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નવી દિલ્ી
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્ારા રચાયેલી નવી 

કેન્દ્રીય કેબિનેટની ગુરુવારે મળેલી સૌપ્રથમ 
િેઠકમાં કોરોના મહામારી સામે લડવા રૂબિયા 
૨૩,૧૨૩ કરોડના ઇમર્જન્સી રરસિોન્સ િેકેરને 
મંરૂરી અિાઇ હતી. કેબિનેટની િેઠક િાદ   
કેન્દ્રીય આરોગયમંત્ી મનસુખ માંડબવયાએ રણાવયું 
હતું કે, એબપ્રલ ૨૦૨૦માં કેન્દ્રીય કેબિનેટે કોરોના 
ઇમર્જન્સી રરસિોન્સ માટે રૂબિયા ૧૫,૦૦૦ 
કરોડના િેકેરને મંરૂરી આિી હતી રેનો મહત્તમ 
ઉિયોગ દેશમાં આરોગય માળખાને સુધારવા 
કરાયો હતો. કોરોનાના િીજા તિક્ા િાદ અમે 
ભબવષયને ધયાનમાં રાખીને રૂબિયા ૨૩,૧૨૩ 
કરોડના િેકેરની જાહેરાત કરીએ છીએ. 

ભબવષયનો રોડમેિ તૈયાર કરવા માટે રાજય 
સરકારો સાથે ચચા્જ કરાશે. રેથી ઓક્સરન, 
િેડ અને મહત્વની દવાઓની અછતનો દેશે 
સામનો કરવો ન િડે. ૨૩,૧૨૩ કરોડ િૈકી 
કેન્દ્ર સરકાર ૧૫,૦૦૦ કરોડની જોગવાઇ 
કરશે જયારે રૂબિયા ૮૦૦૦ કરોડની વયવસથા 
રાજયો કરશે. કોરોના રરલીફ ફંડ અંતગ્જત દેશના 
૭૩૬ બરલ્ામાં બિરડયાબરિક કેર સેન્ટર તૈયાર 
કરાશે. તે ઉિરાંત ૨૦,૦૦૦ આઇસીયુ િેડની 
વયવસથા કરાશે. આ બસવાય બરલ્ા સતરે એક 
કરોડ દવાઓ ઉિલબધ કરાવાશે. જો કોરોનાના 
કેસમાં વધારો થશે તો ટૂંકાગાળામાં ૫૦૦૦ અને 
૨૫૦૦ િેડની ક્ષમતા ધરાવતી રફલડ હોકસિટલો 
તૈયાર કરાશે. ૯ મબહનામાં રાજયોમાં ૧૦ હજાર 
લીટર ઓક્સરન સટોરેટ બસસટમ િનાવાશે. 
કેન્દ્રીય કૃબિમંત્ી નરેન્દ્રબસંહ તોમરે રણાવયું 
હતું કે, એબરિકલચર પ્રોડયુસ માકકેરટંગ કબમટીની 
વયવસથા નાિૂદ કરાશે નહીં િરંતુ વધુ મરિૂત 
િનાવવામાં આવશે. 

કોરોના િામે લડર્ા 23,123 કરોડનું પેકેજ
15 હજાર કરાેડનરી જાેગિાઈ માેદરી સરકાર કરશે, રાજાેઅે 8000 કરાેડનરી વ્યિસ્ા કરિરી પડશે

કોરોના સામે કેન્દ્ર 
સરકારનો નવો મોરચો

૭૩૬ જિલ્લામલાં જિડિયલાજરિક કેર સેન્ટર 
તૈયલાર કરલાશે
૨૦,૦૦૦ આઇસીયુ બેિ તૈયલાર કરલાશે
૪૩૮૯ કોજિિ હોસ્િ્ટલ હલાલ ઉિલબ્ધ
૮૩૩૮ કોજિિ હેલ્થ સેન્ટર હલાલ ઉિલબ્ધ
૧૦,૦૦૦ કોજિિ કેર સેન્ટરઉિલબ્ધ
૪,૦૦,૦૦૦થી વધુ ઓસ્સિન બેિ 
ઉિલબ્ધ કરલાશે

પીએમ મોિીની નવી કેબિનેટના 
પ્ેલા દિવસે જ મ્ત્વના બનર્ણય

n રૂ. ૧ લલાખ કરોિનું એજરિકલ્ચર ઇનફ્લા્રિક્ચર ફંિ હિે એિીએમસી 
મલા્ટે ઉિલબ્ધ n સહકલારી સંઘો, ્િસહલાયતલા િૂ્થો અને એિીએમસી 
રૂ. ૧ લલાખ કરોિનું એજરિકલ્ચર ઇનફ્લા્રિક્ચર ફંિમલાં્થી સહલાય મેળિી 
શકશે n એરિી ્્ટલા્ટ્ટઅિ અને ખેિૂત િૂ્થોને રૂ. બે કરોિ સુ્ધીની 
લોન િરનલાં વયલાિમલાં ૩ ્ટકલાની છૂ્ટ n એક વયજતિ અલગ અલગ 
જિ્તલારમલાં મહત્તમ ૨૫ પ્ોિે્્ટ િર લોન મેળિી શકશે n આ દરેક 
પ્ોિે્્ટ મલા્ટે રૂ. બે કરોિ સુ્ધીની લોન િર વયલાિમલાં ૩ ્ટકલા સુ્ધીની 
છૂ્ટ n એિીએમસીને ખેિૂતો મલા્ટે એક્થી િ્ધુ યોિનલા મલા્ટે આ 
પ્કલારની લોન અિલાશે n નલાડરયેળ િકિતલા ખેિૂતો મલા્ટે નલાડરયેળ 
બોિ્ટની ર્ચનલા કરલાશે

પેદરસમાં આવેલી ભારતની 
20 સંપબતિ જપ્ત કરવા કેઇન્ણ 
એનર્જીને ફ્ેન્ચ કોટ્ણની મંજૂરી

નવી દિલ્ી ।
બરિટનની કેઇન્જ એનર્જી કંિનીએ 

ભારત સરકાર િાસે ૧.૭ બિબલયન 
ડોલરની વસૂલાત માટે ફ્ાન્સની 
અદાલતમાંથી િેરરસ કસથત ભારત 
સરકારની ૨૦ સંિબત્ત રપ્ત કરવાનો 
આદેશ અદાલત િાસેથી પ્રાપ્ત કરી 
લીધો છે. િેરરસના મધયમાં આવેલી 
ભારત સરકારની આ સંિબત્તમાં 
મોટાભાગે ફલેટ આવેલા છે અને 
તેમનું મૂલય ૨૦ બમબલયન યૂરો એટલે 
કે ૨૪ બમબલયન અમેરરકન ડોલર છે. 
ફ્ાન્સની કોટ્જ બરિબયૂનલ જયુરડબશયરી દ 
િેરરસે ૧૧ રૂને કેઇન્જ એનર્જીની મધય 
િેરરસમાં આવેલી ભારત સરકારની 
માબલકીની રીઅલ એસટેટ સંિબત્તને 
જયુરડબશયલ મોગગેરના માધયમથી ફ્ીઝ 
કરવાની માગ કરતી અરજી મંરૂર કરી 
હતી. આ માટેની તમામ કાયદાકીય 
પ્રબરિયા િુધવારે સાંરે િૂરી કરી લેવામાં 
આવી હતી. ભારતીય અબધકારીઓને 

હાંકી કાઢે તેવી સંભાવના ઘણી ઓછી 
છે િરંતુ ભારત સરકાર આ સંિબત્તનું 
વેચાણ કરી શકશે નહીં. કેઇન્જ 
એનર્જીની પ્રવક્ાએ રણાવયું હતું કે, 
અમે ભારત સાથે સવ્જસંમત સમાધાન 
કરવા તૈયાર છીએ અને આ માટે અમે 
ફેરિુઆરી ૨૦૨૧માં ભારત સરકાર 
સમક્ષ બવગતવાર પ્રસતાવો રરૂ કરી 
ચૂ્યા છીએ િરંતુ કોઇ સમાધાનની 
આશાઓ નહીં દેખાતા કેઇન્જ એનર્જીએ 
તેના આંતરરાષ્ટીય શેરહોલડરોનાં 
બહતોને ધયાનમાં રાખીને રરૂરી તમામ 
કાયદાકીય િગલાં લેવા િડશે. 



પ્રવાસીએ કોવવડને કારણે અમલી બનેલો ફરવિયાત ક્ોરન્ાઈનનો વનયમ પાળવો પડશે નહીં
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ટોરોનટો : સરકારે નવી હાઈ 
ફ્રિકવનસી રેલ લાઈન યોજનાને લીલી 
ઝંડી આપી દીધી છે. આ પ્ોજેકટમાં 
ટોરોનટો, ઓટાવા, મોનટ્ીયલ અને 
કયૂબેક સીટીને આવરી લેવાશે. આ 
સુફ્િત રેલ લાઇન યોજના સાકાર થશે 
તો બંને શહેરો વચ્ેના પ્વાસના સમયમાં 
ઘણો ઘટાડો થશે. ટ્ાનસપોટ્ટ ફ્મનીસટર 
ઓમર અલગાબ્ાએ આ જાહેરાત 
ટોરોનટોથી મોનટ્ીયલ રેલવે માગગે જતા 
પેસેનજરો સમક્ષ આ જાહેરાત કરી હતી. 

પબલીક એડ્ેસ ફ્સસટમથી પેસેનજરો 
સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્ં હતું કે આ 
ટ્ેનોની ફ્રિકવનસી પણ વધુ હશે એટલે બે 
શહેરો વચ્ેનું અંતર ઓછા સમયમાં તમે 
કાપી શકશો. આ ટ્ેનો અતયારની ટ્ેનોની 
સરખામણીમાં વધુ ઝડપે દોડનારી હશે. 
જો કે, સરકાર આ સેવાને હાઈ સપીડ 
સેવા તરીકે ઓળખાવવા નથી માંગતી. 

કેમ કે, યુરોપ અને એફ્શયામાં પણ હજુ 
હાઈ સપીડ રેલવેના નેટવક્ક તૈયાર થયા 
નથી. ફ્લબરલ સરકાર અતયારે તો આ 
પ્ોજેકટને હાઈ ફ્રિકવનસી રેલ તરીકે 
ટોરોનટો અને કયુબેકને જોડવા માંગે 
છે. જેની શરૂઆત તો ર૦૧૯થી થઈ 

ગઈ હતી અને સરકારના બજેટમાં એને 
માટે ૪૯૧.ર ફ્મલીયન યુએસ ડોલરની 
ફાળવણી પણ કરી દેવામાં આવી છે. 

જે આવનારા છ વર્ટમાં વીઆઈએ રેલ 
કેનેડાના નામે કરવામાં આવી છે. જો કે, 
બજેટમાં આ પ્ોજેકટ માટે કોઈ િોક્કસ 
તારીખ કે સમય મયા્ટદાની સપષ્ટતા નથી. 
સરકાર હવે હાઈ ફ્રિકવનસી રેલ લાઈન 
પ્ોજેકટમાં ટોરોનટો, ઓટાવા, મોનટ્ીયલ 
અને કયુબેક સીટીને જોડવાની યોજના 
પર આગળ વધી રહી છે. 

આ સુફ્િત રેલ લાઈનથી પ્વાસના 
સમયમાં રપ ટકાનો ઘટાડો થઈ શકશે 
અને સમયસર પહોંિવાનો દર ૯પ ટકા 
જેટલો જોવા મળશે. આ લાઈન પર ટ્ેનો 
અંદાજે ૧૭૭ કક.મી. પ્ફ્ત કલાકની 
ઝડપે દોડશે. જો કે ફ્મનીસટરે તો એ 
ઝડપ ર૦૦ કક.મી સુધી વધી શકે એવી 
પણ જાહેરાત કરી હતી.

ટોરોનટો : ટોરોનટોમાં ખાલી પડેલા 
મકાનોના માફ્લકો ઉપર નવા ટેકસની 
તલવાર તોળાઈ રહી છે. મંગળવારે 
મળેલી સીટી કાઉનસીલની એકકઝકયુકટવ 
કફ્મટીએ આ નવા ટેકસની યોજનાને 
મંજુરી પણ આપી છે.

જેનો અમલ વર્ટ ર૦રરથી થનાર 
છે. સીટી કાઉનસીલે અખબારી યાદીમાં 
જણાવયું હતું કે, આ નવા ટેકસનો આશય 
ખાલી મકાનોના વતા્ટવમાં બદલાવ 
લાવવાનો છે. જેથી તેઓ પોતાના ખાલી 
પડેલા મકાનો વેિવા માંડે અથવા ભાડે 
આપે, જેથી હાઉફ્સંગના પુરવઠાને 
પહોંિી વળાય. 

નવા ટેકસનો અમલ પહેલી 
જાનયુઆરી, ર૦રરથી થશે અને એ 
તારીખ જ ટેકસના સંદભ્ટ માટેની તારીખ 
બનશે. અહેવાલ મુજબ ટેકસનો દર 
પ્ોપટટીની વત્ટમાન બજાર કકંમતના એક 

ટકા જેટલો રહેશે. 
એ જે વર્ટ દરફ્મયાન મકાન ખાલી 

રહયું હોય, એના ઉપર લાગુ થશે. જો 
કે, હાલમાં ટોરોનટોમાં કેટલા મકાનો 
ખાલી પડયા છે, એની િોક્કસ જાણકારી 
નથી છતાં ય વાનકકંવરના ટેકસ માળખાને 
ધયાને રાખીએ તો આ નવા કાનૂનથી 
અંદાજે પપથી ૬૬ ફ્મલીયન યુએસ 
ડોલરનો દર વરગે વધારો થશે.

જે વર્ટ ર૦ર૩માં ભરવાનો થશે. 
જે અગાઉના વર્ટમાં કેટલો સમય એ 
મકાન ખાલી રહયું એનો આધાર રહેશે. 
અગાઉના વર્ટમાં કમસેકમ છ મફ્હના 
એ મકાન ખાલી ન રહયું હોવું જોઈએ. 
જે મકાન માફ્લકનું મૃતયુ થયું હોય 
અથવા જે મકાન માફ્લક સારવાર હેઠળ 
હોય અથવા એ મકાનનું રીનોવેશન 
િાલતું હોય એમને આ ટેકસમાંથી મુકકત 
મળી શકશે. 

વરિ્ીશ કોલંવબયા
વાનકકંવરના કકટસીલાનો બીિ ઉપર 

જુનના અંતમાં િાલીને તાગ લેનારા 
સંશોધક કક્રસ હાલરીએ અસંખય સમુદ્ી 
જીવોને મૃત અવસથામાં જોયા હતા. 
દકરયાકાંઠાના ખડકો સાથે ટકરાઈને 
હજારો છીદ્ો વાળી માછલીઓ, સમુદ્ 
તારાઓ, ગોકળગાય અને છીપવાળી ખાદ્ય 
માછલીઓ હીટવેવને કારણે બફાઈને મૃતયુ 
પામી હોવાનું અનુમાન વયકત કયુું હતુ. 

તેણે કહ્ં હતું કે આ જોઈને મને મોટો 
આંિકો લાગયો હતો. હાલરી મરીન 
બાયોલોફ્જસટ તરીકે યુફ્નવ્ટસીટી ઓફ 
ફ્બ્ટીશ કોલંફ્બયામાં કાય્ટરત છે. તેમણે 
કહ્ં હતુ કે, ગયા અઠવાકડયાના ફ્વક્રમજનક 
ફ્હટવેવને કારણે દરીયાકાંઠે જોવા મળતા 
એક અબજથી વધુ સમુદ્ી જીવો માયા્ટ 
ગયા હતા. આ તારણ એ દશા્ટવે છે કે,  
હીટવેવને કારણે જે ફ્સસમીક અસર થાય 
છે, એમાં સમુદ્ીજીવો બિી શકતા નથી. 
એમનો સમાવેશ પણ હીટવેવને કારણે 

થયેલા મૃતયુના આંકમાં થવો જોઈએ.
હજારો લોકોની સાથે એક અબજથી 

વધુ સમુદ્ીજીવોએ પણ જાન ગુમાવયા 
હતા. આમ પયા્ટવરણને પહોંિેલી અસર 
ઘણી મોટી હતી. વાનકકંવરમાં જયારે 
તાપમાન ૪૦ સે.થી વધયું હતું તયારે ફ્બ્ટીશ 
કોલંફ્બયાના અંતરીયાળ ફ્વસતારોમાં 
એ પારો એનાથી પણ વધુ હતો. જે 
દકરયાકાંઠાના ખડકાળ ફ્વસતારમાં તો પ૦ 
સે.થી પણ વધુ હોવાનો ઉલ્ેખ હાલરીએ

કયયો હતો. ગરમીને કારણે સમુદ્ી જીવો 

બિી શકયા નહોતા. વળી એ સમયે ઓટ 
હોવાથી કેટલાક જીવો તો સમુદ્ની વચ્ે 
જ તણાઈ ગયા હતા. બપોરથી છ કલાક 
સુધી એમ જ રહેતા એ બધા બફાઈ ગયા 
હતા. ગોકળયાય અને સમુદ્તારા જેવી 
માછલીઓ વધુ તાપમાન સહન નથી કરી 
શકતા એટલે બિી શકયા નહોતા એમ પણ 
હાલરીએ જણાવયું હતું. તેમણે કહ્ં હતું કે 
શફ્ન, રફ્વ અને સોમવાર એમ ત્રણ કદવસ 
િાલેલા આ ફ્હટવેવને કારણે આ નુકસાનનું 
પ્માણ વધયું હતું.

વરિ્ીશ કોલંવબયામાં હી્વેવથી 
લાખો સમુદ્ી જીવ મોતને ભેટ્ા

સંપૂણ્ટ વેકસીનેટેડ કેનેડીયન પ્વાસીઓને છુટછાટ 
ટોરોનટો : ફ્વદેશથી પાછા ફરી રહેલા 

કેનેડીયનોએ સોમવારે રાહતનો શ્ાસ 
લીધો હતો, જયારે આ અઠવાકડયાથી 
અમલમાં આવે એવી કવોરનટાઈનની 
છૂટછાટોની જાહેરાત થઈ હતી.  જો કે, 
આ રાહત ફકત એવા કેનેડીયનો માટે છે 
જેમણે કેનેડામાં માનય હોય એવી કોફ્વડ-
૧૯ની વેકસીનના બંને ડોઝ લઈલીધા 
હોય. હવે પછીથી આવા નાગકરકોને 
૧૪ કદવસના ફરફ્જયાત કવોરનટાઈનથી 
મુકકતની જાહેરાત થઈ હતી. જેને 
પગલે હવે જે હોટેલોને સરકારે 

માનયતા આપી હોય તયાં 
ત્રણ કદવસના ફરફ્જયાત 
હોટેલ કવોરનટાઈનથી પણ 
આવા પ્વાસીઓને મુકકત 
મળી શકશે.   ટોરોનટોના 
પીઅરસન ઈનટરનેશનલ 
એરપોટ્ટ ઉપર અમેરીકાથી 
આવનાર જુફ્લયા ડુને કહ્ં 
હતું કે, આ જાહેરાતથી 
તેને ઘણી રાહત થઈ છે. કેમકે ફ્વદેશથી 
પરત આવયા બાદ વધુ બે અઠવાકડયા 
સુધી પકરવારથી દૂર એકલા રહેવાનું ઘણું 

મુશકેલ લાગે છે. ડુન મૂળ કેપ બ્ેટોનની 
વતની છે અને હાલમાં હયુસટનમાં રહે 
છે. એને જયારે ખબર પડી કે કેનેડામાં 

કવોરનટાઈનના ફ્નયમો 
હળવા થવાના છે તયારે તેણે 
થોડા અઠવાકડયા પહેલા 
ફલાઈટ બુક કરાવી હતી. 
નયુ જસટીથી પોતાના પફ્ત 
સાથે ટોરોનટો આવનારી 
ડેફ્નસી સફ્લવાએ પણ 
કેનેડામાં ફ્નયમો હળવા 
થવાની રાહ જોઈ હતી. 

તયારબાદ જ ટ્ીપ બુક કરાવી હતી. આ 
યુગલ તેમની સગભા્ટ પુત્રીની ખબર 
કાઢવા પફ્ચિમ કેનેડા આવયા છે. જેની 

ડીલીવરી ટૂંક સમયમાં થનાર છે. તેણે 
કહ્ં હતું કે, અમને ખરેખર રાહત થઈ 
ગઈ છે અમે મે માસથી રાહ જોઈ રહયા 
હતા કે કયારે ફ્નયમો હળવા થાય અને 
અમે ફરફ્જયાત કવોરનટાઈનથી બિી 
શકીએ. કેનેડાના વડાપ્ધાન જસટીન 
ટ્રુડોએ કહ્ં હતું કે, ફ્નયમો હળવા 
કરવાનું પગલું ખરેખર મોટું પૂરવાર થશે. 
જેનાથી પકરવત્ટનનું પ્માણ પણ વધશે. 
અમારા બધા એરપોટ્ટસને સજજ રાખવા 
માંગીએ છીએ. જેથી પ્વાસીઓના 
વધારાના ધસારાને પહોંિી વળી શકાય.

ટોરોનટોથી કયૂબેક સુધી નવી હાઈ 
ફ્રિકવનસી રેલ યોજનાની જાહેરાત

ઓન્ટેરરયોમાં સવયં સેવકો મા્ટે 
વચગાળાનો પગાર વધારો કરાશે

્ોરોન્ો 
ઓનટેકરયોના ફ્પ્મીયર ડગ ફોડગે કહ્ં 

હતું કે, તેમણે કોફ્વડ -૧૯ મહામારી 
દરફ્મયાન કામ કરનારા કાયમી 
પસ્ટનલ સપોટ્ટ વક્કસ્ટને કામિલાઉ 
પગાર વધારો કરવાનું વિન આપયું 
છે અને એ જરૂર એને પાળશે. તેમણે 
કહ્ં કે, હું જાણું છું 
કે આ વધારો માત્ર 
૩ યુએસ ડોલરનો 
અને કામિલાઉ જ 
છે. આમ છતાં તેઓ 
લાંબાગાળા માટે 
લાભો ફ્વશે પણ 
ફ્વિારશે. નોથ્ટ બે ખાતે આ જાહેરાત 
કરતાં તેમણે કહ્ં હતું કે, આ વક્કરોએ 
ખૂબ જ વધારે કામ કપરા સમયમાં કયુું 
છે. અને તેઓ ઓછા વળતર સાથે કામ 
કરી રહયા હતા. એ બધા જ વધારા 
માટે લાયક છે અને હું એ વાતની 
ખાતરી આપું છું કે, એમને એમના 
હકનો વધારો જરૂરથી મળશે. 

આ અગાઉ ર૦ર૦ના ઓકટોબરમાં 

ઓનટેકરયોએ ૧પ૮૦૦૦ પીએસડબલયુ 
માટે કામિલાઉ પગારવધારો જાહેર કયયો 
હતો. જેમાં કમયુફ્નટી કેરના સટાફ, લોંગ 
ટમ્ટ કેર હોમસના કમ્ટિારીઓ, જાહેર 

હોકસપટલોનો સટાફ અને બાળકોને 
સેવાઓ પુરી પાડનારાઓનો સમાવેશ 
થાય છે. એના માટેનું ભંડોળ તો માિ્ટ 

ર૦ર૧માં પુરૂ થનાર 
હતું. પરંતુ બે વાર 
એની મુદત વધારવામાં 
આવી હતી. જે ર૩મી 
ઓગસટ સુધીની 
છે. જુનમાં છેલ્ી 
જાહેરાત કરતી વખતે 

અફ્ધકારીઓએ કહ્ં હતું કે, કામિલાઉ 
ધોરણે કલાકના ર કે ૩ યુએસ ડોલરનો 
વધારો મદદરૂપ બનશે અને કપરા 
સમયમાં લોકોને મદદરૂપ થવા માટે 
પ્ોતસાહક બનશે. ઓકટોબરમાં ફોડગે 
કહ્ં હતું કે, કાયમી ધોરણે પગાર વધારા 
ફ્વશે ફ્વિારવામાં આવશે. જો કે, આ 
ફ્વશે હજુ સુધી કોઈ સત્ાવાર જાહેરાત 
થઈ નથી.

કાેવિડના કપરા કાળમાં 
કામ કરનારાઓાેની 

ઓાેને્રરયાેના પ્રિમીયર 
ડગ ફાેડડે સરાહના કરી

ટે્નની ઝડપ િધુ હાેિાથી ઓાેછા સમયમાં લાંબુ ઓંતર કાપી શકાશે

બજેટમાં રેલ રિાેજેકટ માટે 
491.2 પ્મલીયન યુઓેસ 

ડાેલરની ફાળિણી

્ોરોન્ોમાં હાઉવસંગ માકકે્ને ઠંડુ 
પાડવા ખાલી મકાનો પર ્ટેકસ લદાશે

રકટસીલાનાે બીચ ઉપર જુનના ઓંતમાં સંશાેધકે નુકસાનનાે તાગ મેળવાે
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ઓટાવા 
શું વડાપ્રધાન જસ્ટીન �ડો આ ઉનાળામાં ચૂંટણી 

યોજશે એ િવશે એક સરવે નેનોસે હાથ ધય� હતો. 
જેમાં મહામારી નહ� પણ દ�શનું અથર્તંત્ર મતદારો 
માટ� મહત્વનો મુદ્દો બની શક� એવું તારણ નીકળ્યું 
હતુ. સરવેમાં ભાગ લેનારા પૈક� ર૮ ટકા એવું 
માને છ� ક�, દ�શના અથર્તંત્રનો મુદ્દો જ એમના 
માટ� મહત્વનો હશે. પયાર્વરણ અને કોિવડ-૧૯ 
મહામારીના મુદ્દા ત્યારપછીના ક્રમે હશે. 

બી� મહત્વનો મુદ્દો પયાર્વરણ બની શક� છ�. 
ક�મક� ૧૭ ટકાએ એને મહત્વ આપ્યું હતું. ૧૬ 
ટકાએ સરકારની ખાધને મહત્વ આપ્યું હતું. જયાર� 
૧૩ ટકાએ હ�લ્થક�રને મહત્વ આપ્યું હતું. મહામારી 
પાંચમા ક્રમે હતી જેને માત્ર ૧૦ ટકાએ મહત્વ આપ્યું 
હતું. ત્યારબાદ સ્થાિનક વતનીઓના મહત્વને ૭ ટકા 

અને નવી સરકારની અપેક્ષાને મહત્વ આપનારા માત્ર 
ર ટકા હતા. બુધવાર� મી�ડયા સાથેની મુલાકાતમાં 
નેનોસ રીસચર્ના િનક નેનોસે ક�ં હતું ક�, ક�નેડીયનો 
મહામારીના મુદ્દાથી દૂર રહ�વા માંગે છ� એવું લાગી 
રહયું છ�. પ્રેરીઝમાં રહ�નારા ક�નેડીયનો માને છ� ક�, 
અથર્તંત્ર અને રાજક�ય પક્ષોની નાણાંક�ય વ્યવસ્થા 
મજબૂત હોવી જ�રી છ�. જયાર� િબ્રટીશ કોલંિબયાના 
લોકો પયાર્વરણને વધુ મહત્વ આપે છ�. ઓન્ટ��રયોમાં 
રહ�નારાઓએ મહામારીના મુદ્દાને વધુ મહત્વ આપ્યું 
હતું. ઐટલાન્ટીક ક�નેડીયનો હ�લ્થક�રને મહત્વ આપે 
છ�. મહામારી દરિમયાન ક�નેડીયનોએ આરોગ્ય 
અને અથર્તંત્રની મુશ્ક�લીઓ �ઈ હોવાથી અને 
લોકડાઉનને કારણે વધેલી બેરોજગારીથી બહાર 
જલ્દી આવી શકાય એવું આયોજન કરનારી સરકારને 
પસંદ કરવાનો અિભગમ દશાર્વ્યો હતો.

આગામી ચૂંટણીમાં મહામારી નહ� 
પણ અથર્તંત્ર મહત્વનો મુદ્દો હશે

ટોરોન્ટો - વૈિશ્વક મહામારી બાદ વષર્ 
ર૦ર૧ના પહ�લા કવાટરમાં ક�નેડાની વસતીમાં 
વધારો થયો હોવાની �ણકારી તાજેતરના 
આરસીબી રીપોટર્માં મળી રહી છ�. જેનું 
કારણ ક�નેડામાં આવી રહ�લા ઈિમગ્રન્ટસ અને 
ઈન્ટરનેરનલ સ્ટુડન્ટસનું પ્રમાણ છ�. કોિવડ -૧૯ 
પહ�લાની �સ્થિત તરફ પાછા ફરવાના આ સંક�તો 
છ� એમ પણ અહ�વાલમાં ન�ધવામાં આવ્યું છ�. 
પહ�લા કવાર્ટરમાં ૮ર૦૦૦ની વસતીનો વધારો 
ન�ધાયો હતો. જે ઈિમગ્રેશનને કારણે હતો. 
સરકાર� ક�નેડાના ટ�મ્પરરી ર�સીડેન્ટસને પરમેનન્ટ 
ર�સીડેન્ટ તરીક� માન્યતાની અર� કરવા પ્રોત્સાહન 
આપ્યું હોવાથી આ શકય બન્યું છ�.  ઈન્ટરનેશનલ 
સ્ટુડન્ટસ અને પી�ડબલ્યુપી હોલ્ડસર્ને પણ 
પરમેનન્ટ ર�સીડેન્ટનું સ્ટ�ટસ આપવાની સરકારની 
તૈયારીને કારણે પણ ઈિમગ્રેશનમાં વધારો થયો 
છ�.  નવી સ્ટડી પરમીટમાં આ વષ� ૪૪ ટકાનો 
વધારો થયો છ�. વષર્ ર૦ર૦થી ઈન્ટરનેશનલ 
સ્ટુડન્ટસનો આંક ૬૦૦૦૦ જેટલો ઘટી ગયો 
હતો. જયાર� આ વષર્ના પહ�લા િત્રમાિસક ગાળામાં 
આઈઆરસીસીએ ર૧૦૦૦ નવી પરમીટ ઈસ્યુ 
કરી છ�. 

 પી�ડબલ્યુપીમાં ૧૬૦ ટકાના વધારા સાથે 
આંક ર૪૦૦૦નો થયો છ�. આ વષર્ની શ�આત 
સારી થઈ હોવા છતાં મહામારીને કારણે ક�નેડાની 
વસતીમાં વધારાને બ્રેક લાગી ગઈ હતી. છ�લ્લા 
વષ�માં વધારાનો દર ૦.૪ ટકા રહ્યો હતો.  જે 

આવશ્યક ર.૧ ટકાથી ઘણો ઓછો છ�. ક�દરતી 
ક્રમમાં થતા વધારાનો આધાર જન્મદર અને �ત્યુ 
દર ઉપર હોય છ�. જે અત્યાર સુધીમાં સૌથી 
ઓછો ૬૪૦૦૦ છ�. એ મહામારીને કારણે 
વધેલા �ત્યુદરને લીધે જ છ�.  હવે કોિવડ-૧૯ની 
તીવ્રતા ઓછી થઈ છ�. આમ છતાં ક�દરતીક્રમમાં 
વસતી વધારો થવામાં સમય લાગશે. એટલે જ 
ઈિમગ્રેશનને વધારવા સરકાર પ્રયાસ કરી રહી છ�.

આરસીબીના અહ�વાલમાં અથર્શાસ્ત્રી એન્� 
એગોપ્સોિવકસે જણાવ્યું છ� ક�, આ દશાર્વે છ� ક�, 
ફ�ડરલ સરકાર ઈિમગ્રેશન વધારવા ક�ટલી ઉત્સુક 
છ�.   પહ�લા ચાર મિહનાના આંકડા દશાર્વે છ� ક�, 
ક�નેડા ૪૦૧૦૦૦ના નવા ઈિમગ્રન્ટસના લ�યને 
પાર નહ� કરી શક�.  ક�નેડાએ પહ�લા કવાર્ટરમાં 
૭૦પ૦૦ નવા ઈિમગ્રન્ટસને પ્રવેશ આપ્યો છ� અને 
એિપ્રલમાં બી� ર૧૧૦પને આપ્યો છ�. મે માસથી 
ડીસેમ્બર સુધીમાં બી� ૩૮૬૭પ ઈિમગ્રન્ટસને 
પ્રવેશ આપશે.

BCના હીટવેવમાં અધધ.. વધારો
ટોરોન્ટો

પિશ્ચમ ક�નેડામાં તાજેતરમાં �વા મળ�લા 
હીટવેવે ભૂતકાળના બધા િવક્રમોને પાર કરી 
દીધો હતો અને હ�રો લોકોના મોત પણ 
િનપજયા હતા. જેનું કારણ કલાઈમેટ ચેન્જ 
હોવાનું તારણ એક અભ્યાસમાં બહાર આવ્યું 
છ�. આ અભ્યાસ વૈઞ્જાિનકોના આંતરરા�ીય 
જુથે હાથ ધય� હતો. તેમણે ક�ં હતું ક�, 
� િવશ્વ ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઘટાડવાના 
લ�યને પાર પણ કરી લે તો પણ િબ્રટીશ 
કોલંિબયામાં ૪પ સે.નું જે તાપમાન �વા 
મળ્યું હતું એવું જ દર પાંચ ક� દશ વષ� થતું 
રહ�શે એમ બુધવાર� વલ્ડર્ વેધર એટ્રીબ્યૂશન 

�પે પોતાના અહ�વાલમાં જણાવ્યું હતું.  
ભૂતકાળમાં આટલી હદ� તાપમાનમાં �િદ્ધ 
�વા મળી નથી. એમ રોયલ નેધરલેન્ડસ 
મીટીયરોલોિજકલ ઈન્સ્ટીટયૂટના અહ�વાલના 
સહલેખક સારાહ ક�વે ક�ં હતું.  તેમણે એમ 
પણ ક�ં ક�, ભિવષ્યમાં આથી વધુ તીવ્રતા 
સાથેના હીટવેવનો સામનો પણ કરવો પડી 
શક� છ�. જુનના અંતમાં અને જુલાઈના 
પ્રાર�ભમાં િબ્રટીશ કોલંિબયા અને અલ્બટાર્માં 
આ રીતે તાપમાનમાં વધારો થવાની શકયતા 
રહ� છ�. િલટોનના લોકોએ તો પ૦ સે. 
સુધીની ગરમીનો અનુભવ કય� હતો. જે 
જંગલની આગને કારણે થનારી ગરમીની યાદ 

અપાવનારો હતો. અચાનક ગરમી વધવાને 
કારણે િબ્રટીશ કોલંિબયામાં ૭૧૯ લોકોના 
મોત િનપજયા હતા. ઓક્ષફોડર્ યુિનવર્સીટીના 
ગીટર્ જેન વાન ઓડેનબગ� ક�ં હતું ક�, 
આપણે તાપમાનમાં આટલો મોટો ઉછાળો 
કયાર�ય �યો નથી, જે આ હીટવેવમાં હતો. 
આટલી ગરમી તો ઉષ્ણકટીબંધ િવસ્તારમાં 
જ પડે છ�. સંશોધકોએ જુદા જુદા ર૧ 
કલાઈમેટ મોડેલ્સનો અભ્યાસ કરીને અને 
આંકડાક�ય �ણકારીના િવશ્લેષણ બાદ  
બાદ આ અહ�વાલ તૈયાર કય� હતો. ધી 
વલ્ડર્ વેધર એટ્રીબ્યુશન �પે આવા અસંખ્ય 
અભ્યાસો હાથ ધયાર્ છ�. 

ભ�વ�માં વધુ ગરમીનાે સામનાે કરવાે પડે સેવી સંભાવના: 
�વ� ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઘટાડવાના લ�યને પાર કરે તાે પણ 
�બ્રટીશ કાેલં�બયામાં �હટવેવ જારી રહેવાનું તારણ

�ુડ�સ અને પીજીડબ�ુપી હાે�સર્ને પણ પરમેન� 
રેસીડે�નું �ેટસ અાપવાની સરકારની તૈયારી

ઈિમગ્રન્ટસ-આંતરરા�ીય િવદ્યાથ�ને 
કારણે ક�નેડાની ક�લ વસતીમાં વધારો

ડીસે�ર સુધીમાં બીજા 38675 ઈ�મગ્ર�સને પ્રવેશ અપાશે, 
નવી �ડી પરમીટમાં ચાલુ વષ� 44 ટકાનાે વધારાે થયાે

કલાઈમેટચેન્જની 
માઠી અસર
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હિન્દી ફિલ્મ જગત્માં ્મિાન અહિનેતાઓ 
પૈકી એક ફ્લદીપ કુ્મારે બુધવારે આ 

િાનદી ્ુહનયાને અલહવ્ા કિદી ્દીધદી.  આ્મ તો 
છેલાં ઘણાં વર્ષોથદી 
ફ્લદીપકુ્મારનદી 
તહબયત લથડવાના 
સ્માચારો વારંવાર 
આવતા રહ્ા િતા. 
્રેક વખતે ફ્લદીપ 
કુ્માર ્મોતને ્માત 
આપદીને િસતા ્મુખે 
ઘરે પરત િરતા િતા. 
પરંતુ 2021ના જુલાઈ 
્મહિના્માં તેઓ ્મોત 

સા્મેનો જંગ િારદી ગયા. ૯૮ વર્્ષનદી જૈિ ઉં્મરે 
ફ્લદીપ કુ્મારનું ્મુંબઈનદી િોસ્પટલ્માં સારવાર 
્રહ્મયાન હનધન થયું.  ફ્લદીપ કુ્મારનદી ફિલ્મદી 
કારફક્દી ઘણીં લાંબદી છે. હિં્દી ફિલ્મ જગત્માં 
તે્મણે પોતાનદી કળાથદી આપેલા યોગ્ાનને ક્દી 
િૂલદી શકાય તે્મ નથદી. હિન્દી ફિલ્મો્માં એક 
સ્મયે ફ્લદીપકુ્માર, ્ેવાનં્ અને રાજ કપૂરનદી 
હરિપૂહતનદી બોલબાલા િતદી. ફ્લદીપ, ્ેવ અને 
રાજ રિણેયનો આગવો અં્ાજ િતો. રિણેય 
અહિનેતાનો અલગ ચાિક વગ્ષ િતો. 

ફ્લદીપ ્મજબૂત અહિનેતા િતા તે્માં કોઈ 
શંકા નથદી. રાજ કપૂર કે ્ેવાનં્ના અહિનયનદી 
બિુ ્મયા્ષ્ાઓ િતદી. ફ્લદીપતકુ્માર ્ેવ્ાસ, 
્મેલા, અં્ાઝ, ્મુગલે આઝ્મ, બાબુલ, ્દી્ાર 
વગેરે ફિલ્મો્માં રોતલ િદીરોનો અહિનય કરતા 
નજરે પડ્ા િતા. ફિલ્મો્માં કો્મેડદી કરવદી સૌથદી 
કપરદી છે અને હિન્દી ફિલ્મો્માં ્મોટાિાગના 
અહિનેતા કો્મેડદી કરવા જાય તયારે િા્યા્પ્ 
લાગે છે.  ફ્લદીપકુ્માર તો કો્મેડદી કરવા્માં 
પણ ફકંગ િતા. વા્તવ્માં હિન્દી ફિલ્મો્માં 
િદીરો પોતે કો્મેડદી કરે એવો ટ્ેનડ ફ્લદીપકુ્મારને 
કારણે જ શરુ થયો િતો.  અહ્મતાિ બચ્ચને 
કો્મેડદી અને એકશનનદી િેળપુરદી બનાવદીને હિન્દી 
ફિલ્મો્માં બા્શાિત િોગવદી છે.  જે બા્ 
ગોહવં્ા, અક્ષયકુ્માર જેવા િદીરોએ એ પરંપરાને 
શાન્ાર રદીતે આગળ ધપાવદી છે. એ જ્માનાના 
પ્ર્દીપકુ્માર, િારત િૂર્ણ સહિતના િદીરોને તો 
કો્મેડદી સાથે ્ૂર ્ૂર સુધદી કંઈ લેવા્ેવા નિોતદી. 
રાજ કપૂર અને ્ેવાનં્ જેવા ્મોટા ્ટાર પણ 
મયુહઝકને કારણે ચાિકોના ્દીલ્માં રાજ કરદી 
શકયા. જયારે ફ્લદીપકુ્માર તો સાવ જુ્ા િતા. 

શરૂઆતનાં વરસો્માં પણ ફ્લદીપકુ્મારે 
તરાના, આઝા્, ્મુસાફિર, નયા ્ૌર વગેરે 
ફિલ્મો્માં કો્મેડદી કરદી બતાવદી િતદી. એ જ્માનાના 
્મોટાિાગનદી િદીરો ડાનસ કરદી શકતા નિોતા. તેનું 
કારણ એ કે, ્મોટાિાગના િદીરો યુવા જ નિોતા 
લાગતા. પ્ર્દીપ કુ્માર અને િારત િૂર્ણ જેવા 
િદીરો તો પ્રૌઢ જ જનમયા િોય એવા લાગતા િતા. 
િવે તેના અંગત જીવન પર નજર કરદીએ તો 
તે્મણે પણ હવચાયુું ન િશે કે ્ુહનયા તેના અસલદી 
ના્મને બ્લે ્દીલદીપકુ્મારના ના્મથદી યા્ કરશે. 
ફ્લદીપકુ્મારનું અસલદી ના્મ યુસુિ ખાન િતુ. 
્મોિમ્મ્ સરવર ખાન ના્મના ્મુંબઈના િળોના 
વેપારદીના પુરિ યુસુિ ખાને પિેલા તો હપતાના 
વયવસાય્માં જોતરાવુ પડ્ું િતુ. ફ્લદીપકુ્મારનો 
જન્મ આ્મ તો પેશાવર્માં થયો િતો. પરંતુ તે્મનું 
આખુ બાળપણ ્મુંબઈ્માં વદીતયું િતુ. યુસુિખાનને 
િળોના કારોબાર્માં જરા પણ રસ ન િોવાથદી એક 
ફ્વસ તેને આ બાબતે હપતા સાથે ઝગડો થયો 
અને તેઓ ્મુંબઈ છોડદી પુના ચાલયા ગયા. ઘર 
તો છોડદી ્દીધું પરંતુ રોજીરોટદી ્માટે શું કરવું તેનો 
તે્મને જરાય ખયાલ ન િતો. તે સ્મય આઝા્દીનદી 
લડતનો િતો અને ્ેશ્માં અંગ્ેજોનું શાસન િતુ. 
અંગ્ેજી પર સારદી પકડને કારણે તે્મને પુના્માં 
હરિટદીશ આ્મદીનદી કેનટદીન્માં આહસસટનટનદી 
નોકરદી ્મળદી. કેસનટન્માં જ તે્મણે પોતાનું અલગ 
સેનડવદીચ સેનટર ખોલયું જે અંગ્ેજી સૈહનકો્માં ઘણું 
લોકહપ્રય થયું. પરંતુ તે પછદી કેસનટન્માં એક ફ્વસ 

તે્મણે અંગ્ેજો હવરુદ્ધ બોલદીને આઝા્દીનદી લડતનું 
સ્મથ્ષન કયુું અને નોકરદી ગુ્માવદીને જેલિેગા 
થવું પડ્ું. આખરે જેલ્માંથદી છૂટ્ા બા્ ક્મને 
તેઓ ્મુંબઈ પરત િયા્ષ અને હપતાના વયવસાય્માં 
જોડાયા. જો કે, તેને તે્માં જરાય રસ ન િતો. 

આ ્રહ્મયાન એક ફ્વસ ્ા્ર જવા 
્માટે ચચ્ષગેટ ્ટેશન પર લોકલનદી રાિત જોતા 
યુસુિખાનને તેનો હ્મરિ ડો. ્મસાનદી ્મળયો. ડો. 
્મસાનદી બોમબે ટોકીઝના ્માહલકણ ્ેહવકા રાનદીને 
્મળવા ્માટે જઈ રહ્ા િતા. તેથદી તેણે યુસુિ 
ખાનને પણ તેના સાથે જવા કહ્ં. ફ્લદીપ કુ્માર 
ડો. ્મસાનદી સાથે ્ટુફડયો પિોંચદી ગયા. અને 
યુસુિ ખાનનદી બોમબે ટોકીઝનદી આ ્મુલાકાતે 
તે્મનદી જીં્ગદી બ્લદી નાંખદી. તે સ્મયે બોમબે 
પ્રોડકશન સૌથદી સિળ પ્રોડકશન િાઉસ િતુ અને 
્ેહવકા રાણદી અહિનૈરિદી િોવા સાથે હિરા પારખું 
પણ િતા. તેણે ફ્લદીપકુ્મારને ્ટુફડયો્માં કા્મ 
કરવાનદી ઓિર કરદી. જે બા્ તેઓ ્ટુફડયો્માં 
આખો ફ્વસ અશોક કુ્માર, શહશધર ્મુખરજી 
તથા અનય કલાકારોને અહિયન કરતા જોવા 
લાગયા. ્ેહવકા રાનદીએ જ તે્મને ફ્લદીપકુ્માર 
ના્મ રાખવાનું સુચન કયુું. 

જો કે, ફ્લદીપકુ્મારને તે ્મંજૂર ન િતુ તે્મ 
છતાં તે્મણે હવચાર ્માટે સ્મય ્માંગયો. કેટલાક 
સ્મય બા્ તેઓ તે ના્મ રાખવા સ્મંત થયા 
અને આ સાથે રૃપેરદી પર્ે ફ્લદીપકુ્માર ના્મના 
કલાકારનો જન્મ થયો. 1947્માં નુરજિા 
સાથેનદી જુગ્ુ સુપરહિટ થઈ અને ફ્લદીપકુ્મારનો 
હસક્ો ચાલવા લાગયો તે પછદી તે વર્ષે જ પાંચ 
ફિલ્મ આવદી. જે્માં ્મેલા અને શિદી્ સુપર 
િદીટ થઈ. એક સ્મયે ્મોતનું દ્રશય િજવવા 
જતા તેઓ હવર્ા્્માં સરદી પડ્ા અને તે પછદી 
સાઈકોલોહજ્ટે તે્મને િળવા રોલ કરવાનદી 
સલાિ આપદી. જે બા્ તે્મણે ગંગા જ્મના, 
રા્મ ઓર શયા્મ જેવદી ફિલ્મો્માં િળવા પારિો 
પણ બખૂબદી હનિાવયા. તે્મના અહિનય્માં એક 
પ્રકારનદી શાંત શહતિ િતદી. તે્મણે લાંબા હવરા્મ 
સાથે ડાયલોગ બોલવાનદી કળા હવકસાવદી અને 
્સ્ષકોના ફ્લ પર તે ખૂબ ્મોટદી અસર કરદી ગઈ.

બદીજી ઈહનગસ્માં તે્મણે સાચા અથ્ષ્માં જેને 
યા્ગાર કિેવાય એવા રોલ કયા્ષ. ફ્લદીપસા’બે 
૧૯૪૪નદી જ્ારિાટાથદી શરૂ કરદીને ૧૯૭૬નદી 
બૈરાગ સુધદી િદીરોના રોલ કયા્ષ પછદી રિેક 
લદીધો િતો. પાંચ વર્્ષ પછદી તે્મણે ૧૯૮૧્માં 
કાંહત ફિલ્મથદી પુનરાગ્મન કયુું અને ક્દી ના 
િૂલાય એવા રોલનદી વણઝાર સર્જી ્દીધદી. કાંહત 
ફટહપકલ ્મનોજકુ્માર ્ટાઈલનદી ્ેશપ્રે્મનદી 
ફિલ્મ િતદી પણ ફ્લદીપકુ્મારે સાંગાના રોલ્માં 
જ્માવટ કરદી ્દીધદી િતદી. ૧૯૮૨નદી શહતિ હિન્દી 
હસને્મા્માં એક ્માઈલ્ટોન કિેવાય છે કે્મ 
કે તે્માં હિન્દી ફિલ્મોના શ્ેષ્ઠત્મ અહિનેતાના 
હબરૂ્ ્માટે લાયક બે ધુરંધરો ફ્લદીપસા’બ અને 
અહ્મતાિ બચ્ચનનદી ટક્ર આ ફિલ્મ્માં િતદી. 
ર્મેશ હસપપદીએ શોલે જેવદી બલોકબ્ટર અને 
ઓલટાઈ્મ એનટરટેઈનર બનાવદી પણ શહતિ 
ક્ાચ હસપપદીનદી શ્ેષ્ઠ ફિલ્મ છે. સલદી્મ-જાવે્ે આ 
ફિલ્મ્માં ફ્લદીપસા’બ-બચ્ચનનદી ટક્રના જે સદીન 
કીએટ કયા્ષ છે એ જોઈને આિરદીન થઈ જવાય. 

તે્મણે ૧૯૮૨્માં એવદી જ બદીજી જોર્ાર 
ફિલ્મ હવધાતા આપદી. સુિાર્ ઘાઈનદી હવધાતા્માં 
સંજીવકુ્માર અને શમ્મદી કપૂર જેવા ધુરંધરો િતા 
પણ ગેંગ્ટર શોિરાજ તરદીકે ફ્લદીપસા’બનો 
ઠંડકિયષો અહિનય જોઈને ફિ્ા થઈ જવાય. યશ 
ચોપરાનદી ્મશાલ અને ર્મેશ તલવારનદી ્ુહનયા 
પણ ફ્લદીપકુ્મારના ્્મ્ાર અહિનયના કારણે 
જા્મદી િતદી. ફ્લદીપસાબના ્મોત સાથે હિન્દી 
હસને્માનો એક યુગ પૂરો થયો છે એ્મ કિેવા્માં 
જરાય અહતશયોહતિ નથદી.

દિલીપ કુમાર ઃ સિનેજગતનો 
કોહીનૂર િિાય ઝગમગતો રહેશે 

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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બનાસકાંઠા
ધાનેરા નગરપાલિકામાં બળવાખોર 

સદસ્ોને ટેકો કરનાર સામે કા્્યવાહી 
કરી લિલ્ા ભાિપ પ્રમુખે કડકાઈ દાખવી 
ભાિપના િ બે લિલ્ા હોદેદારોને 
સસપેનડ કરતા લિલ્ા ભાિપમાં 
ખળભળાટ મચી ગ્ો છે. બનાસકાંઠા 
ભાિપના મંત્ી ફાલગુનીબેન લત્વેદી 
તેમિ અનુજાલત મોરચાના મહામંત્ી 
રા્ચંદભાઈ વાધેિા સામે લિલ્ા પ્રમુખ 
ગુમાનલસહ ચૌહાણે કડક કા્્યવાહી કરી 
બંનેને હોદા ઉપરથી સસપેનડ ક્ા્ય છે. 
કોંગ્ેસના શાસન વખતે લવકાસના કામોમાં 
ભ્રષ્ાચારની ભાિપ સદસ્ોએ રિૂઆત 
કરી હતી. િે બાદ કોંગ્ેસના 15 સદસ્ો 

સસપેનડ થ્ા હતા. િેને િઈને ધાનેરા 
નગરપાલિકામાં પ્રમુખ માટેની ચૂંટણી 
18 િૂને ્ોજાઈ હતી. િેમાં ભાિપ પક્ે 
જ્ોતસનાબેન લત્વેદીને મેનડેડ આપ્ું 
હતું. જોકે તેમની સામે ભાિપના િ 
કકરણબેન સોનીએ પ્રમુખ માટે દાવેદારી 
નોંધાવી હતી અને િેમાં ભાિપના અન્ 
5 સભ્ોએ તેમને પક્ લવરોધમાં િઈને 
ટેકો આપતા ભાિપના બંને ઉમેદવારો 
માટે મતદાન થતાં બંનેને 6-6 સભ્ોના 
મત મળતાં ટાઈ થઈ હતી. િે બાદ 
લચઠ્ી ઉછાળતા બળવાખોર કકરણબેન 
સોની પાલિકાના પ્રમુખ બન્ા હતા. જો 
કે, ભાિપ પક્ે ધાનેરા પાલિકાના પ્રમુખ 
સલહત 6 સભ્ોને સસપેનડ ક્ા્ય હતા.

- પાર્ટી નિર્ણય િહીં બદલે 
સામુહહક રાજીિામા 
અાપવા ચીમકી અાપી

મહેસાણા
સથાલનક સવરાજ્ની ચૂંટણી 

વખતે ઉમેદવારોની કટકકટ ફાળવણી 
અને મેનડેડ પહોંચાડવાના મામિે 
આચરવામાં આવેિી ગેરરીલતના મુદ્ે 
ચાર મલહના પહેિા પ્રદેશ કોંગ્ેસના તે 
વખતના મહામંત્ીને સસપેનડ કરવામાં 
આવ્ા હતા. પરંતુ તાિેતરમાં તેઓનું 
સસપેનશન રદ થતા મહેસાણા લિલ્ા 
કોંગ્ેસમાં ભારે નારાિગી પ્રવતતી રહી 
છે. આ મુદ્ે બુધવારે લવસનગર ખાતે 

નારાિ િુથના સથાલનક આગેવાનોએ 
ગુપ્ત બેઠક ્ોજી હતી. િેમાં હાિર 
રહેિા કોંગ્ેસના કા્્યકરોએ બળાપો 
કાઢીને કીલત્યલસંહનું સસપેનશન કા્મી 
રાખવામાં આવે તેવો ઉગ્ સુર વ્ક્ત 
ક્યો હતો. આ મુદ્ે પ્રદેશ પ્રમુખ તેમિ 
કદલહી િઈને રિુઆત કરવાનું નક્ી 
કરવામાં આવ્ું છે.

લવસનગરમાં ગુપ્ત સથળે આ 
લનણ્ય્નો લવરોધ દશા્યવવા નારાિ 
િુથના કોંગ્ેસના સથાલનક આગેવાનોની 
બેઠક મળી હતી. િેમાં ૧૦ તાિુકામાંથી 
૨૦૦થી વધુ કા્્યકરોએ હાિરી આપી 
હતી. કા્્યકરોઅે પાટતીના લનણ્ય્ સામે 
રાજીનામાની લચમકી અાપી હતી. 

- 43 હજારિી મતા લૂંર્ી 
ર્ાેળકી ફરાર : સીસીર્ીવી 
કેમેરામાં શખાે દેખાયા

તલોદ
તિોદ તાિુકાના બદામકંપા પંથકમા 

આવેિા િિારામ ઇનડસટ્ીઝમાં બુધવારે રાત્ે 
મધ્રાત્ી બાદ ત્ાટકેિા ધાડપાડુઓએ ઇનડ.ની 
ઓફીસનું તાળુ તોડીને ઓકફસમાં ઘૂસ્ા હતા. 
જ્ાં તેઓએ ત્ાં સૂતેિા એકાઉનટનટના ગળા 
ઉપર લતક્ણ હલથ્ાર મુકીને લહનદી ભાષામાં 
ચૂપચાપ પડી રહેવા આદેશ ક્યો હતો. િેને 
સુવાડી દઈ તેના ખીસસામાંથી રૂ. ૩૦૦૦ કાઢી 
િીધા હતા. બાદ ઓકફસમાં રાખેિ તીજોરી 

કબાટ વગેરે ખોિી તોડીને આવેિ સાતેક 
ધાડપાડુ ઇસમોએ રૂ. ૪૧,૦૦૦ની રોકડ 
રકમ ઉઠાવી િીધી હતી. સાતેકની સંખ્ામાં 
ચડ્ી-બની્ાન ધારી ટોળકીની િેમ ત્ાટક્ા 
હતા. ધાડપાડુએ નજીકની ઇશ્વર પિા્ એનડ 
ડોર નામની કંપનીમાં પણ ઘૂસ મારી હતી. 
અને બધી વસતુઓની તોડફોડ કરી હતી. આ 
ઇસમોએ પંથકના િે.િે.કોિેડ સટોરેિમાં પણ 
ઘુસ મારીને હજારોની મતા િૂંટવાની કોલશષ 
કરી હતી.હરસોિ નજીકના બદામકંપા પંથકની 
આ ફેકટરીના પાછળના ભાગેથી ઘૂસેિા આ 
ધાડપાડુ ઇસમોએ એક બારીની ગ્ીિ તોડી 
સિાઇડર વીનડો ખોિી નાંખીને અંદર ઘૂસીને 
ધાડ િૂંટની ઘટનાને અંજામ આપ્ો હતો. 

કલોલમાં ધારાસભ્યના  
બંધ મકાનમાંથી રૂપિ્યા 
8.51 લાખ મત્ાની ચોરી

કિોિ ઃ કિોિ શહેરમાં હાઈવે 
રોડ ઉપર મકાન ધરાવતાં કિોિના 
ધારાસભ્ના બંધ મકાનમાં ગઈરાત્ીએ 
તસકર ટોળી ત્ાટકી હતી અને મકાનનું 
તાળું તોડી મકાનમાંથી સોનાચાંદીના 
દાગીના, રોકડ રકમ, ત્ણ એિઈડી 
ટીવી તેમિ અન્ ચીિવસતુઓ મળી 
૮.૫૧ િાખ રૂલપ્ાની મત્ા ચોરી 
િીધી હતી. આિે સવારના સમ્ે 
ગાંધીનગરમાં રહેતા ધારાસભ્ને 
ચોરીની ઘટના અંગે જાણ થતાં તેઓ 
કિોિ પહોંચ્ા હતા અને આ મામિ 
પોિીસને જાણ કરતાં પોિીસ સથળ 
ઉપર પહોંચી હતી અને ડોગ સકવોડ 
અને એફએસએિની મદદથી તસકરોનું 
પગેરૂ મેળવવા દોડધામ શરૂ કરી હતી.  

કિોિ ખાતે ૫ાણીિન્ 
રોગચાળો ઃ ત્ણના મોત
ગાંધીનગર : કિોિ શહેરમાં આવેિાં રેલવે પુવ્ય 

લવસતારમાં છેલ્ા ઘણા વખતથી દુગગંધ ્ુક્ત દુલષત 
પાણી આવતું હતું. આ લવસતારમાં આવેિાં છાપરાઓ 
તેમિ સિમ લવસતારમાં આ સમસ્ાનું લનરાકરણ 
િાવવા માટે રિુઆતો પણ કરવામાં આવી હતી પરંતુ 
નાના માણસનું અલધકારીઓ સાંભળતાં નથી િેના 
કારણે અહીં ગંભીર અને જીવિેણ પાણીિન્ ઝાડા - 
ઉલટીનો રોગચાળો ફેિા્ો છે. રેલવે પુવ્યના શ્ે્સના 
છાપરામાં રહેતી સાડા પાંચ વષ્યની બાળકી ઉપરાંત 
એક િ પકરવારના લપતા-પુત્નું આ ઝાડા-ઉલટીના 
રોગચાળામાં મોત લનપજ્ું છે. રોગચાળો ફેિાતાં 
આરોગ્ની ટીમે આ લવસતારમાં ઓપીડી ચાિુ કરી 
છે. િેમાં બે કદવસથી ૯૦થી પણ વધુ કેસ પ્રકાશમાં 
આવ્ા છે. રોગચાળાનું મુળ કારણ શોધવા માટે પાણી 
અને દદતીના સેમપિનું પરીક્ણ કરવામાં આવી રહ્ં છે.

પાટણના િગદીશ મંકદરે 
નેત્ પૂિન લવલધ ્ોજાઈ
િાટણ ઃ પાટણમાં ભગવાન િગન્ાથજીના 

મંકદરના ગભ્યગૃહમાંથી ભગવાન િગન્ાથ, ભાઈ 
બિભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાની પ્રલતમાને બહાર િાવી 
તેઓની આંખે રેશમી પાટા બાંધી  શાોકત મંત્ોચ્ાર 
સાથે નેત્ પૂિન કરવામાં આવ્ું હતું .આગામી 
શલનવાર સુધી ધમ્ય પ્રેમી િનતાને ભગવાનના 
દશ્યન માટે બહાર રાખવામાં આવશે તેમ િગદીશ 
મંકદરના પુજારી કનુંભાઇ શુક્લ એ િણાવ્ું હતું. 
ભગવાન િગન્ાથજી , ભ્રાતા બિભદ્રજી અને બહેન 
સુભદ્રાજી મામાના ઘરે િતા તેમને આંખો આવતા 
પરંપરા અનુસાર ભગવાનની આખો ઉપર મધ 
સાકર,વકર્ાળી ગુિાબિળ તિિવીંગના રસ મળી 
પંચામૃત દ્ારા નેત્ પૂિન કરવામાં આવ્ા હતા.

ભગવાનને બાંધેિ પાટા લવધી લવધાન સાથે 
આગામી શલનવારે ખોિવામાં આવશે. 

બદામકંપા પાસે 3 ફેકટરીમાં ધાડપાડુ 
ટોળકી ત્ાટકી : ચપપુની અણીએ િૂંટ

ધાનેરા નગરપાલિકામાં બળવો થયો
ભાજપના બે હોદેદારોની હકાિપટ્ી

ઝાલાનું સસિપેન્શન રદ થતા મહેસાણા 
કોંગ્પેસના 200 આગપેવાનો ભડક્યાં
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- નવ �દ�ક્ષતાેને નૂતન 
નામા�ભધાન કરાયું

ન�ડયાદ
વડતાલ સ્વાિમનારાયણ મં�દરમાં યોગીની 

એકાદશીએ આચાયર્ મહારાજે છવ્વીસ પાષર્દોને 
ભાગવતી �દક્ષા આપી હતી. સ્વાિમનારાયણ 
સંપ્રદાયના અક્ષરઘામ તુલ્ય વડતાલ ઘામમાં 
બુધવાર� યોિગની એકાદશીએ પાષર્દોને �દક્ષા 
આપવામાં આવી હતી.લ�મીનારાયણદ�વ 
િપઠાઘીપિત ૧૦૦૮ આચાયર્ રાક�શપ્રસાદ� 
મહારાજે ૨૬ પાષર્દોને ભાગવતી �દક્ષા આપી 
હતી.આચાયર્ મહારાજે આજ�દન સુધીમાં ક�લ-
૭૧૯ પાષર્દોને ભાગવતી �દક્ષા આપી છ�.આ 
અંગે વડતાલ મં�દરના કોઠારી ડૉ.સંતસ્વામીએ 

વધુમાં જણાવ્યુ હતુ ક� વડતાલ ખાતે આજે 
વડતાલ,ગઢડા,જૂનાગઢના ક�લ-૨૬ પાષર્દોએ 
ભાગવતી �દક્ષા આપવાનો સમારોહ યો�યો 
હતો. સવાર� મંગળાઆરતી બાદ �દક્ષાથ� 
પાષર્દોએ ગોપાળાનંદસ્વામીના આસને પૂ�માં 
બૈસાડયા હતા. પૂ� િવિધ બાદ પાષર્દોને તેઓના 
ગુ� દ્વારા સંતોના ભગવા વસ્ત્ર અપર્ણ કરવામાં 
આવ્યા હતા.આ બાદ સવાર� ૭ઃ૦૦ કલાક� 
આચાયર્ રાક�શપ્રસાદ� મહારાજે �દક્ષાથ�ઓને 
સંતોને જનોઇ, ક�ઠી અને માળા ઘારણ કરાવી 
કાનમાં ગુ�મંત્ર આપ્યો હતો.આ પ્રસંગે મં�દરના 
ચેરમેન દ�વપ્રકાશસ્વામી, સંત્સંગ મહાસભાના 
પ્રમુખ નૌતમપ્રકાશદાસ� સિહતના અન્ય 
સંતો મહ�તો ઉપ�સ્થત રહી નવ�દિક્ષત સંતોને 
આશીવાર્દ પાઠવ્યા હતા.

વેપારી સાથે ઠગાઇ 
કરનાર નાઇિજ�રયન 
ગ�ગ �દલ્હીથી ઝડપાઇ

વડોદરા : વેપારીને કોમ્પ્યુટરના 
સેન્ટ્રલ પ્રોસેિસંગ યુિનટના સ્ક્ર�પનો 
ઓડર્ર આપવાના નામે રૃા.૧૯.૩૫ 
લાખની ઠગાઈ કરનાર નાઇિજ�રયન 
ગ�ગના ૩ આરોપીઓને સાયબર 
સેલે �દલ્હીથી ઝડપી પાડીને આજે 
કોટર્માં રજૂ કરતા કોટ� પાંચ �દવસના 
�રમાન્ડ મંજૂર કયાર્ હતા. સ્ક્ર�પનો 
વેપાર કરતા રાજેશ જ�િતભાઇ પટ�લે 
પોલીસ ફ�રયાદ આપી હતી ક�, 
તા.૨૬ નવેમ્બરના રોજ મેલ મારફતે 
નાઇિજ�રયન ઠગ ટોળક�એ તેનો 
સંપક� કય� હતો અને તેઓની સાથે 
વાતચીત બાદ મ� તેઓને એક ટન 
કોમ્પ્યુટર પ્રોસેિસંગ યુિનટના સ્ક્ર�પનો 
ઓડર્ર આપ્યો હતો. ત્યારબાદ ૫૦ 
ટકા પેમેન્ટ એડવાન્સ આપવું પડશે, 
ઇન્સ્યોરન્સ કરાવવો પડશે તેમજ 
મ�ટ�રયલ િમસપ્લેસ થઈ ગયું છ� 
અને કોટર્માંથી સેટલમેન્ટ કરવું 
પડશે તેવા કારણો બતાવીને મારી 
પાસેથી રૃ.૧૯.૩૫ લાખ ઓનલાઇન 
ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હતા. 

અમદાવાદ : હાલોલના  િશવરાજપુર 
ન�ક આવેલાં �મીરા �રસોટર્માં  
ભાજપના ધારાસભ્ય ક�સરીિસંહ સોલંક� 
જુગાર રમતા પકડાયા હતાં. આ ઘટના 
બનતા ભાજપની રાજક�ય આબ�નુ 
ધોવાણ થયુ છ� જેના કારણે ધારાસભ્ય 
ક�સરીિસંહ સોલંક�ને ભાજપ પક્ષ દ્વારા 
શો-કોઝ નો�ટસ ફટકારી ખૂલાસો 
પૂછવામાં આવે તેવી શક્યતા છ�.

િશવરાજપુર 
તલાવડી રોડ પર 
આવેલાં �મીરા 
�રસોટર્માં ખાનદાની 
નબીરા દા� જુગારની 
મહ��ફલ માણી રહ્યા છ� 
તેવી બાતમી મળતા જ પોલીસે દરોડો 
પાડયો હતો જયાં ભાજપના ધારાસભ્ય 
ક�સરીિસંહ સોલંક� સિહત અન્ય લોકો 
જુગાર રમતા પકડાયા હતાં. ઉલ્લેખનીય 
છ�ક�,આ �રસોટર્માં ક�સીનો સ્ટાઇલથી 
જુગાર રમાડાય છ�.

આ ઘટના બાદ ભાજપની પ્રિતષ્ઠા 
ખરડાઇ છ� જેના કારણે ધારાસભ્ય 
ક�સરીિસંહ સોલંક� સામે પક્ષીય 
કાયર્વાહીના એધાણ છ�. સૂત્રોના મતે, 

એકાદ સપ્તાહમાં જ ક�સરીિસહ સોલંક�ને 
શો કોઝ નો�ટસ ફટકારી સમગ્ર ઘટના 
સંદભર્માં ખુલાસો પૂછવામાંઆવશે.

�ક�, કાયર્કરોમાં ગણગણાટ છ�ક�, શું 
ક�સરીિસંહ સોલંક�ને શો કોજ નો�ટસ 
ફટકારી ખુલાસો પૂછવાનો રાજક�ય 
ડ્રામા કરાશે ક� પછી ભાજપ ખુદ જ 
પક્ષની પ્રિતષ્ઠા વધુ ખરડતી અટકાવવા 
ક�સરીિસંહ સોલંક�ને �ક્લનચીટ આપી 

દ�શે. પક્ષના પ્રવકતાએ 
પણ આ વાતને સમથર્ન 
આપતાં જણાવ્યું ક�, 
હજુ સુધી ક�સરીિસંહ 
સોલંક�ને પક્ષે કોઇ 
નો�ટસ આપી નથી. 

રાજ્યસભાની ચૂંટણી વખતે ધારાસભ્ય 
ક�સરીિસંહ સોલંક� મતદાન વખતે 
અચાનક િબમાર પડી ગયા હતા 
જેના કારણે પૂવર્ આરોગ્યમંત્રી શંકર 
ચોધરીએ મત આપ્યો હતો . આ ઘટના 
પાછળની એવી ચચાર્ છ�ક�,ક�સરીિસંહ 
સોલંક� ક�ગ્રેસ સાથે હાથ િમલાવી 
ક્રોસવો�ટ�ગ કર� તેવી ભાજપને �ણ થઇ 
હતી ત્યારથી આ ધારાસભ્ય ભાજપના 
િહટિલસ્ટમાં છ�.

વડતાલ ખાતે યોગીની એકાદશીએ 
26 પાષર્દોને ભાગવતી �દક્ષા અપાઈ

ધારાસભ્ય ક�સરીિસંહ સોલંક�ને ભાજપ 
શો કૉઝ નો�ટસ ફટકારી ખુલાસો પૂછશે

વડોદરા ન�ક ક�નાલમાં ત્રણ 
શ્રમ�વી ડુબ્યા, એકનો બચાવ: 
બે ભાઈઓના �તદ�હ મળ્યા

વડોદરા
ઝારખંડથી આવેલા અને એલ એન્ડ ટી ક�પનીમાં 

કોન્ટ્રાક્ટર રોડનું કામ કરતા શ્રમ�વીઓ વડોદરા પાસે 
ભીમપુરા િવસ્તારની વસાહતમાં રહ�તા હતા. મંગળવાર� 
મોડી સાંજે ૩ શ્રમ�વીઓ ભીમપુરા સેવાસી િવસ્તારની 
ક�નાલ પાસેથી પસાર થઇ રહ્યા હતા ત્યાર� ડૂબવાનો બનાવ 
બન્યો હતો. અજય ભોઇચા, તેનો ભાઈ િવનોદ ભોઇચા 
અને સરજુ પસાર થઇ રહ્યા હતા ત્યાર� એક જણ ક�નાલમાં 
લપસી પડતાં તેની સાથે બી� બે જણા પણ ક�નાલમાં પડ્યા 
હતા. જે પૈક� બે ભાઈઓ લાપતા થયા હતા જ્યાર� સરજુ 
બચીને બહાર નીકળી ગયો હતો. બનાવના પગલે વડોદરા 
ફાયરિબ્રગેડની મદદ લેવાતા ફાયર િબ્રગેડે શોધખોળ કરી 
બંને ભાઈના �તદ�હ બહાર કાઢ્યા હતા. 

આણંદના યુવકનો 
મહીસાગરના િબ્રજ પરથી 

પડતું મૂક� આપઘાત
વડોદરાઃ ફાજલપુર ખાતે 

મહીસાગરના િબ્રજ પર બુધવાર� બપોર� 
એક યુવક બાઇક પર આવ્યો હતો અને 
તેણે બાઇક પાક� કરી િબ્રજ પરથી પડતું 
મૂક્યું હતું.બનાવના પગલે સ્થાિનક 
તરવૈયાઓએ યુવકના �તદ�હને 
બહાર કાઢ્યો હતો. આ અંગે નંદ�સરી 
પોલીસના હ�કો જશવંતભાઇ ખાંટ� ક�ં 
હતું ક�,�તકનું નામ રણિજત સોલંક� 
હોવાનું ખૂલ્યું છ�.જે મોગર ગામનો 
રહ�વાસી છ�.ખાનગી ક�પનીમાં નોકરી 
કરતો યુવક સવારથી નીકળી ગયો હતો 
અને ક્યા કારણસર આપઘાત કય� 
હતો તે �ણી શકાયું નથી.

દ�શે. પક્ષના પ્રવકતાએ 
પણ આ વાતને સમથર્ન 
આપતાં જણાવ્યું ક�, 
હજુ સુધી ક�સરીિસંહ 
સોલંક�ને પક્ષે કોઇ 
નો�ટસ આપી નથી. 

�શસ્તભંગના પગલાં 
લેવાશે કે પછી 

કાયર્વાહીનું નાટક ?

વડોદરા
વડોદરા િજલ્લા એસઓ� 

પીઆઇના પત્ની કરજણમાંથી રહસ્યમય 
સં�ગોમાં ગુમ થઇ જતા સમગ્ર િજલ્લા 
પોલીસ દોડથી થઇ ગઇ છ�. ૩૭ વષર્ના 
પત્ની ક્યાં સં�ગોમાં અને ક�મ લાપત્તા 
થયા તે અંગે પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ 
ધરવામાં આવી છ�.

આણંદ િજલ્લાના ઉમર�ઠ તાલુકાના 
પણસોરા ગામમાં રહ�તા જયદીપ 
મહ�ન્દ્રભાઇ પટ�લે કરજણ પોલીસ 
સ્ટ�શનમાં �ણવા�ગ ન�ધાવેલી 

ફ�રયાદમાં જણાવ્યું છ� ક�  મારી બહ�ન 
સ્વીટી કરજણ નવાબ�ર િવસ્તારમાં 
ભિક્તનગર ત્રણ રસ્તા પાસે પ્રયોશા 
સોસાયટીમાં રહ� છ�. તેઓ તા.૬ જૂનના 
રોજ રાત્રે એક વાગ્યાથી સવાર� સાડા 
આઠ વાગ્યા સુધીમાં પોતાનો ફોન અને 
બે વષર્ના પુત્ર અંશને મૂક�ને કોઇને કહ્યા 
વગર જતા રહ્યા છ�.

કરજણ પોલીસ દ્વારા શરૃઆતમાં 
ગુમ થયાની અર� બાદ તપાસ હાથ 
ધરવામાં આવી હતી � ક� તેમનો કોઇ 
પત્તો મળ્યો ન હતો.

વડોદરા િજલ્લા એસઓ�ના પીઆઇ એ.એ. દ�સાઇના પત્ની સ્વીટી કરજણથી 
ગુમ થવાના પ્રકરણમાં િજલ્લા પોલીસને હ� સુધી કોઇ કડી મળી નથી. આજે 
ફરીથી પીઆઇનો એફએસએલમાં એસડીએસ ટ�સ્ટ કરાવવામાં આવ્યો હતો. 
ઉલ્લેખનીય છ� ક� એક મિહનો થવા છતાં પીઆઇ દ�સાઇના પત્ની સ્વીટી ક્યાં 
છ� તેના કોઇ સગડ નથી. એક મિહના સુધી સ્થાિનક પોલીસ દ્વારા તપાસ બાદ 
અચાનક �હ િવભાગમાંથી સુચનાઓને પગલે વડોદરા િજલ્લા પોલીસ એલટર્ થઇ 
અને પીઆઇને મહત્વના પદ પરથી હટાવી િલવ �રઝવર્માં મૂક� દીધા બાદ તેમના 
પત્ની સ્વીટી ગુમ થવા અંગે તપાસનો ધમધમાટ શરૃ કરી દ�વામાં આવ્યો છ�.

વડોદરા િજલ્લા SOG પીઆઇના 
પત્ની એક માસથી રહસ્યમય ગુમ

SOGના પીઆઇનો ફરી FSLમાં ટ�સ્ટ કરાયો

કૂવાઅાે, અવાવરુ જગ્યાઅાે, રેલવે ટે્રકાે, બસ 
�ે� સ�હત અનેક �ળે રા�ભરમાં તપાસ
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કચ્છના દરિયાઈ 
વિસ્ાિમાં ફિી ચિસના 
૧૯ પેકેટો મળી આવયા

ભુજ
લાંબા સમયાથી કચ્છના કાંઠાળ વિસ્ાિમાં 

ચિસના પેકેટો મળી આિિાનો સીલસીલો યાથાિ્ 
િહેિા પામયો ્છે. કોસટગાર્ડનું સચ્ડ ઓપિેશન 
દિવમયાન આજે ચિસના ૧૯ પેકેટ જપ્ત કિાયા 
્છે. આ બનાિમાં અનય પેકેટો દરિયાઈ વિસ્ાિમાં 
િહે્ા હોિાથી અિાિનિાિ મળી આિ્ા હોય ્છે. 
અગાઉ પણ કિોરો િૃવપયાનો ડ્રગસ ઝરપાઈ ચૂકયો 
્છે. જો કે, ભાિ્-પારકસ્ાની િચ્ેની આં્િિાષ્ટીય 
જળ સીમામાં પેકેટો મળી આિિાની ઘટના પ્છી 
સુિક્ા દળો િધુ સ્્ડક બનયા ્છે. જેમાં કોસટગાર્ડ, 
બીએસએફ, પોલીસ સવહ્ની એજનસીઓ િાઉનર ધ 
ક્ોક પેટ્ોલીંગ કિી િહ્ા ્છે. 

ચોટીલા ગામના ભાજપ 
અગ્રણીનું ગાંધીનગિમાં 

િહસયમય મૃતયુ
ચોટીલા

ચોટીલા પંથકના કોળી સમાજના અગ્રણી અને 
ગ્ ધાિાસભાના ભાજપના ઉમેદિાિ જીણાભાઇ 
રેિિારીયાનું ગાંધીનગિમાં િહસયમય મૃતયુ થ્ા નશ્વિ 
દેહ િ્ન લાિીને અંવ્મ સંસકાિ કિાયા હ્ા.

સોમિાિે ગાંધીનગિમાં ્ેમને હોસસપટલ લઈ જિામાં 
આવયા બાદ ્ેમનું મૃતયુ નીપજ્ા પંથકમાં શોકનું મોજુ 
્છિાયું હ્ું. લાખચોકીયા ગામે ્ેમનો નશ્ચિ દેહ આિી 
પહોંચ્ા પરિિાિમાં હૈયાફાટ આક્રંદ ્છિાયો હ્ો. ્ેઓ  
ગ્ વિધાનસભાની ચોટીલા સીટના ભાજપના ઉમેદિાિ 
હ્ા .સાંજે ્ેમના વનિાસ સથાનેથી અંવ્મયાત્ા યાત્ા 
નીકળી હ્ી.  જેમાં સામાવજક અને િાજકીય આગેિાનો 
અને ગ્રામજનો મોટી સંખયામાં જોરાયા હ્ા.

માંગરોળ
માંગિોળ ્ાલુકાના ઢેલાણા ગામે િહે્ા 

નિેનદ્રભાઈ િાજાભાઈ સોલંકીના પત્ી 
ભાિ્ીબેનની માથાના ભાગે વ્ક્ણ હવથયાિના 
ત્ણ ઘા માિી ઘિ પાસે જ ક્રૂિ્ાપૂિ્ડક હતયા 
વનપજાિાઈ હ્ી. બનાિ અંગે મૃ્કના પવ્ 
નિેનદ્રભાઈએ પારોશમાં િહે્ા મનસુખ 
પીઠાભાઈ પિમાિ વિરુદ્ધ પોલીસ ફિીયાદ 
નોંધાિી હ્ી. ફરિયાદીના પત્ી ભાિ્ીબેન 
અને મનસુખને ત્ણેક િર્ડ પહેલાં અનૈવ્ક 
સબંધો હ્ા. જેની જાણ થ્ા ્ેઓ માંગિોળ 
િહેિા આિી ગયા હ્ા. તયાિબાદ ્ેઓના બાનું 
અિસાન થ્ા ્ેઓ ફિી ઢેલાણા િહેિા ચાલયા 
ગયા હ્ા. દિમયાન ભાિ્ી સાથે ધિાિ સબંધ 
િાખિા માંગ્ો મનસુખ સોમિાિે પો્ાના 
ઘિ પાસે આિી ભાિ્ીબેન સાથે ઝઘરો કિી 

ઉશકેિાઈ કુહારીના ઘા માિ્ાં ્ેનું મૃતયુ થયું 
હ્ું. આિોપીએ ગુનાની કબૂલા્ આપી ્છે કે 
ભાિ્ીબેન સાથે ધિાિ પ્ેમસબંધ િાખિા થયેલો 
ઝઘરો અને પો્ાની જમીન િેચીને આપેલા 
ત્ણથી ચાિ લાખ રૂવપયાની િકમ બાબ્ની 
માથાકુટમાં આ ઘટના બની હ્ી. હતયા કયા્ડ 
બાદ આિોપી ફિાિ થઈ ગયો હ્ો. પોલીસે 
અલગ-અલગ ટીમોએ શોધખોળ હાથ ધિી 
હતયાિાને કેશોદ ્ાલુકાના કેિદ્રા ગામેથી દબોચી 
લીધો હ્ો. પોલીસે આિોપી પાસેથી સાયકલ 
અને હતયામાં િપિાયેલી કુહારી અને કબજે કિી 
ધોિણસિની કાય્ડિાહી હાથ ધિી  ્છે. આમ 
ધિાિ અનૈવ્ક સંબંધ િાખિા દબાણ કિ્ા 
પ્ેમીએ એક હસ્ા િમ્ા પરિિાિને પીંખી 
નાખયો ્છે. હાલમાં આિોપીને રિમાનર માટે 
કોટ્ડમાં િજૂ કિિામાં આવયો ્છે.

સરક�ર સહિતન� 
પ્રતતવ�દીઓ��ન� ન��હિસ

અમદાવાદ
સુિેનદ્રનગિ વજલ્ામાં આિેલા ચોટીલા 

રુંગિ પિ હાથ ધિાનાિા િોપ-િે પ્ોજેકટ 
સામે ચામુંરા મા્ાજી મંરદિ ટ્સટ દ્ાિા 
હાઇકોટ્ડમાં જાહેિ વહ્ની અિજી કિિામાં 
આિી ્છે. ટ્સટની ફરિયાદ ્છે કે અગાઉ જે 
કરંપની પાસેથી અહીંના િોપ-િે પ્ોજેકટનો 
ડ્રાફટ ઓર્ડિ પિ્ લેિાયો હ્ો ્ેને જ ફિી 
િોપ-િે માટેનો ડ્રાફટ ઓર્ડિ ગ્ એવપ્લમાં 
ગુપ્ત્ાથી ફિી આપિામાં આવયો ્છે. જેમાં 
મંરદિ ટ્સટ સાથે ચચા્ડ-વિચાિણા પણ કિિામાં 

આિી નથી. કોટટે િાજય સિકાિ સવહ્ના 
પ્વ્િાદીઓને નોરટસ પાઠિી આગામી 
સુનાિણી બે અઠિારરયા બાદ વનય્ કિી ્છે.

અિજદાિ ટ્સટની િજૂઆ્ ્છે કે મંરદિની 
ટોંચ પિ આિેલા ચામુંરા મા્ાજીના મંરદિ 
સુધી ુપહોંચિા દશ્ડનાથથીઓએ ૬૩૫ પગવથયાં 
ચરિા પરે ્છે. જેથી સિકાિે ૨૦૧૧માં માસ્ડ 
એનટિટેઇનમેનટ વલવમટેરને અહીં િોપ-િે 
પ્ોજેકટ માટે ડ્રાફટ ઓર્ડિ આપયો હ્ો. 
જેની સામે ટ્સટે હાઇકોટ્ડમાં રિટ કિ્ા 
સિકાિે ્ે ડ્રાફટ ઓર્ડિ પિ્ કયયો હ્ો. હિે 
િાજય સિકાિે ફિી ૫-૪-૨૦૨૧ના િોજ 
નોરટરફકેશન જાિી કિી ફિી આ જ કરંપનીને 
િોપ-િે પ્ોજેકટ માટે ડ્રાફટ ઓર્ડિ આપયો ્છે.

માંગરોળમાં પ્રેમ સંબંધ રાખવા માટે ઈન્ાર 
્રનાર યુવતીની હથિયારિી ઘાત્ી હતયા

ચોટીલા ડુંગર પર રોપ-વરે પ્ોજરેકટ 
સામરે મંદદર ટ્રસટની હાઈ્ોટ્ટમાં PIL

જામનગર
જામનગિમાં કરૂણ ઘટના સામે આિી 

્છે. જામનગિના ખંભાવળયામાં આજે એક 
િારી વિસ્ાિમાં આિેલા કરૂિામાં પરી જ્ા 
ત્ણ માસૂમ બાળકોના મો્ વનપજયા ્છે. 
આ સમગ્ર ઘટનાની જાણ થ્ાં પોલીસ 
્ેમજ ફાયિની ટીમો સથળ પિ દોરી 
આિી હ્ી અને ફાયિની ટીમ દ્ાિા ત્ણ 
બાળકોના મૃ્દેહને બહાિ કાઢિામાં 
આવયા હ્ા. જયાિે પોલીસે આ મામલે 
િધુ કાય્ડિાહી હાથ ધિી ્છે.

મળ્ી માવહ્ી અનુસાિ, 
જામનગિના ખંભાવળયામાં આિેલી 

એક િારીમાં ખે્મજૂિી કિી પિપ્ાંવ્ય 
પરિિાિ પો્ાનું ગુજિાન ચાલાિી 
િહ્ં હ્ું. તયાિે આજે સિાિે અગમય 
કાિણોસિ મવહલાએ ્ેના ત્ણ 
બાળકો સાથે કરૂિામાં ઝંપલાવયું હ્ું. 
જો કે, ઘટનાની જાણ થ્ા આસપાસના 
ગ્રામજનો એકત્ી્ થઈ ગયા હ્ા અને 
મવહલાને ્ેમજ બાળકોને બચાિિાનો 
પ્યાસ કયયો હ્ો. પિં્ુ ત્ણેય બાળકોના 
કરૂિામાં રૂબી જિાથી મો્ વનપજયા ્છે. 
જયાિે ગ્રામજનો સમય િહે્ા સથળ પિ 
પહોંચી જ્ા મવહલાનો આબાદ બચાિ 
થયો ્છે. ગ્રામજનો દ્ાિા આ સમગ્ર 

મામલે પોલીસને જાણ કિિામાં આિી 
હ્ી. ઘટનાની જાણ થ્ા પોલીસ ્ેમજ 
ફાયિની ટીમ સથળ પિ દોરી આિી 
હ્ી. ફાયિની ટીમ દ્ાિા ત્ણ બાળકોના 
મૃ્દેહને બહાિ કાઢિામાં આવયા હ્ા.

આ ત્ણેય બાળકોની ઉંમિ 5 િર્ડ 
કિ્ા ઓ્છી ્છે. જેમાં 4 િર્ડની સૌથી 
મોટી બાળકી, અઢી િર્ડની બીજા નંબિની 
બાળકી અને આઠ માસના બાળકનું 
મો્ નીપજયું ્છે. તયાિે મવહલાએ કયા 
કાિણોસિ ્ેના ત્ણ બાળકો સાથે 
આપઘા્ કિિાનો પ્યાસ કયયો ્ે જાણિા 
પોલીસે આગળની કાય્ડિાહી હાથ ધિી ્છે.

જામનગિમાં સં્ાનો સાથે મા્ાએ કરૂિામાં 
ઝંપલાવયું, ત્ણેય બાળકોના રૂબી જ્ા મો્ - સમિતતઓ��ન� ચ�રિ�ન�� 

ક��ણ બનશ� ત�ની 
ઓિકળ�� શરૂ

ભુજ
કચ્છ વજલ્ા પંચાય્ની નિી 

બોરીની આજે બીજી સામાનય 
સભા યોજિામાં આિી હ્ી. પ્મુખ 
પાિૃલબેન કાિાના અધયક્ સૃથાને 
યોજાયેલ સામાનય સભામાં વિવિાધ 
સવમવ્ઓના સદસયોની િિણી 
કિિામાં આિી હ્ી. વજલ્ા પંચાય્ 
દ્ાિા વિવિાધ આઠ સવમવ્ઓની અઢી 
િર્ડ માટેની િચનાને સદસયો દ્ાિા 
બહાલી આપિામાં આિી હ્ી.

પ્મુખ, ઉપપ્મુખ િણિીિભાઈ 
િાજપુ્ અને સવચિ સભય ભવય 
િમા્ડની હાજિીમાં યોજાયેલ સામાનય 
સભામાં કાય્ડ નોંધને બહાલી આપિામાં 
આિી હ્ી. તયાિબાદ પ્શ્ો્િી 
કિાઈ હ્ી જેમાં વિપક્ી સદસયોએ 
સમસયાઓની ભિમાિ િજુ કિી હ્ી. 
વિપક્ી ઉપ ને્ા ્કીશા બાિાએ 
પ્ાિંભે બાઈક બંધ હોિાથી ઉગ્ર બની 
ગયા હ્ા. ્ેમણે અબરાસાના િસ્ાના 
મિંમ્ની માંગ કિી હ્ી ્ેમજ પ્ાધાન 
મંત્ી આિાસ યોજનામાં લઘુમવ્ઓને 
ન સમાિાયાનો આક્ેપ કયયો હ્ો. 
આિોગય, ્લાટી-વશક્કોની ઘટ, ગોચિ 
વિવિાધ પ્શ્ે િજુઆ્ કિાઈ હ્ી.

્ચ્છ થજ.પં.ની થવથવધ સથમથતઓમાં 
સભયોની વરણી, હવરે ચરેરમરેનો વરાશરે

ભાવનગર
ભાિનગિ શહેિમાં બોગસ વબવલંગ અં્ગ્ડ્ 

સથાવનક વિભાગને અંધાિામાં િાખી સટેટ 
જીએસટી વિભાગ દ્ાિા દિોરા પારિામાં આવયા 
હ્ા. જીએસટી વિભાગના દિોરા દિમયાન 
બોગસ વબવલંગ સાથે સંકળાયેલા કેટલાક 
સથાવનક લોકોએ જીએસટીના અવધકાિીઓને 
્મામ માવહ્ી આપી દે્ા બોગસ વબવલંગ કિ્ા 
મોટા માથાઓ મુશકેલીમાં મુકાયા હ્ા, ્ેમજ 
અંરિ ગ્રાઉનર થઈ ગયા હ્ા. સાંઠગાંઠ કિી 
બોગસ વબવલંગ કિનાિ બીજી ગેંગની માવહ્ી 
અવધકાિીઓને આપી દેનાિ વયવતિ ્િફ િોર 

જાગયો ્છે. તયાિે આગામી સમયમાં અમુદ્ે 
માિામાિી કે ગેંગિોિ થિાની પણ શકય્ાઓ 
દેખાઈ િહી ્છે. ભાિનગિના કુરંભાિિારા 
વિસ્ાિના િીઆઇપી રેલાઓમાં સટેટ જીએસટી 
વિભાગની ટીમો દ્ાિા િહેલી સિાિથી શરૂ 
કિાયેલ કામગીિીના કાિણે કુરંભાિિારા, મો્ી 
્ળાિ, અને િીઆઇપીના રેલાઓના િેપાિીઓ 
એ પો્ાના ધંધા િોજગાિ બંધ જ િાખયા હ્ા 
અને એકપણ િેપાિીએ ્િફ દેખાયો ન હ્ો. 
જીએસટી વિભાગે આખો રદિસ આમથી ્ેમ 
ગારીઓ દોરાવયે િાખી ્છ્ાં કોઈ ખાસ હાથ 
નહો્ું લાગયું. 

ભાિનગિમાં ૫૦થી િધુ સથળે GSTની 
ટીમના દિોરા, િેપાિીઓમાં ગભિાટ
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98 વષ�ય �દલીપ ક�માર� ૭મી જુલાઇ ૨૦૨૧ના રોજ મુંબઈની ખારની િહ�દુ� હો�સ્પટલમાં સવાર� ૭.૩૦ વાગ્યે અંિતમ શ્વાસ લીધા હતા. તેમની અંિતમ 
િક્રયા સાંતાક્ર�ઝના કબ્રસ્તાનમાં સાંજના પાંચ વાગ્યે પૂરા રાજક�ય સમ્માનથી કરવામાં આવી હતી.આ સાથે જ તેમના અને સાયરા બાનોના ૫૫ 

વરસના લગ્ન�વનનો અંત આવી ગયો હતો. તેમને િહ�દી િસનેમાંમાં પોતાના યોગદાન માટ� પદ્મ ભૂષણ અને પદ્મ િવભૂષણ જેવા એવોડર્થી પણ સમ્માિનત 
કરવામાં આવ્યા હતા. કોરોના મહામારી પ�ર�સ્થિતને લઈને  કબ્રસ્તાનમાં  વધુ ભીડ થવા દ�વા આવી નહોતી  મોટાભાગના બોલીવૂડ સેિલિબ્રટીઓ તેમ જ  
રાજકારણીઓ  તેમના ઘર� જ પત્ની સાયરાબાનોને આશ્વાસન  આપવા ગયા હતા. કબ્રસ્તાનમાં સાયરાબાનોની  સાથે  �દલીપ ક�મારના ખાસ િમત્રો ઉપરાંત 
શાહ�ખ ખાન, અિમતાભ બચ્ચન, અિભષેક બચ્ચન, સુભાષ ઘાઈ પત્ની મુક્તા સાથે �વા મળ્યા હતા. �દલીપ ક�માર લાંબા સમયથી 
બીમાર હતા તેમના અવસાનના સમાચારથી બોલીવૂડમાં માતમ છવાઇ ગયો હતો. આજે િહન્દી િસનેમાના એક અધ્યાયનો અંત 
આવ્યો હતો. બોલીવૂડ અને રાજક�ય જગતા લોકોએ તેમને ભાવપૂણર્ શ્રદ્ધાંજિલ આપી હતી. 

બે િનકાહને લીધે ખાન 
ક�ટુંબમાં ઉથલપાથલ 
મચી હતી
પહ�લી પત્ની સાયરાને 
સંતાન ન થતા �દલીપે 
બાળકની ઈચ્છા પુરી કરવા 
પાિકસ્તાની બ્યુટી ક્વીન 
અસ્મા સાથે ચુપચાપ લગ્ન 
કરી લીધા હોવાનું મનાય છ�. 
�દલીપક�મારના બી� લગ્નના 
કારણે ક�ટુંબમાં ઉથલપાથલ 
મચી ગઈ હતી.

�દ�લપ કુમારના પા�થ�વ દેહને ભેટીને સાયરાબાનુ રડી પડ્યા
નવી�દલ્હીઃ �દિલપ ક�મારના િનધન બાદ 

હવે તેમના પત્ની સાયરાબાનુ એકલા પડી 
ગયા છ�. આમ તો તેમની સાથે તેમના સગા 
સબંધીઓ છ� પણ �દિલપ ક�માર સાથે જે 
રીતે સાયરાબાનુ પડછાયાની જેમ રહ્યા હતા 
તે �તા એવુ લાગે છ� ક�, સાયરાબાનુ માટ� 
�દિલપ ક�મારના િનધનના આઘાતમાંથી 
બહાર નીકળવાનુ પણ મુશ્ક�લ હશે. હવે 
સોિશયલ મી�ડયા પર �દિલપ ક�મારની 
અંિતમ યાત્રા પહ�લાની એક તસવીર ભાર� 
વાયરલ થઈ રહી છ�.જેમાં સાયરા બાનુ 
�દિલપ ક�મારના પાિથર્વ દ�હને ભેટીને રડી 

રહ્યા છ�.આ તસવીર �નારા પણ દુખ 
અનુભવી રહ્યા છ�.�દિલપ ક�માર અને 
સાયરા બાનુના દાંપત્ય�વનનુ ઉદાહરણ 
બોલીવૂડમાં આપવામાં આવતુ હતુ.

�દલીપ ક�મારનું સાચું નામ યુસૂફ ખાન 
હતું તેમને �દલીપ ક�માર નામ દ�િવકા 
રાનીએ આપ્યું હતુંઃ અશોક ક�મારની 
ભલામણથી પહ�લી �ફલ્મ મળી હતી

 » �ફલ્મ જગતમાં �દિલપ ક�મારને 
એક િલજેન્ડ તરીક� યાદ રખાશેઃ 
વડાપ્રધાન મોદી

 » ભારતીય ઉપમહા�દ્વપમાં તેમને 
પસંદ કરવામાં આવતા હતા.
તેમનુ િનધન એક યુગનો અંત 
છ�.ભારતના �દલમાં �દિલપ 

સાહ�બ હ�મેશા �વતા રહ�શેઃ 
રા�પિત રામનાથ કોિવંદ

 » એક એકટર 
નહ� એક સંસ્થાનો 
અંત આવ્યો છ�ઃ 
અિમતાભ બચ્ચન
 » �દિલપ ક�માર 

સાથે મે ક�ટલીક 
યાદગાર પળો િવતાવી 
છ�.એક ટાઈમલેસ 
એક્ટર અને એક 
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મોદી કબેિનટેમા ં િધુવાર ે સાજં ે કરાયલેા 
ફરેફારોથી રાજકીય વરુતુળમા ં ખળભળાટ 

મચી ગયો છ.ે અતયાર સધુી રો મોદી પોર ે જ 
નાના મતં્ી મડંળ સાથ ે ગડુ ગવનતુનસની વારો 
કરરા હરા. પરરં ુ અચાનક જ મતં્ીમડંળને મોટું 
કરવુ ં પડુ.ં આ સાથ ે જ કટેલાક જનેી જોગીઓ 
પાસથેી મતં્ાલયો છીનવી લવેાયા છ.ે આગામી 
દદવસોમા ં આ બનરતુયોના પ્રતયાઘારો પર પડવાના 
નક્ી છ.ે જઓેએ મતં્ાલયો પોરાના કાયતુકાળની 
અવબધ પહલેા જ ગમુાવવા પડા છ ે રમેા ં ડો. 
હરતુવધતુન, રબવશકંર પ્રસાદ, પ્રકાશ જાવડકેર, રમશે 
પોખદરયાલ બનશકં, સદાનદં ગોવડા રથા સરંોર 
ગગંવાર જવેા નામ મખુય છ.ે આ નેરાઓન ે એક 
સાથ ે રાજીનામુ ંઆપવુ ં પડશ ેરનેી ભાજપના કોઈ 
નરેા, સરકારનો મતં્ી ક ેઆમજનરાએ પર કલપના 
કરી ન હરી. હવ ે આ નેરાઓ પાસથેી મહતવનું 
મતં્ીપદ ુ કમે છીનવી લવેાયુ ં રનેી અટકળો સાથે 
અનકેવારો શરુ થઈ ગઈ છ.ે

આ પ્રધાનોએ પોરાની કામગીરી કરવામાં 
કયાકંન ે કયાકં ચકુ કરી છ.ે  કોરોનાની િીજી 
લહરેન ેકારર ેભારરમા ંસજાતુયલેી અધંાધૂધંીથી મોદી 
સરકારન ે માથ ે કટેલાક સમયથી માછલા ધોવારા 
રહ્ા છ.ે આ જ કોરોનાકાળમા ંદશેમા ંઓકકસજન, 
દવા રથા ઈનજકેશનની અછરથી હજારો લોકો 
મોરન ે ભટે્ા છ.ે  મોદી શાસનમા ં આરોગય 
સબુવધામા ંસજાતુયલેી આ ગરેવયવસથાથી દેશમા ંઅને 
દબુનયામા ં મોદી સરકારની ટીકાઓ થઈ રહી છ.ે  
કોરોનાકાળરા ં આરોગયની જવાિદારી જનેા પર 
હરી એવા ડો. હરતુવધતુન દશેની અપકે્ાઓ પરુી કરી 
શકયા નથી. હરતુવધતુન િાદ રવાના કરાયલેા અનય 
મતં્ીઓ સાથ ે પર કોઇન ે કોઇ કારરો જોડાયલેા 
છ.ે  મતં્ીમડંળના ફરેફારોથી ઘરાનેં લોટરી લાગી 
ગઈ છ.ે અનરુાગ ઠાકરુ અન ે દકરને દરબજજ ુરમેાં 
મોખર ે છ.ે ઠાકરુન ે માબહરી અને પ્રસારર જવેું 
મોભાદાર અન ેદરબજજનુ ેકાયદા મતં્ાલય જવેુ ંિહુ 
મહતવનુ ંખારુ ંમળી ગયુ ંછ.ે  મોદીને રાજકારરીઓ 
કરરા ં અબધકારીઓ પર વધાર ે બવશ્ાસ અન ે હરે 
છ ેએ વારવંાર સાબિર થયુ ંછ.ે મતં્ીમડંળમા ંજનૂા 
અબધકારીઓનો મોટાપાય ે સમાવશે કરીને મોદીએ 
એ પક્પાર ફરી છરો કયયો છ.ે  આ ઉપરારં 
ગજુરારના ત્ર સાસંદોને મતં્ી િનાવીન ે મોદીએ 
2022ની ચૂટંરી પહલેા દદલહીમા ં િઠેલેી સરકાર 
ગજુરાર માટ ે કપૃાદ્રકટિ રાખનારી હોવાનો સદંશેો 
આપયો છ.ે કનેદ્રીય કબેિનટેમા ંઅતયાર ેગજુરારમાથંી 
સાર સાસંદો મતં્ી છ.ે ગજુરારને આવુ ંપ્રબરબનબધતવ 
કનેદ્રમા ંકદી નહોરુ ંમળયુ.ં જો ક ેઆ િધા કરરા ંમોટી 
વાર મોદીએ સહકાદરરા મતં્ાલયના નામ ેિનાવલેું 

નવુ ંમતં્ાલય છ.ે મોટાભાગના ંલોકોને આ મંત્ાલય 
શુ ં કરાશ ે એની ખિર નથી. પર સહકાદરરા 
મતં્ાલય મોદીનો પોબલદટકલ માસટરસટ્ોક છ.ે આ 
મતં્ાલયના માધયમથી ભાજપના ં મૂબળયા ં ઊડંાં 
કરવાની મોદીની નેમ છ.ે ભારરમા ંસહકારી ક્તે્નો 
વયાપ જોરદાર છ ેઅને ગામેગામ સુધી ફેલાયેલો છ.ે 
મોદીએ ભાજપને મજિરૂ કરવા માટે કરવા આ 
નવુ ં મતં્ાલય ઊભુ ં કયુું છ.ે ભાજપના ખીલા કોઈ 
ઉખડેી જ ના શકે એટલા ઊડંા ઠોકીને ભાજપને 
કોઈ સત્ામાથંી દરૂ કરી જ ના  શકે એવી કસથબર 
સજતુવાની દદશામા ં મોદીએ આ 
પહલેુ ં પગલુ ં ઉઠાવયુ ં છ.ે મોદીનો 
આ બવચાર રાજકીય રીર ે અકસીર 
અન ે અસરકારક સાબિર થશ ે રમેાં 
શકંા નથી. પરરં ુમોદીનો આ બવચાર 
મૌબલક નથી. મોદી કૉંગ્સેને ગાળો આપયા કરે 
છ ેપર કૉંગે્સના રસરે જ ચાલ ેછ.ે સહકાર દ્ારા 
સત્ાનો બવચાર પર મોદીએ કૉંગે્સ પાસેથી જ 
ઉછીનો લીધો છ.ે ગજુરારમા ંસત્ા સુધી પહોંચવા 
અને રનેે ટકાવી રાખવા માટે અતયાર ે પર મોદી 

અન ેભાજપ આ જ રસરો અપનાવી રહ્ા છ.ે એટલે 
આજ ે ગજુરારના સહકારી બવભાગમા ં ભાજપનો 
દિદિો છે.

જો ક,ે દશેના ં રમામ રાજયોમા ં એ કસથબર 
નથી. ઘરા ંરાજયોમા ંરો મોદીને ટક્ર આપ ેએવા 
ધરુધંરો સહકારી ક્તે્મા ંઅદડગંો જમાવીને િઠેા છ.ે 
મહારાષ્ટ્ર રનંુે શ્ષે્ઠ ઉદાહરર છ.ે મહારાષ્ટ્રમા ંશરદ 

પવાર અને રમેના ભાયારોનંુ સહકારી ક્તે્ પર 
વચતુસવ છ.ે આ વચતુસવને રોડવંુ સરળ નથી. શરદ 
પવાર જવેા નેરા સરળરાથી પોરાનો ગરાસ લૂટંાવા 
પર નહીં દ.ે શાહ પાસે સત્ા છ ેરનેો ઉપયોગ એ 
કરવાના અને સામે પવાર જવેા નરેાઓ પોરાનું 
વચતુસવ ટકાવવા પરૂી રાકાર લગાવી દવેાના છે. રથેી 
આગામી દદવસોમા ં યોજાનારી ચૂટંરીમાં મહારાષ્ટ્ર 
જવેા રાજયોમા ંભાજપ અને એનસીપી ક ેપ્રાદબેશક 
પક્ો વચે્ જોરદાર ટક્ર બનબચિર છે. ટૂકંમાં હવે 
સહકારી ક્તે્ પર રાજકીય જગંનો અખાડો િનશ.ે 

હવે વાર ફરી મદુ્ાની કરીએ રો 
મંત્ીમંડળમા ંફેરફાર અન ેરનેા બવસરર 
સાથે મોદીએ એવો મસેજે આપયો છે 
કે, રમારુ ં નામ ગમે એવડંુ મોટુ ં હોય 
પર રમારુ ંકામ જો સારંુ નહીં હોય રો 

રમને કોઇ સથાન મળવાનંુ નથી. મોદીએ જ ેરીરના 
ફેરફરો કયાતુ છ ેએનાથી સરકાર ઉપર રમેની પકડ 
વધુ મજિરૂ થઇ છ.ે જમેની કામગીરી સારી રહી 
છ ેરનેે પ્રમોશન પર આપવામા ંઆવયુ ંછે. ભાજપ 
આમ પર પહલેથેી કોપયોરટે કંપનીની માફક કામ 

કરરુ ંઆવયંુ છ.ે  રમારી જારને પ્રવૂ કરો અન ેયોગય 
િદલો મેળવો. જો કે, અબનવાયતુ દકસસામાં આ મદુ્ે 
િાધંછોડ કરવી પડી છ.ે  બિહારની લોકજનશબતિ 
પાટટીના પશપુબર કમુાર પારસ રનેુ ં સૌથી મોટું 
ઉદાહરર છ.ે જયોબરરાદદતય બસબંધયા પર જયારે 
કોંગ્સે છોડીન ેભાજપમા ંઆવયા તયારથી જ નક્ી 
હરુ ં ક,ે રમેન ે કનેદ્રના પ્રધાન મડંળમા ં સમાવાશ.ે 

આસામના મખુયમતં્ીપદથેી સવાતુનંદ સોનોવાલને 
હટાવીને બહમરંા બિસવા સરમાને મખુયમતં્ી 
િનાવાયા તયારથી જ સોનોવાલ કનેદ્રમા ં પ્રધાન 
િનાવવાની ચચાતુ ચાલી રહી હરી.

હવ ેનવા પ્રધાનોને એવી સૂચના આપી દવેામાં 
આવી હરી ક,ે િને તયા ં સુધી મીદડયાથી દરૂ 
રહજેો. નવા ચહરેામાથંી કોઇએ એવો અરસાર 
સુદ્ા આવવા દીધો નહોરો ક ેમતં્ીમડંળમા ંરમેનો 
સમાવશે કરવામા ં આવવાનો છે.  શપથ લઇ 
લીધા પછી પર કોઇ મીદડયા સામ ેઆવયુ ંનહોરુ.ં 
ખારાની ફળવરી બવશ ેપર કોઇએ કઇં જ દટપપરી 
કરી નહોરી.  ગરુૂવાર ે સવાર ે નવા મતં્ીઓએ 
ચાજતુ સંભાળયો એ પછી કટેલાકં પ્રધાનોએ મીદડયા 
સાથ ે ટૂકંી વાર કરી અને વડાપ્રધાનનો આભાર 
માનરી ટ્ીટ કરી. ભાજપમા ં િધાને ખિર છે 
ક,ે વધ ુપડરા ડાહ્ા થવામા ંમાલ નથી. આપરને 
જ ેકામ સોંપવામા ંઆવયુ ંછે એ કરી િરાવીશુ ંરો 
જ ટકી શકાશ.ે આ બવસરરર સાથ ે મોદીએ એક 
સાથ ેઅનેક બનશાન પાર પાડયા છે. આવરા વરષે 
૨૦૨૨મા ં દશેના સાર રાજયોમા ં બવધાનસભાની 
ચૂટંરી યોજાવાની છે.  આ સાર રાજયોમા ં ઉત્ર 
પ્રદશે, ગજુરાર, પજંાિ, ગોવા, ઉત્રાખડં, 
બહમાચલ પ્રદશે અને મબરપરુ સામલે છે.

સારમાથંી પજંાિન ે િાદ કરરા િાકીના 
રાજયોમા ં ભારરીય જનરા પક્ની સરકાર 
છ.ે ઉત્ર પ્રદશે દશેનુ ં સૌથી મોટુ ં રાજય છે 
અન ે ગજુરાર મોડલન ે આગળ ધરીન ે ભાજપે 
મોટાભાગના બવસરારોમા ં કિજો જમાવયો છ.ે 
રથેી બવસરરરમા ં આગામી ચૂટંરીઓન ે ધયાનમાં 
રાખવામા ં આવી છ.ે ઉત્ર પ્રદશેના પ્રધાનોની 
સખંયા સાર થઇ છ.ે ભાજપના સાથી પક્ અપના 
દળના અનબુપ્રયાન ેપર જગયા મળી છ.ેઆ વખરે 
કનેદ્રમા ં ગજુરારન ે જટેલુ ં પ્રાધાનય મળયુ ં છ.ે 60 
વરતુમા ં પહલેી વખર પ્રધાન મડંળમા ં નવ ટકા 
જગયા મળી છ.ે મનસખુ માડંબવયા, પરુુરોત્મ 
રૂપાલા, દશતુના જરદોશ, દવેબુસહં ચૌહાર અને 
મહનેદ્ર મુજંપરાની પસદંગી પાછળ ગજુરારની 
આગામી બવધાનસભાની ચૂટંરી જ મખુય િાિર 
છ.ે આ વખરે પર પટલે ફકેટરન ેિખિૂી િલેનેસ 
કરવામા ં આવયુ ં છ.ે ભાજપ ે પોરાના સાથી 
પક્ોન ેપર આ વખર ેભાજપ ેસાચવી લીધા છ.ે 
ભાજપની સરકાર જયાર ે િીજી વખર આવી 
તયાર ેસાથીપક્ોન ેપ્રધાન મડંળમા ંએક-એક સથાન 
આપવાનુ ં નક્ી થયુ ં હરુ.ં એ વખરે જડેીયનુા 
નીરીશ કમુાર નારાજ થયા હરા. એક જ આપવું 
હોય રો અમાર ેકઇં નથી જોઇરંુ એવુ ંકહીને જડેીયુ 
સરકારમા ંજોડાયુ ંનહોરંુ. 

મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ ઃ અનેક વનશાનો પાર પડાયા
સાત રાજાયોની ચૂંટણી પહયો લા કયો બિનયોટ વિસતરણમાં ગુજરાતમાંથી સાત સાંસદાયોનયો મંત્ીપદુ

હર્ષિર્ષન જયોિા જૂના જયોગીઓાયો પાસયોથી મંત્ાલયાયો છીનિીનયો 
માયોદીઓયો સ્પષ્ટ સંદયોશ ઓાપી દીરાયો કયો  સરકારમાં ટકિું હશયો તાયો 

શ્યોષ્ઠ કામગીરી કરીનયો જ િતાિિી પડશયો

પ્ાસંગિક
ધવલ શુક્લ
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ગિટહબ જે એક જાણીતી સોફટવેર 
ડેવેલોપમેનટ વેબસાઈટ છે. જેમાં ઘણા સોફટવેરને 
લિતા સોસ્સ કોડ ઉપલબ્ધ છે. જે ડેવલોપસ્સ માટે 
મહતવનું અને ઉપયોિી પલેટફોમ્સ છે. ગિટહબ 
એ AI (આટટીફીસીયલ ઈનટેલીજનસ) સાથે 
પ્ોગ્ાગમંિ ટૂલનું અવલોકન શરૂ કયુું. આ ટૂલ 
ડેવલોપસ્સને પાયથોન, જાવાસ્ક્ીપટ, િો, રૂબી અને 
ટાઇપસ્સ્ક્પટ જેવી ગવગવ્ધ પ્ોગ્ાગમંિ લેંગવેજમાં 
કોડ લખવામાં મદદરૂપ બનશે.

કો-પાયલોટ, કોડ ગસનથેસાઇઝર તરીકે 
ઓળખાય છે. જે OpenAI અને CodeXના 
સહયોિથી બનાવવામાં આવયું છે. જે ડેવલોપસ્સ 
દ્ારા લખવામાં આવેલ કોડ અને કોમેન્ટસને 
જાહેરમાં ઉપલબ્ધ હોય એવા કોડ અને કુદરતી 
ભાષા સાથે સરખાવીને સંપૂણ્સ કોડ બનાવી 
સ્નિપે્ટસમાં રજુ કરે છે. ગિટહબ કો-પાયલોટ 
તમે જે કોડ પર કામ કરી રહાં છો તેમાં તમને 
સજેશન આપે છે. જેથી તમારે આખી લાઈન 
ટાઈપ કરવાની જરૂર નથી.

ગિટહબના CEO નેટ ફ્ાઇડમેન જણાવે છે 
કે એક ડેવલોપર માટે ઈનટરનેટ પર પોતાના કોડ 
સંબગ્ધત સવાલોના જવાબ શો્ધવા કંટાળાજનક 
અને વ્ધુ સમય લેનારી પ્ગક્યા છે. જે હવે AI 
દ્ારા સરળતાથી શો્ધી શકાશે અને કોડ લખવામાં 
ઘણું મદદરૂપ થશે. ગિટહબ કો-પાયલોટ દ્ારા 
સૂચવેલા કોડ અનય કોઈ કોડની જેમ કાળજીપૂવ્સક 
પરીક્ષણ કરે છે. પરંતુ જો  ડેવલોપસ્સને તેમાં કોઈ 
ખામી જણાય તો ડેવલોપર ગિટહબની ટીમને 
જાણ કરી શકે છે જેથી ભગવષયમાં કોડ લખવામાં 
કોઈ મુશકેલી ન પડે. ગિટહબની ટીમ દ્ારા આ 
ટૂલમાં ઓટો-ફફલડ, ઓન ટાઈમ વેફરફફકેશન 
અને કોડ સજેશન જેવી સેવાને આવરી લેવામાં 
આવી છે.

ગિટહબ કો-પાયલોટ હાલમાં લોકલી 
માઈક્ોસોફટના ક્ોસ પલેટફોમ્સ કોડ એડીટર 
ગવઝયુઅલ સ્ટુફડયોના એકસ્ટેંશન તરીકે અને 
ગિટહબના કોડસ્પેસીસ પર ઉપલબ્ધ છે.   
 @beinghumanmj

ગિટહબ એ પોતાનું 
કો-પાયલોટ લોંચ કયુુંભાગમદોડ ભરેલી લાઇફ અને અનનયમત 

ખાનપાનથી ચહેરાની રંગત જાણે ઓછી થઇ 
જાય છે. જયારે યુવક હોય કે યુવતી દરેક 
લોકોને સુંદર તવચા જોઇએ છે. પરંતુ ધૂળ-માટી 
અને પ્રદુષણ ભરેલા માહોલને લઇને ચહેરા પર 
ખીલ થઇ જાય છે. જેને હટાવવા અને ગોરી 
તવચા માટે બયુટી પ્રોડક્ટસ નો સહારો લે છે. તો 
આવો જોઇએ રસોડામાં જ રહેલા છે ઘણાં એવા 
નુસખા. જેનાથી તમારી તવચા પણ બની જશે 
રાતોરાતો ગોરી.

દહીંથી મેળવો િોરી તવચા
દહીમાં ઘણાં એવા ગુણ હોય છે જે તમારા પાચન 
તંત્રની સાથે તમારા ચહેરા પર રંગત પણ લાવે 
છે. દહીંમાં બલીંનચંગ એજનટ હોય છે. જે તવચા 
માટે ફાયદાકારક હોય છે. દહીંમાં થોડોક 
ચણાનો લોટ નમકસ કરીને પેસટ તૈયાર કરો. 
હવે આ પેસટને ચહેરા પર લગાવો. આ પેસટ 15 
નમનનટ સુધી રાખયા બાદ ચહેરો ધોઇ લો. આમ 
કરવાથી તમારી તવચા સુંદર લાગશે.

તવચા પર ચમક લાવે છે લીંબુ
લીંબુમાં ભરપૂર માત્રામાં નવટાનમન સી હોય છે. 
નવટાનમન સી તવચા માટે સૌથી સારો ગુણ છે. 
જેનાથી ચહેરા પરના ખીલ અને દાગ-ધબબા 
દૂર થવાની સાથે ચમક પણ આવે છે. લીંબુના 
રસને તમે ફેસપેકમાં નમકસ કરીને પણ લગાવી 
શકો છે. તે નસવાય લીંબુના રસમાં કાકડીનો રસ 
અને થોડીક હળદર નમકસ કરીને ચહેરા પર 
લગાવવાથી ફાયદો મળે છે.

ટેગનંિને દૂર કરે છે ટામેટું
ચહેરા માટે ટામેટાંનું માસક ખૂબ સારુ છે. 
ટામેટાના માસકને તમે મધ સાથે ટ્ાય કરી 
શકો છો. ટામેટા અને મધનું નમશ્રણ ચહેરાની 
સુંદરતાને ઘણી હદ સુધી વધારે છે. આ માસકને 

બનાવવા માટે 1 નાનું ટામેટું, 2 ચમચી મધ 
અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ લેવો. એક બાઉલમાં 
ટામેટાનું પલપ લો અને તેની સાથે મધ તેમજ 
લીંબુ નમકસ કરો. હવે આ પેસટને તમારા ચહેરા 
અને ગરદન પર લગાવો. આશરે 15 નમનનટ 
સુકાયા બાદ ચહેરો બરાબર ધોઇ લો. ચહેરા 
પર ગલો લાવવાની સાથે જ આ ઉપાય ચહેરાના 
દાગ-ધબબાને પણ દૂર કરે છે.

તવચા માટે બેસટ છે એલોવેરા
એલોવેરા ખાવાની સાથે જ તમે ચહેરા પર પણ 
લગાવી શકો છો. એલોવેરાનું ગર લગાવવાથી 
ઘણાં ફાયદા થાય છે. એલોવેરા ચહેરાની 
સુંદરતાની સાથે સાથે વાળની લંબાઇ માટે પણ 
ખૂબ ફાયદાકારક છે. એલોવેરા જેલને ચહેરા 
પર લગાવો અને થોડીક વાર બાદ ધોઇ લો. 
થોડાક સમય બાદ આમ કરવાથી તમને પણ 
ફરક જોવા મળશે.

ઘરેલું ઉપચાર કરીને તમારી 
સ્કીનને બનાવો વધુ આકર્ષક

શું તમે પણ શયામ અંડરઆર્મ્સથી 
પરેશાન છો, તો કરો આ ઉપાય

કેટલીક મગહલાઓ અંડરઆરસ્સ શયામ થવાના 
કારણથી સ્લીવલેસ કપડાં પહેરી શકતી નથી. 
કેટલાક લોકોને તો અંડરઆરસ્સ બાળપણથી 
જ શયામ હોય છે તો કોઇને ઉંમર વ્ધવાની 
સાથે થાય છે. તો આવો જોઇએ કેટલાક એવા 
ઘરેલું નુસખા જેનાથી તમે ઘરે બેસીને જ આ 
પરેશાનીથી છૂટકારો મેળવી શકો છો.
n પહેલાના સમયમાં ચણાના લોટનો ઉપયોિ 

સુંદરતા માટે કરવામાં આવતો હતો. તમે ઇચછો 
તો અંડરઆરસ્સથી કાળાશ દૂર કરવા માટે તમે 
ચણાનો લોટ, લીંબુ અને મ્ધનો પેક બનાવીને 
લિાવી શકો છો. તેના માટે તમે બે ચમચી 
ચણાનો લોટ અને તેમા થોડોક લીંબુનો રસ અને 
મ્ધ ગમકસ કરીને પેસ્ટ બનાવી લો. તૈયાર પેસ્ટને 

તમે અંડરઆરસ્સ પર લિાવી શકો છો. 10 
ગમગનટ બાદ નવશેકા પાણીથી તેને સાફ કરી લો. 
અઠવાફડયામાં એક વખત આ ઉપાય કરવાથી 
શયામ અંડરઆરસ્સની સમસ્યાથી રાહત મળી શકે 
છે.
n અંડરઆમ્સનિી કાળાશને દૂર કરવા માટે 

દૂ્ધમાં બેફકંિ સોડા ઉમેરી બરાબર ગમકસ કરી 
લો. આ પેસ્ટને અંડરઆરસ્સ પર લિાવી અડ્ધો 
કલાક બાદ ્ધોઇ લો. સતત થોડાક ફદવસ આ 
ઉપાય કરવાથી અંડરઆરસ્સની કાળાશ દૂર થશે.
n બટેટું એક કુદરતી બલીચ છે. રોજ 

નિાન કરતા પહેલા બટેટાના ટૂકડા કટ 
કરીને અંડરઆરસ્સ પર રિડો. આમ કરવાથી 
અંડરઆરસ્સની કાળાશ દૂર થઇ શકે છે.
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અમદાવાદ

પિત પાસે કોઈ કામ ધંધો ન રહъતાં 

પ ીએ એક શખસ સાથે મળીને પિત 

સાથે િવΐાસઘાત કરી λિપયા મેળવવાનું 

કાવતιં રÉયું હોવાની ફЧરયાદ અમદાવાદ 

ĝાઈમ Įાંચમાં ન℮ધાઇ છъ. આ મામલે 

પિતએ Ëયારъ પ ી તથા અજાÒયા ãયિŪ 

સામે ફરીયાદ ન℮ધાવતા પોલીસે તપાસ 

શλ કરી છъ. મિહલા આરોપીએ તેના 

પિતને મÖયĬદъશ ખાતે મોકલી દીધો હતો 

અને બાદમાં પિતનું ખોટું ડેથ સЧટ↓Чફકыટ 

બનાવડાવી વીમા પોિલસીના આઠъક લાખ 

λિપયા મેળવી લીધા હતા અને બાદમાં 

ઘરમાંથી કાઢી મૂકતા પિત રોડ ઉપર રહъવા 

મજબૂર બ×યો હતો. સમĠ બાબતને લઈને 

અમદાવાદ ĝાઈમ Įા×ચે ગુનો ન℮ધી તપાસ 

શλ કરી છъ. મુળ મÖયĬદъશના અને હાલ 

નરોડામાં રહъતા ૪૮ વષЪ↓ય િનમેષભાઈ 

મરાઠી તેમના ભાઈ સાથે છъ·ા બે 

મિહનાથી રહъ છъ. તેમના પЧરવારમાં 

તેમની પ ી નંદા છъ જે હાલ ઘરકામ કરъ 

છъ. િનમેષભાઈને બે દીકરીઓ પણ છъ. 

અમદાવાદ

પંચમહાલ િજલલાના મોરવા-

હડફના ધારાસÛય િનમીષા સુથાર અને 

ચૂંટણી પંચને હાઇકોટ‼ સમ×સ પાઠવી 

જવાબ રજૂ કરવા િનદ‼શ કયђ↓ છъ. 

મોરવા હડફથની પેટાચંૂટણીમાં િનમીષા 

સુથારъ અનુસૂિચત જનજાિત (િશડયુàડ 

ĺાઇબ)નું ખોટું ĬમાણપĦ રજૂ કયђ↓ 

હોવાનો આΤેપ કરતી ઇલેÄશન 

િપЧટશન ક℮Ġેસના પરાજીત ઉમેદવાર 

સુરъશ કટારાએ આ િપЧટશન કરી છъ. 

કыસની વધુ સુનાવણી બીજી ઓગçટના 

રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.

ક℮Ġેસના પરાજીત ઉમેદવારъ 

ઇલેÄશન િપЧટશનમાં રજૂઆત કરી 

છъ કы જા×યુઆરીમાં ધારાસÛય ભૂપે×ĩ 

ખાંટનું અવસાન થતાં મે મિહનામાં 

મોરવા હડફ બેઠક પર પેટાચંૂટણી 

યોજવામાં આવી હતી અને આ બેઠક 

અનુસૂિચત જનજાિતના ઉમેદવાર 

માટъ અનામત રાખવામાં આવી છъ. 

ભાજપના ઉમેદવાર તરીકы િનમીષા 

સુથારъ પેટાચૂંટણી માટъ Ëયારъ જાિત 

ĬમાણપĦ રજૂ કયુ↨ Óયારъ પણ તેમણે 

ચૂંટણી અિધકારી સમΤ રજૂઆત 

કરી હતી કы આ ઉમેદવાર અનુસૂિચત 

જનજાિતના નથી અને તેમને આપવામાં 

આવેલું ĬમાણપĦ ખોટંુ અને ચકાસણી 

વગરનું છъ. આમ છતાં ચૂંટણી પંચે 

કોઇ કાય↓વાહી કરી નહોતી.

અમદાવાદ

કોરોનાના કыસમા ં થઈ રહъલા 

સતત ઘટાડા વŵ ે સરકારъ આ વષ› 

અમદાવાદના જગ³−³ાથ મЧંદરъથી નીકળતી 

રથયાĦા માટъ મજંરૂી આપી દીધી છъ. 

જોકы, આ વષ› નીકળનારી ૧૪૪મી 

રથયાĦામાં માĦ પાંચ વાહનો અન ેĦણ 

રથ િસવાય બીજુ ં કіઈ નહỲ હોય. ૨૪ 

Чકમી જટેલા લાબંા ιટન ેઆ રથયાĦા 

૪-૫ કલાકમા ં જ કવર કરીન ે િનજ 

મЧંદર પરત ફરશ.ે આ વખત ે સરકારъ 

રથયાĦાની શોભા સમાન ગણાતા હાથી, 

ભજન મડંળી તમેજ અખાડાન ે ભાગ 

લવેાની મનાઈ ફરમાવી દીધી છъ. આ 

મામલ ે જાણકારી આપતા ગૃહરાËય 

મĦંી Ĭદીપિસંહ જાડજેાએ જણાãયુ ંહતું 

કы રથયાĦા પહъલા યોજાનારી મગંળા 

આરતીમા ંકыЩ×ĩય ગૃહમĦંી અિમત શાહ 

ભાગ લશે.ે જ ે િવçતારોમાંથી રથયાĦા 

નીકળવાની છъ, ત ે િવçતારોમાં આવતા 

પોલીસ çટъશનોની હદમાં સવારъ સાત 

વાÆયાથી બપોરъ બ ેવાÆયા સધુી કરફયનુું 

પાલન કરાવવામાં આવશ.ે આ ઉપરાંત, 

જ ે ખલાસીભાઈઓ રથ ખ′ચવાના છъ 

તમેનો આરટીપીસીઆર ટъçટ કરવામાં 

આવશ,ે અન ે તમેના માટъ વЩેÄસનનો 

ઓછામાં ઓછો એક ડોઝ લવેાનું 

પણ ફરિજયાત કરાયુ ં છъ. આ વખતે 

સરસપુરમા ં ભŪોન ે બપોરનુ ં ભોજન 

પણ નહỲ કરાવાય. 

ગાંધીનગર  

િમશન ૨૦૨૨ને Öયાને રાખીને 

ભાજપના નવા Ĭદъશ Ĭભારીની 

ઝડપથી જાહъરાત થઈ શકы છъ. વત↓માન 

Ĭદъશ Ĭભારી ભૂપે×ĩ યાદવને કы×ĩીય 

કыિબનેટમાં çથાન મળતા ગુજરાત 

ભાજપને નવા Ĭદъશ Ĭભારી મળશે 

તે િનિΌત છъ. કારણકы આગામી વષ› 

િવધાનસભાની ચૂંટણીઓ પણ આવી 

રહી છъ. નવા Ĭભારી તરીકы મહÓવના 

Ħણ નામોની અટકળો ચાલી રહી 

છъ. જેમાં ભાજપના વЧરΗ નેતા અને 

પૂવ↓ Ĭભારી ઓમ માથુર, વત↓માન 

સહĬભારી સુધીર ગુΆા અને Ĭકાશ 

જાવડેકરના નામ મુÅય છъ. ઓમ માથુર 

આ પહъલા પણ ગુજરાતના Ĭભારી 

અને ચૂંટણી Ĭભારી રહી ચૂકયા છъ. આ 

ઉપરાંત તઓે ગુજરાતના સંગઠન અને 

સરકારના મોટાભાગના ચહъરાઓ સાથે 

પЧરિચત છъ. તેવામાં તેમની પસંદગીની 

અટકળો લાગી રહી છъ. જો કы આ 

અંગેનો િનણ↓ય તો પીએમ મોદી અને 

કы×ĩીય ગૃહમંĦી અિમત શાહ જ કરશે.

ભૂપે×ĩ યાદવ વષ↓ ૨૦૧૭થી 

ગુજરાત ભાજપના Ĭભારી છъ અને 

કы×ĩીય ગૃહમંĦી અિમત શાહના 

ખૂબ જ િવΐાસુ માનવામાં આવે છъ. 

અિમત શાહ Ëયારъ ભાજપના રા∆ીય 

અÖયΤ હતા Óયારъ યાદવને ગુજરાતની 

જવાબદારી સ℮પવામાં આવી હતી. 

મોરવા હડફના BJP MLAને HCનું 
સમ×સ, ચૂટંણી રદ કરવા િપЧટશન

3 રથ, 5 વાહન સાથે ભગવાન 
જગ³−³ાથજીની રથયાĦાને મંજૂરી

ચૂંટણી પહъલા ગુજરાત ભાજપને 
મળી જશે હવે નવા Ĭદъશ Ĭભારી

પ ીનું કારçતાનઃ પિતને વતન 
મોકલી તેનું ડેથ સЧટ↓. બનાવી દીધું
વીમા પાેલીસીના 8 લાખ રૂિપયા મેળવી લીધા હતા

ધ વàડ↓ એકыડમી ઓફ 
સાય×સના ફыલો તરીકы 

ડૉ. પંકજ જોશીનું સ×માન
અમદાવાદ : ચાιસેટ યુિનવિસ↓ટીના Ĭોવોસેટ તરીકы 

ફરજ બજાવતા ડૉ.પંકજ જોશીની આંતરરા∆ીય Åયાિત 

ધરાવતી સંçથા ‘ધ વàડ↓ એકыડમી ઓફ સાય×સ’માં ફыલો 

તરીકы પસંદગી કરાઇ છъ. આ સ×માન મેળવનાર મૂળ 

ભાવનગરના અને ભારતના એક માĦ વૈΦાિનક છъ. 

યુનેçકોના નેજા હъઠળની આ િવΦાન સંçથા િવΐભરના 

િવિવધ િવષયના તજΦા વૈΦાિનકોની તેમના િવΦાનમાં 

રહъલા Ĭદાનને આધારъ પસંદગી કરъ છъ.  ડૉ.પંકજ 

જોશીનું çપેસ સાય×સ અને Úલેકહોલ પર મોટું સંશોધન 

છъ. તેઓએ મહાકાય તારાઓમાં ગુιÓવીય સંકોચન બાદ 

Úલેકહોલ કы િસÆયુલાЧરટી બને તેનો અÛયાસ કરીને çપેસ 

સાય×સ ΤેĦે નવી ĩЩΓ આપી છъ.

આÓમહÓયા િનવારણની 
રા∆ીય નીિત ઘડવાની 
પીઆઈએલ ફગાવાઇ

અમદાવાદ

દъશમાં આÓમહÓયા િનવારણની રા∆ીય નીિત અને 

ãયૂહરચના બનાવાવની માગણી કરતી જાહъર િહતની 

અરજી ગુજરાત હાઇકોટ‼ ફગાવી છъ. અરજદારની 

રજૂઆત હતી કы દъશમાં દર વષ › ૧.૩૮ લોકો આÓમહÓયા 

કરъ છъ અને ૨૦ લાખ લોકો આÓમહÓયાનો Ĭયાસ કરъ છъ. 

કોટ‼ અરજદારને યોÆય ફોરમ કы સǼાતંĦ સમΤ રજૂઆત 

કરવાવાનંુ કહી Чરટ ફગાવી છъ. અરજદારની રજૂઆત હતી 

કы એક ãયિŪ આÓમહÓયા કરъ Óયારъ તેની સાથે જોડાયેલા 

ઓછામાં ઓછાં પાંચ ãયિŪના માનિસક çવાçથય પર 

િવપЧરત અસર પડે છъ. વàડ↓ હъàથ ઓગ›નાઇઝેશન ˛ારા 

પણ મે×ટ હъàથ એÄશન Øલાન બનાવવામાં આãયો છъ. 

અમદાવાદ

ગુજરાત સકારના િવિવધ િવભાગો 

તેમજ સરકારી કચેરીઓ મારફતે 

િવિવધ અદાલતોમાં દાખલ થતાં 

કыસો અને અપીલમાં સમયમયા↓દાનું 

પાલન નહỲ કરનારી િજ·ા કલેÄટર 

કચેરી જવાબદાર રહъશે અને 

કસૂરવાર અિધકારી કы કમ↓ચારી સામે 

િશçતભંગના કડક પગલાં લેવાશે. 

આવો એક આદъશ રાËયના મહъસૂલ 

િવભાગે જારી કયђ↓ છъ. રાËયના 

મહъસૂલ િવભાગે આદъશમાં જણાãયું છъ 

કы કોટ↓ કыસોમાં અપીલ દાખલ કરવા 

માટъ સમય મયા↓દા િનયત કરવામાં 

આવેલી છъ. એટલું જ નહỲ આ 

બાબતોમાં નોડલ ઓЧફસરની િનયુિŪ 

કરી અદાલતી Ĭકરણોમાં યોÆય 

દъખરъખ થાય તે માટъ çપΓ સૂચનાઓ 

આપવામાં આવેલી છъ પરѕતુ તેનું પાલન 

થતું હોતું નથી. 

આવાં કыટલાક Чકçસામાં િવલંબ થતાં 

સરકારને અદાલતોની Чફટકાર સહન 

કરવી પડતી હોય છъ. અદાલતોમાં 

દાખલ થતાં કыસોમાં હાથ ધરવાની 

કાય↓વાહી અંગે િવિધસરની સૂચનાઓ 

આપવામાં આવેલી છъ તેમ છતાં 

કыટલાક અિધકારી કы કમ↓ચારીઓ ˛ારા 

કસૂર થતી હોવાનું Öયાને આãયું છъ તેથી 

આ આદъશ કરવાની ફરજ પડી છъ.

કોટ↓ કыસોની કાય↓વાહીમાં િવલંબ કરનારા 
અિધકારીઓ સામે હવે કાય↓વાહી કરાશે
સુ ીમ અને હાઇકાેટર્ દ્વારા કેટલાક કેસાેમાં અપીલ કાઢી નાખી દંડના અાદેશ અા ા

અમદાવાદ

અનલોકની સાથે જ ગુજરાતમાં 

જનજીવન ફરી પૂવ↓વø ધબકવા લાÆયું 

છъ. એકતરફ કોરોનાના કыસમાં ઘટાડો 

થયો છъ Óયાં હવે માગ↓ અકçમાતના 

Ĭમાણમાં પણ વધારો થવા લાÆયો છъ. 

ગુજરાતમાં એક મિહનામાં જ માગ↓ 

અકçમાતમાં ૩૦%નો વધારો થયો 

છъ. હાલ રાËયમાં માગ↓અકçમાત 

માટъ દરરોજના સરъરાશ ૨૬૭ કыસ 

સામે આવે છъ. આમ, રાËયના માગ↓ 

પર Ĭિત કલાકы સરъરાશ ૧૧ માગ↓ 

અકçમાત થઇ રΝા છъ.

આ અંગે ĬાΆ માિહતી અનુસાર 

કોરોનાના કыસ પીક પર હતા Óયારъ 

ઈમરજ×સી સેવા ‘૧૦૮’  પાસે 

એિĬલમાં ૫૩૨૨ અને મે મિહનામાં 

૬૪૪૪ કોàસ આãયા હતા. આમ, 

એિĬલમાં દરરોજના સરъરાશ ૧૭૨ 

અને મે મિહનામાં દરરોજના સરъરાશ 

૨૦૮ કોàસ આવતા હતા. જેની 

સરખામણીએ મે મિહનામાં આવતા 

કોàસ વધીને ૮૦૧૪ થયા છъ. આમ, 

કોરોનાના કыસમાં ઘટાડો થતાં હવે માગ↓ 

અકçમાતમાં વધારો થવા લાÆયો છъ. 

આ અંગે ‘૧૦૮’ના એક અિધકારીએ 

જણાãયું કы, ‘હાલમાં અમારъ Óયાં 

આવતા કોરોનાના કોàસમાં ઘટાડો 

થયો છъ. હાલમાં સમĠ રાËયમાંથી 

કોરોનાના દદЪ↓ માટъ દરરોજના 

સરъરાશ ૨૫થી ૩૦ કોàસ આવે છъ. 

જેની સરખામણીએ હવે અકçમાતના 

કોàસમાં વધારો થયો છъ. આ વષ› 

જા×યુઆરીથી જૂન એમ ૬ માસમાં 

માગ↓ અકçમાતના કЮલ ૫૩,૪૪૪ 

કોàસ આવેલા છъ. 
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અમદાવાદ

એક બાજુ લોકો કોરોના 

મહામારીથી પરъશાન છъ. Óયારъ બીજી 

બાજુ કોરોના સમયમાં લોકડાઉѕન 

વŵે પણ બાળલગ્નના બનાવો 

બ×યા છъ. રાËયમાં કોરોનાના 15 

મિહનામાં 261 જેટલા બાળ લગ્નના 

Чકçસાઓ 181 હъàપલાઇનની સામે 

આãયા છъ. કોરોનામાં લોકો પરъશાન 

હતા. લોકડાઉનના કારણે લોકો 

ઘરમાં જ હતા. અનેક Ĭિતબંધો હોવા 

છતાં િવકાસની વાતો અને મિહલા 

સશિŪકરણના દાવા વŵે બાળ 

લગ્નના બનાવો વÖયા છъ. 6 વષ↓માં 

1 હજાર 68 જેટલા બાળલગ્નના 

બનાવો 181 મિહલાઓ માટъની 

હъàપલાઇનમા સામે આãયા છъ. અને 

તેમાં પણ વષ↓ 2020ના જા×યુઆરી 

મિહનાથી જૂન 2021 સુધીના 

કોરોના સમયગાળામાં 261 જેટલા 

બાળલગ્નના Чકçસા સામે આãયા છъ. 

એટલે કы કોરોનાના સમયમાં દર બે 

Чદવસે રાËયમાંથી 1 બાળ લગ્નનો 

બનાવ સામે આãયો છъ.

રાજકારણથી લઈને બોલીવુડ સુધી 

તમામ જÆયાએ મિહલાઓને çથાન 

અને ĬિતΗા મળી છъ. એક બાળ 

લગ્ન છъ. આમ તો મિહલાઓ લગ્ન 

માટъ 18 વષ↓ની ઉѕમર છъ. તેમ છતાં 

વષђ↓ જતા જૂની સામાજીક પરѕપરાના 

કારણે બાળ લગ્નના કыસો ગુજરાતમા 

વધી રΝા છъ. મિહલાઓ માટъ શλ 

કરъલી 181 અભયમના આંકડા પર 

નજર કરીયે તો ગુજરાતમાં દર વષ› 

175 જેટલા બાળ લગ્નના બનાવો 

સામે આવે છъ.

રાËયમાં મિહલા સશિŪકરણના દાવા 
પોકળ, દર બે Чદવસે એક બાળલગ્ન
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ગુજરાત

વડગામ 
ટેકાના ભાવે ખરીદેલા રાયડા અને 

મગફળીના નાણાં સરકારે હજુ ચૂકવયાં 
નથી જેના કારણે ખેડૂતો પાટનગર 
ગાંધીનગરના ધક્ા ખાઇ રહ્ા છે. 
આજે સચચવાલયના દરવાજે ખેડૂતોએ 
હલ્ાબોલ કયયો હતો. ખેડૂતોએ એવી 
ચચમકી ઉચ્ારી કે, જો સરકાર ખેડૂતોને 
અઢી કરોડ નહી ચૂકવે તો હાઇકોટ્ટના 
દ્ાર ખખડાવીશુ. બનાસકાંઠાના ખેડૂતો 
સરકારમાં રજૂઆત કરવા આવયા હતાં. 

રાષ્ટીય કકસાન સંધના આગેવાનોનું કહેવુ 
હતું કે, વર્ટ 2017માં નાગકરક પુરવઠા 
ચનગમે ખેડૂતો પાસેથી ટેકાના ભાવે 
રાયડો અને મગફળીની ખરીદી કરી હતી. 
બનાસકાંઠાના 245 ખેડૂતોએ રાયડો અને 
મગફળીનું વેચાણ કયુ્ટ હતું. આ વાતને 
આજે ત્રણ વર્ટ કરતાં ય વધુ સમય વીતી 
ચૂકયો છે તયારે હજુ ય સરકારે ખેડૂતોને 
અઢી કરોડ જેટલી માતબર રકમ ચૂકવી 
નથી. ખેડૂતોએ સપષ્ટ કહ્ં કે, કાં તો નાણાં 
આપો,કાં અમારો માલ પરત કરો.

નડડયાદ 
નકડયાદ સેશનસ કોટટે  કાકીને ત્રાસ 

આપી આતમહતયા કરવા ચવવશ કરનાર 
ભત્રીજાને સાત વરસની કેદ અને 
દંડ ફટકાયયો છે. શારીકરક-માનચસક 
હેરાનગચત કરી બળજબરીપૂવ્ટક 
શરીરસંબંધ બાંધતા ભત્રીજાના ત્રાસથી 
૨૦૧૮માં કાકીએ કેરોસીન છાંટી 
અગ્નિસમાચધ લીધી હતી. મરણજનાર 
કદકરીના લનિ કપડવંજ ખાતે રહેતા 
સલીમભાઇ ચસકદિકભાઇ શેખ સાથે 
થયા હતા. કદકરીને જેઠનો કદકરો 
એઝાજ  અનવરભાઇ ભકઠયારા 

લનિ બાદ શારીકરક માનચસંહ ત્રાસ 
આપતો હતો. વળી પચત-પગ્નિ તરીકેના 
સંબંર્ંર્ંધ રાખતો હતો. જો કદકરી 
સંબંધ બાંધવાનો ના પાડે તો માર 
મારતો હતો. જેથી કદકરી કંટાળી જઇ 
પોતાના શરીરે કેરોચસન છાંટીને આગ 
લગાડી હતી. તે સમયે એઝાજ તયા 
જ  ઊભો હતો અને તેને બચાવવાની 
કોચશશ ન કરી હોવાની ફકરયાદ 
નોંધાઇ હતી. આજરોજ આ કેસ 
નકડયાદ સેશનસ કોટ્ટમાં ચાલી જતા 
કોટટે સરકારી વકીલ ચમનેશ આર.પેટેલે 
કોટ્ટમાં ઉગ્ર દલીલો કરી હતી.

અમદાવાદ 
અમદાવાદ મયુચન.ને વરડ્ટ બેંકે રૂ. 

3000 કરોડની મોટી રકમની સોફટ 
લોન આપવાના લીધેલાં ચનણ્ટયને આઠ 
મચહનાથી પણ વધુ સમયગાળો પસાર 
થઇ જવા છતાં હજુ સુધી પલાનીંગ 
માટેના કનસલટનટની ચનમણુંક પણ 
રાજકકય હુંસાતુંસી અને વચહવટી તંત્ર-
શાસકપક્ષ વચ્ેના મતભેદના કારણે 
થઇ શકી નથી, જેના કારણે કંટાળીને 
વરડ્ટ બેંકે એવી તાકકદ કરી છે કે તા. 
30મી નવેમબર પહેલાં કામોના વક્ક 
ઓડ્ટર અપાયા જાય તે રીતનું આયોજન 
કરી નાખો, નહીં તો આ લોન અનય 
શહેરને ફાળવી દઈશું. ત્રણ દરખાસતો 

કનસલટનટ ચનમવા મટેની સટેગ્નડંગ 
કચમટી સમક્ષ આવી છે. જેમાં બે 
દરખાસતમાં પચચિમ ચવસતારમાં બે નવા 
એસટીપી બનાવવા, હયાત એસટીપી-
સુઅરેજ ટ્ીટમેનટ પલાનટનું નેશનલ ગ્રીન 
ચટ્બયુનલની સૂચના મુજબ અપગ્રેડેશન 
કરવું, ગંદા પાણીને કરસાયકલ એ કરયુઝ 
કરવા ટીટીપી-ટસ્ટરી ટ્ીટમેનટ પલાનટ 
નાખવા, માઈક્ોટનલીંગ પધધચતથી 
વરસાદી અને ગંદા પાણીના વાહન માટે 
ગટર લાઈનો નાખવી, જુની લાઈનોનું 
કરહેચબલીરેશન કરવું, ખારીકટ કેનાલની 
કામગીરી કરવી વગેરે કામોના ખચ્ટનો 
અંદાજ ડ્ોઇંગ, ટેનડર કરવા કનસલટનટ 
ચનમવાની બાબત રજૂ કરાઈ છે.

કાકીને આપઘાત કરવા મજબૂર 
કરનાર ભત્રીજાને સાત વર્ષનરી કેદ
નડિયાદમાં કાોર્ટે સજા સાથો આારાોપીનો દંિ પણ ફર્કાયાટે

અમદાવાદમાં રાજકીય દાવપેચમાં 8 
મહિનાથરી વરડ્ષ બેંકનરી લોન અટકી 

સહચવાલયમાં ખેડૂતોનો િલ્ાબોલ, 
2.5 કરોડ ચૂકવો નિરીતર કોટ્ષમાં જશું
2017માં ખરીદોલા રાયિા-મગફળીનાં નાણાં હજુ સરકારો ચૂકવાં નથી

ચશક્ષકે વનસપચતના બીજના 
સંરક્ષણ કરી ઇગ્નડયા 
બુકમાં સથાન મેળવયું

પાલનપુર
વર્ટ ૨૦૨૧માં કોરોના મહામારીની પ્રથમ લહેરમાં 

બનાસકાંઠાના દાંતીવાડાના એક ચશક્ષકે લોકડાઉનનો 
સદઉપયોગ કરી દુલ્ટભ થઈ રહેલી અલગ અલગ ૪૬૪ 
જાતની વનસપચતના બીજ એકઠા કરી લુપ્ત થઈ રહેલી 
આયુ્ટવેદીક સચહતની વનસપચતને ફરી જીવંત કરવાનો 
પ્રયાસ રૂપે બીજબેંક બનાવી હતી. રાજયના કોઈ પણ 
લોકોને આ દુલ્ટભ વનસપચત જીવંત કરવી હોય તેઓને 
ચનઃશુરક પોસટ મારફતે બીજ મોકલવામાં આવતા આ 
વનસપચત પ્રેમી ચશક્ષકને ઇગ્નડયા બુકમાં સથાન આપવામાં 
આવયું છે. આ ચશક્ષકના અનોખા કાય્ટને જોઈ અનય પ્રકૃચત 
પ્રેમીઓ પણ પ્રભાચવત થયા હતા. 

અમદાવાદ 
ગુજરાતમાં ગેરકાયદેસર રીતે 

સરકારી અને ખાનગી રીતે જમીનો 
પચાવી પાડનારાં ભૂમાકફયાઓ પર 
હવે કાયદાનો સકંજો કસાયો છે. 
ભૂમાકફયાઓ ચવરુદ્ધ કાયદેસરની 
કાય્ટવાહી કરવા રાજય સરકારે લેનડ 
ગ્રેચબંગ એકટ લાગુ કયયો છે. મહેસૂલ 
ચવભાગના મતે, રાજયમાં 10 કરોડ 
ચો. મીટર આૃથા્ટત્ 9742 હેકટરથી 
વધુ જમીન પર ભૂમાકફયાઓએ કબજો 
કયયો છે. 

મહેસૂલ ચવભાગને લેનડ ગ્રેચબંગ 
એકટ હેઠળ કુલ મળીને 4831 
ફકરયાદો મળી છે જેના પગલે સરકારી 
જમીનો પચાવી પાડનારાં ભૂમાકફયાઓ 
સામે કાય્ટવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતમાં ભૂમાકફયાઓ સચક્ય 
બનયાં છે અને જમીન પચાવી પાડવાના 
કકસસા વધી રહ્ાં છે. ગેરકાયદેસર 
રીતે જમીનો પચાવી પાડવામાં આવતી 
હોવાની વયાપક ફકરયાદો ઉઠતાં રૂપાણી 
સરકારે લેનડ ગ્રેચબગ એકટ અમલી 
બનાવયો છે. આ કાયદાને બહોળો 

પ્રચતસાદ મળી રહ્ો છે તયારે મહેસૂલ 
ચવભાગે પણ ભૂમાકફયાઓ સામે લાલ  
આંખ કરી ચનદયોર જમીન માચલકોને 
જમીન પરત મળે તે માટે સચક્ય 
પ્રયાસો હાથ ધયા્ટ છે.

સૂત્રોના મતે, રાજયના જુદા જુદા 
ચજલ્ામાં લેનડ ગ્રેચબગ એકટ હેઠળ 
ભૂમાકફયાઓ સામે કુલ 241 પોલીસ 
ફકરયાદો નોંધાઇ છે. અતયાર સુધીમાં 
96 કેસોમા ચાજ્ટશીટ દાખલ કરવામાં 
આવી છે.  53 કેસો સપેચશયલ કોટ્ટમાં 
દાખલ કરાયા છે.

ગુજરાતમાં 10 કરોડ ચો. મીટર સરકારી 
જમીનો ઉપર ભૂમાકફયાઓનો કબજો
લોન્ડગ્ોબિંગ આોક્ટની કુલ 4,831 ફડરયાદાો : આમદાવાદ, સુરતમાં સાૌથી વધુ ડકસ્ા

અમદાવાદ : વાયબ્રનટ-ચવકસીત 
ગુજરાતમાં ગરીબી વધી છે. છેલ્ાં એક 
જ વર્ટમાં ગુજરાતમાં 15 લાખ ગરીબો 
વધયાં છે. ગુજરાતમાં ગરીબી રેખા 
હેઠળ જીવતા લોકોની સંખયા 3.24 
કરોડ હતી તે વધીને 3.41 કરોડ થઇ 
છે. એનએફએસઆઇ કાડ્ટની સંખયામાં 
થતો વધારો જ દશા્ટવે છેકે, ગુજરાતમાં 
ગરીબીનુ પ્રમાણ વધયુ છે.

કોરોનાકાળમાં રોજનું કમાઇને 
રોજનુ ખાનારાની દશા સૌેથી વધુ 
કફોડી બની હતી. આ ગ્સથતીને પગલે 

જ કેનદ્ર સરકારે મફત અનાજ આપવા 
નક્ી કયુ્ટ હતું. ફુડ કોપયોરેશન ઓફ 
ઇગ્નડયા-ગુજરાત બ્રાનચે માચહતી આપી 
કે, કેનદ્ર સરકારની યોજના હેઠળ 
અનાજ ચવતરણ કરવામાં આવી રહ્ 

છે જેમાં 3.5 કકલો ઘઉ અને 1.5 કકલો 
ચોખા કાડ્ટધારકોને આપવામાં આવે છે.

આ ગ્સકમ આગામી પાંચ માસ 
સુધી લંબાવવામાં આવી છે.ખોટા 
કફંગરચપ્રનટ આધારે ગરીબોનુ અનાજ 
કાળાબજારીયાઓએ સેરવી જાય છે 
જેની ફકરયાદ મળતાં ફુડ કોપયોરેશન 
ઓફ ઇગ્નડયા તપાસ કરી રહ્ છે. 

કોરોનાની પ્રથમ લહેર વખતે 
ગુજરાતમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા 
3.24 કરોડ લોકોએ મફત અનાજ 
મેળવયુ હતું. 

ગુજરાતમાં એક જ વર્ટમાં 15 લાખ ગરીબો 
વધયાં, મફત અનાજ લેનારાની સંખયા વધી
ગરીિી રોખા હો ઠળ જીવતા લાોકાોની સંખ્ા 3.24 કરાોિથી વધીનો 3.41 કરાોિ થઇ

અમદાવાદ 
ગુજરાતમાં કોરોના વેગ્કસનેશનની 

ગચતમાં ફરી વધારો કરાયો છે. 
રચવવારના કદવસમાં વધુ 2,65,547 
વયચતિએ કોરોના રસી લીધી હતી. 
વેગ્કસન લેવા માટે માનય એવી 18થી 
વધુ વયજૂથની વસતી ગુજરાતમાં 4.89 
કરોડ છે.

જેની સરખામણીએ અતયારસુધી 
2.68 કરોડ વયચતિ કોરોના વેગ્કસનનો 
ઓછામાં ઓછો એક ડોઝ લઇ ચૂકી 
છે. આમ, ગુજરાતમાં વેગ્કસન લેવા 
માટે માનયતા ધરાવતી અડધોઅડધ 
વયચતિ કોરોના રસીના કવચથી 
સલામત છે.  ગુજરાતમાંથી રચવવારે 

18થી 45ના વયજૂથમાં પ્રથમ ડોઝ 
લેનારા 1.39 લાખ, 45થી વધુ વયમાં 
પ્રથમ ડોઝ લેનારા 44506, હેલૃથ 
વક્કર-ફ્રનટ લાઇન વક્કરમાં બીજો ડોઝ 
લેનારા 6626, 18-45 વયજૂથમાં 
બીજો ડોઝ લેનારા 5586, હેલૃથ વક્કર-
ફ્રનટ લાઇન વક્કરમાં પ્રથમ ડોઝ લેનારા 
200 હતા. રાજયમાં અતયારસુધી 
18થી 44ના વયજૂથમાં 1.06 કરોડ, 
45-60 વયજૂથમાં 89.97 લાખ, 
60થી વધુની વયજૂથમાં 72.05 લાખ 
વયચતિ કોરોના વેગ્કસન લઇ ચૂકયા છે. 
રાજયમાં મચહલાઓની સરખામણીએ 
પુરૂરોમાં વેગ્કસન લેવાનું પ્રમાણ 
12%થી વધુ છે. 

ગુજરાતમાં 50 ટકાથરી વધુ લોકોનું 
વેક્સનેશન થયું ઃ સરકારનો દાવો

અમદાવાદ 
ગુજરાતમાં કોરોનાની ગચત મંદ 

પડતા જ ફરી લોકો ચબનદાસ બનયા છે. 
માસક અને સોચશયલ કડસટનસનું પાલન 
પણ કરતાં નથી. જોકે, વૈજ્ાાચનકો-
તબીબોએ કોરોનાની સંભચવત ત્રીજી 
લહેરની આશંકા વયતિ કરી છે તયારે 
ગુજરાત આરોગય ચવભાગ અતયારથી 
જ સતક્ક બનયુ છે. ગુજરાતમાં રોજ 
60 હજાર આરટીપીસીઆર ઉપરાંત 
એનટીજન ટેસટ કરવા ટાગગેટ અપાયો છે 
પણ માત્ર 20-22 હજાર ટેસટ કરવામાં 

આવી  રહ્ાં છે. ગુજરાતમાં કોરોનાએ 
હળવા પગલે ચવદાય લીધી છે. 

ગુજરાત અનલોક થયુ છે. હાલમાં 
રોજ કોરોનાના 100થી ય ઓછા કેસો 
નોંધાઇ રહ્ાં છે. એક સમયે કોરોનાનો 
ટેસટ કરાવવા લોકોની લાંબી કતારો 
લાગતી હતી. સામાનય ખાંસી, શરદી, 
તાવમાં ય લોકો આરટીપીસીઆર ટેસટ 
કરાવવા દોડી જતા હતાં. હવે આ 
બધુય ભૂલાયુ છે.

રાજય આરોગય ચવભાગે ગુજરાતમાં 
રોજ 60 હજાર કોરોનાના ટેસટ 

કરવા નક્ી કયુ્ટ છે. એટલું જ નહીં, 
અમદાવાદ સચહત મુખય શહેરો 
ઉપરાંત ચજલ્ામાં ચનધા્ટકરત સંખયામાં 
ટેસટ કરવા લકયાંક અપાયો છે. જેમ 
કે, અમદાવાદમાં રોજ 8 હજાર, 
સુરતમાં 7500, વડોદરામાં 3 હજાર, 
ભાવનગરમાં 1500,  જામનગરમાં 
1200, રાજકોટમાં 2 હજાર, 
ગાંધીનગરમાં 750 ટેસટ કરવા નક્ી 
કરાયુ છે.  જોકે, કોરોના ટેસટ માટે 
ટાગગેટ અપાયો છે તેના કરતાં ય ઓછા 
ટેસટ કરવામાં આવી રહ્ાં છે. 

ત્રીજી લહેર પહેલા સરકાર સતક્ક ઃ રાજયમાં 
રોજ 60 હજાર RT-PCR ટેસટ કરવા ટાગગેટ
અમદાવાદમાં 8 હજાર, સુરતમાં 7500, રાજકાોટમાં 2000, વડાોદરામાં 3000નાો લક્ષાંક 

સોનગઢમાં ટોળાએ હાઇવે 
જામ કરી પથથરમારો કરતા  

પોલીસનો લાઠીચાજ્ટ
વયારા

વયારા ઃ મગંળવાર ેસોનગઢમા ંસચુચત ઝીંક કપંનીની 
લોક સનુવણી દરચમયાન આકદવાસી સગંઠનોના 
કાય્ટકરોએ ચવરોધ કરતા જીપીસીપી દ્ારા સનુાવણી 
મોકફુ રાખવામા ં આવી હતી. કાય્ટકરો સરુત-ધચુલયા 
હાઈવ ેઉપર ભીડ સાથ ેધરણા ંપર બસેી જતા ંપોલીસ 
હાઇવ ેખલુ્ો કરવા લોકોન ેસમજાવવાની કોચશર કરતી 
હતી તયારે ચકમક થતા ંટોળાએ પથથરમારો શર ૃકરતા 
પોલીસે દડંાવાળી કરતા નાસભાગ મચી ગઇ હતી. 
પથથરમારામા ં  એક ડીવાયએસપી સચહત ૫ પોલીસ 
કમ્ટચારીન ેઈજા થઈ હતી. પોલીસ ે ટીયરગસેના ૭૦ 
સલે છોડ્ા હતા.
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હવે કЮરાન મજીદમાંના ચાર એવા બોધવચનો નીચે 

આપવામાં આવે છъ, જેમાં બહુ જ çપΓ રીતે એ કહъવામાં 

આવેલ છъ કы જે પણ માનવી સÕકાયђ↓ કરશે કы નઠારા 

કાયђ↓ કરશે, તે કыવળ તેના પોતાના માટъ જ કરશે એટલે 

કы પોતના જ લાભાથ › કરશે. બીજા શÚદોમાં એમ કહી 

શકાય કы કાયђ↓ કરનારના કમђ↓નો બોજો(ભાર) કыવળ કાય↓ 

કરનારના જ શીરъ રહъશે અને અંિતમ બદલા(કયામત)

ના Чદવસે કોઈ માનવી પોતાના કમђ↓ના બોજા િસવાય 

કોઈ અ×યના કમђ↓નો બોજો કદાિપ નહỲ ઉઠાવે, ભલે 

તે તેેનો બહુ જ નજીકનો સગોસંબધી થતો હોય. અને 

બોજો ઉઠાવનાર કોઈ અ×ય માનવીને સાદ પણ દъશે તો 

પણ તે અ×ય માનવી તેની સહાયે નહỲ આવે. આ ચાર 

બોધવચનો આ Ĭમાણે છъ ઃ- 

“જેણે કોઈ સÕકાય↓ કયુ↨, તો તે સÕકાય↓ તેણે પોતાના 

માટъ જ કયુ↨. અને જેણે નઠાλ કાય↓ કયુ↨, તો તેના આ 

નઠારા કાય↓નો બોજો(ભાર) તેની ઉપર જ હશે. અને 

તમારો પાલનહાર અ·ાહ પોતાના ભŪો(બંદાઓ) પર 

જુàમ કરનાર નથી.”(Ĭકરણ ૪૧, શ્લોક ૪૬)

“અને બદલા(કયામત)ના Чદવસે પોતાના કમђ↓નો 

બોજો ઉપાડનાર કોઈ બીજાના કમђ↓નો બોજો નહỲ ઉપાડે. 

અને જો કોઈ કમђ↓ના બોજાથી લદાયેલી ãયિŪ કોઈ 

અ×યને પોતાના કમђ↓નો બોજો ઉપાડવા માટъ પોકારશે, તો 

તેના કમђ↓ના બોજામાં થી થોડોક ભાગ પણ ઉપાડવા માટъ 

અ×ય કોઈ નહỲ આવે, પછી ભલે તે તેનો િનકટનો સગો 

જ કыમ ન હોય.” (Ĭકરણ ૩૫, શ્લોક ૧૮)

“કોઈ કમђ↓નો બોજો ઉપાડનાર કોઈ અ×યનો બોજો 

બદલા (કયામત)ના Чદવસે નહỲ ઉપાડે. છъવટъ તમને 

સૌને પોતાના પાલનહાર અ·ાહની તરફ પાછા ફરવાનું 

છъ. પછી તે તમને બતાવી દъશે કы તમે શું કાયђ↓ કરતા રΝા 

છો. તે તો Чદલોમાંની હાલત સુÖધાં સંપૂણ↓ રીતે જાણે છъ.” 

(Ĭકરણ ૩૯, શ્લોક ૭)

“તે અંિતમ બદલા (કયામત)ના Чદવસે લોકો જુદા 

જુદા ટોળામાં થઈ જશે, જેથી તેમને તેમના કમђ↓ની િવગત 

(આમાલનામા) બતાવવામાં આવશે અને તેનો બદલો 

પણ. પછી જેણે રજ ભાર પણ ભલાઈ (નેકЫ) કરъલ હશે, 

તે તેને જોઈ લેશે. અને જેણે રજ ભાર પણ પાપ (બદી) 

કરъલ હશે, તે પણ તેને જોઈ લેશે.(Ĭકરણ ૯૯,શ્લોક ૬, 

૭ અને ૮)

કમђ↓ના આ િહસાબ-કЫતાબ અને બદલાના અંિતમ 

(કયામત ના) Чદવસે અપાનારા તેના બદલા િવષે કЮરાન 

મજીદમાં એક જÆયાએ પાલનહાર અ·ાહъ જીવન અને 

Óયુનંુ શા માટъ સજ↓ન કરъલ છъ, 

તે િવષે કહъવામાં આવેલ છъ. આ 

િવષેનું બોધવચન આ Ĭમાણે છъ ઃ-

“અÓયંત મહાન અને ઉŵતર 

છъ તે હçતી, જેના હાથમાં સમçત 

ЩΓનું રાËય છъ, અને તે દરъક વçતુ પર શિŪમાન 

છъ, જેણે Óયુ અને જીવનનું સજ↓ન કયુ↨, જેથી તે 

તમને અજમાવી જુએ કы તમારામાંથી કોણ સÕકાયђ↓ 

(આમાલે çવાલેહ) કરાનારાઓ છъ.” (Ĭકરણ ૬૭, 

શ્લોક ૧ અને ૨)

ઉપરના બોધવચન અનુસાર પાલનહાર અ·ાહъ 

તેના સજ↓ન કરъલા માનવીઓને આ જગતમાં જીવન 

આપીને મોકલેલ છъ, તેનો એક જ ઉˆъશ છъ કы તે 

અજમાવે કы તેના સજ›લા માનવીઓ માંથી કોણ તેના 

આદъશો અનુસાર સÕકાયђ↓ કરનારાઓ છъ. અનૈે આ 

સÕકાયђ↓ કરનારાઓ અથવા નઠારા કાયђ↓ કરનારાઓ 

પોતાના કાયђ↓ માટъ કыવળ તેઓ પોતે જ પાલનહાર 

અ·ાહ પાસે જવાબદાર છъ,અને ન કы તેમના બદલે 

કોઈ અ×ય માનવી.બીજા શÚદોમાં 

તેમના કમђ↓નો બોજો કыવળ તેઓને 

પોતાને જ ઉપાડવો પડશે.

આ િવષે એક Ĭ  એ પણ 

ઉÓપ³−³ થાય છъ કы બદલાના 

અંિતમ (કયામતના) Чદવસે Ëયારъ દરъક માનવીના 

કમђ↓નો િહસાબ Чકતાબ થશે, Óયારъ જેમના કЮકમђ↓નું પાસું 

તેના સુકમђ↓ કરતા વધારъ ભારી હશે, તેમના માટъ કોઈ 

ભિŪભાવવાળી, ધાિમ↓ક, કત↓ãયિનΗ અને આદરિણય 

ãયિŪ (પાલનહાર અ·ાહના વલી-દોçત સમાન)

તરફથી ભલામણ çવીકારવામાં આવશે કы કыમ ? આ 

Ĭ નો ઉǼર આપણને કЮરાન મજીદ માંથી મળી જાય 

છъ કы તે Чદવસે કыવળ પાલનહાર અ·ાહનો જ આદъશ 

(હુકમ) ચાલશે અને પાલનહાર અ·ાહની પરવાનગી 

િવના કોઈ પણ માનવી કы કોઈ આદરિણય ãયિŪ કોઈની 

પણ ભલામણ કરવા માટъ શિŪમાન નહỲ હોય. અને 

પાલનહાર અ·ાહની પરવાનગી પછી પણ ભલામણ 

çવીકારવી કы કыમ તે પણ અ·ાહની મરજી પર હશે. આ 

િવષે કЮરાન મજીદમાંના બે બોધવચનો આ Ĭમાણે છъ ઃ

“અને તમે શું જાણો છો કы બદલા (×યાય)નો અંિતમ 

Чદવસ (કયામત) શું છъ ? ફરીથી સાંભળો, આ બદલાનો 

(×યાયનો) Чદવસ શું છъ ? આ એ Чદવસ છъ Ëયારъ 

કોઈ ãયિŪ માટъ બીજી કોઈ ãયિŪ માટъ કіઈ ભલું કы 

ભલામણ કરવું તેમના અિધકારમાં નહỲ હોય. તે Чદવસે 

સǼા અને અિધકાર કыવળ અ·ાહના જ હશે.” (Ĭકરણ 

૮૨, શ્લોક ૧૭, ૧૮ અને ૧૯)

“કોણ છъ જે તેની (અ·ાહની) પાસે તેની પરવાનગી 

વગર કોઈની ભલામણ કરી શકы ?” (Ĭકરણ ૨, શ્લોક 

૨૫૫- “આયતુલ કЮરસી”નો એક ભાગ)

ઉપરના બે બોધવચનોથી એ િસÖધ થાય છъ કы અંિતમ 

બદલા (×યાય)ના Чદવસે એટલે કы કયામતમાં પયગંબરો 

સુÖધાં પણ પાલનહાર અ·ાહની પરવાનગીથી જ કોઈની 

ભલામણ કરી શકશે.

ઉપસંહાર એ કы આ જગતમાં જીવી રહъલા માનવીએ 

એ જાણવું જોઇએ કы તેણે આ જગતમાં કરъલા કમђ↓ની 

પુરી જવાબદારી તેનાજ શીરъ છъ અને તેનો બોજ ×યાય 

(બદલા)ના અંિતમ Чદવસે તેણે પોતાને જ ઉપાડવો પડશે. 

Ëયાં સુધી પાલનહાર અ·ાહની પરવાનગી સાથે કોઈ 

ભિŪ ભાવવાળી આદરિણય ãયિŪ તરફથી કોઈની 

ભલામણનો Ĭ  છъ, તો કોઈની ભલામણના બારામાં 

એ પાલનહાર અ·ાહની મરજી પર હશે કы તે ભલામણ 

çવીકારવી કы નહỲ, કારણ કы અંિતમ ×યાયના Чદવસે 

સǼા અને અિધકાર કыવળ પાલનહાર અ·ાહ પાસે જ 

હશે. માટъ માનવીએ કЮરાન મજીદમાંના ઉપર આપેલા 

બોધવચનોને સમËયા પછી કЮકમђ↓નો સાથ છોડી દъવો 

જોઈએ, અન ે બંને જીવનમાં સફળતા મેળવવા માટъ 

સુકમђ↓નો જ આશરો લેવો જોઈએ. સમાΆ

મુિસ્લમ ધમર્શા  કુરાન મજીદના બોધવચનો પર આધાિરત

þwt {kLkðeLkk f{kuoLkku çkkuòu fkuE çkeòu WÃkkze þfþu ?

ઈસ્લામની આરસી
કાિસમ અ ાસ

f÷kMkeVkEz /  

Classified

હોરર Чફàમો માટъ જાણીતા રામસે 

Įધસ↓ પૈકЫના કЮમાર રામસેનુ િનધન
હોરર Чફàમો માટъ જાણીતા રામસે Įધસ↓ પૈકЫના કЮમાર 

રામસેનુ હાટ↓ એટъકથી િનધન થયુ છъ. તેઓ 85 વષ↓ના 

હતા. કЮમાર રામસેના મોટા પુĦે કЅ હતુ કы, આજે તેમણે 

પોતાના ઘરъ અંિતમ ΐાસ લીધા હતા. રામસે ભાઈઓમાં 

કЮમાર ઉપરાંત કыશુ, તુલસી, કરણ, äયામ, ગંગૂ અને અજુ↓ન 

સામેલ હતા.70 અને 80ના દાયકામાં આ ભાઈઓ હોરર 

Чફàમોના િનમા↓ણથી જાણીતા થયા હતા. ઓછા બજેટની 

આ Чફàમોનો એક આગવો ચાહક વગ↓ હતો. કЮમાર રામસે 

Чફàમોની ЩçĝØટ લખવામાં મહÓવની ભૂિમકા અદા કરતા 

હતા. જેમાં પુરાના મંЧદર, સાયા અને ખોજ જેવી Чફàમો 

સામેલ છъ. સાયા Чફàમમાં શĦુઘ્ન િસંહા લીડ રોલમાં હતા 

Ëયારъ 1989માં Чરિલઝ થયેલી ખોજ Чફàમમાં ιષી કપૂર 

અને નસιˆીન મુÅય રોલમાં હતા.

િદલીપકુમારના અા િફ ી 
િકરદારાે જે હંમેશાને માટે 
ચાહકાેને યાદ રહેશે

- દાગ : આ Чફàમમાં ЧદલીપકЮમારъ 

શંકર નામના યુવાનનો રોલ કયђ↓ 

હતો. દાગ માટъ ЧદલીપકЮમારને 

પોતાની કЧરયરનો Ĭથમ સવ↓ĴેΗ 

અિભનેતાનો એવોડ↓ જીÓયો હતો. 

- દъવદાસ: ૧૯૫૫માં શરદચંĩ 
ચટોપાÖયાયના દъવદાસ ઉપ×યાસ 

પર આધાЧરત દъવદાસ Чફàમમાં 

ЧદલીપકЮમારના Чકરદારને લોકો 

આજે પણ ભૂàયા નથી. 

- આઝાદ : ઇસ ૧૯૫૫માં Ĵીરામુલુ 

નાયડૂ િનદ‼િશત Чફàમમાં આઝાદનો 

િશષ↓ક રોલ કયђ↓ હતો. 

- નયા દૌર : આઝાદીની પુΗભૂિમ 

પર બનેલી કыટલીક Чફàમોમાં નયા 

દૌૈર ખૂબજ સશકત  Чફàમ હતી.નયા 

દૌરની કથા વાતા↓ અને ગીતો આજે 

પણ સંગીતĬેમીઓ સાંભળъ છъ.

- મોગલે આઝમ : ૧૯૬૦માં રીિલઝ 

થયેલી આ Чફàમમાં ЧદલીપકЮમારъ 

અકબરના પુĦ શહજાદъ સલીમના 

પાĦનો અિભનય કયђ↓ હતો. 

- કોિહનૂર : Чફàમોમાં સતત દદ↓ 
ભરъલા પરъશાન પાĦોનો અિભનય 

કરીને ĺેજેડી Чકіગ ગણાનારા 

ЧદલીપકЮમારના અંગત જીવન પર 

પણ તેની અસર થવા લાગી હતી. 

આથી ЧદલીપકЮમારને કોમેડી રોલ 

કરવાની સલાહ આપવામાં આવી 

હતી. 

પાિક તાનના રા પિત ડાે. અારીફ અા વી તથા PM ઇમરાન ખાને દ્ધાંજિલ અપીર્
કલાકારની િવદાયની ભારત-પાક.માં ગમગીનીકલાકારની િવદાયની ભારત-પાક.માં ગમગીની

મુંબઇ : ĺેજડી Чકіગ ЧદલીપકЮમારના િનધનથી પાЧકçતાનમાં તેમના અગિણત ચાહકોમાં શોકની લાગણી ફરી વળી 

હતી. પહъલાં અખંડ િહ×દુçતાનના એક ભાગ અને િવભાજન પછી પાЧકçતાનમાં સામેલ પેશાવરના ખૈબર પÅતુ×વા 

Ĭાંતમાં જ×મેલા યુસુફ ખાન ઉફ⎯ ЧદલીપકЮમારને Ĵˇાંજલી આપતા પાЧકçતાનના રા∆પિત ડો. આરીફ આàવીએ 

જણાãયું હતું કы ЧદલીપકЮમારના ઇ×તેકાલના સમાચાર જાણી આઘાત લાÆયો છъ. તેઓ એક શાનદાર કલાકાર અને 

િવનİ ઇ×સાન હતા. પાЧકçતાની િĝકыટર શાિહદ આિĭદીએ જણાãયું હતંુ કы યુસુફખાન સાહъબના િનિધનથી ભારત 

અને પાЧકçતાનના કરોડો લોકોને આઘાત લાÆયો છъ. આ મહાન કલાકાર સહુના ĸદયમાં કાયમ હયાત રહъશે. 

વડાĬધાન ઇમરાનખાને Ĵˇાંજિલ અાપતા જણાãયું હતંુ કы, કы×સર હોЩçપટલ માટъ કરъલી મદદ હѕમેશા યાદ રહъશે.

નાની બહેનને છાેડીને 
જતા રહ્યા યુસુફભાઈ, લતા 
મંગેશકરે અાપી શ ાંજિલ

દેવ-િદલીપ-રાજની િ પુટી

લતા મંગેશકરъ Чદિલપ 

કЮમારની સાથેની પોતાની તસવીર 

શેર કરતા લÅયુ છъ કы, યુસુફ 

ભાઈ પોતાની નાની બહъને છોડીને 

જતા રΝા. યુસુફ ભાઈ ગયા છъ 

અને એક યુગનો અંત આãયો છъ.

૧૯૫૦ના દાયકાના Ħણે ટોચના 

કલાકારો Чદલીપ કЮમાર, રાજ કપૂર અને 

દъવ આનંદ િજગરી દોçતો હતા. Ħણે 

અવારનવાર એકબીજાને મળતા અને 

એકમેકની Чફàમોની વાતો કરતા. દાદાસાહъબ 

ફાળકы એવોડ↓ લેવી જતી વખતે રાજકપૂર 

બીમાર પડી જતા કોમામાં સરી પડ્યા હતા. 

Чદલીપ કЮમાર પણ Чદàહી પહ℮ચી ગયા હતા. 

6 દાયકામાં મા  63 િફ ાે 
કરી અિમટ છાપ છાેડી
ЧદલીપકЮમાર તેમની કЧરયરમાં 

મોગલે આઝમ એક માĦ Чફàમ જેમાં 

મુЩçલમ પાĦ ભજãયું હતંુ. ЧદલીપકЮમારъ 

તેમની ૬ દાયકાની Чફàમ કારЧક↕દીમાં 

માĦ ૬૩ Чફàમોમાં જ કામ કરીને 

અિમટ છાપ છોડી છъ. અિભનય  માટъ 

તેમના જેવું સમપ↓ણ ભાÆયેજ કોઇ 

કલાકારમાં જોવા મળъ છъ.

દીલીપકુમાર અેક મહાન કલાકાર અને 
માનવતાના િતક હતા ઃ કાસીમ અ ાસ
િમસીસાગા ઃ કыનેડાના િમસીસાગા ખાતે રહъતા કાસીમ અÚબાસે બોલીવુડ 

કલાકાર ЧદલીપકЮમારના િનધન અંગે કЅં હતુ કы, દીલીપકЮમારમાં કલાકારી 

સાથે માનવતાના ભાવના ખૂબ હતી. ૧૯૭૪માં અને તે પછી ૧૯૭૭માં મારી 

(કાસીમભાઈ)ને અબુ ઝહબીમાં દીલીપકЮમાર સાથે મુલાકાત થઈ હતી. Чદલીપ 

કЮમારъ િસનેમા હોલમાં çટъજ પર બહંુ જ ભાવુક થઈને Ĵોતાઓનો આભાર 

મા×યો હતો.  ૧૯૭૭માં અબુ ઝહબીમાં તેઓ િહàટન હોટલમાં રોકાયા 

હતા, ૧૯૭૪ અને ૧૯૭૭માં તેમની સાથે થયેલી મુલાકાતમાં 

તેમની િનખાલસતાનો અનુભવ થયો હતો. આટલા મહાન 

કલાકાર હોવા છતાં બનાવટ કы દъખાવ ન હતો. તેઓએ 

અમારી સાથે ખ·ુા દીલે વાતચીત કરી હતી. પરમાÓમા 

તેમના આÓમાને શાંિત આપે એવી દુઆ કરીએ છીએ.



FRIDAY, 09 JULY, 202116 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news નેશનલ

નવીЧદàહીઃ વડા Ĭધાન નરъ×ĩ મોદીની બીજી ટમ↓ની 

સરકારમાં ૪૩ ચહъરાને કы×ĩીય કыિબનેટમાં સામેલ 

કરાયા હતાં. બુધવારъ સાંજે ૬ કલાકы રા∆પિત 

ભવન ખાતે આયોિજત શપથĠહણ સમારોહમાં 

રા∆પિત રામનાથ કોિવંદъ કыિબનેટ કΤાના ૧૫ અને 

રાËયકΤાના ૨૮ મંĦીઓને હોˆા અને ગુΆતાના 

શપથ Ġહણ કરાãયા હતા. જેમાં રાËયકΤાના 

મંĦીમાંથી કыિબનેટ કΤાના મંĦી તરીકы Ĭમોશન 

મેળવનાર ૭ વત↓માન મંĦીઓનો પણ સમાવેશ 

થાય છъ. સાદા શપથĠહણ સમારોહમાં વડા 

Ĭધાન નરъ×ĩ મોદી, કы×ĩીય ગૃહમંĦી અિમત શાહ 

સિહતના અĠણી નેતાઓ હાજર રΝા હતા.

કેન્ ીય કેિબનેટનું િવસ્તરણ: 43 મં ીનાં શપથ

નવી Чદàહી

નવા માિહતી ટъકનોલોજી િનયમોને 

લઈન ે કы×ĩ અને િŢટર વŵ ે ચાલી 

રહъલા િવવાદો વŵ ે Чદàહી હાઈકોટ‼ 

ગλુવારъ çપΓ શÚદોમાં કЅ ં કы, જો 

સોિશયલ મીЧડયા Øલટેફોમ↓ િŢટર કોઈ 

Ĭકારના આઈટી કાયદાનંુ ઉ·ઘંન કરъ 

છъ તો કы×ĩ સરકાર કાય↓વાહી માટъ સપંણૂ↓ 

રીત ે çવતĦં છъ. હવ ે સનુાવણી ૨૮ 

જલુાઈ સધુી çથિગત કરી દъવામા ંઆવી 

છъ. હકЫકતમાં અતંЧરમ અિધકારીની 

િનમણૂકંન ે લઈને િŢટરъ એЧફડેિવડ 

દાખલ કરી હતી.  આ પહъલા િŢટરъ 

ગλુવારъ Чદàહી હાઈકોટ↓ન ે કЅ ં કы, 

ત ે આઠ સΆાહની અદંર ફЧરયાદી 

અિધકારીની િનમણંૂક કરશે. િŢટરъ 

કોટ↓ન ે ત ે પણ જણાãયુ ં કы, ત ે આઈટી 

િનયમોનંુ અનુપાલન માટъ ભારતમાં 

એક સપંક↕ કાયા↓લય çથાિપત કરવાની 

Ĭિĝયામાં છъ. આ કાયા↓લય તનેુ ં çથાયી 

હશ.ે િŢટરના અતંЧરમ િનવાસી 

ફЧરયાદી અિધકારી ધમ›×ĩ ચતરુъ ૨૧ 

જનૂ ેપોતાનંુ પદ છોડયુ હતુ.ં બાદ િŢટરъ 

કыિલફોિન↓યા Щçથત જરેъમી કыરલને ભારત 

માટъ નવા ફЧરયાદી અિધકારી િનમણંૂક 

કયા↨ હતા, પરѕત ુકыસલની િનમણંૂક નવા 

આઈટી િનયમો Ĭમાણે નહોતી, કારણ 

કы આ િનયમોમાં કЅ ં છъ કы ફЧરયાદ 

િનવારણ અિધકારી સિહત બધા નોડલ 

અિધકારી ભારતમાં હોવા જોઈએ. 

૮ સΆાહમાં Ţીટર ફЧરયાદ 
અિધકારીની િનમણૂંક કરશે

પુલવામા

દિΤણ કાäમીરમાં બે અલગ અલગ 

એūાઉ×ટરમાં ચાર આતંકЫઓ ઠાર 

થયા છъ. પુલવામાના પુછલ િવçતારમાં 

સુરΤાદળો અને આતંકЫઓ વŵે 

અથડામણ શλ થઈ અને Óયારબાદ 

સુરΤાદળોને મોટી સફળતા મળી.  

પોલીસને જાણકારી મળી હતી કы પુછલ 

િવçતારમાં આતંકЫઓ છૂપાયેલા છъ 

અને Óયારબાદ પોલીસની ટીમે સચ↓ 

ઓપરъશન શλ કયુ↨.   એક પોલીસ 

અિધકારીએ જણાãયું કы સુરΤાદળોની 

જોઈ×ટ સăિંચગ ટીમે જેવો સંЧદÆધ 

çપોટને ઘેયђ↓ કы આતંકЫઓએ ફાયЧરѕગ 

શλ કરી દીધુ. સુરΤાદળોએ પણ જવાબી 

ફાયЧરѕગ કયુ↨ અને Óયારબાદ અથડામણ 

શλ થઈ ગઈ.  પોલીસ અિધકારીએ 

કЅં કы આતંકЫઓને સર×ડર કરવાની 

તક પણ અપાઈ પરѕતુ તેમણે ના પાડી 

દીધી.   આઈજીપી કાäમીર િવજય કЮમારъ 

કЅં કы આવું જ બીજું ઓપરъશન દિΤણ 

કાäમીરના કЮલગામમાં પણ ચલાવવામાં 

આãયું હતું જેમાં લäકર એ તૈયબાના બે 

આતંકЫઓ માયા↓ ગયા. ૪ આતંકЫઓ 

માયા↓ ગયા બાદ આ વષ› માયા↓ ગયેલા 

કЮલ આતંકЫઓની સંÅયા ૭૧ થઈ છъ.

સુરΤાદળોએ અથડામણમાં ૪ 
આતંકЫનો ખાતમો  બોલાãયો

િહમાચલ Ĭદъશના પૂવ↓ 
CM વીરભĩ િસંહનું 87 
વષ↓ની ઉѕમરъ અવસાન

નવી Чદàહી

િહમાચલ Ĭદъશના પૂવ↓ મુÅયમંĦી અને ક℮Ġેસી નેતા 

વીરભĩ િસંહનું 87 વષ↓ની ઉѕમરъ અવસાન થયંુ છъ. લાંબી 

બીમારી સામે ઝઝૂÜયા બાદ ગુλવારъ સવારъ 03:40 કલાકы 

તેમણે િશમલા ખાતેની ઈЩ×દરા ગાંધી મેЧડકલ કોલેજ એ×ડ 

હોЩçપટલ (આઈજીએમસી)માં અંિતમ ΐાસ લીધા હતા.  

વીરભĩ િસંહ છъ·ા 2 મિહનાથી હોЩçપટલમાં દાખલ 

હતા. તેમણે કોરોનાને 2 વખત માત આપી હતી. છъ·ા 2 

Чદવસથી તેમને ΐાસ લેવામાં મુäકыલી પડી રહી હતી જેથી 

તેમને વેЩ×ટલેટર સપોટ↓ પર રાખવામાં આãયા હતા. તેઓ 

6 વખત િહમાચલ Ĭદъશના મુÅયમંĦી રહી ચુÄયા હતા 

જેના પરથી િહમાચલના રાજકારણમાં તેમનું કદ કыટલું 

કલકǼામાં જજની િનæપΤતા 
સામે શંકા બદલ મમતા 
બેનજીર્ને 5 લાખનો દѕડ

કોલકાતા 

કલકǼા હાઇકોટ‼ મમતા બેનજીર્ને આાંચકો આપતા 

તેમના પર પાંચ લાખ λિપયાનો દѕડ ફટકાયђ↓ છъ. 

નંદીĠામ કыસની સુનાવણી કરતી વખતી વખતે ×યાયમૂિત↓ 

કૌિશંક ચંદાએ પોતાના પર લાગેલા આરોપોને િનરાધાર 

ગણાવીને મમતા બેનજીર્ને પાંચ લાખ λિપયાનો દѕડ 

ફટકાયђ↓ હતો. તેઓ આ કыસની સુનાવણીમાંથી ખસી 

ગયા છъ.આ નાણાનો ઉપયોગ કોરોના પીЧડત પЧરવારોની 

મદદ માટъ કરવામાં આવશે.  ×યાયમૂિત↓ ચંદાએ જણાãયું 

હતું કы Ëયારъ કોઇ ãયЧકત કોઇ રાજકЫય પΤ માટъ હાજર 

થાય છъ તો તે અસામા×ય છъ પણ પરѕતુ કыસની સુનાવણી 

કરતી વખતે તે પોતાના પૂવ↓Ġહનો Óયાગ કરъ છъ. 

નવી Чદàહી

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી ˛ારા 

અપેિΤત કы×ĩીય કыિબનેટના િવçતરણ 

પૂવ› સાત રાËયપાલોને બદલવામાં 

આãયા હતા. તેમા કы×ĩીય મંĦી 

થાવરચંદ ગેહલોતને કણા↓ટકના 

રાËયપાલ બનાવવામાં આãયા હતા. 

આમ ૭૩ વષ↓ના થાવરચંદ ગેહલોત 

હવે કણા↓ટકના રાËયપાલ પદનો 

કાય↓ભાર સંભાળશે. તેઓ સામાિજક 

×યાય અને સંĬભુÓવ િવભાગના કы×ĩીય 

મંĦી હતા. આ ઉપરાંત ભાજપના 

રાËયસભાના નેતા હતા. તેમના 

જવાના લીધે કыિબનેટની સાથે તેમના 

રાËયસભા પદની પણ જÆયા પડશે. 

િમઝોરમના ગવન↓ર પીએસ 

Ĵીધરન િપ·ાઈ હવે ગોવાના ગવન↓ર 

બનશે. હЧરયાણાના ગવન↓ર સÓયપાલ 

નારાયણ આયા↓ િĦપુરાના ગવન↓ર 

બનશે. િĦપુરાના ગવન↓ર રમેશ બૈસ 

ઝારખંડના ગવન↓ર બનશે. િહમાચલ 

Ĭદъશના ગવન↓ર બંડાι દǼાĦેય 

હЧરયાણાના ગવન↓ર બનશે. 

હЧરબાબુ ખંભાતી િમઝોરમના 

ગવન↓ર બનશે. મંગુભાઈ છગનભાઈ 

પટъલ મÖયĬદъશના ગવન↓ર બનશે. 

રાજે×ĩ િવΐનાથ આલ›કર િહમાચલ 

Ĭદъશના ગવન↓ર બનશે. સૂĦોએ 

જણાãયું હતું કы નવી િનમણૂકોની 

કવાયત બધા વગђ↓ની ĬિતΗા અને 

સ×માનને Öયાનમાં રાખીને કરવામાં 

આવશે. 

સૂĦોએ જણાãયું હતું કы અનુસૂિચત 

જાિત, અનુસૂિચત જનજાિત અને અધર 

બેકવડ↓ ╞ાસીસ (ઓબીસી) હોય તેવા 

ઘણા ગવન↓ર છъ. 

દъશમાં 7 રાËયપાલ બદલાયા ઃ કы×ĩીય 
મંĦીને પણ રાËયપાલનું પદ અપાયું
કે ીય મં ી થાવરચંદ ગેહલાેત કણાર્ટકના ગવનર્ર તરીકેનાે કાયર્ભાર સંભાળશે

કыિબનેટ કΤાના 
મંĦી તરીકы શપથ

નારાયણ રાણે – એમએસએમઇ મંĦાલય સબા↓નંદ 
સોનોવાલ – બંદર-િશિપંગ-જળમાગ↓ મંĦાલય,, આયુષ 
મંĦાલય  ડો વીરъ×ĩ કЮમાર – સામાિજક ×યાય અને 
સશિŪકરણ મંĦાલય  ËયોિતરાЧદÓય િસંિધયા 
– નાગЧરક ઉƒયન મંĦાલય  રામચંĩ Ĭસાદ િસંહ 
– પોલાદ મંĦાલય અિΐની વૈæણવ – રъલવે મંĦાલય, 
કોÜયુિનકыશન મંĦાલય, ઇ×ફરમેશન ટъકનોલોજી મંĦાલય 
પશુપિત કЮમાર પારસ – ફвડ Ĭોસેિસંગ ઇ×ડçĺી મંĦાલય 
ભૂપે×ĩ યાદવ – પયા↓વરણ અને વન મંĦાલય, Ĵમ અને 
રોજગાર મંĦાલય 

રાËયમાંથી કыિબનેટમાં Ĭમોશન મેળવનારા
Чકરъન Чરિજજુ – કાયદા અને ×યાય મંĦાલય ? (અગાઉ- યુવા મામલા અને 
રમત મંĦાલયના રાËયકΤાના Ĭધાન) રાજકЮમાર િસંહ – ઉજા↓ મંĦાલયસ ×યુ 
એ×ડ Чર×યુએબલ એનજીર્ મંĦાલય ? (અગાઉ- Чર×યુએબલ એનજીર્ મંĦાલયના 
રાËયકΤાના મંĦી (çવતંĦ હવાલો) હરદીપિસંહ પુરી – પેĺોિલયમ મંĦાલય 
અને હાઉિસંગ-શહъરી બાબતોનું મંĦાલય ? (અગાઉ- નાગЧરક ઉƒયન અને 
હાઉિસંગ-શહъરી બાબતોના રાËયમંĦી) મનસુખ માંડિવયા – આરોÆય મંĦાલય 
અને રસાયણ-ખાતર મંĦાલય ? (અગાઉ- બંદર અને જહાજરાની – ખાતર અને 
રસાયણ રાËય મંĦી, çવતંĦ હવાલો) પરષોǼમ λપાલા – પશુપાલન, મÓçય 
અને ડેરી મંĦાલય ? (અગાઉ- કжિષ રાËયમંĦી) જી Чકશન રъƒી – સંçકжિત 
મંĦાલય, Ĭવાસન મંĦાલય, ઉǼરપૂવ↓ ભારત િવકાસ મંĦાલય ? (અગાઉ- ગૃહ 
રાËયમંĦી) અનુરાગ ઠાકЮર – માિહતી અને Ĭસારણ મંĦાલય, યુવા બાબતો 
અને રમત મંĦાલય? (અગાઉ- નાણા અને કોપђ↓રъટ બાબતોના રાËયમંĦી)

કયા કયા મંĦીઓને પડતાં મૂકાયા…ં
ડો. હષ↓વધ↓ન – આરોÆયમંĦી રમેશ પોખЧરયાલ િનશંક – િશΤણમંĦી 
દъબĴી ચૌધુરી – મિહલા અને બાળિવકાસમંĦી સદાનંદ ગોવડા – ખાતર અને 
રસાયણમંĦી સંતોષ ગંગવાર – ĴમમંĦી સંજય ધોĦે – િશΤણ રાËયમંĦી 
 બાબુલ સુિĬયો – વન અને પયા↓વરણમંĦી  Ĭતાપ સારѕગી – પશુપાલન, 
ડેરી, મÓçય રાËયમંĦી  રતનલાલ કટાЧરયા – જળશિŪ રાËયમંĦી 
થાવરચંદ ગેહલોત – સામાિજક ×યાય, સશŪીકરણમંĦીરિવશંકર Ĭસાદ – 
કાયદા અને આઇટી મંĦી Ĭકાશ જાવડેકર – માિહતી અને Ĭસારણ મંĦી

કયા રાËયને કыટલંુ ĬિતિનિધÓવ?
ઉǼર Ĭદъશ ૭  ગુજરાત ૫  મહારા∆ ૪  પ. 
બંગાળ ૪ કણા↓ટક ૪ િબહાર ૩ મÖય Ĭદъશ ૨ 
ઓЧડશા  ૨ Чદàહી ૧ આસામ ૧ અιણાચલ ૧ 
મિણપુર ૧ રાજçથાન ૧  પંજાબ ૧ તેલંગણા ૧ 
િહમાચલ ૧ ઝારખંડ ૧ ઉǼરાખંડ ૧ િĦપુરા 
૧ તાિમલનાડુ  ૧

પંકજ ચૌધરી ભાજપ ઉǼરĬદъશ
અનુિĬયા પટъલ અપના દલ ઉǼરĬદъશ
ડો. સÓયપાલ િસંહ બઘેલ ભાજપ ઉǼરĬદъશ
રાજીવ ચંĩશેખર ભાજપ કણા↓ટક
શોભા કરા×ડલજે ભાજપ કણા↓ટક
ભાનુĬતાપ િસંહ વમા↓ ભાજપ ઉǼરĬદъશ
દશ↓ના િવĝમ જરદૌસ ભાજપ ગુજરાત
મીનાΤી લેખી ભાજપ Чદàહી
અ³−³પૂણા↓ દъવી ભાજપ ઝારખંડ
એ નારાયણ çવામી ભાજપ કણા↓ટક
કૌશલ Чકશોર ભાજપ ઉǼરĬદъશ
અજય ભž ભાજપ ઉǼરાખંડ
બી એલ વમા↓ ભાજપ ઉǼરĬદъશ
અજય કЮમાર ભાજપ ઉǼરĬદъશ
ચૌહાણ દъવુિસંહ ભાજપ ગુજરાત
ભગવંત ખુબા ભાજપ કણા↓ટક
કિપલ મોરъΐર પાЧટલ ભાજપ મહારા∆
Ĭિતમા ભૌિમક ભાજપ િĦપુરા
સુભાષ સરકાર ભાજપ પ.બંગાળ
ભાગવત કરાડ ભાજપ મહારા∆
રાજકЮમાર રѕજન િસંહ ભાજપ મિણપુર
ડો. ભારતી પવાર ભાજપ મહારા∆
િબΐેΐર ટુડુ ભાજપ ઓЧડશા
શાંતનુ ઠાકЮર ભાજપ પ.બંગાળ
ડો. મુંજાપરા મહъ×ĩભાઇ ભાજપ ગુજરાત
Ëહોન બાલા↓ ભાજપ પ. બંગાળ
ડો. એલ મુιગન ભાજપ તાિમલનાડુ
િનિતશ Ĭમાિણક ભાજપ પ.બંગાળ

રાËયકΤાના મંĦી તરીકы શપથ
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નવી દિલ્ી
ભાગડે ુહીરાના વપેારી મહેલુ ચોકસીએ 

આરોપ લગાવ્ો ક ેડોમમમનકામા ંગરેકા્દે 
પ્રવશે માટ ે તમેની ધરપકડ ભારત 
સરકારના પ્રમતમનમધઓના ‘કહવેા’ પર 
થઇ છ.ે તણે ે કા્્યવાહી રદ્દ કરવાની 
માગંણી કરતી રોસી્નૂી હાઇકોટ્યમા ંએક 
કસે દાખલ ક્યો છ.ે કરેમેિ્ન દેશના 
ઇમીગ્શેન મતં્ી, તમેના પોલીસ પ્રમખુ, 
અન ેકસેના તપાસ અમધકારીની મવરૂદ્ધ કસે 
દાખલ કરા્ો છ.ે ચોકસી ભારતથી ભાગડેુ 
થ્ા િાદ 2018થી એનટીગઆુ અને 
િારિડુામા ં રહ ેછ ેઅન ે ત્ાથંી ગમુ થઇ 

ગ્ા હતા. ગરેકા્દ ેપ્રવશે અતંગ્યત 23મી 
મનેા રોજ પાડોશી દશે ડોમમમનકામાથંી 
ધરપકડ કરાઇ હતી. ડોમમમનકાના 
ઇમમગ્શેન મતં્ાલ્ ે તને ે પ્રમતિંમધત 
ઇમમગ્નટ જાહરે કરી દીધો. જ ે પજંાિ 
નશેનલ િનેકમા ં 13500 કરોડ રૂમપ્ાના 
ગોટાળાના સિંધંમા ં ભાગડે ુ છ.ે હીરાના 
વપેારીએ ડોમમમનકામા ંહાઇકોટ્યનો દરવાજા 
ખખડાવતા આરોપ મકૂ્ો ક ે રોસી્ૂમાં 
કા્્યવાહક પોલીસ પ્રમખુ મલકંન કોિબેટ 
અન ે તપાસ અમધકારી સજબેનટ અલીનનેો 
ગરેકા્દ ે પ્રવશે માટ ે આરોપ મકૂવો 
‘તમેના સવતતં્ મનણ્્ય નુ ંપરરણામ નથી’. 

ભારતીય અધિકારીઅોના િબાણથી 
ડોધિધનકાિાં િરપકડ ઃ િે્ુલ ચોકસી

પૂવ્ય મંત્ી પી. રંગરાજન 
કુમારમંગલમના પત્ીની 
વસંત મવહાર ખાતે હત્ા

નવી દિલ્ી
રદવગંત પવૂ્ય કનેદ્ી્ મંત્ી પી. રગંરાજન 

કમુારમગંલમના પત્ી રકટ્ી કમુારમંગલમની મંગળવારે 
રાત ે રદલહીના વસતં મવહાર ખાતે આવેલા તેમના મનવાસ 
સથાન ે હત્ા કરવામા ં આવી હતી. હત્ાના આ કસેમાં 
એક વ્મતિન ે કસટડીમા ં લેવામાં આવી છે અને અન્ 2 
આરોપીઓની તપાસ ચાલ ુ છે.  રદલહી પોલીસના કહેવા 
પ્રમાણ ે 67 વર્ષી્ રકટ્ી કમુારમગંલમના ઘરમાં લૂટંના 
ઈરાદાથી ઘસૂલેા િદમાશોએ તેમની હત્ા કરી દીધી 
હતી. તઓે વસતં મવહાર ખાતે આવેલા પોતાના આવાસમાં 
િીજા માળ ે રહતેા હતા. રકટ્ીના પમત પી. રગંરાજન 
કમુારમગંલમ અટલ સરકારમાં મતં્ી હતા.

દેશમાં સહકારી ચળવળને 
પ્રોતસાહન માટે ‘સહકાર 

મંત્ાલ્’ની રચના
નવી દિલ્ી

મોદી સરકારે ઐમતહામસક પગલુ ં લતેા ં ‘સસંકાર સે 
સમૃમદ્ધ’ના તનેા મવઝનન ેવાસતમવક િનાવવા માટ ેઅલગ 
‘સહકાર મતં્ાલ્’ની રચના કરી છ.ે આ મતં્ાલ્નો 
આશ્ દશેમા ંસહકારી ચળવળન ેપ્રોતસાહન આપવાનો 
છ.ે દશેમા ં પા્ાના સતરે લોકો આધારરત ચળવળના 
મળૂ ઊડંા ઉતરે અન ે લોકોન ે લાભ થા્ ત ે માટ ે આ 
મતં્ાલ્ની રચના કરાઈ છ ેતમે સતૂ્ોનુ ં કહેવંુ છ.ે આ 
મતં્ાલ્ સહકારી ચળવળન ે મજિૂત િનાવવા માટે 
અલગ વહીવટી, કા્દાકી્ અન ે નીમતમવર્્ક માળખું 
પરંૂ પાડશે. વત્યમાન સમ્મા ં કો-ઓપરેરટવ આધારરત 
આમથ્યક મવકાસ મોડલે દશે માટ ેઘણુ ંજ સસુગંત છ.ે

નવી દિલ્ી
કોરોનાની ત્ીજી લહેરની આશંકાઓ 

વચ્ે રાજધાની રદલહી સમહત પંજાિ, 
મહારાષ્ટ્ર, પમચિમ િંગાળ, કેરળ 
અને ગુજરાતમાંથી કોરોનાના ગંભીર 
સવરૂપના સેમપલ મળી આવ્ા છે જે 
કોરોના સંક્રમણની ગમતને ફરીથી વધારી 
શકે છે. આ િધા વચ્ે કેનદ્ી્ સવાસ્થ્ 
મંત્ાલ્ે લોકોને ખાસ સતક્ક રહેવા 
સલાહ આપી છે. હકીકતે દેશભરના 
174 મજલ્ાઓમાંથી કોરોનાના આલફા, 
િીટા, ગામા અને ડેલટા સવરૂપના 
સેમપલ મળી આવ્ા છે. કોરોનાના આ 
નવા સવરૂપોના કારણે ફરી એક વખત 
કોરોનાનું સંક્રમણ ઝડપથી ફેલા્ તેવું 

જોખમ સજા્ય્ું છે. એટલું જ નહીં, 
આ નવું સવરૂપ વેક્સનના ડોઝ લઈ 
ચુકેલા લોકોને પણ ભરડામાં લઈ 
રહ્ં છે.  અત્ાર સુધીમાં ભારતમાં 
કોરોના વા્રસના 120 કરતા પણ 
વધારે મ્ુટેશન મળી આવ્ા છે. જોકે 
તેમાં આલફા, િીટા, ગામા અને ડેલટા 
સવરૂપે સૌથી વધારે અસર દેખાડી છે. 
તે મસવા્ ડેલટા પલસ સવરૂપ પણ ખૂિ 
ઝડપથી મવકસી રહ્ં છે.  પૂવયોત્તરના 
રાજ્ોમાં વધી રહેલા કોરોનાના ગ્ાફને 
ધ્ાનમાં રાખીને ફરી લોકડાઉન અંગે 
મવચારણા થઈ શકે છે.  અત્ાર સુધીમાં 
73 કરતા વધારે મજલ્ાઓમાં સંક્રમણ 
દર 10 ટકાથી વધારે આવ્ો છે.

દેશના 174 જિલ્ામાં કોરોનાના નવા સવરૂપ મળ્ા
દિલ્હી પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ અને ગુજરાતમાંથહી કાેરાેનાના ગંભહીર સ્વરૂપના સેમ્પલ મળહી અાવ્ા

ભીડ વાળા સથળે 
પ્રધતબંિની ચીિકી

નવી દિલ્ી : ભારતમાં છેલ્ા 111 
દિવસમાં સૌથી ઓછા કોરોનાના 
િૈનનક 34703 કેસો સામે આવ્ા છે. 
જ્ારે ત્રણ મન્નામાં સૌથી ઓછા 
553 લોકોના મોત નનપજ્ા છે. 
આ સાથે જ કુલ કેસોનો આંકડો 
30619932એ પ્ોંચી ગ્ો છે 
અને કુલ મૃત્યુઆંક પણ વધીને 
403281એ પ્ોંચ્ો ્તો. એક્ટિવ 
કેસો ફરી ઘટિીને 464357 રહ્ા 
્તા જે છેલ્ા 101 દિવસમાં સૌથી 
ઓછા છે. 

ભારતમાં કોરોના સંક્રમણનો કહેર ઘટ્ો છે પણ મચંતાનું કારણ હજુ પણ 
છે કારણ કે રોજ નોંધાતા કેસો ૪૦ હજારથી ઉપર જ નોંધા્ છે, સાથોસાથ 
મૃત્ુ પામનારા દદષીઓની સંખ્ા પણ વધતી જઈ રહી છે. િીજી તરફ, કોરોના 
વે્સીનેશન અમભ્ાન પણ ચાલી રહ્ં છે. ગુરવારે ૩૩ લાખ ૮૧ હજારથી વધુ 
લોકોને કોરોના રસીના ડોઝ આપવામાં આવ્ા હતાે. ગુરૂવારે કેનદ્ી્ સવાસ્થ્ 
મંત્ાલ્ે જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડાઓ મુજિ, છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં 
દેશમાં ૪૫,૮૯૨ નવા પોમઝરટવ કેસો નોંધા્ા હતા. આ ઉપરાંત કોમવડ-
૧૯ના કારણે ૮૧૭ દદષીઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્ા હતા. દેશમાં હવે કુલ 
સંક્રમમતોની સંખ્ા વધીને ૩,૦૭,૦૯,૫૫૭ થઈ ગઈ છે. િીજી તરફ, દેશમાં 
કુલ ૩૬,૪૮,૪૭,૫૪૯ લોકોને કોરોના વે્સીનના ડોઝ આપ્ા હતા. છેલ્ા 
૨૪ કલાકમાં કોરોના વે્સીનના ૩૩,૮૧,૬૭૧ ડોઝ આપવામાં આવ્ા હતા.  

ભારતિાં છેલ્ા 24 કલાકિાં 45892 
લોકો કોરોના સંક્રધિત, 817ના િોત
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રિયો-ડી-જાનેિો 
ક્રિપ્ટો કરન્સીનસી ક્િશ્વબજારમા ં આજે 

મદંસીનટો આચંકટો પચાિસી ભાિ ફરસી િધસી 
આવ્ા હતા. બજારભાિ જાતિાર દટોઢથસી 
્ાડા ત્રણ ્ કા ઉચંકા્ા હતા. ક્બ્કટોઈનમાં 
ઘ્ાડે બાઈંગ જોિા મળ ય્ ં હતય.ં 
ક્િશ્વબજારમા ં રિરૂડતલેના ભાિમા ં  રકેટોડ્ડ 
તજેી આિતા ં તથા િકૈ્શ્વક ડટોલર ઈનડેક્ 
ઉચંથેસી નસીચે  ઉતરતા ંક્રિપ્ટો કરન્સીના ભાિ 
ફરસી ઉચંકા્ાનય ં બજારના ્તૂ્રટોએ જણાવ ય્ં 
હતય.ં જોક ે બ્ાઝસીલમા ં 30 કરટોડ ડટોલરનટો 
ક્બ્કટોઈનનટો નિટો ફ્ટોડ પ્રકાશમા ં આિતા 
કં્રિપ્ટો બજારમા ંભાિ ભલે ઉચંકા્ા છતાં 

અદંર ખાન ેબજારમા ંગભરા્ પણ જણાઈ 
રહ્ટો હતટો. દરક્મ્ાન, ક્બ્કટોઈનના 
ભાિ આજે નસીચામા ં 33158થસી 33159 
ડટોલર થ્ા પછસી ઉંચામા ંભાિ 35106થસી 
35107 ડટોલર થઈ  34106થસી 34107 
ડટોલર રહ્ા હતા.

લંડન
દયક્ન્ાના ્ૌથસી પાિરફલુ 

પા્પટો્્્ડ નય ૨૦૨૧નય ક્લસ્ જાહરે 
થઈ ગ્ય છે. હનેલસી પા્પટો્્ડ ઈનડકે્ 
દ્ારા ૨૦૦૬ થસી આ પ્રકારનય રકે્ંનગ 
જાહરે કરિામા ં આિસી રહ્યુ છ.ેિર્ડ 
૨૦૨૧મા ંજાપાનનટો પા્પટો્્ડ ક્િશ્વનટો 
્ૌથસી પાિરફલુ પા્પટો્્ડ જાહરે થ્ટો છે 
તટો ભારતને આ રેક્નગંમા ંઆ િખતે 
મટો્ય નયક્ાન થ ય્ છે. રેક્નગં જાહરે 
કરનાર હનેલસી એનડ પા્્ડન્્ડનય કહિેય 
છ ે ક,ે જાપાનનટો પા્પટો્્ડ દયક્ન્ાના 
૧૯૩ દેશટોમા ં ફ્રી ક્િઝા અથિા તટો 
ક્િઝા ઓન એરાઈિલનસી ્યક્િધા આપે 

છ.ેજોક ે્સંથાએ સપષ્ટતા પણ કરસી છે 
ક,ે કટોરટોના ્કં્ના કારણ ે આ િરષે 
બહય ઓછા લટોકટોએ ક્િદશેટોમા ં ટ્ાિલે 
ક્ય્ડ છ ેઅન ેપહલેા ત્રણ મક્હનામા ંતટો 
્યરરઝમનસી કસથક્ત આખસી દયક્ન્ામાં 
ખરાબ રહસી છ.ે પાિરફલુ પા્પટો્્ડના 
ક્લસ્મા ંક્્ગંાપયર બસીજા નબંર ેછ.ેજનેટો 
પા્પટો્્ડ ૧૯૨ દશેમા ં ક્િઝા ઓન 
એરાઈિલ અન ે ક્િઝા ફ્રી એક્ે્ 
આપ ેછ.ે 3  સથાન ે૧૯૧ દશેટોના ક્િઝા 
ફ્રી એક્ે્  ્ાથ ે દક્ષિણ કટોરર્ા અને 
જમ્ડનસી છ.ે 4 રિમ ે૧૯૦ દશેટોનસી ક્િઝા 
ફ્રી એક્ે્  ્ાથ ે રફનલનેડ, ઈ્ાલસી 
અન ેલકઝમબગ્ડ તમેજ સપને છ.ે 

વિશ્વનો શવતિશાળી પાસપોર્ટ 
જાપાનનો, ભાિત ૯૦મા ક્રમે

વિરકોઈન િે હજાિ ડોલિ િધયા, 
બ્ાઝીલમાં 30 કિોડ ડોલિનો ફ્ોડ 

ક્્ંગાપટોરમાં ભારતસી્ને 
ઓઇલનસી ચટોરસી બદલ 
્ાડા છ િર્ડનસી ્જા

શાંઘાઈ
ક્્ંગાપટોરઃ રટો્લ ડચ શેલનસી ક્્ંગાપટોર ખાતેનસી 

રરફાઇનરસીમાંથસી 2017-18માં 15 કરટોડ ડટોલરનાનયં ૩ 
લાખ ્ન ગે્ ઓઇલ ચટોરનારા ભારતસી્ મૂળના વ્ક્તિ 
અને તેના મલેક્શ્ન ્હ્ટોગસીને છ િર્ડ કરતા િધારે 
્મ્નસી ્જા થઈ છે, એમ મસીરડ્ા અહેિાલમાં જણાિા્યં 
હતયં. રટો્લ ડચ શેલનસી ક્્ંગાપટોર રરફાઇનરસીમાંથસી 
ઓઇલનસી ચટોરસી કરિા બદલ ભારતસી્ મૂળના 40 િર્ડના 
્દાગટોપન પ્રેમનાથને છ િર્ડ અને આઠ મક્હનાનસી અને 
તેના મલ્ ્હ્ટોગસી 39 િર્ડના મયહમમદ અશરફ હમઝાને 
્ાડા નિ િર્ડનસી ્જા થઈ હતસી. શેલનસી ક્્ંગાપટોર ખાતેનસી 
રરફાઇનરસી તેનસી ્ૌથસી મટો્સી રરફાઇનરસી મના્ આિે છે.

હૈતસી દેશના રાષ્ટ્રપક્ત 
જોિેનલ મટોઇ્સીનસી ઘરમાં 

ઘૂ્સીને હત્ા કરાઈ
પોર્ટ-ઓ-વ્રંસ

કેરેક્બ્ન દેશ હતૈસીના રાષ્ટ્રપક્ત જોિનેલ મટોઇ્સીનસી 
તેમના ઘરે હત્ા કરિામાં આિસી હતસી. અહિેાલટો અનય્ ાર 
તેમના ઘરમાં જ કમાનડટોના એક ્મયહ દ્ારા રાષ્ટ્રપક્ત 
પર ગટોળસીબાર કરિામાં આવ્ટો હતટો. આ અંગ ે હતૈસીના 
િચગાળાના િડાપ્રધાન ક્ટોડ જો્ફેે જણાવ્ય ં હતય ં કે આ 
ઘ્ના બયધિારે િહલેસી ્િારે બનસી હતસી જમેાં સપનેસીશમાં 
િાત કરસી રહલેા કે્લાક અજ્ાત લટોકટોએ રાષ્ટ્રપક્તના 
ખાનગસી ક્નિા્સથાન પર હયમલટો ક્યો હતટો અને હડે ઓફ 
સ્ે્ ને જીિલેણ ઇજા પહોંચાડસીને ઘા્લ કરસી દસીધા હતા 
જમેાં તેઓનય ં મટોત થ્ય ં હતય. રાષ્ટ્રપક્તના પત્સી મૌઇ્સીને 
પણ ગટોળસી લાગસી હતસી પરંતય તેઓનટો જીિ બચસી ગ્ટો છે. 

િોવશંગરન
અમેરરકાનસી રદગગજ ્ેક કંપનસી 

ગૂગલનસી મયશકેલસીમાં િધારટો થઇ રહ્ટો 
છે. અમેરરકાના ઉ્ાહ, ન્ૂ્ટોક્ક, નટોથ્ડ 
કેરટોક્લના, ્ેને્સી તથા કટોલકમબ્ા 
્ક્હત ૩૬ રાજ્ટો અને િટોક્શંગ્ન 
ડસી્સીએ ગૂગલ ્ામે કે્ દાખલ કરસીને 
આરટોપ મૂક્ટો છે કે ્ચ્ડ એકનજન 
કંપનસી ગૂગલ પલે સ્ટોર મારફત 
એકાક્ધકારનટો દયરુપ્ટોગ કરસીને કા્દાનયં 
ઉલ્ંઘન કરે છે. પલે સ્ટોરને મેનેજ 
કરિાનસી પદ્ધક્તથસી ગ્ાહકટો અને એપ 
ડેિલપ્્ડ બન્ેને નયક્ાન થતયં હટોિાનટો 
દાિટો કરિામા આવ્ટો છે, ગૂગલ પલે 

સ્ટોરમાં કે્લસીક ખા્ કરાર અને અન્ 
સપધા્ડ ક્િરટોધસી િત્ડન મારફત ગૂગલે 
એનડ્ટોઇડ ્ાધનનટો ઉપ્ટોગ કરતાં 
લટોકટોને મજબૂત હરસીફાઇથસી િંક્ચત કરસી 
દસીધા છે.

આ દાિામાં જણાિા્યં છે કે હરસીફાઇ 
િધિાથસી ્ૂઝ્્ડને િધારે ક્િકલપ મળસી 
શકે છે અને ઇનટોિેશનને પણ િેગ 
મળશે અને ્ાથે મટોબાઈલ એપનસી 
રકંમતટોમાં પણ ઘ્ાડટો થઇ શકે છે. 
ન્ૂ્ટોક્કના એ્નની જનરલ જેમ્ અને 
તેમના ્ાથસીઓએ ગૂગલ પર એિટો પણ 
આરટોપ મૂક્ટો છે કે એપ ડેિલપ્્ડને 
પટોતાનસી રડક્જ્લ ્ામગ્સીને ગૂગલ પલે 

સ્ટોર પર િેચિા મજબૂર કરિામાં આિે 
છે, એ્લયં જ નહીં તેના મા્ે ગૂગલને 
અક્નક્ચિત ્મ્ગાળા ્યધસી ૩૦ ્કા 
કક્મશન પણ આપિયં પડે છે.

દરક્મ્ાન અમેરરકાના ભૂતપૂિ્ડ 
પ્રેક્્ડેન્ ડટોનાલડ ટ્મપે ફે્બયક, ક્વિ્ર 
અને ગૂગલ તથા તેના ્સીઈઓ માક્ક 
ઝયકરબગ્ડ, જેક ડટો્ની અને ્યંદર ક્પચાઇ 
્ામે કે્ દાખલ ક્યો છે. અમેરરકામાં 
પ્રેક્્ડેન્નસી ચૂં્ણસી બાદ અમેરરકરી 
્ં્દ કેક્પ્ટોલમાં ક્હં્ાના ્ંદભ્ડમાં 
આ ્ટોક્શ્લ મસીરડ્ા કંપનસીઓએ 
ડટોનાલડ ટ્મપને પટોતપટોતાના પલે્ફટોમ્ડ 
પર પ્રક્તબંક્ધત કરસી દસીધા હતા. 

ગૂગલનસી મયશકેલસીમાં િધારટો : ૩૬ US 
રાજ્ટોએ ગૂગલ ્ ામે કે્ દાખલ ક્યો 

મોસકો
બે એકનજનિાળયં એન્ટોનટોિ એએન- 

26 ્બયોપટોપ ક્િમાન, પ્રાંતસી્ રાજધાનસી 
પેટ્ટોપાવલટોવસક કામ ચા્સકા્થસી 
કામચા્કા પેક્નન્યલાથસી ઉત્તરે આિેલા 
ગામ પાલાણા ખાતે જઇ રહ્યું હતયં ત્ારે 
એણે એ્સી્સી (એર ટ્ારફક કંટ્ટોલ) 
્ાથેનટો ્ંપક્ક ગયમાિસી દસીધટો હતટો. 
ઇન્રફેક્ે, ્ૂત્રટોને ્ાંકરીને જણા્યં કે 
સપષ્ટ દેખાતયં હટો્ એિસી પરરકસથક્તમાં 
ઉતરાણનસી તૈ્ારસી કરતયં ક્િમાન કટોઇ 

ખડકમાં તૂ્સી પડ્યં હટોિયં જોઇએ. 
દેશના ઇમરજન્સી મંત્રાલ્ે ખટોિા્ેલા 
ક્િમાનનસી તપા્ મા્ે હેક્લકટોપ્ર 

અને રાહત-્ૂકડસીઓ મટોકલસી એ પછસી 
ક્િમાન જ્ાં તૂ્સી પડ્યં એ જગ્ા 
મળસી આિસી હતસી, એમ રક્શ્ના 
નાગરરક ઉડ્ડ્ન ્ત્તાિાળાઓએ કહ્યું 
હતયં. ક્િમાનમાં 22 પ્રિા્સીઓ અને 
6 ચાલક - ્ભ્ટો હતા. ક્િમાનના 
ગંતવ્-સથાન પાલાણના મે્ર ઓલગા 
મટોક્ખરેિા પણ ક્િમાનમાં હતા, એમ 
સથાક્નક ્ત્તાિાળાઓને ્ાંકરીને તા્ 
એજન્સીએ કહ્યું. ક્િમાન ગયમ થ્ય ત્ારે 
એ સથળે િાદળછા્યં િાતાિરણ હતયં.

રક્શ્ાના પૂિ્ડ છેડે તૂ્સી પડેલા ક્િમાનના 
તમામ 28 પ્રિા્સીઓનાં મટોત નસીપજ્ા
વિમાનમાં 22 મુસાફરાે ઉપરાંત 6 કમ્મચારીઅાે હતાઃ પાલાણાના મેયરનું માેત

લંડન
કટોરટોના િા્ર્નસી ત્રસીજી લહેર 

અને િા્ર્ના નિા ડેલ્ા િેરરએન્નસી 
આશંકા સિાસ્થ્ ષિેત્રના જાણકારટોને 
ડરાિસી રહસી છે ત્ારે હિે કટોરટોનાનટો 
ડેલ્ા કરતા પણ ખતરનાક િેરરએન્ 
્ામે આવ્ટો છે.

લેમબડા િેરરએન્ નામના આ 
નિા િેરરએન્ને ડેલ્ા કરતા પણ 
જોખમસી ગણાિિામાં આિસી રહ્ટો 
છે.ઓસટ્ેક્લ્ાના મસીરડાના રરપટો્્ડ 
પ્રમાણે લેમબડા િેરરએન્ દયક્ન્ાના 30 
દેશટોમાં જોિા મળસી રહ્ટો છે.જાણકારટોને 
ક્ચંતા છે કે, આ િેરરએન્ ડેલ્ા કરતા 
પણ િધારે ખતરનાક ્ાક્બત થઈ 

શકે છે. લેમબડા િેરરએન્ ક્બ્્નમાં 
પણ જોિા મળ્ટો છે. ્ૌથસી પહેલા 
આ િેરરએન્ દક્ષિણ અમેરરકાના દેશ 
પેરુમાં ્ામે આવ્ટો હતટો.ઉલ્ેખનસી્ 
છે કે, દયક્ન્ામાં કટોરટોનાથસી મટોતને 
ભે્નારાઓનસી ્કાિારસી પેરુમાં ્ૌથસી 
િધારે છે.મે અને જયનનસી િચ્ે આ 
દેશમાં લેમબડા િેરરએન્ના 82 ્કા 
નિા કે્ ્ામે આવ્ા હતા.િધય એક 
દક્ષિણ અમેરરકન દેશ ચસીલસીમં પણ મે 
અને જયનનસી િચ્ે 31 ્કા કે્ લેમબડા 
્ાથે જોડા્ેલા હતા . િલડ્ડ હેલથ 
ઓગષેનાઈઝેશને પહેલા જ લેમબડા 
િેરરએન્ને િેરરએન્ ઓફ ઈન્રેસ્ના 
ક્લસ્માં મયકેલટો છે.

યુકેમાં પાછલા ૨૪ કલાક દરમમયાન કોમિડ-૧૯ના 
૩૨,૫૪૮ નિા કેસ નોંધાયા હતા, જે ગયા જાનયુઆરી 
પછીનો સૌથી ઊંચો આંક છે. પાછલા કેટલાક દદિસ 
દરમમયાન નિા કેસમાં સતત િધારો થઇ રહ્ો છે. જો કે 
ગઈકાલની સરખામણીએ મોતની સંખયામાં ઘટાડો નોંધાયો 
છે, જે ૩૭થી ઘટીને ૩૩ નોંધાઇ છે. ડેલટા િેદરઅનટ હિે 
અમેદરકામાં ડોમમનનટ થઇ ગયો છે, દેશમાં નિા કોમિડ-
૧૯ કેસ નોંધાઇ રહ્ા છે તેમાંથી ૫૦ ટકા કરતાં િધારે કેસ 
ડેલટા િેદરઅનટના છે અને મમસૂરી, કેનસાસ સમહત કેટલાંક 
અમેદરકન રાજયોમાં ડેલટાનું સંક્રમણ ૮૦ ટકા જોિા મળે છે. 
દરમમયાન ગુરુિારે ઓસ્ટ્ેમલયાના નયૂ સાઉથ િેલસ સ્ટેટમાં 
િર્ષના સૌથી િધારે નિા કોમિડ-૧૯ કેસ નોંધાયા હતાં.

ડેલ્ટા કરતટા જોખમી લેમ્બડટા વેરરએન્ની 30 દેશમાં એન્્રી
લેમ્બડા િેરરઅેન્ટ દક્ષિણ અમેરરકાના પેરુમાં દેખાયાે, ક્રિટનમાં પણ કેસ મળતા ફફડાટ ફેલાયાે

યુકેમાં ફરી કાેરાેનાનું સંક્રમણ, નિા 32548 કેસ નાંધાયા

નિી રિલહી
અફઘાક્નસતાનમાંથસી અમેરરકાનયં 

્ૈન્ સિદેશ પરત ફરસી રહ્યું  છે ત્ારે 
તાક્લબાન આરિમક િલણ અપનાિસી 
રહ્ા છે. તાક્લબાન લડિૈ્ાઓએ 
અફઘાક્નસતાનના અનેક ક્જલ્ાઓ 
કબજે ક્ા્ડ છે. ભારત ્ક્હત ઘણા દેશટો 
અફઘાક્નસતાનનસી િત્ડમાન પરરકસથક્તથસી 
ક્ચંક્તત છે. ભારતસી્ નાગરરકટો 
અફઘાક્નસતાનના ઘણા શહેરટોમાં રહે 
છે. ભારત ્રકારે તેમનસી ્લામતસીને 
લઈને મટો્ટો ક્નણ્ડ્ લસીધટો છે. ક્મરડ્ા 
રરપટો્્ડ મયજબ, અફઘાક્નસતાનમાં 
તાક્લબાનટોના િધતા પ્રભાિને ધ્ાનમાં 
રાખસીને, ભારત તેના અક્ધકારસીઓ અને 

નાગરરકટોને બહાર કાઢિાનસી તૈ્ારસી 
કરસી રહ્યું છે. એક ઉચ્ અક્ધકારસીએ 
જણાવ્યં છે કે અફઘાક્નસતાનના કાબયલ, 
કંદહાર અને મઝાર-એ-શરસીફ શહેરટોમાં 
રહેતા આપણા કમ્ડચારસીઓ અને અન્ 
કમ્ડચારસીઓને બહાર કાઢિાનસી ્ટોજના 
પર કામ કરિામાં આિસી રહ્યું છે. શહેરટો 
અને અંતરર્ાળ ક્િસતારટોમાં ્યરષિાનસી 
કસથક્તને જોતા, ઘણા દેશટો દૂતાિા્ટો 
અને કટોનસ્યલે્ ચલાિિામાં અ્મથ્ડ 
બનસી રહ્ા છે. ્ૂત્રટોએ જણાવ્યં કે 
તાક્લબાનના હયમલાના ડરથસી અફઘાન 
અક્ધકારસીઓએ જ તેમનસી ્રકારના 
ક્ન્ંત્રણ હેઠળના ક્િસતારટોમાથસી 
ભાગિાનયં શરૂ ક્યું છે.

અફઘાનમાં તાવલિાનોનો ્રભાિ, 
ભાિતીય નાગરિકોને િહાિ કઢાશે

ઓમાને ભાિત સવહત 24 
િેશોની ફલાઇર િિ કિી  

ઓમાને ગુરુિારે ભારત, પાદકસ્તાન અને બાંગલાદેશ 
સમહત કુલ ૨૪ દેશની પેસેનજર ફલાઇટને સસ્પેનડ 
કરિાનો આદેશ કયયો છે. આ આદેશો બીજી નોદટસ 
આપિામાં ના આિે તયાં સુધી અમલી રહેશે. યાદીમાં સામેલ 
અનય દેશોમાં યુકે, ટયૂમનમશયા, લેબેનોન, ઇરાન, ઇકાર, 
મલમબયા, બ્ુનેઇ, મસંગાપોર, ઇનડોનેમશયા, દિમલપાઇનસ, 
ઇથોમપયા, સુદાન, તાન્ામનયા, સાઉથ આમરિકા, ઘાના, 
મસયેરા મલઓને, નાઇમજદરયાનો સમાિેશ થાય છે.
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સુરતઃ સુરતના દીપક કાબરા 
ટોકકયો ઓલિમ્પકમાં આકટટિમ્ટક 
લિમ્ામ્ટકસમાં િિ તરીકે લસિેકટ 
થયા છે. લિમ્ામ્ટકસમાં િિ તરીકે 
લસિેકટ થનાર પ્રથમ 
ભારતીય બનયા છે. 
તેમણે ખેિાડી તરીકે 
ઓલિમ્પકમાં લસિેકટ ન 
થવાનો રંિ િિ તરીકે 
લસિેકટ થઇને પૂણટિ કયયો 
છે. આગામી કદવસોમાં 
ટોકયોમાં આયોલિત ઓલિમ્પકમાં 
તેઓ િિ તરીકે સેવા આપશે. 
જાપાનના પાટનગર ટોકકયોમાં 
આગામી 23 િુિાઇથી ઓલિમ્પક 
રમતોતસવ શરૂ થઇ રહ્ો છે. ઘોડદોડ 
રોડ પર ઇનડોર ્ટેકડયમ સામે સાકેત 
એપાટટિમેનટમાં રહેતા દીપક સુરેનદ્ર 

કાબરા ટોકકયો ઓલિમ્પકમાં મેનસ 
આકટટિમ્ટક લિમ્ામ્ટકસમાં િિ 
તરીકે લસિેકટ થયા છે. ઓલિમ્પકમાં 
આકટટિમ્ટક લિમ્ામ્ટકસમાં લસિેકટ 

થનાર ભારતના પ્રથમ 
િિ બનવાનું બહુમાન 
મળયું છે.

તેમણે િણાવયું હતું 
કે દરેક ખેિાડીનું ્વપ્ન 
ઓલિમ્પકમાં મેડિ 
મેળવવાનું હોય છે. હું 

જયારે ખેિાડી તરીકે લિમ્ામ્ટકસમાં 
રમતો હતો તયારે ઓલિમ્પક 
સુધી પહોંચી શકયો ન હતો. તેથી, 
મને ઓલિમ્પકમાં ન પહોંચવાનો 
અફસોસ હતો. બાદમાં ્પોરસટિ સાથે 
જોડાણ શરૂ રાખવા મેં િિ તરીકે 
કારકકદદી બનાવવાનું નક્ી કયુટિ હતું.

સુરતના દીપક કાબરાની ટોકકયો 
ઓલિમ્પકમાં જજ તરીકે પસંદગી
ખપોલ્ડી તરીકપો  સ્ટલપોક્ટ ન થવ્ન્પો અફ્ટ્પો્ટ

િંડન 
ઇંગિેનડ ફરીથી ફૂટબોિ ચેમ્પયન 

બને તેવી સંભાવનાઓ વધી ગઈ છે. 
૫૫ વરટિની િાંબી રાહ જોવાનો પ્રથમ 
તબક્ો પૂરો થઈ ચૂકયો છે અને હવે 
્વપ્ન સાકાર કરવા માટે ઇંગિેનડને 
થોડાક કદવસ વધુ રાહ જોવી પડશે. 
ઇંગિેનડે સેલમફાઇનિમાં ડેનમાક્કને 

૨-૧થી હરાવીને યૂરો કપ ૨૦૨૦ 
ફૂટબોિ ચેમ્પયનલશપની ફાઇનિમાં 
પ્રવેશ કયયો હતો જયાં તેનો મુકાબિો 
પરંપરાગત હરીફ ઇટાિી સામે થશે 
િેણે પ્રથમસેલમફાઇનિમાં ્પેનને 
પેનલટી શૂટઆઉટમાં ૪-૨થી પરાિય 
આપયો હતો. ઇંગિેનડની ટીમ છેલ્ે 
૧૯૬૬માં પ્રથમ તથા છેલ્ી વખત 

કોઈ મેિર ટૂનાટિમેનટની ફાઇનિમાં 
પ્રવેશી હતી. ટીમના લવિયનો ્ટાર 
સુકાની હેરી કેન રહ્ો હતો િેણે ટીમના 
બંને ગોિમાં મહત્વની ભૂલમકા ભિવી 
હતી. િંડનના વે્બિી ્ટેકડયમ ખાતે 
રમાનારી ફાઇનિ મુકાબિામાં પોતાના 
ઘરઆંગણાના પ્રેક્ષકોની વચ્ે રમવું 
ઇંગિેનડ માટે આસાન રહેશે નહીં.

ઇંગ્લેન્ડ 55 વર્ષ બાદ ફાઇન્માં

કાકડડિફ ।
પાચં ખિેાડીઓએ વન-ડમેા ંડબેય ૂકયયો હોવા છતા ંઇંગિનેડ ે

સોકફયા ગાડટિનસ ખાતે રમાયિેી પ્રથમ વન-ડમેા ંપાકક્તાનને 
નવ લવકટે ેપરાિય આપીન ેત્રણ મચેની શે્ણીમા ં૧-૦ની િીડ 
મળેવી િીધી હતી. પાકક્તાનની ઇલનંગ ૩૫.૨ ઓવરમાં 
૧૪૧ રનના ્કોરે સમટેાઇ ગઇ હતી. િનેા િવાબમાં 
ઇંગિનેડ ે એક લવકટેના ભોગ ે િકયાકં હાસંિ કરી િીધો 
હતો. મિાન ે૬૯ બોિમા ંઆઠ બાઉનડ્ી વડ ે૬૮ તથા ઝકે 
ક્ોવિીએ ૫૦ બોિમા ંસાત બાઉનડ્ી વડ ે૫૮ રન બનાવયા 
હતા. પાકક્તાનની ઇલનગંસમા ંઓપનર ફખર ઝમાન ે૪૭ 
તથા શાદાબ ખાન ે ૩૦ રન બનાવયા હતા. ઇંગિનેડ માટે 
સાકદક મહેમદૂ ે૪૨ રનમા ંચાર લવકટે ઝડપી હતી.

ટોકયો
કોરોના વાઇરસની મહામારીના સતત વધી રહેિા 

મામિાને ધયાનમાં રાખીને જાપાનીઝ સરકારે ટોકયોમાં 
ઇમરિનસી િાગુ કરી છે. ટોકયો ઓલિમ્પકને હવે માત્ર 
બે સપ્ાહ િેટિો સમય બાકી રહી ગયો છે તયારે સરકારના 
લનણટિયને ધયાનમાં રાખીને ઇનટરનેશનિ ઓલિમ્પક સલમલત 
અને ્થાલનક જાપાનીઝ આયોિકોએ પ્રેક્ષકોને ્ટેકડયમમાં 
પ્રવેશ નહીં આપવામાં આવે તે લનણટિયને ધયાનમાં રાખીને 
માત્ર ટીવી ઉપર રમતોનું પ્રસારણ કરવામાં આવશે તેવી 
જાહેરાત કરી હતી. કેટિાક સમય પહેિાં આયોિકોએ 
લવદેશી સમથટિકો ઉપર પ્રલતબંધ િાદી દીધો હતો અને હવે 
્થાલનક પ્રેક્ષકો ઉપર પણ પ્રલતબંધ િાદી દીધો છે.

પાંચ ખેિાડીઓનું ડેબયયૂ છતાં 
ઇંગિેનડે પાકકસતાનને હરાવયું

ઓલિમ્પક પહેિાં ટોકયોમાં 
ઇમરજનસી, પ્ેક્ષકો નહીં દેખાય

કરયો ડી જાનેરોઃ કોપા અમેકરકાની ફઈનિ માટેના દાવેદારો નક્ી થઈ 
ગયા છે. કોપા અમેકરકાની ફઈનિ નેયમારના બ્ાલઝિ અને લિયોનિ મે્સીના 
આિજેમનટવા વચ્ે રમાશે. મંગળવારે બ્ાલઝિ ક્ોલિફય થયા બાદ બુધવારે 
આિજેમનટનાએ પણ પેનલટી શૂટઆઉટમાં કોિંલબયાને હરાવીને ફઈનિમાં પહોંચી 
ગયું હતું. સેલમફાઇનિમાં આિજેમનટનાએ ૩-૨થી લવિય મેળવયો હતો. કોપા 
અમેકરકાની સેલમફઈનિમાં આિજેમનટનાનો ગોિકીપર એલમલિયાનો માટિલટનેઝ 
મેચનો હીરો સાલબત થયો હતો. તેણે ત્રણ પેનલટી ગોિ રોકીને આિજેમનટનાને 
મહત્વપૂણટિ લવિય અપાવયો હતો. ઉલ્ેખનીય છે કે, સેલમફઈનિ ૧-૧થી ટાઈ 
થઈ હતી. પેનલટી શૂટઆઉટ દ્ારા મેચનો લનણટિય કરવાનું નક્ી કરાયું હતું. 

આજજેમનટનાનો ફાઇનિમાં પ્વેશ, પેનલટી 
શયૂટઆઉટમાં કોિંલબયાને 3-2થી  હરાવયું
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