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રશિયા ફરી આક્રમક : યુક્રરેન પર શમસાઈલો ઝીંકીવિસ્ફોટ્ફોથી કીિ ધ્રુજી ઉઠરુું ઃ 
અનફોક ઈમ્રત્ફો જમીનદ્ફોસત થઈ

ખારકીવ
રશિયાએ નવા વર્ષ પહેલા એક વખત 

ફરીથી યુક્રેન પર શિસાઈલો છોડવાનું િરૂ કરી 
દીધું છે. ગુરૂવારના રોજ રશિયાએ યુક્રેન પર 
100થી વધુ શિસાઈલો છોડી દીધી હતી. તેના 
કારણ રાજધાની કીવ અને તેના આસપાસના 
શવસતારોિાં ભારે ખાનાખરાબી સર્્ષઈ હતી 
કયાંક રસતાઓ પર ઉભેલા વાહનો ધિુાડાિાં 
સળગી ગયા હતા. તો કયાંક શબલ્ડંગોને નુકસાન 
પહોંચયુ હતું. ગુરુવારે સવારથી રશિયાએ 

શિસાઈલો છોડાવાનું િરૂ કરી દીધું હતું. રાષ્ટ્રપશત 
વોલોદદિીર ઝેલેનસકીના સલાહકાર ઓલેકસી 
અરેસ્ોશવચે ફરેસબુક પર િાશહતી આપતા લખયું 
હતું કરે, એક િો્ો હવાઈ હિુલો થયો છે. 100થી 
વધુ શિસાઈલો છોડવાિાં આવી છે. િળતી 
િાશહતી િુજબ કીવ, ઝાય્ોિીર અને ઓડેસા 
સશહત અનેક િહેરોિાં શવસફો્ના અવાજ 
સંભળાયા હતા. ઈનફ્ાસટ્રકચરને નુકસાન ન થાય 
તે િા્ે ઓડેસા અને શનપ્ોપેત્ોવસકિાં પાવર 
કાપવાિાં આવયો છે.

- સવદિે પરરવાર

સવવે વાચકો, શવજ્ાપનદાતાઅો તથા 
નાગરરકોને સવદેિ પરરવાર તરફથી 
ઇસુના નવા વર્ષની હારદ્ષક િુભેચ્ા
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ટોરોનટો
 ઓન્ટેરિયોની પોલીસ વૉચડોગ એક શખસના 

કેસની તપાસ કિી િહી છટે, જે ક્રિસમસના રિવસે 
્ોિોન્ોમાં નોર્થ યોક્ક હાઇિાઇઝની બાલકનીમાંરી 
પડીને મૃતયયુ પામયો હતો. એક મીરડયા િીલીઝમાં 
સપેક્શયલ ઇનવેસસ્ગેશન યયુક્ન્ (SIU)
એ જણાવયયું હતયુ કે, આ શખસ 34 વર્થનો હતો. 
SIU અનયુસાિ લગભગ સવાિટે 5:10 વાગયે 
ET, ્ોિોન્ો પોલીસ સક્વ્થસના અક્િકાિીઓ 
155 એસન્બસ ડૉ.ખાતેના એપા્્થમેન્ ક્બસલડંગમાં 
રડસ્બ્થનસ કૉલ મા્ટે ગયા હતા. આ સમયે 
અક્િકાિીઓને એપા્્થમેન્ની બાલકનીમાં એક 

માણસ મળયો હતો. પડોશીની બાલકનીમારંી 
અક્િકાિીઓએ તેની સારે વાતચીત કિવાનો 
પ્રયાસ કયયો હતો. આશિટે સવાિટે 6:50 વાગયે, તે 
વયક્તિ બાલકનીમારંી જમીન પિ પડી ગયો અને 
તેને ઘ્નાસરળટે મૃત જાહટેિ કિવામાં આવયો હતો. 
આ કેસ બે તપાસકતા્થઓ અને એક ફોિટેસનસક 
તપાસકતા્થને સોંપવામાં આવયો હોવાનયું પણ 
એસઆઈયયુએ જણાવયયું હતયું.

SIUએ કહ્ં છટે કે, જેમની પાસે આ કેસ 
ક્વશેની માક્હતી હોય તેમને 1-800-787-8529 
ઉપિ મયુખય તપાસકતા્થનો સંપક્ક કિવા ક્વનંતી 
કિવામાં આવી છટે. 

્ોિોન્ોમાં નોર્થ યોક્ક હાઇિાઇઝની 
બાલકનીમાંરી પડી જતાં એકનયું મોત
મૃતકની ઓાેળખ કરવા પાેલીસની કવાયત, ફારેેન્સિક વવભાગની મદદ લેવાઈ

ટોરોનટો 
કે્લાક મયુસાફિો કે જેઓ િજાઓની મોસમ િિક્મયાન ્ોિોન્ો 

પીયસ્થનરી બહાિ નીકળયા હતા. તેમણે મીરડયા સમક્ષ કહં્ હતયુ કે, 
તેઓએ તેમના ગંતવય સરાનો પિ જવા મા્ટે અને તેમના સામાનની 
સસરક્ત જાણવા મા્ટે સાિાિણ કોમયયુક્નકેશ સારે તેમના સામાનની 
રિવસો સયુિી િાહ જોઈ છટે. પીયસ્થન એિપો્્થની સસરક્ત િશા્થવે છટે 
કે, ક્શયાળાના મો્ા વાવાઝોડા પછી એિપો્્થ પિ સામાનનો ઢગલો 
રઈ ગયો છટે. જથરા બિં ફલાઈ્ો મોડી પડી હતી કે િદ્દ રઈ હતી. 
જેને કાિણે િજા માણવા નીકળટેલા ઘણા પ્રવાસીઓ અ્વાઈ ગયા 
હતા. ગ્ે્િ ્ોિોન્ો એિપો્્થ ઓરોરિ્ીએ જણાવયયું હતયું કે, ક્પયસ્થન 
હવામાન સંબકં્િત ફલાઇ્માં ક્વક્ષપે તેમજ ્ાંચા સાિનોને કાિણે 

સામાનનો ભિાવો રઈ ગયો છટે. સેન્ કેરેિીનસ, ઓન્ટે.ના જેસન 
લોંગે જણાવયયું હતયું કે, તેઓ ખિાબ હવામાનને કાિણે ફલાઈ્ િદ્દ 

રયાના રિવસો પછી બોસ્સંગ ડે પિ હટેક્લફે્સ પહોંચયા હતા. 
એિપો્્થ સ્ાફ દ્ાિા માત્ર એ્લયું જ કહટેવામાં આવયયું હતયું કે, તેમનો 
સામાન પીયસ્થનના પલનેમાં ્યાિટેય મયુકવામાં આવયો જ ન હતો.

એમહસ્્થ, N.S.માં તેની માતાની મયુલાકાત લેતા લોંગે કહ્ં હતયું 
કે, મૂળ આયોજન કિતાં હવે આ એક ્ૂંકો પ્રવાસ છટે. હયું ઑન્ટેરિયો 
પાછા જતો હોઉં તે પહટેલાં માિો સામાન અહીં મળી જશે કે કેમ 
તેની મને ખાતિી નરી. એ પછી તેઓ બે રિવસમાં પાછા ફયા્થ 
હતા. લોંગે કહં્ કે તેને ્ોિોન્ો પીયસ્થન અને તેની એિલાઇન સવપૂ 
તિફરી તેની બેગની સસરક્ત અને તે ્યાિટે અરવા કેવી િીતે પિત 
કિવામાં આવશે તે અંગે રોડી માક્હતી આપવામાં આવી છટે, જે ખૂબ 
જ ક્નિાશાજનક છટે.

્ોિોન્ો પીયસ્થન એિપો્્થ પિ સામાનના ઢગલા રઈ ગયા
વાવાઝાડેા બાદ પણ ફલાઈટના શિડ્યુલને ઓસર, સામાનની સ્થિવત જાણવા માટે સાધારણ કાેમ્યુશનકેિનમાં પણ વવલંબ



FRIDAY, 28 OCTOBER, 2022
Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 03FRIDAY, 30 DECEMBER, 2022 કેનેડા

ઓન્ટેરિયો 
CIBCના વાર્ષિક 

નાણાકીય પ્ાથરિકતાઓના 
િતદાન અનુસાર, 2023ને 
આવકારતા કેનેડિયનો િાટે દેવું 
ચૂકવવું એ નંબર વન નાણાકીય 
લક્ય છે. ટોચની નાણાકીય 
રચંતાઓ, CIBC અહેવાલો, 
ફુગાવો, વધતા વયાજ દરો 
અને સાિાનય િંદીનો ભય 
છે તયારે 55 ટકા કેનેડિયનો 
િાને છે કે, તેઓને નાણાકીય 
અરનરચિતતાઓ પર પકિ 
િેળવવાની જરૂર છે. સરવિેાં 
ચારિાંથી એક વયરતિએ છેલ્ા 
વ્ષિિાં વધુ દેવું કયુું હોવાનું 
તારણ પણ નીકળયુ છે.

CIBCના નાણાકીય 
અને રોકાણ સલાહના વાઇસ 
પ્ેરસિેનટ કેડરસા લયુરેરિયાનોએ 

એક અખબારી યાદીિાં 
જણાવયું હતું કે, વતષિિાન 
આરથષિક વાતાવરણ સિજી 
શકાય તે રીતે કેનેડિયનોને 
2023 િાટે તિેની નાણાકીય 
પ્ાથરિકતાઓનું પુનઃિૂલયાંકન 
કરવા િાટે પ્ોતસારહત કયાષિ 
છે. જયારે વસતઓુ અરનરચિત 
લાગે છે, તયારે લોકો િાટે 
તેિનાં રનયંત્રણનાં ક્ેત્રિાં શું 
છે તેના ઉપર ધયાન કેન્નરિત 
કરવું િહતવપૂણષિ છે. નાણાકીય 
વયાવસારયક કેનેડિયનોને 
અણધારી યોજના બનાવવાિાં 
િદદ કરી શકે છે અને આગાિી 
વ્ષિિાં પિકારોનો સાિનો 
કરવાિાં આવે તયારે તેઓ 
આતિરવશ્ાસ અનુભવી શકે 
છે. પરંતુ આવતા વ ષ્ે િંદીની 
સંભાવના વધી રહી છે, જેના 

રવશે િોટાભાગના િતદાન 
સહભાગીઓ (73 ટકા) રચંરતત 
હોવાનો દાવો કરે છે.

આ રચંતાઓ હોવા છતાં, 
િોટાભાગના સહભાગીઓ 
(63 ટકા) હજુ પણ તોફાનનો 
સાિનો કરવા િાટે નાણાકીય 
રીતે તૈયાર હોવાનું અનુભવે 
છે, અને 59 ટકા િાને છે કે 
તેિની નાણાકીય પડરન્સથરત 
સંપૂણષિપણે િંદીનો સાિનો કરી 
શકે એવી છે. િતદાનિાં એ 
પણ જાણવાિાં િળયું છે કે, 
2023િાં આગળ વધતી અનય 
ટોચની પ્ાથરિકતાઓિાં રબલ 
અને વધતા રોકાણોનો સિાવેશ 
થાય છે અને ગૌણ નાણાકીય 
ઉદ્ેશયોિાં બચતિાં વધારો, દેવું 
ટાળવું (24 ટકા) અને વેકેશન 
િાટે બચતનો સિાવેશ થાય છે.

વાનકુંવિ
ચીનની જીરો કોરવિ નીરતને કારણે ગયા 

અઠવાડિયાિાં દેશભરિાં રવરોધ થયો હતો તયારે 
કેનેિાના ઇરિગ્ેશન ઉદ્ોગના રનષણાંતો કહે છે કે, 
રોગચાળાના કિક રનયિો પણ કેનેિાિાં રહેવાની 
અરજીઓિાં વધારો કરી રહ્ા છે. ચાઇનાથી 
ઇરિગ્ેશન રોગચાળાની િંદીિાંથી બહાર આવીને 
નવી ટોંચ ઉપર પહોંચયું છે. કેનેડિયન સરકારના 
આંકિાઓ અનુસાર ઇરિગ્ેશન કનસલટનટ પાસે પણ 
ઈનક્ાયરીિાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્ો છે. લાલલી 
રોસેનબગષિના સહસથાપક અને ભાગીદાર વાનકુંવર 
ઇરિગ્ેશન વકીલ રાયન રોસેનબગષે જણાવયું હતું કે, 
સંભરવત ચાઇનીિ ઇરિગ્ન્ટસ િાટે કોરવિ પ્રતબંધો 
પ્ેરકબળ પૂરં પાિનારા છે. િને લાગે છે કે, આપણે 
જે જોઈ રહ્ા છીએ તે એવું છે કે કોરવિ લોકિાઉન 
ખરેખર લોકોને આંચકો આપે છે અને તેના કારણે 
લોકોને લાગે છે કે કદાચ ચીન તિેના અને તિેના 
પડરવારો િાટે યોગય નથી.

છલે્ાં 20 વ્ષિથી વધુ સિયથી આ ઉદ્ોગ સાથે 
સંકળાયેલા રોસેનબગષે જણાવયું હતું કે, ચાઇનીિ 
ગ્ાહકો િાટે કેનેિાનું પરંપરાગત ડ્ાઇરવંગ, તેિના 
બાળકો િાટે વધુ સારં રશક્ણ, સવચછ હવા અને 
તંદુરસત જીવનશૈલી છે. ઈરિગે્શન, રેફયુજીસ અને 

રસટીિનરશપ કેનેિાના ઓનલાઈન આંકિા દશાષિવે 
છે કે, જુલાઈથી સપટેમબર ક્ાટષિરિાં ચીનિાંથી 
કાયિી રનવાસી પ્વેશ 9,925 ઉપર પહોંચયો હતો, 
તે 2020ના સિાન ક્ાટષિરિાં 2,980ના રોગચાળાના 
નીચા કરતાં ત્રણ ગણા કરતાં વધુ છે, અને તે પણ 
2019ના ત્રીજા ક્ાટષિરિાં, રોગચાળાના રહટ પહેલા 
નોંધાયેલા 8,690થી 15 ટકા વધારે છે. ઓનલાઈન 
આંકિાઓ જોઈએ તો ચીનિાંથી રત્રિારસક પ્વેશ 
હવે 2015થી કોઈપણ પોઈનટ કરતાં વધુ છે. 
ઇરિગ્ેશન કેનેિાના પ્વતિા 2015 પહેલા ઇરિગ્ેશન 
દરો વધારે હતા કે કેિ તેની પુન્ટિ કરવા િાટે હાજર 
ન હતા. રોસેનબગષે રાષ્ટ્રપરત શી રજનરપંગ સાથે 
સત્ાના એકત્રીકરણને ટાંકીને જણાવયું હતું, રાજનીરત 
પણ એક પડરબળ છે, જિેની તાજેતરિાં આગાિી 
ત્રીજી િુદ્ત િાટે પસંદગી કરવાિાં આવી હતી.

બ્રિ્ીશ કોલંબ્િયો
બી.સી.ની પવૂષિિાં રરિસિસની પૂવષિસંધયાએ થયેલી 

એક જીવલેણ બસ દુરષિટનાના ચાર પીડિતોિાંથી 
એકની ઓળખ 41 વ્લીય કરણજોત રસંહ સોઢી 
તરીકે કરવાિાં આવી છે. કલરવંદર રસંરે કહ્ં કે તેઓ 
તેિના રપતરાઈ ભાઈ સાથે રજાઓ ગાળવા આતુર 
હતા, પરંતુ હવે તેઓ સોઢીના અવસાન અંગે શોક 
અનુભવી રહ્ા છે. તેઓ દયાળુ અને િહેનતુ હોવાનું 
તેિણે જણાવયું હતું. ટ્રક ડ્ાઈવરે જણાવયું હતું કે, છેલ્ા 
બે ડદવસથી હું ખૂબ જ દુઃખી છું. ભારતના પંજાબના 
રહેવાસી સોઢી ઓસટ્રેરલયાિાં સિય રવતાવયા બાદ ત્રણ 
િરહના પહેલા કેનેિા આવયા હતા. તેઓ તેિના વતન 
અમૃતસરિાં પત્ી અને બે બાળકો- એક છ વ્ષિનો પુત્ર 
અને બે વ્ષિની પતુ્રીને પાછળ છોિી ગયા છે. રપતરાઈ 
ભાઈઓ એક વીડિયો કોલ પર હતા. રસંરનું િાનવું 

છે કે દુરષિટનાના લગભગ 30 રિરનટ પહેલા જ તેનો 
અંત આવયો હતો.  સોઢીની સરે, બી.સી.ની આગાિી 
િુલાકાત અને તેઓ જે પાટલી કરવાના હતા તેની ચચાષિ 
કરતા તેઓ ખૂબ હસયા હતા અને એકબીજાની િજાક 
ઉિાવી હતી. લગભગ 10 વાગયે, જયારે સોઢી સરે 
પહોંચયા નહીં, તયારે રસંહે કહં્ કે તેની પત્ી રચંતા 
કરવા લાગી હતી. સોઢી પણ તેિના ફોનનો જવાબ 
આપી રહ્ા ન હતા. તયારે રસંહે પોલીસને બોલાવી હતી.
લગભગ એક કલાક પછી, પડરવારને તેિના રપતરાઈ 
ભાઈને નિેલા અકસિાતની જાણ થઈ હતી, જિેાં 
કેટલાક લોકો મૃતયુ પામયા હતા. રસંરે કહં્ કે તેણે આ 
રવસતારની હોન્સપટલોને ફોન કરીને મૃતકોિાં સોઢીનો 
સિાવેશ થાય છે કે કેિ એ જાણવાનો પ્યાસ કયયો 
હતો. જે બાદ રરિસિસના ડદવસે પોલીસે તેને બોલાવીને 
જણાવયું કે તેનો રપતરાઈ ભાઈ પીડિતોિાંનો એક હતો.

આાવતા વર્ષે મંદીની સંભાવના વધુ, વર્્ષમાં દર ચાર નાગરરક પૈકી આેકનું દેવુ વધંુ

રાગેચાળાના કડક નનયમાે કારણે આરજીની સંખ્ા વધી, ઈન્કવાયરી હજી પણ ચાલુ

મૃતક ભારતમાં પત્ી આને 2 બાળકાનેે છાેડી ગયાે, કુલ ચારના માેત થયા હતા 

નવા વ્ષિિાં કેનેડિયનોનું િુખય લક્ય 
દેવું ચૂકવવાનું રહેશે : CIBC પોલ

િીરો કોરવિ નીરતને કારણે ચાઈનીિ 
નાગડરકોનું કેનેિાિાં ઈરિગે્શન વધયું 

B.Cિાં રરિસિસની પવૂષિ સંધયાએ સજાષિયેલી 
બસ દુરષિટનાિાં અમૃતસરના યુવાનનું િોત
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૧૭૩૦ કરોડની ઠગાઈ, બેંકીગ 
ક્ષેત્રની રોલ મોડલ ચંદા જષેલમાં

તંત્રી - સ્વદેશ

ભારતમાં કલર ટરી.્વરી.નું આગમન થયું 
તે પછરી ્વરીડિયોકોનનું નામ જાણરીતું 

થયું, ભારતમાં જેટલા પણ કલર ટરી.્વરી. સેટ 
્ેવચાતા હતા તેમાંના મોટાભાગના ્વરીડિયોકોન 

કંપનરીના હતા. 
્વરીડિયોકોનના માલલક 
્વેણુગોપાલ ધૂતનરી 
ગણતરરી એક સમયે 
ભારતના ટોચના 
ઉ દ્ ો ગ પ લ ત ઓ મ ાં 
થતરી અને ફોરસ્સ 
મેગલેિનનરી યાદરીમાં 
તેમનું નામ ચમકતું 
હતું. ્વરીડિયોકોન 

કંપનરી એટલરી સદ્ધર હતરી કે તેણે બ્ાનિ 
એમ્ેસેિર તરરીકે શાહરૂખ ખાનને રાખયો હતો. 
ટરી.્વરી.ના ક્ેત્થરી પ્ારંભ કરરીને ્વરીડિયોકોને 
પોતાનું સામ્ાજય ઓઇલ અને ગેસ, ડરયલ 
એસટેટ અને ડરટેલ, હોમ એપલાયનસરીસ, 
કોન્ઝયુમર ઇલેક્ટ્ોલનક્સ ્વગેરે કે્ત્ોમાં 
લ્વસતાયુું હતું. ્વેણુગોપાલ ધૂતનરી મહત્્વાકાંક્ા 
ભારતના જ નહીં પણ દલુનયાના સૌથરી અમરીર 
્ન્વાનરી હતરી. આ મહત્્વાકાંક્ામાં જ તેમણે 
પોતાના ગજા ્હારનું જોખમ ્વહોરરી લરીધું. 
્ેનકો પાસેથરી અ્જો રૂલપયાનરી લોન લઈને 
તેમણે જે જુગાર ખેલયો તે તેના માટે મુસરી્ત 
નોતરનારો ્નયો. હાયયો જુગારરી ્મણું રમે તે 
રરીતે તેમણે ્વધુને ્વધુ લોન લરીધે રાખરી હતરી, 
અને તેના માટે ઠગાઈ કરતા પણ અચકાયા 
નહીં.

આઇસરીઆઇસરીઆઇ ્ેનકને ન્વિા્વ્વામાં 
તેમણે ચંદા કોચર સાથે મળરીને ગોટાળા કયા્સ. 
હ્વે ચંદા કોચર અને તેમના પલતનરી ધરપકિ 
પછરી ્વેણુગોપાલ ધૂતને પણ જેલમાં જ્વાનરી 
નો્ત આ્વરી છે.ચંદા કોચર સાથે તેમના 
પલત દરીપક કોચરને પણ સરી્રીઆઈ જેલનરી 
યાત્ા કરા્વ્વા લઈ ગઈ છે. ચંદા અને દરીપક 
કોચર સામે ્વરીડિયોકોન ગુ્પને લોન આપ્વામાં 
ભ્રષ્ાચાર તથા ્ેંક સાથે છેતરલપંિરી કર્વા 
સલહતના આરોપ છે. ચંદા-દરીપક સામે 
લાં્ ા સમયથરી તપાસ ચાલતરી હતરી. ્ંને 
સામે એનફોસ્સમેનટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈિરી) અને 
સરી્રીઆઈએ અલગ અલગ કેસ નોંધયા છે. 
આ પૈકીના આઈસરીઆઈસરીઆઈ ્ેંક સાથે 
૧૭૩૦ કરોિનરી છેતરલપંિરી કર્વાના કેસમાં 
કોચર કપલે જેલનરી હ્વા ખા્વાનો ્વારો આવયો 
છે. સરી્રીઆઈએ કોચર દંપલતને જેલભેગાં 
કયાું તેના ્ે દાિા પછરી ધૂતને પણ સાણસામાં 
લેતા હ્વે કૌભાંિરી લત્પુટરી જેલનરી હ્વા ખાતરી 
થઈ ગઈ છે. 

સરી્રીઆઈએ ચંદા-દરીપક કોચર અને 
્ેવણુગોપાલ ધૂત સામે આઈસરીઆઈસરીઆઈ 
્ેંક સાથે ઠગાઈનો કારસો રસરી કાઢ્ો 
હો્વાનો આરોપ મુક્યો છે. કોચરે પોતાનરી 
્વગ અને સત્ાનો ઉપયોગ કરરીને પહેલાં 
તો કૌભાિંને દ્ા્વ્વા પ્યત્ન ઉધામા કયા્સ, 
આઈસરીઆઈસરીઆઈ ્ેંકના ્ોિડે પણ કોચરને 
સાથ આપયો, પણ એક વહરીસલરલોઅરે 
કૌભાંિનરી લ્વગતો ઈન્વેસસટગડેટ્વ જના્સલલિમ 
માટે જાણરીતા એક ટોચના અંગ્ેજી અખ્ારને 
આપરી તેમાં ભાંિો ફૂટરી ગયો. ૨૦૧૮માં 
ચંદાએ ્ેઆ્રૂ થઈને આઈસરીઆઈસરીઆઈ 
્ેંક છોિ્વરી પિેલરી. આઈસરીઆઈસરીઆઈ 
્ેંકે પણ ્વરીડિયોકોન ગુ્પને આપેલરી લોન 
નોન પરફોલમુંગ એસેટસ (એનપરીએ) જાહેર 
કરરીને ચંદા કોચર સામે ફડરયાદ કર્વરી પિરી. 
ચંદા કોચર ઈિરી, સરી્રીઆઈ, ઈનકમટેક્સ 
િરીપાટ્સમેનટનરી તપાસના ચક્રવયૂહમાં ફસાતાં 
ગયાં. ભ્રષ્ાચાર, છેતરલપંિરી, મનરી લોનિડરંગ 
્વગેરેના કેસો થતા ગયા. એક સમયે દેશના 
ટોચના ઉદ્ોગપલતઓ જેમને મળ્વા લાઈન 
લગા્વતાં એ ચંદા કોચર ્વકીલોને તયાં ચક્કર 

લગા્વતાં થઈ ગયાં. આ ્વકીલોનરી મદદથરી 
છેલ્ા ત્ણેક ્વરસથરી એ જેલમા જ્વાથરી 
્ચતાં હતાં પણ કોચર દંપલતના કાળાં કામોના 
ચોપિામાંથરી એક પછરી એક પાનાં ખૂલતાં ગયાં, 
તેમા ્વડકલો પણ હાંફી ગયા.

આખરે આજે કોચર દંપલતને જેલના સલળયા 
પાછળ ધકેલાયુ છે. ચંદા કોચર સરીઈઓ હતાં 
તયારે આઈસરીઆઈસરીઆઈ ે્ંકે ્વરીડિયોકોન 
ગ્ુપને ૩૨૫૦ કરોિ રૂલપયાનરી લોન આપરી 
હતરી. ૨૦૧૨માં આ લોન મંજૂર કર્વામાં 
આ્વરી પછરીના છ મલહનામાં જ મંજૂર કરાયેલરી 
લોનમાંથરી લગભગ અિધરી રકમ કોચર પડર્વાર 
પાસે જતરી રહેલરી. સરી્રીઆઈએ સરી્રીઆઇએ 
ચંદા કોચર, તેમના પલત દરીપક કોચર અને 
્વરીડિયોકોન  ગુ્પના ચેરમેન ્ેવણુગોપાલ ધૂત 
ઉપરાંત નુપા્વર ડરનયુએ્લસ, સુપ્રીમ એનર્જી, 
્વરીડિયોકોન ઇનટરનેશનલ ઇલેક્ટ્ોલનક્સ 
લલલમટેિ અને ્વરીડિયોકોન ઇનિસટ્રીિ સામે 
કેસ કયયો છે. સરી્રીઆઇનો આરોપ છે કે, 
આઈસરીઆઈસરીઆઈ ્ેંક પાસેથરી ૩૨૫૦ 
કરોિ રૂલપયાનરી લોન મંજૂર કરરી તેના છ 
મલહના પછરી ્વરીડિયોકોનના પ્મોટર ્વેણુગોપાલ 
ધૂતે દરીપક કોચર અને તેમના ્ે સં્ંધરી સાથે 
મળરીને નુપા્વર કંપનરીમાં કરોિો રૂલપયા રોકેલા. 
૨૦૦૮માં ્નેલરી આ કંપનરીમાં દરીપક કોચર 
અને ્ેવણુગોપાલ ધૂત ભાગરીદાર હતા, પણ લોન 
મળયાના થોિા સમય પછરી ધૂતે આ કંપનરીનરી 
માલલકી દરીપક કોચરના એક ટ્સટને માત્ ૯ 
લાખ રૂલપયામાં ્વેચરી દરીધરી હતરી. એ પછરી ધૂતે 
થોિાક મલહના સુધરી આઈસરીઆઈસરીઆઈ 

ે્ંકને લોનના હપ્ા ચૂકવયા અને પછરી ્ંધ 
કરરી દરીધા. ૨૦૧૭માં ચંદા કોચર સરીઈઓ 
હતાં તયારે જ ્વરીડિયોકોનને અપાયેલરી લોનને 
એનપરીએ જાહેર કરરી દે્વાયેલરી.

્વેણુગોપાલ ધૂતે ચંદા-દરીપકને સાઉથ 
મું્ ઈમાં પોશ એરરીયામાં લક્િરરીયસ 
પ્ોપટટી પણ આપરી છે. ્વરીડિયોકોન ગ્ુપ સાથે 
સંકળાયેલરી કંપનરીઓએ સા્વ સસતા ભા્વે કોચર 
દંપલતને આપેલરી આ પ્ોપટટીના સોદાનો ભાિંો 
પણ ઈનકમટકે્સ લ્વભાગનરી તપાસમાં ખૂલયો 
છે. ચંદાએ નાણાંનરી લાલચમાં પોતાનરી યશસ્વરી 
કારડકદટીને ધૂળધાણરી કરરી નાંખરી છે. અલ્ત 
ચંદાનું ્ેડકંગ સેક્ટરમાં યોગદાન જોતાં 
આ્વનારરી પેઢરીઓ પણ તેમને પ્ેરણારૂપ માને 
એ્વો તેમનો પ્ભા્વ હતો, એ્વું માન-સનમાન 
તેમને મળતું હતું. ચંદા કોચરનરી શકૈ્લણક અને 
્ેસનકંગ કરરીયર ્ંને ઉજ્જ્વળ મનાતરી હતરી. 
કોસટ એકાઉનટનસરીમાં િરીગ્રી અને મેનેજમેનટમાં 
માસટસ્સ િરીગ્રી ધરા્વતાં ચંદા કોચર કોલેજમાં 
રેનકર હતાં અને ગોલિ મિેલ સાથે માસટસ્સ તેણે 
િરીગ્રી મેળ્વરી હતરી. 

આઈસરીઆઈસરીઆઈ ્ેંકમાં ૧૯૮૪માં 
સા્વ નરીચલા સતરે નોકરરી શરૂ કરરીને સ્વયોચ્ચ 
સથાને પહોંચનારાં ચંદા એક સમયે કરોિો 
ભારતરીય ય્ુવાઓ માટે રોલ મોિલ ગણાતાં 
હતાં. ફોરસ્સ અને ટાઈમ જ્ેવાં આંતરરાષ્ટરીય 
મેગલેિનસના પા્વર લલસટમાં ચંદા કોચરને દર 
્વર્ડે સથાન મળતું. ભારત સરકારે ચંદાને ્ેડકંગ 
સેક્ટરમાં આપેલા યશસ્વરી યોગદાન ્દલ 
પદ્મશ્રી અને પદ્મલ્વભૂર્ણ જ્ેવા એ્વોરસ્સ પણ 
આપયા છે.

કમનસરી્ે લોભ લાલચમાં આ્વેલા ચંદા 
કોચરે ્ેંક સાથે જ ખેલ કર્વામાં પોતાનરી 
આ્રૂનરી ધૂળ ધાણરી કરરી નાંખરી છે. અતયારે 
૬૧ ્વર્્સનરી ઉંમરે જેલમાં રહ્ેવું પિે એ્વા કપરા 
ડદ્વસો આ્વરી ગયા છે.  ચંદા કોચર સામે મનરી 
લોનિડરંગનો કેસ છે. આ કેસમાં ઈિરીએ તેમનરી 
માત્ ૭૮ કરોિ રૂલપયાનરી સંપલત્ જપ્ કરરી છે. 

તંત્રી સ્થાનેથરી
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સુરત
શહેરના મુગલીસરા વિસ્ારની 

પ્રેમલગ્ન કરનાર બરે સં્ાનની મા્ા 
સાથરે છુટાછેડા લીધા બાદ પુનઃ ્ારી 
સાથરે લગ્ન કરિા છે એમ કહી િા્ચી્ 
કરિાના બહાનરે ફરિા લઇ ગયા બાદ 
રાંદેર રોડ ્ાડિાડી વિસ્ારમાં લઇ જઇ 
અંધારાનો લાભ લઇ જબરજસ્ી હગ 
કરિાના બહાનરે થાપા પર એચઆઇિી 
પોઝીટીિ લોહીિાળું ઇનજરેકશન મારી 
હિેાનીય્ ભયુયુ કૃતય આચાયુયુ હ્ંુ.

રાંદેર પોલીસ સટશેનમાં 15 િરયુ 

અગાઉ પ્રેમલગ્ન કરનાર પત્ીના 
ચારરત્ય અંગરે શંકા રાખી સલો પોઇઝન 
રૂપરે પત્ી અનરે ્રેની સાથરે સંબંધ 
ધરાિનારનરે મારિાના બદઇરાદે 
હેિાનીય્ ભયુયુ કૃતય આચાયાયુની 
ફરીયાદ નોંધાય છે. હાલમાં 
મુગલીસરાના મસક્ન એપાટયુમરેનટમાં 
રહે્ ી યાસમીન અમીમુદ્ીન સરેરઅલી 
સૈયદ (ઉ.િ. 30) પંદર િરયુ અગાઉ 
ડ્ાઇિીંગ કામ કર્ા શંકર મોહન કામળે 
(ઉ.િ. 35 રહે. સુમન શાંવ્ આિાસ, 
મોરાભાગળ) સાથરે પ્રેમલગ્ન કયાયુ હ્ા. 

પરં્ુ બંનરેનરે મનમરેળ નહીં હોિાથી બરે 
મવહના અગાઉ છુટાછેડા લઇ યાસમીન 
બરે સં્ાન સાથરે વપયરમાં રહે્ી હ્ી. 
પરં્ુ ગ્ રોજ શંકરે કોલ કરી મારે 
્નરે મળિંુ છે એમ કહી ઘરે ગયો હ્ો. 
જયાંથી ્ારી સાથરે મારે પુનઃ લગ્ન 
કરિા છે એમ કહી ફરિા લઇ જઇ 
શોપીંગ કયુયુ હ્ંુ. તયાર બાદ ઢળ્ી સાંજરે 
રાંદેર રોડ ્ાડિાડી સસથ્ રાયન સકકૂલ 
નજીક ખુલ્ી જગયામાં લઇ જઇ હગ 
કરિાના બહાનરે યાસમીનના ડાબા થાપા 
પર ઈનજરેકશન કંઇક મારી દીધું હ્ું.

સુર્માં પિૂયુ પવ્એ લગ્નના બહાનરે પત્ીનરે 
એચઆઇિી િાળું ઇનજરેકશન આપી દીધું
15 વર્ષ પવૂવે પ્ેમલગ્ન કરા્ષ પરંતુ બે સંતાન હાેવા છતા શંકા રાખી ત્ાસ ગુજારતા છુટાછેડા લીધા

વાલોડ
િાલોડ ્ાલુકાના મોરદેિી ગામરે 

રહે્ા ખરેડૂ્ ધીરુભાઈ ચૌધરી, ્રેમના 
પત્ી વરિષનાબરેન ચૌધરી સાથરે રહે્ ાં 
હ્ાં અનરે વરિષનાબરેનનો પુત્ર દેિરામ 
ઉફફે શૈલરેર ચૌધરી પણ સાથરે રહે્ો 
હ્ો. ધીરુભાઈ ચૌધરીના ખરે્રમાં 
જંગલી ભૂંડોનો ત્રાસ હોિાનરે કારણરે 
્રેમણરે ખરે્રની આસપાસ િીજ કરંટના 
્ાર લગાવયા હ્ા, જરેનું કનરેકશન 
ધીરુભાઈના ઘરમાંથી લરેિામાં આવયું 
હ્ું. ્રેઓ દરરોજ ્ારની સસિચ 
બંધ કરીનરે ખરે્રમાં પાણીની પાઇપ 
િાળિા જ્ા હ્ા, પરં્ ુ આજરોજ 
ધીરુભાઈનો પુત્ર ્ારની સસિચ બંધ 

કરિાનું ભૂલી ગયો હ્ો. િહેલી સિારે 
ખરે્રમાં ધીરુભાઈ ચૌધરી પહોંચયા 
હ્ા અનરે પાણીની પાઇપ િાળ્ા 
હ્ા. ્રે સમયરે જમીનમાં ભરેજનરે કારણરે 
્રેમનરે અચાનક િીજ કરંટ લાગયો હ્ો. 
ધીરુભાઈનરે િીજ કરંટ લાગ્ાં ્રેમનરે 
બચિાિા માટે વરિષનાબરેન દોડી ગયા 
હ્ા અનરે ્રેઓ પણ િીજ કરંટના 
સંપક્કમાં આિી જ્ાં બૂમાબૂમ કરી 
મૂકી હ્ી. મા્ાની બૂમો સાંભળીનરે 
દોડી આિરેલા પુત્ર શૈલરેર પણ મા્ા-
વપ્ાનરે બચિાિા જ્ાં કરંટના સંપક્કમાં 
આિી ગયા હ્ા. િીજ કરંટ લાગ્ાં 
મા્ા વપ્ા અનરે પુત્ર ત્રણરેયનું ઘટના 
સથળે જ મો્ વનપજયાં હ્ા.

ભૂંડથી પાકને બચાવવા લગાડેલા તારથી 
કરંટ લાગતાં ખેડૂત પરરવારના 3ના મોત

સુર્ : સુર્ અમરોલી વરિપલ 
મડયુર હતયા મામલાથી અમરોલી 
વિસ્ારમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. 
િરેદાં્ ટેકસો નામના એમ્બ્ોઇડરીના 
કારખાનામાં મારામારીની ઘટના બની 
હ્ી. કારીગરો અનરે કારખાનાના 
માવલક િચ્રે બોલાચાલી થઈ હ્ી. 
જરેના બાદ કારીગરે મળ્ીયાઓનરે 
બોલાિી કારખાનાના માવલક પર 
હુમલો કયયો હ્ો. આ હુમલામાં ત્રણ 
લોકોના મો્ વનપજયાં છે. કારીગરે 
ચપપથુી કારખાનાના માવલક ્રેમજ 
્રેમના વપ્ા પર હુમલો કયયો હ્ો. 
મારામારીમાં િચ્રે માવલકના મામા 
બચાિિા જ્ા ્રે પણ ઇજાગ્રસ્ 

થયા હ્ા. આ ઘટના બાદ હોસસપટલ 
બહાર મોટી સંખયામાં િરેપારીઓ ભરેગા 
થયા હ્ા. સાથરે જ આરોપીઓ વિરુદ્ધ 
કડક કાયયુિાહીની માંગ કરી છે..આ 
હુમલામાં કારખાના માવલક કલપરેશ 
ધોળકીયા, ્રેના વપ્ા ધનજીભાઈ 
અનરે મામા ઘનશયામભાઈ એમ ત્રણરે 
જણાના મો્ થયા હ્ા.

સુરતમાં ત્રિપલ મડ્ડર : કારીગરોએ મળીને 
કારખાના માત્લક સત્િત 3ની િત્ા કરી

ઝગરડયા નજીક કપાસ  
િીણ્ી મવહલા ઉપર 

ભરબપોરે દીપડાનો હુમલો
ભરૂચ

ઝઘડીયાના ગામરે કપાસ િીણિા ગયરેલી મવહલા ઉપર 
ભરબપોરે દીપડાએ વહંસક હુમલો કર્ા ફફડાટ મચી ગયો 
હ્ો. હુમલો થ્ા ં મવહલાનરે અનય ખર્ે  મજરૂોએ બચાિી 
લીધી હ્ી. ઝઘરડયા ્ાલકુાના પાણરેથા ગામરે ખર્ે મજરૂી કર્ી 
ભાર્ીબરેન ્ડિી પો્ાના પરરિાર સાથરે રહે છે. રવિિારે 
ભરબપોરે કામના જયમીનભાઈ પ્જાપવ્ના ખર્ે રે કપાસ 
િીણિા માટે ભાર્ીબરેન ્ડિી ગયા હ્ા. બપોરના સમયરે 
કપાસ િણ્ી િખ્રે પાછળથી આિીનરે ભાર્ીબરેન ઉપર 
દીપડાએ એકાએક હુમલો કયયો હ્ો. ભાર્ીબરેનની સાથરે 
આિરેલા અનય ખર્ે  મજરૂોએ હુમલો થ્ા દોડી જઈ મવહલાનરે 
બચાિી લીધી હ્ી. દીપડાના હુમલામા ંભાર્ીબરેનનરે ગરદન 
ઉપર પંજો લાગ્ા ઈજા થ્ા ંઉમલ્ાના પ્ાથવમક આરોગય 
કેનદ્રમા ંસારિાર માટે લઈ આવયા હ્ા. 

સુર્ માનપાની વ્જોરી 
્વળયાઝાટક છ્ાં મરેયરના 
બંગલા પાછળ લાખોનો ખચયુ

સુરત
એક િરષેમાં સુર્ના મરેયરના બંગલા પાછળ રૂ. 26 

લાખના ખચયુ કરા્ા AAPના કોપયોરેટરોએ વિરોધ 
પ્દવશયુ્ કયયો હ્ો. સુર્ નગર પાવલકા પાસરે લોકોના કામ 
માટે બજરેટ નથી તયારે પ્જાના પૈસરે સુર્ના મરેયર હેમાલી 
બોઘાિાલા આલીશાન બંગલામાં આરામદાયક જીિન 
જીિી રહ્ા છે. કોપયોરેટર મહેશ અણઘણ દ્ારા પૂછિામાં 
આિરેલા સિાલના જિાબમાં માવહ્ી મળી કે, સુર્ના 
મરેયરના બંગલામાં 4 માશયુલ, 6 પ્ાઇિરેટ વસકયુરરટી ગાડયુ, 
1 ગાડયુનના બરેલદાર અનરે લાઈટ વબલ પાછળ છેલ્ા એક 
િરયુમાં કુલ 26,63,198 રૂવપયાનો ખચયુ કરિામાં આવયો 
છે. AAPના કોપયોરેટરના જણાવયા પ્માણરે મરેયરના 
બંગલામાં દર િરષે 4 માશયુલ પાછળ 12,32,448 રૂવપયાનો 
ખચયુ કરિામાં આિરે છે.
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વડોદરા
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડોદરામાં ભારત રત્ન અને 

દેશના પવૂ્વ વડાપ્રધાન સવ. અટલબિહારરી વાજપેઇના 
જન્મ દદન એવા સુશાસન દદવસે સમગ્ર ગુજરાતમાં શહેરરી 
બવસતારમાં રૂ.230 કરોડના ખર્ચે બનમા્વણ થ્ેયલા સૌથરી લાંિા 
3.50 કી.મરી.ના નવરીન ફલા્યઓવર બરિજનું લોકાપ્વણ ક્યુું 
હતું. મુખ્યમંત્રીએ સમા બવસતારમાં રૂ.64.82 લાખના ખર્ચે 
બનમા્વણ થ્યેલ ઉદ્ાનનું લોકાપ્વણ કરવા સાથે વડોદરાનું 
ગૌરવ એવરી ઐબતહાબસક ઈમારત ન્્યા્યમંદદરનું વડોદરા 
મહાનગરપાબલકાને હસતાતંરણ ક્યુું હતું. મુખ્યમંત્રીએ વડોદરા 
સમાટ્વ બસટરી ડેવલપમને્ટ લરી. દ્ારા પ્રકાબશત “Majestic 
Vadodara - page from the Past” પુસસતકાનું 
બવમોર્ન ક્યુું હતું. આ અવસરે વડોદરાના વૈભવ વારસાને 
ઉજાગર કરતા કલાધર બવદ્ાથથીઓએ દોરેલા બર્ત્ો 

મુખ્યમંત્રીને અપ્વણ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે બરિજનરી 
મુલાકાત પણ લરીધરી હતરી. મુખ્યમંત્રીએ કહ્ં કે, રાજ્ય સરકારે 
મહાનગરપાબલકાઓને સરીએમ ડેશ િોડ્વ સાથે જોડરી તેનું 
મોબનટદરંગ કરવાનું શરૂ ક્યુું છે. જેથરી શહેરરીજનોને મુશકેલરીઓ 
ઓછરી પડે તેનરી વ્યવસથાઓ ઉભરી કરવામાં આવરી છે.

વડોદરામાં ગુજરાતના સાૈથરી લાિંા 3.50 દકમરી 
બરિજનું CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસતે ઉદઘાટન

નડડયાદ 
વસો મામલતદાર કર્ેરરીમાં 

પુરવઠા બવભાગમાં ના્યિ 
મામલતદાર તરરીકે ફરજ િજાવતા 
માતર તાલુકાના માલાવાડા ગામના 
પરેશભાઈ નાનજીભાઈ મકવાણા 
નદડ્યાદ મંજીપુરા રોડ િાલાજી 
પાક્ક સોસા્યટરીમાં મકાન નં ૩૯ 
મા રહે છે. તેમના પત્નરી અને ૧૧ 
વર્વનરી દરીકરરી સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસ ગ્યા 
હતા,જ્યારે પરેશભાઈ મકવાણા ઘરે 
એકલા હતા.આ દરબમ્યાન તા.૨૪ 
ડરીસે. થરી ૨૭ દડસે. દરબમ્યાન મકાન 
અંદરથરી િંધ રહેતા આજિુાજુ રહેતા 

પાડોશરીઓએ તેમના સગા સંિંધરીઓ 
ને જાણ કરરી હતરી તેમજ મકાનનો 
દરવાજો તોડરી તપાસ કરતા પરેશભાઈ 
( ઉંમર વર્વ ૪૩ ) િાથરૂમમાં 
મૃત હાલતમાં મળરી આવ્યા હતા. 
આમ પરેશભાઈ મકવાણાનું હૃદ્ય 
રોગનો હુમલો કે અગમ્ય કારણસર 
મોત બનપજતાં કમ્વર્ારરીઓ તેમજ 
પદરવારજનોમાં શોક વ્યાપરી ગ્યો હતો. 
આ િનાવ અંગે મૃતકના સગા ભાઈ 
પ્રશાંતભાઈ નાનજીભાઈ મકવાણા 
(રહે. માલાવાડા, તા. માતર) એ 
નદડ્યાદ રૂરલ પોલરીસમાં જાણ કરતા 
પોલરીસે કા્ય્વવાહરી હાથ ધરરી હતરી.

વસોના નાયબ મામલતદાર ઘરના 
બાથરૂમમાંથી મૃત હાલતમાં મળયા
પત્ની અને 11 વર્ષનની દનીકરની સાૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસે ગયા હતા

નડડયાદ 
ર્કલાસરી વનરીપરુમા ં મલેાજીભાઈ 

ડાહ્ાભાઈ વાઘલેા પોતાના પદરવાર સાથે 
રહેતા હતા. તઓે િરી.એસ.એફમા ંનોકરરી 
કરતા હતા. દરબમ્યાન મલેાજીભાઈ તથા 
તમેના દરીકરા નવદરીપ, હનમુતંા તથા 
ભત્રીજો પ્રતાપભાઈ વાઘલેા િાઈક લઈને 
વનરીપરુામા ં રહેતા શલૈરે ઉફફે સબુનલ 
દદનશેભાઈ જાદવના ઘરે ગ્યા હતા. 
શલૈરે ઉફફે સબુનલ ે મલેાભાઈનરી દરીકરરી 
આકૃબતનો તનેરી સાથનેો બવડરી્યો મોિાઇલ 
ઉપર વા્યરલ કરેલો હો્ય ઠપકો કરવા 
સારં ગ્યા હતા. આ વખત ે શલૈરેના 
ઘરનરી િહાર દદનશે છિાભાઈ જાદવ, 
અરબવંદ છિાભાઈ જાદવ, છિાભાઈ 

ર્તરુભાઈ જાદવ, દદનશેનો ભત્રીજો 
સબર્ન અરબવદંભાઈ જાદવ તથા ભાવશે 
ર્રીમન જાદવ ઘરનરી િહાર તાપણરી કરતા 
હતા. જથેરી મલેાભાઈએ દદનશેન ે જઈને 
તનેા દરીકરા શલૈરે ઉફફે સબુનલ િાિતે 
પછૂપરછ કરતા દદનશે તથા તનેરી સાથનેા 
માણસો ઉશકેરાઈ ગ્યા હતા. દરબમ્યાન 
દદનશે ે મલેાભાઈન ેમાથામા ં ધાદર્ંુય મારરી 
તથા નવદરીપન ે માથામા ં ધાદર્યુ ં મારરી 
જીવલણે ઈજાઓ પહોંર્ાડરી હતરી. જ્યારે 
સબર્ન લાકડરી વડ ેમજંલુાિેન મલેાભાઈને 
માર મા્યયો હતો. જમેા ં મલેાભાઈ તથા 
નવદરીપન ે માથામા ં ધાદર્ંુય મારતા  બપતા 
પતુ્ લોહરી લહુાણ થઈ ગ્યા હતા. જ ેિાદ 
મલેાભાઈનુ ંમોત નરીપજ્યુ ંહતુ.ં

ચકલાસીના વનીપુર ગામે BSF 
જવાનની ધાડરયાથી હતયા કરાઇ

મહેસાણામાં પ્રોપટથી એકસપોનું 
આ્યોજન, એક જ સથળે 250  

જેટલા પ્રોજેકટ રજૂ કરાશે
મહેસાણા

મહેસાણા ડરી-માટ્વ સક્કલ પારં્ોટ િા્યપાસ ખાતે 67 
બિલડસ્વ અને ડેવલપસ્વના 250થરી વધુ રેસરીડેન્સરી્યલ, 
કોમબશ્વ્યલ, ઈન્ડસટ્રી્યલ પ્રોજેકટ એક જ જગ્યાએ 
જોવા માટે ક્ેડાઈ મહેસાણા દ્ારા આ્યોજન કરા્યું છે. 
મહેસાણા બજલ્ામાં રરી્યલ એસટેટ ક્ેતે્ ખુિ જ ટૂંક 
સમ્યમાં ઝડપરી બવકાસ થઈ રહ્ો છે રાજ્ય સરકારના 
કોમન જીડરીસરીઆરના અમલરીકરણથરી મહેસાણા 
તેમજ આજિુાજુના તાલુકા બવસતારમાં રેસરીડેન્સરી્યલ 
કોમબશ્વ્યલ અને ઈન્ડસટ્રી્યલ પ્રોજેકટસ માટે ગ્રાહકોનરી 
માંગમાં ખિુજ વધારો જોવા મળરી રહ્ો છે. મહેસાણા, 
કડરી, બવસનગર, િહુર્રાજી, બવજાપુર, વડનગર, ઊંઝા 
સબહતના પટ્ામાં રેસરીડેન્સરી્યલ, કોમશથી્યલ ઝોનનો 
બવસતાર ફેલા્યો છે. 

મહેસાણામાં પેરાગલાઈદડંગ 
વખતે પેરાશૂટ ડેમેજ થતાં 
કોદર્યન નાગદરકનું મોત

રાજકોટ
મહેસાણા બજલ્ામાં આવેલા ધરમપુર ગામમાં 

પેરાગલાઈદડંગ દરબમ્યાન પેરાશૂટ ડેમેજ થતાં કોદર્યન 
નાગદરકનું કરણ મોત થ્યું છે. પેરાશૂટ દુઘ્વટનામાં કોદર્યન 
નાગદરકના મૃત્યુ મામલે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. 
અબધકારરીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે ગામના જ એક 
વેપારરીએ િે પેરાશૂટ ડા્યવરને આમંત્ણ આપ્યું હતું. 
િંને શાળાનો કા્ય્વક્મ પતાવરીને ખારાઘોડા જવાના હતા. 
પરંતુ એ પહેલા આજના કા્ય્વક્મમાં ર્ાઈનરીઝ દોરરીથરી 
પેરાશૂટ ડેમેજ થતાં ડા્યવર નરીર્ે પટકા્યો હતો, જેમાં તેનું 
મોત થ્યું હતું. પેરાશૂટ ઉડાડવા માટે કોઈ પરવાનગરીનરી 
જરૂર નથરી, કોમબશ્વ્યલ ઉપ્યોગ માટે પેરાશૂટ ઉડાવા્ય 
તો જ પરવાનગરી જરૂરરી નથરી.આમાં વહરીવટરીતતં્નરી કોઈ 
િેદરકારરી નથરી. 

પાદરા 
પાદરામાં સોમવારે મોડરી રાતે્ 

ગાંધરીર્ોક બવસતારમાં પાદરાના એક 
પાટરીદાર ્ુયવકને ર્ૂંટણરીનરી અદાવત 
રાખરી ધારાસભ્ય રૈ્તન્્યબસંહ ઝાલાના 
મોટાભાઈ હરેન્દ્રબસંહ પ્રતાપબસંહ 
ઝાલા તેમજ અન્્ય એક ઈસમ સુમન 
વાડરીલાલ શાહે ભેગા થઈને પાટરીદાર 
્યુવકને ઢોર માર મારતો હોવાનો 
વરીદડ્યો વા્યરલ થ્યો હતો અને સમગ્ર 
મામલો પોલરીસ સટેશન સુધરી પહોંચ્યો 
હતો. ગાંધરીર્ોક બવસતારમાં નૈનેશ 
અબનલભાઈ પટેલ લક્કડપરીઠાવાળા 
અન્્ય બમત્ો સાથે િેઠા હતા ત્યારે 
તાજેતરમાં જ ર્ૂંટા્યેલા  ધારાસભ્ય 

ર્ૈતન્્યબસંહ ઝાલાના મોટાભાઈ 
હરેન્દ્રબસંહ ઝાલા તેમજ પાદરાના 
ઝંડા િજાર બવસતારમાં રહેતા સુમન 
વાડરીલાલ શાહ ગાંધરીર્ોક બવસતારમાં 
આવરીને અપશબદો િોલતા નૈનેશે 
ગાળો િોલવાનું ના કહ્ં હતું.

દરબમ્યાન ર્ૂંટણરીનરી અદાવત 
રાખરી ધારાસભ્યના મોટાભાઈ 
હરેન્દ્રબસંહ ઝાલા તેમજ તેના બમત્ 
સુમન વાડરીલાલ શાહ  એકાએક નૈનેશ 
પટેલ પર તુટરી પડરી  ઢોર માર મા્યયો 
હતો. મોડરી રાત્ે િનેલરી આ ઘટનાના 
સરીસરીટરીવરીના ફૂટેજનો વરીદડ્યો પાદરા 
ઉપરાંત સમગ્ર પંથકમાં વા્યરલ થ્યો 
હતો. 

ગાંધરીનગર- ગુજરાતમાં રાજ્યમાં 
લાંિા સમ્યથરી અટકી પડેલરી 
ધો.9થરી12નરી ભરતરી પ્રબક્્યાનરી માંગને 
લઈને TAT પાસ ઉમેદવારોએ 
બશક્ણ મંત્રી કુિેર દડંડોરને રજૂઆત 
કરરી હતરી. ઉમેદવારોએ કહ્ં હતું કે, 
જાન્્યુઆરરીના અંત સુધરીમાં ભરતરી 
નહીં થા્ય તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં 
આવશે. 

TAT પાસ ઉમેદવારોએ હવે 
મક્કમ થઈને બશક્ણમંત્રીને રજૂઆત 
કરરી હતરી. બશક્ણમંત્રીને તેમણે કહ્ં હતું 

કે, લાિંા સમ્યથરી આ ભરતરી અટકી છે 
અને અમે લોકો હવે રાહ જોઈ શકીએ 
તેમ નથરી. જેથરી જાન્્યુઆરરીના અંત 
સુધરીમાં ભરતરી કરવામાં નહીં આવે તો 
ગાંધરી બર્ંધ્યા માગચે આંદોલન કરરીશું. આ 

પહેલાં પણ TAT પાસ ઉમેદવારોએ 
પૂવ્વ બશક્ણમંત્રી જીતુ વાઘાણરીને 
રજૂઆત કરરી હતરી. પરંતુ આ રજૂઆત 
િાદ આજ સુધરી કોઈ પગલાં નહીં 
લેવાતા ઉમેદવારોએ નવા બશક્ણમંત્રી 
કૂિેર દડંડોર સમક્ રજૂઆત કરરીને 
આંદોલનનરી ર્રીમકી ઉચ્ારરી હતરી.  
ગુજરાતમાં લાંિા સમ્યતરી માધ્યબમક 
અને ઉચ્તર માધ્યબમક સરકારરી અને 
ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ સકૂલોમાં TAT પાસ 
ઉમેદવારોનરી ભરતરી લાિંા સમ્યથરી 
અટકી પડરી છે.

જાન્્યુઆરરી અંત સુધરી ભરતરી કરો નહીં 
તો ગાંધરી બરં્ધ્યા માગચે આંદોલન થશે

પાદરામાં ભાજપના ધારાસભયના ભાઇ 
સહહત બે વયહતિનો યુવાન પર હુમલો

નડડયાદ 
કપડવંજના જટવાડામાં 

એક દકશોરરી (ઉ.વ.૧૭, ૧૦ 
માસ) પોતાના પદરવાર સાથે 
રહેતરી હતરી. આ દકશોરરીને 
બિહારના શાદકન ટપપ ુગામના 
મોહમમદ ઈન્તસાર ઉફફે 
શાહરૂખ મોહમમદ ટરીહાકુ 
બિલા્યતઅલરી શેખ 27 
સપટેમિર 20ના રોજ તેણરીના 
કા્યદેસરના વાલરીપણામાંથરી 

લલર્ાવરી ફોસલાવરી જારકમ્વ 
કરવાના ઇરાદે ભગાડરી ગ્યો 
હતો. મોહમમદ ઈન્તસારે 
અવારનવાર તેનરી સાથે 
જાતરી્ય દુષકમ્વ ગુજા્યુું હતું. 
આ િનાવ સંદભચે ફદર્યાદના 
આધારે કપડવંજ શહેર પોલરીસે 
મોહમમદ ઇન્તસાર શેખ બવરદ્ધ 
ગુનો નોંધરી આરોપરી મોહમમદ 
ઇન્તસાર શેખનરી અટકા્યત 
કરરી હતરી. જે અંગે પોલરીસે 

નદડ્યાદનરી સપે. પોકસો કોટ્વમાં 
ર્ાજ્વશરીટ રજૂ કરરી હતરી. જે 
અંગેનો કેસ નદડ્યાદનરી પોકસો 
કોટ્વના ન્્યા્યાધરીશ પરી.પરી.
પુરોબહતનરી કોટ્વમાં ર્ાલરી જતા 
ન્્યા્યાધરીશે વકીલનરી દલરીલો  
ઘ્યાને લઈ તથા પુરાવાઓ 
ગ્રાહ્ રાખરી મહંમદ ઇમતસાર 
શેખને ૨૦ વર્વ સખત કેદનરી 
સજા અને રૂ. ૯૦ હજારનો દંડ 
ભરવાનો હુકમ ક્યયો હતો. 

વલસાડ
વલસાડના ધરમપુર ખાતે 

િે મબહના પહેલાં કેટલાક લોકો 
દરીપડાના ર્ામડાનો સોદો કરવા 
માંગતા હોવાનરી બવગતો મળતાં 
વડોદરાના કા્ય્વકર રમેશભાઇ 
આઇસ અને ટરીમના માણસોએ 
છટકું ગોઠવરી પાણરી પૂરવઠાના 
એક કમ્વર્ારરી સબહત સાત 
જણાને ઝડપરી પાડ્યા હતા 
અને દરીપડાનું ર્ામડું કિજે 
લરીધું હતું. પૂછપરછ દરબમ્યાન 

આરોપરીઓએ કૂવામાં પડરી 
ગ્ેયલા દરીપડાને પથથરો મારરીને 
મારરી નાંખ્યા િાદ   િકરાં 
કાપતા શખસનરી મદદથરી તેનું 
ર્ામડું અને મૂંછકાઢરી લઇ દાટરી 
દરીધો હોવાનરી બવગતો ખૂલરી 
હતરી. જેથરી ફોરેસટ બવભાગે 
ખોદકામ કરાવતાં દરીપડાના 
અવશરેો મળરી આવ્યા હતા. 
વન્્યજીવોનો સોદો કરતરી ગેંગ 
દ્ારા રૂબપ્યાનો વરસાદ કરવા 
માટે તેમજ તાંબત્ક બવબધ માટે 

વન્્યજીવોનો ઉપ્યોગ કરવામાં 
આવતો હોવાનરી બવગતો  િહાર 
આવરી છે. વન્્યજીવોનો સોદો 
કરતરી ગેંગ દ્ારા કારણોસર 
જીવોનો ઉપ્યોગ કરાતો હતો. 
આ પૈકી દરીપડાનું ર્ામડું 
મહારાષ્ટ્રના એક મહારાજને 
તેમનરી ગાદરી પર મુકવા ભાડે 
આપ્યું હતું. પરંતુ ત્યારિાદ 
ટોળકીએ ગ્રાહકને શોધવા 
માંડતા ફોરેસટના છટકામાં તેઓ  
પકડાઇ ગ્યા હતા.

કપડવંજની ડકશોરીને ભગાડી જનારા 
હબહારના યુવકને 20 વર્ષની સખત કેદ

ધરમપુરમાં કુવામાં પડેલા દીપડાને પથથરોથી 
મારી નાખી ચામડું મહારાજને ભાડેથી આપયું

નડિયાદ કાેર્ષનાે ચુકાદાે : 90 હજારનાે દંિ પણ કરવામાં અાવાે

 TAT પાસ ઉમેદવારાેઅે નવા શિક્ષણમંત્ની કુબેર ડિંિારેને રજૂઅાત કરની
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ભરૂચ
રાજપીપળાના નર્મદા કિનારે આવેલ 

રારાનંદ આશ્રર ગુવારથી નવસારીના 
લંિા વવજય હનુરાન રંકદર નજીિ જતા 
િુલ 14 જેટલા સાધુઓને તરેની રહેન્દ્ા 
જીનીયો ગાડીની આગળ ચાલતા 
ટેમપાથી બચવા જતા ડ્ાઇવરે રોંગ 
સાઈડ પર લેતા પૂર ઝડપે ધડાિાભેર 
ઝાડ સાથે ગાડી અથડાઈ ગઈ હતી. 

આ અિસરાતરાં ગાડીના ફુરચા 
નીિળી ગયા હતા. જયારે પાછળથી 
ગાડી ખુલ્ી હોવાથી તેરાં બેસેલા 14 
જેટલા સાધુઓ ફંગોળાઈ ગયા હતા. 
જરેાં ડ્ાઇવર અને અન્ય એિ સાધુનું 
ઘટના સથળે ગંભીર ઈજાને પગલે મૃતયુ 
થયું હતું. જયારે અન્ય એિ સાધુને 
રાજપીપળા લઈ જતા રસતે સારવાર 
રળે તે પહેલા જ મૃતયુ થયું હતું જયારે 
13 ને ગંભીર ઇજાઓ થતા નેત્ંગ 
સારુવહિ આરોગય િેન્દ્ ખાતે સારવાર 
અથથે લઈ જવાયા હતા.બનાવની જાણ 
થતાં પોલીસ અને લોિો રદદ રાટે દોડી 
ગયા હતા.

રૂળ યુપીના ખાતચોિ અયોધયા 
આશ્રરના 14 જેટલા સાધુઓ બાર 

જયોવતવલિંગની પકરક્રરા યાત્ા િરવા 
નીિળયા હતા. જરેાંથી આઠ જયોવતવલિંગ 
યાત્ા પણૂ્મ િરી ચાર બાિી હોવાથી 
રારાનંદ આશ્રર ગુવાર ખાતે વનવાસ 
િયયો હતો . તયાંથી તેઓ ગાડીના ચાલિ 
રાિેશિુરાર હકરપ્રસાદ સોનિર રૂળ 
યુપીના રહેવાસી અને હાલ નવસારી 
લંિા વવજય હનરુાન રંકદરની સારે 
રહેતા હોય તયા ં આ સાધુઓ એરના 
ઘરે જતા હતા તયારે નેતં્ગથી રાંડવી 
નેશનલ હાઈવે પર િંબોકડયા અને 
ચાસવડની વચ્ે તેઓને અિસરાત 
નડ્ો હતો.  રવહન્દ્ા જીનીઓ ગાડી 
પૂર ઝડપે ઝાડ સાથે અથડાતા ગોઝારા 
અિસરાતરાં ચાલિ રાિેશિુરાર સોનિર 
અને શીતલદાસ ઉફફે વેદાંતી ગુરુજીનું 
ઘટના સથળે મૃતયુ થયું હતું. જયારે 
અન્ય િેશવદાસ ગુરુજી શ્રી ઇશ્વરદાસ 
વૈષણવ 30 અયોધયા ,ગણેશદાસ 40, 
ગોપાલદાસ 49 ,ધયાનઘીદાસ 50, 
રણીધરદાસ 35 , વેદાંતીદાસ 46, 
પ્રદીપભાઈ 46, રારદાસ 46 અને 
રાવધિદાસ 46 વગેરેને નેત્ંગ સારૂવહિ 
આરોગય િેન્દ્ ખાતે સારવાર રાટે લઈ 
જવાયા હતા.

રાજકોટ
ચોટીલા- રાજિોટ હાઈવે પર 

વહેલી સવારે એિ ખાનગી બસરાં 
આગ લાગતાં રુસાફરોના જીવ 
તાળવે ચોંટી ગયા હતાં. બસરાં 
આગ લાગવાના િારણે  રુસાફરોરાં 
અફરાતફરી રચી ગઈ હતી. બસરાં 
સવાર એિ વૃદ્ધ રવહલા ગંભીર 
રીતે દાઝી જતા તરેનું રોત થયું છે.  
ચોટીલા પાસેથી પસાર થઈ રહેલી 
એિ ખાનગી ટ્ાવેલસની બસરાં 
અચાનિ આગ લાગતાં બસ ભડભડ 
સળગી ગઈ હતી.  જેના િારણે બસરાં 
સવાર રુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટી 
ગયા હતાં. ડ્ાઈવરે બસ ઉભી રાખી 
દેવાતા રુસાફરો નીચે ઉતરવા લાગયા 

હતા. બસરાં સવાર એિ વૃદ્ધ રવહલા 
બહાર નીિળતાં જ ગંભીર રીતે દાઝી 
જતા તેરનું રોત વનપજયું હતું. જયારે 
અન્ય પાંચ  રુસાફરો દાઝી જતા 
તેઓને સારવાર રાટે ખસેડાયા હતાં. 

ચોટીલા પાસે વહેલી સવારે બનેલા 
આગના બનાવરાં મૃતિ વૃદ્ધ રવહલા 
નોઈડાના રહેવાસી હોવાનું જાણવા 
રળયું છે. આગનું િારણ FSLની 
તપાસ બાદ જાણવા રળશે.ચોટીલા 
પાસે જે બસરાં આગનો બનાવ 
બન્યો છે તે બસ સુરત તરફ જઈ 
રહી હોવાનું જાણવા રળયું છે. બસરાં 
આગની જાણ થતા ફાયરવરિગેડની 
ટીરે ઘટના સથળ પર પહોંચી આગ 
પર િાબૂ રેળવયો હતો. 

પરિક્રમા કિવા નીકળેલા 14 સાધુને 
નેત્રંગ નજીક અકસમાત, 3ના મોત

ચોટીલા પાસે લક્ઝિી બસમારં આગ 
લાગી, 1 મહિલાનુરં મોત, 5 દાઝ્ારં

દાદાએ તેડેલી બાળિીને 
ઝૂંટવીને દીપડો ભાગયો, 
પૌત્ીના રોતથી આક્રંદ

જુનાગઢ
જૂનાગઢના સોનરડી વવસતારરાં  

દાદા તરેની પૌત્ીને લઈને ઉભા 
હતાં. તયારે દીપડો આવયો અને તરેના 
હાથરાંથી બાળિીને ઝૂંટવીને ભાગી 
ગયો હતો. દાદાએ બૂરાબૂર િરતાં 
દીપડો બાળિીને રુિીને ભાગયો હતો. 
આ હરૂલારાં નાની બાળિીનું રોત 
નીપજયું હતું. જૂનાગઢના સોનરડી પલોટ 
વવસતારરાં દાદા તેરની પૌત્ીને તેડીને 
ઉભા હતાં. તયાં અચાનિ દીપડો આવી 
ગયો હતો. દાદા દીપડાને ભગાડવા 
િંઈિ વવચારે તે પહેલાં તો તેણે છલાંગ 
રારીને તેરના હાથરાંથી પૌત્ીને ઝૂંટવી 
લીધી હતી અને ભાગી ગયો હતો. 

દાદાએ બૂરાબૂર િરતાં જ 
આસપાસના લોિો ભેગા થઈ ગયા 
હતાં. લોિોને જોઈને દીપડો બાળિીને 
રુિીને તયાંથી ભાગી ગયો હતો. 
બાળિીને જોતા જ દાદાના હોશ ઉડી 
ગયા હતાં. દીપડાએ બાળિીને છોડી 
દેતાં તે તયાં જ રોતને ભેટી હતી. 
તેના મૃતદેહને વસવવલ હોસસપટલરાં 
પોસટરોટ્મર રાટે ખસેડવારાં 
 આવયો હતો.
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જસદણ
વિંછીયા તાલુકાના સોમપીપળીયા 

ખાતે આિેલ પ્રવસધ્ધ શ્ી ઘેલા સોમનાથ 
મહાદેિ મંદદરની િવહિટી સવમવતની 
રચના મામલે ભારે વિિાદ થતાં પાંચ 
િર્ષની મુદત માટેની સવમવત સાડા ત્રણ 
માસમાં જ િીખેરી નાખિા સરકારને 
ફરજ પડી છે.

ગુજરાત સરકાર દ્ારા ઘેલા સોમનાથ 
મંદદરની િહીિટી સવમવતની રચના 
સપટેમ્બર માસમાં જાહેર કરિામાં આિી 
હતી. તયાર્બાદ આ સવમવત ્બા્બતે 

અનેક વિિાદો થયા હતા. જસદણ 
પંથકમાં કોળી સમાજની િસતી મોટા 
પ્રમાણમાં હોિા છતાં કોળી સમાજના 
સભયોને આ સવમવતમાં લિેામાં નહીં 
આિતા સવમવતની રચના જાહેર થઈ 
તે સમયે જસદણના પિૂ્ષ ્ધારાસભય 
ભોળાભાઈ ગોવહલ દ્ારા ઘેલા સોમનાથ 
મંદદર ખાતે એક દદિસના પ્રતીક 
ઉપિાસ કરિામાં આવયા હતા અને 
કોળી સમાજને આ કવમટીમાં સથાન 
આપિા માટેની રજૂઆત મુખયમતં્રી 
સવહતના લોકોને કરિામાં આિી હતી. 

આ ઉપરાંત, આ સવમવત ્બા્બતે જસદણ 
પંથકના ્બંને રાજકીય જૂથના ટકેદારો 
દ્ારા પણ અહીંના સોવિયલ મીદડયામાં 
યુદ્ધ છેડિામાં આવયુ ં હતું. જોકે ઉદ્ોગ 
અને ખાણ વિભાગના નાય્બ સવચિ 
કે. જે. જામળીયા દ્ારા ્બહાર પાડિામાં 
આિેલા પદરપત્રમાં જણાવયા મુજ્બ તા. 
2-9-2022ના રોજ રચના કરિામાં 
આિેલી ઘેલા સોમનાથ મંદદરની 
િહીિટી સવમવત સથવગત કરિામાં 
આિી છે. આ સાથે જ 14 વ્બનસરકારી 
સભયોની સવમવત િીખેરાઇ ગઇ છે.

વિિાદ થતાં ઘેલા સોમનાથની િવહિટી 
સવમવત ત્રણ મવહનામાં જ ્બરખાસત
પૂર્વ ધ�ર�સભ્યની બ�દબ�કીથી ર�ત રણસી, નરેસરથી સમિતત ક્�રે રચ�શે તે હજુ અધ્�ર

વેરાવળ
િેરાિળમાં રેયોન રોડ ઉપર 

્બાલાજી ગુ્રપ નામની દુકાન ્ધરાિતા 
વનતેરભાઈ સરમણભાઈ કટારીયા 
(ઉ.િ.44) સાંજે 6.30 િાગયાના 
અરસામાં ્બસ સટનેડ રોડ ઉપર 
કે.કે. મોરી સકકૂલની સામે જયાં ્બ્ધા 
લારીગલ્ાઓ છે તયાં ચા પીતા હતા 
તયારે તેની ઉપર રીિોલિરથી ફાયરીંગ 
કરાતા તયાંજ પડી ગયા હતા અને 
લોહીનાં ફકૂિારા છૂટેલ હતા. આ ્બનાિ 
્બનિાથી ચાની લારી િાળો તેમજ 
આજુ્બાજુનાં લોકો પણ ગભરાઈ ગયેલા 
હતા. થોડી વમવનટો સુ્ધી ગભરાટ 
સાથે સોંપો પડી ગયો હતો. લોકોથી 

્ધમ્ધમતા રોડ પર આ ્બનાિ ્બનતા 
ટોળા એકઠા થઈ ગયા હતા. તાતકાલીક 
108 ને ્બોલાિી હતી અને તેને સરકારી 
હોસપીટલે લઈ ગયા હતા. પણ તયાં 
ડોકટરોએ મૃત જાહેર કરેલ હતો.

નારણભાઈ કટારીયાના સગાભાઈ 
થતાં હોય સાંજે િેરાિળ ્બાયપાસ પાસે 
આિેલ સોસાયટી વિસતારમાં રહેતા 
હતા અને તેમને ્બે ્બાળકો છે. દરરોજ 
સાંજે ચા પીિા માટે જય િડિાળા ચાની 
લારી ઉપર આિતા હતા. આજે પણ 
તયાં પોતાના મોટરસાઈકલ ઉપર ્બેસેલ 
હતા, તયારે સરેઆમ ફાયરીંગ થયું હતું. 
ઘટના સથળે તાતકાલીક પોલીસ પહોંચી 
ગઈ હતી.

વેરાવળમાં બસ સ્ટેશનની નજીક 
જાહટેરમાં ફાયરરંગ, યુવાનની હતયા

ઓખા
ગુજરાતના દદરયામાંથી િારિંાર 

નિીલા પદાથથો પકડાતા રહાં છે. જખૌ 
અને ઓખાના દદરયામાંથી પાદકસતાન 
તરફથી આિતી ્બોટમાં નિીલા 
પદાથથોની હેરાફેરી કરિામાં આિે છે. 
તયારે કોસટગાડ્ષ અને ATSના સંયુક્ત 
ઓપરેિનમાં પાદકસતાનથી આિેલી 
અલસોહેલી ્બોટમાંથી અંદાજે  40 
દકલો હેરોઈન અને હવથયારો ઝડપાયાં 
છે. તે ઉપરાંત આ ્બોટમાંથી 10 
પાદકસતાનીઓની ્ધરપકડ કરિામાં 
આિી છે. હાલ ઉચ્ચ અવ્ધકારીઓ ઘટના 
સથળે છે અને િ્ધુ તપાસ હાથ ્ધરિામાં 
આિી છે. ગુજરાતનો દદરયાકાંઠે ડ્રગસ 

પકડાિિાનો સીલસીલો ચાલુ જ રહો 
છે. દ્ારકાના દદરયામાંથી આિરે 300 
કરોડની દકંમતના નિીલા પદાથ્ષનો 
જથથો ઝડપાયો છે. ગુજરાત ATS અને 
કોસટગાડ્ષના સંયુક્ત ઓપરેિનમાં આ 
િખતે પણ હવથયારો અને હેરોઈનની 
હેરાફેરીને રોકિામાં સફળતા મળી છે.

ઓખા દરરયામાંથી 300 કરોડનું હટેરોઈન 
ઝડપાયું,10 પાકસ્ાની નાગગરક ધરપકડ

સુરેનદ્રનગરમાં કોંગે્સની 
માઠી દિા ્ેબઠી, કદાિર 
નેતાએ રાજીનામુ ્ધયુું

સુરટેન્દ્રનગર 
ગુજરાતમાં કોંગ્ેસની માઠી દિા ્ેબઠી હોય તેમ 

સુરનેદ્રનગર વજલ્ાના કોંગે્સના પ્રમુખ રૈયાભાઈ રાજપૂતે 
રાજીનામું ્ધરી દી્ધું છે. રાજીનામામાં તેમણે મોટા આક્ેપો 
કયા્ષ છે. જેને પગલે સથાવનક કોંગે્સમાંથી પ્રમુખ ્બાદ 
્બીજા રાજીનામા પણ આિી િકે છે. કોંગે્સે સુરેનદ્ર નગર 
વજલ્ાની પણ 2 ્બેઠકો ગુમાિી છે. આ કારણે સુરનેદ્રનગર 
વજલ્ાના કોંગ્ેસના પ્રમુખે રાજીનામું ્ધરી દી્ધુ હતું. 
રૈયાભાઈ રાજપૂતે છેલ્ા ્બે િર્ષથી સુરેનદ્રનગર વજલ્ા 
પ્રમુખ પદ પર હતા. આ રાજીનામુ કોંગ્ેસના પ્રદેિ પ્રમુખ 
જગદીિ ઠાકોરને પત્ર લખયો હતો અને આ પત્રમાં તેમણે 
જણાવયુ હતું કે વજલ્ાના ઉમેદિારની પસંદગી સમયે 
વજલ્ા પ્રમુખ તરીકે તેમજ કોંગ્ેસના સંગઠનને વિશ્ાિમાં 
લી્ધા િગર જ ઉમેદિારો પસંદ કયા્ષ હતા. 

એવિયન દકક ્બોદકંસગ 
ચેમમપયનવિપમાં કોડીનારના 
મનીરા િાળાનો વિજયી પંચ

વેરાવળ
િેરાિળ આંતરરાષ્ટીય સતરે ગુજરાત તરફથી દકક 

્બોમ્સંગમાં વિજય પતાકા લહેરાિનાર પ્રથમ મવહલા 
ખેલાડી અને ગીર સોમનાથ વજલ્ાના કોડીનાર તાલુકાના 
િતની મનીરા િાળાએ થાઈલેનડમાં યોજાયેલ એવિયન 
દકક ્બોમ્સંગ ચેમમપયનવિપમાં 2 બ્ોનઝ મેડલ મેળિી ગીર 
સોમનાથ સવહત ગુજરાત અને સમગ્ દિેને ગૌરિ અપાવયું 
છે. મનીરા િાળાએ ્બેંગકોકમાં યોજાયેલ એવિયન દકક 
્બોમ્સંગ ચેમમપયનવિપમાં ભારતનું પ્રવતવનવ્ધતિ કયુું હતું. 
આ ઈિેનટમાં 20  દેિોના 500 ખેલાડીઓએ ભાગ લી્ધો 
હતો. જેમાં તેમણે ઈરાન, ઉઝ્બેદકસતાન અને થાઈલેનડના 
ખેલાડીઓને ્ધૂળ ચટાડી 2 બ્ોનઝ મેડલ મેળવયા હતાં. 
મનીરાિાળાએ પોતાની આ જીતનો શ્ેય માતા પ્રાચી્બહેન 
અને વપતા જગદીિભાઈને આપયો હતો. ]

ગસહોર 
વસહોર નગરપાવલકાની ચૂંટણીના 

પડઘમ િાગી રહા છે. હાલ વસહોર 
નગરપાવલકાના જનરલ ્બોડ્ષમાં ૨૩ 
ભાજપ, ૧૧ કોંગે્સ અને ્બે ્ેબઠકો 
અપક્ની છે. જયારે ભાજપના ચાલુ 
સભાસદો પૈકી કેટલાક સભયો ચૂંટાયા 
્બાદ પાંચ િર્ષ સુ્ધી તેમના િોડ્ષમાં 
કે મતદારોને દેખાયા નથી. તેમજ 
તેઓની કોઈપણ જાતની કામગીરી 
જણાતી નથી.જેથી આિા સભયો 
સામે મતદારો પણ વયાપક પ્રમાણમાં 
નારાજગી દાખિી રહા છે. ભાજપની 

સામે વિપક્ સાથે રહી અને હંગામો 
મચાિતા રહા, તેમજ વમડીયા સમક્ 
ગેરરીવતને લઈને ભાજપના સત્ા્ધીિો 
સામે ્બાયો ચડાિતા રહા છે. તેમજ 
ઉચ્ચ કક્ાએ લેવખતમાં ફરીયાદો કરાઈ 
છે. આમ ભાજપના આિા સભયો 
પ્રમુખ માટે વિરદદ્ષ સમાન ્બની રહા 
હતા. તેમજ ગત ચૂંટણીમાં હારેલા 
ભાજપના ઉમેદિારો પાંચ િર્ષ તેના 
િોડ્ષમાં દેખાયા નથી.હાલમાં દટકીટ 
મેળિિા માટે ઉચ્ચ કક્ાએ લાગિગ 
કરી ટીકીટ મેળિિા માટે ્ધમપછાડા 
કરી રહા છે. 

રાજકો્
વિિાદદત લોકસાવહતયકાર દેિાયત 

ખિડની મુશકેલીઓમાં િ્ધારો થયો 
છે. મયુરવસંહ રાણા પર હૂમલો કયા્ષ 
્બાદ હાજર થયેલા દેિાયત અને તેના 
્બે સાગરીતો તાજેતરમાં પોલીસ સમક્ 
હાજર થયાં હતાં અને તેમના દરમાનડ 
પૂણ્ષ થતાં તેમને કોટ્ષમાં રજૂ કરિામાં 
આવયાં હતાં. કોટટે ત્રણેયને જેલ હિાલે 
કયા્ષ હતાં. પરંતુ હિે પોલીસના હાથે 
િ્ુધ પુરાિા સાંપડા ંછે. દેિાયત ખિડે 
મયુરવસંહ રાણાની ઓદફસ પાસે રેકી 

કયા્ષના CCTV ફકૂટેજ પોલીસના હાથે 
લાગયા ં છે. પોલીસે હિે કાિતરાની 
કલમ ઉમેરિા માટે કોટ્ષમાં અરજી 
કરી છે. જેમાં દેિાયતે કાિતરૂ રચીને 
મયુરવસંહ પર હૂમલો કયથો હોિાનો 

ઉલ્ેખ કરાયો છે. 
પોલીસે કોટ્ષમાં જે રીપોટ્ષ સ્બમીટ 

કયથો છે. તેમાં આરોપી દેિાયત ખિડ 
અને તેના ્બે સાગરીતોએ ભોગ 
્બનનાર મયુરવસંહની ઓદફસ પાસે રેકી 
કરિામાં આિી હોિાનો ઉલે્ખ કયથો 
છે. આ ્બા્બતના પોલીસને CCTV 
ફકૂટેજ પણ મળયાં છે. જયારે દેિાયતના 
દરમાનડ ચાલુ હતાં તયારે પોલીસે પણ 
કાિતરા અંગે પુછપરછ કરી હતી 
પરંતુ તેણે પોલીસને આ ્બા્બતે સપષ્ટ 
ઈનકાર કયથો હતો.

મયુરવસંહ ઉપર કાિતરૂ રચી દેિાયત ખિડેએ 
હૂમલો કયથો, પોલીસને રેકી કયા્ષના ફકૂટેજ મળયા

ગસહોર નગરપાગિકાની ચૂં્ણીના પડઘમ 
વાગ્ા રાજકીય પક્ોમાં ધમધમા્ જારી
શ�સક-તરપક્ષ િહત્તિ બેઠક�ે અંકે કરર�ની કર�યતિ�ં વ્યસત

રાજકો્
એવિયામાં ઉત્ર ગુજરાતની 

ઊંઝા APMC સૌથી મોટું 
માકકેટ યાડ્ષ ગણિામાં આિે 
છે. અહીંથી અ્બજો રૂવપયાના 
જીરાની વિદેિમાં વનકાસ થાય 
છે. તયારે હિે આ માકકેટ યાડ્ષ 
પાસેથી ગોંડલના માકકેટ યાડડે 
નં્બર િનનો તાજ છીનિી 
લી્ધો છે. રાજકોટનું ગોંડલ 
માકકેટ યાડ્ષ હિે આિકની રીતે 

ગુજરાતમાં નં્બર િન ્બનયું 
છે. નાણાકીય િર્ષ 2021-22 
દરવમયાન 23.62 કરોડની 
આિક થઈ છે. આ યાડ્ષમાં આ 
િખતે સૌથી િ્ધુ પાકની આિક 
સાથે રાજયના નં્બર િન માકકેટ 
યાડ્ષની વસધ્ધી પણ મળી છે.  
ગોંડલ માકકેદટંગ યાડ્ષએ ્બીજા 
નં્બર પર રહેતું હતું. જયારે હિે 
પાકોની આિક િ્ધતાં ગોંડલ 
માકકેટ યાડ્ષનો વિકાસ થયો હતો 

અને આિકમાં પણ િ્ધારો 
થયો હતો. ગોંડલમાં આગામી 
સમયમાં પાકને સાચિી 
િકાય તે માટે યાડ્ષમાં ડોમની 
સુવિ્ધાઓ ઉભી કરિામાં 
આિિે. ગોંડલ યાડ્ષમાં સૌરાષ્ટ 
ભરમાંથી ખેડૂતો મગફળી, 
્ધાણા, મરચા સવહતની 55થી 
પણ િ્ુધ જણસીઓ લઈને 
આિી રહા છે. તેઓને સારા 
ભાિ મળી રહા છે.

રાજકો્
રાજકોટ સનેટ્રલ જીએસટીની 

વપ્રિેનટીિ િીંગ દ્ારા ગુજરાતના 
ઇવતહાસમાં સૌપ્રથમ િખત 
બયુટી સલુન પર દરોડાની 
કાય્ષિાહી હાથ ્ધરી પ્રાથવમક 
તપાસમાં જ રૂ.43 લાખની 
ડુટીચોરી ઝડપી લી્ધી છે. 
િહેરમાં સાત સથળો પર 
કાય્ષરત ્બોનાનઝા બયુટી 
સલુન દ્ારા ગ્ાહકો પાસેથી 

હજારોની રકમની િસૂલાત 
કરી જીએસટીના જે રીટન્ષ 
ફાઇલ કરિામાં આિતા હતા 
તેમાં ઓછી રકમ દિા્ષિી 
જીએસટીની ચોરી કરિામાં 
આિી રહાનું માલૂમ પડા 
્બાદ ્બોનાનઝાના સાતેય 
્ધં્ધાકીય સથળો પર સેનટ્રલ 
જીએસટીના 25 થી 30 
અવ્ધકારીઓનો કાફલો મવહલા 
સટાફ સાથે ત્રાટકયો હતો અને 

તપાસની કાય્ષિાહી હાથ ્ધરી 
હતી. બયુટી સલુનની સિેાઓ 
પર 18 ટકા ટેકસની જોગિાઇ 
કરિામાં આિી છે. આ તમામ 
્ધં્ધાકીય સથળોએ પ્રાથવમક 
તપાસમાં જ રૂ.43 લાખની 
ચોરી ઝડપી લિેામાં આિી છે. 
જો કે હજુ સાવહતયની ચકાસણી 
ચાલુ હોય તેથી ચોરીનો આંક 
િ્ધિાની િકયતા વયકત 
કરિામાં આિી રહી છે.

ઊંઝાના માકકે્ યાડ્ડને પાછળ પાડીને 
ગુજરા્નું ગોંડિ યાડ્ડ નંબર 1 બન્યું

રાજકો્માં બોનાન્ઝા બયૂ્ી સિૂનમાં 
દરોડા, 43 િાખની ચોરીનો પદા્ડફાશ

ન�ણ�ંકીય રર્વ 2021-22 દરમિય�ન 23.62 કર�ેડની અ�રક થઈ બ્ુટી સલૂનિ�ં િસિ�ેટી રકિ રસૂલ�તી પણ ડ્ુટી ભર�તી ન હતી

પ�ેલીસે ક�ેટ્વિ�ં કલિ ઉિેરર� રરપ�ેટ્વ કય�યો : દેર�યત અને તેન� સ�ગરરત�ે જેલિ�ં છે 
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અેરપોર્ટ પર કેરરરનાએ સુરક્ા નનયમનો ભંગ કયયો
મુંબઈ : અભિનેત્રી કેટરિના કૈફ મુંબઈ એિપોટ્ટ પિ સિુક્ા ભનયમનો િંગ કિરી ચેરકંગ 
ભિના જ આગળ જતરી િહેતાં ભસકયુરિટરી જિાન દ્ાિા તેને પાછરી બોલાિાઈ હતરી. આ 

િરીરિયો િાયિલ થતાં કેટરિનાના સભેલભરિટરી એરટટયૂિનરી િાિે ટરીકા થઈ છે.  સોભિયલ 
મરીરિયા પિ િાયિલ થયેલા િરીરિયો અનુસાિ કેટરિના અને પભત ભિકી કૌિલ બંને 
એિપોટ્ટ પહોંચયા ંહતાં. તયાં ટભમ્ટનલમાં એનટિ થતાં પહેલાં કેટરિનાએ પોતાના 
સુિક્ા દસતાિેજો તપાસિા દેિાનરી તમા િાખરી ન હતરી અને પોતાને તો જાણે બધા 
ઓળખે જ છે ને એિા એરટિયૂિ સાથે આગળ જતરી િહરી હતરી. 

મહિલાપ્રધાન ફિલમમો કરવા માટે જાણીતી એવી આખાબમોલી તાપસી પન્નુને ન્નુઝમાં 
રિેવાની આદત છે.  પછી ભલે એની ફિલમમો ચાલે કે ન ચાલે. જેમ કે, એની છેલ્ી 
રજૂ થ્ેલી ફિલમ ‘બલર’ ખાસ તરંગમો પેદા કરી શકી નથી. િા, એમાં થમોડનું નાવીન્ 
જરુર છે. મનુદ્ાની વાત એ છે કે આ ફિલમ સાથે તાપસી પન્નુએ હનમામાત્ી તરીકે શનુભારંભ 
ક્યો છે. વાસતવમાં એ ઘણા સમ્થી હનમામાણ ક્ેતે્ આવવા માગતી િતી. ઇન િેકટ, 
એણે ‘બલર’માં એકટ્ેસ તરીકે કામ કરવાનનું શરુ ક્નુું ત્ારે જ એના ફદમાગમાં આ 
હવચાર ઘનુમવા લાગ્મો િતમો કે િનું આ ફિલમની કમો-પ્રમોડ્નુસર બની જાઉં તમો કેવનું! મજાની 
વાત એ છે કે આમાંની ‘બદલા’, ‘દમોબારા’, ‘લૂપ લપેટા’, ‘બલર’ - આ બધી રીમેક 
છે. તેથી તાપસીને મહિલાપ્રધાન ફિલમમોને મિત્વ આપતી અદાકારા સાથે રીમેક ક્ીન 
પણ કિેવામાં આવી રિી છે. જોકે અહભનેત્ીને તેની સામે જરા્ વાંધમો નથી. તે કિે 
છે, ‘િનું નબળા ઓફરહજનલ કમોનટેનટ કરતાં સિળ ફિલમની રીમેક કરવાનનું વધનુ પસંદ કરું 
છનું. વળી, આ બધી મૂવીઝમાં ‘િીરમો’નનું સથાન ‘હિરમોઈન’ને મળ્નું છે. િનું સમજણી થઈ 
ત્ારથી મમોટાભાગે પનુરૂષપ્રધાન ફિલમમો જ જોતી આવી િતી. તેથી મને સત્ીપાત્ મનુખ્ 
ભનુહમકામાં િમો્ એવી મૂવીઝ કરવામાં વધનુ રસ પડે છે.’

મનુંબઈ : શાિરુખ ખાન અને દીહપકા પાદનુકમોણની ‘પઠાણ’ 
ફિલમની ફરલીઝને િવે એક મહિનમો પણ બાકી નથી રહ્મો તે છતાં 
પણ તેનનું ટે્લર િજનુ સનુધી ફરલીઝ 
થ્નું નથી. ્શરાજ ફિલ્મસ તથા 
શાિરુખ- દીહપકા જેવા  સટાસમાની 
ફિલમ માટે ટ્ેલરમાં આ હવલંબ 
અસામાન્ છે. શાિરુખ ‘ઝીરમો’ 
ફિલમ બાદ ચાર વષષે મમોટા પડદે 
આવી રહ્મો છે તે છતાં પણ આ 
ફિલમના ટે્લર સહિતની ્મોજનાઓ 
હબકીની હવવાદને પગલે ખમોરંભાઈ 
ગઈ છે. ફિલમનાં ‘બેશરમ રંગ’ 
ગીતમાં દીહપકા પાદનુકમોણે ભગવા 
રંગની હબકીની પિેરીને બમોલડ 
ચેષ્ાઓ કરી છે તેથી ભારે રમોષ િેલા્મો છે. ફિલમની ફરલીઝ પર 
પ્રહતબંધ મનુકવા સહિતની માગણીઓ થઈ છે. તે પછી ફિલમનનું 
‘ઝૂમે રે પઠાણ’ ગીત ફરલીઝ થ્નું િતનું પરંતનુ તે સાવ બકવાસ અને 
હનમ્ન સતરનનું િમોવાનમો ચનુકાદમો દશમાકમોએ આપી દીધમો છે. આથી ફિલમ 
સજમાક ્શરાજ ફિલમસના આફદત્ ચમોપરાનનું ટેનશન વધ ન્ું છે. 

નિિાદોને પગલે ‘પઠાણ’નું 
ટે્લર રરલીઝ કરિામાં નિલંબ

રરલીઝ પહેલાં જ રિલમ પઠાણે કરી બંપર  
કમાણી, 100 કરોડમાં િેચાયા OTT રાઇટસ
બમોલીવૂડની સતત ચચામામાં રિેલી અને હવરમોધના વાદળમો વચ્ે 

રિેલી ફકંગ ખાન અને ફદપીકા પાદનુકમોણની ફિલમ પઠાણના િેનસ માટે 
સારા સમાચાર છે. મીફડ્ા ફરપમોરસમામાં કિેવામાં આવી રહં્ છે કે, 
શાિરૂખ ખાનની ફિલમ ‘પઠાણ’ના OTT રાઈરસ વેચાઈ ગ્ા છે. 
‘પઠાણ’ના ઓટીટી રાઇરસ 100 કરમોડમાં વેચા્ા િતા

દીનપકા પાદુકોણે સલમાન ખાન 
સાથે ઘણી રિલમોની ઓિર ઠુકરાિી
મનુંબઈ: મશિૂર બમોલીવનુડ એકટ્ેસ દીહપકા પાદનુકમોણ અત્ારે પમોતાની મમોસટ 
અવેટેડ ફિલમ પઠાણને લઈને ખૂબ વ્સત છે. દીહપકા પાદનુકમોણે કહ્ િતનુ કે 
સલમાન ખાન તે પિેલા વ્હતિ િતા જેમણે દીહપકામાં પમોટેંહશ્લ જો્નુ 
િતનુ. દીહપકાએ આગળ કહ્ િતનુ કે આ તે સમ્ િતમો જ્ારે પમોતે 
તેને એ ખબર નિમોતી કે તે એકટ્ેસ બનવા ઈચછે છે. તેનનુ માનવનુ 
છે કે સલમાન અને તે બંને એક ખૂબ જ સનુંદર બમોનડ શેર કરે છે 
અને આ માટે તે િંમેશા સલમાન ખાનની આભારી રિેશે. પરંતનુ 
સલમાનની ફિલમમોમાં તે કામ કરવાની ના પાડી ચૂકી છે.

નબળા ઓરરનજનલ કોનરેનર કરતાં 
સિળ રિલમની રીમેક કરિી સારી

રીિી એક્ટ્ેસ તુનનષા શમા્ટના અાપઘાત 
બાદ બોયફ્ેનડ શીઝાનખાનની ધરપકડ

પારકસતાની રિલમ ધી નલજેનડ ઓિ 
મૌલા જટ્ટની ભારત રરલીઝ મોકિૂ

પ્રખ્ાત ટીવી અહભનેત્ી તનુહનષા શમામાના 
મૃત્નુના સમાચારે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. 
શહનવારે તનુનીષાની લાશ સેટ પર િાંસી પર લટકતી 
મળી આવી િતી. જણાવવામાં આવી રહ્ં છે કે 
તનુનીષાએ ફડપ્રેશનના કારણે આતમિત્ા કરી લીધી 
છે. િવે મનુંબઈ પમોલીસે આ મામલે તનુનીશાના પૂવમા 
બમો્ફ્ેનડ અને અલી બાબા દાસતાન એ કાબનુલ 
અલી સીરી્લ સટાર શીઝાન મમોિ્મમદ ખાનની 
ધરપકડ કરી છે. એટલનું જ નિીં, અહભનેત્ીને 
આતમિત્ા માટે ઉશકરેવા બદલ શીઝાન હવરુદ્ધ 
FIR પણ નોંધવામાં આવી છે. નાના પડદાની 
જાણીતી અહભનેત્ી તનુનીષા શમામા તેના કમો-સટાર 
શીઝાન મમોિ્મમદ ખાન સાથે ફરલેશનહશપમાં િતી. 

એવનું કિેવામાં આવી રહં્ છે કે શીજાને તાજેતરમાં 
જ તનુહનષા સાથે બે્કઅપ ક્નુું િતનું. આના કારણે 
તનુહનષા ખૂબ જ પરેશાન થઈ ગઈ િતી અને 
ત્ારબાદ શહનવારે 24 ફડસ્ેમબરે તેણે સેટ પર 
જ મમોતને ભેટી િતી. પમોલીસે તનુનીશાના કમો-સટાર 
શીઝાન ખાન હવરુદ્ધ વાલીવ પમોલીસમાં FIR નોંધી 
છે અને તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 

મનુંબઈ : પાફકસતાની ફિલમ ‘ધી હલજેનડ ઓિ મૌલા 
જટ્ટ’ની ભારતમાં ફરલીઝ આખરે મનુલતવી કરી દેવામાં 
આવી છે. આ ફિલમ આ સપ્ાિે ભારતમાં ફરલીઝ 
કરવાનમો તખતમો ઘડા્મો િતમો. જોકે, દેશમાં પાફકસતાની 
કલાકારમો પર પ્રહતબંધ છે તેવા સમ્ે પાફકસતાની ફિલમ 
ફરલીઝ કરવા સામે ભારે હવરમોધ થતાં ફરલીઝનમો પલાન 
પડતમો મનુકા્મો િમોવાનનું કિેવા્ છે. 

આ ફિલમને ભારતી્ સેનસર બમોડમા દ્ારા સફટમાફિકેટ 
પણ આપી દેવા્નું િતનું. ફિલમને ્નુપી તથા પંજાબ 
સહિતના ઉત્તર ભારતના હવસતારમોમાં પ્રગટ કરવાનમો 
હનણમા્ લેવા્મો િતમો. ફિલમમાં ‘અ્ ફદલ િૈ મનુશશકલ’માં 
દેખા્ેલમો િવાદ ખાન તથા શાિરુખની ફિલમ ‘રઈસ’ની 
હિરમોઈ માહિરા ખાનની મનુખ્ ભૂહમકાઓ છે. 



યુએસ-કેનેડા સરહદે આવેલો ૩૨૦૦ 
કકલોમીટરનો આખો પટ્ો ‘બોમબ સાયક્ોન’ 

તરીકે ઓળખાતા અતત તવનાશક બરફના 
તોફાનની ચપેટમાં આવી ગયો છે. હવે તવપકરત 
સંજોગોએ લોકોની ક્રીસમસની ઉજવણી સાથે 
નવા વર્ષને આવકારવાના આયોજનમાં પણ 
તવઘ્ન પાડું છે. અમેકરકા અને કેનેડામાં આવેલા 
બરફના તોફાનને કારણે ‘બોમબ સાયક્ોન’ નામે 
નવો શબદ જાણવા મળયો છે. ‘બોમબ સાયક્ોન’ 
એટલે સરળ શબદોમાં કહીએ તો એવું વાવાઝોડું કે 
જે હજારો લોકોનો ભોગ લઈ શકે. અમેકરકા અને 
કેનેડા અતયારે એવા જ ‘બોમબ સાયક્ોન’ના 
વમળમાં ફસાયાં છે. વૈજ્ાતનક પકરરાભામાં 
હવાના દબાણ માટે તમતલબાર નામનો એકમ છે. 
વાતાવરણમા રહેલી હવાના દબાણમાં અચાનક 
ઘટાડો થાય અને ૨૪ કલાકમાં ૨૪ તમતલબાર કે 
વધારે દબાણ ઘટી જાય તયારે વાતાવરણમાં ગરમ 
અને ઠંડી હવા ભેગી થઈ જતી હોય છે. પૃથવીની 
નજીક રહેલી હવા સામાનય રીતે ગરમ હોય છે. 
આ ગરમ હવા ઉપર જવા માંડે છે અને હવાનું 
નીચું દબાણ પેદા કરે છે. તેના કારણે હવામાં 
રહેલા પાણીના કણો સંકોચાવા માંડે છે અને 
તોફાન લાવે એવાં વાદળો રચાય છે. 

આ વાદળોના કારણે અતતશય વરસાદ 
પડે છે, બરફનું તોફાન આવે છે. આ સ્થતીને 
‘બોમબ સાયક્ોન’ કહે છે. હાલમાં અમેકરકાના 
ટેકસાસથી શરૂ કરીને કેનેડાનો કયુબેક સુધીનો 
તવ્તાર છેલાં અઠવાકડયાથી થીજી ગયો છે. 
‘આક્કકટક બલા્ટ’ને કારણે તાપમાનમાં અચાનક 
જ માઈનસ ૩૫ ડીગ્ી સુધીનો ઘટાડો થતાં 
લોકોની હાલત બગડી ગઈ છે. અમકેરકા-કેનેડા 
સરહદે આવેલાં પાંચ મોટાં સરોવરોના તવ્તારને 
ગ્ેટ લેકસ કહેવાય છે. સુપીકરયર, તમતશગન, 
હ્યુરોન, એરી અને ઓનટેકરયો એ પાંચ તવશાળ 
સરોવરોનો તવ્તાર ૨.૪૪ લાખ ચોરસ કકમીમાં 
ફેલાયેલો છે. ગ્ેટ લેકસ તવ્તારમાં સજા્ષયેલા 
હવાના નીચા દબાણમાં દતષિણ ધ્ુવથી આવતા 
બરફના ઠંડા પવનોના કારણે બરફનું તોફાન 
આવયું છે. ‘આક્કકટક બલા્ટ’ તરીકે ઓળખાતા 
તોફાનને કારણે ગ્ેટ લેકસનાં સરોવરોમાં ઉંચાં 
મોજાં ઉછળયા હતા. 

ચારેક કદવસ પહેલા તો એરી સરોવરમાં 
૨૬ ફૂટ ઉંચાં મોજાં ઉછળયા હતા. તેને કારણે 
આસપાસના તવ્તારોમાં પાણી ફરી વળયા ં
હતા. ‘આક્કકટક બલા્ટ’ને કારણે ટેકસાસ, 
ઓક્ાહોમા, તમસૌરી, ટેનેસી, તમતસતસપપી અને 
લુઈતસઆનામાં વીજળી ખોરવાઈ ગઈ હતી. 

અંદાજે ૧૦ લાખથી વધુ ઘરોમાં અંધારપટ છવાયો 
હતો. અને સંકડો ફલાઈટસ રદ કરવી પડી હતી. 
બરફના તોફાન સાથે જ કેટલાક તવ્તારોમાં તો 
તાપમાન માઈનસ ૪૫ ડીગ્ી સસે્સયસ થઈ ગયું 
હતુ. ઘણાં શહેરોમાં તો પવ્ષતો પર જામે એ રીતે 
બરફ જામી જતા કેટલાક સાહતસક યુવાનોએ 
તેના પર આઈસ ્કરીઈંગની મજા માણી હતી. 
કતેલફોતન્ષયા જેવાં એકલદોકલ 
્ટેટને બાદ કરતા આખા અમેકરકા 
અને કેનેડામાં લોકો કફોડી સ્થતતમા 
મુકાયા હતા. કેનેડામાં ઓનટેકરયો 
અને કયબુેકની હાલત સૌથી ખરાબ 
થઈ હતી. આ બંને તવ્તારોમાં સંપૂણ્ષ અંધારપટ 
છવાયો હતો. કેનેડામાં તરિકટશ કોલંતબયાથી શરૂ 
કરીને નયુફાઉનડલેનડ સુધીના બાકરીના તવ્તારોમાં 
પણ કાતતલ ઠંડી પડી રહી છે. આ તવ્તારોમાં 

પણ ગમે તયારે ‘બોમબ સાયક્ોન’ ત્ાટકશે એવી 
ચેતવણી અપાઈ જ છે.

જો કે, અમેકરકા અને કેનેડાના લોકો બરફનાં 
તોફાનોથી ટેવાયેલાં છે પણ આ વખતે આવેલું 
તોફાન સદીઓમાં આવતું એકાદ તોફાન 
ગણાવાઈ રહ્યું છે. લગભગ આખું ઉત્તર અમકેરકા 
આ તોફાનની ચપેટમાં આવી ગયું છે પણ સૌથી 
મહતવની વાત એ છે કે, હજુ તોફાન પીક પર 

પહોંચયુ ંનથી. 
અતતશય ઠંડીની માનવ શરીર પર અતયંત 

ખરાબ અસર થાય છે. માણસનું શરીર તાપમાન 
સાથે એડજ્ટ થવા માટે ગરમી પેદા કરે છે 
પણ અતતશય ઠંડીમાં શરીર પેદા કરેલી ગરમી 
કરતાં વધારે ગરમી ગુમાવે છે. આ સ્થતી 
લાંબો સમય રહે તો શરીરમાં સંગ્તહત ઊજા્ષનો 

વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો પડે. 
શરીરની ઊજા્ષ વપરાતી જાય એટલે 
શરીરનું તાપમાન ઘટતું જાય. તેના 
કારણે હાયપોથતમ્ષયા એટલે કે શરીરનું 
તાપમાન સાવ ઓછું થઈ જાય એવી 

સ્થતી સજા્ષય છે.  શરીરનું તાપમાન ઘટે તેની 
મગજ પર અસર વતા્ષય છે. પકરણામે માણસ 
સરખી રીતે તવચારી શકતો નથી કે હલનચલન 
પણ કરી શકતો નથી.  માણસની તવચારશતતિ 

જ જવા માંડે તો શું કરવું તેની માણસને સૂઝ ના 
પડે તેથી આ સ્થતી ખતરનાક કહેવાય. લાંબા 
સમય સુધી આ સ્થતી રહે તો માણસનું મોત પણ 
તનપજે. અમકેરકામાં પડી રહેલી અતતશય ઠંડીના 
કારણે કરોડો લોકો હાયપોથતમ્ષયાનો ભોગ બનશે 
એવી ચેતવણી અપાઈ રહી છે. તેમને તાતકાતલક 
ગરમ ્થળે લઈ જવાં પડે પણ હાલ એ શકય 
નથી. ૧૫ કરોડ લોકો તો વીજળી તવના જીવી 

રહ્ા છે તેથી કોઈ રીતે ગરમી મેળવી શકે તેમ 
નથી તેથી કરોડો લોકોના જીવ ખતરામાં છે. 

અતયારે જ લોકોની હાલત ખરાબ છે તયારે 
તોફાન પીક ઉપર પહોંચે તયારે શું થશે તેની 
તચંતા સૌને સતાવી રહી છે. ‘બોમબ સાયક્ોન’ 
ખતરનાક ્વરૂપ ધારણ કરે તો પાંચસો 
કકલોમીટર પ્રતત કલાકની ્પીડે ઠંડા તોફાની 
પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. આ પવનો મોટી મોટી 
ઈમારતો, પાવર પલાનટસ વગેરેને ધરાશાયી કરી 
શકે છે. તોતતંગ બાંધકામો તૂટી શકતાં હોય તો 
સામાનય લોકોનાં ઘરોની તો કોઈ તવસાત જ નથી. 
એવું થાય તો કેટલાં લોકો મરે તેની ક્પના જ 
થથરાવી નંખનારી છે. હવામાનશા્ત્ીઓ અને 
પયા્ષવરણતવદોનું કહેવું છે કે, અમકેરકાની હાલની 
અવદશા અમકેરકનો માટે જ નહીં પણ સમગ્ 
માનવજાત માટે મોટી ચેતવણી છે. કહેવાતા 
તવકાસના નામે પયા્ષવરણ સાથે થયેલાં ચેડાંની 
કકંમત અમકેરકનો અને કેનકેડયનો ચુકવી રહ્ા છે. 
કેનેડા દતષિણ ધુ્વની નજીક આવેલું છે. બરફથી 
છવાયેલા આ પ્રદેશમાં સંશોધનના નામે જાત 
જાતની પ્રવૃતત્તઓ થાય છે, અમકેરકા સતહતના 
દેશો પોતાનો ખતરનાક કચરો ઠાલવે છે. આ 
કચરામાં બાયોલોતજકલ, નયુક્ીયર, ઈલેકટ્ોતનક 
એમ તમામ પ્રકારનો ખતરનાક કચરો આવી જતા 
દતષિણ ધુ્વની ઈકો-તસ્ટમ ખોરવાઈ જતા આવા 
વાતાવરણમાં તવપકરત સ્થતત સજા્ષઈ છે.

માણસોની જરૂરીયાતો પૂરી કરવા માટે કુદરત 
સાથે ચેડાં કરાઈ રહ્ાં છે. જમીનોમાંથી ખોદકામ 
કરી કરીને ખનીજો અને બીજી ચીજો કઢાઈ રહી 
છે. વાતાવરણમાં થોકબંધ કાબ્ષન ઠલવાઈ રહ્ો 
છે. મહાસાગરોનાં પાણીમા કચરો ઠાલવીને તેમને 
પણ પ્રદતૂરત કરાઈ રહ્ાં છે. તેના કારણે જમીન 
અને વાતાવરણ બંનેનું સંતુલન ખોરવાઈ ગયું છે 
અને તેનાં ખતરનાક પકરણામ આવવા માંડયાં છે. 
દુતનયામાં જે દેશો વધારે તવકાસ કરીને બેઠા છે એ 
દેશો તેની વધારે કકંમત ચૂકવી રહ્ા છે.  

કેટલાક પયા્ષવરણવાદીએ તો તયાં સુધી કહી 
રહ્ા છે કે, દતુનયાના મોટા દેશો હજુ પણ નહીં 
સુધરે તો એક કદવસ આ રીતે જ પૃથવીનો તવનાશ 
થઈ જશે. આ રીતે કોઈ વાર અતત તવનાશક 
‘બોમબ સાયક્ોન’ કે બીજી કોઈ કુદરતી આફત 
આવીને બધું તબાહ કરી નાંખશે અને લોકો 
લાચાર બનીને મોતને ભેટવા તસવાય કશું નહીં 
કરી શકે. માનવજાતે પોતાનું અસ્તતવ ટકાવવું 
હોય તો કુદરત સાથે રમત બંધ કરવી જોઈએ. 
તવકાસના નામે અસંતુલનનો અતતરેક થઈ ગયો 
છે એ બંધ કરવો જોઈએ.

યુએ�સ-ક�ન�ડા સરહદ� એાવ�લા� 3200 કકલા�મીટરના� એાખા� પટા� બરફીલા તા�ફાનની ચપ�ટમાં

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

એમ�કરકાની એવદશા માનવજાત માટ� મા�ટી ચ�તવણી સમાન 
છ�  દક્ષિણ ધુ્વ નજીક એન�ક દ�શા� પા�તાના� ખતરનાક કચરા� 

ઠાલવી રહ્ા હા�વાથી પયાયાવરણની સમતુલા ખા�રવાઈ

બોમબ સરાયક્ોન : કુદરત સરામે મરાનવી ફરી ્ રાચરાર

Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news FRIDAY, 30 DECEMBER, 202210



Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news 11FRIDAY, 30 DECEMBER, 2022 ધર્મ

।। શ્રી સ્વામિનવારવાયણવાો મિજયતો ॥

બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રરુખસ્વવારી રહવારવાજ શતવાબ્ી લેખરવાળવા

જીવનમાં પ્રત્યેક ઘટનાનયે ભગવાનની મંજૂરી જ માનો!
સૃષ્ટિનો પ્રારંભ થયો તયરારથી જ કદરાચ આ પૃથ્ી ઉપર 

શ્વસતરાં જી્ પ્રાણીમરાત્રને એક કરાય્ય કર્રામરાં કયરારેય કંટરાળો નથી 
આવયો, એ છે બીજાની ખરામી જો્રામરંા; બીજાની ભૂલ કરાઢ્રામરાં, 
અને એમરાંય આપણી મનુષયજાતતની દૃષ્ટિ તો કયરાં સુધી પહોંચી 
ગઈ ? આપણને તો છેક સ્્યકતરા્ય, સ્્યસજ્યનહરાર એ્રા પરબ્રહ્મ 
પરમરાતમરામરાં પણ ‘તેઓ આટલું બરરાબર નથી કરતરા...’ એ્ું 
લરાગ્રા મરાંડું છે.

  ઘોર ઉનરાળરાની ્રાત છે. ્ૈશરાખનરા ્સમરા ્રાયરરાથી બચ્રા 
મરાટે એક ્ટેમરાગુ્યએ ્ડનરા વૃક્ષ નીચે ત્સરામો કયયો. ્ડની 
છરાયરામરંા તેણે ઠંડરા તરબૂચનું તપ્યણ પેટને ચઢરા્ી, અને પછી તયરાં જ 
આરરામ મરાટે લંબરાવયું. થેલરાનું ઓતશકું કરીને સૂતેલરાં એ ્ટેમરાગુ્યની 
નજર ગઈ ્ડની ડરાળીઓ ઉપર પ્નને લહેરખે ઝૂલતરાં ટેટરાઓ 
પર ગઈ. તેને ત્ચરાર આવયો : ‘આ ટેટરા આટલરા નરાનરા અને 
તરબૂચ કે્ રંા મોટરંા ! લરાગે છે કે, ભગ્રાને કયરાકં ભૂલ જરૂર કરી 
છે. નરાનરા અમથરા ટેટરા ઊગે આ્રા મોટરા ઝરાડ ઉપર અને આટલરાં 
મોટરંા તરબૂચ ઊગે સરા્ નરાજૂક-નમણી ્ેલી પર! હં... આ્ું તે 
કરંાઈ હોતું હશે ? ખરરા ભૂલકરણરા છે ભગ્રાન...’ 

હજી તો ્ટેમરાગુ્ય મહરાશય આ્ું ત્ચરારે છે, તયરાં તો પ્નની 
એક લહેર આ્ી અને એક ટેટો ડરાળી પરથી તૂટીને સીધો પડો 
્ટેમરાગુ્યનરા કપરાળ પર. ‘આ...’ તેનરા મોંમરાંથી ચીસ નીકળી 
ગઈ - તમમર આ્ી ગયરંા. હજી ટેટો પડો જ છે તયરા ંતો કપરાળે 
મોટું ઢીમચું થઈ ગયું. ભગ્રાનની ભૂલ કરાઢનરાર એ ્ટેમરાગુ્યને 
હ્ે ભરાન થયું કે ‘ભગ્રાને જે કયુું છે તે સરારં જ કયુું છે... ત્રીસ 
ગ્રામનરા પણ નહીં એ્રા આ ટેટરાથી આ્ું થયું, તો ્ડ ઉપર જો 
તરબૂચ ઊગતરાં હોત તો શું થરાત ?’ 

આ તો એ ્ટેમરાગુ્યની ્રાત થઈ જેને સૃષ્ટિમરાં કંઈક જોયું અને 
લરાગ્રા મરાંડું કે ‘ભગ્રાન આ્ું કેમ કરે છે?’ પણ જયરારે આપણરા 
જી્નમરાં બનતરા ઘટનરાઓ-પ્સંગોને આપણે તપરાસીએ તયરારે 
આપણને પણ એમ જ થયરા કરે કે ‘ભગ્રાન મરારી સરાથે જ કેમ 
આ્ું કરે છે?’ ‘કૂતરરાની તો મરાત્ર પૂંછડી જ ્રંાકી હોય, મરારરાં તો 
આખે-આખરાં નસીબ જ ્રાંકરાં છે.’ 

‘ભગ્રાનને હું જ દેખરાયો? ’ ‘હે પ્ભુ! તરારરા દરબરારમરંા આ્ો 

અનયરાય કેમ ?’ હરા, આ્રા તો કંઈ કેટલરાય પ્શ્ોની ભરમરાર 
લઈને ઘણરા દદલદદદીઓ ફરતરા હોય છે. પણ આ્રા પ્શ્ોનરાં ગરાણરાં 
ગરાનરારને એક્રાર ત્ચરાર્રા જે્ ું તો ખરં : ‘ શું આ્રાં રોદણરાં 
રડ્રાથી મુશકેલી જતી રહે્રાની છે ? શું ફદરયરાદો કર્રાથી પ્શ્ોનું 
સમરાધરાન થઈ જ્રાનું છે ? ’

આ્ો, જેમનો જનમશતરાબદી મહોતસ્ આ ્ર્ષે ઉજ્રાઈ રહ્ો 
છે એ્રા બ્રહ્મસ્રૂપ પ્મુખસ્રામી મહરારરાજ આ ત્ર્ે શું કહે છે? તે 
સમજીએ... 

યુ્રાનીનરા સહજ આ્ેગનો તશકરાર બની બેઠેલો એક યુ્રાન 
એક્રાર પ્મુખસ્રામી મહરારરાજ સમક્ષ પોતરાની પે્મવયથરા ઠરાલ્્રા 

મરાંડો : ‘હું એક છોકરીનરા પ્ેમમરાં છું, પરંતુ એનરાં મરા-બરાપનરા 
દબરાણને લીધે તેનરા ત્્રાહ બીજે થઈ ચૂકયરા છે. મરારે એની સરાથે 
જ લગ્ન કર્રાં છે. જો એમ નહીં બને તો હું આતમહતયરા કરીશ. 
એનરા મરાટે સો જનમ ધર્રા હું તૈયરાર છું. મને આશી્રા્યદ આપો.’

 પ્મુખસ્રામી મહરારરાજ તેની બરાતલશતરા જોઈને થોડી્રાર તો 
મૌન રહ્રા, પછી કહ્ં : ‘ભગ્રાનની ઈચછરાથી આમ થયું છે, મરાટે 
આમરાં તરારં તહત છે.’

 પણ આ ્રાત તે યુ્ રાનને મંજૂર નહોતી : ‘પણ મરારી સરાથે જ 
કેમ આ્ું કયુું? ’ 

‘થોડરા દરા’ડરા એ્ું દુ:ખ લરાગશે, કરારણ કે ્ેગ છે. પણ 
ભૂલી જ્રાનું. ભત્ષયમરાં તમને બેયને મુશકેલી આ્્રાની 
હોય, એનરા કરતરાં ભગ્રાને અતયરારથી જ નરામંજૂર રરાખયું. મરાટે 
સ્રાતમનરારરાયણ... સ્રાતમનરારરાયણ... ભજન કરજે. આતમહતયરા 
કર્રાનો ત્ચરાર કરતો નહીં. આટલું મરારં ્ચન મરાન. અને 
જી્મરાંથી દૃઢતરા કર કે ભગ્રાને જે કયુું છે એ સરારરા મરાટે જ છે.’ 
પ્મુખસ્રામી મહરારરાજે જાણે જી્ન-અમૃત પરાયું.

 હરા, બ્રહ્મસ્રૂપ પ્મુખસ્રામી મહરારરાજનરા આધયરાષ્તમક 
અનુગરામી એ્રા પ્ગટ બ્રહ્મસ્રૂપ મહંતસ્રામી મહરારરાજે પણ 
સ્હસતે લખેલરા ગીતરા-તશક્ષરાપત્રી તુલય ગ્ંથ સતસંગદીક્ષરામરાં લખયું 
છે,

‘भगवान ्कुरुत ेयद्धि हितार्थमेव तत्सदा। ४८॥’ 
અથરા્યત્ ‘ભગ્રાન જે કરે તે સદરાય સરારરા મરાટે જ હોય. (૪૮) 
ગમે તે્ રા ત્પરીત સંજોગોમરાં, કઠણ મુશકેલીઓમરાં, આપણરા 

ધરાયરા્ય પ્મરાણે કશું જ ન થરાય, તયરારે આ એક ત્ચરાર સહુ કોઈને 
ખરેખર તહંમત આપે એ્ો છે. ત્ચરાર નરાનો, પણ જો કરાયમ રહે 
તો આપણો આનંદ કોઈ છીન્ી ન શકે. 

પ્મુખસ્રામી મહરારરાજ કહે છે : ‘ભગ્રાનને કોઈ પક્ષપરાત 
નથી. એમને તો દરેકનું સરારં જ કર્ંુ છે. ભલે આપણને ભૂંડું થતું 
હોય એ્ું લરાગે, પણ કોઈનું ભૂંડું થરાય એ્ું ભગ્રાન કયરારેય ઈચછ ે
જ નહીં.’

 તો આ્ો, આપણને થયેલરાં આ નૂતન ‘પ્મુખ દશ્યન’ મુજબ 
પ્સંગે-પ્સંગે આ્તી (આપણને લરાગતી) મુશકેલીરૂપ ભગ્રાનની 
ભૂલને ખરેખર કૃપરાપ્સરાદ સમજીને અપનરા્ી લઈએ; એ પ્શ્ો-
મુશકેલીઓને જ આપણરા અનુભ્રૂપી પરાયરા બનરા્ી તેનરા પર 
સફળતરાની ઈમરારત ચણતરા રહીએ... 

નથી આ કોઈ મુશકકેલી, આ તો પગથથયું સફળતા ભણી; 
મોકલયુ ંમારે માટ પ્રભુએ, કૃપા કરી ઘણી ઘણી...

પ્રભુ હજુ મોકલ ઘણું, જરા કરં ફરરયાદ નહીં;
 વધે જીવન આનંદ ઘણો, પાઉં પ્રસાદ તારો અહીં...

શબદરા્તધ - ૬૮૫ શબદ
- સાધુ વેદકીથતતિદાસ
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-	અમેરરકામા	ંગેરકાયદે	ઘુસાડવાના	
નેટવક્કમાં	18	સામે	નવી	ફરરયાદ

અમદાવાદ
કબૂતરબાજીના માસ્ટરમાઇન્ડ ભરત ઉર્ફે બોબી પ્ટેલની 

ઓફર્સમાંથી SMCએ જપ્ત કરેલ 79 પાસપો્ટ્ટમાંથી 4 
નકલી હોવાનું સામે આવ્ુ છે. જ્ારે એક પાસપો્ટ્ટની ખરાઇ 
કરવાનું બાકી હોવાથી પાસપો્ટ્ટ ઓથોફર્ટી દ્ારા કા્્ટવાહી 
શરૂ કરી છે.ગુજરાતમાં કબૂતરબાજીના ને્ટવક્કનો માસ્ટર 
માઈન્ડ 47 વર્ષી્ ભરત ઉર્ફે બોબી રામાભાઈ પ્ટેલને સ્ટે્ટ 
મોની્ટરીંગ સેલ દ્ારા ગત, 14 ફ્ડસેમબરે ગાંધીનગર પાસેથી 
ધરપક્ડ કરી હતી. બાદમાં બોબી પ્ટેલની ચાંદલોફ્ડ્ા, 
ગુજરાત વવદ્ાપીઠ પાસેની ઓફ્સમાંથી SMCએ સચ્ટ 
કરીને 79 જ્ેટલા શંકાસપદ પાસપો્ટ્ટ, એક લેપ્ટોપ અને અન્ 

્ડોક્ુમેન્ટ જપ્ત ક્ા્ટ હતા. 79 પાસપો્ટ્ટની SMCએ ખરાઇ 
કરાવતા 4 પાસપો્ટ્ટ ્ડમી હોવાનું સામે આવ્ુ હતુ. ચાર 
્ડમી પાસપો્ટ્ટ બોબી પ્ટેલ અને તેના સાગરીતોએ બનાવ્ા 
હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્ુ છે. આ્ટલુ જ નહીં, બોબીના 
અમદાવાદમાં 4,મહેસાણા - ગાંધીનગરમાં 4, મુંબઇમાં 
3, ફદલહીમાં 5, અને અમફેરકામાં 1 એમ મળીને 17 
આરોપીઓના નામ બહાર આવ્ા છે. જેને લઇને SMCએ 
સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ભરત ઉર્ફે બોબી પ્ટેલ, અમેફરકામાં 
રહેતા ચરણજીતવસંહ સવહત કબૂતરબાજી કરતા 18 જે્ટલા 
શખસો સામે ર્ફર્ાદ નોંધી છે. SMCના અવધકારીએ 
જણાવ્ુ કે, ભરત ઉર્ફે બોબી પ્ટેલ વસવા્ ભારતમાં રહેતા 
16 જ્ેટલા કબૂતરબાજોની ્ટૂંકસમ્માં ધરપક્ડ કરાશે. 
અમેફરકામાં છૂપા્ેલ ચરણજીતવસંહની ધરપક્ડ કરવા મા્ટે 
અમેફરકા એમબેસી અને FBIને SMCએ કરી છે.

કબૂતરબાજીના સૂત્રધાર ભરત પ્ેટલ 
પાસેથી અનેક નકલી પાસપો્ટ્ટ મળ્ાં

અમદાવાદ
ગુજરાતના કોપપોરે્ટ જગતના 

માંધાતાઓ, સરકારી પ્રવતવનવધમં્ડળો, 
મો્ટા રાજકી્ નેતાઓ અને ધાવમ્ટક 
પ્રવાસનોને અનુલક્ીને રાજ્માં 
ખાનગી વવમાન અને હેવલકોપ્ટરની 
માગ વધી રહી છે. જેથી, ઉડ્ડ્ન 
કંપનીઓ અને કોપપોરે્ટ જગત વવમાનો 
અને હવેલકોપ્ટરને ખરીદી રહ્ા છે. 
વર્્ટ 2019ના ્ડે્ટા મુજબ, ગુજરાતમાં 
મો્ટો કોપપોરેશન 19 એરક્ા્્ટ અને 
હેવલકોપ્ટરની માવલકી ધરાવે છે. આ 
આંક્ડામાં ચાલુ વર્ષે વધુ ત્રણ ઉમેરા્ા 
છે અને કુલ સંખ્ા 22ની થઈ છે. 

તાજેતરમાં હેસ્ટર બા્ો સા્ફનસસના 
એમ્ડી અને સીઈઓ રાજીવ ગાંધી 
એરોટ્ાનસના  માવલક છે. જેણે રવવવારે 
4+1 સી્ટરનુ બેલ 505 હવેલકોપ્ટર 
ખરીદુ્ છે.

આ હેવલકોપ્ટની બજારફકંમત 
રુ. 21 કરો્ડ છે. ઈન્ડોનેવશ્ા અને 
જમૈકાના સંરક્ણ દળો અને ્ુએસના 
કે્ટલાક રાજ્ોમાં પોલીસ વવભાગ 
દ્ારા આ હવેલકોપ્ટરનો ઉપ્ોગ કરા્ 
છે. અથ્ટતંત્રમાં સુધારો થતા અને 
વવદેશી નાગફરકો દ્ારા સતત ભારતની 
મુલાકાતના લીધે ખાનગી વવમાન અને 
હવેલકોપ્ટરની માગ વધી છે. 

ગુજરાતમાં અંગત વપરાશ માટે એક 
જ વર્ષમાં ત્રણ ચાટ્ષર્ષ પ્લેન ખરીદાયા
કારેાપોરેટ	માંધાતા,	નેતાઅામેાં	 વવમાન,	હેલિકાેપ્ટસ્કની	માગ

ઈજનેરીના પ્રથમ વર્્ટના 
પાઠ્પુસતકો ગુજરાતી 

ભાર્ામાં તૈ્ાર થઈ ગ્ાં
અમદાવાદ

ઈજનેરીમાં અભ્ાસ કરતાં વવદ્ાથષીઓને 
તેમની માતૃભાર્ામાં વશક્ણ આપવાનો 
વનણ્ટ્ લેવામાં આવ્ો હતો, જેના ભાગરૂપે 
આગામી નવા શૈક્વણક સત્રમાં પ્રવેશ 
લેવાનારા ઈજનેરીના વવદ્ાથષીઓ મા્ટે કુલ 
12 ભાર્ામાં પાઠ્પુસતકોનું અનુવાદ પૂણ્ટ 
થઈ ગ્ુ હોવાની ઓલ ઈફન્ડ્ા કાઉફનસલ 
ર્ોર ્ટેકવનકલ એજ્ુકેશન (AICTE) 
દ્ારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આમ 
ગુજરાત ્ેટકનોલોજીકલ ્ુવનવવસ્ટ્ટી (જી્ટી્ુ)
માં આગામી વર્ષે પ્રથમ વર્્ટમાં પ્રવેશ લેનારા 
વવદ્ાથષીઓને ગુજરાતી ભાર્ામાં અભ્ાસક્મ 
ભણાવવામાં આવશે.

CMના ચીર્ વપ્રફનસપલ 
સેક્ે્ટરી તરીકે કે. 

કૈલાશનાથનની વનમણૂંક
ગાંધીનગર

મુખ્મતં્રીના મુખ્ અગ્ર સવચવ તરીકે પૂવ્ટ 
આઈએએસ અવધકારી કે. કૈલાશનાથનની 
વનમણૂંક કરવામાં આવી છે. કે. કૈલાશનાથનની 
વનમણૂંક 12 ફ્ડસેમબરથી લાગૂ થઈ ગઈ છે 
અને તેઓ એક વર્્ટ સુધી આ પદ પર રહેશે. 
તેમને કરાર આધાફરત વનમણૂંક આપવામાં 
આવી છે. ભૂપનેદ્ર પ્ેટલે તેમના મુખ્ સલાહકાર 
અને સલાહકાર એમ બે નવી જગ્ાઓ 
મુખ્મતં્રી કા્ા્ટલ્માં ઊભી કરીને રાજ્ના 
બે વનવૃત વફરષ્ઠ અવધકારીઓની વનમણૂંક કરી 
છે. વહીવ્ટને સુગમ બનાવવા પ્ર્ાસ ક્પો છે. 
અવધકારીઓની સલાહથી વહીવ્ટ સુધારવા 
પ્ર્ાસ થશે.

ગુજરાતમાં પણ કોંગ્રેસ 
્ાત્રાના ભરોસે: 15મીથી 

‘હાથ સે હાથ જ્ુડે’ અવભ્ાન
ગાંધીનગર

ગુજરાત જો્ડો ્ાત્રા `હાથ સે હાથ જ્ુડે’ના 
બેનર હેઠળ ્ાત્રા ્ોજશે. સંપૂણ્ટ ગુજરાતમાં 
3 મવહના સુધી `હાથ સે હાથ જ્ુડે’ અવભ્ાન 
ચલાવવામાં આવશે આ ્ાત્રામાં દરેક તાલુકા 
પંચા્ત અને દરેક વવધાનસભા બેઠકોને આવરી 
લેવાશે. ગુજરાત જો્ડો ્ાત્રાની શરૂઆત 15મી 
જાન્ુઆરી બાદ થશે. સમગ્ર અવભ્ાનની 
જવાબદારી વમવલંદ દેવરાને સોંપાઈ છે. ત્ારે 
ભરતવસંહ સોલંકીને જમમ-ૂકશમીરતો અજુ્ટન 
મોઢવાફ્ડ્ાને ઝારખં્ડની જવાબદારી સોંપાઈ 
છે. ભારત જો્ડો ્ાત્રાની તજ્ટ પર હવે ગુજરાત 
કોંગ્રસે છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્ારા ્ટૂંક સમ્માં 
ગુજરાત જો્ડો ્ાત્રા શરૂ કરાશે. 

અમદાવાદ મ્ુવન.એ 
૧૮૦ વમલી્ન વીજ 
્ુવન્ટનું ઉતપાદન ક્ુું

અમદાવાદ
અમદાવાદ મ્ુવનવસપલ કોપપોરેશન દ્ારા 

દર મવહને ૧૭ કરો્ડ જ્ેટલી રકમ વીજબીલ 
ભરવા મા્ટે ચૂકવવામા આવે છે.બીજી તરર્ 
વવન્ડ પાવર પ્રોજેક્ટ પોલીસી હેઠળ તંત્ર દ્ારા 
કચછના નખત્રાણા તેમજ જામજોધપુર ખાતે 
વવન્ડ પાવરની મદદથી વીજ ્ુવન્ટ જનર્ેટ 
કરવા નાંખવામાં આવેલા પલાન્ટથી ૧૮૦ 
વમલી્ન વીજ ્ુવન્ટનું ઉતપાદન કરી રુવપ્ા 
૧૨૪ કરો્ડની બચત કરી છે.નખત્રાણા ખાતે 
ત્રણ અને જામજોધપુર ખાતે એક એમ કુલ ચાર 
વવન્ડ પાવર પ્રોજેક્ટ તંત્ર દ્ારા કા્્ટરતકરવા  
મ્ુવનવસપલ કોપપોરેશન તરર્થી રુવપ્ા ૧૪૫ 
કરો્ડનુ મૂ્ડી રોકાણ કરવામા આવ્ુ છે.

અમદાવાદ
આવરિકાના નૌરોબીમાં વ્ડતાલ 

તાબાનું નૂતન સવાવમનારા્ણ મંફદરનું 
તા. 1 જાન્ુઆરીના રોજ લોકાપ્ટણ 
્ોજાનાર છે. આ ફદવ્ પ્રસંગે વ્ડતાલ 
મંફદરના ચેરમેન દેવપ્રકાશદાસજી 
સવામી,મુખ્ કોઠારી સંત સવામી, 
નૌતમપ્રકાશદાસજી સવામી સવહત 
સંતો, હફરભકતો ઉપફસથત રહેશે 
વ્ડતાલ સવાવમનારા્ણ મંફદરના 
કોઠારી સંત સવામીએ જણાવ્ું હતું 
કે, વ્ડતાલ તાબા નું આવરિકામાં 
પહેલું સવાવમનારા્ણ મંફદર બન્ું 
છે.આવરિકાના નૌરોબીમાં આ મફંદરનો 
વશલાન્ાસ 5 ફ્ડસેમબર 2020 નારોજ 

કરવામાં આવ્ો હતો. આ મંફદર 
21842 સકવેર ર્ૂ્ટમાં જમીનમાં 
પથરા્ેલું છે. આ નૂતન મંફદરનું 
તા. 1 જાન્ુઆરી 2023 નારોજ 
લોકાપ્ટણ ્ોજાશે. આ મંફદરના 
પ્રવતષ્ઠા મહોતસવમાં 99 સંતો અને 
150 સતસંગી સાથે વ્ડતાલના આચા્્ટ 
મહારાજ હાલ કેન્ાના સતસગં પ્રવાસે 
છે. આ નૂતન મફંદર વશખર સાથે 60 
ર્ૂ્ટ ઊચું, 110 ર્ૂ્ટ પહોંળુછે. મંફદરના 
ગભ્ટગૃહની સાઇઝ 10 ર્ૂ્ટ છે. જેમાં 
ભગવાન હફરકૃષણમહારાજની 4.8 ર્ૂ્ટ 
ઊંચી મૂવત્ટની પ્રવતષ્ઠા કરાશે . આ સાથે 
સાથે અન્ 3.5 ર્ૂ્ટની અલગ-અલગ 
મૂવત્ટ સથાપશે.

ગાંધીનગર
પગાર તો છો્ડો ધારાસભ્ો કંઈ પણ છો્ડે એમ નથી. 

રાજ્માં 156 ધારાસભ્ો કરો્ડપવત હોવા છતાં માત્ર 2 
ધારાસભ્ોએ પગાર ભથથાં લેવાની ના પા્ડી છે. એક બાજુ 
ગુજરાતમાં  મુખ્મતં્રી અમૃતમ માં કા્ડ્ટના માધ્મ ગરીબ 
લોકોને મર્તમાં તબીબી સારવાર આપવામાં આવે છે. 
બીજી તરર્, ભાજપ-કોંગ્રસેના કરો્ડપવત ધારાસભ્ો તમામ 
સુવવધાઓથી સજજ સરકારી હોફસપ્ટલમાં સારવાર લેવામાં 
્ નાનમ અનુભવે છે. પ્રજાના ્ટેકસના પૈસે અન્ રાજ્માં 
જઇને કોપપોર્ેટ હોફસપ્ટલોમાં  કરો્ડોના ખચષે અદ્તન 
સારવાર મેળવે છે. એ્ટલુ જ નહીં, આ તબીબી સારવારની 
સુવવધા લઇને લાખો-કરો્ડોના વબલ મજૂંર કરાવે છે. ભાજપ-
કોંગ્રેસના ધારાસભ્ો અને તેમના પફરવારના સભ્ોની 
સારવાર પાછળ ગુજરાત સરકારે રૂા.૫.૭૨ કરો્ડ ખચ્ા્ટ છે. 

પવૂ્ટ આરોગ્ મંત્રી સવ.્ડો. અવનલ જોશી્ારાનું કુલ 
મેફ્ડકલ વબલ રૂા.૧.૨૫ કરો્ડ રજૂ કરા્ુ હતું. ઉપરાંત 
ગૃહ રાજ્મંત્રી હર્્ટ સંઘવીએ પણ રૂા. ૩,૧૪,૮૮૦, 
રૂા.૬.૦૭ ૪૫૧ અને રૂા.૨,૨૭,૫૮૪ એમ કુલ મળીને 
રૂા.૧૧,૪૯,૯૧૫ના મફે્ડકલ વબલ રજૂ ક્ા્ટ હતાં. 
વવધાનસભાના પૂવ્ટ અધ્ક્ ્ડો.નીમાબેન આચા્્ટ ખુદ 
્ડોક્ટર છે. આ ઉપરાંત તેમની પોતાની હોફસપ્ટલ હોવા 
છતાં્  તેમણે  રૂા.૧ લાખથી વધુના મફે્ડકલ વબલ મંજૂર 
કરવા મુક્ા હતાં.  ખાદીના પહેરવેશમાં સજ્જ થઇને 
લોકસેવા કરતા ચૂ્ંટા્ેલાં ધારાસભ્ો આમ જનતાને સરકારી 
હોફસપ્ટલોમાં સારવાર મેળવવા ભલામણ કરતા હો્ છે 
પણ જ્ારે પોતે અથવા તેમના પફરવારજનો વબમાર પ્ડે કે 
ગંભીર વબમારીનો ભોગ બને તો તે ખાનગી હોફસપ્ટલમાં જ 
સારવાર મેળવવાનો આગ્રહ રાખે છે. 

ધારાસભ્ોને કોઈ નાનમ નથી, કરો્ડપવતઓએ 
પણ મફે્ડકલના લાખોના વબલ પાસ કરાવ્ા

દક્ષિણ આક્રિકા ખાતલે પ્રથમ નૂતન 
સવાક્મનારાયણ મંદદરનું થશલે ્ોકાપ્ષણ

અમદાવાદ
 રક્તદાન અને અંગદાનને મહાદાન 

ગણવામાં આવે છે. તાજેતરમાં એક 
દુલ્ટભ ઘ્ટનામાં અમદાવાદની ક્ેડી 
હોફસપ્ટલ ખાતે ટ્ાનસપલાન્ટ ્ટીમ દ્ારા 
એક જ દદષીમાં વલવર અને ફક્ડની 
બંનેનું ટ્ાનસપલાન્ટ કરવામાં આવ્ંુ હતું.

આ અંગે પ્રાપ્ત માવહતી અનુસાર 
ભૂજની કે.કે. સુપર સપેવશ્ાવલ્ટી 
હોફસપ્ટલમાં ૬૭ વર્ષી્ મવહલાને 
બ્ેઇન્ડે્ડ જાહેર કરવામાં આવ્ા 
હતા. તેમના પફરવારના સદસ્ો 
કાઉફનસવલંગ-ચચા્ટ બાદ અંગદાન 

મા્ટે સંમત થ્ા હતા. આ પછી 
અદ્તન ઓગ્ટન સ્ટોરેજ અને ટ્ાનસર્ર 
સે્ટઅપથી સજ્જ એમ્બ્ુલનસમાં કે્ડી 
હોફસપ્ટલના ટ્ાનસપલાન્ટ સજ્ટનો-
સપો્ટ્ટ સ્ટાર્ની ્ટીમ ભૂજ પહોંચી ગઇ 
હતી. અંગોની સર્ળતાપૂવ્ટક પ્રાવપ્ત 
ક્ા્ટ બાદ હોફસપ્ટલથી ભૂજ એરપો્ટ્ટ 
અને ત્ારબાદ એર એમ્બ્ુલનસ દ્ારા 
અમદાવાદ એરપો્ટ્ટ તરર્ લઇ જવા 
મા્ટે ગ્રીન કોફર્ડોર બનાવા્ો હતો. 
આ અંગોને અમદાવાદ એરપો્ટ્ટથી 
ગ્રીન કોફર્ડોર દ્ારા ક્ેડી હોફસપ્ટલ 
પહોંચા્ડા્ા હતા.

અમદાવાદ
અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઇ 

પ્ટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપો્ટ્ટ ખાતે 
્લાઇ્ટ,મુસાર્રોની અવર-જવરમાં 
સતત વધારો થઇ રહ્ો છે. દવૈનક 
્લાઇ્ટ ૨૩૦ જ્ારે દવૈનક મુસાર્રોની 
અવર-જવર ૩૫ હજારને પાર થઇ ગઇ 
છે. આ જ કારણ  છે કે, અમદાવાદ 
એરપો્ટ્ટને ્લાઇ્ટના ્ટેક્ ઓર્્-
લેફન્ડંગ અને રૂ્ટ નેવવગેશન ર્ેવસવલ્ટી 
ચાજ્ટથી ૬ મવહનામાં જ રૂ. ૮.૭૦ 
કરો્ડની આવક થઇ થઇ છે. આમ, 
અમદાવાદ એરપો્ટ્ટને ્લાઇ્ટના 

્ટેક્ ઓર્્-લેફન્ડંગ, રૂ્ટ નેવવગેશન 
ર્ેવસલી્ટી ચાજ્ટથી  દરરોજ સરેરાશ 
૫૦ હજારની આવક થા્ છે. કોઇ 
પણ કોઇ પણ એરપો્ટ્ટમાં પેસેનજર 
એરક્ા્્ટ, કાગપો, સપેવશ્લ એરક્ા્્ટ 
્ટેક્ ઓર્્ કે લફેન્ડંગ કરે તો તેના મા્ટે 
તેની પાસેથી એરપો્ટ્ટ ઓથોફર્ટી ઓર્ 
ઈફન્ડ્ા દ્ારા ચાજ્ટ વસૂલવામાં આવે 
છે. ્ડોમેફસ્ટક એરક્ા્્ટમાં આ રે્ટ 
ઘ્ટી જા્ છે. આમ, ્ટેક્ ઓર્્-લફેન્ડંગ, 
રૂ્ટ નેવવગેશનને આધારે અમદાવાદ 
એરપો્ટ્ટને ૨૦૧૯-૨૦માં ૭.૮૫ 
કરો્ડની આવક થઇ હતી.

કરેી હોસસપટ્માં દદદીમાં દકરની-
ક્્વર ટ્ાન્સપ્ાનટનો દુ્્ષભ કે્સ

અમદાવાદ એરપોટ્ષનલે ૬ મક્હનામાં 
ફ્ાઇટ ચાજ્ષથી ૯ કરોરની આવક

હવે દરેક વેપાર-ઉદ્ોગ 
સાથે થતાં નાણાંના રિો્ડ 
રોકવા SIT મદદ કરશે

અમદાવાદ
ગૃહરાજ્ મંત્રી હર્્ટ સંઘવીએ આ 

સુવવધાનો લાભ ગુજરાતના તમામ 
બજારના વેપારીઓને મળે તેવી 
વ્વસથા ઊભી કરવાનો વનણ્ટ્ ક્ો 
હોવાની વેપારીઓ એસોવસ્ેશનો અને 
સંસથાઓને જાણ કરી છે. હા, તેની  
સાથે એક શરત એ રાખવામાં આવી 
છે કે વેપારી સાથે થ્ેલા રિો્ડ પ્રાથવમક 
તપાસ કરીને સંસથાના લે્ટર હે્ડ પર 
ભલામણ કરા્ા બાદ SIT તેઅોને 
મદદ કરશે. 
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જમ્મુ
જમ્મુ શહેરના છેવાડે આવેલા સિદ્દડા 

સવસ્ાર્ાં બમુધવારે વહેલી િવારે 
િમુરક્ાદળો અને આ્ંકવાદીઓ વચ્ે 
ભીષણ અથડા્ણ િર્જાઇ, જે્ાં ચાર 
આ્ંકી ઠાર ્રાયા. ચારેય આ્ંકીના 
મૃ્દેહ કબજે લેવાયા હ્ા. ્ે્ની 
પાિેથી હસથયારો પણ ્ળી આવયા 
હ્ા. અથડા્ણના પગલે આિપાિના 
સવસ્ારની નાકાબંધી કરીને અને 
વાહનવયવહાર રોકીને િઘન શોધખોળ 
અસભયાન હાથ ધરવા્ાં આવયમું હ્મું. 

િૂત્ોના જણાવયાનમુિાર સિદ્દડા પમુલ નજીક 
નાકા પર િવારે િાડા િા્ વાગયાની 
આિપાિ પોલીિક્મીઓએ જેકે 18 
- 1226 નંબરની ટ્રક ચેકકંગ ્ાટે રોકી 
હ્ી. પોલીિને જો્ાં જ ટ્રકનો ડ્ાઇવર 
નાિી ગયો અને ટ્રક્ાં બિેેલા અનય 
લોકોએ ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો. 
િમુરક્ાદળોએ પણ વળ્ો જવાબ આપ્ા 
ભીષણ અથડા્ણ િર્જાઇ, જે્ાં ચાર 
આ્ંકી ઠાર થયા. સિદ્દડા પમુલ નજીક 6 
કડિેમબરે ્ોડી રાતે્ આ્ંકીઓએ પોલીિ 
પોસટ પર ગ્ેનેડ હમુ્લો કયયો હ્ો.

જમ્મુના સિદ્દડા્ાં િમુરક્ાદળો િાથે 
અથડા્ણ્ાં ચાર આતંકવાદી ઠાર
7 એેકે-47 રાઇફલ, 3 પિસ્ટલ, એેમ-4 રાઇફલ, ગ્ેનેડ મળી એાવાાં

ભાર્ીય રાષ્ટીય કોંગ્ેિના 
સથાપના કદને ખડગેના 

ભાજપ ઉપર અનેક પ્રહારો
નવી દદલ્ી

નવી કદલહી : સવશ્વની િૌથી જનૂી રાજકીય પાટમીઓ 
પૈકીની એક અન ેભાર્ની િૌથી પહેલી રાજકીય પાટમી, 
ગ્ાનડ-ઑલડ-પાટમી પ્ર્મુખ ્લ્લિકાજમુજાન ખડગએે આજે 
ભાર્ીય રાષ્ટીય કોંગ્િેના ૧૨૮્ા સથાપના કદને 
ભાર્ીય જન્ા પક્ (ભાજપ) ઉપર પ્રહારો કર્ા કહં્ 
હ્મુ ં કે,  ‘ભાજપ ે સવભાજન કયમુું છે. સધક્ારના બીજ 
વાવયા છે અન ે બકેારી ફેલાવી છે. ભાર્ની ભાવના 
ઉપર િ્્ આક્ર્ણો થઈ રહ્ા છે.’ ્ેઓએ વધમ્ુ ા ંકહ્ં 
હ્મુ ં કે, ‘રોજરેોજ દેશ્ા ં સધક્ાર ઉંડો અન ેઉંડો પ્રિરી 
રહ્ો છે. જનિા્ાનય ફુગાવા અન ેબકેારીના બોજ નીચે 
દબાઈ રહી છે પરં્મુ િરકારન ે્ેની કશી જ પડી નથી.’

રાહમુલ ગાંધી ભગવાન રા્ 
નથી, પરં્મુ ભાજપે રાવણનો 
રસ્ો અપનાવયો : ખમુશમીદ

નવી દદલ્ી
રાહમુલ ગાંધી ‘ભાર્ જોડો યાત્ા’નમું નેતૃતવ કરી રહ્ા 

છે. ્સ્લનાડમુથી શરૂ થયેલી આ યાત્ા ઘણા રાજયો્ાંથી 
પિાર થઈને કદલહી પહોંચી છે. જે હવે 3 ર્નયમુઆરીએ 
યમુપીના ગાસિયાબાદથી ફરી શરૂ થશે. પ્રવાિ હાલ્ાં 
9 કદવિના સવરા્ પર છે. પરં્ મુ, યમુપી્ાં ભાર્ જોડો 
યાત્ા કાઢવા્ાં આવે. ્ે પહેલા કોંગ્ેિના કદગગજ ને્ા 
િલ્ાન ખમુશમીદના એક સનવેદનને લઈને હંગા્ો થયો 
છે. વાસ્વ્ાં, િલ્ાન ખમુશમીદે આટલી ઠંડી્ાં ટી-શટજા 
પહેરીને ફર્ા રાહમુલ ગાંધી પર ભાજપ દ્ારા ઉઠાવવા્ાં 
આવેલા પ્રશ્ોના જવાબ્ાં, ્ે્ને ‘અલૌકકક’ ગણાવયા છે 
અને ્ે્ની ્મુલના ભગવાન શ્ી રા્ િાથે કરી છે. 

નવી દદલ્ી
નેશનલ ઈનવેલ્સટગેશન એજનિીએ 

ફરી એકવાર પ્રસ્બસંધ્ િંગઠન પીપલિ 
ફ્રનટ ઓફ ઈલ્નડયા પર કાયજાવાહી કરી 
છે. આજે વહેલી િવારે કેરળ્ાં 56 
સથળો પર એક િાથે દરોડા પાડવા્ાં 
આવયા હ્ા. કનેદ્ર દ્ારા િંગઠન પર 
પ્રસ્બંધના સવરોધ્ાં કેરળ્ાં પણ 
હડ્ાલ જોવા ્ળી હ્ી. આ અગાઉ 
પ્રસ્બંસધ્ િંગઠન પર દરોડા પાડી અને 
્ેના પર કાયજાવાહી કરવા્ાં આવ્ા 

રાજય્ાં વયાપક સહંિા થઈ હ્ી. કેરળ 
હાઈકોટટે સહંિાની િમુઓ્ોટો િંજ્ા લીધી 
અને કેરળની ડાબેરી ્ોરચાની િરકારને 
હડ્ાળ દરસ્યાન ર્હેર િંપસતિને 
થયેલા નમુકિાન ્ાટે આરોપીઓ અને 
અસધકારીઓને વળ્ર આપવાનો સનદટેશ 
પણ આપયો હ્ો.

NIAના અસધકારીઓના જણાવયા 
અનમુિાર િંગઠનને નવા ના્ િાથે 
ફરી એકવાર શરુ કરવાના પ્રયાિોને 
ધયાન્ાં રાખીને આ કાયજાવાહી કરવા્ાં 

આવી રહી છે. કેરળના આ કટ્ટરવાદી 
િંગઠને દેશભર્ાં પો્ાના ્ૂસળયા 
જ્ાવી લીધા હ્ા.  આ િંગઠનની 
ગેરકાયદેિર ગસ્સવસધઓને જો્ા કેનદ્ર 
િરકારે િપટેમબર્ાં ્ેના પર પ્રસ્બંધ 
્ૂકયો હ્ો. એનાજાકુલ્્ાં PFI 
ને્ાઓ િાથે જોડાયેલા આઠ જમુદા જમુદા 
સથળો પર દરોડા પાડવા્ાં આવયા 
છે. આ ઉપરાં્  સ્રુવનં્પમુર્્ાં 6 
પકરિર્ાં એજનિીઓ દ્ારા ્પાિ 
ચાલી રહી છે. 

કેરળ્ાં પ્રસ્બંસધ્ િંગઠન પીએફઆઈના 
િભયોના 56 સથળે એનઆઈએના દરોડા
NIA દેશના ઘણા મામલાએાનેે લઈને ગેંગસ્ટરાે વિરુદ્ધ તિાસ હાથ ધરિામાાં એાિી

જયપમુર
રાજસથાન સશક્ક ભર્ી પેપર લીક 

કેિ્ાં પોલીિ કાયજાવાહી ચાલમુ છે. 
હવે પોલીિે ભપૂનેદ્ર િરનની પે્રસ્કા 
અન ે પત્ી િસહ્ 6 લોકોની ધરપકડ 
કરી છે, જઓેન ે આ લીક કાડંના 
્ાસટર્ાઈનડ ્ાનવા્ા ં આવ ે છે. 
જયપમુરના પોલીિ કસ્શનરે ્ીકડયાને 
જણાવયમુ ંકે, RPSC પપેર લીક કેિ્ાં 

પોલીિે ્ાસટર્ાઈનડ િમુરેશ ઢાકા 
અન ેભપૂનેદ્ર િરન િાથ ેજોડાયલેા લોકો 
પર દરોડા પાડ્ા હ્ા. આ દરસ્યાન 
ભૂપનેદ્ર િરનની ગલજાફે્રનડ અન ે પત્ી 

િસહ્ 6 લોકોની ધરપકડ કરવા્ાં 
આવી છે. આ ઉપરાં્  આ દરોડા્ા ં4 
ડિન નકલી કડગ્ી અન ે્ાક્કશીટ ્ળી 
આવી છે. પોલીિ કસ્શનર આનદં 
શ્ીવાસ્વ ે ્ીકડયાને જણાવયમુ ં હ્મુ ં કે, 
બા્્ીદાર પાિેથી ્ળેલી ્ાસહ્ીના 
આધારે કરણી સબહાર પોલીિ સટેશનની 
બનલેી ટી્ે નકલ કરનાર ગેંગ પકડી 
છે ્ે્ ા ં ્ાસટર્ાઈનડ ભપૂનેદ્ર િરન-
ભાઈ ગોપાલના પલોટ પર નકલ િાથે 
િબસંધ્ યમુસનવસિજાટીઓની નકલી 
કડગ્ીઓ અને ્ાક્કશીટ બનાવવાનો 
સબિનિે ચાલી રહ્ો છે. 

કંદમુકુર
નેલિોર સજલિાના કંદમુકુર ખા્ે બમુધવારે TDP પ્ર્મુખ 

અને આંધ્રપ્રદેશના ભૂ્ પૂવજા ્મુખય્ંત્ીચંદ્રબાબમુ નાયડમુના રોડ 
શો દરસ્યાન નાિભાગ્ાં 8 લોકોના ્ો્ થયા હ્ા. આ 
દરસ્યાન અનેક લોકો ઘાયલ પણ થયા છે. ચંદ્રબાબમુ નાયડમુ 
્ે્ના પક્ના પ્રચારના ભાગ રૂપે સજલિાની  ્મુલાકા્ે હ્ા 
અને ્ે્ના સવાગ્ ્ાટે િ્થજાકો એકઠા થયા હ્ા. ઘટના 
બાદ ચંદ્રાબાબમુ નાયડમુ રોડ શો અધવચ્ે છોડીને હોલ્સપટલ 
પહોંચી ગયા હ્ા જયાં ઘાયલોને દાખલ કરવા્ાં આવયા 
છે. ટીડીપી ને્ા એન ચંદ્રબાબમુ નાયડમુએ મૃ્કોના પકરવારને 
10-10 લાખ રૂસપયાની આસથજાક િહાય અને એનટીઆર ટ્રસટ 
શકૈ્સણક િંસથાઓ્ાં ્ે્ના બાળકોને સશક્ણ  આપવાની 

ર્હેરા્ કરી છે. પોલીિે જણાવયમું કે, TDP ને્ા એન 
ચંદ્રબાબમુ નાયડમુ દ્ારા આજે નલેિોર સજલિાના કંદમુકુર ખા્ે 
આયોસજ્ ર્હેર િભા દરસ્યાન પક્ના કાયજાકરો વચે્ 
થયેલી િપાિપી્ાં 8 TDP કાયજાકરો ્ાયાજા ગયા હ્ા.

રાજસથાન્ાં પેપર લીક્ાં પ્ેસ્કા-
પત્ીની િસ્ત 6 લોકોની ધરપકડ
દરાેડામાાં 4 ડઝન નકલી ડડગ્ી-માક્કશીટ મળી એાિી

બાડ્ેર
બાડ્ેર સજલિા્ાં કેટલાક લોકો 

ધ્જા પકરવ્જાન કરાવી રહ્ા હ્ા. આ 
દરસ્યાન ્ે્ણે સહંદમુ ધાસ્જાક પમુસ્કને 
બાળી નાખયમું અને ્ેને પગથી કચડી 
નાખયમું હ્મુ. ્ેનો વીકડયો િોસશયલ 
્ીકડયા પર વાયરલ થયો હ્ો. 
તયારબાદ સહનદમુ િંગઠનના લોકો 
સવરોધ્ાં આવયા અને આરોપીઓની 
ધરપકડની  ્ાંગ કરી હ્ી.

સહનદમુ િંગઠનનો આરોપ છે કે, 
પોલીિ ધારાિભયના દબાણ્ાં આવી 
કાયજાવાહી નથી કરી રહી. હાલ્ાં 

પોલીિે ત્ણ લોકોની ધરપકડ કરી છે. 
આ ્ા્લો બખાિર ગા્નો છે જયાં 
બે કદવિ પહેલા કેટલાક લોકો બૌદ્ધ ધ્જા 
અપનાવવાના ના્ે જનર્ગૃસ્ કાયજાક્ર્ 
કરવા પહોંચયા હ્ા. કાયજાક્ર્  બાદ 10 
લોકોએ સહંદમુ ધ્જા છોડીને બૌદ્ધ ધ્જા 
અપનાવયો હ્ો. એવો આરોપ છે કે, 
તયારબાદ લોકોએ જય ભી્ના નારા 
લગાવયા હ્ા. આ િાથે જ ્ેઓએ 
સહનદમુ ધાસ્જાક પમુસ્ક ફાડી નાખયમું અને 
્ેને િળગાવી દીધમું હ્મું અને તયારબાદ 
્ેઓએ અડધા બળી ગયેલા પમુસ્કને 
પગથી કચડવા લાગયા હ્ા.

રાજસથાન્ાં ધ્ાાંતરણ્ાં સ્ંદમુ ગ્ંથને 
િળગાવવાનો આરોપ, 3ની ધરપકડ
ગ્ાંથ ભગિદ્ ગીતાને સળગાિિાની િુષ્ટિ થઈ નથી: િાેલીસ

નવી દદલ્ી 
ચીન્ાં કોરોના વાયરિે વરિાવેલા હાહાકાર પછી 

ભાર્્ાં પણ સચ્ાજનક ખબરો ્ળી રહી છે. આધારભૂ્ 
િાધનોના જણાવયા ્મુજબ આગા્ી ૪૦ કદવિ ભાર્ ્ાટે 
્મુશકેલીભયાજા બની રહેવાના છે. કારણ કે ર્નયમુઆરી્ાં 
કોરોના કેિો વધવાની પૂરી િંભાવના દેખાઈ રહી છે.  બીજી 
્રફ વાસ્વ્ાં પૂવજા એસશયા્ાં કોસવદ ફેલાયા પછી ૩૦- 
૩૫ કદવિે ભાર્્ાં કોસવદનમું ્ોજમું આવયમું હ્મું. આ એક 
ટ્રેનડ બની ગયો છે જેના આધારે આ અનમુ્ાન કરવા્ાં 
આવયમું છે. કેનદ્ર િરકાર આગા્ી િપ્ાહથી ચીન અને અનય 
પાંચ દેશો ર્પાન, દસક્ણ કોકરયા, હોંગકોંગ, થાઇલેનડ 
અને સિંગાપોરથી આવ્ા યાત્ીઓ ્ાટે નેગકેટવ આરટી-
પીિીઆર કરપોટજા ફરસજયા્ બનાવે ્ેવી શકય્ા છે ્ે્ 

િતિાવાર િૂત્ોએ એક સનવેદન્ાં જણાવયમું હ્મું. આરોગય 
્ંત્ાલયના જણાવયા પ્ર્ાણે ચીન્ાં ફેલાયેલા કોસવદ- 
્ોર્નમું કારણ ઑસ્ક્રોનનમું િબ વેકરયનટ બી-એફ-૭ છે. આ 
પ્રકારના બધા જ િબ-વેકરયનટ િડપભેર િંક્ર્ણ ફેલાવે છે. 

ર્નયમુ.થી દેશ્ાં કોરોનાની ત્ીજી લહેરની 
દહેશ્, આગા્ી 40 કદવિ ્મુશકલેીભયાજા
દેશભરના એેરિાેટ્ક િર િાયરસ માટે વિદેશી મુસાફરાનેા રેન્ડમ સેમ્પલલંગ શરૂ

લખનઉ
ઉતિર પ્રદેશના ય્મુના એકિપ્રેિ 

વે પર એક ્સહલા પર િા્ૂસહક 
બળાતકારનો ્ા્લો િા્ે આવયો છે. 
્સહલા નોઈડાથી કફરોિાબાદ જઈ રહી 
હ્ી, તયારે ્ેની િાથે આ ઘટના બની. 
આ કેિ્ાં પોલીિે ત્ણ આરોપીઓની 
ધરપકડ કરી છે.જણાવવા્ાં આવી 
રહ્ં છે કે ્સહલા રાત્ે 8.30 વાગયે 
નોઈડાના િેકટર 37 થી કફરોિાબાદ 
જવા ્ાટે શેકરંગ ટેકિી્ાં િવાર 
થઈ હ્ી. ય્મુના એકિપ્રેિ વે પર 
આવયા બાદ ્મુિાફરોએ યમુવ્ી િાથે 
ગેરવ્જાણૂક કર્ા હ્ા

્ળ્ી ્ાસહ્ી ્મુજબ, આગરાના 

કુબેરપમુર સવસ્ાર્ાં રાત્ે લગભગ 
એક વાગે ઈકો કાર્ાં બેઠેલા 
આરોપીઓ ્સહલાને બળજબરીથી 
એકિપ્રેિ વેની બાજમુની િાડીઓ્ાં 
લઈ ગયા અને તયાં િવારે 4:00 
વાગયા િમુધી બાળકી િાથે બળાતકાર 
કર્ા રહ્ા. ્સહલા ચીિો પાડ્ી, 
રડ્ી અને સવનં્ી કર્ી રહી, પરં્મુ 
ઠંડી અને ધમુમ્િને કારણે રાત્ે કોઈએ 
્ેનો અવાજ િાંભળયો નહીં. બળાતકાર 
કયાજા બાદ આરોપીએ ્સહલાને 
ઓટો્ાં બિેાડી અને કફરોિાબાદ 
જવા રવાના થઈ ગયા. ટોલ ફૂટેજના 
આધારે, પોલીિે વાહનની ઓળખ 
કરી અને ્ેને રીકવર કયમુું હ્મું. 

યમનુા એક્સપ્રે્સ-વરે પર મહિલા ્સાથરે 
ગેંગરેપ, ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ
નાઈેડાથી ડફરાઝેાબાદ જિા માટે શડેરગં ટેક્ી કરિી હતી

TDP પ્ર્મુખ ચંદ્રબાબમુ નાયડૂના રોડ શો 
દરસ્યાન નાિભાગ, 8 લોકોના ્ો્
મૃતકાનેા િડરિારને 10-10 લાખ રૂપિયાની એારથથિક સહાયની ચાંદ્રબાબુ નાયડુની જાહેરાત 
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નવી દિલ્ી,૨૯ 
સીટ બેલટ અને હેલમેટ નહી 

પહેરવાથી વર્ષ ૨૦૨૧ દરમમયાન 
થયેલા મોતના આંકડા ચોંકાવનારા છે.  
માર્ષ અને વાહન વયહવાર મંત્ાલય 
દ્ારા બહાર પાડવામાં આવેલી મવરતો 
અનુસાર ભારતમાં દ્ી ચમરિય વાહનો 
વાહનો ચલાવતી વખતે હેલમેટ નહી 
પહેરવાથી ૪૬૫૯૩ લોકોના મુતયુ થયા 
છે જયારે ચાર ચરિરીય (ફોર વવહલર) 
ચલાવતી વખતે મસટ બેલટ નહી બાંધવાથી 
૧૬૩૯૭ લોકોના મોત થાય છે. 

આમ હેલમેટ અને મસટ બેલટ નહી 

બાંધવાથી કુલ ૬૨૯૯૦ લોકો મોતને 
ભેટયા છે. આટલી મોટી સંખયામાં 
મોત થતા હોવા છતાં હેલમેટ અને મસટ 
બેલટ પહેરવાની અવેરનેસ લોકોમાં 
જોવા મળતી નથી જે ખૂબ દુખદ છે. 
રાજમાર્ષ મંત્ાલયે રોડ એકસીડેનટ ઇન 
ઇવનડયા ૨૦૨૧માં જણાવયું છે કે  બાઇક 
ચલાવનારા ૩૨૮૭૭ અને તેની પાછળ 
બેઠેલા ૧૩૭૧૬ લોકોના હેલમેટ નહી 
પહેરવાથી મોત નોંધાયા છે.  દેશમાં 
કુલ ૪૧૨૪૩૨ રોડ અકસમાત અને 
૧૫૩૯૭૨ લોકોના મોત થયા જયારે 
૩૮૪૪૪૮ લોકોને ઇજ્જા થઇ હતી. 

િેશમાં ્ેલમેટ-સીટ બેલટ ન્ીં 
બાંધવાથી વર્ષમાં 62990ના મોત

સુપ્ીમની કેનદ્રને નોટટસઃ 
પોલાવરમ પ્ોજેકટમાં પયા્ષવરણ 
મંજૂરીના ઉલં્ઘનનો આક્ેપ

નવી દિલ્ી
સુપ્ીમ કોટટે પોલાવરમ મસંચાઈ પ્ોજેકટને આપવામાં 

આવેલી પયા્ષવરણીય મંજૂરી પર કમથત ઉલ્ંઘનનો આકે્પ 
કરતી અરજી પર કનેદ્ર અને અનયો પાસે જવાબ માંગયો છે. 
જવસટસ સંજીવ ખન્ા અને જવસટસ એમ.એમ.સુંદરેશની 
બેનચ ેકનેદ્ર , આંધ્ર પ્દેશ, તેલંરાણા અને ઓટડશા સરકારોને 
નોટટસ પાઠવી છે. બેનચે કહ્ં હતું કે નોટટસ ફેબ્ુઆરી 2023 
સુધીમાં પરત કરી શકાય છે.  સુપ્ીમ કોટટે અથ્ષશાસત્ી 
પેંતાપમત પુલ્ારાવ દ્ારા નેશનલ ગ્ીન મરિબયુનલના આદેશ 
સામે દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી કરી 
હતી. જેમાં NGTએ પુલ્ારાવને તેમની અરજી સાથે 
સુપ્ીમ કોટ્ષમાં જવાનો મનદટેશ આપયો હતો. 

ભારતીય વાયુસેનાએ 
હાઈ-વે પર ઉતાયુું ફાઈટર 
એરરિાફટ, સફળ પરીક્ણ

નવી દિલ્ી
આંધ્રપ્દેશમાં ભારતીય વાયુસેનાએ એક હાઈવે પર 

ફાઈટર એરરિાફટનું સફળ ઉતરાણ કયુું છે. ભારતીય વાયુ 
સેનાએ આંધ્રપ્દેશના બાપટલામાં નેશનલ હાઈવે 16 પર 
મનમા્ષણ કરાયેલ 4.1 ટકલોમીટરના ઈમરજનસી લેવનડંર 
સુમવધા (ELF)નું સફળ પરીક્ણ કરાયું છે. રિાયલ રન 
અભયાસમાં IAFના ફાઇટર અને રિાનસપોટ્ષ એરરિાફટે 
ભાર લીધો હતો. આ કવાયતમાં સુખોઈ ફાઈટર 
એરરિાફટ અને હળવા તેજસ ફાઈટર મવમાનોએ પણ 
ભાર લીધો અને હાઈ-વેને સપશશીને ઉડ્ડયન કયુું. વાયુસેના 
માટે આ ઈમરજનસી લેનડીંરની સુમવધાનું બાંધકામ 
NH-16 પર મપમચકાલરુટડપાડુ પાસે કરવામાં આવયું છે.

નવી દિલ્ી 
હાલ અનકે રાજયોમા ં રેકોડ્ષ તોડતી 

ઠંડી પડી રહી છે. ઉત્તરાખડંમા ં ઠંડીએ 
૩૦ વર્ષનો રેકોડ્ષ તોડી નાખયો છે. 
બફફીલી હવાઓ વચ્ ે ઉત્તરાખડંના 
હટરદ્ારમા ંલઘતુમ તાપમાન ૦.૬ ટડગ્ી 
સેવલસયસ નોંધાયુ ં હતુ.ં આ પહેલા 
હટરદ્ારમા ં૧૯૯૨મા ંલઘતુમ તાપમાન 
૦.૨ ટડગ્ી રહ્ ં હતુ,ં  તથેી છેલ્ા 
૩૦ વર્ષનો રેકોડ્ષ તટુયો છે. જયારે 
ઉત્તરાખડંની જમે જ અનય રાજયોમાં 
પણ વસથમત કફોડી બની રહી છે.

જમમ ુ કાશમીરમા ં ભારે મહમવરા્ષને 

કારણ ેપહલરામમા ંતાપમાન માઇનસ 
૭.૪ ટડગ્ી રહ્ ં હતુ.ં જ ે એક ટદવસ 
અરાઉ માઇનસ ૬.૭ ટડગ્ી હતંુ. 
રલુમર્ષમા ંપણ બરફની ચાદર પથરાઇ 
રઇ છે, જયા ં તાપમાન માઇનસ 
૬ ટડગ્ી નોંધાયુ ં હતંુ. તેવી જ રીતે 

કુપવાડામાં પણ માઇનસ ૫.૫ ટડગ્ી 
તાપમાન રહ્ ં છે. રાજધાની 

શ્ીનરરમાં માઇનસ ૫.૬ ટડગ્ી 
તાપમાન નોંધાયુ ં હતંુ. અનય રાજયોની 
વાત કરીએ તો રાજસથાનમાં ચુરુ 
અન ે મસકર થીજી રયા હતા. ચુરુમાં 
તાપમાન ૦.૬ ટડગ્ી રહ્ ં છે.  ઉત્તર 
ભારતમાં કેટલાક રાજયોમાં ધુમમસને 
કારણે રેલવ ેઅન ેહવાઈ મુસાફરી પર 
અસર પડી છે. ઓછી મવમિમબમલટીના 
કારણે રેલવ ે એ આજ ે 279 રિનેો રદ 
કરી છે, જયારે 100થી વધુ ફલાઈટસ 
મોડી પડી હોવાની મામહતી મળી છે. 

ઉત્તરાખંડમાં ઠંડીએ છેલ્ા 30 વર્ષનો રેકોડ્ષ 
તોડ્ો, પહલરામમાં તાપમાન -7.4 ટડગ્ી

નવી દિલ્ી
આ વરષે ભારતનાં મવમવધ ભારમાંથી 

ઘણાં આતંકવાદીઓ પકડાયા છે. તેમાનો 
એક છે મસલીરુડીનાં રુડ્ડુ નામનો યુવક. 
મસલીરુડીનો આ યુવક મોમતહારી 
મજલ્ામાં ઇ રીક્ા ચલાવતો હતો અને 
આ કામ તે માત્ એટલા માટે કરતો 
હતો કે જેનાથી સુરક્ા એજનસીઓને 
તેના માટે શંકા ન થાય.  હકરીકતમાં તે 
આઇએસઆઇ માટે કામ કરતો હતો. 
આ વાતની મામહતી કેવનદ્રય સુરક્ા 
એજનસીઓને મળી હતી, જેને કારણે 
બંરાળ એસટીએફએ તેને પકડ્ો 
હતો અને તેના ખરાબ ઇરાદાને 
અસફળ બનાવયા હતા. આ વયમતિનું 

નામ રુડ્ડુ રીરી છે. જેને મસલીરુડીથી 
મહરાસતમાં લેવામાં આવયો છે. રુડ્ડુ પર 
આરોપ છે કે તે તેના સામથયોને સાથે 
મળીને પાટકસતાની ખુટફયા એજનસી 
આઇએસઆઇ માટે કામ કરતો હતો. 
તેની પાસેથે ઘણાં પાટકસતાની ફોન નંબર 
મળયા હતા. મબહાર પોલીસને પણ તેની 
શોધખોળ  હતી. ખુફરીયા એજનસી દ્ારા 
તેની બાતમી મળી હતી. આ રુડ્ડુ મૂળ 
ચંપારણનો રહેવાસી હતો. સથામનક 
પોલીસ સટેસને પણ તેના અરંે શંકા 
હતી. કવેનદ્રય સુરક્ા એજનસીએ રુડ્ડુ 
અને નેપાળનાં આઇએસઆઇ એજનટ 
વૃજટકશોરને જોડતી સાંકળોને કારણ 
પકડી પાડ્ો હતો. 

લખનઉ
ઉત્તર પ્દેશના મઉમાં એક જ 

પટરવારના 5 સભયો ઘરમાં આર 
લારવાથી મૃતયુ પામયા છે. આ 
અકસમાત કોપારંજ પોલીસ સટેશન 
મવસતારના શાહપુર રામમાં મરંળવારે 
રાત્ે લરભર 9.30 વાગયે થયો હતો. 
સતૂ્ દ્ારા, જાણવા મળી રહં્ છે કે, 
સટવમાં ખામીને લીધે િુંપડીમાં આર 
લારી હતી.  જોકે તેનું ચોક્કસ કારણ 
હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. તયાંના 
કલેકટરે જણાવયું કે, શાહપુર રામમાંથી 

એક મકાનમાં આર લારી હોવાની 
મામહતી મળી હતી. 

આ અકસમાતમાં એક જ પટરવારના 
5 લોકોના મોત થયા છે. તયાં સટવને 

કારણે આર લારી હતી. બચાવ 
કામરીરી માટે ટીમોને  ઘટનાસથળે 
મોકલવામાં આવી હતી. અકસમાતમાં 
મુતયુ થયેલા વયમતિને 4 લાખ રૂમપયાની 
સહાય આપવામાં આવશે. આરળની 
કાય્ષવાહી હાલ શરુ છે. મંરળવારે 
રાત્ે તયાંના ગ્ામજનોએ િૂંપડીમાંથી 
આર નીકળતા જોઈ, તેઓ તેને ઠારવા 
તરત જ દોડ્ા હતા. પરંતુ અંદાજે 30 
મમમનટ બાદ આર મનયંત્ણમાં આવી 
હતી તયાં સુધીમાં આખો પટરવાર 
બળીને ખાખ થઈ રયો હતો.

નવી દિલ્ી
કોવમપટટશન કમમશન ઓફ ઈવનડયા 

(CCI) એ મનધા્ષટરત સમયની અંદર 
દંડ ભરવામાં મનષફળ રહેવા બદલ 
Google ને ટડમાનડ નોટટસ જારી 
કરી છે. સૂત્ોએ આ મામહતી આપી 
હતી. ટેક્ોલોજી જાયનટે અયોગય 
વેપાર પ્થા કેસમાં CCIના આદેશ 
સામે નેશનલ કંપની લો એપેલેટ 
મરિબયુનલમાં અપીલ કરી છે. મરિબયુનલે 
આ મામલે હજુ સુનાવણી કરવાની 
બાકરી છે. ઓકટોબરમાં, CCIએ 
તેની એકામધકારની વસથમતનો લાભ 
લેવા બદલ Google પર કુલ રૂ. 

2,274.2 કરોડનો દંડ ફટકાયયો હતો. 
એનડ્ોઇડ મોબાઇલ મસસટમ અને પલે 
સટોર પોમલસી - બે અલર-અલર 
કેસમાં દંડ લાદવામાં આવયો હતો. 
સૂત્ોએ જણાવયું હતું કે CCIએ 
કંપનીને બે કેસમાં રૂરલ પર લાદવામાં 
આવેલા દંડની ચૂકવણી ન કરવા બદલ 
ટડમાનડ નોટટસ જારી કરી છે.

 મનયમનકારે 20 ઓકટોબર અને 
25 ઓકટોબરના તેના આદેશમાં દંડની 
રકમ 60 ટદવસમાં ચૂકવવાનો મનદટેશ 
આપયો હતો. રૂરલે હજુ સુધી દંડ ન 
ભયયો હોવાથી CCIએ ટડમાનડ નોટટસ 
જારી કરી છે.

બબ્ારમાં ઇ-દરક્ા ચલાવનાર આતંકી 
નીકળ્ો, ISI માટે કામ કરતો ્તો

નિર્ધારિત સમયમ્ં દંડ િ ભિત્ 
CCIએ ગૂગલિે િોરિસ ફિક્િી

ઉત્તર પ્દેશના મઉમાં ચુલો સળરાવવા જતાં 
આર ભભૂકરી, એક જ પટરવારના 5 ભડથું
અકસ્માતમમંા મુતુ્ થયેલમા વ્યક્તિને 4 લમાખ રૂપિયમાની સહમાય અમાિવમામમાં અમાવશે

બસડની
ભારત અને ઓસરિેમલયા વચ્ે 

વચરાળાનો મતુિ વેપાર કરાર 
(એફટીએ)આજથી અમલમાં આવશે. 
તેના કારણે ઓસરિેમલયામાં ભારતના 
છ હજારથી વધુ ઉતપાદનોની મનકાસ 
પર કોઈ ડયુટી નહીં લારે. ૨ એમપ્લ, 
૨૦૨૨ના રોજ કરાર પર હસતાક્ર 
કરવામાં આવયા હતા. તેનાથી હજારો 
ઘરરથથુની વસતઓુ જેમ કે કાપડ, 
ચામડા વરેરે માટે ઓસરિેમલયન 
બજારમાં ડયુટી ફ્રી એકસસે મળશે. 
મનકાસકારોના જણાવયા અનુસાર, આ 

કરાર લરભર પાંચ વર્ષમાં ટદ્પક્ીય 
વેપારને બમણો કરીને ૪૫-૫૦ અબજ 
યુએસ ડોલર સુધી પહોંચાડવામાં મદદ 
કરશે. ઇકોનોમમક કોઓપરેશન એનડ 
રિેડ એગ્ીમેનટએ   ટેકસટાઇલ, ચામડું, 

ફમન્ષચર, જ્ેલરી અને મશીનરી 
સમહતના ૬,૦૦૦ થી વધુ ક્ેત્ોના 
ભારતીય મનકાસકારોને ઓસરિેમલયન 
બજારમાં ડયુટી ફ્રી એકસેસ પ્દાન 
કરશે. ઈસીટીએ પર ૨ એમપ્લના 
રોજ હસતાક્ર કરવામાં આવયા હતા. 
તેનાથી શ્મ કે્ત્ોને મોટો ફાયદો થશે 
જેમ કે, કાપડ અને વસત્ો, કમૃર અને 
માછલી ઉતપાદનો, ચામડા, ફૂટવેર, 
ફમન્ષચર, રમતરમતનો સામાન, 
જે્લરી, મશીનરી અને ઇલેવકરિકલ 
સામાન સમહતની ઘણી બધી વસત ુ
આવી શકે છે.

ઓસરિેમલયામાં ભારતના છ હજારથી વધુ 
ઉતપાદનોની મનકાસ પર ડયુટી નહીં લારે
હજારમાે ઘરગથથુની વસતુઅમાે મમાટે અમાેસે્ટલલયન બજારમમાં ડયુટી ફ્ી અકે્ેસ મળશે

રા્પુર 
છત્તીસરઢમાં કોરબા ખાતે ૨૦ 

વરશીય યુવતીની છરીના ૫૨ ઘા મારીને 
રિૂરતાપૂવ્ષક હતયા કરવામાં આવી છે. 
પોસટમોટ્ષમ અહેવાલ મુજબ તેના 
શરીર પર જુદા-જુદા સથળોએ ૫૧ 
ઘા મારવામાં આવયા હતા. પોલીસને 
આ લવ  રિાયેનરલ અને લવજેહાદનો 
કેસ પણ લારે છે. પોલીસ આ  
કેસમાં શાહબાિ ખાન નામના મુખય 
શંકાસપદને શોધી રહી છે. આ ઘટના 
દમક્ણ પવૂ્ષ કોલટફલ્ડસ મલમમટેડમાં 
બની છે. આ યુવતી આ મવસતારમાં 
પમપ હાઉસ કોલોની ખાતે તેના કુટુંબ 
સાથે રહેતી હતી.  રયા સપ્ાહે નીલ 
કુસુમ પન્ા નામની યુવતી ઘરે એકલી 

હતી  તે સમયે 
તેના ઘરે કોઈ ન 
હતુ. તેની મપતા, 
માતા અને ભાઈ 
બધા બહાર રયા 
હતા. તેનો ભાઈ 
બહારથી ઘરે 

આવયો તયારે તેણે જોયું કે તેની બહેન 
લોહીના ખાબોમચયામાં પડેલી છે અને 
તેના મોઢાને ઓમશકા વડે ઢાંકરી દેવાયું 
છે. તેણે તરત જ કુટુંબના બાકરીના 
સભયોને આ વાતની જાણ કરી હતી.  
મામહતી મળવાની સાથે જ પોલીસ 
ઘટનાસથળે પહોંચી હતી. યુવતીને તરત 
જ હોવસપટલ લઈ જવાઈ હતી અને તેને 
તયાં મૃતયુ પામેલી જાહેર કરાઈ હતી. 

છત્ીસગઢમા ંલવ જે્ ાિ: શા્બાજે 
નીલ કુસમુન ે51 ઘા મારી ્ત્ા કરી
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દ. આફ્રિકાની હારથી 
ભારતને ફાયદો, સતત 
બીજીવાર WTCની 
ફાઇનલમાં રમવું નક્ી

નવી દિલ્ી
વર્લ્ડ ટેસટ ચેમ્પિયનફ્િપિની 

ફાઇનલમાં ભારતનું રમવું લગભગ 
નક્ી થઈ ગયું છે. ઓસટ્ેફ્લયા 
ફ્વરુદ્ધ ટેસટ ફ્સરીઝમાં દફ્ષિણ 
આફ્રિકા સતત બીજી મેચ મોટા 
અંતરે હારી છે અને હવે વર્લ્ડ ટેસટ 
ચેમ્પિયનફ્િપિની ફાઇનલમાં પિહોંચવા 
માટે આ ટીમનો દાવો નબળો પિ્લી 
ગયો છે. જયારે આ ફ્વજયની સાથે 
ઓસટ્ેફ્લયાનું ફાઇનલમાં રમવું નક્ી 
થઈ ગયું છે. દફ્ષિણ આફ્રિકાની 
બીજી હારથી ભારતને ફાયદો થયો 
છે હવે ટીમ ઇમ્્લયા સરળતાથી 
બીજા નંબરે રહીને સતત બીજીવાર 
ટેસટ ચેમ્પિયનફ્િપિની ફાઇનલમાં 
રમી િકે છે. ઓસટે્ફ્લયાએ બોમ્સંગ 
્લે ટેસટના ચોથા દદવસે જ દફ્ષિણ 
આફ્રિકાને એક ઇફ્નંગ અને ૧૮૨ 
રનના અંતરથી હાર આપિી હતી. 
આ જીતની સાથે જ ઓસટે્ફ્લયાએ 
ફ્સરીઝમાં ૨-૦થી અજેય લી્લ 
મેળવવાની સાથે જ ચેમ્પિયનફ્િપિના 
પિોઇ્ટ ટેબલમાં ટોચના સથાને પિોતાની 
મસથફ્ત મજબૂત કરી લીધી છે. આ 
જીતની સાથે ઓસટે્ફ્લયાને ૧૨ 
પિોઇ્ટ મળયા છે અને હવે તેના ૧૪ 
મેચમાં ૧૩૨ પિોઇ્ટ થઈ ગયા છે. 
જોેકે, ઓસટે્ફ્લયાએ હજુ પિાંચ ટેસટ 
રમવાની છે જેમાં એક દફ્ષિણ આફ્રિકા 
સામે જયારે ચાર મેચ ભારત સામે 
ભારતમાં રમવાની છે. 

ફ્વફ્લય્સનની અણનમ 
બેવ્લી સદીના જોરે કરાચી 

ટેસટમાં ્યઝૂીલે્્લની 
મસથફ્ત મજબૂત

કરાચી
્યઝૂીલે્ ્લ સામેની પિહેલી ટેસટ 

મેચમાં યજમાન પિાદકસતાનની હાલત 
ખરાબ થઈ છે. બે ટેસટની પિહેલી 
મેચમાં ્યઝૂીલે્ ્લના પૂિવ્ડ સુકાની 
કેન ફ્વફ્લય્સને િાનદાર ઇફ્નંગ 
રમતા બેવ્લી સદી ફટકારી હતી. 
પિાદકસતાન ફ્વરુદ્ધ ફ્વફ્લય્સનની 
આ સતત બીજી બેવ્લી ટેસટ સદી 
છે. ્યઝૂીલે્્લ ે પિાદકસતાન ફ્વરુદ્ધ 
મેચમાં પિક્લ જમાવી લીધી છે. 
પિાદકસતાની ટીમે પિહેલી ઇફ્નંગમાં 
૪૩૮ રનનો જુમલો ખ્લ્યો હતો. 
જે બાદ ્યઝૂીલે્ ્લે પિોતાના પિૂવ્ડ 
સુકાની કેન ફ્વફ્લય્સનની િાનદાર 
બેવ્લી સદીના જોરે પિોતાની પિહેલી 
ઇફ્નંગમાં ૯ ફ્વકેટના ભોગે ૬૧૨ 
રન પિર દ્લક્ેર કરી હતી.

મેચના ચોથા દદવસે ફ્વફ્લય્સને 
૨૦૦ રનની અણનમ ઇફ્નંગ રમી 
હતી જે બાદ દકફ્વ સુકાનીએ પિોતાનો 
દાવ દ્લક્ેર કયયો હતો. ફ્વફ્લય્સને 
મેચના ત્ીજા દદવસે પિોતાની સદી 
પિૂરી કરી હતી. પિોતાની બેવ્લી 
સદીની ઇફ્નંગમાં કેન ફ્વફ્લય્સને 
૩૯૫ બોલનો સામનો કયયો હતો 
અને ૨૧ બાઉ્ડ્ી અને એક ફ્સ્સર 
ફટકારી હતી. ફ્વફ્લયમસને ઇિ 
સોઢી સાથે મળીને સાતમી ફ્વકેટ માટે 
૧૫૪ રનની ભાગીદારી પિણ કરી 
હતી. અને પિાદકસતાન ફ્વરુદ્ધ દકફ્વ 
ટીમે ૧૭૪ રનની લી્લ મેળવી હતી. 

નવી દદરહી ઃ ભારતીય ફ્રિકેટમાં પિદરવત્ડનના પિવનની િરૂઆત 
કરતાં ફ્સલે્ટસસે હાદદ્ડક પિં્લયાને શ્ીલંકા સામેની ત્ણ મેચની ટી૨૦ 
ફ્સરીઝ માટે ભારતીય ટીમનો કેપટન બનાવયો છે. જો કે વન-્લે 
ટીમના કેપટન તરીકે રોફ્હત િમા્ડ જળવાઈ રહેિે. શ્ીલંકા સામે 
ભારત ત્ણ વન-્લે અને ૩ ટી૨૦ ઇ્ટરનેિનલ મેચ રમિે. પિહેલાં 
ટી૨૦ ફ્સરીઝ રમાિે તે પિછી વન-્લે ફ્સરીઝ રમા્લાિે. નોંધનીય છે 
કે ટી૨૦ ફ્સરીઝની પ્રથમ મેચ ત્ણ જા્યઆુરીએ રમાિે. શ્ીલંકા 
સામેની ભારતીય ટીમની જાહેરાતમાં પિાંચ એવા બદલાવ જોવા 
મળયા છે કે જે ભારતીય ટીમના ભફ્વષયને ધયાનમાં રાખીને અમલમાં 
મૂકવામાં આવયા છે. 

શ્ીલંકા સામેની ટી૨૦ ફ્સરીઝમાં કોહલી, િમા્ડ અને રાહુલની 
પિસંદગી કરાઈ નથી. ફ્વશ્વ કપિને ધયાનમાં રાખતાં હવે તેમને આ 

ફોમસેટમાં આગળ પિણ પિસંદ કરવામાં નહીં આવે તેમ માનવામાં 
આવે છે. હાદદ્ડક પિં્લયાને ટી૨૦ ટીમની કેપટ્સી સોંપિવામાં આવી 
છે. હાદદ્ડકે તાજેતરમાં ્યૂઝીલે્્લ સામેની ફ્સરીઝમાં કેપટ્સી કરી 

હતી. હવે ભારતમાં યોજાનારી ટી૨૦ ફ્સરીઝ માટે ફરી હાદદ્ડકને 
કેપટન બનાવાયો છે. ફ્વસફોટક સૂય્ડકુમારને વાઇસ-કેપટન બનાવાયો 
ફ્વસફોટક બેટસમેન સૂય્ડકુમારને ટી૨૦ ટીમમાં મોટી જવાબદારી 
સોંપિવામાં આવી છે. સૂય્ડકુમારને ટી૨૦ ટીમનો વાઇસ કેપટન 
બનાવાતા સાફ્બત થઈ ગયું છે કે, હવે દિેના બે મોટા બેટસમેન 
આ બે ખેલા્લી છે. પંિતને શ્ીલંકા સામેની ટી૨૦ ફોમસેટની ટીમમાં 
સામેલ કરાયો નથી. ઇિાન દકિને બાંગલાદેિ સામે ્લબલ સેંચયુરી 
ફટકારીને એક પ્રકારે પંિત માટે વન-્લે અને ટી૨૦ ટીમના દરવાજા 
બંધ કરી દીધા છે. ફ્િખર ધવનને વન-્ેલ ટીમ માટે કે ટી૨૦ ટીમ 
માટે ગણતરીમાં જ લેવાયો ન હતો. એટલે કે ધવન માટે ટીમમાં કમ 
બેક કરવું મુશકેલ હિે. વન-્લેમા રોફ્હત સામે ફ્ગલ સેટ થયો છે અને 
ટી૨૦માં ગાયકવા્લ અને ફ્ત્પિાઠીને તક આપિવામાં આવી છે. 

શ્ીલંકા સામેની ફ્સરીઝ માટે ટીમ ઈમ્્લયા પિાંચ મોટા બદલાવ
હ્ર્દિક પંડય્ ટી20ન્પો કપોપ્ટન બન્વ્ય્પો : ર્પોરહત શર્્સ વન-ડપો ટીરન્ કપોપ્ટન તરીકપો  યથ્વત્ ઃ પંતની બ્્બ્કી

એફ્િયા કપિઃ ભારતીય 
તીરંદાજોઅે પિાંચ ગોર્લ સફ્હત 

૧૦ મે્લલ જીતયા
નવી દિલ્ી

િારજાહમાં યોજાયેલ એફ્િયા કપિ ૨૦૨૨ ફ્તરંદાજી 
ચેમ્પિયનફ્િપિમાં ભારતીય ખેલા્લીઓ છવાયા હતાં. એફ્િયા 
કપિ ૨૦૨૨માં ભારતીય તીરંદાજોની ટીમ ઇફ્તહાસ રચી 
ચૂકી છે. આ સપિધા્ડમાં પિુરુષ અને મફ્હલા કેટેગરીમાં ભારતીય 
ખેલા્લીઓએ પિાંચ ગોર્લ સફ્હત કુલ ૧૦ મે્લલ પ્રાપ્ત કરીને 
દેિનું ગૌરવ વધાયુું છે. િારજાહમાં યોજાયેલી એફ્િયા કપિ 
જુફ્નયર ચેમ્પિયનફ્િપિમાં ભારતીય ટીમે સૌથી વધુ મ્ેલલ 
હાંસલ કયા્ડ હતાં. કુલ આઠ મે્લલમાંથી સાત ભારતીય 
ખેલા્લીઓએ હાંસલ કયા્ડ હતાં. ભારતીય તીરંદાજોની ટીમે 
અતયાર સુધીનું સૌથી શ્ોષ્ઠ પ્રદિ્ડન કરતાં એફ્િયા કપિ 
તીરંદાજી ચેમ્પિયનફ્િપિમાં ૧૦ મે્લલ મેળવયા તેમાં પિાંચ 
ગોર્લ, ત્ણ ફ્સરવર અને બે બ્ો્ઝ મે્લલનો સમાવેિ થાય છે.   

સૂય્ડકુમાર યાદવ ટી-૨૦ 
પલેયર ઓફ ધ યર એવો્લ્ડ 

માટે િોટ્ડફ્લસટ
િુબઇ 

આંતરરાષ્ટીય ફ્રિકેટ પિદરષદ (ૈંઝ્રઝ્ર)એ ૨૦૨૨ના વાફ્ષ્ડક 
ફ્રિકેટ એવોરસ્ડ માટે ખેલા્લીઓના નામ િોટ્ડફ્લસટ કરી લીધા છે. 
ટી-૨૦ ફ્રિકેટમાં ફ્વસફોટક ભારતીય બેટસમેન સૂય્ડકુમાર યાદવની 
પિસંદગી કરવામાં આવીછે. યાદવ ઉપિરાંત ત્ણ અ્ય ખેલા્લીઓના 
નામ પિણ િોટ્ડફ્લસટ કરાયા છે. વન્લેમાં એક પિણ ભારતીય 
ફ્રિકેટરને સથાન મળયુ નથી. બંને ફોમસેટમાં પિાદકસતાનના એક-એક 
ખેલા્લીને સથાન અપિાયું છે. સૂય્ડકુમાર યાદવ ઉપિરાંત ફ્ઝ્બાબવનેા 
ફ્સકંદર રઝા, ઇંગલે્્લના સેમ કરન અને પિાદકસતાનના મોહ્મદ 
દરઝવાનને પલયેર ઓફ ધ યર એવો્લ્ડ માટે પિસંદ કરાયો છે. 
જયારે વન્લેમાં પિાદકસતાની સુકાની બાબર આઝમની સાથે જ 
ઓસટ્ેફ્લયાનો એ્લમ ઝ્પિા, ફ્ઝ્બાબવેના ફ્સકંદર રઝા, વેસટ 
ઇમ્્લઝના િાઇ હોપિનું નામ િોટ્ડફ્લસટ કરાયું હતું. 

બ્ેલફ્મ્ટન વર્લ્ડ ફે્લરેિનના રેમ્કંગ જાહેર 
પ્રણયને ફાયદો અને પિી.વી. ફ્સંધુને નુકસાન

નવી દિલ્ી 
ભારતના સટાર િટલર એચએસ 

પ્રણય મંગળવારે જાહેર કરવામાં 
આવેલાં બે્લફ્મ્ટન વર્લ્ડ ફે્લરેિનના વર્લ્ડ 
રેમ્કંગમાં આઠમા સથાન પિર પિહોંચી 
ગયો છે, કે જે તેનું કેદરયર બેસટ રેમ્કંગ 
છે. કેરળના આ ૩૦ વષ્ડના ખેલા્લીએ 
આ વષસે િાનદાર ફોમ્ડ દેખા્લયું છે. 
પ્રણય આ વષસે સાત ટૂના્ડમે્ટની ક્ાટ્ડર 
ફાઇનલમાં પિહોંચયો હતો, બે ટૂના્ડમે્ટમાં 
તોે સેફ્મફાઇનલ સુધી પિહોંચી ગયો હતો 
અને મસવસ ઓપિનમાં ઉપિફ્વજેતા રહ્ો 
હતો. ભારતની થોમસ કપિની જીતમાં 
મહત્વની ભૂફ્મકા  ફ્નભાવી હતી. અ્ય 

પિુરુષ ભારતીય ખેલા્લીઓમાં લક્ય સેને 
પિોતાનો સાતમો રિમ જાળવી રાખયો હતો. 
કોમનવેરથ ગે્સમાં ગોર્લ મે્લલ જીત 
પિછી ઈજાગ્રસત થવાના કારણે કોઇપિણ 
ટૂના્ડમે્ ટમાં ભાગ નહી લેવાના કારણે 
પિીવી ફ્સંધુ ફ્વમે્સ ફ્સંગરસ રમે્કંગમાં 
એક સથાન નીચે જઇને સાતમા સથાન પિર 
પિહોંચી ગઇ છે. 

બ્ાઝિઝિયા 
બ્ાફ્ઝલના ફૂટબોલ ફ્લજે્્લ એ્લસન 

એરાંટેસ દો નાફ્સમે્ ટો, જેને પિેલે તરીકે 
ઓળખવામાં આવે છે, તેમનું 82 વષ્ડની 
વયે અવસાન થયું છે. તેમના એજ્ટ જો 
રિગેાએ તેમના મૃતયુની પુિમટિ કરી. સોકરના 
સવ્ડશે્ષ્ઠ ખેલા્લીઓમાંના એક તરીકે 
ગણવામાં આવતા, પિેલેએ બ્ાફ્ઝલની ક્બ 
સા્તોસ અને બ્ાફ્ઝલની રાષ્ટીય ટીમ 
સાથે રમતના સૌથી પ્રફ્સદ્ધ સકોરર તરીકે 
ચાહકો અને પ્રફ્તસપિધધીઓને મતં્મુગધ 
કરવામાં લગભગ બે દાયકા ગાળયા હતા. 
પિેલે થો્લા સમય માટે કે્સર સામે ઝઝૂમી 
રહ્ા હતા અને તાજેતરમાં, તેની કે્સરની 

દવાઓનું ફ્નયમન કરવા માટે હોમસપિટલમાં 
રોકાણ દરફ્મયાન તેની તફ્બયત બગ્લી 
હતી, ્લોકટરોએ આ સપ્તાહની િરૂઆતમાં 
જાહેરાત કરી હતી.પિેલે બ્ાફ્ઝલને સોકરની 
ઊંચાઈ પિર લઈ ગયા અને સાઓ પિાઉલો 
રાજયની િેરીઓમાં િરૂ થયેલી સફરમાં 
તેની રમત માટે વૈફ્શ્વક રાજદૂત બ્યા 
હતા. સોકરના મહાન ખેલા્લીઓ ફ્વિેની 

વાતચીતમાં, પિેલેની સાથે દદવંગત દ્લએગો 
મેરા્લોના, ફ્લયોનેલ મેસસી અને ફ્રિમસટયાનો 
રોનાર્લોનો ઉલે્ખ કરવામાં આવયો છે. જેમ 
જેમ તેની તફ્બયત બગ્લતી ગઈ તેમ તેમ 
તેની મુસાફરી અને ઉપિમસથફ્ત ઓછા થતા 
ગયા. 

તેમના અંફ્તમ વષયો દરફ્મયાન તેઓ 
ઘણીવાર વહીલચેરમાં જોવા મળતા હતા 
અને બ્ાફ્ઝલની 1970 વર્લ્ડ કપિ ટીમનું 
પ્રફ્તફ્નફ્ધતવ કરતી તેમની પ્રફ્તમાના 
અનાવરણ સમારોહમાં હાજરી આપિી 
ન હતી. પિેલેએ તેમનો 80મો જ્મદદવસ 
પિદરવારના કેટલાક સભયો સાથે બીચ 
હોમમાં એકાંતમાં ફ્વતાવયો.

PSG સાથે ૨૦૨૪ સુધીનો કરાર કરિ ે
લિય્પોનપોિ રપોસ્ી બ્્ટસેિ્પોન્ નહીં જાય

નવી દિલ્ી
આજસેમ્ટનાને ત્ીજી વાર ફ્વશ્વ 

ચેમ્પિયન બનાવનારા દદગગજ ફ્લયોનેલ 
મેસસી રિે્ચ ક્બ પિેદરસ સે્ ટ 
જમસેન(પિીએસજી)ની સાથે ૨૦૨૪ સુધીનો 
કરાર કરવા જઇ રહ્ો છે. આ સાથે તેની 
બાસસેલોના સાથે જો્લાવાની સંભાવના 
હાલના તબકે્ ટળી ગઇ છે. નોંધનીય 
છે કે આગામી ગરમીની ફ્સઝનમાં 
મેસસીનો પિીએસજી સાથેનો કરાર ખતમ 
થવા જઇ રહ્ો છે. મેસસી આ ક્બ 
સાથે પિાછલા ૧૮ મફ્હનાથી જો્લાયેલો 
છે. આજસેમ્ટના ફ્વશ્વ ચેમ્પિયન બ્યા 
બાદ બાસસેલોના ક્બના વ્લા જોઆન 

લાપિોતા્ડએ જાહેરમાં જણાવયું હતું કે તેઓ 
ક્બના જૂના સાથીદાર ફ્લયોનેલ મેસસીને 
બાસસેલોનામાં પિરત લાવવા માંગે છે. તે 
પિછી સંભાવનાઓ અને ચચા્ડઓ ચાલી 
હતી કે મેસસી ફરી એકવાર બાસસેલોના 
સાથે જો્લાિે. પિરંતુ હવે તથય સામે આવી 
ગયું છે કે મેસસી પિીએસજી સાથે કરવા 
આગળ વધી રહ્ો છે. તેની પિાછળનું 
મોટું કારણ પિીએસજી ચેમ્પિય્સ લીગની 
રેસમાં જળવાઇ રહં્ છે તે છે. જો મેસસી 
પિીએસજી સાથે જો્લાયેલો રહે અને 
ચેમ્પિય્સ લીગ ફ્વજેતા બને તો તેનું 
ચેમ્પિય્સ લીગ ફ્વજેતા બનવાનું સપિનું 
ફરી એકવાર સાકાર થઇ િકે છે. 

ફૂટબોલ ફ્લજે્ ્લ પેિલેનું 82 વષ્ડની વયે ફ્નધન
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વાવાઝોડાને પગલે આખુ ઓન્ટેરિયો 
્ાઉન બિફની ચાદિ નીચે ઢંકાઈ ગયું
એરી તળાવનાં મોજાને અનેક ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયું

ઓન્ટેરરયો 
ગયા અઠવારડયે આખા પાંતમાં 

આવેલા શિયાળાના પચંડ વાવાઝોડાને 
પગલે નાયગ્ા પદટેિમાં એક નાનું 
િહટેિ સંપૂર્ણપરે બિફમાં ગિકાવ 
થઈ ગયુ હતુ. જે આ િહટેિનાં 
નામને નવો અથ્ણ આપે છટે. શરિસ્લ 
બીચ, ફો્્ણ એિી, ઓન્.માં લેકફ્રન્ 
સમુદાય તેના ઘિોની છતથી લઈને 
કાિની છત સુધી બિફથી ઢંકાયેલો 
છટે. વાવાઝોડાને કાિરે એનવાયન્ણમેન્ 
કેનેડાએ િશતિિાળી પવનો અને 
બિફના ઢગલાઓને કાિરે હવામાન 
ચેતવરીઓ આપવામાં આવી છટે. 
પવન એ્લો જોિદાિ હતો કે 
એિી તળાવનાં મોજાને કાિરે આ 
શવસતાિનાં ઘિોમાં પારી ભિાઈ ગયું 
હતું અને આખો શવસતાિ બિફમાં 
ગિકાવ થઈ ગયો હતો.

લાંબા સમયથી શરિસ્લ બીચ 
પિ િહટેતા ડેિટેક ્ુપશલંગે મંગળવાિટે 
મીરડયા સમક્ષ જરાવયું હતું કે, 
મોજાં તૂ્ટેલી રદવાલ ઉપિ પછડાઈ 
િહ્ા હતા. તે 10થી 15 ફૂ્ ઉંચા 
હતા. એ પછી પારી ઘિોની ્ોચથી 
નીચે સુધી પાછળની બાજુએ થીજી 
ગયું હતું, જીન માચચેનડ ે જરાવયું 
હતું કે, શરિસ્લ બીચમાં પર 
વહાઇ્આઉ્ની સસથશત હતી, અમે 
ગલીમાં પર જોઈ િકતા નહોતાં.

નાયગ્ા ધોધ બરફને કારણે જામી ગયો, 
મેઘધનુષનું દ્રશય સજાજાતા સહટેલાણીઓનો ધસારો

ઓન્ટેરિયો: મંગળવાિટે દુનિયાિા મો્ા વોિલફોલ્સ પૈકી એક િાયગ્ા ધોધ 
પૂિી િીતે જામી ગયો હતો.  ખિાબ હવામાિિા કાિણે અમેરિકામાં અતયાિ 
્સુધીમાં 50થી વધુ લોકોિા મોત થઈ ગયા છટે. આિી ્સૌથી વધુ અ્સિ 
નયૂયોક્કિા બફેલોમાં જોવા મળી હતી. એવું જણાવવામાં આવી િહ્ં છટે કે 50 
વર્ષમાં પહટેલીવાિ હવામાિ આ્લું ખિાબ થયું છટે. નરિ્સમ્સિી પહટેલા શરૂ 
થયેલા આ કહટેિિી અ્સિ િવા વર્ષ પછી પણ ચાલું િહટેશે તેવી શકયાતાઓ 
વયક્ત કિવામાં આવી િહી છટે. ્સંપૂણ્ષપણે બિફ આચછારદત િાયગ્ા ધોધ 
એક અલગ જ દટેખાતો હતો. િાયગ્ા ધોધ અમેરિકામાં નયુયોક્ક અિે કેિેડામાં 
ઓન્ટેરિયોિી ્સિહદ પિ છટે. વળી, તિેી ઉપિિંુ મેઘધિુષય આ ્સમગ્ દ્રશયિે 
વધુ ્સુંદિ બિાવે છટે. જેિા કાિણે કડકડતી ઠંડીમાં પણ પ્રવા્સીઓ અહીં 
પહોંચયા હતા. ધોધિી ધાિ ઉપિ બિફિી ્સફેદ ચાદિ જોઈ શકાય છટે. જો કે, 
ધોધિો માત્ર એક ભાગ જ બિફથી ઢંકાયો હતો. આ ધોધમાં પાણીિંુ એ્લું 
વધુ પ્રમાણ િહટે છટે કે અહીં કયાિટેય પણ આિા પિ પિૂી િીતે બિફ િથી 
પડતો. આ ધોધમાં 3160 ્િ પાણી એક ્સેકનડમાં વહટે છટે. એ્લે પાણી 32 
ફૂ્  પ્રનત ્સેકનડિા નહ્સાબે પાણી િીચે પડે છટે. અમેરિકી પય્ષ્િ નવભાગિી 
વેબ્સાઇ્િા પ્રમાણે આ ધોધિો આખું બિફથી જામવું ્સંભવ િથી.

્ોરોન્ો 
કેનેડાની જાહટેિ આિોગય એજનસી 

અનુસાિ, જે કેનેરડયનો ફેડિલ 
COVID-19 ક્ોિટેન્ીનના શનયમોનું 
ઉલં્ઘન કિતા પકડાયા હતા તેઓએ 
આ વર્ચે ઓછામાં ઓછા 15 શમશલયન 
ડોલિનો દંડ ચૂકવયો છટે, પિંતુ તે સપષ્ટ 
નથી કે તેમાંથી કે્લી િકમ ખિટેખિ 
ચૂકવવામાં આવિે. કનઝવચેર્વ સાંસદ 
એરિક ડંકનની શવનંતીના જવાબમાં 
એજનસીએ પાનખિમાં હાઉસ ઓફ 
કોમનસને ડે્ા પિૂો પાડ્ો હતો. ડંકને 
ર્પપરીનો જવાબ આપયો ન હતો. 
કેનેડાની જાહટેિ આિોગય એજનસીના 
ડે્ ામાં શરિર્િ કોલશંબયા, ઓન્ારિયો, 

મેશન્ોબા અને એ્લાસન્ક કેનેડાનો 
સમાવેિ થાય છટે. તેમાં સાસકાચેવન, 
આલબ્ા્ણ અથવા પદટેિોની માશહતીનો 
સમાવેિ થતો નથી. જાનયુઆિી અને 
ઓગસ્ની વચ્ે, ફેડિલ ક્ોિટેન્ાઇન 
એક્ કાયદા હટેઠળ 3,614 ર્રક્ો 
આપવામાં આવી હતી. જે ફેડિલ 
સિકાિ વાયિસના ફેલાવાને િોકવા મા્ટે 
સિહદી પગલાં લેવા મા્ટે ઉપયોગમાં 
લેવાતી હતી. તે દંડની કુલ િકમ 825 
ડોલિથી 5,000 ડોલિ સુધીની હતી, 
જે ગુનાના આધાિટે બદલાતી િકમ સાથે 
14.8 શમશલયન ડોલિ થતી હતી. એક 
ર્રક્માં કે્ લીકવાિ બહુશવધ ગુનાઓ 
િામેલ હોઈ િકે છટે.

ઓન્ટેરરયો 
નાતાલ પહટેલાના રદવસોમાં શમત્ો 

અને શપયજનો મા્ટે અઠવારડયાની 
ખિીદી કયા્ણ પછી, દુકાનદાિો સોમવાિટે 
કેનેડાના સ્ોસ્ણમાં 2019 પછીના 
પથમ બોસકસંગ ડે મા્ટે COVID-
19ના કોઈ પશતબંધો શવના પર ધંધા 
શવના નવિા બેઠા હતા. આલબ્ા્ણના 
ડીયિફૂ્ મીડોઝમાં બેસ્ બાયના સ્ોિ 
લીડિ સ્ીવ ્ોવસે જરાવયુ ં હતું કે, 
સામાનયતઃ બલકે ફ્રાઈડે અમાિા મા્ટે 
ખૂબ જ વયસત રદવસ હોય છટે, પિંતુ 
બોસકસંગ ડે પિ વર્્ણનું અમારં સૌથી 

વધુ વેચાર થતું હોય છટે. આ વખતે 
ગ્ાહકોનો ધસાિો થતો હોય છટે. તેમરે 
ઉમેયુું હતું કે, ફલે્-સરિરીન ્ીવી, ગેશમંગ 
ઉપકિરો અને હટેડફોન વેચાર મા્ટેની 
કે્લીક લોકશપય વસતુઓમાં સથાન 
ધિાવે છટે. તેમ છતાં આ વર્ચે સ્ોસ્ણમાં 
િોગચાળાની અસિ િહી છટે. શનષરાતો 
કહટે છટે કે, િોગચાળો હજી ગયો ન 
હોવાથી િોશપંગની પિંપિામાં પરિવત્ણન 
આવયું છટે અને વર્્ણનો સૌથી મો્ો 
િોશપંગ રદવસ બદલાઈ ગયો છટે. જેને 
કાિરે રિ્ટેલિોને ઓનલાઈન વેચાર 
તિફ વળવાની ફિજ પડી હતી.

કેનેરિયનોને કવોરોન્ાઈનના નનયમો 
તોિવા બદલ 15 નમનલયન િોલરનો દંિ 

કોનવિ પ્રનતબંધો નથી છતાં ‘બોક્સંગ 
િે’નાં પહટેલા રદવસે બધા સ્ોસજા ખાલી

કેનેડા
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કાબલુ
તાલિબાન દ્ારા મલિિાઓ લિરૂદ્ધ 

િેિામા ં આિિેા લનર્ણયો પર સતત 
પોતાની િાત રજ ૂ કરી રહ્ા છે અને 
તાલિબાનની નીલતઓની આિોચના કરી 
રહ્ા છે. સયંકુ્ત રાષ્ટ્ર સરુક્ા પરરષદએ  
અફઘાલનસતાનન ે અનિુક્ીન ે એક પે્સ 
રરિીઝ જાિેર કરી છે. સયંકુ્ત રાષ્ટ્ર 
સરુક્ા પરરષદે પોતાના લનિદેનમા ંકહ્ ંછે 
કે સરુક્ા પરરષદ મલિિા લિશ્વલિદ્ાિયો 
પર પ્લતબદં અગંનેા અિેિાિોથી ખબૂ જ 
લચલંતત છે.  સયંકુ્ત રાષ્ટ્ર સરુક્ા પરરષદે 

તાલિબાનન ે શાળાઓ ફરીથી ખોિિાનું 
અન ે મલિિાઓ લિરૂદ્ધ બનાિિામાં 
આિેિી તનેી નીલતઓ અન ે પ્થાઓને 
ઝડપથી બદિિાનુ ં આિિાન કયુ્ણ છે. 
સરુક્ા પરરષદે એિા અિેિાિોથી પર 
લચલંતલત છે કે તાલિબાન ે લબન-સરકારી 
સગંઠનો અન ેઆતંરરાષ્ટ્રીય  સગંઠનોની 
મલિિા કમ્ણચારીઓન ે કામ પર જિા 
પર પ્લતબધં મકૂયો છે. તને ેઅનિુક્ીને 
UNSCએ કહ્ ં િતુ ં કે આ લનર્ણયોથી 
દેશમા ં માનિતાિાદી કાયયો પર મોટી 
અસર પડશ.ે 

UNSC અફઘાની મહિલાઓના 
યુહનવહ્સિટી પ્રહિબંધથી હિહંિિ
દેશમાં માનવતાવાદી કારાયો પર માેટી અસર પડે તેવી શક્યતા

અમેરરકા અને ભારતમાં 
ફરી લવિટર ડાઉન થતા 
િોકો િેરાન-પરેશાન

વોહિંગટન
સોલશયિ મીરડયા પિટેફોમ્ણ લવિટર બધુિાર અને 

ગરુુિારની રાત ે િજારો યઝુસ્ણ માટે ડાઉન રહ્ ં િતુ.ં નયઝૂ 
એજનસી રોયટસ્ણના આઉટેજ ટ્રેકંગ િેબસાઈટ ડાઉનરડટેકટર 
ડોટ કોમના િિાિથેી જરાવયુ ં છે કે, અમરેરકામા ં િજારો 
યુઝસ્ણન ે આ સમસયાનો સામનો કરિો પડી રહ્ો છે. 
રરપોટ્ણમા ં જરાવયા અનસુાર, ૧૦,૦૦૦થી િધારે યઝુસ્ણને 
સયુંક્ત રાજય અમરેરકામા ં સાજં ે િગભગ ૭.૪૦ િાગયએ 
આ સમસયાનો સામનો કરિો પડયો િતો. અમકુ યઝુસ્ણ એિી 
પર ફરરયાદ કરી રહ્ા િતા કે, તમેના લવિટર નોરટરફકેશન 
કામ નથી કરી રહ્.ં તો િળી ભારતમા ંપર ગરુુિારે સિારે 
તમામ યધુસસે આ સબંધંમા ંફરરયાદ કરી િતી.

મોસકો 
રલશયાના પૂિ્ણ રાષ્ટ્રપલત રદલમત્ી 

મેદિેદેિને રલશયાના િત્ણમાન પ્મુખ 
વિાદીિીર પુલતનના ગજબના પ્શંસક 
માનિામાં આિે છે. તેઓએ િત્ણમાન 
િૈલશ્વક પરરસસથલત ઉપરથી ભલિષય 
ભાખયુ ં છે કે, આગામી િષ્ણ (૨૦૨૩)
માં ફાંસ અને જમ્ણની િચ્ે યુદ્ધ 
થશે. જયારે યુએસમાં ગૃિ યુદ્ધ ફાટી  
નીકળશે. એિન મસક લિષે તેમરે કહ્ં 
િતું કે તેઓ ભલિષયમાં અમેરરકાના 
રાષ્ટ્રપલત બનશે. લરિટન યુરોપીય સંઘમાં 
જોડાશે, પરંતુ તેમ કરતાં તે બરબાદ 
થઈ જશે. પલુતનના સિાિકાર અને 
રલશયાની સંરક્ર પરરષદના ઉપપ્મુખ 

મદેિેદેિ ૪ િષ્ણ સુધી રલશયાના 
રાષ્ટ્રપલત પદ રિેિા રદલમત્ી મેદિેદેિ 
િિે સૈનય બાબતો અંગેની સંસથામાં 
ડેપયુટી પદે છે. પોતાના વયરકતગત 
ટેિીગ્ામ અને રટિટર ઉપર ૨૦૨૩માં 
થનારી સંભાિનાઓ અંગે આ ભલિષય 
ભાખયુ ંિતું. 

કંબોરડયાના પોઈપેટમાં એક િોટિમાં િાગેિી ભીષર 
આગમાં ઓછામાં ઓછા 10 િોકોના મોત થયા છે અને 
30 િોકો ઘાયિ થયા છે. આ ઘટના બાદ ઘરા િોકો ગુમ 
થઈ ગયા િતા. મીરડયા રરપોરસ્ણ અનુસાર િગભગ 70 ટકા 
આગ પર કાબૂ મેળિી િેિામાં આવયો છે. ફાયર લરિગેડની 
ગાડીઓ સથળ પર િાજર છે.

આ ઘટના પોઈપેટની ગ્ાનડ ડાયમંડ લસટી િોટેિ અને 
કેલસનોમાં બની િતી. આગમાં િગભગ 50 િોકો ફસાયા 
િોિાના સમાચાર છે. િોટિમાં િાગેિી આગ કેટિાય કિાકો 
સુધી ભભૂકી રિી િતી. ઘટનાસથળેથી ચોંકાિનારો િીરડયો 
પર સામે આવયો છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે િોકો આગથી 
બચિા માટે 5મા માળેથી નીચે જમીન પર કૂદી રહ્ા છે.

આગને કારરે િોટિને વયાપક નુકસાન થયું છે, જયારે 
ફાયર લરિગેડ દ્ારા દાિો કરિામાં આવયો છે કે અતયાર 

સુધીમાં 70 ટકા આગ પર કાબૂ મેળિી િેિામાં આવયો છે. 
િોટિમાં આગની આ ઘટના મધયરાલત્ની આસપાસ શરૂ 
થઈ િતી, જે પછી િાગેિી આગે લબસ્ડંગના મોટા ભાગને 
િપેટમાં િીધો િતો. સથાલનક સમય અનુસાર સિારે 8:30 
િાગયા સુધી કુિ 53 િોકોને બચાિી િેિામાં આવયા િતા.

2023માં યુએ્માં ગૃિ-યુદ્ધ થિે,મસક 
રાષ્ટ્રપહિ પદે હનવાસિહિિ થિે: આગાિી

કંબોરડયાની એક િોટિમાં આગ િાગતાં 
10 િોકોના મોત, 30થી િધુ ઈજાગ્સત

મહનલા
રફલિપાઈનસમાં પૂરના કારરે ભારે 

તબાિી સજા્ણઈ છે. લરિસમસના રદિસે 
ભારે િરસાદ બાદ દેશના અનેક શિેરોમાં 
પૂરની સસથલત છે. મનીિામાં મંગળિારે 
અચાનક આિેિા પૂરના કારરે 13 િોકોના 
મોત થયા િતા જયારે 23 િોકો ગુમ થયા 
િતા. મળતી માલિતી મુજબ ગુમ થયિેા 
િોકો માછીમારો છે. રડઝાસટર એજનસીએ 
જરાવયું િતું કે ખરાબ િિામાન સાથે 
સંકળાયિેા જોખમો િોિા છતાં ગુમ થયેિા 
માછીમારો સમુદ્રમાં ગયા િતા. બીજી તરફ 

પૂરના કારરે 45 િજારથી િધુ િોકોને ઘર 
છોડીને કેમપમાં રિેિાની ફરજ પડી છે. 
નદીઓમાં અચાનક પારીનો િધારો થિાને 
કારરે 12 રસતાઓ ડૂબી ગયા િતા અને 
અસરગ્સત લિસતારમાં 20થી િધુ જગયાએ 
પાિર કટ થઈ ગયો િતો. આ સથળોએ 
િજુ પર િીજળી પુનઃસથાલપત કરિામાં 
આિી નથી. ભારે િરસાદ અને તયાર 
પછીના ફિેશ પૂર એક શીયર િાઇનથી 
પરરરમયા િતા. પૂરની સસથલત સજા્ણતા 
િિીિટી તંત્એ લિસતારોમાં િરસાદથી 
ભૂસખિનની શકયતા વયક્ત કરી છે. 

ફફહલપાઈન્માં પૂરે િબાિી મિાવી 
13 નાગફરકોના મોિ, જયારે 23 ગૂમ

આલથ્ણક કટોકટીને કારરે 
પારકસતાને USમાં દુતાિાસની 

પ્ોપટટી િેચિા કાઢી
નયૂયોક્ક

પારકસતાન ઘરા સમયથી આલથ્ણક સંકટનો સામનો કરી 
રિયું છે. આઇએમએફ જિેી આંતરરાષ્ટ્રીય નારારકય 
સંસથાઓ અને આલથ્ણક સત્ોતોની મદદથી ગાડુ ગબડાિે છે. 
પારકસતાનની આલથ્ણક સસથલત એટિી ખરાબ થઇ ગઇ છે કે 
લિદેશમાં પોતાની સંપલત િેચીને દુતાિાસનો ખચ્ણ ઉઠાિિો 
પડે છે.  પ્ાપ્ત માલિતી અનુસાર અમેરરકાના િોલશંગટનમાં 
આિેિા પારકસતાની દૂતાિાસની લબસ્ડંગની િરાજી કરિામાં 
આિી રિી છે. પારકસતાનના અખબાર ડોનના જરાવયા 
અનુસાર નીિામી ૬.૮ લમલિયન ડોિરની સૌથી ઉંચી બોિી 
એક યિૂદી ગૃપ દ્ારા બોિિામાં આિી છે. આ ઇમારતમાં 
આ ગૃપ લસનેગોંગ બનાિિા ઇચછ ેછે. 

ટોકયો
ચીનમાં કોરોના િાયરસ પોતાનો 

કિેર િરસાિી રહ્ો છે. િાશોના 
ઢગિા થઈ રહ્ા છે, પરંતુ ચીનની 
લજનલપંગ સરકાર પોતાનું બેજિાબદાર 
િિર છોડિા તૈયાર નથી. ચીનમાં 
કોરોનાથી થઈ રિેિા મોતના આંકડા 
દુલનયાની સામે નથી આિી રહ્ા, જેથી 
તયાંની સાચી સસથલતની જાર નથી થઈ 
રિી. આ દરલમયાન તરેે દુલનયા માટે 
પોતાની બોડ્ણર પર ખોિી નાખી છે 
અને પોતાના નાગરીકોને ચીનની બિાર 
જિાની મંજૂરી પર આપી દીધી છે, 

જેથી અનય દેશો લચંતામાં મૂકાઈ ગયા 
છે. ચીન ભિે કોરોના કેસોને છૂપાિતું 
િોય, પરંતુ તેના પરરરામ દેખાિા 
િાગયું છે. જાપાનમાં એક જ રદિસમાં 
૪૦૦થી િધુ િોકોના મોત થઈ ગયા 
છે, જેનાથી માનિામાં આિી રહં્ છે કે, 

દુલનયાભરમાં ફરી એકિખત કોરોનાની 
િિેર ફિેાશે. જાપાનમાં બુધિારે 
કોરોના સંરિલમત ૪૧૫ દદટીઓના મોત 
થયા િોિાનું તયાનંા સિાસ્થય મંત્ાિયે 
જરાવયું છે. જે એક રદિસમાં થયિેા 
મોતનો અતયાર સુધીનો મોટો આંકડો 
છે. સિાસ્થય મંત્ાિયના આંકડા મુજબ, 
દેશમાં બુધિારે ૨,૧૬,૨૧૯ નિા કેસ 
નોંધાયા િતા, જે એક સપ્તાિ પિેિાની 
સરખામરીમાં ૪ ટકા િધુ છે. િેટેસટ 
કોલિડ ટિેી આ િષ્ણ ઓગસટમાં 
નોંધાયિેા િગભગ ૨,૬૦,૦૦૦ પ્લત 
રદન રેકોડ્ણ કેસના સતરની નજીક છે. 

નયૂયોક્ક, ટોકયો
સમગ્ અમેરરકામાં બરફના તોફાને ભારે િાિાકાર 

મચાવયો છે. અનેક િોકો માયા્ણ ગયા છે, માત્ નયૂયોક્કમાં જ 
૨૭ િોકોના મોત લનપજયા િતા જયારે સમગ્ અમેરરકામાં 
કુિ ૬૦ િોકોનો ભોગ િેિામાં આવયો િતો. બીજી તરફ 
જાપાનમાં પર લિમિષા્ણને કારરે પરરસસથલત કથળી છે. 
જાપાનમાં લિમિષા્ણ અને બરફના િાિાઝોડાને કારરે ૧૭ 
િોકોના મોત લનપજયા છે અને ૧૦૦થી િધુ િોકો ઘિાયા 
છે.  યુએસમાં સથાલનક અલધકારીઓએ જરાવયું િતું કે અનેક 
મકાનોમાં લિજળી ન  િોિાથી િાખો િોકો છેલ્ા ઘરા 
રદિસથી ઠંડીમાં ઠુંઠિાઇ રહ્ા છે. લબઝનેસ ઠપ થઇ ગયો છે 
અને રેસકયૂ ઓપરેશનમાં પર ભારે મુશકેિી આિી રિી છે. 
જેને પગિે મૃતયુઆંક ૧૦૦ને પાર જિાની શકયતાઓ છે.  

અમેરરકાના મોટા ભાગના િાઇિે પર બરફના ઢગિા જામી 
ગયા છે. જેને પગિે ટ્ાનસપોટ્ણ વયિિાર પર ઠપ થઇ ગયો 
છે. સમગ્ નયૂયોક્કમાં એક ફૂટ જેટિા બરફની ચાદર પથરાઇ 
ગઇ છે. િૈજ્ાાલનકોએ જરાવયું િતું કે ક્ાઇમેટ ચેંજને કારરે 
બરફનું આ તોફાન આવયું િોઇ શકે છે.

જાપાનમાં કોરોનાથી એક જ રદિસમાં 415 
િોકોના મોત, 2.16 િાખ નિા કેસ નોંધાયા

બરફના િાિાઝોડાથી અમેરરકામાં કિુ 
60 અને જાપાનમાં 17થી િધુના મોત

ચીનથી નીકળી ફરી અકેવખત કારેાેના વારરસ દુનનરામાં ફેલાવા માંડાે
વોહિંગટન 

અમેરરકામાં ત્ર ભારતિાસીઓના 
મોતના સમાચાર સામે આવયા છે. 
સૂત્ોના જરાવયા અનુસાર એરરઝોના 
રાજયમાં સોમિારે ત્ર િોકો 
કોકોનીનો કાઉનટીમાં િુડસ કેનયન 
િેકની પાસે િાજર િતાં. તેમાં બે 
પુરુષો અને અને એક મલિિા િતી. 

બપોરે િગભગ ૩.૩૫ િાગયે 
આ ત્ર િોકો બરફથી થીજી ગયિેા 
તળાિમાં પડી ગયા િતાં અને ડૂબિા 
િાગયા િતાં. રાિત અને બચાિ 
કમટીઓએ તેમને કાઢિાના પ્યત્ો કયા્ણ 
િતાં પર કોઇને પર બચાિી શકાયા 
ન િતાં. 

પોિીસના જરાવયા અનુસાર 

બચાિકમટીઓની િાંબી તપાસ પછી 
આ ત્ર િોકોને બિાર કાઢિામાં 
આવયા િતાં. જેમાંથી બે ૪૯ િષટીય 
નારાયર મુદ્ાના અને ૪૭ િષટીય 
ગોકુિ મરેદલસટીના મોત થઇ ગયા 
િતાં. એક મલિિા િરરતા મુદ્ાનાને 
જીલિત બિાર કાઢિામાં આવયા િતાં. 

રાિત અને બચાિ કમટીઓએ 
તેમના પ્ાર બચાિિાના અનેક પ્યત્ો 
કયા્ણ િતાં પર ભયાનક ઠંડીને કારરે 
ઘટનાસથળે જ તેમના મોત થઇ ગયા 
િતાં. પોિીસ કાયા્ણિય તરફથી જારી 
લનિેદનમાં જરાિિામાં આવયું છે કે 
ત્ર પીરડત એરરઝોનાના ચેંડિરના 
રિેિાસી િતાં અને મૂળ ભારતીય 
િતાં.

US એફરઝોનામા ંબરફથી થીજી થયલેા 
િળાવમા ંપડવાથી 3 ભારિીયના ંમોિ
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