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પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે
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ટોરોન્ટો
હીટ ડોમની આગ ઓકતી ગરમીમાં ક�નેડા 

અને ઉત્તરપિશ્ચમ અમે�રકામાં હાહાકાર મચી 
ગયો છ�. ક�નેડાના િબ્ર�ટશ કોલ�મ્બયામાં અચાનક 
થતાં મોતની સંખ્યામાં ૧૯૫ ટકાનો ઉછાળો 
�વા મળ્યો છ�. િબ્ર�ટશ કોલ�મ્બયાના ચીફ 
કોરોનેર િલસા લેપોઇન્ટ�એ જણાવ્યું હતું ક�, અહ� 
છ�લ્લા પાંચ �દવસમાં કાળઝાળ ગરમીના કારણે 
�ત્યુ પામનારાની સંખ્યા ૪૮૬ પર પહ�ચી ગઇ 
છ�. જ્યાર� આખા દ�શમાં ગરમીને કારણે અંદા�ત 
500થી વધુ લોકોના મોત થયા છ�. િબ્ર�ટશ 
કોલ�મ્બયાના િલટ્ટોન ગામમાં ક�નેડાના ઇિતહાસનું 
સૌથી વધુ ૪૯.૬ �ડગ્રી સે�ન્ટગ્રેડ તાપમાન 
ન�ધાતા આસપાસના જંગલોમાં દાવાનળ ફાટી 
નીકળતાં ગામને ખાલી કરાવાયું હતું. પ્રોિવન્સના 
સૌથી મોટા શહ�ર વાનક��વરમાં ઘરોમાં એસીના 
અભાવે લોકો નાસીને ડાઉનડાઉનની હોટ�લોમાં 
એસી ઓરડાઓમાં આશ્રય લઇ રહ્યાં છ�. જેના 
કારણે હોટ�લોમાં લાંબી કતારો લાગી રહી છ�. 
હોટ�લોમાં એક ઓરડાનો એક નાઇટનો ભાવ 
૨૦૦૦ ક�ને�ડયન ડોલર બોલાઇ રહ્યો છ�. 
શહ�રમાં વીજળીની માગ ઓલટાઇમ હાઇ ૬૦૦ 
મેગાવોટ કરતાં વધી ગઇ છ�. 

અમે�રકાના ઓર�ગોન સ્ટ�ટમાં છ�લ્લા એક 
સપ્તાહથી પડી રહ�લી ભીષણ ગરમીના કારણે 
૬૦ લોકોનાં મોત થયાં છ�. િસએટલ, પોટર્લેન્ડ 
સિહતના અન્ય શહ�રોમાં ગરમીનો પારો ૪૬ 
�ડગ્રી સે�ન્ટગ્રેડ પર પહ�ચી ગયો છ�. 

હ�ટ ડોમની આગ 
ઓકતી ગરમી ક� નેડામ� 500ન� મોત

અમે�રકાના અાેરેગાેનમાં 10થી વધુ માેત, �સઅેટલ સ�હતનાં શહેરાેમાં પારાે 46 �ડગ્રીને પાર

વાન્ક��વર : ક�નેડામાં સૌથી વધુ તાપમાનનો િવક્રમ માત્ર ર૪ કલાકમાં જ બી�વાર સ�ર્યો જયાર� 
િબ્રટીશ કોલંિબયાના િલટન ખાતે સોમવાર� ૪૭.પ સે. તાપમાન ન�ધાયું હતું. જે અગાઉ રિવવાર� એ 
૪૬.૧ સે. હતો. આ આંકડા એન્વાયરમેન્ટ ક�નેડાએ આપ્યા હતા. આ અગાઉ  ક�નેડામાં સવાર્િધક 
તાપમાનનો િવક્રમ ૮૦ વષર્ પહ�લા સાસ્ક�ચવાન ખાતે ન�ધાયો હતો. િલટનની સોમવારની ગરમીએ લાસ 
વેગાસના સૌથી વધુ તાપમાનના ૪૭.ર સે.ના િવક્રમને પણ પાર કરી દીધો હતો. જે યુએસ નેશનલ 
વેધર સિવર્સના જણાવ્યા મુજબ નેવાડા િસટીમાં ન�ધાયો હતો. િહટવેવને કારણે પંખાઓ અને એર 
ક�ડીશનરોનો ઉપયોગ વધ્યો હતો અને ઘણાં લોકોએ કોન્ડો અને એપાટર્મેન્ટમાં ભાર� બફારાનો અને 
પરસેવાથી ર�બઝેબ થવાનો અનુભવ કય� હતો.  વાન્ક��વરમાં સુટોન પ્લેસમાં િવક�ન્ડના ધસારાને પહ�ચી 
વળવા વધારાના સ્ટાફની જ�ર પડી હતી. હોટ�લના સેલ્સ મેનેજર સીન હિચસને ક�ં હતું ક�, અમને 
આવું થશે એની કોઈ આગોતરી �ણકારી નહોતી. એટલે અમે આવી �સ્થતી માટ� તૈયાર નહોતા. 
િહટવેવ દરિમયાન િબ્રટીશ કોલંિબયાની ઈમરજન્સી સેવાઓને સૌથી વધુ ૯૧૧ કોલ મળ્યા હતા. 

ક�નેડામાં સવ�ચ્ચ તાપમાનનો નવો િવક્રમ 
િબ્રટીશ કોલંિબયાના િલટનમાં ન�ધાયો

ક�નેડાના પયાર્વરણ િવભાગે એલટર્ �રી કયુ� 
હતુ. જેમાં જણાવ્યું હતુ ક�, લાંબા સમય સુધી 
ખતરનાક ગરમીની લહ�ર આ અઠવા�ડયે પણ 
�રી રહ�શે. યુએસ નેશનલ વેધર સિવર્સે પણ 
ક�ં ક�, લોકો ઠ�ડાં સ્થળોએ રહ�. ગરમીને 
કારણે વાનક�વરમાં સ્ક�લો અને વે�ક્સનેશન 
ક�ન્દ્રો બંધ કરી દ�વાયાં છ�. પોટર્લેન્ડમાં �હ�ર 
પ�રવહન અટકાવાયું છ�. એસીવાળા િસનેમાન 
હૉલ ફ�લ છ� અને માગ� પર પાણીના ફ�વારા 
લગાવાયા છ�. લોકો અહ� ભીના થઈ શક� છ�. 
અહ� ક�ટલાક ઘરોમાં એર ક�ન્ડશનર નથી. 
એવામાં સરકાર� ક�િલંગ સેન્ટર બનાવ્યાં છ� જ્યાં 
લોકો રાત િવતાવી શક� છ�. �સ્વિમંગ પૂલ પરના 
કોિવડ પ્રિતંબધ હટાવી લેવાયા છ�. 

માગ� પર ફ�વારા લગાવાયા

૧૦૦૦ વષ� એકાદ વખત બનનારી ઘટના 
અત્યાર� ક�નેડામાં હાહાકાર મચાવી રહી છ�. 
ગયા શુક્રવારથી મંગળવાર સુધીમાં ક�નેડાને 
રીતસર શેક� રહ�લી ભયાનક ગરમીના કારણે 
૧૩૪ લોકો �ત્યુ પામ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં 
લોકો ગરમીના કારણે અચાનક �ત્યુ પામી 
રહ્યાં છ�. ૧૦૦૦ વષર્માં ક�નેડાએ ૪૯.૫ �ડગ્રી 
સે�ન્ટગ્રેડ ગરમી કદી �ઈ નથી. 

હીટ ડોમ ક્યાં સુધી ચાલશે?
િનષ્ણાતોનો અંદાજ છ� ક� આવા હીટ ડોમ એક 
અઠવા�ડયા સુધી ચાલે છ�, પછી િવખરાવા 
લાગે છ�. દર વખતે આજ ઘટના ક્રમ રહ� છ�.

ગરમી શા માટ� વધી ગઈ છ�?
વાતાવરણ સાથે આપણે કર�લા ચેડાંના 
પ�રણામે અચાનક વાયુઓ ચાર�બાજુથી ક�નેડા 
ઉપર પારદશ� ડોમ�પી ઢાંકણ બનાવીને વહી 
રહ્યા છ�. ગરમીને ક�દ કરી લીધી છ�. તેના 
કારણે પારો ભયાનક હદ� વધી ગયો છ�.

ખર�ખર િહટ ડોમ શું હોય છ�?
ગરમ પવનોનો પ્રવાહ ઊંચે ચઢયા પછી 
આસપાસ પ્રસરવાને બદલે લહ��રયા લેતો 
ઉપર-નીચે થવા લાગે અને ઉપરના ભાગે 
પણ ભયાનક ગરમ પવનો લહ��રયાં લેતા રહ� 
પણ ફ�લાય નહ�, તો હીટ ડોમ રચાય છ�. એ 
િવસ્તારની ગરમી ક્યાંય જઈ જ શકતી નથી.

૧૦૦૦ વષર્માં એકાદવાર આવું બને છ�?
ક�દરતી રીતે ૧૦૦૦ વષર્માં એકાદ વખત જ 
આવું બને છ�. �ક� હવે આપણે હવામાન 
એટલું ગરમ કયુ� છ� ક� થોડાં વષ�માં ફરી 
બની શક�.

પારો 49 �ડગ્રીને પાર
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ટોરોનટો ઃ ધી સિટી ઓફ ટોરોનટોએ કહ્યું હતુયું કે, તેઓ 
નવી ૩૭પ૦૦૦ વેકિીનેશન એપોઈનટમેનટિ આવનારા ત્રણ 
અઠવાડિયામાયું ખુલ્ી મુકશે. જે પાયુંચમી જુલાઈથી શરૂ થશે અને 
એને માટે બુડકંગ મયુંગળવારે િવારે ૮.૦૦ વાગયાથી શરૂ થશે. 
નવા સપોટિમાયું મોટાભાગે ઓનટેડરયોવાિીઓનો િમાવેશ થશે. 
જેઓ વેકિીનના બીજા િોઝ માટે લાયક હશે. ૧૮ વર્ષથી વધુ 
વયના કોઈપણ નાગડરક જેમણે ફાઈઝર કે મોિડેના વેકિીન ર૮ 
ડિવિ પહેલા લીધી હોય તેઓ બીજા િોઝ માટે એપોઈનટમેનટ 
બુક કરાવી શકશે. ટોરોનટોમાયું ૧ર વર્ષથી વધુ વયના કોઈ પણ 
નાગડરક માટે વેકિીનનો બીજો િોઝ ઉપલબધ છે. િોમવારની 
િવારથી જ તેમને િોઝ મળી શકશે. જો તેમણે સનધા્ષડરત િમય 
પહેલા વેકિીનનો પહેલો િોઝ લીધો હોય તો તેઓ િોઝ લઈ 
શકશે એમ િોમવારે અખબારી યાિીમાયું જણાવવામાયું આવયુયું હતુયું. 
િરસમયાનમાયું હજારો વોસલયનટિ્ષ ર૭૦૦૦ કોસવિ-૧૯ વેકિીનના 
િોઝ ટોરોનટોના મોટા કસલનીકોમાયું પહોંચાિી રહ્ા છે. 

આ િેનટરે ટોરોનટોમાયું એક જ ડિવિે િૌથી વધુ વેકિીન 
િોઝ આપવાનો સવક્રમ રસવવારે નોંધાવયો હતો. જે ટોરોનટોમાયું 
રસવવારે અપાયેલા કુલ ૬ર૮૯૭ િોઝના અિધાથી વધુ હતા. જેમાયું 
પ૭૮રપ બીજા િોઝની હતી. જયારે પ૦૭ર પહેલા િોઝની હતી. 
ટોરોનટોના મેપલ લીફિ અને ટોરોનટો રેપોટ્ષિ ખાતે યોજાયેલી 
અવર સવનીંગ શોટ ‘ઈવેનટમાયું જે ર૬૭૭૧ લોકોએ ભાગ લીધો 
હતો. એમાયું ટોરીનો પણ િમાવેશ થાય છે. આ કલીનીકે િાયુંજે 

પ.૦૦ વાગયે નોથ્ષ અમેડરકાના ૧૭૦૦૩ િોઝ એક જ ડિવિમાયું 
એક કલીનીકના સવક્રમને પાર કયયો હતો.

ટોરોનટોનુયું આ કલીનીક મોિી િાયુંજ િુધી ચાલુ રહ્યું હતુયું અને 
વોક ઈન એપોઈનટમેનટ પણ ચલાવી હતી. પુખત વયનાઓને 
મોિડેના વેકિીન અપાઈ હતી. જયારે ઓછી વયનાઓને ફાઈઝરની 
વેકિીન આપવામાયું આવી હતી. ટોરીના જણાવયા મુજબ આ 
ઈવેનટમાયું ૮૦૦ કમ્ષચારીઓ અને સવયયુંિેવકોએ ભાગ લીધો હતો. 
અતયાર િુધીમાયું ટોરોનટોમાયું વાઈરિના ૧૬૯૭૩પ કેિ અને 
૩પરર મોત નોંધાયા છે.

ટોરોનટો ઃ યુસનવસિ્ષટી ઓફ 
વોટરલુના સવદ્ાથથીઓ માટે ટૂયુંક 
િમયમાયું િબલયુએટીઓનો બિ નામની 
અદ્તન અને ડ્ાઈવર સવનાની શટલ 
બિમાયું િવારી કરી શકશે.આ સિસટમ 
ઓન કેમપિ સવકિાવવામાયું આવી છે 
અને એ િૌથી પહેલી સવયયું િયુંચાસલત 
શટલ બિ કોઈ 
પણ કેનેિીયન 
યુસનવસિ્ષટી માટે 
ગણાશે. આ 
બિમાયું ૩૬૦ 
િીગ્ી કેમેરા 
અને લાઈટ િીટેકટીંગ અને રેંગીંગ 
(એલઆઈિીએઆર) સિસટમ હશે, 
જે કોઈ રાહિારી રસતો ઓળંગતો 
હોય તો એ જોઈને અટકી જશે. જો કે, 
એનુયું િયુંચાલન નજીકની લેબમાયુંથી થશે. 
પ્ાયોસગક ધોરણે એક બેકઅપ ડ્ાઈવર 
રાખવામાયું આવશે. જે િલામતી રૂપે 
કામ કરશે. ટુયુંક િમયમાયું જ આ શટલનો 
ટેસટ રન થશે એમ ટેકનીસશયન એરોન 
શેરાટે કહ્યું હતુયું, જે હાલમાયું બેકઅપ 

ડ્ાઈવર તરીકે શટલમાયું રહે છે. ટ્ાયલ 
રનમાયું બિ ર.૭ ડક.મી.નુયું અયુંતર પાયુંચ 
સટોપેજ િાથે પૂણ્ષ કરી શકી હતી, જે 
યુસનવસિ્ષટી રીંગ રોિ ઉપર છે. હાલમાયું 
એની ઝિપ કલાકના ર૦ ડક.મી.
ની છે. સમકેસનકલ એનજીનીયરીંગના 
પ્ોફેિર અમીર ખાજેપોરે કહ્યું હતુયું કે, 

આ શટલ િેવા 
પાનખર િુધીમાયું 
શરૂ થઈ શકે 
એવી આશા તેઓ 
રાખી રહ્ા છે. 
િબલયુએટીઓનો 

બિ એ પ્ાયુંતના સવયયું િયુંચસલત વાહનોનો 
પાઈલટ પ્ોજેકટનો સહસિો છે. જે 
ડ્ાઈવર સવહોણા વાહનોના પડરક્ષણનુયું 
કામ કરે છે. આ િેવા સનયસમત શરૂ 
કરતા પહેલા ઘણાયું પડરક્ષણો કરવા 
પિશે. તયારબાિ આ ટેકનોલોજીનો 
ઉપયોગ ડકચનેર વોટરલુને ઓટોનોમિ 
ટ્ાનિપોટટેશનનુયું હબ બનાવવામાયું થશે. 
જેનો ઉપયોગ િીટી બિ િેવા તરીકે 
પણ કરી શકાશે. 

આાંતર રાષ્ટ્રીય પ્રવાસ 
પ્રતતબંધાે આંગે સરકાર સમક્ષ 
તવતવધ સેકટરના પ્રતતનનતધ 
મંડળ દ્ારા રજૂઆાત

ટોરોનટો : ટોરોનટોના ટૂડરઝમ 
િેકટરના આગેવાનો એવી ચેતવણી 
ઉચ્ારી રહ્ા છે કે, િરકારે સવિેશ 
પ્વાિ માટે કેનેિામાયું છૂટ આપવાનો 
ઈનકાર કયયો હોવાથી િતત બીજા વરડે 
પણ કોસવિ-૧૯ મહામારીને કારણે 
એમનો સબઝનેિ જોખમમાયું મુકાઈ શકે 
છે. િરકાર િમક્ષ રજુઆત કરવા ગયેલા 
પ્સતસનધીમયુંિળમાયું રીપલે’િ એકવેડરયમ, 
સમસવ્ષિ પ્ોિકશન, સહલટન હોટેલિ અને 
ટોરોનટો રીસજયન બોિ્ષ ઓફ ટ્ેિના િભયો 
હતા. તેમણે મયુંગળવારે િવારે પત્રકાર 
પડરરિ યોજીને કહ્યું હતુયું કે, વત્ષમાન 
પ્સતબયુંધોને કારણે તેમના સબઝનેિ પર 
અવળી અિર પિશે. કેમ કે, એનો બધો 
આધાર પ્વાિીઓ પર રહે છે. સમસવ્ષિ 
પ્ોિકશનના િીરેકટર ઓફ િેલિ એનિ 

માકકેટીંગ જોન કારાસટામેટીિે કહ્યું હતુયું કે, 
ઉનાળાની મોિમમાયું એમના થીયેટરોમાયું 
આવનારા પ્ેક્ષકોના પ૦ ટકા તો 
અમેડરકાથી આવતા હોય છે. ટુરીસટોને 
કારણે થનારી આવક જો બયુંધ થઈ જાય 
તો એ પોતાનુયું કામ કેવી રીતે આગળ 
વધારી શકે. જયાયું િુધી આયુંતરરાષ્ટીય 
પ્વાિ ઉપરના પ્સતબયુંધો હટાવી ન લેવાય 
તયાયું િુધી આ પ્ોિકશન હાઉિ તેનુયું કામ 
શરૂ નહીં કરી શકે. કેનેિા અને અમેરીકા 
વચ્ેની િરહિ સબનઆવશયક પ્વાિ 
માટે માચ્ષ ર૦ર૦થી બયુંધ છે. છેલ્ા 
થોિા મસહનાઓથી પ્સતબયુંધો હળવા 
કરાવવા માટે િરકાર પર ભારે િબાણ 

પણ થઈ રહયુયું છે. ફેિરલ િરકારે કહ્યું 
છે કે, જેમણે વેકિીનના બયુંને િોઝ લીધા 
હોય એવા કેનેડિયનો પાછા ફયા્ષ બાિના 
૧૪ ડિવિના ફરસજયાત કવોરનટાઈનની 
શરતે પ્વાિ કરી શકે છે. જેનો આરંભ 
પણ પાયુંચમી જુલાઈ બાિ શકય છે. આ 
સનયમો આયુંતરરાષ્ટીય પ્વાિીઓ માટે 
લાગુ પિશે કે નહીં એ સવશે કોઈ સપષ્ટતા 
નથી. િરહિના પ્સતબયુંધોની મુિત ર૧મી 
જુલાઈએ પૂણ્ષ થાય છે એને લયુંબાવવામાયું 
આવશે કે નહીં એ પણ હજુ જાહેર કરાયુયું 
નથી. એવા િયુંજોગોમાયું ટૂડરઝમ િેકટર 
પરની અિર હજુ કેટલો િમય રહેશે એ 
પણ સપષ્ટ નથી.

ટોરોનટોમાં ટૂરરઝમ ઈન્ડસ્ટ્રીનરી ઉનાળુ 
સરીઝન પણ નનયંત્રણ હેઠળ પસાર થશે

કેટલાક અવશેષો માત્ર ત્રણ ચાર ફૂટનરી ઉં્ડાઈવાળરી કબરોમાં દફન કરાયેલા હતાઃ પખવાર્ડયા પહેલા બાળકોના કંકાલ પણ મળયા હતા
સરિટીશ કોલયુંસબયાની શાળા પાિેથી ૧૮ર અજાણી કબરો મળી

વાનકુંવર : સરિટીશ કોલયુંસબયાની બીજી એક મૂળ જાસતએ 
એવો િાવો કયયો છે કે, જમીનની અયુંિર જઈને શોધનારા 
રિારમાયું એક જુની સનવાિી શાળા નજીકથી માનવ અવશેરો 
મળી આવયા છે. લોવર કૂટેની બેનિે બુધવારે એક સનવેિનમાયું 
જણાવવામાયું આવયુયું હતુયું કે, કુલ ૧૮ર વયડકતઓના અવશેરો 
અજાણી કબરોમાયુંથી મળી આવયા હતા. ક્રેનરિુકમાયું આ જગયાએ 
પહેલા િેનટ યુજેનિ સમશન સકુલ હતી. સનવેિનમાયું એમ પણ 
જણાવવામાયું આવયુયું હતુયું કે, એકવામ જાસતએ ર૦ર૦માયું તપાિ 
શરૂ કરી હતી. આ સનવાિી શાળા ૧૯૧રથી ૧૯૭૦ના િાયકા 
િુધી ચાલતી હતી. કેટલાક અવશેરો માત્ર ત્રણ ચાર ફૂટની 
ઉંિાઈવાળી કબરોમાયું િફન કરાયેલા હતા. સનવેિનમાયું એમપણ 
જણાવવામાયું આવયુયું હતુ કે, લોવર કૂટેની બેનિ એ ટુનાકિા 
નેશન બેનિનુયું િભય છે. ઘણાયું લોવર કૂટેની બેનિના િભયોને 

આ સમશન સકુલમાયું જબરિસતીથી મોકલવામાયું આવતા હતા. 
આ પહેલા એક માિ અગાઉ ટીકેમલપિ ટે સિકવેપેમક ફસટ્ષ 
નેશને એવી જાહેરાત કરી હતી કે, કામલૂપિની એક સનવાિી 
શાળા નજીકથી ર૧પ બાળકોના મૃતિેહો મળી આવયા હતા. 
જેના એક અઠવાડિયા બાિ કોવેિેિ ફસટ્ષ નેશને કહ્યું હતુયું કે, 
૭પ૧ અજાણી કબરો િાસકેચ્ાનની એક સનવાિી શાળા 
નજીકથી મળી આવયા હતા. ફસટ્ષ નેશન, ઈનુઈટ અને મેટીિના 
૧પ૦૦૦૦ બાળકો આવી સનવાિી શાળાઓમાયું ભણતા 
હતા. બાળકોના પડરવારોએ બળજબરીથી એમના બાળકોને 
ભણાવવાનો સવરોધ કયયો હતો. જેની નોંધ આરિીએમપીએ 
લીધી હતી. આ શાળાઓ નબળી સવચછતા, સબન આરોગયપ્િ 
આહાર, વધુ પિતા સવદ્ાથથીઓની િયુંખયા અને આકરી િજાઓ 
માટે જાણીતી હતી.

બસમાં 360 ડ્રીગ્્રી કેમેરા 
આને લાઈટ ડ્રીટેકટીંગ આને 

રેંગીંગ સસસ્ટમ હશે

યુનનવનસસિટરી ઓફ વોટરલુ કેમપસમાં 
ડ્ાઈવર નવનાનરી શટલ બસ દેખાશે

ટોરોનટોએ જુલાઈ માટે કોસવિ વેકિીનની 
૩૭પ૦૦૦ એપોઈનટમેનટિ જાહેર કરી

ISISના કેમપમાંથરી મનહલાને મુકત 
કરાવરી બાળકી સાથે મેળાપ કરાવયો

ઓનટેરરયો
ઉત્તર-પૂવ્ષ સિરીયાના 

આઈઆઈએિના િીટેનશન કેમપમાયુંથી 
એક કેનેિીયન મસહલાને ભૂતપૂવ્ષ 
અમેડરકન રાજપુરુરની મિિથી 
છોિાવીને પોતાની ચાર વરથીય પુત્રી િાથે 
મુલાકાત કરાવાઈ હતી. આ અયુંગે પીટર 
ગેલરિેથે મીડિયાને જણાવયુયું હતુ કે, આ 
વાતને હુયું િમથ્ષન આપુયું છુયું અને એ િાચુયું 
છે કે, હુયું એને બહાર લાવયો હતો. આ 
અતયયુંત ખાનગી પહેલ હતી. 

િૂત્રોએ જણાવયુયું હતુયું કે, એ મસહલા 
તુકકી અને ઈરાકની િરહિે આવેલા અલ 
રોજા કેમપમાયુંથી મુકત થયા બાિ ઉત્તર 
ઈરાકની નજીકના એસરિલમાયું આવી 
હતી. કેમપમાયું આઈએિઆઈએિ 
િમસથ્ષત ૭૦૦ પડરવારો રહેતા હતા. 
જે કુિથીશ આગેવાની વાળા સિરીયન 
િેમોક્રેટીક ફોરનનિિના તાબામાયું છે 

અને ઉત્તર અને પૂવ્ષ સિરીયામાયું સવયયુંભુ 
શાિન ચલાવી રહ્ા છે. આ મસહલા 
એવી ૩૦ કેનેિીયનો પૈકીની એક છે, 
જેમાયું વધુ મસહલાઓ અને બાળકોનો 
િમાવેશ થાય છે અને એ પહેલી મસહલા 
હશે જે તયાયુંથી છૂટી હોય. ગલોબલ 
અફેિ્ષના એક સનવેિનમાયું જણાવવામાયું 
આવયુયું હતુયું કે, કોઈ કેનેિીયન નાગડરકે 
સિરીયા અને ઈરાકની િરહિ પાર 
કરીને ઈરાકમાયું પ્વેશ મેળવયો હતો. 
જો કે, એમાયું કેનેિાની િરકારની કોઈ 
ભુસમકા નહોતી, એમ પ્વકતા પેટ્ીિીયા 
સકીનરે મીડિયાને જણાવયુયું હતુયું. 

આ બાબત ગોપસનય હોવાથી આ 
સવશે કોઈ વધુ માસહતી તે આપી શકે 
એમ નથી. એક મસહલાની મુડકતને 
કારણે અનય કેનેિીયન મસહલાઓ જે એ 
કેમપમાયું છે અને બાળકો િાથે રહે છે તે 
પણ િવાલો પુછી શકે છે. 

કેમ્પમાં વસવાટ દરમમયા મહહલા વેસ્ટન્ન ડે્સ પહેરત્રી આને 
આાદેશાેનાે ગણકારત્રી ન હાેવાથ્રી તેને માથે વધુ જેખમ રહેતું હતુ

પાંચમ્રી જુલાઈથ્રી બુહકંગ સુતવધા 
સવારે 8.00 વાગયાથ્રી શરૂ થશે
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કાર અને લાઈટડયુટી વાહનાેને કારણે 
થઈ રહેલું પ્રદૂષણ રાેકવાનું લક્ય

ઓન્ટેરિયો ઃ કેનેડાની લિબિિ સિકાિટે મંગળવાિટે જાહટેિ કય્યું હત્યં 
કે, એ હવે કેનેડામાં વેચાનાિા બધા િાઈ્ ડય્ય્ી વાહનો ઈિેકટ્ીક 
સંચાલિત હોય એના મા્ટેન્યં ઝડપી િક્ય નક્ી કિટે છટે. ટ્ાનસપો્્ટ 
લમનીસ્િ ઓમિ અલ્ાબ્ાએ કહ્ં હત્યં કે, વર્ટ િ૦૩પ સ્યધીમાં 
કેનેડામાં વેચાનાિી બધી કાિ અને િાઇ્ ડય્ય્ી ટ્કસ ઈિેકટ્ીકથી 
ચાિનાિી હશે. એ્િે કેનેડામાં વાહનોથી થત્યં એલમસન શ્યનય થઈ 
જશે. આ પહટેિા સિકાિટે િ૦૪૦ના વર્ટન્યં િક્ય નક્ી કય્યું હત્યં અને 
પેટ્ોલિયમથી ચાિનાિા વાહનોને બદિે ઈિેકટ્ીકથી ચાિનાિા વાહનો 
જ કેનેડામાં બને એવ્યં કિવાન્યં હત્યં. પણ હવે એ િક્યને પાંચ વર્ટ વહટેિ્યં 
પૂણ્ટ કિી િેવાન્યં ઠિાવય્યં છટે. અલ્ાબ્ાએ પેિીસ સસથત ઈન્િનેશનિ 

એનર્જી એજનસીના અહટેવાિને ્ાંકતા કહ્ં હત્યં કે આ િક્ય વર્ટ િ૦૩પ 
સ્યધીમાં હાંસિ થઈ શકે છટે. સદીના મધય સ્યધીમાં તો ઈિેકટ્ીકથી 
ચાિનાિા વાહનો આવી જવાથી ને્ ઝીિો એલમસનન્યં િક્ય હાંિસ 
કિી શકાશે. િ૦પ૦ સ્યધીમાં તો કેનેડા એના અથ્ટતંત્રમાંથી ગ્ીનહાઉસ 

ગેસ એલમસનને નાબ્યદ કિશે અથવા અનય િીતે પણ કિાઈમે્ ચેનજમાં 
મહતવના ગણાતા ડ્ાઈલવંગને કાિણે ફેિાતા વાય્ય પ્રદૂરણને નાથવા કડક 
પગિા િઈ શકાશે. કેનેડામાં પેસેનજિ કાિ અને િાઈ્ડય્ય્ી વાહનોને 
કાિણે પ્રદૂરણ વધત્યં હોવાથી એને ઈિેકટ્ીક સંચાલિત કિવાની પહટેિ 
કેનેડાએ કિી છટે. તેમણે એમ પણ કહ્ં કે, અમાિો િક્યાંક વધ્ય પડતો 
આશાવાદી છટે, પણ એ પાિ પડવો જ જોઈએ. એને મા્ટેના તમામ 
પ્રયાસો થવા જોઈએ. સિકાિટે આ પ્રોગ્ામને સફળ બનાવવા મા્ટે 
અતયાિ સ્યધીમાં ૬૦૦ લમલિયન ય્યએસ ડોિિનો ખચ્ટ કિીને િોકોને 
ઈિેકટ્ીક વાહનો ખિીદવા મા્ટેની આલથ્ટક સહાય પણ ઓફિ કિી છટે. 
સિકાિ હજ્ય વધ્ય પ્રોતસાહનો ખિીદનાિ અને વેચનાિને આપવા માંગે 
છટે, જે ખિીદનાિાને પ૦૦૦ ય્યએસ ડોિિ અને વેચનાિને િપ૦૦ 
ય્યએસ ડોિિ જે્િી હશે. જો કે એને મા્ટે વધ્ય નાણાની પણ જરૂિ પડી 
શકે છટે. એ િીતે જ ઈિેકટ્ીક વાહનોના ઉતપાદનને વેગ આપવા મા્ટે 
પણ યોજના બનાવવામાં આવી છટે.

કયૂબેક ઃ કેનેડામાં મ્યસસિમ જાલત 
સામેની નફિતને કાિણે થતાં ગ્યનાઓન્યં 
પ્રમાણ વધતા ઓન્ટેરિયો પ્રાંતમાંથી 
ઈસિામફોલબયા નાબ્યદ કિવા સિકાિટે 
૩ િાખ ય્યએસ ડોિિનો ખચ્ટ કિવાનો 
લનણ્ટય કયા્ટની જાહટેિાત મંગળવાિટે 
લશક્ષણ મંત્રી સ્ીફન િેસેએ કિી હતી. 
એક અખબાિી યાદીમાં ઓન્ટેરિયોએ 
સ્ટેસ્ીકસ કેનેડાના એવા આંકડાઓ 
્ાંકયા છટે જેમાં મ્યસસિમ લવિોધી 
હૂમિાઓન્યં આ વર્ટન્યં પ્રમાણ જોવા 
મળટે છટે. જે ગયા વર્ટની સિખામણીમાં 
વધ્ય છટે. િેસેએ કહ્ં હત્યં કે, આ બાબત 
સવીકાિી શકાય એવી નથી અને એ 
અ્કવી જ જોઈએ. અમાિો આશય 
એવો માહોિ ઉભો કિવાનો છટે, જેમાં 

બધાનો સમાવેશ સહજ િીતે થતો 
હોય. લશક્ષણ પધધલત પણ અમે સવ્ટ 
સમાવેશી બનાવવા માંગીએ છીએ. 
િંડન ઓન્ટેરિયોમાં થોડા સમય પહટેિા 
એક જ પરિવાિના ચાિ સભયોની 
હતયા અને એકને ગંભીિ ઈજાની 
બનેિી ્્નાના અઠવારડયા બાદ જ 
આ જાહટેિાત થઈ છટે. આ ્્નામાં 
પોિીસના જણાવયા મ્યજબ મ્યસસિમ 
લવિોધી તતવોની સંડોવણી હતી. સિકાિટે 
જે ફાળવણી કિી છટે એ પૈકી િિપ૦૦૦ 
ય્યએસ ડોિિ કેનેડાના મ્યસસિમ 
એસોલસયેશનને ફાળવવામાં આવશે જે 
લવદ્ાથથીઓ, લશક્ષકો અને વાિીઓમાં 
ઈસિામોફોલબયાલવશે જાગૃલત ઉભી 
કિવા ડીલજ્િ સ્ોતો તૈયાિ કિશે. 

ઓન્ટેરિયો ઃ બ્ામપ્નની સીનીયસ્ટ સી્ીઝનના િોકિાડીિા 
કિાકાિ લવમાબ્ટન તથા હસમ્યખભાઇ મહટેતા, કેનેડા છોડી 
તેમના પરિવાિ સાથે ડિાસ, ય્ય.એસ.એ જઈ િહ્ા છટે. આ 
પ્રસંગે લવક્રમભાઈ પ્ટેિએ તે બંન્ેન્ય સિસ મજાના બ્યકેથી 
સવાગત કય્યું હત્યં. આ ઉપિાંત તેઓએ આ કિાકાિોન્યં શાિ 
ઓઢાડી સનમાન કય્યું હત્યં. આ પ્રસંગે પ્રમ્યખે દ્યઃખ અને સ્યખ 
એમ લમક્ષ ભાવ પદલશ્ટત કયા્ટ હતા. જે બાદ લવમાબહટેન તથા 
હસમ્યખભાઈ મહટેતાએ પોતાની યાદગીિીના સંભાિણા લનલમત્ે, 
 સવવો લસલનયસ્ટ લમત્રો મા્ટે પિમેશભાઈ તથા હાદ્ટ નાનદીના 
મય્યઝીકિ પ્રોગામન્ય આયોજન ૨૬મી જ્યન ૨૦૨૧ના િોજ કય્ય્ટ હત્ય.  
આ લહનદી રફલમી ગીતોના પ્રોગામમાં પ્રમેશભાઈ નાનદીએ જ્યના 
લહનદી ફીલમી ગીતો તથા હાદ્ટ નાનદીએ નવા લહનદી ફીલમી ગીતો િજ્ય 
 કયા્ટ હતા. પ્રમેશભાઈએ ખૂબ મહટેનત કિીને આ પ્રોગામને સફળ 
બનાવયો હતો. હસમ્યખભાઈ મહટેતાએ ગિવી ગ્યજિાત લસનીયસ્ટ 
ગ્્યપના પ્રમ્યખ લવક્રમભાઈ પ્ટેિન્યં શાિ ઓઠાડી સનમાન કય્યું 
હત્ય. લવક્રમભાઈએ પણ પ્રાસંગીક પ્રવચન કિી અને કિાકાિોનો 
આભાિ માનયો હતો. સંસથાના વાઈસ પ્રેસીડેન્ વતસિાબેન 

વયાસન્ય પણ આ કિાકાિ બેિડીએ શાિ ઓઢાડી સનમાન કિી 
સનમાન પત્ર આપય્યં હત્યં.

 આ ઈવેન્માં પ્રમેશભાઈએ રદિ ખોિીને પ્રોગામ 
આપયા અને સૌ લસનીયસ્ટ લમત્રો, કલમર્ મેમબસ્ટ શ્ોતાગણ 
આનંદલવભોિ થઈ ગયા હતા. લવભાબેન તથા હસમ્યખભાઈને 
પ્રમેશભાઈએ શૂભેચછા પાઠવી હતી. હમ તો ચિે પિદટેશ, હમ 
પિદટેશી હો ગયે ગીત સાથે કાય્ટક્રમની પ્યણા્ટહૂતી કિાઈ હતી.

સાસ્કેચવાન
કેનેડામાં પારકસતાની નાગરિકો સામે હ્યમિાઓની 

્્ના સતત વધી િહી છટે. તેવામાં પારકસતાની 
મૂળના નાગરિક પિ હ્યમિાની વધ્ય એક ્્ના 
સાસકેચવાનમાં બની હતી. અહીં બે અજાણયા 
શખસોએ પારકસતાની નાગરિક પિ ચપપ્યંથી હ્યમિો 
કિી દીધો હતો. અને તેની દાઢી પણ કાપી દીધી 
હતી. અને તેને પોતાના દટેશ પિત જતા િહટેવા મા્ટે 
કહ્ં હત્યં.

જે વયલતિ પિ હ્યમિો કિાયો તેન્યં નામ મોહમમદ 
કાલશફ છટે. અને તેની ઉંમિ 32 વર્ટની છટે. તેણે 
પિંપિાગત ઈસિામી કપડાં પહટેયા્ટ હતા. સાંજે જયાિટે 
તે પોતાના ્િટે પિત ફિી િહ્ો હતો તયાિટે તેના પિ 

અજાણયા શખસોએ હ્યમિો કિી દીધો હતો. આ 
સમયે હ્યમિાખોિ ચીસો પાડી િહ્ા હતા અને કહી 
િહ્ા હતા કે, તેં આ કપડાં કેમ પહટેયા્ટ છટે. ત્યં તાિા 
દટેશ પિત જતો િહટે. હ્યં મ્યસસિમોથી નફિત કરં છ્યં. 
અને હ્યમિાખોિોએ કાલશફની દાઢીનો અમ્યક ભાગ 
પણ કાપી નાખયો હતો. હ્યમિામાં ઈજા પામેિા 
કાલશફને 14 ્ાંકા પણ આવયા હતા. આ મામિે 
કાલશફે પોિીસને ફરિયાદ કિી છટે. કાલશફ 20 વર્ટ 
પહટેિાં પારકસતાનથી કેનેડા આવયા હતા. પણ હવે 
તેને તેના બાળકો અને પત્ીની લચંતા છટે. જેમાં 
બાળકની ઉંમિ 3થી 8 વર્ટની છટે. આ ્્ના બાદ 
સાસકેચવાનના મેયિ ચાિથીએ કહ્ં કે આ ્્નાથી 
હ્યં દ્યઃખી છ્યં. 

કેનેડામાં િ૦૩પ સ્યધીમાં ઈિેકટ્ીક વાહનો દોડશે

શાળાઓમાંથી ઈસ્ામોફોબિયા નાિુદ 
્રવા ૩ ્ાખ યુએસ ડો્ર ખચ્ચ ્રાશેબ્ામપ્નમાં બે લસલનયિ સભયોને લવદાયમાન

કેનેડામાં પારકસતાની નાગરિક પિ ચપપ્યથી 
હ્યમિોઃ કહ્ં- તાિા દટેશમાં પાછો જતો િહટે
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ભારતમાં કોરોનાકાળમા મોદી સરકારની 
અનેક નીતતઓ અને યોજનાઓ 

તિિાદમાં રહી છે. સરકારની મનષા સામે 
સતત સિાલો થતા 
રહ્ો છે. હાલમાં જ 
તહજરતી કામદારોના 
મુદ્ે સુપ્ીમ કોર્ટે 
કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી 
સરકારને ખખડાિી 
એ િાતને ચોિીસ 
કલાક પણ િીતયા 
નહીં તયાં બુધિારે 
મોદી સરકાર ફરી 
સુપ્ીમ કોર્્ટની ઝપર્ે 

ચડી ગઈ. કોરોનાના કારણે મોતને ભેર્નારી દરેક 
વયતતિના પરરિારને ચાર-ચાર લાખનું િળતર 
આપિું જોઈએ એિો કેન્દ્ર સરકારને આદેશ 
આપિા માર્ે સુપ્ીમ કોર્્ટમાં અરજી થઈ હતી. 
જો કે, મોદી સરકારે આ મામલે હાથ અધધર 
કરી દીધા છે. કોરોના કાળમાં અનેક લોકોએ 
જીિ ગુમાવયા છે. આિા લોકોને સરકારે િળતર 
આપિું પડે તેમ છે. પરંતુ મોદી સરકારને તો 
પૈસા ઉઘરાિિામાં જ હોય તેમ હજુ સુધી કોઈ 
ફોડ પડાયો નથી. દેશમાં કોરોનાને કારણે લાખો 
લોકોના અંતતમ સંસકાર સરકારની ગાઈડલાઈન 
પ્માણે કરાયા છે. હિે મહામારી ઘોતષત થયા 
પછી કોરોનાની જે ગાઈડલાઈન સરકારે નક્ી 
કરેલી છે તે પ્માણે અંતતમ સંસકાર થયા હોય તેિા 
લાખો પરરિારને સરકારે સહાય કે િળતર આપિું 
પડે તેમ છે.  સુપ્ીમ કોર્ટે બુધિારે એક અરજી 
સંદભભે જ સરકારને ફરમાન કયુું કે, કોરોનાના 
કારણે મોતને ભેર્નારી દરેક વયતતિના પરરિારને 
િળતર આપિા માર્ે નેશનલ રડઝાસર્ર મેનેજમેન્ર્ 
ઓથોરરર્ી (એનડીએમએ) ગાઈડલાઈન તૈયાર 
કરે તે આિશયક છે. આ સાથે જ આ ઓથોરરર્ીએ 
દેશમાં કોરોનાને કારણે મોતને ભેર્લાના દરેક 
પરરિારને ઉચ્ચક કેર્લી રકમ આપિી એ અંગે 
પણ સરકારને ભલામણ કરિી. જસસર્સ અશોક 
ભૂષણના િડપણ હેઠળની ત્રણ જજની બેંચે દરેક 
પરરિારને કેર્લી રકમ આપિી તેનો તનણ્ટય છ 
અઠિારડયાં એર્લે કે લગભગ દોઢ મતહનામાં લઈ 
લેિા પણ આદેશ કયયો છે. 

ભારતમાં આફતમાં મોતને ભેર્નારા લોકોના 
પરરિારને ચાર લાખ રૂતપયા િળતર ચૂકિિાની 
જોગિાઈ રડઝાસર્ર મેનેજમેન્ર્ને લગતા કાયદામાં 
છે. આ કાયદા હેઠળ કોરોનાના કારણે મોતને 
ભેર્નારાંને પણ િળતર આપિું જોઈએ એિી 
માગણી સાથે સુપ્ીમ કોર્્ટમાં અરજી કરાઈ હતી. 
પણ કેન્દ્ર સરકારે સુપ્ીમ કોર્્ટમાં એરફડેતિર્ 
દાખલ કરીને હાથ ખંખેરી નાંખયા હતા. મોદી 
સરકારે આ સૌગંદનામમાં કોર્્ટ સમક્ષ જણાવયું 
હતુ કે, કોરોનાના મૃતકોના પરરિારોને િળતર 
આપી ના શકાય. કેમ કે રડઝાસર્ર મેનેજમેન્ર્ને 
લગતો કાયદો કુદરતી આફતોને જ લાગુ પડે છે. 
જયારે કોરોના કુદરતી આફત નથી.  રડઝાસર્ર 
મેનેજમેન્ર્ એકર્ હેઠળ િળતર આપિાની 
જિાબદારી રાજય સરકારની છે. મોદી સરકારની 
દલીલ હતી કે, રાજય સરકારો કોરોનાના કારણે 
મોતને ભેર્ેલી દરેક વયતતિના પરરિારને ચાર-
ચાર લાખ રૂતપયા િળતર આપિા જાય તો દેિાળું 
ફૂંકિાનો િારો આિે. 

દરેક રાજય પાસે રડઝાસર્ર મેનેજમેન્ર્ માર્ે 
જે પણ ફંડ હોય એ બધું કોરોનાના કારણે થયેલાં 
મોતના િળતરમાં જ િપરાય જાય તો રાજય 
સરકારને બીજી સહાય ચુકિિામાં મોર્ી મુશકેલી 
સજા્ટય. તેથી ચાર-ચાર લાખ રૂતપયા િળતર 
આપિું તો કોઈ કાળે શકય જ નથી.  સુપ્ીમ 
કોર્ટે સરકારની આ દલીલ માન્ય રાખી છે અને 
ચાર-ચાર લાખ રૂતપયાનું િળતર ચૂકિિામાંથી 
મુતતિ આપી છે. પરંતુ આ સાથે સાથે એમ પણ 
કહ્ં છે કે, સરકાર સાિ હાથ ખંખેરી નાંખે તે 
પણ ચલાિી લેિાય તેમ નથી.કોર્ટે એનડીએમએને 

રાહત માર્ેનાં લઘુતમ ધારાધોરણ નક્ી કરિા 
પણ ફરમાન કયુું છે. સાથે સાથે કોરોનાના કારણે 
મોતને ભેર્ેલાં લોકોના મૃતયુના પ્માણપત્રમાં 
મોતનું કારણ કોરોના જ દશા્ટિાયેલું હોય એ માર્ે 
યોગય ગાઈડલાઈન બહાર પાડિા પણ કહ્ં છે. 
જેમને પ્માણપત્ર આપી દેિાયાં છે તેમાં કઈ રીતે 
સુધારો કરી શકાય એ માર્ેની ગાઈડલાઈન બહાર 
પાડિા પણ સુપ્ીમે તાકીદ કરી છે. 

િાસતિમાં સરકારે જિાબદારીથી છર્કિા સાિ 
ધૂપપલ ચલાિેલું છે. કેમ કે રડઝાસર્ર મેનેજમેન્ર્ 
એકર્, ૨૦૦૫ હેઠળ રડઝાસર્રની જે વયાખયા 
કરાઈ છે તેમાં કુદરતી અને માનિસતજ્ટત બંને 
પ્કારની હોનારતોને આિરી લેિાઈ છે. સરકારે 
કોરોનાને નાથિા માર્ેનાં મોર્ાભાગનાં પગલાં પણ 
રડઝાસર્ર મેનેજમેન્ર્ એકર્ હેઠળ જ લીધાં હતાં. 
સરકાર દ્ારા કોરોના સામે લડિા માર્ે રડઝાસર્ર 
મેનેજમેન્ર્ એકર્નો છૂર્થી ઉપયોગ કરાયો હતો. 
આ જ સમયગાળામાં ઈંધણના ભાિને પણ 
આસમાને રાખીને સરકારે ર્ેકસને નામે અબજો 
રુતપયા ખેંખરી લીધા છે. પરંતુ જયારે િળતરની 
િાત આિી તયારે સરકારે આ જ કોરોનાને 
રડઝાસર્રમાં ગણિા માંગતી નથી. સરકારની આ 
લુચ્ચાઈના કારણે જ કોરોનાને રડઝાસર્ર નહીં 
ગણિાની દલીલ કરાતી હતી.  સુપ્ીમ કોર્ટે આ 
દલીલનો નકારી સપષ્ટ કરી દીધું છે કે કોરોના 
જેિો રોગચાળો પણ રડઝાસર્ર જ કહેિાય છે. 
અને તેને માર્ે િળતર આપિું જ પડે.

સરકારે આતથ્ટક જિાબદારીથી છર્કિા માર્ે 
ગૂંચિાડો ઊભો કરિા ભારે ઉધામા કયા્ટ છે. પરંતુ 
સુપ્ીમ કોર્ટે સરકારની મનષા પર પાણી ફેરિી 
દીધું છે. સુતપ્મ કોર્્ટનું આ િલણ ન્યાયસંગત અને 
સરાહનીય છે. કારણ કે ભારત જેિા લોકતાંતત્રક 
દેશમાં ચૂંર્ણીમાં પ્ચંડ બહુમતત મેળવયા બાદ 
કોઈપણ શાસકો આ પ્કારે મનમાની કરી શકે 
નહીં. સરકાર તો લોકહીત માર્ે જ હોય છે. 
સરકારે આિકનો સત્રોત ઉભો કરિા અન્ય રસતા 
અપનાિિા જોઈએ અથિા તો પોતાના ખુદના 
ખચ્ટ પર કાપ મુકિો જોઈએ.  સુપ્ીમ કોર્ટે આ 
ચુકાદા દ્ારા જે માનિીય અતભગમ બતાવયો છે તે 
ખરેખર તબરદાિિા લાયક છે.

સરકાર કોરોનાની સારિાર માર્ેની પૂરતી 
િયિસથા તો ના જ કરી શકી પણ આ નાનકડી 
હૂંફ આપિા પણ તૈયાર નહોતી એ આ ઘર્ના 
પરથી સપષ્ટ થઈ ગયું છે. આમ તો દેશમાં 
ઓસકસજન અને દિા કે ઈન્જેકશન તિના સેંકડો 
લોકોના મોત થયા તે સમયે પણ સરકારે હાથ 
અદ્ધર કરી નાંખયા હતા. દિા, ઈન્જેકશન કે 
ઓકસતજન માર્ે દદદીના પરરિારે રઝળપાર્ 
કરિી પડી હતી. આિા સમયે દેશમાં સરકાર 
છે કે કેમ તેિો સિાલ પણ લોકોમાંથી ઉઠી રહ્ો 
હતો. થોડા સમય પહેલાં જ આિેલા િાિાઝોડા 
િખતે જેમને નુકસાન થયું છે કે જે લોકોનાં મોત 
થયાં છે તેમના પરરિારને સરકારોએ િળતર 
આપયાં જ છે. જયારે કોરોનાના મામલે સરકાર 
પોતે સાિ હાથ અધધર કરીને બેસી ગઈ હતી.  
સુપ્ીમ કોર્ટે સરકારનો પણ તિચાર કયયો જ છે. 
રડઝાસર્ર મેનેજમેન્ર્ને લગતા કાયદામાં ચાર 
લાખ રૂતપયા િળતર ચૂકિિાની જોગિાઈ છે 
પણ અતયારે દરેક પરરિારને આર્લી મોર્ી રકમ 
આપિા પણ સુતપ્મે દબાણ કયુું નથી. હાલના 
સંજોગોમાં દરેક મૃતક દીઠ ચાર-ચાર લાખ 
રૂતપયા ચૂકિાય તો સરકારના માથે ૧૬૦૦૦ 
કરોડનો બોજ આિે તેમ છે. ભારત જેિા મોર્ા 
અથ્ટતંત્ર માર્ે ૧૬૦૦૦ કરોડ રૂતપયા િધારે 
નથી. પરંતુ અતયારે સરકાર આતથ્ટક ભીંસમાં છે. 
તેથી  િાસતતિકતા સમજતા સુપ્ીમ કોર્ટે ચાર-
ચાર લાખ રૂતપયાના બદલે સરકાર પોતે કોઈ 
ઉચ્ચક રકમ નક્ી કરે એિી તાકીદ કરી છે. 

કોરોનાથી મોત બદલ વળતર 
ચૂકવો ઃ સરકારને SCની ટકોર

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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વડોદરા : શહેરના હાદ્દ સમા 
દાંડડયા બજાર-અકોટા બ્રિજ ઉપર 
રૂબ્પયા 27.4 કરોડના ખર્ચે તૈયાર 
થયેલ રૂફટોપ સોલાર પાવર પલાનટ 
પ્ોજેકટનું રાજયના ઉજા્દમંત્રી સૌરભ 
પટેલ ઈ લોકાપ્દણ કયુું હતું. જેનાથરી 
પાબ્લકાને વરીજ બરીલમાં વર્ચે 87 
લાખનો ફાયદો થશે. વડોદરાના હાદ્દ 
સમા દાંડડયા બજાર ર્ાર રસતાથરી 
અકોટા તરફ જવાના રેલવે બ્રિજ 
ઉપર રૂબ્પયા 27.4 કરોડના ખર્ચે રૂફ 
ટોપ સોલાર પલાનટ નાંખવામાં આવયો 
છે. સાડા ર્ાર વર્્દમાં તૈયાર થયેલ 

રૂફટોપ સોલાર પલાનટનું રાજયના 
ઉજા્દ મંત્રી સૌરભ પટેલે સયાજીનગર 
ગૃહમાંથરી વરયુ્દઅલ લોકાપ્દણ કરરી 
વડોદરાવાસરીઓને અપ્દણ કયુું. રૂફ 
ટોપ સોલાર પલાનટનરી બ્વશેર્તા એ છે 
કે, આ રૂફટોપ સોલાર પલાનટ 982.8 
ડકલો વોટ વરીજળરી ઉતપન્ન કરશે. એટલે 
કે, પ્બ્તડદન 3930 યુબ્નટ વરીજળરી 
જનરેટ થશે. અને એક વર્્દમાં 14.34 
લાખ યુબ્નટ વરીજળરી જનરેટ થશે. 
જનરેટ થનાર વરીજળરીનો ઉપયોગ 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદનનરી 
વડરી કર્ેરરી ખંડેરાવ માકકેટ બ્બલડીંગ 

તેમજ વારસરીયા બ્વસતારમાં આવેલ 
રાજીવનગર સુએઝ પમપીંગ સટેશન 
અને અટલાદરા સુએઝ પમપરીગ સટેશન 
ખાતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે.  
વડોદરા મહાનગર સેવાસદનને વર્ચે 
આવતો રૂબ્પયા 87 લાખનો વરીજળરી 
ખર્્દ બર્રી જશે. કોપપોરેશનનરી બ્તજોરરી 
ઉપર રૂબ્પયા 87 લાખનું ભારણ ઓછું 
થશે. સાથે જ ઊજા્દ મંત્રીએ કહ્ં કે 
સોલર રૂફ ટોપ યોજનામાં રાજયમાં 
2,44,000 અરજીઓ થઈ. જેમાં સૌથરી 
વધુ વડોદરામાં 33702 સોલર રૂફટોપ 
યોજના માટે અરજીઓ થઈ છે.

સેલવાસ ઃ દાદરાનગરના 
સેલવાસમાં ગટર સફાઈ માટે 
અંદર ઉતરેલા 3 શ્રબ્મકોનાં મોત 
બ્નપજયા હતા. તેમનરી ડેડબોડરી ન 
મળતાં ફાયર બ્વભાગ દ્ારા સર્્દ 
ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવયું 
છે.6 કલાકના રેસકયયૂ ઓપરેશન 
બાદ તમામનરી ડેડબોડરી બહાર 
કઢાઈ હતરી. કેનદ્રશાબ્સત પ્દેશ 
દાદરાનગર હવેલરીના સેલવાસના 
ડોકમરડરીના ગામમાં ગટર સફાઈ 
માટે 3 શ્રબ્મકો અંદર ઉતયા્દ હતા. 
પણ ગેસ ગળતરને કારણે ત્ણેય 
શ્રબ્મકોનાં ગુંગળાઈ જવાને કારણે 

મોત બ્નપજયા હતા. શ્રબ્મકોનાં 
મોત થતાં સરકારરી અબ્ધકારરીઓ 
સબ્હત ફાયરનો સટાફ ઘટનાસથળે 
દોડરી આવયો હતો. જો કે, શ્રબ્મકોના 
મૃતદેહોને શોધવા માટે સર્્દ 
ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવયું હતું. 
અને 6 કલાકનરી ભારે જહેમત બાદ 
તેઓના મૃતદેહ મળરી આવયા હતા.  
ફાયર બ્વભાગ દ્ારા જેસરીબરીનરી 
મદદથરી ખાડો ખોદરીને મૃતદેહો 
શોધવા માટે પ્યાસો શરૂ કરવામાં 
આવયા છે. અને ગટરનરી અંદર 
ઉતરવાનરી કામગરીરરી હાથ ધરવામાં 
આવરી છે. 

ગાધંીનગર
ગજુરાતમા ં કોરોના કાબમુા ં આવરી 

ર્કુયો છ.ે આજ ેરાજયમા ંકોરોનાના નવા 
૮૪ કસે નોંધાયા હતા. તો બરીજી તરફ 
૩૦૦થરી વધાર ેદદદીઓ સાજા થયા હતા. 
અતયાર સધુરીમા ં૮,૧૦,૭૫૧ દદદીઓએ 
કોરોનાન ે મહાત આપરી છ.ે આજે 
૨,૮૪,૭૯૧ લોકોનુ ં રસરીકરણ થઇ 
ર્કુયુ ંછ.ે જો એકકટવ કસેનરી વાત કરરીએ 
તો રાજયમા ંહાલ ૨૭૯૪ એકકટવ કસે 
છ.ે જ ેપકૈી ૧૧ લોકો વકેનટલટેર પર છ.ે 

૨૭૮૩ લોકો સટબેલ છ.ે ૮,૧૦,૭૫૧ 
લોકોન ે ડરીસર્ાજ્દ આપવામા ં આવરી 
ર્કુયુ ં છ.ે ૧૦૦૬૨ લોકોના ં અતયાર 
સધુરી કોરોનામા ંમોત બ્નપજયા ંછ.ે ૦૩ 
લોકોના ં કોરોનાન ે કારણ ે મોત બ્નપજયાં 
છ.ે ગજુરાતમા ં ૧૮ બ્જલ્ા એવા 
પણ છ ે જમેા ં કોરોનાનો એક પણ કસે 
નોંધાયો નથરી. તો બરીજી તરફ સરુત અને 
અમદાવાદન ે બાદ કરતા મોટા ભાગનાં 
બ્જલ્ાઓમા ં કોરોનાના નવા આકંડા 
બ્સગંલ ડડજીટમા ંઆવયા છ.ે 

હાલોલ
પંર્મહાલ બ્જલ્ાના બ્શવરાજપુર 

નજીક આવેલા ઝરીમરીરાં ડરસોટ્દમાં 
દારૂ – જુગારનરી મહેફીલ ર્ાલરી રહરી 
હોવાનરી પોલરીસને બાતમરી મળરી હતરી. 
જે બાતમરીના આધારે ગોધરા એલસરીબરી 
પોલરીસે ડરસોટ્દમાં દરોડો પાડયો હતો. 
જેમાં માતરના ધારાસભય કેસરરીબ્સંહ 
સોલંકી અને તેમના ટેકેદારો દારૂ-જુગારનરી 
મહેફીલ માણતા ઝડપાયા હતા. આ 
મહેફીલમાં ધારાસભય સબ્હત ૧૯ પુરૂર્ો 
અને ર્ાર નેપાળરી, ત્ણ ગુજરાતરી સબ્હત 

૭ મહરીલાઓ હતરી. આ દારૂ-જુગારનરી 
મહેફીલમાં ધારાસભય કેસરરીબ્સંહ અને 
તેમજ તેમના ટેકેદારો પલાસટરીકના બ્સક્ાથરી 
જુગાર રમતા હોવાનુ જાણવા મળયુ છે. 

જોકે, હાલ લાખો રૂબ્પયાનો મુદ્ામાલ 
હોવાનું જાણવા મળે છે. પોલરીસનરી રેડ 
દરબ્મયાન ડરસોટ્દમાંથરી ઝડપાયેલરી ર્ાર 
નેપાળરી મબ્હલા સબ્હતનરી સાતેય મબ્હલા 
કઢંગરી અવસથામાં હોવાનું જાણવા મળરી 
રહ્ં છે. ધારાસભય કેસરરીબ્સંહ સોલંકી 
તેમના ટેકેદારોનરી આગતા સવાગતા માટે 
આ સાત મબ્હલાઓને બોલાવવામાં 
આવરી હોવાનું પણ જાણવા મળરી રહ્ં 
છે. ભાજપના વત્દમાન ધારાસભય દારૂ-
જુગારનરી મહેફીલ માણતા ઝડપાતા 
રાજયભરમાં ર્ર્ા્દ જાગરી છે

વડોદરામાં દેશનો સૌપ્થમ રોડ સોલાર 
પ્ોજેકટ 14 લાખ યુબ્નટ ઉતપાદન કરશે

ઝરીમરીરાં ડરસોટ્દમાંથરી BJPના માતરના 
MLA કેસરરીબ્સંહ જુગાર રમતા ઝડપાયા

ગુજરાત રાજ્યમાં સાોલર રૂફ ટાોપ યાોજનામાં 2,44,000 અરજીઅાો અાવી

દાનહ-સેલવાસમાં ગટર સફાઈ 
દરમમયાન ત્રણ શ્રમમકોનાં મોત

કોરોનાના બીજા વેવનો અંતઃ ૨૪ 
કલાકમાં માત્ર 84 લોકો સંક્રમમત
રાજ્યમાં 3 વ્યક્તિનું માોત, 18 જજલ્ા કાોઈ કોસ નહીં
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વડોદરા
અરવલ્લી િજલ્લાના માલપુરના રહ�વાસી 

ભાવનાબેન ડામોર છોટાઉદ�પુર િજલ્લાના 
નસવાડી તાલુકાના ક�કરદા સરકારી મધ્યાિમક 
શાળામાં િપ્ર�ન્સપાલ તરીક� ફરજ બ�વતા હતા 
અને પિત અને બે બાળકો સાથે રહ�તા હતા. 
ભાવનાબેન ડામોર� મંગળવાર� સવાર� શાળાના 
શૌચાલયમાં ગળ� ફાંસો ખાઇને આપઘાત કરી 
લીધો હતો. ઘટનાની �ણ થતાં જ સ્ક�લના 
િશક્ષકો મોટી સંખ્યામાં દોડી આવ્યા હતા અને 
પોલીસ અને મિહલાના પ�રવારજનોને �ણ કરી 
હતી. નસવાડી પોલીસે ઘટના સ્થળ� દોડી જઇને 
નસવાડી પોલીસે �તદ�હ પાસેથી 4 પાનાની 
સુસાઇડ નોટ કબજે કરી હતી. �ક� સુસાઇડ 
નોટમાં આત્મહત્યાના કારણ અંગે ખુલાસો થાય 

તેવી શક્યતા છ�.
પોલીસે મિહલાના માતા-િપતાને �ણ કરી 

હતી. જેથી મિહલાના માતા-િપતા ક�કરદા ગામ 
જવા રવાના થઇ ગયા હતા. આત્મહત્યા કરનાર 
મિહલાના લગ્ન 10 વષર્ પહ�લા જયદીપ ડામોર 
સાથે થયા હતા અને છ�લ્લા 4 વષર્ ક�કરદા ગામમાં 
જ રહ�તા હતા. મિહલાએ મંગળવાર� સવાર� 9:25 
વાગ્યે બે સગાના જન્મ�દવસ હોવાથી શુભેચ્છા 
પાઠવી હતી અને વોટ્સએપમાં સવાર� 10:25નું 
તેમનું લાસ્ટ સીન બતાવે છ�. આત્મહત્યા કરનાર 
મિહલા િપ્ર�ન્સપાલના પિત જયદીપ ડામોર� 
જણાવ્યું હતું ક�, ઘરમાં કોઇપણ પ્રકારના પ્રોબ્લમ 
નહોતા. �ક� 4 મિહનાથી િપ્ર�ન્સપાલ બન્યા બાદ 
તે સ્ટ્રેસમાં રહ�તી હતી. જેના કારણે આ પગલુ 
ભયુ� હોય તેમ લાગે છ�.

કઠલાલના લાંચ ક�સમાં 
ના. મામલતદારની 

�મીન અર� ફગાવી
ન�ડયાદ : તા.૯ જૂનને બુધવારની 

ઢળતી સાંજે ગાંધીનગર એ.સી.બી ટીમે 
કઠલાલ મામલતદાર કચેરીમાં લાંચનુ 
છટક� ગોઠવી નાયબ મામલતદાર 
હબીબીભાઇ મલેકને ઝડપી પાડયા 
હતા. હબીબીભાઇ મલેક� ��ત  
નાગ�રકની પાક� ન�ધ પાડવા માટ� 
પૈસાની માંગણી કરી હતી.  જેમાં એક 
ન�ધ પૈક� �ા.૧૫,૦૦૦ એમ છ ન�ધના 
ક�લ �ા.૯૦,૦૦૦ નક્કી કયાર્ હતા. આ 
બાદ રકઝકના અંતે ક�લ છ એન્ટ્રીના 
�ા.૫૦,૦૦૦ નક્કી કરાયા હતા. � 
ક� તે પછી ફ�રયાદ થતા એ. સી. બી 
ટીમે લાંચનુ છટક� ગોઠવી હબીબીભાઇ 
મલેક �ા.૫૦,૦૦૦ સ્વીકારતા લાંચના 
છટકામાં ઝડપાઇ ગયા હતા. નાયબ 
મામલતદાર� ન�ડયાદ સેશન્સ કોટર્માં 
ર�ગ્યુલર �મીન અર� કરી હતી. 
તાજેતરમાં આ ક�સ અંગે ચાલી જતાં 
ન�ડયાદ સેશન્સ કોટર્ના સરકારી 
વક�લની ઉગ્ર દલીલો કોટર્ ગ્રાહ્ય રાખી 
હબીબભાઇ મલેકની �મીન અર� 
કોટ� ફગાવી હતી.

વડોદરા
વડોદરા કોઈપણ �તના ભય 

વગર ડ્રગ્સનો વેપલો કરતાં મા�ફયાઓ 
બેનકાબ થયા બાદ પોલીસે તેમને 
પકડવા દોડધામ કરી મુક� છ�.

રાજ્યમાં ડ્રગ્સનું દુષણ પોલીસ 
માટ� માથાના દુખાવા સમાન બન્યું 
છ�. ખાસ કરીને વડોદરા, સુરત અને 
અમદાવાદમાં ડ્રગ મા�ફયાઓએ 
જબરજસ્ત નેટવક� જમાવી દીધું 
છ�. મોટાભાગે સ્ક�લ અને કોલેજના 
િવદ્યાથ�ઓ ડ્રગ્સનો નશો કરતાં થયાં 
છ�. જેમાં ટીનેજસર્ પણ બાકાત નથી. 
િવદ્યાથ�ઓમાં પેન્ટાઝોિસન ઈન્જેક્શન, 
એમડી, ગાં� અને ચરસનું ચલણ 
વધાર� છ�. પોલીસે કર�લા મોટાભાગના 
ક�સોમાં યુવકો ગાં�ની સાથે કફ િસરપ, 
મેથામ્ફ�ટામાઈન અને ચરસનું વધાર� 
સેવન કર� છ�.

આ અંગે ડીસીપી ક્રાઈમ 
જયદીપિસંહ �ડે�એ જણાવ્યું હતું 
ક�, યુવક – યુવતીઓ પેન્ટાઝોિસન 
ઈન્જેક્શનની સાથે કફ િસરપ તથા 
વ્હાઈટનરનો પણ નશો કર� છ�. 

જેમાં કરફ િસરપ અને પેન્ટાઝોિસન 
ઈન્જેક્શન ક�ટલાક મે�ડકલ સ્ટોર 
પર િપ્ર�સ્ક્રપ્શન વગર અથવા બોગસ 
િપ્ર�સ્ક્રપ્શનના આધાર� નશેબા�ને આપી 
દ�વાય છ�. પેન્ટાઝોિસન ઇન્જેક્શનોનું 
માંજલપુર, ફતેગંજ, વાસણા રોડ, 
ગોત્રી, અકોટા, મકરપુરા, કાર�લીબાગ, 
ફતેગંજ, રાજમહ�લ રોડ અને સમા 
િવસ્તારમાં બ�ર ધમધમી ર�ં છ�. 
તાંદલ�, જૂના પાદરા રોડ, મકરપુરા 
– વડસર રોડ અને િવશ્વાિમત્રી નદીના 
ચોક્કસ કાઠાં િવસ્તારો સ્વગર્ સમાન 
બન્યાં છ�. અા અંગેની ફ�રયાદો 
મળતા પોલીસે હાલ શહ�રના મે�ડકલ 
સ્ટોર પર દરોડા પાડવાનું શ� કરી 
દીધું છ�. પોલીસનો મુખ્ય ટાગ�ટ ડ્રગ્સ 
મા�ફયાઅોને ઝબ્બે કરવાનો છ�.

ન�ડયાદ
ન�ડયાદ નગરપાિલકામાં છ મિહના 

પહ�લાં ટ�કસ ચોરીનું મોટુ કૌભાંડ બહાર 
આવ્યું હતું, જેમાં આરોપીઓએ પોતે 
ખોટી એન્ટ્રી કરી ભ્રષ્ટાચાર આદય�  
હોવાનું કબૂલી લઈ નાણા ભરપાઈ 
કરવાની બાંહ�ધરી આપી હતી. ૨૬-૧૧-
૨૦૨૦ના રોજ પાિલકાના ટ�ક્સ 
સુિપ્રટ�ન્ડેન્ટ�  ટ�ક્સ િવભાગના કમર્ચારીઓ 
કાસમભાઈ મૌલવી, 
અનીલભાઈ 
અંબુભાઈ ઠાકોર 
અને સુનીતાબેન 
િમસ્ત્રી િવ�દ્ધ 
ન�ડયાદ ટાઉન 
પોલીસમાં ફ�રયાદ ન�ધાવી હતી. 
આરોપીઓના આગોતરા �મીનની 
અર� ન�ડયાદ કોટ� ફગાવી દીધા 
પછી આરોપીઓ હાઈ કોટર્માં ગયા 
હતા.   હાઈ કોટર્માં સુનાવણી દરિમયાન 
આરોપીઓના વક�લ દ્વારા આગોતરા 
�મીનની અર� પાછી ખ�ચી લ�તા 
પાિલકાના એ ત્રણ કમર્ચારીઓને પોલીસે 
ઝડપી પાડયા છ�.

ગત ઓક્ટોબરમાં ન�ડયાદ શહ�રની 

પાિલકાના ક�લ ૧૮ વોડર્માં આવેલી 
૭૦,૦૦૦થી વધુ િમલ્કતોની ટ�ક્સ 
રીકવરીમાં લાખો �િપયાનું કૌભાંડ 
બહાર આવ્યું હતું. આ કૌભાંડમાં છ�લ્લાં 
બે ત્રણ વષર્નો ટ�ક્સ બાક� હોય તેવા 
િમલકતધારકોને માત્ર ચાલુ સાલનો  ટ�ક્સ 
ભરાવીને તેની પાવતી આપવામાં આવતી.  
તે પાવતીમાં પાછલી બાક�ની રકમો નીલ 
બતાવવામાં આવતી અને બદલામાં બાક� 

રકમના પચાસ 
ટકામાં બારોબાર 
સોદો થતો. આ 
રીતે ૫૦,૦૦૦ 
ટ�ક્સ બાક� હોય 
ત્યાર� માત્ર પ,૦૦૦ 

�િપયા જ પાિલકામાં જમા થતા હતા.  
બાક�ની રકમની ટ�ક્સ રીકવરી કમર્ચારી 
અને બાક�દાર વચ્ચે સમજૂતીથી કરવામાં 
આવતી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. 
આ ક�સમાં  આરોપીઓને ઓછામાં 
ઓછી ૧૦ વષર્ની સ� થઈ શક� છ�. 
આરોપીઓની કસ્ટડી લીધા પછીની 
તપાસમાં વધુ રહસ્યો ઉઘાડા થાય અને 
ફ�રયાદમાં વધાર� કલમો ઉમેરાઈ ગુના 
સાિહત થાય તો સ� વધી પણ શક� છ�.

છોટાઉદ�પુરમાં 4 પાનાની સ્યુસાઈડ નોટ લખી 
માધ્યિમક શાળાના અાચાયર્ની અાત્મહત્યા

ન�ડયાદ પાિલકામાં ટ�ક્સચોરી કૌભાંડ
સંડોવાયેલા ત્રણેય કમર્ચારીની ધરપકડ

વડોદરા શહ�રમાં ડ્રગ્સ મા�ફયાઅોને 
પકડવા મે�ડકલ સ્ટોર ઉપર તપાસ

મેઘરાજની �ત્વષા ચૌધરીને 
ગુજરાતમાંથી પદ્મશ્રી અેવોડર્ 

માટ� નોમીનેટ કરાઇ
મેઘરજ

મેઘરાજના અંત�રયાળ ગોઢા ગામની �ત્વષા 
ચૌધરીની ઈસરોમાં ઇ�ન્ડયન સ્પેસ ઓલ�મ્પયાડ-૨ 
ક્ષેત્રેની પરીક્ષામાં સમગ્ર ભારતમાં પ્રથમ નંબર 
આવતા ચંદ્રયાન િમશન-૨માં પ્રથમ ક્રમ આવ્યો હતો. 
હવે ૧૮ વષ�ય �ત્વષાની ગુજરાતમાંથી પદ્મશ્રી એવોડર્ 
માટ� નોમીનેટ કરાવામાં આવી છ�. ગોઢા ગામની 
�ત્વષા ચૌધરી નામની ૧૭ વષર્ની ઉ�મરમાં પોતાના 
સપનાને સાિબત કરી બતાવ્યા હતા. જેમાં તેના માતા-
િપતા કરતા નાના-નાની તેમજ મામા-મામીનો િવષેશ 
સિહયોગ મળ્યો હતો. પ�રવારની મદદથી �ત્વષાએ 
જે િસિદ્ધ પ્રાપ્ત કરી છ� તેનાથી તેના માતા-િપતા તેમજ 
સમાજ અને રાજ્યનું નામ રોશન કયુ� છ�.

વડોદરાની મિહલાએ 5 વષર્ 
સુધી ભણી 67 વષર્ની ઉ�મર� 

PhDની ડીગ્રી મેળવી
વડોદરા

વડોદરાની એક 67 વષર્ની મિહલાએ પણ આ 
પ્રકાર� જ પીએચડીની ડીગ્રી મેળવી છ�. 20 વષર્ની 
ઉ�મર� લગ્ન કરનારા ઉષાબેને પોતાની િસિદ્ધ િવશે 
ક�ં છ� ક�, હું પહ�લેથી ડૉક્ટર બનવા માગતી 
હતી. મારા લગ્ન થયા ત્યાર� હું ગ્રેજ્યુએશનનાં 
પ્રથમ વષર્માં હતી. મારા માતા-િપતા પણ ઇચ્છતા 
હતા ક�, લગ્ન પછી હું અભ્યાસ ચાલુ રાખું. પર�તુ 
લગ્ન બાદ પ�રવાર સંભાળવાનો હતો તેથી સાથે 
અભ્યાસ કરવો મુશ્ક�લ હતો. એટલે 60 વષર્ની 
ઉ�મર થયા પછી ઉષાબેન છ�લ્લા 10 વષ�થી 
તેમના ગુ� જય દશ�દાસ મહારાજ પાસેથી ધમર્નું 
િશક્ષણ મેળવવા માંડ્યા હતા. 

રકમના પચાસ 
ટકામાં બારોબાર 
સોદો થતો. આ 
રીતે ૫૦,૦૦૦ 
ટ�ક્સ બાક� હોય 
ત્યાર� માત્ર પ,૦૦૦ 

ટે� વસૂલીમાં ખાેટી 
અેન્ટ્રીઅાે કરી 25 લાખની 

ઉચાપત કરી ફરાર હતા
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ધારી ગીર પૂવ↓ િવçતાર- 
શેĦુંજીમાં 15 Чદવસમાં 
પાંચ િસંહોનાં મોત

ખાંભા ઃ ધારી ગીર પુવ↓ અને શેĦુંજી Чડિવઝનમાં 

ગંભીર બીમારી આવી હોય તેમ છъ·ા પંદર Чદવસમાં 

પાંચથી વધારъ િસંહોના મોત િનપËયા છъ. બુધવારъ શેĦુંજી 

Чડિવઝનના જાĭાબાદ રъ×જના રъવ×યુ િવçતારમાંથી એક 

િબમાર િસંહણ મળી આવી હતી. આ ૫ થી ૯ વષ↓ની 

િસંહણને સારવાર મળъ તે પહъલા જ બેબસીયા રોગની 

ગંભીર બીમારીથી મોત થયું હતું. પંદર Чદવસમાં ધારી 

ગીર પુવ↓ અને શેĦુંજી Чડિવઝનમાં પાંચથી વધારъ િસંહોના 

મોત િનપજયા હોવાનું સામે આãયું છъ. ખાંભા તુલશીäયામ 

ર″જમાં, શેĦુંજી Чડિવઝનના લીલીયા િવçતારમાં, ગઢીયા 

પાતળા રъવ×યુ િવçતારમાં િસંહબાળના તદъહ મâયા 

હતા. Ëયારъ બેબસીયા નામની ગંભીર િબમારીથી 

િસંહણનું મોત િનપËયું હતું.

સોમનાથ મંЧદરъ હવે ટૂંક 
સમયમાં ભાિવકો çવહçતે 
જ કરી શકશે Öવજારોહણ
Ĭભાસપાટણ : સોમનાથ મહાદъવ મંЧદરના 

ગગનચુંબી િશખરъ હવે ભાિવકો çવહçતે Öવજારોહણ 

કરી શકы તે માટъ યાંિĦક સીçટમ ટુંક સમયમાં મંЧદર 

ખાતે કાય↓રત કરાશે. હાલ િશખર ઉપર ચડીને મંЧદર 

ĺçટના કમ↓ચારીઓ ભાિવકો વતી Öવજારોહણ કરъ છъ. 

તેને બદલે ભાિવકો મંЧદરના િશખરъ ખુદ Öવજારોહણ 

કરવાનંુ સૌભાÆય ĬાΆ કરી શકશે.

સમુĩ તટъ આવેલ ભગવાન સોમનાથ મહાદъવ 

મંЧદરના ૧૫૧ ફвટ ઊંચા ગગનચુંબી િશખરъ ભાિવકો 

çવ હçતે ધજા રોહણ કરી શકશે તેવી યાિĦક સીçટમ 

ટુંક સમયમાં કાય↓રત થશે. ધજા ચઢાવવાની દોરી પકડી 

ધજા િશખર ઉપર ચઢъ Óયાં સુધી çવ હçતે પોતે ધજા 

ચઢાãયાની Чદãય અનુભૂિત કરી શકશે.

માણાવદર
 માણાવદર નજીકના ભાલેચડા ગામ પાસે 

Ĭાચીન બાલા હનુમાન મંЧદરના મહѕત  સદારામ 

બાપુ(૪૫)ની લાશ નજીકમાં આવેલા ડેમ પાસેથી 

મળી આવતાં ભારъ અરъરાટી Ĭસરી ગઈ હતી. 

આ બનાવ હÓયાનો હોવાની આશંકા સાથે પોલીસે 

તપાસ આગળ વધારી છъ. 

માણાવદર પોલીસે જણાãયું કы ગત સોમવારથી 

મહѕત ગુમ હતા. ભŪોનંુ કહъવું છъ કы તે બહાર 

જતા Óયારъ કіઈ જણાવતાં નિહ. મહѕતનો તદъહ 

મંЧદરથી થોડે દૂરથી જ મળી આãયો છъ. તેમને કોઈ 

સાથે દુäમનાવટ નહોતી. હાલ Ĭાથિમક તબŨы 

િવિવધ Чદશામાં તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છъ. 

Óયુને ૪થી ૫ Чદવસ થઈ ગયા હોવાનું જણાય છъ. 

ખુ·ી જÆયામાં લાશ પડી હોવાથી ΐાનોએ ફાડી 

ખાધી હોવાનુું પણ લાગે છъ. તદъહને પીએમ માટъ 

જામનગર મોકલવામાં આãયો છъ. જેનો Чરપોટ↓ 

આãયા બાદ Óયુનું કારણ çપΓ થશે.  

બાલા હનુમાન મંЧદરъ અનેક લોકો દશ↓નાથ› જાય 

છъ. આમ છતાં મહѕત Äયાં ગયા હતા એ કોઈ જાણતું 

ન હોવાની વાત પોલીસના ગળъ પણ ઊતરી નહોતી. 

ડેમ હાલ ખાલી છъ તેથી ડૂબી જવા િસવાયનંુ કોઈ 

કારણ લાગી રЅં છъ.  િમલનસાર çવભાવ ધરાવતા 

મહѕત લોકોને આયુવ›Чદક દવા પણ આપતા અને 

ગૌશાળા પણ બનાવી હતી. થોડા સમય પહъલાં 

ગાયોના લાભાથ› ડાયરો પણ કયђ↓ હતો, જેમાં 

કોરોના ગાઈડલાઈનના ભંગ બદલ એમની સામે 

પોલીસ ફЧરયાદ પણ થઈ હતી. 

- રા માં દારુ-અિફણ, 
ગ્સનાં સનીઅાેને 
મળી નવી િજંદગી 

રાજકોટ

નશાબંધી મંડળ - ગુજરાત ĩારા સૌરા∆માં 

રાજકોટ િજ·ાનાં િવરનગર ખાતે ૧૯૮૯ થી 

ãયસન મુЧકત કы×ĩ શι કરવામાં આãયુ છъ. 

દાι, અЧફણ, ગાંજો, કોકЫન, ļÆસ, ચરસનાં 

બંધાણીઓને આ મુЧકત કы×ĩમાં સારવાર 

અપાયા બાદ ãયસન છુટયુ છъ તેવા હજારો 

Чકçસાઓ છъ. પાЧરવાЧરક Ĭ ો, આિથ↓ક સંકટ, 

ખરાબ િમĦોની સંગતથી યુવાનો સૌથી વધુ 

ãયસનનો ભોગ બની રહયા છъ. િવરનગરનાં 

કы×ĩમાં છъ·ા Ħણ દાયકામાં ૭૭૦૦ જેટલા 

ãયસનીઓને સારવાર આપવામાં આવી છъ અને 

ર૮૦૦૦ ઓપીડી નાં કыસ આãયા છъ. પંદર - 

વીસ Чદવસની સારવાર આપવામાં આવે છъ.  

ઇÉછાશЧકત હોય તો કોઈ પણ ãયસન છૂટી 

શકы છъ જιર હોય છъ મનની મકકમતાની. આ 

કы×ĩએ સાત હજાર લોકોને ãયસનમાંથી મુકત 

કરાãયા છъ. સમાજ માટъ િચંતાજનક બાબત એ 

છъ કы િવરનગરની ĬÅયાત િશવાનંદ આંખની 

હોЩçપટલનાં કыÜપસમાં ચાલતા આ કы×ĩમાં 

અÓયાર સુધી જ ãયસનીઓને દાખલ કરાયા 

છъ તેમાં ર૮ થી ૪૦ વષ↓નાં યુવાનોની સંÅયા 

સૌથી વધુ છъ. 

માણાવદરમાં અઠવાЧડયાથી લાપતા 
મહѕતની લાશ મળી, હÓયાની આશંકા

ક્ષતિવક્ષત હાલતમાં મળી અા ાે મૃતદેહ, અાંખાે ગાયબ

િવરનગરમાં ચાલતંુ ãયસન મુЧકત 
કы×ĩ, 7000 લોકોએ છોડયું ‘બંધાણ’

ભુજ

કરોડોના įΓાચારમાં ડુબેલી 

કыડીસીસી બ′કની ચૂંટણી ફરી િવવાદમાં 

સપડાઈ છъ. ક℮Ġેસ ˛ારા ખુ·ેઆમ 

આΤેપ કરાયો છъ કы, અબજોનો įΓાચાર 

દબાવવા શાસક પΤને જીતાડવા કોિશશ 

કરાઈ રહી છъ. િનયમોને નેવે મુકЫને 

કરાતી કામગીરી સામે જવાબદાર 

વહીવટી તંĦ પણ મુકĬેΤક બનીને 

તમાશો જોતા બ′કમાં ફરી įΓાચારનો 

માગ↓ મોકળો થાય તેવી વકЫ છъ. 

આ અંગે ગુજરાત Ĭદъશ ક℮Ġેસ 

કિમટીના સેĝыટરી રફЫક મારાએ 

આΤેપ કરતા જણાãયું  હતું કы, 

ચૂંટણીની ĬĝЫયામાં લોકશાહીનંુ ખૂન 

થયું હોય અને શાસક પΤના હોદъદારોને 

જીતાડવાની ĬĝЫયા ચાલુ હોય તેવું 

çપΓ દъખાય છъ. આગામી સમયમાં 

કыડીસીસી બ′કની ચૂંટણી યોજાવવાની 

હોઈ તેના માટъ મંડળીઓ ˛ારા ઠરાવ 

લેવામાં આવે છъ. જેની ગઈકાલે 

તા.૨૮ના રોજ સાંજે સમય પુણ↓ થઈ 

ગયો છъ. જેમાં ૭૫૮ મંડળીઓના 

ઠરાવો રજુ કરવામાં આãયા છъ.

આ મંડળીઓ ˛ારા ૧૨ 

ડાયરъÄટરોની ચૂંટણી Ĭિĝયા થોડા 

સમયમાં જાહъર થશે. આ Ĭિĝયામાં ૧ 

થી ૧૨ વોડ↓ Ĭમાણે મતદાન કરવાનું 

હોય જેથી ૧ થી ૧૨ મતદારોના 

નામ પહъલેથી જાહъર કરવાના હોય 

છъ. જેનો સમય ગઈકાલે પુણ↓ થઈ 

ગયો હોવાછતાં તેમણે યાદી બહાર 

પાડી નથી.  

કыડીસીસી ચૂંટણી Ĭિĝયામાં શાસક પΤને 
જીતાડવા ગેર વિહવટનો ક℮Ġેસનો આΤેપ - ફામેર્કાે િવજીલ ને 

તપાસ સાેંપવામાં અાવી
રાજકોટ

રાજકોટ િસવીલના Üયુકર 

માઈકોસીસ વોડ↓માં ઈ×જેકશનના 

ЧરએÄશનથી ૪૫ દદЪ↓ઓને તાવ, 

ઉàટી થતા આ ઈ×જેકશનનો વપરાશ 

çથિગત કરાયો હતો જેના પગલે 

ભારъ હોબાળો મચી ગયો છъ િસવીલ 

સુિĬટъ×ડે×ટ ĩારા આ ЧરએÄશનની 

બાબતે ફામ›કો િવજીલ×સને તપાસ 

સ℮પી છъ.

િસવીલના Üયુકર વોડ↓માં આજે 

દદЪ↓ઓને એÜફોટъરъસીન-બી ઈ×જેકશન 

ન મળતા ભારъ િવરોધ સજા↓યો હતો 

ઈ×જેકશનની અછત સજા↓તા દદЪ↓ઓએ 

િવરોધ ન℮ધાãયો હતો િસવીલ સજ↓ન 

ડો. આર.એસ. િĦવેદીએ જણાãયું 

હતું કы Üયુકરના દદЪ↓ઓમાંથી ૪૫ને 

ઈ×જેકશનથી ЧરએÄશન આવતા 

આ અંગે ફામ›કો િવજીલ×સને તપાસ 

સ℮પાઈ છъે.

આ બાબતે તપાસ કરવામાં આવતા 

ડે.કલેકટર ચરણિસંહ ગોિહલે જણાãયું 

હતું કы દવા અને ઈ×જેકશનનો પુરતા 

Ĭમાણમાં çટોક છъ થોડા Чદવસો 

પહъલા દદЪ↓ઓને ЧરએÄશન આવતા 

હવે તબીબોની સલાહ મુજબ જ 

ઈ×જેકશન આપવામાં આવે છъ.

રાજકોટ િસિવલમાં Üયુકરના 45 
દદЪ↓ઓને ઈ×જેકશનનું ЧરએÄશન

જૂનાગઢ-િવસાવદર
િવસાવદરના લેરીયા ગામે આજે ‘આપ’નું 

જનસંવેદના સંમેલન યોજવામાં આãયું હતું, પરѕતુ 

આ સંમેલનમાં આપ નો કાÙલો પહોચે તે પહъલા 

જ ગામના પાદરમાં તેમને રોકવામાં આãયા હતા. 

તેમાં કોઈએ કાંકરીચાળો કરતા મામલો તંગ બ×યો 

હતો અને ટોળામાંથી પÓથરમારો થતા કારના કાચ 

ફвટી ગયા હતા અને એક કાય↓કર ઘાયલ થતા 

આપ ના નેતાઓ સંમેલન મોકвફ રાખીને િĭયાદ 

માટъ િવસાવદર પોલીસ મથકы પહોÉયા હતા.

આજે િવસાવદરના લેરીયા ગામે સાંજે સાત 

વાÆયે આપ નું જનસંવેદના સંમેલન યોજવામાં 

આãયું હતું, સાજે આપના Ĭદъશ નેતાઓ ઈશુદાન 

ગઢવી, મહъશ સવાણી અને Ĭિવણ રામ મોણીયા 

મુકામે નાગબાઈ માતાજીના મંЧદરъ દશ↓ન કરીને 

લેરીયા ગામે આયોિજત કાય↓ĝમમાં જવા માટъ 

નીકâયા હતા. Óયારъ આપ ની કારનો કાÙલો 

લેરીયા ગામના પાદરમાં પહોÉયો Óયાં તેના પર 

ટોળામાંથી કોઈએ કાંકરીચાળો કરીને આપ 

ના કાય↓કર હરъશ સાવિલયા પર હુમલો કયђ↓ 

હતો. જેને લઈને જોત-જોતામાં પÔથરમારો થતા 

કારના કાચ ફыડી નાÅયા હતા. હુમલામાં ઘાયલ 

હરъશભાઈને સારવાર માટъ િવસાવદર સરકારી 

હોЩçપટલ ખસેડયા હતા

‘આપ’નાં નેતાઓની કાર પર પÔથરમારો, 
તોડફોડ : હુમલામાં એક કાય↓કરને ઈજા

અબજાેનાે ાચાર દબાવવા અ ારથી જ િનયમાેનાે ભંગ શરૂ કરાયાે !
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હું એ શબ્દોમાં વ્યકત કરી શકતી નથી : રશ્મકા
રશ્મિકા મિંદાનાની બોલીવૂડમિાં બે ફિલમિો આવી રહી છે. રશ્મિકાની તેલુગુ સુપરહહટ ફિલમિ ફડયર 
કોમિરેડના હહનદી ડબ વર્ઝને યુ-ટ્ુબ પર અઢીસો હમિહલયન વયુર પાર કરી લેતાં રશ્મિકાની 
ખુશીનો પાર નથી. તેણે કહ્ં હતું કે ફડયર કોમિરેડ આજ સુધી મિારા હૃદયમિાં છે. આ ફિલમિ સાથે 
જોડાયેલા લોકો, શુટીંગની કાય્ઝવાહી, અનુભવ મિારા મિાટે એટલા મિહતવના છે કે હું તેને શબદોમિાં 

વયકત કરી શકતી નથી. આ ફિલમિને હું જયારે પણ જોઉ છું કે તેના એકાદ બે દ્ર્યો કે 
ગીત સાંભળુ છું તો પણ ખુશીને કારણે મિારી આંખમિાં આંસુ આવી જાય છે.
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શશલ્ા શેટ્ીની કમબેક 
ફિલમને ફિશિટલી ફરલીઝ 
કરવામાં આવશે
મુંબઇ : કોરોના મહામારીના કારણે 
થિયેટરોને તાળા લાગી ગયા છે. જેિી 
મોટા ભાગની ફિલમોને ફિથજટલી 
ફરલીઝ કરવી પિી છે. હવે આ 
યાદીમાં થિલપા િેટ્ીની કમબેક ફિલમ 
હંગામા ટુનો પણ સમાવેિ િઇ ગયો છે. 
એક ફરપોટ્ટના અનુસાર, થિલપાિેટ્ીની કમબેક ફિલમ 
હંગામા ટુને ઓટીટી પલેટિોમ્ટ પર ફરલીઝ કરવાનો 
થનણ્ટય લેવામાં આવયો છે. ફિલમમેકસસે આ ફિલમને 
ફિથજટલ વેંચવા માટે તગિી રકમ માંગી હતી, પરંતુ 
િત્ટ રૂથપયા ૩૦ કરોિ જ મેળવી િકયા છે. ફિલમ સાિે 
જોિાયેલા સૂત્ે જણાવયું હતું કે, હંગામા ટુના પ્ોિયુસર 
રતન જૈને વાસતવમાં મોટી રકમની માંગણી કરી હતી. 
મૂળ ફિલમ હંગામા ૧૮ વરસ પહેલા ફરલીઝ િઇ હતી 
તેમજ ફદગદિ્ટક થપ્યદિ્ટનની આ ફિલમ થહટ નીવિી 
હતી. પરંતુ આજની પેઢી બદલાઇ ગઇ છે. તેમજ 
ફિલમના કલાકારોની િેસવેલયુ પણ ખાસસી નિી. 
ઓટીટી પર હાલના સમયમાં સારી કનટેનટ વેંચાય 
છે.  ઉલ્ેખનીય છે કે, ફિથજટલ પલેટિોમસે ફિલમો 
ખરીદવાની બાબતે વધુ પિતા સજાગ િઇ ગયા છે. 
ગયા વરસે વરુણ ધવન અને સારા અલી ખાનની 
ફિલમ કુલી નંબર વનને ૯૦ કરોિમાં અમેઝોન પ્ાઇમ 
થવિીયોએ ખરીદી હતી.જોકે આ ફિલમ ફલોપ જવાિી આથિ્ટક 
નુકસાન િયું હતું. તયાર પછી ઓટીટી પલેટિોમ્ટમ કોઇ પણ 
િીલ કરતા પહેલા વધુ પિતી સાવચેતી દાખવી રહ્ં છે.

મુંબઇ : મંફદરા બેદીના પથત અને 
થનમા્ટતા-ફદગદિ્ટક રાજ કૌિલનું 
૪૯ વરસની વયે અચાનક થનધન 
િતા બોલીવૂિ આઘાતમાં સરી 
ગયું છે. તેમને હૃદય રોગનો 
હુમલો આવતા અંથતમ શ્ાસ 
લીધા હતા. બુધવારે સવારે 
૪.૩૦ વાગયે રાજ કૌિલને 
ઘરે જ હૃદય રોગનો હુમલો 
આવયો હતો અને પછી તેમનું 

થનધન િઇ ગયું હતું. તેમણે રથવવારે  જ 
થમત્ો સાિે પાટટી કરી હતી જેની તસવીરો 
સોથિયલ મીફિયા પર મુકી હતી. જેમાં 

દોસતો અને પત્ી સાિે મસતીના મૂિમાં 
જોવા મળયા હતા. રાજ કૌિલનો જનમ 
૨૪ જુલાઇ, ૧૯૭૧ના િયો હતો. 
તેમણે ૨૦૦૫માં માય બ્રધર થનખીલ, 
૨૦૦૪માં િાદી કે લાિુ,૧૯૯૯માં 
પયાર મેં કભી કભી ફિલમોનું થનમા્ટણ કયુું 
હતું. તેમજ એનિની કૌન હૈ, િાદી કે લડ્ડુ 
અને પયાર મેં કભી કભીનું  ફદગદિ્ટન કયુું 
હતું. તેમજ તેઓ સટનટ િાયરેકટર પણ 
હતા.તેમને બે સંતાનો છે.

મંફ્રા બે્ીના ્શત રાિ કૌશલનું હાટ્ટ એેટેકથી મદોત

તા્સી સા્યનસ-ફિકશન ્ર 
આધાફરત ફિલમમાં કામ કરશે

મુંબઇ : તાપસી પન્ુએ બોલીવૂિમાં પોતાનું સિાન જમાવી દીધું છે. તાપસીએ પાસે 
સારા પ્ોજેકટસ હોવાની સાિેસાિે તેણે એક વધુ ફિલમ સાઇન કરી છે. કહેવાય છે 

કે, તાપસીએ એક યુથનક થવષયવાળી ફિલમમાં કામ કરવાનો રસ દાખવયો છે.
મળેલી માથહતીના અનુસાર, તાપસી પન્ુ એક સાયનસ-ફિકિન ફિલમમાં 

નજરે ચિવાની છે. આ ફિલમમાં એક એથલયનની વાતા્ટ હિે. ફિલમનું નામ 
એથલયન હોવાની િકયતા છે. આ ફિલમનું ફદગદિ્ટન ભારત નીલકંઠ કરવાના 

છે. ફદગદિ્ટકે તાપસીને ફિલમની સ્સરિપટ સંભળાવી છે. જે તાપસીને પસંદ પિી છે. આ 
ફિલમને થવથવધ ભાષાઓમાં ફરલીઝ કરવામાં આવિે. આ ફિલમમાં દિા્ટવામાં 
આવિે કે ભારતમાં એથલયન કઇ રીતે આવી િકે છે. કહેવાય છે કે, આ 
ફિલમ માટે વીએિએકસનો ભરપુર ઉપયોગ કરવામાં આવિે. ફિલમના 
બજેટમાંિી રૂથપયા ૧૦ કરોિતો થવઝયુઅલ ઇિેકટ માટે ખચચો કરાિે. તાપસી 
જલદી જ ફિલમ હસીન ફદલરુબામાં જોવા મળવાની છે. તેમજ તે રસ્્મ રોકેટ, 
લૂપ લપેટા, દોબારા અને િાબાિ થમઠ્ઠુ જેવી ફિલમોમાં કામ કરી રહી છે.
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શોલે ફિલ્મના એક દ્રશ્ય્મા ં ગબ્બર તનેાં 
સાગફરતો સા્મ ે એક ખલે ખલે ે છ.ે ગબ્બર 

હાથ્મા ં ફરવોલવર પકડીન ેએલાન કર ેછકે ે - ઈસકે 
તીન ખાનોં ્મેં ગોલી હ,ૈ તીન ખાલી હ.ૈ અ્બ હ્મ 
ઈસ કો ઘ્ૂમા્યેંગ.ે અ્બ કહા ં ગોલી હ,ૈ ગબ્બર ેજે 
ખલે ખલે્યો હતો તને ે રશશ્યન રુલટે કહવેા્ય છ.ે 
આવા જ એક ખતરનાક ખલેનો ખલેાડી ્મકેઅિીએ 
અઠવાફડ્યા પહલેા ંજ પોતાના જીવનનો અતં આણી 
દીધો. ત ેજીવ્યો એક શહનેશાહની જ્ેમ, અન ે્મ્યયો 
ક્મોત ે ! કમ્પ્યયુટર શસક્યોફરટી સોફટવરે ્બનાવતી 
અ્મફેરકન કપંની ્મકૅઅિી કોપયોરશેનનો ત ેિાઉનડર 
હતો. જહોન ્મકૅઅિીન ે કમ્પ્યટૂર એનનટવા્યરસ 
સોફટવરેના રચનાકાર તરીક ે શવશ્વ્મા ં ્માનવા્માં 
આવતો હતો. આટલો ્મશહરૂ અન ે શહ્ંમતવાન 
ટેક્ોક્ટે જલે્મા ં ્બધં ક્ેમ હતો ? જલે્મા ં જ તનેયું 
્મોત કવેી રીત ેથ્યયુ ં? તનેી શવગતો પણ રસપ્રદ છ.ે

જહોન સકોટલનેડ્મા ં જનમ્યો હતો. તનેા ં ્માતા-
શપતા પાછળથી તને ે અ્ેમફરકા લઈ આવ્યા ં હતા.ં 
શપતા જલ્ાદ ખયુ્બ શરા્બ પીતા ં તથા જહોન અને 
તનેી ્માતાન ે ્બરેહ્ેમીથી ્મારતા ં હતા.ં જહોન ૧૫ 
વર્ષનો હતો જ્યાર ેતનેા ંશપતાએ ખયુદન ેગોળી ્મારીને 
આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. જહોન ભણવા્માં 
સકોલર હતો. કોલજે સયુધી પહોંચી ગ્યો હતો. જહોને 
્બીએશવથ ્મથે્ેમફેટકસના કોસ્ષ્મા ંએડશ્મશન ્મળેવવા 
પસૈાની જરૂર હતી. જહોન ઘર ે ઘર ેજઈન ેલોકોને 
ઊલ્યુ ં્બનાવતો ક,ે ત્મન ેલોટરી લાગી છ,ે કોઈને 
કહતેો ત્મ ે ફ્ી ્મગેશેિનનયુ ં સ્બનસક્્પશન જીત્યા છો, 
ત્મારે િક્ત શશશપગંનો ખચ્ષ આપવાનો છ ે વગરેે 
વગર ે્બહાના ્બનાવી જહોન ક્માણી કરવા લાગ્યો 
હતો. આ ્બધા્મા ંજહોન એટલયુ ંક્મા્યો ક,ે કોલજેની 
િી તો ભરાઈ ગઈ, પણ સાથ ેશરા્બ પીવાના પસૈા 
તને ે ્મળી ગ્યા ં હતા.ં ગ્જે્યએૂશન પરૂુ ં ક્યા્ષ ્બાદ 
ત ેએક સકેસસક્ેમ્મા ંિસાઈ જતા ંતને ેપીએચડી્માં 
એડશ્મશન ્મળ્યયુ ંન હતયુ.ં જહોન ેનાની-્મોટી નોકરી 
શોધી લીધી, પણ ગાજંો વચેતા િડપાઈ જતાં 
નોકરીથી પણ હાથ ધોવા પડા.ં જહોનની એક 
ખાશસ્યત હતી ત ેએકદ્મ આત્મશવશ્વાસ સાથ ેખોટયું 
્બોલી લતેો હતો. આવા ંજ આત્મશવશ્વાસ સાથ ેતણેે 
ખોટો ્બા્યોડટેા ત્ૈયાર કરીન ેરલેવ ે્માટ ેકા્મ કરતી 
એક કપંની્મા ંનોકરી ્મળેવી લીધી. આ દરશ્મ્યાન 
જહોનન ેડગસની આદત લાગી ગઈ. તનેા ંકારણ ેઆ 
નોકરી પણ છટૂી ગઈ હતી. ્બીજી તરિ લગ્નજીવન 
પણ તટૂી ગ્યયુ.ં આખર ેઆત્મહત્યા કરવાના શવચારો 
આવતા ં કોઈએ ્મનોશચફકતસકની સલાહ લવેાનયું 
કહ્ ં અન ે ધી્મ ે ધી્મ ે િરી શજદંગી પાટા પર ચડી 
હતી. દરશ્મ્યાન્મા ં એક ટકે કપંની્મા ં જહોનને 
જો્બ ્મળી ગઈ હતી. વર્ષ ૧૯૮૬્મા ંજહોન એક 

્મગેશેિન વાચંી રહ્ો હતો. આ ્મગેશેિન્મા ંજહોનને 
બ્ને વાઇરસ પર એક આફટ્ષકલ વાચંવા ્મળ્યો 
હતો. ્બસ, અહીંથી જ જહોનની શજદંગી ્બદલાઈ 
ગઈ. જહોન ે નક્ી ક્યયુું ક,ે ત ે પોત ે એનનટવા્યરસ 
પ્રોગ્ા્મ ્બનાવશ.ે તણે ેએક નાની કપંની ખોલી અને 
પોતાનયુ ં જ ના્મ આ્પ્યયુ ં ્મકૅઅિી અસોશસએટસ. તે 
કમ્પ્યટૂસ્ષન ેવા્યરસથી સયુરશષિત રાખવા 
્માટ ેસોફટવરે ્બનાવવા લાગ્યો હતો. 
તણે ે પોતાના ં પહલેા ં કોડ પ્રોગ્ા્મને 
વા્યરસ સકને ના્મ આ્પ્યયુ.ં શરૂઆત્માં 
તણે ે ્બનાવલેયુ ં એનનટવા્યરસ ્મોટી 
કપંનીઓન ેફ્ી્મા ંઆપવાનયુ ંશરૂ ક્યયુું હતયુ.ં ્માત્ર પાચં 
વર્ષ્મા ં જ લગભગ ૫૦ ટકા કપંનીઓ ્મકૅઅિી 
એનનટવા્યરસ ્યિૂ કરવા લાગી હતી. કપંનીઓએ 
્મકૅઅિીન ે લા્યસનસ આપવાનયુ ં પણ શરૂ કરી 
દીધયુ ં હતયુ.ં ૧૯૯૦ સયુધી્મા ં તો ્મકેઅિીનયુ ં વાશર્ષક 

ટન્ષઓવર કરોડો્મા ંપહોંચી ગ્યયુ.ં અન ેછવેટ ેએનનટ 
વા્યરસની દયુશન્યા્મા ં્મકૅઅિીનયુ ંના્મ થઈ ગ્યયુ ંહતયુ.ં 
વર્ષ ૧૯૯૪્મા ંજહોન ેરાજીના્મયુ ંઆપી કપંની્માથંી 
છયુટો થઈ ગ્યો હતો. જહોન પાસ ેલગભગ ૬૦૦ 
કરોડના શસે્ષ આવી ગ્યા ં હતા.ં વર્ષ ૨૦૧૦્માં 
કમ્પ્યયુટર ચીપ ્બનાવતી કપંની ઇનટલેન ે્મકેઅિીએ 
ખરીદી લીધી હતી.

્મકૅઅિી અસોશસએટસ્માથંી નીકળી ગ્યાં 
પછી પણ જહોનટકે શ્બિનસે્મા ં ટકી રહ્ો હતો. 
તણે ે િા્યરવોલ ્બનાવતી કપંનીઓ્મા ં રોકાણ શરૂ 
ક્યયુું હતયુ.ં રોકાણકારની સાથ ે હવ ે જહોન શ્બિનસે 
ગયુરુપણ કહવેાતો હતો. ન્ય્ૂયોક્ક ટાઇમસના ફરપોટ્ષ 
્મયુજ્બ ્મદંી પવૂવે કપંની પાસ ે રૂા.૭૫૦ કરોડની 

સપંશતિ હતી. ્મદંી પછી આ સપંશતિ 
્માત્ર રૂ. ૩૦ કરોડ રહી હતી. જહોન 
પર ્મયુશસ્બતોનો પહાડ તટૂી પડો 
હતો. ગભરાઈન ે જહોન ે દશે છોડીને 
ભાગી છટૂવાનો ્પલાન ્બનાવ્યો. જહોને 

અ્ેમફરકાની તનેી ્બધી સપંશતિની શનલા્મી કરી દીધી. 
ઘર, કાર, પોતાનયુ ંપ્રાઇવટે એરપોટ્ષ વગરે ે્બધયુ ંવચેી 
નાખ્યયુ.ં ્બધા પસૈા ભગેા ં કરીન ે 2008્મા ં ્બલીિ 
પહોંચી ગ્યો હતો. તનેા ં ્મન્મા ં હવે શહેનશાહોની 
જ્ેમ જીવવાની ઈચછા હતી. તણે ે સ્મયુદ્રના ફકનારે 

એક આશલશાન ઘર ્બનાવ્યયુ,ં અહીં ઘર્મા ંઇનટરનટે 
ન હોતયુ!ં જહોન એવયુ ં સ્મજતો કે, ઈનટરનટે હશે 
તો તને ેિોલો કરવા્મા ંઆવશ ેઅન ેતનેી પ્રાઈવેસી 
ખત્મ થઈ જશ.ે જો ક,ે ત્ેમ છતા ં તણે ે અહીં 
શ્બિનસે પણ શરૂ ક્યાું હતા.ં

અલ્બતિ, જહોનની આ એ્યાશ દયુશન્યા વધારે 
ટકી નહીં. તનેી ગશતશવશધઓ સરકારના શનશાન ેચડી 

ગઈ હતી. આરોપ હતો કે, જહોન પોતાની પ્રાઇવેટ 
આ્મમી ત્ૈયાર કરી રહ્ો છ,ે જથેી ્મોટાપા્ેય ડ્રગસનો 
કારો્બાર કરી શકે. જહોન પરના આરોપો પછી 
સરકાર ે વારવંાર તનેા ં ઘર પર છાપા ્મા્યા્ષ હતા,ં 
પણ કંઈ ્મળ્યયુ ંન હતયુ.ં આ આરોપ પરૂવાર થા્ય એ 
પહેલા ં૨૦૨૧્મા ંજહોન પર તનેા ંપડોશીની હત્યાનો 
આરોપ લાગતા પોલીસ ેપછૂપરછ ્માટે તનેી ધરપકડ 
કરી હતી. જો કે, જહોન સા્ેમ પોલીસન ેછવેટે કોઈ 
પરૂાવાઓ ્મળ્યા ંન હતા ંઅન ેઅનકે હેરસે્મનેટ પછી 
જહોનન ેછોડી ્મકૂવા્મા ંઆવ્યો હતો. જહોનન ેલાગ્યયું 
કે, હવે અહીં ્બલીિ્મા ં રહેવયુ ં સયુરશષિત નથી. તણેે 
ત્યાથંી ભાગવાની કોશશશ કરી પરતંયુ ત ેપછી જહોનને 
ગયુઆટે્માલા્મા ંઅરસેટ કરવા્મા ંઆવ્યો હતો. 

જહોન ેગયુઆટે્માલા સરકાર પાસ ેઆશરો ્માગ્યો 
પણ સરકાર ેતને ેઅ્ેમફરકા ફડપોટ્ષ કરી દીધો હતો. 
૨૦૧૬્મા ં જહોન રાષ્ટ્રપશતની ચૂટંણી લડવાનો 
છ ેતવેી ખ્બર આવી. જો કે, તવેયુ કશયુ ન થ્યયુ ંઅને 
૨૦૧૯્મા ં ફલોફરડાની એક કોટટે ્મડ્ષર કેસ્માં 
જહોનન ેદડં ભરવાનો આદશે આ્પ્યો હતો. જહોન 
અહીં પણ આઠો ચાલ્યો અન ેદડં ભરવાનો ઇનકાર 
કરી દીધો. ઉપરથી ટ્ીટ કરીન ે ચલેનેજ આપતાં 
લખ્યયુ ં કે, છલે્ા ં૧૧ વર્ષ્મા ં્મારી ઉપર આવા ં૩૭ 
કેસ ચાલ્યા ંછ ેઅન ેએક્મા ંપણ દડં ભ્યયો નથી. એ 
પછીના વરયો્મા ં જહોન સા્મ ે શક્્પટોકરનસી્મા ં ફ્ોડ 
અન ે ટકેસ ચોરીના કસે ચાલ્યા ં હતા.ં કા્ય્ષવાહીથી 
્બચવા ્માટે જહોન િરી દશે છોડીન ે ભાગી 
ગ્યો હતો. ચોર પોલીસની લા્ંબી ર્મત પછી ૩ 
ઓકટો્બર, ૨૦૨૦ના રોજ સપનેના ્બાસવેલોના 
એરપોટ્ષ ઉપરથી ત ેિડપાઈ ગ્યો હતો. ્બાસવેલોનાથી 
ફલાઇટ પકડીન ે ત ે ઇસતાન્બયુલ જઈ રહ્ો હતો. 
સપનેની પોલીસ ે તને ે જલે્મા ં ધકેલી દીધો હતો. 
્બીજી ્બાજયુ ં અ્મફેરકાએ જહોનનો ક્બજો ્માગતા 
જહોન ેઅદાલતન ેઅપીલ કરી હતી કે, તને ેઅ્મફેરકા 
્મોકલવા્મા ંન આવે. તણે ેઅદાલતન ેએવયુ ંકહ્ ંહતયુ ંકે 
હયુ ં૭૫ વર્ષનો છયુ.ં ્મન ેઅ્ેમફરકા ્મોકલશો તો ્મારી 
પાછલી શજદંગી જલે્મા ંજતી રહેશ.ે ગત ૨૩ જનૂે 
સપનેની અદાલત ે િેંસલો સભંળાવ્યો અન ે જહોનને 
અ્મફેરકા ્મોકલવાની પરવાનગી આપી દીધી 
હતી. ્બસ, સપનેની અદાલત ે પ્રત્યાપ્ષણની ્મજંરૂી 
આપી દીધા ંપછી થોડા ંકલાકો્મા ંજ જહોનનયુ ં્મોત 
થઈ ગ્યયુ.ં સપનેની ઓથોફરટીના જણાવ્યા ં ્મયુજ્બ, 
જહોન તનેી કોઠડી્મા ં િદંા સાથે લટકતો ્મળ્યો 
હતો. રશશ્યન રુલટેનો ખલે ખલેીન ેરો્માશંચત થતાં 
જહોન ્મકૅઅિીએ અતં ે પોતાન ે જ િાસંી લગાવીને 
આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. આ સાથે જ ઃ ્મશહૂર, 
શહ્ંમતવાન અન ે ટેક્ોકે્ટ ્મકેઅિીના જીવનની 
રસપ્રદ કથાનો પણ અતં આવી ગ્યો.

મેકઅફી ઃ શહેનશાહી જીવન, કાયરતાપૂર્ણ મોત
મશહૂર, હહંમતવાન અને ટેકાેકે્ટ મેકઅફીના જીવનનાે સ્ેનની જેલમાં અણધારાયો અંત

ખાેટુ બાેલવામાં માહહર મેકઅફી ગાંજે વેચતા પકડારાે અને ડ્રગ્સના 
રવાડે પણ ચઢાે : અેન્ટિ વારર્સ બનાવી કંપની શરૂ કરી 750 

કરાેડની ્સંપતી ધરાવતા મેકઅફીઅે ઈટેિલ પણ ખરીદી લીધી હતી

પ્ાસંગિક
ધવલ શુક્લ
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સ્ત્રીઓન્રી હોટ ચોઈસ છે નાઈટવેર  
દિવસે અનેક પ્રક�રની દિઝ�ઇનન�ં કપિ�ં પહેરત�ં અ�પણે ર�ત્ીન� સમયે ત�ે અેકિમ અ�ર�મિ�યક વસ્�ે 

પહેરવ�નું જ પસંિ કરત�ં હ�ેઈઅે છીઅે. દિવસન� સમયે અેટીકેટસમ�ં રહેત� અ�પણે ર�ત્ે દરલેક્સ 
રહેવ�નું પસંિ કરત�ં હ�ેઈઅે છીઅે, અેટલે જ ર�ત્ે અ�પણે બને તેટલ�ં સ�ેફ્ટ મટીદરયલન�ં અને 
ખૂલત�ં કપિ�ં પહેરીઅે છીઅે. પહેલ�ં ર�ત્ીન� સમયે જૂન�ં કપિ�ં પહેરત� પણ હવે સમય બિલ�ય�ે 

છે, હવે ટે્ન્ી ન�ઈટ ડે્સન�ે જમ�ન�ે અ�વ�ે છે, શ�ેપપંગ મ�ેલમ�ં ન�ઈટ ડે્સ મ�ટે ખ�સ અલગ 
સેક્શન હ�ેય છે ત�ે અ�ેનલ�ઇન પણ મ�ત્ ન�ઈટ ડે્સ જ વેચતી વેબસ�ઈટ જેવ� મળે છે. 

અ�જક�લ ન�ઈટ ડે્સમ�ં પણ ઘણ�ં વેદરઅેશન જેવ� મળે છે.

શ�ેટ્ટ ન�ઈટ ડે્સ  
આગળ જણાવ્યું એ પ્રમાણે નાઈટ ડ્ેસમાું પણ 
ઘણાું વેરિએશન જોવા મળે છે, શોટ્ટ નાઈટ 
ડ્ેસની વાત કિીએ તો તેમાું શટ્ટ અને 
ટીશટ્ટની સાથે શોટ્સનો ક્રેઝ વધી િહ્ો છે. 
ટીનેજ છોકિીઓ અને નવપરિણીત સ્ત્ીઓ 
આ પ્રકાિના નાઈટ ડ્ેસ પહેિવાનયું ખાસ 
પસુંદ કિે છે. ખૂલતાું શટ્ટ અને ટીશટ્ટની 
સાથે શોરસ્ટ પહેિવામાું એકદમ કર્મ્ટટેબલ 
િહે છે.

ટીફ�ેક  
ટીફ્ોકનો ક્રેઝ પણ ખૂબ જોવા 
મળી િહ્ો છે. ઢીંચણ સયધીની 
લુંબાઈવાળાું એકદમ ખૂલતાું 
ટીશટ્ટ જેવાું આ ફ્ોક દેખાવે 
સયુંદિ લાગવાની સાથે 
આિામદા્ક પણ એટલાું 
જ હો્ છે. હોઝઝ્િી અને 
કોટન મટીરિ્લનાું ટીફ્ોક 
પણ ખૂબ ચલણમાું છે.

સાંધાનો દુખાવો 
વધુ રહે છે? 

આટલા કરો ઉપાય
કેટલીક વખત વાતાવરણ બદલાવવાના કારણે 

સવાસ્થ્ય સંબંધી પરેશાની થવા લાગે છે. તો કેટલાક 
લોકોને સાંધાના દુખાવો થા્ય છે. જે અસહની્ય હો્ય 

છે. પહેલા સાંધાનો દુખાવો વધતી ઉંમરના લોકોમાં 
જોવા મળતો હતો. પરંતુ બદલાતી લાઇફસટાઇલને 

લઇને દરેક લોકોને આ સમસ્યા થા્ય છે. તેનાથી છૂટકારો 
મેળવવા માટે તમે ખૂબ દવાઓનું સેવન કરો છો. એવામા 

કેટલાક એવા ઘરેલું નુસખા છે. જેની મદદથી તમે સાંધાના 
દુખાવાથી રાહત મેળવી શકો છો.

કપૂરનું તેલ ઃ કપૂિનયું તેલ શિીિના િક્ત સુંચાિ ્ોગ્ િાખે 
છે. શિીિના કોઇપણ અુંગમાું દયખાવો થતો હો્ તો કપૂિના 

તેલથી મસાજ કિવાથી િાહત મળે છે. તેમજ હાડકામાું થતો 
દયખાવો પણ દૂિ થા્ છે અને સાુંધાના દયખાવાથી કા્મ માટે 

િાહત મળી શકરે છે.
એરંડીનું તેલ ઃ એિંડીના તેલથી માઝલશ કિવાથી હાડકાનો દયખાવો 

દૂિ િહે છે. આ તેલથી માઝલશ કિવાથી દયખાવાની સાથે-સાથે 
સૂજન પણ ઓછી થા્ છે. જો તમને પણ સાુંદામાું દયખાવો િહે છે તો 

તમે અઠવારડ્ામાું બે વાિ આ તેલથી મસાજ કિી શકો છો.
આદુ – હળદર ઃ બે કપ પાણીને બિાબિ ઉકાળી લો. તે બાદ તેમા હળદિ 

અને આદયને પાણીમાું ઉમેિો. હવે તેને 15 ઝમઝનટ સયધી ઉકાળો. આ 
પેસ્ટને રદવસમાું ઓછામાું ઓછા બે વાિ પીઓ. જેનાથી સાુંધાનો દયખાવો 

દૂિ િહે છે.
લીંબુન્રી છાલ ઃ કાચના ડબબામાું લીંબયની છાલ અને જૈતયનનય તેલ ઉમેિો. 

આ ડબબાને બુંધ કિી દો. જેથી તેમા હવા ન જઇ શકરે. આ ડબબાને 2 
અઠવારડ્ા સયધી ન ખોલો. જ્ાું સયધી તે તેલમાું ન બદલાઇ જા્. હવે િેશમી 

કાપડ પિ આ તેલ લગાવો અને સાુંધાનો દયખાવો થતો હો્ તે જગ્ા પિ 
લગાવવાથી સાુંધાના દયખાવામાું િાહત મળે છે.

કોટન અને સોમ્ટ ઝસલક મટીરિ્લનાું બનતા શટ્ટ અને પેનટની આજકાલ નાઈટ 
ડ્ેસમાું માુંગ વધી િહી છે. નાઈટ ડ્ેસમાું પલેઇન, પોલકાું ડોરસ ઝપ્રનટ તેમજ કાટૂ્ટન 
ઝપ્રનટ ખૂબ ચાલે છે. વી-નેકમાું કાટૂ્ટન ઝપ્રનટવાળા શટ્ટ પેનટનાું નાઈટશૂટ સ્ત્ીઓમાું 
હોટ ફરેવરિટ છે. આ ઝસવા્ લૂઝ ટીશટ્ટ અને ટ્ાઉઝિનો ક્રેઝ તો કોમન હોવા 
છતાું ્થાવત્ જ છે, તેનયું ચલણ પણ છે જ, તેમાું પણ સોમ્ટ કલિ અને કાટૂ્ટન 
ઝપ્રનટના તેમજ પલેઇન નાઈટ ડ્ેસ ખૂબ ચાલી િહ્ાું છે. તે ઝસવા્ એજેડ સ્ત્ીઓ 
માટે ગાઉનના બદલે કમ્તાનનો ઓપશન શ્ેષ્ઠ અને ટ્ેનડી બની િહેશે. 
આજકાલ ઓનલાઇન નાઈટ ડ્ેસની ખિીદીનયું ચલણ વધી િહ્ું છે, પણ 
ઓનલાઇન ખિીદીમાું ફરેટામાું દેખાતા નાઈટ ડ્ેસ જેટલા આકર્ટક લગતા 
હો્ છે તેટલા રિ્લમાું નથી સાિા લગતા હોતા. જો ઝવસ્કોસ, ઝશફરેન કરે 
જોજ્ટટ મટીરિ્લમાું હો્ તો તેની ખિીદી કિતાું પહેલાું ઝવચાિવયું જોઈએ, 

કાિણ કરે િાત્ીના સમ્ે આ કાપડ પહેિવાની સહેજ પણ મજા નથી 
આવતી, વળી તે પાતળયું કાપડ પણ હોવાની શક્તાઓ હો્ છે.

નાઈટ ડ્રેસમાં શટ્ટ-પરેનટની પણ માંગ વધી

ધંધામાં નુકશાની પહોચાડવા અને ્યુઝસ્સના 
ડેટાની ચોરી કરવા હેકસ્સ વધુને વધુ અસરકારક 
રેનસમવેરનો ઉપ્યોગ કરતા હો્ય છે અને 
બદલામાં રૂપપ્યાની માંગણી કરતા હો્ય છે. 
રેનસમવેરને એક માલવેર તરીકે પણ ઓળખવામાં 
આવે છે. જે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં પ્રવેશી સીસટમ 
ફાઈલસ પસવા્ય ્યુઝસ્સની તમામ પસ્સનલ 
ફાઈલસને એનપરિ્પટ કરે છે. જેને સરળ ભાષામાં 
સમજીએ તો હેકસ્સ દ્ારા તમારા કોમ્પ્યુટર પર 
એટેક કરવામાં આવે છે અને તમારા ડેટાને લોક 
કરે છે. જેથી તમે જે-તે ફાઈલને વાંચી ન શકો. 
અને તેને ડીરિરી્પટ એટલેકે અન-લોક કરવા માટે 
હેકસ્સ પાસે કરી (વચુ્સઅલ ચાવી) ની માંગણી કરવી 
પડે છે અને બદલામાં અમુક રકમ ચુકવવાની 
હો્ય છે. પરતું મોટેભાગે હેકસ્સને રૂપપ્યા ચૂકવી 
દીધા બાદ પણ ્યુઝસ્સને તેની ફાઈલસ તેના મૂળ 
રૂપમાં મળતી નથી.

સા્યબર પસક્યુરરટી કંપની ગ્ુપ-આઈબી 
દ્ારા તાજેતરમાં કરા્યેલા પવશ્ેષણમાં 2020 
માં રેનસમવેર હુમલા બમણાં થ્યા હોવાનું બહાર 
આવ્યું છે. જ્યારે સા્યબર પસક્યુરરટી વેનચસ્સની 
આગાહી છે કે 2021 માં રેનસમવેરના હુમલા દર 
11 સેકંડમાં થશે. જેથી દરેક કોપપોરેટ કંપની તથા 
હોમ ્યુઝસ્સએ પોતાના ડેટાના રક્ષણ માટે અને 

રેનસમવેરથી બચવાની તૈ્યારી કરવાની જરૂર છે.
(1) જેના માટે દરેક ્યુઝસ્સએ પોતાની પસ્સનલ 

સીસટમને લોકલ નેટવક્કથી અલગ કરવાની જરૂર 
છે. વધુમાં આ સીસટમ પર પૂરતા ટૂલસ એ્પલા્ય 
કરવાની જરૂર છે. (2) તમારા બીઝનેસમાં 
રેનસમવેરથી કોઈ નુકશાની થા્ય તો તેના 
માટે ભપવષ્યના પનણ્સ્ય હાલમાં લેવાની જરૂર 
છે. જેમાં દરેક શક્ય પગલાની નોંધણી કરવી 
જરૂરી છે. (3) સા્યબર એટેકની જાણ કંપનીના 
CEO તથા કંપનીની સા્યબર એજનસીને કરો. 
ત્યારબાદ રેનસમવેર એટેકનો પવગતવાર રીપોટ્સ 
સા્યબર રિાઈમ ડીપાટ્સમેનટ અને લો-એનફોસ્સમેનટ 
ડીપાટ્સમેનટને આપવું જરૂરી છે. (4) બેકઅપ 
સીસટમ માંથી ડેટાને પુનઃસથાપપત કરવાની 
્યોજના બનાવવી જોઈએ. પરંતુ બેકઅપ ફાઈલસ 
પણ રેનસમવેરથી એનપરિ્પટ ન થઇ જા્ય એની 
તકેદારી રાખવી જોઈએ. (5) રેનસમવેર એટેકની 
જાણ થતા જ સીસટમ પર મોનીટરીંગ રાખવું 
અને જે-તે પસસટમને નેટવક્ક માંથી દૂર કરી દેવું. 
રેનસમવેરના પેચની માપહતી પણ મેળવી લેવી.

વધુમાં સીસટમ બેકઅપ લેવાની ફરજ પાડવી 
જોઈએ. જેથી રેનસમવેર એટેક થા્ય તો ડેટા 
રરકવરી સરળતાથી થઈ શકે.

 @beinghumanmj

શું રેન્સમવેરથી બચી શકાય છે?
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ગુજરાતમાં કોરોના મહામારીની બીજી 
લહેર ધીમી પડી ગઇ છે અને સતત 
કોરોના કેસમાં ઘટાડો નોંધાઇ રહ્ો છે. 
ત્ારે ગુજરાતમાં ડેલટા પલસ વેરર્નટન 
એનટ્ી થઇ હતી તેવી જાણકારી કેનદ્ી્ 
સવાસ્થ્ મંત્ાલ્ે આજે આપી હતી. 
રાજ્માં એક સાથે ડેલટા પલસ વેરર્નટના 
બે કેસ નોંધા્ા હતા પરંતુ તે ત્ણ મહહના 
પહેલા. પરંતુ હવે ગુજરાતમાં ડેલટા પલસ 
વેરરએનટનો ત્ીજો કેસ મળતા હડકંપ 
મચી ગ્ો છે. ડેલટા પલસ વેરર્નટનો 

પ્રથમ કેસ સુરતમાં નોંધા્ો હતો જે 
્ુવાન મહારાષ્ટ્રથી આવ્ો હતો તેમા 
ડેલટા વેરર્નટ મળી આવ્ો હતો. ત્ારે 
હવે જામનગરમાં એક દદદી ડેલટા પલસથી 
સંક્રહમત હોવાની પુષ્ટિ થઇ છે.

કોરોના વા્રસની બીજી લહેરમાં 
આખુ ગુજરાત ભ્ાનક ષ્સથહતમાં મૂકા્ુ 
હતુ પરંતુ બાદમાં આ મહામારી સામે 
ગુજરાત જંગ જીતતું નજર આવી રહ્ં 
છે પરંતુ હવે ગુજરાતમાં ડેલટા પલસ 
વેરર્નટનો ત્ીજો કેસ સામે આવ્ો છે. 

ગાંધીનગર
ગુજરાતમાં કોરોના મહામારીના 

કારણે શાળા અને કોલેજો બંધ 
છે ત્ારે વાલીઓ શાળાઓ પાસે 
હવદ્ાથદીઓની ફી માફીની અનેકવાર 
વાત કરી ચૂક્ા છે. પરંતુ સરકારના 
આદેશ બાદ પણ શાળા સંચાલકો 
ધરખમ ફીની માંગણી વાલીઓ પાસે 
કરે છે. વાલીઓનો પણ આરોપ છે 
કે, શાળા સંચાલકો અવનવા કીહમ્ા 
અપનાવી હવદ્ાથદીઓ પાસે ફીની 
માંગણી કરે છે. ત્ારે લોકો રોષ 
ઠાલવતા એવું પણ જણાવી રહ્ા છે 
કે, શાળા સંચાલકો દ્ારા હવદ્ાના 
ધામને એક હબઝનેસ બનાવી રહ્ા 

છે. આવામાં ગુજરાતના રાજ્પાલ 
આચા્્ય દેવવ્રતે પણ મોટું હનવેદન 
આપ્ું છે.  રાજ્પાલ આચા્્ય દેવવ્રતે 
ગાંધીનગરના IITEના કા્્યક્રમમાં 
એક મોટું હનવેદન આપ્ું છે. જેમા 
તેઓએ વત્યમાન હશક્ષણ પદ્ધહત 
પર કટાક્ષ ક્યો છે. આચા્્ય દેવવ્રતે 
ગાંધીનગરના IITEના કા્્યક્રમમાં 
કહ્ં કે, હાલ હશક્ષણ ફેકટરી જેવું 
ચાલી રહ્ં છે. એટલે કે, ફેકટરીમાં 
માત્ વેતનથી કમ્યચારીને મતલબ હો્ 
છે. બાકી કોઇ વસતુથી નહીં. પહેલા 
ગુરુકુળ પદ્ધહતથી હશક્ષણ અપાતું 
હતું, જ્ારે હવે મતલબથી હશક્ષણ 
આપવામાં આવી રહ્ં છે. 

ગાંધીનગર
૭૭ IASની ટ્ાનસફરના ૧૦મા 

રદવસે મગંળવાર ે સામાન્ વહહવટ 
હવભાગ- GADએ ગજુરાત સટટે 
સહવ્યસ- GAS કડેરમા ં સાગમટ ે ૭૯ 
ઓરફસરોની બદલીઓના આદશેો ક્ા્ય 
હતા. હજલ્ા સતર ે કલકેટર, DDO 
પછી એરડશનલ કલકેટર રનેકના ક્ાસ-
૧ હસહન્ર GAS ઓરફસરોમાં 
ફરેફારોની સાથ ેજ રડસમેબર-૨૦૨૨માં 
્ોજાનાર હવધાનસભા ચૂટંણીન ે લઈને 
વહહવટી તતં્ સજ્જ થઈ રહ્ા સકંતેો 
સપટિ થ્ા છ.ે GADના એરડશનલ 
સેક્રટેરી અશોક દવનેી સહીથી પ્રહસધધ 
નોરટરફકશેનમા ં ૭૯ ઓરફસરો પકૈી 

૧૫ હજલ્ામા ંરડસટ્ીકટ રૂરલ ડવેલમનેટ 
એજનસી- DRDAના રડરકેટર 
તરીક ે નવા અહધકારીઓ મકુવામાં 
આવ્ા છ.ે પાચં મહહના પછી રાજ્ના 
૧૦,૩૧૨થી વધ ુ ગ્ામ પચંા્તોમાં 
સરપચંોની ચૂટંણી છ ે ત્ાર ે છકે 
ગામડા સધુી હવકાસના ભૌહતક કામોને 
વહનકતા્ય DRDAમા ં મોટાપા્ે 
બદલાવ થ્ો છ.ે જ્ાર ે૧૯ હજલ્ામાં 
રહેસડનેટ એરડશનલ કલકેટર- RACની 
પણ બદલીઓ થઈ છ.ે ઓનલાઈન 
હબન ખતેી- NAની અરજીઓની 
સક્રટુની માટ ે મહસેલૂ હવભાગમા ં ખાસ 
૧૦ ઓરફસરોની ટીમમાથંી ચારની 
બદલીઓ કરવામા ંઆવી છ.ે

અમદાવાદ
અમદાવાદ ખાતે જાપાનીઝ 

સટાઇલથી બનેલા ઝેન ગાડ્યન અને 
કાઇઝેન એકેડમીનું વડાપ્રધાન મોદીએ 
ગત રોજ વીરડ્ો કૉનફરનસીંગના 
માધ્મથી ઉદઘાટન ક્ુું હતું. જે 
બાદ મોદીએ પોતે જ પોતાના ટ્ીટર 
અકાઉનટ પર ગાડ્યનની કેટલીક 
તસવીરો વા્રલ કરી હતી. મોદીએ 
‘ઝેન’ અને ભારતી્ ‘ધ્ાન’ વચ્ેની 
સમાનતાઓ તરફ ધ્ાન દોરતા બેઉ 
સંસકકૃહતઓમાં બાહ્ પ્રગહત અને 
હવકાસની સાથે આંતરરક શાંહતની 
છણાવટ કરી હતી. ગાડ્યનનું ઉદઘાટન 
કરતા મોદીએ કહ્ં હતુ કે, ગુજરાતના 

મુખ્મંત્ી તરીકે તેમણે વહીવટીતંત્માં 
કાઇઝેન પર ભાર મૂક્ો હતો. 
2004માં ગુજરાતમાં વહીવટી 
તાલીમમાં એ દાખલ કરા્ું હતું અને 
2005માં ટોચના સરકારી અમલદારો 
માટે હવશેષ તાલીમ હશહબરનું 
આ્ોજન થ્ું હતુ. પ્રધાનમંત્ીએ 
ઉમે્ુું હતુ કે, ‘આ બાબત સતત 
સુધારણા’ પ્રહક્ર્ાઓના હશટિાચારમાં 
પ્રહતહબંહબત થા્ છે જે શાસન પર 
હકારાતમક અસર તરફ દોરી જા્ 
છે. પ્રધાનમંત્ી બન્ા બાદ તેઓ 
ગુજરાતનો કાઇઝેન સંબંધી અનુભવ 
પીએમઓ અને કેનદ્ સરકારના અન્ 
હવભાગોમાં લઇ આવ્ા હતા. 

‘હાલમાં શિક્ષણ ફેક્ટરી જેવું 
જ ચાલી રહ્ં છે’ : આ.દેવવ્રત

શવધાનસભા ચૂં્ટણી પહેલાં શજલ્ામાં 
નવું તંત્ર, GAS કેડરમાં 79ની ટ્ાનસફર

અમદાવાદમાં બનેલા ઝેન ગાડ્ડનનું 
વડાપ્રધાનના હસતે ઉદઘા્ટન કરાયું

ડેલ્ટા+ વેરરયન્ટનો ત્રીજો કેસ નોંધાતા 
હડકંપ,જામનગરનો દદદી થયો સંક્રશમત
ડેલ્ા પ્લસ વેરરયન્ટનાે પ્રથમ કેસ સુરતમાં નાંધાયાે હતાે

ગુજરાતી રંગભૂહમના 
જાણીતા કલાકાર અને  
અરહવંદ રાઠોડનું હનધન

અમદાવાદ ઃ ગુજરાતી રંગભૂહમના 
જાણીતા અહભનેતા અરહવંદ રાઠોડનું 
હનધન થ્ું હોવાની માહહતી મળી રહી 
છે. ગુજરાતી રફલમના કલાકારનું મોત 
થતાં ગુજરાતી રફલમ ઈનડરસટ્ીઝમાં 
શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્ો છે. 

અરહવંદ રાઠોડે ગુજરાતના અનેક નાટ્યમંચ, ચલહચત્માં 
અહભન્ ક્યો છે. અરહવંદ રાઠોડ ગુજરાતી નાટ્યમંચ 
અને ચલહચત્ જગતના જાણીતા અહભનેતા છે. તેઓ 
એમના સંવાદો બોલવાની આગવી શૈલી માટે જાણીતા છે. 
જેમ હહનદી રફલમોમાં પ્રાણના નામનો હસક્ો ચાલતો, તેમ 
ગુજરાતી રફલમોના હવલનમાં અરહવંદ રાઠોડનો દબદબો હતો

ગુજરાત હવદ્ાપીઠના 
કુલના્ક તરીકે અંતે ડો. 

રાજેનદ્ ખીમાણીની પસંદગી
અમદાવાદ

ગૂજરાત હવદ્ાપીઠના કુલના્ક તરીકે અંતે ફરી ફરીને 
રહજસટ્ાર રહી ચુકેલા ડો.રાજેનદ્ ખીમાણીની જ પસંદગી 
કરવામાં આવી છે. ગાંધીજીના આદશયોને વરેલી અને 
ગ્ામીણ ઉતથાન ક્ષેત્માં નોંધપાત્ કામ કરતી હવદ્ાપીઠને 
હવે ઉમેદવાર મળતા નથી. નવહન્ુક્ત કુલના્કે આજે 
જ ચાજ્ય સંભાળી લીધો છે. હવદ્ાપીઠના પાંચ વષ્યની મુદત 
માટે ૧૬મા કુલના્ક તરીકે ડો.રાજેનદ્ અમુલખભાઈ 
ખીમાણી પસંદ થ્ા છે. સૌરાષ્ટ્ર ્ુહનવહસ્યટીના 
ડો.અનાહમક શાહને કુલના્ક તરીકે બે ટમ્ય મળી હતી. 
ત્ારબાદ નવા કુલના્ક તરીકે હવદ્ાપીઠની સચ્ય કહમટીએ 
ગત રડસેમબર-૨૦૨૦માં ડો.ખીમાણીને પસંદ ક્ા્ય હતા.

ગાંધીનગર
રાજ્માં બીજી લહેરમાં સજા્ય્ેલ 

બેડ, ઓષ્કસજન અને દવા-ઈનજેકશન 
સહહતની અછતને કારણે અનેક લોકોને 
પારાવાર મુશકેલીનો સામનો કરવો 
પડ્ો હતો. જે બાદ હવે ત્ીજી લહેરને 
લઈ ગુજરાત સરકાર દ્ારા હાઈકોટ્યમાં 
સોગંદનામું રજુ કરવામાં આવ્ું છે. 
અને ત્ીજી લહેરમાં રાજ્ સરકાર 
દ્ારા કેવી પ્રકારનું આ્ોજન કરવામાં 
આવશે તેની માહહતી આપી હતી.

રાજ્ સરકારે કોરોનાની ત્ીજી 
લહેર મામલે આગોતરા આ્ોજન અંગે 

ગુજરાત હાઈકોટટે સમક્ષ સોગંદનામું 
રજુ કરતાં જણાવ્ું કે, ત્ીજી લહેર માટે 
સરકારી અને ખાનગી હોષ્સપટલ મળી 
2400 હોષ્સપટલ ઉભી કરાશે. બીજા 
વેવમાં સરકારી અને ખાનગી 1800 
હોષ્સપટલની સરકારે વ્વસથા કરી 
હતી. આ ઉપરાંત ઓષ્કસજન બેડની 
સંખ્ામાં વધારો કરવામાં આવશે.

સરકારે જણાવ્ું કે, બીજા વેવમાં 
61 હજાર ઓષ્કસજન બેડની સામે 
ત્ીજી લહેરમાં 1 લાખ 10 હજાર 
ઓષ્કસજન બેડ ઉભા કરવાનું 
આ્ોજન છે. બીજી વેવમાં ICU 

બેડ 15 હજાર હતા જેને ત્ીજી વેવ 
માટે 30 હજાર કરવાનું આ્ોજન છે. 
બીજા વેવમાં વેષ્નટલેટર બેડ 7 હજાર 
હતા જે ત્ીજા વેવમાં 15 હજાર કરવાનું 
આ્ોજન છે.

આ ઉપરાંત બાળકો માટે 
વેષ્નટલેટર બેડમાં પણ સરકાર વધારો 
કરશે. 2 હજાર પીરડ્ાહટ્ક બેડ 
સરકારી હોષ્સપટલમાં હાલ ઉપલબધ 
છે જેને 4 હજાર કરવાનું આ્ોજન 
છે. તેમજ ઓષ્કસજનની ક્ષમતા 
વધારવાનું આ્ોજન પણ ગુજરાત 
સરકારે ક્ુું છે. 

થરાદ : ભારત સરકારનો હરિમ 
પ્રોજેકટ ભારતમાલા બનાસકાંઠાના 
સરહદી હવસતાર વાવ, સુઇગામ 
અને થરાદમાંથી પસાર થા્ છે. 
જેમાં ભારતમાલા પ્રોજેકટ અંતગ્યત 
બનાસકાંઠા હજલ્ાના સરહદી 
હવસતારમાંથી 489 હેકટર જમીન 
સંપાદન કરવામાં આવી છે. 

જો કે આ પ્રોજેકટમાં જંત્ીના ભાવે 
ખેડૂતોની મોંઘી જમીન સસતા ભાવે 
સંપાદન કરી પડાવી લેતા ખેડૂતોની 
હાલત કફોડી બનતાં ખેડૂતો હવે બીજે 

ક્ાં્ જમીન લઈ શકે તેમ નથી તો 
પશુપાલનનો વ્વસા્ કરી શકે તેમ 
ન હોવાથી તેવો આ પ્રોજેકટનો હવરોધ 
કરી રહ્ા છે, ત્ારે હવે ખેડૂતોની 
વહારે બનાસકાંઠા કોંગે્સના તમામ 
ધારાસભ્ો આવ્ા છે. ગુરુવારે 
કોંગ્ેસના ધારાસભ્ોએ ખેડૂતો 
સાથે હજલ્ા કલેકટરને આવેદનપત્ 
આપીને આક્ષેપ લગાવ્ો હતો કે, 
આ પ્રોજેકટમાં ખેડૂતોને અન્ા્ થ્ો 
છે તેમની મહામુલી જમીન સસતા 
ભાવે લઈ લેવાઈ છે. જેથી ખેડૂતો 

હવે બીજે જમીન લઈ શકે તેમ નથી. 
તેમના ઘર છીનવાઈ રહ્ા છે તો બીજી 
બાજુ કોનટ્ાકટરો દ્ારા અનેક ગામોના 
તળાવો ખોટી રીતે ખુબજ ઊંડા ખોદી 
દેવા્ા છે. મોટાપ્રમાણમાં ભ્રટિાચાર 
આચરા્ો છે. તેથી જો ખેડુતોને ્ોગ્ 
વળતર નહહ મળે અને ્ોગ્ કામ 
નહીં કરા્ તો ધારાસભ્ોએ કામ બંધ 
કરાવવાની અને હાઇકોટટેમાં જવાની 
ચીમકી ઉચ્ારી હતી. ખેડુતોની મોંઘી 
જમીન ખુબજ ઓછું વળતર આપીને 
સંપાદન કરી લેવાઈ છે.

ત્ીજી લહેર પહેલાં સરકારનું હાઈકોટ્યમાં 
સોગંદનામું, 2400 હોષ્સપટલ ઉભી કરાશે

કેનદ્ સરકારના હરિમ પ્રોજેકટ સામે ખેડૂતોનો 
હવરોધ, કોંગ્ેસ પણ ખેડૂતોની પડખે આવી
મહામુલી જમીન સસતા ભાવે પડાવી લેવાઈ હાેવાનાે આાક્ેપ, કલેક્ટરની આાવેદન આપાયું

ભાવનગર
કોળી સમાજનો મુખ્મંત્ી બનશે 

તો ચોક્સ ગમશે અને મુખ્મંત્ી દરેક 
લોકોનુ કલ્ાણ કરી શકે તેવો હોવો 
જોઈએ તેમ મીરડ્ા સાથેની વાતચીત 
દરહમ્ાન વીર માંધાતા કોલી સમાજ 
સંગઠનના અધ્ક્ષે જણાવ્ુ હતું. 
ભાવનગર શહેરમાં ગુરૂવારે સમસત 
કોળી સમાજની હચંતન બેઠક મળી 
હતી, જેમાં બહોળી સંખ્ામાં કોળી 
સમાજના લોકો હાજર રહ્ા હતાં. 
સામાજીક, રાજકી્, શૈક્ષણીક ક્ષેત્ે 

કોળી સમાજ આગળ વધે તેવી કોળી 
સમાજના આગેવાનોએ ઈચછા વ્કત 
કરી હતી. આ બેઠકમાં સોમનાથ 
બેઠકના કોંગ્ેસના ધારાસભ્ હસવા્ 
અન્ કોળી સમાજના ધારાસભ્ 
હાજર રહ્ા ના હતાં.  

સમસત કોળી સમાજ-ગુજરાત 
દ્ારા ભાવનગર શહેરના ઇસકોન 
કલબ ખાતે ગુરૂવારે સાંજના સમ્ે 
કોળી સમાજના સામાહજક, રાજકી્ 
આગેવાનો, સમાજના શ્ેષ્ીઓની 
અગત્ની હચંતન બેઠક બોલાવવામાં 

આવી હતી. આ બેઠકમાં અધ્ક્ષ 
રાજુભાઇ સોલંકીએ કહ્ં હતું કે, કોળી 
સમાજનો મુખ્મંત્ી બનશે તો ચોક્સ 
ગમશે અને મુખ્મંત્ી સાડા છ કરોડ 
લોકોનુ કલ્ાણ કરી શકે તેવો હોવો 
જોઈએ, દરેક સમાજ રાજકી્ ઈચછા 
વ્કત કરી શકે છે. આગામી રદવસોમાં 
કોળી સમાજનુ મહા સંમેલન મળશે 
તેમ સંગઠન અધ્ક્ષે વધુમાં જણાવ્ુ 
હતું.  કોળી સમાજની હચંતન બેઠકમાં 
સોમનાથ બેઠકના કોંગ્ેસના ધારાસભ્ 
હવમલ ચુડાસમા હાજર રહ્ા હતાં. 

કોળી સમાજનો ઉમેદવાર મુખ્મંત્ી 
બનશે તો ચોક્સ જ ગમશે : અધ્ક્ષ
ભાવનગરમાં સમસત કાેળી સમાજની ચિંતન બેઠક મળી, 200થી વધુ લાેકાે હાજર
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ગુજરાત

રાજકોટ
રાજકોટના રૈયા ટેલિફોન એકસચેનજ 

પાસે આકૃતી બ્ીજ લિલ્ડીંગમાં તથા 
૧પ૦ ફુટ રીંગ રો્ડ પર લિતિ પાક્ક પાસે 
આવેિ ધ સપાયર લિલ્ડીંગમાં ધમધમતી 
સમય ટ્ે્ડીંગ, સાંઈ સમય ટ્ે્ડીંગ અને 
આિીષ ટ્ે્ડીંગ કો-ઓપરેટીવ મલટી સટેટ 
સોસાયટી િીમીટે્ડમાં રાજકોટ સલિત 
સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત ન્ડીયાદ અને તેની 
આસપાસના પોિીસ ફરીયાદ મુજિ ૫૮૪ 
રોકાણકારોના રૂા.૪૮.૨૬ કરો્ડ ્ડુિી ગયા 
િતા. વાસતવમાં તેના કરતા પણ મોટા આ 
કૌભાં્ડમાં ગરીિ, મધયમ વગ્ગ ઉપરાંત ઉચ્ચ 

વગ્ગના િજારો રોકાણકારોને રાતા પાણીએ 
રોવાનો વારો આવયો િતો. આ કૌભાં્ડમાં 
પક્ડાયેિા ૧૧ આરોપી લવરૂધધ ગઈકાિે 
તપાસ કરતી ગાંધીગ્ામ-ર પોિીસે કોટ્ગમાં 
૧૦ર૮૦ પાનાનું ચાજ્ગિીટ ફાઈિ કયુું િતું. 

કૌભાં્ડના મુખય સુત્રધાર અને તમામ 
મં્ડળીનો ચેરમેન પ્રદદપ ખો્ડાભાઈ 
્ડાવેરા વિસા્ડ રિેતો િતો. જયાં તે િેર 
િજારના ટ્ે્ડીંગનું કામ કરતો િતો. ર૦૧૭ 
માં રાજકોટ આવયો િતો. આવીને તેણે 
િેરિજારમાં રોકાણ કરવાથી વધુ વળતરની 
િાિચ આપતા કેટિાક રોકાણકારો તેની 
જાળમાં ફસાયા િતા. 

અમદાવાદ 
જમાિપુર સસથત જગદીિ મંદદરથી 

નીકળતી ભગવાન જગન્ાથ, ભાઈ 
િિરામ અને િિેન સુભદ્ાની રથયાત્રા 
ચાિુ વષષે પણ આગામી તા. ૧૨મી 
જુિાઈને અષાઢી િીજના દદવસે નીકળિે 
અને તે માટે પોિીસ કલમિનર દ્ારા 
રાજય સરકારે િીિીઝં્ડી આપી દીધી છે.

િે દકિોમીટર િાંિી રથયાત્રામાં આ 
વખતે મોટરટ્ક, અખા્ડા, ભજન મં્ડળી 
અને ગજરાજની સંખયામાં જિરદસત 
કાપ મુકાતા રથયાત્રા દર વષ્ગની જેમ 
પૂણ્ગ કક્ાની નિીં િોય. ગૃિલવભાગના 
અલધકારીઓની િગાતાર પંદર દદવસ 
સુધીની મેરેથોન િેઠકો િાદ રાજય 

સરકારે રથયાત્રા કાઢવા માટે િીિીઝં્ડી 
આપી દેતા મંદદરના ટ્સટીઓ દ્ારા 
રથયાત્રાની તૈયારીઓ િરૂ કરી દેવામાં 
આવી છે. રથયાત્રા જયાં િપોરે િે કિાક 
લવરામ કરે છે તે ભગવાન જગન્ાથ, 
ભાઈ િિરામ અને િિેન સુભદ્ાના 
મોસાળ સરસપુર સસથત રણછો્ડરાયજી 
મંદદર ખાતે પણ તૈયારીઓને આખરીરૂપ 
આપી દીધું છે તો વળી રથયાત્રા અને 
જગદીિ મંદદરના મિંત દદિીપદાસજીનું 
જયાં નાગદરક સનમાન કિો કે ભવય 
સવાગત કરવામાં આવે છે તે દાણાપીઠ 
સસથત અમદાવાદ મયુલન. કોપપોરેિનની 
મધયસથ કચેરી ખાતે પણ તૈયારીઓનો 
દોર િરૂ કરવામાં આવયો છે.

સુરત 
રાંદેર રો્ડ પર આવેિ નવયુગ 

કોિેજ પાસે કોટયાક્કનગરમાં રિેતા મોઢ 
વલણક સમાજના 50 વષષીય આધે્ડના 
અંગદાનથી પાંચ વયલતિઓને નવજીવન 
મળયું છે. મૃતક પણ અંગદાન માટેના 
અલભયાનમાં સવયંસેવક તરીકે કામ 
કરતા િતા. તેમના મૃતયુ િાદ પદરવારે 
અંગદાનનો લનણ્ગય કરી સમાજને ઉત્તમ 
ઉદાિરણ પૂરં પા્ડયું છે.

રાંદેર રો્ડ પરની નવયુગ કોિેજ 
પાસે કોટયાક્કનગરમાં રિેતા 50 
વષષીય ગીતેિ ચંદ્વદન મોદી પાઈપ 
અને સેલનટરી દફદટંગસ, ટ્ેદ્ડંગ અને 
વીમા એજનટ તરીકે કામ કરતા િતા. 

દરલમયાન ગત તા. 23મીને સવારે 
ગીતેિ મોટરસાઇકિ પર રેિવે સટેિન 
તરફ જતા િતા તયારે દરંગ રો્ડ પર 
ખુિી િજાર નજીક અકસમાત સજા્ગયો 
િતો. તેમાં તેમને ગંભીર ઈજા થતા 
સારવાર માટે ખાનગી િોસસપટિમાં 
ખસે્ડાયા તયાં ગત તા. 27મીના રોજ 
્ડોકટરોએ ગીતેિને બ્ેઈન્ડે્ડ જાિેર 
કયા્ગ િતા. સમગ્ મામિે ્ડોનેટ િાઈફને 
જાણ કરાતા ગીતેિના પદરવારને 
અંગદાન લવષે માલિતીગાર કયા્ગ િતા. 
ઉપરાંત મૃતક ગીતેિ પણ સમાજમાં 
અંગદાન લવષે અનેકોને પ્રેરણા આપી 
િતી. જેથી પદરવારજનો અંગદાન માટે 
સંમત થયા િતા.

અમદાવાદમાં 12મીએ જગન્ાથજીની 
રથયાત્ા નીકળશે, સરકારની મંજૂરી

50 વર્ષીય આધેડ ગીતેશ ચંદ્રવદને 
અંગદાનથી 5 જજંદગી અજવાળી કરી

રાજકોટમાં 50 કરોડના કૌભાંડમાં 
11 સામે 10 હજાર પાનાંની ચાજ્જશીટ

લવસથાલપતોને રિેણાક 
આપવા મુદ્ે િાઇકોટટે રેિ 

કોપપોરેિનની ઝાટકણી કાઢી
અમદાવાદ

અમદાવાદ-મુંિઇ િુિેટ ટ્ેન માટે અમદાવાદના 
સાિરમતી લવસતારમાં જે.પી.ની ચાિીમાં ૨૦૧૮મા ઘણાં 
પદરવારની જમીન ૨૦૧૮માં ખાિી કરાઇ િતી. લવસથાલપતોને 
િજુ સુધી વૈકસલપક વયવસથા ન મળતા િાઇકોટ્ગમાં કરાયેિી 
દરટમાં કોટટે નેિનિ િાઇસપી્ડ રેિવે કોપપોરેિનની ઝાટકણી 
કાઢી િતી. િાઇકોટટે નેિનિ િાઇસપી્ડ રેિ કોપપોરેિનને 
ટકોર કરી િતી કે રેિ કોપપોરેિને સવષે કરી વૈકસલપક વયવસથા 
આપવાનું વચન પાળયું નથી અને તેઓ િીજી જગયાએ 
વસવાટ કયપો િતો. તયાંથી પણ તેમને િટાવાયા છે. જેની સામે 
રેિ કોપપોરેિને જવાિ આપયો િતો કે તેઓ વેસટન્ગ રેિવે દ્ારા 
અપાયેિી જમીન પર કામગીરી રહ્ા છે. 

વડોદરા
ઉત્તર ગુજરાતમાં યુવક યુવતીના 

પ્રેમની તાિીિાની સજા તેમના માતાને 
આપવામાં આવી િતી. આ ઘટનામાં 
એક યુવકે પ્રેમ િગ્ન કયા્ગ િોવાથી તેની 
સજા યુવકની માતાને આપવામાં આવી 
િતી. પ્રેમસંિંધની જાણ થતાં જ યુવતીના 
પદરવારના િોકોએ યુવકની મલિિાને 
ઢોર માર મારી તેની અમાનવીય કૃતય કયુું 
િતું. વાત એટિે સુધી પિોંચી કે યુવતી 
પક્ના પુરષોએ તે યુવકની માતા સાથે 
સૃસટિ લવરદ્ધનું કૃતય કયા્ગ િાદ તેને યુરીન 
પીવ્ડાવયો િતો.

ઉત્તર ગુજરાતમાં િનેિી આ ઘટના 
છોટા ઉદેપુર નજીક આવેિા પાિસં્ડા 
ગામની છે. પાિસં્ડામાં રિેતા એક 
યુવકે તેના જ ગામની યુવતી સાથે 
પ્રેમિગ્ન કરી િેતાં ભ્ડકો થયો િતો. 
આ િાિતે યુવતી પક્ના સભયો ખૂિ 
જ ગુસસે ભરાયા િતા. જે િાદ તેઓએ 
સમગ્ િાિતનો રોષ યુવકની માતાને 
તાિીિાની સજા આપીને ઠાિવયો િતો.  
મળતી લવગતો મુજિ યુવકે તે યુવતી 
સાથે િગ્ન કરી િીધા છે તેવી જાણ 
થતાં યુવતીના સગાસંિંધીઓ એકત્ર 
થઈને યુવકને ઘરે પિોંચયા િતા અને 

યુવકની માતાને ઢોર માર માયપો િતો. 
સગાસંિંધીઓ મલિિા સાથે સૃસટિ 
લવરદ્ધનું કૃતય કયા્ગ િાદ પૈિાિ પીવા 
મજિૂર કરી િતી.

ઘટનાનો વીદ્ડયો સોલિયિ મીદ્ડયામાં 
વાયરિ થતાં પોિીસને જાણ થઈ િતી. 
પોિીસની તપાસમાં સામે આવયું િતું કે, 
આ વીદ્ડયો ઉત્તર ગુજરાતના પાિસં્ડા 
ગામનો િોવાની પુસટિ થતાં પોિીસે સમગ્ 
મામિે તપાસ કરીને આરોપીઓની સામે 
ગુનો નોંધી તેમની ધરપક્ડ કરી િતી. 
પોિીસે ઘટના સથળ પર પિોંચીને ભોગ 
િનનાર મલિિાને પણ િોધી કાઢી િતી.

પાિસં્ડામાં યુવકના પ્રેમની માતાને સજા, 
સૃસટિ લવરદ્ધનું કૃતય કરી યુરીન પીવ્ડાવયું

વડોદરા
વ્ડોદરા િિેરના કિાિી રો્ડ પર 

રિેતા અને લવદ્ાથષી અથવ્ગ મૂળેને 
લવશ્વના 91 દેિોના રાષ્ટ્રગીત કંઠસથ 
છે અને તેના અથ્ગ પણ જાણે છે. અથવ્ગ 
મૂળેને તેની આ લસલદ્ધ િદિ ઇસન્ડયા 
િુક ઓફ રેકો્ડમાં પણ સથાન મળયું છે.

વ્ડોદરાના કિાિી રો્ડ પર રિેતો 
અને િિેરની કોિેજમાં અભયાસ કરતો 
અથવ્ગ અલમતભાઇ મૂળે દુલનયાના 91 
દેિોના રાષ્ટ્રગીત ક્ડક્ડાટ મોઢે ગાઈ 
િકે છે અને તે તમામ રાષ્ટ્રગીતના 

અથ્ગને સમજી 
પણ િકે છે. 
આજથી પાંચ 
વષ્ગ પિેિાં માત્ર 
લજજ્ાસાવિ 
ઈનટરનેટ 
પર ભારતના 

રાષ્ટ્રગીતના લવલવધ અંતરા િોધવાનો 
પ્રયાસ કયપો િતો અને આ દરમયાન 
દેિના પ્રલસદ્ધ ગાયકના કંઠે ગવાયેિું 
દેિનું રાષ્ટ્રગીત જન ગણ મન તેને 
સાંભળયું િતું. આ ગીત સાંભળયા 

િાદ ઈનટરનેટ પર જ પાદકસતાનનું 
રાષ્ટ્રગીત પણ તેને સાંભળયું િતું અને 
તયાર િાદ લવલવધ દેિના રાષ્ટ્રગીત કેવા 
િિે? કેવી રીતે ગવાતાં િિે અને તેના 
ભાવાથ્ગ િુ િિે? તે અંગેનો અભયાસ 
િર કયપો િતો. અથવ્ગની લજજ્ાિાને 
કારણે તે આજે દુલનયાના 91 જેટિા 
દેિોના રાષ્ટ્રગીતને મોઢે કરી િકયો છે. 
અથવ્ગએ ઈનટરનેટના માધયમથી લવલવધ 
દેિોના રાષ્ટ્રગીતની િા્ડ્ગ કોપી મેળવી 
તેને કેવી રીતે ગાઈ િકાય તેનો પણ 
િારીકાઈથી અભયાસ કયપો છે. 

91 દેિના રાષ્ટ્રગીત મોઢે ગાનાર ગુજરાતી 
યુવકને ઇસન્ડયા િુક ઓફ રેકો્ડ્ગમાં સથાન 
ઈન્ટરનેટથી રાષ્ટ્રગીતાેની નકલ મેળવી યુવકે ગાવા સુધીની પ્ેક્ીસ કરી

નડડયાદ
ગુજરાત િજુ કોરોના વાયરસની 

િીજી િિેરમાથી િિાર નીકળયું 
નથી, તેવામાં નદ્ડયાદ િિેર એક 
ભયાનક રોગમાં સપ્ડાયું છે. નદ્ડયાદ 
િિેરને કોિેરા ભયગ્સત જાિેર કરાતા 
િ્ડકંપ મચી ગયો છે. આસપાસના 
ગામ્ડાઓમાં િોકો ્ડરી રહ્ા છે. 
નદ્ડયાદ િિેર અને આસપાસનો 10 
દક.મી. લવસતારને ભયગ્સત જાિેર 
કરવામાં આવયો છે. આ માટે ખે્ડા 
કિેકટર દ્ારા એક જાિેરનામું િિાર 
પ્ડાયું છે. જેમાં િિેરમાં ઝા્ડા-ઉિટીના 
કેસો નોંધાતા તાિ્ડતો્ડ રીતે આ લનણ્ગય 
િેવાયો િોવાનું જાણવા મળયું છે.

એક મલિના સુધી નદ્ડયાદ કિેકટરનું 
જાિેરનામું અમિમાં રિેિે. નપાના ચીફ 
ઓદફસસને પણ આ રોગને કાિૂમાં 
િેવા માટે જરૂરી પગિા િેવા સૂચના 
આપી દેવામાં આવી છે. આ લવિે 
મળતી માલિતી પ્રમાણે નદ્ડયાદ િિેરના 
કનીપુરા લવસતારમાંથી કોિેરાનો કેસ 
મળી આવયો છે, િુધવારે િિેરના જુદા 
જુદા લવસતારમાંથી આરોગય લવભાગે 10 
જેટિા સેમપિ િીધા િતા. જેના ટેસસટંગ 
દરલમયાન કોિેરા પોલઝદટવ મળી આવતા 
તંત્ર દ્ારા નદ્ડયાદ પાલિકા લવસતારને 
કોિેરાગ્સત તેમજ આસપાસના 10 દક 
મી ના લવસતાર કોિેરા ભયગ્સત જાિેર 
કરવામાં આવયું છે.

નડડયાદ ખાતે કોલેરાનો કેસ મળતા 
ખળભળાટ, સમગ્ર જવસતાર ભયગ્રસત 

ગાંધીનગર
2024ની િોકસભાની ચૂંટણી પિેિાં 

મોદી મંત્રીમં્ડળનું લવસતરણ થવાના 
સંકેતો છે. વળી, આ લવસતરણમાં ગુજરાત 
પ્રદેિ ભાજપના અધયક્ CR પાદટિને 
મંત્રી િનાવાય તેવા વાવા્ડ સાંપડ્ા છે. 
ચાર મલિના પિેિા ગુજરાતમાં યોજાઈ 
ગયેિી પાલિકા અને પંચાયતોની ચૂંટણીમાં 
ભાજપે ઐલતિાલસક જીત મેળવતા આ 
િાિતની નોંધ િઈને પાટીિને મંત્રી 
મં્ડળમાં સમાવવા ભાજપ રાષ્ટ્રીય સંગઠન 
ગિન ચચા્ગ કરી રહ્ં છે.સુત્રો પાસેથી 
મળતી લવગતો મુજિ ગતવષષે જૂિાઈમાં 

વ્ડાપ્રધાન નરેનદ્ મોદીએ સી.આર.
પાટીિને ગુજરાત ભાજપના અધયક્ 
િનાવયા િતા. પાટીિે ૧૧ મલિનાના 
કાય્ગકાળ દરલમયાન ગુજરાતના રાજકીય 
ઈલતિાસમાં પિેિીવાર તમામ લજલ્ા- 
તાિુકા પંચાયતો, નગરપાલિકાઓ, મયુ. 
કોપપોરેિનમાં ભાજપને સત્તા અપાવી 
છે. િીજી તરફ ભાજપના મુખય િદરફ 
પક્ કોંગ્ેસનો સફાયો થયો છે. સી આર 
પાટીિની પેજ પ્રમુખની ફોમયુ્ગિાથી 
ભાજપને મોટો ફાયદો થયો િોવાનું પાટષી 
માની રિી છે. 

િવે ૧૮ જૂિાઈથી િોકસભાના 

ચોમાસુ સત્રની િરૂઆત થનાર છે. 
આથી તે પિેિા કેનદ્ીય મંત્રી મં્ડળનું 
લવસતરણ થવાની લિિાચાિ છે. દલક્ણ 
ગુજરાત ક્ેત્રને કાિીરામ રાણા પછી 
સરકારમાં યોગય પ્રલતલનલધતવ મળયુ 
નથી. સથાલનક સતરે એ િાગણીને નયાય 
આપવા પણ પાદટિને ભારત સરકારમાં 
સથાન મળે તેવી રાજકીય ગણતરી છે. 
એટિે ગુજરાતના પાટીિને પાલિકા 
પંચાયતોની ચૂંટણીમાં મેળવેિી સફળતા 
અને યોગયતાને આધારે મંત્રીમં્ડળમાં 
સથાન આપવા માટે ભાજપના જ કેટિાય 
નેતાઓ ભિામણ કરી રહ્ા છે. 

પાલિકા તેમજ પંચાયતની ચૂંટણીમાં લવજય 
િાદ પાટીિને મંત્રીપદુ મળવાના સંકેતો

ઈસરોમાં લસલદ્ધ મેળવનાર 
અરવલ્ીની લવિિા પટેિ 
પદ્મશ્ી એવો્ડ્ગ માટે લિસટે્ડ

અરવલ્ી
મો્ડાસામાં ધોરણ 12માં અભયાસ 

કરતી લવિિાએ તેને જોયેિા સવપ્ન સાકાર 
કયુું છે. ભારત સરકાર તરફથી અપાતા 
પદ્મશ્ી એવો્ડ્ગ માટે મેઘરજ તાિુકાની 
ગોઢા ગામની લવિિાની પસંદગી કરવામાં 
આવી છે. મેઘરજ તાિુકના અંતદરયાર 

લવસતારમાં આવેિ ગોઢા ગામની લવિિાિેન જયેિભાઇ 
પટેિ નામની 18 વષષીય લવિિા પટેિને નાનપણથી જ 
લવજ્ાન લવિે રલચ ધરાવતી િતી. તેને આકાિ મં્ડળ લવિે 
અવનવું જાણવા િંમેિા તતપર રિેતી િતી. અને િાિ 
લવિિાએ ધોરણમાં 12 લવજ્ાન પ્રવાિમાં પરીક્ા આપી છે. 
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¼køk-1
Ãkwhk søkík{kt hnuíkk {Lkw»Þku, su{Lkku fkuE Lk fkuE 

Ä{o MkkÚku MktçkÄ Au, íkuyku Mkðuo yuf ðkík{kt Mkn{ík 
Au fu Ãkh{uïhLku hkS fhðk {kxu yux÷u fu çktLku 
SðLk{kt MkV¤íkk «kó fhðk {kxu MkËTfkÞkuo 
ykð~Þf Au. yuf rËðMk rðLkkþ Ãkk{Lkkhk yk 
søkík{kt hnuíkku Ãkk{h {Lkw»Þ ÃkkuíkkLkk Ãkh{uïhLkk 
ykËuþku yLkwMkkh yLku íkuLku hkS hk¾ðk {kxu 
MkËTfkÞkuo fhðkLke fkurþ»k fhu Au. íku{ Aíkkt yk 
søkík{kt ftE fhkuzkuLke MktÏÞk{kt yuðk Ãký {Lkw»Þku 
Au suyku ÃkkuíkkLkk Ãkh{uïhLkk ykËuþkuLke yðøkýLkk 
fhíkk LkXkhk fkÞkuo Ãký fhu Au. yk LkXkhk fkÞkuo 
fhLkkhkyku yu ðkík Ãký Mkkhe heíku òýu Au fu íku{Lkk 
yk LkXkhk fkÞkuoLke  Ãkwhe sðkçkËkhe íku{Lkk ÃkkuíkkLkk 
WÃkh s Au, yLku íku sðkçkËkheLkku çkkus(¼kh) 
çkeò fkuELkk þehu Lknª nkuÞ, Ãký íku{Lkk yk 
fkÞkuoLkku çkkus fuð¤ íku{Lkk ÃkkuíkkLkk s WÃkh Au. íkuðe 
s heíku MkËTfkÞkuo fhLkkhk {kLkðeyku Ãký yu ðkík 
Mkkhe heíku òýu Au fu íkuyku su MkËTfkÞkuo fhu Au, íku 
fuð¤ ÃkkuíkkLkk {kxu s fhu Au yLku Lk fu fkuE yLÞ 
{kLkðe {kxu, yLku íkuyku ÃkkuíkkLkk yk MkËTfkÞkuoLkku 
çkË÷ku çkË÷kLkk ytrík{(fÞk{ík)Lkk rËðMku 
{u¤ððkLke ykþk hk¾u Au. yk MkíÞ yLkwMkkh MkËTf]
íÞku fu LkXkhk f]íÞku fhðkLke Ãkwhe sðkçkËkhe yux÷u 
fu {kLkðeLkk f{kuoLkku çkkus(¼kh) fuð¤ íkuLkks þehu 
Au yLku Lk fkuE yLÞ {kLkðeLke yu sðkçkËkhe Au fu 
fkuE yLÞ {kLkðeLkk þehu Au.

nðu yuf «&Lk yu W¼ku ÚkkÞ Au fu þwt {kLkðeLkk 
ÃkkuíkkLkk Ä{o Lkk yLkwMkkh su su fíkoÔÞku íkuLkk Ãkh{uïh 
yLku Ãkk÷Lknkh íkhVÚke íkuLkk WÃkh VhSÞkík 
fhðk{kt ykðu÷ Au, íku fíkoÔÞku yux÷u fu sðkçkËkheyku 
yLku íkuýu yk søkík{kt su su Mkwf{kuo yÚkðk fwf{kuo 
fhu÷ Au íkuLke sðkçkËkheLkku çkkuòu (¼kh) þwt fkuE 
yLÞ {kLkðe, íkuLkk Mkøkk MktçktÄe Mkrník, WÃkkze þfu 

Au ? yux÷u fu ÃkkuíkkLkk þehu ÷E þfu Au ? yk «&LkLkk 
W¥kh{kt yu fne þfkÞ fu søkíkLkk y{wf Ä{kuo{kt 
fËk[ yk «fkhLke AwxAkx nkuÞ þfu Au. WËknhý 
íkhefu r¾úMíke Ä{o{kt yuðe {kLÞíkk Au fu Ãkh{uïhu 
RMkw r¾úMíke ({wÂM÷{ku su{Lku nÍhík RMkk (y.Mk.) 
íkhefu yuf ÃkÞøktçkh {kLku Au)Lku {kLkðeykuLkk Mkðuo 
ÃkkÃkku ÃkkuíkkLkk WÃkh ÷E ÷uðk 
{kxu søkík{kt {kuf÷u÷ níkk 
yLku r¾úMíkeykuLke {kLÞíkk 
yLkwMkkh {kLkðeykuLkk ÃkkÃkkuLku 
Äkuðk {kxu yLku íku{Lku {kuûk 
yÃkkððk {kxu íkuyku Ãkkuíku þw¤e Ãkh [ZeLku ÃkkuíkkLkk  
«kýLkwt  çkr÷ËkLk ykÃku÷. sku fu {wM÷e{ku yk 
{kLÞíkkLku LkÚke Mðefkhíkk yLku íkuyku yu ðkíkLku Ãký 
LkÚke {kLkíkk fu íku{Lku þw¤e Ãkh [Zkððk{kt ykðu÷ 
níkk. Ãkhtíkw r¾úMíkeykuLke {kLÞíkk yLkwMkkh yk heíku 
ÃkkuíkkLkk «kýLkwt çkr÷ËkLk ykÃkeLku RMkw r¾úMíkeyu 
{kLkðeykuLkk ÃkkÃk yux÷u fu f{kuoLkku çkkus ÃkkuíkkLkk 

þehu ÷ELku yLku íku{Lku {kuûk yÃkkðe ËeÄu÷ Au.
RM÷k{ Ä{o yLkwMkkh {kLkðe su MkËTfkÞkuo yÚkðk 

LkXkhk fkÞkuo fhu Au, íkuLkk {kxu íku Ãkkuíkus sðkçkËkh 
Au. ytrík{ çkË÷k (fÞk{ík)Lkk rËðMku íkuLkk f{kuoLkku 
çkkuòu(¼kh) íkuLku s WÃkkzðkLkku Au yLku íkuLkk yk 
f{kuoLkku çkkuòu WÃkkzLkkh fkuE Ãký Lknª nkuÞ, ¼÷u íku 

íkuLkku çknw s LkSfLkku Mkøkku 
MktçktÄe Úkíkku nkuÞ. yk MkíÞ 
rð»ku {wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk 
{SË{kt yMktÏÞ çkkuÄð[Lkku 
ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.

Ãknu÷k Lke[u fwhkLk {SË{ktÚke [kh çkkuÄð[Lkku 
ykÃkðk{kt ykðu Au, su{kt fnuðk{kt ykðu÷ Au fu su 
fkuE ÃkwY»k fu †e MkËTfkÞkuo fhþu yÚkðk LkXkhk fkÞkuo 
fhþu, íkku ytrík{ çkË÷k (fÞk{ík)™k rËðMku íkuykuLku 
íku{Lkk f{kuo yLkwMkkh s çkË÷ku ykÃkðk{kt ykðþu. 
yux÷u fu MkËTfkÞkuo fhLkkhkyku {kxu Mðøko(sLLkík){kt 
«ðuþ nþu yLku Lkfu LkXkhk f]íÞku fhLkkhkyku        

{kxu. yLku f{kuoLkk çkË÷k {kxu fkuELku hs{kºk Ãký 
yLÞkÞ Lknª Úkðk Ãkk{u. yk [kh çkkuÄð[Lkku yk 
«{kýu Au.

“su fkuE LkXkYt fkÞo fhþu, íkku íku íkuLkku çkË÷ku 
yð~Þ Ãkk{þu yLku íku ÃkkuíkkLkk {kxu yÕ÷knLkk 
rMkðkÞ fkuE Ãký çkeòu MknkÞf yLku ne{kÞíke Lknª 
{u¤ðe þfu. y™u suýu Ãký fkuE MkËTfkÞkuo fÞko, [knu 
íku ÃkwY»k nkuÞ fu †e, yLku ©æÄk¤w ({ku{eLk-R{kLkLke 
MkkÚku) nkuÞ, íkku ykðk s ÷kufku Mðøko (sLLkík){kt 
«ðuþ Ãkk{þu yLku íku{Lku hs{kºk yLÞkÞ Lknª Úkðk 
Ãkk{u.” («fhý 4, &÷kuf 123 y™u 124)

“su fkuE ÔÞÂõík yu MkËTfkÞo fÞwO, [knu íku ÃkwY»k 
nkuÞ fu †e yLku íku ©æÄk¤w ({ku{eLk) nkuÞ, íkuLku y{u 
søkík{kt Ãkrðºk yLku MðåA SðLk Sðkzeþtw yLku 
ytrík{ rËðMku(fÞk{ík{kt) ykðk ÷kufkuLku íku{Lkku 
çkË÷ku íku{Lkk Mkðo©uc fkÞkuo yLku MkËTfkÞkuo yLkwMkkh 
ykÃkeþwt.”  («fhý 16, &÷kuf 97)

“su ÷kufku ©æÄk¤w ({ku{eLkku) nþu yLku su{ýu 
MkËTfkÞkuo fÞko nþu, íku [ku¬MkÃkýu yÕ÷knLkk 
MksoLkku{kt MkkiÚke ©uc Au. íku{Lkku çkË÷ku íku{Lkk 
Ãkk÷LknkhLku íÞkt nt{uþk hnuðk {kxu Mðøkkuo (sLLkíkku) 
Au, su{Lke Lke[u LkËeyku (Lknuhku) ðne hne nþu. 
íkuyku íku{kt nt{uþk hnuþu. yÕ÷kn íku{LkkÚke hkS 
ÚkÞku yLku íkuyku yÕ÷knÚke hkS ÚkÞk. yk çkÄwt íku 
ÔÞÂõík {kxu Au, suýu ÃkkuíkkLkk Ãkk÷LknkhÚke zh 
hkÏÞku nkuÞ.” («fhý 98, &÷kuf 7 yLku 8)

“suýu LkXkhk fkÞkuo fÞko, íkuLku íkuLkk LkXkhk fkÞkuo 
yLkwMkkh s çkË÷ku {¤þu. yLku suýu MkËTfkÞkuo fÞko, 
[knu íku ÃkwY»k nkuÞ fu †e yLku íkuyku ©æÄk¤w 
({ku{eLk-R{kLkðk¤kyku) nkuÞ, íkku yuðk Mkðuo ÷kufku 
Mðøko (sLLkík){kt «ðuþ Ãkk{þu, ßÞkt íkuykuLku çku 
rnMkkçk ykSrðfk (heÍf) ykÃkðk{kt ykðþu.”  
(«fhý 40, &÷kuf 40)

¢{þ:
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þwt {kLkðeLkk f{kuoLkku çkkuòu fkuE çkeòu WÃkkze þfþu ?

ઈ્લિામની આરસી
કાસિમ અબ્ાિ

f÷kMkeVkEz /  
Classified

અમદાવાદ
કોરોના મહામારીમાં જો કોઈને 

જીવનભરનો ફાયદો થયો હોય તો તે 
ગુજરાતમાં ધો. ૧૦ના બોર્ડના એ ૧૦૦ 
વવદ્ાથથીઓ છે જેમણે એક પણ વવષયમાં કોઈ 
જ માક્ક મેળવયા વગર પર બોર્ડ પાસ કરી લીધું 
છે. મંગળવારે રાત્ે બહાર પરેલા ધો. ૧૦ના 
પરરણામમાં મહામારીના કારણે ધો. ૧૦માં 
આપવામાં આવેલા માસ પ્રમોશનમાં ૧૦૦ 
વવદ્ાથથીઓને બોરડે ૧૯૮ ગ્ેસ માક્ક આપી 
પાસ કયા્ડ છે. હવે જો ગણતરી બેસારીએ તો 
ધો. ૧૦માં બોર્ડની પરીક્ામાં પાસ થવા માટે 
વવદ્ાથથીઓને પોતાના ૬ વવષયમાં ૩૩ માક્ક 
લેવાના હોય છે. તેવામાં જયારે જો બોરડે આ 
વવદ્ાથથીઓને ૧૯૮ ગ્ેસ માક્ક આપયા છે તો 

તેનો અથ્ડ એ થયો કે આ વવદ્ાથથીઓએ શું 
ખરેખર ૬માંથી એક પણ વવષયમાં પોતાની 
જાતે એક પણ માક્ક મેળવયો નથી? ખરેખર 
આંચકા જેવી વાત છે. ભૂતકાળમાં ગુજરાત 
સેકનરરી એનર હાયર સેકનરરી એજયુકેશન 
બોર્ડના અવધકારીઓએ જણાવયું હતું કે 
વવદ્ાથથીઓને ચઢાઉ પાસ કરવા માટે ટોટલ 
૨૪ ગ્ેવસંગ માક્ક આપવામાં આવયા છે. જો 
કે આ માટે શરત હતી કે વવદ્ાથથીએ ઓછામાં 
ઓછા ૪૦ ટકા ગુણ મેળવયા હોવા જોઈએ. 
તેમજ બે જ વવષયમાં મળીને કુલ ૨૪ માક્ક 
બોર્ડ આપવામાં આવતા હતા. જોકે આ વષ્ડની 
વાત અલગ છે. આ વષડે બોરડે ધોરણ ૧૦નું 
પરરણામ મહામારીને ધયાને રાખીને મેરરટ 
આધારીત બનાવયું છે. 

રાજકોટમાં પવતના 
આપઘાત બાદ પત્ીનો 
આતમહતયાનો પ્રયાસ 

રાજકોટ
રાજકોટ શહેરમાં એક અજીબો ગરીબ 

રકસસો સામે આવયો છે. પ્રાપ્ત માવહતી અનુસાર 
રાજકોટ શહેરમાં પાંચ રદવસ પૂવડે મૂળ બાબરા 
પંથકના યુવાને પત્ી તથા મવહલા પોલીસ 
સટેશનના એએસઆઈના ત્ાસથી કંટાળી 
ઝેરી દવા પી આપઘાતનો પ્રયાસ કયયો હતો. 
સમગ્ મામલે યુવકના ભાઈએ તેની પત્ી 
દ્ારા રૂવપયા ૧૫ લાખની માગણી કરવામાં 
આવતી હોવાનો આક્ેપ કયયો હતો. તયારે હવે 
પવતએ ઝેરી દવા પીધા બાદ પત્ીએ પણ એ 
જ જગયાએ ઝેર પીધું છે કે જયાં તેના પવતએ 
પાંચ રદવસ પૂવડે ઝેર પીધું હતું. ઉલ્ેખનીય છે 
કે ઝેરી દવા પીવાના કારણે પવતને સારવાર 
અથડે હોસસપટલમાં ખસેરવામાં આવયો હતો 
તયારે આજે પણ તે સારવાર અથડે વસવવલ 
હોસસપટલમાં છે. 

કેનેરાના વવઝા આપવાની 
પ્રવરિયા દોઢ વષ્ડ બાદ શરૂ

અમદાવાદ
ઘણાં લાંબા સમય બાદ ભારત સવહત દુવનયાના 

અનય દેશોમાં કોરોનાનું જોર ઘટી રહ્ં છે તયારે 
કેનેરા સરકારે આવતા મવહનાથી ભારત-કેનેરા 
વચ્ેની વવમાની સેવા શરૂ કરવાની તૈયારીઓ 
આરંભી દીધી છે. બીજી તરફ તમામ પ્રકારના વવઝા 
માટેની કામગીરી પણ શરૂ કરાઈ છે. અમદાવાદમાં 
પણ વવઝા માટે અપલાય કરનારા લોકો માટે રફંગર 
વપ્રનટ અને બાયોમેવરિક માટેની કામગીરી શરૂ થઈ 
છે. આ માટે લોકોનો ધસારો જોવા મળી રહ્ો છે. 
અમદાવાદમાં કેનેરાના વવઝાની પ્રોસેસ માટે ૧૫ 
રદવસ પછીની અપોઈનટમેનટ મળતી થઈ છે. 
આગામી રદવસોમાં અનય દેશોમાં પણ ભારતની 
ફલાઈટ શરૂ થાય તેવી પ્રબળ સંભાવના દેખાઈ 
રહી છે. ભારતમાંથી ખૂબ જ મોટી સંખયામાં 
વવદ્ાથથીઓ વવદેશ ભણવા જતા હોય છે. 

અમદાવાદ
અમદાવાદના દાણીલીમરા 

વવસતારમા ં ૩ વષ્ડ પહલેા એક 
મવહલાના લગ્ન થયા હતા. તનેો 
પવત તથા સાસ-ુસસરા મજરૂી કામ 
કર ે છે અન ે તનેી ૨ નણદંના પણ 
લગ્ન થઈ ચકૂયા છ.ે મવહલાને 
પોતાના પવતથી ૧ વષ્ડનો દીકરો 
છે. માચ્ડ મવહનામા ં લોકરાઉન 
દરવમયાન પરરણીતાન ેઘરમા ંએકલી 

જોઈન ેસસરાની દાનત બગરી હતી 
અન ે તણે ે દીકરાન ે મારી નાખવાની 
ધમકી આપીન ેપતુ્વધ ુસાથે દુષકમ્ડ 
આચયુું હતુ.ં પરરણીતા આબરૂ જાય 
નહીં ત ે માટ ે ચપુ રહી હતી. જોકે 
પછી આ દરરોજની ઘટના બની ગઈ 
હતી. તનેા સસરાએ અવારનવાર 
તને ેઅરપલા ંકરવાનુ ંશરૂ કરી દીધંુ 
હતુ.ં મવહલાનો પવત મજરૂી કરવા 
ઘરથેી નીકળ ેતયાર ેતનેો સસરો તનેી 

એકલતાનો લાભ લઈન ે શારીરરક 
અરપલા ંકરતો હતો અન ેતનેા એક 
વષ્ડના દીકરાન ે મારી નાખવાની 
ધમકી આપીન ે દષુકમ્ડ આચરતો 
હતો. મવહનાથી સસરો પતુ્વધુનું 
શોષણ કરતો હતો. પરરણીતાએ 
પહેલા સાસુ અન ે પવતન ે સસરાની 
કરતતૂની જાણ પણ કરી હતી પરતંુ 
પવત ક ેસાસુએ તનેી વાતનો વવશ્ાસ 
નહીં કરતા તને ે કોઈ મદદ મળી 

નહોતી. પોતાના ં જ પૌત્ન ે મારી 
નાખવાની ધમકી આપીન ેમવહલાની 
એકલતાનો લાભ લઈ અવારનવાર 
સસરાએ દુષકમ્ડ આચરતો હતો. 
તયાર ે પરરણીતાની વાતનો સાસ ુ કે 
પવતએ વવશ્ાસ નહીં કરતા કટંાળીને 
તણે ેઅંત ેમવહલાએ પોલીસની મદદ 
લીધી છ.ે પોલીસે વહુની ફરરયાદના 
આધાર ે આરોપી સસરાની ધરપકર 
કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છ.ે

અમદાવાદમાં પૌત્ને જાનથી મારી નાખવાની 
ધમકી આપીને સસરાનું પુત્વધૂ સાથે દુષકમ્ડ
લાોકડાઉનમાં પરરણીતાનો ઘરમાં અોકલી જોઈનો િિરાની દાનત બગડી ઃ ફરરયાદ થતાં ધરપકડ

100 વવદ્ાર્થીઓને જલસા ઃ બધા 
વવષયમાં શૂનય છતાં SSC પાસ
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મુબંઈ
ભારતમાં કોરોના સકં્રમમતોની 

સખં્ામાં ફરી આમંિક વધારો થઈ 
રહ્ો હો્ તવેુ ં લાગી રહં્ છ.ે ૪૦ 
હજારની નીચ ે પહોંચલેો આકંડો હવે 
૫૦ હજારની આસપાસ રહ ે છ.ે 
૩૦ જનૂના ચોવીસ કલાકમા ં ૪૮ 
હજારથી વધુ સકં્રમમત કસેો સામે 
આવ્ા છ.ે બીજી તરફ, મોતના 
આકંડાઓમાં પણ વધારો નોંધાઈ રહ્ો 
છ.ે સત્ાવાર આકંડાઓ મજુબ, દિેમાં 
કોમવડ-૧૯ના કારણ ે મૃત્ુ પામનારા 

દદદીઓની સખં્ા ૪ લાખન ે સપિ્શવા 
આવી છ.ે કને્દ્ી્ સવાસ્થ્ મતં્ાલ્ે 
ગરુૂવાર ે જાહરે કરવામાં આવલેા 
આકંડાઓ મજુબ, છલે્ા ૨૪ કલાકમાં 
દિેમા ં ૪૮,૭૮૬ નવા પોમિટિવ 
કસેો નોંધા્ા છ.ે આ ઉપરાંત કોમવડ-
૧૯ના કારણ ે ૧,૦૦૫ દદદીઓએ 
પોતાના જીવ ગમુાવ્ા છે. દેિમાં 
હવ ે કલુ સકં્રમમતોની સંખ્ા વધીને 
૩,૦૪,૧૧,૬૩૪ થઈ ગઈ છે. બીજી 
તરફ, દિેમા ંકલુ ૩૩,૫૭,૧૬,૦૧૯ 
લોકોન ે કોરોના વકેસીનના ડોિ 

આપવામાં આવ્ા છે. ૨૪ કલાકમાં 
૬૧,૫૮૮ દદદીઓન ેટડસચાજ્શ કરવામાં 
આવ્ા છે. હાલમાં ૫,૨૩,૨૫૭ 
એકકિવ કેસ છે. બીજી તરફ, અત્ાર 
સુધીમાં કુલ ૩,૯૯,૪૫૯ લોકોનાં 
કોરોના વા્રસના કારણ ે મોત થ્ા 
છે. ઈકન્ડ્ન કાઉકન્સલ ઓફ મેટડકલ 
ટરસચ્શએ જાહરે કરલેા આંકડાઓ 
મુજબ, ૩૦ જૂન, ૨૦૨૧ સુધીમાં 
ભારતમાં કુલ ૪૧,૨૦,૨૧,૪૯૪ 
કોરોના સમેપલનુ ં િકેસિિંગ કરવામાં 
આવ્ુ ંછ.ે

દેશમાં કોરોનાથી મૃત્યુઆંક ૪ લાખ નજીક પહોંચ્ો

પિણા : મબહારના મવમવધ 
મવસતારોમા ં વીજળી પડવાન ે કારણે 
કલુ 11 લોકોના ં મોત થ્ા છ ે તમે 
ટડિાસિર મનેજેમને્િ ટડપાિ્શમને્િ ે એક 
મનવદેનમા ં જણાવ્ંુ છ.ે ટડિાસિર 
મનેજેમને્િ ટડપાિ્શમને્િના જણાવ્ા 
અનસુાર પમચિમ ચપંારણમા ં 3, પવૂ્શ 
ચપંારણમા ં 3, પિણામા ંબ,ે નાલદંામાં 
બ,ે માધપેરુામા ં એક અન ે એક 
ઓરિંગાબાદમા ંએક વ્ટકતનુ ંમોત થ્ું 
છ.ે આ ઉપરાતં વીજળી પડવાન ેકારણે 
પવૂ્શ ચપંારણમા ંચાર લોકો ગભંીર રીતે 

ઘા્લ થ્ા છે અન ે પિણા મજલ્ામાં 
બ ે લાકો ગભંીર રીતે ઘા્લ થ્ા છે. 
હવામાન મવભાગના જણાવ્ા અનસુાર 
ચોમાસાની િરૂઆતથી અત્ાર સુધીમાં 
રાજ્મા ં 339 મમમી વરસાદ પડ્ો 

છે જ ેસામાન્્ કરતા 139 િકા વધારે 
છે. જનેા કારણ ેચાર મજલ્ાઓ પમચિમ 
ચંપારણ, પવૂ્શ ચંપારણ, ગોપાલગજં 
અન ે સારણમા ં પરૂ જવેી મસૃથમત 
સજા્શઇ છે. 80,000 લોકોન ે અસર 
થઇ છે. જોક ે પરૂગ્રસત મવસતારોમાં 
કોઇ જાનહામન થઇ નથી. બીજી 
તરફ મહારાષ્ટ્રના પાલઘર મજલ્ામાં 
મોબાઇલ નિેવક્ક બરાબર પકડા્ તે 
માિ ેવૃક્ષ પર ચડેલા 15 વર્શના ટકિોરનું 
વીજળી પડવાન ે કારણ ે મોત થ્ંુ છે 
અન ેઅન્્  સગીરોન ેઇજા થઇ છે.

મબહાર અને મહારાષ્ટ્રમાં વીજળી પડવાથી 
12નાં મોત, ભારે વરસાદથી પૂરની કસથમત
બિહારમાં ચાલુ બિઝનમાં અત્ાર િુધી 339 મીમી વરિાદ : િામાન્યથી 139 ટકા વધુ

નવી દિલ્ી 
ટદલહીના ગાિીપરુ બોડ્શર પર ખડેતૂો 

અન ે ભારતી્ જનતા પાિદી (ભાજપ)
ના કા ્્શકતા્શઓ તમેજ નતેાઓ વચ્ે 
ભાર ે હિંગામો થ્ો હતો. ખડેતૂો અને 
કા ્્શકતા્શઓ બન્ ે આમન ે સામન ે આવી 
ગ્ા હતા અન ે છટુ્ાહાથની મારમારી 
થઇ હતી. ભાજપના કા્્શકતા્શઓ સૌથી 
પહેલા ગાિીપરુ બોડ્શર પર આવ્ા 
હતા, જ્ા ંખડેતૂો સાત મમહનાથી કમૃર 
કા્દાના મવરોધમા ં ધરણા પ્રદિ્શન કરી 
રહ્ા છ.ે જ ેબાદ ત્ા ં હાજર ખડેતૂોની 
સાથે મવવાદ થતા બન્ ે આમન ે સામને 
આવી ગ્ા હતા. એવા અહવેાલો છે 
ક ે ગાિીપરુ બોડ્શર પર ભાજપના એક 

નતેાનુ ં સવાગત કરવા માિે ભાજપના 
કા્્શકતા્શઓ મોિી સખં્ામા ં પહોંચ્ા 
હતા, ત ે સમ્ ે જ ખડેતૂોની સાથે 
બોલાચાલી થઇ હતી, જ ે બાદમાં 
મારામારીમા ં ફરેવાઇ ગઇ હતી. આ 
દરમમ્ાન ખડેતૂ નતેા રાકિે ટિકતૈે 
આરોપ લગાવ્ો હતો ક ે ભાજપના 
નતેાઓ અમારા મચંનો ઉપ્ોગ કરવા 
માગતા હતા, કિેલાક નતેાઓ મચં 
પર આવી પણ ગ્ા હતા. જો તમારે 
અમારા મચં પર આવવુ ંહો્ તો પહલેા 
ભાજપમાથંી રાજીનામ ુઆપો. જો મચં 
એિલો જ વહાલો હો્ તો અમારા 
આદંોલનમા ં સામલે થઇ જાવ અને 
પક્ષન ેઅલવીદા કરી દો. 

ગાઝીપુર સર્િ પર ખેડૂતો અને ભાજપ 
કાર્યકતા્યઓ વચ્ે છુટ્ા્ાથની મારામારી

નવી દિલ્ી
નવા આઈિી મન્મોના અમલ અગંે 

કને્દ્ સરકારે ટ્ીિર સામ ેઆકરં વલણ 
અપનાવ્ુ ં છ.ે આવા સમ્મા ં ટ્ીિરે 
ભારતના નકિામાથંી જમમ-ુકાશમીર અને 
લદ્ાખન ેઅલગ દિે તરીક ેદિા્શવતા નવો 
મવવાદ સજા્્શ ો હતો. હવે આ મદેુ્ ઉત્ર 
પ્રદિે અન ેમધ્મ પ્રદિેમા ંટ્ીિર સામે 
એફઆઈઆર નોંધાઈ છ.ે બીજીબાજુ 
સોમિ્લ મીટડ્ા પલિેફોમ્શ પર બાળ 
જાતી્ િોરણ સંબમંધત સામગ્રી હોવાના 
પગલ ે નિેનલ કમમિન ફોર પ્રોિકેિન 
ઓફ ચાઈલડ રાઈટસની ફટર્ાદને 
પગલ ેટદલહી પોલીસે પણ ટ્ીિર સામે 
કસે નોંધ્ો છ.ે નવા આઈિી મન્મોના 

અમલ અગં ે કને્દ્ અન ે ટ્ીિર વચ્ે 
તકરાર ચાલી રહી છ ે અન ે ઉત્ર 
પ્રદિેમા ં એક વૃદ્ધ મકુસલમન ે મારવા 
સબંધં ે વાધંાજનક વીટડ્ો પોસિ કરવા 
મદુ્ ે પણ સોમિ્લ મીટડ્ા પલિેફોમ્શ 
મશુકલેીમા ંમકુા્ુ ંછ.ે દિેના નકિા સાથે 
ચડેાનંા મવવાદ મદુ્ ેભાર ેહોબાળો મચતાં 
ટ્ીિર ેતનેી વબેસાઈિ પરથી ભારતનો 
ખોિો નકિો હિાવી દીધો હતો. જોક,ે 
દિેના નકિા સાથ ે ચડેા ં બદલ ઉત્ર 
પ્રદિેના બલુદંિહર મજલ્ામા ં ખજુા્શ 
નગર પોલીસ મથકમા ં સોમવાર ે સાજંે 
ટ્ીિર ઈકન્ડ્ાના એમડી મમનર 
માહશે્વરી સામ ે પહલેી એફઆઈઆર 
નોંધાઈ હતી.

ભારતના નકશા સાથે ચેડાં બિલ 
ટ્ીટર સામે રુપી, MPમાં ફદરરાિ

નવી દિલ્ી
સુપ્રીમ કોિ્શ રાજ્ો અને કેન્દ્િામસત 

પ્રદેિોને ૩૧મી જુલાઈ સુધીમાં ‘એક 
રાષ્ટ્ર એક રાિન કાડ્શ’ ્ોજના લાગુ કરવા 
આદેિ આપ્ો છે. આ ્ોજના હેઠળ 
૮૦ કરોડથી વધુ લોકોને દેિના કોઈપણ 
ભાગમાં રાિન કાડ્શ મારફત ખાદ્ાન્ 
લેવાની સુમવધા મળિે. સુપ્રીમે અસંગટઠત 
ક્ષેત્ના કામદારોની નોંધણી મુદ્ે સરકારના 
ઉદાસીન અને બેદરકારીપૂણ્શ વત્શનને 
‘અક્ષમ્’ ગણાવી કેન્દ્ની િાિકણી કાઢી 
હતી અને ૩૧મી જુલાઈ સુધીમાં આ 
કામ િરૂ કરવા આદેિ આપ્ો છે, જેથી 

આ વર્શના અંત સુધીમાં બધા જ પ્રવાસી 
કામદારોની નોંધણી થઈ િકે અને કોરોના 
મહામારીના મુશકેલ સમ્માં ગરીબો 
સરકારી ્ોજનાઓનો લાભ મેળવી િકે. 
સુપ્રીમ કોિટે રાજ્ સરકારોને અન્્ અનેક 
ટદિા-મનદટેિ આપ્ા છે. 

રાજરો એક મહ્નામાં ‘એક રાષ્ટ્ર એક 
રાશન કાડ્ય’ રોજના લાગુ કરે : સુપ્ીમ 

શ્ીનગરમાં એન્કાઉન્િરમાં 
2 અને પરીમપોરામાં 1 
આતંકવાદી ઠાર મરા્ો

શ્ીનગર
જમમુ કાશમીરના શ્ીનગરમાં સૈન્્ના એન્કાઉન્િરમાં 

લશકરે તો્બાના બે કમાન્ડર ઠાર મરા્ા હતા. મા્ા્શ 
ગ્ેલા પૈકી એક આતંકીનું નામ નદીમ અબરાર છે. 
જ્ારે શ્ીનગરમાં જ પરીમપોરા મવસતારમાં અન્્ એક 
કમાન્ડર પણ ઠાર મરા્ો હતો. પોલીસે આ એન્કાઉન્િરની 
મવગતો આપી હતી અને કહ્ં હતું કે મા્યો ગ્ેલો આતંકી 
અબરાર લશકરે તો્બાનો િોપ કમાન્ડર હતો અને અનેક 
લોકોની હત્ામાં તેનો હાથ હતો. તેની ધરપકડ પરીમપોરા 
મવસતારમાં સોમવારે કરવામાં આવી હતી. લશકરે તો્બાના 
આ િોપ કમાન્ડરે સવીકાર ક્યો હતો કે તેની પાસે એકે-૪૭ 
રાઇફલ હતી અને અનેક હુમલામાં સેનો હાથ હતો.

કાશમીરમાં સતત ત્ીજી 
રાત્ે સૈન્્ સિેિન પર ડ્ોન 
દેખા્ા, PMએ બેઠક ્ોજી

જમમુ કાશમીર
જમમુ કાશમીરમાં કા્ર આતંકીઓ દ્ારા હવે સૈન્્ 

પર ડ્ોન દ્ારા હુમલા કરવામાં આવી રહ્ા છે. અગાઉ 
જમમુ એરબેિ પર બે ડ્ોન હુમલા થ્ા હતા, જેના બીજા 
ટદવસે સૈન્્ કેમપ પર બે ડ્ોન દેખા્ા હતા. હવે વધુ એક 
સૈન્્ સિેિન પર ડ્ોન જોવા મળ્ા છે. જેને પગલે સૈન્્ 
એલિ્શ થઇ ગ્ંુ છે અને સમગ્ર મામલાની તપાસ િર 
કરી દેવામાં આવી છે. સાથે જ જમમુ એરબેિ હુમલાની 
તપાસ એનઆઇએને સોપવામાં આવી છે. સતત ત્ીજી 
રાત્ે મંગળવારે ૧૨.૩૦ વાગ્ાથી લઇને સવારે ૪.૩૦ 
વાગ્ા વચ્ે રત્ુચક, કાલૂચક મમમલટ્ી સિેિનો અને 
સુંજવાં આમદી મરિગેડ પાસે ડ્ોન જોવા મળ્ા હતા.  

નવી દિલ્ી
નેિનલ કમમિન ફોર વીમેન 

(એનસીડબલ્ુ)એ મટ્િર ઇકન્ડ્ાના 
મેનેમજંગ ટડરેકિરને આદેિ આપ્ો છે 
કે તેઓ સપ્ાહની અંદર આ પલેિફોમ્શ 
પરથી દરેક પ્રકારના અભદ્ કન્િેન્િ 
દૂર કરે. આ ઉપરાંત મોિી સોમિ્લ 
મીટડ્ા કંપનીઓની જવાબદેમહતા 
અંગે કેન્દ્ી્ મામહતી અને પ્રસારણ 
તથા ઇલેકટ્ોમનકસ પ્રધાન રમવિંકર 
પ્રસાદે જણાવ્ું હતું કે મટ્િરે તેમનું 
એકાઉન્િ બલોક કરવા માિે ્ુએસ 

કોપીરાઇિ એકિ લગાવ્ો હતો, પરિંતુ 
આ કા્દો પણ ભારતમાં ત્ારે લગાવી 
િકા્ જ્ારે તે ભારતી્ કા્દા સાથે 
સુસંગત હો્. 

આ એનસીડબલ્ુની ચેરપસ્શન 

રેખા િમા્શએ ટદલહીના પોલીસ 
કમમશ્નરને પણ આ કેસની તપાસ 
કરવા અને ્ોગ્ કા્્શવાહી કરવા 
કહ્ં હતું. એનસીડબલ્ુએ મટ્િર 
પર કેિલીક પ્રોફાઇલસમાં પોનયોગ્રાટફક 
કન્િેન્િના પગલે આપમેળે જ પગલાં 
લઈ કા્્શવાહી િર કરી છે. ચેરપસ્શન 
રેખા િમા્શએ મટ્િર ઇકન્ડ્ાના 
મેનેમજંગ ટડરેકિરને જણાવ્ું છે કે તે 
તાતકામલક અસરથી પોનયોગ્રાટફક અને 
અભદ્ કન્િેન્િ તેમના પલેિફોમ્શ પરથી 
સપ્ાહની અંદર દૂર કરે. 

તાતકામલક પોનયોગ્રાટફક કન્િેન્િ દૂર કરવા 
એનસીડબલ્ુએ મટ્િરને આદેિ આપ્ો
US કાયદાે પણ ભારતીય કાયદા િાથે િુિંગત હાેય તાે જ ચાલશેઃ રવવશંકર પ્રિાદ

ઝારડસે રસી માટે DCGI પાસે મંજૂરી માગી 
કોરોના સામેની લડાઈમાં દેશવાસીઓને વધુ એક સવદેશી રસી મળશે. ઝાયડસ 
કેડડલાએ પોતાની રસી ઝાયકોવ-ડી માટે ડીસીજીઆઈની મંજૂરી માંગી છે. 
પોતાની રસી ઝાયકોવ-ડીના ઈમરજનસી ઉપયોગ માટે ઝાયડસે માગી મંજૂરી 
માંગી છે. ૧૨ વર્ષથી વધુ વયના તમામ લોકો માટે આ રસીનો ઉપયોગ થાય તેવી 
શકયતા છે. ઝાયડસે માંગેલી મંજૂરીમાં ૧૨ વર્ષથી વધુ વયના તમામ લોકોનો 
સમાવેશ થાય છે. ડીસીજીઆઈની મંજૂરી મળયા બાદ આગામી ડદવસોમાં રસીને 
માકકેટમાં ઝાયડસ કંપની ઉપલબધ કરાવશે. ઝાયડસની રસી પહેલી ડીએનએ 
બેઝ રસી છે. જેની મંજૂરી હાલ માંગવામાં આવી છે. ઝાયડસની રસીને મંજૂરી 
મળશે એટલે એ દેશમાં ઉતપાદન થતી ચોથી રસી બનશે. રસી ટ્ાયલનો ત્ીજો 
તબક્ો પૂર્ષ થઈ ગયો છે અને તેમાં ૨૮,૦૦૦થી વધુ સવયંસેવકો સામેલ થયા 
હતા. ડીસીજીઆઈની મંજૂરી મળયા બાદ ભારત બાયોટેકની કોવેકસીન પછી આ 
બીજી સવદેશી રસી હશે. આ કોરોના વાયરસ સામે વવશ્વની પ્રથમ ડીએનએ 
રસી પર હશે. ઝાયકોવ-ડી એ ડીએનએ રસી છે, જે વાયરસના તે ભાગના 
આનુવંવશક કોડનો ઉપયોગ કરે છે. 

ભારતમાં કાેરાેનાના અેક્ટિવ કેિ છ લાખથી અાેછા, છેલ્ા 24 કલાકમાં 
વધુ 48,786 લાેકાે િંક્રમમત થયા : અેક દદવિમાં વધુ 1005 દદદીનાં માેત
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નવી દિલ્ી 
૧૪ બેંકો સાથે ૩૫૯૨ કરોડ 

રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરવા સાથે 
સંકળાયેલા મની લોનડરરંગ કેસમાં 
મુંબઇ સ્થત કંિનીની ઇડીએ ૧૮૫ 
કરોડ રૂપિયાની સંિપતિ ટાંચમાં લીધી 
છે.  ઇડીએ એક પનવેદનમાં જણાવયું 
છે કે પરિવેન્શન ઓફ મની લોનડરરંગ 
એકટ(િીએમએલએ) હેઠળ ફ્ો્ટ 
ઇનટરને્શનલ પલપમટેડ અને તેમની ગ્ુિ 
કંિનીઓ ગલોપબઝ એસકઝમ રિાઇવેટ 
પલપમટેડ, એનએસડી પનમ્મન રિાઇવેટ 

પલપમટેડ અને આર એસ પબલડસ્મ તથા 
તેના રિમોટરોની સંિપતિઓ ટાંચમાં લેવા 
માટે રિોપવઝનલ ઓડ્મર જારી કરવામાં 
આવયો હતો. કાનિુર, રદલહી, ગુરુગ્ામ, 
મુંબઇ, કોલકાતા અને તપમલનાડુના 

કેટલાક ્શહેરોમાં ૧૮૫ કરોડ રૂપિયાની 
સ્થર પમલકતો ટાંચમાં લેવામાં 
આવી છે. ગયા વર્ષે જાનયુઆરીમાં 
સીબીઆઇ દ્ારા દાખલ કરવામાં 
આવેલી એફઆઇઆરને આધારે ઇડીએ 
િીએમએલએ  હેઠળ કેસ દાખલ કયયો 
છે.  ઇડીએ જારી કરેલા પનવેદનમાં 
જણાવવામાં આવયું છે કે અમને મળેલા 
િુરાવાઓ િરથી સાપબત થાય છે કે 
ફ્ો્ટ ઇનટરને્શનલ પલપમટેડ અને તેની 
ગ્ુિ કંિનીઓ દ્ારા મની લોનડરરંગની 
રિવૃપતિઓ હાથ ધરવામાં આવી હતી. 

3592 કરોડની છેતરપિડીમાં મુંબઇ સ્થત 
કંિનીની રૂ. 185 કરોડની સંિપતિ ટાંચમાં
ફ્ેસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ લલ., આ્ર આેસ બિલ્ડસ્સ-પ્રમ્ેટર્ે, ડ્યરેક્ટર્ે સ્મે કેસ 

મુંબઈ
બોમબે હાઈકોટટે ગુલ્શન કુમાર હતયા 

મામલે સંકળાયેલી અરજી અંગે પનણ્મય 
સંભળાવી દીધો છે. તેમાં 
મડ્મરના એક દોપર્ત 
અબદુલ રઉફ ઉફફે દાઉદ 
મચષેનટની સજા અકબંધ 
રાખવામાં આવી છે. 
અબદુલ રઉફ અંડરવલડ્મ 
ડોન દાઉદ ઈબ્ાપહમનો 
સાથી છે. સે્શન કોટટે 
તેને ઉંમર કેદની સજા સંભળાવી હતી. 
હાઈકોટટે િણ ્િષ્ટ ્શબદોમાં કહી દીધું 
કે, અબદુલ રઉફ કોઈ િણ જાતની 
ઉદારતાનો હકદાર નથી કારણ કે તે 

િહેલા િણ િેરોલના બહાને બાંગલાદે્શ 
ભાગી ગયો હતો.

ટી-સીરરઝ કંિનીના માપલક ગુલ્શન 
કુમારની ૧૨ ઓગષ્ટ, 
૧૯૯૭ના રોજ મુંબઈના 
જુહૂ પવ્તારમાં હતયા થઈ 
હતી. ગુલ્શન કુમારની 
મંરદર બહાર ૧૬ ગોળીઓ 
મારીને હતયા કરવામાં આવી 
હતી. આ કેસમાં કેટલાક 
લોકોની ધરિકડ કરવામાં 

આવી હતી અને કેટલાક િર હજુ િણ 
કેસ ચાલી રહ્ો છે. જસ્ટસ જાધવ અને 
જસ્ટસ બોરકરે અરજી િર ચુકાદો 
સંભળાવયો હતો.

બોમબબે ્ાઈકોર્ટ ઃ ગુલશન કુમારની 
્ત્ાના આરોપીની સજા ્થાવત

નવી દિલ્ી
અદાણી ગ્ૂિના માપલક ગૌતમ 

અદાણીની ૬ મુખય કંિનીઓ િૈકી ૩ 
કંિનીઓના ્શેરના ભાવ સતત ગગડી 
રહ્ા છે. બુધવારે આ ગ્ૂિની બીજી 
કંિનીઓને િણ નુકસાન થયુ હતુ. જેની 
અસર ગૌતમ અદાણીની નેટવથ્મ િર િણ 
િડી રહી છે. એક મીરડયા ગ્ૂિના રરિોટ્મ 
રિમાણે અદાણીની નેટવથ્મ હવે ૫૯.૭ 
અબજ ડોલર રહી છે. ્શેરના ભાવમાં 
સતત થઈ રહેલા ઘટાડાના કારણે તેમની 
નેટ વથ્મમાં ૧૭ રદસમાં ૧૭ અબજ 
ડોલરનો ઘટાડો થયો છે.રૂપિયામાં 
ગણીએ તો તેમની સંિપતિમાં ૧.૨૮ 
લાખ કરોડ રૂપિયાનુ ધોવાણ થયુ 

છે.જેના િગલે તેઓ દુપનયાના ટોિ ૨૦ 
ધપનક લોકોની યાદીમાંથી િણ બહાર 
નીકળી ગયા છે. રરિોટ્મ રિમાણે અદાણી 
ધપનકોના પલ્ટમાં િહેલા ૧૯મા ક્રમે 
હતા.હવે તેઓ ૨૧મા ક્રમે જતા રહ્ા 
છે.અદાણી ગ્ૂિની તમામ ૬ કંિનીઓના 
્શેરના ભાવમાં બુધવારે ઘટાડો જોવા 
મળયો હતો.જેમાં અદાણી ગ્ીન 
એનર્જીના ્શેરોમાં ૦.૯ ટકા, અદાણી 
ટ્ાનસપમ્શનના ્શેરોમાં ૫ ટકા, અદાણી 
ટોટલ ગેસના ્શેરોમાં િાંચ ટકા, અદાણી 
એનટરરિાઈઝના ્શેરમાં ૧.૧૦ ટકા, 
અદાણી િોટ્મના ્શેરમાં ૧.૦૨ ટકા અને 
અદાણી િાવરના ્શેરમાં ૨.૭૪ ટકાનો 
ઘટાડો નોંધાયો છે.

અિાણીનબે ફરી ફરકો ઃ નબેરવથ્ટમાં ૧૭ 
દિવસમાં ૧૭ અબજ ડોલરનો ઘરાડો

જમમુ કાશમીર
જમમુ કાશમીરની બે રાજધાનીઓ 

શ્ીનગર અને જમમુ વચ્ે દર છ મપહને 
થતી ‘દરબાર મૂવ’ની ૧૪૯ વર્્મ 
જૂની રિથાને બંધ કરવામાં આવી છે. 
અતયાર સુધી અહીં રાજભવન, પસપવલ 
સપચવાલય, દરેક મુખય પવભાગોના 
વડાઓની ઓફીસ દરબાર મૂવ અંતગ્મત 
પ્શયાળામાં જમમુમાં અને ઉનાળામાં 
શ્ીનગરમાં ટ્ાનસફ્ થતી રહેતી હતી. 
જમમુ-કાશમીર સરકારે બુધવારે 
કમ્મચારીઓને ફળવવામાં આવતી 
રહેઠાણ ફળવણીને બંધ કરી દીધી હતી 

અને જેઓને રહેઠાણો ફળવી દેવામાં 
આવયા હતા તેવા અપધકારીઓને ત્રણ 
અઠવારડયાની અંદર સરકારી રહેઠાણો 
ખાલી કરી દેવાનો આદે્શ આિવામાં 
આવયો છે. 

જમમુ-કાશમીરમાં ‘િરબાર મૂવ’ પ્રથા 
બંધ, િર વર્ષે 200 કરોડની બચત થશબે

ભૈયાજી જો્શીને રામ 
મંરદર પનમા્મણ રિોજેકટના 
નવા કેરટેકર બનાવયા

નવી દિલ્ી
થોડાક રદવસો િહેલા આમ આદમી િાટટીના સાંસદ 

સંજય પસંહે આરોિ લગાવયો હતો કે રામ મંરદર પનમા્મણ 
માટે ટ્્ટે 2 કરોડ રૂપિયાની જમીન 18 કરોડ રૂપિયાથી 
વધારેની રકંમત આિીને ખરીદી છે. આ પવવાદ સામે 
આવયા બાદ રાષ્ટીય ્વયંસેવક સંઘે (RSS)કમાન 
િોતાના હાથમાં લઈ લીધી છે. અતયાર સુધી સંઘના 
સરકાય્મવાહ રહેલા ભૈયાજી જો્શી મંરદર રિોજેકટના 
કેરટેકરની ભૂપમકા ભજવ્શે. આ રિોજેકટ ભૈયાજી 
જો્શીની દેખરેખ હેઠળ ચાલ્શે. RSSની નજર ઉતિર 
રિદે્શ પવધાનસભાની ચૂંટણી િર  આ પનણ્મય સંઘમાં 
એનૌિચારરક રીતે લેવામાં આવયો છે. 

િપચિમ બંગાળ પહંસા 
સંદભષે કેનદ્ર, રાજય, 
ચૂંટણી િંચને નોરટસ

નવી દિલ્ી
સરુિીમ કોટટે ગરુુવારે કનેદ્ર સરકાર, તૃણમલૂ કોંગ્સે 

સરકાર અન ે ભારતના ચૂટંણી િચંન ે નોરટસ ફટકારી 
છ.ે અરજીમા ં િપચિમ બગંાળમા ં ચૂટંણી બાદ થયલેી 
પહંસાની તિાસ એસઆઇટી દ્ારા કરાવવાની માગં 
કરાઇ હતી. જસ્ટસ પવનીત સરનની અધયક્ષતાવાળી  
બેંચ ેઆ અરજી િર કનેદ્ર, િપચિમ બગંાળ સરકાર અને 
ચૂટંણી િચં િાસથેી જવાબ માગંચો છ.ે ઉલ્ખેનીય છ ેક,ે 
આમા ંચૂટંણી બાદ થયલેી પહંસામા ંિીરડતો અન ેતમેના 
િરરવારો માટ ે વળતરની માગં કરાઇ છ.ે  આ અગંે 
સરુિીમ કોટટે નોરટસના જવાબ માટ ેઆ તમામ િક્ષકારોને 
ચાર સપ્ાહનો સમય આપયો છ.ે 

નવી દિલ્ી 
વડારિધાનના નેતૃત્વમાં આજે કેનદ્રીય 

કેપબનેટની બેઠક મળી હતી. આ 
બેઠકમાં કેટલાક મહત્વિૂણ્મ રિ્તાવોને 
મંજૂરી આિવામાં આવી હતી. િાવર 
રડસ્ટ્બયુ્શન રરફોમ્મને મંજૂરી આિવામાં 
આવી છે. આ માટે ૩.૦૩ લાખ કરોડ 
રૂપિયા મંજૂર કરવામાં આવયા છે. આ 
ઉિરાંત દે્શના ગામ સુધી ઇનટરનેટ 
િહોંચાડવા માટે ૧૯ હજાર કરોડ 
રૂપિયાના રિોજેકટને મંજૂરી આિવામાં 
આવી છે. 

આ મહત્વિૂણ્મ બેઠક અંગેની 
માપહતી આિતા કેનદ્રીય રિધાન જાવડેકરે 
જણાવયું હતું કે બે રદવસ િહેલા નાણા 
રિધાન પનમ્મલા પસતારમને ૬ લાખ 
૨૮ કરોડના રિોતસાહન િેકેજની 

જાહેરાત કરી હતી. આ િેકેજને િણ 
આજે મંજૂરી આિવામાં આવી હતી.  
જાવડેકરે જણાવયું હતું કે નવેમબર સુધી 
૮૦ કરોડ લોકોને મફતમાં અનાજ 
આિવામાં આવ્શે. આ માટે કેપબનેટે 
૯૩૦૦૦ કરોડ રૂપિયા મંજૂર કયા્મ છે. 
કેનદ્રીય રિધાન રપવ્શંકર રિસાદે જણાવયું 
હતું કે દરેક ગામ સુધી ઇનટરનેટ 
િહોંચાડવાનો સરકારે પનણ્મય લીધો 
છે. કેનદ્રીય કેપબનેટે ભારત નેટ રિોજેકટ 
માટે ૧૯ હજાર કરોડ રૂપિયાની મંજૂરી 
આિી છે. 

વીજ ક્ષેત્ર માટે રૂ. 3.03 લાખ કરોડ અને 
ભારત નેટ માટે 19 હજાર કરોડને મંજૂરી
કેન્દ્રીય કેબિનેટનરી િેઠકમ્ં 6.28 લ્ખ કર્ેડન્ પેકેજન્ પ્રસ્્વને લરીલરીઝંડરી 

મુંબઇ 
કોરોના મહામારીથી સમગ્ 

દુપનયામાં ગંભીર આપથ્મક અપનપચિતા 
સજા્મઇ છે જો કે કેટલાંક લોકોએ આ 
તકનો લાભ લઇ નીચી રકંમતે મોટું 
મૂડીરોકાણ કરવાની તક ઝડિી લીધી 
છે. આવી કંઇક ધપનક ભારતીયોએ 
દુબઇના રરયલ એ્ટેટમાં કયુ્મ છે. 
ભારતીયોએ કોરોના સંકટ વચ્ે 
દુબઇના રરયલ એ્ટેટમાં ૬ અબજ 
રદરહામની સંિપતિ ખરીદી છે. 
ભારતીય ચલણમાં ગણતરી રીતે તો 
તેનું મૂલય ૧૨,૧૦૦ કરોડ રૂપિયા 
જેટલુ થાય છે. તો યુકેના રોકાણકારોએ 

દુબઇના રરયલટી સેકટરમાં ૨.૯ 
અબજ રદરહામ અને ચીનના લોકોએ 
૧.૪ અબજ રદરહામનું રોકાણ કયુ્મ 

છે એવી માપહતી દુબઇ સરકારના 
પસપનયર એડવાઇઝર મહમૂદ 
અલબુરાઇએ પવિટમાં જણાવી છે.

ધપનક ભારતીયોએ કોરોના 
સંકટકાળ વચ્ે દુબઇમાં િોતાની માટે 
એક નવુ ઘર ખરીદ્ુ છે જેની િાછળ 
વયાિકિણે સરળ ટેકસ-ફ્ેનડલી પનયમો 
અને રરયલ એ્ટેટમાં ઇનવે્ટમેનટ 
દ્ારા તાતકાપલક રેપસડેનટનું ્ટેટસ 
મળવુ, એક આંતરરાષ્ટીય ્તરની 
જીવન્શૈલી ઉિરાંત ભારતથી વધારે 
દૂર ન હોવુ જેવા િરરબળોએ મોટી 
ભૂપમકા ભજવી છે.  

ઉલ્ેખપનય છે કે, આ રેતાળ 
રિદે્શમાં ઘર-મકાનો કંઇ સ્તા નથી. 
લકઝુરરયસ એિાટ્મમેનટ, વીલા અને 
હોટલનો રૂમ િણ એક કરોડ રૂપિયાથી 

લઇને ૨૦ કરોડ રૂપિયા સુધીમાં 
વેચાય છે.

દુબઇ ભારતથી ભૌગોપલક દ્રસષ્ટએ 
ઓછા અંતરે આવેલ હોવાથી ઘણા 
ધપનક ભારતીયો તયાં મકાન ખરીદવા 
આકર્ા્મયા છે. રેપસડેનસી વીઝા 
મેળવવા માટે પમલકતોમાં ઓછામાં 
ઓછા મૂડીરોકાણની રકમ ૧૦ લાખ 
રદરહામ (લગભગ ૨ કરોડ) છે. જે 
િોટુ્મગલ અને ્િેનમાં રેપસડેનટ વીઝા 
રિાપ્ કરવા માટે રરયલ એ્ટેટમાં 
૫ લાખ યુરો (લગભગ ૪.૪ કરોડ 
રૂપિયા)નું મૂડીરોકાણ કરવા કરતા ઘણું 
વાજબી છે એવું પનષણાંતોનું કહેવુ છે.

ભારતીયોએ દુબઇમાં 12,100 કરોડની સંપત્તિ ખરીદી
ક્ેર્ેન્-19ન્ પ્રત્િંધ્ે વચ્ે પણ ચ્લુ કેલેન્ડર વર્સન્ પ્રથમ છ મહિન્મ્ં દુિઇન્ હરયલ આેસે્ટટમ્ં 8000થરી વધુ ર્ેક્ણક્ર્ે પ્રવેશય્
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વોશિંગ્ટન 
અમેરિકાની અવકાશી સંસ્ા નાસાએ 

ચેતવણી આપતા કહ્યુ છે કે, 250 મીટિનુ 
કદ ધિાવતો એક એસટિોઈડ 22000 
રકલોમીટિ પ્રતત કલાકની ઝડપ્ી 
ધિતી તિફ આગળ વધી િહ્ો છે. આ 
એસટિોઈડ એક જુલાઈએ પૃથવીની 
ભ્રમણકક્ા્ી અત્ંત નજીક િહીને 
પસાિ ્શે. આ એએસટિોઈડ પિ નાસા 
2006્ી નજિ િાખી િહ્યુ છે. બીજા 
શબદોમાં કહીએ તો તેનુ કદ બુજ્જ ખતલફા 
ઈમાિત જેટલુ છે. નાસાનુ કહેવુ છે કે, 
સૌ્ી પહેલા તેની ઓળખ 2006માં ્ઈ 

હતી. આ જ પ્રકાિનો એક એસટિોઈડ 
ગ્ા વર્ષે મે મતહનામાં ધિતી પાસ્ી 
પસાિ ્્ો હતો. હવે બુજ્જ ખતલફાના 
આકાિનો એસટિોઈડ હાલમાં 6.29 
રકમી પ્રતત સેકંડની ઝડપ્ી મુસાફિી કિી 
િહ્ો છે.

લંડન 
્ુકેએ ૨૦૨૦માં ૫૬ હજાિ 

ભાિતી્ તવદ્ા્થીઓને તવઝા જાિી 
ક્ા્જ છે. આમ તેમા વર્્જ અગાઉના 
સમાન સમ્ગાળાની તુલનાએ ૧૩ 
ટકાનો વધાિો ્્ો છે, એમ ્ુકેના 
ગૃહપ્રધાન પ્રીતત પટેલે બુધવાિે 
જણાવ્ું હતું.  ઇન્ડ્ા ગલોબલ ફોમ્જ 
પિ ગલોબલ લીડિતશપ વીમેન ફસટ્જટઃ 
િેરડકલ એકશ્સ ઇન ધ પોસટ-પા્ડેતમક 
એિાના સત્રને સંબોધતી વખતે આ વાત 
કહી હતી. ગ્ા વર્ષે અમે ૫૬,૦૦૦ 
ભાિતી્ોને સટુડ્ટ તવઝા જાિી ક્ા્જ 
હતા. સૌ્ી વધાિે મહત્વની વાત એ 

છે કે કોિોનાના િોગચાળાની વચ્ે 
અમે તવઝા જાિી કિવામાં ૧૩ ટકાની 
વૃતધિ નોંધાવી હતી.  પોસટ સટડી રુટનો 
કા્્જક્રમ લો્ચ કિવામાં આવ્ો છે, જે 
મુખ્તવે પોસટ સટડી વક્ક રુટ માટેનો છે. 
તેના દ્ાિા શ્ેષ્ઠમાં શ્ેષ્ઠ પ્રતતભાઓને 
્ુકે લાવી શકા્ છે.  આ ફોિમમાં 
બોલતા કે્્ાના સપોરસ્જ, હેરિટેજ અને 
સાંસકકૃતતક બાબતોના કેતબનેટ સેક્રેટિી 
અતમના મોહમદે જણાવ્ું હતું કે ્ુએન 
સસટેનેબલ ડેવલપમે્ટ ગોલ-ફાઇવ 
જાતતલક્ી સમાનતા તે િોગચાળાના 
એસડીજીના સૌ્ી અસિકાિક પાસામાં 
એક છે. 

તાજેતરમાં જ એક ફ્ાઈંગ કારે બે એરપોર્ટ વચ્ે સફળતાપૂવ્ટક ઉડ્ડયન કરી 
બતાવીને પરીક્ા પાસ કરી ્ીધી છે. સ્ોવેકકયાની એક કંપનીએ ૩૦ વર્ટની 
મહેનતથી આ ફ્ાઈંગ કાર વવકસાવી છે. તે ધરતી ઉપર ચા્ી શકે છે અને 
હવામાં ઊડી શકે છે. તેમાં BMWનું એન્જન છે જે પેટ્ો્થી ચા્ે છે. ૨૫૦૦ 
મીરર ઊંચે ક્ાકના ૧૭૦ કક્ોમીરરની સપીડે સળંગ ૧૦૦૦ કક્ોમીરર સુધી 
ઊડી શકે છે. તેની પાંખો ફોન્ડંગ છે અને કારની બંને બાજુ ગોઠવાઈ જાય છે. 
બે વમવનર ૧૫ સેક્ડમાં પાંખો ખૂ્ીને વવમાન બની જાય છે.

UKએ 2020માં 56000 ભારતીય 
શવદ્ાર્થીઓને શવઝા જારી કયાયા

ફલાઇંગ કારનું સફળ ઉડ્ડયન

22000 કકમીની ઝડપે પૃથવી નજીક આવી 
રહ્ાાે છે બુરયા ખશલફાના કદનો એસ્ટરોઈડ

તાઈવાનમાં જુડો ક્ાસમાં 
તસતન્િે સાત વર્્જના 
માસૂમને પટકતાં મોત

િાંઘાઈ
તાઇવાનમા ં સાત વર્્જના બાળકન ે જડૂો ક્ાસમા ં તનેા 

સીતન્િ ે૨૭ વખત પટકતા તનેો જીવ જતો િહ્ો હતો. તનેો 
સીતન્િ તેન ેસતત પટકી િહ્ો હતો ત્ાિ ેતનેો કોચ તનેે 
સતત પ્રોતસાહન આપી િહ્ો હતો અન ેતને ેવાિંવાિ પટકવા 
માટ ેકહેતો હતો. આ મામલાન ેલઈન ેસમગ્ર તાઇવાનમાં 
મોટાપા્ા પિ આક્રોશ ફાટી નીકળ્ો છ.ે સોતશ્લ મીરડ્ા 
પિ લોકો બાળકન ે શ્ધિાજંતલ આપવા સા્ ે કોચન ે સજા 
આપવાની માગં કિી િહ્ા છ ે વાસતવમા ં સમગ્ર મામલો 
એતપ્રલનો છ.ે જુડો ક્ાસમા ંસાત વર્્જના માસમૂ બાળકને 
તનેા તસતન્િ ે૨૭ વખત પટકતા તને ેહોનસપટલમા ંદાખલ 
કિવામા ંઆવ્ો હતો. જ્ા ંતેનું મૃત્ુ ્્ું.

અમેરિકામાં સપેતલંગ બી 
સપધા્જના અંતતમ ૧૧ 

સપધ્જકોમાં ૯ ભાિતી્ો
વોશિંગ્ટન 

્એુસ સપતેલંગ બી સપધા્જના અતંતમ ૧૧ સપધ્જકોંમા ં૯ 
ભાિતી્ મળૂના અમરેિકનો છ.ે આ સપધા્જમા ં ભાિતી્ 
મળૂના તવદ્ા્થીઓનુ ં પ્રભતુ્વ િહ્યુ ં છ.ે  સક્રીપસ નશેનલ 
સપતેલંગ બી ફાઇનલની ૮ જલુાઇના િોજ ફાઇનલ સપધા્જ 
્ોજાશ.ે જમેાં્ ી ૯ ભાિતી્ મળૂના અમરેિકન હશ.ે સ્ાન 
મળેવનાિામા ં ૧૨ વર્થી્ િો્ સતેલગમને, ૧૩ વર્થી્ 
ભાવના મરેડની, ૧૪ વર્થી્ શ્ીના્ ગજલુા, ૧૪ વર્થી્ 
અતશ્તા ગધંાિી, ૧૩ વર્થી્ અવની જોશી, ૧૪ વર્થી્ 
ઝલૈા એવ્ત, ૧૦ વર્થી્ તવતવ્શા વદેરુુ, ૧૨ વર્થી્ ધુિ્વ 
ભિતત્ા, ૧૨ વર્થી્ તવહાન તસબલ, ૧૩ વર્થી્ અકશનૈી 
કમમા, ૧૨ વર્થી્ ચતૈ્ર ્મુમુલાનો સમાવશે ્ા્ છ.ે 

સફ્ફસાઈડ
ફલોરિડાના સફ્કસાઈટ શહેિની ૧૨ 

માળની ઈમાિત ધિાસાઈ ્તાં હજુ્ 
૧૫૦ જેટલાં લોકો લાપતા છે. અત્ાિ 
સુધીમાં નવ લોકોનાં મોત ્ઈ ચૂક્ા 
છે. મૃત્ુ આંક હજુ્ વધે તેવી દહેશત 
વ્ક્ત ્ઈ હતી. ભાિતી્ મૂળનો 
પરિવાિ સતહત હજુ્ ૧૫૦ જેટલાં 
લોકોની કોઈ જ ભાળ મળી ન્ી. 
ભાિતી્ મૂળના તવશાલ પટેલ અને 
ભાવના પટેલ પણ આ તબન્ડંગમાં 
િહેતા હતા. આ દંપતી તેમની એક 

વર્્જની દીકિી ઈશાની સા્ે ઈમાિત 
ધિાસાઈ ્ઈ ત્ાિ્ી લાપતા છે.

તરિટનમાં િહેતાં તેમના પરિવાિના 
સભ્ોએ કહ્યું હતું કે તબન્ડંગ ધિાસાઈ 
્ઈ એ વખતે તેઓ ઘિમાં જ હતા. 

તબન્ડંગ ધિાસાઈ ્ઈ તેના સમાચાિ 
મળ્ા ત્ાિ્ી તેમને અસંખ્ મેસેજ 
અને ફોન ક્ા્જ છે, પિંતુ કોઈ જ 
જવાબ આવ્ો ન્ી.

આ પરિવાિ સતહતના ૧૫૦ લોકો 
હજુ્ કાટમાળમાં ફસા્ા હોવાની 
શક્તા વ્ક્ત ્ઈ િહી છે. બચાવ 
ટૂકડીએ પહેલા રદવસે જ ૧૦૦ જેટલાં 
લોકોને સુિતક્ત બહાિ કાઢ્ા હતા. 
પિંતુ બહુ જ અંદિ ફસા્ેલા લોકોને 
તુિંત બહાિ કાઢવાનું કામ શક્ બ્્ું 
ન હતું.

ફલોરિડાની ધિાશા્ી ્ ્ેલી ઈમાિતનાં 
કાટમાળમાં હજુ્ ૧૫૦્ી વધુ ફસા્ા
ભારતીય મૂળનાે પરરવાર પણ લાપતા : કાટમાળમાં ફસાયાે હાેવાની શક્યતા

વોશિંગ્ટન
અમરેિકાએ સોમવાિ ે સવાિે 

ઇિાક અન ે સીરિ્ામા ં ઇિાન સમ્્જતત 
બ ે આતકંવાદી જૂ્ ોના ઠકેાણા પિ 
એિસટ્ાઇક કિી હતી. પે્ ટાગોન ેજણાવ્ંુ 
હતુ ંક ેતાજતેિના સપ્ાહોમા ંઅમરેિકાના 
કમ્જચાિીઓ પિ ડ્ોન હમુલા ્્ા હતા, 
આ હમુલા ઇિાન સમત્્જત આતકંવાદીઓ 
દ્ાિા કિવામા ંઆવ્ા હતા, એમ સિંક્ણ 
તવભાગ ેજણાવ્ંુ હતુ.ં  િાષ્ટ્રપતત તબડનેની 
સચૂના મજુબ અમરેિકન લશકિી દળોએ 

ઇિાક-સીરિ્ા સિહદી તવસતાિમાં ઇિાન 
સમત્્જત આતકંવાદી જૂ્ોના ઠેકાણા પિ 
એિસટ્ાઇક કિી હતી, એમ પે્ટાગોનના 

પ્રવક્તા જોન એફ રકબથીએ જણાવ્ુ ંહતુ.ં 
રકબથીએ જણાવ્ંુ હતુ ં કે ઇિાન સમત્્જત 
આતકંવાદી સંગઠનો આ સગવડોનો 
ઉપ્ોગ કિતા હતા. તમેા હીઝબુલ્ાહનો 
સમાવશે ્ા્ છે, એમ જોન એફ રકબથીએ 
જણાવ્ુ ંહતુ.ં  

રકબથીએ જણાવ્ુ ં હતુ ં કે ઇિાન 
સમત્્જત આતકંવાદ સંગઠન હીઝબુલ્ાહ 
અન ે સૈ્દ અલ શુહાદા આ સ્ળનો 
ઉપ્ોગ તમેના શસત્રો અન ેદારૂગોળાનો 
સંગ્રહ કિવા માટે કિતા હતા. 

સીરિ્ા-ઇિાકમાં આતંકવાદીના અડ્ા 
ઉપિ અમેરિકન સૈ્્ની એિસટ્ાઇક
રાષ્ટ્રપતત બિડેન દ્ારા મધ્યપૂવ્વમાં િીજી વખત હવાઈ હુમલાનાે આાદેશ આપાયાે

શરશનવા
કોિોનાનો વધુમાં વધુ ખતિનાક 

ગણાતો ડે્ટા વેરિઅ્ટ હાલ ૯૬ દેશમાં 
હાહાકાિ મચાવી િહ્ો છે. જ્ાિે ૧૭૨ 
દેશો આ્ફા વેરિઅ્ટ્ી પ્રભાતવત છે 
તેમ વ્ડ્જ હે્્ ઓગષેનાઈઝેશનનાં વડા 
ગેરિે્ેતસસે  જણાવ્ું હતું. આવનાિ 
સમ્માં ડે્ટા વાઈિસ વધુ ખતિનાક 
બની શકે છે. તરિટનમાં નવા ૯૦ ટકા 
કેસ ડે્ટા વેરિઅ્ટ્ી પ્રભાતવત ્્ેલા 
છે. તનષણાતોનાં મતે ડે્ટા વેરિઅ્ટ 
આ્ફા કિતા ૫૫ ગણો વધુ ખતિનાક 
છે. તરિટનનાં મળેલો આ્ફા વેરિઅ્ટ 
હાલ ૧૭૨ દેશમાં વકિી િહ્ો 
છે.WHO દ્ાિા ્ુિોપનાં દેશોમાં 

ત્રીજી લહેિ ગમે ત્ાિે આવી શકે તેવી 
ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

WHO એ કહ્યું હતું કે ડે્ટા 
વેરિઅ્ટ જે ઈકોનોમી કોિોનાનાં 
આંચકામાં્ી બહાિ આવી િહી છે તેવી 
ઈકોનોમી માટે ફિી ખતિો સર્જી શકે છે. 
આને િોકવા માટે અનેક દેશોએ ફિી્ી 
પ્રતતબંધાતમક આદેશો લાગૂ પાડવા 
જરૂિી છે. ભાિતમાં જીવલેણ બીજી 
લહેિ માટે ડે્ટા વેરિઅ્ટને જવાબદાિ 
માનવામાં આવે છે. WHOનાં માનવા 
મુજબ ડે્ટા વેરિઅ્ટ તેનું સવરૂપ 
ઝડપ્ી બદલી િહ્ો છે જે ભાિત માટે 
વધુ ઘાતક પૂિવાિ ્ઈ શકે છે. નવા 
સવરૂપને ડે્ટા પલસ નામ અપા્ું છે. 

મોસકો ઃ રવશયામાં અચાનક કોરોનાના કેસમાં અભૂતપૂવ્ટ 
ઉછાળો આવતાં છેલ્ા 24 ક્ાકમાં રવશયામાં કોરોનાના 
20,616 કેસ નોંધાયા છે અને 652 જણાના મોત થયા છે. 
રવશયામાં એક જ કિવસમાં નોંધાયે્ા આ સૌથી વધારે 
મોત છે. રવશયામાં રસી ્ેનારાઓની સંખયા ઓછી હોવાથી 
આરોગય કમ્ટચારીઓ હવે નવા કેસો અને મરણાંક સામે 
ઝઝૂમી રહ્ા છે. રવશયાના સરેર કોરોના વાઇરસ રાસકફોસસે 
જણાવયું હતું કે િરરોજ સરેરાશ 20,000 કરતાં વધારે 
કોરોનાના નવા કેસો અને 600 કરતાં વધારે મોત નોંધાઇ 
રહ્ા છે.  રવશયાના આરોગય અવધકારીઓએ જુનની 
શરૂઆતમાં આવે્ા કોરોનાના નવા મોજા મારે રવશયનોની 
બેિરકારીને જવાબિાર ગણાવી છે.

ડેલ્ટાથી 96 દેશમાં ફફડટા્ : આલ્ટાથી દુનિયટા પ્રભટાનિત 
ડેલ્ા વેરરઆન્ટ જે ઈકાેનાેમી કાેરાેનાનાં આાંચકામાંથી િહાર આાવી રહી છે તેવી ઈકાેનાેમી માટે ફરી ખતરાે ઃ WHO

રશશયામાં કાેરાેના નવા 20,616 કેસ, 652નાં માેત
સાત દેિોએ કોશવિીલડ 
વેક્સનને આપી મંરૂરી

યુરોવપયન સંઘના 7 િેશોએ  કોવવશી્ડ ્ીધી 
હોય તેવા ્ોકોને ટ્ાવે્ મારેની પરવાનગી આપી 
છે. જેમાં ઑનસટ્યા, જમ્ટની, સ્ોવેવનયા, ગ્ીસ, 
આઈસ્ે્ડ, આયર્ે્ડ અને સપેને કોવવશી્ડ 
વેન્સનનો સવીકાર કયયો છે. ખાસ વાત એ છે કે 
એક જ કિવસ પહે્ા ભારતે ઔપચાકરક રીતે EUના 
સભયોને કોવવશી્ડ અને કોવેન્સનને પાસપોર્ટ 
યાિીમાં સામે્ કરવાની અપી્ કરી હતી.
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નવી દિલ્ી
ભારતીય ક્રિકેટર આર. અક્વિન અને મક્િલા 

ટીમની કેપટન ક્મતાલી રાજની સાથે સાથે ફૂટબોલ 
ટીમના કેપટન સુક્નલ છેત્ી, એથલીટ નીરજ ચોપરા 
અને ટેબલ ટેક્નસ સટાર શરથ કમલનું નામ દેશના 
સર્વોચ્ચ રમત એર્ોર્ડ - રાજીર્ ગાંધી ખેલ રત્ન એર્ોર્ડ 
માટે મોકલર્ામાં આવયું છે. શૂટટંગમાં આંતરરાષ્ટીય 
મેરલ ક્ર્જેતા અંજુમ મુદગીલ અને અંકુર ક્મત્તલ 
તેમજ તીરંદાજીમાં જયોક્ત સુરેખા ર્ેન્ામના નામ 
પણ ખેલ રત્ન એર્ોર્ડ માટે મોકલર્ામાં આવયા છે. 
જસપ્ીત બુમરાિ, ક્શખર ધર્ન અને લોકેશ રાિુલના 
નામ અજુ્ડન એર્ોર્ડ માટે મોકલર્ામાં આવયા છે. 
ભારતીય  ફૂટબોલ ફેરરેશને સુક્નલ છેત્ીને ખેલ 
રત્ન અને બાલા દેર્ીને અજુ્ડન એર્ોર્ડ માટે નોક્મનેટ 

કયા્ડ છે. જયારે ગેક્રિયલ જોસેફના નામની ભલામણ 
દ્ોણાચાય્ડ એર્ોર્ડ માટે કરર્ામાં આર્ી છે. ગોલફર 
શુભંકર શમા્ડ, શરથ કમલને ખેલ રત્ન એર્ોર્ડ 
આપર્ાની ભલામણ કરી છે. જયારે ગુજરાતના 
માનર્ ઠક્કરની સાથે ઐક્િકા મુખર્જી અને સુતીથા્ડ 
મુખર્જીને અજુ્ડન એર્ોર્ડ માટે નોક્મનેટ કયા્ડ છે. 
ઈલાર્ેક્નલ ર્ાલાટરર્ન અને અક્ભષેક ર્મા્ડનું નામ 
અજુ્ડન એર્ોર્ડ માટે મોકલર્ામાં આવયું છે.

ખેલ રત્ન માટે અિશ્વન, િમતાલી રાજ, 
સુિનલ છેત્ી અને નીરજ ચોપરા નોિમનેટ

મિ્લાઓની ૧૦૦  
અને ૨૦૦ મીટરની રેસમાં 

િુતી ચંિ ભાગ લેશે
પટિયાલા: ભારતીય એથલીિ 
દુતી ચંદે મહિલાઓની 
૧૦૦ અને ૨૦૦ મીિરની 
રેસમાં િોટિયો ઓહલમહપિ 
માિે ક્ોહલફાય િરી લીધું 
છે. દુતીને વર્લ્ડ રેન્િિંગને 
આધારે િોટિયો ગેમસમા 
સ્ાન આપવામાં આવયું છે. 

દુતી ૧૦૦ મીિરના વર્લ્ડ રેન્િિંગમાં ૪૪માં સ્ાને 
અને ૨૦૦ મીિરમાં ૫૧માં સ્ાને છે. પટિયાલામાં 
ચાલી રિેલી ઈ્િર સિેિ એથલેટિકસમાં દુતીએ 
ભાગ લીધો િતો. જોિે તે ક્ોહલફાઈંગ િાઈમને 
આધારે િોટિયો ઓહલનમપિમાં સ્ાન મેળવવામાં 
હનષફળ રિી િતી. 

ભારતીય સ્વમર શ્ી્દર 
નટરાજ પણ ટોદિયો 

ઓિલસ્પિમાં ભાગ લેશે
નવી ટદરિી: સજન પ્રિાશ બાદ ભારતીય 
નસવમર શ્ીિટર નિરાજે પણ િોટિયો 
ઓહલનમપિ માિે ક્ોહલફાય િરી લીધું 
છે. શ્ીિટર નિરાજે રોમમાં યોજાયેલી સૅટ્ે 

િૉલી નસવહમંગ ટ્ોફીની 
૧૦૦ મીિર બેિસટ્ોિની 
ઈવે્િમાં ૫૩.૭૭ સેિ્્લનો 
સમય આપયો િતો. જેને 
નસવહમંગની સવવોચ્ચ સંસ્ા 
ટફનાએ મા્યતા આપતાં 

શ્ીિટરએ િોટિયો ગેમસમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો 
છે.  નસવહમંગ ફે્લરેશન ઓફ ઈન્્લયાએ 
હવિિર પર આ અંગેની જાિેરાત િરી િતી. 

ગોલ્ફર અદિતી અને 
દિકસર થ્ોઅર સીમા 

ઓિલસ્પિમાં ક્ોિલ્ફાય
નવી ટદરિી : ભારતીય ગોરફર અટદતી 
અશોિ અને ટ્લસિસ થ્ોઅર સીમા પુહનયા 
િોટિયો ઓહલનમપિ માિે ક્ોહલફાય ્ઈ 
ગયા છે. અહનબા્ડન લાહિરી અને ઉદયન 
માને બાદ અટદતી િોટિયો 
ઓહલનમપિમાં ક્ોહલફાય 
્યેલી ભારતની ત્ીજી 
ગોરફર છે. તે સતત બીજા 
ઓહલનમપિમાં ભાગ લેશે. 
જયારે ૩૭  વર્ડની સીમા 
પુહનયાએ ઈ્િર સિેિ એથલેટિકસમાં ૬૩.૭૦ 
મીિરના ટ્લકસર થ્ો સા્ે ૬૩.૫૦ મીિરના 
ઓહલનમપિ ક્ોહલફાઈંગના માપદં્લને પાર 
િયવો િતો.

જાપાને મૂિેલા િનયંત્ણોથી 
બચવા બોકસર મેરી િોમ 

ઈટાલી પ્ોંચી જશે
નવી ટદરિી: જાપાનીઝ 
સરિારે ભારત સહિતના 
૧૧ દેશોમાં્ી િોટિયો 
ઓહલનમપિમાં રમવા માિે 
આવનારા ખેલા્લીઓ 
માિે િોરોનાના િેનસિંગ્ી 
માં્લીને ક્ોર્િાઈનના 
િ્લિ હનયમો અમલમાં 
મૂકયા છે. પરંતુ ખેલા્લીઓ હવદેશમાં તાલીમ 
લેતા િોય અને સીધા જ િોટિયો પિોંચવાના 
િોય તો તેમને હનયમો-હનયંત્ણો લાગૂ નિીં 
પ્લે. જેના િારણે ભારતીય બોકસર મેરી િોમે 
ઈિાલી જવાનો હનણ્ડય લીધો છે.

નવી દિલ્ી
ભારતની સટાર મક્િલા તીરંદાજ 

દીક્પકા કુમારીએ પેટરસ ખાતે ચાલી 
રિેલા તીરંદાજી ર્લર્ડ કપમાં ઈક્તિાસ 
રચયો છે. ર્લર્ડ કપ સટેજ 3માં ટરકર્્ડ 
વયક્તિગત સપધા્ડ 6-0થી જીતીને સુર્ણ્ડ 
પદકની પોતાની િેક્રિક પૂરી કરી છે. 
આ ક્ર્જય સાથે જ દીક્પકા કુમારી 
ક્ર્વિની નંબર-1 મક્િલા તીરંદાજ બની 
ગઈ છે. 

ક્ર્વિ તીરંદાજી દ્ારા સોમર્ારે નર્ું 
રેન્કિંગ જાિેર કરર્ામાં આવયું િતું 
જેમાં દીક્પકાને પિેલું સથાન મળયું છે. 
કુમારીએ બીજી ર્ખત તીરંદાજીમાં આ 
ઉપલન્ધ િાંસલ કરી છે. રાંચી સાથે 
જોરાયેલી 27 ર્ષષીય દીક્પકા કુમારીએ 
2012માં પિેલી ર્ખત તીરંદાજીમાં 
ટોચનું સથાન મેળવયું િતું. રક્ર્ર્ારે 
દીક્પકાએ વયક્તિગત અને ક્મક્રિત 
સપધા્ડમાં ગોલર મેરલ પોતાના નામે કયવો 

િતો. સોમર્ારે ર્લર્ડ આચ્ડરી તરફથી 
સત્તાર્ાર ટ્ીટ કરર્ામાં આર્ી િતી 
જેમાં લખયું િતું કે, દીક્પકા કુમારીએ 
ક્ર્વિ તીરંદાજીમાં પિેલી રે્ક િાંસલ 
કરી છે. દીક્પકા કુમારીએ પિેલા 
અંટકતા ભકત અને કોમાક્લકા બારી 
સાથે મક્િલા ટરકર્્ડ ટીમ સપધા્ડમાં 
મેન્સકોને સરળતાથી િરાર્ીને સુર્ણ્ડ 
પદક જીતયો િતો. તયાર બાદ તેમણે 
પોતાના પક્ત અતાનૂ દાસ સાથે 0-2થી 
પાછળ રહ્ા બાદ નેધરલે્રના સેફ 
ર્ાન રેન અને ગૈક્રિએલાની જોરીને 
5-3ના અંતરથી િરાર્ીને ગોલર મેરલ 
પર ક્નશાન સાધયું િતું. તયાર બાદ 
રાંચીની રાજકુમારીએ રક્શયાની 17મી 
રે્ક પ્ાપ્ત એક્લના ઓસીપોર્ાને 6-0ના 
અંતરથી િરાર્ીને સુર્ણ્ડ પદક જીતયો 
િતો. દીક્પકાના ઓર્રઓલ પદકોની 
ર્ાત કરીએ તો 9 સુર્ણ્ડ, 12 રજત અને 
7 કાંસય પદક જીતર્ામાં સફળ રિી છે.

તીરંિાજી વલિ્ડ િપ ્પરા્ડમાં 
િીિપિા િુમારીએ રચયો ઈિત્ાસ
્ટુવર્સ ચંદ્રક જીતત્ં વવશ્વની નંબર-1 તીરંદ્જ

િવ્બલિનમાં જોિોિવચનો 
સતત ૧૬મો િવજય

લંરનઃ કેટલાક ટદર્સ પિેલાં 
૧૩મી જૂને ક્ે કોટ્ડ ઉપર ફ્ે્ચ 
ઓપનના ટકિંગ બનેલા નોર્ાક 
જોકોક્ર્ચે સાઉથ આક્ફ્કાના કેક્ર્ન 
એ્રરસનને સીધા સેટમાં ૬-૩, 
૬-૩, ૬-૩થી િરાર્ીને ગ્ાસ કોટ્ડ 
ઉપર રમાતા ક્ર્મબલરન ગ્ા્રસલેમ 
ટેક્નસ ટૂના્ડમે્ટમાં પોતાનું અક્ભયાન 
આગળ ર્ધાયુું િતું. તેણે ક્ર્મબલરનમાં 
આ સતત ૧૬મો ક્ર્જય મેળવયો 
િતો. ક્ર્જય મેળવયો િોર્ા છતાં 
ક્સ્ડબયન ખેલારી ખુશ જણાતો 
નિોતો અને તેણે ઘણી ર્ખત ગ્ાસ 
ઉપર પોતાનો ગુસસો કાઢયો િતો. 
ટૂના્ડમે્ટમાં સેરેના ક્ર્ક્લયમસ તથા 
એક્રિયન મનાટરનો ઇજાગ્સત થઇને 
બિાર થઇ ગયા છે.

સાક્નયા ક્મરા્ડ અને 
બેથેનીએ અપસેટ સજયવો

ભારતની સાક્નયા ક્મરા્ડ અને તેની 
અમેટરકન સાથીદાર બેથેની મેટ્ટકે 
સે્્ડસે ક્ર્મબલરન ક્ર્મે્સ રબલસના 
મુકાબલામાં છઠ્ી રિમાંટકત રેક્રરા 
અને એલે્સ ગુરાચીને ૭-૫, ૬-૩થી 
િરાર્ી િતી.

 » ઇટાલીના માદરયો બેરેદટનીએ ૧૩૯ માઇલ પ્રિત િલાિની 
ઝિપે સિવ્ડસ િરી ્તી.

 » જાપાનના િેઇ િનિશિોરીએ ઓ્ટ્ેિલયાના એલેકસી 
પોિપદરનને ૬-૪, ૬-૪, ૬-૪થી ્રાવીને િારદિિદીમાં 
૧૦૦મો ગ્ાનિ્લેમ િવજય મેળવયો ્તો.

 » મરેએ બીજા રાઉનિના મુિાબલામાં ક્ોિલ્ફાયર ઓ્િર 
ઓટીને ૬-૩, ૪-૬, ૪-૬, ૬-૪, ૬-૨થી ્રાવયો ્તો.

ઈજાગ્્ત સેરેના િવિલય્સ 
િવ્બલિનમાંથી આઉટ

લંરનઃ અમેટરકાની અનુભર્ી ખેલારી સેરેના ક્ર્ક્લયમસ બેલારસની એલેકસા્દ્ા 
સેસાનોક્ર્ચ સામે મંગળર્ારે પ્થમ રાઉ્રના મુકાબલામાં ઇજાગ્સત થયા બાદ ગ્ાસ 
કોટ્ડ ઉપર રમાતા ક્ર્મબલરન ગ્ા્રસલેમમાંથી 
બિાર થઇ ગઇ િતી. કારટકદષીના ૨૩માંથી 
સાત ગ્ા્રસલેમ ઓલ ઇંગલે્ર ક્બ ખાતે 
જીતી ચૂકેલા સેરેના પ્થમ સેટમાં સકોર ૩-૩થી 
સરભર િતો તયારે મુકાબલામાંથી ખસી ગઇ 
િતી. સેરેનાએ મુકાબલાને અધર્ચ્ચેથી પરતો 
મૂ્યો િોય તેર્ો આ બીજો બનાર્ છે. આ 
પિેલાં ૧૯૯૮માં પણ તેને ગ્ા્રસલેમમાંથી ખસી જર્ું પરયું િતું. સેરેના કોઇ 
ગ્ા્રસલેમના પ્થમ રાઉ્રમાં જ િારી િોય તેર્ો આ બીજો બનાર્ છે. 

એશ્ે બાટદી અને િોિો ગો્ફ બીજા રાઉનિમાં
ક્ર્વિની નંબર-૧ મક્િલા ખેલારી એશ્ે બાટષી અને ૨૦મી રિમાંટકત કોકો 

ગોફ પણ બીજા રાઉ્રમાં પિોંચી િતી. બાટષીએ સપેનના કાલા્ડ સુઆરેર નર્ારોને 
૬-૧, ૬- ૭ (૧-૭), ૬-૧થી િરાર્ી િતી. અમેટરકન ખેલારી ગોફે ફ્ાન્સસકા 
જો્સને ૭-૫, ૬-૪થી, માટટ્ડનાકોર્ાએ ૨૮મી રિમાંટકત એક્લસન ટરસકેને ૬-૨, 
૪-૬, ૬-૧થી, ૨૫મી રિમાંટકત એ્જક્લક કેબરે સતોજાનોક્ર્ચને ૬-૪, ૬-૩થી, 
જેક્સકા પેગુલાએ કેરોક્લના ગ્ાક્સયાને ૬-૩, ૬-૧થી પરાજય આપીને પોતાનું 
અક્ભયાન આગળ ર્ધાયુું િતું.
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