
FRIDAY, 04 JUNE, 2021  Vol. 18,  No. 23  Pages 20 Tel: 416-996-7755, E-mail : info@swadesh.news   Web : www.swadesh.news
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પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

ચ�ોમ�સ�ની કોરળમ�ં દસ્તક,  
20મીએો ગુજર�્તમ�ં 

કોરોનાને કારણે દુનનયામાં 20.5 
કરોડ બેરોજગારો પેદા થશેઃ UN

 લેબર 
િંગઠનનો 
અિેર્ાલ

વોશિંગ્ટન
સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ સંલગ્ન ઈન્ટરનેશનલ લેબર 

ઓર્ગેનાઈઝેશનના અહેવાલમાં ચિંતા વયક્ત 
કરવામાં આવી હતી કે મહામારીના કારણે 
દચુનયામાં બેરોજર્ારીનું મો્ટું સંક્ટ સર્જાશે. ૨૦૨૩ 
સુધીમાં ૨૦.૫ કરોડ નવા બેરોજર્ારો પેદા થાય 
તેવી દહેશત વયક્ત થઈ હતી. ઈન્ટરનેશનલ લેબર 
ઓર્ગેનાઈઝેશનના ચિંતાજનક અહેવાલમાં કહેવાયું 
હતું કે રોજર્ારી અને રાષ્ટ્રીય આવકની બાબતમાં 
બધા જ દેશોનો રેકોડજા દોઢ વરજામાં અચતશય કથળી 
ર્યો છે. આવો જ ટ્ેનડ રહેશે તો બધા જ દેશોમાં 
બેરોજર્ારીનું સંક્ટ ચવકરાળ બની જશે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠનના ચવિ્ટર 
એકાઉન્ટમાંથી એક વીડડયો શેર કરવામાં 
આવયો હતો, જેમાં ચવચવધ આંકડા રજૂ કરીને 
બેરોજર્ારીની સમસયા દશાજાવવામાં આવી હતી. 
અહેવાલ પ્રમાણે ૨૦૨૩ સુધીમાં દચુનયામાં 
૨૦.૫ કરોડ લોકો બેરોજર્ાર બની જશે. 
અતયારે જ દુચનયામાં ૧૦ કરોડ કરતાં વધુ લોકો 
બેરોજર્ારીનો સામનો કરી રહ્ા છે.

વરડજા એમપલોઈમેન્ટ એનડ સોચશયલ આઉ્ટલૂક 
ઃ ટે્ન્ડસ ૨૦૨૧ રીપો્ટજામાં કહેવાયું હતું કે જો 
મહામારી ત્ા્ટકી ન હોત તો દચુનયામાં ૨૦૨૦-
૨૧ના વરજામાં ૩૦ કરોડ જે્ટલાં લોકો મા્ટે 
નવી રોજર્ારીની તકો સર્જાવાની હતી. કોરોના 
મહામારીએ દુચનયામાં હાહાકાર મિાવયો તેના 
કારણે ૩૦ કરોડ રોજર્ારી સર્જાવાને બદલે 
૧૦ કરોડ બેરોજર્ારો પેદા થયા હતા. યુએનની 
એજનસીએ કહ્ં હતું કે મહામારીની અસર 
આ આખા દશકા પર પડશે. ૨૦૨૦માં કુલ 
કામકાજના સમયમાં ૮.૮ ્ટકાનો ઘ્ટાડો થયો 
હતો. એ્ટલે કે ૨૫.૫ કરોડ લોકો એક વરજા સુધી 
કામ કરે એ્ટલી કલાકો વેડફાઈ ર્ઈ છે. એ 
ખો્ટની ભરપાઈ થતાં વરષો નીકળી જશે.

અહેવાલમાં ચિંતા વયક્ત કરવામાં આવી હતી કે 

મહામારીના કારણે અસંર્ડઠત ક્ેત્ના ૨૦૦ કરોડ 
જે્ટલાં મજૂરો, મચહલાઓ અને યુવાનોની રોજર્ારી 
પર પણ ર્ંભીર અસર થઈ છે. આ કરોડો લોકોની 
દરરોજની રોજર્ારી અચનયચમત થઈ ર્ઈ હોવાથી 
તેમને રં્ભીર આચથજાક સંકળામણનો સામનો કરવો 
પડે છે. ૨૦૨૧ના પ્રથમ ક્ા્ટજારમાં દુચનયામાં 
લર્ભર્ ૧૪ કરોડ નોકડરયાતો પર નોકરી 
ર્ુમાવવાનું જોખમ ખડું થયું હતું. બીર્ ક્ા્ટજારમાં 
૧૨.૭ કરોડ લોકો નોકરી બિાવવા ઝઝૂમી રહ્ા 
છે. યુએનની એજનસીએ કહ્ં હતું કે માત્ હેરથની 
બાબતમાં કોરોના પર કાબૂ મેળવવો એ જ લકયાંક 
ન હોવો જોઈએ. બધા જ દેશોની ખાસ સચમચત 
બનાવીને આચથજાક રીતે જે નુકસાન થયું છે તેની 
ભરપાઈ કરીને રોજર્ારી સજજાવાની ડદશામાં પણ 
પર્લાં લેવા જરૂરી છે.

ક્રિકોટરસીય�એ�ોનો ICCની 
મ�ોટી ભોટ, 8 વર્ષમ�ં 10 વર્્ષ 

કપ ય�ોજવ� નનર્ષય
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ભ�ર્તીય મૂળન�ં એસંખ્ય ન�ગક્રક�ોનો ફ�યદ�ો થશો

ર�ોજગ�રી એનો ર�ષ્ટીય એ�વકની બ�બ્તમ�ં બધ� દોશ�ોન�ો રોક�ોર્ષ દ�ોઢ વર્ષમ�ં કથળ�ોોઃ હ�લમ�ં 10 કર�ોરથી વધુ લ�ોક�ો બોર�ોજગ�ર

ગ્ીનકાડજાની ચસસ્ટમ નાબુદ કરવા 
યુએસ કોંગ્ેસમાં ચબલ રજૂ થયું

વોચશંગ્ટન ઃ અમેડરકન સંસદમાં ગ્ીનકાડજાની 
ચસસ્ટમમાં સુધારો રજૂ કરતાં ઐચતહાચસક 
ચબલનો પ્રસતાવ મૂકવામાં આવયો હતો. 
કોંગ્ેસમેન ઝોઈ લોફગ્ીન અને જહોન ક્ટટીઝે 
અમેડરકન સંસદગૃહમાં ચબલ રજૂ કયુું હતું. 
ચબલમાં દેશ પ્રમાણે ગ્ીનકાડજા આપવાની ચસસ્ટમ 
નાબુદ કરવાની ચહમાયત થઈ છે.

અમેડરકા અતયારે દેશ પ્રમાણે સાત ્ટકા 
નાર્ડરકોને ગ્ીનકાડજા આપે છે. જે દેશના 
નાર્ડરકો અમેડરકામાં રહે છે અને કાયમી 
પરવાનાની રાહ જોઈ રહ્ા છે, એમાંથી પ્રતયેક 
દેશના સાત ્ટકા નાર્ડરકોને ચસચનયોડર્ટીના 
આધારે ગ્ીન કાડજા મળે છે. તેના કારણે ભારત-
િીન જેવા અસંખય દેશોના નાર્ડરકો બબબે-ત્ણ-
ત્ણ દશકાથી ગ્ીન કાડજાની રાહ જોઈ રહ્ા છે. 
માત્ સાત ્ટકાના ચહસાબે ગ્ીનકાડજાની પરવાનર્ી 

મળતી હોવાથી અનય નાર્ડરકોનો વારો આવતા 
વરષો નીકળી ર્ય છે. આ સસથચત ચનવારવા 
મા્ેટ હવે અમેડરકા કે્ટા ચસસ્ટમને નાબુદ કરીને 
ગ્ીનકાડજા આપવાની પેશકશ કરી રહં્ છે. જો 
બાઈડેનના શાસનકાળમાં આ મા્ેટ ઐચતહાચસક 
ચબલ રજૂ થયું છે. ઈક્લ એકસેસ ્ુટ ગ્ીન 
કા્ડસજા ફોર લીર્લ એમ્પલોયમેન્ટ એક્ટ-૨૦૨૧ 
રજૂ થયું છે. જો આ ચબલ સંસદમાં પસાર થઈ 
જશે તો અમેડરકામાં રહેતાં સંખયાબંધ ભારતીય 
નાર્ડરકોનો દાયકાઓનો ઈંતઝાર ખતમ થશે. 
તેમને આર્ામી બે-ત્ણ વરજામાં જ ગ્ીનકાડજા મળી 
ર્ય તેવી શકયતા ઉજળી બની જશે.

આ ચબલમાં બીજી એક જોર્વાઈ એવી પણ 
કરવામાં આવી છે કે પડરવાર મા્ટે ચવઝાની 
મયાજાદા સાત ્ટકા છે. તે વધારીને ૧૫ ્ટકા 
કરવાની ભલામણ છે. એ્ટલે કે જે ચવદેશી 
નાર્ડરકો અમડેરકામાં રહે છે તેમાંથી સાત 
્ટકાના પડરવારના સભયને અમેડરકામાં રહીને 
નોકરી ધંધાની પરવાનર્ી અપાતી હતી. તે સંખયા 
વધારીને ૧૫ કરવાનો પ્રસતાવ મૂકાયો છે. આ 
નવી જોર્વાઈના કારણે આઈ્ટી ચનષણાતોના 
પડરવારના સભયને અમેડરકામાં પહોંિવાનો 
માર્જા વધુ મોકળો બનશે. ચબલ રજૂ કરતી વખતે 
કોંગે્સમેને કહ્ં હતું કે દેશમાં ૧૯૯૦થી ઘણાં 
નાર્ડરકો પરમેનેન્ટ રચેસડેન્ટ કાડજા એ્ટલે કે ગ્ીન 
કાડજાની રાહ જોઈ રહ્ા છે. તેમને હવે ગ્ીનકાડજા 
આપી દેવાનો સમય થઈ િૂકયો છે.
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ઓન્ટેરિયો ઃ કોવિડ-૧૯ની 
મહામાિીને પગલે ભાિટે ખો્નો સામનો 
કિી િહટેલી એિ કેનેડા અને સિકાિ 
િચ્ે કંપનીની બચાિ યોજના બાબતે 
ચચાચા વિચાિણા ચાલી િહી છટે. તયાિટે 
જ કંપનીએ ્ોચના અવિકાિીઓ અને 
મેનેજસચાને અંદાજે ૧૦ વમલીયન યુએસ 
ડોલિ જે્લું બોનસ ચુકિી દીિંુ છટે.  
િરચા િ૦િ૦માં એિ કેનેડાએ મો્ી ખો્ને 
પગલે હજાિો કમચાચાિીઓને છૂ્ા કિી દટેિા 
પડયા હતા. એિ કેનેડાના શેિ હોલડસચા 
મા્ટેના િાવરચાક સિકયુલિમાં આ બોનસની 
જોગિાઈની સપષ્ટતા કિિામાં આિી 
હતી. જે એકઝીકયુ્ીવસ અને મેનેજિોએ 
પગાિકાપનો સામનો કયયો હતો. 

તેમને િળતિ તિીકે આ બોન 
આપિામાં આવયું હોિાનું જણાિિામાં 
આવયું હતું. જો કે, એિ કેનેડા ફેડિલ 
સિકાિ સાથે કિોડો ડોલિના િાહત પેકેજ 
મા્ટેની િા્ાઘા્ો કિી િહી હોિાથી આ 
બોનસ જાહટેિ થયું હોિાની પણ ચચાચા છટે.  

એિ લાઈને શિે હોલડસચાને શેિ એિોડચા 
તિીકે ફાળિિા અને અવિકાિીઓને 
બોનસ ચુકિિાની િાતને યોગય ઠિાિતા 
કહ્ં હતુ કે, મહામાિી સમયે િરિષ્ઠ 
અવિકાિીઓએ સંક્રમણને અ્કાિિા 
તિરિત પગલાઓનો વયિસસથત અમલ 
કિાિીને કંપનીને િિુ નુકસાનથી બચાિી 
હતી. જેમાં અંદાજે િ૦ હજાિથી િિુ 
કમચાચાિીઓને છૂ્ા કિિાના પગલાનો 
પણ સમાિેશ થાય છટે. જેનાથી કંપનીના 
િક્કફોસચામાં પચાસ ્કાનો ઘ્ાડો થયો 
હતો. જો કે, એિલાઈનને સિકાિ તિફથી 

કેનેડા ઈમિજનસી િેજ સબસીડી અંતગચાત 
૬પ૬ વમલીયન યુએસ ડોલિની સહાય 
પણ મળી હતી. જેને કાિણે બાકીના 
કમચાચાિીઓની િોજગાિી ચાલી હતી. એ 
િીતે જ ્ોચના અવિકાિીઓએ કંપનીના 
શેિહોલડસચાને એિા સંકેતો પણ આપયા 
હતા કે, મહામાિી બાદ કંપની ઝડપથી 
ફિીથી બેઠી થઈ શકશે. એિ લાઈને એક 
વનિેદનમાં એમ પણ કહં્ હતું કે, કંપનીની 
નેતાગીિી જ કંપનીને ઝડપથી બેઠી કિી 
શકશે એિી આશા ્ોચના અવિકાિીઓ 
પાસે િાખીએ છીએ. 

ફેડરેશને લખેલા પત્રમાં 
સરકારની  નીતિને 
ઝાટકણી કાઢી

ટોરોનટો
ઓન્ટેરિયો સસથત િી કેનેડીયન 

ફેડિટેશન ઓફ ઈનડીપેનડન્ વબઝનેસએ 
ફોડચા સિકાિ સમક્ષ િટેસ્ોિાં, જીમ અને 
િી્ટેલ વબઝનેસને ઝડપથી ફિીથી શરૂ 
કિિા દટેિાની માંગણી કિી હતી. જેનાથી 
ઓન્ટેરિયોના અથચાતંત્રને ફાયદો થઈ શકે. 
ફેડિટેશને મંગળિાિટે જાહટેિ કિટેલા ફોડચા 
સિકાિને લખેલા પત્રમાં િીઓપવનંગ 
પલાનમાં વિલંબ બદલ ઝા્કણી 
કાઢિામાં આિી હતી. જે બીજા પાંતોની 
સિખામણીમાં ઘણો નબળો હોિાનું પણ 
જણાવયું હતું.  ફેડિટેશને સિકાિને લખેલા 
પત્રમાં જણાવયું હતું કે, અનય પાતંોએ 
પણ મહામાિી દિવમયાન લોકડાઉનનું 
પાલન કયુું હતુ. પિંતુ નોથચા અમેિીકાના 
કોઈ વિસતાિમાં અને વિશ્વમાં ઘણાં ઓછા 

દટેશોએ વબઝનેસ મા્ટે આ્લો લાંબો 
લોકડાઉન જોયો હશે, જે્લો ઓન્ટેરિયોએ 
જોયો છટે. આ સમયગાળામાં ઓન્ટેરિયોમાં 
સકી વહલસ અને ગોલફ કોસચા જ નહીં 
વબનઆશયક િી્ટેલ કે પછી હટેિ સલૂન 
પણ બિં િહ્ા છટે. માત્ર ઓન્ટેરિયોમાં 
જ કોિોનાને કાિણે લદાયેલા વનયંત્રણો 
િિુ િહ્ા હતા. વરિ્ીશ કોલંવબયામાં 
કયાિટેય ઈન સ્ોિ િી્ટેલ ગ્ાહકો મા્ટે 
બંિ િહ્ા નથી. ઓન્ટેરિયોમાં પણ સ્ટે 
એ્ હોમના વનયમની મુદત પૂણચા થઈ િહી 
છટે. ઓન્ટેરિયોમાં હટેિ સલૂન પણ જુલાઈ 
સુિીમાં શરૂ થઈ શકે એમ નથી. એ્લે 
ત્રીજા સ્ટેજમાં પૂણચા િીઓપવનંગ મા્ટે હજુ 
જુલાઈના અંત કે ઓગસ્ની જ િાહ જોિી 
પડશે. જો સિકાિ િટેસ્ોિા, જીમ અને 
િી્ટેલ ફિીથી શરૂ કિિાની મંજુિી આપશે 
તો એનો ફાયદો વયાપાિીઓ, ગ્ાહકોને 
તો થશે જ. પિંતું પાંતના અથચાતંત્રને પણ 
થશે. બાકી તો સિકાિના આયોજન મુજબ 
સંપૂણચા િીઓપન થિામાં સપ્ટેમબિ પણ 
આિી શકે છટે.

ઓનટટેરરયો
કેનેડાના િડાપિાન જસ્ીન ટ્રુડો અને 

તેમની સિકાિ કેનેડા-અમેરિકા િચ્ેની 
સિહદને ખુલ્ી મુકિાનું આયોજન 
કિી િહી છટે. પિંતુ કેનેડીયનોને સિહદ 
ફિીથી ખુલ્ી મુકાય એને મા્ટે વબલકુલ 
ઉતાિળ નથી. ત્રણ ચતુથાંશ કેનેડીયનો 
પણ ચાહટે છટે કે જયાિટે પણ સિહદ 
ખુલ્ી મુકાય તયાિટે 
કેનેડા આિનાિા 
તમામ લોકોએ 
િેકસીનેશનનો 
પુિાિો આપિો 
જોઈએ. એનગસ 
િટેઈડ ઈનસ્ી્યૂ્ ટે 
કિટેલા એક સિવેક્ષણમાં માત્ર િપ ્કા 
કેનેડીયનો જ સિહદ િહટેલી ખુલ્ી 
મુકાય એિું ઈચછટે છટે. એનો અથચા એિો 
થાય કે, મો્ાભાગના કેનેડીયનો હજુ 
કોવિડ -૧૯ના સંક્રમણની બીક િાખી 
િહ્ા છટે. એમને એની વચંતા છટે. માચચા 
િ૦િ૦થી કેનેડાએ પિાસ પવતબંિો 
લાગુ કયાચા હતા. જેમાં અમેરિકા સાથેની 

કેનેડાની સિહદ પણ અનાિશયક 
સેિાઓ મા્ટે બંિ કિી દટેિામાં આિી 
હતી. અમેરિકા અને વિશ્વના બીજા દટેશો 
મા્ટેના પિાસ પવતબંિો વિશે દિ મવહને 
થતી સમીક્ષા બાદ વનણચાય લેિાતો િહ્ો 
છટે.  ગત અઠિારડયે થયેલી સમીક્ષા 
બાદ કેનેડાએ પવતબંિોને િ૧મી જુન 
સિુી લંબાિી દીિા હતા. િપમી મે એ 

એક વરિફીંગમાં 
િડાપિાન ટ્રુડોએ 
કહ્ં હતું કે, 
કેનેડાની કુલ 
િસવતના અડિા 
લોકોને કોવિડ 
-૧૯ની િેકસીનનો 

પહટેલો ડોઝ અપાઈ ચુકયો છટે. 
તેમણે અગાઉ કહ્ં હતું કે જયાં 

સુિી ૭પ ્કા લોકોનું િેકસીનેશન 
પણૂચા નહીં થાય તયાં સુિી સિહદ ખુલ્ી 
નહીં મુકી શકાય. જો કે ઓન્ટેરિયો, 
કયુબેક અને વરિ્ીશ કોલંવબયા જિેા 
પાંતોએ િીઓપનીંગનું આયોજન પણ 
કિી લીિું છટે.

ટોરોનટો
સાઉદી અિટેવબયાએ હજ મા્ટે તયાં 

જનાિા લોકો મા્ટે કોવિડ-૧૯ની િેકસીન 
ફિવજયાત કિી હોિાથી કેનેડીયન મુસસલમો 
આ િરવે કદાચ હજયાત્રાએ જઈ નહીં શકે 
એિા સંકેતો મળી િહ્ા છટે. આ માચચામાં 
જ સાઉદી અિટેવબયાએ િેકસીનેશનને 
ફિવજયાત કયુું હોિાથી મક્ા-મરદનાની 
હજયાત્રાએ આિનાિાઓની સંખયા ઓછી 
થઈ શકે છટે. 

િરચા િ૦િ૦થી જયાિથી મહામાિી 
વિશ્વભિમાં ફેલાિાની શરૂઆત 
થઈ તયાિથી જ સાઉદી અિટેવબયાએ 
હજયાત્રીઓની સંખયા ઉપિ પવતબંિો મુકી 
દીિા હતા. આ ઉપિાંત માત્ર સથાવનક 
લોકો જ એક હજાિની મયાચાદામાં એકત્ર 
થઈ શકે એિો વનયમ અમલી કયયો હતો. 
આ પહટેલા દિ િરવે લગભગ િવમલીયન 
લોકો હજયાત્રાએ જતા હતા. આ માસના 
આિંભે સાઉદી સિકાિટે ઉમિાહ ખાતેની 
મસજીદોની માત્રા િિાિિાની યોજના 

જાહટેિ કિી હતી. એ િીતે જ વિવિિ 
વિવિઓ મા્ટેના િવજસટ્ેશનની વયિસથા 
પણ કિાશે. એને મા્ટે મોબાઈલ એપનો 
ઉપયોગ થશે અને યાત્રીઓને દિટેક 
વિવિ મા્ટેના સલો્ની ફાળિણી થશે. 
જેમાં સોવશયલ ડીસ્નસીંગનો પુિો 
ખયાલ િાખિામાં આિશે. એ દિવમયાન 
હજયાત્રીઓના િેકસીનેનેશન ઉપિ પણ 
ધયાન િાખિામાં આિશે. ઓન્ટેરિયોના 
મુસસલમ સંગઠનો અને ટ્ાિેલ એજનસીઓ 
હજયાત્રીઓના િેકસીનેશન ઉપિ 
ભાિ મુકિાની બાબત ઉપિ ધયાન 
આપિાની માંગણી કિી િહ્ા છટે.  

રકંગસ્નની ઈસલાવમક સોસાય્ીના 
કો-ઓડડીને્િ મુહમમદ બ્ટે કહ્ં હતુ કે, 
િેકસીનેશન પોલીસી યોગય છટે. અમે એની 
સાથે સહમત છીએ. જયાિટે હજયાત્રા 
મા્ટેની સિટેિાશ િય ૬૧ િરચા િખાય છટે. 
જે બાબત યુિા હજયાત્રીઓ મા્ટે મો્ી 
સમસયા બની શકે છટે. કેમ કે, િેકસીનેશન 
કાયચાક્રમમાં એમનો િાિો કયાિટે આિશે 
એ જ મો્ો સિાલ છટે. કેનેડા સિકાિની 
િેકસીનેશન સાઈ્ મુજબ ૪૦ ્કા 
કેનેડીયનોને કમસેકમ પહટેલો ડોઝ અપાઈ 
ચુકયો છટે. પિંતુ કુલ િસવતના ૩ ્કાને 
જ ૧િમી મે સિુી િેકસીન મળી છટે. 
કેનેડામાં િેકસીનનો પહટેલો ડોઝ િયજુથ 
મુજબ એમના વિસતાિ મુજબ અને 
એમના વયિસાય મુજબ અપાયો હતો. 
એ્લે પાનખિ સુિીમાં બિા કેનેડીયનોને 
િેકસીન મળિાની શકયતા ઓછી જણાય 
છટે. લોકો પણ સમયની ગંભીિતાને સમજે 
છટે અને આિા સમયમાં હજયાત્રા પુિા 
આયોજન સાથે થાય એ પણ જરૂિી છટે.

કેનેરિયન મુસ્લિમોની હજયાત્ામાં 
પણ કોરોનાનું વિÎનના અણસાર

ઓનટટેરરયોમાં રટે્ટોરાં, જીમ અને 
રીટટેલિ િેપાર શરૂ કરિા માંગણી

વેકસીનેશનને કારણે ગંભીર આાડઆસર થઈ હાેય િેવા લાેકાેને વળિર આાપવામાં આાવશે
પહેલો નેશનલ વેકસીન ઈન્જરી કોમપેનસેશન પ્ોગ્રામ અમલી

ટોરોનટો
ડીસેમબિ િ૦િ૦માં કેનેડાએ નેશનલ િેકસીન 

ઈનજિી કોમપેનસેશન પોગ્ામ જાહટેિ કયયો હતો. 
એનો અમલ સત્ાિાિ િીતે મંગળિાિટે શરૂ થયો 
છટે. જેનાથી જે કેનેડીયનને િેકસીનને કાિણે ગંભીિ 
આડઅસિ થઈ હોય, તેમને સિકાિ તિફથી િળતિ 
મળી શકશે. 

િેકસીન ઈનજિી સપો્ચા પોગ્ામની જાહટેિાત 
ડો. થેિટેસા ્ટેમે એક વનિેદન કિતા કિી હતી. 
જેનાથી જેમને ૮મી ડીસેમબિ, િ૦િ૦ કે એ પછી 
અપાયેલી હટેલથ કેનેડાની અવિકૃત િેકસીનને કાિણે 
જેમને ગંભીિ અને કાયમી અસિ પહોંચી હોય 
તેમને આવથચાક િળતિ મળી શકશે.  આ યોજનામાં 
લાભાથડીને લાભ આપિા પહટેલાં કેનેડામાં કંઈ 

જગયાએ િેકસીન અપાઈ હતી, કયા પાંત કે 
વિસતાિમાં િેકસીનેશન થયું, િેકસીનેશનની તાિીખ 
કઈ છટે અને િેકસીનેશનને કાિણે કોઈ કાયમી કે 
ગંભીિ ઈજા થઈ છટે કે એનાથી મૃતયુ થયું છટે તે બિી 
બાબતોને ધયાનમાં લેિાશે. પબલીક હટેલથ એજનસી 
ઓફ કેનેડા (પીએચએસી)ના જણાવયા મુજબ આ 

િળતિ એિા લોકોના િાિસોને પણ મળશે જેમના 
સિજનનું િેકસીન ઈનજિીને કાિણે મૃતય ુ થયું હોય. 
આ િળતિ આિકના અનય સ્ોતના રૂપમાં પણ 
હશે. આ ઉપિાંત મૃતકોની અંવતમવક્રયા અને યોગય 
તબીબી સાિિાિનો ખચચા પણ મળશે. 

િળતિની િકમ દિટેક કેસમાં મુજબ જુદી જુદી 

હોઈ શકે છટે અને એનો અમલ ઈજા કે મૃતયનુી 
તાિીખથી ગણાશે. ઈજાનો પકાિ દદડીને થયેલી 
આડઅસિ અને જીિનને ઉભો થયેલો ખતિો 
પીએચએસીના િાિાિોિણો મુજબના હશે. આ 
જાહટેિાતનો અમલ હિે પછી થનાિા તમામ 
િેકસીનેશન મા્ટે પણ હશે. આ યોજનાની પાથવમક 
જાહટેિાત રડસેમબિ િ૦િ૦માં થઈ હતી અને 
કોવિડ-૧૯ના િેકસીનેશનથી સંભવિત આડઅસિો 
વિશે વનષણાંતોએ વયકત કિટેલી વચંતાઓને કાિણે 
આ પગલું લિેાયું છટે.  િ૧મી મે સિુી િેકસીનની 
આડઅસિના પ,૯૮૯ રકસસાઓ નોંિાયા હતા. જે 
િેકસીનેશનના કુલ ડોઝના ૦.૦િ૯ ્કા હતા. એ 
પૈકી બે ડઝનથી િિુ કેસ િીઆઈ્ી્ી સંબવંિત હતા. 
અનય ૧૪ કેસની હજુ તપાસ ચાલી િહી છટે.

આડધાથી વધુ કેનેડીયનાે 
ઈચે્ છે કે તવશ્વની સાૌથી 

માેટી જમીન સરહદ 
સપે્મ્બર સુધી બંધ રહેશે

વેકસીનેશનનું કાય્ય મંદગતિઆ ેછે િેવા સમયે સાઉદીઆ ેવેકસીન ફરજજયાિ કરી

અમેરરકા સરહદ ફરીથી ખોલિિા 
કેનિેાિાસીમાં ઝાઝો ઉતસાહ નહીં

સમગ્ર કેનેડામાં 21મી 
મે સુધી વેકસીનની 
આાડઆસરના 5989 
કકસ્ાઆાે નાંધાયા

એિ કેનેડાએ ્ોચના અવિકાિીઓને ૧૦ 
વમલીયન યુએસ ડોલિ બોનસ પે્ટે ચુકવયા

વર્ય 2020માં આેર કેનેડાઆે 
માેટી ખાેટને પગલે હજારાે 
કમ્યચારીઆાેને છૂટા કયા્ય હિા
આરે લાઈન કંપનીના 
આતધકારીઆા ેજ કંપનીને 
ફરી બેઠી કરશે િેવી આાશા



FRIDAY, 04 JUNE, 2021 03Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsકેનેડા

ઓન્ટેરિયો ઃ કેનેડામાં કોિોના વાયિસની ગતિ ધીમે ધીમે મંદ પડી િહી છટે. ગુરુવાિટે 
સાંજ સુધીના વીિેલા 24 કલાકમાં સમગ્ર દટેશમાં કોિનાના નવા 1143 કેસ નોંધાયા 
હિા. જયાિટે રદવસ દિતમયાન 16 દદદીએ દમ િોડ્ો હિો. ગુરુવાિટે કેનેડામાં કોિોના 
વાયિસના નવા 1143 દદદીઓ 
મળી આવયા હિા. જેમાં 
સૌથી વધુ ઓન્ટેરિયો પાંિમાં 
870 કેસ કોિોના પોતિર્વ 
િિીકે નોંધાયા હિા. અહીં 24 
કલાકમાં 10 લોકોના મોિ 
કોિોનાને કાિણે થયા હિા. 
જયાિટે 1563 દદદીઓ રિકવિ 
થયા હિા.  કયયૂબેકમાં આજે 
નવા 267 કેસ નોંધવા સાથે 6 દદદીના મોિ નોંધાયા હિા. જયાિટે મોની્ોબામાં નવા 
360 નાગરિકોમાં કોિોનાની પૃષ્ટિ થઈ હિી. મોની્ોબામાં ગુરુવાિટે 5 દદદીએ કોિોનાને 
કાિણે જીવ ગુમાવયો હિો. એ જ િીિે નોવા સકોસીયામાં ગુરુવાિટે નવા 25 કેસ મળવા 
સાથે 1 મોિ થયું હિુ. સાસકેચવાનમાં 131 નવા દદદી ઉમેિાવા સાથે 100 દદદી સાિા 
થયા હિા.  ગુરુવાિટે સાંજસી ષ્સથતિએ સમગ્ર દટેશમાં કોિોનાના એષ્ક્વ કેસની સંખયા 
28455 િહી હિી. જયાિટે આ જ સમયે દટેશમાં 1122 દદદીઓની હાલિ હોષ્સપ્લમાં 
અતયંિ ક્ોક્ હોવાનું જાણવા મળયું હિુ. 

ઓાેને્રિયાેમાં સાૌથી વધુ 870 કેસ ઓને 10ના માેત નાંધાયા, દેશમાં 
ઓેક્ટિવ કેસની સંખ્ા 28455 તથા 1122  દદદીઓાેની હાલત ગંભીિ

ટોરોનટો
કેનેડામાં હવાઈ માગગે પવેશનાિા પવાસીઓ 

મા્ટે તનધાધારિિ હો્ટેલમાં ક્ોિોન્ાઈનની જોગવાઈ 
છટે. જે પવાસી એનો ઈનકાિ કિટે એને પ૦૦૦ 
યુએસ ડોલિનો દંડ કિવામાં આવશે. આવનાિા 
દિટેક પવાસીનો કોતવડ -૧૯ ્ટેસ્ થશે અને િીપો્ધા 
આવે તયાં સુધી ફિતજયાિ હો્ટેલમાં કવોિોન્ાઈન 
િહટેવુ પડશે એવો તનયમ અમલમાં છટે. જો કોઈ 
પવાસી ્ટેસ્ કે હો્ટેલ ક્ોિોન્ાઈનનો ઈનકાિ કિટે 
િો દિટેકના પ૦૦૦ યુએસ ડોલિનો દંડ થાય એવી 
જોગવાઈ િાખવામાં આવી છટે.

આ દંડની િકમ અતયાિ સુધી ૩૦૦૦ યુએસ 
ડોલિ હિો. ફેબુ્આિીની િિમી િાિીખે સિકાિટે 
કેનેડામાં પવેશનાિા િમામ પવાસીઓ મા્ટે આગમન 
સમયે કોતવડ -૧૯નો ્ટેસ્ અને ત્રણ રદવસના હો્ટેલ 
કવોિન્ાઈનનો તનયમ જાહટેિ કયયો હિો. 

જો ્ટેસ્માં પવાસી કોિોના પોતિર્વ આવે િો 
બાકીનો ક્ોિોન્ાઈન સમય પવાસી પોિાના ઘિટે કે 
નક્ી કિટેલી જગયાએ પુિો કિી શકે એવી જોગવાઈ 
પણ આ તનયમમાં હિી. હો્ટેલ કવોિન્ાઈનનો 
અંદાજે િ૦૦૦ યુએસ ડોલિનો ખચધા પવાસીએ 
ભોગવવાનો હિો.

દંડમાં વધાિાની જોગવાઈ સિકાિની સલાહકાિ 
સતમતિના અહટેવાલને પગલે કિવામાં આવી હિી. 
જેમાં જણાવાયું હિું કે હો્ટેલ કવોિોન્ાઈનને 
બદલે પવાસીને પોિાના ઘિટે જ કવોિન્ાઈન કિવા 

જોઈએ. કેમ કે હો્ટેલના ખચધાના િ૦૦૦ ડોલિ 
ભિવાને બદલે એ િે સમયનો ૩૦૦૦ ડોલિનો દંડ 
ભિીને કવોિોન્ાઈન ્ાળવાની કોતશષ કિી શકે છટે. 

૧૪મી એતપલથી િ૪મી મે દિતમયાન ૧૦૦૦થી 
વધુ પવાસીઓને હો્ટેલ કવોિોન્ાઈનનો ઈનકાિ 
કિવા બદલ દંડ કિવામાં આવયો હિો અને ૪૦૦થી 
વધુ એવા પવાસીઓ જેમણે કોતવડ-૧૯નો ્ટેસ્ 
કિાવવાનો ઈનકાિ કયયો હિો. 

જો કે દંડ વધવાથી હો્ટેલ કવોિન્ાઈનનો ઈનકાિ 
નહીં થાય એવું નથી. કેમ કે, કે્ લાક પવાસીઓ 
માને છટે કે, હો્ટેલના રૂમને બદલે કોઈ પરિતચિ કે 
તમત્રના ઘિમાં કવોિોન્ાઈન થવું વધુ સલામિ છટે. 

હો્ટેલમાં કવોિોન્ાઈનના તનયમોનું પાલન 
બિાબિ કિી શકાિું નથી. વળી ખચધાનો બોજો પણ 
પવાસીઓ ઉપિ ખો્ી િીિે વધી જાય છટે.

ઓ્ાવામાં હો્ટેલ ક્ોિોન્ાઈનનો ઈનકાિ 
કિનાિનો દંડ વધાિી પ૦૦૦ ડોલિ કિાયો

્ોિોન્ો ઃ ઓન્ટેરિયોના તવદ્ાથદીઓ મા્ટે શાળામાં 
જઈને ભણી શકે એવા સંજોગો સપ્ટેમબિ પહટેલા નહીં 
આવી શકે એવી સપટિિા તપમીયિટે બુધવાિટે પત્રકાિ 
પરિષદમાં કિી હિી. િેમણે કહ્ં હિુ કે, હું નથી ઈચછિો કે, 
બાળકોના સમિ વેકેશનમાં કાપ આવે અથવા િો એમના 
આિોગય સામે કોઈ ખિિો ઉભો થાય. 
એ્લા મા્ટે જ શાળાના વગયો િડપથી 
શરૂ કિવા મા્ટેની માંગણીઓ પિ 
અમે ધયાન નથી આપિા. 

આ અગાઉ સોમવાિટે િેમની 
સમક્ષ એવી િજુઆિ થઈ હિી કે, 
ઓનલાઈન તશણને બદલે કલાસરૂમ ફિીથી શરૂ કિી દટેવા 
જોઈએ એવું તનષણાંિો માની િહ્ા છટે.  જેના જવાબમાં ફોડગે 
આમ કહ્ં હિું. તશયાળા પહટેલા શાળાઓ ખોલવામાં નહીં 
આવે એવી સપટિિા િેમણે બુધવાિની પત્રકાિ પરિષદમાં 
કિી હિી. િેમણે કહ્ં હિું કે, પાંિમાં હજુ પણ સંક્રમણના 
આંકડા ઓછા થયા નથી, એ િિફ પણ તનષણાંિોએ ધયાન 

આપવું જોઈએ.  સંક્રમણનો દિ છ ્કાથી વધીને ૧૧ 
્કા જે્લો થયો છટે. કેનેડાના ઘણાં પાંિોમાં કલાસરૂમમાં 
તશક્ષણ શરૂ થયું હોવાની દલીલ સામે િેમણે કહ્ં હિું કે 
ઓન્ટેરિયોમાં જે ષ્સથતિ છટે એને જોઈને જ તનણધાય લેવાશે. 
શાળા શરૂ થાય એ પહટેલા તવદ્ાથદીઓ અને તશક્ષકો િથા 

શાળાઓના અનય સ્ાફનું વેકસીનેશન 
થવું એ્લું જ જરૂિી છટે. એ્લે 
અતયાિટે અમારૂૂં બધુ ધયાન એ િિફ જ 
છટે. એ વાિ સાચી છટે કે, ઓન્ટેરિયોના 
મો્ાભાગના તવદ્ાથદીઓ િ૦૧૯ના 
એતપલથી ઓનલાઈન તશક્ષણ મેળવી 

િહ્ા છટે અને જયાિટે કોતવડના ત્રીજા વેવની સંભાવના સામે 
હોય, તયાિટે શાળાઓ ફિીથી શરૂ કિવાનું જોખમી પુિવાિ 
થઈ શકે છટે. આમ છિાં અમે સકકુલ બોડધાસ સાથે ચચાધા કિી 
આઉ્ડોિ ગ્રેજયુયેશન સિેીમની બધા ગ્રેડ મા્ટે યોજાય 
એવી વયવસથા કિવા માંગીએ છીએ. જેથી શૈક્ષતણક સ્ાફ 
અને શાળા સાથેનો તવદ્ાથદીઓનો સંપક્ક પણ જળવાઈ િહટે.

ઓટાવા
કેનેડાના વડાપધાનને વીક એનડ દિતમયાન 

પોિાના સંિાનો સાથે રફ્િસબીની િમિ િમિી 
વખિે પગની ઘયૂં્ીમાં ઈજા થઈ હિી. જેથી િેમને 
ચાલવામાં ખયૂબ જ િકલીફ પડી િહી છટે. હાલ 
િેઓ લાકડીના સહાિટે ચાલી િહ્ા હોવાના દ્રશયો 
જોવા મળી િહ્ા છટે. સોમવાિટે એક ઈવેન્માં િેમણે 
અશ્ેિ એન્િતપનયોસધા મા્ટેની ફેડિલ લોનની 
જાહટેિાિ કિી હિી. િેમના પવકિા એલેકસ 

વેસ્લેનડે કહ્ં હિું કે તવકેનડમાં વડાપધાન પોિાના 
પરિવાિ સાથે િજા ગાળવા ગયા હિા. તયાિટે 
સિંાનો સાથે રફ્િસબીની િમિ િમિી વખિે િેમને 
ઘયૂં્ીમાં ઈજા થઈ હિી. જો કે ઈજા કે્લી ગંભીિ 
છટે એ તવશે કોઈ સપટિિા કિવામાં આવી નથી. 
એ્લે કે્લો સમય િેમણે લાકડીના સહાિટે ચાલવું 
પડશે એ જાણી શકાયું નથી. જો કૈ વેસ્લેનડે કહ્ં 
હિું કે, વડાપધાનને હવે સારૂૂં છટે અને ડોક્િોની 
સુચનાનો અમલ કિી િહ્ા છટે. 

ટ્રુડોને ઘયૂં્ણમાં ઈજા, ચાલવા મા્ટે લાકડીનો સહાિો

14મી ઓેપ્રિલથી 24મી મે દિપ્મયાન 
1000થી વધુ રિવાસીઓાે પાસે દંડ વસૂલાયાે

ઓનટટેરરયોમાં શિયાળામાં િાળાઓ ખુલે 
તેવી િકયતા તદ્ન નશિવત : શરિમીયર ફોર્ડ

કોરોનાની ગશત મંદ ઃ નવા 1143 કેસ, 16ના મોત

રિાંતમાં કાેિાેના વાયિસનું 
સંક્રમણ ઓાેછંુ થયું હાેવાની 

પ્રિમીયિની સ્પષ્ટતા
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કોરોનાના કેર બાદ હવે દુનનયાને કેટલાક 
દેશમાં મયુકોરમાઈકોસીસ નામની 

નવી આફત આવી પડી છે. કોરોનામાંથી સાજા 
થયેલા દદદીઓમાં 
આ નબમારી જોવા 
મળે છે. આ રોગમાં 
બલેક ફંગસ થવાથી 
દદદીના દાંત, જડબા 
કે આંખ સુદ્ા કાઢી 
નાંખવામાં આવે છે. 
અતયાર સુધીમાં આ 
રોગમાં મૃતયુદર 50 
ટકાથી વધુ હોવાથી તે 
ન થાય તેની કાળજી 

રાખવી ખૂબ જરૂરી છે. અમેરરકામાં થયેલા 
લેબ રીસર્ચ પ્રમાણે દુનનયામાં દર એક કરોડે 
17 વયનતિને બલકે ફંગસનો નશકાર થાય છે. 
માઇક્ો ઓગગેનનઝમ જન્ચલ અનુસાર ભારતમાં 
બલેક ફંગસનું પ્રમાણ દુનનયામાં છે, તેના કરતા 
70 ગણું વધારે છે. કોરોના સામેની લડાઈ હજી 
ઘણી બધી બાકી છે તયાં કેન્દ્ર સરકારે રાજયોને 
વધુ એક રોગને મહામારી જાહેર કરવાનો આદેશ 
આપયો છે. 12 રદવસ પહેલાં જ ભારતના પાંર 
રાજયોમાં તેને મહામારી જાહેર કરાઈ હતી. 
માણસનું શરીર અબજો બેકટેરરયાનું ઘર છે. 
આ ઉપરાંત આપણા શરીરમાં ફુગ પણ હોય છે. 
નાકમાં, બગલમાં, રામડી પર તે હોય છે. જો કે, 
મોટાભાગના રકસસામાં આપણે તેનાથી અજાણ 
હોઈએ છીએ. કારણ કે, આપણી રોગપ્રનતકારક 
ક્ષમતા વધુ હોય તેથી રોગ શરીરને ઝાઝુ નુકસાન 
પહોંરાડી શકતો નથી. કોરોનાની પ્રથમ લહેરમાં 
બાળકોને નબલકુલ અસર થઈ ન હતી. જયારે 
બીજી લહેરમાં બાળકોને થોડીક અસર રહી છે. 
જેનું મુખય કારણ પણ બાળકોની ઇમયુન નસસટમ 
જ છે. બાળકોમાં રોગપ્રનતકારક શનતિ વધુ હોય 
છે. ફુગ અને બેકટરેરયા પ્રકૃનતના રડકમપોઝર છે. 
પ્રાકૃનતક નવઘટકો છે. તેનું કામ પદાથ્ચનું નવઘનટ 
કરીને જુદા-જુદા ઘટકોને મુતિ કરવાનું છે. હેલધી 
શરીરમાં ફુગ પોતાનું કામ કરી શકતી નથી. જો 
શરીર માંદું હોય, ઇમયુન નસસટમ નબળી પડી 
ગઈ હોય તો ફુગ તરત જ પોતાનું નવઘટનનું 
કાય્ચ શરૂ કરી દે છે. મૃતદેહમાં ફુગ બહુ ઝડપથી 
પોતાનું કામ કરતી હોય છે. હેલધી શરીરમાં 
નહીંવત્ અને શરીર જેમ માંદું પડતું જાય તેમ ફુગ 
પોતાનું કામ ઝડપથી કરવા માંડે છે. ભારતમાં 
સત્ાવાર રીતે બે કરોડ લોકો કોરોનાનો નશકાર 
બની ગયા છે. કોનવડ થોડા રદવસોમાં મટી તો 
જાય છે, પણ ઇમયુન નસસટમને તહસ-નહસ કરી 
નાખે છે. અહીં મયુકર માઇકોનસસને મોકળો 
માગ્ચ મળી શકે છે. જે લોકોને કોરોના થયો છે તે 
બધાને બલેક ફંગસ એટલે કે મયકુોર માઇકોનસસ 
થાય એ જરૂરી નથી. પરંતુ કોનવડ ગયા પછી 
જેમની ઇમયુનનટી વધી નથી અને જે કાળી ફુગના 
સંપક્કમાં આવી જાય છે તેમના પર આ ખતરો 
અનધક છે. બલેક ફંગસમાં મૃતયુદર ૫૦ ટકાથી 
વધુ હોવાનું નોંધાયું છે. સકીન પર થતી ફંગસ 
સૌથી ઓછી જોખમી છે. તેમાં જીવ જવાનો 
ખતરો બહુ ઓછો છે. તેની સામે બલકે ફંગસ 
વધારે જોખમી છે અને વાઇટ ફંગસ એના કરતા 
પણ વધારે જોખમી છે. મયકુોર માઇકોનસસ છે એ 
મયકુોર નામની ફુગને લીધે થાય છે. દદદીઓમાં 
સાઇનસ, મગજ, આંખ, નાક અને ફેફસાંમાં 
તેનો રેપ જોવા મળે છે.  કોરોનાને લીધે કરોડો 
લોકોની ઇમયુનનટીમાં જંગી ઘટાડો થયો અને 
ફંગલ ઇન્ફકેશનનો માગ્ચ મોકળો થયો છે. પરંતુ 
આને અંનતમ કારણ પણ માની લેવાય નહીં. 
અન્ય એક કારણ સટેરોઇડનો ઉપયોગ છે. બલકે 
ફંગસ મોટાભાગે જેમને બલડ શુગરનું પ્રમાણ 
વધારે હોય તેમને થાય છે. કોનવડની રેમડેનસનવર 
સનહત ઘણી બધી દવા એવી છે જે સટીરોઇડ છે, 
જેના લીધે શરીરમાં શુગર લેવલ વધી જાય છે. 
કેટલાક તબીબો લોનજકનો નવરોધ પણ કરે છે. 

તેઓ કહે છે કે સટેરોઇડનો ઉપયોગ તો આપણે 
વર્ષોથી કરતા આવયા છીએ. તયારે તો બલેક 
ફંગસનો રોગ જોવા ન મળયો. તો હવે કેમ? વર્ષો 
સુધી જેમના પર સટેરોઇડનો પ્રયોગ થયો હોય 
એવા દરદીઓ પણ આપણે તયાં છે. તો તેમને 
અતયાર સુધી બલેક ફંગસ કેમ ન થયો? તેમની 
આ દલીલ વાજબી પણ લાગે છે.  કોરોનાની 
બીજી લહેરમાં ઑકકસજનની અછત વતા્ચઈ 
હતી. આવી કસથનતમાં ભારતમાં ઇન્ડીસટ્ીઅલ 
ઑકકસજનનો પણ ઉપયોગ કરવાની નોબત 
આવી. કેટલાક તબીબો એવું કહે છે કે 
કોનવડના દદદીઓને આપવામાં આવેલા અશુદ્ 
ઑકકસજનને કારણે બલેક ફંગસની સમસયા ઉભી 
થઈ છે. ઇન્ડસટ્ીઅલ ઓકકસજન નુકસાનકારક 
છે. મેરડકલ ઓકકસજન પણ દદદીને આપતા 
પહેલા તેનું હ્યુનમરડરફકેશન (આદ્રકરણ) કરવું 
પડે છે. હ્યુનમરડરફકેશન કરવા માટે ઑકકસજનને 
સટરાઇલ વોટર (જંતુમતુિ પાણી)માંથી પસાર 
કરવો પડે છે. આ પાણી વારેવારે બદલવું પણ 
પડે છે.

ઑકકસજનનું હ્યુનમરડરફકેશન કરતી વખતે 
વપરાયેલું પાણી અશુદ્ હોય તો બલેક ફંગસનું 
જોખમ પેદા થાય છે. ડૉકટરોએ આપેલું આ 
ત્ીજું કારણ મયકુોર માઈકોસીસની સમસયા માટે 
કંઈક અંશે વધુ પડતું જવાબદાર છે તેમ માની 
શકાય તેવું છે. સૌથી પહેલા મયુકરમાઇકોનસસના 
કેસ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં જોવા મળયા 
હતા. ભારતના પારં રાજય મહારાષ્ટ્ર, મધય 
પ્રદેશ, હરરયાણા, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાં 
બલકે ફંગસના અતયાર સુધીમાં ૩,૨૦૦ કેસ 
નોંધાઈ રૂકયા છે. ૯૦ જણાના મોત થઈ રૂકયાં 
છે.  અમદાવાદની ફતિ એક હૉકસપટલમાં 
મયકુોર માઇકોનસસના ૩૬૯ કેસ છે. પ્રાઇવેટ 
હૉકસપટલમાં આ રોગની સારવાર ટુ બીએરકેના 
ફલેટ કરતાય મોંઘી છે. બલેક ફંગસ રેર રડસીઝ 
છે. અમેરરકામાં થયેલા લેબ રીસર્ચ પ્રમાણે 
દુનનયામાં દર એક કરોડે ૧૭ વયનતિને બલેક ફંગસ 
થાય છે. ભારતમાં ૧૨ સને્ટર પર ૨૧ મનહનાના 
આંકડા જમા કરવામાં આવયા તો જાણવા મળયુ ં
કે એક સેન્ટર પર દર વર્ગે મયૂકોરમાઇકોનસસના 
૨૨ દરદી આવે છે, પણ છેલ્ા એક મનહનામાં 
આ જ સેન્ટરોમાં ૧૧૦ દરદીઓ જોવા મળયા છે.  
મતલબ ભારતમાં બલેક ફંગસે પાંર ગણો કુદકો 
માયષો છે. હજી કેટલા વધે તેનો અંદાજ નથી. 
બલકે ફંગસ મટાડવા માટે એમફોટેરરનસન-બી 
નામની દવાનો ઉપયોગ થાય છે, જે ભારતની જ 
ફામા્ચ કંપની બનાવે છે. આ દવા આમ તો મળી 
જતી હતી, પરંતુ બલેક ફંગસે ઉછાળો મારતા તેની 
પણ અછત વતા્ચવા માંડી છે. સરકાર હવે આ 
બાબતે ધીમે ધીમે સજાગ થઈ રહી છે. તેણે શહેર 
વાઇઝ હેલપલાઇન નંબર પણ જાહેર કરી છે દવા 
કે ઈન્જેકસનને સીધા હોકસપટલમાં જ પહોંરાડવા 
વયવસથા ગોઠવવાની વેતરણ રાલુ કરી છે. મયુકર 
માઇકોનસસના લક્ષણમાં નાક બંધ થઈ જવું, 
નાકમાંથી લોહી અથવા કાળો તરલ પદાથ્ચ બહાર 
નીકળવો, આંખમાં સોજો અને દરદ, ધૂંધળું 
દેખાવું, અંધાપો જેવી બાબત છે. આ ઉપરાંત 
નાકની આસપાસ કાળા ડાઘા થવા, આંખમાં ડાઘા 
દેખાવા, મોંમાં રાંદા પડવા, જડબા આસપાસ 
બલકે સપોટ દેખાવા વગેરે પણ ફુગનો કલર બલેક 
હોવાથી તે જયાં કોલોની બનાવે તયા ંબલેક સપોટ 
દેખાય છે. મયકૂોરમાઇકોસીસમાં સજ્ચરી પણ 
કરવી પડે છે. જેટલા ભાગમાં ગેન્ગરીન થયું હોય 
તે અંગ કાપી નાખવું પડે છે. સામાન્ય માણસે 
મયકૂરમાઇકોનસસથી બરવા માટે ઇમયુનનટી 
સટ્ોંગ રાખવા સાથે સારં ખાવ, નનયનમત કસરત 
કરવી અને પૂરતી ઊંઘ લેવી આવશયક છે.

મ્યૂકોરમાઇકોસિિ : અશુદ્ધ 
ઓક્સિજનથી વધુ એક મહામારી

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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સુરત 
જૈનાચાર્ય રોગતિલકસૂરિશ્વિજીના 

માગ્યદર્યન હેઠળ આગામી ત્રણથી 
ચાિ વર્યમાં દેરના િમામ તજણ્ય થરેલા 
તજનાલરોને રુદ્ધ કિારે. જેની રિૃઆિ 
સિુિથી થઇ ગઇ છે.

તજનાલર રુદ્ધ સિુક્ા દેર વરાપી 
કાર્યક્રમનો આગાઝ સુિિથી િા-૨જી 
રિસેમ્બિ ૨૦૨૦થી કિવામાં આવરો 
હિો. આ અંગે અધરાતમ પરિવાિનાં 
તવદ્ુિ રાહ અને હર્યદ કોઠાિીએ 
જણાવરુ કે અધરાતમ પરિવાિ દ્ાિા તજન 

રાસનને ઉજાળિા અનેક પ્રકલપો હાથ 
ધિારા છે જે પૈકી આ એક છે. સિુિમાં 
અંદાતજિ ૨૫૦ જેટલા તજનાલરો 
છે. જેમની મંજુિી મળરે એ િમામ 
તજનાલરનું રુતદ્ધકિણ કિવામાં આવરે. 
અતરાિસુધીમાં રહેિમાં ૪૦ જેટલા 
તજનાલરોમાં આ કામ તનતવ્યઘ્ે સંપન્ન થરુ 
છે. સુિિમાં અનેક પ્રાતચન તજનાલરો છે 
જેમાં ઘણા ્બધા તજણ્ય થઇ ચુકરા છે. 
ઘણા એવા પણ હિા જેનું ્બનરા પછી 
કરાિેર સંપુણ્ય રુતદ્ધકિણ નથી થરુ. રુતદ્ધ 
સુિક્ા અંિગ્યિ તરખિથી લઇને છેક 

નીચે િંગમિંપ સુધી િેની સફાઇ થાર છે. 
જે જગરાએ પાણીનો વપિાર ન થઇ રકે 
તરા હાથથી જ સફાઇ કિવામાં આવે છે. 
ફલોરિંગ, રદવાલ, સિંભ, ખૂણાઓ અને 
્બારિક કોિિણી સતહિ િમામ જગરાએ 
રુતદ્ધકિણ સાથે જિૃિ પિે તરાં િીિાિોમાં 
પુિાણ પણ કિવામાં આવે છે. તલકેજની 
સમસરા સાથે તવતવધ ઉપકિણોની 
સમસરાનો પણ તનકાલ કિવામાં આવે 
છે. સૌથી મહતવની વાિ એ છે િમામ 
સફાઇ એકદમ જરણાપુવ્યક કિવામાં 
આવે છે. 

્બે મતહનાથી ્બંધ સી 
પલેન સતવ્યસ ફિી રરૂ 
થવા અંગે અતનતચિિિા

ભરૂચ
અમદાવાદથી કેવરિરા વચ્ેની આ સી પલેન સતવ્યસ 

ગિ મતહનાના પ્રાિંભથી ્ંબધ કિી દેવામાં આવી હિી. સી 
પલેનના એિક્રાફટને પણ માલલદવસ પિિ મોકલી દેવામાં 
આવરું છે.  એક અતધકાિીએ જણાવરું કે, ‘કોિોનાના 
કેસમાં વધાિો થિાં જ સી પલેન સતવ્યસ ્ંબધ કિવામાં 
આવી છે. હવે સી પલેન ફિી કરાિે રિૃ કિવામાં આવરે 
િેને અંગે કોઇ પણ રટપપણી કિવી મુશકલે છે.’ સી પલેન 
સતવ્યસ માટે વન-વે રટરકટનો દિ િૃતપરા ૩૫૦૦થી વધુ 
િાખવામાં આવિાં િેને ખૂ્બ જ ઓછા મુસાફિો મળી 
િહ્ા હિા. અધૂિામાં પૂરં કોિોનાના કેસમાં વધાિો થિાં 
સી પલેનને મુસાફિોની સંખરામાં વધુ ફટકો પિરો હિો.

સુિિમાં કિફરુમાં લગ્ન… 
ભાજપી નેિાના ભત્રીજાને 

તરાં પોલીસ ત્રાટકી
સુરત

ખટોદિા પોલીસ મથકનો સટાફ ગિ િતવવાિે 
િાત્રે કિફરુંનું પાલન કિાવી િહ્ો હિો તરાિે િાત્ર ે
્બાિમીને અાધાિે અલથાણ કેનાલ િોિ પિ સાઇકેજી 
્ંબગલોઝના પાટટી પલોટમાં િેિ કિાિા અહીં મોટી 
સંખરામાં લોકો એકત્ર થરા હિા. પોલીસે િપાસ કિિા 
સંજર હિીલાલ મહાતમા (ઉ.વ.50, િહે- સાઇ કેજી 
્ંબગલોઝ, અલથાણ કેનાલ િોિ)એ અહીં ફંકરનનું 
આરોજન કરુ્ય હિુ. પાટટી પલોટમાં ગ્રહરાંતિ પ્રસંગ 
રોજારો હિો. જેમાં પરિવાિના સભરો-સં્બંધીઓ 
હાજિ િહ્ા હિા. પોલીસે જાહિેનામા ભંગ અનવરે 
સંજર મહાતમા સામે ગુનો દાખલ કરયો હિો.

કઠોિઃ કામિેજ િાલુકાના કઠોિ ગામનું 
તવવેકનગિ કોલોની જે સુિિ મહાનગિ 
પાતલકામાં સમાતવષ્ટ છે. આ તવસિાિમાં 
જાનરઆુિી મતહનાથી ્બીમાિ પિવાનું રર 
થરું હિું. સથાતનકો દ્ાિા િજૂઆિ કિવા છિાં 
િંત્ર જાગરું નહી અને છેલ્ા ત્રણ રદવસમાં 6 
લોકોના દતુરિ પાણી પીવાથી મોિ થિા િંત્ર 
દોિિું થઇ ગરું છે.

તવવેકનગિ કોલોનીમાં ત્રણ રદવસથી 
100થી વધુ લોકો દુતરિ પાણી પીવાથી ્બીમાિ 
પિિા િમામ લોકોને સિકાિી અને ખાનગી 
હોલસપટલમાં સાિવાિ માટે ખસેિારા છે. 

સથાતનક આગેવાનો દ્ાિા આક્ેપ કરા્ય હિા કે જો 
જાનરઆુિી મતહનામાં િજૂઆિ કિી તરાિે િંત્ર 
જાગરું હોિ િો કદાચ આજે તવવેક નગિના લોકો 
્બીમાિીનો ભોગ ્બનરા ના હોિ. તવવેકનગિ 
કોલોનીમાં પીવાના પાણીની લાઈન અને ગટિ 
લાઈનનું પાણી ભેગું થિા પાણીજનર િોગે માથું 
ઉચકિા આખો તવસિાિ ઝાિા ઉલટીમાં સપિાિા 
ફફિાટ મચી ગરો હિો. ખાસ કિીને ્બાળકો 
પણ કોલેિાનો ભોગ ્બનિા િંત્ર દોિિું થઇ ગરું 
હિું. હાલિો સુિિ મહાનગિ પાતલકાનું ડ્ેનેજ 
તવભાગ અને આિોગર તવભાગ ઘટના સથળે 
દોિી આવી કામે લાગરા હિા.

દેરમાં જજ્યરિિ થરેલા તજનાલરોના 
તજણોદ્ાિ કિારે : સિુિથી શ્ીગણેર
સુરતનાં 40 જજનાલયાોમાં કામ સંપન્ન: બારીક કાોતરણીનું પણ શુજધિકરણ થશો

સુરતના કઠોરમાં રોગચાળાએ માથું ઉચક્ંુ
ત્રણ દિવસમાં ઝાડા-ઉલ્ટીથટી 6 લોકોના મોત

્બાિિોલીના કોપયોિેટિનો અલલિલ 
વીરિરો વારિલ થિા પક્ની ફજેિી 

સુરત
્બાિોિોલી નગિપાતલકાના 

ભાજપના કોપયોિેટિ દક્ેર રેઠનો 
અલલિલ વીરિરો વારિલ થિા ફિી 
એકવાિ ભાજપની ફજેિી થઈ છે. 
થોિા સમર પહેલા છોટા ઉદેપિુમાં 
પણ એક રુવિીએ ભાજપના મોટા 
નેિા પિ ગંભીિ આિોપ લગાવરા હિા. 
િેવામાં ભાજપના કોપયોિેટિ દક્ેર 
રેઠના વીરિરો કોલ પિ રપલલના 
સામે નગ્ન થઈને હસિમૈથુન કિિો 
વીિીરો વારિલ થિા ચકચાિ મચી છે.

દક્ેર રેઠ ્બાિિોલી નગિપાતલકાના 
વોિ્ય નં્બિ એકના કોપયોિેટિ છે. 
વીરિરો વારિલ થિાં િાતકાતલક 
અસિથી નગિસેવકને સસપેનિ કિી 

દેવારા હિા. નગિસેવકના આ ૧ 
તમતનટ ૫૦ સેકેનિના વીરિરોમાં સૌથી 
પહેલા રપલલના કપિાં ઉિાિે છે અને 
નગ્ન થઈને રુવિી ્બીભતસ હિકિો 
કિવા લાગે છે. જે ્બાદ ભાન ભૂલીને 
નગિસેવક પોિે પણ કપિાં ઉિાિી 
સંપણૂ્ય નગ્ન થઈ જાર છે અને ્બીભતસ 
હિકિો કિવા લાગે છે.

વીરિરોમાં રપલલના પોિાની 
ઓળખ છૂપાવવા મોઢું છુપાવી િહી છે 
પિંિુ લલનાને જોઈને લાળ ટપકાવિાં 
નગિસેવક કેમેિામાં કેદ થઈ જાર 
છે. નગિસેવક સાથેનો આ વીરિરો 
િેકોિ્ય કિવામાં આવે છે અને પછી 
િેને સોતરરલ મીરિરામાં વારિલ કિી 
દેવારો છે. 
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મોઢેરા
સૂર્ય ‘દેવ’ની આરાધના માટે 

ચૌલુકર વંશના રાજા ભીમ પહેલા 
દ્ારા ૧૧મી સદીમાં મહેસાણા 
જિલ્ાના મોઢેરા ગામ ખાતે બંધારેલા 
ઐજતહાજસક સૂર્યમંદદરને સૂર્યઊજા્યથી 
િ પ્રજ્વલ્લ્ત કરવાનો નવતર પ્રોિેકટ 
ગુિરાત સરકાર કેન્દ્રના સહરોગથી 
હાથ ધરી રહી છે, િે આ મજહનાના 
અંત સુધીમાં પૂણ્ય કરવાનો ટાગગેટ છે, 
બાદમાં વડા પ્રધાન મોદીના હસત ે િ 
આ પ્રોિેકટનું લોકાપ્યણ થશે. જવશેષતા 
એ છે કે, બેટરી એનર્જી સટોરેિ 
જસસટમ-બીઇએસએસ ધરાવતા આ 
પ્રોિેકટમાં ઉતપાદદત સોલર એનર્જીનો 
ઉપરોગ રાત્ે પણ થશે. ભારતમાં 
પહેલીવાર આ પ્રકારની ટેક્ોલોજીનો 
ઉપરોગ થઈ રહ્ો હોવાનો દાવો કરાઈ 
રહ્ો છે.

રૂ. ૬૯ કરોડનો કુલ ખચ્ય ધરાવતો 
આ પ્રોિેકટ, રાજર સરકારની નોડલ 
એિન્સી-ગુિરાત પાવર કોપપોરેશન 

જલજમટેડએ ટને્ડદરંગ દ્ારા મજહન્દ્રા 
િૂથની કંપની મેસસ્ય મજહન્દ્રા સસટેન 
પ્રાઇવેટ જલજમટેડને સોંપારો છે, િેણે 
દજષિણ કોદરરાથી ટેક્ોલોજી આરાત 
કરી છે.

સૂર્યમંદદરથી ત્ણ દકલોમીટર 
દૂર સુજાનપુરા ખાતે રાજર સરકારે 
૧૨ હેકટર િમીન ફાળવી છે, 
જરા ં િમીનમાં જપલર ઉપર સોલર 
ફોટોવોલટેઇક પેનલો લગાવી ત્ણ 
મેગાવોટના એક એવા બે રુજનટ કુલ 

૬ મેગાવોટ ષિમતાવાળા ઊભા થશે, 
સાથોસાથ જલજથરમ બેટરીવાળી 
બીઇએસએસ ટેક્ોલોજી સજા્યશે. 
અહીં ઉતપાદદત સોલર એનર્જી મોઢેરા 
ગામના કુલ ૧,૬૧૦ ઘરોને તથા 
સૂર્યમંદદરને દદવસરાત પૂરી પાડવામાં  
આવશે. કુલ ઘરો પૈકીના ૨૭૧ ઘરો 
ઉપર એક-એક દકલોવોટની રૂફટો ૫ 
જસસટમ પણ લાગી રહી છે, િે વીિળી 
ઘરમાજલકો ગ્ીડમાં વેચી પણ શકશે, 
િેને માટે સમાટ્ય મીટર પણ લાગશે.

મહેસાણા
કોરોના કાળના દોઢ વષ્યના 

સમરગાળામાં ટ્ાવેલસના વરવસારને 
મોટો આજથ્યક ફટકો પડરો છે. દેશના 
પર્યટક અને ધાજમ્યક સથળો ઉપર 
પ્રવાસીઓ માટે પ્રજતબંધ કરારો 
હોવાથી તેની જવપરીત અસરો જોવા 
મળે છે. મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા 
તેમિ સાબરકાંઠામાંથી ૧૦૦૦થી વધુ 
લક્ઝરી બસોનું સંચાલન થાર છે પરંતુ 
તે પૈકીની ૭૫ ટકા િેટલી લક્ઝરીને 
સંચાલકો નોન રુ્ઝમાં મુકી દેવા 
મિબૂર બન્રા છે.મંદ પડેલા ટ્ાવેલસના 
ધંધાને કારણે સંચાલકોને દોઢ વષ્યના 
સમરગાળામાં અંદાજીત રૂ.૩૦૦ 
કરોડના નુકશાન થરું હોવાનું અનુમાન 
છે.

સામાન્ર દદવસોમાં ઉત્તર 
ગુિરાતમાં ટ્ાવેલસનો વરવસાર ખુબિ 
તેજીમાં રહેતો હતો. પરંતુ કોરોનાના 
આગમનના પગલે હાલ આ ધંધા ઉપર 
માઠી અસર થઈ છે. ઉનાળાની ઋતુમાં 
પંથકમાંથી ચાર ધામોની રાત્ા સજહત 
દેશભરમાં આવેલ પર્યટક સથળો અને 
ધાજમ્યક સથળોએ િતા લોકોની સંખરા 

સૌથી વધુ રહેતી હતી. પરંતુ છેલ્ી બે 
જસ્ઝનથી હાઉસફૂલ રહેતી લક્ઝરીઓ 
પ્રવાસીઓ જવના સુની બની છે. વળી 
કોરોના સંક્રમણ અટકાવવા સટેચરુ 
ઓફ રુજનટી જસમલા, મનાલી, િમમુ- 
કાશમીર, કેરાલા, ગોવા, બદ્રીનાથ, 
કેદારનાથ, તીરૂપતી સજહતના 
દેશભરમાં આવેલા મુખર પર્યટક અને 
ધાજમ્યક સથળો બંધ રાખવાનો જનણ્યર 
કરવામાં આવતા ટ્ાવેલસ ઓપરેટરોની 
હાલત કફોડી બની છે. આ ઉપરાંત 
ઉત્તર ગિુરાતમાંથી ધંધાથગે તેમિ 
મિુરી માટે સૌરાષ્ટ્ર, દજષિણ ગુિરાત 
અને રાિસથાન અવરિવર કરતા 
લોકોની પણ આવજામાં ઘટાડો થતાં 
અહીંથી દજૈનક આ રૂટ પર દોડતી 
લક્ઝરીઓની માંગ ઘટતા પડતા 
ઉપર પાટા સમાન લ્સથજત સજા્યઈ છે.  
પદરણામે કોરોના કાળ દરજમરાન 
ટ્ાવેલસનો ધંધો સાવ ભાંગી પડતા 
ઉત્તર ગિુરાતમાં દોડતી ૧૦૦૦થી 
વધુ લક્ઝરી બસોમાંથી ૭૫ ટકા 
િેટલી બસોને આરટીઓ ટેષિમાંથી 
છુટકારો મેળવવાના હેતુથી સંચાલકો 
નોનરુ્ઝ કરવા મિબુર બન્રા છે. 

પાટણ
હારીિના ભલાણા ગામ પાસેની કેનાલમાં 

્ઝંપલાવી બે બહેનપણીઓએ જીવન ટૂંકાવી લીધું 
છે. િેના કારણે બંન્ેના પદરવારમાં દુખની લાગણી 
છવાઇ ગઇ છે. ખરીદી કરવા િવાનું કહીને 
બપોરથી નીકળેલી દીકરીઓ મોડી સાંિ સુધી પરત 
ન આવતા પદરવારે શોધખોળ હાથ ધરી હતી. આ 
અંગે હારીિ પોલીસે સીઆરપીસી ૧૭૪ મુિબ 
નોંધ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ 
અંગે મળતી માજહતી પ્રમાણે, શંખેશ્વર તાલુકાના 
જસપર ગામે રહેતા િગદીશભાઈ અિમલભાઈ 
જાદવ (નાડોદા પટેલ )ની ૨૧ વષ્યની ભત્ીજી 
સે્હલ નનુભાઈ જાદવની અને મુબારકપુરા 
ગામે રહેતી તેની ૨૩ વષ્યની બહેનપણી િરશ્ી 

ગગજીભાઈ જસંધવ ગત તા.૦૧-૦૬-૨૦૨૧ને 
મંગળવારે શંખેશ્વર ખાતે ખરીદી કરવા િવાનું 
કહીને ઘરમાંથી નીકળરા હતા. બંને બહેનપણીઓ 
મોડે સુધી ઘરે પરત નહીં ફરતા પદરવારિનોએ 
જચંજતત થઇને શોધખોળ શરૂ કરી હતી. પદરવારે 
શોધખોળમાં કરતાં િે હકીકતમાં સામે આવરું 
કે, બંને સહેલીઓએ કોઈ અગમર કારણોસર 
હારીિના ભલાણા ગામની સીમમાંથી પસાર થતી 
નમ્યદા કેનાલમાં મોતની છલાંગ લગાવીને જીવન 
ટૂંકાવરું છે. આ કરુણ બનાવને પગલે બંનેના 
પદરવારિનોમાં ઘેરા શોકની લાગણી ફેલાઇ ગઇ 
હતી. આ બનાવ અંગે હારીિ પોલીસે સીઆરપીસી 
૧૭૪ મુિબ નોંધ કરી છે. િેની વધુ તપાસ 
કાર્યવાહી પોસઇ એસબી સોલંકી કરી રહ્ા છે.

દેશનો પહેલો પ્રોિેકટ : મોઢેરા સૂર્યમંદદર 
હવે આખો દદવસ સૂર્યઊજા્યથી ્ઝગમગશે
વડાપ્રધાન માોદીના હસતો જ આા પ્રાોજોક્ટનું લાોકાર્પણ થશો, 69 કરાોડનાો ખર્પ થશો

કોરોના મહામારીથી ઉત્તર ગુજરાતમાં 
ટ્ાવેલસ ધંધાને 300 કરોડનો ફટકો

હારીિ ગામમાં બે બહેનપણીઓએ 
કેનાલમાં ્ઝંપલાવી જીવન ટૂંકાવરું 
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નડિયાદના ઝારોલ ગામે 
જમીન મુદ્દે 4 સામે લેનિ 
ગ્ેબિંગ એક્ટ હદેઠળ ગુનો

નડિયાદ 
નડિયાદ વલ્લભનગરમાં રહદેતા રદેખાિેન રાજેશભાઇ 

પ્રજાપબતએ નડિયાદ તાલુકાના ઝારોલ ગામની બસમ 
નં-૨૨૯ જમીન રાખી હતી. આ જમીનના વારસદારો 
તરીકે ખોિાભાઇ મોહનભાઇ,રમણભાઇ ગાિંાભાઇ 
અને અનય છ વયબતિઓના નામ હતા. જમીન પસંદ 
આવતા જમીનની  ડકંમત નક્ી કરાઇ હતી. અને 
થોિી રકમ િાકી રખાઈ હતી. જોકે તયારિાદ વેચાણ 
રાખેલ જમીન પર જતાં તયારદે ખોિાભાઇ, રમણભાઇ, 
મનુભાઇ, દશરથભાઇએ ફડરયાદીઓને જમીન પર 
જવા દીધા ન હતા  આ િાિતે વસો પોલીસ મથકે 
તપાસ કરતા ફરજ પરના અબધકારીએ જણાવયું હતું કે 
હજી હમણાં કેસ નોંધાયો છદે. 

નડિયાદમાં ધોળા ડદવસે 
જે્લસ્સમાંથી 2 લાખથી 
વધુના દાગીનાની ચોરી

નડિયાદ 
નડિયાદ : નડિયાદ શહદેરના ભાવસારવાિ 

બવસતારમાં અજગરઅલી ઉફફે રાજુભાઇ શેખ સોના-
ચાંદીના દાગીના ઘરદેણા િનાવવાનુ કામ કરદે છદે.  
શબનવારદે િપોરદે અસગરઅલીના બપતા અકિરઅલીનો 
ફોન કરી જણાવેલ કે મો્ટર સાયકલની ચાલી 
દુકાને આવી આપી જા મારદે િહાર જાવુ છુ. જેથી 
અસગરઅલી મો્ટર સાયકલની ચાલી આપવા પોતાની 
દુકાન િંધ કરી તાળુ મારી ચાલી આપવા મા્ટદે ગયા 
હતા. આશરદે અિઘા કલાક િાદ પરત આવતા 
દુકાનમાં ચોરી થઈ ગઈ હતી. જે િાદ તપાસ થતાં 
સોનુ ડક.રૂા.૨,૧૦,૬૦૦ અને ચાંદી ડક.રૂા.૧૦,૦૦૦ 
ચોરી થઇ હોવાનુ માલૂમ પિયુ હતુ.

મોિાસા : બભલોિા તાલકુાના ખારી ગામના એક 
યવુકને છદેતરી સરકારી નોકરીનો િોગસ ઓિ્સર 
આપી રૂબપયા ૧ લાખ અન ે અનય ૪ ઉમદેવારો 
પાસ ે થી રૂબપયા  ૨ લાખ મળી કુલ ૩ લાખ 
તફિાવી ખો્ટા સહી-સીક્ા વાળા સરકારી નોકરીનો 
ઓિ્સર અપાતા ં આ ગઠીયાઓ બવરૂધધ શામળાજી 
પોલીસ સ્ટદેશન ેગનુો નોંધાયો હતો. 

આ ચકચારી પ્રકરણની તપાસ બજલ્લા 
એસઓજી પોલીસન ેઅપાતાં આ ્ટીમ ેઈલેકટ્ોનીક 
્ટદેકનીકલ સોસ્સ થકી તપાસ હાથ ધરી જદુીજદુી 
્ટીમો રચી આ ચારદેય ગઠીયાઓન ે ઝિપી લતેાં 
ખોટ્દેખો્ટા સરકારી નોકરી આપવાનુ ં આખુ ં રદેકે્ટ 
ઝિપી પિાયુ ં હતુ.ંઅન ેઆ ગઠીયાઓએ આજદીન 

સધુીમાં અરવલ્લી,સાિરકાઠંા સબહતના  ૬ 
બજલ્લાના કલુ ૫૩ ઉમદેવારો પાસ ે થી રૂબપયા 
૫૯.૮૦ લાખ પિાવી છદેતરપીંિી આચરી હોવાનું 
ખલુયંુ હતુ.ં  રાજયમા ંિરેોજગારી વકરી છદે, તયારદે 
હર કોઈન ેસરકારી નોકરી મળેવવાની ઈચછા જોવા 
મળી રહદે છદે, સરકારી નોકરી મળેવવા િરેોજગાર 
ઉમદેવારો કઈંપણ કરવા તયૈાર થઈ જતા ંજોવા મળદે 
છદે. આવી જ સરકારી નોકરી ની ઈચછા ધરાવતા 
બભલોિા તાલકુાના ખારી સબહત ગામોના પાચં જણા 
ગઠીયાઓની વાતમા ંઆવી છદેતરાયા હતા.અન ેરૂ.૩ 
લાખ તફિાવી નોકરીના િોગસ ઓિ્સર પધરાવી 
દદેવાતાં આ પ્રકરણ ે૪ આરોપીઓ બવરૂધધ શામળાજી 
પોલીસ સ્ટદેશન ેનામજોગ ફરીયાદ નોંધાઈ હતી.  

આણંદ
કોરોના કાળમાં સોબશયલ ડિસ્ટનસ 

જાળવવું ખુિ જ અગતયની ભૂબમકા 
ભજવે છદે. તયારદે ગુજકોસ્ટ સી.સી પ્ટદેલ 
લોક બવજ્ાન કેનદ્રના િાળકો દ્ારા નજીવા 
ખચચે અતયાધુબનક ્ટોપી તૈયાર કરવામાં  
આવી છદે.

કોરોના મહામારીની ચેન તોિવા 
ડિસ્ટનસ જાળવવું ખુિ જ જરૂરી િનયું 
છદે. તયારદે ગુજકોસ્ટ ગુજરાત સરકાર 
દ્ારા પ્રાયોબજત આણંદ સી.સી.પ્ટદેલ લોક 
બવજ્ાન કેનદ્રના 3 બવદ્ાથીઓએ ધોરણ 9 
માં અભયાસ કરતી એક િાળકીની મદદ 
મા્ટદે એક ્ટોપી િનાવી છદે. ્ટોપી પહદેરનાર 

વયબતિના આગળ તેમજ િાિી અને જમણી 
િાજુ 60 સેન્ટીમી્ટરથી નજીક કોઈ પણ 
આવે તો આ ્ટોપીમાં લાગેલું સેનસર 
તેને ડિ્ટદેક્ટ કરી ્ટોપીમાં લાગેલું િઝર 
વાગવા લાગે છદે જેથી ્ટોપી પહદેરનાર 
વયબતિને સોબશયલ ડિસ્ટનસ જાળવવામાં 
સરળતા રહદે છદે અને કોરોના વાયરસ 
જેવી મહામારીથી લોકો પોતાને સુરબષિત 
રાખી શકે છદે. કોરોના િાદ જયારદે પ્રથમ 
વખત સકકૂલોમાં ઓફલાઇન બશષિણ મા્ટદે 
િાળકોને કેહવામાં આવયું તયારદે િાળકોને 
પોતાના હાથ મોઢાથી નજીક નહીં લઇ 
જવા અથવા મોઢા પર અિવાથી રોકવાનો 
બશષિકો પ્રતયન કરી રહ્ા હતા. 

નડિયાદ : ખેિા બજલ્લામાં છદેલ્લા અિતાલીસ 
કલાકમાં િે અલગ અલગ જગયાઓ પર 
અપમૃતયુના િે િનાવોમાં ચાર વયબતિઓએ જીવ 
ગુમાવયુ છદે. ઠાસરા તાલુકાના પીપલવાિા ગામના 
િે યુવાનો શેઢી શાખા નહદેરમાં નહાવા પિતા મૃતય ુ
પામયા છદે. જયારદે મહદેમદાવાદ તાલુકાના ઘોિાસર 
ગામ નજીકથી પસાર થતી કેનાલમાં રબવવારના 
રોજ િે યુવકો નહાવા પિયા હતા. જેમાં એક 
યુવકની લાશ ગઈકાલે મોિી રાતે મળી આવી હતી.
જયારદે િીજા યુવકની લાશ આજે િપોરદે નડિયાદ 
ફાયરબરિગ્ેિની ્ટીમે શોધી કાઢી છદે.

ઠાસરા તાલુકતાના પીપલવાિા ગામના પ્ેટા 

ગામ દાજીપૂરાના િાિુભાઇ રાઠોિ ઉં.૩૩ અને 
રવંતસીંહ રાઠોિ અનય ત્રણ બમત્રો સાથે ઠાસરા 
કામ અથચે ગયા હતા. અિઘા કલાકમાં ઠાસરામાં 
કામ પૂણ્સ કરી પાંચેય વયબતિઓ રીષિામાં ઘર તરફ 
આવી રહ્ા હતા.  તે સમયે ઠાસરાથી અિધા 
ડક.મીના અંતરદે આવેલ શેઢીશાખા નહદેરના પુલ 
પાસે રીષિા ઉભી રાખી હતી.પાંચેય વયબતિઓમાં 
િાિુભાઇ અને નરવંતબસંહ પાળ પર કપિા અને 
ચંપલ કાઢી નહદેરમાં નહાવા ઉતરતા પાળ ઉપરની 
લીલ કારણે પગ લપસી જતાં િંને યુવકો નહદેરના 
પાણીમાં ગરકાવ થયા હતા. જયારદે અનય ત્રણ 
યુવકો રીષિા લઇને િનાવ સથળદેથી જતા રહ્ા હતા.

ખિેા બજલ્લામાં નહદેરમાં િૂિી જતા 2 
ડદવસમાં 4 યુવાનોના મોતથી ચકચાર
ઠાસરા તાલુકાના પીપલવાડાના બે યુવાનાેએે શેઢી શાખા નહેરામાં જીવ ગુમાવાે

ખિેામાં નોકરીના બોગસ ઓિ્ડર આપી 
53ને છેતરનાર ચાર ગડિયા પકિાયા
સરકારી નાેકરી એપાવવાના બહાને ખાેટા સહી સસક્ા કરી એાપ્ા

આણંદના વિદ્ાર્થીઓએ ડિસ્ટનસ 
જાળિિામાં મદદરૂપ ્ટોપી બનાિી

િિોદરા
નેશનલ ગ્ીન ટ્ીબયુનલના હુકમ િાદ વિોદરા શહદેરની 

મધયમાંથી પસાર થતી બવશ્ાબમત્રી નદીનો સે્ટદેલાઈ્ટ 
ડિબજ્ટલ સવચે કરવામાં આવનાર છદે તયારદે ફરી એક વખત 
વિોદરા મયુબનબસપલ કોપપોરદેશનમાં બવશ્ાબમત્રી પુનર્જીબવત 
કરવા નું ભૂત ધૂણયું છદે.

વિોદરા શહદેરની મધયમાંથી પસાર થતી બવશ્ાબમત્રી 
નદીની સુંદરતા વધે અને તેના શુબધિકરણ મા્ટદે અગાઉ 
ભાજપના પૂવ્સ મેયર અને સાંસદ િાળુ શુક્લ દ્ારા પ્રોજેક્ટ 
તૈયાર થયો હતો જેના ભાગરૂપે બવશ્ાબમત્રી નદીમાં િંને 
િાજુ મા્ટીના પાલા િનાવવા પાછળ લાખો રૂબપયાનો 
ખચપો કરવામાં આવયો હતો તયારિાદ ચોમાસા સમયે તેનું 
ધોવાણ થઇ ગયું હતું. વિોદરા શહદેરની મધયમાંથી પસાર 

થતી બવશ્ાબમત્રી નદીના શુબધિકરણ મા્ટદે તેમાં ઠલવાતા ગંદા 
પાણી અ્ટકાવવા મા્ટદે સયાજી િાગ અને છાણી ખાતે સુએજ 
ટ્ી્ટમેન્ટ પલાન્ટ પણ િનાવવામાં આવયા તેમ છતાં આજે 
પણ બવશ્ાબમત્રી નદીમાં કોપપોરદેશન પોતે જ રોજનું લાખો 
ગેલન ડ્ેનેજનું ગંદુ પાણી ચાલી રહ્ં છદે.

નિીયાદ
ખેિા બજલ્લાના નડિયાદમાં િે જૂથ 

વચ્ે અથિામણ સજા્સઇ હતી. એક 
જ સમાજના િે જૂથ વચ્ે મારામારી 
અને પથથરમારો કરવામાં આવતાં 
વાતાવરણમાં તંગડદલી સજા્સઇ હતી. 
આ ઘ્ટનામાં ૭થી વધુ લોકોને ઇજા 
પહોંચી હતી. નડિયાદ શહદેરના 
પબશ્મ બવસતારમાં આવેલી ્ટદેબલફોન 
ઓડફસ પાસે તળાવની મા્ટીને લઇને 
િે બપતરાઈ ભાઇઓના કું્ટુંિ વચ્ે 
માથાકકૂ્ટ થઇ હતી. એક કોમના િે 
જૂથ વચ્ે ભારદે પથથરમારો અને 
મારામારીના દ્શયો સજા્સયા હતા. 
જેના લીધે તંગદીલી ભયુું વાતાવરણ 

સજા્સયું છદે. આ ઘ્ટનામાં ૭થી વધુ 
લોકો ઇજાગ્સત થયા છદે જયારદે ૩થી 
વધુ વાહનોને નુકસાન પહોંચયુ ં છદે. 
તમામ ઇજાગ્સતોને હોસસપ્ટલમાં 
ઘસેિવામાં આવયા છદે.  એક જ કોમના 
િે બપતરાઈ ભાઈઓના જૂથો વચ્ે 
તળાવની મા્ટીને લઇને માથાકકૂ્ટ 
થતાં મામલો બિચકયો હતો અને ઉગ્ 
સવરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. તયારિાદ 
ગુસસે ભરાયેલા િંને પષિના લોકોએ 
સામસામે પથથરમારો કયપો હતો. 
ઘ્ટનાની જાણ થતાં નડિયાદ પબશ્મ 
પોલીસ ઘ્ટનાસથળદે દોિી આવી હતી. 
અને િંને પષિોના બનવેદન લઇ ફડરયાદ 
નોંધવાની કામગીરી હાથ ધરી છદે. 

નડિયાદમાં બે જૂર્ િચ્ે ભીષણ 
અર્િામણમાં સાતર્ી િધુને ઈજાબવશ્ાબમત્રીને પુનર્જીબવત કરવાનું ભૂત ફરી 

ધૂણયુ:ં સવચે પાછળ લાખોનો ધુમાિો કરાશે
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પત્નીને મારપનીટ કરવાના કેસમાં કરણ મહેરાનની ધરપકડ
મુંબઇઃ કરણ મહેરાની પત્ી નનશા સાથે મારપીટ કરવાના આરોપસર મુંબઈ પોલીસે 
ધરપકડ કરી છે. ગોરગાંવ પોલીસ મથકમાં કરણ મહેરાનુ નનવેદન લેવામાં આવ્ા 
બાદ પોલીસે તેને જામીન પર મુક્ત ક્યો હતો. નનશા રાવલ પણ ટીવી એક્ટ્ેસ છે. 
અનિનેતા કરણ મહેરા ટીવી પરના ્ે રરશતા ક્્ા કહેલાતા હૈ...ના કારણે ઘરે ઘરે 
લોકનરિ્ થ્ો હતો.  કરણ અને નનશા વચ્ે થ્ેલી બોલાચાલી બાદ નનશાએ પોલીસ 
મથકમાં કરણ પર મારપીટ કરવાનો ગંિીર આરોપ લગાવ્ો હતો.
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મુંબઇ : બોલીવૂડ અને ટોલીવૂડ અભિનેત્ી કાજલ અગ્રવાલે ગયા વરસે ભબઝનેસમેન ગૌતમ 
કકચલુ સાથે લગ્ન કયાયા હતા. લગ્ન પછી તે પોતાનું પકરભિત જીવન એન્જોય કરી રહી હતી. પરંતુ 
સાથેસાથે તેને કારકકર્દીની ભચંતા પિ થઇ રહી છે. ટોલીવૂડમાં ટોચ પર રહેલી આ અભિનેત્ીને 
હવે કામ નથી મળી રહ્ં પકરિામે તે મુશકકેલીમાં મુકાઇ ગઇ છે.  કિલમ ઇન્ડસ્ટ્ીમાં શરૂઆતથી જ 
આ પ્રથા ચાલી આવી છે કકે, લગ્ન પછી અભિનેત્ીઓને કામ મળવાનું બંધ અથવા તો ઓછું થઇ 
જતું હોય છે. કાજલ પિ આવી જ મુશકકેલીનો સામનો કરી રહી છે. હવે તેના માટે એવા કર્વસો 
આવી ગયા છે કકે એક મનપસંર્ કિલમમાં કામ કરવા માટે તિેે પોતાની િીમાં અડધો અડધ ઘટાડો 
કરી ર્ીધો છે. તેિે આ ઓિર હાથમાંથી જતી ન રહે એ ડરથી આ ભનિયાય લીધો છે. જોકકે તેના માટે 
આવો કપરો ભનિયાય લેવાનું સરળ નહોતું.  તેના વક્કફ્કેન્ટની વાત કરીએ તો, કાજલ  ભચરંજીવી સ્ટારર 
કિલમ આચાયાયામાં લીડ રોલમાં જોવા મળવાની છે. આ કિલમમાં તેની સાથે પૂજા હેગડે પિ કામ કરી 
રહી છે. એટલું જ નહીં કાજલ કમલ હાસનની ઇનન્ડયન ટુમાં પિ જોવા મળવાની છે.

િારતમાં 5G ટેકનોલોજી માટેની તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી 
રહી છે. આ ર્રભમયાન આ ટેકનોલોજીને લઈને પિ સવાલો 
ઉિા થઈ રહ્ા છે. એવી વાતો પિ સાંિળવા મળી હતી કકે 
િારતમાં 5G પરીક્ષિને કારિે લોકો મરી રહ્ા છે અથવા 
5G ટાવર લગાવવાથી રેકડએશન ઝડપથી િકેલાશે અને તેનાથી 
માિસો અને પ્રાિીઓ સભહતના જીવો પર ખરાબ અસર 
થશે. તયારે હવે આ કારિને લઈને જાિીતી અભિનેત્ી 
જુહી ચાવલાએ આ અંગે કર્લહી હાઈકોટયામાં અરજી 
કરી છે. જાિીતી અભિનેત્ી જુહી ચાવલા લાંબા 

સમયથી મોબાઇલ ટાવસયામાંથી નીકળતાં નુકસાનકારક રેકડએશન 
સામે લોકોમાં જાગૃભત લાવવાના પ્રયાસ કરી રહી છે. આ અંગે 
હવે તિેે કોટયાનો ર્રવાજો ખખડાવયો છે. જેની સુનાવિી થઈ 
ચુકી છે. આ અરજીમાં જુહી ચાવલાએ િારત સરકારના 

ટેભલકોમ મંત્ાલયને 5G ટેકનોલોજીના અમલીકરિથી 
લોકો, પ્રાિીઓ, વનસ્પભત અને પ્રાિીસૃનટિ પર પડતા 

પ્રિાવનું બારીકાઇથી અભયાસ કરવા જિાવયું હતું અને 
આના રીપોટયાના આધારે િારતમાં અમલ કરવા અને 
ન કરવા અંગે ભનિયાય લેવાની માંગ કરી છે

કાજલ અગ્રવાલે પોતાની િી 
અડધો અડધ ઘટાડી ર્ીધી
લગ્ન પછી તેને ફિલ્ેમ્ં ક્મ મળવ્નું મુશકેલ થત્ ભરેલુ પગલુ

અભભનેત્ી જુહી ચ્વલ્અે 5G વવરુદ્ધ ફિલ્ી હ્ઈક્ેર્ટમ્ં અરજી કરી

ઇન્ડિયન અ્ઇડલ વવવ્િ વકય્યો, 
સુનનવિ ચ્ૌહણે અ્ર્ેપ લગ્વ્્

ઇન્ડ્ન આઇડલ એક એવો રર્ાલીટી શો જે 
નવા કલાકારોને પલેટફોમ્મ પુરૂ પાડે છે. હાલ આ શો 
એક પછી એક નવવાદોના કારણે સતત ચચા્મમાં છે. 
રકશોર કુમારના પુત્ર અનમત કુમારનો એનપસોડ 
અંગે શરૂ થ્ેલો નવવાદ હજી પણ ચાલુ છે. રકશોર 
કુમારના પુત્ર અનમત કુમારે કહં્ હતું કે તેમને 
તમામ સપધ્મકોની રિશંસા કરવાનું કહેવામાં આવ્ંુ 
હતું. ત્ારબાદ આ નવવાદમાં સુનનધી ચૌહાણ 
જોડાઇ હતી સુનનનધ ચૌહાણે પોતાના નનવેદનમાં 
કહં્ હતું કે તેમને શોના સપધ્મકોની રિશંસા કરવાનું 
કહેવામાં આવ્ંુ હતું. તે કહે છે, ‘દરેકના વખાણ 
કરવા મારા વશનું નથી આથી મે આ શો છોડી 
દીધો હતો.સુનનનધ ચૌહાણ ઈન્ડ્ન આઇડલની 
સીઝન 5 અને 6 માં જજ તરીકે રહી હતી.  આ 
મામલે આરદત્ નારા્ણ એક ઇ્ટરવ્ુ દરનમ્ાન 
જણાવ્ંુ હતું કે ના આ વાત તદ્દન ખોટી છે. આવુ 
ક્્ારે્ કરવામાં આવતુ નથી શોના તમામ જજને 
પુરતી છુટ હો્ છે કે તેઓ પોતાનો નનણ્મ્ જણાવી 
શકે અહી આવુ કોઇ રિેસર હોતુ નથી. જે લોકો શો 
અંગે કહી રહ્ા છે તેઓ કોઇને કોઇ વાતથી નવવાદ 
ઉિો કરવા માગે છે.
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૨૦૨૦થી સમગ્ર દુનિયામાં તરખાટ મચાવિાર 
કોરોિાિે કારણે મોટાભાગિા દેશિી હાલત કફોડી 
થઈ ચુકી છે. હજી પણ દરરોજ કોરોિા સંક્રમણિા 
આંકડા બહાર આવી રહ્ા છે. દરેક દેશમાં હવે 
આરોગય સેવા બોજ બિી રહી છે. કોરોિાિી 
શરૃઆત થઈ તે સમયે યુએસમાં ટ્રમપિી સરકાર 
હતી. ટ્રમપ ે આ બાબતિે ગંભીરતાથી િ લેતાં 
ખુદ મહાસત્ા પણ વાયરસ સામે ઘુટણીયે પડી 
ગયું હતુ. તે સમયે તતકાલીિ અમેરરકી રાષ્ટ્રપનત 
ડોિાલડ ટ્રમપ પણ માસક નવિા ફરતાં દેખાયાં હતાં. 
ટ્રમપિા સમથ્થકોએ પણ માસકિો નવરોધ કરી 
રહ્ાં હતાં.  પરંતુ તે પછી ૨૦૨૦િા ઓકટોબર 
મનહિામાં જ ડોિાલડ ટ્રમપ પોતે કોરોિાગ્રસત થઈ 
ગયાં હતાં. જો કે, થોડાં રદવસોમાં જ ટ્રમપ સવસથ 
થઈ નવશ્વિી સામે આવયાં હતાં.  આ સમયે ટ્રમપ ે
જાહેર કયુું હતું કે, પોતે એન્ટબોડીઝિું એટલું 
મજબૂત કોકટેલ લીધું કે કોરોિા ભાગી ગયો! 
દુનિયા માટે આ અચરજિી વાત હતી. તે પછી આ 
નવશે ઘણી ચચા્થ થઈ હતી. 

હવે નસવસ ફામા્થસયુરટકલ કંપિી રોશેિી આ 
એન્ટબોડી કોકટેલિે ભારતમાં પણ ઇમરજ્સી 
ટ્રાયલ માટે મંજૂરી આપી દેવાઈ છે. આ 
એન્ટબોડી કોકટેલ ખરેખર છે શું? અિે તે કોરોિા 
દદદીઓિે કેવી રીતે મદદ કરે છે? તિેે સમજવું 
જરુરી છે. ભારતિી સે્ ટ્રલ ડ્રગસ સટા્ડડ્થ કટં્રોલ 
ઓગગેિાઇઝેશિે નસવસ ફામા્થસયુરટકલ કંપિી 
રોશે દ્ારા બિાવાયેલી દવા એન્ટબોડી કોકટેલિે 
ઇમજ્થ્સી ઉપયોગિી મંજૂરી આપી છે. આ દવા 
કોરોિાિા દદદીઓિી સારવારમાં ખુબ જ ઉપયોગી 
સાનબત થઈ રહી હોવાિો દાવો કરાયો છે. તે 
એક ખાસ પ્રકારિી એન્ટબોડી કોકટેલ અથવા 
બે એન્ટબોડીઝિું નમશ્રણ હોવાિું કહેવાય છે. 
અમેરરકામાં તિેે રેજેિરિ કોકટેલ કહેવાતું હતું, 
કારણ કે તે કંપિી રેજિેરિ ફામા્થસયુરટકલસ દ્ારા 
બિાવવામાં આવયું હતું. તેિે તપાસિી દવા તરીકે 
વગદીકૃત કરવામાં આવી છે.  મતલબ કે, અમેરરકિ 
ફૂડ એ્ડ ડ્રગ એડનમનિસટ્રેશિ દ્ારા આ ડ્રગિું 
કેનમકલ લેબમાં સુરનષિત મળી આવયુ ં છે. જો કે, 
તેમિી નલિનિકલ ટ્રાયલસ હજુ બાકી છે. 

માિવ શરીરમાં આ એન્ટબોડીઝ કોકટેલ 
કેવી રીતે કામ કરે છે?  તિેે નવસતારથી સમજવું 
જોઈએ. શરીરમાં કોઈ વાયરસ અથવા બેકટેરરયા 
આવે છે, તયારે તે િુકસાિ પહોંચાડવાિો પ્રયાસ 
કરે છે. આ સમયે કેટલાંક પ્રોટીિ શરીરિી અંદર 
ઉતપન્ન થાય છે. જે વાય આકારિું કદ ધરાવે છે. 
આ પ્રોટીિ વાયરસ અિે બેકટેરરયાિા પ્રભાવોિે 
ઘટાડવા લડે છે. આ પ્રોટીિિે એન્ટબોડી અથવા 

ઇમયુિોગલોબયુનલિ તરીકે ઓળખવામાં આવે 
છે. આવાં એન્ટબોડી નસવસ કંપિી દ્ારા લેબમાં 
બિાવાયા છે. લેબમાં બિેલાં આ એન્ટબોડીઝ 
માિવ શરીરમાં દાખલ થતાં વાયરસ નવરુદ્ધ 
લડે છે. કેનસરીનવમેબ અિે ઈમડેનવમેબ િામિા 
એન્ટબૉડીિંુ આ કોકટેલ છે, જે ખાસ કરીિે 
કોરોિા વાયરસિા સપાઇક પ્રોટીિ 
ઉપર હુમલો કરે છે. તે જ સપાઇક 
પ્રોટીિ જે કોરોિા વાયરસ પર કાંટા 
જેવા દેખાય છે. આિા દ્ારા જ 
વાયરસ માિવ કોષોિે વળગી રહે 
છે. આ એન્ટબોડી આ સપાઇકિે ચોંટતાં અટકાવે 
છે. રોશે કંપિીએ પોતાિા નિવેદિમાં જણાવયુ ંછે 
કે, એન્ટબોડીઝ ખાસ કાળજી રાખી સંશોધિો 
પછી બિાવાઈ છે. આ કોકટેલિી મદદથી તે 
વાયરસિી અસરિે ઘટાડે છે અિે ચેપિે નિયંનરિત 

કરે છે. જો કે, કંપિીએ એવી સપષ્ટતા પણ કરી 
છે કે, એન્ટબોડીઝિું આ કોકટેલ બધા કોરોિા 
દદદીઓ માટે િથી. પ્રારંનભક લષિણો દેખાયાં હોય 
તેવાં કોરોિાિા ઓછા અથવા મધયમ લષિણો 
ધરાવતાં કોરોિા દદદીઓિે પહેલાં ૧૦ રદવસમાં 
આપી શકાય છે. આ કોકટેલ પુખત વયિા દદદીઓ 
ઉપરાંત ૧૨ વષ્થ અથવા તેથી વધુ ઉંમરિા 

બાળકોિે પણ આપી શકાય છે.
આ દવા એવાં દદદીઓિે આપવાિી ભલામણ 

કરવામાં આવી છે, જેમાં કોરોિાિા ગંભીર ચેપિું 
જોખમ છે. જેમાં ૬૦ વષ્થથી વધુ ઉંમરિા લોકો 
અિે જેઓ પહેલાથી ડાયાનબટીઝ, રકડિી-ફેફસાિા 
રોગ, બીપી અથવા હૃદય સંબનંધત રોગોથી પીરડત 

છે તેવાં દદદીઓિે તે આપી શકાય   છે. 
૧૨૦૦ નમનલગ્રામિી મારિામાં એટલે 
કે, ૬૦૦ નમનલગ્રામ કેનસરરવીમેબ 
અિે ૬૦૦ નમનલગ્રામ ઈમડેનવમેબેિ 
ભેળવીિે ઈ્જકેશિ દ્ારા શરીરમાં 

પહોંચાડવામાં આવે છે. કંપિીિા સીઇઓ વી. 
નસમપસિ ઇમે્યુએલે કરેલા દાવા પ્રમાણે રસી 
જે રીતે શરીરમાં એન્ટબૉડી બિાવે છે અિે 
પછી તે વાઇરસ સામે લડે છે, તેવી જ રીતે આ 
દવા પણ એન્ટબૉડી છે. લૅબમાં તૈયાર કરાયેલા 

બે એન્ટબૉડી કેનસરીનવમેબ અિે ઇ્ડેનવયેબ 
વાઇરસિે કોષ સાથે બાઇ્ડ થતો અટકાવે છે અિે 
તિેા સપાઇક પ્રોરટિિે નિનક્ક્રય કરી દે છે. 

તેિું સપાઇક પ્રોરટિ કોષમાં વાઇરસિે ટકવા 
માટે મદદ કરતું હોવાથી એન્ટબૉડી આ સપાઇક 
પ્રોટીિ સામે લડે છે, જેથી વાઇરસિી વૃનદ્ધ 
પામવાિી ષિમતા ઘટી જાય છે. પરરણામે સંક્રમણ 

વધતું િથી અિે દદદીિા જીવિે જોખમ ઊભું થતું 
િથી. નલિનિકલ ટ્રાયલમાં આ થેરપી ૭૦ ટકા 
અસરકારક પુરવાર થઈ છે. રદલહીમાં ખાિગી 
હૉનસપટલોમાં આ દવાિો ઉપયોગ શરૂ થઈ 
ચૂકયો છે. જો કે કંપિીિું કહેવું છે કે ખાિગી-
સરકારી કોનવડ ડેનઝગ્ેટેડ હૉનસપટલમાં પણ 
આ દવા ઉપલબધ કરાવવામાં આવશે. જો કે, 
હોનસપટલમાં દાખલ કોરોિાિા ગંભીર દદદીઓિે 
આ દવા આપી શકાતી િથી. ભારતમાં મંજૂરી 
અપાયા બાદ હરરયાણાિા એક ૮૪ વષદીય દદદીિે 
આ રસી અપાઈ છે. ગુરુગ્રામમાં આવેલી મેદાંતા 
હૉનસપટલમાં દાખલ દદદીિે રસી અપાયા બાદ રજા 
અપાઈ છે. રોશે ઇન્ડયાિા સીઈઓ વી.નસમપસિ 
ઇમે્યુએલ અિુસાર આ દવાિે એન્ટબૉડી 
કોકટેલ કહેવામાં આવે છે. કોરોિા વાઇરસ સામે 
આ એક િવી થેરપી ડ્રગ છે. તેમાં કેનસરીનવમેબ 
અિે ઇમેનવમેબ એન્ટબૉડીિંુ કોકટેલ હોય છે. 
એક પૅકેટમાં આ દવા ઇ્જેકશિિી વાયરલ સવરૂપે 
આવે છે. તેિે નસપલા કંપિીિા માધયમથી બજારમાં 
વેચવામાં આવી રહ્ં છે.

જેિા એક પૅકેટમાંથી બે દદદીિી સારવાર થઈ 
શકે છે. જો કે, દવા મારિ ડૉકટરિા નપ્રનસક્રપશિિા 
આધારે જ મળશે. તેિો ઉપયોગ કોરોિાિા 
ઓછા અિે મધયમ લષિણોવાળા એવાં કોરોિા 
દદદીઓ માટે થાય છે, જે ઉચ્ચ જોખમ વગ્થમાં 
છે, વૃદ્ધ અથવા પહેલાથી જ કોઈ રોગથી ગ્રસત 
છે. આ અંગે ભારતિા કેટલાક ડોકટર કહે છે 
કે, શરૂઆતિા તબક્ામાં જો દદદીિા શરીરમાં 
એન્ટબોડી દાખલ કરવામાં આવે તો તે વાઇરસિે 
કોષમાં દાખલ થતો અટકાવી દે છે. તે કોનવડ સામે 
કારગત છે અિે કોનવડિા વૅરરય્ટ ૧.૬૧૭ સામે 
પણ અસરકારક છે. આ એક િવું હનથયાર છે.

 આ દરનમયાિ સૌથી વધુ ચચા્થ આ દવાિી 
રકંમતિી પણ થઈ રહી છે. કારણ કે દવાિી 
રકંમત ૧,૨૦ લાખ રૂનપયા છે. જે ઘણી મોંધી 
છે. જો કે, કંપિીિંુ કહેવુ છે કે આ દવાિે લીધે 
વયનતિિે કોનસપટલમાં દાખલ થવાિી શકયતા 
૭૦ ટકા ઘટી જાય છે અથવા મૃતયુિંુ જોખમ ઘટી 
જાય છે. વળી જો હૉનસપટલમાં હોય તો રરકવરી 
પણ જલદી આવી જાય છે. આથી વયનતિિો 
હૉનસપટલિો જે ખચ્થ થાય છે તેમાં ઘટાડો થશે, 
આથી આટલી રકંમત તેિે અિુસંધાિે પરવડી જશે. 
ઉપરાંત કંપિીિંુ એવું પણ કહેવું છે કે, જો સરકાર 
જીએસટી અિે કસટમ ડૂ્ટી સનહતિા કરમાં રાહત 
આપે તો રકંમત હજુ ઘટી શકે છે.  જોકે, હજુ સુધી 
ગુજરાતમાં કે અ્ય રાજયોમાં આ દવાિો ઉપયોગ 
હજી શરુ કરાયો િથી.

કોરોના સામે નવું હથિયાર એન ટ્ેબોડી કોક ટ્ેલ
વાઇરસને વૃદ્ધિ પામતાે અટકાવતી કાેકટેલ બનાવ્ાનાે સ્વિસ ફામામાસ્યુટટકલ કંપનીનાે દાવાે

બે અેન્ટિબાૉડી કેસસરીવવમેબ અને ઇને્વવયેબ કાેરાનેા વાઇરસને 
કાેષ સાથે બાઇન્ થતાે અટકાવી તેના સ્ાઇક પાેટટનને દ્નષ્ક્રિય 

કરી દે છે. ગંભીર ચેપના જેખમવાળા દદદીઅાેને લાભ થશે

પ્ાસંગિક
ધવલ શુક્લ
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રોજબરોજ આપન ે સ્માર્ટ ડિવમાઈસ સમાથે 
સકંળમાયલેમા હોઈએ છીએ. સ્માર્ટ ડિવમાઈસ 
આપણમા જીવનનો અવવભમાજય અગં છ.ે જે્ માં 
્ોબમાઇલ, લપેરોપ, IoT ડિવમાઈસ વગરેનેો 
સ્માવશે થમાય છ.ે એ્ઝેોન પણ ઘણમા IoT 
ડિવમાઈસ બનમાવ ે છ.ે જે્ મંા Alexa, Echo, 
વવિીઓ િોરબેલ, સ્માર્ટ કે્ રેમા તથમા અનય સનેસસ્ટ 
નો સ્માવશે થમાય છ.ે

8 જનુથી એ્ેઝોન પોતમાનમા ડિવમાઈસ્મંા 
એક અપિરે લમાવી રહ્ ંછ ેજે્ મંા આપ્ળેે સ્માર્ટ 
િીવમાઈસ સમાથ ે કનકેરિે બ્ોિબનેિ ઇનરરનરે 
બનેિવવડથનો એક નમાનો ભમાગ નજીકનમા પિોશીઓ 
સમાથ ેશરે કરશ ેપરતં ુઆ સડેરગંસ ત્ ેઓફ પણ 
કરી શકશો. તનેમા ્મારે કપંની ય.ુએસ. ્મંા બધમા 
એકરીવ ડિવમાઈસન ેરવજસરર કરવમાનુ ંઇચછ ેછ ેજે 
Sidewalk નમા્ક લોકશેન ટ્ડેકગં સીસર્ છ,ે 
જનેમા કમારણ ે ત ે દશે્મા ં વહેંચમાયલેમા ્શે નરેવક્કને 
રોલઆઉર કરવમાની તયૈમારી કર ે છ.ે ્ૂળરૂપે 
સપરમેબર 2019 ્મંા જાહરે કરમાયલે, સમાઈિવોક 
એ એ્ેઝોનનમા લમાબંમા-અતંરનમા વમાયરલસે નરેવક્ક 
બનમાવવમાનમા પ્રયત્ોનો એક ભમાગ છ.ે જ ે ઇકો, 
ડરગં, રમાઇલ ટ્કેસ્ટ અન ેઅનય સમાઈિવોક સકક્ષ્ 
ડિવમાઈસ પર વમાતચીત કરવમા્મંા સહમાય ્મારે 
બલરૂથૂનો લમાભ આપ ેછ.ે

સમાઈિવોક લો-બનેિવવડથ ડિવમાઈસની કમાય્ટકમારી 

શે્ણીન ેવવસતૃત કરવમા ્માર ેબનમાવવમા્મા ંઆવયુ ંછે 
અન ેડિવમાઈસન ેતઓેનમા ઘરનમા Wi-Fi નરેવક્કની 
્યમા્ટદમાથી બહમાર હોવમા છતમા ંપણ કનકેર રહવેમા્માં 
સહમાય કર ે છ.ે સમાઈિવોક લો-રનેજ વમાયરલસે 
રકેનોલોજીનો ઉપયોગ કર ેછ.ે જ ેડિવમાઈસની કમાય્ટ 
ક્ષ્તમા વધમાર ેછ ેઅન ેવધ ુસ્ય સધુી ચમાલ ુરહ ેછે 
જને ેLoRa તરીક ેઓળખવમા્મા ંઆવ ેછ.ે

આ ઉપરમાતં સમાઈિવોક સફેરી અને 
વસકયરુીરી પણ આપ ે છ.ે જથેી આપણમા િરેમા 
સરુવક્ષત રહી શક.ે કપંનીએ વહમાઇર પપેર્માં 
જણમાવયુ ં હતુ ં ક,ે સમાઈિવોક નરેવક્કનંુ સચંમાલન 
કરવમા ્માર ે સમાઈિવોક એનિપોઇન્ટસથી 
્રેમાિરેમાની જરૂડરયમાતન ે્યમા્ટડદત કરીન ેયઝુસ્ટની 
ગોપનીયતમાનુ ંરક્ષણ કર ેછ.ે  ખમાનગી જાહરેનમા્માને 
રોકવમા ્માર ેસમાઈિવોકન ેસરુક્ષમા પ્રોરોકોલથી લમાગુ 
કરવમા્મા ંઆવયંુ છ.ે જ ે્માવહતીની આપ-લ ેજ-ેતે 
નરેવક્ક પર જ પ્રસમાડરત કરશ.ે

વધ ુવચતંમાની બમાબત એ છ ેક ેસમાઈિવોક ઓપર-
ઈન કરવમાન ેબદલ ેઓપર-આઉર કર ેછ ેએરલ ેકે 
યઝુસ્ટ જયમા ંસધુી સપષ્ટપણ ેતને ેબધં કરવમાનુ ંપસદં 
ન કર ેતયમા ંસધુી ત ેઆપ્ળે ેસમાઈિવોક્મા ંપ્રવશે 
કરશ.ે જ ેયઝુસ્ટ આ સવુવધમાન ેઓપર-આઉર કરશે 
ત ેસમાઈિવોકની કનકેકરવવરી અન ેસથમાન સબંવંધત 
લમાભ ન ેપણ ગુ્ માવશ.ે

 @beinghumanmj

ત્વચાની તકલીફ દૂર કરતું એ�લા�્વ�રા
એેલ�ેવેર� ત્વચ� મ�ટે ફ�યદ�ક�રક છે. ત્વચ�ની એનેક સમસ્�એ�ેન�ે સ�ર�ે 
કયુ દરતી ઉપ�ય તેમજ ત્વચ�ને પ�ેષણ પયુરુ પ�ડે છે.  વધતી વયન� લક્ષણ 
મહિલ�એ�ેમ�ં એક�ળે જેવ� મળત� િ�ેય ત�ે એેલ�ેવેર�ન�ે ઉપય�ેગ શરૂ 
કરવ�થી ફ�યદ�ે થ�ય છે. એેલ�ેવેર�ન� વપર�શ કરતી વખતે ડ�ેકટરની 

સલ�િ એવશય લેવી. તેમજ પિેલ� એેલ�ેવેર�ની િ�થ પર ટેસ્ટ કરી લેવ�ે.

એ્ેઝોન ડિવમાઈસ ત્મારં WiFi 
ત્મારમા પિોશી સમાથે શેર કરશે

મોઈશ્ચરાઈઝ
એલોવેરા તવચાને પોષણ આપવાનું કામ કરે છે. 
તે એક બહુ સારુ મોઇશ્ચરાઇઝર છે. કોઇ પણ 
પ્રકારની તવચા માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય 
છે.એલોવેરાને મોઇશ્ચરાઇઝરની માફક ઉપયોગ 
કરવા માટે રાતના સૂતા પહેલા એલોવેરાના 
પાનનો રસ કાઢી લેવો અને હળવા હાથે આ 
રસથી તવચા પર માલલસ કરવુંય લનયલમત 
કરવાથી તવચા મુલાયમ રહેશે. 

કરચલી
એલોવેરામાં એનટી ઓક્સડનટસની ભરપુર 
માત્ા સમાયેલી હોય છે. તે તવચા પરની 
કરચલીઓને સાફ કરવાનં કામ કરે છે. તે 
એક કુદરતી ઉત્તમ એકનટ એલિંગ પ્રોડકટ 
છે. વધતી વયનો પ્રભાવ ઓછો કરવા માટે 
એલોવેરાનો રસ કાઢી તેમાં િૈતૂનનું તેલ 
ભેળવી ચહેરા પર માસકની માફક લગાડવું. ૩૦ 
લમનીટ પછી ચહેરો ધોઇ નાખવો.

સુંદરતાના નનખાર 
એલોવેરા એક ઉત્તમ કલિનિરનું કામકરે છે. 
તે તવચાના ઉપલા પડમાં રહેલી ગંદકી અને 
મૃત તવચાને બહાર કાઢે છે. િેથી તવચા સવચછ 
લાગે છે. એલોવેરા િેલ ન હોય તો એલોવેરાની 
એક દાંડી ્લઇ તેને વચમાંથી કાપી તેના ગરનો 
ઉપયોગ કરવો. 

સનબન્ન દૂર કરે છે
સૂય્યના આકરા કકરણોએ તવચાને બાળી નાખી 
હોય તો તેનાથી રાહત પામવા માટે એલોવેરાના 
પાનનો રસ રાઢીને ચહેરા પર લગાડવો. સુકાઇ 
જાય પછી ચહેરાને તાજા પાણીથી ધોવો. તેમાં 
લીંબુનો થોડો રસ પણ મેળવી શકાય છે. 
લનયલમત કરવાથી તવચા મુલાયમ બને છે.

ગરા્નવસ્ા દરનમયાન
ગભા્યવસથા દરલમયાન ્પેટ પર સક્રેચ માક્કસ 
પડી િતા હોય છે તેને આછા કરવા માટે 
એલોવેરાના રસમાં થોડું ગુલાબિળ ભેળવી 
હળવા હાથે સટ્ેચ માક્કસ પર લગાડવું. 
૧૫-૨૦ લમનીટ પછી ધોઇ નાખવું. આ નુસખો 
લનયલમત કરવાથી સટ્ેચ માક્કસ દૂર થાય છે. 

ખીલમાં ઉપયોગી
એલોવેરામાં એનટી માઇક્ોલબયલ ગુણ 
સમાયેલા છે. િે ખીલને દૂર કરવામાં 
ઉપયોગી છે. ખીલ પર બેકટકેરયા અને 
ફંગલ ઇનફરેકશનની તકલીફ નહીં હોય તો 
આ ઉપાય કારગર નીવડે છે. 

વાળ માટે ફાયદાકારક
એલોવેરા તવચાની સાથે સાથે વાળની પણ 
કાલજી રાખે છે. તે વાલની નમી જાળવી 
રાખે છે તેમિ વાળને પોષણ આપે છે. 
આ સાથે િ તેમાં લવટાલમન એ, સી, ઇ, 
બી ૧૨, ફોલલક એલસડ અને અનય ગુણો 
સમાયેલા છે.  

ડાઘ ધાબા દૂર કરે છે
એલોવેરા િેલને તવચા પરના ડાઘ-ધાબા 
પર લગાડવામાં આવે તો તે આછા થઇ જાય 
છે તેમિ લનયલમત ઉપયોગ કરવાથી લાંબા 
સમયે ડાઘ-ધાબા દૂર થાય છે. ઘાટીલા ડાઘ 
પણ થોડા કદવસોમાં દૂર થઈ િશે.
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ભુજ
કચ્છના અંતિમ મહારાવ શ્રી 

પ્ાગમલજી ત્રીજાનરી તવદાયાથરી કચ્છ 
શોકમગ્ન થયો ્ેછ. ટુંકી માંદગરી બાદ 
૮૫ વર્ષનરી જૈફ વયે રતવવારે સવારે 
તનધન થયું હિું. કચ્છને અલગ રાજયનો 
દરજ્ો મળે એવરી તિિંા સેવિા 
મહારાવ સાહેબના તનધનના સમાિાર 
વાયુવેગે ફેલાિા કચ્છ સતહિ દેશ-
દેશાવરમાં લોકોએ દુઃખનરી લાગણરી 
વયકિ કરરી હિરી. રતવવારે બપોરના 
૧૨થરી ૧ કલાક દરતમયાન િેમના 
નશ્વર દેહને રણજીિ તવલાસ પેલેસ 
ખાિે અંતિમ દશ્ષનાથથે મુકવામાં આવયો 
હિો. તયારબાદ રાજ પરરવારના 

સમશાન ્છિરડરી ખાિે રાજ પરંપરા 
અનુસાર િેમના અંતિમ સંસકાર 
કરવામાં આવયા હિા. 

મહારાવશ્રી લાંબા સમયાથરી પ્ોસટેટ 
કેનસરથરી પરીડરીિ હિા. થોડા સમય 
પહેલા મહારાવ કોરોનાથરી સંક્રતમિ 
થયા બાદ િેમનરી િતબયિ વધુ બગડરી 
હિરી. િજજ્ોે િબરીબો દ્ારા દ્ારા િેમનરી 
સારવાર િાલિરી હિરી. િેવામાં અિાનક 
િેઓનું તનધન થિા કચ્છભરમાં 
શોક ્છવાયો હિો. િેમના તનધનના 
સમાિાર મળિા જ રાજકીય, સામાજીક 
આગેવાનો, સમાજો અને સંસથાઓ દ્ારા 
દુઃખ વયકિ કરરીને શ્દાંજતલ અપ્ષણ 
કરવામાં આવરી હિરી. 

જુનાગઢ
જનૂાગઢના તબલખા રોડ પર રહિેા 

કોંગ્સેના અગરણરી અન ે પવૂ્ષ મયેર 
લાખાભાઈ પરમારના પતુ્ ધમથેનદ્ર ઉફફે 
ધમો પરમાર (ઉ.વ.૪૭) આજ ે બપોરે 
બારકે વાગયા આસપાસ એકટરીવા 
પર તબલખા રોડ પર જઈ રહ્ા હિા. 
િઓે રામ તનવાસ નજીક પહોંચયા 
તયાર ે અજાણયા શખસોએ િનેા પર 
્છરરી, કહુાડરી, ક્રોસ, િલવારથરી હમુલો 
કરરી માથા, ગળા, ્છાિરી, હાથ િમેજ 
્છાિરી અને પટના ભાગ ે ઈજા કરરી 

હિરી. ધમથેનદ્રભાઈન ે ગભંરીર હાલિમાં 
સારવારમા ં ખસડેાિા તયા ં ફરજ પરના 
િબરીબ ે િેન ેમૃિ જાહરે કરિા ગમગરીનરી 
વયાપરી ગઈ હિરી. અન ેહોસસપટલ ખાિ ે
લોકો એકત્ થઈ ગયા હિા. આ બનાવ 
અગં ેજાણ થિા પોલરીસ ેઘટના સથળ ેજઈ 
નજીકના સરીસરીટરીવરી કમેરેામા ં િપાસ 
કરિા િેમા ં ત્ણ શખસો ભાગિા જોવા 
મળયા હિા. પોલરીસ ેએ રદશામા ંિપાસ 
શરૂ કરરી હિરી. મૃિક ધમથેનદ્રભાઈના 
ભાઈ રાવણભાઈ લાખાભાઈ પરમારે 
િૂટંણરીના મનદુઃખમા ં મારાભાઈનરી 

હતયા થઈ હોવાનુ ં જણાવયુ ં હિંુ. અને 
ભાજપના અગ્ણરી અશોક ભટ્ટના ઈશારે 
હતયા થઈ હોવાનો આક્પે કયયો હિો. 
િ ે મજુબ ફરરયાદ દાખલ કરવામાં 
આવિરી નથરી. અન ેિેનુ ંનામ ન આપવા 
દબાણ કરવામા ં આવિુ હોવાનુ ં પણ 
જણાવયુ ં હિુ.ં જયા ં સધુરી પોિે કહ ે િે 
મજુબ ફરરયાદ દાખલ ન થાય તયાં 
સધુરી લાશ સવરીકારવા િમેજ સામતૂહક 
આતમતવલોપન કરવા તિમકી આપરી 
હિરી. જ ે બાબિન ે લઈ પોલરીસ િંત્માં 
દોડધામ થઈ ગઈ હિરી. 

રાજકોટ
તજલ્ા અન ે િાલકુા પિંાયિનરી 

િૂટંણરીઓ પરૂરી થઈ િેન ે ત્ણ મતહના 
જટેલો સમય પસાર થઈ ગયો ્છિાં 
કોંગ્સે નિેાગરીરરી રાજકોટ તજલ્ાનરી ૮ 
િાલકુા પિંાયિોમા ં હજ ુ તવપક્ના ં નિેા, 
ઉપનિેા અન ે દડંકના ં નામનરી જાહરેાિ 
કરરી શકય ુ નથરી. તજલ્ા કોંગે્સ પ્મખુે 
મોડુ ં મોડુ ં િાલકુા પિંાયિના ં તવપક્નાં 
હોદદેારો માટનેરી યાદરી પ્દશેન ે મોકલરી 
્ેછ જો ક ેહજ ુઆ નામોનરી કોઈ સિાવાર 
જાહરેાિ કરવામા ંઆવરી નથરી.  તજલ્ા 
કોંગ્સે પ્મખુ ે જણાવંય ુ હિુ ં ક ે િાલકુા 

પિંાયિોમા ં તવપક્નાં નિેા અન ે અનય 
હોદાઓ માટેનાં નામો પ્દેશમાં મોકલરી 
આપવામા ંઆવયા ્છ ેસિાવાર જાહરેાિ 
બાકી ્છ.ે જો કે સૂત્ોએ જણાંવયુ હિું 
ક ે તજલ્ા એકમ દ્રારા તનરરીક્કો અને 
તજલ્ાના ં આગવેાનો દ્રારા આ મદૂે 
િિા્ષ કરવામાં આવરી રહરી ્ેછ તયાર બાદ 
સિાવાર રરીિ ે નામો જાહરે કરવામાં 
આવશ.ે કોંગ્સેનાં આિંરરક જૂથવાદને 
લઈન ે સામાનય તનણ્ષયમાં તવલબં થઈ 
રહયાનો કિવાટ ્છ.ે  કોંગ્સે નિેાગરીરરીનરી 
તનષ્ક્રીયિા સામ ે  કોંગે્સ કાય્ષકરોમાં 
રોર ્છ.ે સાિ િાલકુાના ં નામોનુ ં લરીસટ 

ફાઈનલ ્છ ેમાત્ મહોર મારવાનરી બાકી 
્છ.ે ગોંડલ અન ે જામકંડોરણા િાલકુામાં 
િો એક માત્ સભય જ િંૂટાયા ્છ ે્છિાં 
હજુ નામનરી જાહરેાિ થઈ નથરી. જેિપુર 
, કંડોરણા અન ેગોંડલમાં િો દંડક પણ 
કોંગ્સેન ે મળે િમે નથરી એટલા સભયો 
જ નથરી િૂટંાયા, માત્ રાજકોટ િાલકુા, 
ધોરાજી, ઉપલટેા અન ેલોતધકા આ િાર 
િાલકુામાં કોંગ્સેન ે તવપક્રીનિેા, ઉપનિેા 
અન ે દંડક માટ સભયો મળરી શકયા ્ેછ. 
કોટડા િાલકુા પંિાયિનાં તવપક્રી નિેા 
માટે હજુ નામો જ તજલ્ા એકમન ેનથરી 
મોકલાયા િવેુ ંસૂત્ોએ જણાંવય ુહિ.ુ 

જામનગરમાં વેપારરીએ 
કરોડપતિ થવાનરી લહાયમાં 

૧.૩૫ કરોડ ગુમાવયા
જામનગર 

જામનગરમા ં બોકસાઈટનો વયવસાય ધરાવિા એક 
આસામરીન ે ફોન પર વયાપાર કરવા જણાવરી, ૫૦% 
ઉપરાિં નફાનરી લાલિ આપરી મુબંઈના શખસો સાથે 
મળરી કતેમકલનરી ખરરીદરી કરાવરી હિરી. તવદશેરી શખસોએ 
જામનગરના વપેારરી પાસથેરી રૂતપયા એક કરોડ પાતં્રીસ 
લાખનરી રકમ પડાવવરી લરીધરી હિરી. જ ે બાદ ઓડ્ષર 
આપલેો કતેમકલ નહરી પહોિાડિા. આ સમગ્ મામલો 
પોલરીસ સટેશન ે પહોંચયો અન ે જયા ં સરીટરી બરી રડતવઝન 
પોલરીસ મથકમા ં વપેારરીએ પોિાનરી સાથ ે ્ેછિરપીંડરી 
થયાનરી ફરરયાદ કરરી ્ેછ. જમેા ં યકુનેરી કતથિ ફામા્ષ 
કપંનરીના ત્ણ સખસો અન ેમુબંઈનરી કતથિ પઢેરીના મતહલા 
કમમી સતહિના ૧૪ સખસો સામ ેફરરીયાદ નોંધાવરી ્ેછ. 

રાજકોટમાં 35 ઈલેકટ્રીક 
બસ દોડશે, 20 સમાટ્ષતસટરી 
બસસટોપનરી કામગરીરરી પૂણ્ષ

રાજકોટ
રાજકોટમા ં બરીઆરટરીએસ બસ સવેા મતહનાના 

અિં સધુરી જ િાલ ુ રહશે.ે હવ ે રાજમાગયો ઉપર 30 
જનુથરી ઈલકેટ્રીક બસ શરૂ કરવાન ુમહાપાતલકા તવિારરી 
રહરી ્છ ેિમે મયેર ડો. પ્રદપ ડવ ેજણાવયુ ંહિુ.ં તસટરી 
બસથરી પ્દરુણ ઘટાડવાના ભાગરૂપ ેબરી.આર.ટરી.એસ. 
િથા તસટરી બસ સવેામા ં 50 મરીનરી કતુલંગ એ.સરી. 
ઈલકે્ટ્રીક બસ ગ્ોસકોસટ મોડલેથરી PMI ઈલકે્ટ્ોતનક 
મોતબલરીટરી સોલયુસન પ્ા.તલ. રદલહરી પાસથેરી ખરરીદવાનું 
મજંરુ કયુું ્છ.ે 1 ઈલકે્ટ્રીક બસ ટ્ાયલ ઝોન માટે 
આવિા બરીઆરરએસ રૂટ ઉપર શરૂ કરવામા ંઆવલે 
આ રૂટ ઉપર ટ્ાયલ સફળ થઈ ્ેછ. ઉપરાિં શહરેમાં 
20 બસ સટોપનરી કામગરીરરી પરૂરી થઈ ગઈ ્ેછ.

રાજકોટ, : લાંબા સમયથરી 
ભારિમાં વસવાટ કરિા પારકસિાનરી, 
બાંગલાદેશરી, અફઘાનરી નાગરરકોને 
ભારિરીય નાગરરકતવ આપવા 
માટે દેશના જે ૧૩ તજલ્ાઓમાં 
કલેકટરોને અતધકૃિ કરાયા િેમાં 
રાજકોટ પણ સામેલ ્છે. આથરી, 
રાજકોટ શહેર - તજલ્ાના આવા 
નાગરરકોને ઈસનડયન તસરટઝનતશપ 
મળવાનરી હવે બહૂ રાહ નહીં જોવરી 
પડે.

આ માટેનરી પ્સથાતપિ તવતધ 
એવરી ્છે કે સાિ વર્ષ અથવા વધુ 
સમયથરી લોંગ ટમ્ષ તવઝા પર રહિેા 

આવા દેશના નાગરરક (જે મૂળિ: 
િો ભારિરીય જ ્છે પરંિુ ભાગલા 
જેવા કારમસર િેમના વડરીલો 
તયા ં જઈ વસયા હિા) ભારિરીય 
નાગરરકતવ માટે અરજી કરરી શકે. 
અતધક તજલ્ા મેતજસટ્ેટ સમક્ 
ઓથ લેવડાવયા બાદ િેનરી અરજી 
પોલરીસ આરી.બરી.ના અતભપ્ાય 
માટે મોકલવામાં આવે, જે આવરી 
જાય એટલે સરકારને દરખાસિ 
મોકલાય અને તયાંથરી મંજૂરરી આવયે 
અરજદાર રરીનાઉનસેશન સટમીરફકેટ 
રજૂ કરે પ્છરી સરકાર િેને અહીંના 
તસરટઝનતશપનું સટમીરફકેટ આપે. 

રાજકોટ
રાજકોટ શહેરનરી ભાગોળે આવેલા 

વેજાગામનરી સરીમમાં કૂવામાંથરી બપોરે 
બે વાગયાનરી આસપાસ બે યુવક 
િેમજ એક યુવિરીનરી લાશ મળરી 
આવરી ્છે. કૂવામાં લાશ હોવાનરી જાણ 
થિા યુતનવતસ્ષટરી પોલરીસનો કાફલો 
ઘટનાસથળે દોડરી ગયો હિો. તયારબાદ 
ફાયર તરિગેડ અને પોલરીસના જવાનો 
દ્ારા ત્ણેય લાશને કૂવામાંથરી બહાર 
કાઢવામાં આવરી હિરી. પોલરીસ દ્ારા 
જરૂરરી પિંનામાનરી કાય્ષવાહરી પૂણ્ષ કયા્ષ 
બાદ લાશને પોસટ મોટ્ષમ અથથે પરીએમ 

રૂમ ખાિે ખસેડવામાં આવરી હિરી.
પ્ાપ્ત માતહિરી અનુસાર તવજાગામનરી 

સરીમમાંથરી પસાર થઇ રહેલા એક 
વટેમાગુ્ષ અને કૂવા નજીક બાઈક અને 
મોબાઇલ રેઢો મળરી આવયો હિો. 
રાહદારરી જયારે બનાવના સથળનરી 
નજીકથરી પસાર થઇ રહ્ો હિો. તયારે 
મોબાઇલ ફોન રણક્યો હિો જેના 
કારણે િેનરી નજર ફોન પર પડરી હિરી. 
તયારે ફોન રરસરીવ કરિાં જ સામે ્છેડેથરી 
બોલરી રહેલા વયતતિએ પૂછયું હિંુ કે, 
મોબાઈલ જેનો ્છે િે ક્યા ં ્છે? તયારે 
રાહદારરીને કંઇક અજુગિુ બનયાનરી શંકા 

ગઇ હિરી જેના કારણે િેને યુતનવતસ્ષટરી 
પોલરીસને જાણ કરરી હિરી. ઘટના સથળ 
પર પહોંિેલરી પોલરીસે મોબાઈલ નંબર 
િેમજ બાઇકના નંબરના આધારે કરેલરી 
િપાસમાં મૃિકના નામ કવાભાઈ 
પબાભાઇ બાંભવા, ડાયા પરબિભાઈ 
બાંભવા, પમરીબેન હેમાભાઇ બાંભવા 
હોવાનું ખુલયું ્છે. પોલરીસ િપાસમાં 
ત્ણેય મૃિકો તપિરાઈ ભાઈ બહેન 
હોવાનું હાલ સામે આવયું ્છે. મૃિકો 
માધાપર િોકડરી નજીક આવેલા રેલ 
નગર પાસે સંિોરરીનગર માં રહિેા 
હોવાનરી માતહિરી સામે આવરી ્છે.

ભાવનગર :  ભાવનગરના 
અધેવાડા ગામે  રહેિા ્છગનભાઈ 
પ્ભાશંકરભાઈ ભટ્ટ (ઉ.વ.૫૫) ઘરે 
જિા હિા. િે સમયે િેમનરી બાજુમાં 
રહેિા તનવૃત્ત આમમીમેન લાલજી 
રઘાભાઈ ડાભરીએ આધેડ ્છગનભાઈ 
ભટ્ટને બાઈકને અહીં કોમન પલોટમાં 
શા માટે મુકો ્છો? િેમ કહીં બોલાિાલરી 
કરરી હિરી. જેથરી આધેડએ કહેલ કે, આ 
કોમન પલોટ આખરી સોસાયટરીનો ્છે, 
િમામ સોસાયટરીના માણસો અહીં 
વાહન પાક્ક કરરી શકે ્છે. િેમ કહેિા 
એક્સ આમમીમેન ઉશકેરાઈ ગયો હિો 
અને ઉશકેરાઈ જઈ બોલાિાલરી કરરી 

ગાળો ભાંડરી િેના પેનટના તખસસામાંથરી 
રરવોલવર કાઢરી ્છગનભાઈ ભટ્ટ સામે 
ટાંકી ડાબા પગના સાથળના ભાગે એક 
રાઉનડ ફાયરરંગ કયુું હિું. જે ગોળરી 
જમરીનમાં નરીિે અથડાઈ ગઈ હિરી. 
જયારે આધેડને ડાબા પગના સાથળના 
ભાગે સામાનય ઈજા પહોંિરી હિરી. 
તયારબાદ તનવૃત્ત આમમીમેનએ આધેડને 
્છાિરીમાં ગોળરી ધરબરી દેવાના ઈરાદે 
રરવોલવરમાંથરી બરીજો રાઉનડ ફાયરરંગ 
કયયો હિો. સદ્નસરીબે આધેડ સાઈડમાં 
ખસરી જિાં ગોળરી સરીધરી નરીકળરી ગઈ 
હિરી. પોલરીસ કાફલોએ સથળ પર દોડરી 
જઈ જરૂરરી કાય્ષવાહરી કરરી હિરી.

જુનાગઢમાં પૂવ્ષ મેયરના પુત્નરી િરીક્ણ 
હતથયારથરી ઘા ઝીંકી સરાજાહેર હતયા
ત્રણ શખ્સ ઝડપાયા : પરરવારજનાોનાો ભાજપ આાગોવાનના ઈશારો હત્ા થયાનાો આાક્ોપ 

રાજકોટમાં 153 વિદેશીઓને 
મળશે ભારતીય નાગરરકતિ

રાજકોટમાં દસ િર્ષમાં 1 લાખથી 
િધારે લોકોને કૂતરા કરડી ગયા
રાજકોટ : શહેરમાં ૧૫ લાખથરી વધુ 

વસિરી સામે શ્વાનોનરી વસિરી ૩૨ હજાર ્ેછ  
્છિાં લાખો લોકોને રખડુ શ્વાનોથરી રંજાડ ્છે. 
સથાયરી સતમતિમાં શ્વાન ખસરીકરણ,રસરીકરણ 
કાય્ષક્રમ માટે ભાવ મંજુર 
કરવા કરાયેલરી દરખાસિ 
અનવયે મનપાએ આજે જારરી 
કરેલરી   તવગિ અનુસાર 
રાજકોટમાં ઈ.સ.૨૦૧૦-
૧૧થરી ઈ.સ.૨૦૨૦-
૨૧ સુધરીના ૧૦ વર્ષમાં શહેરમાં ૧.૦૯ 
લાખથરી વધારે લોકોને કૂિરા કરડયાના 
બનાવો નોંધાયા ્ેછ અને રખડિા શ્વાન 
કરડયા હોય િેવરી શહેરનરી ૧૫ ટકા વસિરી 

્છે.  આ એક લાખ લોકો એવા ્છે જેઓએ 
કિૂરા કરડયા પ્છરી હડકવાથરી બિવા 
સરકારરી હોસસપટલોમાં ઈનજેક્શનો  લરીધા 
્છે, િે ઉપરાંિ ખાનગરી હોસસપટલમાં પણ 

અનેક લોકો ઈનજેક્શનો 
લિેા હોય ્છે. ઉલે્ખનરીય 
્છે કે મનપાના આરોગય 
કેનદ્રોમાં પણ આ ઈનજેક્શનો 
ફ્ી અપાય ્છે. સૌથરી 
વધારે ૧૩૧૨૭ લોકોને 

ઈ.સ.૨૦૧૬-૧૭માં શ્વાન કરડયા હિા અને 
દર વરથે સરેરાશ ૧૧ હજારથરી વધુ લોકો 
અને મતહને ૧ હજાર લોકો ડોગબાઈટના 
કારણે ઈનજેક્શનો લેવા પડે ્છે. 

કચ્છ મહારાિશ્ી પ્ાગમલજી ત્ીજાની 
વિદાય : કચ્છ સવહત દેશાિરમાં શોક રાજકોટ તજલ્ાનરી 8 િાલુકા પંિાયિોમાં 

કોંગ્ેસ તવપક્રી નિેા પસંદ નથરી કરરી શકી

રાજકોટમાં સામૂતહક આપઘાિ: બે ભાઇ, 
એક બહેનનો મૃિદેહ કૂવામાંથરી મળયો

ભાિનગરમાં આધેડને મારી નાંખિા 
એકસ આમમીમેનનું 2 રાઉનડ ફાયરરંગ
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દ્વારકવા ઃ દેવભૂમિ દ્વારકવા મિલ્વાનવા 
ઓખવા િંડળિવાં રીસવાિણે બેસેલ 
પત્ીને િળવવા ગયેલ પમિની િોડી 
રવાત્ે પથ્થરનવા ઘવા િવારી ઘવાિકી હતયવા 
નીપજાવવવાિવાં આવી છે. પત્ી, સવાળવા 
અને સવાસુએ સવા્ેથ િળી યુવવાનને 
િોિને ઘવાટ ઉિવારી દિેવા સિગ્ર પં્થકિવાં 
ભવારે ચચવાચા જાગી છે.

ઓખવા િંડળનવા િીઠવાપુરિવાં બનેલી 
આ ઘટનવાની મવગિ િુિબ, અહીંનવા 
ઉદ્ોગ શમતિ નગર મવસિવારિવાં 
ખેંગવારભવા વવાઘેર (ઉ.વ 35) નવાિનો 
યુવવાન પોિવાનવા પુત્ સવા્થે ગિ રવાત્ે 
પોિવાની પત્ીને િળવવા ગયેલ હિો. 

િીઠવાપુરિવાં છેલ્વા બે િવાસ્થી પોિવાની 
પત્ી રરસવાિણે બેસેલ હોઈ િેઓ 
પોિવાનવા પુત્ સવા્થે રવાત્ે પોિવાની 
પત્ીને િળવવા પહોંચયવા હિવા પણ ઘરે 
પહોંચિવા સવાસુ િેિિ પોિવાનવા સવાળવા 
અને પત્ી હવાિર હોય કોઈ િવાિલે 
ઉગ્ર બોલવાચવાલી ્થઇ હિી. બવાદિવંા 
આ યુવવાનને પથ્થરનવા ઘવા ઝીંકી ખુદ 
પત્ીએ પોિવાનવા ભવાઈ અને િવાિવાની 
િદદ્થી પરલોક પહોંચવાડી દેિવા સિગ્ર 
પ્ંથકિવાં ભવારે ચચવાચા જાગી છે.

પોિવાની પત્ીને િળવવા પુત્ સવા્થે 
ગયેલવા ખેંગવારભવા રવામત્નવા સિયે 
પોિવાનવા સવાસુનવા ઘરે પહોંચયવા હિવા. 

જયવા કોઈ િવાિલે િવાિલો ઉગ્ર બનયવા 
બવાદ આ યુવવાનની ભર બજારે ઘવાિકી 
હતયવા નીપજાવવવાિવંા આવી હિી. પ્ર્થિ 
િરચવાની ચટણી આંખ પર છવાંટી 
િવા્થવાનવા ભવાગે પથ્થરોનવા ઘવા ઝીંકી ઢીિ 
ઢવાળી દીધુ હિું.

મૃિક યુવવાનની પત્ી બે િવાસ્થી 
રરસવાિણે બેઠી હિી. િેનવા િવાટે 
પોિવાનવા પુત્ સવા્ેથ પોિવાની પત્ીને 
િળવવા મૃિક ખેંગવારભવા રવામત્નવા સિયે 
પોિવાની પત્ીને િળવવા ગયવા હિવા અને 
તયવા ંપત્ી અને સવાળવા અને સવાસુ સવા્થે 
કોઈ િવાિલે બોલવાચવાલી બવાદ િવાિલો 
ઉગ્ર બનયો હિો.

રાજકોટ
ગોપનવા્થ ગવાિનવા પરરણીિ ભવાવુબેન 

અને એિ ગવાિનવા પરરણીિ એભલભવાઈ 
એકબીજાનવા પ્રેિિવાં ઓિપ્રોિ બનયવા હિવા. 
આ પ્રેિી યુગલ સવા્થે જીવવવા િરવવાનવા 
કોલ પણ આપયવા હિવા તયવારે સિવાિ પ્રેિી 
યુગલને નહીં સવીકવારે અને એક-બીજાને 
ભેગવા રહેવવા નહીં દે એવો ભય ભવાવુબેન 
એિ ગવાિનવા પરરણીિ એભલભવાઈ 
બંન્ેએ સવા્થે જીવી નહીં શકવાય પરંિુ બન્ે 
સવા્થે િો િરી િ શકવાય, એવો મનણચાય 
લઇને બન્ે સજોડે આતિહતયવા કરી લેિવા 
બંન્ે પરરણીિ પ્રેિી યુગલનવા પ્રેિનો અંિ 

લવાવિવા સિગ્ર પં્થકિવાં ભવારે ચકચવાર િચી 
ગઈ છે. સજોડે આતિહતયવા કરી લેિવા બે 
પરરવવારો પર આભ િૂટી પડું છે.

મૃિક યુવક (એભલભવાઈ િનુભવાઈ 
બવાભણીયવા ઉંિર 42)નવા 18 વરચા અગવાઉ 
લગ્ન ્થયવા હિવા અને સુખી લગ્ન સંસવારનવા 
ભવાગરૂપે 6 બવાળકો છે. તયવાં િ યુવિી 
(ભવાવુબેન જીવણભવાઈ ભીલ ઉંિર 39 
)નવા 17 વરચા અગવાઉ લગ્ન ્થયવા હિવા. 
િેઓને 2 બવાળકો છે. બંને યુવક-યુવિી 
પરરણીિ હોવવા્થી પરરવવારિનો અને 
સિવાિ પ્રેિસંબંધ નહીં સવીકવારે િેવવા ડર્થી 
બંનેએ જીવનનો અંિ આણી દીધો છે.

તળાજાના પરરણીત પ્રેમીપંખીડાનો 
આપઘાત, મૃતકોના હતા 8 બાળકો

દ્વારકવાિવાં પતુ્ સવા્થે સવાસરીિવાં ગયેલવા યુવકને 
પત્ી, સવાળવા િેિિ સવાસુએ િ રહેંસી નવાંખયો ભુજ

રવામત્ કર્ફયુ અને કોરોનવા 
ગવાઈડલવાઈનનો ભંગ કરી બવા્થચા ડે પવાટટી 
ઉિવનવારવા પૂવચા કચછનવા લોકલ ક્વાઈિ 
બવાંચનવા ચવાર હેડ કોનસટેબલ અને એક 
પીએસઆઈ સમહિ ૬ લોકો સવાિે 
અંજાર પોલીસ િવા્થકે રરરયવાદ નોંધવાવવા 
પવાિી છે. અંજાર પી.આઈ.એિ.એન.
રવાણવાએ જાિે રરરયવાદી બની િિવાિ સવાિે 
કલેકટરનવા જાહેરનવાિવા અને એપેડેમિક 
એકટનવા ભંગ બદલ ગુનો નોંધવાવયો હિો.

િેની બવા્થચા ડે પવાટટી યોિવવાિવંા આવી 
હિી િેવવા હેડ કોનસટેબલ બવાલુભવાઈ 
નવાગવાિણભવાઈ ગરેજા, હે.કોે. 
રવાિદેવમસંહ જાડેજા, હે.કો. વીરેનદ્ર 
પુરોમહિ, હે.કો. પ્રમવણભવાઈ આલ, 

સુરિનવા પીએસઆઈ ઈકબવાલભવાઈ 
અને પવાટચાનવા આયોિન દીપ હરીભવા 
ગઢવી સવાિે અંજાર પોલીસ િવા્થકે 
આઈપીસીની કલિ ૨૬૯ િવા્થવા ૧૮૮ 
એપેડેિીક ડીસીઝ એકટની કલિ-૩ 
િવા્થવા ડીઝવાસટર િેનેિિેનટ એકટ 
૨૦૦૫ની કલિ ૫૧ િવા્થવા ૫૬ િુિબ 
રરરયવાદ નોંધવાઈ છે. પોલીસ િપવાસ 
દરમિયવાન બહવાર આવય ુ છે કે, િૂળ 
ભચવાઉનવા ખોડવાસરનવા રદપ હરીભવા 
ગઢવીએ એલસીબીનવા બવાલુ ગરેજાની 
૧૫ િી િેનવા રોિ બવા્થચા ડે પવાટટી હોઈ 
રવાિચા બુક કરવાવયો હિો. ચવાર પોલીસ 
કિચાચવારીઓની હેડ કવવાચાટરિવાં બદલી 
બવાદ મિલ્વા પોલીસ વડવાએ સસપેનડ પણ 
કરી દીધવા છે.

ભુિ : હવાલિવંા People for the ethical 
treatment of animals (PETA) િે અિેરરકન 
ngo છે. િે વેગન રુડનવા નવાિે કૃમત્િ રેકટરીિવાં મવમવધ 
વનસપમિ vegan રુડનવા નવાિે પલવાનટ બેઝ મ્ંરક િેને દુધનવા 
નવાિે ખપવાવવવાિવાં આવે છે. િે િુખયતવે સોયવા, નવામળયેર, 
બદવાિ, ચોખવા(ભવાિ) ઓટ.વી. િવંા્થી િૈયવાર કરવવાિવાં આવે છે. 
આ પીણવાને દુધિવાં ખપવાવી અને ખોટુ પ્રોતસવાહન આપવવા િવાટે 
લોબીંગ કરવવાિવાં આવે છે અને આપણુ કુદરિી દુધ િે આપણે 
ગવાય અને ભેંસિવાં્થી િેનવા ઉછેર દ્વારવા િેળવીએ છીએ િેને 
પ્રવાણીઓ પર ક્ુરિવાનવા નવાિે બદનવાિ કરી બંધ કરવવા િવાટે મવમવધ 
રીિે નકવારવાતિકિવા રેલવાવી અનય સંસ્થવાઓની િદદ િેળવી અને 
ભવારિીય ડેરી ઉધોગ િેિવાં પણ ખવાસ કરીને સુવયવસસ્થિ િવાળખુ 

ધરવાવિી અિુલને બદનવાિ કરી અને ડેરી ઉધોગ સવા્ેથ સંકળવાયેલવા 
૧૦ કરોડ લોકોને બેકવાર કરવવા િવાટેની સવાજીસ રચવવાિવાં આવી 

રહી છે. આ બવાબિે સરહદ ડેરીનવા ચેરિેન અને અિુલનવા 
વવાઈસ ચેરિેન વલિજી હુંબલે િણવાવયુ હિુ કે, ભવારિીય સંસકૃમિ 
હંિેશવા્થી પશુઓને પોિવાનવા પરરવવારનો િ મહસસો િવાને ેછે. અને 
પરરવવારનવા વયરકિની િેિ િ પવાળે છે િે્થી પ્રવાણીઓ પર કુ્રિવાનો  
કોઈ સવવાલ િ ઉતપન્ ્થિો ન્થી. આ પ્રકરણિવાં ભવારિીય ડેરી 
ઉધોગ િે િદન આતિમનભચાર છે અને દુધ અને દુધની બનવાવટોની 
આયવાિ કરવવાની િરૂરરયવાિ િ ન્થી િેને િોડી પવાડી અને િે ૧૦ 
કરોડ લોકો આતિમનભચાર છે િેને બેકવાર કરવવા િવાટે દુષ્પ્રચવાર 
કરવવાિવાં આવી રહ્ો છે. અને આનવા પવાછળ મવમવધ મવદેશી 
કંપનીઓનો હવા્થ હોવવાની ગંધ આવી રહી છે. 

હવાલિવાં વૈમવિક રીિે ખેિીને ઓગગેમનક િરર વવાળવવા પ્રયવાસો 
્થઈ રહ્વા છે િેિવાં સરકવાર પણ ખેડૂિોને પ્રોતસવામહિ કરે છે. 

ભુજમાં બર્થ ડરે પાટટી : LCBના ચાર 
કોન્સટટેબલ એક PSI સામરે ફરરયાદ

સાોયા, નાળિયોર, બદામ, ચાોખા, ભાત અનો અાોટ.વી. માંથી દુધ તૈયાર કરાતું હાોવાનાો અાક્ોપ

રવાજયિવંા હવે સવવારે 9્થી 
સવાંિે 6 વવાગયવા સુધી 
દુકવાનો ખોલી શકવાશે

ગવંાધીનગર ઃ ગુિરવાિ રવાજયિવંા પોમઝરટવ કેસનો 
આંકડો ઘટ્ો છે અને રરકવરી રેટ વધયો છે િેનવા 
કવારણે રવાજય સરકવારે િનિવાને ્થોડી રવાહિ આપી છે. 
િેિવા િુખયિંત્ી મવિય ભવાઈ રૂપવાણીએ રવાજયનવા 36 
શહેરોિવાં િિવાિ દુકવાનો વવામણસજયક સંસ્થવાઓ, લવારી, 
ગલ્વા, શોમપંગ કોમપલેક્ષ, હેરકરટંગ સલૂન, બયુટી પવાલચાર, 
િવાકકેરટંગ યવાડચા િેિિ અનય વયવાપવારરક ગમિમવમધ િવા.4 
િૂન્થી સવવારે 9 વવાગયવા્થી સવાંિે 6 વવાગયવા સુધી ખુલ્વા 
રવાખવવાની છૂટ આપવવાનો િહતવપૂણચા મનણચાય કયયો છે. 
િુખયિંત્ીએ કોર કમિટીની બેઠકિં આ મનણચાય કરવવા 
સવા્ેથ અનય પણ કેટલવાક મનણચાયો કયવાચા છે.

સવમણચાિ સંકુલ-૧નવા ગેટ 
પર અટકવાવિવા કોંગ્રેસનવા 
ત્ણ MLAનવા ધરણવાં
ગવંાધીનગરઃ કોંગ્રેસનવા ત્ણ ધવારવાસભયો પ્રો.રકરીટ પટેલ, 

લમલિ કગ્થરવા અને લમલિ વસૌયવાને િંગળવવારે બપોરે 
સવમણચાિ સંકુલ- ૧નવા ગેટ ઉપર અટકવાવિવા પોલીસ સવા્થે 
શવાસબદક ઘરચાણ િેવી સસ્થમિ ઉભી ્થઈ હિી. િંત્ીઓને 
િળવવા િવવા પોલીસ અટકવાવી રહ્વાની બુિો પવાડિવા આ 
ત્ણેય ધવારવાસભયોએ સવમણચાિ સંકૂલ-૧નવા એનટ્ી પોઈનટ 
ઉપર પોચચાિવાં િ નીચે બેસીને સુત્ોચ્વાર કરિવા ઘડીકભર 
વવાિવાવરણ િંગ ્થઈ ઉઠયુ હિુ. બપોરે એક વવાગયવા 
આસપવાસ કોંગ્રેસનવા ત્ણેય ધવારવાસભયો સવમણચાિ સંકુલ-
૧િવાં િંત્ીઓને િળવવા િવાટે િઈ રહ્વા હિવા. પરંિુ િેઅોને 
અટકવાવિવા િે િિવાિ ધરણવા પર બેસી ગયવા હિવા.

ગાંધીનગર
ગુિરવાિિવંા કોરોનવાની બીજી લહેરને બેક વવાગી 

ગઈ છે. અને હવે રવાજયિવાં કોરોનવા કેસોિવંા સિિ 
ઘટવાડો જોવવા િળી રહ્ો છે. તયવારે છેલ્વા 24 
કલવાકિવાં રવાજયિવાં કોરોનવાનવાં 
નવવા 1207 કેસો નોંધવાયવા છે. 
આ ઉપરવાંિ 3018 દદટીઓ 
સવાજા ્થયવા છે. અને 17 
દદટીઓનવાં િોિ મનપજયવા છે. 
અને આિે કુલ 1,75,359 
વયમતિઓનું રસીકરણ કરવવાિવાં આવયું છે.

હવાલ રવાજયિવાં કુલ એસકટવ કેસોનો આંક 
24,404 પર પહોંચયો છે. િેિવાં્થી 429 દદટીઓ 
વેસનટલેટર પર છે. િો 23,975 દદટીઓની હવાલિ 
સસ્થર છે. અિદવાવવાદિવાં નવવા 196 કેસ, 4નવાં િોિ, 

વડોદરવાિવંા નવવા 236 કેસ, 2નવાં િોિ, સુરિિવાં 
નવવા 137 કેસ, 3નવાં િોિ, રવાિકોટિવાં નવવા 88 
કેસ, એકનું િોિ, જાિનગરિવાં 45, િૂનવાગઢિવાં 
87 કેસ, ગવાંધીનગરિવાં 14  કેસ નોંધવાયવા હિવા. 

ગુિરવાિિવાં કોમવડ-૧૯ને કવારણે 
૪૪ બવાળકો સવાવ અનવા્થ ્થઈ 
ચૂકયવા છે. સરકવારે પવાલક િવાિવા 
મપિવા યોિનવા હેઠળ સહવાય 
વધવાયવાચા બવાદ મિલ્વા સિર્ેથી 
સવાિવામિક નયવાય અમધકવારીિવા 

મવભવાગ હવાલિવાં આ િવામહિી એકત્ કરી રહ્યુ છે. 
િો બીજી િરર સમુપ્રિ કોટચાિવા ભવારિ સરકવારે રિૂ 
કરેલી િવામહિી િુિબ ગુિરવાિિવાં ૩૯૫ બવાળકો 
એવવા છે કે િેિનવા િવાિવા કે મપિવાનું કોરોનવા 
િવાહવાિવારીને કવારણે અવસવાન ્થયુ છે.

મોરબી
િોરબીિવાં ગરીબ પરરવવારની એક િુસસલિ 

િમહલવાએ કોરોનવા ભૂલીને એવી સેવવા બજાવી 
છે કે લોકોને િધર ટેરેસવાની યવાદ આવી જાય. 
આ િમહલવા એટલે િોરબીનવા 
હસીનવાબેન. આિ િો િેઓ 
વરયો્થી મસમવલિવાં મનઃશુલક સેવવા 
આપે છે પરંિુ કોરોનવા કવાળિવાં 
રદવસ-રવાિ દદટીઓની સેવવા કરી 
છે િો કોરોનવાગ્રસિ દદટીઓનવા 
મૃિદેહ પણ ધવામિચાક મવમધ િુિબ અંમિિ િંમિલ 
સુધી પહોચવાડવવા િવાટે િેિણે પોિવાનવા જીવની પણ 
પરવવા ન્થી કરી અને કુદરિ પણ આવી સેવવાની 
કદર કરિી હોય એિ િેઓએ િવાસક મવનવા િ 
સિિ સેવવા કરી છે પરંિુ આિ સુધી કોરોનવા િેિનવા 

સુધી પહોચી શકયો ન્થી.
િોરબીનવા મવસીપરવા મવસિવારિવાં રહેિવા 

હસીનવાબેન લવાડકવા કોઈ પણ સિયે િિે મસમવલિવાં 
જાવ િેિની હવાિરી તયવાં િ િળે. અતયવાર સુધીિવાં 

િેઓએ 2800્થી વધુ 
મૃિદેહોને અમંિિમવમધ િવાટે 
િૈયવાર કયવાચા છે. હસીનવાબેન 
અતયંિ સવાિવાનય પરરવવારિવાં્થી 
આવે છે પછવાિ મવસિવાર 
મવસીપરવાિવાં િેઓ પોિવાનવા પમિ 

અને ત્ણ દીકરી સહીિનવા પરરવવાર સવા્થે રહે છે. 
િેિનવા પમિ ભવાડે રીક્ષવા ચલવાવે છે અને િેિવાં્થી ્થિી 
આવકિવાં્થી િ િેિનવા પરરવવારનું ગુિરવાન ચવાલે છે. 
હસીનવાબેન અને િેિનવા પમિ બંને સવવારિવાં પવાંચ 
વવાગયે િ નિવાિ પઢીને ઘર્થી નીકળી જાય છે. 

રાજ્યમાં કોરોના ધીમો પડ્ો, નવા 
1207 કેસ અને 17 દદદીઓનાં મોત 

મોરબીની મુસ્લિમ મહિલિાએ 2800થી 
વધુ કોરોના મૃતકોના અંહતમસં્ કાર ક્યાયા

કાોવવડો 44 સંતાનનો 
અનાથ કયાયા, 395ના 
માતા કો  પપતાનું માોત

વરાષોથી હસીનાબોન 
ળસવવલ હાોસ્પિટલમાં 

નનઃશુલ્ક સોવા અાપો છો

અમરેરરકન NGO દ્ારા ભારતના ડરેરી ઉદ્ોગ સામરે દુષ્પ્ચાર
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¼køk-2
“y™u òu ©æÄk¤wyku ({ku{eLkku-

R{kLkðk¤kyku) Ãkife çku swÚkku yuf çkeò 
MkkÚku ÷ze Ãkzu,íkku íku{Lke ðå[u Mk{kÄkLk 
fhkðe Ëku. ÃkAe òu yu{ktÚke yuf sqÚk çkeò 
sqÚk Ãkh yíÞk[kh fhu, íkku yíÞk[kh 
fhLkkh MkkÚku íÞkt MkwÄe ÷zku, ßÞkt MkwÄe íku 
sqÚk yÕ÷knLkk ykËuþLku ykrÄLk Lk ÚkE 
òÞ. ÃkAe òu íku swÚk MkíÞ íkhV ÃkkAwt ð¤u, 
íÞkhu íku{Lke ðå[u LÞkÞÃkqðof Mk{kÄkLk 
fhkðe Ëku,yLku RLMkkV fhku, fkhý fu 
yÕ÷kn RLMkkV fhðkðk¤k ÷kufkuLku ÃkMktË 
fhu Au.rLkMktËun ©æÄk¤wyku ({ku{eLkku- 
R{kLkðk¤kyku)íkku yuf çkeòLkk ¼kE Au, 
íkuÚke ÃkkuíkkLkk ¼kEyku ðå[u {u¤kÃk fhkðe 
ykÃkku, yLku yÕ÷knÚke zhíkk hnku, suÚke 
ík{khk WÃkh ËÞk yLku f]Ãkk fhðk{kt ykðu.” 
(«fhý 49, &÷kuf 9 yLku 10)

“yLku (nu ÃkÞøktçkh), fnku fu yk Ãký 
yÕ÷knLke s rþ¾k{ý Au fu {khku yk s 
MkíÞLkku yLku MkeÄku {køko Au, íkuÚke ík{u íkuLkk 
WÃkh s [k÷ku, yLku çkeò yMkíÞ {køkkuo 
WÃkh Lk [k÷ku, fhký fu yMkíÞLkk {køkkuo 
ík{Lku MkíÞLkk {køkuoÚke nxkðeLku íkÚkk 
yÕ÷knLkk {køkoÚke rð¾wxk ÃkkzeLku ðuhrð¾uh 
fhe Lkk¾þu. yk Au íku rþ¾k{ý, su ík{khk 
Ãkk÷Lknkhu ík{Lku ykÃku÷ Au, suÚke ík{u 
MktÞ{e (ÃkhnuÍøkkh- {w¥k¬e) çkLke òð.” 
(«fhý 6, &÷kuf 153)

“fux÷kf yuðk ÷kufku Ãký Au, su{ýu 
yuf «kÚkoLkk MÚkkLk({MSË)yu ykþÞÚke 
çkLkkðu÷ fu MkíÞLkk MktËuþkLku LkwfMkkLk 
ÃknkU[kzu, yLku yk MÚk¤u MkíÞLkku RLfkh 
(fw£) fhu, yLku ©æÄk¤wyku ({ku{eLkku- 
R{kLkðk¤kyku) {k VkxVwx Ãkzkðu, yLku yk 
Ëu¾kð{kºkLkk «kÚkoLkk MÚkkLk ({ÂMsË)Lku yu 
ÔÞÂõíkLkk Wíkkhk(íkiÞkheyku) {kxuLkwt MkkÄLk 
(MÚkkLk) çkLkkðu, su yk yøkkW yÕ÷kn 
yLku íkuLkk ÃkÞøktçkh (rðÁØ) rðÿkun fhe 
[wfu÷ Au. íkuyku sYh MkkuøktË ¾kELku fnuþu fu 

y{khku ykþÞ íkku ¼÷kE(Lkufe) rMkðkÞ 
ftE Lk níkku. Ãkhtíkw yÕ÷kn Ãkkuíku yk ðkíkLkku 
Mkkûke Au fu íkuyku rçkÕfw÷ swXk Au.”  («fhý 
9, &÷kuf 107)

“ykht¼{kt Mkki {Lkw»Þku yuf s Mk{wËkÞ 
(¿kkrík-fku{-WB{ík) níkk. ÃkkA¤Úke íku{ýu 
swËe swËe {kLÞíkkyku yLku swËk swËk ÃktÚk 
çkLkkðe ÷eÄk. yLku òu ík{khk Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷kn íkhVÚke Ãknu÷kÚke s yuf ðkík Lk¬e 
Lk fhe ËuðkE nkuík íkku su ðMíkwLke çkkçkík{kt 
íkuyku yuf çkeò MkkÚku {ík¼uË Ähkðu Au, 
íkuLkku rLkýoÞ (VuMk÷ku) yk søkík{kt s fhe 
Ëuðk{kt ykÔÞku nkuík.” («fhý 10, &÷kuf 
19)

fwhkLk {SË{ktLkk WÃkhLkk Mkðuo 
çkkuÄð[LkkuLkku Mkkh yu Au fu ©æÄk¤wyku 
({ku{eLkku-R{kLkðk¤kyku)yu Ä{oLke 
çkkçkík{kt yufíkk yLku MktÃk fu¤ððk òuEyu, 
suÚke Ä{oLkk xwfzk Lk ÚkE òÞ yux÷u fu 
Ä{o{kt swËk swËk swÚkku yLku Ãkuxk swÚkku 

(Vehfkyku- {Mk÷fku) Lk ÚkE òÞ, fkhý fu 
Ãkk÷Lknkh yÕ÷knu íkku yksÚke 1,400 
ð»ko Ãknu÷kt s RM÷k{ Ä{oLku yuf MktÃkqýo 
Ä{o(ËeLk) çkLkkðe ËeÄu÷ Au. yk rð»ku fwhkLk 
{SË{ktLkwt çkkuÄð[Lk yk «{kýu Au :-

“yksu RM÷k{ Ä{oLk u 
swXkzLkkhk(fkVehku)Lku ík{khk Ä{o(ËeLk) 

íkhVÚke MktÃkqýo rLkhkþk ÚkE økE Au, íkuÚke 
ík{u íku{LkkÚke zh Lk hk¾ku, Ãkhtíkw {khkÚke 
zhku. yksu {U ík{khk Ä{o (ËeLku RM÷k{)™u 
ík{khk {kxu MktÃkqýo fhe ËeÄu÷ Au, y™u 
ík{khk Ãkh {khku WÃkfkh (Lkuy{ík)Ãkwhku 
fÞkuo Au, yLku {U ík{khk {kxu RM÷k{ Ä{oLku 
ÃkMktË fhe ÷eÄu÷ Au. ” («fhý 5, &÷kuf 
3™ku yuf ¼køk)

WÃkMktnkh yu fu RM÷k{ Ä{o yuf MktÃkqýo 
Ä{o (ËeLk) Au, suLku Ãkk÷Lknkh yÕ÷knu 
yksÚke ÷øk¼øk 1,400 ð»ko Ãknu÷k 
RM÷k{Lkk ytrík{ ÃkÞøktçkh 
Mkknuçk(Mk.y.ð.)Lkk Mk{Þ{kt s yLku 
íku{Lkk SðLk{kt s MktÃkqýo fhe ËeÄu÷ Au. 
íkuÚke ÃkÞøktçkh Mkknuçk (Mk.y.ð.)Lkk rLkÄLk 
(ðVkík) ÃkAe RM÷k{ Ä{o{kt yíÞkhu su 
rð¼ksLk ÚkÞu÷ Au, yLku íkuLkk swËk swËk 
Mkt«ËkÞku(Vehfkyku-{Mk÷fku) çkLke økÞu÷ 
Au, íku fwhkLk {SËLkk rþûkýLke íkÆLk rðÁØ 
Au. Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLkk ykËuþku y™wMkkh 
©æÄk¤wyku ({ku{eLkku-R{kLkðk¤kyku)yu 
yufíkk MkkÄðe òuEyu,yLku ykÃkMk{kt MktÃk 
fu¤ððku òuEyu, yLku ÃkkuíkkLku fkuE Ãký swÚk 
fu Mkt«ËkÞ (Vehfk) MkkÚku Lk òuzðk òuEyu, 
yLku RM÷k{ Ä{oLke yufíkk fksu ÃkkuíkkLku 
fuð¤ {ku{eLk (R{kLkðk¤k-©æÄk¤w) yLku 
{wÂM÷{ íkhefu s yku¤¾kððk òuEyu, suðe 
heíku yksÚke ÷øk¼øk 1,400 ð»ko Ãknu÷k 

ÃkÞøktçkh Mkknuçk (Mk.y.ð.)Lkk Mk{Þ{kt 
RM÷k{ Ä{oLkk yLkwÞkÞeyku ÃkkuíkkLku fuð¤ 
{ku{eLk (©æÄk¤w-R{kLkðk¤kyku) yLku 
{wrM÷{ íkhefu yku¤¾kðíkk níkk.

òu yíÞkhu yk «fkhLkku RM÷k{ Ä{oLke 
yufíkkLkku MktËuþku søkíkLkk Ëhuf {wMk÷{kLk 
ÃkkMku ÃknkU[e òÞ, íkku fËk[ RM÷k{ Ä{oLkk 
swËk swËk swÚkku, Ãkuxk swÚkku yLku Mkt«ËkÞku 
(Vehfkyku)Lkwt yrMíkíð yk søkíkÚke rðËkÞ 
÷E þfu Au yLku Ëhuf {wMk÷{kLk fuð¤ 
“{wÂM÷{” yLku “{ku{eLk” íkhefu s 
yku¤¾kÞ þfu Au.

yk MðÃLkkLku Mkkfkh fhðk {kxu yíÞkhu 
søkík{kt ½ýe yktíkhhk»xÙeÞ RM÷k{ 
MktMÚkkyku yrMíkíð Ähkðu Au, Ãkhtíkw MkíÞ íkku 
yu Au fu yk yktíkhhk»xÙeÞ MktMÚkkyku 
{wMk÷{kLkkuLke yufíkkLke fuð¤ ðkíkku s fhu 
Au, Ãkhtíkw íkuLkwt y{÷efhý fhðk fksu fkuE 
Ãký «fkhLkk Ãkøk÷k LkÚke ÷uíke. çkeS íkhV 
søkíkLkk {wÂM÷{ Ä{o økwYyku(yk÷e{ku-
®[íkfku) Ãký yk rð»kÞ{kt fkuE Lk¬h fkÞo 
fhðkLke fkuþeþ LkÚke fhíkk, fkhýfu íkuyku 
Ãkkuíku s Ãkkuík ÃkkuíkkLkk swËk swËk Mkt«ËkÞku 
(Vehfkyku-{Mk÷fku) MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. 
yk MkíÞLkwt WËknhý yk heíku ykÃke þfkÞ 
fu Ãkrðºk {kMk h{ÍkLkLkk ykht¼, RËw÷ 
rVºk ðøkuhu suðk «Mktøkkuyu yk Ä{o økwYyku{kt 
ykÃkMk{kt fkuE yufíkk LkÚke nkuíke yLku yk 
heíku Ãkrðºk {kMk h{ÍkLkLkku ykht¼ íkÚkk 
RËw÷ rVºkLke Wsðýe yuf s Ëuþ yLku yuf 
s þnuh{kt yk swËk swËk Mkt«ËkÞku 
(Vehfkyku-{Mk÷fku) Ãkkuík ÃkkuíkkLke Lkerík 
yLkwMkkh swËk swËk rËðMku fhu Au.

Ãkk÷Lknkh yÕ÷knÚke «kÚkoLkk (Ëwyk) Au 
fu yk Mkðuo swËk swËk Mkt«ËkÞku (Vehfkyku-
{Mk÷fku) yuf ÚkE òÞ, ÃkkuíkkLku {wÂM÷{ 
yLku {ku{eLk íkhefu yku¤¾kðu, yufíkk MkkÄu 
yLku Ãkwhk søkík{kt {wÂM÷{ íknuðkhkuLke 
Wsðýe yuf s rËðMku fhu. yk{eLk.               

Mk{kó.

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

ધો.૧૨ના વિદ્ાર્થીઓની 
પરીક્ા રદ કરાઈ

અમદાિાદ- ગુજરાત સરકારે ધો.૧૦ 
બાદ હિે ધો.૧૨ની પરીક્ાઓ પણ રદ 
કરી દીધી છે. ર્ોડા દદિસ પહેલા જ 
રાજય સરકારે કેન્દ્રના વનણ્ણયની રાહ 
જોયા િગર જ ૧લી જુલાઈર્ી ધો.૧૨ની 
પરીક્ાઓ અને ધો.૧૦ની રીવપટરની 
પરીક્ાઓ લેિાની જાહેરાત કયા્ણ બાદ 
ગઈકાલે ૧લી જુને પરીક્ાઓના કાય્ણક્રમો 
જાહેર કયા્ણ અને ૧૨ની પરીક્ાઓ રદ 
કરિાની જાહેરાત કરી દિેાઈ છે.આમ 
કેન્દ્રના ઈશારે ચાલતી રાજય સરકાર 
ફરી એકિાર િવહિટી કુશળતા નાપાસ 
ર્ઈ છે.સરકારે ધો.૧૦ના રીવપટર તેમજ 
ખાનગી વિદ્ાર્થીઓની પરીક્ાઓ લિેાશે 
કે નહી તે મુદે્ કોઈ સપષ્ટતા કરી નર્ી.

અમદાવાદ
ગુજરાત સરકારે રાજયની સાત 

ખાનગી યુવન.ઓને સેન્ટર ઓફ 
એકસલન્સનો દરજ્ો આપિા આજે 
સૈદાાંવતક માંજૂરી આપી છે.આ સાત 
યુવન.ઓમાાં સેપટ,અમદાિાદ,વનરમા, 
પીડીપીયુ,ડીએઆઈઆઈસીટી, ચારૃસેટ 
અને મારિાડી યુવનિવસ્ણટી સવહતની 
સાત યવુન.ઓનો સમાિેશ ર્ાય છે.આ 
યુવન.ઓ સરકારને એકશન પલાન રજૂ 
કરશે અને તયારબાદ સરકાર દ્ારા સેન્ટર 
ઓફ એકસલન્સનુાં ફાઈનલ સટેટસ 
આપિામા આિશે. ગુજરાત સરકાર 
દ્ારા કેન્દ્ર સરકારની જેમ ૨૦૧૯માાં 

યુવન.ઓની જેમ સેન્ટર ઓફ એકસલન્સ 
સકકીમ લાગુ કરિામા આિી છે.આ સકકીમ 
અાંતગ્ણત યુવન.ઓને સરકાર સને્ટર ઓફ 
એકસલન્સનુાં સટેટસ આપે છે જે મળયા 
બાદ યુવન.ઓ સાંપૂણ્ણ રીતે ઓટોનોમસ 
ર્ઈ જાય છે.સરકારની આ સકકીમ 
અાંતગ્ણત ગત િર્ષે રાજયની સાત ખાયની 
યુવન.ઓએ અરજી કરી હતી અને સાતેય 
યુવન.ને સેન્ટર ઓફ એકસલન્સનો 
દરજ્ો આપિા સરકારે આજે સૈદાાંવતક 
માંજૂરી આપી હતી.આ યુવન.ઓમાાં 
વનરમા, પડીપીયુ,સેપટ, ચારૃસેટ, 
અમદાિાદ, ડીએઆઈઆઈસીટી અને 
મારિાડી યુવન.નો સમાિેશ ર્ાય છે.

અમદાવાદ
અમદાિાદ અને મહેસાણામાાં મળી 

4 સર્ળોએ સીબીઅાઈની ટીમે વિમલ 
અોઈલ કંપનીના અેકમો ઉપર દરોડા 
પાડ્ા હતા. અને તેમની સામે કેસ પણ 
ફાઈલ કયયો છે. બનૅ્ક ઑફ ઇનન્ડયાની 
અમદાિાદ ખાતેની કોપયોરેટ બ્ાન્ચના 
ડેપયુટી જનલર મૅનેજર અજેય ઠાકુરે 
કરેલી ફદરયાદને આધારે સીબીઆઈએ 
એફઆઈઆર ફાઈલ કરી છે.

બૅન્ક ઑફ ઇનન્ડયાના અજેય ઠાકુરે 
કરેલી ફદરયાદમાાં આરોી તરીક ેજયેશ 
ચાંદુલાલ પટેલ, મુકેશ નારાણભાઈ 
પટેલ, દદવતન નારાયણભાઈ પટેલ તર્ા 

મોના વજજ્ોશ આચાય્ણનુાં નામ આરોપી 
તરીકે લખયાવયુાં છે. આ પાાંચેય મળીને 
બૅન્ક ઑફ ઇનન્ડયા અને તેની સાર્ે 
કોન્સોદટ્ણયમમાાં જોડાયેલા આઠ બૅન્કોના 
મળીને રૂા. 810 કરોડ ડૂબાડયા છે. આ 
ચારેય મળીને બૅન્કો સારે્ ફ્ોડ કયયો છે. 
જાહેર ક્ેત્ર સાર્ે સાંકળાયેલ બીજા બે 
જણ પણ આ ફ્ોડ કરિામાાં ભળેલા છે. 

વિમલ ઓઈલ એન્ડ ફૂડ વલવમટેડ 
અન ેતના દડરેકટસષે બૅન્ક ઑફ ઇનન્ડયા 
અન અન્ય આઠ બૅન્કોએ મળીને 
ક્રેદડટની સુવિધાઓ આપી હતી. આ 
ક્રેદડટના નાણાાં જે હેતુર્ી લેિાયા હતા 
તે હેતુ માટે ઉપયોગમાાં લીધા વિના જ 

કંપનીએ અન્ય કામ માટે ડાયિટ્ણ કયા્ણ 
હોિાનુાં પણ બનૅ્કોએ કરેલી ફદરયાદમાાં 
જણાિિામાાં આવયુાં છે.

તેમણે ધાંધા માટે નાણાાં લીધા હતા, 
પરંતુ ધાંધાકકીય િહેિારો તેમની પોતાની 
કંપનીઓ, તેમની સાર્ી કંપનીઓ 
અને તેમની ભગીની પેઢીઓમા ાંજ 
કયયો હતો. ખાદ્તેલના કામ સાર્ે ન 
સાંકળાયેલી હોય તેિી કંપનીઓ સાર્ે 
તેમણે સોદાઓ કયા્ણ હતા. તેમણે જે 
કંપનીઓ પાસે ચોક્કસ મદટદરયલની 
ખરીદી કરી તેના પણ ઊાંચા દામના 
વબલ બનાિિામાાં આવયા હતા. 

પસાંદગીના ભાગીદારો સાર્ે જ 

ગુજરાતની ૭ યુનન.નેે સરકાર દ્ારા 
સેન્ટરર ઓફ એકસલેનસની મંજૂરી

વિમલ ઓઈલ દ્ારા 810 કરોડની છેતરવપાંડી
અમદાવાદની કંપનીમાં િીબીઅાઈના દરાોડાઃ  ચાર ડડરોક્ટિ્સની િંડાોવણી બહાર અાવી

રથયાત્ા : રણછાોડરાય મડંદર દ્ારા મામોરાની તૈયારી
અમદાવાદ : અમદાવાદમાં રથયાત્ા પહેલા ભગવાનના મોસાળમાં એવા 
સરસપુર રણછોડરાયજી મંદદર દ્ારા મામેરાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામા 
આવી છે. આ અંગે બોલતા રણછોડરાયજી મંદદરના ટ્રસ્ી  ઉમંગ પ્ેલે 
જણાવયું હતું કે રથયાત્ા યોજાશે કે નહીં તે તો જગતના નાથને ખબર 
પરંતુ ભાણેજને મામેરૂૂં કરવા મંદદર દ્ારા તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે 
ભગવાનના વાઘા અને ધરેણાના  ઓડ્ડર આપી દેવામાં આવયા છે આ વખતે 
ભગવાનને મહારાષ્ટીયન સ્ાઇલના રજવાડી વાધા આપવામાં આવશે.

અારાોગય િચચવ માટો જો.પી.ગુપ્ાનું નામ માોખરો
અમદાવાદ : કોરોના કાળ વચ્ે જ કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતના આરોગય અગ્ર 
સચિવ જયંચત રચવની બદલી કરી ત્ણ વર્ડ મા્ે તાચમલનાડુમાં ડેપયુ્ેશન 
પર મોકલયા ંછે.હવે આરોગય સચિવની જગયા ખાલી પડી છે તયારે નવા 
આરોગય સચિવ તરીકે જીએસ્ી કચમશ્નર જે.પી.ગુપ્ાનું નામ મોખરે છે.
કેન્દ્ર સરકારે જયંચત રચવને તાચમલનાડુ એરોચવલ ફાઉન્ડેશનના સેક્ે્રી 
તરીકે ચનમણૂંક આપી છે. કોરોના કાળમાં આરોગય ચવભાગની સેવાઓ 
ખોરવાતાં જયંચત રચવ સામે ચવપક્ે આંગળી ચિંધી હતી જેના કારણે 
સરકારની પ્રચતષ્ા ખરડાઇ હતી.

હાઇકાોટ્સની તમામ 22 કાોટ્સ 7મીથી અાોનલાઇન
અમદાવાદઃ સાતમી જૂનથી ગુજરાત હાઇકો્્ડની તમામ ૨૨ કો્્ડ કાય્ડરત 
થશે અને ઓનલાઇન કેસોની સુનાવણી કરશે. કોરોનાના કારણે 
એચપ્રલની શરૃઆતમાં હાઇકો્ટે તમામ કો્ટોની ઓનલાઇન સુનાવણી 
બંધ કરી હતી અને બેન્િની સંખયા ઘ્ાડીને પાંિ કે છ સુધી કરી હતી, 
અતયારે વેકેશનના કારણે બે કો્્ડ જ કાય્ડરત છે. જેથી સાતમીથી તમામ 
કો્્ડમાં ઓનલાઇન સુનાવણી હાથ ધરવાનો પદરપત્ આજે જારી કરવામાં 
આવયો છે.

f÷kMkeVkEz /  
Classified

તેમણે આવર્્ણક િહેિારો 
કયા્ણહતા. આ કંપનીઓ 
તેમના દરેક કામમાાં સાર્ 
આપતી હતી. 
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લદ્દાખ 
ચીનની પીપલ્સ લિબરશેન 

આર્મી(પીએિએ)એ વસે્ટન્ન લિયે્ટર 
કર્ાન્ડ ર્ા્ેટ એક ્સયુંક્ત એર ડ્ડફને્સ 
લ્સસ્ટર્ તયૈાર કરવા ર્ા્ટ ેએરફો્સ્ન અને 
્ૈસનયના ક્ેટિાક લવભાગોન ે એકબીજા 
્સાિ ે જો્ડયા છ.ે તનેી જવાબદારી 
વાસતલવક લનયતં્રણ રખેા(એિએ્સી)
ની ્સાતે ્સચંાિન કરવાની રહશે ે તરે્ 
અહેવાિો કહ ેછ.ે ભારત ર્ા્ટ ેચીનનો આ 
ઘ્ટનાક્રર્ એકદર્ નવો અન ેચોંકાવનારો 
છ.ે તનેી પાછળ ચાિબાજ ડ્ગેનનો 
ઉદ્શે આ ક્તે્રર્ાં પોતાની પોલિશન 
ર્જબતૂ બનાવવાનો છ.ે લતબ્ેટ અને 

લિંલજયાગંર્ા ં નવી લર્લિ્ટરી ઉપકરણો 
અન ેફોર્મેશન્સન ેતનૈાત કરી રહં્ છ ેતિા 
એિએ્સી પર તનેી બાજએુ એર ડ્ડફને્સ 
તિા લર્્સાઇલ્સ પોલિશન વધારી રહ્ં 
છે તિા પોતાના એરપોટ્્સન ે ર્જબતૂ 
કરી રહં્ હોવાના અનકે અહવેાિો બાદ 
આ નવો અહવેાિ ચીની ્સનૈય ભારતની 

્સરહદ ે અતયતં ્સલક્રય હોવાનો પરુાવો 
આપ ે છ.ે  ્સતૂ્રોએ જણાવયુ ં હતુ ં કે 
તાજતેરર્ા ં એક અજ્ાત સિળ ે કવાયત 
દરલર્યાન આ નવી પ્રણાિી હઠેળ એર 
ફો્સ્ન ્સાિે ્ૈસનયના લવભાગો ્સયંકુ્ત 
રીત ેટ્લેનગં િેતા જોવાયા હતા અન ેઆ 
ટ્લેનગંર્ા ંકર્ાન્ડ અન ેકટં્ોિ એર ફો્સ્નના 
હાિર્ા ં હતો તરે્ જણાવયંુ હતુ.ં લનવૃત્ત 
એર વાઇ્સ ર્ાશ્નિ ર્નર્ોહન બહાદરુ કે 
જઓે એિએ્સીની દરકે ેદરકે ઘ્ટના પર 
બારીક નજર રાખતા ંહોય છ ેતઓે કહ ેછે 
ક ેજો ્સાર્ાનય ્સર્ય હોય તો કોઇ દશેની 
આવી તયૈારીના ઘ્ટનાક્રર્ન ે રગેયિુર 
તયૈારીના ભાગરૂપ ેજોઈ શકાય. 

ચીને શાંલતવાતા્નનાં પેંતરાં વચે્ LAC ર્ા્ેટ 
સપેલશયિ એર ડ્ડફેન્સ લ્સસ્ટર્ તૈયાર કરી જમ્મુ-કદાશ્મીર 

જમર્ુ-કાશર્ીરના પુિવાર્ાર્ાં 
બુધવારના રોજ ર્ો્ડી ્સાંજે 3 
આંતકવાદીઓએ ભાજપના એક નેતાને 
ગોળી ર્ારી હતી. આ ઘ્ટના પુિવાર્ા 
લજલ્ાના ત્રાિ પાયીન લવસતારર્ાં બની 
હતી. ઘ્ટના બાદ ત્રાિના ભાજપના 
કાઉનન્સિર રાકેશ પંડ્ડતને હૉનસપ્ટિર્ાં 
િઇ જવાર્ાં આવયા હતા, જયાં તેર્નું 
ર્ોત િઈ ગયું હતું. ઘ્ટનાર્ાં રાકેશના 
દોસતની દીકરી પણ ઘાયિ િઈ છે, 
જેની ્સારવાર ચાિી રહી છે. રાકેશ 
પંડ્ડત પર આ હુર્િો તયારે િયો જયારે 
તેઓ ્સુરક્ા વગર દોસતને ર્ળવા 
જઇ રહ્ા હતા. રાકેશ પંડ્ડતની ્સાિે 

હંરે્શા 2 ્સુરક્ા કર્્નચારીઓ રહેતા 
હતા. જમર્ુ-કાશર્ીરના ઉપરાજયપાિ 
ર્નોજ લ્સનહાએ ઘ્ટનાની લનંદા કરી 
છે. કાશર્ીરના ઇન્સપેક્ટર જનરિ 
લવજય કુર્ારે કહ્ં કે, બુધવારના ર્ો્ડી 
્સાંજે ત્રણ આંતકવાદીઓએ ત્રાિના 
ભાજપના કાઉનન્સિરે રાકેશ પંડ્ડત પર 
હુર્િો કયયો હતો. તેઓ ત્રાિ બાિાર્ાં 
રહેતા હતા. ઘ્ટનાના ્સર્યે રાકેશ 
પોતાના દોસતની પા્સે ત્રાિ પાયીન 
જઇ રહ્ા હતા. રાકેશનું ર્ોત િઈ 
ગયું છે, જયારે તેર્ના દોસતની દીકરી 
ઘાયિ િઈ છે. લવજય કરુ્ારે કહં્ કે, 
રાકેશ પંડ્ડત શ્ીનગરર્ાં ્ંસપૂણ્ન રીતે 
્સુરલક્ત રહ્ા હતા. 

પમુલવદા્દા્દંા 3 આતંકીઓ દ્દારદા 
ભદાજપનદા કદાઉન્સેલરનમી હત્દા

લખનઉ
પલચિર્ બંગાળર્ાં ચૂ્ંટણીના ્સર્યે 

તૃણર્ૂિ કૉંગ્ે્સના અનેક નેતાઓ પા્ટમીનો 
્સાિ છો્ડીને બીજેપીર્ાં ્સાર્ેિ િયા હતા, 
પરંતુ હવે બીજેપીની હાર બાદ આર્ાંિી 
અનેક ઘર વા્સપી ર્ા્ેટ તિપાપ્ડ છે. 
ચૂં્ટણી પડરણાર્ો બાદ ્સીલનયર નેતા અને 
રે્ઘાિય-લત્રપુરાના પવૂ્ન રાજયપાિ તિાગત 
રૉયે આ શકયતા વયક્ત કરી હતી. ્સાિે 
જ બીજેપીના 4 નેતાઓ પર અનેક ર્ો્ટા 
આરોપ િગાવયા હતા. તિાગત રૉયે એક 
વાતચીતર્ાં જણાવયું કે, ર્ારી શંકા ્સાચી 
્સાલબત િઈ, ર્ને િાગે છે કે તૃણર્ૂિિી 

આવેિા ર્ો્ટાભાગના િોકો પાછા જતા 
રહેશે. તરે્ણે કહં્ કે, હું જિદી ડદલહી 
આવીને ્સીલનયર િી્ડરલશપને એ નેતાઓને 
અક્ર્તાનો ્સંપૂણ્ન ડરપો્ટ્ન આપીશ, જે 
ચૂ્ંટણીની જવાબદારી ્સંભાળી રહ્ા હતા.

ચૂં્ટણીર્ાં બીજેપીની હાર બાદિી 
બીજેપીર્ાં ઉિિ-પાિિ ર્ચી છે. તૃણર્ૂિ 
કૉંગ્ે્સિી આવિેા અનેક િોકો હવે 
પાછા જવાનો રસતો શોધી રહ્ા છે. પવૂ્ન 
ધારા્સભય ્સોનાિી ગુહા, ફ્ૂટબોિરિી 
પોલિડ્ટલશયન બનિેા ડદપેંદુ લવશ્ા્ેસ 
ફરીિી તૃણરૂ્િ કૉંગે્્સર્ાં ્સાર્ેિ િવાની 
ઇચછા વયક્ત કરી છે. 

બંગદાળ્દાં BJP નસેતદાઓ TMC્દાં 
‘ઘર વદાપ્મી’ કરવદાનમી તૈ્ દારમી્દંા

વોટ્સએપ નવી પ્રાઇવ્સી 
પોિી્સી ર્ા્ેટ યૂિ્સ્ન પર 

દબાણ કરી રહી છે : કનેદ્ર
નવમી દિલહમી 

વોટ્સએપની નવી પ્રાઇવે્ટ પોલિ્સીના ક્ેસર્ાં ગુરુવારે 
કેનદ્ર ્સરકારે ડદલહી હાઇકો્ટટેર્ાં ્સોગંદનાર્ંુ રજૂ કયુું હતું. 
કેનદ્ર ્સરકારે જણાવયું હતું કે વોટ્સએપ પોતાની ક્ર્તાનો 
ખો્ટો ઉપયોગ કરી રહં્ છે. નીલતના અર્િ ર્ા્ટે યૂિ્સ્ન પર 
દબાણ વધારી રહી છે. તે યૂિ્સ્નને વારંવાર નોડ્ટડફકેશન 
ર્ોકિે છે. આ બાબત ભારતીય પ્રલતસપધા્ન પંચના ૨૪ 
ર્ાચ્ન ૨૦૨૧ના આદેશિી લવરુદ્ધ છે. કેનદ્ર ્સરકારે ર્ાગણી 
કરી છે કે કો્ટ્ન નવી પ્રાઇવ્સી પોલિ્સીને ર્ુદે્ આવતા 
નોડ્ટડફકેશન ર્ુદ્ે વચગાળાનો આદેશ કરે. કેનદ્ર ્સરકારે 
રજૂઆત કરી હતી કે વોટ્સએપની નવી પ્રાઇવ્સી પોલિ્સી 
ભારત ્સલહત અનેક દેશોર્ાં ૧૫રે્િી અર્િી છે. 

્સપ્ાહર્ાં જ બિકે ફંગ્સની 
દવા િાવીશ, ફાઈનિ સ્ટેજ 
પર છે કાર્ઃ સવાર્ી રાર્દેવ

નવમી દિલહમી
યોગ ગુરૂ સવાર્ી રાર્દેવે કરેિા દાવા પ્રર્ાણે તેઓ 

્ંૂટક ્સર્યર્ાં જ બિેક ફંગ્સની દવા િઈને આવી રહ્ા 
છે. પોતાના લનવેદન અંગે ચાિી રહિેા લવવાદ રુ્દ્ેની 
વાતચીત દરલર્યાન તેર્ણે જણાવયું કે, તેર્ણે પોતાની 
જવાબદારીિી ર્ોઢું નિી ફેરવી િીધું.   સવાર્ી રાર્દેવે 
જણાવયું કે, ‘તર્ાર્ લવવાદો છતા હું 18 કિાક ્ેસવા 
કરી રહ્ો છું અને ખૂબ જ જલદી, એક ્સપ્ાહની અંદર 
બિેક ફંગ્સ, યેિો ફંગ્સ અને વહાઈ્ટ ફંગ્સની ્સારવાર 
આયુવમેદ દ્ારા આપવાનો છું. કાર્ િઈ ચુકયું છે અને 
પ્રલક્રયા ફાઈનિ સ્ટેજર્ાં છે. અર્ે હજુ પણ ફંગ્સની 
દવા બનાવી રહ્ા છીએ.’

મહારાષ્ટ્ર માં અનલોકની જાહેરાત બાદ સરકારનો યૂ-્ટન્ન
્મુંબઈ

ર્હારાષ્ટ્રર્ાં અર્િી િોક્ડાઉન 
તબક્ાવાર રીતે હ્ટાવવાની કોંગ્ે્સના 
રં્ત્રી લવજય વાદેત્તીવારની જાહેરાતના 
ચાર કિાકર્ાં જ ઉદ્ધવ ઠાકરે ્સરકારે 
યૂ ્ટન્ન િઇ અનિોકની પ્રલક્રયા શરૂ 
ન કરાઇ હોવાનો દાવો કયયો હતો. 
આ પહિેા ર્ંત્રી વાદતે્તીવારે ગુરુવારે 
૪ જૂનિી પાંચ તબક્ાર્ાં િનારી 
અનિોકની પ્રલક્રયાની જાહેરાત કરી 
હતી. તરે્ણે જણાવયું હતું કે આ ર્ા્ટે 
રાજયના ૩૬ લજલ્ાને પાંચ તબક્ાર્ાં 
વહેંચી દેવાયા છે. ૪ જૂનિી શરૂ 
િઇ રહેિા પ્રિર્ તબક્ાર્ાં ર્હત્તર્ 
છ્ૂટછા્ટો અપાશે. શુક્રવારિી આ 
લજલ્ાઓર્ાં િોક્ડાઉનના લનયંત્રણો 
્ંસપૂણ્નપણે હ્ટાવી િેવાર્ાં આવશે. 
કણા્ન્ટકર્ાં ૧૪ જૂન ્ુસધી િોક્ડાઉન 
િંબાવવાનો લનણ્નય િેવાયો છે. ્સીએર્ 
યેડદયુરપપાએ લવિ્ટ કરીને જણાવયું હતું 
કે, હાિર્ાં રાજયર્ાં િાગુ િોક્ડાઉન ૭ 
જૂન ્સુધી હતું તેના સિાને હવે વધુ ૭ 
ડદવ્સ િંબાવીને ૧૪ જૂન ્સુધી િાગુ 
કરાયું છે. ્સીએર્ઓએ જણાવયું હતું કે, 
કોરોના ્ંસક્રર્ણનો પ્ર્સાર અ્ટકાવવા 
્સર્ગ્ રાજયર્ાં હવે ૭ જૂનને બદિે 
૧૪ જૂન ્સુધી ્સંપણૂ્ન િોક્ડાઉન 
અર્િર્ાં રહેશે. પલચિર્ બંગાળર્ાં 
્સાંજના પાંચિી ૮ ્સુધી રેસ્ટોરન્ટ 
ખોિવાની પરવાનગી અપાશે પરંતુ 
તેના ર્ા્ટે રેસ્ટોરન્ટના તર્ાર્ સ્ટાફને 
કોરોના ર્સી ફરલજયાત કરાઇ છે. આ 
અંગેની જાહેરાત કરતા ્સીએર્ ર્ર્તા 
બેનરજીએ જણાવયુ ં હતું કે, અનય 
રાજયોએ િોક્ડાઉન િગાવયાં છે.

જમુલદાઇ-ઓગસ્ટ્દાં રોજ 1 કરોડ લોકોનમું 
ર્મીકરણ થશસે ઃ આઈ્મીએ્આર 

કોરોના વાયરસની બીજી લહેર દરમિયાિ હાલના સિયિાં દેશિાં વેક્સનની 
અછતનાં પગલે 18થી 44 વર્ષનાં લોકો િાટે વેક્સનેશનને લઈને ઘણી િુશકકેલીઓ 
સર્્ષઇ રહી છે. આજ કારણ છે કકે હાલ કોરોના મવરૂધ્ધની લડાઈ નબળી પડી 
રહી છે. ICMRનું િાનીએ તો દેશિાં વેક્સનની અછત ખૂબ જ ઓછા સિયિાં 
દૂર થશે.  ICMRનાં ડડરે્ટર ડૉ બલરાિ ભાગ્ષવે કહ્ં કકે કોરોના વેક્સનની 
કોઈ અછત નથી. જુલાઈના િધય અથવા ઓગસટ સુ્ધી આપણે તયા ંદરરોજ એક 
કરોડ લોકોને વેક્સનેટ કરવા િાટે પયા્ષપ્ત ડોઝ હશે. તેિણે કહ્ં  અિે એ વાતને 
લઈને આશ્વસત છીએ કકે દેશિાં તિાિ લોકોને ડડસેમબર સુ્ધીિાં રસીકરણ કરી 
દઈશું. કેંદ્ીય આરોગય િંત્ાલયે સોિવારે કહ્ં કકે દેશિાં અતયાર સુ્ધીિાં કોમવડ 
19 રસીના 21.58 કરોડ ડોઝ આપવાિાં આવયા છે. 18-44 વર્ષના 12,23,596 
લોકોને રસીનો પ્રથિ ડોઝ અને 13,402 લોકોને બીજો ડોઝ આપવાિાં આવયો છે.

ભદારતનદા કોરોનદા 
સટ્સેન ‘ડસેલ્ટદા’  
તરમીકે ઓળખદાશસે 

કોરોના વેડરએનટના અકસતતવ 
િુદ્ે ચાલી રહેલા મવવાદ વચ્ે 
મવશ્વ સવાસ્થય સંગઠને કોરોના 
એટલે કકે SARS-CoV-2ના િુખય 
વેડરએનટના નાિોના ઉચ્ારણ 
અને તેને યાદ રાખવા સરળ 
નાિકરણ કયુું છે. કોરોના િાટે 
જવાબદાર વાયરસનું નાિકરણ 
ગ્ીક આલ્ાબેટનો ઉપયોગ કરીને 
કરવાિાં આવયું છે.  આ નાિ 
િોટા પાયે અમભપ્રાય િેળવીને અને 
સિીક્ા કયા્ષ બાદ નક્ી કરવાિાં 
આવયું છે. આ િાટે મવશ્વ સવાસ્થય 
સંગઠને સિગ્ મવશ્વના મનષણાત 
જૂથને મનદદેશ આપયો હતો. 

બદાળકો્દાં કોરોનદા 
વધતદંા ્રકદાર નવમી 
ગદાઇડલદાઇન લદાવશસે

બાળકોિાં  કોરોનાનું સંક્રિણ 
વ્ધી રહ્ં છે. કોરોનાની ત્ીજી 
લહેર દેશિાં શરૂ થવાનું જોખિ 
તોળાઈ રહ્ં છે. જેિાં બાળકોને 
પણ કોરોના થઈ શકકે છે. આવા 
સંજોગોિાં સરકાર દ્ારા  બાળકો 
િાટે ટૂંક સિયિાં નવી ગાઈડલાઈનસ 
ર્હેર કરવાિાં આવશે  તેિ 
નીમત આયોગનાં સભય વી કકે પૌલે 
કહ્ં હતું. સરકાર દ્ારા  પહેલા 
એવો દાવો કરવાિાં આવયો હતો 
કકે બાળકોને કોરોનાની  અસર 
થશે નહીં. બાળકોિાં એકનટબોડી 
મવકસેલી જ હોય છે તેથી  તેઓ 
સંક્રિણનો મશકાર બનશે નહીં. 

કોરોનદાનમી શરૂઆતથમી અત્દાર ્મુધમી્દંા 
આશરે 97% પદરવદારોનમી આવક ઘ્ટમી ગઈ
કોરોના વાયરસ િહાિારીએ અથ્ષતતં્ની કિર તોડીન ે રાખી દી્ધી છે. 
તાજતેરિા ં ર્હરે થયલેા આકંડાઓ પ્રિાણ ે કોરોનાની બીજી લહરેના 
કારણ ેભારતના 1 કરોડથી વ્ુધ લોકો બરેોજગાર થયા છે. જયાર ેકોરોના 
િહાિારીની શરૂઆતથી લઈન ેઅતયાર સ્ુધીિા ંઆશર ે97 ટકા પડરવારોની 
આવક ઘટી ગઈ છ.ે  સનેટર ્ોર ઈકનડયન ઈકોનોિી (CMIE)ના ચી્ 
એક્ઝ્યડુટવ િહશે વયાસ ે સોિવાર ે આ આકંડા ર્હરે કયા્ષ હતા. િે 
િમહનાિા ંબરેોજગારી દર 12 ટકાએ પહોંચી જ ેએમપ્રલિા ં8 ટકા હતો.  

વ્ોવૃદ્ોનસે બિલસે િેશનદંા ભવવષ્ ્્દાન 
્મુવદાનોનસે બચદાવો : દિલહમી હદાઈકો્ટ્ટ

દશેિા ંમયૂકરિાઈકોમસસ હાહાકાર િચાવી રહ્ો છ ેતયાર ેડદલહી હાઈકોટદે કકેનદ્ 
તિેજ ડદલહી સરકારન ેપ્રશ્ન પછૂવાિા ંઆવયો હતો કકે બલકે ્ગંસની દવા 
તિ ેયવુાનોન ેઆપો છો કકે વૃદ્ોન?ે વૃદ્ોન ેબદલ ેઆપણે યવુાનોન ેબચાવવા 
પડશ ે કારણ કકે દશેનુ ં ભમવષય છ.ે બઆપણ ે આવા સંજોગોિા ં યવુાનને 
બચાવવો પડશ.ે કોટદે કહ્ ંકકે ૮૦ વર્ષના ંવૃધ્ેધ મજદંગી જીવી લી્ધી છ ેતઓે  
દશેન ેઆગળ લઈ જશ ેનહીં. આથી આપણ ેયવુાનોન ેપસંદ કરવા  પડશ.ે 
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નવી દિલ્ી
કોરોના મહામારી વચ્ચે અચાનક 

ગંગા નદીમાં મૃતદેહો વહેતા મળી 
આવવાની ઘટના વધવા લાગી છે. 
એવામાં સુપ્ીમ કોટ્ટમાં આ મૃતદેહોનચે 
નદીમાંથી બહાર કાઢવા માટે જાહેર 
હહતની અરજી કરવામાં આવી છે.

સુપ્ીમ કોટ્ટમાં દાખલ કરવામાં 
આવચેલી અરજીમાં માગણી કરવામાં 
આવી છે કે ગંગા નદીમાં વહી 
રહેલા મૃતદેહોના હનકાલ માટે કેન્દ્ર, 
ઉત્તર પ્દેશ અનચે હબહાર સરકારનચે 
આદેશ આપવામાં આવચે. સાથચે જ 
કોરોના મહામારીમાં મૃત્ુ પામચેલાના 

મૃતદેહોના કોરોના ગાઇડલાઇન 
પ્માણચે અહંતમસંસકાર કરવામાં આવચે 
તચેવી પણ માગણી કરવામાં આવી છે. 
્ુથ બાર અસોહસએશન ઓફ ઇનન્ડ્ા 
દ્ારા આ અરજી કરવામા આવી છે. 
જચેમાં એવી પણ માગણી કરવામાં 

આવી છે કે મુખ્ સહચવો અનચે હજલ્ા 
મચેહજસટ્ચેટસનચે આદેશ આપવામાં આવચે 
કે ગંગા નદીમાં કોઇ પણ મૃતદેહ 
વહાવવામાં ન આવચે. આવી કોઇ પણ 
ઘટનાનચે અટકાવવા માટે પ્શાસનચે ્ોગ્ 
કા્્ટવાહી કરવી જોઇએ. કેમ કે રાજ્ 
સરકારની એ ફરજ છે કે તચે મૃતકના 
અહધકારોનું રક્ષણ કરે.  હાલમાં ગંગા 
નદીમાંથી ઉત્તર પ્દેશમાંથી જ 50થી 
વધુ મૃતદેહો મળી આવ્ા હતા. સાથચે 
પીપીઇ કકટ પહેરીનચે પકરવારજનો ગંગા 
નદીમાં કોરોનાનચે કારણચે મૃત્ુ પામચેલાના 
મૃતદેહો વહાવી રહ્ા હોવાનો વીકડ્ો 
પણ સામચે આવ્ો હતો.

કોરોના વા્રસ વચ્ચે ગંગા નદીમાં મૃતદેહો 
પધરાવવાનું અટકાવવા સુપ્ીમમાં અરજી

નવી દિલ્ી
કોરોના કાળની વચ્ચે ૨૦૨૧માં 

જચેમ પાચં રાજ્ોની હવધાનસભા ચૂટંણી 
્ોજવામા ંઆવી તચે રીતચે ૨૦૨૨મા ંપણ 
પાચં રાજ્ોની ચૂટંણી ્ોજવા ચૂટંણી 
પચં તૈ્ ાર છે તચેમ મખુ્ ચૂટંણી કહમશનર 
સહુશલ ચદં્રાએ એક હનવચેદનમા ં જણાવ્ું 
હતુ.ંમખુ્ ચંૂટણી કહમશનરના જણાવ્ા 
અનસુાર ૨૦૨૨મા ંપાચં રાજ્ો ગોવા, 
મહણપરુ, પજંાબ, ઉત્તરાખડં અનચે ઉત્તર 
પ્દશે હવધાનસભાની મદુ્દત પણૂ્ટ થઇ 
રહી છ.ે  મખુ્ ચૂટંણી કહમશનર ેવધુમાં 
જણાવ્ંુ હતુ ં ક ે ૨૦૨૧મા ં કોરોના 
કાળમા ંકવેી રીતચે ચૂટંણી કવેી રીતચે ્ ોજવી 

તચે અગંનો અનભુવ તહમલનાડ,ુ પહચિમ 
બગંાળ, પડુચુચેરી, કરેળ અનચે આસામની 
હવધાનસભા ચૂટંણી પરથી મળી ગ્ો 
છ.ે ૨૦૨૦મા ંકોરોનાની વચ્ચે હબહાર 
હવધાનસભા ચૂટંણી પણ ્ોજવામાં 
આવી હતી.  ચદં્રાએ એક ઇન્ટરવ્મુાં 
જણાવ્ુ ંહતુ ંક ેહવધાનસભાની ટમ્ટ પણૂ્ટ 
થા્ તચે પહલેા ચૂટંણી ્ોજી હવજચેતા 
ઉમચેદવારના નામ ગવ્ટનરનચે સપુ્ત કરવા 
એ ચૂટંણી પચંની ફરજ છ.ે તાજચેતરમાં 
કોરોનાની બીજી લહરેમા ં ઘટાડો જોવા 
મળી રહ્ો છ ે અનચે કોરોનાના કસેોમાં 
ચૂટંણી પચંચે સફળતાપવૂ્ટક ચૂટંણીનું 
આ્ોજન ક્ુ્ટ છ.ે 

કેરળ
નીહત આ્ોગચે સતત હવકાસ લક્્ 

એસડીજી ઇનન્ડ્ા ઇન્ડચેકસ અનચે 
ડચેશબોડ્ટ 2020-21ની ત્ીજી આવૃહત્ત 
પ્કાહશત કરી છે. આ અહેવાલ મુજબ, 
કેરળ ફરી એકવાર આમાં પ્થમ ક્રમાંકે 
છે. તચે જ સમ્ચે, હબહાર પહેલાની જચેમ 
આ સૂહચમાં તહળ્ચે છે. ગુજરાતની 
વાત કરીએ તો આ કરપોટ્ટમાં રાજ્નો 
ક્રમ દસમો રહ્ો છે.

રાજ્ો અનચે કેન્દ્રશાહસત પ્દેશોના 
આહથ્ટક અનચે પ્ા્ટવરણનું મૂલ્ાંકન 
કરીનચે તૈ્ાર કરવામાં આવ્ો છે. 
આ અહેવાલમાં કેરળનચે 75 ગુણ 
મળ્ા છે. જ્ારે હહમાચલ પ્દેશ 

અનચે તહમળનાડુ સમાન 74- 74 
પોઇન્ટ મચેળવ્ા છે અનચે બીજા નંબરે 
છે. સૌથી ખરાબ પ્દશ્ટન કરતા 
રાજ્ોની વાત કરીએ તો તચે માત્ 
હબહાર જ નહીં આસામ અનચે ઝારખંડ 
પણ છે. વર્ટ 2018-19ના અહેવાલમાં 
13 ગોલ, 39 ટાગગેટ, 62 ઈંડીકેટસ્ટ 
સામચેલ હતા જ્ારે 2019-20માં 17 
ગોલ, 54 ટાગગેટ અનચે 100 ઈંડીકેટસ્ટ 
તચેનું માપન બનાવવામાં આવ્ું હતુ. એ 
જ રીતચે વત્ટમાન અહેવાલમાં રાજ્ 
અથવા કેન્દ્રશાહસત પ્દેશની પ્ગહતનચે 
માપવા માટે 17 ગોલ, 70 લક્્ો 
અનચે 115 ઈંડીકેટસ્ટનો ઉપ્ોગ 
કરવામાં આવ્ો હતો. 

ગોંડા 
્ુપીના ગોંડા હજલ્ાના કટકકર ગામચે 

બચે માળના મકાનમાં ગચેસ હસહલન્ડર 
ફાટ્ા પછી મકાન બચેસી જતાં ત્ણ 
બાળકો સહહત આઠ જણ મા્ા્ટ ગ્ા 
છે. મંગળવાર રાતની આ દઘુ્ટટનામાં 
ગંભીરપણચે ઘા્લ અન્્ સાત જણનચે 
વધુ સારવાર માટે લખનૌ લઇ જવા્ા 
છે. નુરૂલ હસન નામના ઇસમના 
ઘચેર મંગળવારે રાત્ચે ૧૦ ના સુમારે 
એલપીજી હસહલન્ડર ફાટ્ો હતો, જચેના 

લીધચે બચે માળનું મકાન બચેસી ગ્ું હતું. 
દઘુ્ટટનામાં આઠ જણના મોત થ્ા હતા, 
જ્ારે અન્્ સાત જણ ગંભીરપણચે 

ઘવા્ા હતા. મૃતકોમાં હનસાર અહેમદ 
(૩૫), રૂહબના બાનો (૩૨), શમશાદ 
(૨૮), સાઇરૂહનશા (૩૫), શાહબાઝ 
(૧૪), નૂરી સબા (૧૨), મચેરાજ 
(૧૧) અનચે મહંમદ શોએબ (૨) 
નો સમાવચેશ થા્ છે.હેલપલાઇન પર 
દુઘ્ટટના હવરચે માહહતી મળતાં જ પોલીસ 
સટાફ ઘટના સથળે ધસી ગ્ો હતો, એમ 
પોલીસ અધીક્ષક સંતોરકુમાર હમશ્ાએ 
જણાવ્ું. ફોરેનન્સક ટીમ ઘટના સથળેથી 
નમૂના એકઠા કરી રહી છે.

કેરળમાં ચોમાસાની દસ્તક, ૨૦મીએ ગુજરા્તમાં 
નવી કદલહી ઃ મખુ્તવચે કહૃર પર 

આધાકરત ભારત દશે જચેની કાગડોળે 
રાહ જોતો હો્ છ ે તચેવા નૈઋત્નાં 
ચોમાસાએ કરેળમા ંગરુુવાર ેદસતક દીધી 
છ.ે ચોમાસાએ ૨૧મી મચેએ આદંામાન 
હનકોબારમા ં દસતક દીધા ં હતા.ં 
ભારતી્ હવામાન હવભાગના જણાવ્ા 
અનસુાર નઋૈત્નુ ં ચોમાસુ ં દહક્ષણ 
કરેળ, દહક્ષણ અરબ સાગર, લક્ષદ્ીપ 
અનચે દહક્ષણ તાહમલનાડમુા ંઆગળ વધી 
રહં્ છ.ે આગામી બચે કદવસમા ંચોમાસું 
તાહમલનાડ,ુ પોંકડચચેરી, કોસટલ કણા્ટટક 
અનચે રા્લસીમાના કટેલાક હવસતારોમાં 
આગળ વધશચે. ચોમાસાની એન્ટ્ીમા ંબચે 
કદવસનો હવલબં થ્ો છ ેપરતં ુ તચેનાથી 
હચતંાતરુ થવાની જરૂર નથી. હવામાન 
હવભાગની આગાહી પ્માણચે કરેળ, 

માહે અનચે લક્ષદ્ીપમા ંપાચંમી જૂન સધુી 
ભાર ેવરસાદ થઇ શક ેછ.ે કરેળમા ં૬૦ 
કકમી પ્હત કલાકના તોફાની પવનો સાથચે 
અહતભાર ેવરસાદ વરસી શક ેછ.ે તચેથી 
માછીમારોનચે શહનવાર સધુી દકર્ો નહીં 
ખચેડવાની ચચેતવણી જારી કરાઇ છ.ે

સકા્મચેટના જણાવ્ા અનસુાર 

છલે્ા ૨૪ કલાકમા ં ઉત્તરપવૂ્ટ ભારત, 
પહચિમ બગંાળના હહમાલ્ના પ્દશેો, 
તચેલગંણા અનચે મધ્ મહારાષ્ટ્રમાં 
હળવાથી મધ્મ વરસાદ નોંધા્ો 
હતો. કણા્ટટક, રા્લસીમા, કોસટલ 
ઓકડશા, મધ્પ્દશે, મરાઠવાડા, કોંકણ 
અનચે ગોવા તથા રાજસથાનના પહચિમ 

હવસતારોમા ં મધ્મથી ભાર ે વરસાદ 
જોવા મળ્ો હતો. હહમાચલપ્દશે, 
ઉત્તરાખડં, રાજસથાન, કરેળમાં 
હળવાથી ભાર ેવરસાદ થ્ો હતો.

આગામી ૨૪ કલાકમા ં તચેલગંણા, 
આધં્ર., જમમ-ુકાશમીર, હહમાચલ, 
લક્ષદ્ીપ, કરેળ, કણા્ટટક, કોંકણ અનચે 
ગોવા, મધ્ મહારાષ્ટ્ર, રા્લસીમા, 
બગંાળના હહમાલ્ના હવસતારો, 
હસનકિમ, તાહમલનાડ,ુ ઉત્તરાખડં, 
દહક્ષણપવૂ્ટ રાજસથાનમા ં હળવાથી 
મધ્મ વરસાદની સભંાવના છ.ે 
પજંાબ, રાજસથાન અનચે હકર્ાણામાં 
ધળૂની ડમરીઓ સાથચે વરસાદનાં 
હળવા ંઝાપટા ંપડી શક ેછ.ે મધ્પ્દશે, 
છત્તીસગઢ, ઓકડશામા ં પણ હળવા 
વરસાદની આગાહી કરવામા ંઆવી છ.ે

મહારાષ્ટ્રમા ં પ્ીમોન્સનૂ 
એનકટહવટીનો પ્ારભં થઇ ગ્ો છ.ે 
છલે્ા ૨૪ કલાકમા ં કોંકણ અનચે 
હવદભ્ટમા ં ગાજવીજ સાથચે વરસાદ 
નોંધા્ો હતો. મધ્ મહારાષ્ટ્ર અનચે 
મરાઠવાડામા ંપણ મધ્મ વરસાદ થ્ો 
હતો. સૌથી વધ ુ ૭૫ મીમી વરસાદ 
અલીબાગ ખાતચે થ્ો હતો. કરેળમાં 
ચોમાસાની એન્ટ્ી સાથચે ઘણા રાજ્માં 
પ્ીમોન્સનૂ એનકટહવટી શરૂ થઇ ગઇ 
છ.ે હવામાન હનષણાત એ ક ે શકુલાએ 
જણાવ્ુ ંહતુ ંક,ે ચોમાસાની ગહત સારી 
રહી તો મધ્પ્દશેમા ંચોમાસુ ંસમ્સર 
આવશચે. આગામી ૩-૪ કદવસ 
મધ્પ્દશેમા ં પ્ીમોન્સનૂ વરસાદ થઇ 
શક ેછ.ે આ માટ ેઓરને્જ એલટ્ટ જાહરે 
કરા્ુ ંછ.ે

્ુ.પી.ના ગોંડા હજલ્ામાં ગચેસ હસહલન્ડર 
ફાટ્ા પછી મકાન બચેસી જતાં 8નાં મોત
ગંભીર ઘાયલ અન્ય સાત જણને સારવાર માટે લખનઉની હાેસ્પિટલમાં ખસેડાયા

૨૦૨૨માં િેશની 5 વવધાનસભા 
ચૂંટણીઓ વનયત સમયે યોજાશે

વવકાસ કે્ત્ે ગુજરાત નવમાં અને 
કેરળ પ્ેલાં ક્રમે ઃ નીવત આયોગ

કાશમીર મુદ્દ ેપાકકસતાનનો 
સાથ આપીનચે ફસા્ા સં્ુક્ત 
રાષ્ટ્ર મહાસભાના અધ્ક્ષ

નવી દિલ્ી
જમમુ કાશમીર મદુ્દ ેપાકકસતાનની તરફણે કરીનચે ભારતના 

હનશાન પર આવચેલા UNGAના અધ્ક્ષ વોલકન બોનજકરે 
સપષ્ટતા જાહરે કરી છ.ે પાકકસતાનનચે સં્ કુ્ત રાષ્ટ્રમાં 
મજબતૂાઈથી કાશમીર મદુ્દો ઉઠાવવાની સલાહ આપનારા 
વોલકન બોનજકરના હનવચેદન સામચે ભારતચે આકરી પ્હતહક્ર્ા 
આપ્ા બાદ ્ુએન તરફથી સપષ્ટીકરણ આવ્ુ ંછ.ે સં્ કુ્ત 
રાષ્ટ્રના પ્વક્તાએ કહં્ હતુ ંક,ે અફસોસજનક છ ેક ેવોલકન 
બોનજકરના હનવચેદનનચે સદંભ્ટથી હટીનચે જોવામા ં આવ્ુ.ં 
હકીકતચે, પાકકસતાનમા ં સં્ કુ્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના અધ્ક્ષ 
વોલકન બોનજકરના જમમ ુકાશમીર અગંચેના હનવચેદનનચે ભારતચે 
ગચેરમાગગે દોરનારૂ અનચે પવૂ્ટગ્રહ્કુ્ત ઠરેવ્ુ ંહતુ.ં

સીએમ અમકરંદર હસંહે 
પાડી દીધો ખચેલ, AAPના 
3 MLA કૉંગ્રચેસમાં સામચેલ

ચંડીગઢ
પજંાબના મખુ્મતં્ી કપેટન અમકરંદર હસહં ેએકવાર ફરી 

પોતાની રાજકી્ સમજની ધાર બતાવતા રાજ્મા ંપાટટીનચે 
મજબતૂી આપવાની હન્તથી આપના ત્ણ બળવાખોર 
ધારાસભ્ોનચે કૉંગ્રચેસમા ંસામચેલ કરી લીધા છ.ે આમ આદમી 
પાટટીના આ બળવાખોર ધારાસભ્ોનચે કૉંગ્રચેસમા ંસામચેલ કરી 
દવેામા ંઆવ્ા છ.ે આમ આદમી પાટટીના આ બળવાખોર 
ધારાસભ્ોમા ં સખુપાલ ખરૈા, હપરમલ હસહં ખાલસા 
અનચે જગદવે હસહં કમાલ ૂ સામચેલ છ.ે પજંાબ કૉંગ્રચેસના 
ઑકફહશ્લ ફસેબકૂ પચેજ પર પાટટીએ આપના આ ત્ણ 
બળવાખોર ધારાસભ્ો અમકરંદર હસહં સાથચેની તસવીર 
સાથચે તચેમના કૉંગ્રચેસમા ંસામચેલ થ્ાના સમાચાર આપ્ા છ.ે 

લખનઉ : વર્ટ ૨૦૨૦માં કોરોના 
લોકડાઉનનચે પગલચે મોટા ભાગની 
પચેસચેન્જર ટ્ચેનો બંધ હોવા છતાં રેલવચેના ટ્ચેક 
પર ૮૭૦૦ લોકોનાં મોત થ્ા છે અનચે 
મૃતકોમાં મોટે ભાગચે પરપ્ાંતી્ મજૂરોનો 
સમાવચેશ થા્ છે તચેમ સત્તાવાળાઓએ 
એક હનવચેદનમાં જણાવ્ંુ છે.  મધ્ 
પ્દેશના એક એહવિસટ દ્ારા રાઇટ ટુ 
ઇન્ફરમચેશન એકટ(આરટીઆઇ) હેઠળ 
પૂછવામાં આવચેલા એક પ્શ્ના જવાબમાં 
રેલવચે બોડ્ટ દ્ારા જાન્્ુઆરી, ૨૦૨૦થી 

કડસચેમબર, ૨૦૨૦ સુધીમાં રેલવચે ટ્ચેક પર 
મૃત્ુ પામચેલા લોકોના આંકડા જાહેર ક્ા્ટ 
હતાં.  રેલવચે બોડગે એક હનવચેદનમાં જણાવ્ંુ 
છે કે રાજ્ પોલીસ દ્ારા આપવામાં 
આવચેલા આંકડા અનુસાર જાન્્ુઆરી, 
૨૦૨૦થી કડસચેમબર, ૨૦૨૦ દરહમ્ાન 
રેલવચે ટ્ચેક પર ૮૭૩૩ લોકોનાં મોત થ્ા 
છે અનચે ૮૦૫ લોકો ઘા્લ થ્ા છે. 
અહધકારીઓના જણાવ્ા અનુસાર રેલવચે 
ટ્ચેક પર મૃત્ુ પામચેલા લોકોમાં મોટે ભાગચે   
પરપ્ાંતી્ મજૂરો હતાં. 

2020માં મ્ત્તમ ટ્ેનો બંધ છતાં 
રેલવે ટ્ેક ઉપર 8733 લોકોનાં મોત
મૃતકાેમાં વધુ ચાલતા ઘરે જતાં પરપાતંીય મજૂરાનાે સમાવેશ
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ડોમિમિકા
ડોમિમિકાિી કોર્ટે ભાગેડુ હીરાિા 

વેપારી િેહુલ ચોક્ીિી જાિીિ અરજી 
ફગાવી દીઘી છે. ચોક્ી ભારતિાં 
૧૪,૦૦૦ કરોડિા લોિ કૌભાંડિાં 
વોનર્ડે છે. કેરમેિયિ દ્વિપ દેશિાં કમિત 
રીતે ગેરકાયદે પ્રવેશ કરવા િદલ 
િેહુલ ચોક્ીિી ૨૩િેિા રોજ ધરપકડ 
કરવાિાં આવી હતી. િેજીસ્ટ્ેર્ કોર્્ટિાં 
બલુ રંગિા શર્્ટ અિે બલેક જીન્ પહેરીિે 
વહીલ ચેર પર રજૂ િયેલા ચોક્ીએ પોતે 
દોષી િહીં હોવાિંુ જણાવયું હતું, તેણે કહં્ 
હતું કે તિેે કમિત રીતે અપહરણ કરીિે 

િળપૂવ્ટક ડોમિમિકા લઈ જવાયો હતો.
ડોમિમિકાિી હાઈ કોર્્ટિા આદેશ 

િાદ િુધવારે વેપારી િહુલ ચોક્ીિે 
દેશિાં ગેરકાયદે ઘુ્ વાિા આરોપ 
િદલ િેજીસ્ટે્ર્ કોર્્ટિાં હાજર કરવાિાં 
આવયો હતો. તિેે િેમજસ્ટ્ેર્ કોર્્ટિાં રજૂ 

કરવા આદેશ આપયો હતો. ચોક્ીએ 
દાવો કયયો હતો કે તિેે એનર્ીગુઆ એનડ 
િારિુડાિી અપહરણ કરીિે િળજિરી 
કેરમેિયિ ર્ાપુ દેશિાં લઈ જવાયો હતો. 
ગેરકાયદે પ્રવેશિા કે્ િાં ચોક્ીિી 
જાિીિ અરજી કોર્ટે ફગાવતા હવે વધુ 
્ુિાવિી ૧૪ જૂિિા યોજાશે. ્રકારી 
વકીલે િેજીસ્ટે્ર્ કોર્્ટિાં એવી દલીલ 
આપી હતી કે ચોક્ી મવરુદ્ધ ભારતિાં 
૧૧ કે્ દાખલ છે અિે એનર્ીગુઆિાં 
પણ તેિા પ્રતયાપ્ટણિી ગમતમવમધ તેજ 
િઈ છે. જેિી તે અનય સ્િળે ભાગી જાય 
તેવી આંશકા પણ છે. 

ડોમિમિકાિી કોર્ટે ભાગેડુ હીરાિા વેપારી 
િેહુલ ચોક્ીિી જાિીિ અરજી ફગાવી 

વોમશગંર્િ ઃ દમુિયાિા ં કોરોિા િહાિારીિુ 
જયારિી આગિિ િયુ તયારિી ચીિિી વહુાિ 
શહરેિી લિેોરરે્રી શંકાિા ઘરેાિા ં છ.ે કોરોિા 
વાયર્ આ લિેોરરે્રીિાિંી જ િહાર ફલેાયો 
હોવાિા ્વાલો પણ ઉઠયા છ.ે હવ ેઅિેદ્રકાિા 
એક અખિારે કરલેી ્િ્િી ખજે દાવાિા ંએવી 
મવગતો ્પાર્ી પર આવી છ ે ક,ે અિેદ્રકાિાં 
રોગચાળાિા ્ૌિી િોર્ા તજજ્ઞ અિ ે વહાઈર્ 
હાઉ્િા િદે્ડકલ એડવાઈઝર ડો.એનિિી ફૌ્ી 
અિે િાઈક્ો્ોફર્િા સ્િાપક મિલ ગરે્્ પર 
વહુાિ લિેિે પૈ્ ા આપવાિો આરોપ લગાયો 
છ.ે અખિાર ે ડો.ફૌ્ીિા ઈ િઈેલિા આધારે 

આ પ્રકારિો દાવો કયયો છ.ેઆ  ઈ િેઈલ ચરે્ 
૮૫૫ પાિાિી છ.ે જિેાિી ્ામિત િઈ રહ્ છે 
ક,ે ડો.ફૌ્ી ્તત ચીિિા વજૈ્ઞામિકો ્ાિ ે્ંપક્કિાં 
હતા અિે તિેણ ે મિલ ગરે્્ ્ાિ ે પણ વકે્ીિ 
અગં ેવાતચીત કરી હતી. ગયા િમહિે ડો.ફૌ્ી પર 
આરોપ લાગયો હતો ક,ે તિેણ ેચીિિી વહુાિ લિેિે 
પૈ્ ા આપયા હતા અિ ેઈ િઈેલ લીક િયા િાદ 
ફરી ્વાલ ઉભો િયો છ ેક,ે શુ ંડો.ફૌ્ી પણ કોઈ 
પ્રકારિા ષડયતં્રિા ં્ાિલે હતા અિ ેતિેિ ેકોરોિા 
અગં ેપહલેિેી જ જાણકારી હતી? એક ્વાલ એ 
પણ િઈ રહ્ો છ ે ક,ે તિેણ ેચીિિી લિેોરરે્રીિે 
વાયર્ િિાવવા િાર્ ેપૈ્ ા આપયા હતા? 

વોમિંગ્ટિ 
અિેદ્રકાિા ્ંરક્ષણ મવભાગે દ્વિતીય 

મવશ્વયુધધ દરમિયાિ ભારતિાં ગુિ 
િયેલા એિા 400િી વધુ ્ૈમિકોિા 
અવશેષોિે શોધવાિા પ્રયા્ોિે ઝડપી 
િિાવયા છે. આ િાર્ે એણે ગાંધીિગર 
સસ્િત રાષ્ટીય ફોરેસન્ક ્ાયન્ 
યુમિવમ્્ટર્ી (એિએફએ્યુ) ્ાિે 
હાિ મિલાવયા છે. એિએફએ્યુિા 
મિષણાતો અિેદ્રકી ્ંરક્ષણ મવભાગ 
અંતગ્ટત કાય્ટરત ડીપીએએ િાિિા 
એક અનય ્ંગઠિિે િદદ કરશે. 
ડીપીએએ, યુધધ દરમિયાિ ગિુ િયેલા 
અિે પકડી લેવાયેલા ્ૈમિકોિા ખિર - 

અંતર મવષે િામહતી રાખે છે. 
એિએફએ્યુિાં ડીપીએએિેા 

મિશિ પદ્રયોજિા પ્રિંધક ડો.ગાગગી 
જાિીએ કહ્ં કે અિેદ્રકાિા ગિુશુદા 
્ૈમિકોિા અવશેષોિે શોધવાિાં શકય 
િધી િદદ કરાશે.

ડો.ગાગગીએ કહ્ં કે એજન્ીિી 
ર્ીિો દ્વિતીય મવશ્વયુધધ, કોદ્રયાઇ 
યુધધ મવયેર્િાિ યુધધ, શીત યુધધ અિે 
ઇરાકિા ખાડી યુધધ ્મહત અિેદ્રકાિા 
અગાઉિા ્ંઘષ્ટ દરમિયાિ ગુિ િયેલા 
્ૈમિકોિા અવશેષોિી ભાળ શોધીિે 
એિિી ઓળખમવમધ કરીિે એિિે 
પાછા લાવવાિી કોમશશ કરશે.

વોમિગં્ટિ 
જોિ્િ એનડ જોિ્િિા િિેી 

પાઉડર અિે ર્લેકિ પાઉડરિી િતા 
કને્ર િદલ હવ ે કપંિીિ ે ૧૪૫૦૦ 
કરોડ રુમપયા વળતર તરીક ે ચુકવવા 
પડશ.ે અિદે્રકાિી ્ુપ્રીિ કોર્્ટ વિારા 
િીચિેી કોર્ટે આપલેા ઉપરોક્ત આદશે 
પર ્ુિાવણી કરવાિો ઈિકાર કરી 
દીધો છ.ે કપંિીએ વળતર આપવા 
િારે્િા ચકુાદા પર ફરી મવચારણા કરવા 
િારે્ ્ુપ્રીિ કોર્્ટિા ં અપીલ કરી હતી. 
વળતરિી રકિ એ િમહલાઓે અપાશે 
જિેિે જોિ્િ એનડ જોિ્િ કપંિીિા 
પાઉડરિો ઉપયોગ કયા્ટ િાદ કને્ર 
િય ુહત.ુ કપંિીિ ુકહવે ુહત ુક,ે મિ્ોરી 

રાજયિી િીચલી કોર્્ટિા ં ્િુાવણી 
દરમિયાિ અિિે અિારો પક્ષ િકુવાિી 
તક યોગય રીતે િળી િહોતી. આ કોર્્ટ 
વિારા ૪૦૦ કરોડ ડોલરિ ુ  વળતર 
ચુકવવા િારે્ હુકિ કરાયો હતો. જોકે 
હાઈકોર્્ટિા ં અપીલ પછી વળતરિી 
રકિ અડધી કરવાિાઆંવી હતી. મપદ્ડત 
િમહલાઓિા વકીલ ે ્ુપ્રીિ કોર્્ટિા 
મિણ્ટય અગં ેકહ્ હતુ ક,ે ્ુપ્રીિ કોર્ટે આ 
કે્ િી ્ુિાવણી કરવાિો ઈિકાર કરીિ ે
્દેંશ આપયો છે ક,ે તિ ે કરે્લા પણ 
શમક્તશાળી હોય પણ લોકોિ ે િકુ્ાિ 
પહોંચાડશો તો કાયદા આગળ તિાિ 
્િાિ છે તેવુ િાિીિ ે દશેિી કાિિૂ 
વયવસ્િા તિિ ેદોષી ઠરેવશ.ે

લંડિ
િહાિ વજૈ્ઞામિક આઇઝકે નયરુ્િિા 

હાિિી લખાયેલા લેખોિી લંડિિાં ર્ૂકં 
્િયિા ં હરાજી કરવાિાં આવશે. આ 
લખેોિી જાણવા િળે છ ે કે 
ત ે ્િયે નયુર્િિા િગજિાં 
શુ ં ચાલી રહ્ ં હતુ.ં હરાજી 
કરિાર મક્સ્ર્ીઝ ે િંગળવારે 
જણાવયુ ં ક,ે આ પાિા પર 
આઇઝકે નયરુ્િે ‘મપ્રસન્મપયા’ 
પરિા તિેિા કાિિો ્ારાશં આપયો છ.ે 
મપ્રસન્મપયા અિવા દ્ફલો્ફી િચેરામલ્ 
મપ્રસન્મપયા િિેિેેદ્ર્કા (િેચરલ દશ્ટિિા 

િિેિેદે્ર્કલ મ્દ્ધાતંો) ગરુુતવાકષ્ટણ અિે 
ગમતિા મ્દ્ધાતંોિુ ં વણ્ટિ છ.ે 1687િાં 
પ્રકામશત આ પસુ્તક લેદ્ર્િ ભાષાિાં છ.ે 
આ પસુ્તકિા ં નયૂર્િિા ગમતિા મિયિો, 

નયુર્િિા ગરુુતવાકષ્ટણિો મિયિ 
અિ ે કપેલરિા ગ્રહોિી ગમતિા 
કાયદા જણાવવાિા ં આવયા 
હતા. મપ્રસન્મપયાિ ે મવજ્ઞાિિા 
ઈમતહા્િા ં ્ૌિી િહતવપણૂ્ટ 
પસુ્તકોિાિંી એક િાિવાિાં 

આવ ે છ.ે આઇઝકે નયૂર્િિા પસુ્તકિી 
પ્રિિ આવૃમતિિી હરાજી 2016િાં 37 
લાખ ડોલરિા ંિઈ હતી. 

કોરોિા ર્ીકરણિી રફતાર દેશિાં 
તેજીિી વધારવા િાર્ે અિેદ્રકી કંપિી 
ફાઈઝર અિે િોડિા્ટિે લઈ ્રકાર 
િોર્ી છૂર્ આપવા રાજી િઈ ગઈ છે. 
આ ્ાિે જ િંિે કંપિીિી વેસક્િિો 
ભારત આવવાિો રસ્તો ્ાફ િઈ 
ગયો છે. કોરોિા ર્ીિા ઉપયોગ ્ાિે 
જોડાયેલ કોઈપણ કાિૂિી ્ુરક્ષાિી 
િાગિે લઈ હવે અિેદ્રકી કંપિી 
ફાઈઝર અિે ્રકાર વચે્ વાત િિતી 
જોવા િળી રહી છે. ્ુત્રોિું િાિીએ 
તો ્રકાર એ વાત પર રાજી િઈ 
ગઈ છે કે, ્ાઈડ ઈફેકર્ પર કંપિીિે 

દંડ િહીં ભરવો પડે. ફાઈઝરિી આ 
િાગિે કારણે જ તિેી ર્ીિે િંજૂરી 
આપવાિાં મવલંિ િઈ રહ્ો હતો. તો 
ફાઈઝરિી ભારતિાં કોઈપણ ર્ીિી 
િંજૂરી પહેલાં સ્િાિીય પરીક્ષણ િાિલે 
પણ ્રકાર ્ાિે વાતચીત ચાલી રહી 
હતી. તિેાં પણ કંપિીિે છૂર્ િળી ગઈ 
છે. આ પહેલાં ફાઈઝર ટ્ાયલવાળી 
શત્ટ િાદ ઈિરજન્ી ઉપયોગિું 
આવેદિ પરત લઈ લીધું હતું.

્રકાર તરફિી કહેવાિાં આવયું કે, 
તે 2020િા િધયિી જ ફાઈઝર અિે 
િોડિા્ટ ર્ી િાર્ે વાતચીત કરી રહી 

છે. આ ઉપરાંત ્રકારે સ્િાિીય સ્તર 
પર પરીક્ષણિી જરૂરતિી છૂર્ પણ 
આપી દીધી છે.

ભારતિાં કહેર િચાવિાર 
B.1.617 વેદ્રયેનર્ ્ાિે અિેદ્રકાિી 
ફાઈઝર અિે િોડિા્ટ વેસક્િ કારગર 
્ામિત િઈ છે. નયુયોક્ક યુમિવમ્્ટર્ીિા 
દ્ર્ચ્ટિાં િામહતી ્ાિે આવી છે કે. 
એિઆરએિએ ર્ેકમિક પર આધાદ્રત 
િંિે વેસક્િ મયૂર્ેશિિા ખતરા 
િાદ પણ ભારતિાં િળેલાં કોરોિા 
વેદ્રયેનર્િા સ્પાઈર્ પ્રોર્ીિ ખતિ 
કરવાિાં ્ક્ષિ છે.

ચીનમાં ફરી કોરોનાના કેસ, ગુઆંગડોંગમાં લોકડાઉન 
ઇઝરાયલે કાેરાનેા નનયંત્રણાે હટાવ્ા, બ્રિટનમાં 24 કલાકમાં કાેરાેનાથી એેકપણ માેત ન નાેેંધાયું  

મિમિંગ  
ચીિિાં ્ૌિી વધારે વસ્તી ધરાવતાં પ્રાતં 

ગુઆંગડોંગિા શહેરોિાં કોરોિા વાઇર્િા 
ચેપિા કે્ ો વધવાિે કારણે ચીિે આ પ્રાતંિા 
શહેરોિાં કડક લોકડાઉિ લાદી દીધું છે. 
હોંગકોંગિે અડીિે આવેલા ગુઆંગડોંગ 
પ્રાતંિાં અતયાર ્ુધીિાં કોરોિાિા ૪૧ કે્ો 
િોંધાયા છે. પ્રાતંીય પાર્િગર ગવાગંઝુિાં 
્ાત અિે તેિીપા્ે આવેલા ફો્ાિ શહેરિાં 
કોરોિાિા ત્રણ કે્ો િોંધાયા છે. ગુઆંગડોંગિાં 
અવરજવર કરવા પર પ્રમતિંધ િુકી દેવાિાં 
આવયો છે. ચીિિી ્રકારે ફો્ાિ શહેરિાં 
વધી રહેલાં ચેપિા દરિે પગલે શહેરિાિંી 
આવતી-જતી ૫૧૯ ફલાઇર્્િે રદ કરી િાંખી 

છે. શહેરિા પાંચ મવસ્તારોિાં લોકોિે તિેિા 
ઘરોિાં જ રહેવાિા આદેશ આપવાિાં આવયા 
છે. તિાિ િજારો અિે જાહેર સ્િળોિે િંધ કરી 
દેવાિાં આવયા છે. 

દોઢ કરોડિી વસ્તી ધરાવતાં ફો્ાિ શહેરિાં 
એક િોર્ા મવસ્તારિાં તો શમિવારિી જ 
લોકડાઉિ લાગુ કરી દેવાિાં આવયું હતું. ચીિિાં 
અતયાર્ુધીિાં કોરોિાિા કુલ ૩૧,૦૦૦ કે્ો 
િોંધાયા છે અિે ૪,૬૩૬ જણાિા િોત િયા 
છે.  દરમયાિ પાદ્કસ્તાિે ચીિિી ્હાયિી 
તેિી કોરોિા ર્ી મવક્ાવી લીધી છે.  િીજી 
તરફ ઈઝરાયલે કોરોિા અંગે તિાિ મિયંત્રણો 
દૂર કરી દીધા છે. જયારે મરિર્િિાં ગુરુવારે 
કોરોિાિી એક પણ દદગીિું િોત િોંધાયું િ હતું.

USિા િેડડકલ એડવાઈઝરે વુહાિ લિેિે પૈસા આપ્ા હતા

ફાઈઝર-િોડિા્ટ ર્ી ભારત આવવાિો 
રસ્તો ્ રળ, િોદી ્ રકારે આપી છૂર્

િીિંુ મવશ્વ્ુદ્ધ: અિેડરકા પોતાિા 
ગુિ સમૈિકોિે ગુિરાતિાં િોધિે

જોિસિ કંપિીએ કેનસર િદલ 
કરોડોિું વળતર આપવું પડિે

334 વર્ષ િૂિા ન્ૂ્ટિિે લખેલા 
લેખિી લંડિિાં હરાજી કરાિે

ચીિિાં િે િાળકોિી 
િીમત પડતી િૂકી હવે ત્રણ 
િાળકોિી છૂર્ અપાઈ

િેઈમિંગ
િેઇમજંગ : વૃદ્ધ િઈ રહેલી વસ્તી અિે જિ્ંખયા 

વધવાિી ધીિી ગમતિી મચંમતત ચીિે એક િોર્ો અિે ખિૂ 
જ િહતવિો મિણ્ટય લીધો છે. ચીિ ્રકારે હવે પદ્રવાર 
મિયોજિિે લગતા મિયિોિાં ઢીલ આપવાિી જાહેરાત 
કરી છે. ્ોિવારે લેવાિાં આવેલા મિણ્ટય પ્રિાણે હવે 
ચીિિાં કોઈ પણ કપલ 3 િાળકો પેદા કરી શકશે. પહેલા 
ચીિિાં ફક્ત 2 િાળકો કરવાિી જ િંજૂરી હતી. િોડા 
્િય પહેલા જ ચીિિી જિ્ંખયાિા આંકડા ્ાિે આવયા 
હતા જેિાં ચીિિી વસ્તીિો િોર્ો મહસ્્ો ખિૂ જ ઝડપિી 
વૃદ્ધ િઈ રહેલો જણાયો હતો. આ ્ંજોગોિાં ભમવષયિી 
મચંતાિે ધયાિિાં રાખીિે ચીિે આ પગલું ભરવું પડયું છે.

ભારતીય ્ૈનય ડરી ગયું 
તેવું બલોગ લખિારિે 

ચીિિાં 8 િમહિાિી ્જા
િેઈમિંગ 

ગયા વષષે ભારત અિ ે ચીિિા ્મૈિકો વચે્ ગલવાિ 
ખીણિાં િયલેા લોમહયાળ ્ઘંષ્ટ અગં ે ચીિિી પોલ 
ખોલિારા એક બલોગર પર ચીિિી કોમયુમિસ્ર્ પાર્ગીએ 
આકરી કાય્ટવાહી કરી છ.ે ચીિ ે આ બલોગરિ ે જલેિાં 
પરૂી દીધો છ.ેઉલે્ખિીય છ ેક ેઆ અિડાિણિા ંચીિિા 
કરે્લા ્મૈિકો િાયા્ટ ગયા હતા તિેો ્ાચો આકંડો હજી 
્ધુી જાણવા િળયો િિી.તાજતેરિા ંચીિિા બલોગર ચાઉ 
મજમિગં ેઆ અિડાિણિાં િાયા્ટ ગયલેા ્મૈિકોિા િોતિી 
્ખંયા અગં ે શકંા વયક્ત કરી હતી. એ પછી ચીિ ે આ 
બલોગરિ ે શહીદોિ ુ અપિાિ કયુ્ટ હોવાિા આરોપ િદલ 
દોષી ઠરેવયો છ.ે તિેે 8 ્ાજિી જલે કરવાિાં આવી છ.ે



FRIDAY, 04 JUNE, 2021 19Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsસ્પોર્ટ્સ

નવીદિલ્ી
મંગળવારે ICCની બેઠકમાં અનેક મોટા 

નનર્ણયો લેવામાં આવયા હતા. જયારે ICCએ 
આગામી 8 વર્ણ માટે ફયયુચર ટૂર્ણ પ્ોગ્ામ 
(FTP) તૈયાર કયયો છે, આ વરષે ભારતમાં 
યોજાનારા ટી 20 વર્લ્ણ કપ માટે BCCIને 
થો્લી રાહત પર આપી હતી. આ મીટીંગમાં 
આઇરીરીએ આવા ઘરા નનર્ણયો લીધા 
જે નરિકેટ ચાહકો માટે ખયુબ રારા રમાચાર 
જેવા છે. આઇરીરીએ તેના આગામી ટી૨૦ 
વર્લ્ણ કપના આયોજન માટે BCCIને 28મી 
જૂન રયુધીનો રમય આપયો છે. આઇરીરીએ 
રંકેત આપી દીધો છે કે કોરોના વાઇરરની 
મહામારીની વચે્ પોતે નરિકેટની મેગા 

ઇવેનટનયું આયોજન કરી શકશે કે નહીં તે 
અંગે BCCIને અલરટમેટમ આપી દીધયું છે.

આઇરીરીની બેઠકમાં બીરીરીઆઇના 
પ્મયુખ રૌરવ ગાંગયુલી અને રેરિેટરી જય 
શાહે હાજરી આપી હતી. BCCIએ વર્લ્ણ 

કપના આયોજન અંગે અનંતમ નનર્ણય લેવા 
માટે એક મનહનાનો રમય માગયો હતો. 
આઇરીરીના એક અનધકારીએ જરાવયયુ ં
હતયું કે નરિકેટની નવશ્વ રંચાલક રંસથાએ 
બીરીરીઆઇની નવનંતીને માનય રાખી છે 

અને તેને 28મી જૂન રયુધીમાં અંનતમ નનર્ણય 
લેવાની તાકીદ કરી છે.

આઇરીરીના ફયયુચર ટૂર્ણ પ્ોગ્ામ 
મયુજબ, 2024 થી 2031 દરનમયાન 4 ટી 
20 વર્લ્ણ કપ યોજાશે જેમાં 20 ટીમો ભાગ 
લેશે. આ ઉપરાંત 2 વન્લે વર્લ્ણ કપનયું પર 
આયોજન કરવામાં આવશે જેમાં કુલ 14 
ટીમોનો રમાવેશ કરવામાં આવશે. આ 
રમયગાળા દરનમયાન 2 ચેલ્પયનર ટ્ોફી 
અને 4 વર્લ્ણ ટેસટ ચેલ્પયનશીપર પર 
ICCએ નનર્ણય લીધો છે કે 2024-31 
દરનમયાન યોજાનારા ટી 20 વર્લ્ણ કપમાં કુલ 
55 મેચ યોજાશે, જયારે વન્લે વર્લ્ણ કપમાં 
54 મેચ યોજાશે.

નવી દિલ્ી
ટોકકયો ઓનલલ્પક શરૂ થવાના હવે 

કદવરો ગરાઇ રહ્ા છે તયારે ભારત 
તરફથી ૧૦૦થી વધારે એથલેટર 
રાથે આશરે ૧૯૦ રભયોની મજબૂત 
ટયુક્લી ટોકયો મોકલવામાં આવે તેવી 
શકયતા છે, તેમ ઈલન્લયન ઓનલલ્પક 
એરોનરયેશનના પે્નર્ેલનટ નકરનદર 
બત્ાએ ગયુરુવારે જરાવયયું હતયું. કેનદ્ીય 
રમતગમત મંત્ી કકરર કરનજજયુ દ્ારા 
ઓનલલ્પકમાં ભાગ લેનારા દેશના 
ખેલા્લીઓ માટે ઓકફનશયલ કકટ ખયુલ્ી 
મૂકી તે પ્રંગે બત્ાએ ઉપરોક્ત અપેક્ા 
વયક્ત કરી હતી. નોંધનીય છે કે અતયાર 

રયુધીમાં ૧૦૦ એથલેટર ટોકયો ગે્ ર 
માટે ક્ોનલફાઇ થઇ ગયા છે જેમાં ૫૬ 
પયુરુરો છે અને ૪૪ મનહલાઓનો રમાવેશ 
થાય છે. IOA અપેક્ા રાખે છે કે હજયુ 
૨૫થી ૩૫ ભારતીય ખેલા્લીઓને એનટ્ી 
થઇ શકે છે જેની શરૂઆત ૨૩ જયુલાઇના 
રોજ થશે. ટોકયો ગે્ર માટે ૫૦ કદવર 
બાકી રહ્ા છે તેની ઉજવરી રાથેના આ 
ઓનલાઇન રમારોહ દરનમયાન બત્ાએ 
જરાવયયુ ંહતયું કે આગામી બેથી ત્ર રપ્ાહ 
દરનમયાન ક્ોનલકફકેશનની પ્નરિયા ખતમ 
થશે તયાં રયુધીમાં દેશના ક્ોનલફાઇ 
એથલેટરની રંખયા ૧૨૫-૧૩૫ થઇ જશે 
તેવી અપેક્ા રાખવામાં આવે છે. 

ટોક્ો ઓલિમ્પિકમાં ભારત 
૧૯૦ સભ્ોની ટીમ મોકિશે

200 રન ફટકારી 125 વર્ષ જૂનો રેકોર્ષ તોરી નાંખ્ો
િોરસ્ષ

નરિકેટનયું મક્ા ગરાતા લોરર્ણ 
મેદાન પર નયૂઝીલેન્લના બેટરમેન 
્ેલવોન કોનવેએ ઈનતહાર રચયો છે. 
ટેસટ મેચમાં ્લેબય ૂ કરનાર ્લેવોન 

કોનવે ઈંગલેન્લમાં ્લેબયયુ મેચમાં રૌથી 
વધારે રન બનાવનાર દયુનનયાનો પહેલો 
ખેલા્લી બની ગયો છે. તેરે ગયુરુવારે કેએર 
રરજીતનરંહજીનો રેકો્લ્ણ તોડ્ો છે. તેઓએ 
વર્ણ 1896માં ઓસટ્ેનલયાની રામે પોતાની 

્લેબયયુ મેચમાં 154 રન બનાવયા હતા. ્લેવોન 
કોનવેએ અગાઉ ટેસટ મેચના પહેલા કદવરે 
ભારતીય ટીમના ભૂતપવૂ્ણ કેપટન રૌરવ 
ગાંગયુલીનો 25 વર્ણ જયુનો રેકો્લ્ણ તોડ્ો હતો. 
ગાંગયુલીએ 1996માં લોરર્ણ ખાતેની તેની ્લેબયૂ 
ટેસટમાં 131 રન બનાવયા હતા. કોનવે આ 
મેદાન પર તેની ્લેબયૂ ટેસટમાં રદી ફટકારનાર 
ગાંગયુલી પછીનો પહેલો જ મયુલાકાતી બેટરમેન 
છે. ્લેબયૂ ટેસટમાં 150 રન બનાવનારો તે 
નયયુઝીલેન્લનો ત્ીજો ખેલા્લી બનયો છે. 

્લેબયયુ મેચમાં જ આ કકવી 
બેટરમેને ફટકારી ્લબલ રેનચયુરી

રેકોર્ષ ૨૪મા ગ્ાનરસિેમ 
તરફ સેરેનાની આગેકૂચ

ગંભીરે કોરોનાની ફલેિફિૂ 
િવાની કાળાિજારી કરી

પેકરરઃ પોતાના રેકો્લ્ણ ૨૪મા ગ્ાન્લ 
સલેમ જીતવાનો પ્યાર કરી રહેલી રેરેના 
નવનલય્રે ફ્ેનચ ઓપનના ત્ીજા રાઉન્લમાં 
પોતાની જગા બનાવી લીધી છે. નવશ્વની 
આઠમા રિમની ખેલા્લી રેરેનાએ બયુધવારે 
રાતે્ મનહલા નરંગરરના બીજા રાઉન્લમાં 
નવશ્વની નંબર ૧૪૮ અને રોમાનનયાની 
વતની નમહાઇલા બયુઝારનેસકકૂને ૬-૩, 
૫-૭, ૬-૧થી પરાનજત કરી હતી. બીજી 
તરફ નવશ્વની નંબર ૩૫ પોલા બ્લોરાએ 
મોંટેનેગરોની ્લેંકા કોનવનનચને ૬-૨, 
૬-૦થી પરાનજત કરી છે.

નવીકદરહીઃ કદરહી રરકારના ડ્રગ 
કનટ્ોલરે ગયુરુવારે હાઈકોટ્ણમાં જરાવયયુ ં
કે, ગૌતમ ગંભીર ફાઉન્લેશનને કોરોના 
દદદીઓની રારવારમાં વપરાતી ફેનબફલ ૂ
દવાની ગેરકાનૂની રીતે જમાખોરી, 
ખરીદવી અને તેના નવતરરનો દોરી 
રાનબત થયો છે. ડ્રગ કનટ્ોલરે કહ્ં કે, 
ફાઉન્લેશન અને દવા ્લીલરોની રામે 
કોઈપર નવલંબ વગર કાય્ણવાહી કરવામાં 
આવે. ધારારભય પ્નવર કુમારને પર 
્લઆવા જ ગયુનાઓમાં દોરી ઠેરવવામાં 
આવયા છે. 

નરિકેટરરીયાઅોને ICCની મોટી ભેટ
8 વર્ણમાં 10 વર્લ્ણ કપ યોજવા નનર્ણય

WTC-2021 ફાઈનિમાં ભાગ િેવા ઇંગિેનર પિ્ોંચી ભારતી્ ટીમ

લં્લન ઃ ભારતીય નરિકેટ ટીમ નયૂઝીલેન્લ 
રામે વર્લ્ણ ટેસટ ચલે્પયનનશપની ફાઈનલ 
રમવા માટે લ્ંલન પહોંચી ગઈ છે. ટીમ 
ઇલન્લયાઅે અા પ્વાર દરનમયાન ઇંગલને્લ 
રામે ટેસટ નરરીઝ પર રમવાની છે. મનહલા 
અને પયુરુર ટીમ રાથે જ અેક જ ફલાઈટમાં 
લં્લન પહોંચી છે. નવરાટ કોહલી પોતાની 
પત્ી અનયુયુષકા અને નદકરી વાનમકા રાથે 

અેરપોટ્ણમાંથી બહાર અાવી રહ્ો હતો તયારે 
કેટલાક ફોટોગ્ાફર્ણ વાનમકાની તરવીર ખેંચવા 
પ્લાપ્લી કરી હતી. જેથી મામલો તંગ બની 
ગયો હતો. કોહલીઅે અા મયુદ્ે નાજરાગી વયક્ત 
કરી હતી. આ લાંબા પ્વારમાં ભારતીય ટીમે 
નયૂઝીલેન્લ રામે વર્લ્ણ ટેસટ ચેલ્પયનનશપની 
ફાઇનલ તથા યજમાન ઇંગલેન્લ રામે પાંચ 
ટેસટની શે્રી રમવાની છે. 

ઇંગલેં્લ અને ભારત વચે્ પાંચ ટેસટ 
મેચની શ્ેરી 4 ઓગસટથી શરૂ થશે. વર્લ્ણ 
ટેસટ ચેલ્પયનનશપની ફાઇનલ 23 જૂન રયુધી 
ચાલશે. એટલે કે ટીમ 41 કદવર બાદ ટેસટ 
રમવા જશે. 12 ઓગસટથી બીજી ટેસટ, 25 
ઓગસટથી ત્ીજી ટેસટ, 2 રપટે્બરથી ચોથી 
ટેસટ અને 10 રપટે્બરથી પાંચમી અને 
અંનતમ ટેસટ 10 રપટે્બરે થશે.

લવમેનસ ટીમ ૪૨ દિવસમાં 
૧૦ દિવસ મેચ રમશે 

ભારતની વિમેન્સ ટીમે ઇંગ્ેન્ડમાં એક ટેસટ, ત્રણ િન-્ડે 
તથા ત્રણ ટી૨૦ મેચ રમિાની છે. છેલ્ી મેચ ૧૪મી જુ્ ાઇએ 
પૂરી થશે. વિમેન્સ ટીમ ૪૨ દિિ્સ ઇંગ્ેન્ડમાં રહેશે અને ૧૦ 
દિિ્સ મેચ રમશે. વિમેન્સ ટીમની ટેસટ મેચ ચાર દિિ્સની 
રહેશે. ભારતીય ટીમ ૩૨ દિિ્સ ગ્ાઉન્ડથી િૂર રહેશે. જોકે આ 
ગાળામાં પ્ેક્ટ્સ પણ ચા્ુ રાખી શકે છે. ભારતીય ટીમને ્સાત 
િર્ષના ્ાંબા ગાળા બાિ પ્થમ િખત ટેસટ મેચ રમિા મળશે. 
વમતા્ી રાજ ટેસટ અને િન-્ડેની તથા હરમનપ્ીત કૌર ટી૨૦ 
ટીમની ્સુકાની છે. ૨૦૨૨માં નયૂઝી્ેન્ડ ખાતે રમાનારા િન-્ડે 
િર્ડ્ષ કપ માટે આ પ્િા્સ ઘણો મહત્િપૂણ્ષ છે. કેટ્ાક ્સમય 
પહે્ાં ઘરઆંગણે ્સાઉથ આવરિકા ્સામે રમાયે્ ી શે્ણીમાં 

પરાજય થયો હોિાના કારણે આ પ્િા્સ મહત્િનો રહેશે.

WTC ફાઇનિ િેસટ ઓફ-થ્ી ્ોવી જોઈએ, 
એક મેચથી લનર્ષ્ ના થવો જોઈએ : શાસત્ી
મુંબઇઃ નયૂઝી્ેન્ડ ્સામેની િર્ડ્ષ ટેસટ ચેક્પયનવશપની ફાઇન્ તથા 
તે પછી ઇંગ્ેન્ડ ્સામેની પાંચ ટેસટ મેચની શ્ેણી માટે ્ં્ડન રિાના થતા 

પહે્ાં ભારતીય ટીમના કોચ રવિ શાસત્રીએ જણાવયું 
હતું કે આટ્ી મોટી ટૂના્ષમેનટના વિજેતાનો વનણ્ષય 
એક જ ફાઇન્થી થિો જોઇએ નહીં. િર્ડ્ષ ટેસટ 
ચકે્પયનવશપની ફાઇન્ બેસટ ઓફ-થ્ી મુજબ રમાિી 
જોઇએ. નોંધનીય છે કે બેસટ ઓફ-થ્ી ફાઇન્માં 
બે મેચ જીતનાર ટીમ વિજેતા જાહેર થતી હોય છે. 
ભારતના હે્ડ કોચ શાસત્રીએ જણાવયું હતું કે ટેસટ 

ચેક્પયનવશપની ફાઇન્ ત્રણ મેચોની હોિી જોઇએ. માત્ર એક જ મેચથી 
વિજેતાનો વનણ્ષય ્ેિો યોગય નથી. અમે એક મેચ માટે પણ તૈયાર છીએ.

WTC પિ્ેિાં શાસત્ી અને 
કો્િી વચ્ેની વાતચીતનો 

ઓદર્ો િીક થ્ો

નવી કદરહીઃ ભારતીય નરિકેટ ટીમ લગભગ ચાર 
મનહનાના લાંબા પ્વાર માટે લં્લન પહોંચી ગઈ છે. 
ભારતીય કેપટન નવરાટ કોહલીએ ઇંગલેન્લ જવા 
રવાના થતાં અગાઉ હ્ેલ કોચ રનવ શાસત્ી રાથે પ્ેર 
કોનફરનરમા ભાગ લીધો. બને્એ ભારપવૂ્ણક જરાવયયું 
હતયું કે નવશ્વ ટેસટ ચેલ્પયનનશપની ફાઇનલ મહત્વપૂર્ણ 
છે. જો કે આ દરનમયાન રોનશયલ મીક્લયામાં શાસત્ી-
કોહલીનો એક ઓક્લયો વાઇરલ થઈ રહ્ો છે. દાવો 
કરવામાં આવે છે કે કોચ અને કેપટન વચ્ેની વાતચીત 
પે્ર કોનફરનર અગાઉની છે. જો કે કોઈ માધયમ 
આ ઓક્લયોને રત્ાવાર રમથ્ણન કરતયું નથી. આ 
ઓક્લયોમાં શાસત્ી ટેસટ મેચના રંદભ્ણમાં બોરટ અને 
વૈગનરનો ઉલ્ેખ કરે છે. કોહલી કહે છે કે આપરે 
તેમને રાઉન્લ ધી નવકેટ નાખીશયું, તેમનામાં લેફટ હેન્લર્ણ 
છે, લાલા અને નરરાજને શરૂઆતથી જ લગાવી 
દઈશયુ. નોંધનીય છે કે નયૂઝીલેન્લના ટોચના પાંચ 
ખેલા્લીમાં ત્ર ખેલા્લી-્લેવોન કોનવે, ટોમ લેથમ અને 
હેન્ી નનકોરર ્લાબા હાથના બેટરમેન છે. ૨૯ વર્ણના 
કોનવેએ એક કદવર અગાઉ જ પોતાની ્લેબયૂ ટેસટમાં 
લોરઝ્ણના મેદાન પર શાનદાર રદી ફટકારી છે.



FRIDAY, 04 JUNE, 202120 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news અેડવર્ટાઈઝમેન્ટ


	swa0010604
	swa0020604
	swa0030604
	swa0040604
	swa0050604
	swa0060604
	swa0070604
	swa0080604
	swa0090604
	swa0100604
	swa0110604
	swa0120604
	swa0130604
	swa0140604
	swa0150604
	swa0160604
	swa0170604
	swa0180604
	swa0190604
	swa0200604

