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ચીનમાં દરરાોજ કાોરાોનાના 10 લાખથી વધુ કોસથી વવશ્વભરમાં ફફડાટ, સ્થિવિ વધુ વણસો િોવું રરસચ્ચમાં િારણ

ચીન બાદ જાપાન-USમાં કોરોના વિસ્ોટ
શાંઘાઈ,ટોક્ો

માત્ર ચીનમાં જ નહીં સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોનાના 
કેસ ઝડપથી િધિા લાગ્ા છે. ગુરુિારે સાંજ 
સુધીના છેલ્ા 24 કલાકમાં વિશ્વભરમાં 5.37 
લાખ કેસ નોંધા્ા હતા. આ સમ્ગાળા દરવમ્ાન 
1396 લોકોએ જીિ ગુમાવ્ા હતા. છેલ્ા 24 
કલાકમાં જાપાનમાં સૌથી િધુ કેસ નોંધા્ા હતા. 
એટલું જ નહીં અમેરરકામાં પણ 50 હજારથી 
િધુ કેસ નોંધા્ા હતા. બીજી તરફ ચીનમાં 
કોરોનાથી તબાહી ચાલુ છે. દદદીઓની સારિાર 
માટે હોસ્પટલોમાં જગ્ા બચી નથી. આ િાતને 
WHO દ્ારા પણ ્િીકારિામાં આિી છે. 
WHOએ કહ્ં કે કોરોનાની િત્તમાન લહેરને 
કારણે ચીનમાં હોસ્પટલો ભરા્ ગઈ છે. 

જાપાનમાં છેલ્ા 24 કલાકમાં કોરોનાના 2.06 
લાખ કેસ સામે આવ્ા હતા. તો 296 લોકોના મોત 
થ્ા હતા. અમેરરકામાં પણ 50 હજારથી િધુ કેસ 
મળી આવ્ા છે. જ્ારે 323 લોકોએ જીિ ગુમાવ્ા 
હતા. આ વસિા્ દવષિણ કોરર્ામાં 88,172, 

ફ્ાનસમાં 54,613 અને બ્ાવઝલમાં 44415 કેસ 
મળી આવ્ા હતા. જ્ારે બ્ાવઝલમાં મહામારીના 
કારણે 197 લોકોના મોત થ્ા હતા.

છેલ્ા 24 કલાકમાં ભારતમાં 145 કેસ સામે 
આવ્ા હતા. જો કે આ દરવમ્ાન કોઈએ જીિ 
ગુમાવ્ો નથી. ચીનના સત્ાિાર આંકડા મુજબ 
બુધિારે દેશભરમાં 3,030 કેસ નોંધા્ા છે. જ્ારે 
કોઈનું મૃત્ુ થ્ું નથી. આ પહેલા મંગળિારે 
ચીનમાં કોરોનાને કારણે 5 લોકોના મોત થ્ા 
હતા. જો કે ચીનમાંથી જે િીરડ્ો અને તસિીરો 
સામે આિી રહી છે તે અલગ જ કહાની કહી રહ્ા 

દુનનયામાં 24 કલાકમાં 
5.37 લાખ પોસિહટર્, 

1396 લોકોના મોત
છે. એટલું જ નહીં WHOએ એ પણ ્િીકા્ુું 
છે કે ચીનમાં િત્તમાન લહેરને કારણે હોસ્પટલો 
ભરા્ ગઈ છે. વિશ્વના તમામ દેશોમાં કોરોનાના 
િધતા જતા કેસોને જોતા ભારત સરકાર એલટ્ત મોડ 
પર આિી ગઈ છે. કેનદ્ી્ ્િા્્થ્ મંત્રી મનસુખ 
માંડવિ્ાએ કોરોનાની સ્થવતની સમીષિા કરિા 
બેઠક ્ોજી હતી. જે બાદ દેશના તમામ રાજ્ોને 
એલટ્ત રહેિા તાાકીદ કરાઈ હતી.

સિવે િાચકો, વિજ્ાપનદાતાઅો તથા 
નાગરરકોને ્િદેશ પરરિાર તરફથી 

વરિસમસની હારદ્તક શુભેચછા
- તંત્રીશ્ી
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ઓટ્ટાવટા
2026માં કેનેડામાં વેચાયેલી તમામ પેસેન્જર 

કાર, SUV અને ટ્રકમાંથી પાંચમા ભાગને નવા 
નનયમો હેઠળ વી્જળી ઉપર ચાલવાની ્જરૂર 
પડશે, એવી પયાયાવરણ પ્રધાન સ્ીવન નગલ્ેલ્ે 
્ુધવારે દરખાસત કરી હતી.  2030 સુધીમાં આ 
આદેશ તમામ વેચાણના 60 ્કાને અસર કરશે 
અને 2035 સુધીમાં કેનેડામાં વેચાતું દરેક પેસેન્જર 
વાહન ઇલેક્ટ્ટ્રક હોવું ્જરૂરી ્ની ્જશે.

નગલ્ેલ્ના સંસદીય સનચવ ્ુજલી ડાબ્ુનસને 
્ુધવારની જાહેરાત દરનમયાન ્જણાવયું હતું કે, નવું 
લક્ય કેનેડડયનોને તેઓ ઇચ્છતા વાહનોની ઍટ્સેસ 
્ેછ તેની ખાતરી કરવા નવશે ્ેછ. ઉતપાદકો અથવા 

આયાતકારો કે ્જેઓ વેચાણ લક્યોને પૂણયા કરતા 
નથી તેમને વારાફરતી કેનેડડયન પયાયાવરણ સુરક્ા 
કાયદા હેઠળ દંડ થઈ શકે ્છે.  કેનેડાને 2026માં 
આ લક્ય સુધી પહોંચતા પહેલા હ્ુજ પણ લાં્ી 
મ્જલ કાપવાની ્છે. આ વરયાના પ્રથમ ્છ મનહનામાં 
સંપણૂયા-ઇલેક્ટ્ટ્રક અને પલગ-ઇન હાઇનબ્ડ વાહનોનું 
વેચાણ નવી કારની નોંધણીના માત્ર 7.2 ્કા 
્જે્લું ્ેછ. જયારે 2021માં આપ્રમાણ 5.2 ્કા 
હતું.  ઇલેક્ટ્ટ્રક વાહનના ઉપયોગને પ્રોતસાનહત 
કરતી ન્ન-લાભકારી સંસથા, પલગએન ડ્ાઇવના 
પ્રમુખ અને સીઇઓ કારા ક્ેરમેને ્જણાવયું હતું કે, 
ગેસ-સંચાનલત વાહનોમાંથી પડરવતયાનને પ્રોતસાહન 
આપવાનો સૌથી મુશકેલ ્ા્ત તેની ઉપલબધતા ્ેછ.

કેનેડામાં પયાયાવરણને ્ચાવવા 2026થી 
ઇ-વાહનના ફરન્જયાત વેચાણની કવાયત
2030 સુધીમાં વાહનાનેા 60 ટકા વેચાણને નીતિ હેઠળ આાવરી લેવાશે

ઓટ્ટાવટા 
કેનેડા સરકારે 20 ડડસેમ્ર 2022થી કેનેડડયન પાસપો્યા 

ધરાવતા લોકો મા્ે ઈ-નવઝા સનુવધા પુનઃ શરૂ કરી દીધી 
્છે. આ સાથે ્જ ્ેજ કેનેડડયન પાસપો્યા ધરાવતા લોકો 
પ્રવાસન, ન્ઝનેસ, મેડડકલ કે પડરરદ ્જેવા હેતુઓથી 
ભારતની મુલાકાત લેવા ઈચ્છે તો એ ઈ-નવઝા મા્ે http://
indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 
પર અરજી કરી શકે ્છે.

આ માનહતી ઓટ્ાવા ક્સથત ભારતીય રા્જદૂતાવાસે 
જારી કરી ્ેછ. કેનેડડયન પાસપો્યા ધરાવતા એવા લોકો કે 
્જેઓ ભારતની મુલાકાત કોઈ હેતુ મા્ે લેવા માગે ્છે, પણ 
ઈ-નવઝા મા્ે ક્ોનલફાઈ નથી તો તેઓ http://www.

blsindia-canada.com/ પર પેપર નવઝા મા્ે 
અરજી કરી શકે ્ેછ. આ ઉપરાંત ્ેજ લોકોએ કેનેડામાં નવનવધ 
્ીએલએસ સેન્સયા દ્ારા નવઝા મા્ે અરજી કરી ્છે તેમને 
સલાહ આપવામાં આવી ્છે કે, તેઓ નવઝા ઈસય ુથવાની રાહ 
્જૂએ. આવી તમામ અરજીઓનો પ્રાથનમકતાથી નનકાલ કરવામાં 
આવશે. ્જે અર્જદારો પોતાના ્જે-તે નવઝાની અરજીઓ 
પરત ખેંચવા માગે ્છે તેઓ એ મા્ે વે્સાઈ્ http://
www.blsindia-canada.com/ની મુલાકાત લઈને 
‘એક્પલકેશન નવથડ્ોઅલ’ નવકલપ પસંદ કરી શકે ્છે. કેનેડામાં 
્જે લોકો ્ીએલેસ સેન્સયા પર પ્રવાસ, ન્ઝનેસ, મેડડકલ કે 
કોનફરનસ નવઝા મા્ે અરજી કરવા અપોઈન્મેન્ ્ૂક કરાવી 
્છે તેઓ હવે ઈ-નવઝા મા્ે અરજી કરી શકે ્ેછ. 

કેનેડડયન પાસપો્યાધારકો મા્ે ઈ-નવઝા 
સુનવધા શરૂ, મુળ ભારતીયોને લાભ થશે
આનકાેલલફાઈ નાગરરકાે http://www.blsindia-canada.com/ પર પેપર તવઝા માટે આરજી કરી શકશે

ઓટટાવટા
ઓ્ાવા પક્બલક હેલથ ના સાપ્ાનહક 

સ્ેપશો્ કહે ્ેછ કે શહેરમાં શ્વસન 
સં્ ંધી ્ીમારીનું એકંદર સતર વધયું 
્છે. OPH કહે ્છે કે, ઈનફલયુએનઝા 
અને રેક્સપરે્રી નસનસી્ીયલ 
વાયરસનું સતર વધી રહ્ં ્ેછ. કોરોનાનું 
સતર પણ વધી રહ્ં ્ેછ. 

તમામ સૂચકાંકો પર, ઈનફલયુએનઝા 
અને અનય શ્વસન વાયરસની ક્સથનત 
ગયા સપ્ાહની સરખામણીમાં ક્સથર 
્છે. જયારે કોરોનના કેસમાં વધારો 
થયો ્ેછ. OPH કહે ્છે કે, હવે ફલૂ 
અને Covid-૧૯ સામે રસી 
લેવાનો સમય આવી ગયો ્ેછ. સથાનનક 

અનધકારીઓ કહે ્છે કે, હેલથ કેર 
નસસ્મ, ખાસ કરીને ્ાળકો મા્ે 
વધુ ખતરો ્છે. ફલૂની મોસમ વધુ 
ખરા્ ્ેછ અને સામાનય કરતાં વહેલી 
શરૂ થઈ ્ેછ. આ ઉપરાંત કોનવડ અને 
આરએસવીના સતત પડકારો વધી 
રહ્ા ્ેછ. લોકોને- ખાસ કરીને ્ાળકો, 
વૃદ્ો અને દદદીઓને સુરનક્ત રાખવા 
મા્ે ઘરની અંદર માસક પહેરવા અને 
હાથ સવચ્છ રાખવાની પણ ભલામણ 
કરવામાં આવી ્ેછ. ટ્યૂ્ેકના જાહેર 
આરોગય નનયામકે ગયા અઠવાડડયે 
કહ્ં હતું કે, ્ાળકો ધરાવતા લોકોએ 
નવચારવું જોઈએ કે શું રજામાં 
યોજાનારા મેળાવડા કે્લા જોખમી ્ેછ.

ઓટટાવટામટાં રજાઓ પહેલટા કોરોનટાનું 
જોર વધ્ું, બટાળકોને મટાથે વધુ જોખમ
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મિસીસાગા 
ગજુરાતી સિસિયિ્સ િમાજ 

ઓફ સમિીિાગાિી ડિિમે્બર 
માિિી મીટીંગ ગત રસિિારે 
િાઉથ કોમિ કમયયૂસિટી ટેમ્ો 
હોલ ખાત ે યોજિામા ં આિી 
હતી. પ્ાથ્સિા થયા ્બાદ 
ઇલા્બિે દેિાિીએ સિાગતસિસિ 
કરી ્બોલી ફીટિી કિરત 
કરાિી હતી. િસંથાિા િકે્રેટરી 
મહેન્દ્રભાઈ અિ ે રેખા્બિે 
ગોડિયાએ ગીતો ગાયિે ્બિાિે 
આિદં અ્ાવયો હતો. ઉ્પ્મખુ 
પ્િીણભાઈ મહેતાએ િૌિે 
આિકાયા્સ ્બાદ િમાજિા 
િદગત િભય કાસંતભાઈ 
્ટેલિંુ સિિિ થય ુહોિાથી ્બિા 
િભયોએ ઉભા થઇ શ્રદાજંસલ 
આ્ી હતી. ્બાદ કરેમ્િા 
િચંાલક શ્રીકાતંભાઈ ગાિંીએ 

2023િા 4 જયૂિથી 8 જયૂિ 
િિુી કરેમ્િુ ંઆયોજિ કરિાિી 
જાહેરાત કરી હતી. તયાર્બાદ 
ચાલ ુ મસહિામા ં જમેિી ્બથ્સ 
િ ે આિતી હોય તિેા િભયોિે 
સટેજ ્ાિ ે્બોલાિી ્બથ્સ િ ેગીત 
ગાયિ ે માિરુી્બિે મહેતાએ 
ઉષા્બિે કોટટે કાિ્સ તથા ્ષુ્ 
આ્ી શયૂભચે્ા ્ાઠિી હતી.

ટ્ઝેરર જયશેભાઈ મહેતાએ 
િોિશેિ આ્િાર િભયોિા 

િામ જણાવયા હતા અિે તેઓિી 
પ્શિંા કરી હતી. સક્િમિિી 
ઉજિણી માટે ્બી્ીિભાઈ 
્ટેલ શાંતાકલોઝ ્બન્યા હતા 
અિ ેતેમણે િભયોિ ેકરેન્િી આ્ી 
મોિુ ંમીઠંુ કરાવયુ ંહતંુ. ઇલા્બિે 
દેિાિી અિ ેઉષા્બિે કોટે જદુી 
જદુી રમતો સિસિયિ્સિ ે રમાિી 
આિદં અ્ાવયો હતો. ્બાદમાં 
રેમ્ િોક અિ ે અતંાક્ષરી 
રમિાિા કાય્સક્મો યોજાયા હતા. 

ટોરોનટો 
આ લાઇટ ડિસ્પલે અિે 

સક્િમિ િેકોરેશિિી મોિમ ્ે. 
તમે આ આઠ માળિું એલઇિી 
સક્િમિ ટ્ી જોઈિે તેિી પ્શિંા 
કરી શકો ્ો એટલું જ િહીં, 
્ણ તમે તેમાંથી ્િાર ્ણ 
થઈ શકો ્ો. પ્ભાિશાળી ૩૪ 
મીટરિી ઊંચાઈ ્ર ઊભેલાં, 
સમાટ્સ િેન્ટિ્સ ડરયલ એસટેટિે 
કરેિેિાિંુ િૌથી ઊંચું િૉક-થુ્ 
એલઈિી સક્િમિ ટ્ી જાણે કહી 
રહ્ં ્ે કરે, એ તમિે ટોરોન્ટોિી 
ઉત્તરે, િોગિ મેટ્ો્ોસલટિ 
િેન્ટર િ્બ-િે સટેશિિી ્બહાર 
જ મળી શકરે ્ે. સિશાળ વૃક્ષમાં 
૪૦,૦૦૦ ્ાઉન્િિું સટીલિું 
માળખું ૭૦,૦૦૦ કરતાં િિુ 
એલઈિી લાઇટિથી ્બિેલું 
્ે, જે એસિમેટિે ડિસ્પલે િાથે 
સિયસંરિત અિે પ્ોગ્ામ કરિામાં 
આિે ્ે. િાથિ વહીટફોિ્સ 
(અ્બ્સિ સિઝયુઅલિિા માસલક 

અિે ડિરેકટર)એ જણાવયુ ં હતું 
કરે, આ કામ કરિંુ એ અમારા 
માટે એક મિોરંજક ્િકાર 
હતો. કારણ કરે, વૃક્ષ િામાન્ય 
ટીિી જેિું િથી, તે એક સિસચરિ 
શંકુ આકારિું ્ે, તેથી આ્ણે 
કલ્િા કરિી ્િશે કરે, આ 
એસિમેશિ પ્સતુત થાય તે ્હેલાં 
કરેિી રીતે એિો આકાર ્બદલાય 
્ે. વહીટફોિડે જણાવયુ ં હતું કરે, 

ઝાિિા ્બેઝ ્ર, એક ચમકતી 
ટિલ ્ણ એક સિશાળ િેલફી 
સ્ોટ િરાિે ્ે. દરરોજ િાંજે 
૪ િાગયાથી રારિે ૧૧ િાગયા 
દરસમયાિ ૧૧૪ ફૂટિું આ વૃક્ષ 
ન્ઈડ્ઢ લાઇટિથી ઝળહળી ઉઠે 
્ે. જેમાં ્બેકગ્ાઉન્િમાં હોસલ-િે 
મયુસઝક િાગે ્ે. જાન્યઆુરી 
િુિી લોકોિે આ લાઈડટંગ જોિા 
મળશે. 

ટોરોનટો 
હિે રજાઓ િજીકમાં ્ે, 

્રંતુ તેિો અથ્સ એ િથી કરે મિર 
િેચર આ િષડે કોઈ્ણ િમયે 
રજા લેશે. િાસતિમાં, એિું લાગે 
્ે કરે, તે દસક્ષણ ઑન્ટેડરયો 
િસહત કિૅેિાિા મોટા સિસતાર 
માટે એિું જોર િિારે હશે. એક 
િંભસિત ઐસતહાસિક, સશયાળુ 
િાિાઝોિું િપ્ાહિા અંતમાં આ 
પ્દેશિે લક્ય ્બિાિિા જઈ 
રહ્ં ્ે, જે લોકોિી રજાઓિી 
મુિાફરીિી યોજિાઓિે અિર 
કરશે. કારણ કરે શસિિારે 
રસતાઓ ખરા્બ થઈ ગયા 

હોિાિી િંભાિિા ્ે. િમગ્ 
દસક્ષણ ઓન્ટેડરયોેમાં ખાિ 
હિામાિ સિિેદિો ્હેલેથી જ 
્બહાર ્ાિી દેિામાં આવયાં ્ે.

આક્કડટક હિામાં મોટો 
ઉ્ાળો આિતા થોિા ડદિિો 
આક્કડટકથી મેકકિકોિા 
અખાતમાં દસક્ષણમાં િાઇસિંગ 
કરશે. જેિે ્ગલે ફૂંકાિારા 
્િિો રજાિા ડદિિોિા 
િમયમાંજ આગળ િિશે, 
જે મોટું તોફાિ લાિિા માટે 
કારણભયૂત ્બિશે. જેમ જેમ 
િાિાઝોિાિો માગ્સ િાંકિો થિા 
લાગયો ્ે, તેમ તેમ દસક્ષણ 

ઓન્ટેડરયોે અિે કયયૂ્બેકમાં 
હિામાિિી ્ડરકસથસતઓિા 
રોલર-કોસટરિી જેમ તોફાિિી 
શકયતા િિી રહી ્ે.

આક્કડટક હિા સમસિસિ્ી 
ખીણમાં ઉષણકડટ્ંબિીય ઉષણતા 
અિે ભેજ િાથે ભળશે, જે 
ગ્ેટ લેકિ ્ર હિામાિમાં 
્લટો લાિશે- જે િામાન્ય રીતે 
એટલાકન્ટક કરેિેિામાં જ જોિા 
મળતું હોય ્ે. તા્માિમાં 
ફરેરફાર, થીજી ગયેલી િ્ાટીિો 
ભેજ અિે ્બરફ ્િિાિે 
કારણે ઠિંી િિશે, જે િાંજિી 
મિુાફરીિે જોખમી ્બિાિે ્ે.

ડડસેમ્બરમાં વર્ષગાંઠ ધરાવતા સભાનેે કાડ્ષ અને પૂષા ેઅાપી શૂભેચ્ા પાઠવાઈ

લાઇટસથી ઝળહળતા 114 ફૂટના વૃક્ષમાં બેકગ્ાઉન્ડમાં હાેલલ-ડે મ્યુલઝક વાગે છે

દ. અાનેે્ડરયામેાં હવામાન અંગેની લનવેદનાે જારી, રસતાઅાનેે અસર થઈ શકે

ગુજરાતી સિસિયિ્સ િમાજિી મીટીંગ 
કિરત ્બાદ અંતાક્ષરીમાં ગીતો ગયૂંજયા

આઠ માળિું એલઇિી સક્િમિ ટ્ી અિેક 
આખા ઘરિી લાઇડટંગિે ઝાંખી ્ાિી દેશે

ઓન્ટેડરયોેમાં િંભસિત સશયાળુ િાિાઝોિાથી 
મુિાફરીિી યોજિાઓ અટકી જિાિો ભય
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ચીનમાં નવા વેરિઅન્ટથી હાહાકાિ 
વવશ્વમાં ફિી ડોકાતી મહામાિી

તંત્રી - સ્વદેશ

્વર્ષ 2019માં ચરીનમાં ઉદભ્ેવલા કોરોના 
્વાયરસે માત્ ચરીનમાં જ નહીં, પરંતુ 

સમગ્ર દુનનયામાં તબાહરી મચા્વરી હતરી. હ્વે 
ફરરી ્વાર ચરીનમાં ન્વો ્ેવરરઅન્ટ બરીએફ 7 

હાહાકાર મચા્વરી 
રહ્ો છે. ્વળરી, ચરીન 
જ નહીં, અમેરરકા, 
જાપાન, બ્ાઝરીલ 
સનહતના દેશોમાં 
પણ કોરોનાના કેસમાં 
અચાનક આ્વેલા 
ઉછાળાને કારણે 
નચંતાનો માહોલ 
ઉભો થયો છે. ખુદ 

્ૈવજ્ાનનકો પણ માને છે કે, આજે જો સસથનતને 
નહીં સંભાળાશે તો દુનનયામાં ફરરી મહામારરી 
ફેલાઈ શકે છે.

સંશોધકો દ્ારા થતા દા્વા પ્રમાણે ચરીનમાં 
દરરોજ લગભગ 10 લાખ કોન્વડ કેસ 
નોંધાઈ રહ્ા છે. જયારે ગુરુ્વારે અહીં 24 
કલાકમાં પાંચ હજાર લોકોના મોત થયા 
હતા. જો કે, ચરીન સરકારે આ આંકડો માત્ 
પાંચ જ દશા્ષવયો છે. ચરીનમાં જયારથરી ઝરીરો 
કોન્વડ પોનલસરી દૂર કર્વામાં આ્વરી તયારથરી 
ઓનમક્ોનનો ન્વો ્વેરરઅન્ટ ્વધુ આક્મક બનરી 
જતા સસથનત એ હદે પહોંચરી છે કે, દદદીઓનરી 
સાર્વાર મા્ટે હોસસપ્ટલોમાં જગયા બચરી નથરી. 
જેના કારણે આગામરી એક મનહનામાં ન્વા 
કેસનરી સંખયા 3.7 લાખ સુધરી પહોંચરી શકે છે. 

અહે્વાલો અનુસાર, ચરીનમાં કોરોનાનું 
હો્ટસપો્ટ બેઈનજંગ છે અને હ્વે શાંઘાઈમાં 
પણ ્વાયરસ ઝડપથરી ફેલાઈ રહ્ો હો્વાથરી 
શાળાઓને ઓનલાઈન કર્વા આદેશ જારરી 
કરાયો છે. આ ુપરાંત ચેંગડુ અને ્વેનઝોઉ 
શહેરોમાં પણ કેસ ્વધરી રહ્ા છે. અનેક સથળે 
મૃતદેહો રસતાઓ પર પડ્ા છે અને કોલડ 
સ્ટોરેજમાં તેમના મા્ટે જગયા નથરી. દેશમાં 
કોરોનાના હાહાકાર ્વચ્ે લોકો ઘરોમાં બંધ 
છે. હોસસપ્ટલોમાં દદદીઓને જમરીન પર 
સાર્વાર આપ્વામાં આ્વરી રહરી છે. આજે 
પણ ચરીનમાં દેશમાં 80 કરોડ લોકોને સંક્મણ 
લાગ્વાનું જોખમ છે. હાલમાં મો્ટાભાગના 
કેસ રાજધાનરી બેઈનજંગમાંથરી બહાર આ્વરી 
રહ્ા છે.

જો કે, ચરીને કોન્વડ ચેપનરી કોઈ ન્વગત્વાર 
સંખયા જાહેર કરરી નથરી. પરંતુ, બેઇનજંગમાં 
ચેપ દર 50 ્ટકાથરી ્વધરી શકે છે. સૌથરી ્વધુ 
અસરગ્રસત ન્વસતારોમાં પણ 70 ્ટકા જે્ટલો 
ઊંચો છે. ચરીનમાં, અતયંત ચેપરી ઓનમક્ોન 
્ેવરરઅન્ટના બે પે્ટા ્વેરરઅન્ટ, BA.5.2 
અને BF.7, એ પાયમાલરી સર્જી છે.  ચરીને 
ફરરી એક્વાર આખરી દુનનયામાં કોરોનાને 
લઈને ભય પેદા કયયો છે. તે જ સમયે, 
જાપાન, બ્ાનઝલ, દનષિણ કોરરયા અને 
અમેરરકામાં પણ કોરોના ચેપના કેસ ્વધરી 
રહ્ા છે. ભારત પણ આ અંગે સંપણૂ્ષ એલ્ટ્ષ 
મોડ પર છે. બાકીના દેશો મા્ટે સૌથરી મો્ટરી 
સમસયા એ પણ છે કે, ચરીન પોતાના દેશના 
આંકડા છુપા્વ્વાનો પ્રયાસ કરરી રહ્ં છે. 14 
રડસેમબરથરી ચરીને તેના દેશમાં રેકોડ્ષ કરેલા 
ડ્ેટાને સા્વ્ષજનનક કયયો નથરી.

નનકકેઇ એનશયાના ન્વશ્ેરણ મુજબ, 
ગ્રે્ટર બેઇનજંગમાં સમશાનગૃહ સંપૂણ્ષ 
ષિમતાથરી ચાલરી રહ્ં હો્વાનું કહે્વાય છે. 
ઓનમક્ોન ્વેરરઅન્ટથરી પ્રમાણમાં ઓછા લોકો 
મૃતયુ પામે છે. પરંતુ, દેશનરી મો્ટરી ્વયોવૃદ્ધ 
્વસતરીને કારણે આ પ્રકાર ચરીનને મો્ટો ફ્ટકો 
આપરી શકે તેમ છે. ચરીનથરી જે ભયાનક 
તસ્વરીરો અને ્વરીરડયો સામે આ્વરી રહ્ાં છે 
તેમાં સમશાન અને હોસસપ્ટલોનરી સસથનતનો 
નચતાર સામે આ્વરી રહ્ો છે. ચરીને પોતાના 
માસ ્ટેસસ્ટંગ સેન્ટર બંધ કરરી દરીધા છે અને 

ન્વા કેસોને પોતાનરી ્ટેલરીમાં સામેલ કર્વાના 
બંધ કરરી દરીધા છે. આથરી WHOએ 
ચરીનને ફરરીથરી કોરોનાના ફેલા્વાને લગતરી 
માનહતરી અને ડ્ેટા આપ્વા તાકીદ કરરી છે. 
કે્ટલાક ્વૈજ્ાનનકોએ ચેત્વણરી પણ આપરી છે 
કે, ચરીનમાં જે રરીતે કોરોના ફેલાઈ રહ્ો છે 
તેનાથરી કોન્વડ-19ના ન્વા પ્રકારો ફેલા્વાનો 
ખતરો હોઈ શકે છે.

એક ન્વા રરસચ્ષ પ્રમાણે ચરીનમાં આગામરી 
રદ્વસોમાં એક રદ્વસમાં 20 લાખથરી ્વધુ કેસ 
આ્વરી શકે છે અને 5 હજારથરી ્વધુ મોત થઈ 
શકે છે. બલૂમબગગે ગુરૂ્વારે પોતાના રરપો્ટ્ષમાં 
આ રરસચ્ષના આધાર પર કહ્ં કે, બરીએફ 7 
્વેરરએન્ટને કારણે આગામરી મનહના સુધરી 37 
લાખ ન્વા કેસ આ્વશે અને માચ્ષ સુધરી આ 
આંકડો 42 લાખ સુધરી પહોંચરી જશે. લંડનનરી 
એક ફમ્ષ એયરરફનન્ટરી નલનમ્ટેડે આ રરસચ્ષ 
કયુું છે. 

કોરોના ્વાયરસના કેસ જાપાન, બ્ાઝરીલ 
અને અમેરરકામાં પણ નોંધાતા નચંતાનો માહોલ 
ઉભો થયો છે. ગુરૂ્વારે ન્વશ્વભરમાં 5.37 લાખ 
કેસ નોંધા્વા સાથે 1396 લોકોએ જી્વ ગુમાવયા 
હતા. આ સમયે અમેરરકામાં આ કેસનરી 
સંખયા 50 હજાર નોંધઈ હતરી. અમેરરકામાં 
24 કલાકમાં 323 લોકોએ જી્વ ગુમાવયા 
હતા. બરીજી તરફ જાપાનમાં પણ સસથનત 
્વણસ્વા માંડરી હોય તેમ છેલ્ા 24 કલાકમાં 
કોરોનાના 2.06 લાખ કેસ મળ્વા સાથે મોતને 
ભે્ટનારાઓનરી સંખયા 296 રહરી હતરી. આ 
નસ્વાય દનષિણ કોરરયામાં 88,172, ફ્ાનસમાં 
54,613 અને બ્ાનઝલમાં 44415 કેસ મળરી 
આવયા હતા. જયારે બ્ાનઝલમાં મહામારરીના 
કારણે 197 લોકોના મોત થયા છે. 

ફીફા ન્વશ્વકપમાં જીતનરી ઉજ્વણરી બાદ 
આજગેન્ટરીનામાં 129 ્ટકા ્વધયા કોરોના કેસ છે. 
અહીંના નનષણાતંોનું માન્વું છે કે તેમાંથરી 60 
્ટકા દદદીઓમાં ઓનમક્ોનનો સબ ્વેરરએન્ટ 
મળયો છે. આજગેન્ટરીનામાં કોરોનાનરી શરૂઆતથરી 
અતયાર સુધરી 98 લાખથરી ્વધુ લોકો કોરોનાનરી 
ઝપે્ટમાં આ્વરી ચુકયા છે. તેમાંથરી 1 લાખ 
80 હજારથરી ્વધુ લોકોના મોત થઈ ચુકયા 
છે. સરકારનું કહે્વું છે કે ્વેકસરીન પ્રોગ્રામમાં 
તેજી આ્વરી છે. અતયાર સુધરી 11 કરોડથરી 
્વધુ ્વેકસરીન શોટસ લગા્વ્વામાં આવયા છે. 
થોડા સમય પહેલા 18 ્વર્ષથરી ઉપરના લોકોને 
પાંચમો ડોઝ આપ્વામાં આ્વરી રહ્ો છે.

ચરીન, જાપરીન, અમેરરકા, બ્ાઝરીલ સનહતના 
દેશમાં કોરોનાનરી ્વણસતરી જતરી સસથનતથરી 
ભારત પણ નચંતામાં મુકાયુ છે. કારણ કે 
Omicron સબ-્વેરરઅન્ટ BF.7ના ચાર 
કેસ  ભારતમાં પણ મળરી આવયા છે. જેને 
કારણે ભારત સરકાર એલ્ટ્ષ મોડમાં આ્વરી 
છે. બુધ્વારે આરોગય મંત્ાલયે સતત સમરીષિા 
બેઠકો યોજીને પ્રદેશ અને રાજયોને પુરતરી 
તકેદારરી રાખ્વા આદેશ પણ આપયા હતા. માત્ 
ભારત જ નહીં, પરંતુ યુએસ, ફ્ાનસ, જાપાન 
સનહતના દેશોએ ફરરી કોન્વડ માગ્ષદનશ્ષકાના 
પાલન મા્ટે ન્વચારણા શરૃ કરરી છે.

બરીજી તરફ નબ્્ટનમાં સકારલે્ટ તા્ેવ તાંડ્વ 
મચા્વ્વાનું શરૂ કરરી દરીધુ છે. નબ્્ટનમાં આ 
તા્વના 30 હજારથરી ્વધુ કેસ સામે આવયા છે 
અને 16 બાળકોના મોત થયા છે. નબ્્ટનનરી 
હેલથ નસકયોરર્ટરી એજનસરીએ જણાવયું કે 
પાછલા સપ્ાહે સકારલે્ટ તા્વના 10 હજાર 
ન્વા કેસ સામે આવયા છે. આ જી્વલેણ તા્વથરી 
16 બાળકોના મોત થયા છે. એ્ટલું જ નહીં 
અમેરરકા સુધરી તેના પહોંચ્વાનો ડર વયક્ત 
કર્વામાં આ્વરી રહ્ો છે. 

તંત્રી સ્થાનેથરી
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નડિયાદ 
નડિયાદ નગરપાલિકાના માજી 

પ્રમુખની પત્ીને ચેક ડરટન્ન કેસમાં 
નયાયાધીશે બે વર્ન સાદી કેદની સજા 
ફટકારી છે. નડિયાદ કોિેજ રોિ ડકશન 
સમોસાના ખાચામાં આવિે જગદંબા 
સોસાયટીમાં  હીનાક્ી  રાજુભાઈ ઉફફે 
રજનીકાંત જીણાભાઈ ચૌહાણ પોતાના 
પડરવાર સાથે રહે છે. જયારે નડિયાદ 
મહાગુજરાત હોસ્પટિ પાછળ આદશ્ન 
નગરમાં મધડુરકા ડદિીપભાઈ શેઠ 
પોતાના પડરવાર સાથે રહે છે. મીનાક્ી 

તથા મધડુરકા બંને વચે્ ગાઢ લમત્રતા 
હતી. મધુરીકાને પૈસાની જરૂડરયાત 
પિતા તેણીએ લહનાક્ી પાસેથી 
રૂ.૧૫ િાખ ઉછીનાની માંગણી કરી 
હતી. અને પરત આપવાની ખાતરી 
આપી હતી. જેથી લહનાક્ીએ પોતાના 
ખાતામાંથી રૂ.૧૫ િાખ આરટીજીએસ 
મારફતે મધુરીકાના એસબીઆઇ બેંક 
નડિયાદમાં િોન તરીકે ટ્ાનસફર કયા્ન 
હતા. દરલમયાન  હીનાક્ીએ પોતાના 
ઉછીના આપિે નાણાંની માંગણી 
કરતા મધુરીકાએ તા.૨૭ મી ફેબુ્આરી 

૨૦૨૦ ના રોજ ચેક નં-૦૦૨૮૨૭ 
રૂ.૧૫ િાખનો એસ્સસ બેનકનો 
નડિયાદ શાખાનો ઇ્યુ કયયો હતો. 

દરલમયાન મધડુરકાના પલતનું તા.૨૮ 
ઓગ્ટ ૨૦૨૦ ના રોજ અવસાન થતા 
તેણીએ ચેક બેંકમાં ન ભરવા જણાવયું 
હતું. તયારબાદ તા.૨૦ ઓ્ટોબર 
૨૦૨૦ ના રોજ ચેક જતા કરવા 
જણાવયું હતું. જે ચેક હીનાક્ીએ બેંકમાં 
ચેક ક્ીયરનસ માટે જમા કરાવતા તયારે 
તે અપૂરતા ભંિોળની ડટપપણી સાથે 
ડરટન્ન થતા કોટ્નમાં કેસ ગયો હતો.

ચેક ડરટન્નના કેસમાં નડિયાદ પાલિકાના માજી 
પ્રમુખની પત્ીને 2 વર્નની સાદી કેદની સજા
રૂપિયા 15 લાખના ેચેક બાઉન્સ થતાં બહેનિણીએે કારે્ટમાં કેસ દાખલ કયાયો હતાે

નડિયાદ 
ઠાસરા લવધાનસભાની ચૂંટણીમાં 

કોંગ્ેસના ધારાસભય કાંલતભાઈ 
એસ. પરમાર સાથે ગાિીમાં ફરતા 
રાજેશભાઈના ફોટા સોલશયિ 
મીડિયામાં ફરતાં જોવા મળયા ંહતાં. આ 
સમગ્ પ્રકરણ અંગે લજલ્ા ભારતીય 
જનતા પાટટીમાં રજૂઆત થતાં પક્પ્રમુખે 
પાલિકા ઉપપ્રમુખને પાંચ ડદવસમાં 
ખિુાસો માંગતી કારણદશ્નક નોડટસ 
ફટકારી છે. જેને િઇ રાજકારણમાં 
ગરમાવો આવી ગયો છે.

િાકોર નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ 
રાજેશભાઈ મોહનભાઈ પટેિ ઉફફે રાલધ 
તેમજ ઠાસરા લવધાનસભાના કોંગે્સના 

ધારાસભય કાલંતભાઈ એસ. પરમાર 
એક જ ગાિીમાં ગળતેશ્વર તાિુકામાં 
દેખાયા હતા.

જાગૃત નાગડરકો દ્ારા તેઓનો 
ફોટો પાિી િેવામાં આવયો હતો. 
આ ફોટો વાઇરિ થતાં તેની જાણ 
ઠાસરા લવધાનસભાના ભાજપાના 
ઉમેદવાર યોગેશભાઈ પરમારને થતા 
તેઓએ ખિેા લજલ્ા ભારતીય જનતા 
પાટટીમાં રજૂઆત કરી હતી કે િાકોર 
નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ ભાજપ સાથે 
જોિાયેિા છે તેમ છતાંય કોંગ્ેસના 
ધારાસભય સાથે ફરી પક્ લવરોધી પ્રચાર 
કરતા હોવાની ચોકવાનારી હકીકત 
ઉજાગર કરી હતી. 

િાકોર પાલિકા ઉપપ્રમુખને પક્ષલિરોધી 
પ્રવૃલિ બદિ કારણદર્શક નોડિસ અપાઈ

દહેગામ 
દહેગામ તાિુકાના ધારીસણા ગામે 

આજે ખોદકામ દરલમયાન એક જૈન 
્થાપતયની મનાતી મૂલત્ન મળી આવી 
હતી. ગામમાં આવેિ પ્રાથલમક શાળાનું 
મકાન જજ્નરીત થતા તેને પાિી અને નવી 
બનાવવાના કાય્ન દરલમયાન બુધવારે 
રૂમના પાયા ખોદતા એક જૈન તીથથંકર 
જેવી દેખાતી ખંડિત મૂલત્ન મળી આવતા 
િોકોમાં ભારે જીજ્ાસા જોવા મળી છે.

તાિુકાના ધારીસણા ગામે આવિે 
પ્રાથલમક શાળા નું મકાન જરીપુરાણું 
થતા તેને તોિી પાિી નવા રૂમો 
બનાવવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવી રહં્ 
છે. આ કાય્નના ભાગરૂપે બુધવારે જયારે 

એક રૂમના પાયા ખોદવાનું કામ ચાિુ 
હતું તે દરલમયાન જમીનમાંથી બેઠેિી 
મુદ્ામાં જૈન તીથથંકર જેવી દેખાતી એક 
ખંડિત મલૂત્ન મળી આવતા મજૂરોએ તેને 
બહાર કાઢી કામ અટકાવી દીધું હતું. 
જે બાદ ્થળ પર પહોંચિેા અગ્ણીઓ 
અને ગ્ામજનોએ આ મૂલત્નનો કબજો 
િીધો હતો. 

દહેગામના ધારીસણા ગામે ખોદકામ 
દરલમયાન પ્રાચીન જૈનમૂલિ્શ મળી આિી

છોટાઉદેપુરના ઓિ ગામની 
ડદવયચક્ુ મધી રાઠવા ભાિા 
ફેંકમાં નેશનિ ચેસ્પયન બની

િિોદરા
આડદવાસી પછાત લવ્તાર છોટાઉદેપુર લજલ્ાના 

ઓિ ગામની જનમજાત અંધ યુવતી મધી રાઠવા નેશનિ 
એથિેડટ્સ ચેસ્પયનલશપમાં ભાિાફેક ્પધા્નમાં ગોલિ મેિિ 
જીતીને નેશનિ ચસે્પયન બની છે.  મહતવની વાત એ છે કે 
મધી રાઠવા પ્રથમ વખત જ ભાિાફેક ્પધા્નમાં ભાગ િીધો 
છે અને શહેર કક્ાએથી િઈને રાજયકક્ા સુધીના ્પધ્નકોને 
હરાવીને નેશનિ સુધી પહોંચી હતી. તાજેતરમાં ડદલહીના 
થયાગરાજ ્પોરસ્ન કો્પિે્સ ખાતે યોજાયેિી નેશનિ 
એથિેડટ્સ ચેસ્પયનલશપ ફોર ધ બિાઇનિમાં મધી રાઠવા 
એ દેશભરમાંથી આવેિી અનય 25 ્પધ્નકોને હરાવીને 
ભાિાફેકમાં ગોલિ મેિિ જીતી િીધો છે. એટિું જ નહીં 
મધી રાઠવાએ િોંગ જ્પમાં પણ ભાગ િીધો હતો. અને 
તેમાં પણ બ્ોન્ઝ મેિિ જીતયો છે.

વિોદરાના સંશોધકને યુરોપની 
ફેિોલશપ, લવદેશી લવદ્ાથટીઓની 

નીલત ઉપર ડરસચ્ન કરશે
િિોદરા

વિોદરાની એમ.એસ.યુલનવલસ્નટીના સંશોધકને યુરોપની 
પ્રલતલઠિત ફેિોલશપ એનાયત કરવામાં આવી છે. એમ.એસ.
યુલનવલસ્નટીની એજયુકેશન એનિ સાયકોિોજી ફેકલટીના 
સંશોધક િો.હેમેનદ્ લમ્ત્રી આ ફિેોલશપ હેઠળ ્પેનની 
યુલનવલસ્નટી ઓફ સાિામાનકામાં કામ કરશે. આ ફિેોલશપ 
માટે િો.લમ્ત્રી સલહતના 20 સંશોધકોએ  લનષણાતોની 
એક કલમડટ સમક્ પ્રે્ઝનટેશન કયુ્ન હતુ. તેમના અગાઉના 
સંશોધનની જાણકારી કલમડટએ મેળવી હતી અને ઈનટરવયૂ 
પણ િીધો હતો. િો.લમ્ત્રીને એ પછી ફેિોલશપ માટે પસંદ 
કરવામાં આવયા છે. ્પેનની યુલનવલસ્નટી ઓફ સાિામાનકાએ 
તેમને મેરી ્યુરી એ્શન કો ફનિ હેઠળ આ ઈનટરનેશનિ 
ફેિોલશપ એનાયત કરી છે. 
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મહેસાણા: ગુજરાતની યશકલગીમાં 
વધુ એક મોરપીંછ ઉમેરાયું છે. 
ગુજરાતના સમૃદ્ધ અને ઐતતહાતસક 
વારસાની ફરી એક વાર આંતરરાષ્ટીય 
સતરે નોંધ લેવામાં આવી છે. મોઢેરાના 
સૂય્ય મંદિર અને પ્રધાનમંત્ી નરેન્દ્ર 
મોિીના વતન વડનગરને વરડ્ય 
હેદરટેજમાં સ્ાન મળયું છે. અગાઉ આ 
ક્ેણીમાં અમિાવાિ શહેર, ચાંપાનેર, 
ધોળાવીરા તેમજ પાટણની રાણકી 
વાવને વરડ્ય હેદરટેજનો િરજ્ો મળી 
ચૂકયો છે.  

ગુજરાતના સમૃદ્ધ અને ઐતતહાતસક 
વારસાની ફરી એક વાર આંતરરાષ્ટીય 

સતરે નોંધ લેવામાં આવી છે, જેમાં 
ભારતના ત્ણ ઐતતહાતસક સ્ળોનો 
સમાવેશ કરવામાં આવયો છે. જેમાં્ી 
બે સ્ળો ગુજરાતના છે. યુનેસકોની 
વરડ્ય હદેરટેજ સાઈટની યાિીમાં 
વડનગર –ઐતતહાતસક શહેર, મોઢેરાનું 

સૂય્ય મંદિર અને તત્પુરાના ઉનાકોટીના 
રોક-કટ તશરપોનો પણ વરડ્ય હેદરટેક 
સાઈટની કામચલાઉ યાિીમાં સામેવશ 
કરવામાં આવયો છે.  કેન્દ્રીય મંત્ી 
જી.દકશન રેડ્ીએ આ અંગે ટ્ીટ કરી 
જાણકારી આપી છે.

મોિીનું વતન વડનગર અને મોઢેરાના 
સયૂ્યમંદિરને વરડ્ય હદેરટેજમાં સ્ાન મળયું નડિયાદ 

ઉમરેઠ ખાતે મહેન્દ્રભાઈ 
મંગળભાઈ તળપિા પદરવાર સા્ે 
રહેતો હતો. તેના લગ્નની વાત પલાણા 
ગામની એક યુવતી સા્ે ચાલતી હતી. 
િરતમયાન મહેન્દ્ર અવારનવાર પલાણા 
મુકામે આવતો જતો હતો.

તે િરતમયાન મહેન્દ્રને યુવતીની 
નાની બહેન સા્ે આંખો મળી  જતા 
તેણીને લલચાવી પટાવી ફોસલાવી 
લગ્ન કરવાની લાલચ આપી તેણીના 
વાલીપણા માં્ ી ભગાડી ગયો 
હતો. મહેન્દ્ર આ દકશોરીને ઉમરેઠ 
તાલુકાના ્ામણા ગામે લઈ ગયો 
હતો. જયાં ખેતરમાં કુવાની ઓરડીમાં 

રહી અવારનવાર જાતીય િુષકમ્ય 
ગુજાયુું હતું. િરતમયાન દકશોરીના 
પદરવારજનોએ પોતાની િીકરીની 
શોધખોળ કરતાં તેનો કોઈ જ પત્ો 
મળયો ન હતો. આ સિંભભે દકશોરીની 
માતાએ  ફદરયાિ નોંધાવતા પોલીસે 
૧૨ દિવસમાં મહેન્દ્રને ઝડપી પાડી 
દકશોરીને તેના ચુંગાલમાં્ી બચાવી 
લીધી હતી. આ બનાવ અંગે વસો 
પોલીસે નદડયાિ સપે.પોકસો કોટ્યમાં 
ચાજ્યશીટ રજૂ કરી હતી. જે અંગેનો 
કેસ પોકસો કોટ્યમાં ચાલી જતાં 
ન્યાયાધીશ પી.પી.પુરોતહતે  આરોપી 
મહેન્દ્ર તળપિાને કિેની સજા ત્ા 
રૂ.૫ હજારનો િંડ ફટકાયયો હતો.

પલાણાની ડિશોરી પર રેપ િરનાર 
ઉમરેઠના નરાધમને િેદની સજા

પાટણના પ્રોફેસરની કમાલ! 
બટાટાના સટાચ્યમાં્ી બનાવયું 
િેશનું સૌપ્ર્મ બાયો પલાસસટક

પાટણ
પાટણમાં લાઇફ સાયન્સના એકસપટ્ય પ્રો.ડૉ.આતશષ 

પટેલની ટીમ 8 મતહનાના સંશોધન બાિ બટાટાના 
સટાચ્યમાં્ી બાયો પલાસસટક બનાવવામાં સફળ  રહી છે.આ 
બાયો પલાસસટક પાણીમાં ત્ણ દિવસમાં અને જમીનમાં 7 
દિવસમાં જ નાશ પામશે.  પ્રો.ડૉ.આતશષ પટેલને બટાટાના 
સટાચ્ય માં્ી બાયો પલાસસટક બનાવવા માટે એતપ્રલ 2022 
માં અંિાજે 47 લાખ રૂતપયાના અનુિાન સા્ે પ્રોજેકટ 
આપવામાં આવયો હતો. આ પ્રોજેકટમાં ડૉ.આતશષ પટેલ 
તેમજ દરસચ્ય ટીમમાં  તશખા પટેલ , અવતન ઠકકર , રજત 
પટેલ , માગગી પટેલ ,  પટેલ ભતતિ , ચૌધરી જયમીના , 
પટેલ શે્યા , પટેલ તવતધ , પટેલ તવદ્ા મળી 10 લોકોની 
ટીમ દ્ારા આઠ મતહના્ી પ્રયોગો કરી અંતે બટાટાના 
સટાચ્યમાં્ી બાયો પલાસસટક બનાવવામાં આવયું છે.

અમિાવાિ-વડોિરા હાઈવે 
પર કરજણના ધારાસભયની 

કારને નડ્ો અકસમાત
નડિયાદ

ગુજરાતમાં અકસમાતની ઘટનાઓ વધી રહી છે. ખાસ 
કરીને હાઈવે પર ્તાં અકસમાતો વધી રહાં છે. આજે 
કરજણના ધારાસભય અક્ય પટેલની કારનો અકસમાત 
્યો છે. તેમની કાર સામે અચાનક નીલ ગાય આવી જતાં 
કાર અ્ડાઈ હતી. આ ઘટનામાં ધરાસભય અક્ય પટેલને 
હા્માં સામાન્ય ઈજા પહોંચી હતી. જો કે, તેમની કારને 
મોટું નુકસાન ્યું છે.  પ્રાપ્ત તવગતો પ્રમાણે કરજણના 
ધારાસભય અક્ય પટેલ ગાંધીનગર્ી વડોિરા જઈ રહાં 
હતાં. આ િરતમયાન અમિાવાિ-વડોિરા એકસપ્રેસ વે 
પર નડીયાિ રોડ પર અચાનક નીલ ગાય આવી ચઢતાં 
કાર ચાલકે સટીયરીંગ પર્ી કાબુ ગુમાવયો હતો. કાર પણ 
ધડાકાભેર અ્ડાતા મોટુ નુકસાન પહોંચયું હતું. અક્ય 
પટેલની કારમાં ડ્ાઈવર સતહત ત્ણ લોકો સવાર હતાં. 

વિોદરા
ભાયલીમા ં અનસુતુચત જાતતના 

યવુાનન ે સોશીયલ મીદડયા પર કરેલી 
કૉમને્ટના કારણ ેમાર મારવામા ંઆવયો 
છે, જ ે મામલામા ં પોલીસ ે યવુકને 
સમજાવીન ેતનેી ફદરયાિ િાખલ કરી છે 
સમગ્ર મામલ ેવડોિરા ગ્રામયના ડી.વાય.
એસપી એ પ્રસે કોન્ફરન્સ કરી કહ્ ં કે 
અનસુતુચત જાતતના યવુક તસંધરોટ ફરવા 
જતો હતો ત ેસમય ેતનેી સરુભી પટેલના 
નામની યવુતી સા્ ે તમત્તા ્ઈ હતી. 
બાિમા ં યવુક અન ે યવુતી અવારનવાર 
મળતા ંહતા.ં

યવુક અન ે યવુતી ભાયલી સવેાસી 
રોડ પર બઠેા હતા ત ે સમય ે કેટલાક 

લોકોએ પહોંચી અરપશે પરમારન ેમાર 
માયયો, માર મારવાનુ ં સાચુ ં કારણ હજી 
બહાર આવયુ ં ન્ી. મહતવની બાબત 
છે કે પોલીસ સમગ્ર કેસમા ં સીસીટીવી 
કેમરેાના આધારે આરોપીઓની 
શોધખોળ કરી રહી છે. જમેા ંપોલીસને 
સફળતા પણ મળી છે. આરોપીઓ 
પોલીસના હા્વેંતમા ં હોવાની પણ 
માતહતી છે. સમગ્ર કેસમા ં યવુતીનો 
મામલો છે કે સોશીયલ મીડીયામાં 
કૉમને્ટ કરતા તવવાિ ્યો તે તો 
આરોપીઓ પકડાયા બાિ જ સપષ્ટ ્શે 
તવેુ ં પોલીસ અતધકારી કહી રહા છે. 
કેટલાક લોકો બ ેસમાજ વચ્ ેઝરે ઉભુ 
કરવાની કોતશશ કરી રહા  છે. 

ભાયલીમાં અનુસૂચિત જાચતના  યુવાનને 
વીડિયો શેર િરવા બદલ તાચલબાની સજા
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સુરત
સુરતના ડિંિોલી પ્રમુખ પાર્ક રેલવે 

બ્રિજ નીચે સુરતથી મુંબઈ જતા રેલવે 
ટ્ેર પાસે  યુવાનની ગળેટૂંપો આપી 
હતયા રરી બનાવને અરસમાતમાં 
રે આતમહતયામાં ખપાવવા લાશને 
રેલવે ટ્ેર પાસે મરુેલી લાશ મળતા 
ડિંિોલી પોલીસે હતયાનો ગુનો નોંધી 
યુવાનની ઓળખ માટે તેની બ્વગતો 
સોબ્શયલ મીડિયામાં વાયરલ રરી 
હતી. દરબ્મયાન, ગત સવારે એર 
મબ્હલા પોલીસ પાસે આવી હતી અને 
પોતાની ઓળખ પૂનમ બ્વનોદ બેલદાર 
તરીરે આપી મારો પબ્ત મળતો નથી 
તેમ રહી સોબ્શયલ મીડિયામાં ફરતા 
ફોટામાં દેખાતો વયબ્તિ તેના પબ્ત જેવો 
છે તેમ રહ્ં હતું.આથી પોલીસે તેની 
પાસે ઓળખ રરાવતા જે યુવાનની 
હતયા રરેલી લાશ મળી હતી તે તેના 
પબ્ત બ્વનોદ રબ્વન્દ્ર બેલદાર ( ઉ.વ.27 
) ની જ હોવાનો ખુલાસો થયો હતો.
જોરે, તેની વત્તણુંર પોલીસને શંરાસપદ 
લાગતા તેની ઉલટતપાસ રરી તો પૂનમ 
ભાંગી પિી હતી. પૂનમે જણાવયું હતું રે 
તેના બ્વનોદ સાથે પ્રેમલગ્ન હતા અને 

બંને લગ્ન પછી મહારાષ્ટ્રના નંદુરબાર 
રહેવા ગયા હતા. 

જોરે, છ મબ્હના અગાઉ તેઓ 
નંદુરબારથી સુરત આવયા હતા અને 
નવાગામ િીંિોલી માતૃભુમી સરકુલની 
પાછળ જય જલારામનગર ખાતે 
પૂનમનું બ્પયર હોય તયાં નજીરમાં 
દ્ારરેશનગરમાં રહેવા લાગયા હતા.
પરંતુ બ્વનોદ રોઈ રામધંધો રરતો 
નહોતો અને દારૂ પીને અવારનવાર 
મારઝૂિ રરતો હતો.તે અરસામાં જ 
બ્વનોદનો બ્મત્ર રીક્ા ચાલર રાહુલ 
શંરર રોળી  ઘરે આવતો હોય તેની 
સાથે અનબૈ્તર સંબંધ બંધાયા હતા.ગત 
16 મી ની રાત્ર ેરાહુલ તેના માસીયાઈ 
ભાઈ સાગર નાના રોળી  સાથે તેના 
ઘરે આવયો હતો.

તયારે બ્વનોદે પુનમને ગંદી ગાળો 
આપી મારઝિૂ રરતા ઉશરેરાયેલા રાહુલે 
સાગરની મદદથી પૂનમના દુપટ્ા વિે 
બ્વનોદના ગળે ટૂંપો આપી હતયા રરી 
હતી અને રાત્રે બે વાગય ેપૂનમ, રાહુલ 
અને સાગર રાહુલની રીક્ામાં બ્વનોદને 
લાશને લઈ ગયા બાદ બ્િંિોલી બ્રિજથી 
લાશ નીચે નાંખી દીધી હતી.

સુરત 
ઐબ્તહાબ્સર નગરી સુરતમાં 

ખોદરામ દરબ્મયાન એર સમયે 
યુદ્ધમાં હબ્થયાર તરીરે વપરાતા 
તોપના નાળચા મળી આવયા હતા. 
સુરતમાં મેટ્ો રામગીરીને લઈ 
ચોર બજાર બ્વસતારમાં ખોદરામ 
ચાલી રહં્ છે. જેમાં ઐબ્તહાબ્સર 
ડરલ્ાની બરાબર સામે આ ખોદરામ 
દરબ્મયાન તોપના નાળચા મળયા 
છે. તયારે સુરત શહેર મેયર હેમાલી 
બોઘાવાલાએ સથળ પર પહોંચીને 
તોપના નાળચાની પરખ રરી હતી. 

સુરતના ચોર બજાર બ્વસતારનો 
ઈબ્તહાસ સાથે સંબંધ છે. સુરતમાં 
મોગલ રાળનો ઈબ્તહાસ હજી પણ 
જીવંત છે. તેથી જ તેના પુરાવારૂપે 
વસતુઓ મળતી રહે છે. તયારે મેટ્ો 
લાઇનના ખોદરામ દરબ્મયાન આજે 
ચોર બજારથી રોપપોરેશન તરફ જતા 
વચ્ે આવતા પેટ્ોલ પંપ પાસેથી 
ઐબ્તહાબ્સર ટોપ મળી આવી હતી. 
આ વાતની જાણ થતા જ સુરતના 
મેયર હેમાલી બોઘાવાલા સથળ પર 
દોિી ગયા હતા.

તોપની પ્રાથબ્મર તપાસ રરતા 
જાણવા મળયું રે, તે મુઘલ રાળ 
સમયની છે. આ બાબતે પુરાતતવ 
બ્વભાગને જાણ રરવામાં આવી હતી. 
મળેલી ત્રણેય તોપ મુઘલ સલતનત 
જોરે અંગે્જોના સમયની હોવાની 
ચચા્ત છે. તયારે હાલ ત્રણેય તોપને 
સુરતના ડરલ્ામાં રાખવામાં આવી 
છે. તોપના નાળચાને ઐબ્તહાબ્સર 
ડરલ્ામાં પ્રદશ્તની માટે મરુવામાં 
આવશે.  તયારે સુરતમાંથી સતત 
મળતી ઐતહાબ્સર વસતુઓ પુરાવા 
આપે છે રે, સુરતનો ઈબ્તહાસ રેટલો 
ભવય છે.

સુરતમાં ગળેટૂંપો આપી હત્ા કરી, 
લાશને બ્રિજ પરથી નીચે ફેંકી દીધી

સુરતના ચોક નજીક ખોદકામ વેળા 
મુઘલ કાળની ત્રણ તોપ મળી આવી

ગોયાણી હતયા રેસના 
આરોપી ડરશન ખોખરના 

જામીનની માંગ રદ
સુરત

રામરેજ ચાર રસતા પાસે પટેલ 
પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતી તથા જમીન 
લે-વેચના વયવસાય રરતા ફડરયાદી 
રોમલબેન ગણેશ ગોયાણીએ ગઈ 
તા.21-5-2018ના રોજ પોતાના 
ભાઈ ગૌતમ ગોયાણીને મળવાના 
બહાને બોલાવીને મુખય આરોપી 
ડરશન રમેશ ખોખર,વેજા રામદેવ 
માિમ,રમેશ પલસર સબ્હત આઠથી 
વધુ આરોપીઓએ પ્રાણઘાતર 
હબ્થયાર વિે જીવલેણ ઈજા પહોંચાિી 
હતયાનો રારસો રચયો હતો.આ 
રેસમાં રામરેજ પોલીસે જેલભેગા 
રરેલા મૂળ ભાવનગર બ્જલ્ાના 
ગારીયાધાર તાલરાના વતની આરોપી 
ડરશન રમેશ ખોખર(રે.પ્રભુરૃપા 
સોસાયટી,રાપોદરા)એ જામીન માટે 
માંગ રરી હતી.આરોપીના બચાવપક્ે 
જણાવયું હતું રે આરોપી બ્વરુધધ પ્રથમ 
દશ્તનીય રેસ ન હોઈ ચાર વર્પોથી 
જેલવાસ ભોગવે છે.આ રેસમાં 
ચાજ્તશીટ રજુ થઈ ગયું હોઈ જામીન 
આપવા માંગ રરી હતી. જે માંગણી 
રોટટે ફગાવી દીધી હતી.
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ગોંડલ 
ગોંડલ તાલુકાના રીબડા ગામે મોડી 

સાંજે પટેલ અને ક્ષત્રિય યુવાનો વચ્ે 
તણખલા ઝરતા મામલો ત્બચકયો હતો 
અને ત્જલ્ાભરની પોલીસ રીબડા 
અને ગોંડલ ખાતે ખડકાઈ હતી. આ 
બનાવને પગલે રીબડા ગુંદાસરા 
સડક પીપળીયા ગામના લોકો ગોંડલ 
જયરાજત્સંહ જાડેજાના ત્નવાસ્ાને 
દોડી આવતા ભારેલા અગ્નિ જેવી 
પરરગ્સ્ત્ત સજાજાઈ હતી. આ ઘટનાને 
પગલે ગુરુવારના રોજ રીબડામાં સાંજે 
મહાસંમેલનની જયરાજત્સંહ જાડેજા 
દ્ારા ઘોષણા કરવામાં આવી હતી.

ગોંડલ તાલુકાના રીબડા ગામે 
રહેતા અત્મત ખૂંટ નામના યુવાને 
જણાવયું હતું કે, મારા લમણે 
અત્નરુદ્ધત્સંહ જાડેજાના પરુિ 
રાજદીપત્સંહ સત્હત કેટલાક લોકોએ 
બંદૂક રાખી જાન્ી મારી નાંખવાની 
ધમકી આપી હતી. 

બંધુકની નાળ રિણ ચાર વખત 
છાતીમાં મને મારી ધાક ધમકી 
આપવામાં આવી હતી. જે્ ી ઘટના 
બાદ રીબડા સડક પીપળીયા અને 
ગુંદાસરા સત્હતના ગામોના લોકોનું 
મોટું ટોળું સાંજના રજૂઆત કરવા 
માટે જયરાજત્સંહ જાડેજાના ઘરે દોડી 

આવયું હતું. આ તકે ડીવાયએસપી 
ઝાલા સત્હતનો મોટી સંખયામાં 
પોલીસ કાફલો પણ પહોંચયો હતો. 
તયારે જયરાજ ત્સંહ જાડેજા દ્ારા 
જણાવવામાં આવયું હતું કે, આવતીકાલે 
સાંજે 7:00 વાગયે રીબડા ખાતે 
મહાસંમેલન બોલાવવામાં આવશે અને 
તેની સા્ે રમેશભાઈ રટલાલા પણ 
જોડાશે તેવું કહં્ હતું. તેમજ રીબડાના 
શખસો દ્ારા જે પણ કોઈ કૃતય કરવામાં 
આવયું છે તેના ત્વરુદ્ધ કડકમાં કડક 
પોલીસ કાયજાવાહી પણ કરવામાં 
આવશે.  સમગ્ર મામલે અત્મત ખૂંટ 
નામના વયત્તિએ ફરરયાદ નોંધાવી છે. 

રીબડામાં ફરી તણખલા ઝયાજા : પટેલો અને 
ક્ષત્રિયો સામસામે આવતા મામલો ગરમાયો સોમનાથ

સોમના્ જયોત્તત્લિંગ મરંદરમાં વસરિ 
પ્રસાદ સેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી 
છે. શ્રદ્ધાળુઓની રજૂઆતને લઇ મંરદર 
ટ્રસટ દ્ારા ઓનલાઇન વસરિ પ્રસાદ 
સેવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવયો છે. આ 
સેવાનો લાભ તમે મંરદરની ઓરફત્શયલ 
વેબસાઇટ somnath.org પર્ી 
લઇ શકાશે. શ્રદ્ધાળુઓ આ વેબસાઇટ 
પર્ી દેવાત્ધદેવ મહાદેવને શ્રૂંગાર 
કરાયેલા ધોતી અને ત્પતાંબર , માતા 
પાવજાતીને અપજાણ કરાયેલી સાડી તેમજ 
સોમના્ મંરદર પર આરોત્હત કરાયેલી 
ધવજા પ્રસાદી સવરૂપે ઓનલાઇન ઓડજાર 
કરી શકાશે. 

ઓનલાઇન ઓડ્ડર કઇ રીતે કરશો
મંરદરની ઓરફત્શયલ વેબસાઇટ 

somnath.org પર જવાનું રહેશે.  
પછી સક્ોલ કરી છેલે્ તમને અધસજા 
ઓપશનમાં ઓનલાઇન પ્રસાદનો 
ઓપશન મળશે તયારબાદ તમને ત્વિક 
ત્લનકના ઓપશનમાં પ્રોડકટનો ઓપશન 
મળી રહેશે બાદમાં તમે ઓનલાઇન 
વસરિ પ્રસાદ સેવાનો લાભ મેળવી 
શકશો. ભતિોને સોમના્ મહાદેવની 
ત્નકટતાનો અતુલય અનુભવ કરાવવા 
માટે સોમના્ ટ્રસટ દ્ારા પ્રારંભ કરાયો 
છે. સોમના્ ટ્રસટના સત્ચવ યોગેનદ્ર 
દેસાઈ સત્હત અનય મહાનુભાવોની 
હાજરીમાં સુત્વધા શરૂ ્ઈ છે. 

સોમનાથ મંદિરમાં અર્ડણ કરાયેલા 
વસ્ત્ો-પ્રસાિી રૂરે ઘર બેઠા મળશે

રોરબંિર 
પોરબંદર શહેરમાં છેલ્ા કેટલાક 

રદવસો્ી પછાત ત્વસતારમાં ઓરીના 
લક્ષણો જણાતા હોય તેવા બાળદદદીઓના 
સેમપલ લેવાયા હતાં. જેમા્ી ૪ કેસ 
પોઝીટીવ જાહેર ્યા છે અને અંદાજે 
૨૦૦ જેટલા ઘરમાં સવવેની કામગીરી 
હા્ ધરવામાં આવી છે અને ૧૫ જેટલા 
બાળકોમાં આ રોગના લક્ષણો જણાયા છે. 
તયારે આરોગય ત્વભાગ દ્ારા ત્વનામૂલય ે
રસીકરણ હા્ ધરાઈ રહ્ છે.

રાજકોટ અને અમદાવાદ સત્હત 
સૌરાષ્ટ્રના શહેરો બાદ હવે પોરબંદરમાં 
પણ ઓરીના કેસ સામે આવયાછે. 
શહેરમાં ૧૫ જેટલા બાળકોમાં ઓરીના 

લક્ષણો સામે આવતા આરોગય ત્વભાગ 
દોડતું ્યં છે અને તમામ ૧૫ બાળકોના 
સેમપલ અમદાવાદ બી.જે. મેડીકલ 
કોલેજની લેબમાં મોકલવામાં આવયા હતાં. 
જેમાં્ ી ૪ બાળકોના રીપોટજા પોઝીટીવ 
આવયા છે. જેમાં મેમણવાડામાં રહેતા એક 
બાળક, ગાયવાડીમાં રહેતા એક બાળક 
અને વીરડીપલોટમાં રહેતા બે બાળકોનો 
સમાવેશ ્ાય છે. આ તમામ બાળકોની 
ઉંમર ૩્ી ૮ વષજાની છે. ઓરીનો રીપોટજા 
પોઝીટીવ આવતો આરોગય ત્વભાગની 
ટીમો સતક્ક ્ઈ છે અને સવવે કામગીરી 
હા્ ધરી છે. આર.બી.એસ. કે ટીમ દ્ારા 
ઘરે ઘરે જઈને રસી અંગે સવવે કરવામાં 
આવી રહ્ો છે. 

રોરબિંરમાં ઓરીના 4 રોઝિદિવ 
કેસઃ 15 બાળકમાં જણાયા લક્ષણ

ઈટાત્લયાની અટકાયત બાદ 
જામીન પર મુતિ, કહ્ં, 

સરકારે તેનું કામ શરૂ કયુિં
ભાવનગર

ભાવનગર પોલીસે આજે આમ આદમી પાટદી(AAP) 
ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાત્લયાની અટકાયત 
કરી હતી. ગોપાલ ઈટાત્લયાએ અટકાયત અંગે ટ્ીટ કરી 
જાણકારી આપી હતી. અટકાયત બાદ ગોપાલ ઇટાત્લયાને 
જામીન આપી મતુિ કરાયા છે. નોંધનીય છે કે હજુ 
ગઈકાલે જ ગોપાલ ઈટાલીયાના દાદીનું ત્નધન ્યું હતું. 
બે મત્હના અગાઉ દ્ારકામાં એક વતિવય આપતા ગોપાલ 
ઈટાલીયાએ કૃષણ ભગવાન ત્વશે ટીપપણી કરી હતી. જેને 
લઈને આહીર સમાજના લોકોએ પોલીસ ફરરયાદ નોંધાવી 
હતી. ફરરયાદ નોંધાવતા ઉમરાળા પોલીસે તેમની આજે 
અટકાયત કરી હતી. અટકાયત બાદ તેમને જામીન આપી 
મુતિ કરાયા છે. ગોપાલ ઇટાત્લયાએ ખુદ ટ્ીટ કરીને 
પોતાની અટકાયતની જાણકારી આપી હતી. 

પોલીસે રરમાનડ નહીં માંગતાં 
લોકસાત્હતયકાર દેવાયત 
ખવડ સત્હત 3 જેલભેગા

રાજકોિ
રાજકોટમાં એક યુવક પર પાઈપો્ી હૂમલો કયાજા 

બાદ ફરાર ્યેલ દેવાયત ખવડ હૂમલાના 10 રદવસ 
બાદ પોલીસ સમક્ષ હાજર ્યો હતો. તે ઉપરાંત તેના બે 
સાગરીતો પણ પોલીસ સમક્ષ હાજર ્ઈ જતાં રિણેયને 
કોટજામાં રજૂ કરવામાં આવયા હતાં. કોટટે તેમના સોમવાર 
સુધીના રરમાનડ મંજુર કયાજા હતાં. આજે તેમના રરમાનડ પૂણજા 
્તાં રિણેયને કોટજામાં રજૂ કરવામાં આવયા હતાં. પોલીસે 
કોટજામાં વધુ રરમાનડની માંગ નહીં કરતાં રિણેયને જેલ હવાલે 
કરવાનો કોટટે આદેશ આપયો હતો.  દેવાયત ખવડના વકીલે 
પરિકારોને કહ્ં હતું કે, પોલીસે 307 હેઠળ ગુનો નોંધયો છે 
પરંતુ પોલીસની એફઆઈઆર જ ખોટી છે.  CCTV 
ફૂટેજના આધારે FIR કરવામાં આવી છે તે CCTVમાં 
ફૂટેજમાં દેખાય છે કે કોઇક વયત્તિ કે જેનું મોઢું ન્ી દેખાતું. 

રાજકોિ 
જામનગર રોડ પરના મનહરપુર - 

૧માં રહેતા અને ત્જલ્ા પંચાયત ચોકમાં 
ચાનો ્ડો ધરાવતા તેજાભાઈ રાણાભાઈ 
ડુંગા (ઉ.વ.૪૨)એ પડધરી નજીક 
ટ્રેન હેઠળ ઝંપલાવી આતમહતયા કરી 
લીધી હતી. પરુિના લનિની તૈયારીની 
ત્ચતામાં આ પગલું ભરી લીધાનું પડધરી 
પોલીસની તપાસમાં બહાર આવયું છે.

પોલીસે જણાવયુ ંકે, બે રદવસ પહેલા 
રારિે તેજાભાઈ ઘરે્ી નીકળી ગયા 
બાદ ત્શવપુર અને બાઘી વચ્ે આવતા 
રેલવે ફાટક નજીક ટ્રને હેઠળ ઝંપલાવી 

આતમહતયા કરી લીધી હતી. જે અંગે 
બીજે રદવસે સવારે જાણ ્ઈ હતી.

તપાસમાં એવું ખુલયું હતું કે, 
તેજાભાઈ ચાર ભાઈમાં નાના હતાં. 
સંતાનમાં બે પરુિી અને એક પરુિ છે. 
પરુિના લનિ આગામી જાનયુઆરી 
મત્હનામાં હતાં. પરંતુ આત્્જાક 
સંકડામણને કારણે લનિની તૈયારી 
કરી શકયા ન હતાં. જેની ત્ચંતામાં 
આતમઘાતી પગલું ભરી લીધું હતું. 
તેજાભાઈ ડ્ાઈવીંગ ઉપરાંત ચાનો 
્ડો પણ ધરાવતા હતાં તેમ પોલીસે  
જણાવયુ ંહતું.

અમિાવાિ
શરિુજંય મહાતી્જા ઉપર અસામાત્જક 

તતવો દ્ારા તોડફોડ કરવામાં આવી હતી 
અને પ્રાચીન ચરણ પાદૂકાને પણ ખંરડત 
કરવામાં આવયા હતા. આ ઘટનાના 
અનેક વીતી ચૂકયા રદવસ છતાં આ 
અસામાત્જક તતવો સામે કોઇ પગલાં 
નહીં લેવામાં આવતાં જૈન સમાજમાં 
આક્ોશ ફાટી નીકળયો છે. અમદાવાદના 
જૈન સંઘો દ્ારા આ મામલે આજે બેઠકનું 
આયોજન કરવામાં આવયું હતું અને 
જેમાં તેમના દ્ારા  રજૂ કરાયેલા ત્વત્વધ 

મુદ્ા પર સરકાર દ્ારા યોગય પગલાં 
નહીં લેવામાં આવે તો ૨૫ રડસેમબરના 
ત્વશાળ રેલી કાઢવાની પણ જાહેરાત 
કરાઇ છે. આવતીકાલે પાલીતાણા ખાતે 
ત્વશાળ રેલી યોજાશે. આ રૈલી શરિુંજય 

ત્ગરરરાજની તળેટી્ી કલેકટર કચેરીએ 
જશે. શરિુજંય ત્ગરરરાજની પવજાતની 
તળેટીએ આતંક મચાવનારા, માઇત્નંગ 
કરનારા, દારૂના અડ્ા ચલાવનારા સામે 
તાકીદે પગલા લેવાનો આવેદનપરિ 
આપવામાં આવશે. રક્ષા સત્મત્તએ 
જણાવયું છે કે, ‘૧૫ રડસેમબરના 
ત્ગરરરાજ પર ગેરકાયદેસર મંડળી 
રચી, દાદાગીરીપવૂજાક ભય અને ડરનું 
વાતાવરણ ઉભું કરીને સીસીટીવીની 
તોડફોડ કરી આતંક મચાવવાનું કૃતય 
તોફાની તતવોએ આચયુિં હતું.  

પાલીતાણામાં અસામાત્જક તતવોની સામે 
પગલા નહીં લેવાતાં જૈન સમાજમાં આક્ોશ

આઝથ્ડક સંકડામણમાં  રુત્ના લગ્નની 
તૈયારી ન કરી શકતા ઝરતાનો આરઘાત
ર�જક�ોટ રહો ત� યુવ�નો પડધરી નજીક ટ્ોન હો ઠળ ઝંપલ�વું

જામનગર
જામનગરમાં ત્નલકમલ 

સોસાયટી શેરી નંબર -૪ માં 
રહેતા એક મગુ્સલમ પરરવારમાં 
ભારે કરુણાંત્તકા સજાજાઇ છે. 
૫૫ વષજાના પ્રૌઢ મત્હલાનું 
હૃદય રોગના હુમલા ્ી મૃતયુ 
પછી તેમના વૃદ્ધ પત્તએ પણ 
ગળાફાંસા દ્ારા આતમહતયા 
કરી લેતાં બંનેના મૃતયુને 
લઈને સમગ્ર પરરવારમાં 

માતમ છવાયો છે. બંનેની 
એકી સા્ે દફનત્વત્ધ કરવામાં 
આવી રહી છે. જામનગરમાં 
નીલકમલ સોસાયટી શેરી 
નંબર -૪ માં રહેતા જરીનાબેન 
નુરમામદભાઈ કાંટેલીયા 
(ઉં.વ.૫૫) કે જેઓનું ગઈકાલે 
રારિે દસેક વાગયાના અરસામાં 
પોતાના ઘરે હૃદય રોગનો 
હુમલો આવી જતાં અવસાન 
્યું હતું. પરરવારજનો તેમના 

મૃતદેહને નીચે ઉતારી રહ્ા 
હતા, તે દરત્મયાન તેમના 
પત્ત નૂરમામભાઈ જુસબભાઈ 
કાંટેલીયા (ઉંમર વષજા ૬૫) 
કે જેઓએ આઘાતમાં શરી 
જતાં પોતાના રૂમમાં પંખામાં 
દુપટ્ો બાંધી ગળાફાંસો ખાઈ 
લીધો હતો. તેમના પુરિ ભાઈ 
વગેરે ઉપર દોડીને જતાં ત્પતા 
પંખામાં લટકી રહ્ા હતા. અને 
મૃતયુ પામયા હતા. 

ભુજ
ભુજના કૈલાશનગરમાં ગત 

સોમવારે બપોરે દોઢ વાગયે 
બે મહાકાય આખલા તોફાને 
ચઢી અખબાર ત્વતરક  પ્રૌઢને 
ઉડાવયા હતા. મત્નષભાઈ 
ભટ્ી નામના ૫૮ વષજાના 
વયસક ભૂજની હોગ્સપટલમાં 
ઓપરેશન અને સારવાર 
્કી ફરી સામાનય જીવન 
પામે તેવા તબીબી પ્રયાસો 

બાદ બે્ઈનડેડ ્યાં હતાં. 
મૃતકના પરરવારજનો અને 
સવજનોએ મત્નષભાઈના 
અંગોની દાન કરવા ત્નણજાય 
કયયો હતો. ભુજને લેવા પટેલ 
હોગ્સપટલમાં પ્રોત્સજર કરીને 
મૃતકના ત્લવર અને બે કીડની 
ખાસ ત્વમાનમાં અમદાવાદ 
લાવવામાં આવયા હતા. સોટ્ો 
(સટેટ ઓગજાન એનડ રટસયૂ 
ટ્રાનસપલાનટ ઓગવેનાઈઝેશન) 

્કી અમદાવાદની ઝાયડસ 
હોગ્સપટલમાં જરૂરરયાતમંદ 
દદદીને બે રકડની અને 
ત્લવર ટ્રાનસપલાનટ કરાયા 
હતા. મા્ાભેર પટકાયેલા 
મત્નષભાઈની યાદો ધબકતી 
રહે તેવો ત્નણજાય પરરવારજનોએ 
કરતાં કચછના ત્જલ્ા મા્ક 
ભૂજમાં અંગદાનની પ્રવૃત્તિને 
વેગ મળે તે રદશામાં વધુ એક 
કદમ ઉઠાવાયું છે.

જામનગરમાં પત્નીનું હાર્ટએરેકથની મોત 
બાદ વ્યથથત વૃધ્ધ પથતએ ફાંસો ખા્ધો

ભુજમાં આખલાએ ઉછાળતાં આધેડનું મોત 
કીડની, ઝલવરનું અનય િિદીમાં ટ્ાનસપલાનિ
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વિશ્વના 50 મહાન એક્ટર્સની યાદીમાં શાહરુખને સ્ાન
ફિલ્મોની લમોકમો પર ખૂબ ઊંડી અસર પડે છે અને તે અસર સારી રહે તે ્ાટે કલાકારમોએ ખૂબ ્હેનત 
કરવી પડે છે. એવા ઘણા એકટર છે જે્ની ફિલ્મો ઘણા દાયકાઓ બાદ આજે પણ જોવા્ાં આવી રહી 

છે અને પસંદ કરવા્ાં આવી રહી છે અને લમોકમોને એ વવશ્ાસ છે કે આગળ પણ આ ફિલ્મો અને તે્ ના 
કલાકાર આગા્ી પેઢીઓના ્ન્ાં જીવવત રહેશે. એક ્ેગેઝીને યાદી જાહેર કરી છે જે્ાં તે્ણે ‘50 

Greatest Actors of All Time’ વવશે જણાવયયુ છે. આ વલસટ્ાં ્ાત્ર એક ભારતીય છે જેનમો ડાયલમોગ- 
‘વજંદગી તમો હર રમોજ જાન લેતી હૈ... બ્ તમો વસિ્ફ એક બાર લેગા’ ખૂબ િે્સ છે... 50 ગ્ેટેસટ 
એકટસ્સ ઓિ ઓલ ટાઈ્ની યાદી્ાં જે એક્ાત્ર ભારતીય કલાકાર છે, તે શાહરુખ ખાન છે.

પ્ટીયાલા કો્ટ્સ 
પહોંચી જેકલીન- 
માતાની ખબર 
કાઢિા વિદેશ 
નહીં જઇ શકે
મહાઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખર સાથે સંકળાયેલા 
મની લોડ્ંરગનાં  મામલા પછી ફરી 
એક વાર જેકલીનને 
પૂછતાછ માટે 
પટીયાલા કોટ્ટ  
બોલાવવામાં આવી 
હતી. રરપોટ્ટ અનુસાર 
જેકલીન ફના્ટન્ડિઝ 
પોતાની બીમાર માતાને 
મળવા માટે બહરીન જવા માંગતી 
હતી અને તેના માટે તેણે કોટ્ટમાં યાચીકા 
દાખલ કરી હતી. તયારબાદ કોઇ ડવશેષ 
આપત્ીના કારણે તેણે જાતે જ આ યાચીકા 
પાછી ખેંચી હતી. 200 કરોડિનાં મની 
લોડ્રંગ ઠગ મામલામાં જેકલીનને ભારતની 
બહાર અનુમતી વગર નહીં જવાનું સૂચન 
આપવામાં આવયું હતું. તયારબાદ જેકલીને 
23 રડિસેમબરથી 5 જા્યુઆરી  સુધી દેશની 
બહાર જવાની અનુમતી જોઇતી હતી જે 
પછીથી તેણે રદ કરી હતી.

ગુજરાતીઓ મા્ટે ગિ્સ : ધ લાસ્ટ શો 
ફિલમ ઓસકાર મા્ટે શો્ટ્સવલસ્ટ ્ ઈ

ગુજરાતીઓ માટે એક ગવ્ટના સમાચાર છે. ગુજરાતી 
ભાષામાં બનેલી રફલમ છેલ્ો શો - ધ લાસટ શો વષ્ટ 
2023ના એકેડિમી અવોડિ્ટસ માટે ઈ્ટરનેશનલ રફલમ 
કેટેગરીમાં ભારત તરફથી ઓરફશયલ એ્ટ્ી છે અને 
આવતા વષ્ટના એકડેિમી અવોડિ્ટ - ઓસકાર અવાડિ્ટ માટે આ 
રફલમ શોટ્ટ લીસટ પણ થઈ છે. આ સાથે  જ રાજમૌલીની 
રફલમ RRRનું ખુબ લોકડરિય થયેલું ગીત -’ નાટુ નાટુ’ 
(નાચો નાચો) પણ બેસટ ઓરીજીનલ સોંગ કેટેગરીમાં 
શોટ્ટ લીસટ થયું છે.  આ સાથે ડિોકયુમે્ટ્ી ફીચર રફલમ 
કેટેગરીમાં પણ 2 રફલમસ શોટ્ટ લીસટ થઈ છે જેના નામ 
છે- ઓલ ધેટ બ્ીધીસ અને ધ એલીફ્ટ વહીસપસ્ટ છે. ધ 
એકેડિમીએ ગત બુધવારે રાતે શોટ્ટ લીસટેડિ એ્ટ્ીનું લીસટ 
બહાર પાડંુ હતું. ઓસકારના ફાઈનલ નોમીનેશ્સ 
આગામી જા્યુઆરી 24ના રોજ જાહેર થશે. 

ગુજરાતી રફલમ છેલ્ો શો - આ કેટેગરીમાં અ્ય 14 
રફલમો સાથે હરીફાઈમાં છે જેમાં આજજે્ટીના, 1985, 
ડિીસીઝન ટુ લીવ, ઓલ ક્ાયટ ઓન ધ વસેટ્ટન ફ્ર્ટ, 
ક્ોઝ અને ધ બલુ ક્ફતાનનો સમાવેશ થાય છે. 

આ વષજે આવેલ રફલમ RRR ભારતભરમાં ડહ્દી, 
તડમલ, તેલુગુ અને મલયાલમ ભાષામાં રીલીઝ થઈ 
હતી તેણે ઓસકારની અલગ-અલગ કેટેગરીમાં સબડમટ 
કરવામાં આવી છે. આવતા મહીને આ રફલમ ગોલડિન 
ગલોબ અવોડિ્ટસમાં  - બેસટ નોન ઈંગલીશ રફલમ અને તેનું 
સો્ગ  ‘નાટુ-નાટુ’ બેસટ ઓરીજનલ સોંગ કેટેગરીમાં 
ભાગ લેશે. 

95મો એકડેિમી અવોડિ્ટ- ઓસકાર અવોડિ્ટનું આયોજન 

12 માચ્ટ 2023ના રોજ LAના ડિોલી થીએટર ખાતે થશે. 
ભારતમાંથી ઓસકારમાં ઓફીશીયલ એ્ટ્ી 

મેળવનાર રફલમોમાં - કૂઝાંગલ, જલીકટ્ટુ, ગલી બોય, 
ડવલેજ રોકસટાર, ્યુટન, વીસારાનાનીનો સમાવેશ  થાય 
છે પણ આમાંથી એક પણ રફલમ શોટ્ટ લીસટ થવામાં સફળ 
થઈ નહોતી. મધર ઇન્ડિયા, સલામ બોમબે અને લગાન 
આ  રફલમો જ ઓસકારના નોમીનેશન સુધી પહોચી શકી 
છે, તયારે છેલ્ો શોને લઈને સૌ કોઈ ખુબ ઉતસાડહત છે.

ફિલ્મિેર OTT એેવ�ેર્ડસ 2022

અવિષેક બચ્ચન, અવનલ કપૂર, તાપરી પનુ્, 
રવિના ્ટંડનને મળયા બેસ્ટ એક્ટરના એિોડ્સ

ધ દાબુને રિોપટટીઝ રફલમફેર2022ના વષ્ટના 
OTT એવોરસ્ટ જાહેર કયા્ટ હતા. તુષાર 
જલોટાની સોશયલ કોમેડિી રફલમ ‘દસવી’ ને 
‘બેસટ ઓરીજનલ  રફલમ’  અને આ રફલમ માટે 
અડભષેક બચ્ચનને બેસટ એકટર  તથા તપસી 
પન્ુને રફલમ ‘ લૂપ લપેટા’ માટે બેસટ એકટ્ેસનો 
અવોડિ્ટ મળયો હતો. આ ઉપરાંત વેબ સીરીઝ માટે 
રડવના ટડંિન અને અડનલ કપૂરને પણ એવોરસ્ટ 
મળયા હતા. આ એવોડિ્ટ ફંકશનમાં ભૂડમ પેડિનેકર, 
ડવદ્ા બાલન, નેહા ધડૂપયા, રડવના  ટડંિન, 
અનીલ કપૂર, હષ્ટવધ્ટન કપૂર, નીના ગુપ્ા સહીત 
ઘણા સેલેબસ હાજર રહ્ા હતા. અલગ-અલગ 
ઓનલાઈન પલેટફોમ્ટ પર આ વષજે રીલીઝ થયેલ 
ઓરીજનલ રફલમ અને વેબ સીરીઝને અલગ-
અલગ કેટેગરીમાં અવોડિ્ટસ મળયા હતા.     

ડરિસમસ 3 રદવસ જ દુર છે તયારે અમે લઈને 
આવયા છે આપના માટે આ ડવકે્ડિ પર માણવા 
લાયક બેસટ રફલમોના ખજાનાનું લીસટ. છેલ્ા 
ઘણા સમયથી OTT પલેટફોમ્ટના ઓડિીય્સમાં 
વધારો થયો છે તયારે ગયા વષજે ઘણી ઓરીજીનલ 
રફલમોનું ડનમા્ટણ પણ OTT પલેટફોમ્ટ માટે થયું 

છે. દર શરુિવારે જેમ નવી રફલમની રાહ જોવાય 
છે તેમ જ હવે નવી રફલમો કે વેબ સીરીઝની 
પણ લોકો આતુરતાથી રાહ જુએ છે. ઘણી વેબ  
ડસરીઝની એક પછી એક સીઝન સુપરડહટ જઈ 
રહી છે તો આ વષજે ઘણા બોલીવુડિ રફલમ સટારે 
પણ આ વખતે OTT પલેટફોમ્ટ પર ડિેબયુ કયુું છે 
અને તેમના ઘણા વખાણ પણ થયા છે. 

‘રોકેટ બોયસ’ નામની વેબ ડસરીઝે આ વખતે 
મેદાન માયુું હતું, મોટા ભાગની કેટેગરીમાં 
ટેકનીકલ અવોડિ્ટસ તેણે પોતાને નામ કરાવયા 
હતા. તો બીજી તરફ બેસટ ઓરીજનલ રફલમનો 
અવોડિ્ટ અડભષેક બચ્ચનની રફલમ ‘દસવી’ને 
મળયો હતો જેની વાતા્ટ ગંગારામ ચૌધરી નામના 
એક ‘આઠમું પાસ’  ચીફ મીનીસટરની છે જેને 
અમુક કારણોસર જેલમાં જવું પડિે છે અને તેની 
જગયા તેની વાઈફ ળે છે . આ સોશયલ કોમડેિી 
રફલમ એક મેસેજ આપતી સટાયર રફલમ છે જેમાં 
નીમરત કૌર તથા યામી ગૌતમ પણ મહતવની 
ભૂડમકામાં જોવા મળયા હતા. અ રફલમ માટે 
અડભષેક બચ્ચનને બેસટ એકટર નો અવોડિ્ટ પણ 
મળયો છે.



છેલ્લાં એક મહિન્લથી ચ્લલતી ફિિ્લ વર્લ્ડ 
કપ મ્લટેની સપર્લ્ડમ્લાં ગત રહવવ્લરે 

આર્જેન્ટન્લ અને ફ્્લ્્સ વચે્ રોચક 
મુક્લબલો થયો. આ િ્લઇનલ મેચમ્લાં જીતીને 
આર્જેન્ટન્લએ િરી વર્લ્ડ કપ પર કબજો 
કરી લીરો. ૧૯૭૮ અને ૧૯૮૬મ્લાં વર્લ્ડ 
કપ જીતન્લરી આર્જેન્ટન્લની ટીમે આ ્સ્લથે 
ત્ીજી વખતે વર્લ્ડકપ પોત્લન્લ ન્લમે કયયો છે. 
મેચની ્સમ્લહતિ વખતે ૨-૨ની બર્લબરી બ્લદ 
મેચ એકસટ્્લ ટ્લઈમમ્લાં ગઈ િતી. એકસટ્્લ 
ટ્લઈમમ્લાં પણ બાંને ટીમે ૧-૧ ગોલ કરત્લ 
મેચ ૩-૩ ઉપર બર્લબરી ઉપર આવી િતી. 
તય્લરબ્લદ મેચ પેનરટી શૂટઆઉટમ્લાં ગઈ  
અને તેમ્લાં આર્જેન્ટની ટીમન્લ ખેલ્લ્લીઓ 
બહિય્લ ્સ્લહબત થય્લ. પેનરટી શૂટઆઉટમ્લાં 
આર્જે્ટીન્લએ ૪ ગોલ કય્લ્ડ અને ફ્્લ્્ેસ 
૨ ગોલ કય્લ્ડ તેથી આર્જેન્ટન્લ જીતી ગયુાં 
પણ ફ્્લ્્સે ર્બરદસત લ્લત આપી તે વ્લતને 
સવીક્લરવી પ્ેલ અને તેની રમત પણ વર્લ્ડ 
ચેન્પયનથી કમ નિોતી.

હવર્્ડ િૂટબોલમ્લાં વર્સોથી અમેફરક્લ શ્ેષ્ઠ 
કે યુરોપ શે્ષ્ઠ તેની ઉગ્ર ચચ્લ્ડ ચ્લલે છે. દહષિણ 
અમેફરક્લન્લ દેશો િૂટબોલમ્લાં પ્લવરર્લ િત્લ 
પણ રીરરેીરે યુરોપનુાં વચ્ડસવ વરવ્લ મ્લાં્લયુાં. 
૨૦૦૨ પછી તો ફિિ્લ વર્લ્ડ કપમ્લાં યુરોપન્લ 
દેશો ર્ છવ્લઈ ગયેલ્લ. ૨૦૦૨મ્લાં બ્્લહિલે 
વર્લ્ડ કપ જીતયો એ પછીન્લાં ચ્લર વર્લ્ડ કપમ્લાં 
ઈટ્લલી, સપેન, ર્મ્ડની અને ફ્્લ્્સ એમ 
ચ્લરમ્લાંથી કોઈ એક ર્ દેશ ચેન્પયમ બનત્લાં 
અમેફરક્લની િૂટબોલની ક્લબેહલયત હવશે 
શાંક્લ થવ્લ મ્લાં્લેલી. આર્જેન્ટન્લએ એ શાંક્લ 
દૂર કરીને િરી અમેફરક્લને ટ્ોિી અપ્લવી છે. 
ફિિ્લ વર્લ્ડ કપમ્લાં છેલ્લ ૨૦ વર્ડથી ચ્લલતી 
યુરોપની મોનોપોલી તૂટી છે.

ભ્લરતમ્લાં િૂટબોલ બિુ લોકહરિય નથી 
તેથી બિુ ઓછ્લ લોકોએ આ િ્લઈનલ મેચ 
જોઈ. પરંતુ ર્ેમણે પણ જોઈ એ લોકો એક 
ય્લદગ્લર મેચન્લ ્સ્લષિી બની ગય્લ. ભ્લરતે 
કહપલદેવન્લ નેતૃતવમ્લાં ૧૯૮૩મ્લાં િ્લઈનલમ્લાં 
વેસટ ઈન્્લિને િર્લવીને વર્લ્ડ કપ જીતયો તય્લરે 
કે ૨૦૦૭મ્લાં ટી-૨૦ વર્લ્ડ કપની િ્લઈનલમ્લાં 
પ્લફકસત્લનને િર્લવીને જીત મેિવી તેન્લ કરત્લાં 
પણ વરુ ખુશી છવ્લઈ િતી. હવર્્ડમ્લાં િૂટબોલ 
જોન્લર્લ લોકોની ્સાંખય્લ કરો્લોમ્લાં છે. િૂટબોલ 
પ્લછિ લોકો કેમ પ્લગલ છે તેની ખબર 
આ મેચ જોય્લ પછી પ્લે. પિપિ પલટ્લતી 
મેચને ક્લચ્લપોચ્લનુાં હૃદય ર્ બે્સી જાય એવી 

અભૂતપૂવ્ડ મેચ ફ્્લ્્સ અને આર્જેન્ટન્લ બાંને 
ર્ય્લાં. આર્જેન્ટન્લ ભલે ચેન્પયન બ્યુાં પણ 
બાંને ટીમે ર્ે રમત બત્લવી એ જોત્લાં બાંને 
ટીમ ્સલ્લમીની િકદ્લર છે. બે કલ્લકની 
કોઈ િોલીવૂ્લની થ્ીલર જોત્લ િોઈએ 
એવી ર્બરદસત ફિહલાંગ અને થ્ીહલાંગ આ 
િ્લઈનલમ્લાં જોવ્લ મિી.

ફિિ્લ વર્લ્ડ કપની આ 
િ્લઈનલનો પિેલો િ્લિ 
આર્જેન્ટન્લન્લ ન્લમે રહ્ો તો 
બીજો િ્લિ ફ્્લ્્સન્લ ન્લમે િતો. 
આર્જેન્ટન્લએ િ્લઈનલની 
શરૂઆતથી ર્ આક્રમણ કરીને રિભુત્વ 
ર્મ્લવયુાં િતુાં. મેસ્સીએ રિથમ ગોલ પેનરટીન્લ 
આર્લરે કયયો પછી બીજો ગોલ એ્ર્લ ્લી 
મ્લફરય્લએ કયયો િતો. ૮ વર્ડ પછી વર્લ્ડ કપ 

રમન્લર્લ મ્લફરય્લએ ભવય પુનર્લગમન કયુું 
અને એ પોતે ર્ ર્લી પ્લયો. પિેલ્લ િ્લિમ્લાં 
આર્જેન્ટન્લ ર્ે રીતે ર્યુાં એ જોઈને મેચ 
એકતરિી થઈ ગયેલી લ્લગતી િતી. પણ 
િ્લિ ટ્લઈમની રી્સે્સમ્લાં રીચ્લર્્ડ થયેલ્લ ફ્્લ્્સે 
બીજા િ્લિમ્લાં ર્બરદસત આક્રમણ કરીને 
્સૌને સતબર કરી દીર્લ. ફ્્લ્્સન્લ િલ્લબોલમ્લાં 
તેમનો ્સુપરસટ્લર ફકહલયન એ્બ્લપપે ફકલર 

્સ્લહબત થયો િતો. એ્બ્લપપેએ મ્લત્ ૯૭ 
્સેક્ન્લમ્લાં બે ગોલ કરીને ફ્્લ્્સને મેચમ્લાં 
પ્લછ્લ લ્લવવ્લનુાં ક્લમ કયુું અને સકોર ૨-૨થી 
બર્લબરી પર ર્ત્લાં મેચ એક્સટ્્લ ટ્લઈમમ્લાં 
ગઈ િતી. એકસટ્્લ ટ્લઈમમ્લાં પિેલી ૧૫ 
હમહનટમ્લાં કોઈ ગોલ થયો નિોતો પણ ૧૬મી 
હમહનટે મેસ્સીએ ગોલ કરીને આર્જેન્ટન્લને 

૩-૨ની લી્લ અપ્લવી પછી 
એ્બ્લપપેએ વિતો િુમલો કરીને 
ગોલ િટક્લરત્લ ર્ મેચ ૩-૩થી 
બર્લબરી પર આવી. તેન્લ ક્લરણે 
મેચ પેનરટી શૂટઆઉટમ્લાં ગઈ 

અને તેમ્લાં આર્જે્ટીન્લનો હવર્ય થયો. આ 
હવર્ય ્સ્લથે હલયોનેલ મેસ્સી વટભેર હનવૃત્ત 
થઈ શક્યો છે અને આર્જેન્ટન્લને વર્લ્ડ 
ચેન્પયન નથી બન્લવી શકતો એ મિેણુાં પણ 

તેણે ભ્લાંગયુાં છે.
હલયોનેલ મેસ્સીની િ્લલત પણ ્સહચન 

તેં્લુલકર ર્ેવી િતી અને તેની હનવૃહત્ત પણ 
્સહચન તેં્લુલકર ર્ેવી ર્ રિી. ્સહચન તેં્લુલકર 
પોત્લન્લ ્સમયનો શે્ષ્ઠ બેટ્સમેન ગણ્લતો 
િતો. ્સહચને પણ અનેક રેકો્લ્ડ પોત્લન્લ ન્લમે 
કય્લ્ડ િત્લ. ્સદીઓ પર ્સદીઓ િટક્લરી અને 
રનન્લ ઢગ કરીને ભ્લરતને અનેક અકરપહનય 

હવર્ય પણ અપ્લવય્લ પણ ્સહચન પોત્લની 
ટીમને વર્લ્ડકપ નિોતો જીત્લ્લી શક્યો. ્સહચન 
૧૯૯૨મ્લાં પિેલો વર્લ્ડકપ ર્યો િતો. 
૧૯૯૨ પછી ૧૯૯૬, ૧૯૯૯, ૨૦૦૩, 
૨૦૦૭ એમ પ્લાંચ-પ્લાંચ વર્લ્ડ કપ ર્યો 
િતો. ફક્તુ વર્લ્ડ કપ હવર્ેત્લ ટીમનો હિસ્સો 
બનવ્લનુાં તેન્લ ન્સીબમ્લાં નિોતુાં.

્સહચન હક્રકેટ રમવ્લ મ્લાં્લયો તય્લરથી તેનુાં 
્સપનુાં િતુાં કે, એક ફદવ્સ વર્લ્ડ કપ હવર્ેત્લ 
ટીમનો ્સભય બનીશ.

એક ્સમયે તો ્સહચન એ ્સપનુાં પૂરાં કય્લ્ડ 
હવન્લ ર્ હનવૃત્ત થઈ ર્શે તેવુાં લ્લગતુ િતુ. 
૧૯૯૬ અને ૨૦૦૩મ્લાં વર્લ્ડ કપ જીતવ્લની 
નજીક આવય્લ છત્લાં ્સહચન પોત્લનુાં ્સપનુાં 
પૂરાં કરી શક્યો નિોતો. ્સહચનન્લાં ન્સીબે 
૨૦૧૧મ્લાં ભ્લરતીય ટીમે જોરદ્લર દેખ્લવ 
કરીને તેનુાં ્સપનુાં પૂરાં કયુું. ભ્લરતીય ટીમે ૨૮ 
વર્ડ પછી વર્લ્ડ કપ જીતીને ઈહતિ્લ્સ રચયો 
અને આ ્સ્લથે ર્ ્સહચનનુાં ્સપનુાં પણ પુર થયુ 
િતુ.

હલયોનેલ મેસ્સી પણ ્સહચનની ર્ેમ 
પોત્લન્લ ્સમયન્લ શે્ષ્ઠ િૂટબોલર તરીકે 
ન્લમન્લ પ્લ્યો પણ વર્લ્ડ કપ નિોતો જીતી 
શક્યો. હલયોનેલ મેસ્સી ૨૦૦૬મ્લાં પોત્લનો 
પિેલો વર્લ્ડ કપ ર્યો િતો. તે પછી ૨૦૧૦, 
૨૦૧૪ અને ૨૦૧૮ એમ ત્ણ વર્લ્ડકપ 
રમ્લય્લ પણ આર્જેન્ટન્લ ચેન્પયન નિોતુાં 
બની શક્યુાં. ્સતતચ્લર ટૂન્લ્ડમે્ટમ્લાં ભ્લગ લેવ્લ 
છત્લાં મેસ્સી તેની ટીમને વર્લ્ડ કપ જીત્લ્લી 
શકયો ન િતો. તેથી તેની ષિમત્લ ્સ્લમે પણ 
્સવ્લલો થવ્લ મ્લાં્લય્લ િત્લ.

પરંતુ પોત્લની છલેી ઈ્ટરનેશનલ મેચમ્લાં 
મેસ્સીએ કમ્લલ કરી બત્લવી અને ૩૬ વર્ડ 
પછી આર્જેન્ટન્લને ચેન્પયન બન્લવવ્લમ્લાં 
તેણે મોટુાં યોગદ્લન આપયુાં છે. િૂટબોલન્લ 
વર્લ્ડ ચેન્પયન આર્જેન્ટન્લની જીતનો ્સુપર 
િીરો ર્ મેસ્સી છે કેમ કે તેની ટીમે ફ્લિેન્્લાંગ 
ચેન્પયન ફ્્લાં્સને ૩(૪)-૩(૨)થી િર્લવયુાં છે 
તેમ્લાં મેસ્સીન્લ બે ગોલ હનણ્લ્ડયક ્સ્લહબત થય્લ 
છે. હલયોનેલ મેસ્સી ૩૬ વર્ડનો છે અને દરેક 
સપોટ્સ્ડપ્સ્ડન ઈચછે એવી રીતે તેની હવદ્લય 
થઈ  છે. આર્જેન્ટન્લએ પેદ્લ કરેલો મિ્લનત્તમ 
િૂટબોલ ખેલ્લ્લી ફ્લએગો મેર્લ્લોન્લ છે એવુાં 
બર્લ સવીક્લરે છે પણ મેસ્સીએ પણ પોત્લની 
ર્ગ્લ બન્લવી છે. આર્જેન્ટન્લને ચેન્પયન 
બન્લવન્લર કેપટન તરીકે િૂટબોલ ચ્લિકો 
મેસ્સીને પણ ય્લદ ર્લખશે.

નિવૃત્તિ પહેલાં વટભેર ત્વજય સાથે મેસ્સીએે કપ જીતસી િ શકવાિું મહેણું પણ ભાંગયું

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

કાચાપાેચાિું હૃદય જ બેસસી જાય એેવસી એભૂતપૂવ્વ મેચ ફ્ાન્સ એિે 
એાજજેન્ટિિા બંિે રમાં. એાજજેન્ટિિા ભલે ચેમ્પિયિ બનું પણ 

બંિે ટસીમે જે રમત બતાવસી એે જાતેાં બંિે ટસીમ સલામસીિસી હકદાર છે

મેસસસીનું સપનું પુરં, આર્જેન્ટિનરા ફિિરા વર્લ્ડ  કપ જીત્ું
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સપ્ટેમ્બર 2022 માં પ્રકાશિત FBI, 
CISA અને MS-ISAC 

તરફથી સંયુક્ત સાય્બર સુરક્ા 
સલાહકાર (CSA) અનુસાર, વાઈસ 
સોસાય્ીના હટેકસ્સ તાજેતરમાં રટેનસમવેર 
એ્ટેક સાથે પ્રાથશમક રીતે શિક્ણ ક્ેત્રને 
શનિાન ્બનાવી રહ્ા છટે.

જેમ જેમ 2022-23 િાળા િરૂ થાય 
છટે અને મેલીસીયસ રટેનસમવેર ગ્ુપ 
સફળ કામગીરીની સંભાવનાઓ જુએ 
છટે અને CSA એ એ્ટેકસમાં વધારો 
થવાની આગાહી કરવાનું ચાલુ રાખયું છટે.

વાઇસ સોસાય્ી એજયુકેિન 
સેક્ર - K-12 અને ખાસ કરીને ઉચ્ચ 
શિક્ણ સંસથાઓને લક્ય ્બનાવવા મા્ટે 
કુખયાત છટે જે તાજેતરના CISA 
એડવાઇઝરીમાં સંદશભ્સત છટે. શનષણાતો 
કહટે છટે કે ‘વાઈસ સોસાય્ી’ તેમની 
એ્ટેક ચેઈનમાં પવૂ્સ-અસસતતવમાં રહટેલા 
રટેનસમવેર ફેમીલી ફોક્કનો ઉપયોગ કરવા 
મા્ટે જાણીતું છટે. જે ડાક્કવ્ેબ માકકે્પલેસ 
પર વેચાણ મા્ટે ઓફર કરવામાં આવે 
છટે.  પાલો અલ્ો ને્ વકસ્સ અહટેવાલ 

આપે છટે કે આ ગેંગ ્બેકઅપને ્ાગગે્ 
કરવા અને ડ્બલ ગેરવસૂલીના ઉદ્ટેશયથી 
હટેક કરાયેલી શસસ્મસમાંથી ડે્ાને 
્બહાર કાઢવા મા્ટે પણ જાણીતું છટે. 
જે એક સામાનય રટેનસમવેર ઓપરટેિન 
્ટેકનીક છટે. જયાં ડડશરિપિનના ્બદલામાં 
ચોક્કસ ખંડણીની રકમ ચૂકવવા દ્બાણ 
કરવામાં આવે છટે અને સંવેદનિીલ ડે્ ા 
્ાળવા મા્ટે હટેકર ગુ્પ સમશપ્સત લીંક 
સાઇ્ પર પ્રકાશિત કરટે છટે. વાઇસ 
સોસાય્ીએ અસંખય અલગ અલગ 
રટેનસમવેર સટ્ેનસનો ઉપયોગ કયયો છટે. 
જૂન 2021 માં હટેલોડક્ી વાયરસ 
ફેલાવયો હતો. 2021 અને 2022માં 
શવનડોઝ હોસ્ પર એ્ટેક કરવા મા્ટે 
ઝેપપલેીનને કામે લગાડું હતું. 2021ના 
એ્ટેક દરમયાન 
Print Nigh 
tmare જેવી 
ન ્બ ળ ા ઈ ઓ ન ો 

ઉપયોગ શવિેષાશધકારો (Privilege 
Escalation) વધારવા અને લશક્ત 
ને્વક્કમાં ્બાજુમાં શવસતાર કરવા મા્ટે 
કયયો હતો. સંિોધકો કહટે છટે કે એકંદરટે 
એ્ટેકની સપા્ી શવસતરી છટે કારણ કે 
ઘણી સંસથાઓ જૂના હાડ્સવેરનો ઉપયોગ 
કરટે છટે. જે શસસ્મસ અને સુરક્ા ઉકેલો 
મા્ટે ખચ્સના અભાવના પડરણામે સૌથી 
તાજેતરની ન્બળાઈઓ સામે પેચ 
કરવામાં આવી નથી.

વધુમાં, શવદ્ાથથીઓ અને સ્ાફના 
સભયો આ સંસથાઓમાં લાવે છટે તેવા 
અસંખય વયશક્તગત ડડવાઈસને શનયંશત્રત 
અને સંચાશલત કરવું એ અનય મુદ્ો છટે. 
તેઓ ક્ાઉડ સેવાઓ દ્ારા વયશક્તગત 
ફાઇલો સાથે શરિયાપ્રશતશરિયા કરટે તેવી 

િકયતાને કારણે આ વયશક્તગત ગેજેટસ 
એક સવાભાશવક જોખમ ધરાવે છટે.

જોકે આ ક્ેત્રોમાં સમશપ્સત IT 
અથવા સુરક્ા ્ીમો હોઈ િકે છટે જે 
પરંપરાગત સુરક્ા ઉકેલો ચલાવે છટે 
જેમ કે એક ઘૂસણખોરી િોધ શસસ્મ 
(IDS) અથવા ઘૂસણખોરી શનવારણ 
શસસ્મ (IPS), રટેનસમવેર એ્ટેકસની 
તકનીકોનો દ્ારા સીગ્ેચર અપડે્ 
કરવી. ગુ્પએ મો્ાભાગના એ્ટેકસ 
યુનાઇ્ટેડ સ્ટેટસ, યુનાઇ્ટેડ ડકંગડમ, 
સપેન, ફ્ાનસ, બ્ાશઝલ, જમ્સની અને 
ઇ્ાલીની સંસથાઓ પર કયા્સ છટે.  
રટેનસમવેર એ્ટેકસના ્બદલામાં વાઇસ 
સોસાય્ીના અવલોકન જોવા મળયા છટે. 
જેમાં પ્રારંશભક માંગ $1 શમશલયનથી 
વધી િકે છટે. વા્ાઘા્ો પછી અંશતમ 
માંગણીઓ $460,000 જે્લી ઊંચી 
હતી. beinghumanmj

વાઇસ સોસાયટી રેનસમવેર

આપ પાર્ટીને વચનો ઠાલાં,
અમને અમારા મોદી વ્ાલા.
કોંગી પાર્ટીને વચનો વ્ાલા,

અમને અમારા મોદી વ્ાલા. (૨)
છપપન ઇંચની છાતી,
દુશમન જાય નાસી.

ગુજરાતની બોલબાલા...
.અમને મોદી વ્ાલા. (૨)

નોર્ બંધી કરી  
કાળું નાણું કઢાવયું,
સર્જીકલ સ્ટ્ાઇક કરી
પાકકસ્તાન ને ્ંફાવયું;

ઉજ્જળ કીધી ગંગામૈયાને,
ભારત ભૂમમ ્કરયાળી બનાવી.

ગાંધીજી સ્વચછાગ્ર્ી,
મોદીજી દૃઢાગ્ર્ી.

મેક ઈન્ડિયા ની બોલબાલા..
અમને મોદી વ્ાલા(૨).
 પુલવામા ના શ્ીદો  

નો બદલો લઈને
બાલાકોર્ામાં આતંકી  

ઠાર માયાયા,
 કોરોના વેન્સન  
ની શોધ કરીને, 
ભારતની કીધી  

જગમાં બોલબાલા.
ચોકીદાર છે ઇન્ડિયાના,
 મા ભારતી ના પયારા.
વંદે માતરમ્ નો નારો

ગજવનારા...
અમને મોદી વ્ાલા(૨).
કવિ.: ડૉ.જયેન્દ્ર નાયક 

(સંગીતકાર)

કોઈ બીજા પર ન્ીં
પોતાની જાત પર દયા કર
એમ જ પોતાનાં સ્વપ્ોને

બરબાદ ન કર
ખીંર્ી પર ર્ીંગાળીને

કદવસનાં થાકને
રાતને મનરાંતે
પસાર થવા દે

ગૂંચવાયેલ સપનાં ને
શત્ુતાનો ચ્ેરા આપીને

્વે બસ પે્મથી
વાતચીત કરવા દે

કફલસૂફી બીજી કોઈ ન્ીં
બસ આર્લી જ વાત છે
શરીર તારં પણ ખાક છે

મારં પણ ખાક છે
્યાકં એવું ન્ીં થઈ જાય કે

રાતને સમજતાં સમજતાં
ઇચછાઓ જ ખલાસ થઈ જાય

ચાલ ્વે ્ું એવું કરં
એ આકાશને  અ્ીંત્ીં 

કરી દઉં
‘એમ જ ‘ ક્ીને ્વે તારી

નાદાનીને ખલ્ાસ કરં
કોણ શોધે શબદો લ્ેકાને

બેવફાઇ માર્ે
‘ભાષા’નાં આંચલથી
્વે ્ું મારી કલમની 

બદમાસી
અ્ીં જ ર્ેવા દઉં.

અમને અમારા 
મોદી વ્ાલા

(રાગ: = કાચી કેરી ને 
અંગુર કાલા)

શીર્ષક :રોઝી દાસ, મૂળ કિવયત્ી : 
પારવમતારાડંગી, અનિુાદ: વ્ના મોદી
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ઈસુ મસીહાનો જનમ જેરુસલેમના બેથલહેમમાં 
પ્ાણીઓથી ભરેલા તબેલા કે ગમાણમાં થયો હતો. જનમ 

બાદ તેમને વીંટાળવા માટે કપડું પણ ન હતું. આ બાળ ઈસુ 
મસીહાને જંગલમાં પ્ાણીના ચામડામાં વીંટાળીને રાખવામાં 
આવયા હતા. બાઈબલના આધારે કહીએ તો મરરયમને 
એવો સંદેશ મળયો હતો કે તેમની કૂખેથી ઈશ્વરપુત્ર જનમ 
લેશે. રિલલસતાનમાં લહરોદ નામનો રાજા રાજ કરતો હતો. 
તે સમયે મરરયમે ઈસુ મસીહાને જનમ આપયો. બાળપણથી 
ઈસુને ધમ્મ અને જ્ાનની વાતોમાં રસ હતો. તે બાર વર્મના 
હતા તયારે સૌથી વધુ સમય ચચ્મમાં 
પસાર કરતા હતા અને તેમને ચચ્મનું 
આધયાતતમક વાતાવરણ હંમેશાં પ્ભાલવત 
કરતું. ઈસુ જયારે ત્રીસ વર્મના થયા 
તયારે તેમની મુલાકાત એક મહાતમા 
યૂહન્ા, જે જોનના નામે ઓળખાતા 
હતા તેમની સાથે થઈ. તેમનું પ્વચન 
સાંભળયા બાદ ઈસુનું સમગ્ર જીવન 
બદલાઈ ગયું. જોનની રદવય વાણીએ 
ઈસુને પણ માનવધમ્મના સંરક્ષક તરીકે 
કાય્મ કરવાની પ્ેરણા પૂરી પાડી. તેમણે 
જોન પાસેથી દીક્ષા લીધી અને તેમણે દશા્મવેલા પથ પર ચાલી 
નીકળયા. ત્રીસ વર્મની ભરયુવાનીમાં તેમણે ગૃહતયાગ કરી 
દીધો અને લોકોને નાતજાત, અમીર, ગરીબના ભેદભાવ 
ભુલાવીને પે્મ અને કરુણાનું હૃદયમાં લનમા્મણ કરવાની પે્રણા 
આપી. તેમણે જણાવયું કે પે્મ, કરુણા અને સૌહાદ્મથી જ 
જગતમાં ઈશ્વરનું રાજય સથાલપત થશે. આ રીતે ઈસુ મસીહા 
દરેક મનુષયમાં સદ્ાવનાનું ઝરણું વહેવડાવીને ધરતી પર જ 
સવગ્મસમું વાતાવરણ ઊભું કરવા માગતા હતા.

ઈસુ મસીહાના અનુયાયીઓની સંખયા વધવા લાગી હતી. 
તેથી ધમ્મના નામે પોતાનો વયવસાય ચલાવનારને આ બાબત 
નુકસાનકારક સાલબત થતી હતી. માત્ર પોતાનો સવાથ્મ સાધવા 
માટે તેમણે ઈસુ મસીહાને પકડવાનું અને દંડ આપવાનું એક 
કાવતરુ ં રચયું. કટ્ટરપંથીઓએ રોમન ગવન્મર લપલાતુસને 

ઈસુની િરરયાદ કરી. લપલાતુસને પોતાની સત્ા ટકાવી 
રાખવા માટે કટ્ટરપંથીના સમથ્મનની જરૂર હતી તેથી તેમણે 
તેમની િરરયાદ સાંભળી અને તરત જ રોમન ગવન્મરે ઈસુ 
મસીહા મૃતયુ ન પામે તયાં સુધી ક્ોસ પર લટકાવી દેવાની 
સજા િરમાવી. લોહી લનતરતા આ મસીહાના દેહે તો નિરત 
અને ક્ૂરતાનો જવાબ પણ સ્ેહ અને સદ્ાવથી જ આપયો. 
આખરે ક્ોસ પર જ તેમણે અંલતમ શ્વાસ લીધા.

કહેવાય છે કે મૃતયુના ત્રણ રદવસ બાદ તેમનું પુન:ઉતથાન 
થયું હતું. તયારબાદ 40 રદવસ પછી તે સીધા સવગગે લસધાવી 

ગયા. યાતનાને લીધે લોહીથી લથપથ 
મસીહાએ જતાં જતાં પણ લવરોધીને 
ક્ષમા આપતાં એટલું જ કહં્ કે, `હે 
પ્ભુ, આ લોકોને તું માિ કરી દેજે, 
કારણ કે તે નથી જાણતા કે તેઓ 
શું કરી રહ્ા છે.’ આવા હતા ઈસુ 
મસીહા, જેમણે ક્ષમાશીલતા અને 
પ્ેમથી જગતમાં પોતાનું સથાન અમર 
કરી દીધું.

નાતાલની ઉજવણી
નાતાલ એટલે કે લક્સમસની ઉજવણી ઈસુના જનમના 

સમરણાથગે કરવામાં આવે છે. પરંપરાગત રીતે 25 રડસેમબરને 
ઈસુની જનમજયંતી તરીકે મનાવવામાં આવે છે. નાતાલ 
મનુષયમાત્રને ઈશ્વર સાથે જોડાવાની તક આપે છે. આપણે 
ઈશ્વરના પ્ેમને ઓળખીએ, તેમના પ્ેમથી સભર બનીએ 
તયારે જાણે સમગ્ર દલુનયાને પણ આ પે્મસૂત્રમાં બાંધીએ 
છીએ. નાતાલનું પવ્મ પે્મ અને આશાનું પવ્મ છે. નાતાલના 
રદવસે ચચ્મમાં જઈને લોકો પ્ાથ્મના કરે છે. ચચ્મ તથા અનય 
જગયાઓ પર ઈસુ મસીહાના જનમસમયની આબેહૂબ ઝાંખી 
તૈયાર કરવામાં આવે છે. લોકો ઘરે પલવત્ર લક્સમસ ટ્ી 
લાવીને તેને લાઈરટંગ સલહત અનય શણગારની વસતુઓથી 
સજાવે છે. લોકો એકબીજાને ભેટ આપે છે અને `મેરી 
લક્સમસ’ કહીને આનંદ વયક્ત કરે છે.

ઈસુ મસીહા : જમેણે આખા જગતને 
માનવધમ્મનો મહહમા સમજાવ્ો અમદાવાદ

લવશ્વમાં િરી એક વખત કોરોના 
કેસોમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્ો 
છે. આથી અમદાવાદમાં આયોલજત 
થનારા કાંકરરયા કાલન્મવલના રદ 
થવા અંગેની વાતો વહેતી થઇ હતી. 
આથી અમદાવાદના મેયર રકરીટ 
પરમારે જણાવયું હતું કે અમદાવાદમાં 
કાંકરરયા કાલન્મવલ રાબેતા મુજબ 
યોજાશે. 25 રડસેમબરથી 31 રડસેમબર 
સુધી યોજાનારા કાંકરરયા કાલન્મવલનું 
ઉદ્ધઘાટન મુખયમતં્રી ભુપેનદ્ર પટેલના 
હસત ે કરવામાં આવશે. કાંકરરયા 
કાલન્મવલમાં રદવસ દરમયાન પપેટ 

શૉ અને અનય કાય્મક્મ થશે. જયારે 
રાત્રીના સમય દરલમયાન લેસર 
શૉ થશે. આ ઉપરાંત ડોગ શૉ, 
હોસ્મ શૉ પણ યોજાશે. જુદા જુદા 
કલાકારોના પણ કાય્મક્મો કરવામાં 
આવશે. કાંકરરયા પરરસરમાં ભવય 
તૈયારી શરુ કરાઈ છે. જેમાં 3 સટેજ 
બનાવવામાં આવયા છે.કે જયાં લવલવધ 
સાંસકકૃલતક કાય્મક્મો યોજાશે. આ વરગે 
આઝાદી કા અમૃત મહોતસવ થીમ પર 
કાંકરરયા કાલન્મવલનું આયોજન છે. 
અત્ર ે ઉલ્ેખનીય છે કે, કોરોનાના 2 
વર્મ બાદ આ વર્મ શહેરમાં કાંકરરયા 
કાલન્મવલ યોજાવવા જઈ રહ્ો છે.

કાંકરિયા કાર્નિવલ 25થી 
31 રિસેમ્બિ સુધી યોજાશે

સુિત
સલચન લવસતારના પૂવ્મ પે્મીએ 

પ્ેલમકાના ગળે જાહેરમાં કટર િેરવી 
દીધું છે. મૂળ ઉમરપાડા તાલુકાની 
વતની અને સુરતના સલચન 
લવસતારમાં રહેતી ૨૨ વરષીય યુવતી 
લસલાઈ મશીન ઓપરેટર તરીકે 
કામ કરે છે. વર્મ ૨૦૧૯માં તેની 
જ કંપનીમાં સાથે કામ કરતા તાપી 
જીલ્ાના બોરદાગામ ખાતે રહેતા 
રામલસંગ ગુલાબલસંગ પાડવી સાથે 
મુલાકાત થઇ હતી. બંને વચ્ે પ્ેમ 
સબંધ બંધાયો હતો. બંને વચે્ એકાદ 
વર્મ સુધી પ્ેમ સંબંધ ચાલયો હતો.

બંને જણા પે્મ સંબંધમાં જોડાયા 

બાદ યુવતીને રામલસંગનો સવભાવ 
પસંદ આવયો ન હતો. પ્ેલમકાને 
રામલસંગનો સવભાવ અને વત્મન 
બરાબર લાગતું ન હતું. તે વાત 
વાતમાં કચકચ કરતો હતો. પે્મીની 
કચકચથી યુવતી ત્રાસી જતા તેણીએ 
સબંધ તોડી નાખયો હતો. જેને લઈને 
ઝુનીની પ્ેમી તેને હેરાન પરેશાન 
કરવા લાગયો હતો. દરમયાન ૨૧ 
રડસેમબરના રોજ સવારે યુવતી તેની 
બહેનપણી સાથે નોકરી પર જઈ રહી 
હતી. તે દરમયાન તેનો પ્ેમી અચાનક 
પાછળથી આવયો હતો. યુવતી કંઇક 
સમજે તે પહેલા જ તેની પાસે રહેલી 
કટર વડે ગળું ચીરી નાખયું હતું.

સિુતમાં પૂવનિ પ્ેમીએ કટિથી 
પ્ેરમકા્ું ગળું ચીિી ્ાખયું
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પાટીદારો સામેના કેસ ટૂંક 
સમયમાં પરત ખેંચાશે: 
હારદદિક પટેલનો દાવો

અમદાવાદ
ચૂંટણી બાદ આજે ગુજરાત વવધાનસભાની પહેલી 

બેઠક મળી હતી. ચૂંટાયેલા તમામ 182 વવધાનસભયોએ 
શપથ ગ્રહણ કયાદિ હતા. પ્ોટેમ સપીકર યોગેશ પટેલે તમામ 
વવધાનસભયોને શપથ લેવડાવયા હતા. તયારે પાટીદાર યુવા 
નેતા અને વવરમગામના વવધાનસભય હારદદિક પટેલે મોટુ 
વનવેદન આપયુ હતું, હારદદિક પટેલે દાવો કયયો કે, પાટીદારો 
પરના કેસ ટુંકસમયમાં પરત ખેંચાશે. વમરડયા સાથે વાત 
કરતા હારદદિક પટેલે કહં્ હતું કે, પાટીદારો પર થયેલા કેસ 
અંગે ઝડપથી વનણદિય લેવાશે. કાયદા પ્ધાન ઋવિકેશ પટેલ 
સાથે આ અંગે વાતચીત થઇ રહી છે. કાયદાની પવરિયામાં 
રહીને કાયદિવાહી કરવામાં આવશે. 

અમદાવાદ
કબુતરબાજીના કૌભાંડી ભરત 

ઉર્ફ બોબીના મૂળીયા ઉંડા હોવાનું 
પોલીસ અવધકારીઓ જણાવી રહ્ા છે. 
રિાઈમબાંચે કરેલા રેક પાસપોટદિના કેસમાં 
ઝડપાયેલા બોબીને ગાંધીનગર જીલ્ાના 
ભાજપના નેતા સાથે ગાઢ સબંધો 
હોવાની ચચાદિ શરૂ થઈ છે.ભાજપના આ 
નેતા બોબીના બેનંબર ધંધામાં સાયલનટ 
પાટદિનર તરીકે ભૂવમકા ભજવતા હોવાનું 
તેમજ પોલીસ અવધકારીઓ સાથે સેટીંગ 

પાડવામાં માસટર માઇનડ હોવાની ચચાદિ 
શરૂ થઈ છે.  એસએમસીને આ કેસની 
તપાસ સોપવામાં આવયા બાદ આ નેતા 
પણ પોતાના સુધી પોલીસ ના પહોંચે 
તેની ગોઠવણમાં પડયા છે.  પોલીસ 
અવધકારીઓ સાથે ઘરોબો ધરાવતો 
બોબી પોતાના માનીતા અને અંગત 
પોલીસ અવધકારી અને કમદિચારીઓને 
લાખો  રૂવપયાનું ભરણ ચુકવતો હતો. 

ઉત્તરગુજરાતમાં કબૂતરબાજીમાં 
નામ ધરાવતા ભરત ઉર્ફ બોબીએ 

ગેરકાયદેસર રીતે ૫ હજારથી વધુ 
લોકોને અમેરીકા મોકલી લીધાનું 
ચચાદિએ જોર પકડયું છે. રડગુંચાના એક 
જ પરરવારના ચાર સભયાના કેનેડાની 
મેકસીકો બોડદિર પર ઠંડીના કારણે મોત 
વનપજયાની ઘટના બાદ વસકયુરરટી 
એનજસીઓ સરિરીય થયા બાદ બોબીનું 
નામ બહાર આવયુ ં હતું. દરવમયાન 
રિાઈમબાંચે રેક પાસપોટદિ બનાવવાનું 
રેકેટ ઝડપયું તેમાં બોબીનું નામ બહાર 
આવતા તે રરાર થઈ ગયો હતો.

અમદાવાદમાં રેક પાસપોટદિ કેસના આરોપી 
બોબી સાથે ભાજપના નેતાને ગાઢ સબંધો

ગુજરાત રાજયમાં 67.61 લાખથી વધુ 
પાસપોટદિધારકો, આખા દેશમાં છઠ્ા સથાને

શૈલેષ પરમારે કહુું અધ્યક્ષની 
વરણી અુંગે વવપક્ષ અજાણ છે

ગાંધીનગર
આજે વવધાનસભાનું એક રદવસીય 

સત્ર શરૂ થયું છે. આજે ગૃહમાં અધયક્ષ 
અને ઉપાધયક્ષની વરણી કરવામાં આવી 
છે. તયારે વવપક્ષે પહેલા જ રદવસે 
ગૃહમાં હોબાળો મચાવયો છે. કોંગ્રેસના 
ધારાસભય શૈલેિ પરમારે સરકાર પર 
શાબ્દક પ્હાર કયાદિ હતાં. તેમણે ગૃહમાં 
કહ્ં હતું કે, અધયક્ષની વરણી પ્વરિયાથી 
વવપક્ષ અજાણ છે. વવપક્ષને આ અંગે 
પૂછવામાં નહીં આવતાં સંસરદય પરંપરા 
તૂટી છે.  બીજી તરર કોંગ્રેસના ધારાસભય 

અજુદિન મોઢવારડયએ એવો આક્ષેપ કયયો 
હતો કે, રાજયપાલના સંબોધનની નકલ 
આપવામાં આવી નથી. આ દરવમયાન 
હોબાળો થતાં જ વવપક્ષના સભયોએ 
ગૃહમાંથી વોકઆઉટ કયુું હતું. 

વવપક્ષના સભયોએ ચચાદિ કરવા 
ત્રણ રદવસની માંગ કરી હતી. તયારે 
અધયક્ષે આજના રદવસે ચચાદિ કરવાનું 
સૂચન કયુું હતું. અધયક્ષના વનવેદન 
બાદ કોંગ્રસેના સભયો નારાજ થયા 
હતાં અને સુત્રોચ્ાર સાથે કોંગ્રેસના 
17 ધારાસભયો ગૃહ છોડીને બહાર 
નીકળી ગયા હતાં. વવપક્ષના સભયોએ 
અધયક્ષના વનણદિય પર નારાજગી દશાદિવી 
હતી.

અમદાવાદ
શહેરના પૂવદિ વવસતારની એક 

હોબસપટલના ઓપરેશન વથયેટરમાં એક 
30 વિષીય યુવતીનો મૃતદેહ મળતા 
ખળભળાટ મચી જવા પામયો છે. 
મવણનગરના ભુલાભાઈ પાક્ફ નજીક 
કણદિ હોબસપટલમાં યુવતીનો મૃતદેહ 
મળયો છે. હોબસપટલના કબાટમાંથી 
યુવતી મૃત હાલતમાં મળી આવતા 
ચારેબાજુ ચચાદિનો વવિય બનયો છે. 
આ ઘટનામાં યુવતીની હતયાની આશંકા 
છે. અવપદિત શાહ નામના ડોકટરના 
હોબસપટલની ઘટના હાલ ટોક ઓર 

ધ ટાઉન બની 
છે. આ ઘટનાની 
માવહતી મળતા 
પોલીસ ઘટના 
સથળે પહોંચી ગઈ 
છે અને આગળની 
કાયદિવાહી હાથ 

ધરી છે. યુવતીનો મૃતદેહ ઓપરેશન 
વથયેટરના કબાટમાંથી મળયા બાદ બેડ 
નીચેથી તેમના માતાની પણ લાશ મળી 
હતી. માતા અને દીકરી સારવાર માટે 
હોબસપટલ આવયા હતા. દીકરીની લાશ 
મળયા બાદ તેમની સાથે માતા કયાં ગયા 

તેની પોલીસ દ્ારા તપાસ હાથ ધરવામાં 
આવી હતી. જે તપાસ કરતા પોલીસને 
માતાની લાશ પણ મળી આવી હતી. 
આ ડબલ મડદિર કેસમાં હોબસપટલમાં 
કામ કરતા મનસુખ નામના યુવક પર 
તપાસ અટકરી છે અને હાલ મનસુખની 
અટકાયત કરવામાં આવી છે.

યુવતી અને તેની માતાની ડેડબોડી 
દવાખાનામાંથી મળી આવયા બાદ 
પરરવારના લોકોએ હોબસપટલમાં 
હોબાળો મચાવયો હતો. CCTV 
માં યુવતી સાથે તેની માતા પણ 
દવાખાનામાં જતા દેખાય છે.

ગાંધીનગર
વવધાનસભાના એક રદવસીય સત્રમાં 

ગુજરાત સરકારના શહેરી વવકાસ મતં્રી 
ઋવિકેશ પટેલે સુધારા ઈમપેકટ વબલ 
રજુ કયુું હતું. જેને ગૃહમાં સવાદિનું મતે 
પાસ કરવામાં આવયું હતું. મંત્રી ઋવિકેશ 
પટેલે જણાવયું હતું કે ગુજરાતમાં 
બાંધકામના પ્કાર અને તેનો વયાપ 
જાણવા કરાયલા સેમપલ સવવેમાં રાજયમાં 
મયુવનવસપલ કોપયોરેશન, સત્તા મંડળો 
તેમજ નગરપાલીકા વવસતારોમાં મોટા 
પ્માણમાં મકાન - બાંધકામો બી.યુ. 

પરવાનની વવનાના જણાયા હતા. આથી 
બાંધકામોની સંખયાનો વયાપ તથા સેમપલ 
સવવેની વવગતો ધયાને લેતા, બી.યુ. 
પરવાનગી ન મળેલ હોય તે તમામ 
બાંધકામોને બી.યુ. પરવાનગી સમકક્ષ 
માનયતા મળી રહે તે માટે કોઈ ચોક્કસ 
પગલાં લેવા/નીવત ઘડવી આવશયક 
હતી.  આ પ્કારની બસથવતનું વનમાદિણ થતું 
અટકાવવા રાજય સરકાર માટે સમગ્ર 
રાજયના શહેરોમાં આવા અનઅવધકૃત 
મકાનો અને બાંધકામોને વનયવમત કરવા 
માટે યોગય કાયદો ઘડાયો છે.

વવધાનસભામાંથી વવપક્ષનું વોકઆઉટ 
અધ્યક્ષના વનર્ણ્યથી કોંગ્રેસમાં નારાજગી

ગુજરાત વવધાનસભામાં સુધારા 
ઈમપરેકટ વિલ સવા્ણનુમતરે પાસ થ્યું
અનેક ગેરકાયદે બાુંધકામ નનયમબદ્ધ થશે

અમદાવાદની હોબસપટલમાં કબાટમાંથી યુવતીની 
લાશ અને પછી વરિજમાંથી માતાનો મૃતદેહ મળયો

અમદાવાદ
એએમસીની સભામા ં ડ્રગસ મામલે 

વવપક્ષ દ્ારા આક્ષપે કરતા ં કહં્ હતંુ 
કે, અમદાવાદમા ં રરવરરિનટ પર ડ્રગસ 
વચેાય છે. વવપક્ષના નતેા શહેઝાદખાન 
ડ્રગસ લવેા માટેની પાઈપ લઈન ેગૃહમાં 
આવયા હતા.ં આ મદેુ્ ભાજપના નતેાોએ 
જવાબ આપતા ં કહ્ ં હતંુ કે, રરવરરિનટ 
પર ડ્રગસ વચેાતંુ હોય અન ેતેઓ લઇને 
આવયા છે તો તેમની સામ ે જ પોલીસ 
રરરયાદ કરવી જોઇએ. 

આ વનવદેન બાદ સભામા ં ભાજપ 
અને કોંગે્રસના કોપયોરેટરો વચે્ હોબાળો 

થયો હતો અન ેસામ સામ ેઆવી ગયાં 
હતા.ં વવપક્ષના નતેા શહેઝાદખાન જે 
પાઈપ લઈન ે આવયા હતા ં તે પાઈપને 
તેમની પાસેથી ઝૂટંવી લવેાનો પ્યાસ 
થયો હતો. આ દરવમયાન બનં ે પક્ષના 
કોપયોરેટરો વચે્ ઝપાઝપી થઈ હતી. 
ભાજપના નતેાઓએ કહ્ ં હતંુ કે, 
શહેઝાદ ખાન ગૃહમા ંસાથ ેડ્રગસ લઈને 
આવયા ં છે તો તેમની સામ ે જ ગનુો 
દાખલ કરવો જોઈએ. શહેઝાદ ખાને 
આટલુ ં સાભંળતા ં જ  ડપેયટુી મયેર 
સમક્ષ દોટ મકુરી હતી અન ેપાઈપ તેમને 
પાછી લઈ લીધી હતી. 

અમદાવાદ મ્ુયવનવસપલ કોપપોરેશનમાં 
ભાજપ અનરે કોંગ્રેસ નરેતાઓ િાખડ્ા 
ભાજપના સભાેઅે શહેઝાદખાન સામે ગુનાે દાખલ 
થવાે જાેઈઅે અવેુું કહેતાું જ મામલાે બબચકાે હતાે

અમદાવાદ

બે વિદિનો સમય વૈવવિક કોરોના મહામારીના 
સમયમાં પસાર થયા બાદ અમદાવાદમાં 
ટી.બી.નો રોગ કોરોના કરતા પણ વધુ ઘાતક 
બનતો જોવા મળી રહયો છે.વિદિ-૨૦૨૨માં 
અતયાર સુધીના સમયમાં શહેરમાં ટી.બી.ના 
૧૭૩૮૪ દદષી નોધાયા છે.નોંધાયેલા કેસની 
સામે ૬૬૮ દદષીના મોત થયા છે.અસારવા 
ઉપરાંત બહેરામપુરા તથા રવખયાલ અને જોધપુર 
વોડદિમાં ટી.બી.ના એક હજારથી પણ વધુ કેસ 
સામે આવયા છે.અમરાઈવાડી,અસારવાની સાથે 
બહેરામપુરા,ભાઈપુરા તેમજ રવખયાલ વોડદિમાં 
ટી.બી.ના રોગથી મૃતયુ પામનાર દદષીઓની 

સંખયા સૌથી વધુ છે.
ભારતમાંથી વિદિ-૨૦૨૫ સુધીમાં ટી.બી.ના 

રોગનુ વનમૂદિલન કરવાની જાહેરાત સાથે સરકાર 
અને અમદાવાદ મયુવનવસપલ કોપયોરેશન તરરથી 
અનેક આયોજન હાથ ધરવામા આવયા છે.આમ 
છતાં હવાથી રેલાતા ટી.બી.ના દદષીઓ અને 

મોતની સંખયા અમદાવાદ જેવા શહેરમા સતત 
વધી રહી છે એ બાબત તબીબો માટે વચંતાનો 
વવિય બનવા પામી છે.ટી.બી.સરંિવમત દદષી 
જયારે ખાંસી કે છીંક ખાય એ સમયે ટી.બી.
ના કરીટાણુ ઝડપથી હવામા રેલાઈને અનય સાજા 
વયરકતમાં પ્વેશ કરતા હોય છે.લોહી સાથે 
ગળરો પડવો, શરીરમા સતત નબળાઈ લાગવી, 
વજન ઓછુ થવુ,રાતના સમયે પણ પરસેવો 
વળવો વગેરે ટી.બી.ના રોગના લક્ષણ છે.

અમદાવાદ મયુવનવસપલ કોપયોરેશન તરરથી 
નીક્ષય પ્ોજેકટ હેઠળ શહેરના વવવવધ વોડદિમા 
સવવેની કામગીરી કરી ટી.બી.ના દદષીઓને 
શોધી તેમનુ વનદાન કરવાની સાથે સારવાર પણ 
આપવામા આવી રહી છે. 

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં પોસપોટદિધારકોની સંખયા 

૬૭.૬૧ લાખ થઇ ગઇ છે. દેશના જે 
રાજયમાં સૌથી વધુ પાસપોટદિધારકો 
હોય તેમાં કેરળ મોખરે, મહારાષ્ટ્ર 
બીજા અને ગુજરાત છઠ્ા સથાને છે. 
ગુજરાતમાંથી સૌથી વધુ ૧૬.૧૫ લાખ 
પાસપોટદિધારકો અમદાવાદમાં જયારે 
સૌથી ઓછા ૧૪૫૨ પાસપોટદિધારકો 
ડાંગમાં છે. આમ, ગુજરાતના 
ચોથા ભાગના પાસપોટદિધારકો માત્ર 
અમદાવાદમાં છે. 

દેશના ૫૦ ટકા પાસપોટદિ 

મહારાષ્ટ્ર, કેરળ, તાવમલનાડુ, ઉત્તર 
પ્દેશ, પંજાબ અને ગુજરાતમાંથી 
જારી કરવામાં આવયા છે. ભારતમાં 
કુલ ૫૨૧ પાસપોટદિ સેવા કનેદ્ર છે. 
ભારતમાં ૨૦૧૪માં પાસપોટદિ મળવા 
માટેનો સમયગાળો ૧૬ રદવસ હતો. 
છેલ્ા ૩ વિદિમાં પાસપોટદિ મેળવવાનો 
સમયગાળો ઘટીને સરેરાશ ૬ રદવસ 
થઇ ગયો છે. ભારતે છેલ્ા ૮ વિદિમાં 
કુલ ૩.૪૯ કરોડ વવઝા આપયા છે. 
જેમાં ૨.૪૮ કરોડ સામાનય વવઝા અને 
૧.૧ કરોડ ઈ વવઝાનો સમાવેશ થાય 
છે. ઈ વવઝા માટે માનયતા ધરાવતા દેશ 

૨૦૧૪ સુધી ૪૩ હતા અને તે હવે 
વધીને ૧૭૧ થઇ ગયા છે. ગુજરાતની 
અંદાજીત વસતી ૭ કરોડ છે. આમ, 
૯૧ ટકા ગુજરાતીઓ પાસે પાસપોટદિ 
જ નથી. સૌથી વધુ પાસપોટદિધારકો 
હોય તેવા વજલ્ામાં સુરત ૧૦.૯૭ 
લાખ સાથે બીજા, વડોદરા ૬.૮૯ લાખ 
સાથે ત્રીજા, રાજકોટ ૩.૮૭ લાખ સાથે 
ચોથા અને મહેસાણા ૨.૭૨ લાખ સાથે 
પાંચમાં સથાને છે. રીવજયોનલ પાસપોટદિ 
ઓરરસ  અમદાવાદમાં ૨૨૮૧, 
રીવજયોનલ પાસપોટદિ ઓરરસ સુરચમાં 
૬૦૫ અરજીઓ પડતર છે.  

અમદાવાદમાં વિદિમાં ટીબીના 17 હજાર કેસ, 668ના મોત
અસારવા, બહેરામપુરા, રખખયાલ ઉપરાુંત જાધેપુર વાેર્ડમાું સાૈથી વધુ કેસ,અમરાઈવારી,અસારવા,બહેરામપુરામાું સાથૈી વધુ માેત

પાલેીસ અવધકારીઅાે સાથે ઘરાેબા ેધરાવતા ેભરત ઉર્ડ  બાેબી લાખાે રૂપપયાનુું ભરણ ચુકવતાે

ગુજરાતના ચાથેા ભાગના પાસપારે્ડધારકાે માત્ર અમદાવાદ નજલ્ામાું નાંધાયા
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રાંચી
ઝારખંડના 44 મજૂરો તાજજકિસતાનમાં 

ખરાબ રીતે ફસાયા છે. મજૂરોએ ભારત 
સરિારને દદ્દનાિ સંદેશ મોિલયો છે અને 
તેમને બહાર િાઢવાની જવનંતી િરી છે. 
મજૂરોએ િહ્ં િે િંપનીએ ત્રણ મજહનાથી 
પગાર ચૂિવયો નથી. આવી સસથજતમાં 
પૈસાના અભાવે તે અનાજના એિ એિ 
દાણા માટે તરસી રહ્ા છે. મજૂરોને 
વહેલી તિે અહીંથી હટાવીને તેમના દેશમાં 
પરત લાવવાની જવનંતી િરવામાં આવી 
છે. આ પહેલીવાર નથી જયારે ગરીબ 
લોિો દલાલો દ્ારા જવદેશમાં ફસાયા હોય. 

આ પહેલા પણ આવી અનેિ ઘટનાઓ 
બની ચુિી છે. તાજેતરના કિસસામાં, 
તમામ મજૂરો લગભગ છ મજહના પહેલા 
ટ્ાનસજમશન લાઇન પર િામ િરવા માટે 
જબષણુગઢ બલોિના ખરના જનવાસી પંચમ 
મહતો મારફતે તાજજકિસતાન ગયા હતા. 

ઝારખંડના 44 મજૂરો તાજજકિસતાનમાં 
ફસાયા, પરત લાવવા સરિારને જવનંતી

કદલહીમાંથી રૂ. 24 િરોડનું 
ડ્રગસ ઝડપાયું : મજણપુરની 

મજહલા સજહત છની ધરપિડ
નવી કિલ્ી

કદલહી પોલીસને ડ્રગસ જવરોધી અજભયાનમાં મોટી 
સફળતા મળી છે. તેમણે બે અલગ ઓપરેશનમાં ૯ 
કિલોગ્ામ ડ્રગસ સાથે મજણપુરની મજહલા સજહત ૬ 
વયકિતઓની ધરપિડ િરી છે. આરોપીઓ પાસેથી 
પોલીસે િુલ રૂજપયા ૨૪ િરોડનું  ડ્રગસ ઝડપી પાડયું છે. 
આ સાથે જ કદલહી પોલીસે નશા મુક્ત ભારત અજભયાન 
હેઠળ ઝડપેલા રૂજપયા ૧,૫૦૦ િરોડના ૨,૮૦૦ 
કિલોગ્ામ ડ્રગસનો કદલહીના ઉપરાજયપાલ વી.િે. 
સકસેનાની હાજરીમાં નાશ િયયો છે.  પ્ાપ્ત થતી માજહતી 
અનુસાર, કદલહી પોલીસને નશા જવરોધી અજભયાનમાં 
મોટી સફળતા મળી છે. 

વર્દ 1971માં ભારત અને 
પાકિસતાનના યુદ્ધના હીરો 
ભૈરોજસંહ રાઠોડનું જનધન

જોધપુર
ભારત-પાિ. વચે્ ૧૯૭૧ના યુદ્ધના હીરો ભૈરોજસંહ 

રાઠોડે સોમવારે જોધપુર સસથત એઈમસમાં છેલ્ો શ્ાસ 
લીધો હતો. ૧૯૮૭માં કરટાયડ્દ થયેલા ભૈરોજસંહને છાતીમાં 
દુખાવા અને તાવની ફકરયાદ બાદ રાજસથાનના જોધપુર 
સસથત એઈમસમાં ભરતી િરવામાં આવયા હતાં.  ૧૯૯૭માં 
બનેલી લોિજપ્ય બોલીવૂડ કફલમ બોડ્દરમાં અજભનેતા 
સુજનલ શેટ્ીએ ભૈરો જસંહેની બહાદુરી લોિો સમક્ષ પ્સતુત 
િરી હતી. અસલ જીવનના હીરો એવા ભૈરોજસંહ રાઠોડને 
૧૯૭૧ના યુદ્ધની ૫૧મી વર્દગાંઠના બે કદવસ પહેલા ૧૪ 
કડસેમબરે એઈમસમાં ભરતી િરવામાં આવયા હતા. તેમના 
પુત્રએ િહ્ં િે, તેમને લક્ાની અસર થઈ હતી.

નવી કિલ્ી
સેનટ્લ ઇનવેસસટગેશન એજનસી 

(NIA) હવે હકરયાણા અને પંજાબના 
ગેંગસટરો પર િાય્દવાહી િરવાનો 
પ્યાસ િરી રહી છે. આ માટે, લોરેનસ 
જબશ્ોઈ અને ગોલડી બ્ાર જેવા 
ગુંડાઓની સાંઠગાંઠને ખતમ િરવાની 
તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. દરજમયાન 
હવે એવા સમાચાર સામે આવયા છે 
િે NIA હકરયાણા, પંજાબ અને 
રાજસથાનમાં મોટા દરોડા પાડી રહી 

છે. દેશના ટોપ મોસટ ગેંગસટરો સામે 
આ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્ા છે. 
સૂત્રોના જણાવયા અનુસાર પૂછપરછ 
બાદ NIA જવજવધ સથળોએ દરોડા 
પાડી રહી છે.

NIAનો આ દરોડો પહેલાથી 
જ નોંધાયેલા UAPA િેસમાં થઈ 
રહ્ો છે. ગેંગસટર અને ઓપરકેટવની 
નજીિના સથળો પર દરોડા પાડવામાં 
આવી રહ્ા છે. જે બાદ ઘણા શૂટરોની 
ધરપિડ પણ થઈ શિે છે. હાલમાં 

NIAની ટીમો હકરયાણાના જસરસા, 
સોનીપત અને ઝજ્જરમાં હાજર છે. એ 
જ રીતે NIAની ટીમ પણ રાજસથાન 
અને પંજાબમાં ઘણી જગયાએ પહોંચી 
છે. NIA દેશના ઘણા મામલાઓને 
લઈને ગેંગસટરો જવરુદ્ધ તપાસ િરી 
રહી છે. તાજેતરમાં જ NIAએ 
જસદ્ધ ુ મુસેવાલાની હતયાનો સમગ્ 
પલાન તૈયાર િરનાર ગેંગસટર લોરેનસ 
જબશ્ોઈ સામે પણ િેસ નોંધયો હતો 
અને તેની પૂછપરછ િરી હતી. 

ગેંગસટરસ્દ ઉપર NIAની તવાઇ, પંજાબ, 
હકરયાણા, રાજસથાનમાં તાબડતોબ દરોડા
દેશના ઘણા કિસ્ા અંગે ગેંગસ્ટરા ેવિરુદ્ધ તપાસ હાથ ધરિામાં અાિી

નવી કિલ્ી
ભારતમાં એિ જુલાઇ, ૨૦૧૭થી 

જીએસટી અમલમાં મૂિવામાં આવયો 
છે. તે વખતે નક્ી િરવામાં આવયું હતું 
િે જીએસટી અમલમાં આવયા પછી 
રીજય સરિારોને તેમની આવિમાં 
નુિસાન થશે તો િેનદ્ર સરિાર પાંચ વર્દ 
એટલે િે જૂન, ૨૦૨૨ સુધી   રાજયોને 
વળતર ચિુવશે. જીએસટીને િારણે 
રાજયો દ્ારા ઉઘરાવવામાં આવતા મોટા 
ભાગના ટેકસ નાબૂદ થઇ ગયા હોવાથી 
રાજયોને ટેકસની આવિમાં નિુસાન 
થઇ રહ્ં છે.

રાજયોને જીએસટી વળતર ચુિવવા 
માટે િેનદ્ર સરિારે ૨૦૨૦-૨૧માં 

૧.૧ લાખ િરોડ રૂજપયા અને ૨૦૨૧-
૨૨માં ૧.૫૯ લાખ િરોડ રૂજપયાની 
લોન લીધી હતી. િેનદ્રના જણાવયા 
મુજબ તજમલનાડુને જીએસટીના વળતર 
પેટે ફક્ત ૧૨૦૦ િરોડ રૂજપયા જ 
ચિુવવાના બાિી છે. સરિારે મંગળવારે 
સંસદમાં સવીિાયુું હતું િે રાજયોને 
ગુડસ એનડ સજવ્દસ ટેકસ વળતરના 
રૂ. ૧૭,૧૭૬ િરોડ જૂન ૨૦૨૨ 
સુધી ચિૂવવાના બાિી છે. નાણા રાજય 
મતં્રી પિંજ ચૌધરીએ રાજયસભામાં 
પ્શ્િાળ દરજમયાન પૂરિ પ્શ્ોના 
જવાબમાં આ માજહતી આપી હતી. 
તેમણે િહ્ં િે િેનદ્ર રાજયોને પાંચ વર્દ 
માટે જીએસટી વળતર આપી રહ્ં છે.

બસતર
છત્ીસગઢના નારાયણપુર જજલ્ાના ઓછામાં ઓછા 

14 ગામોના જરિસતી સમુદાયોએ 16 કડસેમબરથી તેમના 
જવસતારમાં સટેકડયમ અને ચચ્દમાં આશ્રય લીધો છે. અજાણયા 
હુમલાખોરો દ્ારા િજથત આયોજનબદ્ધ હુમલા બાદ પોતાની 
સુરક્ષા માટે તેઓએ આ પગલું ભરવું પડું હતું. નારાયણપુર 
જજલ્ો આકદવાસી બહુલ બસતર ક્ષેત્રમાં આવે છે. ભયભીત 
ગ્ામવાસીઓએ આ અઠવાકડયે જજલ્ા વહીવટીતંત્રને એિ 
મેમોરેનડમ સુપરત િયુું હતું જેમાં જણાવયું હતું િે, અજાણયા 
હુમલાખોરોએ લગભગ 60 પકરવારોને જનશાન બનાવયા 
હતા અને તેમાંથી િેટલાિને જરિસતી ધમ્દ અપનાવવાના િારણે 
બળજબરીથી તેમના ઘરમાંથી િાઢી મૂકયા હતા. નારાયણપુર 
જજલ્ામાં, જરિસતી સમુદાયના લોિોએ હુમલાખોરો સામે 
િાય્દવાહીની માંગ સાથે નારાયણપુર િલેકટર િચેરીની 

સામે ધરણા િયા્દ હતા. નારાયણપુર જરિજચિયન સોસાયટીના 
પ્મુખ સુખમન પોટાઈએ આરોપ લગાવયો હતો િે, જરિસતી 
સમુદાયના ગ્ામીણો પર જહંસા આચરનારાઓ સામે 
ફોજદારી િેસ નોંધવાને બદલે વહીવટીતતં્રે તેમને અનય સથળે 
સથાનાંતકરત િરી દીધા હશે. 

જૂન સુધી રાજયોને GST વળતર 
પેટે 17176 િરોડ ચૂિવવાના બાિી

જરિવેન્દ્રમ
NIA એ જતરુજચરાપલ્ી ખાતનેા 

તજમલ શરણાથથીઓ માટેના જવશેર 
જશજબરમાંથી શ્રીલિંાના નવ નાગકરિોની 
આતંિવાદી જથૂ જલબરેશન ટાઈગસ્દ 
ઑફ તજમલ ઈલમ (LTTE)ની 
પ્વૃજત્ઓને પુનર્જીજવત િરવા ડ્રગસ અને 
શસત્રોની દાણચોરીમા ં િજથત સડંોવણી 
બદલ ધરપિડ િરી છે. એજનસીએ 
સોમવારે જણાવયુ ંહતુ.ં

ધરપિડ િરાયલેા લોિોની ઓળખ 

િોલબંોના રહેવાસી સી ગુનાશેખરન ઉફફે 
ગુના તરીિે િરવામા ં આવી છે, જઓે 
પાકિસતાની નાગકરિ હાજી સલીમ 
સાથ ે જોડાણમા ં િજથત એલટીટીઈ 
પુનરુતથાનના િાવતરામા ં મખુય 
વયજક્તઓમા ંપુષપરાજ ઉફફે પુિુટ્ી િન્ા; 
મોહમમદ અસમીન; અલાહપેરુમાગા 
સનુીલ ઘાજમની ફોસનસયા, સટેનલી 
િેનડેી ફના્દનડો, લાકદયા ચદં્રસનેા, 
ધનકુ્ા રોશન, વલે્ા સરુાિંા અને 
જથલીપન સામલે હતા.

LTTEને પુનર્જીજવત િરવાના પ્રયાસ 
બિલામાં નવ શ્ીલંિનની ધરપિડ
ધરપિડ િરાયેલા િાેલંબાનેા નાગકરિ સી ગુનાશેખરનનાે 
પાકિસતાની નાગકરિની સાથે િાિતરંુ ઘડિામાં સમાિેશ 

નવી કિલ્ી
ચીન સજહત દુજનયાના તમામ 

દેશોમાં િોરોનાના નવા વેકરઅનટ 
Omicron BF.7નો પગપેસારો 
વધી જવાને પગલે છેલ્ા એિ 
અઠવાકડયામાં િોરોનાના િુલ ૩૬ 
લાખથી વધારે િેસો નોંધાયા છે. 
ચીન ઉપરાંત આજજેસનટના, બ્ાજઝલ 
અને જાપાનમાં પણ િોરોનાના િેસો 
ઝડપથી વધી રહ્ા છે. જેને લઇ 
િેનદ્ર સરિાર હવે સતિ્ક થઈ ગઈ છે. 
દેશભરના એરપોટ્દ પર આ વાયરસ 
માટે જવદેશી મુસાફરોના રેનડમ 

સેમપજલંગ શરૂ િરવામાં આવયા છે. 
જો િે િેનદ્ર સરિારે એમ પણ િહં્ છે 
િે, આ વાયરસથી ગભરાવાની જરૂર 
નથી.

Omicronના વકેરયનટ BF.7 
અને BF.12 ના િેસ ગુજરાત અને 
ઓકડશામાં નોંધાયા છે. સરિારે આ 
અંગે ઘણી જવશેર માગ્દદજશ્દિા પણ 
તૈયાર િરી છે. િેનદ્રીય મંત્રી મનસુખ 
માંડજવયાએ નવા વેકરઅનટને લઈને 
જનષણાતો અને આરોગય જવભાગના 
અજધિારીઓ સાથેની બેઠિ બાદ િહ્ં 
છે િે, િોરોના હજી સંપૂણ્દ નાબુદ 

થયો નથી. આરોગય મતં્રીએ સંબજંધત 
જવભાગોને તે અંગે સતિ્ક રહેવા અને 
દેખરેખ મજબૂત િરવા જનદદેશ આપયો 
છે. તેમણે િહં્ છે િે, સરિાર િોઈપણ 
પકરસસથજતનો સામનો િરવા માટે 
તૈયાર છે. િેનદ્રીય આરોગય મતં્રાલયની 
વેબસાઇટ અનુસાર દેશમાં રાષ્ટ્રવયાપી 
વેસકસનેશન અજભયાન હેઠળ અતયાર 
સુધીમાં િોરોના વેસકસનના િુલ 
220.01 િરોડ ડોઝ આપવામાં આવયા 
છે. ભારતમાં સાવ્દજજનિ સથળો અને 
પ્વાસન સથળો માટે હાલ િોઈ િોજવડ-
19 પ્ોટોિોલ લાગુ નથી. 

નવા વકેરઅનટ સામે સરિાર સંપણૂ્દ તૈયારીમાં 
નાગકરિોને માસિ પહેરવા માટે આગ્હ
દેશભરના અેરપાેર્ટ પર િાયરસ મારે વિદેશી મુસાફરાનેા રેન્ડમ સેમ્પલલંગ શરૂ

ધોલપુર
રાજસથાનના ધોલપુર જજલ્ામાં એિ 

સાધુની રિરૂર હતયા િરી દેવામાં આવી 
છે. ચાર ટુિડામાં ધાબળામાં લપેટાયેલ 
સાધુનો મૃતદેહ નદીના કિનારેથી મળી 
આવયો હતો. સાધુનો મૃતદેહ મળયા 
બાદ જવસતારમાં સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ 
અને તયાં લોિોની ભારે ભીડ એિઠી 
થઈ ગઈ હતી. પોલીસે મૃતદેહને િબજે 
િરી લીધો છે. પ્ાપ્ત માજહતી પ્માણે 
પૂજારીએ 4-5 વર્દ પહેલા ધમ્દ પકરવત્દન 
િરી જહનદુ ધમ્દ અપનાવી લીધો હતો. 
તયારબાદ તેઓ એિ મકંદરમાં રહીને 
પૂજા-અચ્દના િરતા હતા. પોલીસે 
પૂજારીના મૃતદેહને િબજામાં લઈ લીધો 

છે. હાલમાં હતયારાઓનો િોઈ સુરાગ 
હાથ નથી લાગયો. પોલીસે સમગ્ મામલે 
તપાસ હાથ ધરી છે.

પ્ાપ્ત માજહતી પ્માણે પૂજારીની 
હતયા બાડી ઉપખંડના િંચનપુર પોલીસ 
સટેશન જવસતારમાં થઈ હતી. તયાં 
બુધવારે ભીમગઢમાં સાધુ વેશધારી 
એિ આધેડનો મૃતદેહ મળી આવવાથી 
સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ હતી. ઘટનાની 
માજહતી મળતા જ તયાં ગ્ામીણોની ભીડ 
એિઠી થઈ ગઈ હતી જે બાદ જાણ થતાં 
િંચનપુર પોલીસે ઘટના સથળે પહોંચીને 
જયારે બાંધેલા ધાબળાને ખોલીને જોયું 
તો તેમાં મૃતદેહના ટિુડા મળી આવયા 
હતા. 

રાજસ્ાનમા ંસાધનુી ક્રૂર હત્ા, નદી 
કિનારે ચાર ટિુડામા ંમૃતદેહ મળ્યો
પૂજારીઅ ેધમ્ટ પકરિત્ટન િરી કહનુ્ ધમ્ટ અપનાવાે હતાે

હુમલાના ડરથી જરિસતીઓએ સટેકડયમ અને ચચ્દમાં 
આશરો લીધો, ધાજમ્દિ અતયાચારનો આરોપ લાદ્ો
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નવી દિલ્ી
મોદી સરકાર ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ મમશન 

દ્ારા ચીનને સીધી ટક્કર આપવાની તૈયારી 
કરી રહ્ા છે. સરકારે મોબાઈલ ફોન માટે 
પ્ોડિકશન મલ્કડિ ઈ્સેન્ટવ (PLI)
સકકીમ હેઠળ એપલના સપલાયર ફોકસકોન 
ઈન્ડિયાને રૂ. 357.17 કરોડિની રકમ મંજૂર 
કરી છે. તાઈવાનની કંપની ફોકસકોન પહેલી 
મવદેશી કંપની છે જેને સરકારે PLI સકકીમ 
હેઠળ આટલી મોટી રકમને મંજૂર કરી છે. 

ચીનમાં કોરોનાના વધતા જતા કેસથી મવશ્વની 
સૌથી મોટી સમાટ્ટફોન કંપની એપલને 
નુકશાન થઇ રહં્ છે. તયાંના સરકારની 
ઝીરો કોવીડિ પોલીસીના લીધે એપલ પલા્ટ 
સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્ા છે. પલા્ટમાં 
કામ બંધ થયાના અહેવાલો પણ સામે આવી 
રહ્ા છે. જેના કારણે ફોકસકોન અને એપલને 
સીધું નુકસાન થઈ રહ્ં છે. આ નસથમતમાં 
આ કંપનીઓ ચીનની બહાર પોતાનો બેઝ 
બનાવવાનો પ્યાસ કરી રહી છે. 

સરકારે એપલને ચીનમાંથી ભારતમાં 
લાવવા માટે સૌથી મોટી ઓફર આપી
ફ�ેન મ�ટે પ�ડેક્શન લલન્કડ ઈન્ેન્ટિવ (PLI)સ્કીમ હેઠળ 
એેપલન� સપ્�યર ફ�ેક્સક�ેન ઈન્ડિય�ને રકમનકી મંજુરકી

હરરદ્ારમાં હર કકી પૌડિી પર 
કાશી મવશ્વનાથ મરંદરની 

જેમ કોરરડિોર બનશે
્દરદ્ાર

કાશી મવશ્વનાથ મંરદર અન ે ઉજૈ્નના મહાકાલ 
મરંદરની તજ્ટ પર હરરદ્ારમા ં હર કકી પૌડિીમા ં પણ એક 
કોરરડિોર બનાવવામા ંઆવશે. હરરદ્ાર-રુડિકકી ડિવેલપમે્ટ 
ઓથોરરટીની બોડિ્ટ મમરટંગમા ંઆ પ્સતાવ પાસ કયા્ટ બાદ 
અમધકારીઓએ આ માટે કવાયત પણ શરૂ કરી દીધી 
છે. મખુયમંત્ી પષુકર મસંહ ધામી પોત ેસમગ્ર યોજના પર 
નજર રાખશ.ે હરરદ્ાર-રુડિકકી ડિવેલપમે્ ટ ઓથોરરટીની 
બોડિ્ટ બઠેકમા ં17 પ્સતાવ પર ચચા્ટ કરવામા ંઆવી હતી. 
સૌથી મહતવપણૂ્ટ મવષય હરરદ્ાર હર કકી પૌડિી કોરરડિોર 
બનાવવાનો રહ્ો હતો. કોરરડિોરથી હરરદ્ાર આવનારા 
યામત્ઓન ેસારી સમુવધા મળી શકે. 

આપે જાહેરાત પાછળ 
કરેલો 97 કરોડિનો ખચ્ટ 

વસૂલવા એલજીનો આદેશ
નવી દિલ્ી

રદલહીના ઉપરાજયપાલ અને રદલહીની આમ આદમી 
પાટટીની સરકાર વચ્ે વધુ એક મુદ્ે મવવાદ શરૂ થયો 
છે. આમ આદમી પાટટીએ રાજકકીય જાહેરાતો પાછળ 
૯૭ કરોડિ રૂમપયા ખચ્ટ કયયો હતો તેને પરત લેવા માટે 
ઉપરાજયપાલ વી કે સકસેનાએ રદલહીના મુખય સમચવને 
પત્ લખયો છે. વષ્ટ ૨૦૧૬માં આ જાહેરાતો આપવામાં 
આવી હોવાના અહેવાલો છે.  રદલહી મયૂમન.ની ચૂંટણીમાં 
આમ આદમી પાટટીએ ભાજપના વષયોના શાસનનો અંત 
લાવીને સત્ા પોતાના હાથમાં લઇ લીધી તે બાદ પ્થમ 
વખત ઉપરાજયપાલે આપ સરકાર સામે વધુ એક મુદ્ે 
પગલા લેવા આદેશ આપયો છે. 

નવી દિલ્ી
છેલ્ા પાંચ વષ્ટમાં રૂ. ૧૦ લાખ 

કરોડિની માડંિવાળ બાદ મંગળવારે 
સંસદમાં રજૂ કરેલા એક નવા આંકડિા 
અનુસાર બેંકોએ છેલ્ા નાણાકકીય 
વષ્ટ ૨૦૨૧-૨૨ સુધીના છ વષ્ટના 
સમયગાળામાં લોન બુક-એકાઉ્ટમાંથી 
રૂ. ૧૧.૧૭ લાખ કરોડિની લોન રાઈટ 
ઓફ કરી એટલે કે માંડિી વાળી  છે.

નાણા રાજય મંત્ી ભગવત કરાડિે 
એક પ્શ્નના લેમખત જવાબમાં જણાવયું 
હતું કે નોન-પફયોમમિંગ એસેટસ જેમાં 
ચાર વષ્ટ પૂરા થવા પર સંપણૂ્ટ જોગવાઈ 

કરાયેલ લોનનો પણ સમાવેશ થાય 
છે, તેને રાઈટ ઓફ કરીને બેંકોના 
ચોપડિામાંથી દૂર કરવામાં આવી છે.

તેમણે કહ્ં કે બેંકો તેમની બેલે્સ 
શીટ સુધારવા, કર લાભો મેળવવા 
અને મડૂિીના ઉપયોગને શે્ષ્ઠ બનાવવા 
માટે મનયમમત થતી પ્મરિયાના ભાગરૂપે 
એનપીએને રાઈટ-ઓફ કરે છે. બેંકો 
દ્ારા બેડિ લોન રાઈટ-ઓફ રરઝવ્ટ 
બેંકની માગ્ટદમશ્ટકા અને તેમના બોડિ્ટ 
દ્ારા મા્ય નીમત-મનયમો અનુસાર જ 
કરવામાં આવે છે.

રરઝવ્ટ બેંકના ડિેટા અનુસાર 

જાહેર ક્ેત્ની બેંકો અને મશડિયુલડિ 
કોમમશ્ટયલ બેંકોએ છેલ્ા છ 
નાણાંકકીય વષયો દરમમયાન અનરુિમે 
કુલ રૂ. ૮,૧૬,૪૨૧ કરોડિ અને રૂ. 
૧૧,૧૭,૮૮૩ કરોડિ માડંિી વાળયા છે.

એક અ્ય પ્શ્ના જવાબમાં કરાડિે 
જણાવયું હતું કે આરબીઆઇ અનુસાર 
૩૦ જૂન, ૨૦૧૭ સુધી પીએસયુ 
બેંકોમાં ૨૫ લાખ રૂમપયા કે તેથી વધુ 
રકમની બાકકી લોનવાળા મવલફુલ 
રડિફોલટસ્ટની કુલ સંખયા ૮૦૪૫ હતી 
જે વધીને ૩૦ જૂન, ૨૦૨૨ સુધી 
૧૨,૪૩૯ થઇ છે.

2022 સુધીના છ વષ્ટમાં બેંકોએ રૂમપયા 
૧૧.૧૭ લાખ કરોડિની લોન માડંિી વાળી

નવી દિલ્ી 
યૂટયૂબ પર ફેક ્યૂઝ ફેલાવતી 

ચેનલોનો રાફડિો ફાટયો છે. જોકે આ 
પ્કારની ચેનલો ચલાવનારા સામે 
કાયદેસર કાય્ટવાહી શઇ શકે છે. હાલ 
કે્દ્ર સરકારે આવી જ કેટલીક ચેનલોને 
પકડિી પાડિી છે, આ ચેનલોમાં સમાચાર 
સમયે લોગો પણ અ્ય મીરડિયાનો 
ઉપયોગ કરાતો હતો જેથી લોકોને 
તેના પર મવશ્વાસ આવી જતો હતો. 
આવી જ એક ચેનલ આજતક લાઇવને 
પીઆઇબી ફેકટચેક દ્ારા ખુલ્ી 
પાડિવામાં આવી છે. પીઆઇબી ફેકટ 
ચેકના સત્ાવાર ટ્ીટર એકાઉ્ટર 
પર જણાવવામાં આવયુ ં છે કે આજતક 

લાઇવ નામની યુટયૂબ ચેનલ પર ફેક 
્યઝૂની ભરમાર છે. આ ચેનલના ૬૫ 
હજારથી વધુ સબસરિાઇબસ્ટ છે. 

ચેનલના માધયમથી અનેક લોકોના 
મૃતયુના ખોટા સમાચાર આપવામાં આવે 
છે. જોકે આ ચેનલ આજતક કે ઇન્ડિયા 
ટૂડિે ગુ્રપની નથી. જોકે તેમ છતા તેના 
લોગો ઉઠાવીને ફેક્યૂઝ ફેલાવવામાં 
આવી રહ્ા છે. જયારે અ્ય એક ચેનલ 
સરકારી અપડિેટના એક વીરડિયોમાં 
દાવો કરવામાં આવયો છે કે યુવતીઓને 
સરકાર દ્ારા મમહને ૨૧૦૦ રૂમપયા 
આપવામાં આવશે જયારે આવી કોઇ 
જાહેરાત સરકાર દ્ારા નથી કરવામાં 
આવી. 

જયપુર
રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડિો યાત્ા 

માટે અલવર ડ્ુટી પર આવેલા બીકાનેર 
મજલ્ાના પોલીસ કમ્ટચારીઓ પર 
અસામામજક તતવોએ હુમલો કયયો છે.

આ પોલીસ કમ્ટચારી આંબેડિકર નગર 
નસથત સામુદામયક ભવનમાં રોકાયા 
હતા. હુમલામાં 4 પોલીસ કમ્ટચારીઓને 
ઈજા પહોંચી છે. જેમાં હેડિ કો્સટબેલ 
મોહમમદ યૂનુસ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસત 
થઈ ગયા છે. તેમને જયપુર રેફર 
કરવામાં આવયા છે. ત્ણ અ્ય પોલીસ 

કમ્ટચારીઓને પ્ાથમમક સારવાર બાદ 
હોનસપટલમાંથી રજા આપી દેવાઈ છે. 
બદમાશોના ડિરના કારણે રાત્ે જ ઉચ્ 
અમધકારીઓએ ઘટના સથળે પહોંચીને 

તમામ પોલીસ કમ્ટચારીઓને સામુદામયક 
ભવનમાંથી બીજા સથળે મશફટ કરી દીધા 
હતી. આ સંબમંધત અલવરના એનઈબી 
પોલીસ સટેશનમાં ફરરયાદ નોંધવામાં 
આવી છે. 

મળતી મામહતી પ્માણે આ ઘટના 
સોમવારે મોડિી રાતે થઈ હતી પરંતુ 
રાહુલ ગાંધીનો પ્વાસ અને મુખયમંત્ી 
અશોક ગેહલોતનું અલવર મજલ્ામાં 
હોવુ જેના કારણે આ મામલો બહાર 
આવયો નહોતો પરંતુ મંગળવારે આ 
ઘટના પ્કાશમાં આવી હતી.

રાંચી
નેશનલ ઇ્વેનસટગેશન એજ્સી 

(NIA) એ ગયા વષષે છત્ીસગઢમાં 
થયેલા નકસલી હુમલાના સંબંધમાં 23 
લોકો સામે ચાજ્ટશીટ દાખલ કરી છે, 
જેમાં 22 સુરક્ા જવાનો શહીદ થયા 
હતા. NIAના પ્વક્ાએ જણાવયું 
હતું કે ગયા વષષે 3 એમપ્લે બીજાપુર 
મજલ્ાના તરરેમ પોલીસ સટેશન 
હેઠળના ટેકલગરુડિયામ ગામ પાસે થયેલા 
હુમલામાં 35થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા 
હતા. આ કેસ શરૂઆતમાં તારરેમ પોલીસ 
સટેશનમાં નોંધવામાં આવયો હતો અને 
બાદમાં NIA દ્ારા આ વષષે 5 જૂનના 

રોજ ફરીથી નોંધવામાં આવયો હતો. 
તપાસમાં જાણવા મળયું છે કે આરોપીઓ 
કમયુમનસટ પાટટી ઓફ ઈન્ડિયાના સભયો 
છે અને તેઓએ આતંકવાદી કૃતયો કરવાનું 
કાવતરું ઘડ્ું હતું અને સીપીઆઈ 
ના સશસત્ નકસલવાદીઓએ સંયકુ્ 
સુરક્ા દળો CRPF, COBRA, 
DRG અને રાજય પોલીસ પર બેરલ 
ગ્રેનેડિ ફેંકયા હતા. આ હુમલો લો્ચસ્ટ 
અને સવચામલત હમથયારોથી ફાયરરંગ 
કરતી વખતે કરવામાં આવયો હતો.
નકસલવાદીઓએ કોબ્ા જવાન રાકેશ્વર 
મસંહ મનહાસનું પણ અપહરણ કયુિં અને 
તેના હમથયાર લૂંટી લીધા હતા.

યુટયુબ પર ફેક નયયૂઝ ફેલાવતી ચેનલો 
બલોક કરવા કેનદ્ર સરકારની તૈયારી

સુરક્ા િળો પર નકસલી ્ુમલામાં 
NIA દ્ારા 23 વવરુદ્ધ ચાજ્જશીટ િાખલ 

ભારત જોડિો યાત્ામાં રાહુલ ગાંધીની સુરક્ા 
માટે આવેલા 60 પોલીસ કમ્ટચારી પર હુમલો

બદમ�શ�ેન� ડરને ક�રણે મ�ેડકી ર�તે જ ઈજાગ્રસત�ેને સ્થળ�ંતર કર�વ�યું

જમમ-ુકાશમીર
જમમુ-કાશમીરના કુપવાડિામાંથી આતંકવાદી અંગે મોટા 

સમાચાર સામે આવયા છે. કાશમીર પોલીસે કુપવાડિામાં 
એક મોટું ઓપરેશન પાર પાડ્ુ ં છે. આ ઓપરેશન હેઠળ 
મહઝબુલ મુજામહદ્ીનના સભયોની ધરપકડિ કરી દેવામાં આવી 
છે. પોલીસે આતંકકીઓ પાસેથી મોટી માત્ામાં હમથયારો અને 
દારૂગોળાનો જથથો જપ્ત કયયો છે. કુપવાડિા પોલીસે મહઝબુલ 
મુજામહદ્ીનના ત્ણ સભયોની ધરપકડિ કરી છે.

આ ઘટના અંગે મામહતી આપતા કુપવાડિા પોલીસના 
એસએસપી યુગલકુમાર મ્હાસે કહં્ કે, મહઝબુલ 
મુજામહદ્ીનના ત્ણ સભયોની ધરપકડિ કરાઈ છે. 
આતંકવાદીઓ પાસેથી એક AK-47, 2 મેગમેઝન અને 119 
રાઉ્ડિ, એક મપસતોલ, તેની મેગમેઝન અને મપસતોલના પણ 

ચાર રાઉ્ડિ, એક આઈડિી, રૂ. 64,000 તેમજ 2 રડિટોનેટર 
જપ્ત કરવામાં આવયા છે. મ્હાસે જણાવયું કે, આ જૂથ સાથે 
જોડિાયેલા વધુ બે લોકોની પણ અટકાયત કરાઈ છે. જૂન 
મમહનામાં પારકસતાનના હે્ડિલર દ્ારા તેમને રૂમપયા 6 લાખ 
મોકલવામાં આવયા હતા.

કુપવાડિામાં પોલીસની મોટી કાય્ટવાહી, પાંચ 
આતંકકીની ધરપકડિ, હમથયારોનો જથથો જપ્ત
કુપવ�ડ� પ�ેલકીસે એ�તંક સંગઠન હહઝબુલ મુજાહહદ્કીનન� ત્રણ સભ�નેકી ધરપકડ કરકી

મુંબઈ
મહારાષ્ટ્ર મવધાનસભામાં મંગળવારે 

મવપક્ મહા મવકાસ અઘાડિીએ મુખયમંત્ી 
એકનાથ મશંદે પર 100 કરોડિ રૂમપયાના 
જમીન કૌભાડંિનો આરોપ લગાવતા 
તાતકાલીક રાજીનામું આપવા માંગ કરી 
છે. મશવસેના-યૂબીટી અધયક્ ઉદ્ધ ઠાકરે, 
કોંગ્રેસ અધયક્ નાના પટોલે, રાષ્ટ્રવાદી 
કોંગ્રેસ પાટટીના પ્દેશ અધયક્ જયંત 
પટોલે, મવધાનસભામાં મવપક્ના નેતા 
અજીત પવાર અને અંબાદાસ દાનવે જેવા 
મુખય નેતાઓ અને અ્યોએ મશંદેને પદ 
છોડિવા માંગ કરી હતી. મહા મવકાસ 
અઘાડિી નેતાઓએ જણાવયું કે, જયારે 
મુખયમંત્ી મશંદે શહેરી મવકાસ મંત્ી હતા, 
તયારે તેમણે ગરીબો અને ઝૂંપટપટ્ીમાં 

રહેનારાઓ માટેની જમીન નાગપુરમાં 
મબલડિરોને માત્ બે કરોડિ રૂમપયાના સસતા 
ભાવે આપી દીધી. બોમબે હાઈકોટરે 
પ્ોજેકટ પર યથાનસથમતનો આદેશ આપયા 
બાદ આ મામલો અચાનક મહત્વનો 
બની ગયો છે. આજે નેતાઓ અને 
ધારાસભયોએ મવધાનસભા પાસે મશંદે 
મવરુદ્ધ મવરોધ-પ્દશ્ટન અને સૂત્ોચ્ાર 
કયા્ટ હતા.

વશિેં સામ ેરૂવપયા 100 કરોડના કૌભાડંનો 
આરોપ, વવપક્ દ્ારા રાજીનામાનંી માગંણી
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ઇસ્લામલાબલાદ 
પાકિસ્ાનના ખબૈર પાા્ં માાં 

્ાલિબાની આ્ાંિીઓએ આ્ાંિવાદ 
લવરોધી સેંટર પર િબજો િરી િીધો 
હ્ો, આ દરલમયાન નવ જટેિા 
પોિીસિમમીન ેબાંધિ બનાવી િીધા હ્ા. 
જોિે બાદમાાં પાકિસ્ાની સનૈય દ્ારા આ 
આ્ાંિીઓના ખા્મા માટે ઓપરેશન 
ચિાવવામાાં આવયયાં હ્યાં. પાિ. સનૈયએ જે 
પણ િોિોન ે બાંધિ બનાવવામાાં આવયા 
હ્ા ્ને ે છોડાવી િીધા હ્ા. બાદમાાં 
જ ે લબલ્ડાંગમાાં આ્ાંિીઓ છયપાયા હ્ા 
્નેે જ ઉડાવી દીધય હ્યાં. જથેી આ 
ઓપરેશનમાાં ૩૩ આ્ાંિીઓ માયાયા 

ગયા હ્ા. બીજી ્રફ સમગ્ર ઓપરેશન 
દરલમયાન પાકિસ્ાન સનૈયના સપલેશિ 
સલવયાસ ગયર્પના બ ે િમાાંડો પણ માયાયા 
ગયા હ્ા. આ લવસ્ારમાાં ્ાલિબાની 
આ્ાંિીઓએ પાકિસ્ાની અલધિારીઓ 
અન ેજવાનોન ેબાંધિ બનાવી િીધા હ્ા. 
જને ેછોડવા માટે શર્ો મયિી હ્ી, જમેાાં 
પહેિી શર્ અફઘાલનસ્ાન જવા માટે 
હવાઇ માગગે વયવસથા િરી આપવાની 
હ્ી. બ ે કદવસ સયધી પાકિસ્ાની સનૈય 
અન ે આ્ાંિીઓ વચે્ વાટાઘાટો ચાિી 
હ્ી. જોિે ્ેમાાં િોઇ સફળ્ા નહો્ી 
મળી રહી, ્થેી અા્ં  ેસનૈય દ્ારા હયમિો 
િરી દેવાયો હ્ો. 

પલાકે.આતંકવિરોધી સેન્ટર ઉડલાિતલા 
33 આતંકી ઠલાર, બે કમલાંડોનલા મોત

થાઈિેનડના નૌિાદળના 
જહાજની જળસમાલધ, 

75ને બચાવયા, 31 િાપ્ા
બેંગકોક

થાઈિેનડ નેવીનયાં એિ જહાજ દકરયામાાં ડૂબી ગયયાં હ્યાં. 
જહાજમાાં 100 થી વધય િોિો સવાર હ્ા. 75 િોિોનયાં 
સથળાાં્ર િરવામાાં આવયયાં છે. જયારે 31 હજય પણ ગયમ 
હોવાના અહેવાિ છે. મળ્ી માલહ્ી અનયસાર, રોયિ 
થાઈ નેવીનયાં એચટીએમએસ સયખોથાઈ િોવગેટ રલવવારે 
સાાંજે થાઈિેનડની ખાડીમાાં ્ેજ પવન અને દકરયાઈ 
મોજાને િારણે ડૂબી ગયયાં હ્યાં. રાહ્ અને બચાવ માટે 
જહાજો અને હેલિિોપટર ્ૈના્ િરવામાાં આવયા છે. 
માલહ્ી મળ્ાાં જ રોયિ નેવીએ ત્રણ જહાજો અને 
મોબાઇિ પલ્પાંગ મશીનો સાથે બે હેલિિોપટર જહાજના 
પાણીને દૂર િરવા માટે મોિ્યા હ્ા. 

્ંડન 
લરિટનમાાં સિારિેટ ફીવરે ્ાાંડવ 

મચાવવાનો પારંભ િયયો છે. લરિટનમાાં 
સિારિેટ  ફીવરના ૩૦ હજાર િેસ 
સામે આવયા છે અને ્ેમા ૧૬ 
બાળિોના મો્ થયા છે. લરિટનની હે્ થ 
લસકયોકરટી એજનસીએ જણાવયયાં હ્યાં િે 
ગયા અઠવાકડયે સિારિેટ ફીવરના દસ 
હજાર િેસ સામે આવયા છે. આ જીવિેણ 
્ાવથી અતયાર સયધી ૧૬ બાળિોના 
મો્ થયા છે. હવે આ ્ાવ અમકેરિા 
પહોંચે ્ેવો ડર પણ સત્ાવાળાઓને 
સ્ાઈ રહ્ો છે.  ૧૨ સપટે્બર સયધી 
૨૭ હજાર િોિો સિારિેટ ફીવરથી 
ચેપગ્રસ્ થઈ ચૂકયા છે. પહેિા 

અનયમાનથી વધારે પમાણમાાં િોિો આ 
્ાવથી ચેપગ્રસ્ થયા છે. ્ેનયાં િારણ 
એ છે િે સાંક્રમણની સાંખયામાાં નોંધપાત્ર 
વધારો થયો છે. આ આાંિડાઓ ડોકટરો 
્રફથી આવયા છે, જેના અાંગે સથાલનિ 
અલધિારીઓએ આરોગય સયરક્ા ટીમને 
જાણિારી આપી હ્ી.આ આાંિડો પહિેા 
અનયમાનથી ૧૨૮ ટિા વધારે છે.

્ટોરેન્ટો
િેનેડાના ટોરોનટોમાાં રલવવારે એિ 

16 માળની ગગનચયાંબી ઈમાર્ પર 
73 વર્મીય વયલતિએ અાંધાધૂાંધ ગોળીબાર 
િયયો હ્ો. જેમાાં 5 િોિોના મો્ થયા 
હ્ા અને એિ ઘાયિ થયો હ્ો. 
હયમિાખોરની ઓળખ ફ્ાનસેસિો લવિી 
્રીિે િરવામાાં આવી છે તયાર બાદ 
પોિીસ દ્ારા જવાબી ગોળીબારમાાં 
માયયો ગયો હ્ો. 

પોિીસનયાં િહેવયાં છે િે, ગોળી 
મારવામાાં આવેિા 3 િોિો એ જ 
લબલ્ડાંગમાાં એપાટયામેનટ િો્પિેકસના 
બોડયા મે્બર છે. અહેવાિો અનયસાર, 

હયમિાખોર ફ્ાનસેસિોના આ બોડયા સાથે 
િાનૂની લવવાદ ચાિી રહ્ો હ્ો. જોિે 
હયમિાખોરના હયમિા પાછળનો હે્ય 
હજય સયધી જાણી શિાયો નથી અને 
પોિીસ આ મામિે ્પાસ િરી રહી છે.

વરિ્ટનમલાં સકલાર્ે્ટ ફીિરનલા 30 
હજાર કેસ, 16 બલાળકોનલા મોત

કેનેડલાનલા ્ટોરોન્ટોમલાં 73 િર્ષનલા વૃદ્ે 
ગોળીબલાર કરી 5ને મોતને ઘલા્ટ ઉતલારલા્ષ
પાંચ મૃતકામેાં 3 પુરૂષ અને 2 મહિલાઅાે સમાવેશ

્ટોરોન્ટો
િેનેડાએ ૨૦૨૨માાં ૪૮ િાખ વીઝા 

આપયા છે જે અતયાર સયધીમાાં એિ 
વર્યાના સૌથી વધય છે. ગયા વર્ગે ૨૫ 
િાખ વીઝા જારી િરવામાાં આવયા છે. 
આમ ગયા વર્યાની સરખામણીમાાં ચાિય 
વર્ગે બમણા વીઝા આપવામાાં આવયા છે.

િેનેડા હવે માલસિ આધારે વધારે 
લવઝા અરજીઓનો લનિાિ િરી રહ્ો 
છે અને ફતિ  ચાર મલહનામાાં પો્ાના 
મહામારી સાંબધી બેિિોગમાાં  િગભગ 

પાાંચ િાખ અરજીઓનો ઘટાડો િયયો છે.
નવે્બરમાાં ૨,૬૦,૦૦૦ લવલઝટર 

લવઝા જારી િરવામાાં આવયા હ્ાાં. 
૨૦૨૨માાં નવે્ બર સયધીમાાં સા્ િાખ 
િોિોને વિ્ક લવઝા અને ૬,૭૦,૦૦૦ 
િોિોને સટડી લવઝા આપવામાાં 
આવયા હ્ાાં. િેનેડાએ ૨૦૨૧માાં 
લવક્રમજનિ ૪,૦૫,૦૦૦ િોિોને 
પરમેનનટ રેલસડનસી આપી હ્ી. 
િેનેડાના ઇલમગ્રેશન, રેફયયજીસ એનડ 
લસકટઝનશીપ િેનેડાએ એિ લનવેદનમાાં 

જણાવયયાં છે િે હવે નવા સટડી લવઝા ૬૦ 
કદવસની અાંદર જારી િરી દેવામાાં આવે 
છે. આઇઆરસીસી પધાન સીન ફે્ઝરે 
એિ લનવેદનમાાં જણાવયયાં છે િે અમારી 
સરિારે આ વર્ગે મહામારી સાંબલધ્ 
લવિાંલબ્ િેસોમાાં પાાંચ િાખનો ઘટાડો 
િયયો છે. અમે એ સયલનલચિ્ િરવા 
માગીએ છીએ િે અમે એ િોિોનયાં 
સવાગ્ િરવાનયાં ચાિય રાખયયાં છે જે 
િેનેડામાાં યાત્રા, અભયાસ અને નોિરી 
િરવા માટે આવવા માગે છે.

િેનેડાએ 2022માાં લવક્રમજનિ 48 િાખ 
િોિોને લવઝા આપયા, 1 વર્યામાાં સાૈથી વધય
નવેમ્બર સુધી 7 લાખાેને વક્ક  વવઝા અને 6.70 લાખ લાેકાેને સ્ટડી વવઝા અાપ્ા િતા

િોવિંગ્ટન
ભાર્ સાયલનટકફિ પલ્િિેશનસના 

ગિોબિ રલેનિિંગમાાં ત્રીજા ક્રમે પહોંચયયાં 
હોવાનયાં િેનદ્ીય લવજ્ાન અને ટેક્ોિોજી 
પધાન જી્ેનદ્લસાંહે માંત્રાિયની િામગીરીની 
સમીક્ા બાદ જણાવયયાં િે અમકેરિાના 
નેશનિ સાયનસ ફાઉનડશેનના સાયનસ 
એનડ એલનજલનયકરંગ ઇલનડિેટસયા 2022 
કરપોટયા મયજબ સાયલનટકફિ પલ્િિેશનસમાાં 
ભાર્ 2010માાં લવશ્વમાાં 7મા ક્રમે હ્યાં, જે 
2020માાં 3 ક્રમે પહોંચી ચૂકયયાં છે. ભાર્નયાં 

સિોિરી આઉટપયટ પણ 2010માાં 60,555 
પેપસયા હ્યાં, જે 2020માાં વધીને 1,49,213 
પેપસયા થયયાં. એિ વકરષ્ઠ અલધિારીએ 
િહ્ાં િે 2023-24ના બજેટમાાં લવજ્ાન 
અને ટેક્ોિોજી લવભાગને ગ્ વર્યાની 
સરખામણીમાાં 20 ટિા વધય ફાળવણીની 
શકય્ા છે. ગ્ બજેટમાાં લવજ્ાન અને 
ટેક્ોિોજી લવભાગને 6,002 િરોડ રૂલપયા 
ફાળવાયા હ્ા, જે લવજ્ાન અને ટેક્ોિોજી 
માંત્રાિયના 14,217 િરોડ રૂલપયાના િુિ 
ફિંડના 42 ટિા હ્ા. 

ગ્ોબ્ સલારનન્ટફફક આઉ્ટપુ્ટમલાં 
ભલારત 7મલા ક્રમેથી ત્ીજા ક્રમે પહોંચરું
ભારતના ગલાેબલ ઇનાવેેશન ઇને્ક્સમાં પણ સુધારાે

્યિકીમાાં 15 વર્યાનાાં બાળિનાાં 
પેટમાાંથી મોબાઇિ ચાજયાર 
અને હેર પીન નીિળયા

િોવિંગ્ટન
્યિકીમાાં 15 વર્યાનાાં એિ બાળિે ્ેનાાં મા્ા લપ્ાને 

પેટમાાં દયખાવા સાથે ઉિટી પણ આવ્ી હ્ી. ્ેથી ્ેના 
મા્ા –લપ્ા ્ેને ડોકટર પાસે િઇ ગયા હ્ા બાદમાાં 
જયારે ્ેનો રીપોટયા િરવા માટે એકસ- રે િરવામાાં 
આવયો તયારે ્ેનાાં પકરણામે બધાને ચોંિાવી દીધા હ્ા. 
િેમિે એકસ-રેમાાં સપષ્ટ જોવા મળયયાં િે ્ેના પેટમાાં 3 
ફૂટ િાાંબો મોબાઇિ ચાજયારનો વાયર છે અને હેર લલિપ 
પણ હ્ી. ડોિટરે ઓપરેશન િરીને આ બાળિનાાં 
પેટમાાંથી વસ્યઓ બહાર િાઢી. હવે ્ે બાળિ સયરલક્્ 
છે પરં્ય, એ વા્ હજી રહસય જ છે ્ે ્ેનાાં પેટમાાં આ 
વાયર પહોંચયો િેવી રી્ે.

USમાાં ખરાબ હવામાનથી 
ફિાઈટનયાં સાં્યિન 

ખોરવાયયાં, 11 ઘાયિ
િોવિંગ્ટન 

અમેકરિામાાં ખરાબ હવામાનને 
િારણે એિ લવમાને હોનોિયિય શહેરની 
બહાર રલવવારે િગભગ 30 લમલનટ 
સયધી સાં્યિન ગયમાવયયાં હ્યાં. જેમાાં 
ઓછામાાં ઓછા 12 મયસાફરો ગાંભીર 
રી્ે ઘાયિ થયા હ્ા. હોનોિયિય િટોિટી 
્બીબી સેવાઓએ એિ લનવેદનમાાં 
જણાવયયાં હ્યાં િે, 11 િોિોને ગાંભીર 
લસથલ્માાં હોલસપટિમાાં દાખિ િરવામાાં 
આવયા હ્ા અને અનય 9 િોિોને પણ 
હોલસપટિમાાં દાખિ િરવામાાં આવયા 
હ્ા. જેનાથી અનેિ િોિોની લસથલ્ 
લસથર જોવા મળી રહી છે. 

ઈસ્લામલાબલાદ
પાકિસ્ાનના િબજાવાળા િાશમીરનો ભાગ એટિે િે, 

લગિલગટ-બાલ્ટસ્ાનમાાં સથાલનિ િોિો પાકિસ્ાની સેના 
અને સરિારની લવરુધધ પદશયાન િરી રહ્ા છે. ગયરુવારે પણ આ  
લવરોધનો લવડીયો સામે આવયો હ્ો.

લવડીયોમાાં સપષ્ટપણે જોઈ શિાય છે િે, પાકિસ્ાની સેનાના 
થોડા અલધિારીઓ અને સૈલનિો રસ્ા પરથી પસાર થઈ રહ્ા 
છે અને થોડા િોિો ્ેઓનો રસ્ો રોિી નારેબાઝી િરી રહ્ા 
છે. લગિલગટ-બાલ્ટસ્ાનના િોિોને અતયારે વીજળી અને 
અનાજની ભારે િટો્ીનો સામનો િરવો પડી રહ્ો છે. એટિા 
માટે જ તયાાંનાાં િોિો સરિાર અને આમમીની લવરુદ્ધ પદશયાન 
િરી રહ્ા છે.

લગિલગટ-બાલ્ટસ્ાનમાાં પદશયાનિારીઓએ હાથમાાં ફાનસ 
િઈને સરિાર લવરુદ્ધ માચયા િાઢી હ્ી. શહેરના હયસૈની ચોિમાાં 
પદશયાનિારીઓએ સરિારની લવરુધધ નારેબાઝી િરી હ્ી. 

બાલ્ટસ્ાન અવામી એકશન િલમટીના આહ્ાન પર આ 
લવરોધમાાં ઘણા રાજિીય અને સામાલજિ િાયયાિરોએ ભાગ 
િીધો હ્ો. મળ્ી માલહ્ી અનયસાર, આ લવસ્ારના િોિો 
િડિડ્ી ઠંડીના િારણે 22 િિાિથી વીજિાપનો સામનો િરી 
રહ્ા છે. આ ઉપરાાં્ િોિોને ઘઉંની અછ્નો સામનો િરવો 
પડી રહ્ો છે.

પાકિસ્ાનમાાં 22 િિાિ વીજળી ઠપ, ખાવાના 
ફાફા : રોર્ે ભરાયિેા િોિો ઉ્યાયા રસ્ા પર ્ંડન

બોડિદેવ લવસ્ારમાાં રહે્ા એિ 
વેપારી વેજિપયર પાસેથી એપીએમસીમાાં 
હોિસેિ અને રીટેિમાાં બટાટાનયાં વેચાણ 
િરે છે. ્ેમને સાં્ાનમાાં બે દીિરા 
છે. જેમાાંથી એિ દીિરો િાંડન રહે છે 
અને તયાાં ભણે છે. ્ે વેિેશન હોવાથી 
અમદાવાદ આવયો છે. આ દરલમયાન 
વેપારીને િોઈ શખસ ેફોન િરીને િહ્ાં હ્યાં 
િે, ્ય્હારા િડિા ઓમ િાંડનમેં પઢ્ા હૈ 
ઉસિી મયજે સયપારી મીિી હૈ. આ ફોન 
િો્સ સાાંભળીને વેપારી ડરી ગયા હ્ાાં. 
્ેમણે સામે વાળાને પયછયયાં હ્યાં િે શયાં થયયાં 
્ો સામે વાળાએ િહ્ાં િે ્યમિો ્ય્હારે 
બેટે િી જાન પયારી હે એવયાં જણાવયયાં હ્યાં. 
તયારે વેપારીએ ્ેની સાથે િોઈ મજાિ 

િર્યાં હોવાનયાં િાગ્ાાં ફોન િટ િરી નાાંખયો 
હ્ો. તયાર બાદ ફરીવાર વેપારીને ફોન 
આવયો હ્ો. તયારે વેપારીએ િહ્ાં હ્યાં િે 
્ારે શયાં જોઈએ છે. તયારે શખસે િહ્ાં હ્યાં 
િે, મયજે ૧.૦૩ િરોડ ચાલહએ. જીસમે 
૫૩ િાખ આજ ઓર ૫૦ િાખ િિ 
ચાહીએ. વેપારીએ ્ેને િહ્ાં હ્યાં િે પૈસા 
િેસે િોગે ્ો ફોન િરનાર શખસ ેિહ્ાં હ્યાં 
િે, હમ િેશ િી બા્ િર રહે હૈ ઓર 
્યમ એિાઉનટ િી બા્ િર રહે હો. તયારે 
વેપારીએ ્ેને િહ્ાં હ્યાં િે, હયાં આટિી 
જ્દી રોિડાની વયવસથા નહીં િરી શિુિં. 
તયારે સામે વાળા શખસે િહ્ાં હ્યાં િે  મેં 
્ય્હારે બચ્ે િો માર ડાિયાંગા.  તયાર 
બાદ િિંપનીના મેઈિ આઈડી પર પણ 
ધમિી ભયાયા મેસેજ આવયા હ્ાાં. 

્ંડનમલાં ભણતલા પુત્ની હતરલાની સોપલારી 
મળરલાનું કહી ૧ કરોડની ખંડણી મંગલાઈ
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ઈસ્લામલાબલાદ
રમીઝ રઝાને પાકિસ્ાન ક્રિિેટ 

બોર્ડના અધ્યક્ષ પદેથી હટાવી દેવામાં 
આવ્યા છે. વરાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે 
નજમ સેઠીને આગામી અધ્યક્ષ ્રીિે 
ક્ન્યુક્ત િ્યા્ડ છે. સપટમેબર 2021માં 
PCB ચીફ બનેલા રઝાને ઈંગલેનર 
સામે પાકિસ્ાનની 0-3થી હાર બાદ 
હટાવી દેવામાં આવ્યા હ્ા, જોિે 
આ િા્ય્ડવાહી પાછળ ઘણા િારણો 
આપવામાં આવી રહ્ા છે. T20 

વરર્ડ િપની ફાઇનલમાં પહોંચેલી 
પાકિસ્ાની ટીમને ઇંગલેનરે િારમી 
હાર આપી હ્ી.

રમીઝ રઝા બોર્ડના 36મા અધ્યક્ષ 
હ્ા, જેમને 27 ઓગસટ 2021ના 
રોજ ્તિાક્લન વરાપ્રધાન ઈમરાન 
ખાને અધ્યક્ષ બનાવ્યા હ્ા. રમીઝ 
્ેમના િા્ય્ડિાળ દરક્મ્યાન મોટાભાગે 
ભાર્ પર ખોટા ક્નવેદનોને લઈને 
ચચા્ડમાં રહ્ા હ્ા. રસપ્રદ વા્ એ છે 
િે જ્યારે ્ેને ચીફ બનાવવામાં આવી 

રહ્ો હ્ો ત્યારે ઘણા પવૂ્ડ ક્રિિેટરો ્ેનો 
ક્વરોધ િરી રહ્ા હ્ા. પાકિસ્ાનના 
ભૂ્પૂવ્ડ ફાસટ બોલર સરફરાઝ નવાઝે 
િહ્ં હ્ું િે રમીઝ રાજાને પાકિસ્ાન 
ક્રિિેટ બોર્ડ (PCB)ના વરા બનાવવા 
જોઈએ નહીં િારણ િે ્ેણે ભાર્ની 
્રફેણમાં બોલ્ી વખ્ે પાકિસ્ાન 
ક્વરુદ્ધ વાંધાજનિ કટપપણી િરી હ્ી. 
આ માટે ્ેણે પવૂ્ડ પીએમ ઈમરાનને 
પત્ર પણ લખ્યો હ્ો.

રઝીઝ રઝા પાકિસ્ાન ક્રિિેટ 

બોર્ડનું નેતૃતવ િરનાર માત્ર ચોથા 
આં્રરાષ્ટી્ય ક્રિિેટર હ્ા. ્ેમના 
પહેલા અબદલુ હફીઝ િારદાર 
(1972-1977), જાવેદ બુિકી (1994-
1977) અને એજાઝ બટ્ટ (2008-
2011) આ પદ પર હ્ા. એિ 
ક્રિિેટર ્રીિે રમીઝ રઝાએ 255 
આં્રરાષ્ટી્ય મેચોમાં 8,674 રન 
બનાવ્યા છે. 60 વર્ષી્ય પવૂ્ડ ક્રિિેટરે 
લાંબા સમ્ય સુધી ક્રિિેટ િોમેનટ્ી પણ 
િરી હ્ી.

પલાકિસ્લાન ક્રિિેટ બોર્ડે રમીઝ રલાજાની હિલા્પટ્ી િરી
વડ્પ્રધ્ન શ્હબ્ઝ શરીફપો  નજમ ્ટપોઠીનપો અધ્યક્ષ તરીકપો  નનયુક્ત કય્્સ ઃ ઈંગ્પોન્ડ ્ટ્મપો પ્કકસત્નની 0-3થી હ્ર બ્દ નનર્સય ્પોવ્ય્પો

ઢલાિલા
ભાર્-બાંગલાદેશ વચે્ બીજી 

ટેસટમાં ટોસ જી્ી પહેલા બેકટંગ 
િર્ા બાંગલાદેશની ટીમ પહેલા 
કદવસે જ ઓલઆઉટ થઇ ગઈ હ્ી. 
73.5 ઓવરમાં આખી ટીમ 227 
રનમાં પોક્વલી્યન ભેગી થઇ ગઈ 
હ્ી. મોક્મનુલ હિે સૌથી વધુ 84 
રન બનાવ્યા હ્ા જ્યારે ઉમેશ ્યાદવ 
અને આર.અક્વિને સૌથી વધુ ચાર-ચાર 
ક્વિેટ ઝરપી હ્ી. 

ભાર્ે પહેલી ઇક્નંગમાં આજના 
કદવસની રમ્ પૂણ્ડ થ્ા આઠ ઓવરમાં 
એિ પણ ક્વિેટ ગુમાવ્યા ક્વના 19 રન 
બનાવી લીધા હ્ા.  શુભમન ક્ગલ 14 
અને િેએલ રાહુલ 3 રન બનાવી ક્રિઝ 
પર હાજર હ્ા. 

બાંગલાદેશની ટીમે પહેલા સેશનમાં 
લાંચ સુધી મક્કમ બેકટંગ િરી હ્ી 

અને 28 ઓવરમાં બે ક્વિેટના નુિસાને 
82 રન બનાવ્યા હ્ા, જે બાદ બીજા 
અને ત્રીજા સેશનમાં બેટસમેનોએ 
ક્નસાર બેકટંગ િર્ા લગા્ાર ક્વિેટ 
ગુમાવી હ્ી. બાંગલાદેશ ્રફથી 
એિમાત્ર મોક્મનુલ હિે સા્ત્યપણૂ્ડ 
બકેટંગ િરી હ્ી 157 બોલમાં 12 
ચોગગા અને એિ છક્કાની મદદથી 
84 રન બનાવ્યા હ્ા. બીજી ટેસટમાં 

ભાર્ના બે અનુભવી બોલરો ઉમેશ 
્યાદવ અને રક્વચંદ્રન અક્વિને મજબુ્  
બોક્લંગ િર્ા બાંગલાદેશની િુલ આઠ 
ક્વિેટ ચટિાવી હ્ી. ઉમેશ ્યાદવ 
અને અક્વિને ચાર-ચાર ક્વિેટ ઝરપી 
હ્ી અને બાંગલાદેશને બેિફૂટ પર 
લાવી દીધું હ્ું. સાથે જ લાંબા સમ્ય 
બાદ ભાર્ી્ય ટીમમાં િમબેિ િરનાર 
જ્યદેવ ઉનરિટે બે ક્વિેટ ઝરપી હ્ી.

બાંગલાદેશ 227માં ઓલઆઉટ, ભાર્ 19/0, 
ઉમેશ ્યાદવ અને અક્વિનની ચાર-ચાર ક્વિેટ

મ્પોમમનુ્ હકપો  ્ટ્ૌથી વધુ 84 રન બન્વ્્ ઃ જયદપોવ ઉનડકટની બપો વવકપોટ 

રોક્હ્ શમા્ડ ટેસટ ક્સરીઝમાંથી બહાર
મુંબઈઃ રોહિત શર્માની ગેરિ્જરીર્ં િવે ર્ત્ર કેએલ ર્િુલ જ ભ્રતીય 
ટીરનું નેતૃતવ કરશે, જેનું સ્્ન પલેઈંગ ઈલેવનર્ં પણ ન્ી બનયું, પરંતુ 
નસીબની રદદ્ી તે ટીરનો લીડર બની ગયો છે. ભ્રતીય હસહનયર 
ખેલ્ડીઓનો અને તેરની ઈજાઓનો અંત જ ન્ી આવી રહ્ો. એવ્ સર્ચ્ર 
છે કે કેપટન રોહિત શર્મા બીજી ટેસટર્ં્ી પણ બિ્ર ્ઈ ગયો છે. અંગૂઠ્ની 
ઈજાને ક્રણે તે વનડે શે્ણી અને પછી પ્્રંહભક ટેસટર્ં્ી પણ બિ્ર ્ઈ 
ગયો િતો. એક અિેવ્લ રુજબ, િવે હિટરેન આવત્ રહિને શરૂ ્ન્રી 
શ્ીલંક્ શ્ેણીર્ં્ી જ વ્પસી કરી શકશે.

આજજેનનટનાએ FIFA વરર્ડ િપ 2022ની ફ્ાનસને હરાવ્યું. 36 વર્્ડ બાદ 
ચનેમપ્યન બનનાર આજજેનનટનાને ઈનામી રિમમાં 350 િરોર રૂક્પ્યાની જંગી 
રિમ મળી છે. ફ્ાનસના ખા્ામાં 248 િરોર રૂક્પ્યા આવ્યા. ત્રીજા સથાને 
રહેલી રિોએક્શ્યાને પણ 223 િરોર અને ચોથા સથાને રહેલી મોરોક્કન 
ટીમને 206 િરોર રૂક્પ્યા આપવામાં આવ્યા હ્ા. ્મને જાણીને નવાઈ 
લાગશે િે િુલ 3500 િરોર રૂક્પ્યાની ઈનામી રિમ વહેંચવામાં આવી હ્ી. 
આવી નસથક્્માં સવાલ એ થા્ય છે િે આટલા પૈસા ક્યાંથી આવ્યા અને 
આ વરર્ડ િપમાંથી FIFAને િેટલી િમાણી થઈ? વ્યાપારી અક્ધિારોથી 
FIFAને રૂ. 38,000 િરોરની િમાણી થશે ્ેવો અંદાજ હ્ો, પરં્ુ િ્ાર 
વરર્ડ િપમાં િુલ રૂ. 61,000 િરોરની િમાણી થઇ હ્ી. આ રિમ અંદાક્જ્ 
આવિ િર્ાં બમણી છે. આ રિમ 2018માં રક્શ્યામાં ્યોજા્યેલા છેલ્ા 
વરર્ડ િપ િર્ાં આઠ હજાર િરોર રૂક્પ્યા વધુ છે. આ બમપર િમાણીનું 
િારણ ટ્ાનસપોટ્ડ સકે્વંગ જણાવવામાં આવી રહ્ં છે. 

અ્ રીતપો FIFA કમ્રી કરપો છપો
FIFA, 1904માં રચા્યેલ, એિ ક્બન-લાભિારી સંસથા છે, જેનો ઉદ્ેશ 

પૈસા િમાવવાનો નથી. આ ગેમમાંથી જે પણ િમાણી થા્ય છે ્ે આ ગેમને 
વધુ સારી બનાવવામાં આવે છે. ટકે્લક્વઝન અક્ધિારો કફફા માટે આવિનો 
મુખ્ય સત્રો્ છે. બીજું માધ્યમ માિકેકટંગ અક્ધિારો છે, ્ે પ્રા્યોજિો, પ્રાદેક્શિ 
સમથ્ડન અને રાષ્ટી્ય સમથ્ડિો પાસેથી િમાણી િરે છે. રો્યરટી અને બ્ાનર 
લાઇસનનસંગ અક્ધિારોમાંથી પણ ઘણા પૈસા છે. FIFA દ્ારા હોસટ િરવામાં 
આવે છે ્ેવા દેશોમાં આ્યોક્જ્ મેચોની કટકિટના વેચાણમાંથી પણ સંસથા 
અબજોની િમાણી િરે છે. િ્ાર FIFA વરર્ડ િપના નોિઆઉટમાં કટકિટની 
કિંમ્ 15 લાખથી ઉપર રાખવામાં આવી હ્ી.

FIFAએ િ્લાર વરર્્ડ િપથી અધધ 
રૂ.61,000 િરોર્ની િમલાણી િરી

ફુટબ્પો્ વર્્સ કપ ફ્ઇન્મ્ં ફ્્ન્સની હ્ર
FIFA વરર્ડ િપની ફાઇનલમાં ફ્ાનસનો આજજેનનટના સામે પેનરટી શૂટ-

આઉટમાં 2-4થી પરાજ્ય થ્યો હ્ો. આ હારને િારણે સ્્ ત્રીજી વખ્ 
ટાઈટલ જી્વાનું સપનું ્ૂટી ગ્યું. સટાર ફૂટબોલર કિક્લ્યન એમબાપેએ 
હેક્ટ્િ ફટિારીને ફ્ાનસને જી્ અપાવવાનો શે્ષ્ઠ પ્ર્યાસ િ્યયો હ્ો. 
ફાઇનલમાં હાર બાદ હવે ક્નવૃક્તિનો ્બક્કો પણ શરૂ થ્યો છે.

ફ્પોન્ચ ખપો્્ડી કરીમ બપોન્પોમ્અપો ્ીધ્પો ્ટંન્્્ટ
ફ્ેનચ સટાર ખેલારી િરીમ બેનઝમેાએ ્ેના જનમકદવસ (19 કરસેમબર) 

પર આં્ રરાષ્ટી્ય ફૂટબોલને અલક્વદા િહી દીધું છે. િરીમ બેનઝેમા 
FIFA વરર્ડ િપ શરૂ થવાના એિ કદવસ પહેલા ઈજાગ્રસ્ થ્યો હ્ો, 
ત્યારબાદ ્ેને ઘરે મોિલી દેવામાં આવ્યો હ્ો. પરં્ુ એવી ચચા્ડ હ્ી િે 
કર્યલ મકે્રિરની ફે્નરલી મેચમાં ભાગ લીધા બાદ ્ે ફાઈનલ માટે જઈ શિે 
છે. પરં્ ુ ટીમ મેનેજર રીરી્યર રેશચમપસ સાથેના ક્વવાદને િારણે ્ેણે 
િ્ાર જવાની ઓફર ઠિુરાવી દીધી હ્ી.

આર્ડેન્ટનલાની શેરીઓમલંા ચલાહિોનું ઘોર્લાપૂર

મેસસીની ટીમે ફ્ાનસ સામે વરર્ડ િપની ફાઇનલમાં જી્ 
મેળવી હોવાથી આખો દેશ ઉજવણીમાં રૂબી ગ્યો હ્ો. લોિો 
રસ્ા પર ઉ્રી આવ્યા હ્ા અને ભારે આનંદની ઉજવણી િરી 
હ્ી. આજજેનનટનાના ઘણા શહેરોમાં જાહેર સથળોએ મોટી સરિીન 
લગાવવામાં આવી હ્ી જ્યાં લોિોએ ફાઈનલ મેચ જોઈ હ્ી.

જેમ-જેમ મેચ આગળ વધી રહી હ્ી ્ેમ-્ેમ લાગણીઓ 
પણ વધી રહી હ્ી. લોિો રરી રહ્ા હ્ા, ્ેમની આંખોમાં 
આંસુ હ્ા અને ્ેઓ એિબીજાને ભેટી રહ્ા હ્ા. બ્યુનોસ 
આ્યસ્ડના સાવ્ડજક્નિ સથળો પર મેચ જોઈ રહેલા લોિો 
આખી મેચ દરક્મ્યાન િેપટન ક્લ્યોનેલ મેસસીના નામના 

નારા લગાવી રહ્ા હ્ા.
છેલ્ા િેટલાિ સમ્યથી સ્્ આક્થ્ડિ સિંટનો સામનો 

િરી રહેલા આજજેનનટનાના ચાહિો માટે વરર્ડ િપની આ જી્ 
જીવનરેખાનું િામ િરી રહી છે. દેશમાં એવો િોઈ રસ્ો નહો્ો 
િે જેના પર લોિો આનંદથી નાચ્ા ન હો્ય. આજજેનનટનાના 
લોિોએ આ અવસર પર મહાન કરએગો મેરારોનાને પણ 
્યાદ િ્યા્ડ અને િહ્ં િે ્ેણે પણ આ જી્માં ફાળો આપ્યો 
હ્ો. મેસસીના વ્ન રોઝાકર્યોમાં, લોિો ઉજવણી િરવા માટે 
રસ્ાઓ પર ઉ્રી આવ્યા હ્ા. ્ેઓ ્ેમના હીરોની પ્રશંસા 
િર્ા સૂત્રોચ્ાર િરી રહ્ા હ્ા.
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ઓન ટ્ેરિયો 
કેનડેા ૫૦થી વધ ુ દેશો સાથ ે ફ્રી 

ટ્ડે એગ્ીમને્ટ ધરાવ ે છે. આ સબંધંો 
કેનડેા અન ે સાથી સભ્ય રાષ્ટો વચ્ે 
સાનકૂુળ વાણિજ્્યક જ્થણિ જાળવી 
રાખ ે છે, િેમની વચે્ના વ્યવસા્યમાં 
અવરોધો દરૂ કરિી વખિ ે કેનડેામાં 
અન ે ત્યાથંી અ્થા્યી વ્યાપારી લોકો 
અન ે કામદારોની ણિલચાલ પર પિ 
નજર રાખવામા ં આવ ે છે. FTAs 
િ્િાક્ષર કરનારા રાષ્ટોના વ્યાવસાણ્યક 
લોકોન ેકેનડેામા ંપ્રવશેવા અન ેઅ્થા્યી 
રૂપ ેકામ કરવાની મજંરૂી આપ ેછે. આ 
વ્યણતિઓન ે કેનડેામા ં પ્રવશેવા મા્ેટ 
વક્ક પરણમ્ટની જરૂર િો્ય છે. જો કે, 
િે મળેવવા મા્ેટ િેમન ે લબેર માકકે્ટ 
ઈમપકે્ટ એસસેમને્ટની જરૂર રિેશે 

નિીં. LMIA એ કેનેડડ્યન લબેર 
માકકે્ટ પર ણવદેશી કામદારોને નોકરી 
પર રાખવાની અસરને નક્ી કરવા મા્ેટ 
સરકારનુ ંમલૂ્યાકંન છે; LMIA--મુતિ 
િોવાન ે લીધ ે FTA પ્રોગ્ામ િેઠળ વક્ક 
પરણમ્ટ મળેવવાની પ્રણરિ્યા સરળ બને 
છે. આ વ્યણતિઓન ેકામ કરવાની િક 
મળશ ે અન ે સભંણવિપિ ે PR  િેઠળ 
કેનડેામા ં્થળાિંર કરવાની િક મળશ.ે

કેનેડાએ જે FTAમાં પ્રવેશ  
કયયો છટે તેની વવગતો જાણો

-	 કેનેડા-યુનાઈટેડ	 સટેટ્સ-મેક્્સકો	
એગ્રીમેનટ	(અગાઉ	નોર્થ	અમેરિકન	
ફ્રી	ટ્ેડ	એગ્રીમેનટ	કેનેડા,	યુનાઈટેડ	
સટટે્સ	અને	મેક્્સકો	વચ્ે.

-	 ટ્ાન્સ-પસે્સરિક	 પાટ્થનિસિપ	 માટે	
પ્રગસિિરીલ	 કિાિ	 	 -	 ઓસટ્સેલયા,	
બુ્નઈે,	 સિલરી,	 જાપાન,	 મલસેિયા,	
મકે્્સકો,	નયઝુરીલનેડ,	પરેુ,	સ્સગંાપોિ,	
સવયિેનામ	અન	ેકેનડેા	વચે્.	

-	 વયાપક	આસર્થક	અન	ે વેપાિ	 કિાિ		
-કેનેડા	અન	ેયુિોસપયન	યસુનયનના	
્સભય	દેિો	વચ્ે.

-	્સેવાઓમાં	 વેપાિ	 પિ	 ્સામાનય	
કિાિ	 FTA	 (GATS)જેમા	ં સવશ્વ	
વેપાિ	 ્સંગઠનના	 િમામ	 ્સભય	
દિેોનો	્સમાવેિ	રાય	છે.

ઓન્ટેરિયો 
કેનેડાના મેપલ ણસરપ ઉતપાદકોએ 

આ વર્ષે રેકોડ્ડ લિિી કરી િિી, 
જેમાં ૭૯.૧ ણમણલ્યન ણલ્ટર ણસરપનું 
ઉતપાદન ક્યુું િિું, એવું ્્ટેડ્ટજ્્ટકસ 
કેનેડાના િાજેિરના અિેવાલ દશા્ડવે 
છે. આ વર્્ડની લિિી ૨૦૨૧ કરિા 
૫૩.૮ ્ટકાની વૃણધિ દશા્ડવે છે અને િે 
ઓછામાં ઓછા ૨૦૦૮ની સાલના 
રેકોડ્ડની સૌથી વધુ ઉપજ છે.

૧૪ ડડસેમબરના રોજ બિાર 
પાડવામાં આવેલા અિેવાલમાં નોંધવામાં 

આવ્યુ ં છે કે, સાનુકૂળ િવામાન 
પડરજ્થણિઓ અને ઉદ્ોગમાં સિિ 
ણવ્િરિને કારિે િમામ મેપલ ઉતપાદક 
પ્રાંિોમાં ઉતપાદન વધ્યું િિું. ૨૦૨૨માં 
ઊંચી ઉપજની સામે ૨૦૨૧માં ગરમ 
િાપમાનને કારિે મળેલી ્ટૂંકરી મેપલ 
ણસઝનને કારિે 

પાછલા વર્્ડમાં ઓછું ઉતપાદન 
થ્ંુય િિંુ. ્્ટે્ટકેન ગેલનમાં મેપલ 
ઉતપાદનનો અિેવાલ આપિાં કિે છે 
કે, જે ૨૦૨૨માં સમગ્ કેનેડામાં આ 
ઉતપાદન વધીને ૧૭.૪ ણમણલ્યન થઈ 

ગ્યું િિંુ. ક્યૂબેકે દેશના મેપલ ણસરપના 
૯૧ ્ટકાથી વધુ પાક લીધો િિો, જે 
૭૨.૩ ણમણલ્યન ણલ્ટર અથવા ૧૫.૯ 
ણમણલ્યન ગેલનનું ઉતપાદન કરે છે, 
જે ૨૦૨૧થી ૫૯.૧ ્ટકાનો વધારો 
છે અને પ્રાંિ મા્ટે એક નવો રેકોડ્ડ 
દશા્ડવે છે. ન્યૂ બ્ુનસવીકમાં ઉતપાદકોએ 
૨૦૨૨માં િેમની મેપલ લિિીમાં ૩.૨ 
્ટકાનો વધારો નોંધાવ્યો િિો,કેનેડામાં 
મેપલના ત્ીજા સૌથી મો્ટા ઉતપાદક 
ઓન્ટાડર્યો પ્રાંિના ઉત્તરી્ય ભાગોમાં 
પિ વધુ ઉપજ જોવા મળી િિી.

કેનેડા દ્ારા ૫૦થી વધુ દેશો સાથે વેપાર કરાર

2022માં કેનેડડ્યન મેપલ ણસરપનું ઉતપાદન 
ણવરિમસજ્ડક ઊંચાઈએ પિોંચ્યું ઃ ્્ટે્ટકેન
ઉત્ાદનમાં 2021 કરતા 53.8 ટકાની વૃદ્ધિ થયાની નાંધ, 2008ના ેરેકાેડ્ડ તૂટયાે

ઓન્ટેરિયો 
્ટોરોન્ટોમાં એક ૫૯ વર્ષી્ય વ્યણતિના 

છરાથી થ્યેલા મૃત્યમુાં આઠ ડકશોરીઓ 
સામે સેકનડ-ડડગ્ી મડ્ડરનો આરોપ 
મૂકવામાં આવ્યો િોવાનું પોલીસે જિાવ્યુ ં
છે. ્ટોરોન્ટો પોલીસના િોણમસાઈડ 
્યુણન્ટના ્ટેરી બ્ાઉનનાં જિાવ્યા 
અનુસાર ત્િ છોકરીઓ ૧૩ વર્્ડની છે, 
ત્િ ૧૪ વર્્ડની છે અને બે ૧૬ વર્્ડની 
છે. ત્િનો પોલીસ સાથે અગાઉ સંપક્ક 
િિો. પોલીસનું માનવું છે કે ્યુવિીઓ 
સોણશ્યલ મીડડ્યા પર મળી િિી. આ 
છોકરીઓ રણવવારે ઓલડ ણસ્ટી િોલ 
ખાિે કો્ટ્ડમાં િાજર થઈ િિી.  બ્ાઉને 

જિાવ્યું િિું કે, પોલીસ આ સમ્યે 
છોકરીઓને એક ગેંગ િરીકે જોિા 
નથી, પરંિુ િપાસકિા્ડઓ આ ઘ્ટનાને 
્વોર્ણંમગ ગિાવી રહ્ા છે. 

મંગળવારે એક ન્યૂઝ કોન્ફરનસમાં, 
બ્ાઉને પત્કારોને જિાવ્યુ ં િિું કે, 
લોકોનાં એક જૂથે ્યોક્ક ્ટ્ી્ટ અને 
્યુણનવણસ્ડ્ટી એડર્યામાં- શિેરના 
ડાઉન્ટાઉન કોરમાં- ્યુણન્યન ્્ટેશનની 
ઉત્તરે- રણવવારે લગભગ ૧૨ઃ૧૫ 
વાગ્યાની આસપાસ ઇમરજનસી મેડડકલ 
સણવ્ડસ ્્ટા્ફને ધવજવંદન ક્યુું િિંુ. આ 
સમ્યે ડકશોરીઓએ કણથિ રીિે વ્યણતિ 
પર છરીથી િુમલો ક્યયો િિો. 

્ોિોન્ો 
કેનેડા મોરગેજ એનડ િાઉણસંગ 

કોપયો.એ ઘર ખરીદનારાઓ ણવદેશી 
ઉપર પ્રણિબંધ મા્ટેનાં ણન્યમો જાિેર 
ક્યા્ડ છે, જે 1 જાન્યુઆરીથી અમલમાં 
આવશે. 

નવા વર્્ડની શરૂઆિથી ણવદેશી 
વ્યાપારી સાિણસકો અને લોકોને બે 
વર્્ડ સુધી કેનેડામાં રિેિાંક ણમલકિો 
ખરીદવા ઉપર પ્રણિબંધ રિેશે. આ 
પ્રણિબંધ જે 23 જૂને સંસદ દ્ારા 
પસાર કરવામાં આવ્યો િિો, િેનો િેિુ 
િાઉણસંગ પરવડે િેવા પડકારોને પિોંચી 
વળવાનો છે.

કે્ટલાક અપવાદો છે, જેમાં 
કામચલાઉ વક્ક પરણમ્ટ ધરાવિા લોકો, 
શરિાથષી, દાવેદારો અને ચોક્સ 
માપદંડોને પૂિ્ડ કરિા આિંરરાષ્ટી્ય 
ણવદ્ાથષીઓનો સમાવેશ થા્ય છે. 
ણન્યમનો ઉલં્ઘન કરનારા ણબન-
કેનેડડ્યનોને 10,000 ડોલર સુધીનો દંડ 
કરવામાં આવશે અને ણમલકિ વેચવાનો 
આદેશ આપવામાં આવશે.

એક સમાચાર પ્રકાશનમાં, િાઉણસંગ 
ણમણન્્ટર અિેમદ િુસેને કહ્ં કે, 
િાઉણસંગ એ કોમોડડ્ટી ન િોવી જોઈએ 
અને પ્રણિબંધ એ સણુનણચિિ કરશે કે 
ઘરો કેનેડડ્યનોની માણલકરીના છે.

્ોિોન્ોમાં એક આધેડના મોત મા્ટે 
આઠ રકશોિી સામે હતયાનો આિોપ
કાેટ્ડમાં તમામ આારાેપી યુવતીઆાેને હાજર કરાતા રરમાન્ડ આપાયા

ઘિ ખિીદનાિા વવદટેશીઓ મા્ટે વનયમો 
જાહટેિ, કાયદો 1 જાનયયુઆિીથી અમલમાં
દ્નયમનાે ઉલં્ઘન કરનારાને 10,000 ડાલેર સુધીનાે દંડ થશે
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