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156 બેઠકો ઉપર અૈતતિાસિક તર્જય 
િાથે ગુજરાતમાં ભાજપનો ગઢ અભેદ 

ગુજરાત ચુંટણીના  વિશેષ 
અહેિાલ.  િાંચાે પેજ નં. 

2,11,12,13

ભાજપે માધવસિંહ િાેલંકીના 149 બેઠક જીતવાના રેકારે્ડને તાેરયા ે: માત્ર 17 બેઠકા ેમેળવવાનાે કાંગ્ેિનાે નવાે રેકાેર્ડ

                અમદાવાદ 
ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય 

જનતાપાટટીએ અધધ ૧૫૬ (૮૬ ટકા) બેઠકો 
મેળિી ભવયાવતભવય એવતહાવસક વિજય હાંસલ 
કરી સતત ૭મી િાર ગાંધીનગરનું વસંહાસન  
કબજે કયુું છે. િડાપ્રધાન નરેન્દ્રમોદીએ પ્રચાર 
કરીને એનન્ટ ઇન્કમબન્સી, મોંઘિારી જિેા સામે 
પડેલાં મહાકાય પરરબળો પરાસત કરી એકલે 
હાથે ભાજપને વિજય અપાિી ૧૯૮૫માં ૧૪૯ 
બેઠકો જીતિાનો માધિવસંહ સોલંકીની કોંગે્સ 
સરકારનો રેકોડ્ડ પણ તોડી નાખયો છે. 

મોદીએ ચૂંટણીની જાહેરાત પછી રાજયભરમાં 
૩૨ સભાઓ ગજિી હતી અને રાજયના બે 
મોટા શહેરો અમદાિાદ તથા સુરતમાં વિરાટ 
રોડ-શો કરી “આ ગુજરાત અમે બનાવયું છે’ 

સૂત્ર લલકારી પોતાને નામે િોટ માગયા હતા, 
જે અપેક્ા ગુજરાતના મતદારોએ ભાજપના 
ઉમેદિારોને ખોબલેખોબલે મતો આપી પૂણ્ડ કરી 
છે. જયારે ભાજપના કેન્દ્રીય નેતૃતિમાં નંબર-ટુ 
ગણાતા કેન્દ્રીય ગૃહ-સહકાર મતં્રી અવમત શાહે 
પણ ચૂંટણીની જાહેરાત પછી રાજયના ૩૫ 
સભાઓઅને ૪ રોડ-શો કયા્ડ  હતા. ભાજપ 
સરકારના િત્ડમાન મુખયમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ 
ઘાટલોરડયા બેઠક ઉપર સૌથી િધુ ૧,૯૨,૨૬૩ 
મતોની જંગી સરસાઈથી ચૂંટાઈ આવયા 
છે, એમની સામે કોંગે્સે ઊભા કરેલા તેના 
રાજયસભાના સાંસદ અમીબહેન યાવઞિકની તો 
રડપોવિટ પણ બચી નથી. આ ચૂંટણીમાં ભાજપે 
િોટ વહસસો પ ર.પ મેળવયો છે, જે ૨૦૧૭માં 
૪૯.૫ ટકા હતો. આમ, ભાજપે છેલે્ ૨૦૧૭ની 

તુલનાએ ૩.૪૫ ટકા િધુ િોટ વહસસા સાથે ૫૭ 
િધુ બેઠકો મેળિી છે. ચૂંટણીમાં ૨૭ િર્ડથી વિરોધ 
પક્ની ભૂવમકા ભજિી રહેલી કોંગ્ેસની હાલત 
એટલી ખરાબ થઈ છે કે, પહેલીિાર ૪૨ યાને 
૨૩ ટકા સીટ ઉપર એના ઉમેદિારોની રડપોવિટ 
જપ્ત થઈ ગઈ છે. કોંગે્સને માત્ર 17 બેઠકો મળી 
હતી. ૨૦૧૭ની તુલનાએ એનો િોટશેર પણ 
૧૪.૧૨ ટકા ઘટ્ો છે આ ઉપરાંત આપને 5 અને 
અન્યને 6 બેઠકો મળી હતી.
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અમદાવાદ
ભાજપના 10 ઉમેદવારોએ 

1 લાખથી વધુ મત સાથે વવજય 
મેળવયો છે. રાજયમાં સૌથી મોટી 
જીત મુખયમંત્ી ભૂપેન્દ્ર પટેલને 
મળી છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલે સૌથી વધુ 
1,92,263 મત સાથે જીત મેળવી 
છે. તો સુરતની ચોયાયાસી સીટ પરથી 
સંદીપ દેસાઈ, મજુરાથી હરયા સંઘવી, 
ઓલપાડથી મુકેશ પટેલ, રાજકોટ 
પવચિમથી ડો. દવશયાતા શાહ, કાલોલથી 
ફતેવસંહ ચૌહાણ, એવલસવરિજથી 
અવમત શાહ, સુરત પવૂયાથી પણૂણેશ 
મોદી, વલસાડથી ભરત પટેલ અને 
માંજલપુરથી યોગેશ પટેલે એક 
લાખથી વધુ મતે જીત મેળવી છે. 

BJPના 10 ઉમેદવારો 1 લાખ તો 40 ઉમેદવાર 50 હજારથી વધુ મતે જીતયા

(૦૧) મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ-૧,૯૨,૨૬૩ લરીડ
(૦૨) ચો્ય્યાસરી- સંદિપ િેસ્ઈ-૧,૮૧,૮૪૬ લરીડ
(૦૩) મજુર્- હરયા સંઘવરી-૧,૧૬,૬૭૫ લરીડ
(૦૪) ઓલપ્ડ- મુકેશ પટેલ- ૧,૧૫,૧૩૬ લરીડ
(૦૫) ર્જકોટ પશ્ચિમ-ડૉ. િશ્શયાત્ શ્હ- ૧,૦૫,૯૭૫ લરીડ

(૦૬) ક્લોલ- ફતેશ્સંહ ચૌહ્ણ- ૧,૦૫.૪૧૦ લરીડ
(૦૭) એશ્લસબ્રીજ- અશ્મત શ્હ-૧,૦૪,૪૯૬ લરીડ
(૦૮) સુરત પુવયા- પણૂણેશ મોિરી- ૧,૦૪,૩૧૨ લરીડ
(૦૯) વલસ્ડ- ભરત પટેલ- ૧,૦૩,૭૭૬ લરીડ
(૧૦) મ્ંજલપુર- ્યોગેશ પટેલ- ૧,૦૦,૭૫૪ લરીડ

ગુજરાતની જનતાઅે વવકાસની 
રાજનીવતને અાવિવાવાદ અાપ્ાાઃ મોદી

નવી દદલ્ી
પીએમ મોદીએ ગુજરાતમાં ભાજપની રેકોડયા જીત 

પર કહં્- ‘ધન્યવાદ ગુજરાત. અભૂતપવૂયા ચૂંટણી 
પરરણામો જોઈને હું ભાવનાઓથી અવભભૂત છું. 
લોકોએ વવકાસની રાજનીવતને આશીવાયાદ આપયા સાથે 
ઈચછા વયક્ત કરી છે કે આ ગવત વધુ ઝડપે ચાલતી 
રહે. હું ગુજરાતની જન શવક્તને નમન કરુ છું.’પીએમ 
મોદીએ વહમાચલની જનતાનો પણ આભાર માન્યો છે. 
તેમણે કહં્, ‘હું વહમાચલ પ્રદેશની જનતાને ભાજપ 
પ્રતયે સ્ેહ અને સમથયાન માટે ધન્યવાદ આપુ છું. અમે 
આવનારા સમયમાં રાજયની આકાંક્ાઓ પૂરી કરવા 
અને લોકોના મુદ્ાને ઉઠાવવા માટે કામ કરતા રહીશું.’

અમદાવાદ
ગુજરાતના 33 વજલ્ામાંથી 22 

વજલ્ામાં કોંગ્ેસ ખાતું પણ ખોલાવી 
શકી નથી. 2017ની વવધાનસભામાં 
મેળવેલ 77 બેઠકની સામે 2022માં 
કોંગ્ેસ 17 સીટોમાં સમેટાઈ ગઈ છે.

ગુજરાતના 33 વજલ્ામાંથી 22 
વજલ્ામાં કોંગ્સને એક પણ બેઠક 
મળી નથી. 44 ઉમેદવારોની રડપોવઝટ 
ડુલ થઇ ગઇ છે. જયારે આમ આદમી 
પાટટીના 128 ઉમેદવારોની રડપોવઝટ 
ડુલ થઇ છે. કોંગ્ેસના 11 વજલ્ામાં 
17 ઉમેદવાર જીતયા છે. સૌરાષ્ટ્ર-

કચછની 54 બેઠકમાંથી ભાજપને 47 
બેઠક મળી હતી જયારે કોંગે્સ માત્ 
3 બેઠક જીતવામાં સફળ રહ્ હતું. 
સૌરાષ્ટ્ર-કચછમાંથી કોંગે્સે 2017ની 

વવધાનસભા ચૂંટણીમાં 31 બેઠક જીતી 
હતી જયારે આમ આદમી પાટટીને 
કારણે કોંગ્ેસનો સૌરાષ્ટ્ર-કચછમાં 
સફાયો થયો હોય એવું લાગી રહં્ છે.

જામજોધપુર 
વવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ત્ીજો 

મોરચો તરીકે એન્ટ્ી કરનાર આમ 
આદમી પાટટીનુ સૂરસૂરરયુ નીકળી 
ગયું છે. ચૂંટણી પરરણામોમાં આપના 
સૂપડા સાફ થઈ ગયા છે. આમ 
આદમી પાટટીના મોટા માથા કહેવાતા 
ઈસુદાન ગઢવી, ગોપાલ ઈટાવલયા, 
અલપશે કથીરરયા ભૂંડી રીતે હાયાયા 
છે. 

આમ આદમી પાટટીએની ચૂંટણી 
આ ત્ણેય ઉમેદવારોના દામ પર 
લડી હતી, પરંતું આ ત્ણેય ઉમેદવારો 
ગુજરાતની જનતા પર જાદુ ન કરી 
શકયા. તો બીજી તરફ, જયાં આશા 
ન હતી, તયાં આપનુ ઝાડું ફયુયા છે. 
જામજોધપુર અને વવસાવદરમાં આમ 
આદમી પાટટીની જીત થઈ છે. 

આમ આદમી પાટટીએ જેમને 

મુખયમંત્ીનો ચહેરો તરીકે માકકેરટંગ 
કયુું, અને જામખંભાવળયાથી ચૂંટણી 
લડાવી, એ જ ઈસુદાન ગઢવી ભુંડી 
રીતે હાયાું છે. ગોપાલ ઈટાવલયા 
આપના પ્રદેશ અધયક્ હતા, જેઓ 
કતારગામથી મેદાને ઉતયાયા હતા. 
પરંતુ તેઓ ભાજપના ઉમેદવાર 
વવનુ મોરરડયા સામે જીતી ન શકયા. 
આહી ગોપાલ ઈટાવલયાને હારનો 
સામનો કરવો પડયો છે. તો કાકા 
કહીને કુમાર કાનાણી સામે પડનાર 
અલપશે કથીરરયાને વરાછા બેઠક પર 
હારનો સામનો કરવો પડયો છે. 

અમદાવાદ
ગુજરાત વવધાનસભાની ચૂંટણીની 

જાહેરાત બાદ ભાજપે ઘણા નેતાઓની 
ટીરકટ કાપી નાંખી હતી. તયાર બાદ 
કેટલાક નેતાઓએ અપક્ ઉમેદવારી 
નોંધાવી હતી. ભાજપે અપક્ લડી 
રહેલા બળવાખોરોને પક્માંથી સસપેન્ડ 
કયાું હતાં. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ 
સી.આર. પાટીલે બીજા તબક્ાના 
મતદાન પહેલાં કહ્ં હતું કે, પક્માંથી 
સસપેન્ડ થયેલા ભલે અપક્માંથી જીતી 
જાય તો પણ તેમને પક્માં પાછા લેવામાં 
નહીં આવે. આ જ વાત વશક્ણમંત્ી 
જીતુ વાઘાણીએ પણ કરી હતી. તયારે 

ભાજપમાંથી સસપેન્ડ કરાયેલા ત્ણ 
બળવાખોર નેતાઓ અપક્માંથી ચૂંટણી 
જીતી ગયાં છે. ભાજપે પાદરાથી રદનેશ 
પટેલ, વાઘોરડયાથી મધુ શ્ીવાસતવ, 
બાયડથી ધવલવસંહ ઝાલા અને 
ધાનેરાથી માવજીભાઈ દેસાઈની ટીરકટ 
કાપી હતી. આ વસવાય પણ કેટલાક 
નેતાઓ અપક્માંથી ચૂંટંણી લડયાં 

હતાં.  પરંતુ પરરણામમાં મોટો અપસેટ 
સજાયાયો હતો. જેમાં ધાનેરા, બાયડ 
અને વાઘોરડયા બેઠક પરથી ભાજપના 
ત્ણેય બળવાખોર નેતાઓ અપક્માંથી 
ચૂંટણી જીતી ગયાં હતાં. હવે આ ત્ણેય 
નેતાઓને ભાજપ પક્માં લેશે કે નહીં 
કે અંગે પક્માં ચચાયાઓ શરૂ થઈ ગઈ 
છે. તે ઉપરાંત ભાજપના દબંગ ગણાતા 
ધારાસભય મધુ શ્ી વાસતવે પણ ટીરકટ 
કપાતા ખુલ્ેઆમ બળવો કયયો હતો. 
તેમણે અપક્માંથી ચૂંટણી લડી હતી, 
પરંતુ આ બેઠક પરથી અપક્માંથી જ 
ધમણેન્દ્રવસંહ વાઘેલા ચૂંટણી જીતી ગયાં 
હતાં. 

ગાંધીનગર 
સતત સાતમી વખત વવજય સાથે 

ભાજપ હવે એક રાજયમાં સૌથી વધુ 
સમય સુધી શાસન કરનારો પક્ બન્યો 
છે. અા વખતે ભાજપે કોંગ્ેસના ગઢ 
પણ જીતી લીધા છે. 

 માધવવસં્ના નામ ભૂંસા્ંુ, 
ભુપેન્દ્રભાઈનું લખાિે

અતયાર સુધી ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 
બેઠકો જીતવાનો વવક્રમ કોંગે્સ પાસે 
હતો. 1985માં માધવવસંહ સોલંકીના 
નેતૃતવમાં કોંગે્સ 149 બેઠકો જીતીને 
સત્ા પર આવી હતી. પણ ભાજપે 
37 વરયા બાદ આ રેકોડયા ધવસત કરીને 
નવો રેકોડયા સજયાયો છે..ભાજપે 156 
બેઠકો જીતીને પોતાનો લકયાંક હાંસલ 
કયયો છે. હવે ગુજરાતના રાજકારણના 
ઇવતહાસમાં માધવવસંહની જગયાએ 

ભૂપેન્દ્ર પટેલનું નામ લખાઈ ગયું છે. 
ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃતવમાં ભાજપે 

બેઠકોનો રેકોડયા તો તોડ્ો જ છે, પણ 
સાથે ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઘાટલોરડયાથી સૌથી 
વધુ મતે જીતવાનો પોતાનો રેકોડયા પણ 
તોડી નાંખયો છે. 2017માં 1,17,750 
મતોની લીડ સાથે જીતેલા ભૂપેન્દ્ર પટેલ 
આ વખતે એક લાખ 91 હજાર મતોની 
લીડ સાથે જીતયા છે. જે લીડનો નવો 
રેકોડયા છે.

સતત 7મી વાર જીત 
ભાજપ સતત સાતમી વખત 

ગુજરાતમાં જીતી છે. તેની સાથે જ 
તે એક GFXIN રાજયમાં સૌથી 
વધુ સમય સુધી સત્ા પર રહેનારો 
બીજો પક્ બન્યો છે. અગાઉ પવવિમ 
બંગાળમાં માક્કસવાદી કોમયુવનસટ 
પાટટી સતત સાત ટમયા સુધી જીતી હતી. 

CPI(M)એ 1977થી 2011 સુધી 
સતત 34 વરયા સુધી શાસન કયુું છે.
 કોંગે્સ 20 બેઠકની અંદર સમેટાઈ

- 15મી વવધાનસભાની આ 
ચૂંટણીમાં કોંગે્સ 20 બેઠકોની અંદર 
સમેટાઈ ગઈ, જે કોંગે્સ માટે સૌથી 
મોટી પછડાટ છે. અગાઉ 1990માં 
કોંગ્ેસને સૌથી ઓછી 33 બેઠકો મળી 
હતી. તો આમ આદમી પાટટી બે આંકડા 
સુધી પણ નથી પહોંચી શકી. 

ભાજપનો વોટિેર 50 ટકાને પાર
 ચૂંટણીમાં ભાજપનો વોટશેર પણ 

50 ટકાને પાર ગયો છે. 2017માં 49 
ટકા વોટ મેળવનાર ભાજપને આ વખતે 
53 ટકા જેટલા મત મળયા છે. જયારે 
કોંગ્ેસનો વોટશેર 41.44 ટકાથી ઘટીને 
સીધો 27 ટકા થયો છે. જયારે આમ 
આદમી પાટટીને 12 ટકા વોટ મળયા છે.

ભાજપની આંધીએ 2 રેકોડયા રચયા, એક રાજયમાં 
સૌથી વધુ સમય સુધી શાસન કરનારો પક્

AAP એ જેના પર દાવ લગાવયો તે 
ઈસુદાન-ઈટાવલયા-કથીરરયા હાયાયા

ભાજપના કયા ઉમેદવારાે 1 લાખથી પણ વધુ વાેટથી જીત્ા

કોંગ્ેસને મોટો ઝટકો, રદગગજ નેતા 
હારતા રાજરકય પરંડતો પણ ડઘાયા

આજે આવેલ્ ચોંક્વન્ર્ પદરણ્મોમ્ં કોંગે્સને રરીતસરનો ઝટકો લ્ગ્યો છે. 
દરશ્પટ શ્િ્યરરીમ્ં મ્નતરી કોંગ્ેસ આ વખતે આ શ્િ્યરરીમ્ં પણ પ્છરી પડરી છે. કોંગ્ેસે 
આ વખતે 48 જેટલ્ શ્સદટંગ MLAને દટદકટ આપરી હતરી પણ તેમ્ંિરી મ્ંડ 8 જ 
શ્સદટંગ MLA જીતરી શક્ય્ છે.

જાવેદ પીરજાદા ાઃ મોહમમિ જાવિે પરીરઝ્િ્ 2007િરી વ્ંક્નેર બેઠક પર 
કોંગે્સન્ ઉમિેવ્ર તરરીકે જીતત્ આવ્ય્ છે. ર્જક્રણમ્ં જોડ્ત્ પહેલ્ પરીરઝ્િ્ 
શ્ળ્ન્ આચ્્યયા હત્. તેઓ 2002મ્ં તેમનરી પ્રિમ ચૂંટણરી હ્રરી ગ્ય્.

લવલત વસો્ા ાઃ સૌર્ષ્ટ્રમ્ં વ્ંક્નેર પછરી ધોર્જીનરી બેઠક એવરી છે જેન્ 
કોંગે્સરી ધ્ર્સભ્ય લશ્લત વસો્ય્ તેન્ આચિ્યયાજનક ક્્યયાક્રમો અને શ્નવેિનો 
મ્ટે જાણરીત્ છે. આ વખતે વસો્ય્ન્ બે વરીદડ્યો વ્્યરલ િ્ય્ હત્. જેમ્ં એક 
વરીદડ્યોમ્ં તે ભ્જપને મત આપજો બોલત્ જણ્્ય છે તો બરીજા વરીદડ્યોમ્ં મતિ્રોએ 
પ્રશ્ો પૂછત્ં ઊભ્ િઈને જત્ રહેત્ િેખ્્ય છે. આજે આવેલ્ પદરણ્મમ્ં વસો્ય્ને 
જાક્રો મળ્યો છે.

વવક્રમ માડમ ાઃ કોંગ્ેસન્ ગુજર્તન્ દિગગજ નેત્ઓમ્ં શ્વક્રમ મ્ડમનરી 
ગણતરરી િ્્ય છે. 2017મ્ં કોંગ્ેસે તેમને ખંભ્શ્ળ્ય્ બેઠક પરિરી લડ્વ્ય્ હત્ 
અને જીતરી ગ્ય્ હત્. ગ્ય્ વખતે તે ક્ળુફ્ઈ ચ્વડ્ સ્મે લડ્્ હત્. આ વખતે 
ભ્જપે તેન્ જૂન્ અને દિગગજ નેત્ મૂળુભ્ઈ બેર્ને ઉત્્ય્યા હત્. તેમનરી સ્મે 
શ્વક્રમ મ્ડમનરી હ્ર િઈ છે.

પૂંજા વંિ ાઃ કોંગ્ેસન્ સૌર્ષ્ટ્રન્ વધુ એક ધ્ર્સભ્ય પૂંજાભ્ઈ વંશનું ન્મ ટોપ 
5 ધ્ર્સભ્યોમ્ં આવે. આ કોળરી કિ્વર નેત્ પૂંજા વંશ સતત ઉન્ શ્વધ્નસભ્નું 
નેતૃતવ કરરી રહ્્ છે. 1990 બ્િ જનત્િળનું કોંગ્ેસમ્ં શ્વલરીનરીકરણ િ્યું અને 
1995મ્ં પૂંજા વંશ ભ્જપન્ ઉમિેવ્ર સ્મે ફરરી એકવ્ર જીત્ય્. ત્ય્રિરી અત્ય્ર 
સુધરીમ્ં જો પૂંજાભ્ઈ વંશને ફક્ત એક જ વખત 2007મ્ં હ્રનો સ્મનો કરવો 
પડ્ો હતો. આજે બરીજીવ્ર તેમને હ્ર મળરી છે.

સુખરામ રાઠવા ાઃ છોટ્ ઉિેપુરનરી બેઠક પ્વરી જેતપુર પર સુખર્મ ર્ઠવ્નો 
િબિબો રહ્ો છે. છોટ્ ઉિેપુરન્ કોંગ્ેસરી આગેવ્ન મોહન ર્ઠવ્એ કોંગ્ેસ સ્િે છેડો 
ફ્ડ્ો ત્ય્રે એવરી વ્તો વહેતરી િઈ હતરી કે સુખર્મ ર્ઠવ્ પણ કોંગ્ેસમ્ંિરી ર્જીન્મું 
આપશે પણ તેમણે આ વ્તનું ખંડન ક્યુું હતું. તેમને કોંગ્ેસે મિે્નમ્ં ઉત્્ય્યા પણ હ્્ય્યા.

ભાજપે સસપેન્ડ કરેલા ત્ણ નેતા અપક્ ઉમેદવાર તરીકે જીતયા

કોંગ્ેસના 44 અને આપના 128 ઉમેદવારોની રડપોવઝટ ડુલ
પ્રભ�રી રઘુ િમ�માનું ર�જીન�મુ, જગદીિ ઠ�ક�ેરે હ�ર સ્ીક�રી
કોંગ્ેસન્ પ્રિેશ પ્રમુખ જગિરીશ ઠ્કોરે કોંગે્સનરી હ્ર સવરીક્રરી હતરી. તો 
બરીજી તરફ શ્વધ્નસભ્ન્ શ્વપક્ષન્ નેત્ સુખર્મ ર્ઠવ્ને જ હ્રનો 
સ્મનો કરવો પડ્ો હતો. તો સૌિરી મોટરી વ્ત તો એ છે કે, કૉંગે્સનરી ક્રમરી 
હ્ર બ્િ ગુજર્ત કૉંગ્ેસન્ પ્રભ્રરી રધુ શમ્યાએ ર્જીન્મું આપરી િરીધું હતું. 
તો ગુજર્ત કોંગ્ેસનરી ચૂંટણરીનરી જવ્બિ્ર જેઓએ મોટ્ ઉપ્ડે લરીધરી હતરી, 
તે ર્જસિ્નન્ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત આખ્ શ્પક્ચરમ્ંિરી ગ્્યબ હત્. 
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ટોરોનટો
કેનેડામાં ઈચ્ા મૃત્યુ સમસ્ા બની રહી 

્ે. અહહં્ા ગ્ા વર્ષે એટલે કે, 2021માં 10 
હજારથી વધયુ લોકોએ ઈચ્ા મૃત્યુથી પોતાનો જીવ 
ગયુમાવ્ો ્ે. કેનેડામાં એક વર્્ષમાં થ્ેલા કુલ 
મોતના આંકડા કરતા 3% વધયુ ્ે. હવે 4 મહહના 
પ્ી માર્ષ 2023માં માનહસક રીતે અસસથર 
લોકોને પણ ઈચ્ા મૃત્યુની મંજૂરી મળશે. જે 
અંતગ્ષત સગીર લોકોને પણ ઈચ્ા મૃત્યુનો 
અહધકાર આપવામાં આવશે. આટલી મોટી 
સંખ્ામાં ઈચ્ામૃત્યુને કારણે, ‘ધ ડીપ પલેસીસઃ 
અ મેમો્ર ઓફ ઈલનેસ એનડ ડડસકવરી’ના 
લેખક રોસ ડાઉથટ કહે ્ે કે, જ્ારે એક વર્્ષમાં 

10 હજારથી વધયુ લોકો ઈચ્ા મૃત્યુ કરી રહ્ા 
્ે, ત્ારે ઈચ્ા મૃત્યુની મંજૂરી કોઈ હસહવલ 
સોસા્ટીની નથી રહેતી, પરંતયુ આ એક આતંકનયું 
સામ્ાજ્ બની જા્ ્ે. 

રોસ કહે ્ે કે દેશમાં મોટાભાગના લોકો 
ઈચ્ા મૃત્યુની પરવાનગીના સમથ્ષનમાં ્ે. તેમનયું 
માનવયું ્ે કે સનમાન સાથે જીવવયું અને મરવયું એ 
માણસનો અહધકાર ્ે. એસોહસએટેડ પ્ેસના 
માડર્ા રેંગે તેમના અહેવાલમાં જણાવ ય્ું ્ે કે,  
કેનેડામાં આરોગ્ કમ્ષરારીઓ એવા લોકોને 
પણ ઈચ્ામૃત્યુની સલાહ આપી રહ્ા ્ે જેઓ 
આહથ્ષક તંગીથી પરેશાન ્ે અને આતમહત્ા હવશે 
હવરારવા લાગ્ા ્ે. 

કેનેડામાં ઈચ્ા મૃત્યુનો કા્દો સમસ્ા 
બન્ો, 2023થી સગીરોને મળશે મંજૂરી 
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ગુજરાતમાં મોદી-શાહની સુનામી 
કોંગ્રેસ ધ્વસત અનરે AAP આઉટ

તંત્રી - સ્વદેશ

ગજુરાત વ્વધાનસભાના ચૂંટણરી જંગમાં 
આ ્વખતે ભાજપે ઐવતહાવસક અને 

પ્રચંડ વ્વજય મેળ્વરીને ન્વો રેકોડ્ડ સર્જી દરીધો. 
વ્વધાનસભાનરી કુલ 182 બેઠકનરી ચૂંટણરી પૈકી 

156 બેઠકો અંકે 
કરરીને ભાજપે અગાઉ 
માધ્વવસંહ સોલંકીએ 
કોંગ્ેસ તરફથરી 149 
બેઠકો જીત્વાનો 
1985નો રેકોડ્ડ પણ 
તોડરી નાંખયો છે. 
ગુજરાતમાં ભાજપ 
સતત ૨7 ્વર્ડથરી 
સત્ામાં છે. જો કે, 

૨૦૧૪નરી ચૂંટણરીમાં ગુજરાતમાં પાટરીદાર 
અનામાત આંદોલન સવહતના પરરબળોને કારણે 
ભાજપને ૯૯ બેઠકો મળરી અને કોંગ્ેસ 77 
બેઠકો સુધરી પહોંચરી ગઈ હતરી. તયાર ગુજરાતમાં 
નાગરરકો હ્ેવ ભાજપથરી કંટાળરી ગયા છે અને 
૨૦૨રમાં તેનરી પાસેથરી સત્ા છરીન્વાઈ જશે તે્વુ 
લાગતા હતુ. પરંતુ ભાજપે 2019નરી ચૂંટણરીનરી 
સાટું ્વાળરી દરીધું છે. 

ગુજરાતમાં આ ્વખતે મતદાન પ્રમાણમાં 
ઓછું થયું હતું. ૧ રડસેમબરે સૌરાષ્ટ્ર-કચછ 
અને દવષિણ ગુજરાતનરી ૮૯ સરીટ પર ૬૩.૩૧ 
અને ૫ રડસેમબરે ઉત્ર ગુજરાત અને મધય 
ગુજરાતનરી ૯૩ સરીટ પર મતદાન ૬૫.૩૦ ટકા 
મતદાન થયું હતું. બંને તબક્ાનું થઈને સરેરાશ 
મતદાન ૬૪.૩૦ ટકા થયું હતું. મતદાનનરી 
આ ટકા્વારરી ૨૦૧૭નરી સરખામણરીમાં ૪ 
ટકા જેટલરી ઓછરી હતરી. તેના કારણે ભાજપને 
નુકસાન થઈ શકે છે એ્વરી શકયતા વયક્ત કરાતરી 
હતરી પણ ભાજપે આ તમામ ગણતરરીઓને 
ખોટરી પાડરીને ભવય વ્વજય મેળવયો છે.

્વાસત્વમાં ગુજરાતમાં આ જીતનો શે્ય ્વડા 
પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદરીનરી કુનેહપ્ૂવ્ડકનરી રાજનરીવત 
અને અમરીત શાહ જ્ેવા ચાણકયનરી રણરીનરીવતને 
આપ્વો પડે તેમ છે. આ ્વખતે કોંગે્સને માત્ 
17 બેઠકો પર સરીમરીત કરરીને ભાજપે તેનરી 
પાસેથરી વ્વપષિ તરરીકેનો દરજ્ો પણ છરીન્વરી 
લરીધો છે. ૨૦રરમાં ભાજપે તમામ ૧૮૨ બેઠકો 
ઉપર ઉમેદ્વારો ઊભા રાખયા હતા, જેમાંના 
156થરી ્વધુ ઉમેદ્વારો ચૂંટાઈ આવયા છે. આ 
્વખતે આમ આદમરી પાટટીનરી એન્ટ્રીને ભાજપે 
ખૂબ જ ગંભરીરતાથરી લરીધરી હતરી. અવમત શાહે 
ગુજરાત વ્વધાનસભાનરી ચૂંટણરીનો સંપણૂ્ડ દોર 
પોતાના હાથમાં લઈ લરીધો હતો. ઉમેદ્વારોનરી 
પસંદગરીથરી માંડરીને ચૂંટણરી પ્રચારનરી વયહૂરચના 
સુધરીનો બધો જ કાય્ડક્રમ અવમત શાહે જ નક્રી 
કયયો હતો.

ભાજપ પાસે જોરદાર સંગઠન છે અને 
લોકો વહંદુત્્વના કારણે ભાજપને પસંદ કરે છે 
એ પરરબળનો ઉપયોગ કર્વામાં શાહ પાછળ 
પડ્ા નહીં. આખા પ્રચાર ્વેળા પ્રદેશ પ્રમુખ 
સરી.આર. પાટરીલ અને ભૂપેન્દ્ર પટેલ સવહતના 
નેતા બેકગ્ાઉન્ડમાં હતા.  ્વળરી, છેલાં 
એક મવહનાથરી તો ખુદ મોદરીએ ગુજરાતના 
પ્ર્વાસનો વસલવસલો જારરી રાખયો હતો. મોદરીએ 
અમદા્વાદ અને સુરત જે્વા શહેરોમાં વ્વશાળ 
રોડ શો કરરીને લોકોને અપરીલ કરરી કે, મોદરીને 
તેના મતનરી જરૃર છે. તેના મત વ્વના મોદરીનો 
્વટ નહીં પડે. આ સાથે જ મોદરીએ સૌરાષ્ટ્ર, 
દ.ગુ અને મધય તેમજ ઉત્ર ગુજરાતમાં પ્રચાર 
સભાઓ કરરીને ભાજપ શાસનમાં થયેલા કામોને 
પણ યાદ કયા્ડ. સાથે સાથે સોફટ વહંદુત્વનો મુદ્ો 
પરોષિ રરીતે ઉછાળયો. રાજયમાં કોંગ્ેસ સમયના 
અસામાવજક તત્વોના સામ્ાજયને પણ યાદ 
કરાયુ અને ભાજપ શાસનમાં રાજયમાં શાવંત 
સલામવતનરી સથાપ્ા થઈ હો્વાનું મોદરી અને 
શાહે ફરરી લોકોના દરીમાગમાં લા્વરી દરીધુ હતુ.

મોદરીએ પ્રચાર દવમયાન જ આ ગુજરાત 
મેં બનાવયુ છે તે્ંુવ અવભયાન પણ ઉપાડ્ુ 

હતુ. આખરે મતદારોએ માત્ નરેન્દ્ર મોદરીનરી 
લોકવપ્રયતાને જોઈને જ ભાજપને મતો આપયા 
છે. ખાસ કરરીને રાજયના ચાર મોટા શહેરોમાંથરી 
ભાજપને અધધ મત મળતા અનેક ઉમેદ્વારો 
એકથરી બે લાખ સુધરીનરી સરસાઈ સાથે જીતયા 
છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ મંડળરી મંડળના 20 મંત્રી 
ચૂંટણરી લડ્ા હતા જયારે તેમાંથરી 19 જીતયા છે.  
આ ઉપરાંત પષિપલટુ કરરીને ભાજપમાં આ્વેલા 
21 પૈકી 17 ઉમેદ્વારો પર જનતાએ વ્વશ્ાસ 
રાખરીને તેને જીતાડ્ા છે. બરીજી તરફ  અરવ્વંદ 
કેજરરી્વાલનરી આમ આદમરી પાટટીના કેસમાં 
ગાજયા મેઘ ્વરસયા નહીં જે્વો ઘાટ થયો છે. 
આમ તો આખા પ્રચાર દરવમયાન આમ આદમરી 
પાટટીના નેતાઓએ સકારાતમક રાજકારણ 
રમ્વાનો પ્રયાસ કયયો. આરોગય, વશષિણ, 
બેરોજગારરી, ્વરીજળરી જે્વા મુદ્ાઓ ઉઠાવયા પણ 
મોદરીનરી લોકવપ્રયતાને કારણે તે તમામ ગૌણ થઈ 
ગયા. એટલું જ નહીં, મોંઘ્વારરી, બેરોજગારરી 
જ્ેવા પડકારોને પણ પ્રજાએ હાલ કોરાણે મુકીને 
મોદરી તરફ જ જોયુ છે.

અલબત ગુજરાતનરી ચૂંટણરીમાં આમ આદમરી 
પાટટીના ઝંપલા્વ્વાથરી સૌથરી ્વધુ નુકસાન 
કોંગ્ેસને થયું હો્વાનું પણ રાજકીય પંરડતો માને 
છે. કારણ કે, આ ચૂંટણરીમાં કોંગ્ેસનો ્વોટ શેર 
2017 કરતા 14.12 ટકા ઘટરી જતા 60 બેઠકનું 
નુકસાન થયુ છે. ખાસ કરરીને ગ્ામય વ્વસતારનરી 
કેટલરીક બેઠકોમાં આપના ઉમેદ્વારોએ 
કોંગ્ેસના મત તોડરી નાંખતા કોંગે્સને મોટો 
ફટકો પડ્ો છે. ગુજરાતમાં કોંગ્ેસના 
મો્વડરીમંડળને જાણે કોઈ રસ જ ન હોય તે્વો 
માહોલ હતો. કોંગે્સના કાય્ડકારરી પ્રમુખનરી 
જ્વાબદારરી સંભાળતો હારદ્ડક પટેલ કોંગ્ેસ 
છોડરીને ભાજપમાં જોડાઈ ગયો તેનાથરી પણ 
તેમને જાણે કોઈ ફરક પડતો નહોતો. કોંગે્સે 
ગુજરાતના નામનું જાણે નાહરી નાખયું હતું. છલેે 
રાહુલ ગાંધરીએ ભારત જોડો યાત્ા કાઢરી તે ્વખતે 
ગુજરાતમાં ચૂંટણરી નજીક હતરી તો પણ ભારત 
જોડો યાત્ામાંથરી ગુજરાતને બાકાત રાખ્વામાં 
આવયુ ંહતું.  સોવનયા ગાંધરીનરી એક પણ સભા 
ગુજરાતમાં યોજાઇ નહોતરી.  જયારે મોડે મોડે 
રાહુલ ગાંધરીનરી માંડ બે સભા યોજાઈ હતરી.  
૨૦૧૪ પછરી ગુજરાતમાં જો ભાજપનું ટને્સન 
કોઈએ ્વધારરી મૂકયુ ંહોય તો તે આમ આદમરી 
પાટટીના અરવ્ંવદ કેજરરી્વાલ હતા. ગુજરાતમાં 
ભાજપથરી નારાજ થયેલા પાટરીદારોને અરવ્વંદ 
કેજરરી્વાલે સાધ્વાનરી શરૂઆત કરરી હતરી. 
સુરતમાં પાટરીદાર મતવ્વસતારમાં મયુવનવસપલ 
કોપયોરેશનનરી ચૂંટણરીમાં તેમને ર૬ બેઠકો મળરી 
હતરી. કોંગ્ેસનું સંપૂણ્ડ ધો્વાણ થયું હતું પણ 
ભાજપને આંચકો લાગયો હતો. 

ગુજરાતના પાટરીદારો જો સાગમટે “આપ’ 
માં જોડાઈ જાય તો ભાજપને ભારે પડે તેમ હતું. 
ડેમેજ કન્ટ્ોલ કર્વા આખું પ્રધાનમંડળ રાતોરાત 
બદલરી કાઢ્વામાં આવયું હતું. જૈન મુખય પ્રધાનને 
રાજીનામું આપ્વાનરી ફરજ પાડરીને પાટરીદારને 
મુખય પ્રધાન બના્વ્વામાં આવયા હતા. 
અલબત્, આમ આદમરી પાટટીને ચૂંટણરીમાં  ૩૫ 
લાખ મતો મળયા છે. એટલે કે, આમ આદમરી 
પાટટીએ 12.5 ટકાથરી ્વધુ ્વોટ શેર મેળવયો છે. 

અલબત્ પહેલરી્વાર મોટાપાયે ચૂંટણરી 
લડનારરી આમ આદમરી પાટટીએ ગુજરાતના 
રાજકારણમાં અતયાર સુધરી આ્વેલા બરીજા બધા 
ત્રીજા પરરબળ કરતાં બહેતર દેખા્વ કયયો છે 
એ કબૂલ કર્વું પડે.  ગુજરાતમાં ભાજપના 
મૂવળયા જોતાં આમ આદમરી પાટટી સત્ામાં 
આ્વરી શકશે કે કેમ એ વ્વશે શંકા છે, પણ એ 
કૉંગે્સના સથાને મુખય વ્વરોધ પષિનું સથાન લઈ 
જશે તેમાં શંકા નથરી.

તંત્રી સ્થાનેથરી
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સુરત
સુરતના વેડરોડ ઉપર બાળકી સાથે દુષકર્મ 

બાદ હત્ાની ઘટના બાદ રોડીરાત્ે ઉધના ત્ણ 
રસતા પાસે એક ્ુવાન લોહીલુહાણ હાલતરાં 
મૃત હાલતરાં રળતા ઉધના પોલીસ ત્ા ં દોડી 
ગઈ હતી.પોલીસે તપાસ કરતા અંદાજીત 30 થી 
35 વર્મના ્ુવાનને ડાબી બાજુ છાતીના ભાગે 
બગલની નીચે તતક્ણ હથી્ાર રારી હત્ા કરાઈ 
હોવાનું બહાર આવ્ંુ હતું. પોલીસે ગુજરાત 
ગારરેનટની દુકાનના રાતલક તચરાગ દદનેશભાઇ 
બહોરાનો સંપક્ક કરી બોલાવી પુછપરછ કરતા 
જાણવા રળ્ું હતું કે તે રાતે્ નવ વાગ્ે દુકાન 
બંધ કીર ઘરે જવા નીકળ્ા ત્ારે તેરની દુકાનની 
આજુબાજુની દુકાનોના ઓટલા પર કેટલાક લોકો 
સુતા હતા.પણ તરેની દુકાનના ઓટલા પર કોઈ 

સૂતું નહોતું. આ બનાવના 10 કલાક બાદ સવારે 
નવ વાગ્ે ગોતાલાવાડીથી લાલ દરવાજા તરફ 
જતા રોડ ઉપર પટેલવાડી એસ.એર.સી ઝોન 
ઓફીસના કંપાઉનડના લાલદરવાજા રોડ તરફના 
ગેટ પાસે એક ્ુવાનની હત્ા કરેલી લાશ રળતા 
રતહધરપુરા પોલીસ ત્ાં દોડી ગઈ હતી.પોલીસ 
તપાસરાં તેની ઓળખ રૂળ ઉત્તરપ્રદેશના વતની 
અને સુરતરાં વેડરોડ પંડોળ ખાતે એમ્બ્ોઇડરીના 
કારખાનારાં નોકરી કરતા તેરજ ત્ાં જ રહેતા 
તબ્જેશ પ્ારેલાલ પટેલ ( ઉ.વ.29 ) તરીકે 
થઈ હતી.તબ્જેશને તતક્ણ હતથ્ાર વડે છાંતીના 
ભાગે, પેટના ભાગે, બન્ે હાથના ખભાના ભાગે, 
સાથળના આગળ પાછળના ભાગે તથા ઘુટણ 
નીચેના પગના ભાગે આડેધડ 15 ઘા રારી હત્ા 
કરવારાં આવી હતી.

સુરતના ઉધના - મહિધરપુરા હિસતારમાં 
ગણતરીના કલાકોમાં બે યુિાનની િતયા

સુરત
બનાવટી ચલણી નોટોના 

ડીઆરઆઇ (ડા્રેકટોરેટ ઓફ રેવન્ુ 
ઇનટલેીજનસ) દ્ારા દાખલ કરા્ેલા 
એક કેસરાં અત્ેની એનઆઇએ 
કોટ્મના સપેેશ્લ જજ સુભદા કે.બક્ીએ 
આરોપી તવનોદ તનરાદ ઉફફે તવનોદ 
સહાની અને રોહરંદ શેખ દર્ાઝુદ્ીને 
શેખને સાત-સાત વર્મની સખત કેદની 
સજા ફટકારતો ચુકાદો જાહેર ક્યો 
છે. બનાવટી ચલણી નોટોના કેસરાં 
સપેશ્લ એનઆઇએ કોટ્મનો આ પ્રથર 

ચુકાદો હોઇ ઘણો રહતવનો રનાઇ 
રહ્ો છે. 

સુરત ડીઆરઆઇના 
અતધકારીઓને બાતરી રળી હતી 
કે, રુઝફફરપુર, તબહારનો રહેવાસી 
આરોપી તવનોદ તનરાદ ટે્ન રારફતે 
તબહારથી સુરત આવી રહ્ો છે 
અને અહીં બનાવટી ચલણી નોટોની 
દડલીવરી કરવાનો છે. આરોપીની 
પૂછપરછરાં ચોંકાવનારો ખુલાસો 
સારે આવ્ો હતો કે, દેશના અથ્મતતં્ને 
તોડવાના ઇરાદાથી બનાવટી ચલણી 

નોટો ભારતી્ બજારરાં ફરતી 
કરવાની હતી અને આરોપીએ અન્ 
આરોપી રોહરંદ શેખ દર્ાઝુદ્ીન 
શેખ સાથે રળીને સરગ્ર કાવતરૂ રચ્ું 
હતુ પરંતુ તા.૨૦-૭-૨૦૧૯ના રોજ 
આરોપી તવનોદ તનરાદની ધરપકડ 
કરી લેવાઇ હતી. બાદરાં સુરતરાં 
રહેતો અન્ આરોપી રોહરંદ 
શેખ પણ ઝડપાઇ ગ્ો હતો. બંને 
આરોપીઓ બનાવટી ચલણી નોટોની 
હેરાફેરી કરવાની ગુનાતહત પ્રવૃતત્તરાં 
સંડોવા્ેલા હતા.

બનાવટી ચલણી નોટના કેસરાં બેને સાત 
વર્મની કેદ, NIA કોટ્મનો સૌપ્રથર ચુકાદો
2019માં સુરત ડીઆારઆાઇઆે બાતમીના આાધારે આારાેપીઆાેને ઝડપી લીધા હતા

સુરત 
સચીનરાં પાલીગારરા ડી.એર 

નગરરાં રહેતા ૪૫ વરષી્ ભગવાન 
તવષણુ પોલાઇએ શુક્રવારે ઘર પાસે 
ખુલ્ા રેદાનરાં ઝાડની દાળી સાથે 
કપડુ બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ જીવન 
ટુંકાવ્ું હતુ. ભગવાનના પદરવારના 
સભ્ોએ કહ્યુ કે ભગવાન રુળ 
ઓરીસસાના ગંજારના વતની હતા. 
જોકે તેરણે પુત્ીના લગ્ન રાટે કેટલાક 
વ્દકતઓ પાસે ઉછીના પૈસા લીધા 
હતા. જેના લીધે તે ટેનશનરાં રહેતા 
હોવાથી આ પગલુ ભ્ુ્મ હોવાની 
સક્તા છે. તેરને સંતાનરાં બે પુત્ી 
અને એક પુત્ છે. તે સંચાખાતારાં કાર 

કરતા હતા. સચીન જી.આઇ.ડી.સી 
પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

બીજા બનાવરાં કાપોદ્ા તવસતારરાં 
આવેલા રરઘા કેનદ્ પાસે ચચળ 
નગરરાં રહેતો ૩૯ વરષી્ કૈલાશ 
ગુલાબભાઈ સોનવણે શુક્રવારે સાંજે 
ઘરરાં હુક સાથે સાડીનો છેડો બાંધી 
ગળે ફાંસો ખાઈ આતરહત્ા કરી 
હતી. પોલીસ સૂત્એ કહ્યું હતું કે 
કૈલાશે જોલવા ખાતે લોન પર રકાન 
લીધું હતું. જોકે તે રકાનના હપ્ા 
ભરવાના લીધે તે સતત રાનતસક તાણ 
અનુભવતા હોવાથી આ પગલું ભ્ુું 
હોવાની શક્તા છે પણ હકીકત તપાસ 
દરતર્ાન જાણવા રળશે. 

પુત્ીના લગ્ન માટે દિેું થતાં માનહસક 
તાણમાં સહિનના આધેડનો આપઘાત
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વડોદરા
વડોદરાના સીંધરોટમાં ઝડપાયેલા 

૪૭૯ કરોડની કકંમતના મેફેડ્ોેન 
કેસમાં આરોપીઓની પુછપરછમાં 
એટીએસને વધુ એક સફળતા મળી 
છે. જેમાં નવ કરોડની કકંમતના ડ્ગસ 
વડોદરાના સુભાનપુરા ખાતેથી જપ્ત 
સાથે એકની ધરપકડ કરવામાં આવી 
છે.આ ઉપરાંત, અગાઉ ઝડપાયેલા 
આરોપીના પુત્રની સંડોવણી પણ બહાર 
આવી છે. તયારે આગામી સમયમાં વધુ 
ચોંકાવનારા તથયો બહાર આવવાની 

શકયતા છે. વડોદરા જજલ્ાના 
સીંધરોટમાં છ કદવસ પહેલા ગુજરાત 
એટીએસ દ્ારા દરોડો પાડીને મેફેડ્ોન 
ડ્ગસ તૈયાર કરતી ગુજરાતની સૌથી 
ફેકટરી પકડાઇ હતી. જેમાં પોલીસે 
વડોદરામાં રહેતા સૌજમલ ઉફફે સેમ 
સુરેશચંદ્ર પાઠક, શૈલેષ કટાકરયા, 
જવનોદ ઉફફે પપપુ જનજામા, ભરત 
ચાવડા અને નકડયાદના મોહંમદ શફી 
જમસકીન કદવાનને ઝડપી લીધા હતા. 
દરોડા દરજમયાન પોલીસે રૂજપયા 
૪૭૯ કરોડની કકંમતનું મેફેડ્ોન ડગસ 

જપ્ત કયુું હતું. જે અંગે આરોપીઓની 
પુછપરછમાં એટીઅસને માજહતી મળી 
હતી કે ભરત ચાવડાએ તેના પુત્ર 
હષ્ષ ચાવડા મારફતે મેફેડ્ોન ભરેલી 
થેલી વડોદરામાં ડ્ગસના કારોબાર 
સાથ ે જોડાયેલા અશોક પટેલને આપી 
હતી. ડ્ગસનો જથથો અશોક પટેલે 
વડોદરા સુભાનપુરા પાસે છુપાવેલું છે. 
જે બાતમીને આધારે એટીએસ અને 
વડોદરા એટીએસ દ્ારા તપાસ કરવામાં 
આવતા એક કકલો ૭૦૦ ગ્ામ મેફેડ્ોન 
ભરેલી થેલી મળી આવી હતી.

વડોદરાના સુભાનપુરામાં છુપાવેલું 
રૂજપયા નવ કરોડનું ડ્ગ જપ્ત કરાયું
આારાોપીના પુત્રઆો ડ્રગ્સ માફિયાનો ડ્રગ્સ આાપુું ઃ આન્ય સ્થળાોઆો ડ્રગ્સ માોકલાતુ હાોવાની શક્યતા

વડોદરા
કરજણ તાલુકાના રણાપુર ગામે 

ગત તા.૧ લીએ ભાજપના ઉમેદવારના 
ટેકેદારો રણાપુર પ્રચાર માટે નીકળયા તે 
દરજમયાન સંતોષભાઈના ઘરે ભાજપના 
કાય્ષકતા્ષ એ ભાજપ ઉમેદવારોનો પજત્રકા 
આપી હતી.જે અંગે સંતોષભાઇએ 
કહ્ં હતું કે અમોને જયાં ફાવે તયાં વોટ 
આપીશુ.

આ સાંભળી ટેકેદારે ફોન કરી અક્ષય 
પટેલના પુત્ર જષ પટેલને જાણ કરતાં 
તે પણ તયાં બે ટેકેદારો પ્રકાશ પટેલ 
અને કકરણ પટેલ સાથે આવી પહોંચયો 
હતો.બંને ટેકેદારોએ ઋજષભાઇને ખોટું 
જનવેદન આપી અમને અપમાજનત કયા્ષ 

હતા અને ધમકી આપી મારૂં ગળું 
દબાવી દીધું હતું.

સંતોષભાઇએ અરજીમાં એવો 
આક્ષેપ કયયો છે કે,મારી માતા વચ્ે 
પડતાં ઋજષ પટેલે તેમને ધક્ો 
મારી પાડી દીધા હતા.જેથી તેઓ 
અધ્ષનગ્ન થઇ ગયા હતા.આ લોકોએ 
અમને સળગાવી દેવાની ધમકી પણ 
આપી હતી.જેથી અમને પોલીસ 
તાકીદે પોલીસ રક્ષણ મળવું જોઇએ.
અરજદાર દ્ારા કરજણ પોલીસ,સમાજ 
કલયાણ,એસ.ટી.એસ.સી સેલ ગ્ામય 
વડોદરા ,વડોદરા કલેકટર ને લેજખત 
ફકરયાદ કરતી અરજી કરાતાં ટોક ઓફ 
ધી ટાઉન બનવા પામયો છે. 

વડોદરા
વડોદરાની કોટ્ષમાં ફરજ બજાવતા 

એક જજ ની કાય્ષરીજત જવરુદ્ધ આજે 
વકીલ મંડળના સભયોએ સતૂ્રોચાર કરી 
હોબાળો મચાવયો હતો અને તેમની 
કોટ્ષમાં નહીં જવાનો ઠરાવ કયયો હતો.

મંગળવારે વડોદરાની કોટ્ષના એક 
નયાયાધીશની કોટ્ષમાં વકીલ ધમમેનદ્ર 
રાજપુતની રજુઆત વખતે કોટટે અપમાન 
કયુું હતું અને કેસની તારીખ નકકી 
કરવા જેવી સામાનય બાબતમાં વકીલનું 
અપમાન કયુું છે. આ જજ સામે અગાઉ 
પણ ઘણા બધા વકીલોની ફરીયાદ 
વકીલ મંડળને મળી હતી અને મૌજખક 
ફરીયાદો પણ વારંવાર મળેલ છે. વકીલ 

મંડળના ચુટાયેલા સભયો પોતાના કામ 
અથમે કોટ્ષના કામ અથમે જતા-આવતા 
હોઈ તયારે પણ મૌજખક રજુઆત કરેલ 
છે. તેથી જજ જવરૂદ્ધ વડોદરા વકીલ 
મંડળ ધવારા રજુઆત કરવામાં આવેલ 
હતી પરંતુ તેમના વત્ષનમાં સુધારો 
આવેલ નથી. પરંતુ પરીણામ શુનય છે 
અને આજરોજ તો સદર જજ સાહેબ 
બાર અને બેનચ વચ્ેના સમનવય સબંધ 
તોડી નાંખેલ છે જેના વડોદરા વકીલ 
મંડળના તમામ સભયો સખત જવરોધ 
કરેલ છે જેથી આ જજ જયાં સુધી 
વત્ષન સુધરે નહી તયાં સુધી આ જજની 
કોટ્ષનો બજહષકા૨ ક૨વાનો સવા્ષનુમતે 
ઠરાવવામાં આવેલ છે.

વડોદરામાં વકીલનું અપમાન કરનાર 
જજ વવરુદ્ધ હોબાળો અને સૂત્ોચ્ાર 

કરજણ ખાતે ભાજપના ઉમેદવારના 
પુત્એ દવલત મવહલાનું ગળું દબાવ્ું

વડોદરામાં હાટ્ષ એટેક બાદ 
સટેનટ મુકાવયો છતાં 73 વષ્ષના 

જયંજતભાઇએ મતદાન કયુ્ષ
વડોદરા

સમા જવસતારમાં રહેતા જીએસએફસીના જનવૃત્ત 
કમ્ષચારી જયંજતભાઇ પરમારને ગત તા.૨જી કડસેમબરે 
વહેલી સવારે હાટ્ષ એટેક આવયો હતો તેઓ પકરવાર સાથે 
ગાંધીનગરમાં હતા. તેમને તુરંત હોસસપટલમાં લઇ જવામાં 
આવયા જયાં બીજા કદવસે તેમની સજ્ષરી કરવામાં આવી 
અને હાટ્ષમાં સટનેટ મુકવામા આવયું હતું. જયજંતભાઇની 
પુત્રવધૂ જજયા કહે છે કે સોમવારે મતદાનનો કદવસ હતો 
એટલે પપપાએ ઇચછા વયક્ત કરી કે મારે મતદાન કરવા 
વડોદરા જવુ છે. ડોકટરને આ બાબતે જાણ કરતા તેઓએ 
બપોરે ૨ વાગયે રજા આપી. કાર મગાવી અને છેલ્ી 
ઘડીએ એટલે કે પોણા પાંચ વાગયે અમે સમા સપોટ્ષસ 
કોપલેકસ ખાતે મતદાન મથકે પહોંચયા અને અમે પકરવાર 
સાથે મતદાન કયુ્ષ હતું.

વડોદરા જજલ્ા ભાજપમાં 
અસંતુષ્ો સામે પગલાં,પવૂ્ષ 

જજલ્ા પ્રમુખ બરતરફ
પોરબંદર

વડોદરા જજલ્ા ભાજપમાં અસંતુષ્ો સામે પગલાં લેવામાં 
આવયા છે.જે પૈકી વડોદરા જજલ્ાના પૂવ્ષ પ્રમુખને બરતરફ 
કરવામાં આવયા હતા. વાઘોકડયા બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવારી 
કરનાર ધમમેનદ્રજસંહ વાઘેલાના જનકટના સબંધી એવા વડોદરા 
જજલ્ા ભાજપના પવૂ્ષ પ્રમુખ કદલુભા ચુડાસમા તેમનો પ્રચાર 
કરતા હોવાના આક્ષેપો થતાં તેમનો ખુલાસો માંગવામાં 
આવયો હતો. પરંતુ તેમણે કોઇ સપષ્તા નજહં કરતાં પક્ષે 
આજે બરતરફ કરવાનો જનણ્ષય લીધો હતો. આ જ રીતે 
કરજણ સીટ પર કોંગ્ેસમાંથી આવેલા પૂવ્ષ ધારાસભય 
અક્ષય પટેલના જવરોધમાં પ્રચાર કરતો સજતષ જનશાજળયાનો 
એક ઓકડયો વાયરલ થયો હતો.જેથી તેમની પણ સપષ્તા 
માંગવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળયું છે.નોંઘનીય છે કે 
ચૂંટણી પહેલાં વડોદરા જજલ્ામાં ભાજપે ૫૧ લોકોને 
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અમદાવાદ
ગુજરાત રાજયની પ્ાથમિક 

શાળાઓિાં ગુજરાતી ભાષા 
ફરમજયાતપણે ભણાવવા અને 
આ અંગેના સરકારના પરરપત્રના 
કડકાઇથી અિલ કરાવવા દાદ િાંગતી 
ગુજરાત હાઇકોર્ટ સિક્ષ િહતવની રરર 
અરજીની સુનાવણીિાં સરકાર અને 
અરજદારપક્ષ વચ્ે સાિસાિે દાવા 
અને પ્મતઆક્ષેપ થયા હતા. સરકારે 
બચાવ કયયો હતો કે, રાજયિાં ૪૫૦૬ 
શાળાઓિાં ગુજરાતી મવષય ભણાવાય 
છે, િાત્ર ૧૪ શાળાિાં જ ગુજરાતી 
ભણાવાતુ નથી. જો કે, અરજદારપક્ષે 
સરકારના દાવાને ધરાર ફગાવયો હતો 
અને હાઇકોર્ટનું ધયાન દોયુું કે, સરકાની 
વાત ખોરી છે, રાજયની િોરાભાગની 
શાળાઓિાં ગુજરાતી મવષય ભણાવાતો 
જ નથી. 

તેથી ૨૦૨૩-૨૪ના નવા 
શૈક્ષમણક વષ્ટથી રાજયની તિાિ 
પ્ાથમિક શાળાઓિાં ગુજરાતી 

ભાષા ફરમજયાતપણે ભણાવવાિાં 
આવે તે િારે હાઇકોર્ટ આદેશ કરે. 
હાઇકોરટે બંને પક્ષોને સાંભળયા 
બાદ ફરી એકવાર રાજય સરકાર 
પાસેથી એ િુદ્ે ખુલાસો િાંગયો છે 
કે, રાજયિાં કેરલી શાળાઓિાં 
પહેલા ધોરણથી ગુજરાતી ભણાવાય 
છે અને ફરમજયાતપણે ભણાવવાિાં 
આવે છે..? હાઇકોરટે કેસની વધુ 
સુનાવણી તા.૧૬િી રડસેમબરના રોજ 
રાખી હતી. િાતૃભાષા અમભયાન 
દ્ારા ગુજરાત હાઇકોર્ટિાં કરાયેલી 
જાહેરમહતની રરર અરજીિાં એડવોકેર 
અમચ્ટત પ્કાશ જાનીએ રજૂઆત કરતાં 
જણાવયું હતું કે, ગુજરાત રાજયિાં 
પ્ાથમિક શાળાઓિાં ગુજરાતી મવષય 
ફરમજયાત પણે ભણાવવાિાં આવે તે 
િારે ખુદ રાજય સરકારનો તા.૧૩-
૪-૨૦૧૮ નો પરરપત્ર છે પરંતુ તેની 
ચુસતપણે અિલીકરણ થતુ નથી, તેથી 
િાતૃભાષાની ખુદ સત્ાવાળાઓ દ્ારા 
જ ઉપકે્ષા થઇ રહી છે. 

અમદાવાદ
આજથી ૪૯ વષ્ટ પહેલા ૧૯૭૩ની 

સાલિાં સરદારનગર મવસતારિાં ૭૦ 
વષ્ટના વૃદ્ાની લૂરંના ઈરાદે હતયા કરી 
૨૬ વષ્ટનો મસતારાિ ફરાર થઈ ગયો 
હતો. પોલીસે આરોપીને પકડવાના 
અનેક પ્યાસ કયા્ટ પણ સફળતા હાથ 
લાગી ન હતી. ડીસીપી ઝોન-૪ કાનન 
દેસાઈએ નાસતા-ફરતા આરોપીઓને 
પકડવાની ડ્ાઈવ શરૂ થતા રીિ તૈયાર 
કરીને ૪૯ વષ્ટથી વૃદ્ાની હતયાના 
ગુનાિાં ફરાર મસતારાિની તપાસ 
કરવા રીિને િહારાષ્ટ્ર િોકલતા 
આરોપી ઝડપાઈ ગયો હતો.

૧૯૭૩ની સાલિાં સૈજપુર 
મવસતારિાં િણીબહેન મહિંતલાલ 
શુકલ (ઉં,૭૦)ની હતયા કરી આરોપી 
ઘરિાંથી વાસણોની લૂંર ચલાવી 
ફરાર થઈ ગયો હતો. ત્રણ રદવસ 
બાદ એકલવાયું જીવન જીવતા વૃધધા 
િણીબહેનના ઘરિાંથી દુગ્ટધ િારતા 
પોલીસને બનાવની જાણ થઈ હતી. 
સરદારનગર પોલીસે લૂંર વીથ િડ્ટરનો 
ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરતા 
િણીબહેનના ઘરિાં આરોપી મસતારાિ 

તાતીયા ભતાનેનું નાિ બહાર આવયું 
હતું. નાની િોરી ચોરી કરવાની રેવ 
ધરાવતા મસતારિને ઝડપી લેવા િારે 
પોલીસે અનેક પ્યાસો હાથ ધયા્ટ પરંતુ 
આરોપીનું કોઈ ચોક્કસ રોકાણનું 
સથળ ના હોવાથી તે પકડાયો ન હતો. 
દરમિયાનિાં પોલીસે કોર્ટિાંથી વોરરં 
િેળવી આરોપીને ફરાર જાહેર કયયો 
હતો. ૧૯૭૩ની સાલિાં િણીબહેનની 
હતયા કરનાર મસતારાિ પોલીસના 
અનેકના પ્યાસ બાદ પણ ૪૯ વષ્ટ 
સુધી પકડાયો ન હતો. આ દરમિયાન 
ડીજીપી આશીષ ભારરયાએ નાસતા-
ફરતા આરોપીને ઝડપી લેવા િારે 
ડ્ાઈવ શરૂ કરવાની સૂચના જારી 
કરતા ઝોન-૪ ડીસીપી કાનન દેસાઈના 
ધયાન પર ૪૯ વષ્ટથી ફરાર આરોપી 
મસતારાિ તાતીયા ભતાનેનું નાિ આવયું 
હતું. નાસતા-ફરતા આરોપીઓને 
પકડવા િહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને 
અિદાવાદ પોલીસે સંયુકત કાિગીરી 
કરીને આરોપી મસતારાિ તાતીયા 
ભતાને (ઉં,૭૩)રાજની ગાિ, તાલુકો 
પાથરડી, જીલ્ો અહેિદનગર, 
િહારાષ્ટ્રને ઝડપી લીધો હતો.

ગુજરાતની પ્ાથમિક શાળાઓિાં 
ગુજરાતી મિષય ભણાિાતો નથી

વૃધ્ાની હતયા કરી 50 િષ્ષથી ફરાર 
હતયારા સીતારાિને પોલીસે ઝડપયો

સરકારે જણાવુું કે, માત્ર 14 શાળામાું જ ગુજરાતી નથી 
ભણાવાતુ, સરકારની વાત બિલકુલ ખાટેી  : અરજદાર

હતયાના કેસિાં બાળ 
આરોપીને 3 વષ્ટ 
સપે.હોિની સજા

અમદાવાદ
અિદાવાદિાં યુવકની હતયા 

કરવાના કેસિાં એક બાળ 
આરોપી(જુવેનાઇલ)ને જુવેનાઇલ 
જસસરસ બોડડે ત્રણ વષ્ટ િારે સપેશયલ 
રરિાનડ હોિિાં રાખવાનો િહત્વનો 
આદેશ કયયો છે.  અિદાવાદ શહેરના 
પૂવ્ટ મવસતારિાં ગત તા.૧૯-૧૧-
૨૦૧૦ના રોજ આનંદ બાબુભાઈ 
ખીંચી રાત્રે ૧૦-૩૦ વાગયે પોતાના ઘરે 
હતા. તે સિયે તેિણે જુવેનાઇલ સમહત 
અનય ત્રણ જણાને તેિના ઘેર પારટી 
કરવા બોલાવયા હતા. બાદિાં બધા 
ભેગા િળી અનુપિ મસનેિાની સાિે 
બરફના કારખાના પાસે દારૂ પીવા બેઠા 
હતા. જયાં  બાળ આરોપીએ ફરીયાદી 
આનંદ બાબુભાઈ ખીંચીને કહં્ કે, 
તારી બહેન સુનીતા િારા ભાઈનો 
પીછો છોડતી નથી. તું તારી બહેનને 
સિજાવતો નથી. આ વાતિાં બંને 
પક્ષ ેબોલાચાલી વધી હતી જિેાં બાળ 
આરોપી અને તેના સાથીદારોએ આનંદે 
ખીંચીને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી 
હતી. જે બાદ તેનું િોત નીપજયુ હતું. 
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મોરબી
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્ા 

અનરે મમતા બરેનર્જીના ખાસ સાકેત 
ગોખલરેન્રી ગુજરાત પોલ્રીસરે ધરપકડ 
કર્રી છે. ટ્રીએમસ્રીના પ્રવક્ાન્રી 
ધરપકડ અંગરેન્રી માહિત્રી તરેમન્રી 
પાટટીના નરેતા અનરે રાજયસભાના 
સાંસદ ડરેરેક-ઓ બ્ાયન દ્ારા 
આપવામાં આવ્રી િત્રી. આ મુદ્ે મરેટ્ો 
કોટટે સાકેત ગોખલરેના બરે દદવસના 
ર્રીમાનડ મંજુર કયાાં છે. મરેટ્ો કોટટે 3 
દદવસના દરમાનડન્રી માંગ સામરે 8 

દડસરેમબર 12 વાગયા સુધ્રીના દરમાનડ 
મંજૂર કયાયા છે. 

ટ્રીએમસ્રી સાંસદે હવિટર દ્ારા 
જણાવયું િતું કે, સાકેત ગોખલરે 
ફલાઇટમાં નવ્રી દદલિ્રીથ્રી જયપુર ગયા 
િતા, તરેઓ જયપુર એરપોટયા ઉતયાયા 
તયારે ગુજરાત પોલ્રીસ પિેલરેથ્રી જ તયા ં
ઉભ્રી િત્રી, તરત જ ન્રીચરે ઉતયાયા બાદ 
તરેમન્રી ધરપકડ કરવામાં આવ્રી િત્રી.

સાંસદ ડરેરેક-ઓ બ્ાયનરે જણાવયું કે, 
સાકેત ગોખલરે ગઈકાલરે રાત્રે 2 વાગયરે 
તરેન્રી માતાનરે ફોન કયયો અનરે કહં્ કે, 

પોલ્રીસ તરેનરે અમદાવાદ લઈ ગઈ 
િત્રી. પોલ્રીસરે તરેનરે બરે હમહનટ માટે 
ફોન કરવા દ્રીધો અનરે પછ્રી તરેનો ફોન 
અનરે તરેનો તમામ સામાન જપ્ત કર્રી 
લ્રીધો છે. TMC સાંસદે કહં્ કે, 
અમદાવાદ સાયબર સરેલરે મોરબ્રી હબ્જ 
તુટવા અંગરેન્રી ઘટના સંદભભે હવિટ 
બદલ સાકેત હવરુદ્ધ કેસ નોંધયો છે. 
તરેમણરે કહં્ કે આ બધું તૃણમૂલ કોંગ્રેસ 
અનરે હવપક્ષનરે ચૂપ કર્રી શકે નિીં.  
મોરબ્રી ઘટના અંગરે સાકેત ગોખલરે 
આક્ષરેપો કયાયા િતા.

મોરબ્રી દઘુયાટનાન્રી ખોટ્રી વિ્રીટ કરવા મામલરે 
TMC નરેતા સાકેત ગોખલરેના દરમાનડ મંજુર
મેટા ેકારે્ટે 3 દિવસના દરમાન્ડની માંગ સામે બે દિવસના દરમાન્ડ મંજૂર કરાયા હતા

જૂનાગઢ
જૂનાગઢના સાયકલ્રીસટે રાજકોટથ્રી 

ખંભાહિયા સુધ્રીન્રી ઇનટરનરેશનલ 
ગણાત્રી 300 દકલોમ્રીટરન્રી સાયકહલંગ 
સપધાયા 15:30 કલાકમાં પુણયા કર્રી પ્રથમ 
સથાન મરેિવ્રી હવક્રમ પ્રાપ્ત કયયો િતો.

ઓડરેક્ષ ક્લબ પરેદરસ દ્ારા 95થ્રી વધુ 
દેશોમાં સાયકહલંગન્રી હવહવધ સપધાયાઓ 
યોજવામાં આવરે છે. તાજરેતરમાં ઓડરેક્ષ 
ઇનનડયા રેનડોહનયસયા દ્ારા રાજકોટથ્રી 
ખંભાહિયા સુધ્રીન્રી આવક-જાવક મિ્રી 
કુલ ૩૦૦ દકલોમ્રીટરન્રી સાયકહલંગ 
સપધાયા યોજવામાં આવ્રી િત્રી. જરેમાં 
ગુજરાતમાંથ્રી ૩૦ સાયકલ્રીસટ 
જોડાયા િતા.૨૦ કલાકમાં પૂણયા 

કરવાન્રી સાયકહલંગ રાઈડમાં જૂનાગઢ 
રાઇડસયા સાયકહલંગ ગુ્રપના ફાઉનડર 
કલપરેશભાઈ હિંડોચાએ ૧૫ કલાક ૩૦ 
હમહનટમાં જ સપધાયા પૂણયા કર્રી પ્રથમ 
સથાન મરેિવ્રી હવક્રમ સજયાયો િતો. 
કલપરેશભાઈએ ઇનટરનરેશનલ ગણાત્રી 
સાયકહલંગ સપધાયામાં પ્રથમ સથાન 
ઉપરાંત અગાઉ ૨૦૦ દકલોમ્રીટર 
ના અંતરન્રી યોજાયરેલ્રી સપધાયામાં 
રાજકોટથ્રી ધ્ાફાન્રી ૧૧ કલાકમાં અનરે 
રાજકોટથ્રી જામનગર ૯ કલાકમાં જ 
સપધાયા પણૂયા કર્રી પ્રથમસથાન પ્રાપ્ત કયુાં 
િતું. કલપરેશભાઈ હિંડોચાના જણાવયા 
મુજબ સાયકહલંગ કરવાથ્રી કસરત તથા 
શાર્રીદરક દફટનરેસ જિવાઈ રિે છે.

જૂનાગઢનાં યુવકે 15:30 કલાકમાં 
300 કકમી સાઈકલ સ્પરાધા ્પૂરધા કરી

રાજકોટ
રાજકોટમાં લોકસાહિતયકાર દેવાયત 

ખવડન્રી દાદાગ્રીર્રીનો વ્રીદડયો સામરે 
આવયો છે. દેવાયત ખવડ સાથરે એક 
યુવક બ્રીજા યુવકનરે ધોકા અનરે પાઈપોથ્રી 
માર માર્રી રહાં છે. આ દરહમયાન 
આસપાસ લોકો આવ્રી પિોંચતા બંનરે 
જણા નાસ્રી છૂટ્ા િતા. બાદમાં 
ઈજાગ્સત યુવાનનરે સારવાર અથભે હસહવલ 
િોનસપટલ ખસરેડવામાં આવયો િતો. આ 
સમગ્ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ 
સામરે આવયા છે.ઈજાગ્સત યુવકે દેવાયત 
ખવડના ત્ાસથ્રી કંટાિ્રી બરે મહિના 
પિેલા પોલ્રીસ પાસરે મદદ માંગ્રી િત્રી. 
તયારે તરેના પદરજનો એવો આક્ષરેપ કર્રી 

રહા છે કે જો યોગય સમયરે કાયયાવાિ્રી થઈ 
િોત તો ઘટના બન્રી ન િોત. સવભેશ્વર 
ચોક નજીક પુષકર એપાટયામરેનટ નજીકના 
આ CCTV ફૂટેજ સામરે આવયાં છે. 
જરેમાં દેવાયત ખવડ અનરે અનય એક 
વયહક્ કારમાં આવરે છે અનરે એકાએક 
ધોકા સાથરે ઉતર્રી મયુરહસંિ રાણા નામના 
યુવાન પર બરેફામ માર મારે છે.અચાનક 
આસપાસના લોકો એકઠા થતા તરેઓ 
નાસ્રી છૂટ્ા િતા અનરે ઈજાગ્સત 
યુવાનનરે સારવાર અથભે હસહવલ િોનસપટલ 
ખસરેડવામાં આવયો િતો. મયુરહસંિ રાણા 
અનરે દેવાયત ખવડ વચ્રે જૂન્રી અદાવત 
છે બંનરે દ્ારા પોલ્રીસમાં ધાક ધમકી અંગરે 
અરજી આપવામાં આવ્રી િત્રી. 

લોકસાહિતયકાર દેવાયત ખવડની 
ગુંડાગીરી, યુવાનને ્પાઈ્પથી ફટકાયયો

જમમ-ુકાશમ્રીરમાં ફરજ 
બજાવતો ધોરાજી પંથકનો 
આમટીમરેન શિ્રીદ થયો

મોટીમારડ
મોટ્રીમારડના હચચોડ ગામના મનુભાઈ ભોજાભાઈ 

દયાતર નામનાં પાંત્્રીસ વરયાના યુવાન જમમુ કાશમ્રીરના 
લરેિખાતરે દેશન્રી સુરક્ષાન્રી ફરજ દરમયાન તા.29.11.22 
ના રોજ શિ્રીદ થયા િતાં. બારેક વરયા પિેલા મનુભાઈ 
દયાતર આમટીમાં જોડાયા િતાં અનરે પદરહણત િતાં. તરેમનરે 
દસ વરયાનો એક પુત્ છે. કુટુંબમાં હપતા ભોજાભાઈ તરેમજ 
મોટાભાઈ અનરે તરેમનું કુટુંબ અનરે શિ્રીદ થનાર મનુભાઈ 
દયાતરનાં પનનિ અનરે પુત્ હચચોડ ગામરે રિેતા િતાં.  િાલ 
જમમુ કાશમ્રીરના લરેિ ખાતરે ફરજ બજાવતાં િતાં, જયાં તરેઓ 
શિ્રીદ થતાં હચચોડ ગામ અનરે આજુબાજુના ગામોમાં શોક 
વયાપ્રી છે. મંગિવારે શિ્રીદ મનુભાઈ દયાતરના પાહથયાવ 
દિેનરે જામનગરથ્રી માદરે વતન હચચોડ ગામરે લઈ આવતાં 
લોકોએ  શ્રધધાંજલ્રી અપયાણ કર્રી િત્રી.

વલસાડમાં ઉપરાઉપર્રી 
બરે ભૂકંપ પછ્રી કચછમાં 

૩.૨નો ધરત્રીકંપ
રાજકોટ

વલસાડમા ંગત તા. 1 દડસરેમબરે દરચર સકેલ પર 3.3 
ન્રી ત્રીવ્રતાના ઉપરાઉપર્રી બરે ભકંૂપો આવયા બાદ સોમવારે 
કચછના ખાવડાથ્રી 28 દક.મ્રી. ઉત્તરે સવારે 4.17 વાગયરે 
3.2નો ધરત્રીકંપ રાજયના હસસમોલોજી સરેનટરમાં નોંધાયો 
છે. કચછમા ં મોટ્રી ફોલટલાઈન છે અનરે તયાં અવારનવાર 
ભકંૂપ આવતા િોય છે પરંતુ, આજરે આવરેલો ભકંૂપ જમ્રીનથ્રી 
માત્ 5.9 દક.મ્રી. ઉંડાઈએ ઉદભવયો િતો.  વલસાડમાં 
ધરત્રીન્રી ઉપર્રી સપાટ્રીએ ભૂકંપોનંુ પ્રમાણ અનરે તરે પણ એક 
જ પવૂયોત્તર દદશામા ંગત બરે માસમાં ખાસસ ુવધયંુ છે. ચાર 
દદવસ પિેલા તયા ં વાસંદા-ધરમપુર વચ્રે વલસાડથ્રી 41 
દક.મ્રી. ઉત્તર-પવૂયા દદશાએ 2.5 દક.મ્રી.ઉંડાઈએ રાત્રે 8.17 
વાગયરે અનરે એ જ રાત્રે 8.09 વાગયરે 5.2 દક.મ્રી.ન્રી ઉંડાઈએ 
એકસરખ્રી 3.3ન્રી ત્રીવ્રતાના ભકંૂપ નોંધાયા િતા. 

રાજકોટ
રાજકોટથ્રી ઈહજપ્ત ફરવા ગયરેલા 

હસંધ્રી દંપહતનરે ઈહજપ્તમાં એરપોટયામાંથ્રી 
બિાર ન્રીકિત્રી વખતરે ગંભ્રીર 
અકસમાત નડતા પનિ્રીનું કમકમાટ્રીભયાં 
મૃતયું હનપજયું િતું. જયારે પહત 
ગંભ્રીર ર્રીતરે ઘાયલ થતા સારવાર માટે 
રાજકોટન્રી િોનસપટલમાં ખસરેડવામાં 
આવયા િોવાનું જાણવા મિે છે. 

રાજકોટમાં અગ્ણ્રી હસંધ્રી પદરવારના 
હવજયભાઈ અમલાણ્રી અનરે તરેમના 
પનિ્રી મ્રીનાબરેન તથા પર્રીહચત હમત્ 
એવા ડો.જીતુભાઈ ટોપ્રીયા અનરે તરેમના 
પનિ્રી ઈહજપ્ત ફરવા માટે ગયા િતાં. 
રાજકોટથ્રી મુંબઈ પિોંચયા બાદ તરેઓ 

સુખરૂપ ઈહજપ્ત પિોંચયા િતા જયાં 
ઈહજપ્તમાં એરપોટયા ઉપર હવજયભાઈ 
તરેમના પનિ્રી અનરે સથાહનક એજનટ 
પાદકિંગમાં ઉભા િતા તયારે એકાએક 
બાજુમાંથ્રી કારના ચાલકે જોરદાર લ્રીવર 
માર્રી કાર િંકાર્રી જતાં હવજયભાઈ 
અનરે તરેમના પનિ્રી ઉપરાંત સથાહનક 
એજનટનરે િડફેટે લરેતા ગંભ્રીર ર્રીતરે 
ઘવાયરેલા હવજયભાઈ તરેમના પનિ્રી 
મ્રીનાબરેન સહિત ત્ણરે-ત્ણ જણાં કારન્રી 
ન્રીચરે આવ્રી ગયા િતા. ગમખવાર ઘટના 
સજાયાયા બાદ કારચાલક નાસ્રી ગયો 
િતો. જયારે સથાહનક લોકોન્રી મદદથ્રી 
ઈજાગ્સતોનરે બિાર કાઢ્રી સારવાર માટે 
દવાખાનરે ખસરેડવામાં આવયા િતા. 

રાજકોટ 
રાજકોટમાં પોશ એદરયામાં જઈ 

તરૂણ્રીઓ, યુવત્રીઓ અનરે પદરણ્રીત 
મહિલાઓન્રી સામરે હબભતસ ચરેનચાિા 
કર્રી છેડત્રી કરનાર આરોપ્રી કૌશલ 
રમરેશ પ્રીપહિયા (ઉ.ર૪, રિે. 
દેવપરા-ર, હવવરેકાનંદ સોસાયટ્રી શરેર્રી 
નં.ર, હવશાખા ગોલડ એપાટયામરેનટ ફલરેટ 
નં.ર૦૧)નરે લાંબ્રી દોડધામના અંતરે 
આખરે માલહવયાનગર પોલ્રીસરે ઝડપ્રી 
લ્રીધો છે. ગુજરાતમાં ૪ વરયા સુધ્રી હરિ 
સટાઈલ કુશત્રીમાં ચરેનમપયન બન્રી ગોલડ 

મરેડલ મરેિવનાર કૌશલરે છેલ્ા બરે વરયા 
દરહમયાન ૧૦૦થ્રી વધુ તરૂણ્રીઓ, 
યુવત્રીઓ અનરે પદરણ્રીત મહિલાઓ 
સામરે જઈ બ્રીભતસ ચરેનચાિા કર્રી 
ભય ફેલાવ્રી દ્રીધો િતો. 

આબરૂ જવાન્રી બ્રીકે તરેન્રી સામરે 
ભોગ બનનાર મહિલાઓ ફદરયાદ 
કરત્રી ન િત્રી. થોડા દદવસ પિેલાં 
તરેણરે એક મહિલાનરે હશકાર બનાવ્રી 
િત્રી. જરેણરે હિંમતભરેર ફદરયાદ કયાયા 
બાદ પોલ્રીસરે તપાસ શરૂ કર્રી આખરે 
તરેનરે ઝડપ્રી લ્રીધો િતો. પોતાન્રી હવકૃત 

માનહસકતાનરે કારણરે તરે આ કૃતય કરતો 
િતો.

શિેરના અક્ષર માગયા પર 
ઈનફીન્રીયમ એપાટયામરેનટમાં ગઈ 
તા.રર ઓકટોબરના રોજ વિેલ્રી 
સવારે એક યોગા ટ્રીચરન્રી સામરે જઈ 
કૌશલ પોતાનું પરેનટ કાઢ્રી નાખયા બાદ, 
તરેનરે તમાચા માર્રી, ગિું દબાવ્રી ભાગ્રી 
ગયો િતો. જરે અંગરે માલહવયાનગર 
પોલ્રીસમાં ફદરયાદ નોંધાઈ િત્રી. જરેનરે 
પોલ્રીસરે ગંભ્રીરતાથ્રી લઈ તપાસ શરૂ 
કર્રી િત્રી.

ગુજરાતનો કુશત્રી ચરેનમપયન હવકૃત ન્રીકળયો, 
100 મહિલાઓન્રી છેડત્રી કેસમાં સંડોવણ્રી
રાજકાેર્માં મદહલાઓાેમાં ભર ફેલાવનાર ઓારાપેીને ઓાખરે પાલેીસે િબાેચી લીધાે

રાજકોટના હસંરી દં્પહતને ઈહજપ્તમાં 
અકસમાત: ્પત્ીનું મોત,્પહત ઘાયલ

્પાહલતારા 
પાહલતાણામાં રોહિશાિા ગામરે આદ્રીનાથ 

દાદાના પગલાનરે નાનસતક તત્વોએ ખંડ્રીત કર્રી 
નાંખતા જૈન સમાજમાં ભારોભાર રોરન્રી 
લાગણ્રી ફેલાઈ છે. જૈન શાશ્વતત્રીથયા રોહિશાિા 
ગામન્રી પાછિના ભાગરે આવરેલ શરેત્ુજંય ડુંગર 
તરફ ભગવાન આદ્રીનાથજી દાદાના પગલાવાિ્રી 
જગયા આવરેલ્રી છે. આ જગયા જૈન સમુદાય 
માટે આસથાનું કેનદ્ર િોય, આદ્રીનાથ દાદાના 
પગલાન્રી દેર્રી બનાવ્રી અિીં દાદાના પગલાન્રી 
હનયહમત પૂજા અચાના કરવા માટે એક પૂજાર્રી 

તરેમજ દેર્રીન્રી સુરક્ષા માટે ચોકીદાર રાખવામાં 
આવયા છે. દરહમયાનમાં ગઈ તા.૨૬-૧૧ના 
રોજ ચોકીદાર વનરાજહસંિ સરવૈયા દેર્રીના 
દરવાજા પર તાિુ માર્રીનરે ગયા બાદ કોઈ નાનસતક 
શખસોએ દાદાના પગલાવાિ્રી જગયાન્રી ફરતરે ઉંચ્રી 
દદવાલનરે ઠેકી અંદર પ્રવરેશ કર્રી દેર્રીના દરવાજાનો 
નકુચો તોડ્રી નાંખ્રી શાહંત અનરે સદાચારમાં 
માનનારા જૈન ધમયાન્રી લાગણ્રી દુભાવવા કોઈ 
પથથર કે િહથયાર વડરે આદ્રીનાથ ભગવાનના બન્રે 
પગલાના અંગુઠા અનરે આંગિ્રીના ભાગરે ટોચા 
માર્રી ખંડ્રીત કર્રી હિન કૃતય કયુાં િતું.

ભાવનગર 
મિારાજા કૃષણકુમારહસંિજી ભાવનગર 

યહુનવસટ્રીના શાર્રીદરક હશક્ષણ હવભાગ દ્ારા 
આઝાદ્રી કા અમૃત મિોતસવ અંતગયાત ૪૨માં 
એથલરેદટકસ મ્રીટ અમૃત ખરેલકૂદ મિોતસવ 
૨૦૨૨-૨૩નુ ં આયોજન કરવામાં આવય ુ િતુ, 
જરેમા ંજદુ્રી જદુ્રી કોલરેજના ખરેલાડ્રીઓએ શાનદાર 
દેખાવ કયયો િતો અનરે નવા ૮ રેકોડયા બનાવયા 
િતા.ં ખરેલકૂદ મિોતસવમા ં નદંકંુવરબા મહિલા 
કોલરેજન્રી ટ્રીમ જનરલ ચરેનમપયન થઈ િત્રી અનરે 
શામિદાસ કોલરેજ જનરલ રનસયાઅપ થઈ િત્રી. 

હસદસર સપોટયાસ કોમ્પલરેક્ષ ખાતરે ભાવનગર 
યહુનવહસયાટ્રી દ્ારા ગત તા. ૩ થ્રી ૪ દડસરેમબર 
દરહમયાન ખરેલકૂદ મિોતસવનુ આયોજન કરવામાં 
આવય ુિતંુ. અમૃત ખરેલકૂદ મિોતસવમાં ર૯૮ ગણુ 
સાથરે નંદકંુવરબા મહિલા કોલરેજ જનરલ ચરેનમપયન 
બન્રી િત્રી, જયારે ૧૬૬ ગણુ સાથરે શામિદાસ 
કોરેલરેજ રનસયાઅપ થઈ િત્રી. યહુન.ના ઈહતિાસમાં 
પ્રથમ વખત ૦૮ નવા રેકોરસયા સથાપ્રીત થયા િતા, 
જરેમાં ૦૭ રેકોરસયા નંદકંુવરબા મિ્રીલા કોલરેજ, 
દેવરાજનગર અનરે એક વિ્રીયા આટયાસ એનડ 
કોમસયા કોલરેજરેના ખરેલાડ્રીએ કયયો િતો.

્પાહલતારામાં નાસસતક તત્વોએ ભગવાન 
આદીનાથ દાદાના ્પગલાઓ ખંકડત કયાધા

ભાવનગર યુહનવહસધાટીના 42 માં 
એથલેકટકસ મીટમાં નવા 8 રેકોડધા

રાેદહશાળા ગામે બનેલા બનાવથી જૈન સમાજમાં ભારાેભાર રાેષ મહાતે્સવમાં 298 ગુણ સાથે નંિકંુવરબા મદહલા કાેલેજ ચેમ્પિરન
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ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવા માટે બેશમ્મ થવુ પ્ડે છે
નવી દિલ્ીીઃ બોલિવૂડ દિલ્ો્ાં પોતાના અલિનયને કારણે પ્રખયાત અલિનેત્ી નીના ગુપ્ા 
ટ્ેન્ડંગ્ાં છે. જયાં ચા્કો તેની અિિૂત અલિનયને પસંિ કરી રહ્ા છે, તયારે તેના જીવન સાથે 
જોડાયેિી વાતો ચા્કોને પ્રેરણા આપી ર્ી છે. નીના ગુપ્ા પોતાની પસન્નિ િાઇિને કારણે પણ 

ચચા્ન્ાં ર્ે છે. ટૂંક સ્ય્ાં નીના ગુપ્ા દિલ્ વધ્ાં જોવા ્ળશે. આ િરલ્યાન નીના 
ગુપ્ાએ એક ઈ્ટરવયુ્ાં ઈ્ડસ્ટ્ી સાથે સંબંલધત એક દકસ્સો શેર કયયો ્તો. નીના ગુપ્ાએ 
ઈ્ટરવયુ્ાં આગળ કહં્ કે, ્ું આટિા વર્યો્ાં આ્ાંથી શીખી છું કે, ત્ારે અ્ીં બેશર્ 
ર્ેવું પડશે. નમ્ર બનવા ્ાટે, તે આપણને જે શીખવે છે તે સારં નથી. 

અક્ષય કુમાર આગામરી ફિલમમાં 
શશવાજી મહારાજનો રોલ કરશે

મુંબઇ : સમ્રાટ પૃથ્વીરરાજ પછવી અક્ષય 
કુમરાર હ્ે મરરાઠવી ફિલમમરાં શિ્રાજી મહરારરાજનવી 
ભૂશમકરા ભજ્વી રહ્યો છે. તેણે હરાલમરાં જ 
પયોતરાનવી આ ફિલમનું પ્રથમ લુક સયોશિયલ 
મવીફિયરા પર િેર કયુું જે જોઇને સયોશિયલ 
મવીફિયરા પર તેને ટ્યોલ કર્રામરાં આવયયો છે. 
અક્ષયનયો લુક જોઇને એક યુઝરે લખયુ ં છે કે, 
શ્વીમરાનજી તમે બહુ સરારરા કલરાકરાર છયો. તમે 
કયોમેિવી ભૂશમકરા પણ સરારવી ભજ્યો છયો. પરંતુ 
મહેરબરાનવી કરિયો, અમરારરા મહરાન ઇશતહરાસ 
સરાથે રમત ન રમિયો.અમે અમરારરા પૂજય મહરાન 
્વીરયોનવી છબવી મનમરાં અંફકત કરવી રરાખવી છે 
તેેને બગરાિિયો નહીં. જયરારથવી તમરારવી સમ્રાટ 
પૃથ્વીરરાજ ફિલમ જોઇ છે, તયરારથવી તયરારથવી 
તેમનવી છબવી મરારરા મનમરાં ધૂંધળવી થઇ ગઇ છે. 
મહેરબરાનવી કરવીને આપણરા ્વીરયોનવી મજાક નહીં 
બનરા્તયો. તરારવી િરારવીફરક બનરા્ટ રરાજાઓનરા 
કદરા્ર િરવીર જે્વી નથવી. તેથવી મહેરબનવી કરવીને 
રરાજાઓનરા રયોલ ભજ્્રાનું છયોિવી દે. 

મુંબઈઃ સલમરાન ખરાનનવી ફિલમ ‘ફકસવી કરા 
ભરાઈ ફકસવી કી જાન’થવી િેબયુ કરનરાર શબગ 
બયોસનવી એકસ કનટસેટનટ િહનરાઝ શગલે હરાલમરાં 
એક ન્યો ્વીફિયયો ફરલવીઝ કયયો છે. આ ન્ું સયોનગ 
‘ઘનવી સયરાનવી’મરાં એકટ્ેસ-શસંગરે એમસવી સક્ેર 
સરાથે કયોલૈબયોરેટ કયુું છે. આ સયોનગનરા ્વીફિયયોમરાં 
િેહનરાઝ શગલનયો એક લુક છે જેનરા મરાટે તેને ખૂબ 
ટ્યોલ કર્રામરંા આ્વી રહવી છે. ્રાસત્મરાં ‘પંજાબ 

કી કેટફરનરા કૈિ’નયો આ લુક કેટફરનરા કૈિનરા લૂક 
જે્યો જ છે અને લયોકયોએ અશભનેત્વીને કેટફરનરાનવી 
કેિનવી કયોપવી કર્રાનવી ્રાત કહવી છે. િહેનરાઝ 
શગલે તરાજેતરમરાં MC સક્ેર સરાથે એક ન્યો 
મયુશઝક શ્ફિયયો ‘ઘનવી સયરાનવી’ ફરલવીઝ કયયો છે. 
આ ્વીફિયયોને ઘણયો પસંદ કર્રામરાં આ્વી રહ્યો છે 
અને િેનસને એકટ્ેસનવી મયોિન્ન અને સેકસવી સટરાઈલ 
પસંદ આ્વી રહવી છે. 

સુષ્મતા સેન 2022માં ગૂગલ પર સૌથરી 
વધુ સર્મ કરાયેલ સેશલશરિટરી બનરી

મુંબઈઃ ગુગલ દર ્ર્ષે એક શલસટ બહરાર પરાિે છે જેનરા દ્રારરા જાણ્રા મળે છે કે આખરા ્ર્્ન દરશમયરાન 
લયોકયોએ સટરાર કે શબઝનેસમેનને સૌથવી ્ધુ સર્ન કયરા્ન છે. આ્વી સસથશતમરાં ગૂગલે ્ર્્ન 2022નવી યરાદવી પણ 
િેર કરવી છે. આ શલસટ મુજબ સશેલશરિટવી શલસટમરાં સુસ્મતરા સેનનું નરામ ટયોપ પર છે. અશભનેત્વીનરા 
નરામનવી આસપરાસ બવીજા કયોઈ મયોટરા સટરાર નથવી. આ શલસટમરાં સુસ્મતરા સેનનું નરામ આવયરા બરાદ દરેક 
વયશતિ અનુમરાન લગરા્વી રહવી છે કે, આ્ું તેનવી પસ્નનલ લરાઈિને લઈને થયું છે. 2022મરંા તેનરા 
બયોયફ્ેનિ રયોહમન િૉલ સરાથે રિેકઅપ બરાદ અશભનેત્વીએ અરરાનક IPL િરાઉંિર લશલત મયોદવી સરાથેનરા 
તેનરા સંબંધયોને કરારણે હેિલરાઈનસ બનરા્વી હતવી. સંપૂણ્ન શલસટનવી ્રાત કરવીએ તયો સુસ્મતરાનું નરામ 5મરાં 
નંબર પર છે. જેમ કે, બધરા જાણે છે કે જુલરાઈમરાં લશલત મયોદવીએ સુસ્મતરા સેન સરાથેનરા તેમનરા સંબંધયો પર 
પયોતરાનવી કયોઝવી તસ્વીર િેર કરવીને મહયોર લગરા્વી દવીધવી હતવી. જેનરા કરારણે અશભનેત્વીનવી ખૂબ સર્ન કર્રામરાં 
આ્વી હતવી. તેનવી તસ્વીર ્રારં્રાર જો્રા મરાટે લયોકયોએ ગુગલ પર સસુ્મતરાનું નરામ સર્ન કયુું હતું. આટલું જ 
નહીં લશલત મયોદવીએ સસુ્મતરા સેન સરાથે પયોતરાનરા ઈનસટરાગ્રામ િવીપવીનવી તસ્વીર પણ મૂકી હતવી. બવીજી તરિ 
સસુ્મતરા સેન સરાથે લશલત મયોદવી પણ આ શલસટમરાં અશભનેત્વીથવી બરરાબર ઉપર છે. એટલે કે, લશલત મયોદવીનું 
નરામ રયોથરા નંબર પર છે. આ શસ્રાય ફરયરાશલટવી િયો લયોક અપનવી પૂ્્ન સપધ્નક અંજશલ અરયોરરાનું નરામ પણ આ 
શલસટમરાં 6ઠ્રા નંબર પર છે. તમને જણરા્વી દઈએ કે, અંજશલ અરયોરરાનયો MMS લવીક થયરા બરાદ તે ઘણવી 
હેિલરાઈનસમરાં હતવી. તેમનરા એમએમએસ ્વીફિયયોનવી રરરા્ન ઘણરા સમયથવી રરાલવી રહવી હતવી. 

કેટરરીના કૈિનરી કોપરી કરતા શેહનાઝ શગલ ટ્ોલ થઈ

દવીશપકરા પદુકયોણ િીકરા 
્લિ્નકપનવી િરાઇનલમરાં ટ્યોિીનું 

અનરા્રણ કરનરારવી પ્રથમ 
ગલયોબલ અશભનેત્વી

મુંબઇ : દવીશપકરા પદુકયોણ બયોલવી્ૂિ તેમજ હયોલવી્ૂિમરાં 
પયોતરાનવી અશભનય ક્ષમતરાને કરારણે લયોકશપ્રય છે. હ્ે તે િીકરા 
્લિ્ન કપનવી ટ્યોિીનું અનરા્રણ કર્રાનવી છે. જોકે આનવી હજી 
સત્રા્રાર ઘયોર્ણરા કર્રામરાં આ્વી નથવી.  દવીશપકરા ખવીરયોખવીર 
ભરેલરા સટેફિયમરંા િીકરા શ્શ્વ કપ ટ્યોિીનું અનરા્રણ કરિે. 
જે કદરાર િીકરાનરા ઇશતહરાસમરાં કયોઇ પણ ભરારતવીય અથ્રા 
આંતરરરાષ્ટવીય કલરાકરારનું આ દલુ્નભ સમમરાન છે. દવીશપકરાએ 
ભૂતકરાળમરંા કરાન ફિલમ િેસસટ્લમરાં ભરારતનું પ્રશતશનશધત્ 
કયુું છે. જયરા તે જયૂરવીનવી સભય બનવી હતવી. િીકરા 
૨૦૨૨નવી આ મહત્પૂણ્ન ્ૈશ્વક પળયોને દવીશપકરા ભરારતને 
િરવી ગલયોબલ નકિરા પર લઇ આ્િે.  બયોલવી્ૂિનવી 
ટયોરનવી અશભનેત્વીઓમરાંનવી એક એવી દવીશપકરાનવી ફિલમ 
આ્તરા ્રસે જાનયુઆરવીમરાં િરાહરૂખ સરાથે પઠરાનમરાં 

જો્રા મળ્રાનવી છે. આ ઉપરરાંત તે પ્રભરાસ સરાથે પણ એક 
ફિલમ કરવી રહવી છે. તેમજ સક્કસમરાં તે પશત રણ્વીર શસંહ સરાથે 
આઇટમ સયોનગ કરતવીજો્રા મળ્રાનવી છે.
‘શસંઘમ અગેન’માં દરીશપકા પાદુકોણ બનશે લે્ડરી શસંઘમ?
રયોશહત િેટ્વીનવી કયોપ યશુન્સ્નમરાં દવીશપકરા પરાદુકયોણ લેિવી શસંઘમ 

હિે. ફિલમ ‘સક્કસ’નરા ગવીત ‘કરંટ લગરા રે’નરા લયોનર ઈ્ેનટમરાં 
ફિરેકટર રયોશહત િેટ્વીએ આ ્રાતનવી જાહેરરાત કરવી હતવી કે તેમણે પયોતરાનરા 
કયોપ યશૂન્સ્ન મરાટે લિેવી શસંઘમનવી પસંદગવી કરવી લવીધવી છે અને દવીશપકરા 
પરાદુકયોણ તેમનવી અપકશમંગ ફિલમમરંા આ રયોલ શનભરા્તવી જો્રા મળિે. 
રયોશહત િેટ્વીએ એ પણ કહં્ હતું કે આ ફિલમમરાં દવીશપકરા પરાદુકયોણનવી સરાથે 
રણ્વીર શસંહ પણ જો્રા મળિે.  રયોશહત િેટ્વીએ બરાજુમરાં ઉભેલવી દવીશપકરા 
પરાદુકયોણ સરામે ઈિરારયો કરતરા કહં્ હતું કે શસંઘમ અગેનમરાં લેિવી શસંઘમ 
આ્િે. કયોપ યશૂન્સ્નમરંા આ મરારવી લિેવી કયોપ હિે. 



MCD અને હિમાચલ પ્રદેશની 
હિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપને હનરાશા 
સાપંડી છે. દદલિીમાં મ્યહનહસપલ બોડ્ડમાં છેલા ં
15 િર્ડથી ભાજપ સત્ા પર િતો. પરંતુ એક્ઝિટ 
પોલમાં થ્યેલી આગાિી પ્રમાણે આમ આદમી 
પાટટીનો ભવ્ય હિજ્ય થ્યો છે. ૨૫૦ િોડ્ડની 
એમસીડીમાં આમ આદમી પાટટીએ 134 બેઠકો 
જીતી તો ભાજપે 104 બેઠકો જીતી છે. આ 
ચૂંટણીમાં કોંગ્ેસને સમખાિા પુરતી 9 બેઠક મળી 
છે. જ્યારે ૩ બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદિારો જીત્યા 
છે.

દદલિી મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશનના પદરણામોને 
કોઈ રાજ્યના પદરણામો સાથે ના સરખાિી 
શકા્ય. આમ છતાં આ પદરણામો મિતિનાં 
છે કેમ કે દદલિી મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશનમાં 
દદલિી રાજ્યનો મોટાભાગનો હિસતાર આિી જ 
જા્ય છે.  કોઈ નાના રાજ્યમાં િો્ય તેના કરતાં 
િધારે મતદારો દદલિી મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશનમાં 
છે. આ પદરણામો એ રીતે પણ મિત્િનાં છે કે 
ભાજપ અને આમ આદમી પાટટી બંને માટે આ 
જંગ પ્રહતષ્ાનો િતો. ભાજપ ૧૫ િર્ડથી દદલિી 
મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશનમાં શાસનમાં િતો. આમ 
આદમી પાટટીએ દદલિી હિધાનસભાની સળંગ 
બે ચૂંટણીમાં સપષ્ટ બિુમતી સાથેની ભવ્ય જીત 
મેળિી પણ ભાજપને તે દદલિી મ્યુહનહસપલ 
કૉપપોરેશનની ચૂંટણીમાં િરાિી નિોતી શકતી.  
દદલિીની ત્રણે્ય મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશન ઉપર 
ભાજપનો કબજો િતો. તેના કારણે આપ ઉપર 
કટાક્ષ પણ થતા િતા. દદલિી મ્યુહનહસપલ 
કોપપોરેશનની ચૂંટણી જીતીને આમ આદમી 
પાટટીએ એ મિેણું ભાંગ્યું છે અને દદલિીમાં આમ 
આદમી પાટટી સૌથી લોકહપ્ર્યપક્ષ છે એ સાહબત 
પણ ક્યુું છે.

આમ આદમી પાટટી માટે આ જીતી બીજી 
રીતે પણ મિત્િની છે. આમ આદમી પાટટી પોતે 
લોકોના કામ કરીને પગપેસારો કરી રહ્ો િોિાનો 
દાિો કરે છે. દદલિી મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશનમાં 
સત્ા મળતાં આપને તેનો એજનડા અમલમાં મૂકીને 
પ્રચારની િધુ એક તક મળશે. દદલિી મ્યુહનહસપલ 
કૉપપોરેશનની જિાબદારી સામાન્ય જનતાને 
મૂળભૂત સહુિધાઓ પૂરી પાડિાની છે. આરોગ્ય 
સુહિધાઓ, રસતા, ફૂટપાથ અને બજારોની 
સફાઈ િગેરે કૉપપોરેશનનાં કામ છે.  આ હસિા્ય 
પ્રાથહમક શાળાઓનું સંચાલન અને રસતાઓ, 
ઓિરહરિજ, જાિેર શૌચાલ્યોનું બાંધકામ કરિું 
તથા જાળિણી કરિી પણ કોપપોરેશનનું જ કામ 
છે. િાસતિમાં કનેદ્ર સરકાર પાસે કા્યદો અને 

વ્યિસથા સહિતની જે મિતિની બાબતો છે તે 
હસિા્યનું બધું િિે આમ આદમી પાટટીના હન્યંત્રણ 
િેઠળ આિી જશે તેથી આપનો પ્રભાિ િધશે.  
ભાજપ માટે આ મોટી િાર છે. તેનું કારણ એ છે 
કે, હિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે પૂરી તાકાત 
લગાિી દીધી િતી છતાં તે દદલિીમાં આપને 
િરાિી શ્્યો નિોતો.  જે બાદ મ્યુહનહસપલની 
ચૂંટણીમાં પણ મંત્રીઓ અને સાંસદોની ફૌજ 
ઉતારીને આપને પછાડિા પ્ર્યાસ કરા્યો પરંતુ 
ભાજપ હનષફળ ગ્યો છે. જો કે આ િાર માટે 
ભાજપ પોતે જ જિાબદાર છે. કેમ 
કે ભાજપને આખો લાડિો ખાિાના 
અભરખા જાગ્યા િતા. દદલિી 
મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશનમાં િરસોથી 
ભાજપનું િચ્ડસિ િતું. દદલિીમાં 
િજુ િમણાં સુધી દહક્ષણ દદલિી મ્યુહનહસપલ 
કૉપપોરેશન, ઉત્ર દદલિી મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશન 
અને પૂિ્ડ દદલિી મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશન એમ 
ત્રણ મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશન િતી. આ ત્રણે્ય 

મ્યુહનહસપલ કૉપપોરેશનમાં ભાજપને સપષ્ટ 
બિુમતી મળતી િતી. આ ત્રણ્ેય મ્યુહનહસપલ 
કૉપપોરેશનમાં ભાજપના મે્યર સહિતના િોદ્દદારો 
ચૂંટાતા અને તેની જ પાસે િિીિટ િતો.

જો કે ભાજપને આખા દદલિી પર કબજો 
કરિાની ઈચછા જાગી, પણ કેજરીિાલ તેમાં નડતા 
િતા. ભાજપે કેજરીિાલને િરાિિા બિુ પ્ર્યત્ન 
ક્યા્ડ પણ ફાવ્યા નિીં તેથી દદલિી મ્યુહનહસપલ 

કૉપપોરેશનને એક કરીને કેજરીિાલને નાથિાનો 
દાિ ખેલી નાંખ્યો િતો.

ભાજપન ે એમ કે, દદલિી મ્યહુનહસપલ 
કૉપપોરેશનમા ં ત્રણ્ેય કોપપોરેશન જીતતા િતા એ 
રીત ે એક કૉપપોરેશનમા ં પણ જીતીન ે ફરી સત્ા 
િાસંલ કરીન ે કેજરીિાલન ે િંફાિી દઈશુ.ં પણ 
એ ધારણા ખોટી પડી. દદલિીની જીત સાથ ેઆમ 
આદમી પાટટીએ પોતાની દદલિી પરની પકડ તો 
મજબતૂ કરી જ છે પણ એ માન્યતાન ેપણ પ્રબળ 
કરી છે કે, હિનદી પટ્ામા ંભાજપન ેકોઈ િરાિી શકે 

એમ િો્ય તો એ આમ આદમી પાટટી 
છે. કોંગ્સે ભાજપન ેટક્કર આપી શકે 
એમ નથી. તનેા કારણ ેભાજપ હિરોધી 
મતદારો આમ આદમી પાટટી તરફ 
િળી રહ્ા છે, એ આ ચૂટંણીએ ફરી 

સપષ્ટ ક્યુું છે. ભહિષ્યમા ંઆ પ્રહરિ્યા તજે બનશે 
તમે તમે કૉંગે્સ િધારે ધોિાતી જશ ે અન ે આમ 
આદમી પાટટી ભાજપનો હિકલપ બનીન ે ઉભરશે 
તિેી ગણતરી આપ માડંી રહ્ો છે.િિ ે િાત 

હિમાચલની કરીએ તો આ િખત ે હિધાનસભા 
ચૂટંણીમા ંશાસક પક્ષ બદલાિાની પરંપરા જળિાઈ 
છે. હિમાચલ પ્રદેશની હિધાનસભા ચૂટંણીમા ં૬૮ 
બઠેકોમાથંી કોંગે્સ ે ૪૦ બઠેકો જીતીન ે બિમુતી 
મળેિી છે. જ્યારે ભાજપન ે૨૫ જ બઠેકો મળી 
છે. જોકે, રસપ્રદ બાબત એ છે કે આ ચૂટંણીમાં 
કોંગે્સન ે ૪૩.૯ ટકા જ્યારે ભાજપન ે ૪૩ ટકા 
મત મળ્યા છે. મતદાનની ટકાિારીમા ંમાત્ર ૦.૯ 

ટકાના તફાિતમા ંભાજપ ે૧૯ બઠેકો ગમુાિી છે. 
છેલી હિધાનસભા ચૂટંણીમા ંભાજપ ે૪૮.૮ ટકા 
મતો સાથ ે ૪૪ બઠેકો જીતી િતી. હિમાચલની 
ચૂટંણીમા ંઆ િખત ેઆમ આદમી પાટટીની એનટ્ી 
થતા ં હત્રપાખંી્યો જગં થ્યો િતો. પરંત ુતમે છતાં 
હિમાચલ પ્રદેશ હિધાનસભામા ં સૌથી રસપ્રદ 
મકુાબલો ભાજપ અન ે કોંગ્સે િચ્ ે િતો. આમ 
આદમી પાટટીએ હિમાચલમા ં ૬૭ બઠેકો પર 
ચૂટંણી મદેાનમા ં ઝુિકાવ્યુ ં િતુ,ં પરંત ુ ત ે ખાતુ 
ખોલાિિામા ં પણ સફળ થઈ શકી નથી. આમ 
આદમી પાટટીન ેમાત્ર ૧.૧૦ ટકા મત મળ્યા િતા.

પ્રદેશમાં સરકાર રચિા કોઈપણ પાટટીને 
35 સીટ જીતિી પડે છે. ગુરુિારે થ્યેલી 
મતગણતરીમાં ્્યારેક ભાજપ આગળ તો ્્યારેક 
કોંગ્ેસ આગળ રહ્ો, છિેટે કોંગ્ેસે બાજી મારી 
દીધી. આ ચૂંટણીમાં ભાજપને તેના જ બળિાખોરો 
નડ્ા િોિાનું મના્ય છે. કારણ કે ઉમેદિારની 
પસંદગી િેળાથી જ અિીં ભાજપમાં ભડકો થ્યો 
િતો.  ગત િખતના પદરણામ પર નજર કરિામાં 
આિે તો હિમાચલ પ્રદેશમાં બીજેપીએ 68માંથી 
44 સીટો પર જીત મેળિી િતી. કોંગ્ેસને 21 
સીટો મળી િતી. 

પદરણામોની જાિેરાત બાદ મુખ્યમંત્રી 
પદની રેસના ઉમેદિાર પ્રહતભા હસંિે કહ્ં 
કે કસથહત સપષ્ટ થિાની રાિ જોિાઈ રિી છે, 
િાઈકમાનડ ભહિષ્યની રણનીહત નક્કી કરશે. 
કોંગ્ેસ દરેક પદરકસથહતનો સામનો કરિા સક્ષમ 
છે. અમે સાથે મળીને આગળ િધીશું રાજ્યમાં 
િીરભદ્ર હસંિ મોડલ લાગુ કરિામાં આિશે.  
પ્રહતભાહસંિ સહિત પાટટીના અન્ય નેતાઓ 
પણ મુખ્યમંત્રી પદની રેસમાં છે. કોંગ્ેસના 
નેતાઓ ભૂપેનદ્ર હસંિ િુડ્ા, ભૂપેશ બઘેલ પાટટી 
િાઈકમાનડની ગાઈડલાઈન પર આગળની 
રણનીહત તૈ્યાર કરશે. બીજી તરફ કોંગે્સ નેતા 
રાિુલ ગાંધીએ તેમના પક્ષને હનણા્ડ્યક હિજ્ય 
અપાિિા માટે હિમાચલ પ્રદેશના લોકોનો 
આભાર માન્યો િતો અને ખાતરી આપી િતી 
કે ચૂંટણીમાં અપા્યેલા િચનો પક્ષ પૂરા કરશે. 
બીજીબાજુ પક્ષ પ્રમુખ મકલકાજુ્ડન ખડગેએ 
હિમાચલમાં પક્ષના હિજ્ય માટે રાિુલ ગાંધીની 
ભારત જોડો ્યાત્રાને રિેદડટ આપી િતી. તેમણે 
કહ્ં, અમે હિમાચલ પ્રદેશમાં જીત્યા છીએ, 
તેના માટે મતદારો, કા્ય્ડકરો અને નેતાઓનો 
આભાર. ભારત જોડો ્યાત્રાએ આ હિજ્યમાં 
અમારી મદદ કરી છે. આમ હિમાચલ 
અને ડીએમસીના પદરણામો ભાજપ માટે 
ઉતસાિજનક રહ્ા નથી.

દિલ્હી મ્યનિસિપલ બ�ોર્ડમ�ં 134 બોઠક�ો મોળવહીિો આ�મ આ�િમહી પ�ર્ટીઆો ભ�જપ પ�િોથહી 15 વર્ડિહી િત્� છહીિવહી

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

દિમ�ચલમ�ં મતિ�ર�ોઆો પરંપર� જાળવત� ક�ંગ્ોિિો જીત�ડું, ભ�જપિો 
બળવ�ખ�ોર�ો િડ� : ભ�જપો મતિ�િિ� મ�ત્ર 0.9 ર્ક�િ� તફ�વતમ�ં 
19 બોઠક ગુમ�વહી : ક�ંગ્ોિિો 43.9 ર્ક�, ભ�જપિો 43 ર્ક� મત મળ્�

MCDમાં AAPનો ડંકો, હિમરાચલે કોંગે્સની લરાજ રરાખી 
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વિધાનસભા 
ચુટણી પરિણામ

ક્રમ	 જિલ્લો	 બેઠક	 જિિેતા	ઉમેદિારનું	નામ
1	 કચ્છ	 અબડાસા	 પ્રદ્યુમનસસંહ	જાડેજા(ભાજપ)	
2	 કચ્છ	 માંડવી	 અસનરુદ્ધ	દવે(ભાજપ)	
3	 કચ્છ	 ભયુજ	 કેશવલાલ	પટેલ(ભાજપ)	
4	 કચ્છ	 અંજાર	 સરિકમ	્છાંગા(ભાજપ)	
5	 કચ્છ	 ગાંધીધામ	 માલતી	મહેશ્વરી(ભાજપ)	
6	 કચ્છ	 રાપર	 સવરેન્દ્રસસંહ	જાડેજા(ભાજપ)	
7	 બનાસકાંઠા	 વાવ	 ગેનીબેન	ઠાકોર(કોંગ્ેસ)	
8	 બનાસકાંઠા	 થરાદ	 શંકર	ચૌધરી(ભાજપ)	
9	 બનાસકાંઠા	 ધાનેરા	 માવજી	દેસાઈ(અન્્ય)	
10	 બનાસકાંઠા	 દાંતા(ST)	 કાંસતભાઈ	ખરાડી(કોંગ્ેસ)	
11	 બનાસકાંઠા	 વડગામ(SC)	 સજજ્ેશ	મેવાણી(કોંગ્ેસ)	
12	 બનાસકાંઠા	 પાલનપયુર	 અસનકેતભાઈ	ઠાકર(ભાજપ)	
13	 બનાસકાંઠા	 ડીસા	 પ્રવીણ	માળી(ભાજપ)	
14	 બનાસકાંઠા	 દદ્યોદર	 કેશાજી	ચૌહાણ(ભાજપ)	
15	 બનાસકાંઠા	 કાંકરેજ	 અમૃતભાઈ	ઠાકોર(કોંગ્ેસ)	
16	 પાટણ	 રાધનપયુર	 લસવંગજી	ઠાકોર(ભાજપ)	
17	 પાટણ	 ચાણસમા	 દદનેશ	ઠાકોર	(કોંગ્ેસ)	
18	 પાટણ	 પાટણ	 ડૉ.	દકરીટકુમાર	પટેલ(કોંગ્ેસ)	
19	 પાટણ	 સસદ્ધપયુર	 બળવંતસસંહ	રાજપૂત(ભાજપ)	
20	 મહેસાણા	 ખેરાલયુ	 મયુકેશભાઈ	એમ.	દેસાઈ(કોંગ્ેસ)	
21	 મહેસાણા	 ઊંઝા	 દકરીટ	પટેલ(ભાજપ)	
22	 મહેસાણા	 સવસનગર	 ઋસિકેશ	પટેલ(ભાજપ)	
23	 મહેસાણા	 બહયુચરાજી	 સયુખાજી	ઠાકોર(ભાજપ)	
24	 મહેસાણા	 કડી(SC)	 કરશન	સોલંકી(ભાજપ)	
25	 મહેસાણા	 મહેસાણા	 મયુકેશ	પટેલ(ભાજપ)	
26	 મહેસાણા	 સવજાપયુર	 ડૉ.	સી.	જે.	ચાવડા(કોંગ્ેસ)	
27	 સાબરકાંઠા	 સહંમતનગર	 કમલેશકુમાર	પટેલ(કોંગ્ેસ)	
28	 સાબરકાંઠા	 ઈડર(SC)	 રમણલાલ	વોરા(ભાજપ)	
29	 સાબરકાંઠા	 ખેડબ્રહ્ા(ST)	 ડૉ.	તયુિાર	ચૌધરી(કોંગે્સ)	
30	 સાબરકાંઠા	 પ્રાંસતજ	 ગજેન્દ્ર	પરમાર(ભાજપ)	
31	 અરવલ્ી	 સભલોડા	 પી.	સી.	બરંડા(ભાજપ)	
32	 અરવલ્ી	 મોડાસા	 ભીખયુભાઈ	પરમાર(ભાજપ)	
33	 અરવલ્ી	 બા્યડ	 ધવલસસંહ	ઝાલા(અન્્ય)	
34	 ગાંધીનગર	 દહેગામ	 બલરાજસસંહ	ચૌહાણ(ભાજપ)	
35	 ગાંધીનગર	 ગાંધીનગર	સાઉથ	 અલપેશ	ઠાકોર(ભાજપ)	
36	 ગાંધીનગર	 ગાંધીનગર	નોથ્થ	 રીટાબેન	પટેલ(ભાજપ)	
37	 ગાંધીનગર	 માણસા	 જ્યંતી	પટેલ(ભાજપ)	
38	 ગાંધીનગર	 કલોલ	 બકાજી	ઠાકોર(ભાજપ)	
39	 અમદાવાદ	 સવરમગામ	 હાદદ્થક	પટેલ(ભાજપ)	
40	 અમદાવાદ	 સાણંદ	 કનયુભાઈ	પટેલ(ભાજપ)	
41	 અમદાવાદ	 ઘાટલોદડ્યા	 ભૂપેન્દ્ર	પટેલ(ભાજપ)	
42	 અમદાવાદ	 વેજલપયુર	 અસમત	ઠાકર(ભાજપ)	
43	 અમદાવાદ	 વટવા	 બાબૂસસંહ	જાદવ(ભાજપ)	
44	 અમદાવાદ	 એસલસસબ્રજ	 અસમત	શાહ(ભાજપ)	
45	 અમદાવાદ	 નારણપયુરા	 જીતેન્દ્ર	પટેલ(ભાજપ)	
46	 અમદાવાદ	 સનકોલ	 જગદીશ	પંચાલ(ભાજપ)	
47	 અમદાવાદ	 નરોડા	 ડૉ.	પા્યલ	કુકરાણી(ભાજપ)	
48	 અમદાવાદ	 ઠક્કરબાપાનગર	 કંચનબેન	રાદદડ્યા(ભાજપ)	
49	 અમદાવાદ	 બાપયુનગર	 દદનેશ	કુશવાહ(ભાજપ)	
50	 અમદાવાદ	 અમરાઈવાડી	 ડૉ.	હસમયુખ	પટેલ(ભાજપ)	
51	 અમદાવાદ	 દદર્યાપયુર	 કૌસશક	જૈન(ભાજપ)	
52	 અમદાવાદ	 જમાલપયુર-ખાદડ્યા	 ઈમરાન	ખેડાવાલા(કોંગ્ેસ)	
53	 અમદાવાદ	 મસણનગર	 અમૂલ	ભટ્ટ(ભાજપ)	
54	 અમદાવાદ	 દાણીલીમડા	(SC)	 શૈલેિ	પરમાર(કોંગ્ેસ)	
55	 અમદાવાદ	 સાબરમતી	 ડૉ.	હિ્થદ	પટેલ(ભાજપ)	
56	 અમદાવાદ	 અસારવા(SC)		 દશ્થના	વાઘેલા	(ભાજપ)	
57	 અમદાવાદ	 દસક્ોઈ	 બાબયુ	પટેલ(ભાજપ)	
58	 અમદાવાદ	 ધોળકા	 દકરીટ	ડાભી(ભાજપ)	
59	 અમદાવાદ	 ધંધયુકા	 કાળયુ	ડાભી(ભાજપ)	
60	 સયુરેન્દ્રનગર	 દસાડા(SC)	 પરિોત્તમ	પરમાર(ભાજપ)	
61	 સયુરેન્દ્રનગર	 લીંબડી	 દકરીટસસંહ	રાણા(ભાજપ)	
62	 સયુરેન્દ્રનગર	 વઢવાણ	 જગદીશ	મકવાણા(ભાજપ)	
63	 સયુરેન્દ્રનગર	 ચોટીલા	 શામજી	ચૌહાણ(ભાજપ)	
64	 સયુરેન્દ્રનગર	 ધાંગધા	 પ્રકાશ	વરમોરા(ભાજપ)	
65	 મોરબી	 મોરબી	 કાંસત	અમૃસત્યા(ભાજપ)	
66	 મોરબી	 ટંકારા	 દયુલ્થભજી	દેથદર્યા(ભાજપ)	
67	 મોરબી	 વાંકાનેર	 જીતયુ	સોમાણી(ભાજપ)	
68	 રાજકોટ	 રાજકોટ	ઈસટ	 ઉદ્ય	કાનગડ(ભાજપ)	
69	 રાજકોટ	 રાજકોટ	વેસટ	 ડૉ.	દસશ્થતા	શાહ(ભાજપ)	
70	 રાજકોટ	 રાજકોટ	સાઉથ		 રમેશ	દટલાળા	(ભાજપ)	
71	 રાજકોટ	 રાજકોટ	રૂરલ(SC)		 ભાનયુબેન	બાબદર્યા	(ભાજપ)	
72	 રાજકોટ	 જસદણ	 કુંવરજી	બાવસળ્યા(ભાજપ)	
73	 રાજકોટ	 ગોંડલ	 ગીતાબા	જાડેજા(ભાજપ)	
74	 રાજકોટ	 જેતપયુર	 જ્યેશ	રાદદડ્યા(ભાજપ)	
75	 રાજકોટ	 ધોરાજી	 મહેન્દ્ર	પાડસલ્યા(ભાજપ)	
76	 જામનગર	 કાલાવાડ(SC)		 મેઘજી	ચાવડા	(ભાજપ)	
77	 જામનગર	 જામનગર	રૂરલ		 રાઘવજી	પટેલ	(ભાજપ)	
78	 જામનગર	 જામનગર	નોથ્થ		 રીવાબા	જાડેજા	(ભાજપ)	
79	 જામનગર	 જામનગર	સાઉથ		 દદવ્યશે	અકબરી	(ભાજપ)	
80	 જામનગર	 જામજોધપયુર	 હેમંત	ખવા(આપ)	
81	 દ્ારકા	 ખંભાસળ્યા	 મૂળયુ	બેરા(ભાજપ)	
82	 દ્ારકા	 દ્ારકા	 પબયુભા	માણેક(ભાજપ)	
83	 પોરબંદર	 પોરબંદર	 અજયુ્થન	મોઢવાદડ્યા(કોંગ્ેસ)	
84	 પોરબંદર	 કુસત્યાણા	 કાંધલ	જાડેજા(અન્્ય)	
85	 જૂનાગઢ	 માણાવદર	 અરસવંદ	લાડાણી(કોંગ્ેસ)	
86	 જૂનાગઢ	 જૂનાગઢ	 સંજ્ય	કોરદડ્યા(ભાજપ)	
87	 જૂનાગઢ	 સવસાવદર	 ભયુપતભાઈ	ભા્યાણી(આપ)	
88	 જૂનાગઢ	 કેશોદ	 દેવાભાઈ	માલમ(ભાજપ)	
89	 જૂનાગઢ	 માંગરોળ	 ભગવાનજી	કરગદઠ્યા(ભાજપ)	
90	 ગીર	સોમનાથ	 સોમનાથ	 સવમલ	ચયુડાસમા(કોંગ્ેસ)	
91	 ગીર	સોમનાથ	 તાલાલા	 ભગવાનભાઈ	બારડ(ભાજપ)	

ક્રમ	 જિલ્લો	 બેઠક	 જિિેતા	ઉમેદિારનુ	ંનામ
92	 ગીર	સોમનાથ	 કોડીનાર(SC)		 ડો.	પદ્યુમન	વાજા	(ભાજપ)	
93	 ગીર	સોમનાથ	 ઉના	 કાળયુ	રાઠોડ(ભાજપ)	
94	 અમરેલી	 ધારી	 જે.	વી.	કાકદડ્યા(ભાજપ)	
95	 અમરેલી	 અમરેલી	 કૌસશક	વેકદર્યા(ભાજપ)	
96	 અમરેલી	 લાઠી	 જનક	તળાસવ્યા(ભાજપ)	
97	 અમરેલી	 સાવરકુંડલા	 મહેશ	કસવાલા(ભાજપ)	
98	 અમરેલી	 રાજયુલા	 સહરા	સોલંકી(ભાજપ)	
99	 ભાવનગર	 મહયુવા-	 સશવા	ગોસહલ(ભાજપ)	
100	 ભાવનગર	 તળાજા	 ગૌતમ	ચૌહાણ(ભાજપ)	
101	 ભાવનગર	 ગાદર્યાધાર	 સયુધીર	વાઘાણી(આપ)	
102	 ભાવનગર	 પાસલતાણા	 ભીખા	બારૈ્યા(ભાજપ)	
103	 ભાવનગર	 ભાવનગર	રૂરલ		 પરિોત્તમ	સોલંકી	(ભાજપ)	
104	 ભાવનગર	 ભાવનગર	ઈસટ		 સેજલ	પંડ્ા	(ભાજપ)	
105	 ભાવનગર	 ભાવનગર	વેસટ		 જીતયુ	વાઘાણી	(ભાજપ)	
106	 બોટાદ	 ગઢડા(SC)	 શંભયુનાથ	ટયુંદડ્યા(ભાજપ)	
107	 બોટાદ	 બોટાદ	 ઉમેશ	મકવાણા	(આપ)	
108	 આણંદ	 ખંભાત	 સચરાગ	પટેલ(કોંગ્ેસ)	
109	 આણંદ	 બોરસદ	 રમણભાઈ	સોલંકી(ભાજપ)	
110	 આણંદ	 આંકલાવ	 અસમત	ચાવડા(કોંગે્સ)	
111	 આણંદ	 ઉમરેઠ	 ગોસવંદ	પરમાર(ભાજપ)	
112	 આણંદ	 આણંદ	 ્યોગેશ	પટેલ(ભાજપ)	
113	 આણંદ	 પેટલાદ	 કમલેશ	પટેલ(ભાજપ)	
114	 આણંદ	 સો્રા	 સવપયુલ	પટેલ(ભાજપ)	આગળ
115	 ખેડા	 માતર	 કલપેશ	પરમાર(ભાજપ)	
116	 ખેડા	 નદડ્યાદ	 પંકજ	દેસાઈ(ભાજપ)	
117	 ખેડા	 મહેમદાવાદ	 અજયુ્થનસસંહ	ચૌહાણ(ભાજપ)	
118	 ખેડા	 મહયુધા	 સંજ્યસસંહ	મસહડા(ભાજપ)	
119	 ખેડા	 ઠાસરા	 ્યોગેન્દ્રસસંહ	પરમાર(ભાજપ)	
120	 ખેડા	 કપડવંજ	 રાજેશકુમાર	ઝાલા(ભાજપ)	
121	 ખેડા	 બાલાસસનોર	 માનસસંહ	ચૌહાણ(ભાજપ)	
122	 મહીસાગર	 લયુણાવાડા	 ગયુલાબસસંહ	ચૌહાણ	(કોંગ્ેસ)	
123	 મહીસાગર	 સંતરામપયુર(ST)		 ડો.	કુબેર	દડંડોર	(ભાજપ)	
124	 પંચમહાલ	 શહેરા	 જેઠાભાઈ	આસહર(ભાજપ)	
125	 પંચમહાલ	 મોરવાહડફ(ST)	 સનસમિા	સયુથાર	(ભાજપ)	
126	 પંચમહાલ	 ગોધરા	 સી.	કે.	રાઉલજી(ભાજપ)	
127	 પંચમહાલ	 કલોલ	 બકાજી	ઠાકોર	(ભાજપ)	
128	 પંચમહાલ	 હાલોલ	 જ્યદ્રથસસંહ	પરમાર	(ભાજપ)	
129	 દાહોદ	 ફતેપયુરા(ST)	 રમેશ	કટારા(ભાજપ)	
130	 દાહોદ	 ઝાલોદ(ST)	 મહેશ	ભૂદર્યા(ભાજપ)	
131	 દાહોદ	 લીમખેડા(ST)	 શૈલિે	ભાભોર(ભાજપ)	
132	 દાહોદ	 દાહોદ	(ST)	 કનૈ્યાલાલ	દકશોરી(ભાજપ)	
133	 દાહોદ	 ગરબાડા(ST)	 મહેન્દ્ર	ભાભોર(ભાજપ)	આગળ
134	 દાહોદ	 દેવગઢબાદર્યા	 બચયુભાઈ	ખાબડ(ભાજપ)	
135	 વડોદરા	 સાવલી	 કેતન	ઇનામદાર(ભાજપ)	
136	 વડોદરા	 વાઘોદડ્યા	 ધમમેન્દ્રસસંહ	વાઘેલા(અન્્ય)	
137	 વડોદરા	 ડભોઈ	 શૈલિે	મહેતા(ભાજપ)	
138	 વડોદરા	 વડોદરા	સસટી	(SC)		 મનીિા	વકીલ	(ભાજપ)	
139	 વડોદરા	 સ્યાજીગંજ	 કે્યૂર	રોકદડ્યા(ભાજપ)	
140	 વડોદરા	 અકોટા	 ચૈતન્્ય	દેસાઈ(ભાજપ)	
141	 વડોદરા	 રાવપયુરા	 બાલકૃષણ	શયુક્લ(ભાજપ)	
142	 વડોદરા	 માંજલપયુર	 ્યોગેશ	પટેલ(ભાજપ)	
143	 વડોદરા	 પાદરા	 ચૈતન્્ય	ઝાલા(ભાજપ)	
144	 વડોદરા	 કરજણ	 અક્ષ્ય	પટેલ(ભાજપ)	
145	 ્છોટાઉદેપયુર	 ્છોટાઉદેપયુર	(ST)		 રાજેન્દ્ર	સસંહ	રાઠવા	(ભાજપ)	
146	 ્છોટાઉદેપયુર	 પાવી	જેતપયુર(ST)	 જ્યંતીભાઈ	રાઠવા	(ભાજપ)	
147	 ્છોટાઉદેપયુર	 સંખેડા(ST)	 અભેસસંહ	તડવી(ભાજપ)	
148	 નમ્થદા	 નાંદોદ	(ST)	 ડૉ.	દશ્થના	વસાવા(ભાજપ)	
149	 નમ્થદા	 દદેડ્યાપાડા	(ST)		 ચૈતર	વસાવા	(આપ)	
150	 ભરૂચ	 જંબયુસર	 ડી.	કે.	સવામી(ભાજપ)	
151	 ભરૂચ	 વાગરા	 અરુણસસંહ	રાણા(ભાજપ)	
152	 ભરૂચ	 ઝગદડ્યા(ST)	 દરતેિ	વસાવા	(ભાજપ)	
153	 ભરૂચ	 ભરૂચ	 રમેશ	સમસરિી(ભાજપ)	
154	 ભરૂચ	 અંકલેશ્વર	 ઈશ્વરસસંહ	પટેલ(ભાજપ)	
155	 સયુરત	 ઓલપાડ	 મયુકેશ	પટેલ(ભાજપ)	
156	 સયુરત	 માંગરોળ	 ગણપત	વસાવા(ભાજપ)	
157	 સયુરત	 માંડવી	(ST)	 કુવરજી	હળપસત(ભાજપ)	
158	 સયુરત	 કામરેજ	 પ્રફુલ	પાનસેદર્યા(ભાજપ)	
159	 સયુરત	 સયુરત	ઈસટ	 અરસવંદ	રાણા(ભાજપ)	
160	 સયુરત	 સયુરત	નોથ્થ	 કાંસત	બલ્ર(ભાજપ)	
161	 સયુરત	 વરા્છા	માગ્થ	 કુમાર	કાનાણી(ભાજપ)	
162	 સયુરત	 કરંજ	 પ્રસવણ	ઘોઘારી(ભાજપ)	
163	 સયુરત	 સલંબા્યત	 સંગીતા	પાટીલ(ભાજપ)	
164	 સયુરત	 ઉધના	 મનયુ	પટેલ(ભાજપ)	
165	 સયુરત	 મજૂરા	 હિ્થ	સંઘવી(ભાજપ)	
166	 સયુરત	 કતારગામ	 સવનયુ	મોરદડ્યા(ભાજપ)	
167	 સયુરત	 સયુરત	વેસટ	 પૂણમેશ	મોદી(ભાજપ)	
168	 સયુરત	 ચો્યા્થસી	 સંદીપ	દેસાઈ(ભાજપ)	
169	 સયુરત	 બારડોલી(SC)		 ઈશ્વર	પરમાર	(ભાજપ)	
170	 સયુરત	 મહયુવા	(ST)	 મોહન	ઢોદડ્યા(ભાજપ)	
171	 તાપી	 વ્યારા	(ST)	 મોહન	કોકણી(ભાજપ)	
172	 તાપી	 સનઝર	(ST)	 ડૉ.	જ્યરામ	ગામીત(ભાજપ)	
173	 ડાંગ	 ડાંગ	(ST)	 સવજ્ય	પટેલ(ભાજપ)	
174	 નવસારી	 જાલોલપોર	 રમેશ	પટેલ(ભાજપ)	
175	 નવસારી	 નવસારી	 રાકેશ	દેસાઈ(ભાજપ)	
176	 નવસારી	 ગણદેવી(ST)	 નરેશભાઈ	પટેલ(ભાજપ)	
177	 નવસારી	 વાંસદા(ST)	 અનંતકુમાર	પટેલ(કોંગ્ેસ)	
178	 વલસાડ	 ધરમપયુર(ST)	 અરસવંદ	પટેલ(ભાજપ)	
179	 વલસાડ	 વલસાડ	 ભરત	પટેલ(ભાજપ)	
180	 વલસાડ	 પારડી	 કનયુ	દેસાઈ(ભાજપ)	આગળ	
181	 વલસાડ	 કપરાડા(ST)	 જીતયુયુભાઈ	ચૌધરી(ભાજપ)	
182	 વલસાડ	 ઉમરગામ(ST)		 રમણલાલ	પાટકર(ભાજપ)	
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33માંથી 22 જિલ્ામાં 
કોંગ્રેસ સાફ, 5 જિલ્ામાં 
આપએ ખીલો ખોડ્ો

ગાંધીનગર
આ ચૂંટણીમાં ગુિરાતના 33માંથી 22જિલ્ામાં કોંગ્રેસનું 

સાવ કચ્ચરધાણ વળ્ું છે. વર્ષ 2017ની જવધાનસભા 
ચૂંટણીમાં જ્ાંથી ભાિપના અરેક પણ ધારાસભ્ ચૂંટા્ા 
નહોતા તરેવા અરવલ્ી, મોરબી, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, 
નમ્ષદા તાપી અનરે ડાંગ અરેમ છ જિલ્ાઅોમાં પણ કોંગ્રેસના 
20 ઉમરેદવારો પૈકી અરેક પણ જાળવી શક્ા નથી. પાંચ 
વર્ષ પછી જવધાનસભાની સામાન્ ચૂંટણીમાં ભાિપરે 
33માંથી 22 જિલ્ામાં જવિ્ મરેળવ્ો છે. જ્ારે બોટાદ, 
ભાવનગરના ગારર્ાધાર, જામનગરના જામજોધપુર, 
િૂનાગઢના જવસાવદર, નમ્ષદાના ડરેરડ્ાપાડા એમ પાંચ 
જિલ્ામાં અામ અાદમી પાટટી અાપના ઉમરેદવારોઅરે 
જવિ્નો ખીલો ખોડીનરે પોતાની ઉપસ્થજત નોંધાવી છે.

ગુિરાત હા્ા્ષ બાદ પણ 
કેિરીવાલ ખુશ, કહ્ં- AAP 

રાષ્ટી્ પાટટી બની ગઇ
નવીદિલ્ી

ગુિરાતમાં મોટી જીતનો દાવો કરનાર અરજવંદ 
કેિરીવાલ હાર બાદ પણ ખુશ દેખાતા હતા. તરેમણરે 
ગિુરાતની િનતાનો આભાર માનતા કહ્ં કે આગામી 
સમ્માં તમારા આશીવા્ષદથી તરેઓ ભાિપનો ગઢ 
જીતી શકશરે. 

વા્તવમાં AAPનરે ગુિરાતમાં 13 ટકા વોટ મળ્ા 
છે, આ અંગરે અરજવંદ કેિરીવાલરે કહ્ં કે આિરે આમ 
આદમી પાટટી રાષ્ટી્ પાટટી બની ગઈ છે. ગુિરાતની 
િનતાએ આમ આદમી પાટટીનરે રાષ્ટી્ પાટટી બનાવી 
છે. ગુિરાતની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાટટીનરે મળેલા 
મતોની સંખ્ા પ્રમાણરે આમ આદમી પાટટી કા્દેસર 
રીતરે રાષ્ટી્ પાટટી બની રહી છે. 

ગાંધીનગર
ગુિરાત જવધાનસભાની ચૂંટણીની 

ગુરુવારે મત ગણતરી ્ોજાઈ. તરે 
પછી પ્રદેશ અધ્ક્ષ સી.આર.પાટીલરે 
િણાવ્ંુ કે, આગામી ૧૨ રડસરેમબરના 
રોિ ચૂંટા્રેલા મંત્ીઓની શપથજવજધ 
્ોજાશરે. આગામી ૧૨ રડસરેમબરના 
રોિ પીએમ મોદીની હાિરીમાં 
નરેનદ્ર મોદી ્ટેરડ્મ ખાતરે ચૂંટા્રેલા 
મંત્ીઓની શપથજવજધ ્ોજાશરે.

એ રદવસ મુખ્મંત્ી સજહતનું 

મંત્ીમંડળ પીએમની હાિરીમાં શપથ 
લરેશરે. સાથરે િ કે, ભાિપ શાજસત 
રાજ્ના મુખ્મંત્ીઓ પણ આ 
શપથજવજધમાં હાિર રહેવા અામંત્ણ 
અપાશરે.

શપથજવજધ પહેલા ્વજણ્ષમ સંકુલ 
૧ અનરે ૨માં પૂરજોશમાં સાફ-સફાઈ 
થતી જોવા મળી હતી. ્વજણ્ષમ સંકુલ 
૧ અનરે ૨માં મંત્ીઓનરે ઓરફસો 
આવરેલી છે ત્ારે અહીં ્ટાફ દ્ારા 
પૂવ્ષ મંત્ીઓના ડ્ોઅર અનરે કબાટો 

સાફ કરવામાં આવ્ા હતા. ફાઈલો 
બરેગમાં પરેક કરી દેવાઈ હતી, 
કાગળોના ફાડીનરે નાના ટુકડા કરવામાં 
તરેમિ પવૂ્ષ મંત્ીઓની તસવીરો હટાવી 
દેવામાં આવી હતી િરેથી નવા માટે 
િગ્ા થઈ શકે. 

મોટાભાગના મંત્ીઓએ મહતવની 
ફાઈલો ચૂંટણી પહેલા િ વ્વસ્થત 
મૂકાવી દીધી હતી તરેમ છતાં બુધવારે 
કેટલીક ફાઈલો ખસરેડવામાં આવી 
હતી.

વડાપ્રધાન માોદીની હાજરીમાં શપથ સમારાોહમાં ભાજપ શાસસત રાજ્યના મુખ્યમંત્ીઓાો પણ હાજર રહો શો

૧૨ રડસરેમબરે મોટેરા ્ટેરડ્મમાં નવા 
મંત્ીઓની શપથજવજધ થશરે : તૈ્ારી શરૂ

ગુિરાતમાં ભાિપની શૂન્થી 
૧૫૬ બરેઠકની રોમાંચક સફર

વર્ષ	 જીતેલી	 કેટલી	બેઠકો
	 બેઠક	 પર	ચૂંટણી	લડી
૧૯૬૨	 ૦	 ૨૬
૧૯૬૭	 ૧	 ૧૬
૧૯૭૨	 ૩	 ૧૦૦
૧૯૭૫	 ૧૮	 ૪૦
૧૯૮૦	 ૯	 ૧૨૭
૧૯૮૫	 ૧૧	 ૧૨૪
૧૯૯૦	 ૬૭	 ૧૪૩
૧૯૯૫	 ૧૨૧	 ૧૮૨
૧૯૯૮	 ૧૧૭	 ૧૮૨
૨૦૦૨	 ૧૨૭	 ૧૮૨
૨૦૦૭	 ૧૧૭	 ૧૮૨
૨૦૧૨	 ૧૧૫	 ૧૮૨
૨૦૧૭	 ૯૯	 ૧૮૨
૨૦૨૨	 ૧૫૬	 ૧૮૨

અમિાવાિ
ગુિરાત જવધાનસભાની ચૂંટણીમાં 

મોટાભાગની બરેઠકો પર ભાિપનો 
ભગવો લહેરાઈ રહ્ો છે. ૧૫૬ બરેઠકો 
પર ભાિપની ભવ્ાજતભવ્ જીત થતાં 
ઉમરેદવારો સજહત કા્્ષકરો જીતની 
ખુશી મનાવી રહ્ા છે. તો રાિકી્ ક્ષરેત્રે 
ભાિપની સફર પણ અદભુત રહી છે. 
ભાિપના રાિકી્ સફરની વાત કરીએ 
તો ભાિપરે ૧૯૬૨માં ૨૬ બરેઠકો પર 
ચૂંટણી લડી હતી, પણ તરેમાં તરેનરે એક પણ 
બરેઠક મળી ન હતી, તો આિના સમ્માં 
એટલરે કે ૨૦૨૨ની ગુિરાત જવધાનસભા 
ચૂંટણીમાં રેકોડ્ષ બ્રેક ૧૫૬ બરેઠકો પર 
ભાિપનો ભગવો લહેરાઈ રહ્ો છે. 

8	મ્ાનગરમાં	મોિીનો	જાિુઃ	રોડ-શો	
અન	ેસભાએ	અનરાધાર	મત	વરસાવ્ા

અમિાવાિ
રાજ્ના અાઠ મહાનગરમાં ભાિપનું 

રોડ-રોલર અરેવું ફરી વળ્ું છે કે કોંગ્રેસ 
અનરે અાપનું નામોજનશાન નથી 
રહ્ં. અાઠ મહાનગરની કુલ 44 
બરેઠકોમાંથી 43 બરેઠકો ભાિપરે 
કબિરે કરી સાજબત કરી દીધું છે 
કે શહેરી મતદારોનરે વડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર મોદી પર અનહદ પ્રરેમ 
વરસાવ્ો છે.

અાિના પરરણામમાં સૌથી ચોંકાવનારા 
પરરણામ સુરતના રહ્ા છે. સુરતમાં અામ 
અાદમી પાટટીઅરે િરે રીતરે પ્રચાર ક્યો હતો 

અનરે માહોલ બનાવ્ો હતો તરે જોતા દરેકનરે 
અરેમ લાગતું હતું કે સુરત શહેર કંઈક નવું 
પરરણામ લાવશરે. પરંતુ અાિરે જાહેર થ્રેલા 

પરરણામમાં સુરતની કુલ 12 બરેઠકો 
પૈકી તમામ બરેકો કબિરે કરવામાં 
ભાિપ સફળ રહ્ો છે. અાવી િ 
રીતરે અમદાવાદમાં ભાિપ અનરે 
કોંગ્રેસ વચ્ચરે સીધો િંગ હતો હાલ 
અમદાવાદ શહેરની કુલ 16 બરેઠકો 
પૈકી 12 બરેઠકો ભાિપ પાસરે હતી. 

અનરે 4 બરેઠકો કોંગ્રેસ પાસરે હતી. િરેમાંથી 
ભાિપરે વધુ બરે ખંૂચવી લરેતા કુલ 14 બરેઠકો 
પર ભાિપનો જવિ્ થ્ો છે.

ઝોન	 કુલ	સીટ	 ભાજપ	 કોંગે્સ		 આપ		 અન્
ઉત્તર	ગુજરાત	 32	 22	 8	 0	 2
મધ્ય	ગુજરાત	 40	 37	 2	 0	 1
સાૈરાષ્ટ્ર	 48	 40	 4	 3	 1
કચ્છ	 6	 6	 0	 0	 0
દ.	ગુજરાત	 35	 33	 1	 1	 0
અમદાવાદ	જજલ્લો	 21	 19	 2	 0	 0
SC	બેઠકલો	 13	 11	 2	 0	 0	
ST	બેઠકલો	 27	 23	 3	 1	 0

ભૂપેનદ્ર	પટેલના	મંત્ીમંડળના	20	
મંત્ીઓ	ચૂંટણી	લડ્ા,	19	જજત્ા

અમિાવાિ	
ગુિરાત જવધાનસભા ચૂંટણીમાં મુખ્મંત્ી 

ભુપરેનદ્ર પટેલના મંત્ીમંડળના 20 મંત્ીમંડળના 
મંત્ીઓ ચૂંટણી લડી રહ્ા હતા. 

િરેમાંથી એકનરે બાદ કરતાં બાકી 19 મંત્ીઓએ 

જીત પ્રાપ્ત કરી છે. 
ચૂંટણી હારનાર મંત્ી કાંકરેિ બરેઠક પરથી 

ભાિપના ઉમરેદવાર બનરેલા રકજત્ષજસંહ વાઘરેલા છે. 
િરે 4792 મતોથી હારી ગ્ા છે. બાકી તમામ 
મંત્ીઓએ જીત મરેળવી છે.
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પટેલોને મનાવવામાં ભાજપ સફળ, 50થી વધુ બેઠકો જીતી
અમદાવાદ

ગુજરાતના રાજકારણમાં પાટીદાર 
સમાજના લોકોએ હંમેશા નનણાણાયક 
ભૂનમકા ભજવી છે. આ વખતે 
ગુજરાતમાં પણ ભાજપને પાટીદાર 
સમાજનું જોરદાર સમરણાન મળયું છે. 
આ કારણોસર ભાજપે 50રી વધુ 
પાટીદાર પ્રભુતવવાળી બેઠકો જીતી છે.

ગુજરાતની 182માંરી 70 બેઠકો 
પર આ સમુદાયના લોકોનો પ્રભાવ 
છે. અહીંની 52 બેઠકોમાં પાટીદાર 
સમાજની વસતી 20 ટકારી વધુ છે.

દનષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની 
મોટાભાગની બેઠકો પર જીત કે હારનો 

નનણણાય પાટીદાર સમાજના લોકોના 
મતોરી રાય છે. ગુજરાતમાં પાટીદાર 
સમાજના લોકો લેઉવા પટેલ અને 
કડવા પટેલ પેટાજાનતમાં વહેંચાયેલા 
છે. ગુજરાતમાં 70 ટકા લેઉવા પટેલ 
અને 30 ટકા કડવા પટેલ છે. લેઉવા 
પટેલ સૌરાષ્ટ્ર અને કચછના નવસતારોમાં 
વધુ છે. રાજકોટ, જામનગર, અમરેલી, 
ભાવનગર, જૂનાગઢ, પોરબંદર, 
સુરેન્દ્રનગર નજલ્ામાં આ સમુદાયના 
લોકોની વસતી નોંધપાત્ર છે. લેઉવા 
પટેલ એ પાટીદાર સમાજની પેટા જ્ાનત 
છે. સૌરાષ્ટ્રના 11 નજલ્ા ઉપરાંત 
સુરતમાં પણ પાટીદાર સમાજના 

લોકોનો દબદબો છે.
આ વખતે ભાજપ સૌરાષ્ટ્ર-કચછની 

54મારંી 47 બેઠકો જીતી છે. બીજી 
તરફ કોંગ્ેસ માત્ર 3 સીટો જીતવામાં 
સફળ રહી છે. આમ આદમી 
પાટટીને અહીં 4 સીટો મળી છે. ગત 
નવધાનસભાની ચૂંટણીમાં સૌરાષ્ટ્રના 

નવસતારોમાં પાટીદાર આંદોલનના 
કારણે ભાજપને ભારે નુકસાન સહન 
કરવું પડું હતું. અહીં ભાજપને માત્ર 
23 સીટો મળી હતી. કોંગ્ેસ ગત 
વખતે 30 બેઠકો જીતવામાં સફળ રહી 
હતી. પાટીદાર આંદોલનના કારણે આ 
નવસતારોમાં ભાજપને રાજકીય નુકસાન 
વેઠવું પડું હતું. 2012ની ચૂંટણીમાં 
ભાજપ આ નવસતારમાં 35 બેઠકો 
જીતવામાં સફળ રહં્ હતું.

પાટીદાર સમાજ ભાજપની 
પરંપરાગત વોટબેંક ગણાતો હતો. 
2017માં ભાજપને પાટીદાર 
આંદોલનનો માર સહન કરવો 

પડો હતો. પછાત પાટીદાર સમાજે 
અનામતની માંગણી કરતા આંદોલનને 
કારણે ગત વખતે ભાજપને આ 
સમુદાયની નારાજગીનો સામનો કરવો 
પડો હતો. આ આંદોલનનું નેતૃતવ 
યુવા નેતા હારદણાક પટેલ કરી રહ્ા હતા. 
2017ની ચૂંટણીમાં હારદણાક પટેલ નાની 
ઉંમરના કારણે ચૂંટણી લડી શકયો ન 
હતો. જોકે તેમણે ખુલે્આમ કોંગે્સને 
મદદ કરી હતી. બાદમાં 2019માં 
તેઓ ઔપચારરક રીતે કોંગે્સમાં 
પણ જોડાયા હતા. આ વખતે ભાજપે 
પાટીદાર લોકોને મનાવવા માટે ખાસ 
રણનીનત પર કામ કયુું હતું. 

52 બેઠકા ેપર પાટીદાર સમાજની વસતી 20 ટકાથી વધુ છે : દક્ષિણ ગુજરાત અને સાૌરાષ્ટ્રમાં પાટીદાર મત નનણાણાયક ઃ અમદાવાદમાં 19 બેઠકાે જીતી

સાચી આગાહી કરનારને 25 
લાખ સુધીના ઈનામની જાહેરાતો

અમદાવાદ
ગુજરાત નવધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા તબક્ાનું 

મતદાન પૂરં રતાં જ એકકઝિટ પોલ જાહેર રવાના હતા. 
ચૂંટણી પંચના મતદાનના આંકડા સારે ન હોવા છતાં 
મોટા ભાગની ટીવી ચેનલોએ રાજકીય પષિોનું ભાનવ 
ભાખી દીધું હતું. ગુજરાતમાં આ પોલસ જાહેર રયા બાદ 
ભારત જન નવજ્ાન જારાએ જે પણ કોઈ કયા રાજકીય 
પષિને કેટલી બેઠકો આવશે તેની સચોટ માનહતી આપશે 
તેને રૂ. 25 લાખના ઈનામની જાહેરાત કરી હતી. આવા 
મેસેજ સોનશયલ મીરડયામાં પણ વાયરલ રયા હતા. 
જયારે કોંગ્ેસના પ્રવક્ા હેમાંગ રાવલે પણ નવધાનસભાની 
182 બેઠકના સચોટ પરરણામની આગાહી કરનારને રૂ. 
5,51,000નું ઈનામ જાહેર કયુું હતું. કોંગે્સે ઓનપનનયન 
પોલ અને એરકઝિટ પોલના નામે પરસેપશન બનાવવાનું 
ષડયંત્ર જણાવયું હતું. 

ન્ુઝ બ્ીફ
•  જુહાપુરા વવસ્ારમાં ગેંગવોર અને મારામારીનાં દ્રશ્ો સર્જા્ા
	 મતદાન	પૂર્ણ	થયા	બાદ	અમદાવાદના	જુહાપુરા	વવસતારમાં	ગેંગવોર	અને	

મારામારીનાં	દ્રશયો	સર્્ણયા	હતા.	અંગત	અદાવતમાં	બે	જૂથો	સામ	સામે	
આવી	જતા	મારામારીની	ઘટના	બની	હતી.	જુહાપુરાના	કુખયાત	નજીર	
વોરા	પર	ફાયરરંગ	થયુ	ંહતું.	પોલીસે	ઘટનાસથળે	પહોંચી	સસથવત	કાબુમા	ં
લીધી	હતી.	બંન	ેપક્ે	સામસામી	પોલીસ	ફરરયાદ	નોંધાવી	છે.

• સરદારનગરમાં જૂથ અથડામણ સામ સામે પથથરમારામાં ચાર લોકો ઘા્લ
 સરદારનગર	 પોલીસ	 સટેશનના	 પોલીસ	 ઇનસપેકટર,પી.વી.	 ગોવહલના	

જરાવયા	 મુજબ	 સરદારનગર	 વવસતારમાં	 નહેરુનગર	 ખાત	ે વર્ણ	 પહેલા	
યુવકની	હતયા	થઈ	હતી	જેને	લઇને	આજે	સવારે	એક	સમાજના	બે	જુથો	
વચ્ે	 તકરાર	થઇ	હતી	બાદમાં	 વાતાવરર	ઉગ્ર	બનતા	ંજોત	જોતામાં	 બે	
જૂથથો	 વચ્ે	 સામ	સામે	 પથથરમારો	 થયો	 હતો.	આ	પથથર	 મારામાં	 લોકો	
સામ	સામે	 લાડકીઓ	તથા	 પાઇપ	સાથે	 ધસી	આવયા	 હતા.	આ	હુમલામાં	
ચાર	 લોકો	 ઘાયલ	 થયા	 હતા	 જેમાંદીલીપભાઇને	 માથામાં	 પાઇપ	 વાગતા	
ગંભીર	હાલતમાં	સારવાર	માટે	હોસસપટલમાં	દાખલ	કરવામાં	આવયા	હતા.

• વડોદરાની વાઘોડડ્ા બેઠક પર ભાજપના ટેકેદાર રોકડ સાથે પકડા્ા
	 વાઘોરડયા	બેઠક	ઉપર	પ્રવતષ્ા	ભયયો	ચતુષકોરીય	જંગ	ર્મયો	હતો.	તયારે	

ભાજપના	વડોદરા	 વજલ્ા	પંચાયતના	કારોબારી	ચેરમેન	 રાજેનદ્ર	 પટેલ	
રૂવપયા	 વહેંચરી	 કરવા	 નીકળયા	 હોવાનો	 એક	 વવરડયો	 વાયરલ	 થયો	
હતો.	 વીરડયોમા	ં સક્ોડના	 મારસો	 રાજેનદ્ર	 પટેલની	જડતી	લઈ	 રહેલા	
દેખાય	છે	અને	તેમની	પાસેથી	રોકડા	રૂ.	પોરો	લાખ	જેટલી	રકમ	રરકવર	
કરતા	નજરે	પડ્ા	હતા.

• વડોદરામાં	 શહેરના	ભૂતડી	 વવસતારમાં	આવેલી	જીવન	સાધના	 સકકૂલના	
મતદાન	 મથક	 ઉપર	 84	 વર્ણના	 જસુબેન	 રારાને	 તેમના	 પરરવારજનો	
ખુરશીમાં	બેસાડીને	મતદાન	કરાવવા	લઈ	આવયા	હતા.	તેઅો	બે	આંખ	ે
જોઈ	 શકતા	 ન	 હતા.	 જશુબેનનું	 કહેવુ	ં હતુ	ં ક	ે હું	 હંમેશા	 ગમે	 તેવી	
પરરસસથવતમાં	પર	મતદાન	કરવા	માટે	જતી	હોઉ	ંછું.

• વાઘોરડયામા	ં કોંગ્રેસના	 ઉમેદવાર	 સતયજીત	 ગાયકવાડ	 આજે	 સવારે	
વોટીંગ	 કરવા	 ગયા	 તયારે	 તેઓ	 સાયકલ	 પર	 ગેસ	 વસવલનડરનો	 કટ	
આઉટ	બાંધીને	પહોંચયા	હતા.	પ્રથમ	તબક્ાના	મતદાનમાં	પર	સૌરાષ્ટ્રમા	ં
કોંગ્રેસના	એક	નેતા	 સાયકલ	 પર	 વસમબોવલક	 ગેસ	 વસવલનડર	બાંધીને	
વોટીંગ	કરવા	પહોંચયા	હતા.

•	 કલોલ	:	કલોલમા	ં રદવસ	દરવમયાન	તનાવપૂર્ણ	માહોલમાં	મતદાન	થયુ	ં
હતું.	કોંગ્રેસના	ઉમેદવાર	અને	ચાલ	ુધારાસભય	બળદેવજી	ઠાકોર	અને	
ભાજપ	 કાય્ણકરો	 વચ્ે	 બોલાચાલી	 થતા	 મામલો	 વબચકયો	 હતો.	 જોકે	
બાદમાં	 સર્વટથી	 મામલો	 થાળ	ે પાડવામાં	 આવયો	 હતો.	 બીજી	 તરફ	
ભાજપ	અને	કોંગ્રેસ	ઓરફસ	પર	તોડફોડ	કરવામાં	આવી	હતી.

•	 દાંતાના	 ધારાસભય	 કાંવત	 ખરાડી	 ગુમ	 થયા	 હોવાના	 સમાચાર	 સામ	ે
આવયા	હતા.	તયારે	કોંગ્રેસના	હંગામા	બાદ	આજ	ેસવારે	મળી	આવયાના	
સમાચાર	 છે.	 આ	 મામલ	ે બનાસકાંઠામાં	 દાંતા	 બેઠકના	 ભાજપના	
ઉમેદવાર	લઘુ	પારઘી	અને	કોંગ્રેસના	ઉમેદવાર	કાંવત	ખરાડીએ	સામસામ	ે
હુમલાની	ફરરયાદ	નોંધાવી	છે.	

•	 ગુજરાતની	 ચૂંટરીમાં	 હજુ	 પર	 દબંગોનો	 દબદબોઃ	 દ્ારકામાં	 પબુભા,	
કુવતયારા	બેઠક	પર	કાંધલ	ર્ડેર્	અને	વાંસદામાં	અનંત	પટેલની	જીત	
થઈ	છે.

•	 વયારામા	આઝાદી	બાદ	ભાજપે	પ્રથમવાર	જીત	કોંગ્રેસના	ગઢમાં	ભાજપે	
ગાબડું	પાડયું	છે.	પરંતુ	ંવયારા	બેઠક	પર	આમ	આદમી	પાટટી	બીર્	ક્રમે	
રહી	છે.	મોહન	કોંકરીએ	આપના	વબપીનચંદ્ર	ચૌધરીન	ેહરાવયા	છે.	તો	
કોંગ્રેસના	ઉમેદવાર	ત્ીર્	ક્રમે	રહાં	છે.

•	 અમરેલી	જીલ્ાની	તમામ	પાંચ	બેઠકો	જે	૨૦૧૭માં	કોંગ્રેસના	ફાળે	હતી	
તેમાંથી	એક	પર	બેઠક	બચાવી	શકયુ	ંનથી.	ધારી,	અમરેલી,	લાઠી,	
સાવરકુંડલા,	રાજુલા	આ	તમામ	બેઠકો	પર	ભાજપનુ	ંકમળ	ખીલયું	છે.	
અમરેલીમાં	 કોંગ્રેસના	 રદગગજ	 ઉમેદવાર	 પરેશ	 ધાનારી,	 રાજુલાના	
અંબરરર	ડેર	અને	લાઠીના	વવરજી	ઠુમમર	સવહતના	નેતા	હારી	ગયા	છે.

• સૌરાષ્ટ્રમાં	મતદાન	ઘટીને	611.13	ટકા	થતા	ભાજપ	અને	વવપક્ો	માટે	
તે	 વચંતા	અને	 ચચા્ણનો	 વવરય	બનયો	 હતો.	 વવશ્ેરર	કરતા	 નોંધપાત્	
બાબત	એ	 ધયાને	આવી	છે	કે,	જયાં	ભાજપમા	ંઆંતરરક	 વવરોધ	હતો	
અને	જયાં	વગદાર	નેતાઓના	પત્ા	કપાયા	તયાં	મોટાભાગની	બેઠકોમાં	
મતદાન	ઘટયું	હતું.

નવધાનસભા ચૂંટણી : નરેન્દ્ર મોદીએ 
૩૦, કેજરીવાલે ૧૯ સભા સંબોધી

અમદાવાદ
ગુજરાત નવધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા તબક્ાનો 

જાહેર પ્રચાર હવે પણૂણા રયો છે અને હવે સોમવારે મતદાન 
યોજાશે. બરાબર એક મનહના અગાઉ એટલે કે ૩ 
નવેમબરના ગુજરાત નવધાનસભાની ચૂંટણી જાહેર કરવામાં 
આવી હતી. ચૂંટણી પ્રચાર માટે છેલ્ા એક મનહનામાં 
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અનમત શાહે ૩૫, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોદીએ ૩૦, આમ આદમી પાટટીના સપુ્રીમો-રદલહીના 
મુખયમંત્રી અરનવંદ કેજરીવાલે ૧૯ અને કોંગ્ેસના નેતા 
રાહુલ ગાંધી બે સભા સંબોધી હતી.

ગુજરાત નવધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત રતાં જ 
ભાજપ-કોંગ્ેસ-આપે સટાર પ્રચારકોની ફોજ ઉતારી દીધી 
હતી. ભાજપના પ્રચારનો મુખય મદાર નરેન્દ્ર મોદી, અનમત 
શાહ, યોગી આરદતયનાર, પરષોત્તમ રૂપાલા પર જોવા 
મળયો હતો. 

રાજયમાં ૨૭મારંી ૧૫ 
આરદવાસી બેઠક પર 

૭૦ ટકારી વધુ મતદાન
અમદાવાદ

નવધાનસભાની ચૂંટણીમાં આરદવાસીની 
૨૭ બેઠક હાર-જીતના પરરણામમાં 
મહતવની ભનૂમકા ભજવી છે. આ વખતે 
૨૭ આરદવાસી બેઠકમારંી ૧૫ બેઠકમાં 
૭૦ ટકારી વધારે મતદાન નોંધાયું હતું. 
નમણાદાની ડેરડયાપાડા બેઠકમાં સૌરી વધુ 
૮૨.૭૧ ટકા, વલસાડના કપરાડામાં 
૭૯.૫૭ ટકા જયારે નવસારીના વાંસદામાં 
૭૮.૨૩ ટકા સારે સૌરી વધુ મતદાન 
નોંધાયું છે. આ નસવાય અન્ય આરદવાસી 
બેઠક જયાં ૭૦ ટકારી વધુ મતદાન રયું 
છે તેમાં સંખેડા, સાબરકાંઠાની ઈડર-
ખેડબ્રહ્ા, બનાસકાંઠાની દાંતા બેઠકનો 
સમાવેશ રાય છે.

EVM ખુલ્ું દેખાતા 
કોંગ્ેસી ઉમેદવારનો 
અાપઘાતનો પ્રયાસ

ગાંધીધામ  
ગાંધીધામ બેઠકના ઉમેદવાર ભરત 

સોલંકી દ્ારા આજે ભુજ ખાતે ચાલી 
રહેલી મતગણતરી દરનમયાન તંત્ર સામે 
ગંભીર આષિેપો સારે નારાજગી દશાણાવી 
કેન્દ્રની અંદર ધરણાં શરૂ કરી દીધા છે. 
ઘટનાનું કારણ રાઉન્ડ 5 દરનમયાન 
એક ઇવીએમ મશીનનું શીલ તૂટેલી 
હાલતમાં જોવા મળતા ઉમેદવારે વાંધો 
જાહેર કયયો છે. એટલું જ નહીં ઇબીએમ 
સારે ચેડાં રયા હોવાના ગંભીર આષિેપ 
સારે ઉગ્ નવરોધ નોંધાવી પટ્ા વડે ગળે 
ટૂંપો ખાવાનો પણ પ્રયાસ કયયો હતો. 
જોકે ઘટનાના પગલે બંદોબસતમાં રહેલી 
પોલીસે તેમને અટકાવયા હતા.

 બે MLA 1990રી 
સતત જીતયા, 4 સતત  

7 ટમણારી નવજેતા
અમદાવાદ

મતદાતાઓમાં નવશ્ાસ કેળવવો ઘણો 
અઘરો છે, પણ નવધાનસભાની ચૂંટણીમાં 
એવા ઘણા ઉમેદવારો છે, જે સળંગ છરી 
સાત વખત ચૂંટણી લડીને ધારાસભય 
બન્યા છે. ગુજરાત નવધાનસભા-2022ની 
ચૂંટણીમાં સાત એવા ઉમેદવાર છે, જે 6રી 
8 ટમણારી ચૂંટણી લડીને જીતતા આવયા છે. 
એમાં ભાજપના યોગેશ પટેલ, પબુભા 
માણેકનો સળંગ આઠ વખત જીતવાનો 
રેકોડણા છે. માંજલપુરના યોગેશ પટેલ આજ 
સુધી 8 વાર ચૂંટણી લડા છે અને જીતયા 
પણ છે.1990માં જનતા પાટટીમાંરી યોગેશ 
પટેલ પ્રરમ વખત ધારાસભય બન્યા બાદ 
1995માં તેઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા. 

ભાજપને મૂળ કોંગ્ેસી પષિપલટુઅો ઉપર ભરોસો 
ફળયો, 21ને રટરકટ અાપી, 17 ઉમેદવારોની જીત

અમદાવાદ
ગુજરાત નવધાનસભાની ચૂંટણીમાં 

ભાજપે પોતાના જૂના જોગીઓની રટરકટ 
કાપી હતી જયારે કોંગ્ેસમારંી આવેલા 
કુલ 21 પષિપલટીઓને રટરકટ અાપી 
હતી, કોંગ્ેસમાંરી અાવેલા 21 પષિપલટુ 
પૈકી 17 જીતયા છે અને ચાર પષિપલટુને 
હારનો સામનો કરવો પડો છે. અામ 
મૂળ કોંગ્ેસીઅો પર ભરોસો મૂકવો 
ભાજપને ફળયો છે. જે ચાર પષિપલટુ 
ચંટણીમાં હાયાણા છે તેમાં નવસાવદરમાંરી 
હષણાદ રરબડીયા, ખેડબ્રહ્ારી અનશ્ન 
કોટવાલ, વડગામ બેઠક પરરી મનણલાલ 

વાઘેલા અને માણાવદર બેઠકરી 
જવાહર ચાવડા ચૂંટણીમાં હારી ગયા 
છે. આ નસવાય બાકીના અેક સમયના 
કોંગ્ેસના કહેવાતા ગદ્ારો ચૂંટણીમાં 
જીતી ગયા છે, જેમાં નસદ્ધપુરરી 
બલવંત રાજપત, અબડાસામાં પ્રદ્ુમન 
જાડેજા, વીરમગામરી હારદણાક પટેલ, 
ગાંધીનગરરી અલપેશ ઠાકોર, સાણંદમાં 
કનુ પટેલ, જસદણ કુંવરજી બાવનળયા, 
જેતપુરરી જયેશ રાદરડયા, જામનગર 
ગ્ામય રાઘવજી પટેલ, તાલાલા 
ભગવાન બારડ, ધારી જેવી કાકરડયા, 
બાલાનસનોર માનનસંહ ચૌહાણ, ગોધરા 

સીકે રાઉલજી, છોટાઉદેપુર રાજેન્દ્ર 
રાઠવા, કરજણ અષિય પટેલ, માંડવી 
કુંવરજી હળપનત, કપરાડા નજતુ ચૌધરી, 
વાગરા અરૂણનસંહ રાણા અને નરડયાદ 
બેઠક પરરી પંકજ દેસાઈનો સમાવેશ 
રાય છે. ભાજપે 21 બેઠકો પર મૂળ 
કોંગ્ેસમાંરી પષિપલટુઅઓને મેદાનમાં 
ઉતાયાણા હતા, જે પૈકી મોટા ભાગની 
બેઠકો પર કોંગ્ેસીઓમાં અંદરોઅંદર 
લડાઈ હતી, નવસાવદરમાં ભાજપ-
કોંગ્ેસ બંનેને હારનો સામનો કરવો 
પડો છે અને આપના ઉમેદવારની જીત 
રઈ છે.



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 09 DECEMBER, 202214 કેનેડા

ટોરોનટો 
સ્ટેટ્સસ્ક્સ કેનેડા દ્ારા બહાર પાડવામાં આવેલા લેબર ફો્સ્સ ્સવવે 

(નવેમબર 2022) મુજબ, 25 થી 54 વર્સની વયની મહહલાઓએ 
(જેને મુખય કાય્સકારી વય ગણવામાં આવે છટે) રોજગારમાં 0.4%નો 
વધારો અનુભવયો છટે. હવશેર ર્સ, ખા્સ કરીને કેનેડાની ્સૌથી 
તાજેતરની ઇહમગ્ેશન લેવલ પલાન (2023-2025)એ આગામી 
કે્ લાંક વરષોમાં રટેકોડ્સ ઉચ્ચ ઇહમગ્ેશન લક્યોની જાહટેરાત કયા્સ 
પછી તાજેતરના કેનેટડયન ઇહમગ્ન્ટ્સના રોજગાર પટરણામો છટે. 
તાજેતરના ઇહમગ્ન્ટ્સમાં છટેલ્ા પાંચ વર્સમાં કેનેડામાં સથળાંતર 
કરનાર કામ કરતી મહહલાઓએ નવેમબર 2022માં 69.7%નો 
રોજગાર દર જોયો છટે. નવેમબર મહહનામાં તાજેતરની કેનટેડયન 
ઇહમગ્ન્ મહહલાઓ મા્ટે કોર વટકિંગ છટેલ્ા 16 વર્સમાં આ ્સૌથી 
વધુ રોજગાર દર છટે. મુખય વટકિંગ-વૃદ્ધ કેનેટડયનો વચ્ચેનો કુલ 

રોજગાર દર નવેમબર 2022માં દર વરવે (YOY) 0.8% વધીને 
84.7% થયો હતો, જે મુખય-વૃદ્ધ મહહલાઓની આગેવાનીમાં વધારો 
દશા્સવે છટે. આ જૂથમાં હવે 81.6% નો રોજગાર દર છટે, જે મે 2022 
માં 81.4% ના અગાઉના રટેકોડ્સ કરતાં શે્ષ્ઠ છટે.મુખય કાય્સકારી-વૃદ્ધ 

પુરુરો મા્ટે રોજગાર દર હવે 87.8% ્સુધી છટે. કેનેટડયન રોજગાર 
હવશે ્સામાનય દૃસટિકોણથી, નવેમબર 2022માં ્સમગ્ દટેશમાં 
રોજગારમાં 10,000 નોકરીઓની વૃહદ્ધ જોવા મળી હતી.કેનેડામાં 
રાષ્ટીય બેરોજગારી દર 0.1 પોઈન્ ઘ્ીને 5.1% થઈ ગયો છટે. 
કેનેડાનો રોજગાર ્સહભાહગતા દર પણ નવેમબરમાં ઘ્ીને 64.8% 
થયો હતો. આ પ્રમાણમાં નજીવી રોજગાર વૃહદ્ધ હોવા છતાં, નવેમબર 
2021 થી કમ્સચારીઓનું ્સરટેરાશ કલાકદીઠ વેતન નવેમબરમાં ્સતત 
છઠ્ા મહહને 32.11 ડોલર ્ુસધી 5%થી વધુ રહં્ છટે. આ ્સૂચવે 
છટે કે, આ દટેશમાં નવા આવનારાઓને કેનેડામાં કામ કરવાની વધુ 
તકો મળવાનું ચાલુ રહટેશે. ્સાથે ્સાથે ્સમયાંતરટે કમાણી કરવાની 
ક્ષમતામાં પણ વધારો થશે. કેનેડામાં નવા આવનારાઓ રહટેવાની 
જગયા પ્સંદ કરતી વખતે ઘણા પટરબળો ધયાનમાં લે છટે, જેમાં તેઓ 
્સૌથી વધુ રોજગારની તક કયા ંમેળવી શકશે તે જુએ છટે.

દેશમાં નવા આાવનારાઆાનેે કેનેડામાં કામ કરવાની વધુ તકાે મળવાનું ચાલુ રહેશે ઃ સમયાંતરે કમાણી કરવાની ક્ષમતામાં પણ વધારાે થશે

નવેમબર 2022માં 10,000 નોકરી વધી: લેબર ફો્સ્સ ્સવવે

ઓટાવા 
કેનેડામાં ઇહમગ્ેશન પોહલ્સીમાં મો્ો બદલાવ 

કરવામાં આવયો છટે. જેથી તયાં કામ કરતા 
ભારતીયોને તેનો ફાયદો થશે. કેનેડા ્સરકારટે 
હનણ્સય લીધો છટે કે, તયાં કામ કરતા અનય દટેશોના 
લોકોના પટરવારના ્સભયોને પણ વક્ક પરહમ્ 
આપવામાં આવશે. જેથી કેનેડામાં કામ કરતા 
લોકો પોતાના હપ્રયજનોને પણ તયા ંનોકરી અપાવી 
શકશે. આ પરહમ્ માત્ર હંગામી વક્કરો મા્ટે જ 
હશે. જે આગામી વર્સથી અમલમાં મુકાય તેવી 
શકયતા છટે. કેનેડાના ઇહમગ્ેશન અને શરણાથથી 
મંત્રી શોન ફ્ેઝરટે શુક્રવારટે આ માહહતી આપી હતી 
કે બહારથી આવતા વક્કરોના આરોગય, આહથ્સક 
સસથહતમાં ્સુધારો કરવા મા્ટે આ હનણ્સય લેવામાં 
આવયો છટે.  આ પોહલ્સી લાગુ થયા બાદ કેનેડામાં 
રહટેતા હવદટેશી વક્કરો તેમના પટરવારના ્સભયો ્સાથે 
રહી શકશે. જેથી તેઓ તેમના કામમમાં વધુ ધયાન 

આપી શકશે. આ પોહલ્સી પહટેલાં, માત્ર ઉચ્ચ 
કુશળ કામદારોના પટરવારના ્સભયોને કેનેડામાં 
કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. જયારટે 
બે વર્સ મા્ટે લાગુ કરવામાં આવતી નવી પોહલ્સી 
બાદ આમાં ફેરફાર થશે. તયાં કામ કરતી કોઈપણ 
હંગામી વયહતિ તયાં તેના પટરવારના ્સભયો મા્ટે 
વક્ક પરહમ્ મેળવી શકશે.  એક અંદાજ મુજબ 
નવી પોહલ્સીથી લગભગ બે લાખ હવદટેશી વક્કરોને 
ફાયદો થવાની આશા છટે.  કેનેડાના ઈહમગ્ેશન 
હમહનસ્ર ્સીન ફ્ેઝરટે અગાઉ પણ દટેશમાં 
લેબર ફો્સ્સની અછતને કારણે પ્રવા્સીઓને કામ 
કરવાની તક આપવાની વાત કરી હતી. કેનેડાને 
અથ્સતંત્ર ્ુસધારવા મા્ટે વધુ લોકોની જરૂર છટે. આ 
જરૂટરયાતને પહોંચી વળવા કેનેડાએ ઈહમગ્ેશન 
લેવલ પલાન 2023-25   અંતગ્સત આગામી ત્રણ 
વર્સમાં દટેશમાં 14.5  લાખ ઈહમગ્ન્ટ્સને નોકરી 
આપવાની યોજના બનાવવામાં આવી છટે.

કેનેડામાં રહેતાં ભારતીયો પોતાનાં 
સગાને હવે નોકરી અપાવી શકશે
ત્રણ વર્ષમાં દેશમાં 14.5 લાખ ઈમમગ્રન્ટસને નાેકરી આાપવાની યાજેના

મહામારી પછી લાેકાે કામ છાેડી રહ્ા છે । જૂન-જુલાઈ 2022માં, કેનેડાએ 
COVID-19 મહામારીની 7મી લહેરનો સામનો કર્યો હતો. આ દરમમર્ાન 11.2% હોસ્પિટલ ્ટાફ અને 
નસયો પિણ સંક્રમણની ઝપિેટમાં આવીને બીમાર પિડાં. જેના કારણે કામ કરનાર લોકોની અછત સર્જાઈ 
હતી અને ઘણી હોસ્પિટલોના ઈમરજનસી વોડજા બંધ કરવાની જરૂર પિડી હતી. 

કેનેડાઆે આાગામી ત્રણ વર્ષમાં 15 લાખ । પ્રવાસીઓને પિોતાને તર્ાં વસાવવાની 
ર્ોજના બનાવી છે. કેનેડાના ઇમમગ્ેશન મંત્ી સી.એન. ફ્ેસરે કહ્ં છે કે વક્ક મવઝા પિરમમટ અને અનર્ 
પ્રમક્રર્ાઓ ઝડપિી કરાશે. કેનેડા સરકારના આ મોટા મનણજાર્થી ભારતીર્ોને લાભ થવાની શકર્તા છે.

કેનેડામાં હાલ જે વસતી છે તેમની વધતી ઉંમર સાૌથી માેટંુ ચચંતાનું કારણ છે ।
કેનેડા સરકારનું  માનવું છે કે, જો આ દદશામાં કંઈ નહીં કરાર્ તો દસથી પંિદર વરજા પિછી દેશની 
આમથજાક સ્થમત કથળવાનું શરૂ થઈ જશે. ્કકૂલો અને હોસ્પિટલોને ર્ોગર્ રીતે ચલાવવી મુશકેલ 
થઈ જશે. દર પિાંચે એક કેનદેડર્ન બીર્ દેશમાંથી આવીને અહીં વ્ર્ો છે. દેશના 60% નાગદરકો 
પ્રવાસી પ્રતર્ે સકારાતમક વલણ ધરાવે છે.

ઓનટેરરયો 
ડીનર એનજી, હ્ગો અથવા રાજા દ્ારા મળટેલા 

ઓ્ોનોમ્સ રોબો્ટ્સ જે ચાર પૈડાં પર આંખની 
જેમ લાઇ્ ્સાથે કૂલર જેવા દટેખાય છટે. તેઓએ 
ફૂ્પાથ  દ્ારા ગ્ાહકો ્ુસધી પહોંચયા અને તેમને 
ઢાંકણાં  ખોલવા અને ખોરાક બહાર કાઢવા મા્ટે 
હવશેર કોડનો ઉપયોગ કયષો હતો. ્સવ્સ રોબોટ્ક્સ 
મા્ટે દર ખાસત- ઉબેરના 2020 ફૂડ ટડહલવરી 
એહવિહઝશન  પોસ્મ્ેટ્સનું સસપનઓફ કે જેણે 
ટ્ાયો અ ને શૂનય-ઉત્સજ્સન રોબો્ટ્સનો કાફલો 
બના વયો , જે ્સરળ છટે. મુઠ્ીભર અનય રોબોટ્ક 
ટડહલવ રી કંપનીઓ ્સમાન હ્સદ્ધાંતો ધરાવે છટે, 
પરંતુ ્સવ્સવયાપકતા મા્ટે તેમના માગ્સમાં અનેક 
અવરોધો છટે. ્ોરોન્ો જેવા કે્લાક મો્ા શહટેરોમાં 

ટડહલવરી રોબો્ટ્સ ઉપર પ્રહતબંધ મૂકવામાં આવયો 
છટે. જેમણે દલીલ કરી હતી કે, તેઓ ઓછી 
ગહતશીલતા ધરાવતા લોકો તેમજ વટરષ્ઠ અને 
બાળકો મા્ટે જોખમી છટે. 

અલી કાશાની, ્સવ્સના વાનકુવર-વંશના ચીફ 
એસકઝકયુટ્વ, ્ીકાને નવીનતાનો એક કુદરતી 
ભાગ માને છટે, જેને ્સાયકલનો પણ અનુભવ થયો 
હતો, જયારટે તેની શોધ થઈ હતી તયારટે ઘણાને 
લાગયું હતું કે, તે છૂ્ ાછટેડાનું કારણ બનશે. જે બાદ 
તેણે હચંતા દૂર કરવાનો પ્રયા્સ કયષો છટે. અને તેઓ 
આ્સપા્સના લોકોને ચેતવણી આપવા મા્ટે તેમની 
લાઇ્ ફલશે કરટે છટે. તે ઓ્ોમેટ્ક ક્રશે હનવારણ, 
વાહન અથડામણ ્ાળવા અને ઇમરજન્સી 
બ્ેટકંગથી ્સજ્જ છટે.

ફૂડ ટડહલવરી રોબો્ટ્સ કેનેટડયન અનેક 
શહટેરોના ફૂ્ પાથ પર પણ દટેખાવા માંડ્ા

ઓનટરેરયો 
5મી ટડ્સેમબર, 2022ના રોજ, ઇહમગ્ેશન 

હમહનસ્ર ્સીન ફ્ેઝરટે કેનેડાના હટેલથકેર ્સેક્રમાં 
ઇન્રનેશનલી એજયુકે્ટેડ હટેલથકેર પ્રોફેશનલ્સને 
કામ કરવામાં મદદ કરવા મા્ટે દરખાસતો 
મંગાવવાની જાહટેરાત કરી હતી.

આજની પ્રે્સ કોનફરન્સમાં, મંત્રી ફ્ેઝરટે 
(માનનીય કાલા્સ વિાલટ્ો વતી, રોજગાર, કાય્સબળ 
હવકા્સ અને હવકલાંગતા ્સમાહવટિ મતં્રી), 
કૌશલય, અનુભવ અને સથાહનક ઓળખપત્રો 
મેળવવા મા્ટે IEHP ને ્સુવયવસસથત અને ્સક્ષમ 
કરવામાં મદદ કરવા મા્ટે પ્રોજેક્ દરખાસતો મા્ટે 

કૉલની જાહટેરાત કરી હતી. જેથી તેમની પ્રહતભાનો 
યોગય ઉપયોગ થઈ શકે. કેનેડામાં હવદટેશી 
ઓળખપત્ર માનયતાને ્સમથ્સન આપવા ્સરકારો 
અને ્સંસથાઓને ભંડોળ પરૂું પાડતો ફેડરલ 
પ્રોગ્ામ, ફોરટેન ક્રડેેસનશયલ રટેકસનિશન પ્રોગ્ામ 
(FCRP) દ્ારા દરખાસતોનું ્સંચાલન કરવામાં 
આવશે. મંત્રી ફ્ેઝરટે પ્ંસદ કરટેલા પ્રોજેક્ટ્સ મા્ટે 
પ્રોગ્ામ દ્ારા 90 હમહલયન ડોલરના રોકાણની 
જાહટેરાત કરી હતી. દરખાસતો 30મી જાનયુઆરી, 
2023 ્સુધી સવીકારવામાં આવશે. ્સફળ પ્રોજેક્ને 
ઓછામાં ઓછા 500,000 ડોલર અને વધુમાં વધુ 
10 હમહલયન ડોલરનું ભંડોળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છટે.

અાખા દટેશમાં શ્હમકોની અછત વચ્ચે 
કેનેડાનું હટેલથ કેર માનયતાનું નવું લક્ય 
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હૈદરાબાદ
વિશ્વનું પ્રથમ ગોલ્ડ એટીએમ 

હૈદરાબાદમાં લોન્ચ કરિામાં આવ્ંુ છે. 
આ વિશ્વનું પ્રથમ રર્લ ટાઇમ ગોલ્ડ 
એટીએમ છે. સોનાના વસક્ાની ખરીદી 
માટે આ એટીએમનો ઉપ્ોગ કરિો 
એકદમ સરળ છે અને તે સપ્ાહના સાતે્  
રદિસ 24 કલાક ઉપલબ્ધ રહેશે. સોનાના 
શોખીનો આ એટીએમ પર પણ લાઇન 
લગાિિા િાગ્ા છે. આ ગોલ્ડ એટીએમ 
મારફત સોનાની ખરીદી કરિા માટે તમે 
્ડેવબટ કે કે્ર્ડટ કા્ડ્ડનો ઉપ્ોગ કરી શકો 
છો. તે બીજા એટીએમની માફક કામ 

કરે છે. ્ેડવબટ કે કે્ર્ડટ કા્ડ્ડ નાખ્ા બાદ 
સોનાની ખરીદી માટે આપિામાં આિેલા 
વિકલપની પસંદગી કરિી પ્ડે છે. તે પછી 
રકંમતનો વિકલપ પસંદ કરિાનો હો્ છે 
અને પોતાના બજેટ પ્રમાણે સોનાનો વસક્ો 
ખરીદી શકા્ છે. 

હૈદરાબાદમાં વિશ્વનું પ્રથમ ગોલ્ડ 
એટીએમ લોન્ચ કરિામાં આવ્ું

અમૃતકાળમાં વિશ્વની રદશા 
નક્ી કરિામાં ભારતની 

ભૂવમકા મહતિપૂણ્ડ : મોદી
નિી દદલહી

સંસદમાં વશ્ાળુ સત્રની શરૂઆત થઇ ગઇ છે. 
ઉપરાષ્ટ્રપવત અને રાજ્સભાના અધ્ક્ષ જગદીપ 
્ધનખ્ડે પોતાના િક્તવ્ સાથે સત્રની શરૂઆત કરાિી 
હતી. આ દરવમ્ાન િ્ડાપ્ર્ધાન નરેનદ્ર મોદીએ પણ 
રાજ્સભામાં ભાષણ આપ્ું હતું. જેમાં તેઓએ વિશ્વમાં 
ભારતની ભૂવમકા પર િાત કરી હતી. તેઓએ કહ્ં હતું કે 
સમગ્ર વિશ્વને ભારત અમૃતકાળમાં રદશા દેખા્ડશે. સાથે 
તેમણે ્ધનખ્ડના િખાણ કરતા કહં્ હતું કે આ સંસદનું 
સૌભાગ્ છે કે તેમને એક એિા અધ્ક્ષ મળ્ા છે કે 
જેઓમાં જિાન અને રકસાનનો સુમેળ જોિા મળી રહ્ો 
છે. તેઓ રકસાન પુત્ર છે અને સૈવનક સકકૂલમાં ભણ્ા છે.

નોટબ્ંધીના વનણ્ડ્ના 
દસતાિેજો રજુ કરો : RBI 
અને કનેદ્રને સુપ્રીમનો આદેશ

નાવિક
નિી રદલહી : કનેદ્ર સરકાર દ્ારા િષ્ડ 2016માં નોટબ્ંધી 

લાગુ કરિામાં આિી હતી. જેના વિરુદ્ધમાં સપુ્રીમ કોટ્ડમાં 
અનેક અરજીઓ થઇ છે. સપુ્રીમ કોટટે કનેદ્ર સરકાર અને 
આરબીઆઇને આદેશ આપ્ો છે કે સ્ુધી નોટબં્ધીનો જે 
વનણ્ડ્ લિેામાં આવ્ો તેની સંપૂણ્ડ જાણકારી લેખીતમાં 
દસતાિેજોની સાથે 10 ર્ડસેમબર સુ્ધી સપુ્રીમ કોટ્ડમાં 
રજુ કરિામાં આિે. સુપ્રીમ કોટ્ડના ન્ા્ા્ધીશ એસ એ 
નઝીરની આગેિાનીમાં ગંઠીત બં્ધારણી્ બેં્ચ સમક્ષ 
કેનદ્ર સરકાર િતી એટનની જનરલ આર િેંકટરમણી, 
અરજદારોના િકીલો જેમ કે િરીષ્ઠ િકીલ પી વ્ચદંબરમ 
અને શ્ામ રદિાને પોતાની દલીલો રજુ કરી હતી. 

્ચેન્ાઈ
6 ર્ડસેમબરે બાબા સાહેબ ભીમરાિ આંબે્ડકરની 

પુણ્વતવથ હતી. આ પ્રસંગે તવમલના્ડુમાં પણ અનેક 
કા્્ડક્મોનું આ્ોજન કરિામાં આવ્ંુ હતું. આ અિસર પર 
તંજાિુરમાં ભગિા કપ્ડા પહેરેલા બાબાસાહેબનું પોસટર 
સામે આવ્ું હતું જેના પર વિિાદ િ્ધુ ઘેરો બન્ો છે. 
પોસટરની તસિીરમાં આંબ્ેડકરના કપાળ પર વતલક લગાિેલું 
જોિા મળી રહં્ છે.  વહંદુ તરફી સંગઠન અને દવલત જૂથ 
વિદુથલાઈ વ્ચરુથાઈગલ કા્ચી (VCK) પોસટરને લઈને 
અથ્ડામણ થઈ હતી. ત્ારબાદ ઈનદુ મક્લ કા્ચીના એક 
પદાવ્ધકારી ગુરુમૂવત્ડને પોલીસે કસટ્ડીમાં લી્ધા હતો.

આંબે્ડકરની ઓળખને લઈને બંને સંગઠનોના સભ્ો 
રસતા પર ઉતરી આવ્ા હતા. વહનદુ જૂથે કહં્ કે, આંબ્ેડકર 

તમામ ભારતી્ો માટે સમાન હતા. ઈનદુ મક્લ કચછીના 
સથાપક અજુ્ડન સંપતે કહ્ં કે, આંબે્ડકરને વહંદુ તરીકે 
દશા્ડિિામાં કંઈ ખોટું નથી. તે કોઈ એક ્ધમ્ડ સુ્ધી મ્ા્ડરદત 
નથી. સંપતે કહ્ં કે બૌદ્ધ ્ધમ્ડ અપનાિતા પહેલા આંબે્ડકર 
ભગિા પ્રેમી હતા. જાગૃવત લાિિા પોસટરોમાં આંબ્ેડકરનું 
ભગિાકરણ કરિામાં આવ્ું છે.

તવમલના્ડુમાં ભગિા કપ્ડા પહેરેલાં 
આંબે્ડકર સાહેબના પોસટરથી વિિાદ

નિી દદલહી
અગસતા િેસટલેન્ડ િીિીઆઈપી 

હેવલકોપટર કૌભાં્ડ કેસમાં હજુ પણ 
250 જેટલા સાક્ષીઓની તપાસ 
થિાની બાકી છે તે નોં્ધીને સુપ્રીમ 
કોટટે મંગળિારે આશ્ચ્્ડ વ્ક્ત ક્ુું હતું 
કે આરોપી િ્ચેરટ્ા વક્વશ્ચ્ન જેમસ 
વમશેલ, જેની 4 ર્ડસેમબર, 2018 ના 
રોજ દુબઈથી ્ધરપક્ડ કરિામાં આિી 
હતી અને પ્રત્ાપ્ડણ કરિામાં આવ્ો 
હતો, તે કેટલા સમ્ સુ્ધી િંવ્ચત રહી 
શકે છે. “તે સા્ડા ્ચાર િષ્ડથી જેલમાં 
બં્ધ છે. સામાન્ રીતે જો તે ભારતી્ 
નાગરરક હો્, તો કોટ્ડ જામીન આપિા 
તૈ્ાર હશે. હા, તે વિદેશી નાગરરક 

છે અને તેને પ્રત્ાપ્ડણ દ્ારા લાિિામાં 
આવ્ો હતો. પરંતુ માત્ર એટલા માટે 
કે તે વિદેશી નાગરરક છે, શું તે તેની 
સિતંત્રતાના સંપણૂ્ડ િંવ્ચતતાની િોરંટી 
આપે છે, ”ભારતના મુખ્ ન્ા્ા્ધીશ 
્ડી િા્ ્ચંદ્ર્ચુ્ેડ, બે જજની બેન્ચની 
અધ્ક્ષતામાં પૂછ્ંુ. તેમણે પૂછ્ંુ કે 
શું કોટ્ડ તેમની હાજરી સવુનવશ્ચત કરિા 
માટે કેટલીક શરતો લાદે તો શું તે પૂરતું 
છે. વમશેલના િકીલે ન્ા્ા્ધીશ પી 
એસ નરવસમહાની પણ બનેલી બેં્ચને 
જણાવ્ું હતું કે, તેણે જે ગુનાઓ પર 
આરોપ મૂક્ો હતો તેના માટે તેણે 
લગભગ મહત્તમ પા્ંચ િષ્ડની સજા 
ભોગિી છે. 

નિીદદલહી 
રાષ્ટ્રનાં પાટનગર નિી રદલહીનાં મ્ુવનવસપલ કોપપોરેશન 

(મ્ુવનવસપલ કોપપોરેશન ઓફ રદલહી (MCD)ની તારીખ 
૪થી ર્ડસેમબરે ્ોજા્ેલી ્ંૂચટણીનાં પરરણામો પ્રવસદ્ધ થઈ 
્ચૂક્ાં છે. જેની મતગણતરી પૂરી થતાં કેજરીિાલની આમ 
આદમી પાટનીને ૧૩૪ બેઠકો મળી છે. તેથી ૨૫૦ બેઠકો 
્ધરાિતાં આ કોપપોરેશનની ્ંૂચટણીનો ૧૨૬નો મવેજક નંબર 
તો તેણે સરળતાથી િટાિી દી્ધો છે. તે પછી, ભાજપ ૧૦૩ 
બેઠકો સાથે તદ્દન તેની નજીક જ રહ્ો છે. પરંતુ દેશ ઉપર 
કુલ સીત્તેર સીત્તરે િષ્ડ સ્ુધી શાસન કરનાર પક્ષ કોંગ્રેસને 
માત્ર ૧૦ બેઠકોથી જ સંતોષ માનિો પ્ડ્ો છે. અન્ો ૩ 
બેઠકો લઈ ગ્ા છે.

રાષ્ટ્રી્ પાટનગરના ૨૫૦ િો્ડ્ડઝ છે, તેનાં મ્ુવનવસપલ 
કોપપોરેશનની ્ચૂંટણી ઉપર સમગ્ર દેશની નજર મ્ંડાઈ રહી 

હતી. આપના નેતા કેજરીિાલ તો આ વિજ્થી હષપોનમાદ 
માં આિી ગ્ા છે. પરંતુ વનરીક્ષકો કહે છે કે તેઓ તેમનું 
્ડગલું ્ડગલું દબાિી રહેલા રાષ્ટ્રી્ પક્ષ ભાજપ પ્રત્ે 
બેધ્ાન થઇ જશે તો ભવિષ્માં તેઓ ભારે મુશકેલીનો 
સામનો કરિો પ્ડશે.

અગસ્ા હવેલકોપટર કૌભાં્ડ કેિમાં 
હજુ પણ િાક્ીઓની ્પાિ બાકી

નિી દદલહી
ભારતી્ અવ્ધકારીઓએ ભાગ્ેડુ 

વહરાના િેપારી નીરિ મોદીની ્ુકેની 
સુપ્રીમ કોટ્ડમાં તેના પ્રત્ાપ્ડણના 
આદેશ સામે અપીલ કરિાની 
પરિાનગી માંગતી અરજી પર પોતાને 
કાનૂની જિાબ આપી દી્ધો છે. 

અદાલતોમાં ભારત સરકારનું 
પ્રવતવનવ્ધતિ કરતી ક્ાઉન પ્રોવસક્ૂસન 
સવિ્ડસ (CPS) એ 51 િષની્ 
વહરાના િેપારી દ્ારા લ્ંડનમાં સપુ્રીમ 
કોટ્ડમાં દાખલ અરજી પર સોમિાર 
સુ્ધીમાં જિાબ સબવમટ કરિાનો હતો. 
લગભગ  આશરે 2 વબવલ્ન પંજાબ 

નેશનલ બેનક (PNB) લોન કૌભાં્ડ 
કેસમાં આરોપોનો સામનો કરિા માટે 
નીરિ મોદીને ભારત લાિિાનો પ્ર્ાસ 
્ચાલું છે. 

નીરિ મોદીના િકીલોએ ગત 
મહીને અપીલ દાખલ કરી હતી, 
જ્ારે તે માનવસક સિાસ્થ્ના આ્ધારે 
હાઈકોટ્ડમાં પ્રારવંભક અપીલ હારી 
ગ્ો હતો. બે ન્ા્ા્ધીશોની બેન્ચ ે
કહ્ં હતું કે, તેની આતમહત્ાનું જોખમ 
એટલું મોટું નથી કે તેને લં્ડનની 
િેન્ડસિથ્ડ જેલમાંથી મુંબઈની આથ્ડર 
રો્ડ જેલમાં પ્રત્ાપ્ડણ કરિું અન્ા્ી કે 
દમનકારી હશે. 

નીરિ મોદીની પ્રત્ાપ્પણ અરજી અંગે 
ભાર્ે વરિટન કોટ્પમાં જિાબ મોકલ્ો

રદલહી કોપપો.ની ્ચૂંટણી : આપે 134 બેઠકો 
પર વિજ્ મેળવ્ો, ભાજપને 103 બેઠકો

નિી દદલહી/લખનઉ 
ઉત્તર પ્રદેશમાં સમાજિાદી પાટનીએ 

હાઇ પ્રોફાઇલ મૈનપુરી લોકસભા બેઠક 
જાળિી રાખી છે જ્ારે ભાજપે સપા 
પાસેથી રામપુર સદર વિ્ધાનસભા 
બેઠક આં્ચકી લી્ધી છે. વબહારમાં 
ભાજપે કુરહાની વિ્ધાનસભા બેઠક 
નીતીશકુમારના ગઠબ્ંધન પાસેથી 
આં્ચકી લી્ધી છે.  જો કે ઉત્તર 
પ્રદેશમાં ખતૌલી વિ્ધાનસભા બેઠક પર 
ભાજપની સમાજિાદી પાટનીના સહ્ોગી 
રાષ્ટ્રી્ લોક દળ (આરએલ્ડી)ના 
ઉમેદિાર સામે હાર થઇ છે. કોંગ્રેસે 

પોતાની બે વિ્ધાનસભા બેઠક એક 
છત્તીસગઢ અને બીજી રાજસથાનમાં 
જાળિી રાખી છે. 

પાં્ચ રાજ્ોની કુલ છ વિ્ધાનસભા 
બેઠકોની પેટા ્ચૂંટણીમાં ભાજપને બે, 
કોંગ્રેસને બે, આરએલ્ડીને એક તથા 
બીજ્ેડીને એક બેઠક મળી છે. ઉત્તર 
પ્રદેશની મૈનપુરી લોકસભા બેઠક પર 
સપાનો વિજ્ થ્ો છે. 

છત્તીસગઢની ભાનુપ્રતાપુર 
વિ્ધાનસભા બેઠક અને રાજસથાનની 
સરદારશહર વિ્ધાનસભા બેઠક પર 
કોંગ્રેસનો વિજ્ થ્ો છે. ઓર્ડશાની 

પદમપુર વિ્ધાનસભા બેઠક પર 
બીજે્ડીનો વિજ્ થ્ો છે.  સમાજિાદી 
પાટનીના પ્રમુખ અવખલેશ ્ાદિના પત્ી 
ર્ડમપલ ્ાદિનો મૈનપુરી લોકસભા 
બેઠક પર ભાજપના ઉમેદિાર રઘુરાજ 
વસંહ શાક્ા સામે ૨,૮૮,૪૬૧ મતોથી 
વિજ્ થ્ો છે.  સમાજિાદી પાટનીના 
સહ્ોગી આરએલ્ડીના મદન ભૈ્ ાએ 
ખતૌલી બેઠક પર ભાજપના રાજકુમારી 
સૈનીને ૨૨,૦૦૦ મતોથી હાર 
આપી છે. જો કે ભાજપે પ્રથમ િખત 
આઝમખાનના ગઢ ગણાતા રામપુરમાં 
પ્રથમ િખત વિજ્ મેળવ્ો છે. 

પાં્ચ રાજ્ોની કુલ સાત બેઠકોની પેટા 
્ચૂંટણીમાં ભાજપનો બે બેઠક પર વિજ્
ઉ.પ્રદેશમાં અખિલેશના પત્ની ડિમ્પલ યાદવે મૈનપુરની લાકેસભા બેઠક પર જીત મેળવની

નિી દદલહી
કેનદ્રી્ નાણાપ્ર્ધાન વનમ્ડલા 

સીતારામન, બા્ોકોનના એકકઝક્ુરટિ 
્ેચરપસ્ડન રકરણ મઝુમદાર-શૉ અને 
સેબીના ્ચેરપસ્ડન મા્ધિી પુરી બુ્ચ 
સવહત કુલ 6 ભારતી્ મવહલાઓએ 
વિશ્વની સૌથી શવક્તશાળી 100 
મવહલાની ફોબસ્ડની િાવષ્ડક ્ાદીમાં 
સથાન મેળવ્ું છે. 36મા ક્મે રહેલા 
વનમ્ડલાએ સતત ્ચોથા િષષે આ ્ાદીમાં 
સથાન મેળવ્ું છે. ગત િષષે તેઓ 
37મા, 2020માં 41મા અને 2019માં 
34મા ક્મે રહ્ા હતા. ્ાદીમાં સથાન 
મેળિનારી અન્ ભારતી્ મવહલાઓમાં 
એ્ચસીએલ ટેકના ્ચેરપસ્ડન રોશની 

નાદર મલહોત્રા (53મો ક્મ), સેબીના 
્ચેરપસ્ડન મા્ધિી પુરી બ્ુચ (54મો 
ક્મ), સટીલ ઓથોરરટી ઓફ ઇકન્ડ્ાના 
્ચેરપસ્ડન સોમા મોન્ડલ (67મો ક્મ), 
રકરણ મઝુમદાર-શૉ (72મો ક્મ) 
અને ના્કાના ફાઉન્ડર ફાલગુની ના્ર 
(89મો ક્મ)નો સમાિેશ થા્ છે. 
્ૂકે્ન ્ુદ્ધ દરવમ્ાન તેમના નેતૃતિ 
અને કોરોના મહામારીમાં કામગીરી 
બદલ ્ુરોવપ્ન કવમશનના પ્રેવસ્ડેનટ 
ઉસુ્ડલા િોન ્ડેર લે્ ેન ્ાદીમાં પ્રથમ 
સથાને રહ્ા. ્ુરોવપ્ન સેનટ્રલ બેનકના 
પ્રેવસ્ડેનટ વક્કસટન લેગા્ડ્ડ બીજા અને 
અમેરરકી ઉપરાષ્ટ્રપવત કમલા હેરરસ 
ત્રીજા ક્મે છે. 

નાણામતં્ી વનમ્પલા ફોરિ્પની 100 મોસટ 
શવતિશાળી મવહલાની ્ાદીમા ંિમાિશે
યાદનીમાં ભારતનની અન્ય પાંચ મડિલાઅાેને પણ સ્ાન અપાયું
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લખનૌ
ધારાસભ્ય મહબૂબ અલીના બે પુત્રો, 

એક પુત્વધુ અને બે સમર્થકરો સામે 
છેતરપપંડી, અપહરણ અને લૂંટપાટ સપહત 
અનેક ગંભીર ધારાઓ હેઠળ કેસ દાખલ 
કરવામાં આવ્યરો છે. તેમના પર નકલી અને 
બનાવટી દસતાવેજો દ્ારા ત્ણ સરળરોએ 
મત મેળવી રાજકી્ય લાભ લેવાનરો પણ 
આરરોપ છે. પરોલાસે મામલાની તપાસ હાર 
ધરી છે. 

આ મામલરો અમરરોહા બેઠકરી 
ધારાસભ્ય અને સપા સરકારમાં કેપબનેટ 
મંત્ી રહેલા મહબૂબ અલીના પરરવાર 

સારે સબપંધત છે. અમરરોહા નગર 
પાપલકા ક્ેત્ના મરોહલ્ા સરા્ય પનવાસી 
શાહનવાઝે 6 નવેમબરના રરોજ ડીએમ બીકે 
પત્પાઠીને ફરર્યાદ પત્ આપીને અલગ-
અલગ 3 કે્ત્રોની મતદાન ્યાદીમાં નકલી 
વરોટ બનાવીને રાજકી્ય લાભ ઉઠાવવાનરો 
આરરોપ લગાવ્યરો હતરો.

તેમના પર રાજબપુર પરોલીસ સટશેનની 
ગ્ામ પંચા્યત શકરપુર સમસપુર, નગર 
પાપલકા પરરષદ અમરરોહાના વરોડ્થ નંબર 
9 દાપનશમંડન અને વરોડ્થ નંબર 2 રામપુર 
ઘાનાની મતદાર ્યાદીમાં નકલી મત 
હરોવાનરો આરરોપ હતરો. 

UP: સપા MLAના બે પુત્રો અને એક 
પુત્વધુ પર ગંભીર આરરોપ, FIR દાખલ

ચીનના એકતરફી 
પરરવત્થનના પ્ર્યત્રોને સાંખી 
નહીં લઈએઃ એસ. જ્યશંકર

નવી દદલ્ી
પવદેશ મંત્ી એસ. જ્યશંકરે ભારત અને ચીન વચે્ 

સરહદ પર ચાલી રહેલી મડાગાંઠ અંગે રાજ્યસભામાં 
પનવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્ં હતું કે, અમારૂ હંમેશા 
માનવું છે કે જો ચીન એકતરફી રીતે સરહદ પર પરરવત્થન 
કરવાનરો  પ્ર્યત્ કરે છે અરવા સરહદ પર પરોતાનું સૈન્ય 
તૈનાત કરે છે તરો અમારા સંબંધરો સામાન્ય નહીં રઈ શકે. 
આ અસામાન્ય પરરસસરપત છેલ્ા કેટલાક સમ્યરી જોવા 
મળી રહી છે.  પવદેશ મંત્ીએ કહં્ હતું કે બંને દેશરોના 
સૈન્ય કમાનડરરો વચે્ વાતચીત રતી રહે છે. આ એક 
સંવેદનશીલ મુદ્રો છે અને તેમને જ (લશકરી કમાનડર) 
હેનડલ કરવા દેવા જોઈએ. 

છેતરપપંડીના કેસમાં ્યરોગગુરુ 
બાબા રામદેવ અને આચા્ય્થ 
બાલકૃષણને કરોટ્થનું સમનસ

નવી દદલ્ી
પબહારમાં ્યરોગગુરુ બાબા રામદેવ અને તેમના 

સહ્યરોગી બાલકૃષણની સામે છેતરપપંડીના કેસમાં સમનસ 
જારી કરવામાં આવ્યું છે. હકીકતમાં બેગૂસરા્ય રડસટ્ીકટ 
કરોટ્થના ફસટ્થ ક્ાસ જ્યુરડપશ્યલ મેપજસટે્ટ મરોપહની 
કુમારીએ બરૌની પરોલીસ સટેશનના પનંગાના રહેવાસી 
ફરર્યાદી મહનેદ્ર શમા્થ દ્ારા દાખલ કરા્યેલ ફરર્યાદ પત્ 
પર સુનાવણી દરપમ્યાન ્યરોગગુરૂ બાબા રામદેવ અને 
બાલકૃષણને છેતરપપંડીના કેસમાં સમનસ જારી કરવાનરો 
આદેશ આપ્યરો છે.  મળતી માપહતી અનુસાર કરોટટે બાબા 
રામદેવ અને બાલકૃષણને 12 જાન્યુઆરી સુધી કરોટ્થમાં 
હાજર રહેવાનરો આદેશ આપ્યરો છે.

્ૈદરાબાદ
એનફરોસ્થમેનટ રડરેકટરોરેટ (ED)એ બુધવારે કહ્ં કે તેમણે 

કેરળના મલપપુરમમાં જે્લરી હાઉસના માપલકના પરરસરમાં 
એક ગુપ્ત રૂમમારંી 2.51 કરરોડ રૂપપ્યાનું સરોનું જપ્ત ક્યુું છે. 
આ પબઝનેસમેન કપરત રીતે સરોનાની દાણચરોરીનરો લાભારથી 
છે. એજનસીએ એક પનવેદન જારી કરીને કહ્ં કે આ કા્ય્થવાહી 
અબુબકર પાજેદર પવરુદ્ધ કરવામાં આવી છે, જેઓ માલાબાર 
જે્લરી અને ફાઇન ગરોલડ જે્લરીનરો માપલક છે. બંને 
જે્લરીની દુકાનરો કેરળના મલપપરુમમાં આવેલી છે. કેરળના 
પતરુવનંતપુરમના એરપરોટ્થ પર સં્યુક્ત આરબ અમીરાતના 
કરોનસ્યલુેટના રાજદ્ારી સામાનમારંી લગભગ 15 કરરોડ 
રૂપપ્યાનું સરોનું મળી આવ્યું હતું. ED, NIA અને કસટમસ 
પવભાગ અલગરી આ જપ્તી સારે પ્રકાશમાં આવેલા રેકેટની 

તપાસ કરી રહ્ા છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મલપપરુમનરો 
અબુબકરે સરરત પીએસ, સવપ્ા સુરેશ અને સંદીપ ના્યરની 
આગેવાની હેઠળની સરોનાની દાણચરોરીની પસસનડકેટનરો ભાગ 
છે અને તેને ભારતી્ય વહીવટી સેવા અપધકારી એમ.પશવશંકર 
દ્ારા સમર્થન આપવામાં આવ્યુ ંછે.

EDએ મલપપરુમ જે્લરી હાઉસના માપલક 
પાસેરી રૂપપ્યા 2.51 કરરોડનું સરોનું જપ્ત ક્યુું

નવી દદલ્ી
કેનદ્રી્ય આ્યુષ મંત્ાલ્યે 

માપહતી આપી હતી કે ગરોવામાં 
નેશનલ ઇસનસટટૂ્ટ ઑફ આ્યુવવેદ, 
ગાપઝ્યાબાદમાં નેશનલ ઇસનસટટૂ્ટ 
ઑફ ્ુયનાની અને રદલહીમાં નેશનલ 
ઇસનસટટ્ૂટ ઑફ હરોપમ્યરોપેરી શરૂ 
રશે. આ બધાની સારે, એક હરોસસપટલ 
પણ હશે જ્યાં દદથીઓ તેમની સારવાર 
કરાવી શકશે.

પ્રરમ વખત, દેશને એક સારે ત્ણ 
તબીબી સંસરાઓ મળવા જઈ રહી 
છે. આ સંસરાઓ આ્યુવવેદરી લઈને 

્યુનાની અને હરોપમ્યરોપેરી દવા સુધીની 
છે જ્યાં દદથીઓને પશક્ણની સારે 
સારવાર પણ મળશે. ઉત્તર પ્રદેશના 
ગરોવા, રદલહી અને ગાપઝ્યાબાદમાં 
તૈ્યાર કરવામાં આવેલી આ સંસરાઓનું 
ઉદ્ાટન 8 રી 11 રડસેમબર દરપમ્યાન 

નવી દદલ્ી 

સુપ્રીમ કરોટ્થ અને હાઈકરોટ્થમાં 
ન્યા્યાધીશરોની પનમણૂક માટેની 
કરોલેપજ્યમ વ્યવસરા મુદે્ સપુ્રીમ કરોટ્થ 
અને કનેદ્ર સરકાર વચે્નું ઘષ્થણ નવા 
સતરે પહોંચ્યું છે. સપુ્રીમ કરોટટે ગુરુવારે 
એટનથી જનરલ આર. વેંકટરમાનીને 
ચેતવણી આપતા કહં્ કે તેઓ કનેદ્રી્ય 
મંત્ીઓને સલાહ આપે કે કરોલેપજ્યમની 
વ્યવસરા મુદ્ે જાહેરમાં ટીકા કરવાનું 
ટાળે. અમે સંસદ દ્ારા ઘડા્યેલા કા્યદા 
રદ કરવા લાગીશું તરો વ્યવસરા પડી 
ભાંગશે. સુપ્રીમ કરોટટે ગુરુવારે એટનથી 

જનરલને સપષ્ટ શબદરોમાં કહં્ હતું કે, 
કેનદ્રી્ય મંત્ીઓએ કરોલેપજ્યમ પવરુદ્ધ 
જે પનવેદનરો આપ્યા છે, તેનારી દેશને 
સારરો સંદેશ નરી ગ્યરો. 

વધુમાં સુપ્રીમે કહ્ં કે, કરોલેપજ્યમ 
પસસટમ ‘લૉ ઓફ લેનડ’ છે, જેનું 
‘અંત સુધી પાલન’ રવું જોઈએ. 
સપુ્રીમ કરોટ્થની બેનચે કહં્ કે, માત્ 
સમાજના કેટલાક લરોકરો કરોલેપજ્યમ 
વ્યવસરા પવરુદ્ધ પવચાર વ્યક્ત કરે 
છે, તેના કારણે આ વ્યવસરા દેશના 
કા્યદા તરીકે બંધ ન રવી જોઈએ. 
સરકારે ન્યા્યાધીશરોની પનમણૂકના મુદ્ે 

કરોલેપજ્યમની પસસટમનું પાલન કરવું 
જોઈએ. તે કા્યદા હેઠળ છે અને તેના 
પવરુદ્ધ જવું ્યરોગ્ય નરી. બેનચે એટનથી 
જનરલને કહ્ં કે તેઓ સરકારને સલાહ 
આપે કે તેઓ સપુ્રીમ કરોટટે પનપચિત 
કરેલા કા્યદાકી્ય પસદ્ધાંતરો હેઠળ જ 
કામ કરે. ન્યા્યાધીશ સંજ્ય રકશન 
કૌલની આગેવાનીવાળી બેનચ ે એટનથી 
જનરલને કહ્ં કે, એક વગ્થ કરોલપેજ્યમ 
વ્યવસરાને ્યરોગ્ય નરી માનતરો, તરો 
આ અંગે જાહેરમાં આવી ટીપપણીઓ 
રવી જોઈએ નહીં અને તેનારી કા્યદરો 
બદલાઈ જતરો નરી. 

ભારતને આયુવવેદ ્રોમિયરોપેથી, 
યુનાની રાષ્ટીય સંસથાઓ િળશે
ગ�ેવ�ની વવશ્વ આ�યુવવેદ પરિષદમ�ં પીઆેમ મ�ેદી કિશે ઉદઘ�ટન

ભરોપાલ
મધ્યપ્રદેશના પન્ા ટાઈગર રરઝવ્થમાં 

2 વષ્થના વાઘનરો મૃતદેહ ફાંસી પર 
લટકતરો મળી આવ્યરો છે. આ ઘટના 
ઉત્તર વન પવભાગ પવસતારના પન્ા 
રેનજના લક્મીપુરરી પવક્રમપુર જંગલની 
છે. આ અંગેની માપહતી મળતા જ 
વન પવભાગના અપધકારીઓ અને 
કમ્થચારીઓ ઘટના સરળે પહોંચી ગ્યા 
છે. વાઘનરો મૃતદેહ મળી આવ્યરો છે 
અને હવે પરોસટમરોટ્થમ માટે તૈ્યારીઓ 
કરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ 
મહારાષ્ટ્રના ચંદ્રપુર પજલ્ામાં તાજેતરમાં 
વાઘના ચાર બચ્ા મૃત હાલતમાં મળી 

આવ્યા હતા. ચંદ્રપુર પજલ્ામાં તાડરોબા 
અંધારી ટાઇગર રરઝવ્થ (TATR)
ના બફર ઝરોનમાં શપનવારે વાઘના 
ચાર બચ્ા મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા 
હતા. અપધકારીએ જણાવ્યું હતું કે 
બચ્ાના શરીર પર ઈજાના પનશાન 
મળી આવ્યા હતા, જે દશા્થવે છે કે 
તેમને વાઘ દ્ારા મારવામાં આવ્યા છે.  
અભ્યારણ્યના મુખ્ય વન સંરક્ક ડૉ. 
પજતેનદ્ર રામગાંવકરે જણાવ્યું હતું કે 
આજે સવારે પશવની ફરોરેસટ રેનજના 
બફર ઝરોનમાં ત્ણરી ચાર મપહનાના બે 
નર અને બે માદા બચ્ાના મૃતદેહ મળી 
આવ્યા હતા.

પન્ા ટાઈગર દરઝવ્વ જંગલિાં વાઘનરો 
મૃતદે્ લટકતી ્ાલતિાં િળી આવયરો

નહીં તરો સંસદે ઘડેલા કા્યદા રદ કરી દઈશું, 
સપુ્રીમ કરોટ્થની કનેદ્ર સરકારને ફરી ચેતવણી

નવી દદલ્ી 
પહમાચલ પ્રદેશમાં દર પાંચ વષવે 

શાસક પક્ બદલાવાની પરંપરા આ 
વખતે પણ જળવાઈ રહી છે. પહમાચલ 
પ્રદેશની પવધાનસભા ચૂંટણીમાં ૬૮ 
બેઠકરોમારંી કોંગે્સે ૪૦ બેઠકરો જીતીને 
બહુમતી મેળવી લીધી છે જ્યારે 
ભાજપને ૨૫ જ બેઠકરો મળી છે. જોકે, 
રસપ્રદ બાબત એ છે કે આ ચૂંટણીમાં 
કોંગ્ેસને ૪૩.૯ ટકા જ્યારે ભાજપને 
૪૩ ટકા મત મળ્યા છે. મતદાનની 
ટકાવારીમાં માત્ ૦.૯ ટકાના 
તફાવતમાં ભાજપે ૧૯ બેઠકરો ગુમાવી 
હતી. છેલ્ી પવધાનસભા ચૂંટણીમાં 
ભાજપે ૪૮.૮ ટકા મતરો સારે ૪૪ 

બેઠકરો જીતી હતી.
પહમાચલ પ્રદેશમાં વષ્થ ૧૯૮૫રી 

શાસક પક્ ફરીરી સત્તા પર નરી 
આવતરો તે પરંપરા જળવાઈ રહી હતી. 
આ પવધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદારરોએ 
ભાજપ અને કોંગ્ેસમારંી એકની 
પસંદગી કરવાની પરંપરા પણ જાળવી 
રાખી હતી. રદલહી અને પંજાબમાં 
સરકાર બનાવ્યા પછી રાષ્ટ્રી્ય પક્ 
બનવા તરફ આગળ વધી રહેલી આમ 
આદમી પાટથીએ પહમાચલમાં ૬૭ 
બેઠકરો પર ચૂંટણી મેદાનમાં ઝુકાવ્યું 
હતું, પરંતુ તે ખાતુ ખરોલાવવામાં 
પણ સફળ રઈ શકી નરી. આમ 
આદમી પાટથીને માત્ ૧.૧૦ ટકા મત 

મળ્યા હતા.   બીજીબાજુ પક્ પ્રમુખ 
મસલ્કાજુ્થન ખડગેએ પહમાચલમાં 
પક્ના પવજ્ય માટે રાહુલ ગાંધીની 
ભારત જોડરો ્યાત્ાને ક્રેરડટ આપી હતી. 
વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મરોદીએ પવ્થતી્ય 
રાજ્યમાં ભાજપને ટેકરો આપવા બદલ 
મતદારરોનરો આભાર માન્યરો હતરો અને 
કહં્ હતું કે, તેમનરો પક્ રાજ્યની 
અપેક્ાઓ પૂરી કરવા માટે કામ 
કરવાનું અને લરોકરોના મુદ્ા ઉઠાવવાનું 
ચાલુ રાખશે. પહમાચલ પ્રદેશના 
મુખ્યમંત્ી જ્યરામ ઠાકુરે કહં્ કે 
તેઓ જનાદેશનરો આદર કરે છે. તેઓ 
લરોકરોના પવકાસ માટે કામ કરવાનું 
ક્યારે્ય બંધ નહીં કરે. 

પહમાચલમાં ભાજપ પાસેરી કોંગ્ેસે સત્તા આંચકી લીધી
હિમાચલ પ્રદેશની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 68 બેઠકાેમાંથી કાંગે્સે 40 બેઠકા ેજીતીને બિુમતી મેળિી લીધી, ભાજપને 25 બેઠકાે મળી

હિમાચલ પ્રદેશ હિધાનસભા ચંૂટણીમા ં અત્ાર સધુીના ટ્રેનટ પ્રમાણરે રાજ્માં 
કોગ્રેસની સરકાર બનતી જોિા મળી રિી છે. અત્ાર સધુીના સામરે આિરેલા 
પરરણામ બાદ કોંગ્રેસ એકશન મોડમા ંસામરે આિી ગઈ છે. પાટટીના િરરષ્ઠ નરેતા અનરે 
છત્ીસગઢના મખુ્મતં્ી ભપૂરેનદ્ર બધરેલ, ભપૂરેનદ્ર હસંિ િડુ્ા અનરે રાજીિ શુક્ા હશમલા 
જશરે. તો બીજીતરફ કોંગ્રેસનરે પોતાના ધારાસભ્ો તોડિાનો ડર લાગી રહ્ો છે.  
કોંગ્રેસ પોતાના ધારાસભ્ોનરે મોિાલીમા ંહશફટ કરાિી શકે છે. કોંગ્રેસરે ધારાસભ્ોનરે 
રોકિા માટે એઆઈસીસી સહચિોની ડૂ્ટી લગાિી છે. આ સાથરે કોંગ્રેસ પોતાના 
ધારાસભ્ોનરે સરુહષિત જગ્ા પર લઈ જિા માટે લાગી ગઈ છે. રરપોટ્ટ પ્રમાણરે 
કોંગ્રેસનરે ડર છે કે ભાજપ તરેના જીતરેલા ધારાસભ્ોનરે તોડી શકે છે. આ આશંકા 
અનરે કહથત ઓપરેશન લોટસનરે ધ્ાનમા ંરાખતા કોંગ્રેસરે હિમાચલના ધારાસભ્ોનરે 
મોિાલી મોકલિાની ્ોજના બનાિી છે. સતૂ્ો પ્રમાણરે છત્ીસગઢના મખુ્મતં્ી ભપૂરેશ 
બધરેલ અનરે િરરષ્ઠ નરેતા ભપૂરેનદ્ર િડુ્ાનરે તરેની જિાબદારી સોંપિામા ંઆિી છે.  

મ્િાચલિાં કોંગ્ેસને ‘ઓપરેશન લરોટસ’નરો 
ડર, ધારાસભયરોને િરો્ાલી મશફટ કરાશે
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બર્લિન
જર્મનીના રોટાભાગના વિસ્ારોરાં 

બુધિારના રોજ હજારો પોલીસ 
અવધકારીઓએ કવિ્ રી્ે સરકારને 
ઉિલાિિાનો પ્રયાસ કરી રહેલા 
શંકાસપદ ઉગ્રિાદીઓ સારે દરોડા 
પાડયા હ્ા. અવધકારીઓએ જણાવયું 
હ્ું કે, ૨૫ લોકોની અટકાય્ 
કરિારાં આિી છે. ફેડરલ પ્રોવસકયુટસસે 
જણાવયું હ્ું કે લગભગ ૩,૦૦૦ 
અવધકારીઓએ જર્મનીના ૧૬રાંિી 
૧૧ રાજયોરાં ૧૩૦ સિળોએ દરોડા 
પાડયા હ્ા.

જસસટસ વરવનસટર રાકકો બુશરેને 

આ દરોડાને ‘આ્ંક વિરોધી 
ઓપરેશન’ ગણાવયું હ્ંુ. ્ેરણે કહ્ં 
હ્ંુ કે એિી શંકા છે કે શંકાસપદોએ 
દેશની સંસિાઓએ પર સશસત્ર 
હુરલાની યોજના બનાિી હ્ી. 
જર્મનીના ટોચના સુરક્ા અવધકારીએ 
જણાવયું હ્ંુ કે જૂિ ‘વહંસક બળિાની 
યોજનાઓ અને કાિ્રાના વસદાં્ોિી 
પ્રેરર્ હ્ંુ.’ 

જૂિના કેટલાક સભયોએ યુદ 
પછી અસસ્તિરાં આિેલા જર્મનીના 
બંધારણને સિીકરિાનો ઈનકાર કયકો 
હ્ો અને સરકારની હકાલપટ્ીની 
હાકલ કરી હ્ી. 

ઓન્ટેરિયો 
બાળકોરાં ફલૂનો ચેપ િધી રહ્ો 

છે. સરગ્ર કેનેડારાં હોસસપટલરાં 
આિાં બાળકોને દાખલ કરિારાં 
આિી રહ્ા ં છે. બાળરોગ ખા્ાના 
વનષણા્ો કહે છે કે, ્ેરને ્ાતકાવલક 
અને લાંબા ગાળાની રાહ્ રાટે 
બોલાિિારાં આિે છે. સપ્ાહના અં્ે 
ઈનફલયુએન્ા વબરારીના કેસરાં 
િધારો િ્ાં દેશભરની હોસસપટલોની 
વનયવર્ સેિાઓ સિવગ્ કરિાની 
ફરજ પડી હ્ી. CHEOએ ઓટાિા 
ખા્ે જણાવયું હ્ું કે, રેડ ક્ોસ આ 
પરરસસિવ્રાં રદદ કરિા રાટે 
્ૈના્ કરિારાં આિશે. બાળકોની 

હોસસપટલરાં સટાફને ગોઠિિા રાટે 
કેલગરીરાં રાહ્ અને સંભાળની 
સુવિધા બંધ કરિારાં આિી છે.

BC વચલડ્રન હોસસપટલે ક્ર્ા 
અને સંસાધનોને ્ડપિી િધારિા 
રાટે શવનિારે 30 વરવનટ રાટે કટોકટી 
જાહેર કરી હ્ી. નયુફાઉનડલેનડ 
અને લેબ્ાડોરની વચલડ્રનસ હોસસપટલે 

કેટલીક સુવનવચિ્ સજ્મરીઓ અને 
એપોઇનટરેન્ટસ રદ કરી છે.

ડોકટરો કહે છે કે, બાળકોની 
હોસસપટલો અને સરુદાયરાં સંભાળ 
પ્રદા્ાઓ બંને ઉપર લાંબા સરયિી 
ચાલ્ું દબાણ ઈનફલયુએન્ારાં િધારો 
દશા્મિે છે. ્ે દરવરયાન રેસસપરેટરી 
વસસનસરટયલ િાયરસ (RSV)ના 
કેસો આ વસ્નની શરૂઆ્રાં િધયા 
પછી સસિર િયા છે. 26 નિેમબરે પૂરા 
િ્ા સપ્ાહ રાટે કેનેડાની ફલુિોચની 
જાહેર આરોગય એજનસીએ 16 
અને ્ેિી ઓછી ઉરંરના બાળકો 
ઈનફલયુએન્ાની 223 હોસસપટલરાં 
દાખલ િયાની જાણ કરી હ્ી. 

જરલિનીરાં સિકાિ ઊથ્ાવવાના 
પ્રયાસરાં 25 ્ોકોની અ્કાયત
જર્મનીના 16રાંથી 11 રાજાેરાં 130 સ્થળાએેે દરાેડા પાડ્ા

કેનેરડયન બાળકોને સૌિી િધુ અસરક્ા્મ ફલૂ

ઓન્ટેરિયો 
જો ્રે વક્સરસ રાકકેટ શોધ્ાં હો, 

જે ્રારી રજાઓને િધુ ઉતસાહપ્રેરક 
બનાિે, ્ો િૈવવિક ટ્ાિેલ સાઇટ 
પરિી ્ાજે્રનું રેસનકિંગ ્રને ઉત્તર 
અરેરરકાના શહેરો અને નગરોની 
સંખયારાં સારો વિકલપ શોધિારાં 
રદદ કરી શકે છે. આ િર્મની વબગ 7 
ટ્ાિેલ રસેનકિંગરાં ઉત્તર અરેરરકાના 
25 શ્ેષ્ઠ બજારોરાિંી છ કેનેરડયન 
બજારો પસંદ િયા છે. િાવર્મક રેસનકિંગ 
અનુસાર રોનટ્ીયલ નજીક લોંગયુઇલરાં 
વક્સરસ રાકકેટ કેનેડારાં શે્ષ્ઠ બજાર 

છે અને ઉત્તર અરેરરકારાં ્ે સા્રું 
છે. ફે્નચ કેનરેડયન પરંપરા અને 
જર્મન લોકકિાઓિી ભરપૂર, ્ે 
પ્રાં્ (વવિબેકના)ના સૌિી અવધકૃ્ 
વક્સરસ બજારોરાંનું એક છે. ચાલકોટ 
ટાઉનનો વક્સરસ ફેસસટિલ કેનેડારાં 
બીજા સિાને અને ઉત્તર અરેરરકારાં 
નિરા ક્રે આવયો હ્ો અને આ રોહક 
બજાર સાિેના સારા સરાચાર એ છે 
કે, ્ે 18 નિેમબરે પ્રિર િખ્ શરૂ 
િયાના અઠિારડયા પછી 2 જાનયુઆરી 
સુધી ખુલું રહેિાનું છે. કેનેડાના શ્ેષ્ઠ 
વક્સરસ બજારોરાં નંબર 3 ઉપર આિે 

છે ્ે િાનકુિરનું બજાર છે. કયૂબેક 
વસટીરાં જર્મન વક્સરસ રાકકેટ કેનેડારાં 
ચોિું શ્ેષ્ઠ બજાર અને ઉત્તર અરેરરકારાં 
15રું સિાન ધરાિે છે, કેનેડારાં ટોરોનટો 
વક્સરસ રાકકેટ કેનેડારાં છઠ્ં શ્ેષ્ઠ અને 
ઉત્તર અરેરરકારાં 22રું બજાર છે. આ 
બજાર 31 રડસેમબર સુધી ખુલંુ રહિેાનું 
છે. જયારે ઉત્તર અરેરરકારાં શ્ેષ્ઠ 
વક્સરસ બજારોની િા્ આિે છે, તયારે 
વશકાગો વબગ 7 ટ્ાિેલની યાદીરાં ટોચ 
પર છે. વશકાગો પછી, નય ુયોક્ક વસટીરાં 
યવુનયન સવિેર હોવલડે રાકકેટ રેસનકિંગરાં 
બીજા ક્રે છે. 

7 ટ્ાિેલ રેસનકિંગરાં ઉત્તર અરેરરકાના 25 શ્ેષ્ઠ 
બજારોરાં છ કેનેરડયન સિળોનો સરાિેશ

ટાેરાેન્ટાે ક્રિસરસ સક્િતના રાકકેટ 31રી ક્ડસેમ્બર સુધી ખુલ્ા રિેશે
વેક્રયેબલ રેટ લાેન  
ધરાવતા કાેઈપણ રાટે ઉધાર 
ખર્મરાં વધારાે થશે

ઓન્ટેરિયો 
બેંક ઓફ કેનેડાએ બુધિારે ્ેનો 

બેનચરાક્ક વયાજ દર 50 બવેસસ 
પોઈનટ િધારીને 4.25 ટકા કયકો હ્ો. 
અિ્મશાસત્રીઓ દ્ારા આ પગલું વયાપકપણે 
અપેવક્્ હ્ું, જેઓ 25 અિિા 50 
પોઈનટના દરરાં િધારાની અપેક્ા 
રાખ્ા હ્ા. કેનેડાની સનેટ્લ બેંકે આ 
િરસે ્ેના દરરાં સા્ િખ્ િધારો કયકો 
છે. આ પ્રવક્યારાં બેંકે ્ેનો દર 2008િી 
કાયા્મતરક રી્ે શૂનયિી ્ેના સિકોચ્ચ વબંદુ 

સુધી પહોંચાડ્ો છે. 1990ના દાયકારાં 
ફુગાિાના લકયાકંની શરૂઆ્ િઈ, 
તયારિી દરરાં િધારો કરિાની ્ેની સૌિી 
્ડપી ગવ્ છે. કેનેરડયન ઉપભોક્ાઓ 
અને વયિસાયો ્ેરની બેંકો પાસિેી 
બચ્ખા્ા અને ગીરો જેિી બાબ્ો પર 
રેળિે છે, ્ે દરો પર આ દર િધારાની 
ભારે અસર પડી છે.  કેનેડાની પાંચ 
સૌિી રોટી બેંકો બેંકના િધારા સાિે રેચ 
કરિા રાટે ્ડપિી આગળ િધી, ્ેરના 
રુખય વધરાણ દરોરાં સરાન 50 બેવસસ 
પોઈન્ટસનો િધારો કયકો. કેનેડાના ્રાર 
રોટા વધરાણક્ા્મઓ પર રુખય વધરાણ 
દર હિે ગુરુિાર સિાર સુધીરાં 6.45 
ટકા હશે. ્ે િેરરયેબલ રેટ લોન ધરાિ્ા 
કોઈપણ રાટે ઉધાર ખચ્મરાં િધારો કરશે.

બેંક ઓફ કેનડેાએ બને્ચરાક્ક 
વયાજ દિ વધાિીન ે4.25% કયયો

એલબટા્મરાં એેક પ્ેસ કાેન્ફરન્સરાં 
કાય્મરિરની જાિેરાત

ઓન્ટેરિયો 
કેનેડાની સરકાર ્ેના ઇનટરનેશનલ 

એકસવપરરયનસ કેનેડા (IEC) પ્રોગ્રારના 
આગારી િર્મ રાટે અરજદાર પૂલનું વિસ્રણ 
કરશે. બેનફ અલબટા્મરાં એક પ્રેસ કોનફરનસરાં 
કાય્મક્રની શરૂઆ્ની ્ારીખ 9 જાનયુઆરી, 
2023ના રોજિી કરિાની જાહેરા્ કરાઈ હ્ી.

IEC પ્રોગ્રાર કેનેડાના 36 ભાગીદાર 
દેશોરાંના કોઈપણ દેશરાં રહે્ા 18િી 35 
િર્મની િયના યુિાનોને આ દેશરાં બે િર્મ સુધી 

કાર કરિા અને રુસાફરી કરિાની પરિાનગી 
આપે છે અને ્ેનાિી વિપરી્ 9રી જાનયુઆરી, 
2023ના રોજ ્ેના એસ્લકેશન સકલેરાં 20% 
અિિા લગભગ 15,000 િધારાના સિળોનો 
ઉરેરો િશે. 

આનાિી લગભગ 90,000 ઉરેદિારોનું 
કેનેડારાં કાર કરિાનું અને રુસાફરી કરિાનું 
શકય બનશે, જે નોકરીદા્ાઓને કેનેડાના 
પ્રિાસન ઉદ્ોગરાં વસ્નલ કારની ્કો સવહ્ 
રજૂરીની જગયાઓ ભરિારાં રદદ કરશે.

ઇવરગ્રશેન વરવનસટર સીન ફ્ે્રના 
શબદોરાં, “અરારી સરકાર િધુ આં્રરાષ્ટીય 
યુિાનોને કેનેડારાં કાર કરિા અને રુસાફરી 

કરિા રાટે રદદ કરી રહી છે, નોકરીદા્ાઓને 
અસરકારક રી્ે રદદ કરી રહી છે, જેઓ 
રોટાભાગના પ્રિાસન ઉદ્ોગરાં છે, ્ેઓને 
જરૂરી કારદારો શોધિારાં રદદ કરે છે. 

યુિાનોને આં્રરાષ્ટીય રુસાફરી અને 
કારના અનુભિની ્ક આપીને, અરે અરારી 
અિ્મવયિસિાને રજબૂ્ બનાિી રહ્ા છીએ 
અને અરારા વયિસાયોને સફળ િિારાં રદદ 
કરી રહ્ા છીએ, ખાસ કરીને બૅનફ જેિા 
સિળોએ જયાં વસ્નલ રદદની જરૂર હોય 
છે.” આ IEC પ્રોગ્રાર ચેનજીસ કેનેડાના બે 
ધયેયને આગળ િધારિા રાટે પરિાનગી આપે 
છે.

કેનેડાનો આંતિિાષ્ટીય અનુભવ તેની પ્રોગ્ાર 
ક્ષરતારાં 20% વધાિો કિશેઃ સિકાિ દ્ાિા દાવો

USના ભૂ્પિૂ્મ રાષ્ટપવ્ 
ડોનાલડ ટ્મપની કિંપની 

‘ટેકસ ફ્ોડ’ રાટે દોવર્
વોરશંગ્ન

અરેરરકાના પિૂ્મ રાષ્ટપવ્ ડોનાલડ ટ્મપને કોટ્મ 
્રફિી િધુ એક ્ટકો લાગયો છે. ટ્મપની બે 
કિંપનીઓને છે્રવપંડી રાટે દોવર્ ઠેરિિારાં આિી 
હ્ી. રરપોટ્મ અનુસાર, રૈનહટન રડસસટ્કટ એટનની દ્ારા 
દાખલ કરાયેલા કેસરાં ટ્મપની બે કોપકોરેટ સંસિાઓને 
્રાર 17 બાબ્ોરાં દોવર્ ઠેરિિારાં આવયા છે, 
જેરાં વબ્નેસ રેકોડ્મ સાિે ચેડાં કરિારાં આવયા છે. 
ટ્મપની કિંપનીઓએ ભાડા-રુક્ એપાટ્મરેન્ટસ અને 
લક્રી કાર અને નોકરીના લાભો પર વયવક્ગ્ 
આિકિેરો ભરિાનું ટાળયું હોિાનો આક્ેપ કરિારાં 
આવયો હ્ો.

્ોિોન્ો
ઓનટેરરયો સરકાર જનરલ રોટસ્મ 

ઑફ કૅનેડાના (GM કૅનેડા) પ્રિર 
પણૂ્મ-સકેલ ઇલેસકટ્ક િાહન (EV) 
રેનયુફેક્ચરરંગ ્લાનટના ઉદઘાટનની 
ઉજિણી કરી રહી છે. પ્રાં્ના સરિ્મન 
સાિે GM કેનેડાએ ્ેના CAMI 
ઉતપાદન ્લાનટને ઓલ-EV ઉતપાદન 
સુવિધારાં રૂપાં્રર્ કયુું છે, જે કેનેડારાં 
આ પ્રકારની પ્રિર સુવિધા છે. આ 
પ્રોજેકટ ઓનટેરરયોરાં ઓનટેરરયોના 
કારદારો દ્ારા શરૂઆ્િી અં્ 

સુધી ભવિષયના િાહનો સાિે િૈવવિક 
ઓટોરોરટિ હબ ્રીકે પ્રાં્ની સસિવ્ને 
સુરવક્્ કરિારાં રદદ કરે છે.

પ્રીવરયર ડગ ફોડસે જણાવયું હ્ું 
કે, આજનો રેડ-ઇન-ઓનટેરરયો 
રાઇલસટોન એ િા્ની સાવબ્ી છે 
કે, ભવિષયરાં કાર બનાિિા રાટે 
શરૂઆ્િી અં્  સુધી અહીં ઑનટેરરયો 
કર્ાં િધુ સારી જગયા કોઈ નિી. 

ઉત્તરરાં વનણા્મયક ખનીજોિી લઈને 
દવક્ણરાં અરારી ઉતપાદન ઉતકૃષ્ટ્ા 
સુધી, ઓનટેરરયો પાસે દરેક લાભ છે, 

જે આિનારા દાયકાઓ સુધી િૈવવિક 
ઓટોરોરટિ લીડર ્રીકે અરારા 
િારસાને આગળ ધપાિિાનું ચાલુ 
રાખશે. CAMI ્લાનટ ્ેની નિી 
ઓલ-ઇલેસકટ્ક કોરવશ્મયલ વહીકલ 
બ્ાનડ BrightDrop રાટે GM 
કેનેડાનું વનયકુ્ EV હબ હશે. આજના 
ભવય ઉદઘાટનના ભાગરૂપે પ્રિર 
BrightDrop Zevo 600s એ 
પણ CAMI EV લાઇનરાંિી બહાર 
નીકળી, ઓનટેરરયોરાં EV ઉતપાદનરાં 
એક નિો અધયાય રચયો છે.

ઓનટેરરયોરાં કેનેડાની પ્રિર ઓલ-ઇલેસકટ્ક 
વહીકલ રેનયુફેક્ચરરંગ ફેવસવલટી શરૂ કરાઈ બીરજંગ

ચીનરાં ્ીરો કોવિડ પોવલસી 
વિરુદ લોકો રોરે ભરાયા છે. રસ્ા 
પર પ્રદશ્મન િઈ રહ્ છે, જેનાિી 
ચીન સરકાર બેકફૂટ પર આિી ગઈ 
છે. જાણકારી અનુસાર ચીનરાં 
હિે નાગરરકોને વિોરનટાઈન 
અને લોકડાઉનના વનયરોરાં ઢીલ 
આપિારાં આિી છે. 

ચીન સરકારનું કહિુે છે કે હિે 
નાગરરકોને ્ેરના ઘરે વિોરનટાઈન 
રહેિાની પરિાનગી આપિારાં 
આિી છે. જે લોકોરાં સારાનય કે 
એક પણ લક્ણ નિી, ્ેઓ ઘરરાં 

રહીને પો્ાની સારિાર કરાિી શકે 
છે. આ વસિાય સાિ્મજવનક સિળોએ 
પીસીઆર ટેસટની જરૂરરયા્ને પણ 
ખ્ર કરી દેિાઈ છે. રાત્ર સકુલો 
અને હોસસપટલોરાં પીસીઆર ટેસટ 
અવનિાય્મ િશે. ચીનના કડક કોરોના 
વનયરોરાં આ પરરિ્્મન અરુક 
શહેરોરાં િયેલા પ્રદશ્મન બાદ િયુ છે. 

ચીનરાં કોરોના વનયરોરાં 
આપિારાં આિેલી ઢીલનો સપષ્ટ અિ્મ 
છે કે વજનવપંગ સરકાર પો્ાની ્ીરો 
કોવિડ પોવલસીરાિંી પગલા પાછળ 
ખેંચી રહ્ા છે. હિે અહીંના લોકોને 
િાયરસની સાિે જીિિુ પડશે. 

્ચીનરાં રવિોધ બાદ ક્ોિન્ાઈન અને 
્ોકડાઉનના રનયરો વધુ હળવા થયા

BC ચરલડ્રન િાેસ્પિટલે શનનવારે 30 મરનનટ રાટે કટાેકટી જાિેર કરી િતી



FRIDAY, 09 DECEMBER, 2022સ્પોર્ટ્સWeb : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news18

કાંડામાં ઈજા છતાં ચાનૂએ વરડ્ડ 
ચેમ્પિ.માં સિરવર મેડલ જીત્યો

કોલંબિયા

અનુભવી ભારતી્ મસિલા 
વેઇટસલફટર મીરાબાઈ ચાનૂને કાંડામાં 
ઈજા થઈ િયોવાના કારણે પિયોતાનું િવ્ડશ્યોષ્ઠ 
પ્રદર્ડન કરવાથી વંસચત રિી િતી પિરંતુ 
તે વરડ્ડ ચેમ્પિ્નસરપિમાં કુલ ૨૦૦ 
કકલયોગ્ામ વેઇટ ઊંચકીને સિરવર મેડલ જીતવામાં િફળ 
રિી િતી. ટયોેક્યો ઓસલમ્પિકમાં સિરવર મેડલ જીતી ચૂકેલી 
ચાનૂએ ૪૯ કકલયોગ્ામ વેઇટ કેટેગરીની ઇવેનટની સ્ેચમાં ૮૭ 
કકલયો તથા ક્ીન એનડ જક્કમાં ૧૧૩ કકલયોગ્ામ વજન ઊંચક્ું 
િતું. ચીનની સજ્ાંગે કુલ ૨૦૬ કકલયોગ્ામ વજન િાથે ગયોરડ 
મેડલ પિયોતાના નામે ક્યો િતયો. ચીનની અન્ એક સલફટર તથા 
ટયોક્યો ગે્િની ગયોરડ મેડાસલસટ િયો્ુ ઝીિુઆએ કુલ ૧૯૮ 
કકલયોગ્ામ વેઇટ િાથે બ્યોનઝ મેડલ િાંિલ ક્યો િતયો. 

એકડલેડ ઓપિનથી જોકયોસવચ 
૨૦૨૩ની સિઝનનયો પ્રારંભ કરરે

મેલિોર્ન 
સવશ્વનયો ભૂતપિૂવ્ડ પ્રથમ ક્રમાંકકત ટસેનિ 

ખેલાડી નયોવાક જોકયોસવચ એકડલેડ ઓપિન 
એટીપિી ટનૂા્ડમેનટથી પિયોતાની ૨૦૨૩ની 
સિઝનનયો પ્રારંભ કરરે. ગ્ા વર્ષે ઓસટ્ેસલ્ન 
ઓપિન ગ્ાનડસલેમની પૂિવ્ડિંધ્ાએ જોકયોસવચના 
સવઝા રદ કરી દેવામાં આવ્ા િતા જેના 

કારણે તે કડફમેનડંગ ચેમ્પિ્ન િયોવા છતાં રમી રક્યો નિયોતયો. 
આ વખતે ઓસટે્સલ્ન િરકારે ૨૧ ગ્ાનડસલેમ જીતી ચૂકેલા 
જોકયોસવચને સવઝા આપ્ા છે અને પિિેલી જાન્ુઆરીથી રમાનારી 
એકડલેડ ઇનટરનેરનલ ટનૂા્ડમેનટમાં ભાગ લેનાર ખેલાડીઓની 
્ાદીમાં તેનું નામ છે. િસબ્ડ્ા પ્રથમ ્ુનાઇટેડ કપિ ટીમ ઇવેનટમાં 
ભાગ લઈ રહં્ નિીં િયોવાના કારણે જોકયોસવચ ૧૬મીથી ૨૯મી 
જાન્ુઆરી િુધી રમાનારા ઓસટે્સલ્ન ઓપિન પિિેલં એકડલેડમાં 
પ્રેમકટિ ટૂના્ડમેનટમાં ભાગ લેવા માટે સવતંત્ર છે.

મીરપુર 
આંગળીએ ઇજા થઇ િયોવા છતાં 

નીચલા ક્રમમાં બેકટંગ કરવા માટે 
મેદાનમાં ઉતરેલા િુકાની રયોસિત 
રમા્ડએ ૨૮ બયોલમાં અણનમ 
૫૧ રનની આક્રમક ઇસનંગ રમી 
િયોવા છતાં ભારતનયો બાંગલાદેર 
િામે રમા્ેલી બીજી વન-ડેમાં 
રિાકિી બાદ પિાંચ રનથી પિરાજ્ 
થ્યો િતયો. આ િાથે બાંગલાદેરે 
ત્રણ મેચની શ્યોણીમાં ૨-૦ની 
અજે્ લીડ મેળવી લીધી િતી. 
ટયોિ જીતીને પ્રથમ બકેટંગ કરનાર 
બાંગલાદેરે આઠમા ક્રમના બેટિમેન 

મિેદી િિન સમરાઝના અણનમ 
૧૦૦ રનની મદદથી િાત સવકેટે 
૨૭૧ રનનયો સકયોર નોંધાવ્યો િતયો. 
બાંગલાદરેે એક િમ્ે ૬૯ રનમાં 
છ સવકેટ ગુમાવી દીધી િતી. મિેદી 
અને મિમુદુલ્ાિે (૭૭) િાતમી 
સવકેટ માટે ૧૪૮ રનની ભાગીદારી 
નોંધાવીને ટીમને િનમાજનક સકયોર 
પિિોંચાડી દીધી િતી. રનચેઝ 
કરનાર ભારત નવ સવકેટે ૨૬૬ 
રન નોંધાવી રક્ું િતું. ભારત માટે 
શ્યો્િ ઐ્રે ૧૦૨ બયોલમાં ૮૨ 
તથા અક્ષર પિટેલે ૫૬ બયોલમાં ૫૬ 
રનનું ્યોગદાન આપ્ું િતું. 

ા પર્ન ા   
ઓસટે્ સલ્ ાન ા 

અનુભવી ઓફ 
મસપિનર નાથાન 
લા્ને વેસટ ઇમનડઝ 
િામેની પ્રથમ 
ટેસટના બીજા દાવમાં છ સવકેટ ઝડપિીને 
પિયોતાની ટીમના સવજ્માં મિત્વની 
ભસૂમકા ભજવવા ઉપિરાંત બે સિસધિઓ 
િાંિલ કરી િતી. ટેસટ સક્રકેટમાં 
લા્ન િવે િાઇએસટ સવકેટના મામલે 
ભારતના અસશ્વનને પિાછળ રાખીને 
ચયોથા ક્રમે પિિોંચી ગ્યો છે. પિથ્ડ 
ટેસટમાં કુલ આઠ સવકેટ ઝડપિનાર 
લા્નના નામે ૪૪૬ સવકેટ નોંધાઇ 

છે. અસશ્વન ટેસટ સક્રકેટમાં ૪૪૨ સવકેટ 
ઝડપિી ચૂક્યો છે. બાંગલાદેર િામેની 
શ્યોણીમાં અસશ્વન પિાિે ફરીથી લા્નનયો 
રેકયોડ્ડ તયોડવાની તક રિેરે. લા્ન િવે 
ટેસટમાં િવા્ડસધક સવકેટના મામલે 
ચયોથયો મસપિનર તથા કુલ આઠમયો બયોલર 
બન્યો છે. ટેસટ સક્રકેટમાં િવા્ડસધક 
સવકેટયોનયો રેકયોડ્ડ શ્ીલંકાના મુથૈ્ ા 
મુરલીધરનના નામે છે જેણે ૧૩૩ 
ટેસટમાં ૮૦૦ સવકેટ ઝડપિી િતી. આ 
્ાદીમાં ઓસટ્ેસલ્ન લેગ મસપિનર રેન 
વયોન્ડ ૧૪૫ ટેસટમાં ૭૦૮ સવકેટ િાથે 
બીજા તથા ભારતનયો કદગગજ મસપિનર 
અસનલ કુંબલે (૧૩૨ ટેસટ, ૬૧૯ 
સવકેટ) ત્રીજા ક્રમે છે.  

ા રવી દિલ્ી  ા  
ઓલ ઇમનડ્ા સવમેનિ પિિંદગી 

િસમસતએ િાઉથ આસરિકા િામે રમાનારી 
અંડર-૧૯ કવિપિક્ષી્ ટી૨૦ શ્યોણી બાદ 
રમાનારા આઇિીિી અંડર-૧૯ વરડ્ડ કપિ 
માટે ભારતી્ ટીમની જાિેરાત કરી દીધી 
છે. કવિપિક્ષી્ શ્યોણી બાદ જાન્ુઆરીમાં 
રમાનારા આઇિીિી અંડર-૧૯ ટી૨૦ 
વરડ્ડ કપિનું નેતૃતવ ભારતની મસિલા 
સિસન્ર ટીમની ઓપિનર રેફાલી વમા્ડને 
િોંપિવામાં આવ્ું છે. અંડર-૧૯ ટી૨૦ 
વરડ્ડ કપિ પ્રથમ વખત રમારે જેમાં 
૧૬ ટીમયો ભાગ લેરે. આ ટૂના્ડમેનટ 
િાઉથ આસરિકામાં ૧૪મીથી ૨૯મી 
જાન્ુઆરી િુધી રમારે. ભારતને િાઉથ 

આસરિકા, ્ુએઇ 
તથા સકયોટલેનડના 
ગ્ૂપિ-ડીમાં રાખવામાં 
આવ્ંુ છે. પ્રત્ેક 
ગ્ૂપિની ટયોચની ત્રણ 
ટીમ િુપિર સિકિ 

રાઉનડ તરફ આગળ વધરે. 
ભારતી્ ટીમ ઃ રેફાલી વમા્ડ 

(િુકાની), શ્વેતા િેિરાવત, કરચા ઘયોર્, 
જી. સત્રરા, િૌ્્ા સતવારી, િયોસન્ા 
મિેકદ્ા, િલષે ગાલા, ઋસર્તા બાિુ, 
િયોનમ ્ાદવ, મન્નત કશ્પિ, અચ્ડના 
દેવી, પિાર્ડવી ચયોપિરા, તીસતા િાધુ, ફલક 
નાઝ, રબનમ.  સટેનડ બા્ ઃ સરખા 
રલયોત, નાજલા િીએમ. ્રશ્ી

ઇંગલેન્ે પાદકસ્ારરે ૨૨ 
વર્ન િાિ ઘરઆંગણે ્રાવયું, 
બપં્ી ટેસટ ૭૪ રરરી જી્ી

ા રાવલબપં્ી ા 
ઝાંખા પ્રકારની વચ્ે બીજા 

નવા બયોલ િાથે આક્રમણ કરનાર 
ઇંમગલર ટીમને આખરે િફળતા 
મળી િતી. રાવલસપિંડીની ફલટે સપિચ 
ઉપિર ઇંગલેનડે પિાકકસતાનને પ્રથમ 
ટેસટ મેચના અસંતમ કદવિની છેલ્ી 
ઓવિ્ડમાં ૭૪ રનથી િરાવીને ત્રણ 
ટેસટની શ્યોણીમાં ૧-૦ની લીડ મેળવી 
લીધી છે. ઇંગલેનડે પિાકકસતાનની 
ધરતી ઉપિર ૨૨ વર્્ડ બાદ ટેસટ 
મેચ જીતી છે. બીજી તરફ બાબર 
આઝમની ટીમે મેચમાં ૮૦૦ પલિ 
રન (૮૪૭) બનાવ્ા િયોવા છતાં 
પિરાજ્નયો િામનયો ક્યો છે. 

રયોસિતની આક્રમક ઇસનંગ બેકાર ગઈ, 
બાંગલાદેરે મેચ અને શ્ેણી બંને જીતી

લા્ને અસશ્વનનયો રેકયોડ્ડ તયોડ્યો, ટેસટમાં 
િાઇએસટ સવકેટના મામલે આઠમા ક્રમે

અંડર-૧૯ સવમેનિ વરડ્ડ કપિ: ભારતી્ 
ટીમ જાિેર, રેફાલી વમા્ડ નેતૃતવ કરરે

ક્ાટ્નર ફાઇરલ લાઇર-અપ
1  ક્પોએપોશિય્ વિ. બ્્શિલ

૨૦૧૮ની રનર્સ-અપ ક્રોએશિયાની ટીમ પ્રથમ ક્ાટ્સર 
ફાઇનલમાં પાંચ વખતની ચેમ્પયન બ્ાશિલનરો મુકાબલરો 
કરિે. બંને ટીમ વચે્ અતયાર રુધી ચાર મેચ રમાઈ છે જેમાં 
બ્ાશિલે ત્રણ મેચ જીતી છે અને એક મુકાબલરો ડ્રો રહ્રો હતરો. 
૨૦૦૬ અને ૨૦૧૪ના વર્લ્સ કપમાં બંને વચ્ે એક-એક મેચ 
રમાઈ હતી અને બંને વખત બ્ાશિલ જીતયું હતું. આ વખતે 
બંને વચે્ નવમી ડ્લરે્બરે અલ-રેયાન એજયુકેિન શરટી 
સટેડ્લયમમાં રાંજે ૮ઃ૩૦થી મુકાબલરો રમાિે. 

3 મ્પોરક્પો વિ. પ્પોર્્સગલ  
પૂરી ટનૂા્સમેનટમાં િાનદાર દેખાવ કરનાર મરોરક્રોએ 

૨૦૧૦ની ચેમ્પયન સપેનને રાઉન્લ ઓફ-૧૬ની મેચમાં 
પેનરટી િૂટઆઉટમાં હરાવયું હતું. તેનરો રામનરો ત્રીજી 
ક્ાટ્સર ફાઇનલમાં પરોટુ્સગલ રામે થિે. બંને ટીમ બે વખત 
આમનેરામને થઈ છે અને બંને વર્લ્સ કપની મેચ હતી. બંને 
ટીમે એક-એક મેચ જીતી છે. ટનૂા્સમેનટનરો ત્રીજો ક્ાટ્સર 
ફાઇનલ મુકાબલરો ૧૦મી ડ્લરે્બરે રાંજે ૮ઃ૩૦ કલાકે રમાિે. 
પરોટુ્સગલ ૨૦૦૬ બાદ પ્રથમ વખત અંશતમ-૮મા રમિે. 

2 નપોધરલપોન્ડ્ટ વિ. એ્ર્જેન્ટિન્
ત્રણ વખત રનર્સ-અપ રહેલી નેધરલેન્ડરની ટીમ 

રાઉથ અમેડરકાની િશતિિાળી આજજેમનટનાની ટીમ રામે 
બીજી ક્ાટ્સર ફાઇનલમાં રમિે. આ મુકાબલરો નવમી 
ડ્લરે્બરે મરો્લી રાત્રે ૧૨ઃ૩૦ કલાકે રમાિે. બંને ટીમ વચે્ 
કુલ નવ મુકાબલા થયા છે જેમાં ચાર વખત નેધરલેન્ડર 
તથા ત્રણ વખત આજજેમનટનાનરો શવજય થયરો હતરો. બંને ટીમ 
છેલે્ ૨૦૧૪ના વર્લ્સ કપની રેશમફાઇનલમાં આમનરેામને 
થઈ હતી જેમાં પેનરટી િૂટઆઉટમાં આજજેમનટના જીતયું હતું.   

4 ઇંગલપોન્ડ વિ. ફ્્ન્સ
આ એકમાત્ર એવી ક્ાટ્સર ફાઇનલ છે જેમાં બે ભૂતપૂવ્સ 

ચેમ્પયન એકબીજા રામે ટકરાિે. ડ્લફેમન્લંગ ચેમ્પયન 
ફ્ાનરે ૧૯૯૮માં ટ્રોફી જીતી હતી. ઇંગલને્લે ૧૯૬૬માં ચેમ્પયન 
બનવાની શરશધિ મેળવી હતી. ચરોથી અને અંશતમ ક્ાટ્સર 
ફાઇનલ બંને યુરરોશપયન ટીમરો વચ્ે રમાવાનરો હરોવાથી 
રરપ્રદ બની રહિેે. આ મુકાબલરો ૧૦મી ડ્લરે્બરે મરો્લી રાત્ર ે
૧૨ઃ૩૦ કલાકે રમાિે. બંને વચ્ે કુલ ૩૧ મેચ રમાઈ છે જેમાં 
ઇંગલેન્લે ૧૭ અને ફ્ાનરે નવ મેચ જીતી હતી.

■ ડફફા વર્લ્સ કપ ફૂટબરોલની પ્રી-
ક્ાટ્સરમાં પરોટુ્સગલે મસવરિ્સલેન્લ 
રામે ૬-૧ના માશજ્સનથી 
એકતરફી શવજય હાંરલ કયયો 
હતરો.

■ બ્ાશિલે રાઉથ કરોડરયાને ૪-૧થી 
હરાવીને પરોતાનું અશભયાન 
જારી રાખયું હતું. આ શવજય 
રાથે પાંચ વખતની ચેમ્પયન 
બ્ાશિલની ટીમ ક્ાટ્સર 
ફાઇનલમાં પહોંચી ચૂકી છે.

■ પેનરટી િૂટઆઉટમાં સપેનને 
૩-૦થી હરાવી મરોરક્રો ૩૬ વર્સ 
બાદ ક્ાટ્સર ફાઇનલમાં પહોંચી.

■ ઇંગલેન્લે રેનેગલને ૩-૦થી 
હરાવીને ક્ાટ્સર ફાઇનલમાં 
પ્રવેિ કરી લીધરો હતરો જયાં તેનરો 
રામનરો ફ્ાનર રામે થિે.

■ જાપાન અને ક્રોએશિયા 
વચ્ેના અતયતં ડદલધ્લક પ્રી- 
ક્ાટ્સર ફાઇનલ મુકાબલામાં 
ક્રોએશિયાએ પેનરટી 
િૂટઆઉટમાં જાપાનને ૩-૧થી 
હરાવીને ક્ાટ્સર ફાઈનલમાં 
સથાન મેળવયું છે.

■ ફ્ાનર-પરોલેન્લ વચ્ેના 
મુકાબલામાં ડ્લફેમન્લંગ ચેમ્પયન 
ફ્ાનરે ૩-૧થી જીત રાથે ૯મી 
વખત ડફફા વર્લ્સ કપની ક્ાટ્સર 
ફાઇનલમાં સથાન મેળવયું છે.

■ ઓસટ્ેશલયા રામેની પ્રી-ક્ાટ્સર 
ફાઇનલમાં આજજેમનટનાઅે 
૨-૧થી શવજય મેળવી ક્ાટ્સર 
ફાઈનલમાં પ્રવેિ કયયો હતરો. 
મેસરીએ ૩૫મી શમશનટે ગરોલ 
કરીને પરોતાની ટીમને ૧-૦ની 
લી્લ અપાવી હતી.

એંવિમ-16 મ્ક્બલ્ન્ પરરણ્મ

નેમારનયો ૭૬મયો 
ઇનટરનેરનલ ગયોલ   
પેનરટીને ગરોલમાં ફેરનાર 
નેમારનરો આ ૭૬મરો ઇનટરનેિનલ 
ગરોલ હતરો. આ મામલે તે પેલે 
કરતાં એક ગરોલ પાછળ છે. 
વધુ એક ગરોલની રાથે તે પેલેની 
બરરોબરી કરી લિેે. નેમારે બ્ાશિલ 
માટે છેલ્ા છ ગરોલ પેનરટી ઉપર 
નોંધાવયા છે. તે ટનૂા્સમેનટની પ્રથમ 
મેચમાં ઈજાગ્રસત થયરો હતરો અને 
ગ્રૂપ સટેજની બાકીની બે મેચમાં 
ર્યરો નહરોતરો. તેનું ડફટ થવાથી 
બ્ાશિલને રાહત થઈ છે.  

૧૦૦૦મી મેચમાં 
મેસિીએ મારાડયોનાનયો 

રેકયોડ્ડ બ્ેક ક્યો

લા્યોનલ મેસિીની આ ૧૦૦૦મી 
મેચ િતી અને તે પલે્ર ઓફ ધ મેચ 
પિણ બન્યો િતયો. વત્ડમાન વરડ્ડ કપિના 
નયોકઆઉટ મુકાબલામાં આ તેનયો 
પ્રથમ ગયોલ રહ્યો િતયો. પ્રયોફેરનલ 
ફૂટબયોલમાં વરડ્ડ કપિ અને ચેમ્પિ્નિ 
લીગ િસિત મેસિીના નામે કુલ ૭૮૯ 
ગયોલ નોંધા્ા છે.   
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