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જમમુ-કાશમીરને રાજ્યનો દરજજો મળશે ઃ મોદી
અાહટટિકલ 370 નાબયૂદી બાદ પીઅેમના નેતૃત્વમાું કેન્દ્ર અને જમ્્ય-કાશમીરના રાજકીય નેતાઅાે વચ્ે પહેલીવાર સુંવાદ

નવી દિલ્ી
આર્ટિકલ ૩૭૦ને રદ કરાયાના બે વરટિ બાદ 

ગુરુવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃતવમાં 
પહેલીવાર જમમુ-કાશમીરની ૮ રાજકીય 
પા્ટીઓના ૧૪ નેતાઓ સાથે સીધો સંવાદ 
થયો હતો. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને જમમુ-
કાશમીરના નેતાઓ વચ્ે સાડા ૩ કલાક ચાલેલી 
બેઠકમાં જમમુ-કાશમીરમાં રડલલલમ્ેશનની 
પ્રલરિયા, જમમુ-કાશમીરને સંપૂરટિ રાજયનો 
દરજ્ો, લવધાનસભાની ચૂં્રીઓ જેવા મુદ્ાઓ 
પર વયાપક ચચાટિ-લવચારરા કરાઇ હતી. બેઠક 
બાદ કેન્દ્રીયમંત્ી લજતેન્દ્રલસંહે જરાવયું હતું કે, 
પીએમ મોદીએ જમમુ-કાશમીરમાં બધાને સાથે 
મળીને કામ કરવા અપીલ કરી હતી. વડા પ્રધાને 
જરાવયું હતું કે, રડલલલમ્ેશનની પ્રલરિયા બાદ 
લવધાનસભાની ચૂં્રીઓ યોજાશે. જમમુ-કાશમીર 
શાંલત તરફ આગળ વધી રહ્ં છે, લોકોમાં નવી 
આશા છે.

બેઠક બાદ અપની પા્ટીના નેતા અલતાફ 
બુખારીએ જરાવયું હતું કે, વડા પ્રધાને તમામ 
રાજકીય પા્ટીઓને રડલલલમ્ેશન પ્રોસેસમાં 
સામેલ થવા અપીલ કરી છે. અમને આશ્ાસન 
અપાયું છે કે રડલલલમ્ેશન લવધાનસભાની 
ચૂં્રીનો રોડમેપ તૈયાર કરશે. વડા પ્રધાને એમ 
પર જરાવયું છે કે સરકાર જમમુ-કાશમીરનો 
રાજયનો દરજ્ો પુનઃસથાલપત કરવા પ્રલતબદ્ધ 
છે. રડલલલમ્ેશનની પ્રલરિયા પૂરી થતાં જ 
ચૂં્રીની પ્રલરિયાનો પ્રારંભ કરાશે. કોંગ્ેસના 
નેતા ગુલામ નબી આઝાદે જરાવયું હતું કે, 
બેઠકમાં અમે જમમુ-કાશમીરને તાતકાલલક 
રાજયનો દરજ્ો આપવા સલહતની પાંચ માગ 

હડશલમમટેિનની પ્રહરિયા પયૂરી થતાું જ વવધાનસભાની ચયૂુંટણીની પ્રહરિયાનાે પ્રાુંરભ કરાિે

દલષિર સાસકેચવાન પાસે શાળામાંથી 
બાળકોના કંકાલવાળી કબરો મળી

વાનકુંવર
કનેડેાના દલષિર સાસકચેવાનમા ં ફસ્ટિ નશેનમાં 
વધુ એક નરે્વ બાળકો મા્નેી ભતૂપવૂટિ 
રલેસડેનન્શયલ સકકૂલની સાઇ્ પરથી સેંકડો 
અજારી કબરો મળી આવી છ.ે કાઉનસે 
ફસ્ટિ નશેન અન ે ફડેરશેન ઓફ સોવરરન 
ઇનન્ડલજલનયસ ફસ્ટિ નશેનના એક લનવદેન 
અનસુાર કનેડેામા ં અતયાર સધુીની અજારી 
કબરોમા ંઆ નોંધપાત્ છ.ે ત્ર સપ્ાહ અગાઉ 
ફસ્ટિ નશેન ે સાસકચેવાન પોલલ્કેલનકની 
અંડરગ્ાઉન્ડ રડાર રડ્કેશન ્ીમ સાથ ેજોડાર 
કયાટિ બાદ કબરોના અવશેરો મળી આવયા છ.ે 
પાછલા મલહન ેપર ૨૧૫ બાળકોના ંઅવશરેો 
મળી આવયા હતા ંજેમાનંા કે્ લાકં બાળકો ત્ર 
વરટિના ં હતા ં અન ે તમેન ે લરિર્શ કોલલંબયાના 
કામલૂપ નજીકની એ સાઇ્ પર દા્વામાં 
આવયા ંહતા ંજે સાઇ્ પર એક સમય ેકનેડેાની 
સૌથી મો્ી ઈનન્ડલજલનયસ રલેસડનેન્શયલ 
સકકૂલ આવલેી હતી. મારરયવેલ ઈનન્ડયાના 
રલેસડેનન્શયલ સકકૂલ ખાત ે મળલેી કબરો અગંે 
વધાર ેલવગતોની રાહ જોવાઇ રહી છ.ે

કોંગ્રેસરે કરી આ 5 માગ
n	જમ્મુ-કાશ્મીરને ઝડપથમી રાજ્યનો દરજ્ો 

આપવા્ાં આવે
n	જમ્મુ-કાશ્મીર્ાં તાતકાલિક લવધાનસભાનમી 

ચૂંટણમી ્યોજા્ય
n	કેન્દ્ર સરકાર બાં્યધરમી આપે કે જમ્મુ-

કાશ્મીરના િોકોનમી જ્મીન અને રોજગારનમી 
સમુલવધા તે્નમી પાસે જ રહે

n	૩૦ વર્ષથમી રાજ્યનમી બહાર વસતા કાશ્મીરમી 
પંડડતોનમું તાતકાલિક પમુનવ્ષસન કરવા્ાં આવે

n	ત્ા્ રાજકી્ય કેદમીઓને ્મુક્ત કરવા્ાં 
આવે

અત્ાચારના કારણરે 
૬૦૦૦ બાળકોનાં મોત  

આ બાળકોને જબરદસતમીથમી લરિલચિ્યન 
બનાવા્યાં હતાં અને તે્નમી સથાલનક બોિમી 
બોિવાનમી પણ ્ંજૂરમી ન હતમી. આ શાળા્ાં 
ઘણા બાળકો પર અત્યાચાર ગમુજારા્યો હતો 
અને તેના િમીધે ૬૦૦૦ જેટિાં બાળકોનાં ્ોત 
થ્યાં હોવાનમું કહેવા્ય છે.

રજૂ કરી હતી. પીડીપીના નેતા મુઝફફર હુસૈન 
બેગે જરાવયું હતું કે, બેઠકમાં તમામ નેતાઓએ 
રાજયનો દરજ્ો પુનઃસથાલપત કરવાની માગ કરી 
હતી. જવાબમાં પીએમ મોદીએ જરાવયું હતું કે, 
પહેલા રડલલલમ્ેશનની પ્રલરિયા પૂરી થવા દો પછી 
અન્ય મુદ્ાઓ પર ધયાન આપીશું. કોંગ્ેસના નેતા 
ગુલામ એહમદ મીરે જરાવયું હતું કે, પીએમ 
મોદીએ બધા નેતાઓને સાંભળયા અને કહ્ં હતું 
કે, ચાલો આપરે આગળ વધીએ.

પીએમ મોિી @ એ ગ્ાનસ
n જમ્મુ-કાશ્મીરથમી ડદલહમી અને ડદિનમી વચ્ે રહેિમું 
અંતર દૂર કરવા ્ાગંમુ છમું  n જમ્મુ-કાશ્મીર્ાં 
િોકતાંલરિક પ્રલરિ્યા ્જબૂત બનાવવા પર 
સરકારનમું ્મુખ્ય ધ્યાન n લજલ્ા લવકાસ પડરરદોનમી 
ચૂંટણમીનમી જે્ લવધાનસભાનમી ચૂંટણમી અ્ારમી 
પ્રાથલ્કતા n જમ્મુ-કાશ્મીરનમી જનતાના લવકાસ 
્ાટે સાથે ્ળમીને કા્ કરવાનમી આવશ્યકતા n 
કાશ્મીર્ાં થતમું એકપણ ્ોત અત્યંત પમીડાદા્યક 
હો્ય છે, ્યમુવાપેઢમીનમી સમુરક્ા સા્ૂલહક જવાબદારમી



FRIDAY, 25 JUNE, 202102 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news કેનેડા

વેક્સીનેશનનાે આાખરસી તબકાે શરુ 
થઈ ગયાે, પર્સનલ કેર રરવવિર આને 
આાઉટડાેર મેળાવડાઆાે શરૂ થઈ શકશે

ટોરોનટો : પ્રિમીયર ડગ ફોડ્ડ ઓનટટેરરયોના અર્ડતંત્રને 
ફરીરી ધમધમતુ કરવા માટટે અનલોકના બીજા ચરણનો 
રિારંભ ૩૦મી જુનરી કરાવવા માંગે છટે એમ સુત્રોએ 
જણાવયું હતું. જો કે એ અંગેનો અંપ્તમ પ્નણ્ડય ટૂંક સમયમાં 
જ લેવાશે. જો બેઠકમાં રિસતાવ મંજુર રઈ જશે તો ૩૦મી 
જુનરી એનો અમલ શરૂ રઈ શકશે. જેમાં પસ્ડનલ કેર સપ્વ્ડસ 
અને આઉટડોર મેળાવડાઓ શરૂ રઈ શકશે. ઓનટટેરરયો 
પહટેલા ચરણમાં રિવેશયુ એના ર૧ રિવસ બાિ એટલે કે, 
બીજી જુલાઈરી એનો અમલ રાય એવી યોજના હતી. પરંતુ 
પ્રિમીયર ફોડ્ડને આ રિપ્રિયા ઝડપી બનાવવાનો પ્વચાર આવતા 
તેમણે વહટેલું શરૂ કરાવયું હતુ. તેમને ખરટેખર તો ભાપ્વ ત્રણ 
સટોપવાળો સકારબોરો સબવે એકસટટેનશન ટોરોનટો રિોજેકટ 
જલિીરી શરૂ રાય એની જાહટેરાત પણ કરવી હતી. એટલે 
બીજા ચરણના આરંભ માટટે ઉતાવળ કરી હતી. તેમણે કહ્ં 
હતું કે કોપ્વડ -૧૯ના કેસોમાં ઓનટટેરરયોમાં મોટો ઘટાડો 
પણ જોવા મળયો હોવારી આપણે બીજા ચરણરી ત્રીજા ચરણ 

સુધી સલામત રીતે પહોંચી શકીશું. ખરટેખર તો મંગળવારટે 
જ વેકસીનેશનનો આખરી તબક્ો પણ શરૂ રઈ ગયો 
હતો. જેને કારણે હવે આપ્ર્ડક રિવૃપ્તિઓને પણ છટેલ્ા રોડા 
અઠવારડયારી વેગ મળી રહ્ો હતો. કૂલ વસપ્તના ૧૮ વર્ડરી 
વધુ વય જૂરના ૭૬ ટકાને વેકસીનનો પહટેલો ડોઝ અપાઈ 
ચુકયો છટે. જયારટે રપ ટકાનું વેકસીનેશન પૂણ્ડ રઈ ગયું છટે. 
જો કે, રિાંતના આરોગય અપ્ધકારીઓ સપષ્ટ કરી ચુકયા છટે કે, 
આગલા ચરણમાં રિવેશવા કમસે કમ ર૧ રિવસની રાહ જોવી 
પડશે. ફોડડે કહ્ં હતું કે, ઓનટટેરરયોના ચીફ મેરડકલ ઓરફસર 
ઓફ હટેલર ડો. ડેપ્વડ પ્વપ્લયમસ અને હટેલર પ્મનીસટર પ્રિસટીન 
ઈપ્લયોટ હાલમાં કોપ્વડ -૧૯ની સસરપ્તની સતત સમીક્ા કરી 
રહ્ાં છટે. જેના આધારટે જ રીઓપપ્નંગનો પ્નણ્ડય લેવાશે. 

ટોરોનટો
ધી યુપ્નવ્ડપ્સટી હટેલર નેટવક્ક 

(યુએચએન) દ્ારા આ સમાચાર 
બુધવારટે સોપ્શયલ મીરડયા પર મુકવામાં 
આવયા હતા. જેમાં જણાવવામાં 
આવયું હતું કે, ર૬મી માચ્ડ, ર૦ર૦રી 
કોપ્વડ-૧૯ના િિદીઓની સારવાર 
કરનારી મેડીકલ સપ્જ્ડકલ ઈનટટેનસીવ 
કેર યુપ્નટમાં 
બુધવારની રાત્રે 
કોપ્વડ-૧૯નો 
એક પણ િિદી 
નહોતો. હોસસપટલ 
નેટવકકે જણાવયું 
હતું કે, ટોરોનટો જનરલ હોસસપટલના  
એમએસઆઈસીયુ માટટે આવું 
પહટેલીવાર બનયુ હતું કે, એક પણ 
કોપ્વડ-૧૯નો િિદી નહીં હોય. 

અમે હોસસપટલની ટીમ માટટે ગૌરવ 
અનુભવીએ છીએ. આ આભારની નોંધ 
સારે હોસસપટલે પોતાના કમ્ડચારીઓ 
આ અવસરને તાલીઓરી વધાવી લેતા 
હોય એવો પ્વડીયો પણ મુકયો હતો. 

સટાફના એક સભયે કહ્ં હતું કે, તમારી 
સખત મહટેનત માટટે તમે અપ્ભનંિનના 
અપ્ધકારી છો. હું તો ખુશી પર જ 
રડી પડીશ એવું લાગે છટે. આજે જાણે 
આપણે કોપ્વડ મુકત બનયા હોઈએ એવું 
લાગે છટે. એક રિવસ પહટેલા જ ટોરોનટો 
વેસટન્ડ હોસસપટલે જાહટેર કયુું હતુ કે, 
તેઓ કોપ્વડ-૧૯ વોડ્ડ બંધ કરી રહ્ાં 

છટે. ચેપી રોગોના 
પ્નષણાંત ડો. અબિુ 
શાવડે કે જેમણે આ 
હોસસપટલમાં સેવા 
આપી હતી તેમણે 
કહ્ં હતું કે, ટોરોનટો 

વેસટન્ડ હોસસપટલે જાનયૂઆરી ર૦ર૦રી 
અતયાર સુધીમાં કોપ્વડ-૧૯ના ૧૬૯૮ 

િિદીઓની સારવાર કરી હતી. 
મહામારીના ત્રીજા વેવની સવવોચ્ચ 
સસરપ્ત વચ્ચે ઓનટટેરરયોમાં કોપ્વડ-
૧૯ના િિદીઓના હોસસપટલાઈઝેશનમાં 
મોટો ઘટાડો જોવા મળી રહ્ો છટે.  એક 
સમયે અહીં ૯૦૦ િિદીઓ આઈસીયુમાં 
સારવાર લેતા હતા.

ટોરોનટો
ઓનટટેરરયોના ટૂરરઝમ સેકટરને રાહત 

આપનારા સમાચાર આવયા છટે. સરકારટે 
બુધવારટે જાહટેર કરટેલા ડીસકાઉનટ કાડ્ડ 
અને જાહટેરાતોરી એ સપષ્ટ રાય છટે. 
સરકારના ટૂરરઝમ ઈકોનોપ્મક રીકવરી 
પ્મનીસટ્ીયલ ટાસક ફોસડે આ વર્ડના 
બજેટની જાહટેરાતમાં જણાવયું હતું કે, 
મહામારી બાિના સમયમાં રિવાસન 
સેકટરને ઝડપરી બેઠું કરવા ટાસક ફોસડે 
૧૦ મહતવની ભલામણો કરી હતી. જે 
પૈકી રિવાસીઓને પોઈનટ કાડ્ડ આપવાની 
ભલામણના આધારટે ડીસકાઉનટની ઓફર 
કરવામાં આવશે. ટાસક ફોસ્ડના વડા ટીમ 

હુડાકે કહ્ં હતું કે, ઓનટટેરરયો ટૂરરઝમ 
ઈનડસટ્ી પોતાના બળટે આગળ વધવાની 
ક્ામતા ધરાવે છટે. કેમ કે, લોકોને પણ 
સાહપ્સક રિવાસોનો આનંિ માણવાની 
ઉતસુકતા છટે. એટલે સરાપ્નક સતરટે 
રિવાસનને રિોતસાહન આપવા માટટે આવી 
ઓફર મહતવની બની રહટેશે. વળી, 
લોકોને પણ સલામત રિવાસની ખાતરી 
પણ મળશે. વન ટાઈમ પેમેનટ ટાસક 
ફોસડે સરકારને ભલામણ કરી હતી કે, 
ઓનટારીયનસ માટટે ડીસકાઉનટ કે ટ્ાવેલ 
પોઈનટનું રિોતસાહન આપવું જોઈએ. 
જેરી લોકો રિાંતમાં પોતાના ગમતા 
સરળોનો રિવાસ કરી શકે. પોઈનટસ કાડ્ડ 

મોબાઈલ એપમાં આપી શકાશે. 
અહટેવાલમાં જણાવાયું હતું કે આવી 

યોજના પ્રિનસ એડવડ્ડ આઈલેનડ અને 
યુકેના લંડનમાં ચાલી રહી છટે. વર્ડ ર૦ર૦ 
અને ર૦ર૧ના બજેટમાં સરકારટે આને 
માટટે ઓનટટેરરયો ટૂરરઝમ રીકવરી રિોગ્ામ 
અંતગ્ડત ૧૦૦ પ્મલીયન યુએસ ડોલરની 
જોગવાઈ કરી છટે અને ૧૦૦ પ્મલીયન 
યુએસ ડોલરની જોગવાઈ ટૂરરઝમ 
પ્બઝનેસને ગ્ાનટના રૂપમાં આપવાની 
પણ જોગવાઈ છટે. વર્ડ ર૦ર૦ના બજેટમાં 
સરકારટે ૧પ૦ પ્મલીયન યુએસ ડોલરની 
જોગવાઈરી ર૦ ટકાની યોગય સબસીડી 
જાહટેર કરી હતી.

ઓનટટેરરયોમાં પ્રવાસનને પ્રોતસાહન માટટે 
પ્રવાસીઓને પોઈનટ કાર્ડની ભલામણ 

વેક્સનેશન પૂરં કરનારને જ એનટ્ી મળશે : નેગેરટવ રરપોટ્ડ હોય તેવા પ્રવાસીઓને હવે ક્ોરોનટાઈન થવું પરશે નહીં
કેનેડામાં રિવેશ કરતાં રિવાસી માટટે પ્નયમો હળવા કરાયા

ઓનટટેરરયો : કેનેડામાં સરકારટે ચોક્સ શરતોને આપ્ધન િટેશમાં 
રિવેશ કરતાં ટ્ાવેલસ્ડ માટટે પ્નયમો હળવા કયાું છટે. હવેરી વેસકસનેશન 
પૂરં કરનારને જ એનટ્ી મળશે.  કેનેડાના નાગરરકોના આરોગય અને 
સલામતીનું રક્ણ કરવા કેનેડા સરકારટે ઉપલબધ ડેટા અને વૈજ્ાપ્નક 
પૂરાવાનું સતત પ્નરીક્ણ કરી િટેશમાં કેનેડાના નાગરરકો, કાયમી 
રહટેવાસીઓ, તરા ભારતીય કાયિા હટેઠળ રપ્જસટડ્ડ લોકોના રિવેશ માટટે 
એક જવાબિારીપૂણ્ડ અને સાવચેતીભયવો અપ્ભગમ અપનાવયો છટે. કેનેડા 
સરકારટે જાહટેરાત કરી હતી કે, તે કેનેડામાં રિવેશ કરનારાઓ માટટેના 
પ્નયમોને હળવા કરવા જઈ રહી છટે. એટલે કે કોપ્વડ-19નો નેગેટીવ 
ટટેસટ ધરાવતા વેસકસન લઈ ચુકેલા ટ્ાવેલસ્ડ કેનેડાની જમીન અરવા 
હવાઈ માગડે િટેશમાં રિવેશી શકશે તેમજ તેમને ક્ોરટેનટીન રવાની જરૂર 
રહટેશે નહીં. આ સારે કેનેડા સરકારટે સપષ્ટતા કરી છટે કે, જે લોકોએ 
ફાઈઝર, મોડેના્ડ અરવા એસટ્ાજેનેકાના બન્ે ડોઝ મેળવયા છટે અરવા 

તો જેનસસેનનો એક ડોઝ મેળવયા છટે તેવા નાગરરકોને સંપૂણ્ડ વેસકસનેટટેડ 
રયા હોવાનું માનવામાં આવશે. 5 જુલાઈ, 2021રી કેનેડામાં કાયમી 
ધોરણે રિવેશ કરી રહટેલા વેસકસન મેળવી ચુકેલા ટ્ાવેલસડે ક્ોરટેનટીન 
રવાની અરવા 8માં રિવસે કોપ્વડ-19 ટટેસટ કરવાની જરૂર રહટેશે નહીં.

ઈનટરગવમડેનટલ બાબતના મંત્રી ડોપ્મપ્નક લીબલેંકે જણાવયું હતું 
કે, કેનેડા આવનાર મુસાફરો સરહિ પર આવે તે અગાઉ એરરવકેન 
એપ પર તેમની વેસકસનને લગતી માપ્હતી રજૂ કરવી જરૂરી બનશે. 
અલબત, નવા પગલાંનું પાલન કરવું જરૂરી બનશે, વેસકસન મેળવી 
ચુકેલા ટ્ાવેલસડે આગમન અગાઉ અને આગમન સમયે ટટેસસટંગ 
સપ્હતના અનય કેટલાક આવશયક પગલાંનું પાલન કરવું જરૂરી બનશે.  
જો કોઈ વયપ્તિ કોપ્વડ-19નો નેગેરટવ ટટેસટ ધરાવે અને સંપૂણ્ડપણે 
વેસકસન મેળવી લીધી હોય તો તેવા સંજોગોમાં ક્ોરટેનટીન રવા, 
સરકારની અપ્ધકૃત હોટટેલમાં રોકાવા તરા આઠમા રિવસે કોપ્વડ-
19 ટટેસટ કરવામાંરી મુપ્તિ આપવામાં આવે છટે. આ ઉપરાંત જેઓ 
કોપ્વડ-19 વેસકસન માટટે યોગયતા ધરાવતા નરી તેવા 12 વર્ડરી ઓછી 
ઉંમરના બાળકો અરવા આંપ્શક રિમાણમાં વેસકસનેટટેડ રયા હોય તેમણે 
ટ્ાવેલને લગતા પ્નયંત્રણોનો સામનો કરવો પડશે. 

આાેને્રરયાેમાં કાેરવડના 
દદદીના હાેસ્પિટલાઈઝેશનમાં 

માેટાે ઘટાડાે નાંધાયાે

૧૪ માસમાં પહટેલીવાર ટોરોનટોના 
આઈસીયુમાં કોવવરનો દદદી નહીં 

ઓનટટેરરયોમાં અનલોકના બીજા ચરણનો 
૩૦મી જુનરી આરંભ રવાની સંભાવના

ટોરોનટોમાં ઉનાળામાં સામાનયથી વધુ 
ગરમી અનુભવાશે : હવામાનશાસ્ત્ી

ટોરોનટો : ટોરોનટોમાં ઉનાળાનું  
સતિાવાર આગમન રઈ ચૂકયું છટે. 
રપ્વવારરી ઉનાળાની શરૂઆત રઈ 
ગઈ હતી અને આ વરડે ટોરોનટોમાં 
નાપ્ગરકોને સામાનયરી વધુ ગરમીનો 
અનુભવ રશે એમ એનવાયરમેનટ 
કેનેડાના વરરષ્ઠ હવામાનશાસત્રી ડેવ 
રફપ્લપસે જણાવયું હતું.

તેમણે મીરડયા 
સારેની વાતચીતમાં 
રપ્વવારટે સવારટે કહ્ં 
હતું કે આ તો માત્ર 
શરૂઆત છટે. આપણને 
હવે ખબર પડી ગઈ 
છટે કે, ઉનાળા માટટેના કયા પીણાં કેવી 
રીતે તૈયાર કરવાના છટે અને પંખા 
અને એરકંડીશનીંગ કેવું રાખવાનું છટે. 
આ વરડે ટોરોનટોનો ઉનાળો ગરમી 
અને બફારાવાળો રહટેશે. તાપમાનનો 
પારો ૩૦ ડીગ્ી સુધીનો રહટેશે. આ 
વરડે કુલ છ રિવસ અતયાર સુધીમાં 
૩૦ ડીગ્ીરી વધુ તાપમાન રહ્ં છટે. 

હજી આ મપ્હનામાં જ તાપમાનમાં 
વધુ ૩ ડીગ્ીનો વધારો રઈ શકે છટે જે 
સામાનયરી વધુ હશે. 

આ આવનારા જુલાઈ, ઓગસટ 
અને સપટટેમબર માસ માટટેનું મોડેલ 
છટે જે હજુ કિાચ વધુ ગરમીવાળા 
માસ બની રહટેશે. આપણે ઉનાળાની 
છટેલ્ા બાર વર્ડ પહટેલાની સસરપ્ત જોવી 

જોઈએ. જો આપણને 
સામાનય અને એરી ઠંડો 
ઉનાળો જોઈતો હોય. 
એટલે હવે જે સસરપ્ત છટે 
એને સવીકારવી જ પડે 
એમ છટે. તેમણે વધુમાં 

કહ્ં હતું કે મારા મતે તો આ ઉનાળો 
ગોલડીરોકસ બની રહટેશે. જે વધુ ઠંડો 
પણ નરી અને વધુ ગરમ પણ નરી. 
ટોરોનટો આ વરડે કિાચ સામાનયરી 
વધુ વરસાિ પણ જોઈ શકશે. કેનેડાના 
હવામાન પ્વભાગ મુજબ રપ્વવારનું 
તાપમાન ર૮ ડીગ્ી હતું પણ ગરમી 
૩પ ડીગ્ી જેવી લાગતી હતી.

ચાલુ મરહનામાં જ  
ગરમસીનાે પારાે વધુ 

3 ડસીગ્સી ઉચે જવાનસી 
રંભાવના

2020-2021ના બજેટમાં 
આાેને્રરયાે ટૂરરઝમ રસીકવરસી 
પાેગ્ામ આંતગ્સત 100 
મમલસીયન યુઆેર ડાેલરનસી 
જેગવાઈ થઈ હતસી
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ઓન્ટેરિયો ઃ કેનેડામાં કોિોના 
વાયિસની બીજી લહટેિ હવે અંત તિફ 
જઈ િહી છટે. ગુરુવાિટે આખા દટેશમાં24 
કલાકમાં માત્ર 401 કેસ નોંધાયા હતા. 
જો કે, આ દિમમયાન 10 દદદીના 
કોિોનાને કાિણે મોત મનપજયા હતા. 
ગુરુવાિટે સાંજની સ્થિમતએ કેનેડામાં 
કોિોનાના એસ્્વ કેસની સંખયા 9536 
નોંધાઈ હતી. જયાિટે મવમવધ હોસ્પ્લમાં 
સાિવાિ લઈ િહટેલા દદદીઓ પૈકી 535 
દદદીઓની હાલત ગંભીિ હોવાનું જાણવા 
મળયું હતુ.મળતી મવગતો મુજબ ગુરુવાિટે 
સાંજ સુધીના વીતેલા 24 કલકામાં 
કેનેડાના ઓન્ટેરિયોમાં સૌથિી વધુ 296 

દદદી વાયિસથિી સંક્રમમત હોવાની પૃસટિ 
થિઈ હતી. જયાિટે ઓન્ટેરિયોમાં આ 
જ સમયમાં 6 દદદીના મોત મનપજયા 
હતા. રદવસ દિમમયાન અહીં 384 
કોિોનાગ્ર્તો વાયિસમાંથિી મુક્ત થિયા 
હતા. આ ઉપિાંત ્યુબેકમાં ગુરુવાિટે 
નવા 96 કેસ નોંધાવા સાથિે ચાિ દદદીના 
મોત નોંધાયા હતા. મોની્ોબામાં આજે 
નવા 106 નાગરિકો વાયિસથિી સંક્રમમત 
હોવાનું બહાિ આવયું હતુ. મોની્ોબામાં 
કોિોનામાં સપડાયેલા બે દદદીના મોત 
થિયા હતા. જયાિટે સા્કેચવાનમાં આજે 
વધુ 52 લોકો વાયિસની ચપે્માં આવી 
ગયા હતા. 

એેક્ટિવ કેસની સંખ્ા 9536, 535ની હાલત નાજૂક

ટોરોનટો
કેનેડાએ હાથિ ધિટેલા શાળાઓ શરૂ થિવાથિી કોમવડ 

-૧૯નો ખતિો છટે કે નહીં એ મવશેના અભયાસનું 
તાિણ બહાિ આવયું છટે. અભયાસનો  મવષય 
અતયાિના સમયમાં કોમવડ -૧૯ના સંક્રમણ સામે 
શાળાઓ કે્લી સલામત છટે તે હતો. વાનકકુંવિ ્કકલ 
રડ્ટ્ીક્ના ૧૭૦૦થિી વધુ શાળાના કમ્મચાિીઓ, 
મશક્ષકો અને મવદ્ાથિદીઓનું 
ત્રણ માસ સુધી ્ટે્્ીંગ 
થિયું હતું. એમના બલડ 
્ટે્્ અને કોમવડ -૧૯ની 
એન્ીબોડીની તપાસ પણ 
થિઈ હતી. જે બાદ તાિણ 
એવું આવયું છટે કે, શાળાઓમાં સંક્રમણનો દિ ઘણો 
ઓછો થિયો છટે. જે સામાનય લોકોમાં કદાચ વધુ છટે.

અભયાસમા ં ભાગ લનેાિા યમુનવ્મમસ્ી ઓફ 
મરિ્ીશ કોલમંબયાના પીડીયાટ્ીમશયન અન ેએસોમસયે્  
પ્ોફસેિ ડો. પા્કલ ેમીરડયાન ેકહં્ હતુ ંક,ે શાળાઓમાં 
બીજા તબક્ામા ંસકં્રમણનુ ંજોખમ એકદમ ઓછુ ંછટે. 
આ અભયાસ સમયસિ હાથિ ધિાયો હતો. કમે ક,ે 

કનેડેાના અમધકાિીઓ શાળાઓ કયાિટે ફિીથિી શરૂ 
કિી શકાશ ેએ નક્ી કિવા માગંતા હતા. અભયાસમાં 
જોવા મળયુ ં હતંુ ક,ે મશક્ષકગણ પૈકી માત્ર ૭ને 
ઈનફકેશન હતંુ. જ ેકદાચ મમત્રો ક,ે સમાજમાથંિી પણ 
આવયુ ંહોઈ શક.ે માત્ર ્્ાફના પ લોકો એવા મળયા 
જમેન ેશાળામા ંસકં્રમણ લાગયુ ંહતંુ. અભયાસનો મુખય 
આધાિ એ હતો ક,ે મો્ી સખંયામા ં્્ાફ, મશક્ષકો અને 

મવદ્ાથિદીઓના એન્ીબોડી 
્ટ્ે ્ કિવામા ં આવયા 
હતા. એમસમપ્ોમનક 
કસે અન ે મસમપ્ોમનક 
કસે બનંનેો અભયાસમાં 
શામેલ કિવામા ં આવયા 

હતા. એન્ીબોડી ્ટ્ે ્થિી ખયાલ આવે છટે ક,ે જમેને 
સકં્રમણ લાગયુ ંહોય તેઓ સાિવાિ બાદ કે્ લા ્વ્થિ 
અન ેસિુમક્ષત બની શકયા છટે. એમની િોગપ્મતકાિકતા 
વધી છટે. અનય ્થિળોની સિખામણીમા ં શાળાઓમાં 
સકં્રમણનો ખતિો સૌથિી ઓછો છટે. મરિ્ીશકોલમંબયા 
કનેડેાના એવા પ્ાતંો પૈકીનો એક છટે જયા ંમહામાિીને 
કાિણ ેશાળાઓ બધં નહોતી િખાઈ. 

ટોરોનટો
કનેડેાની ફડેિલ સિકાિટે આતંિિાષ્ટીય પ્વાસ 

પિના પ્મતબધંો હ્ાવી લવેાના પ્થિમ તબક્ાની આ 
અઠવારડય ેજ ેજાહટેિાત કિી હતી. તમેા ંઆતંિિાષ્ટીય 
પ્વાસ મા્ટેની લાયકાત મા્ટે વકેસીન ફિમજયાત 
છટે અન ેપિમનેન્ િટેસીડને્સ અન ેકે્ લાક મવદટેશી 
નાગરિકોન ેફિમજયાત હો્ટેલ કવોિન્ાઈનથિી મરુકત 
આપવાનો સમાવશે થિાય છટે. પિતં ુપાછા ફયા્મ બાદ 
તમેણ ે્ટ્ે ્ીંગ કિાવવુ ંપડશ ેઅન ેવય મયા્મદા મજુબ 
આઈસોલશેન પણ પાળવુ ંપડશ.ે આ નવા મનયમનો 
અમલ પાચંમી જલુાઈથિી થિશ.ે જમેા ં વકેસીન ન 
લીધી હોય તવેા બાળકોન ે હો્ટેલ કવોિન્ાઈનથિી 
મરુકત અપાઈ છટે. પિંત ુ્ટ્ે ્ીંગ ફિમજયાત છટે. જો 
ક ે વાલીઓ બાળકોના આઈસોલશેન દિમમયાન 

ઘિમાથંિી બહાિ જઈ શકશ.ે આ જાહટેિાત બાદ 
કનેડેીયનસમા ંહતાશા, િોષ અન ેમવિોધ જોવા મળયો 
હતો. હટેલથિ મમમન્્િ પે્ ી હાજડએુ કહં્ હતુ ં ક,ે 
જઓે વય મયા્મદાન ેકાિણ ેવકેસીન લઈ નથિી શકયા. 
એમનામા ં કોમવડ-૧૯ના સકં્રમણની સભંાવના િહટે 
છટે. એ્લા મા્ટે સાવચતેી િાખવી જરૂિી છટે. તથેિી 
વકેસીને્ ટેડ લોકો મા્ટે જ પ્વાસની મજંિુી આપવામાં 
આવી િહી છટે.  હટેલથિ કનેડેાએ જણાવયુ ં હતુ ં ક,ે 
નવા વિેીયન્ના સકં્રમણની સભંાવનાન ે કાિણ ેઆ 
પગલુ ંલવેામા ંઆવી િહ્ ંછટે. એ્લ ે૧૪ રદવસનો 
કવોિન્ાઈન અન ે આઠમા ં રદવસ ે ્ટ્ે ્ ફિમજયાત 
છટે. ઘણા ં એવુ ં માન ે છટે ક,ે નવા મનયમન ે કાિણે 
બાળકોવાળા પરિવાિો પ્વાસ નહીં કિી શક.ે એ્લે 
આ મનયમથિી લોકો અસમજંસમા ંમકુાયા છટે. 

શાળાએાેમાં બીજા તબક્ામાં 
સંક્રમણનું જાેખમ એેકદમ 

એાેછંુ હાેવાનાે તબીબાેનાે મત

કોરોનાની બીજી લહેર અંત તરફ, નવા 401 કેસ, 10 મોત

્ોિોન્ો : ઓન્ટેરિયોના ડેલ્ા વેિીયન્ના હો્્પો્ 
મવ્તાિોમાં િહટેનાિાઓને કોમવડ-૧૯ની વેકસીનનો બીજો ડોઝ 
ઝડપથિી અપાઈ શકે એના મા્ટે ઓનલાઈન બુરકુંગની શરૂઆત 
થિઈ ગઈ છટે. ્ોિોન્ો, પીલ, હટેલ્ન, પોક્કયુપીન, વેમલંગ્ન-
ડફફેિીન-ગુિટેફ, વો્િલૂ, યોક્ક, હટેમમલ્ન, મસમકોએ-મ્કોકા 
અને ડિહામ જેવા મવ્તાિોને આવિી લેનાિા આિોગય કેનદ્ોને 
હો્્પો્ જાહટેિ કિાયા છટે. આ મવ્તાિના લોકો જેમણે 
૩૦મી મે પહટેલાં વેકસીનનો પહટેલો ડોઝ લીધો હોય, તેઓ 

બીજા ડોઝ મા્ટે ્લો્ બુક કિાવી શકશે. ઓનલાઈન બુરકુંગ 
મા્ટેનું પો્્મલ સવાિટે ૮ વાગયાથિી શરૂ થિઈ ગયું હતું. ફાઈઝિ 
બાયો્ટેક અથિવા મોડડેનાનો પહટેલો ડોઝ લેનાિાઓ મા્ટે બીજા 
ડોઝની શરૂઆત પ્ાંતમાં આવતા અઠવારડયે કિવામાં આવશે 
એમ પણ જણાવવામાં આવયું છટે. શરૂઆતમાં રિને ડોઝ વચ્ેનું 
અંતિ ચાિ માસનું િાખવાનું ઠિાવવામાં આવયું હતું. પિંતુ 
વેકસીનનો જથથિો વહટેલો મળી જવાની શકયતાને જોતા બીજો 
ડોઝ ઝડપથિી અપાય એવા પગલા લેવામાં આવી િહાં છટે.

વેકસીનેટેડ ન હોય, તેવા બાળકોના 
પ્રવાસ પર પ્રતતબંધને પગલે કચવાટ

કેનેડામાં શાળાઓ ખુલવાથિી કોમવડનો 
કોઈ જ ખતિો નહીં : અભયાસમાં તાિણ

ઓન્ટેરિયોમાં ડેલ્ા વેરિઅન્નો ખોફ ઃ હો્્પો્ 
મવ્તાિમાં વેકસીનના બીજા ડોઝને વહટેલી મંજૂિી
30મી મે પહેલાં વેકસીનનાે પહેલાે ડાેઝ લીધાે હાેય, તેએાે બીજા ડાેઝ માટે સલાેટ બુક કરાવી શકશે



FRIDAY, 25 JUNE, 202104 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

પોણા બે વર્ષથી સમસ્ત દુનિયામાં કેર વ્તા્ષવી 
રહેલા કોરોિા વાયરસિા જુદા જુદા 

સવરૃપ સમયાં્તરે દેખાયા છે. મેડિકલ એકસપરસ્ષ 
કોરોિાિે મોસ્ટ 
કન્ફયુનિંગ વાઇરસ 
કહે છે. એ્ટલે કે, 
આ વાયરસ પર 
સ્ત્ત િજર રાખીિે 
્તેિે માર્તા રહેવું 
પિે છે. ભાર્તમાં 
કોરોિા વાયરસિી 
બીજી લહેર હવે 
માંિ માંિ થાળે પિી 
રહી છે. જો કે, આમ 

છ્તાં દેશિે માથે હજી કોરોિાિી ત્ીજી લહેરિું 
જોખમ મંિાયેલું છે. વરિ્ષ હેરથ ઓગગેિાઇિેશિે 
ભાર્ત નવશે રજૂ કરેલા બે જુદા જુદા ્તારણોમાં 
એકમાં ્તો કોરોિાિી બીજી લહેર મંદ પડ્ાિી 
વા્ત કરી છે. પરં્તુ બીજી બાજુ િવો િેર્ટા 
પલસ વેડરઅન્ટ ખ્તરિાક સાનબ્ત થઇ શકે ્તેવી 
ચીમકી પણ આપી છે. બીજી લહેરમાં વાયરસિું 
જોર ચરમસીમાએ હ્તુ તયારે ભાર્તમાં દરરોજ 
ચારથી સાિા ચાર લાખ કેસો િોંધા્તા હ્તા. જે 
ધીમે ધીમે ઘ્ટીિે પચાસ હજારિી અંદર આવી 
ગયા છે. ત્ીજી લહેર પહેલાં નિષણા્તોએ આપેલી 
સલાહ અિુસરવા જેવી છે. ભાર્તમાં લોકો અિે 
પ્રદેશિી સરકારો કોરોિાિા કેસોિો આંકિો 
જોઇિે સાવચે્તી સાથે બાંધછોિિા પગલા લઈ લે 
છે. પરં્તુ કોરોિાિો જે િવો િેર્ટા પલસ વેડરઅન્ટ 
છે એ અતયારે ્તો મહારાષ્ટ્ર, કેરળ અિે મધય 
પ્રદેશમાં જોવા મળયો છે. ગુજરા્ત એ મહારાષ્ટ્ર 
અિે મધય પ્રદેશિે અિીિે આવેલું હોવાથી 
ખાસ નચં્તાિો નવરય બિે છે. િવા વેડરઅન્ટિો 
ગુજરા્તમાં ગમે ્તે ઘિીએ પ્રવેશ થઈ શકે છે. 
િેર્ટા પલસ વેડરઅન્ટ અગાઉિા િેર્ટા વેડરઅન્ટિા 
સપાઇક પ્રો્ટીિમાં મયૂ્ટેશિથી બનયો છે. બીજી 
લહેરમાં જે લોકો કોરોિાિો ભોગ બનયા હ્તા, 
્તેિું કારણ િેર્ટા વેડરઅન્ટ જ હ્તો. િેર્ટા પલસ 
વેડરઅન્ટ નવશે હજુ મેડિકલ એકસપરસ્ષિે 
પણ પૂરી જાણકારી િથી. ્તેઓ કહે છે કે, આ 
વેડરએન્ટ નવશે હજી અભયાસ ચાલુ જ છે. 

જો ક,ે િરે્ટા પલસ અગાઉિા વડેરઅન્ટ કર્તાં 
વધ ુ િિપથી પ્રસર્તો હોવાિી આશકંા છ.ે આ 
વડેરઅન્ટ ક્ેટલો જીવલેણ છ ે એ સ્ટિી પછી જ 
ખબર પિશ.ે િરે્ટા પલસ વડેરઅન્ટ ભાર્ત ઉપરા્ંત 
બીજા િવ દશે અમડેરકા, નરિ્ટિ, સસવરિલગેનિ, 
પો્ટુ્ષગલ, જાપાિ, પોલેનિ, િપેાળ, ચીિ અિે 
રનશયામા ં પણ જોવા મળયો છ.ે આ બધા દશે 
િવા વડેરઅન્ટ સામ ે સ્તક્ક થઇ ગયા છ.ે હવે  
નિષણા્તોએ જ ેઉપાયો સચુવયા છ ે્ત ેપ્રમાણ ેજયાં 
પણ આ િવો િરે્ટા પલસ વડેરઅન્ટ જોવા મળ ેએ 
નવસ્તારિ ેકન્ટને્ટમને્ટ િોિ ડિકલરે કરીિ ેમવૂમને્ટ 
બધં કરી દવેી જોઈએ. હવ ેસૌથી મહતવિી વા્ત 
્તો એ છ ે ક ેઆ વરેીએન્ટિા ખાસ કોઈ લક્ષણો 
િથી. એ્ટલ ે દદદીિ ે ક ે આરોગય ખા્તાિ ે િવા 
વડેરઅન્ટિી ખબર પિે અિ ે્તમ ેએિો રસ્તો બધં 
કરો એ પહલેા ં્તો એિ ુસકં્રમણ કયા ંસધુી થઈ ગયું 
હોય છ.ે આ જોખમિા કારણ ે્તિેી ઓળખ િિપી 
કરવી પિશ.ે આમ ્તો અતયાર સધુીમા ંિરે્ટા પલસ 
વડેરઅન્ટિા માત્ ૪૦ કસેો જ મળયા છ.ે પર્ુંત 
આ ૪૦માથંી ચાર હજાર ક ે ચાલીસ હજાર કસે 
થઇ જ્તા વાર લાગ ે્તમે િથી. આથી કોરોિાિા 
આ વડેરઅન્ટિી ઓળખ કરવા મા્ટ ે દશેમા ં ૨૮ 
લબેોર્ેટરીિુ ં એક કસંોડ્ટ્ષયમ બિાવવામા ં આવયું 
છ.ે આ લેબોર્ેટરીમા ં૪૫ હજાર સમેપલિી જીિોમ 
નસક્નેસગં કરવામા ંઆવી હ્તી. િરે્ટા વડેરઅન્ટિી 
ઓળખ પણ આ રી્ત ે જ થઇ હ્તી. કોરોિાિે 
રોકવા મા્ટ ેઅતયાર ેવસેકસિેશિ જ ઉત્તમ ઉપાય 
છ.ે યોગ ડદવસથી ભાર્તમા ંવોક ઈિ વસેકસિશેિ 
મહાઅનભયાિ શરુ થઈ ગયુ ંછ.ે પહલેા જ ડદવસે 
એ્ટલ ે ક ે સોમવાર ે ૮૬.૧૬ લાખ િોિ વસેકસિ 
આપીિ ે ભાર્ત ે િવો કીન્ત્ષમાિ સથાપયો છ.ે જોકે 

બીજા ડદવસથી જ વસેકસિશેિિા કામમા ં ઘ્ટાિો 
િોંધાયો છ.ે સરકાર ેવસેકસિેશિિા કામમા ંિિપ 
બરકરાર રાખવી પિશ.ે હવ ે કોરોિાિી વસેકસિ 
અસર િ કર ે એવો કોઇ વડેરઅન્ટ આવશ ે ્તો? 
્તવેા સવાલો પણ ઉઠી રહ્ા છ.ે 

સવાસ્થય મતં્ાલય પ્રમાણ ે િરે્ટા પલસ 
વડેરયન્ટિા કસે સામ ેઆવયા બાદ મહારાષ્ટ્ર, મધય 
પ્રદશે અિે કરેળિ ે કનેદ્ર સરકાર ે પત્ લખયો છ.ે 
સવાસ્થય મતં્ાલય ેકહ્ ંછ ેક ેિરે્ટા વડેરયન્ટ અતયારે 
80 દશેોમા ં છ.ે િરે્ટા પલસ વડેરયન્ટ 9 દશેોમાં 
જોવા મળયો છ.ે અમડેરકા, નરિ્ટિ, પો્ટુ્ષગલ, 
સસવતિલગેનિ, ચીિ, િપેાળ, રનશયા અિે જાપાિમાં 
પણ િરે્ટા પલસ વડેરયન્ટ મળયુ ંછ.ે આ વડેરઅન્ટ 
કદાચ બહ ુજીવલણે િહીં હોય. એ બહ ુિિપથી 
ફલેા્તો હોવાિી શકંા હોવાથી કદાચ દશેમા ંત્ીજી 
લહરેિુ ંકારણ બિી શક ેછ.ે 

વ્ત્ષમાિ સમય ે દશેમા ં મહારાષ્ટ્રમા ં િરે્ટા 
પલસ વડેરએન્ટિા સૌથી વધ ુકસે છ.ે મહારાષ્ટ્રમાં 
રત્ાનગડરમા ં સૌથી વધ ુ ૯ કસે છ.ે તયારબાદ 
જલગાવંમા ં ૭, મુબંઇમા ં ૨ અિે પાલઘર, થાણે 
અિે નસધંદુગુ્ષમા ં એક-એક કસે િોંધાયા છ.ે 
કરેળમા ં પલક્કિ અિે પઠાણનમનથ્તમા ં કલુ ત્ણ 
કસે સામ ેઆવયા છ.ે એઈમસિા િૉક્ટર શભુદીપ 
કમા્ષકર ેજણાવયુ ં હ્તુ ં ક,ે િરે્ટા પલસમા ં વધારાિો 
દ્બ૪૧૭ગદ મય્ુટન્ટ છ,ે જ ે િરે્ટાિ ે િરે્ટા પલસમાં 
ફરેવ ે છ.ે આ મય્ુટને્ટ વધ ુ ચપેી છ.ે ્ત ે આરફા 
સસંકરણ કર્તા ૩૫-૬૦% વધ ુ ચપેી છ,ે ્તવેી 
અ્ટકળો ચાલ્તી હોવાિુ ં ્તમેિુ ં કહવેુ ં છ.ે જોક,ે 
ભાર્તમા ં્તિેી સખંયા ઓછી છ.ે 

ભાર્તમા ં આરોગય મતં્ાલયિા સનચવ રાજશે 
ભરૂણ ે જણાવયુ ં ક,ે દશેમા ં ડરકવરી ર્ેટ 96 
્ટકા પહોંચી ચકુયો છ.ે વી.ક.ે પોલ ે જણાવયુ ં ક,ે 
ગ્ામીણ નવસ્તારોમા ં વસેકસિેશિિી િિપ સારી 
છ.ે જયાર ે કોરોિા વારવંાર રૂપ બદલી રહ્ો છ,ે 
તયાર ે િવી લહરે જયાર ે આવશ ે તયાર ે વસેકસિ 
િહીં લાગી હોય ્તો આપણ ે ્તિેી િપ્ટમાં 
આવીશુ.ં સવાસ્થય મતં્ાલય પ્રમાણ ે 63.68 ્ટકા 
વસેકસિેશિ ગ્ામીણ નવસ્તારો અિ ે 36.32 ્ટકા 
શહરેી નવસ્તારોમા ંકરવામા ંઆવયુ ંછ.ે આમ છ્તાં 
દશેમા ં િરે્ટા પલસ વડેરયન્ટિો ખ્તરો વધયો છ.ે 
4 રાજયોમા ં કોરોિાિુ ં િવુ ં રૂપ પહોંચી ગયુ ં છ.ે 
દશેમા ંકોરોિાિા િવા કસેોિી સખંયા ભલ ેઘ્ટી છે 
અિે વસેકસિશેિિી ગન્ત ્તજે થઈ છ,ે પર્ંત ુઆ 
્તમામિી વચ્ ેપલસ િરે્ટા વરેીઅન્ટ ેનચ્ંતા વધારી 
છ.ે અતયાર ે દશેિા મહારાષ્ટ્ર, મધય પ્રદશે, કરેળ 
અિ ે ્તનમલિાિમુા ં આ કસે મળયા છ.ે કોરોિા 
વાયરસ સ્ત્ત પો્તાિુ ંસવરૂપ બદલી રહ્ો છ ેઅિે 
વારવંાર મય્ુટેં્ટ થઈ રહ્ો છ.ે કોરાિાિુ ંભાર્તમાં 
જ ે િરે્ટા વડેરયન્ટ મળયુ ં હ્ત,ુ આ િરે્ટા પલસ એ 
વડેરયન્ટથી મય્ુટેં્ટ થઈિ ે િીકળયો છ.ે ્ટકેનિકલ 
રી્ત ે આિે B.1.617.2.1 અથવા AY.1 િામ 
આપવામા ં આવયુ ં છ.ે આખા નવશ્વમા ં હજી સધુી 
આ વડેરએન્ટિા ૨૦૦ કસે મળી આવયા છ,ે જોકે 
્તમેાથંી 4૦ કસે ભાર્તિા છ.ે ્તથેી ભાર્તીય 
આરોગય નવભાગ િરે્ટા પલસ વડેરઅન્ટ પર િજર 
રાખી રહ્ો છ.ે આ મામલ ેકનેદ્રએ રાજયોિ ેપગલાં 
લવેા પત્ લખીિે ચ્ેતવણી આપી છ.ે હવ ે આ 
વરેીએન્ટ પર વસેકસિ અસર કરશ ે ક ે કમે ્તિેી 
્તપાસ ICMR કરી રહં્ છ.ે  િરે્ટા વડેરયન્ટ 
પહલેા ભાર્તમા ંજ ેસસથન્ત કોરોિાિ ેકારણ ેસજા્ષઈ 
હ્તી ્ત ે પણ અતય્ંત નચ્ંતાજિક હ્તી. કોરોિાએ 
યરુોપિા અિકે દશેોમા ં્તબાહી મચાવી છ.ે પર્ંતુ 
િરે્ટા પલસ વડેરયન્ટ આ વરગે માચ્ષમા ં યરુોપમાં 
મળયો હ્તો, જ ેબાદમા ંઅનય દશેોમા ંફલેાયો છ.ે 
અતયાર ેICMR દ્ારા એ ્તપાસ કરવામા ંઆવી 
રહી છ ેક ેિરે્ટા પલસ વડેરયન્ટ પર વસેકસિ અસર 
કરશ ેક ેિહીં કર.ે આ મા્ટ ેસમેપલ લવેામા ંઆવી 
ચકુયા છ ેઅિ ે્ટસેસ્ટગં ચાલી રહી છ.ે

કોરોનાનો ડેલ્ા પ્લસ વેરરઅન્ 
ભારતને માથે વધુ એક ચિંતા 

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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સરુત
સુરત તક્ષશિલા હોનારત કાડમા 

14 પૈકી 13આરોપીઓ શિરુદ્ધે લાબા 
સમયથી પધેન્ડિંગ ચાર્જફ્રેમની કાય્જિાહી 
હાથ ધરિામાિં આિી હતી.એડીશ્નલ 
સધેિ્સ રર ડી.પી.ગોહીલ એ આ 
કરેસમાિં સહ આરોપી સુરત મહાનગર 
પાશલકા ના આરોપી અશધકારી અતુલ 
ગોરસાિાલાની ડીસચાર્જ અરજી 
હાઈકોર્જરમા પધે્મડીગ હોઈ તધેમની 
સામધે ચાર્જફ્રેમની કાય્જિાહી મોકકુફ 
રાખી છે. કોર્જ આ કરેસની િધુ કાય્જિાહી 
આગામી 5 રુલાઈ સુધી મુલતિી રાખી 

છે. આરથી  બધે િર્જ પહેલા  સુરતના 
સરથાણાની તક્ષશિલા આકકેડ શબલડીંગ 
ના ગધેરકાયદે ડોમમાિં લાાગધેલી ભીરણ 
આગમા 22 રધેરલા શિદ્ાથથીઓ નુ 
આગમા ભુજાઈ રિાથી તથા  શબલડીંગ 
પરથી કૂદી પડિાથી મોત શનપજયુિં 
હતા. સુરત ક્ાઈમ બ્ાચધે  તક્ષશિલા  
આકકેડ શબલડીંગના શબલડસ્જ દદનધેિ 
િધેકરીયા, જીગ્ધેિ પાઘડાળ, હરસુખ 
િધેકરીયા, રશિ્દ્ર કહાર, સિજી રપુ 
પાઘડાળ, નારા રયુિન કલાસીસના 
સિંચાલક ભાગ્જિ બુરાણી, સુરત મયુશન.
ના અશધકારી પરાગ મુનિી, હીમાિુ 

ગજ્જર, શિનુ  પરમાર, રયધેિ  સોલિંકી, 
અતુલ ગોરસાિાલા, ફાયર શિભાગના 
કીત મોડ, સિંરય આચાય્જ તથા દશક્ષણ 
ગુરરાત િીર કંપનીના અશધકારી 
દદપક નાયક સહીત 14 આરોપીઓ 
શિરુદ્ ગુનો નોંધી ધરપકડ કરી હતી. 
કરેસમાિં સિવેોચ્ચ અદાલત સુધી કાનૂની 
લડતનધે પગલધે ચાર્જફ્રેમની કાય્જિાહી 
પધે્ડીંગ  રહી હતી.  સરકારપક્ષધે ખાસ 
સરકારી િકીલ પરમાર તથા ભોગ 
બનનાર શિદ્ાથથીઓના િાલીઓ તરફરે 
શપયુર માિંગુકીયાએ પ્રપોઝ ચાર્જ કરિા 
માિંગ કરી હતી. 

સુરત
કામરેરના આિંબોલી ખાતધે તાપી 

નદીમાિંથી ત્રણ મૃતદેહો મળી આવયા 
છે. માછીમારી કરતા માછીમારે 
પોલીસનધે જાણ કરતા ઘરના સથળે 
પહોંચી હતી અનધે ત્રણધેય મૃતદેહોનો 
કબજો લઇ આગળની કાય્જિાહી હાથ 
ધરી છે. મૃતકોમાિં એક 40 િરથીય સત્રી 
તધેમર 15 િરથીય બાળક એકબીજાના 
હાથ બાિંધધેલી હાલતમાિં લાિ મળી 
આિી હતી. બિંનધે માતા પુત્ર હોિાનુિં 
પોલીસનુિં અનુમાન છે. જયારે અ્ય 
એક મૃતદેહ કઠોર તાપી દકનારેથી 4 
થી 5 માસની બાળકીનો કોહિાયધેલી 

હાલતમાિં મળી આવયો છે.
માછીમારોએ આરધે તાપી નદીના 

પાણીમાિં નાિડી લઇ મચછી પકડિાની 
જાળ નાિંખી હતી. તયારે આિંબોલી 
ગામની તાપી નદી દકનારે બધે લાિ 
દેખાતાિં નજીક રઇ તપાસ કરતા 
આિરે 40 િરથીય મશહલા તધેમર 15 
િરથીય બાળકની લાિ મળી આિી 
હતી. અતયિંત ડીકમપોઝ હાલતમાિં 
મળી આિધેલી લાિમાિં બન્ધે લોકો 
શિખૂરા નહીં પડધે એ મારે મશહલાના 
રમણા હાથધે તધેમર છોકરાના ડાબા 
હાથધે દોરી બાિંધધેલી હાલતમાિં સિંભશિત 
મા-દીકરાની લાિ મળી આિી હતી.

ગાિંધીનગર : સરેચયુ ઓફ યુશનરીનધે 
િધારે ખૂબસુરત બનાિિા મારે રાજય 
સરકાર શિિંધયાચલ અનધે સાતપુડાની 
શગદરમાળામાિં 62 કરોડના ખચવે રોપ-િધે 
બનાિી રહી છે રધે પ્રિાસીઓના 
આકર્જણનુિં કરે્દ્ર બનિધે. આ રોપ-િધે 
પાિંચ સહાયક રાિર સાથધે એશલિધેરેડ 
હિધે અનધે તધેની ઉંચાઇ બિંધની ઉંચાઇથી 
િધુ હિધે.

આ રગયાએ સફારી પાક્ક, કરેકટસ 
ગાડ્જન, ફલાિર ઓફ િધેલી, દરિર 
રાફરીંગ, બરરફલાય પાક્ક, રે્રશસરી, 
એમયુઝમધે્ર પાક્ક, સી-પલધેન સશહતના 

પ્રોરધેકર િરૂ કરિામાિં આવયા છે. આ 
પ્રોરધેકર પાછળ સરકારે કુલ 4000 
કરોડ રૂશપયાનુિં રોકાણ કયુું છે.

સરદાર સરોિર નમ્જદા શનગમના 
ઉચ્ચ અશધકારીએ રણાવયુિં હતુિં 
કરે િરવે 50 લાખથી િધુ પ્રિાસીનધે 
આકર્જિા મારે બધે શગદરમાળાનધે જોડતો 
શિશ્વકક્ષાનો રોપ-િધે પ્રોરધેકર િરૂ 
કરિામાિં આવયો છે, રધેમાિં યુરોશપયન 
દડઝાઇન રેકનોલોજી અનધે સરા્ડડ્જ 
પ્રમાણધે સરેચયુ ઓફ યુશનરીથી કરેકટસ 
ગાડ્જનધે જોડતો રોપ-િધે બનિધે રધે 1.25 
દકલોમીરર લાિંબો હિધે.

સુરત
પીએનબીના લોન કૌભાિંડમાિં 

સિંડોિાયધેલા ફરારી આરોપી શનરિ 
મોદીની સરુતના એસઈઝધેડ ડાયમિંડ 
યુશનર મધે.ફાયર સરાર ડાતમિંડ 
ઈ્રરનધેિનલ,રાધધેશ્વર જ્ધેલરીની 
કપંનીમાિં રહેલા 10 કરોડથી િધ ુદકમંતની 
ડાયમિંડ જ્ધેલરી સહીત સાત શમલકતો 
રપ્ત કરિા કસરમસ સધ્ે ટ્રલ એકસરસાઇઝ 
શિભાગધે સરુત કોર્જમાિં અરજી કરી 
હતી. આરથી ત્રણધેક િર્જ પહેલા સરુત 
સીજીએમ કોર્જમાિં કસરમ એકરના ભિંગ 

બદલ શનરિ મોદી સશહત અ્ય ત્રણ 
આરોપીઓ શિરૂધધ કોર્જ ફદરયાદ નોધાઈ 
હતી. રધેમાિં આરોપી શનરિ મોદીનધે એકથી 
િધિુાર કોર્જના સમ્સ િોરરં છતાિં હારર 

થયા નહોતા. રધેથી કસરમસ શિભાગના 
અશધકારીએ સરકારી િકીલ ધમ્્જ દ્ર 
પ્રજાપશત મારફતધે શનરિ મોદીની સરૂતની 
સાત રધેરલી સથાિર રિંગમ શમલકતો રપ્ત 
કરિા માિંગ કરી હતી. રધે અિંગધે જાહરેનામુિં 
બહાર પાડિા છતાિં શનરિ મોદી હારર 
થયા નહોતા. રધેથી સરુત સીજીએમ 
કોર્જના રર અમીતકમુાર દિધેએ ફદરયાદી 
કસરમસ સધ્ે ટ્રલ એકસાઇઝની અરજીનધે 
મિંરરુ કરી શનરિ મોદીની સરુતની સાત 
સથાિર રિંગમ શમલકતો રપ્ત કરિા હકૂમ 
કયયો છ.ે

તક્ષશિલા અનગ્કાિંડના 13 આરોપી 
સામધે ચાર્જફ્રેમની કાય્જિાહી પૂણ્જ થઈ

PNB કાૈભાિંડઃ મુખય સુત્રધાર શનરિ મોદીની 
સુરત નસથત 7 શમલકતો રપ્ત કરિા હુકમ

વધુ સુનાવણી તા.5 જુલાઇએ�ઃ 22 નનદાદોષ વવદ્ાર્થીએા�એ� જીવ ગુમાવ્ા હતા

તાપી નદીમાંથી એક સાથે ત્રણ 
મૃતદેહો બાંધેલી હાલતમાં મળ્ા

સ્ેચ્યૂ ઓફ ્ુનન્ી પાસે રોપ-વે 
પ્ોજેક્ બે વર્ષમાં જ પયૂણ્ષ થઈ જશે 
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અમદાવાદ
વાવાઝોડામા ં અસરગ્રસ્ત માછીમારો માટ� 

રાહત સહાય પકે�જ �હ�ર કયુર્ પણ હજ ુસધુી તનેો 
અમલ થઇ શક્યો નથી ત ેમદુ્દ� ખદુ મતં્રી પરુષોત્તમ 
સોલકં�એ ભાજપ સરકાર સામ ેજ સવાલો ઉઠાવ્યા 
હતા.ં એટલુ ં જ નહ�, નારાજ મતં્રી પરુષોત્તમ 
સોલકં� ક�િબનટેની બઠેકમાં 
ય ગરેહાજર રહ્યા ં હતા જનેા 
કારણ ેઅનકે રાજક�ય તક�િવતક� 
વહ�તા થયા છ�. પાટીદારોએ 
મખુ્યમતં્રીપદ માગં્યા બાદ 
ગજુરાતમા ં રાજક�ય હલચલ 
તજે બની હતી. આ વાત માડં શમી ત્યા ં હવે 
ભાજપ સરકારના મતં્રી પરુષોત્તમ સોલકં� નારાજ 
થયા છ�. તમેણ ે જ વાવાઝોડામા ં અસરગ્રસ્ત 
માછીમારોન ે સરકાર� ક� આપ્ય ુ નથી તવે ુ કહી 
ઉભરો ઠાલવ્યો હતો.ખદુ મતં્રીએ જ ભાજપ 

સરકાર સામ ેસવાલો ઉઠાવતા ંસરકારમા ંઆતં�રક 
ખચેતાણ અન ેરાજક�ય ડખા હોવાની વાત ઉભરીને 
બહાર આવી છ�. દરિમયાન, આજે ગાધંીનગરમાં 
મખુ્યમતં્રી િવજય �પાણીની ઉપ�સ્થતીમા ં મળ�લી 
ક�િબનટેની બઠેકમા ં નારાજ મતં્રી પરુષોત્તમ 
સોલકં� ગરેહાજર રહ્યા ં હતા.ં આ વાત રાજક�ય 

ગલીયારીમા ંચચાર્નો મદુ્દો બની 
રહ્યો છ�.  આ નારાજગીના દોર 
વચ્ચ ે ગ�ુવાર� ભાવનગરમાં 
કોળી સમાજની બઠેક મળવા 
જઇ રહી છ�. પાટીદારો બાદ 
હવ ેકોળી સમાજ પણ રાજક�ય 

અવગણના થઇ રહી હોવાના મદુ્દ� રાજક�ય શિક્ત 
પ્રદશર્ન કરવાના મડૂમા ંછ�. ભાવનગરમા ંમળનારી  
બઠેકમા ંરાજક�ય નતેાઓ પણ હાજર રહ�વાના છ� 
ત્યાર� મતં્રી પરુષોત્તમ સોલંક� હાજર રહ�શે ક� ક�મ 
તનેા પર ભાજપ ેનજર માડંી છ�. 

હળવદ ભાજપ 
મહામંત્રી સામે લેન્ડ 
ગ્રેિબંગની ફ�રયાદ

હળવદ
સરકારી જમીન પર દબાણ 

મામલે હળવદ તાલુકા ભાજપ 
મહામંત્રી સંજય રૃપાભાઈ 
પંચાસરા િવ�દ્ધ લેન્ડગ્રેિબંગની 
ફ�રયાદ ન�ધાતા રાજક�ય ગરમાવો 
આવ્યો હતો. હળવદના િશરોઇ 
ગામે િસંચાઈ િવભાગની સરકારી 
જમીનના આઠ પ્લોટ પચાવી પાડી 
અંગત ઉપયોગ કરતા  િસંચાઈ 
િવભાગના નાયબ કાયર્પાલક 
ઇજનર� એક જ પ�રવારના છ 
સભ્યો િવ�દ્ધ ફ�રયાદ ન�ધાવી 
હતી.  છ આરોપીને પોલીસ ટીમે  
ગણતરીની કલાકોમાં ઝડપી પાડયા 
હતા. િશરોઇ ગામે નવા ગામતળની 
િસંચાઈ િવભાગ હસ્તકની જમીનના 
પ્લોટ ઉપર શીરોઈ ગામના આરોપી 
કાળુ માવ�, વનરાવન રૃપા, 
પ્રતાપ માવ�, િવજય રૃપા, અિનલ 
અમરિસંહ અને  સંજય રૃપાભાઈએ 
અંગત લાભ માટ� ગેરકાયદ�સર રીતે 
કબ� જમાવ્યો હતો.  

રાજકોટ
લોધીકાના રાવક� ગામની સીમમાં 

ન્યારી નદીના કોઝ-વે પરથી પસાર થઈ 
રહ�લી કાર તણાઈ જતા તેમાં બેઠ�લા 
રાજકોટના રાજનગર પાસે અનુપમા 
પાક�માં રહ�તા બેન્ક ઓફ બરોડાના  
િન�ત કમર્ચારી લાલ�ભાઈ ચક�ભાઈ 
ઘેલાણી (ઉ.વ.૬૬) નું �ત્યુ િનપજયું 
હતું. તેમના પત્ની અને સંબંધી મિહલા 
પણ કાર સાથે તણાયા હતા. � ક� 
ગ્રામજનોએ બન્નેને બચાવી લીધા હતા.

રાજકોટ ન�કના રાજગઢ ગામના 
વતની લાલ�ભાઈ વ્યવહારીક 
કામે ગઈકાલે પત્ની ક�સુમબેન સાથે 
કોઠાપીપળીયા ગામે પોતાની ટીયાગો 
કાર લઈને ગયા હતા. જયાંથી પરત 
ફરતી વખતે તેમના સંબંધી હ�સાબેન 
રાંકને રાજકોટ આવવું હોવાથી કારમાં 
બેસી ગયા હતા.  આ વખતે વરસાદ 
ચાલુ હતો. રાવક� ગામે પહ�ચતા ન્યારી 
નદી પરના કોઝ-વે પર પાણી હોવા છતાં 
પત્નીની સલાહને અવગણી કાર ત્યાંથી 
કાઢવા જતા પાણીમાં તણાઈ પલ્ટી ખાઈ 
નીચે ખાબક� હતી. �ણ થતા ગ્રામજનો 

દોડી આવ્યા હતા. મહામુસીબતે તેમણે 
કારના પાછળના કાચ તોડી ક�સુમબેન 
અને હ�સાબેનને દોરડાની મદદથી 
બહાર કાઢયા હતા. પર�તુ સીટ બેલ્ટ 
નહી ખુલતા લાલ�ભાઈ તત્કાળ બહાર  
િનકળી શકયા ન હતા.  ગ્રામજનો 
બચાવ કામગીરી કરતા હતા એટલામાં 
લાલ�ભાઈની કાર ઉ�ડા પાણીમાં ગરક 
થઈ ગઈ હતી. આમ છતાં ગ્રામજનોએ 
ખુબ જ મહ�નત કરી દાંતરડાથી સીટ 
બેલ્ટ કાપી તેમને દોરડાની મદદથી 
બહાર કાઢી ખાનગી હો�સ્પટલમાં 
ખસેડાતા �ત્યુ પામ્યા હતા.

ભૂજ 
ભુજની ઓળખ સમા ભુ�યા 

ડુંગરની તળ�ટીમાં કરોડો �િપયાના 
ખચ� સ્�િતવન પ્રોજેકટ આકાર લઇ 
રહ્યો છ�. સ્�િતવન પ્રોજેક્ટ વડાપ્રધાન 
નર�ન્દ્રમોદીનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છ�. 
કચ્છમાં આવેલા 2001ના ભુંકપમાં 
મોતને ભેટ�લા લોકોની યાદમાં 
સ્�િતવન બનાવામાં આવી ર�ં છ�. 
સ્�િતવન િનમાર્ણ થવાના કારણે 
કચ્છના પ્રવાસનના નકશામાં મહત્વનું 
એક સ્થળનો ઉમેરો થશે.

વષર્ 2001માં કચ્છના િવનાશકારી 
ભૂક�પમાં મોટી ખુમારી થઇ હતી, 
જેમાં ક�ટલાક લોકોએ પોતાના સ્વજનો 
ગુમાવ્યા હતા. આ દુઘર્ટનામાં મુત્યું 
પામેલા લોકોની યાદમાં રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ભુ�યા ડુંગર તળ�ટીમાં કરોડો 
�િપયાના ખચ� સ્�િતવન બનાવામાં 
આવી ર�ં છ�. અંદા�ત 155 કરોડ 
�િપયાના ખચ� સ્�િતવન આકાર 
લઈ ર�ં છ�. પ્રવાસન સ્થળ તરીક� 
�ણીતા બનેલા કચ્છ િજલ્લામાં વધુ 
એક પ્રવાસન સ્થળ ઉમેરો થવા થઇ 

રહ્યો છ�. ભુજની આન બાન અને 
શાન સમાન ભુ�યા ડુંગરની તળ�ટીમાં 
સ્�િતવન આકાર લઇ રહ્યો છ�. 
સ્�િતવન પ્રોજેકટમાં સનસેટ પોઇન્ટ, 
6 �કલોમીટરનો કમ્પાઉન્ડ હોલ તેમજ 
50 જેટલા અલગ-અલગ આકારના 
ચેકડેમ, પાથવે, લાઈટ�ગ, સોલાર 
કામ પૂણર્ થઈ ચૂક્યું છ�. હાલમાં 
મ્યુઝીયમની કામગીરી ચાલી રહી છ�.

કચ્છના ગોઝારા ભૂક�પમાં 
13,000થી વધુ લોકોના મોત થયા 
હતા. ભૂક�પમાં અવસાન પામેલા 
લોકોની યાદમાં રાજય સરકાર દ્વારા 
સ્�િતવન તૈયાર કરવામાં આવી ર�ં 
છ�. વષર્ 2014માં સ્�િતવન પ્રોજેક્ટની 
કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રોજેક્ટ માટ� 
155 કરોડ �િપયા ફાળવામાં આવ્યા 
હતા. સ્�િતવન પ્રોજેક્ટનું કામ ધીમી 
ગિતથી ચાલી ર�ં છ�. પ્રોજેક્ટ સાથે 
લોકોની લાગણી �ડાયેલી છ�. 
આથી પ્રોજેક્ટનું કામ ઝડપથી પૂણર્ 
કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં 
આવી છ�. 

ભાજપ સરકારથી નારાજ પુરષોત્તમ સોલંક� 
ક�િબનેટમાં ગેરહાજર રહ�તા અનેક તક�િવતક�

ગુજરાતમાં પ્રવાસન સ્થળ વધશે 
ભૂજ ખાતે ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સ્�િતવન

સીટ બેલ્ટ બન્યો મોતનું કારણ, કાર 
સાથે તણાતા રાજકોટના �દ્ધનું મોત

રાજકોટ
રાજકોટમાં નશામાં ચૂર પિતએ પત્ની સાથે 

િવક�ત સેક્સલીલા આચરી હતી. જેમાં પાશવી 
ત્રાસથી પત્નીએ �ફ્નાઈલ પી લીધું હતું. પર�તુ 
સદ્દનસીબે મિહલાને હો�સ્પટલમાં ખસેડી બચાવી 
લેવામાં આવી છ�. નશામાં ચૂર પિતએ તારી સાથે 
હવે મ� નથી આવતી, હાડકા લાગે છ� કહીને 
ગુપ્તાંગમાં બચકા ભયાર્ હતા.

રાજકોટની ભાગોળ� રહ�તી પ�રણીતાને તેના 
પિતએ દા� ઢીચી, મારક�ટ કરી ત્રાસ ગુ�રતા 
તેણીએ �ફ્નાઈલ પી લેતા હોસ્પીટલે ખસેડાઈ છ� 

પિતએ ગુપ્તાંગમાં બચકા ભયાર્નો આક્ષેપ કરતા 
તાલુકા પોલીસે અટકાયતી પગલા લીધા છ�. 
શહ�રના ભીમનગરમાં રહ�તા રીટાબેન રિવભાઈ 
વાઘેલા ઉ.30 નામની પ�રણીતાએ �ફ્નાઈલ પી 
લેતા તેણીને હોસ્પીટલે ખસેડાઈ હતી પ્રાથિમક 
તપાસમાં તેણીના આ ત્રી� લગ્ન હોવાનું �ણવા 
મળ્યું હતું તેણીએ આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું ક� 
પિત રવીએ પંદર �દવસ પૂવ� િચક્કાર દા�નો નશો 
કરી શરીરસુખ માણ્યું હતું અને ગુપ્તાંગમાં બચકા 
ભયાર્ હતા. જેથી તેણીને પીડા થતા ડોક્ટર પાસે 
લઇ જવાનું ક�ં છતાં લઇ ગયો ન હતો.

વૃધ્ધના પ�ી અને સંબંધીને 
ગ્રામજનાેઅે મહામહેનતે દાેરડાની 

મદદથી બહાર કાઢી લીધા

રાજકોટમાં નશામાં ધૂત પિતએ સમાગમ 
વખતે પત્નીના ગુપ્તાંગ પર બચકા ભયાર્

હતા.ં એટલુ ં જ નહ�, નારાજ મતં્રી પરુષોત્તમ 
સોલકં� ક�િબનટેની બઠેકમાં 
ય ગરેહાજર રહ્યા ં હતા જનેા 
કારણ ેઅનકે રાજક�ય તક�િવતક� 
વહ�તા થયા છ�. પાટીદારોએ 
મખુ્યમતં્રીપદ માગં્યા બાદ 
ગુજરાતમા ં રાજક�ય હલચલ 

ગલીયારીમા ંચચાર્નો મદુ્દો બની 
રહ્યો છ�.  આ નારાજગીના દોર 
વચ્ચ ે ગ�ુવાર� ભાવનગરમાં 
કોળી સમાજની બઠેક મળવા 
જઇ રહી છ�. પાટીદારો બાદ 
હવ ેકોળી સમાજ પણ રાજક�ય 

માછીમારાેના મુદે્દ 
ભાજપ સરકારમાં 

રાજકીય ખટરાગ વ�ાે
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સેવાલિાના દેવ ઘોડા 
મંદદરના મહંત બ્રહ્મિીન 
થતાં શ્રદ્ાળુઓ ઉમટ્ા

ગળતેશ્વર
ખડેા લિલ્ાના સવેાલિયાના દેવઘોડા મદંદરના 

મહતંશ્રી બ્રહ્મિીન થતાં શ્રદ્ાળઓુમાં શોકની િાગણી 
વયાપી છે. મહતંશ્રીના અંલતમદશ્શન માટે મોટી સખંયામાં 
શ્રદ્ાળઓુ ઉમટી પડયા હતા. ગળતેશ્વરના તાિકુામથક 
સવેાલિયા પાસ ેમહી નદદના દકનારે પૌરાલણક દેવઘોડા 
મદંદર આવિેુ ં છે, િ ે િાખો શ્રદ્ાળઓુનંુ માનીતંુ 
તીથ્શસથળ છે. મદંદરના ૭૦ વર્શના પ.ૂ મહતંશ્રી 
શંકરગીરી મહારાિ છેલ્ાં વીસ વરસથી મદંદરમાં સવેા 
આપી રહ્ા હતા.  મળતી માલહતી પ્રમાણે મગંળવારે 
રાતે ૧૨ વાગયાની આસપાસ તેઆ ે બ્રહ્મિીન થયા હતા. 
આ સમાચાર ફેિાતા િ શ્રદ્ાળઓુ દેવઘોડા મદંદરમાં 
મહતંશ્રીના અંલતમ દશ્શન માટે ધસી આવયા હતા. 

ઉત્તર ગુિરાતના 
ખયાતનામ ગાયક લવિય 
સુંવાળા આપમાં જોડાયા

મહેસાણા
ગુિરાતમાં લવધાનસભા ચૂંટણી નજીકમાં આવતા 

િ તમામ પક્ો સલરિય થયા છે. ખયાતનામ હસતીઓ 
આપમાં જોડાતા આપ પણ હવે એક મિબુત પક્ 
તરીકે ઉભરી રહ્ં છે. આપ સાથે વધારે બે ખયાતનામ 
હસતીઓ જોડાઇ છે.  મલહપતલસંહ ચૌહાણ અને લવિય 
સુંવાળા બંન્ે આપમાં જોડાયા હતા. ઉત્તરગુિરાતનાં 
ખયાતનામ કિાકારોમાં લવિય સુંવાળાની ગણતરી 
થાય છે. લવિય સુંવાળા ઉત્તર ગુિરાતમાં મિબુત ફેન 
ફોિોઇંગ ધરાવે છે. આપમાં જોડાયા બાદ મલહપતલસંહે 
િણાવયું કે, મારી લવચારધારા અને લવઝનમાં િે પાટટી 
ફીટ થાય છે તે આમ આદમી પાટટી છે. 2025 પહેિા 
ગુિરાતના 500 દશ્શ ગામ આપવા મારૂ સવપ્ન છે.

અંબાજી
અબંાજીમા ં વરષે દહાડ ે િાખો માઇભક્ો 

માના ચરણોમા લશશ નમાવ ે છ.ે પરતં ુ અનકે 
માઇભક્ોન ે યાત્ાધામમા ં કડવા અનભુવ થાય 
છે અન ેઅબંાજીની પ્રલતષ્ા ખરડાય છ.ે પ્રસાદમાં 
ઉઘાડી િૂટં અન ે પાકગમા ં દાદાગીરીથી િઈ 
ગુણવત્તા લવહીન વસતઓુ વચેાતી હોવાની બમુરાડને 
આધાર ે કિકેટર ે યાલત્કોની સરુક્ાની વયવસથા 
માટે પાિનપરુ કિકેટર કચરેી ખાત ે લમદટગં યોજી 
હતી. િમેા ંયાલત્કો સાથ ેછતેરપીંડી અન ેદાદાગીરી 
કરનાર સામ ે કડક કાય્શવાહી કરવાના આદશે 
આપવામા ંઆવયા છ.ે

માઇભક્ો સાથ ે અબંાજીમા ં પ્રસાદીયા ઉઘાડી 
િૂટં ચિાવતા હોવાની બમુરાણ ઉઠી છ ે તયારે 

આવનાર યાલત્કોન ેપાકગન ેિઈન ેપણ દાદાગીરી 
સહન કરવી પડે છ.ે યાત્ાધામ અંબાજીમાં 
યાલત્કોની સુરક્ા િળવાય ત ે હેતથુી બનાસકાઠંા 
કિકેટર ેઆવા તતવો સામ ેકડક કાય્શવાહી કરવાના 
લનદદેશ આપયા છ.ે કિકટેર દ્ારા પોિીસ, ફડૂ એનડ 
ડ્રગસ, તોિમાપ, રવેનયુ, પચંાયત અન ે ગ્ાહક 
સરુક્ા સલહતની દટમોની રચના કરી કાય્શવાહીના 
આદશે આપયા છ ે તમેિ પોિીસન ે અસામાલિક 
તતવો સામે કડક કાય્શવાહીની સૂચના અપાઈ છ.ે 
અબંાજીમા ંઆવનાર યાલત્કો સાથે પ્રસાદમા ંિૂટં ન 
થાય એ હતુેથી અંબાજી મદંદર ટ્રસટ દ્ારા પ્રસાદના 
૩ કનેદ્ો ખોિશે સાથે યાલત્કોની સુરક્ા િળવાય એ 
હતેથુી અબંાજીમા જાહેર માગ્શ પર ગ્ાહક સુરક્ા 
કનેદ્ કાયમી ધોરણ ેખોિાશે.

નડિયાદ
અમદાવાદ-વડોદરા એકસપ્રેસ હાઈવે 

પર નદડયાદ પાસે એક ગમખવાર અકસમાત 
સજા્શયો છે. આ અકસમાતમાં 3 િોકોના 
મોત થયા છે અને 7 િોકો ઘાયિ થયા છે. 
રોડ સાઈડમાં ઉભેિી ટ્રક પાછળ ઘૂસી ઈકો 
કાર ઘૂસી િતાં હાઈવે પર કમકાટીભયા્શ 
દ્શયો સામે આવયા છે. નદડયાદ પાસે 
બનેિી આ ઘટનાએ થોડા દદવસ પહેિાં 
આણંદ પાસે બનેિી અકસમાતની ઘટનાની 
યાદ તાજી કરાવી દીધી છે. આ અકસમાત 
એટિો ભયાનક હતો કે, એક મલહિાનું 
માથુ ફાટી ગયુ હતું.

અમદાવાદ વડોદરા એકસપ્રેસ હાઇવે 

પર નદડયાદ પાસે ગમખવાર અકસમાતમાં 
ત્ણ િોકોના ઘટના સથળે િ મોત લનપજયા 
હતા અને 7 િોકો ઘાયિ થયા છે. 
અમદાવાદથી વડોદરા તરફ િતા એકસપ્રેસ 
હાઇવે પર રોડ પર સાઈડ ઉભી રહેિ 
ટ્રકની પાછળ ઇકો કાર ઘૂસી િતા આ 
અકસમાત સજા્શયો હતો. 

અંબાજીમાં હવે યાત્રિકો સાથે ઉઘાિી 
લૂંટ નત્હ ચલાવાય ઃ તંરિ હરકતમાં
પાોલીસ, ફૂડ એોન્ડ ડ્રગસ, તાોલમાપ, પંચાયત વિભાગાોનો નનર્દેશ એાપ્ા

નડિયાદ પાસે અકસમાતમાં 3ના મોત, 
મત્હલાનું માથુ ધિથી અલગ થઇ ગયું

મહેસાણા
મહેસાણાની દુધસાગર ડેરીના 

રાિસથાન પુનહાના પિાનટમાં તૈયાર 
કરવામાં આવતા ઘીમાં ભેળસેળ થતી 
હોવાનું સામે આવતાં મહેસાણા બી 
દડવીિન પોિીસ મથકે ડેરીના તતકાિીન 
ચેરમેન આશા ઠાકોર, પૂવ્શ વાઇસ 
ચેરમેન મૌઘજી દેસાઇ, એમડી લનશીત 
બક્ી સલહત પાંચ વયલક્ સામે ગુનો 
દાખિ કરાયો હતો. આ કેસમાં પૂવ્શ 
મલહિા ચેરમેનને બે દદવસ અગાઉ 

તેમના ફામ્શ હાઉસમાંથી ઝડપી િેવાયા 
હતા. તેઓના કોલવડ ટેસટ કરાવી 
આખરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 
બુધવારે અલધકારી એ.બી.વાળંદ દ્ારા 
આરોપી આશા ઠાકોરને મહેસાણા 
ખાતે એસીબી સેશનસ કોટ્શના િિ 
એમ.ડી.પાંડેયની સમક્ રિુ કરીને 
૧૦ દદવસના દરમાનડની માંગ કરી 
હતી. િેમાં સપે.સરકારી વકીિ લવિય 
બારોટની દિીિોના આધારે અદાિતે 
આરોપીના  ૨૮ િુન સુધીના ૬ 

દદવસના રીમાનડ મંિુર કયા્શ હતા.  
શુધધ ઘીમાં ભેળસેળના ગુનામાં ધરપકડ 
કરવામાં આવેિ દુધ સાગર ડેરીના 
તતકાિીન ચેરમેન આશા ઠાકોરને 
કોટ્શમાં રિુ કરાતા સપે.સરકારી વકીિ 
લવિય બારોટ દ્ારા દરમાનડ માટે ૧૫ 
મુદ્ાઓ રિુ કરવામાં આવયા હતા. 
િેમાં આરોપી તપાસમાં સહકારી 
આપતા ન હોવાથી દરમાનડ મળવાથી 
સતય હક્કિત બહાર આવે તેમ હોવાનો 
ઉલ્ેખ કરાયો છે.

મહેસાણા દુધસાગર ડેરીના પૂવ્શ ચેરમેન 
આશા ઠાકોરના 6 દદવસના દરમાનડ મંિૂર અમદાવાદ

બનાસકાંઠાના ભાભર પોિીસ 
સટેશનના હેડ કોનસટેબિના સયુસાઇડ 
કેસમાં વાવના કોંગ્ેસ ધારાસભય 
ગેનીબેન ઠાકોર સામે ફદરયાદ નોંધાઇ 
હતી. હાઇકોટદે ૨૦૨૦માં આ ફદરયાદ 
રદ કરતા મૃતકના પત્ીએ હાઇકોટ્શમાં 
દરટ કરી હતી કે તેઓ આ ઘટનાના 
અસરગ્સત છે અને તેમનો પક્ 
સાંભળવો જોઇએ અને ફદરયાદ રદ 
કરવાની અરજીની ફરી સુનાવણી થવી 
જોઇએ. હાઇકોટદે તમામ પ્રલતવાદીઓને 
નોદટસ પાઠવી વધુ સુનાવણી નવમી 
િુિાઇનો રોિ લનયત કરી છે.

આ કેસની લવગત એવી છે કે 

ઓગસટ-૨૦૧૬માં ભાભર પોિીસ 
સટેશનમાં ફરિ બજાવતા હેડ 
કોનસટેબિ નાગજી સવરૃપજી ઠાકોરે ટ્રેન 
નીચે પડતું મૂકી આપઘાત કયયો હતો. 
તેમણે િખેિી ત્ણ પાનાંની સયુસાઇડ 
નોટમાં આક્ેપ કરાયો હતો કે સથાલનક 
બુટિેગરો, રાિકીય આગેવાનો અને 
પોિીસ અલધકારીઓ તેમને ત્ાસ આપે 
છે અને ડરાવે-ધમકાવે છે. આ કેસમાં 
ગેનીબેન સલહત આઠ વયલક્ઓ સામે 
ફદરયાદ નોંધાઇ હતી. આ વયલક્ઓેએ 
પોિીસ ફદરયાદ રદ કરવા હાઇકોટ્શમાં 
લપદટશન કરી હતી અને રિૂઆત કરી 
હતી કે મૃતકના ભાઇ ફદરયાદી છે અને 
તેમની સાથે સમાધાન થયું છે. 

MLA ગેનીબેન ઠાકોર સામેની રદ 
FIRની ફરી સુનાવણી કરવા અરજી

આણંદ
આણદના બોરસદ તાિુકાના વીરસદ ગામમાં 

આવેિ ખોડીયારપુરા સીમ લવસતારમાં રહેતા 
અરલવંદભાઈ ઉફફે િગદીશભાઈ નાનજીભાઈ 
ઠાકોર (ઉ. વ. ૨૫)ની બહેન સુલમત્ાના િગ્ન હોઇ 
પદરવાર પ્રસંગની તૈયારીઓમાં હરખથી જોડાયો 
હતો. તે દરમયાન ગત શલનવારે રાત્ીના સુમારે 
ઘરના શુભ પ્રસંગેને િઇ રસોઇ બનાવવા માટે 
રસોડું ઉભું કરવા ઘરની બહાર ચુિો બનાવવા માટે 
અરલવંદભાઈ અને કાકા પુનમ ઠાકોર (અંદાજીત 
ઉંમર ૪૦)  તથા અનય માણસો ઘરની બહાર ખાડો 
ખોદવા માટે ઉભા હતા. દરમયાન અરલવંદભાઈ 
અને કાકા પુનમભાઈ વચ્ે ચુિાનો ખાડો ખોદવા 

બાબતે સામાનય બોિાચાિી થઇ હતી. કાકા ભત્ીજા 
વચ્ે થયેિ સામાનય બોિાચાિીએ અચાનક ઉગ્ 
સવરૂપ ધારણ કયુું હતું. િેમાં ઉશકેરાયેિા કાકાએ 
ભત્ીજાને પેઢામાં િાત મારી દેતાં ભત્ીજો અરલવંદ 
િમીન પર ફસડાઇ પડ્ો હતો. જયાં િમીન 
ઉપર મુકેિું તપેિુ અરલવંદને માથામાં પાછળના 
ભાગે વાગતાં તયાં િ બેભાન થઈ ગયો હતો. 
અચાનક બનેિ આ ઘટનાથી બુમાબુમ થતાં ઘરના 
સભયો અને મહેમાનો દોડી આવયા હતા. ઘવાયેિ 
અરલવંદને તાતકાલિક સારવાર માટે ધમ્શિની 
હોસપીટિમાં િઈ ગયા હતા તયાંથી વધુ સારવાર 
માટે પેટિાદની લસલવિ હોસપીટિમાં ખસેડવા િતાં 
રસતામાં અરલવંદે દમ તોડી દીધો હતો. 

આણંદના વીરસદમાં કાકા દ્ારા ભત્ીજાની 
હતયા થતાં િગ્ન પ્રસંગ માતમમાં ફેરવાયો

ઘીમાં ભોળસોળ કરિાના ગુનામાં ધરપકડ કરાઈ, પાોલીસો સોશન્સ કાોર્ટમાં કરી કાય્ટિાહી
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બોલીવૂડમાં લાંબા સમય બાદ પાછી ફરશે મીનાક્ી
૮૦-૯૦ના દાયકાની જાણીતી અભિનેત્ીઓમાંની એક મીનાક્ી શેષાદ્ી હવે બોલીવૂડમાં 
પાછી ફરી રહી છે. ફફલમમેકર્સો ર્ાથે તે ફફલમોમાંના રોલ માટે વાતચીત કરી રહી છે. 
મીનાક્ી શેષાદ્ીએ એક ઇનટરવયયુમાં તાજેતરમાં જણાવયયુ હતયું કે, તે ફરીથી એકફટંગની 
દયુભનયામાં કમબેક કરવા માંગે છે. એટલયું જ નહીં આ માટે તે ફફલમમેકર્સો ર્ાથે વાતચીત 
પણ કરી રહી છે. તેણે એમ પણ કહ્ં હતયુ ંકે, તે એક એવી સ્ક્રિપટ અને રોલની શોધમાં છે 
જેના દ્ારા તે ફરી દશ્શકોના ફદલમાં એકફટંગ દ્ારા ક્થાન જમાવી શકે.
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બોલીવૂડમાં હીરોપંતી ફફલમથી અભિનય કારફકદદી શરૂ કરનાર ભરિતીએ હવે અભહ ઓળખ 
ઉિી કરી લેતાં સતત મોટા બેનરની અને મોટા સટાર સાથેની ફફલમો તેને મળી રહી છે. 

હાલમાં તે સોથી વધુ ઉતસાભહત પોતાની ફફલમ આફદપુરૂષને કારણે છે. કારણ કે આ ફફલમમાં 
તે સાઉથના સુપરસટાર પ્રિાસ સાથે મુખય િુભમકા ભનિાવી રહી છે. રામાયણ પરથી બનેલી 
આ ફફલમમાં તેલુગુ સુપરસટાર પ્રિાસ રામના રોલમાં છે. તો સૈફ અલી ખાન રાવણ બનયો 

છે. ભસતાનો રોલ ભરિતી ભનિાવી રહી છે. ઓમ રાઉત ભનદદેશીત આ ફફલમ ભવશે ભરિતીએ કહ્ા 
હતું કે આ ફફલમની હું આતુરતા પુવ્વક રાહ જાઇ રહી છું. આ ફફલમમાં કામ કરવાનો મારો 
અનુિવ તદ્દન અલગ રહેશે. સફળતા અને ભનષફળતા ભવશે ભરિતીએ કહ્ા હતું કે હું એક 
મંત્રને ધયાને રાખીને આગળ વધુ છું કે સફળતામાં તમારે છકી જવું જાઇએ નભહ, એટલે કે 
તમારા મગજમાં એ િરાઇ જવી ન જાઇએ અને ભનષફળતા મળે તો તેમાં કયારેય ભહમમત 
હારવી જાઇએ નભહ. ભરિતીની અનય ફફલમોમાં િેડીયા, બચ્ચન પાંડે, ૧૪ ફેરે સામેલ છે.

મા કે બહેનના પાત્રો 
નથી કરવા કફરશમાને

અભિનય ક્ષેત્ષે સોળ વર્ષથી કાય્ષરત ખુબ જ 
સુંદર એવી અભિનષેત્ી કરરશ્ા તન્ા રિલ્ો અનષે 
ટીવી એ્ બંનષે રિલ્ડ્ાં સિળ રહી છે. કરરશ્ાએ 
વર્ષ ૨૦૦૫્ાં રિલ્ દોસતી-ફ્રેન્ડસ િોરએવરથી 
અભિનય શરૂ કયયો હતો. એ પછી પાંચ જષેટલી 
રિલ્ો કરી છે. પરંતુ તષેનષે ઓળખ ટીવી પરદેથી 
પ્ાપ્ત થઇ છે. ૨૦૦૧્ાં કયું કી સાસ િી કિી 
બહુ થી શો્ાં તષે સતત છ વર્ષ સુધી જો્ડાયષેલી રહી 
હતી. તયારબાદ સતત તષેણષે ટીવ શો, રરયાલીટી 
શો, ક્ાઇ્ શો્ાં કા્ કરીનષે પોતાનષે સભક્ય 
રાખી છે. હાલ્ાં વષેબભસરીઝનું ચલણ છે. 
તયારે કરરશ્ા પણ ઇચછે છે કરે તષે વષેબ ભસરીઝ 
કરે. કરરશ્ા ્ા કરે બહેનનું પાત્ િજવવા 
નથી ્ાગતી અનષે તષેની ઇચછા છે કરે તષે એવી 
જ વષેબભસરીઝ કરે જષેનું સષેનટર કૅરૅકટર તષે 
પોતષે હોય. કરરશ્ાનષે એકતા કપૂરથી લઈનષે 
અપલોઝ એનટરટેઇન્ષેનટ જષેવા ્ોટા 
સટુર્ડયો્ાંથી ઓિર આવી હતી. પરંતુ 
તષેણષે સાત જષેટલી ભસરરયલની ઓિર 
નકારી કાઢી હતી.

નિષ્ફળતામાં હિમમત 
િારવી િહિ ઃ હરિતી સેિોિ

આભલયા િટ્ે બોલડ 
કેલેનડર શૂટ કરાવયું

બોલીવૂડની ઘણી એકટ્ેસ તાજેતરમાં પોતાના બોલડ 
અવતારને ઈનટરનેટ પર ફલલૉનટ કરીને તેમના ફેનસને 
કાયલ કરી રહી છે. આભલયા િટ્ પણ આમ કરવામાં 
પાછળ નથી. આભલયાએ પોતાના ફેનસને સરપ્રાઈઝ 

આપતા તેનો બોલડ અને ગલેમરસ ફોટો શેર કયયો છે. 
ઈનસટાગ્ામ પર આભલયાના આ ફોટોમાં તે ભસઝભલંગ 

અંદાજમાં જોવા મળે છે. ઈનટરનેટ પર હાલમાં તેની 
તસવીર ખૂબજ વાયરલ થઈ છે. બલૂ 

કલરના ગાઉનમાં આભલયા 
બયુફટફૂલ દેખાય છે. આભલયાનો 

આ અંદાજ તેના ફેનસને ઘણો 
ગમયો છે.

આફદપુરૂષ 
ફફલમમાં ભરિતી 

સેનોન સાઉથના 
સુપરસટાર 

પ્રિાસ સાથે 
મુખય િુભમકામાં 

નજરે પડશે
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ઈંગ્લેન્ડના રોઝ બાઉ્ સ્ટેડ્ડયમમાં રમાયલે્ી 
ભારત સામલેની ્ટેસ્ ચલેમ્પિયનશિપિની ફાઈ્ન 

મલેચ નયયૂઝી્લેન્ડલે આસાનીથી જીતી ્ીધી. મલેચના 
અંશતમ ડિવસલે નયયૂઝી્લેન્ડલે ૨ શવકે્ ગુમાવીનલે ્ક્ય 
હાંસ્ કરી ્ીધું. ભારતલે બીજી ઈશનંગસમાં ૧૭૦ 
રન બનાવયા અનલે ૧૩૮ રનની ્ી્ડ હાંસ્ કરી. 
આ પિછી નયયૂઝી્લેન્ડની ્ીમ ૧૩૯ રનના ્ક્ય 
સાથલે મલેિાનમાં ઉતરી હતી અનલે ૨ શવકે્ ગુમાવીનલે 
૧૪૦ રન બનાવીનલે મલેચ જીતી ્ીધી હતી.  ‘્ીમ 
ઈમન્ડયા’નું ઘો્ડું ફરી એક વાર િિલેરાના િા્ડલે જ ના 
િોડું અનલે ્ટેસ્ ચલેમ્પિયનશિપિની ફાઈન્માં નયયૂ 
શઝ્લેન્ડ સામલે ભયૂં્ડી રીતલે હારીનલે ભારતલે ઈશતહાસ 
રચવાની તક ફરી વલે્ડફી કાઢી. નયયૂશઝ્લેન્ડ સામલે 
ભારત વધારટે મજબયૂત છટે એવું સૌ માનતા હતા. 
તલેથી ્ટેસ્ ચલેમ્પિયનશિપિની પિહટે્ી ફાઈન્ જીતીનલે 
ભારતીય ્ીમ ઈશતહાસ રચી નાંખિલે તલેવું સૌ કોઈ 
માનતું હતુ. પિરંતુ ઈશતહાસ રચવાની વાત તો િયૂર 
રહી પિણ ભારતીય ્ીમ આબરૂ પિણ ના બચાવી 
િકી. સૌથી વધારટે િરમજનક વાત તો એ કહટેવાય 
કે, આ ફાઈન્ પિયૂરા પિાંચ ડિવસ પિણ ચા્ી નહીં. 
ભારતીય ્ીમના ધુરંધર મનાતા બલેટસમલેન બંનલે 
ઈશનંગસમાં મળીનલે ૧૬૫ ઓવસ્સ ર્યા. ્ટેસ્ 
શરિકે્માં એક ડિવસમાં ૯૦ ઓવર નખાતી હોય 
છટે એ જોતાં ભારતીય બલેટસમલેન બલે ડિવસ પિણ ના 
્કી િકયા. બીજી ઈશનંગસમાં તો ભારતીય ્ીમના 
ખલે્ા્ડીઓની એક પિછી એક શવકે્ો પિ્ડતી ગઈ 
અનલે ભારતીય બલેટસમલેન કોઈ ઈન્રનલેિન્ મલેચનલે 
બિ્લે સકકૂ્નાં શિખાઉ છોકરાંની મલેચ રમતા હોય 
એ રીતલે ર્યા.

2021ની ્ટેસ્ ચલેમ્પિયનશિપિમાં ભારતની 
હાર નયયૂ શઝ્લેન્ડ સામલે ત્રણ વર્સ પિહટે્ાં વર્ડ્સકપિમાં 
થયલે્ી ભયૂં્ડી હારનું પિુનરાવત્સન છટે. ૨૦૧૯માં 
ઈંગ્લેન્ડમાં રમાયલે્ા વર્ડ્સકપિમાં નયયૂ શઝ્લેન્ડલે ત્રણ 
વર્સ પિહટે્ાં આ રીતલે જ ભારતનલે મો્ો આંચકો 
આપિીનલે ભારતી ઈજ્જતનો કચરો કરી નાંખયો હતો. 
ઈંગ્લેન્ડમાં ૨૦૧૯ના શરિકે્ વર્ડ્સકપિમાં ભારતલે 
ગ્ુપિ સ્ટેજમાં ્ોપિ પિર રહ્ા પિછી નયયૂ શઝ્લેન્ડ સામલે 
સલેમી ફાઈન્ રમવાની આવી હતી.  બીજી સલેમી 
ફાઈન્માં ઈંગ્લેન્ડ અનલે ઑસટ્લેશ્યાની ્ક્કર 
હતી. તલેમની સરખામણીમાં નયયૂ શઝ્લેન્ડની ્ીમ 
નબળી મનાય છટે તલેથી ભારતનલે એવું જ ્ાગતું 
હતું કે, નયયૂ શઝ્લેન્ડની ્ીમનલે તો આસાનીથી પિછા્ડી 
િઈિું. ભારતના શરિકે્ના ચાહકો પિણ આ જ 
સપિના જોતા હતા. આ સમયલે ભારતના બો્રોએ 
સલેમી ફાઈન્ મલેચમાં જોરિાર બોશ્ંગ કરીનલે નયયૂ 
શઝ્લેન્ડની ્ીમનલે ૨૩૯ રન જ કરવા િીધા હતા. 
વળી, સકોર બહું મો્ો ન હતો તલેથી તલે તો રમતાં 

રમતાં કરી િટેવાિલે એવું બધા માનવા માંડા હતા. 
પિરંતુ નયયૂ શઝ્લેન્ડની ્ીમલે અકરપિશનય ્્ડત આપિીનલે 
ભારતી ઈજ્જતનો ધજાગરો કરી નાંખીનલે ભારતનલે 
વર્ડ્સકપિની બહાર ફેંકી િીધા હતા. 

આ વખતલે ્ટેસ્ ચલેમ્પિયનશિપિની ફાઈન્માં 
પિણ ભારતીય ્ીમલે આ રીતલે જ વરઘો્ડો કાઢ્ો છટે. 
વરસાિટે શવઘ્ન નાખયું પિછી ્ોસ હાયા્સ 
તલેમાં પિહટે્ી ઈશનંગસમાં ૨૧૭ રનમાં 
ભારતું પિ્ડીકું થયું એ હજુ માફ કરી 
િકાય. વરસાિ પિ્ડવાથી શપિચ ભીની 
હોય, એ્્લે રમવાનું કપિરં હતું. 
તલેમાં ભારતના બલેટસમલેન ના ચારયા, એ સમજી 
િકાય. પિરંતુ ભારતા બો્રોએ જોરિાર બોશ્ંગ 
નાખીનલે નયયૂ શઝ્લેન્ડનલે ૨૪૯ રનમાં ઓ્આઉ્ 
કરી િીધું પિછી ભારતીય ્ીમ પિાસલે જીતવાનો 
નહીં તો આબરૂ બચાવીનલે મલેચનલે ડ્ોમાં ખેંચવાનો 

મોકો હતો જ. નયયૂ શઝ્લેન્ડની ્ી્ડ ૩૨ રનની હતી 
અનલે આ ્ી્ડ કંઈ ના કહટેવાય. ભારતલે એક ડિવસ 
જ ખેંચવાનો હતો. પિરંતુ ભારતીય શરિકે્ ્ીમના 
બલેટસમલેન એક િા્ડો પિણ ના ખેંચી િકયા. બીજી 
ઈશનંગસમાં ૭૩ ઓવરમાં ૧૭૦ રનમાં ભારતીય 
્ીમ તંબુ ભલેગી થઈ ગઈ. તલેથી નયયૂ શઝ્લેન્ડલે જીતવા 
મા્ટે ૫૩ ઓવરમાં ૧૩૯ રન કરવાના હતા. 

એક ઓવરટે ૩ રનથી પિણ ઓછા રન કરવાના 
હોવાથી મલેચ નયુઝી્લેન્ડના પિક્લે જ હતી. આમ 
છતાં ભારતના બો્રોએ હતાિ થયા શવના જીવ 
રટે્ડીનલે બોશ્ંગ કરી તો કોહ્ી આશણ મં્ડળીએ કેચ 
છો્ડીનલે તલેમના કયા્સ કરાવયા પિર પિાણી ફેરવી િીધું.

નયયૂ શઝ્લેન્ડ સામલેની હારટે ભારતી જયૂની અનલે 
જાણીતી નબળાઈનલે ફરી છતી કરી 
િીધી છટે. ભારતના ધુરંધર ગણાતા 
બલેટસમલેન ભારતની સપિા્ શપિચો પિર 
રનના ઢગ્ા ખ્ડકે છટે. પિણ જરાક 
બો્ મયૂવ થવા માં્ડલે કે તલેમના ્ાંડ્યા 

ધ્યૂજવા માં્ડલે છટે. આ વખતલે શવરા્ કોહ્ીની 
્ીમલે આ ચલેમ્પિયનશિપિની ફાઈન્માં હારીનલે છ 
મશહનામાં જ ્ટેસ્ મલેચમાં બીજી વાર ભારતીયોનલે 
શનરાિ કયા્સ છટે. ભારતની શરિકે્ ્ીમ ૨૦૨૦ના 
ડ્ડસલે્બરમાં ઑસટ્લેશ્યાના પ્રવાસલે ગઈ તયારટે 

પિહટે્ી ્ટેસ્ની બીજી ઈશનંગસમાં માત્ર ૩૬ રનમાં 
ઓ્આઉ્ થઈ ગઈ હતી. ઑસટ્લેશ્યા સામલેની 
પિહટે્ી ્ટેસ્માં બીજા ડિવસ સુધી ભારતીય ્ીમ 
છવાયલે્ી હતી. તયારટે પિણ શવરા્ કોહ્ીની ્ીમલે 
બીજી ઈશનંગસમાં માત્ર ૩૬ રનમાં ઓ્આઉ્ 
થઈનલે એ ઉતસાહ પિર પિાણી ફેરવી િીધું હતું. 
સિનસીબલે શવરા્ કોહ્ી શપિતા બનવાનો હોવાના 

કારણલે ભારત પિાછો ફયયો અનલે અડકંજય રહાણલેના 
હાથમાં ્ીમની કમાન આવી પિછી ્ીમલે જોરિાર 
િટેખાવ કરીનલે ઑસટ્લેશ્યાનલે બાકી રહટે્ી ત્રણ 
્ટેસ્માંથી બલે ્ટેસ્માં રગિોળીનલે શસરીઝ જીતીનલે 
રંગ રાખલે્ો. કમનસીબલે એ વખતલે ત્રણ ્ટેસ્ બાકી 
હતી તલેથી ભારતનલે શસરીઝમાં પિાછા ફરવાની તક 
મળી હતી. જો કે, 2021માં ્ટેસ્ ચલેમ્પિયનશિપિની 
ફાઈન્માં તો એ તક પિણ નથી રહી, તલેથી આ 
હાર આઘાતજનક છટે જ.

આ ્ટેસ્ટે શવરા્ કોહ્ીની કેપ્નસી સામલે પિણ 
ફરી સવા્ કરી િીધો છટે. કોહ્ી કાવાિાવા કરીનલે 
કેપ્ન તો બની ગયો પિણ તલેનામાં સૌરવ ગાંગુ્ી કે 
મહટેનદ્રશસંહ ધોનીની જલેમ કપિરા કાળમાં િોરવાની 
ક્મતા નથી. આ વાત અનલેક વાર સાશબત થઈ 
છટે અનલે આ ્ટેસ્માં ફરી સાશબત થઈ. ભારતલે 
ગાંગુ્ી કે ધોનીની વાત ના કરીએ પિણ કોહ્ી 
નયયૂ શઝ્લેન્ડના કેપ્ન કેન શવશ્યમસન સામલે પિણ 
સાવ વામણો સાશબત થયો. શવશ્યમસન પિહટે્ી 
ઈશનંગસમાં શવકે્ો પિ્ડતી હતી તયારટે એક છટે્ડો 
સાચવીનલે અ્ડીખમ ઊભો રહ્ો. તલેમાં નયયૂ શઝ્લેન્ડની 
્ીમનલે સરસાઈ મળી હતી. બીજી ઈશનંગસમાં તો 
શવશ્યમસનલે ્ીમનલે જીત તરફ િોરીનલે જ રાહતનો 
શ્વાસ ્ીધો.  કોહ્ીની બલેટસમલેન તરીકેની 
મયા્સિા પિણ આ મલેચમાં છતી થઈ. કોહ્ી બંનલે 
ઈશનંગસમાં એક સરખી રીતલે આઉ્ થયો. નયયૂ 
શઝ્લેન્ડના બો્રોએ કોહ્ીની નબળાઈ પિર ઘા 
કરીનલે તલેનલે ફસાવયો. કોહ્ી સતત આ પ્રકારના 
બો્માં જ આઉ્ થાય છટે અનલે પિોતાની નબળાઈ 
પિર જીત મલેળવી િકતો નથી, તલેની ડકંમત આખી 
ભારતીય ્ીમલે ચુકવી છટે. 

હા્ ્ટેસ્ સીરીઝમાં પિછ્ડા્ બાિ માસ્ર 
બ્ાસ્ર સશચન તેં્ડુ્કરટે ભારતની હારનુ કારણ 
આપિતા કહ્યુ છટે કે, પિાંચમા ડિવસની રમતની 
િરૂઆતની િસ જ શમશન્માં ભારતલે પિહટે્ા 
કોહ્ી અનલે પિછી પિયૂજારાની શવકે્ ગુમાવી 
હતી અનલે આ જ ભારતની હારનુ કારણ હતુ. 
તેં્ડુ્કરટે નયયૂઝી્લેન્ડનલે શવશ્વ ચલેમ્પિયન બનવા 
બિ્ અશભનંિન આપિતા કહ્યુ હતુ કે, નયયૂઝી્લેન્ડ 
વધારટે સારી ્ીમ હતી અનલે ્ીમ ઈમન્ડયા પિોતાના 
િટેખાવથી ચોક્કસ શનરાિ હિલે. બીજી તરફ પિયૂવ્સ 
ડિગગજ બલે્સમલેન ્ક્મણલે પિણ કહ્યુ હતુ કે, 
નયયૂઝી્લેન્ડના બો્રોએ િાનિાર બોશ્ંગ કરી 
હતી અનલે બીજી ઈશનંગમાં શવશ્યમસન અનલે 
્ટે્રટે પિોતાનો અનુભવ કામલે ્ગા્ડીનલે બલેડ્ંગ કરી 
્ાગગે્ હાંસ્ કયુ્સ હતુ. જયારટે નયયૂઝી્લેન્ડના કેપ્ન 
શવશ્યમસનલે જીત બાિ કેપ્ન શવરા્ કોહ્ી અનલે 
ભારતીય ્ીમની પ્રિંસા કરી હતી. 

ટીમ ઈન્ડિયાને નિકસ્ત ઃ આબરું  પણ ન બચી
ન્યુઝિલેન્ડ સામે ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશીપમાં ભારતીય બેસ્ટમેનાે બે દિવસ પણ ટકી ના શક્ા

કાેહલી અને પૂજારાઅે કરેલાે ધબડકાે ટીમ ઈમ્ન્ડયાની હારનયું 
મહતયું કારણ ઃ સપાટ પીચ પર રનના ખડકલા કરતા ભારતીય 

બેસ્ટમેનાે ભીની પીચ પર સફળ થતા નથી તે વાત ફરી પૂરવાર થઈ

પ્ાસુંગિક
ધવલ શુક્લ
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ર�ોજ પીઓો ઓ બો શ�કન� જ્યૂસ, 
તમ�રી ત્વચ�મ�ં ઓ્વી જશો ચમક

ચહેર�ની સુંદરત� જાળવવ� મ�ટે 
છ�ેકરીઓ�ે મ�ંઘ� બ્ુટી પ�ેડક્ટન�ે 
ઉપય�ેગ કરે છે. પરંતુ દૈનનક 
ઓ�હ�રમ�ં કેટલીક તંદુરસત ચીજાેન�ે 
સમ�વેશ કરવ�થી ત્વચ�ને ઉંડે 
સુધી પ�ેષણ મળે છે. તે ત્વચ� 
સંબંધધત સમસ્�ઓ�ે દૂર કરીને 
ચહેર� પર ગલ�ે મેળવવ� મ�ટે મદદ 
કરે છે. ચ�લ�ે ઓ�જે ઓમે તમને 
ઓેવ� જ્ુસ ધવષે જણ�વીઓે 
છીઓે, જે સ્�દદષ્ટ હ�ેવ�ની સ�થે 
તમ�રી ત્વચ�ને ઓંદરથી સ્સ્થ 
ર�ખવ�મ�ં મદદ કરશે. ઓ� રીતે, તમે 
ચહેર� પર પડેલ� ડ�ઘ, કરચલીઓ�ે, 
પપમ્પલ્સ વગેરે જેવી ત્વચ� સંબંધધત 
સમસ્�ઓ�ેથી છુટક�ર�ે મેળવી 
શક�ે છ�ે.

જોકર માલવેર એ એક 
ફિશિંગનો પ્રકાર છે. જે વેબ 
પેજ પર જાહેરાતના રૂપ માં 
હોય છે. જેના પર ક્લિક 
કરવાથી કોમ્પયયુટર બ્ાઉઝરમાં 
નવયું વેબ પેજ ઓપન કરે છે 
અને મોબાઇલમાં ્પલેસટોર 
પર જઈને એ્પલીકેિન 
ઇનસટોલ કરવાનયું કહે છે. 
તયારબાદ જે-તે વેબ પેજ 
અથવા એ્પલીકેિનમાં 
િોર્સિૂલી લોગઈન અથવા 
રાઈન-અપ કરવા કહે છે. 
લોગઈન થયા બાદ જોકર 
માલવેર એકટીવ થઈને 
કોમ્પયયુટર અથવા મોબાઈલ 
પર પોતાની હયુકુમત બનાવે 
છે. મોબાઈલની શરકયયુરીટીને 
બાયપાર કરી મોબાઈલમાં 
SMS વાંચી િકે છે. મોટે 
ભાગે આ માલવેર પૈરાની 
ચોરી કરવા માટે હેકર દ્ારા 
બનાવવામાં આવયો હતો. જે 
મોબાઈલમાં એક્્પલકેિનના 
રૂપમાં કમાન્ડ-એન્ડ-કનટ્ોલ 
(C&C) તરીકે રહે છે અને 
વારંવાર પોતાને અપ્ડેટ કરે 
છે. જેથી યયુઝર દ્ારા કરવામાં 
આવતી નાનામાં નાની 
એકટીવીટીની માશહતી હેકર 
રયુધી પહોંચી િકે. મોટેભાગે 
જોકર માલવેર બેક્નકિંગને 
લગતી એક્્પલકેિન પર 
ચાંપતી નજર રાખે છે.

ગયુગલ ્પલેસટોર પર ગત 
અઠવાફ્ડયે આ માલવેર 

8 એક્્પલકેિનમાં જોવા 
મળયો હતો. જે યયુઝર્સના 
મોબાઈલમાં આ એક્્પલકેિન 
ઇનસટોલ હોય તે યયુઝર્સની 
કોલ ્ડીટેઈલર, SMS અને 
અનય બેક્નકિંગ એક્્પલકેિની 
નોફટફિકેિન જોઈ િકે 
છે અને આ માશહતી 
હેકર રયુધી પહોંચા્ડી 
િકે છે. જોકર માલવેર 
ધરાવતી એક્્પલકેિનમાં 
A u x i l l i a r y 
Message, Element 
Scanner, Fast 
Magic SMS, Free 
CamScanner, Go 
Messages, Super 
Message, Super 
SMS, and Travel 
Wallpapers નો 
રમાવેિ થાય છે. આ 
એક્્પલકેિનમાં જોકર માલવેર 

જોવા મળતા ગયુગલ દ્ારા 
આ એક્્પલકેિનને પોતાના 
્પલેસટોર પર થી દયુર કરવામાં 
આવી છે જેથી ભશવષયમાં 
અનય યયુઝર આ એક્્પલકેિન 
ઇનસટોલ ન કરી િકે.

આ પ્રકારના માલવેર, 
વાઈરર, ટ્ોજન અને 
સપાયવેર થી બચવા માટે 
વેબરાઈટ પર આવતી 
કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત 
પર લિીક કરવયું નશહ અને 
મોબાઈલમાં જાણીતી અને 
વેરીિાઇ્ડ એક્્પલકેિન શરવાય 
અનય કોઈ એક્્પલકેિન 
ઇનસટોલ ન કરવી જોઈએ. 
કારણકે આજકાલ આપને 
મોબાઈલ થી જ મોટેભાગના 
ઓનલાઈન ટ્ાનઝેિન કરતા 
હોય છે. જેથી ભશવષયમાં 
આપને કોઈ મયુશકેલી ના પ્ડે.

 @beinghumanmj

જોકર માલવેર શું છે?

ગાજરનો રસ
ગાજરમાં રહેલા પોષક તત્ો અને એન્ટી-
ઓક્સિડેન્ ગુણધમમો ત્ચાને ઉંડે સિુધટી પોષણ 
આપે છે. તે લોહટીને શુદ્ધ કરટીને ત્ચાને 
શુદ્ધ કર્ામાં મદદ કરે છે. ગાજરમાં હાજર 
વ્્ાવમન એ વપમપલસિ અને કરચલટીઓથટી 
બચા્ે છે. આ વસિ્ાય તેમાં ્ધારે પ્રમાણમાં 
ફાઈબર હો્ાને કારણે પે્ સિાફ રહે છે અને 
પાચક શવતિ મજબૂત બના્ે છે. 

આ રીતે બનાવો
આ મા્ે, ગાજરનટી છાલ નટીકાળટી લો અને કાપટી 
નાખો. તેનો રસિ કાઢ્ા વમ્સિરમાં ગ્ાઇનડ કરટી 
લો અને સિંચળ ઉમેરટી લો પછટી તેનું સિે્ન કરો.

બીટનો રસ
ચહેરા પર કુદરતટી અને ગુલાબટી ગલો લા્્ા 
મા્ે, તમે દૈવનક આહારમાં બટી્નો રસિ શામેલ 
કરટી શકો છો. તેમાં હાજર એન્ટી ઓક્સિડેન્, 
એકન્-બે્્ેરરયલ ગુણ યકૃતને સિાફ કર્ામાં 
મદદ કરે છે. આ્ટી ક્થવતમાં શરટીરમાં હાજર 
ગંદકી બહાર આ્ે છે અને ચહેરો ખૂબ જ સિાફ 
અને સિુંદર લાગે છે.

આ રીતે બનાવો
બટી્નટી છાલ નટીકાળટી લો અને કાપટી લો. 
તયારબાદ તનેા જયસુિન ેવમ્સિરમાં બના્ો. એક 
ગલાસિમાં તયૈાર જયસુિ ભરો અને કાળા મટીઠા 
અન ેલીંબનુો રસિ અન ેમટીઠુ ંવમ્સિ કરટીને પટીઓ.
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ગુજરાત-કેનેડા

ટોરોનટો: પ્રિમીયર ડગ ફોડ્ડના પ્નવાસ સામે 
ખુલ્ા છરા સાથે ધમકીઓ આપનારાને પોલીસે 
ઝડપી પાડયો હતો. આ ઘટના સોમવારની રાત્ે 
બની હતી. ફોડ્ડના કાયા્ડલયના રિવકતાના જણાવયા 
મુજબ એ વયકકત જયારે ફોડ્ડના પ્નવાસ સથાન 
સુધી આવયો તયારે સાંજના છ વાગયા હશે. તેણે 
આવતાની સાથે જ ધમકીઓ આપવાનું શરૂ કયુું 
હતું. પોલીસના અહેવાલ મુજબ એ વયકકતએ 
ફોડ્ડના પ્નવાસ સુધી આવતા પહેલા ઘણાં વાહનોના 
ટાયર ચીરી નાંખયા હતા. 

આગંતુક ફોડ્ડના પ્નવાસના મુખય દરવાજા 
સુધી આવી પહોંચયો હતો. સુરક્ા અપ્ધકારીઓએ 
એને છરો ફેંકી દેવા અનેકવાર કહ્ં હતું. આખરે 
એણે છરો ફેંકી દીધો હતો. જો કે તે સમયે ફોડ્ડ 

ઘરમાં નહોતા. પરંતુ એમના પત્ી ઘટના બનયાના 
થોડા સમય બાદ આવી પહોંચયા હતા. પોલીસે એ 
વયકકતની ધરપકડ કરી હતી. જે બદલ ફોડડે તવરીત 
કામગીરી બદલ પોલીસનો આભાર માનયો હતો 
એમ મંગળવારના પ્નવેદનમાં પ્રિમીયર કાયા્ડલયે 
જણાવયું હતું.

પોલીસના જણાવયા મુજબ ટોરોનટોના ૪૪ 
વર્ષીય  જયોજ્ડ પ્નરાસની ધરપકડ આ કકસસામાં 
કરવામાં આવી છે. એની સામે ગંભીર ઈરાદા અને  
હપ્થયાર રાખવા તેમજ પ૦૦૦ યુએસ ડોલરથી 
ઓછી રિોપટષીને નુકસાન પહોંચાડવાના આરોપો 
લગાડવામાં આવયા હતા. મંગળવારે ટોરોનટોના 
પોલીસવડા જેમસ રામરે કહ્ં હતું કે આ ઘટના 
ઘણી પ્ચંતાજનક છે.

ટોરોનટોમાં પ્રિમીયર ડગ ફોડ્ડના પ્નવાસ 
નજીક છરા સાથે ફરતો શખસ ઝડપાયો

ઇલોરાપાક્કમાં હુમલાખોર 
વાંદરાનો ત્ાસ ઃ ૧૫ 

કદવસમાં ૨૦ને ઇજા કરી
વડોદરા

વડોદરા ઇલોરાપાક્ક પ્વસતારમાં છેલ્ા બે સપ્ાહથી 
એક વાંદરાના ત્ાસથી લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. 
ઇલોરાપાક્ક પ્વસતારમાં અનેક લોકો પર વાંદરાએ 
હુમલો કરી ઇજા પહોંચાડી હોવાના બનાવો બનયા છે. 
ઇલોરાપાક્ક પ્વસતારની આમ્રકુંજ સોસાયટીમાં  રહેતા 
૮૫ વર્્ડના અરપ્વંદભાઇ શાહે જણાવયું હતું કે આ 
વાંદરાના ત્ાસના કારણે અમોને ઘરની બહાર નીકળતા 
પણ ડર લાગે છે. વાંદરાએ હુમલો કરી મને પગમાં ઇજા 
પહોંચાડી છે અને તેની સારવાર કરવી પડી છે હજી મારે 
૫ ઇનજેકશનો લેવાના બાકી છે. આ જ સોસાયટીમાં 
રહેતી ૮૫ વર્્ડની વૃધધા ચંચળબેન મગ સાફ કરતા હતા 
તયારે વાંદરાએ બચકુ ભરી લીધું હતું.

જેણે રસી મુકાવી હોય તેને 
જ મફતમાં અનાજ મળવું 
જોઇએ ઃ મંત્ીનું પ્નવેદન

વડોદરા
સપ્હત સમગ્ર રાજયમાં આજથી મહારસીકરણ 

અપ્ભયાનની શરૂઆત થઇ ચુકી છે. આ મહારસીકરણ 
અપ્ભયાન કાય્ડક્રમમાં નમ્ડદા પ્વકાસ રાજય મંત્ી યોગેશ 
પટેલે પ્વવાકદત પ્નવેદન આપયું હતું. યોગેશ પટેલે 
જણાવયું કે, જેને રસી મુકાવી હોય તેને જ મફત અનાજ 
મળવું જોઇએ. આ પ્નવેદનના પગલે વડોદરા શહેરમાં 
ચચા્ડનો પ્વર્ય બનયો છે. તેઓએ એમ પણ જણાવયું કે, 
આ અંગે નવપ્નયુક્ત પ્જલ્ા કલેકટર અને મુખયમંત્ીને 
પણ રજુઆત કરશે.  સમગ્ર રાજયમાં સરકાર અને 
તબીબોની મહેનતને કારણે કોરોનાના બીજા ઘાતક 
વેવમાંથી બહાર આવવામાં સફળતા મળી છે. હાલ 
કોરોનાના કેસો પ્નયંત્ણમાં આવી ચુકયા છે. 

પાલનપરુ
ભારત-પાકકસતાનની આતંર રાષ્ટીય બોડ્ડર 

પર આવેલ બનાસકાઠંાની નડાબટે ઝીરો 
પોઈનટ સીમા દશ્ડનની મુખયમંત્ી પ્વજયભાઇ 
રૂપાણીએ મુલાકાત લીધી 
હતી અન ે નડાબટે ખાતે 
સીમાદશ્ડન અતંગ્ડત રિવાસન 
પ્વભાગ દ્ારા બોડ્ડર 
ટકુરઝમના હાથ ધરાઇ રહલેા 
પ્વપ્વધ રિવાસન પ્વકાસ 
કામોની પ્નરીક્ણ કયુું હતુ.ં સીમાદશ્ડનનો 
રૂ.૧૨૫ કરોડના રિોજેકટ ના પ્નમા્ડણ કામો 
આગામી ૧૫ ઓગસટ-ર૦૨૧ પહલેા પણૂ્ડ 
થવાનો અદંાજ વયક્ત કયયો હતો. બનાસકાઠંા 

પ્જલ્ાના છવેાડ ે આવેલ નડાબટેનો સીમા 
દશ્ડન રિવાસન ધામ તરીકે પ્વકાસ કરવામાં 
આવી રહ્ો હોય મુખયમંત્ી પ્વજય રૂપાણી 
રિવાસન મંત્ી જવાહર ચાવડા સાથ ે ગરુૂવારે 

સવાર ેનડાબટે આવી પહોચયા 
હતા જયા ં નડશે્વરી માતાના 
દશ્ડન કયા્ડ હતા બાદ રિવાસન 
પ્નગમ દ્ારા બનાવવામાં 
આવેલ નડશે્વરી માતાના 
મંકદર પાસ ે પ્વસામો નડશે્વરી 

મંકદરથી સીમાદશ્ડન માટેના ઝીરો પોઇનટ 
સધુી જવાના માગ્ડ પર ટી જંકશન પાસ ેપ્વપ્વધ 
યાત્ી સપુ્વધાના હાથ ધરાયેલા અલગ-અલગ 
ચાર ફેઇઝ કામોની મુલાકાત લીધી હતી. 

નડાબેટ ઝીરો પોઇનટને બોડ્ડર ટૂરરઝમ 
કેનદ્ર હવે સીમાદશ્ડન તરીકે પ્વકસાવશે

વડોદરા 
ઐપ્તહાપ્સક પ્વરાસતની ગવાહી 

આપતા વડોદરા મયુપ્ઝયમમાં 822 વર્્ડ 
જૂની જૈન તીથુંકરોની અતયંત દુલ્ડભ 
રિપ્તમાઓનું આગમન થતાં ઇપ્તહાસંમાં 
રૂપ્ચ ધરાવતા  તેમજ ધમ્ડભાવનાવાળા 
ભાપ્વક લોકામાં ે આનદની લાગણી 
ફેલાઈ ગઈ  છે.

ભાપ્વ પેઢી આપણા ભવય વારસાથી 
પકરપ્ચત થાય તે માટે વડોદરાના રાજવી 
સયાજીરાવ ગાયકવાડે વર્્ડ-1894માં 

યુ.કે.ના પ્વકટોકરયા એનડ આલબટ્ડ 
મયુપ્ઝયમ જેવું  વડોદરાના કમાટીબાગમાં 
ભવય મયુપ્ઝયમ બનાવયું હતું. જેમાં 
કલા, સથાપતય અને સંસકકૃપ્તના બેનમૂન 
વારસાને સાચવવામાં આવયો છે. દેશ-

પ્વદેશમાં રિખયાત વડોદરા મયુપ્ઝયમમાં 
ત્ણ નવી ધરોહરનો સમાવેશ કરવામાં 
આવયો છે.જે વડોદરાની કલારિેમી જનતા 
માટે આનંદનો અવસર છે.તાજેતરમાં 
ખંભાત ખાતે ખોદકામ દરપ્મયાન જૈન 
તીથુંકરની આરસની અતયંત દુલ્ડભ 
રિપ્તમા મળી હતી.15 કકલોની રિપ્તમા 
સવાફૂટ ઊંચી અને પોણો ફૂટ પહોળી 
છે.જેમાં લખેલા લખાણ મુજબ સવંત 
1301 એટલે કે 777 વર્્ડ પૌેરાપ્ણક આ  
રિપ્તમા છે.

વડોદરાના મયુપ્ઝયમમાં 822 વર્્ડ જૂની 
જૈન તીથુંકરોની ત્ણ રિપ્તમાનું આગમન

વડોદરા
મયૂકોરમાઇકોપ્સસના નવા પાંચ 

દદષીઓ ગોત્ી અને સયાજી  હોસસપટલમાં 
સારવાર માટે ચોવીસ કલાક દરપ્મયાન 
આવયા છે. જયારે એકપણ દદષીનું ચોવીસ 
કલાક દરપ્મયાન મોત થયુ નથી.આજે 
કુલ ૫૫ દદષીઓની સજ્ડરી કરવામાં 
આવી છે. સયાજી હોસસપટલમાં ચોવીસ 
કલાક દરપ્મયાન મયૂકોરમાઇકોપ્સસના 
નવા ત્ણ કેસ આવયા છે.તેની સાથે 
હાલમાં કુલ ૧૫૮ દદષીઓ સયાજી 
હોસસપટલમાં સારવાર લઇ રહ્ા છે.કુલ 
૧૫ દદષીઓના બાયોપસી  ટેસટ કરવામાં 

આવયા છે.અને ૨૬ દદષીઓની સજ્ડરી 
કરી ફંગસ  કરમુવ કરવામાં આવી 
છે.મયૂકોરમાઇસોપ્સસની સારવાર લેતા 
ચાર  દદષીઓની તપ્બયત સુધરતા તેઓને 
હોસસપટલમાંથી રજા આપવામાં આવી 
છે. ગોત્ી  હોસસપટલમાં ચોવીસ કલાક 
દરપ્મયાન મયૂકોરમાઇકોપ્સસની નવા બે 
દદષીઓ સારવાર માટે આવયા છે.તેની 
સાથે કુલ ૮૨ દદષીઓ હાલ સારવાર 
હેઠળ છે.એક કદવસમાં ૧૦  દદષીઓના 
બાયોપસી ટેસટ કરવામાં આવયા છે. અને 
૨૯ દદષીઓની સજ્ડરી કરી ફંગસ કરમુવ 
કરવામાં આવી છે.

વડોદરા ખાતે મયૂકોરમાઇકોપ્સસના 
55 દદદીઓની તબીબો દ્ારા સર્ડરી
ગાેત્રી અને સયાજીમાં કુલ 240 દદદીઅાે સારવાર હેઠળ

ખંભાત અને દાંતામાં અારસનરી કલાત્મક, નયનરમ્ય પ્રતતમાઅાે મળરી હતરી

125 કરાેડના ખર્ચે 
પ્રવાસન સુતવધાઅાે 

ઉભરી કરાશે
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અમદાવાદ 
કૃષિ કાયદાના ષિરોધમાં છેલ્ા સાતેક 

મષિનાથી દદલિી ર્બોર્ડર પર ખેરૂત આંદોલન 
ચાલી રહ્યુ છે. આગામી 26મી જૂને પણ 
ખેરૂતોએ કાળા ઝંરા ફરકાિી ષિરોધ 
પ્રદર્ડન કરિા નક્ી કય્્ડ છે. આ તરફ,કૃષિ 
આંદોલનના સમથ્ડનમાં આજે ગ્જરાતના 
ષિષિધ રિેરોમાં ય ખેરૂત સંગઠનોએ દેખાિો 
કયા્ડ િતાં. આગામી દદિસોમાં ગ્જરાતમાં 
ફરી એકિાર કૃષિ આંદોલન ધમધમે તેિા 
એંધાણ િતા્ડઇ રહાં છે.  ગ્જરાતના ખેરૂતો 

ય કૃષિ કાયદાના ષિરોધમાં છે.કેટલાંય 
ખેરૂતો દદલિી ર્ોર્ડર પર જઇને આંદોલનમાં 
ભાગ લઇ ચૂકયાં છે. ગ્જરાતના ખેરૂતોએ 
પણ કૃષિ આંદોલનને સમથ્ડન જારી એક 
લાખ સિી લેિા લકયાંક રાખયો િતો.  આજે 
ઉપલેટા,ભાિનગર, સાર્રકાંઠા, અરિલ્ી 
અને િરોદરા સષિતના રિેરો,ષજલ્ા 
મથકોએ ખેરૂતો કલેકટરને આિેદન પત્ર 
પાઠિી માંગ કરી િતીકે, કેન્દ્ર સરકાર 
કૃષિ કાયદાને રદ કરે, અને અસંગદઠત 
કામદારોને મષિને રૂા.7500 િેતન આપે.

અમદાવાદ 
સિ.અિમેદ પટલેના અિસાન ર્ાદ 

ભરતષસિં સોલકંીએ ગજ્રાત કોંગે્સ 
પર રાજકીય કર્જો મળેિિા ધમપછારા 
રરૂ કયાાં છ ે પદરણામ ે ફરી કોંગ્સેમાં 
જથૂર્ધંી િકરી છ.ે કોંગે્સ નતેા નરરે 
રાિલના ષનિાસસથાન ે મળલેી ર્ઠેકમાં 
એિો સરૂ ઉઠયો ક,ે જન્ા જોગી નિી, 
યિ્ા નતેાન ે ગજ્રાત કોંગ્સેના સક્ાની 
ર્નાિો.ગજ્રાતમા ં ષિપક્ષમા ં ર્ઠેલેી 
કોંગ્સે િિબોથી સત્ાથી ષિમખ્ છ ેતયારે 
િજ ્ આતંદરક ખેંચતાણન ે કારણ ે આ 
સંઘ કારીએ પિોચરે ક ેકમે ત ેસિાલ 
ઉભો થયો છ.ે ભરતષસિં સોલકંીન ેફરી 
ગજ્રાત કોંગ્સેન ્પ્રમખ્પદ મળેિિ ્છે 

પણ અદંરખાન ેકોંગે્સના મોટા નતેાઓ 
જ ષિરોધ કરી રિયા ંછ.ે આ  અગાઉ 
ઠાકોર-કોળી નતેાઓની ર્ઠેકમા ં ય 
અિાજ ઉઠયો િતોકે,ભરત સોલંકીના 
િખતમા જં કોંગે્સ નસેતનાર્દ્ થઇ છ.ે 
ષિધાનસભા ક ે લોકસભાની ચંૂટણીમાં 
સારૂ પદરણામ લાિી રકયા નથી.  આ 
ર્ઠેકમા ંય કોંગે્સના નેતાઓનો એક સૂર 
િતોક,ે જનૂા જોગીઓ િિ ેઝાઝ ્ઉકાળી 
રક ે તમે નથી. આ સંજોગોમા ં યિ્ા 
નતેાન ે પ્રદરે પ્રમખ્ ર્નાિિા જોઇએ.
ટૂકંમા ં અિેમદ પટલે જૂથના નતેા-
ધારાસભયોએ આરકતરી રીત ે ભરત 
સોલકંી પ્રદરે પ્રમખ્ ન ર્ન ેતિેી ઇચછા 
વયક્ત કરી િતી.

અમદાવાદ 
અમદાિાદની ર્ે દદિસીય મ્લાકાતે 

આિેલાં કેન્દ્રીય ગૃિપ્રધાન અષમત રાિે 
સરકીટ િાઉસમાં ભાજપના નેતાઓ જ 
નિીં,ઉચ્ચ અષધકારીઓ સાથે મેરેથોન 
ર્ેઠક યોજીને સંગઠનની કામગીરીથી 
માંરીને ગ્જરાતની િત્ડમાન રાજકીય 
ષસૃથતીનો તાગ મેળવયો િતો.

અષમત રાિ ભાજપની સંગઠનની 
કામગીરીથી ભારોભાર નારાજ છે. 
કોરોનાની ર્ીજી લિેરમાં પક્ષની 
ધોિાયેલી રાજકીય પ્રષતષ્ાને પ્ન 
સૃથાષપત કરિા રાિે ભાજપના ટોચના 
નેતાઓને માગ્ડદર્ડન આપય્ િત્ં. 

સોમિારે અષમત રાિે અમદાિાદ-

ગાંધીનગરને જોરતા ઓિરષરિજોન્ં 
લોકાપણ્ડ કય્્ડ િત્ં. આ ઉપરાંત 
રાજયપાલ સાથે પણ સૂચક મ્લાકાત 
કરી િતી. અષમત રાિના પ્રથમ 
દદિસના આખાય પ્રિાસમાં ભાજપ 
પ્રદેર પ્રમ્ખ સી.આર.પાટીલ ર્ાદર્ાકી 
કરાઇ િતી જે ચચા્ડનો ષિિય ર્ની 
રહો િતો. વૃક્ષારોપણના કાય્ડક્રમ ર્ાદ 
અષમત રાિ સીધા જ સરકીટ િાઉસ 
પિોંચયા િતાં જયાં કોરોના િખતે 
ભાજપ સંગઠને કરેલી કામગીરીનં 
પ્રેઝન્ટેરન રજૂ કરાય્ િત્ં. જોકે, ભાજપ 
આઇટી ટીમના પૂિ્ડ પલાષનંગના અભાિે 
છેલ્ી ઘરીએ સટેન્ર પર ટીિી મૂકીને 
પ્રેઝન્ટેરન દેખારાય્ િત્ં. 

કોંગ્રેસ પક્ષમાં ફરી જૂથબંધી વકરી 
સસસિયર િરેતાઓ જ આમિરેસામિરે

શાહે ગુજરાતિી રાજકીય સ્થસત 
સંગઠિિા કામિો તાગ મરેળવયો

ગુજરાતમાં ફરી વખત ખરેડૂત આંદોલિિા 
ભણકારા, આગરેવાિોિી ગુપ્ત બરેઠકો જામી
ઉપલેટા, ભાવનગરમાં કૃષિ આાંદાેલનના સમર્થનમાં દેખાવાે

અમદાિાદમાં સોનાના 
દાગીના પિેરિાના રોખીન 
કુંજલ પટેલનો આપઘાત

અમદાવાદ
રિેરના માધ્પ્રા ષિસતારમાં ષસષઝંગના ધંધા સાથે 

સંકળાયેલા એક વયષક્તએ આપઘાત કયબો છે. ગળેફાંસો 
ખાઈ આપઘાત કરનાર કુંજલ પટેલ ઉફફે કે.પી. પટેલ 
અગાઉ દદરયાપ્ર ષિસતારમાંથી એક રાજકીય પાટટીના 
ઉમેદિાર તરીકે પણ ચૂંટણીમાં ઉભો િતો. આપઘાત 
કરનાર કે.પી સોનાના દાગીના પિેરિાનો રોખીન િતો 
જેથી તેની ઓળખ ષિસતારમાં ગોલર મેન તરીકેની ર્ની 
ગઇ િતી. કે.પી. પટેલની આતમિતયા અંગે ગ્નો નોંધી 
પોલીસે િધ્ તપાસ િાથ ધરી છે. અમદાિાદ રિેરના 
માધ્પ્રા ષિસતારમાં આિેલ યોગેર સોસાયટીમાં કુંજલ 
પટેલ નામના વયષક્ત રિેતા િતા. 

ગ્જરાતમાં દારૂર્ંધીને 
પરકારતી દરટ િાઇકોટ્ડ 
નિીં સાંભળે : સરકાર 

અમદાવાદ
પ્રાઇિસીના અષધકાર િેઠળ ગ્જરાતમાં ઘરમાં ર્ેસી 

દારૂ પીિાની છૂટ મળિી જોઇએ તેિી માગણી કરતી 
ષપદટરનોની મંગળિારે ગ્જરાત િાઇકોટ્ડની ખંરપીઠ સમક્ષ 
સ્નાિણી યોજાઇ િતી. રાજય સરકારે પ્રાથષમક િાંધો 
દરા્ડિી રજૂઆત કરી િતી કે સ્પ્રીમ કોટટે િિ્ડ ૧૯૪૯માંજ 
ગ્જરાતના દારૂર્ંધીના કાયદાની જોગાઇઓને ર્િાલી 
આપી િતી. તેથી િાઇકોટ્ડ આ ષપદટરનો સાંભળી રકે 
નિીં અને આ ષપદટરનો પણ ટકિાપાત્ર નથી. કેસની િધ્ 
સ્નાિણી આિતીકાલે િાથ ધરિામાં આિરે. ચીફ જસસટસ 
ષિક્રમ નાથ અને જસસટસ ષર્રેન િૈષણિની ખંરપીઠ સમક્ષ 
સોનાિણી યોજાઈ િતી.

સ્રત : ગ્જરાત માટે િધારે એક 
ગૌરિ સમાન િાત સામે આિી છે. 
દેરમાં સમાટ્ડ સીટીઝમાં દેરનાં પ્રથમ 
100 રિેરો પૈકી પ્રથમ તર્ક્ાના 
20 રિેરોમાં સ્રત પ્રથમ ક્રમે 
આવય્ં છે. 20 રિેરોમાં સ્રતને 
અગાઉ ચોથ્ સથાન મળય્ં િત્ં. જો 
કે અમલીકરણમાં પિેલાથી અગ્ણી 
સ્રત િિે ટોચે પિોંચી ચ્કયં્ છે. 
તો સ્રત ચોથા ક્રમે પિોંચયં્ છે.  
દેરના 100 સમાટ્ડ સીટીની યાદીમાં 
ભોપાલ ર્ીજાક્રમેતતા ઈન્દોર ત્રીજા 
ક્રમે છે. જયારે અમદાિાદ ચોથા 

અને િરોદરા (ગ્જરાત) 20મા ક્રમે 
દેખાય્ં છે.

દેરના 100 રિેરો માટે 
સમાટ્ડ ષસટીઝ મીરનની યોજના 
જાિેર કરિામાં આિી િતી. 
સ્રત મિાનગરપાષલકાના સમાટ્ડ 

સીટી રેિલપમેન્ટ ષલષમટેરને 
પ્રથમ રેન્ક આપિામાં આવયો છે. 
સ્રત પાષલકા તથા સમાટ્ડ સીટી 
રેિલપમેન્ટ ષલષમટેર દ્ારા 1100 
સમાટ્ડ ષસટીઝ ષમરન અંતગ્ડ એરીયા 
રેિલપમેન્ટ, ઇકોનોમીક રેિલપમેન્ટ 
દરન્ય્એર્લ એનર્જી, એફોરડેર્લ 
િાઉસીગ, આઇ.ટી કનેકટીષિટી અને 
દરજીટલાઇઝેરન નોન મોટોરાઇર 
ટ્ાન્સપોટ્ડ, સીિેજ સોલીર િેસટ 
મેનેજમેન્ટ, િોટર સપલાય સેકટરનાં 
ષિષિધ પ્રોજેકટોમાં નોંઘપાત્ર 
કામગીરી કરિામાં આિી છે.  

દેરની 100 સમાટ્ડ ષસટીમાં ગ્જરાતના 
3 રિેરોનો સમાિેર, સ્રત પ્રથમ ક્રમે

અમદાવાદ 
પાિર ર્ેન્ક નામની મોર્ાઈલ એસપલકેરન 

રાઉનલોર કરાિી ૨૫૦ કરોર રુષપયાની 
છેતરષપંરી, ઘરર્ેઠાં રેટા એન્ટ્ીના ર્િાને 
૧૭૦૦ લોકો સાથે ઠગાઈ, નોકરી અપાિિાના 
ર્િાને લોકો પાસેથી રજીસટ્ેરન ફી ઉઘરાિી 
છેતરષપંરી, ર્ેન્ક એકાઉન્ટમાંથી ર્ારોર્ાર પૈસા 
ઉપરી ગયાં.... આિા સમાચારો િિે જાણે 
રોજીંદા ર્ની ગયાં. કોરોના આવયો પછી ષિતેલા 
દોઢ િિ્ડમાં નાણાંકીય લેિરદેિર િચય્્ડઅલ એટલે 
કે ઓનલાઈન ર્ની છે તે સાથે ઓનલાઈન 
ષચદટંગના કેસમાં ૩૦૦ ટકાનો તોસતાન િધારો 
નોંધાયો છે. કોરોનાના સમયગાળામાં નેટ 
ર્ેન્કીંગ, િચય્્ડઅલ િોલેટનો ઉપયોગ િધયો છે તે 

સાથે જ સાયર્ર ક્રાઈમમાં પણ ઉછાળો આવયો 
છે. કોઈપણ નાગદરકના ર્ેન્ક રેટા કે આધાર કાર્ડ 
સષિતની ષિગતો ચોરી કરીને ષર્ન્દાસત ષિશ્વના 
કોઈપણ ખૂણેથી ઈ-ષચદટંગ કરિામાં આિે છે. 
ઓનલાઈન ગ્નાખોરી અટકાિિા માટે ગ્જરાત 
સરકારે સાયર્ર આશ્વસત પ્રોજેકટ રરુ કયબો 

છે અને રાજયભરમાં પોલીસ સટેરનો કાય્ડરત 
કરી ઈ-ષચદટંગના ગ્ના અટકાિિા પ્રયાસો રરુ 
કરિામાં આવયાં છે.

િિ્ડ ૨૦૨૦ના આરંભથી કોરોના રરુ થયો 
તયારથી અતયાર સ્ધીમાં સાયર્ર ક્રાઈમમાં 
૩૦૦ ટકાનો ઉછાળો આવયો છે. કોરોનાથી 
રીસેમર્ર-૨૦૨૦ સ્ધીમાં સાયર્ર ક્રાઈમના કુલ 
૧૬૫૦૩ કેસ આવયાં છે. સટેટ લેિલ ર્ેન્કસ્ડ 
કષમટીના આંકરા મ્જર્ ૧૬૫૦૩ કેસમાં લોકો 
સાથે કુલ ૬૧ કરોર રુષપયાની છેતરષપંરી થઈ છે 
તેમાંથી છ કરોર રુષપયા સાયર્ર પોલીસ પરત 
લાિી રકી છે. આ સમયગાળામાં કસટમર કેર 
ફ્ોરના ૨૩૮૭, પેટીએમ કેિાયસીના ૨૦૭૩, 
ઓએલએકસ ફ્ોરના ૧૮૭૫, કેરર્ેક ઓફરના 

૧૪૦૩, ખોટી ઓલખ આપી ષચદટંગના 
૧૧૬૯, નોકરીના ર્િાને ઠગાઈના ૧૦૫૬ 
અને ક્રેરીટ-રેર્ીટ કાર્ડ ફ્ોરના ૧૦૧૩ ગ્ના 
ર્ન્યાં છે. 

કોરોના કાળમાં િિ્ડ ૨૦૨૧ દરષમયાન કુલ 
૧૪૩૦૦ લોકો ઈ-ષચદટંગની ફદરયાદો કરી 
ચૂકયાં છે.  અમદાિાદ રિેરમાં જ ઈ-ષચદટંગની 
અઢળક ફદરયાદો િચ્ચે ર્ે િિ્ડમાં ૨૫૦ જેટલા 
ગ્ના નોંધાઈ ચૂકયાં છે. અમદાિાદ રિેરમાં 
સાયર્ર ક્રાઈમ રિાન્ચ ઉપરાંત રિેરના પોલીસ 
સટેરનોમાં પણ સાયર્ર ક્રાઈમની ફદરયાદો 
નોંધાઈ રિી છે. અમદાિાદ સાયર્ર ક્રાઈમ 
રિાન્ચ રરુ કયા્ડ પછી રાજયમાં િધ્ ૧૦ સાયર્ર 
પોલીસ સટેરન રરુ કરિામાં આવયાં છે. 

કોરોનામાં ઓનલાઈન ચીદટંગના ગ્ના 300 ટકા િધયાં
આાેનલાઈન ગુનાખાેરી રાેકવા રાજ્યમાં 10 સાયબર પાેલીસ સે્શન કાય્થરત: 10 જજલ્ામાં 10 પાેલીસ સે્શન ખાેલાશે

ભગવાન જગન્ાથની 144મી જળયાત્ાનો 
પ્ારંભ થઈ ચૂકયો છે. અમદાવાદ શહેરમાં 
જમાલપુર જગદીશ મંદદરેથી નીકળતી રથયાત્ા 
પૂવવે જળયાત્ાનો ગજરાજ, ધવજપતાકા સાથે 
જળયાત્ાનો વરઘોડો નીકળયો હતો. જેમાં 
મંદદરના મહંત દદલીપદાસજી સાથે નાયબ 
મુખયમંત્ી નીતતન પટેલ અને રાજયકક્ાના 
ગૃહમંત્ી પ્દદપતસંહ જાડેજા પણ જોડાયા હતા.

144મી જળયાત્ા : ભગવાિ જગન્ાથજીિો જળાસભષરેક
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અમદાવાદ
દેશના સૌથી અતિવ્યસિ એવા મુંબઇ 

અને દદલ્ી એરપોર્ટ પર ડોમેસસરકની 
સાથે ચાર્ટડ ફલાઇરોની આવનજાવન 
વધુ છે. ્વે ધીમેધીમે અમદાવાદ 
એરપોર્ટ પણ િેની ્રોળમાં આવી રહ્યુ 
છે. એરપોર્ટ પર પણ ચાર્ટડ ફલાઇરોમાં 
ઉદ્ોગપતિઓ, સેતલતરિરીઓ, મંત્ીઓ 
સત્િના  વીવીઆઇપીની મુવમેનર વધિા 
િેમની અલગ પ્રકારની વ્યવસથા આપવાના 
ભાગરૂપે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જનરલ 
તસતવલ એતવએશન રમનલ બનાવાશે, જેની 
કામગીરી પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. 

એરપોર્ટ ઓથોદરરીના વખિે 
બનાવા્યેલા સેરેમોની્યલ ્ોલ બનાવા્યો 
્િો. આ ્ોલમાં ચાર્ટડ કે શેડ્યુઅલ 
ફલાઇરમાંથી ઉિ્યા્ટ બાદ વીવીઆઇપીઓને 
કોઇ તમરીંગ કરવી ્ો્ય િો િેઓ ત્યાં કરી 
શકિા ્િા િેમજ ઓથોદરરી દ્ારા પણ 
ઉપ્યોગ થિો ્િો. 

ગાંધીનગર
મુખ્યમંત્ી તવજ્ય રૂપાણીએ 

મંગળવારે પારનગરમાં સવતણ્ટમ 
સંકુલ ખાિે પત્કાર પદરષદ ્યોજી 
રાજ્યમાં વા્નોના પ્રદૂષણ ઘરાડે િેવા 
પ્યા્ટવરણતમત્ વા્નોની ખરીદીને 
ઉત્ેજન આપવા આવિા ૪ વષ્ટ મારે 
નવી ઇલેસટ્રિક વ્ીકલ પોતલસી જા્ેર 
કરી છે, જેમાં ઇ-વ્ીકલના દકલોવોરદીઠ 
રૂ. ૧૦ ્જારની સબતસડી અપાશે. 
અથા્ટત્ રુ-વ્ીલરમાં રૂ. ૨૦ ્જાર 
સુધીની, દરક્ા જેવા થ્ી-વ્ીલરમાં રૂ. 
૫૦ ્જાર સુધીની િથા મોરરકારમાં 
રૂ. ૧.૫૦ લાખ સુધીની સબતસડી 
અપાશે, જે વા્ન ખરીદનારના બેનક 

એકાઉનરમાં સીધી જમા થશે. આ નવી 
નીતિ નોદરફા્ય થ્યા બાદ િે અમલી 
બનશે. મુખ્યમંત્ીએ જણાવ્યું ્િું કે, 
બીજા રાજ્યો ઇ-વ્ીકલની ખરીદીમાં 
રેટ્સમાં, રતજસરિેશનમાં રા્િો આપે 
છે, પણ વાસિવમાં એ રા્િો દકંમિની 
દૃસટિએ પ્રમાણમાં ઓછી ્ો્ય છે, અમુક 
રાજ્યો વા્નોના દકલોવોરદીઠ રૂ. ૫ 
્જાર સુધીની સબતસડી આપે છે, જ્યારે 
ગુજરાિ જ કદાચ એવું રાજ્ય છે જેણે 
સબતસડી ડબલ આપી છે. િેમણે જણાવ્યું 
કે, છેલ્ા કેરલાક વષષોથી આપણે 
ઇ-વા્નોને પ્રોતસા્ન આપિા ્િા 
અને અત્યાર સુધી માંડ ૨ ્જાર જેરલા 
ઇ-વા્નો રસિા ઉપર દોડિા ્શે. 

વડોદરા
ગુજરાિ સરકાર દ્ારા ૨૦૨૦-૨૧ના 

્યુતનવતસ્ટરી અને કોલેજોના રેદરંગ આજે 
જા્ેર કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાિ સરેર 
ઈસનસરર્યુશનલ રેદરંગ ફ્ેમવક્કમાં ગુજરાિ 
્યુતનવતસ્ટરીએ ગિ વષ્ટની માફક આ વષષે 
પણ ફાઈવ સરાર રેનક જાળવી રાખ્યો છે. 
ગિ વષષે ચોથા રેનક પર ર્ેલી જીરી્યુ 
આ વષષે ટ્્યાં્ય નથી. રાજ્યની ૭૦ પૈકી 
૩૫ ્યુતનવતસ્ટરીઓ અને ૧૯૦ કોલેજોએ 
ભાગ લીધો ્િો. ગિ વષષે કરિા આ વષષે 
રેદરંગમાં ભાગ લેનારી ્યુતનવતસ્ટરીઓની 
સંખ્યામાં ૨૧ રકાનો વધારો થ્યો છે. 
કુલ ૯ ્યુતનવતસ્ટરીએ પ્રથમ વખિ ભાગ 
લીધો ્િો. જેમાં  ફાઈવ સરાર મેળવેલી 

્યુતનવતસ્ટરીમાં  ગુજરાિ ્યુતનવતસ્ટરી-
અમદાવાદ, પંદડિ દદનદ્યાળ પેરિોતલ્યમ 
્યુતનવતસ્ટરી-ગાંધીનગર, તનરમા 
્યુતનવતસ્ટરી-અમદાવાદ, સેપર ્યુતનવતસ્ટરી-
અમદાવાદ, જૂનાગઢ એગ્ીકલચર 
્યુતનવતસ્ટરી-જૂનાગઢનો સમાવેશ થા્ય છે 
જ્યારે ફાઈવ સરાર મેળવેલી કોલેજોમાં 
ઈસનસરર્યુર ઓફ સા્યનસ એનડ 
રેકનોલોતજ ફોર એડવાનસડ સરડીઝ એનડ 
દરસચ્ટ-આણંદ , સેનર.ઝેતવ્યસ્ટ કોલેજ-
અમદાવાદ, ચંદનબેન મો્નભાઈ પરેલ 
ઈસનસર. ઓફ કમપ્યુરર એપલીકેશન-
આણંદ, તવરાણી સા્યનસ કોલેજ-રાજકોર, 
પી.રી.સાવ્ટજતનક કોલેજ ઓફ સા્યનસ-
સુરિનો સમાવેશ થા્ય છે. 

હવે ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વહીલરમાં ૨૦ હજાર, 
કારમાં દોઢ લાખની સબસસડી મળશે

યુસન.-કોલેજોના સટટેટ રટેટટંગ જાહટેર, 
ગુજરાત યુસન.ને ફાઈવ સટાર મળયા

અમદાવાદ એરપોટ્ટમાં ચાટ્ટડ્ટ ફલાઇટ 
માટટે હવે અલાયદું ટસમ્ટનલ બનાવાશે

્ાલ કોઈ જ મંત્ીમંડળનું 
તવસિરણ ન્ીં થા્ય, બધી 
વાિો ્વામાં ઃ રૂપાણી

અમદાવાદ
અમદાવાદ : ગાંધીનગરમાં ભાજપના ધારાસભ્યોની 

્યોજા્યેલી બેઠક બાદ મંત્ીમંડળના તવસિરણની રાજકી્ય 
અફવાએ જોર પકડ્યુ ્િું પણ ્ાલ મંત્ીમંડળનું કોઇ 
તવસિરણ ન્ી થા્ય િેમ ક્ી મુખ્યમંત્ી તવજ્ય રૂપાણીએ 
આખી્ય વાિ પર જ પૂણ્ટતવરામ મૂકી દીધુ ્ િુ.  વષ્ટ 2022માં 
્યોજાનારી તવધાનસભાની ચૂંરણી મારે ભાજપે અત્યારથી 
િૈ્યારીઓ આદરી છે ત્યારે છેલ્ા કેરલાંક દદવસોથી 
રાજકી્ય ્લચલ િેજ બની છે.એરલુ ન્ીં,ભાજપના પ્રદેશ 
પ્રભારી ભૂપેનદ્ર ્યાદવે ગુજરાિ ભાજપના નેિાઓ સાથે વન 
રુ વન બેઠકો ્યોજિા મંત્ીમંડળમાં ફેરબદલ થઇ રહ્ા છે િે 
મુદ્ે રાજકારણ ગરમા્યુ ્િું. 

ચૂંરણીમાં VVPATની 
માગણી કરિી દરર ફગાવી 
રૂતપ્યા 500નો દંડ કરા્યો 

અમદાવાદ
સથાતનક ચૂંરણીઓમાં વી.વી.પેર મશીનનો ઉપ્યોગ, 

અનામિ બેઠકોની જોગવાઇ િેમજ રાજ્ય ચૂંરણી પંચ દ્ારા 
થિી ગેરરીતિઓની ્યાદી બનાવવાની માગણી સાથે થ્યેલી 
જા્ેર ત્િની અરજી ગુજરાિ ્ાઇકોરટે ફગાવી છે અને 
અરજદારને રૂતપ્યા ૫૦૦નો દંડ ક્યષો છે. ્ાઇકોરટે નોંધ્યું 
છે કે પી.આઇ.એલ.ની જોગવાઇનું આ મોરું અને પુખિ 
ઉદા્રણ છે. ચૂંરણીઓમાં અનુસૂતચિ જાતિ, અનુસૂતચિ 
જનજાતિ, સામાતજક-શૈક્તણક પછાિ સમુદા્ય, મત્લાઓ 
મારે અનામિ બેઠકો રાખવા, વી.વી.પેર મશીનનો ઉપ્યોગ 
કરવા િેમજ રાજ્ય ચૂંરણી પંચની ગેરરીતિઓની ્યાદી 
બનાવવાની માગણી કરિી તપદરશન અરજદારે કરી ્િી.

વડોદરા
વડોદરા શ્ેરની મધ્યમાંથી પસાર 

થિી તવશ્ાતમત્ી નદીના શુતધિકરણ અને 
સુંદરિા વધારવાના detail પ્રોજેટ્ર 
દરપોર્ટ બનાવવા પાછળ સવા કરોડનો 
ખચ્ટ થ્યો ્િો ્વે જ્યારે પાવાગઢ થી 
પાદરા િાલુકાના પીનગલ્ વાડા ગામ સુધી 
178 દકલોમીરર સુધીની તવશ્ાતમત્ી 
નદી સુંદરિા વધારવાનો પ્રોજેટ્ર રાજ્ય 
સરકાર અમલમાં મૂકવાની વાિો શરૂ 
થઈ છે ત્યારે ્ાલની કોરોના મ્ામારી 
અને સરકારની આતથ્ટક પદરસસથતિ 
ડામાડોળ ્ોવાને લીધે આ પ્રોજેટ્ર ફરી 

એક વખિ અભરાઈ પર ચડાવી દેવામાં 
આવશે. ત્યારે વડોદરા મ્યુતનતસપલ 
કોપષોરેશન દ્ારા રૂતપ્યા 4 કરોડના ખચષે 
ફરી એકવાર દડરેઈલ પ્રોજેટ્ર દરપોર્ટ 
બનાવવા પાછળ લોકોના પૈસા નો 
ધુમાડો કરાશે. 

તવશ્ાતમત્ી નદીની સુંદરિા 
વધારવા શુતધિકરણનો પ્રોજેટ્ર શરૂ 
થ્યો ્િો પરંિુ આજ દદન સુધી િેનું 
કોઇ અમલ થ્યો નથી એરલું જ ન્ીં 
િેની પાછળ રૂતપ્યા ૩૦ કરોડનો ખચ્ટ 
થઇ ચૂટ્્યો છે છિાં તવશ્ાતમત્ીમાં ગંદુ 
પાણી ઠલવાિું રહ્યું છે. તવશ્ાતમત્ી 
પ્રોજેટ્ર ના અમલીકરણ મારે અગાઉ 
વડોદરા મ્યુતનતસપલ કોપષોરેશનની ્દ 
તવસિારમાંથી પસાર થિી તવશ્ાતમત્ી 
નદીના 17 દકલોમીરરના તવસિારનો 
detail પ્રોજેટ્ર દરપોર્ટ િૈ્યાર કરવામાં 
આવ્યો ્િો.

કોરોનાને લીધે આતથ્ટક ભીંસ: તવશ્ાતમત્ી 
પ્રોજેટ્ર ફરી વાર અભરાઈ પર ચડી જશે

અમદાવાદ
કોરોનાને પગલે મોરાભાગના િમામ 

ક્ેત્ને આતથ્ટક ફરકો પડ્યો છે અને 
િેમાં પ્રવાસન્ો પણ સમાવેશ થા્ય છે. 
ગુજરાિના પ્રવાસનમાં ફરીથી પ્રાણ 
ફૂંકવા મારે ્વે આગામી રૂંક સમ્યમા 
આંિરરાજ્ય ફલાઇર વધારવામાં 
આવી શકે છે. જે ફલાઇર શરૂ કરવાનો 
પ્રસિાવ છે િેમાં અમદાવાદ-રાજકોર-
ભૂજ-અમદાવાદ, અમદાવાદ-સુરિ-
અમદાવાદનો મુખ્યતવે સમાવેશ થા્ય છે. 
્ાલની સસથતિ પ્રમાણે બધું જ આ્યોજન 

મુજબ પાર પડ્યું િો બે મત્નામાં આ 
આંિરરાજ્ય ફલાઇર શરૂ થઇ શકે છે. 
ગુજરાિમાં કુલ પાંચ રૂર પર આંિરરાજ્ય 
ફલાઇર શરૂ કરવા મારેનો ગુજરાિ 
સરેર એતવએશન ઈનફ્ાસરિક્ચર તલ. દ્ારા 
પ્રસિાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં 

અમદાવાદ-ભૂજ-રાજકોર-અમદાવાદ, 
અમદાવાદ-કેશોદ-પોરબંદર-અમદાવાદ, 
સુરિ-અમદાવાદ-સુરિ, સુરિ-
ભાવનગર-સુરિ અને સુરિ-અમરેલી-
સુરિનો સમાવેશ થા્ય છે. ‘ઉડાન’ 
્યોજના ્ેઠળ આ પ્રસિાતવિ ફલાઇર શરૂ 
કરવા મારેની મંજૂરી પણ આપી દેવામાં 
આવી છે. આગામી સમ્યમાં આ ફલાઇર 
મારે તબડ મૂકવામાં આવે િેની પણ 
સંભાવના છે. આ ફલાઇર સપ્ા્માં ૬ 
દદવસ મારે ઉડાન ભરશે અને એક દદવસ 
મેઇનરેનનસ મારે આપવામાં આવશે.

ગુજરાિના આઠ શ્ેર વચ્ે રૂંક સમ્યમાં 
આંિરરાજ્ય ફલાઇર શરૂ કરવા ત્લચાલ
અમદાવાદ-ભૂજ-રાજકાોટ, સુરત-અમદાવાદ, સુરત-ભાવનગર જોવા રૂટનાો સમાવોશ

અમદાવાદ : પાવર બેનક નામની 
મોબાઈલ એસપલકેશન ડાઉનલોડ કરાવી 
250 કરોડ રૂતપ્યાની છેિરતપંડી કરવાના 
કેસમાં ચાઈનીઝ સુત્ધારોની મોડસ 
ઓપરેનડી જોઈ પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી 
છે. દદલ્ીના બે ચાર્ટડ્ટ એકાઉનરનરને 
સાધીને 100 શેલ (નકલી) કંપની 
ખોલવામાં આવી ્િી. આ 100 નકલી 
કંપનીમાંથી કઈ કંપનીમાં રોકાણકારોના 
નાણાં ંજશે િેની વ્યવસથા પણ ચાઈનીઝ 
કૌભાંડીઓએ કરી ્િી. 

મિલબ કે, કરોડો રૂતપ્યાની ્ેરાફેરી 
થિી ્િી િેનો સંપૂણ્ટ અંકુશ ચાઈનીઝ 
કૌભાંડીઓએ પોિાની પાસે રાખ્યો ્િો. 
અત્યાર સુધીમાં દદલ્ી, ઉત્રાખંડ અને 

મુંબઈ પોલીસ એક ડઝન બનાવરી 
કંપનીના સંચાલકોને પકડી િો એવો 
ઘરસફોર થ્યો છે કે, િેમના આઈ.ડી. પ્રૂફ 
લઈને બનાવરી કંપનીઓ બનાવી લેવાઈ 
છે. ભૂજમાં તચદરંગની ફદર્યાદ નોંધાઈ 
િેના નાણાં દદલ્ીની કંપનીમાં જમા થ્યાં 
અને આ કંપનીના સંચાલકોનો દદલ્ીથી 
કબજો લેવા ભૂજ પોલીસે કા્ય્ટવા્ી ્ાથ 
ધરી છે.

કોરોના કાળમાં ઘરબેઠાં મોબાઈલ 
ફોન એસપલકેશનથી એક કા ડબલ 
કૌભાંડ  થકી 250 કરોડ રૂતપ્યાથી 
વધુના કૌભાંડની િપાસમાં અનેક 
ચોંકાવનારા િથ્યો પ્રકાશમાં આવી 
રહ્ાં છે. ગુજરાિમાં ભૂજમાં એક જ 

પદરવારના ત્ણ લોકો રોકાણ કરી 
છેિરા્યાંની અત્યાર સુધી ફદર્યાદ થઈ 
છે. િો, સુરિમાં નકલી કંપની ખોલનાર 
બે વ્યતતિને ઉત્રાખંડ પોલીસે ઝડપી 
લીધાં છે. ચાઈનાથી સંચાતલિ નાણાંકી્ય 
કૌભાંડમાં ચોંકાવનારી બાબિ એ છે કે, 
100 બનાવરી કંપનીઓમાં નાણાંકી્ય 

્ેરાફેરીનું સંચાલન પણ ચાઈનીઝ 
કૌભાંડીઓના ્ાથમાં જ ર્ેિું ્િું.

આ કૌભાંડની અિ:થી ઈતિ એવી 
છે કે, પાવર બેનક નામની એસપલકેશન 
ગુગલ પલે પર મુકવામાં આવી ્િી 
અને સોતશ્યલ તમદડ્યાથી એની તલનક 
મુકીને લોકોને િોસિાન વળિરની લાલચ 
આપી મેમબર બનાવવામા આવિાં ્િાં. 
મેમબર બનિાં લોકોના નાણાં ચાઈનીઝ 
કૌભાંડીઓએ દદલ્ીના બે સી.એ. 
થકી ખોલાવેલી 100 શેલ (બનાવરી) 
કંપનીના ખાિામાં જમા થિાં ્િાં. આ 
બન્ે ચાર્ટડ્ટ એકાઉનરનરની દદલ્ી પોલીસે 
ધરપકડ કરી છે. સામાન્ય વ્યતતિઓના 
આઈ.ડી. પ્રૂફ મેળવી લઈ રજીસરિાર ઓફ 

કંપનીઝમાં ઓનલાઈન કંપની રજીસરર 
કરાવી દેવાઈ ્િી. આ કંપનીના નામના 
એકાઉનર બેનકમાં ખોલાવી લઈ િેમાં 
પૈસા રિાનસફર કરી દેવા્યાં ્િાં.

નોંધપાત્ બાબિ એ છે કે, કોઈપણ 
રોકાણકારના પૈસા આવે િે અલગ-
અલગ ખાિાંમાં જમા થા્ય િેનો કનરિોલ 
ચાઈનીઝ કૌભાંડીઓના ્ાથમાં ર્ેિો 
્િો. પોલીસ સૂત્ો ક્ે છે કે, કૌભાંડનું 
મૂળ એવી પાવર બેનક એસપલકેશનનું 
ડેશ બોડ્ટ ચાઈનામાં ્િું. ચાઈનીઝ 
કૌભાંડીઓ 100 એકાઉનરસને રિીગર 
કરી રોકાણકાર પૈસા જમા કરાવે ત્યારે 
રિાનઝેટ્શન ફેઈલ ન થા્ય િેની િકેદારી 
રાખિાં ્િાં. 

પાવરબેનક કૌભાંડ: દદલ્ીના CAએ નકલી કંપનીઓ ખોલી
અોક ડઝન બનાવટી કંપનીના સંચાલકાો પકડાયા પણ તોમનો તાો કાૌભાંડની જાણ નથી ! ભૂજ પાોલીસ દદલ્ીથી અારાોપીનો લાવશો
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¼køk-2
fwhkLk {SËLkk Ãknu÷k «fhý “Mkwhkn y÷ 

Vkríknk”Lkku Ãkã{Þ ¼kðkLkwðkË ¼khík{kt íkku 
fËk[ yufkË çku frðykuyu fÞkuo nþu, Ãký 
ÃkkrfMíkkLk{kt yk «ÞkMk ÃkkrfMíkkLkLkk yuf 
Lkk{ktrfík frð sLkkçk ËeÃkf çkkhzku÷efhu «Úk{ 
yLku çknw s «þMÞ heíku fhu÷ Au. sLkkçk ËeÃkf 
çkkhzku÷efh nk÷{kt rçkúxLk{kt ðMkðkx fhu Au. 
Lke[u sLkkçk ËeÃkf çkkhzku÷efh f]ík fwhkLk {SËLkk 
Ãknu÷k «fhý “ykht¼” (Mkwhkn y÷ Vkríknk)
Lkku Ãkã{Þ ¼kðkLkwðkË ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. 
Ãkã{Þ ¼kðkLkwðkË yux÷u Ãkã{kt ¼kðkÚko yLku Lk 
fu þçËu þçË ¼k»kktíkh.

rçkÂM{Õ÷kneh hn{kLkeh hne{ :-
fYt hçkLkk{Úke ykht¼, su {kuxku f]Ãkk¤w Au,
LkÚke suLke ËÞkLkku Ãkkh, su yLknË ËÞk¤w Au.
(hçk = Ãkk÷Lknkh, yÕ÷kn)
Mkwhkn y÷ Vkríknk :-
(1) Võík yÕ÷knLkk {kxu yrík W¥k{ 

«þtMkkyku, ¼÷kE, çktËøke, ¼Âõík yLku Au Mkðo 
økwýøkkLkku, çknw MkwtËh, yLkwÃk{ Mkðo Mk]rüLkku su 
Mksof Au, Mkf¤ MktMkkhLkku {kr÷f, Ëþu rËþLkku su 
þkMkf Au.

(2) fýufý Ãkh ËÞkÿrü Au íkuLke, íku ËÞk¤w Au, 
fYýkðtík Au {kuxku yLku çkunË f]Ãkk¤w Au. 

(3) fÞk{íkLkk rËðMkLkku íku, Võík íku yuf Au 
ykfk, Lkrn íÞkt yLÞ fkuELke ÷økehu [k÷þu yk¿kk 
(ykfk={kr÷f)

(4) y{u fheyu Aeyu çkMk çktËøke íkkhe, Võík 
íkkhe, ík{LLkk Au, {¤u íkkhku s xufku Lku {ËË íkkhe.

(5)¾wËkðtË, íkwt hMíkku [ªÄsu MkeÄku - 
MkV¤íkkLkku, ÓËÞLke þwæÄíkkLkku, ¼ÔÞ ELMkkLke 
{n¥kkLkku.

(6) Mkw¼køke yu sLkkuLkku [eÄ su hMíkku fu suyku 
Ãkh, ÚkE íkkhe f]Ãkkð»kko, hne {eXe Lksh yfMkh. 
(yfMkh=½ýeðkh)

(7) LkÚke EåAk {¤u íku 
ËwsoLkkuLkk Ë]ü hMíkkyku, 

ðhMíke su{Lkk WÃkh hne 
íkð fkuÃk sðk¤kyku, 

¾Ãku Lkk íku{Lkku {khøk, ÚkÞk økw{hkn su ÷kufku
økÞk yð¤e rËþk{kt Lku ÚkÞk çkçkkoË su ÷kufku
(økw{hkn=¼xfe økÞu÷k, ykzk hMíku økÞu÷k)
                              - ËeÃkf çkkhzku÷efh

“Mkwhkn y÷ Vkríknk”Lke rðrþüíkk :
yk “Mkwhkn y÷ Vkríknk” fwhkLk {SËLke 

Ãknu÷e Mkwhkn nkuðkLkk fkhýu íkuLku “WB{w÷ rfíkkçk” 
Ãký fnuðk{kt ykðu Au. yhçke ¼k»kkLkk þçË 
“WB{”Lkku yÚko “{kíkk” ÚkkÞ Au, su ÃkkuíkkLkk 

çkk¤fLkk yrMíkíð, Ãkku»ký 
yLku MkwÄkhk {kxu þYykík, 
ÃkkÞk yLku {w¤YÃk nkuÞ Au. 
íkuðes heíku yk Mkwhkn{kt 
fwhkLk {SËLkk Mk{økú ¿kkLkLkku 

¾w÷kMkku {w¤YÃk yLku ÃkkÞk Mk{kLk Au. yu «{kýu 
“WB{w÷ rfíkkçk”Lkku yÚko “þk†Lkwt {w¤YÃk” fu 
“Ä{oþk† Lkku ÃkkÞku” Ãký fne þfkÞ.

yk MkwhknLku “Mkwhkn y÷nBË” yLku “Mkwhkn 

nBË” Ãký fnuðk{kt ykðu Au. yhçke ¼k»kkLkk 
þçË “nBË”Lkku yÚko “«þtMkk” ÚkkÞ Au. yLku íku 
«{kýu yk MkwhknLkku ykht¼ Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke 
«þtMkkÚke ÚkkÞ Au.

RM÷k{Lkk ytrík{ ÃkÞøktçkh Mkknuçk nÍhík 
{kunt{Ë Mkknuçk (Mk.y.ð.)Lkk yuf fÚkLk (nËeMk) 
yLkwMkkh yk Mkwhkn rçk{kheLke Mkk{u yuf WÃk[kh 
(þeVk) Mk{kLk Au. (nËeMk ÃkwMíkf çkw¾khe). íkuLkku 
¾w÷kMkku yu Au fu rçk{kheLkk Mk{Þu yk MkwhknLkwt 
ÃkXLk sYh fhðwt òuEyu yLku ytíkfhýÚke 
Ãkk÷Lknkh yÕ÷knÚke rçk{kheLku Ëwh fhe Ëuðk {kxu 
Þk[Lkk (Ëwðk)fhðe òuEyu.

yk “Mkwhkn y÷ Vkríknk”Lkk ykht¼{kt 
Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke «þtMkkLke MkkÚku íkuLkwt 
ÔÞÂõíkøkík(Íkíke) Lkk{ “yÕ÷kn” íkÚkk íkuLkk 
¼kððk[f (MkeVkíke) Lkk{ku “hçk” 
(Ãkk÷Lknkh),“hn{kLk” (yíÞtík f]Ãkk¤w) íkÚkk 
“hne{” (ËÞk¤w)Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.

yk “Mkwhkn y÷ Vkríknk” søkíkLkk ËkuZ 
yçks {wÂM÷{ ©æÄk¤wyku {ktÚke ÷øk¼øk Ëhuf 
©æÄk¤wLku ftXMíku ÞkË nkuÞ Au yLku íÞkt MkwÄe fu yuf 
ºký [kh ð»koLkku çkk¤f, suLke {kík]¼k»kk yhçke 
LkÚke nkuíke, íku Ãký yhçke ¼k»kkLke yk Mkwhkn çknw 
s Mknu÷kÚke ftXMíku ÞkË fhe ÷u Au. yðkh Lkðkh 
yk MkwhknLkwt ÃkXLk (íke÷kðík) fhðkÚke íku Úkfe 
Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke «þtMkk Ãký ÚkkÞ Au yLku 
íku{kt ykðu÷e Þkr[fk(Ëwyk)Lkku Ãký WÆuþ Ãkwýo 
ÚkE òÞ Au. {kxu Ëhuf ©æÄk¤w yu yk MkwhknLkwt 
çktËøke (Lk{kÍ) WÃkhktík y[wf íkuLkwt ËirLkf {kir¾f 
ÃkXLk yð~Þ fhðwt òuEyu.   Mk{kÃík

મુસ્લિમ ધમ્મશાસ્ત્ર કુરાન મજીદના બોધવચનો પર આધારરત

{wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk {SËLkk Ãknu÷k «fhý 
(Mkwhkn y÷ Vkríknk) y™u íkuLkku Ãkã{Þ ¼kðkLkwðkË

ઈ્લિામની આરસી
કાસિમ અબ્ાિ

f÷kMkeVkEz /  
Classified

મુંબઈ
મુંબઈના અંધેરી વિસ્ારમાં સર્જાયેલી એક 

કરૂણાંવ્કામાં પાડોશીની હેરાનગવ્થી કંટાળી 
ગયેલી પૂિજા મવહલા પત્રકારે પો્ાના સા્ 
િરજાના પુત્ર સાથે આતમહતયા કરી લીધી હ્ી.

મળ્ી વિગ્ો પ્રમાણે પૂિજા પત્રકાર 
રેશમાના પવ્નુ એક મવહના પહેલા કોરોનાથી 
મો્ થયા બાદ ્ે પહેલેથી જ ભાંગી પડી 
હ્ી. દરવમયાન પોલીસે રેશમાના પાડોશી 
ઐયુબ ખાનની ધરપકડ કરી છે. રેશમાએ 
પો્ાની સુસાઈડ નોટમાં ઐયુબ ખાન અને 
્ેના પરરિાર પર માનવસક રી્ે હેરાન 
કરિાનો આરોપ લગાવયો હ્ો. સુસાઈડ 

નોટમાં રેશમાએ કહ્યુ હ્ુ કે, મારા પાડોશીઓ 
મારા સા્ િરજાના પુત્રને રમિા દે્ા નથી. આ 
બાબ્ે ્ેઓ અિારનિાર મારી સાથે ઝઘડો 
કરે છે. આ પહેલા રેશમાએ ૩૦ મેના રોજ 
પો્ાની ફેસબૂક પોસટ પર પણ પાડોશી દ્ારા 
પુત્રને હેરાન કરિામાં આિ્ો હોિાનો ઉલ્ેખ 
કયયો હ્ો. દરવમયાન સોમિારે રેશમાએ 
૧૨માં માળ પરથી પો્ાના પુત્ર સાથે મો્નો 
ભૂસકો માયયો હ્ો. જોકે હજી સુધી ્ેમનો 
અંવ્મ સંસકાર થઈ શકયો નથી. કારણકે 
્ેમના પરરિારનો કોઈ સભય મુંબઈમાં નથી. 
પોલીસ રેશમાનો ભાઈ અમેરરકાથી પાછો ફરે 
્ેની રાહ જોઈ રહી છે.

૨૦૫૩ લોકોને બોગસ 
રસી આપિાનું કૌભાંડ : 

પાંચ FIR દાખલ
મુંબઈ 

મુંબઈમાં કેટલાક લોકો દ્ારા જુદાજુદા 
વિસ્ારોમાં બોગસ િેક્સન કેમપ ચલાિિામાં 
આિ્ા હોિાની ફરરયાદો મળી હ્ી. આ પછી 
મુંબઈ પોલીસ દ્ારા બોગસ િેક્સન કેમપ 
ચલાિ્ા લોકોને પકડિા ઝુંબેશ હાથ ધરાઈ 
હ્ી. શહેરનાં પાંચથી િધુ વિસ્ારોમાં ૨૦૫૩ 
લોકોને બોગસ િેક્સન આપિાનું કૌભાંડ 
ઝડપાયું હ્ું. આ સંદભજામાં પાંચ FIR કરિામાં 
આિી હ્ી. મુબંઈ પોલીસ અવધકારીએ બોમબે 
હાઈકોટજામાં કહ્યું હ્ું કે, કાંદીિલી, બોરરિલી, 
ખાર, િરસોિા ્ેમજ પરેલ ખા્ે બોગસ 
િેક્સનેશન કેમપ લગાિિામાં આવયા હ્ા. 
જેમાં ૨૦૫૩થી િધુ લોકોને બનાિટી િેક્સન 
આપિામાં આિી હ્ી. આ સંદભજામાં પાંચ FIR 
કરિામાં આિી છે અને ૪૦૦થી િધુ લોકોનાં 
વનિેદન લેિામાં આવયાં છે.

વજઓ ગુગલ સાથે 
મળી સસ્ો સમાટજાફોન 
વજઓ ને્સટ લાિશે

મુંબઈ
રરલાયનસ ઈનડસટ્ીઝની આજે મળેલી 

એજીએમમાં ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ આગામી 
રદિસોમાં રરલાયનસ વજઓ અને ગૂગલની 
પાટજાનરવશપનુ એલાન કયુજા હ્ુ. મુકેશ અંબાણીએ 
કહ્યુ હ્ુ કે, આગામી રદિસોમાં વજઓ અને ગૂગલ 
દ્ારા નિો અને સસ્ો સમાટજાફોન વજઓ ને્સટ 
લોનચ કરિામાં આિશે. આ સમાટજાફોન વજઓ ્ેમજ 
ગૂગલના રફચર સાથે સજ્જ હશે. ફોનની ઓપરેરટંગ 
વસસટમ ગૂગલ અને વજઓએ સંયુક્ત રી્ે ડેિલપ 
કરેલી છે. આ સમાટજાફોન દરેક માણસના ગજિાને 
પરિડે ્ે રી્ે બનાિિામાં આવયો છે. ્ેની રકંમ્ 
સાિ ઓછી હશે અને ૧૦ સપટેમબરે ગણેશ 
ચ્ુથથીના રદિસે ફોનને લોનચ કરિામાં આિશે.

નવી દિલ્ી
ધમાજાત્તરણ સાથે સંકળાયેલા કેસની ્પાસમાં 

લાગેલી યુપી એટીએસને ઘણી મહતિની માવહ્ી 
મળી છે, ઉમર ગૌ્મ અને કાઝી જહાંગીર 
સાથે થયેલી પુછપરછમાં ર્ણિા મળયું છે 
કે ધમાજાત્તરણ કેસનાં ્ાર ઝારકર નાઇક સાથે 
જોડાયેલા છે, િળી ઉમર ગૌ્મનું કને્સન 
ઝારકર નાઇકની સંસથા ઇસલાવમક રરસચજા 
ફાઉનડેશન સાથે હોિાનું પણ બહાર આવયું છે. 

ઝારકર નાઇક ફાઉનડેશન સાથે સંકળાયેલા 

ફૈઝ સૈયયદનાં ઉમર સાથે નજીકનાં સંબંધ 
છે, ઝારકર નાઇકની સંસથા પ્રવ્બંધ પહેલા 
ઇસલાવમક યૂથ ફાઉનડેશનને ફંરડગ કરે છે, આ 
ફાઉનડેશન સાથે સંકળાયેલા લોકો પણ ઉમર 
સાથે સંપક્કમાં હ્ાં, યુપી એટીએસની ્પાસમાં 
ર્ણિા મળયું છે, કે ધમજા 

પરરિ્જાનનો આ ખેલ છેલ્ા બે િરજાથી 
ચાલી રહ્ો હ્ો, ખાસ કરીને વિદ્ાથથીઓ અને 
યુિાનોને વનશાન બનાિિામાં આિી રહ્ા  હ્ાં.

ઉમર ગૌ્મે અતયાર સુધીમાં ઇસલાવમક દાિા 

સેનટર દ્ારા મોટી સંખયામાં લોકોનું ધમાાંત્તરણ 
કયુાં છે. ્પાસ એજનસીને અતયાર સુધીમાં ૩૩ 
લોકોની યાદી પણ મળી છે. આ યાદીમાં રદલહી, 
ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરા્, મધયપ્રદેશ અને વબહારના 
ઘણા યુિાનોના નામનો પણ સમાિેશ થાય છે. 
ધમજાપરરિ્જાનનાં ફોમજા પર જહાંગીર કાઝીનું નામ 
છાપિામાં આવયું છે. માવહ્ી અનુસાર, ૭ મી 
ર્નયુઆરી, ૨૦૨૦ થી ૧૨ જૂન ૨૦૨૧ સુધી 
૩૩ લોકોનું ધમાાંત્તરણ કરિામાં આવયું છે. જેમાં 
૧૮ મવહલાઓ અને ૧૫ પુરુરો શામેલ છે.

ઉત્તર પ્રદેશ ધમાાં્રણના ્ ાર ઝાકીર નાઈક 
સવહ્ અનેક સાથે જોડાયેલા છે ઃ ATS
ઉમર ગાૌતમનું કનેક્શન ઝાકકર નાઇકની િંસ્ા ઇસલામમક કરિર્ચ ફાઉને્શન િાથે હાેવાનું બહાર અાવું 

પાડોશીના ત્ાસથી પૂવ્વ મહ્લા 
પત્કારની પુત્ સાથે આતમ્ત્ા
રેશમાની સ્ુિાઈડ નાેટના અાધારે પાડાેશી અૌયુબખાનની ધરપકડ
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। નવી દિલ્ી ।
કોરોના મહામારીનો સેકન્ડ વેવ 

ધીમો પ્ડી રહ્ો હોવાના દાવાઓ 
વચ્ે દેશમાં કોરોનાનો ગ્ાફ ફરી ઊંચો 
ચઢવા લાગ્ો છે. છેલ્ા બે દદવસથી 
કોરોના સંક્રમણના નવા કેસમાં વધારો 
જોવા મળી રહ્ો છે. કેનદ્ી્ આરોગ્ 
મંત્ાલ્ના આંક્ડા અનુસાર છેલ્ા 
૨૪ કલાકમાં ભારતમાં કોરોનાના 
નવા ૫૪,૦૬૯ કેસ નોંધા્ા હતા. આ 
પહેલાં મંગળવારે કોરોનાના નવા કેસ 
૫૦,૦૦૦ની સપાટી નીચે ચાલ્ા ગ્ા 
હતા, પરંતુ હવે સતત બીજા દદવસે 
૫૦,૦૦૦ કરતા વધુ કેસ સામે આવ્ા 
છે. બુધવારે ભારતમાં કોરોનાના નવા 

૫૦,૮૪૮ કેસ નોંધા્ા હતા. આમ 
ભારતમાં કોરોના સંક્રમણના કુલ 
કેસની સંખ્ા ૩,૦૦,૮૨,૭૭૮ થઇ 
છે. આરોગ્ મંત્ાલ્ના જણાવ્ા 
અનુસાર છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં ૧૩૨૧ 
દદદીએ જીવ ગુમાવ્ા હતા. જેના પગલે 
મહામારીનો કુલ મૃતાંક ૩,૯૧,૯૮૧ 
થ્ો હતો.

જોકે દેશમાં કોરોના મહામારીમાંથી 
દરકવર થતા દદદીઓની સંખ્ા નવા 
કેસ કરતા સતત વધારે રહી છે. 
છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં ૬૮,૮૮૫ 
દદદી દરકવર થ્ાં હતાં. આમ દેશમાં 
એક્ટવ કેસની સંખ્ા વધુ ઘટીને 
૬,૨૭,૦૫૭ ઉપર આવી ગઇ હતી. 
૨૪ કલાકમાં ૧૬,૧૩૭ એક્ટવ કેસ 
ઘટ્ા હતા. દેશમાં કોરોના મહામારીને 
માત આપનારા કુલ દદદીઓની સંખ્ા 
૨,૯૦,૬૩,૭૪૦ થઇ છે. નેશનલ 
દરકવરી રેટ ૯૬.૬૧ ટકા થ્ો છે. 
વીકલી દરકવરી રેટ સતત ૧૭મા દદવસે 
૩.૦૪ ટકા અને ્ડેઇલી પોઝિદટઝવટી 
રેટ ૨.૯૧ ટકા રહ્ા હતા.

કોરોના ધીમી ગતિએ આગળ વધ્ો, 54,069 કેસ

શિમલા
કેનદ્ી્ પદરવહન મંત્ી નીઝતન 

ગ્ડકરી કુલુ પહોંચતા જ ઝહમાચલ 
પોલીસની ઝશસતબદ્ધતાના દાવાની 
પોલ ખુલ્ી પ્ડી ગઈ. ગ્ડકરી આવ્ા 
તે સમ્ે જ ભુંતર એરપોટ્ટની બહાર 
પોલીસ વ્ડા ગૌરવ ઝસંહ અને મુખ્મંત્ી 
જ્રામ ઠાકુરના સુરક્ા અઝધકારીઓ 
વચ્ે મારામારી થઈ. 

નીઝતન ગ્ડકરીના કાફલામાં 
મુખ્મંત્ી જ્રામ ઠાકુરનું વાહન 
પાછળ હોવાના કારણે ભુંતર એરપોટ્ટની 

બહાર પોલીસ વ્ડા ગૌરવઝસંહની સાથે 
સુરક્ા અઝધકારી વૃજેશ સૂદનો ઝવવાદ 
થ્ો. ગૌરવઝસંહે આવેશમાં આવીને 
મુખ્મંત્ીના સુરક્ા અઝધકારી વૃજેશ 
સૂદને થપપ્ડ મારી. મુખ્મંત્ીના સુરક્ા 

અઝધકારીઓને આ વાતની ખબર પ્ડી 
ત્ારે તે પણ આવેશમાં આવી ગ્ા અને 
તેમણે પોલીસ વ્ડા સાથે ધક્ામુક્ી 
કરી. આ ઘટના બની ત્ારે જ્રામ 
ઠાકુર ગા્ડીમાં જ બેઠા હતા. તેમણે 
સમગ્ ઘટનાની તપાસના આદેશ આપ્ા 
છે અને ત્ણ દદવસમાં તેનો અહેવાલ 
માંગ્ો છે. કેનદ્ી્ મંત્ી નીઝતન 
ગ્ડકરીને મળવા માટે ભુંતરમાં ફોરલેન 
પ્રભાઝવત ખે્ડૂત સંઘના હોદ્ેદારો તેમને 
મળવા ગ્ા હતા. નીઝતન ગ્ડકરીનો 
આવો કોઈ કા્્ટક્રમ ન હતો. 

ઝહમાચલના સીએમ જ્રામ ઠાકુરના 
સુરક્ા કમદી અને પોલીસ વચ્ે મારપીટ
કાફલામાં યાેગય વ્યવસ્ા ન હાેવાથી સુરક્ા કમમી અને પાેલીસ અધિકારી બાખડયા

નવી દિલ્ી
નરનેદ્ મોદીની અધ્ક્તામા ં આજે 

એટલ ેક ેગરુૂવાર ેબપોર ે્ોજાનારી જમમુ 
કાશમીરના નતેાઓની સવ્ટદળી્ બઠેક 
પહલેા જમમમુા ં ્ડોગરા ફ્રંટ મહેબબુા 
મફુતી ઝવરૂદ્ધ પ્રદશ્ટન કરી રહં્ છ.ે પ્રદશ્ટન 
કરી રહલેા લોકોએ પી્ડીપી પ્રમખુ ઝવરૂદ્ધ 
નારબેાજી કરી હતી. ઉલ્ખેની્ છ ે ક,ે 
સવ્ટદળી્ બઠેકન ેલઈ મહેબબુા મફુતીએ 
ગપુકાર ગઠબધંનના નતેાઓ સાથ ેબઠેક 
બાદ જમમ ુકાશમીર મદુ્ ેપાદકસતાન સાથે 
વાત કરવાની વકીલાત કરી હતી. તમેના 
આ ઝનવદેન બાદ પ્રદશેમા ંતમેના ઝવરૂદ્ધ 
પ્રદશ્ટનો ચાલી રહ્ા છ.ે પી્ડીપી અધ્ક્ 
મહેબબુા મફુતીના જમમ ુ કાશમીરના 

નતેાઓની સાથ ે સાથ ે પાદકસતાન સાથે 
વાતચીત કરવાના ઝનવદેન મદુ્ ે ્ડોગરા 
ફ્રંટ પ્રદશ્ટન કરી રહ્ ં છ.ે પ્રદશ્ટનમાં 
મહેબબુા ઉપરાતં ઉમર અબદલુ્ા 
અન ે પાદકસતાન ઝવરૂદ્ધ પણ નારબેાજી 
થઈ રહી છ.ે ્ડોગરા ફ્રંટના કા્્ટકરોએ 
મહેબબુા મફુતી પાદકસતાનની ભાષા 
બોલતી હોવાનો આરોપ લગાવ્ો હતો 
અન ે તમેના ઝવરૂદ્ધ કા્્ટવાહીની માગ 
કરી હતી. ઉલે્ખની્ છ ે ક,ે ગપુકાર 
ગઠબધંનના અધ્ક્ ્ડૉ. ફારૂક અબદલુ્ા 
પણ વ્ડાપ્રધાન સાથનેી બઠેકમા ં કલમ 
370 અન ેરાજ્નો દરજ્ો પનુઃસથાઝપત 
કરવા માગ કરવામા ં આવશ ે તમે કહી 
ચુ્ ્ા છ.ે 

સવ્વિળીય બેઠક પ્ેલા મે્બુબા 
મુફ્ી શવરૂદ્ધ ડોગરા ફ્રંટનું પ્રિિ્વન

નવી દિલ્ી 
ભારત સરહદે ચીન પોતાની તાકાત 

વધારી રહ્ં છે. ચીને હવે કબજે કરી 
લીધેલા ઝતબેટના ્ુવાઓને પોતાના 
સૈન્માં સમાવવા લાગ્ું છે. આ માટે 
ચીને ઝતબેટી્ન ્ુવાઓના સૈન્ની 
પ્રથમ ટુક્ડીને ચુમબી ઘાટીમાં તૈનાત 
પણ કરી દીધી છે. ભારત સાથેની 
તકરારો વચ્ે ચીને નવી રણનીઝત 
અપનાવી ઝતબેટી્ન ્ુવાઓને જ 
પોતાની ઢાલ બનાવવાનું કાવતરુ 
ઘ્ડી કાઢું છે.  ચીને પચાવી પા્ડેલા 
ઝતબેટના ચુમબી ઘાટીમાં ઝતબેદટ્ન 

્ુવાઓ વાળી સૈન્ને તૈનાત કરી દીધી 
છે. હાલ ચીન ઝતબેટ ઓટોનોમસ 
રીજન (ટીએઆર)માં મોટા પા્ે 
ઝતબેદટ્ન ્ુવાઓની ભરતી પ્રઝક્ર્ા 
ચલાવી રહ્ં છે.  વધુમા વધુ સથાઝનક 
્ુવકોનો તેમાં સમાવેશ કરાઇ રહ્ો 
છે. ઝતબેદટ્ન ્ુવાઓનો સમાવેશ 
કરતી આવી સૈન્ની બે ટુક્ડીઓ 
તૈ્ાર કરવામાં આવી રહી છે.  હાલ 
એક ટુક્ડીને તૈનાત પણ કરી દેવામાં 
આવી છે. દરેક ટુક્ડીમાં આશરે ૧૦૦ 
્ુવાઓનો સમાવેશ કરા્ો છે. એક 
ટુક્ડીની તાલીમ પૂણ્ટ થઇ ગઇ છે.

ચીને ભાર્ીય સર્િે શ્બેટીયન 
યુવાઓની સૈનય ટુકડી ્ૈના્ કરી
ચીનનાે ધિબેટીયન યુવાઅાેને ભડકાવવાનાે પ્રયાસ

નવી દિલ્ી
આઇએ ્સ બેનક અને અન્ બેનકોના 

કોનસોદટ્ટ્મ સાથે રૂઝપ્ા ૨૪૩૫ 
કરો્ડની છેતરઝપં્ડીમાં એક નવો કેસ 
નોંધી ક્રોેમપટન એન્ડ ઝગ્વિ પાવર એન્ડ 
ઇન્ડસટ્ી્લ સોલ્ુશનસના પૂવ્ટ ચેરમેન 
ગૌતમ થાપરના મુંબઈ, દદલહી, ગુરુગ્ામ 
સઝહત છ સરનામે રે્ડ પા્ડીને તપાસ 
હાથ ધરી હતી. આવા અનેક કેસમાં 
થાપર સામે તપાસ ચાલી રહી છે. સીજી 
પાવર એન્ડ ઇન્ડસટ્ી્લ સોલ્ુશનસ 
કરંપની ભૂતકાળમાં ક્રોમપટન ઝગ્વિ 
ઝલઝમટે્ડ તરીકે ઓખખાતી હતી.

સીબીઆઇ ગૌતમ થાપર સામેના 
લોન દ્ડફોલટ કેસમાં મુંબઇ અને દદલહીના 
અનેક સરનામે દરો્ડા પા્ડીને તપાસ કરી 
રહી છે. મુંબઇના સીજી હાઉસ સઝહતના 
છ સરનામે સીબીઆઇ અઝધકારી દરો્ડા 
પા્ડીને તપાસ કરી રહ્ા હતા. 

2435 કરોડ કૌભાંડને મામલે ક્ોમપટન 
શરિવ્ઝના પૂવ્વ ચેરમેન સામે કેસ િાખલ

ડ્રગસ કેસમાં પ્રો્ડ્શન વોરંટ 
ઉપર દાઉદના ભાઈ ઈકબાલ 

કાસકરની ધરપક્ડ કરાઈ
મુંબઈ

અં્ડરવલ્ડ્ટ ્ડોન દાઉદ ઇબ્ાઝહમના ભાઇ ઇકબાલ 
કાસકરની મુબંઇ નારકોદટ્સ કરંટ્ોલ બ્રુો એટલે કે 
એનસીબી દ્ારા બધુવાર ેધરપક્ડ કરવામાં આવી છે. ડ્રગસ 
કસેમા ં પ્રો્ડ્શન વોરટં ઉપર ઇકબાલ કાસકરની ધરપક્ડ 
કરવામા ં આવી છ.ેહાલમા ં જ એનસીબીએ ચરચની બે 
કરંસાઇનમનેટ પકડ્ા હતા. જને ેપજંાબના લોકો કાશમીરથી 
મંુબઇ બાઇક પર લઇન ેઆવ્ા હતા. આ કેસમાં લગભગ 
25 દકલો ચરસ પક્ડા્ુ ંહતુ.ં એનસીબીન ેતમેાં અં્ડરવલ્ડ્ટ 
સાથ ેતાર જો્ડા્લેા હોવાનુ ંજાણવા મળ્ુ ંહતુ.ં જનેા કારણે 
અ્ંડરવલ્ડ્ટ ્ડોન દાઉદ ઇબ્ાઝહમના ભાઇ ઇકબાલ કાસકરની 
કસટ્ડી એનસીબીએ લીધી છે. 

PM વ્ડાપ્રધાન મોદી અંગે  
કરેલી દટપપણી કટાક્થી વધુ 

કરંઈ નથી : રાહુલ ગાંધી  
સુર્

બેંગલોર નજીક આવેલા કોલાર ખાતેની એક જાહેર 
સભામાં બધા ચોર મોદી કેમ હો્ છે એ પ્રકારની દટપપણી 
સામે થ્ેલા માનહાઝન કેસમાં કોંગ્ેસ ઉપાધ્ક્ રાહુલ 
ગાંધીએ આજે સુરત કોટ્ટમાં પોતાનો જવાબ રજૂ ક્યો 
હતો. ચીફ જ્ુદ્ડઝશ્લ મેઝજસટ્ેટ કોટ્ટ સમક્ના ઝનવેદનમાં 
રાહુલ ગાંધીએ એક તરફ મોટાભાગના પ્રશ્ોમાં પોતાને 
કોઈ જાણ નહીં હોવાનું રટણ ક્ુું હતું. જ્ારે એક માત્ 
સપષ્ટ ઝનવેદનમાં તેમણે જણાવ્ું હતું કે, મોદી નામની કોઈ 
જ્ાઝત નથી અને પોતે રાષ્ટી્ નેતા હોવાને કારણે પ્રધાન 
મંત્ીની કા્્ટશૈલી સામે તથા ભ્રષ્ટાચાર અને ગરીબી સામે 
સભામાં રાષ્ટઝહતમાં દટપપણી કરતા હો્ છે. 

મુંબઈ
મુંબઈની એક હોકસપટલમાં 

ઉંદરો એક દદદીની આંખ કાતરી ગ્ા 
હોવાની ઘટના સામે આવ્ા બાદ 
ખળભળાટ વ્ાપી ગ્ો છે. ્ેલપપા 
નામના ૨૪ વષ્ટના દદદીએ આરોપ 
મુક્ો હતો કે, મારી આંખ નજીકના 
ઝહસસાને ઉંદરો કાતરી ગ્ા હતા 
અને તેનાથી આંખને નુકસાન પહોંચ્ 
છે. મંગળવારે ઘાટકોપર ઝવસતારમાં 
આવેલી બીએમસીની રાજાવા્ડી 
હોકસપટલમાં આ ઘટના બની હતી. 

હોકસપટલના તંત્નુ કહેવુ છે કે, દદદીની 
આંખને કોઈ નુકસાન થ્ુ નથી. માત્ 
આંખની ઉપરના ઝહસસામાં ઈજા થઈ 
છે. ્ેલપપાની બહેનના કહેવા પ્રમાણે 
હાલમાં જ મારા ભાઈની આંખની 
સજ્ટરી કરવામાં આવી હતી. હું તેમને 
મળવા માટે ગઈ ત્ારે ્ડાબી આંખ 
પર ઈજાનુ ઝનશાન દેખા્ુ હતુ. આ 
બાબતની મેં ્ડોકટરોને જાણકારી આપી 
હતી. એ પછી મારા ભાઈને બીજા બે્ડ 
પર ઝશફટ કરવામાં આવ્ો હતો.

બહેનનુ કહેવુ છે કે, ્ેલપપાની 

હાલત ગંભીર છે. જ્ારે હોકસપટલના 
્ડીનનુ કહેવુ છે કે, આંખમાં કોઈ 
આજા નથી અને સારવાર ચાલી રહી 
છે. જોકે આ ઘટનાને ટાળી શકાઈ 
હોત. ગ્ાઉન્ડ ફલોર પર લોકો કચરો 
ફેંકે છે ત્ારે ઉંદરો ત્ાં પહોંચી જા્ 
છે. ભઝવષ્માં આવી ઘટનાઓ અંગે 
સતક્કતા રાખવામાં આવશે. દરઝમ્ાન 
આ વાતની જાણ થતા મુંબઈના મે્ર 
પણ દદદીને મળવા માટે પહોંચ્ા હતા 
અને તેમણે કહ્ તહુ કે, ઘટનાની 
તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્ા છે. 

મુંબઈની એક હોકસપટલમાં ઉંદરો એક 
દદદીની આંખ કાતરી જતાં ખળભળાટ
દદમીની અાંખને ફક્ત માત્ર ઉપરના હહસ્ામાં ઈજા થઈ છે ઃ હાેસ્પિટલ િંત્ર

મધયપ્રિેિમાં ડેલટા+ના 5 કેસ : એકનું મો્
ભારતમાં ડેલ્ા પ્લસ વાઈરસના કુ્લ કેસમાં વધારો જોવા મળી રહ્ો છે. 
બુધવારે દેશમાં કુ્લ ૪૦ કેસ હોવાનું જણાયું હતું તયાં ગુરુવારે મધયપ્રદેશમાં 
વધુ પાંચ કેસ સામે આવયા છે. સવાસ્થય મંત્ીએ જણાવયું કે, રાજયમાં 
કોરોનાના ડેલ્ા પ્લસ વાઈરસના સંક્રમણના પાંચ નવા કેસ સામે આવયા છે. 
તેમાંથી એક દદદીનું મોત થઈ ગયું છે. બીજી તરફ ચાર દદદીઓએ કોરોનાની 
રસી ્લીધી હોવાથી તેમની હા્લત સસથર છે.

બીજી લ્ેર સરકારની બશલ્ારી ઃ મમ્ા
ભાજપના નેતા જેપી નડ્ાએ તાજેતરમાં જ કોરોના વાયરસ વેસ્સનને ્લઈને 
વવપક્ષ પર વનશાન સાધયું હતું. તયારે મમતા બેનર્જી આ વનવેદનના કારણે 
ઉશકેરાઈ ગયા હતા અને તેમણે કોરોના મહામારીની બીજી ્લહેર મા્ે કેન્દ્રની 
ભાજપ સરકારને જવાબદાર ઠેરવી હતી. જેપી નડ્ાએ વવપક્ષ પર વનશાન 
સાધતા કહ્ં હતું કે, જે પહે્લા વેસ્સનેશનને ્લઈ રાજનીવત કરી રહ્ા હતા. 
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નવ દિલ્હી
કોરોના સંકટકાળ દરમિયાન પણ 

ભારત મિદેશિાંથી સીધુ િૂડીરોકાણ 
આકર્ષિાિાં સફળ રહ્યુ છે. િર્ષ ૨૦૨૦ 
દરમિયાન ભારતિાં ૬૪ અબજ 
ડોલરનું ફોરેન ડાયરેકટ ઇનિવેસટિવેનટ 
(એફડીઆઇ) આવયુ છે અનવે આ સાથવે 
મિદેશી િૂડીરોકાણના િાિલવે ભારત 
સિગ્ર દુમનયાિાં પાંચિા સથાનવે રહ્યુ છે.  

ઉલ્વેખનીય છે કે, િર્ષ ૨૦૧૯ 
દરમિયાન ભારતિાં ૫૧ અબજ ડોલરનું 
એફડીઆઇ આવયુ હતુ. આ િાત સંયુક્ત 

રાષ્ટ્ર (યુએન)ના એક અહેિાલિાં સાિવે 
આિી છે.

ભારતિાં કોરોના િહાિારીની બીજી 
લહેરનો પ્રકોપની આમથ્ષક ગમતમિધીઓ 
પર ગંભીર અસર થઇ છે, પરંતુ 

િજબૂત િાળખાંગત પરરબળોએ િધયિ 
સિયગાળા િાટે આશાિાદ ટકાિી 
રાખયો છે. 

િવેપાર અનવે મિકાસ અંગવે સંયુક્ત 
રાષ્ટ્ર સંિવેલન દ્ારા આજવે સોિિારે 
જારી કરાયવેલ િરડ્ષ ઇનિવેસટિવેનટ રરપોટ્ષ 
૨૦૨૧િાં જણાવયુ છે કે િૈમવિક 
એફડીઆઇ િૂડીપ્રિાહનવે િહાિારીથી 
ગંભીર અસર થઇ છે. જવેના કારણવે 
િૈમવિક િૂડી પ્રિાહ  િર્ષ ૨૦૨૦િાં ૩૫ 
ટકા ઘટીનવે ૧૫૦૦ અબજ ડોલરથી 
ઘટીનવે ૧૦૦૦ અબજ ડોલર નોંધાયુ છે.   

2020િાં ભારતિાં ૬૪ અબજ ડોલરનું 
FDI ઠલિાયું, મિવિિાં પાંચિાં ક્રિાંકે
ભારતને કારણે દ. એેશશયામાં એેફડીએાઇ 20 ટકા વધીને 71 એબજ ડાેલર

બેંગ્લુરુ
ભૂતપૂિ્ષ િડાપ્રધાન દેિગૌડાએ 

િાનહામનના કેસિાં બવે કરોડ ચૂકિિા 
પડશવે. બેંગલોરની એક કોટટે ૨૦૧૧ના 
કેસના સંદભ્ષિાં ચુકાદો આપતા 
દેિગૌડાએ આ ચૂકિણી કરિાની 
આિી છે.  કોટટે દેિગૌડાનવે ૨૦૧૧ના 
કેસિાં એક ટીિી િુલાકાતિાં નંદી 
ઇનફ્ાસટ્રક્ચર કોરરડોર એનટરપ્રાઇમિસ 
(એનઆઇસીઇ) સાિવે કરેલી 
અપિાનજનક રટપપણી િાટે બવે કરોડ 
રૃમપયાની ચૂકિણી કરિાનો આદેશ 
આપયો છે. આ પ્રકારનો આદેશ તવેિા 
રાજકારણીઓ િાટે પદાથ્ષપાઠ છે જવે 
કોઈપણ પ્રકારના તથય િગર ખાનગી 

ક્વેત્રની કંપનીઓ પર આરોપ િૂકે છે. 
એનઆઇસીઇના પ્રિોટર અનવે 

િવેનવેમજંગ રડરેકટર અશોક ખવેની છે, જવે 
મબદર દમક્ણના ભૂતપૂિ્ષ મિધાનસભય 
પણ છે. ૨૮ જૂન ૨૦૧૧ના રોજ 
ગૌડા ગિ્ષનના શીર્ષક હેઠળ એક કન્નડ 
સિાચાર ચવેનલ પર પ્રસારરત કાય્ષક્રિનવે 
ટાંકીનવે ગૌડાનવે કોટટે બવે કરોડની ચૂકિણી 
કરિાનો આદેશ આપયો. તવેિા કરિાિાં 
આિવેલી અપિાનજનક રટપપણીના 
લીધવે કંપનીની પ્રમતષ્ાનવે નુકસાન થયું 
હતું. િાસતિિાં જવેડીએસના િડાએ 
એનઆઇસીઇની એક યોજના અંગવે 
નારાજગી વયક્ત કરી હતી અનવે તવેનવે લૂંટ 
કહી હતી. 

પૂવ્વ PM િેવગૌડાએ માન્ાનનના 
કેસમાં રૂા. બે કરોડ ચૂકવવા પડશે

ભોપા્ 
દશેના ઘણા મહસસાિા ંહજી આંમશક 

લોકડાઉન લાગ ુ કરાયવેલ ુ જ છે. જવેિાં 
િધયપ્રદશેનો પણ સિાિવેશ થાય છે. 
જોક ે અહીંની રાજધાની ભોપાલિાં 
લોકડાઉનનો ભગં કરનારા બાળકોનવે 
પોલીસવે મિમચત્ર સજા આપી હતી અનવે 
પોલીસના િલણની ટીકા પણ થઈ રહી 
છ.ે િળતી મિગતો પ્રિાણવે ભોપાલના 
એક તળાિિા ંરમિિાર ેકટેલાક બાળકો 
લોકડાઉનનો ભગં કરીનવે નહાિા પડ્ા 
હતા. પોલીસવે તળાિિા ંકોઈ આતિહતયા 
ના કર ે તવે િાટ ે તરિૈયાઓનવે તૈનાત 
કયા્ષ છ.ે આ તરિયૈાઓએ પોલીસની 
િદદથી નહાિા પડવેલા બાળકોના કપડા 

છુપાિી દીધા હતા અનવે એ પછી પોલીસવે 
કપડા િગર જ નગ્ન હાલતિા ંબાળકોનુ 
સરઘસ કાડ્ ુહતુ. આિી જ સસથમતિાં 
પોલીસવે બાળકો પાસવે ઉઠ બવેસ પણ 
કરાિી હતી. જયાર ેતરિયૈાઓએ તવેિના 
મિરડયો પણ ઉતાયા્ષ હતા. લોકડાઉનનો 
ભગં કરનારાઓનવે પોલીસ કયારકે 
અલગ અલગ પ્રકારની સજા આપતી 
હોય છે પણ બાળકોન ુ નગ્ન હાલતિાં 
સરઘસ કાઢિાની સજા ઘણાનવે યોગય 
લાગી નથી. પોલીસવે રસતા પર તવેિનવે 
કપડા પહેયા્ષ િગર ચલાવયા હતા. જોકે 
આ િાિલાિાં પોલીસ સાિવે હજી સધુી 
કોઈ કાય્ષિાહી થઈ હોિાના અહિેાલ 
જાણિા િળયા નથી.

પો્હીસે ્ોકડાઉનનો ભંગ કરનારા 
બાળકોને નગ્ન કરહી સરઘસ કાઢલું

નવહી દિલ્હી
ધારાસભય નિજોત મસંહ મસદ્ુના 

સતત શાસ્દક પ્રહારો સહન કરી 
રહેલા અનવે ધારાસભય પુત્રોનવે સરકારી 
નોકરી આપિા બદલ પોતાની જ 
પાટટીિાં ટીકાઓનો સાિનો કરી રહેલા 
પંજાબના િુખય પ્રધાન કેપટન અિરરંદર 
મસંહે િંગળિારે નિી રદરહીિાં પાટટી 
હાઈકિાનડ દ્ારા રચિાિાં આિવેલી ત્રણ 
સભયોની સમિમતની સાથવે બવેઠક કરી હતી.

એિું જાણિા િળયું છે કે આ બવેઠક 
દરમિયાન ત્રણ સભયોની કમિટીએ 
િુખય પ્રધાન સાથવે પંજાબની રાજકીય 

પરરસસથમત, કોંગ્રવેસ પાટટીની આગાિી 
ચૂંટણી અનવે નિજોતમસંહ મસદ્ુ પ્રકરણ 
અંગવેની પરરસસથમત અંગવે ચચા્ષ કરી હતી. 
સમિમતએ િોટાભાગના િુદ્ાઓના 
સિાધાન શોધિાની જિાબદારી િુખય 
પ્રધાનનવે સોંપી છે.

નસદ્લુને નાયબ મલુખય પ્રધાન ન્ીં 
બનાવાય ઃ કેપ્ટન અમદરંિર નસં્

જમિુ કાશિીરથી 135 
કરોડ રૂમપયાનું હેરોઈન 

જપ્ત, 1 તસકર ઠાર િરાયો
નવહી દિલ્હી

સુરક્ા દળોનવે જમિુ કાશિીર ખાતવે ભારે િોટી સફળતા 
હાથ લાગી છે. સીિા સુરક્ા દળ (બીએસએફ)એ બુધિારે 
કઠુઆ મજલ્ાિાં આંતરરાષ્ટ્રીય સીિા પાસવે િાદક પદાથથોની 
તસકરી કરી રહેલા એક શખસનવે ઠાર િાયથો હતો. તવે વયમક્ત 
પાસવેથી આશરે 135 કરોડ રૂમપયાનું િૂરય ધરાિતું હેરોઈન 
પણ જપ્ત કરિાિાં આવયું છે. બીએસએફના કિટીઓએ 
તસકરનવે સરહદ પાર કરીનવે ભારતીય ક્વેત્રિાં પ્રિવેશ કરિા 
પ્રયત્ન કરતા જોયો હતો અનવે તવેનવે ચવેતિણી પણ આપી 
હતી. તવેિ છતાં તવે િાનયો નહોતો અનવે તયાંથી ભાગિા 
લાગયો હતો જવેથી ગોળી ચલાિિી પડી હતી. હજુ સુધી મૃત 
તસકરની કોઈ ઓળખ સાિવે નથી આિી. 

જમિુ કાશિીરના પુલિાિાિાં 
આતંકિાદીઓ દ્ારા ગ્રવેનવેડથી 

ત્રણ હુિલા, બવેની હતયા
શ્હીનગર

જમિુ કાશિીરિાં પુલિાિાિાં પોલીસ અનવે 
સીઆરપીએફની નાકા પાટટી પર ગ્રવેનવેડ હુિલો કરિાિાં 
આવયો હતો. જયારે શ્ીનગરિાં આતંકીઓએ હુિલો 
કરીનવે એક નાગરરકની હતયા કરી હતી. છેલ્ા ૨૪ 
કલાકિાં આ ત્રીજો હુિલો છે.  કાશિીર િાિલવે િડાપ્રધાન 
નરેનદ્ર િોદીની આગવેિાનીિાં સિ્ષપક્ીય બવેઠક યોજાિા જઇ 
રહી છે. ગુરુિારે યોજાનારી આ બવેઠક પૂિવે જ આતંકીઓ 
દ્ારા હુિલા કરિાિાં આિી રહ્ા છે. આ પહેલા રાજપોર 
ચોકિાં આતંકીઓએ પોલીસ અનવે સીઆરપીએફ પાટટી પર 
ગ્રવેનવેડ હુિલો કયથો હતો. જવે બાદ સુરક્ા જિાનોએ જિાબી 
કાય્ષિાહીિાં ગોળીબાર કયથો હતો. 

નવહી દિલ્હી
આંધ્ર પ્રદેશિાં 4 લોકોના સિગ્ર 

પરરિારે આતિહતયા કરી હોિાની 
ચોંકાિનારી ઘટના સાિવે આિી છે. 
આતિહતયા ઉપરાંત આતિહતયા કરિા 
પાછળનું કારણ પણ ખૂબ જ ચોંકાિનારૂ 
છે. પ્રાથમિક તપાસિાં એક સયુસાઈડ 
નોટ િળી આિી છે જવેિાં કોરોના 
િાયરસ થિાનો ડર હોિાથી જીિ આપી 
દીધો તવેિ લખવેલું હતું. 

કનૂ્ષલ શહેરના િડ્ડગવેરી ખાતવે 
આ ઘટના બની હતી. પરરિારના 4 

સદસયો જવેિાં પમત અનવે પત્ની ઉપરાંત 
તવેિના 17 અનવે 14 િર્ષની ઉંિરના 
બાળકોનો પણ સિાિવેશ થાય છે તવેિણવે 
િવેર ખાઈનવે જીિ આપી દીધો હતો. 
ઘરિાંથી ચારેય વયમક્તના મૃતદેહ િળી 
આવયા હતા. મૃતક પ્રતાપ એક ટીિી 
મિકેમનક હતા જયારે દીકરો જયંક 
કોઈક કોસ્ષનો અભયાસ કરી રહ્ો હતો 
અનવે દીકરી સાતિા ધોરણિાં હતી.  
બુધિારે ઘણા કલાકથી પરરિારનું કોઈ 
સદસય બહાર ન નીકળતા પાડોશીઓનવે 
શંકા જાગી હતી. પાડોશીઓએ બારણું 

ખખડાવયું હતું પરંતુ કોઈ જિાબ ન 
િળતા પોલીસ બોલાિિાિાં આિી 
હતી. પોલીસવે બારણું ખોરયું તો અંદર 
ચારેય વયમક્તના મૃતદેહ જિીન પર 
પડવેલા હતા. આ ઉપરાંત ઘરિાંથી 
સયુસાઈડ નોટ પણ િળી આિી હતી. 
તવેિાં લખયું હતું કે, કોરોનાના કારણવે 
મિત્રો અનવે સગા સંબંધીઓના િોત 
થયા હતા અનવે તવેિનવે સંક્રિણનો ડર 
લાગતો હતો. પોલીસવે ચારેય મૃતદેહ 
કબજાિાં લઈનવે પોસટિોટ્ષિ િાટે 
િોકલી આપયા હતા.

આંધપ્રદેશિાં કોરોનાના ડરથી િાતા અનવે 
મપતાએ બાળકો સમહત આપઘાત કયથો
સગા સંબંધીએાે કાેરાેનામાં માયાયા ગયા હાેવાથી કાેરાેના સંક્રમણનાે ડર લાગતાે હતાે

નિી રદરહી : મનરિ િોદી, િવેહુલ ચોકસી અનવે મિજય 
િારયાએ આચરેલી છેતરમપંડીનવે કારણવે થયવેલા નુકસાન પૈકી 
૪૦ ટકાથી િધુ  નુકસાન િસુલ કરી લવેિાિાં આવયું છે તવેિ 
ઇડીએ એક મનિવેદનિાં જણાવયું છે. ઇડીના જણાવયા અનુસાર 
ટાંચિાં લવેિાિાં આિવેલા શવેર િવેચી દેિાિાં આિિાથી ૫૮૦૦ 
કરોડ રૂમપયા રરકિર થયા છે. 

એજનસીના જણાવયા અનુસાર આ ત્રણવેય ભાગવેડું 
આરોપીઓની ટાંચિાં લવેિાિાં આિવેલી સંપમતિ િવેચીનવે અતયાર 
સુધીિાં ૯૩૭૧ કરોડ રૂમપયા રરકિર કરિાિાં આવયા 
છે. જવે આ ત્રણવેયનવે કારણવે થયવેલા કુલ નુકસાન ૨૨,૫૮૬ 
કરોડ રૂમપયાના ૪૦ ટકાથી િધારે થાય છે.  આ ઘટનાક્રિ 
અંગવે કેનદ્રીય નાણા પ્રધાન મનિ્ષલા મસતારિનવે મવિટર પર 
જણાવયું છે કે ભાગવેડું અનવે આમથ્ષક અપરાધીઓ સાિવે કડક 

કાય્ષિાહી કરિાિાં આિશવે અનવે તવેિની સંપમતિ ટાંચિાં લવેિાિાં 
આિી છે અનવે આ સંપમતિ િવેચીનવે બાકી દેિાની રકિ િસૂલ 
કરિાની પ્રમક્રયા ચાલી રહી છે. આ ત્રણવેય મિદેશિાં હોિા 
છતાં એનફોસ્ષિવેનટ રડરેકટોરેટ અનવે સવેનટ્રલ ્યુરો ઓફ 
ઇનિવેસટીગવેશન(સીબીઆઇ) જવેિી એજનસીઓ તવેિની મિરુદ્ 
િડપથી તપાસ કરી રહી છે.  

માલ્ા, મોદી, ચોક્સીનું 22,586 કરોડનું કૌભાંડ
3 ભાગેડુએાેની કુલ 18,000 કરાેડની સંપત્તિ જપ્ત, 9371 કરાેડ બેેંકાેને પરત : ઇડી નરિ્ટનનહી ્ાઇકો્ટટે નનરવ મોિહીનહી 

પ્રતયાપ્વણ નવરુદ્નહી અરજી ફગાવહી
લંડન : બ્રિટનની હાઇકોટટે ભાગેડુ હીરા ઉદ્ોગપબ્િ બ્નરવ મોદીની ભારિમાં 
પ્રત્ાપ્પણ બ્વરુદ્ધની અરજી ફગાવી દીધી છે. પંજાબ નેશનલ બેંકના ૧૩૫૦૦ 
કરોડ રૂબ્પ્ાના પંજાબ નેશનલ બેક કૌભાંડના આરોપી બ્નરવ મોદી 
ભારિની પ્રત્ાપ્પણ અરજી બ્વરુદ્ધ લંડન હાઇકોટ્પમાં અરજી દાખલ કરી હિી.  
હાઇકોટટે અરજી ફગાવી દેિા નીરવ મોદી પ્રથમ િબકકાની લડાઇ હારી ગ્ો 
છે. હવે મૌબ્ખક સુનાવણી કરવા માટે ફરીથી અપીલ કરવા માટે િેની પાસે 
હવે પાંચ જ દદવસનો સમ્ બાકી છે.  ઉલ્ેખની્ છે કે ચાલુ વર્ષે એબ્પ્રલમાં 
બ્રિટનના ગૃહ પ્રધાન પ્રીબ્િ પટેલ નીરવ મોદીના ભારિ પ્રત્ાપ્પણને મંજૂરી 
આપી હિી. આ અગાઉ ૨૫ ફેબુ્રઆરીએ બ્રિટનના વેસટબ્મબ્નસટર કોટ્પના 
દડસ્સરિકટ જજે નીરવ મોદીના પ્રત્ાપ્પણના કેસમાં ચુકાદો આપ્ો હિો. નીરવ 
મોદીએ આ ચુકાદાને બ્રિટનની હાઇકોટ્પમાં પડકા્યો હિો. 
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વોશિંગ્ટન
એમેઝોન અને એપલ વિશ્વની સૌથી 

મૂલ્યિાન બ્ાન્ડ છે. જો કે ચીનની બ્ાન્ડસ 
આ બાબતમાં સતત આગળ િધી રહી છે 
તેમ બ્ાન્ડથી જો્ડા્યેલા એક તાજેતરના 
રેનનકિંગમાં આ િાત જણાિિામાં આિી 
છે. કાન્ાર બ્ાન્ડઝે્ડના રેનનકિંગ અનુસાર 
િેલ્યુની દ્રનટિએ ચીનની બ્ાન્ડઝ ્યુરોપની 
્ોચની બ્ાન્ડથી આગળ નીકળી ગઇ 
છે.  એમેઝોન વિશ્વની સૌથી મૂલ્યિાન 
બ્ાન્ડ બની રહી છે. એમેઝોનની બ્ાન્ડ 

િેલ્યુ ૬૮૪ વબવલ્યન ્ડોલર છે.  આ 
રેનનકિંગમાં ગૂગલ ૪૫૮ અબજ ્ડોલરની 
િેલ્યુ સાથે આ ્યાદીમાં ત્ીજા ક્રમે છે.  
્યાદીમાં ભારતની ત્ણ કિંપની ્ીસીએસ, 
HDFC, LICને સથાન મળ્યું છે

ન્યૂ્ોર્ક
અમેરરકી ્ેક્ોલોજી એન્રપ્ેન્યોર 

અને એન્ીિા્યરસના ગુરૂ ગણાતા 
જૉન મૈકેફીએ બુધિારે પોતાના વપ્ઝન 
સેલ એ્લે કે જેલની કો્્ડીમાં ફાંસી 
લગાિી લીધી હતી. તેમના િકીલ 
જેવિ્યર વિલાલબાસે જણાવ્યું કે, 
સપેનની કો્ટે જૉન મૈકેફીને સં્યુક્ત 
રાજ્ય અમેરરકામાં પ્ત્યાપ્પણની મંજૂરી 
આપી દીધી હતી અને તેના બાદ તેમણે 
આ પગલું ભ્યુું હતું. 

જૉન મૈકેફી પાસે પોતાના ઉપર 
લાગેલા આરોપો વિરૂદ્ધ અપીલ 
કરિાનો વિકલપ હતો પરંતુ તેઓ 

જેલમાં િધુ રદિસ રહી ન શક્યા. 
જેલ પ્શાસન હાલ તેમના મૃત્યુના 
કારણને શોધિા પ્્યત્ન કરી રહ્ં છે. 
1987માં વિશ્વનું પ્થમ કોમવશ્પ્યલ 
એન્ીિા્યરસ લોનચ ક્યુું તે પહેલા 
મૈકેફી નાસા, વજરૉકસ, લૉકહી્ડ 
માર્્પન જેિી સંસથાઓ સાથે કામ કરી 
ચુક્યા હતા. તેમણે 2011માં પોતાની 
સોફ્િેર કિંપની ઈન્ેલ િેચી દીધી 
હતી અને હિે તેઓ આ િેપાર સાથે 
નહોતા જો્ડા્યેલા. જોકે હજુ પણ તેમનું 
નામ સોફ્િેર સાથે સંકળા્યેલું છે અને 
સમગ્ર વિશ્વમાં તેના 500 વમવલ્યન 
્યુઝસ્પ છે. 

વોશિંગ્ટન
અમેરરકામાં સકીલ્ડ અને પ્ોફેશનલ 

કમ્પચારીઓની ભારે અછત િતા્પઇ 
રહી છે.  જેને ધ્યાનમા રાખીને 
્યુએસ ચેમબર ઓફ કોમસસે બાઇ્ડેન 
િહીિ્ી તંત્ અને અમેરરકન સંસદને 
એચ-૧બી વિઝાની સંખ્યા બમણી 
કરિા અને ગ્રીન કા્ડ્પ મા્ે દરેક દેશના 
વન્યત કિો્ાને પણ સમાપ્ત કરિાની 
માગ કરી છે.  અમેરરકાની આઇ્ી 
કિંપનીઓ ભારત અને ચીનમાંથી 
મો્ા પ્માણમાં આઇ્ી પ્ોફેશનલોને 
એચ-૧બી વિઝા હેઠળ નોકરી પર 
રાખે છે. હાલમાં અમેરરકા દર િર્સે 
૬૫,૦૦૦ વિદેશી કમ્પચારીઓને 

એચ-૧બી વિઝા આપે છે. આ ઉપરાંત 
અમેરરકામાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરેનારા 
વિદેશીઓ મા્ે અલગથી ૨૦,૦૦૦ 
એચ-૧બી વિઝા ઇશ્યુ કરિામાં આિે 
છે.  ્યુએસ ચેમબસ્પ ઓફ કોમસસે 
માગ કરી છે કે એચ-૧બી વિઝાના 
ક્ો્ાને િધારિામાં આિે જે હાલમાં 
૬૫,૦૦૦ છે. આ ઉપરાંત તેણે માગ 
કરી છે કે અમેરરકામાં ઉચ્ચ અભ્યાસ 
કરનારા વિદેશીઓ મા્ેના ક્ો્ામાં 
િધુ ૨૦,૦૦૦ કરિામાં આિે. ્યુએસ 
ચેમબર ઓફ કોમસ્પના પ્ેવસ્ડેન્ડ અને 
સીઇઓ સુઝાન કલા્પકના જણાવ્યા 
અનુસાર અમેરરકા મા્ે આગળ િધિા 
મા્ેનો આ ્યોગ્ય સમ્ય છે. 

એન્ટટીવા્રસ રંપનટીના ફાઉન્ડર 
જોન મૈરેફીઅે જેલમાં ફાંસો ખાધો

H1-B શવઝાનટી સંખ્ા બમણટી રરવા 
US ચેમબર ઓફ રોમસ્સનટી માંગણટી

શવશ્વનટી ૧૦૦ બ્ાન્ડમાં એમેઝોન પ્રથમ, 
એપલ બટીજા અને ગયૂગલ ત્ટીજા ક્રમાંરે
ભારતની ત્રણ કંપની ટીસીએેસ, HDFC એને LICનાે સમાવેશ

ઉત્તર કોરર્યામાં મોબાઈલ 
િાપરિા બદલ રકિંમ જોંગે 
૧૦ને મોતની સજા આપી

શસઓલ
દુવન્યાના સૌથી સનકી શાસક ગણાતા રકમ જોંગનુ 

મગજ ક્યારે વપત્તો ગુમાિશે તે કોઈ કહી શકતુ નથી. હિે 
એિા અહેિાલો આવ્યા છે કે, મોબાઈલ િાપરિા બદલ 
રકમ જોંગે ૧૦ નાગરરકોને મોતની સજા આપી છે. આ 
નાગરરકોએ ચીનના મોબાઈલ ને્િક્ક થકી બહારની 
દુવન્યા સાથે સંપક્ક કરિાની કોવશશ કરી હતી. ઉત્તર 
કોરર્યામાં ચીનના મોબાઈલ ને્િક્કના ઉપ્યોગ પર પણ 
પ્વતબંધ છે અને આ પ્વતબંધનો ભંગ કરિા બદલ આ 
10 નાગરરકોને મોતને ઘા્ ઉતારિામાં આવ્યા છે. એિુ 
મના્ય છે કે, નોથ્પ કોરર્યાની સત્તાધારી પા્ટીએ ૧૫૦ 
લોકોને પક્ડ્યા હતા. 

પાક.માં બાજિાની હત્યાનું 
કાિતરુ, 14 અવધકારીની 
ધરપક્ડના દાિાથી હ્ડકિંપ

ઈસલામાબાદ
પારકસતાનની સનેામા ંજ આતંરરક ્ડખા સજા્પ્યા હોિાનુ 

બહાર આવ્યા બાદ પારકસતાની સરકારની ઉઘં ઉ્ડી ગઈ છ.ે 
પાક. સનેાના પ્મખુ જનરલ કમર બાજિાની હત્યાન ુકાિતરુ 
ઘ્ડિા બદલ સનેાના કે્ લાક અવધકારીઓ અન ેજિાનોની 
ધરપક્ડ કરિામા ંઆિી છ.ે જો બાજિાની હત્યા થઈ હોત 
તો પારકસતાનમા ં નસથવત િધાર ે બગ્ડી હોત. બાજિાની 
હત્યાના ર્્ડ્યતં્નો દાિો પાક કબ્જા હઠેળના કાશમરીના 
એનક્વિસ્ અમજદ અ્યબૂ વમઝા્પએ ક્યયો છ.ે તમેના 
કહિેા પ્માણ ેબાજિા પર હમુલો કરિામા ંઆિનાર હતો 
પણ એ પહલેા જ આ કાિતરાની ગધં આિી જતા ંકે્ લાક 
અવધકારીઓ અન ેજિાનોની ધરપક્ડ કરિામા ંઆિી છ.ે

મેક્સરો 
અમેરરકાની સરહદ પાસે મેનકસકન 

વસ્ીના રેનોસા ખાતે અનેક ગા્ડીઓ 
પર સિાર હુમલાખોરોએ સામાન્ય 
લોકો પર આ્ડેધ્ડ ગોળીઓ િરસાિી 
હતી. આ વહંસક ઘ્નામાં ઓછામાં 
ઓછા 18 લોકો મા્યા્પ ગ્યા હોિાના 
સમાચાર છે. જાણિા મળ્યા મુજબ 
હવથ્યારોથી સજ્જ શખસ ગા્ડીઓ પર 
સિાર હતા અને તેમણે સામાન્ય લોકો 
પર ગોળીઓ િરસાિિી શરૂ કરી દીધી 
હતી. 

સુરક્ા દળોના કહેિા પ્માણે આ 

ઘ્ના બાદ અફરા-તફરી મચી ગઈ 
હતી. સુરક્ાદળોએ 4 શકમંદોના 
ઢીમ ઢાળી દીધા હતા. તેમાં બો્ડ્પર 
વબ્જ પાસે મા્યા્પ ગ્યેલા શખસનો પણ 
સમાિેશ થા્ય છે. આ હુમલો શવનિારે 
બપોરે શરૂ થ્યો હતો. સોવશ્યલ 

મીર્ડ્યા પર જાહેર તસિીરોમાં 
રેનોસાની ગલીઓમાં લાશો છિા્યેલી 
નજરે ચ્ડી રહી છે. 

રેનોસાના મે્યર માકી એસતેર 
ઓર્્પજ ્ડોવમંગુએજે ટ્ી્ર પર 
નાગરરકોની સુરક્ાની માગણી કરી 
છે. તામાઉવલપાસના ગિન્પર ફાંવસસકો 
ગ્રેવસ્યા કાબેજા ્ડે િાકાએ રવિિારે આ 
ઘ્નાની વનંદા કરી હતી અને મા્યા્પ 
ગ્યેલા નાગરરકો પ્ત્યે સંિેદના વ્યક્ત 
કરી હતી. તેમણે આ હુમલા પાછળના 
ઉદ્ેશ્યની તપાસ કરિામાં આિશે તેની 
ખાતરી આપી હતી. 

અમેરરકા-મેનકસકો સરહદ નજીક ભીર્ણ 
વહંસા થતા 18 નાગરરકોના મોત નીપજ્યાં

એ્ટલાન્ટા 
અમેરરકાના અલાબામામાં 

ઉષણક્ીબંધી્ય િાિાઝો્ડું ક્ો્ડે્ને 
પગલે 12 લોકોનાં મોત થ્યા છે. 
અમેરરકાના દવક્ણ પૂિ્પના રાજ્યોમાં 
આ તોફાનને કારણે સૌથી િધુ નુકસાન 
થ્યું છે. િરસાદ અને તોફાનને કારણે 
મો્ી સંખ્યામાં મકાનો નાશ પામ્યા છે. 

બે િાહનો ક્રેશ થતાં ઓછામાં 
ઓછા 10 લોકોનાં મોત થ્યા છે જેમાં 
9 બાળકો સામેલ છે. આ ઘ્નામાં 
કે્લાક અન્ય લોકો પણ ઘા્યલ થ્યા 
છે. જેમને સારિાર મા્ે  હોનસપ્લમાં 

દાખલ કરિામાં આવ્યા છે. આ 
દરવમ્યાન તુસકાલૂસા શહેરમાં એક 
મકાન પર વૃક્ પ્ડતા 24 િર્્પના એક 
્યુિાન તથા 3 િર્્પના બાળકનું મોત થ્યું 
છે. જો કે પીર્ડતોની હજુ સુધી ઓળખ 
થઇ શકી નથી. 

વમસસીવસપપીના ગલફ કોસ્માં 12 
ઇંચ િરસાદ પ્ડ્યો હતો. તોફાનને 
કારણે સૌથી િધુ નુકસાન અલાબામા 
અને જ્યોવજ્પ્યામાં થ્યો છે. આ 
તોફાનની અસર ઉત્તર કોરોવલનાથી 
લઇને ્ડક ્ાઉન સુધી જોિા મળી છે. 
હિામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 
હજુ પણ 45 રકલીમી્ર પ્વત કલાકની 
ઝ્ડપે પિન ફૂિંકાિાની શક્યતા છે.

સોમિારે આ તોફાન ઉત્તર 
કોરોવલના તરફ િળે તેિી શક્યતા છે. 
અલાબામાના નોથ્પપો્્પમાં 20 લોકોને 
બચાિી લેિામાં આવ્યા હતાં. 

USના અલાબામામાં ક્ો્ડે્ િાિાઝો્ડાને 
પગલે 12 લોકોનાં મોત, મકાનો ધરાશા્યી

વોશિંગ્ટન 
કોરોના મહામારીની બીજી લહેર 

શાંત પ્ડી ગઇ છે પરંતુ કોરોના નિા 
સિરુપ ્ડેલ્ા પલસ િેરર્યં્ે વચંતા 
િધારી છે.  કેનદ્રી્ય સિાસ્થ્ય મંત્ાલ્યના 
જણાવ્યા અનુસાર ્ડેલ્ા પલેસ િેરરએન્ 
૯ દેશોમાં છે જેમાં ્યૂકે, ્યૂએસ, 
જાપાન, રવશ્યા, ભારત, પૂત્પગાલ, 
નસિતઝલસેન્ડ અને નેપાળનો સમાિેશ 
થા્ય છે. ભારતમાં ્ડેલ્ા પલેસના 40 
કેસ ધ્યાનમાં આવ્યા છે અને હજુ તેને 
િેરરએન્ ઓફ ઇન્રસ્ની શ્ેણીમાં 
રાખિામાં આિે છે. ્ડેલ્ા િેરરએન્ના 
કેસ કેરલ, મધ્યપ્દેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં 
ધ્યાનમાં આવ્યા છે. દરેક રાજ્યોને 
પત્ લખીને આ નિા િેરરએન્ને કેિી 
રીતે કાબુમાં કરિો તે અંગે જણાિિામાં 

આવ્યું છે. ્ડેલ્ા પલસ િેરરએન્ને કોઇ 
પણ ભોગે આગળ િધતો અ્કાિિો 
છે.  

વનષણાતોનું પણ માનિું છે કે 
્ડેલ્ા િેરરએન્ ભારતમાં કોરોના 
મહામારીની ત્ીજી લહેરનું કારણ 
બની શકે છે. સિાસ્થ્ય સવચિના  
જણાવ્યા મુજબ ભારતની બંને 
િેરકસન કોિેરકસન અને કોવિશીલ્ડ 
્ડેલ્ા િેરીએન્ પર અસરકારક છે. 

નીવત આ્યોગના સભ્ય િી કે પોલે 
આ દરવમ્યાન જણાવ્યું કે કોરોના 
િા્યરસની લહેર કોરોનો સવક્ર્ય 
રહેિાથી આિે છે. જો આપણે તેની 
સામે પ્ો્ેકશન નહી કરીએ તો ભોગ 
બનતા િાર લાગશે નહી.જો િા્યરસ 
સિરુપ બદલી નાખે તો તે જોખમી 
સાબીત થા્ય છે આથી િા્યરસને 
અનુકૂળ િાતાિરણ ઉભું થા્ય તેિો 
ચાનસ જ નહી આપિો તે એક માત્ 
ઉપા્ય છે.ઘણા દેશોમાં ચાર િેિ આિી 
ગ્યા છે. કોરોનાની િેિને લઇને કશુંજ 
ભવિષ્ય ભાખિું અઘરુ છે. જે લોકોએ 
કોરોનાની રસીના એક ્ડોઝ લીધો છે 
કે બે ્ડોઝ તેઓએ ભી્ડમાં જિું જોઇએ 
નહી. છેિ્ે તો માણસનું સિાસ્થ્ય કેિું 
છે તેના પર જ બધુ વનભ્પર છે.

UK, US, ભારત સહિત ૯ દેશોમાં ડેલ્ા+ની િાજરી
બ્ાશઝલમાં રોરોનાનો મૃત્યુઆંર 5 લાખને 

પાર : લોરો શવરોધમાં રસ્ા ઉ્્ા્સ
કોરોનાના કારણે સૌથી અસરગ્રસ્ત થનારા દેશોમાં અમેરરકા અને ભાર્ત 
બાદ બ્ાઝિલનું સથાન છે. બ્ાઝિલમાં કોરોનાના કારણે અત્ાર સુધીમાં પાંચ 
લાખથી પણ વધુ લોકોના મૃત્ુ થ્ા છે અને હજુ પણ ઝનષણા્તો આશંકા વ્ક્ત 
કરી રહ્ા છે. અત્ં્ત ધીમે વેક્સનેશન અને સરકારની ઢીલભરી નીઝ્તના 
કારણે આ લોકોના મૃત્ુ થ્ા હોવાના આક્ોશ સાથે ત્ાંના રાષ્ટ્રપઝ્ત િા્ર 
બોલસોનારો સામે ઝવરોધ કરવા હજારો લોકો રસ્તા પર ઉ્ત્ાયા હ્તા અને સૂત્ો 
પોકા્ાયા હ્તા કે આ એક પ્રકારનો નરસંહાર છે અને રાષ્ટ્રપઝ્ત બોલસોનારો આ 
નરસંહાર માટે જવાબદાર છે. ઉલ્ેખની્ છે કે લેરટન અમેરરકામાં કોરોનાના 
કારણે સૌથી વધુ મૃત્ુ બ્ાઝિલમાં નોંધા્ા છે. પાંચ લાખના મૃત્ુઆંક સાથે 
બ્ાઝિલ અમેરરકા બાદ ઝવશ્વમાં બીજા સથાને છે. બ્ાઝિલના સવાસથ્ મંત્ાલ્ 
દ્ારા જારી કરવામાં આવેલા અહેવાલ અનુસાર દેશમાં  અત્ાર સુધીમાં 
1,78,83,750 લોકો કોરોનાથી સંક્ઝમ્ત થ્ા છે.
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સાઉથમ્ટન
કીવી ટીમે પ્રથમ આઈસીસી વર્લ્ડ 

ટેસટ ચેમ્પિયનશિપિનો શિતાબ જીતી 
લીધો છે. ભારતને હરાવીને હવે કીવી 
ટીમે પ્રથમ આઈસીસી વર્લ્ડ ટેસટ 
ચેમ્પિયનશિપિનો શિતાબ પિોતાના નામે 
કયયો છે. નયયૂઝીલેન્લે ટીમ ઈમન્લયા અને 
કરો્લો ભારતીયોનું ટાઇટલ જીતવાનું 
સપિનું તો્લી નાખયું છે. આઈસીસી 
વર્લ્ડ ટેસટ ચેમ્પિયનિીપિની ટાઇટલ 
મેચમાં કીવીએ ભારતને 8 શવકેટથી 
હરાવયું. ભારતે બીજી ઇશનંગના 
આધારે 139 રનનો સરળ લકયાંક 
આપયો હતો. કીવીની ટીમે આ રન 
45.5 ઓવરમાં 2 શવકેટના નુકસાન 
પિર રન બનાવીને જીતી લીધો હતો. 
આ સાથે નયયૂઝીલેન્લ WTC જીતનાર 

પ્રથમ ટીમ હોવાનું ગૌરવ પિોતાના 
નામે કયુું છે. સાઉથ્ટનમાં રમાતા 

ભારત અને નયયૂઝીલેન્લ વચ્ેની વર્લ્ડ 
ટેસટ ચેમ્પિયનશિપિની ફાઈનલ મેચની 

બીજી ઈશનંગમાં ભારતના બેટસમેનોનું 
પ્રદિ્ડન િુબ જ શનરાિાજનક રહ્ં 
હતું. છઠ્ા દદવસના દરઝવ્ડ દદવસે િરૂ 
થયેલી રમતમાં ટીમ ઈમન્લયા 170 
રનો પિર ઓલ આઉટ થઈ ગઈ હતી. 
હવે નયયૂઝીલેન્લને આ મેચ જીતવા માટે 
139 રન બનાવવાના હતા. ભારત 
તરફથી ઋષભ પિંતે સૌથી વધારે 41 
રન બનાવયા હતા. અને શવરાટ 13, 
રોશહત 30, પિુજારા-રહાણે 15, જા્લેજા 
16 રને આઉટ થયા હતા. જયારે 
દકવી તરફથી સાઉદીએ 4, બોરટે 3, 
જેશમસને 2 અને વેગનરે 1 શવકેટ 
લીધી હતી. 

નયયૂઝીલેન્લની ટીમે 2 શવકેટ ગુમાવી  
139 રનનો સકોર અાસાનીથી પિાર 
કરી મેચ જીતી લીધી હતી.

ભારતને 8 િવકે્ટે હરાવ્યુંઃ ન્યઝીલેન્ડની ્ટીમે 91 વર્ષમાુ પ્રથમવાર ICC ટ્રોફી જીતી
ક્પોહલીએપો પૂજાર્ ઉપર નિશ્િ ત્ક્યું, કપોટલ્ક 
ખપોલ્ડી રિ બિ્વવ્િ્યું ઝિૂિ દપોખ્ડત્ િથી

સાઉથમ્પ્ટનઃ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વર્ડ્ડ ્ટેસ્ટ ચેમમપિ્નશિપિની ફાઇનલમાં 
હા્ા્ડ બાદ ભારતી્ સુકાની શવરા્ટ કોહલીએ ્ટેસ્ટ ્ટીમમાં ફેરફાર 
થા્ તેવા સંકેત આ્પ્ા છે. કોહલીએ જણાવ્ું હતું કે સમીક્ા ક્ા્ડ 
બાદ સારા પ્રદિ્ડન મા્ટે સકારાતમક માનશસકતા સામે મેદાનમાં ઉતરે 
તેવા ખેલા્ડીઓને ્ટીમમાં લાવવામાં આવિે. કોહલીએ કોઇ વ્શતિગત 
ખેલા્ડીનું નામ લીધું નહોતું પિરંતુ સંકેત આ્પ્ો હતો કે કે્ટલાક ખેલા્ડીઓ 
રન બનાવવાનું ઝનયૂન દેખા્ડતા નથી. કોહલીનો આ સંકેત શસશન્ર 
બેટસમેન ચેતેશ્વર પિયૂજારા સામે થ્ો હોવાનું માનવામાં આવે છે જેણે 
ફાઇનલના પ્રથમ દાવમાં ૫૪ બોલમાં આઠ તથા બીજા દાવમાં ૮૦ બોલમાં 
૧૫ રન બનાવ્ા હતા. તેણે પ્રથમ રન મા્ટે ૩૫ બોલનો સમ્ લીધો હતો.

ટીમ ઇન્ડિય્િી ક્રમી 
હ્રિ્ 5 ક્રણ્પો1પિહેલી ઇશનંગસમાં ભારતી્ 

ઓપિનસસે ્ટીમને સારી િરૂઆત 
કરાવી પિરંતુ બીજી ઇશનંગસમાં 
બેટસમેનો ચાર્ા નહીં.2  ચેતેશ્વ પિયૂજારા, શવરા્ટ કોહલી 

અને અશજંક્ રહાણે જેવા સ્ટાર 
બે્ટસમેન સંપિયૂણ્ડપિણે ફલોપિ સાશબત 
થ્ા.3  રશવનદ્ર જા્ડેજા બોલ અને બે્ટ 

બંનેમાં કમાલ કરી િક્ો નહીં4 ઇંિાત, બુમરાહ, અને િમી 
ત્રણે્ પિાસે સારા પ્રદિ્ડનની 

આિા હતી. પિરંતુ ત્રણે્ બોલરોનું 
પ્રદિ્ડન નબળું રહ્ં.5 પિહેલી ઇશનંગસમાં ન્યૂઝીલેન્ડની 

અંશતમ ત્રણ શવકે્ટે 57 જોડ્ા 
જેનાથી ન્ુઝીલેન્ડ ્ટીમ લી્ડ 
મેળવવામાં સફળ રહી.

ભારતને હરાવી ન્યૂઝીલેન્ડ બન્યુ વર્ડ્ષ ્ટેસ્ટ ચેમમપિ્ન
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