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પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

મુંબઇના મલાડમાં ચાર માળની ઇમારત 
ધરાશાયી થતાં 11નાં માોત, સાત ઘાયલ

અમોરરકાની સોનોટમાં રજૂ થયું નવું બબલ, 
અનોક ભારતીય ડાોક્ટરાોનો મળશો લાભ
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યુપીમાં માોદી-યાોગી વચ્ો 
તનાવ, બોઠકાોમાં ફક્ત  

CM: પાોસ્ટસ્સમાં વડાપ્રધાન 
નરોન્દ્ર માોદી ગાયબ

ફૂટબાોલ યૂરાો કપ 2020નાો 
11મીથી પ્રારંભ
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5 લાખ ભારતીયને 150 કરોડનો ચૂનો
ચાઈનીઝ એપ કાૈભાંડ

નવી દિલ્ી 
કોરોના કાળમાં ચીનના લોકોએ  5 

લાખ ભારતીયો સાથે છેતરપિંડી કરીને 
તેમના કરોડો રૂપિયા િચાવી િાડયા 
છે. નકલી ચાઇનીઝ એિ દ્ારા ચીને 
દેશના લાખો લોકોનો ડેટા ચોરીને 
તેમને નાણા ડબલ થવાની લાલચ 
આિીને તેમની સાથે કરોડો રૂપિયાની 
છેતરપિંડી કરી હતી. સૂત્ોના જણાવયા 
અનુસાર બે મોબાઇલ એિ િાવર બેંક 
અને ઇઝેડ પલાન દ્ારા બે મપહનામાં 
િાંચ લાખથી વધુ લોકોએ ૧૫૦ કરોડ 
રૂપિયાથી વધુની રકમ ગુમાવી છે. 

દદલહી િોલીસના સાયબર સેલે 
ઇનટરનેટ મીદડયા િર છેતરપિંડીનો 
ભોગ બનેલા લોકોની ફદરયાદોને 
ધયાનમાં લઇ આ રેકેટ સાથે 
સંકળાયેલા ૧૧ લોકોની ધરિકડ 
એક મોટા કૌભાંડનો િદાદાફાશ કયયો 
છે. છેતરપિંડી કરીને એક્ત્ર કરાયેલા 
૧૫૦ કરોડ રૂપિયા િૈકી ૧૧ કરોડ 
રૂપિયા પવપવધ બેંકોમાં બલોક કરી 
દેવામાં આવયા છે.  િોલીસે તાતકાપલક 
કાયદાવાહી કરીને ૧૧ લોકોને િકડી 
િાડયા છે. છેલ્ા કેટલાક વર્યોમાં 
સાયબર સેલની આ સૌૈથી મોટી 

કાયદાવાહી માનવામાં આવે છે. િોલીસ 
કપમશનર એસ એન શ્ીવાસતવે આ 
માટે સમગ્ર ટીમને અપભનંદન િાઠવયા 
છે અને તેમને ઇનામ આિવાની િણ 
જાહેરાત કરી છે.  ઉલ્ેખનીય છે કે 
િાવર બેંક નામની મોબાઇલ એિે 
િોતાને બેંગાલુરુની કંિની ગણાવી હતી 
જો કે આ એિનું સવદાર ચીનમાં આવેલુ 
છે. ધરિકડ કરાયેલા આરોિીઓમાં 
બે સીએનો િણ સમાવેશ થાય છે 
જેઓ રોકાણ કરાયેલા નાણા મોકલવા 
માટે નકલી કંિનીઓ બનાવતા હતાં. 

આ બંને ચાટદાડ એકાઉનટનટે ૧૧૦ 
શેલ કંિનીઓની રચના કરી હતી. આ 
કંિનીઓને ચીનના નાગદરકોને બે થી 
ત્ણ લાખ રૂપિયામાં વેચી દીધી હતા.

વવશ્વમાં સાૌથી વધુ ખરાબ સ્થિવત દમાસ્કસ શહો રની છો

પાવર બેંક અનો ઇઝોડ પ્ાન નામની માોબાઇલ અોપથી છોતરપપંડી, અારાોપીમાં બો સીઅો પણ સામોલ

વસવાટ કરવા માટે નયૂઝીલેનડનું 
ઓકલેનડ પવશ્વનું નંબર 1 શહેર

લંડન
કોરોના મહામારીએ પવશ્વને ઘેરી લીધા બાદ એક 

સમયે રહેવા માટે ટોચના ક્રમે િસંદ થતા શહેરોની યાદીને 
િણ હચમચાવી દીધી છે. ઇકોનોપમસટ ઇનટેપલજનસ 
યુપનટ દ્ારા બહાર િડેલી રહેવા માટે સૌથી વધુ િસંદ 
થતા શહેરોની બહાર િડેલી રેનનકંગ યાદીમાં યુરોિના 
શહેરોને મુકાબલે ઓસટ્ેપલયા, જાિાન અને નયૂઝીલેનડનાં 
શહેરો આગળ નીકળી ગયાં છે. ધ ઇકોનોપમસટના વાપર્દાક 
સવવેક્ષણ મુજબ નયૂઝીલેનડનું ઓકલેનડ શહેર પવશ્વમાં 
રહેવા માટે સૌથી વધુ િસંદ થતું ટોચનું શહેર બની રહ્ં 
છે. તે િછીના ક્રમે જાિાનના ઓસાકા અને ટોકયો, 
ઓસટ્ેપલયાનું એદડલેડ અને નયૂઝીલેનડનું વેપલંગટન શહેર 
સૌથી વધુ િસંદગી િામી રહ્ં છે. આ તમામ શહેરોએ 
કોરોના મહામારી પનયંત્ણ મુદ્ે દાખલો બેસાડે તેવી 
કામગીરી કરી છે. સવવે અહેવાલમાં જણાવયા મુજબ 
કોરોના મહામારીને અંકુશમાં લેવાને મુદ્ે ઓકલેનડે સફળ 

દૃનટિકોણનો િદરચય આપયો છે. તે કારણે જ ઓકલેનડ 
પવશ્વમાં રહેવા માટે સૌથી િસંદગીનું શહેર બની રહ્ં 
છે.  પવશ્વમાં સૌથી વધુ ખરાબ નસથપત દમાસકસ શહેરની 
છે. સીદરયામાં ચાલી રહેલા આંતરપવગ્રહને કારણે 
દમાસકસમાં જીવવું ખૂબ જ મુશકેલ છે. વર્દા ૨૦૧૮થી 
૨૦૨૦ દરપમયાન યાદીમાં ટોચના સથાને રહેલા પવયેના 
શહેર રેનનકંગમાં ૧૨મા સથાને ધકેલાઇ ચૂકયું છે. 

યુઝસદાનો અગતયનો ડેટા ચોરવાના આરોિસર 11ની ધરિકડ
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ઓટાવા 

થોડા દિવસ પહેલા બ્રિટીશ કોલંમ્બિયાની 
એક બ્નવાસી શાળાના સંકુલમાંથી અજાણયા 
લોકો કે માસૂમ બિાળકોના િફન કરાયેલા 
અવશેષો મળી આવયા હતા.

જે બિાિ એવી ચચાચા શરૂ થઈ ગઈ હતી 
કે, બ્નવાસીશાળામાં રહેનારા કેટલાક મૂળ 
વતનીઓ સાથે અનયાય થયો હતો અને 
તેમણે જાન ગુમાવયા હતા. હવે અવશેષો 
મળતા ફરી જૂની યાિો તાજી થઈ છે. તેથી 
િેશ માટે કલંદકત તે ઘટનાના બ્વરોધમાં 
કેનેડાની ઉજવણી અટકાવવા સોબ્શયલ 
બ્મડીયા ઉપર ઝુંબિેશ શરૂ થઈ છે. જે 
હેશટેગ કેનસલ કેનેડા ડેના નામે ચાલી 
રહી છે અને એમાં અનય જુથો પણ જોડાઈ 
રહ્ા છે. મૂળવતનીઓના અબ્ધકારો માટેના 
જુથોએ વાનકુંવર અને ઓનટેદરયોમાં 
પણ આ ઝુંબિેશને વેગ મળયો છે. કેટલીક 
જગયાએ પહેલી જુલાઈએ બ્વરોધ પ્રિશચાનો 

થશે. એ જુથો ઐવી િલીલ કરે છે કે, કેનેડા 
એવો િેશ છે જેનો પાયો મૂળ વતનીઓની 
હતયા પર રચાયો હોવાનું યાિ અપાવે છે. 
જે હતયાંકાંડમાં બિાળકોનો પણ સમાવેશ 
હતો. પૂવચા ટ્રુથ એનડ રીકનસીલીયેશન 
કબ્મશનના ચેરમેન મુરે બ્સનકલેરે 
ચેતવણી આપતા કહ્ં હતું કે, ઘણી જુની 
શાળાઓમાં પણ આવું બિનયું હોવું જોઈએ 
અને એની તપાસ થવી જ જોઈએ.  આ 
ઝુંબિેશના ટેકેિારો એવું ઈચછે છે કે, કેનેડા 

ડેની ઉજવણી રિ કરીને એ દિવસે મૃતક 
બ્વદ્ાથથીઓને અંજબ્લ આપવી જોઈએ. 
સોબ્શયલ બ્મડીયા ઉપર ઘણા હેશટેગ 
ચાલી રહ્ા છે. પહેલી જુલાઈના દિવસે 
પાંચ કલાકના બ્વરોધ પ્રિશચાનમાં જોડાવા 
લોકોને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. 
એનડીપીના નેતા જગમીત બ્સંહે કહ્ં હતું 
કે, તપાસ તો થવી જ જોઈએ. સરકારે 
અગાઉ ઘણાં ખુલાસા કયાચા હતા. પણ કોઈ 
નક્કર પદરણામ આવયું નથી. 

અર્થતંત્રને વેગ અાપવા 
અઠવાડડયે 3 બિલીયન 
યુઅેસ ડાેલરના િાેન્ડ 
ખરીદવાનું ચાલુ રખાશે

ઓનટટેરિયો
ધી બિેંક ઓફ કેનેડાએ બિુધવારે પોતાના 

વયાજિરોને બ્વક્રમ સજચાક નીચી સપાટી 
એટલે કે ૦.રપ ટકા જેટલો રાખવાનો 
બ્નણચાય કયયો હતો. કેનેડાની આ મધયસથ 
બિેંકે કહ્ં હતું કે, તે િેશના અથચાતંત્રને વેગ 
આપવા અઠવાદડયે ૩ બ્બિલીયન યુએસ 
ડોલરના બિોનડ ખરીિવાનું પણ ચાલુ 
રાખશે. કોબ્વડ-૧૯ના બિીજા વેવ છતાંય 
પહેલા કવાટચારમાં આબ્થચાક સુધારાનો િર 
પ.૬ ટકા જેટલો રહયો એ અથચાતંત્ર માટે 
સારી બ્નશાની છે. જો કે, બિેંકે બ્નધાચાદરત 
કરેલા વયાજિર કરતા આ વયાજિર ઓછો 
રાખવામાં આવયો છે. જેનાથી લોકોમાં 
આતમબ્વશ્ાસ ફરીથી જાગે અને લોકોના 

વયાપારમાં વૃબ્ધિ ઝડપથી થઈ શકે. સરકાર 
પણ લોકડાઉનના બ્નયમોમાં છૂટછાટ 
આપી રહી છે. છતાંય આવા લોકડાઉનની 
અસર વયાપાર પર થતી હોય છે.

તેવા સમયે વયાપારી વગચા માટે ઓછા 
વયાજિરથી બ્ધરાણ મળવું જરૂરી છે. જો 
કે, રોજગારીનો િર કોબ્વડ પહેલાના સતર 
સુધી પહોંચવામાં હજુ થોડો સમય લાગી 
શકે છે. ખાસ કરીને ઓછા પગારે કામ 
કરનારા કામિાર વગચા માટે ગુમાવેલી 
નોકરી પાછી મેળવવી મુશકેલ બિની રહી 
છે. જેમાં યુવાનો અને મબ્હલાઓનો પણ 
સમાવેશ થાય છે. છતાં બિેંકની જાહેરાતમાં 
એવા સંકેતો મળી રહ્ા છે કે, અથચાતંત્ર 
ર૦રરમાં ફરીથી પહેલા જેવું થઈ શકશે.

ટોિોનટો
કોરોના મહામારી પછી ભારતમાં 

જેમ બલેક ફંગશે માઝા મુકી છે તેમ 
કેનેડામાં મગજની કોઇ રહસયમયી 
બિીમારી વધતી જાય છે. મીદડયા 
અહેવાલ અનુસાર કેનેડા િેશના એક 
જ પ્રાંતમાં ૪૮ 
લોકો રહસયમયી 
રિેન બ્સંડ્ોમનો 
બ્શકાર બિનતા 
હોમસપટલમાં 
િાખલ કરવામાં 
આવયા હતા. નયૂયોક્ક ટાઇ્સમાં 
પ્રકાબ્શત માબ્હતી મુજબિ આ ભેિી 
બિીમારીથી પીદડત લોકો કેનેડાના 
એટલામનટક કાંઠે આવેલા નયૂ બિુ્રંસબ્વંક 
પ્રાંતના રહેવાસીઓ છે. બ્મસટીદરયસ 
રિેન બ્સંડ્ોમથી પીડાતા લોકોમાં અબ્નદ્ા, 
અંગોમાં બ્શબ્થલતા અને ભ્રમ જેવી 
મસથબ્ત જોવા મળી હતી. આ પ્રકારનો 
રિેન બ્સનડ્ોમ પ્રથમવાર ૨૦૧૫માં 

જોવા મળયો હતો. એ સમયે ડો. 
એબ્લયર મારેરોના ધયાનમાં એક િિથી 
આવયો હતો. ૨૯ એબ્પ્રલથી અતયાર 
સુધી ૪૮ લોકો ભોગ બિનયા છે. તેમાંથી 
૬ના મુતયુ થયા છે. જો કે, મુતયુનું 
કારણ રિેન બ્સનડ્ોમ જ છે તેની ખાતરી 

કરવા માટે વધુ 
સંશોધનો ઉપર 
ભાર મુકવાની 
જરુરીયાત છે. આ 
બ્સનડ્ોમનો ખુલાસો 
નયૂ રિંસબ્વકના 

મુખય બ્ચદકતસા અબ્ધકારીએ બિે મબ્હના 
પહેલા એક પ્રેસ કોનફરનસમાં કયયો હતો. 
આ બિીમારી ફેલાયાનું બિહાર આવતા 
નયૂ રિંસબ્વકના રહેવાસીઓમાં ડર ઉભો 
થયો છે. કેટલાક તબિીબિોએ આ બિીમારી 
મોબિાઇલ ફોન ટાવરોના રેદડએશનથી 
ફેલાતી હોવાનું કહ્ં છે. તો કેટલાક 
બ્નષણાતો કોબ્વડ-૧૯ વેદકસનની સાઇડ 
ઇફેકટ પણ સમજે છે. 

ટોિોનટો
કેનેડામાં મુમસલમ સમુિાય પ્રતયેની 

નફરતનો એક ચોંકાવનારો દકસસો 
બિહાર આવયો છે. જેમાં એક વાહન 
ચાલકે જાણી જોઈને મુમસલમ પદરવારના 
સભયોને વાહનની ટક્કર મારી હતી. 
રબ્વવારે સાંજે બિનેલી આ ઘટનામાં ચાર 
લોકોના મોત થયા હતા. જયારે અનય 
એક ઘાયલ વયબ્તિની હોમસપટલમાં 
સારવાર ચાલી રહી છે. ઘટનાની જાણ 
થતાં જ કેનેડાના પીએમ જમસટન ટ્રુડોએ 
આ હુમલાની બ્નંિા કરી હતી. આ ઘટના 
બિાિ એવો આરોપ ઉઠ્ો છે કે, વાહન 
ચાલકે પદરવારને મુમસલમ હોવાના 
કારણે ટાગગેટ કયુચા હતુ. પોલીસે કહ્ હતુ 
કે, પીદડતોમાં 74 વષચાની એક મબ્હલા, 
46 વષચાનો પુરુષ, 44 વષચાની મબ્હલા 
અને 15 વષચાની દકશોરી સામેલ છે. નવ 

વષચાનુ એક બિાળક હોમસપટલમાં ગંભીર 
હાલતમાં સારવાર લઈ રહ્ છે. આ 
સંિભચામાં વાહનચાલકની પોલીસે ધરપકડ 
કરીને તેની સામે હતયાનો ગુનો નોંધયો 
છે. લંડન શહેરની પોલીસનુ કહેવુ છે કે, 
અમારુ માનવુ છે કે, પીદડત પદરવારને 
એટલે ટાગગેટ બિનાવાયો છે કે, કારણ 
કે તે મુમસલમ છે. કોઈ પણ સમુિાયને 
નફરતની ભાવનાથી જો બ્નશાન 
બિનાવવામાં આવે તો તે સમુિાયમાં 
ગભરાટની લાગણી ફેલાતી હોય છે. આ 
ઘટનાને પગલે મંગળવારે બિધી શાળાઓ 
બિંધ રખાઈ હતી.

બિીજી તરફ આ ઘટનાથી કેનેડાના 
મુમસલમ સમાજમાં રોષની લાગણી ઉભી 
થઈ છે. ઓનટેદરયો લંડનના રહેવાસી 
મુમસલમ સમાજે આ અકસમાતને એક 
આયોબ્જત હતયાકાંડ જ ગણાવયો હતો. 

આ ઘટનામાં નવ વષચાનો એક છોકરો 
બિચી ગયો હતો. ઈજલાલ હુસેને કહ્ં 
હતું કે આ અકસમાત એના ઘરની 
નજીક થયો હતો અને નજીકમાં રહેનારા 
મુમસલમ પદરવારના લોકો રબ્વવારે આ 
અકસમાતનો ભોગ બિનયા હતા. 

લંડન મુમસલમ એસોબ્સયેશનના વડા 
સબિૂર ખાન મૃતક પદરવારના બ્નકટના 
બ્મત્ર છે. તેમણે કહ્ં હતું કે મને તો હવે 
મારા બિાળકોની પણ બ્ચંતા થાય છે. હું 
મારા કામ પર ધયાન આપી નથી શકતો. 
મારા સમાજ સામે મને તો ખતરો જણાઈ 
રહ્ો છે. આ ઘટના ડર ફેલાવવા માટેની 
જ હતી. એક ધમચાગુરૂ ઈમામ અબિુલ 
અલતાફ તવક્કલે કહ્ં હતું કે, આવા 
નફરત ફેલાવનારાઓ સામે કડક પગલા 
લઈને આ પ્રકારના ગુનાઓને અટકાવવા 
જરૂરી છે.

મુસ્લિમ હોવાને કાિણે અાખા પરિવાિને 
વાહનચાલિકે માિી ટક્કિ, ચાિના મોત

બેંક ઓફ કેનેડા દ્ાિા વયાજદિમાં 
વવક્રમી ઘટાડોઃ વેપાિને િાહત થશે

કેનેડામાં પ્રવાસ પ્રતતિંધાે હળવા કરવાની ભલામણાેનાે બસલબસલાે જારી, ઘરે જ કાેરાેન્ાઈન રહેવું ડહતાવહ

હોટટેલિ કવોિનટાઈન બંધ કિવું જોઈએ ઃ વનષણાંતોનો અવિપ્ાય
ઓનટેદરયો ઃ કેનેડાની ફેડરલ 

સરકારને કોબ્વડ-૧૯ સંબિંબ્ધત વૈજ્ાબ્નક 
પેનલે એવી ભલામણ કરી છે કે, કેનેડામાં 
હવે હોટેલ કવોરનટાઈન બિંધ કરી િેવું 
જોઈએ. જે રરમી ફેરિુઆરીથી અમલમાં 
છે એ મુજબિ હવાઈ માગગે કેનેડામાં 
પ્રવેશનારે સરકારે 
બ્નધાચાદરત 
કરેલી હોટેલમાં 
આગમન બિાિ 
ત્રણ દિવસ 
ફરબ્જયાત રહેવું 
પડે છે. વળી, આ િરબ્મયાન પ્રવાસીના 
આગમન સમય પછી કોબ્વડ-૧૯ 
ટેસટનું પદરણામ આવી જાય તો પણ તે 
નાગદરકે બિાકીના ૧૧ દિવસ પોતાના 
ઘરે કવોરનટાઈન રહેવું પડે છે. પેનલે 
કરેલી આ ભલામણ પાછળનું એક કારણ 
હોટેલનો ખચચા છે અને તયારબિાિ પણ 
તયાં વાઈરસથી બિચવાની કોઈ ગેરનટી 

પણ નથી. હોટેલ કવોરનટાઈનને બિિલે 
પોતાના ઘરે કવોરનટાઈન થાય એ વધુ 
બ્હતાવહ છે એમ પણ પેનલે જણાવયું હતું. 
કેનેડામાં પ્રવાસ પ્રબ્તબિંધો હળવા કરવાની 
ભલામણો પૈકીની આ એક ભલામણ 
છે. વળી જેમણે કોબ્વડની વેકસીન લીધી 

હોય અને ટેસટ 
નેગેટીવ હોય તેમને 
કવોરનટાઈનની કોઈ 
જરૂર નથી એમ પણ 
પેનલે કહ્ં છે. પેનલે 
એમ પણ કહ્ં છે કે, 

બ્નયમોમાં ઝડપથી ફેરફાર કરવા જરૂરી 
નથી. આમ છતાંય જે સુચનો આવયા 
છે એનો અભયાસ કરી વૈબ્શ્ક મસથબ્તને 
અનુરૂપ અને એસએઆરએસ કોબ્વડ-
ર વેકસીનની અસરકારકતાને ધયાનમાં 
રાખીને ફેરફારો કરવા જોઈએ. પેનલે 
પ્રવાસીઓના પાંચ ગૃપ બિનાવયા છે જેમાં 
એવા લોકો જેમણે વેકસીન નથી લીધી 

તેમને પ્રવાસ પ્રબ્તબિંધોમાં કોઈ રાહત 
નહીં મળી શકે.

આ ઉપરાંત જેઓ આંબ્શક રીતે 

વેકસીનેટેડ છે તેમને પણ કોઈ છૂટછાટ 
નહીં મળે. જયારે જે લોકોવેકસીન 
લઈ ચુકયા હોય પણ તેમને પ્રવાસ 

પ્રબ્તબિંધોમાંથી છૂટ નથી મળી તેને 
અલગ તારવીને તેઓને છુટછાટ આપવા 
બ્વચારાશે.

9 અેપ્પ્રલરી અત્ાર સુધી 
48 લાેકાે ભાેગ િન્ા 

તેમાંરી 6ના મુત્ુ

સુચનાેનાે અભ્ાસ, તવશ્વમાં 
કાેરાેનાની સ્થિતત તરા રસીની 

અસરકારકતનાને ધ્ાનમાં 
લઈને નનણ્થયાે લેવાશે

અાેને્ડરયાેના લંડનના મુસ્લમાેઅે અકસ્ાતને ષડયંત્ર ગણાવું

કોિોના પછી કેનેડામાં મગજની 
િહ્યમય બીમાિીથી િાિટે ફફડાટ

અનેક થિળેઅાે પહેલી 
જુલાઈઅે પાંચ કલાક 
સુધી તવરાેધ પ્રદશ્થનનું 
અાયાેજન, જૂની 
ઘટનાઅાે અંગે તપાસ 
કરવા સરકાર પર દિાણ

બ્રિટીશ કોલંમ્બિયાની શાળામાંથી કરિસતાન 
મળતા ‘કેનેડા ડે’ ની ઉજવણી રિ કરવા ઝૂંબિેશ

ઈનટિનેશનલિ ટુિી્ટસના વહતમાં વનણ્ણય થશે
તવદેશનાે કાેરાેના વેડરયન્ કેનેડામાં પ્રવેશતાે અટકાવવા અેક વષ્થરી પ્રતતિંધાે લાગુ કરાયા છે
ઓટાવા : ફેડરલ સરકાર તબક્ાવાર વવદેશી પ્રવાસીઓને 
પ્રવેશ આપવા અંગેની યોજના વવશે વવચારી રહી છે. 
કેમ કે, મહામારીને કારણે લાગુ કરાયેલા પ્રવતબંધો હવે 
કેસોનું પ્રમાણ ઘટી રહ્ં છે અનૈ વૈવવિક સતરે સંક્રમણ પણ 
ઘટી રહ્ં છે, એમ કેનેડાના વડાપ્રધાન જસટીન ટ્રુડોએ 
જણાવયું હતું. કોવવડ-૧૯ના વેરીયેનટસ દેશમાં પ્રવેશી ન 
જાય, એટલા માટે ફેડરલ અવધકારીઓએ છેલ્ા એક 
વર્ષથી વબનજરૂરી વવદેશી પ્રવાસ ઉપર પ્રવતબંધો લાદયા 
હતા અને ભારત તેમજ યુકેથી આવનારી ફલાઈટસ પણ 
બંધ કરાવી હતી. ટ્રુડોએ એમ પણ કહ્ં હતું કે, વવદેશી 
પ્રવાસીઓ કેનેડા આવે એવું તેઓ ઈચછે છે અને એટલે જ 

હવે પ્રવતબંધો હળવા કરાશે. જેમાં વેકસીનેશનની ગવત 
અને કેસોની સંખયામાં ઘટાડાને મુખયતવે ધયાનમાં રખાશે. 
એક ઈવેનટમાં ટ્રુડોએ કહ્ં હતુ કે હવે દેશ કોવવડ-૧૯ના 
વધારાના વેવનો સામનો કરવા નથી ઈચછતો. એનાથી 
લોકોના વબઝનેસ અને દેશના મોરલ પર અવળી અસર 
પડી શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્ં હતું કે, કેનેડામાં જેમ 
કેસોની સંખયા ઘટી રહી છે એ રીતે જ અમેરીકા અને 
અનય દેશોમાં પણ કેનેડીયનોને સલામત રાખવાની જરૂર 
છે. છતાંય દેશના ટુરીઝમ સેકટરને બેઠું કરવું પણ જરૂરી 
છે. સેનટ જોનસના બોડ્ષ ઓફ ટ્ેડની એક ઈવેનટમાં પોતાના 
વચુ્ષયઅલ વકતવયમાં તેમણે આમ કહ્ં હતું. 
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ઓન્ટેરિયો ઃ કેનેડામાં કોિોના 
વાયિસની ગતિ પિ જોિદાિ બ્ેક 
વાગિી અનુભવાય િહી છટે. ગુરુવાિટે 
સમગ્ર દટેશમાં કોિોનાથી સંક્રતમિોનો 
આંકડો માત્ર 873 નોંધાયો હિો. 
જયાિટે 24 કલાકમાં કોિોનાથી મોિને 
ભે્નાિાઓની સંખયા પણ 20 િહી હિી. 

સુત્રો પાસેથી પ્ાપ્ત થિી તવગિો 
મુજબ ગુરુવાિટે સાંજ સુધીના વીિેલા 
24 કલાકમાં કેનેડાના ઓન્ટેરિયોમાં 
સૌથી વધુ 590 કોિોના સંક્રતમિો મળવા 
સાથે અહીં 11 દદદીના મોિ તનપજયા 
હિા. આ ઉપિાંિ કયુબેકમાં નવા 189 

લોકો કોિોનામાં સપડાયા હિા. જયાિટે 
અહીં મોિને ભે્નાિા દદદીઓની 
સંકયા બે િહી હિી. રદવસ દિતમયાન 
કયયૂબેકમાં 255 દદદીઓ રિકવિ થયા 
હિા. મોની્ોબામાં ગુરુવાિટે નવા 251 
દદદીઓ કોિોના પોતિર્વ જાહટેિ કિાયા 
હિા. જયાિટે 24 કલાકમાં મોની્ોબામાં 
6 દદદીના મોિ થયા હિા. 

આ ઉપિાંિ સાસકેચવાનમાં ગુરુવાિટે 
7 સેમપલના રિપો્્ટ કોિોના પોતિર્વ 
આવયા હિા. ગુરુવાિટે સાંજની સસથતિએ 
કેનેડામાં કોિોનાના એસક્વ કેસની 
સંખયા 20377 નોંધાયો હિો. 

સાૌથી વધુ ઓાેને્રિયાેમાં 590 સંક્રમમતાે મળી ઓાવ્ા, દેશમાં 873 લાેકાેની હાલત ઓત્ંત ગંભીિ

્ોિોન્ો : સ્ટે્ટેસ્ીકસ કેનેડાના નવા જાહટેિ 
થયેલા અહટેવાલમાં જણાવવામાં આવયું હિું કે, 
કોિોના મહામાિીના પહટેલા વેવમાં મયૂળ કેનેડીયનોની 
સિખામણીમાં ઈતમગ્રન્સ વધુ મૃતયુ પામયા હિા. 

બુધવાિટે પ્કાતશિ અહટેવાલમાં જણાવાયું છટે કે, 
ઈતમગ્રન્સના વધુ મૃતયુ દિ પાછળના કાિણોમાં 
એમનું કાય્ટક્ેત્ર અને ગીચ િહટેઠાણ હિા. કામનો વધુ 
પડિો બોજો અને ગીચ વસતિને કાિણે એમનામાં 
સંક્રમણનું પ્માણ પણ વધુ હિું. કેનડામાં કોિોનાને 
કાિણે નોંધાયેલા વરિષ્ઠ નાગરિકોના મૃતયુમાં પણ 
ઈતમગ્રન્સનો આંક મયૂળ કેનેડીયનોની સિખામણીમાં 
વધુ હિો. એક સવવેક્ણ મુજબ કેનેડામાં કોતવડ-૧૯ને 
કાિણે નોંધાયેલા મૃતયુઓમાં િપ ્કા માચ્ટ િ૦િ૦ 
સુધીમાં ઈતમગ્રન્સના હિા. જો કે, જુલાઈમાં એ 
્કાવાિી ઘ્ીને િિ ્કા થઈ હોવાનો ઉલ્ેખ પણ 
અહટેવાલમાં જોવા મળટે છટે. 

આ ્કાવાિી િ૦૧૬ની વસિી ગણિિીને આધાિટે 
કાઢવામાં આવી હિી. ૬પ વર્ટથી ઓછી વયનાઓના 
મુતયુદિમાં પણ િ૦ ્કા ઈતમગ્રન્સ હિા. 
ઈતમગ્રન્સના આ અપ્માણ મૃતયુદિમાં પણ પુરૂરોનું 
પ્માણ વધુ જોવા મળયું હિું.

ઓન્ટેરિયો, કયયૂબેક અને આંતશક િીિે તબ્્ીશ 
કોલંતબયામાં જયાં ઈતમગ્રન્સની વસતિ કુલ વસતિના 
િ૮ ્કા જે્લી છટે પિંિુ કોતવડ - ૧૯ સંબંતધિ 

મૃતયુમાં એમની ્કાવાિી ૪૧ ્કા જોવા મળી હિી. 
સ્ટે્કેનના અહટેવાલ મુજબ કયયૂબેકમાં કોતવડ-

૧૯થી થયેલા મૃતયુમાં અડધો અડધ એ્લે કે ૪૮ 
્કા ઈતમગ્રન્સના મૃતયુ હિા. જયાિટે ઓન્ટેરિયોમાં 
૪પ ્કા અને તબ્્ીશ કોલંતબયામાં ૪ ્કા હિા. 
જયાિટે ઈતમગ્રન્સ નહીં હોય, એવામાં આ ્કાવાિી 
અનુક્રમે િ૩ ્કા, િિ ્કા અને િ ્કા જે્લી હિી. 
અહટેવાલમાં જણાવાયું છટે કે, માયા્ટ ગયેલા ઈતમગ્રન્સ 
પૈકી સૌથી વધુ પ્માણ મોનટ્ીયલ, ્ોિોન્ો અને 
વાનકુુંવિમાં જોવા મળયું હિું. એ પૈકીના મો્ાભાગના 
૧૯૮૦ પહટેલાથી કેનેડામાં આવીને વસેલા હિા. 

જયાિટે કોિોનાથી મૃતયુ પામનાિા ઈતમગ્રન્સ 
પૈકી નવ ્કા િો િ૦૦૦ અને િ૦૧૮ વચ્ે કેનેડા 
આવનાિા હિા. એ બધા જ આવશયક સેવાઓ સાથે 
સંકળાયેલા હિા. મો્ાભાગના િો એતશયાના હિા. 
એમનું કાય્ટક્ેત્ર અને િહટેણાંકની ગીચિાને કાિણે 
િેઓ િડપથી સંક્રતમિ થયા હોવાનું અનુમાન પણ 
અહટેવાલમાં વયકિ કિાયું હિું.

કેનેડામાં કોતવડ-19ની પહટેલી લહટેિમાં 
ઈતમગ્રન્સ વધુ ભોગ બનયા ઃ અહટેવાલ ્ોિોન્ો : જે લોકો ઈન વહીકલ ડ્ાઈતવંગ 

્ટેસ્ની એપોઈન્મેન્ લેવા િાહ જોઈ િહ્ા હિા 
િેમને મા્ટે આનંદના સમાચાિ છટે. ્ોિોન્ોમાં 
આવિા અઠવારડયાથી ઈન વહીકલ િોડ ્ટેસ્ શરૂ 
થઈ િહ્ા છટે. જુનની ૧૪મી િાિીખથી આખા 
પ્ાંિમાં ્ટેસ્ શરૂ થશે અને એને મા્ટે ડ્ાઈવિો 
જી-૧, જી -િ, એમ -૧ અને એમ- િ મા્ટેના 

ડ્ાઈવ ્ટેસ્ બુક કિાવી શકશે.  મંત્રાલયે જણાવયું 
હિું કે, લોકોની માંગણીને ધયાને િાખી આ ્ટેસ્ 
વહટેલો િે પહટેલોના ધોિણે લેવાશે. ઈન વહીકલ 
્ટેસ્ એતપ્લ માસથી આ ્ટેસ્ બંધ કિાયા હિા. 
જે હવે ફિીથી શરૂ થઈ િહ્ા છટે. આ અંગે વધુ 
જાણકાિી મા્ટે લોકોને : DriveTest.ca 
વેબસાઈ્ની મુલાકાિ કિવા જણાવાયું છટે.

ઓન્ટેરિયોમાં ઈન વહીકલ િોડ ્ ટેસ્ શરૂ થશે

કામનાે વધુ પડતાે બાેજે ઓને ગીચ 
વસતતને કાિણે ઈમીગ્રન્ટસમાં 

વાયિસનું સંક્રમણ વધુ િહ્ાનું તાિણ

કોરોનાના વળતા પાણી ઃ 1146 કેસ, 20ના મોત

્ોિોન્ો : ઓન્ટેરિયોએ કોતવડ-૧૯ના સૌથી ઓછા દૈતનક 
કેસની બાબિમાં અગ્રેસિ િહીને તવક્રમ નોંધાવયો છટે. જે 
દૈતનક પ૦૦થી ઓછા કેસ છટે. આ આંકડો સપ્ટેમબિ િ૦િ૦ 
પછીનો છટે. એ િીિે જ પ્ાંિમાં વેકસીનેશન િુંબેશે પણ વેગ 
પકડયો હોવાથી એમાં પણ તવક્રમ 
નોંધાવયો છટે. સોમવાિટે આિોગય 
અતધકાિીઓએ કોિોનાના પિપ કેસ 
નોંધાયા હોવાનું અને એને કાિણે 
૧પ વધુ મૃતયું થયા હોવાનું જણાવયું 
હિું. જે અગાઉના દૈતનક ૬૬૩ અને 
શતનવાિના િોજ નોંધાયેલા ૭૪૪ કેસની સિખામણીમાં ઘણાં 
ઓછા હોવાનું જણાવયું હિુ. 

તવસિાિમાં છટેલ્ા સાિ રદવસમાં કેસની સિટેિાશ ૧૦િ૯થી 
ઘ્ીને ૭૩પ સુધી આવી ગઈ હિી. પ્ાંિમાં પોિી્ીવી્ી િટે્ 
૩.૬નો છટે. જે કુલ ૧પ,૧૭૭ ્ટેસ્માંથી ગણિિીમાં લેવાયો 

છટે. િ૭મી સપ્ટેમબિટે ૪૯૧ કેસ નોંધાયા હિા. પ્ાંિના 
એતપડેમોલોજી િીપો્્ટ મુજબ ત્રણ આિોગય કેનદ્ોમાં પ૦થી 
ઓછા કેસ જોવા મળી િહ્ા છટે. જેમાં નવા ઈનફેશ્રકશનની 
અસિ હોય છટે. આ ત્રણ મયુતનસીપાતલ્ીઓમાં ્ોિોન્ો 

(૧૧૪), પીલ ( ૯૬) અને વો્િલુ 
(પ૧)નો સમાવેશ થાય છટે. એ િીિે 
જ વેકસીનેશનના મુદ્ટે પણ પ્ાંિ 
અગ્રેસિ િહ્ો છટે. ઓન્ટેરિયોમાં ૧૦ 
તમલીયનથી વધુ ડોિ અપાઈ ચુકયા 
છટે. સસથતિ સામાનય બનિા જનિલ 

િી્ટેલ સ્ોસ્ટ ખોલવાની છયૂ્ પણ અપાઈ છટે. એક અહટેવાલ 
મુજબ પ્ાંિમાં િતવવાિ સુધીમાં એક તમલીયનથી વધુ લોકોએ 
બંને ડોિ લઈ લીધા હિા અને એ આંક હવે ૧૦૩૧પિ૦ સુધી 
પહોંચી ગયો છટે. ઉનાળો પુિો થિા સુધીમાં ઓન્ટેરિયો પ્ાંિમાં 
વેકસીનેશન પયૂણ્ટ થઈ જવાની શકયિા છટે.

ઓન્ટેરરયોમાં કોરોનાનું સંક્રમણ ઘ્વા 
માંડું: વેકસીનેશનમાં પણ પાંત અગ્ેસર

કેસનાે પાેઝિરિવીિી િેઝશયાે પણ 3.6 
િકા જ નાંધાયાે, પ્રદેશમાં િસીના 10 

મમઝલયનથી વધુ ડાેિ ઓપાયા

છેલ્ા સાત રદવસમાં કેસની સિેિાશ 1029થી ઘિીને 735 સુધી ઓાવી ગઈ
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આદિકાળથી માનવી જિજ્ાસ ુ રહ્યો 
છ ે અન ે તને ે હમંશેા િળ, ધરતી, 

પાતાળ અન ે અતંદરક્ષના રહસ્યો જાણવાની 
ઉતકાઠંા રહલેી છ.ે 
એમા ં પણ અવકાશ 
તરફ માનવીની િયોટ 
પહલેેથી રયોમાચંક 
રહી છ.ે ૧૯૫૭માં 
સયોજવ્તે સઘંે 
માત્ર ૫૯ સમેીના 
પહલેાવહલેા 
સટેેલાઇટ સપટુજનક-
૧ને અવકાશમા ંતરતયો 
મકૂીન ે િજુન્ાભરમાં 

સનસનાટી ફલેાવી િીધી હતી. અંતદરક્ષમા ંિઇને 
આ સટેલેાઇટ ે પૃથવી પર જસગ્નલયો મયોકલવાની 
શરૂઆત કરી ત્ાર ે િજુન્ામા ં રયોમાચં વ્ાપી 
ગ્યો હતયો. શરૂઆતના વર્ષોમા ં અમદેરકા અને 
સયોજવ્ત સઘં ેપહલેા અવકાશ અન ેપછી ચદં્ર સધુી 
પહોંચવાની સપધાધામા ં ઝપંલાવ્ુ ં હત.ુ જોકે ચદં્રની 
ધરતી સાવ જનર્જીવ અને નપાણી િણાતા આ 
િશેયોનયો ચદં્રમાથંી રસ ઓછયો થઇ ગ્યો. ત્ારબાિ 
મગંળ ગ્રહ તરફ સશંયોધકયોન ુ આકર્ધાણ વધ્ુ ં છ.ે 
સૂ્ ધામડંળના તમામ ગ્રહયોમા ંમાત્ર મગંળ િ એવયો 
ગ્રહ છ ે જ્ા ં માનવજીવનની સભંાવના િખેાઈ 
છ.ે મગંળ ગ્રહમા ંવજૈ્ાજનકયોને ખાસ રસ હયોવાનું 
બીિંુ કારણ એ છ ેક,ે આ ગ્રહનયો વતધામાન જોતા 
એવુ ં લાગ ે છ ે ક ે ભતૂકાળમા ં ત્ા ં જીવન પાગં્ુું 
હશ.ે ઘણા ં વજૈ્ાજનકયોન ે તયો પૃથવીનુ ં ભજવષ્ પણ 
હાલના મગંળ િવેુ ં િ હશ ે તમે લાગે છ.ે હાલ 
તયો મગંળ પરનુ ં વાતાવરણ સાવ પાખંુ ં છ ે અને 
માનવવસવાટન ે ્યોગ્ નથી. પરતં ુ વૈજ્ાજનકયોને 
આશા છ ેક,ે ભજવષ્મા ં ટેકનયોલયોજી દ્ારા મગંળ 
ગ્રહન ેવસવાટ કરવા માટ ેલા્ક બનાવી શકાશ.ે 

આિ ેઅમદેરકા, રજશ્ા, ચીન અને ્રુયોપના 
િશેયો અતંદરક્ષ તરફ િયોટ લગાવી રહ્ા ં છ.ે હવે 
આ રસેમા ંભારત પણ આ િશેયોની સરખામણીએ 
ક્ાં્  ઓછા ં ખચચે અન ે વધાર ે ઊચંા સટ્ાઇકરટે 
સાથ ેઆગળ વધી રહં્ છ.ે છલે્ા થયોડા વર્ષોથી 
ખાનગી કપંનીઓ પણ અવકાશ્ાત્રામા ં ઘણયો 
રસ લઇ રહી છ.ે અમદેરકાની કંપની સપસેએકસ 
આ રસેમા ં સૌથી આગળ છ.ે વર્ધા ૨૦૦૨માં 
અમદેરકાના જબઝનસે ટા્કૂન એલન મસકે આ 
કપંનીની સથાપના કરી હતી. અનકે કંપનીઓ 
ધરાવતા એલન મસકની િરકે કંપનીનયો હતે ુએક 
િ છ ે અન ે એ છ ે માનવી ઉપર તયોળાઇ રહલેા 
ત્રણ જોખમયોના તયોડ શયોધવા. આ ત્રણ જોખમ 
છ,ે ક્ા્મટે ચનેિ, માત્ર પૃથવી પર માનવીની 
જનભધારતા અન ેમાનવ પ્રજાજત સાવ નકામી બની 
િવાનયો ખતરયો. િમે િમે મશીનયો સક્ષમ બની 
રહ્ા ંછ ેતમે તમે માણસયો નકામા બની રહ્ા ંછ.ે 

ટસેલા મયોટસધા, સયોલર જસટી અને ધ બયોદરગં 
કપંની ઉજાધાના સવચછ જવકલપયોનયો ઉપ્યોગ કરીને 
ક્ા્મટે ચનેિ સામ ે લડવાની પ્ર્ાસ કરી 
રહી છ.ે હવ ે એમઝેયોનના સથાપક િફે બજેોસ 
૨૦મી િલુાઈએ પયોતાના ભાઇ માક્ક બજેોસ 
સાથ ેઅતંદરક્ષની સફર ેિવાની તૈ્ ારી કરી રહ્ા 
છ.ે અતંદરક્ષની સફર િટેલી ખચાધાળ છ ે એટલી 
િ જોખમી પણ છ.ે િ ે રયોકેટમા ં બજેોસ બધુંઓ 
િવાના છ ેએ ન્ ૂશપેડધાનુ ં૧૪ વખત પરીક્ષણ થ્ંુ 
છ.ે એલન મસક અન ેિફે બજેોસની નિર સપસે 
ટદૂરઝમ ઉપર છ.ે 

બજેોસ ેઆ સપસે ક્ાફટને એનએસ-૧૪ નામ 
આપ્ુ ં છ.ે સપસે ટદૂરઝમ થયોડી જમજનટયોનુ ં િ 
હયો્ છ.ે અતંદરક્ષમા ં બહ ુ િરૂ પણ લઇ િવામાં 
આવતા નથી. અથધા ઓજબધાટલની બહાર સબ 
ઓજબધાટલ સપસેમા ંલઇ િઇ મસુાફરને ગે્રજવટીલેસ 
એટમયોસફી્રની અનભુજૂત કરાવાશ.ે બનેંએ 
અતંદરક્ષમા ંલયોકયોન ેફરવા મયોકલવાના પલાજનગંથી 
માડંીન ે કયોલયોની વસાવવા સધુીની વાતયો કરી છ.ે 
સપસે ટદૂરઝમની ઘણી બધી વાતયો સામાન્ લયોકયો 
માટ ે પરીકથાઓ િવેી િ છ.ે િજુન્ાના દરચસેટ 

પસધાનસમા ં િમેની ગણના થા્ છ ે એવા િફે 
બજેોસ અન ેએલન મસકની નિર ઘણા સમ્થી 
સપસે ઉપર મડંા્લેી છ.ે િમીન, િદર્ા અને 
આકાશમા ં તયો અનકે લયોકયોએ અત્ાર સધુીમાં 
ઘણંુબધંુ ખડેાણ કરી લીધુ ં છ.ે હવ ે જબ્યોનડ ધ 
સકા્ અન ે જ્ા ં ગ્રજેવટીના જન્મયો કામ કરતા 
નથી એવા અતંદરક્ષમા ં બનંનેી નિર ઠરી છ.ે 
જવમાનમા ં હયો્ છ ે તનેાથી ત્રણ ગણી મયોટી 
ઓબઝવચેશન જવનડયોમાથંી અતંદરક્ષ જોઈ શકશ.ે 
ડજેનસ ટીટયોનુ ં નામ ફસટધા સપસે ટદૂરસટ તરીકે 
નોંધા્લંુે છ.ે ૨૦૦૧મા ં તઓે રજશ્ન સયો્ઝૂ 
્ાનમા ં ઇનટરનશેનલ સપસે સટશેન ગ્ા હતા 
અને આઠ દિવસ રયોકા્ા હતા.  હાલ િફે બજેોસે 
એવી જાહરેાત કરીન ેબધાન ેચોંકાવ્ા છ ેક,ે તઓે 
પયોતાના ભાઇ માક્ક સાથ ે ૨૦મી િલુાઇના રયોિ 
અંતદરક્ષની સફર ેિવાના છ.ે   તઓે િ ે્ાનમાં 
બસેીને અંતદરક્ષની સફર ે િવાના છ ે ત ે માટે 
હરાજી થઈ હતી. ૧૪૩ િશેયોના ૬ હજારથી વધુ 
લયોકયોએ હરાજીમા ંભાગ લીધયો હતયો. સૌથી ઊચંી 
બયોલી ૨૮ લાખ ડૉલરની હતી. આ રકમ બલ ૂ
ઓદરજિન ફઉનડશેનન ેિાનમા ંઆપી િવેાશ.ે 

હવે અતંદરક્ષમા ં િવા માટ ે ૨૦મી િલુાઇ 
પસિં કરવા પાછળ પણ રસપ્રિ કારણ છ.ે ૨૦મી 
િલુાઇએ મનૂ ડ ેછ.ે ૨૦મી િલુાઈ, ૧૯૬૯ના 
રયોિ એપયોલયો-૧૧ ્ાન નીલ આમધાસટ્ોંગન ેલઇને 
ચદં્ર પર પહોંચ્ંુ હતુ.ં એમઝેયોન છયોડીન ેિફે ્હવે 
સપસે ટૂદરઝમ માટ ે બનાવલેી બલ ૂ ઓદરજિન 
સપસેજશપ કપંની ઉપર ધ્ાન કને્નદ્રત કરવા માગંે 
છ.ે એ જસવા્ પણ િફે ્ પયોતાના અન્ વનેચસધા 
બજેોસ અથધા ફ્ડં, એમઝેયોન ડ ે વન ફ્ડં અન ે ધ 
વયોજશગંટન પયોસટ સાથ ેતયો જોડા્લેા છ ેિ. િફે્ે 
ખબર છ ેક,ે પયોતાની સપસે કપંનીન ેઆગળ લઇ 
િવા માટે પયોતાની અતંદરક્ષ સફર િરૂરી છ.ે

િફેે કહ્ ં ક,ે સપસેમા ં ફરવા િવુ ં એ તયો 
માર ં સપનુ ં હતુ.ં ઇનસટાગ્રામ પર બજેોસ ે લખ્ું 
કે, અંતદરક્ષમાથંી ધરતીન ે જોવી એ એક એવી 
ઘટના છ ે િ ે આપણન ે બિલી નાખ ે છ.ે  િફે 
બજેોસની બલ ૂ ઓદરજિન સપસે કપંની સામે 
એલન મસકની સપસેએકસ કપંનીન ે સપધાધા છ.ે 
એલન મસકના ઇરાિા તયો સટારજશપ નામના સપસે 
ક્ાફટ દ્ારા મગંળ ગ્રહ સધુી પહોંચીન ેમગંળ પર 
કયોલયોની બનાવવાના છ.ે એલન મસક નાસા સાથે 
મળીને જવશ્વમા ં પહલેી વખત મજહલાન ે ચદં્ર પર 
મયોકલવાના જમશન પર પણ કામ કરી રહ્ા છ.ે 
મ ેમજહનામા ંિ અમદેરકાની સપસે એિનસી નાસા 
સાથ ેએલન મસક ેમનૂ જમશન માટ ે૨.૮૯ અબિ 
ડૉલરના કરાર ક્ાધા હતા. િફે બજેોસ પણ નાસા 
સાથ ેકરાર કરવા માટ ેઉતસકુ હતા., પરતં ુએલન 
મસક બાજી મારી ગ્ા હતા. 

નાસા સાથનેી ડીલના મામલ ે પણ િફે ્ અને 
એલન વચ્ ે ચડભડ થઇ હતી. િફે ે એવુ ં કહ્ં 
હતુ ં કે, નાસાએ ખયોટી રીત ે એલન મસક સાથે 
ડીલ કરી છ.ે તનેી સામ ેએલન મસક ેટયોણયો મા્ષો 
હતયો કે, એવુ ંકરવાની િફે બજેોસની તાકાત નથી. 
સપસે ટદૂરઝમના ક્ષતે્રમા ંબમેાથંી કયોણ કાઠુ ંકાઢ ેછે 
એના પર હવ ે આખી િજુન્ાની નિર મડંા્લેી 
છ.ે અંતદરક્ષમા ં ફરવા િવુ ંએ ખચાધાળ તયો છ ેિ 
સાથયોસાથ જોખમી પણ છ.ે આમ છતા ંિજુન્ામાં 
એવા અસખં્ માલતેજુારયો છ ે િને ે અતંદરક્ષમાં 
ફરવા િવાની ઈચછા છ.ે િફે બજેોસની બલ ૂ
ઓદરજિન, એલન મસકની સપસેએકસ ઉપરાતં 
દરચડધા બ્યોનસનની વજિધાન ગાલાન્સટક, ફ્રેંક 
બનિરની ઓદરઅન સપાન, બયોઈંગ સજહત અનકે 
કંપનીઓ અત્ાર ે સપસે ટદૂરઝમ પર કામ કરી 
રહી છ.ે એલન મસક ે પણ અતંદરક્ષની સફરે 
િવાની ઇચછા વ્ક્ત કરી િ છ ેપણ િફે બજેોસ 
તનેા પહલેા ંિઇ આવશ!ે બનં ે વચ્ ેઅતંદરક્ષમાં 
િવા માટે પણ હરીફઈ હતી િ !

અેલન મસ્ક અને બેજોસની 
નજર હવે સ્ેસ ટુરરઝમ ઉ્ર

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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મહુવા

મહુવા તાલુકાના વેલણપુર ગામે 
અંબિકા નદીના પુલ પરથી િુધવારે 
િપોરે પ્ેમી પંખીડાએ ઝંપલાવી જીવન 
ટૂંકાવતા ચકચાર મચી હતી.મહુવા 
તાલુકાના વેલણપુર ગામે િુધવારના 
રોજ ડોલવણ તાલુકાના િેડા રાયપુરા 
ગામે રહેતો 19 વર્ષીય યુવાન તેજસ 
િલ્ુભાઈ પટેલ વસારી બજલ્ાની 16 
વર્ષીય સગીર પ્ેબમકા સાથે એક્ટવા 
મોપેડ પર આવયા હતા. સયુસાઈડ નોટ 
લખી િપોરે 3 વાગયાના અરસામાં 

વેલણપુર ગામની સીમમાંથી પસાર 
થતી અંબિકા નદીના પુલ પરથી સગીર 
પ્ેબમકા સાથે ઝંપલાવયુ હતુ.

અંદાજીત 60 ફૂટ ઊંચા પુલ પરથી 
નીચે પથથર પર પડતા િંનેનું સથળ 
પર જ તેમનું મોત બનપજયું હતુ.ઘટના 
અંગે મૃતક સગીરા અને યુવાનના 
પરરવારજનોને જાણ થતા તેઓ પણ 
ઘટના સથળે આવી પહોંચયા હતા. 
પોતાના લાડકવાયાને મૃત હાલતમાં 
જોઈ પરરવારજનોના આક્રંદ થી સમગ્ર 
વાતાવરણ ગમગીન િની ગયુ હતુ.

પુલ પરથી ઝંપલાવી સયુસાઈડ કરતા 
પહેલા યુવાન પ્ેમીએ સયુસાઈડ નોટ 
સગીરાને ટેગ કરી સોબિયલ બમરડયા પર 
પણ અપલોડ કરી હતી.

ઘટના સથળેથી પોલીસને સગીરાના 
મોિાઈલ પાછળ કવરમાંથી સયુસાઈડ 
નોટ મળી આવી હતી. જેમાં તેણે લખયું 
અમે અમારી મરજીથી સયુસાઈડ કરતા 
છે અને મારી મમમીને અમારાથી િો 
પ્ોબલેમ છે સપેબિયલી મારાથી ઓલરેડી 
એને તો મને એવુ કઈ જ દીધું હતુ કે મરી 
જા એટલે અમે સયુસાઈડ કરી રહ્ા છે.

કોરોનામાં પરરવારના 
3 સભયો ગુમાવતા વૃદ્ા 
નવમા માળેથી કૂદયા
સુરત: ભટારના ગાંધીકુટીર પાસે વાસુદેવ 

એપાટ્ટમેનટમાં રહેતા 65 વર્ષીય ચનદ્રકાનતાિેન 
રદનેિભાઇ સોથાણીએ િુધવારે સવારે એપાટ્ટમેનટના 
9માં માળેથી નીચે ઝંપલાવયુ હતુ. તેમને ગંભીર 
ઇજા થતા મોતને ભેટયા હતા. કોરોનાની િીજી 
લહેરમાં  ચનદ્રકાનતાિેનના લાડકવાયા એકના એક 
પુત્ર અરૂણ, તેમના ભત્રીજાની પુત્રવધુ તથા રદયરનું 
મોત થયુ હતુ. એટલુ નહી પણ ચનદ્રકાનતાિેન 
કોરોના સંક્બમત િનયા હતા.આવા સંજોગોમાં  
ચનદ્રકાનતાિેન સતત માનબસક તાણ અનુભવતા 
હોવાથી આ પગલુ ભયુ્ટ હતુ. ચનદ્રકાનતાિેન મુળ 
રાજસથાનના જયપુરના વતની હતા.

સલુનમાં કામ કરતી 
બમઝોરમની યુવતીની 

મગદલ્ામાં લાિ મળી
સુરત: મુળ બમઝોરમની વતની અને હાલમાં 

મગદલ્ા ગામમાં સુમન આનંદ આવાસમાં 
રહેતી ૨૫ વર્ષીય આિા રામિહાદુર સારકીએ 
સલુનની દુકાનમાં કામ કરતી હતી. તેના પરરબચત 
વયરકતએ રબવવારે આિાને ફોન કયયો હતો પણ 
તેણે રરસીવ ન કરતા મંગળવારે િપોરે તેના ઘરે 
ગયા હતા.તયારે ઘરનો દરવાજો અંદરથી િંધ 
હતો. દરબમયાન ફાયરબરિગેડ પણ આવી પહોંચી 
હતી. અને દરવાજો તોડીને ફાયર અને પોલીસ 
અબધકારી અંદર ગયા હતા. તયારે િેડરૂમમાં આિા 
મૃત હાલતમાં હતી. પોલીસ સુત્રોએ કહ્યુ કે આિા 
અહીં ઘણા સમયથી એકલી રહેતી હતી. 

સુરતના િે ભૂલકાઓએ 
સેવા કરવા વસાવયું 
ઓક્સજન મિીન

સુરત: હાલ સુરતના સોબિયલ મીરડયામાં 
આ બવડીયો વાયરલ થયો છે. આ િાળકો કુરંભારે 
પરરવારના હોવાની માબહતી છે. 9 વર્્ટનો મયંક 
સુિીલ કુરંભારે અને 6 વર્્ટની શ્ુબત સુરેિ કુરંભારે 
પોતાના માતાબપતા પાસે બગફટમાં કોઈ રમકડાં 
નબહ માગયા પણ માગયું તો ઓક્સજન મિીન. 
િંને િાળકોએ જણાવયું કે તેમણે સમાચારમાં 
ઓક્સજનની અને વેકનટલેટરની અછત બવિે 
જોયું છે. તેથી તેઓએ નક્ી કયુું કે િા માટે એક 
ઓક્સજન મિીન ન ખરીદવામાં આવે. જેથી જો 
ભબવષયમાં કોઈ દદષીને મદદ કરી િકે. અા બવચાર 
િાદ તેઅોઅે અેક મિીન વસાવયું હતું.

સરથાણા નેચરપાક્કમાં 
સપ્ટદંિથી 14 વર્્ટની 
વાઘણ સાંભવીનું મોત

સુરતઃ સુરતના સરથાણા કસથત નેચરપાક્કમાં 
સપ્ટદંિ િાદ 14 વર્્ટની વાઘણ (સાંભવી)નું પાચ 
રદવસની સારવાર દરબમયાન આજે મળસકે 4 
વાગયે મોત થયું છે. તેને ઇનજેકિન અને િોટલ 
ચડાવાયા હતા પણ જીવ િચાવી િકાયો નથી. 
વાઘ અને વાઘણની જોડી તૂટી છે. ઝુ ઇનચાજ્ટ 
ડો.રાજેિ પટેલે જણાવયું હતું કે 4 થી જૂનના 
રોજ જયારે સટાફ દ્ારા રૂરટન ચેક કરવામાં આવયું 
તયારે સાંભળવી સુસત હાલતમાં િેઠેલી દેખાઈ 
હતી. તપાસ કરાતા તે નવ્ટસ સાઇન લકવાગ્રસત 
જણાઇ હતી. જેથી તાતકાબલક સારવાર િરૂ 
કરવામાં આવી હતી. 

બમસ યુ સો મચ જાનઃ મહુવામાં 60 ફૂટના 
પુલ પરથી કૂદી પ્ેમપંખીડાનો અાપઘાત

સ્ુસાઇડ નાોટ સાોશિયલ મિડડયા પર િુકી બહો ડારાયપુરાના યુવકનાો આાપઘાત

િારડોલીના રિેઈનડેડ મબહલાના 
અંગોનું દાન થતા સાતને નવજીવન 
હ્રદય આનો ફોફસાના 
દાનની સાતિી ઘટના

િારડોલીઃ િારડોલી તાલુકાના 
ટીંિરવા (સાંકળી) ગામના 46 વર્ષીય 
રિેઈનડેડ થયેલાં કાબમનીિેન પટેલના 
પરરવારે તેમના હૃદય, ફેફસા, રકડની, 
બલવર અને ચક્ુઓનું દાન કરી સાત 
વયબતિઓને નવજીવન આપયું છે. 
દુ:ખભરી કસથબતમાં પટેલ પરરવારે 
પ્ેરણારૂપ બનણ્ટય કરતાં અંગદાન 
દ્ારા અનય લોકોની જીવનમાં ખુિીઓ 
લાવવાનો પ્યાસ કયયો છે. સુરતથી 
મુંિઈનું 300 રક.મીનું અંતર 100 
બમનીટમાં, હૈદરાિાદનું 940 રક.મીનું 
અંતર 160 બમબનટમાં કાપી ઓગ્ટન 

ટ્ાનસપલાનટ કરાયા છે.
ટીંિરવા ગામના ટેકરા ફબળયામાં 

રહેતાં અને ખેતીવયવસાય કરતાં 
ભરતભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલની 
પત્ી કાબમનીિેન તા.1૭ મે ના રોજ 
વહેલી સવારે પથારીમાંથી ઉભા થવા 
ગયાં, પ્યત્ કરવાં છતાં ઉભા થવાયું 
ન હતું. પરરવારે તાતકાબલક ડો્ટરને 
િોલાવયા, જેમણે તપાસ કરતાં બલડ 
પ્ેિર ખુિ વધી ગયું હોવાથી હોકસપટલ 
લઈ જવા જણાવયું. જેથી િારડોલીની 
સરદાર સમારક હોકસપટલમાં દાખલ 
કરી બસટી સકેન કરાવતા રિેઈન 
હેમરેજ હોવાનંલ બનદાન થયું હતું. વધુ 
સારવાર માટે તેમને સુરતની િેલિી 
હોકસપટલમાં દાખલ કરાયા હતા.
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અમરેલી
અમરેલીના રાજુલામાં રેલ્વે વ્ભાગની 

રેલ્વે સ્ેશનની જમીન મા્ે ઘણા 
સમયથી વ્્ાદ ચાલી રહ્યો છે. રાજુલા 
નગરપાવલકા દ્ારા ખાલી પડી રહેલ આ 
જમીનની માગ કર્ામાં આ્ી છે. પણ 
રેલ્વે વ્ભાગ દ્ારા જમીન આપ્ાનયો 
ઈનકાર કર્ામાં આવયયો હતયો. અનવે ગત 
રયોજ રેલ્વે વ્ભાગ દ્ારા જમીન પર 
ફેનનસંગની કામગીરી હાથ ધર્ામાં આ્ી 
હતી. જવેનયો નગરપાવલકાના કોંગીના સભયયો 
અનવે ધારાસભય અમરીશ ડવેર દ્ારા વ્રયોધ 
કરાયયો હતયો.

જો કે ભારે વ્રયોધના પગલવે રેલ્વેની 

જમીન પર મયો્ી સંખયામાં પયોલીસ 
બંદયોબસત ગયોઠ્ી દે્ામાં આવયયો હતયો. 
અનવે ચુસત બંદયોબસત સાથવે રેલ્વે વ્ભાગ 
દ્ારા ફેનનસંગની કામગીરી શરૂ કર્ામાં 
આ્ી હતી. અનવે આજવે પણ વ્રયોધના 
પગલવે અમરીશ ડવેરની પયોલીસવે અ્કાયત 
કરી હતી. અનવે બાદમાં અમરીશ ડવેર દ્ારા 
પયોલીસ મથકમાં જ ઉપ્ાસ આંદયોલન શરૂ 
કરી દે્ામાં આવયું હતું. અનવે જયાં સુધી 
પ્રશ્યોનું વનરાકરણ નહીં આ્વે તયાં સુધી 
ઉપ્ાસ ચાલુ રહેશવે તવે્ી જાહેરાત પણ 
અમરીશ ડવેરે પયોલીસ સ્ેશનથી કરી હતી. 
અનવે કયોરયોનાનવે કારણવે અનય લયોકયોનવે ન 
આ્્ા મા્ે પણ અપીલ કરી હતી.

રાજકોટ
રાજકયો્ મયોરબી રયોડ પરના ખયોડીયાર 

આશ્ામના મહંત જયરામદાસબાપુના 
અપમૃતયુના કેસમાં અંતવે મહંતવે આપઘાત 
કયયો હયો્ાની થીયરી ઉપર કુ્ાડ્ા પયોલીસવે 
સયુસાઈડ નયો્ આધારે મંદદરના ટ્રસ્ીની 
ફદરયાદ પરથી ત્રણ શખસયો સામવે મર્ા 
મજબુર કર્ા અંગવે ગુનયો નોંધી ત્રણવેયની 
શયોધખયોળ હાથ ધરી છે 
ભત્રીજો, જમાઈ સહીત ત્રણ 
શખસયોએ મહંતનયો મવહલા 
સાથવે વ્ડીયયો બના્ી બલવેકમવેલ 
કરી પૈસા પડા્ી, મારકૂ્ 
કરતા હયો્ાનું સયુસાઈડ 
નયો્માં જણા્ાયું છે ૬ પૈકી 
૧ વ્ડીયયો પયોલીસનવે મળયયો છે

મહંતના મયોતની વમસટ્રી અંગવે 
કુ્ાડ્ા રયોડ પયોલીસ સ્ેશનમાં કાગદડી 
ગામના ખવેડૂત અનવે ટ્રસ્ી રામજીભાઈ 
લીંબાસીયાએ મહંતના ભત્રીજા પ્રશ્ા્ાડા 
ગામના વહતવેશ લખમણભાઈ જળ્, 
જમાઈ પવેઢા્ાડાના અલપવેશ પ્રતાપભાઈ 
સયોલંકી અનવે ગાંધીગ્ામના વ્ક્રમ 
દે્જીભાઈ સયોહલા સામવે મહંતનવે મર્ા 
મજબુર કર્ા અંગવે સયુસાઈડ નયો્ આધારે 

ફદરયાદ નોંધા્ી છ. આ અંગવે ડીસીપી 
પ્ર્ીણકુમાર મીણાએ જણાવયું હતું કે 
સમગ્ ઘ્ના આપઘાતની છે. ત્રણવેય 
આરયોપીઓ જવેમાં વહતવેશ મહંતનયો ભત્રીજો 
છે અનવે અલપવેશ જમાઈ છે જયારે વ્ક્રમ 
તવેઓનયો સાગદરત છે ૩૦ તારીખવે વ્ક્રમ 
સાથવે ઝઘડયો થયયો હતયો અનવે મહંત સાથવે 
મારકૂ્ પણ થઇ હતી ત્રણવેય શખસયોએ 

દયોઢ ્ર્ષ દરવમયાન મહંત 
પાસવે કયોઈ મવહલાનવે મયોકલી 
તવેમની સાથવેના આપવતિજનક 
વ્ડીયયો બના્ી લીધા હતા 
અનવે આ વ્ડીયયો ્ાઈરલ 
કર્ાની ધમકી આપી 
મહંતનવે ત્રાસ આપતા હતા 
વત્રપુ્ીએ મહંતનવે બલવેકમવેલ 

કરી ૫૦ હજાર રયોકડા અનવે એક કાર 
પણ પડા્ી લીધા હતા ડીસીપી મીણાએ 
્ધુમાં જણાવયું હતું કે આ્ા છ વ્ડીયયો 
આ લયોકયોએ બનાવયા છે જવે પૈકી હાલ 
એક વ્ડીયયો પયોલીસ પાસવે આવયયો છે આ 
વત્રપુ્ીએ કયોઈ બારી પાસવે ફેન રાખીનવે 
વ્ડીયયો બનાવયા છે જવેથી આ વ્ડીયયો 
આશ્ામમાં જ ઉતાર્ામાં આવયા છે કે 
કેમ તવે સપષ્ટ થતું નથી.

રેલવે જમીનનો વવવાદઃ કોંગી MLAનું 
પોલીસ મથકમાં ઉપવાસ આંદોલન

મોરબીમાં મવિલા સાથેના વીડિયોથી 
બલેકમેલ કરાતા મિંતનો આપઘાત

એકતા અનવે અનુશાસન : 
સૌરાષ્ટ્રની 48 કયોલવેજોમાં 
NCC ્ૈકનલપક વ્રય

રાજકોટ
યુવન્વસ્ષ્ી ગ્ાન્ટસ કવમશનવે 

તમામ વ્શ્વ વ્દ્ાલયયોમાં નવેશનલ 
કેડવે્ટસ કયોપ્ષસ (એનસીસી) નવે પણ 
સામાનય ્ૈકનલપક વ્રય તરીકે 
લાગુ કર્ાની સૂચના આપતા 
સૌરાષ્ટ્ર યુવન્વસ્ષ્ીએ પણ આ 
જ શૈક્ષવણક સત્રથી તવેનયો અમલ 
કર્ા પ્રયત્ન આદયયો છે. એકેડવેવમક 
કાઉનનસલની આગામી બવેઠકમાં 
આ મુદ્યો મૂકાશવે, અનવે બધુ ધારણા 
મુજબ પાર ઉતરે તયો સૌરાષ્ટ્ર 
યુવન્વસ્ષ્ી સંલગ્ન કયોલવેજો પૈકી 
કમ સવે કમ ૪૮ માં હ્વે એનસીસી 
પણ એક વ્રય તરીકે ભણા્ીનવે 
માક્કવશ્માં તવેના માક્ક પણ લખાશવે.

‘એકતા ઔર અનુશાસન’ એ્ું  
સલયોગન ધરા્તા એનસીસીમાં 
હાલ હજારયો કેડવે્ટસ છે, જવેઓ 
વશસત સાથવે રાષ્ટ્રીયતાના પાઠ પણ 
ભણી રહ્ા છે. અતયારે જવેમ વહનદી, 
સંસકકૃત ્ગવેરે ્ૈકનલપક વ્રયયો છે 
તવેમ એનસીસી પણ આ યાદીમાં 
સામવેલ થ્ા જઇ રહ્ં છે.

પયોરબંદરનું ્હાણ ઓમાનના દદરયામાં ડુબયું 
પોરબંદર : કચછ ્હાણ્્ી એશયો.ના આદમભાઈ વસવધકભાઈ થૈમ તવેમજ 

આદમભાઈ કરીમભાઈ ધયોબીએ જણાવયું હતુ ંકે, પયોરબંદરની યુરયો એદરયન 
શીપીંગ કંપનીની માલીકીનું અમૃતા નામનું ્હાણ તા.૩૦.૫ના રયોજ જનરલ 
કાગયો ભરીનવે યમનની આશશીર બંદર તરફ જ્ા મા્ે ર્ાના થયું હતું. જવેમાં ૯ 
ખલાસી સ્ાર હતાં. દરમયાન તા.૨.૬.૨૧ ના રયોજ ઓમાનના રાસલહાદ અનવે 
મશીરા ્ચ્વે પહોંચતા ્હાણવે દદરયામાં જળસમાવધ લીધી હતી. સદભાગયવે તવેની 
પાછળ આ્ી રહેલા દુબઈના ્હાણ ફતવેહ અલબારીએ ખલાસીઓનવે મહામહેનતવે 
બચા્ી લીધા હતાં. જવે તમામ ખલાસીઓ ઓમાનના સૌર બંદરે ઉતયા્ષ છે. 

જૂનાગઢ
સમગ્ વ્શ્વમાં એવશયાઇ વસંહયો મા્ે 

જગવ્ખયાત સાસણ કયોરયોનાનવે લીધવે વસંહદશ્ષન 
બંધ હયો્ાથી બવેરયોજગારીના ખપપરમાં ધસી ગયું 
છે, 4000ની ્સતીના નાના એ્ા સાસણ ગામના 
400 પદર્ારયો માત્રનવે માત્ર વસંહ દશ્ષનથી પયોતાના 
પદર્ારનું ગુજરાન ચલા્વે છે, પરંતુ છેલ્ા બવે 
્ર્ષમાં કયોરયોનાનવે લીધવે અનવેક્ાર બંધ કરાયવેલ 

વસંહ દશ્ષનનવે લીધવે આજવે આ પદર્ારયોની આવથ્ષક 
હાલત એકદમ નબળી બની ગઈ છે, પદર્ારનું 
ગુજરાન ચલા્્ા અહીના જીપસીના ડ્ાઈ્રયો, 
ગાઈડયોનવે ના છુ્કે મજુરી કરીનવે જવે મળે તવેમાંથી 
ઘરનું ગુજરાન ચલા્્ું પડવે તવે્ી નયોબત આ્ી છે.

સાસણના સરપંચ જુમમાભાઈ કદ્યાએ 
જણાવયું કે, સાસણ એક એ્ું ગામ છે, તયાના 
લયોકયો સમગ્ વ્શ્વનવે વસંહ બતા્્ાનું કામ કરે છે.

જામનગર
જામનગરમાં બુધ્ારે સં્ારે આઠેક ્ાગયા 

આસપાસ કાલા્ડ નાકા બહાર મહાપ્રભુજીની 
બવેઠક પાસવે નીતાબવેન પ્રફુલભાઈ ડાભી (ઉ.્. 
40) નામની મવહલાનવે આંતરી લઇ તવેના જ 
પવતએ હુમલયો કરી છરીના બવે ત્રણ ઘા ઝીંકી 
ફરાર થઇ ગયયો હતયો. પવતના એકાએક હુમલાથી 
લયોહીના ખાબયોવચયા ્ચ્વે ઢળી પડવેલ મવહલાનું 
ઘ્ના સથળે જ મૃતયુ નીપજયું હતું. આ બના્નવે 
પગલવે સી્ી એ દડવ્ઝન પયોલીસનયો સ્ાફ 

તાતકાવલક દયોડી ગયયો હતયો.
ગુલાબનગર વ્સતારમાં આ્વેલ પવેટ્રયોલપંપ 

સામવેના વંદા્ન સયોસાય્ીમાં રહેતી મવહલા 
થા્દરયા ખાતવે વશવક્ષકા તરીકે નયોકરી કરતી 
હયો્ાનું જાણ્ા મળયું છે. આજવે સ્ારે 
ગુલાબનગરથી તવેણીની શાળાએ જ્ા નીકળી 
હતી. તયારે મહાપ્રભુજીની બવેઠક પાસવે તવેના 
જ પવતએ આંતરી લઇ તવેણીની કરપીણ હતયા 
નીપજા્ી હતી. હતયાનવે અંજામ આપી પવત 
તાતકાવલક સથળ છયોડી નાશી ગયયો હતયો.

જામનગરમાં બવેરયોજગાર પવતનું કારસતાન 
વશવક્ષકા પત્નીની સરાજાહેર વનમ્ષમ હતયા

ભુજમાં ધાોળા દહાડો પાોણા છ લાખની લૂંટ 
ભુજ: શહેરના લખુરાઈ ચાર રસતા નજીક યુ્ાનનવે છરી ઝીંકીનવે ૫.૭૦ લાખની લૂં્ 

ચલા્ાયાની ઘ્નાનવે પગલવે ચકચાર મચી ગઇ છે. ખાનગી કંપનીમાં નયોકરી કરતા અનવે ભુજની 
જૂની રા્લ્ાડીમાં રહેતા યુ્ાન સાથવે બના્ બનયયો હતયો. યુ્ાન કંપનીમાં કલવેકશન કરતયો હતયો. 
અનવે પયોતાની સાથવેની બવેગમાં રૂ. ૫,૭૦,૨૧૩ની રકમ લઈનવે જીઆઇડીસી નજીકાથી પસાર થતયો 
હતયો તવે દરવમયાન બવે અજાણયા ઈસમયોએ તવેનવે અ્કા્ીનવે પ્રાથમ્ાર છરી માર્ાનયો પ્રયાસ કયયો 
હતયો જવેમાં યુ્ાન દૂર થઈ જતા બચી ગયયો હતયો તવેાથી બીજી ્ખત કરાયવેલા હુમલામાં ભયોગગ્સતનવે 
હાથમાં છરી લાગી હતી. આરયોપીઓએ વહરેનનવે છરી ઝીંકીનવે તવેની પાસવેની બવેગમાં રહેલા રી.૫.૭૦ 
લાખની લૂં્ ચલા્ીનવે પયોતાની  બાઇકમાં નાશી ગયા હતા.

સાસણ બવેરયોજગારીના ખપપરમાં, 400 જીપસી 
ડ્ાઈ્ર-ગાઈડની દશા જાણીનવે દયા આ્શવે !
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વડતાલ ધામના અગ્રણી 
પાર્ષદવર્ષ કાનજી ભગત 

અનંતમાં લીન થરા
નડડરાદ : વડતાલના સંત વવભૂવત પાર્ષદવર્ષ 

કાનજી ભગત ૯૬ વર્ષની વરે અક્ષરવાસી થરા છે. 
જ્ાનબાગના વનમા્ષણ થકી લોકચાહના મેળવનાર અને 
સવામીનારારણ સંપ્રદારમાં   આગવા ભક્ત તરીકે 
પોંખારેલા વડતાલના સંત પાર્ષદવર્ષ કાનજી ભગત 
મંગળવારે સાંજે હડરસમરણ કરતા કરતા હડરમાં એકરૂપ 
થરા છે. આ સમાચાર પ્રસરતા જ સમગ્ર સતસંગ 
સમાજમાં શોકની લાગણી ફરી વળી હતી. સવામી 
નારારણ સંપ્રદારમાં કાનજી ભગત અને જ્ાનબાગનું 
નામ એકમેક સાથે વણાઈ ગરેલું છે.  સંપ્રદારનું કામ 
કરવા માટે સદા તતપર અને અતરંત ઉતસાહી હોવાથી  
તેમને ઘણા ‘હડરશ્રમી’ કહેતા. જ્ાનબાગ તેમના માટે 
હડરશ્રમ ઉદ્ાન સમાન હતું. 

વડોદરા રોશન નગરમાં 
બે જૂથ વચ્ે અથડામણ: 
12 વરવક્ત સામે ફડરરાદ

વડોદરા: વડોદરાના રોશન નગરમાં મંગળવારે 
રાત્ે સાડા નવ વાગરાના સુમારે અગાઉના ઝઘડાની 
અદાવત સાથે એક જ કોમના બે લોકો વચ્ે રકઝક 
થતા મામલો ઉગ્ર બનરો હતો અને બંને પક્ષો વચ્ે 
છુટા હાથની મારામારી થવા પામી હતી આ દરવમરાન 
બંને પક્ષોની મવહલાઓએ પણ પથથરમારો કરયો હતો 
પોલીસે આ મામલે બંને પક્ષોની સામસામી ફડરરાદો 
નોંધી 12 આરોપીઓ વવરુદ્ધ કારદેસરની કાર્ષવાહી હાથ 
ધરી છે. મહંમદ હુસેન ઉફફે કાલુ હવર્ષત વમઝા્ષ, શાહ 
નવાજ સુન્ી, અજાણી વરવક્ત ,ઈરફાન મલેક ,સાવહલ 
થકેલા, શોએબ હડી, શાહરૂખ શેખ, ઇફતેખાન પઠાણ, 
શકીલ પઠાણ, અકીલ પઠાણ, ફેજાન શેખ અને ઈકબાલ 
માંજરાની ધરપકડના ચક્ો પોલીસે ગવતમાન કરા્ષ હતા.

મહેસાણા
ભેસાણા ગામનો રુવાન જરેશ પટેલ નોકરી 

અથથે જાપાન ગરો હતો પરંતુ જાપાન ગરા બાદ 
તરાં બ્ેઇન સટ્ોકની બીમારીમાં સપડાતાં તે છેલ્ા 
8 મવહનાથી જાપાનની હોસસપટલમાં સારવાર 
હેઠળ હતો. ભેસાણના જરેશ પટેલના પડરવારની 
વેદના દશ્ષવાઈ હતી. અને આ રુવાનને એર વલફટ 
કરી ભારતમાં લાવવામાં ખચ્ષ વધુ હોઇ પડરવાર 
દ્ારા દાનની અપીલ કરાઈ હતી. આ અપીલ થકી 
40 લાખનું દાન જરેશ પટેલના પડરવારને મળરું 
હતું. જેથી રુવાનને હોસસપટલમાંથી સાદી ફલાઇટ 
થકી મેડડકલ ટ્ીટમેનટ સાથે ભારત લઈ જવાનું 
સટટી મળરું હતું. જેમાં ભારતથી એક ડોકટરને 
જાપાન મોકલવામાં આવરા હતા અને ડોકટરના 
ઓબઝવથેશનમાં પલેનમાં જરેશ તેના વપતા, વમત્ 
સાંજે ડદલહી આવી પહોંચરા હતા. જરેશભાઈને 
અમદાવાદની ખાનગી હોસસપટલમાં લાવવાની 

તજવીજ હાથ ધરાઈ હતી. 56 વરટીર વપતા 
હડરભાઈ પટેલે ભારત સરકારને તેમના દીકરા 
જરેશ પટેલને ભારત પરત લાવવા માટે મદદ 
કરવા અંગેનો એક પત્ લખરો હતો. હડરભાઇ 
અમદાવાદના ઘાટલોડડરા વવસતારમાં શારના 
વસટીમાં રહે છે. જાપાનમાં વસતા ગુજરાતના 
પડરવાર અને જરેશ હડરભાઈ પટેલે ભારતીર 
એમબેસી સુધી મદદનો હાથ લંબોવરો હતો. 
વવવધની વક્તા તો જુઓ જરેશ પટેલની પત્ી 
પ્રગ્નનસી હોઈ ભારત આવેલી હતી, જરારે જરેશને 
બ્ેનસટ્ોક આવતા હોસસપટલમાં દાખલ કરારો હતો. 
વપતા હડરભાઈ દ્ારા ઘણા ડદવસો સુધી જાપાનમાં 
પુત્નો જીવ બચાવવા માટે આજીજી કરી હતી. 
જાપાની હોસસપટલે તેને ભારત લઈ જવા અને 
ટ્ીટમેનટ ખચ્ષ રૂવપરા 1.25 કરોડ સુચવરો હતો. જે 
પડરવાર માટે અશકર હતો, જેના કારણે જરેશના 
મોટા ભાઇ હાડદ્ષકે મદદ માટે અપીલ કરી હતી. 

અમદાવાદ: કલોલની ગાડ્ષન વસટી 
સોસારટીમાં ઓ.એન.જી.સી.ની પાઇપલાન 
પર મકાનો બાંધવામાં આવરા હોવાથી 
ડડસેમબર-૨૦૨૦માં થરેલા વવસફોટમાં 
ત્ણ લોકોના મોત થરા હતા. આ ઘટના 
મુદ્ે વબલડર, રાજર સરકારના સંબંવધત 
અવધકારીઓ અને ઓ.એન.જી.સી.ના 
અવધકારીઓ સામે હજુ સુધી કાર્ષવાહી ન 
થતા હાઇકોટ્ષમાં જાહેર વહતની અરજી કરી 
તપાસ કોઇ સવતંત્ એજનસીને સોંપવા ડરટ 
કરાઇ છે. હાઇકોટટે તમામ પક્ષકારોને નોડટસ 
પાઠવી વધુ સુનાવણી સાતમી જુલાઇના 

રોજ વનરત કરી છે. અરજદારની રજૂઆત 
છે કે જરારે આ સોસારટીના બાંધકામ 
માટે વબલડરને ઓ.એન.જી.સી. તરફથી 
એન.ઓ.સી. આપવામાં આવી હતી તરારે 
તેમાં શરત મૂકવામાં આવી હતી કે ઓ.એન.
જી.સી.ના કોઇ પલાનટેશન પર બાંધકામ ન 
કરવામાં આવે અને કોઇ જગરાએ પલાનટેશન 
હોર તે તેનાથી સુરવક્ષત અંતર જાળવવામાં 
આવે. આ ઉપરાંત ઓઇલ માઇવનંગને લગતા 
વનરમોનું પણ બાંધકામ દરવમરાન પાલન 
કરવામાં આવે. આમ છતાં અહીં પાઇપલાઇન 
પર બાંધકામ કરવામાં આવરું હતું. 

નડિયાદ
નડડરાદ ડુમરાલમાં રહેતાં સમીતાબેન ગુજ્જરે 

નોધાવેલી ફડરરાદ પ્રમાણે તેઓ વર્ષ-૨૦૧૪ થી 
૨૦૧૮ સુધી રુવાવનવધ કંપનીમાં કમીશન એજનટ 
તરીકે કામ કરતા હતા. તે સંસથામાં મેનેજીંગ 
ડારરેકટર તરીકે અતુલવસંગ દરાલવસંગ રાજપૂત, 
બ્ાનચ મેનેજર તરીકે અલપેશભાઇ ગોહીલ, ઝોનલ 
મેનેજર તરીકે બ્હ્ાનંદ દુબે કાર્ષરત હતા. વર્ષ 
૨૦૧૯ ના સાતમા મહીનામાં મેનેજીગ ડીરેકટર 
તથા જોનલ મેનેજરે સંસથામાં ઓડીટ આવવાનુ 
હોવાથી બે માસ સુધી કોઇને નાણા મળશે નહીં તેમ 

જણાવરુ હતુ. આ કંપનીમાં સમીતાબેન અને તેમની 
સાથે અનર સભરો પણ કામ કરતા હતા. તેમનુ કામ 
સંસથામાં નવા સભરો બનાવી તેમની પાસેથી પૈસાનુ 
રીકરીંગ કરી પૈસા ઉઘરાવવાનુ હતુ. કંપનીના એજનટ 
સસમતાબેને, હસમુખ પરમારે, રાકેશ મારવાડીએ, 
રાવજી પરમારે, લાલજી ચૌહાણે, અનુપમાબેન 
પરમારે, મવનરા પટેલે તથા અનર ગ્રાહકોએ મળી 
૯૦ લાખનુંું રોકાણ આ  રુવાવનવધ ગ્રુપમાં કરુ્ષ હતુ. 
કંપનીના હોદ્ેદારોએ એજનટોને માચ્ષમાં પૈસા પરત 
આપવાનુ જણાવરુ હતુ. તેમ છતા આજ ડદન સુધી 
રોકાણ કરેલ નાણા પરત મળરા નથી.

નડડરાદમાં રુવાવનધી ગ્રુપનું લાખોનું ઉઠમણું
વડ�ોદર�ન� બ�ોડોલીમ�ં લ�ોભ�મણી સ્કિમ આ�પી છોતરપપંડી કરત� ફરરય�દ

મહેસાણાના પટેલ યુવકને જાપાનથી એર 
લલફટ કરાયો, રૂ. 40 લાખની મદદ મળી

કલોલ ધિાકાકાંિ મામલે થયેલી 
ડરટમાં સરકાર–ONGCને નોડટસ
ડિસેમ્બરમાં થયેલા વિસાેટમાં ત્રણ વ્યક્તિના માેત થયા હતા

IOCL 24 હજાર કરાેિના રાેકાણ સાથે 
પાેલી પાેપીલીન,બ્ુટાઇલ એેક્ીલેટ 
એને લુબ્રિકન્ટ ઉત્ાદન જેિા 6 નિા 
પાેજેકટસ સ્ાપશે

વડોદરા : ગ્રીન અને સલિન એનર્જી તરીકે ઓળખાતા 
હાઇડ્ોજન ગેસના ઉતપાદનનો સૌપ્રથમ પલાનટ વડોદરા ખાતે 
આઇઓસીએલ-ગુજરાત ડરફાઇનરીમા શરૂ થશે. આ ઉપરાંત 
અનર ૬ પ્રોજેકટો મળીને આઇઓસીએલ રૂ.૨૪૦૦૦ કરોડનું 
રોકાણ વડોદરામાં કરી રહ્યુ છે આ અંગે આજે ગાંધીનગર 
ખાતે  ગુજરાત સરકાર સાથે આઇઓસીએલ દ્ારા કરાર 
કરવામાં આવરા હતા. સરકારનો દાવો છે કે આ પ્રોજેકટોથી 
પ્રતરક્ષ અને પરોક્ષ રીતે ૨૫,૦૦૦ લોકોને રોજગારી મળશે.

આ પ્રસંગે ઇનડીરન ઓઇલ કોપયોરેશનના ચેરમેન વૈદ્ે 

કહ્યું  હતુ કે, ગુજરાત ડરફાઈનરી ભારતનો પ્રથમ હાઈડ્ોજન 
વારુ ઉતપાદન પલાનટ શરૂ કરશે. નવા ઉદ્ોગ એકમો 
પોલીપ્રોપીલીન, બરુટાઇલ એક્ીલેટ અને લુવબ્કનટ જેવા 
ઔદ્ોવગક વપરાશના અગતરના કાચા માલનું ઉતપાદન કરશે.
કોટીંગ-રંગકામ, એડહેસીવ- ગુંદર, ટેકસટાઇલ અને અનર 
રસારણો જે હાલ આરાત કરવામાં આવે છે તેના ઉતપાદન 
માટે અવત મહતવનું બરુટાઇલ એક્ીલેટ અહીં ઉતપાડદત થશે.

વિોદરા

વડોદરાના ૮,૧૦૦ કરોડના બેંક લોન 
કૌભાંડી મોસટ વોનટેડ સંાડેસરા પડરવાર ને 
આલબેવનરા અને નાઇવજરીરાથી ભારતમાં 
પરત લાવવાના પ્રરાસ સરકારે તેજ કરી 
દીધા છે.

રાજદ્ારીઓ અને તપાસ 
એજનસીઓની એક ટીમ આલબેવનરા 
અને નાઇજીરીરન સરકાર સાથે સંપક્કમાં 
છે અને આલબેવનરા અને નાઇવજડરરન 
સરકારે આ મોસટ વોનટેડ પડરવારના 
મામલે ચચા્ષ કરવામાં રસ દાખવરો છે. 
આલબેવનરા અને ભારત વચ્ે પ્રતરાપ્ષણની 
સંવધનથી, પરંતુ એવુ માનવામાં આવે છે 

કે અલબેવનરા અને નાઇવજરીરા સાથે 
સારા રાજદ્ારી સંબંધો હોવાથી ભારત 
સરકાર દ્ારા કરવામાં આવેલી વવનંતી 
વનવતન અને ચેતન સાંડેસરાની ધરપકડ 
કરવા માટે પૂરતી છે. ઉલ્ેખનીર છે કે 
રૂ.૮,૧૦૦ કરોડનું બેંક કૌભાંડ કરીને 
બે વર્ષથી ફરાર વડોદરાના સંાડેસરા 
પડરવારે વર્ષ ૨૦૧૮માં જ આલબેવનરન 
નાગડરકતવ મેળવી લીધુ હતુ આ કેસમાં 
ઇ.ડી. એ કરેલી તપાસ મુજબ સંડેસરા 
બંધુઓએ ભારત બહારની ૯૨ મળીને 
૩૪૦ બોગસ કંપનીઓ બનાવી હતી અને 
તેના દ્ારા કરોડો રૂવપરા હવાલા મારફતે 
વવદેશમાં ટ્ાનસફર કરી દીધાહતા. 

કરોિોના બેંક કૌભાંિી સાંિેસરા 
બંધુઓનેે પરત લાવવા પ્રયાસોવડોદરામાં બનશે હાઇડ્ોજન ઉતપાદન પલાનટ
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કરીના કપૂરને સીતાના રોલ માટે અોફર કરાઈ
મુંબઇ : સિનેમા જગતમાં એક િમયે માતા બનયા પછી અસિનેત્ીઓની ડિમાનિ 
ઓછી થઇ જતી હતી. જોકે કરીના કપૂરે પોતાની િાથે આમ સબલકુલ થવા દીધું 
નથી. રામાયણ ધાસમમિક ગ્ંથની મૂળ કહાણીમાંથી ફક્ત િીતાના પાત્ પર ડફલમ 

બનાવાની ઘોષણા થઇ છે. આ પછી િીતાનું પાત્ કોણ િજવશે તેની ચચામિ થઇ 
રહી છે. જોકે આ યાદીમાં કરીના કપૂરનું નામ પણ િામેલ છે. કહેવાય છે કે, 
કરીનાનો િીતાના રોલ માટે િંપક્ક કરવામાં આવયો છે.  

09 Web : www.swadesh.news  I  E-mail : info@swadesh.news

કંગના પાસે કામ નથી, 50 ટકા ટેકસ  
બાકી હોવાની પણ કરી કબૂલાત

પોતાના નનવેદનોના કારણે હંમેશા ચચાચામાં રહેતી બોલીવૂડ 
એક્ટ્ેસ કંગના રનૌતે હવે પોતાની કેરરયરને લઈને એક 

ચોંકાવનારો ખુલાસો કયયો છે. કંગનાનુ કહેવુ છે કે, મેં ગયા વરચાનો 
અડધો ટેક્સ ભયયો નથી. કારણકે મારી પાસે હાલમાં કોઈ કામ નથી. 
પહેલી વખત એવુ થયુ છે કે, મારે ટેક્સ ભરવામાં મોડુ થયુ હોય. 
કંગનાએ આ અંગેનો ખુલાસો સોનશયલ મીરડયા પર કયયો હતો. તેણે 
કહ્યુ તુ કે, હું મારી આવકના 45 ટકા ટેક્સ તરીકે ચૂકવુ છું અને 
સૌથી વધારે ટેક્સ ભરનારા લોકોની કેટેગરીમાં આવતી હોઉં છું. 
જોકે મારી પાસે હાલમાં કોઈ કામ નહીં હોવાથી ગયા વરચાનો 50 
ટકા ટેક્સ ચુકવવાનો મારે બાકી છે. ટેક્સ ભરવામાં 
મોડુ થયુ હોય તેવુ પહેલી વખત બનયુ 
છે પણ સરકાર મારે જે ટેક્સ 
ભરવાનો બાકી છે તેના 
પર વયાજ પણ 
ચાજચા કરી 
રહી છે. 

નવદ્ા 
બાલનની ખુબ 

રાહ જોવાઇ રહેલી રિલમ 
શેરની અઢારમી જુને ભારત 

સનહત ૨૪૦ દેશોમાં એમેઝોન પ્ાઇમ 
પર રરલીઝ થશે. જેમાં નવદ્ા બાલન ઇમાનદાર 

મનહલા િોરેસટ ઓરિસરના દમદાર રોલમાં 
જોવા મળશે. ટ્ેલર લોકોને ખુબ ગમયું છે. 

નવદ્ા કહે છે-મેં પહેલીવાર શેરનીની કહાની 
સાંભળી હતી તયાં જ મને એ આકરચાક અને 

રદલચશપ લાગી હતી. રિલમમાં સંવેદનશીલ 
નવરય છે. મનુષય અને પશુ નનહ પણ 
મનુષય-મનુષય વચ્ેની સમાનતા, આંતરીક 

સમજણ અને 
સહઅસસતતવની વાત છે. 
બેનમસાલ પાત્ો અને અદ્દભુત 
કહાની લોકોને જોવા મળવાની છે. 
નનદદેશક અનમત માસુરકર કહે છે આ 
રિલમની સમગ્ર ટીમ સાથે કામ કરવાનો 

અનુભવ અદ્દભુત રહ્ો છે. ભારત સનહત 
દુનનયાભરના લોકો સુધી અમારી આ રિલમ 

રડજીટલ પલેટિોમચાથી પહોંચશે. નનમાચાતા ભુરણ 
કુમાર અને નવક્રમ કહે છે આ એવી રિલમ છે 

જે આજના સમયની જરૂરરયાત છે, 
અપરંપરાગત  એવી પ્ેરક કહાનીને 
રજૂ કરવી એ ગોૈરવરૂપ છે.

મેં રાહ જોઇ અનો સફળ થઇ ઃ 
પરરણિતી ચાોપરા
પરરણીતી ચોપડાએ પોતાના કામથી ઇનડસટ્ીમાં નામ જાળવી 

રાખયું છે. તે સતત વયસત રહેતી અનભનેત્ીના નલસટમાં સામેલ 
છે. અમુક રિલમોને કારણે તેની અનભનય ક્ષમતા પર સવાલો થયા હતાં. 
પરરનણનત કહે છે કે મારી કેટલીક રિલમો સારી ચાલી નહોતી. પરર કહે 
છે એવા કેટલાય અનભનેતા-અનભનેત્ીઓ  છે જેમનામાં ભરપુર ટેલેનટ 
હોય છે. પરંતુ તે દેખાડવા માટે સારી સસક્રપટ તેમને નથી મળતી.  એ 
ખરેખર કમનસીબી કહેવાય. જોકે મારી સાથે કંઈક અલગ જ થયું હતું. 
મેં જયારે શરૂઆત કરી તો મને સારી રિલમો મળી હતી. મને અવૉરસચા 

પણ મળયા હતા. પણ પછી અમુક રિલમો ન ચાલતાં 
મારી અનભનય ક્ષમતા પર સવાલ શરૂ 

કરવામાં આવયા હતા. 
પણ મેં રાહ જોઇ 

અને પછી 
હું સિળ 

થઇ.

અદ્દભૂત કહાની જોવા મળશેઃ વવદ્ા બાલન
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ભારતમા 5G ટકેનોલોજીનુ ંઆગમન ટુકં 
સમયમાં જ થવાનુ ંછ.ે આ પહલેા ંઆ 

નવી ટકેનોલોજીને લઇન ે વવવાદ ઊભો થયો છ.ે 
5G ટકેનોલોજી માનવી, પ્ાણીઓ અન ેપયાયાવરણ 
પર વવપરરત અસર કરશ ેએવા દાવા તો પહલેાથી 
જ થતા હતા. જયાર ે ગત અઠવારિય ે અવભનતે્ી 
જહૂી ચાવલાએ ભારતમા ં5G નટેવક્ક સથાપવા પર 
મનાઇ ફરમાવવા રદલહી હાઇકોટયામા ંઅપીલ કરતા 
દશેમા ંઆ મદુ્ો ચચાયાનો વવષય બનયો હતો. જહૂી 
ચાવલાનંુ માનવુ ંછ ેક,ે 5G ટકેનોલોજીથી માણસો, 
પ્ાણીઓ અને ધરતીને મોટુ ં નકુસાન થશ.ે તમેનું 
કહવેુ ંછ ેક ેજો 5G નેટવક્ક આવયુ ંતો કોઇ પણ તનેા 
રરેિએશનથી બચી નહીં શક.ે જહૂી ચાવલાનો દાવો 
છ ે ક ે 5G ટકેનોલોજીથી હાલ કરતા 10થી 100 
ગણુ ંવધાર ેરરેિએશન ફલેાશ.ે 

જો ક,ે અદાલત ે કોઈ આધાર-પરુાવા વગર 
કરાયલેી આ અરજીને ફગાવી દઈન ેજહુી ચાવલાને 
૨૦ લાખનો દિં ફટકાયયો હતો. હવ ે સૌએ 5G 
ટકેનોલોજીને સમજવુ ંપિશ.ે 2G, 3G અન ે4G 
બાદ ઇનટરનેટની દવુનયા હવ ે 5Gની ગવત સાથે 
કામ કરશ.ે 5G નેટવક્ક આવયા બાદ ઇનટરનટેની 
સપીિ 4G નેટવક્ક કરતા 20 ગણી વધી જશ.ે 
અતયાર ેચાલી રહલેા 4G નટેવક્કની મહત્તમ સપીિ 
45 મગેાબાઇટ પ્વત સકેનિ (એમબીપીએસ) 
રકેોિયા થઇ છ.ે જયાર ે5G નટેવક્કમા ંઆ સપીિ 1 
ગીગાબાઇટ પ્વત સકેનજ (જીબીપીએસ) જટેલી 
થઇ જશ.ે 1 ગીગા બાઇટમા ં 1024 મગેા બાઇટ 
હોય એ વહસાબ ે અઢી કલાકની હાઇ ક્ોવલટી 
રફલમ માત્ એક સકેનિમા ં િાઉનલોિ થઇ જશ.ે 
5G નેટવક્ક આવયા બાદ દવુનયા અભતૂપવૂયા ઝિપથી 
દોિવા લાગશ ે તવેો દાવો થઈ રહ્ો છ.ે 3G 
નટેવક્કના ઉદય સાથ ે મોબાઇલ ફોનમા ં ઇનટરનટે 
બ્ાઉવઝગંની શરૂઆત થઇ હતી. 

મોબાઇલ ફોન સમાટયાફોન બની ગયો. સમાટયાફોન 
પર વબેસાઇટસ ખલૂવા લાગી, મપેસ દખેાવા 
લાગયાં. એસએમએસ સધુી સીવમત 2Gની દવુનયા 
અદૃશય થવા લાગી. એ પછી હાઇસપીિ પ્ોસવેસંગ 
ચીપની ઉત્કાંવત થઇ અને ઓપપટકલ ફાઇબર નટેવક્ક 
પર સવાર થઇને 4G નટેવક્ક આવી પહોંચયુ.ં 
ટકેનોલોજીની દવુનયામાં આ મોટી છલાગં હતી. 
સમાટયાફોન અન ે ટબેલટેમા ં વાયરોના લાબંા ગૂચંળા 
વગર જ હાઇસપીિ િટેા ટ્ાનસફર થવા લાગયો 
હતો. હાઇસપીિ િટેા ટ્ાનસફરના કારણ ેનવેવગશેન, 
મસેવેજગંથી લઇને બીજી અસખંય કામગીરી માટે 
એપસ ઉપલબધ બની. સૌથી ઝિપી 4G નટેવક્ક 
ઉપર સરરેાશ 45 એમબીપીએસ સપીિ નોંધાય 
છ.ે ટવેલકોમ માંધાતાઓન ે આ સપીિ વધારવાની 

અપકે્ા હતી. પરતં ુદવુનયાભરમા ંસમાટયાફોનની વધી 
રહલેી માગંના કારણ ે 4G નટેવક્ક ઓવરલોિનો 
વશકાર બની ગયંુ છ.ે 5G નટેવક્ક આ સમસયાના 
ઉકલે તરીક ેજ બજારમા ંઆવી રહં્ છ.ે એકસપટસયા 
હવ ે 5G નટેવક્કમા ં ઇનટરનટેની સપીિ 1000 
એમબીપીએસ સધુી પહોંચાિવા ધાર ેછ.ે

ટવેલકોમ કંપનીઓ ઉપરાતં બીજા 
અનકે વયવસાયોમા ં 5G ટેકવનક 
અનકે રીત ે મદદરૂપ સાવબત થશ.ે 
ટકેનોલોજીની દવુનયામા ં હાલ સલેફ 
ડ્ાઇવ કાર એટલે કે ડ્ાઇવર વવના 
જાત ેચાલ ેએવી કારથી લઇન ેરોબોટ અન ેડ્ોનના 
વવકાસ પર કામ ચાલી રહ્ ંછ.ે 5G નટેવક્ક આવયા 
બાદ આ ક્તે્ોમા ંભાર ેપ્ગવત સાધંી શકાશ.ે 5G 
નટેવક્કની મદદ વિ ેસલેફ ડ્ાઇવ કાર રરયલ ટાઇમ 
ટ્ારફકનો િટેા મેળવી શકશ ે અન ે ભીિભાિભરી 

સિકો પર જાત ે જ ઝિપથી માગયા કાઢી શકશ.ે  
આજ ેઔદ્ોવગક ઉતપાદનોમા ંઓટોનોમસ મશીન 
એટલ ેક,ે માનવીની મદદ વવના જાત ેજ કામ પાર 
પાિી દતેા મશીનોનો વપરાશ વધયો છ,ે એમા ંપણ 
5G નટેવક્ક આવયા બાદ વધાર ે સારા પરરણામો 
પ્ાપ્ત થશ.ે એક અદંાજ મુજબ 5G નટેવક્ક 
આવયા બાદ વૈવવિક અથયાવયવસથામા ં 565 અબજ 

િોલરની વૃવધિ થશ.ે આટલો જંગી લાભ ખાટવા 
માટે અનકે દશેોમા ં પરસપર પ્વતસપધાયા વધી રહી 
છ.ે શરૂઆતમા ંતો 5G નટેવક્ક ઉચ્ચ ગણુવત્તાના 
જીવંત પ્સારણન ે સક્મ બનાવશ.ે જનેા કારણે 
ઇનટરનટે ઉપર લાઇવ સપોટસયા જોવાની મજા પિી 
જશ.ે તો ક્ાઉિ ગવેમંગમા ં રસ ધરાવતા લોકો 

માટે પણ 5Gનો અનભુવ અદભતૂ 
સાવબત થશ.ે  આ ઉપરાતં મવેપંગ અને 
શોવપગં એપસમા ંપણ ગજબનો સધુારો 
જોવા મળશ.ે દરૂથી થતી સજયારી તમેજ 
હોલોગ્ારફક વીરિયો કૉલસની સવેાને 

પણ 5G નટેવક્ક બહતેર બનાવશ.ે  જાણકારોના 
મત ે5G નટેવક્કની બીજી પઢેીના ફોન હજ ુઆવતા 
વષષે બજારમા ં આવશ.ે જેમા ં ખામીઓ સધુારી 
લેવામા ં આવશ.ે વષયા 2023 સધુીમા ં મોબાઇલ 
બજારમા ં 5Gની ટકાવારી 2૮ ટકાએ પહોંચવાનું 

અનમુાન છ.ે  શરૂઆતમા ંજ ગ્ાહકોએ 5G સમાટયા 
ફોનમા ં ભાર ે રસ લેવાનુ ં શરૂ કરી દીધુ ં છ ે અને 
મોબાઇલ કંપનીઓન ે લોકોનો આ ઉતસાહ હજુ 
વધવાની આશા છ.ે 

જોકે મોટા સ્કરીન અન ેઉચ્ચ ગણુવત્તાના કમેરેાના 
કારણ ે 5G સમાટયાફોનની રકમંત ઘણી જ વધારે 
છ.ે જેમ જેમ 5G નટેવક્કનો વપરાશ વધતો જશે 

તમે તમે સમાટયાફોનની રકમંતો પણ ઓછી થશ.ે 
મોબાઇલ કપંનીઓ નવી ટકેવનક વવશ ેએકબીજાથી 
ચરિયાતા દાવા કરી રહી છ.ે જો ક,ે 5G સમાટયાફોન 
ખરીદનારા લોકોએ પણ દવુનયાના દરકે ખણૂ ે5G 
નટેવક્ક પહોંચી ન જાય તયા ંસધુી રાહ જોવી પિશ.ે 

એક અદંાજ મજુબ 5G નટેવક્ક આવયા બાદ 
વવૈવિક અથયાવયવસથામા ં565 અબજ િોલરની વૃવધિ 
થશ.ે આટલો જગંી લાભ ખાટવા માટ ે અનકે 
દશેોમા ંપરસપર પ્વતસપધાયા વધી રહી છ.ે ચીન અને 
અમરેરકા વચ્ચ ે5G ટકેવનકન ેલઇન ેચાલી રહલેી 
રસે ેએકબીજા માટ ેકિવાશ વધારી છ.ે અમરેરકાએ 
પોતાના ટવેલકોમ ઓપરટેરોન ે 5G સવેાઓ માટે 
ચીની કપંનીઓની મદદ ન લવેા આદશે આપયો 
છ.ે આ માટ ેસરુક્ાના કારણો રજ ૂથઈ રહ્ા છ.ે 
જો ચીની કપંનીઓના સમાટયાફોન વપરાય તો તમેની 
પહોંચ અમરેરકાના 5G નટેવક્ક સાથ ે જોિાયલેા 
તમામ ક્તે્ો સધુી બની જાય. જ ે અમરેરકાની 
આતંરરક સરુક્ા માટ ેખતરાસમાન છ.ે  હકરીકતમાં 
5G નટેવક્કમા ંસરુક્ાન ેલઇન ેજ ેસવાલ થઇ રહ્ા ં
છ ેએ ગરેવાજબી પણ નથી. સધૈિાવંતક રીત ેસચંાર 
માધયમો માટ ે મહત્વપણૂયા ટકેવનક પર વનયતં્ણ 
હોવાનો અથયા છ ે ક ે ઓપરટેર જાસસૂી ક ે સચંાર 
માધયમોનુ ંસચંાલન અવરોધી શક ેછ.ે 

ભારતમા ંહાલ 4G નટેવક્કનો વપરાશ થાય છે 
અન ે સમાટયાફોનનો ઉપયોગ કરનારા મોટાભાગના 
લોકો 4G નટેવક્કના ભરોસ ે છ.ે જોક ે ભારતીય 
ટવેલકોમ ઓપરટેરો પણ દશેમા ં 5G સવેા શરૂ 
કરવા થનગની રહ્ા ંછ.ે  જો ક,ે આ ટકેનોલોજીને 
લઇન ે જ ે વચતંા વયક્ત થતી રહી છ.ે ભારતના 
અનકે વવજ્ાનીઓએ 5G ટકેનોલોજીન ે લઇને 
ઉતાવળ ન કરવાની સલાહ આપી છ.ે બ ે વષયા 
પહલેા કટેલાકં વવજ્ાનીઓએ સરકારન ે પત્ 
લખીન ે5G ટકેનોલોજીથી માનવીના સવાસ્થય અને 
પયાયાવરણન ે નકુસાન થવાનો અદંશેો વયક્ત કયયો 
હતો. વવજ્ાનીઓનુ ંકહવેુ ંછ ેક,ે 5G અગં ેવયાપક 
રરસચયાની જરૂર છ.ે કારણ ક,ે રરેિએશનની અસરો 
લાબંા સમય ેખયાલ આવ ેછ.ે તમેનુ ંમાનવુ ંછ ેક,ે 
કદાચ 5G ટકેનોલોજી માનવીન ેનકુસાન ન કર ેતો 
પણ વનસપવતઓન ેનકુસાન કરી શક ેછ.ે

જો ક,ે વલિયા હલેથ ઓગષેનાઇઝશેનનુ ં કહવેું 
છ ે ક,ે 5G નટેવક્કથી જ ે રરેિએશન ફલેાય છ ેએ 
3.5 GHZ જટેલુ ં હોય છ.ે આ પ્માણ અતયારે 
મોબાઇલના ટાવરથી જ ેરરેિએશન ફલેાય છ ેએના 
જટેલુ ં જ છ.ે વવવિ આરોગય સસંથાના જણાવયા 
અનસુાર અતયાર સધુીના રરસચયામા ં વાયરલસે 
ટકેનલોજીથી સવાસ્થય પર વવપરરત અસરો થવાના 
પ્માણ મળયા નથી.

5G ટેકનોલોજી ઃ સુવિધા સાથે સુરક્ાને જોખમ
5G નેટવર્ક  આ�વ્� બ�દ ઇન્ટરનેટની સ્ીડ 4G નેટવર્ક  રરત� 20 ગણી વધી જશે

દુનનય�ન� રેટલ�ર સંશ�ેધર�ેઆે આ� નવી ટેક�ેલ�ેજીને 
ર�રણે રેડડયેશનન�ે ખતર�ે વધવ� સ�થે પશુ-પક્ી, વૃક્�ે 

આને મ�નવજાતને મ�ેટંુ નુરસ�ન થવ�ન�ે ભય સેવ્�ે

પ્ાસંગિક
ધવલ શુક્લ
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લોકપ્રિય શોર્ટ પ્િડીઓ શેરીંગ એપ રીક-
રોકએ છુપી રીતે તેની રિરાઈિસી પોલીસી 
અપડેર કરી. આ પોલીસી USAનરા યુઝસ્ટ 
મરારે અપડેર થઈ છે. જેનરાથી તે પલેરફોમ્ટનરા 
યુઝસ્ટ દ્રારરા પોસર કરેલ મરાપ્િતી મરાંથી ફેશ 
પ્રિનર અને િોઈસ પ્રિનર જેિી બરાયોમેપ્રિક 
મરાપ્િતી ગુપ્ત રીતે એકપ્રિત કરી શકે છે.

રેકક્રંચ દ્રારરા રિથમ િખત જોિરા મળેલ 
નીપ્ત પરરિત્ટન 2 જૂનથી અમલમરાં આવયું 
છે. યુરોપ્પયન ઇકોનોપ્મક એરરયરા (ઇઇએ), 
યુકે, સસિટ્ઝલલૅનડ અને અનય દેશ (ભરારત 
પ્સિરાય) મરાં યુઝસ્ટની પોલીસીમરાં પરરિત્ટન 
જોિરા મળે છે. USAમરાં IT એકર મુજબ આ 
રીતે કોઈ એપ ફેશ પ્રિનર અને િોઈસ પ્રિનર 
જેિી બરાયોમેપ્રિક મરાપ્િતી એકપ્રિત કરે છે તો 
જે-તે એપનરા ડેિલપસ્ટએ USA ગિમમેનરને 
જાણ કરિી જરૂરી છે. પરતું રીક-રોક એપનરા 
ડેિલપસ્ટએ પોલીસી બદલીને જણરાવયું કે અમે 
USAનરા IT એકર મુજબ જ ફેરફરાર કયરા્ટ 
છે.

િધુમરાં કરંપની જણરાિે છે કે, કરંપની ની 
રિરાઈિસી પોલીસી અંતગ્ટત યુઝસ્ટની મરાપ્િતી 
જેિી કે િીડીઓમરાં બોલતરા શબદો, પિેરિેશ 
તથરા યુઝસ્ટનરા ચિેરરાનો ઉપયોગ પ્િડીઓનરા 
િગગીકરણ અને તેનરા જૂથ બનરાિિરા મરારે 
કરિરામરાં આિે છે. કરંપની જણરાિે છે કે 
બરાયોમેપ્રિક ડેરરા યુઝસ્ટનરા પોસર થયેલ 
પ્િડીઓમરાં બોલરાયેલ અપશબદ અથિરા 

આપપ્તિજનક રીપપણીઓને એકપ્રિત કરે 
છે. જે-તે મરાપ્િતી ભપ્િષયમરાં ખોરી અથિરા 
આપપ્તિજનક સરાપ્બત થરાય તો મરાપ્િતી 
ગિમમેનરને સોંપીને જે-તે યુઝસ્ટ પર કરાયદરાકીય 
પગલરા લઈ શકે.

કેપ્લફોપ્ન્ટયરા, ઇપ્લનોઇસ, નયુ યોક્ક, રેકસરાસ 
અને િોપ્શંગરન - યુ.એસ. મરાં ફક્ત કેરલરાક 
ગણતરીનરા રરાજયોમરાં કરંપનીઓને બરાયોમેપ્રિક 
ડેરરા એકપ્રિત કરિરા પર રિપ્તબંધ મૂકિરાનરા 
કરાયદરા છે. જેનો અથ્ટ એ થરાય કે રીક-રોક એ 
યુઝસ્ટ પરાસે અનય કોઈ પરપ્મશન મરાંગિરાની 
જરૂર નથી. પરતું અનય રરાજયો તથરા દેશોમરાં 
કરંપની યુઝસ્ટ પરાસે બરાયોમેપ્રિક ડેરરા સંબપ્ધત 
પરપ્મશન મરાંગે છે અને યુઝસ્ટએ ફરજીયરાતપણે 
સંમતી આપિી પડે છે.

આ રીતે અપડેર કરિરામરાં આિેલ રિરાઈિસી 
પોલીસી ઇપ્લનોઇસનરા બરાયોમેપ્રિક ઇનફોમમેશન 
રિરાઈિસી એકર (BIPA) નું ઉલ્ંઘન કરે છે. 
જેનરા કરારણે રીક-રોક એ કરાયદરાનરા ઉલ્ંઘન 
બદલ 92 પ્મપ્લયન ડોલર ચુકિિરા પડરાં 
િતરા. સમરાધરાનનરા ભરાગ રૂપે રીક-રોક તેની 
રિરાઈિસી પોલીસીમરાં બરાયોમેપ્રિક ડેરરા જેિરા કે 
બરાયોમેપ્રિક આઇડેસનરફરાયસ્ટ, જીઓ-લોકેસન 
અને જીપીએસ ડેરરા એકપ્રિત કરિરાનું રરાળિરા 
મરારે સંમતી દશરા્ટિી છે. ભપ્િષયમરાં આ રીતે 
રિરાઈિસી પોલીસીમરાં કોઈ પણ ફેરફરાર કરતરા 
પિેલરા ગિમમેનરને જાણ કરિી જરૂરી છે.
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શરીરમાં ઇમ્યુનિટી વધારશ ેઆ વસ્યુ
ઇમ્યૂનનટી સ�રી હશે ત�ે ક�ેર�ેન� અનલ્બલેક ફંગસથી પ�ેત�ની રક્� કરી 

શક�શે. તેથી ર�ેનિંદ� જીવનમ�ં ચ�ેક્કસ ખ�દ્ય પદ�થ�થોને સ�મેલ કરવ� િરૂરી 
છે. શરીરમ�ં ઇન્યુનનટી વધ�રવ� મ�ટે વવટ�મમન્સ મહત્વન�ે ભ�ગ ભિવે છે. 
તેથી અ�પણે અેવ� ફયૂડનયું સેવન કરવયું જેઇઅે િેમ�ં વવટ�મમન્સ વધ�રે હ�ેય.

પ્િિરારદત એપ રીક-રોકની નિી ચરાલ

સંતરા ઃ એક મધ્યમ આકારનું એટલે કે ૧૦૦ 
ગ્ામ વજન ધરાવતા સંતરામાં વવટાવમન 
સીની માત્ા ૫૩.૨ વમલીગ્ામ જેટલી હો્ય છે. 
સાઇવરિક્યુક્ત ફળોમાં એનટીઓકસીડનટ 
ગુણો સમા્યેલા છે જે આપણી રોગ પ્રવતરોધક 
શવક્તને વધારે છે. 
અનાનસ ઃ રોજ અનાનસનું સેવન કરવાથી 
વા્યરલ અને બેકટેરર્યલ બન્ે સંક્રમણોની 
શક્યતા ઘટી જા્ય છે.  પા્યનેપલમાં  વવટાવમન 
સી અને મેગ્ીઝ પ્રચુર માત્ામાં સમા્યેલા છે. 
ઉપરાંત તેમાં કેલરી ઓછી હો્ય છે. તેમજ 
ડાઇરિી ફાઇબર અને બ્ોમલેન પણ હો્ય છે.

આમળા ઃ આમળામાં પ્રચુર માત્ામાં વવટાવમન સી 
મસા્યેલું હો્ય છે. વવટાવમન સી એક શવક્તશાળી 
એનટી ઓકકસડનટ છે. જે રોગપ્રવતકારક શવક્ત 
માટે ફા્યદાકારક માનવામાં આવે છે. આમળાના 
સેવનથી મેટાબોલીઝમ સુધરે છે તેમજ ડાહડા 
મજબૂત થા્ય છે.
લીંબુ ઃ વવટાવમન સીનો સારો સ્ત્ોત છે. આ 
ઉપરાંત તેમાં વથ્યાવમન, રાઇબોફલેવવન, 
વવટાવમન બી ૬, પેનટોથેવનર એવસડ, 
કોપર,મેગ્ીઝ સમા્યેલા છે. લીંબુમાં સમા્યેલા 
એનટીોકકસડનટ કોવશકારોને નુકસાન પહોંચાડી 
ઇનફેકશન કરતા ફ્રી રેરડક્લસને દૂર કરે છે.

બીમારીથી દૂર રહેવા ખાલી પેટ 
આ મસાલોઓનું સેવન ન કરવું

તજ ઃ તજ રોવજંદા આહારમાં સ્વાદ 
વધારવાની સાથેસાથે ઓષધી્ય ગુણ માટે 
પણ જાણીતું છે. પરંતુ તેનું વધુ પડતુ સેવન 
હાવનકારક છે. તજનું વધુ પડતુ સેવન લીવર 
પર આડ અસર કરે છે. મુખમાં છાલા થા્ય 
છે. મુખમાં સફેદ ધાબા તેમજ ખંજવાળ 
આવવાની તકલીફ થા્ય છે. 

મેથી ઃ ન્યણા કોઠે પલાળેલી મેથી ઘણા 
લોકો ખાતા હો્ય છે. પરંતુ જેમને શ્ાસ 
સંબંધી તકલીફ હો્ય તેમણે ખાલી પેટે મેથીનું 
સેવન કરવું નહીં. આ રીતે મેથી ખાવાથી 
અસ્થમાની તકલીફ વધવાની શક્યતા રહે 
છે. આ ઉપરાંત પેટના નીચેના વહસ્સામાં 
દુખાવો પણ થઇ શકે છે. 

કાળા મરી ઃ કાળા મરીનું ખાલી પેટ સેવન 
કરવાથી અમુક  દવાઓનો પ્રભાવ ઓછો થઇ 
જવાનું અનેક સંશોધનમાં જણાવામાં આવ્યું 
છે. ન્યણા કોઠે કાળા  મરીનું સેવન કરવાથી 
દવાઓનું રરએકશન તેમજ એલર્જી થવાની 
શક્યતા રહે છે. 

લાલ કેપ્સિકમ ઃ રોવજંદા આહારમાં 
પેપરરકાનો ઉપ્યોગ વધુ થઇ ગ્યો છે. જે 
લાલ રંગના વશમલા મરચાનો સુકો પાવડર 
છે. આ મરચાનો ઉપ્યોગ ખાલી પેટ કરવો 
નહીં. સલાડમાં લાલ વશમલા મરચાની બદલે 
લીંબુ નાંખવાની  વધુ ફા્યદો થા્ય છે. 

અજમો ઃ પેટની બીમારી માટે અજમો રામબાણ ઇલાજ છે. વજન ઘટાડવા માટે પણ તે 
મદદગાર સાવબત થ્યો છે. પરંતુ તે એક ગરમ મસાલો હોવાથી તેના વધુ પડતા સેવનથી દૂર 
રહેવું જ સલાહભરેલું છે. ખાસ કરીને ન્યણા કોઠે અજમો ખાવાથી છાતીમાં બળતરા થવાની 
શક્યતા રહે છે.  સવારના શરીર તેમજ મગજને તાજગીસભર રાખતા નુસખા શરીર તેમજ 
મગજને ફરીલ ગુડ કરવા માટે ચોક્કસ રટપસ રોવજંદા જીવનમાં અપનાવી જોઇએ. 
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આણંદ 
આણંદ એલસીબી પોલીસે ગતરોજ 

આણંદ શહેરના નવા બસ મથક નજીક 
દાહોદની ઉંડાર ગેંગના ત્રણ સાગરીતોને 
ચોરી કે લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપે 
તે પહેલા જ દબોચી લીધા હતા. ત્રણ 
સાગરીતો ઝડપાતા ફાગણી ગામે થયેલ 
લૂંટ તથા અગાઉ મડ્ડર, લૂંટ, ધાડ તથા 
ઘરફોડ ચોરીઓના ૭૧ જેટલા ગુનાઓ 
અને ભવાનીપુરા ખાતે થયેલ ચોરીના 
બનાવોની ગુથથી ઉકેલાઈ ગઈ છે.

પોલીસ ે પકડેલા આરોપીઓમાં 
ભરત મોતીભાઈ મડંોર (રહ.ેદધૂામલી, 

દાહોદ), મલસસગં રાયસસગં પરમાર 
(રહ.ેકાટુ,ં દાહોદ) અન ેગબીભાઈ ઉફફે 
ગોપાલ વીરીયાભાઈ મોહનીયા (રહ.ે
ઉડંાર, દાહોદ)નો સમાવશે થાય છ.ે 
પોલીસ ે ત્રણયે શખશોન ે અટકમા ં લઈ 
પછુપરછ કરતા પકડાયલે ત્રણ શખશો 
ઉપરાતં દલીયો ઉફફે ગાડંો મોહનીયા 
સાથ ે મળી આ ચારયે શખશોએ ગત 
તા.૩૦મીના રોજ પટેલાદ તાલકુાના 
ફાગણી ગામ ેરહતેા રમશેભાઈ ઠાકોરના 
મકાન ખાત ે પહોંચીન ે ડરાવી-ધમકાવી 
રૂા.૮૧૫૦૦ની લૂટં કરી હોવાની 
કબલુાત કરી હોવાનુ ંબહાર આવયુ ંછ.ે 

અમદાવાદ 
હાઈકોટ્ડમાં અરજદારે પાટટી ઈન 

પસ્ડન તરીકે રજૂઆત કરી હતી 
કે, ‘તેની પત્ી રાજયના ભૂતપૂવ્ડ 
પ્રધાન સવપુલ ચૌધરી સાથે ગાઢ રીતે 
સંકળાયેલી છે.’ અરજદારે રજૂઆત 
કરી હતી કે, ‘તેની પત્ી સાથે તેનો 
વૈવાસહક સવવાદ ચાલી રહ્ો છે.

ભૂતકાળમાં હાઈકોટટે આદેશ કરેલો 
હતો કે અરજદાર સપતાને તેની દદકરી 
સાથે મળવા દેવામાં આવે. જો કે, આ 
આદેશનુ પાલન થતું નથી. જયારે તે 
ફેસમલી કોટ્ડમાં જાય છે, તયારે તેની 
પત્ીના વકીલો તેને ઘેરી વળે છે અને 

મળતા રોકે છે. 
તે તેની દદકરીને 
છેલ્ા ૬૦૪ 
દદવસથી મળયો જ 
નથી. એક સપતાને 
તેની દદકરીને 
મળતા રોકવામાં 

આવે તે કેટલી હદે યોગય છે. ‘બીજી 
તરફ, અરજદારની પત્ીના વકીલે, આ 
રજૂઆતનો સવરોધ કયયો હતો. તેમની 
રજૂઆત હતી કે, અરજદાર પસત દ્ારા 
વારંવાર સવસવધ કોટ્ડમાં અરજીઓ 
કરાય છે. સુનાવણી બાદ, હાઈકોટટે 
આદેશ કયયો છે કે, ‘અરજદારની 

પત્ી આવતી સુનાવણીમાં કોટ્ડ સમક્ષ 
ઉપસ્થત રહે. જો, તેણી ઉપસ્થત 
રહેશે નહીં તો તેને દંડ ફટકારવામાં 
આવશે.’ આ કેસની વધુ સુનાવણી 
૧૪ જૂને હાથ ધરાશે. બીજી તરફ, 
અરજદારે તેની દદકરીને મળવા 
રોકવામાં આવે છે તેના પર ્ટેની માગ 
કરી હતી. જો કે, હાઈકોટટે હાલ આ ્ટે 
આપવાની ના પાડી હતી. આ ઉપરાંત, 
હાઈકોટટે અરજદારને પણ ટકોર કરી 
છે કે, ‘તેઓ વારંવાર સવસવધ કોટ્ડમાં 
અરજીઓ કરી રહ્ા છે. અરજદારનુ 
આ પ્રકારનુ વલણ સમગ્ર સવવાદને 
વધારે ઘેરુ ્વરુપ આપી રહ્ો છે. 

ગાંધીનગર
લાંબા સમય બાદ ગુજરાત 

સરકારમાં બુધવારની રાતે નવ 
અસધક મુખય સસચવ- ACS સસહત 
બયુરોક્ેટસમાં ૨૬ IAS ઓદફસરોમાં 
બદલી- બઢતીના આદેશો થયા છે. 
કોરોનાકાળમાં ચચા્ડ્પદ આરોગય 
સવભાગના અગ્રસસચવ જયંતી રસવને 
પોંદડચેરી ટ્ાનસફર માટે સામાનય 
વસહવટ સવભાગ- GADએ મુક્ત 
કરતાની સાથે આ સવભાગની 
જવાબદારી સામાસજક નયાય 
અસધકારીતા સવભાગના ACS મનોજ 
અગ્રવાલને સોંપી છે. તદ્ઉપરાંત 

આરોગય કસમશનર જયપ્રકાશ 
સશવહરેને હોદ્ાની રૂએ સસચવ તરીકે 
કાય્ડરત રહેવા ઓડ્ડર કયયો છે.

ઉપરોક્ત ઓડ્ડરમાં સહી કરનાર 
ACS કમલ દયાણીની મહેસૂલમાં 
બદલી થઇ છે જયારે ACS પંકજ 
કુમારને ફૂલ ફલેજડ ગૃહ સવભાગ, 
ACS રાજીવ ગુપ્ાને ઉદ્ોગ 
સવભાગની જવાબદારી મળી છે. 
CMOમાં ACS મનોજ દાસને 
બંદરો અને વાહન વયવહાર સવભાગનો 
વધારાનો ચાજ્ડ સોંપાયો છે. સરકારે 
વર્ડ ૨૦૦૫ની બેંચના મહેસાણા 
અને વડોદરા કલેકટર તેમજ 

જામનગર મયુ. કસમશનર સસહત આઠ 
IASને લાંબી રાહ જોવડાવયા બાદ 
પ્રમોશન આપયા છે. જેમાં સુરત મયુ. 
કસમશનરને યથા્થાને રખાયા છે 
જયારે મહેસાણા, વડોદરા કલેકટર 
અને જામનગર કસમશનરની બદલી 
થઈ છે. આ ઓડ્ડરમાં તેમના ્થાને 
બીજા IASની સનમણૂંક થઈ નથી. 
આથી, એકાદ સપ્ાહમાં કલેકટર- 
DDO ્તરે બદલીનો રાઉનડ 
આવશે તે નક્ી છે. વડોદરા કલેકટર 
શાસલની અગ્રવાલને પ્રમોશન પછી 
પણ વડોદરામાં મયુ.કસમશનર તરીકે 
જ રાખવામાં આવયા છે.

રાજયમાં આગાહી કરતાં સાત 
દદવસ વહેલું ચોમાસું શરૂ થયું

અમદાવાદ 
કોરોનાના ઘટતા કેસ વચ્ે વધુ એક રાહતના 

સમાચાર છે. જેની ચાતકનજરે આતુરતાપૂવ્ડક રાહ 
જોવાઇ રહી હતી તૈ નૈઋતયના ચોમાસાની ગુજરાતમાં 
પધરામણી થઇ ગઇ છે. ગુજરાતમાં અગાઉ ૧૫ 
જૂન બાદ ચોમાસાની આગમનની આગાહી કરવામાં 
આવી હતી. પરંતુ તેનાથી સાત દદવસ અગાઉ જ 
ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થઇ ગયું છે. નોધ્ડન 
સલસમટ ઓફ મોનસૂન વલસાડમાંથી પસાર થયું હતું 
અને તેની સાથે જ નૈઋતયના ચોમાસાએ ગુરુવારે 
દસક્ષણ ગુજરાતમાં પ્રવેશ કયયો હતો. આગામી ૩૦ 
જૂન સુધીમાં રાજયભરમાં ચોમાસું સસક્ય થઇ જશે. 
હવામાન સવભાગ દ્ારા આગામી ૧૦, ૧૩, ૧૪ 
જૂનના વલસાડ-દમણ-દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે 
વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 

નદડયાદમાં વીજથાંભલાથી કરંટ 
લાગતા 15 વર્ડના દકશોરનું મોત

નડિયાદ
નદડયાદ : ખડેા સજલ્ામા ં વરસાદ અન ેવાવઝોડા 

પછી દર વરષે વીજકપંની દ્ારા પરૂતી તકદેારી ન રખાતાં 
નાગદરકોનો  ભોગ લવેાતો હોવાની બમૂરાણ મચી છ.ે 
ખલુ્ા વાયરોન ેલીધ ેવડામથક નદડયાદમા ંવીજકરટંના 
બનાવમા ંએક બાળકનુ ંમૃતય ુથતા ં્થાસનકો એમ.જી.
વી.સી.એલ.ન ેદોરી ઠરેવી રહ્ા છ.ે આ વીજવાયરોને 
રીપરે કરવાની કામગીરી સમયસર થઈ હોત તો 
૧૫ વર્ડના આશા્પદ બાળકનો જીવ બચી ગયો 
હોત. બીજી તરફ કઠલાલમા ં પણ એક ૨૦ વર્ડના 
યવુકન ેસાપ કરડતા ંત ેમોતન ેભટેયો છ.ે નદડયાદના 
સવઠ્ઠલકનયા સવદ્ાલય રોડ ઉપર આવલેા કબીરપરુામાં 
આકાશ સોમાભાઈ વાઘલેા રહતેા હતા. આકાશ 
સવઠ્ઠલકનયા સવદ્ાલયના ખણૂ ે આવલેા વીજળીના 
થાભંલાન ેઅડી જતા ંચને ેજોરદાર કરટં લાગયો હતો. 

અમદાવાદ
અમદાવાદ શહેરમાં કોરોનાના 

કેસોમાં ઘટાડો થતા દોઢ મસહનાથી 
બંધ શહેરના સવસવધ ધાસમ્ડક ્થાનો 
શુક્વાર તા.11મીથી ખોલવાની 
રાજય સરકારે  લીલીઝંડી આપતા 
લાખા ધમ્ડપ્રેમીઓમાં ખુશીની લહેર 
પ્રસરી ચૂકી છે. રાજય સરકારના 
આ સનણ્ડયથી જમાલપુર જગદીશ 
મંદદરનાં બંધ દ્ાર પણ શુક્વારથી 
ખૂલી જતા ભગવાન જગન્ાથના 
દશ્ડન માટેનો દોર તો શરૂ થશે જ, 

પરંતુ જગદીશ મંદદરેથી દર અરાઢી 
બીજે નીકળતી રથયાત્રા આ વરષે 
પણ આગામી તા.12મી જુલાઈને 
અરાઢી બીજના દદવસે નીકળશે 
તેવી લાખો ધમ્ડપ્રેમીઓના હૃદયમાં  
આશા બંધાઈ છે. બીજી તરફ શહેર 
ટ્ાદફક પોલીસની ટીમોએ પણ 
રથયાત્રા મંદદરથી શહેરના સવસવધ 
ભાગોમાંથી પસાર થયા છે તે રૂટો 
પર બંદોબ્ત ગોઠવવાની પ્રસક્યા 
માટે રાઉનડ લેવાની કામગીરી પણ 
શરૂ કરી દીધી છે.

મારી પત્ીને પૂવ્ડ મંત્રી સવપુલ ચૌધરી સાથે 
ગાઢ સંબંધો છે ઃ હાઈકોટ્ડમાં પસતનો આક્ષેપ

ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસ ઘટી 
જતાં રથયાત્ા યોજાવાની આશા
પાોલીસ ટીમાોએો રથયાત્ાના રૂટ પર શરૂ કયાયા રાઉન્ડ

BJPમાં પદવાંચ્ુઓને ડદવાળી ફળશે 
બોિ્ડ-નનગમમાં નનમણૂકોની પ્રનરિયા શરૂ

ભાજપમાં નો- દરસપટ સથયરીમાં પાસલકા- 
પંચાયત અને સંગઠનમાંથી પડતા મુકાયેલા 
અને વરયોથી કદરની અપેક્ષા રાખતા 
કાય્ડકરો, નેતાઓને આ વરષે નવરાસત્ર- 
દદવાળી ચોક્સ ફળશે. 
ગુજરાતમાં સવધાનસભા 
ચૂંટણી- ૨૦૨૦માં સમશન- 
૧૮૨ને પાર ઉતારવા 
આવા પદવાંચછુઓને 
સરકારના બોડ્ડ- સનગમોમાં 
સનયુસક્તઓના ચક્ો ગસતમાન થઈ ચૂકયા 
છે. કોરોના સામે દેશભરમાં ચાલી 
રહેલા વેસકસનેશન વચ્ે રાષ્ટીય ્તરે 
ભાજપમાં વર્ડ ૨૦૨૨ના ઉત્તરાધ્ડમાં 

પાંચ રાજયોમાં સવધાનસભા ચૂંટણી પૂવષેની 
તૈયારીઓનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. 
અહીં ગુજરાતમાં દડસેમબર- ૨૦૨૨ની 
ચૂંટણીઓને ધયાને રાખી તાલુકા ્તર સુધી 

નવા સંગઠનોની રચના, 
સરકારી કસમટીઓમાં 
સનમણૂંકો બાદ બોડ્ડ- 
સનગમોમાં સનમણૂંકોથી નેતા- 
કાય્ડકરોને ચાજ્ડ કરવાનો 
તખતો તૈયાર થઈ ચૂકયો છે.

આગામી ત્રણેક મસહનામાં ૩૨થી 
વધુ બોડ્ડ- સનગમોમાં ૮૪થી વધુ 
પદાસધકારીઓની સનયુસક્તઓ માટે સરકાર- 
સંગઠન આગળ વધી રહ્યુ છે. 

આણંદમાં દાહોદની ઉિાર ટોળકીના  
3 પકિાયા : 71 ગુનાના ભેદ ખુલયા
એોલસીબીએો નવા બસ પાસોથી ત્ણોયનો પકડી લીધા

જયંતી રસવ પોંદડચેરી ગયા, આરોગય સવભાગ 
ACS અગ્રવાલને હવાલે, સશવહરે સસચવ

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં કોરોનાની બીજી લહેરે 

હાહાકાર મચાવયો હતો. તયારે સરકાર 
દ્ારા કડક પ્રસતબંધો લગાવવામાં આવયા 
હતા. જેના પગલે કોરોનાનું સંક્મણ ઓછું 
થતું જોવા મળી રહ્યું છે. આ સાથે કોરોના 
સંક્મણના દૈસનક આંકડાઓમાં પણ ઘટાડો 
થયો છે. છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં કોરોના 
વાયરસનાં આંકડાઓની વાત કરીએ તો 
રાજયમાં નવા ૫૪૪ કોરોના કેસ નોંધાયા 
છે. જયારે ૧૧ વયસક્તઓ કોરોના વાયરસના 
કારણે મોતને ભેટયાં હતાં. ગુજરાત 
આરોગય સવભાગે આપેલા આંકડા પ્રમાણે 
આજે ગુરુવારે સાંજના પાંચ વાગયા સુધી 
કુલ ૨,૬૮,૪૮૫ વયક્તીઓને રસીકરણ 

કરવામાં આવયું છે. જયારે રાજયમાં આજે 
કુલ ૧૫૦૫ દદટીઓ સાજા થયા છે. આમ 
રાજયમાં કોરોનામાંથી સાજા થવાનો 
દર ૯૭.૨૩ ટકા છે. રાજયના સવસવધ 
સજલ્ાઓ અને મહાનગર પાસલકાઓમાં 
કોરોના વાયરસની સ્થસતની વાત કરીએ 
તો અમદાવાદ કોપયોરેશનમાં ૮૬, વડોદરા 
કોપયોરેશનમાં ૬૧, સુરત કોપયોરેશનમાં 
૬૦, વડોદરામાં ૩૭, સુરતમાં ૨૯, ગીર 
સોમનાથમાં ૨૩, ભરૂચમાં ૨૨, જુનાગરમાં 
૨૧, જામનગર કોપયોરેશનમાં ૧૭, રાજકોટ 
કોપયોરેશનમાં ૧૬, નવસારીમાં ૧૫ કેસ 
નોંધાયા હતા. છોટા ઉદેપુર, ડાંગ, નમ્ડદા 
અને સુરેનદ્રનગરમાં છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં 
એક પણ કોરોનાનો કેસ નોંધાયો નથી.

ગુજરાતમાં કોરોનાની ગતત પર બ્રેક ઃ નવા 544 કેસ 

અગામી મહિનાઓમાં ગુજરાતના ઘણા હિદ્ાર્થીઓ 
અભ્ાસ માટે હિદેશ જઈ રહ્ા છે. તે માટે 
હિદ્ાર્થીઓને િેક્સનેશનમાં હિશેષ અગ્રતા 
આપિા સરકારે એક સપ્ાિ અગાઉ હનણ્ણ્ લીધો 
િતો. હિદેશ જિા ઈચછુક અમદાિાદના ૩૦૦ 
્ુિાનોએ રસી લેિા માટે રહજસ્ટ્ેશન કરાવ્ું છે. 
જેને આગામી ૩ દદિસમાં રસી અપાશે. મ્ુહન.
ના સૂત્ોએ જણાવ્ું િતું કે હિદેશ જિા ઈચછુક 
કુલ ૩૦૦ જેટલા હિદ્ાર્થીઓએ રસી લેિા માટે 
રહજસ્ટ્ેશન કરાવ્ું છે. જે અરજીઓ આિી િતી 
તેની સ્ક્રૂદટની કરીને ્ાદી બનાિાઈ છે.

નવદેશ જતાં 300 નવદ્ાથથીએ 
રસી લેવા અરજી કરી

૧૦૦થી વધુ દદથીને એર 
એમ્બયુલનસથી લઇ જવાયા

કોરોના િા્રસે રૌદ્ર સ્િરૃપ દેખાડતાં એહરિલ-મે 
એમ બે મહિનામાં ગુજરાતમાંર્ી જ ૫ લાખ  કેસ 
નોંધા્ા િતા જ્ારે ૫૨૦૦ર્ી િધુ વ્હતિએ જીિ 
ગુમાવ્ો િતો. આ બે મહિનાના સમ્ગાળામાં 
ગુજરાતમાંર્ી જ કોરોનાના ૧૧૦ જેટલા ગંભીર 
દદથીઓને એર એમ્બ્ુલનસ દ્ારા અન્ સ્ર્ળે 
લઇ જિાની ફરજ પડી િતી. એહરિલ-મે મહિનામાં 
પદરકસ્ર્હત એ િદે િણસી િતી કે એર એમ્બ્ુલનસ 
માટે ૫ ર્ી ૭ દદિસનું િેઇદટંગ િતું. ગુજરાતમાંર્ી 
હિશેષ કરીને અમદાિાદ, સુરત એરપોટ્ણમાંર્ી જ 
૭૦ર્ી િધુ દદથીઓને એર એમ્બ્ુલનસ દ્ારા મુંબઇ, 
ચેન્ાઇ જેિા શિેરમાં લઇ જિામાં આવ્ા િતા.
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અમદાવાદ
લાંબા સમય બાદ ભાજપના પ્રદેશ 

પ્રભારી ભુપેન્દ્ર યાદવ શુક્રવારથી 
ગુજરાતના 2 દદવસના પ્રવાસે 
આવવાના છે જયાં તેઓ સરકાર અને 
સંગઠનના હોદેદારો સાથે બેઠક કરશે. 
જેમાં ભાજપ પ્રભારી કોરોનાની બીજી 
લહેર બાદની સ્થતતની સમીક્ા અને 
રાજકીય સમીક્ા પણ કરશે.

સામાન્ય રીતે સંગઠન અને 
સરકારની કામગીરી અંગે નેતાઓ સાથે 
તવ્તૃત ચચાચાઓ કરાશે અને નેતાઓ 

પાસેથી કામગીરી અને રાજકીય સ્થતત 
અંગે અતભપ્રાય પણ લેવામાં આવશે. 
પ્રદેશ પ્રભારીના પ્રવાસ બાદ 15 જૂને 
ભાજપ તવધાનસભા પક્ની પણ બેઠક 
મળશે. જેમાં મુખયમંત્ી તવજય રૂપાણી, 
નાયબ મુખયમંત્ી નીતતન પટેલ અને 
ભાજપ અધયક્ સી આર પાટીલ પણ 
હાજર રહેશે. તમામ ધારાસભયોને 
આ બેઠકમાં હાજર રહેવા માટે જાણ 
કરાઈ છે. ધારાસભયોને નડેલા પ્રશ્ો 
અને તેમના તવ્તારમાં સરકારે કરેલી 
કામગીરી અંગે ચચાચા થશે. મારુ ગામ 

કોરોના મુક્તના સંકલપને સાકાર કરવા 
ધારાસભયોને માગચાદશચાન અપાશે. 
બેઠકનો રાજકીય હેતુ સરકારની 
છબી સુધારવાનો અને ધારાસભયોને 
સતક્રય કરવાનો છે. કોરોનાની બીજી 
લહેરમાં જે રીતે લોકોમાં નારાજગી 
છે જેને ખાળવા હવે ધારાસભયોને 
મેદાનમાં ઉતારવામાં આવશે. સરકારી 
વયવ્થાની ત્ુટીઓથી જે સમ્યાઓ 
ઉભી થઇ હતી અને તેનાથી સરકારની 
છબી બગડી હોવાનો ્વીકાર 
ભાજપના નેતાઓ કરી રહ્ા છે. 

ભાજપના પ્રદેશ પ્રભારી સરકાર અને 
સંગઠનના હોદેદારો સાથે બેઠક કરશે અમદાવાદ

હનીટ્ેપ કેસમાં રોજ નવા નવા ફણગા 
ફૂટી રહ્ા છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્ાન્ચે 
આરોપી પીઆઇ ગીતા પઠાણ સતહતની 
છ લોકોની ધરપકડ કયાચા બાદ વધુ 
તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં હવે મતહલા 
પોલીસ ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા 
પીએસઆઇ જે.કે.બહ્મભટ્ટનું પણ નામ 
ખૂલયું છે, જેથી આરોપી પીએસઆઇ 
ધરપકડથી બચવા ફરાર થઇ ગયા છે. 
શહેરના મતહલા પોલીસ ્ટેશનમાં ફ્રજ 
બજાવી ચૂકેલાં મતહલા PI ગીતા પઠાણ 
અને તેમની ગેંગ સોતશયલ મીદડયા થકી 

વેપારીઓને ફસાવીને યુવતીઓ હોટેલમાં 
લઈ જતી હતી.

તયાર બાદ કામ પોલીસ ગેંગનું 
શરૂ થતું હતું. જે આ યુવતીના નામે 
વેપારીઓને ફેન કરતી હતી અને પોલીસ 
્ટેશનમાં બોલાવી સેટલમેન્ટ કરતી 
હતી. આ કેસમાં અતયાર સુધી અનેક 
લોકો ટાગગેટ બની ચકયા છે. જયારે 
સત્ાવાર રીતે ચાર તફ્રયાદમાં પોલીસ 
અને તેની ગેંગ દ્ારા ૨૬ લાખ રૂતપયા 
લોકો પાસેથી પડાવી લીધા છે. આ 
રૂતપયામાં ૫૦ ટકા ભાગ રાખવામાં 
આવતો હતો. 

અમદાવાદ : ગુજરાત પર 17મી 
મેએ  ત્ાટકેલા તવનાશક વાવાઝોડાએ 
સજગેલી તારાજીની અસરમાંથી બહાર 
આવવા માટે ગુજરાત સરકારે કેન્દ્ર 
સરકાર સમક્ રૂ. 9836 કરોડની 
સહાયની જરૂદરયાત માટે ગુજરાતની 
રજૂઆત કરી છે.

વાવાઝોડાને પદરણામે ખેતીવાડી-
બાગાયતી પાકો-મકાનો-મત્યોદ્ોગ, 
બંદર, પાણીપુરવઠા, વીજળી, માગચા 
ર્તા અને માળખાકીય સવલતોને 
થયેલા નુકશાનની તવગતો સાથેનું 
આવેદનપત્ મેમોરેન્ડમ ભારત 

સરકારને મોકલી આપવામાં આવયું છે. 
મુખયમંત્ી તવજયભાઇ રૂપાણીના 

દદશાદશચાનમાં ગુજરાત સરકારે તૈયાર 
કરેલા આવેદનપત્માં વાવાઝોડાની 
ભારે તવનાશક અસરોથી ગુજરાતમાં 
થયેલા કુલ નુકશાનને એન.ડી.
આર.એફ.ના ધોરણે કેન્દ્ર સરકાર 
સહાય કરે તેવી આગ્રહપૂવચાક રજૂઆત 
કરવામં આવી છે. 

ગુજરાત પર ત્ાટકેલા વાવાઝોડાની 
તીવ્રતાને કારણે અસરગ્ર્ત તવ્તારોમાં 
મકાનો, આવશયક ચીજવ્તુઓ પાણી, 
વીજળી, ર્તા, મોબાઇલ નેટવક્ક જેવી 

માળખાકીય સુતવધાઓને પણ વયાપક 
નુકસાન પહોચયું છે. રર0 દક.મી. 
પ્રતત કલાકની ઝડપે ફૂંકાયેલા પવનને 
પદરમામે બાગાયતી પાકોના વૃક્ો 

અને ખેતી પાકોના ઝાડ-વૃક્ મૂળ સાથે 
ઉખેડી નાખયા છે. ખેતીવાડી-બાગાયતી 
પાકને થયેલા  નુકસાનમાંથી બહાર 
આવવા કેન્દ્રીય સહાયની જરૂદરયાત 

ગુજરાત સરકારને રહેશે.
ગુજરાત પર ત્ાટકેલું વાવાઝોડાએ 

પ0 વરચામાં આવેલા કોઇ પણ 
વાવાઝોડાથી વધુ તીવ્ર અને માલ-
તમલકતને વયાપક નુકસાન પહોંચાડયું 
છે. ગુજરાતમાં અગાઉ 197પ, 198ર 
અને 1998 માં જે વાવાઝોડા આવયા 
હતા. 17મી મેએ ગુજરાત પર ત્ાટકેલા 
વાવાઝોડાએ ર3 તજલ્ાઓને અસર 
પહોચાડી છે. તવનાશક વાવાઝોડું  ર8 
કલાક સુધી ગુજરાતને ઘમરોળીને 
ગુજરાતને ચીરીને રાજ્થાન તરફ 
ફંટાયું હતું.

હનીટ્રેપ કેસ ઃ નામ ખૂલતાં PSI 
બ્રહ્મભટ્ટ ભૂગભ્ભમાં ઊતરી ગયા

બાગાયતી પાકને ખેતીને જંગી નુકસાન: વીજ, સસંચાઈ, જળ વવતરણ વ્યવસ્ાના આાંતરમાળખાને માેટંુ નુકસાન

અમદાવાદ એરપોટચામાં 
વધુ ૧૮ તવમાન પાદકિંગ 
્ટેન્ડની વયવ્થા કરાશે

અમદાવાદ
અમદાવાદના સરદાર વલ્ભભાઇ પટેલ 

ઇન્ટરનેશનલ એરપોટચા ખાતે વધારાના નવા ૧૮ તવમાન 
પાદકિંગ ્ટેન્ડ ટૂંક સમયમાં તૈયાર થઇ જશે. આ નવી 
વયવ્થા બાદ અમદાવાદ એરપોટચામાં ૧૨ નાના ચાટચાડચા 
અને ૬ મોટા એરક્રાફટ પાક્ક થશે.અમદાવાદ એરપોટચામાં 
હાલ નાના-મોટા ૩૧ જેટલા તવમાનો પાક્ક થાય છેતેમાં 
હવે વધારીને નવા ૧૮ પાદકિંગ ્ટેન્ડ ઉમેરીને કુલ હવે 
૪૯ જેટલા ‘પાદકિંગ બે ‘ ઉભા કરાશે. અમદાવાદ 
એરપોટચા પર હાલમાં નાના-મોટા ૩૧ જેટલા તવમાનો 
પાકગની વયવ્થા ઉપલબધ છે. જેમાં ડોમેસ્ટક  અને 
ઇન્ટરનેશનલ પર  ચાર ચાર એમ કુલ આઠ એરોબ્ીજ 
છે. જેમાંથી  મુસાફરો ટમનલમાંથી સીધા ફલાઈટમાં અને 
ફલાઈટમાં સીધા ટમનલમાં જઈ શકે છે. 

ગુજરાતીઓનું આરોગય 
ભગવાન ભરોસે, ૧૭૩ 
નકલી ડોકટર ઝડપાયા

અમદાવાદ
રાજયમાં કોરોનાકાળમાં સારવારના બહાને પ્રેસકટસ 

કરતાં ૧૭૩ નકલી ડોકટસચા ઝડપાયા છે. ડીજીપીના 
આદેશને પગલે ૨ મતહનાથી રાજયવયાપી ડ્ાઈવ યોજવામાં 
આવી હતી, જેમાં રાજયના ગ્રામય તવ્તારોમાં ૧૭૩ 
નકલી ડોકટરો ઝડપાયા છે. કોરોનાને કારણે અનેક 
તબીબોએ પોતાની ઓપીડી બંધ કરી દેતા આવા લેભાગુ 
તબીબો સતક્રય થયા હતા અને દવાખાનું ખોલીને બે્યા 
હતા.  કોરોના કાળમાં નાના શહેરો અને ગ્રામય તવ્તારોમાં 
જયાં મોટી હોસ્પટલો નથી, તયાં અમુક લેભાગુ તતવો 
તબીબી સારવારના નામે લોકોના ્વા્્થય સાથે ચેડાં 
કરતાં હોવાનું પોલીસ તંત્ના ધયાન પર આવયુ હતું. નકલી 
ડોકટરોને પકડવા પોલીસે રાજયભરમાં ૨ મતહના સુધી 
ખાસ ડ્ાઇવ યોજી હતી.

અમદાવાદ 
ફ્રેન્કતલન ટેમપલટન મયુચયુઅલ ફંડના કેટલાક 

તસતનયર અતધકારીઓ સામે માકકેટનું તનયમન 
કરતા તસકયોરીટીઝ એન્ડ એકસચેન્જ બોડચા-સેબી 
દ્ારા છેતરતપંડી કરવાનો 
આરોપ લગાવવામાં આવે 
તેવી સંભાવના છે. ફ્રેન્કતલન 
ટેમપલટનની કફોડી સ્થતતમાં 
મૂકાયેલી છ ડેટ ્કીમને 
લગતી ખાનગી અને જાહેર 
જનતાથી છૂપી રાખવામાં આવેલી માતહતીનો 
ઉપયોગ કરીને તેમણે તેમના પોતાના અંગત 
રોકાણો પાછા ખેંચી લીધા હતા. આ અતધકારીઓને 
પ્રીવેન્શન ઓફ ફ્રોડયુલન્ટ એન્ડ અનફેર ટ્ેદડંગ 
પ્રેદકસ્સસના ધારાધોરણોનો ભંગ કરવા બદલ 

ગુનેગાર ઠેરવવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. તેમણે 
ઇન્સાઈડ ઇન્ફોમગેશનનો ગેરલાભ ઊઠાવીને પોતાના 
રૂા. 304 કરોડનો ઉપાડ કરી લીધો છે. બીજા 
રોકાણકારોના પૈસા ડૂબવા દીધા છે. અતધકારીઓને 

ફ્રેન્કતલન ટેમપલન્ટનના છ ડેટ 
ફંડ  અંગેની કોસન્ફડેસન્શયલ 
માતહતી અગાઉથી જ મળી ગઈ 
હતી. ્કીમમાં કેટલું બોરોઇંગ 
કરવામાં આવયું છે તથા 
રેગયુલેટરી ઓથોદરટી સમક્ 

કઈ કઈ અને કેવી તવગતો ફાઈલ કરવામાં આવી 
છે તેની માતહતી તેમને મળી ગઈ હતી. તેમ જ 
જાહેર જનતાને અન્ય માતહતીની જાણકારી અપાય 
તે અગાઉ જ તેમને આ તમામ માતહતી મળી ગઈ 
હતી. હવે આ કેસની તપાસ સેબીને સોંપાઈ છે.

ગાધંીનગર : રતવવાર ગજુરાતના ધોલરેા 
્પશેયલ ઇન્વે્ ટમને્ટ દરજીયન (સર) મા ંચાઇના 
ઇન્ડ્ટ્ીયલ પાક્કના 10,500 કરોડના પ્રોજકેટનું 
બાળમરણ થાય તવેી સંભાવના છ,ે કારણ કે 
ભારત અન ે ચીન વચ્નેા 
વણસેલા સબધંોના કારણ ે આ 
પ્રોજકેટનુ ંભાતવ ધૂધંળુ ંબન્યુ ંછ.ે 
આ પ્રોજેકટ ચાલુ રાખવો ક ેરદ્દ 
કરવો ત ે અંગ ે રાજય સરકારે 
હજી સુધી કોઇ ્પષ્ટતા પણ 
કરી નથી. ઉદ્ોગ તવભાગના સતૂ્ોએ કહ્ ંહતુ ં કે 
સરકાર ે ધોલેરામા ં ચાઇના ઇન્ડ્ટ્ીયલ પાક્ક માટે 
ચાઇના એસોતસયેશન ઓફ ્મોલ એન્ડ તમડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇતઝસ સાથે બ ેપ્રકારના સમજતૂત કરાર 
કયાચા હતા. પ્રોજેકટ ઉભો થતા ંગજુરાતમા ં્થાતનક 

કક્ાએ ડાયરકેટ અન ેઇનડાયરકેટ કક્ાએ 15000 
લોકોન ે રોજગારી મળવાની આશા છ.ે આ કરાર 
પ્રમાણ ે ચાઇનાના મડૂીરોકાણથી ઇન્ડ્ટ્ીયલ પાક્ક 
શરૂ કરવામા ંઆવનાર છ,ે જો ક ેબન્ ેદશેો વચ્ે 

સરહદના તનાવથી સબધંોમાં 
ખટરાગ ઉભો થયલેો છ ે તથેી 
આ પ્રોજકેટ ખોરભં ેપડયો છ.ે 
ઉદ્ોગ તવભાગના અતધકારીએ 
કહ્ ં હતુ ં ક ે આ પાક્કમાં 
પ્રદરૂણ રતહત અન ે હાઇ 

ટકેનોલોજીયકુત ઊદ્ોગો ચાયનાના ઊદ્ોગકારો 
એકમો શરૂ કરવાના હતા. કરાર ઉપર મખુયમતં્ીના 
અગ્રસતચવ અન ે ઊદ્ોગ અગ્રસતચવ એમક ે દાસ 
તમેજ CASME ઇન્વે્ ટમને્ટ મનેજેમને્ટ ગૃપના 
વાઇસ પ્રતેસડને્ટ વનૈ્ડોંગ યીન ેહ્તાક્ર કયાચા હતા.

ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન મ્યુચ્યુઅિ ફંડમાં 
300 ્કરોડના ફ્ોડ મયુદ્ે સેબીની ત્પાસ

ધોિેરા ખાતે 11 હજાર ્કરોડના ચાઇના 
ઇનડસ્ટ્ી્િ ્પા્ક્કનયું ભાલિ અધધરતાિ

ભારત આને ચીન વચ્ે 
સરહદે તણાવ ઊભાે થતા 
પાેજેક્ટ ખાેરંભે પડાે છે

આવિકારીઆાેઆે ગુપચુપ 
રીતે યાેજનામાંથી પાેતાના 
પૈસા ઉપાડી લીિા હતા

તાઉતેના વળતર માટે ગુજરાતે 9,836 કરોડની સહાય માગી

ગાંધીનગર
રાજયમાં સરકારી નોકરી મેળવવા 

માટે યુવાનો આતુર છે. પણ આ 
વચ્ે જ બેરોજગાર યુવાનોને સરકારી 
નોકરીના સપનાં દેખાડી લૂંટી લેતી 
ગેંગનો ગાંધીનગર પોલીસે પદાચાફાશ 
કયયો છે. પોતે IAS ઓદફસર હોવાની 
વાતો કરી ઠગ ટોળકીએ 260 જેટલાં 
બેરોજગાર યુવાનોને પોતાની જાળમાં 
ફસાવયા હતા. પોલીસે પાંચ લોકોની 
ધરપકડ કરી આગળની કાયચાવાહી હાથ 
ધરી છે. પોલીસે હોટલ તહલસન અને 
હોટેલ તમડલ ટાઉનમાં તવદ્ાથથીઓને 
નોકરી આપવા બાબતે ચીદટંગ કરી 

રહ્ા છે. જે બાદ પોલીસે દરોડા પાડીને 
હેતવીબેન પટેલ (વાસદા-નવસારી), 
નીરજકુમાર ગરાસીયા આ બંને લોકો 
ડેપયુટી કલેકટર વલસાડના નામે રોકાયા 
હતા. બાદમાં પોલીસે તેમની સઘન 
પુછપરછ કરી હતી. જેમાં પદાચાફાશ થયો 
હતો કે, આ લોકો 130 તવદ્ાથથીઓને 
લઈને આવયા છે. અને બંને હોટેલમાં 
રાખયા છે. અને 1 જૂનથી તમામ 
તવદ્ાથથીઓને હોટેલમાં રાખયા હતા. 
આ તવદ્ાથથીઓ પાસેથી તસતનયર ક્ાક્ક, 
પોલીસ સતહતની ભરતીની લાલચ 
આપી દરેક તવદ્ાથથીઓ પાસેથી અલગ-
અલગ રકમો લીધી હતી. 

ગાંધીનગર GPSCમાં નોકરીનરે 
નામરે 260 વવદ્ાર્થી સાર્રે ઠગાઈ
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økwshkíke ¼k»kk{kt yuf fnuðík Au fu 
“ÃkiMkku {khku Ãkh{uïh Lku nwt ÃkiMkkLkku ËkMk.” 
yk yÚkoLke çkeS Ãký fnuðíkku yk «{kýu 
Au. “[{ze òÞ, Ãký Ë{ze Lk òÞ”, 
“ftswMkLkwt ÄLk fktfhk çkhkçkh”, “sh 
Ëu¾e {wLkeðh [¤u” ðøkuhu. yk fnuðíkkuLkk 
rðhkuÄk¼kMk{kt yuf yk Ãký fnuðík Au fu 
“ÃkiMkku íkku nkÚkLkku {u÷ Au.” yk çkÄe 
fnuðíkku MktòuøkkLkwMkkh ßÞkt Ãký ÷køkw 
Ãkzíke nkuÞ, Ãký yu MkíÞ Au fu yksu yk 
søkík{kt yuðk fhkuzku {kLkðeyku yrMíkíð 
Ähkðu Au suyku ÃkkuíkkLke MktÃkr¥k ÃkwÛÞLkk 
fkÞkuo{kt Ãkerzík {kLkðòík Ãkh ¾[o fhu Au.

Ãkerzík {kLkðíkk «íÞu «u{ Ähkðíkk 
W¥kh y{urhfkLkk ykðk ÄLk fwçkuhku{kt 
rçk÷ økuxMk íkÚkk ðkuhLk çkVux Lkk Lkk{ku 
MkkiÚke {ku¾hu ykðu Au suyku ÃkkuíkkLke 
MktÃkr¥k {ktÚke fhkuzku zku÷h Ãkerzík 
{kLkðeykuLkk Wíf»ko {kxu ¾[o fhe hÌkk 
Au. ykLkwt fkhý þwt Au ? fkhý yufs Au fu 
søkíkLkku Ëhuf Ä{o Ãkerzík {kLkðòíkLku 
MknkÞ fhðkLkku ykËuþ ykÃku Au. íkuÚke yu 
fne þfkÞ fu {kLkðeLke Mkuðk yu 
Ãkk÷LknkhLke Mkuðk Mk{kLk Au. 

{wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk {SË Ãký 
Ërhÿku, rLkhkÄkhku, yLkkÚkku ðxu{køkwoyku, 
MkøkkMktçktÄeyku yLku íÞkt MkwÄe fu {kíkkrÃkíkk 
Ãkh ÃkkuíkkLke MktÃkr¥k {ktÚke ¾[o fhðk {kxu 
ykËuþ ykÃku Au. RM÷k{ Ä{oLkk Ãkkt[ 
{w¤¼wík Míkt¼ku-rMkæÄktíkku(yhfkLk){kt 
yuf Míkt¼ Ífkík ykÃkðe (yuf [ku¬Mk 
hf{ ÃkwÛÞ fkÞkuo{kt ¾[o fhðe) Ãký Au, su 
VhSÞkík Au. Ífkík ykÃkðk rð»ku fwhkLk 
{SË{kt yMktÏÞ ðkh fnuðk{kt ykðu÷ Au 
fu “Míkwrík (çktËøke-Lk{kÍ) MÚkkrÃkík fhku 
íkÚkk Ífkík ykÃkku.”

yuf ¾kíkkÃkeíkk {wMk÷{kLk, suLkk ÃkkMku 
yuf Lk¬e fhu÷ hf{ fhíkk ðÄkhu MktÃkr¥k 
nkuÞ, íkku íku MktÃkr¥k Ãkh ð»koLkk ytíku yZe 
xfk hf{ Lkku¾e fkZeLku íku hf{ 

rLkhkÄkhku,Ãkerzíkku, Ërhÿku íkÚkk yLkkÚkkuLku 
ykÃkðe VhSÞkík Au, suÚke íkuyku Ãký 
y{wf ytþu Ãkøk¼h ÚkE þfu. ÍfkíkLke 
yk ÔÞðMÚkk nuX¤ søkík¼hLkk 
{wMk÷{kLkku Ëh ð»kuo yçkòu zku÷h hf{ 
Ífkík íkhefu Lkku¾k fkZeLku Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knLke ðkx{kt ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt ¾[o 
fhu Au.

{wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk {SË{kt 
ykðe heíku ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt MktÃkr¥k ¾[o 
fhðk {kxu “Ífkík” WÃkhktík çkeò þçËku 
Ãký ykÃkðk{kt ykðu÷ Au yLku yk þçËku 
Au. “RLVkf”,“MkËfkn”, “Ve 
Mkçke÷eÕ÷kn” ðøkuhu. yk þçËkuLkku yÚko 
÷øk¼øk yu s ÚkkÞ Au fu “Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knLke ðkx{kt ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt MktÃkr¥k 
¾[o fhðe.”

Lke[u fwhkLk {SË {ktÚke Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knLke ðkx{kt ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt MktÃkr¥k 
¾[o fhðk rð»ku y{wf çkkuÄð[Lkku 

ykÃkðk{kt ykðu÷ Au yLku íku çkkuÄð[Lkku{kt 
ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt ¾[o fhðkLkku {rn{k íkÚkk 
íkuLke {níðíkk çkíkkððk{kt ykðu÷ Au, íkÚkk 
íkuLkku çkË÷ku ¾[o fhLkkhkykuLku fuðku yLku 
fuðe heíku {¤þu íkuLkwt Ãký ðýo™ fhðk{kt 
ykðu÷ Au :-

“su ÷kufku ÃkkuíkkLke MktÃkr¥k hkík y™u 

rËðMk íkÚkk økwÃík heíku yLku søkònuh heíku 
Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke ðkx{kt ÃkwÛÞLkk 
fkÞkuo{kt ¾[o fhu Au, íkuykuLkk {kxu íkuLkku 
çkË÷ku ÃkkuíkkLkk Ãkk÷Lknkh yÕ÷kn ÃkkMku 
Au, yLku Lk íkuykuLku fkuE ¼Þ nþu yLku Lk 
íkuyku Ëw:¾e Úkþu.” («fhý 2, &÷kuf 
274)

“(nu {kLkðòík), ík{u fËkÃke íÞkt 

MkwÄe MktÃkqýo ¼÷kE Lkrn {u¤ðe þfku, 
ßÞkt MkwÄe ík{u ÃkkuíkkLke r«Þ ðMíkwyku {ktÚke 
Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke ðkx{kt ÃkwýÞLkk 
fkÞkuo{kt ¾[o Lk fhku. yLku ík{u su ftE 
ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt ¾[o fhþku, Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷kn íkuLkkÚke MktÃkwýo òýfkh Au. 
(«fhý 3, &÷kuf 92)

“rLkMktþf, su ÷kufku Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knLkk Ä{oþk† (fwhkLk {SË)Lkwt 
ÃkXLk fhu Au yLku íkuLku yLkwMkhu Au, íkuLke 
Míkwrík (çktËøke) fhu Au (Lk{kÍ MÚkkrÃkík 
fhu Au) íkÚkk y{kuyu ykÃku÷ ykSrðfk 
(heÍf-hkuS hkuxe){ktÚke økwÃík heíku íkÚkk 
søkònuh heíku ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt ¾[o fhu 
Au, íkuyku yuðk ÔÞkÃkkhLke ykþk hk¾u Au, 
su íku{Lku fËkÃke íkkuxku (LkwfMkkLk) Lkrn 
ykÃku.” («fhý 35, &÷kuf 29)

“(nu ÃkÞøktçkh), ÷kufku ík{Lku ÃkwAu Au fu 
Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke ðkx{kt ÃkwÛÞLkk 
fkÞkuo{kt þwt ¾[o fheyu ? íku{Lku fne Ëku fu 

su ftE MktÃkr¥k MkËfkÞkuo {kt ¾[o fhðe 
nkuÞ, íkku íku ík{khk {kíkkrÃkíkk íkÚkk 
MkøkkMLkuneyku íkÚkk yLkkÚkku íkÚkk Ërhÿku 
íkÚkk ðxu{køkwoyku Ãkh ¾[o fhku. yLku ík{u 
su ftE ÃkwÛÞ fkÞkuo fhþku, Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷kn íkuLku Mkkhe heíku òýu Au.

(«fhý 2, &÷kuf 215)
WÃkMktnkh{kt yu sYhe fne þfkÞ fu 

fkuEÃký økrýík þk†eLku fu yÚkoþk†eLku òu 
ykÃkýu «&Lk ÃkwAeyu fu [kh {ktÚke çku ¾[o 
fheyu íkku fux÷k çkkfe hnu, íkku W¥kh nþu 
“çku”. Ãkhtíkw òu yks «&Lk yk heíku 
fhðk{kt ykðu fu [kh {ktÚke çku Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knLke ðkx{kt ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt ¾[o 
fheyu, íkku fux÷k çkkfe hnu, íkku Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷kn íkhVÚke íkuLkku W¥kh nþu fu “A”. 
yk yuf MkkËwt MkíÞ Au yLku yu òuðk{kt 
ykðu÷ Au fu su ÷kufku Ãkerzík {kLkðíkkLke 
MknkÞ {kxu ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt ¾[o fhu Au, 
íku{Lke MktÃkr¥k{kt nt{uþk ð]rØ s Úkíke hnu 
Au. yk rð»ku fwhkLk {SË{kt yk «{kýu 
çkkuÄð[Lk Au :-

“su ÷kufku Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke 
ðkx{kt ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt ÃkkuíkkLke MktÃkr¥k 
¾[o fhu Au, íkuykuLke ¾[o fhu÷e MktÃkr¥kLkwt 
WËknhý yLkksLkk íku Ëkýk Mk{kLk Au, 
suLku Mkkík zwtzkyku Lkef¤u yLku Ëhuf zwtzk{kt 
yufMkku Ëkýk nkuÞ. yLku Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷kn suLku [knu íkuLku íkuLke ¾[o fhu÷e 
MktÃkr¥kLkk çkË÷k{kt íkuLkkÚke yLkuf økýw 
ðÄkhe ykÃku Au,yLku yÕ÷kn yrík WËkh 
íkÚkk Mkðo¿k Au.” («fhý 2, &÷kuf 261)

íkku þk {kxu ykÃkýu Ãký Ãkerzík 
{kLkðíkkLke MknkÞ fksu ykÃkýe MktÃkr¥k 
{ktÚke yuf LkkLkfzku ¼køk ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt 
Lk ¾[o fheyu ? fkhý fu yk ¾[o fhðkÚke 
MktÃkr¥k ykuAe Lk®n ÚkkÞ, Ãký Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷kn íku{kt yð~Þ ðÄkhku s fhe 
ykÃkþu. yLku yk fkÞo Úkfe çktLku søkík{kt 
MkV¤íkk {¤u Au.  

મુસ્લિમ ધમ્મશાસ્ત્ર કુરાન મજીદના બોધવચનો પર આધારરત

Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke ðkx{kt ÃkwÛÞLkk fkÞkuo{kt ¾[o fhðkLkku {rn{k íkÚkk íkuLke {níðíkk

ઈ્લિામની આરસી
કાસિમ અબ્ાિ

f÷kMkeVkEz /  
Classified

મોદી-ઉદ્ધવની મુલાકાતથી 
મહારાષ્ટ્ર રાજકારણ ગરમાયું
નવી દિલ્ી ઃ પ્રધાનમંત્ી નરેન્દ્ર મોિી અને 
મ્ારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન ઉદ્ધવ ઠાકરે વચ્ેની 
બેઠકથી મ્ારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ગરમીમાં 
વધારો થ્યો છે, પરંતુ શરિ પવારે મ્ારાષ્ટ્ર 
વવકાસ આઘાડી સરકાર માટે ખતરો ્ોવાનો 
િાવો કરનારી તમામ અટકળોને નકારી કાઢી 
છે. શરિ પવારે કહ્ં કે અમારી સરકાર સંપૂણ્ણ 
પાંચ વર્ણ ચાલશે, સાથે સાથે ્યાિ અપાવી કે 
કટોકટી સમ્યે, જ્યારે આખો િેશ ઈનન્િરા ગાંધી 
અને કોંગ્ેસની વવરુદ્ધ ્તો. ત્યારે બાલ ઠાકરેએ 
ઈનન્િરા ગાંધી પ્રત્યેનું વચન પાળ્યું ્તું અને તેમણે 
કોંગ્ેસ સામે કોઈ ચૂંટણી લડી ન ્તી.

2022ની ચૂંટણી પહેલાં મોદી - યોગી વચ્ચે શીતયુદ્ધના મંડાણ

યુપીમાં મોદી-યોગી વચ્ચે તનાવ, બચેઠકોમાં 
ફક્ત સીએમ : પોસ્ટસ્સમાં પીએમ ગાયબ

નવી દદલહી 
જાનયઆુરીથી જૂન મહિનો આવી ગયો પરતંુ 

વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદીએ ગજુરાત કડેરના જચે 
હનવૃત્ત ઓફફસરનચે પા્ટટીમા ં સમાવીનચે ઉત્તરપ્રદશે 
મોકલયા િતા તચે એકે શમા્સનો િજી કોઇ નબંર 
આવયો નથી. તચેમનચે ઉત્તરપ્રદશેમા ંકોઇ જવાબદારી 
સોંપવામા ં આવી નથી. મોદી અનચે એક ે શમા્સની 
હનક્ટતા છતા ંયોગી વડાપ્રધાન સાથચે બાથ ભીડી 
રહા ંછ.ે એકે શમા્સની નોકરી પરૂ્સ થાય તચેના દોઢ 
વર્સ પિલેા ંજાનયઆુરીમા ંવીઆરએસ લચેવડાવીનચે 
નરનેદ્ર મોદીએ તચેમનચે ભાજપમા ં પ્રવચેશ કરાવયો 

િતો. મિતવની બાબત એવી છ ે ક ે વડાપ્રધાન 
નરનેદ્ર મોદી, કનેદ્રીય ગૃિમતં્ી અહમત શાિ 
અનચે ભાજપના રાષ્ટીય અધયક્ષ જચેપી નડ્ાએ 
શરૂ કરલેા યોગી આફદતયનાથનચે મનાવવાના 
બઘા પ્રયાસો હવફળ રહા ં છ.ે યોગીના િાડ્સ 
હિનદતુવની એવી અસર ઉભી થઇ છ ે ક ે ભગત 
મડંળી યોગીનચે વડાપ્રધાન મોદીના ઉત્તરાહધકારી 
બતાવચે છ.ે બીજી તરફ ઉત્તરપ્રદશે એક પછી એક 
ઘ્ટનાઓથી બદનામ થઇ રહ્ ંછ.ે તચેથી ૨૦૨૨ની 
ઉત્તરપ્રદશેની ચૂ્ંટરી જીતવી ભાજપ મા્ટ ે મશુકલે 
બની શક ે તચેમ છ.ે મોદી અનચે યોગી વચ્ચેનો 

તનાવ એ્ટલો વધી રહો છ ેક ે૫મી જૂનચે યોગીનો 
જનમફદન િતો પરતં ુ વડાપ્રધાન નરેનદ્ર મોદી, 
કનેદ્રીય ગૃિમતં્ી અહમત શાિ અનચે રાષ્ટીય પ્રમુખ 
જચેપી નડ્ાએ યોગીનચે હવિ્ટર પર જનમફદનની 
શભુકામના પર આપી નથી.  ઉત્તરપ્રદેશમાં છેલ્ા 
બચે સપ્ાિથી જચે રીતચે સઘં પફરવાર અનચે ભાજપના 
કનેદ્રીય નચેતાઓની બચેઠકો ચાલી રિી છે તચે જોતાં 
આ પ્રદશેની રાજનીહતમા ં િલચલ પચેદા થઇ છે. 
િાલમા ંયપુીમા ંસરકારની કોઈ જાિેરાતમાં પીએમ 
મોદી દખેાતા નથી ઉપરાતં પ્રદશેની બચેઠકમાં પર 
સીએમ હસવાય કોઈ િાજર રિેતુ ંનથી.

હવચે સચચન પાયલટની 
BJPમાં જવાની તૈયારી

વજવતન પ્રસાિના બીજેપીમાં સામેલ થતાની સાથે જ 
રાજસથાનનો રાજકી્ય પારો પણ ઊંચો ચડી ગ્યો 
છે. જાણકારી પ્રમાણે સવચન પા્યલટના વસવવલ 
લાઇન નસથત તેમના સરકારી વનવાસસથાન પર 
તેમના સૌથી ખાસ 8 ધારાસભ્યોની બેઠક થઈ છે. 
આમાં પા્યલટના ખાસ ગણાતા ્યુવા નેતા અને 
પરબતસર ધારાસભ્ય રામ વનવાસ ગાવદડ્યા, 
વવશ્ેન્દ્ર વસં્, પી.આર. મીણા, મુકેશ કુમાર જેવા 
નેતા સામેલ થ્યા છે. ્વે ચચા્ણઓનું બજાર ગરમ 
છે. આ બેઠકમાં સવચન પા્યલટ બીજેપીમાં સામેલ 
થઈ શકે છે તેવી અટકળોએ જોર પકડું છે. 

યોગી આદદતયનાથ બાદ 
શાહનચે મળવા પહોંચયા 

અનુચરિયા પટેલ
રાજ્યના સીએમ ્યોગી આદિત્યનાથ સરકાર 
અને સંગઠનમાં ફેરફારની અટકળો વચ્ે 
ગુરુવારે દિલ્ી પ્ોંચ્યા ્તા. આ બેઠક પછી, 
એનડીએના સાથી અપના િળ (એસ)ના પ્રમુખ 
અને પૂવ્ણ કેન્દ્રી્ય પ્રધાન અને સાંસિ અનુવપ્ર્યા 
પટેલ પણ તેમને મળવા માટે અવમત શા્ના 
વનવાસસથાને પ્ોંચ્યા ્તા. અનુવપ્ર્યા પટેલે 
પ્ેલાથી જ કહ્ં છે કે તેમની પાટટીનો ્યુપી 
કેવબનેટમાં વધુ વ્સસો છે. તેથી જ તે ઈચછે છે 
કે ્યુપી કેવબનેટનું વવસતરણ વ્ેલી તકે થા્ય 
અને તેના બે લોકોને મંત્ી બનાવવામાં આવે. 
્ાલમાં ્યુપી કેવબનેટમાં તેમનો એક મંત્ી 
રાજ્ય પ્રધાન છે. તેનું નામ જ્યદકશન જેકી 
છે, જે જેલ રાજ્યમંત્ી છે.

વડારિધાન મોદી સાથચે 
તંગદદલી વચ્ચે યોગી 
અચમત શાહનચે મળયા

ઉત્તર પ્રિેશના રાજકારણમાં જાવણતા બ્ાહ્મણ 
પદરવારના કોંગ્ેસી નેતા વજવતન પ્રસાિ 
ભાજપમાં જોડા્યાના બીજા દિવસે ્યોગી 
આદિત્યનાથ બે દિવસની મુલાકાતે દિલ્ી 
આવી પ્ોંચ્યા છે. ્યોગી આદિત્યનાથે ગુરુવારે 
ગૃ્મંત્ી અવમત શા્ની મુલાકાત લીધી ્તી 
જ્યારે તેઓ શુક્રવારે સવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર 
મોિીને મળશે અને બપોરે પક્ષપ્રમુખ જેપી 
નડ્ાને મળશે તેવી સંભાવનાઓ છે. ઉત્તર 
પ્રિેશ ભાજપમાં અનેક નેતાઓમાં મુખ્યમંત્ી 
્યોગી આદિત્યનાથ વવરુદ્ધ અસંતોર ્ોવાના 
સમાચારો આવ્યા છે. ્યોગી આદિત્યનાથે 
્યોગ્ય કામગીરી ન્ીં કરી ્ોવાની આ 
નેતાઓની ફદર્યાિ છે. 

યોગી અનચે શાહની બચેઠક 
સમયચે જચેપી નડ્ા પીએમ 
પીએમ મોદીનચે મળયા

્યોગી આદિત્યનાથે ગુરુવારે દિલ્ીમાં ગૃ્મંત્ી 
અવમત શા્ સાથે બેઠક કરી ્તી, જે 
લગભગ િોઢ કલાક ચાલી ્તી. બીજીબાજુ 
આ જ સમ્યમાં ભાજપ પ્રમુખ જેપી નડ્ાએ 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોિી સાથે મુલાકાત કરી 
્તી. ભાજપનું ક્ેવું છે કે મુખ્યમંત્ી ્યોગી 
ઉત્તર પ્રિેશની કોરોનાની નસથવત અંગે ચચા્ણ 
કરવા માટે ગૃ્મંત્ી અવમત શા્ને મળ્યા 
્તા. જોકે, ઉત્તર પ્રિેશના રાજકી્ય વતુ્ણળોમાં 
સંગઠનમાં ફેરફાર અને કેવબનેટ વવસતરણની 
ચચા્ણઓએ જોર પકડ્યું છે. દિલ્ી જતા પ્ેલાં 
્યોગી આદિત્યનાથે બુધવારે ઉત્તર પ્રિેશ 
ભાજપ પ્રમુખ સવતંત્િેવ વસં્ અને સંગઠનના 
મ્ામંત્ી સુવનલ બંસલ સાથે બેઠક કરી ્તી. 
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છત્તીસગઢ
છત્તીસગઢમાં સામૂહિક આતમિત્ાનો કાળજુ કંપાવતી 

દે તેવો મામલો સામે આવ્ો છે. પહત સાથે ઝઘડો થ્ા 
બાદ પત્તીએ પોતાનતી પાંચ પુત્તીઓ સાથે ટ્ેન સામે પડતુ 
મુકીને આતમિત્ા કરતી લતીધતી છે. છત્તીસગઢના મિાસમુંદ 
હજલ્ામાં એક મહિલા અને તેનતી પાંચ પુત્તીઓના મૃતદેિ 
રેલવે ટ્ેક પર મળતી આવ્ા િતા. પોલતીસના કિેવા પ્રમાણે 
સૌથતી મોટતી પુત્તીનતી વ્ ૧૭ વર્ષ અને સૌથતી નાનતી પુત્તીનતી 
વ્ ૧૦ વર્ષ િતતી. આતમિત્ા કરનાર મહિલાનુ નામ 
ઉમા સાિૂ િોવાનુ અને તેનતી વ્ ૪૫ વર્ષ િોવાનુ બિાર 
આવ્ુ છે. તેનતી પાંચ પૂત્તીઓના નામ અન્નપૂણા્ષ, ્શોદા, 
ભૂહમકા, તુલસતી અને કુમકુમ છે.

પોલતીસને વિેલતી સવારે ઘટનાનતી જાણકારતી મળતી િતતી.
પોલતીસના કિેવા પ્રમાણે રાતે મહિલાનો પહત સાથે ઝઘડો 

થ્ો િતો અને એ પછતી પોતાનતી પુત્તીઓ સાથે નતીકળતી ગઈ 
િતતી. તમામના મૃતદેિ રેલવે ટ્ેક પર મળતી આવ્ા િતા. જોકે 
આ ઘટનામાં તપાસ ચાલતી રિતી છે પણ મહિલાએ પુત્તીઓ 
સાથે આતમિત્ા કરતી િોવાનતી આશંકા છે. સથળ પરથતી કોઈ 
સુસાઈડ નોટ મળતી નથતી.

છત્તીસગઢમાં પહત સાથે ઝઘડો થ્ા બાદ 
મહિલાએ 5 પુત્તી સાથે ટ્ેન નતીચે ઝંપલાવ્ું

નવતી દિલ્તી
ઝારખંડ ખાતેથતી એક કાળજું 

કંપાવતી દે તેવતી ઘટના સામે આવતી છે. 
પલામૂ હજલ્ા ખાતે કેટલાક દુષ્ોએ 
િેવાહન્તનતી તમામ િદો પાર કરતા 
ભાજપના સથાહનક નેતાનતી 16 વરષી્ 
દતીકરતીનતી હનમ્ષમ િત્ા કરતી દતીધતી છે. 
સૌ પ્રથમ સગતીરા સાથે બળાતકાર 
થ્ો િતો અને બાદમાં તેનતી આંખો 
કાઢતી લેવામાં આવતી િતતી. આખરે 
આતમિત્ા તરતીકે રજૂ કરવા માટે તેના 
મૃતદેિને ઝાડ સાથે લટકાવતી દેવામાં 

આવ્ો િતો. આ કેસમાં પોલતીસે 
પ્રદતીપ કુમાર હસંિ નામના આરોપતીનતી 
ધરપકડ કરતી છે. 

આ ઘટના ગત 7 જૂનના રોજ બનતી 
િોવાનું કિેવામાં આવે છે. તે દદવસે 
સવારે 10:00 કલાકે પતીદડતા ઘરનતી 
બિાર ગઈ િતતી અને પાછતી ન ફરતા 
પદરવારજનોએ સોમવારે પોતાનતી 
રતીતે શોધખોળ આરંભતી િતતી. ત્ાર 
બાદ પાંકી થાણામાં હમહસંગ દરપોટ્ષ 
લખાવવામાં આવ્ો િતો અને પોલતીસ 
પણ તપાસમાં જોડાઈ િતતી. 

પોલતીસ પતીદડતાને શોધવા પ્ર્ત્ 
કરતી રિતી િતતી તે સમ્ે બુધવારે તેમને 
લાલતીમાટતી જંગલમાં તેનો મૃતદેિ 
ઝાડ સાથે લટકતો મળતી આવ્ો િતો. 
મૃતકના હપતાએ જણાવ્ું કે, તેમને 
4 દતીકરતી અને એક દતીકરો છે તથા 
િત્ારાએ તેમનતી મોટતી દતીકરતીનો ભોગ 
લતીધો છે. 

કેસનતી તપાસ કરતી રિેલતી પોલતીસને 
ઘટના સથળેથતી એક મોબાઈલ ફોન 
મળતી આવ્ો િતો જેના આધારે 
પ્રદતીપનતી ધરપકડ થઈ શકી િતતી. 

ભાજપના નેતાનતી દતીકરતી સાથે િેવાહન્ત, 
રેપ બાદ આંખો કાઢતી લાશ ઝાડ પર લટકાવતી 
ઝારખંડમાં પાેલીસે પ્રદીપ કુમાર સસંહ નામના આારાેપીની ધરપકડ કરી

પટના
હબિારના વૈશાલતીમાં એક મોટતી 

ઘટના બનતી છે. ગુરુવારે સવારે 
િાજીપુરના જઢુઆમાં એચડતીએફસતી 
બેંકનતી શાખામાંથતી એક કરોડ 19 લાખ 
રૂહપ્ાનતી લૂંટ કરવામાં આવતી િતતી. 
બાઇક ઉપર આવેલા આઠથતી દસ 
ગુનેગારોએ ચાર હમહનટમાં જ સમગ્ર 
ખેલ પાડતી દતીધો. લૂંટ બાદ બદમાશો 
િહથ્ારો લિેરાવતાં કોથળામાં પૈસા 
ભરતીને નાસતી છુટ્ા િતા. બાતમતી 
મળતાં િાજીપુર સદર રાઘવ દ્ાલ 
સહિતના એસ.ડતી.પતી.ઓ. સહિત અનેક 

વદરષ્ઠ પોલતીસ અહધકારતીઓ ઘટના 
સથળે પિોંચતી ગ્ા િતા. માહિતતી મળ્ા 
બાદ મોટતી સંખ્ામાં પોલતીસ ઘટના સથળે 
પિોંચતી ગઈ િતતી. નજીકમાં લાગેલા 
સતીસતીટતીવતી કેમેરાના ફૂટેજ તપાસવામાં 
આવતી રહ્ા છે. ઘટના બાદ હવસતારમાં 
િડકંપ મચતી ગ્ો િતો. એવું કિેવામાં 
આવે છે કે ગુરુવારે સવારે આઠથતી દસ 
માસક પિેરાલા ગુનેગારો િાજીપુરના 
જઢુઆમાં એચડતીએફસતી બેંકનતી શાખા 
પિોંચ્ા. જ્ારે આરોપતીઓ બેંકમાં 
પ્રવેશ્ા ત્ારે સુરક્ાગાડડે તેમના િાથ 
સેહનટાઈઝ કરાવ્ા. 

બિ્ારમાં ચાર બમબનટમાં HDFC 
િેંકમાં રૂબપયા 1.19 કરોડનતી લૂંટ
પાવર બેંક આને ઇઝેડ પ્ાન નામની આેપની લાેકાે છેતરાયા

નવતી દિલ્તી
વર્ષ ૨૦૧૭-૧૯ દરહમ્ાન ્સ 

બેંકમાં ૪૬૬ કરોડ રૂહપ્ાનું ફંડ 
ટ્ાનસફર કરવાના કેસમા સતીબતીઆઇએ 
દદલિતી-એનસતીઆર અને અન્ ત્ણ 
શિેરોમાં કુલ ૧૪ સથળોએ દરોડા 
પાડ્ા િતાં. સતીબતીઆઇએ ઓ્સટર 
હબલડવેલ પ્રાઇવેટ હલહમટેડ, અવનથા 
ગ્રુપના પ્રમોટર ગૌતમ થાપર અને 
અન્ હવરુદ્ધ એફઆઇઆર દાખલ ક્ા્ષ 
પછતી આ દરોડા પાડ્ા િતાં. 

સતીબતીઆઇના અહધકારતીઓના 
જણાવ્ા અનુસાર ્સ બેંકમાં ફંડ 
ટ્ાનસફરના અન્ એક કેસમાં થાપરનતી 
અગાઉથતી જ તપાસ ચાલતી રિતી છે. 

આ કેસમાં બેંકના પૂવ્ષ વડા રાણા કપૂર 
પણ સંડોવા્ેલા છે.  વત્ષમાન કેસમાં 
સતીબતીઆઇએ ઓ્સટર હબલડવેલ 
પ્રાઇવેટ હલહમટેડના ડા્રેકટરો 
રઘુબતીરકુમાર શમા્ષ, રાજેનદ્રકુમાર 
મંગલ અને તાપસતી મિાજન તથા 
અવનથા દર્લટતી પ્રાઇવેટ હલહમટેડ 
અને ઝાબુઆ પ્રાઇવેટ હલહમટેડના 
અજાણ્ા એકકઝક્ુટતીવ સામે પણ 
કેસ દાખલ ક્યો છે.  સતીબતીઆઇના 
જણાવ્ા અનુસાર ઓ્સટર હબલડવેલ 
પ્રાઇવેટ હલહમટેડ અવનથા ગ્રુપનતી પેટા 
કંપનતી છે. ઓ્સટર હબલડવેલ પ્રાઇવેટ 
હલહમટેડનો ૯૭ ટકા હિસસો અવનથા 
દર્લટતી પાસે છે.

યસ િેંકના કરોડો ટ્ાનસફર થવા 
મામલે CBIના ૧૪ સથળ પર િરોડા 

નવતી દિલ્તી
ભારતમાં છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં 

કોરોના સંક્રહમત ૬૧૪૮ દદષીનાં 
મોત નોંધા્ાં િતાં. દેશમાં કોરોના 
મિામારતીનો પ્રારંભ થ્ો ત્ારથતી 
અત્ાર સુધતીનો આ સૌથતી મોટો દૈહનક 
મોતનો આંકડો છે. હબિારે અત્ાર 
સુધતી છુપાવેલા ૩૯૫૧ મોતનો 
આંકડો જાિેર કરતાં દૈહનક મોતનો 
આંકડો આટલો મોટો નોંધા્ો છે. 
જો હબિારનો આંકડો બાદ કરતીએ તો 
દેશમાં છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં ૨૧૯૭ 
દદષીનાં મોત થ્ાં િતાં.

મિારાષ્ટ્રએ છેલ્ા ૧૨ દદવસમાં 
કોરોનાના કારણે થ્ેલા મોતના 

આંકડામાં ૫૦૦૦ કરતાં વધુનો ઉમેરો 
ક્યો છે. ૧૭થતી ૨૮ મે વચ્ે મિારાષ્ટ્રે 
૧૧,૭૧૨ મોત ઉમે્ાાં િતાં. તેમાંથતી 
૬૬૨૨ મોત ડેઇલતી અપડેટમાં નોંધા્ાં 
િતાં જ્ારે ૫૦૯૦ મોત અપડેટ 
પ્રહક્ર્ા દરહમ્ાન ઉમેરવામાં આવ્ાં 
િતાં. દેશમાં કોરોના સંક્રમણના દૈહનક 
કેસ સતત ત્તીજા દદવસે એક લાખથતી 
નતીચે ૯૪,૦૫૨ નોંધા્ાં િતાં. આ 
સાથે દેશમાં કુલ કોરોના સંક્રહમતોનતી 
સંખ્ા ૨૯,૧૮૩,૧૨૧ ઉપર પિોંચતી 
િતતી. દેશમાં છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં 
૧,૫૧,૩૬૭ દદષી દરકવર થતાં 
દરકવરતી રેટ વધતીને ૯૪.૭૬ ટકા પર 
પિોંચ્ો િતો. 

બિ્ારે છુપાવેલાં આંકડા જા્ેર થતાં 
િેશમાં કોરોનાથતી વધુ ૬૧૪૮ના મોત 

મુંિઇ 
પુણેમાં કેહમકલ કંપનતીમાં આજે ભતીરણ 

આગ લાગતા 18 જણ મોતને ભેટ્ા 
િતા. મૃતકમાં 15 મહિલાનો સમાવેશ 
િોવાનુ કિેવા્ છે. અિતી સેહનટા્ઝર 
બનાવવામાં આવતુ િોવાથતી આગ ઝડપથતી 
પ્રસરતી ગઇ િોવાનતી ચચા્ષ થઇ રિતી છે. 
ફા્રહરિગેડે કલાકોનતી જિેમત પછતી આગ 
પર કાબૂ મેળવ્ો િતો આ બનાવને લતીધે 
શોકનતી છા્ા ફરતી વળતી િતતી. કંપનતીમાં 
સુરક્ાનતી ્ોગ્ કાળજી રાખવામાં આવતી 
નિોતતી એવો આરોપ કરવામાં આવતી 
રહ્ો છે. પોલતીસે કંપનતીના માહલકને 

તાબામાં લઇ વધુ તપાસ આદરતી છે. 
આગ લાગવાનુ ચોક્કસ કારણ પ્રાથહમક 
તપાસમાં જાણતી શકા્ુ નિોતુ. કોરોનાને 
લતીધે મિારાષ્ટ્ર સહિત સંપૂણ્ષ દેશમાં 
હચંતાનુ વાતાવરણ છે કોરોનાથતી બચાવ 
સેહનટા્ઝરનો ઉપ્ોગ કરા્ છે.

પુણેમાં સેબનટાઇઝરનતી કંપનતીમાં 
આગ, મબ્લા સબ્ત 18 ભૂંજાયા 

પુરતી જગન્નાથનતી રથ્ાત્ા 
્ોજાશે, પણ શ્રદ્ધાળુઓ 
તેમાં જોડાઇ શકશે નિીં

નવતી દિલ્તી 
ઓદડસાનાં પુરતીમાં 12 જુલાઇએ ્ોજાનારતી ભગવાન 

જગન્નાથનતી વાહર્ષક રથ્ાત્ા અગં ે રાજ્ સરકાર ે આજે 
મિતવનતી ઘોરણા કરતી કે રથ્ાત્ા ચોક્કસ હનકળશ ે પણ 
શ્રધધાળઓુને તમેાં ભાગ લવેાનતી મંજૂરતી આપવામા ં નિીં 
આવ.ે તમેાં પણ કોરોના ગાઇડલાઇનસનુ ંકડક પાલન કરવાનું 
રિેશ.ે  હવશરે રાિત કહમશનર પતી ક ેજેનાએ જણાવ્ંુ ક ેઆ 
વરડે પણ ભગવાન જગન્નાથનતી રથ્ાત્ા પરુતીમા ંભક્ો હવના 
્ોજાશ.ે વિતીવટતીતતેં્ રાજ્ના અન્ ભાગોમા ંસમારોિ અને 
કા્્ષક્રમો પર પ્રહતબધં મકૂ્ો છ.ે એસઆરસતીએ જણાવ્ુ ંકે 
માત્ પસદં કરલેા સેવકોને રસતીના બનં ેડોઝ લતીધા છ ેતેમને  
કા્્ષક્રમોમાં ભાગ લેવાનતી મજૂંરતી આપવામા ંઆવશ.ે

ડતીઝલ કૌભાંડઃ ફોકસવેગનના 
ભૂતપૂવ્ષ સતીઇઓ 1.3 કરોડ 

ડોલર કંપનતીને ચૂકવશે
નવતી દિલ્તી 

નવતી દદલિતી : ફોકસવેગને બુધવારે જણાવ્ું િતું કે 
ભૂતપૂવ્ષ સતીઇઓ માદટ્ષન હવનટરકોન્ષ ડતીઝલ એકનજન 
કૌભાંડમાં તેમનતી ભૂહમકા બદલ ૧.૧૨ કરોડ ્ુરો 
(૧.૩૬ કરોડ ડોલર) ચૂકવવા સંમત થ્ા છે.  કપનતીએ 
તેના ડતીઝલ એકનજનોમાં પ્રદૂરણ હવરોધતી હન્મોને 
ચાતરતીને તેના એકનજનોનતી ક્મતા ઊંચા સતરનતી દશા્ષવવાનું 
કૌભાંડ ક્ુ્ષ િતુ. ડતીઝલ વાિનોમાં આ પ્રકારના કૌભાંડ 
બદલ પ્રહતહષ્ઠત કંપનતીનતી ભારે બદનામતી થઈ િતતી. 
જમ્ષન ઓટો કંપનતીએ જણાવ્ું િતું કે તેને દડરેકટરો અને 
ઓદફસરોના પગલાના લતીધે થ્ેલતી ખોટમાં જવાબદારતીના 
વતીમા પેટે ૨૭ કરોડ ્ુરો નતી રકમ મળવાનતી છે.

કોલકાતા
દહક્ણ બંગાળમાં વતીજળતી પડવાને 

કારણે ઓછામાં ઓછા ૨૦ લોકોનાં 
મોત થ્ા છે તેમ સટેટ દડઝાસટર 
મેનેજમેનટના અહધકારતીઓએ એક 
હનવેદનમાં જણાવ્ું છે. અહધકારતીઓના 
જણાવ્ા અનુસાર વતીજળતી પડવાને 
કારણે મુહશ્ષદાબાદમાં ૯ અને િૂગલતીમાં 
૯ લોકોનાં મોત થ્ા છે. જ્ારે પૂરબા 
મેદદહનપુર હજલ્ામાં વતીજળતી પડવાને 
કારણે બે લોકોનાં મોેત થ્ા છે. 

મુહશ્ષદાબાદ હજલ્ામાં વતીજળતી 

પડવાને કારણે અન્ ત્ણ લોકો ઘા્લ 
થ્ા છે. તેમને સારવાર માટે જાંગતીપુર 
િોકસપટલમાં સારવાર માટે મોકલવામાં 
આવ્ા િતાં.  ઉલ્ેખનતી્ છે કે 
કોલકાતા સહિતના દહક્ણ બંગાળમાં 

આજે બપોરથતી ધોધમાર વરસાદ પડ્ો 
િતો. આ દરહમ્ાન વડાપ્રધાન મોદતીએ 
પહચિમ બંગાળમાં વતીજળતી પડવાને 
કારણે મૃત્ુ પામેલા લોકો અંગે દુઃખ 
વ્ક્ ક્ુ્ષ િતું અને તેમણે મૃતકોના 
પદરવારજનોને બે લાખ રૂહપ્ા અને 
ઘા્લોને ૫૦,૦૦૦ રૂહપ્ા આપવાનતી 
જાિેરાત કરતી છે.  િવામાન હવભાગના 
જણાવ્ા આ હપ્રમોનસુન વરસાદ િતો. 
ભ્જનક ઇમારતોમાં રિેતા લોકોને 
જરૂર પડે તો સલામત સથળે ખસેડવાના 
હનદદેશ આપ્ા છે.

દહક્ણ બંગાળમાં વતીજળતી પડવાને કારણે 
૨૦થતી વધુ લોકોનાં મોત, 3 ઈજાગ્રસત
મૃતકાેના પરરવારજનાેને બે લાખ, ઘારલાેને 50,000 આાપવાની જાહેરાત કરી
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મુંબઈ
મંુબઇમા ંબધુવાર ેચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્ી બાદ આખો 

દદવસ પડલેા વરસાદનો કારણ ે મલાડ વેસ્ટના માલવાની 
વવસ્ારમા ંઅબદલુ હમીદ રોડ પરના ન્ ય્ૂકલકે્ટર કમપાઉન્ડમાં 
રા્ના ૧૧.૧૦ કલાક ેચાર માળની એક ઇમાર્ ધરાશા્ી 
થ્ા ં ્નેો કા્ટમાળ બાજનુા મકાન પર પડ્ો હ્ો. આ 
કા્ટમાળમા ં ૧૮ લોકો દ્ટાઇ જ્ાં ૧૧નાં કરુણ મો્ થ્ાં 
હ્ા ંજ્ાર ેઅન્્ ૭ન ેબહાર કાઢી બીડીબીએ નગર જનરલ 
હોસસપ્ટલમા ંસારવાર મા્ટ ેદાખલ કરા્ાં હ્ાં. ભોગ બનલેા 
બાજુના મકાનમા ં ૩ પદરવાર રહે્ ાં હ્ાં. મૃ્કોમાં ૮ 
બાળકનો સમાવશે છ.ે જોઇન્્ટ સીપી વવશ્ાસ નાગર ે પાદ્ટલે 
જણાવ્ુ ંહ્ંુ ક,ે મુબંઇ પોલીસ ેમકાનના માવલક દરઝવાન રફી 
વસદદિકી સામ ેસદોષ માનવવધનો કેસ દાખલ ક્યો છે.

સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરએે કાંદદવલી હોસસપ્ટલની મલુાકા્ 

લઇ ઇજાગ્રસ્ો અગં ેજા્માવહ્ી મળેવી હ્ી. ્મેણ ેમૃ્કોના 
પદરવારજનોન ેરૂવપ્ા પાચં લાખની સહા્ જાહરે કરી હ્ી. 
મલાડની દરુ્ઘ્ટનામા ં દરઝવાન રફી વસદદિકી નામની વ્વતિના 
૯ પદરવારજનોના ંમો્ થ્ા ંછ.ે વસદદિકીએ જણાવ્ંુ હ્ંુ ક,ે 
રા્ના લગબગ ૧૦ કલાક ેહુ ંદયૂધ લવેા બહાર ગ્ો હ્ો. 

મુંબઇના મલાડમાં ચાર માળની ઇમાર્ 
ધરાશા્ી થ્ાં ૧૧નાં મો્, સા્ રા્લ નવી દિલ્ી

ફુલેકાબાજ મેહુલ ચોકસીને 
ડોવમવનકાએ પ્રવ્બંવધ્ વવદેશી 
નાગદરક જાહેર કરી દીધો છે. 
ડોવમવનકા સરકારના દસ્ાવેજોના 
દાવા પ્રમાણે ચોકસીના એ દાવાનો 
છેદ ઊડી ગ્ો છે કે ્ેણે ડોવમવનકામાં 
ગેરકા્દેસર પ્રવેશ ક્યો નથી. 
્ે પ્રવ્બંવધ્ વવદેશી નથી ્ેથી 
પોલીસ ્ેની ધરપકડ કરી શકે 
નહીં. ડોવમવનકાના ગૃહમંત્ાલ્ે 
જારી કરેલી નોદ્ટસ અનુસાર મેહુલ 
ચોકસીને ૨૫મી મેના રોજ પ્રવ્બંવધ્ 
વવદેશી નાગદરક જાહેર કરા્ો હ્ો. 
મંત્ાલ્ે દેશના ઇવમગ્રેશન એન્ડ 
પાસપો્ટ્ઘ એક્ટમાં સથાવપ્ પ્રવરિ્ા 

પ્રમાણે મેહુલ ચોકસીને દરપસબલક 
ઓફ ડોવમવનકામાંથી દેશવનકાલ 
કરવાની સયૂચના પણ આપી દીધી 
હ્ી. મંત્ાલ્ે ૨૫મી મેના દદવસે 
જ ચોકસીને અલગ નોદ્ટસ પાઠવીને 
જણાવ્ું હ્ું કે, ્ેને ડોવમવનકામાં 
પ્રવેશ કરવાની પરવાનગી નથી. ્ેેને 
દેશવનકાલ કરવા મા્ટે જરૂરી ્મામ 
પગલાં લેવા પોલીસને સયૂચના આપી 
દેવાઇ છે.

હવે ડોવમવનકા અને એસન્્ટગુઆ 
એમ બંને દેશે ચોકસીને સંરરવાનો 
ઇનકાર કરી દીધો છે. ડોવમવનકામાં 
ધરપકડ કરા્ા પછી દેશની સરકારે 
ચોકસીના ડોવમવનકામાં પ્રવેશ પર 
પ્રવ્બંધ જાહેર કરી દીધો હ્ો.

લખનઉ
ભાજપ અન ે કોંગ્રસે દશેની સૌથી બે 

રાજકી્ પા્ટટીઓ છ.ે બનં ેપા્ટટીઓન ેજોકે 
લોકસભાની ગ્ ચયૂ્ંટણીમા ંમળલેી બઠેકોમાં 
રણ ુઅં્ ર છ ેઅન ે્વે ુજ પા્ટટીઓન ેમળી 
રહલેા દાનની રકમમા ંપણ છ.ે

છલે્ા સા્ વષ્ઘથી ભાજપ ડોનશેન 
મળેવવામા ં કોંગ્રસેથી આગળ છ.ે ચયૂ્ંટણી 
પંચન ેસોંપવામા ંઆવલેા એક અહવેાલમાં 
કહવેામા ંઆવ્ુ છ ેક,ે 2019-20મા ંપા્ટટીને 
750 કરોડ રૂવપ્ાન ુડોનશેન મળ્ુ છ.ે જે 
કોંગ્રસે પા્ટટીન ેમળલેા 139 કરોડ રૂવપ્ાના 
ફડં કર્ા પાચં ગણ ુવધાર ેછ.ે

આ એક વષ્ઘના સમ્ગાલામાં 
એનસીપીન ે 59 કરોડ, ્ટીએમસીને 8 
કરોડ, સીપીએમન ે 19.6 કરોડ રૂવપ્ા 
અન ે સીપીઆઈન ે 1.9 કરોડ રૂવપ્ાનુ 
દાન મળ્ુ છ.ે ભાજપન ે સૌથી વધ ુ દાન 
આપનારાઓમા ં ભાજપના સાસંદ રાજીવ 
ચદં્રશખેની જ્ુવપ્ટર કવેપ્ટલ, આઈ્ટીસી 
ગ્રયૂપ, મરેિો્ેટક ડવેલપસ્ઘ, પ્રયૂડને્્ટ ઈલેક્ટોરલ 
ટ્સ્ટ, બીજી વશકકે કન્સટ્કશન ્ટકેનોલોજી 
અન ે જનકલ્ાણ ઈલકે્ટોરલ ટ્સ્ટ સામલે 
છ.ે નાણાકી્ વષ્ઘ 2019-20માં એકલા 
પ્રયૂડને્્ટ ઈલકે્ટોરલ ફડં દ્ારા ભાજપને 217 
કરોડ રૂવપ્ા દાનમા ંમળ્ા છ.ે 

મે્ુલ ચોકસીને પ્રતિબંતિિ તવિેશી 
નાગદિક જા્ેિ કિી િેિું ડોતમતનકા

ભાજપને વર્ષમાં 750 કિોડનું િાન 
મળ્ું, કોંગ્ેસને 139 કિોડ મળ્ા

મદરેસામાં રહસ્મ્ 
વવસફો્ટ, મૌલાનાનુ મો્, 
NIAને ્પાસ સોંપાઈ

પટના 
વબહારના બાંકા વજલ્ાની એક મદ્રેસામાં થ્ેલા બલાસ્ટના 

મામલાની ્પાસ હવે નેશનલ ઈન્વેસસ્ટગેશન એજન્સી એ્ટલે 
કે એનઆઈએ કરશે. એજન્સીએ સથાવનક પોલીસ મથકમાં 
નોંધા્ેલી ફદર્ાદને ્ટેક ઓવર કરી લીધી છે અને આ 
મામલામાં કોઈ સલીપર સેલનો હાથ છે કે કેમ ્ેની ્પાસ 
શરૂ કરી છે. આ બલાસ્ટ દરવમ્ાન મદ્રેસામાં 33 વષ્ઘના 
એક મૌલાના અબદુલ મોવબનનુ મો્ થ્ુ હ્ુ. ્ે ઝારંખંડનો 
રહેવાસી હ્ી. એજન્સીએ હવે પો્ાની ્પાસ ઝારખંડ સુધી 
લંબાવી છે. સયૂત્ોના કહેવા પ્રમાણે અહીં્ા ફોરેસન્સક ્પાસ 
કરનાર ્ટીમને વવસફો્ટકોના અંશ પણ મળ્ા છે. જેના કારણે 
હવે ્પાસની જવાબદારી એનઆઈએને સોંપી દેવાઈ છે.

વૈષણોદેવી મંદદર સંકુલમાં 
લાગી ભ્ાનક આગ, 
શો્ટ્ઘ સદકકિ્ટની આશંકા

જમમુ 
જમમ-ુકાશમીરના ં ક્ટરામા ં સસથ્ મા્ા વષૈણો દવેી 

મદંદર સકંલુમા ં ભીષણ આગ લાગી હ્ી. મદંદર 
પદરસરમા ંઆવલેા કાવલકા ભવન પાસ ે કાઉન્્ટર નંબર 
બ ેનજીક આગ ફા્ટી નીકળી હ્ી. હાલમા ંરાહ્ અને 
બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. આ ર્ટનામા ંહજ ુસધુી 
કોઈ જાનહાની થઈ નથી.  દરપો્ટ્ઘ મજુબ જ્ાથંી આગ 
લાગી ત્ાથંી કદુર્ી ગફુાનંુ અં્ર લગભગ એકસો મી્ટર 
છે. ભરૈો રા્ટી  સધુી અસનિની જ્ાળાઓ દખેા્ છે. 
વીઆઇપી ફા્ટક પાસનેા કાઉસન્્ટગ  હોલમા ંશો્ટ્ઘ સદકકિ્ટને 
કારણ ેઆગ શરૂ થઈ હોવાનંુ કહવેા્ છે. ્ટયૂકં સમ્માં 
આગએ એક ભ્કંર રૂપ ધારણ ક્ુું.
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જોહાન્સબર્ગ
મહાતમા ગાંધીના પ્રપૌત્ી આશિષ 

લતા રામગોશિનને દશષિણ આશરિકાની 
ડિ્બનની અદાલતે સાત વષ્બની સજા 
ફટકારી છ.ે તેમના પર ભારતમાંથી એક 
ખપે લાવવા માટે આયાત અને કસટમસ 
ડયટુીન ેમનેજે કરવાના નામ ેએસઆર 
મહારાજ નામના કારોિારી પાસથેી 62 
લાખ રનેડ હડપવાનો આરોપ હતો.

ડિ્બનની શવિષે આશથ્બક અપરાધ 
અદાલત ે તમેને તેમની સામ ે દાખલ 
કરાયલેા તહોમતનામા અને સજા 
િનં ે સામ ે અપીલ કરવાની મનાઈ 
ફરમાવી દીધી છે. લતા સામ ે2015માં 
કસેની  એનપીએના ડડરેકટર હગંવાની 

મલુૌદજીએ જણાવયુ ં હતંુ કે તેમણે 
સભંશવત રોકાણકારોને ભારતથી 
લીનનના ત્ણ કનટેનર આવી રહ્ા 
છે તે સમજાવવા માટે નકલી રસીદ 
અને દસતાવજે આપયા હતા.  તે સમયે 
લતાને 50,000ના રેનડની જમાનત પર 
છોડવામાં આવી હતી. 

કેપટાઉન
તાજેતરમાં આશરિકન દેિ માલીની 

એક મશહલાએ નવ િાળકોને જનમ 
આપયો હતો.જોકે આ રેકોડ્બ લાંિો સમય 
ટકયો નથી.હવે સાઉથ આશરિકાની એક 
મશહલાએ એક સાથે 10 િાળકોને જનમ 
આપીને આ રેકોડ્બ તોડીને નવો વરડ્બ રેકોડ્બ 
પોતાના નામે કયયો છે.

37 વષ્બની મશહલા ગોશસયામી થમારા 
શસટહોલે આ રેકોડ્બ િનાવયો છે.તેણે 
શસઝેડરયન ઓપરેિન થકી એક સાથે 
10 િાળકોને જનમ આપયો છે.િાળકો 
અને માતા સવસથ છે તેવુ ડોકટરોનુ કહેવુ 

છે. આ 10 િાળકોમાં સાત િોયઝ અને 
3 ગરસ્બ છે. ગોશસયામીનુ કહેવુ છે કે, 
મને અને મારા પશતને આઠ િાળકોની 
આિા હતી. ડોકટરોએ અમને આ વાત 
પહેલા જણાવી હતી. જોકે એ પછી સકેન 
કરવામાં આવયુ તો ખિર પડી હતી કે, 
હું 10 િાળકોની માતા િનવાની છું.આ 
પહેલા િે િાળકો સકેનમાં દેખાયા નહોતા. 
ગોશસયામી આગળ કહે છે કે, િરુઆતમાં 
તો હું મારી પ્રેગનનસીને લઈને હેરાન હતી.
મારા માટે તો આટલા િાળકો જનમિે તે 
વાત ગળે ઉતરવા મુશકેલ િની રહી હતી. 
હું િીમાર પણ પડી ગઈ હતી. 

વોશિંગટન
અમેડરકન સંસદે ચીન સાથેની 

આશથ્બક હરીફાઇમાં સુધારો કરવા 
માટે અને તયાંની કોમયુશનસટ સરકારની 
ચાલિાજીઓ માટે જવાિદાર 
ઠેરવવાના ઉદ્ેિથી એક મહત્વપૂણ્બ   
શિલ પસાર કયુ્બ છે. સંસદે આ 
મહત્વપૂણ્બ ચીન શવરોધી શિલને 
૬૮-૩૨ મતોથી પસાર કયુ્બ હતું. આ 
શિલ પસાર થવાને સંસદના િહુમતી 
દળના નેતા ચાક િુમારનો એક મોટો 
રાજકીય શવજય ગણવામાં આવી 
રહ્ો છે.  યુએસ ઇનોવેિન એનડ 
કોમમપડટિન એકટ હેઠળ મહત્વપૂણ્બ 

વૈજ્ાાશનક અને ટેકનોલોજીકલ 
સંિોધનમાં અમેડરકાની મસથશત મજિૂત 
કરવા માટે ૧૦૦ અિજ ડોલરનું 
રોકાણ કરવામાં આવિે.  આ શિલને 
કારણે જરૂરી સપલાય ચેનની સુરષિા 
અને કટોકટી દરશમયાન સપલાય 
ચેનમાં ઉદભવતા અવરોધોને દૂર 
કરવા માટે અમેડરકાની િશતિ વધિે. 
આ ઉપરાંત આ શિલને કારણે નેિનલ 
સાયનસ ફાઉનડેિનની પ્રવૃશતિઓ માટે 
ફંડડંગ વધિે.  જો કે આ શિલ હજુ 
હાઉસ ઓફ ડરપ્રેઝેનટેડટવમાં પસાર 
થવાનું િાકી છે. તયાં પસાર થયા પછી 
જ આ શિલ કાયદાનું સવરૂપ લેિે. 

ટેકનોલોજી અને ઉતપાદનમાં ચીનને 
પછાડવા USA ્સં્સદમાં શબલ પ્સાર

રાંધીજીના પ્રપૌત્ીને આશરિકામાં 
ઠરાઈના કે્સમાં ્સાત વર્ગની જેલ
કારાેબારી દ્ારા 62 લાખ રેન્ડ હડપવાનાે આારાેપ મૂકાયાે

આશરિકામાં મશહલાએ એક ્સાથે 10 
બાળકો જનમ આપી રેકોડ્ગ ્સર્જ્યો

સલોવેશનયામાં મશહલાઓને 
મળી જીત, સંમશત વગરના 
સેકસને િળાતકાર ગણાિે

લુબ્લજ્ા
હવે, યુરોપીય દેિ સલોવેશનયામાં પણ સત્ીની સંમશત 

શવના એની સાથે કરાતા સેકસને િાળાતકાર ગણવામાં 
આવિે. દેિની સંસદે એના શરિશમનલ કોડમાં આ સંિંધે 
સુધારો કયયો છે.  સલોવેશનયાએ ઇ.સ.2015માં જેને 
મંજૂરી આપી એ ઇસતંિુલ સંમેલન અંતગ્બત િળાતકાર 
તથા જાતીય પ્રકારના, (સત્ીની) સંમશત શવહોણા અનય 
તમામ કૃતયોને ફોજદારી ગુનહો ગણવામાં આવિે. 
અતયાર સુધી સલોવેશનયાના ફોજદારી ગુનહાસંિંધી 
કાયદોઓમાં કોઇ કૃતયને િળાતકાર ગણવા માટે, 
િળપ્રયોગ થયો હોવાનો કે િળપ્રયોગ અને શહંસાની 
ધમકી આપી હોવાનો પુરાવો જરૂરી િનતો હતો. 

૨૦૨૧માં વૈશવિક અથ્બતંત્નો 
શવકાસ દર 5.6% રહેવાની 
િકયતા ઃ વરડ્બ િેંકનો દાવો

વોશિંગટન
૨૦૨૧મા ં વશૈવિક અથ્બતતં્નો શવકાસ દર ૫.૬ ટકા 

રહવેાની િકયતા છ ેતમે વરડ્બ િેંક ેતાજતેરમા ંપોતાના એક 
અહવેાલમા ંજણાવયુ ંછ.ે છલે્ા ૮૦ વષ્બમા ંવશૈવિક અથ્બતતં્નો 
આ સૌથી વધ ુદર શવકાસ દર હિ.ે આ અહવેાલ મજુિ ચાલુ 
વષષે કટેલાક પ્રમખુ અથ્બતતૅ્મા ંમજિૂત ડરકવરીના અદંાજને 
પગલ ે વશૈવિક અથ્બતતં્નો શવકાસ દર ૫.૬ ટકા રહવેાની 
િકયતા છ.ે કોરોના મહામારી અગાઉ મકૂાયલેા અદંાજ 
કરતા આ શવકાસ દર હજ ુપણ િ ેટકા ઓછો છ.ે ગલોિલ 
ઇકોનોશમક પ્રોસપકે્ટસમા ંઆ સાથ ેપણ એ પણ જણાવવામાં 
આવયુ ં છ ે ક ે અનકે ઉભરતા િજારો અન ે શવકાસિીલ 
અથ્બતતં્ોનો કોરોના મહામારી સામનેો સઘંષ્બ ચાલ ુરહિેે. 

વોશિંગટન
અમેડરકામાં ડોકટરોની અછતને 

દૂર કરવા માટે શવદેિી નાગડરકોને 
આકશષ્બત કરવાની યોજના પર કામ િરૂ 
થઇ ચૂકયું છે. આ માટે પ્રભાવિાળી 
સાંસદોના ડવિદલીય જૂથે એક એવો 
ખરડો િીજી વાર રજૂ કરવાની ઘોષણા 
કરી છે કે જે દેિના ગ્ામીણ તથા 
અંતડરયાળ શવસતારોમાં કામ કરવા માટે 
પરદેિી ડોકટરોને આકશષ્બત કરિે. 

દેિના સંસદીય ગૃહ સેનેટની 
સવાસ્થય, શિષિણ, શ્રમ અને પેનિન 
સશમશતના સભય સેનેટર જૈકી રોજેન 

સશહતના અનેક સાંસદોએ આ ખરડાને 
િીજી વાર રજૂ કયયો છે.  આ જ 
પ્રકારનો ખરડો સાંસદ બ્ૈડ સ્ાઇડરે 
પ્રશતનશધ સભામાં રજૂ કયયો. જો આ 
ખરડો અમેડરકાના િંને ગૃહોમાં 
પસાર થઇને એના પર રાષ્ટ્રપશતના 

હસતાષિર થઇ જાય તો એ હજારો 
ભારતીય ડોકટરોને સૈાથી વધુ લાભ 
થિે, જેઓ તયાં વસયા છે. તદુપરાંત, 
નોકરી-વયવસાય માટે અમેડરકા જવા 
માગતા ડોકટરોને પણ આ સૂશચત 
કાયદાનો પ્રતયષિ લાભ મળિે. કોનરાડ 
સટેટ 30 એનડ ડફશઝશયન એમકસસ 
ડરઓથોરાઇઝેિન એકટને ફરીથી રજૂ 
કરવાથી જેમની રેશસડેનસી પ્રશિષિણ 
કાય્બરિમની મયા્બદા પૂરી થઇ ચૂકી છે 
એવા શવદેિી ડોકટરો, ડોકટરોની 
અછતવાળા શવસતારોમાં સેવા પૂરી 
પાડી િકિે. 

અમેડરકાની સેનેટમાં રજૂ થયું નવું શિલ, 
અનેક ભારતીય ડોકટરોને મળિે લાભ

બેઈશજંર
ચીનમાં િનેલી કોરોનાવાયરસ 

શવરોધી રસી માટે શવવિ આરોગય 
સંસથા (WHO)ની મંજૂરી મેળયા 
પછી પણ, ઘણા દેિો તેને મંજૂરી 
આપી રહ્ા નથી. આ દેિોમાં સાઉદી 
અરેશિયા, સંયુતિ આરિ અમીરાત 
અને િહેરીન સશહત મધય-પૂવ્બ 
એશિયાના ઘણા દેિોનો સમાવેિ 
થાય છે. યુએઈએ એમ પણ કહ્ં 
છે કે જે લોકોએ ચીનની રસી લીધી 
હોય, તેમને દેિમાં પ્રવેિવાની મંજૂરી 
આપવામાં આવિે નહીં. 

અત્ે ઉલ્ેખશનય છે કે છેલ્ા 
કેટલાક અઠવાડડયામાં ચીનની 
કોરોના રસી ઉપર ઘણા સવાલો ઉભા 
થયા છે. સેિેરસમાં મે મશહનામાં 
અચાનક કોરોનાનાં કેસો વધી ગયા 
હતા. અહીં શવવિનું સૌથી ઝડપી 
રસીકરણ કરવામાં આવયું હતું, અને 
મોટાભાગના લોકોને ચીનમાં િનેલી 
શસનોફોમ્બ રસીનો ડોઝ અપાયો હતો. 
રસીકરણ પછીના કેસોમાં અચાનક 
થયેલા વધારાએ પણ રસીની 
અસરકારકતા અંગે પ્રશ્ો ઉભા કયા્બ 
હતા.

તયારિાદથી સાઉદી અરેશિયા, 
િહેડરન, ડફશલપાઇનસ અને યુએઈ 
જેવા દેિોએ ચીનની રસીની 
અસરકારકતા અંગે શચંતા વયતિ કરી 
છે અને તેને મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર 
કરી દીધો છે. 

મેના અંતમાં સાઉથ ચાઇના 
મોશનિંગ પોસટમાં પ્રકાશિત એક 
ડરપોટ્બમાં કહેવામાં આવયું છે કે 
ડફશલશપનસનાં લોકો ચીનની રસી 
એટલા માટે નથી ઇચછતા કારણ 
કે તેમને તેની સલામતી અને 
અસરકારતિા અંગે િંકા છે.

ડેનવર
દુશનયાની સૌથી મોટી મીટ ઉતપાદક 

કંપની જેિીએસ પર મોટો સાઈિર 
હુમલો થયો હતો. કંપનીએ આખી 
શસસટમને અનલોક કરવા માટે એક 
કરોડ ડોલરની રકમ ચૂકવી હતી. આ 
સાઈિર એટેક પાછળ રશિયન હેકસ્બનો 
હાથ હોવાની િકયતા એફિીઆઈએ 
વયતિ કરી હતી.

બ્ાશઝલની મીટ ઉતપાદક કંપની 
જેિીએસ અમેડરકા-ઓસટ્ેશલયા-કેનેડા 
જેવા દેિોમાં વયાપક શિઝનેસ ધરાવે 
છે. આ કંપની ઉપર ગત ૩૧મી મેના 

રોજ મોટો સાઈિર એટેક થયો હતો. 
હેકસષે કંપનીના સવ્બરને હેક કરી લીધા 
હતા. કંપનીએ એફિીઆઈની મદદ 
માગી હતી. અમેડરકન એજનસી 
એફિીઆઈએ તપાસ િરૂ કરી હતી. 
એ દરશમયાન હેકસષે કંપનીની શસસટમ 
ફરીથી ચાલુ કરવા માટે ૧.૧ કરોડ 
ડોલર એટલે કે અંદાજે ૮૦ કરોડ 
રૂશપયાની માગણી કરી હતી. રેનસમવેર 
એટેકના કારણે કંપનીની ડડશજટલ 
શસસટમ ઠપ થઈ ગઈ હતી. કેનેડા 
અને ઓસટ્ેશલયાના યુશનટ તો િંધ 
કરવા પડયા હતા. આખરે કંપનીએ 

૧.૧ કરોડ ડોલરની રકમ આપવાની 
તૈયારી િતાવી હતી. આ અંગે કંપનીના 
સીઈઓ આનદ્ે નોગયુરાએ કહ્ં હતું 
કે હેકસ્બને ખંડણી આપવાનો શનણ્બય 
ખૂિ જ કપરો હતો, પરંતુ કંપનીએ ન 
છૂટકે એ શનણ્બય લીધો હતો. ગ્ાહકોની 
સુરષિા માટે કંપનીએ આખરે ખંડણી 
આપી દેવાનું નક્ી કયુિં હતું. કંપનીએ 
શિટ કોઈનસમાં આ રકમ ચૂકવી હતી. 
મીટ ઉતપાદક કંપનીએ કહ્ં હતું કે 
દર વષષે કંપની આઈટી અને આઈટી 
એકસપટ્બની સેવા પાછળ ૨૦ કરોડ 
ડોલરનો ખચ્બ કરે છે.

ચીનની રસી: WHOની મંજુરી હોવા છતાં 
સાઉદી અરેશિયા સશહતનાં દેિોનો શવરોધ

મીટ ઉતપાદક કંપની જેિીએસ પર સાઈિર 
એટેક : કંપનીએ એક કરોડ ડોલર ચૂકવયાં
સાઈબર આેટેકેના કારણે આાેસે્ટલલયા-કેનેડાના યુલનટ બંધ પડયા હતા

પાકિસ્ાનના સિંધ પાં્માં બે પેિેન્જર ટ્ેન વચ્ે ભયાનિ ટક્કર થ્ાં ૫૦ 
મુિાફરોનાં મો્ થયા હ્ા. ૭૦ િર્ાં વધુ લોિો ઘાયલ થયા હ્ા. અિંખય 
મુિાફરોને હ્જુય ઊંધા વળી ગયેલા ડબબામાંથી મહામુિાબ્ે િૈનયની મદદથી 
બહાર િાઢવામાં આવયા હ્ા.

પાકકસતાનમાં ખતરનાક ટ્ેન અકસમાતઃ 
50નાં મોત, 70 કરતાં વધુ લોકો ઘાજ્લ
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રોમઃ ફિિા વર્લ્ડ કપ બાદ વવશ્વની 
સૌથી વધુ લોકો વનહાળતા અને 
લોકવરિય િૂટબોલ યૂરો કપ ૨૦૨૦નો 
૧૧મી જૂનથી (૧૨મીએ વહેલી સવારે 
૧૨:૩૦ વાગયે) રિારંભ થઇ રહ્ો 
છે. ટાઇટલ મુકાબલો ૧૧મી જુલાઇ 
રમાશે. ઓવલમ્પકની જેમ રિતયેક 
ચાર વર્ષે રમાતી આ ટૂના્ડમેનટ ગયા 
વર્ષે યોજાવાની હતી, પરંતુ કોરોના 
વાઇરસની મહામારીના કારણે તેને 
સથવગત કરી દેવામાં આવી હતી. ૨૪ 
ટીમોમાં પોટુ્ડગલ ફ્લિેમન્લંગ ચેમ્પયન છે 
અને ૨૦૧૬માં તેણે યજમાન ફ્ાનસને 
૧-૦થી હરાવીને રિથમ વખત ટાઇટલ 
જીતયું હતું. યૂરો કપના ઇવતહાસમાં 
સૌથી સિળ ટીમ જમ્ડની અને સપેન છે. 
આ બંને ટીમે ત્રણ-ત્રણ વખત યૂરો કપ 

જીતયો છે. યૂરો કપની ૧૬મી વસઝનમાં 
અતયાર સુધી કુલ ૧૦ ટીમો ચેમ્પયન 
બની છે. સપેનની ટીમ એકમાત્ર એવી 
છે જેણે સતત બે વખત ટાઇટલ જીતયું 
હતું. સપેને ૨૦૦૮ અને ૨૦૧૨માં 
યૂરો કપ જીતીને િૂટબોલ જગતમાં 

પોતાનો દબદબો મેળવયો હતો. યૂરો 
કપના ઇવતહાસમાં રિથમ વખત ૧૧ 
દેશ સંયુક્ત રીતે આ વખતે ટૂના્ડમેનટની 
યજમાની કરી રહ્ા છે. તમામ ૨૪ 
ટીમોને ૪-૪ના છ ગ્ૂપમાં સથાન અપાયું 
છે. રિતયેક ગ્ૂપની ટોપ-૨ ટીમ રિી-

ક્ાટ્ડર િાઇનલ માટે ક્ોવલિાય થશે 
અને તમામ ગ્ૂપની ત્રીજા ક્રમે રહેલી 
ટોપ-૪ ટીમ રાઉન્લ ઓિ ૧૬માં રિવેશ 
કરશે. સેવમિાઇનલ અને િાઇનલ 
લં્લનના વે્્બલી સટેફ્લયમ ખાતે રમાશે.

૨૦૨૧ના માચ્ડ મવહનામાં 
યુઇએિએની એમ્ઝ્યુફટવ સવમવતની 
બેઠકમાં કોરોના વાઇરસની મહામારીને 
ધયાનમાં રાખીને મેચમાં ત્રણના બદલે 
પાંચ સબમસટટયૂટ આપવાનો નવો 
વનયમ અમલમાં મૂ્યો છે. યૂરો ૨૦૨૦ 
કપનું આયોજન ગયા વર્ષે થવાનું હતું, 
પરંતુ કોરોના વાઇરસના કારણે તેને એક 
વર્્ડ માટે સથવગત કરી દેવામાં આવયો 
હતો. જોકે આયોજન સવમવતએ તેને 
ચાલુ વર્ષે પણ યૂરો ૨૦૨૦ તરીકે જ 
રમા્લવાનો વનણ્ડય કયયો હતો. 

લાંબા સમયથી ભારતીય વક્રકેટ 
ચાહકોને આશા હતી કે શ્ીલંકા રિવાસ 
માટેની ભારતીય ટીમ ટૂંક સમયમાં 
જ જાહેર કરવામાં આવશે. મુખય ટીમ 
હાલમાં ઇંગલેન્લમાં હાજર છે. જેના કારણે 
ભારતની બી ટીમ શ્ીલંકાના રિવાસ પર 
જશે. જેના માટે આજે ટીમની ઘોર્ણા 
કરવામાં આવી છે. આ ટીમમાં 6 યુવા 
ખેલા્લીઓને તક આપવામાં આવી છે.

શ્ીલંકા રિવાસ પર ભારતીય ટીમે 13 
જુલાઈથી 3 વન્લે અને 3 ટી20 મેચની 

શ્ેણી રમવાની છે. જેના માટે ભારતની 
બી ટીમ રિવાસ કરશે. મુખય ટીમ હાલમાં 
વર્લ્ડ ટેસટ ચેમ્પયનશીપની િાઇનલ અને 
ઇંગલેન્લમાં ટેસટ વસરીઝ માટે વરિટનમાં 
છે. જેના કારણે ફદગગજ ઓપનર વશખર 
ધવનને ટીમનો કેપટન બનાવવામાં આવયો 
છે. તો બીજી તરિ અનુભવી ભુવનેશ્વર 
કુમાર ટીમના ઉપ-કેપટન રહેશે. ટી-20 
અને વન્લે બંને િોમષેટ માટે સમાન ટીમની 
પસંદગી કરવામાં આવી છે. જેમાં 20 
ખેલા્લીઓને સથાન મળયું છે.

નવીફદરહીઃ ટો્યો ઓવલમ્પકમાં 
ભારતીય ખેલા્લીઓ ટો્યો 
ઓવલમ્પકમાં નોન-રિાન્લે્લ એટલે કે 
સપોનસરના લોગો વવના ભાગ લેશે. 
ઇમન્લયન ઓવલમ્પક એસોવસયેશને 
સપોરસ્ડ ગુડસ બનાવનારી કંપની લી 
વનંગને પોતાની સત્ાવાર ફકટ પાટ્ડનરના 
સવરૂપમાંથી હટાવી દીધી છે. આ 
કારણથી ભારતીય એથલેરસને સપોનસરના 
લોગો વવના રમવું પ્લશે. દેશભરમાં 

ચાઇનીઝ વસતુઓના સતત થઇ રહેલા 
વવરોધને ધયાનમાં રાખીને એસોવસયેશને 
આ વનણ્ડય લીધો હતો. આઇઓએ દ્ારા 
ગયા સપ્ાહે ઓવલમ્પક માટે લી વનંગની 
ફકટ લોનચ કરી હતી, પરંતુ તેના કારણે 
સોવશયલ મીફ્લયામાં વવવાદ સજા્ડયો 
હતો. તયારબાદ રમતમંત્રાલયે પણ 
આઇઓએને ઓવલમ્પક માટે ચાઇનીઝ 
કંપનીને સપોનસર તરીકે નહીં રાખવાનો 
આદેશ કયયો હતો.

10 હજાર મીટર રપો્ટમ્ં 
ઇથ્પોપિય્ની લપોટપો્ટપોનબપોટ 

ગિડી ચપોમ્પિયન બની

હેનજેલો (નેધરલેનડસ) : 
ઇથોવપયાની લેટેસેનબેટ વગ્લીએ 
નેધરલેનડસમાં યોજાયેલી ઇથોવપયન 
ઓવલમ્પક ટ્ાયનસની વવમેનસ ૧૦ 
હજાર મીટર રેસમાં નવો વર્લ્ડ રેકો્લ્ડ 
નોંધાવયો હતો. બે ફદવસ પહેલાં જ 
વસિાન હસને આ ટ્ેક ઉપર ૧૦ હજાર 
મીટર રેસનો નવો રેકો્લ્ડ નોંધાવયો હતો. 
વગ્લીએ ૨૯ વમવનટ ૧:૦૩ સેકન્લના 
સમય સાથે ૧૦ હજાર મીટર રેસ 
પૂરી કરી હતી. વસગી ગેરિેસેલામા ૩૦ 
વમવનટ ૦૬.૦૧ સેકન્લ સાથે બીજા ક્રમે 
રહી હતી. વસિાન હસને િેની રિેનકસ્ડ 
કોઇન ગે્સમાં રેકો્લ્ડ નોંધાવયો હતો 
અને તેના ટાઇવમંગમાં વગ્લીએ ૫.૭૯ 
સેકન્લનો સુધારો કરીને નવો વર્લ્ડ રેકો્લ્ડ 
નોંધાવયો હતો. ઇથોવપયામાં જનમેલી 
નેધરલેનડસની મસરિનટર હસને બે ફદવસ 
પહેલાં પાંચ વર્્ડ જૂનો રેકો્લ્ડ તો્લયો 
હતો. વગ્લી આ રીતે નોવષેની ઇંવગ્્લ 
વક્રમસટયનસેન બાદ પાંચ હજાર અને 
૧૦ હજાર મીટરનો રેકો્લ્ડ ધરાવનાર 
રિથમ મવહલા મસરિનટર બની ગઇ છે.

યૂર્પો કિન્ ઇતિહ્્ટમ્ં પ્રથમ વખિ 11 દપોશ ્ટંયુક્ત રીિપો ટૂન્્સમપોન્ટની યજમ્ની કરી રહ્્ છપો

ફૂટબોલ યૂરો કપ 2020નો 11મીથી પ્રારંભ

શ્ીલંકા રિવાસ માટે ભારતીય ટીમ જાહેર સપોનસર વવના ભારતીય એથલેરસ ટો્યો 
ગે્સમાં ભાગ લેશે, ચાઇનીઝ કંપની રદ
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