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આ�થક ઉપાજ�નમ� �િપયા 2 લાખ 
કરોડન� નુકસાનની સંભાવના : RBI

કોરોના 
બી� 
લહ� ર

મુંબઇ
ભારતીય �રઝવર્ બેન્કના એક અંદાજ પ્રમાણે 

કોરોનાના સેકન્ડ વેવના કારણે ચાલુ નાણાક�ય 
વષર્માં આિથર્ક ઉપાજર્નમાં �િપયા બે લાખ 
કરોડનું નુકસાન થઇ શક� છ�. �રઝવર્ બેન્ક 
દ્વારા નુકસાનનો અંદાજ માંડવા સંભિવત આ 
પ્રકારની સૌપ્રથમ કવાયત હાથ ધરાઇ હતી. 
જૂન ૨૦૨૧ના માિસક બુલે�ટનમાં �રઝવર્ બેન્ક� 
જણાવ્યું છ� ક� રાજ્યો દ્વારા લાદવામાં આવેલા 
લોકડાઉન અને નાના શહ�રો તથા ગામોમાં 
કોરોનાના પ્રસારના કારણે ગ્રામીણ માગમાં 
મોટો ઘટાડો થયો છ�. આિથર્ક ઉપાજર્નમાં 
નુકસાનને �ડીપી સાથે સીધો કોઇ સંબંધ નથી 
પર�તુ અથર્તંત્રમાં નુકસાનનો ઉમેરો તો કર� જ 
છ�. ભારતીય અથર્તંત્રની �સ્થિત પર �રઝવર્ બેન્ક� 
જણાવ્યું હતું ક�, કોરોનાના સેકન્ડ વેવના કારણે 
ઘર�લુ માગમાં ઘટાડો થયો છ� અને ભારતીય 
અથર્તંત્ર કોરોનાના સેકન્ડ વેવ સામે સંઘષર્ 
કરી ર�ં છ� તેમ છતાં ક�િષ અને સંપક� કયાર્ 
િવનાની સેવાઓ યથાવત છ� જ્યાર� ઔદ્યોિગક 
ઉત્પાદન અને િનકાસ વધી રહ્યાં છ�. �રઝવર્ બેન્ક� 
જણાવ્યું હતું ક�, વે�ક્સનેશનની ઝડપ અને વ્યાપ 
અથર્તંત્રમાં �રકવરીનો માગર્ ક�ડારશે. ભારતીય 

અથર્તંત્ર કોરોના મહામારીની અસરોમાંથી 
બાઉન્સ બેક કરશે.

બી�તરફ સ્વીસ બ્રોકર�જ યુબીએસ 
િસક્યુ�રટીઝના �રપોટર્માં જણાવવામાં આવ્યું 
છ� ક�, એિપ્રલ અને મે મિહનામાં રાજ્યો 
દ્વારા લાદવામાં આવેલા લોકડાઉનના કારણે 
વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ના નાણાક�ય વષર્ના પ્રથમ 
િત્રમાિસકમાં ભારતીય અથર્તંત્રમાં ૧૨ 
ટકાનો ઘટાડો થયો છ�. વષર્ ૨૦૨૦ના આજ 
સમયગાળામાં ભારતીય અથર્તંત્રમાં ૨૩.૯ 
ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. તેનો અથર્ એ થયો ક� 
ભારતીય અથર્તંત્રમાં ગયા વષર્ની જેમ વી શેપ 
�રકવરી થઇ રહી નથી.

પૂવર્ ચેરમેન થાૅ�સન હવે પ્રમુખ ઈ��પે�ે� ડાયરે�ર રહેશે

લાેકડાઉન અને નાના શહેરાે તથા ગામાેમાં કાેરાેના કારણે �વ�વધ ચીજવસ્તુની માગમાં માેટાે ઘટાડાે થયાે

સત્યા નાદ�લાને મળ્યું પ્રમોશન, 
માઈક્રોસોફ્ટના ચેરમેન બન્યા 

વોિશંગ્ટન 
માઈક્રોસોફ્ટના ભારતીય મૂળના સીઈઓ 

સત્યા નાદ�લા સફળતાની સીડી પર આગળ 
વધી રહ્યા છ�. માઈક્રોસોફ્ટ ક�પનીએ હવે તેમને 
પોતાના ચેરમેન બનાવી દીધા છ� અને નાદ�લા હવે 
જૉન થૉમ્પસનનું સ્થાન લેશે. 

ઉલ્લેખનીય છ� ક�, સત્યા નાદ�લા 2014ના 
વષર્માં માઈક્રોસોફ્ટના મુખ્ય કાયર્કારી 
અિધકારી (સીઈઓ) બન્યા હતા. ત્યાર બાદ 
LinkedIn, Nuance કોમ્યુિનક�શન્સ 
અને ZeniMax જેવી અનેક ક�પનીઓના 
અબ� ડોલરના અિધગ્રહણમાં તેમણે મહત્વની 
ભૂિમકા ભજવી હતી.  ક�પનીના કહ�વા પ્રમાણે 
થૉમ્પસન હવે પ્રમુખ ઈ�ન્ડપેન્ડેન્ટ ડાયર�ક્ટર 
રહ�શે. 2014ના વષર્માં થૉમ્પસન િબલ ગેટ્સ 
બાદ માઈક્રોસોફ્ટના ચેરમેન બન્યા હતા. 
માઈક્રોસોફ્ટના સંસ્થાપક િબલ ગેટ્સ હવે 

ક�પનીના બોડર્માં નથી અને તેઓ િબલ અને 
મેિલન્ડા ગેટ્સના પરોપકારી કાય� પર ધ્યાન 
આપી રહ્યા છ�. ક�પનીએ તાજેતરમાં જ પ્રિત શેર 
56 સેન્ટનો િત્રમાિસક લાભાંશ આપવાનો િનણર્ય 
લીધો છ�.   ભારતમાં કોરોનાના કારણે થઈ રહ�લા 
િવનાશના કારણે માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓ સત્યા 
નાદ�લા પણ ખૂબ દુખી હતા. તેમણે આ �સ્થિતમાં 
મદદનો િવશ્વાસ આપ્યો હતો.

નવી �દલ્હી
અદાણી ગ્રૂપની ક�પનીઓનાં શેરમાં સોમવાર� 

મોટાપાયે કડાકો �વામાં આવ્યા પછી છ�લ્લા 
ચાર �દવસમાં ક�પનીની માક�ટ ક�પ આશર� 
૧.૫૯ લાખ કરોડ �િપયા ઘટી ગઈ છ�. સતત 
ચોથા �દવસે અદાણી પાવર, અદાણી ટોટલ ગેસ 
અને અદાણી ટ્રાન્સિમશનમાં પાંચ ટકાનું લોઅર 
ટ્રે�ડંગ �વા મળ્યું હતું. બી� બાજુ અબ�ની 
સંપિત્ત ઘટયા પછી ગૌતમ અદાણીએ એિશયામાં 
બી� ક્રમનાં ધિનકનો દરજ્જો ગુમાવ્યો હોવાના 
અહ�વાલ છ�. આ અઠવા�ડયે આખા િવશ્વમાં અન્ય 
કોઈ ધિનકની સરખામણીમાં તેમની સંપિત્તમાં 
મોટું ગાબડું પડયું હતું. બ્લુમબગર્ િબિલયોનર 
ઇન્ડેક્સનાં જણાવ્યા મુજબ સોમવારથી બુધવાર 

અદાણીની માક�ટ ક�પ ૪ �દવસમાં 
આશર� �. ૧.૫૯ લાખ કરોડ ઘટી

સુધીના ત્રણ �દવસમાં તેમની સંપિત્તમાં ૯ 
અબજ ડોલરનો અને એકલા બુધવાર� ૪ અબજ 
ડોલરનો ઘટાડો થયો હતો. આ પછી તેમની 
નેટવથર્ ૬૭.૬ અબજ ડોલર થઈ ગઈ છ�. આને 
કારણે ચીનનાં ઉદ્યોગપિત ઝ�ગ શાનશુન ફરી 
એિશયાનાં બી� ક્રમનાં ધિનક થઈ ગયા છ�. 
તેમની સંપિત્ત ૬૯.૪ અબજ ડોલર છ�. ગૌતમ 
અદાણી ત્રી� ક્રમે ધક�લાઈ ગયા છ�. 
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ઓન્ટેરિયો ઃ ઓન્ટેરિયોના લંડનમાં 
જુનની ૬ તાિીખે અકસમાતમાં માતા પિતા, 
બહટેન અને દાદીમાને ગુમાવનાિા અને 
એકમાત્ર બચી ગયેલા નવ વર્ષીય બાળકને 
હોસસિ્લમાંથી િજા આિવામાં આવી હતી. 
જો કે એ જ રદવસે આિોિી સામે હતયા 
અને હતયાના પ્રયાસના આિોિો ઉિિાંત 
ત્રાસવાદનો આિોિ િણ લગાડવામાં આવયો 
હતો. બચી ગયેલા ફૈયાઝ અફઝલની હાલત 
સુધાિા િિ છટે અને એ િોતાના અનય 
સગાઓ સાથે છટે એમ સબૂિ ખાને મીરડયાને 
જણાવયું હતું. તેમણે કહ્ં હતું કે, અતયાિટે તો 
બધા એને સાજા થવામાં મદદરૂિ થવાને જ 
પ્રાથપમકતા આિી િહ્ા છટે. 

આ ઘ્નાના િ૦ વર્ષીય આિોિી 
નાથાનીલ વેલ્મેનને ચાિ જણાની હતયા 
અને એકની હતયાના પ્રયાસના ગુના 
હટેઠળ િકડવામાં આવયો છટે. જેને સોમવાિટે 
એલજીન પમડલસેકસ ડી્ટેન્શન સેન્િમાંથી 
વીરડયો કોનફિનસીંગથી અદાલતમાં હાજિ 
કિાયો હતો. મૃતકોની અંપતમપવપધના બે 

રદવસ બાદ લંડનના િહટેવાસી સામેના 
ગુનાઓની જાહટેિાત કિાઈ હતી. 
અંપતમપવપધમાં દપષિણ િપચિમ ઓન્ટેરિયો 
સી્ીની મસજીદમાં હજાિો લોકો 
હાજિ િહ્ા હતા. જેમાં કેનેડા ઉિિાંત 
ઓસટ્ેપલયા અને િારકસતાનથી આવેલા 
િરિવાિના સંબધીઓનો સમાવે્શ થાય છટે. 
અદાલત સમષિ હાજિ િહટેનાિા વેલ્મેને 
મો્ી સાઈઝનું ઓિટેનજ ્ી ્શ્્ટ અને 

ઓિટેનજ િેન્ િહટેયુું હતુ. તેણે અદાલતને 
જણાવયું હતું કે, હજુ સુધી કોઈ વકીલ 
િોકયો નથી. અદાલતમાં એની ઉિિના 
આિોિો વાંચી સંભળાવયા હતા િસ્લક 
પ્રોસીકયુ્શન સપવ્ટસ ઓફ કેનેડાના સાિાહ 
્શેખે તેને કહ્ં હતું કે તમાિી સામે ચાિ 
હતયા અને એક હતયાના પ્રયાસનો આિોિ 
છટે અને હવે એમાં ત્રાસવાદની કલમ િણ 
ઉમેિાઈ િહી છટે. 

્ોિોન્ો : કેનેડીયન એિલાઈનસ 
અતયાિ સુધીના સૌથી નીચા ગણાય એવા 
ભાડાની ઓફિ પ્રવાસીઓને આકર્્ટવા 
મા્ટે કિી િહી છટે. જે લાંબા સમયથી 
બંધ િહટેલા એિલાઈનસ સેક્િને વેગ 
આિવાની િણનીપતનો એક ભાગ હોય 
એવું પનષણાંતોનું માનવું છટે. વેસ્જે્ 
અતયાિટે ્ોિોન્ોથી કાલગેિીના એક 
વાિના ૧૧૭ 
યુએસ ડોલિ લે 
છટે અને ્ોિોન્ોથી 
વાનકકુંવિની 
ફલાઈ્ના ભાડામાં 
વધાિાના ૧૦ 
યુએસ ડોલિ લે છટે. દિપમયાન ્ોિોન્ોથી 
કેલોવનાની નોન સ્ોિ ફલાઈ્ના અંદાજે 
૧૩૪ યુએસ ડોલિ લે છટે. આ ઓફિ 
માત્ર લોકડાઉન દિપમયાનની નથી. 
એિ કેનેડા અને વેસ્જે્ની વેબસાઈ્ 
ઉિિ આ ઓફિો લગભગ િ૦િ૧ના 
અંત સુધી માનય ગણાવાઈ િહી છટે.  
િાયિસન યુપનવસષી્ીની િોજસ્ટ સકકલ 
ઓફ હોસસિ્ાલી્ી એનડ ્ુરિઝમના 

ડાયિટેક્િ ફ્ેડિીક ડીમાનચે કહટે છટે કે, જો 
તમાિટે સસતા ભાડામાં પ્રવાસ કિવો હોય 
તો તમાિટે અતયાિટે જ ્ીકી્ બુક કિાવી 
લેવી જોઈએ. કેમકે આવી ઓફિો લાંબા 
સમય મા્ટે િહટે એવું મને લાગતું નથી. 
એ માને છટે કે, એિ કેનેડા અને વેસ્જે્ 
જેવી એિલાઈનસ જુદા જુદા કાિણોસિ 
ભાડા ઘ્ાડી િહી છટે. કેનેડાની સિકાિ 

હવે  ્ૂંક સમયમાં 
જ પ્રવાસ િિના 
પ્રપતબંધો હળવા 
કિવા જઈ િહી છટે. 
તેથી જ એિલાઈનસે 
હવે ગ્ાહકોને 

લલચાવવા આવી ઓછા ભાડાની ઓફિો 
કિવાનું ્શરૂ કયુું છટે. તેઓ એમ માને 
છટે કે આનાથી ફલાઈ્સની માંગ વધી 
્શક્શે. બીજા કાિણોમાં કેનેડીયનોમાં 
પ્રવાસ મા્ટેનો પવશ્ાસ જાગે. ડીમાનચે 
કહટે છટે કે, હજુ સુધી કેનેડીયનો પ્રવાસ 
કિવા તતિિ નથી થયા. એમને ખાતિી 
કિાવવાની જરૂિ છટે કે પવમાની પ્રવાસ 
હવે સુિપષિત છટે. 

ઓન્ટેરિયો ઃ ઉત્તિ અમેરિકામાં 
કોપવડ-19નું સંક્રમણ ધીિટે ધીિટે ઘ્વા 
માંડું છટે. તેથી ્ૂંક સમયમાં જ હવે 
જનજીવન ને આપથ્ટક ગપતપવધ િા્ટે ચઢટે 
તેવી આ્શા છટે. જો કે, ઉત્તિ અમેરિકાની 
બહાિ અને ધીમી િસીકિણ દિવાળા 
પવસતાિોમાં કોપવડનો ખતિો હજી િણ 
યથાવત છટે. એપપ્રલ 2021થી ભાિત 
COVID-19ના બીજા ઉછાળાથી 
િીડાઈ િહ્ં છટે. જેમાં દિિોજ 400,000 
થી વધુ કેસ નોંધાયા હતા. આવા 
સંજોગોમાં બી.એ.િી.એસ. ચેરિ્ીઝ દ્ાિા 
િોગચાળા સામે લડવામાં તમામ સહયોગ 
અિાયો છટે. ગંભીિ િીતે બીમાિ લોકોને 
વેસન્લે્િ, ઓસ્સજન અને સમકાલીન 
તબીબી ઉિચાિ િૂિા િાડવામાં આવી 
િહ્ા છટે.

બીએિીએસ ચેરિ્ીઝ, તેના વૈપશ્ક 
ને્વક્ક અને ભાગીદાિ હોસસિ્લો દ્ાિા 
આજની તાિીખમાં COVID-19થી 
સંિૂણ્ટ સવાસ્થયની િુનઃપ્રાપતિ મા્ટે 3,800 
િીરડતોની સાિવાિમાં મદદરુિ બની િહ્ં 

છટે. ભાિતના સવયંસેવક આનંદ બાિો્ટે 
ર્પિણી કિી હતી કે, “અહીંની િરિસસથપત 
ભયાનક છટે. બીએિીએસ દ્ાિા સંચાપલત 
હોસસિ્લોમાં તબીબી કમ્ટચાિીઓ અને 
સવયંસેવકો, વાયિસથી િીરડત લોકો 
મા્ટે શ્ેષ્ઠ સાિવાિ અને સંભાળ િૂિી 
િાડવા મા્ટે ્શ્ય તે બધું કિી િહ્ા છટે. 
ભાિતમાં િા્્ટનિ હોસસિ્લોએ િીરડતોને 
લગભગ 900 િલંગ િૂિા િાડા છટે. 
બીએિીએસ ચેરિ્ીઝે ્શ્ય હોય તયાં 
તબીબી ઓસ્સજન િાહત આિવા 
મા્ટે તેના સવયંસેવકો અને ્શુભેચછકોના 

આંતિિાષ્ટીય ને્વક્કનો ઉિયોગ કયયો છટે. 
ગુજિાતના Dr..પ્રણવ િ્ટેલે જણાવયું હતું 
કે, “સલિપન્સ, હોસસિ્લો અને ઘિોમાં 
ઓસ્સજનના અભાવને કાિણે દદષીઓ 
દમ તોડી િહ્ા હતા તે સમયે બીએિીએસ 
અને તેના સવયંસેવકોએ મદદ મા્ટેના 
કૉલનો જવાબ આપયો હતો. બીએિીએસ 
ચેરિ્ીઝે િીિીઈ િહોંચાડવા, ગિમ ભોજન 
અને સંભાળના િેકેજીસ િૂિા િાડવા, 
જરૂિીયાતમંદો મા્ટે ફૂડ ડ્ાઇવ હાથ ધિવા 
અને કોપવડ િસીકિણ ડ્ાઇવસ યોજવા મા્ટે 
પવશ્ભિમાં સવયંસેવકોને એકપત્રત કયા્ટ છટે. 

કોરોનાના કપરાકાળમાં દદદીઓની વહારે 
આવતી બીએપીએસ ચેરરટીઝ સંસ્ા

ચૂંટણી પહેલાના 6 મહહના્ી એક વર્ષ સુધીના સમયગાળામાં ખચ્ષની મયા્ષદા ૬૦૦૦૦૦ યુએસ ડોલર કરાઈ

ઓન્ટેરિયોમાં પવિોધ વચ્ે ચૂં્ણી ખચ્ટ ખિડો સુધાિા સાથે િસાિ
્ોિોન્ો : ઓન્ટેરિયોના પ્રોગ્ેપસવ કનઝવવેર્વ સાંસદો િોતાના 

અપધકાિોનો ઉિયોગ કિી ્શકયા નહોતા, સોમવાિટે જયાિટે સંસદમાં 
થડ્ટ િા્ષી ઈલેક્શન એડવ્ા્ટઈઝીંગ ખિડો પબલ નંબિ ૩૦૭ જો 
કે ની કલમ સાથે િસાિ થઈ ગયો હતો. આ સમયે પવિોધીઓએ 
ગૃહમાં માત્ર ‘ ્શેઈમ, ્શેઈમ’ના નાિા લગાવયા હતા. આ ખિડો 
વત્ટમાન ઈલેક્શન ફાઈનાનસ એક્માં સુધાિા મા્ટેનો હતો અને 
ગયા અઠવારડયે પવિોધ િષિોએ એને ગેિબંધાિણીય ગણાવીને ભાિટે 
પવિોધ કયયો હતો. સુધાિામાં જે કલમની જોગવાઈ કિવામાં આવી 
છટે. તે મુજબ ધાિાસભયો િાંચ વર્્ટની મુદત મા્ટે ચા્્ટિના ભાગોને 
િાછા ખેંચી ્શક્શે. પવિોધ િષિોએ એવી દલીલ કિી છટે કે, ડગ ફોડ્ટની 
સિકાિ આવતા વર્વે યોજાનાિી પ્રાંપતય ચૂં્ણીમાં ્ીકાકાિોને ચૂિ કિી 
દટેવા મા્ટે આવા સુધાિા લાવવાનો પ્રયાસ કિી િહી છટે. એનડીિીના 
નેતા એનડ્ીયા હોવાથ્ટ કહટે છટે કે, આ િગલું હતા્શામાં લેવાયું હોવાનું 

સિષ્ટ જણાઈ આવે છટે. ધી નયુ ડેમોક્રે્સ સભયોએ આખો રદવસ 
મહામાિીને લગતા ઠિાવો િસાિ કિાવવાનો પ્રયાસ કયયો હતો. આ 
અગાઉ રકવનસ િાક્કમાં સોમવાિટે ફોડવે કહ્ં હતું કે, હું થાકી કે હાિી 

જાઉ તેમ નથી. હું લોકોના િષિણ મા્ટે રદવસ િાત કામ કિવા તૈયાિ 
છું. ગયા અઠવારડયે ઓન્ટેરિયોના ઉિલી અદાલતના જસ્ીસ એડવડ્ટ 
મોગ્ટને કહ્ં હતું કે, કનઝવવેર્વ સિકાિ પ્રપતબંપધત ચૂં્ણી િૂવવેના ખચ્ટને 
બમણો કિવા મા્ટે થડ્ટ િા્ષી એડવ્ા્ટઈઝમેન્ને ચૂં્ણી આવવાના 
એક વર્્ટ િહટેલાથી જ અ્કાવી દટેવા માંગે છટે. જે ગેિબંધાિણીય છટે. 
નવા સુધાિા મુજબ ચૂં્ણી જાહટેિ થાય એના િહટેલા છ માસથી એક 
વર્્ટમાં ખચ્ટની મયા્ટદા ૬૦૦૦૦૦ યુએસ ડોલિની િહટે્શે. આ મયા્ટદા 
્શા મા્ટે બમણી કિવામાં આવી છટે એ સમજાતુ નથી એમ મોગ્ટને કહ્ં 
હતું. વળી, આને કાિણે અદાલતમાં આ પનણ્ટયને િડકાિવાનો િણ 
કોઈ મતલબ નહીં િહટે. આ ખિડા સામે પવિોધ થતાં ગયા અઠવારડયે 
જ સુધાિીને ફિીથી િ્લ િિ મુકવામાં આવયો હતો અને એના પવ્શે 
લાંબી ચચા્ટ િણ થઈ હતી. હવે આ ખિડો ગૃહમાં િસાિ થઈ ગયા 
િછી િણ િાજકીય વતુ્ટળોમાં એની ચચા્ટ ચાલતી િહટે્શે.

2021ના અંત સુધી અાેછા 
ભાડા અમલી રાખવા કેટલીક 

કંપનીઅાેની જાહેરાત

અાેક્સિજન, દવા-બેડની જરૂરરયાત પુર્ણ કરવામાં પુરતાે સહયાેગ અપાયાે

એર લાઈનસ સેકટરને ફરી ધમધમતુ 
કરવા અપાતી ઓછા ભાડાની ઓફર 

ઓન્ટેરિયોમાં અકસમાત સર્જી 4ના મોત 
નીિજાવનાિા પવરુદ્ધ ત્રાસવાદનો ગુનો 

અકસમાતમાં ઈજા પામેલા નવ વર્ષના 
બાળકને હોસસપટલમાં્ી રજા અપાઈ

કેનેડામાં મે મહહનામાં ફુગાવાનો દર 
દાયકાની સવવોચ્ચ સપાટીએ 3.6% 

ઓન્ટેરિયો ઃ કેનેડામાં મે માસમાં 
ફકગાવાનો દિ ૩.૬ ્કાનો જોવા 
મળયો હતો. જે છટેલ્ા દાયકાનો સૌથી 
વધુ ઝડિી હોવાનું સ્ટેસ્ીકસ કેનેડાએ 
જણાવયું હતું. ડે્ા એજનસીએ બુધવાિટે 
એક અખબાિી યાદીમાં જણાવયું હતું 
કે, દિટેક ચીજ 
વસતુઓના 
ભાવોમાં 
ઝડિથી વધાિો 
જોવા મળ્શે. 
જેમાં મકાન, 
ખાવાિીવાની 
ચીજ વસતુઓ, એનર્જી અને કનઝયુમિ 
ગુડસનો સમાવે્શ થાય છટે.  મકાનોની 
રકુંમતોમાં મે સુધીના એક વર્્ટમાં ૪.િ 
્કાનો વધાિો થયો હતો. જે િ૦૦૮ 
િછીનો મો્ો વધાિો હતો.  મકાનના 
ફનષીચિ અને એપલાયનસીસના ભાવોમાં 
િણ ૪.૪ ્કાનો વધાિો થયો છટે. જે 
ડયુિટેબલસમાં ૧૯૮૯ બાદનો સૌથી 

મો્ો વધાિો છટે. ફનષીચિના ભાવોમાં 
િણ ગયા વર્વે ૯.૮ ્કાનો વધાિો થયો 
હતો. જે ૧૯૮િ િછીનો સૌથી મો્ો 
ઉછાળો હતો. ગત મપહને સિકાિટે ચીન 
અને પવયે્નામથી આવનાિા કે્લાક 
ફનષીચિ ઉિિ ૩૦૦ ્કાનો વેિો ઝીંકયો 

હતો.  ગેસોપલનના 
ભાવોમાં િણ ગત 
વર્વે ૪૩ ્કાનો 
વધાિો થયો હતો. 
આ વધાિાને 
ગયા વર્્ટના મે 
માસના આંકડા 

સિખાવવામાં આવતો હોવાથી એ 
થોડો વધાિટે લાગે છટે. િિંતુ માપસક 
વધાિો િણ ૩.િ ્કા જે્લો િહ્ો હતો. 
વાહનોના ભાવોમાં િણ મો્ો વધાિો 
િ૦૧૬ િછી થતો િહ્ો છટે. એની 
િાછળ સેમીકનડક્સ્ટની અછત કાિણ 
હોવાનું કહટેવાય છટે. હો્ટેલ ભાડાઓમાં 
િણ ૬.૭ ્કાનો વધાિો છટે. 

ફનનીચર અને અેપ્ાયન્ીસ, 
વાહનાે તથા ગેસાેલલન 

સરહતની અન્ય ચીજવસતુઅાેના 
ભાવ સતત વધ્ા



વાહન અનુકૂળ નહ� અાવે તાે અઠવા�ડયામાં પરત લઈ જવા પણ ખાતરી અપાશે
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ઓન્ટ��રયો ઃ ક�નેડામાં કોરાના વાયરસના સંક્રમણમાં ઘટાડો 
થઈ રહ્યો છ�. ગુ�વાર� સમગ્ર દ�શમાં કોરોનાથી સંક્રિમતોની સંખ્યા 
837 રહી હતી. જયાર� કોરોનાને કારણે મોતને ભેટનારાઓની 
સંખ્યા 8 ન�ધાઈ હતી. ગુ�વાર� ક�નેડામાં સૌથી વધુ ઓન્ટ��રયોમાં 
370 નાગ�રકો વાયરસની ચપેટમાં આવવા સાથે અહ� 7 દદ�ના 
મોત થયા હતા. જયાર� ક્યૂબેકમાં નવા 161 ક�સ મળ્યા હતા. 
અહ� �દવસ દરિમયાન કોરોનાથી એક દદ� મોતને ભેટ્યો હતો. 

આ ઉપરાંત મોનીટોબામાં નવા 183 કોરોના સંક્રિમતો મળી 
આવ્યા હતા. અને એક મોત થયું હતુ. સાસ્ક�ચવાનમાં નવા 94 
નાગ�રકોમાં કોરોના વાયરસની ��ષ્ટ થઈ હતી. જયાર� નોવા 
સ્કોિસયામાં નવા 14 દદ� ન�ધાયા હતા અને 9 દદ� કોરોનાને 
માત આપી સા� થયા હતા. ક�નેડામાં ગુ�વાર� સાંજની �સ્થિતએ 
એ�ક્ટવ ક�સની સંખ્યા 13623 રહી હતી. જયાર� 670 દદ�ઓની 
હાલત અત્યંત નાજૂક હોવાનું સુત્રોએ જણાવ્યું હતુ. ગુ�વાર� 
સમગ્ર દ�શમાં 1354 કોરોનાગ્રસ્ત દદ�અો સા� થતા તેઅોને 
હો�સ્પટલમાંથી ર� અાપવામાં અાવી હતી.

સમગ્ર દેશમાં કાેરાેનાના અે��વ કેસની સં�ા 13623 રહી, 670 દદ�અાેની હાલત અ�ંત નાજૂક

ગુજરાતી િસિનયસર્ સમાજ ઓફ િમિસસાગા 
સંસ્થાની મીટ�ગ ઝૂમ પર યોજવામાં આવી હતી. 
જેમાં પંકજભાઈ મહ�તા, મહ�ન્દ્રભાઈ દ્વારા પ્રાથર્ના 
થયા બાદ સુધાબેન ભટ્ટ� કાયર્ક્રમની �પર�ખા જણાવી 
હતી. સંસ્થાના પ્રમુખ કલાબેન પટ�લે બધાને શુભેચ્છા 
આપતા આવનાર સભ્યોની હાજરી �ઈ આનંદની 
લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. આ સાથે જ નવા આવેલા 
સભ્યોની ઓળખ આપી 
તેનું સંસ્થા વતી સ્વાગત 
કયુ� હતુ.  નવા યો�તા 
કાયર્ક્રમો માટ� સંસ્થાને 
વોલે�ન્ટયરની આવશ્યકતા 
હોવાની �હ�રાત આ તક� કરાઈ હતી.

સાથે જ ગવમ�ટ તરફથી નાના ગ્રુપ દ્વારા થતાં 
આયોજનનને મંજૂરી અપાઈ હોવાથી કનુભાઇ 
પટ�લના માગર્દશર્ન હ�ઠળ 12 સપ્ટ�મ્બરના રોજ 
વોક�થોન, િપકિનક તથા ૫ સપ્ટ�મ્બર� ક�મ્પનું 
આયોજન કરવાની િવગતો આપવામાં આવી હતી. 
આ આયોજન માટ� મુક�શભાઈ ગાજરીયા તથા 
શ્રીકાંતભાઈ ગાંધીને જવાબદારી સ�પાઈ હતી.

જેમણે એક અથવા બે વેકસીનના ડોઝ લીધા 
હોય તેમને જ કાયર્ક્રમમાં પ્રત્યક્ષ સહભાગી થવા 
પરવાનગી અપાશે. તેથી આવા લોકોએ પ્રવીણભાઈ 
મહ�તાની સંસ્થા તરફથી આવેલા ઈ-મેલમાં ફોમર્ની 
િવગતો ભરવાની રહ�શે. ત્યારબાદ ભારતીબેન 
ગાંધીએ બધાને હાસ્યના ટુચકા કહી તથા હાસ્ય 
કાયર્ક્રમ રજૂ કય� હતો. હનુમાન ચાલીસા તથા 

ર�ગલો રાસ દ્વારા અને 
બોલીફ�ટ કસરત કરાવી 
બધાને તેઓ સ્ફ�િતર્માં 
લાવ્યા હતા.

ટ્રેઝરર જયેશભાઈ 
મહ�તાએ જણાવ્યું ક� હજુ 170 સભ્યોએ ફ� ભરી 
નથી. 353 સભ્યોએ ફ� ભરી દીધી છ�. હવે ૩ 
૧જુલાઈ બાદ પેનલ્ટી માટ� $૭૫ ભરવા પડશે. 
સુધાબેન ભટ્ટ�, આ માસમાં જેની બથર્ડે આવતી હોય 
તેની વષર્ગાંઠ િનિમત્તે ફોટો મુકવા સાથે બથર્ડે સોન્ગ 
રજૂ કરાયં હતુ. ત્યારબાદ સંસ્થાના જ ગાયકો દ્વારા 
ક�રઓક�નો કાયર્ક્રમ રજૂ કરાયો હતો. જેનું સંચાલન 
મહ�ન્દ્રભાઈ ગ�ધીયાએ કયુ� હતું.

ટોરોન્ટો : મહામારી દરિમયાન ઘણાં લોકોએ 
ઓનલાઈન શોિપંગનો પ્રયોગ કય� હશે. પર�તુ 
તમારો ઓડર્ર પુરો થઈ તમને તમારી પસંદની ચીજ 
વસ્તુ ઘરબેઠાં મળ� એમાં કદાચ એક ક� બે �દવસ 
લાગી જતા હતા. પણ હવે એક ઓનલાઈન કાર 
ક�પની તમારી પસંદની યુઝડ કાર ઓડર્ર કરો એ જ 
�દવસે ઘેરબેઠાં પહ�ચાડવાની ખાતરી આપી રહી છ�.

વળી એક અઠવા�ડયાની ફ્ર� ટ્રાયલ પણ આપે 
છ�. એટલે ક� � તમને એ વાહન અનૂક�ળ ન આવે 
તો પરત લેવાની ખાતરી પણ આપે છ�. ક�નેડા 
ડ્રાઈવ્સ નામક આ ઓનલાઈન ક�પની ઓન્ટ��રયોમાં 

તાજેતરમાં શ� થઈ છ�. જે તમને ઓડર્ર આપો એ જ 
�દવસે ડીલીવરી આપવાની ખાતરી આપે છ�. 

વળી સાત �દવસમાં મની બેકની ગેરન્ટી પણ 
આપે છ�. મી઼�ડયાને આપેલી મુલાકાતમાં ક�નેડા 
ડ્રાઈવ્સના સ્થાપક કોડી ગ્રીને ક�ં હતું ક�, જયાર� તમે 
સાત �દવસ માટ� એ વાહનનો ઉપયોગ કરો છો ત્યાર� 
તમને ખબર પડી �ય ક� એ વાહન તમને અનુક�ળ છ� 
ક� નહ�.’ પહ�લું ઓનલાઈન કાર શોિપંગ પ્લેટફોમર્ 
િબ્રટીશ કોલંિબયામાં ગઈ પાનખરમાં શ� થયું હતું. 
એણે ઓન્ટ��રયોમાં આ િસસ્ટમ ગત અઠવા�ડયે શ� 
કરી છ�.

પીકનીક અને કે� જેવા નાના 
અાયાેજનાેની જાહેરાત કરાઈ

ક�નેડામાં કોરોનાના વળતાં પાણી, નવા 837 ક�સ, 8ના મોત
ટોરોન્ટો : નોવેલ કોરોના વાઈરસના ડેલ્ટા વેરીયન્ટ 
જે િવશ્વના ૭૪ દ�શોમાં �વા મળ્યો છ� એના 
સંક્રમણના વધવાનો ખતરો તોળાઈ રહયો છ�. ત્યાર� 
એક અભ્યાસનું તારણ �હ�ર થયું છ� એ મુજબ 
સંક્રમણ અન્ય વાઈરસની સરખામણીમાં ૬૦ ટકા 
વધી શક� છ�. આ કારણે જ યુક�એ અનલોક કરવાની 
તારીખ હવે ૧૯મી જુલાઈ સુધી લંબાવી છ�. આ 
તારણ સ્કોટલેન્ડના અભ્યાસનું છ�. યુક�ના વડાપ્રધાન 
બો�રસ �ન્સને ક�ં હતું ક�, અમે આ વેરીયન્ટના 
ક�સોમાં દર અઠવા�ડયે ૬ર ટકાનો વધારો �ઈ રહ્યા 
છીએ. આવો જ વધારો ભારતમાં મે માસમાં �વા 
મળ્યો હતો. જે ડેલ્ટા વેરીય્ન્ટને કારણે જ થયો હતો. 
ક�નેડામાં આ વેરીયન્ટનું કલસ્ટર એલ્બટાર્માં છ�. જયાં 

વેકસીન બમણી ઝડપે અપાઈ હોવા છતાં ૧૦ જણાને 
ચેપ લાગ્યો છ�. એલ્બટાર્ના યુનાઈટ�ડ નસ�સના વાઈસ 
પ્રેિસડેન્ટ ડો. બાબર્રા યાફ�એ ક�ં હતું ક�, વધતા 
સંક્રમણથી સ્ટાફ િચંતામાં છ�. ૧૬મી મેથી ર૩મી જુન 
દરિમયાન ડેલ્ટા વેરીયન્ટના સંક્રમણનો દર ૧૪ 
ટકા જ �વા મળ્યો હતો. જે આલ્ફા વેરીયન્ટના 
સંક્રમણ કરતા દોઢ ગણો છ�. તેમણે ક�ં હતું ક� એક 
અભ્યાસ મુજબ ડેલ્ટા વેરીયન્ટ સામે પહ�લા ડોઝમાં 
એસ્ટ્રા ઝેન્કા વેકસીનની અસરકારકતા ૭૧ ટકા 
�વા મળી હતી. જયાર� ફાઈઝરની અસરકારતા ૯૧ 
ટકા છ�. એ રીતે જ બી� ડોઝ બાદ એસ્ટ્રાઝેન્કાની 
અસરકારકતા ૯ર ટકા અને ફાઈઝરની 
અસરકારકતા ૯૬ ટકા �વા મળી હતી.

ડેલ્ટા વેરીયન્ટને અટકાવવા વેકસીન ભાર� અસરકારક ઃ અભ્યાસ
અ� 

વાઈરસની 
સરખામણીમાં 

ડે�ા 
વેરીય�ની 

સંક્રમકતા  
60 ટકા વધુ 

હાેવાનાે દાવાે

ઓન્ટ��રયોની ક�પની યુઝડ કારનો ઓડર્ર 
આપો ક� તરત જ હોમ ડીલીવરી આપશે..!

ગુજરાતી િસિનયસર્ સમાજ ઓફ 
િમિસસાગાની વચ્યુર્અલ મીટ�ગ
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અયોધયયામયા ં રયામલલ્યાનયા મદંિરનયા નનમયામાણ 
પહલેયા ં જ મોટો નિિયાિ ઉભો થયો છ.ે 

ઉત્તરપ્રિશેમયા ંઆગયામી િર્ષે નિધયાનસભયાની ચૂટંણી 
યોજિયાની નહલચયાલ 
િચ્ચે રયામમદંિર મયાટે 
જમીન સપંયાિનમયા ં બચે 
કરોડની જમીન ૧૧ 
જ નમનનટનમયા ં૧૮.૫ 
કરોડમયા ં ખરીિયાઇ 
હોિયાનો આરોપ 
ઉઠતયા ભકંૂપ જચેિી 
સ્થનત ઊભી થઇ છ.ે 
સમયાજિયાિી પયાટટીનયા 
ધયારયાસભય પિન 

પયાડંચેએ આક્ચેપ કયયો છ ે કે, રયામ મદંિરનુ ં નનમયામાણ 
કરી રહલેયા શ્ી રયામ જનમભનૂમ ટ્ર્ટે જમીનની 
ખરીિીમયા ંકરોડો રૂનપયયાનયા ંકોઠયા-ંકબયાડયા ંકયયાાં છ.ે 
પયાડંચેનયા આક્ચેપ પ્રમયાણચે એક જમીન મળૂ મયાનલક 
પયાસચેથી મયાત્ર બચે કરોડ રૂનપયયામયા ંબચે નબલડર દ્યારયા 
ખરીિયાઈ હતી અનચે મયાત્ર ૧૧ નમનનટ પછી એ 
જ જમીન ટ્ર્ટ ે ૧૮.૫૦ કરોડ રૂનપયયા આપીનચે 
ખરીિી છ.ે  મયાત્ર ૧૧ નમનનટમયા ં જમીનનો 
ભયાિ નિ ગણો થઈ ગયો હોય એિો િનુનયયાનો 
આ પહલેો દક્સો છ.ે પયાડંચેએ પોતયાની િયાતનયા 
સમથમાનમયા ં આ બનંચે સોિયાનચે લગતયા િ્તયાિચેજો 
પણ મકૂયયા છ.ે આ બનંચે સોિયામયા ં સયાક્ી તરીકે 
અયોધયયાનયા મચેયર ઋનર્કેશ ઉપયાધયયાય છ.ે તચેથી 
પયાડંચેએ ભયાજપ ઉપર પણ આકરયા પ્રહયારો કયયામા 
છ.ે પયાડંચેનુ ં કહિેુ ં છ ે ક,ે ભયાજપ અનચે નહિંિુયાિી 
સગંઠનોનયા નચેતયાઓએ ભગિયાન રયામનયા નયામચે 
િલ્ો ઘરભચેગો કરી િીધો છ.ે 

સૌથી મહતિની િયાત એ છે કે જમીન 
સોિયામયાં ટ્ર્ટનયા સભય અનનલ નમશ્યા અનચે 
અયોધયયાનયા મચેયર ઋનર્કેર્ ઉપયાધયયાય સયાક્ી 
હતયા. ટ્ર્ટ દ્યારયા જચે 2 કરોડની જમીન 18.5 
કરોડમયાં ખરીિિયામયાં આિી, તચેનો સક્કલ રેટ 
5 કરોડ 80 લયાખ જ હતો, જયયારે ટ્ર્ટ દ્યારયા 
આપિયામયાં આિચેલી િલીલમયાં કહેિયામયાં આવયું 
કે જમીન 18.5 કરોડમયાં ખરીિિયામયાં આિી, તચે 
મયાકકેટ રેટથી ઘણી સ્તી છે. મહેસૂલ નિભયાગથી 
જોડયાયચેલયા એક મોટયા અનધકયારીનું મયાનીએ 
તો કોઈ પણ જમીનનચે જો સરકયાર લચે છે તો 
શહેરી ક્ચેત્રમયાં સક્કલ રેટથી બમણયા અનચે ગ્યામીણ 
ક્ચેત્રમયાં 4 ઘણયાથી િધયારે િળતર નયા આપી 
શકયાય, પરંતુ રયામ મંદિર ટ્ર્ટ દ્યારયા અયોધયયા 
નગર નિ્તયારમયાં જચે જમીન ખરીિયાઈ તચે સક્કલ 
રેટથી 3 ઘણયા િધયારે ભયાિમયાં લચેિયામયાં આિી 
છે. શ્ીરયામજનમભૂનમ મંદિર નનમયામાણ ટ્ર્ટ પર 
લયાગચેલયા જમીન ગોટયાળયાનયા આરોપમયાં નચેતયાઓ 
બયાિ હિચે દ્યારકયા શયારિયાપીઠનયા શંકરયાચયાયમા ્િયામી 
્િરૂપયાનંિ સર્િતીએ પણ નનિચેિન આપી 
નયારયાજગી બતયાિી છે.

પીઠયાધીશ્વર જગતગુરુએ નરનસંહપુર 
નજલ્યાનયા ઝોતચેશ્વરમયાં પરમહંસી ગંગયા આશ્મમયાં 
પ્રચેસ કોનફ્રનસ કરી તચેઓએ RSS અનચે  BJP 
પર નનશયાન તયાકયું હતું. તચેમણચે કહ્ં હતુ કે, 
ચંપતરયાય કોણ છે તચે પહેલયાં કોઈ જાણતું પણ 
નહોતું, પરંતુ તચેઓનચે રયામમંદિર ટ્ર્ટમયાં સિષે 
સિયામા બનયાિી િેિયામયાં આવયયા છે. મંદિર બનયાિિયા 
મયાટે જચે રકમ મળી તચેમયાંથી મોંઘયા ભયાિચે જમીન 
ખરીિિયામયાં આિી રહી છે. િડયા પ્રધયાનચે તચેમનચે 
તયાતકયાનલક રયામજનમભૂનમ ટ્ર્ટનયા સનચિપિેથી 
હટયાિી િેિયા જોઈએ. આ ઉપરયાંત નિશ્વ નહનિુ 
પદરર્િનયા ભૂતપૂિમા આંતરરયાષ્ટીય અધયક્, ડો. 
પ્રિીણ તોગદડયયાએ રયામ મંદિર ટ્ર્ટ પર થયચેલયા 
કૌભયાંડનયા આરોપનચે ખૂબ જ કમનસીબ ગણયાવયયા 
છે. તોગદડયયાએ કહ્ં કે, આ આરોપ કોઈ ચંપત 
રયાય પર નથી, પરંતુ હજારો િર્યોથી ચયાલી રહેલયા 
નહનિુ આંિોલનની ઇમયાનિયારી પર પ્રશ્યાથમા 
નચનહ ઉભુ કરે છે. આક્ચેપો સયામચે ્પષ્ટતયામયાં 
જચે ખુલયાસયા આપિયામયાં આિી રહ્યા છે તચેનયાથી 
સહમત થિું મુશકેલ છે. 

જો કે, બીજી તરફ ટ્ર્ટે જમીન ખરીિીનચે 
લઈનચે ઉઠેલયા આક્ચેપોનચે બકિયાસ અનચે રયાજકીય 
ગણયાિીનચે સંપૂણમા પ્રનરિયયા પયારિશટી હોિયાનો 
િયાિો કયયો છે. ટ્ર્ટનયા મહયામંત્રી ચંપત રયાયનું 
કહેિું છે કે, જમીનનયા મયાનલકો સયાથચે જમીનનયા 
ખરીિિયારોએ િરસો પહેલયાં એ િખતનયા ભયાિ 
પ્રમયાણચે કરયાર કયયામા હતયા. આ િર્માનયા મયાચમા 
મનહનયામયાં જમીનનો િ્તયાિચેજ એ જ ભયાિચે થયો 
અનચે પછી હયાલનયા બજાર ભયાિચે આ જમીનનો 
િ્તયાિચેજ ટ્ર્ટનયા નયામચે કરી િેિયાયો. રયાયની 
િલીલ ગળે ઉતરે તચેિી નથી. 

જમીનનયા િ્તયાિચેજમયાં જમીનની દકંમત 
જમીનનો સોિો કયયારે થયચેલો તચેનયા આધયારે 
લખયાતી નથી. પણ િ્તયાિચેજ થયાય તયયારે સરકયારી 
નનયમ પ્રમયાણચે લયાગુ પડતી જંત્રી પ્રમયાણચે થયાય છે. 
આ જંત્રી પ્રમયાણચે ્ટેમપ ડ્ુટી અનચે રનજ્ટ્રચેશન 
ચયાજમા લયાગુ પડચે છે અનચે િ્તયાિચેજમયાં એ જ 
રકમનો ઉલ્ચેખ થયાય છે. હિચે જચે જમીનની દકંમત 
અતયયારે જંત્રી પ્રમયાણચે બચે કરોડ રૂનપયયા નક્ી થઈ 
હોય તચેની દકંમત િસ નમનનટ પછી સયાડયા અઢયાર 
કરોડ રૂનપયયા કઈ રીતચે થઈ જાય? ચંપત રયાયચે આ 
સિયાલનો જિયાબ ટયાળયો છે. ચંપત રયાયચે કેટલયા 
સમય પહેલયાં આ સોિો થયચેલો તચેની નિગતો પણ 
આપી નથી. તચેનયા કયારણચે શંકયા િધયારે પ્રબળ બનચે 
છે. ત્રીજો મુદ્ો સરકયારનચે થતયા નુકસયાનનો છે. 

એક જ જમીનનયા િસ નમનનટનયા ગયાળયામયાં બચે 
અલગ અલગ રકમ પ્રમયાણચે િ્તયાિચેજ થયાય એ 
સંજોગોમયાં સરકયારનચે ચૂકિયાયચેલી ્ટેમપ ડ્ુટીની 
રકમનો ફટકો પડ્ો છે. ટ્ર્ટ બજાર ભયાિચે 
જમીન ખરીદ્યાનો િયાિો કરે છે, જયયારે પહેલો 
િ્તયાિચેજ બચે કરોડ રૂનપયયાનો થયો છે એ જોતયાં 
ગચેરરીનત થયયાની શંકયા જાય છે. હિચે મુખય સિયાલ 
એ છે કે, ટ્ર્ટે આ બધી નિગતો પહેલયા કેમ 
જાહેર નયા કરી ? આ બંનચે સોિયા આ િરસનયા 
મયાચમા મનહનયામયાં એટલચે કે ત્રણ મનહનયા પહેલયાં 
થયયા હોિયાનું કહેિયાય છે. ટ્ર્ટે પયારિશમાકતયા 
બતયાિીનચે એ િખતચે જ આ સોિયાની નિગતો 
જાહેર કરિી જોઈતી હતી. આ તો સમયાજિયાિી 
પયાટટીનયા ધયારયાસભયચે કૌભયાંડ થયું હોિયાનો આક્ચેપ 
કયયો એ પછી ટ્ર્ટિયાળયા ચોખિટો કરિયા લયાગયયા 
છે. ચંપત રયાયચે આક્ચેપોનચે રયાજકીય ગણયાિીનચે 
મયામલો થયાળે પયાડિયા પ્રયયાસ કયયો છે. જો કે રયામ 
જનમભૂનમ મંદિર મયાટેની જમીનમયાં ભ્રષ્ટયાચયારનયા 
આક્ચેપો શ્ી રયામ જનમભૂનમ તીથમા ક્ચેત્ર ટ્ર્ટ સયામચે 
થયયા છે તયયારે સિયાલ એ છે કે, િખતચે શ્ી રયામ 
જનમભૂનમ તીથમા ક્ચેત્ર ટ્ર્ટ અનચે સંઘ એક છે? 
ચંપત રયાયનું િલણ એિું જ નચત્ર ઊભું કરી રહ્ં 
છે.

મોિી સરકયારે આ મયામલચે ્પષ્ટતયા કરિી 
જોઈએ. કેમ કે આ ટ્ર્ટ સંઘનું પણ નથી. આ 
ટ્ર્ટ ભયારત સરકયારે બનયાિચેલું ટ્ર્ટ છે. તચેનચે 
સંઘ કે બીજા કોઈ સંગઠન સયાથચે કોઈ લચેિયાિેિયા 
નથી. જાહેર જીિનમયાં પડચેલયા લોકોનયા વયિહયાર 
અનચે િતમાન એિયાં હોિયાં જોઈએ કે, કોઈ આંગળી 
પણ નયા ચીંધી શકે. કોઈ આંગળી ચીંધચે તચેનો 
અથમા એ થયાય કે, તમયારયા વયિહયાર અનચે િતમાનમયાં 
પયારિનશમાતયા નથી. મયયામાિયા પુરૂર્ોત્તમ રયામનું 
ચયાદરત્રય અનણશુધધ છે અનચે તચેમણચે જચે ઉચ્ 
આિશમા ્થયાનપત કયયામા તચેનયા મયાટે આપણચે ગૌરિ 
અનુભિીએ છીએ. રયાિણનયા િધ પછી અયોધયયા 
પયાછયા ફરેલયા ભગિયાન રયામચે એક ધોબીની િયાત 
સયાંભળીનચે સીતયા મયાતયાનો તયયાગ કયયો હતો. 
આમ કરીનચે ભગિયાન રયામચે ્પષ્ટ કરી િીધચેલું કે, 
પ્રજાજનોમયાંથી એક વયનતિનચે પણ શંકયા થયાય એિું 
કશું શયાસકે નયા કરિું જોઈએ. આપણચે નિચયારિું 
જોઈએ કે, ભગિયાન રયામનું મંદિર બનયાિિયા 
નનકળેલયા ચંપત રયાય જચેિયા લોકો પોતચે ભગિયાન 
રયામનયા આ નસદયાંતમયાં મયાનતયા નથી. 

રામલલલા મંદિર ટ્ર સટ વિિાિમાં ઃ  2 
કરોડની જમીન 18 કરોડમાં ખરીિી

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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અમદાવાદ
ગુજરાતમાં અંબાજી, દ્ારકા, 

પાલિતાણા સલિત કુિ ૬ સ્થળે નવી 
એરસટ્ીપ બનાવવાના આયોજનને 
આખરી ઓપ અપાશે અને ટૂંક 
સમયમાં તેની તૈયારીઓ શરૂ કરી 
દેવામાં આવશે.

આ અંગે પ્ાપ્ત માલિતી અનુસાર 
ગુજરાત સટેટ એલવએશન ઇન્ફ્ાસટ્ક્ચર 
લિ.(ગુજસેઇિ) દ્ારા અંકિેશ્વર, 
રાજપીપળા, મોરબી, અંબાજી, દ્ારકા 
અને પાલિતાણામાં નવી એરસ્સટ્પ 
લવકસાવવામાં આવશે. પ્વાસનને 
વધુ વેગ મળે તેવા ઉદ્ેશના ભાગરૂપે 
આ સ્થળની એરસ્સટ્પ માટે પસંદગી 

કરવામાં આવી છે. આ પૈકી અંબાજી, 
દ્ારકા, ધાલમમિક રીતે મિાત્મય ધરાવે 
છે. એરસ્સટ્પ લવકસાવયા બાદ ‘ઉડાન’ 
યોજના િેઠળ આ ૬ શિેરને લવલવધ 
ફિાઇટ સા્થે સાંકળવામાં આવશે. 
ઉલ્ેખનીય છે કે, આ ૬ શિેરમાં ૬ 
એરસ્સટ્પ બનાવવાનું આયોજન છેલ્ા 

પાંચ વરમિ્થી કાગળ પર છે. પરંતુ િવે 
તેને અંલતમ ઓપ આપવાનું શરૂ ્થઇ 
ચૂકયું િોવાનો દાવો કરાયો છે.

આ ઉપરાંત પ્વાસન્માં વૃલધિ ્થાય 
તેના ભાગરૂપે શેતુંજય ડેમમાં પણ 
વોટર એરોડ્ામ તૈયાર કરવામાં આવશે. 
જેના દ્ારા અમદાવાદના સાબરમતી 
રરવરફ્ન્ટ્થી શેતુંજય સુધી સી પિેનની 
બીજી સલવમિસનો પ્ારંભ ્થઇ શકે છે. 
િાિમાં અમદાવાદના સાબરમતી 
રરવરફ્ન્ટ્થી કેવરડયામાં સટેચયુ ઓફ 
યુલનટી સુધી સી પિેન સલવમિસ છે. 
ભલવષયમાં અમદાવાદ્થી દ્ારકા વચ્ે 
સી પિેન સલવમિસ શરૂ કરવાની પણ 
લવચારણા ્થઇ રિી છે. 

ગુજરાતમાં વાજબી ભાવની 
1500 જેટિી દુકાનોને 

ખંભાતી તાળાં વાગી ગયાં
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં િવે વયાજબી ભાવની દુકાનો ચિાવવી 

ય પોરાતી ન્થી. ઓછા કલમશન સલિત લવલવધ કારણોસર વયાજબી 
ભાવના સંચાિકો રાજીનામા ધરીને અન્ય વયવસાય તરફ વળયાં 
છે. ગુજરાતમાં કુિ મળીને 1455 વયાજબી ભાવની દુકાનોને 
ખંભાતી તાળાં વાગયાં છે. અમરેિી,વડોદરા, સુરત અને અમદાવાદ 
લજલ્ામાં સૌ્થી વધુ વયાજબી ભાવની દુકાનો સૌ્થી વધુ બંધ ્થઇ 
છે.  ગુજરાતમાં એક સમયે વયાજબી ભાવની દુકાનોના પરવાના 
મેળવવા પડાપડી ્થતી િતી. એવો ય સમય િતો કે, ઘઉ સલિત 
અનાજ-કેરોસીનમાં ગેરરીતી આચરી સંચાિકો ગરીબોનો કોલળયો 
ઝુંટવી કાળાબજારરયા સા્થે િા્થ લમિાવી કમાણી કરતાં િતાં.  
જોકે, અન્ન પુરવઠા લવભાગે ઓનિાઇન લસસટમ અમિી બનાવી છે 
જેના કારણે ગેરરીતો પર કાબૂ મેળવાયો છે.

રાજયમાં ૬૩૦૦્થી વધુ 
લવદેશી લવદ્ા્થથીની અરજીીઃ 

ગત વરમિ કરતા 3 ગણી વધારે
ગાધંીનગર ીઃ કોરોના વચ્ ેપણ ગજુરાત સિીત સમગ્ર ભારતમાં 

યલુન.ઓમા ંલવલવધ કોસમિમા ંપ્વશે માટ ેઆઈસીસીઆર િઠેળ મોટા 
પ્માણમા ં લવદેશી લવદ્ા્થથીઓની અરજી આવી છે.આ વરષે માત 
ગજુરાત માટ ેજ સૌપ્્થમવાર ૬૩૦૦્થી વધ ુઅરજીઓ આવી છે 
અન ે જ ે ગત વરમિ કરતા તણી વધાર ે છે.  ૬૩૫૫ અરજીમા્ંથી 
૨૨૦૪ લવદ્ા્થથીની અરજી ૧૫ જનુ સુધી કન્ફમમિ ્થઈ છે. ભારતના 
લવલવધ રાજયોમા ં ઉચ્ લશક્ષણમા ં પ્વશે માટ ેઆઈસીસીઆરની 
સકોિરલશપ િઠેળ આ વરષે સૌ્થી વધ ુ લવદ્ા્થથીઓએ પ્વશે માટે 
અરજી કરી છે અન ે સૌ્થી વધ ુ લવદ્ા્થથીઓના પ્વશે અતયાર 
સુધીમા કન્ફમમિ ્થયા છે. ગજુરાતની વાત કરીએ તો ગજુરાતમા ંગત 
વરષે કોરોના બાદ પણ મ-ેજનુ દરલમયાન ૨ િજાર જટેિા લવદેશી 
લવદ્ા્થથીઓની અરજી આવી િતી. 

રેમડેલસલવર ઈન્જેકશન 
મામિે સી. આર પારટિે 
કંઈ જ ગેરકાયદે ન્થી કયુું
સુરત ીઃ રેમડેલસવીર ઈંજેકશન ગેરકાયદેસર રીતે મેળવવા, 

સંઘરાખોરી કરવા અને તેના લવતરણ મુદ્ે ગુજરાત ભાજપના 
અધયક્ષ સીઆર પાટીિ અને અન્ય સામેની જાિેરલિતની 
અરજીમાં સરકારે પાટીિના નામનો ઉલ્ેખ કયામિ વગર  
ક્ીન ચીટ આપી છે. મંગળવારે રાજય સરકારે અને ધારાસભય 
િરમિ સંઘવીએ તેનો જવાબ રજૂ કયયો છે. જેમાં પાટીિ તરફ્થી 
કઈં જ ગેરકાયદે ્થયું ન્થી તેમ જણાવાયું િતંુ. બીજી તરફ, 
પરેશ ધાનાણીના વકીિે જવાબ રજૂ કરવા માટે બે સપ્તાિનો 
સમય માગયો િતો, જે માગને િાઈકોટટે ગ્રાહ્ય રાખી છે. આ 
ઉપરાંત, િાઈકોટટે સી.આર. પાટીિને લનદટેશ આપયો છે કે,  
‘એક સપ્તાિમાં જવાબ રજૂ કરો, િવે પછી સમય આપવામાં 
આવશે નિીં.’ 

પાલિતાણા, અંકિેશ્વર, મોરબીમાં એરસ્સટ્પ, 
શેતુંજય ડેમમાં વોટર એરોડ્ામનું આયોજન

મુળ ચીખલીની નૈત્ી પટેલની 
યુએસ નેવી ફોસ્સમાં નનમણૂક

નવસારી
મૂળ ચીખિીના પાટીદાર પરરવારની 

નૈતી પટેિની અમેરરકન નેવી ફોસમિમાં 
લનમણૂંક, તેના લવશે જાણીને ગવમિ ્થશે. 
અમેરરકાના લમલસલપસી શિેરમાં રિેતા 
ચીખિી તાિુકાના વાંઝણા ગામના 
પાટીદાર સમાજના પરરવારોની દીકરી 
નૈતી પટેિની અમેરરકન નેવી ફોસમિમાં 
લનમણૂંક ્થતાં વાંઝણા સલિત તાિુકામાં 
ખુશી ફેિાઈ ગઈ છે. લશકાગોમાં 
નેવિબેઝ ટ્ેલનંગ કે્મપસમાં 10 
અઠવારડયાની તાિીમ પુરી કરીને નૈતી 
પટેિે નેવીમાં સેઈિર પદે લનમણૂંક 
મેળવી સમગ્ર તાિુકા અને લજલ્ાનું 
ગૌરવ વધાયુું છે. 

ચીખિી તાિુકાના વાંઝણા 

ગામના પાટીદાર 
સમાજના લનરવ 
દુિમિભભાઈ પટેિ 
ઘણા વરમિ્થી 
નોકરી ધંધા્થષે 
અમદાવાદ સ્થાયી 
્થયા િતા. તેમની 

દીકરી નૈતી પટેિે અમદાવાદમાં 
SSC સુધી અભયાસ કયામિ બાદ 
તેમનો પરરવાર 6 વરમિ પૂવમિ અમેરરકા 
ગયો િતો. જયાં લમલસલસપી સટેટમાં 
મોટેિના વયવસાય સા્થે લનરવ પટેિ 
જોડાયા િતા. પોતાના માતા-લપતા, 
નાનાભાઈ સા્થે રિેતી નૈતી પટેિે 
લમલસલસલપ યુલનવલસમિટીમાં કોિેજ 
કક્ષાનો અભયાસ કયયો છે. 
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વ્યારયા
14 મેના રોજ વ્ારાના બિલ્ડર બનબિષ િાહની 

હત્ા થઇ હતી. અા કેસમાં હવે ચોંકાવનારો ખુલાસો 
થ્ો છે. બિલ્ડર બનબિષ િાહની સોપારી આપી 
હત્ા કરાવવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થ્ો છે 
અને આ હત્ા બિલ્ડરના સાળાએ જ કરાવી હોવાનું 
પોલીસ તપાસમાં િહાર આવ્ું છે. મુખ્ સૂત્રધાર 
તરીકે બવજ્પટેલનું નામ પણ પોલીસ તપાસમાં 
ખૂલ્ું છે.

પોલીસ તપાસમાં સાળા એ જ િનેવીની 
હત્ાની સોપારી આપી હોવાનું િહાર આવતા 
સનસનાટી મચી જવા પામી છે. મુખ્ સૂત્રધાર 
તરીકે બવજ્ પટેલનું નામ પણ પોલીસ તપાસમાં 
ખૂલ્ું છે. બવજ્ પટેલ બિલ્ડર અને પેટ્ોલ પમપના 
ધંધા સાથે સંકળા્ેલ હોઈ બજલ્ા સબહત વ્ારા 

નગરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ મામલે વ્ારા 
પોલીસે CRPCની કલમ 70 મુજિ કોટ્ટમાંથી 
બવજ્ પટેલનું કા્મી ધરપક્ડ વોરંટ મેળવ્ું છે. 
જણાવી દઇએ કે, હત્ાના થો્ડાક સમ્ પહેલા 
બવજ્ પટેલ અને બનબિષ િાહ વચ્ે જાહેરમાં 
ઝગ્ડો પણ થ્ો હતો. ઉલ્ેખબન્ છે કે, કારમાં 
આવેલા ચાર અજાણ્ા હત્ારાઓએ બનબિષ િાહની 
મોપે્ડને ટક્કર મારી પા્ડી દીધા હતા, ત્ાર િાદ 
આ લોકો બિલ્ડર બનબિષ િાહ પાછળ દોડ્ા હતા 
અને આરોપીઓએ િબનદેવના મંદદર નજીક રસતા 
પર બનબિષને તલવાર અને ચપુના ઘા મારી કાસળ 
કાઢી નાખ્ું હતું. બનબિષ િાહની હત્ા ક્ા્ટ િાદ 
આરોપીઓ ઘટના સથળેથી કારમાં નાસી છૂટ્ા હતા. 
આ સમગ્ર ઘટના કેટલાક સથાબનકોએ પણ જોઈ હતી 
અને CCTV કેમરામાં પણ કેદ થઈ હતી.

85 વષ્ટની માતાની 
જવાિદારી બનભાવવા 
પુત્રએ તૈ્ારી દિા્ટવતા 
માતાએ કેસ પરત ખેંચ્ો

સુરત:
સગરામપુરા બવસતારમાં રહેતા 

સેજલિેનના લગ્ન ગુલાિભાઈ સાથે 
થ્ા હતા. સંતાનો પ્રત્ેની તમામ 
જવાિદારી પુણ્ટ ક્ા્ટ િાદ પબત 
ગુલાિભાઈનું 1988માં બનધન થ્ું 
હતુ. જે િાદ બમલકતના મુદ્ે માતા-
પુત્ર વચ્ે વૈચાદરક ઘષ્ટણ તથા તકરાર 
થતી હતી. પોતાની વૃધધાવસથામાં 
સારસંભાળ તથા દેખરેખ રાખવામાં 
િેદરકારી દાખવનાર પુત્ર રાજેિભાઈ 
તથા પુત્ર વધુ બવરુધધ સેજલિેને ભરણ 
પોષણ માટે ફેમીલી કોટ્ટમાં ધા નાખી 
હતી.જેમાં પુત્ર રાજેિભાઈને માબસક 
રૃ.4500 ભરણ પોષણ ચુકવવા હુકમ 
થ્ો હતો. અા સાથે સમાધા માટે 
પણ પ્ર્ાસ થતા પુત્ર રાજેિભાઈએ 
ભૂતકાળ ભુલીને વૃધધ માતાને પોતાની 
સાથે રહેવા લઈ જઈને તમામ ફરજો 
જવાિદારી અદા કરવાની તૈ્ારી 
દાખવી હતી.જ્ારે વૃધધ માતાએ પણ 
પોતાના પુત્ર બવરુધધ કરેલો કેસ પાછો 
ખેંચી લીધો હતો.

સુરત
મૂળ મહારાષ્ટ્રમાં માધવનગરના અને 

છેલ્ાં ઘણાં વષષોથી મરોલી રહેતા બવિા 
ઓસવાળ જૈન સમાજના 45 વષષી્ 
દદનેિભાઇ મોહન છાજે્ડને ગત તા. 
11 જૂનની રાત્રે બલ્ડ પ્રેિર વધી જતા 
િરીરમાં જમણી િાજુ લકવાની અસર 
થઇ હતી. તેમને તાતકાબલક નવસારીમાં 
ખાનગી હોસસપટલમાં દાખલ કરવામાં 
આવ્ા હતા. સીટી સકેન કરાવતા બ્ેઈન 
સટ્ોકને કારણે મગજમાં ્ડાિી િાજુ 
લોહી ફરતું િંધ થઇ ગ્ું હોવાનું બનદાન 
થ્ું હતું. ત્ાં પ્રાથબમક સારવાર આપ્ા 
િાદ વધુ સારવાર માટે તેમને સુરતની 
ખાનગી હોસસપટલમાં સારવાર િરૂ 
કરવામાં આવી હતી. તિીિોએ ગત 

સોમવારે દદનેિભાઈને બ્ેઈન્ડે્ડ જાહેર 
ક્ા્ટ હતા. જે િાદ પદરવારે ્ુવકના 
હૃદ્, દક્ડની, બલવર અને ચક્ુનું દાન 
કરવામાં આવ્ું હતું. સં્ુક્ત પદરવારમાં 
ઉછરેલા દદનેિભાઈ છાજે્ડના 
પદરવારમાં તેમના વ્સક બપતા ઉપરાંત 
તેમની પત્ી અને 13 વષ્ટનો એક પુત્ર 
છે. – ગ્રીન કોદર્ડોર િનાવી અંગોને 
મુંિઈ-અમદાવાદ મોકલા્ા હતા. 
સુરતથી મુંિઈનું 300 દકમીનું અંતર 92 
બમબનટમાં કાપી હૃદ્નું ટ્ાનસપલાનટ નવી 
મુંિઈના રહેવાસી 30 વષષી્ વ્બક્તમાં 
કરવામાં આવ્ું છે. એક દક્ડનીનું 
ટ્ાનસપલાનટ અમદાવાદના મબહલામાં 
અને બલવરનું ટ્ાનસપલાનટ અમદાવાદના 
43 વષષી્ વ્બક્ત કરાવામાં આવ્ું હતું.

સુરત
સુરતમાં ત્રીજી વેવના 

ખતરા સામે લ્ડવા માટે 
પાબલકા તંત્રએ આગોતરૃ 
આ્ોજન િરૃ ક્ુું 
છે. પહેલા અને િીજા 
વેવ કરતાં વાઈરસમાં 
િદલાવ આવે તેવી 
ભીતી છે. જેના કારણે 
પાબલકાએ િદલા્ેલા 
વેદર્નટની માબહતી મેળવવા માટે અબત 
આધુબનક જીનોમ બસકવનસીંગ ટેસટ કરવા 
આઈસીએમઆરને પત્ર લખીને મંજુરી 
માગી છે.

સુરતમાં કોરોનાની િીજી લહેરનું 
જોર ધીરૃ પ્ડ્ુ અને કેસની સંખ્ા 
૬૦થી નીચે આવી ગ્ાં છે પરંતુ જે 
રીતે સોશ્લ દ્ડસટનસ અને માસક બવના 
લોકોની ભી્ડ ભેગી થઈ રહી છે તે જોતાં 
ત્રીજો વેવ આવે તેવી િક્તા નકારી 
િકાતી નથી. જેથી પાબલકાએ તૈ્ારીના 
ભાગ રૃપે િાળકો માટેના વેનટીલેટર, 
દવાઓ તથા િે્ડની વ્વસથા િરૃ કરી 
દીધી છે. જોકે, િીજા વેવ કરતાં ત્રીજા 

વેવના વાઈરસમાં વેરી્નટમાં મોટો 
િદલાવ આવે અને ઘાતકી િની િકે 
તેવી િક્તા હોવાથી પોઝીટીવ કેસ પર  
ખાસ નજર રાખવાનું િરૃ કરા્ું છે.

પાબલકાએ વેરી્નટમાં િદલાવ 
જાણવા જીનોમ બસકવનસીંગ ટેસટ 
માટેનું આ્ોજન ક્ુું છે. ટેસટ 
મોંઘો છે પણ િદલાવ જાણીને તે 
મુજિ આ્ોજન કરી િકા્ છે. જે 
આરટીપીસીઆર સેમપલ લે છે તેનું 
સતત જીનોમ બસકવનસીંગ ટેસટ કરવા 
આ્ોજન છે. આઈસીએમઆરને પત્ર 
લખીને જીઓમ બસકવનસીંગ ટેસટ  
માટે મંજુરી માંગી છે.

વ્યારયાનયા બિલ્ડર બનબિષ િયાહની 
હત્યા મયાટે સયાળયાએ અયાપી સોપયારી

આધુબનક જીનોમ બસકવનસીંગ 
ટેસટ મયાટે SMCએ મંજુરી મયાંગી

મરોલીનયા જૈન ્ુવકનયા અંગદયાનથી 
દેિનયા 6 દદદીઅોને મળ્ું નવજીવન

સુરતમયાં હૃદ્દયાનની 33મી ઘટનયા િની
સુરતથી ્ડોનેટ લાઈફ દ્ારા હૃદ્દાન કરાવવાની આ તેંત્રીસમી ઘટના છે. 

જેમાંથી 22 હૃદ્ મુંિઈ, ૫ હૃદ્ અમદાવાદ, 4 હૃદ્ ચેન્ાઈ, 1 હૃદ્ ઇનદોર 
અને 1 હૃદ્ નવી દદલહી ટ્ાનસપલાનટ કરવામાં આવ્ા છે. ચક્ુઓનું દાન સુરત 
નવી બસબવલ હોસસપટલે સવીકા્ુું હતું. ઉલ્ેખની્ છે કે, અંગદાન કરવામાં સુરત 
અને દબક્ણ ગુજરાત અત્ારસુધી સૌથી આગળ નોંધા્ુ છે.
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િગરનારમાં લાયન-શોથી 
િસંહોની પજવણી, તપાસ 
કરવાની માંગણી કરાઈ

િગરનાર

િગરનાર ર″જમા ં રાતના સમય ે વન િવભાગના çટાફ 

˛ારા જ ગરેકાયદъ િસહં દશ↓ન કરાવતંુ હોવાનુ ં અને 

જગંલમાં િસહંોની પજવણી કરવામાં આવતી હોવાનો 

ગભંીર આΤપે જનૂાગઢના ધારાસÛય ભીખાભાઈ જોશીએ 

મÄૂયો છъ, અને આ અગં ે િગરનાર વતુ↓ળના સીસીએફ 

અને રાËયના વનમĦંીને આ મામલ ેિĭયાદ કરીને તપાસ 

કરવાની માગં કરી છъ. ધારાસÛયએ જણાãયુ ં છъ કы, 

િગરનારના જાબંડુી થાણાથી પાતરુણ λટ પર થોડા Чદવસો 

પહъલા ખાનગી વાહનોમાં જગંલમાં વન અિધકારીઓ ˛ારા 

જ ગરેકાયદъ િસહં દશ↓ન કરાવવામાં આવી રЅ ંછъ. જમેાં 

અિધકારીઓની હાજરીમાં જ િસહંોની પજવણી કરાતી 

હોય çટાફ સામ ેપગલા લવેાની માગંણી કરી છъ.

કળયુગની પરાકાΓાઃ 
આમરડીમાં િપતાની હÓયા 
કરી પુĦ નાસી છૂટયો

ભુજ

ભચાઉના આમરડીમાં રહъતા રતાભાઈ માવાભાઈ 

ગોટી (ઉ.વ.૬૦) નામના ˇનો તદъહ વાડીમાંથી 

મળી આãયો હતો. હતભાગીને માથાના ભાગે અને 

ગળાના ભાગે ઈજાના િનશાનો જોવા મâયા હતા. 

ગામની વાડીમાંથી ગામના જ ˇનો તદъહ મળી 

આવતા નાનકડા એવા આમરડી ગામ સિહત વાગડ 

પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. બનાવને પગલે ભચાઉ 

પોલીસને જાણ કરાતા પીઆઈ સી ધાથ↓કЮમાર કરѕગીયા 

સિહતનો પોલીસ કાફલો ઘટના થળъ દોડી ગયો હતો. 

હતભાગીના તદъહને પોલીસે પીએમ માટъ ભચાઉ 

સીએચસીમાં ખસેડયો હતો. પુĦ Ĭકાશે તેના િપતાની 

કરપીણ હÓયા િનપજાવી હતી.

રાજકોટ

ભારતીય Чકસાન સંઘના Чદિલપ સિખયા 

સિહતની આગેવાનીમાં િસંચાઈની કыનાલમાં 

બેસીને ખેડૂતોએ શટ↓ ઉતારી પાણી આપો પાણી 

આપોના પોકારો સાથે રોષ ઠાલãયો હતો. 

સંઘે જણાãયું કы આજી-૨ ડેમના નીચાણવાળા 

િવçતારોમાં બાઘી, નારણકા, ડુંગરકા, 

અડબાલકા, ઉકરડા, મોલીયા વગેર ેગામોમાં  

આજી-૨નું પાણી કыનાલ મારફત ખેડૂતોના 

ખેતરમાં જાય છъ. દર વષ› જૂન મિહનાની પહъલી 

તારીખ આસપાસ આ પાણી ખેડૂતોને મળતંુ 

હોય છъ. પરѕતુ, આ વષ› ખેડૂતોએ આ પાણી 

મળવાની આશાએ વાવેતર કયુ↨ અને રજૂઆત 

કરવા છતાં પાણી છોડાયંુ નથી. આજી-૨ ડેમ 

એકમાĦ એવો જળાશય છъ કы જેનું પાણી પીવા 

માટъ વષђ↓થી વપરાતું નથી. કારણ કы રાજકોટની 

ભૂગભ↓ગટરનું પાણી આ ડેમ પાસેના ĺીટમે×ટ 

Øલા×ટમાં જાય છъ અને Óયાંથી પાણી ĺીટ કરીને 

ડેમ તરફ છોડવામાં આવે છъ. આ વેçટъજ પાણી 

ખેતીવાડી માટъ ઉપયોગી હોય છъ અને હાલ 

ચોમાસુ ખ′ચાયું છъ તે કારણે પાણીની જλર પણ 

છъ છતાં તંĦની આ બેદરકારી બદલ જવાબદારો 

સામે પગલા લેવાની અને તાકЫદъ પાણી છોડવાની 

જλર છъ.

જામનગર

જામનગરની સરકારી કોિવડ હોЩçપટલમાં 

હાલ એક મોટો િવવાદ સામ ે આãયો છъ. 

જમેાં એટъ×ડ×ટ મિહલાએ ગભંીર આરોપ 

લગવતા ચારъબાજ ુ ચચા↓નો સરૂ ઉઠ્યો છъ. 

મિહલાઓએ સપુરવાઈઝરો પર જાતીય 

સતામણી કરતા હોવાનો આરોપ મÄૂયો છъ. 

તઓે ચЧેકіગના બહાન ે શારીЧરક છъડછાડ 

કરતા પણ હોવાનો આરોપ લગાãયો છъ. 

એટલુ ં જ નહỲ, યવુતીઓ પાસ ે સÄેસની 

પણ માગંણી કરાય છъ, અન ેજો શારીЧરક 

સબંધંનો ઈ×કાર કરъ તો નોકરીમાંથી 

દરૂ કરાય છъ. Óયારъ આવી ભોગ બનેલી 

યવુતીઓએ િજ·ા કલેÄટરન ેઆવદેન પĦ 

આØયુ ં હતુ.ં હાલ આ મુ̂ ો ચચા↓નો િવષય 

બ×યો છъ. જીજી હોЩçપટલ રાËયભરમાં 

છъ·ા એક વષ↓મા ંટોЧકіગ પોઈ×ટ બની છъ.

રાજકોટમાં િસંચાઈ તંĦ સામે ખેડૂતોનું 
ખમીસ ઉતારી રોષભેર િવરોધ Ĭદશ↓ન
અાજી-2 ડેમ અાેવર લાે થયાે છતાં િસંચાઈ માટે પાણી નથી

જામનગરની સરકારી હોЩçપટલમાં 
70 યુવતીનંુ શારીЧરક શોષણ થયું
મિહલાઅાેઅે સુપરવાઈઝરાે પર જાતીય સતામણીનાે અારાેપ મૂક્યાે

ભેસાણ 
ભેસાણ તાલુકાના ભાજપના 

અĠણીના પુĦ સરકારી કો×ĺાકટર 

ધવલ કરશનભાઈ ડોબરીયાએ 

સોમવારъ બપોરъ રાજકોટ λડાના 

કાય↓પાલક ઈજનેર સિહત પાંચ 

ભાગીદાર કો×ĺાકટરના Ħાસથી 

જંતુનાશક દવા પી લઈને આપઘાત 

કરી લીધો હતો. સમĠ ઘટનાને લઈ 

અરъરાટી Ĭસરી જવા પામી છъ.

ધવલ ડોબરીયાએ બે વષ↓ પહъલા 

રાજકોટની Ĵીજી કжપા Ĭોજેકટ Ĭાઈવેટ 

લીમીટъડ નામની ક×çĺંકશન કіપની 

પાસેથી રાજકોટના િપયુષ ઉફ⎯ િપ×ટુ 

પાનસુЧરયા મારફત િપ×ટુની સાથે 

ભાગીદારીમાં પેટામાં λડા અંતગ↓ત 

ĬધાનમંĦી આવાસ યોજના,જુના 

સરકારી કામનો કો×ĺાકટ રાખેલ હતો.

જે કામમાં λ.4 કરોડ જેટલી માતબર 

રકમનું રોકાણ કયુ↓ હતંુ અને આ રકમ 

ફસાઈ જતા ધવલ છъ·ા ઘણાસમયથી 

ડીĬેશનમાં રહъતો હતો. સોમવારъ 

બપોરъ 2 વાÆયે તે પોતાના λમમાં 

એકલો હતો, Óયારъ તેણે જંતુનાશક 

ઝેરી દવા પી લીધી હતી. ધવલના 

િખçસામાંથી એક çયુસાઈડ નોટ પણ 

મળી આવી હતી. ધવલ કરશનભાઈ 

ડોબЧરયાએ çયુસાઈડ નોટમાં Ĵીજી 

કжપા ક×çĺંકશનના માિલક સુમનભાઈ 

ધરસાણી,λડાના કાય↓પાલક ઈજનેર 

કમલેશ ગ℮ડિલયા, સંદીપ ગમઢા, 

સંજય સાકરીયા અને દશ↓ન çટોનના 

મયુરભાઈ અને િપ×ટુ ઉફ⎯ િપયુષ 

વ·ભ પાનસુЧરયા સિહત 6 ãયકિતના 

નામનો ઉ·ેખ કરતા લÅયું છъ કы 

હું દવા પીને આપઘાત કλ છુ, તેની 

પાછળ રાજકોટ λડામાં આવાસનંુ કામ 

ચાલતંુ હતું તે છъ, મારા λિપયા મારા 

ભાગીદારો ખાઈ ગયા છъ.

ભેસાણમાં ભાગીદારો પૈસા ખાઈ જતાં 
ભાજપના અĠણીના પુĦનો આપઘાત રાજકોટ

રાજકોટ નજીકના કાગદડી ગામે 

આવેલા Ĵી ખોડીયારધામ આĴમના 

મહѕત જયરામદાસબાપુના આÓમહÓયાની 

ઘટનાને કЮદરતી મોતમાં ખપાવી 

દъવામાં િવ˜ાનગર મેઈન રોડ પરની 

દъવ હોЩçપટલના ડો.િનલેશ િનમાવત 

અને આĴમના ĺçટી એડવોકыટ રΤીત 

કલોલાની çપΓ ભુિમકા ખુલતા આ 

બ³−³ેને આરોપી બનાવવા માટъ કЮવાડવા 

પોલીસે આ કыસમાં પુરાવાનો નાશ, 

ગુનાઈત કાવતλ, બોગસ દçતાવેજો 

બનાવી તેનો ખરા તરીકы ઉપયોગ કરવા 

સિહતની કલમોનો ઉમેરો કયђ↓ છъ. આ 

સાથે જ આ બ³−³ેની ધરપકડ કરવા 

પોલીસે Ĭયાસો તેજ કરી દીધા છъ. 

પોલીસ તપાસમાં એવું બહાર આãયું 

છъ કы િનલેશ િનમાવતના કહъવાથી દъવ 

હોЩçપટલના ડો.કમલેશ કારъલીયાએ 

તેની જ હોЩçપટલમાં મેડીકલ ઓЧફસર 

તરીકы નોકરી કરતા ડો.ભૌિતક સોજીĦાને 

મહѕતનું હાટ↓એટъકથી Óયુ થયાનું ડેથ 

સЧટ↓Чફકыટ બનાવવા સુચના આપી હતી. 

પરીણામે ડો.સોજીĦાએ તે મુજબનું 

ડેથ સЧટ↓Чફકыટ બનાવી નાÅયુુ હતું. 

મહѕતના તદъહને એÜÚયુલ×સમાં દъવ 

હોЩçપટલ લઈ જવાયો હતો. પરѕતુ 

એÜÚયુલ×સમાંથી નીચે ઉતાયા↓ વગર 

ડેથ સЧટ↓Чફકыટ સાથે રહъલા લોકોને આપી 

દъવાયું હતું. 

મહѕતના આપઘાતમાં વકЫલ કલોલા 
અને તબીબ િનમાવત આરોપી બ×યા

ભાવનગર 

અલંગના દЧરયામાં આખરી ΐાસ લઈ રહъલું 

૧૮ હજાર ટન એલડીટી ધરાવતા ભારતીય 

નૌકાદળના ઐિતહાિસક વોરિશપ આઈએનએસ 

િવરાટ ૭૦ ટકા નામશેષ થઈ ગયું છъ. Ëયારъ 

બાકЫનો િહçસો આગામી Ħણ માસમાં çĝыપ 

થતાની સાથે જ િવΐમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી 

યુˇજહાજ તરીકы સેવા આપનારા એરĝાÙટ 

કыЧરયર આઈએનએસ િવરાટનું સંપૂણ↓ િવસજ↓ન 

થઈ જશે. Óયાર પછી જેની યાદો માĦ તસવીરોમાં 

જ જોવા મળશે. ભારતીય નૌસેનામાં ૩૦ વષ↓ 

સુધી આન-બાન-શાન સાથે સેવા આપનાλ 

આઈએનએસ િવરાટ અÓયારъ અલંગના Øલોટ 

નં.૯ ખાતે ભંગાઈ રЅં છъ. િશપĮેકર મુકыશ પટъલે 

ઓનલાઈન હરાજીમા ં વોરિશપ આઈએનએસ 

િવરાટને ૩૮.૫૪ કરોડમાં ખરી˜ા બાદ ગૌરવવંતા 

ઈિતહાસને નામશેષ કરવાના બદલે તેના ભãય અને 

જાજરમાન ઈિતહાસથી અવગત કરવા Üયુિઝયમમાં 

તબદીલ કરવાની ચળવળ ઉભી થઈ હતી. 

અલંગના દЧરયામાં ઐિતહાિસક 
વોરિશપ ‘િવરાટ’ 70 ટકા નામશેષ



પંદર વર્ષની ઉમરે બોલીવૂડમાં વર્ષ ૨૦૦૫માં ફિલમ યે ચાંદ સા રોશન ચહેરા થકી 
અભિનય કારફકદદી શરૂ કરનાર તમન્ાએ આ ફિલમ પછી દભષિણમાં ડગલા માંડી 

દીધા હતાં. તયાં તેને એટલી સિળતા મળી કે પછી પાછુ વળીને જોયું નથી. દભષિણની 
તેની ખુબ સિળતા તેને િરીથી બોલીવૂડમાં પણ લાવી છે. હવે તે અભહ પણ એક પછી 
એક મોટી ફિલમો કરતી રહે છે. બાહુબલી તેની સોૈથી સિળ ફિલમોમાં એક છે. 
તેની એક પછી એક નવ ભહનદી અને સાઉથની ફિલમો કતારમાં છે. તમન્ા 
િાફટયા દરેક જોનરની ફિલમો કરી ચુકી છે. તેણે કહ્ં હતું કે ભરિલર 

ફિલમમાં એટલી ષિમતા હોય છે કે દશ્ષકો એકસાથે જ આખી ભસરીઝ જોઈ 
શકે છે. તમન્ા ક્ાઇમ-ભરિલર ‘ઇલેવનથ અવર’માં અન ‘નવેમબર સટોરી’ 
નામની ભસરીઝમાં જોવા મળી છે. ભરિલર ભવશે તમન્ાએ કહ્ં હતું કે 
ભરિલરને જો સારી રીતે બનાવવામાં આવે તો એમાં એટલી ષિમતા 
હોય છે કે એને તમે એક જ બેઠકમાં જોઈ શકો છો. દરેક 

ભનમા્ષતાની એવી ઇચછા હોય છે કે તેમની 
ભસરીઝ બધા જુએ.

કોરોનાની દવાઓને લઈ 
બોમબે HCએ સોનૂ સૂદ સામે 

તપાસના આદેશ આપ્ા

સોનૂ સૂદ કોરોના મહામારીની વચ્ે 
તમામ લોકો માટે એક િફરશતો 

સાભબત થયો છે. જયાં પહેલી લહેર દરભમયાન 
તેણે પ્રવાસી મજૂરોને એક જગયાએથી બીજી 
જગયાએ પહોંચાડ્ા તો બીજી લહેરમાં તેણે 
જરૂફરયાતમંદો માટે ઓક્સજન ભસભલનડર, 
ICU બેડસ, ઈનજે્શન જેવી વસતુઓની 
વયવસથા કરી. હવે બોમબે હાઈકોટટે મહારાષ્ટ્ર 
સરકારને આદેશ કયયો છે કે તે સોનૂ સૂદ 
અને કોંગ્ેસ ધારાસભય જીશાન ભસદ્ીશની 
તપાસ કરો કે કોરોનાની દવાઓ બંનેની પાસે 
કેવી રીતે પહોંચી. કોટટે પોતાના આદેશમાં 
એમ પણ કહ્ં કે, સેભલભરિટી પોતાને મસીહા 
તરીકે રજૂ કરી રહ્ા હતા જયારે તેઓએ એ 
વાતની પૃકટિ ન કરી કે શું દવાઓ નકલી છે 
કે પછી શું તેને તેમના સુધી ગેરકાયદે રીતે તો 
પહોંચાડવામાં આવી રહી નથી ને. કોટટે કહ્ં 
રે આ બંને દ્ારા ઉપલબધ કરાયેલ દવાઓના 
મામલામાં પુછપરછ કરવામાં આવે.

ઉવ્ષશી 
રૌતેલાએ શાનદાર 

પસ્ષનાભલટી અને ટેલેનટના દમે 
ઇનડસટ્ીમાં પોતાની જગયા બનાવી છે. તે બોભલવૂડની સૌથી 

િેશનેબલ અને સટાઇભલશ અભિનેત્ીઓમાં સામેલ છે. સોભશયલ મીફડયામાં 
ખૂબ જ એફકટવ રહેતી ઉવ્ષશીએ પોતાની એક તસવીર ઇનસટાગ્ામ એકાઉનટ પર શેર કરી છે. 

જેમાં તે મડ બાથ લેતી નજરે પડે છે. તેની આ તસવીર પર પ્રશંસકોની રસપ્રદ કમેન્ટસ પણ આવી રહી છે. 

   અભિનેત્ી ઉવ્વશી રૌતેલાએ લીધું મડ બાથ
ઉવ્ષશી રૌતેલા પોતાની આ તસવીર શેર કરીને ચચા્ષમાં આવી છે. તેણે મડ બાથ લેતી તસવીર ઇનસટાગ્ામ પર શેર 
કરી છે. જેમાં તેણે લેપ લગાવેલું જોવા મળે છે. ઉવ્ષશીની આ તસવીર વાયરલ થઇ રહી છે. સાથે જ અતયાર સુધી 
લાખો લાઇકસ પણ આવી ચૂકયાં છે. એક યુઝરે લખયું કે, અભનલ કપૂરની નાયક ફિલમ જોઇ લીધી? આમ, કમેનટ 
બોકસમાં દ્યણી રસપ્રદ કમેન્ટસ પણ આવી રહી છે. 
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મજબૂત મભિલા કદી િાર માનતી નથીઃ પૂજા િેગડે
દભષિણ િારતીય અને ભહનદી ફિલમોની જાણીતી અભિનેત્ી પૂજા હેગડે સોભશયલ 
ભમડીયા પર સતત સભક્ય રહી ચાહકો સાથે વાતચીત કરતી રહે છે. તે પોતાની 
આવનાી છ ફિલમોને કારણે પણ ખુબ ચચા્ષમાં છે. તાજેતરમાં પૂજાએ એક ભવડીયો 
પોસટ કયયો હતો. જેમાં તેણે મભહલાઓને મજબૂત રહેવા સંદેશો આપયો હતો. પંદર 
સેકનડના આ ભવડીયોમાં તેણે એ વાત જણાવી છે કે મજબૂત મભહલા કદી હાર 
માનતી નથી. પૂજા હાલમાં અનેક ભબગ બજેટ ફિલમો કરી રહી છે. 
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ભરિલરમાં ખુબ ક્ષમતા િો્ છે
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ભારતમાં સોશિયલ મીડિયા પર લગામ 
કસવાના ભાગરુપે મોદી સરકારે હાથ 

ધરેલી કવાયતમાં શવિટર સામે કિક પગલા ભરાય 
તેવા સંજોગો ઉભા થયા છે. નવા આઇટી એકટ 
અંતગ્ગત સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓ માટે સરકારે 
નવા શનયમ બનાવયા છે. જેને લાગુ કરવા માટે 
મે મશહના સુધીનો સમય સોશિયલ મીડિયાની 
કંપનીઓને આપવામાં આવયો હતો. ફેસબુક અને 
ગૂગલ જેવી કંપનીઓએ છેલ્ે છેલ્ે મોદી સરકારે 
ઘિેલા નવા શનયમો લાગુ કરવા અંગે સંમશત દિા્ગવી 
હતી. જયારે વિીટર તો આજે પણ ટસથીમસ નહીં 
થતાં આગામી ડદવસોમાં સરકાર તેની સામે નક્કર 
પગલા લઈ િકે છે. હાલના સંજોગોમાં વિીટરને 
ભારતમાં મળતું લીગલ પ્ોટેકિન ખતમ થઇ ગયું 
છે. સરકારે ગત ૨૫ મેએ નવા શનયમો લાગુ કયા્ગ 
હતા. પરંતુ વિીટરે હજુ સુધી આ શનયમોનું પાલન 
કયુું નથી. વિીટરને મળેલું કાયદાનું કવચ દૂર થતા 
તે સંકટમાં આવી ગયું છે. હવે તે ભારતના કાયદા 
હેઠળ આવી ગયું છે અને તેને કોઇ પણ વાંધાજનક 
માશહતી માટે જવાબદાર ઠરાવી િકાય છે. વિીટરનું 
લીગલ પ્ોટેકિન દૂર થતા જ ગાશિયાબાદમાં 
સોશિયલ મીડિયા પલેટફોમ્ગ શવરુદ્ધ ભ્ામક કનટેનટ 
દૂર નહીં કરવા અંગે એફઆઇઆર પણ નોંધાઇ 
ચુકી છે. 

આઇટી ખાતાએ 2021ના ફેબ્ુઆરી મશહનામાં 
નવા આઇટી એકટની જાહેરાત કરી હતી. જે 
અંતગ્ગત સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓ માટે અનેક 
નવા શનયમ અમલી કરવા તૈયારી કરાઈ હતી. 
જયારે સોશિયલ મીડિયાની સંચાલક કંપનીઓને 
સરકારે ઘિેલા નવા શનયમના પાલન માટે ત્રણ 
મશહનાનો સમય આપવામાં આવયો હતો. આ 
સમયસીમા મે મશહનામાં પૂરી થઇ ગઇ અને 
ફેસબુક, ગૂગલ તેમજ વૉટસએપએ નવા શનયમો 
માનવા સંમશત દિા્ગવી છે. જો કે, વિીટરે પહેલાથી 
જ ભારત સરકારના આ શનયમો સામે વાંધો 
ઉઠાવેલો હતો. શવિટરની આ મુદ્ે સતત દલીલ હતી 
કે, અશભવયશતિની આિાદીને કોઈ પણ સંજોગોમાં 
ખતરામાં મુકી િકાય નહીં. સરકારના નવા શનયમો 
ભારતમાં લોકતાંશત્રક પ્ણાલી માટે જોખમી પુરવાર 
થઈ િકે છે. શવિટરનું માનવું તો એવું પણ છે કે, 
આ જ પ્કારે શનયમો બનિે તો જે તે દેિની સરકાર 
કે િાસક શવરુદ્ધ આ પલેટફોમ્ગ પર રજૂ થતી સતય 
હકીકતો ઉજાગર થિે નહીં. વળી, જે તે દેિમાં 
અશધકારી સરકાર કે િાસકોની શવરુદ્ધના સંદેિા 
મુદ્ે વાંધો ઉઠાવિે અને તેવા સંદેિો સાચા હોય તો 
પણ સોશિયલ મીડિયા પલેટફોમ્ગ પરથી દૂર કરવા 
પિિે. વિીટરની આ દલીલમાં કેટલાક લોકોને તક્ક 

દેખાય રહ્ો છે. નવા શનયમો અંતગ્ગત સોશિયલ 
મીડિયા કંપનીઓ પર આવતી સામગ્ી માટે કંપનીને 
જવાબદાર ઠરાવવાની જોગવાઇ છે અને એ અંગેની 
ફડરયાદો ઉકેલવા માટે એક અશધકારી શનમણૂક 
કરવી ફરશજયાત છે. આ અશધકારીઓએ ફડરયાદ 
મળયા અંગે ૨૪ કલાકમાં જાણ કરવાની રહિે અને 
મહત્તમ ૧૫ ડદવસોમાં એના શવિે 
શનણ્ગય લેવો પિિે. જો કોઇ અશધકૃત 
સંસથા અથવા અશધકારી, કહો કે 
સરકાર, કોઇ સામગ્ી હટાવવાનો 
આદેિ આપિે તો એને ૩૬ કલાકની 
અંદર દૂર કરવી પિિે. આ ઉપરાંત વધારાની 
કાયદાકીય કાય્ગવાહી માટે તપાસ સંસથાઓને ૭૨ 
કલાકમાં સોશિયલ મીડિયા એટલે કે પલેટફોમ્ગ 
ધરાવતી કંપનીઓએ મદદ કરવાની રહેિે. આટલું 
ઓછુ હોય તેમ સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓે માટે 

માશસક ડરપોટ્ગ જાહેર કરવો ફરશજયાત કરવામાં 
આવયો છે. આ ડરપોટ્ગમાં કંપનીઓએ બતાવવું પિિે 
કે, તેમને કેટલી ફડરયાદો મળી અને એ ફડરયાદો 
અંગે તેમણે કેટલા સમયમાં કેટલી કાય્ગવાહી કરી. 
કંપનીઓ જાતે કોઇ વાંધાજનક માશહતી દૂર કરી કે 
નહીં એ અંગે પણ સપષ્ટતા કરવી પિિે. 

જો કંપની શનયમોનું પાલન નહીં કરે તો કશથત 

માશહતી માટે તેમને જવાબદાર ઠરાવવામાં આવિે 
અને કાનૂની કાય્ગવાહી કરવામાં આવિે. હવે ભારત 
સરકારની દલીલ એવી છે કે, આ મુદ્ે દેિની 
િાંશત અને સુરક્ા વયવસથા સાથે પણ સંકળાયેલો 
છે. એટલે નવા શનયમો મુજબ દરેક કંપનીએ કામ 
કરવું પિિે.  આ જ શવિટરે થોિા મશહના પહેલાં 

અમેડરકાના િોનાલિ ટ્રમપનું એકાઉનટ 
પણ રદ કરી દીધું હતુ. એટલે શવિટર 
એટલું ચોક્કસ માને છે કે, તે દુશનયાના 
કોઈપણ દેિના સત્તાધીિોના તમામ 
આદેિો માનવા તૈયાર નથી. અથવા 

તો તે િાસકો જે કહે તે પ્માણે તે માનવા પણ 
તૈયાર નથી. બીજી તરફ નકરી વાસતશવકતા એવી 
છે કે, છેલ્ાં ઘણાં સમયથી સોશિયલ મીડિયાના 
જુદાં જુદાં પલેટફોમ્ગ પર દરેક પ્કારની સામાગ્ી 
બેરોકટોક મુકાઈ રહી છે. આ માટે યુિસ્ગ પોતે પણ 

કોઈ ચોકસાઈ કે સાવચેતી દાખવતા નથી. તેથી 
સોશિયલ મીડિયા શવશવધ પ્કારે નકારાતમક ભૂશમકા 
ભજવી રહ્ાં છે. ભારત જ નહીં દુશનયાના અનેક 
દેિોએ આ માટે સજાગ થવાની આવશયકતા છે. આ 
સાથે જ યુિસ્ગ કોઈપણ માશહતી કે ફોટો અથવા તો 
વીડિયોને સોશિયલ મીડિયા પર િેર કરે તે જોખમી 
હોય તો તેના પર શનયંત્રણ હોવું જરુરી છે.

સોશિયલ મીડિયા જ અનસોશિયલ બની ચૂકયાં 
છે. રોજ ડદવસ ઊગેને આપણા સમાટ્ગફોન, ટેબલેટ 
કે કમપયુટરમાં વોટસએપ, વિીટર, ફેસબુક જેવા 
સોશિયલ મીડિયા પલેટફોમ્ગ પર અવનવા મેસેજની 
વણિાર ચાલુ થઇ જાય છે. આમાંના મોટાભાગના 
મેસેજ ફોરવિડેિ હોય છે. આપણે પણ એ મેસજની 
સતયતા પારખયા વગર તેને આગળ ફોરવિ્ગ કરી 
દઇએ છીએ. લોકોને જોિવા માટે સજા્ગયેલું 
સોશિયલ મીડિયા આજકાલ સમાજને તોિવાનું 
કામ કરી રહ્ં છે. સોશિયલ મીડિયાના દુરુપયોગથી 
સરકારથી લઇને રાજકીય પક્ો, સંસથાઓ, 
સેશલશબ્ટીઓ અને સામાનય જનતા પણ પરેિાન 
છે. જો કે, અતયાર સુધી આ જ રાજકીય પક્ો, 
સેશલબ્ીટીઓ તથા કશથત બુશદ્ધજીવીઓએ આ જ 
સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરીને પોતાનો સવાથ્ગ 
સાંધયો છે તે પણ નકરી વાસતશવકતા છે.

એક સમયે લોકોને એકબીજા સાથે જોિવાના 
માધયમ તરીકે શવકસેલા સોશિયલ મીડિયા પલેટફોમ્ગ 
આજે માશહતીના સથાને જૂઠ્ાણાં, અધ્ગસતય, ભ્મ, 
અફવાઓ, ચાડરત્રયહનન અને દ્ેષ ફેલાવવાના 
માધયમ બની રહ્ાં છે. આધુશનક ટેકનોલોજીના આ 
જમાનામાં દરેક વયશતિના હાથમાં રમતો સમાટ્ગ ફોન 
અને સાવ સસતા દરે મળી રહેલા િેટા પેકેશજસના 
કારણે ઇનટરનેટ સુધીની પહોંચ સાવ સરળ બની 
ચૂકી છે, જેના પડરણામે આજના દોરમાં સોશિયલ 
મીડિયા એક મોટી તાકાત બની ગયું છે. સોશિયલ 
મીડિયાના આ દોરમાં એક બાબત તો સપષ્ટ છે કે, 
સામાનય લોકોની માનશસકતાને અસર કરવામાં 
સોશિયલ મીડિયા મહતવનો ભાગ ભજવી રહ્ં 
છે. ડિશજટલ મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા 
ટોળાિાહીને શવકશસત કરવાનું કામ કરી રહ્ાં 
છે જે સમાજ અને દેિ માટે આજે નહીં તો કાલે 
ખતરનાક સાશબત થિે. ભારત સરકારે સોશિયલ 
મીડિયા અંગે અપનાવેલા આ વલણના આગામી 
ડદવસોમાં વૈશવિક સતરે પિધા પિિે તે પણ ચોક્કસ 
છે. આંતરરાષ્ટીય કંપનીઓ માટે ભારત એક 
શવિાળ બજાર છે. અહીંયા કામ કરતી સોશિયલ 
મીડિયા કંપનીઓએ વધારે સંવેદનિીલ રહેવાની 
જરૂર છે. કારણ કે, ભારત એ દુશનયાની સૌથી 
મોટી લોકિાહી છે. એક જાણકારી અનુસાર વષ્ગ 
૨૦૨૦માં દર સેકનિે આિરે ૬ હજાર વિીટ 
કરવામાં આવયાં હતા. એ જોતાં દર શમશનટે સાિા 
ત્રણ લાખ અને એક ડદવસમાં આિરે ૫૦ કરોિ 
જેટલા વિીટ થયાં. હવે જો આટલા િશતિિાળી 
પલેટફોમ્ગ ઉપર ભારતશવરોધી પ્ચાર થવા લાગે 
તો તે કેટલો જોખમી નીવિે ? તેની તો કલપના જ 
કરવી પિે તેમ છે.

શક્તિશાળી ટ્વિટર પર ભારતિમાં લટકતિી તિલવાર
નવા આાઇટી કાયદાનું પાલન કરવા સમંત નહીં થતાં ભારતમાં ટ્ીટરનું લીગલ પારોટરોક્શન ખતમ

સારોશિયલ મીડિયા કંપનીઆારોનરો નવા શનયમના પાલન માટરો ત્રણ 
મડહનાનારો સમય આપાયારો આનરો ફરોસબુક, ગૂગલ તરોમજ વાૉટસઆરોપઆરો 

સંમતત દિાશાવી છરો  પરંતુ ડટ્ટર હજી પણ ટસમથીમસ થયું નથી

પ્ાસંગિક
ધવલ શુક્લ
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અનેક મોબાઇલ કંપનીઓ ડીવાઈસમાં પ્ી-
ઇન્સ્ોલ એપ્લકેશન એ્લે કે મોબાઇલમાં 
પહેલાં થી જ એપ્લકેશન ઇન્સ્ોલ હોય છે. 
જેને બલો્વેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે 
મો્ે ભાગે બબનજરૂરી એપ હોય છે.

સેમસંગમાં પણ આ રીતે પ્ી-ઇન્સ્ોલ 
એપ્લકેશન હોય છે. જેમાં ગત અઠવાડડયે 
યુઝસ્સની બસકયુરી્ીને લઈ ને એપ્લકેશનમાં 
ઘણી ખામીઓ જોવા મળી. જેમાં યુઝસ્સની 
સંમતી બવના ડેવલોપસ્સ તથા હેકસ્સ સુધી 
યુઝસ્સની સંવેદનશીલ માબહતી પહોંચી શકે 
છે. પ્ી-ઇન્સ્ોલ એપ્લકેશન બસવાયની 
એપ્લકેશનના ડે્ા પણ બનયંત્રણમાં લઈ  
શકે છે.

સેમસંગની આ ભૂલોને કારણે યુઝસ્સના 
કોન્ેક્સ, કોલ ડી્ેઈલસ, SMS/MMS 
સંબંબધત માબહતી અને અનય એપ્લકેશન જેવા 
ડે્ા ડેવલોપસ્સ તથા હેકસ્સ સુધી એડબમબન્સટ્ેશન 
રાઇટસ સાથે જોઈ શકે છે. વધુમાં હેકસ્સ અનય 
કોઈ એપ્લકેશન જેવી કે ્સપાયવેર ઇન્સ્ોલ 
પણ કરી શકે છે અને કોઈ જરૂરી એપ્લકેશન 

અન-ઇન્સ્ોલ પણ કરી શકે છે. જેના કારણે 
યુઝસ્સની સંમતી બવના મોબાઇલમાં મો્ા 
ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

મોબાઇલ બસકયુડર્ી ્સ્ા્્સઅપ 
ઓવરબસકયોડ્સના ્સથાપક સેગગેઈ તોશીન એ 
આ માબહતીનું બવશ્ેષણ કરતા જણાવયું કે 
સેમસંગ જેવી નામાંડકત કંપની મા્ે આ ઘણી 
મો્ી ચુનોતી છે. તોશીનએ ફેબ્ુઆરી, 2021 
માં સેમસંગને આ બવષે જાણ કરી હતી જેના 
ભાગરૂપે સેમસંગએ એબપ્લ અને મે મબહનાની 
અપડેટસમાં આ બસકયુરી્ી પેચનો સમાવેશ 
કરવામાં આવયો હતો. આ પેચમાં હેકસ્સ દ્ારા 
ઇન્સ્ોલ કરવામાં આવેલ કોઈ એપ્લકેશન 
અથવા ્સપાયવેર અન-ઇન્સ્ોલ કરી દેવામાં 
આવયું છે. વધુમાં યુઝસ્સ બસવાય અનય કોઈ 
પણ વયબતિના એડબમબન્સટ્ેશન રાઇટસ દૂર 
કરવામાં આવયા છે. કોઈપણ સંભબવત સુરક્ા 
જોખમોને ્ાળવા મા્ે સેમસંગ પોતાના યુઝસ્સ 
મા્ે ભબવષયમાં ફમ્સવેરમાં પણ અપડેટસ લાગુ 
કરી શકે છે.

 @beinghumanmj

અંડરઆર્મ્સમાંથી આવતી પર્મવેાની 
વા્મથી કંટાળી ગયા છાે, કરાે આ ઉપાય

કમરનાે દુ:ખાવાે - અક્મીર ્મારવાર

ઉન�ળ�મ�ં પરસેવ�ે થવ�ની ફરજ પડે છે, પરંતયુ લ�ેક�ેન�ે પરસેવ�ે એેટલ�ે ગંદ�ે હ�ેય 
છે કે તેએ�ેને બીજાની સ�મે શરમ એ�વે છે. કેટલ�ક લ�ેક�ે ખ�સ કરીને એંડરએ�મ્મ 
પરસેવ�ની ગંધ એ�વે છે, જે કપડ�ંને બગ�ડે છે એેટલયું જ નહીં પણ ત્વચ� ક�ળી થઇ 
જાય છે. જાેકે કેટલ�ક લ�ેક�ે એ� ગંધ દૂર કરવ� મ�ટે પરફ્ૂમન�ે ઉપય�ેગ કરે છે. 
એ�વી સ્થિતતમ�ં, નહ�વ� મ�ટે, તમ�રે એ�વ� ડડએ�ેડ�ેરન્ટ સ�બયુન�ે ઉપય�ેગ કરવ�ે 
જાેઈએે. જેમ�ં એેન્ટીબેકે્ડરયલ ગયુણધમ�મો પણ છે. એ� સસવ�ય કેટલ�ક ઘરેલયું ઉપ�ય 
એપન�વવ�થી ક�ેઈ પણ જાતની એ�ડએસર તવન� એ� સમસ્�થી મયુક્તિ મળી શકે છે.

સેમસંગ ડીવાઈસ પર હેકસ્સની જાસૂસી

આયોડડન ઃ નહાતા પહેલા અંડરઆર્મરાં 
આયોડડનનાં થોડા ટીપાં લગાવો અને નરર 
બ્રશ વડે તેને 3-4 મરમનટ રાટે સ્ક્રબ કરો અને 
પછી સ્ાન કરો. દરરોજ આ કરવાથી, તરે 
જાતે જ ફરક અનુભવશો.
લેવેનડર એસેંશિયલ ઓઇલ ઃ ગલાસ પાણીરાં 
લેવેનડર અથવા કોઈપણ તેલના થોડા ટીપાં 
ઉરેરીને અને તેને સ્પ્ે બોટલરાં સ્ટોર કરો. હવે 
તેને ડદવસરાં 2 વખત અંડરઆર્મ પર સ્પ્ે કરો. 
તે બેકટેડરયાને દૂર કરીને દુગગંધ દૂર કરે છે.

ટી ટ્ી ઓઇલ ઃ 1 ચરચી પાણીરાં ટી ટ્ી ઓઇલ 
2 ટીપાં મરકસ કરો. તેને રૂની સહાયથી 
અનડરઆર્મ પર લગાવો અથવા સ્પ્ે બોટલનો 
ઉપયોગ કરો. ડદવસરાં બે વાર તેનો ઉપયોગ 
કરવાથી દુગગંધની સરસ્યા નહીં થાય.
એલોવેરા ઃ સૂતા પહેલા એલોવેરા જેલથી 
રામલશ કરો અને સવારે તેને પાણીથી 
ધોઈ લો. તેરાં એનટીઓડકસડનટ અને 
એનટીબેકટેડરયલ ગુણ હોય છે જે ગંધ દૂર 
કરવારાં ફાયદાકારક છે.

અંડરઆમ્સની ગંધ માટેનું કારણ જાણો : <વધારે 
પરસેવો થવાના કારણે <મચંતા અને તાણ 
<આંતરસ્ત્ાવીય અસંતુલન <ટેસ્ટોરોન અને 
કાડટ્મસોલ જેવા હોરમોનસની વધુ રાત્ા <રાંસ, 
રરચું, લસણ અને રેથીનો વધુ સેવન

આંખે કાજલ લગાવતા પહેલા ધયાનમાં 
રાખો આ બાબતો, સુંદરતા વધી જિે

એેવી ક�ેઇ ભ�રતીય સ્તી નહી હ�ેય જેને એ�ંખ�ેમ�ં ક�જલ લગ�વવ�નયું પસંદ નહી હ�ેય. 
ક�જલ ભ�રતીય કપડ�થી લઈને પશ્ચિમી કપડ� સયુધી દરેક મડહલ�એ�ેને પરફેક્ લયુક 
એ�પે છે.ક�જલ વગર દરેક સ્તીને પ�ેત�ન�ે મેક-એપ એધૂર�ે જ લ�ગે છે.તમને સ્તીએ�ેન� 
પસ્મમ�ં બીજયું  કઈ મળે કે ન� મળે પરંતયુ દરેક સ્તીન� પસ્મમ�ં ક�જલ જરૂર જાેવ� મળશે.

<	જો તરારી આખંની આસપાસ વધારે 
પ્રાણરા ં ઓઇલ રહશે ે તો તરારી 
કાજલનો લકૂ ખરાબ થઇ શક ેછ.ે જો 
તરારી પાપંણ ઓઇલી છ ે તો થોડીક-
થોડીક વાર બાદ તને ેરૂની રદદથી સાફ 
કરતા રહો. હંરેશા એવા કાજલન ેપસદં 
કરો જ ેવોટરપ્ફુ હોય. વોટરપૂ્ફ કાજલ 
ફલેાતુ ંનથી અન ેત ેલાબંા સરય સરય 
સુધી ટકી રહે છે.

<	કાજલ લગાવતા પહેલા ખૂબ જરૂરી છે કે 
તરે તરારા ચહેરાને ટોનરથી સાફ કરી 
લો. તેનાથી તવચા પર રહેલું તેલ સાફ 
થઇ જશે. જેથી કાજલ ફેલાવાનો ડર 
ઓછો થશે અને કાજલ ફેલાશે નહીં.

<	તરે ઘરે બનાવેલ કાજલ લગાવશો તો 
આંખોને કયારેય નુકસાન નહી થાય 
આ કાજલ બનાવવુ ખુબજ સહેલુ છે. 
આર છતા જો તરારી પાસે એટલો 
ટાઇર ન હોય તો હાલ રાકકેટરાં 
દરેક સારી બયુટી પ્ોડકટ બનાવતી 
કંપનીઓનુ કાજલ રળે છે તરારા 
બજેટ અને તરારી પસંદ પ્રાણે કાજલ 
ખરીદી શકો છો.

<	કાજલ લગાવતા પહેલા આંખોની નીચે 
થોડોક પાવડર લગાવી લો. ઓઇલી 
સસ્કન પર કાજલ જલદી ફેલાઇ જાય 
છે તો તેને ફેલાવવાથી બચાવવા રાટે 
તવચાને સાફ રાખવી જરૂરી છે. 

કાજલ લગાવતા આટલું ધ્ાન રાખો

ગંધ દૂર કરવાના ઘરેલુ ઉપા્ો

આજના સમયમાં કમરનો દુ:ખાવો એ એક 
એવો રોગ છે કે, જે ્સત્રી અને પુરૂષ બંનેમાં 
જોવા મળતી વયાબધ છે. તેમ છતાં પુરુષો કરતા 
્સત્રીઓમાં આ રોગ વધારે જોવા મળે છે. વળી 
એવી પણ એક ગેરમાનયતા છે કે, આ રોગ 
વૃધધાવ્સથામાં જ થાય છે, પણ એવું જરાય 
નથી. આજ-કાલ ૨૬ વષ્સથી લઇને ૪૫ વષ્સ 
સુધીની મબહલાઓમાં ૧૦માંથી ૬ મબહલાઓ 
આ રોગનો ભોગ બનેલી હોય છે. ્સત્રીઓમાં આ 
રોગનાં મુખય કારણોમાં પ્જનન અંગોની વયાબધ, 
શ્ેતપ્દર, સગભા્સવ્સથા, વધારે પડતો ગભ્સપાત, 
ગભ્સ્સત્રાવ વગેરે પણ જવાબદાર છે.

વૃધધાવ્સથામાં તો આ સમ્સયા થાય જ છે. જેમ 
જેમ ઉંમર વધતી જાય તેમ તેમ શરીરનો ઘસારો 
થતો જાય છે, જેમાં કરોડરજ્ુ કે કરોડની ગાદી 
ઘસાવાથી આ સમ્સયા વધારે થતી જોવા મળે 
છે. પરંતુ આજ-કાલ નાની ઉંમરનાં લોકોમાં પણ 
આ સમ્સયા જોવા મળે છે. જેનું કારણ આપણી 
કરોડરજ્ુની રચના, તેની આસપાસ જોડાયેલાં 
સ્ાયુઓ પર ખૂબ આધાડરત હોય છે. સંપૂણ્સ 
કમરનું હલન-ચલન અને બરિયા તેની સાથે ચારે 
બાજુ જોડાયેલાં સ્ાયુઓ પર આધાર રાખે છે.

આ રીતે મુજબની સારવાર િરૂ કરી િકાય છે. ઃ (૧) મસંહનાદ ગુગળ કે રહાયોગરાજ ગૂગળની બે 
બે ગોળી ભૂકો કરી સવાર-સાંજ લેવી. (૨) રહારાસ્ાડદ ક્ાથ કે દશરૂળ ક્ાથનો ઉકાળો બનાવી 
તાજો ઉકાળો સવાર-સાંજ લેવા. (૩) પેટ હંરેશા સાફ રાખવું, છતાંપણ જો કબમજયાત રહેતી હોય 
તો એરંડભૃષ્ટ હરડે ચૂણ્મ ૧ ચરચી રાત્ે ગરર પાણી સાથે લેવું. (૪) રણકાની ગાદીનોઘસારો થઇ 
ગયેલ હોય તો, અશ્વગંધા ચૂણ્મને દૂધ અને પાણી સાથે ઉકાળી તેનો ક્ીરપાક તૈયાર કરવો, અને 
તેરાં ખડીસાકરનું ચૂણ્મ નાખી આ ‘અશ્વગંધા ક્ીરપાક’ સતત ૧ રમહના સુધી લેવો. આ પ્યોગ 
રણકાનાં ઘસારા પર ચરતકાડરક પડરણાર આપે છે. (૫) કરરરાં વધારે દુ:ખાવો રહેતો હોય તો, 
મનગુ્મડીતેલને સહેજ ગરર કરી કડટરાં અભયંગ કે રામલશ કરવું.
આ રીતે રાખો થોડી સાવધાની ઃ આયુવવેદ રુજબ કોઈ પણ દુ:ખાવા રાટે વાયુ જ કારણભૂત રાનવારાં 
આવે છે. વાયુ મવના શૂળ થતું નથી. તેથી કરરનાં દુ:ખાવાવાળા દદદીઓએ વાયુ વધારે તેવા આહાર-
મવહારનો તયાગ કરવો. ચોળા, વટાણાં, પાપડી, તુવેર, રીંગણ વગેરે વાતવધ્મક છે, જેથી આવા 
આહારથી પરેજી રાખવી. આ ઉપરાંત શરીરરાં રેદ (ચરબી)નું પ્રાણ વધવા દેવું નહીં. કરરરાં 
જો અસહ્ય દુ:ખાવો થતો હોય તો, કરરની ફરતે પટ્ો પહેરી રાખવો. તેરજ કડટશૂલનાં દદદીઓએ 
ઠંડાપાણીથી સ્ાન કરવાનો કદીયે આગ્રહ ન રાખવો.
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વડોદરા
વડોદરા જિલ્ાના સાવલી તાલુકાના 

લસુન્દ્ા ગામ ેરાજ્યના મખુ્યપ્રધાનના હસતે 
કા્યાયાનન્વત કરવામા આવલેી એજિ્યાની 
નામાકંકત લેબોરટેરી િ.ેડી.એમ કરસરયા 
સને્ટરમા ં બધુવાર ે સવાર ે ભીષણ આગ 
ફાટી નીકળી હતી.આગના બનાવન ેપગલે 
હાિર કમયારારીઓમા ભાગદોડ મરી ગઈ 
હતી.જ્યાર ે આગ ખબુિ અંદરના ભાગે 
લાગલે હોવાના કારણ ે કપંની મનેિેમને્ટ 
દ્ારા સમગ્ર ઘટના ઉપર ઢાકં પીછોડો 
કરવાનો પ્ર્યાસ કરવામા ં આવ્યો હતો. 
ભીષણ આગન ે કારણ ે કરોડો રૂજપ્યાનું 

નકુિાન થ્યાનો અંદાિ છ.ે િોટયા સકકકિટના 
કારણ ે આગ લાગી હોવાનુ ં અનમુાન છે 
જ્યાર ે આગન ે કારણ ે લેબોરટેરીના અનકે 
મિીનો બળીન ેખાખ થઈ ગ્યા છ.ે  આગ 
બઝુાવવા સતત સાતથી આઠ કલાક સમ્ય 
લાગ્યો હતો કમે નદેંિરી ફા્યર જરિગડેના 
ફા્યરમને કકિનભાઇ એ િણાવ્યુ ં હતુ.ં  
આગમા ં કોઈ જાનહાની થ્યાના અહવેાલ 
મળ્યા નથી. બનાવના પગલે સાવલી તમેિ 
હાલોલના ફા્યર જરિગડેની મદદ લવેામાં 
આવી હતી. પરતં ુ આગ કાબમુા ં આવતી 
નહીં હોવાથી વડોદરા ફા્યરજરિગડેની પણ 
મદદ લેવામા ંઆવી હતી.

આણંદ 
કોરોનાની ત્ીજી લહેરની િક્યતાને 

લઈ તંત્ દ્ારા અત્યારથી િ તૈ્યારીઓ 
આરંભી દેવાઈ છે. સાથે સાથે ત્ીજી 
લહેર દરમ્યાન બાળકો વધુ અસરગ્રસત 
થવાની ભીજત તિજ્ાો સજહત મેકડકલ 
સંસથાઓ દ્ારા વ્યક્ત કરાઈ છે. તો 
બીજી તરફ કોરોનાની ત્ીજી લહેરને 
લઈ તંત્ દ્ારા જિલ્ામાં ઓનકસિનની 
ઘટ ન સજાયા્ય તેમિ બેડની સુજવધા 
ઉપલબધ થા્ય તે હેતુથી ૮ નવા 
ઓનકસિન પલાન્ટની સાથે સાથે 
૮૦૦ નવા બેડની સુજવધા ઉભી કરવા 
તરફ તૈ્યારીઓ િરૂ કરી છે. છેલ્ા 
એક પખવકડ્યાથી સમગ્ર ગુિરાત 

રાજ્ય સજહત આણંદ જિલ્ામાં 
કોરોનાની બીજી લહેર મંદ પડી છે. 
જો કે સથાજનક સવરાિની રૂંટણી બાદ 
આણંદ જિલ્ામાં કોરોનાની બીજી 
લહેર ઘાતક બનતા લહેર દરમ્યાન 
ઓનકસિનની િરૂરી્યાત ઉભી થતા 
પ્રજતકદન ૨૭ મેજરિક ટન ઓનકસિનની 
વ્યવસથા કરવામાં આવી હતી. બીજી 
લહેર મંદ પડતા તંત્ દ્ારા કોરોનાની 
સંભજવત ત્ીજી લહેર અંગે પૂવયા 
તૈ્યારીઓ હાથ ધરવામાં આવી છે. 
ત્ીજી લહેર દરમ્યાન કોરોના વાઈરસ 
કેટલી ઝડપે ફેલાિે તેનો કોઈ અંદાિ 
ન હોવાથી તંત્ની મુંઝવણ વધવા પામી 
છે. 

ગોધરા 
ગોધરાના ધારાસભ્ય સી.કે રાઉલજી 

અને તેમના પુત્ને અજાણ્યા ઈસમે ફોન 
કરીને પોતાની ઓળખાણ વાવડીખુદયા 
ગામના પ્રજવણ રારણ તરીકે આપીને 
અમારા મતોથી રૂંટણી જીતો છો, 
અમે િે કામો કહીએ તે થવા જોઈએ, 
અમારા ગામમાંથી નીકળવા દઈિું 
નહીં અને પતાવી દઈિું. એવી ધમકી 
આપતા રકરાર મરી િવા પામી છે.

સીકે રાઉલજીના પુત્ માલવદીપજસંહ 
રાઉલજીને એક અજાણ્યા નંબર પરથી 
કોઈ ઈસમનો ફોન આવ્યો હતો. તે 
ઈસમે પોતાની ઓળખાણ વાવડી ખુદયાલ 
ગામના પ્રજવણ રારણ ઉફફે (પી.કે) તરીકે 

આપી હતી. ફોન પર તેને િણાવ્યું હતું 
કે, અમારા મતોથી રૂંટણી જીતો છો. 
અમે િે કામો કહીએ તે થવા જોઈએ. 
અમારા ગામમાંથી નીકળવા દઈિું નહીં 
અને ક્યારેક પતાવી દઈિું. દરબારનો 
દીકરો હો્ય તો સામે આવીને બતાવ 
એમ િણાવ્યું હતું. આથી માલવદીપ 
જસંહે કોઈપણ કામ હો્ય તો પપપાને 
રૂબરૂ મળવાની વાત ફોન કરનાર 
ઈસમ કરી હતી. પરંતુ દરજમ્યાન 
ઈસમે ઉશકેરાઈ િઈને અપિબદોનો 
મારો રલાવી આિ પછી વાવડીખુદયામાં 
જોવા મળ્યો તો પતાવી નાંખીિું એવી 
ધમકી આપતા માલવદીપજસંહે ફોન કટ 
કરી નાંખ્યો હતો. 

આણંદમાં આઠ નવા ઓક્સિજન 
પ્ાન્ટ, 800 બેડની વ્યવસ્ા ્શે

ગોધરાના ધારાસિભ્ય રાઉ્જી અને 
તેમના પુત્રને મારી નાંખવા ધમકી

વડોદરામાં સિા્યકન્ટફિક ફરસિર્ચ કંપનીમાં 
આગ ભભૂકી ઉઠતાં કરોડોનું નુકસિાન

મોઢેરાનું સૂ્યયામંકદર મજહના 
બાદ ખુલતા પ્રથમ કદવસે 

પ્યયાટકોનો ધસારો
મહેસિાણા

મોઢરેા ખાત ેઆવલેા સપુ્રજસધધ સ્ૂયયામકંદરન ેએક માસ 
બાદ ફરીથી પ્યયાટકો માટ ે બધુવારથી ખલુ્ો મકુવામાં 
આવ્યો હતો. પ્રથમ કદવસ ેિ નોંધપાત્ પ્રવાસીઓ મકંદરની 
મલુાકાત ેપહોંચ્યા હતા. પ્રવિેદ્ાર ેદરકે મલુાકાતીનુ ંથમયાલ 
ગનથી ટમેપરરેરની તપાસ ક્યાયા બાદ િ પ્રવિે આપવામાં 
આવ્યો હતો. મોઢરેાના સ્ૂયયામકંદરનુ ં પ્યયાટકોમા ં આગવું 
મહતવ છ ે પ્રજતવષયા મકંદરની કલાતમક કોતરણી જોવા 
દિેભરમાથંી પ્યયાટકો આવ ેછ.ે િમેા ં જવદિેના પ્રવાસીઓ 
પણ રાજ્યમા ં આવ ે ત્યાર ે અરુક સ્ૂયયામકંદરની મલુાકાત 
લતેા હો્ય છ.ે જોક ે કોરોનાની બીજી લહરેમા ં મહસેાણા 
જિલ્ામા ંગભંીર પકરનસથજતનુ ંજનમાયાણ થ્યુ ંહતુ.ં 

વડોદરામાં હળદરથી જરત્ો 
બનાવી એજિ્યા બુક ઓફ 

રેકોડયામાં સથાન મેળવ્યું 
વડોદરા

ધો.૯મા ંઅભ્યાસ કરતી ૧૩ વષયાની જવદ્ાજથયાની વજંિકા 
ઘાગ ે હળદર અન ે કોફીના પાવડરથી જમજરિત જરત્ો ખબૂ 
િ ઓછા સમ્યમા ં બનાવતા ઈનન્ડ્યા અન ે એજિ્યા બકુ 
ઓફ રકેોડયામા ંસથાન મળેવ્યુ ંછ.ે વજંિકાએ કહ્ ંક ેહુ ંત્ીજા 
ધોરણથી જવજવધ વસતઓુનો ઉપ્યોગ કરીન ે જરત્ો બનાવી 
રહી છુ.ં ગત વષષે લોકડાઉનના સમ્યનો સદઉપ્યોગ 
કરીન ે હળદર અન ે કોફીના પાવડરનો ઉપ્યોગ કરી જરત્ો 
બનાવવાનુ ંનક્ી ક્યુું હતુ.ં ડાકકિ કલર માટ ેહળદરમા ંપાણી 
અન ેકોફી ઉમરેીન ેજરત્મા ંરગં પરૂતી હતી. ૧૫ કદવસમા ંમેં 
ભગતજસંહ, મીરાબાઈ, રાણક્ય, જિવાજી મહારાિ, સવાજમ 
જવવકેાનદં, સજહત હસતીઓના ૩૦ જરત્ો ત્ૈયાર ક્યાયા હતા. 

ગાંધીનગર : દેિમાં ગંગા િેવી 
પજવત્ નદીની આરતી થા્ય છે તેમ 
ગુિરાતમાં સરસવતી નદીની આરતી 
થા્ય તેવું આ્યોિન ઉત્તર ગુિરાતમાં 
કરવામાં આવ્યું છે. અંબાજી પાસે 
આવેલા કોટેશ્વર મંકદર પાસે સરસવતી 
આરતી થા્ય તે માટેના એક પ્રોિેકટ પર 
જિલ્ા કલેકટર તંત્ કામ કરી રહ્ં છે.

બનાસકાંઠા જિલ્ાના કલેકટર 
આનંદ પટેલ કહે છે કે સરસવતી નદીના 
ઉદ્દગમ સથાન ગણાતા કોટેશ્વરમાં ગંગા 
આરતીની િેમ સરસવતી આરતીનું 
આ્યોિન કરવા માટે આ મંકદર પકરસર 

અને તેની આસપાસના જવસતારને 
જવકજસત કરવાનું િરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

રામ મકંદર અન ે દિે જવદિેમાં 
સથાપત્યના જવિષેજ્ા સીબી સોમપરુા 
કોટશે્વર ધામના જવકાસ માટ ે સવેા 
આપનાર છ.ે આ ્યાત્ાધામના જવકાસ 

માટ ે કોટશે્વર મહાદવે મકંદર અન ે તનેે 
સલંગ્ન જમલકત તમેિ િમીનનો કબજો 
બનાસકાઠંા કલકેટર ે લીધો છ.ે આ 
જમલકતોમા ં પકરસર, ગૌમખુ, વાન્મકી 
આરિમ, ગૌિાળા અન ેખતેીની િમીનનો 
સમાવિે થા્ય છ.ે કોટશે્વર મહાદવે 
મકંદર તથા સલંગ્ન િગ્યાઓમા ં્યાજત્કો 
માટનેી પા્યાની સજુવધા િવેી ક ેપાકકિંગ, 
મકંદર તથા આરિમ સધુી િવાનો રસતો, 
સરિીટ લાઈટ, પીવાના પાણીની સગવડ, 
િૌરાલ્ય જવગરે ેસજુવધાઓ ઉભી કરવાનું 
આ્યોિન આરાસરુી રિસટ દ્ારા કરવામાં 
આવ્યુ ંછ.ે

ગંગાની િેમ હવે સરસવતી આરતી થિે, 
અંબાજી પાસે કોટેશ્વર મંકદરની પસંદગી

આણંદ 
આણંદ પાસેના ગામડી ઓવરરિીિ 

નજીક ગઈકાલ મોડી સાંિના સુમારે 
એક રિેનની અડફેટે આવી િતા 
બે ્યુવકોના કરૂણ મોત નીપજ્યા 
હતા. પોલીસે બંને ્યુવકો મૃતદેહનો 
કબજો લઈ પોસટમોટયામ અથષે મોકલી 
આપ્યા હતા. જ્યાં પોસટમોટયામ ક્યાયા 
બાદ આિે બંને ્યુવકોના મૃતદેહ 
તેઓના પકરવારિનોને સુપ્રત કરાતા 
પકરવારિનોની રોક્ળથી વાતાવરણમાં 
ગમગીની છવાઈ ગઈ હતી.

આણંદની એક્તાનગર ઝુપડપટ્ી 
ખાતે રહેતો સંિ્ય રમેિભાઈ વસાવા 
(ઉં.વ.૨૨) અને સામરખા રોકડીની 
િવાહરનગર ઝુપડપટ્ી જવસતારમાં 
રહેતા રમેિભાઈ મૂળજીભાઈ 
મારવાડી (ઉં.વ.૩૩) ગઈકાલ મોડી 
સાંિના સુમારે ગામડી ઓવરરિીિ 
નીરે આવેલ રે્વે રિેક ઉપર બેઠા હતા. 
બંને ્યુવકો વાતરીતમાં મિગુલ હતા 
ત્યારે અરાનક િ ધસમસતી રિેન દોડી 
આવી હતી. વાતોમાં મિગુલ બંને 
્યુવકોને રિેનનો ખ્યાલ ન રહેતા રિેનની 

અડફેટે આવી ગ્યેલ બંને ્યુવકોને 
ગંભીર ઈજાઓ પહોંરી હતી. આ 
ઘટનામાં સંિ્યભાઈ વસાવાનું ઘટના 
સથળે કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે 
રમેિભાઈ મારવાડીને હોનસપટલ 
ખાતે લઈ િતા તેઓનું મોત નીપજ્યું 
હતું. પોલીસે બંને ્યુવકોના મૃતદેહને 
પોસટમોટયામ અથષે મોકલી આપ્યા હતા. 
આિે સવારના સુમારે આણંદની 
િનરલ હોનસપટલ ખાતે બંને ્યુવકોના 
મૃતદેહનું પોસટમોટયામ ક્યાયા બાદ તેઓના 
પકરવારિનોને સોંપ્યા હતા.

આણંદ પાસે રિેક પર બેઠેલા બે ્યુવકો 
માટે ધસમસતી રિેન કાળમુખી બની

ટ્રેન નજીક આાવી ગઇ છતાં યુવકારે બરેખબર રહ્ા : રારેક્કળથી વાતાવરણ ગમગીન 

તારાપુર/આણંદ
રાજ્યમાં આણંદ હાઈવે પર વહેલી 

સવારે એક ઈકો કાર અને રિક વચ્ે 
ભ્યંકર અકસમાત સજાયા્યો હતો. િેમાં 
અકસમાતમાં 10 લોકોના મોત થ્યા 
છે. મળતી માજહતી અનુસાર ઈકો 
કારમાં સવાર લોકો સુરતથી ભાવનગર 
તરફ િઈ રહ્ા હતા. અકસમાતના 
પગલે ઘટનાસથળે લોકોના ટોળા 
એકત્ થ્યા હતા. ઈકો કાર અને રિક 
વચ્ે ધડાકાભેર અકસમાત થ્યો હતો. 
િેમના પગલે રિાકફકજામ સજાયા્યો હતો. 
સથાજનકોએ ઘટનાની જાણ કરતા 108 

પહોંરી હતી સાથે િતારાપુર પોલીસ 
પણ ઘટનાસથળે પહોંરી હતી.

આ અંગેની પોલીસમાંથી પ્રાપ્ત 
જવગત મુિબ સુરતથી ભાવનગર િઇ 
રહેલી જી.િે.10 વીટી. 0409 નંબરની 
ઇકો કાર તારાપુરથી 15 કી.મી. દુર 
ઇન્દ્ણિ ગામ પાસેની દુરાવેટ ફેકટરી 
પાસે પહોરી ત્યારે સામેથી આવતા 
રિક સાથે અથડાતા અકસમાત સજાયા્યો 
હતો. અકસમાતના બનાવની જાણ 
થતા તારાપુર ડીવા્ય.એસ.પી. અને 
પી.આઇ. સજહત પોલીસ સટાફ ઇન્દ્ણિ 
દોડી ગ્યા હતા.

ઇકો કાર અને રિક સામસામે 
અથડાતા ઇકો કાર અડધો રિકમાં ઘુસી 
િતા ઇકોમાં બેઠેલા તમામ મુસાફરોના 
ઘટના સથળે િ મોત નીપજ્યા છે. 

મૃતકોમાં જસરાિભાઇ અિમેરી,  
મુમતાિબાનુ અિમેરી, રઇિ 
અિમેરી, અજનષાબાનુ અિમેરી, 
અ્તાફભાઇ અિમેરી, અ્મુસતાન 
અિમેરી, મુસતાકભાઇ ડૈરી્યા, 
રહીમભાઇ સૈ્યદ, રાઘવભાઇ ગોહેલ 
(ડ્ાઇવર)નો સમાવેિ થા્ય છે. ઇકો 
કારમાંથી મૃતદેહ બહાર કાઢવા ક્ેઇનની 
મદદ લેવી પડી હતી.

તારાપુર પાસે રિક અને ઇકો અથડાતાં 9ના મોત
આકસ્ાત સજજી ટ્ક ચાલક ફરાર થઇ ગયારે, મૃતદરેહ બહાર કાઢવા ક્રેનની મદદ લરેવી પડી, તારાપુર હારેસ્પિટલમાં પારેસ્ટમારેટ્ટમ કરાયું
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ગાંધીનગર 
ગાંધીનગરમાં કામ કરતાં આ 

વેપારીને એક યુવિતએ બે મિહના અગાઉ 
વોટસએપમાં ડોકયુમેન્ટ મોકલ્યા હતા અને 
તેની પ્રીન્ટ કાઢી રાખવા કહયું હતું. જેના 
પગલે વેપારીએ કોઈ પ�રચીત વ્યિક્તનો 
મેસેજ હશે તેમ માનીને પ્રીન્ટ કાઢી રાખી 
હતી. ત્યારબાદ એક યુવિત પ્રીન્ટ લેવા 
આવી હતી અને તેને પોતાનું નામ પાયલ 
જણાવ્યું હતું. થોડા સમય પછી આ 
યુવિતએ વેપારીને વોટસએપમાં હાયનો 
મેસેજ મોકલ્યો હતો અને વાતચીત શરૃ 
થઈ હતી. ર૦ દીવસ બાદ આ યુવિતએ 
વેપારીને મળવા માટ� ઈન્ફોસીટી બોલાવ્યા 

હતા અને ત્યારબાદ બન્ને કારમાં બેસીને 
વાતો કરતાં હતા. પાયલે થોડા સમય 
પછી કહયું હતું ક� આપણે બન્ને હોટલમાં 
જઈએ. જેથી વેપારી પણ લાગણીવશ 
થઈને આ યુવિત સાથે સે-૧૬માં આવેલી 
હોટલ હવેલી ઈનમાં ગયા હતા. જયાં 
તેણીએ કહયું હતું ક� આ હોટલમાં મારી 
ઓળખાણ છ� તમારૃ ઓળખકાડર્ આપો 
હું રૃમ બુક કરાવીશ. ત્યારબાદ વેપારીને 
ઉપર બોલાવ્યા હતા અને બન્ને જણા દોઢ 
કલાક જેટલો સમય રૃમમાં રોકાયા હતા 
અને આ સમયે યુવિત પાયલે તેમની 
અંગત પળોનો વીડીયો ઉતારી લીધો હતો. 
જે બાદ વેપારી ઉપર એક યુવાનનો ફોન 

આપ્યો હતો અને તેણે પોતાની ઓળખ 
વનરાજ તરીક� આપી હતી અને કહયું હતું 
ક� તમે પાયલ સાથે ખરાબ કામ કયુ� છ� 
તેનો વીડીયો મારી પાસે છ�. તું ૧પ લાખ 
રૃિપયા આપ નહ�તર વીડીયો સોશ્યલ 
મીડીયામાં વાઈરલ કરી દઈશ. જેથી આ 
વેપારી ડઘાઈ ગયા હતા અને ફોન કટ કરી 
દીધો હતો. પાયલ અને તેના મળતીયા 
વનરાજ તેમજ અન્ય લોકોએ અવારનવાર 
ફોન કરીને આ વેપારીને પૈસાની માંગણી 
કરી ત્રાસ આપવાનું શરૃ કયુ� હતું છ�વટ� 
વેપારીએ પોલીસ મથકમાં કાજલ ઉફ� 
પાયલ, વનરાજ, જય અને ભરત સામે 
ફ�રયાદ કરી છ�.

ગાંધીનગરના વેપારીને હનીટ્રેપમાં ફસાવી 
વીડીયો ઉતારી �ા. 15 લાખની માંગણી

ત્રી� લહ�રને રોકવા ગંભીરતા જ�રી ઃ HC

ગાંધીનગર
ગુજરાત પાવર કોપ�ર�શન િલિમટ�ડ 

એટલે ક� �પીસીએલ એ રાજ્ય સરકારનું 
એકમ છ� જેણે સોલાર પ્રોજેક્ટ પછી હવે 
સમુદ્રના મો�ં આધા�રત વીજ પાવર 
પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટ� કાયર્વાહી શ� કરી 
છ�. �પીસીએલ ક�પની નફો કરી રહી 
છ� અને તેમાં ગુજરાત સરકારનું 51 ટકા 
રોકાણ છ�.

�પીસીએલ અત્યાર� ભાવનગરમાં 
િલગ્નાઇટ આધા�રત 500 મેગાવોટનો 
વીજ પ્રોજેક્ટ ધરાવે છ�. આ ક�પનીએ 
પોતાના સૌર અને પવન ઉ�ર્ના પ્લાન્ટ 

સ્થાપેલા છ�. ક�પનીએ િશકરપુરમાં 6 
મેગાવોટની િવન્ડિમલની સ્થાપના પણ 
કરી છ�. જમનવાડામાં 10.5 મેગાવોટ 
તેમજ ચારણકામાં 4.2 મેગાવોટની િવન્ડ 
િમલની પ�રયોજના બનાવી છ�. એ ઉપરાંત 
ક�પની પાસે ચારણકામાં 5 મેગાવોટનો 
સોલાર પ્રોજેક્ટ, જેએનએનએસએમના 
10 મેગાવોટના સોલાર પ્રોજેક્ટ, એક 
મેગાવોટનો સોલાર �ફટોપ પ્રોજેક્ટ, 700 
મેગાવોટનો રાધાનેસડા અલ્ટ્રા મેગા સોલાર 
પાક�, 500 મેગાવોટનો હષર્દ સોલાર પાક� 
અને 1000 મેગાવોટનો ધોલેરા અલ્ટ્રા 
મેગા સોલાર પાક� શ� કય� છ�. 

સમુદ્રના મો� આધા�રત વીજ 
પ્લાન્ટ શ� કરવાની કવાયત

ત્રી� લહ�રને રોકવા ગંભીરતા જ�રી ઃ 
િવજય નહ�રાને સ�પાઈ ખાસ જવાબદારી
મુખ્યમંત્રીએ ક�િબનેટ મંત્રીઓને સાથે રાખી આ અિધકારીઓ �ડે િવસ્�ત 
બેઠક પણ બુધવાર� યો� હતી. િવજય નહ�રાને સ્ટ�ટ કમાંડ એન્ડ ક�ટ્રોલ�મની 
અગત્યની જવાબદારી સ�પવામાં આવી છ�. �ણો કોને કઇ જવાબદારી 
સ�પવામાં આવી છ�. � ત્રી� લહ�ર આવે તો �ત્યુ આંક વધે નહ�, સંક્રિમતોને 
ત્વ�રત સારવાર મળ�, હો�સ્પટલમાં બેડ, દવા, ઓ�ક્સજન સિહતની 
પુરતી વ્યવસ્થાઓ મળ� તે માટ� અલગ અલગ કામગીરી નક્કી કરીને તેની 
જવાબદારી આ અિધકારીઓને સ�પાઇ છ�. 

બી� વષ� હજ યાત્રા 
પર રોક, ગુજરાતની 
5,300 અર� રદ

અમદાવાદ
ગુજરાત હજ સિમિતએ �હ�ર કયુ� 

છ� ક�, સાઉદી અર�િબયાની સરકાર� 
આંતરરા�ીય હજ-૨૦૨૧ રદ્ થઈ 
છ�, જેના કારણે ગુજરાતમાંથી આ 
વષ� આવેલી ૫,૩૦૦ જેટલી અર� 
આપોઆપ રદ્ થાય છ�, તેમ ગુજરાત 
હજ સિમિતના સિચવ આર.આર. 
મનસુરીએ મંગળવાર� જણાવ્યું હતું. 
કોરોના અને ભાર� મંદીના કારણે 
ગુજરાતમાં ૨૦૨૧માં હજયાત્રા માટ� 
અત્યાર સુધીની સૌથી ઓછી ૫,૩૦૦ 
જેટલી અર� મળી છ�, એક રીતે 
ગુજરાતના આખા ક્વોટા જેટલી જ 
અર�ઓ ગુજરામાંથી મળી છ�.

IAS ગૌરવ દિહયાની કિથત પત્ની 
દ્વારા ઇચ્છા �ત્યુની માગણી કરાઈ

ગાંધીનગર
ઉત્તરપ્રદ�શના અલીગઢ રહ�તી 

યુવતીએ પોતાની સાથે થયેલા 
અત્યાચારો સંદભ� સરકાર, પોલીસ 
અને કોટર્માંથી ન્યાય નથી મળતો તેવી 
રાવ નાંખી છ�. રા�પિત સમક્ષ ઈચ્છા 
�ત્યુની માગંણીના પત્રમાં તેમણે IAS 
ગૌરવ દિહયાએ બળાત્કાર કરી તેનો 
અશ્લીલ િવડીયો બનાવી બ્લેકમેઈલ 
કરીને લગ્ન કયાર્નો આક્ષેપ કય� છ�. 
પત્રમાં મિહલાઅે લખ્યું છ� ક�, દિહયા 
પહ�લાથી જ પરણેલા હોવા છતાંયે તે 
છુપાવીને ૨૮ ફ્ર�બુઆરી ૨૦૧૮ના 
રોજ િત�પિત બાલા� લઈ જઈને 

પોતાની સાથે લગ્ન કયાર્ હતા. �દલ્હીના 
ફ્લેટમાં સાથે રહ્યા હતા એ સમય 
દરિમયાન પોતે ગભર્વતી થઈ હોવાનું 
જણાવતા િપડીતાએ ક� ક�, બાદમાં 
ગૌરવ મને એકલી મૂક�ને ગુજરાત 
જતા રહ્યા હતા. બે વષર્થી ન્યાય માટ� 
અનેક સ્તર� ભટક� રહી છુ. છતાંયે મને 
ન્યાય મળતો નથી, અઢી વષર્ની �દકરી 
ગૌરવની હોવા છતાંય તેનો DNA 
ટ�સ્ટ થતો નથી. વષર્ ૨૦૧૯ના એિપ્રલ- 
મે મિહનામાં ગૌરવ દિહયા સામે 
ફ�રયાદ મળ્યા બાદ દિહયાને સસ્પેન્ડ 
કયાર્ બાદ ભારત સરકારને િનણર્ય લેવા 
ઈન્ક્વાયરી �રપોટર્ મોકલ્યો હતો.

પક્ષ-સરકારની ઇમેજ 
મેકઅાેવર કરવા 
રણની�ત ઘડાશે

અમદાવાદ

પાટીદારોએ મુખ્યમંત્રીપદ માંગ્યા 
બાદ ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો 
આવ્યો છ�. એટલું જ નહ�,આપ  સુિપ્રમો 
ક�જરીવાલની ગુજરાત મુલાકાત બાદ 
ક�ક નવાજૂનીના એંધાણ વતાર્ઇ રહ્યાં 
છ�. પાટનગર ગાંધીનગરમાં િવધાનસભા 
હોલમાં ભાજપના ધારાસભ્યોની બેઠક 
મળી હતી જેમાં હાલ કોઇ ને�ત્વ પ�રવતર્ન 
નહ�ના સંક�ત અપાયા છ� જેના કારણે 

બધીય રાજક�ય અટકળોનો અંત આવ્યો 
છ�. સાથે સાથે  ધારાસભ્યોને પ્ર� વચ્ચે 
જઇને જમીનીસ્તરનું કામ કરવા આદ�શ 
અપાયો છ�. આગામી િવધાનસભાની 
ચૂંટણીને પગલે ભાજપે  અત્યારથી જ 
તૈયારી આર�ભી દીધી છ�. કોરોનામાં 
બગડેલી છાપ સુધારવા, મતદારોને 
ભાજપ તરફ� આકષર્વા રણનીિત ઘડાઇ 
રહી છ� જેના ભાગ�પે જ ભાજપના 
ધારાસભ્યોની એક બેઠક બોલાવાઇ  હતી. 
મુખ્યમંત્રી િવજય  �પાણીના અધ્યક્ષ�થાને 
ભાજપના ધારાસભ્યોની મળ�લી બેઠકમાં 
અિધક સિચવ એમ.ક�.દાસે વાવાઝોડામાં 
કરાયેલી કામગીરીથી ધારાસભ્યોને 
અવગત કયાર્ હતાં.

અમદાવાદ

ગુજરાત હાઇકોટર્ સમક્ષ કોરોનાની 
બી� લહ�ર અંગેના સુઓમોટોની 
સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. 
જેમાં જ�સ્ટસ બેલાબહ�ન િત્રવેદી અને 
જ�સ્ટસ ભાગર્વ ડી. કા�રયાની ખંડપીઠ� 
અવલોકન કયુર્ હતું ક� કોરોનાના ક�સો 
હવે ઘટાડા તરફ આગળ વધી રહ્યા છ� 
તેથી હવે ત્રી� લહ�રની િચંતા કરી તેને 
રોકવાના પ્રયત્નો પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવું 
�ઇએ. કોટ� આજે િવિવધ અરજદારોની 
રજૂઆત સાંભળી વધુ સુનાવણી બી� 
જુલાઇના રોજ િનયત કરી છ�.

અરજદારો તરફથી આજે રજૂઆત 
કરવામાં આવી હતી ક� રાજ્ય સરકાર 

કાગળ પર તો રજૂઆત કરી રહી છ� ક� 
િજલ્લાસ્તર� અને અંત�રયાળ િવસ્તારોમાં 
નવાં સ્વાસ્થય ક�ન્દ્રો ઉભાં કરવામાં 
આવ્યા છ�. આ બાબતની જમીની 
વાસ્તિવકતા શું છ� તેની ચકાસણી થવી 
જરૃરી છ�.  �દ્ધાશ્રમો, નારી સંરક્ષણ 

�હો, બાળસુધાર �હ, બાળ સુરક્ષા �હ, 
અનાથાશ્રણ સિહતના સ્પેિશયલ હોમ્સને 
રસીકરણમાં પ્રાથિમકતા આપવાનો કોટ� 
આદ�શ કય� હતો પર�તુ હજુ સુધી આ 
જગ્યાઓ પર રસીકરણ શરૃ કરવામાં 
આવ્યું નથી.

અિનિશ્ચતતાઓ વચ્ચે 
રથયાત્રાની તૈયારી શ�

અમદાવાદ
અષાઢ બીજના યો�તી રથયાત્રામાં 

મામેરાનું િવશેષ મહત્વ હોય છ�. ભગવાન 
જગન્નાથ� નગરચયાર્ દરિમયાન મામાના 
ઘર� પહ�ચે છ� ત્યાર� મામે�ં કરવામાં આવે 
છ�. જેનો લાભ આ વખતે �ધપુરમાં રહ�તા 
મહ�શભાઇ ઠાકોરને મળ્યો છ�. યજમાન 
બનતાં આનંદની લાગણી અનુભવી તેમણે 
ક�ં ક�, ‘મારો પ�રવાર ૫૦ વષર્થી મામે�ં 
કરવા માગતો હતો. મારા િપતાની ઈચ્છા 
હતી ક� મામે�ં કરવામાં આવે. આગામી 
૨૪ જૂને જળયાત્રા યો�શે અને ત્યારબાદ 
ભગવાન જગન્નાથ�-બહ�ન સુભદ્રા�-
બળદ�વ� સરસપુર ખાતે મોસાળમાં 
આગતા-સ્વાગતા માણશે. 

પ્ર� વચ્ચે જઇને કામગીરી કરો
ભાજપનો ધારાસભ્યોને આદ�શ

કોપ�ર�ટરને હનીટ્રેપમાં ફસાવનારની ધરપકડ
બારડોલી પાિલકાના ભાજપના સસ્પેન્ડેડ સભ્ય દક્ષેશ શેઠ સોિશયલ 
િમડીયામાં િબભત્સ હરકતો કરતો િવડીયો વાઈરલ થતા ભાર� ચકચાર 
મચી હતી. આ ક�સમાં પોલીસે તપાસ કરતાં આ સમગ્ર નેટવક� રાજસ્થાનમાં 
અલવર તથા ભરતપુર િજલ્લામાંથી ઓપર�ટ કરવામાં આવતુ હોવાનું 
જણાયું હતું. પોલીસે ર�ક�ટ ચલાવતા આરોપીઓની હક�કત એકત્રીત 
કરી તેઓના મુળ વતનમાં તપાસ કરી ગ�ગમાં સંડોવાયેલા સુત્રધાર 
સલીમમોહમદ અકબરખાન સૈયદ (રહ�, િચપરાડા, પાણીની ટાંક�ની 
બાજુમાં, સફદલની ઘરની ન�ક, થાના-એમ.આઈ.એ., તા રામગઢ પો. 
બહાલા િજ.અલવર, રાજસ્થાન)ને ઝડપી પાડી તેની ધરપકડ કરી છ�.

ચૂંટણીમાં ક�ગ્રેસ NCP સાથે ગઠબંધન કરશે
ગુજરાત ક�ગ્રેસના પૂવર્ પ્રદ�શ પ્રમુખ ભરતિસંહ સોલંક�એ મંગળવાર� એવું 
િનવેદન આપ્યું હતું ક�, ક�ગ્રેસે 2022ની િવધાનસભા ચૂંટણીને લઈ તૈયારીઓ 
શ� કરી છ�. ગુજરાત ક�ગ્રેસ 2022માં એનસીપી સાથે ગંઠબંધન કરશે, 
એનસીપી અને ક�ગ્રેસની િવચાર સરણી એક જ છ�, આ ઉપરાંત ગુજરાત 
ક�ગ્રેસમાં ટૂંક સમયમાં ને�ત્વ પ�રવતર્ન થવાનું છ�. ક�ગ્રેસ હાઈકમાન્ડે આ 
સંદભર્ની પ્રિક્રયા ચાલુ કરી છ�. હાઈકમાન્ડ જે ક�ઈ િનણર્ય કરશે તે સ્વીકાયર્ 
રહ�શે. ગુજરાત ક�ગ્રેસને નવા પ્રદ�શ પ્રભારી ઉપરાંત પ્રદ�શ પ્રમુખ અને 
િવધાનસભા િવપક્ષના નેતા મળવાના છ�. અત્રે ઉલ્લેખનીય છ� ક�, અત્યાર� 
ભાજપના પ્રદ�શ કાયાર્લય પર સંગઠનની બેઠકો ચાલી રહી છ�. 

રાધનપુરમાં સગીરાએ ઝેર પીધુ, પણ પ્રેમી ફરાર
રાધનપુરના મઘાપૂરા ગામ િવસ્તારમાં રહ�તી સગીરવયની દીકરીને તેના 
ભાઈના સાઢું સાથે પ્રેમ સંબંધ હોઈ અને બન્ને લોકો કોઈને �ણ કયાર્ વગર 
ઘર�થી ભાગી ગયા હતા. પોલીસ ફ�રયાદ બાદ પ�રવારમાં સગીરાના ભાઈનો 
સાઢું જે પ�રણીત હોઈ પાંચાભાઈ ઠાકોર તે સગીરાને ભગાડી ગયો હોવાની શંકા 
વ્યક્ત કરાઈ હતી. જે બાદ પોલીસે પાંચાભાઈ ઠાકોરને ઝડપી લીધો હતો. અને 
પૂછપરછ કરતા તે ભાંગી પડ્યો હતો તેણે સગીરા સાથે તેને પ્રેમસંબંધ હોવની 
કબૂલાત કરી હતી. બન્ને જણાએ આત્મહત્યા કરવાનો િનણર્ય કય� હતો અને 
ઝેરી પ્રવાહી પીવાનું નક્કી કયુ� હતું. પર�તુ સગીરાએ પ્રથમ દવા પી લેતા તેનું 
મોત િનપજ્યું હતું પર�તુ ત્યાર બાદ પ�રણીત યુવકનો ઈરાદો બદલાઈ જતા તેને 
આત્મહત્યા ના કરી સગીરાની લાશને ત્યાં મૂક� ફરાર થઈ ગયો હતો. 

અમદાવાદમાં ફ�ટ ઓવરિબ્રજનું �ડસે.માં લોકાપર્ણ
અમદાવાદ સાબરમતી �રવરફ્રન્ટના એિલસિબ્રજ અને સરદારિબ્રજ વચ્ચે 
�.૭૫ કરોડના ખચ� બાંધવામાં આવી રહ�લા આઇકોિનક ફ�ટ ઓવરિબ્રજના 
બાંધકામને પૂ�ં થવાને અાર� છ� આગામી �ડસેમ્બર માસ પહ�લાં તેનું 
લોકાપર્ણ કરાશે. સાબરમતી �રવરફ્રન્ટની માત્ર ખૂબસૂરતી જ નહ� પર�તુ 
પદયાત્રીઓ અને સાઇ�ક્લસ્ટો માટ� આ ફ�ટિબ્રજ આકષર્ણ�પ બની રહ� તે 
માટ� ક�ટલીક િવિશષ્ટ સુિવધાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છ�. ફ�ટ 
ઓવરિબ્રજ પર આટર્કલ્ચર ગેલેરી ઊભી કરાશે. ફ�ડ સેન્ટર એટલે ક� 
ખાણી-પીણીનો સ્ટોલ ઊભો કરાશે અને ફ�ટ ઓવરિબ્રજના પિશ્ચમ તથા 
પૂવર્ છ�ડા પર મ�લ્ટલેવલ કાર પા�ક�ગની વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરાશે.

ચેખલામાં 154 �કલો ગાં� સાથે 5 ઝડપાયા
બગોદરાઃ અમદાવાદ અેસઅો�અે બાતમીના આધાર� ચેખલા ગામે ર�ડ કરતા 
154 િકલો ગાં� મળી અાવ્યો હતો. તપાસ દરિમયાન અમીતભાઈ વનરાજિસંહ 
વાઘેલા રહ�.ચેખલા તા.સાણંદવાળા તથા રાજુભાઈ બાદર� માલીયા અને 
�દપકભાઈ સત્યનારાયણ સોમાણી સિહતના અારોપીઅો રાજસ્થાનથી મોટાપાયે 
ગેરકાયદ�સર નશાકારક માદક પદાથર્ ગાં� લાવી હ�મુભાઈ ભગવાન�ભાઈ 
વાઘેલાના ખેતરમાં સંતાડતા હોવાનું બહાર અાવ્યું હતું. પકડાયેલા પાંચ 
શખ્સોમાં અમીતભાઈ વનરાજિસંહ વાઘેલા, પારસમલ નારાયણલા ગુજ્જર, 
�દપકભાઈ સત્યનારાયણભાઈ સોમાણી, ગોિવંદભાઈ સત્યનારાયણભાઈ �શી 
તથા રાજુભાઈ બાદર� માલીયાનો સમાવેશ થાય છ�.
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{wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk {SË{kt 
114 «fhýku Au. íkuLkk Ãknu÷k «fhýLkwt 
Lkk{ “y÷ Vkríknk” Au, suLkku 
økwshkíke{kt yÚko þYykík, W½zíkw, 
ykht¼rðrÄ fu ykht¼ ÚkkÞ Au. çkeò 
þçËku{kt yu{ fne þfkÞ fu yk Lkk{ 
«MíkkðLkkLkwt Mk{kLkkÚkeo Au.

«fhý yux÷u yhçke ¼k»kk{kt 
“Mkwhkn’’ yLku yu «{kýu yk Ãknu÷k 
«fhýLku “Mkwhkn y÷ Vkríknk” 
fnuðk{kt ykðu Au. yk “Mkwhkn y÷ 
Vkríknk” ËhhkusLke çktËøke (Lk{kÍ), 
su Ãkwhk rËðMk{kt Ãkkt[ ðkh ÃkZðk{kt 
ykðu Au, íku{kt íkuLkwt ÃkXLk VhSÞkík Au. 
yk heíku ËhhkusLke Lk{kÍ{kt “Mkwhkn 
y÷ Vkríknk” rËðMk{kt ykuAk{kt 
ykuAe 36 ðkh yLku ðÄkhu{kt ðÄkhu 
48 ðkh ÃkZðk{kt ykðu Au.

yk Ãknu÷k «fhý “Mkwhkn y÷ 
Vkríknk”{kt Mkkík &÷kufku (ykÞíkku) Au. 
Ãknu÷k ºký &÷kufku (ykÞíkku) Mk]rüLkk 
Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke «þtMkk íkÚkk 
yku¤¾ çkíkkðu Au. yLku AuÕ÷k [kh 
&÷kufku (ykÞíkku) «kÚkoLkk, Þk[Lkk, 
Þkr[fk (Ëwðk) Mk{kLk Au.

yk Ãknu÷k «fhýLkku íkÚkk fwhkLk 
{SËLkk çkeò çkÄk «fhýku (Mkwhknku)
Lkku ykht¼ Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLkk 
Lkk{Lke MkkÚku ÚkkÞ Au. ykht¼ yk 
ðkõÞÚke ÚkkÞ Au, su yhçke ¼k»kk{kt 

Au: “çkeM{eÕ÷kneh hn{kLkeh hne{” 
suLkku yÚko ÚkkÞ Au : “ykht¼ Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knLkk Lkk{Úke, su yíÞtík f]Ãkk¤w 
yLku ËÞk¤w Au.”

Ãknu÷k «fhý suLkk Mkkík &÷kufku 
(ykÞíkku) Au, íku «fhý (Mkwhkn) 
“ykht¼” (Mkwhkn y÷ Vkríknk)Lkwt 
økwshkíke ¼k»kktíkh yk «{kýu Au:

ykht¼ Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLkk 
Lkk{Úke, su yíÞtík f]Ãkk¤w yLku ËÞk¤w Au.

(1) Mk{Mík «þtMkk yÕ÷kn {kxu s 

Au, su Mk{økú Mk]rüLkku Ãkk÷Lknkh Au.
(2) íku yíÞtík f]Ãkk¤w yLku ËÞk¤w Au.
(3) íku LÞkÞ  íkÚkk çkË÷kLkk 

rËðMk(fÞk{ík)Lkku {kr÷f Au.

(4) (yu Ãkk÷Lknkh), y{u ík{khe 
s Míkwrík (çktËøke) fheyu Aeyu, yLku 
ík{khe s MknkÞ EåAeyu Aeyu.

(5) y{kuLku MkeÄk {køkuo [÷kðòu.
(6) íku ÷kufkuLkk {køkuo, su{Lkk Ãkh 

ík{u f]Ãkkðtík ÚkÞk.
(7) íku ÷kufkuLkk {køkuo Lkrn, suyku 

Ãkh ík{kuyu «fkuÃk fÞkuo, yLku íku ÷kufkuLkk 
{køkuo Ãký Lkrnt, suyku yð¤k {køkuo 
¼xfe økÞk.

¼khík{kt yuf Mk{ÞLkk “¼wËkLk 
[¤ð¤”Lkk «ýuíkk ©e rðLkkuçkk ¼kðu 
MkðoÄ{o Mk{¼kð Lkk Ãký Mkk[k «ýuíkk 
níkk. íku{ýu RM÷k{ Ä{oLkk Ãkrðºk 

Ä{oþk† fwhkLk {SËLkwt økwshkíke{kt 
“fwhkLk-Mkkh” Lkk{f Mktf÷Lk fhkÔÞwt 
níkwt. íku {kxu íku{ýu 1937{kt fwhkLk 
{SËLkku yÇÞkMk þY fÞkuo níkku. yk 
“fwhkLk-Mkkh”{kt fwhkLk {SËLkk Ãknu÷k 
«fhý “ykht¼” (Mkwhkn y÷ 
Vkríknk)Lkwt økwshkíke ¼k»kk{kt ¼k»kktíkh 
yk «{kýu ÚkÞu÷wt Au:

«kht¼ fYt Awt. Ãkh{kí{kLkk Lkk{Úke, 
su Ãkh{ f]Ãkk¤w yrík fYýkðkLk Au.

(1) «íÞuf Míkwrík Ãkh{kí{kLku {kxu 
Au, su Mk{Mík MktMkkhLkku Ãkk÷Lknkh Au.

(2) Ãkh{ f]Ãkk¤w,yrík fYýkðkLk.
(3) ytrík{ rËLkLkku {kr÷f.
(4) (nu Ãkh{kíÞLk), íkkhe s y{u 

¼Âõík fheyu Aeyu yLku íkkhe ÃkkMku s 
Þk[Lkk fheyu Aeyu.

(5)y{Lku MkeÄku hMíkku çkíkkð.
(6)hMíkku yu ÷kufkuLkku,su{Lkk Ãkh 

ËÞk fhe Au.
(7) Lk fu yu{Lkku, su{Lkk WÃkh íkkhku 

«fkuÃk ÚkÞku, íku{s Lk yu{Lkku, suyku 
¼úr{ík ÚkÞk.

©e rðLkkuçkk ¼kðu yu íkiÞkh fhkðu÷ 
“fwhkLk-Mkkh”, su{ktÚke “Mkwhkn y÷ 
Vkríknk”Lkw WÃkh «{kýuLkwt økwshkíke 
¼k»kktíkh ÷uðk{kt ykðu÷ Au, íku yuf ÷u¾ 
“fwhkLk-MkkhLke fÚkk” {ktÚke ÷uðk{kt ykðu÷ 
Au, suLkk ÷u¾f ©e yåÞwíkhkð ËuþÃkktzu Au.

¢{þ:

મુિસ્લમ ધમર્શા  કુરાન મજીદના બોધવચનો પર આધાિરત

{wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk {SËLkk Ãknu÷k «fhý {wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk {SËLkk Ãknu÷k «fhý 

(Mkwhkn y÷ Vkríknk) y™u íkuLkku Ãkã{Þ ¼kðkLkwðkË(Mkwhkn y÷ Vkríknk) y™u íkuLkku Ãkã{Þ ¼kðkLkwðkË

ઈસ્લામની આરસી
કાિસમ અ ાસ

f÷kMkeVkEz /  

Classified

બનાસકાંઠા

બનાસકાંઠાના ભાભર APMCના પૂવ↓ 

ચેરમેન હનીĺેપ મામલો ટોક ઓફ ધ ટાઉન 

રΝો છъ. જામીન પર છૂટ્યા બાદ િĝæનાબેન 

માંડવીયાએ ભાભરમા ઉપવાસ પર બેસવાનંુ 

િનવેદન આØયું હતું અને તેમણે તેવું પણ કયુ↨ 

હતું. િĝæનાબેન આજે ભાભર માક⎯ટયાડ↓ના 

હનુમાન મંЧદરમાં ઉપવાસ ઉપર બેસતા ભાભર 

પોલીસે તેઓની ધરપકડ કરી હતી.

ઉપવાસ ઉપર બેઠъલ િĝæનાબેને ભાભર 

માક⎯ટયાડ↓ના પૂવ↓ ચેરમેન અને વત↓માન 

ચેરમેનના પિત લાલજીભાઈ પટъલ ઉપર ગંભીર 

આΤેપ લગાãયા હતા. િĝæનાબેન માંડવીયાએ 

જણાãયું હતંુ કы, લાલજીભાઈ પટъલ સાથે હું 

3 વષ↓થી િલવ ઇન Чરલેશનમાં રહъતી હતી. 

છતા ભાભર પોલીસ મારી ફЧરયાદ લેતી નથી. 

મને Ëયાર સુધી ×યાય નહỲ મળъ Óયાં સુધી હું 

ઉપવાસ ઉપર બેસીશ.

મૂળ ગોધરા અને હાલ મેમનગર અમદાવાદ 

રહъતા િĝæનાબેન માંડવીયા િવλˇ ભાભર 

પોલીસ çટъશનમાં લાલજી ભાઇએ ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી હતી કы, િĝæનાબેન સારા સંબંધો કыળવી 

તેમની પાસે અવારનવાર પૈસાની માગણી કરતી 

હતી. જોકы મદદ કરવાની ભાવનાથી અલગ-

અલગ રીતે કЮલ λ.31.34 લાખ રોકડા અને 

જλરી વçતુઓ અને સોનાની ચેન આપી હતી. 

ĭы×કિલન ટъÜપàટન ફіડના 

મેનેજમે×ટને λિપયા 15 

કરોડનો દѕડ કરાયો
અમદાવાદ

ĭы×કિલન ટъÜપàટનના બંધ કરી દъવા પડેલા છ 

ÜયુÉયુઅલ ફіડના કરવામાં આવેલા ઑЧડટમાં 

ઘણી બધી અિનયિમતતાઓ બહાર આવી છъ. આ 

અિનયિમતતા આચરવા બદલ ફіડને મૅનેજ કરનારા 

અિધકારીઓને કЮલ મળીને λા. 15 કરોડનો દѕડ 

કરવામાં આãયો છъ. જોકы સેબી ˛ારા કરવામાં 

આવેલા દѕડ સાથે ĭы×કિલન ટъÜપàટનનું મેનેજમે×ટ 

સહમત નથી. 

ĭы×કિલન ટъÜપàટન ĺçટી સિવ↓િસસને λા. 

3 કરોડનો અને સી.ઈ.ઓ. સંજય સĬે તથા 

સીઆઈઓ સંતોષ કામતને λા. 2-2 કરોડનો દѕડ 

કરવામાં આãયો છъ. ĭы×કિલન ટъÜપàટનની છ çકЫમ 

સાથે સંકળાયેલા અ×ય સાત અિધકારીઓને દોઢ 

દોઢ કરોડ λિપયાનો કરવામાં આવેલા દѕડની રકમ 

સિહત કЮલ મળીને 15 કરોડની પેનàટી કરવામાં 

આવી છъ. ĭы×કિલન ટъÜપàટનના છ ÜયુÉયુઅલ 

ફіડમાં રોકાણકારોના કЮલ λા. 26000 કરોડ ફસાયા 

હતા. તેમાંથી અÓયાર સુધીમાં 15000થી 16000 

કરોડથી વધુ રકમની ચૂકવણીકરવામાં આવી છъ. 

સેબીએ λા. દોઢ દોઢ કરોડનો દѕડ કયђ↓ છ ેતેવા 

અિધકારીઓમાં કЮણાલ અĠવાલ, સુિમત ગુΆા, 

પ·બ રોય, સિચન પડવાલ દъસાઈન અને ઉમેશ 

શમા↓નો સમાવેશ થાય છъ.

કપડવંજમાં ગરમીથી 

બચવા તળાવમાં નહાવા 

પડેલા Ħણ બાળકના મોત
કપડવંજ : કપડવંજ તાલુકાના અંિતસાર ગામે 

એક સાથે Ħણ ભૂલકાં તળાવમાં ડૂબી જતાં ગામમાં 

શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છъ. બુધવારъ ગામનાં 

Ħણ બાળકો પણ તળાવ પાસે બકરી ચરાવવા 

ગયા હતા. જે બાદ તળાવમાં કોઈ ડૂબી ગયું 

હોવાની આશંકાથી અમુક યુવાનો તળાવ પાસે 

ધસી આãયા હતા. બપોરъ Ħણ વાÆયાની આસપાસ 

Ħણેય  બાળકો તળાવમાંથી ત અવçથામાં મળી 

આãયાં હતાં. તાÓકાિલક તેમને કાઢીને કપડવંજ 

પાસે એક હોЩçપટલમાં લઈ જવામાં આãયા હતા, 

Óયાં તેમને ત જાહъર કરી દъવામાં આãય હતા.- 

જીવ ગુમાવનાર બાળકોમાં અજીત જેિસંગભાઈ 

પરમાર, રાહલુ રણજીતભાઈ પરમાર અને સમીર 

રમણભાઈ રાવળનો સમાવેશ થાય છъ.

અાણંદ

વડોદરા િજ·ાના પાદરા તાલુકાના દુધવાડા 

ગામના િચરѕજીવી ઘનäયામભાઈ Ĭજાપિતના 

લગ્ન આણંદની લતા નામની યુવતી સાથે થયા 

હતા. અને છъ·ા Ħણ વષ↓થી િચરѕજીવી આણંદ 

શહъરમાં બોરસદ ચોકડી િવçતારમાં સે×ĺલ વેર 

હાઉસ પાછળ મેલડીમાતાના ફિળયામાં પોતાની 

બે દીકરીઓ અને પ ી સાથે રહъતો હતો. 

િચરѕજીવીની પ ી લતાબેન છ માસ પૂવ› પુĦને 

જ×મ આપી Óયુ પામી હતી.

પ ીના અવસાન બાદ િચરѕજીવીના Ħણ 

બાળકોને તેઓની સાસુ સુશીલાબેન ઉછъરતા 

હતા. પરѕતુ િચરѕજીવીને પોતાની Óયુ પામેલી 

પ ીની બહુ યાદ આવતી હતી. પ ીનો િવરહ 

અસΝ બનતા િચરѕજીવીએ આÓમહÓયાનો Øલાન 

બતાãયો હતો. અને તેણે નવું દોરડું ખરીદી ઘરમાં 

લાવીને મૂÄયું હતું. અને પોતાના Óયુ બાદ 

પોતાની બંને દીકરીઓ અનાથ ના બને તે માટъ 

ગત રાિĦના સુમારъ િચરѕજીવીએ ઘરમાં સુઈ 

રહъલી પોતાની બંને દીકરીઓને કોઈ ઝેરી દવા 

પીવડાવી હÓયા કયા↓ બાદ પોતે પણ ઘરના મોભ 

સાથે દોરડું બાંધી ગળъ ફાંસો ખાઈ આÓમહÓયા 

કરી હતી. મંગળવારъ દૂધવાળો દૂધ આપવા 

આવતા દરવાજો નહỲ ખોલતા આસપાસના 

લોકોએ દરવાજો ખોલી જોતા િચરѕજીવીનો તદъહ 

દોરડા સાથે લટકતો હતો અને બંને દીકરીઓ ત 

હાલતમાં પથારીમાં પડી હતી, ઘટનાની જાણકારી 

મળતા આણંદ ટાઉન પોલીસ ઘટના çથળъ દોડી 

ગઈ હતી. િચરѕજીવીનો છ માસનો પુĦ તેની 

નાની પાસે સુઈ રΝો હોઇ આ માસુમ દીકરાએ 

માતાનાં Óયુ બાદ િપતાની પણ છĦછાયા 

ગુમાવતા સમĠ પંથકમાં અરъરાટી Ĭસરી જવા 

પામી છъ.

આણંદમાં પ ીના િવરહમાં ઝુરતા પિતઅે 

2 દીકરીની હÓયા કરી પોતે ગળъ ટુંપો દીધો

હનીĺેપમાં જામીન મળતા જ મિહલાએ કЅં
લાલજી સાથે િલવ-ઇન-Чરલેશનિશપમાં છું
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મુંબઈ 
મહારાષ્ટ્રમાં કોરોનાની ત્ીજી લહેર 

આગામી બેથી ચાર અઠવાડિયામાં 
આવી શકે છે. સ્ે્ ્ાસક ફોર્સે 
ચેતવણી આપી છે. ્ાસક ફોર્્સનું 
કહેવુ છે કે ત્ીજી લહેરનો બાળકો 
પર નોંધપાત્ પ્રભાવ નહીં પિે. એક 
અહેવાલ મુજબ, મહારાષ્ટ્રના મુખય 
પ્રધાન ઉદ્ધવ ઠાકરેની અધયક્ષતામાં 
મળેલી બેઠકમાં આ અનુમાન 
લગાવવામાં આવયું છે.

્ાસક ફોર્સે ર્ૂચવયું હતું કે ત્ીજી 
લહેરમાં કેર્ની કુલ ર્ંખયા બીજી 
લહેરમાં ર્ક્રિય કેર્ ર્ાથે બમણી થઈ 
શકે છે. દળનું માનવું છે કે ર્ક્રિય 

કેર્ની ર્ંખયા 8 લાખ ર્ુધી પહોંચી 
શકે છે, એવી આશંકા પણ છે કે 
10% કેર્ો બાળકો અથવા યુવાન 
વયસકો ર્ાથે ર્ંબંક્ધત હોઈ શકે છે. 
્ાસક ફોર્્સના ર્ભય િો. શશાંક જોશીએ 
કોરોના પ્રો્ોકોલનું પાલન કરવા પર 
ભાર મૂકતાં કહ્ં કે રાજયને યુકે જેવી 
સસથક્તનો ર્ામનો કરવો પિી શકે છે 
જયાં ત્ીજી લહેર બીજી લહેરના ચાર 
અઠવાડિયાની અંદર આવી ગઈ હતી. 
્ાસક ફોર્્સનો પણ મત હતો કે નીચલા 
મધયમ વગ્સને આ લહરેમાં ર્ૌથી વધુ 
અર્ર થશે કારણ કે તેઓ પહેલી બે 
લહેરમાં વાયરર્થી બચી ગયા હતા 
અથવા એસ્્બોિીઝ ઘ્ી ગઈ હતી.

મહારાષ્ટ્ર માં 2 સપ્ાહમાં આવશે કોરોનાની ત્ીજી લહેર

નવી દિલ્ી
ભારતીયોની ર્પંક્તિ કોરોના કાળમાં 

પણ ૧૧ ્કા વધીન ે ૩.૪ ક્રિક્લયન 
િોલર થઈ હોવાનુ ંગલોબલ ક્ર્લ્્ર્ીએ 
અદંાજ મકૂયો છ.ેભારતીયોની ર્પંક્તિ 
૨૦૨૦મા ં ૧૧ ્કાના દર ે વધી હતી 
અન ે આ દર અગાઉના પાચં વર્સના 
વાક્ર્સક વૃક્દ્ધદર જે્ લો જ છ,ે એમ 
બીર્ીજીએ જણાવયુ ં હતુ.ં નાણાકીય 
ર્પંક્તિન ે કલુ ર્પંક્તિ બાદ વયક્તિની 
જવાબદારીઓ અન ેડરયલ એસ્ે્ન ેબાદ 
કરીન ે મળેવવામા ં આવ ે છ.ે ત ે બાબત 

નોંધનીય છ ે ક ે રોગચાળાના પ્રારકં્ભક 
કાળમા ં બજારમા ં નોંધપાત્ ઘ્ાિો થયા 
બાદ ગયા એક્પ્રલથી બજારમા ં આવલેી 
તજેી ચાલ ુ જ છે. જો ક ે આ પ્રકારની 
વૃક્દ્ધએ પણ ક્વક્વધ વગગોમા ં ક્ચતંા તો 

પ્રરેી જ છે. વત્સમાન ક્વરમ ર્જંોગોમાં 
પણ આવકમા ંઆ પ્રકારની વૃક્દ્ધના લીધે 
આવક ક્વર્ગંતતામા ં નોંધપાત્ વધારો 
જોવા મળ ેતમે મનાય છે. 

આના લીધ ે ગરીબો અન ે ધક્નકો 
વચ્નેી ખાઈ વધાર ે પહોળી બનશ.ે 
અહવેાલની નોંધ હતી ક ે આગામી 
કે્ લાક વરગોમા ં નાણાકીય આરોગયના 
મોરચ ેઝિપી ક્વસતરણ જોવા મળી શક,ે 
પરતં ુ ક્વસતરણનો દર વરસે દર્ ્કાથી 
થોિો હશ.ે ૨૦૨૫મા ંતનેો આકંિો ૫.૫ 
ક્રિક્લયન િોલર ેપહોંચી જશ.ે 

કોરોના કાળમાં ભારતીયોની ર્ંપક્તિમાં 
11 ્ કાનો વધારો ઃ ગલોબલ ક્ર્લ્્ર્ી
આ�ગ�મી કેટલ�ક વર�ષોમ�ં દસ ટક� જેટલ� દરે વૃદ્ધિ જેવ� મળી શકે

નવી દિલ્ી
ગાક્ઝયાબાદમા ં એક વૃધધન ે મારા 

મારીન ે તનેી દાઢી કાપી નાખંવાના 
મામલામા ં ડદલહી પોલીર્ ર્મક્ષ 
અક્ભનતે્ી સવરા ભાસકર અન ે ક્વિ્ર 
ઈસ્િયાના એમિી મનીર મહશે્વરી 
તથા બીજા કે્ લાક લોકો ર્ામ ેફડરયાદ 
કરવામા ં આવી છ.ે ૭૨ વર્સના વૃધધ 
ર્ાથે મારપી્ કરવાના અન ે દાઢી 
કાપવાના મામલામા ંસથાક્નક ધારાર્ભય 
નદં ડકશોર ગજુરરે કોંગે્ર્ના પવૂ્સ અધયક્ષ 
રાહુલ ગાધંી, એઆઈએમઆઈએમના 
અધયક્ષ અર્દદુ્ીન ઓવરૈ્ી તમેજ 

અક્ભનતે્ી સવરા ભાસકર ર્ામ ે રાક્ષ્ટ્રય 
ર્રુક્ષા ધારા લગાવવાની પણ માગંણી 
કરી છ.ેઆ મા્ે તમેણ ે પોલીર્માં 
ફડરયાદ આપી છ.ે ધારાર્ભયનુ 
કહવે ુ છ ે ક,ે પાચં જનૂ ે ગાઝીયાબાદ 
નજીક લોનીમા ં ૭૨ વર્સના વૃધધની 
દાઢી કાપવામા ં આવી હતી.પોલીર્ે 
આરોપીઓ ર્ામ ે ગનુો દાખલ કયગો 
હતો. એ પછી  રાહલુ ગાધંી, અર્દદુ્ીન 
ઓવરૈ્ી તમેજ અક્ભનતે્ી સવરા ભાસકરે 
પોતાના ક્વિ્ર એકાઉ્્ પરથી ક્વિ્ 
કયુ્સ હત.ુ અન ેર્મગ્ મામલાન ેકોમવાદી 
રગં આપવાનો પ્રયાર્ કયગો હતો.

રા્ુલ ગાંધી, ઓવૈશી અને 
સવરા ભાસ્કર સામે ફદરયાિ
દ�ઢી ક�પવ�ન� કેસને ક�ેમવ�દી રંગ આ�પવ�ન�ે આ�ક્ેપ

નવી દિલ્ી 
દેશમાં કોરોનાની બીજી લહેર બાદ 

મયુકરમાઈકોક્ર્ર્ એ્લે કે બલેક 
ફંગર્ના દદદીઓની ર્ંખયા વધી છે. 
જોકે ફંગર્ માત્ બલેક હોય તેવુ પણ 
નથી રહ્.અતયાર ર્ુધીમાં બલેકની ર્ાથે 
ર્ાથે વહાઈ્ અને ક્રિમ ફંગર્ના કેર્ 
ર્ામે આવયા છે અને હવે મધયપ્રદેશના 
ઈ્દરોમાં દેશનો પહેલો ગ્ીન ફંગર્નો 
કેર્ ડરપો્્સ થયો છે.ઈં્દોરમાં 
કોરોનાની બીજી લહેરનુ જોર ઓર્રી 
ગયુ છે પણ ફંગર્ના કેર્ વધી રહ્ા 
છે.ગ્ીન ફંગર્નો દદદી કોરોના થયાના 
90 ડદવર્ બાદ આ બીમારીનો 
ક્શકાર બ્યો છે. સવાસ્થય ક્વભાગનુ 

કહેવુ છે કે, 34 વરદીય ક્વશાલ શ્ીધર 
નામના એક યુવાનનો દોઢ મક્હનાથી 
ઈ્દોરની એક ખાનગી હોસસપ્લમાં 
ઈલાજ ચાલી રહ્ો હતો.તેના ફેફર્ાની 
હાલત બહુ ખરાબ હતી અને તેમાં 
કોઈ ર્ુધારો જોવા મળી રહ્ો નહોતો.
આખરે તેના ફેફર્ાની તપાર્ ખરાઈ તો 
તેમાં ગ્ીન કલરની ફંગર્ જોવા મળી 
હતી.તેને રંગના આધારે ગ્ીન ફંગર્ 
નામ આપવામાં આવયુ છે. આ દેશનો 
પહેલો કેર્ છે જેમાં કોઈ વયક્તિના 
ફેફર્ામાં ગ્ીન કલરની ફંગર્ મળી 
આવી હોય.આ દદદીને હવે ચા્્સિ્સ પલેન 
મારફતે મુંબઈની ક્હ્દુજા હોસસપ્લમાં 
ખર્ેિવામાં આવયો છે.

બલે્ક ફંગસના ્ા્ા્કાર બાિ ગ્ીન 
ફંગસનો પ્ેલો િિદી સામે આવયો

નવી દિલ્ી
મ ેમક્હનામા ંભારતની ક્નકાર્ ૬૯.૩૫ 

્કા વધીન ે ૩૨.૨૭ અબજ િોલર થઇ 
ગઇ છ.ે જો ક ેમ ેમક્હનામા ંઆયાત પણ 
૭૩.૬૪ ્કા વધીન ે ૩૮.૫૫ અબજ 
િોલર રહી છ.ે જનેા કારણ ેમ ેમક્હનામાં 
વપેાર ખાધ વધીન ે ૬.૨૮ અબજ િોલર 
થઇ ગઇ છ.ે  ર્રકાર ેજારી કરલેા િે્ ામાં 
મ,ે ૨૦૨૦મા ંક્નકાર્ ૧૯ અબજ િોલર, 
મ,ે ૨૦૧૯મા ં ૨૯.૮૫ અબજ િોલર 
રહી હતી. મ,ે ૨૦૨૦મા ંઆયાત ૨૨.૨ 
અબજ િોલર રહી હતી. જયાર ે મ,ે 
૨૦૧૯મા ં ભારતની આયાત ૪૬.૬૮ 

અબજ િોલર રહી હતી. મ,ે ૨૦૨૦માં 
વપેાર ખાધ ૩.૧૫ અબજ િોલર રહી 
હતી.  મ,ે ૨૦૨૧મા ં એસ્જક્નયડરગં, 
પરેિોક્લયમ પદેાશો અન ે જમેર્ એ્િ 
જ્લેરી વસતઓુની ક્નકાર્મા ંવધારો થતાં 
ભારતની ક્નકાર્મા ંવધારો થયો છ.ે 

મે માસમાં ભારતની નન્કાસ 69% 
વધી ૩૨.૨૭ અબજ ડોલરે પ્ોંચી

ક્ચરાગ પાર્વાનને લાગયો 
ઝ્કો, પશુપક્ત પારર્ 
બ્યા LJPના અધયક્ષ

નવી દિલ્ી 
છલે્ા કે્ લાક ડદવર્ોથી ક્બહારના રાજકારણમા ંર્તત 

હલચલ મચી છ.ે લોક જનશક્તિ પા્દીમા ં આ ર્મયે 
વચ્સસવની લિાઇ ચાલી રહી છ.ે પશપુક્ત પારર્ અન ેક્ચરાગ 
પાર્વાનના જથૂો ર્ામ-ર્ામ ે છ.ે તમામ ક્વવાદો વચ્ે 
ગરુુવાર ેપશપુક્ત પારર્ પા્દીના નવા પ્રમખુ તરીક ેચૂં્ ાયા 
છ.ે પશપુક્ત પારર્ હવ ેર્ાજં ેપાચં વાગય ેપત્કાર પડરરદને 
ર્બંોધન કરશ.ે ગરુુવાર ે પ્નામા ં પશપુક્ત પારર્ની 
આગવેાની હઠેળની પા્દીની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની બઠેકમાં 
આ ક્નણ્સય લવેામા ંઆવયો છ.ે આ બઠેકમા ંપશપુક્ત પારર્ 
જથૂના ચાર ર્ારં્દ મહબેબૂ અલી કરૈ્ર, વીણા દવેી, 
ચદંનક્ર્હં અન ેરાજકમુાર રાજ પણ હાજર રહ્ા હતા.

ગુગલ આવયું ભારતની 
મદદે ઃ ૮૦ ઓસકર્જન 
પલા્્ની સથાપના કરાશે

નવી દિલ્ી 
કોરોનાની બીજી લહેરના પ્રકોપ ર્ામે ભારતની 

આરોગય ર્ેવા નબળી ર્ાક્બત થઇ ચૂકી છે. આ દરક્મયાન 
ઓસકર્જનથી માંિી દવા, ર્ારવારમાં જરુરી ઉપકરણોની 
અછત, અહીં ર્ુધી કે હોસસપ્લર્માં બેિની અછત જેવા 
ર્ંક્ો ર્ામે આખો દેશ ત્ાક્હમામ પોકારી ઉઠ્ો હતો. 
જોકે હવે પછી ઓસકર્જનની અછત કે અ્ય સસથક્ત 
પેદા ન થાય એ મા્ે ર્રકાર ર્તત પ્રયત્નશીલ છે. 
જેમાં ગુગલએ ભારતને મદદ કરવાનો ક્નણ્સય લીધો છે. 
ગુગલએ અંગે જાહેરાત કરી છે કે, તેની અ્ય એક શાખા 
ગુગલ.ઓઆરજી અલગ-અલગ ર્ંસથાઓ ર્ાથે મળીને 
ભારતમાં ૮૦ ઓસકર્જન પલા્્ટર્ની સથાપના કરશે. 

નવી દિલ્ી
હડરયાણાના બહાદુરગઢ પાર્ે 

આવેલા કર્ાર નામના ગામના 
એક આંદોલનકારી ખેિૂતને બીજા 
આંદોલનકારીએ  પેરિોલ છાં્ીને 
ર્ળગાવી દીધો હોવાની સફો્ક ઘ્ના 
બની છે.

ગામના રહેવાર્ી જગદીશે કહ્ હતુ 
કે, મારો ભાઈ મુકેશ બુધવારે ર્ાંજે 
ફરવા નીકળયો હતો અને ગામમાં 
બેઠેલા ખેિૂત આંદોલનકારીઓ 
પાર્ે પહોંચી ગયો હતો.એ પછી 

મને ફોન પર ખબર પિી હતી કે, 
આંદોલનકારીઓએ મારા ભાઈને 
પેરિોલ છાં્ીને ર્ળગાવી દીધો હતો 
અને હું જયારે ગામના પૂવ્સ ર્રપંચ 
ર્ાથે સથળ પર પહોંચયો તયારે જોયુ 
હતુ કે, મારો ભાઈ મુકેશ ગંભીર રીતે 
દાઝેલી હાલતમાં હતો.

ર્ારવાર દરક્મયાન મુકેશે કહ્ 
હતુ કે, કૃષણ નામના વયક્તિએ 
પહેલા મને દારુ ક્પવિાવયો હતો અને 
પછી મને જીવતો ર્ળગાવયો હતો.
જોકે ક્ર્ક્વલ હોસસપ્લ બાદ મુકેશને 

ખાનગી હોસસપ્લમાં ર્ારવાર મા્ે 
ખર્ેિાયો હતો.જયાં તેનુ મોત થયુ 
હતુ.પોલીર્નુ કહેવુ છે કે, ર્ંદીપ 
અને કૃષણ નામના વયક્તિઓ ર્ામે 
હતયાનો ગુનો નોંધવામાં આવયો 
છે.પોલીર્ મામલાની તપાર્ કરી 
રહી છે.મુકેશની વય ૪૨ વર્સની 
હતી. એવો પણ આરોપ લાગી રહ્ો 
છે કે, મરનાર વયક્તિ પણ ખેિૂત 
હતો અને તેને ખેિૂત આંદોલનમાં 
શહીદ ગણાવવાની ડફરાકમાં બીજા 
આંદોલનકારીઓ હતા.

હડરયાણામાં આંદોલનકારી ખેિૂતને પેરિોલ 
છાં્ીને જીવતો ર્ળગાવી દેતાં ચકચાર
આન્ય ખેડૂત દ્�ર� દ�રુ પપવડ�વી સળગ�વ�ય�ે હ�ેવ�નું ભ�ેગ બનન�રનું મૃત્ુ પૂવષો દ્નવેદન

્કોનવન પર નોંધણી 
વગર રસી મળશે

નવી દિલ્ી : સરકારે કોરોનાની 
રસી લેવાના નનયમોમાં ફેરફાર 
કરતાં કોનવન એપ્લકેશન પર 
રનિસ્ટ્ેશન કરાવવું ફરનિયાત 
ન્ીં ર્ે, નવા નનયમો મુિબ 
સીધા કેન્દ્ર પર િઇને રનિસ્ટ્ેશન 
કરાવીને સીધા રસી લઇ શકાશે.  
કેન્દ્ર સરકારે કહ્ં ્તું કે ્ાલ 
િે સમયગાળો રાખવામાં આવયો 
છે. તે વૈજ્ાનનકોની સલા્ અને 
સંશોધનના આધારે રખાયો છે. 

જુલાઈમાં બાળ્કો પર વેક્સનની ટ્ાયલ ઃ સીરમ
સીરમ ઈપન્સ્ટિટિયટુિ ઓફ ઈપન્ડિયાએ િલુાઈમા ંબાળકો માટેિ નોવાવકૈસ વપેકસનની 
પલિનનકલ ટ્ાયલ શરૂ કરવાની યોિના બનાવી છ.ે આ જાણકારી સતૂ્ોના 
્વાલાથી મળી છ.ે આ પ્લેા કને્દ્રીય સ્વાસ્્થય મતં્ાલયની પત્કાર પદરષિમાં 
નોવવૈાકસ રસીના સિંર્ભમા ં નીનત આયોગના સભય વીક ે પોલ ે કહ્ ્ત ુ કે 
નોવાવકૈસ વપેકસનના પ્રરાવ સબંધંી આકંડિા ઉતસા્નિક છ.ે નોવાવકૈસના 
જા્રે રૂપથી ઉપલબધ આકંડિા સકંતે આપ ેછ ેક ેત ેવધ ુઅસરકારક છ.ે 

રાજયોને 27 ્કરોડથી વધુ ડોઝ અપાયા
િેશના ઘણા રાજયોમાં કોરોના રસીની અછત ્ોવાના સમાચાર ્િુ પણ બ્ાર 
આવી રહ્ા છે. િરનમયાન, આરોગય મંત્ાલયે િણાવયું છે કે કેન્દ્ર દ્ારા અતયાર 
સુધીમાં રાજયોને કોરોના રસીનાં 27 કરોડિથી વધુ  ડિોઝ આપવામાં આવયા છે.  
કેન્દ્રીય આરોગય મંત્ાલયે કહ્ં કે 27,28,31900 રસીનાં ડિોઝ રાજયો અને 
કેન્દ્રશાનસત પ્રિેશોમાં આપવામાં આવી ચુકયા છે. 
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નવી દિલ્ી
હીરાના વેપારી મેહુલ ચોક્ીની 

વવવવધ ફર્્સે પંજાબ નેશનલ બેન્ક ્ાથે 
૬,૩૪૪ ્કરોડ રુવપયાની છેતરવપંડી 
્કરી છે. તેમણે આ માટે બનાવટી 
લેટર ઓફ અંડરટેક્કંગ અને ફોરીન 
લેટ્્સ ઓફ ક્રેકડટનો ઉપયોગ ્કયયો 
હોવાનું  ્ીબીઆઇ તપા્માં બહાર 
આવયું  છ. ્ીબીઆઇએ જણાવયું હતું 
્કરે પીએનબીના ્કમ્સચારીઓએ ચોક્ી 
અને તેની ્કંપનીના એકકઝિકયુકટવ્ ્ાથે 
મળીને આ ્કૌભાંડને આ્કાર આપયો 

હતો.  પીએનબીના અવધ્કારીઓએ 
૩૧૧ વબલ ્ામે  ૧૬૫ લેટ્્સ ઓફ 
અંડરટેક્કંગ્ અને ૫૮ ફોરીન લેટ્્સ 
ઓફ ક્રેકડટ માચ્સ-એવરિલ ૨૦૧૭ 
દરવમયાન જારી ્કયા્સ હતા.આ એલઓયુ  

અને એફએલ્ી ચોક્ીની ફર્્્સને 
્કોઈપણ રિ્કારની મંજૂર ્કરેલી મયા્સદા 
્કરે ્કરેશ માવજ્સન વગર અને બેન્કની 
્ેનટ્રલ બેકન્કંગ વ્સટમમાં એનટ્રી ્કયા્સ 
વગર જારી ્કરવામાં આવયા હતા, જેથી 
નાદારીના ક્કસ્ામાં ્કોઈપણ રિ્કારની 
સક્રુકટની ્કરે ચ્કા્ણીને ટાળી શ્કાય.  
બેન્ક તેના ગ્ાહ્ક વતી વવદેશી ગ્ાહ્કને 
જે ગેરંટી આપે તેને એલઓયુ ્કહેવાય 
છે. હવે જો તેનો ક્ાયનટ વવદેશી બેન્કને 
ચૂ્કવણી ન ્કરે તો તેની જવાબદારી બેન્ક 
પર આવે છે, ્કારણ ્કરે બેન્ક ગેરંટર છે.  

ભાગેડુ મેહુલ ચોક્ીની ્કંપનીઓ દ્ારા 
PNB ્ાથે 6,344 ્કરોડની છેતરવપંડી
પહેલી ચાર્જશીટના દાખલ કરા્જના 3 વર્જ પછી CBIએે પૂરક તહાેમતનામુ ફાઇલ કરુ્જ

નવી દિલ્ી 
ભારત ્ર્કાર અને વવિટર વચ્ે 

્કરેટલા્ક કદવ્થી જંગ ચાલી રહ્ો છે. 
અમેકર્કી ્ોવશયલ મીકડયા ્કંપની 
વવિટર ભારત ્ર્કારના નવા આઈ.ટી.
વનયમો માનવા તૈયાર નથી. માટે 
્ર્કારે હવે વવિટરને પરદેશી ્કંપની 
તરી્કરે મળતું ્કાયદા્કીય રક્ષણ હટાવી 
લીધું છે. એનો ્ીધો અથ્સ એ થાય ્કરે 
વવિટર પર રજૂ થતી ્કોઈ માવહતી માટે 
્ીધી જ વવિટર ્ામે ્કાય્સવાહી થઈ 
શ્કશે. ્ર્કારે આ વનણ્સયની ્કંપનીને 

્ત્ાવાર જાણ નથી ્કરી પરંતુ હવે 
્કરશે. વવિટરે જો ભારતના આઈ.ટી.
વનયમો કસવ્કારી લીધા હોત તો તેના 
આ રક્ષણ મળી શકયું હોત. આ વનણ્સય 
લેવાની વાત જાહેર થયાના ગણતરીના 

્કલા્કોમાં જ પોલી્ એફઆઈઆર 
(ફાઈનલ ઇનફમસેશન કરપોટ્સ)માં 
વવિટરનું નામ નોંધી દીધું છે. ઉત્ર 
રિદેશમાં ગાઝિીયાબાદ પોલી્ે ્કરુલ નવ 
પક્ષ ્ામે ધામ્ક ભાવના ભડ્કાવવાનો 
્કરે્ ્કયયો છે, જેમાં વવિટરનું નામ 
પણ આરોપી તરી્કરે ્ામેલ ્કરાયું 
છે. ગાઝિીયાબાદના અબદુલ ્મદનો 
વવડીયો વાઈરલ થયો હતો. એમાં એ 
વયવતિ એ એવો આક્ષેપ ્કયયો હતો ્કરે 
મુસલીમ હોવા છતાં જય શ્ી રામનો 
નારો લગાવવા મજબૂર ્કરાયો હતો.  

વવિટર ્ ામે આ્કરા પગલાં ભરવા માટે 
ભારત ્ર્કાર ્જ્જ : ફકરયાદ દાખલ 
સરકાર-ટ્વિટર સામસામે : ટ્વિટર પર રરૂ થતી વવગતાે માટે ટ્વિટર ર રવાબદાર

છિંિવાડા
રામમંકદર જમીન વવવાદને લઈને 

હવે રાજ્કારણ ગરમાઈ રહ્ં છે. 
શ્ીરામજનમભૂવમ મંકદર વનમા્સણ 
ટ્રસટ પર લાગેલા જમીન ગોટાળાના 
આરોપમાં નેતાઓ બાદ હવે દ્ાર્કા 
શારદાપીઠના શં્કરાચાય્સ સવામી 
સવરૂપાનંદ ્રસવતીનું વનવેદન ્ામે 
આવયું છે. પીઠાધીશ્વર જગતગુરુએ 
નરવ્ંહપુર વજલ્ાના ઝિોતેશ્વરમાં  
પરમહં્ી ગંગા આશ્મમાં રિે્ ્કોનફ્રન્ 
્કરી તેઓએ અયોધયામાં  બની રહેલા 
મંકદર વનમા્સણમાં લાગેલા ટ્રસટના 
બહાને RSS અને  BJP પર વનશાન 
તાકયું હતું.   તેઓએ વડારિધાન 

મોદીને ટ્રસટના મહા્વચવ ચંપતરાયને 
ગેરજવાબદાર ગણાવતા હટાવવાની 
માંગ ્કરી છે. ્ર્કારે ટ્રસટ બનાવીને 
તેમાં ભ્રષ્ાચારીઓને ્ામેલ ્કરી 
દીધા છે. ચંપતરાય ્કોણ છે તે પહેલાં 
્કોઈ જાણતું પણ નહોતું, પરંતુ તેઓને 
રામમંકદર ટ્રસટમાં ્વસે ્વા્સ બનાવી 
દેવામાં આવયા છે. મંકદરના વશલાનયા્ 
પર ્વાલ ઉઠાવતા તેઓએ ્કહ્ં હતું 
્કરે, રામમંકદર વનમા્સણમાં શુભ મુહૂત્સનું 
ધયાન ન રાખતા અશુભ મુહૂત્સમાં તેનો 
વશલાનયા્ ્કરવામાં આવયો છે. જેનો 
અમે વવરોધ પણ ્કયયો પરંતુ ્કોઈએ 
ધયાન આપયું નહીં જેથી હવે આ લો્કોની 
બુવધિ ખરાબ થઈ રહી છે.

રામમંદિર છવવાિ ઃ શંકરાચાર્યએ 
RSS-BJP ઉપર છનશાન તાકરયં

પટના 
ભાર ે વર્ાદ બાદ નપેાળ દ્ારા 

વવપલુ રિમાણમા ં પાણી છોડવામાં 
આવતા યપુી-વબહારના અન્ેક 
વજલ્ાઓમા ં પરૂની કસથવત ્જા્સઈ 
છ ે અન ે અને્ક વજલ્ાઓમા ં રિશા્ને 
રડે એલટ્સ જાહેર ્કયુું છ.ે યપુીના 
મહરાજગજં ખાતે છલે્ા ૩ કદવ્થી 
ચોમા્ુ વર્ાદે વજલ્ામા ંપરૂનો રિ્કોપ 
વત્સવાનુ ંશરૂ ્કરી દીધુ ંછ.ે આ બધા વચ્ે 
નપેાળ ે બુધવારે મોટી ગડં્ક નદીમા ં ૪ 
લાખ ૧૨ હજાર ્કયુ્ ્ેક પાણી કડસચાજ્સ 
્કરી દીધુ ંજથેી બાક્મ્કીનગરમા ંવ્ચંાઈ 
માટ ેગડં્ક નદી પર બનાવવામા ંઆવલેા 
બરેજેના તમામ ૩૬ ફાટ્ક ખોલવા 

પડયા. ગડં્ક નદી ખબૂ જ ઝિડપથી 
જોખમના વનશાન તરફ વધી રહી છે 
જને ે ધયાનમા ં રાખીન ે વ્ચંાઈ વવભાગે 
પરૂ વવભાગન ે હાઈ એલટ્સ આપી દીધું 
છ.ે નપેાળથી ની્કળતી રોવહણી નદી પણ 
બધુવાર ે જોખમના વનશાનન ે પાર ્કરી 
ગઈ હતી. ચદંન નદી, વબયા્ નદી અને 
પહાડી ચનેલ મહાવ પણ ડનેજર લવેલ 
ઉપર વહી રહ્ા છ.ે મહાવ અન ેઝિરહી 
નદીમા ં પરૂના ્કારણ ે ૪-૪ જગયાએ 
તટબધં તટૂી ગયા છ.ે તનેા ્કારણે 
ભારતીય ્ીમાવતતી ઠઠૂીબારી અને 
બરગદવા ક્ષતે્રના અન્ેક ગામોમા ંપાણી 
ભરાયા છ.ે ખરૈહવા ગામનો ્પં્ક્ક માગ્સ 
પરૂના ્કારણ ે્કપાઈ ગયો છ.ે 

છિ્ાર-રયપીના છિલ્ાઓમાં પૂર 
અનેક છિલ્ાઓમાં રેડ એલટ્ય

મયંિઈ
મન્ુખ વહરેન હતયા મામલે પૂવ્સ 

એન્કાઉનટર સપેશયાવલસટ રિદીપ શમા્સ 
પર NIAનો ગાવળયો ્ક્ાતો જોવા 
મળી રહ્ો છે. બુધવારના નેશનલ 
ઇનવેકસટગેશન એજન્ીએ પૂવ્સ 
ACP એન્કાઉનટર સપેવશયાવલસટ 
રિદીપ શમા્સને ્કસટડીમાં લીધા છે. 
શમા્સના ઘરે બુધવારના ્વારે રેડ 
પાડવામાં આવી અને તેમની ્ાથે 
ઘર પર જ પૂછપરછ થઈ હતી. જો્કરે 
ગુરુવારે તેમની ધરપ્કડ ્કરવામાં 
આવી હતી. NIA જાણવા ઇચછે 
છે ્કરે રિદીપ શમા્સ ્સપેનડ ્કરવામાં 
આવેલા API ્વચન વઝિે અને પૂવ્સ 

્કૉનસટેબલ વવનાય્ક વશંદેના ્ંપ્ક્કમાં 
હતા ્કરે નહીં. લેપટોપ ્વહત અને્ક 
ઇલેકટ્રોવન્ક ગેજેટ્ને NIAએ 
જપ્ત ્કયા્સ  મન્ુખ વહરેનની હતયાના 
્કરે્માં અરેસટ ્કરવામાં આવેલા 
પૂવ્સ ્કૉનસટેબલ વવનાય્ક વશંદે પણ 
શમા્સના નજી્કના રહ્ા છે. NIA 
દ્ારા આ રેડ અંધેરી ઈસટના ભગવાન 
ભવન એપાટ્સમેનટમાં થઈ રહી છે. 
્ૂત્રો રિમાણે શમા્સના મોબાઇલ ફોન, 
લેપટોપ ્વહત અને્ક ઇલેકટ્રોવન્ક 
ગેજેટ્ને NIAએ જપ્ત ્કયા્સ છે. 
વશવ્ેનાની કટક્કટ પર ચૂંટણી 
લડી ચુ્કરેલા શમા્સ થાણેની એનટી 
એક્ટોશ્સન ્ેલમાં રહી ચુકયા છે. 

મનસયખ ્તરા કેસ ઃ પૂવ્ય એનકાઉનટર 
સપેશરાછલસટ પ્રિીપ શમા્યની ધરપકડ

નવી દિલ્ી
મહાભારતમાં જે રીતે માતા ્કરુંતીએ 

પોતાના પહેલા પુત્ર ્કણ્સનો ગંગા નદીમાં 
એ્ક ટોપલામાં મુ્કીને તયાગ ્કયયો હતો 
એવી જ ઘટના ફરી એ્ક વખત બની છે.

યુપીના ગાજીપુરમાં એ્ક નાવવ્કને 
ગંગા નદીમાં તરતી લા્કડાની પેટીમાંથી 
નવજાત બાળ્કી મળી આવી છે.નદી 
ક્કનારે રહેતા નાવવ્કરે નદીમાં એ્ક પેટી 
તરતી જોઈ હતી.તેણે જલદીથી આ  પેટી 
નદીમાંથી બહાર ્કાઢી હતી અને ખોલીને 
જોયુ તો તેમાં એ્ક નવજાત બાળ્કી 
જીવતી હતી.તેની ્ાથે પેટીમાં ્ંખયાબંધ 

દેવી દેવતાઓના ફોટા પણ લગાડેલા 
હતા.બાળ્કીની જનમ ્કરુંડળી પણ પેટીમાં 
હતી. બાળ્કીના મળવા અંગે પોલી્ને 
્ૂચના આપવામાં આવી હતી.પોલી્ે 
તેને ્હાય ્કરેનદ્રમાં ખ્ેડી છે.બાળ્કી 
્ંપૂણ્સ રીતે સવસથ છે. 

કર્ય િેવી ઘટના, ગંગા નિીમાં 
તરતી પેટીમાંથી િાળકી મળી

લો્કવરિય ધારાવાવહ્ક 
રામાયણના આય્સ ્ુમંત 

ચંદ્રશેખરનું ૯૮ વર્સે વનધન
મયંિઈ 

એ્ક જમાનામા ં ટીવીની ્ૌથી લો્કવરિય ધારાવાવહ્ક 
રામાયણમા ં આય્સ ્મુતંની ભવૂમ્કા ્કરનારા ્કલા્કાર 

ચદં્રશખેરનુ ં ૯૮ વર્્સની 
ઉમંર ે વનધન થયુ ં છ.ે 
ચદં્રશખેરના પતુ્ર રિોફર્ે ર 
અશો્ક ચદં્શખેરે 
બધુવાર ે ્વાર ે ૭ વાગે 
વપતાનુ ંમતુય ુથયુ ંહોવાની 

વાતન ેપષુ્ી આપી હતી. રિાપ્ત માવહતી મજુબ બપોર પછી 
વવલપેાલસે સમશાનઘાટમા ં સવ ચદં્રશખેરના અવંતમ ્સં્કાર 
્કરવામા ંઆવયા હતા. 

બંગાળમાં BJPના 25-30 
MLA, બે ્ાં્દ TMCના 
્ંપ્ક્કમાં: મુ્કરુલ રોયનો દાવો

કોલકાતા
પવચિમ બંગાળમાં મુ્કરુલ રોયની TMCમાં પરત ફયા્સ 

બાદ રાજ્કારણ ગરમાયું છે. BJPમાં લગભગ ્ાડા ત્રણ 
વર્્સ પ્ાર ્કયા્સ બાદTMCમાં પરત આવનાર મુ્કરુલ રોયે 
્કહ્ં ્કરે તે અને્ક લો્કો (BJP ધારા્ભયો) ્ાથે વાતચીત 
્કરી રહ્ા છે. પવચિમ બંગાળમાં વવધાન્ભા ચૂંટણી બાદ 
મોટી ફરુટ પડી હોવાનાં ્માચાર બહાર આવી રહ્ા છે. 
્ોમવારે બંગાળ વવધાન્ભામાં નેતા રિવતપક્ષ ્ુવેંદુ 
અવધ્કારી ગવન્સર જગદીપ ધનખડને મળવા પહોંચયા તો 
તેમની ્ાથે 77માંથી ફતિ 51 જ ધારા્ભયો રાજભવન 
પહોંચયા હતા. આ ્મગ્ ઘટનાક્મે રાજય BJPમાં ્કોઈ 
મોટા બળવાના ્ં્કરેત આપયા છે.

નવી દિલ્ી
ગત વર્સે લદ્ાખની ગલવાન ઘાટીમાં 

ભારત અને ચીની ્ૈવન્કો વચ્ે વહં્્ક 
ઝિડપ થઇ હતી. આ ઘટનાને એ્ક વર્્સ 
થયું છે. આ ઝિડપ બાદથી જ ભારત 
અને ચીન વચ્ે તણાવનો માહોલ છે. 
બંને દેશો વચ્ે અને્ક વખત ્ામાધાન 
માટેની બેઠ્કો પણ યોજાઇ છે. આ 
ઘટના બાદથી લદ્ાખમાં ભારતીય 
્ેનાએ પોતાની કસથવત મજબૂત ્કરી 
છે, જયારે પૂવયોત્રમાં પણ ્ૈનય ઘણી 
મજબૂત કસથવતમાં છે. વ્કકિમ અને 

અરુણાચલ ્ાથે જોડાયેલી ્રહદે 
ભારતે પોતાની કસથવત વધુ મજબૂત 
્કરી છે.

ચીનની લુચ્ાઇના અને્ક પકરચયો 

મળયા હોવાથી ભારત હવે ્કોઇ પણ 
રિ્કારની બાદર્કારી રાખવા માંગતું 
નથઈ. જેને ધયાને લઇને દ્ાખમાં ભારતે 
50 હજાર વધુ જવાનોને તૈનાત ્કયા્સ 
છે. ગલવાન વેલીમાં થયેલી ઝિડપ બાદ 
વશયાળામાં ભારતે ્કરેટલા્ક ્ૈવન્કોને 
પરત બોલાવી લીધા હતા. જો ્કરે હવે 
આ ્ૈવન્કોને ફરી તયા તહેનાત ્કરવામાં 
આવયું છે. તેની પાછળનું ્કારણ છે ્કરે 
ચીન પોતાની અવળચંડાઇમાંથઈ ઉંચુ 
નથી આવતું.વતબેટમાં ચીની ્ેનાએ 
યુધિાભયા્ શરુ રાખયો છે.

ચીનની અવળચંડાઇથી ભારતે લદ્ાખમાં 
50 હજારથી વધારે ્ ૈવન્કો તહેનાત ્કયા્સ
વતબેટમાં ચીની સેનાએે રુદ્ાભ્ાસ શરુ રાખાે છે, હવાઇ-સૈન્ય કેમ્પમાં પણ વધારાે
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વોશિંગ્ટન 
કોરોના રોગચાળો હજુ ખતમ થયો 

નથી. અમરેરકામા,ં કોવિડ -19 સામે 
લડિાની રસી વનયવમત રૂપ ે લોકોને 
આપિામા ં આિી રહી છે. પરતું આ 
દરવમયાન, વનષ્ાતોએ ચતેિ્ી આપી 
છ ે ક ે ડલે્ા િરેરઅન્ન ે લીધે, અહીં 
ચપેમા ંઅચાનક િધારો થયો છે. રડસીઝ 
કટં્ોલ એનડ વરિિને્શન સને્સ્સ અનસુાર, 
અમરેરકામા ં હાલમા ં ડલે્ િરેરએન્માં 
10 ્કા કસે છે. પરતું વચતંાની િાત 
એ છ ે ક ે ્ૂકં સમયમા ં આ િરેરઅન્ 
અહીંની સૌથી મો્ી સમસયા બની ્શકે 
છ.ે ‘CNN’ ના એક રરપો્્સ મજુબ, 
અહીંના તબીબી વનષ્ાતોએ દરકેન ેરસી 
આપિાના મહતિ પર ભાર મકૂયો છે. 

સજ્સન જનરલ વિિેક મવૂત્સએ કહં્ છે કે 
આલ્ા િરેરએન્ કરતા ડેલ્ા િરેરઅન્ 
િધુ ચપેી છે. વરિ્નમા ં મળી આવયા 
પછી, તે અમરેરકામા ં સૌથી ઝડપથી 
્લેાતંુ સકં્રમ્ બની ગયો છે. તેમ્ે કહ્ં 
ક ે‘મન ેતેમની વચતંા િધંુ છે, જેમ્ ેહજી 
રસી નથી મળી.’ વિિકે મવૂત્સએ િધુમાં 
કહ્ ં ક ે ‘વચતંાનો બીજો મદુ્ો એ છે કે 
આ િરેરયેન્ િધુ ખતરનાક હોઈ ્શકે 
છે.  જેના કાર્ ે બીજી ઘ્ા રિકારની 
બીમારીઓ િધી ્શક ે છે. તેન ે હજી 
પ્ િધુ સમજિાની જરૂર છે. અત્ે 
તાજેતરમા ંપબ્લક હેલથ ઇંગલેનડની એક 
રરપો્્સમા ંજા્િા મળયુ ંક ેડલે્ા િરેરયને્ 
સામ ેલડિા મા્ ેકોરોના િબેકસનના ંબનંે 
ડોઝ િધુ ઉપયોગી છે.

બેઈશિંગ
ચીનના ગઆુગંડોંગ રિાતંના તાઈ્શન 

્શહરેમા ં પરમા્ ુ લીકજેનુ ં જોખમ સજા્સયું 
છ.ે આ ્શહરેમા ંએક પરમા્ુ પલાન્માથંી 
એ્મી રરેડએ્શન લીકજે થઈ રહં્ હોિાના 
સમાચાર જાહરે થયા પછી ચીન ભીનું 
સકંલેિાના રિયાસમા ંલાગી ગયુ ંછ.ે પરમા્ુ 
એકમમા ં ભાગીદાર ફ્ાનસની કપંનીએ 
લીકજેની િાત જાહરે કયા્સ પછી અમરેરકા 
એક્શનમા ંઆિી ગયુ ંછ.ે બીજીબાજ ુચીને 
પરમા્ ુ એકમની આજબુાજનુા વિસતારમાં 
એ્મી રરેડયોએબક્િ લિેલ સાધાર્ 
હોિાનો અન ે લોકોની સલામતીન ે જોખમ 

ન હોિાનો દાિો કયયો છ.ેચીનના તાઈ્શન 
્શહરેની િસતી અદંાજ ે ૧૦ લાખ જે્લી 
છ.ે ચીનના પરમા્ ુ પલાન્માં એ્મી 
રરેડય્ેશનના લીકજેથી આખા ્શહરે પર 
વિના્શનુ ંજોખમ સજા્સયુ ંછ.ે 

્ોરોન્ો : રેન્લ ટ્ેનડસ ઈન ગ્ે્ર 
્ોરોન્ો એરીયાના નિા અહેિાલમાં 
જા્િા મળે છે કે, ્ોરોન્ોના દરેક 
વિસતારમાં મકાન ભાડામાં સતત ઘ્ાડો 
થઈ રહ્ો છે અને અહેિાલમાં દરેક 
વિસતારને રેનકીંગ આપિામાં આવયું છે. 
જે દ્શા્સિે છે કે, હાલમાં જે ભાડા છે એ 
સૌથી ઓછા છે. બુલપેન રીસચ્સ એનડ 
કનસલ્ીંગ અને ્ોરોન્ો રેન્લસ ડો્ 
કોમ દ્ારા જાહેર કરાયેલા રેનકીંગમાં 
્ોરોન્ોની આસપાસના વિસતારોના 
સરેરા્શ રિવત ચોરસ ્ૂ્ના ભાડાની 
તેમજ વલસ્ીંગ થયેલી બધી રિોપ્ટીની 
વિગતો છે.  એ મુજબ ્ોરોન્ોની 

આસપાસના ૧૪ વિસતારોમાં સરેરા્શ 
માવસક ભાડુ ર૦૦૦ યુએસ ડોલરથી 
થોડું િધારે છે. ્શહેરમાં ર૦ર૦થી 
મકાનભાડામાં ઘ્ાડો થતો જોિા 
મળયો હતો. અહેિાલમાં જ્ાિિામાં 
આવયું છે કે, સૌથી િધુ માવસક ભાડું 
આ િર્ષે રોસેડેલ મૂરે પાક્કમાં હતું 
જે ર૩૦૮ યેએસ ડોલર હતું. જે 
ર૦ર૦ની સરખામ્ીમાં ૧૪ ્કા 
ઓછું હતું. સરેરા્શ ચોરસ્ૂ્નું 
ભાડુ આ વિસતારમાં ૭૬૯ ચો.્ૂ્નુ 
ગ્િામાં આિે છે. બીજા અને ત્ીજા 
ક્રમે પાલમેરસ્ોન વલ્લ ઈ્ાલી અને 
ડ્રીન ગૃિ રહ્ા હતા. 

વોશિંગ્ટન
િોવ્શંગ્ન : એમેઝોનના પૂિ્સ 

કમ્સચારીના ભારતીય મૂળના પવતને 
અમેરરકન કો્ટે 26 મવહનાની જેલની 
સજા ્્કારી છે. પોતાની પત્ી 
પાસેથી ઇનસાઇડ ટ્ેરડંગ માવહતી 
મેળિીને સ્ોકસમાં 14 લાખ ડોલરનો 
ગેરકાયદે ન્ો કમાિિા બદલ આ સજા 
્્કારિામાં આિી છે.  િોવ્શંગ્નના 
રહેિાસી 37 િર્ટીય વિકી બોહરાને 
નિેમબર, 2020માં દોવર્ત કયયો હતો. 
એબક્ંગ યુએસ એ્નટી ્ેસસા એમ 
ગોરમાને જ્ાવયું હતું કે બોહરાએ 
સિીકાર કયયો હતો કે તે્ે 2016થી 
2018ની િચ્ે તે્ે પોતાની પત્ી 

પાસેથી એમેઝોનની ઇનસાઇડ માવહતી 
મેળિી હતી. આ માવહતીને આધારે 
તે્ે એમેઝોનના સ્ોકમાં ટ્ેરડંગ 
કરીને ગેરકાયદે 14 લાખ ડોલરનો 
ન્ો કમાવયો હતો. બોહરાની પત્ી 
એમેઝોનના ્ાઇનાનસ રડપા્્સમેન્માં 
કાય્સરત હતી. યુએસ રડપા્્સમેન્ ઓ્ 
જસ્ીસએ એક વનિેદન જાહેર કરી 
જ્ાવયું છે કે વસયા્ેલમાં યુએસ 
રડબસટ્ક્ કો્ટે 10 જૂનના રોજ બોહરાને 
26 મવહનાની જેલની સજા ્્કારી 
હતી.  સજા સંભળાિતી િખતે યુએસ 
રડબસટ્ક્ જજ જેમસ રોબા્ટે જ્ાવયું 
હતું કે બોહરાએ પોતાની પત્ી અને 
પત્ીને પ્ અપરાધી બનાવયા હતાં.

્ટોરોન્ટો પાસેના શવસ્ારો સૌથી ઓછા 
સરેરાિ ભાડાની રેનિમાં આવી ગયા

અમેરરકામાં ઇનસાઇડ ટ્ેરડંગ બદલ 
ભાર્ીયને 26 માસની િેલની સજા

યુએસમાં ડેલ્ટા વેરરયન્ટનો વધી 
િકે છે કહેર ઃ શનષ્ા્ોની સલાહ

ચીનના ્ાઈિનમાં પરમા્ુ પલાન્ટમાં 
લીકેિ થ્ાં લાખો લોકોના જીવ અદ્ધર

ઉત્તર કોરરયામાં કોરોના 
વનયંત્્ોને લીધે ભૂખમરો 

તોળાઇ રહ્ાનો સંકેતો
શસઓલ

ઉત્તર કોરરયાના રકંગ જોંગ ઉને તેમના દે્શિાસીઓને 
કોરોનાના વનયંત્્ો લંબાિિાને કાર્ે સજા્સનારી સંભવિત 
અનાજની અછતનો સામનો કરિા તૈયાર રહેિા જ્ાવયું 
છે.ભાંગી પડેલા અથ્સતંત્ને બચાિિા રાજકીય પરરર્દમાં 
તેમ્ે આ ચેતિ્ી આપી હતી. કોરરયન સેનટ્ેલ નયુસ 
એજનસીએ જ્ાવયું હતું કે િત્સમાન ઇન્રને્શનલ બસથવતનો 
સામનો કરિા મા્ે આ પરરર્દ બોલાિિામાં આિી હતી. 
પ્ કીમ યુએસ સાથે કે દવષિ્ કોરરયા સાથે ચચા્સ કર્શે કે 
કેમ તેનો ્ોડ પાડિામાં આવયો નહોતો. કોરોના મહામારીને 
કાર્ે સરહદો બંધ હોિાથી અને ચીન સાથેનો િેપાર બંધ 
હોિાને કાર્ે ઉત્તર કોરરયાની ઇકોનોમી િધારે કથળી હતી.

જયોવજ્સયામાં હોબસપ્લ 
પર સાઇબર હુમલા બદલ 
ભારતીયને દોવર્ત ઠેરવયો

વોશિંગ્ટન 
િોવ્ંશગ્ન : 2018મા ંઅમરેરકાના જયોવજ્સયા રાજયની 

હોબસપ્લમા ં સાયબર હમુલો કરિા બદલ 45 િર્ટીય 
અમરેરકનન ે દોવર્ત ઠરેિિામા ં આવયો છ.ે જયયોવજયાના 
મારરએ્ાના રહિેાસી વિકાસ વસંગલાન ેઆઠ જનૂ ે્ડેરલ 
ગ્ાનડ જયરુીએ દોવર્ત ઠરેવયો હતો. જયાર ે સાગંલાએ 
સાયબર હમુલો કયયો તયાર ે ત ે મટે્ો-એ્લાન્ા ને્ િક્ક 
વસકયરુર્ી કપંનીમા ં ચી્ ઓપરરે્ંગ ઓર્સર તરીકે 
કાય્સ કરતો હતો. આ કપંની હલેથકરે સકે્રમા ંકાય્સરત છ.ે 
8 જનૂ ેએબક્ગં યએુસ એ્નટી અસ્સરકન ેજ્ાવયુ ંહતુ ં કે 
સાગંલાએ 2018મા ંબગિન્ે્  મરેડકલ સને્ર પર સાયબર 
હમુલો કયયો હતો.

લંડન
વરિ્નમાં નિા પોસ્ સ્ડી 

િક્ક(પીએસડ્લયુ) િીઝા મા્ે યોગયતા 
રિાપ્ત કરિા મા્ેની સમય મયા્સદા 
િધારિાથી ભારતીય વિદ્ાથટીઓને 
લાભ થ્શે. છેલ્ા કે્લાક િર્યોથી 
ભારતીય વિદ્ાથટીઓ વરિર્્શ 
યુવનિવસ્સ્ીઓમાં રિિે્શ મેળિનારા 
આંતરરાષ્ટીય વિદ્ાથટીઓના સૌથી 
મો્ા સમૂહ પૈકીના એક છે. 

પીએસડ્લયુ િીઝા મેળિનાર 
વિદે્શી વિદ્ાથટીઓ પોતાનો અભયાસ 
પૂ્્સ કયા્સ પછી બે િર્્સ સુધી વરિ્નમાં 

નોકરી કરી ્શકે છે અથિા નોકરી 
્શોેધી ્શકે છે. આ િીઝા ગયા િર્ષે 
વરિ્નના ગૃહ રિધાન રિીવત પ્ેલ દ્ારા 
્શરૃ કરિામાં આવયા હતાં.

અરજી જરૃરરયાતો હેઠળ 
કોવિડ-૧૯ લોકડાઉનને ધયાનમાં 

રાખીને પીએસડ્લયુ વિઝા ઇચછુક 
વિદ્ાથટીઓને ૨૧ જૂન સુધી અહીં 
રહેિાની આ્શા હતી. જો કે ગૃહ 
મંત્ાલયે ગયા સપ્તાહમાં પોતાના 
રદ્શાવનદટે્શોમાં સં્શોધન કરીને આ 
સમયમયા્સદા િધારીને ૨૭ સપ્ેમબર 
કરિામાં આિી છે. 

ઉલ્ેખનીય છે કે ને્શનલ ઇબનડયન 
સ્ુડન્ટસ એનડ એલયુમની યુવનયન 
(એનઆઇએસયુ), યુકે દ્ારા આ 
સમયમયા્સદા િધારિાની છેલ્ા ઘ્ા 
સમયથી માગ કરિામાં આિી રહી 
હતી. 

વરિ્ને પોસ્ સ્ડી વિઝાની સમયમયા્સદા 
િધારતા ભારતીય વિદ્ાથટીઓને ્ાયદો 

દુબઇ 
મધયપિૂ્સની સૌથી મો્ી અમીરાત 

એરલાઇનસ ે5.5 વબવલયન ડોલર એ્લે 
ક ે અદંાજ ે 40,500 કરોડ રૂવપયાનું 
ચોખખુ ં નકુસાન કયુું હોિાની જાહરેાત 
કરી છ.ે કોરોના મહામારીન ે કાર્ે 
મકુિામા ં આિેલા રિિાસ વનયતં્્ોને 
કાર્ે ગયા િર્્સની સરખામ્ીમાં 
રિેનયમુા ંપ્ 66 ્કાનો ઘ્ાડો નોંધાયો 
છ.ે  ત્્ દાયકામા ંઆ પહલેીિાર દબુઇ 
બસથત આ એરલાઇન ેન્ો કરિાન ેબદલે 
નકુ્શાન કયુું હોિાની જાહરેાત કરી છ.ે 
એરલાઇનની ઓપરરે્ંગ કોસ્મા ં 46 

્કાનો ઘ્ાડો થિા છતા ં તનેી રિેનયુ 
ઘ્ીન ે 8.4 વબવલયન ડોલસ્સ થઇ છે. 
ગયા િર્ષે અમીરાત એરલાઇનસ ે 288 
વમવલયન ડોલસ્સનો ન્ો કયયો હતો. 
એરપો્્સ પર વિવિધ સિેાઓ પરુી 
પાડિાના વબઝનસેમા ં પ્ સવક્રય 

અમીરાત જૂથ ેકલુ  છ અબજ ડોલસ્સનું 
નકુસાન કયુું છે. લાબંા અતંરના રિિાસ 
મા્ ે જા્ીતી સરકારી માવલકીની આ 
એરલાઇનન ેદબુઇની સરકાર ેગયા િર્ષે 
2 વબવલયન ડોલસ્સની સહાય કરી હતી.  
માચ્સ 2020 પછી લગભગ આઠ સપ્તાહ 
મા્ ેએરલાઇનન ે તનેી તમામ પસેનેજર 
્લાઇ્ રદ કરિી પડી હતી. દબુઇના 
્શાસક ્શખે મોહમમદ વબનર્શીદ અલ 
મખતમુ ે જ્ાવયુ ં હતુ ં ક ે આ્તો સામે 
લડિાની અમારી ષિમતાની આ મહામારી 
દરમયાન કસો્ી થઇ છે અમ ે તમેાથંી 
મજબતૂ બનીન ેબહાર આવયા છીએ.

જેરુસલમ : ઇઝરાયેલ અને પેવલસ્ાઇન િચ્ે ્શસત્ વિરામ 
બાદ ્રી ઘર્્સ્ ્શરૂ થઇ ગયું છે. ઇઝરાયેલમાં નિી સરકાર 
બનતા જ બુધિારે ગાઝા પટ્ી પર ્રી હિાઇ હુમલા કરિામાં 
આવયા હતા. ્શસત્ વિરામ બાદ પહેલી િખત ઇઝરાયેલ દ્ારા 
આ હુમલો કરિામાં આવયો છે. હમાસના ઉગ્િાદીઓ દ્ારા 
ઉપયોગમાં લેિાતા સથળોને ઇઝરાયેલ દ્ારા વન્શાન બનાિી 
આ એરસટ્ાઇક કરિામાં આિી હતી. બીજી તર્ હમાસ દ્ારા 
આ હુમલાનો િળતો જિાબ આપિાની તૈયારી ચાલી રહી 
હોિાના અહેિાલો છે.   

ઇઝરાયલે સૈનય દ્ારા દાિો કરિામા આવયો હતો કે 
અમ ેજ ે વિસતારો પર હુમલો કયયો તયા હમાસના આતકંીઓ 
દ્ારા બઠેક યોજિામા ંઆિી હતી અન ે તઓે ઇઝરાયલે પર 
હમુલાનુ ંકાિતરુ તયા ંઘડી રહ્ા હતા. બીજી તર્ ઇઝરાયલેમાં 

જરેુસલમમા ંડથે ્ ુઅર્સ સતુ્ોચ્ાર સાથ ેઅનકે લોકો એકઠા 
થયા હતા. અન ેનતેાઓ જાહરેમા ંઆ સતુ્ો પોકારી રહ્ા હતા, 
જને ેપગલ ેઇઝરાયલેમા ંિસતા અરબિાસીઓ અન ેસથાવનકો 
િચ્ ેવહસંાની ભીવત અવધકારીઓ દ્ારા વયક્ત કરાઇ રહી છ.ે 

અમીરાત એરલાઇનસને 3 દાયકામાં પહેલી 
િાર રૂવપયા 40500 કરોડનું નુકસાન થયું

ઇઝરાયેલે ્રી ગાઝા ઉપર હુમલા કયા્સ 
હમાસ િળતો રિહાર કરિાની તૈયારીમાં
હમાસના ઉગ્રવાદીઓાે ગાઝામાં બેઠકાે યાેજી હુમલાનું કાવતરુ કરી રહ્ા હતા



ઇંગ્લેન્ડની વિમલેન્સ ટીમલે નિ વિકેટે ૩૯૬ રન 
બનાિી ભારત ્સામલે હાઇએસટ સકકોર નોંધાવ્કો
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વરિસટકો્ઃ ્સાત િર્ષ બાદ પ્રથમ િખત 
ટેસટ મલેચ રમી રહે્ી ભારતી્ વિમલેન્સ 
વરિકેટ ટીમનલે ઇંગ્લેન્ડ ્સામલે રમાતી 
એકમાત્ર ટેસટ મલેચના બીજા દદિ્સલે 
્જમાન ટીમની વિકેટ હાં્સ્ કરિા માટે 
્સંઘર્ષ કરિકો પ્ડ્કો હતકો. ટકો્સ જીતીનલે 
પ્રથમ બલેદટંગ કરનાર ઇંગ્લેન્ડની ટીમલે 
પ્રારંવભક દદિ્સલે પ્રથમ બલે તબક્ામાં 
િચ્ષસિ જમાવ્યં હતયં, પરંતય ભારત માટે 
્ડલેબ્યૂ કરનાર સ્લેહ રાણા અનલે સસપન 
બકો્ર દીવતિ શમા્ષએ પ્રિા્સી ટીમ તરફથી 
િળતી ્્ડત આપી હતી. પ્રથમ દદિ્સલે 
ઇંગ્લેન્ડલે છ વિકેટે ૨૬૯ રનનકો સકકોર 
નોંધાવ્કો હતકો. ગયરુિારે બીજા દદિ્સલે 
વ્સવન્ર બકો્ર ઝય્ન ગકોસિામીએ 

શરૂઆતમાં જ વિકેટ હાં્સ્ કરી હતી 
પરંતય ત્ારબાદ ભારતનલે વિકેટ ઝ્ડપિા 
માટે ્ાંબા ્સમ્ ્સયધી રાહ જોિી 
પ્ડી હતી. ઇંગ્લેન્ડ માટે ્ડલેબ્યૂ કરનાર 
્સકોદફ્ા ્ડંક્લેએ અણનમ ૭૪ રનની 
ઇવનંગ રમી હતી. એન્ા શ્યબશકો્લે ૪૭ 
રનનયં ્કોગદાન આપ્યં હતયં. ઇંગ્લેન્ડલે નિ 
વિકેટે ૩૯૬ રનના સકકોરે પકોતાનકો પ્રથમ 

દાિ દ્ડક્લેર ક્યો હતકો. આ ભારત ્સામલે 
હાઇએસટ સકકોર રહ્કો હતકો. ઇંગ્લેન્ડ 
અગાઉ ભારત ્સામલે બ્લેકપયૂ્ ખાતલે 
૧૯૮૬માં છ વિકેટે ૩૫૦ રન બનાિીનલે 
ઇવનંગ દ્ડક્લેર કરી હતી. ઇંગ્લેન્ડની 
વિમલેન્સ ટીમના ટેસટ ઇવતહા્સમાં આ 
છઠ્ા રિમનકો હાઇએસટ સકકોર રહ્કો હતકો. 
ઇંગ્લેન્ડનકો હાઇએસટ સકકોર ન્યૂઝી્લેન્ડ 
્સામલે નોંધા્લે્કો છે. ૧૯૩૫માં ઇંસગ્શ 
ટીમલે રિાઇસટ ચચ્ષ ખાતલે દકવિ ટીમ 
્સામલે પાંચ વિકેટે ૫૦૩ રનનકો જંગી 
સકકોર નોંધાિીનલે ઇવનંગ દ્ડક્લેર કરી 
હતી. ત્ારબાદ ્સાઉથ આફદરકા ્સામલે 
ટકોનટકોન ખાતલે ૪૯૭ રનનકો બીજા રિમનકો 
હાઇએસટ સકકોર નોંધાવ્કો હતકો.

રકોમ/્સલેનટ પીટ્સ્ષબગ્ષઃ ઇટા્ીએ 
પકોતાની ક્ાવ્સક રમત િ્ડલે ્યૂરકો કપ 
૨૦૨૦ ચલેસ્પ્નવશપમાં સસિટઝ્લેન્ડનલે 
૩-૦થી હરાિીનલે અંવતમ-૧૬માં પ્રિલેશ 
કરી ્ીધકો હતકો. બીજી તરફ રવશ્ાએ 
દફન્લેન્ડનલે અનલે િલેલ્સલે તયકકીનલે પરાજ્ 
આપ્કો હતકો. વમ્ડદફલ્ડર મલેન્યઅ્ 
્કોકાટે્ીએ બલે તથા વ્સરકો ઇમકોબાઇ્લે 
એક ગકો્ નોંધાવ્કો હતકો. ઇટા્ી 
નકોકઆઉટમાં પહોંચનાર પ્રથમ ટીમ 
બની ગઇ છે અનલે આ તલેનકો ્સતત ૧૦મકો 
વિજ્ છે. ૨૦૧૮ના િલ્ડ્ષ કપ માટે 

ક્કોવ્ફા્ કરિામાં વનષફળ રહે્ી 
ઇટાવ્્ન ટીમલે ત્ારબાદ 

્સતત ૨૯ મલેચમાં એક 
પણ પરાજ્ મલેળવ્કો 

નથી અનલે તલેણલે ૧૦મી િખત હરીફ ટીમનલે 
ક્ીન સસિપ કરી છે. ્યૂરકો કપ ૨૦૨૦ના 
ગ્યૂપ-એમાં ઇટા્ી છ પકોઇનટ ્સાથલે ટકોચના 
રિમલે છે. તલેણલે પ્રથમ મલેચમાં તયકકીનલે ૩-૦થી 
હરાવ્યં હતયં. િલેલ્સ ચાર પકોઇનટ ્સાથલે 
બીજા રિમલે છે. સસિ્સ ટીમનકો એક પકોઇનટ 
છે અનલે તયકકી હજય ખાતયં ખકો્ાિી શક્યં 
નથી.  ગ્યૂપ-એના ત્રીજા મયકાબ્ામાં િલેલ્સલે 
પકોતાના બીજા મયકાબ્ામાં તયકકીનલે ૧-૦થી 
હરાિીનલે પ્રથમ વિજ્ હાં્સ્ ક્યો હતકો. 
્સયકાની ગલેરેથ બલે્ પલેનલટીનલે ગકો્માં 
ફેરિિામાં વનષફળ રહ્કો હતકો. ગલેરેથ 
બલે્ના આવ્સસટ દ્ારા રામ્સીએ ૪૨મી 
વમવનટે ગકો્ ક્યો હતકો અનલે હાફ ટાઇમ 
્સયધી આ સકકોર જળિાઇ રહ્કો હતકો. બીજા 
હાફમાં બલે્ પલેનલટી ચયૂક્કો હતકો. 

રફે્ ન્ડા્ ટકોક્કો ઓવ્સ્પક 
અનલે વિ્બ્્ડનમાં ભાગ નહીં ્લે

નિીદદલહીઃ 20 િખત ગ્ાન્ડ સ્લેમ વિજલેતા અનલે 
2008 ઓ્સ્પકમાં ગકોલ્ડ મલે્ડ્ વિનર રા્ ન્ડા્લે 
ગયરુિારે એ્ાન ક્યું કે તલે આગામી ટકોક્કો ઓ્સ્પક 
અનલે વિ્બલ્ડન ચલેસ્પ્નવશપમાં ભાગ નહીં ્લે. રફે્ 
ન્ડા્લે ટ્ીટર પર પકોસટ કરીનલે પકોતાના ફેન્સનલે આ 
અંગલે જાણકારી આપી હતી. ન્ડા્લે ટ્ીટ કરીનલે ્ખ્યં 
કે, નમસકાર મેં આ િરલે વિ્બ્્ડન ચલેસ્પ્નવશપ અનલે 
ટકોક્કોમાં થનાર ઓવ્સ્પક રમતકોમાં ભાગ ન ્લેિાનકો 
વનણ્ષ્ ક્યો છે. આ ક્ારે્ પણ ્સરળ વનણ્ષ્ ન હતકો. 
પણ મારા શરીરની સસથવતનલે જોતાં અનલે પકોતાની ટીમની 
્સાથલે ચચા્ષ ક્ા્ષ બાદ હયં ્સમજયં છયં કે આ વનણ્ષ્ ્કોગ્ છે.

ન્ડા્લે આ એ્ાન ફ્ેનચ ઓપનની ્સલેવમફાઈન્માં 
નકોિાક જોકકોવિચથી મળે્ી હારના થકો્ડા દદિ્સકો બાદ ક્યું 
છે. નકોિાક જોકકોવિચલે ફ્ેનચ ઓપનનકો વખતાબ પણ જીત્કો. 
જોકકોવિચલે રફે્ ન્ડા્નયં 14મયં ફ્ેનચ ઓપન જીતિાનયં 
્સપનયં તકો્ડી દીધયં હતયં. પહે્કો ્સલેટ ગયમાવ્ા બાદ જોકકોવિચલે 
દમદાર િાપ્સી કરતાં મલેચ પકોતાના નામલે કરી ્ીધી હતી. 
35 િરષી્ ન્ડા્લે રકોજર ફે્ડરરનકો રેકકો્ડ્ષ તકો્ડિા માટે એક 
ગ્ાન્ડસ્લેમની જરૂર છે. 

દયબઇઃ ભારતી્ ્સયકાની વિરાટ 
કકોહ્ી આઇ્સી્સી ટેસટ બલેટ્સમલેનકોની 
રેસનકિંગમાં ચકોથા સથાનલે ્સરકી ગ્કો 
છે. ઓસટ્લેવ્્ાનકો અનયભિી બલેટ્સમલેન 
સસટિ સસમથ ફરીથી નંબર-૧ બની 
ગ્કો છે. ટકોપ-૧૦ બલેટ્સમલેનકોમાં 
કકોહ્ી ઉપરાંત દરરભ પંત અનલે 
ઓપનર રકોવહત શમા્ષ ૭૪૭ પકોઇનટ 
્સાથલે ્સં્યક્ત રીતલે છઠ્ા રિમલે છે. સસમથલે 
ગ્ા િરલે બકોસક્સંગ-્ડલે ટેસટ પહે્ાં 
પ્રથમ સથાન હાં્સ્ ક્યું હતયં. તલેણલે 

ન્યૂઝી્લેન્ડના કેન વિવ્્્્સનનલે પાછળ 
રાખી દીધકો છે જલે ગણતરીના દદિ્સકોમાં 
આઇ્સી્સી િલ્ડ્ષ ટેસટ ચલેસ્પ્નવશપની 
ફાઇન્માં ન્યૂઝી્લેન્ડનયં નલેતૃતિ કરશલે.

વિવ્્્્સન ઇજાના કારણલે ઇંગ્લેન્ડ 
્સામલેની બીજી ટેસટમાં ર્્કો નહકોતકો 
જલેના કારણલે તલે સસમથ કરતાં પાંચ 
પકોઇનટ પાછળ ્સરકી ગ્કો હતકો. 
સસમથના ૮૯૧ રેદટંગ પકોઇનટ છે. 
સસમથ કુ્ ૧૬૭ ટેસટમાં ટકોચના રિમલે 
રહ્કો છે.

પકોટય્ષગ્લે આઠ વમવનટમાં ત્રણ 
ગકો્ કરી હંગલેરીનલે હરાવ્યં

બય્ડાપલેસટઃ દ્ડફેસન્ડંગ ચલેસ્પ્ન પકોટય્ષગ્લે ્યૂરકો કપ 
૨૦૨૦માં વિજ્ ્સાથલે પકોતાના અવભ્ાનની શરૂઆત 
કરી હતી. ગ્યૂપ-એફમાં પકોતાના પ્રથમ મયકાબ્ામાં પકોટય્ષગ્લે 
હંગલેરીનલે ૩-૦થી પરાજ્ આપ્કો હતકો. પ્રથમ હાફ ટાઇમ 
્સયધી બંનલેમાંથી એક પણ ટીમ ગકો્ કરી શકી નહકોતી. 
મલેચની ૮૪મી, ૮૭મી તથા એકસટ્ા ટાઇમમાં ગકો્ કરીનલે 
પકોટય્ષગ્લે વિજ્ વનવચિત ક્યો હતકો. આ ત્રણ 
ગકો્માંથી સટાર ખલે્ા્ડી વરિસસટ્ાનકો 
રકોનાલ્ડકોએ બલે ગકો્ નોંધાવ્ા 
હતા. આ ્સાથલે તલેણલે ટયૂના્ષમલેનટમાં 
હાઇએસટ ગકો્ કરિાનકો રેકકો્ડ્ષ 
પણ નોંધાવ્કો હતકો. પકોટય્ષગ્લે હંગલેરી 
્સામલે આ ઓિરઓ્ ૧૦મકો વિજ્ 
હાં્સ્ ક્યો છે. ૨૦૧૬માં બંનલે િચ્લે 
રમા્લે્ી મલેચ ૩-૩થી ડ્કો રહી હતી. 
પકોટય્ષગ્ના ્સયકાની રકોનાલ્ડકોનકો 
આ પાંચમકો ્યૂરકો કપ છે. તલે 
આ વ્સવધિ મલેળિનાર પ્રથમ 
ફૂટબકો્ર બન્કો છે. 

ઓવ્સ્પકમાં એથ્લેટ 
કકોરકોના પકોવઝદટિ થશલે તકો 
દ્ડ્સક્કોવ્ફાઇ નહીં કરાશલે

ટકોક્કોઃ કકોરકોનાની મહામારીની 
િચ્લે ્કોજાનારી ટકોક્કો ઓવ્સ્પક 
માટે આ્કોજન ્સવમવતએ વિશ્વભરના 
એથ્લેટ્સનલે રાહત આપતી નિી 
ગાઇ્ડ્ાઇન તૈ્ાર કરી છે અનલે સપષ્ટતા 
કરી છે કે જો કકોઇ ખલે્ા્ડી કકોરકોના 
પકોવઝદટિ થશલે તકો તલેનલે દ્ડ્સક્કોવ્ફાઇ 
કરિામાં આિશલે નહીં. અનલે ્સંરિવમત 
થ્લે્ા ખલે્ા્ડીનલે દરપ્લે્સ કરિામાં 
આિશલે પરંતય તલેનકો હક છીનિાશલે નહીં 
અનલે તલેનલે મલે્ડ્ પણ આપિામાં આિશલે.

રકોનાલ્ડકોએ 2 બકોટ્ હટાિતાં જ કકોકાકકો્ાનલે 293 અબજનયં નયક્સાન

કોકાકોલાના શેર ધડામ પછડાયા
રોનાલ્ોના આ પગલાથી કોકાકોલાના શેરની કકંમતમાં 
ઘટા્ો થયો હતો. સોમવારે યૂરોપમાં 3 વાગયે માકકેટ ખુલયુ 
તો કોકાકોલીના શેરની કકંમત 56.10 ્ૉલર હતી જે 
ગગ્ીને 55.22 ્ૉલર થઇ હતી. આનાથી કોકાકોલાને 
293 કરો્નું ધોવાણ થયુ હતુ.

બલેબાક અંદાજ અનલે આરિમક અંદાજથી દયવન્ાભરમાં મશહયર પકોટય્ષગ્નકો 
સટાર સટ્ાઈકર વરિસસટ્ાનકો રકોનાલ્ડકો એક િાર ફરી ચચા્ષમાં છે. ખલે્ા્ડીનલે ગયસ્સકો 
આિતા કકોકાકકો્ા કિંપનીનલે 293 અબજ રૂવપ્ાનયં નયક્સાન થ્ય છે. આ ઘટના 
પકોટય્ષગ્ ટીમની ્યરકો 2020 ની હંગલેરી ્સામલેની મલેચ પહે્ા બની હતી. સટાર 
સટ્ાઈકર વરિસસટઆનકો રકોનાલ્ડકોએ ટેબ્ પર પ્ડલે્ી બલે બકોટ્ હટાિતા તલેનલે 
બનાિતી કિંપની કકોકાકકો્ાનલે 3 કરકો્ડનકો ફટકકો પડ્કો છે. ્યરકો કપનકો ચલેસ્પ્ન 
પકોટય્ષગ્ ટીમના કેપટન વરિસસટ્ાનકો રકોનાલ્ડકોએ મલેચ પહે્ાની પ્રલે્સ કકોનફરન્સમાં 
કકોલ્ડ વડ્ંક જોઈનલે િીફ્યો હતકો. તલેની ્સામલે કકોકાકકો્ાની બકોટ્કો જોઇનલે તલેણલે 
નારાજગી વ્ક્ત કરી. રકોનાલ્ડકો ગયસ્સલે થ્કો અનલે બયૂમ પા્ડી, “કકોલ્ડ વડ્ંક 
(કકોકાકકો્ા) નહીં, આપણલે પાણી પીિાની આદત પા્ડિી જોઈએ.” હકીકતમાં, 
36 િરષી્ રકોનાલ્ડકો દફટ રહેિા કકોઈ પણ પ્રકારના કકોલ્ડ ડ્ીંકથી દયૂર રહે છે. 
કકોકાકકો્ા 11 દેશકોમાં રમા્લે્ી UEFA ્યરકો 2020 નકો ્સત્ાિાર પ્રા્કોજક છે. 
કકોકાકકો્ા તલેની રિાં્ડ િલેલ્ય િધારિા માટે તમામ પ્રલે્સ કકોનફરન્સમાં કકોકની બકોટ્કો 
દ્ડસપ્લે પર મયૂકિાનકો વનણ્ષ્ ્લેિામાં આવ્કો હતકો. 

પોગ્ાએ પ્ેસ કોન્ફરનસ દરમમયાન ટે્લ પર 
રાખવામાં આવેલી મ્યરની ્ોટલ હટાવી 

નવી કિલહીીઃ પોટુટુગલના સટાર ફુટબોલર ક્રિસસટયાનો 
રોનાલ્ો બાિ ફાંસના ક્મ્ફીલ્ર પૉલ પોગબાએ મેચ બાિ 
પ્ેસ કોનફરનસ શરૂ થઈ તે પહેલા ટેબલ પર રાખવામાં 
આવેલી Heineken ક્બયરની બોટલને હટાવી િીધી 
હતી. પોગબાનો આ વીક્યો સોક્શયલ મીક્યામાં ખૂબ જ 
વાયરલ થઈ રહ્ો છે. હકીકતે પૉલ પોગબા જમટુની સામેની 
મેચ બાિ પ્ેસ કોનફરનસ માટે પહોંચયા હતા. સટેજ પર 
તેમના સામે ક્બયરની બોટલ પ્ી હતી જેને તેમણે તરત 
જ િૂર કરી િીધી હતી. કોકા કોલાની માફક Heineken 
પણ UEFA Euroની ઓકફક્સયલ સપોનસર છે. 

ટેસટ રેનનકિંગમાં નસટવ નસમથ નં્ર-1 
્નયો, મવમલયમસન ્ીજા ક્રમે સરકયો

નિી દદલહીઃ ભારત અનલે ન્યૂઝી્લેન્ડ િચ્લે શયરિિારથી ઈંગ્લેન્ડના 
્સાઉથલે્પટનમાં િલ્ડ્ષ ટેસટ ચલેસ્પ્નવશપની ફાઈન્ રમાશલે.ભારત ફાઈન્માં 
રમી રહ્યુ હકોિાથી ભારતી્ ચાહકકો પણ ઉત્સયકતાથી આ ટેસટ મલેચના પ્રારંભની 
રાહ જોઈ રહ્ા છે. બંનલે ટીમકોએ પકોતાના આખરી 15-15 ખલે્ા્ડીઓની 
જાહેરાત પણ કરી દીધી છે.જોકે ચાહકકોનલે વનરાશા થા્ તલેિી િાત એ છે કે, 
મલેચના શરુઆતના ચારે દદિ્સ િર્સાદનય વિઘ્ન ન્ડલે તલેિી શક્તા છે.હિામાન 
વિભાગલે કરે્ી આગાહી પ્રમાણલે 18 જયૂનલે 17 દ્ડગ્ીની આ્સપા્સ તાપમન રહેશલે 
અનલે આખકો દદિ્સ રકોકાઈ રકોકાઈનલે િર્સાદ પ્ડી શકે છે.આમ પહે્ા દદિ્સલે 
90 ઓિરની રમત થા્ તલેિી શક્તાઓ ઓછી છે. એમ પણ ઈંગ્લેન્ડમાં 
વરિકેટ મલેચકોમાં િર્સાદનકો રકો્ બહય મહતિનકો રહેતકો હકો્ છે.િલ્ડ્ષ ટેસટ 
ચલેસ્પ્નવશપની ફાઈન્માં પહે્ા દદિ્સલે જ નહીં પણ બીજા, ત્રીજા અનલે 
પાંચમાંદદિ્સલે પણ િર્સાદ પ્ડલે તલેિી આશંકા છે.

મલેચનલે ્ઈનલે આઈ્સી્સી જાહેરાત કરી ચયકી છે કે, જો મલેચ ડ્કો થશલે કે 
ટાઈ થશલે તકો બંનલે ટીમકોનલે ્સં્યક્ત રીતલે વિજલેતા જાહેર કરિામાં આિશલે.આ 
્સંજોગકોમાં જો િર્સાદની આગાહી ્સાચી પ્ડલે અનલે મલેચ ડ્કો થા્ તકો બંનલે ટીમકો 
વિજલેતા જાહેર થા્ તલેિી શક્તાઓ પણ િધી જા્ છે. ભારત અનલે ન્યૂઝી્લેન્ડ 
િચ્લે શયરિિારથી આઇ્સી્સી િલ્ડ્ષ ટેસટ ચલેસ્પ્નવશપની ફાઇન્ રમાશલે ત્ારે 
વિરાટ કકોહ્ીની ટીમ વિજ્ હાં્સ્ કરીનલે ઇવતહા્સ રચિાના ્ક્ાંક ્સાથલે 
મલેદાનમાં ઊતરશલે. 

પાંચમાંથી ચાર દિવસ વરસાિના 
વવઘ્નની હવામાનખાતાની અાગાહી

વરડ્ડ ટેસટ ચેનમપયનમશપ ્ફાઈનલ

૧૦મા મવજય સાથે ઇટાલી નોકઆઉટમાં 
પ્વેશયયં, વેરસે તયકકીને ૨-૦થી પરાજય આપયો



FRIDAY, 18 JUNE, 202120 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news અેડવર્ટાઈઝમેન્ટ


	swa0010618.pdf
	swa0020618.pdf
	swa0030618.pdf
	swa0040618.pdf
	swa0050618.pdf
	swa0060618.pdf
	swa0070618.pdf
	swa0080618.pdf
	swa0090618.pdf
	swa0100618.pdf
	swa0110618.pdf
	swa0120618.pdf
	swa0130618.pdf
	swa0140618.pdf
	swa0150618.pdf
	swa0160618.pdf
	swa0170618.pdf
	swa0180618.pdf
	swa0190618.pdf
	swa0200618.pdf

