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ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં પ્રથમ તબક્ામાં કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર-

દક્ષિણ ગુજરાતની ૮૯ ક્િધાનસભા બેઠકો ઉપર 
ગુરુિારે ૬૦.૩૫ ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. ્છેલ્ે 
૨૦૧૭માં આ બેઠકો ઉપર ૬૭.૩૩ ટકા મતદાન 
થયું હતું. આમ ૨૦૧૭ની તુલનાએ આ િખતે 
૬.૯૮ ટકા ઓ્છું મતદાન રહ્ં ્છે. ચૂંટણી પંચે 
એકંદરે મતદાન શાંક્તપૂણ્ણ રહ્ં હોિાનો દાિો કયયો 
્છે, પરંતુ કેટલીક જગયાએ અક્નચ્છનીય ઘટનાના 
અહેિાલ ્છે. ગુરુિારે સિારે ૮થી સાંજના ૫ 
િાગયા સુધીમાં કુલ ૮૯ (૦.૩૪ ટકા) બેલેટ 
યુક્નટ, ૮૨ (૦.૩૨ ટકા) કંટ્ોલ યુક્નટ તેમજ 
૨૩૮ (૦.૯૪ ટકા) િીિીપેટમાં ગરબડ સર્્ણતા 
તે બદલિા પડ્ા હતા. રાજયના મુખય ચૂંટણી 
અક્ધકારી પી. ભારતીના કહેિા મુજબ, કેન્દ્ીય 
ચૂંટણી પંચને દદલહી ખાતે કુલ ૩૩ એલરસ્ણ 
મળી હતી, જે પૈકી ઇિીએમ અંગે ૧૭, ચૂંટણી 
બક્હષકારની પ, ટોળા ભેગા થયા હોિાની અને 

ક્હંસાની ૨, આચારસંક્હતા ભંગની ૨ અને અન્ય 
૭ એલટ્ણ સમાક્િષ્ટ હતી. આ ઉપરાંત ગાંધીનગર 
મુખય ચૂંટણી અક્ધકારીની કચેરી ખાતે ઇિીએમ 
અંગે ૬, બોગસ િોદટંગ અંગે ૨, કાયદો વયિસથા 
અંગે ૩૦, આચારસંક્હતા ભંગની ૩૬ અને અન્ય 
૩૦ મળીને કુલ ૧૦૪ ફદરયાદો મળી હતી. 

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી : 2017ની સરખામણીએ� લગભગ 7 ટકા એા�છંુ મતદાન, 8 ડિસ�મ્બર� પડરણામ
જયારે સી-ક્િક્જલ મોબાઇલ એપ ઉપર ૨૨૧ 
ફદરયાદો નોંધાઈ હતી. તાપી-નમ્ણદા જેિા આદદિાસી 
ક્િસતારોમાં 70 ટકા મતદાન થયું હતું. ગોંડલમાં બે 
ક્િરોધી જૂથ સામસામે આિી જતાં તંગદીલી સર્્ણઈ 
હતી. જોકે પોલીસે મામલો થાળે પાડ્ો હતો. 

� વિસ્તૃત�અહેિાલ�પેજ�નંબર�15



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 02 DECEMBER, 202202 કેનેડા

ટોરોનટો
કેનેડામાં તાજેતરમાં પ્રસિદ્ધ એક નવા અહેવાલમાં દરાશાવાયું 

છે કે, કેનેડામાં ઘરના વેચાણની િરેરાર કકંમતોમાં આવતા વર્ષે 
3.3 ટકાનો ઘટાડો થરે. જેમાં િૌથી મોટો ઘટાડો ઓનટેકરયો અને 
વેસટનશા કેનેડામાં અપેસષિત છે, જયાં બજારભાવમાં 10 થી 15 
ટકાનો ઘટાડો થઈ રકે છે.

RE/MAX કેનેડાના અહેવાલમાં દેરભરના બ્ોકિશા અને 
એજનટોનો િવષે કરીને આ આગાહી કરવામાં આવી હતી. કેનેડામાં 
ઘરની કકંમતો આ વર્ષે ઘટી છે. કારણ કે, ઊંચા વયાજ દરો વચ્ે 
કરયલ એસટેટ માકકેટ ઠંડું પડું છે. જેણે ઉધાર લેનારાઓ માટે 
ગીરોની કકંમતમાં વધારો કયયો છે.

RE/MAX કહે છે કે, કેનેડામાં 60 ટકા હાઉસિંગ બજારો 
2023માં િંતુસલત સસથસતમાં રહેવાની ધારણા છે. જો કે, કેટલાક 
બજારોમાં ભાવમાં મોટી ચાલ પણ જોવા મળી રકે એમ છે. 
કેલોના, બી.િી., નનૈમો, બી.િી.અને ડરહામ, ઓનટેકરયોમાં 
ભાવ 2023માં 10 ટકા ઘટવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. 
જયારે બેરી, ઓનટેકરયોમાં ભાવ 15 ટકા ઘટવાની ધારણા છે.

ગ્ેટર ટોરોનટો એકરયામાં કકંમતો 11.8 ટકા જેટલી ઘટવાનો 
અંદાજ છે. જયારે ગ્ેટર વાનકુવરમાં 5.0 ટકાનો ઘટાડો થવાની 
ધારણા છે. દરસમયાન કેલગરીમાં વેચાણ કકંમતોમાં 7.0 ટકાનો 
વધારો થવાની ધારણા છે અને એડમોનટનમાં 3.0 ટકાના 
વધારાની આગાહી છે. હેસલફેકિમાં 8.0 ટકા વધવાની ધારણા છે.

ઓાેને્રિયાે ઓને વેસ્ટન્ન કેનેડામાં બજાિભાવમાં 10થી 15 ટકાનાે ઘટાડાે ઓપેક્ષિત : : િી-મેક્સ રિપાેટ્ન

ઘરની કકંમતોમાં 2023માં 3.3 ટકા ઘટાડો થવાની િંભાવના 

ઓનટટેરરયો 
દેરના કેટલાક સનષણાતોના મતે 

મોટાભાગે પાનખર ઋતુ દરસમયાન 
વાતાવરણ થોડું ગરમ હોય છે અને 
તાપમાનમાં વધારો થવા છતાં, 
સરયાળાનો પણ અનુભવ થાય છે. પરંતુ 
વાતાવરણની આ ઠંડક લાંબો િમય 
રહેવાની નથી.

ધ વેધર નેટવક્કના અહેવાલ મુજબ 
કેનેકડયનોએ કડિેમબરમાં દેરના 
મોટાભાગના સવસતારોમાં િામાનય 
કરતાં વધુ ઠંડા તાપમાન માટે તૈયારી 
કરી લેવી જોઈએ. 2022 િુધી ઠંડી 

પૂરી થયા પછી તાપમાનમાં વધ-ઘટ 
થવાની ધારણા છે. હવામાન રાસત્ી ડગ 
સગલહામે ધ વેધર નેટવક્કના અહેવાલમાં 
નોંધયું છે કે, અમે અપેષિા રાખીએ છીએ 
કે, એકવાર જાનયુઆરી મસહનો પૂરો 
થયા પછી, ફેબ્ુઆરીની રરૂઆત થરે. 
તયારે ખાિ કરીને દસષિણ ઓનટેકરયોથી 

નયુફાઉનડલેનડ અને લેબ્ાડોર િુધીના 
સવસતારમાં સરયાળો થોડો સવરામ લે એવું 
લાગે છે.

િતત ત્ીજા વર્ષે કેનેડામાં સરયાળાનું 
હવામાન મુખયતવે લા નીના તરીકે 
ઓળખાતી આબોહવા પેટનશાથી પ્રભાસવત 
થવાની ધારણા છે. જે મધય અને પૂવવીય 
સવર્ુવવૃત્ીય પેસિકફક મહાિાગરમાં 
િામાનય પાણીની િપાટીના તાપમાન 
કરતાં ઠંડું હોય છે. જો કે, આ એકમાત્ 
હવામાનનાં ફેરફારની ઘટના લા નીના 
નથી. આમાં ધ્ુવીય હવામાન પણ 
જવાબદાર છે.

ટોરોનટો 
પ્રાંતીય િરકારે િત્ાવાર રીતે નવા 

ઓનટેકરયો પલેિ માટે તેની ડેવલપમેનટ 
એસપલકેરન િબસમટ કરી છે અને તેમાં 
લગભગ 12 એકર િુલભ જાહેર જગયા 
તેમજ “કુટુંબસપ્રય” આકર્શાણનો િમાવેર 
થાય છે.

એક સનવેદનમાં ઇનફ્ાસટ્રકચર મંત્ી 
કકંગા િુરમાએ એસપલકેરનને “એક 
આકર્શાક િીમાસચહ્નરૂપ” ગણાવતાં વચન 
આપયું હતું કે, એ ઓનટેકરયો પલેિને 
ફરીથી જીવંત બનાવવામાં મદદ કરરે. 
િુરમાએ જણાવયું હતું કે, એકવાર આ 
કામ પૂણશા થયા પછી પુનઃસવકાસિત 
ઓનટેકરયો પલેિ જાહેર જનતા માટે 
વર્શામાં 365 કદવિ ખુલું રહેરે, જેમાં 
મફત જાહેર પ્રવેર અને દરેક જણ માણી 

રકે તેવા વોટરફ્નટ ઉપલબધ હરે. એ 
હજારો નવી નોકરીઓનું િજશાન પણ 
કરરે અને દર વર્ષે અંદાજે ચારથી છ 
સમસલયન મુલાકાતીઓને આકસર્શાત કરરે. 

િોમવારે દરખાસતની વધુ સવગતો 
જાહેર કરતાં ઑસસટ્રયન કરિોટશા ડેવલપર 
થમષેએ કહ્ં હતું કે, તેને િાઇટના 
પસચિમી ભાગનો પુનઃસવકાિ કરવા માટે 
રોકવામાં આવયો છે. આ કડઝાઈનને 
િંપૂણશાપણે ટકાઉ અને િુલભ હોવાનું 
માનવામાં આવે છે અને તેમાં 12 
એકર મુક્તપણે િુલભ જાહેર જગયાનો 
િમાવેર થાય છે, જે વર્શાભર ઉપલબધ 
રહેરે. લીડર જેફ ક્ાફટે મીકડયા િમષિ 
જણાવયું હતું કે, અમે મૂળભૂત રીતે 12 
એકરનું જાહેર ષિેત્ સવતકરત કરી રહ્ા 
છીએ.

ઓનટટેરરયો પ્લેસ પાસલે વિવિધ પ્રકલપો 
બનાિાશલે ઃ નિી વડઝાઈનની દરખાસ્તચાલુ વર્શાના સરયાળામાં કેનેકડયનોને બેવડી 

ઋતુનો અનુભવ થરે ઃ સનષણાંતોની આગાહી

સત્ાધીશાેના નનર્નયથી પાેપટટી 
ટેક્સમાં વધાિાે થવાની ભીતત

ટોરોનટો 
ઓનટેકરયોએ િોમવારે સવકાિને વેગ આપવાના 

હેતુથી હાઉસિંગ સબલ પિાર કયુું હતું. જો કે, 
ટીકાકારો કહ્ં હતુ કે, તેનાથી પ્રોપટવી ટેકિમાં વધારો 
થરે. િંરષિણ િત્ાસધકારીની રસક્તઓ નબળી પડરે 
પણ એનાથી ઘરો વાસતવમાં વધુ િસતા થરે નહીં.

પ્રોગ્ેસિવ કનઝવષેકટવ િરકારના તાજેતરના 
હાઉસિંગ ફેરફારોની ગરમાગરમીમાં નવો કાયદો 
માત્ એક ચાલ છે, જેમાં િંરસષિત ગ્ીનબેલટ 
જમીનના કેટલાક સવસતારોને સવકાિ માટે આપવાની 
યોજનાનો િમાવેર થાય છે અને કાઉસનિલ િપોટશાનો 
ત્ીજો ભાગ ટોરોનટો અને ઓટાવાના મેયરોને માત્ 
એક િાથે બાય-લો પિાર કરવાની મંજૂરી આપે છે.

િરકાર 10 વર્શામાં 1.5 સમસલયન ઘરો 
બાંધવાનો પ્રયાિ કરી રહી છે. તયારે પ્રીસમયર 
ડગ ફોડશાનું તેના ઉપર હાઉસિંગ દબાણ આવયું છે. 
જયારે ઊંચા ફુગાવા અને વયાજ દરોએ પહેલેથી જ 
પ્રાંતને હાઉસિંગ માટેના અનુમાનોને નીચા જવાની 

ફરજ પાડી છે. ઓનટેકરયો આગામી બે વર્શામાં 
80,000થી ઓછા નવા ઘરો બનાવે એવી અપેષિા 
છે. મયુસનસિપલ અફેિશા અને હાઉસિંગ સમસનસટર 
સટીવ ક્ાકકે જણાવયું હતું કે, ઓનટેકરયો ગંભીર 
હાઉસિંગ કટોકટીનો િામનો કરી રહ્ં છે અને તેને 
અિરકારક ઉકેલની જરૂર છે. સબલ પિાર થયા 
પછી ક્ાકકે િોમવારે કહ્ં કે, જો આપણે ખરેખર 
આ પ્રાંતમાં પોર્ાય તેવા આવાિો બનાવીએ. જો 
તમામ મેયર અને કાઉસનિલરો કે જેમણે તેમની 
મયુસનસિપલ ચૂંટણી દરસમયાન કહ્ં હતું કે, તેઓ 
તેમના િમુદાયોમાં વધુ આવાિ તકોને પ્રોતિાહન 
આપવા માંગે છે, તો આ એક માગશા છે જે અંગે 
િરકારે સપષ્ટપણે કહ્ં છે કે અમે તપાિ કરવા 
માંગીએ છીએ.

સબલના િૌથી સવવાદાસપદ પાિાંઓ પૈકી એક 
એફોડષેબલ હાઉસિંગ, નોન-પ્રોકફટ હાઉસિંગ અને 
ઇનક્ુઝનરી ઝોસનંગ યુસનટિ એટલે કે, નવા 
સવકાિમાં પરવડે તેવા હાઉસિંગ તેમજ કેટલાક 
ભાડા એકમો બનાવવા માટે ડેવલપિશા ચૂકવે છે 
તે ફ્ીસઝંગ, ઘટાડો અને મુસક્ત આપવી વગેરેનો 
િમાવેર થાય છે. 

હવામાન લા નીના તિીકે ઓાેળખાતી ઓાબાેહવા પેટન્નથી પભાતવત થવાની ધાિરા

ઓનટેકરયોમાં િત્ાવાળાઓની ટીકા 
વચ્ે હાઉસિંગ સબલ પિાર કરાયું
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ક્યૂબેક
તેર વર્ષની એલોઈસ ઈલુલ તેની ખૂશી રોકી 

શકી નહોતી. તેણે ટોરોનટોમાં એક મીડિયા સમક્ષ 
કહ્ં કે, તેને આઇસ સકેડટંગ કરવું ખૂબ ગમે છે. 
આ ખૂબ સારી વાત છે. ફરી બરફ ઉપર સકેડટંગ 
કરવાની વાતથી હું ખરેખર ખુશ છું. આ ક્રિસમસ 
વાઇબ છે. શક્નવારે, ટોરોનટોએ સમગ્ર શહેરમાં 
સકેટસ્ષ માટે 38 આઉટિોર આઈસ ડરંક ખોલીને 
ક્વિટર ઉપર જાહેરાત કરી કે સકેડટંગ કરવાનો 
આ યોગય સમય છે. 

મેયર જહોન ટોરીએ ગ્રીનવુિ પાક્ક ખાતેથી 
જણાવયું હતું કે, આઇસ-સકેડટંગ એક લોકક્રિય 
કેનેડિયન પરંપરા છે અને જે લોકો કેનેિામાં 
ઉછયા્ષ નથી તેઓ પણ બરફ પર સકેડટંગ 

કરવાનો લાભ લઈ રહ્ા છે. મેયર તરીકેના 
મારા સમયગાળા દરક્મયાન દર વરષે આવતો આ 
એક રોમાંચક ડદવસ છે. જે લોકોને આ ન ગમતું 
હોય, તેઓને પોતાના સમયને વધુ આનંદ દાયક 
બનાવવા માટે ક્શયાળામાં જે ક્વક્વધ વસતુઓ 
ચાલી રહી છે, તેનો લાભ લેવાની તેઓને તક 
મળે છે. ઈલુલની માતા, એમેલી લેફેવરે, કૂતરાને 
બહાર ફરવા લઈ જતી હતી તયારે આઈસ-
સકેડટંગ ડરંક ખુલ્ી જોઈ હતી. જે બાદ તે ઘરે 
પાછી ગઈ અને એલોઈસ અને તેની નવ વર્ષની 
બહેન રોઝીને મળી.  લેફેવરે કહ્ં કે, આ બહુ 
સારો રિયાસ છે. શહેરમાં ડરંક અને પૂલ, તમને 
સક્રિય રાખે છે અને એ અદભુત છે.  શહેર માટે 
આ ખૂબ જ યોગય છે.
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ટોરોનટો 
ક્મિટાઉન ટોરોનટોમાં બુધવારે માયા્ષ 

ગયેલા 20 વરષીય સાયકલ સવારની 
ભારતમાં રહેતા પડરવારજનોએ ઓળખ 
કરી લીધી છે. કાક્ત્ષક સૈનીયોંગે સટ્ીટ 
અને સેનટ ક્ેર એવનયુ પાસેથી લગભગ 
4:30 વાગયે પસાર થઈ રહ્ો હતો, 
તયારે સફેદ પીકઅપ ટ્કના ડ્ાઇવરે તેને 
ટક્કર મારી દીધી હતી.

પડરવારને આશા છે કે, સૈનીના 
મૃતદેહને યોગય દફનક્વક્ધ માટે શકય 

તેટલી વહેલી તકે ભારત મોકલવામાં 
આવશે. શેડરિન કોલેજે પુષ્ટિ કરી છે 
કે, તે તયાંનો જ ક્વદ્ાથષી હતો. કૉલેજે 
શુરિવારે એક ઇ-મેઇલમાં જણાવયું હતું 
કે, અમે કાક્ત્ષકના આકષ્સમક અવસાનથી 
ખૂબ જ દુઃખી છીએ. અમે તેના 
પડરવાર, ક્મત્ો, સાથીદારો રિતયે અમારી 
હૃદયપૂવ્ષકની સંવેદના વયક્ત કરીએ 
છીએ. ગુરુવારે પોલીસે જણાવયું હતું કે, 
ફોિ્ષ એફ-250 ટ્કનો ડ્ાઈવર સેનટ ક્ેર 
એવનયુ પૂવ્ષ તરફથી પક્ચિમ તરફ જઈ 

રહ્ો હતો અને યોંગે ઉત્તર તરફ જવા 
માટે તેણે જમણે વળયો હતો. તે જ સમયે 
સાયકલસવાર પણ યોંગે તરફ જઈ રહ્ો 
હતો. ફોિ્ષ ક્પક-અપના ડ્ાઈવરે સાઈકલ 
સવારને ટક્કર મારી હતી અને યોંગે 
સટ્ીટ પર બાઇક અને સાઇકલસવાર 
વાહનની નીચે આવીને ઘસિાયા હતા. 
ઈમરજનસી સક્વ્ષસે સાયકલસવારને 
ક્પક-અપ નીચેથી બહાર કાઢવાનો અને 
તેને બચાવવાનો રિયાસ કયયો હતો. પરંતુ 
તે ઘટના સથળે જ મૃતયુ પામયો હતો.

સ્ટ્રીટ અને સેન્ટ ક્ેર અેવન્યુ પાસેથ્રી પસાર થતા યયુવકને સફેદ પ્રીકઅપે ટક્કર માર્રી 

ટોરોનટોમાં મૃતયુ પામનાર સાયકલસવાર 
ભારતીય ક્વદ્ાથષી હોવાની ક્વક્ધવત પૃષ્ટિ ટોરોનટો

જયારે Shopify Inc.ના 
હલષી ફીનકેલસટીને નવેમબરના ડરટેલ 
લેનિસકેપનું સવષેક્ષણ કયુું, તયારે બલેક 
ફ્ાઈિે કયાં પૂરો થયો અને સાયબર 
મનિે કયારે શરૂ થયો તેની પણ ખબર 
પિી નહોતી. વાક્ર્ષક ક્રિ-હોક્લિે સેલસ 
ષ્બલટઝનો અથ્ષ ગ્રાહકોને ડિસકાઉનટેિ 
સામાન ઉપર રોકિ રકમ આપવા માટે 
રિોતસાક્હત કરવાનો હતો. 

તાજેતરના વરયોમાં એક સાથે 
બલલૅક ફ્ાઇ-િેના રિમોશનને એક 
ડદવસથી વધુ લંબાવવામાં આવયું હતું 
અને ઑનલાઇન ડરટેલસ્ષ સાયબર 
સોમવારના સોદા આખા અઠવાડિયામાં 

અથવા આખા મક્હનામાં કરવાની 
તક આપી હતી. ઓટ્ાવા ઈ-કોમસ્ષ 
જાયનટના રિમુખે જણાવયું હતું કે, બલેક 
ફ્ાઈિે/ સાયબર મનિે એક સપ્ાહાંત 
હતો, હવે તે એક ક્સઝન કરતાં પણ 
વધુ છે.  ડરટેલ ઉદ્ોગમાં ઘણાને લાગે 
છે કે, આ સાયબર સોમવારે બધું વધુ 
અસપટિ હશે. કારણ કે, COVID-
19ની હેલથ રિાઈસીસ બાદ શોક્પંગ 
ટેવોને ફરીથી બદલવાનો રિયાસ 
કરવામાં આવી રહ્ો છે. રોગચાળા 
દરક્મયાન, જેણે સટોસ્ષને બંધ કયા્ષ 
અને લોકો પોતાનાં ઘરોમાં સવેચછાએ 
કેદ હતા, તયારે ઑનલાઇન શોક્પંગમાં 
વધારો થયો હતો. 

ખરીદીની પદ્ધતિ બદલાઈઃ બલેક ફ્ાઈડે 
અને સા્બર મનડે ભયૂલાવા માંડ્ા

શહેરમાં આઇસ-સકેડટંગ ડરંક ખુલશે અને 
ટોરોનટોવાસીને ‘ક્રિસમસ વાઇબ’ મળશે
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ચુંટણીમાં મૂળ મુદ્દાઓ વિસરદાયદા   
રમખદાણ વિિદાદ ચગદાિિદા ઉધદામદા

તંત્રી - સ્વદેશ

ગુજરાત વ્વધાનસભાનરી ચૂંટણરીમાં ગુરુ્વારે 
પ્રથમ તબક્ામાં 89 બેઠક માટે અંદાજે 64 ટકા 
આસપાસ મતદાન થયુ. હ્વે પાંચમરી ડિસેમબરે 
બરીજી તબક્ામાં ઉત્તર અને મધયગુજરાતમાં 

મતદાન થનાર છે. 
આમ તો છેલાં એક 
મવહનાથરી રાજકીય 
પાટટીઓના નેતાઓ 
ગુજરાતમાં આટાંફેરા 
મારરી રહ્ા છે. ખાસ 
કરરીને મોદરીને આ 
્વખતે 151 બેઠક 
જીત્વાનું લક્ય હો્વાથરી 
છેલાં 20 ડદ્વસથરી 

તેણે ગુજરાતમાં જાણે ધામો નાંખયો છે. બરીજી 
તરફ કોંગ્ેસના મો્વિરી મંિળને તો ગુજરાતનરી 
ચૂંટણરીમાં કોઈ જ રસ ન હોય, તે્વું વચત્ ઉપસયુ 
છે. રાહુલ ગાંધરીએ પણ સુરતના મહુ્વા અને 
સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ ખાતે એમ બે જ જનસભા 
કરરી છે. જયારે અશોક ગેહલોત વસ્વાયના કોઈ 
નેતા ઝાઝુ ફરકયા નથરી. રાજયનરી વ્વધાનસભાનરી 
ચૂંટણરીને પગલે આમ આદમરી પાટટીનરી 
સવરિયતાએ અનેક બેઠકના પડરણામો પ્રભાવ્વત 
કરે તે્વરી સસથવત સર્જી છે.

આમ આદમરી પાટટી અને કોંગ્ેસે છેક 28મરી 
સુધરી પ્રચારમાં સયંમ રાખરી પરીએમ મોદરી ઉપર 
સરીધો હુમલો કયયો ન હતો. એટલે ભાજપ નેતા 
રઘ્વાયા બનરી ગયા હતા. આમ આદમરી પાટટી 
તો વશક્ષણ, ફ્ી ્વરીજળરી અને સુચારા આરોગય 
સુવ્વધા જે્વા મુદ્ે જ પ્રચાર કરરી રહરી હતરી. તેનરી 
સામે 27 ્વર્ષથરી ગુજરાતમાં રાજ કરનારા ભાજપ 
પાસે પ્રચાર માટે ખાસ કોઈ મુદ્ા નથરી. આ્વા 
સંજોગોમાં આમ આદમરી પાટટીનો િર ભાજપના 
નેતાઓના ચહેરા ઉપર ્વતા્ષ્વા માંડ્ો હતો. જો 
કે, ભાજપ માને છે કે, આપને કારણે કોંગ્ેસના 
મતો કપાતા તેને ફાયદો થશે. આમ છતાં ભાજપ 
આપને પણ કોઈ તક આપ્વા માંગતરી નથરી.

ભાજપે ગુજરાત વ્વધાનસભાનરી ચૂંટણરીમાં 
શરૂઆતમાં વ્વકાસના નામે આ જંગ જીત્વાનરી 
્વાતો કરરી હતરી. પરંતુ લોકોને તેમાં ઝાઝો રસ 
ન પડ્ો. છે્વટે ૨૦૦૨નાં રમખાણો પર જ 
આ્વરીને અમરીત શાહે વહંદુ મતોને એક કર્વા 
પ્રયાસ કયયો છે. ગુજરાતમાં ઉમેદ્વારો નક્રી 
કર્વાથરી માંિરીને ચૂંટણરીપ્રચારનરી વયૂહરચના 
સુધરીનું બધું જ અવમત શાહ નક્રી કરે છે. એટલે 
શાહને પાટટીમાંથરી કોઈ કંઈ કહે્વા્વાળુ નથરી.

ચૂંટણરી પહેલાંના ઓવપવનયન પોલ ગુજરાતમાં 
ભાજપને ૧૪૦ જેટલરી વ્વરિમસજ્ષક બેઠકો મળશે 
એ્વો દા્વો કરાયો છે. નરેન્દ્ર મોદરીના નેતૃત્વમાં 
ભાજપને મહત્તમ ૧૨૭ બેઠક મળરી હતરી એ 
જોતાં આ ્વખતે મોદરીનો રેકોિ્ષ તૂટશે એ્વરી 
આગાહરી થઈ રહરી છે, પણ ભાજપને આ ્વાતમાં 
ભરોસો નથરી તેનું કારણ આમ આદમરી પાટટીનો 
્વધરી રહેલો પ્રભા્વ છે.

શરૂઆતના ઓવપવનયન પોલમાં આમ 
આદમરી પાટટીને સમ ખા્વા પૂરતરી એક-બે બેઠકો 
મળશે એ્વરી આગાહરી હતરી.  પણ ધરીરે ધરીરે આ 
બેઠકો ્વધરી છે. છેલે જે પોલ આવયા તેમાં એક 
પોલમાં આ આંકિો ૧૦-૧૨ ઉપર પહોંચયો છે, 
જયારે એક ટોચના મરીડિયા હાઉસના પોલમાં 
પચ્રીસેક બેઠક મળ્વાનરી આગાહરી કરાઈ 
છે. કૉંગ્ેસને મહત્તમ ૪૦ બેઠક મળશે એ્વરી 
આગાહરીઓ થઈ રહરી છે. 

જો કે, ભારતમાં ઓવપવનયન પોલ અનેક 
્વખત ખોટા પડ્ા છે.  કૉંગ્ેસનરી સરખામણરીમાં 
આમ આદમરી પાટટી ્વધારે આરિમક છે. ્વળરી, 
ડદલહરી મોિલનરી ્વાતો લાખો ગુજરાતરીઓને ગળે 
ઉતરરી રહરી છે. હ્વે આ મુદ્ે કેટલાક લોકો મત 
આપે તો ભાજપને મુશકેલરી પિે તેમ છે.

આ ઉપરાંત કૉંગ્ેસનરી જેમ આમ આદમરી 
પાટટીનરી છાપ મુસસલમ પાટટી તરરીકેનરી નથરી, પણ 
અરવ્વંદ કેજરરી્વાલ તો સ્વાયા વહંદુ બનરીને ્વતટી 

રહ્ા છે. ઉપરાંત તેઓને દેશ વ્વરોધરી વચતર્વાનો 
ડકમરીયો પણ અતયાર સુધરી ભાજપને ફા્વટ 
આવયો નથરી. કેજરરી્વાલ તેનરી દરેક સભાના 
શરૃઆત ભારત માતા કી જય, ્વંદે માતરમ જે્વા 
નારાથરી કરરીને ભાજપનરી બોલતરી બંધ કરરી દરીધરી 
છે.

આ્વા સંજોગોમાં ગુજરાતમાં અવમત શાહ 
એક સપ્ાહથરી દરેક સભામાં ૨૦૦૨ના કોમરી 
રમખાણોનો મુદ્ો ઉપાિરી રહ્ા છે. શાહ કહેતા 
ફરે છે કે, તે લોકોએ છમકલું કર્વાનરી વહંમત 
કરરી હતરી, પણ ૨૦૦૨માં એ્વો પાઠ ભણાવયો 
કે હ્વે નામ નથરી લેતા. શાહ પોતાના ભારણમાં 
્વારં્વાર એ લોકો શબદ ્વાપરે છે. ‘એ લોકો’ 
એટલે કોણ તેનરી સપષ્ટતા કરતા નથરી. શાહ 
એ ્વાત પર પણ ભાર મૂકે છે કે, ગુજરાતમાં 
૧૯૯૫ પહેલાં કૉંગ્ેસનું રાજ હતું તયારે ્વારં્વાર 
કોમરી રમખાણો થતાં હતાં. કૉંગ્ેસ પોતે જ 
અલગ-અલગ ધમ્ષ અને સમુદાયના લોકોને 
ભિકા્વરીને એકબરીજા સામે લિા્વતરી હતરી તેથરી 
છાશ્વારે ગુજરાતમાં કોમરી રમખાણો થતાં હતાં. 

શાહના વન્વેદન સામે અસદુદ્રીન ઓ્વૈસરી 
અને તૃણમૂલ કૉંગ્ેસનાં મહુ્વા મોઈત્ા કૂદરી પડ્ાં 
છે, પણ કૉંગ્ેસ અને આમ આદમરી પાટટી ચૂપ છે. 
કારણ કે આ બંને પાટટીને ખબર છે કે, ભાજપ 
અતયાર સુધરી ગુજરાતમાં વહંદુત્વને આગળ ધરરીને 
ચૂંટણરીજંગ જીતતો આવયો છે. એટલે જ આપ 
અને કોંગ્ેસે આ ્વેળા આખરી રણનરીવત બદલરી 
કાઢરી છે. મોદરી કે ભાજપના કોઈ નેતા પર સરીધા 
આક્ષેપો કર્વાથરી તેઓ બચરી રહ્ા છે. ખિગેએ 
મોદરી વ્વશે રા્વણ શબદના કરેલા પ્રયોગ વસ્વાય 
કોઈ મુદ્ો વ્વ્વાદ સર્જી શકે તેમ નથરી. એટલે 
હ્વે મોદરી ખુદ વ્વકાસનરી ્વાતો છોિરીને કોંગ્ેસ 
અધયક્ષ ખિગેએ અમદા્વાદ ખાતે કરેલા રા્વણ 
શબદના ઉલેખનો મુદ્ો ચગા્વ્વા પ્રયાસો કર્વા 
માંડ્ા છે.  જો કે, પ્રથમ તબક્ાના મતદાન 
સુધરી મોદરીનરી આ ઈચછા ફળરીભૂત થતરી જણાય 
ન હતા. આ મુદ્ે સામસામરી પટ્ાબાજી નથરી થઈ 
રહરી. 

ભાજપ ગજુરાતમાં ૨૭ ્વર્ષથરી શાસનમાં 
છે. ૨૭ ્વર્ષના શાસન પછરી પણ ભાજપ ેમાત્ને 
માત્ પોતે કરેલા ં વ્વકાસના કામોના જોરે ચંૂટણરી 
લિ્વાનરી વહંમત બતા્વ્વાના બદલ ે ્વળરી ્વળરીને 
૨૦૦૨ના ં રમખાણોનરી ્વાત પર આ્વ્ંુવ પિે 
એ કમનસરીબરી કહે્વાય. પણ આ ગજુરાતના 
રાજકારણનરી ્વાસતવ્વકતા છે. ગજુરાતમાં 
૨૦૦૨મા ં થયલેા ં કોમરી રમખાણોના પગલે 
નરેન્દ્ર મોદરી વહંદઓુમા ંહરીરો તરરીકે ઊભયા્ષ પછરી 
ગજુરાતનુ ંરાજકારણ વહંદતુ્વલક્ષરી અન ેમોદરીલક્ષરી 
થઈ ગયુ ં છે. ૨૦૦૨ પછરીનરી દરેક ચૂટંણરીમાં 
મોદરીના નામ ેલોકો ભાજપ તરફી મતદાન કરતા 
રહ્ા છે. તનેા કારણ ે ભાજપ વ્વકાસનરી ્વાતો 
ભલ ેકરે પણ અંત ે્વાત વહંદતુ્વ પર જ આ્વરીને 
ઊભરી રહરી જાય છે. ભાજપ વસ્વાયના પક્ષો 
વહંદ ુ વ્વરોધરી છે એ સાવબત કર્વા પણ ત ેસતત 
મથામણ કરે છે. કૉંગે્સ ઉપર તો મસુસલમ પાટટીનું 
લબેલ પહેલા ં જ લાગરી ગયુ ં હો્વાથરી કૉંગે્સને 
વહંદ ુ વ્વરોધરી સાવબત કર્વા બહુ મથામણ કર્વરી 
નથરી પિતરી, પણ અરવ્ંવદ કેજરરી્વાલ્વરી ્વાત 
અલગ છે. કેજરરી્વાલ વહંદ ુવ્વરોધરી છે એ સાવબત 
કર્વાનરી મથામણ છતા ંભાજપન ેગજુરાતમા ંહજી 
સફળતા મળરી નથરી. તેથરી છે્વટે હ્ેવ ૨૦૦૨નાં 
રમખાણોનો મદુ્ો ભાજપ ેલા્વ્વો પડ્ો છે.

ભાજપે આ મુદ્ો ઉખેળ્વો પિે છે તેનો અથ્ષ 
એ કે, ભાજપને પોતાના વ્વકાસના કહે્વાતા 
એજન્િા કે મોદરી મેવજક ઉપર પણ બહું વ્વશ્ાસ 
રહ્ો નથરી. એટલે 27 ્વર્ષના શાસન પછરી પણ 
ભાજપે વહંદુત્વને નામે જ ચૂંટણરી જંગમાં ઉતર્વુ 
પડ્ું છે.

તંત્રી સ્થાનેથરી
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સાંણદ
સાણંદ પાંત અધિકારી રાજેન્દ્ર 

પટેલ કોઈ કાવતરાનો ભોગ બન્્ાની 
પરરવારે આશંકા વ્ક્ત કરી છે. બીજી 
તરફ ધવસતારમાં પટેલ ધવિાનસભાના 
ઉમેદવારોના ફોમ્મ રદ કરવા માટે 
નેતાનું દબાણ હોવા છતાં તેઓએ મચક 
આપી ન  હોવાની ચચા્મ શરૂ થઈ છે. 
આ બાબત પણ પટેલના મોત માટે 
જવાબદાર હોવાની શંકા વ્ક્ત કરવામાં 
આવી રહી છે. મૃતકના ભાઈએ માંગ 
કરી છે કે, ચૂંટણી પંચ પોતાના ચૂંટણી 

અધિકારીના રહસ્મ્ મોત મામલે 
રસ લઈને ઉંડાણપૂવ્મક તપાસ કરાવવી 
જોઈએ. સૂત્ોના જણાવ્ા મુજબ 
રાજેન્દ્ર પટેલના મોબાઈલ ફોન નંબરની 
કોલ રડટેઈલ, સોધશ્લ મીરડ્ા 
એકાઉન્ટ, ચેટ અને કોલ વગેરેની 
તપાસ થા્ તો મૃતક પર કોણું દબાણ 
વિુ પડતું હતું તે બહાર આવી શકે તેમ 
છે. મૃતકના સમાજના આગેવાનોએ 
પણ મુખ્મંત્ી અને ગૃહમંત્ીને પત્ 
લખી મૃતક કાવતરાનો ભોગ બન્્ાનો 
આક્ેપ કરી ્ોગ્ તપાસ કરી તથ્ 

બહાર લાવવા માટે રજૂઆત કરી છે. 
સાણંદ પાંત અધિકારી રાજેન્દ્ર 

પટેલના રહસ્મ્ મોત અંગે હાલ 
પોલીસે આતમહત્ાનો દાવો ક્યો છે. 
જો કે, પરરવારે હત્ા થ્ાનો આક્ેપ 
કરી તપાસ સીબીઆઈ કે સવતંત્ 
એજન્સીને સોંપવામાં આવે તેવી માંગ 
કરી છે. બીજી તરફ રાજેન્દ્ર પટેલ જે 
ઉમેદવારો પોતાના ફોમ્મ પરત ખેંચી 
સમાિાન કરવા તૈ્ાર ના થા્ તેઓના 
ફોમ્મ રદ કરવા માટે નેતાનું દબાણ 
હોવાની ચચા્મએ જોર પકડ્ું છે. 

સાણંદ ખાતે અધિકારીનું મોત: ઉમેદવારોના 
ફોમ્મ રદ કરવા નેતાનું દબાણ હોવાની ચચા્મ
કેસની ઉંડાણપૂર્વક તપાસ કરરા માંગઃ મૃતક કારતરાનાે ભાેગ બન્ાનાે આાક્ેપ

આણંદ 
પેટલાદ ધવિાનસભા બેઠક 

આણંદ લોકસભા મત ધવસતાર હેઠળ 
આવે છે. જેમાં  પેટલાદ શહેર અને 
તાલુકાના 39 ગામ અને બોરસદ 
તાલુકાના 14 ગામોનો સમાવેશ 
થા્ છે. આ બેઠક પર 1963થી 13 
વખત ્ોજા્ેલી ચૂંટણીમાં કોંગ્ેસે 9 
વાર અને ભાજપ, જનતા દળ, સંસથા 
કોંગ્ેસ અને સવતંત્ પક્ે એક-એક 
વખત જીત મેળવી છે. છેલ્ી પાંચ 
ચૂંટણીમાં ચાર વખત કોંગ્ેસના 
ધનરંજન પટેલ જ્ારે એક વખત 
ભાજપના ઉમેદવાર સી.ડી. પટેલ 
આ બેઠક પર ધવજેતા થ્ા હતા. 

ઉલ્ેખની્ છે કે ભાજપના ધવજેતા 
ઉમેદવાર સી.ડી. પટેલ ્ાત્ાિામ 
ધવકાસ અને સહકાર ધવભાગના 
રાજ્કક્ાના મંત્ી રહ્ા હતા. આ 
બેઠક ઉપર થ્ેલ 13 ચૂંટણી પૈકી 
10 ચૂંટણીઓમાં પાટીદાર ઉમેદવાર 
ધવજેતા થતા પાટીદારા ઉમેદવારનો 
દબદબો રહ્ો છે. પેટલાદમાં 
ગા્કવાડ રાજથી ઉપલબિ કરાવા્ેલ 
રેલવેની સુધવિા નાગરરકો માટે આજે 
પણ આધશવા્મદ સમાન છે. તો બીજી 
તરફ પેટલાદમાં સથપા્ેલા મોટા 
ઉદ્ોગો છેલ્ા ઘણા વર્યોથી મૃતઃપા્ 
અવસથામાં પહોંચતા રોજગારીનો 
પશ્ન ધવકટ બન્્ો છે.

વડોદરા
કેનેડામાં એડધમશનના નામે 

્ુવતી પાસે રૂધપ્ા પડાવનાર એજન્ટ 
મુબારક દીવાન ઉફફે મુકેશ પટેલને 
ત્ણ વર્્મ  બાદ પોલીસે રાજસથાનના 
ઉદેપુર નજીક એક ઢાબામાં આશ્ર્ 
લેનાર મુબારક દીવાન (સરસવતી પાક્ક-
૨,આમરોલીરોડ, અંકલેશ્વર)  ઝડપી 
પાડ્ો છે. મુબારક ઉફફે મુકેશને વિુ 
તપાસ  માટે કારેલીબાગ પોલીસને 
સોંપવાની તજવીજ કરવામાં આવી છે.

કારેલીબાગ ધવસતારના આનંદનગર 
ખાતે રહેતી અંરકતા નામની ્ુવતીને 
વર્્મ-૨૦૧૯માં કેનેડા જવું હોવાથી તેના 
પરરધચત મારફતે ટ્ાવેલ એજન્ટ મુબારક 

દીવાન ઉફફે મુકેશ પટેલનો સંપક્ક થ્ો 
હતો.મુબારકે એડધમશન થઇ ગ્ું છે 
અને રૂધપ્ા મેં ભરી દીિા છે તેમ કહી 
્ુવતી પાસે રૂ.૩ લાખ પડાવ્ા હતા. 
કેનેડા જવા માટે એડધમશન લેટર નધહં 
આવતાં ્ુવતીએ મુબારક પાસે રૂધપ્ા 
માંગ્ા હતા.જેથી તેણે ઝાડેશ્વર ખાતે 
તેની ટ્ાવેલ ઓરફસે આવી રૂધપ્ા લઇ 
જવા કહ્ં હતું.્ુવતી ત્ાં પહોંચી ત્ારે 
આવી કોઇ ટ્ાવેલ ઓરફસ મળી નહતી.
મુબારકે તેનો ફોન પણ બંિ કરી દીિો 
હતો. દરધમ્ાનમાં મુબારક રૂધપ્ા 
લેવા આવ્ો ત્ારે ્ુવતીએ કારનો 
નંબર નોંિી લીિો હોવાથી તે કાર 
માધલક સુિી પહોંચી હતી.

વડોદરા
વડોદરાના કરોધળ્ા રોડ પર ક્ધત્્ 
સોસા્ટીમાં રહેતા ધશક્ક હસમુખ 
પરમારને અનોખો શોખ છે. તેઓ 
છેલ્ા 20 વર્્મથી પેપરમાં આવતા 
દુધન્ાભરને ચૂંટણીના સમાચારો તેના 
પરરણામો અને ધવશ્વભરના રાજકી્ 
નેતાઓની તસવીરોનો સંગ્હ કરી રહ્ા 
છે તેમની પાસે સંગ્હ એટલો મોટો 
થઈ ગ્ો છે કે હવે તેમના ઘરમાં 
રાખવાની પણ જગ્ા નથી.

હસમુખભાઈ કહે છે કે “મને 

રાજકારણ અને ધરિકેટમાં રસ પડે છે 
20 વર્્મ પહેલા મને ધવચાર આવ્ો કે 
દેશ ધવદેશમાં બનતી રાજકી્ ઘટનાઓ 
અને ખેલ જગતમાં બનતી ઘટનાઓનો 
સંગ્હ કરવો જોઈએ મારે ઘરે વર્યોથી 
ગુજરાત સમાચાર આવે છે એટલે 
મેં પેપરમાં આવતા સમાચારો અને 
ફોટાઓનું કટીંગ કરી તેનો સંગ્હ 
કરવાનું ચાલુ ક્ુું જે આજે પણ ચાલે 
છે મારી પાસે છેલ્ા 20 વર્્મના 
દુધન્ાભરની ચૂંટણીના ધવશ્ેર્ણો અને 
તેના પરરણામોની સાથે સાથે ધવશ્વના 

દરેક રાજકી્ નેતાઓના ફોટાઓ 
નું કટીંગ છે ઉપરાંત પેપરમાં આવતા 
સપોરસ્મના પાનાનો પણ ૨૦ વર્્મનો 
સંગ્હ મારી પાસે છે. સધચન તેંડુલકરની 
હજારો તસવીરનો પણ સંગ્હ છે આ 
ઉપરાંત અધમતાભ, અધભર્ેક, ઐશ્વ્ા્મ 
અને માિુરી દીધક્તની પણ તસવીરો 
મોટા પમાણમાં છે” “આટલું જ નહીં 
દુધન્ામાં સજા્મ્ેલી કુદરતી આફતો 
જેમ કે પુર, ભૂકંપ અને દાવાનળને 
લગતા સમાચારોનો સંગ્હ પણ મારી 
પાસે છે. 

વડોદરાના ધશક્ક પાસે 20 વર્્મના ધવશ્વની 
ચૂંટણી પરરણામોના પેપર કટીંગનો સંગ્હ
બે બાળકાેના કાેલેજ સુધીના દફ્તરાે આને પાઠ્યપુસતકાે પણ સાચરી રાખ્ા છે

પેટલાદમાં ઉધોગો મૃતપાય હાલતમાં 
રોજગારી અંગેનો પ્રશ્ન વવકટ બનયો

કેનેડામાં એડવમશનના નામ ે
નાણાં પડાવનાર એજનટ ઝબબે
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ગાંધીધામ
શનિવારે સાંજે ભચાઉિી પરમ શાંનિ 

અંગ્ેજી સ્કૂલમાં ધોરણ ૮માં અભ્ાસ 
્રિા ૬ નવદ્ાર્થીઓ સાંજિા સમ્ે 
લોધેશ્વર સંપ હાઉસાર્ી ૫૦૦ મીટર 
દૂર િમ્મદા ્ેિાલ પાસે ફરવા ગ્ા 
હિા. િેમાં નહમાંશું અિે ધવ િામિા 
બાળ્ો બહાર રહ્ા હિા જ્ારે નવશાલ 
ઉપરાંિ નવવે્ શનતિનસંહ ચૌહાણ, 
નરિનસ જીિેનદ્ર ઓઝા, આલો્ રમેશ 
પંડ્ા ્ેિાલિા પાણીમાં નહાવા પડિા 
વહેિા રિવાહમાં િણાઈ ગ્ા હિા. 

આ બિાવમાં નવશાલ િામિો બાળ્ 
સદભાગ્ે િજી્િી દીવાલિે પ્ડી 
લેિા પંપ હાઉસિા ્મ્મચારીએ િેિે 
બચાવી લીધો હિો. પરંિુ બા્ીિા ત્રણ 
બાળ્ો િ મળિા િંત્રિે જાણ ્રવામાં 

આવિા ભચાઉ સુાધારાઈિી ફા્ર 
ટીમ અિે પોલીસ સટાફ ઘટિા સૃર્ળે 
દોડી ગ્ા હિા. જ્ાં મોડી રાિ સુાધી 
શોધખોળિા રિ્ાસો ્રવામાં આવ્ા 
હિા. જે બાદ પાણીમાં ડૂબેલા બાળ્ો 
્ેિાલિા સા્ફિમાં ફસા્ા હોવાિી 
ધારણાંિે પગલે િમ્મદાિા પાણી બંધ 
્રવા જરૂરી જણાઇ હિી. જે ર્ોડી વાર 
માટે બંધ ્રવામાં આવ્ા બાદ ફરી શરૂ 
ર્ઈ જિા મુશ્ેલીઓ સજા્મઈ હિી. ્ેમ 
્ે અગર પાણી બંધ ્રવામાં આવે િો 
જ બાળ્ો મળી શ્ે એવી સસર્નિ હિી.

ભચાઉ ્ેિાલમાં ત્રણ બાળ્ો ડુબી ગ્ાં 
24 ્ લા્ વીત્ા છિાં ગોિાખોર િ આવ્ાં
ઉપરછલ્લી કામગલીરલીથલી અતિમ સંસ્ાર માટે બાળકાેના દેહ ન મળલી રહાંનું અાકં્દ

જામનગર
જામિગર શહેરિા શં્રટે્રી 

સુભાષપરા શેરી િં.7 રામાપીરિા 
મંદદરવાળી શેરી નવસિારમાં રહેિો 
ગૌિમ ઉફફે ગુંડા દદિેશભાઈ નસંગરખી્ા 
(ઉ.વ.22) િામિો ્ુવ્ ગિ રાનત્રિા 
સમ્ે િેિા નમત્ર ધમા ફફલ સાર્ે િેિા 
ભાઇિા જૂિા મ્ાિે જિાં હિાં. ત્ારે 
હિુમાિ ટે્રી મેલડી માિાિા મંદદર 
પાસે પહોંચ્ા ત્ારે નહિેશ ઉફફે ફોગો 
બાબુ રાઠોડ િામિા શખસ ્ોઇ સાર્ે 
બોલાચાલી અિે ઝઘડો ્રિો હિો. િે 
દરનમ્ાિ ગૌિમે વચ્ે પડી છોડાવવા 
જિા ગૌિમ સાર્ે બોલાચાલી અિે 
ઝપાઝપી ્્ા્મ બાદ ઉશ્ેરાઈિે છરીિો 

એ્ ઘા ડાબા ્ાિ પાછળ અિે બીજો 
જીવલેણ ઘા ડાબા પડખામાં ઝીં્્ો 
હિો. જીવલેણ હુમલાર્ી ઘવા્ેલા 
ગૌિમિે સારવાર માટે જી. જી. 
હોસસપટલમાં ખસેડવામાં આવ્ો હિો. 
જ્ાં સારવાર ્ારગિ નિવડે િે પહેલાં 
્ુવ્િું મોિ નિપજિાં બિાવ હત્ામાં 
પલટા્ો હિો. બિાવિી જાણ ર્િા 
પીઆઇ પી.એલ. વાઘેલા િર્ા સટાફ 
ઘટિાસર્ળે અિે હોસસપટલે દોડી ગ્ો 
હિો. મૃિ્િા ભાઈ િીનિિ દદિેશભાઈ 
સીંગરખી્ા (રે. શં્રટે્રી, સુભાસ 
પરા શેરી િં. 7) િી ફદર્ાદિા  આધારે 
નહિેશ નવરુધધ હત્ાિો ગુિો િોંધી 
િપાસ હાર્ ધરી છે.

જુનાગઢ
જૂિાગઢિા ગાંધી ચો્ નવસિારમાં 

સાંજ ઢળ્ા પછી એ્ રીક્ા ચાલ્ે 
પોિાિી જ રીક્ામાં પલાસસટ્િી 
એ્ બોટલમાંર્ી લાલ ્લરિું પીણું 
ગલાસમાં ભરીિે પીધાંિી ગણિરીિી 
નમનિટોમાં જ ઢળી જિા િેિે િાત્ાનલ્ 
નસનવલ હોસસપટલમાં લાવવામાં આવ્ા 
હિા. આ દરમ્ાિ િે ગલાસમાંર્ી 
બીજા એ્ રીક્ા ચાલ્ પણ ઘૂંટડો 
ભ્યો અિે િે પણ ઢળી પડિા િેિે પણ 
નસનવલમાં લાવવામાં આવ્ા હિા, 
ત્ારે ફરજ પરિા િબીબોએ બંિેિે 
મૃિ જાહેર ્્ા્મ હિા. મૃિ્માં એ્ 
45 વષ્મિા રફી્ ઘોઘારી અિે બીજો 

જોિ િામિો ્ુવાિ હોવાિું સામે 
આવ્ું છે. આ ઘટિાિી નજલ્ા પોલીસ 
વડાિે જાણ ર્િા ડીવા્એસપી નહિેશ 
ધાધનલ્ા, પી.આઇ., પી.એસ.આઇ. 
સનહિિો ્ાફલો નસનવલ હોસસપટલમાં 
દોડી આવ્ો હિો. હાલ િો આ મામલે 
બંિે ્ુવ્ોિા મોિિું સાચું ્ારણ 
જાણવા માટે ફોરેસનસ્ પીએમ ્રાવીિે 
આગળિી ્ા્્મવાહી ્રવામાં આવશે. 
જૂિાગઢમાં ઝેરી રિવાહી પી જિા 
બે વ્નતિિા શં્ાસપદ મોિ મામલે 
જૂિાગઢ પોલીસવડાએ ખુલાસો ્્યો 
છે બંિે શખસો િા મોિ પોઈઝિ એટલે 
્ે ઝેર િે ્ારણે ર્્ા હોવાિું ખુલવા 
પામ્ું છે.

જૂનાગઢમાં કેફી પીણું પીધા બાદ 
મમમનટોમાં બે રીક્ાચાલકના મોત

જામનગરમાં પારકા ઝઘડામાં વચ્ે 
પડેલા યુવાનની છરી ભોંકી હતયા

અબડાસાઃ ‘આપ’ ઉમેદવારિા 
અપહરણિો આક્ેપ, સવ્ંભૂ 

ગ્ાિો પોલીસિો દાવો
ભુજ

અબડાસા આપિા ઉમેદવાર વસંિ ખેિાણી લાપિા 
બન્ા હિા. બપોરે િેમિા નિવાસ સૃર્ાિે િપાસ ્રાઈ 
હિી પણ ઘરે પણ હાજર મળ્ા િ હિા. ત્ારે ભાજપિા 
ગુંડાઓ અમારા ઉમેદવારિે ત્ાંર્ી ્ોઈ અજાણ્ા સૃર્ળે 
લઈ ગ્ા હો્ િેવું લાગે છે. ઉમેદવારિો ફોિ પણ સવીચ 
ઓફ આવે છે.  િેમિા લો્ેશિિી ્ોઈિે ખબર િાર્ી. 
અમારા ઉમેદવાર પર માિનસ્, શારીદર્ અિે ભાવિાતમ્ 
રીિે દબાણ ્રવામાં આવી રહ્ં છે િેમ ્હ્ હિુ. અબડાસા 
આપિા ્ા્્મ્રોએ આક્ેપ ્્યો છે ્ે, અત્ારે ચૂંટણી ચાલી 
રહી છે. લો્ો એ પણ િક્ી ્રી રહ્ા છે ્ે ્ઈ પાટથીિે વોટ 
આપવો અિે ્ોિે િહીં. આ વચ્ે ભાજપિા ગુંડાઓ આમ 
આદમી પાટથીર્ી એટલા ડરી ગ્ા છે ્ે િેઓએ અમારા 
અબડાસા બેઠ્િા ઉમેદવારિું અપહરણ ્રી લીધું છે. 

પોરબંદરમાં િામચીિ 
નહસટ્ીશીટર અંિે પાસા 
હેઠળ પાંજરે ધ્ેલા્ો

પોરબંદર
પોરબંદરિા સોશ્લ મીડી્ામાં આગેવાિો નવરૂધધ 

આડેધડ ટી્ા ટીપપણીઓ ્રવા સનહિ ખંડણી માંગવાિી 
અિે અધી્ારીિી ફરજમાં રૂ્ાવટ સનહિ પોલીસમર્્માં 
હુમલાિો રિ્ાસ જેવા ગુનહાઓમાં સંડોવા્ેલ શખસિે 
િાજેિરમાં જ પંજાબ ખાિેર્ી પ્ડી લેવામાં આવ્ો હિો, જેિે 
પાસાિા પીંજરે પુરી દેવામાં આવ્ો છે. આરોપી રિફુલભાઈ 
ભગવાિજીભાઈ દિાણી (ઉ.વ.42, રહે. ભારિી્ નવદ્ાલ્ 
પાસે,શેરી િં. 8, હરીઓમ મેડી્લ સામે, છા્ા, પોરબંદર) 
નવરૂધધ પાસાિી દરખાસિ િૈ્ાર ્રીિે મો્લિા પોરબંદર 
નજલ્ા મેજીસટ્ટે અશો્ શમા્મ દ્ારા પાસા હેઠળ સુરિ, 
જેલમાં અટ્ા્િમાં રહેવા પાસા વોરંટ ઈસ્ુ ્રિા એલ.સી.
બી. પી.આઈ. એચ.્ે. શ્ીમાળીએ વોરંટિી બજવણી ્રી 
મધ્સર્ જેલ સુરિ ખાિે મો્લી આપેલ છે. 
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અમદાવાદ 
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદરીના 

સત્ાવાર ઇમેઇલ પર ધમકી ભર્યો 
મેઇલ કરનાર અમન સકસેના નામના 
ર્ુવકને ગુજરાત એટરીએસનરી ટરીમ દ્ારા 
શનનવારે મોડરી સાંજે ઉત્રપ્રદેશના 
બદાર્ુથરી મોડરી સાંજે ઝડપરી લેવામાં 
આવર્ો હતો. મુંબઇ આઇઆઇટરીમાં 
ગ્ેજર્ુએશન કરનાર અમન સકસેનાએ 
તેના મોબાઇલ ફોનથરી પરીએમઓ 
પર ઇમેઇલ કર્યો હતો. જે અંગે 
એટરીએસનરી ટરીમ તેને અમદાવાદ 
લાવરીને વધુ પુછપરછ કરશે.

થોડા દદવસ પહેલા  પ્રધાનમંત્રી 
સત્ાવાર ઇમેઇલ પર કોઇ અજાણર્ા 
ઇમેઇલથરી ધમકી ભર્યો મેઇલ આવર્ો 
હતો. જેમાં ગુજરાતનરી ચૂંટણરીનો 
ઉલ્ેખ કરરીને ધમકી આપવામાં આવરી 
હતરી. હાલ ગુજરાતમાં નરેન્દ્ર મોદરીના 
ગુજરાતમાં સતત પ્રવાસ હોવાને 
કારણે આ અંગે ગુજરાત એટરીએસને 
પણ જાણ કરવામાં આવરી હતરી. જેના 

આધારે ટેકનરીકલ સેલ દ્ારા તપાસ શરૂ 
કરવામાં આવરી હતરી. જેમાં શનનવારે 
વહેલરી ઇ મેઇલનું આઇપરી એડ્ેસ મળર્ું 
હતું. જે ઉત્રપ્રદેશના બદાર્ુ શહેરનું 
હતું. જેથરી એક ટરીમને તાતકાનલક 
બદાર્ુ રવાના કરવામાં આવરી હતરી 
અને તેમણે નસનવલ લાઇન્સ પોલરીસનરી 
મદદ લઇને બદાર્ુના આદશ્શનગરમાં 
રહેતા અમન સકસેના નામના ર્ુવકને 
ઝડપરી લરીધો હતો.  તેણે જે મોબાઇલથરી 
ઇ-મેઇલ કર્યો હતો તે મોબાઇલ ફોન 
પણ પોલરીસે જપ્ત કર્યો હતો.   આ અંગે  
એટરીએસના ડરીઆઇજી દરીપન ભદ્રેને 
જણાવર્ું કે અમનને અમદાવાદ ખાતે 
લાવરીને પુછપરછ કરવામાં આવશે.  જે 
બાદ ચોક્કસ નવગતો બહાર આવરી શકે 
તેમ છે.અમને આઇઆઇટરી મુંબઇથરી 
ગ્ેજર્ુએશન કર્ુું હોવાનું જાણવા મળર્ું 
છે અને તે થોડા દદવસ પહેલા બદાર્ુ 
આવર્ો હતો. તો  બરીજી તરફ અમનના 
સુભાષ સકસેનાએ દાવો કર્યો હતો કે 
અમન માનનસક નબમાર છે.

PM મોદીને ધમકી ભર્યો ઇ-મેઇલ 
કરનાર ર્ુવક બદાર્ુથી ઝડપાર્ો
અમન સક્સેના નામનાસે યુવક IIT મુંબઇનાસે વવદ્ાર્થી,  
યુવક માનસસક અસ્થિર હાસેવાનાસે પરરવારનાસે દાવાસે

ખંભાતમાં રોડ પર 
અકસમાતઃ નપતાનું 
મોત, પુત્ ઘાર્લ

ખંબાત
ખભંાત તાલકુાના રોનહણરી ગામે 

રહેતા મહેશભાઈ રૂપાભાઈ ડાભરી 
ગતરોજ સાજંના સમુારે પુત્ રનવને 
મોટરસાર્કલ પર બસેાડરી ગોલાણા 
રોડ તરફ જવા નરીકળર્ા હતા.  દરમર્ાન 
સાજંના સમુારે તઓેનરી મોટરસાર્કલ 
રોનહણરી-ગોલાણા રોડ ઉપરથરી પસાર 
થઈ રહરી હતરી તર્ારે પરૂપાટ ઝડપે 
આવરી ચડલે એક ફોરવહરીલરના ચાલકે 
તઓેનરી મોટરસાર્કલન ે જોરદાર ટક્કર 
મારરી હતરી. જને ેલઈ મોટરસાર્કલ પર 
સવાર નપતા-પતુ્ રસતા ઉપર પટકાતા 
મહેશભાઈને માથા તમેજ શરરીરના ભાગે 
ગભંરીર ઈજાઓ પહોંચતા મોત નનપજર્ું 
હતુ.ં પતુ્ રનવભાઈન ે શરરીરે ઈજાઓ 
પહોંચતા સારવાર અથથે નજીકનરી 
હોસસપટલમા ંખસડેાર્ા હતા. અકસમાતને 
પગલ ે મોટરસાર્કલનો ખડુદો બોલરી 
ગર્ો હતો. બનાવન ેપગલ ેઆસપાસના 
નવસતારમાથંરી લોકોના ટોળેટોળાં 
ઘટનાસથળે દોડરી આવર્ા હતા. અકસમાત 
સજ્શનાર ફોરવહરીલરનો ચાલક વાહન 
ઘટનાસથળે મકુીન ેફરાર થઈ ગર્ો હતો. 

અમદાવાદ
પ્રમુખ સવામરી શતાબદરી મહોતસવમાં 

સેવા આપવા માટે હજારો હદરભક્ો 
સેવામાં જોડાર્ા છે. તો જર્ારે 
શતાબદરી મહોતસવ શરૂ થશે તર્ારે 
રાઉન્ડ ધ ક્ોક હદરભક્ો નવનવધ 
નવભાગોમાં સેવા માટે જોડાશે. જે 
સાત દદવસથરી માંડરીને એક મનહના 
સુધરી પ્રમુખસવામરીનગરમાં જ રહરીને 
સેવા આપશે. તર્ારે નવનવધ નવભાગોમાં 

સેવા આપતા માત્ હદરભક્ોના 
નામનરી ર્ાદરી રાખવાને બદલે શતાબદરી 
મહોતસવમાં અનોખુ આર્ોજન કર્ુું છે. 
જેેમાં હજારો હદરભક્ોના ઓળખપત્ 
કર્ુ આર કોડ સાથે તૈર્ાર કર્ા્શ છે. 
જેમાં હદરભક્નું નામ, સરનામું, બલડ 
ગુ્રપનરી નવગતો એકત્ કરવામાં આવરી 
છે. જેનરી માનહતરીના એકત્ કરવાનરી 
સાથે આઇ કાડ્શ પર ફોટો ,  નવભાગ, 
જેવરી માનહતરી મુકવામાં આવરી છે.  

પ્રમુખસવામીના શતાબદી મહોત્સવમાં 
્સુરક્ા-માઇક્ો પલાનીંગનું કોમબીનેશન

નરેન્દ્ર મોદરી સટેદડર્મનું નામ નગનનસ 
બુક ઓફ વરડ્શ રેકોડ્શમાં સામેલ થર્ું

અમદાવાદ ઃ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદરી સટેદડર્મનું નામ નગનનસ બુક ઓફ 
વરડ્શ રેકોડ્શમાં સામેલ થર્ું છે. ભારતરીર્ નરિકેટ બોડ્શના સનચવ જર્ શાહે રનવવારે 
નગનરીસ રેકોડ્શ સાથેના ફોટાને ટ્રીટ કરરીને લખર્ું હતું કે મને ગવ્શ અને આનંદ છે 
કે જીસરીએ મોટેરાના ભવર્ નરેન્દ્ર મોદરી સટેદડર્મને એક જ ટરી-20 મેચમાં સૌથરી 
વધુ સંખર્ામાં પ્રેક્ષકો માટે નગનનસ બુક રેકોડ્શમાં સામેલ કરવામાં આવર્ું છે. 29 
મે 2022ના રોજ આઇપરીએલ ફાઇનલ દરનમર્ાન સટેદડર્મમાં 101,566 દશ્શકો 
હતા. દફફા વરડ્શકપ 2022માં મેસકસકો સામેનરી મેચમાં નલર્ોનલ મેસરીએ એક 
અનોખો રેકોડથે બનાવર્ો હતો. 1966માં ટૂના્શમેન્ટનરી શરૂઆત થઈ તર્ારથરી સકોર 
કરવામાં મદદ કરવામાં સૌથરી ર્ુવા અને સૌથરી વધુ વર્નો ખેલાડરી બન્ર્ો હતો. 
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અમદાવાદ
અમદાવાદ ખાતે ૧૫ 

ડિસેમ્બરથીયોજાનારા પ્રમુખસવામી 
જનમશતાબ્દ મહોતસવ માટે વવદેશથી 
૧ લાખ ગુજરાતીઓ આવવાના છે, 
આ પૈકી મોટાભાગના અમેડરકા છે. 
એટલું જ નહીં અમેડરકા અવર-જવર 
કરતી કોઇપણ ફલાઇટમાં સરેરાશ 
૬૦ ટકા ગુજરાતીઓ હોય છે. આમ 
છતાં ગુજરાતથી અમેડરકા માટે 
કોઇ િાયરેકટ ફલાઇટ નહીં હોવાથી 
ગુજરાતીઓને ભારે પરેશાનીનો 

સામનો કરવો પિી રહ્ો છે.
આ અંગે પ્રાપ્ત માવહતી અનુસાર 

એર ઈબનિયાએ તાજેતરમાં મું્બઇ-
નયયૂયોક્ક, ડદલહી-વમલાન, ડદલહી-વવયેના, 
ડદલહી-કોપેનહેગન વચ્ે આવતા 
વર્ષથી િાયરેકટ ફલાઇટ શરૂ કરવાની 
જાહેરાત કરી છે. જોકે, અમેડરકા માટે 
િાયરેકટ ફલાઇટમાં અમદાવાદને 
ફરી નજરઅંદાજ કરવામાં આવયું છે. 
હાલમાં ગુજરાતથી અમેડરકા જતાં 
મુસાફરોને ડદલહી,મું્બઇ, ્બેંગલોરથી 
ફલાઇટ ્બદલવી પિે છે. જેના કારણે 

બસથવત એ સજા્ષય છે કે, આ એરપોટ્ષ 
પહોંચયા ્બાદ તેમને ૯-૧૦ કલાક 
સુધી એરપોટ્ષમાં ્બેસી રહેવું પિે છે. 
આ એરપોટ્ષથી જ અમેડરકા જવા ચેક-
ઈન, વસકયુડરટીમાંથી પસાર થવું પિે 
છે. જેના કારણે ખાસ કરીને વૃદ્ોને 
ભારે પરેશાની નિે છે.

સયૂત્ોના જણાવયા અનુસાર વર્ષ 
૨૦૦૭માં અમદાવાદથી અમેડરકા 
માટે િાયરેકટ ફલાઇટ શરૂ કરાઇ હતી. 
પરંતુ ૨૦૧૨માં તે ્બંધ કરાઇ, જે ૧૦ 
વર્ષ ્બાદ પણ શરૂ કરાઇ નથી. 

અમેડરકાની ફલાઇટમાં ૬૦ % ગુજરાતી 
છતાં ગુજરાતથી િાયરેકટ ફલાઇટ નહીં
ગુજરાતીઓા�ન� ઓમ�રરકા જવા હાલ ફલાઇટ બદલવી પડતી હા�વાથી ભાર� હાલાકી

નડિયાદ 
કાલસર નવીનગરીમા ં માજીતખાન 

હ્બી્બખાન પઠાણ પોતાના પડરવાર 
સાથ ે રહેતા હતા. તઓેની પત્ી 
યાસમીન્બાનએુ પોતાના દીકરા માટે 
વ્બસકીટ લાવવા પવત પાસ ે રૂ.૧૦ની 
માગંણી કરી હતી. જથેી માજીતખાન 
ઉશકેરાઈ ગયો હતો. અન ેયાસમીન્બાનુ 
પર ખોટો વહેમ રાખી ઘરના કામકાજ 
્બા્બત ેઝઘિો કરી ગિદાપાટ ુમારમાયયો 
હતો. દરવમયાન માજીતખાન ે ગભ્ષવતી 
યાસમીન્બાનનુ ે પટેમા ં લાત મારતા 
ગભા્ષશય રપચર થઈ ગયુ ં હતુ.ં આ 
ઉપરાંત તણેીન ે કોણી નીચે દજાિી 
શરીરના અનય ભાગોએ નાની-મોટી 

ઇજા પહોંચાિી હતી. દરવમયાન 
યાસમીન્બાનનુુ ં સારવાર દરવમયાન 
મૃતય ુ નીપજયુ ં હતુ.ં આ ્બનાવ સદંભભે 
િાકોર પોલીસે ૨૪ મ ે૨૦૨૧ ના રોજ 
યાસમીન ્બાનનુા વપતા દ્ારા માજીતખાન 
પઠાણ વવરુદ્ ફડરયાદ નોંધાવતા પોલીસે 
ગનુો નોંધી કાયદેસરની કાય્ષવાહી હાથ 
ધરી હતી. પોલીસ ે માજીતખાનની 
અટકાયત કરી કોટ્ષમા ં ચાજ્ષશીટ રજયૂ 
કરી હતી. જ ે અંગનેો કેસ નડિયાદની 
ડિસટ્ીકટ એનિ સેશનસ કોટ્ષમા ં ચાલી 
જતા ં નયાયાધીશ એ.આઇ.રાવલે 
આરોપી માજીદખાનન ે ઠરાવી 5 વર્ષ 
સખત કેદની સજા અન ે૨૦૦૦નો દંિ 
ભરવાનો હકુમ કયયો હતો.

કાલસરમાં ગર્ભવતીને લાત મારી 
મોત આપનાર પતતને 5 વર્ભની કેદ

સુરત
સુરતના વવવાન શાહે તાજેતરમાં 

શ્ીલંકાની હોટેલ વસટ્સ, વાસકાિુવા 
ખાતે આયોવજત કોમનવેલથ યુથ 
ચેસ ચેબમપયનશીપ દરવમયાન ઉતકકૃષ્ટ 
પ્રદશ્ષન કયુું હતું.

U-10 ઓપન કેટેગરીમાં જોરદાર 
પ્રદશ્ષન કરીને, સુરતનો વવવાન શાહ 
અપરાવજત રહ્ો હતો અને તેણે 9 
માંથી 9 પોઈનટ હાંસલ કયા્ષ હતા 
જેના કારણે તે ્બોિ્ષમાં ટોચ પર હતો 
અને ગોલિ મેિલનો હકદાર ્બનયો 
હતો. અંિર-14 ગલસ્ષ કેટેગરીમાં ફલક 
જોની નાઈક દ્ારા વસલવર મેિલ અને 
અંિર-10 ગલસ્ષ કેટેગરીમાં હાનયા શાહે 

બ્ોનઝ મેિલ જીતીને અનય નોંધપાત્ 
પ્રદશ્ષન કયુું.આ તમામ ખેલાિીઓને 
પીએમઓ, કોલં્બોમાં શ્ીલંકાના 
માનનીય વિાપ્રધાન ડદનેશ ગુણવદ્ષના 
દ્ારા એવોિ્ષ પ્રાપ્ત કરીને સનમાવનત 
કરવામાં આવયા હતા.

સુરત 
પાંિેસરામાં આવવભા્ષવ સોસાયટીમાં 

રહેતો ૨૩ વર્ષનો દીપક રામ્બહાદુર 
શાહુએ શવનવારે સાંજે ઘરમાં છતના 
પંખા સાથે દુપટ્ો ્બાંધી ગળે ફાંસો 
ખાઈ લીધો હતો. ડદપકના પડરવારને 
સભયોએ જણાવયું કે, ડદપક અગાઉ 
માકકેટમાં એકાઉનટનટનું કામ કરતો 
હતો. પણ કોરોનામાં કામ છુટી ગયું 
હતુ. તયાર્બાદ તેણે પડરવચત વયવતિ 
પાસેથી પૈસા લાવી શેર્બજારમાં 
રોકાણ કયુું હતુ. પણ શેર્બજારમાં 

નુકસાન થયું હોવાથી સતત ટેનશનમાં 
રહેતો હતો. લેણદારો તેની પાસે 
પૈસા માંગતા હતા. જેથી તે વધુ 
તાણ અનુભવતો હોવાથી આ પગલું 
ભયુું હોવાની શકયતા છે. તે મુળ 
ઉત્તરપ્રદેશના ્બાંદાનો વતની હતો. ્બે 
્બહેનનો લાિકવાયો ભાઈ હતો.તેના 
વપતા કરીયાણાની દુકાન ચલાવે છે.

્બીજા ્બનાવમાં વરાછા માતાવાિી 
ખાતે કમલપાક્ક સોસાયટીમાં રહેતો 
૨૯ વર્ષના ભરત વાલાભાઇ 
મકવાણાએ શવનવારે સાંજે ઘરમાં 

લોખંિના પાઇપ સાથે દોરી ્બાંધી ગળે 
ફાંસો ખાધો હતો. ત્ીજા ્બનાવમાં 
પાંિેસરામાં સતયનારાયણ નગરમાં 
રહેતો ૧૮ વર્ષનો વહમાંશુ ડદનેશકુમાર 
વમા્ષએ શવનવારે મોિી રાવત્ દરવમયાન 
કોઇ કારણસર ટેનશન હોવાથી ઘરમાં 
લોખંિના એંગલ સાથે દોરી ્બાંધી 
ગળે ફાંસો ખાઈ લીધો હતો. તે મુળ 
ઉતરપ્રદેશના ઉનાવનો વતની હતો. 
તેને એક ભાઇ અને એક ્બહેન છે. તે 
સંચાખાતામાં કામ કરતો હતો. તેના 
વપતા િાંઇગ ખાતામાં કામ કરે છે. 

નોકરી છયૂટ્ા ્બાદ શેર્બજારમાં નુકસાનથી 
સુરતમાં યુવાન સવહત ત્ણની આતમહતયા
પાંડ�સરાના યુવાન� કામ છૂટી જતાં ઓંતતમ પગલું ભયુું, વરાછામાં યુવાન� ફાંસા� ખાધા�

શ્ીલંકામાં રમાતી કોમનવેલ્થ યુ્થ ચેસ 
સપરા્ભમાં સુરતના તવવાને ગોલિ જીતયો
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સાઉથની અભિનેત્ી કીભ્તિ સુરેશ અભિનયમાંથી સંનયાસ લેશે
મુંબઇ : દક્ષિણની જાણીતી અને લોકક્રિય અક્િનેત્ી કીક્તતિ સુરેશ ૩૦ વરસની વયે લગ્ન કરવાનો 
ક્વચાર કરી રહી છે. મીડિયામાં તો એવો પણ દાવો કરવામાં આવયો છે કે, અક્િનેત્ી લગ્ન પછી 
અક્િનય છોિી દેવાની છે. જોકે આ બાબતે કીતતી તેની ટીમ તેમજ તેના કૌટુંક્બકજનોએ કોઇ 
સત્ાવાર પુષ્ટિ કરી નથી.  એક ડરપોટતિમાં સૂત્ો પાસેથી મળેલી જાણકારી અનુસાર કહેવામાં 
આવયું છે કે, કીક્તતિના ક્પતા સુરેશ અને માતા મેનકાએ તેના માટે યોગય જીવનસાથી શોધવાની 

શરૂઆત કરી દીધી છે. કીતતીએ લગ્ન કરવાનો ક્વચાર પેરનટસને જણાવી દેતાં તેઓ તેના 
માટે મુરક્તયાની શોધ કરી રહ્ા છે.

મુંબઇ : સારા અલી ખાન અને ટાઇગર 
શ્ોફ આગામી ડફલમમાં સાથે જોવા 
મળવાના છે. આ એક એકશન ક્રિલર 
ડફલમ હશે. ડરપોટતિના અનુસાર, ટાઇગર 
અને સારાની આ ડફલમનું શૂડટંગ િારત 
અને યૂરોપમાં કરવામાં આવશે. હાલ 
આ ડફલમ રિી-રિોિકશન સટેજમાં છે. 
ડફલમ માટે નેગેડટવ લીિ રોલ હજી 
ફાઇનલ કરવાનો બાકી છે. આવતા 
અઠવાડિયે ડફલમનું સંપૂણતિ કાષ્સટંગ 
પુરુ થઇ જાય તેવી શકયતા છે.જો બધુ 
સમૂસુથરું પાર પિશે તો સારા અને 
ટાઇગરની જોિી રિથમ વખત રૂપેરી પિદે 
સાથે જોવા મળશે.  ડરપોટતિમાં એમ પણ 
જણાવામાં આવયું છે કે, આ ડફલમમાં 
હીરો વક્સતિસ ક્વલનની વાતાતિ પર વધુ 
ફોકસ આપવામાં આવવાની યોજના 
છે. ડફલમ ક્મશન પર આધાડરત હોવાનું 
કહેવાય છે. 

મુંબઇ : જાહ્નવી કપૂર હાલ ટોલીવૂિમાં િેબયુ કરી રહી હોવાની વાતે 
વેગ પકિયો છે. જોકે આ વાતની સત્ાવાર ઘોષણા કરવામાં આવી 
નથી.  મળેલા ડરપોટતિને સાચો માનીએ કો, જાહ્નવી કપૂર બુચ્ી 

બાબૂના ડદગદશતિન હેઠળ  બનનારી ડફલમમાં  કામ કરવાની છે. ડદગદશતિક 
આ ડફલમ દ્ારા રામ ચરણ સાથે રિથમ વખત કામ કરી રહ્ો છે. હવે 
આ ડફલમમાં જાહ્નવી કપૂર પણ કામ કરી રહી હોવાની ચચાતિ છે. આ 
ડફલમનું શૂડટંગ ૨૦૨૩ની જાનયુઆરીથી શરૂ થાય તેવી શકયતા છે. આ 
ડફલમના ક્શષતિક ક્વશે પણ ઘોષણા થવાની બાકી છે. એટલું જ નહીં રામ 
ચરણ સાથે કઇ અક્િનેત્ી આ ડફલમમાં જોવા મળવાની છે તે ક્વશે પણ 
હજી કોઇ સપટિતા કરવામાં આવી નથી.

મુંબઇ : બોલીવૂિ અક્િનેત્ી કૃક્ત સેનન તેની ડફલમ િેડિયાને લઇને તો ચચાતિમાં છે જ પણ અક્િનેત્ી 
પોતાની પસતિનલ લાઈફને લઈને પણ ચચાતિમાં છે. ક્રિતી સેનોને રિિાસ સાથેની િેડટંગ રિતયે ચૂપકીદી તોિી 
છે. તેણે આ વાતને પાયાક્વહોણી ગણાવી છે.અક્િનેત્ીએ ઇનસટા સટોરીઝ પર એક ષ્સટકરની સાથે એક 
પોસટ કરીને જણાવયું. ઘણા સમયથી કૃક્ત સેનન અને સાઉથ સટાર રિિાસ એકબીજાને િેટ કરી રહ્ાં 
હોય તેવા નયુઝ પણ જોવા મળયા હતા. ફેક નયુઝ વચ્ે અક્િનેત્ીએ એક પોસટ શેર કરીને રિિાસ સાથેના 
સંબંધોને અફવા ગણાવી છે. કૃક્ત સેનને રિિાસ સાથેના સંબંધોની અફવાઓને ફગાવી દીધી છે. તેણે 

પોતાની ઈનસટા સટોરીમાં લખયું છે કે, તેમાં ન તો રિેમ છે કે ન તો પીઆર. અમારી ડફલમ િેડિયા 
એક ડરયાક્લટી શોમાં થોિું વધારે જંગલી બની ગયુ છે. તેના આનંદી મજાકને કારણે કેટલીક 
િયાનક અફવાઓ ઉિી રહી છે. કોઈપણ પોટતિલ મારા લગ્નની તારીખ જાહેર કરે તે પહેલાં - આ 
બધી અફવાઓ પાયાક્વહોણી છે! કૃક્ત સેનને આ પોસટ લખતા નીચે એક ફેક નયુઝનું GIF પણ 
મુકયુ હતુ. વક્ક ફ્રનટની વાત કરીએ તો, હાલમાં જ વરુણ ધવન અને કૃક્ત સેનન ઝલક ડદખલા 
જા 10માં જોવા મળયા હતા. આ દરક્મયાન વરુણે જોહરને એક ક્લસટ આપયું, જેમાં ક્સંગલ 
હીરોઈનનું નામ લખેલું હતું. કૃક્તનું નામ નહોતું. તેના પર તેણે કહ્ં હતું કે, કૃક્તનું નામ 
એટલા માટે નહોતું, કારણ કે કૃક્તનું નામ કોઈના ડદલમાં છે. 

સારા અલી ખાન અને 
ટાઇગર શાેફની જેડી રૂપેરી 

પડદે ધમાલ મચાવશે

જાન્હવીની રામ ચરણ સાથે ટોલીવૂૂડમાં એનટ્ી

ક્રિતી સેનોને પ્રભાસ સાથેની ડેટિંગના 
સમાચારને પાયાક્િહોણા ગણાવયા

‘ભલગર’ મની લોનડરરંગ કેસ : સાઉથ સુપર 
સટાર દેવરકોનડાની EDએ પૂછપરછ કરી

્હોલીવુડના 37 વરતિના કનટ્ી ભસંગર જેક 
ફ્લનટનું લગ્નના થોડા જ કલાકો બાદ થયુ મો્

સાઉથ અક્ભનેતા ક્િજય દેિરકોનડાની 
બુધિારે હૈદરાબાદમાં એન્ોસ્સમેનિ ટડરેકિોરેિ 
(ED) સમક્ષ ્ોરેન એકસચેનજ મેનેજમેનિ 
એકિની તપાસના સંદભ્સમાં હાજર થયા હતા. 
ED એ ટ્લમ ‘ક્િગર’ના સંબંધમાં કક્થત 
ચૂકિણી અને ભંડોળના સોક્સિંગની તપાસ અંગે 
પૂછપરછ કરિામાં આિી છે. સૂત્ો દ્ારા માક્હતી 
મળી છે કે, ક્િજય દેિેરાકોંડા પાસેથી ટ્લમ 
માિેના ભંડોળના સ્ત્ોત, તેમને કરિામાં આિેિી 
ચૂકિણી અને અમેટરકન બોકસર માઈક િાયસન 
સક્હત અનય કિાકારો ક્િશે પૂછપરછ કરિામાં 
આિી રહી છે. ‘ક્િગર’ એક સ્પોરસ્સ એકશન 
ડ્ામા ટ્લમ હતી, જેનું શૂટિંગ મેનિી યુએસમાં 
રૂ. 125 કરોડથી િધુના બજેિ સાથે કરિામાં 

આવયું હતું. આ ટ્લમમાં ભૂતપૂિ્સ િલડ્સ હેિીિેઈિ 
ચેમ્પયન માઈક િાયસન પણ જોિા મળયો 
હતો. જોકે, ટ્લમ ટરિીઝ થતાં જ ક્નષ્ળ રહી 
હતી. અક્િિ-ભારત ટ્લમ તરીકે રજૂ કરિામાં 
આિી હોિા છતાં, ક્િગર તેના ક્થયેિર રન પર 
ભારતીય બોકસ ઓટ્સ પર તેના બજેિનો માત્ 
અડધો ભાગ િસૂિ થયો હતો.

નિી ટદલહીીઃ હોિીિુડના પ્રખયાત કનટ્ી 
ક્સંગર જેક મ્િનિનું ક્નધન થયું છે. તેઓએ 26 
નિે્બરના રોજ િગ્ન કયા્સ હતા. થોડા કિાકો 
બાદ જ તેમણે ઊંઘમાં જ દુક્નયાને અિક્િદા 
કહી દીધી હતી. ક્સંગરના આકમસ્મક ક્નધનથી 
તેની પત્ી બ્ેનડા, તેનો પટરિાર અને નજીકના 
ક્મત્ો આઘાતમાં છે. જેક 37 િર્સનો હતો. તેમના 
મૃતયુનું કારણ હજુ સુધી જાણી નથી શકાયું. જેક 

મ્િનિ ઓક્ાહોમાનો રહેિાસી હતો. ક્સંગરના 
પમ્િક્સસ્િ મક્્ ડોયિે આ સમાચારની પુમટિ 
કરી છે. તેણે જણાવયું કે, જેક મ્િનિ 26 નિે્બર 
શક્નિારના રોજ બ્ેનડા સાથે િગ્ન કયા્સના થોડા 
કિાકો બાદ તેની ઊંઘમાં જ દમ તોડી દીધો 
હતો. જેકની પત્ી બ્ેનડા તેના પક્તના અચાનક 
ક્નધનથી સદમામાં છે. આ અંગે તેણે સોક્શયિ 
મીટડયા પર એક પોસ્િ પણ શેર કરી છે.

બ્ેનડા મ્િનિે ્ેસબુક પોસ્િમાં િખયું, અતયારે 
આપણે આપણા િગ્નની તસિીરો જોિાની હતી 
પરંતુ આ સમયે મારે ક્િચારિું પડી રહ્ં છે કે, 
મારા પક્તને કયા કપડામાં દ્નાિિું. િોકોને 
આિિું દુ:િ ન મળિું જોઈએ. મારં હૃદય ચાલયું 
ગયું છે અને મને તેની જરૂર છે. હું ઈચછું છું કે તે 
પાછા મારી પાસે આિી જાય. 



ચીનમાં ઝીરો કોવિડની નીવિ સામે થયેલા 
વિરોધ પ્રદર્શનથી તયાંના રાસકોની 

ઉંઘ િો ઉડી છે, સાથે સાથે ચીનના પ્રમુખ 
રી વિનવિંગની નેિાગીરી સામે દસ િર્શમાં 
ઉિસ્થિ થયેલો આ મોટામાં મોટો િડકાર 
છે. રી વિનવિંગની ગણના ચીનના માઓ 
ઝેદાંગ અને દેંગ વઝયાઓવિંગ િછીના સૌથી 
રવતિરાળી નેિા િરીકે થિી રહી છે. પ્રમુખ 
િરીકે સિિ બે ટમ્શ સુધી સત્ા ભોગિનારા આ 
નેિાની િાિેિરમાં સામયિાદી િક્ષ દ્ારા ત્ીજી 
િખિ વનમણૂક કરાઈ હિી. િોિાનાં દસ િર્શના 
રાસનમાં િેમણે સુરક્ષા દળોનો ઉિયોગ લોકોને 
ડરાિિા કયયો છે. ઉિરાંિ િેમના વિરોધીઓને 
િેલમાં િૂરિા સુધીના િગલા લેિા િણ િેઓ 
કયારેય ખચકાયા નથી.

ચીનની ટેકનોલોજીનો ઉિયોગ પ્રજાની 
જાસૂસી માટે કરીને દેરના સમાિ જીિન ઉિર 
િણ િેણે જોરદાર િક્ક મેળિી લીધી છે. રી 
વિનવિંગના રાસન દરવમયાન નાનાં-મોટાં 
આંદોલનો િરૂર થયાં છે, િણ િે ્થાવનક 
્િર િૂરિા મયા્શદદિ રહ્ા હિા. સુરક્ષા દળોનો 
ઉિયોગ કરીને િેને સહેલાઈથી કચડી નાંખિામાં 
િેઓ સફળ રહ્ા હિા. ઝીરો કોવિડની નીવિ 
સામે િિ્શમાનમાં િે આંદોલન ઊભું થયું છે િે 
્િયંભૂ છે, દેરવયાિી છે અને મિબૂિ છે. િેનો 
કોઈ નેિા નથી, માટે િેને કચડિું કદિન છે. જો 
રી વિનવિંગ લોકોના આંદોલન સામે નમી જાય 
િો િેમની નેિાગીરી નબળી િુરિાર થઈ જાય 
િેમ છે. 

જો િેઓ આંદોલનને બળપ્રયોગથી કચડી 
નાખે િો િેમની લોકવપ્રયિા ખિમ થઈ જાય 
િેમ છે. િિ્શમાન આંદોલન રી વિનવિંગની 
ઝીરો કોવિડ નીવિ સામે રરૂ થયું, િણ હિે 
ધીમે ધીમે િે સરમુખતયાર રાહીની સામેના 
આંદોલનનું ્િરૂિ ધારણ કરી રહ્ં છે. ચીની 
સરકાર કોવિડને ખિમ કરિાના બહાને પ્રજાની 
્િિંત્િા ખિમ કરી નાખી િે હિે લોકોને 
ખૂંચી રહ્ં છે.  િહેલાં િેઓ માસ ટેસ્ટંગ, 
ક્ોરનટાઇન અને લોકડાઉનનો વિરોધ કરિા 
હિા. હિે ખાસ કરીને યુવનિવસ્શટીના વિદ્ાથથીઓ 
િેમની ્િિંત્િા ઉિર િરાિનો અને સરકારની 
આિખુદરાહીનો િણ વિરોધ કરી રહ્ા છે. કોઈ 
િગયાએ િો્ટરોમાં મિદાનના અવધકારની 
માગણી િણ કરિામાં આિી રહી છે, િે 
ચીનની પ્રજાને કયારેય મળયો નથી. િનિા હિે 
સામયિાદી િદ્ધવિનો પ્રવિકાર કરી રહી છે. 
આખી દુવનયામાં કોવિડ- ૧૯નો િાયરસ સૌથી 

િહેલાં ચીનના િુહાન રહેરમાં દેખાયો હિો. 
ચીની સરકારે ઝડિી િગલાં ભરીને ૨૦૨૦ના 
જાનયુઆરીમાં િુહાનની ૧.૧૦ કરોડની િસવિને 
સખિમાં સખિ લોકડાઉનમાં નાખી દીધી હિી. 
િુહાનની નીવિ િાયરસને અંકુવરિ કરિાની 
નહોિી િણ િેને મૂળમાંથી ખિમ કરિાની હિી. 

ચીને િુહાનમાં કોવિડ-૧૯ના િાયરસ ઉિર 
ઝડિથી વનયંત્ણ મેળિી લીધું, આ સમયે િેની 
નીવિની દુવનયાભરમાં પ્રરંસા થઈ હિી. ચીન 
િરથી પ્રેરણા લઈને દુવનયાના ઘણા દેરોમાં 
માસ ટેસ્ટંગ, ક્ોરનટાઇન, 
લોકડાઉન, મારક અને િેસકસનનો 
ઉિયોગ કરિામાં આવયો હિો 
અને િાયરસને કાબૂમાં રાખિામાં 
આવયો હિો. ચીનમાં જયાં કંઈ 
િણ િાયરસ દેખા દે તયાં માસ ટેસ્ટંગ, કોનટેકટ 
ટ્ેવસંગ અને ક્ોરનટાઇન િડે િેના ઉિર કાબૂ 
મેળિી લેિામાં આિિો હિો. 

ચીનમાં ઝીરો કોવિડની નીવિની સફળિા 

રાષ્ટીય ગૌરિનો મુદ્ો બની ગયો હિો, િરંિુ 
િેેને કારણે નાગદરકોને િકલીફ િડિી હિી. િયાં 
સુધી સહન થયું તયાં સુધી લોકોએ બધુ સહન 
કયુ્શ, િરંિુ કોવિડ-૧૯ના નિા નિા િેદરઅનટો 
આિિા ગયા િેમ િેમ ચીનની ઝીરો કોવિડ 
નીવિ સામે સિાલો ખડા થિા ગયા. સરકાર 
િાયરસની એક ્ટ્ેઇન િર કાબૂ મેળિી લે 
તયાં બીજાં રહેરમાં બીજી ્ટ્ેઇન જોિા મળિી. 

દર િખિે ચીની સરકાર િેનો મુકાબલો સખિ 
લોકડાઉન અને માસ ટેસ્ટંગ દ્ારા કરિાની 
કોવરર કરિી હિી. િેમ િેમ આ નીવિ લંબાિી 
ગઈ િેમ લોકોની ધીરિ ખૂટિા લાગી. 

૨૦૨૨ના માચ્શ મવહનામાં ચીનની આવથ્શક 
રાિધાની ગણાિાં રાંઘાઈ રહેરમાં કોરોના 
િાયરસ ફરી દેખાયો. આથી સરકારે સખિ 
લોકડાઉન લાદી દીધુ. રાંઘાઈની આવથ્શક 
ગવિવિવધઓ િિ થઈ ગઈ. િેમને ક્ોરનટાઇન 
કરિામાં આવયા હિા, િેમની ફદરયાદ હિી 

કે િેમને દિા અને ખોરાક િૂરા 
િાડિામાં સરકાર વનષફળ ગઈ 
હિી.  રાંઘાઈમાં બે મવહના સુધી 
કડક લોકડાઉન લદાયુ િેથી કોરોના 
કાબૂમાં િો આિી ગયો, િણ િેને 

કાબૂમાં લેિાની સરકારની નીવિ સામે કચિાટ 
િધિો ગયો. ગયા ઓકટોબર મવહનામાં ચીનના 
સામયિાદી િક્ષનું રાષ્ટીય અવધિેરન હિું. િેમાં 
કોરોના વિરયક વનયંત્ણો થોડાંક હળિાં કરિાનો 

વનણ્શય કરાયો. તયારે પ્રજાને આરા બંધાઇ હિી 
કે ધીમે ધીમે દુવનયાના બીજા દેરોની િેમ 
ચીનમાં િણ બધુ રાબેિા મુિબ થઈ િરે. 

નિેમબર મવહનામાં ટેસ્ટંગ અને 
ક્ોરનટાઇનના વનયમો થોડા હળિા બનાિિામાં 
આવયા, િણ લોકડાઉનમાં કોઈ રાહિ 
આિિામાં આિી નહીં. કડક લોકડાઉનને 
કારણે લોકોની રોજીરોટી ઝૂંટિાઈ િિી હોિાથી 

િેમની ધીરિ ખૂટી ગઈ હિી. સરકારે સખિ 
િલણ દેખાડયું િેની સામે લોકો રરિાઓ િર 
આિી ગયા હિા. ચીની સરકાર માસ ટેસ્ટંગ, 
ક્ોરનટાઇન અને લોકડાઉનનો હવથયાર િરીકે 
ઉિયોગ કરીને અતયાર સુધી કોવિડ-૧૯ને 
કાબૂમાં રાખયો હિો િણ નિા નિા િેદરયનટ 
આિિા સરકારનાં હવથયારો બુઠાં સાવબિ થયાં 
હિાં. અલગ અલગ રહેરોમાં અલગ અલગ 
િેદરયનટ દેખાિા સરકાર માટે િણ સમ્યા 
વિકટ બનિી ગઈ હિી. ચીનમાં ગિ સોમિારે 
૪૦,૦૦૦ નિા કેસો નોંધાયા હિા, િે સમગ્ર 
મહામારી દરવમયાન નોંધાયેલા િધુમાં િધુ કેસો 
છે. ૧૫૦ કરોડની િસવિમાં ૪૦,૦૦૦ કેસ 
નગણય કહેિાય, િણ ચીની સરકારની ઝીરો 
કોવિડ નીવિ સામે િે આંકડો બહુ મોટો ગણાય 
છે.  ચીની સરકાર િેને િોિાની વનષફળિા માની 
રહી છે. િળી, કડક લોકડાઉનને કારણે આવથ્શક 
નુકસાન થઈ રહ્ં છે. જીડીિી ૧૦ ટકાથી ઘટીને 
૪.ર ઉિર આિી ગયો છે. લોકોમાં બેકારી 
િધિા સાથે હિારા િણ િધી રહી છે.

હિે ચીનના અનેક લોકોને લાગે છે કે 
કોવિડ-૧૯ની નીવિ િાયરસનો મુકાબલો 
કરિા માટે નથી. ચીને િેસકસનની આયાિ 
કરિાને બદલે િોિાના દેરમાં િ િેસકસન િેદા 
કરી હિી. ચીનમાં લગભગ ૧૦૦ ટકા િુખિ 
ઉમરનાં લોકોને િેસકસનના બે ડોઝ આિી 
દેિાયા છે. આમ છિાં નિા નિા િેસ્યનટ 
આિિા રહેિા હોિાથી િેસકસનની અસર 
મયા્શદદિ બની િિી હિી. ચીની સરકારે બૂ્ટર 
ડોઝ આિિાનું રરૂ કયુું, િણ િે લેિા લોકોએ 
ઝાઝો રસ દાખવયો નહીં. 

ચીનમાં કટલાક લોકો ફાઇઝરની 
એમઆરએનએ િેસકસન આયાિ કરિાની 
માગણી કરી રહ્ા છે, િણ સરકારનો આગ્રહ 
્િદેરી િેસકસન માટેનો છે. િેને કારણે િણ 
િેસકસનની અસરકારતિા ઘટી ગઈ છે, િેિો 
કેટલાક વનષણાિોનો અવભપ્રાય છે. ચીની સરકારે 
અતયાર સુધી દેખાિકારો સાથે સહાનુભૂવિથી 
કામ લીધું છે. સરકાર દેખાિકારો િર િૂટી 
િડી નથી િણ િેમની િર બારીક નિર રાખી 
રહી છે. િેમાં લોકડાઉન િણ ઉિયોગી બની 
રહ્ં છે, કારણ કે લોકડાઉનને કારણે લોકોના 
હલનચલન ઉિર વનયંત્ણ રાખી રકાય છે. જો 
ચીની સરકારને લાગરે કે દેખાિો કાબૂ બહાર 
િઈ રહ્ા છે િો િેની સમક્ષ બળપ્રયોગ કરિા 
વસિાય કોઈ વિક્લિ રહેરે નહીં. જો િેિું થાય 
િો ચીનમાં મોટી ઉથલિાથલ થઈ રકે છે.

ઝીર�ો ક�ોવિડ નીવિ સ�મોનું આ�ંદ�ોલન ધીમો ધીમો સરમુખત્�ર શ�હી સ�મોનું આ�ંદ�ોલન બનિ� મ�ંડયુ 

પ્રાસંગિક
ધિલ શુક્લ

શ�ંઘ�ઈમ�ં બો મહહન� સુધી લ�ોકડ�ઉન લદ�િ�ં ક�ોર�ોન� ક�બૂમ�ં િ�ો 
આ�િી ગય�ો, પણ િોનો ક�બૂમ�ં લોિ�ની સરક�રની નીવિ સ�મો કચિ�ટ 
િધ�ો,  િોપ�ર-ધંધ�નો ફટક�ો પડય�ો આનો દોશન�ો જીડીપી પણ ઘટી ગય�ો

ચીનમાં શી જિનપિંિની નેતરાિીરી સરામે મોટો ૫ડકરાર    
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।। શ્રીસ્વામિનવારવાયણવાો મિજયતો ।।

 પ.પૂ. પ્રિુખસ્વાિરી િહવારવાજ શતવાબ્રી લોખિવાળવા

પ્રમુખસ્વામી મહવારવાજ ઃ શ્રેષ્ઠ સરે્કમય નરેતૃત્ 
પ્રમુખ સ્વામી મહવારવાજની એક વ્શેષતવા એ 

પણ હતી કે, તેઓ બીજાને ખૂબ પ્રરોત્વાહન 
અને પીઠબળ આપતવા. કરોઈ પણ વ્યવતિ બીજદવાર 
ન્ી ્વાત, ન્રો વ્ચવાર કે ન્ું આ્યરોજન લઈને 
આ્ે તરો તેઓ ધ્યવાનપૂ્્વક ્વાંભળતવા અને 
્નમવાનતવા. પરોતવાનવા મનની ્વાત તેઓ બવાજુ પર 
મૂકી દઈને ્વામે્વાળવાની રજૂઆતને આગળ 
્ધવારતવા.

આ દદલહી અક્ષરધવામની ્વાત છે. ્ંસ્વાએ 
્યમુનવાનવાં કવાંઠે મરોકવાની ્રો એકર જમીન ્ંપવાદદત 
્ઈ. એ ્મ્યે ત્યવાં શું કર્વાનું છે તેનું કરોઈ નક્કર 
આ્યરોજન કર્વામવાં આવ્યું ન હતું. સ્વામીજીની 
એક ્ંકલપનવા દૃઢ હતી કે, અહીં પણ અક્ષરધવામ 
કર્ું છે. અક્ષરધવામ ટીમનવા એક જ્વાબદવાર 
્ંત પૂ. શ્ીજીસ્રૂપ સ્વામીએ એક કવાગળ ઉપર 
અક્ષરધવામ ્ંકુલ કે્ું કરી શકવા્ય, તેનું ડ્રોઈંગ 
લઈને સ્વામીજી ્મક્ષ આવ્યવા. એમણે તેમવાં ર્ 
લઈ જો્યું. પછી અક્ષરધવામ ટીમ ્વા્ે આ ્ંદભભે 
શું શું કરી શકવા્ય તેનરો વ્ચવારવ્મશ્વ ્્યરો. આખી 
ટીમ તે દિઝવાઈનને મુખ્ય રવાખી ્ુધવારવા ્ધવારવા 
અને વ્ચવાર્વા લવાગી. ્ખતરો્ખત સ્વામીજીને 
બધું જણવા્્વામવાં આ્તું હતુ.  The ear 
of the leader must ring with 
the voices of the people અનુ્વાર 
સ્વામીજી બધવાંનું ખૂબ ્વાંભળતવા. ચચવા્વ વ્ચવારણવા 
્્વા લવાગી. એમણે બધવાની રજુઆત, વ્ચવાર 
્ગેરેને પરોષણ આપ્યું. પછી તેને કેનદ્રમવાં રવાખી 
અક્ષરધવામ જે્વા મહવા મરોટવા અવત ભવ્ય દદવ્ય 
નવ્ય મંદદરનવાં મંિવાણ ્્યવા.

તેઓ કહેતવા કે, ્યરોગીબવાપવાનરો ્ંકલપ છે 
તરો અક્ષરધવામ ્્વોપરી ્શે. એમણે પરોતવાની 

્વાત તરો કરી નહીં. બીજાની પદરકલપનવાને તેઓ 
વબરદવા્તવા રહ્વા. ટેકરો આપતવા રહ્વા. પદરણવામે 
આજે ્રો એકરમવાં શરોભવા્યમવાન અક્ષરધવામ અવત 
અદવિતી્ય બની ગ્યું છે. તેનવાં પ્ર્મ દશ્વને લરોકરો 
અ્વાચક ્ઈ જા્ય છે અને દદવ્યતવાની સૃષ્ટિમવાં 
્રી પિે છે. આનવા મૂળમવાં છે સ્વામીજીએ એક 
્હજ આ્યરોજનનવા 
વ્ચવારમૂળમવાં ્ીંચેલરો 
ર્, પ્રરોત્વાહન અને 
ભરરો્રો. 

્ંસ્વાનવા કન્ીનર 
અને ્દગુરુ ્ંત પૂ. 
ઈશ્વરચરણ સ્વામીએ 
સ્વામીજીની ્વહ્ટ 
કુશળતવા અંગેની એક 
વ્શેષતવા જણવા્તવા 
કહ્ં હતું કે, તેઓ 
વ્યવતિમવાં ખૂબ વ્શ્વવા્ 
મૂકે. કરોઈનરો ્વારરો 
વ્ચવાર હરો્ય તરો તેને 
વ્યતિ કર્વા દે. તેને 
કવા્ય્વ કર્વાની સ્તંત્રતવા 
આપે. જરૂરી ્સતુઓ પુરી પવાિે. 

કરોઈ એક સ્વાનમવાં મંદદર કર્વાનું નક્કી 
્્યું. તે વ્સતવારનવા ્ત્ંગ અને જરૂદર્યવાત 
મુજબ ત્યવાં વ્મેનટનું નવાનું નવાજુક મંદદર કર્ું 
એ્ું કવમટીમવાં ઠરવા્વા્યું. તે સ્વાનમવાં રહેતવા એક 
ભતિે સ્વામીજીને અરજ કરી કે, અહીં અમે 
્ષવો્ી રહીએ છીએ. ્ળી બધવાં ભતિરોની ઈચછવા 
એ્ી છે કે, અહીં પથ્રનું મરોટું મંદદર ્વા્ય. 
સ્વામીજીએ તરત પરોતવાનવા મનની ્વાત પિતી 

મૂકી. તેમણે જણવાવ્યું કે, તમવારવા બધવાંની ઈચછવા છે 
તે પ્રમવાણે પથ્રનું મરોટું મંદદર કર્વામવાં આ્શે. 
ત્યવાર બવાદ સ્વામીજીએ સ્વાવનક ભતિરોની ભવા્નવા 
અનુ્વાર પથ્રનવા ્ુંદર કલવાતમક મંદદરની રચનવા 
કરી. એમનવા આ્વા ્ે્કમ્ય નેતૃત્્ી તે પ્રદેશનવા 
તમવામ ભતિરો બહુ જ રવાજી ્્યવાં.  

આમ સ્વામીજીનવા 
આ્વા નેતૃત્્ી અનેકનવાં 
મન જીતી લેતવાં. પરોતવાની 
ઈચછવાને ગૌણ કરી તે 
બીજાની ઈચછવા મુજબ 
્ળી જતવા. અન્યને 
પ્રવાધવાન્ય આપી આગળ 
કરી ્ૌને ખુશ રવાખે 
રવાખતવા અને ્ંસ્વાનરો 
વ્કવા્ કરતવા હતવા.

T h e 
l e a d e r s h i p 
c h a l l e n g e 
નવામક પુસતકમવાં 
કહે્વામવાં આવ્યું છે કે, 
L e a d e r s h i p 

is not an affair of the head. 
Leadership is an affair of the 
heart. સ્વામીજી બધવાંનવાં હૃદ્યની લવાગણીઓને 
ઝીલતવા અને તે પ્રમવાણે અનુ્રતવા. 

એક મંદદરમવાં મવાસટર પલવાનનવા એક ભવાગરૂપે 
અમુક વૃક્ષરોનું સ્ળવાંતર કર્વાનું હતું. સ્વામીજીની 
હવાજરીમવાં એ અંગેની એક મીદટંગ ચવાલતી હતી. 
એક ભતિે ્હજપણે વૃક્ષરોનરો ઉલ્ેખ કરી જણવાવ્યું 
કે, તે વૃક્ષરોનું આ્યરોજન ્રખી રીતે કરશરોજી. 

કવારણ કે, તેને પછી ન્ી જમીનમવાં ચોંટ્વામવાં 
મુશકેલ ્વા્ય છે. ત્યવારે સ્વામીજીએ તેમને રરોકતવા 
કહ્ં કે મેં મવારવા મનનું મૂકી દીધું છે હ્ે તું પણ મૂકે 
દે. આ ્વાંભળી આ્યરોજકરોને ન્વાઈ લવાગી. તેઓએ 
વ્ચવાર ક્યવો કે આ અંગે સ્વામીજીએ તરો ક્યવારે્ય 
અમને મીદટંગમવાં ્વાત કરી ન્ી. સ્વામીજીની 
ઈચછવા એ હતી કે, તે સ્વાનમવાં એક બહુ જૂનરો પણ 
અિીખમ એક ભવાગ હતરો, તે પણ મવાસટર પલવાનમવાં 
નીકળી જ્વાનરો હતરો. 

આમ સ્વામીજી અ્વારન્વાર અન્યરોનવાં 
આ્યરોજનમવાં ભળી જતવા, એમને ્હકવાર આપતવા. 
એમને જ્યવારે જણવા્ય કે મવારવા મનમવાં છે તેનવા કરતવાં 
્વામે્વાળવાનવા મનમવાં કંઈક જુદું ચવાલી રહ્ં છે તરો 
તેઓ તરત પરોતવાનું ધવારેલું છરોિી દેતવા.. તે પણ 
કરોઈને ્મજા્ય નહીં, પકિવા્ય નહીં અને વ્ચવારવા્ય 
નહીં તે રીતે. સ્વામીજીનવા ્ે્કમ્ય નેતૃત્ની આ 
ખવાવ્્યત છે. એમનું ્ે્કમ્ય નેતૃત્ બહુ ્હજ 
હતું. તેમવાં કરોઈની પવા્ે્ી કવામ કઢવા્ી લે્વાની પણ 
ભવા્નવા ન હતી. એમને તરો બધવાંનું શુભ ્વા્ય શ્ેષ્ઠ 
્વા્ય એ્ું મનમવાં રહેતું. 

વ્ખ્યવાત લેખક જેમ્ સટરોક પરોતવાનવા 
પુસતક Serve to Leadમવાં જણવા્ે છે કે, 
Twenty first century leadership 
relationship dynamics are from 
the bottom up rather than the 
top down; from the outside in, 
rather than inside out.

સ્વામીજીનું ્ે્કમ્ય નેતૃત્ એ્ું હતું. તેઓ 
આદેશરો આપ્વા કરતવા બીજાનવા આદેશરો પવાળતવા 
્ધવારે. 

 - સાધુ અમૃતવદનદાસ
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શાર્કબોટ તરીરે ઓળખાતા 
એન્ડ્ોઇડ બેંકરંગ ફ્ોડ માલવેરે ફરી 
એરવાર સત્ાવાર ગૂગલ પલે સટોર 
પર એકટીવ છે. જે એપપલરેશન 
મારકેટપલેસના પ્રતતબંધોને બાયપાસ 
રરવા માટે ફાઇલ મેનેજર તરીરે 
રજૂ રરે છે. રોમાતનયન સાયબર 
તસકયયુકરટી રંપની Bitdefender 
આ અઠવાકડયે પ્રરાતશત રરેલા 
તવશ્ેષણમાં જણાવયયું હતયું રે 
મેલીસીયસ એપપલરેશનો ડાઉનલોડ 
રરનારા મોટાભાગના યયુઝસ્સ યયુ.રે. 
અને ઇટાલીમાં પસથિત છે.

ક્ેફી દ્ારા 2021 ના અંતમાં 
સૌપ્રથિમ શોધાયેલ શાર્કબોટ, 
Google Play સટોર અને 
અન્ય થિડ્સ પાટટી એપ સટોસ્સ બંને પર 
તવતકરત રરાયેલ મોબાઈલ માલવેર 
છે. ટ્ોજનના પ્રાથિતમર ધયેયો પૈરીનયું 
એર “ઓટોમેકટર ટ્ાન્સફર તસસટમ” 
(ATS) નામની ટેરતનર દ્ારા એટેર 
થિયેલા કડવાઇસમાંથિી નાણાં ટ્ાન્સફર 
શરૂ રરવાનયું છે. જેમાં બેંકરંગ એપ 
દ્ારા તટ્ગર થિયેલા ટ્ાન્ઝેકશનને 
હેરરના ખાતા સાથિે ચૂરવનારના 
ખાતાને સવેપ રરવા માટે અટરાવવામાં 
આવે છે.

જયારે યયુઝસ્સ રાયદેસર બેંકરંગ 
એપપલરેશનો ખોલવાનો પ્રયાસ રરે 
છે તયારે તે પ્રતરિયામાં ઓળખપત્રની 
ચોરી રરીને નરલી લોતગન ઓવરલેને 
સેવા આપવા માટે પણ સક્ષમ છે. 
મોટે ભાગે આવી એપપલરેશનો દેખીતી 
રીતે હાતનરારર રાય્સક્ષમતા પ્રદાન રરે 
છે. જે એપન્ટવાયરસ સૉફટવેર તરીરે 
માસરરેડ રરે છે અને Google 
Play સટોરમાં ઝલર માટે ક્ીનસ્સ 
આપે છે. પરંતયુ તેઓ ડ્ોપસ્સ તરીરે 
પણ બમણા થિઈ જાય છે. જે એરવાર 

ઉપરરણ પર ઇન્સટોલ થિઈ ગયા પછી 
માલવેર પેલોડ મેળવી શરે છે.

ડ્ોપર એપપલરેશનો, જે હવે દૂર 
રરવામાં આવી છે, તે નીચે છે.

X-File Manager (com.
victorsoftice.llc)

F i l e V o y a g e r 
( c o m . p o t s e p k o 9 .
FileManagerApp)

LiteCleaner M (com.
ltdevelopergroups . 
litecleaner.m)

LiteCleaner M હજયુ 
પણ Apksos નામના થિડ્સ 
પાટટી એપ સટોર પરથિી ડાઉનલોડ 
રરવા માટે ઉપલબધ છે. જેમાં ફોન 
AID, ક્ીનર, બૂસટર (com.
sidalistudio.developer.
app) નામની ચોથિી શાર્કબોટ 
આકટ્સફેકટ પણ છે.

X-File Manager 

એપપલરેશન, જે ફક્ત ઇટાલીના યયુઝસ્સ 
માટે જ ઍકસેતસબલ હતી. તેને દૂર 
રરવામાં આવે તે પહેલાં 10,000 
થિી વધયુ ડાઉનલોડસ આરરયા્સ હતા. 
Google સતત પરવાનગીના 
દયુરુપયોગને અટરાવી રહ્ં છે.

Google ની ડેવલપર પ્રોગ્ામ 
નીતત બાહ્ય પેરેજો (REQUEST_
INSTALL_PACKAGES) 
ને રેટલીર એપપલરેશન રેટેગરીઝ 
સયુધી ઇન્સટોલ રરવાની પરવાનગીને 
પ્રતતબંતધત રરે છે. જેમ રે વેબ 
બ્ાઉઝસ્સ, ઇન્સટન્ટ મેસેન્જસ્સ જે 
જોડાણોને સપોટ્સ રરે છે, ફાઇલ 
મેનેજસ્સ, એન્ટરપ્રાઇઝ કડવાઇસ 
મેનેજમેન્ટ, બેરઅપ અને કરસટોર અને 
કડવાઇસ ટ્ાન્સફર.

આ પરવાનગીનો દયુરુપયોગ અન્ય 
સવ્સરથિી માલવેર ડાઉનલોડ અને 
ઇન્સટોલ રરવા માટે થિાય છે. રેટલીર 
લતક્ષત બેંર એપપલરેશન્સમાં બેંર ઓફ 

આયલલેન્ડ, બેંર ઓફ સરોટલેન્ડ, 
બાર્કલેઝ, BNL, HSBC 

U.K., લોયડસ બેંર, મેટ્ો બેંર અને 
સેન્ટેન્ડરનો સમાવેશ થિાય છે.

Bitdefender સંશોધરોએ 
જણાવયયું હતયું રે એપપલરેશન એટલે   રે 
ડ્ોપર, એપન્ટ-ઇમયયુલેટર તપાસ રરે છે 
અને તસમ ISO IT અથિવા GB 
સાથિે સયુસંગત છે રે રેમ તે ચરાસીને 
ગ્ેટ તબ્ટન અને ઇટાલીના યયુઝસ્સને 
લક્ય બનાવે છે.

જે યયુઝસલે ઉપરોક્ત એપસ ઈન્સટોલ 
રરી છે તેઓને તેમને કડલીટ રરવા 
અને તેમના બેંર ખાતાના પાસવડ્સ 
તાતરાતલર બદલવાની ભલામણ 
રરવામાં આવે છે. યયુઝસ્સને સલાહ 
આપવામાં આવે છે રે તેઓ Play 
Store Protect ને સક્ષમ રરે 
અને એપપલરેશનને ડાઉનલોડ રરતા 
પહેલા રેકટંગ અને સમીક્ષાઓની 
તપાસ રરે.

 beinghumanmj

શીર્ષક : હું નિરુતર ઊભી છું, કવનિત્ી : િોનિતા  
રાઇ, મૂળ ભારા : િેપાળી અિુવાદ : નહિા મોદી
સળગાવીને રાખ રરી દીધા પછી

તવજયનાં શંખનાદ સાથિે આગે રહ્ં-
‘આ તો મારો ધમ્સ છે.’

જળે પૃથવીને ભીંજવી, વહેવડાવી, 
ડૂબાડી

જીવનને તનર્જીવ બનાવયા પછી
પાણીએ રહ્ં-

‘આ તો મારો ધમ્સ છે.’
પાયા સતહત ઘરોને ધરાશાય રરીને

વસતીને ઉજાડયા પછી
તવજયનો બયયુગલ ફૂંરીને

હવાએ રહ્ં-
‘આ તો મારો ધમ્સ છે ‘.

જે સળગીને રાખ થિયા
જે ભીંજાઈ, વહીને , ડૂબીને

તનજ્સન થિઈ ગયા
અને

જે ઉજજડ થિઈ ગયા
શયું રહ્યો હશે
એનો ધમ્સ ?

ઓ આરાશ! છે રોઈ ઉત્ર?
ઓ ધરતી ! છે રોઈ ઉત્ર ?
ઓ તમત્રો ! છે રોઈ ઉત્ર?

તમારી બધાની પાસે?
રારણ અહીં હયું

તનરુત્ર ઊભી છયું.

શાર્કબોટ માલવેર

મેરઅપ રરતી વખતે યયુવતીઓ અલગ 
અલગ રલસ્સ અને શેડસની સાથિે એકસપેકરમેન્ટ 
રરવાનયું પસંદ રરે છે. તે ફક્ત આઇ મેરઅપમાં 
જ કડફરન્ટ રલસ્સ એપલાય રરે છે એવયું નથિી. 
યયુવતીઓ તલપ મેરઅપ રરતી વખતે પણ અનેર 
શેડસને પોતાના મેરઅપનો તહસસો બનાવે છે. 
જેમ રે, ડાર્ક તલપપસટર તમારા લયુરને બોલડ ટચ 
આપે છે તેથિી પાટટી અને ફંકશનમાં ડાર્ક તલપપસટર 
એપલાય રરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. 
ડાર્ક તલપપસટર રરતી વખતે તમારા લયુરને બેલેન્સ 
રરવયું જરૂરી છે. 

લલપ્સને તૈય�ર કર�ે
ડાર્ક તલપપસટર લગાવી રહ્યાં છો તો એનો 

અથિ્સ એ રે તમે તમારા ઓવરઓલ મેરઅપમાં 
તલપસને હાઇલાઇટ રરવા ઇચછો છો. તેથિી ડાર્ક 
તલપપસટરને લગાવતા પહેલાં તલપસને તૈયાર 
રરવા જરૂરી છે. તમારા તલપસ પર ડેડ પસરન 
સેલસ છે અથિવા હોઠ ફાટેલા છે તો પહેલાં પહેલાં 
તેને એકસફોતલએટ રરો.

લલપ લ�ઇનર
ડાર્ક તલપપસટર લગાવતા પહેલાં તમે તલપપસટર 

સાથિે મેતચંગ તલપ લાઇનરની મદદથિી આઉટલાઇન 

બનાવી દો. એ પછી જ અંદર તલપપસટરથિી ફીતલંગ 
રરો. ડાર્ક તલપપસટર લગાવતી વખતે આ સટેપને 
ફૉલો રરવો જરૂરી છે. નહીંતર તમારા તલપસનો 
શેપ અજબ લાગશે. બીજયું, તલપપસટર બહાર 
નીરળવાનો ડર પણ રહે છે. ડાર્ક શેડમાં તલપપસટર 
બહાર નીરળેલી ખરાબ લાગે છે.

આ�ઈ મેકઆપ
ડાર્ક તલપપસટર લગાવતી વખતે ફેસ મેરઅપને 

બેલેન્સ રરવો જરૂરી છે. તેથિી જયારે ડાર્ક 
તલપપસટર લગાવો તયારે આઇ મેરઅપને એરદમ 
લાઇટ અથિવા ન્યૂડ જ રાખો. તમે ઇવતનંગ રે 
નાઇટ ફંકશનમાં જવાના હો તો તશમરી અથિવા 
પ્લટર આઇ મેરઅપ રરવાનયું ટાળો. ફેસ મેરઅપ 
પણ એરદમ સરળ હોય એવો પ્રયત્ન રરો. 

ધ્�ન ર�ખ�ે
જે યયુવતીઓના તલપસ વધારે મોટા અથિવા તથિંર 

હોય તો ડાર્ક તલપસ લયુર રેરી રરવાનયું અવોઇડ 
રરવયું જોઇએ. આ પ્રરારના હોઠ ઉપર ડાર્ક 
તલપપસટર અજીબ લાગશે. કદવસના સમયે પણ 
ડાર્ક તલપસ લયુર રૅરી ન રરવો જોઇએ. ડે ટાઇમમાં 
બલેર અથિવા બ્ાઉન આઉટકફટની સાથિે તપંર ટોન 
અથિવા તલપ ્લવઝ વગેરે લગાવી શરાય છે. 

ડાર્ક  લિપસ્ટિરથી આપો 
તમારા િુરને બોલડ ટિચ
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ગુજરાત ચૂંટણી : AAPના 36 ટકા, કોંગ્રેસના 35 ટકા અનરે ભાજપના 16 ટકા ઉમરેદવારો કલંકકત

અમદાવાદ
ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના 

પ્રથમ તબક્ા માટે 1 ડિસેમબરે મતદાન 
થિાનું છે ત્ારે એસોવસએશન ફોર 
િેમોક્રેડટક ડરફોમસ્સ (ADR) દ્ારા 
ગુરુિારે આ ડરપોટ્સ જાહેર કરિામાં 
આવ્ો હતો જેમા પ્રથમ તબક્ામાં 
89 બેઠકો પર ચૂંટણી લિી રહેલા કુલ 
788 ઉમેદિારોમાંથી 167 ઉમેદિારો 
ઉપર ફોજદારી કરેસ ચાલી રહ્ા છે. 

જેમાં આમ આદમી પાટટી (AAP)ના 
ઉમેદિારો ટોચ પર છે. ડરપોટ્સ અનુસાર 
AAPના 32 ઉમેદિારો પર અપરાવધક 
કરેસ ચાલી રહ્ા છે. જ્ારે કોંગ્ેસ બીજા 
નંબરે અને ત્ીજા નંબરે બીજેપીના 
ઉમેદિારો છે. 

એિીઆરના ડરપોટ્સ મુજબ અપરાવધક 
કરેસ ધરાિતા 167 ઉમેદિારોમાંથી 
100 પર હત્ા કરે બળાતકાર જેિા 
ગંભીર ગુનાના આરોપીઓ છે. આ 

સાથે કુલ ઉમેદિારોમાંથી 21 ટકા પર 
ફોજદારી કરેસ છે જ્ારે 13 ટકા પર 
ગંભીર આરોપ છે. આમ આદમી પાટટી 
(AAP) કુલ 89માંથી 88 સીટો પર 
ચૂંટણી લિી રહી છે. તેના 36 ટકા 
ઉમેદિારો સામે ફોજદારી કરેસ નોંધા્ેલા 
છે.ડરપોટ્સ મુજબ અરવિંદ કરેજરીિાલના 
નેતૃતિિાળી પાટટી (AAP)ના 30 
ટકા ઉમેદિારો પર હત્ા, બળાતકાર, 
હુમલો, અપહરણ જેિા ગંભીર કરેસો 

નોધા્ેલ છે. AAP  દ્ારા વક્વમનલ 
કરેસ ધરાિતા ઉમેદિારોની સંખ્ા 32 
છે. આશ્ચ્્સની િાત એ છે કરે  પાટટી 
રાજ્માં સિચછ અને ભ્રષ્ાચાર મુક્ત 
સરકાર આપિાનું િચન આપીને 
પ્રચારમાં લાગી છે.

ત્ારબાદ સૌથી િધુ ગુનાવહત 
ઉમેદિારો ધરાિતી પાટટી કોંગ્ેસ છે. 
તેના 35 ટકા ઉમેદિારો પર ફોજદારી 
કરેસો ચાલી રહ્ા છે. તેમજ 20 ટકા 

ઉમેદિારો સામે ગંભીર કરેસ ચાલી રહ્ા 
છે. અહેિાલ અનુસાર પ્રથમ તબક્ામાં 
તમામ 89 બેઠકો પર કોંગ્ેસ ચૂંટણી 
લિી રહી છે. કોંગ્ેસમા ફોજદારી કરેસ 
ધરાિતા ઉમેદિારોની સંખ્ા 31 છે.

સત્ાધારી પક્ષ ભાજપ પણ પ્રથમ 
તબક્ાની તમામ બેઠકો પર ચૂંટણી 
લિી રહી છે. પાટટીએ ગુનાવહત રેકોિ્સ 
ધરાિતા 14 ઉમેદિારોને મેદાનમાં 
ઉતા્ા્સ છે.

નકિયાદ
ખેિા વજલ્ાએ કોંગ્ેસને સારી 

રીતે ઓળખી લીધી છે. કોંગ્ેસે ક્ારે 
પછાત સમાજની વચંતા કરી નથી. 
જ્ારે ભાજપ સરકારે ગરીબો માટે 
સમપત હોિાનું ખેિા ખાતે પ્રધાનમંત્ી 
નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેર સભાને 
સંબોધતા જણાવ્ું હતું. પહેલા િોકટર 
કરે એનન્જવન્ર થિા કોંગ્ેસે અંગ્ેજી 
ફરવજ્ાત કરી દીધું હતું. જ્ારે 
ભાજપ સરકાર નિી વશક્ષણ નીવત 
લાિી છે. જેમાં હિે કોઈપણ વિદ્ાથટી 
પોતાની માતૃભાષામાં ભણી િોકટર 

અને એનન્જવન્ર બની શકશે. ખેિા 
વજલ્ાની છ વિધાનસભા બેઠકના 
ભાજપના ઉમેદિારોના ચૂંટણી પ્રચાર 
અથથે આિેલા પ્રધાનમંત્ી મોદીએ 2008 
માં મુંબઈમાં થ્ેલા દેશના સૌથી મોટા 
આતંકી હુમલાને ્ાદ ક્યો હતો. પહેલા 
સુરત અને અમદાિાદ જેિા શહેરોમાં 
બલાસટ થતા હતા. પરંતુ 2014માં 
તમારા એક િોટે આતંકિાદને કચિી 
નાંખ્ો છે. સીમા પાર આતંકીઓના 
આકાઓને પણ હુમલો કરતા પહેલા 
વિચારિું પિે છે. વિપક્ષો સેનાની 
સર્જીકલ સટ્ાઈક પર સિાલ ઉઠાિે છે.

અમદાવાદ
પ્રજાના પ્રશ્ોને િાચા આપિા, વિવિધ ઠરાિો 

પસાર કરિાના ઉદ્ેશ સાથે વિધાનસભાનું સત્ 
્ોજાતું હો્ છે. જેમાં નાગડરકો દ્ારા ચૂંટિામાં 
આિેલા નેતાઓ તેમનું પ્રવતવનવધતિ કરતા હો્ 
છે. ગત ૧૪મી વિધાનસભામાં કુલ ૧૫૩ બેઠક 
મળી હતી. આમ, િષ્સમાં સરેરાશ માત્ ૩૦ 
ડદિસ વિધાનસભાની બેઠક મળી હતી તેમ કહી 
શકા્.છેલ્ા ૨૦ િષ્સમાં સરેરાશ સૌથી ઓછા 
ડદિસ બેઠકમાં ૧૪મી વિધાનસભા બીજા ક્મે 
છે. અગાઉ ૧૨મી વિધાનસભામાં કુલ માત્ 
૧૫૦ ડદિસ બેઠક મળી હતી. 

૧૪મી ગુજરાત વિધાનસભામાં સૌથી િધુ 
૩૦ ડદિસની બેઠક ૨ માચ્સ ૨૦૨૨થી ૩૧ 

માચ્સ ૨૦૨૨ દરવમ્ાન ્ોજાઇ હતી. આ 
વસિા્ ૧૯ સપટેમબર ૨૦૧૮થી ૨૮ માચ્સ 
૨૦૧૮માં ૨૯, ૧ માચ્સ ૨૦૨૧થી ૧ એવપ્રલ 
૨૦૨૧માં ૨૮ ડદિસની બેઠક ્ોજાઇ શકી 
હતી. આ વસિા્ ૨૭-૨૮ સપટેમબર ૨૦૨૧, 
૨૧-૨૨ સપટેમબર ૨૦૨૨ના માત્ બે ડદિસનું 
સત્ ્ોજિામાં આવ્ું હતું. આમ, પ્રજાના 
પ્રશ્ોને િાચા આપિામાં ૧૪મી વિધાનસભામાં 
ખાસ રસ દશા્સિા્ો જ નથી તેમ જણા્ છે. 
ગુજરાત વિધાનસભામાં સૌથી િધુ ૩૧૨ 
ડદિસનું સત્ માચ્સ ૧૯૬૨થી સપટેમબર ૧૯૬૬ 
સુધીની બીજી વિધાનસભામાં ્ોજા્ું હતું. સૌથી 
િધુ ૪૯ ડદિસ બેઠકનો રેકોિ્સ ૧૯૬૮ની ત્ીજી 
વિધાનસભામાં નોંધા્ો છે.

અમદાવાદ
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 માટે 

પાટટીઓ પ્રચારેમાં વ્સત છે, પરંતુ રાજકોટ 
વજલ્ામાં એક એિું ગામ છે જ્ાં રાજકી્ 
પક્ષોના ચૂંટણી પ્રચાર પર પ્રવતબંધ છે. રાજ 
સમાડિ્ાલા ગામના લોકોએ ગામમાં રાજકી્ 
પક્ષોના પ્રિેશ અને પ્રચાર પર પ્રવતબંધ મૂક્ો 
છે. રાજકોટ વજલ્ામાં આિેલા આ ગામમાં 
કોઈ મતદાન ન કરે તો તેને રૂ.51નો દંિ 
ફટકારિામાં આિે છે. આ ગામને તેના વન્મો 
અને કા્દાઓ માટે એક મોિેલ ગામનું વબરુદ 
મળ્ું છે. સરપંચનું કહેિુ છે કરે, ગામમાં રાજકી્ 
પક્ષો આિશે તો જ્ાવતિાદ થશે. તેથી, 1983થી, 
અહીં રાજકી્ પક્ષોના આિિા પર પ્રવતબંધ છે. 

પરંતુ લગભગ તમામ ગ્ામજનો મતદાન કરે છે. 
િષ્સ 1983માં તેના અલગ-અલગ વન્મો અને 
કા્દાઓ બનાિિાને કારણે આજે ગામ ખૂબ 
જ સુઘિ અને સિચછ દેખા્ છે. તમામ રસતાઓ 
વસમેન્ટના બનેલા છે. ગામમાં સીસીટીિી કરેમેરા 
પણ લગાિિામાં આવ્ા છે. આ સાથે આ ગામને 
રાષ્ટ્રપવત એિોિ્સ પણ મળ્ો છે. ગામમાં જાવતિાદ 
પર સખત પ્રવતબંધ છે. કચરો ફરેલાિિા, હિા કરે 
પાણી પ્રદૂવષત કરિા, િીજે િગાિિા માટે 51 
રૂવપ્ાનો દંિ છે. આ ગામમાં ડદિાળીના ડદિસે 
જ ફટાકિા ફોિી શકા્ છે. રાજકી્ પક્ષો પણ 
એિી માન્્તાથી િાકરેફ છે કરે, જો તેઓ આ 
ગામમાં પ્રચાર કરશે તો તેઓ તેમની તકોને 
નુકસાન પહોંચાિશે.

રાજકોટ
૨૦૧૭માં ડિસેમબરમાં જ ્ોજા્ેલી 

વિધાનસભા ચૂંટણીની િાસતવિકતા એ 
છે કરે િધુ મતદાન થ્ું ત્ાં કોંગ્ેસને 
િધુ બેઠકો તો મળી જ હતી જ્ાં 
ઓછુ મતદાન થ્ું ત્ાં પણ કોંગ્ેસને 
અિધોઅિધ બેઠકો મળી હતી. 

સૌરાષ્ટ્રના 11 વજલ્ાઓની 
ધારાસભાની 48 બેઠકો પર રાજકી્ 
ધુરંધરોની નજર રહી છે. આ ૪૮ 
બેઠકો પૈકી મુખ્તિે રાજકોટ, મોરબી 
અને સોમનાથ વજલ્ા સવહત કૂલ 18 
બેઠકો ઉપર 65 ટકાથી િધારે મતદાન 

થ્ું હતું અને સિા્સવધક સોમનાથ બેઠક 
ઉપર 75.27 ટકા મતદાન થ્ું હતું. આ 
18 પૈકી સોમનાથ સવહત 13 બેઠકો 
પર કોંગ્ેસનો વિજ્ થ્ો હતો અને 
ભાજપને માત્ 5 બેઠકો મળી હતી.  
જ્ારે 30 બેઠકો ઉપર 65 ટકાથી ઓછું 
અને સૌથી ઓછું ગાડર્ાધરમાં 55.31 
ટકા, ગિિા, સાિરકુંિલામાં 56 ટકા 
મતદાન થ્ું હતું. આ 30 બેઠકોમાં 
ભાજપને 15 બેઠકો પર, કોંગ્ેસને 
14 અને એક કુવત્ાણા કરે જ્ાં માત્ 
58.90 ટકા મતદાન હતું ત્ાં એન.સી.
પી.નો વિજ્ થ્ો હતો.

788 ઉમેદવારોમાંથી 167 વવરુદ્ધ નોંધાયા છે  ફોજદારી કેસ

હુમલો કરતા પહેલાં સીમા પાર બરેઠેલા 
આકાઓએ હવરે વવચારવું પિરે છેઃ મોદી

૧૪મી વિધાનસભામાં ચાલુ િષ્સમાં 
સરેરાશ ફક્ત ૩૦ જ ડદિસ બેઠક

વિોદરા
ગુજરાત વિધાનસભાની મધ્ ગુજરાતની 

િિોદરા, ભરુચ, પંચમહાલ, દાહોદ, 
છોટાઉદેપુર, મહીસાગર અને નમ્સદા એમ 
સાત વજલ્ાની 34 બેઠક ઉપર આ િખતે 17 
મવહલાઓ ચૂંટણીના જંગમાં છે. જેમાં ભાજપની-
3 અને કોંગ્ેસની છ મવહલાનો સમાિેશ થા્ 
છે. મધ્ ગુજરાતની 34 બેઠક ઉપર કુલ 225 
ઉમેદિારો છે, તેમાંથી 17 મવહલાઓ ચૂંટણી 
સપધા્સમાં છે. નમ્સદા વજલ્ાની નાંદોદ બેઠક 
પર ભાજપે સૌપ્રથમ િખત મવહલા ઉમેદિાર 
િો. દશ્સના દેશમુખની ડટડકટ આપી ચૂંટણીના 
મેદાનમાં ઉતા્ા્સ છે. જ્ારે િેિી્ાપાિામાં બીજી 
િખત મવહલા ઉમેદિાર ચૂંટણી જંગમાં છે. 
આ િખતે ત્ાં કોંગ્ેસમાંથી જેરમાબેન િસાિા 
છે. ગોધરા બેઠક પર કોંગ્ેસના રન્મકાબેનનો 
ભાજપના ઉમેદિાર સામે મુકાબલો થશે. 

મધય ગુજરાતની 
34 બરેઠક ઉપર 17 

મવહલાઓ ચૂંટણી જંગમાં
સુરત

કતારગામ સવહત કરેટલીક સોસા્ટીઓમાં 
ગઈકાલે સુવચત સોસા્ટીઓમાં િેરો દાખલ 
થ્ાં છે તેના જંત્ી પ્રમાણે ભરણુ ભરીને 
કા્દેસર આપિાની બાંહેધરી આપે તેિા જ 
રાજકારણીઓએ આિિું બાકી અન્્ કોઈએ મત 
માંગિા આિિું નહીં તેિા બેનર લાગ્ા હતા.  
ત્ાર બાદ  કામરેજ અંબા લક્ુડર્ા, લક્મીધામ 
સોસા્ટી, વિકટોડર્ા ટાઉનશીપ, નિકાર 
રેસીિેન્સી અને સહજાનંદ સોસા્ટીને સાંકળતો 
રોિ બનાિિા માટેની કામગીરી છેલ્ા પાંચ 
િષ્સથી થતી ન હોિાથી મતદારો રોષે ભરા્ા છે. 
આ સોસા્ટીમાં આઠ હજાર જેટલા મતદારો છે 
તેઓ આક્ોશપૂણ્સ રીતે કહે છે કરે, રોિ બનાિિા 
માટે છેલ્ા પાંચ િષ્સથી અમે માગણી કરી રહ્ા 
છે પરંતુ માત્ િચન આપિામાં આિે છે રોિનું 
કામ કરિામાં આિતું નથી.

સુરતમાં બવહષકાર 
બરેનરના કારણરે પક્ોની 

વચંતામાં વધારો
અમદાવાદ

ભારતી્ જનતા પાટટી બંધારણનો 
ભંગ કરી લોકશાહીનું હનન કરી રહી 
છે. સંવિધાનમાં ક્ાં્ એિું નથી લખ્ું 
કરે ચૂંટા્ેલા પ્રવતવનવધઓને ખરીદી શકા્ 
લોકશાહીમાં ચૂંટણી પ્રચારની એક ગડરમા 
હો્ છે. રાજકી્ પક્ષો પોતાના કા્યોની િાતો 
પ્રજા સમક્ષ મૂકિા સિતંત્ છે, પરંતુ ભાજપ 
ચૂંટણી પ્રચારમાં જે રીતે રસમો અપનાિે છે તે 
લોકશાહીને છાજતું નથી. વિપક્ષમાં હો્ તેને 
દાગી ગણિામાં આિે છે, તે લોકો ભાજપમાં 
આિે એટલે તેમને નલિનચીટ મળી જા્ છે. 
ભાજપ પાસે મોટું િોવશંગ મશીન છે. જે 
ભાજપમાં સામેલ થા્ તે વનષકલંક બની જા્ 
છે. અમદાિાદના પ્રદેશ કોંગ્ેસ કા્ા્સલ્ ખાતે 
આજે કોંગ્ેસના રાષ્ટ્રી્ અધ્ક્ષ મનલ્કાજુ્સન 
ખિગએ જણાવ્ું હતું.

સંવવધાનમાં નથી લખયું 
કે ચૂંટાયરેલા પ્રવતવનવધનરે 
ખરીદી શકાય: ખિગરે

આણંદ 
ચૂંટણીમાં ઈિીએમ મશીન પર નજર રાખિા 

માટે જીપીએસ સીસટમનો ઉપ્ોગ કરિામાં 
આિનાર છે. આણંદ વજલ્ાની 7 બેઠકો પર 
17.64 લાખ મતદારો માટે 1,800 મતદાન 
મથકો પર ઈિીએમ મશીન અને િીિીપેટ મશીન 
મુકિામાં આિનાર છે. છેલ્ા કરેટલાક િષયોથી 
રાજકી્ પક્ષો મતદાન પૂણ્સ થ્ા બાદ ઈિીએમ 
સટ્ોંગરૂમ સુધી પહોંચે તે પહેલા બદલાઈ જિાના 
આક્ષેપો કરા્ા હતા.  ત્ારે ચૂંટણી પંચ દ્ારા આ 
િખતની ચૂંટણીમાં ઈિીએમ - િીિીપેટ મશીન 
બુથ મથકો સુધી પહોંચાિિાથી લઈને મતદાન 
પુરુ થ્ેથી સટ્ોંગ રૂમમાં પરત લાિિા ઉપ્ોગમાં 
લેિાતા િાહનોમાં જીપીએસ સીસટમનો ઉપ્ોગ 
થનાર છે. મશીનોનું પડરિહન કરતા િાહનો પર 
બાજ નજર રાખિા વજલ્ા કક્ષાએ જીપીએસ 
સીસટમ કંટ્ોલ રૂમ પણ ઉભો કરાશે

EVM પર GPSથી વોચ 
રખાશરે, વજલ્ા કક્ાએ 
કંટ્ોલરૂમ બનાવાશરે

ગુજરાતનું એક એિુ ગામ જ્ાં 1983 
બાદ પાટટીઓના પ્રચાર પર છે પ્રવતબંધ

સૌરાષ્ટ્રમાં 2017માં વધુ મતદાન કોંગ્રેસનરે 
વધુ ફળયું, ઓછું મતદાન તયાં કોંગ્રેસ 50%

કાંગ્રેસના ગ્ાસુદ્દીન 
શરેખ વિરુદ્ધ FIR નાંધાઈ
કોંગ્રેસ નરેતા અનરે ગુજરાત 
વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઉમરેદિાર 
ગ્ાસુદ્ીન શરેખ સામરે ફરર્ાદ 
નોંધાઈ છે. દરર્ાપુરના કોંગ્રેસના 
ઉમરેદિાર ગ્ાસુદ્ીન શરેખરે પવરિકામાં 
ચૂંટણીનો સમ્ ખોટો દશાશાવ્ો 
હોિાથી તરેમની સામરે ફરર્ાદ 
નોંધાઈ છે. ગ્ાસુદ્ીન શરેખરે ચૂંટણી 
પ્રચાર માટે તરેમના વિસતારમાં 
િહેંચિામાં આિરેલી પવરિકામાં મુદ્રકનું 
નામ, સરનામું અનરે સંખ્ા વન્મ 
મુજબ ન દશાશાવ્ુ હોિાનું ફરર્ાદમા 
જણાિા્ું છે. મદદનીશ ચૂંટણી 
અવધકારીએ ફરર્ાદ કરી છે.
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કોંગ્રેસના 86 ટકા, ભાજપના 81 ટકા ઉમરેદવાર કરોડપતિ
અમદાવાદ

‘મની પાવર’ - ‘મસલ પાવર’ 
વવના ચૂંટણી જીતવી તે લોઢાના 
ચણા ચાવવાથી પણ વધારે મુશ્કેલ 
ગણાય છે તેમ ્હેવામાં અવતશયોવતિ 
નથી.  ગુજરાત વવધાનસભામાં બીજા 
તબક્ાની ચૂંટણી લડતા ૮૩૩માંથી 
૨૧૧ એટલે ્કે ૨૫ ટ્ા ઉમેદવાર 
પાસે રૂવપયા ૧ ્રોડથી વધુની જયારે 
૬૫ ઉમેદવારોની સંપવતિ રૂવપયા ૫૦ 
લાખથી રૂવપયા ૧ ્રોડ છે. ્ોંગ્ેસના 
સૌથી વધુ ૮૬ ટ્ા, ભાજપના ૮૧ 
ટ્ા જયારે આમ આદમી પાટટીના ૩૮ 
ટ્ા ઉમેદવાર ્રોડપવત છે.

ગુજરાત વવધાનસભાની ચૂંટણીનું 
પ્રથમ તબક્ાનું મતદાન ૧ ડડસેમબરના 
યોજાશે. જેના માટે જાહેરમાં પ્રચારની 
મંગળવારે સાંજે સમાવતિ થઇ જશે. 
જેની સાથે જ તમામ પક્ો હવે સંપૂણ્ણ 
ધયાન બીજા તબક્ા પર ્રશે. પાંચ 
ડડસેમબરના બીજા તબક્ાનું મતદાન 
છે અને  તેમાં ્ુલ ૮૩૩ બેઠ્ો વચ્ે 
મુ્ાબલો થવાનો છે. એસોવસયેશન 
ફોર ડેમોક્કેડટ્ રીફોમસ્ણ (એડીઆર ) 
દ્ારા બીજા તબક્ાની ચૂંટણી લડતા 
ઉમેદવારોનું તેમની એડફડેવવટના 
આધારે વવશ્ેષણ ્રવામાં આવયું છે. 
જે મુજબ ભાજપના ૯૩ ઉમેદવાર 

પાસે સરેરાશ રૂ. ૧૯. ૫૮ ્રોડ, 
આમ આદમી પાટટીના ૯૩ ઉમેદવારો 
પાસે રૂ. ૫.૨૮ ્રોડ જયારે ્ોંગ્ેસના 
૯૦ ઉમેદવારો પાસે રૂ. ૭.૬૧ ્રોડની 
સરેરાશ સંપવતિ છે. ચૂંટણી લડતા ્ુલ 
૮૩૩ ઉમેદવારો પાસે સરેરાશ ૪.૨૫ 
્રોડની સંપવતિ હોવાનું સામે આવયું છે.

માણસા બેઠ્થી ચૂંટણી લડતા 
ભાજપના ઉમેદવાર પાસે સૌથી વધુ 
રૂવપયા ૬૬૧ ્રોડની સંપવતિ છે. 
સૌથી વધુ સંપવતિ મામલે રૂ. ૩૭૨ 
્રોડ સાથે વસદ્ધપુરમાં ભાજપના 
ઉમેદવાર બલવંતવસંહ રાજપુત બીજા 
જયારે રૂ. ૩૪૩ ્રોડ સાથે ડભોઇથી 
આપના ઉમેદવાર અજીતવસંહ ઠા્ોર 
ત્ીજા સથાને છે. સોગંદનામામાં 
દશા્ણવવામાં આવેલી વવગતોને આધારે 
ભાજપના ૯૩માંથી ૧૮ , આપના 
૯૩માંથી ૨૯, ્ોંગ્ેસના ૯૦માંથી 
૨૯ ઉમેદવાર સામે ગુના નોંધાયેલા 
છે. આમ, ગુનાઈત ઉમેદવારનું પ્રમાણ 

આપમાં ૩૧ ટ્ા, ્ોંગ્ેસમાં ૩૨ ટ્ા 
અને ભાજપમાં ૧૯ ટ્ા છે. ૨૮૫ 
અપક્માંથી ૫૮ એટલે ્કે ૨૦ ટ્ા 
સામે ગુના નોધાયેલા છે.

્ુલ ૯ ઉમેદવારો પર મવહલા 
પર અતયાચારનો ગુનો નોંધાયો છે. 
જેમાં દસક્ોઇથી આપના ડ્રણ પટેલ, 
પંચમહાલથી ભાજપના જેઠાભાઇ 
આહીર, જમાલપુર-ખાડડયાથી ભૂષણ 
ભટ્ટ, વડગામથી ્ોંગ્ેસના જીજ્ોશ 
મેવાણી, પાટણથી ડ્રીટ પટેલ, 
બોરસથી અપક્ આવશષ ભોઇ, 
રાવપુરાથી રાષ્ટીય સમાજ પક્ના 
હુસેન મુલતાનીનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાતમાં બીજા તબક્ાની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારની પસંદગીમાં ધનવાનાેની બાેલબાલા : 25 ટકાથી વધુ ઉમેદવારાે કરાેડપતત

ભાજપી એજનટ જેવી પોલીસ 
મારા ડંખથી નહીં બચે : દુધાત

રાજકોટ
રાજ્ોટમાં પોલીસે ્ોંગ્ેસના નેતાઓ સામે ચેપટર ્કેસોની 

તજવીજ હાથ ધરતા ઉગ્તા વયાપયા બાદ હવે સાવર્ુંડલાના 
ધારાસભય પ્રતાપ દુધાતે પોલીસના ્કેટલા્ ્મ્ણચારીઓ 
ભાજપના એજનટ બનીને ્ામ ્રતા હોવાનું ્હીને એવી 
વચમ્ી આપી હતી ્કે તમે સાપના ઝેરથી બચી શ્શો પણ 
મારા ડંખથી નહી બચી શ્ો, ગામડાની પરંપરા પ્રમાણે ત્ણ 
પેઢી સુધી વેર નહીં ભુલું, તમારા સંતાનો પાસે પણ વહસાબ 
માંગીશ. આ ધારાસભય તા. 1 સુધી પોલીસનો સમય છે, 
બીજી તારીખથી પ્રતાપ દુધાત છે અને અમે એ ્ોંગ્ેસી છીએ 
છોડીશું નહીં.  તેમ વચમ્ી આપી તે વવડીયો આજે વાયરલ 
થતા ભારે ચ્ચાર જાગી હતી.ઉલ્ેખનીય છે ્કે આ પહેલા 
રાજ્ોટમાં ઈનદ્રનીલ રાજયગુરુએ પણ પોલીસના ્કેટલા્ 
્મ્ણચારીઓ માટે પક્પાત રાખશો તો તા. 1 પછી પાંચ વષ્ણ 
સુધી તમારો પીછો નહીં છોડુ તેમ વચમ્ી આપી હતી. 

સોશ્યલ મીડિ્યાના ્યુગમાં પણ પ્રચાર 
માટે ડરક્ાઓ ફેરવવાની જૂની પરંપરા

ન્ુઝ બ્ીફ
• ગુજરાતમાં મતદાન અગાઉ ભાજપના ઉમેદવાર પર હુમલો
	 વાંસદા	 બેઠક	 પરથી	 ભાજપના	 ઉમેદવાર	 પપયુષ	 પટેલ	 પર	 અજાણયા	

લોકોએ	હુમલો	 કયયો	 હતો.	 હુમલામાં	 પપયુષ	 પટેલને	 માથામાં	 ઈજા	થઈ	
હતી.	 પપયુષ	 પટેલ	 પર	 હુમલા	 અંગે	 વાંસદા	 પોલીસ	 સટેશનમાં	 ગુનો	
નોંધવામાં	આવયો	છે.	તેમણે	કોંગ્ેસના	ઉમેદવાર	અનંત	પટેલના	સમથ્થકો	
પર	હુમલાનો	આરોપ	લગાવયો	છે.	ભાજપનું	કહેવું	છે	કે	કોંગ્ેસે	મતદાન	
પહેલા	સંપૂણ્થ	પલાપનંગ	સાથે	આ	હુમલો	કયયો	છે.	આ	હુમલામાં	પપયુષની	
સાથે	રહેલા	૪	થી	૫	ભાજપના	કાય્થકરો	પણ	ઘાયલ	થયા	હતા.	આ	સાથે	
કાફલામાં	રહેલા	૩	થી	૪	વાહનોને	પણ	નુકસાન	થયું	છે.

• હાડદદિકને સંઘાણીની સલાહ, ભાજપ સાથે રહેશે તો ફા્યદો
	 અમરેલીમાં	 દદલીપ	 સંઘાણીએ	 મતદાન	 આપયા	 બાદ	 હાદદ્થક	
પટેલને	 સલાહ	આપી	 હતી.	 તેમણે	 વયંગ	 કરતા	 કહ્યુ	 કે	 ભાજપને	
પવચારધારાને	 વળગી	 રહેશે	 તો	 ફાયદો	 થશે,	 નપહ	 તો	 નુકશાન	
થશે,	ભાજપની	પવચારધારા	સાથે	ના	જોડાય	તો	સસપેનડ	પણ	કરાય	
છે,	ભાજપની	પવચારધારા	સવીકારીને	ભાજપે	સભય	બનાવયો	છે.

• પીઢ જનસંઘી જ્યનારા્યણ વ્યાસે કોંગ્ેસનો ખેસ પહે્યયો
	 ગાંધીનગર:	ગુજરાતના	ભૂતપૂવ્થ	આરોગય	મંત્ી	અને	ભાજપના	વદરષ્ઠ	

નેતા	જયનારાયણ	વયાસે	4	નવેમબરે	ભાજપમાંથી	રાજીનામું	આપયું	હતું.	
મંગળવારે	કોંગ્ેસનો	ખેસ	ધારણ	કરી	20	દદવસ	બાદ	જ	જયનારાયણ	
વયાસ	 ભાજપ	 સામે	 મેદાનમાં	 ઉતયા્થ	 છે.	 તેમણે	 પસધધપુર	 બેઠકના	
કોંગ્ેસના	ઉમેદવાર	ચંદનજી	ઠાકોરને	ટેકો	જાહેર	કયયો	હતો.	આ	પહેલા	
જયનારાયણની	અશોક	ગેહલોત	સાથેની	મુલાકાત	ચચા્થમાં	આવી	હતી.

• કોંગ્ેસની વવચારધારા જ ભાગલા પાિો અને રાજ કરોની છે: મોદી
	 ગાંધીનગર:	 મોદીએ	 અંજાર	 અને	 જામનગરમાં	 જનસભાઓને	
સંબોધન	 કયુું	 હતું.	 પાલીતાણામાં	 જનસભાને	 સંબોધન	 કરતાં	
વડાપ્રધાન	નરેનદ્ર	મોદીએ	કહ્યું	હતુ	કે	આ	ચૂંટણી	આપણું	ગુજરાત	
સમૃદ્ધ	 બને	 અને	 પવકાસની	 નવી	 ઉંચાઇ	 પ્રાપ્ત	 કરે	 તેનો	 પનણ્થય	
કરશે.આઝાદીના	100	વષષે	દેશના	 પવકાસની	નવી	ઉંચાઇ	પર	લઇ	
જવાની	આ	ચૂંટણી	છે.	કોંગ્ેસની	મૂળ	પવચારઘાર	ભાગલા	કરો	અને	
રાજ	કરો.	વર	મરો,કનયા	મરો	પણ	ગોર	મહારાજનું	તરભાણુ	ભરો	
આ	 કોંગ્ેસની	 ચાલાકી	 હતી.ગુજરાત	 અને	 મરાઠાઓને	 લડાવાનું	
કામ	કોંગ્ેસ	કરતી	હતી.	ગુજરાતમાં	કાઠીયાવાડ	અને	ગુજરાતને	
લડાવાનુ	કામ	કયુ્થ.ગુજરાતના	લોકો	જાગૃત	છે.

• ગુંિાગીરી વવરુદ્ધની નીવતના કારણે સલામતીનું વાતાવરણઃ શાહ
	 ગાંધીનગર:	કોંગ્ેસના	શાસનમાં	ગુજરાતમાં	ગુનાખોરી	અને	ભયનું	
વાતાવરણ	હતું.	કેપબનેટ	મંત્ીના	ઘરમાં	બોમબ	પવસફોટ	થતો	હતો.	
શેરીઓમાં	 ચાલતી	 વખતે	 લોકોને	 છરીના	 ઘા	 મારવામાં	 આવયા	
હતા.	 કોંગ્ેસની	 સરકાર	 વખતે	 ગુજરાતમાં	 તોફાનો	 અને	 લૂંટના	
સમાચાર	આવતા	હતા.	જયાં	શાંપત	નથી	તયાં	ઉદ્ોગ-ધંધો	કયાંથી	
આવે?	પવકાસ	કેવી	રીતે	થઈ	શકે?	ભાજપ	(BJP)	સરકાર	સત્ામાં	
આવી,	 તયારથી	 ગુનેગારો	 સામે	 કડક	 હાથે	 કામ	 લઈ	 ગુજરાતની	
કાયદો	અને	વયવસથાને	મજબૂત	બનાવવામાં	આવી	હતી	જેના	પગલે	
ગુજરાત	સપહત	દેશમાં	શાંપત	અને	સલામતીનું	વાતાવરણ	ઉભુ	થયુ	
છે,	તેવું	અપમત	શાહે	ખેરાલુ,	વડોદરાના	સાવલી	અને	અરવલ્ીના	
પભલોડા	ખાતે	જાહેર	સભાને	સંબોધતાં	જણાવયું	હતું.

• પાલીતાણાઃ મતદાન સમ્યે AAP-ભાજપ કા્યદિકતાદિ વચ્ે મારામારી
	 પાલીતાણા	 શહેરના	 વણકરવાસ	 પવસતારમાં	 ભાજપ	 અને	 આમ	
આદમીના	 કાય્થકતા્થઓ	 વચ્ે	 મારામારી	 થઈ	 હોવાનું	 સામે	આવયું	
છે.	 મતદાન	સમયે	મારામારી	થઈ	છે.	આ	ઘટનામાં	આમ	આદમી	
પાટટીના	 કાય્થકતા્થને	 માર	 મારવામાં	 આવયો	 હતો.	 ઉલ્ેખનીય	 છે	
કે	 બોલાચાલી	 બાદ	 પાલીતાણા	 પવધાનસભા	 102	 મતપવસતારમાં	
મારામારી	સજા્થઈ	હોવાનું	જાણવા	મળયું	છે.

•	રાજકોટ: માલધારી પહેરવેશ સાથે રણજીત મૂંધવાએ ક્યુું મતદાન 
	 રાજકોટમાં	કુલ	8	બેઠકો	માટે	મતદાન	થઈ	ગયું	હતું.	અહીં	અનય	
મતદારોની	સંખયા	34	છે.	રાજકોટમાં	અનોખી	રીતે	મતદાન	કરાયું	
છે.	અહીં	લંપી	 વાયરસને	લઈને	લોકોમાં	સરકાર	પ્રતયે	 રોષ	જોવા	
મળી	રહ્ો	છે.	જેના	ભાગ	રૂપે	રણજીત	મૂંધવા	માલધારી	પહેરવેશમાં	
વાછરડા	સાથે	મતદાન	કરવા	પહોંચયા	હતા.

રાજ્ોટ ્ોંગ્ેસના અગાઉ ઉમેદવાર  
4 નેતા હવે ભાજપના માત્ ્ાય્ણ્ર

રાજકોટ
રાજ્ોટમાં ઈ. 1998થી ગત ચૂંટણી ઈ. 2017 દરવમયાન 

ભાજપની નીવત-રીવતઓની આ્રી ટી્ા ્રીને ્ોંગ્ેસના 
ઉમેદવાર તરી્કે ઝનુનપૂવ્ણ્  ચૂંટણી લડનારા (પણ હારનારા) 
શહેરની ચાર બેઠ્ો પૂવ્ણ, પવચિમ, દવક્ણ અને ગ્ામયના ચાર 
ઉમેદવારો આ ચૂટણીમાં પક્પલટો ્યયો છે અને ચારેયને 
ડટ્ીટ તો નથી મળી પણ માત્ ભાજપના ્ાય્ણ્ર તરી્કે ્ામ 
્રી રહ્ા છે.

્ાશમીરાબેન નથવાણી  ઈ.સ. 1998માં ભાજપમાં બળવો 
્રનાર શં્રવસંહના પક્ રાજપમાંથી રાજ્ોટ પવચિમ બેઠ્ 
પર વજુભાઈ સામે લડયા હતા. તયારબાદ ઈ.સ. 2002 
અને 2007માં વજુભાઈની સામે ્ોંગ્ેસે સતત તેમને બે 
વખત ઉમેદવાર બનાવયા હતા. આ ત્ણ ચૂંટણીમાં ભાજપ 
વવરૂધધ પ્રચાર ્રનારા આ રઘુવંશી મવહલા નેતા  હવે આ જ 
વવસતારમાં ભાજપના પ્રમાં જોડાયા છે.

વવદેશમાં વસતા ૮૩૨ 
ભારતીયો મતાવધ્ારનો 

ઉપયોગ ્રશે
અમદાવાદ

ગુજરાત વવધાનસભાની ચૂંટણીમાં 
આ વખતે વવદેશમાં વસતા ૮૩૨ 
ભારતીય મતદારો પણ પોતાના 
મતાવધ્ારનો ઉપયોગ ્રશે. જેમાં 
પ્રથમ તબક્ામાં ૧૬૩ અને બીજા 
તબક્ામાં ૬૬૦ ભારતીય મતદારોનો 
સમાવેશ થાય છે. વવધાનસભા 
ચૂંટણીમાં વવદેશમાં વસતા ભારતીય 
મતદારો પોતાના રહેઠાણ વવસતાર 
સંબવધત મતદાન મથ્ ખાતે મત 
આપી શ્કે છે. ચૂંટણી પંચ દ્ારા જારી 
્રવામાં આવેલી અંવતમ યાદીમાં 
વવદેશમાં વસતા ૬૩૦ પુરુષ-૧૯૩ 
મવહલાનો સમાવેશ થાય છે. 

ગાંધીનગર 
વવધાનસભા ચૂંટણી અંતગ્ણત પાંચમી 

તારીખે મતદાન પ્રવક્યા હાથ ધરવામાં 
આવનાર છે. જેમાં વધુમાં વધુ મતદાન 
થાય તે માટે વજલ્ા ચૂંટણી તંત્ની 
સાથે ભાજપ-્ોંગ્ેસ-આમ આદમી 
પાટટી ઉપરાંત અનય પક્ તથા અપક્ 
ઉમેદવારો પણ હાલ પ્રચાર ્રી રહ્ા 
છે.ગાંધીનગરમાં હાલ જયાં જાવો 
તયાં ચૂંટણીની જ વાતો હોય છે તયારે 
ચૂંટણીલક્ી માહોલ ઉભો ્રવામાં મોટો 
ફાળો પક્ો દ્ારા ્રાતા પ્રચાર ્ાયયોનો 
છે.

પક્ો અને ઉમેદવારો પોતાનો પ્રચાર 
્રવા માટે વવવવધ હથ્ંડા અજમાવતા 

હોય છે. અગાઉની ચૂંટણીઓમાં ભાજપ 
દ્ારા ્મળનું મંગળસુત્ ્ાઢવામાં 
આવયું હતું તો ્ોંગ્ેસ પાટટીએ પંજાના 
નીશાનવાળી સાડીઓ વેચી હોવાનો 
ડ્સસો પણ ગુજરાતમાં બનયો છે. એટલુ 
જ નહીં, હાઉસ ટુ હાઉસ ્કેમપેઇનમાં 
દરે્ પક્ોએ મતદારોના ઘર ઉપર 
્મળ,પંજા અને ઝાડુંની વનશાનીવાળા 
ઝંડા તથા ધજાઓ લગાવી હતી.તે 
દરવમયાન નાન બાળ્ો ્કે જે મતદારો 
નથી તેમને પણ ચો્લેટ, ટોપી, 
બ્ેસલેટ,ચશમા આપીને ખુશ ્રવામાં 
આવી રહ્ા છે.તો ્ાયા્ણલયો અને પક્ની 
ઓફીસ તથા ્ોપયોરેટરોના ઘર ઉપર 
તોરણો પણ લટ્ાવી દેવામાં આવયા છે. 

ગુજરાતમાંથી ભાજપે રૂ. ૧૬૩ ્ રોડ 
અને ્ ોંગ્ેસે રૂ. ૧૦ ્ રોડનું દાન મેળવયું

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં રાજ્ીય પક્ોને 

નાણા્ીય વષ્ણ ૨૦૧૬-૧૭થી 
૨૦૨૦-૨૧ એમ છેલ્ા પાંચ વષ્ણમાં  
્ુલ રૂવપયા ૫૯૧.૨૭ ્રોડનું દાન 
મળયું છે. આ પૈ્ી ડાયરેકટ ડોનેશનની 
વાત ્રવામાં આવે તો ભાજપે રૂવપયા 
૧૬૩.૫૪૪ ્રોડ અને ્ોંગ્ેસે રૂવપયા 
૧૦. ૪૬૪ ્રોડનું દાન મેળવયું 
હોવાનું સામે આવયું છે.

રાષ્ટીય પક્ો અને પ્રાદેવશ્ પક્ો 
દ્ારા વષ્ણ ૨૦૧૬-૧૭થી ૨૦૨૦-૨૧ 
સુધીની ્ુલ આવ્ રૂવપયા ૧૬,૦૭૧. 

૬૦ ્રોડ જાહેર ્રવામાં આવી છે. 
તેમાંથી ૭૯.૯૧ ટ્ા એટલે ્કે રૂવપયા 
૧૨૮૪૨.૨૮૮ ્રોડની આવ્ ૮ 
રાષ્ટીય પક્ોની છે. જયારે ક્ેવત્ય 
પક્ોને રૂવપયા ૩૨૨૯.૩૨ ્રોડની 
આવ્ છેલ્ા પાંચ વષ્ણમાં થઇ છે. 
લો્સભા ચૂંટણીના વષ્ણ ૨૦૧૯-
૨૦માં ૪૭૬૦.૦૯ ્રોડનું ફંડ 
મળયું છે, જયારે પ્રાદેવશ્ પક્ોને વષ્ણ 
૨૦૧૮-૧૯ દરવમયાન સૌથી વધુ 
એટલે ્કે ૧૦૮૯.૪૨૨ ્રોડનું ફંડ 
મળયું હોવાનું સામે આવયું છે.

એસોવસયેશન ફોર ડેમોક્કેડટ્ 

રીફોમસ્ણ (એડીઆર) દ્ારા રજૂ 
્રવામાં આવેલી વવગતો અનુસાર 
્ુલ આવ્માં રાષ્ટીય પક્ોને મળેલું 
દાન ૧૦૪૭૧.૦૪ ્રોડ છે અને 
૨૨૭૪.૫૭ ્રોડ રૂવપયા ક્ેવત્ય 
પક્ોએ દાન થ્ી મેળવયા છે. 
ગુજરાતમાંથી મળેલા  દાનની વાત 
્રીએ તો ઈલેકટોરલ બોનડ થ્ી 
૩૪૩ ્રોડ, ઈલેકટોરલ ટ્રસટ થ્ી 
રૂ. ૭૪.૨૭ ્રોડ અને સીધા ્ોપયોરેટ 
દાન થ્ી રૂવપયા ૧૭૪ ્રોડનું દાન 
પ્રાતિ થયું છે. ઈલેકટોરલ બોનડ થ્ી 
૧૩ તબક્ામાં ૩૪૩ દાન મળયા છે. 
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મતદાનની સાથે સાથે
કોંગ્ેસનું ડેલીગેશન ચૂંટણીપંચની ઓફિસે િફિયાદ કિવા પહોંચયું

કોંગ્રસના ડેલીગેશન પ્રથમ તબક્ાની ચૂંટણીમાં ચૂંટણીપંચની ગાઈડલાઈનનું 
ઉલ્ંઘન થતું હોવાની ફરિયાદ સાથે ચૂંટણીપંચની ઓરફસે પહોંચયું હતું. 
કોંગ્રેસના બબમલ શાહ, અલોક શમામા, યુ.ડી.શેખાવત ચૂંટણીપંચની ઓરફસે 
િજૂઆત કિવા પહોંચયા હતા. કોંગ્રેસ દ્ાિા આક્ેપ કિવામાં આવયો છે કે 
ગુજિાતમાં કેટલીક જગયાએ ચૂંટણીપંચની ગાઈડલાઈનનું ઉલ્ંઘન થઈ િહ્ં 
છે. કોંગ્રેસે ચૂંટણીપંચ યોગય પગલાં લે તેવી માંગણી કિી છે.
મતદાન પૂણ્ણ થતાં 89 BU 82 CU અને 238 VVPAT બદલવામાં આવયા

19 બજલ્ાઓમાં ઇવીએમ દ્ાિા મતદાનની પ્રબરિયા પૂણમા થઈ છે. 26,269 
બી.યુ.(બેલેટ યુબનટ), 25,430 સી.યુ. (કંટ્ોલ યુબનટ) અને 25,430 VVPAT 
કાયમાિત હતા. આજે મતદાન દિમયાન 19 બજલ્ાઓમાં 89 બેલેટ યુબનટ, 
82 કંટ્ોલ યુબનટ અને 238 વીવીપેટ રિપલેસ કિવામાં આવયા હતા. આજે 
રદવસ દિમયાન માત્ર 0.34 ટકા બેલેટ યુબનટ રિપલેસ કિવામાં આવયા છે. 
0.32 ટકા કંટ્ોલ યુબનટ રિપલેસ કિવામાં આવયા છે અને 0.94 ટકા વીવીપેટ 
રિપલેસ કિવામાં આવયા છે. EVM અંગેની કુલ 18 ફરિયાદો મળી હતી. તમામ 
બજલ્ાઓમાં ઝોનલ ઓરફસિ કે જે તે બવસતાિના ઇનચાજમા પાસે રિઝવમા મશીન 
સેટ ઉપલબ્ધ િાખવામાં આવયા હતા.

ફદવસ દિમમયાન ચૂંટણી પંચ દ્ાિા 33 એલરસ્ણ મળી
ગુરૂવાિે મતદાનના કલાકો દિમયાન ભાિતના ચૂંટણી પંચ દ્ાિા 33 એલરસમા 
મળી હતી. જેમાં EVM અંગેના 17 એલરસમા, ચૂંટણી બબહષકાિની 5, ટોળા 
અને બહંસા અંગેની 2, આદશમા આચિસંબહતા ભંગની 2 તથા અનય 7 એલરસમા 
હતી. મુખય બનવામાચન અબ્ધકાિીની કચેિી ખાતે EVM અંગેની 6 ફરિયાદો, 
બોગસ વોટીંગની 2, કાયદો અને વયવસથા અંગેની 30, આદશમા આચિસંબહતા 
ભંગની 36 તથા અનય 30 ફરિયાદો મળી કુલ 104 ફરિયાદો મળી હતી. 
અનય પ્રકાિની ફરિયાદોમાં ્ધીમું મતદાન, બોગસ વોટીંગ અને પાવિ કટ 
અંગેની ફરિયાદો મળી હતી. c-VIGILથી 221 ફરિયાદો મળી હતી.
સુિતનાં કામિેજમાં એક જ પફિવાિમાં ૮૧ લોકો, જેમાંથી ૬૦ ટકા મતદાતા
 ગુજિાતનાં સૂિતના કામિેજ ખાતે િહેતા એક પરિવાિના લોકો એકતાનું 
ઉદાિણ પૂરુ પાડે છે. કામિેજમાં િહેતા સોલંકી પરિવાિમાં કુલ ૮૧ લોકો 
છે. પિંતું બ્ધાનું જમવાનું એક સાથે જ થાય છે એટલું જ નહી મતદાન પણ 
એક સાથે જ આપવા જાય છે. આ સોલંકી પરિવાિમાં કુલ ૬૦ મતદાતા છે. 
પરિવાિના વડીલ શયામજીભાઈ ૮૨ વરમાના છે. ગુજિાતમાં થઈ િહેલા પ્રથમ 
તબક્ાના મતદાનમાં આ પરિવાિનાં લોકો વોટ આપવા ગયા હતા. પરિવાિનાં 
વડીલે કહ્ં કે સમગ્ર પરિવાિમાં કુલ ૬૦ મતદાતાઓ છે. આખો પરિવાિ હંમેશા 
એકસાથે જ િહે છે. આ વખતે પરિવાિમાં ૨ યુવા મતદાતાઓ છે. 

મતદાન મથકે AAPના 
અલ્પેશ કથીરિયાએ કુમાિ 
કાનાણીના આશીરાવાદ લીધાં

સુિત
રિાછા બપેઠક ્િ AAPના 

અલ્પેશ કથીરિયા અનપે BJPના કુમાિ 
કાનાણી રચ્પે ખિાખિીનો જંગ જામયો 
છે. તયાિે આજપે આ્ અનપે ભાજ્ના 
ઉમપેદરાિ મતદાન મથક ્િ ભપેગા 
થઈ ગયા હતાં.

ચૂંટણીના પ્રચાિ દિમમયાન આ 
બંનપે નપેતાઓ એકબીજા ્િ આકિા 
પ્રહાિો કિી િહ્ા હતા. મતદાન 
મથક બંનપે ઉમપેદરાિો ભપેગા થતા 
ઉત્ાહથી મળયા હતા. આ્ના 
ઉમપેદરાિ અલ્પેશ કથીરિયાએ કુમાિ 
કાનાણીનપે ્ગપે લાગીનપે આશીરાવાદ 
લીધા હતા અનપે ્ાથપે જ બંનપે નપેતાઓ 
એક-બીજાનપે ગળે ભપેટાં હતા.

વલસાડમાં ભાજપના ઉમેદવાિનો મત આપતો વીફડયો વાયિલ
વલસાડમાં ભાજપના ઉમેદવાિ વોટ આપતા હોય એવો વીરડયો સોબશયલ 
મીરડયામાં પિ વાયિલ થયા ખળભળાટ મચયો છે. આ વીરડયોમાં ભાજપના 
ઉમેદવાિ ભાજપને વોટ આપતા હોય એવું દશામાવવામાં આવયું છે. ભાજપને વોટ 
આપયાનો આ વીરડયો સોબશયલ મીરડયામાં પલેટફોમમા પિ અપલોડ કિવામાં 
આવયો છે. ભાજપના કાયમાકતામાનો વોટ આપતો અને વોટ આપયા બાદનો ફોટો 
સોશયલ મીરડયામાં વાયિલ કયામા છે.

સૂિેન્દ્રનગિ: હળવદના અમજતગઢમાં મતદાન મથકમાં માથાકૂટ
સૂિેનદ્રનગિમાં હળવદના અબજતગઢમાં મતદાન દિબમયાન તકિાિ થઇ હતી. 
મતદાનને લઈને બે જૂથો આમને સામને આવયા હતા. સિપંચ પબત સાથે થઈ 
ઝપાઝપી પોલીસે હસતક્ેપ કિી મામલો થાળે પાડ્ો હતો. ચૂંટણી દિબમયાન 
કયાંક આિોપ-પ્રતયાિોપતો કયાંક તકિાિ થતી જોવા મળી હતી. મતદાિોમાં 
ભાિે ઉતસાહ તો કયાંક અનોખી િીતે મતદાન જોવા મળયુ હતુ. આ દિબમયાન 
કયાંક તોફાન, તકિાિ કે ઉગ્ર બોલચાલ જેવા દૃશયો સજામાયા હતા.

મતદાનના ત્રણ કલાકમાં 33 
બપેલપેટ યુમનટ રિપલપે્ કિાયા

અમદાવાદ
19 મજલ્ાઓમાં ઇરીએમ દ્ાિા મતદાનની પ્રમરિયા 

ચાલી િહી છે. 26,269 બી.યુ.(બપેલપેટ યુમનટ), 25,430 
્ી.યુ. (કંટ્ોલ યુમનટ) અનપે 25,430  VVPAT  
કાયવાિત છે. મતદાનની 90 મમમનટ ્હેલા ઇરીએમની 
ચકા્ણી માટે મૉક ્ોલ યોજાય છે. આ મૉક ્ોલ 
દિમમયાન 140 બપેલપેટ યુમનટ, 372 કંટ્ોલ યુમનટ અનપે 
332 રીરી્પેટ રિપલપે્ કિરામાં આવયા હતા. ્રાિે 
8:00 રાગપે મતદાન શરૂ થયું તયાિથી 11.00  રાગયા 
્ુધીના ત્રણ કલાક દિમમયાન 19 મજલ્ાઓમાં થઈનપે 33 
બપેલપેટ યુમનટ, 29 કંટ્ોલ યુમનટ અનપે 69 રીરી્પેટ રિપલપે્ 
કિરામાં આવયા છે. ત્રણ કલાક દિમમયાન 0.1%  બપેલપેટ 
યુમનટ રિપલપે્ કિરામાં આવયા હતા. 0.1% કંટ્ોલ યુમનટ 
રિપલપે્ કિરામાં આવયા છે અનપે 0.3 ટકા રીરી્પેટ રિપલપે્ 
કિરામાં આવયા હતા.

પાફકસતાનમાં જન્મેલા મમહલાએ 21 વર્ણ બાદ પ્રથમવાિ કયુું મતદાન
પારકસતાનમાં જનમેલા અનેક લોકો ભાિતમાં આવી વસવાટ કિે છે 
તેઓને અગાઉ કેનદ્ર સિકાિે ભાિતની નાગરિકતા આપી હતી. 1988માં 
પારકસતાનના મીિપુિમાં જનમેલા અને 1998માં ભાિત આવેલા હેમાબેનને 
2014માં જુનાગઢના મનીરભાઈ આહુજા સાથે લગ્ન કયામા હતા. દિબમયાન 
હેમાબેનના સસિા બવિભાણભાઈ આહુજાના જણાવયા મુજબ માિા પુત્રવ્ધુ 
ભાિતીય નાગરિક બનયા બાદ આજે બવ્ધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગાં્ધીગ્રામ 
બવસતાિમાં પ્રથમ વખત મતદાન કયુમા છે.

પ્રથમ તબક્ામાં ્ાંચ ગામોએ 
મતદાનનો ્ં્ૂણવા બમહષકાિ કયયો

અમદાવાદ
ગુજિાત ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્ામાં ્ાંચ ગામોઅપે 

મતદાનનો બમહષકાિ કયયો હતો. જપેમાં જામજોધ્ુિ ધ્ાફા 
ગામપે મમહલાઓ માટે અલગ મતદાન બૂથ ન િખાતા ચૂંટણી 
બમહષકાિ કિાયો હતો. ડાંગના આહરામાં િસતા અનપે ્ુલ 
મુદ્ે મોટીદબા્ ગામના લોકોએ ચૂંટણીનો બમહષકાિ કયયો 
હતો. અપે જ િીતપે નમવાદા મજલ્ામાં આરપેલા ડપેડીયા્ાળા 
મરસતાિના ્મોટ ગામના લોકોએ ્ાયાની ્ુમરધાઓનપે 
લઈનપે ચૂંટણીનો બમહષકાિ કયયો હતો. 

અા ઉ્િાંત ૧૫૭-માંડરી બપેઠકમાં ્મામરષ્ટ ્ોનગઢ 
તાલુકાની ઉકાઈ જૂથના મ્ંગલખાંચ અનપે ્થિડા ગામમાં 
ચૂંટણી બમહષકાિ થયો હતો. ભરૂચ મજલ્ાના રામલયા 
તાલુકાના કે્િ અનપે મહુજા ગામમાં મતદાનનો બમહષકાિ 
કયયો છે. પ્રાથમમક ્ુમરદ્ાના અભારપે ગ્ામજનો દ્ાિા મરિોધ 
કિરામાં આવયો છે. 

નવી ફદલહી
્ટ્ાબજાિ ચલારતા ્ટોરડયાઓએ 

આગાહી કિી છે કે ગુજિાતની જનતા 
ફિી ભાજ્નપે ્ત્ામાં જોશપે. તપેમણપે 
૧૮૨ ્ભયોની મરધાન્ભામાં 
ભગરા ્ાટટી (ભાજ્) માટે ૧૨૫ 
બપેઠકોનો અંદાજ મૂકયો છે. ્ટ્ાબજાિ 
૧૨૫ બપેઠકોની મોટી બહુમતી 
્ાથપે ગુજિાતમાં ભાજ્ની ્ત્ામાં 
રા્્ીની આગાહી કિી િહ્ં છે. નામ 
જાહેિ ન કિરાની શિતપે, એક બુકીએ 
કહ્ં, ગુજિાત ચૂંટણી ૨૦૨૨ માટે 
અમાિી ગણતિી મુજબ, અમપે ભાજ્ 
માટે ૧૨૫-૧૩૯, કોંગ્પે્નપે ૪૦-૫૦ 
અનપે આમ આદમી ્ાટટી માટે માત્ર 

૬-૭ની આગાહી કિી િહ્ા છીએ. ્ીટ 
મુજબ, અમપે ભાજ્ ્િકાિનપે લગભગ 
૪૦ ્ૈ્ા, કોંગ્પે્નપે ૪.૫૦ રૂમ્યા 
અનપે AAPનપે ૨૫ રૂમ્યા આ્ીએ 
છીએ. આ અમાિી ગણતિીઓ ્િ 
આધારિત છે. બુકીઓના મતપે કોંગ્પે્નપે 
રધુમાં રધુ ૫૦ અનપે AAPનપે છ ્ીટો 
મળરાની શકયતા છે. તપેમણપે કહ્ં કે 
તયાંની જમીની રાસતમરકતા તદ્ન 
અલગ છે. એરા કોઈ ખપેડૂતો, ્ીએએ 
અથરા એનઆિ્ી મુદ્ાઓ નથી જપે 
ભાજ્નપે અ્િ કિી શકે. આ ત્રણપેયપે 
્ંજાબમાં છછઁની ્િકાિ બનારરામાં 
મોટી ભૂમમકા ભજરી હતી. ભાજ્ 
શરૂઆતથી જ ્ૌથી આગળ છે.

મનપે અ્શબદો બોલરા 
કોંગ્પે્ િામાયણમાંથી 
િારણ લઈ આરી

અમદાવાદ
્ંમચહાલના દાહોદમાં આજપે મતદાન 

રચ્પે પ્રધાનમંત્રી નિેન્દ્ર મોદીની જન્ભા 
યોજાઈ હતી. જપેમાં પ્રધાનમંત્રી નિેન્દ્ર 
મોદીએ કોંગ્પે્ના નપેતા મલ્લ્કાજુવાન 
ખડગપેના ‘િારણ’ ના મનરપેદનનો જરાબ 
આપયો. તપેમણપે કહ્ં કે, ખડગપે એ જ 
બોલયા જપે તપેમનપે કહેરામાં આવયું હતું. 
કોંગ્પે્ ્ાટટીનપે ખબિ નથી આ િામ 
ભક્ોનું ગુજિાત છે. િામ ભક્ોની ્ામપે 
કોંગ્પે્પે મોદીનપે િારણ કહ્ા. કોંગ્પે્ ્ાટટીનપે 
અયોધયાના િામ મંરદિ ઉ્િ ્ણ મરશ્ા્ 
નથી. કોંગ્પે્ મનપે અ્શબદો બોલરા 
િામાયણમાંથી િારણ લઈ આરી છે.

અમિેલી
કોંગ્પે્નાં રદગગજ નપેતા ્િેશ 

ધાનાણીએ અમિેલીમાં તપેમના ્રિરાિ 
્ાથપે ્ાયકલ ્િ પ્રમતકાતમક મરિોધ 
કિીનપે મતદાન કયુવા છે. તપેઓ ્રિરાિ 
્ાથપે ્ાયકલની ્ાછળ ગપે્નો 
મ્મલન્ડિ, તપેલનો ડબબો લઇનપે મતદાન 
કિરા ્હોંચયા હતાં. આ ગુજિાત 
મરધાન્ભાની ચૂંટણીમાં ્િેશ ધાનાણીની 
મોટી દીકિી ્હેલીરાિ મતદાન કિી 
િહી છે. તપે ્ણ ્ાઇકલ ્િ તપેલનો 
ડબબો લઇનપે પ્રમતકાતમક મરિોધ કિીનપે 
મતદાન કિરા ્હોંચી હતી. આ ્ાથપે 
તપેમના માતામ્તા, ્ત્ી, અન્ય દીકિી 
અનપે તપેમના ભાઇ ્ણ મતદાન કિરા 

્હોંચયા હતા. થોડા રદર્ ્હેલા ્ણ 
્િેશ ધાનાણીનો એક રીરડયો રાયિલ 
થયો હતો. જપેમા કોંગ્પે્ના ઉમપેદરાિ 
્િેશ ધાનાણી અનપે તપેમના નાનાભાઈ 
શિદ ધાનાણી ભાજ્ ચૂંટણી કાયાવાલય 
ખાતપે ્હોંચયા હતા. તયાિે ઘડીભિ માટે 
્ન્ાટો થઇ ગયો હતો. ્િેશ ધાનાણીએ 
ભાજ્ના રદગગજ નપેતાઓ ્ા્પેથી 
આમશરાવાદ લીધા હતા. આ અંગપે કોંગ્પે્ 
ઉમપેદરાિ ્િેશ ધાનાણીએ કહ્ હતુ 
કે, ‘ભાજ્ના કાયાવાલયમાં િહેતા અનપે 
દીલથી કોંગ્પે્ ્ાથપે જોડાયપેલા કાયવાકિો 
્ણ મનપે આમશરાવાદ આ્શપે.’ અમિેલી 
મજલ્ાના તંદુિસત િાજકાિણની આ 
અદ્ુત ત્રીિો ્ામપે આરી છે.

ગુજિાતમાં ભાિતીય જનતા ્ાટટીની 
ફિી ્િકાિ બનશપે, ્ટ્ાબજાિનો મત

્િેશ ધાનાણીઅપે ્ાયકલ ઉ્િ તપેલનો 
ડબબો અનપે મ્મલન્ડિ ્ાથપે કયયો મરિોધ

પ્રથમ તબક્ાનું મતદાન
મજલ્ો 2022 (%) 2017 (%)
અમિેલી 57.59 61.66
ભરૂચ 66.61 73.51
ભારનગિ 59.17 62.02
બોટાદ 57.58 62.47
ડાંગ 67.33 73.07
દ્ાિકા 61.7 59.77
્ોમનાથ 65.93 73.01
જામનગિ 58.01 64.63
જુનાગઢ 59.52 63.08
કચછ 59.8 64.66
મોિબી 69.77 73.66
નમવાદા 73.5 80.92
નર્ાિી 71.09 74.52
્ોિબંદિ 59.51 61.95
િાજકોટ 60.45 67.28
્ુિત 62.27 67.05
્ુિેન્દ્રનગિ 62.46 65.82
તા્ી 76.91 79.15
રલ્ાડ 69.05 73.07
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નવી દિલ્ી
બેંગલુરુમાં યુનિયિ બેંક ઓફ 

ઈન્ડિયાિા ATMિા ગાડિડે ATM 
મશીિમાંથી 20 લાખ રૂનિયાિી ચોરી 
કરી હતી. યુવકે તેિી ગલ્લફ્ે્ડિ સાથે લગ્ન 
કરવા માટે િૈસાિી ચોરી કરી હતી. આ 
માટે તેણે થોડિા દિવસો િહેલા કેશ લોદડિંગ 
સટાફિા લોકો સાથે નમત્રતા કરી હતી. 
બાિમાં કોઈ બહાિે તેિી ડિાયરીમાંથી 
એટીએમિી કેશ કેસેટ ખોલવાિો િાસવડિ્લ 
શોધી કાઢી ઘટિાિે િદરણામ આપયું હતું.

િોલીસે આરોિીિી ધરિકડિ કરી 
લીધી છે. િોલીસે જણાવયું કે 23 વર્ષીય 

આરોિી િીિોંકર િોમોસુદ્ર આસામિો 
રહેવાસી છે. તેણે 17 િવેમબરે સાંજે 7 થી 
8 વાગયાિી વચ્ે િૈસાિી ચોરી કરવાિો 
પલાિ બિાવયો હતો. 

યુવકે તેની ગર્લફ્ેન્ડ સાથે રગ્ન કરવા 
BOIના ATMમાંથી રૂ. 20 રાખ ચોયા્લ

સેમસંગ ભારતમાં સંશોધિ 
સુનવધાઓ માટે 1,000 

એન્જનિયરોિી ભરતી કરશે
નવી દિલ્ી

સેમસંગ ઈન્ડિયા બેંગલોર, િોઈડિા, દિલહી અિે 
બેંગલુરુમાં સંશોધિ અિે નવકાસિી સુનવધાઓ માટે 
લગભગ 1,000 એન્જનિયરોિી ભરતી કરશે.  
કોમપયુટર સાય્સ અિે સંલગ્ન શાખાઓ, ઈ્ફોમડેશિ 
ટેક્ોલોજી, ઈલેક્ટ્ોનિક્સ, ઈ્સ્રુમે્ટેશિ, એમબેડિેડિ 
નસસટમસ અિે કોમયુનિકેશિ િેટવક્સ્લમાં એન્જનિયરોિી 
ભરતી કરશે. ભારતમાં સેમસંગ સંશોધિ કે્દ્રોએ મનલટ-
કેમેરા સોલયુશ્સ, ટેનલનવઝિ, દડિનજટલ એનપલકેશ્સ, 
5G, 6G અિે અલટ્ા-વાઈડિબે્ડિ વાયરલેસ 
કોમયુનિકેશિ પ્ોટોકોલ જેવા ક્ેત્રોમાં 7,500 થી વધુ 
િેટ્ટ ફાઇલ કયા્લ છે. 

દિલહી એરિોટ્લ િર ચહેરાિી 
ઓળખ નસસટમિા આધારે 
મુસાફરોિે પ્વેશ અિાશે

નવી દિલ્ી
િાગદરક ઉડ્ડયિ મંત્રી જયોનતરાદિતય નસંનધયાએ 

ગુરુવારે ‘દડિજીયાત્રા’ સુનવધા શરૂ કરી છે. આ હેઠળ, 
રાષ્ટીય રાજધાિીિા એરિોટ્લ િર ચહેરાિી ઓળખ 
નસસટમિા આધારે હવાઈ મુસાફરોિે પ્વેશિી મંજૂરી 
આિવામાં આવશે. દડિજીટ્ાવેલ સુનવધાથી મુસાફરોિે 
એરિોટ્લ િર િેિરલેસ એ્ટ્ી મળશે. નસકયોદરટી 
ચેક એદરયા સનહત નવનવધ ચેકિોઇ્્ટસ િર ફનેશયલ 
રેકનગ્નશિ નસસટમિા આધારે િેસે્જર ડિેટા આિમેળે 
અિડિેટ થશે. દિલહી ઉિરાંત વારાણસી અિે બેંગલુરુ 
એરિોટ્લ િર ગુરુવારે દડિજીયાત્રા સુનવધા શરૂ કરવામાં 
આવી હતી.

બ્રાઈચ
બુધવારે સવારે લખિૌ-બહરાRચ હાઇવે િર એક મોટો 

માગ્લ અકસમાત સર્્લયો હતો. રોડિવેઝિી બસિે બાજુમાંથી 
આવતી ટ્કે ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી 
કે 6 લોકોિા ઘટિાસથળે જ મોત થઈ ગયા હતા જયારે 15 
મુસાફરો ઘાયલ થયા હતા જેમાંથી ચારિી હાલત ગંભીર 
હોવાિું કહેવાય છે. તમામ ઘાયલોિે સારવાર અથડે િજીકિી 
હોનસિટલમાં િાખલ કરવામાં આવયા છે. ગંભીર રીતે 
ઘાયલોિે લખિઉ ટ્ોમા સે્ટરમાં દરફર કરવામાં આવયા છે.

અકસમાત સવારે 4:30 વાગયાિી આસિાસ થયો હતો. 
ધુમમસિે કારણે એક ઝડિિી ટ્ક લખિૌ ઈિગાહ ડિેિોિા 
રોડિવેઝિે બાજુથી અથડિાઈ હતી. આ અકસમાત જરવાલ 
િોલીસ સટેશિ નવસતારિા ઘરઘરા ઘાટ િાસે થયો હતો. પ્ાપ્ત 

માનહતી પ્માણે ધુમમસિા કારણે નવનઝનબનલટી ખૂબ જ ઓછી 
હતી જેિા કારણે આ િુઘ્લટિા સર્્લઈ હતી. િુઘ્લટિાિી ર્ણ 
થતાં સીઓ અિે એસડિીએમ કૈસરગંજ ઘટિાસથળે િહોંચયા 
હતા અિે રાહત બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. 

બહરાઈચમાં બસ અિે ટ્ક વચ્ે ગમખવાર 
અકસમાત: 6િાં મોત, 15 જણાં ઈર્ગ્રસત

ગુવાહાટી/િીફુ : આસામમાંથી 
િાણચોરી કરી લઇ જવામાં આવતો 
૫૦૦ કીલો પ્નતબંનધત ડ્રગસિો જથથો 
સુરક્ા િળોએ જપ્ત કયયો છે તેમ િોલીસ 
અનધકારીએ એક નિવેિિમાં જણાવયું 
છે. કુલ બે સચ્લ ઓિરેશિ િરનમયાિ 
કુલ છ લોકોિી ધરિકડિ કરવામાં આવી 
છે. આ સચ્લ ઓિરેશિ ગુવાહાટી 
અિે કરબી એંગલોંગ નજલ્ામાં હાથ 
ધરવામાં આવયું હતું. ૩ થી ૩.૫ કરોડિ 
રૂનિયાિો ગાંજો ગુવાહાટીિા ગોરચુક 
નવસતારમાંથી એક ટ્કમાંથી િકડિવામાં 
આવયો હતો તેમ ગુવાહાટીિા જોઇ્ટ 

કનમશિર ઓફ િોલીસ િાથા્લ સીરથી 
મહાંતાએ એક નિવેિિમાં જણાવયું છે.

ધરિકડિ થયેલા ચાર નબહારિા વતિી 
છે. મુખયપ્ધાિ નહમા્તા નબસવા શમા્લએ 
િણ નવિટર િર આ અંગેિી માનહતી 
આિી હતી. તેમણે આ સફળ સચ્લ 
ઓિરેશિ બિલ આસામ િોલીસિી 
પ્શંસા કરી હતી. બીજુ સચ્લ ઓિરેશિ 
કરબી એ્ગલોંગ નજલ્ાિા બોકાર્િ 
સબ દડિનવઝિમાં હાથ ધરવામાં આવયું 
હતું. આ સચ્લ ઓિરેશિ િોલીસ અિે 
સીઆરિીએફિી સંયુક્ત ટીમ દ્ારા હાથ 
ધરવામાં આવયું હતું.

દિરોઝાબાિ
ઉત્તર પ્િેશિા દફરોઝાબાિ નજલ્ાિા 

િાઢમિા મુખય બર્રમાં આવેલી એક 
િુકાિ અિે તેિી ઉિર બિેલા મકાિમાં 
મંગળવારે મોડિી સાંજે આગ લાગી 
હતી, જેમાં છ લોકોિા મોત થયા 
હતા. દફરોઝાબાિિા એસિી આનશર્ 
નતવારીએ જણાવયું હતું કે, િુકાિિી 
ઉિર બિેલા ઘરમાં એક જ િદરવારિા 
િવ લોકો આગમાં િાઝયા હતા. જેમાંથી 
ત્રણ બાળકો સનહત છ લોકોિા મોત 
થયા છે, જયારે ત્રણ લોકોિે બચાવી 

લેવામાં આવયા છે. તેમિે હોનસિટલમાં 
િાખલ કરવામાં આવયો છે.”

જસરાિા િોલીસ સટેશિ નવસતારમાં 
આવેલી આ િુકાિ ઈલેક્ટ્ોનિક સામાિ 
અિે ફનિ્લચરિી હતી. નતવારીએ 
જણાવયું કે આગિું કારણ પ્ાથનમક 
દ્રનટિએ શોટ્લ સદકકિટ હોવાિું જણાય 
છે. આગિે કાબૂમાં લેવા માટે આગ્રા, 
મૈિિુરી, એટાહ અિે દફરોઝાબાિથી 
18 ફાયર ફાયટર તૈિાત કરવામાં 
આવયા હતા. આ ઉિરાંત 12 િોલીસ 
સટેશિિી િોલીસ િણ બચાવ કાય્લમાં 

લાગેલી છે. દફરોઝાબાિિા એસિીએ 
જણાવયું કે લગભગ અઢી કલાક 
બાિ આગ િર કાબૂ મેળવી શકાયો. 
િોલીસ અનધક્ક (ગ્રામીણ) રણનવજય 
નસંહિા જણાવયા અિુસાર, આગિી 
ઘટિા લગભગ 7.30 વાગયે લાગી 
હતી અિે આગ િુકાિિી ઉિર બિેલા 
િુકાિિારિા ઘરિે િણ લિેટમાં લીધી 
હતી. હાલ મૃતકોિી ઓળખ થઈ શકી 
િથી. બચાવ કાય્લ હજુ ચાલુ છે અિે 
એવું જોવામાં આવી રહ્ં છે કે ઘરમાં 
અ્ય કોઈ ફસાયું િથી.

આસામમાં રૂ.3 કરો્ડથી વધુનો 
પ્રતતબંતધત ડ્રગસનો જથથો જપ્ત
બે સફળ સર્ચ ઓ�ેપરેશનમ�ં કુલ 6ની ધરપકડ કર�ઈ

નવી દિલ્ી
દિલહીમાં નસથત ઓલ ઈન્ડિયા 

ઈન્સટટયૂટિા સવ્લર િર રે્સમવેર 
વાઈરસિા હુમલા બાિ, આ બાબતિી 
તિાસ માટે િેશિલ ફોરેન્સક 
સાય્સ યુનિવનસ્લટી (એિએફએસયુ)
િે 23 િવેમબરિા રોજ સત્તાવાર 
રીતે જોડિવામાં આવેલી છે. જેથી, 
એિએફએસયુિા િાંચ નિષણાતોિી 
ટીમ તિાસ માટે દિલહી િહોંચી છે. 
સુત્રો િાસેથી મળતી માનહતી મુજબ 
આ ટીમ દ્ારા સુરક્ા બાબતોિી 
આકારણી, ડિેટાિે ફરીથી મેળવવા અિે 
ફાયર વોલિે મજબૂત બિાવવા અંગે 

કામ કરશે. ડિેટાિે દડિનરિપટ કરવાિી 
ચાવી અનધકારીઓિે આિવા માટે 
હેકસ્લ દ્ારા નરિપટોકર્સીમાં રુ. 200 
કરોડિિી ખંડિણી માગેલી છે. સતત છઠ્ા 
દિવસે નસસટમ આંનશક રીતે કાય્લરત 
રહી હતી. નમડિીયાિા દરિોટ્લ મુજબ 
આ સાયબર હુમલાિા લીધે લાખો 
િિષીઓિા મેદડિકલ દરિોટ્લિા રેકડિ્લ 
સાથે ચેડિા થઈ થવાિી સંભાવિા છે. 
દિલહીિા એઈમસમાં અિેક વીઆઈિી 
અિે વીવીઆઈિી િિષીઓ સારવાર 
અથડે આવે છે, જેથી તેમિા સવાસથયિો 
ડિેટા ડિાકકિ વેબમાં િહોંચી ર્ય તેવો 
ખતરો છે. 

એઈમસના સવ્લર પર રેનસમવેરથી 
્ુમરો, NFSUને તપાસ સોંપાઈ

યૂિીિા દફરોઝાબાિમાં આગ: 6 લોકોિા 
મોત, મૃતકોમાં ચાર બાળકોિો સમાવેશ
ફરનનિરર-ઇલેક્ટ્રિકની દુક�નમ�ં ઓ�ગ લ�ગી ઃ મૃતક�ેન�ં પરરવ�રને 2 - 2 લ�ખ સહ�ય જાહેર

જયપુર
ઓક્ટોબરિી શરૂઆતમાં જયિુરમાં 

બિેલી ઘટિા જે પ્થમ િજરે નહટ 
એ્ડિ રિ કેસ જણાવી હતી, તે તિાસ 
કરતાં ૨ કરોડિિો વીમો િકવવા માટે 
ઠંડિા કલેજે કરાવવામાં આવેલી ઘાતકી 
હતયા હોવાિો ચોંકાવિારો ખુલાસો થયો 
હતો. સમગ્ર કેસિી વાત કરીએ તો, ૫ 
ઓક્ટોબરિા રોજ શાલુ િેવી (ઉંમર 
૩૨) જયારે તેિા નિતરાઈ ભાઈ રાજુ 
(ઉંમર ૩૬) સાથે બાઈક િર સામોિ 
મંદિરે જઈ રહી હતી તયારે રાજસથાિિા 
જયિુર-સીકર રોડિ િર હરમાડિા િજીક 

એક એસયુવી કારે તેિે કચડિી હતી. 
પ્ાથનમક તિાસમાં તે રોડિ અકસમાત 
હોવાિું સામે આવયું હતું કારણ કે, 
હાઈવેિો તે િટ્ો િર સામા્ય રીતે 
વયસત રહેતો હતો. જો કે, અકસમાતિી 
આ ઘટિાિા ૨૦ દિવસ બાિ િાટકીય 
વળાંક આવયો જયારે િોલીસિે ર્ણવા 
મળયું કે શાલુિા મૃતયુથી તેિા િનતિે 
1.90 કરોડિિા ઈ્સયોર્સિા િૈસા 
મેળવવામાં મિિ મળી શકતી હતી. 
ડિીસીિી (વેસટ) વંદિતા રાણાએ જણાવયું 
હતું કે, મહેશ ચંદ્રાએ શાલુિે મારવા 
માટે કુખયાત નહસટ્ીશીટર મુકેશ નસંહ 

રાઠોડિિે વચિ પ્માણે ‘કો્ટ્ાક્ટ’િા ૧૦ 
લાખમાંથી ૫.૫૦ લાખ ચૂકવી િીધા 
હતા. િોલીસે મહેશ ચંદ્રા, મુકેશ નસંહ 
રાઠોડિ અિે કાવતરામાં સામેલ અ્ય બે 
શખસ- રાકેશ કુમાર અિે સોિુ નસંહિી 
ધરિકડિ કરી લેવામાં આવી છે. એસીિી 
(ચોમુ) રાજે્દ્ર નસંહ અિે એસએચઓ 
(હરમાડિા) હરી િાલ નસંહ સનહતિી 
તિાસ ટીમિે ર્ણવા મળયું હતું કે, 
લગ્નજીવિમાં તણાવ અિે ૨૦૧૭થી 
તેઓ સેિરેટ રહેતા હોવા છતાં ચંદ્રાએ 
આ વર્ડે શાલુ માટે ઈ્સયોર્સ કવર 
ખરીદું હતું. 

જયિુરમાં વીમો િકવવા માટે િત્ીિી હતયા 
કરવા િનતએ આિી 1.98 કરોડિિી સોિારી
પત્ી ઓલગ રહેતી હ�ેવ� છત�ં ઓ� વર્ષે પતતઓે તેન� મ�ટે કર�ેડ�ેનું વીમ� કવર લીધું હતું

નવી દિલ્ી
સે્ટ્લ ઇ્વેનસટગેશિ એજ્સી 

EDએ દિલહી એક્સાઇઝ િોનલસી 
સંબંનધત કેસમાં વધુ એક કાય્લવાહી 
કરી છે. દિલહી એક્સાઈઝ િોલીસી 
મામલે એક્શિ લેતા EDએ દિલહીિી 
ડિેપયુટી સીએમ મનિર્ નસસોદિયાિા 
િજીકિા ગણાતા અનમત અરોરાિી 
બુધાવારે ધરિકડિ કરી હતી. અનમત 
અરોરા દરટેલિા દડિરેક્ટર છે.

પ્ાપ્ત માનહતી પ્માણે હવે ED આ 
મામલે અરોરાિી િૂછિિરછ કરશે. 
આ જ મામલે દિલહીિા ડિેપયુટી સીએમ 
મનિર્ નસસોદિયાિે િણ આરોિી 
ઠેરવવામાં આવયા છે અિે છેલ્ા 

દિવસોમાં તેમિા 
PA િી િૂછિરછ 
કરવામાં આવી 
હતી. િાણાકીય 
તિાસ એજ્સીએ 
આરોિ લગાવયો 
છે કે, અનમત 

અરોરા, દિિેશ અરોરા, અિે 
અજુ્લિ િાંડિે નસસોદિયાિા િજીકિા 
સહયોગી છે. આરોિીઓ શરાબિા 
લાયસ્સધારકો િાસેથી ર્હેર 
સેવકોિે વસૂલવામાં આવેલા અયોગય 
િાણાકીય લાભિા સંચાલિમાં અિે 
તેિા નવચલિમાં સનરિયિણે સામેલ 
હતા.

નવી દિલ્ી એકસાઈઝ પોતરસી કેસ 
EDએ અતમત અરોરાની ધરપક્ડ કરી
દ�રૂન� પરવ�નેદ�ર�ે પ�સે ન�ણ� લીધ� હ�ેવ�ન�ે કેસ
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બેંગલુરુ 
ડોકટરો પાસે ઘણા દદદીઓ પોતાની 

વિવિત્ર વિમારીઓ લઈને આિતા હોય 
છે, પણ કણાણાટકના િાગલકોટમાં એક 
િોેકાિનારો કકસસો સામે આવયો છે. 
અહીં ૫૮ િર્દીય વયકકતને પેટ દદણા અને 
ઊલટીની સમસયા સાથે દાખલ કરિામાં 
આવયો હતો. દદદીના અલગ-અલગ ટેસટ 
કરતા તેના પેટમાંથી ૧૮૭ વસક્ાઓ 
મળી આવયા હતાં. 

પ્ાપ્ત થતી માવહતી મુજિ, દયમપપા 
નામનો વયકકત પેટમાં દુખાિા અને 
ઊલટીની સમસયા સાથે કણાણાટકના 

િાગલકોટની હોસસપટલમાં દાખલ થયો 
હતો. ડોકટરોએ તેની એનડોસકોપી અને 
એકસ-રે કરતાં તેના પેટમાં કુલ ૧.૨ 
કકલોગ્ામના વસક્ાઓ મળી આવયા હતાં. 
તયારિાદ ત્રણ ડોકટરોની ટીમ દ્ારા તેની 
સજણારી કરિામાં આિી હતી. 

કર્ણાટકમ્ં દદદીન્ પેટમ્ંથી 187 
ચલરી સિક્્ ક્ઢવ્મ્ં આવ્્

એરપોટણા અને તેની નજીકના 
વિસતારોમાં ફાઇિ-જી 

ટાિર નહીં લગાિી શકાય
નવી દદલ્ી

નાગકરક ઉડ્ડયન મતં્રાલયોની વિનંતીના પગલ ેટેવલકોમ 
વિભાગે ટેવલકોમ કંપનીઓન ેઆદેશ આપયો છે કે એરપોટણા 
અન ેતેની આસપાસના વિસતારોમા ંત ેફાઇિ-જી મોિાઇલ 
ટાિર નહીં લગાિી શકે.  ઉડ્ડયન મતં્રાલય ે પરૂી પાડલેી 
િફર અન ેસફેટી ઝોનની વિગતોના આધારે  આ વનણણાય 
લેિાયોે છે. આથી  ભારતીય એરપોટણાના  રનિેના િનંે 
છેડાના થઈને  ૨.૧ કક.મી. વિસતાર  અન ેરનિનેા સેનટર 
લાઇનથી ૯૧૦ મીટરના વિસતારમા ં ૩.૩ ગીગાહરઝણાથી 
૩.૬ ગીગાહરઝણાના િનેડિાળા  ફાઇિ-જી િઝે સટેશનો 
નહી સથાપી શકાય.  આ વનણણાયનો તાતકાવલક અસરથી 
અમલ કરિામા ંઆિશે. 

જયોવતરાકદતયએ મંત્રીપદ 
અને િંગલા માટે કોંગ્ેસ 
છોડયું : જયરામ રમેશ

નવી દદલ્ી
કોંગ્ેસના િકરષ્ઠ નેતા અને મીકડયા વિભાગના િડા 

જયરામ રમેશે કેનદ્ીય મંત્રી જયોવતરાકદતય વસંવધયા પર 
આકરા પ્હારો કયાણા છે. તેમણે કહ્ં કે જયોવતરાકદતય 
વસંવધયા કેવિનેટ મંત્રી િનિાના હતા. કદલહીના 
સફદરજંગમાં િંગલો પણ જોઈતો હતો. આ કારણોસર 
તેઓ કોંગ્ેસ છોડીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. િીજી િધી 
િસતુઓ નકામી છે. િડાપ્ધાનના ઈરાદા અને નીવતઓને 
કારણે દેશના વિઘટનની શકયતાઓ િધી રહી છે. રાજકીય 
સરમુખતયારશાહી િધી રહી છે. તેની સામે જ રાહુલ ગાંધી 
ભારત જોડો યાત્રા કાઢી રહ્ા છે. જયરામ રમેશ ભારત 
જોડો યાત્રામાં પદયાત્રી તરીકે જોડાયા છે.

ચંડીગઢ
પંજાિ પોલીસે, િી.એસ.એફ. સાથે હાથ ધરેલી સંયુક્ત 

કાયણાિાહી દરવમયાન કફરોઝપુરમાંથી પાંિ એ.કે.- ૪૭ 
રાયફલ પાંિ વપસતોલો અને નિ મેગેવઝનસ પકડી પાડયા છે.

આ માવહતી આપતા ફીરોઝપુરના ડાયરેકટર જનરલ 
ઓફ પોવલસ (ડીજીપી) ગૌરિ યાદિે તેમના વવિટ ઉપર 
િુધિારે જણાવયું હતું કે, ફીરોઝપુર વજલ્ામાં પાકકસતાનનું 
એક ડ્ોન વિમાની િીએસએફની મવહલા ટુકડીએ તોડી 
પાડયા પછી તેમાંથી ૧૩ કકલો ગ્ામ હેરોઇન હાથ કયુું 
હતું.. તેના પગલે િધુ તપાસ હાથ ધરતા પંજાિ પોલીસ 
અને િીએસએફે પાંિ, એકે કાશદીનોિ ૪૭ રાયફલ, પાંિ 
કરિોલિસણા અને ૯ મેગેવઝનસ પણ હાથ લાગયા હતા.છેલ્ે 
૧૯૯૯ના કારગીલ યુદ્ધમાં સખતનો માર ખાધા પછી હિે 

પાકકસતાનનું લશકર અને ઇનટર સવિણાસ ઇનટેવલજનસએ આિા 
આિાં ગતકડા કરી ભારતને પજિિાની શરૂઆત કરી દીધી 
છે. પાકકસતાની નાગકરક સરકાર ગમે તેટલા પોકળ દાિાઓ 
કરે પરંતુ ખરેખરી સત્ા તો પાકકસતાનનું લશકર જ ભોગિે છે 
તેથી તે ભારતમાં આિા ગતકડા કયાણા જ કરે છે જેમ ન કરિા 
પાકકસતાનની સરકાર તેને કહેતી નથી, કહી શકતી નથી.

કફરોઝપુરમાં પોલીસે અને િીએસએફે 5 
વપસતોલ, 5 AK-47 રાયફલ પકડી પાડી

નવી મુંબઇ
અંગત જીિનના તમામ પડકારોનો 

સામનો કરીને તેલંગાણાના િે 
ટ્ાનસજેનડર ડોકટરોએ ઈવતહાસ રિીને 
એક દાખલો િેસાડયો છે. તેમણે ફરી 
એકિાર સાવિત કયુું છે કે જયાં ઈચછા 
હોય તયાં રાહ હોય છે. આ િંને 
રાજયના પ્થમ ટ્ાનસજેનડર સરકારી 
ડોકટર િનયા છે.

પ્ાિી રાઠોડ અને રૂથ જહોન 
પોલે તાજેતરમાં હૈદરાિાદની 
સરકારી ઓસમાવનયા જનરલ 
હોસસપટલમાં મેકડકલ ઓકફસર 
તરીકેનો િાજણા સંભાળયો છે. ડો. પ્ાિી 
રાઠોડને ટ્ાનસજેનડર હોિાના કારણે 

તેલંગાણાની એક સુપર-સપેવશયાવલટી 
હોસસપટલમાંથી કાઢી મૂકિામાં આિી 
હતી. સરકારી સેિામાં જોડાિા પર, 
તેમણે િાળપણથી ભોગિતા સામાવજક 
કલંક અને ભેદભાિોને યાદ કયાણા.

ડૉ. પ્ાિીએ ૨૦૧૫માં અકદલાિાદ 
મેકડકલ કોલેજમાંથી એમિીિીએસ 
પૂણણા કયુું હતું. તે કહે છે કે તમારી 
િધી ઉપલસ્ધઓ હોિા છતાં કલંક 
અને ભેદભાિ તમને છોડતા નથી. ડૉ. 
પ્ાિીએ કહ્ં કે તે મેકડવસન વિર્યમાં 
અનુસ્ાતકની કડગ્ી મેળિિા કદલહી 
ગઈ હતી, પરંતુ પ્વતકૂળ િાતાિરણને 
કારણે થાકીને હૈદરાિાદ પરત ફરિું 
પડયું હતું. 

ચંડીગઢ
પંજાિ પોલીસે સંગરુરમાં પંજાિના મુખયમંત્રી ભગિંત 

માનના વનિાસસથાન તરફ કૂિ કરી રહેલા મજૂર સંઘના 
કાયણાકરો પર લાઠીિાજણા કયયો હતો. કાયણાકતાણાઓ તેમની વિવિધ 
માંગણીઓને લઈને વિરોધ દશાણાિતા મુખયમંત્રી આિાસ તરફ 
જઈ રહ્ા હતા. સાંઝા મઝદૂર મોરિાના ખેડૂતોએ આજે   
પંજાિના સંગરુરમાં મુખયમંત્રી ભગિંત માનના ઘરની િહાર 
વિરોધ પ્દશણાન કયુું હતું. તેઓ લઘુત્મ દૈવનક િેતન િધારીને 
રૂ.700 કરિાની માંગ કરી રહ્ા હતા. વિરોધીઓ મનરેગા 
હેઠળ ખેત મજૂરોના લઘુત્મ દૈવનક િેતનમાં િધારો કરિાની 
માંગ કરી રહ્ા હતા. આ વિરોધ દરવમયાન પોલીસે કાયણાકરો 
પર લાઠીિાજણા કરી તેમને અલગ કયાણા હતા. સંગરુરમાં 
મુખયમંત્રી ભગિંત માનના આિાસની િહાર ભારે પોલીસ 
િંદોિસત ગોઠિી દેિામાં આવયો છે. ખેડૂતોએ રસતામાં ટ્કો 

મૂકી દીધી હતી અને રસતો રોકિાનો પ્યાસ કયયો હતો. જો 
કે પોલીસ જિાનો મોટી સંખયામાં હાજર રહ્ા હતા. ખેડૂતો 
અને પોલીસ િચ્ે કોઈ િાત ન િનતા લાઠીિાજણા કરીને 
રસતો ખુલ્ો કરિાની સાથે ટ્કોને હટાિિામાં આવયો હતો. 
પોલીસે અનેક ખેડૂતોની અટકાયત પણ કરી છે.

તેલંગર્મ્ં બે ટ્્નિજેનડર 
પ્રથમ િરક્રી ડૉકટર બન્્

નવી દદલ્ી
ઓકટોિરમાં કોર સેકટરના 

ઉતપાદનનો વૃવદ્ધ દર ઘટીને ૦.૧ ટકા 
રહ્ો છે. જે છેલ્ા ૨૦ મવહનાની સૌથી 
નીિી સપાટી છે. ક્ૂડ ઓઇલ, કુદરતી 
ગેસ, કરફાઇનરી પ્ોડકટ, વસમેનટના 
ઉતપાદનમાં ઘટાડાને પગલે આઠ કોર 
સેકટરના ઉતપાદનના વૃવદ્ધ દરમાં ઘટાડો 
જોિા મળયો છે તેમ સરકાર દ્ારા જારી 
કરિામાં આિેલા સત્ાિાર આંકડાઓમાં 
જણાિિામાં આવયું છે. ગયા િર્ષે 

ઓકટોિરમાં આ સેકટરના ઉતપાદનનો 
વૃવદ્ધ દર ૮.૭ ટકા જોિા મળયો હતો. 
સપટેમિરમાં કોર સેકટરનો ઉતપાદન 
વૃવદ્ધ દર ૭.૮ ટકા હતો. ઉલ્ેખનીય છે 
કે આ અગાઉ ફેિુ્રઆરી, ૨૦૨૧માં 
આઠ કોર ઇનફ્ાસટ્કિર સેકટરના 
ઉતપાદનનો વૃવદ્ધ દર માઇનસ ૩.૩ ટકા 
રહ્ો હતો. આઠ કોર સેકટરમાં કોલસા, 
ક્ૂડ ઓઇલ, કુદરતી ગેસ, કરફાઇનરીો 
પ્ોડકટ, ખાતર, સટીલ, વસમેનટ અને 
િીજળીનો સમાિેશ થાય છે.

ઓકટટોબરમ્ં કટોર િેકટરનું ઉતપ્દન 
ઘટીને ૦.૧ ટક્ ઃ ૨૦ મસ્ન્મ્ં ઓછું
સપે્મ્બરમાં ઉત્ાદનનાે વૃદ્ધિ દર 7.8 ટકા, ઓાેકાેબરના 
ઓંતે નાણાકીય ખાધ વધીને 758137 કરાેડ રૂપિયા થઈ

પંજાિના CM ભગિંત માનના ઘરની 
િહાર વિરોધ, પોલીસ દ્ારા લાઠીિાજણા

નવી દદલ્ી 
દેશમાં તહેિારોની મોસમ પછીના 

સમયમાં સરકારની આિકમાં ઘટાડો 
થયો છે. નિેમિરમાં સરકારને 
જીએસટીની આિક રૂ. ૧.૪૬ 
લાખ કરોડ થઈ હતી, જે ઑકટોિર 
૨૦૨૨ની સરખામણીમાં રૂ. ૫,૮૫૧ 
કરોડનો ઘટાડો દશાણાિે છે. જોકે, ગયા 
િર્ષે નિેમિરની સરખામણીમાં કેનદ્ની 
આિકમાં ૧૧ ટકાનો િધારો થયો 
છે. િધુમાં કેનદ્ને સતત ૯મા મવહને 
જીએસટીની આિક ૧.૪૦ લાખ 
કરોડથી િધુ થઈ છે.

કેનદ્ સરકારને નિેમિર મવહનામાં 
જીએસટીની આિક રૂ. ૧,૪૬,૮૬૭ 
કરોડ થઈ હતી, જે ઑકટોિરમાં રૂ. 
૧.૫૨ લાખ કરોડની સરખામણીમાં 
ઓછી છે. જોકે, આિકમાં ઘટાડાનું 
એક મોટું કારણ તહેિારોની મોસમ પૂરી 
થિાનું છે. ઑકટોિરમાં તહેિારોની 
મોસમના કારણે સરકારને િીજા ક્મની 
સૌથી િધુ આિક થઈ હતી. આ પહેલાં 
એવપ્લ ૨૦૨૨માં સરકારને રૂ. ૧.૬૮ 
લાખ કરોડની આિક થઈ હતી, જે 
અતયાર સુધીની સૌથી િધુ આિક છે.

નાણામંત્રાલયે જાહેર કરેલા 

આંકડા મુજિ નિેમિર ૨૦૨૨ 
દરવમયાન કેનદ્ને સીજીએસટી મદમાં 
રૂ. ૨૫,૬૮૧ મળયા હતા જયારે 
એસજીએસટી મદમાં રૂ. ૩૨,૬૫૧ 
કરોડ અને આઈજીએસટી મદમાં 
રૂ. ૭૭,૧૦૩ કરોડ મળયા હતા. 
આઈજીએસટી મદમાં રૂ. ૩૮,૬૩૫ 
કરોડની આિક આયાતી સામાનો પર 
કરની િસૂલાત તરીકે થઈ હતી. આ 
મવહને સેસના મદમાં રૂ. ૧૦,૪૩૩ 
કરોડની આિક થઈ છે, જેમાંથી ૮૧૭ 
કરોડ રૂવપયાની સેસ આયાતીત સામાનો 
પર મળી હતી.

નિેમિરમાં જીએસટી કલેકશન 1.46 લાખ 
કરોડ : ઓકટોિર કરતાં 5851 કરોડ ઓછું
ઓાેકાેબરમાં 1.52 લાખ કરાેડની ઓાવક, નવેમ્બર 2021ની સરખામણીમાં કેન્દ્રની ઓાવક 11 ટકા વધી

બદ્્ું
ઉત્ર પ્દેશના િદાયુમાં એક 

ઉંદરની હતયા કરી દેિાનો આરોપ 
મનોજ કુમાર નામના યુિાન પર 
લાગયો હતો. જીિદયા કાયણાકર વિકેનદ્ 
શમાણાએ કાયણાિાહીની માગ કરી હતી 
અને પોલીસને ફકરયાદ કરી હતી. ઉંદર 
પશુની શ્ેણીમાં આિે છે એિા મુખય 
પશુ વિકકતસકના મત પછી આરોપી 
યુિક સામે પશુ ક્ૂરતા વનિારણ કાયદા 
અંતગણાત કેસ દાખલ થયો હતો. યુિક 
પર આરોપ હતો કે તેણે ઉંદરને પથથર 
મારીને અધમૂિો કયાણા િાદ પાણીમાં 

ડૂિાડીને મારી નાખયો હતો. આ 
ઘટનાની તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. 
પોલીસે ઉંદરનું પરીક્ષણ કરાવયું હતું.

ફોરેસનસક તપાસમાં ખુલયું હતું કે 
ઉંદરનું મોત પાણીમાં ડૂિી જિાથી 
નહીં, પરંતુ ફેફસા અને લીિર ખરાિ 
થઈ જિાથી થયું હતું. એટલું જ નહીં, 
ઉંદરને િીજી પણ ઘણી િીમારી હતી. 
ફોરેસનસક કરપોટણા િાદ આરોપી યુિાનને 
જામીન પર છોડી મૂકિામાં આવયો 
હતો. ઉંદરની હતયાનો આ કેસ આખા 
યુપી સવહત ભારતભરમાં િિાણાસપદ 
િનયો હતો.

ઉત્તર પ્રદેશમ્ં ઉંદરની ્ત્્ન્ આરટોપી 
્વુકની ધરપકડ, તપ્િ બ્દ જામીન
ઉંદરની હત્ા થઈ ન હતી, ફેફસા ઓને તેનું લીવર ખરાબ 
હાેવાથી મૃત્ુ થયું હતું : ફાેરેન્સિક રરિાેટ્ટમાં બહાર ઓાવું



FRIDAY, 02 DECEMBER, 2022સ્પોર્ટ્સWeb : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news18

મુંબઈ
ઈંગ્લેન્ડ અનલે પાકિસ્ાન વચ્લે 1 

ક્ડસલેમ્બરના રોજ શરૂ થનારી ટેસટ 
સીકરઝ પર મોટુ સંિટ આવી ગયું છે. 
મલેચના એિ કિવસ પહે્ા જ ઈંગ્લેન્ડના 
િેપટન ્બલેન સટોકસ સહહ્ ટીમના િુ્ 
14 સભયો એિ અજાણયા વાયરસનો 
ભોગ ્બનયા છે. આ સમાચાર 
રાવ્હપં્ડીમાં રમાનારી ટેસટ મલેચના એિ 
કિવસ પહે્ા આવયા છે. ખલે્ા્ડીઓનલે 
આરામ િરવાનું િહેવામાં આવયું છે અનલે 
હવલે ટેસટ મલેચ પર સંિટ છે.  

મળ્ી માહહ્ી મુજ્બ જલે 14 
સભયોનલે ઈન્ેકશન થયું છે ્લેમાંથી 
અ્ડધા ખલે્ા્ડીઓ અનલે સટા્ના સભયો 

છે. ઈંગ્લેન્ડલે 3 ટેસટ મલેચની સીકરઝ માટે 
15 ખલે્ા્ડીઓનલે પાકિસ્ાન મોિલયા છે, 
્લેમાંથી આશરે અ્ડધા ઈન્ેકશનો ભોગ 
્બનયા છે. આવામાં પ્રથમ ટેસટ મલેચ િેવી 
રી્લે થશલે, ્લે હજુ સપષ્ટ નથી. 

અહેવા્ો અનુસાર ઈંગ્લેન્ડની 
ટીમની હા્્ એટ્ી ખરા્બ થઈ છે 
િે મલેચના એિ કિવસ પહે્ા પ્રલેકકટસ 
સલેશનમાં ભાગ ્લેવા માટે માત્ર 5 
ખલે્ા્ડીઓ જ પહોંચી શકયા હ્ા 
અનલે ્બાિીના ્બધા જ ્બીમાર હ્ા. 
ઈંગ્લેન્ડના ખલે્ા્ડીઓનલે િયો વાયરસ 
થયો છે ્લેની હજુ સુધી પુકષ્ટ થઈ નથી. 
્લે િોરોના અથવા અનય િોઈ અજાણયો 
વાયરસ હોઈ શિે છે. 

રાવલપિંડી
પાકિસ્ાન સામલેની પ્રથમ ટેસટના 

પ્રથમ કિવસલે જ ઇંગ્લેન્ડલે વલ્ડ્ડ રેિો્ડ્ડ 
નોંધાવયો હ્ો. ્બલેટસમલેનો માટે 
સવગ્ડસમી હપચ ઉપર ઇંકગ્શ ટીમલે ટોસ 
જી્ીનલે પ્રથમ ્બલેકટંગ િરી હ્ી અનલે 
પાકિસ્ાની ્બો્સ્ડનલે ચોમલેર ્ટિાયા્ડ 
હ્ા. ્લેના ચાર ્બલેટસમલેનોએ સિી 
નોંધાવી હ્ી અનલે ઇંગ્લેન્ડની ટીમલે પ્રથમ 
કિવસની રમ્ના અં્લે ચાર હવિેટે ૫૦૬ 
રનનો જંગી સિોર નોંધાવયો હ્ો. આ 
પહે્ાં િોઇ પણ ટીમલે પ્રથમ કિવસલે ચાર 
સિી અનલે ૫૦૦નો સિોર નોંધાવયો નથી. 

સટમપના સમયલે સુિાની ્બલેન સટોકસ ૧૫ 
્બો્માં છ ્બાઉનડ્ી ્થા એિ હસકસર 
વ્ડલે ૩૪ રન ્બનાવીનલે રમી રહ્ો હ્ો. 

પાકિસ્ાન સામલે રમા્ી પ્રથમ 
ટેસટના પ્રારંહભિ કિવસલે ઇંગ્લેન્ડના 
હેરી બ્રૂિે છ ્બો્માં સ્્ છ ્બાઉનડ્ી 
્ટિારવાની હસહધિ મલેળવી હ્ી. ્લેણલે 
પાકિસ્ાન ્ર્થી ્ડલેબયરૂ િરનાર સાઉિ 
શિી્ની એિ ઓવરમાં રેિો્ડ્ડ નોંધાવયો 
હ્ો. ્લે આ હસહધિ મલેળવનાર હવશ્વનો 
સા્મો ્બલેટસમલેન ્બની ગયો છે. આ 
પહે્ાં ભાર્ના સંિીપ પાકટ્લે ઇંગ્લેન્ડ 
સામલે આ હસહધિ મલેળવી હ્ી.

સ્મથે બ્ેડમેનની ૨૯ 
ટે્ટ સદીના રેકોડ્ડની 

બરોબરી કરી
પથ્ડ । વલેસટ ઇકન્ડઝ સામલે રમા્ી 

પ્રથમ ટેસટના ્બીજા કિવસની રમ્ 
િરહમયાન ઓસટ્લેહ્યાના હસહનયર 
્બલેટસમલેન કસટવ કસમથલે એિ હવશલેષ 
રેિો્ડ્ડ પો્ાના નામલે િયયો હ્ો. ્લેણલે 
ટેસટ હરિિેટમાં સવા્ડહધિ સિીના 
મામ્લે કિગગજ હરિિેટર સર ્ડોન 
બ્લે્ડમલેનની ્બરો્બરી િરી હ્ી. કસમથલે 
વલેસટ ઇકન્ડઝ સામલે પો્ાની ટેસટ 
િારકિિદીની ૨૯મી સિી ્ટિારી 
હ્ી. ઇનટરનલેશન્ હરિિેટમાં આ ્લેની 
૪૧મી સિી છે અનલે આ મામ્લે ્લેણલે 
ભાર્ના રોહહ્ શમા્ડની ્બરો્બરી 
િરી ્ીધી છે. 

હવજય હજારે ટ્ો્ીની ક્ાટ્ડર 
્ાઇન્માં પણ ઋ્ુરાજ ગાયિવા્ડનું 
શાનિાર પ્રિશ્ડન ચા્ુ છે. મહારાષ્ટ્રના 
િેપટનલે યુપી સામલે અણનમ 220 રનની 
શાનિાર ઇહનંગ રમી હ્ી.

ઋ્ુરાજ ગાયિવા્ડલે સોમવારે 
િેપટનહશપની ઇહનંગ રમી હ્ી. હવજય 
હજારે ટ્ો્ીની ક્ાટ્ડર ્ાઇન્માં ્લેણલે 
યુપી સામલે 159 ્બો્માં અણનમ 220 
રન ્બનાવયા હ્ા. જલેમાં 10 ્ોર અનલે 
16 હસકસર ્ટિારી હ્ી. ્લેણલે એિ 
જ ઓવરમાં 7 છગગા સહહ્ 43 રન 
્બનાવયા હ્ા. આ િારણલે પ્રથમ ્બલેકટંગ 
િરનારી ટીમલે 5 હવિેટે 330 રનનો 
સારો સિોર ્બનાવયો છે. ટરૂના્ડમલેનટની 
છેલ્ી 8 ઇહનંગસમાં ઋ્ુરાજની આ 
છઠ્ી સિી છે. આ પરથી ્લેના શ્લેષ્ઠ 
્ોમ્ડનો અંિાજ ્ગાવી શિાય છે. 
્લે IPLમાં ચલેન્ાઈ સુપર કિંગસનો 
મહતવનો ભાગ રહ્ો છે. 25 વષદીય 
ઋ્ુરાજની હ્સટ-એ િકરયરની આ 
13મી સિી છે. ્લેફટ આમ્ડ કસપનર   
હશવા હસંહ ઇહનંગની 49મી ઓવર 
્ેંિી રહ્ો હ્ો. ્લેણલે 5મો ્બો્ નો 
્બો્ નાખયો. આના પર પણ ઋ્ુરાજલે 
હસકસર ્ટિારી હ્ી. આ રી્લે ્લેણલે 
ઓવરમાં 7 હસકસર અનલે નો ્બો્ 
સહહ્ િુ્ 43 રન ્બનાવયા. ્લે હ્સટ-
A હરિિેટમાં એિ ઓવરમાં 7 હસકસર 
મારનાર હવશ્વનો પ્રથમ ્બલેટસમલેન ્બની 
ગયો છે. મલેચની શરૂઆ્માં યુપીએ 
ટોસ જી્ીનલે ્બોહ્ંગ િરવાનો હનણ્ડય 
િયયો હ્ો. મહારાષ્ટ્રની શરૂઆ્ સારી 
રહી ન હ્ી.

પાકિસ્ાન પહોંચલે્ા ઈંગ્લેન્ડના 14 
સભયો અજાણયા વાયરસથી સંરિહમ્

ઇંગ્લેન્ડનો વલ્ડ્ડ રેિો્ડ્ડ, ૫૦૦ પ્સનો 
સિોર નોંધાવયો, પ્રથમ કિવસલે ૪ સિી
ઇંગ્લેન્ડના હેરી બ્રૂિે છ ્બો્માં છ ચોગગા ્ટિાયા્ડ

ઋતુરાજ ગાયકવાડે 
એક જ ઓવરમાં 
7 પસકસર ફટકારી 

રચયો ઈપતહાસ

ડડફેસ્ડંગ ચેસ્િયન ફ્ા્સને  
ટ્યૂનીપિયાએ 1-0થી િછાડું
   ટ્ુહનહશયાએ ક્ડ્ેકન્ડંગ ચલેકમપયન ફ્ાનસનલે હરાવીનલે મોટો અપસલેટ સર્યયો હ્ો. ફ્ાનસની ટીમ ક્્ા રેકનિંગમાં ચોથા 

સથાનલે છે. ર્યારે ટ્ુહનહશયા 30મા સથાનલે છે. આ મલેચમાં ક્ડ્ેકન્ડંગ ચલેકમપયનની હારની િોઈનલે અપલેક્ા નહો્ી. ફ્ાનસલે શરૂઆ્ની ઈ્લેવનમાં 9 
્ેર્ાર િયા્ડ હ્ા.ર્યારે િાઈ્ીયન એમ્બાપપલે, એનટોઈન ગ્ીઝમલેન અનલે ઓસમાન ્ડલેમ્બલે્લે મલેિાન પર આવયા તયારે ઘણું મો્ડું થઈ ચરૂકયું હ્ું. 
ટ્ુહનહશયાએ 1-0ની સરસાઈ હાંસ્ િરી હ્ી. ફ્ાનસલે ઇનજરી ટાઇમમાં ગો્ િયયો હ્ો, પરં્ુ અમપાયરે ્લેનલે ્ગાવી િીધો હ્ો

ફ્ા્સની મપહલા રેફરી ફ્ેિાટટે ઇપતહાસ રચયો
જમ્ડની અનલે િોસટા કરિા વચ્લેની મલેચમાં ફ્ાનસની મહહ્ા રે્રી સટે્ની ફ્ેપાટટે 

ઇહ્હાસ રચયો હ્ો. મલેનસ ્ૂટ્બો્ વલ્ડ્ડ િપમાં મુખય રે્રીની ભરૂહમિા અિા િરનાર ્લે 
પ્રથમ મહહ્ા રે્રી ્બની છે. ્લેની સાથલે ્બાિીની ્બંનલે સહાયિ રે્રી પણ મહહ્ા હ્ી 
જલેમાંની એિ બ્ાહઝ્ની નુએઝા ્બલેિ અનલે મલેકકસિોની િારેન ક્ડયાઝ મલેક્ડના સામલે્ છે. 
ચોથી મહહ્ા રે્રી ્રીિે અમલેકરિાની િેથકરન નલેરા્બીટની વરણી િરવામાં આવી હ્ી.

કેનેડાને ૨-૧થી હરાવી 
મોરક્ો ૩૬ વર્ડ બાદ 

નોકઆઉટમાં
િ્ાર ઃ ક્્ા વલ્ડ્ડ િપ ્ૂટ્બો્ના ગ્રૂપ-

એ્માં મોરક્ોએ િેનલે્ડાનલે ૨-૧થી હરાવયું 
હ્ું. આ સાથલે મોરક્ોએ ૩૬ વષ્ડના 
્ાં્બા ગાળા ્બાિ નોિઆઉટમાં પો્ાનું 
સથાન હનહૃ્ િયુું હ્ું. ્લે ૧૯૮૬ ્બાિ 
પ્રથમ વખ્ પ્રી-ક્ાટ્ડર ્ાઇન્માં પ્રવલેશયું 
છે. મોરક્ોનલે ટરૂના્ડમલેનટમાં આગળ વધવા 
માટે આ મલેચમાં હવજય અથવા ડ્ોની 
જરૂર હ્ી. ્લે ગ્રૂપમાં ત્રણ મલેચમાં સા્ 
પોઇનટ સાથલે ટોચના રિમલે રહી હ્ી. સટાર 
ખલે્ા્ડી હાકિમ હજએચલે ચોથી જ હમહનટે 
ગો્ િરીનલે મોરક્ોનલે ૧-૦થી આગળ 
િરી િીધી હ્ી. આ ટરૂના્ડમલેનટનો ્બીજો 
્ાસટેસટ ગો્ નોંધાયો હ્ો. પ્રથમ હા્ની 
૨૩મી હમહનટે યુસુ્ એન નલેસરીએ ્બીજો 
ગો્ િરીનલે મોરક્ોનલે ૨-૦થી આગળ 
િરી િીધી હ્ી. પ્રથમ હા્ પરૂરો થાય ્લે 
પહે્ાં ૪૦મી હમહનટે િેનલે્ડાના ખા્ામાં 
ગો્ નોંધાયો હ્ો. મોરક્ોના નોએ્ 
એગુએ્ડડે ્બો્ રોિવાના પ્રયાસમાં પો્ાની 
ટીમના જ ગો્પોસટમાં ્બો્ નાખી િઇનલે 
આતમઘા્ી ગો્ િયયો હ્ો.

• માિ્કસ રૅશ્ો્ડ્ડના ્બલે ગો્ અનલે ક્્ 
્ો્ડલેનના એિ ગો્ની મિિથી ઈંગ્લેન્ડલે 
વલેલસનલે 3-0થી જી્ીનલે ક્્ા વલ્ડ્ડિપના 
રાઉન્ડ ઓ્ 16માં પ્રવલેશ િયયો.

• ્ૂટ્બો્ વલ્ડ્ડ િપમાં ્બુધવારે 
ઓસટ્લેહ્યાએ ્ડલેનમાિ્કનલે હરાવીનલે 
મોટો અપસલેટ સર્યયો હ્ો. ગ્ુપ-
્ડીમાં ઓસટ્લેહ્યાની ટીમલે 1-0થી જી્ 
મલેળવી હ્ી. આ જી્ સાથલે ્લે પ્રી-
ક્ાટ્ડર ્ાઇન્માં પહોંચી ગયું છે. ્લે 
વલ્ડ્ડ િપના ઈહ્હાસમાં ્બીજી વખ્ 
નોિઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચયો છે. 

• રહશયામાં યોજાયલે્ 2018ના 
વલ્ડ્ડિપમાં ક્ોહ્્ાય પણ ન િરનાર 
અમલેકરિાની ટીમલે આ વષડે વલેલસ અનલે 
ઈંગ્લેન્ડ સામલે મલેચ ડ્ો િયા્ડ ્બાિ ત્રીજા 
મુિા્બ્ામાં ઈરાનનલે 1-0થી હરાવી 
રાઉન્ડ ઓ્ 16માં િયયો હ્ો.

• FIFAમાં અમલેકરિાની જી્ ્બાિ 
ઈરાનના ્ોિોએ આ િારણલે િરી 
ઉજવણી. ્ૂટ્બો્ મલેચમાં પો્ાની 
ટીમની હારનો જશ્ન મનાવી રહે્ા 
આ ્મામ ્ોિો મહસા અમીનીના 
મૃતયુના સં્બંધમાં પ્રિશ્ડનો સાથલે 
જો્ડાયલે્ા છે.

• ્ૂટ્બો્ વલ્ડ્ડ િપના ગ્ુપ-એમાં 

યજમાન િ્ારનલે ્લેની છેલ્ી મલેચમાં 
નલેધર્લેન્ડ સામલે હારનો સામનો િરવો 
પડ્ો હ્ો. નલેધર્લેન્ડસલે આ મલેચ 
2-0થી જી્ીનલે પ્રી-ક્ાટ્ડર ્ાઇન્માં 
પો્ાનું સથાન હનહચિ્ િયુું. ્લે 11મી 
વખ્ રાઈન્ડ-16માં પહોંચયું છે.્બીજી 
્ર્ યજમાન િ્ાર આ વલ્ડ્ડ િપમાં 
એિ પણ મલેચ જી્ી શકયું નથી.

મે્સીને ધમકી આિનાર બોકસરને ટાયસને 
ચેતવણી આિી, મારે ડરંગમાં ઊતરવું ના િડે
મલેકકસિોના ્બોકસર િેનલે્ો અલવારેઝલે સોહશય્ મીક્ડયામાં મલેસસીનલે ધમિી 

આપીનલે જણાવયું હ્ું િે મલેસસી મલેકકસિોની જસદી વ્ડલે ફ્ોર સા્ િરી રહ્ો છે. આ 
મલેકકસિન ્ોિોનું અપમાન છે. ્લે ઈશ્વરના પ્રાથ્ડના િરે િે ્લે મારી સામલે કયારેય 
આવી ના જાય. હવલે આ હવવાિમાં મહાન ્બોકસર માઇિ ટાયસન પણ સામલે્ 
થયો છે ્લેણલે િહ્ં હ્ું િે  જો મલેકકસિન ્બોકસરે મલેસસનલે હાથ પણ ્ગાવયો છે ્ો 
હું વષયો ્બાિ પણ કરંગમાં પુનરાગમન િરવા માટે સહેજ પણ હવ્ં્બ િરીશ નહીં.
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બ્રામ્પ્ટન 
ગુજરાતી સિસિયિ્સ ગ્ુપ બ્ામ્પ્ટિિો કાય્સક્રમ 27 િવેમ્બર 

2022, રસવવારે ્બપોરે 1 થી 6 દરસમયાિ  ગોરેમેડો રેફ્રીયેશિ 
િેન્ટર બ્ામ્પ્ટિ ખાતે યોજવામાં આવયો હતો. કાય્સક્રમિું 
આયોજિ શીલ્બહેિ, સ્બસપિભાઈ, િેહ ગાંધી, મિુભાઈ 
પ્ટેલ અિે હર્સદભાઈ પ્ટેલે િાથે મળી કયુું હતું. પ્ેમીલા્બેિ 
સમસ્ત્ી શ્ીજી ચરણ થયા હોવાથી મંડળ દ્ારા એક સમસિ્ટ 
મૌિ પાળી ભાવભીિી શ્દાંજસલ પાઠવવામાં આવી હતી.  
મિુભાઈ પ્ટેલે િાસ્તાિા સ્પોનિ્સ કોકરીલા્બેિ અરસવંદભાઈ 
પ્ટેલ તથા ડીિરિા સ્પોનિ્સ શીલા્બેિ સ્બપીિભાઈ, િેહ ગાંધી 
અિે સિમ્સળા્બહેિ ડાહ્ાભાઈ સમસ્ત્ીિો પરરચય આ્પયો હતો.

પ્ોગ્ામમાં ભાગ લેિાર ્બહેિો તથા ભાઈઓએ ભેગા 
મળી ડાનિ, િા્ટીકા, ગીતો, અંતકડી-રમત અિે જોકિ સવગેરે 
પ્સ્તુત કરી િવવેિે આિંરદત કયા્સ હતા. મહેમાિ તરીકે િુરતિા 

ગુજરાતી ડોક્ટર અરદતી્બહેિ અજુ્સિભાઈ પ્ટેલિો પરરચય 
કરાવયા પછી હર્સદભાઈ પ્ટેલે આગામી પ્ોગ્ામિી માસહતી 
આપી હતી.  અંતમાં િવવે િભયોિો સ્વયંિેવકોિો આભાર 
વયક્ત કરાયો હતો.  અંતે ્બધા િાથે મળી િેવખમણી, 
જલે્બી, દા્બેલી, ઇડલી િંભાર, ચણાિો સ્વાદ માણયો હતો.

ગુજરાતી સીનિયસ્સ સમાજ બ્ામ્પ્ટિિો 
કાય્સક્રમ ઃ નૃતય, િાટ્ટકા-ગીતોિી રમઝ્ટ

વોશિંગ્ટન 
અમેરરકાિા મેરીલેનડ કાઉન્ટીમાં 

રસવવારે િાંજે એક મો્ટી દુર્સ્ટિા ર્ટી 
હતી. અહીં એક મીિી ્પલેિ દુર્સ્ટિાિો 
સશકાર થયું હતું અિે વીજળીિા 
થાંભલામાં જઈિે ફિાઈ ગયું હતું. 
મેરીલેનડ કાઉન્ટીિા અસધકારીએ 
જાણકારી આપી હતી કે, સવમાિમાં 
િવાર ્બે યાસત્કોિે કોઈ િુકશાિ 
પહોચયું િહતું. આ સવમાિ વીજળીિા 
થાંભલામાં જઈિે ફિાયું હોવાથી આખા 
સવસ્તારિી લાઈ્ટોિે થોડા િમય મા્ટે 
્બંધ કરી અિે સવમાિિે ્બહાર કઢાયું 

હતું.   વહાઈ્ટ ્પલેિિ નયુયોક્કથી રવાિા 
થયેલા એક એસંનજિવાળા સવમાિિે 
રસવવારે દુર્સ્ટિાિો િામિો કરવો 
પડયો હતો. આ સવમાિ િાંજે ૫:૪૦ 
વાગે ગૈથિ્સ્બગ્સિા મોન્ટગોમરી કાઉન્ટી 
એરપાક્ક પાિે દુર્સ્ટિાગ્સ્ત થઈિે 
વીજળીિા તારમાં ફિાઈ ગયું હતું. 
ફેડરલ એસવએશિ એડસમસિસ્ટ્ેશિે 
જણાવયું કે, સવમાિમાં ્બે યાસત્કો િવાર 
હતાં અિે તેઓ િુરસષિત છે. મેરીલેનડ 
સ્્ટે્ટ પોલીિે આ યાસત્કોિી ઓળખ 
પેસટ્ક મક્કલ અિે જેિ સવસલયમિ તરીકે 
કરી છે. 

અમેરિકરામરાં ્પ્ેન વીજ થરાંભ્રા સરાથે 
અથડરાતરા 90,000 ઘિોમરાં અંધરાિપટ્ટ
નેશનલ ટ્ાન્સપાેર્ટેશન સેફર્ી કમિર્ી અકસ્ાતની તપાસ કરશે

િરાંઘરાઈ
ચીિિા અિેક શહેરોમાં 

સવરોધ પ્દશ્સિ ્બાદ હવે એવા 
િંકેત મળી રહ્ા છે કે કોમયુસિસ્્ટ 
પા્ટટીિી િરકાર તેિી કોસવડ-19 
સિયંત્ણ િીસતમાં મો્ટા ફેરફારોિી 
જાહેરાત કરવા જઈ રહી છે. 
િવી પોસલિીમાં િંક્રમણિે રોકવા 
કરતાં િંક્રસમત દદટીઓિી િારવાર 
પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવશે. 
ઝીરો કોસવડ િીસતમાં ફેરફાર એક 

મસહિાથી સવચારણા હેઠળ હતો. 
11 િવેમ્બરે, કોસવડ સિયંત્ણ મા્ટે 
િવા 20-પોઇન્ટિી ગાઈડ લાઈિિી 
જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તેિું 
પરરણામ રણા શહેરોમાં દેખાવોિા 
રૂપમાં િામે આવયું છે. આ પછી, 
ઝીરો કોસવડ િીસતમાં િક્કર ફેરફાર 
કરવા રાષ્ટ્રપસત શી સજિસપંગિી 
િરકાર મા્ટે પ્ાથસમકતા ્બિી ગઈ 
છે.

આંકડા દશા્સવે છે કે માત્ 

2022માં જ આવા 22 વખત 
સવરોધિો ભોગ ્બનયા છે જયારે 
લોકોએ ચીિિી િરકારિો સવરોધ 
કયયો હતો. મો્ટા ભાગિા પ્િંગોએ 
િરકારિી કોરોિા િીસતિે લઈિે 
દેખાવો કરવામાં આવયા હતા. ઝીરો 
કોસવડ પોસલિી રણા લોકોિે અગમય 
લાગે છે, આ િમયે કારણ કે કેિ 
ફરીથી સવસ્ફો્ટક ગસતએ વધવા 
લાગયા છે, આવી સસ્થસતમાં ગુસ્િો 
િાતમા આિમાિે પહોંચી ગયો છે.

્ટોિોન્ટો 
ગત તા. 26-27 િવેમ્બર, 2022િા 

રોજ ્ટોરોન્ટોમાં ઈન્ટરિેશિલ િેન્ટર 
ખાતે પ્મુખસ્વામી મહારાજિા શતાસ્દ 
મહોતવિી ઉજવણી અંતગ્સત ત્ણ 
કાય્સક્રમો યોજાયા હતા.  કાય્સક્રમો 
દરસમયાિ િમુદાયિા િેતાઓએ પણ 
ભાગ લીધો હતો અિે શ્દાંજસલ અપ્સણ 
કરી હતી. િરકારિા ત્ણેય સ્તરિા 
સવશેર મહેમાિો અિે િેવાભાવી 
િંસ્થાઓિા િેતાઓમાં અસિતા આિંદ, 
અહેમદ હુિેિ,  સપયર પોઈસલવેર,  

રકસ્્ટટી ડંકિ, િાંિદ),  મોન્ટે મેકિો્ટિ, 
પૂજા જોિ ્ટોરી, હાઈ કસમશિર િંજય 
કુમાર વમા્સ, અપૂવ્સ શ્ીવાસ્તવ, ડૉ. ફ્ેનક 
માર્ટ્સિો, કેિ મેહ્યુ (સવસલયમ ઓસ્લર 
હેલથ સિસ્્ટમ ફાઉનડેશિિા પ્મુખ અિે 

CEO), એસલસિયા વેનડરમીર (પ્મુખ 
અિે CEO, સ્કાર્બોરો હેલથ િે્ટવક્ક 
ફાઉનડેશિ),  Leila Verheyen 
(વાઇિ પ્ેસિડેન્ટ, પરોપકાર, CNIB)
િો િમાવેશ થાય છે. 

કરાબુ્
ઉત્તર અફરાસિસ્તાિમાં એક જોરદાર સવસ્ફો્ટ થયો છે. 

આ ્લાસ્્ટમાં લગભગ 16 લોકોિા મોત થયા છે. આ િાથે 
જ આ હુમલામાં 24 લોકો રાયલ થયા છે. અફરાસિસ્તાિમાં 
અવાર-િવાર આવા સવસ્ફો્ટો જોવા મળે છે. ્બે મસહિા 
પહેલા કા્બુલમાં ગૃહ મંત્ાલયિી પાિે ્બિેલી મસસ્જદમાં 
જોરદાર સવસ્ફો્ટ થયો હતો. સ્થાસિક મીરડયા અિુિાર, તે 
સવસ્ફો્ટમાં 4 લોકોએ જીવ ગુમાવયો હતો જયારે 25 લોકો 
રાયલ થયા હતા.

તયાર્બાદ તાસલ્બાિે કહ્યું હતું કે, કા્બુલમાં િરકારી 
મંત્ાલયિી મસસ્જદમાં સવસ્ફો્ટ તયારે થયો જયારે અસધકારીઓ 
અિે મુલાકાતીઓ પ્ાથ્સિા કરી રહ્ા હતા. અ્દુલ િફરી ્ટાકોરે 
કહ્યું હતું કે, ‘મસસ્જદિો ઉપયોગ મુલાકાતીઓ દ્ારા અિે 
કયારેક-કયારેક ગૃહ મંત્ાલયિા કમ્સચારીઓ દ્ારા કરવામાં 
આવે છે.’ મંત્ાલય િંકુલ કા્બુલ ઈન્ટરિેશિલ એરપો્ટ્સિી 

િજીક છે જે ખૂ્બ જ િુરસષિત સવસ્તાર છે. િોંધિીય છે કે, 
આવો જ એક આતમરાતી સવસ્ફો્ટ પારકસ્તાિમાં પણ થયો 
હતો.  પારકસ્તાિિા અશાંત ્બલૂસચસ્તાિ પ્ાંતમાં િુરષિા 
કમ્સચારીઓિે લઈ જઈ રહેલા પેટ્ોસલંગ પોલીિ ટ્કિી 
િજીક આતમરાતી ્બોમ્બરે પોતાિી જાતિે ઉડાવી દીધી હતી. 
હુમલામાં લગભગ 3િા મોત 23 લોકો રાયલ થયા હતા.

્ંડન
ઈંગલેનડ અિે વેલિમાં તાજેતરમાં 

થયેલી વસ્તી ગણતરીિું માિીએ તો, 
મુસસ્લમો અિે સહનદુઓિી વસ્તીમાં 
વધારો થયો છે. ઈિાઈ વસ્તી અતયાર 
િુધીમાં ઈસતહાિમાં િૌથી ઓછી થઈ 
છે. દેશમાં ઈિાઈ વસ્તીમાં 13 ્ટકાથી 
વધારે ર્ટાડો િોંધાયો છે. કોઈ પણ 
ધમ્સિે િ માિિારા લોકોિી િંખયામાં 
પણ વધારો થયો છે.

ઓરફિ ફોર િેશિલ સ્્ટેર્ટસસ્્ટકિે 
વસ્તી ગણતરીિા ડે્ટા જાહેર કયા્સ છે. 
2021િી ગણતરીિા આંકડા મુજ્બ 46 
્ટકાથી વધારે ઈિાઈ વસ્તી છે. જયારે 
આ જિિંખયા 2011માં થયેલી વસ્તી 
ગણતરીમાં 59.3 ્ટકા હતી. ઈંગલેનડ 

અિે વેલિમાં મતગણતરીમાં પહેલી વાર 
અડધાથી ઓછી વસ્તી એ્ટલે કે, 46.2 
્ટકા લોકોએ પોતાિે ઈિાઈ ્બતાવયા 
છે. આ િંખયા લગભગ 27.5 સમસલયિ 
છે, જયારે 2011માં 59.3 ્ટકા એ્ટલે 
કે, 33.3 સમસલયિ લોકો ઈિાઈ 
હતા. આંકડા પર િજર કરીએ તો, 
13.1 ્ટકાિો ર્ટાડો િોંધાયો છે. િવવે 
અિુિાર, ઈંગલેનડ અિે વેલિમાં કોઈ 
ધમ્સ િહીં માિિારા લોકોિી િંખયામાં 
વધારો થયો છે. વસ્તી ગણતરીિા િવવે 
અિુિાર, કોઈ ધમ્સ િહીં માિિારા 
લોકોિી વસ્તી અહીં ્બીજા િં્બર પર છે. 
તેમિી િંખયા લગભગ 37.2 ્ટકા છે. 
જયારે તેમિી જિિંખયા 2011માં ફક્ત 
25.2 ્ટકા હતી.

ક્ે્ટરા 
પારકસ્તાિમાં ્બલુચીસ્તાિ 

પ્ાંતમાં િલામતી દળો અિે ્બલુચ-
અલગતાવાદીઓ વચ્ે થયેલા િામ-
િામા ગોળી્બારમાં ૧૦ આતંકરીઓ 
માયા્સ ગયા છે. ઈન્ટર-િસવ્સિીઝ પસ્લક 
રીવેશનિ જણાવે છે કે ્બલુચીસ્તાિિા 
હોશ્બ સજલ્ાિા આતંકવાદીઓિા 
છુપાવાિા સ્થળિે િલામતી દળોએ રેરી 
લેતાં, િામિામા ગોળી્બાર શરૂ થયા 
હતા, જેમાં ૧૦ આતંકરી માયા્સ ગયા હતા. 
આતંકરીઓ ગવાડર-હોશ્બ-એમ-૮-માગ્સ 
ઉપર સવસ્ફો્ટક ઉપકરણો ્પલાં્ટ કરતા 
હતા અિે િશસ્ત્ દળો તથા તેમિે િાથ 
આપિારા િાગરરકો ઉપર હુમલા કરતા 

હતા. પારકસ્તાિમાં િલામતી દળોએ 
૧૨ થી ૧૪ આતંકવાદી સ્થાિો શોધી 
કાઢ્ા છે. તેમાં તેઓએ હોશ્બ જીલ્ાિા 
આતંકરીઓ િામે જઈ તેમિે શરણે થવા 
આદેશ આપતાં તેેમણે િામેથી ગોળી્બાર 
શરૂ કયા્સ હતા. આથી િલામતી દળોએ 
િામા ગોળી્બારો કરતા ૧૦ આતંકરીઓ 
માયા્સ ગયા હતા.

ઈંગ્ેનડમરાં મુસ્્મો અને શિન્ુની 
સંખ્રા વધી, ઈસરાઈ 13 ્ટકરા ઘટ્રા

પરાક. સ્રામતી ્ળો-આતંકવરા્ી 
વચ્ે ગોળીબરાિ થતરાં 10નરા મોત

િામૂસહક પ્દશ્સિોએ શી સજિસપંગિે ઝુકાવયા 
ઝીરો કોસવડ િીસત ્બદલવાિા આ્પયા િંકેતો

્ટોરોન્ટોમાં ્બીએપીએિિા પ્મુખસ્વામી 
મહારાજિી શતા્દીિી ઉજવણી કરાઈ

િાેર્ા ભાગના પ્રસંગાેઅે સરકારની કાેરાેના નીતતને લઈને દેખાવાે કરવાિાં અાવ્ા હતા

વોશિંગ્ટન
કોસ્્ટા રરકામાંથી રૂૂંવાડા ઉભા કરી 

દે તેવી ર્ટિા િામે આવી છે. અહીં 
તાજેતરમાં જ 8 વર્સિું એક ્બાળક 
મગરિો સશકાર થઈ ગયો હતો. મૃતક 
પોતાિા માતા-સપતા િાથે િદી રકિારે 
માછલી પકડવા મા્ટે ગયો હતો તયારે 
આ દદ્સિાક ર્ટિા ્બિી હતી. મગરે 
માતા-સપતાિી િામે જ ્બાળકિું 
સિદ્સયતાથી મોત િીપજાવયુ હતું. મગરે 
પહેલા ્બાળકિું માથુ ધડથી અલગ કરી 
દીધુ પછી િદીિા ઊંડાણમાં લઈ ગયો 
હતો.  જૂસલયો ઓ્ટેરો ફિાુંડીઝ િામિું 

્બાળક માતા-સપતા, ચાર ભાઈ-્બહેિો 
િાથે સલમોિમાં રફસશંગ સટ્પ પર ગયુ 
હતુ. મોતથી અજાણ જૂસલયો મ્ટીિા 
િદીમાં રૂં્ટણિમા પાણીમાં ઉતરીિે 
રમવા લાગયો. તયારે એક સવશાળકાય 
મગરે તેિી પર હુમલો કરી દીધો હતો. 

કો્્ટરા રિકરામરાં મરાતરા-શપતરાની સરામે મગિ 
આઠ વર્ષી્ બરાળકને ન્ીમરાં ખેંચી ગ્ો

ઉત્તર અફરાસિસ્તાિમાં પ્ચંડ સવસ્ફો્ટ 
16 લોકોિા મોત, 24થી વધુ ઈજાગ્સ્ત
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