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ક� નેડાથી ��સ� થતું સવ��મ ગુજરાતી સા�તા�હક SWADESH

પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

અમે�રકાના સાન જાેસ ખાતે 
ગાેળીબારમાં 8 લાેકાેના માેત

કાેરાેનાના 2.11 લાખ નવા 
કેસ, 3847 દદ�નાં માેત

િટ્વટર-મોદી સરકાર સામ-સામે
�નયમાેને નહ� અનુસરે તાે પગલા માટે તૈયાર રહેવા �ટ્વટરને સરકારની ચીમકી 

અાઈટી �નયમાેથી 
માેટાે િવવાદ

નવી �દલ્હી
વોટસએપ દ્વારા ભારતના ંનવા આઈટી િનયમોને 

�દલ્હી હાઈકોટર્મા ં પડકારવામા ં આવ્યા પછી ક�ન્દ્ર 
અન ેસોિશયલ મી�ડયા ક�પનીઓ વચ્ચ ેખરાખરીની 
�સ્થિત આવી ગઈ છ�. ક�ન્દ્ર સરકાર� 
ગ�ુવાર� તમામ સોિશયલ મી�ડયા 
ક�પનીઓન ે આદ�શ આપી દીધા 
હતા ક�, સરકારની ગાડઈલાઈન 
અનસુરવા મદુ્દ� તમારી �સ્થિત 
રજ ૂ કરો નહ�તર સ� માટ� તયૈાર 
રહો. બી� તરફ િટ્વટર� ભારતના 
આઈટી િનયમોન ે અિભવ્યિક્તની 
સ્વતતં્રતા ઉપર તરાપ માનવા 
સમાન ગણાવ્યા હતા. જથેી િવવાદ વધ્યો 
હતો. આઈટી મતં્રાલય ે જણાવ્યુ ં હતુ ં ક�, િવશ્વની 
સૌથી મોટી લોકશાહીન ેિનયમો િવશ ેન શીખવશો. 
તમાર� િનયમોના પાલન કરવા િવશ ે િવચારવાનું 
છ�. ભારતમા ં સદીઓથી લોકોન ે અિભવ્યિક્તની 
આઝાદી છ� અન ેતનેા માટ� કોઈના રક્ષણની જ�ર 
નથી. અિભવ્યિક્તની આઝાદીના રક્ષણ માટ� િટ્વટર� 
આગવેાન બનવાની જ�ર નથી. િટ્વટર� ભારતના 
િનયમો અગં ેઆગવેાની કરવાના બદલ ેઅન ેજઠુ્ઠાણા 
ફ�લાવવા ક� દ�ભ કરવા કરતા તનેા પાલન અગંે 
િવચારવુ ં�ઈએ.

ક�પનીએ તમામ િવગતો 
સરકારને આપવી પડશે 
રિવશંકર પ્રસાદ� ક�ં હતું ક� નવા િનયમો 
�ડિજટલ સામગ્રીને િનયિમત કરવા તેમજ 
આચારસંિહતાનું પાલન કરવા માટ� િત્રસ્તરીય 
ફ�રયાદ િનવારણનું માળખું રજૂ કર� છ�. 
આઈટી મંત્રાલયે વહ�લામાં વહ�લી તક� િનયમોનાં 
પાલનની �ણકારી આપવા તાક�દ કરી છ�. જેમાં 
ક�પનીનું નામ, �ડર�કટર, સરનામું, ફોન નંબર, 
ફ�રયાદ િનવારણ અિધકારી, સ્વિનયમન 
સંસ્થાની િવગતો માગવામાં આવી છ�.  હાલ ૬૦ 
�ડિજટલ ન્યૂઝ પ્લેટફોમ� નવા િનયમો હ�ઠળ સેલ્ફ 
ર�ગ્યુલેશન સંસ્થા રચવાનું શ� કયુ� છ�. 

વોિશંગ્ટન  
દુિનયાના સૌથી િવશાળ એરિશપ એરલેન્ડર 

૧૦ની કોન્સેપ્ટ તસવીરો ઉ�ગર થઈ હતી. 
ઈન્ટરનેટ માધ્યમોમાં ફરી રહ�લી આ તસવીરો 
દ્વારા સામે આવ્યું હતું ક�, ૨૦૨૫ સુધીમાં લોકોને 
બે શહ�રો વચ્ચે એર ટ્રાન્સપોટ�શન આપવા માટ� 
આ એરિશપનું િનમાર્ણ કરાઈ ર�ં છ�. આ િવશાળ 
બલૂન જેવી એરિશપમાં સામાન્ય પ્લેન કરતાં 
વધાર� લોકો સમાઈ શક� તેમ છ�. આ ઉપરાંત 
એરિશપની બારીઓની જગ્યાએ િવન્ડોઝ સ્ક્ર�ન 
રાખવામાં આવશે. તે ઉપરાંત તેમાં લોકોના 
ભોજન માટ� અને બેસવા માટ� પણ િવિવધ 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હશે. આ લક્ઝુ�રયસ 
હવાઈ પ્રવાસની �ક�મત પ્રિત વ્યિક્ત ૫૦,૦૦૦ 
ડોલર સુધી આવી શક� છ�.

`યાસ’ વાવાઝાેડાથી 1 
કરાેડને અસર, 4નાં માેત
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૨૦૨૫ સુધી એરિશપથી 
અનેક શહ�રો વચ્ચે એર 
ટ્રાન્સપોટ�શન શ� થશે

અમે સ્ટાફની સુરક્ષા માટ� િચંિતત, �દલ્હી 
પોલીસના દરોડા ધમક� સમાન : િટ્વટર

નવી �દલ્હી ઃ ભારતના ંનવા આઈટી િનયમોનુ ંપાલન કરવા માટ� િટ્વટર� 
વધ ુ ૩ મિહનાનો સમય માગ્યો છ�. િટ્વટર� ક� ં હતુ ં ક� અમન ે અમારા 
સ્ટાફની સરુક્ષાની િચતંા છ�. �દલ્હી પોલીસ દ્વારા િટ્વટરની ઓ�ફસ 

પર પાડવામા ં આવલેા દરોડા ધમક� સમાન છ�. સરકારના િનયમો અને 
પોલીસના દરોડા એ અિભવ્યિક્તની સ્વતતં્રતા સામ ે ખતરા અન ે ધમક� 
સમાન છ�. નવા િનયમો હ�ઠળ વાધંાનજક પોસ્ટ મકૂનાર મળૂ યઝૂસર્ની ઓળખ 

�હ�ર કરવાના ં મામલાન ે િટ્વટર� વ્યિક્તની પ્રાઈવસીના ભગં સમાન ગણાવી 
છ�. યઝૂસર્ની માિહતી મળેવવાના ંમામલ ેક�પની િચિંતત છ�. આ પ્રકારનો િનયમ 

લોકશાહી િસદ્ધાતંો સાથ ેિવસગંત છ�. �ક�, �ટવટર� ભારત સરકાર સાથે વાતચીત 
ચાલ ુરાખવાનુ ંજણાવ્યુ ંહતુ.ં િટ્વટર� ક� ંક� ત ેભારતમા ંસિવર્સ ચાલ ુરાખવા પ્રિતબદ્ધ છ�.

વોટ્સએપે �દલ્હી હાઈકોટર્ના દ્વારા ખખડાવ્યા
ક�ન્દ્ર સરકારના નવા આઇટી િનયમોને લઇને સોિશયલ મેસેિજંગ એપ વોટ્સએપએ �દલ્હી 
હાઇકોટર્માં અપીલ કરી છ�. વોટ્સએપએ કોટર્માં અપીલ કરી છ� ક� નવા �ડિજટલ િનયમો 
પર રોક લગાવવામાં આવે ક�મ ક� તે વોટ્સએપ યૂઝસર્ની પ્રાઇવેસી િવ�દ્ધ છ�. કોટર્માં 
વોટ્સએપએ ક�ં છ� ક� આ નવો કાયદો બંધારણ િવ�દ્ધનો છ�.  વોટ્સએપ દ્વારા દાખલ 
અર�માં દાવો કરાયો છ� ક� નવા િનયમો અનુસાર અમાર� એવા ફ�ચર ઉમેરવા પડશે ક� 
જેનાથી વોટ્સએપમાં મેસેજ કોણે સૌથી પહ�લા લખ્યો ક� મોકલ્યો તેની �ણકારી મેળવી 
શકાય. � અમે આ ફ�ચરનો ઉમેરો કરીશું તો વોટ્સએપ યુઝસર્ની પ્રાઇવેસી જ ખતમ થઇ 
જશે. જે ભારતના રાઇટ ટુ પ્રાઇવેસી કાયદાનો પણ ભંગ થશે. વોટ્સએપની એન્ડ ટુ એન્ડ 
એનક્ર�પ્શન પોિલસી છ� તેનો ભંગ થશે. સરકાર� જે નવા િનયમો �હ�ર કયાર્ છ� તે મુજબ 
સોિશયલ મી�ડયા સાઇટ� જ�ર પડે તો એ જણાવવાનું રહ�શે ક� સૌથી પહ�લા વોટ્સએપ પર 
જે મેસેજ ફરતા હોય તેને કોણે મોકલ્યા. આ નવા િનયમોની સૌથી વધુ અસર વોટ્સએપ 
પર �વા મળી શક� છ�. ક�મ ક� વોટ્સએપમાં કોણે સૌથી પહ�લા મેસેજ લખી મોકલ્યો હશે તે 
કહ�વું મુશ્ક�લ હોય છ� અને તેને ગુપ્ત પણ રાખવામા આવે છ�. 
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ઓન્ટેરિયો ઃ ઓન્ટેરિયોના 
પીકિીંગના મેયિ ડેવ િટેને િવવવાિટે બ્ોક 
િોડ સ્થિત વોલમા્્ટના પારકિંગ લો્માં 
યોજાયેલી કાિ િટેલીના આયોજનને 
વખોડી કાઢતા કહ્ં હતું કે, એક તિફ 
તંત્ર કોવવડ-૧૯ના સંક્રમણને અ્કાવવા 
સતત પ્રયાસો કિી િહ્ંું છટે અને અનેક 
પ્રવતબંધો લાદી િહ્ંું છટે એવા સંજોગોમાં 
કે્લીક કાિ કલબોએ એવી કાિ િટેલીનું 
આયોજન કયુું જેમાં ૩૦૦થિી વધુ 
કાિોએ ભાગ લીધો હતો અને એને 
જોવા લોકો પણ મો્ી સંખયામાં ઉમ્ી 
પડયા હતા. બપોિટે બે વાગયાથિી શરૂ 
થિયેલી આ િટેલીમાં ધીમે ધીમે વાહનોની 
સંખયા વધતી ગઈ હતી અને િટેલી િાત્રી 
સુધી ચાલી હતી. જેના વવડીયો ફૂ્ટેજ 
સોવશયલ વમડીયા પિ જોવા મળયા હતા. 
જેમાં ્ોળા વચ્ેથિી નીકળતી કાિના 
એનજીનનો તેજ અવાજ અને કાિના 

ડ્ાઈવિના ્્ન્સ જોવા મળતા હતા 
અને લોકો એમને જોશ ચઢાવતા હતા. 
આ જોતાં પીકિીંગના મેયિ ડેવ િટેને 
્વી્િ પિ આ િટેલી અ્કાવવા અપીલ 
કિી લોકોને કહ્ં કે આપણે અતયાિટે 

જયાિટે વાતાવિણમાં સુધાિાની આશા 
િાખતા હોઈએ તયાિટે આવી બેદિકાિી ન 
ચલાવી લેવાય. જયાિટે આપણે જનજીવન 
સામાનય બનાવવાની નજીક પહોંચી િહ્ો 
છીએ તયાિટે લોકોના આિોગય પ્રતયે આવી 
બેકાળજી ન દાખવવી જોઈએ. મીરડયા 
સાથિેની ્ટેલીફોવનક વાતચીતમાં તેમણે 

કહ્ં હતું કે આવા મેળવાવડા સમાજના 
અપમાન સમાન છટે અને બધી જ િીતે 
અયોગય ગણાય. પ્રાંતમાં અતયાિટે કોવવડ 
-૧૯ને કાિણે ઘણાં પ્રવતબંધો છટે તયાિટે 
ધવની પ્રદુષણ અને ટ્ારફકની અિાજકતા 
લોકો મા્ટે જોખમી છટે. હું આવા 
આયોજનો કિનાિાઓની માનવસકતા 
સમજી નથિી શકતો. પોલીસે જણાવયું 
હતું કે તેમને િવવવાિની આ ઈવેન્ 
વવશે જાણકાિી હતી અને પરિસ્થિવત 
પિ ચાંપતી નજિ િાખી હતી. એક્ીંગ 
ઈન્પેક્િ સેન વસતાિામે મીરડયાને 
કહ્ં હતું કે, અવધકાિીઓએ ઉપસ્થિત 
લોકોને વાિંવાિ કહ્ં હતું કે, તેઓ આમ 
કિીને પ્રાંતમાં અમલી પ્રવતબંધોનો ભંગ 
કિી િહ્ો છટે. જો કે વવડીયોમાં બપોિના 
સમયે કયાંય પોલીસ દટેખાતી નથિી. પિંતુ 
મોડી િાત્રીના વવડીયોમાં લોકોના ્ોળાને 
વવખેિતી પોલીસ જોવા મળી હતી. 

-	પાેલીસે	પીછાે	કરતા	
ચાલકે	કાર	હંકારી	મુકી

-	 ડીઆારપીઆેસના	
હેલલકાેપ્ટરના	
આેરવેનની	મદદથી	
કારને	શાેધી	કઢાઈ
્ોિોન્ોે ઃ ઓન્ટેરિયોના પીકિીંગ 

વવ્તાિમાં ભયજનક ડ્ાઈવીંગ કિતાં 
ઝડપાયેલા બે વયરકતઓ પાસેથિી ભિટેલી 
વપ્તોલ મળી આવતાં તેમની સામે 
ડિહામ િીજીયોનલ પોલીસે જુદાં જુદાં 
ગુના નોંધી ધિપકડ કિી હતી. હાઈવે 
પેટ્ોલીંગ ્ીમે વહાઈ્સ િોડ અને હાઈ 
વે ૪૦૧ નજીક એક કાળા િંગની પોશ્ટ 
કાિને ભયજનક િીતે દોડતી જોતાં એને 
અ્કાવવાનો પ્રયાસ કયયોે હતો. પણ કાિ 
ચાલક તેમને ગણકાયા્ટ વવના આગળ 
નીકળી જતાં પોલીસ ્ીમે તેમનો પીછો 

કયયોે હતો. પિંતુ એ હાથિ ન લાગતા 
ડીઆિપીએસના હટેવલકોપ્િ એિ વેને 
એ વાહનને શોધી કાઢયું હતું. તયાિટે એ 
વે્્ને િોડ હાઈવે નજીક હતું. ચાલકે 
એમને અ્કાવનાિા અવધકાિીઓને 
થિાપ આપવા જતાં વાહન પલ્ી ખાઈ 
ગયું હતું. કાિમાં બેઠટેલા બંને બહાિ કુદી 
પડતા તેમને ખાસ ઈજા થિઈ નહોતી. 
પિંતું તેમની પાસેથિી સેમી ઓ્ોમે્ીક 
વપ્તોલ મળી આવતા પોલીસે બંનેની 
ધિપકડ કિી હતી. ્કાિબોિોના િવહશ  
િ૧ વષષીય િીચેલ લે્લી સામે ગેિકાયદટે 
શ્ત્ર િાખવાનો, િટેશ ડ્ાઈવીંગનો અને 
હાઈવે ટ્ારફક વનયમોના ભંગનો ગુનો 
દાખલ કિવામાં આવયો હતો. જયાિટે 
બીજા શકમંદની ઓળખ ૧૯ વષષીય 
ઓવૈસ જાફિી તિીકે થિઈ હતી. તેની 
સામે પણ ફાયિ આરસ્ટ િાખવાનોગુનો 
નોંધાયો છટે. બંને શકમંદોને અદાલતે 
જામીન આપયા હતા. કેમ કે, અદાલતમાં 
ગુના પુિવાિ થિઈ શકયા નહોતા.

્ોિોન્ો ઃ અલબ્ા્ટની સિકાિટે પ્રાંતને ફિીથિી િીઓપન કિવા 
મા્ટે ત્રણ તબક્ાની ‘ઓપન ફોિ સમિ ‘ યોજના તૈયાિ કિી 
છટે. જે મુજબ જુલાઈ સુધીમાં તમામ પ્રવતબંધો હ્ાવી લેવાશે. 
જે વેકસીનેશન અને હોસ્પ્લાઈઝેશન પિ 
આધારિત હશે. બુધવાિટે યોજાયેલી પત્રકાિ 
પરિષદમાં વપ્રમીયિ જેસન કેનીએિટે કહ્ં 
હતું કે, યોજનાનો પહટેલો તબક્ો પહટેલી 
જુનથિી શરૂ થિશે અને સંપૂણ્ટ પ્રવતબંધો જુલાઈ 
સુધીમાં હ્ાવી લેવાશે. પહટેલા તબક્ામાં હું 
ઈચછુ છું કે, અલબ્ા્ટના ૧િ વષ્ટથિી વધુ વયના પચાસ ્કા 
લોકોને વેકસીનનો કમસેકમ પહટેલો ડોઝ અપાઈ ગયો હોવો 
જોઈએ અને કોવવડ-૧૯ને કાિણે હોસ્પ્લાઈઝેશનનો આંક 

૮૦૦થિી ઓછો હોવો જોઈએ. પહટેલા તબક્ામાં મળનાિી 
અનય છૂ્છા્ોમાં આઉ્ડોિ ગેધિીંગમાં ૧૦ વયરકતઓ એકત્ર 
થિઈ શકશે. પસ્ટનલ અને વેલનેસ સેવાઓ શરૂ થિઈ શકશે. 

િટે્્ોિાંના પેશીઓ ખુલી શકશે. આઉ્ડોિ 
્પો્્ટસ ૧પ ્કાના ફાયિ કોડની પૂત્ટતા સાથિે 
શરૂ કિી શકાશે. બીજા તબક્ાની શરૂઆત 
અલબ્ા્ટના વેકસીન લેવા લાયક લોકો પૈકી ૬૦ 
્કાનું વેકસીનેશન અને કોવવડ -૧૯ સંબંવધત 
હોસ્પ્લાઈઝેશન પ૦૦થિી ઓછું થિાય એના બે 

અઠવારડયા બાદ થિઈ શકશે. કેનીએ કહ્ં હતું કે અમાિી પાસે 
જે બુરકંગ થિયું છટે એ જોતાં તો ૬૦ ્કા વેકસીનેશનનો લક્ષયાંક 
આવનાિા અઠવારડયામાં પૂણ્ટ થિઈ જશે. 

્ોિોન્ોે ઃ કેનેડીયનો વાંચનના શોખ 
મા્ટે જાણીતા છટે. ખાસ કિીને ્ોિોન્ોેની 
સી્ી લાઈબ્ેિીએ મહામાિી દિવમયાન ૮ 
વમલીયન ડીજી્લ ડાઉનલોડનો વવશ્વવવક્રમ 
સજ્ટયો છટે. ધી ્ોિોન્ોે પબલીક લાઈબ્ેિી 
વસ્્મની ૧૦૦ જે્લી શાખાઓ છટે. 
જયાંથિી પુ્તકો મેળવી શકાય છટે. પિંતુ 
મહાંમાિી દિવમયાન લોકો બહાિ નીકળી 
શકે એમ નહોતા. એ્લે લાઈબ્ેિીએ 
ઓનલાઈન ડાઉનલોડની સુવવધા પુિી પાડી 
હતી. જેને કાિણે ગયા વષષે ઈ બુકસના 
ડાઉનલોડનો આંક ૩િ ્કા જે્લો વધી 
ગયો. ્ોિોન્ોે લાઈબ્ેિીની મેરબિશીપ 
સવવ્ટસ સાથિે સંકળાયેલા શોન માઈકલે 
કહ્ં હતું કે, ઓનલાઈન લાઈબ્ેિીએ ૮ 
વમલીયન ડીજી્લ ડાઉનલોડનો વવશ્વવવક્રમ 
સજ્ટયો હતો. આ વવક્રમ વષ્ટ િ૦િ૦માં ઈ 
બુકસ અને ઓરડયો બુકના ડાઉનલોડનો 

હતો. તેમણે કહ્ં હતું કે, ્ોિોન્ોે પસબલક 
લાઈબ્ેિી છટેલ્ા ૮ વષ્ટથિી સતત સૌથિી 
વધુ ઈ કન્ટેન્ પુરં પાડનાિી સં્થિા બની 
છટે. જે વવશ્વની સૌથિી મો્ી ગણાય છટે. 
મહામાિી દિવમયાન લોકોએ મો્ા 
પ્રમાણમાં આઈસોલેશનનો સામનો કિવો 
પડયો હતો. એવા સમયે લોકો મા્ટે આ 
સુવવધા ઘણી ઉપયોગી પુિવાિ થિઈ હતી. 
ચોનગ નામના એક યુવાને કહ્ં હતું કે, મેં 
લોકડાઉન દિવમયાન ઈ બુકસનો લાભ 
લીધો હતો. તેણે ઈ-બુકસ વાંચવા મા્ટે 
ઈ િીડિ ખિીદું હતુ અને લાઈબ્ેિીની 
મેરબિશીપ લીધી હતી. જો તમાિી પાસે 
અતયાિટે લાઈબ્ેિીનું કાડ્ટ નહીં હોય પણ 
તમે ્ોિોન્ોેના િહીશ હો તો પણ તમે 
ડીજી્લ કાડ્ટ મા્ટે ડબલયુ ડબલયુ ડબલયુ 
ડો્ ્ીપીએલ ડો્ સીએ પિથિી મેળવી 
શકો છો. 

્ોિોન્ોે ઃ ગ્ે્િ ્ોિોન્ોેના કે્લાક વવ્તાિોમાં કોવવડ-
૧૯ મહામાિીને કાિણે મકાનભાડામાં મો્ો ઘ્ાડો જોવા મળી 
િહ્ોે છટે. એક અહટેવાલ મુજબ બીજા વવ્તાિોમાં પણ આવી 
જ સ્થિવત જોવા મળી િહી છટે. બુલપેન િીસચ્ટ ઐનડ કનસલ્ીંગ 
અને ્ોિોન્ોે િટેન્લસ ડો્કોમમાં બુધવાિટે પ્રકાવશત અહટેવાલ 
મુજબ ગ્ે્િ ્ોિોન્ોે એિીયામાં કે્લીક જગયાએ દિ મવહને 
ભાડામાં ઘ્ાડો જોવા મળી િહ્ોે છટે.

વષ્ટ િ૦િ૦થિી જ મકાનભાડાઓમાં ઘ્ાડો જોવા મળી 
િહ્ોે છટે અને િ૦િ૧માં પણ એ જ વચત્ર છટે. િટેન્લ માકકે્માં 
કોવવડ-૧૯ની શરૂઆતથિી જ એ્લે કે જાનયુઆિીથિી ડીસેરબિ 
િ૦િ૦ સુધીમાં એ ઘ્ાડો ૧૬ ્કા જે્લો હતો. જે જી્ીએની 
ઓકવવલે (૪.૯ ્કા ), ઓિોિા (૪.૧ ્કા ), બ્ારપ્ન (૪ 
્કા), વમલ્ન (૩.૮ ્કા), એજાકસ (િ.૩ ્કા ), યોક્ક (૧.િ 
્કા), માિખામ (૦.૩ ્કા) અને ્કાિબોિો (૦.૧ ્કા ) 
જેવી રયૂવનસીપાલી્ીઓમાં જોવા મળયો હતો. વોઘનમાં કોનડો 
અને િટેન્લ એપા્્ટમેન્ના ભાડાઓમાં પણ વધાિો થિતો જોવા 
મળયો હતો. વહી્ચચ્ટ ્્ોફુવવલે અને રિચમનડ વહલમાં પણ 
ભાડાઓમાં મો્ો ઘ્ાડો જોવા મળયો હતો. દિ મવહને કોનડો 
અને એપા્્ટમેન્ના ભાડાઓમાં દિ મવહને ઘ્ાડો થિઈ િહ્ોે છટે. 

જે ૩.૧ ્કાથિી લઈને ૦.પ ્કા જે્લો િહ્ોે છટે. વષ્ટ િ૦િ૧માં 
પણ ફવન્ટશડ એપા્્ટમેન્સના ભાડામાં વધાિો જોવા મળયો છટે. 
લોકો પણ હવે ્્ટે એ્ હોમને કાિણે ખુલ્ી જગયાવાળા મકાનો 
પસંદ કિી િહ્ા છટે અને એવા મકાનો જ ભાડે લેવા માંગે છટે. 

એવપ્રલ િ૦િ૧માં ્્ુરડયો ફલે્સના ભાડુ સિટેિાશ ૧૪પ૩ 
યુએસ ડોલિ, એક બેડરૂમના ફલે્નું ભાડુ ૧૭પ૩ યુએસ 
ડોલિ અને િિ૧૦ યુએસ ડોલિ બે બેડરૂમનું ભાડુ હતું. એ 
બધામાં મો્ો ઘ્ાડો જોવા મળી િહ્ોે છટે. જે ૧૦ ્કા જે્લો 
થિવા જાય છટે.

્ોિોન્ોે નજીકના વવ્તાિોમાં મકાનોના 
ભાડામાં ૪૦ ્ કા સુધીનો ઘ્ાડો નોંધાયો

મહામારી	દરમમયાન	આાેનલાઈનની	સુવવધા	
મળતા	જ	ડાઉનલાેડનાે	આાંકડાે	32	ટકા	વધાે

પીકરીંગમાં કારમાં સવાર શખસસો 
પાસેથી ભરેલી પપસ્સોલ મળી અાવીવોલમા્્ટના પારકિંગ લો્માં કાિ િટેલીના 

આયોજનને પીકિીંગના મેયિટે વખોડયું

કાેવવડના	કેસ	વધુ	હાેય	તેવા	વવસતારાેમાં	હેલ્થ	વક્કરાે	માેકલવા	આાેટાવાની	જાહેરાત
કેટલાક સ્થળે પ્રતિબંધો વધ્ા,  કેસ ઘટ્ા ત્ાં છૂટછાટો 

જુલાઈ સુધીમાં અલબ્ા્ટ ધમધમતુ થિવાની સંભાવના
જૂનના બીજા અઠવાડિયા સુધીમાં ૬૦ ટકા વેકસીનેશન પૂર્ણ કરવા લકયાંક

્ોિોન્ોે ઃ અવધકાિીઓએ કે્લાક 
કોવવડ-૧૯ હો્્પો્ જાહટેિ કિાયેલા 
વવ્તાિોમાં પ્રવતબંધોમાં વધાિો કયયોે 
હતો. જયાિટે જે વવ્તાિોમાં પરિસ્થિવતમાં 
સુધાિો હતો તયાં થિોડી છૂ્છા્ોમાં પણ 
વધાિો કયયોે હતો. મેવન્ોબાએ ફેડિલ 
સિકાિ પાસેથિી વધાિાની સહાયની 
માંગણી કયા્ટના થિોડા રદવસો બાદ 
ઓ્ાવાએ જાહટેિ કયુું હતું કે, તે પ્રેિી 
પ્રાંતમાં જયાં પોઝી્ીવી્ી િટે્ વધુ છટે, 
તયાં વધાિાના હટેલથિ વક્કસ્ટ મોકલશે. જેથિી 
આઈસીયુની કાય્ટક્ષમતામાં વધાિો થિઈ 
શકે. ફેડિલ સિકાિટે કહ્ં હતું કે, તેઓ 
વધાિાનો મેડીકલ ્્ાફ પણ કેનેડીયન 
િટેડક્રોસ અને સેનાની સહાયથિી મોકલશે. 
એ ઉપિાંત એપેડેમીલોવજ્્સ, લેબ 
્ટેકનીશીયનો અને અનય સહાયક 
્્ાફ પણ મોકલશે. નયુફાઉનડલેનડ 

અને લાબ્ાડોિમાં આિોગય ખાતાના 
અવધકાિીઓએ જાહટેિ આિોગયને ધયાને 
િાખીને પ્રાંતના ઉત્તિપૂવ્ટ વવ્તાિમાં 
કે્લાક વધાિાના વનયંત્રણો સોમવાિટે 
લાદયા હતા. કેમ કે, આ વવ્તાિો 
બીજા ક્રમના એલ્્ટ લેવલ પિ પહોંચયા 
હતા. જયાિટે કેનેડાના કે્લાક અનય 
વવ્તાિોમાં પ્રવતબંધો હળવા કિવામાં 
આવયા હતા. જેમાં કયૂબેકના એ્્ાયિ, 
ચાઉનડીિટે એપાલચીઝ અને બાસ 
સેઈન્ લોિટેન્ રયુવનસીપલ વવ્તાિોમાં 
આ પ્રવતબંધો યથિાવત િખાયા હતા. 
કેમ કે તયાં કેસોનું અને મૃતયુનું પ્રમાણ 
હજુ વનયંત્રણમાં આવયું નથિી. આ 
વવ્તાિો વસવાયના દવક્ષણ વવભાગોમાં 
વયાપાિ ઉદોગો ફિીથિી શરૂ કિી શકાશે 
અવધકાિીઓના મતે આવનાિા સપ્ાહથિી 
કયૂબેકમાંથિી કફ્કયૂ ઉઠાવી લેવાશે.

કાેવવડના	પ્રવતબંધ	આમલી	
હાેવાથી	નાગરરકાેઆે	

દાખવેલી	બેકાળજી	આયાેગય	
હાેવાનાે	મત	વ્યક્ત	કયાયો

સે્	આેટ	હાેમ	આને	વક્ક 	ફાેમ્કને	કારણે	ખુલ્ી	જગયાવાળા	મકાનાે	પસંદગી	વધી

ટસોરસોનટસો લાઈબ્ેરીમાં ૮ પમલીયન 
િીજીટલ િાઉનલસોિનસો પવશ્વપવક્રમ
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ઓન્ટેરિયો ઃ કેનેડામાં કોિોના વાયિસની ગતિ ધીમે ધીમે 
મંદ પડી િહી છટે. ગુરુવાિટે સમગ્ર દટેશમાં 1571 નાગરિકો 
વાયિસથી સંક્રતમિ થયાની પૃષ્ટિ થઈ હિી. જયાિટે આ 
જ દિતમયાન 29 લોકોના મોિ કોિોનાને કાિણે થયા હિા.  
ગુરુવાિટે સાંજની ષ્્થતિએ સમગ્ર દટેશમાં 1236 દદદીઓની 
હાલિ અતયંિ નાજૂક હોવાનું જાણવા મળયું હિુ. કેનેડામાં 
ગુરુવાિટે કોિોનાના કેસમાં ઘ્ાડો નોંધાયો હિો. છટેલાં 24 
કલાકમાં ઓન્ટેરિયોમાં સૌથી વધુ 1135 કેસ નોંધાવા સાથે 
અહીં 19 દદદીના મોિ થયા હિા. જયાિટે કયૂબેકમાં કોિોનાથી 
436 નાગરિકો સંક્રતમિ થવા સાથે 10 દદદીના મોિ અને 
મોની્ોબામાં 297 નવા કેસ સાથે 8 દદદીના મોિ આિોગય 
ખાિાએ નોંધયા હિા. એ જ િીિે તરિ્ીશ કોલંષ્્બયામાં કોિોનામાં 
વધુ 378 લોકો સપડાયા હિા. અહીં આજે 7 દદદીઓએ 
કોિોનાની સાિવાિ દિતમયાન જ દમ િોડી દીધો હિો. નોવા 
્કોતસયામાં નવા 118 દદદી મળવા સાથે 216 દદદી રિકવિ થયા 
હિા. જયાિટે નયુરિુનસવીકમાં આજે નવા 9 દદદી કોિોના પોતિર્વ 
િિીકે ઓળખાયા હિા. ન્યુરિુનસવીકમાં ગુરુવાિટે વધુ 6 દદદીએ 
કોિોનાને માિ આપી હિી.  ગુરુવાિટે નવા નોંધાયેલા િથા 
રિકવિ થયેલા દદદીઓનો િાગ મેળવાિા સાંજે દટેશમાં કોિનાના 
એષ્ક્વ કેસની સંખયા 43444 નોંધાઈ હિી. 

સાૌથી વધુ કેસ ઓાેને્રિયાેમાં 1135, જયાિે 
સાૌથી ઓાેછા ન્ુબ્ુન્સવીકમાં 9 દદદી મળ્ા

્ોિોન્ો ઃ િતવવાિ િા. ૯ મે, ૨૦૨૧ના િોજ 
કેનેડામાં વસિા નાગિ બંધુઓ દ્ાિાઆનંદ અને ઉલાસ 
સાથે આિાધય હા્કેશ્વિ જયંતિની ઉજવણી કિાઈ હિી. 
આમ િો વર્ષ ૨૦૨૧માં હા્કેશ્વિ જયંતિ િા.૨૬ 
એતરિલના િોજ હિી. પિંિુ હાલની કોિોનાને કાિણે 
સજા્ષયેલી તવરમ પરિષ્્થતિમાં 
આ જયંતિ ઉજવી શકાય િેમ 
ન હિુ. િેથી ગિ િતવવાિટે 
નાગિબંધુઓએ પોિપોિાના ઘિટે 
બેસીને પૂજન કયુું હિુ. કતમ્ીના 
સભયો શૈલવ મહટેિા, ધવતનિ 
વૈદ્ય, ધવલ જોરી, નંદીશ વસાવડા, તશવાનીબેન રદવકિ 
અને તક્રપા દોરીના રિયાસને કાિણે િતવવાિ િા.૯ મે, 
૨૦૨૧ના િોજ તવતવધ કાય્ષક્રમનુ આયોજન કિાયું 
હિુ.ગલ્ફ ષ્્થિ સવ્ષ કમ્ષશા્ત્ી કેયુિભાઇ ઉપાધયાયે 
તવનંિીને આવકાિી પૂજન કિાવવાની જવાબદાિી 
્વીકાિી હિી. િેમણે આગવી શૈલીથી પોડશોપચાિ 

તવતધ પૂવ્ષક પૂજન કિાવી સમ્િ નાગિ સમાજને 
શ્રધધા ભતતિથી િિબોળ કિી દીધા હિા. પૂજનમાં 
લગભગ પ૦ પરિવાિટે ભાગ લીધો હિો. ભાગ લેનાિ 
દિટેક પરિવાિ એક લીંકથી જોડાયા અને કેયુિભાઇના 
માગ્ષદશ્ષન રિમાણે દિટેક પરિવાિટે ્વગૃહટે જ શ્રીહા્કેશ્વિ 

મહાદટેવના પુજનનો લાભ લીધો 
હિો. કેયુિભાઇએ તવતવધ વૈરદક 
શ્ોકો અને તશવ મતહમ્ન ્િોત્ના 
સુંદિ ગાન સાથે એક અલગ જ 
વાિાવિણ સરયુું હિુ. આ ઉમદા 
રિયાસથી રિેિાઇને India, 

USA, Australia, England ષ્્થિ કે્લાક 
નાગિ બંધુઓએ પણ આ પૂજનનો લાભ લીધો હિો. 
આ રિસંગે નાગિ પરિવાિના શૈલીબેન મજમુદાિ િેમજ 
સિયુબેન વતસિાજે રિસંગોતચિ ઉદબોધન કિી આ 
સમગ્ર કાય્ષને અને કતમ્ીની વૈતવધયિાપૂણ્ષ રિવૃતતિઓને 
તબિદાવી હિી.

કેનેડામાં વસિા નાગિબંધુઓ દ્ાિા 
હા્કેશ્વિ જયંિીની શ્રદ્ાપૂવ્ષક ઉજવણી

ટોરોનટોે ઃ ઓનટટેરરયોના ટોચના ડોકટર 
ડેવિડ વિલીયમ્ે મંગળિારટે કહ્ં હતું કે, તેઓ 
ઈચ્ટે ્ટે કે, બાળકો ફરીથી કલા્રૂમમાં 
જઈને અભયા્ શરૂ કરી શકે. પાંતમાં જુનના 
મધયથી શાળાઓ ફરીથી શરૂ કરિાનો વનર્ણય 
થઈ શકે ્ટે. મહામારીની બાળકો ઉપર થનારી 
અ્ર વિશે ્ંશોધન કરી રહટેલા જુથની 
ચેતિરી વિશે ટીપપરી ડોકટર વિલીયમ્ે 
કરતા આમ કહ્ં હતું. તેમરે એમપર કહ્ં 
હતું કે, મોટાભાગના જાહટેર આરોગય યુવનટ્ 
પાંતમાં શાળાઓ ફરીથી શરૂ થાય એ બાબતે 
ટટેકો આપી રહ્ો ્ટે અને માની રહ્ો ્ટે કે, 
શાળાઓ બંધ ન રહટેિી જોઈએ. જે એવપલથી 
બંધ થઈ ચુકી ્ટે. હું પર જાહટેર આરોગય 
અવધકારીઓએ ્ુચિેલા ્ાિચેતીના 
પગલાઓ ્ાથે ્હમત ્ું. હું એિું માનુ ્ું 
કે, શાળાઓ ખુલશે તો બહાર  વનકળિાનો 
માગ્ણ આપોઆપ ખુલી જશે.મહામારીથી બહાર 

આિિાનો આ ્રળ માગ્ણ ્ટે. તેમરે કહ્ં કે 
મહામારીથી ્ૌથી િધુ અ્ર પામેલી ટોરોનટોે 
્વહતની ઘરી જાહટેર આરોગય ્ંસથાઓ પર 
ઈચ્ટે ્ટે કે, હિે શાળાઓ ખુલી જિી જોઈએ. 
ત્ીજા િેિમાં કોવિડ-૧૯ના કે્ોમાં નોંધપાત્ 
ઘટાડો જોિા મળી રહ્ો ્ટે અને ઓનટટેરરયોમાં 
હજુ સટટે એટ હોમનો અમલ ્ટે. િેક્ીનેશનમાં 
પર ૮.ર વમલીયન લોકોને પહટેલો ડોઝ અપાઈ 
ચુકયો ્ટે. એવપલમાં જયારટે શાળાઓ બંધ 
કરિામાં આિી હતી, તયારની ્રખામરીમાં 
સસથવત હિે ્ારી ્ટે. તયારટે શાળાઓ ફરીથી 
શરૂ થાય એને ટટેકો આપિો જરૂરી ્ટે. 
્ાિચેતીના તમામ પગલાઓ ્ાથે શાળાઓ 
ફરીથી શરૂ થાય તો બધાની ્ુરક્ા પર થઈ 
શકશે. વિવલયમ્ે એમ પર કહ્ં હતું કે, 
શાળાઓ શરૂ થાય તો અભયા્ વ્િાયની 
પવૃવતિઓ પર થઈ શકે ્ટે. જે બાળમાન્ને 
મદદરૂપ બની શકે. 

્ોિોન્ોે ઃ ઓન્ટેરિયોના આિોગય ખાિાના 
અતધકાિીઓએ એતરિલ માસમાં કોતવડ-૧૯ની 
એ્ટ્ાિેનકા વેકસીન લેનાિા એક વયરકિનું બલડ 
કલો્ને કાિણે થયેલા મૃતયુને સમથ્ષન આપિા 
કહ્ં હિું કે, જવલે જ જોવા મળિા બલડ કલો્ને 
કાિણે ઓન્ટેરિયોમાં આ રિથમ મૃતયુ નોંધાયું છટે. 
એસોતસયે્ ચી્ફ મેડીકલ ઓર્ફસિ ઓ્ફ હટેલથ ડો. 
બાબ્ષિા યા્ફેએ રિાંિની કોતવડ સંબંધી ષ્્થતિ તવશેના 
અધ્ષ સાપ્ાતહક તરિ્ફીંગમાં મંગળવાિટે જણાવયું હિું કે, 

કમનસીબે માિટે એ વાિ જણાવવી પડે છટે કે, 
ઓન્ટેરિયોમાં વીઆઈ્ી્ી સાથે સંકળાયેલું રિથમ 
મૃતયુ થયું છટે. મિનાિ વયરકિ ચાળીસીએ પહોંચેલો 
પુરૂર હિો, જેણે એ્ટ્ાિેનકાનો પહટેલો ડોિ 
એતરિલના છટેલા અઠવારડયામાં લીધો હિો અને 
થોડા અઠવારડયા બાદ એનું મૃતયુ થયું હિું. એના 
મૃતયુના કાિણોની િપાસ ચાલી િહી છટે. આમ છિાં 
એક કાિણ વીઆઈ્ી્ી હોઈ શકે છટે. જેમાં બલડ 
કલો્ થઈ જાય છટે.

એ્ટ્ાિેનકા વેકસીન લેનાિનું બલડ કલો્થી મૃતયુ

50થી વધુ પરિવાિાેઓે લાભ 
લીધાેઃ કમ્મશાસ્ત્ર કેયુિભાઈ દ્ાિા 
પાેડશાેપચાિ વવવધ સાથે પૂજન

કોરોનાને રોકવા માટે 
બનાવાયેલો સ્પ્ે 99 ટકા 
કારગત હોવાનો દાવો

નિી રદલહી ઃ િેસ્્નેશન જ કોરોના 
્ામે લડિાનું ્ૌથી અ્રકારક હવથયાર 
માનિામાં આિે ્ટે, પરંતુ ભારત જેિા 
મોટી િસતીિાળા દટેશમાં એટલી ઝડપથી 
તમામને િેસ્્ન ન લગાિી શકાય. આ 
દરવમયાન કેનેડાની કંપની ‘્ેનોટાઇઝ’નો 
એક નેઝલ સપે ્મગ્ર દુવનયામાં ચચા્ણનો 
વિષય બનયો ્ટે. ્ેનોટાઈઝનો દાિો ્ટે કે, 
આ નેઝલ સપે વરિટન અને નયયૂઝીલેનડમાં 
સલિવનકલ ટ્ાયલની પો્ે્માંથી પ્ાર 
થઈ ચયૂ્યો ્ટે. જેમાં એ ૯૯ ટકા કારગત 
રહ્ો. આ નેઝલ સપે કેિી રીતે કામ કરટે ્ટે 
? ભારતમાં ્યાં ્ુધીમાં આિશે ? રકંમત 
કેટલી હશે ? આિા કેટલાક ્િાલો 
અંગે આ નેઝલ સપે બનાિતી કંપની 
્ેનોટાઇઝના ફાઉનડર વગલી રટેગેિે ્ાથે 
િાત કરી ્ટે.

ઓનટેરરયોમાં શાળાઓ ફરીથી શરૂ 
કરવા નનષ્ાંત તબીબની ભલામ્

કોરોનાનું જોર ધીમું પડું ઃ નવા 1571 કેસ, 29ના મોત
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ભાજપના પ્રવક્ા સંબિત પાત્ાએ 
‘ટૂલકિટ’નો ડખો ઊભો િર્યો એ મુદ્દે 

બવિટર અને નરદેન્દ્ર મોદી સરિાર સામસામે 
આવી ગર્ાં છદે. 
મોદી સરિારદે ૨૫ 
ફેબ્ુઆરીએ કડબજટલ 
િન્ટદેન્ટ પર બનર્ંત્ણ 
માટદેના નવા બનર્મો 
જાહદેર િરીને તમામ 
સોબિર્લ મીકડર્ા 
પલેટફોમ્મને ત્ણ 
મબહનામાં આ બનર્મો 
પાળવા માટદેની િધી 
તૈર્ારીઓ િરી લેવા 

ફરમાન િર્ુું હતુ. 
મંગળવારદે ૨૫ મેના રોજ આ ત્ણ મબહનાની 

મુદત પૂરી થઈ ગઈ છદે. આમ છતાં બવિટર, 
ઈન્્સટાગ્ામ જેવાં તોબતંગ સોબિર્લ મીકડર્ા 
સાઈટદે સળવળાટ િતાવર્ો નથી. માત્ ફેસિુિે 
બનર્મો પાળવાની તૈર્ારી દાખવી છદે. અતર્ારદે 
જે સ્સથબત છદે એ જોતાં મોટાંભાગના સોબિર્લ 
મીકડર્ા પલેટફોમ્મ મોદી સરિારની વાત માનવા 
તૈર્ાર નથી. સરિારદે િન્ટદેન્ટ પર બનર્ંત્ણો માટદે 
ઓકફસસ્મ બનમવાની અને િબમટી િનાવવા 
સબહતની જે પણ જોગવાઈઓ િરાઈ છદે તેનું 
એિાદ અપવાદને િાદ િરતાં િોઈ સોબિર્લ 
મીકડર્ા પલેટફોમમે પાલન િર્ુું નથી. તેથી જોરદાર 
સંઘર્મ જામવાનાં એંધાણ છદે. સરિારદે ફેબ્ુઆરીમાં 
િનાવેલા નવા બનર્મો મુજિ િદનક્ીિારિ, 
અશ્ીલ, િદનામી િરદે એવું, ભેદભાવને 
પ્રોતસાહન આપે એવું, સગીરો માટદે નુિસાનિારિ, 
દદેિની એિતા, અખંકડતતા, સંરક્ણ, સલામતી 
િે સાવ્મભૌમતવ માટદે ખતરારૂપ િન્ટદેન્ટ એટલે િે 
સામગ્ી નહીં મુિી િિાર્. આ િન્ટદેન્ટ રોિવાની 
જવાિદારી સોબિર્લ મીકડર્ા પલેટફોરસ્મના 
માથે મુિાઈ છદે. મોદી સરિારદે સોબિર્લ 
મીકડર્ા પલેટફોરસ્મ અને સાઈટસ માટદે એિ 
આચારસંબહતા નક્ી િરી છદે અને તેનું તેમણે 
િડિ રીતે પાલન િરવું પડિે એવું ફરમાન િર્ુું 
છદે. આ આચારસંબહતાના ભંગની ફકરર્ાદો માટદે 
તંત્ ઊભું િરાિે અને જે ડખો પડ્ો છદે એ આ 
તંત્ના મામલે જ પડ્ો છદે. ભારત સરિાર નવા 
બનર્મોના પાલન માટદે જે માળખું િનાવવાની 
છદે તેમાં એિ િબમટી પણ હિે. આ િબમટીમાં 
સંરક્ણ, બવદદેિ, ગૃહ, માબહતી અને પ્રસારણ. 
ઈન્ફમમેિન ટદેિનોલોજી અને િાળ બવિાસ 
મંત્ાલર્ોના પ્રબતબનબધ હિે. આ િબમટી પાસે 
અમર્ા્મકદત સત્ાઓ છદે અને ડખો તેના િારણે 
જ પડ્ો છદે. આ િબમટીની લાગે િે, સોબિર્લ 
મીકડર્ા પલેટફોરસ્મ પર િિુંિ વાંધાજનિ મુિાર્ું છદે 
તો તે િંપનીના અબધિારીને િોલાવીને સુનાવણી 
િરી િિિે. આરોપો સાચા ઠરદે તો તેને સજા 
િરવાની સત્ા પણ આ િબમટી પાસે છદે.  

સોબિર્લ મીકડર્ા પલેટફોરસ્મને જે િીજો વાંધો 
છદે એ સરિાર દ્ારા બનમાનારા ‘ઓથોરાઈઝડ 
ઓકફસર’ અને તેની સત્ાઓ સામે છદે. સરિાર 
જોઈન્ટ સેક્ેટરી િે તેનાથી ઉપરના લેવલના 
અબધિારીને ‘ઓથોરાઈઝડ ઓકફસર’ બનમિે. આ 
‘ઓથોરાઈઝડ ઓકફસર’ પાસે િોઈ પણ િન્ટદેન્ટને 
બલોિ િરવાનો આદદેિ આપવાની સત્ા હિે. આ 
‘ઓથોરાઈઝડ ઓકફસર’ના બનણ્મર્ સામે અપીલ 
િરી િિાિે પણ તર્ાં લગી િન્ટદેન્ટ બલોિ રહદેિે. 
િીજો ડખો આ િહદેવાતા વાંધાજનિ િન્ટદેન્ટનો 
સોસ્મનો છદે. સોબિર્લ મીકડર્ા સાઈટદે િોઈ પણ 
વાંધાજનિ િન્ટદેન્ટ કર્ાંથી આવર્ું તેનું નામ પણ 
સરિારને આપવું પડિે ને સરિાર તેની સામે 
પગલાં ભરિે. સોબિર્લ મીકડર્ા પલેટફોરસ્મનું 
િહદેવું છદે િે, અમે તો વચેકટર્ા છીએ અને િરોડો 
ર્ુઝસ્મ ધરાવીએ છીએ. તેમાંથી િોણે િન્ટદેન્ટ મૂકર્ું 
એ િોધવું અિકર્ છદે, તેથી આ બનર્મ પાળી 
િિાર્ તેમ જ નથી. વળી, િબમટીઓ સરિારના 
ઈિારદે િામ િરિે. સરિારની િે સત્ાધારી પક્ની 

બવરૂદ્ધ િંઈ પણ સોબિર્લ મીકડર્ા પર આવિે િે 
તરત હદેરાનગબત િરૂ િરાિે. આ બનર્મોને િારણે 
સોબિર્લ મીકડર્ા પલેટફોરસ્મની આઝાદી પણ 
બછનવાઈ જિે અને એ સરિારની િે સત્ાધારી 
પક્ની ભાટાઈ િરનારં વાબજંત્ િનીને રહી જિે.

 આ દલીલ ખોટી નથી િેમ િે ભારતમાં 
સરિારી તંત્, એજન્સીઓને િાર્દાનો દુરૂપર્ોગ 
િરવામાં િોઈને િરમ નડતી નથી. ખરદેખર તો 
આપણા સમાજમાં િેજવાિદારી, નાગકરિિમ્મ 
અંગેના અજ્ાન, િદલાની ભાવના, નફરત 
ફેલાવવાના વર્બક્ગત ્સવાથ્મ જેવી સબક્ર્તા 
મોજૂદ છદે. જેની અબભવર્બક્ સોબિર્લ 
મીકડર્ા પલેટફોમ્મ દ્ારા પણ થતી રહદે છદે. જર્ારદે 
માબહતીના માધર્મો સીબમત હતાં એટલે િે 
અખિાર િે ન્ર્ૂઝ ચેનલો હતાં તર્ાં સુધી આવી 
અફવાઓ ફેલાવવી સીબમત હતી. પરંતુ આજે તો 
દરદેિના હાથમાં ્સમાટ્મ ફોન આવી ગર્ાં છદે અને 
દરદેિ વર્બક્ પોતે પોતાને મનગમતી માબહતીની 
સતર્તા પારખર્ા બવના જ વહદેતી િરી દદેતી હોર્, 
તર્ારદે પ્રમાબણિ ખિરોની ચિાસણી િરવી અતર્ંત 
મુશિેલ િની ગઇ છદે. 

સોબિર્લ મીકડર્ાના મંચો પર થતી 
અબભવર્બક્ દદેિના સાવ્મભૌમતવ િે પછી િોઇ 
વર્બક્ની ગકરમાને નુિસાન પહોંચાડતી હોર્, 
અશ્ીલતા અંગેના બનર્મોની બવરદ્ધ હોર્ તો 
તેને બનર્ંબત્ત િરવાની જરૂર છદે, આપરાબધિ 
મામલાઓમાં પણ નવા બનર્મો સહાર્ િરી 
િિે છદે. પરંતુ જાણિારોનું માનવું છદે િે, 
એજન્સીઓ દ્ારા આ બનર્મોના દુરપર્ોગ થાર્ 
તો એને રોિવા માટદે િોઇ જોગવાઇ દદેખાતી 
નથી. સરિારને િોઇ માબહતી વાંધાજનિ લાગે 
તો તે અંગે િંપનીઓએ પગલા લેવાના રહિે. 
પરંતુ િેવી માબહતી વાંધાજનિ હોઇ િિે એની 
િોઇ પકરભારા નથી. સરિાર દ્ારા વાંધાજનિ 
િતાવવામાં આવે એ િોઇ રીતે લોિિાહી િે પછી 
અબભવર્બક્ના અબધિારને હાબન પહોંચાડે એવી 
છદે િે નહીં તે નક્ી િોણ િરિે તે પણ ્સપષ્ટ 
નથી.  ટૂંિમાં વાંધાજનિ માબહતીની વર્ાખર્ા િોણ 
નક્ી િરિે અને એમાં સંિંબધત પક્ોને પોતાની 
રજૂઆત િરવાની તિ હિે િે િેમ એ પણ મોટો 
સવાલ છદે. આથી જ સરિારની મનરા સામે 
આમજનતામાંથી પણ સવાલો ઉઠવા માંડ્ા છદે. 
આ ઉપરાંત વિીટર, ફેસિુિ જેવી મોટી સોબિર્લ 
મીકડર્ા િંપનીઓે માટદે માબસિ કરપોટ્મ જાહદેર 
િરવો ફરબજર્ાત હિે. આ કરપોટ્મમાં િંપનીઓએ 
િતાવવું પડિે િે તેમને િેટલી ફકરર્ાદો મળી અને 
એ ફકરર્ાદો અંગે તેમણે િેટલા સમર્માં િેટલી 
િાર્્મવાહી િરી. િંપનીઓ જાતે િોઇ વાંધાજનિ 
માબહતી દૂર િરી િે નહીં એ અંગે પણ ્સપષ્ટતા 
િરવી પડિે. જો િંપની બનર્મોનું પાલન નહીં 
િરદે તો િબથત માબહતી માટદે તેમને જવાિદાર 
ઠરાવવામાં આવિે અને િાનૂની િાર્્મવાહી 
િરવામાં આવિે.

હવે સરિાર અને સોબિર્લ મીકડર્ા 
િંપનીઓ વચ્ેનો બવવાદ િોટ્મમાં પહોંચી ગર્ો 
છદે. વૉટસએપે સરિાર બવરદ્ધ કદલહી હાઇિોટ્મમાં 
અપીલ િરી છદે િે, નવા આઇટી બનર્મો રોિવામાં 
આવે. વૉટસએપની દલીલ છદે િે નવા બનર્મોથી 
લોિોની પ્રાઇવસી જ ખતમ થઇ જિે. ભારદે 
ગડમથલ િાદ ફેસિુિે તો ્સપષ્ટ િરી દીધું છદે િે 
તે સરિારના નવા બનર્મોનું પાલન િરિે. જોિે 
ફેસિુિે એમ પણ િહ્ં છદે િે તે સરિાર સાથે 
બવચારબવમિ્મ પણ ચાલુ રાખિે. પરંતુ સોબિર્લ 
મીકડર્ાના તમામ મંચની જે પ્રિૃબત્ રહી છદે એ 
જોતાં તે વપરાિિતા્મઓની પ્રાઇવસી સાથે િેટલી 
િાંધછોડ િરદે છદે એ સવાલ છદે. અતર્ાર સુધી 
ફેસિુિ િે વિીટર જેવા મંચો પર લોિો જે રીતે 
મુક્ રીતે પોતાના બવચારો વર્ક્ િરી િિે છદે.

સોશિયલ મીડિયા ઉપર લગામ 
સરકારનો નેક ઈરાદો આવશયક

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્ાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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ગુજરાત

અમદાવાદ

ક℮Ġેસે ગુજરાતમાં કોરોનાના 

તકોની માિહતી એકĦ કરવાનું શλ 

કયુ↨ છъ, જે અંતગ↓ત 15 Чદવસના સમય 

ગાળામાં 27 હજાર જેટલા લોકોએ 

કોરોના મહામારીમાં પોતાના çવજનો 

ગુમાãયા છъ તેની માિહતી ભરીને 

લોકોએ ફોમ↓ સબિમટ કરાãયા છъ, 

10મી મે ના રોજ ક℮Ġેસે એક ગુગલ 

ફોમ↓ જાહъર કયુ↨ હતું, જેમાં çવગ↓çથનું 

નામ, સરનામું, શહъર િજ·ો, Óયુનું 

çથળ, હોЩçપટલનું નામ-સરનામું, 

Óયુની તારીખ વગેરъ માિહતી એકĦ 

કરી છъ. આ Чદવસોમાં 17,300 કરતાં 

વધુ લોકોએ ઓનલાઈન ગૂગલ ફોમ↓ 

સબિમટ કયા↓ છъ, Ëયારъ તાલુકા-િજ·ા 

ક℮Ġેસ સિમિતના માÖયમથી પણ 10 

હજાર જેટલા મે×યુઅલ ફોમ↓ ભરીને 

આãયા છъ તેમ બુધવારъ યોજાયેલી 

પĦકાર પЧરષદમાં ક℮Ġેસના Ĭદъશ 

Ĭમુખ અિમત ચાવડાએ જણાãયું હતું.

તેમણે કЅં કы, અમને જે માિહતી 

મળી છъ તે મુજબ 22 ટકા લોકોએ 

એવી માિહતી આપી છъ કы તેમના 

çવજનનું Óયુ ઘરъ થયું છъ, 77.3 ટકા 

લોકોએ Óયુ હોЩçપટલમાં થયાનું 

જણાãયું છъ, સરકારની અણઆવડતને 

કારણે, ઓЩÄસજનના અભાવે, યોÆય 

સમયે સારવાર નિહ મળવાના કારણે, 

ઈ×જેÄશન નિહ મળવાના કારણે, 

વેЩ×ટલેટર નિહ મળવાના કારણે અનેક 

લોકોના જીવ ગયા છъ.

ગુજરાતમાં કોરોનાથી 27 હજાર મોત : ક℮Ġેસ

પાટણ 

પાટણના ચાણçમાથી એક 

ચ℮કાવનારો Чકçસો સામે આãયો છъ. 

અહỲ એક મિહલાએ પોતાની 2 વષ↓ની 

પુĦી અને માતાને પોતાની સાથે બાંધી 

નમ↓દા કыનાલમાં ઝંપલાવી દીધું હતું. 

આ વાત વાયુવેગે ફыલાઈ ગઈ હતી. 

જેને કારણે મોટી સંÅયામાં લોકો કыનાલ 

પર એકĦ થઈ ગયા હતા. પોલીસ 

પણ તાÓકાિલક ઘટનાçથળъ દોડી આવી 

હતી. અને તરવૈયાઓની મદદથી 

તપાસ અિભયાન શλ કયુ↨ હતું.

પાટણના ભુલપુરા ગામની એક 

મિહલા પોતાની બે વષ↓ની પુĦી અને 

પોતાની માતા સાથે નમ↓દા કыનાલ પાસે 

પહ℮ચી હતી. અને માતા અને દીકરીને 

પોતાની સાથે બાંધી નમ↓દા કыનાલમાં 

ઝંપલાવી દીધું હતું. 

આ વાતની જાણ થતાં જ જે લોકો 

દોડી આãયા હતા. અને અમુક લોકોએ 

કыનાલમાં કвદીને તેઓની શોધખોળ 

પણ હાથ ધરી હતી. ઘટનાçથળъથી 

મિહલાનું એક ટુãહીલર મળી આãયું 

હતું. મિહલાના પિતએ આ ટુãહીલર 

પોતાનંુ હોવાનંુ જણાãયું હતું.

મિહલાના આપઘાતના કыસ મામલે 

પોલીસ પણ તાબડતોડ ઘટનાçથળъ 

દોડી આãયો હતો. અને કાય↓વાહી 

હાથ ધરી હતી. પણ સાંજ પડવા સુધી 

પણ મિહલા અને દીકરી તેમજ માતા 

મળી આãયા ન હતા. આ ઘટનાની 

જાણ તકના ગામમાં થતાં સૌ કોઈ 

આઘાતમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. 

અને સમĠ ગામમાં ગમગીની છવાઈ 

ગઈ હતી. આ મામલે હજુ પણ તપાસ 

અિભયાન ચાલુ છъ.

પાટણમાં મિહલાએ બે વષ↓ની પુĦી અને 
માતાને બાંધીને નમ↓દા કыનાલમાં ઝંપલાãયું

ગુજરાતમાં કોરોનાના 2869 કыસ-33નાં 
મોત, એЩÄટવ કыસ 50 હજારથી નીચે

અમદાવાદ ઃ ગુજરાતમાં 

કોરોનાની બીજી લહъર સતત નબળી 

પડી રહી છъ. ગુιવારъ કોરોનાનાં 

2869 કыસો અને 33 દદЪ↓ઓનાં મોત 

ન℮ધાયા હતા. Ëયારъ 9302 દદЪ↓ઓ 

સાજા થયા હતા. અને આજે પણ 

રાËયમાં 2,26,603 ãયિŪઓનું 

રસીકરણ કરવામાં આãયું હતું. 

રાËયમાં કોરોના કыસોનો કЮલ આંક 

7,97,222 પર પહ℮Éયો છъ. Ëયારъ 

મોતનો કЮલ આંક 9734 પર પહ℮Éયો 

છъ. અને કЮલ 7,20,050 દદЪ↓ઓએ 

કોરોનાને માત આપી છъ. અને 

રાËયનો Чરકવરી રъટ વધીને 92.66 

ટકા પર પહ℮Éયો છъ. હાલ રાËયમાં 

કЮલ એЩÄટવ કыસોનો આંક 50 

હજારથી નીચે પહ℮ચી ગયો છъ. હાલ 

રાËયમાં કЮલ એЩÄટવ કыસોની સંÅયા 

49,082 પર પહ℮Éયો છъ. જેમાંથી 

583 દદЪ↓ઓ વેЩ×ટલેટર પર છъ,  

અમદાવાદમાં નવા 352 કыસ, 6નાં 

મોત, વડોદરામાં નવા 530 કыસ, 

4નાં મોત, સુરતમાં નવા 323 કыસ, 

4નાં મોત, રાજકોટમાં નવા 173 

કыસ, 2નાં મોત, જામનગરમાં નવા 

69 કыસ, 2નાં મોત, ગાંધીનગરમાં 

નવા 58 કыસ, એકનું મોત થયું હતું. 

અસરĠçત ખેડૂતોના દъવાં માફ 
કરો ઃ ક℮Ġેસની સરકારને અપીલ

ગાંધીનગર
ગુજરાત ક℮Ġેસ Ĭમુખ અિમત 

ચાવડાની આગેવાની હъઠળ ભરતિસંહ 

સોલંકЫ, િવપΤી નેતા પરъશ ધાનાણી, 

અજુ↓ન મોઢવાЧડયા અને િસˇાથ↓ પટъલ 

સિહતના નેતાઓએ ગુιવારъ રાËયપાલ 

દъવĳત આચાય↓ને λબλ મળીને 

આવેદનપĦ આØયું હતું, જેમાં કોરોના 

મહામારી-વાવાઝોડાથી અસરĠçત  

ખેડૂતોને સહાય આપવા માંગ કરાઈ 

હતી. આવેદનમાં ક℮Ġેસે વાવાઝોડાથી 

çથળાંતЧરત લોકોને પЧરવારદીઠ λ. 

૧,૦૦૦ કыશડોàસ ચૂકવવા, કાચાં-

પાકાં મકાનો-ઝૂંપડાંવાળાઓને વરવખરી 

નુકસાન પેટъ λ. ૨૫,૦૦૦ ચૂકવવા તથા 

મકાન સહાય પЧરવારદીઠ λ. ૨.૫૦ 

લાખ આપવા માંગ કરી હતી. આ સાથે 

જ કોરોના મહામારી અન ેવાવાઝોડાથી 

અસરĠçત ખેડૂતોની લાંબા-ટૂંકા-

મÖયમગાળાની બે×ક લોનો માંડવાળ 

કરવા તથા વાવાઝોડાથી પડી ગયેલા 

આંબાદીઠ ૨.૮૦ લાખ અને નાિળયેરી 

દીઠ λ. ૩૩ હજાર તથા વેપાર-ઉ˜ોગ, 

કારખાનાના શેડ, ગોડાઉન, અગЧરયાને 

વગર ãયાજની લોન આપવા સરકારને 

િવનંતી કરાઈ હતી.
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વડોદરા કોપђ↓રъશનમાં 
ક℮Ġેસના નેતા પદ 

માટъનું કોકડું ગૂંચવાયું
વડોદરા: વડોદરા કોપђ↓રъશનમાં 

કЮલ ૭૬ બઠેકમાથંી ભાજપ ે ૬૯ 

અન ે ક℮Ġેસ ે ૭ બઠેક જીતી છъ. 

િવરોધ પΤ ક℮Ġેસના નતેા માટъ 

Ĭદъશ ક℮Ġેસ હજી સધુી િનણ↓ય લઇ 

શકЫ નથી. કોપђ↓રъશનમા ં બોડ↓ની 

ઘણી મીЧટѕગ મળી છъ. આ મીЧટѕગો 

ક℮Ġેસના નતેા, ઉપનતેા અન ે દѕડક 

િવના ચાલી છъ. 

જોકы ક℮Ġેસના ચૂટંાયેલા ૭ 

સÛયમાથંી પાચંન ે નતેા બનવાની 

ઇÉછા છъ. કોપђ↓રъશનમા ંજટેલી બઠેક 

હોય તનેા ૧૦ ટકા બઠેક હરીફ 

પΤ જીત ે તો તને ે િવરોધ પΤના 

નતેાનુ ં પદ મળъ છъ. વડોદરામાં 

ક℮Ġેસ ૧૦ ટકા બઠેક જીતી શકЫ 

નથી. અગાઉ કોપђ↓રъશનની સભામાં 

ક℮Ġેસ ેિવપΤના નતેાની માગ કરતી 

દરખાçત પણ મકૂЫ હતી. જોકы શાસક 

પΤની એવી દરખાçત હતી કы ૧૦ 

ટકાથી વધ ુ અન ે ઓછામા ં ઓછી 

૮ સીટ નથી એટલ ેક℮Ġેસન ેિવપΤ 

તરીકы મા×યતા ન મળતા િવપΤના 

નતેાનુ ંપદ કોઇન ેનહỲ મળъ.

િવસનગર
િવસનગર નગરપાિલકા Ĭમુખના 

િવરોધમાં તેમને ઉથલાવવા સÛયોને 

એકઠા કરવામાં આãયા હતા. Óયારъ 

હોબાળો થતા પાણીના Ĭ ે મીટỲગ 

બોલાવી હોવાનુ બહાનુ બતાવી Ĭમુખ 

િવરોધની ચળવળનો નાટકЫય અંત 

આãયો હતો. Óયારъ લોકોની સમçયાઓ 

દુર કરી િવકાસ કામ કરવાની જÆયાએ 

એકબીજાને પાડવાનું રાજકારણ શλ 

થતા અટકળો તેજ બની છъ.

િવસનગર પાિલકા Ĭમુખ વષા↓ 

પટъલ તથા ઉપĬમુખ λપલ પટъલ 

વŵેનો ભૂગભ↓માં ચાલતો િવખવાદ 

હવે સપાટી ઉપર આવી ગયો છъ. 

સોમવારની રાĦે ભાજપના પાિલકા 

સÛયોને મંગળવાર સવારъ ગાંધીનગર 

જવાનુ હોવાથી સવારъ ૯-૦૦ કલાકы 

ધારાસÛય કાયા↓લય એકઠા થવાની જાણ 

કરાઈ હતી. ધારાસÛય સાથે ગાંધીનગર 

જવાનુ હોવાનુ જાણી સÛયો ધારાસÛય 

પટъલના કાયા↓લયમાં આવી ગયા હતા. 

બીજી બાજુ Ĭમુખ વષા↓બેન પટъલને 

ઉથલાવવા મીટỲગ બોલાવી હોવાની 

ચચા↓ વહъતી થતા િવસનગરનુ રાજકારણ 

ગરમાયુ હતુ. ભાજપના ૩૧ માંથી 

૨૬ સÛયો હાજર રΝા હોવાનુ દાવો 

કરાયો હતો. ધારાસÛય કાયા↓લયમાં 

સÛયો કыમ બોલાવવામાં આãયા તેવા 

Ĭ માં ઉપĬમુખ λપલ પટъલે જણાãયુ 

હતંુ કы, સÛયો çવૈÉછીક એકઠા થયા 

છъ. પાણીની સમçયા બાબતે મીટỲગ 

બોલાવવામાં આવી હતી. જોકы આ 

મહÓવની મીટỲગ હતી તો Ĭમુખ 

વષા↓ પટъલ અને çટъ×ડỲગ કિમટીના 

ચેરમેન આશા પટъલ ગેરહાજર હતા.  

હોબાળો વધતા સÛયોને ધારાસÛય 

િષ પટъલના િનવાçથાને લઈ જવામાં 

આãયા હતા. જાણવા મâયા Ĭમાણે 

ધારાસÛય િનવાçથાને મળъલી મીટỲગમાં 

Ĭમુખના પિત િહમાંશુ(હષ↓દ) પટъલની 

છъ·ા ચાર-પાંચ Чદવસથી પાિલકામાં 

અવરજવર શλ થતા તે મુˆъ િવરોધ 

થયો હતો. શહъરમાં પાણીની સમçયા 

છъ તેનો િનકાલ થતો નથી. દર વખતે 

ઉપĬમુખનો િવરોધ થાય છъ તો Ĭમુખ 

ઉપĬમુખ બ³−³ે બદલો િવગેરъ બાબતે 

સÛયો વŵે ચચા↓ઓ થઈ હતી.

વડોદરા

વડોદરા શહъરની યુવતીના લગ્ન 

સંખેડા રહъતા િશΤક સાથે થયા બાદ 

સાસЧરયાઓ ˛ારા અવાર નવાર 

યુવતીને શારીЧરક અને માનિસક Ħાસ 

આપી હъરાનગિત કરવાનો બનાવ 

મિહલા પોલીસ મથકы ન℮ધાયો છъ 

પોલીસે આ મામલે સાસરી પΤના 

પાંચ સÛયો િવιˇ çĦી અÓયાચારની 

કલમો હъઠળ ગુનો ન℮ધી કાયદъસરની 

કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ.

વડોદરા શહъરના વાઘોЧડયા રોડ 

ઉપર રહъતી ૩૦ વષЪ↓ય મિહલાએ 

ન℮ધાયેલી ફЧરયાદમાં જણાãયું હતું 

કы, તેમણે અગાઉ છૂટાછъડા લીધા 

બાદ બીજા લગ્ન દીપકકЮમાર વણકર 

(રહъ -સંખેડા ગામ, છોટાઉદъપુર) 

સાથે કયા↓ હતા. તેમના પિત િશΤક 

તરીકы ફરજ બજાવે છъ લગ્ન પછી પિત 

ફરવા લઈ જતો ન હતો. ઘર છોડીને 

Äયાંય જવાનું નહỲ. મોબાઈલ વાપરવંુ 

નહỲ. િપયર જોડે વાત કરવાની હોય 

તો પિતની હાજરીમાં કરવાની તેવા 

િનયમો સાસરી પΤમાં હતા. સસરા 

િĬЩ×સપાલની ફરજમાંથી િન Ǽ 

થયા છъ. સાસЧરયાઓ કામવાળી 

ની માફક કામકાજ કરાવી પૂરતું 

જમવાનું આપતા ન હતા. અને પિતને 

ખોટી કાનભંભેરણી કરતા હતા. 

નવરાિĦના તહъવારોમાં પિત રાĦે Ħણ 

વાÆયા સુધી ઘરъ નહỲ આવી પ ીને 

ગરબા રમવા મોકલતો ન હતો. પિત 

અવારનવાર ઢોરમાર મારી ઘરની 

બહાર કાઢી ઘરનો દરવાજો બંધ કરી 

દъતો હતો. 

નણદોઈ સંજયભાઈ વણકર હું 

વકЫલ છું તારી સામે ખોટા કыસ કરીને 

તમને ફસાવી દઈશ પોલીસ વાળાને 

તો િખçસામાં લઈને ફιં છું તેવી 

ધમકЫ આપતો હતો. પિત જણાવતો 

કы મા બાપના કહъવાથી તારી સાથે 

લગ્ન કયા↓ છъ તારામાં કોઇ રસ નથી 

પ ી તરીકы çવીકારવાનો પણ નથી 

તું મારાથી છૂટાછъડા આપી દъ નહỲ 

તો તને બદનામ કરી અને હું પણ 

આપઘાત કરીને મરી જઈશ અને તાιં 

નામ લખીશ. પિતએ ખોટા આΤેપો 

સાથે છૂટાછъડા માટъનો દાવો કોટ↓માં 

દાખલ કયђ↓ છъ. પિતના અ×ય çĦી 

સાથે સંબંધ હોવાની શંકા છъ.

વડોદરા
વડોદરાની જીએસીએલ કіપનીએ િશપમાં 

મોકલેલા કોЩçટક સોડાના ભાડાની λા.૧.૯૪ 

કરોડની રકમનું પેમે×ટ સાયબર માЧફયાએ 

મેલ હъક કરી જમ↓નીની બે×કમાં ĺા×સફર 

કરાવી લેતાં વડોદરા સાયબર સેલ અને çટъટ 

બે×ક,જીએસીએલના સંકલનના કારણે જમ↓ન 

પોલીસે આ રકમ પરત અપાવી છъ.

પોલીસના જણાãયા Ĭમાણે,જીએસીએલ 

કіપનીએ ગઇ તા.૨૬મી માચ› નાલકો કіપનીમાં 

િશપ મોકલી િશપનું  ભાડું λા.૧.૯૪ કરોડ માટъ 

એજ×ટ ઓસન મુવસ↓ના મેલના આધારъ મોકàયું 

હતું.જો કы આ મેલ હъકરъ હъક કયђ↓ હતો અને તેમાં 

તેણે સાઉથ કોЧરયાની બે×કની ડીટъલ  બદલીને 

જમ↓નીની ટગђ↓  બે×કની ડીટъલ મોકલી રકમ 

ĺા×સફર કરાવી લીધી હતી.

િશપની સિવ↓સ આપતી Úલુ મરીન કіપનીએ  

પેમે×ટ નહỲ મâયું હોવાની ફЧરયાદ કરતાં કіપનીએ 

તપાસ કરી હતી.આ રકમ એસબીઆઇ મારફતે 

ડોલરમાં ĺા×સફર કરાવી હોવાથી તેનું પેમે×ટ 

વાયા ×યયુોક↕ થઇ જમ↓નીની બે×કમાં ગયું હતું.

સાયબર સેલના એસીપી હાЧદ↓ક માંકЧડયાએ 

કЅં હતું કы,અમે તુત↓જ એફઆઇઆર ન℮ધી લેટર 

ļાÙટ કયђ↓ હતો.જે લેટર એસબીઆઇ તેમજ 

જીએસીએલ કіપની મારફતે એÜબેસીની મદદથી 

જમ↓ન પોલીસને મોકલી સંકલન કરતાં તેમણે આ 

રકમનું çટોપ પેમે×ટ કરાવી તમામ રકમ પરત 

ĺા×સફર કરાવી છъ.

િવસનગર પાિલકાના Ĭમુખને 
ઉથલાવવાનો Ĭયાસ િનæફળ
ગાંધીનગર રજુઅાત માટે જવાનું કહી સ ાેને અેકઠા કયાર્

છૂટાછъડા આપ, નહỲ તો આપઘાતમાં 
તાιં નામ આપીશ કહી પ ીને ધમકЫ

કіપનીનો મેલ હъક કરી ĺા×સફર કરાવેલા 
1.94 કરોડ જમ↓ન પોલીસે પરત અપાãયા

લુણાવાડા પાિલકાના 
Ĭમુખે રાજીનામંુ આપતા 
રાજકારણ ગરમાયંુ

લુણાવાડા

મહીસાગર િજ·ાના લુણાવાડા 

નગરપાિલકાના Ĭમુખે આજે સાંજે પાંચ વાગે 

ચીફઓЧફસર સમΤ Ĭમુખ પદъથી રાજીનામું સોપી 

દъતા çથાિનક રાજકЫય ΤેĦે ગરમાવો આવી ગયો 

છъ. એનસીપીના િબ×ĩાબેન શુ╞ ૩ ભાજપ, 

૧ અપΤ અને ૧૪ ક℮Ġેસના સÛયોના ટъકાથી 

લુણાવાડા નગરપાિલકાના Ĭમુખ પદъ િનયુŪ થયા 

હતા. પરѕતુ આજે સાંજે તેમણે અચાનક રાજીનામું 

આપી દъતા રાજકЫય ΤેĦે અનેક ચચા↓ઓ થઈ રહી 

છъ. જો કы રાજીનામા અંગે Ĭમુખે કЅં કы કોઈના 

દબાણ કы કોઈ કારણોસર નહỲ પણ મ′ çવૈЩÉછક 

રાજીનામું આØયું છъ. બીજી તરફ Ĭમુખે રાજીનામંુ 

આપતા જ ભાજપ ˛ારા પોતાની નગરપાિલકા 

બનાવવાના Ĭયાસો શι કરી દીધા છъ.

10 ફвટની દીવાલ કвદી 
ભાગેલો ડબલ મડ↓રનો 
આરોપી અાખરъ ઝડપાયો

વડોદરા 

કારъલીબાગની હોЩçપટલમાં સારવાર માટъ 

લવાયેલા ડબલ મડ↓ર કыસનો આરોપી આખરъ 

આરોપી હાલોલ ખાતેથી ઝડપાઇ ગયો હતો. 

પંચમહાલ િજ·ાના શહъરા તાલુકાના સંભાળી 

ગામે રહъતા જયંિત Ĭતાપભાઇ નાયકને કામધંધો 

કરવા માટъ કાકા-કાકЫએ ઠપકો આપતાં તેણે 

િતΤણ હિથયારના ઘા િઝંકЫ બંનેની હÓયા કરી 

હતી.જે ગુનામાં તેને ગોધરાની સબ જેલમાં 

રખાયો હતો. હÓયારા જયંિત નાયકની માનિસક 

Щçથિત યોÆય નહỲ હોવાથી કોટ↓ના આદъશથી તેને 

વડોદરા સારવાર માટъ લવાયો હતો.કારъલીબાગની 

હોЩçપટલમાં સારવાર દરિમયાન ગઇકાલે બપોરъ 

તે ટોયલેટ જવાના બહાને હાથકડી ખોલતાં જ 

પોલીસને ધŨો મારી ભાગી છૂટયો હતો.
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માંગરોળના દЧરયામાં 1 
વષ↓ બાદ ફરી ધરતીકіપ

રાજકોટ

મંગળવારъ સાંજે ૪.૧૨ વાÆયે વલસાડથી ૫૩ 

Чક.મી. પૂવ↓ Чદશામાં મોડારસુંબા-ધોલપણી ગામ વŵે 

વાિણયાવાડા નજીક ૩.૧ની તીĳતાનો અને બપોર બાદ 

૨.૪૧ વાÆયે  માંગરોળથી ૫૬ Чક.મી. દૂર દЧરયામાં 

જમીનની સપાટીથી માĦ ૨૭૦૦ મીટરની ઉѕડાઈએ 

૩.૦ની તીĳતાનો ભૂકіપ ન℮ધાયો હતોે.  માંગરોળમાં 

એક વષ↓ પહъલા તા.૯-૫-૨૦૨૦ના દЧરયામાં આ çથળ 

નજીક ૪.૦ની તીĳતાનો અને તે પહъલા  તા.૨૭-૮-

૨૦૧૬ના પણ આ જ çથળ નજીક, દЧરયામાં ૪.૪ની 

Ĭચંડ તીĳતાનો ભૂકіપથી સૌરા∆ની ધરતી ધુ્રજી ઉઠી 

હતી.  આ પહъલા મહુવા પાસેના દЧરયામાં ભૂકіપ આãયો 

છъ તો Ħણ Чદવસ પહъલા તા.૨૨-૫-૨૦૨૧ના ઉનાથી 

૮૪ Чક.મી.ના અંતરъ સોમનાથ અને કોડીનાર નજીકના 

દЧરયામાં ૨.૧ની તીĳતાનો ભૂકіપ પણ ન℮ધાયો હતો.

રાજકોટમાં િજ·ા પંચાયતનું 
નવું ભવન બનાવવા કવાયત

રાજકોટ

સૌરા∆ની સૌથી મોટી એવી રાજકોટ િજ·ા પંચાયત 

વડી કચેરીનંુ ભવન પપ વષ↓ જુનું છъ દાયકાઓથી અનેક 

કચેરીઓ જજ↓રીત મકાનોમાં બેસે છъ મહÓવનાં અનેક 

રъકોડ↓ રાખવા પણ સુિવધા ન હોય આશરъ ι. ૩૦ 

કરોડનાં ખચ› નવુ ભવન બનાવવાની કવાયત હાથ 

ધરવામાં આવી છъ. રાજકોટ િજ·ા પંચાયતનું હાલનંુ 

ભવન વષ↓ ૧૯૬૩ - ૬૪ માં બનાવવામાં આãયુ હતુ  

Óયાર બાદ સમયાંતરъ ЧરપેરỲગ કરવામાં આવે છъ ગત 

ક℮Ġેસનાં શાસનમાં Ĭમુખ અને સિમિતઓનાં ચેરમેન 

અને ડીડીઓ અને ડેે.ડીડીઓ કચેરીનંુ નવીનીકરણ 

કરવામાં આãયુ હતુ પરѕતુ આજે પણ િશΤણ અને 

આરોÆય જેવા મહÓવનાં િવભાગો જજ↓રીત હાલતમાં 

બેસે છъ. િશΤણ િવભાગમાં તો મહÓવની ફાઈલોનો 

રъકોડ↓ રાખવા માટъ પુરતી ãયવçથા નથી. 

ભાવનગર : મૂળ િસહોરના સોનગઢ ગામે 

રબારીવાસના િનવાસી અને હાલ ભાવનગર 

શહъરની લાલટાંકЫ પાસે, રъલવે દવાખાનાની 

પાછળ, પોપટભાઈની વાડી, Чદનેશભાઈ 

બચુભાઈના મકાનમાં ભાડેથી રહъતા સુિનતાબેન 

જ×ેતીભાઈ મકવાણા નામની પЧરણીતાને તેના 

પિત સાથે છъ·ા સાતેક માસથી નાની-નાની 

વાતમાં ઘર કіકાસ ચાલતો હતો. દરિમયાનમાં 

ગઈકાલે સોમવારъ પિત અજયભાઈ િનમ↓ળનગર 

Щçથત િવપુલભાઈ જાસોિલયાના હીરાના 

કારખાને એસોટỲગના કામ માટъ ગયા હતા. 

Óયારъ સુિનતાબેનએ પિતને ફોન કરી પોતે નવ 

વષ↓ની દીકરી ĩΓી અન ેછ વષ↓ના પુĦ ધાિમ↓કને 

લઈ રાજપરા ખોЧડયાર મંЧદરъ માતાજીના દશ↓ન 

કરવા જઈ રΝા છъ તેમ કહỲ માતા બ³−³ે માસૂમ 

બાળકોને લઈ ઘરъથી નીકળી ગયા હતા. Óયારબાદ 

સાંજના ૭-૩૦ કલાકના અરસામાં સુિનતાબેનએ 

ખોЧડયાર તળાવ (રાજપરા) ખાતે જઈ બ³−³ે 

માસૂમ બાળકો ĩΓી અને ધાિમ↓કને તળાવમાં 

ફ‹કЫ દઈ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા. આ 

ઘટનાની çથાિનક લોકોને જાણ થતા બ³−³ે માસૂમને 

બેભાન અવçથામાં બહાર કાઢી બાદમાં િસહોર 

સરકારી દવાખાને ખસેડવામાં આãયા હતા. Ëયાં 

ફરજપરના તબીબે તેઓને તપાસી ત જાહъર કયા↓ 

હતા. ઘટના બાદ કжÓય કરનાર માતાની પોલીસે 

ધરપકડ કરી હતી. 

જામનગર

જામનગર શહъરની કોવીડ હોЩçપટલમાં 

ગુιવારъ બપોરના સમયે સફાઈ કામદારો 

વŵે અંદરો-અંદર બોલાચાલી થતાં ફરજ 

પર રહъલા પોલીસ અને િસÄયુરીટી ગાડ› 

તેને બહાર કાઢતાં સફાઈ કામદારોનંુ મોટી 

સંÅયામાં ટોળંુ એકઠું થઈ ગયું હતું. જેમાં 

થયેલા લાઠી ચાજ↓માં એક મિહલાને ઈજા 

પહ℮ચતા ટોળંુ િવફયુ↓ હતું અને ટોળાએ 

પÔથરમારો કરતાં કોવીડ હોЩçપટલના 

એ×ĺી ગેઈટમાં તોડફોડ કરી હતી. જે બાદ 

પોલીસે ટોળાને િવખેયુ↓ હતું.

બાદમા નવાગામ ઘેડ વાàમીકЫ 

સમાજના Ĭમુખ સંજય ચૌહાણ સિહતના 

સમાજના લોકો સીટી બી Чડિવઝન ખાતે 

પહ℮ચી ગયા હતાં. Ëયાં પોલીસ અને 

િસÄયુરીટીએ કરъલા લાઠી ચાજ↓માં મિહલાને 

ઈજા થઈ હોવાનો આΤેપ કયђ↓ હતો. જેથી 

જવાબદારો સામે ગુનો ન℮ધવાની માંગણી 

કરતાં પોલીસે ફЧરયાદ ન℮ધવાની ખાĦી 

આપી ગુનો ન℮ધવાની તજવીજ હાથ ધરી 

છъ. નવાગામ ઘેડ વાàમીકЫ સમાજના Ĭમુખે 

વધુમાં કЅં હતું કы, િસÄયુરીટી ગાડ↓ એÄસ 

આમЪ↓મેન છъ અને તેમને ગન કાઢીને તાકЫ 

હતી તેને આટલો પાવર કોને આØયો છъ 

તેવો પણ આΤેપ કયђ↓ હતો.

જુનાગઢ

લગ્ન Ĭસંગમાં હાજરી આપીને પરત ઘરъ 

જઈ રહъલા Ħણ યુવકોને કાળ ભેટી ગયો હતો. 

આ ઘટનાને પગલે સમĠ પંથકમાં ભારъ અરъરાટી 

ફыલાઈ ગઈ છъ. કમભાગી આ Ħણેય યુવાનો 

બાઈક ઉપર િĦપલ સવારી ઘોરાજીથી નીકâયા 

હતા. આ દરિમયાન વંથલી ગામ પાસે જ ĺકы 

બાઈકને ટŨર મારતા અકçમાત સજા↓યો હતો.

જુનાગઢ િજ·ાના વંથલી ગામના Ħણ 

મુЩçલમ યુવકો સોમવારъ ધોરાજી ખાતે પોતાના 

સગાને Óયાં લગ્ન Ĭસંગ હોવાથી Óયાં પહ℮Éયા 

હતા. જયાં તેઓએ હાજરી આપી હતી.

લગ્નĬસંગ પૂણ↓ થયા બાદ Ħણેય યુવકો બાઇક 

ઉપર સવાર થઇને ધોરાજીથી જુનાગઢ તરફ 

જવા નીકâયા હતા. આ દરિમયાન રçતામાં 

અજાણી ĺકના ચાલકы તેમની બાઈકને અડફыટъ 

લીધી હતી. અકçમાતમાં Ħણેય યુવકોને ગંભીર 

ઈજા થતાં Ħણેના ઘટના çથળъ મોત િનપËયા 

હતા. આ અકçમાત એટલો ભયાનક હતો 

કы, Ħણેય યુવકોના માથા છૂંદાઈ ગયા હતા. 

ઘટનાની જાણ થતા ધોરાજી પોલીસ ઘટના 

çથળъ પહ℮ચી હતી. જે બાદ પોલીસે તપાસ 

કરતા Ħણેય યુવાનોની ઓળખ થઈ હતી. જેમાં 

મુçતાક મીયા સૈયદ, ફыઝલભાઇ બસીરભાઇ 

રѕગોનીયા, સોિહલ મહમદ હનીફ મટારી તરીકы 

Ħણેય યુવકો ઓળખાયા હતા. આખરъ ઘટનાની 

જાણ વંથલી ખાતે કરાતા ગામમાં શોકની 

કાિલમા Ĭસરી ગઈ હતી.

જૂનાગઢના વંથલી પાસે કાળમૂખી ĺકы 
બાઈક સવાર 3 યુવાનને કચડી નાંÅયા

ભાવનગરમાં ખુદ માતાએ બે સંતાનને 
તળાવમાં ડૂબાડી મોતને ઘાટ ઉતાયા↓
પલભરના અાવેશમાં 2 િનદાેર્ષ િજંદગીને હણી લેનાર માતાની ધરપકડ

જામનગરમાં હોЩçપટલમાં પોલીસનો 
લાઠીચાજ↓, મિહલાનું માથુ ફвટી ગયું
માથાકુટમાં પ થરમારા બાદ ટાેળું પાેલીસ મથક પર પહાેં ું 

જૂનાગઢ

આનંદનગર પોલીસે સીમા હોલ 

પાસે આવેલા દъવĬીયા કોÜØલેÄસ 

પાસેથી શુĝવારъ રાĦે ૫ Чકલો ૩૫૦ 

Ġામ એÜબરĠીસ  સાથે પોલીસે સુમેર 

સોની, ખાલીદ ઓફЫ અને શરીફ 

છીડાને ઝડØયા હતા. આરોપીઓની 

પૂછપરછમાં તેઓ પાસે આ બાબતે 

કોઈ િબલ કы કાયદъસરનાં કાગળો ન 

હોવાથી તમામને શંકાને આધારъ અટક 

કરી તપાસ કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં 

આરોપીઓએ આ જÔથો જૂનાગઢના 

એ×ટીક વçતુના વેપારી ગફાર 

અંસારીએ આØયાની કબૂલાત કરી હતી. 

રાજકોટના મુલચંદъ એÜબરĠીસ વેચવા 

માટъ ગફાર સાથે મુલાકાત કરાãયાનું 

ખુàયું તેમજ કÉછના કમલેશ પટъલે 

એÜબરĠીસ શોધવાનું કામ સુમેરને 

સ℮Øયું હતંુ.

આ એંબરĠીસ વેચનાર અને લેનાર 

વŵે દલાલો મુલાકાત કરાવે તે પહъલા 

આનંદનગર પોલીસે આરોપીને ઝડપી 

લીધા હતા. આરોપી સુમેર, ખાલીદ અને 

શરીફને અમદાવાદમાં ફરવા માટъ સંજય 

હરજીભાઈ પટъલ રહъ, ઝાલાવાડી કы.પી.

પટъલ સોસાયટી, િવરમગામનાએ આપી 

હતી. પોલીસે સમĠ મામલે િવગતો 

બહાર આãયા બાદ સાત આરોપી િવιˇ 

વાઇàડ લાઈફ એÄટ મુજબ ગુનો ન℮ધી 

સુમેર સહીત Ħણ લોકોની ધરપકડ 

કરી પાંચ Чદવસના Чરમા×ડ મેળãયા 

હતા. બીજી તરફ ફરાર આરોપીઓને 

શોધવા માટъ પોલીસની જુદી જુદી ટીમ 

જૂનાગઢ સહીતના çથળોએ રવાના 

કરવામાં આવી હતી. આ દરિમયાન 

એÜબરĠીસનો જÔથો લાવનાર મુÅય 

સૂĦધાર ગફાર અંસારીને અટક કરી 

જૂનાગઢથી અમદાવાદ આવવા પોલીસ 

ટીમ રવાના થઈ ગઈ છъ. 

વહъલ માછલીની λ.10 કરોડની ઊલટી 

લાવનાર અંસારી જૂનાગઢથી ઝડપાયો રાજકોટ

સૌરા∆માં વાવાઝોડાને લીધે આઠ 

હજાર ઇંટ ઉÓપાદકોને λા. ૨૦૦ 

કરોડનું નુકશાન થયું હોવાનું સૌરા∆-

કÉછ ઇંટ ઉÓપાદ એસો.એ જાહъર કરી 

રાજકોટ િજ·ા કલેકટરને આવેદનપĦ 

પાઠવી જλЧરયાતંદ ઇંટ ઉÓપાદકો 

માટъ Óવરીત સહાય જાહъર કરવાની 

માંગણી કરી હતી. કોરોનાની મહામારી 

દરિમયાન પરĬાંિતય Ĵિમકો પોતાના 

વતનમાં જતા રહъતા ઇંટોના ઉÓપાદકોને 

ફટકો પડયો છъું.

સામા×ય રીતે ઇંટના ઉÓપાદકો માટъ 

ચોમાસા પહъલાની િસઝન હોય છъ. આ 

િસઝનમાં કાંચી ઇંટોનો મોટા Ĭમાણમાં 

çટોક રાખવામાં આવે છъ. જે ઇંટોના 

ભΖામાં પકાવીને મકાન બાંધકામ કરવા 

ઇÉછુક લોકોને મોકલવામાં આવે છъ. 

પરѕતુ કોરોનાની મહામારીએ આ વષ› 

ઇંટોના ઉÓપાદકોને ãયાપક નુકશાન 

પહ℮ચાડયું છъ. મોટાભાગના બાંધકામો 

લોકડાઉન દરિમયાન બંધ રΝાં છъ. 

તેથી ઇંટોના ઉÓપાદકોને આિથ↓ક 

નુકશાન આખા વષ↓ દરિમયાન થયું છъ. 

બીજુ ઇંટોના ઉÓપાદન સાથે જોડાયેલા 

પર Ĭાંિતય Ĵિમકો પોતાના વતનમાં 

જતા રΝા હોવાથી ઇંટો પકાવવાની 

કામગીરી મહદ અંશે ઠØપ થઈ ગઈ છъ. 

આઠ હજારથી વધુ ઇંટ ઉÓપાદકો પર 

ઘેλ આિથ↓ક સંકટ તોળાઇ રЅં છъ.

વાવાઝોડાને કારણે સૌરા∆ના 
8,000 ઇંટ ઉÓપાદકોને ફટકો
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અનુરાગ કશ્યપને હાર્ટ એરેક:  સર્ટરી કરાઈ
ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના જાણરીતા નનર્દેશક અનુરાગ કશ્યપનરી ગત રનિિારે તનિ્યત 
ખરાિ હતરી. છાતરી્માં અચાનક ર્ુ: ખાિો થિાને કારણે તે્મને ્મુંિઈનરી 

હોસસ્પટલ્માં લઈ જિા્માં આવ્યા હતા. ચેક-અપ ક્યાયા પછરી જાણિા ્મળ્યું કે 
તેના હાટયા્માં બલોકેજ છે, જેના કારણે તે્મને હાટયા એટેક આવ્યો હતો. જો 
કે, તિરીિોએ પફરસસ્થનત સંભાળરી લરીધરી હતરી અને સજયારરી કરાતા હિે 
ફ્ડરેકટરનરી તનિ્યત્માં સુધારો થઈ રહ્ો છે.

09

‘ખ્વાહિશ’ અને ‘મર્ડર’ જે્ી ફિલમમોમવાં જો્વા મળી રિેલી આ અહિનેત્ી તેની બમોલરનેસ મવાટે જાણીતી છે, પરંતુ 
ફિલમમોમવાં બમોલર સીનસ મવાટે તેને લમોકમોનવા મિેણવા ટમોણવા સવાંિળ્વા પડ્વા િતવા. જોકે આ ફિ્સમોમવાં અહિનેત્ી ફિલમ 
જગતથી ઘણી િૂર છે. િ્ે તવાજેતરમવાં જ મલ્લિકવાએ એક ઈનટરવ્ુમવાં પમોતવાની વ્થવા શેર કરી છે. મલ્લિકવાએ કહ્ં કે 
જ્વારે મેં મર્ડરમવાં બમોલર સીનસ આપ્વા િતવા ત્વારે લમોકમોએ મવારી નૈહતક રીતે લગિગ િત્વા કરી િીધી િતી. િું એક 
ખરવાબ મહિલવા તરીકે જો્વામવાં આ્ી િતી. આજે મેં જે બધવા દ્રશ્મો આપ્વાં છે તે ફિલમમોમવાં સવામવાન્ બની ગ્વા છે. 
સમ્ જતવાં, કલવાકવારમો પ્રત્ે લમોકમોનમો અહિગમ બિલવા્મો છે અને તેમ જ આપણું હસનેમવા પણ બિલવાઈ ગ્ું છે. 
‘50 અને 60 નવા િવા્કવામવાં બનેલી ફિલમસની પ્રશંસવા કરતવાં મલ્લિકવાએ કહ્ં, ‘તે સમ્ે મહિલવાઓ મવાટે ખૂબ 
સવારવા પવાત્મો લખ્વામવાં આ્તવાં િતવાં, પરંતુ આપણી ફિલમમોમવાં કમોઈ સુંિરતવા ્ધી નથી. િું ્ર્ષો સુધી સવારવા 
પવાત્ની રવાિ જોતી રિી. તમને જણવા્ી િઈએ કે, મલ્લિકવા શેરવા્તે ્ર્્ડ 2003 મવાં ફિલમ ‘ખ્વાહિશ’ થી 
બમોહલ્ૂરમવાં પ્ર્ેશ ક્ષો િતમો. તે પછી તે 2004 મવાં ફિલમ ‘મર્ડર’ મવાં િેખવાઇ િતી.

મુંબઈઃ મ્ૂહિકની િુહન્વાનમો જાણીતમો અ્મોર્ડ એટલે હબલબમોર્ડ મ્ૂહિક અ્મોર્ડ. આ અ્મોર્ડ િંકશનનવા રેર 
કવાપપેટ પર ‘િેશી ગલ્ડ’ હપ્ર્ંકવા ચમોપરવા જોનસ છ્વાઈ ગઈ િતી. હબલબમોર્ડ મ્ૂહિક અ્મોર્ડમવાં હપ્ર્ંકવા ચમોપરવા 
િવાઈ લેગ લ્્લટ્વાળવા ન્ૂર શેરનવા ડ્ેસમવાં જો્વા મળી િતી. હપ્ર્ંકવાનવા આ ડ્ેસમવાં લવાગેલવા ગમોલરન રંગનવા 
હરિ્ટલ અને રિમોસેટ બેલટ આઉટફિટની સુંિરતવા ઓર ્ધવારતવા િતવા. હપ્ર્ંકવા ચમોપરવાએ આ ડ્ેસ સવાથે મોંઘી 
જ્ેલરી પણ પિેરી િતી. મીફર્વા ફરપમોટ્ડ પ્રમવાણે, હપ્ર્ંકવાએ ૪૦ કેરેટની રવા્મંર જ્ેલરી પિેરી િતી. 
હપ્ર્ંકવા ચમોપરવાએ િેનસને પમોતવાની જ્ેલરીની િલક આપતી તસ્ીર ઈન્ટવાગ્વામ ્ટમોરીમવાં શેર કરી િતી. 
હપ્ર્ંકવાએ પમોતવાનવા િવાથની તસ્ીર શેર કરી િતી. જેમવાં સવાપનવા મુખ્વાળું રવા્મંર જફરત િેનર-કિ જો્વા મળે 
છે. ્ુએસ ્ીકલીનવા ફરપમોટ્ડ પ્રમવાણે, હપ્ર્ંકવાનવા આ રમોિ ગમોલર બ્ેસલેટનું કુલ ્જન ૨૪.૯ કેરેટ છે જ્વારે 
રમોિ ગમોલર ઈ્ફરંગસનું ્જન ૧૪.૧૮ કેરેટ છે. હપ્ર્ંકવાએ પમોતવાનવા નખમવાં પણ નવાનવા રવા્મંડસ લગવાવ્વા 
િતવા. હબલબમોર્ડ મ્ૂહિક અ્મોડસ્ડમવાં પમોતવાનવા અને પહતનવા લૂકની િલક બતવા્તી તસ્ીરમો પણ 
હપ્ર્ંકવાએ સમોહશ્લ મીફર્વા પર શેર કરી િતી. હપ્ર્ંકવાનમો આઉટફિટ કમવાલનમો િતમો ત્વારે 
ગ્ીન સૂટમવાં હનક જોનસનમો લૂક પણ આકર્્ડક િતમો.

પ્રિ્યંકા પ્િલિોર્ટ મ્યયૂપ્િક 
અવોર્ટના રેર કાપપેર પર છવાઈ 
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લોકો મને ખરાિ મપ્હલા સમરવા લાગ્યા હતા: મલ્લિકા

સંર્ય દત્ત િન્યો UAEના 
ગોલરન વીિા મેળવનાર 

પહેલો ભારતી્ય અપ્ભનેતા

સંજ્ િત્તને UAE ગમોલરન ્ીિવા મળ્વા છે. 
સંજ્ િત્તે સમોહશ્લ મીફર્વામવાં આ અંગેની 
મવાહિતી આપી િતી. તસ્ીરમવાં સંજ્ િત્ત 
UAEનવા ફરરેકટર જનરલ મમોિમમિ અિમિ 
અલ મવારી સવાથે જો્વા મળે છે. સંજ્ િત્તે 
UAE સરકવારનમો આિવાર પણ મવાન્મો છે. 
ફલવાઈ િુબઈનવા COO િમિ ઓબૈિલિવાનવા 
સમથ્ડન મવાટે આિવારી છું. આ મવાહિતી 
અંગે જણવા્તવા સંજ્ િત્તે બે તસ્ીરમો પણ 
શેર કરી છે. જેમવાં તેઓ પવાસપમોટ્ડ પકરીને 
મેજર જનરલ મમોિમમિ અલ મવારીની સવાથે 

િેખવા્વા. આપને જણવા્ી િઇએ અલ મવારી 
િુબઇમવાં જનરલ રવા્રેકટ્ેટ ઓિ રેહસરનસી 
એનર િમોરેન અિેસ્ડનવા રવા્રેકટર જનરલ છે. 

સંજ્ િત્ત બમોહલ્ુરનવા એ કેટલવાં્ 
્ટવાસ્ડમવાંથી છે જે મમોટવાિવાગે િુબઇ 
આ્તવા જતવા રિે છે. સપટેમબર 
2020મવાં પમોતવાની પત્ી મવાન્તવા 
સવાથે િુબઇ ગ્વા િતવા. 
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બિટકોઇન, ઇથરેિયમ સબિતની બરિપટો કિનસીમાં 
તાજતેિમા ંિોલાયલેા કડાકો દબુનયાના લાખો 

કિોડો લોકો માટ ે બિતંાનો બિષય છ.ે િાલમા ં આ 
કિનસીની સપાટી અનકે મબિનાના નીિલા સતિે 
છ.ે ભતૂકાળમા ં કયાિકે બરિપટો કિનસીના ભાિમાં 
એક જ રદિસમા ં40થી 50 ટકાનો કડાકો િોલાયો 
િતો. તથેી િોકાણકાિો આ કિનસીમા ંમોટો ફાયદો 
જોતા િહ્ા છ.ે જો ક,ે િાલમા ં બરિપટો િજાિમાં 
િોલલેા કડાકાએ િોકાણકાિોન ે પિશેાન કિી દીધાં 
છ.ે બિટકોઇન, ઇથરેિયમ સબિતની બરિપટો કિનસી 
તટૂીન ેછલે્ા ઘણા ંમબિનાના નયનૂતમ સતિ ેપિોંિી 
ગઇ છ.ે દબુનયાની સૌથી મોટી બરિપટો કિનસી 
બિટકોઇન ગત િધુિાિ ેઆશિ ે૩૦ ટકા તટૂી ગઇ 
િતી. 2021ના એબરિલથી લઇન ેમ ેમબિનાની 25મી 
સધુીમા ં બિટકોઈનના ભાિ અડધા થઇ ગયા છ.ે 
આ જ સમયગાળો એટલ ેક ેછલે્ા ંદોઢ મબિનામાં 
િીજી બરિપટો કિનસી ડોજકોઇનમા ં ૪૫ ટકા અને 
ઇથેરિયમમા ં ૪૦ ટકાનો કડાકો નોંધિામા ં આવયો 
છ.ે ટસેલા કપંનીના માબલક ઇલોન મસક ેબિટકોઇન 
સિીકાિિા ઈનકાિ કયાયા િાદ જ બિટકોઇન તટૂિાની 
શરૂઆત થઇ િતી. આ સાથ ેજ િીન ેબરિપટો કિનસી 
ઉપિ રિબતિંધ મકૂિાના બનણયાયન ેજાિિે કયયો િતો. 
આખિ ેતનેી સીધી અસિ બરિપટો માકકેટ પિ દખેાઈ 
િિી છ.ે આ પિેલા 2021ના ફબે્આુિી માસમાં 
ઇલોન મસક ે બિટકોઇનમા ં િોકાણ કયાયાની જાિિેાત 
કિી ત ે સમય ે આ િરયુયાઅલ કિનસીના ભાિમાં 
જિિદસત ઉછાળો આિી ગયો િતો. િોકાણકાિોમાં 
બિટકોઇન સબિતની િરયુયાઅલ કિનસીનુ ં િિયાસિ 
િધિા માડંુ ંિત.ુ

કોિોના મિામાિીના આ અબનબચિતતા ભયાયા 
સમયમા ં પસૈા સલામત િાખિાના એક ઉપાય 
તિીક ે િીટકોઇન તમેજ અનય બરિપટો કિનસીની 
િોલિાલા િધી છ.ે છલે્ા ઘણા ંસમયથી બિટકોઇન 
તમેજ અનય બરિપટોકિનસી બિશ ેસાભંળિા મળ ેછ.ે 
બિટકોઇન તમેજ એના જિેી અનય બરિપટોકિનસી 
િરયુયાઅલ કિનસી એટલ ેક ેઆભાસી િલણ કિેિાય 
છ.ે  આનો અથયા એ ક ે જમે રૂબપયા ક ે ડોલિની 
નોટ અન ે બસક્ા િોય એિુ બિટકોઇનમા ં નથી. 
રૂબપયાની રકમંતનો આધાિ આપણી અથયાવયિસથા 
પિ છ ેઅન ેડોલિની રકમંતનો આધાિ અમરેિકાની 
અથયાવયિસથા ઉપિ છ.ે બિટકોઇનનો આિો કોઇ 
આધાિ નથી. મતલિ ક,ે દબુનયાની કોઇ સિકાિ કે 
િેંક આ િલણનુ ંબનયમન કિતી નથી. બિટકોઇનની 
રકંમતમા ં િધઘટ થાય છ ે તનેો આધાિ સટ્ાિાજી 
પિ િિલેો છ.ે બિટકોઇનનો ઇબતિાસ િિ ુ જનૂો 
નથી. ૧૮ ઓગસટ, ૨૦૦૮ના િોજ બિટકોઇનના 
નામ ેડોમઇેન િબજસટિ થયુ.ં જાનયઆુિી ૨૦૦૯માં 

સાતોશી નાકામોટો નામના કોઇ અજ્ાત વયબતિએ 
બિટકોઇન સોફટિિે ઓપન સોસયા તિીક ે ઇનટિનટે 
ઉપિ મકૂયો. નાકામોટોની ઓળખ તો અજાણી જ 
િિી પિતં ુ ત ે જાપાનનો કોઇ સોફટિિે બનષણાતં 
િોિાનુ ંમનાય છ.ે 

બિટકોઇન એક જરટલ કમપયટુિ 
રિબરિયા દ્ાિા તયૈાિ થાય છ.ે જનેે 
બિટકોઇન માઇબનગં કિિેામાં 
આિે છ.ે આ કામગીિી કિિા 
માટ ે અતયાધબુનક અન ે શબતિશાળી 
કમપયટુિની આિશયકતા િિ ેછ.ે ઉપિાતં માઇબનગં 
સોફટિેિ પણ જરૂિી છ.ે બિટકોઇન કોઇ 
એક કમપયટુિથી તયૈાિ થઇ શકતો નથી પિંતુ 
દબુનયાભિમા ંમોજદૂ કમપયટુિ નટેિક્ક દ્ાિા ત ેતયૈાિ 
કિાય છ.ે દિિોજના સિેિાશ ૩૬૦૦ બિટકોઇન 

તયૈાિ કિિામા ં આિ ે છ.ે આભાસી એડ્સે ઉપિ 
જ બિટકોઇનનુ ં ખિીદ-િિેાણ થાય છ.ે િીજુ ં એ 
ક ે બિટકોઇનની સખંયા અન ે સપલાય મયાયારદત છ.ે 
જનેા કાિણ ે તનેી રકમંતોમા ં ભાિ ે ઉછાળો જોિા 
મળ ે છ.ે બિટકોઇન િયાયા િાદ તનેી રકમંતમાં 
અનકે ગણો ઉછાળો આવયો છ.ે એક અદંાજ રિમાણે 
િજાિો ભાિતીયોએ પણ બિટકોઇનમા ં િોકાણ કયુું 

છ.ે મજાની િાત એ છ ે ક ેજમે જમે બિટકોઇનમાં 
ઉછાળાની ખિિો ફલેાય છ ે તમે તમે તનેી રકમંતો 
િધનુ ે િધ ુ ઊિેં જાય છ.ે આભાસી િલણના િધી 
િિલેા ઉપયોગનુ ંમખુય કાિણ એ છ ે કે, તનેા દ્ાિા 
થતી લિેડદિેડ અગં ે તપાસ કિિી મુશકેલ છ.ે 

બિટકોઇનનુ ં સમથયાન કિતા લોકોની 
દલીલ છ ે ક,ે આંતિિાષ્ટીય સતિે 
પસૈાના ટ્ાનસફિ માટે ત ે ખિૂ સિોટ 
અન ે ઝડપી ઉપાય છ.ે જો કે, આિા 
આભાસી િલણનો બિિોધ કિતા લોકોનું 

કિિેુ ં છ ે ક,ે તનેા દ્ાિા ડ્ગસ અને િબથયાિો જિેા 
ગિેકાયદસેિ ધધંાઓન ેમોકળો માગયા મળી જશ.ે

થોડા િખત પિલેા જ અમરેિકામા ં ડ્્ગસ િિેતી 
એક કપંની િધં કિી દિેામા ંઆિી િતી. આ કંપની 
તનેા માલનુ ંિિેાણ બિટકોઇન માિફત કિતી િતી.  

અમરેિકાની નાણાકીય સસંથાઓ અન ે એફિીઆઇ 
જિેી એજનસીઓ પણ બિટકોઇન દ્ાિા ગિેકાનનૂી 
કામો િધિાની િતેિણી આપી િકૂી છ.ે િીન 
ઉપિાતં જમયાની અન ે ફ્ાનસ જિેા યુિોપી દશેો પણ 
લોકોન ેિતેિણી આપી િકૂયા ંછ ેક,ે આભાસી નાણું 
જોખમ ભિલેી અધંકાિમય દબુનયા છ.ે 

બિટકોઇનના િધી િિલેા િલણ સામે િતેિણી 

છતા ંતનેા સમથયાકોની સખંયા િધી િિી છ.ે કેટલાક 
લોકો તો બિટકોઇનન ે રડબજટલ ગોલડ પણ કિે છ.ે 
િબશયા તો આિી બરિપટો કિનસીમા ં ભાિ ે િસ લઇ 
િહ્ ંછ.ે  આભાસી િલણની દબુનયામા ં બિટકોઇન 
એકલુ ં જ નથી. ઇથેરિયમ અન ે રિપલ જિેી 
િરયુયાઅલ કિનસી પણ મેદાનમા ં છ.ે િાલ માકકેટ 
કેબપટલાઇઝશેનના મામલ ે ૧૬૨.૫ અિજ ડોલિ 
સાથ ેબિટકોઇન સૌથી ટોિ ેિિલેી બરિપટો કિનસી છ.ે 
એ પછી ૨૫ અિજ ડોલિ સાથે ઇથેરિયમ િીજા 
સથાન ે અન ે ૧૦ અિજ ડોલિ સાથે એકસઆિપી 
રિપલ ત્ીજા સથાન ે છ.ે તો બિટકોઇન કેશ ૬ 
અિજ ડોલિની માકકેટ કેપ સાથે િોથા સથાન ે છ.ે 
૪.૬ અિજની માકકેટ કેપ સાથે ટીથિ પાિંમા 
સથાન ેઅન ે૪ અિજની માકકેટ કેપ સાથે બિટકોઇન 
એસિી છઠ્ા સથાન ે છ.ે  રકમંતની દૃષ્ટિએ પણ 
બિટકોઇન ટોિના સથાન ે છ.ે એક બિટકોઇનની 
રકમંત આજ ે અદંાજ ે ૮૯૦૩ ડોલિ આસાપાસ 
છ.ે તો ઇથેરિયમની રકમંત ૨૨૮ ડોલિ આસપાસ 
અન ે બિટકોઇન કેશની રકમંત ૩૩૧ ડોલિ તમેજ 
બિટકોઇન એસિીની રકમંત ૨૩૫ ડોલિ છ.ે 

બરિપટોકિનસીના ફાયદા પણ ઘણા ં છ ે જમેકે એ 
રડબજટલ કિનસી િોિાથી છતેિબપડંીની શકયતા 
ઓછી છ.ે બરિપટોકિનસીમા ંરિટનયા એટલ ેકે નફો પણ 
ઘણો િધાિ ે થાય છ.ે ઓનલાઇન ખિીદીના કાિણે 
લિેડદિેડ આસાન િોય છ.ે બરિપટોકિનસી માટે કોઇ 
બનયામક સસંથા ન િોિાથી નોટિંધી કે કિનસી 
અિમૂલયન જિેી ષ્સથબતમા ં પણ તને ેઆિં આિતી 
નથી. જો કે, બરિપટોકિનસીમા ં જ ે ઉથલપાથલ જોિા 
મળ ેછ ેએ હૃદયના ધિકાિા િધાિી દિેા માટ ેપિૂતી 
છ.ે છલે્ા પાિં િષયામા ંએિુ ંઅનકે િખત િનયંુ કે 
બિટકોઇનની રકમંતમા ંએક જ રદિસમા ં૪૦થી ૫૦ 
ટકાનો કડાકો િોલયો િોય. 

િાલ તો બિટકોઇન ઇનટિનટેની દબુનયા બસિાય 
િલણમા ં નથી. રડબજટલ ટ્ાનઝકેશન િધતા અને 
ઇ-કૉમસયાની બષિબતજો બિસતિતા આિા આભાસી 
િલણનો િપિાશ િધિાની શકયતાઓ બનષણાતંો 
જોઇ િહ્ા ં છ.ે ઘણા ં લોકો િરયુયાઅલ કિનસીની 
િધી િિેલી રકમંતો જોતા તમેા ં િોકાણ કિિા પણ 
લલિાય એ સિાભાબિક છ.ે પિતં ુતમેા ંિોકાણ કિિંુ 
જોખમભયુું તો છ ે જ એ ફિી િખત સાબિત થયંુ 
છ.ે આજ ેપણ દબુનયાના લાખો િોકાણકાિોના જીિ 
અધધિ થયા છ ેકાિણ કે િરયુયાઅલ કિનસીની િમક 
ઘટી િિી છ.ે જ ેલોકોન ેબિટકોઇનમા ંસોનાની ખાણ 
દખેાઇ િિી છ ેએિા લોકો માટે આ િતેી જિાનો 
સકેંત છ.ે એિંુ પણ િન ેકે િખત જતા ંઆ આભાસી 
િલણ ઇનટિનટેની આભાસી દબુનયામાથંી પણ 
અદૃશય િની જાય.

ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં ઉથલપાથલથસી રટોકાણકારટોમાં ઉચા્
બિટક�ોઈન સ્વીક�રવ� મસ્કન�ો ઈન્�ર અનો ચવીનમ�ં પ્રતિિંધથવી વર્ચ્યુઅલ કરન્વીનો ફટક�ો

ક્રિપ�ો કરન્વીન� ફ�યદ� િોટલ� જ જોખમ પણ છો . િોન� પર 
ક�ોઈનચ્ નનયંત્રણ ન હ�ોવ�થવી ગમો િો સમયો વધઘટ સંભવ છો  ઃ 

દ�ોઢ મક્હન�મ�ં જ બિટક�ોઈનન� ભ�વ અડધ� થઇ ગય�

પ્ા્ંગિક
ધવલ શુક્લ
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ભારતીય એર ઇન્ડિયા કંપનીના ડિેટાની 
સુરક્ા કરતી કંપની SITA સાયબર એટેકનો 
ભોગ બની છે જેના કારણે છેલ્ા 10 વર્ષનો 
ડિેટા લીક થયો છે. જેમાં 45 લાખ લોકોના 
ડિેટા લીક થયા હોવાનું જણાવે છે. આ સાયબર 
એટેક SITA ના PSS (પેસે્જર સરવ્ષસ 
સીસટમ) માં થયો હોવાથી એર ઇન્ડિયાના 
મોટા ભાગના ગ્ાહકોના ડિેટાને હાની થઈ 
હતી.

આ ડિેટા લીકમાં 26 ઓગસટ, 2011 થી 
3 ફેબ્ુઆરી, 2021 વચ્ે નોંધાયેલા ગ્ાહકોના 
અંગત ડિેટા સામેલ છે. જેમાં પૂરં નામ, જ્મ 
તારીખ, કો્ટેકટ ડિીટેલ, પાસપોટ્ષની મારહતી, 
ક્ેડડિટકાડિ્ષની મારહતી વગેરે. પરંતુ એર ઇન્ડિયા 
જણાવે છે કે ક્ેડડિટ કાડિ્ષ સાથે સંકળાયેલા 
સીવીવી / સીવીસી નંબરો કે પાસવરસ્ષને 
અસર થઈ નથી. ડિેટા બ્ીચ 19 માચ્ષ, 
2021માં થયા હોવાનું જણાય છે. આ મારહતી 
જીતેન જૈન જે એક સાયબર એકસપટ્ષ છે તે 
પોતાના ટ્ીટર એકાઉ્ટ દ્ારા 21 મે, 2021 
એ ટવીટ કરી જણાવે છે.

માચ્ષમાં નસવસ એરવએશન ઇ્ફમમેશન 

ટેકનોલોજી કંપની SITA એ જાહેર કયુું 
હતું કે એટલા્ટા નસથત તેના સવ્ષસ્ષ પર ખૂબ 
જ અતયાધુરનક હુમલો થયો છે, જેના કારણે 
PSS માં રહેલા ગ્ાહકોના ડિેટાને નુકશાન 
થયું છે. SITA PSSને વારંવાર અપડિેટ 
કરવામાં આવે છે. જેથી ગ્ાહકની લાઈવ 
મારહતી મળી રહે.

એર ઇન્ડિયા સાથે રવકાસ માટે ઘણી કંપની 
જોડિાય છે. જેમાં એર ્યુઝીલે્ડિ, લુફથા્સા, 
રસંગાપોર એરલાઇ્સ, મલેરશયા એરલાઇ્સ, 
કેથે પેરસડફક, સકેન્ડિનેરવયન એરલાઇ્સ, 
સાઉથ કોડરયાની જેજુ એર, અમેડરકન 
એરલાઇ્સ અને યુનાઇટેડિ એરલાઇ્સની 
લાંબી સૂચી છે. એર ઇન્ડિયાની જેમ આ 
એરલાઇ્સને પણ ડિેટા લીકનો ખતરો છે. 

વધુમાં એર ઇન્ડિયા જણાવે છે કે તે 
તેના સાયબર રનષણાતો સાથે સતત ડિેટા 
લીકની મારહતી લે છે. વધુમાં તે જણાવે છે 
કે ગ્ાહકોએ ફલાયર પ્ોગ્ામના પાસવરસ્ષ 
બદલવા જોઈએ અને ક્ેડડિટકાડિ્ષની મારહતી 
પોતાના એકાઉ્ટમાંથી કાઢી નાખવી જોઈએ.

 @beinghumanmj

ચંદન સ્ક્રબ
એક ચમચી ચંદન પાવડર લો. તેમા થોડૂંક 
લીંબુ અને બે ચમચી ગુલાબજળ ઉમેરીને 
પેસ્ટ તૈયાર કરી લો. હવે તેને 15-20 મમમન્ટ 
સુધી ચહેરા પર લગાવો અને ચહેરાને 
બરાબર ધોઇ લો.

ચણાની દાળનો સ્ક્રબ
એક ચમચી ચણાની દાળને પીસીને તેમા 1 
ચમચી કાચુ દૂધ અને બે ચમચી ગુલાબજળ 
મમકસ કરી લો. હવે આ પેસ્ટને ચહેરા પર 20 
મમમન્ટ લગાવીને રાખો. તે બાદ ચહેરાને ધોઇ 
લો. જેથી થોડાક દદવસમાં વહાઇ્ટ હેડસની 
સમસયા દૂર થઇ શકે છે અને ચહેરા પર પર 
રોનક આવી શકે છે.

મેથી
એક મુઠ્ી મેથીને પીસીને તેની પેસ્ટ બનાવી 
લો. હવે આ પેસ્ટને ચહેરા પર 15-20 મમમન્ટ 
સુધી લગાવી રાખો અને બાદમાં હળવા ગરમ 
પાણીથી ચહેરાને રગડીને ધોઇ લો. જેથી 
વહાઇ્ટ હેડસની સમસયા ગાયબ થશે. 

બદામ અને દૂધ
5-6 બદામને પીસીને તેમા બે ચમચી દૂધ મમકસ 
કરીને પેસ્ટ તૈયાર કરી લો અને થોડીક વખત 
ચહેરા પર લગાવી રાખો. સૂકાઇ ગયા બાદ 
હળવા હાથથી રગડીને ચહેરાને બરાબર ધોઇ 
લો. તેનાથી વહાઇ્ટ હેડસ નીકળવાની સાથે 
જ તવચા પણ ચમકદાર બનશે. આ ઉપાય 
અઠવાદડયામાં 1-2 વખત કરી શકો છો.

બ્લેક નહી,ં વહહાઇટ હલેડ્સની ્સમસ્હાથી 
પરલેશહાન છહાલે, તહાલે અપનહાવહાલે આ ઉપહાય

એર ઇન્ડિયા પણ 
સાયબર એટેકનો ભોગ

તમે બલેક હેડ્સ અંગે ત�ે ઘણી વખત 
્સ�ંભળયું હશે. જે રીતે ચહેર� પર 
બલેક હેડ્સ થ�ય છે તે જ રીતે 
અણગમત� વ્�ઇટ હેડ્સ પણ 
થ�ય છે. ચહેર�ન� ક�ેઇપણ ભ�ગ 
જે વધ�રે અ�ેઇલી હ�ેય છે જેમ કે, 
ન�ક અને દ�ઢી પર વ્�ઇટ હેડ્સ 
થ�ય છે. કેટલ�ક લ�ેક�ે તેને હ�થથી 

દબ�વીને નીક�ળવ�ની ક�ેશશશ કરે 
છે. પરંતયુ જ્�રે તે વધ�રે અંદર હ�ેય 
છે ત�ે હ�થથી નીકળી શકત� નથી. 
અેવ�મ�ં અમે તમને કેટલ�ક ઘરેલયું 
ઉપ�ય જણ�વવ� જઇ રહ્� છીઅે. 
જેને તમે અજમ�વી શક�ે છ�ે.



FRIDAY, 28 MAY, 2021 13Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsગુજરાત

નડિયાદ : જિલ્ા િેલ જિલોદરામાં 
સજા કાપી રહેલ મિ્ડરના આરોપી 
હર્ડદભાઇ કનુભાઇ સોલંકીની તજિયત 
સારી ન હોવાથી નડિયાદ જસજવલ 
હોસ્પટલમાં સારવાર અથથે લઇ 
િવામાં આવયો હતો. જયા ં પોલીસ 
કમ્ડચારીએ જસજવલ હોસ્પટલમાં કેસ 
કઢાવી આર.એમ.ઓની ઓડિસમાં 
લઇ િવામાં આવયા હતા. દરમયાન 
અનય પોલીસ કમ્ડચારીઓ પણ િીજા 
િે કેદીઓને લઇ િુદા િુદા રૂમમાં 
િતાવવા લઇ ગયા હતા. િે િાદ 
પોલીસ કમ્ડચારી પોલીસ િપ્ામાં રહેલ 
અનય િે કેદીઓને લઇ જિલોદરા િેલ 
પરત આવયા હતા. તે સમયે ખિર 

પિી કે ત્ીજો કેદી હજી િેલ પડરસરમાં 
હાિર થયો નથી. િેથી પોલીસ િપ્ામાં 
ગયેલ પોલીસ કમ્ડચારીઓ િરીથી 
જસજવલ હોસ્પટલમાં પહોચયા હતા.  તે 
સમયે પોલીસ કમ્ડચારી સામેથી આવયા 
હતા અને કહં્ કે હર્ડદભાઇ સોલંકી 
લઘુશંકા કરવાના િહાને મને ધક્ો 
મારી િરાર થઇ ગયા છે. ઘટના િાદ 
ખેિા-નિીયાદ પેરોલ િલો ્કોિ્ડની ટીમને 
િાતમી મળી હતી કે િરાર આરોપી 
હર્ડદભાઇ કપિવિં તાલુકાના િેટાવાિા 
ગામે રહેતા તેમના સસરા િયંતીભાઇ 
અભાભાઇ સોલંકીના ઘરે આવવાના 
છે. િે અનુસંધાને હર્ડદભાઇને પોલીસેે 
ઝિપી પાિયો હતો.

અમદાવાદ
સાિરકાંઠાના તતકાજલન જિલ્ા 

આયોિન અજધકારીએ રૂપીયા 
૯૭ લાખથી વધુની રકમ સંસદની 
ગ્ાનટમાંથી ઉચાપત કયા્ડની િરીયાદ 
સોમવારે જહંમતનગર િીિીવીઝન 
પોલીસ ્ટેશનમાં નોધાવા પામી હતી.  
િરીયાદમાં કરાયેલા આક્ેપ મુિિ 
વર્ડ ૨૦૧૮ અને ૧૯ તથા ૨૦ ના 
સમયગાળામાં તતકાજલન સાિરકાંઠાના 
આયોિન અજધકારી પરેશ રજસકલાલ 

જોરી તથા રોશની દશરથ પટેલ, 
સુરજીભાઈ કુિાભાઈ િામોર અને 
પાથ્ડ રિનીકાંત પટેલે રાજયસભાના 
સાસંદ મધુસુદન જમ્ત્ીની ગ્ાનટમાંથી 
સાિરકાંઠા જિલ્ાના જહંમતનગર, 
પાંજતિ, તલોદ, જવિયનગર સજહત 
અનય જવ્તારોમાં જવકાસકામોના નામે 
કેટલીક રકમની િાળવણી કયા્ડની 
ભલામણ જિલ્ા આયોિન અજધકારીને 
કરવામાં આવી હતી. દરજમયાન જિલ્ા 
આયોિન અજધકારી પરેશ રસીકલાલ 

જોરીએ તેમના તાિામાં આવતા 
અજધકારી રોશની દશરથ પટેલ તથા 
તતકાજલન જસનીયર કોચ સુરજી કુિા 
િામોર તથા જહંમતનગરના પાથ્ડ 
રિનીકાંત પટેલ ધવારા એક ખાનગી 
િેંકમાં ખાતુ ખોલાવવામાં આવયુ હતું 
િેમાં આ ત્ણ િણાએ પાથ્ડ રિનીકાંત 
પટેલની મીલીભગત િાદ તિક્ાવાર 
સંસદ સભયની ગ્ાનટમાંથી અંદાિે 
રૃા.૯૭ લાખ િેંક ખાતામાં િમા લઈ 
નાણા ઉચાપત કયા્ડ હતા. 

અમરેરકા, કેનડેા, યકેુ 
જનારાઅાને ેવધ ુપરેશાની 

અમદાવાદ
કોરોનાના વધતા િતાં કેસને પગલે 

અમેડરકા, કેનિેા, યુનાઇટિે ડકંગિમ, 
નયયૂઝીલેનિ, જસંગાપોર સજહત ૨૧ દેશોએ 
ભારતની પેસેનિર ફલાઇટ પરનો 
પજતિંધ િયૂન મજહનાના અજંતમ સપ્ાહ 
સુધી વધારવાનો જનણ્ડય લીધો છે. આ 
જનણ્ડયથી ગિુરાતમાંથી િ જવદેશ િવા 
માગતા ૧ હજારથી વધુ જવદ્ાથથીઓનું 

આયોિન ખોરવાયું છે. ૨૦૧૬થી 
િેિુ્રઆરી ૨૦૨૧ સુધી ગુિરાતમાંથી 
કુલ ૧.૭૭ લાખ જવદ્ાથથીઓ અભયાસ 
માટે જવદેશ ગયા છે. આ વરથે પણ 
અનેક જવદ્ાથથીઓ અભયાસ માટે જવદેશ 
િવાનું આયોિન કરી રહ્ા હતા. પરંતુ 
જવજવધ દેશ દ્ારા ભારતની ફલાઇટ 
પર પજતિંધ મયૂકવામાં આવતા તેમનું 
આયોિન ખોરવાયું છે. ગિુરાતમાંથી 
અનેક જવદ્ાથથીઓએ કેનેિાની અલગ-
અલગ યજુનવજસ્ડટીમાં પવેશ મેળવયો 
છે. આ પૈકીના િ એક જવદ્ાથથીએ 
િણાવયુ ં કે, ‘કમ્પયુટર એસનિજનયડરંગના 

અભયાસ માટે મારે ૨૦ મેના કેનિેા 
િવાનું હતું. કેનેિા પહોંચીને ૧૪ 
ડદવસ માટે ક્ોરેનટાઇન થવાનો અને 
આરટીપીસીઆર ટે્ ટ કરાવવાનો જનયમ 
છે, િેનો ખચ્ડ જવદ્ાથથીએ ઉઠાવવાનો 
હોય છે. િેના ભાગરૃપે મેં ક્ોરેનટાઇન 
થવાની વયવ્થા માિં કરી હતી તયા ં
હવે કેનેિા િવા પર પજતિંધ લાદવામાં 
આવેલો છે.‘

પવેશ પજરિયામાં થયેલા જવલંિને 
કારણે અનેક જવદ્ાથથીઓ ગયૂંચવણમાં 
હતા તયા ં હવે પજતિંધને કારણે તેમની 
સમ્યામાં વધારો થયો છે. 

ગુિરાતના 36 શહેરોમાં હવે 
રાતે 9થી સવાર સુધી કફયયૂ્ડ

ગાંધીનગર
ગુિરાતમાં રુપાણી સરકારે િુધવારે રાજયના 

36 શહેરોમાં રાત્ે 9ને િદલે 8 વાગયાથી સવારે 
6 વાગયા સુધી રાજત્ કફયયૂ્ડ અમલી રાખવાની 
જાહેરાત કરી હતી. એજપલ મજહનાથી રાજયમાં 
કોરોનાના કેસનો રાિિો િાટી નીકળતા સરકારે 
મોટા નગરોમાં કિક જનયંત્ણ અમલી કયા્ડ હતા. 
રાજય સરકારે િણાવયું હતુ કે, જનયંત્ણો દરજમયાન 
આવશયક સેવાઓ, િેવી કે અનાિ-કડરયાણાની 
દુકાન, શાકભાજી, િળ-િળાદી, મેડિકલ  
્ટોર, જમલકપાલ્ડર, િેકરી તથા ખાદ્પદાથથોની 
દુકાનો ચાલુ રાખવાનો આદેશ અપાયો હતો.  
િે િાદ 6 મેથી તો રાિયના વધુ 36 શહેરમાં રાત્ે 
8 વાગયાથી સવારે 6 વાગયા સુધી કફયયૂ્ડ અમલી 
કરી દીધો હતો.

ધોરણ-1થી 10ના જવદ્ાથથીઓને 
હવે ભણાવાશે જરિિ કોસ્ડ 

અમદાવાદ
કોરોના મહામારીના કારણે 2020નું આખુ વર્ડ 

જવદ્ાથથીઓએ ઓન લાઈન જશક્ણ મેળવયું હતુ. આવા 
સંજોગોમાં જવદ્ાથથીઓને માસ પમોશન તો અપાયા છે પરંતુ 
જશક્ણના જવજવધ પાઠ કે ગજણતના દાખલામાં જવદ્ાથથી 
નિળો ન રહે તે માટે જવશેર આયોિન કરાયું છે. િેમાં 
પાછલા ધોરણના અભયાસરિમને સમાવી જરિિ કોસ્ડ તૈયાર 
કરવામાં આવયો છે. નવા શૈક્જણક સત્માં શરૂઆતમાં 
રાજય સરકાર દ્ારા એક માસ દરજમયાન જ્ાનસેતુ 
સાજહતયનું અધયયન કાય્ડ કરાવાશે. િયૂન-૨૦૨૧થી 
જવદ્ાથથીઓ િે ધોરણમાં પવેશ મેળવશે તે ધોરણના પયૂવ્ડના 
ધોરણનો અભયાસરિમ જરિિ કોસ્ડ ્વરૂપે તેમિ ચાલુ 
વર્ડના ધોરણના અભયાસરિમને સમિવા સંિંજધત ધોરણના 
લજનિંગ આઉટકમની સમિનો સમાવેશ કરી જરિિકોસ્ડ 
ક્ાસરેિીનેસ જ્ાનસેતુ સાજહતય તૈયાર કરાયું છે. 

અમદાવાદ
મુખયમંત્ી જવિયભાઇ રૂપાણીએ 

શહેરી સુખાકારી માટેનો મહતવનો 
જનણ્ડય કયથો છે. રાજયની વધુ 9 
નગરપાજલકાઓમાં આધુજનક સુએઝ 
ટ્ીટમેનટ ્પલાનટ િનશે. સાવરકુિંલા-
ગઢિા-કઠલાલ-મહુધા-િાયિ-
પાટિી-સોજીત્ા-જસધધપુર અને 
વલ્ભજવદ્ાનગર નગરપાજલકાઓમાં 
અદ્ત્તન ટેકનોલોજી ધરાવતા સુએઝ 
ટ્ીટમેનટ ્પલાનટ િનાવવામાં આવશે. 
આ ઉપરાંત રાજયની તમામ ૧૫૬ 
નગરપાજલકાઓમાં ગંદા પાણીના 
શુસધધકરણ માટે સુએઝ ટ્ીટમેનટ ્પલાનટ 

કાય્ડરત થવાનો લકયાંક ટયૂંક સમયમાં 
પયૂણ્ડ કરાશે મુખયમંત્ી જવિય રૂપાણીએ 
રાજયની નવ નગરપાજલકાઓ 
સાવરકુંિલા, ગઢિા, કઠલાલ, મહુધા, 
િાયિ, પાટિી, સોજીત્ા, જસધધપુર 
અને વલ્ભજવદ્ાનગરમાં અદ્ત્તન 
ટેકનોલોજી આધાડરત સુએઝ ટ્ીટમેનટ 
્પલાનટની ્થાપના કરવા માટે 
સૈદાંજતક મંિયૂરી આપી છે ્વજણ્ડમ 
િયંજત મુખયમંત્ી શહેરી જવકાસ 
યોિના અનવયે રાજયની આ નવ 
નગરપાજલકાઓમાં સુએઝ ટ્ીટમેનટ 
્પલાનટની ્થાપના કરવાનો જનણ્ડય 
લેવામાં આવયો છે.

અમદાવાદ
એસજી હાઇવે પાસે આવેલા વૈભવી 

આશાવરી ટાવરમાં રહેતા એ્ટટે 
રિોકર અશેર અગ્વાલ ગુમ થયાના ૮ 
ડદવસ િાદ પોલીસની તપાસનો રેલો 
હડરયાણાના જહસાર સુધી પહોંચયો 
છે. એ્ટેટ રિોકર અશેરની પત્ી 
ડદપીકાનું મયૂળ વતન હડરયાણા છે. િેના 
કારણે પોલીસને મિિયૂત શંકા છે કે 
અશેર અગ્વાલ તયાં સંતાયો છે. શહેર 
પોલીસની એક ટીમ હડરયાણા ગઇ 
હોવાનું જાણવા મળયું છે.

ટેકજનકલ એનાજલસીસ અને 

િાતમીદારોના નેટવક્કના કારણે અશેરને 
શોધવા ચોકકસ પુરાવા મળયાં હોવાથી 
ગણતરીના ડદવસોમાં અશરે અગ્વાલને 
લઇને શહેર પોલીસ આવી જાય તેમ 
જાણવા મળયું છે. જિલિીંગ-કન્ટ્કશન 
અને િમીનોમાં રોકાણ કરતાં એક 
IPS અને ભાિપના િે ધારાસભયોનું 
પણ કરોિો રૂજપયાનું અશરે દ્ારા િ 
રોકાણ થયું હોવાના કારણે હવે પોલીસ 
માટે આ કેસ મહતવનો ગણવામાં આવી 
રહ્ો છે. આ ઉપરાંત જિલિર લોિીના 
દિાણના કારણે ઉચ્ચ અજધકારીઓએ 
કેસનું મોજનટડરંગ શરૂ કયુ્ડ છે. અશેર 

અગ્વાલના પકરણમાં રોિે-રોિ નવા 
િણગાં િુટી રહ્ાં છે તયારે નજીકના 
ડદવસોમાં હિુ મોટા માથાઓએ રોકાણ 
કયુ્ડ હોવાનું િહાર આવે તેવી શકયતા 
સેવાઇ રહી છે.

સાઉથ િોપલના સોિો સેનટરમાં 
પોપટથી વલિ્ડ નામની ઓડિસ ધરાવતા 
અશરે અગ્વાલ શેરિજાર અને જરિકેટના 
સટ્ામાં કરોિો રૂજપયા હારી િતાં 
રાતોરાત ભાગી િવાનો વારો આવયો 
છે. તેની પત્ી ડદપીકાએ સેટેલાઇટ 
પોલીસ ્ટેશનમાં અશેર ગુમ થયાની 
જાણવાજોગ િડરયાદ નોંધાવી છે.

અમદાવાદ : કોરોનાકાળમાં 
આરોગય જવભાગની જનષિળતાનો ટોપલો 
મુખયમંત્ી જવિય રૂપાણીના માથે ઢોળવા 
ખુદ ભાિપ પદેશ પખુખ સી.આર.
પાટીલ પાછલા િારણે સજરિય થયા છે. 
સરકાર કરતાં સંગઠન વધુ કાય્ડશીલ 
છે અને લોકોના પિખે છે તેવો દેખાિો 
કરવા કમલમમાંથી ધયૂમ પયાસો થઇ 
રહ્ાં છે. માત્ સી.આર.પાટીલ િ નહીં, 
પણ નાયિ મુખયમંત્ી નીજતન પટેલ પણ 
જવિય રૂપાણની રાિકીય િદનામી થાય 
તેવી મહેચછા ધરાવે છે. 

કોરોનાની િીજી લહેર ગિુરાત માટે 
ઘાતક પુરવાર િની રહી છે. આરોગયની 

સેવાઓ એટલી હદે ખોરવાઇ હતી કે, 
હોસ્પટલોમાં દદથીઓને પથારી સુધૃધાં 
મળતી ન હતી.એમ્બયુલનસમાં િ દદથીની 
સારવાર આપવી પિતી હતી.રેમિેજસવીર 
ઇનિેકશન અને ઓસકસિન જસજલનિર 
મેળવવા લોકોને િાિાં મારવા પિતા 
હતાં. િેિ અને સારવારના અભાવે 
કેટલાંક દદથીઓએ જીવ ગુમાવવા પિયાં 
છે. આ જોતાં  આરોગયમંત્ી નીજતન 
પટેલ સદંતર જનષિળ સાજિત થયા હતાં. 
દોરનો ટોપલો ઢોળાય તે પહેલાં િ 
જનતીન પટેલ કોરોનાના િહાને યુએન 
મહેતા હોસ્પટલમાં દાખલ થઇને મેદાન 
છોિી દીધુ હતુ.

સાિરકાંઠામાં એમપીના િંિમાંથી તતકાજલન 
આયોિન અજધકારીની 97 લાખની ઉચાપત
કમ્મચારીની મમલીભગતથી રાષ્ટીય પવ્મની ગ્ાન્ટ ખાનગી બેંકમાં રકમ જમા કરી દીધી 

રાજ્યની નવ નગરપાલિકામાં 
બનશે સુએઝ ટ્ીટમેનટ પિાનટ

10 િાખ દદદીઅો પૈકી એકમાં દેખા દેતો 
એનાફિિેક્સસનો કેસ નફિ્યાદમાં મળ્યો

અમદાવાદ
નિીયાદમાં રહેતા 49 વરથીય પુરુરને 

હાલમાં એલર્જીના કારણે શ્ાસ લેવામાં 
મુશકલેી ઉભી થઈ હતી. િે િાદ થોિા િ 
સમયમાં તેનું ઓસકસિન 
્તર ઘટવા માંડંુ હતુ. 
તેથી પડરવારિનો તેને 
હોસ્પટલમાં સારવાર 
અથથે લઈ ગયા હતા. 
િયાં તિીિે તાતકાજલક 
દદથીનું ઓપરેશન કરી શ્ાસનળીને ખુલ્ી 
કરતા દદથીનું ઓસકસિન લેવલ યથાવત 
થઈ િતાં તેનો જીવ ઉગરી ગયો હતો. 
હોસ્પટલમાં પહોંચેલા આ દદથીની તપાસ 

િો. સજુપત પભુએ કરતાં તેઓની શ્ાસનળી 
સંકોચાઈ હોવાનું જનદાન થયું હતુ. સારવાર 
દરજમયાન ઓસકસ મીટરથી તપાસ 
થઈ હતો દદથીનું ઓસકસિન લેવલ પણ 

નીચું ગયેલું િણાયું હતુ. 
ઓસકસિન ઘટીને શયૂનય 
તરિ આગળવા વધતાં 
દદથીને ખેંચ આવવા માંિી 
હતી. આખરે િો. સુજપત 
પભુએ ગળામાં ઓપરેશન 

કરીને કાણું પાિીને ટ્યૂિ મયૂકતાં ધીમે ધીમે 
ઓસકસિન મળવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું. 
દદથીને ઓસકસિન રાિેતા મુિિ મળતો 
થઈ િતાં તેનો જીવ ઉગરી ગયો હતો. 

નફિ્યાદમાં હત્યા કેસનો આરોપી 
પોિીસ જાપ્ામાંથી ભાગતા દોિધામ 

ફલાઇટો િંધ કરાતાં ગુિરાતથી જવદેશ 
િવા ઈચછુક હજારો જવદ્ાથથી અટવાયા

અમદાવાદનો ગુમ રિોકર અશેર અગ્વાલ 
હડરયાણા જહસારમાં છુપાયો હોવાની શંકા

કોરોનામાં લનષિળતાનો ટોપિો 
રૂપાણીના માથે નાખવા પ્ર્યાસ
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સુરત ઃ સોશિયલ મીડિયા પર ફરી 
રહેલા એક મેસેજને વાંચીને સુરતના 
પાંચેક યુવકો મધરાતે િુમસ બીચ 
પર ભૂતને જોવા માટે પહોંચી ગયા 
હતા. િુમસથી પરત આવતા પોલીસે 
એમની કાર અટકાવી હતી. રજીસ્ટ્ેિન 
વગરની નવી Kia Seltos કારમાં 
બેઠેલા તમામ યુવકોની પૂછપરછ 
કરી હતી. આ સમયે યુવકો કરેલી 
કેડફયતથી પોલીસ ચોંકી ઉઠી હતી. આ 
યુવકોએ પોલીસ સમક્ષ કહ્ં હતુ કે, તે 
તમામ યુવાનો િુમસના બીચ પર મોિી 
રાતે્ િુડટંગ કરવા આવયા હતા. તેઓને 
સોશિયલ મીડિયા પર જાણકારી મળી 

હતી કે, મોિી રાતે આ બીચ પર ભૂત 
ફરવા માટે આવે છે. 

આ સમયે ચાર પૈકી એક યુવકે તો 
કહ્ં હતુ કે, હું DCP સાહેબ સાથે 
કામ કરૂ છું. આ સાંભળી પોલીસ 
વધુ આશ્ચય્યમાં મુકાઈ હતી. વધુમાં તે 
યુવકે જણાવયું કે, સુરતના િુમસ બીચ 
ઉપર ભૂત સાથે ફોટા પાિવા અમો 
ઈચછતા હતા. તેથી મોિી રાતે કાર 
લઈને િુમસ બીચ જવાનો શનણ્યય કયયો 
હતો. પહેલા તો આ યુવકોએ કહં્ કે 
તે પોતે ક્ાઈમ બાંચમાં કામ કરતા 
હોવાનું રટણ કયુું હતુ. પરંતુ પોલીસે 
કિકાઈ દાખવી તો ભૂતની વાત બહાર 

આવી હતી. પોલીસે પકિેલા યુવકોની 
ઓળખ જીતિે નકારામ ચૌધરી, રાકિે 
હીરાલાલ પડરહાર, ખુિાલ મંગલારામ 
દેવાસી અને ધ્ુવ અિોક પુરોહીત તરીકે 
થઈ હતી. પોલીસે તેઅોની અનેક પ્રકારે 
પુછપરછ કરી તે દરશમયન પણ તમામ 
યુવકોએ એક જ જવાબ આપયો હતો. 
સોશિયલ મીડિયામાં છેલ્ા કેટલાક 
ડદવસથી િુમસ બીચ પર ભૂત હોવાની 
ચચા્ય ચાલી રહી છે. ગુગલમાં પણ 
સુરતના િુમસ બીચ અંગેની ભયાનક 
સ્ટોરી જોઈ િકાય છે. યુવાનો પણ 
આ જ બાબતથી િુમસ જવા દોરાયા 
હોવાનું પોલીસ હવે માની રહી છે.

નવી ડદલહી- રાજયોને GST વળતર 
ચુકવવા માટે મોદી સરકારે સતત બીજા 
વર્ષે પણ ઉધાર લેવું પિી િકે છે. સૂત્ોનું 
કહેવું છે કે સરકારે આ નાણાકીય વર્્યમાં 
1.58 લાખ કરોિ રૂશપયા અથવા આિરે 
21.7 અબજ િોલરની વધારાની લોન 
લેવી પિી િકે છે. નાણા પ્રધાન શનમ્યલા 
સીતારમણની અધયક્ષતામાં િુક્વારે 
જીએસટી કાઉન્સલની બેઠક મળિે જેમાં 
આ મુદે્ પણ ચચા્ય કરવામાં આવિે. 
જીએસટી કાઉન્સલ 6 મશહનાનાં ગાળા 
પછી બેઠક યોજાઇ રહી છે.

રાજયોને GST વળતર રૂપે કે્દ્રને 2.7 

લાખ કરોિ ચૂકવવાના છે, પરંતુ સૂત્ોના 
જણાવયા મુજબ, મોદી સરકાર ફક્ત 1.1 
લાખ કરોિ આપવાની નસ્થશતમાં છે. 
GST એકટમાં જોગવાઇ છે કે GST 
લાગુ થયા પછી કે્દ્ર રાજયોને મહેસૂલનાં 
નુકસાનની ભરપાઇ કરિે. પરંતુ કોરોના 
વાયરસ રોગચાળાને કારણે કે્ દ્ર સરકારની 
આવક પર ખરાબ અસર થઈ છે. આ જ 
કારણ છે કે મોદી સરકાર વધારાની લોન 
લેવાનું શવચારી રહી છે. ગયા વર્ષે પણ 
કે્ દ્ર સરકારે રાજયો માટે 1.1 લાખ કરોિ 
રૂશપયા ઉધાર લીધા હતા અને લોનનાં 
સ્વરૂપમાં રાજયોને આપયા હતા. 

GST વળતર ચુકવવા પૈસા નથી, 
કેન્દ્ર ઉધાર લેશે 22 અબજ ડોલર

બીચ પર ફરતા ભૂતોને જોવા અને ફોટો 
પાિવા મધરાતે પાંચ યુવકો િુમસ પહોંચયા અમદાવાદ : ગુજરાતની ફિચામાં 

ગયેલી નવ નવ સહકારી બૅ્કનો ચાજ્ય 
સંભાળતા ફિચા અશધકારી એન.આઈ. 
પટેલના વત્યનથી નવે નવ બૅ્કના 
સ્ટાફના સભયોની નારાજગી વધી છેે. 
તેમના સરમુખતયારિાહી વલણ અને 
દરેક કમ્યચારીને ઉતારી પાિવાની 
માનશસકતાથી ત્ાસેલા કમ્યચારીઓ 
ગુજરાતના સહકાર કશમિનર િી.પી. 
દેસાઈ સમક્ષ આ મુદ્ે રજૂઆત કરવાની 
તૈયારી પણ કરી રહ્ા છે. ફિચાની 
બૅ્ કોમાં બાકી નાણાંની ડરકવરી માટે 
લેવા જોઈતા પગલાં લેવાતા નથી, માત્ 
કમ્યચારીઓની કઠણાઈવધે તેવા જ 
પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્ા છે.

ફિચાની નવ બૅ્કોમાંથી આઠ બૅ્કો 

તો ખેિા અને આણંદ શજલ્ાની જ છે. 
આ આઠ બૅ્કોમાં નડિઆદની નટપુર 
કોઓપરેટીવ બૅ્ક, જનતા કોઓપરેટીવ 
બૅ્ ક, આણંદ અબ્યન કોઓપરેટીવ 
બૅ્ક, આણંદ પીપલસ કોઓપરેટીવ 
બૅ્ક, શ્ીનાથજી કોઓપરેટીવ બૅ્ક, 
ખેિાની માતર નાગડરક સહકારી બૅ્ક, 
પેટલાદની પેટલાદ નાગડરક સહકારી 
બૅ્ક, પેટલાદ કોમશિ્યયલ કોઓપરેટીવ 
બૅ્ક અને અમદાવાદની અમદાવાદ 
શપપલસ કોઓપરેટીવ બૅ્કનો સમાવેિ 
થાય છે.

અમદાવાદમાં એક અને ખેિા-
નડિઆદમાં આઠ બૅ્ક હોવા છતાંય 
તેઓ બધો જ વહીવટ અમદાવાદથી જ 
કરી રહ્ા છે. 

ગાંધીનગર
મુખયમંત્ી શવજય રૂપાણીએ બુધવારે સાંજે તેમના શનવાસસ્થાને 

યોજાયેલી કોર કશમટીમાં શનણ્યય લીધા બાદ તૌકતે વાવાઝોિાથી 
બાગાયતી પાકો તથા ઉનાળુ પાકોને થયેલા નુકસાન સામે રૂ. 
૫૦૦ કરોિના પેકેજની જાહેરાત કરી છે. મુખયમંત્ીએ જણાવયું 
છે કે, આ વખતે ઉદારતાથી ઐશતહાશસક સહાય આપવાનો શનણ્યય 
કયયો છે, ટૂંક સમયમાં નુકસાનીનો સવષે પૂણ્ય કરી અસરગ્રસ્ત 
ખિેૂતોને તેમના બે્ ક એકાઉ્ટમાં એક અઠવાડિયામાં રાહત-સહાય 
ચૂકવી દેવાિે. ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર અને 
બોટાદ સાથે દશક્ષણ ગુજરાતના નવસારી, સુરત, વલસાિ, ભરૂચ 
શજલ્ાઓમાં ખેતીવાિીને નુકસાન થયું છે, જેમાં ૮૬ તાલુકાઓમાં 
અંદાજે બે લાખ હેકટરમાં કશૃર્-બાગાયતી પાકોને નુકસાન થયું છે.

ગુજરાતમાં 9 બેંકના કમ્મચારીઓમાં 
ફડચા અધધકારીના વત્મનથી કચવાટ

ખેતી પાકોને નુકસાન સામે ૫૦૦ કરોડનું રાહત પેકેજ
અસરગ્રસત ખેડૂતાેને તેમના બેન્ક અેકાઉન્ટમાં અેક અઠવાડડયામાં રાહત-સહાય ચૂકવી દેવાશે ઃ રૂપાણી

ગુજરાતમાં રાબેતા મુજબ 
જ િરુ થિે િૈક્ષશણક સત્
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં દર વર્્યની જેમ આ વર્ષે પણ 

૭મી જુનથી રાજયની સ્કકૂલોમાં નવુ િૈક્ષશણક સત્ િરુ 
કરવા સરકારી સ્તરે ગશતશવશધ થઈ રહી છે. આ વખતે 
પાઠ્યપુસ્તકો ખરીદવા માંગતા વાલીઓએ પણ ઉતાવળ 
કરવા જેવું નથી. કારણ કે, ધોરણ. ૩થી ધો.૧૨ સુધીમાં 
૧૮ જેટલા શવર્યના અંદાજે ૫૧ પાઠયપસુ્તકોમાં ફેરફાર 
કરવા શિક્ષણ શવભાગ દ્ારા ઠરાવ કરાયો છે. એટલે હવે 
નવા િૈક્ષશણક સત્થી બાળકોને નવા પુસ્તકોનો અભયાસ 
કરાવાિે. રાજયમાં નવા િૈક્ષશણક સત્થી ધોરણ-૩થી 
ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ના નવા ૫૧ જેટલા પસુ્તકો 
બદલાઈ જિે. જેમાં ધોરણ-૯ના ૫, ધોરણ-૭ના ૩, 
ધોરણ-૩ના ૧, ધોરણ-૪ના ૧, ધોરણ-૫ના ૨, ધોરણ-
૬ના ૨, ધોરણ-૮ના ૨, ધોરણ-૧૦ના ૧ અને ધોરણ-
૧૨ના ૧ શવર્યના પુસ્તકમાં ફેરફર કરાયો છે.

પટના બાદ અમદાવાદમાં 
વહાઈટફંગસનો કેસનો નોંધાયા

અમદાવાદ ઃ ગુજરાતમાં કોરોનાનું સંકટ હજુ 
દૂર થયું નથી તયાં હવે બલેક ફંગસે માથું ઊચકયુ ં
છે. કોરોના સંક્શમત દદદી સાજા થયા બાદ કેટલાક 
દદદીમાં મયુકોરમાઈકોસીસના લક્ષણો દેખાય રહ્ા છે. 
આ દરશમયાન જ અમદાવાદમાંથી વહાઈટ ફંગસનો  
કેસ નોંધાયો હતો. અમદાવાદની સોલા શસશવલ દાખલ એક 
દદદીના બાયોપસીના રીપોટ્યમાં વહાઈટ ફંગસની પૃનટિ થઈ  
હતી. િશનવારે આ જ પ્રકારનો એક કેસ શબહારના 
પટનામાં સામે આવયો હતો. િશનવારથી જ પટનાના 
તબીબો તે દદદીના સારવારમાં જોતરાયા છે. દરશમયાન 
રશવવારે અમદાવાદમા દદદીમા વહાઈટ ફંગસથી શચંતા વધી 
હતી. વહાઈટ ફંગસ કરતા બલેક ફંગસ વધારે ખતરનાક 
હોવાનું તબીબોનું સ્પટિ માનવું છે. બલેક ફંગસની સકં્મણ 
ક્ષમતા  વધુ છે. 

અમદાવાદ : ગુજરાતમાં ફાયર સેફટીના 
અમલીકરણ અંગે હાથ ધરાયેલી સુઓમોટોમાં 
હાઇકોટ્યની ખંિપીઠે હોનસ્પટલો અને તતં્ને 
ટકોર કરી હતી કે ફાયર એન.ઓ.સી. ન હોય 
તેવી હોનસ્પટલોને વારંવાર 
ચેતવણીઓ અપાઇ છે છતાં 
તેમાં દદદીઓને િા માટે 
દાખલ કરવામાં આવે છે.

ફાયર સેફટી અને બી.યુ. 
વગરની હોનસ્પટલો સામે 
પગલાંનો હાઇકોટટે આદિે આપયો હોવાથી આ 
આદેિને થોિાં સમયગાળા માટે મોકકૂફ રાખવા 
હોનસ્પટલો તરફથી માગણી કરી હતી. જો કે કોટટે 
હોનસ્પટલોના વલણની આકરા િબદોમાં ટીકા 
કરી હતી. કેસની વધુ સુનાવણી પહેલી જૂનના 

રોજ શનયત કરવામાં આવી છે. બી.યુ. પરશમિન 
વગરની 44 હોનસ્પટલો તરફથી રજૂઆત કરવામાં 
આવી હતી કે તેમાંથી મોટાભાગની હોનસ્પટલો 
કોશવિ િેશઝગ્ેટેિ હોનસ્પટલો છે આૃથવા કોશવિ 

દદદીઓની ખાાનગી સારવાર 
કરે છે. કેટલીક હોનસ્પટલો 
મયુકોરમાઇકોશસસની સારવાર 
પણ કરે છે. તેથી હોનસ્પટલો 
સીલ કરવાના આદિે થોિો 
સમય મોકકૂફ રહેવો જોઇએ. 

જેથી આ દદદીઓની સારવાર થઇ િકે. આ 
રજૂઆત સામે અમદાવાદ મયુશનશસપલ કોપયોરેિને 
રજૂઆત કરી હતી કે દરેક હોનસ્પટલોની 
પડરશસૃથશત અને કેસ અલગ છે. તેથી આવી રીતે  
સંયુક્ત શપડટિનને કોટટે દાદ ન આપવી જોઇએ. 

રાજકોટઃ રાજકોટમાં કોરોના બાદ આંખ અને 
નાકમાં ઈ્ફકેિનથી મયુકમા્યયકોશસસ બાદ હવે 
પગમાં ગે્ગ્રીન થવાના ડકસ્સા વધતા કોશવિ ઘાતક 
પૂરવાર થયો છે. એક માસમાં 15 િાયાબીટીક 
દદદીઓ કોરોનામાંથી તો સાજા 
થઇ ગયા પણ તેમના પગ કાપવા 
પિયાની ઘટના બની છે. આ 
વચે્ હવે આંતરિાના ગે્ગ્રીનના 
કેસ વધી રહ્ા છે.

તબીબોના જણાવયા પ્રમાણે 
કોરોનાની પહેલી લહેરમાં કોરોનાના એક પણ 
દદદીના પગ કાપવા પિયાની નોબત ્હોતી આવી 
પરંતુ બીજી લહેરમાં એટલે કે છેલ્ા એક માસમાં 
૧૫ િાયાબીટીક દદદી કે જે કોરોનામાંથી તો સાજો 
થઇ ગયો હોય પરંતુ તેનું િી – િાઈમર ૫૦૦ 

થી વધી ગયુ હોય તેવાને ગે્ગ્રીન થયા બાદ પગ 
કાપવો પિયો છે. છેલ્ા પાંચ વર્્યમાં ૨૫૦ લોકોના 
ગે્ગ્રીનને કારણે પગ કાપવા પિયા છે. જો કે, છેલ્ા 
એક માસમાં આવા કેસ વધયા છે. દદદીને કોરોના થયા 

બાદ એક માસ પછી ગે્ ગ્રીનની 
િરુઆત થાય છે. જોકે પ્રાથશમક 
તબક્ે જ કોરોના મટયા બાદ 
પગમાં દુખાવો થતો હોય તો 
તબીબની સલાહથી સોનોગ્રાફ્ી 
કરાવી વહેલી સારવાર િરુ થાય 

તો પગ કાપવો ન પિે. ગે્ગ્રીન શનષણાત જણાવે છે કે 
કોરોના બાદ દદદીનું િી િાઈમર ૫૦૦ થી વધુ રહેતું 
હોય અને લોહી પાતળું જ ન થતું હોય, િાયાબીટીસ 
હોય અને લોહીના ગઠ્ા જામી જતા હોય તો તેઓને 
ગે્ગ્રીન થવાની િકયતા રહે છે. 

ફાયરની NOC વગરની હોસ્પિટલમાં 
દદદીને શા માટે દાખલ કરાય છે : HC

રાજકોટમાં હવે પિગ ઉપિર ઘાતક બનતો 
કોવવડઃ 15 દદદીઅોના પિગ કાપિી નંખાયા

ફાયર સેફ્ી મુદે્ 
ફરી સરકાર અને 

હાેસ્પિટલાેની ઝાટકણી

અાંખ અને નાક બાદ 
હવે પગમાં ગેંગરીન 

થવાના ડકસ્ા

રાહત પેકેજના મહત્વના મુદ્ા
-	 આંબા,	નાળિયેરી,	ચીકુ,	લીંબુ,	જામફિ	જેવા	બહ	ુવરાષાયુ	વૃક્ષોના	

કાયમી	 નાશ	 સામે	 હેક્ટરદીઠ	 મહત્તમ	 રૂ.	 ૧	 લાખની	 સહાય,	 બ	ે
હેક્ટરની	મયાષાદામાં

-	 આવા	 બાગાયતી	 પાકષોના	 વૃક્ષો	 ઊભા	 હષોય	 પણ	 ૩૩	 ્ટકાથી	 વધુ	
નુકસાન	 હષોય	 એ્ટલે	 કે	 પાક	 ખરી	 પડયષો	 હષોય	 તેવા	 કકસસામાં	
હેક્ટરદીઠ	રૂ.	૩૦	હજારની	સહાય,	બે	હેક્ટરની	મયાષાદામાં.

-	 તલ,	 બાજરી,	 મગ,	 અડદ,	 ડાંગર,	 મગફિી,	 ડુંગિી,	 કેિાં,	
પપૈયા	જેવા	ઉનાિુ	પાકષોમાં	૩૩	્ટકાથી	વધુ	નુકસાન	થયું	હષોય	તષો	
હેક્ટરદીઠ	રૂ.	૨૦	હજાર,	બે	હેક્ટરની	મયાષાદામાં.
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¼køk-1
çkk¤Ãký{kt yuf LkkLkfze çkkuÄfÚkk 

ðkt[u÷ níke. yuf ½hzku {kýMk 
{hýÃkÚkkheyu níkku. íkuýu ÃkkuíkkLkk ÃkwºkkuLku 
fÌkwt fu ík{u Mkki çknkhÚke ÍkzLke Mkwfe Ãkkík¤e 
÷kfzeyku ÷E ykðku. ÷kfzeyku ykðe 
økÞk ÃkAe íkuýu ÃkwºkkuLku fÌkwt fu çkÄe 
÷kfzeykuLku yuf MkkÚku hk¾eLku íkuLku íkkuzðkLkku 
«ÞíLk fhku. íkuLkk Ëhuf Ãkwºku ðkhkVhíke çkÄe 
÷kfzeykuLku yuf MkkÚku hk¾eLku íkkuzðkLkk 
«ÞíLkku fÞko, Ãkhtíkw yuf MkkÚku Ãkfzu÷e ½ýe 
çkÄe ÷kfzeyku íkwxe Lknª. ÃkAe íkuýu fÌkwt fu 
nðu ík{u Ëhuf sý yuf yuf ÷kfzeLku Awxe 
ÃkfzeLku íkkuzðkLkku «ÞíLk fhku. Ëhuf Ãkwºku 
yu{ fÞwo yLku Ëhuf ÃkwºkÚke yuf yuf Awxe 
÷kfze íkwxe økE. yk òuE ½hzk {kýMku 
fÌkwt fu swyku nwt yk AuÕ÷e rþ¾k{ý yLku 
çkkuÄÃkkX ík{Lku ykÃkeLku sE hÌkku Awt fu ík{u 
Mkki ykÃkMk{kt ¼uøkk {¤eLku, yk çkÄe 
÷kfzeykuLke su{ MkkÚku hneLku, yufíkk 
MkkÄeLku hnuþku, íkku ík{Lku fkuE Ãký {kLkðe 
fu òuE swÚk fkuE Ãký Mktòuøkku{kt LkwfMkkLk 
Lknª ÃknkU[kze þfu. Ãkhtíkw òu ík{u yk yuf 
Awxe ÷kfzeLke su{ swËk swËk ÚkE sþku, íkku 
ík{Lku fkuE Ãký {kLkðe fu swÚk LkwfMkkLk 
ÃknkU[kze þfþu. {kxu {khe AuÕ÷e 
rþ¾k{ý ÞkË hk¾òu fu ykÃkMk{kt nt{uþk 
yufíkk hk¾òu, MktÃk hk¾òu yLku ðuhrð¾uh 
Lk ÚkE síkk.

yk LkkLkfze Ãkhtíkw SðLkLkku yuf 
{níðLkku ÃkkX þe¾kðíke yLku çkkuÄ 
Ähkðíke çkkuÄfÚkk Úke yu òýðk {¤u Au fu 
Mk{ks{kt hneLku {kLkð SðLk{kt yufíkk 
yLku MktÃkLkwt ½ýwt s {níð Au. yufíkk yLku 
MktÃk fuð¤ Mkk{kSf ûkuºk{kt s sYhe 
LkÚke, Ãkhtíkw SðLkLkk Ëhuf ûkuºk{kt íkuLkwt 
{níð Au, [knu íku hksîkhe ûkuºk nkuÞ, 

ÔÞkÃkkhe ûkuºk nkuÞ, ÔÞðMkkÞe ûkuºk nkuÞ, 
Mkk{kSf  ûkuºk nkuÞ fu ÄkŠ{f ûkuºk nkuÞ. 
hksîkhe ûkuºk{kt ykÃkýLku òuðk {¤u Au fu 
hksîkhe Ãkûkku{kt òu íku{Lkk MkÇÞku{kt 
yufíkk yLku MktÃk Lknª nkuÞ, íkku Ãkûk{kt 
VkxVwx Ãkze òÞ Au. ÔÞkÃkkhe ûkuºku Ãký 
ykÃkýLku òuðk {¤u Au fu ÔÞkÃkkheyku Ãký 
¼uøkk {¤eLku ÃkkuíkkLke ÔÞkÃkkhe MktMÚkkyku 
MÚkkrÃkík fhu Au, su íku{Lkk rníkkuLke hûkk fhu 
Au, yLku íku{Lku Lkzíkk «&Lkku Mkhfkh ÃkkMku 
yk MktMÚkk Úkfe hsq fhu Au. íkuðe s heíku 
ÔÞðMkkÞeyku Ãký ÃkkuíkkLkk rníkkuLke hûkk 
fksu ÃkkuíkkLke ÔÞðMkkÞe MktMÚkkyku MÚkkrÃkík 
fhu Au. ykðe heíku ¼uøkk {¤eLku MktMÚkkykuLkwt 
MÚkkrÃkík fhðwt yu yufíkk yLku MktÃkLkwt «ríkf 
Au. økwshkíke ¼k»kk{kt yuf fnuðík Au fu 
“MktÃk íÞkt stÃk.” yk fnuðík yLkwMkkh, 
ßÞkt MktÃk yLku yufíkk nþu, íÞkt õÞkhu Ãký 

VkxVwx Lknª Ãkzu.
ÄkŠ{f ûkuºk{kt yufíkk yLku MktÃkLkku yÚko 

yu ÚkkÞ Au fu yuf s Ä{o {ktÚke swËk swËk 
swÚkku fu Ãkuxk swÚkku yLku Mkt«ËkÞku 
(Vehfkyku) Lk çkLkkððk, suÚke yu Ä{o{kt 

yufíkk s¤ðkÞ hnu, yLku íkuLkk 
yLkwÞkÞeyku{kt VkxVwx Lk Ãkzu, yLku íkuyku 
ðuhrð¾uh Lk ÚkE òÞ. çkeò þçËku{kt yu{ 
fne þfkÞ fu Ä{o{kt yufíkk fksu, íku Ä{oLkk 
xwfzk xwfzk Lk Úkðk òuEyu, su fkhýu íku{kt 
swÚkku yLku Ãkuxk swÚkku çkLke òÞ. Ãkhtíkw 
«Þkurøkf heíku yk yufðeMk{e MkËe{kt 
ykÃkýu òuE hÌkk Aeyu fu yk søkík{kt 

÷øk¼øk Ëhuf ûkuºk{kt ykuAk ð¥kk ytþu 
yufíkk yLku MktÃkLkku y¼kð Au, yLku íku{kt 
ÄkŠ{f ûkuºk Ãký yÃkðkËYÃk LkÚke. yux÷u 
fu søkíkLkk ÷øk¼øk Ëhuf Ä{o{kt swËk swËk 
swÚkku yLku Ãkuxk swÚkku (Vehfkyku) 
yrMíkíð{kt ykðe økÞk Au.

{wMk÷{kLkkuLkk RM÷k{ Ä{o{kt Ãký 
ykuAkð¥kk ytþu swËk swËk swÚkku yux÷u fu 
Mkt«ËkÞku (Vehfkyku) yrMíkíð Ähkðu Au, 
su RM÷k{Lkk ytrík{ ÃkÞøktçkh Mkknuçk 
(Mk.y.ð.)Lkk Mk{Þ{kt yrMíkíð Lk 
Ähkðíkk níkk. òu fu {wÂM÷{ Ä{oþk† 
fwhkLk {SË{kt íkku ©æÄk¤wyku ({ku{eLkku)Lku 
yufíkk rð»ku yLku ðuhrð¾uh Lk ÚkE sðk 
rð»ku çknw s íkkfeË fhðk{kt ykðu÷ Au. 
íku{ Aíkkt su{ økwshkíke{kt yuf fnuðík Au 
fu “fÃkk¤u fÃkk¤u swËe {rík”, íku fnuðík 
yLkwMkkh RM÷k{ Ä{o{kt Ãký swËk swËk 

swÚkku yLku Ãkuxk swÚkku yux÷ fu Mkt«ËkÞku 
(Vehfkyku- {Mk÷fku) yrMíkíð{kt ykðe 
økÞu÷ Au. Ãkhtíkw Mktíkku»kLke ðkík yu Ãký Au fu 
yk swËk swËk Mkt«ËkÞku (Vehfkyku- 
{Mk÷fku) EM÷k{ Ä{oLkk {w¤¼qík 
rMkæÄktíkku (Míkt¼ku- yhfkLk) yLku {wÂM÷{ 
Ä{oþk† fwhkLk {SË Ãkh yuf {ík Au, 
yLku íku çkkçkík{kt íkuyku{kt fkuE Ãký «fkhLkku 
{ík¼uË LkÚke.

Lke[u fwhkLk {SË{ktLkk yufíkk MkkÄðk 
yLku MktÃk fu¤ððk íkÚkk xwfzk xwfzk ÚkELku 
ðuh rð¾uh Lk ÚkE sðk rð»kuLkk yMktÏÞ 
çkkuÄ[ðLkku {ktÚke A çkkuÄð[Lkku ykÃkðk{kt 
ykðu Au :- 

“yLku ík{u Mkki ¼uøkk {¤eLku yÕ÷knLke 
hMMke (yÕ÷knLkku Ä{o- fwhkLk {SË)Lku 
{sçkwíkeÚke Ãkfze hk¾ku yLku rð¼kSík 
(ðuhrð¾uh) Lk ÚkE òð. yLku yÕ÷knLkk 
yu WÃkfkh Lku ÞkË hk¾ku, su íkuýu ík{khk 
WÃkh fhu÷, ßÞkhu ík{u yufçkeòLkk þºkw 
níkk, ÃkAe íkuýu ík{khk ÓËÞku òuze ËeÄk, 
yLku íkuLke yrík f]Ãkk Úkfe ík{u ¼kE ¼kE 
çkLke økÞk. ík{u yrøLkÚke ¼hu÷k yuf 
¾kzkLkk rfLkkhk ÃkkMku W¼k níkk, ÃkAe 
yÕ÷knu ík{Lku íkuLkkÚke çk[kðe ÷eÄk. ykðe 
heíku yÕ÷kn ÃkkuíkkLke rLkþkLkeyku 
(ykËuþku) ík{khe Mkk{u MÃkü heíku ðýoðu 
Au, suÚke ík{u MkíÞLkk yLku MkeÄk {køko Ãkh 
fkÞ{ hnku. («fhý 3, &÷kuf 102)

“y™u su ÷kufkuyu ÃkkuíkkLkk Ä{o (ËeLk)
Lkk xwfzk xwfzk fhe LkkÏÞk, yLku swËk swËk 
swÚkku (Vehfkyku) çkLkkðeLku ðuh rð¾uh ÚkE 
økÞk, (nu ÃkÞøktçkh), rLkMktËun íku{Lke MkkÚku 
ík{khku fkuE MktçktÄ LkÚke. íku{Lkku {k{÷ku íkku 
yÕ÷knLke ÃkkMku Au. yus (yÕ÷kn) íku{Lku 
çkíkkðþu fu íku{ýu þk fkÞkuo fÞko Au.” 
(«fhý 6, &÷kuf 159) ¢{þ:

મુસ્લિમ ધમ્મશાસ્ત્ર કુરાન મજીદના બોધવચનો પર આધારરત

©Øk¤wyku ({ku{eLkku) {kxu yufíkk sYhe Au yLku Lk fu VkxVqx yLku ðuhrð¾uh Úkðwt

ઈ્લિામની આરસી
કાસિમ અબ્ાિ

મ્યૂકોરના ૩,૧૧૧ દદદી માટે  ૧૭,૩૩૦ ઇન્જેક્શન ફાળવા્ા
ગાંધીનગર

ભારત સરકાર ે ગરુૂવાર ે ગજુરાતમા ં સારવાર હઠેળના 
મ ય્ૂકરના ૩,૧૧૧ દદદીઓ માટ ે વધ ુ ૧૭,૩૩૦ ઈનજજેક્શન 
ફાળવ્ા છ.ે અગાઉ ્શનનવારે ૫,૮૦૦ અનજે મગંળવાર ે૪,૬૪૦ 
એમ કલુમળીનજે અત્ાર સધુીના છ દદવસમા ં ભારત સરકારે 
ગુજરાતનજે ૨૭,૭૦૦ જજેટલા લા્પોસોમલ એમફોટદેરનસન- બી 
ઈનજજેક્શન ફાળવ્ા છ.ે રાજ્મા ંખાનગી હોસ્પટલોમા ંસારવાર 
હઠેળના દદદીઓનજે ગજુરાત સરકાર દ્ારા આપવામા ં આવતા 
લા્ોદફલાઈઝડ કરતા કનેદ્રએ ફાળવજેલા ઈનજજેક્શન મોંધા હો્ છ.ે 
મ ય્ૂકરમાઈકોનસસનજે રોગચાળો જાહરે ક્ાયાના એક જ સપ્ાહમાં  
એમફોટદેરનસન- બી ઈનજજેક્શનનુ ંઉતપાદન વધી રહ્યુ છ.ે ગરુૂવારે 
ભારત સરકારનજે માઈલાન ફામાયાના ૮૦,૦૦૦ વા્લનો જથ્ો 
પ્ાપ્ ્તા કોરોના પછી જ્ા ં મ્યૂકરના કસે વધી રહ્ા છ ે તજેવા 
૨૫ રાજ્ો અનજે એઈમસ સનહતના સજેનટ્રલ ઈન્ટ્રીટ્ટુ વચ્જે 
વહેંચણીનો ક્ોટા દફકસ ક્યો હતો. જજેમા ં ગજુરાતનજે ૨૧.૬૬ 

% નહ્સો મળ્ો છ,ે છ દદવસ અગાઉ ગજુરાતમા ંસત્ાવારપણજે 
૨,૨૮૧ મ્યૂકર દદદીઓ સારવાર હઠેળ હતા. ગરુૂવાર ે તજેમાં 
૮૩૦નો વધારો ્્ાનુ ંકનેદ્ર દ્ારા કહવેા્ ુછ.ે દ્ેશમા ં૧૪,૩૦૧ 
મ્યૂકરના એસકટવ કસે છ.ે ગજુરાતનજે મળલેા મા્લજેનના 
૧૭,૩૩૦ લા્પોસોમલ એમફોટદેરનસન- બી ક ે જજેની દકંમત 
રૂનપ્ા ૬,૨૪૭્ી વધ ુછ.ે

મ્યૂકોરની સાથે એસ્પરજીલસ રોગ ફેલા્ો, 
્પાંચ અલગ વેરરઅન્ટ સુરતમાં દેખા્ા

સુરત ઃ કોરોનાની પો્ટ દડસીઝ (કોરોના પછીનો રોગ) ગણાતું મ્ુકોરમાઈકોનસસ 
વધુ ઘાતકી બન્ો છે. ્શહેરમાં કુલ દદદીનો આંક 500નજે પાર ્્ો છે, 
ત્ારે મ્ુકોરમાઈકોનસસના 5 અલગ વજેદર્નટ ્શહેરમાં જોવા મળ્ા છે. 
મ્ુકોરમાઈકોનસસની સા્ોસા્ ્શહેરમાં એ્પરજીરસના કેસ પણ ્શહેરના દદદીઓ 
માટે ખતરારૂપ બન્ા છે. ફંગસનો ન્શકાર ્તા 20 ટકા દદદીઓ એ્પરજીરસના 
ઝપટમાં આવ્ા હોવાનું તબીબોનો મત છે. ્શહેરની નસનવલ, ્મીમજેરની સા્ોસા્ 
દકરણ હોસ્પટલમાં પણ મ્ુકોરમાઈકોનસસની સારવાર દદદીઓનજે આપવામાં આવી 
રહી છે. ત્ારે દદવસજે નજે દદવસજે વધતા કેસની સા્ોસા્ મ્ુકોરમાઈકોનસસના 6 
વજેદરઅનટ અનજે 200્ી પણ વધુ કલર ્શજેડ હોવાનું સામજે આવ્ું છે. તજે પૈકી 5 
વજેદરઅનટ તો સુરતના દદદીઓમાં જોવા મળ્ા છે.

રાજકોટમાં કોરોના કરતા 
મ્ુકોરના બમણા કેસ

રાજકોટઃ ગુજરાતમાં કોરોના સંકટ સા્જે જ 
મ્ુકોરમાઈકોસીસની આફત આવી છે. અમદાવાદ બાદ 
હવજે સૌ્ી વધુ કેસ સૌરાષ્ટ્રમાં નોંધાઈ રહ્ા છે. બુધવારે 
જામનગરમાં મ્યૂકોર માઈકોસીસના વધુ બજે દદદી નોંધાતા 
્શહેરમાં કુલ કેસનો આંકડો ૧૧૬ ્ઈ ગ્ો છે. જ્ારે 
દેવભયૂનમ દ્ારકામા મ્યૂકરના ૧૬ કેસ નોંધાવા સા્જે 
એક દદદીનું મૃત્ુ ્્ું છે. ગુજરાતમાં એનપ્લ મનહનામાં 
કોરોનાના કેસનો રાફડો ફાટી નીકળ્ા બાદ મજે મનહનાના 
પ્્મ પખવાદડ્ા પછી તજેનું જોર ધીમુ પડું છે. 
ત્ાં હવજે રાજકોટ સનહત સૌરાષ્ટ્રમાં મ્ુકોરમાઈકોસીસના 
કેસ વધી રહ્ા છે. હવજે સ્્નત એવી છે કે દરરોજ 
નોંધાતા કોરોનાના કેસ કરતા મ્ુકોરમાઈકોસીસના 
કેસ વધુ આવી રહ્ા છે. ખાસ કરીનજે ડા્ાનબટીસ અનજે 
પ્જે્શરની નબમારી ધરાવતા લોકો કોરોનામાં સપડા્ા બાદ 
સાજા ્ા્ તજે પછી દદદીમાં મ્ુકોર. જોવા મળી રહ્ો છે. 

મ્યૂકોરમાઈકોનસસ રોગ દદદીનજે 
ખાવા લા્ક છોડતો ન્ી

રાજ્માં કોરોનાએ કાળો કેર વતાયાવ્ા બાદ હવજે 
મ્ુકરમાઇકોનસસજે હાહાકાર મચાવ્ો છે. રાજ્ના 
૬ ્શહેર-નજલ્ામાં મંગળવારે મ્ુકરમાઇકોનસસના 
૮૨ નવા કેસો સા્જે ૫ દદદીના મોત નનપજ્ા હતા.  
રાજકોટમાં મ્યૂકર્ી બચવા માટે ગામજે ગામ નાક સાફ 
અનભ્ાન ્શરૂ કરા્ું છે. જજેમાં ૭૦૦ આરોગ્ કમદીઓનજે 
તાલીમ અપાઈ છે. સુરતમાં મંગળવારે વધુ ૧૭ નવા કેસ 
સા્જે ૩ દદદીઓના મોત મ્ુકરમાઇકોનસસ્ી ્્ાં હતા. 
વડોદરામાં મ્ુકરના વધુ ૧૯ નવા કેસ સા્જે ૨ દદદીના 
મોત નનપજ્ા છે. એટલજે વડોદરામાં અત્ારસુધીમાં કુલ 
૨૬૨ કેસ અનજે કુલ મોતનો આંકડો ૩૭ ્ઇ ગ્ો છે.   
અમદાવાદ નસનવલ કેમપસમાં મ્ુકરના ૪૩૯ દદદીઓ 
સારવાર હેઠળ છે, સાૈ્ી મહત્વની બાબત એ છે દાંત, 
જડબા કાઢી દદદીઓનજે બચાવવા પડતા હોવા્ી આ 
કેસમાં દદદીઓ ખાવાલા્ક પણ રહેતા ન્ી.

અમદાવાદ ઃ રાજ્ભરમાં 
મ્ુકરમા્કોસીસના કેસો સામજે આવી 
રહ્ા છે. ભારત સરકાર ત્ા રાજ્ 
સરકાર દ્ારા એપજેડજેમીક એકટ 1897 
અન્વ્જે આ રોગનજે મહામારી જાહેર 
કરવામાં આવજેલી છે. મુખ્મંત્ી નવજ્ 
રૂપાણીએ મ્ુકરમા્કોનસસના દદદીઓની 
સારવાર માટે સમગ્ર રાજ્માં એકસયૂત્તા 
જળવા્, ઝડપી સારવાર મળે તજેવા હેતુ્ી 
11 તજજ્ઞ-તબીબોની એક ટા્ક ફોસયાની 
રચના કરવાનો નનણયા્ ક્યો છે. આ ટા્ક 
ફોસયા દ્ારા સતત પરામ્શયા કરીનજે સારવારના 
પ્ોટોકોલ અનજે માગયાદન્શયાકા નક્ી કરવામાં 
આવ્શજે. મુખ્મંત્ીના માગયાદ્શયાનમાં રાજ્ 
સરકારે બધી નસનવલ હોસ્પટલોમાં 

ખાસ કરીનજે અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, 
રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગરમાં આ 
રોગના સંક્રનમતો માટે અલા્દા વોડયાસ 
્શરૂ ક્ાયા છે. આ રોગની અસર જજેમનજે 
્ઈ છે તજેમનજે તવદરત સારવાર આપવાની 
વ્વ્્ાઓ આરોગ્ નવભાગ દ્ારા 
કરવામાં આવી રહી છે. મુખ્મંત્ીએ આ 
રોગનો વ્ાપ વધજે નનહ તજે માટે આરોગ્ 
તંત્ કાળજી લજે તજેવી તાકીદ પણ કરી છે.

એટલું જ નહીં, આ રોગની સારવાર 
માટે જરૂરી એવા ઇનજજેક્શનની સવયા વ્ાપી 
ઘટ હોવા છતાં રાજ્ સરકારે આગોતરી 
અનજે ્ોગ્ વ્વ્્ાઓ કરી છે, જજેના 
કારણજે રાજ્માં મ્ુકોમા્રોસીસ રોગનજે 
વધુ ફેલાતો અટકાવી ્શકા્ો છે.

ગુજરાતમાં ટ્રિ્ટમેન્ટ, પ્ો્ટોકોલ મા્ેટ 
11 સભ્ોની ્ટાસકફોસ્સની રચના થઈ
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મુઝફ્ફરનગર
૩૫ વર્ષના એક પરુુર ેપોતાની પત્ીને 

માથામા ં ગોળી મારી ત્રણ બાળકોને 
કનેાલમા ં ફેંકી દીધા હોવાની એક 
ચોંકાવનારી ઘટના સામ ે આવી છ.ે આ 
ઘટના યુપીના મઝુફફરનગર જિલ્ામાં 
બની છ.ે પોલીસ ે આ ગનુાન ે અંજામ 
આપનારા શખસની ધરપકડ કરી લીધી 
છ.ે તેની પછૂપરછ દરજમયાન તેણે હતયા 
કરવાનુ ં િ ે કારણ આપયંુ હતંુ તે જાણીને 
પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી.

મઝુફફરનગરમા ં પત્ી ડોલી અને 

ત્રણ બાળકો સાથ ે રહતેા પપપનુી આ 
કરતતૂ જવશ ેજાણ થતા ંપોલીસ ેબાળકોને 
શોધવા માટ ેતાતકાજલક ડાઈવસ્ષની ટીમ 
કનેાલમા ંમોકલી હતી. જોક,ે બાળકોની 
લાશનો કોઈ પત્ો નહોતો મળી શકયો. 
સતૂ્રોનુ ંમાનીએ તો પપપ ુઅન ેડોલી વચ્ે 
ઘરકકંાસ થતા ં ઉશકરેાઈ ગયલેા પપપએુ 
ડોલીની હતયા કરી નાખી હતી. પછૂપરછ 
દરજમયાન પપપએુ પોલીસન ેિણાવયુ ંહતું 
ક ેડોલી છલે્ા ૧૫ દદવસથી તનેી સાથે 
શારીદરક સબંધં બાધંવા તયૈાર નહોતી 
થઈ રહી. િનેા કારણ ેબનં ેવચ્ ેઝઘડો 

થયો હતો. પપપએુ ડોલીન ેધમકી આપી 
હતી ક ે જો તણે ે હવ ે ના પાડી તો તનેું 
ગભંીર પદરણામ આવ.ે જોક,ે મગંળવારે 
ફરી ડોલીએ પપપનુ ે ના પાડી દતેાં 
ઉશકરેાયલેા પપપએુ તને ે માથામા ં ગોળી 
મારી ઘરમા ંિ ઢાળી દીધી હતી. ડોલીને 
મારી નાખયા બાદ પપપનુ ેજવચાર આવયો 
હતો ક ેબાળકોનુ ંશુ ંથશ?ે આ જવચારીને 
તણે ે ત્રણયે બાળકોન ે પણ ગગંા નદીની 
કનેાલમા ંફેંકી દીધા હતા. સતૂ્રોનુ ંમાનીએ 
તો ડોલીના લગ્ન ૧૦ વર્ષ અગાઉ પપપનુા 
મોટાભાઈ સાથ ેથયા હતા.

ઉત્રપ્રદેશમાં સેકસ માટે ના પાડતાં પત્ીને 
ગોળી મારી અને ૩ બાળકને કેનાલમાં ફેંકયા
પતિને પ�ેલીસે ઝડપ�,ે ભ�ઈન� મ�ેિ બ�દ આ�ર�ેપીઆે ભ�ભી સ�થે લગ્ન કર�યા હિ�

કોલકાતા 
પજચિમ બગંાળમા ં ચૂટંણી બાદ શરુ 

થયલેી જહસંા હજી પણ ચાલુ છે અને હવે 
સપુ્રીમ કોટટે આ જહસંાના પગલ ેલોકોના 
પલાયન અંગે રાજય સરકારનો િવાબ 
માગંયો છ.ે સપુ્રીમ કોટ્ષમા ંજહસંાના કારણે 
લોકોના થઈ રહલેા પલાયનને રોકવા 
માટ ેસમક્ષ એક જપદટશન કરવામા ંઆવી 
હતી. તમેા ંઅનરુોધ કરવામા ંઆવયો છે 
ક,ે સપુ્રીમ કોટ્ષ રાજય સરકારને પલાયન 
રોકવા માટે આદશે આપે તમેિ જહસંા 
અ્ન ેપલાયનની તપાસ કરવા માટ ેએક 
જવશરે ટીમ બનાવાય તથા દોરીતો સામે 
આકરી કાય્ષવાહી કરવામા ંઆવ.ે સપુ્રીમ 
કોટટે આ મામલામા ં માનવાજધકાર પચં 

તમેિ રાષ્ટીય મજહલા આયોગન ેપક્ષકાર 
બનાવવા માટ ે પણ સચૂના આપી છ.ે 
જપદટશનમા ં કહેવામા ં આવય ુ છ ે ક,ે 
માનવાજધકાર પચં તથા મજહલા આયોગે 
રાજયની મલુાકાત પણ લીધી હતી અને 
તયા ંલોકોની શુ ંસ્થજત છ ેત ેજોઈ હતી. 
ઉલ્ખેનીય છે ક,ે રાજયમા ંચૂટંણી બાદ 
જહસંાના ડરથી લોકોના પલાયનના પગલે 
સપુ્રીમ કોટટે સરકારને નોદટસ આપી છે 
અન ેહવ ેતનેી વધ ુસનુાવણી સાત િૂને 
રાખી છે. જપદટશનમા ં દાવો કરવામાં 
આવયો છે ક,ે જહસંા અન ે પલાયન 
પાછળ પોલીસ તમેિ રાજય સરકારનુ 
પીઠબળ ધરાવતા ગુડંાઓની જમલીભગત 
િવાબદાર છે. 

બંગાળ હિસાંથી 1 લાખ લોકોનું 
પલાયન, સુપ્ીમે જવાબ માંગયો

લખનઉ
કોરોના વાયરસની બીજી લહેર 

દરજમયાન યુપીમાં િે પ્રકારની અવયવ્થા 
સામે આવી છે તેના કારણે યુપીમાં 
સજા્ષયેલા સરકાર જવરોધી અસંતોરથી 
ભાિપની જચંતા વધી ગઈ છે. આગામી 
વર્ષની શરૂઆતમાં જવધાનસભા ચૂંટણી 
યોજાવાની છે િેને લઈ જવપક્ષી દળો, 
ખાસ કરીને સપા અને કોંગ્ેસે સંક્રમણના 
પ્રબંધનને લઈ રાજય સરકાર જવરૂદ્ધ 
મોરચો માંડ્ો છે. તયારે સંઘ અને 
ભાિપની ટોચની લીડરજશપ કોઈ પણ 
સંજોગોમાં યુપીની સત્ા ગુમાવવા નથી 

માંગતું. આ કારણે સંઘ અને ભાિપ ડેમિે 
કંટ્ોલ મોડમાં લાગી ગયા છે.  ઉત્ર 
પ્રદેશની રાિકીય સ્થજતને લઈ દદલહીમાં 
રજવવારે વડાપ્રધાન મોદી, ગૃહમંત્રી અજમત 
શાહ, ભાિપના અધયક્ષ િેપી નડ્ા સાથે 
સંઘના સરકાય્ષવાહ દત્ાત્રેય હોસબોલેની 
મહતવની બેઠક યોજાઈ હતી. તેમાં ઉત્ર 
પ્રદેશ ભાિપ પ્રદેશ સંગઠનના મહામંત્રી 
સુનીલ બંસલ પણ સામેલ થયા હતા.  
બેઠકમાં ઉત્ર પ્રદેશમાં કોરોનાને લઈ 
પાટટીની છજબ પર િે પ્રભાવ પડ્ો છે તેની 
આગામી ચૂંટણી પર શું અસર પડી શકે 
તેની ચચા્ષ થઈ હતી. 

UPમાં ભાજપ-RSS ડેમેજ કંટ્ોલમાં 
લાગયું, ચૂંટણી માટે બનાવયો પલાન

મહારાષ્ટ પોલીસના પવૂ્ષ 
ડાયરેકટર િય્વાલ CBIના 

નવા વડા તરીકે જનયુક્ત
નવી દિલિી 

નવી દદલહી : મહારાષ્ટના ભૂતપૂવ્ષ ડાયરેકટર િનરલ 
ઓફ પોલીસ સુબોધ કુમાર િય્વાલને સેન્ટ્લ બયુરો ઓફ 
ઈન્વેસ્ટગેશન (સીબીઆઇ)ના ડાયરેકટર તરીકે જનયુક્ત 
કરવામાં આવયા છે.  તેઓ હાલ સીઆઇએફએસના ચીફ 
તરીકે કાય્ષરત છે અને ભૂતકાળમાં ઈન્ટેજલિન્સ બયુરો 
તેમિ રૉમાં પણ ઉચ્ પદો પર કામ કરવાનો અનુભવ 
ધરાવે છે. સીબીઆઇના નવા કાયમી ડાયરેકટરની 
જનમણુંકને લઇને પીએમના આવાસે બેઠક યોજાઇ હતી. 
િે દરજમયાન મુખય ન્યાયાધીશે એક એવો જનયમ બતાવયો 
િેને કારણે સરકારે િે બે નામ સુચવયા હતા તેને આ 
પદની રેસમાંથી બાદ કરી દેવામાં આવયા છે.

મધય પ્રદેશમાં ૧૧૦ દકમી 
ઝડપે ટ્ેન પસાર થતાં આખું 

રેલવે ્ટેશન ધવ્ત થયું
બુરિાનપુર

મધય પ્રદેશના બુરહાનપુર ખાતે આવેલું ચાંદની રેલવે 
્ટેશન ૧૧૦ દકમી પ્રજત કલાકની ઝડપે ટ્ેન તયાથંી 
પસાર થઈ તે સાથે િ જોતજોતામાં ધવ્ત થઈ ગયું હતું. 
સદનસીબે આ ઈમારત પડી તે સમયે તેના નીચે કોઈ 
નહોતું અને કોઈ જાનહાજન નથી નોંધાઈ.  જાણવા મળયા 
મુિબ નેપાનગરથી અસીગઢ વચે્ આ ઘટના બની હતી. 
બુધવારે સાિંે ૪ઃ૦૦ કલાકે પુષપક એકસપ્રેસે ૧૧૦ દકમી 
પ્રજત કલાકની ઝડપે િંગલમાં આવેલા ચાંદની રેલવે ્ટશેન 
જબસલડંગને ક્રોસ કયુું તો કંપન સહન ન થવાના કારણે તે 
ધવ્ત થઈ ગયું હતું.  દુઘ્ષટનામાં જબસલડંગની બારીઓના 
કાચ તૂટીને પડી ગયા હતા, બોડ્ષ પણ પડી ગયા હતા.

ભારતમાં કોરોનાના 2.11 લાખ કેસ, 3847 દદદીનાં મોત
 y દેશમ�ં 24,19,907 
આેક્ટિવ કેસ, આત્�ર 
સુધી કુલ 3,15,235 
દદદીઆ�ેઆ ેક�ેર�ેન�થી જીવ 
ગુમ�વ�ે  

નવી દિલિી
છેલ્ા ઘણા દદવસથી નીચે િઈ 
રહેલા કોરોનાના ગ્ાફમાં ફરી એક 
વાર ઉછાળો જોવા મળી રહ્ો છે. 
કોરોનાની બીજી લહેરમાં કોરોનાના 
વધતા કેસોને જોતાં િે રીતે રાજયોએ 
પ્રજતબંધો લગાવયા છે, તયારબાદ કોજવડ 
સંક્રમણના આંકડામાં ઘટાડો જોવા 
મળી રહ્ો છે. ગુરુવારે કોરોનાના 
વધતા આંકડાએ ફરી એક વાર 
ખતરા તરફ ઈશારો કયયો છે.  કેન્દ્ીય 
્વા્્થય મતં્રાલય દ્ારા ૨7 મેના રોિ 
જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડાઓ 
મુિબ, છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં દેશમાં 
૨,૧૧,૨૯૮ નવા પોજઝદટવ કેસો 
નોંધાયા છે. 

આ ઉપરાતં કોજવડ-૧૯ના કારણે 
૩,૮૪૭ દદટીઓએ પોતાના જીવ 
ગમુાવયા છ.ે દશેમા ંહવ ેકલુ સકં્રજમતોની 
સખંયા વધીન ે ૨,૭૩,૬૯,૦૯૩ થઈ 
ગઈ છ.ે બીજી તરફ, દશેમા ં કલુ 
૨૦,૨૬,૯૫,૮૭૪ લોકોન ે કોરોના 
વકેસીનના ડોઝ આપવામા ં આવયા છ.ે 
નોંધનીય છ ેક,ે કોજવડ-૧૯ની મહામારી 
સામ ે લડીન ે ૨ કરોડ ૪૬ લાખ ૩૩ 
હજાર ૯૫૧ લોકો સાજા પણ થઇ 
ચકૂયા છ.ે ૨૪ કલાકમા ં ૨,૮૩,૧૩૫ 
દદટીઓન ે દડ્ચાિ્ષ કરવામા ં આવયા છ.ે 
હાલમા ં૨૪,૧૯,૯૦૭ એસકટવ કસે છ.ે 

20 કરોડ લોકોને વેક્સન આપવામાં 
ભારત હવશ્વભરમાં બીજા ક્રમાંકે

નવી દિલ્ી : ભારતમાં છેલ્ા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 2.08 લાખ કેસો 
સામે આવ્ા છે. તે સાથે જ એક જ દિવસમાં 4157ના મોત નનપજ્ા છે. જ્ારે 
પ્ેલી વખત 24 કલાકમાં જ પ્ેલી વખત સૌથી વધુ 22.17 લાખે ટેસટ કરવામાં 
આવ્ા ્તા અને કુલ ટેસસટિંગનો આંકડો 33.48 કરોડને પાર પ્ોંચી ગ્ો 
છે. સાથે જ ભારતમાં 20 કરોડ રસીના ડોઝ આપી િેવામાં આવ્ા છે જે સાથે 
અમેદરકા બાિ આટલા ડોઝ આપનારો ભારત બીજો િેશ બન્ો છે.  વધુ 4157 
લોકોના મોત સાથે િેશમાં કુલ મૃત્ુઆંક 3,11,388એ પ્ોંચી ગ્ો છે. જ્ારે 
સતત બીજા દિવસે પોનઝદટનવટી રેટ 10 ટકાની નીચે રહ્ો છે. બીજી તરફ 
એસ્ટવ કેસો પણ ઘટીને 24.95 લાખે પ્ોંચ્ા છે. છેલ્ા 24 કલાકમાં જ 
91191નો ઘટાડો થ્ો ્તો. સાથે જ 24 કલાકમાં જ આશરે ત્રણ લાખ જેટલા 
િિદીઓ કોરોનાને ્રાવીને સાજા થઇ ગ્ા ્તા. 

િેશમાં ઝારખંડ તેમજ 
છત્ીસગઢમાં રસીનો 
સૌથી વધુ બગાડ 

કોરોના સામેની લડાઇમાં જ્ાં એકતરફ ઘણા 
રાજ્ો કનેદ્ર સમક્ષ કોરોનાની વેસ્સનની 
સપલા્ વધારવા માંગ કરી રહ્ા છે ત્ારે બીજી 
તરફ ઘણા એવા રાજ્ો પણ છે જેમને સપલા્ 
કરવામાં આવેલ કુલ વેસ્સનમાંથી ત્રીજા ભાગની 
વેસ્સનનો બગાડ થ્ો ્તો. વેસ્સનનો બગાડ 
કરનારા રાજ્ોમાં સૌથી ઉપર ઝારખંડ અને 
છત્ીસગઢ છે. કેનદ્રી્ સવાસ્થ્ મંત્રાલ્ તરફથી 
જા્ેર કરવામાં આવેલા આંકડા અનુસાર 
ઝારખંડને સપલા્ કરવામાં આવેલી કુલ 
વેસ્સનમાંથી ૩૭.૩ ટકા વસે્સનનો બગાડ થ્ો 
્તો જ્ારે છત્ીસગઢમાં ૩૦.૨ ટકાનો બગાડ 
થ્ો ્તો. આંકડા અનુસાર તાનમલનાડુમાં ૧૫.૫ 
ટકા, કાશમીરમાં ૧૦.૮ ટકા અને મધ્પ્રિેશમાં 
૧૦.૭ ટકા વસે્સનનો બગાડ નોંધા્ો ્તો. 

1,21,000 એમ્ફોટેદરહસન 
ઈનજે્શન અમેદરકાથી 

ભારતમાં પિોંચયા
બલકે ફગંસના કસે વધી રહ્ા ્ોવાથી તનેી 
સારવાર માટનેા ઈનજે્ શનની પણ તગંી નોંધાઈ 
છ.ે વડાપ્રધાન મોિીએ બલકે ફગંસની સારવાર 
માટનેા એમફોટદેરનસન ઈનજે્ શન કોઈ પણ 
જગ્ાએથી ઉપલબધ કરવા આિશે આપ્ો છે. 
આ કારણ ેસવાસ્થ્ નવભાગ ેઅનકે િશેોનો સપંક્ક 
સાધ્ો ્તો અન ેજાણવા મળ્ા મજુબ અમદેરકા 
સસથત નગનલ્ડ સા્નસીઝ બોડ્ડ ભારતન ેવસે્સન 
સપલા્ પરૂો પાડવા આગળ આવ્ુ ં છે.  અત્ાર 
સધુીમા ંએમફોટદેરનસન ઈનજે્ શનની ૧,૨૧,૦૦૦થી 
પણ વધાર ેશીશીઓ ભારત પ્ોંચી ચુકી છે. જ્ારે 
અન્ ૮૫,૦૦૦ શીશીઓ રસતામા ં છે. જાણવા 
મળ્ા મજુબ અમદેરકી કપંની આશર ે૧ નમનલ્ન 
ડોઝ પરૂા પાડશે. આ જ રીત ે બાકીના િશેોનો 
સપંક્ક પણ સાધવામા ંઆવી રહ્ો છ.ે 

કોરોના વે્સીન ઉતપાિન 
માટે વોકિાટ્ટ સહક્રય, 
સરકાર સમક્ષ પ્સતાવ 

ભારતી્ ફમા્ડસ્ુદટકલ કંપની વોક્ાટ્ડ ભારત 
સરકારને ઓફ્ર આપતા કહ્ં છે કે કંપની 
ફેબ્ુઆરી ૨૦૨૨ સુધીમાં ૫૦૦ નમનલ્ન રસી 
ઉતપન્ન કરવાની ક્ષમતા રાખે છે. કંપની એક વર્ડમાં 
૨ અબજ ડોઝ એટલે કે ૨૦૦ કરોડ રસીના ડોઝનું 
ઉતપાિન કરી શકે છે. કંપનીએ સરકારને કહ્ં છે 
કે તેની પાસે વનૈવધ્સભર પોટ્ડફેનલ્ો બનાવવા 
માટે ઉતપાિન અને સંશોધન ક્ષમતા ધરાવે છે, 
માટે  તેને પ્રોટીન આધાદરત અને વા્રલ વે્ટર 
આધાદરત વેસ્સન ઉતપન્ન અને સપલા્ કરવાની 
મંજૂરી અપા્. અ્ેવાલ મુજબ કંપનીએ આ અંગે 
ઔપચાદરક રીતે કેનદ્ર સરકાર સમક્ષ પ્રસતાવ 
મૂ્્ો છે. વોક્ાટ્ડ સંભનવત ઉતપાિન માટે અન્ 
કંપનીઓની ઓળખ કરવા લાગી છે જેથી રસી 
ઉતપાિનમાં સરળતા ર્ે. 
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બરેલી
બરેલીના બારાદરી પોલીસ સ્ેશન 

પર ગંભીર પ્રકારના આરોપો લાગ્ા 
છે. એક મહિલાએ આરોપ લગાવ્ો 
છે કે માસક નિીં પિેરવાના કારણે 
પોલીસે તેમના પુત્રના િાથ અને પગમાં 
હિલ્ીઓ મારી. આ અંગે ફરર્ાદ 
કરવા તે પોલીસ સ્ેશન ગઈ ત્ારે તેને 
તેમને ધમકાવવામાં આવ્ા.

મહિલાએ આરોપ લગાવતા કહ્ં કે, 
ત્રણ હસપાિીઓએ તેમના પુત્રને માસક 
નિી પિેરતા ઉઠાવીને લઇ ગ્ા. જ્ારે 
તેઓ પોલીસ સ્ેશન ગ્ા તો જાણકારી 
મળી કે તેમના પુત્રને ક્ાં્ મોકલી 

દેવા્ો છે. જ્ારે પરરવારજનોએ તેમના 
પુત્રની શોધ કરી તો તે ગંભીર િાલતમાં 
મળ્ો અને તેના િાથ અને પગમાં 
હિલ્ીઓ મારેલી િતી. ત્ાં જ પોલીસે 
આ આરોપો પર િુલાસો ક્યો છે.

મહિલાનો આરોપ છે કે જ્ારે તેમણે 
તેમના પુત્રના ઉતપીડનની ફરર્ાદ 
પોલીસ સ્ેશનમાં કરી તો તેમનું કોઇએ 
સાંભળ્ું નિીં. માત્ર આ્લું જ નિી 
ઉપરથી મહિલા એને પીરડતને જેલમાં 
ધકેલવાની વાત કિી. આ વાતથી 
પરેશાન થઇ પીરડતની માતાએ હસહન્ર 
પોલીસ અહધક્ષકનો સંપક્ક સાધ્ો છે. આ 
મહિલા જોગી નવાડાની રિેવાસી છે. 

પુત્રના આ ઉતપીડન બાદ જોગી ન્ા્ 
મા્ે ગુિાર લગાવી રિી છે. તેઓ કિે 
છે કે પુત્રના માસક ન લગાવવા બદલ 
તેના િાથ અને પગમાં હિલ્ીઓ મારી 
દીધી. જોગીએ ત્રણે્ હસપાિીઓ પર 
પુત્ર સાથે અમાનવી્ વત્તન કરવાનો 
આરોપ લગાવ્ો છે. એસએસપી રોહિત 
સજવાણનું કિેવું છે કે, આ ્ુવાન 
પોલીસનો જુનો ગુનેગાર છે. તેના ઉપર 
અનેક ગંભીર કલમો અંતગ્તત અલગ-
અલગ પોલીસ સ્ેશનમાં કેસ નોંધા્ેલા 
છે. તેમનું કિેવું છે કે આ તમામ આરોપો 
્ાળવા મા્ે તે ્ુવક પોલીસ પર આવા 
આક્ષેપો કરી રહ્ો છે. 

માસક ન પિેરનારને િાથ-પગમાં પોલીસે 
હિલ્ીઓ ઘૂસાડી, માતાએ મૂક્ો આરોપ

ચંડીગઢ
પજંાબ પોલીસ ેપારકસતાની ડ્રગ રકેે્  

કસેમા ં પવૂ્ત રસેલરની ધરપકડ કરી 
છ.ે ડ્રગ રકેે્ મા ં 3 રકલો િરેોઇન સાથે 
પકડા્ેલા બ ે ્વુકોની પછૂપરછ કરતાં 
4 એહપ્રલ ેતનેી ધરપકડ કરવામા ંઆવી 
િતી. રસેલરનુ ં નામ મનોિર લાલ 
ઉફફે એનથોની છ ે અન ે ત ે અમૃતસરનાં 
અનમ હસનમેાની નજીક રિે છ.ે પોલીસે 
તને ે રરમાનડ પર લીધો છ.ે પછૂપરછ 
દરહમ્ાન પોલીસન ે તનેી પાસથેી 
મિતવના સરુાગ મળી આવ્ા છ.ે 
લગભગ અઢી મહિના પિેલા 3 રકલો 
િરેોઇનની સાથ ે તરનતારાની પટ્ીમાં 

પોલીસ ેબ ે્વુકો સાથ ેધરપકડ કરી છ.ે 
આ ્વુકો પાસથેી પછૂપરછમા ંજાણકારી 
મળી ક ે પ્રખ્ાત કશુતી િલેાડી મનોિર 
લાલ ઉફફે એથંનીના સબંધં પારકસતાની 
તસકરો સાથ ે છ.ે આ વાતનો પણ 
િલુાસો થ્ો છ ેક,ે તનેા દ્ારા 1 કરોડ 
78 લાિની િવાલા રકમ પારકસતાન 
મોકલવામા ંઆવી છ.ે બતાવવામા ંઆવી 
રહ્ ં છ ે ક,ે ત ે સરિદ પારથી નશાની 
િપે મગંાવતો િતો. પોલીસ પણ લાબંા 
સમ્થી તનેી શોધમા ંિતી. એસએસપી 
ધ્મૂન એચ. હનબંોલ ેજણાવ્ંુ ક,ે પોલીસે 
આરોપીન ેકો્્તમા ંરજ ૂકરીન ેબ ેરદવસના 
રરમાનડ પર લીધો છ.ે

નવી દિલ્ી 
ઈનનડ્ન મરેડકલ અસોહસએશન 

(IMA) ઉત્તરાિડં ે ્ોગગરુૂ બાબા 
રામદવેન ે 1,000 કરોડની માનિાહન 
નોર્સ મોકલી છ.ે આ નોર્સમા ંબાબા 
રામદવેન ે પોતાના હવવારદત હનવદેન 
મદુ્ ેસપષ્ટતા કરતો વીરડ્ો જાિેર કરવા 
અન ે 15 રદવસમા ં IMAની લહેિત 
માફી માગંવા કિવેામા ંઆવ્ુ ંછ.ે સાથે 
જ આવુ ંનિીં કરવામા ંઆવ ેતો 1,000 
કરોડનો માનિાહન કસે કરવાની ધમકી 
પણ આપવામા ંઆવી છ.ે 

નોર્સમા ં IMAએ લખ્ંુ છ ે ક,ે 
બાબા રામદવે એલોપથીનો ‘એ’ પણ 
નથી જાણતા, અમ ે તમેના સવાલોનો 
જવાબ આપવા તૈ્ ાર છીએ પરતં ુ તે 
પિલેા પોતાની ્ોગ્તા તો જણાવ.ે 
નોર્સમા ં કિવેામા ં આવ્ુ ં છ ે ક,ે જો 
બાબા 15 રદવસની અંદર માફી નિીં 
માગં ે તો તમેના હવરૂદ્ધ 1,000 કરોડ 
રૂહપ્ાનો માનિાહનનો દાવો કરવામાં 
આવશ.ે  IMA ઉત્તરાિંડે લખ્ુ ંછ ેક,ે 
‘રામદવે પોતાની દવાઓ વચેવા મા્ે 
સતત જઠુાણુ ંફલેાવી રહ્ા છ.ે 

નવી દિલ્ી
રદલિીની સરિદોએ હવરોધ પ્રદશ્તન 

કરી રિેલા િેડૂતોને બુધવારે 6 મહિના 
પૂરા થઈ ગ્ા છે. ત્ારે બુધવારે જ 
વત્તમાન કેનદ્ર સરકારને સત્તામાં સતત 
7 વર્ત પૂણ્ત થ્ા છે. બુદ્ધ પૂહણ્તમાના 
આ અવસર પર િેડૂતોએ કેનદ્ર સરકાર 
હવરૂદ્ધ પોતાના હવરોધનો સવર ફરી તેજ 
કરવાની જાિેરાત કરી છે. િેડૂતો આ 
રદવસને કાળા રદવસ તરીકે ઉજવશે. 

સં્ુક્ત િેડૂત મોરચાના નેતાઓના 

કિેવા પ્રમાણે તેમને ડરાવીને કે થકવીને 
ડગાવી નિીં શકા્. જ્ાં સુધી સરકાર 
તેમના હવરૂદ્ધ નોંધા્ેલા તમામ કેસ 
પાછા નિીં િેંચે અને તેમની માંગણીઓ 
નિીં સવીકારી લે ત્ાં સુધી તેઓ 
રદલિીની સરિદેથી પાછા નિીં જા્.  
િેડૂતોએ રદલિી સહિત તમામ ધરણા 
સથળોએ બુદ્ધ પૂહણ્તમા પવ્ત ઉજવવાની 
જાિેરાત કરી છે. 

ધરણા સથળોએ કાળા વાવ્ા 
ફરકાવીને અને સરકારના પૂતળા 

સળગાવીને હવરોધ કરવાની તૈ્ારી 
છે. સં્ુક્ત િેડૂત મોરચાના નેતા 
બલવીર હસંિ રાજેવાલ, ડૉ. દશ્તન 
પાલ, ગુરનામ હસંિ ચઢૂની, િનન 
મૌલા વગેરે નેતાઓના કિેવા પ્રમાણે 
િેડૂતો સત્ અને અહિંસાના બળ પર 
પોતાનું આંદોલન આગળ વધારી રહ્ા 
છે. પરંતુ ભાજપની કેનદ્ર સરકાર અનેક 
વિત આ આંદોલનને હિંસક સવરૂપ 
આપવા પ્ર્ત્ન કરતી રિે છે જેમાં તે 
િંમેશા અસફળ રિી છે. 

‘યાસ’ વાવાઝોડાથી 1 કરોડને અસર, 4નાં મોત
કોલકાતા

કોલકાતા : પહચિમ બગંાળ અને 
ઓરરસસામા ં ત્રા્કલેા ્ાસ નામના 
વાવાઝોડાએ ભાર ે તારાજી સર્જી િતી. 
આ વાવાઝોડામા ં 145 રકમી પ્રહત 
કલાકની ઝડપ ેપવન ફૂકંા્ો િતો. સાથે 
જ ભાર ેવરસાદન ેપગલ ેકે્ લાક ગામો 
ડબુી ગ્ા િતા.

િાસ કરીન ે જ ે સમદુ્રી હવસતારો છે 
ત્ા ંસૌથી વધ ુમાઠી અસર જોવા મળી 
િતી. ઝારિડંમા ંપણ વાવાઝોડાન ેપગલે 
િાઇએલ્્ત જાિરે કરવામા ંઆવ્ુ ં િતુ.ં 
કુલ મળી આશર ે ચાર જે્ લા લોકોએ 
આ વાવાઝોડામા ં જીવ ગમુાવ્ો છ.ે 
જ્ાર ે અનકે લોકો લાપતા િોવાથી 

તમેની શોધિોળ ચાલી રિી છ.ે 
વાવાઝોડામા ં ભાર ે પવન અને 

વરસાદન ે પગલ ે ઉભા પાકન ે ભારે 
નકુસાન થ્ંુ િતુ.ં ઓરરસસાના ધમા્ત 
પો્્ત પર સૌથી પિલેા ગરુુવાર ે સવારે 

નવ વાગ્ ે વાવાઝોડ ુ ત્રા્ક્ુ ં િતુ.ં 
આશર ે21 લાિ લોકોનુ ંસમદુ્રી કાઠંાના 
હવસતારોમાથંી સરુક્ષીત સથળ ે સથળાતંર 
કરવામા ંઆવ્ુ ંિતુ.ં

જોક ે બપોર બાદ વાવાઝોડુ નબળુ 

પડી ગ્ંુ િતુ.ં સૌથી વધ ુ અસર 
પહચિમ બગંાળમા ં જોવા મળી છ ે જ્ાં 
આશર ે ત્રણ લાિ જે્ લા મકાનોેને 
ભાર ે નકુસાન પિોંચ્ુ ં છ.ે અનકે 
મકાનો જહમનદોસત થ્ા િતા. પહચિમ 
બગંાળના મખુ્મતં્રી મમતા બનેરજીએ 
કહ્ ંિતુ ંક ે્ાસ વાવાઝોડાન ેકારણ ેએક 
કરોડ લોકો પ્રભાહવત થ્ા છ.ે જમેાં 
લાિો લોકોના મકાનો નાશ પામ્ા છ.ે

િાલ જ ે પણ હવસતારોમાં 
વાવાઝોડાએ હવનાશ વે્ યો છ ે ત્ાં 
રાિતકા ્્ત મા્ ે 10 કરોડ રૂહપ્ાની 
રાિત સામગ્ી મોકલવામા આવી છ.ે 
સૈન્ની મદદ લવેામા ં આવી રિી છ.ે 
બગંાળમા ં 17 કોલમ તનૈાત કરવામાં 

આવી છ.ે આ ઉપરાતં એનડીઆરએફ, 
એસડીઆરએફ અન ે રાજ્ની 
પોલીસની ્ીમન ેતનૈાત કરવામા ંઆવી 
છ.ે અનકે હજલ્ાઓમા ં ભાર ે વરસાદ 
પડી રહ્ો છ.ે  કોલકાતામા ંઘું્ ણ સમા 
પાણી ભરાઇ ગ્ા િતા. ઓરરસસાના 
બાલાસોર હજલ્ાના સમદુ્રી કાઠંાના 
અનકે ગામોમા ં પાણી ઘસુી ગ્ા છ.ે 
અિીંની નદીઓમા ં પણ ભાર ે પરૂનુ 
એલ્્ત જાિરે કરવામા ં આવ્ંુ િતુ.ં 
કે્ લાક હજલ્ામા ંવીજળી ગલુ થઇ ગઇ 
છ.ે વાવાઝોડાની ગતી ધીમી પડતા જ 
ઝારિડં તરફ ફં્ ા્ુ ંિતુ ંજોક ેઝારિડંમાં 
તનેી સામાન્ અસર રિી િતી. પણ 
ભાર ેવરસાદ પડ્ો િતો.

રદલિીની સરિદો પર િેડૂત આંદોલનને 6 
માસ પૂરા, ફરી હવરોધ તેજ કરશે અન્નદાતા
સંયુક્ત ખેડૂત મ�ેરચ�ન� નેત�ઓ�ેન� કહેવ� મુજબ તેમને ડર�વીને ડગ�વી નહીં શક�ય

્વાલાથી 1.78 કરોડ પાદકસતાન 
મોકલ્ાની પૂવ્વ રેસલરની કબૂલાત

IMAએ બાબા રામિેવને મોકલી 
1,000 કરોડની માન્ાનન નોદિસ
પ�ેત�ની દવ�ઓ�ે વેચવ� ર�મદેવ ટીવીમ�ં વેક્સિનેશનની 
સ�ઈડ ઈફેક્ટસની જાહેર�ત કરી રહ્� હ�ેવ�ન�ે ઓ�ર�ેપ

21 લ�ખનું સ્થળ�ંતર, ઓનેક જગય�ઓે વીજળી ખ�ેરવ�ઇ, ઝ�રખંડ ઓને બબહ�રમ�ં ભ�રે વરસ�દ, હ�ઇઓેલટ્ટ ઓપ�યું, ઓ�ેરરસ્�મ�ં 10ને બચ�વ�ય�

પુલવામા િાતે શહિદ થ્ેલા 
જવાન હવભૂહત ઢૌરડ્ાલની 
પત્ની િવે આમમીમાં જોડાશે

િ્ેરાિૂન
પુલવામામાં ૮ ફેબુ્આરી ૨૦૧૯ના રોજ આંતકીઓને 

પડકારનારા મેજર જવાન હવભૂતી ઢૌડી્ાલ  શહિદ 
થ્ા િતા. જે બાદ તેણીએ હિંમત િારી ન િતી. તેણે 
અલિાબાદમાં વુમન એનટ્ી સકીમની પરીક્ષા પાસ કરીને 
ચેન્નાઇની ઓરફસસ્ત ટ્ેહનંગ એકેડમીમાં ટ્ેહનંગ લીધી 
િતી.  હવભૂતી ઢૌડી્ાલનું પાહથ્તવ શરીર જ્ારે તેમના 
વતન લાવવામાં આવ્ું ત્ારે હનહતકાએ આઇ લવ ્ૂ હવભુ 
કિીને માહમ્તક હવદા્ આપી િતી. હવભૂહતના હપતા સવ 
ઓમપ્રકાશ ઢૌરડ્ાલના ચાર સંતાનોમાં ત્રણ દીકરીઓ 
એક માત્ર દીકરો િતો. િવે હવભૂહતની પત્ની હનહતકા પણ 
્ૂંક સમ્માં આમમીમાં જોડાનાર છે. 

હવિ્રની િરીફ ભારતી્ 
કંપની કૂએ રૂહપ્ા 218 

કરોડ એકત્ર ક્ા્ત
નવી દિલ્ી

હવિ્રની િરીફ ભારતી્ કંપની કૂએ 218 કરોડ 
રૂહપ્ાનું રોકાણ એકત્ર ક્ુ્ત છે તેમ કંપની દ્ારા એક 
હનવેદનમાં જણાવવામાં આવ્ું છે. 3 કરોડ ડોલરમાં 
્ાઇગર ગલોબલે પણ રોકાણ ક્ુ્ત છે. કૂ દ્ારા જારી 
કરા્ેલા હનવેદનમાં 3 કરોડ ડોલરના રોકાણમાં ્ાઇગર 
ગલોબલ ઉપરાંત કંપનીના વત્તમાન રોકાણકારો એકસેલ 
પા્્તનર, કલારી કેહપ્લ, થ્ીવનફોર કેહપ્લ, બલૂમ 
વેનચસ્ત અને ડ્રીમ ઇનક્ુબે્રનું રોકાણ પણ સામેલ 
છે.  આઇઆઇએફએલ અને હમરાઇ એસેટસ કૂના નવા 
રોકાણકારો બન્ા છે. ભારતી્ કંપની કૂના િાલમાં 60 
લાિ વપરાશકારો છે. 

મુંબઇ
દેશની અગ્ણી રડહજ્લ પેમેન્ કંપની 

પે્ીએમ આ વરષે આઇપીઓ લાવવાની 
્ોજના ઘડી રિી છે. કંપની તે આઇપીઓ 
મારફતે ૨૧,૯૦૦ કરોડનું ભંડોળ એકઠું 
કરવાની નેમ ધરાવે છે. જો એલઆઇસી 
પિેલાં પે્ીએમનો આઇપીઓ આવી 
જશે તો અત્ારસુધીનો સૌથી મો્ો 
આઇપીઓ બની રિેશે. જાણકાર 
સૂત્રોના જણાવ્ા મુજબ પે્ીએમના 
રોકાણકારોમાં બાક્કશા્ર િૈથવે, સોફ્ 
બેનક જૂથ અને એન્ ગ્ૂપનો સમાવેશ 
થા્ છે. તે તમામ મો્ા રોકાણકારો છે. 

બાક્કશા્ર હવશ્નના શેરબજારોના સૌથી 
મો્ા રોકાણકાર વોરન બફે્ની કંપની છે 
તો સોફ્બેનક જાપાની કંપની છે. એન્ 
ગ્ૂપ ચીનના અલીબાબા ગ્ૂપની કંપની છે. 
તે તમામ રોકાણકારો પે્ીએમને આ જ 
વરષે નવેમબર સુધીમાં હલસ્ કરાવવાની 
્ોજના ધરાવે છે. રદવાળી સુધીમાં 
આ કંપની શેરબજારમાં આવી શકે છે. 
પે્ીએમ વન૮૭ કોમ્ુહનકેશન િેઠળ 
છે. તેનું મૂલ્ ૨થી ૨.૨૦ લાિ કરોડ 
રૂહપ્ાનું મૂલ્ ધરાવે છે. આઇપીઓમાં 
પિેલાના અથા્તત જૂના અને નવા એમ 
બંને શેર જારી થશે.

રૂનપ્ા 22,000 કરોડનો આઈપીઓ 
બજારમાં મુકવા પેિીએમની ન્લચાલ
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વોશિંગ્ટન 
અમેરિકી િાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડને 

બુધવાિે ગુપ્તચિ એજન્સીઓને કોતવડ-
19 (કોિોના વાયિ્) મહામાિસીનું 
જનમ સ્ાન શોધવા બમણો પ્રયત્ન 
કિવા તનર્દેશ આપયો હિો. બાઈડને 
એજન્સીઓને 90 રર્વ્નસી અંર્િ 
વાયિ્નું જનમ સ્ાન શોધસીને રિપોર્ટ 
જમા કિાવવા કહ્ં હિું. 

િેમણે જણાવયું કે, કોિોના વાયિ્ 
કોઈ ્ંક્રતમિ જાનવિના માનવસીય 
્ંપક્ક્સી ઉભયયો છે કે કોઈ લેબ 

ર્ુર્ટરનાએ આ મહામાિસીને જનમ આપયો 
છે િે તનષકર્ટ શોધવાના ્ાક્સીઓ 
અપૂિિા છે. િેમણે અમેરિકી િાષ્ટ્રસીય 
પ્રયોગશાળાઓને ્ંશોધકોને મર્ર્ 
કિવા તનર્દેશ આપયો હિો અને ચસીનને 
આંિિિાષ્ટ્રસીય િપા્માં ્હયોગ 
આપવા તવનંિસી કિસી હિસી. તવશ્વ સવાસ્થય 
્ંગઠન એ ત્દાંિનો ફિસી અભયા્ કિસી 
શકે છે જેમાં કોિોના વાયિ્નું ઉતપતતિ 
સ્ાન ચસીનનસી વુહાન લેબ માનવામાં 
આવે છે અને તયાં્સી જ િે ્મગ્ર 
તવશ્વમાં ફેલાયો હિો. 

આ બધા વચ્ે અતયાિ ્ુધસીમાં 
તવશ્વના 16.85 કિોડ લોકો ્ંક્રતમિ 
્ઈ ચુકયા છે જયાિે 35.01 લાખ 
લોકોએ પોિાનો જીવ ગુમાવયો છે. 
એક અહેવાલ પ્રમાણે ચસીનમાં જયાિે 
્ૌ્સી પહેલસી વખિ આ બસીમાિસી 
ફેલાઈ હિસી તયાિે કોિોના વાયિ્ મારે 
જાનવિોનસી વયાપક િપા્ પિ ચસીનસી 
ડેરાનસી અવગણના કિવામાં આવસી 
હિસી. કોિોના વાયિ્નસી ઉતપતતિ મુદ્ે 
અમેરિકાએ ફિસી એક વખિ ચસીન પિ 
પાિર્શશી િપા્નું ર્બાણ બનાવયું છે. 

બાઈડનનો ગુપ્તચિ એજન્સીઓને તનર્દેશ 
3 મા્માં શોધો કયાં્સી ઉર્ભવયો કોિોના
અમેરરકી રાષ્ટીય પ્રયાેગશાળાઅાેને સંશાેધકાેને મદદ કરવા નનદદેશ અાપવામાં અાવાે

હોંગકોંગ : ભાિિ ્તહિ એવા કેરલા 
ય  ર્ેશ છે કે જયાં કોિોના િ્સીનસી અછિ 
છે. આતરિકાના કેરલાય ર્ેશોમાં િો િ્સી 
મારે બૂમિાણ મચસી છે તયાિે આપણો જ 
એક પડોશસી  ર્ેશ િ્સીના લાખો ડોઝ કચિા 
રોપલસીમાં ફેંકવાનસી િૈયાિસીમાં છે કાિણ કે 
િ્સીનસી એકસપાયિસી ડેર નજીક આવસી ગઇ 
છે. 

અતધકાિસીઓએ મંગળવાિે કહ્ં કે 
િ્સી લેવા મારે પૂિિસી ્ંખયામાં લોકો 
િતજસટ્ેશન કિાવસી િહ્ા ન્સી. આ્સી 
પરિસસ્તિ એવસી બનસી િહસી છે કે હોંગકોંગ 

એવા ગણયા ગાંઠયા ર્ેશોમાં સ્ાન  પામયું 
છે કે જયાં જરૂરિયાિ કિિાં વધુ િ્સી 
ઉપલબધ છે. અહીંનસી વસિસી લગભગ 75 
લાખ છે. ઓનલાઇન ્ઇ િહેલા  ર્ુષપ્રચાિ  
અને શહેિને વાયિ્ મુક્ત કિવાનસી 
્િકાિસી કોતશશ ઓછસી પડવા્સી  લોકો 
િ્સી લેિાં અચકાઇ િહ્ા છે.  ્િકાિસી 
વેસક્ન રાસક ફો્્ટના એક ્ભયે ચેિવણસી 
આપસી કે એમનસી પા્ેનો િ્સીનો જ્થ્ો 
આગામસી ત્રણ મા્ ્ુધસી જ ્ુિતક્િ િહસી  
શકશે. એ પછસી આ િ્સીનો જ્થ્ો ખિાબ 
્ઇ જશે. 

 y અાેટીટી પ્ેટફાેમ્મ પર 
હાેનલવૂડની સુપરહીટ રફલાે 
બતાવવા માટે અેમેઝાેને 
અેમજીઅેમ સાથે મર્મર કયુું

કેશિફોશનનિયા 
કોિોના ્ંક્રમણ કાળમાં, તવશ્વનસી 

બે મોરસી મનોિંજન કંપનસીઓ વચ્ેનાં 
્ોર્ાનસી પુસટિ ્ઇ ગઇ છે. જેમ્ 
બોનડ રફલમો મારે છેલ્સી ચાિ પેઢસી 
્ુધસીનાં ત્નેમેરોગ્રાફિોનાં હૃર્યનસી 
નજીક િહેલસી કંપનસી, એમજીએમ હવે 
એમેઝોનનસી ્ઇ જશે. આ ્ોર્ો 8.45 
અબજ ડોલિ (અંર્ાજે રૂ. 60,000 

કિોડ)માં ્યો હોવાનું કહેવાય છે. 
આ ્ોર્ો તનયમનકાિસી ્ંસ્ાઓનસી 
મંજૂિસીનસી ્ા્ે જ અમલમાં આવશે. 
એમજીએમ સરુરડયોનસી સ્ાપના માક્ક્ 
લો અને લુઇ્ બસી મેયિ દ્ાિા 17 
એતપ્રલ 1924 ના િોજ કિવામાં આવસી 
હિસી. અમેરિકામાં બુધવાિે ્વાિે આ 
અંગેનસી માતહિસી જાહેિ ્ઇ, મતહનાઓ 
અને અઠવારડયાઓ ્ુધસી ચાલેલસી 
અરકળો પછસી, હવે સપટિ ્ઈ ગયું છે કે 
એમેઝોન કંપનસી આ ગૌિવપૂણ્ટ પિંપિા 
ધિાવિા હોતલવુડ સરુરડયો એમજીએમને 
પોણા નવ અબજ ડોલિિમાં ખિસીર્વા 
જઈ િહસી છે.

 y છૂટાછેડાની જાહેરાત પછી 
બબલ ગેટસની મુશકેલીમાં 
વધારાે થવાની અાશંકા

વોશિંગ્ટન 
એક ્મય ે ્ોફરવિે ઉદ્ોગના 

બિેાજ બાર્શાહ મનાિા તબલ ગટે્ 
્ામ ેમશુકલેસીઓ એક્ામરસી આવસી છ.ે 
મતેલનડા ગટે્ ેછરૂાછડેા લવેાનસી જાહિેાિ 
કયા્ટ બાર્ તબલગટે્ના ભિૂકાળનસી 
રણસી અજાણસી બાબિો પ્રકાશમા ં આવસી 
િહસી છે. હાલ કોન્તપિ્સી ત્યરિસરો 
અન ે િ્સીતવિોધસીઓ માર ે તબલ ગટે્ 
ફેવરિર સવહતપંગ બોય છ.ે  ર્તુનયામાં 
તબલ ગટે્ ફાઇવ જી રકેનોલોજી દ્ાિા 

લોકોના જીવનન ે તનયતંત્રિ કિવા માગંે 
છ ેઅન ેકોિોના મહામાિસી એ િનેુ ંવસિસી 
રરાડવા મારનેુ ં કાવિરૂ છ ે અન ે િનેસી 
ધિપકડ કિવસી જોઇએ એ પ્રકાિનસી િોજ 
અ્ખંય કોન્તપિ્સી પોસર ્ોશયલ 
તમરડયા પિ ફિ ેછ.ે 

હાલ ર્તુનયામા ં તબલ ગટે્ના 
તવિોધસીઓનસી ્ખંયામા ં ભાિ ે ઉછાળો 
આવયો છ.ે ભતવષયમા ં તબલ ગટે્ 
કરેલો મહાન ગણાશ ેિ ેએક ્વાલ છ.ે  
વોલ સટ્સીર જન્ટલ ેિનેા એક અહેવાલમાં 
જણાવયુ ં છ ે ક ે માઇક્રો્ોફર કપંનસીનસી 
એક મતહલા એસનજતનયિ ે ર્ાવો કયયો 
છ ેક ેિને ેગટે્ ્ા્ ે2000નસી ્ાલ્સી 
વરયો ્ધુસી જાિસીય ્બંધો િહ્ા છ.ે 

વોશિંગ્ટન 
અમેરિકાના ્ાન જો્ ખાિે આવેલા િેલ યાડ્ટમાં બુધવાિે 

ગોળસીબાિનસી રરના બનસી હિસી જેમાં 8 લોકોના મોિ ્યા 
હિા. ્ાંિા ક્ાિા કાઉનરસીના શેરિફના પ્રવક્તાએ જણાવયું કે, 
બુધવાિે વૈલસી ટ્ાન્પોરદેશન ઓ્ોરિરસી લાઈર િેલયાડ્ટ ખાિે 
્યેલા ગોળસીબાિમાં શકમંર્ પણ માયયો ગયો હિો. 

ત્તલકોન વેલસી ખાિે આવેલા િેલયાડ્ટમાં બુધવાિે 
ગોળસીબાિ ્યો હિો જેમાં અનેક લોકો માયા્ટ ગયા હિા 
અને રાયલ ્યા હિા િ્ા શકમંર્ પણ મૃતયુ પામયો હિો. 
્ાંિા ક્ાિા કાઉનરસીના શેરિફ તવભાગને અડસીને આવેલા િેલ 
કેનદ્ર ખાિે ગોળસીબાિનસી રરના બનસી હિસી. િે એક પરિવહન 
તનયંત્રણ કેનદ્ર છે જયાં ટ્ેન પાક્ક ્ાય છે અને એક મેઈનરેનન્ 
યાડ્ટ પણ છે.  પસીરડિોમાં વેલસી ટ્ાન્પોરદેશન ઓ્ોરિરસી 

(વસીરસીએ)ના કમ્ટચાિસીઓનો પણ ્માવેશ ્ાય છે. વસીરસીએ 
્ાંિા ક્ાિા કાઉનરસીમાં બ્, લાઈર િેલ અને અનય 
પરિવહન ્ેવાઓ ઉપલબધ કિાવે છે. ્ાન જો્ના મેયિે 
ટ્સીર કિસીને મૃિકોના પરિવાિ પ્રતયે હમર્ર્શી ર્શા્ટવસી હિસી. 

ફાઇઝર 4 મહિનામાં ભારતને 5 કરોડ ડોઝ આપશે
મોસકો 

ર્િતમયાન ર્શેમા ંવસેક્નનસી અછિના અહેવાલો વચે્ 
એક િાહિના ્માચાિ છ.ે ફાઇઝિે બેઠકમાં કનેદ્રને જણાવયંુ 
હિુ ંક ેિનેસી વસેક્ન ૧૨ વ્્્ટ સી ઉપિના િમામ લોકો મારે 
્િુતક્િ અન ેએકર્મ અ્િકાિક છે. િણે ેર્ાવો કયયો છે ક ેઆ 
વસેક્ન ભાિિમા ં્ૌપ્ર્મ મળલેા કોિોના સટ્ને ્ામે પણ 
રણસી અ્િકાિક છ.ે આ વસેક્નને ૨-૮ રડગ્રસી િાપમાનમાં 
એક મતહના માર ેસરોિ પણ કિસી શકાય છે. અમેરિકન ર્વા 
કપંનસી ફાઇઝિ હવ ેભાિિન ેિનેસી વસેક્ન આપવા િયૈાિ ્ યંુ 
હોવાના અહવેાલો છ.ે િ ેજલુાઇ્સી ઓકરોબિ ર્િતમયાન 
ભાિિન ેપાચં કિોડ ડોઝ આપવા િયૈાિ છે. જો ક ેઆના મારે 
િણે ે્િકાિ ્મક્ પોિાન ે્યેલાં નુક્ાનને ભિપાઇ કિસી 
આપવાનસી શિિ મકૂી હોવાના અહેવાલો છે. ્તૂ્રો અનુ્ાિ 
કનેદ્ર અન ેફાઇઝિના ચિેમને આલબર્ટ બુલા્ટ વચ્નેસી બેઠક 
બાર્ ભાિિમા ં કોિોના વસેક્નનસી મંજૂિસીમાં ઝડપ લાવવા 
ત્રણ મહત્વના મદુ્ ે્ હમિ ્ યા હિા.

ભારતીય રસીએ કોરોનાથી 
બચવામાં શવશ્વને મો્ટી મદદ 

પૂરી પાડી : પી્ટર હો્ટેજ
હયુસ્ટન : વિશ્વમાં કોરોના િાયરસનો ફેલાિો 
રોકિામાં ભારતની રસી અતયંત ઉપયોગી નીિડી  
છે. હયુસ્ટનની બાયલોર  કોલેજ ઓફ મેડડસીન 
સસથિત નેશનલ સકકૂલ ઓફ ટ્ોવપક્લ મેડડસીનના 
ડીન ડો.પી્ટર હો્ટેજે એક િેવબનારમાં જણાવયું 
કે દુવનયામાં કોરોના િાયરસની આગેકકૂચને 
અ્ટકાિિામાં ભારતની કોરોના રસી ખૂબ અગતયની 
પૂરિાર થિઇ છે. આંતરરાષ્ટીય કક્ાના િૈજ્ાાવનક 
ડો. હો્ટેજે ક્હ્ં કે ભારતે િૈવશ્વક સંસથિાનો સાથિે 
મળીને તૈયાર કરેલી કોરોના રસીએ વિશ્વને કોરોના 
રોકિામાં નોંધપાત્ર મદદ કરી છે. 

શવશ્વમાં કોરોના રસીની ભારે ખેંચ વચ્ે 
હોંગકોંગ િાખો ડોઝ કચરામાં ફેંકી દેિે

અમેરિકાના ્ ાન જો્ ખાિે ગોળસીબાિમાં 
8 લોકોના મોિ, શકમંર્ પણ માયયો ગયો

એમેઝોન હોશિવુડનો એમજીએમ 
રૂશપયા 60,000 કરોડમાં ખરીદિે

USમાં શબિ ગેટસની ધરપકડ 
કરવા મા્ટે પ્રબળ બનતી માંગ

તરિરનના પ્રધાનમંત્રસી 
બોરિ્ જોન્ન આગામસી 
વરષે ત્રસીજા લગ્ન કિશે

િંડન  
તરિરનના પ્રધાનમંત્રસી બોરિ્ જોન્ન આગામસી વરષે 

ગિમસીનસી ત્ઝનમાં પોિાનસી રફયાન્સી કેિસી ્ાયમંડ્ 
્ા્ે લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ જશે. રિપોર્ટ પ્રમાણે 
જોન્ન અને ્ાયમંડ્ ૩૦ જુલાઈ ૨૦૨૨ના િોજ 
લગ્ન કિવાના છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે બંનેએ પોિાના તમત્રો 
અને પરિવાિના ્ભયોને લગ્નનું આમંત્રણ મોકલસી ર્સીધું 
છે. જોકે વેરડંગ ડેસસરનેશનનો ખુલા્ો કિવામાં આવયો 
ન્સી. તરિરનના પ્રધાનમંત્રસી બોરિ્ જોન્ન અને િેમનસી 
પ્રેતમકા કેિસી ્ાયમંડ્ે ફેરિુઆિસી ૨૦૨૦માં ્ગાઈ કિસી 
હિસી. બંનેએ કહ્ં હિું કે િે રૂંક ્મયમાં લગ્ન કિશે. 
બોરિ્ જોન્નનસી ઉંમિ ૫૬ વર્ટનસી છે. 

પસીએનબસી કાૈભાંડમાં 
ભાગેડુ મેહુલ ચોક્સીનસી 

ડોતમતનકા્સી ધિપકડ ્ઈ
સેન્ટ જહોનસ

મધય અમેરિકાના ર્ેશ એનરસીગુઆમાં્સી ગાયબ ્યેલ 
ભાગેડૂ ભાિિસીય તબઝને્મેન મેહુલ ચોક્સી પડો્સી ર્ેશ 
ડોતમતનકામાં્સી શોધસી લેવાયો છે. ભાગેડૂ મેહુલ ચોક્સીને 
હવે અનરસીગુઆ પિિ લઇ જવાનસી િૈયાિસી કિવામાં 
આવસી િહસી છે. ભાિિમાં પંજાબ નેશન બેક્ન કૌભાંડના 
આિોપસી અને ભાગેડૂ મેહુલ ચોક્સી તવરુદ ઇનરિપોલનસી 
િેડ કોન્ટિ નોરર્ જાિસી કિેલ છે. િેને ડોતમતનકાના 
તક્રતમનલ ઇનવેસસરગેશન રડપાર્ટમેનરએ ઝડપસી લસીધો હિો. 
એનરસીગુઆ્સી િે કયુબા ભાગસી ગયો હોવાના ્માચાિ હિા. 
મેહુલ ચોક્સી અને િેના ભત્રસીજા નસીિવ મોર્સી પિ પસીએનબસી 
્ા્ે ૧૩,૫૦૦ કિોડાનું કૌભાંડનો આિોપ હિો. 

સપસેએક્સ દ્ારા અિકાશમા ં૧૦૦મુ ંસફળ લોસ્ચગં કરી અિકાશી યાત્રામા ંમહત્િની 
વસવધિ હાસંલ કરી હતી. કપંનીએ જણાવયુ ં ક,ે તાજતેરની લોસ્ચગંમા ં ફાલકન રોક્ેટ 
અન ે૬૦ નિા સ્ટારવલંક સ્ેટલેાઈ્ટ અિકાશમા ંમોકલાયા હતા. આ સાથિ ેજ િાતાિરણમાં 
સ્ટારવલકંના ઈ્્ટરન્ેટ વબવમંગ સ્ેટલેાઈ્ટની સખંયા ૧,૭૩૭ થિઈ ગઈ છ.ે 

સપેસએકસ દ્ારા ૧૦૦મી સફળ અવકાિી સફર 
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નવીદિલ્ી
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લરીગના ચાહકો 

િાટે સારા સિાચાર આવયા છે. 
અહેવાલો અનુસાર, આઇપરીએલ 
2021નરી બાકીનરી િેચ યુએઈિાં 
યોજાશે. પહેલા એવા અહેવાલો હતા 
કે તેનું આયોજન ઇંગલેંડિિાં થઈ શકે 
છે પરંતુ હવે આઈપરીએલ 2021નરી 
બાકીનરી િેચ યુએઈિાં રિાશે. સપોરસ્સ 
ટુડિેએ દાવો કયયો છે કે આઈપરીએલ 
2021નરી શરૂઆત 19 અથવા 
20 સપટેમબરથરી શરૂ થઈ શકે છે, 
જયારે ફાઈનલ િેચ 10 ઓકટોબરે 

યુએઈિાં રિાશે. સપોરસ્સ ટુડિેએ એવો 
પણ દાવો કયયો છે કે બરીસરીસરીઆઈ 
બરીજી સરીઝનિાં 10 ડિબલ હેડિર િેચ 
કરાવશે. િતલબ કે 10 દદવસ એવા 
હશે જયારે એક દદવસિાં બે િેચ 
યોજાશે. એવા અહેવાલો આવયા હતા 

કે બરીસરીસરીઆઈ અને ઇસરીબરી વચ્ે 
ઇંગલે્ડિિાં યોજાનારરી ટેસટ શ્ેણરીના 
સિયપત્રકિાં ફેરફાર કરવાનરી ચચા્સ 
ચાલરી રહરી હતરી. આ બધું આઈપરીએલ 
2021 િાટે મવંડિો બનાવવા િાટે 
કરવાિાં આવરી રહ્ં હતું, પરંતુ 
બંને બોડિ્સ વચ્ે કોઈ વાત શકય ન 
બનરી. આ પછરી, બરીસરીસરીઆઈએ 
આઇપરીએલ 2021નરી બાકીનરી િેચ 
યુએઈિાં યોજવાનું નક્રી કયુું છે. 
કોરોના વાયરસને કારણે આઇપરીએલ 
2020નરી છેલ્રી સરીઝન પણ યુએઈિાં 
યોજાઇ હતરી. 

IPL 2021નરી બાકીનરી િેચ UAEિાં રિાડિવા 
BCCIનું અાયોજનઃ 10 ઓકટોબરે ફાઈનલ

મવલાદરયલે ૯૮ વર્સિાં 
પ્થિ વખત યૂરોપા ફૂટબોલ 

લરીગનું ટાઇટલ જીતયું
ગડિાંસક (પોલે્ડિ): મવલાદરયલે છેલ્રી મિમનટ 

સુધરી અતયંત રોિાંચક રહેલા પેનલટરી શૂટઆઉટિાં 
િા્ચેસટર  યુનાઇટેડિને ૧૧-૧૦થરી હરાવરીને 
યૂરોપા લરીગ ફૂટબોલનું ટાઇટલ જીતરી લરીધું હતું. 
યુનાઇટેડિનો ગોલકીપર ડિેમવડિ ડિરી મઝયા પેનલટરી 
શૂટઆઉટિાં શાનદાર દેખાવ કરરી શકયો નહોતો 
અને તે મવલાદરયલના કોઇ પણ ખેલાડિરીનો શોટ 
રોકી શકયો નહોતો. છેલ્ે તે ગોલ કરવાિાં પણ 
મનષફળ રહ્ો હતો. બંને ટરીિો મનધા્સદરત સિય બાદ 
એકસટ્ા ટાઇિિાં પણ ૧-૧થરી સરભર રહરી હતરી. 
તયારબાદ પેનલટરી શૂટઆઉટનો સહારો લેવાિાં 
આવયો હતો. છેલ્ે બંને ટરીિના ગોલકીપરને પેનલટરી 
િાટે ગોલબોકસ છોડિવાનરી ફરજ પડિરી હતરી.

ડિોકટસ્સનરી ચેતવણરી, ગેમસ 
યોજાશે તો કોરોનાનો નવો 
ઓમલનમપક સટ્ેન ફેલાશે
ટોકયો: જાપાનિાં આગાિરી ૨૩િરી જુલાઇથરી 

આઠિરી ઓગસટ સુધરી ઓમલનમપક યોજાવાનરી છે. 
એક તરફ જાપાન સરકાર તથા ઇ્ટરનેશનલ 
ઓમલનમપક સમિમત ગેમસનું આયોજન કરવા િાટે 
કદટબદ્ધ છે તો બરીજી તરફ દેશના િોટાભાગના 
લોકો ગેમસનાં આયોજનને રદ કરવાનરી િાગણરી 
કરરી રહ્ા છે. આ તિાિનરી વચ્ે જાપાનના એક 
ડિોકટસ્સ યુમનયને ઓમલનમપક અંગે િોટરી ચેતવણરી 
આપરી છે. યુમનયનના પ્િુખ નાઓતો ઉયાિાએ 
જણાવયું હતું કે ટોકયો ઓમલનમપકિાં ભાગ લેવા 
િાટે મવશ્વભરના એથલેરસ જાપાન આવશે અને 
આ નસથમતિાં કોરોનાનો નવો ઓમલનમપક સટ્ેન 
ફેલાવાનું િોટું જોખિ છે.

મશવ થાપાએ રેકોડિ્સ સજયયો, 
એમશયન ચેનમપ.િાં સતત 

પાંચિો િેડિલ જીતયો
દુબઇ : ભારતરીય બોકસર મશવ થાપાએ 

એમશયન બોનકસંગ ચેનમપયનમશપિાં સતત પાંચિો 
િેડિલ જીતરીને નવો ઇમતહાસ 
સજયયો હતો. થાપાને પાંચિો 
િેડિલ સુમનમચિત કયા્સ બાદ તેણે 
કોરોના વાઇરસ સાિે મવજય 
હાંસલ કયયો હોય તેવરી લાગણરી 
થઇ હતરી. ૨૭ વરષીય બોકસરે 

દુબઇિાં રિાતરી ચેનમપયનમશપનરી સેમિફાઇનલિાં 
પ્વેશ કરરીને પોતાનો િેડિલ મનમચિત કયયો હતો. 
મશવ થાપા ટૂના્સિે્ટિાં ભારતનો સૌથરી સફળ 
બોકસર બનરી ગયો છે. તેણે ૨૦૧૩નરી એમશયન 
ચેનમપયનમશપિાં ગોલડિ િેડિલ જીતયો હતો. 

દરયલ િેમરિડિ ૧૧ વર્સિાં 
પ્થિ વખત ટાઇટલથરી 

વંમચત, મજદાનનું રાજીનાિું
િેમરિડિ : મજનેદદન મજદાને વધુ એક વખત દરયલ 

િેમરિડિના કોચપદેથરી રાજીનાિું આપરી દરીધું છે. ચાર 
દદવસ પહેલાં સિાપ્ત થયેલરી 
મસઝનિાં િેમરિડિનરી ટરીિ એક 
દશકા કરતાં વધારે સિયિાં 
પ્થિ વખત કોઇ પણ ટાઇટલ 
જીતરી શકી નથરી. ફ્ા્સના વલડિ્સ 
કપ મવજેતા ટરીિના ભૂતપૂવ્સ 
સુકાનરી મજદાનનો દરયલ િેમરિડિ સાથેનો કરાર 
૨૦૨૨ના જૂન સુધરીનો હતો, પરંતુ તેણે પોતાનું 
કોચપદ છોડિરી દરીધું છે. દરયલ િેમરિડિ ક્લબે જણાવયું 
હતું કે મજદાને િેમરિડિના કોચ તરરીકેના કાય્સકાળને 
પૂરો કરવાનો મનણ્સય કયયો છે.

ન્અ્પોમી અ્પો્ટ્ક્અપો
365 402
દદવસિાં કરોડિનરી

કિાણરી કરરી
ન્યૂ્ોર્ક ઃ અમેરિરાની સેિેના વિવિ્મસને ૨૦૧૮ના ્યૂએસ ઓપન ગ્ાન્ડસિેમ 
ટેવનસ ટયૂનાનામેનટમાં હિાિીને ટાઇટિ જીતનાિ જાપાનની નાઓમી ઓસારાએ 
ટેવનસ જગતમાં સનસનાટી મચાિી હતી. ત્ાિ પછી ચાિ મવહનામાં જ 
ઓસારાએ ઓસટ્ેવિ્ન ઓપન પોતાના નામે રિી િીધો હતો. બે ગ્ાન્ડસિેમ 
જીતનાિ તે જાપાનની પ્રથમ ખેિા્ડી બની ગઇ હતી. છેલ્ા ૧૨ મવહનામાં 
ઓસારાએ િધુ બે ગ્ાન્ડસિેમ પોતાના નામે ર્ાના હતા અને ન્યૂ્ોર્કના િસતાઓ 
ઉપિ પોિીસ શયૂરટંગમાં મા્ાના ગ્ેિા સાત અશ્ેત િોરોના અવધરાિ માટેનાં 
અવિ્ાનને જાહેિમાં સમથનાન આપ્ું હતું. ઓસારાની િમત તથા વ્વતિતિથી 
પ્રિાવિત થઇને ઘણી રંપનીઓ તેની સાથે જો્ડાઇ છે. આ રાિણથી ઓસારાએ 
છેલ્ા ૧૨ મવહનામાં િગિગ ૫૫.૨ વમવિ્ન અમેરિરન ્ડોિિ એટિે રે 
િગિગ ૪૦૨ રિો્ડ રૂવપ્ાની જંગી આિર રિી હતી. આ રોઇ પણ મવહિા 
એથિેટસની સિખામણીમાં હાઇએસટ છે. 
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