ો હતો, જેણે 
બંને પડોશીઓ વચ્ેની મુખ્ વેપાર 
સરહદ બંધ કરી દીધી હતી.

આ દરબ્મ્ાન, અફઘાબ્નસતાન 
તરફથી ગોળીબાર બાદ પાફકસતાને 
સુરક્ષાના કડક પગલાં લીધા છે. 
સરહદ સતત બીજા ફદવસે બંધ 
રહી અને તમામ રાહદારીઓની 
અવરજવર અને વ્વસાબ્્ક 
ગબ્તબ્વબ્ધઓ સથબ્ગત કરી દેવામાં 
આવી છે.

ઉ.રોરર્ાએ બેલેનસર્ર પમસાઈલ 
છોડી અમેરરરાને ચેતવણી આપી

સરહદ ઉપર સૈપનરો વચ્ે વધતો 
તણાવઃ પાર-અફઘાન સરહદ બંધ
ગાળેીબાર બાદ પારકસતાને સુરક્ાના કડક પગલાં લીધા 

ર્ોરોનર્ો 
સટેફટસસટકસ કેનેડાએ તાજેતરમાં 

કેનેડામાં નવા અને ભાબ્વ નાગફરકોની 
આસપાસના મુખ્ તારણો સાથે 
2021ની વસતી ગણતરીના ડેટામાંથી 
તેમની નાગફરકતા બ્વશે પોસટ 
લખી છે. નાગફરકતા અંગેના મુખ્ 
અહેવાલમાં “2021ની વસતી 
ગણતરીમાં કેનેડાના નાગફરકતવનું 
બ્રત્” જાહેર ક્ુું છે.

જેમાં સપષ્ કરા્ુ છે કે, કેનેડામાં 
33.1 બ્મબ્લ્નની વસતીમાંથી, 
જનમથી અથવા નરેરલાઈઝેશન 

દ્ારા બહુમતી (91.2%) ત્ાંના 
નાગફરકો હતા. નેરરલાઇઝેશન દ્ારા 
નાગફરકતા (ઇબ્મગ્રનટસ માટેનો 
માગ્ષ) ત્ારે મળે છે જ્ારે કેનેડાના 
ભૂતપૂવ્ષ બ્બન-કેનફેડ્ન બ્નવાસી, પાત્ 
બને છે અને કાનૂની રીતે નાગફરકતવ 
મેળવે છે.

બાકીની 8.8% વસતી 
બ્બનકેનેફડ્ન છે એટલે કે ક્ા ં તો 
કા્મી રહેવાસીઓ અથવા અસથા્ી 
બ્નવાસીઓની હતી. મૂળ કેનફેડ્ન 
વસતી કે જેઓ જનમથી નાગફરક છે 
તેનું 1991થી પ્રમાણ ઘટું છે, જ્ારે 

નેરરલાઈઝેશન દ્ારા કેનેફડ્ન 
નાગફરકોનું પ્રમાણ અને કેનેડામાં 
નાગફરક ન હો્ તેવા લોકોની 
સંખ્ામાં વધારો થ્ો છે. 2021માં 
પારંમાંથી રાર (80%) ્ોગ્ 
ઇબ્મગ્રનટસ ે કેનફેડ્ન નાગફરકતવ 
મેળવ્ંુ હતું. જો કે, નેરરલાઈઝેશન 
રેટ 2011માં 87.8% થી ઘટી ગ્ાં 
છે.  નેરરલાઈઝેશન રેટમાં આ ઘટાડો 
સરકાર માટે બ્રંતાનો મુખ્ બ્વર્ છે.  
2015 અને 2017ની વચ્ે 
નેરરલાઈઝેશન માટે ભૌબ્તક હાજરીની 
આવશ્કતાઓ બદલાઈ છે. 

કેનેડામાં 33.1 બ્મબ્લ્ન વસતીમાં 90%થી 
વધુ સથાબ્નકો છતાં નેરરલાઈઝેશન રેટ ઘટો
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સીડની
કોરોનાની વેક્સિન ન મૂકાવી 

હોવાના કારણે ઓસ્ટ્ેલિયામાંથી ગત 
વર્ષે હાંકી કઢાયેિો સિલ્બિયન ટેલનસિ 
સ્ટાર યોકોલવચ આવતા વર્ષે 
ઓસ્ટ્ેલિયન ઓપનમાં રમતો 
જોવા મળશે. ઓસ્ટ્ેલિયન 
મીડિયાના ડરપોટબિ અનુસિાર, 
ઓસ્ટ્ેલિયાની સિરકારે 
યોકોલવચના લવઝા મંજુરી 
કરી દીધા છે. નોંધપાત્ર છે કે, 
યોકોલવચે હજુ પણ કોરાનાની વેક્સિન 
મૂકાવી નથી.

ઓસ્ટ્ેલિયન ઓપન આવતા વર્ષે 
૧૬મી જાનયુઆરીથી શરૃ થશે. ગત 

વર્બિના અંતે યોકોલવચ વરિબિ રેકનકિંગમાં 
ટોચ પર હતો અને તે ઓસ્ટ્ેલિયન 
ઓપનમાં ભાગ િેવા માટે ઓસ્ટ્ેલિયા 
પહોંચયો હતો. જોકે કોરોનાની વેક્સિન 

ન મૂકાવી હોવાથી તેની સિામે 
કાયબિવાહી કરવામાં આવી 
હતી અને કોટબિ કેસિ હારી 
જતાં તેને ઓસ્ટ્ેલિયામાંથી 
કાઢી મૂકવામાં આવયો 
હતો. આ ઉપરાંત તેના પર 
૨૦૨૫ સિુધી ઓસ્ટ્ેલિયામાં 

પ્રવેશવા પર પ્રલત્ંધ મૂકવામાં આવયો 
હતો. જોકે હવે ઓસ્ટ્ેલિયાએ તેનું 
સ્ટેનિ ્દરયું હોવાનું મીડિયા ડરપોટબિ 
જણાવી રહ્ો છે.

નવી દિલ્ી
ભારતીય ટે્િ ટેલનસિ સ્ટાર અંચત 

શરથ કમિને દેશના સિવવોચ્ચ ખેિ એવોિબિ 
મેજર ધયાન ચંદ ખેિરત્ન એવોિબિ માટે 
પસિંદ કરવામાં આવયો હતો. 
જયારે ગુજરાતની ઓલિક્પયન 
શૂટર ઈિાવેલનિ વાિાડરવન 
તેમજ પેરા્ેિલમંટન ખિેાિી 
માનસિી જોશીની પસિંદગી 
અજુબિન એવોિબિ માટે કરવામાં 
આવી છે. આ વર્ષે ખેિ એવોિબિ 
સિમારંભ ૨૯મી ઓગસ્ટને ્દિે ૩૦મી 
નવે્્રે યોજાશે. શરથ કમિે કોમનવેરથ 
ગે્ સિ ૨૦૨૨માં શાનદાર દેખાવ કરતાં 
ત્રણ ગોરિ સિલહત કિુ મળીને ચાર મિેરસિ 

જીતયા હતા. શરથે ખુશાિી વયક્ત કરતાં 
કહ્ં કે, મને અપેક્ા હતી જ. જોકે મને 
એકિાને આ એવોિબિ માટે પસિંદ કરવામાં 
આવયો છે, તે ્ા્ત આશ્ચયબિજનક 

રહી. અજુબિન એવોિબિ માટે 
પસિંદ થયેિા ખેિાિીઓમાં 
કોમનવરેથ ગેે્સિના ગોરિ 
મેિાિીસ્ટ એરિોન પોિ, 
અલવનાશ સિા્ળે, િક્ય સિેન 
અને નીખત ઝરીન વગેરેનો 
સિમાવેશ થયો હતો. ખેિ 

એવોિબિ માટે પહેિીવાર ઓનિાઈન અને 
ખેિાિીઓ-કોચ તેમજ અનયો તરફથી 
જાતે અરજી કરવાની સિુલવધા ઉભી 
કરવામાં આવી હતી. 

ચીનમાં કોરોનાનો પ્રકોપ 
વધયો, વરિબિ ્ેિલમનટન ટૂર 

ફાઇનરસિ લશફટ કરાઈ
ગવવાંગઝૂ

વરિબિ ્ેિલમનટન ફિેરેશને લસિઝનની 
છેલ્ી ટનૂાબિમેનટ વરિબિ ટૂર ફાઇનરસિને 
ચીનમાં કોરોનાનો ફરીથી પ્રકોપ 
વધતા ગવાંગઝૂના ્દિે ્ેંગકોકમાં 
લશફટ કરી દીધી છે અને આ ટનૂાબિમેનટ 
સિાતમી ડિસિે્્રથી રમાશે. અગાઉ 
ટૂનાબિમેનટ ૧૪મી ડિસિે્્રથી રમાવાની 
હતી પરંતુ સ્ટડેિયમની ઉપિબધતાના 
કારણે ટનૂાબિમેનટને એક સિપ્ાહ વહિેી 
શરૂ કરવામાં આવશે. ફિેરેશને 
જણાવયું હતું કે કોરોનાની મહામારીથી 
સિજાબિયિેી પડરકસ્થલતના કારણે વરિબિ ટૂર 
ફાઇનરસિને ્ીજા દેશમાં રમાિવાનો 
લનણબિય િેવાયો છે.   

યોકોલવચના લવઝા મંજૂર : આવતા વર્ષે 
ઓસ્ટે્લિયન ઓપનમાં ભાગ િઈ શકશે

ટે્ િ ટેલનસિ સ્ટાર શરથ કમિને ખિેરત્ન 
માટે પસંિદગી: ૨૫ ખેિાિીઓને અજુબિન એવોિબિ

િુબઈ
સિૂયબિકુમાર યાદવે આઇસિીસિી ટી-૨૦ 

્ેડટંગ રેકનકિંગમાં ટોચનું સ્થાન જાળવી 
રાખયું હતુ. ભારત ટી-૨૦ વરિબિકપની 
સિેલમ ફાઈનિમાં ઈંગિેનિ સિામે હારતા 
્હાર ફેંકાયું હતુ. સિેલમ ફાઈનિમાં 
સિૂયબિકુમાર ૧૪ રને આઉટ થયો હતો 
અને આ કારણે તે કારડકદદીના શે્ષ્ઠ 
૮૬૯ રેડટંગમાંથી ૮૫૯ રેડટંગ પર 
ફસિિાયો હતો, છતાં તે ટોચ પર ટકી 
રહ્ો હતો. ૩૨ વર્બિના સિૂયબિકુમારે 
૧૮૯.૬૮ના સ્ટ્ાઈકરેટથી ૨૩૯ 
રન ફટકાયાબિ હતા અને તે ટી-૨૦ 
વરિબિકપમાં સિૌથી વધુ રન ફટકારવામાં 
ત્રીજા સ્થાને રહ્ો હતો. પાડકસ્તાનનો 
ડરઝવાન ્ીજા સ્થાને છે. તેના રેડટંગ 
પોઈન્ટસિ ૮૩૬ જેટિા થવા જાય છે. 
્ા્ર અને કોનવેના રકેનકિંગમાં સિુધારો 
થયો હતો અને તેઓ ચોથા તેમજ 
પાંચમા ક્રમે આવી પહોંચયા હતા. 
ટુનાબિમેનટમાં શાનદાર દેખાવ કરનારા 
ઈંગિેનિના ઓપનર હરેસિા રેકનકિંગમાં 
૧૨મા સ્થાને આવી પહોંચયો છે. 

વેલિાંગ્ટન
ભારત સિામે ચાિુ મલહને રમાનારી 

ત્રણ મેચની ટી૨૦ તથા વન-િે શ્ોણી 
માટે નયૂઝીિેનિ ્ોિષે તેની ટીમ 
જાહેર કરી છે. લસિલનયર ઓપનર 
માડટબિન ગુક્ટિ અને પેસિ ્ોિર ટ્ેનટ 
્ાઉરટને ટીમમાંથી ્હાર કરી દેવામાં 
આવયા છે. તેમના સ્થાને ડફન એિન 
્ંને ફોમષેટમાં ઓપલનંગ કરશે. ્ંને 
ટીમ વચ્ચેની શ્ોણીનો પ્રારંભ ૧૮મી 
નવે્્રથી થશે. નયઝૂીિેનિ ્ોિષે ્ંને 
ટીમના ૧૩-૧૩ ખેિાિીઓ જાહેર 
કયાબિ છે. કેન લવલિય્સિન ્ંને ટીમનું 
નેતૃતવ કરશે. ડકલવ ટીમ ્ુધવારે 
ટ્ેલનંગ માટે વેલિંગટન પહોંચશે. ૨૩ 
વર્દીય ડફન એિન ૨૩ ટી૨૦ તથા 
આઠ વન-િે મુકા્િા ર્યા છે જેમાં 
પાંચ અિધી સિદી તથા એક સિદીનો 
સિમાવેશ થાય છે. 

નયૂઝીિેનિની ટી૨૦ ટીમ ઃ કેન 
લવલિય્સિન (સુિકાની), ડફન એિન, 
માઇકિ બે્સિવેિ, િેવોન કોનવે, 
િોકી ફગયુબિસિન, િેડરિ લમચેિ, એિમ 
લમિને, લજમી લનશામ, ગિેન ડફલિ્સિ, 
લમચેિ સિાનતેનર, ઇશ સિોઢી, ડટમ 
સિાઉથી, બિેટર ડટકનર.  

નયૂઝીિેનિની વન-િે ટીમ ઃ કેન 
લવલિય્સિન (સિુકાની), ડફન એિન, 
માઇકિ બે્સિવેિ, િેવોન કોનવે, િોકી 
ફગયુબિસિન, મેટ હેનરી, ટોમ િાથામ, 
િેડરિ લમચેિ, એિમ લમિને, લજમી 
લનશામ, ગિેન ડફલિ્સિ, લમચેિ 
સિાનતેનર, ડટમ સિાઉથી.

સૂર્યકુમવર રવિવ 
આઇસીસીનવ ્ટી-૨૦ 
બેદ્ટંગ રેન્કિંગમવાં 

્ટોચનવ સ્વને ર્વવત્

ભવરત સવમેની ્ટી૨૦ 
અને વન-ડે શ્ેણી મવ્ેટ 
્રૂઝીિે્ડ ્ટીમ જા્ેર

નવી દિલ્ી
આગામી વર્ષે ચાર ટસે્ટ મેચની લસિરીઝ રમવા માટે 

ઓસ્ટ્ેલિયાની ટીમ ભારત આવશે. વરિબિ ટેસ્ટ ચકે્પયનલશપના 
સિંદભબિમાં આ લસિરીઝ ્ન્ે ટીમ માટે મહત્વપણૂબિ રહેશે. આ 
લસિરીઝથી ફાઇનિમાં પહોંચનારી ટીમનો લનણબિય થઇ શકશે. 
હાિમાં ઓસ્ટ્ેલિયન ટીમ ૭૦ પોઇનટ પરસિનટ સિાથે ટોચ 
પર છે. ભારતીય ટીમ ૫૨.૦૮ પોઇનટ પરસિનટ સિાથે ચોથા 
ક્રમ પર છે. દલક્ણ આલરિકા ૬૦ પોઇનટ સિાથે ્ીજા ક્રમે અને 
૫૩.૩૩ પોઇનટ સિાથે શ્ાીિંકા ત્રીજા સ્થાન પર છે. પોઇનટ 
ટે્િ પર ટોચના ્ે સ્થાન ધરાવતી ટીમો આગામી વર્ષે 
ફાઇનિ રમશે. ભારત ઓસ્ટ્ેલિયા લસિરીઝને ્ોિબિર-ગાવસ્કર 
ટ્ોફી પણ કહેવામાં આવે છે અને તેને આગામી વર્ષે ફેબ્ુઆરી-
માચબિમાં યોજવાની દરખાસ્ત છે. જો કે હજુ તેની ચોક્કસિ 

તારીખો અને યજમાન શહેરોના નામની જાહેરાત કરવામાં 
આવી નથી. આગામી કેટિાક ડદવસિોમાં આ મુદે્ પણ લનણબિય 
કરવામાં આવશે. ડદરહીનું અરુણ જેટિી સ્ટેડિયમ એક ટેસ્ટની 
યજમાની કરી શકે છે. 

આવતા વર્ષે ઓસ્ટ્ેલિયાની લક્રકેટ ટીમ ભારત 
આવશેઃ ડદરહીમાં પાંચ વર્બિ ્ાદ ટેસ્ટ રમાશે

ઓસટ્ેલિરવએ પ્ર્મ વન-ડેમવાં ઇંગિે્ડની 
્ટીમને છ લવકે્ેટ પછવડી 1-0ની િીડ મેળવી

એદડિેડ 
િેલવિ વોનબિર, સ્ટીવ કસ્મથ અને 

ટે્લવસિ હેિની શાનદાર અધબિસિદીઓની 
મદદથી ઓસ્ટ્ેલિયાએ ગુરુવારે 
એડિિેિ ઓવિમાં રમાયેિી પ્રથમ 
વન-િેમાં ટી૨૦ લવશ્વ કપની લવજેતા 
ટીમ ઇંગિેનિને છ લવકેટે આસિાનીથી 
પરાજય આ્યો હતો. આ સિાથે 
ઓસ્ટ્ેલિયાએ ત્રણ મેચની લસિરીઝમાં 
૧-૦ની િીિ હાસંિિ કરી િીધી છે. 
ઇંગિેનિ તરફથી મિાનને ્ાદ કરતાં 
કોઇ ખિેાિી મોટી જવા્દારી લનભાવી 
શ્યો ન હતો. ઇંગિેનિે પ્રથમ ્ેડટંગ 

કરતાં ૫૦ ઓવરમાં મિાનની સિદીની 
મદદથી ૨૮૭ રન નોંધાવયા હતા 
જેના જવા્માં યજમાન ટીમે ૪૬.૫ 
ઓવરમાં ચાર લવકેટ ગુમાવીને જીતનું 
િક્ય હાસંિિ કરી િીધું હતું.

ટોપ સ્કોરર વોનબિરે ૮૪ ્ોિમાં ૮૬ 
રન નોંધાવયા 

 ૨૮૮ રનના લવજય િક્ય સિાથે 
મેદાને ઊતરેિા ઓસ્ટે્લિયાની શરૂઆત 
ધમાકેદાર રહી હતી. િેલવિ વોનબિર અને 
ટ્ેલવસિ હેિની ઓપલનંગ જોિીએ ૧૯.૪ 
ઓવરમાં ૧૪૭ રનની ભાગીદારી 
કરી હતી. ડફિંચના સ્થાને ઓપલનંગમાં 

આવેિા હેિે ૫૭ ્ોિમાં દસિ ફોર અને 
એક લસિ્સિરની મદદથી ૬૯ રન કયાબિ 
હતા. ટોપ સ્કોરર વોનબિરે ૮૪ ્ોિમાં 
૮૬ રન નોંધાવયા હતા. તેણે પણ દસિ 
ફોર અને એક લસિ્સિર ફટકાયાબિ હતા. 
આ ્ન્ે ખેિાિી પેવેલિયનમાં પરત ગયા 
્ાદ કસ્મથે રનની ગલત વધારી હતી અને 
ટીમને આસિાન લવજય અપાવયો હતો. 
તેણે ૭૮ ્ોિમાં અણનમ ૮૦ રન કયાબિ 
હતા અને આ દરલમયાન નવ ફોર અને 
એક લસિ્સિર ફટકારી હતી. ઇંગિેનિ માટે 
િેલવસિ લવિીએ ્ે લવકેટ, લક્રસિ જોિબિન અને 
િાઉસિને એક-એક લવકેટ ઝિપી હતી.

IPL: ચેન્વઈએ બ્વવોને અને ્ૈિરવબવિે લવલિરમસન-પૂરણને દરિીઝ કરવ્ય
પોિવડડે IPLમવાં્ી લનવૃલતિ િીધી : મુાંબઈનવ બદે્ટંગ કોચની જવવબિવરી સાંભવળશે : ૨૩મી દડસેમબરે કોચીમવાં લમની ્રવજી

નવી દિલ્ી
ઈકનિયન પ્રીલમયર િીગની ૨૩મી ડિસિે્્રે કોચીમાં થનારી 

લમની હરાજી પહિેા ૧૦ રિેનચાઈઝીએ ડરિીઝ કરેિા ખેિાિીઓના 
નામ જાહેર કરી દીધા હતા. ચેન્ાઈ સુિપર ડકિંગસિે લવકનિઝના ધરખમ 
ઓિરાઉનિર તરીકેની ઓળખ ધરાવતા ડવેન બ્ાવોને ડરિીઝ કયવો 
હતો. જોકે, છેલ્ા કેટિાક સિમયથી ચાિી રહિેી અટકળોને લવરામ 
આપતા જાિેજાને ડરટેન કયવો હતો. વધુમાં સ્પષ્ટ કયુું હતુ કે, ધોની 
જ આગામી લસિઝનમાં ટીમનો કે્ ટન રહેશે. જયારે સિનરાઈઝસિબિ 
હૈદરા્ાદે ગત લસિઝનના ફિોપ શૉ પછી કે્ ટન લવલિયમસિન અને 
ટી-૨૦ના એ્સિપટબિ ્ે્ટસિમેન એવા લનકોિસિ પૂરણને ડરલિઝ 
કયવો હતો. હવે બ્ાવો, લવલિયમસિન તેમજ પૂરણને ખરીદવા માટે 
હરાજીમાં સ્પધાબિ થશે તેમ મનાય છે.

મું્ઈ ઈકનિનસિમાં સિામેિ લવકનિઝના ધુરંધર ઓિરાઉનિર પોિાિષે 

આઇપીએિમાંથી લનવૃલતિની જાહેરાત કરી 
દીધી હતી. હવે તે મું્ ઈ ઈકનિયનસિના 
્ેડટંગ કોચ તરીકેની જવા્દારી 
સિંભાળશે. કઈ ટીમે કયા ખિેાિીઅોને 
ડરિીઝ કયાબિ તેની યાદી અા મુજ્ છે.

મુાંબઈ ઈન્ડર્સ : પોિાિબિ, 
અનમોિપ્રીત, આયબિન જુયિ, થા્પી, 

સેિ્સિ, એિન, ઉનિકટ, માકકંિે, એમ.અલશ્વન, આર. ્ુકધધ, મેરેડિથ, 
ટાયમિ લમરસિ.  સનરવઈઝસ્ય ્ૈિરવબવિ : લવલિયમસિન, પૂરણ, 
સુિચીથ, લપ્રયમ ગગબિ, આર.સિમથબિ, આર.શેફિબિ, સિૌરભ દુ્ે, શેન 
અ્ોટ્ટ, શશાંક લસિંઘ, એસિ.ગોપાિ, એસિ.લમશ્ા, લવષણુ લવનોદ.  
ચેન્વઈ સુપર દકિંગસ : બ્ાવો, ઉથ્પા, લમરન,ે એચ.નીશાંથ, જોિબિન, 
્ી.વમાબિ, કેએમ આલસિફ, એન.જગદીસિન.  પાંજાબ દકિંગસ : મયંક 

અગ્રવાિ, ઓિેન કસ્મથ, વૈભવ અરોરા, હોવિે, ઈશાન પોરિ, 
અંશ પટિે, પ્રેરક માંકિ, સિંદીપ શમાબિ, િ્રયુ.ચેટર્જી.  કોિકવતવ 
નવઈ્ટ રવઈડસ્ય : કલમનસિ, સિેમ લ્િીંગ, અમન ખાન, લશવમ 
માવી, ના્ી, કરૃણારત્ને, ડફનચ, હેરસિ, એ.તોમર, રહાણે, અશોક 
શમાબિ, ્ા્ા અપરાજીત, પ્રથમ લસંિઘ, રમેશ કુમાર, સિાિમ, 
શરેિન જે્સિન. ગુજરવત ્ટવઈ્ટ્સ : ગુર્ાઝ, ફગયુબિસિન, ડ્ાકેેસિ, 
ગુરકીરાત, જસેિન રોય અને આરોન.  િખનઉ સુપર જાર્્ટસ : 
ટાય, અડંકત રાજપૂત, ચામીરા, િુઈસિ, હોરિર, મનીર્ પાંિે, નદીમ. 
રોરિ ચેિે્જસ્ય બેંગિોર : ્ેહરેનિોફ, એ.ગૌતમ, સિી. લમલિંદ, 
િવનીત લસિસિોડદયા, રૃથરફોિબિ.  રવજસ્વન રોરલસ : અનુનય લસિંઘ, 
સિી.્ોસ્ચ, લમચેિ, નીશમ, કરૃન નાયર, કોયુરટર-નાઈિ, વાન િેર 
િુસેિન, ગરહવાિ, તેજસિ ્ારોકા.  દિલ્ી કલેપ્ટલસ : શાદૂબિિ ઠાકુર, 
સિેઈફેટબિ, હેબ્ર, કે.એસિ. ભરત, મનદીપ લસંિઘ. 
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