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જ્હોનિસબર્ગ
દક્ષિણ આક્રિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપક્િ જેકબ જુમાની 

ધરપકડ બાદ હરે આ દેશના સંખ્ાબંધ શહેરોમાં 
ભારે ક્હંસા ફાટી નીકળી છે. ક્હંસા એટલી હદે 
બેકાબૂ બની છે કે, િેમાં ૭૨ લોકોના મોિ થઈ 
ચુક્ા છે. ચોંકારનારી રાિ એ છેકે, ક્હંસા પર 
ઉિરેલા પૂર્વ રાષ્ટ્રપક્િના સમથ્વકો ભારિી્ મૂળના 
લોકોને ક્નશાન બનારી રહ્ા છે. િેમના ઘરો અને 
દુકાનો લૂંટરામાં આરી રહી છે. િોફાનીઓ સિિ 
શોક્પંગ મોલસને ક્નશાન બનારી રહ્ા છે.

ક્હંસાને કારણે દક્ષિણ આક્રિકામાં ફૂડ સપલા્ 
ચેન પર પણ ક્હંસાની અસર પડી છે. લોકોને 
ખારા પીરાની રસિુઓ ખરીદરા માટે લાંબી કિારો 
લાગી રહી છે. બીજી િરફ અહીં્ા રહેિા ભારિી્ 
મૂળના લોકો ભારિ સરકાર પાસે સોક્શ્લ મીડડ્ા 
પર મદદ માંગી રહ્ા છે. એક ભારિી્ે લખ્ુ હિુ 
કે, નાટાલ િેમજ જોહાક્નસબગ્વમાં ભારિી્ોને 

આહરિકામાં 72થી ર્ધુના મોત, 
ભારતીયોની િંપત્ત્તની તોડફોડ

દ. આ�ફ્રિક�મ�ં ફૂડ સપ્�ય ચોન પર પણ ફ્િંસ�ની આસર ઃ લ�ોક�ોઆો જરૂરી વસતુઆ�ો ખરીદવ� મ�ટો લ�ઈન�ો લગ�વી

પૂર્ગ રાષ્ટ્રપનિિી 
ધરપકડ બાદ 
ન્ંસાિહો દહોર

ટાગગેટ કરાઈ રહ્ા છે. દક્ષિણ આક્રિકામાં ૧૪ 
લાખથી રધારે ભારિી્ રહે છે. િમામ પર ખિરો 
નથી પણ કેટલાક ક્રસિારોમાં ચોક્કસપણે જોખમ 
છે. સાઉથ આક્રિકાની સરકાર પાસે મદદ માંગી છે 
પણ કોઈ મદદ મળી નથી.

દરક્મ્ાન ક્રદેશ મંત્ી એસ જ્શંકરે વ્ાપક 
ક્હંસા પર ક્ચંિા વ્ક્ત કરી છે અને સાથે સાથે 
દક્ષિણ આક્રિકાની સરકાર સાથે પણ રાિ કરી છે. 
જ્શંકરની અપીલ બાદ દક્ષિણ આક્રિકાના ક્રદેશ 
મંત્ી નલેદી પંડોર િરફથી ભારિી્ોને સુરષિાનો 
ભરોસો આપરામાં આવ્ો છે.

રર્વ 2009થી 2018 સુધી દક્ષિણ આક્રિકામાં 
જેકબ ઝુમાની સરકાર હિી, જેના પર ગુપ્ા 
બંધુઓનો ખાસ પ્રભાર હિો. આ દરક્મ્ાન ઝુમા 
અને િેમની સરકાર પર ભ્રષ્ાચારનો આરોપ 
લાગ્ો હિો. આ માટે હરે દક્ષિણ આક્રિકામાં 
ઝુમાના સમથ્વકોને લાગે છે કે ઝુમાના જેલ જરા 
પાછળ ગુપ્ા બંધુઓનો હાથ છે. આ માટે જ િે 
ભારિી્ મૂળના લોકોને ક્નશાન બનારી રહ્ા છે.

લંડિ
રલડ્વ હેલથ ઓગગેનાઇઝેશન (WHO)ની 

ઇમરજનસી કક્મટીએ ગુરૂરારે આપેલી ચિેરણી 
મુજબ, રોગચાળાનું  અત્ાર સુધી જે સરરૂપ 
જો્ું છે, િે િો માત્ ટ્ેલર છે અને ભક્રષ્માં 
િે રધુ ખિરનાક િસરીર બિારી શકે છે. 
WHO એ કહ્ં છે કે આગામી સમ્માં 
કોરોનાના નરા રેડર્ેન્ટસ દુક્ન્ાભરમાં ફેલા્ 
િેરી સંભારના છે, જે રોગચાળાને ખિમ 
કરરાનું રધુ મુશકેલ બનારી શકે છે.

સક્મક્િએ જણાવ્ું કે, “રોગચાળો હજી 
સમાપ્ થરાનો નથી. એરી સંભારના છે 
કે રૈક્વિક સિરે રધુ ખિરનાક રેડર્ેનટસ 
ફેલાઇ શકે છે, જેને ક્ન્ંત્ણમાં રાખરા રધુ 
પડકારજનક હશે. અત્ે ઉલ્ેખક્ન્ છે કે 
અત્ાર સુધીમાં દકુ્ન્ાભરમાં કોરોનાનાં કારણે 

40 લાખથી રધુ લોકોનાં મોિ થ્ા છે, કોરોના 
રા્રસ સિિ િેનું સરરૂપ બદલી રહં્ છે અને 
િેનો ડેલટા રેડરઅનટ હાલમાં મોટાભાગના 
દેશોમાં કહેર મચારી રહ્ો છે. ભારિમાં બીજી 
લહેર માટે જરાબદાર મનાિો આ રેડર્ેનટ 
કોરોનાનું મૂળ સરરૂપ એટલે કે આલફા રેડરએનટ 
કરિા રધુ સંક્ામક છે. ક્રવિ સરાસ્થ્ સંગઠન 
(WHO)ના પ્રમુખ ટેડ્ોસ અધનોમે ચેિરણી 
આપી છે કે દકુ્ન્ા કોરોના રા્રસની ત્ીજી 
લહેરની શરૂઆિના િબક્કામાં પહોંચી ગ્ું છે. 
દકુ્ન્ાભરમાં ડેલટા રેડરએનટના કહેરની રચ્ે 
WHO પ્રમુખે આ િાજી ચિેરણી આપી છે. 
િેમણે કહ્ં કે દુભા્વગ્રશ આપણે કોરોનાની 
ત્ીજી લહેરના શરૂઆિના િબક્કામાં પહોંચી 
ગ્ા છીએ. િેમણે કહ્ં કે ડેલટા રેડરઅનટ હરે 
દકુ્ન્ાના 111થી રધુ દેશોમાં પહોંચી ગ્ો છે.

કોરોનાનું રધુ ખિરનાક સરરૂપ 
ક્રવિને જોરા મળી શકે: WHO
દુનનય�મ�ં ક�ોર�ોન�ની લિો રન�ો ત્ીજો તબક�ો શરૂ થઈ ગય�ો
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ઓન્ટેરિયો
વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય વવદ્ાર્થીઓ 

કેનેડામાં અભયાસ કરવાનું પસંદ કર્રી 
રહાં છે અને કેનેડાન્રી સરકાર પણ 
તેમનામાં આશાસપદ માનવબળ જોઈ 
રહ્રી છે. ઈવમગ્ેશન, રેફયુવિસ એનડ 
વસટ્રીઝનશ્રીપ કેનેડા (આઈઆરસ્રીસ્રી)
ના િણાવયા મુિબ વર્ષ ર૦૧૯ અને 
ર૦ર૦ દરવમયાન કેનેડામાં સટડ્રી 
પરવમટ ધરાવનારાઓન્રી સંખયા 
૧રર૭૦૦ર્્રી વધ્રીને ૬૪રપ૦૦ ર્ઈ 
ગઈ છે. વર્ષ ર૦ર૦ પછ્રી કેનેડામાં 
આવનારા દર ૧૦ આંતરરાષ્ટ્રીય 
વવદ્ાર્થીઓ પૈકી ત્રણને ૧૦ વર્ષમાં 
કેનેડાના પરમેનનટ રેસ્રીડેનટનું સટેટસ 

મળ્રી શકશે.
સટેટેસટ્રીકસ કેનેડાના અહેવાલ મુિબ 

અડધાર્્રી વધુ માસટસ્ષ ડ્રીગ્્રી સટડુનટસ છે 
અને ૧૦ પૈકી ૬ પાસે ડોકટરલ ડ્રીગ્્રી 
સટુડનટનું સટેટસ છે, િેમને આ ગાળામાં 
પરમેનનટ રેસ્રીડેનટનું સટેટસ મળ્રી શકશે. 

િે આંતરરાષ્ટ્રીય વવદ્ાર્થીઓ નોન 
યુવનવ્ષવસટ્રી પોસટ સેકનડર્રી એિયુકેશન 
હેઠળ નોંધણ્રી ધરાવે છે તેમને પણ 
આવર્રી લેવાશે. િેમણે ર૦૧૦ર્્રી 
ર૦૧૪ વચે્ નોંધણ્રી કરાવ્રી હોય, 
તેમન્રી સંખયા ર૦૦૦ર્્રી ર૦૦૪ 
દરવમયાન નોંધાયેલા કરતાં બમણ્રી હશે. 

ચોક્કસ વવરયોના નોન યવુનવ્ષવસટ્રી 
પોસટ સેકનડર્રી એિયુકેશન માટે નોંધણ્રી 

કરાવનારા આંતરરાષ્ટ્રીય વવદ્ાર્થીઓનું 
પ્રમાણ પણ વધુ છે. એનો અર્્ષ એવો 
ર્ાય છે કે, િે આંતરરાષ્ટ્રીય વવદ્ાર્થીઓ 
કેનેડામાં પોસટ સેકનડર્રી એિયુકેશનના 
આશયર્્રી આવે છે, તેમને પરમેનનટ 

રેસ્રીડનસ્રી મળવાન્રી શકયતાઓ પણ 
વધુ છે. ર૦૧૦ર્્રી ર૦૧૪ દરવમયાન 
પહેલ્રી સટડ્રી પરવમટ મેળવનારાઓનું 
પ્રમાણ લગભગ ૪૬ ટકા છે. િેમાં 
મોટાભાગે તો ભારતના વવદ્ાર્થીઓ છે, 

પછ્રીના ક્રમે ૩૦ ટકા સાર્ે નાઈવિર્રીયા 
છે અને ર૧ ટકા સાર્ે વવયેટનામ છે. િે 
વવદ્ાર્થીઓ અભયાસન્રી સાર્ે સાર્ે અહીં 
કામ પણ કરતા હોય, તેમને પરમેનનટ 
રેસ્રીડેનટ બનવાન્રી શકયતાઓ વધું હોય 
છે. િેનું પ્રમાણ લગભગ ૬૦ ટકા છે. 
એમાં પણ વાવર્ષક આવકને ધયાનમાં 
રાખ્રીએ તો વર્ષ ર૦૦પર્્રી ર૦૦૯ 
દરવમયાન સટડ્રી પરવમટ મેળવનારાન્રી 
આવક વરષે પ૦૦૦૦ યુએસ ડોલર કે 
વધુ હોય એવા લગભગ ૮૭ ટકાને 
પરમેનનટ રેસ્રીડેનટનું સટેટસ મળે છે. 
િેમને વરષે ર૦૦૦૦ યુએસ ડોલરર્્રી 
ઓછો પગાર હોય તેમના પૈકી ૪૬ 
ટકાને એ મળે છે. 

એેર કેનેડાએે વિશ્વભરના 
11 સ્થળાે માટે 17 રૂટાનેી 
ફલાઈટસ શરૂ કરિાની 
તૈયારી દશાશાિી

્ોિોન્ો 
પણૂ્ષ ર્રીતે વેકસ્રીનેટેડ હોય એવા 

કેનેડ્રીયનસ અને પરમેનનટ રેસ્રીડેનટસ માટે 
પ્રવાસ પ્રવતબંધોમાં છૂટછાટન્રી જાહેરાતને 
પગલે એર કેનેડાએ વવશ્વભરના ૧૧ 
સર્ાનો માટેન્રી ૧૭ રૂટોન્રી ફલાઈટસ શરૂ 
કરવાન્રી તૈયાર્રી દશા્ષવ્રી છે. આ સમાચાર 
તયારે આવયા છે િયારે પ્રવાસ વવશેનો 

એક સરવે પણ સામે આવયો છે. િેમાં 
જાણવા મળે છે કે, ઘણાં કેનેડ્રીયનો હિુ 
દૂરના પ્રવાસ માટે તૈયાર નર્્રી. 

કેટલાકે વેકેશન માટેના પ્રવાસનું 
બુકકંગ કરાવયું છે. પણ એ બધા િ 
ઉનાળાના વેકેશનમાં પોતાના ઘરર્્રી 
નજીકના પય્ષટન સર્ળે િવાનું પસંદ કરે 
છે. સવષેક્ષણમાં ભાગ લેનારાઓ પૈકીના 
પોણાભાગના લોકોએ કહ્ં હતું કે, હિુ 
ત્રણ માસ સુધ્રી તેઓ કોઈ એવા પ્રવાસનું 
આયોિન નહીં કરે, િેમાં ઘરર્્રી વધુ 
દૂર રહેવાનું હોય. એટલે લંડન કે પેર્રીસ 
િવાને બદલે કાલગેર્રી કે હેલ્રીફેકસ િવાનું 
પસંદ કરશે. હિુ વેકસ્રીનેશન ચાલ્રી 

રહ્ં છે અને વધુને વધુ લોકો વેકસ્રીન 
લઈ રહાં છે. િેઓ વવદેશ પ્રવાસ 
વવશે વવચાર્રી શકશે. આ સવષેક્ષણ હાર્ 
ધરનાર્રી વેબસાઈટ કફનડર ડોટકોમ સાર્ે 
સંકળાયેલા વનકોલ મેકનાઈટ કહે છે કે, 
એક વાત સપષ્ટ છે કે, વવદેશ પ્રવાસ માટે 
હિુ મોટાભાગના કેનેડ્રીયનોના મનમાં 
ખંચકાટ છે. ફાઈનડરના સવષેમાં ૧૩ 
ટકા લોકોએ સર્ાવનક પ્રવાસનું આયોિન 
પણ ત્રણ માસ પછ્રી કરવાન્રી િ વાત 
કર્રી હત્રી. માત્ર સાત ટકાએ િ વવદેશ 
પ્રવાસન્રી તૈયાર્રી દશા્ષવ્રી હત્રી. િયારે 
માત્ર બે ટકાએ િ સર્ાવનક અને વવદેશ 
પ્રવાસન્રી તૈયાર્રી દશા્ષવ્રી હત્રી. 

્ોિોન્ો
ટોરોનટોમાં હવે બધુ પહેલા િેવું ર્ઈ 

રહ્ં હોય એવા સંકેતો ટોરોનટોના જાણ્રીતા 
સર્ળ સ્રીએન ટાવરને ફર્રીર્્રી ખુલ્ો 
મુકવાન્રી જાહેરાતર્્રી મળ્રી રહાં છે. બુધવારે 
ર્યેલ્રી જાહેરાત મુિબ સ્રીએન ટાવર આ 
માસન્રી ર૩મ્રી તાર્રીખર્્રી મહેમાનો માટે 
શરૂ ર્ઈ િશે. િે ઓનટેકરયોના ર્રીઓપવનંગ 
પલાનના સમયપત્રક મિુબ િ હશે. િેમને 
મુલાકાત લેવામાં રસ હોય તેઓ મયા્ષકદત 
ટ્રીકીટો માટે બુકકંગ કરાવ્રી ખર્રીદ્રી શકશે.  
આ ટ્રીકીટધારક ઓબઝવષેશન ડેક પર િઈ 
શકે છે. એ િ વોક માટેનું બુકકંગ પણ શરૂ 
ર્યું છે. િેમાં મુલાકાત્રીઓ ટાવરના મેન 
પોડન્રી ફરતે ચાલ્રી શકે છે અને રોમાંચ 

માણ્રી શકે છે. ટાવરન્રી ટોચે આવેલ્રી 
૩૬૦ ડ્રીગ્્રી રેસટોરાં પણ ર૯મ્રી િુલાઈર્્રી 
શરૂ ર્શે. િેનું બુકકંગ પણ હવે શરૂ ર્ઈ 
ચુકયું છે. ઓનટેકરયોમાં કોવવડ-૧૯ના 
પ્રવતબંધોને કારણે છેલ્ા મવહનાઓર્્રી 
સ્રીએન ટાવર બંધ હતો. પ્રાતંમાં ત્રણ 
તબક્કાના ર્રીઓપવનંગ પલાનનો ત્ર્રીજો 
ભાગ ર૧મ્રી િુલાઈર્્રી શરૂ ર્યો હોવાર્્રી 
હવે ડાઈનીંગ, જીમ, મુવવવર્યેટર શરૂ ર્ઈ 
શકશે. સ્રીએન ટાવરના કમ્ષચાર્રીઓ કહે છે 
કે, એમનો ર્રીઓપવનંગ પલાન પ્રાંતે ત્ર્રીજા 
તબક્કામાં સફળતાર્્રી પ્રવેશ કયયો હોવાર્્રી િ 
શકય બનયો છે. હવે ટાવર દરરોિ સવારે 
૧૦.૦૦ વાગયાર્્રી રાત્ર ે ૧૦.૦૦ વાગયા 
સુધ્રી ખુલ્ો રહેશે.

્ોિોન્ો 
હેલર્ કેનેડાએ ર્ોડા સમય પહેલા િે માસકસને 

આરોગય માટે જોખમ્રી ગણાવ્રી બજારમાંર્્રી પાછા 
ખેંચાવયા હતા, એન્રી ચકાસણ્રી કરનાર એિનસ્રીના 
અહેવાલ બાદ એવા માસકના વેચાણને માનયતા 
આપ્રી હત્રી. આ અગાઉ એવપ્રલમાં જાહેર કરાયેલ્રી 
માગ્ષદવશ્ષકામાં ગ્ેફીન કે બાયોમાસ ગે્કફનયુકત 
માસકસના વેચાણને અટકાવ્રી દેવાનો આદેશ કયયો હતો.  
હવે તે માસકન્રી ચકાસણ્રી બાદ એિનસ્રીનો અહેવાલ 
એવો આવયો હતો કે, આવા માસકર્્રી આરોગયને 
નુકસાન નર્્રી ર્તું. એને ધયાનમાં રાખ્રીને હેલર્ કેનેડાએ 
પ્રવતબંધ ઉઠાવ્રી લ્રીધો હતો. ગ્ેકફનમાં વસંગલ લેયર 

કાબ્ષનના અણુઓ હતા. િે નેનો મટ્રીર્રીયલ ગણાય છે. 
એ એનટ્રી વાઈરસ અને એનટ્રી બેકટેર્રીયલ ગુણો ધરાવે 
છે. એટલે હેલર્ કેનેડાએ એને મિંુર્રી આપ્રી હત્રી.  જો 
કે, એિનસ્રીન્રી પ્રાર્વમક તપાસમાં એવું જાણવા મળયું 
હતું કે, જો આવા ગ્ેફીનનઅણુઓ શ્વાસર્્રી શર્રીરમાં 
જાય તો તે ફેફસાંને નુકસાન પહોંચાડ્રી શકે છે. પરંતુ 
વધુ તપાસ બાદ એ શકયતા નહીંવત િણાતા આ 
વનણ્ષય લેવાયો હતો.  ગુરૂવારે જાહેર કરાયેલ્રી નવ્રી 
માગ્ષદવશ્ષકામાં હેલર્ કેનેડાએ સપષ્ટ કયુું હતું કે, માસકમાં 
વપરાતું નવું મટ્રીર્રીયલ ગ્ેકફનયુકત હોય તો પણ 
એનાર્્રી કોઈ નુકસાન પહોંચતું નર્્રી. એટલે શેનડોંગ 
શેનગકવેન મટ્રીર્રીયલને માનયતા આપવામાં આવ્રી છે. 

10 આંતરરાષ્ટ્રીય વવદ્ાર્થીઓ પૈકી 3ને 10 વર્ષમાં PR મળશે
વધુ ઈન્િનેશનલ 
સ્ુડન્સ કેનેડીયન 
ઈમિગ્રન્સ બનવા 
િાંડ્ા

જુલાઈના અંત સુધીિાં ્ોિોન્ોનો 
સીએન ્ાવિ ફિીથી ખુલ્ો િુકાશે

કોરોના વાયરસર્્રી ગભરાટ યર્ાવત, 
મહત્તમ કેનેડ્રીયનોને પ્રવાસમાં ખચકાટ

હેલર્ કેનેડાએ પ્રવતબવંધત કરેલા ગ્ાફીનયુકત 
માસકસના વેચાણને અંતે માનયતા આપ્રી

્ોિન્ો 
કોરોના વાઇરસ રોગચાળાને ધયાનમાં રાખ્રીને 

કેનેડા સરકારે ભારતમારં્્રી આવત્રી ડાયરેકટ 
ફલાઇટ ઉપર ૨૧ િુલાઇ સુધ્રી પ્રવતબંધ મૂકયો 
છે. જો કે આ સમયગાળા દરવમયાન જો કોઇ 
પ્રવાસ્રી ભારતમારં્્રી કેનેડા આવવા માગતો 
હોય તો તેણે કેનેડા આવતાં પહેલાં કોઇ ત્ર્રીજા 
દેશમાં ર્ઇને તયાંર્્રી કોવવડ નેગકેટવ કરપોટ્ષ લઇને 
આવવાનું રહેશે, તેમ કેનેડા સરકારન્રી લેટેસટ 
ગાઇડલાઇનસમાં િણાવાયું હતું. કેનેડા સરકારના 
આ આદેશનો અર્્ષ એવો ર્યો કે તેણે ભારતના 
કોવવડ ટેસટને સવ્રીકારવાનો ઇનકાર કયયો છે. દેશન્રી 
સત્તાવાર ટ્ાવેલ એડવાઇઝર્રીએ નોંધયું છે કે કેનેડા 
ભારતનો કોવવડ-૧૯ મોલેકયલુર ટેસટ કરપોટ્ષનો 
સવ્રીકાર કરશે નહીં. તેને બદલે પ્રવાસ્રીએ કેનેડામાં 

આવતાં પહેલાં છેલ્ા કડપાચ્ષર સર્ાન પર કરવામાં 
આવેલ ટેસટનો કરપોટ્ષ પ્રસતુત કરવાનો રહેશે 
એડવાઇઝર્રીમાં ઉમેરવામાં આવયું હતું કે કેનેડાનો 
પ્રવાસ ચાલુ રાખતા પહેલાં ત્ર્રીજા દેશમાંર્્રી પુરાવો 
મેળવવાનો રહેશે અને ત્ર્રીજા દેશમાં ઓછામાં 
ઓછા ૧૪ કદવસનું રોકાણ કયુું હોવું િરૂર્રી છે. 
દરવમયાન િે પ્રવાસ્રીઓ કોરોના પોવઝકટવ જાહેર 
ર્યા હોય અને કેનેડા િવા માંગતા હોય તેવા 
લોકોએ કડપાચ્ષર અગાઉ ૧૪ર્્રી ૯૦ કદવસ વચ્ે 
કરાવવામાં આવેલા પોવઝકટવ કોવવડ ટેસટ કરપોટ્ષને 
રિૂ કરવાનો રહેશે, તેમ એડવાઇઝર્રીમાં નોંધવામાં 
આવયુ ં હતું. નવ્રી એડવાઇઝર્રીમાં કેનેડા સરકારે 
તેના નાગકરકોને ભારતમા ઉત્તરપૂવથીય રાજયો 
અને િમમ ુ અને કાશમ્રીરના વબનિરૂર્રી પ્રવાસને 
ટાળવાન્રી સલાહ આપ્રી છે.

ભાિતથી ડાયિટેક્ ફલાઇ્ પિ કેનેડાનો 
પ્રમતબંધઃ કોમવડ ્ટેસ્ સવીકાિવા ઇનકાિ
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વોશિંગ્ટન : કેનેડા અને અમેરિકા વચ્ેના સંબંધોને મજબૂત 
બનાવવાના શિમાયતીઓએ ફિી એકવાિ બંને દેિો વચે્ની 
સિિદ પિથી પ્રશતબંધો િ્ટાવી લેવાની માંગણી કિી િતી. 
કેનેડીયન અમેરિકન શબઝનેસ કાઉનસીલના સીઈઓ સકો્ટી 
ગ્ીનવુડે એ અંગેની િજુઆત કિતા કહં્ િતું કે, વેકસીને્ટેડ 
પ્રવાસીઓ મા્ટે આ પ્રશતબંધો િ્ટાવી લેવા જોઈએ. આ િજુઆત 
સમયે શમડવેસ્ટન્ન લેશજસલે્ટીવ કોનફિનસમાં ભાગ લેનાિા 
ડેલીગ્ેટસ પણ િાજિ િતા. વાશ્્નક બેઠકની આ કોનફિનસમાં એ 
શવિેનો ઠિાવ સવા્નનુમતીથી પસાિ કિવામાં આવયો િતો, જેમાં 
કેનેડા અને અમેરિકાના સત્ાવાળાઓને અનેક સુચનો કિવામાં 
આવયા િતા. આ ઉપિાંત એવા શનણ્નય મા્ટે િાજકીય દબાણ ઉભુ 
કિવાની શવનંતી પણ કિવામાં આવી િતી. એમ પણ જણાવવામાં 

આવયું િતું કે, આવશયક સેવાઓ કે વયાપાિની વયાખયા બિાબિ 
સમજાય એવી િાખવી જોઈએ. એની બધી સત્ા માત્ર સિિદ 
પિના અશધકાિીને ન અપાવી જોઈએ. 

આ કોનફિનસે અમેરિકા અને કેનેડાની ફેડિલ સિકાિો સમક્ષ 
પણ િજુઆત ્ંૂટક સમયમાં કિવાની તૈયાિી દિા્નવી િતી. એને 
મા્ટે વેકસીનિેન ઝુંબિેને વેગ આપવા પણ શવનંતી કિિે. 

આ સાથે જ જણાવાયું િતું કે, કેનેડા સીધા શવદેિી િોકાણનું 
બીજા ક્રમનું સ્ોત છે અને અંદાજે પાંચ લાખથી વધુ િોજગાિો 
પણ પિુા પાડે છે. બંને દિેો વચે્નો કૃશ્ વયવસાય પણ 
મિામાિી પિેલા ૪૮ શબલીયન યુએસ ડોલિ જે્ટલો િતો. બંને 
દેિો વચ્ેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા મા્ેટ પણ સિિદ 
જલદીથી ખુલ્ી મુકાય એ જરૂિી બને છે. 

બ્રિટીશ કોલંબ્િયા
આિસીએમપીના જણાવયા મુજબ 

સોમવાિે શરિ્ટીિ કોલંશબયાના કેલોવાનામાં 
બનેલી ક્રઈેન દુર્ન્ટનામાં ચાિ જણાનાં મોત 
ર્ટના સથળે જ થયા િતા. આ ઉપિાંત 
એકનું અનય કા્ટમાળ નીચે દ્ટાઈને મૃતય ુ
થયું િોવાની આિંકા છે. જો કે, પોલીસે 
આ વાતની જાણકાિી મંગળવાિે પત્રકાિ  
પરિ્દમાં આપી િતી. આિસીએમપીના 
ઈનસપેક્ટિ આદમ મેકેન્ટોિે કહ્ં િતું કે, 
આ ર્ટના સોમવાિે સવાિે ૧૦.૪પ કલાકે 
બની િતી. જયાિે એક નવા મકાનનું કામ 
ચાલતું િતું. તયાિે તયાંની ક્રેઈન જ તૂ્ટી 
પડી િતી. 

જેનો એક શિસસો બાજુની શબલડીંગમાં 

આવેલી એક ઓરફસ અને વૃધધોનાશનવાસ 
પિ પડયો િતો. ક્રઈેનનો ચાલક પણ 
માયા્ન ગયેલા કામદાિોમાં િોવાનું પોલીસ 
માની િિી છે. જયાિે મિણ પામનાિની 
સંખયા પાંચ િોવાની આિંકા છે. જેમાં 
પાંચમો વયરકત બાજુની ઓરફસમાં કામ 
કિનાિો િતો અને એને આ મકાનના કામ 
સાથે કોઈ લેવા દેવા નિોતી. ર્ટનાની 
જાણ થતાં જ મંગળવાિે સૌથી પિેલા 
તયા ં પિોંચનાિી પિેલી શનષણાંતોની 
્ટીમ વાનકકુંવિથી આવી િતી. દ્ટાયેલા 
ગુમ વયરકતના િિીિને બિાિ કાઢવાનો 
પ્રયાસ આ ્ટીમે કયયો િતો.  આ ્ટીમમાં 
ફાયિ ફાઈ્ટસ્ન, તબીબી, પોલીસ અને 
એનજીનીયસ્નનો સમાવેિ થતો િતો.

ટોરોનટો
સોમવાિે સ્ટે્ટકેન દ્ાિા જાિેિ 

કિાયેલા અિેવાલમાં કોશવડ-૧૯ 
મિામાિીને કાિણે લાંબા ચાલેલા 
લોકડાઉન દિશમયાન થયેલા ઓવિડોઝ 
અને િિાબ સેવનને કાિણે થયેલા 
મૃતયનુા આંકડાઓમાં ચોંકાવનાિી બાબત 
સામે આવી િતી. આંકડાઓ મુજબ ૬પ 
વ્્નથી ઓછી વયના મૃતક કેનેડીયનોનું 
પ્રમાણ માચ્ન િ૦િ૦ અને એશપ્રલ 
િ૦િ૧ દિશમયાન પપ૩પ જે્ટલું નોંધાયું 
િતું. આ સમયગાળામાં જ કોશવડને 

કાિણે થયેલા મૃતયુના આંક પણ આ જ 
વયજુથમાં વધુ િતો. 

અિેવાલમાં એમ પણ જણાવાયું િતું 
કે, ક્ેટલીકવાિ તો આ આંકડા કોશવડ-
૧૯ને કાિણે થનાિા મૃતયુથી પણ 
વધુ િતા. ખાસ કિીને નાની વયના 
કેનેડીયનોમાં એ જોવા મળયું િતું. 

૪૪ વ્્નથી ઓછા વયજુથમાં િિાબ 
સેવનને લગતા મૃતયુ િ૦૧૯માં જે ૩િપ 
િતા, એ િ૦િ૦માં વધીને ૪૮૦ થયા 
િતા. એ િીતે જ ૪પથી ૬૪ વ્્નના 
વયજુથમાં પણ આ આંકડા વધુ જોવા 

મળયા િતા. 
િિાબ સેવનને કાિણે થતા મૃતયમુાં 

િોગ અને સસથશત અને િિાબનું વધુ 
પ્રમાણમાં સેવનને જ ધયાનમાં િખાયા 
િતા.

એમાં કાિ અકસમાતને ગણતિીમાં 
લીધા નિોતા. વળી આ પ્રકાિના મૃતય ુ
સત્રી અને પુરૂ્ બંનેમાં જોવા મળયા િતા 
અને એમાં પણ લીવિ સંબશંધત િોગોનો 
પ્રભાવ વધુ જોવા મળયો િતો. તેમજ 
એ લોકોની માનશસક સસથશત કે વત્નનમાં 
શવશચત્રતા પણ કાિણરૂપ િતી. 

વાનકુંવર 
ફસ્ટ્ન નેિનના અિેવાલ મુજબ શરિ્ટીિ કોલંશબયાની 

વધુ એક શનવાસી િાળાની નજીકથી ૧૬૦થી વધુ 
લોકોની અજાણી કબિો મળી આવી છે. પિેલા જે 
કકપિ આઈલેનડ તિીકે ઓળખાતો િતો એ પેનેલાકક્ટ 
આઈલેનડમાંથી એક શનવાસી િાળા નજીકથી અજાણયા 
લોકોની ૧૬૦થી વધુ કબિો મળી આવી િોવાનો દાવો 
પેનેલાકક્ટ જાશતના વડા જોઆન રિાઉને સોમવાિે એક 
ઓનલાઈન શનવેદનમાં કયયો િતો. 

ચેમશેનયસ નજીકના કાંઠે આવેલો નાનો ્ટાપુ કકપિ 
આઈલેનડ ઈનડસટ્ીયલ સકકલ ધિાવતો િતો. જેનું 
સંચાલન ૧૮૯૦થી ૧૯૭પ સુધી કેથોશલક સંસથા 
સંભાળતી િોવાના પુિાવા છે. આ લોકોએ જ આપણા 
જાશતભાઈઓને માિીને દફનાવી દીધા િોઈ િકે, એવી 

િકયતા પણ શનવેદનમાં વયકત કિાઈ િતી. કેમકે 
આસપાસના શવસતાિમાંથી જ આ િાળામાં ભણવા 
શવદ્ાથથીઓ આવતા િતા. એ બધા પોતાના રિે 
પાછા નથી ફિી િકયા એનું દુખ છે. આવા સામુશિક 
િતયાકાંડો માફીને પાત્ર નથી. વળી એ માનવાશધકાિોનું 
િનન પણ કિે છે. આમ છતાં એનાથી બચવું જરૂિી 
છે. સમય જતા વાગેલા રા રૂઝાઈ િકે છે, પણ િંમેિા 
મા્ટે આવા રા રૂઝાતા નથી. કેમ કે, એનો બોજો 
રણો વધુ િોય છે. આ તપાસ બિાિ આવયા બાદ 
પેનેલામુ્ટ જાશતએ આઈલેનડ ઉપિ બે સત્ર યોજીને 
લોકોને િાિત આપવાનું આયોજન કયુું છે.  આવનાિા 
અઠવારડયાઓમાં આ કાય્નક્રમ યોજાિે. માચ્નમાં નાના 
બાળકો મા્ટેનું સત્ર પણ યોજાિે એમ પણ જાશતના 
વડાએ કહ્ં િતું. 

બ્રિટીશ કોલંબ્િયાની વધુ એક બ્નવાસી 
શાળા પાસેથી ૧૬૦ કિરો મળયાનો દાવો

બ્રિટીશ કોલંબ્િયાના કેલોવાનામાં 
કે્ઈન દુર્ઘટનામાં ૪ કામદારના મોત

મિામાિીમાં ૬પ વ્્નથી ઓછી વયના લોકોના 
મોતનું કાિણ દવાનો ઓવિડોઝ અથવા િિાબ
44 વર્ષથી ઓ��છ� વયજુથમ�ં શર�બ સ�વનથી 2019મ�ં 325 ઓન� 2020મ�ં 480 મ��ત થય�

કેનેડા સિિદ ખુલ્ી મુકવા અમેરિકામાં માંગ કોિોડ�િ� બોરીમ�ં વ�વ�ઝ�ોડંુ ફંુક�ત� િુકસ�િ

કેનેડાના બેિીના દશક્ષણ શવસતાિમાં ગુરૂવાિે સાંજે ભાિે વિસાદ બાદ વાવાઝોડું 
ફકુંકાયું િતું. જેને કાિણે વાિનો પલ્ટી માિી જવા ઉપિાંત અનેક રિોને નુકસાન થયું 
િતું. 10 થી 15 શમશન્ટ સુધી ચાલેલા વાવાઝોડાને કાિણે સાયિન વાગતા લોકોમાં 
અફિા-તફિીનો માિોલ સજા્નયો િતો. િવામાન શવભાગે પણ વાવાઝોડાની પુસટિ કિી 
િતી. વાવાઝોડાને કાિણે િિેિના અનેક શવસતાિોમાં વીજપુિવઠો ખો્ટકાઈ જતા 
લોકોને મુશકેલીમાં મુકાવું પડું િતું.
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અફઘાનિસ્ાિમાં અમેરિકી સૈન્યએ સૌથી 
મોટું થાણું બગિામ બેઝ ખાલી કિી દીધું 

છે. અમેરિકાિા જવાિોએ આફઘાનિસ્ાિિી 
ભૂનમ છોડવાિી 
શિૃઆ્ કિી કે ્િ્ 
જ બેઝમાં લૂંટફાટ 
થવા માંડી છે. વળી, 
બગિામિા અફઘાિી 
બેઝ કમાનડિ પણ 
અમેરિકી પલા્યિથી 
અજાણ હ્ા. હવે 
અમેરિકિ જવાિો 
વાહિો સમે્ ૩૫ 
લાખથી વધુ સંખ્યામાં 

શસત્રસિંજામ મૂક્ા ગ્યા છે. જેથી ્ાલીબાિોએ 
્ેિો ઉપ્યોગ કિવા માંડ્ો છે. અમેરિકી પ્રમુખ 
નબડિેે અગાઉ ૩૧ ઓગસટ, ૨૦૨૧ સુધીમાં 
આખુ અમેરિકી સૈન્ય અફઘાનિસ્ાિમાં ખાલી 
કિી દેશે ્ે બાબ્િી ઘોષણા કિી હ્ી. આજે 
મોટાભાગિા િાટો અિે અમેરિકી સૈનિકો 
પો્ાિે દેશ પાછા ફિી ચૂક્યા છે. અમેરિકી 
પ્રમુખ િફફટાઈથી કહી ચૂક્યા છે કે, અમેરિકા 
અફઘાનિસ્ાિમાં િાષ્ટ્ર-નિમામાણ માટે િહો્ું ગ્યું 
અિે અફઘાિીઓએ ્ેમિું ભનવષ્ય જા્ે િક્ી 
કિવાિું િહેશે. હવે અમેરિકાએ આફઘાનિસ્ાિમાં 
િસ ઓછો કિ્ા રદવસેિે રદવસે ્ાનલબાિ દ્ાિા 
એક પછી એક પ્રદેશો કબજે કિવામાં આવી િહ્ા 
છે. આ સાથે જ ફિી ્ાનલબાિોિો ક્રૂિ ચહેિો 
દુનિ્યાિી સામે આવી િહ્ો છે.

્ાનલબાિોએ શિણે આવેલા 
અફઘાનિસ્ાિિી સેિાિા ૨૨ જવાિોિે 
લાઇિસિ ઊભા િાખી ગોળીઓિો વિસાદ 
વિસાવીિે માિી િાખ્ા હાહાકાિ મચ્યો છે.  
આ ૨૨ જવાિો ્ાલીબાિીઓ સમક્ષ કિગિ્ા 
િહ્ા કે, અમિે ગોળી િ માિ્ા, અમિે માફ્ 
કિી દો., પિં્ુ ્ાનલબાિોએ આ જવાિોિી 
કોઈ વા્ સાંભળી િહીં અિે મશીિગિોમાંથી 
ગોળીઓ વિસાવીિે ્મામ જવાિોિો મો્મે 
ઘાટ ઉ્ાિી દીધા. ્ાનલબાિોએ હજી પણ 
અફઘાનિસ્ાિિા સૈનિકોિે ધમકી આપી છે કે, 
્માિે જીવ્ા િહેવું હો્ય ્ો સિનડિ કિી દો ! 
અફઘાનિસ્ાિમાંથી હજુ ્ો અમેરિકાિી સેિા 
પિૂેપૂિી હટી િથી ત્યા ંજ ્ાનલબાિો ખૂંખાિ ખેલ 
ખેલવા માંડ્ા છે. ્ેથી આગામી રદવસોમાં આ 
નહંસા વધુ ભીષણ બિશે.

્ાનલબાિોએ ્ો ્ુકકીિે પણ ચે્વણી 
આપી દીધી છે કે, અફઘાનિસ્ાિમાંથી ્માિા 
સૈનિકોિે ખસેડી લો. ્ાનલબાિો કાબુલ ્િફ 
આગળ વધી િહ્ાં છે. ્ાનલબાિોએ આવું 
કિીિે અફઘાનિસ્ાિિી સેિાિા જવાિોિે સંદેસ 
આપવા માંગે છે કે, ્માિા પણ એ જ હાલ 
થશે જે સીિી્યામાં આઈએસઆઈએસે ્ેિા 
નવિોધી લોકોિા ક્યામા હ્ા. ્ાલીબાિીઓએ 
માત્ર ્ુકકી જ િહીં, પિં્ુ પારકસ્ાિિે પણ કહી 
ધીધું છે કે, ્માિી મ્યામાદામાં િહેજો. પારકસ્ાિ 
ભલે ્ાનલબાિોિા આવવાથી ખુશ હો્ય, પણ 
અંદિખાિે ્ો પારકસ્ાિિે પણ ડિ છે કે, 
્ાનલબાિો ક્યાકં પારકસ્ાિિા નવસ્ાિો કબજે 
કિવા િ માંડે! 

્ાનલબાિો અત્યાિથી જ એવી િી્ે વ્માવા 
લાગ્યા છે, જાણે અફઘાનિસ્ાિમાં એમિી સત્ા 
આવી ગઇ હો્ય.  ્ાનલબાિોિા પ્રન્નિનધઓ 
િનશ્યાિી મુલાકા્ે ગ્યા હ્ા અિે અફઘાનિસ્ાિ 
વ્ી વાટાઘાટ કિી હ્ી. ઇિાિ જઇિે પણ 
્ાનલબાિોએ સંબંધો નવશે ચચામા નવચાિણા કિી 
છે. બીજી ્િફ અફઘાનિસ્ાિિા િે્ાઓ હવે 
સવીકાિી િહ્ા છે કે, અફઘાનિસ્ાિમાં લોકશાહી 
ઢબે ચૂંટા્ેયલી સિકાિિું કાઉનટ ડાઉિ શરૂ થઇ 
ગ્યું છે. અમેરિકા અમિે અલ્ાહિા ભિોસે 
છોડીિે ચાલ્યું ગ્યું છે.  અફઘાનિસ્ાિિા ભૂ્પૂવમા 
િાષ્ટ્રપન્ હમીદ કિજઇએ બળાપો ઠાલવ્ા કહ્ં 
છે કે, અમેરિકા ્ેિા નમશિ અફઘાનિસ્ાિમાં 

સંપૂણમા િી્ે નિષફળ ગ્યું છે. 
બીજી ્િફ અમેરિકાિું કહેવું છે કે, 

અમે આખી નજંદગી આફઘાનિસ્ાિિે કઈ 
િી્ે નિભાવી િ શકીએ. વીસ વષમાથી અમે 
આફઘાનિસ્ાિિી ્ો ્મિે સાચવી િહ્ા હ્ા. 
અમેરિકાએ જ્યાિે ્ાનલબાિો સાથે સમાધાિ 
ક્યુું ત્યાિે ખા્િી લીધી હ્ી કે, ્ાનલબાિો 
અફઘાનિસ્ાિમાં અલ-કા્યદા કે બીજા ં કોઇ 
આ્ંકવાદી સંગઠિોિે પિાહ િહીં આપે. જો કે, 
વાસ્નવક્ા એ છે કે, અફઘાનિસ્ાિમાં બીજા 
કોઇિી જરૂિ જ ક્યાં છે ? ્ાનલબાિો ખુદ જ 
આ્ંકવાદીઓ છે. 

અફઘાનિસ્ાિિા લોકો પિ ધાક બેસાડવા 
પણ ્ેઓએ ક્રૂિ્ા આચિવી પડશે. ્ાનલબાિોએ 
એવો ડિ ફેલાવી દેવો છે કે, કોઇ ્ેિી સામે 
અવાજ ઉઠાવવાિી નહંમ્ િ કિે. ્ાનલબાિોએ 
પો્ાિી લડાઇિે જેહાદિું િામ આપ્યું છે. 
્ાનલબાિિા પ્રવક્ા આનમિ ખાિ મુત્ાકીએ કહં્ 
છે કે, હવે ્ાનલબાિોિી લડાઇ પહાડો અિે િણ 
પિુ્ી મ્યામાદી્ િહીં િહે. આ લડાઈ શહેિો સુધી 
પહોંચી ગઇ છે. શહિેોિી ગલીઓમાં પણ લડાઇ 
થા્ય ્ેવું અમે ઈચછ્ા િથી. ્ેથી વા્ચી્િા 
માધ્યમથી ્યોગ્ય િસ્ો કાઢવા પ્ર્યાસ કિાસે. 
આનમિ ખાિ મુત્ાકીિા આ વાક્યિો સીધો અથમા 
એ છે કે, હવે અમિે અફઘાનિસ્ાિ સોંપી દો.

્ાનલબાિોએ ૧૯૯૦માં અફઘાનિસ્ાિ પિ 
કબજો જમાવ્ી વખ્ે જે પદ્ધન્ અપિાવી હ્ી, 
આજે પણ ્ેિું જ પુિિાવ્માિ કિી િહ્ા છે. 
અફઘાનિસ્ાિિી સસથન્ ઉપિ ભાિ્િી પણ 
િજિ છે. હાલ કંદહાિમાં આવેલા ભાિ્ી્ય 
વાનણજ્ય દૂ્ાવાસિે બંધ કિી દેવા્યું છે. ત્યાંિા 
કમમાચાિીઓિે પાછા બોલાવી લેવા્યા છે. 
જલાલાબાદ અિે હિેા્માં આવેલા ભાિ્ી્ય 
દૂ્ાવાસ ્ો ૨૦૨૦માં જ બંધ કિી દેવા્યા 
હ્ા. કાબુલ અિે મઝાિ-એ-શિીફમાં હજુ 
ભાિ્ી્ય દૂ્ ાવાસ કા્યમાિ્ છે. સંજોગો વણસ્યા 
્ો આ બંિે દૂ્ ાવાસોિા કમમાચાિીઓિે પાછા 
બોલાવી લેવા્ય ્ેમ છે.

આ નસવા્ય અફઘાનિસ્ાિિા અલગ અલગ 
પ્રોજકટો પિ ભાિ્િા ૧૭૦૦ િાગરિકો કામ 
કિી િહ્ા છે. ભાિ્ે હાલમાં એ બધાિે સ્ક્ક 
િહેવા સૂચિા જાિી કિી છે. ગૃહ ્યુદ્ધિી સસથન્માં 
એ લોકોિે ્ાતકાનલક ત્યાંથી લઇ આવવાિી 
પણ ્ૈ્યાિી કિી દેવાઈ છે.  જો કે, ્ાનલબાિ 
િે્ા ફ્ીદ મામુનદજઇએ કહ્ં છે કે, અમે એવું 
િથી ઇચછ્ા કે, કોઇ દેશ પો્ાિી એમબેસી 
બંધ કિી દે. જો કે, આમ છ્ાં દુનિ્યાિા દેશોિે 
અફઘાનિસ્ાિમાં કામ કિ્ા પો્ાિા લોકોિી 
નચં્ા થવા માંડી છે. માત્ર ભાિ્ જ િહીં, 
િનશ્યાએ પણ મઝાિ-એ-શિીફ્ ખા્ેિું દૂ્ાવાસ 
બંધ કિી દીધું છે. ચીિે પણ અફઘાનિસ્ાિમાંથી 
પો્ાિા ૨૧૦ િાગરિકોિે પાછા બોલાવી 
લીધા છે.  ઉત્િી અફઘાનિસ્ાિમાં ્ાનલબાિી 
મુજાનહદ્ીિ નવરુદ્ધ હા્યામા બાદ અફઘાિી િાષ્ટ્રી્ય 
સેિાિા હજાિો સૈનિકો પાડોશી દેશ ્ાનજરકસ્ાિ 
પહોંચી ગ્યા અથવા ્ો ્ાનલબાિિે શિણે 
થ્યાિી ખબિો આવી છે. જિેું કાિણ અમેરિકાિી 
પીછેહઠ બાદ અમેરિકી સૈન્ય ્ાકા્િા જોિે 
ટકેલા અફઘાિી સૈનિકોિું ્ૂટેલું મિોબળ ઉપિાં્ 
કેટલા્ય મનહિાઓથી િ મળેલો પગાિ ગણાવાઈ 
િહ્ાં છે. ્ાનજરકસ્ાિ ્િફ પલા્યિ કિી િહેલા 
અફઘાિી સૈનિકોએ ત્યજી દીધેલાં હમવી અિે 
િેનજિ જેવાં અમેરિકી બખ્રિ્યા વાહિો હવે 
્ાનલબાિીઓિા કબજામાં છે. અફઘાિ િેશિલ 
આમમીિા કેટલા્ય સૈનિકો અિે અનધકાિીઓ 
્ેમિા અમેરિકી બિાવટિા અત્યાધુનિક શસત્ર-
સિંજામ સાથે ્ાનલબાિમાં ભળી ચૂક્યાિી પણ 
વા્ો વહે્ી થઈ છે. 

અફઘાનિસ્ાિમાં ્ાલિબાિોિી 
ક્રુ ર્ા, 22 જવાિોિા ઢીમ ઢાળ્ા

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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રાજકોટ

બોગસ પેઢીઓ ઉભી કરીને તેનાં 

નામે ãયવહારો કરી કરોડો λિપયાની 

ઈનપુટ ટъકસ ĝыЧડટ લેવાનાં કરોડોનાં 

કોૈભાડો બહાર આવી રહયા છъ. 

રાજય çતરъ ૧૦૦૦ કરોડનું કોૈભાંડ 

બહાર આãયા બાદ રાજકોટમાં એક 

બોગસ પેઢી ઉભી કરીને આશરъ λ. 

૧૧પ કરોડની કરચોરી કરવાનું કોેભાડ  

સે×ĺલ જીએસટીની એ×ફોસ↓મે×ટ વỲગે 

ઝડપી પાડયું છъ. 

જીએસટી લાગુ પડયા બાદ તેના 

છỲડા શોધી મોટા પાયે કરચોરી 

કરવામાં આવી રહી છъ. કોરોના હળવો 

પડતા જીએસટીની જુદી જુદી વỲગ 

સિĝય બની છъ. સે×ĺલ જીએસટી 

હъઠળ આવતા ડીજીજીઆઈ વỲગ ĩારા 

રાજકોટની çĝыપ અને ØલાçટỲગનું 

વેચાણ કરતી એક  પેઢી જે.પી. 

એ×ટરĬાઈઝનાં ãયવહારો ચકાસવામાં 

આãયા હતા. શહъરમાં  ૧૩ çથળોએ  

દરોડા પાડી  કыટલાક દçતાવેજો  જΆ 

કરવામાં આãયા હતા. આ તપાસમાં  

આશરъ λ. ૧૧પ કરોડની કરચોરી 

કરવામાં આવી હોવાનું બહાર આãયુ 

છъ. જે વçતુ વેચાઈ કы ખરીદાઈ નથી 

તેના બોગસ બીલોનાં આધારъ કરચોરી 

કરવામાં આવતી હતી. બોગસ કіપનીને 

નામે ãયવહારો કરવામાં આવતા હોવાનું 

તપાસમાં ખુàયુ છъ. ઉѕડી તપાસમાં 

કરચોરીનો આંકડો  હજુ મોટો બહાર 

આવે તેવી શકયતા છъ. રાજકોટનાં 

મવડી િવçતારમાં આવેલી આ પેઢીનાં 

મુÅય સુĦધારની ધરપકડ કરીને તેને 

કોટ↓માં રજુ કરવાની કાય↓વાહી હાથ 

ધરવામા ંઆવી હતી.

ભારъ વરસાદન ેપગલ ે˛ારકા જગત મЧંદરની બાવન ગજની ધજા પર વીજળી 
પડતા Öવજાના દѕડાન ેનકુશાન થયુ ંહત.ુ કыટલાક ભŪોએ તો આ બાબતન ેપણ 
ચમÓકાર જ ગણાવી દીધી હતી. ˛ારકા જગત મЧંદર િવçતારમાં મગંળવારъ પડલેા 
વરસાદન ેકારણ ેમЧંદર આસપાસ તથા સમĠ િવçતારમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો 
થઈ જતા çથાિનકોને મäુકыલી વઠેવાની નોબત આવી હતી.

ભાવનગર 
ભાવનગરના અàકા ટોકЫઝ પાસે Ħણ વષ↓ 

પૂવ› િમĦની હÓયા કыસમાં જામીન પર જેલ 

બહાર આવી વડવા િવçતારના શÅસોએ 

મોતીતળાવના યુવાનને છરીના ઘા ઝỲકЫ 

કરપીણ હÓયા કરી નાખી હતી.  મળતી 

માિહતી મુજબ મોિતતળાવ િવçતારમાં 

આવેલ કાદરી મçજીદવાળા ખાંચામાં રહъતા 

તોફЫકભાઇ અહъમદભાઇ મ×સુરીએ જે-તે 

સમયે િનલમબાગ પોલીસ મથકમાં ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી જણાãયું હતું કы, તેઓના નાનાભાઇ 

Чરયાઝભાઇના િમĦ સમસેરભાઇ ચૌહાણનું 

બાપસરા કЮવા પાસે હÓયા થઇ હતી જે હÓયા 

કыસમાં સંડોવાયેલ સાજીદ અÚદુલસતારભાઇ 

દસાડીયા, એજાજ ઉફ⎯ મુંગો અહъમદભાઇ 

કЮરъશી અને તોફЫક ઉફ⎯ કાળુ ખાલીદભાઇ 

શેખે જામીન પર છુટયા બાદ તેના ભાઇ 

રીયાઝભાઇ સાથે સામુ જોવા અને કતરાવા 

બાબતે બોલાચાલી કરъલ તેની દાઝ રાખી 

તમામે ગુનાિહત કાવતλ રચી  અàકા ટોકЫઝ 

પાસે જીવલેણ હુમલો કરી છરીના ઘા ઝỲકЫ 

રીયાઝભાઇની હÓયા કરી નાખી હતી. જે 

મામલે િનલમબાગ પોલીસે તમામ સામે  

ગુનો દાખલ કયђ↓ હતો. 

આંતરરા∆ીય િવΦાન મેળામાં 

રાજકોટના િવ˜ાથЪ↓ને એવોડ↓
રાજકોટ : આમેЧરકામાં ×યુયોક↕ çટъટમાં જીનીયસ 

ઇ×ટરનેશનલ ઓિલЩÜપયાડમાં િવΐના ૮૪ દъશોના 

૨ હજાર િવ˜ાથЪ↓ઓએ જુદા-જુદા ૧૨૪૫ Ĭોજેકટ 

રજૂ કયા↓ હતા. જેમાં રાજકોટમાં બે િવ˜ાથЪ↓ઓએ 

ભાગ લીધો હતો જે પૈકЫ ધોળЧકયા çકвલના ધો.૮ 

ના િવ˜ાથЪ↓ સુજલ ભુવાએ ઓનરъબલ મે×શન 

એવોડ↓ મેળવી રાજકોટનું ગૌરવ વધાયુ↓ હતું. ભારત 

જેવા ખેતીĬધાન દъશમાં ખેડૂતો çમાટ↓ ફામ—ગ ˛ારા 

મબલખ ઉપજ મેળવી શકы છъ. ટъકનોલોજીની મદદથી 

વાવેતરને િનયિમત પાણી મળી રહъ તેવી કામગીરી 

ખેતરъ ગયા િવના ખેડૂત ઘરъ બેઠા મોબાઇલ ફોનની 

મદદથી કરી શકы છъ. ખેતીની સમĠ Ĭિĝયાને આધુિનક 

ટъકનોલોજીની મદદથી સહъલી બનાવી શકાય છъ. તેવા 

çમાટ↓ ફામ—ગના ધો.૮ના િવ˜ાથЪ↓ સુજલ ભુવાના 

Ĭોજેકટનો આંતરરા∆ીય çતરъ çવીકાર થયો હતો.

રાજકોટમાં િસિવલની 
બેદરકારી, 25 દદЪ↓ઓને 

દવાનું રીએકશન થયું
રાજકોટ ઃ રાજકોટ િસિવલ હોિસપટલ સતત 

િવવાદોમાં ઘેરાયેલી રહી છъ બુધવારъ બેદરકારીનો 

વધુ એક Чકçસો સામે આવતા ફરી એક નવો િવવાદ 

ઉભો થયો છъ. ઓપીડી િવભાગનાં છઠૃા માળъ આવેલા 

સજ↓રી િવભાગમાં આજે સવારъ દદЪ↓ઓને દવાઓ 

અપાયા બાદ એકાએક Чરએકશન આવતા બે બાળકો 

સિહત રપ દદЪ↓ઓનાં જીવ જોખમમાં મુકાયા હતા. 

એકાએક દદЪ↓ઓની તબીયત લથડતા પЧરવારજનોએ 

હાજર તબીબો - çટાફને જાણ કરવા છતાં ન આવતા 

ભારъ હોબાળો મચી ગયો હતો. તાÓકાિલક દવાઓ અને 

સાધનો સીલ કરી આ ઘટનાની એડીઆરને તપાસ 

સ℮પવામાં આવી છъ. સજ↓રી થઈ હોય અને બાકЫ હોય 

તેવા દદЪ↓ઓને આ વોડ↓માં સારવાર અપાઈ રહી છъ.

મોતીતળાવના યુવાનની હÓયા કыસમાં 
Ħણને આજીવન કારાવાસની સજા
ણ વષર્ પૂવેર્ છરીના ઘા ઝીંકી કરાઇ હતી યુવાનની હ ા

રાજકોટમાં બોગસ પેઢી ઊભી કરી λિપયા 
115 કરોડની કરચોરીનું કૌભાંડ આચરાયું
13 ળાેઅે ડીજીજીઅાઈઅે દરાેડા પાડ્યા, દ તાવેજાે જ  કયાર્, 1ની ધરપકડ

˛ારકા મંЧદરની બાવન ગજની Öવજા 
પર વીજળી પડી, Öવજાદѕડને નુકસાન
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જેમ એ×ડ Żેલરીની 
જૂનમાં િનકાસ વધી 
λ. 20851 કરોડ થઈ

સુરત

દъશની જમે એ×ડ Żલેરીની 

િનકાસ ફરી તનેા કોરોના 

મહામારીના સમય પહъલાનંા çતરъ 

પહ℮ચી છъ. જનૂ 2021મા ં λ. 

20851 કરોડ િનકાસ થઇ છъ. 

િનકાસમા ં 4 ટકા િˇ ન℮ધાઇ 

છъ. કોરોના મહામારી પહъલા જનૂ 

2019મા ં િનકાસ λિપયા 19891 

કરોડની હતી. Ëયારъ એિĬલથી 

જનૂ દરિમયાન કોરોના મહામારી 

પહъલા ં 2019મા ં કЮલ િનકાસ 

λિપયા 62018 કરોડ હતી, તનેી 

સરખામણીમા ંઆ જ સમયગાળા 

દરિમયાન 2021મા ંિનકાસ λિપયા 

67265 કરોડ થઇ છъ. િનકાસમાં 

8.42 ટકાની િˇ ન℮ધાઈ છъ. 

બીજી લહъર વખત ે માચ↓ પહъલાં 

હીરા ઉ˜ોગમાં કામકાજન ેખબૂ જ 

ખરાબ થઈ અસર થઈ હતી, અને 

તનેી અસર િનકાસ કામકાજ ઉપર 

પણ જોવાઈ હતી. જોકы એિĬલથી 

બજાર સધુરતા િનકાસ કામકાજમાં 

પણ સધુારો આãયો છъ.

નવસારી 
નવસારી શહъરના ઘલેખડી િવçતારમાં 

મોડી રાĦ ેખનૂી ખલે ખલેાય ગયો હતો. 

રીΤામાં બસેીન ે આવલેા 6 ઈસમો 

એક યવુાન ઉપર તીΣણ હિથયારો લઈ 

તટૂી પડયા હતા. અન ેતનેી હÓયા કરી 

ફરાર થઈ ગયા હતા. સરાજાહъર થયેલી 

હÓયાની આ ઘટનાન ે પગલ ે ટાઉન 

પોલીસ સિહત લોકલ ĝાઈમ Įા×ચની 

ટીમ દોડતી થઈ ગઇ હતી.

નવસારી શહъરના ઘલેખડી 

િવçતારમા ંશલૈષે પરમાર નામના એક 

યવુાનની તીΣણ હિથયારોના ઘા ઝỲકЫ 

હÓયા કરી 6 ઈસમો ફરાર થઈ ગયા 

હતા. લોહી લહુાણ હાલતમા ંરçતા ઉપર 

જ ઢળી પડલેા યવુાનન ેનજીકની ખાનગી 

હોЩçપટલમા ંસારવાર માટъ લઈ જવાયો 

હતો. પરѕત ુતને ેસારવાર મળъ ત ેપહેલા 

જ તનેુ ં મોત થઈ ગયુ ં હતુ.ં હÓયા ના 

બનાવ અગં ેજાણ થતા ં પોલીસ ઘટના 

çથળъ દોડી ગઈ હતી. પરѕત ુ ત ે પહેલા 

હÓયારા ફરાર થઈ ચÄૂયા હતા. સમĠ 

હÓયા Ĭકરણ મા ં અ×ય એક હÓયાની 

જનૂી અદાવત કારણભતૂ હોવાનું 

સામ ેઆãયુ ં હતુ.ં વષ↓ 2017મા ંઆજ 

ઘલેખડી િવçતારના યવુાનોના બ ે જથૂ 

વŵ ે ગરબા રમવા બાબત ે મારામારી 

થઈ હતી. જમેા ં િનલશે વનમ નામના 

એક યવુાનનુ ં ઢીમ ઢાળી દъવાયુ ં હતુ.ં 

અન ે ત ેહÓયામાં શલૈષે પરમારનુ ંનામ 

ખલુતા તને ેજલેની હવા ખાવી પડી હતી. 

જોકы બાદમાં શલૈસે ે િનલશે વનમના 

પЧરવાર જોડે સમાધાન કરી લતેા તે 

જલેમાથંી બહાર આãયો હતો. પરѕતુ 

િનલશે વનમનો ભાઈ ઉમશે પોતાના 

ભાઈન ે મોતન ે ઘાટ ઉતારનાર હÓયારા 

શલૈષેન ેમાફ કરી શÄયો ન હતો. તનેા 

મનમાં બદલાની આગ ભભૂકЫ રહી 

હતી. અન ે ત ેસતત બદલો લવેા માટъ 

યોજના બનાવતો રહъતો હતો. દરિમયાન 

તને ેમોકો મળતા જ પોતાના સાથીદારો 

સાથે ઘલેખડી ખાત ેપહ℮ચી ગયો હતો. 

અન ે Óયા ં શલૈષે પરમાર ઉપર ઘાતકЫ 

હમુલો કરી તનેી હÓયા કરી પોતાનું 

વરે વાળી લીધંુ હતુ.ં સમĠ Ĭકરણમાં 

ટાઉન પોલીસ મથકમા ં છ ઈસમો 

િવιˇ હÓયાનો ગનુો ન℮ધાયો હતો. જે 

હÓયારાઓન ેઝડપી પાડવા પોલીસ કામે 

લાગી હતી. હાલ પોલીસ ેછ પકૈЫ ચાર 

આરોપીઓન ેદબોચી લીધા છъ.

નવસારીમાં ભાઇની હÓયાનો બદલો 
લેવા ભાજપના માજી Ĭમુખની હÓયા

સુરત

સુરતમાં એક િમĦએ પોતાના 

િમĦની પ ી સાથે કરъલા કжÓયએ 

ભારъ ચકચાર જગાવી છъ. ડુંભાલમાં 

રહъતા અને ક×çĺÄશનના ãયવસાય 

સાથે સંકળાયેલા યુવાનની 32 વષЪ↓ય 

દъખાવડી પ ીને જોઈને પિતના 

િમĦની નજર તેના પર બગડી હતી. 

વેસુમાં રહъતો પિતનો આ િમĦ પણ 

ક×çĺÄશનનું કામ જ કરતો હતો. આ 

યુવાને િમĦની પ ીને સોÙટ િļ×કમાં 

નશીલો પદાથ↓ પીવડાવી તેના નગ્ન 

ફોટા પાડી લીધા હતા. બાદમાં ફોટો 

પЧરણીતાને બતાવીને સતત દોઢ વષ↓ 

સુધી દબાણ કરી ધમકЫ આપી હતી. 

ધમકЫથી તે યુવાને પЧરણીતાને 

અલગ અલગ હોટલમાં લઈ જઈને 

તેની સાથે શારીЧરક સબંધ બાંÖયો 

હતો. નગ્ન ફોટોને સોિશયલ મીЧડયામાં 

વાયરલ કરવાની ધમકЫ અાપી સતત 

દોઢ વષ↓ સુધી પЧરણીતા પર બળાÓકાર 

ગુજાયђ↓ હતો. જો કы, વારѕવારની 

હъરાનગિતથી કіટાળъલી પЧરણીતાએ 

આખરъ પોતાના પિતને સમĠ હЧકકતથી 

વાકыફ કયђ↓ હતો. Óયારબાદ દѕપતીએ 

પોલીસનું શરણું લેવાનો િનણ↓ય કરીને 

પુણા પોલીસ મથકы ફЧરયાદ ન℮ધાવી 

હતી. પોલીસે ફЧરયાદને આધારъ વેસુ 

નંЧદની-૩માં રહъતા 37 વષЪ↓ય જીગર 

િવજય મહъતાને પકડવા કવાયત આદરી 

હતી. જો કы, આરોપી ફરાર થઇ ગયો 

હતો. ડુંભાલ િવçતારમાં રહъતી અને 

બે સંતાનોની માતા એવી ૩૨ વષЪ↓ય 

પЧરણીતાએ ન℮ધાવેલી ફЧરયાદ Ĭમાણે 

જીગરъ વેસુ અને પીપલોદની ઓયો 

λમ અને કાસા Úલા×કા તથા િવિવધ 

હોટъલમાં λમમાં લઇ જઇ સતત 14 

મિહના સુધી યૌનશોષણ કયુ↨ હતું. 

તેના પિતનું Ëયાં ક×çĺÄશન સાઇડ 

ચાલતી હતી Óયાં જ વેસુ નંЧદની-3માં 

રહъતા જીગર િવજય મહъતાની સાઇડ 

ચાલતી હોવાથી 2019માં તેની સાથે 

પЧરચય થયો હતો. પિતના નંબરમાંથી 

જીગરъ પЧરણીતાનો નંબર મેળવી લીધો 

હતો અને રોજ સવારъ ગુડ મોિન↨ગના 

મેસેજ કરતો હતો. 

સુરતમાં નગ્ન ફોટા પાડીને િમĦની 
પ ી સાથે શારીЧરક સંબંધ બાંÖયા
િવિવધ હાેટલાેમાં લઈ જતી 14 મિહના સુધી યાૈન શાેષણ
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વડોદરામાં બુલેટ ટ્ેન 
સટટેશન અને ટ્ેક માટટે 

ટટેનડર પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ
વડોદરા

વડોદરા : અમદાવાદ-મુંબઇ વચ્ે હાઇ સસપિડ 
રટેલ (બુલેટ ટે્ન) માટટે ગુજરાતમાં જમીન સંપિાદનથી 
લઇને બુલેટ ટે્ન માટટેનુ નેટવક્ક ઉભુ કરવાની ટટેનડરરંગ 
પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છટે. વડોદરા બુલેટ ટ્ેન સટટેશનનું 
ક્નમામાણ તથા શહટેરમાંથી પિસાર થનારા ૮ રક.મી.ના 
બુલેટ ટે્ન ટ્ેક માટટેના ટટેનડરરંગની પ્રક્રિયા પિણ હાથ 
ધરવામાં આવી છટે. પ્રાપ્ત ક્વગતો અનુસાર વડોદરાના 
છાણીથી ક્વશ્ાક્મત્ી વચ્ે ૮ રક.મી.ના રૂટ ઉપિર હાઇ 
લેવલ ક્રિજ અને બુલેટ ટ્ેન ટ્ેક ક્નમામાણ માટટે હજુ 
સુધી ટટેનડરરંગ કરાયુ નહતુ. આ ઉપિરાંત સયાજીગંજ 
ક્વસતારમાં તૈયાર થનાર બુલેટ ટે્ન સટટેશન માટટેની 
કામગીરી બાકી હતી જે હવે હાથ ધરવામાં આવી છટે. 

ક્વરમગામમાં કાયમારિમમાં 
સોક્શ. રડસટનસના ભંગ 
બદલ 22 સામે ગુનો

વવરમગામ
ક્વરમગામ : કોરોના વાયરસનંુ સરંિમણ વધ ુ ન 

ફેલાય ત ે માટટે હાલ રાજય સરકાર દ્ારા ૧૦-૭થી 
૨૦-૭ સધુી જાહટેરનામુ ંપ્રક્સદ્ધ કરવામાં આવયુ ંછટે તેમ 
છતા ં સરકારના જાહટેરનામાનંુ ઉલ્ઘંન કરી ધાક્મમાક 
શભુ પ્રસગંોની ઉજવણી કરી રહ્ા છટે. ક્વરમગામ 
તાલકુાના વડગામ ગામ ેવીરદાદાના વધામણા પ્રસગંમાં 
ડીજી સાથ ે નાચતા ગાતા  સનેેટરાઈઝની વયવસથા 
કયામા વગર સોશયલ રડસટનટ નહીં જાળવી અક્ધક 
ક્જલ્ા મજેી. અમદાવાદના જાહટેરનામાનો ભગં કરી 
૨૨ જણા સામ ે ક્વરમગામ ગ્ામય મથક ે ગનુો નોંધી 
લાખો રૂક્પિયાનો મદુ્ામાલ કબજે કરી ધરપિકડ કરી 
કાયદટેસરની કાયમાવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

વડોદરા 
વડોદરામાં નયુ વીઆઇપિીરોડ પિર આવેલી 

ગીતાંજલી સોસાયટીમાં રહટેતા રોનક સોની તેમજ 
તેમનો નાનોભાઇ શ્ીજી પલાઝા એપિાટમામેનટમાં 
વલ્ભ જવેલસમા નામની દુકાન ધરાવે છટે. આજે 
સવારટે ૧૦ વાગે બંને ભાઇઓએ દુકાન ખોલી 
હતી અને એકાદ કલાક પિછી એક ગ્ાહકે આવીને 
મારા ફોઇ-ફૂઆની મેરટેજ એક્નવસમારી છટે અને 
મને તેમને ક્ગફટ આપિવાની હોવાથી સોનાની 
ચેન બતાવો તેમ કહટેતા રોનકભાઇ ગ્ાહકને 
અલગ-અલગ રડઝાઇનની ચેન બતાવતા હતાં. 
ગ્ાહકે બીજી ચેન બતાવવાનું કહટેતા રોનકભાઇએ 
કેટલોગ બતાવયું હતું આ વખતે અગાઉ બતાવેલી 
ચેન કાઉનટર પિરની ટે્માં રાખી હતી. દરક્મયાન 
બહારથી ટોપિીવાળું જેકેટ તથા જીનસ પેિનટ પિહટેરટેલ 
અને મોંઢા પિર માસક બાંધેલો એક યુવાન અચાનક 

દુકાનમાં આવયો હતો અને ક્ખસસામાંથી મરચાંની 
ભૂકી કાઢી રોનકભાઇના મોંઢા પિર નાંખી કાઉનટર 
પિર મૂકેલી ટ્ેમાંથી ૩.૫ તોલા વજનની રૂા.૧.૪૦ 
લાખ રકંમતની ત્ણ ચેનો લૂંટીને ભાગી ગયો હતો. 
આ વખતે નાનો ભાઇ દીપિ લૂંટારૂને પિકડવા જાય તે 
પિહટેલાં દુકાનમાં આવેલો લૂંટારૂ બહાર ઉભેલી એક 
બાઇક પિર બેસી ભાગી ગયો હતો.

વડોદરા 
વડોદરા ક્જલ્ાના પિીઆઇ એ.એ. 

દટેસાઇના પિત્ી સવીટીબેન ગુમ થવાના 
ચકચારભયામા બનાવમાં સળગી ગયેલા 
હાડકાના ટૂકડા મળયા બાદ પિોલીસ 
દ્ારા આજે ફરી દહટેજમાં ચેરકંગ હાથ 
ધરવામાં આવયું હતું. ક્જલ્ા પિોલીસ 
દ્ારા ગત સપ્તાહમાં ત્ણ રદવસ સુધી 
દહટેજના ૨૦ રક.મી. ક્વસતારમાં 
શોધખોળ હાથ ધરાઇ  હતી. પિીઆઇ 
દટેસાઇના મોબાઇલનું લોકેશન આ 
૨૦ રક.મી. ક્વસતારમાં દશામાવાતું હોવાથી 
પિોલીસ દ્ારા નદી, નાળા, અવાવરુ જગયાઓ 
પિર ચેરકંગ હાથ ધરાયું હતું જેમાં અટાલી 

ગામ પિાસે એક અવાવરુ ક્બસ્ડંગમાંથી 
તેમજ નજીકમાંથી સળગી ગયેલા હાડકા 
મળયા હતાં. આ હાડકાના ટૂકડાનું સુરત 
ફોરટેસનસક મેરડક્સન રડપિાટમામેનટમાં ચકાસણી 

કરાવતા હાડકા માનવના હોવાનું 
જાણવા મળયું હતું. સળગી ગયેલા 
હાડકા મળતા પિોલીસ દ્ારા હવે 
સવીટીબેનની હતયા થઇ હોવાની 
આશંકા સાથે તપિાસ આરંભાઇ 
છટે. ફરીથી ક્જલ્ા પિોલીસના 
અક્ધકારીઓએ સટાફ સાથે જયાથંી 

હાડકા મળયા તે સથળ અને તેની આસપિાસના 
ક્વસતારોમાં સચમા કયુું હતું. જો કે કોઇ વસતુ 
પિોલીસને મળી ન  હતી. 

વડોદરામાં જવેલર્સની આંખમાં મરચું 
નાંખી લુંટારૂ રોનાની ૩ ચેન ચોરી ગયો

સવીટી ગુમ પ્રકરણ: હાડકા મળતાં 
અટાલીમાં પોલીરનું રચ્સ ઓપરેશન

દાહોદ
દાહોદ જીલ્ાના ધાનપુિર તાલુકાના 

ખજુરી ગામે રહટેતી એક પિરરણીતા 
પિોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગઈ 
હતી. જેની અદાવત રાખી પિક્ત અને 
સાસરરયાઓ તેમજ ગ્ામજનો દ્ારા 
પિરરણીતા અને તેના પ્રેમીને પિકડી 
લાવયા હતા. બાદમાં બંનેને ઢોર માર 
મારી પિરરણીતાની ખેંચતાણ કઈ તેના 
કપિડાં ફડી ક્નવમાસત્ કરી દટેવામાં આવી 
હતી. ઉપિરાંત પિરક્ણતાના ખભા ઉપિર 
તેના પિક્તને બેસાડી ગામમાં તેને ફેરવી 
હતી.

તા.૧૨મી જુલાઇના રોજ બનેલી 
ધાનપિુર તાલુકાની ઘટના પ્રકાશમાં 
આવી હતી. જે ઘટનામાં સડોવાયેલા 
૧૯ સામે ગુનો દાખલ કરાયો છટે. જે 
પિૈકીના ૧૧ આરોપિીની ધરપિકડ કરાઇ 
છટે. જયારટે પિાંચ આરોપિીઓ ફરાર થયા 
છટે. જેમની શોધખોળ માટટે પિોલીસની 
ટીમ કામે લાગી ગઇ છટે.  ધાનપિુરમાં 
ખજૂરી ગામે મક્હલા સાથે ઘૃણાસપિદ 
ઘટનાનો પિડધો બુધવારટે કેક્બનેટની 
બેઠકમાં પિડયો હતો. ગૃહમંત્ીએ 
આરોપિીઓને ઝડપિથી પિકડીને દાખલો 
બેસાડવા પિોલીસને સુચના આપિતા 

દાહોદના ગરબાડા અને ધાનપિુર 
તાલુકાના ગ્ાક્મણ ક્વસતારોમાં 
કોસમબંગની ગક્ત વધી હતી.

મક્હલા અને બાળ સુરક્ાની 
કચેરીની ટીમ દ્ારા પિીરડતાનું 
કાઉનસેક્લંગ કરાયંુ છટે. પિીરડતાએ 
પિોતાના પિરરવાર સાથે રહટેવાની ઇચછા 
દશામાવતા પિોલીસ દ્ારા હાલમાં તેમને 
રક્ણ પિણ પિૂરૂ પિડાયું છટે. દરક્મયાન, 
આ ઘટનાના વીરડયો સોક્શયલ મીરડયા 
ઉપિર ચઢાવનારા તેમજ વાઇરલ 
કરનાર એકાઉનટ સામે પિણ રરપિોટમા 
કરવાની કાયમાવાહી થઈ  છટે.

દાહોદમાં પ્રેમી સાથે ભાગનાર પિરરણીતાને 
ક્નવમાસત્ કરી ઢોર માર માયયો: 14 પિકડાયા

વડોદરા 
વડોદરાના વડસર ક્રિજ પિાસે કરફયુના સમય 

બાદ  પિાનનો ગલ્ો ખુલ્ો રાખનાર દુકાનદાર 
સામે કાયમાવાહી કરવાને બદલે માંજલપિુર પિોલીસ 
મથકના બે કોનસટટેબલો દ્ારા ઢોર માર-મારવામાં 
આવયો હોવાની ઘટનામાં બંને પિોલીસ જવાનોને 
ગણતરીના કલાકોમાં સસપિેનડ કરવામાં આવયા છટે. 

હાલ કોરોનાને લઇને સરકાર દ્ારા રાત્ે 10થી 
સવારટે 6 વાગયા સુધી રાત્ી કફયુમા જાહટેર કરવામાં 
આવયો છટે. સરકારના આદટેશ અનુસાર રાત્ી 
કફયુમાનુ ચુસત પિાલન થાય તે માટટે શહટેર પિોલીસ 
કક્મશ્નર ડો. શમશેરક્સંઘ દ્ારા પિણ જાહટેરનામુ 

બહાર પિાડવમાં આવયું છટે. જોકે કેટલીક હદટે 
શહટેરમાં રાત્ી કફયુમાનો અમલ થઇ રહ્ો છટે. જયાં 
કફયુમાનો ભંગ થતો હોય તયાં પિોલીસ કાયદાકીય 
કાયમાવાહી કરતી હોય છટે. ખાખી વરદમાનો દૂર 
ઉપિયોગ કરનાર  માંજલપિુર પિોલીસ સટટેશનના 
બે કોનસટટેબલો ઠાકોરભાઇ અને હરીશ ચૌહાણ 
કાયદાથી ઉપિરવટ જઇ કરફયુનો ભંગ કરી પિાનનો 
ગલ્ો ખૂલ્ો રાખનારને મામાયયો હતો. પિોલીસ 
જવાનોના કરતુતના દ્રશયો સીસીટીવી કેમેરામા કેદ 
થયા છટે. જે ક્વડીયો સોક્શયલ ક્મરડયામાં વાયરલ 
થતા પિોલીસ જવાનોની કામગીરી સામે લોકોએ 
રોષ ઠાલવયો હતો. 

વેપિારીને ઢોર માર મારવાના પ્રકરણમાં 
વડોદરામાં 2 પિોલીસ કમમાચારી સસપિેનડ
 

ગજુરાતના પાટનગર ગાધંીનગરમા ં આકાર પામલેા ંઅદ્યતન રલે્ ેસટેશન ઉપરાતં 
આધનુનક ફાઇ્ સટાર હોટલનુ ં તા.16મીએ ્ડાપ્રધાન નરને્દ્ર મોદી ્ર્ચુયુઅલ 
લોકાપરયુ કરશ.ે 318 રૂમની ફાઇ્ સટાર હોટલ ગજુરાતનુ ંન્લ ુનજરાર ુબની 
રહશે.ે આ ઉપરાતં સા્ચન્સ નસટીમા ં્ચ રૂા.405 કરોડના ખર્ચે નનમાયુર પામલેા ં ત્રર 
નન્ન પ્રકલપોન ુ્ડાપ્રધાન મોદી ્ર્ચુયુઅલ ઉદઘાટન કરી ખલુ્ા મકૂશ.ે 

ગાંધીનગરમાં આધુવનક રેલવે સટેશન 
અને ફાઇવ સટાર હોટલનું વનમા્સણ



બોલીવૂડની દિગ્ગજ અભિનેત્ીઓમાં સામેલ ભવદ્ા બાલને અનેક ભિટ દિલમો આપતાં િવે તે એ કક્ાએ 
છે કે પોતાની ઇચછા મુજબની દિલમોમાં કામ કરી શકે છે. પરંતુ એક સમય એવો િતો જયારે ભવદ્ાને 

બોલીવૂડમાં સતત જાકારો મળતો િતો. અભિ તેની ખુબ જ અવ્ગણના થતાં તે એટલી િિે િુઃખી થઇ ્ગઇ િતી કે 
િરરોજ રાતે્ રડતાં રડતાં ઉંઘી જતી િતી. તાજેતરમાં એક વેબસાઇટ સાથેની વાતચીતમાં ભવદ્ાએ ખુલાસો કયયો િતો 
કે ૧૯૯૫માં તેણે ટીવી ભસરીયલ િમ પાંચથી અભિનય શરૂ કયયો િતો. એ પછી છેક ૨૦૦૩માં બં્ગાળી દિલમથી 
ભસનેમામાં એન્ટ્ી કરી િતી. બૉભલવૂડમાં વર્ષ ૨૦૦૫માં દિલમ ‘પદરણીતા’ તેને મળી િતી. પરંતુ એ પિેલા તેને સતત 
દરજેકશનનો સામનો કરવો પડ્ો િતો. દ્ારા પિાપ્ષણ કયુું િતું. તે કિે છે તયારે િું બિુ ભનરાશ થઇ જતી િતી. સાઉથ 
દિલમ ઇન્ડસ્ટ્ીમાં પણ સતત અસ્વીકારનો સામનો કયયો તયારે િું િરરોજ રાત્ે રડી પડતી િતી. મને લા્ગતું િતું કે 
િું કિી કલાકાર બનીજ નભિ શકું. પણ પછી િરરોજ સવારે િું સૂય્ષના દકરણો જોઇને આશાને જીવીત રાખતી િતી.

પો  તાના ગલમેરસ અંિાજના કારણે સૌથી વધુ ચચા્ષમાં રિેનારી નોરા િતેિી જલિી જ દરલીઝ 
થનારી િુજઃ ધ પ્ાઇડ ઓિ ઇનન્ડયામાં જોવા મળવાની છે. જેનું ટે્લર િાલમાં જ દરલીઝ 

કરવામાં આવયું છે. આ દિલમને ૧૩ ઓ્ગસ્ટના રોજ ઓટીટી પલટેિોમ્ષમ પર દરલીઝ કરવામાં 
આવશે,જે સતયઘટના પર આધાદરત છે. નોરા િતિેી આ દિલમમાં પાદકસ્તાનની એક ડાન્સરના 
પાત્માં જોવા મળવાની છે. જે વાસ્તવમાં િારતની એક ખાન્ગી એજન્સી માટે કામ કરી રિી 

છે. નોરાનું પાત્ એક રો એજન્ટનું છે અને પાદકસ્તાની સેનાની ખાન્ગી માભિતીઓ તે િારતીય સેનાને 
મોકલતી રિે છે. નોરોનું આ દિલમ રાઝીમાં આભલયા િટ્ે િજવેલું િતું તેવું જ િોવાનું 

કિેવાય છે. આ બન્ે પાત્ો એકબીજાને મળતા આવે છે. આ દિલમ સતયઘટના 
પર આધાદરત છે, જોકે નોરાએ િજવેલ પાત્ વાસ્તવમાં એ મભિલા એજન્ટ 
કોણ િતી તે જાણવા મળયું નથી. સોભશયલ મીદડયાના એક પોટ્ષલના અનુસાર,  
દિલમ િુજમાં લીડ રોલમાં સોનાક્ી ભસંિા કામ કરી રિી છે. સેકન્ડ લીડ માટે 
દિલમસજ્ષકે પદરભણતી ચોપરાની પસિં્ગી કરી િતી. પરંતુ તેને સોનાક્ીના રોલની 
સરખામણીમાં પોતાનો રોલ ટૂંકો લાગયો િોવાથી તેણે કામ કરવાની ના પાડી 
િતી. આ પછી કૃભત સેનન અને જેકભલન િના્ષનન્ડસનો પણ સંપક્ક કરવામાં 
આવયો િતો. પરંતુ આ બન્ે અભિનેત્ીઓએ પણ ઇનકાર કરી િીધો િતો. 

નોરા િતિેી આ્ગામી દિલમમાં 
રો એજન્ટની િૂભમકા િજવશે

એ� વખત� સતત જાકારા� મળતા� હતા�ઃ વવદ્ા બાલન

દક્ષિણના અક્િનેતા 
ક્િજયને લક્ઝરી કારનો 
ટેક્સ નહીં ચૂકિતા દંડ

સાઉથના ફિલ્મસ્ાર થલપતિ તિજય 
િે્મની લક્ઝરી કાર રોલસરોય પર િેરો ન 
ચૂકિિાને લઈને હાઇકો્્ટના ગુસસાનો ભોગ 
બનયા છે. તિજય હાલ્માં િે્મની લક્ઝરી 
કાર રોલસ રોય ઘોસ્ની ખરીદીના નિ િર્ટ 
જૂના કેસને લઈને ્મુશકેલ સસથતિ્માં આિી 
ગયા છે. ્મદ્ાસ હાઇકો્ટે િે્મને એક લાખનો 

દંડ િ્કાયયો છે. તિજય પર આરોપ છે 
કે િે્મણે 2012્માં િે્મણે એક લક્ઝરી 
કારને લંડનથી ્મંગાિી હિી. આ કાર 
પર િે્મણે િેરો ચૂકવયો ન હિો, જેના 
કારણે હાઇકો્ટે િે્મને એક લાખનો 
દંડ િ્કાયયો છે. હાઇકો્ટે સ્ારની આ 
અપીલને િગાિી દીધી છે અને જણાવયું 
હિું કે િે કર લેિાથી બચી રહ્ા છે. 
નયાયાધીશ એસ એ્મ સુબ્ર્મણય્મે 
તિજયની અરજીને નકારી કાઢી હિી. 
કારની અંદાતજિ ફકં્મિ 6.95 કરોડથી 
7.95 કરોડ છે. િેની પાસે આ ઉપરાંિ 
પણ ઘણી ્મોંઘી કારો છે.
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કરીના કપૂરની બૂક ‘પ્ેગનન્સી બાઈબલ’ ક્િિાદમાં
બોલીિૂડ અતભનેત્ી કરીના કપૂર ખાન િાજેિર્માં જ લોનચ કરેલી પોિાની બૂકના કારણે 
્મુશકેલી્માં પડી શકે છે. પોિાના બીજા પુત્ જેહની પ્ેગનનસી બાદ કરીનાએ આ પુસિક 
લખયુ હિુ અને િેને પ્ેગનનસી બાઈબલ ના્મ આપયુ હિુ. એક નયૂ્ઝ ચેનલના અહિેાલ 
પ્્માણે ઓલ ઈસનડયા ્માઈનોફર્ી બોડ્ટ દ્ારા આ ના્મ સા્ેમ િાંધો ઉઠાિીને એકટ્ેસ સા્ેમ 
િફરયાદ કરિાની યોજના બનાિાઈ રહી છે. બોડ્ટના અધયક્ષ ડાય્મંડ યુસુિનુ કહેિુ છે 
કે, પુસિકના પ્ેગનનસી બાઈબલ ના્મ સા્મે િાંધો છે.
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બે કરતા પણ વધુ દાયકાથી ગ્લોબ્ વલોર્મીંગની 
સર્સયા સાર્ે ઝઝૂર્ી રહે્ ી દુનનયા ર્ાટે 

આ વર્ષે સૌથી વધું ગંભીર અને ચેતવણીરૃપ 
કકસસલો કેનેડા અને અરે્કરકાથી ર્ળયલો છે. સાર્ાનય 
સંજોગલોર્ાં ઠંડા રહેતા આ પ્રદેશર્ાં આ વખતે 
ગરર્ીનલો પારલો 48 ડીગ્ીથી પણ ઉંચે જઈ ચઢ્લો 
હતલો. કેનેડાના ન્ટન સનહતના નવસતારર્ાં 49.5 
ડીગ્ી તાપર્ાન સાથે ્ાખલો ્લોકલો રુ્શકે્ીર્ાં 
ર્ુકાયા હતા. ર્ાનવ શરીર ઋતુ પ્રર્ાણે અનુકૂળ 
થવા ટેવાયે્ું છે. ધીર્ે-ધીર્ે તાપર્ાનર્ાં થતી ૩૫ 
કડગ્ીની વધઘટ ર્ાણસનું શરીર સહન કરી ્ે છે. 
પરંતુ હવે ૬૦ કડગ્ીની વધઘટ સહન કરવું પડે તલો 
શું થાય તેની તલો કલપના જ કરવી પડે તેર્ છે. 

કેનેડાર્ાં ર્ાઇનસ ૧૦ કડગ્ી સુધી પહોંચતલો 
પારલો આ વર્ષે ૪૯.૫ કડગ્ીએ પહોંચી ગયલો હતલો. 
આ વાતને હજી ર્ાંડ 25-30 કદવસ જ વીતયા છે. 
આ સર્યે કેનેડાર્ાં 800 કરતા પણ વધુ ્લોકલોના 
ગરર્ીને કારણે ર્લોત થયા હતા. નહટડલોર્ને કારણે 
અનુભવાયે્ ી ગરર્ીએ કેનેકડયનલોની હા્ત 
ખરાબ કરી નાંખી હતી. કેનેડાના ન્ટન નાર્ના 
ગાર્ર્ાં સાર્ાનય રીતે વધુર્ાં વધુ ૨૮થી ૩૦ કડગ્ી 
સેલલસયસ ગરર્ી પડતી હલોય છે, પણ તાજેતરર્ાં 
તાપર્ાનનલો પારલો ૪૯.૫ કડગ્ી સેલલસયસને 
આંબી ગયલો. એ જ રીતે નરિકટશ કલો્લ્બયા અને 
અલબેટાટાર્ાં ગરર્ીના રેકલોડટા તૂટી ગયા છે. સાર્ાનય 
રીતે કેનેડા તેની ઠંડીને કારણે પ્રનસદ્ધ છે. પહે્ી 
વખત તે તેની આકરી ગરર્ીને ્ીધે દુનનયાભરર્ાં 
ચચાટાર્ાં આવયું છે. અંદાજે 800 ્લોકલો ગરર્ીને 
કારણે ર્લોતને ભેટવા એ કેનેડા જેવા દેશ ર્ાટે ર્લોટી 
બાબત છે.

કેનેડાર્ાં અગાઉનલો રેકલોડટા ૪૫ કડગ્ી ગરર્ીનલો 
નોંધાયલો હતલો. આ પહે્ ા  ૧૯૩૭ર્ાં આટ્ી બધી 
ગરર્ી પડી હતી. કેનેડાર્ાં બહુ ઓછા ્લોકલો એ.સી.
નલો ઉપયલોગ કરે છે. કારણ કે, તયા ં સાર્ાનય રીતે 
ગરર્ીનલો પ્રશ્ન હલોતલો નથી. અનેક ઘરલોર્ાં તલો આજે 
પણ એસી ્ગાડાયા નથી. કારણ કે તયાંનું તાપર્ાન 
નીંચુ રહેતું હલોય છે. ન્ટન નાર્ના જે ગાર્ર્ાં 
સવાટાનધક તાપર્ાન નોંધાયું તયાં તલો નબ્કુ્  કલોઈને 
તયાં એસી નથી. આથી આ વખતે ્લોકલો એ.સી.ની 
સનુવધા ધરાવતા જાહેર સથળલો પર ધસી ગયા હતા.  
આ ઉપરાંત કેટ્ાક દકરયા કકનારે જતા રહ્ા હતા. 
જોકે દકરયા કકનારે ગરર્ી ન ્ાગે એ એક ભ્રર્ છે. 
જયાં ૧૦૦ ટકા ભેજ હલોય તયાં ૩૫ કડગ્ી તાપર્ાન 
પણ અસહ્ બની જાય છે.  કારણ કે, ૧૦૦ ટકા 
ભેજ હલોય તયારે શરીરર્ાંથી પરસેવલો નીકળવલો બંધ 
થઈ જાય છે. પકરણારે્ શરીરને ઠંડું કરવાની નેચર્ 
કન્ંગ નસસટર્ ખલોરવાઈ જાય છે. સૂકા પ્રદેશની પ૦ 

ટકા ડીગ્ી અને ભેજવાળા પ્રદેશની ૩૫ ડીગ્ી ગરર્ી 
એકસરખી હલોય છે. કદાચ ભેજવાળા પ્રદેશની 
૩પ ડીગ્ીની ગરર્ી વધારે અસહ્ બની જાય છે. 
હવે ગરર્ીની સર્સયાના ઉકે્ ર્ાટે વાનકુવરર્ાં 
અસથાયી નર્લસટંગ સટેશન ઊભા કરવાર્ાં આવયા 
છે. કેનેડાના નવજ્ાનીઓએ તલો નાગકરકલોને ચેતવણી 
આપી છે કે, હવે આપણે સખત ગરર્ી ર્ાટે તૈયાર 
રહેવાનું છે.  ઘણા ્લોકલો કહેશે કે 
ક્ાઇર્ેટ ચેનજ કુદરતી પકરબળ છે.

પરંતુ હકીકતર્ાં ક્ાઇર્ેટ 
ચેનજ કુદરતી પકરબળ સાથે હવે 
ર્ાનવસનજટાત પણ છે. ર્ાનવ દ્ારા 
જે પ્રદૂર્ણ ફે્ ાવાય રહ્ં છે તેને કારણે નેચર 
રીએકશનરી બની ગઈ છે. દુષકાળ, અનતવૃલટિ, 
પૂર, વાવાઝલોડા આ બધું પહે્ા પણ હતું. કકનતુ 
ર્ાનવજનય પ્રદૂર્ણને કારણે તેની ફ્ીક્વનસી વધી 
ગઈ છે. ન્ટનર્ાં ૩૦ કડગ્ીથી પારલો એકાએક 

૪૯ કડગ્ીએ કેવી રીતે પહોંચી ગયલો ? તે સવા્ 
ર્હતવનલો બનયલો છે. અતયારે તે પાછળ હીટડલોર્નું 
કારણ આપવાર્ાં આવી રહ્ં છે.

હીટડલોર્ને સાર્ાનય રીતે સર્જીએ તલો હવા 
ગરર્ થાય એટ્ે હ્કી થાય છે. જે બાદ હ્કી 
થયે્ી હવા ઉપર જાય છે. હવે ઉપરથી ઢાંકણું બંધ 
હલોય તલો હવા તયાંને તયાં ઘૂ્યા કરે છે.  હીટડલોર્ના 

કકસસાર્ાં ગરર્ હવા વધુ ઉંચે જઈ શકતી નથી. 
બીજી તરફ નીચેથી બીજી ગરર્ હવા ઉપર તરફ 
ગનત કરતી રહે છે. એટ્ે પહે્ ેથી જ ઉપર જે 
ગરર્ હવા હલોય તેની સાથે તે ટકરાય છે. આવા 
સંજોગલોર્ાં ગરર્ હવાનું પ્રશેર વધી જાય છે. 
જેની સીધી અસર વાતાવરણર્ાં વતાટાય છે. આ 
પ્રનરિયાને હીટડલોર્ કહેવાય છે. આ વર્ષે કેનેડા આ 

જ નસસટર્નલો ભલોગ બનયું છે.  બીજી 
તરફ  અરે્કરકાર્ાં પણ અગાઉની 
તુ્નાએ રેકલોડટારિેક ગરર્ી પડી છે. 
સાઇનબકરયાનું રેનફ્ઝરેટર સરંુ્ રણ હવે 
ગરર્ થવા ્ાગયું છે. યર્નર્ાં વધતી 

ગરર્ીને કારણે ર્ધર્ાખી ઉછેર કનેદ્લો ખતર્ થવા 
ર્ાંડ્ા છે. અરે્કરકાના ઓરેગલોન સટેટર્ાં ગરર્ીને 
કારણે ૬૦ ્લોકલોનાં ર્લોત થયાં છે. તેર્ાંથી ૪૫ ર્લોત 
તલો એક્ા ર્ાલટનલોર્ાર્ાં નોંધાયા છે. ર્ાલટનલોર્ 
ઓરેગલોનની સૌથી ર્લોટી કાઉનટી છે. ગરર્ીથી 

દુનનયાર્ાં અગાઉ જેટ્ા ર્લોત થતાં હતા તેના કરતા 
સંખયા અતયારે બર્ણી થઈ ગઈ છે.  નવજ્ાન સાથે 
સંકળાયે્ા તજજ્લોનું સપટિ ર્ાનવું છે કે, ગરર્ી અને 
ભેજનું વધતું પ્રર્ાણ ર્ાણસ ર્ાટે અસહ્ બની ગયું 
છે. ઊંચાઈવાળા ક્ેત્લોર્ાં ક્ાઇર્ેટ ચેનજની સૌથી 
પહે્ી અને સૌથી વધારે અસર થાય છે. 

કેનેડાર્ાં ગ્લોબ્ વલોનર્િંગ દુનનયાના બીજા 

કે્ત્લોની તુ્નાએ બર્ણી ઝડપથી વધી રહ્ં છે. 
ક્ાઇરે્ટ એનાન્કટકસના ર્ત પ્રર્ાણે છેલ્ા 
૧૧,૦૦૦ વર્ટાર્ાં પૃથવી અતયારે સવાટાનધક ગરર્ીનલો 
સાર્નલો કરી રહી છે. પવૂટા ઔદ્લોનગક કાળની 
તુ્નાએ નવશ્વનું સરેરાશ તાપર્ાન એક ડીગ્ી 
વધી ગયું છે. સરેરાશ તાપર્ાન એક ડીગ્ી વધવું 
એ બહુ ર્લોટી વાત છે. ક્ાઇર્ેટ ચેનજ નનયનંત્ત 
કરવાનલો બે રસતા દુનનયા પાસે છે. એક ર્ાણસે પલોતે 
અપનાવવલો પડે. બીજો, સરકારે.  સૌથી પહે્ા તલો 
કલો્સાથી વીજળી બનાવવાનું બંધ કરવું આવશયક 
છે. કલો્સાનું ખનન સંપૂણટાપણે બંધ કરી દેવું જોઈએ.  
નબનપ્રણાન્ગત ઊજાટા સ્લોતના ઉતપાદન અને વપરાશ 
પર ટેકસ ઝીરલો કરી નાખવલો જોઈએ. ઇ્ેલકરિક 
વાહનલોનું ચ્ણ વધારવું જોઈએ. ખા્ી ઇ્ેલકરિક 
સકૂટસટા વધે એ પૂરતું નથી. બસલો અને ખટારા પણ 
ઇ્ેલકરિનસટીથી ચા્ે તે દીશાર્ાં આયલોજન થવું 
જોઈએ. વળી, એ ઇ્ેલકરિનસટી કલો્સા કે કડઝ્ની 
ર્દદથી પેદા કરવાર્ાં આવે તલો પાછું એનું એ જ 
થાય. એટ્ે એ ખાસ કનફર્ટા કરવું પડે કે વીજળી 
પણ પવન, સૌર જેવા નબન પ્રણાન્ગત સ્લોત થકી 
જ પ્રાપ્ત થાય.

્લોકલોએ વાહનલોનલો નબનજરુરી વપરાશ ઘટાડવલો 
જોઈએ. બને તયાં સુધી પલ્્ક રિાનસપલોટટાનલો 
ઉપયલોગ કરવલો જોઈએ. નજીકના અંતરે જવાનું 
હલોય તલો સકટૂરને બદ્ે સાઇક્નલો ઉપયલોગ 
કરવાથી પણ દેશ અને દુનનયાની ર્લોટી સેવા કરી 
શકાશે. બીજી તફ દરેક દેશની સરકારે કાબટાન 
ટેકસ નાખવલો જોઈએ. કેનેડા અને ચીનની સરકાર 
અતયારે આવા પગ્ાં ્ઈ રહ્ા છે. પ્રણાન્ગત 
સ્લોત થકી ઊજાટા ઉતપન્ન કરનારી કે તેનલો વપરાશ 
કરનારી કંપનીઓને કાબટાન ટેકસ ભરવલો પડે અને 
નબનપ્રણાન્ગત સ્લોતલોર્ાંથી ઊજાટા ઉતપન્ન કરનારી 
કંપનીઓને ટેકસર્ાંથી ર્ુનતિ ર્ળે તલો પ્રદૂર્ણ 
ઘટાડવાર્ાં ર્લોટા ફાળલો ર્ળશે. કલોઈ એક દેશની 
સરકાર આ પલો્ીસી અપનાવે તલો પણ ઝાઝલો ફેર 
નહીં પડે. કારણ કે, આકાશને સરહદ નથી. એક 
દેશનું પ્રદૂર્ણ બીજા દેશ તરફ પગ કરતું જ હલોય 
છે. આવા સંજોગલોર્ાં પ્રદૂર્ણ ઘટાડવાની વાતલો ર્ાત્ 
જી સર્ીટ પુરતી સીર્ીત ન રહે અને દરેક દેશ 
ગ્લોબ્ વલોર્મીંગ સાર્ેની ્ડાઈર્ાં સહભાગી બને 
તલો પ્રદૂર્ણની ર્ાત્ા ઘટાડી શકાશે તે નનનચિત છે. 
અતયાર સુધી ગ્લોબ્ વલોર્મીંગનલો ર્ુદ્લો જી સર્ીટર્ાં 
ચચાટાતલો રહ્લો છે. નવકસીત દેશ હવે પયાટાવરણની 
દુહાઈ આપીને નવકાસશી્ દેશલોને શીખ આપે છે. 
પરંતુ સર્ીટ પછી ખુદ નવકસીત દેશ પણ પ્રદૂર્ણ 
ઘટાડવાની દીશાર્ાં નક્કર પગ્ા ્ેતાં નથી. તેને 
કારણે સર્સયા ઠેરની ઠેર રહી ગઈ છે.

ઠંડા પ્રદેશ કેનેડાના લિટનમાં ગરમીનાે પારાે એેકાએેક 49 ડીગ્ીને કેમ એાંબી ગયા?ે

દુષ્ાળ, એતિવૃષ્ટિ, પૂર, વાવાઝાડેા જેવી એાફિા ેવરાષોથી 
માનવીને માથા ખડકાિી રહી છે પરંિુ માનવ સલજજિિ બેફામ 

પ્રદૂરણને કારણે હવે િેની િીવ્રિા વધી ગઈ છે

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

હિટડોમ ઃ પ્દૂષણ બદલ કુદરતનું રરએક્શન
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મોબાઈલની ખામી શોધીને તેમાંથી 
બેન્કીંગ સંબધધત SMS માધિતી િે્કર 
સુધી પિોચાડવામાં આવે છે. આ માધિતી 
્કોઈ એપલી્ેકશન અથવા તો મોબાઈલ માં 
છુપું રિેલું સપાયવેર દ્ારા િે્કર સુધી પિોંચે 
છે. ગૂગલ પલે સ્ોરમાં છેતરધપંડીવાળી 
એપલી્કેશન મળી આવી છે જે આ રીતે 
યુઝસ્સની માધિતી લી્ક ્કરે છે. આ એપલી્કેશન 
7 લાખ થી વધુ લો્કો ડાઉનલોડ ્કરી ચુકયા 
છે.

િે્કરએ મો્ેભાગે દધષિણ-પધચિમ એધશયા 
અને અરબી દ્ીપ્કલપના યુઝસ્સને ્ાગગે્/
ધશ્કાર બનાવયા િતા. આ તારણો સાયબર 
ધસકયુરર્ી ્કંપનીઓ Trend Micro અને 
McAfee દ્ારા સવતંત્ર રીતે નોંધાયા િતા. 
વધુમાં જાણવા મળયું િતું ્કે આ એપલી્ેકશન 
7 લાખ થી વધુ વખત ડાઉનલોડ થઈ છે અને 
યુઝસ્સની માધિતી િે્કર સુધી પિોચી ગઈ છે. 
તયારબાદ આ એપલી્ેકશન ગૂગલ પલ ે સ્ોર 
પરથી િ્ાવવામાં આવી. 

McAfee જણાવે છે ્કે ફો્ો એડી્ીંગ 
એપ, વોલપેપર સંબધધત એપ, puzzles 
એપ, ્કીબોડ્સ સ્કીન એપ, ્કેમેરા સંબધધત 
એપ માં માલવેર િોય છે જે ડે્ા ને લગતી 

છેતરધપંડી ્કરવા મા્ે ઉપયોગી છે. એજ રીતે 
આ એપલી્કેશનમાં સપાયવેર પણ િોય છે. જે 
SMS િાઈજે્ક ્કરી અનધધ્ૃકત   ટ્ાનઝકેશન 
્કરી શ્ેક છે. માલવેરમાં સામાનય રીતે વઝ્સધનંગ 
નામના ્કોરડંગ ત્કની્કનો ઉપયોગ થાય છે. 
યુઝસ્સનો ધવશ્ાસ બનાવી રાખવા મા્ે ગૂગલ 
પલ ેસ્ોર પર એપપલ્ેકશનને ્કલીન એપપલ્કેશન 
તરી્ેક ડેવલોપસ્સ દ્ારા અપલોડ ્કરવામાં આવે 
છે. પછી અપડે્ દ્ારા માલવેર ઉમેરવામાં 
આવે છે. આ ્કોડ પેલોડ(payload) તરી્કે 
ઓળખવામાં આવે છે જે ્કોઈ પણ ફોરમે્માં 
િોય છે.

SMS િાઈજે્કથી બચવા મા્ે ્કોઈ 
પણ એપપલ્કેશન ડાઉનલોડ ્કયા્સ બાદ જે-તે 
એપપલ્ેકશન ્કઈ-્કઈ પરધમશન માંગે છે 
તે ્કાળજી પૂવ્સ્ક વાંચયા બાદ જ એકસપે્ 
્કરવી. આ એપલી્ેકશનનું લીસ્ મારા ટ્ી્ર 
એ્કાઉનટ્ પર મુ્કવામાં આવયું છે. જો તમારા 
મોબાઈલમાં આ એપપલ્ેકશન ઈનસ્ોલ િોય 
તો તરત જ ્કાઢી નાખવી. એપલી્ેકશનમાં 
માલવેરની માધિતી મળતા ગૂગલએ પણ 
2020માં 1700થી વધુ એપપલ્ેકશન પલે સ્ોર 
પરથી િ્ાવવામાં આવી છે.
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SMS Hijack Fraud

્કસરત વખતે સપોટ્સ બ્ા પિેરવાની વાત ્કરી 
લીધા પછી આપણે એ પણ જાણી લઈએ ્ેક સપોરસ્સ 
બ્ા પિેરીને ્કઈ ્કઈ ્કસરતો ્કરવી જોઈએ. 
દા.ત. પુશઅપસને પુરુષોની ્કસરત ગણાવવામાં 
આવે છે, પરંતુ ત્રીસ સ્ેકનડ સુધી પુશ ્કયા્સ પછી 
એ્ક ધમધન્નો આરામ લઈ ફ્ી ત્રીસ સે્કનડ પુશ 
્કરવાની ધરિયા ત્રણ વખત રોજેરોજ ્કરતા રિો તો 
મધિલાઓની ચેસ્ વળાં્કદાર અને મજબૂત બનશે.

પુશઅપસ ત્રણ રીતે ્કરી શ્કાય. જો ઉંમર 
ત્રીસની નીચે િોય અને ગોઠણની ્કોઈ સમસયા ન 
િોય તો રશ્સ ઉપર બે પગના પંજા અને બંને િાથના 
પંજા મ્ૂકીને શરીર રશ્સને સમાંતર રાખો. આ વખતે 
તમારા િાથના પંજા તમારા ખભાની નીચે આવશે. 
િવે શરીરને ્કોઈ વળાં્ક આપયા વગર બંને િાથ 
સીધા ્કરી ખભાથી શરીર ઉપર લઈ જાવ અને 
એ્ક-બે સે્કનડ પછી ફ્ી િાથ ્કોણીથી વાળીને 
શરૂઆતની પસથધતમાં આવી જાવ.

બીજી પદ્ધધત ગોઠણમાં થોડી્ક સમસયા િોય 
તેમના મા્ે છે. ખુરશી, સોફ, ઓ્લો વગેરે 
જેવી ્કોઈ ઊંચી જગયા પર બંને િાથના પંજા 

અને રશ્સ ઉપર પગના પંજા ગોઠવી શરીરને સીધું 
રાખી ઊભા રિો. આ વખતે પણ તમારા િાથના 
પંજા તમારા ખભાની નીચે આવશે. િવે શરીરને 
જરાય વળાં્ક આપયા વગર બંને િાથ સીધા ્કરો. 
એથી ખભાથી શરીર ખુરશી, સોફ ્કે ઓ્લા 
જેવી જગયાથી દૂર જશે. એ્ક-બે સે્કનડ પછી ફ્ી 
પિેલાંની પસથધતમાં આવી જાઓ.

જો ગોઠણની સમસયા વધી ગઈ િોય તો દીવાલ 
સામે ઊભા રિો. દીવાલથી અંતર એ્લું િોવું 
જોઈએ ્કે બંને િાથના પંજા દીવાલ ઉપર મૂ્કો 
તયારે િાથ સીધા રિે. આ્લે દૂર તમારા પગ પણ 
િોવા જોઈએ જેથી શરીર સીધું ્ટ્ાર રિે. િવે બંને 
િાથ ્કોણીથી વાળીને તમારો ખભો દીવાલ નજી્ક 
લઈ જાવ. પછી દીવાલને ધક્ો મારવાનો પ્રયાસ 
્કરો. તેથી બંને િાથ સીધા થઈ જશે અને તમે 
પિેલાં જેવી પસથધતમાં આવી જશો.

જયારે તમારા િાથ ્કોણીથી વળે તયારે તમારા 
પંજા તમારા ખભાની નીચે જ આવવા જોઈએ. 
રોજેરોજ આ ્કસરત ્કરવાથી તમારી ચેસ્ના 
સ્ાયુઓ ્કસાશે અને બ્ેસ્ ઉન્નત બનશે.

ચોમાસામાં આ વસ્તુઓનતું કરો ભરપતુર 
સેવન, નહીં રહે શરદી-ખાંસીની બિમારી

આદતુ ઃ આદુ એન્ી ઓપકસડેન્, એન્ી-
ઇનરલેમે્ રી, એન્ી બેક્ેરરયલ, એન્ી 
વાઇરલ, વગેરે ગુણથી ભરપુર છે. તેનું સેવન 
રોગપ્રધત્કાર્ક શધતિ વધારવામાં મદદ ્કરે છે. 
શરદી, ખાંસી, તાવ વગેરે મોસમી રોગોનો ધશ્કાર 
થવાનું જોખમ ઘ્ી જાય છે. રોગપ્રધત્કાર્ક શધતિ 
વધારવા મા્ે તમે તેની ચા દરરોજ પી શ્કો છે. 
આ મા્ે, 1 ્કપ પાણીમાં 1 ચમચી આદુ ઉ્કાળો. 
તયારબાદ તેને ગાળી લો અને સવાદ પ્રમાણે મધ 
અને લીંબુનો રસ ધમષિ ્કયા્સ પછી પીવો. આ 
ધસવાય તમે આદુ સાથે ધમલ્ક ્ી ચા પી શ્કો છો.

લસણ ઃ રોગપ્રધત્કાર્ક શધતિ વધારવામાં 
લસણ ખૂબ અસર્કાર્ક માનવામાં આવે છે. 
રોગપ્રધત્કાર્ક શધતિ વધારવા મા્ે લસણ 

એન્ી ઓપકસડેન્, એન્ી-ઇનરલેમે્રી, એન્ી 
બેક્ેરરયલ વગેરે ગુણધમમોથી ભરપુર છે. 
વાયરસ સામે લડવામાં મદદ ્કરે છે. તેનું સેવન 
્કરવાથી પાચનતંત્ર મજબૂત થાય છે. ચોમાસા 
દરધમયાન સવસથ રિેવા મા્ે ચોક્સ તેનું સેવન 
્કરો. તમે દરરોજ લસણનું સેવન ્કરી શ્કો છો.

હળદર ઃ િળદરમાં પોષ્ક તતવો, એન્ી 
ઓપકસડેનરસ, એપન્-એધજંગ, એન્ી બેક્ેરરયલ, 
એન્ી વાયરલ અને ઔષધીય ગુણ િોય છે. તે 
રોગપ્રધત્કાર્ક શધતિ ઝડપથી વધારવામાં મદદ 
્કરે છે .ચોમાસા દરધમયાન તંદુરસત રિેવા મા્ે, 
તેને તમારા દૈધન્ક આિારમાં ચોક્સપણે શામેલ 
્કરો. તમે શા્કભાજીમાં િળદર ઉમેરીને ખાઇ 
શ્કો છો. તમે િળદર વાળુ દૂધ પી શ્કો છો.

રોજ કરો પુશઅપ-એક્સરસાઈઝ, 
તમારા સતનમાં આવી જશે ઉભાર
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ગાંધીનગરઃ દુબઇથી મુંબઇના 
એરકાગાગાે કોમ્પલેક્ષ ખાતે ૩૨ કરોડનુ 
૧૦૦ કકલોગ્ામ ગોલડ ્પોટેશિયમ 
સાઇનાઇડ (જી્પીસી)ની આયાત કરી 
હતી. મુબઇના આયાતકારે એડવાનસ 
લાયસનસનો લાભ લેવા ગોલડની 
આયાત કરી હતી જેની બાતમી 
બેગલોર અને મુબઇ ડીઆરઆઇને 
થતાં ૩૨ કરોડનુ દાણચોરીનુ ગોલડ 
જપ્ત કરવામા આવય ુહતુ જેની કસટમ 
ડયુટી ૩૩૮ કરોડ ભરવાની થતી હતી 
તે કેસની ત્પાસમાં ડીઆરઆઇએ 

અમદાવાદ ઇનટરનેિનલ 
સકકુલના માશલક ગોરિી ્પારેખની 
ગાંધીનગરમાં સેકટર -૨૫માં આવેલી 
આરકેમ ઇનનડયા શલશમટેડમાં દરોડા 
્પાડયા છે. સમગ્ કેસમાં ડીઆરઆઇ 
મંુબઇ દ્ારા બે િખસોની ધર્પકડ 
કરવામા આવી છે.

બેંગલોર અને મુબઇ ડીઆરઆઇના 
ટોચના સૂત્ોઓ જણાવયુ કે, મુબઇના 
આયાતકાર ્પારેખ ઇનડસટ્ીઝ શલશમટેડ 
દ્ારા એડવાનસ લાયસનસ હોવાના 
દાવા સાથે દુબઇની ટાઇઅ્પ કરેલી 

કં્પની ્પાસેથી ૧૦૦ કકલોગ્ામ ગોલડ 
્પોટેશિયમ સાઇનાઇડની આયાત 
કરાઇ હતી. જેની કંમત ૩૨ કરોડ 
થાય છે.

જી્પીસી એટલે કે ગોલડ ્પોટેશિયમ 
સાઇનાઇટનો ઉ્પયોગ કોઇ્પણ 
ધાતુની ચીજવસતુને સોનાનો ઢોળ 
ચઢાવવા ઉ્પયોગમાં લેવાય છે. આ 
જી્પીસીની આયાત કરીને એડવાનસ 
લાયસનસના શનયમો મુજબ એકસ્પોટગા 
ઓબલીગેિન ્પુરૂ કરવા માટે દુબઇની 
ક્ંપનીને એકસ્પોટગા કરવાનુ હતુ. 

અમદાવાદ : ગુજરાતના ગુડસ 
એનડ સશવગાસ ટેકસના અશધકારીઓએ 
્પકડી ્પાડેલા રૂા. 1000 કરોડના 
બોગસ શબશલંગના કૌભાંડમાં 49 
ક્ંપનીઓના નામ ખૂલયા છે. જોકે ગુડસ 
એનડ સશવગાસ ટેકસના અશધકારીઓએ 
આજે ભાવનગરમાં બોગસ શબશલંગના 
સંદભગામાં નવી નવ ક્ંપનીઓ સામે ત્પાસ 
ચાલુ કરી છે. 

તેમાંથી 24 ક્ંપનીઓમાં અફઝલ 
સવજાણીની અને 24 ક્ંપનીઓમાં 
મના રાઠોડની સંડોવણી હોવાનું ખૂલયું 

છે. આ બંનેએ મળીને 29 કોમન 
કં્પનીઓના નામનો બોગસ શબશલંગ 
માટે ઉ્પયોગ કયયો હોવાનું બહાર 
આવયું છે. આ બંનેની ચાર કદવસ 
્ૂપવવે જ જીએસટીના અશધકારીઓએ 
ધર્પકડ કરી હતી. બોગસ શબશલંગના 
આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલી ક્ંપનીઓમાં 
અમદાવાદની ગુરૂકૃ્પા ટ્ેકડંગ, મારૂશત 
કો્પયોરેિન, ્પુષ્પક એનટરપ્ાઈસ, જિવંત 
એનટરપ્ાઈસ, ્પીવીઆર ટ્ેડસગા, ્પટેલ 
એનટરપ્ાઈસ િશતિ ટે્ડસગા, શ્ીનાથજી 
ટ્ેડસગા અને મુકેિ ટ્ેડસગાનો સમાવેિ થાય 

છે. ભાવનગરની માધવ કો્પર શલશમટેડે 
આ તમામ ક્ંપનીઓ ્પાસે બોગસ શબલ 
લીધા હોવાના શનદદેિો મળયા છે. અફઝલ 
સવજાણીને તયાં દરોડો ્પાડવામાં આવયો 
તયારે તેમે એક કલાક સુધી દરવાજો 
ખોલયો જ નહોતો.  આ કૌભાંડમાં માધવ 
કો્પર શલશમટેડ નામની કં્પનીએ બોગસ 
શબલનો ઉ્પયોગ કરીનેે વધુમાં વધુ 
ઇન્પુટ ટેકસ કે્કડટ લઈ લીધી હોવાનું 
જાણવા મળી રહ્ં છે. તેણે કકુલ મળીને 
રૂા. 137 કરોડની બોગસ ઇન્પુટ ટેકસ 
ક્ેકડટ લીધી હોવાનું જાણવા મળી રહં્ છે.

અમદાવાદઃ સોમવારે 
અષાઢી બીજને ્પગલે 
અમદાવાદમાં ભગવાન 
જગન્ાથની 144મી રથયાત્ા 
નીકળી હતી. જો કે, આ વખતે 
કોરોનાને ્પગલે કડક િરતો 
આધીન મંજૂરી મળી હતી. 
સોમવારે રાજયના મુખયમંત્ી 
શવજય રૂ્પાણીએ અષાઢી બીજે ભગવાન 
જગન્ાથ રથયાત્ાને પ્સથાન કરાવયું 
હતુ. આ ્પૂવવે અમદાવાદમાં રથનું અને 
ભગવાનનું ્પૂજન-અચગાન વહેલી સવારે 
મકંદર ્પકરસરમાં કરાયું હતુ. રાજયના 
મુખય મંત્ી સીએમ રૂ્પાણીને સતત ્પાંચમી 
વાર ભગવાન જગન્ાથની રથયાત્ાની 
્પશહનદ શવશધનું સૌભાગય પ્ાપ્ત થયું છે. આ 

પ્સંગે રાજયના નાયબ મુખયમંત્ી નીશતન 
્પટેલ અને ગૃહ રાજયમંત્ી પ્દી્પશસંહ 
જાડેજા ્પણ આ શવશધમાં ખાસ હાજર 
રહ્ા હતા. આ અવસરે અમદાવાદના 
મેયર કકરીટ ્પરમાર, મંકદરના મહંત 
કદલી્પદાસજી મહારાજ, ટ્સટી મહેનદ્ભાઈ 
ઝા અને અનય આગેવાનોએ જગન્ાથજીના 
દિગાન-અચગાન કયાગા હતા.

આંતરરાષ્ટીય સતરે 
શવજેતા કદવયાંગોને ક્ાસ 
I- IIમાં સીધી નોકરી
અમદાવાદઃ ગુજરાત સરકારે 

ઓલનમ્પક, કોમનવેલથ, એશિયાન 
રમતોમાં મેડલ પ્ાપ્ત રમતવીરોની 
જેમ કદવયાગં રમતવીરોને ્પણ ક્ાસ 
એક અને બેમાં અશધકારી તરીકે સીધી 
શનયુશતિ આ્પવાનો શનણગાય કયયો છે.

સામાનય વશહવટ શવભાગના નાયબ 
સશચવ કે.કે.્પટેલની સશહથી બુધવારે 
સાંજે પ્શસધધ ઠરાવમાં કદવયાંગ 
રમતવીર ઉમેદવાર દ્ારા ્ેપરાશલનમ્પક, 
કોમનવેલથ, ્ેપરા- સ્પોટગા અને ્પેરા- 
એશિયન ગેમસમાં મેળવેલ મેડલને 
આધારે સરકારમાં કદવયાંગ માટે શનશૃત 
જગયા સેવા માટે ઓફર કરવામાં 
આવિે એમ કહેવામાં આવયુ છે.

કોરોના ઇફેકટ : બે 
વષગામાં લગ્નપ્સંગમાં 

૪૦%નો ઘટાડો
અમદાવાદ: જુલાઇ માસમાં લગ્નનું 

છેલું મુહતૂગા ૧૫ જુલાઇના જ છે. આ 
્પછી આગામી ૧૫ નવેમબર સુધી 
લગ્ન માટે કોઇ જ િુભ મુહતૂગા નથી. 
કોરોના મહામારીને ્પગલે છેલા દોઢ 
વષગાથી લગ્નસરાનો માહોલ કફક્ો જોવા 
મળયો હતો. અમદાવાદ મયુશનશસ્પલ 
કો્પયોેરેિનમાં ૨૦૧૮માં ૩૩૭૯૬ 
જયારે ૨૦૧૯માં ૩૩૯૪૬ના લગ્ન 
રજીસટડગા થયા હતા. ધામધૂમથી લગ્ન 
પ્સંગમાં ઘટાડો થતાં બેનડવાજા-કેટકરંગ-
ડેકોરેિન-્પાટટી પલોટ-હોલના વયવસાય 
્પર સૌથી વધુ માઠી અસર ્પડી છે.

અમદાવાદઃ જા્પાન સરકારની 
નાણાકીય સંસથા-જા્પાન ઇનટરનેિનલ 
કો-ઓ્પરેિન એજનસી-‘જાયકા’ એ 
ગુજરાત સરકારના વનશવભાગના રૂ. 
૯૦૫ કરોડના ખચગાવાળા ઇકો શસસટમ 
કરસટોરેિન પ્ોજેકટ માટે ૮૫ ટકા યાને 
રૂ. ૭૬૯.૨૫ કરોડની સોફટ લોન 
મંજૂર કરી છે.

રસપ્દ એ છે કે, ‘જાયકા’એ 
અમદાવાદ-ગાંધીનગર વચ્ેના મેટ્ોરેલ 
પ્ોજેકટના પ્થમ તબક્ા માટે આિરે 
રૂ. ૬ હજાર કરોડની લોન આપયા 
બાદ બીજા તબક્ા માટે નાણાકીય 
સહાય આ્પવાની ના ્પાડેલી છે, તયારે 

આ ્પકરપ્ેક્યમાં ‘જાયકા’ ્પાસેથી 
લોન મેળવવાની બાબત રાજયના 
વનશવભાગની શસશધિ ગણી િકાય.

વનશવભાગનો ઇકો શસસટમ 
કરસટોરેિન યાને ્પયાગાવરણ ્પુનઃસથા્પન 
પ્ોજેકટ ૯ વષગાના ગાળાનો છે, જેમાં 
રાજયના દકરયાકાંઠાના ૧૨,૨૦૦ 
હેકટરમાં દકરયો જમીન તરફ 
આગળ વધતો અટકાવવા પલાનટેિન 
થિે, દકરયાકાંઠે ૮ હજાર હેકટરમાં 
મનેગૃવઝ યાને ચેરનું અને દકરયાકાંઠે 
૫૦૦ હેકટરમાં ચેર શસવાયના વૃક્ષોનું 
પલાનટેિન થિે, ૩,૭૦૦ હેકટરમાં 
િેલટર બેલટ ડેવલ્પ થિે.

MktrûkÃík Mk{k[kh

રૂપાણી શાસનના 5 વર્ષ પૂરા થતાં ઉજવણી કરાશે
મુખ્યમંત્રી વિજ્ય રૂપાણરીનરી સરકાર ૭મરી ઓગ્સ્ટે પાંચ િર્ષ પૂરા કરરી રહરી 
હોઈ તથા વિજ્ય રૂપાણરી, નરટેન્દ્ર મોદરી બાદ સત્ામાં પાંચ િર્ષ પૂરા કરનારા 
ભાજપના બરીજા મુખ્યમંત્રી હોઈ આ સરકારટે તેના શાસન દરવમ્યાન લરીધેલા 
મહત્િના વનણ્ષ્યોનરી પબ્લવસ્રી સાથે રંગેચંગે ઉજિણરી કરિાનું બુધિારટે 
રાજ્ય મંત્રીમંડળનરી બેઠકમાં નક્રી થ્યું છટે. પાંચ કવેબને્  મંત્રીઓનરી કવમ્રી 
બનાિાઈ છટે, જે ઉજિણરીના કા્ય્ષક્રમો સરકારને સૂચિશે. ના્યબ મુખ્યમંત્રી 
નરીવતન પ્ટેલ, વશક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રવસંહ ચૂડાસમા, કૃવર મંત્રી રણછોડ ફળદુ, 
ઊજા્ષ મંત્રી સૌરભ પ્ટેલ અને િન-આદદજાવત વિકાસ મંત્રી ગણપત િસાિા 
આ કવમ્રીમાં સાંકળિામાં આવ્યા છટે. બુધિારટે આ કવમ્રીનરી ઔપચાદરક 
વમદ્ંગ મળરી હોિાનું જણાિાઈ રહ્ં છટે.

ધારાસભા ેમાટે વાતાનુકુલિત એેપાટ્ષમેન્ટ બનાવાશે
ગાંધરીનગર : ગુજરાતમાં ધારાસભ્યો મા્ટેના સરકારરી વનિાસ્સથાન ફરરી 
એક િખત બદલિામાં આિશે. સરકારટે ગાંધરીનગરમાં અગાઉ ત્ણ િખત 
વનિાસ્સથાન બદલ્યાં છટે પરંતુ માફક નહીં આિતાં હિે ચોથરીિાર ધારાસભ્યો 
મા્ટે નિા આિાસ બનાિિાનું આ્યોજન કરિામાં આવ્યું છટે. ગાંધરીનગરનરી 
રચના થ્યા પછરી સેક્ર-17માં સદ્સ્ય વનિાસ નામે ધારાસભ્યોને રહટેિા મા્ટે 
આિાસ બનાિિામાં આવ્યા હતા પરંતુ તે નાના હોિાથરી તેનરી બાજુમાં નિા 
આિાસ બનાિિામાં આવ્યા હતા પરંતુ તે પણ ધારાસભ્યોને માફક નહીં 
આિતાં સેક્ર-21માં આિેલરી પોલરીસ ્સ્ટેશનનરી સામે આધુવનક આિાસનું 
વનમા્ષણ કરિામાં આવ્યું હતું. હિે આ આિાસ પણ ધારાસભ્યોને ગમતા 
નહીં હોિાથરી સરકારટે ફરરીથરી આિાસ બનાિિા મા્ટે આ િર્ષના બજે્માં 
નાણાકી્ય જોગિાઇ કરરી છટે.

હવે મનસુખ વસાવાએે એાદિવાસી CMનાે સૂર એાિાપાે
ભાજપના ભાિનગરના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પરસોત્મ સોલંકીએ 
રાજ્યના નિા મુુખ્યમંત્રી કોળરી સમાજમાંથરી જ હોિા જોઈએનરી િાત છટેડ્યા બાદ 
પા્રીદાર સવહત વિવિધ સમાજમાંથરી આ સૂરટે જોર પકડ્યું હતું. તેમાં હિે ભાજપના 
જ સાંસદ મનસુખ િસાિાએ મુખ્યમંત્રી તો આદદિાસરી જ હોિો જોઈએનો સૂર 
આલાપ્યો છટે. પોતાના આ અવભપ્ા્યના સમથ્ષનમાં તેમણે કોંગે્સના આદદિાસરી 
નેતા અને પૂિ્ષ મુખ્યમંત્રી અમરવસંહ ચૌધરરીના ભરપે્ િખાણ કરરી ઉમે્યુું હતું કે, 
અમરવસંહ ચૌધરરીએ આદદિાસરી સમાજના વિકાસ પર ફોકસ ક્યુું હતું. િસાિાએ 
આદદિાસરીઓના િણઉકલ્યા પ્શ્ો ઉકેલિાનરી માગ પણ આમાં ઉમેરરી હતરી. 
ઉલે્ખનરી્ય છટે કે, આ બાબતે ઝઘદડ્યાના બરી્રીપરીના ધારાસભ્ય છો્ુ િસાિાએ 
આદદિાસરી ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી હોિો જોઈએ તેિરી માગ કરરી હતરી.

ગુજરાતમાં હવે વસતત લનયંત્રણ કાયિા ેઘડવા દહિચાિ
અમદાિાદ : ઉત્ર પ્દટેશમાં ્યોગરી સરકારટે િસવત  વન્યંત્ણ કા્યદો  ઘડિા 
જાહટેરાત કરરી છટે. આ તરફ, રૂપાણરી સરકાર પણ ્યોગરી સરકારના માગે 
જઇ રહરી છટે. ગુજરાતમાં ભાજપ સરકાર પણ નિરી જોગિાઇ સાથે િસવત 
વન્યંત્ણ કા્યદામાં બદલાિ કરિા ચક્રો ગવતમાન ક્યા્ષ છટે. ખુદ ના્યબ 
મુખ્યમંત્રીએ આ િાતને સમથ્ષન આપ્યુ કે, ઉત્રપ્દટેશ સરકારટે િ્સત્રી 
વન્યંત્ણ કા્યદા મા્ટે જે નરીવત ઘડરી છટે તેનો ગુજરાત સરકાર અભ્યાસ કરશે 
પછરી કા્યદામાં બદલાિ લાિશે. દટેશમાં િ્સતરીનો દર દદનપ્વતદરીન િધરી રહ્ો 
છટે. િ્સતરીિધારાને રોકિા સરકાર કુ્ ુંબ વન્યોજન સવહતના પગલાં લઇ રહરી 
છટે. જોકે, તાજેતરમાં જ ઉત્ર પ્દટેશમાં ્યોગરી સરકારટે િ્સતરી વન્યંત્ણ મા્ટે 
કા્યદો ઘડિા નક્રી ક્યુ્ષ છટે જેમાં એિુ નક્રી  કરા્યુ છટે કે, બેથરી િધુ સંતાનો 
હો્ય તો સરકારરી નોકરરી નહરી મળટે. આ ઉપરાંત સબસરીડરી ઉપરાંત સરકારરી 
્યોજનાનો લાભપણ મળશે નહીં.

રાજ્યના 100 તાિુકામાં 40 ટકાથી એાેછંુ રસીકરણ
અમદાિાદ : ગુજરાતમાં 100 તાલુકાઓમાં 40 ્કાથરી ઓછુ રસરીકરણ 
થ્યુ છટે. િલસાડ વજલ્ામાં કપરાડા તાલુકામાં તો સૌથરી ઓછુ માત્ 12.75 
્કા જ રસરીકરણ થ્યુ છટે. ખાસ કરરીને આદદિાસરી  અને પછાત વિ્સતારમાં 
રસરીકરણ ઓછુ થ્યુ છટે. ગુજરાતમાં 100 ્કા લક્યાકં સાથે મહારસરીકરણ 
અવભ્યાન શરૂ કરા્યુ છટે પણ શરૂઆતના તબક્ામાં લોકોને રસરીકેન્દ્ર 
પર રસરી ્ય મળરી રહટેતરી હતરી. હિે તો લોકોને રસરી લેિરી છટે પણ રસરી જ 
ઉપલ્ધ નથરી. આ તરફ,ગુજરાતના આદદિાસરી અને પછાત વિ્સતારોમાં તો 
એિરી બ્સથવત થઇ છટેકે, અંધશ્રધૃધા ઉપરાંત રસરી પ્ત્યેનરી ખો્રી માન્્યતાને 
કારણે હજુ લોકો રસરી લેિા ત્ૈયાર નથરી. કે્લાં્ય વિ્સતારોમાં ખુદ આરોગ્ય 
વિભાગના કમ્ષચારરીઓ ગ્ાવમણ જનતાને સમજાિરી છતા્ંય લોકો રસરીકેન્દ્રનરી 
આસપાસ ફરકતા નથરી. 

એમિાવાિમાં ચાંિખેડાની સગીરા સાથે સામદૂહક િુષ્કમ્ષ
ઘા્લોદડ્યાના શૈલેર ભરિાડ અને જગતપુરના વિજ્ય ભરિાડને સગરીરા 
સાથે વમત્તા હતરી. બંને તેને કારમાં બેસાડરી હો્લમાં લઈ ગ્યા હતા. 
આરોપરીઓ સગરીરાને ઘરટે ઉતારરી ગાડરીમાં ફ્ાર થઈ ગ્યા હતા. પોલરીસે 
મદદગારરી કરનાર વિજ્ય ભરિાડ સવહત ત્ણે્ય આરોપરીનરી ધરપકડ કરરી 
િધરી પૂછપરછ શરૂ કરરી છટે. પોલરીસે જણાવ્યું હતું કે, ૧૫ િર્ષનરી સગરીરા 
જગતપુરમાં પદરિાર સાથે રહટે છટે. ઘા્લોદડ્યામાં રહટેતા શૈલેર ભરિાડ 
નામના ્યુિક અને મકરબામાં જ રહટેતા વિજ્ય ભરિાડના પદરચ્યમાં આિરી 
હતરી. ૧૦ જુલાઈએ શૈલેરે ફેન કરરીને ગોદરટેજ ગાડ્ષન વસ્રી મળિા બોલાિરી 
હતરી. શૈલેર અને વિજ્ય સગરીરાને કારમાં બેસાડરીને તેઓ અડાલજ ખાતે 
આિેલરી મહારાજા હો્લના રૂમમાં લઈ ગ્યા હતા. બંને વમત્ોએ િારાફ્તરી 
સગરીરા પર અિારનિાર દુષકમ્ષ ગુજા્યુ્ષ હતુ. 

રૂશ્પયા 1000 કરોડના બોગસ શબશલંગ 
કૌભાંડમાં 49 કં્પનીઓનાં નામ ખૂલયાં
ભાવનગરમાં નવી નવ કંપનીએાેમાં તપાસ : મીના રાઠાેડ એને એફઝિ સવજાણીની ધરપકડ

અમદાવાદમાં રથયાત્ા, રૂપાણીને 
પાંચમી વાર પહિનદ હવહિનું સૌભાગય

338 કરોડની ડયૂટી ચોરી: ઈનટર.સકકૂલના 
માશલકની ગાંધીનગરની ક્ંપનીમાં દરોડા
32 કરાડેના 100 દકિા ેસાેનાની િાણચારેીની સસન્ડિકેટ ઝડપાઈ, બેની ધરપકડ

ગુજરાતમાં ઇકો હસસ્ટમના સથાપન 
મા્ટે ‘જાયકા’ 770 કરોડ લોન આપશે
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ઇંદુલાલ યાજ્ઞિક એ 
દદવસોમાં તેઓ 

મહાગુજરાતના પ્રણેતા 
અને ઇંદુચાચા તરીકે 
ઓળખાયા. એક પત્રકાર, 
એક પૉજ્લદિજ્િયન, 
સવાતંત્રયસેનાની, નાિયકાર, 
લેખક, દિલમ મેકરથી માંડીને 
સંસદસભય સુધીની લાંબી 
કારદકદદી દ્ારા તેઓ બહુમુખી 
પ્રજ્તભા રહ્ા. લોકોએ તેમને 
અમદાવાદ જેવા શ્ીમંત 
નગરના ઓજ્લયા-િકીર પણ 
કહ્ા.

યંગ ઇન્ડિયા
તા. ૨૨ િેબ્ુઆરી, 

૧૮૯૨માં જનમેલા ઇંદુલાલ 
યાજ્ઞિક મૂળ નદડયાદના. તેઓ 
નાના હતા તયારે જ જ્પતાનું 
અવસાન થયું. નદડયાદમાં જ 
ભણી ૧૯૦૬માં મૅજ્રિક પાસ 
કરી તે પછી અમદાવાદની 
ગુજરાત કૉલેજમાં દાખલ 
થયા. ઇનિરજ્મડીએિ પરીક્ા 
પાસ કયાયા બાદ મુંબઈની સેિ 
ઝેજ્વયસયા કૉલેજમાં પ્રવેિ 
મેળવયો અને બી.એ. થયા. 
૧૯૧૨માં એલ.એલ.બી. 
કયુું. કૉલેજ કાળ દરજ્મયાન 
તેઓ એજ્ન બેસનિથી પ્રભાજ્વત 
હતા. ૧૯૧૫માં જમનાદાસ 
દ્ારકાદાસ  અને િંકરલાલ 
બૅંકરની સાથે રહી અંગ્ેજી 
જ્વષયમાં ‘યંગ ઇનનડયા’ નામનું 
સામાજ્યક િરૂ કયુું. તા. ૧૫મી 
જુલાઈ, ૧૯૧૫માં તેમણે 
તેમના તંત્રીપદેથી ‘નવજીવન 
અને સતય’ નામનું માજ્સક 
િરૂ કયુું. િરૂઆતમાં વકીલાત 
પણ કરી. ‘જ્હંદુસતાન’ નામના 
દજૈ્નકમાં અગ્ લેખો પણ 
લખયા. ૧૯૨૨માં ‘યુગધમયા’ 
િરૂ કયુું. ૧૯૧૫માં વકીલાત 
છોડી સમાજ-દિેસેવામાં 
જોડાયા. વચે્ના ગાળા 
દરજ્મયાન તેમણે ‘પાવાગઢનું 
પતન’ નામની દિલમ પણ 
બનાવી. િરી પાછા દેિસેવામાં 
લાગી ગયા.

મુનશીના પડિોશી
ગાંધીજીના આગમન પહેલાં 

તેઓ જાહેર જીવન જ્વિે 
જ્વચારતા થયા હતા. ગાંધીજીના 
આગમન પહેલાં ઇંદુલાલ 
યાજ્ઞિક ગુજરાતમાં નવજીવન 
પ્રગિાવવાના મનોરથ સેવતા 
હતા. કનૈયાલાલ મુનિી 
તેમના પડોિી હતા. આ બેઉ 
વચ્ે જ્વચારજ્વમિયા થતો. 
એ વખતે કનૈયાલાલ મુનિી 
‘વેરની વસૂલાત’ નવલકથા 
લખતા હતા. સાંજે મુનિી 
તેનાં પ્રકરણ લખે અને રાત્રે 

ઇંદુલાલને વંચાવે. ઇંદુલાલ 
યાજ્ઞિક ગુજરાત માિેના 
અજ્ભમાનથી છલોછલ હતા. 
એ વખતે ગાંધીજી આખા 
દિેમાં માન પામતા હતા, 
તેથી ઇંદુલાલ યાજ્ઞિક તેમના 
તરિ ખેંચાયા. તેમને ગાંધીજીને 
પ્રતયક્ જોવાની ઇચછા થઈ. 
મુંબઈ સાનતાક્રુઝમાં ગાંધીજીના 
સવાગત માિે એક સભા 
મળી. એ સભામાં ગાંધીજીએ 
જ્બનરાજકીય જ્વશ્ેષણ 
આપયું. ઇંદુલાલ જ્નરાિ 
થયા છતાં આિા ના છોડી. 
ગુજયારસભાના તેઓ મંત્રી હતા. 
તયારબાદ ગુજયારસભા તરિથી 
ગાંધીજીના સવાગત માિે 
જ્નણયાય લેવાયો. એ સભામાં 
ગાંધીજીએ ગુજરાતીમાં ભાષણ 
કયુું. ઇંદુલાલ ખુિ થઈ 
ગયા. તે પછી સવયાન્ટસ ઑિ 
ઇનનડયા સોસાયિીનો તયાગ 
કરી ઇંદુલાલ યાજ્ઞિક જાહેર 
જીવનમાં પ્રવેશયા. ૧૯૧૯માં 
ઇંદુલાલે ‘નવજીવન’ ગાંધીજીને 
સોંપી દીધું.

ગાંધીજી સાથે ચચાચા
ગાંધીજીએ અંગ્ેજો સાથે 

અસહકારનું આંદોલન િરૂ કયુું. 
અસહકારના કાયયાક્મમાં જ્િક્ણ 
સંસથાઓના બજ્હષકારનો 
સમાવેિ થતો હતો. જ્િક્ણ 
સંસથાઓનો બજ્હષકાર કરનારા 
જ્વદ્ાથદીઓ માિે જ્વકલપ પૂરો 
પાડવો જોઈએ એમ ઇનદુલાલને 
લાગતું હતું. આ અંગે તેમણે 
ગાંધીજી સાથે ચચાયાઓ કરી 
તે પછી ગૂજરાત જ્વદ્ાપીઠની 
સથાપનાની જ્વચારણા થઈ. 
જ્વદ્ાપીઠની રૂપરેખા ઘડવા 
એક સજ્મજ્ત જ્નમાઈ. તેમાં 
ગાંધીજીની સાથે ઇંદુલાલ 
યાજ્ઞિક અને દકિોરલાલ 
મિરૂ એ સજ્મજ્તના મંત્રી હતા 
અને તા. ૧૮ ઑકિોબર, 
૧૯૨૦ના રોજ ગૂજરાત 
જ્વદ્ાપીઠની સથાપના થઈ. 
ગૂજરાત જ્વદ્ાપીઠ જયા ં સુધી 
રહેિે તયાં સુધી ઇંદુલાલ 
યાજ્ઞિકની સમૃજ્ત તેની સાથે 
જોડાયેલી રહેિે. આઝાદી 
માિે કામ કરતી કૉંગે્સે 
૧૯૨૦માં ભાષાના ધોરણે 
પ્રદેિ સજ્મજ્તઓ રચવા જ્નણયાય 
લીધો. ગુજરાત પ્રાંજ્તક કૉંગે્સ 
સજ્મજ્તનું બંધારણ ઘડવાનું 
કામ સરદાર વલ્લભભાઈ 
પિેલ અને ઇંદુલાલ યાજ્ઞિકને 
સોંપવામાં આવયું. બંધારણ 
ઘડાયા પછી સરદાર 
વલ્લભભાઈ પિેલ ગુજરાત 
પ્રદેિ કૉંગે્સ સજ્મજ્તના પ્રમુખ 
બનયા. જયારે દાદાસાહેબ 

માવળંકર અને ઇંદુલાલ 
મતં્રીઓ બનયા.

સરદાર સાથે મતભેદો
એ પછીના સમયમાં 

ઇંદુલાલ યાજ્ઞિક અને 
વલ્લભભાઈ પિેલ વચ્ે 
મતભેદો ઊભા થયા. ઇંદુલાલ 
યાજ્ઞિકે પ્રદેિ કૉંગ્ેસનું મંત્રીપદ 
છોડી દીધું, પરંતુ ગાંધીજી 
આવવાના હોઈ થોડા દદવસ એ 
રાજીનામું રોકી રખાયું. એ પછી 
મળેલી સભામાં ગાંધીજીએ 
કહં્ ઃ ‘ભાઈ ઇંદુલાલ જેવો 
ઉદ્મી માણસ ગુજરાતમાં 
બીજો એક પણ નથી. તેમના 

જેવો પ્રામાજ્ણક માણસ મળે 
પણ નહીં. તેમને ગુમાવવા 
ગુજરાતને પાલવે તેમ નથી, 
પરંતુ તેમના અને વલ્લભભાઈ 
પિેલના સવભાવમાં િરક છે 
તેથી બંને સાથે કામ કરી િકે 
તેમ નથી. પણ દુઃખની સાથે 
ભાઈ ઇંદુલાલનું રાજીનામું 
સવીકારવું એવી મારી સલાહ 
છે.’ ગાંધીજીના આ ઉદ્ોધન 

બાદ પાંચસો ગુજરાતીઓની 
સભા જ્વચારમાં પડી ગઈ. 
કિેલાંકની આંખો ભીની થઈ. 
વલ્લભભાઈ પિેલ ઊઠયા. 
તેઓ પણ વયજ્થત હતા. ભારે 
દદયાભયાયા સવરે તેઓ બોલયા ઃ 
‘રાજીનામું આપવું, આપીને 
છૂિી જવું, તેના કરતાં રાજીનામું 
આપયા જ્સવાય અંદર રહેવું 
વધારે દુઃખદ છે. ઇંદુલાલ મારા 
નાના ભાઈ છે. અમે આજ 
સુધી એ રીતે જ રહ્ા છીએ. 
આજે આવો પ્રસંગ આવે છે 
તયારે હું િું કહું ? મારાથી વધુ 
બોલી િકાતું નથી. હું વધારે 

બોલી નહીં િકરું.’ આિલું 
બોલયા પછી સરદાર સાહેબ 
આંખમાંથી ઉભરાતા આંસુ 
રોકવા બેસી ગયા. બીજી બાજુ 
ઇંદુલાલ યાજ્ઞિકની આંખમાંથી 
આંસુ છલકાવા લાગયા. આખી 
સભા જાણે કે રડવા લાગી. 
સભામાં સમિાન જેવી િાંજ્ત 
પથરાઈ. તે પછીના સમયમાં 
ઇંદુલાલ યાજ્ઞિકની જગા પ્રાંજ્તક 

સજ્મજ્તમાં ખાલી જ રખાઈ. 
સભાએ તે પૂરી ના કરી. 
તેમના જેવું બીજું કોઈ નામ ના 
જડયું. ગુજરાત પ્રાંજ્તક કૉંગ્ેસ 
સજ્મજ્તમાંથી રાજીનામું આપયા 
બાદ ઇંદુલાલ યાજ્ઞિકે સાજ્હતય 
ક્ેત્રમાં ઝંપલાવયું. ૧૯૨૨માં 
તેમણે ‘યુગધમયા’ િરૂ કયુું.

દેશભરમાં ઘૂમયા
એ પછીના સમયમાં 

કૉંગ્ેસનું અજ્ધવેિન મળયું. 
ઇંદુલાલ યાજ્ઞિકે પક્નું મંત્રીપદ 
છોડયું હતું. કૉંગ્ેસ પક્ નહીં. 
એ અજ્ધવેિનમાં સજ્વનય 
કાનૂન ભંગનો ઠરાવ થયો. એ 
આંદોલનની મુખય જવાબદારી 
જ્નભાવવા વલ્લભભાઈ પિેલે 
જ ઇંદુલાલ યાજ્ઞિકને આગ્હ 
કયયો. ઇંદુલાલ યાજ્ઞિકે એ 
જવાબદારી સવીકારી અને 
જોિભેર દિેમાં ઘૂમવા 
લાગયા. એ આંદોલનના કારણે 
અંગે્જોની પોલીસે તેમની 
ધરપકડ કરી. તે પછી યરવડા 
જેલમાં તેઓ ૧૦ માસ સુધી 
ગાંધીજીની સાથે રહ્ા. અહીં 
યરવડા જેલમાં પણ કેિલાક 
પ્રશ્ોની ચચાયા કરતાં ગાંધીજી 
સાથે તેમને મતભેદો થયા. 
કારાવાસમાંથી છૂિયા બાદ 
‘યુગધમયા’માં તેમણે ગાંધીજીને 
બે જાહેર પત્રો લખયા અને 
તેઓ ગાંધીજીથી દૂર થઈ ગયા.

જીવન સંભારણા
તઓે ગજુરાત છોડીન ેમુબંઈ 

ચાલયા ગયા. એ સમયના જ્ચત્રનું 
આલખેન કરતા ં િારદાબહને 
મહતેા ‘જીવન સભંારણા’મા ંલખે 
છ ેક ે‘નવજીવન યગં ઇનનડયામાં 
કામ કરીન ેરાત્ર ેબાર એક વાગે 
તઓે ઘરે આવ ે તયાર ે મન ે તો 
તમેની દયા આવતી. સવેાની 
કોઈ કદર માિ ે કરતુ ં નથી, 
પરતં ુ સામાનય કદરના બદલે 
અપમાન અન ે ગાળો જ સહન 
કરવાના ં હોય તયાર ે ત ે અસહ્ 
થાય. ઇંદલુાલના નસીબમાં 
એ જ હતુ.ં સમાજમા ં તમેણે 
જ ે કાઈં સવેા કરી તનેી કદર 
ના થઈ. મારા કરુિુબંમા ં તમેના 
સપંક્કથી બહ ુ લાભ થયો. મારાં 
બાળકોન ે કળેવવામા ં તમેનો 
મોિો િાળો હતો.’ કહવેાય છ ેકે 
તઓે ‘નવજીવન’ ચલાવવામાં 
ગાધંીજીના જમણો હાથ હોવા 
છતા ં તમેણ ે પોતાનુ ં વયજ્તિતવ 
દબાવી ન રાખયંુ. તઓે સવતતં્ર 
જ્વચારોના માનવી હતા. મોિી 
વયજ્તિઓની હામા ં હા કદી ના 
પરુાવતા. અલબત્ત આ વસવસો 
િારદાબહને મહતેાન ેકાયમ રહ્ો 
નહીં હોય. વષયો પછી ઇંદલુાલ 
િરી પાછા ગજુરાતમા ં આવયા 

અન ેગજુરાત ેતમેન ેઅનહદ પ્રમે 
આપયો.

યુરોપમાં ચા વેચી
બહુ ઓછા લોકોને એ 

વાતની ખબર છે કે ૧૯૨૮માં 
તેમણે દિલમ બનાવી. સિળતા 
ના મળતી. તેઓ હતાિ થઈ 
ગયા. જ્મત્રની મદદથી જ્વદેિ 
ગયા. ૧૯૩૨માં યુરોપમાં 
િયાયા, આજ્થયાક મુશકેલીઓ દૂર 
કરવા તેમણે યુરોપમાં ચા વેચી, 
જ્સગારેિો વેચી, ભારતીય 
ખાણું િરૂ કરી કમાવાનો 
જ્નષિળ પ્રયાસ કયયો. પાંચ વષયા 
જ્વદેિોમાં રહ્ા. માતૃભૂજ્મના 
ખેંચાણથી તેઓ ૧૯૩૫માં 
િરી ભારત પાછા આવયા. 
િરી દાદાસાહેબ માવળંકર 
અને સરદાર વલ્લભભાઈ 
પિેલ સાથે જોડાયા અને િરી 
એ સંબંધ તૂિયો. ૧૯૩૭માં 
ઇંદુલાલ યાજ્ઞિકે દકસાન 
પ્રવૃજ્ત્તમાં રસ લેવા માંડયો. 
બીજા જ્વશ્વયુદ્ધ બાદ િરી 
તેમને જેલ થઈ. જેલમાંથી 
છૂિયા બાદ રચનાતમક પ્રવૃજ્ત્ત 
િરૂ કરી. છલે્લે નેનપુરમાં 
આશ્મ સથાપયો. વાત્રકના 
રમણીય દકનારાના આ 
આશ્મમાં રહેતાં ઇંદુલાલ 
યાજ્ઞિકે લખયું ઃ ‘મેં હવે 
આપણા દેિની પ્રણાજ્લકાને 
અનુસરીને વાત્રકના રમણીય 
દકનારે ગ્ામ પ્રવેિમાં મારો 
વાસો કયયો છે. કરુિુંબ જ્વહોણો 
બનીને આશ્મના જ કરુમારોના 
કરુિુંબમાં મહાલું છું ! ૧૯૪૫-
૪૬માં તેઓ કૉંગ્ેસમાં િરી 
સજ્ક્ય થયા હતા. ગાંધીજી અને 
સરદાર તો હવે રાષ્ટીય કક્ાએ 
વયસત થઈ ગયા હતા, પરંતુ 
એ વખતે કૉંગ્ેસના પ્રાદેજ્િક 
કક્ાના જે નેતાઓ હતા તે 
ઇંદુલાલને સવીકારી િકયા 
નહીં, તેથી ઇંદુલાલ એ વખતે 
કૉંગ્ેસમાં રહી િકયા નહીં.

આઝાદી મળી
૧૯૫૦માં ગુજરાતમાં 

િાંજ્ત આંદોલન િરૂ થયું. 
િાંજ્ત સજ્મજ્તના ઉપક્મે તેઓ 
સોજ્વયેત સંઘ અને ચીન 
ગયા. પરંતુ આવનારાં વષયોમાં 
‘મહાગુજરાત’નું જબરદસત 
આંદોલન તેમના આગમનની 
રાહ જોઈ રહં્ હતું, કારણ કે 
હવે આવનારો ‘મહાગુજરાત’ 
માિેનો જંગ ગુજરાતી 
અનસમતાનો હતો.

ક. મા. મુનશી નવલકથા લખે અને ઇંદુલાલ યાજ્ઞિકને વંચાવે 

1935માં ફરી ભારત પાછા આાવ્ા. ફરી 
દાદાસાહેબ માવળંકર આને સરદાર 

વલ્લભભાઈ પટેલ સાથે જેડાયા આને 
ફરી આે સંબંધ તૂટયાે. 1937માં ઇંદુલાલ 

યાજ્ઞિકે કકસાન પ્રવૃત્તિમાં રસ લેવા માંડયાે. 
બીજ ત્વશ્વયુદ્ધ બાદ ફરી તેમને જેલ થઈ. 
જેલમાંથી છૂટયા બાદ રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ 

શરૂ કરી. છેલ્લે નેનપુરમાં આાશ્રમ સ્ાપાે.

જાણવા જેવું
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ત્રણ-ત્રણ આંખવાળું ્યુઝીલે્ડિનું ટુઆટારા
દરેક પ્રાણીને બે જ આંખ હોય છે .પરંતુ એક ત્રણ આંખવરાળું પ્રાણી પણ છે. નયુઝીલેન્ડમરાં જોવરા 
મળતું ટુઆટરારરા ત્રણ આંખ ધરરાવે છે. મગર જેવરા દેખરાવનું પણ મગર કરતરા નરાનું આ પ્રાણી લીલરા 
રંગનું હોય છે. બેથી અઢી ફૂટ લંબરાઈનરા કરાચિં્ડરા જેવરા ટુઆટરારરાનરા મરાથરા પર ત્રીજી આંખ હોય છે. 
જો કે મોટી ઉંમરનરા ટુઆટરારરાની આ ત્રીજી આંખ િરામ્ડી નીિે ઢંકરાઈ જાય છે. આ ત્રીજી આંખ  તેને 
સૂય્યનરા અલ્ટ્રા વરાયોલેટ કકરણોથી બિરાવવરા મરાટે હોય છે. તેમ ચવજ્રારાનીઓ મરાને છે.ટુઆટરારરાનું 
મરાથુ કરાચિં્ડરા જેવું હોય છે.  પરંતુ તેનું ઉપલું જ્ડબું િરંાિની જેમ આગળ લંબરાયેલું હોય છે, જે તેનરા 
નીિલરા જ્ડબરામરાં દરાંતની બે હરાર હોય છે. તેની બંને આંખો જુદી જુદી કદશરામરાં જોઈ શકે છે. તેની 
આંખમરાં અજવરાળરા અને અંધરારરામરંા જોવરા મરાટે જુદરા જુદરા પ્કરારનરા કોષો હોય છે.

સમુદ્રની અલૌકકક સૌંદયચાસૃનટિ ઃ પરવાળાના ટાપુઓ
પૃથવી પર પવ્યતો, નદીઓ, જંગલો અને દકરયરાકકનરારરા એક અલગ સૌનદય્ય સૃષ્ટિ છે. સમુદ્રમરંા 
પણ ઘણી ભૌગોચલક રિનરાઓ અદુ્ત હોય છે તેમરાં પરવરાળરાનરા ટરાપુ કે કોરલ કરફ સૌથી વધુ 
સૌંદય્યસથરાન છે. દકરયરામરાં રહેતરા નરાનરા કોમળ જીવો પોતરાનરા રક્ષણ મરાટે શરીર ફરતે સખત શંખ 
અને છીપલરાનું આવરણ બનરાવતરા હોય છે. આ જીવ્ડરાનરા શરીરમરંા જાતજાતનરા રસરાયણો હોય છે. 
આ જીવો નરાશ પરામે તયરારે દકરયરાકરાંઠે તેનરા અવશેષો જમરા થરાય છે. દકરયરાનરા પરાણીનરા મોજા આ 
અવશેષો કરાંઠે ધકેલી એક ચવચશટિ રિનરા ઊભી કરે છે. વષષોની આ પ્ચરિયરાથી સમુદ્રમરાં કેટલરાક 
સથળે આવરા અવશેષો જમરા થઈને ચવશરાળ ટરાપુઓ બનેલરા છે તેને પરવરાળરાનરા ટરાપુ કે કોરલ કરફ 
કહે છે. પરવરાળરાનરા ટરાપુ મોટે ભરાગે કેષ્લ્શયમ કરાબષોનેટનરા થરનરા બનેલરા ખ્ડકો હોય છે.

દેવે્ દ્ર પટેલ
સંપક્ક
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RM÷k{e çkkh{k y™u AuÕ÷k {kMkLkwt Lkk{ 
“Íe÷ns” Au. yk {kMk{kt ËwrLkÞkLkk Ëhuf Ëuþ{ktÚke 
÷k¾ku {wMk÷{kLkku MkWËe yhuçkeÞkLkk þnuh {¬k{kt 
¼uøkk ÚkkÞ Au yLku nsÞkºkkLke rðÄeyku Ãkwhe fhu Au. 
yk rðÄeyku{ktLke yuf rðÄeLke ¾kMk rðrþcíkk yu Au fu 
hkÞ nkuÞ fu htf, Ëhuf {wMk÷{kLk çku MkVuË ðøkh Mkeðu÷k 
fÃkzkÚke ÃkhkrÄLk nkuÞ Au. yk çku ðøkh Mkeðu÷k Ãkku»kkfLku 
“yunhk{” fnuðk{kt ykðu Au.

nsÞkºkkLke rðÄeyku MkWËe yhçkLkk su þnuh{kt 
ÚkkÞ Au, íku þnuhLkwt Lkk{ “{¬k” Au, yLku íÞkt [kuhMk 
ykfkhLkwt yuf ½h suðwt MÚkkLk Au, suLku “fkçkk” fnuðk{kt 
ykðu Au. “fkçkk”Lkwt yMk÷ Lkk{ yhçke ¼k»kk{kt 
“çkÞíkwÕ÷kn” Au, suLkku yÚko “yÕ÷knLkwt ½h” ÚkkÞ Au. 
nsÞkºkkLke yLkuf rðÄeyku{kt “fkçkk”Lke ðíkwo¤{kt Mkkík 
[ffhku  ÷økkððk, íÞkt ykðu÷ çku søÞkyku “MkVk” 
yLku “{hðk”Lke Mkk{Mkk{u Mkkík ykððk sðkLkk [¬h 
÷økkððk íkÚkk {¬k þnuhLke ykMkÃkkMk ykðu÷ ºký 
søÞkyku “{eLkk”, “{wÍËÕVk” yLku “yhVkík”{kt 
y{wf [ku¬Mk Mk{Þ {kxuLkwt hkufký nkuÞ Au.

nsÞkºkkLkku ¾hku {rn{k Ãkk÷Lknkh (yÕ÷kn)Lke 
Míkwrík (çktËøke) WÃkhktík {wMk÷{kLkku {kxu yu Ãký ÃkkX 
Au fu ð»ko{kt yufðkh RM÷k{e çkkh{k y™u AuÕ÷k {kMk 
“Íe÷ns”{kt ËwrLkÞkLkk ¾wýu ¾wýuÚke ykðu÷, hkÞ 
íkÚkk htf yLku yufçkeòLkwt ô[wt fu Lke[wt MÚkkLk ¼w÷kðeLku, 
yuf s òíkLkku Mkkð MkkËku Ãkku»kkf ÃkhkrÄLk fheLku, yuf 
s søÞkyu ¼uøkk ÚkELku, yÕ÷knLkk ½h “fkçkk”Lkwt 
ÃkÞøktçkh nÍhík Rçkúkne{ (y.Mk.) íkÚkk íku{Lkk 
fwxwtçkesLkkuyu nòhku ð»ko Ãknu÷k çkktÄfk{ fhu÷ níkwt yLku 
íÞkt su rðÄeyku fhu÷ níke, íkuLke ÞkË íkkS fhðe yu Au.

{wMk÷{kLkkuLke ËirLkf ÄkŠ{f rðÄeyku{kt rËðMk{kt 
Ãkkt[ ð¾íkLke Mk{wnøkík «kÚkoLkk (çktËøke, suLku “Lk{kÍ” 
fnuðk{kt ykðu Au)çknws sYhe yLku VhSÞkík Au. yk 
Lk{kÍ Ãkkuík ÃkkuíkkLkk hnuXkýLke søÞkLkk «kÚkoLkkMÚkkLk 
suLku “{MSË” fnuðk{kt ykðu Au, íÞkt Mk{wnøkík 
fhðk{kt ykðu Au. íku WÃkhktík yXðkrzÞk{kt yufðkh 

þw¢ðkhu çkÃkkuhu {wMk÷{kLkku ÃkkuíkkLkk rðMíkkhLke {kuxe 
{MSË{kt ¼uøkk ÚkkÞ Au yLku Mk{wnøkík «kÚkoLkk 
(Lk{kÍ) fhu Au. íku WÃkhktík ð»ko{kt çku rËðMku yux÷u 
fu “h{ÍkLk” {kMkLkk ytík ÃkAe “RËw÷ rVºk”Lkk 
rËðMku íkÚkk “Íe÷ns” {kMkLke ËMk{e íkkhe¾u “RËw÷ 
yÍnk”Lkk rËðMku økk{zk, LkøkhÃkkr÷fk yÚkðk þnuhLkk 
ík{k{ {wMk÷{kLkku íÞktLkk {kuxk 
{uËkLk{kt yÚkðk yíÞtík {kuxe 
{MSË{kt Mk{wnøkík «kÚkoLkk (RË 
Lk{kÍ) fhu Au.

yk çkÄe Mk{wnøkík 
«kÚkoLkkykuLkku {rn{k yu Au fu hkÞ fu htfLkk ¼uË¼kð 
rðLkk {wMk÷{kLkku ¼uøkk ÚkELku Ãkk÷Lknkh (yÕ÷kn)
Lke çktËøke (Lk{kÍ) fhu Au, yuf çkeòLku n¤e {¤eLku 
MktÃkfo{kt hnu Au y™u yu ÃkkXLkwt ÃkwLkWå[khý fhu Au fu 
Ãkk÷LknkhLke ÿrü{kt yux÷u fu Ãkk÷LknkhLku íÞkt hkÞ fu 
htfLkku fkuE ¼uË¼kð LkÚke.

íku WÃkhktík su {wMk÷{kLkku MkkÄLk MktÃkr¥k Ähkðíkk 

nkuÞ Au, íkuyku ð»ko{kt yufðkh “Íe÷ns”Lkk {rnLkk{kt 
MkWËe yhuçkeÞkLkk þnuh {¬k{kt nsÞkºkk fhu Au. 
yufs òíkLkku Mkkð MkkËku Ãkku»kkf ÃkhkrÄLk fheLku, hkÞ fu 
htfLkk ¼uË¼kð rðLkk n¤e {¤eLku nsÞkºkkLke rðÄeyku 
Ãkwhe fhu Au, su{kt {wÏÞ rðÄe Ãkk÷Lknkh (yÕ÷kn)
Lke çktËøke nkuÞ Au. íÞktLkk hkufký ËhBÞkLk {wMk÷{kLkku 

yufçkeòÚke {w÷kfkík fhu Au. 
{wMk÷{kLkkuLkk «&Lkku Ãkh [[ko 
rð[khýk fhu Au íkÚkk nsÞkºkkLke 
çkÄe rðÄeyku Ãkwýo fhu Au. 
nsÞkºkkLkku rËðMk “Íe÷ns” 

{kMkLke Lkð{e íkkhe¾u nkuÞ Au. íku ÃkAe “Íe÷ns” 
{kMkLke ËMk{e íkkhe¾u “RËw÷ yÍnk”Lkku yðMkh nkuÞ 
Au. yk rËðMku søkíkLkk ½ýk {wMk÷{kLkku, nsÞkºkeyku 
Mkrník, çkfhk, ½uxk, økkÞ fu ôxLke fwhçkkLke (çk÷eËkLk) 
fhu Au.

nòhku YrÃkÞkLkku ¾[o fheLku íkÚkk nòhku {kE÷Lke 
MkVh fheLku MkWËe yhuçkeÞkLkk þnuh {¬k{kt 

nsÞkºkkLke ík{k{ rðÄeyku Ãkqýo fheLku {wMk÷{kLkku 
íku ÃkAe ÃkkuíkkLkk Ëuþ{kt yuf Lkðe s MktðuËLkk yLku 
÷køkýeLke MkkÚku ÃkkAk ykðu Au, yux÷u fu íkuyku ÃkkuíkkLkk 
yk yøkkW fhu÷k ÃkkÃkku (økwLkknku)Lkwt «kÞrùík fheLku 
yLku yÕ÷kn ÃkkMkuÚke ûk{k Þk[eLku ÃkkAk ykðu Au yLku 
íkuyku {kLku Au fu íku{Lkwt yk SðLk yÕ÷kn {kxu Au, yLku 
yÕ÷knLke ÿrü{kt hkÞ fu htfLkku fkuE ¼uË¼kð LkÚke.

nsÞkºkk rð»ku {wMk÷{kLkkuLkk Ãkrðºk Ä{oþk† fwhkLk 
{SË{kt ykËuþ yk «{kýu Au :-

“çkuþf MkkiÚke Ãknu÷wt ½h, su {kLkðeyku {kxu 
çktËøke {kxu Lk¬e fhðk{kt ykðu÷, íku {¬k (þnuh)
{kt Au. íku ð]rØ (çkhfík)ðk¤wt Au yLku {kLkðòík {kxu 
{køkoËþof Au. íku{kt ½ýe MÃkü rLkþkLkeyku Au, su Ãkife 
yuf rLkþkLke “Rçkúkne{Lkwt MÚkkLk” Au. y™u su fkuE 
íkuLke nË{kt Ëk¾÷ ÚkE òÞ, íkku íku Mk÷k{íke {u¤ðu Au. 
yLku yÕ÷knLke ¾kíkh íku {kLkðeyku {kxu yk ½hLke 
nßsÞkºkk VhSÞkík Au, suyku íÞkt MkwÄe ÃknkU[ðkLke 
þÂõík (MkkÄLk MktÃkr¥k) hk¾íkk nkuÞ. yLku su fkuE yk 
ðkíkLku Lk {kLku íkku yÕ÷kn yk søkíkÚke çkuÃkhðk Au.” 
(«fhý 3, &÷kuf 95 yLku 96)

nsÞkºkk yu RM÷k{ Ä{oLkk Ãkkt[ {w¤¼qík Míkt¼ku 
(yhfkLk){ktÚke Ãkkt[{ku Míkt¼ (yhfkLk) Au. WÃkhLkk 
çkkuÄð[Lk yLkwMkkh nsÞkºkk íku {wMk÷{kLkku Ãkh 
VhSÞkík Au, suyku LkkýktrfÞ íkÚkk þkrhrhf þÂõík 
Ähkðíkk nkuÞ. íku yLkwMkkh íkuðk {wÂM÷{ku su{Lke 
LkkýktrfÞ rMÚkrík MkæÄh nkuÞ yLku íkuyku þkherhf heíku 
Ãký íÞkt sðkLke þÂõík Ähkðíkk nkuÞ, íku{Lku ÃkkuíkkLkk 
SðLk{kt yufðkh nsÞkºkk yu sYh sðwt òuEyu. 

LkkutÄ : s„Œ {kt Vu÷kÞu÷  fkuhku™k ™k fkhýu yk 
RM÷k{e ð»ko 1442 {kt ‚WËe yhurƒÞk yu ‚WËe 
yhƒ {kt ð‚e hnu÷k ‚WËe þnuheyku ŒÚkk rƒ™ þnuhe 
÷kufku{ktÚke s fuð¤ 60,000 {wrM÷{ku ™u ns fhðk™e 
…hðk™„e yk…u÷ Au, y™u ns ™k yð‚hu fzf r™Þ{ku 
ƒ™kðu÷ Au su{kt fkuhku™k ™e h‚e ÷uðk™wt «{ký…ºk nkuðwt 
shwhe Au.

મુસ્લિમ ધમ્મશાસ્ત્ર કુરાન મજીદના બોધવચનો પર આધારરત

nsÞkºkkLkku {rn{k yLku íkuLke {níðíkk

ઈ્લિામની આરસી
કાસિમ અબ્ાિ

f÷kMkeVkEz /  
Classified

જાપાનમાં વર્લ્ડ ફોટોગ્ાફી 
સપરા્ડમાં વ્લાલીના અમમત 

સોલંકીને ગોર્લમે્લલ
વ્લાલીઃ જાપાનના ટોકીઓમાં ગતવર્ષે ૮૧મી 

ઇનટરનેશનલ ફોટોગ્ાફી સપરા્ડ યોજવામાં આવી 
હતી. જેમાં મવશ્વભર ઉપરાંત ભારતના ૧૧૮૭ 
ફોટોગ્ાફરોએ પોતાના કેમેરામાં કેદ કરેલી તસવીરોને 
ઓનલાઈન સબમમટ કરી હતી. જેમાં વ્લાલીના 
ઓબ્ેલકરનગર મવસતારમાં વસવાટ કરતા અને 
મભલો્લાની આઈ.સી.્લી.એસ.શાખામાં બલોક 
કો્લડીંનેટર પદે ફરજ બજાવતા અમમત અરમવંદભાઈ 
સોલંકીએ મેઘરનુર્ને એક બાળક કાચની બોટલમાં 
કેદ કરી રહ્ો હોવાની તસવીરને રજુ કરતા તેને પસંદ 
કરી ગોર્લમે્લલ એનાયત થયો હતો. 

કોનસટે.નો પોલીસ સટશેનમાં 
લમણે ગોળી મારી આપઘાત

અમદાવાદ ઃ પાલ્લી પોલીસ સટેશનમાં ફરજ 
બજાવતા કોનસટેબલ ઉમેશ ભાટીએ આજે સવારે 
આપઘાત કરતાં પોલીસ સટેશનમાં દો્લરામ મચી 
ગઈ હતી. પ્ાપ્ત મવગતો અનુસાર, આજે સવારે નવ 
વાગયાના અરસામાં ફરજ પર રહેલા ઉમેશ ભાટીએ 
પોલીસ સટેશનના એકાઉનટ રૂમને અંદરથી બંર કરી 
દીરો હતો અને તયારબાદ અંમતમ પગલું ભયુું હતું. 
તેમને લોહીલુહાણ હાલતમાં હોસસપટલ લઈ જવાયા 
હતા, પરંતુ તયાં તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવયા 
હતા. ઉમેશ ભાટી છેલ્ા પાંચ વર્્ડથી પાલ્લી પોલીસ 
સટેશનમાં ફરજ બજાવતા હતા. તેઓ એકાઉનટ 
રાઈટર હે્લ હતા અને પોલીસ સટેશનમાં રહેલા 
તમામ હમથયારો તેમની કસટ્લીમાં રહેતા હતા. 

અાણંદઃ આણંદ મોગરી ગામે રહેતા 
રાજેશભાઈ રાવળના સાઢુભાઈ જયેશભાઈ 
રાવળના કાકાની પુત્ી ભામવકાનું લગ્ન મુળ 
નડ્લઆદના પરંતુ હાલમાં બોરીયાવી ગામે 
રહેતા અમમતકુમાર હર્્ડદભાઈ રાવળ સાથે 
નક્ી કરાયા હતા. તેની સાથે પે્મસંબંર 
બંરાયો હતો. જેની જાણ અમમતભાઈને થઈ 
જવા પામી હતી.

જીહા પત્ીના પ્ેમીને સબક શીખવા્લવા 
માટે અમમતે ગત 11મી તારીખેે રાજેશને 
ફોન કરીને પુત્ીની બથ્ડ-્લે મનમમત્ે સામરખા 

ચોક્લી પાસે આવેલી સીગ્લી હોટલે જમવાનું 
રાખયું છે તેમ જણાવીને તેને આમંત્ણ આપયું 
હતુ અને બોલાવયો હતો. રાજેશ રાવળ પણ 
પોતાનું એસ્ટવા લઈને તયા ં પહોંચી ગયો 
હતો. જયા ં અમમતભાઈ અને તેનો ભાણો 
જય ડદનેશભાઈ રાવળ રાજેશને બોરીયાવી 
ગામની મોટી કેનાલ પાસે આવેલા જીવાપુરા 
બંર પાસે લઈ ગયા હતા. જયાં રાજેશને 
ગળા, માથા, જમણા કાન તેમજ ગાલ ઉપર 
મુઠ માર મારીને નહેરમાં નાંખી દઈ ફરાર 
થઈ ગયા હતા.

દહેગામ: દહેગામ જીઆઈ્લીસીમાં અમદાવાદ 
ખાતે રહેતા ત્ણ ભાઈઆોની ભાગીદારી રરાવતી 
શ્ી હડર પાઈપ નામની ફે્ટરી આવેલ છે. જેનું 
સંચાલન ગૌતમભાઈ ભગવાનદાસ પટેલ રહે.
મયુરપાક્ક, ભગવતી સકકૂલની બાજુમાં,મહરાવા્લી, 
અમદાવાદ તથા તેમનો ભત્ીજો સમહતના ઘરના 
સભયો જુદાજુદા સમયે અહીં હાજર રહી ફે્ટરીનું 
સંચાલન કરે છે. ગત રાત્ે ફે્ટરી ખાતે કામ ચાલુ 
હોવાથી ગૌતમભાઈ પટેલ હાજર હતા. જયારે 
નાઈટમાં કામ કરતો અને તાજેતરમાં નોકરી પર 
રાખેલ અકલેશ ઉફફે અમખલેશ મબહારી નામનો 
મજુર (આશરે ઉ.વ.ર૦) કામ કરી રહ્ો હતો. તે 
દરમમયાન રાત્ીના સા્લા આઠેક વાગે ગૌતમભાઈ 
ઓડફસમાંથી મશીન ચાલું હતા તે ચેક કરવા 
તયાં પહોંચયા હતા. આ દરમમયાન અહીં રહેલ 
ઉપરોક્ત આરોપી હાથમાં પાઈપ લઈને આવયા 

બાદ ગૌતમભાઈ પર રીતસરનો તૂટી પ્લયો હતો. 
માથાના ભાગે ઉપરા ઉપરી ઘા ફટકાયા્ડ હતા. 
જેથી ગૌતમભાઈ નીચે ફસ્લાયા હતા, તેઓ માર 
વાગવાના કારણે તાતકાલીક અસરથી અચેતન બનયા 
હતા તેમ છતાં આરોપીએ ક્કૂર બની વરુ ફટકા 
મારવાનું ચાલું રાખયું હતું. આમ તેઓનું પ્ાણપંખેરૂ 
ઉ્લી ગયા બાદ આરોપી લાઈટો બરં કરી ઓડફસમાં 
પહોંચી જઈ ડ્ોવરમાં મુકેલા આશરે રૂ.૬૦ હજારની 
રોક્લ તેમજ મૃતકના મખસસામાંથી મોબાઈલ લઈ 
પડરવાર સાથે ભાગી છૂટયો હતો. સવારે જયારે 
સા્લા આઠેક વાગે ફે્ટરીમાં ઓપરેટર તરીકે કામ 
કરતાં ડદલીપમસંહ ગાભમુસંહ પરમાર પહોંચયા તયારે 
મામલક લોહીલુહાણ હાલતમાં ફસ્લાયેલા હતા 
તેમજ તયાં કામ કરતો અમખલેશ મબહારી પડરવાર 
સાથે તેને ઉપરના માળે આપવવામાં આવેલી રૂમ 
પર હાજર જણાયો નહોતો. 

ભરૂચ ગોર્લન મરિજ 
પાસે નવા નમ્ડદા મૈયા 

મરિજનું લોકાપ્ડણ
ભરૂચઃ ભરૂચ ગોર્લન મરિજ પર વર્ષોથી 

સજા્ડતી ટ્ાડફક સમસયાનો આખરે અંત આવયો 
છે. ગત રોજ રાજયના નાયબ મંત્ી નીમતન 
પટેલે નમ્ડદા નદી પર નવા બરંાયેલા નમ્ડદા 
મૈયા મરિજનું લોકાપ્ડણ કયુું હતુ. મરિજના 
લોકાપ્ડણ બાદ નાયબ મુખયમંત્ીએ ભરૂચ 
મજલ્ામાં ૨૨૨ કરો્લના ખચષે બનનાર નવા 
રસતાનું પણ ખાતમહુુ્ડત અને ભૂમમપૂજન કયુ્ડ 
હતુ. આ મરિજના લોકાપ્ડણ સાથે જ હવે 
ભરૂચ, અંકલેશ્વર જ નહીં પરંતુ સુરત અને 
સૌરાષ્ટ્ર સુરીના વાહન ચાલકોને ટ્ાડફકજામની 
સમસયાનો સામનો કરવો પ્લશે નહીં. મનતીન 
પટેલે કહં્ હતુ કે, આ મરિજ મનમા્ડણ માટે 
સરકારે ૪૩૦ કરો્લ રૂમપયાનો ખચ્ડ કયષો છે. 
માત્ ભાર્ણો અને વાતો નહીં, પરંતુ કામ 
કરીને અમે લોકોનો મવશ્વાસ જીતયો છે. 

આણંદ: પે્મમકાના પમત અને ભાણાએ 
યુવકની હતયા કરી લાશ નહેરમાં ફેંકી

દહેગામમાં ફે્ટરી મામલકની પાઈપના 
ઉપરાછાપરી 37 ફટકા મારી હતયા
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નવી દિલ્ી
દેશમાં પેટ્રોલ ડિઝલના ભિકે બળી 

રહેલા ભાવ અને તેના પગલે વધી 
રહેલી મોંઘાવારીથી લરોકરો પરેશાન છે 
ત્ારે કોંગ્ેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ફરી 
એક વખત આ મુદ્ે મરોદી સરકારને 
આરરોપરોના કઠેિામાં ઉભી કરી છે.

રાહુલ ગાંધી છેલ્ા કેટલાક સમ્થી 
રરોજ ટ્વિટર પર સરકારને કરોઈને કરોઈ 
મુદે્ ઘેરી રહ્ા છે.આ હવે તેમનરો 
ટ્નત્ક્રમ થઈ ગ્રો છે.આજે કોંગ્ેસના 
પવૂ્વ અધ્ક્ષ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યુ હતુ 
કે, પરોતે ખાધુ, ટ્મત્રોને ખવિાવ્ુ પણ 
જનતાને ખાવા દેતા નથી.

ઉલે્ખની્ છે કે, મોંઘવારીના મુદે્ 

કોંગ્ેસ દ્ારા દેશભરમાં દેખાવરો પણ 
થઈ રહ્ા છે.કોંગે્સનુ કહેવુ છે કે, 
કરોરરોનામાંથી લરોકરો હજી માિં બહાર 
આવ્ા છે ત્ારે વધતી મોંઘવારીએ 
લરોકરોના બજેટ બગાિી નાંખ્ા છે. જુન 
મટ્હનામાં ભારતનરો ડરટેલ મોંઘવારી 
દર ઘટીને 6.26 ટકા રહ્રો છે.

પોતે અને મિત્ોએ ખાધું, પણ 
લોકોને ખાવા ન િીધું ઃ રા્ુલ 

પીલીભીત
્ુપીમાં પીલીભીત ટ્જલ્ામાં બાઈક 

પર જઈ રહેલા ત્ણ ્ુવાનરો પર વાઘે 
કરેલા હુમલામાં બે ્ુવાનરોના મરોત થ્ા 
બાદ ભારે દહેશતનરો માહરોલ છે. જ્ારે 
અન્ એક ્ુવકે ગમે તેમ કરીને ઝાિ પર 
ચઢીને પરોતાનરો જીવ બચાવી લીધરો હતરો.

વાઘના હુમલામાં બચી ગ્ેલા ટ્વકાસે 
દાસતાન સંભળાવતા કહ્યુ હતુ કે, સવારે 
હું, કંધઈ, સરોનુ બાઈક પર બહાર જવા 
ટ્નકળ્ા હતા. સાંજે ઘરે પરત આવતી 
વખતે ફરોરેસટ કમ્વચારીએ અમને આગળ 
વાઘ હરોવાની ચેતવણી આપી હતી. અમે 

આ ચેતવણીને અમે નજર અંદાજ કરી 
હતી. જોકે પંદર ટ્મટ્નટ જ આગળ ગ્ા 
અમારા હરોશ ઉિી ગ્ા હતા. કારણકે 
રસતાના ડકનારે બે વાઘ બેઠા હતા. એક 
વાઘે અમારા પર છલાંગ લગાવી હતી. 
જેના પગલે અમે ત્ણે જણા પિી ગ્ા 
હતા. અમે ભાગવાનુ શરૂ ક્ુ્વ હતુ. 
દરટ્મ્ાન બીજા વાઘે મારા માથા પર પંજો 
મા્યો હતરો પણ મેં હેલમેટ પહેરી હરોવાથી 
બચી ગ્રો હતરો. હું વાઘના િરથી ભાગતરો 
રહ્રો હતરો અને આગળ એક ઝાિ પર ચઢી 
ગ્રો હતરો. એટલામાં એક વાઘે સરોનુ અને 
કંધઈને મારી નાંખ્રો હતરો.

યુપીિાં 3 યુવાન પર વાઘનો ્ુિલો, 
બેને ફાડી ખાધા, જયારે 1નો બચાવ

સારવાર કરાવવા માટે 
િરોટ્મટ્નકાની કરોટટે મેહુલ 
ચરોકસીને જામીન આપ્ા

નવી દિલ્ી
પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંિના ભાગિેુ આરરોપી 

મેહુલ ચરોકસીને િરોટ્મટ્નકા હાઇકરોટટે જામીન આપી દીધા 
છે. ખરાબ તટ્બ્તને પગલે સારવાર માટે એનટીગુઆ 
જવા માટે િરોટ્મટ્નકાની કરોટટે જામીન આપ્ા છે.  કરોટ્વમાં 
સુનાવણી દરટ્મ્ાન હરોસસપટલના બેિ પરથી વર્ુ્વઅલ 
માધ્મથી મેહુલ ચરોકસીને કરોટ્વ સમક્ષ રજૂ કરવામાં 
આવ્રો હતરો. ચરોકસીની કા્દાકી્ ટીમનું નેતૃત્વ 
ટ્ત્ટ્નદાદના વડરષ્ઠ વકીલ િગલસ મેંિેસ કરી રહ્ાં છે. 
અન્ વકીલરોમાં જેના મૂર િા્ર, જૂટ્લ્ન પ્ીવરોસટ, 
જીના િા્ર મુનરરો, વેન નરોિ્વ અને કારા ટ્શટ્લંગફરોિ્વ માશ્વ 
સામેલ છે. 

NHRC ડરપરોટ્વ ટ્લક થતા 
મમતાએ કહ્યું, કેનદ્રએ ્ૂપીમાં 

કેટલા કટ્મશન મરોકલ્ા?
કોલકાતા 

પટ્ચિમ બગંાળના મખુ્ પ્ધાન મમતા બનેર્જીએ ચૂટંણી 
પછીની ટ્હસંા અગંનેા એનએચઆરસી(NHRC) 
અહવેાલ ટ્વશ ેકહ્યુ ંહતુ ંક ેતમેણે ન્ા્તતં્નરો આદર કરવરો 
જોઈએ. મમતાએ કહ્યુ ં ક ે એનએચઆરસીએ મતદાન 
પછીની ટ્હસંા અગંનેરો અહવેાલ ટ્લક ન કરવરો જોઈએ, જે 
ફક્ત હાઈકરોટ્વમા ંજ રજ ુ કરવાનરો હતરો. મમતાએ કહ્યુ ં કે 
એનએચઆરસીએ કરોટ્વમા ંરજ ૂકરવાન ેબદલ ેડરપરોટ્વ લીક 
ક્યો. તણેે કરોટ્વનરો આદર કરવરો જોઈએ. બનેર્જીએ કહ્યુ ં
કે તઓે ડરપરોટ્વ કવેી રીત ે ટ્લક કરી શક ેછ.ે ત ેબગંાળના 
લરોકરોન ેબદનામ કરી રહ્ા છ.ે કનેદ્રએ અત્ાર સધુી ્પુીમાં 
કટેલા કટ્મશન મરોકલ્ા છ ેતવેરો સવાલ મમતાએ ક્યો હતરો.

પુરી: સમગ્ર દેશમાં પ્રખ્ાત જગન્ાથ પુરીની રથ્ાત્ા કોવિડ-૧૯ના વન્ંત્ણો િચ્ચે નીકળી હતી, પરંતુ કોરોનાની 
માગ્ગદવશ્ગકાનું પાલન અનચે ફક્ત મ્ા્ગદદત પ્રમાણમાં હાજરીનચે મંજૂરી આપિાના લીધચે દર િખતની જચેમ ભવ્તા જોિા મળી 
ન હતી. આમ છતાં ભક્તોએ વિવિધ માધ્મો દ્ારા ભગિાનના દશ્ગન ક્ા્ગ હતા.

પુરીિાં ભગવાન જગન્ાથ રથયાત્ા નીકળી ઃ ભક્ોની ગેર્ાજરી

કાશી
પ્ધાનમંત્ી નરનેદ્ર મરોદી ગુરૂવારના 

પરોતાના સંસદી્ ક્ષેત્ વારાણસીની 
મુલાકાતે છે. વારાણસીમાં પીએમની 
આ ્ાત્ા કુલ 225 ડદવસના 
અંતરાળ બાદ થઈ રહી છે. વારાણસી 
પ્વાસ દરટ્મ્ાન પીએમ મરોદી 
રૂદ્રાક્ષ કનવેંશન સેનટર સટ્હત કુલ 
1475 કરરોિ રૂટ્પ્ાના પ્રોજેક્ટસનરો 
ટ્શલાન્ાસ અને લરોકાપ્વણ કરશે. 
આ દરટ્મ્ાન વારાણસીમાં પીએમ 
કરોરરોનાની સારવાર દરટ્મ્ાન કામ 
કરનારા તમામ િૉકટરરો સાથે સંવાદ 
પણ કરશે.

પ્ધાનમંત્ીની ્ાત્ાને લઇને 
વારાણસીમાં સખત સુરક્ષા વ્વસથા 
કરી દેવામાં આવી છે. આંતરરાષ્ટી્ 
સહ્રોગ અને સંમેલન કેનદ્ર ‘રૂદ્રાક્ષ’માં 
108 રૂદ્રાક્ષ લગાવવામાં આવ્ા છે 
અને આની છત ટ્શવટ્લંગ આકારની 
છે. આમાં 1,200 લરોકરોના બેસવાની 
ક્ષમતા છે. પીએમ અહીં લગભગ 
1500 કરરોિના પ્રોજેક્ટસનું લરોકાપ્વણ 
અને ટ્શલાન્ાસ કરશે. ભારત અને 
જાપાનની દરોસતીના પ્તીક સમાન 
રૂદ્રાક્ષનું ટ્નમા્વણ જાપાન સરકારની 
186 કરરોિની આટ્થ્વક અને તકનીકી 
સહા્તાથી થ્ું છે.

ચંડીગઢ
પંજાબ કોંગ્ેસમાં હવે ટ્વવાદ શાંત 

પિી રહ્રો હરો્ તેમ લાગી રહ્યું છે. 
પંજાબ કોંગ્ેસના પ્ભારી હરીશ રાવતે 
સંકેત આપ્રો કે નવજોત ટ્સંહ ટ્સદ્ૂ 
પંજાબ કોંગ્ેસના અધ્ક્ષ હરોઈ શકે છે. 
રાવતે જણાવ્ું કે પંજાબ કોંગ્ેસને લઈને 
ફરોમૂ્વલા નક્ી કરી લેવામાં આવી છે. 
મુખ્મંત્ી કેપટન અમડરંદર ટ્સંહ અને 
નવજોત ટ્સંહ ટ્સદ્ૂ મળીને પાટટી માટે 
કામ કરશે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે 
નવજોત ટ્સંહ ટ્સદ્ૂ અધ્ક્ષ તથા કેપટન 
અમડરંદર ટ્સંહ કેમપેન કટ્મટીના ચેરમેન 
હશે, જ્ારે ટ્વજ્ ઇંદર ટ્સંગલા તથા 
સંતરોખ ચૌધરી કા્્વકારી અધ્ક્ષ હશે. 
પ્તાપ ટ્સંહ બાજવા મટે્નફેસટરો કટ્મટીના 

ચેરમેન હશે. આ નામરોની ગમે ત્ારે 
જાહેરાત થઈ શકે છે. 

મહતવનું છે કે છેલ્ા કેટલાક 
સમ્થી ચચા્વઓ ચાલી રહી હતી કે 
કોંગ્ેસ હાઇકમાનિે નવજોત ટ્સંહ ટ્સદ્ૂને 
પંજાબ કોંગ્ેસના અધ્ક્ષ બનાવવાનરો 
ટ્નણ્વ્ કરી લીધરો છે. ગમે ત્ારે તેની 
જાહેરાત થઈ શકે છે.  હરીશ રાવતે 
કહ્યુ કે, પંજાબમાં મુખ્મંત્ી કેપટન 
અમડરંદર ટ્સંહ અને નવજોત ટ્સંહ ટ્સદ્ૂ 
મળીને કામ કરશે. કોંગ્ેસ આગામી 
વર્ષે ્રોજાનારી ટ્વધાનસભાની ચૂંટણી 
મુખ્મંત્ી અમડરંદર ટ્સંહના નેતૃતવમાં 
લિશે. કેપટન પંજાબમાં ચાિા ચાર 
વર્્વથી અમારા મુખ્મંત્ી છે અને અમે 
ચૂંટણીમાં તેમના નેતૃતવમાં ઉતરીશું. 

કાશીિાં PMના ્સતે રૂ. 1475 
કરોડના પ્ોજેક્ટનો મશલાનયાસ

પંજાબિાં કોંગેસ સરકારના કેપ્ટન 
યથાવતઃ મસદ્ુ પ્િેશ અધયક્ષ બનશે

નવી દિલ્ી
ભારતની ચલણી નરોટરોનુ ટ્પ્સનટંગ 

કરતા નાટ્સકના ટ્પ્સનટંગ પ્ેસમાંથી 
પાંચ લાખ રૂટ્પ્ા ગા્બ થવાની હેરાન 
કરનારી ઘટના સામે આવી છે

આ ટ્પ્સનટંગ પ્ેસ દેશના સૌથી 
સુરટ્ક્ષત સથળરો પૈકીનુ એક મના્ 
છે અને તેમાં થ્ેલી ચરોરીએ સુરક્ષા 
એજનસીઓની ઉંઘ હરામ કરી નાંખી 
છે.કલપનામાં ના આવે તેવી આકરી 
સુરક્ષા વ્વસથા હરોવા છતા પાંચ લાખ 
રૂટ્પ્ાની નરોટરોનરો ટ્હસાબ મળી રહ્રો 
નથી. હાલમાં ટ્પ્સનટંગ પ્ેસ, તંત્ અને 

પરોલીસ આ બાબતે મૌન છે.નાટ્સકના 
કરનસી નરોટ ટ્પ્સનટંગ પ્ેસમાં દર વર્ષે 
હજારરો કરરોિરો રૂટ્પ્ાના મુલ્ની ચલણી 
નરોટરો છપા્ છે. માટે અહીં્ા 24 
કલાક અત્ાધુટ્નક ઉપકરણરો સાથેની 

સુરક્ષા વ્વસથા હરો્ છે.નરોટબંધી વખતે 
જ્ારે પ્ેસમાં નવી નરોટરો છપાતી હતી 
ત્ારે આ પ્ેસે મહતવનરો રરોલ અદા 
ક્યો હતરો. જોકે પાંચ લાખ રૂટ્પ્ાની  
નરોટરો ગા્બ થ્ા બાદ છેલ્ા કેટલાક 
ડદવસરોથી જાસૂસી સંસથાઓ તેની તપાસ 
કરી છે.  પણ પ્ેસ દ્ારા આ મામલરો 
પરોલીસ મથકમાં પહોંર્રો ત્ારે આ 
કેસ સામે આવ્રો હતરો.જોકે મરોિી રાત 
સુધી કરોઈ કેસ નોંધા્રો નથી.આ મામલરો 
રાષ્ટી્ સુરક્ષાનરો હરોવાથી હાલમાં પે્સ 
દ્ારા કે પરોલીસ દ્ારા પણ કરોઈ ટ્નવેદન 
આપવામાં આવ્ુ નથી.

નવી ડદલહી : લદ્ાખમાં છેલ્ા 
એક વર્્વથી ચીન સાથે ટ્વવાદ ચાલી 
રહ્રો છે, એવામાં બન્ે દેશરોના ટ્વદેશ 
પ્ધાન દ્ારા મુલાકાત કરવામાં આવી 
હતી. આ બેઠક એવા સમ્ે ્રોજાઇ 
હતી જ્ારે દલાઇ લામાના જનમ ડદન 
ટ્નટ્મત્ે ભારતના િેમચરોક ટ્વસતારમાં 
ચીની સૈટ્નકરો ઘુસ્ા હરોવાના અહેવાલરો 
સામે આવ્ા હતા. જોકે આ ડરપરોટ્વને 
ભારતી્ સૈન્ દ્ારા નકારા્ા છે. 

તજાડકસતાનની રાજધાની દુશાંબેમાં 
્રોજા્ેલી આ બેઠકમાં બન્ે દેશરોના 
ટ્વવાદરો પર ચચા્વ થઇ હતી. ભારત 

તરફથી બેઠકમાં સામેલ થ્ેલા ટ્વદેશ 
મંત્ી એસ જ્શંકરે ચીનના ટ્વદેશ 
પ્ધાન વાંગ ્ીની સાથે લદ્ાખમાં જારી 
ટ્વવાદરો પર ચચા્વ કરી હતી. આ બેઠક 
આશરે એક કલાક સુધી ચાલી હતી. 
જેમાં ભારત અને ચીન બને્ વડરષ્ઠ 
સૈન્ કમાંિરરોની વચે્ બેઠક ્રોજવા 
માટે પણ સહમત થ્ા હતા. બીજી 
તરફ અહેવાલરો મુજબ જ્શંકરે ચીનને 
આકરા શબદરોમાં કહ્યુ ંહતું કે એલએસી 
પર ્થાસસથટ્તનું એક તરફી પડરવત્વન 
સવીકા્્વ નથી. બન્ે દેશરો વચ્ેના સંબંધ 
ત્ારે જ મજબૂત થઇ શકે જ્ારે 

સરહદી ટ્વસતારરોમાં શાટં્તની પૂણ્વ 
બહાલી અને તેને બરકરાર રાખવી 
અતી જરૂરી છે. 

એટલે કે ભારતે ચીનને સપષ્ટ 
શબદરોમાં કહી દીધુ છે કે બને્ દેશરો 
વચ્ે વાતચીત ત્ારે જ આગળ વધી 
શકે જ્ારે ચીન સરહદે શાટં્ત જાળવી 
રાખે. બીજી તરફ એવા અહેવાલરો 
છે કે દલાઇ લામાના જનમ ડદનની 
ઉજવણી ટ્નટ્મત્ે જ ચીને ભારતી્ 
સરહદે અટકચાળરો ક્યો હતરો. જોકે 
આ અહેવાલરોને ભારતી્ સૈન્ દ્ારા 
ફગાવવામાં આવ્ા હતા. 

નાટ્સકની ટ્પ્સનટંગ પ્ેસમાંથી પાંચ લાખની 
નરોટરો ગૂમ, સુરક્ષા એજનસીઓની ઉંઘ હરામ

સરહદે સંપૂણ્વ શાટં્ત થ્ા બાદ ચીન સાથે 
વાતચીત શક્ : ભારતનરો આકરરો સંદેશરો
બંને દેશ બેઠક ય�ેજવ� સહમત, લદ્�ખમ�ં ઘુસ્� ન હ�ેવ�ન�ે ચીની સૈન્યન�ે દ�વ�ે 



FRIDAY, 16 JULY, 2021 17Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsનેશનલ

નવી દિલ્ી 
વિશ્વભરમાં કોરોનાએ હાહાકાર 

મચાિેલો છે. વચંતાની િાત એ છે કે 
કોરોના િાયરસ સતત પોતાનું સિરૂપ 
બદલી રહ્ો છે. રાજસ્ાનની રાજધાની 
જયપુરની SMS મેડિકલ કૉલેજ, 
ડદલહીની એક લેબ અને પુણેના નેશનલ 
ઇન્સસટિટ્ુટિ ઑપ િાયરોલોજીમાં જીનોમ 
સીક્વન્સસંગ એટિલે કે િેડરય્સટિની 
ઓળખ માટિે કોરોનાના પોવિડટિિ 
સેમપલ મોકલે છે. આમાં્ી 166 
સેમપલ િેલટિા િેડરય્સટિના અને 5 કપપા 
િેડરય્સટિના મળયા છે. િેલટિા, િેલટિા 
પલસ અને લેમ્બિા બાદ હિે કપપા 
નામના આ િેડરય્સટિ ે લોકોની વચંતા 

િધારી દીધી છે. કપપા િેડરય્સટિની િાત 
કરીએ તો તે િબલ મયુટિે્સટિ િેડરએશન 
એટિલે કે બે બદલાિો્ી બ્સયો છે. 
આને B.1.617.1ના નામ્ી પણ 
ઓળખિામાં આિે છે. િાયરસના આ 2 
મયુટિેશનને E484Q અને L453Rના 
નામે ઓળખિામાં આિે છે. કોરોના 
િાયરસના નિા નિા િેડરય્સટિ સાય્સસ 
અને સાયન્સટિસટિને પિકાર આપી રહ્ા 
છે. િેલટિા પલસ િેડરય્સટિના િધતા કેસ 
િચ્ે દેશમાં અતયારે કોરોનાના કપપા 
િેડરય્સટિના 7 કેસ મળયા છે. આ કેસો 
રાજસ્ાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં મળયા 
છે. િેલટિાની માફક કપપા પણ કોરોના 
િાયરસનું િબલ મયુટિે્સટિ છે. 

રાજસ્ાન, યુપીમાં કોવિડનો નિો િેરરયન્ટ કપપા મળયો
દેશમાં અત્ારે કારેાેનાના કપ્ા વેરરયન્ટના 7 કેસ મળ્ા, કપ્ા પણ કાેરાેના વાયરસનું ડબલ મ્ુટેન્ટ છે

નનયમોનો ભંગ થાય તયાં 
લોકડાઉન કરો : કેન્દ્ર

કોરોના મહામારી વચ્ચે પણ હહલ 
સ્ટેશનો અનચે પર્્ય ન સ્થળો પર મો્ી 
સખંરામા ં લોકો એકઠા ્થઇ રહ્ા છટે. 
એવામા ં ગૃહ મતં્ાલરચે એક આદટેશ 
જારી કરીનચે દરટેક રાજરોનચે કહં્ છટે કે 
જરા ં પણ કોરોનાના હનરમો તુ્ ટે તરાં 
લોકડાઉન લાગ ુ કરી દટેવામા ં આવચે. 
કને્દ્રનો આ આદટેશ લોકો પ્ો્ોકોલનું 
પાલન ન કરી રહ્ાની તસવીરો-વીડડરો 
સામચે આવરો હતો બાદમા ં વડાપ્ધાન 
મોદીએ પણ લોકોનચે પ્ો્ોકોલનુ ંપાલન 
કરવાની અપીલ કરી હતી.

કોરોનાની ત્ીજી લહેરની શકયતા 
િચ્ે ભારતમાં સતત ત્ીજા ડદિસે 
કોરોનાના કેસમાં ્ઈ રહેલા 
િધારાના પગલે વચંતા િધી છે. 
છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં કોરોનાના નિા 
૪૧૮૦૦ દદદીઓ નોંધાયા છે અને 
૫૮૧ લોકોએ કોરોનાના કારણે જીિ 
ગુમાવયો છે.જયારે ૩૯૦૦૦ લોકોએ 
કોરોનાને માત આપીને સાજા ્યા 
છે. સાત ડદિસ બાદ નિા દદદીઓની 
સંખયા જોકે સાજા ્નારા દદદીઓની 

સંખયા કરતા િધી છે. હિે ભારતમાં 
કોરોનાના કુલ ૩.૦૯ કરોિ કેસ 
અતયાર સુધીમાં નોંધાઈ ચુકયા 
છે.જયારે સારિાર હેઠળના દદદીઓની 
સંખયા ૪.૩૨ લાખ પર પહોંચી છે. 
છેલ્ા 24 કલાકમાં ૧૯.૪૩ લાખ 
લોકોના સેમ્સપલ લેિાયા હતા અને 
તેમાં્ી ૪૧૮૦૦ લોકો પોવિડટિિ 
આવયા છે.દેશમાં અતયાર સુધીમાં 
કોરોનાની ચકાસણી માટેિ ૪૩ કરોિ 
જટેિલા સેમપલ લેિામાં આવયા છે.

િેશમાં સતત ત્ીજા દિવસે કોરોનાના 
કેસ વધયા ઃ 41800 કેસ, 581ના મોત

કાંગરા
પહાિી વિસતારોમાં સતત િરસાદ 

િરસી રહ્ો છે અને અનેક જગયાએ 
િાદળ ફાટિિાના કારણે જીિન 
અસતવયસત ્ઈ ગયું છે. વહમાચલ 
પ્રદેશના કાંગિા વિસતારમાં િાદળ 
ફાટિિા્ી ભારે નુકસાન ્યું છે. અહીં 
કારેરી લેક વિસતાર્ી ગઈકાલે અનેક 
મૃતદેહો મળી આવયા. આમાં પંજાબના 
સૂફી વસંગર મનમીત વસંહનો મૃતદેહ 
પણ સામેલ છે. જાણકારી પ્રમાણે 
મંગળિારના રેસ્કયૂ ટિીમને અહીં્ી કુલ 
6 મૃતદેહો મળયા, જેમાં એક મવહલા 
અને એક બાળકનો મૃતદેહ પણ સામેલ 
છે. કારેરી ગામની પાસે જ રેસ્કયૂ ટિીમને 

પંજાબી સૂફી વસંગર મનમીત વસંહનો 
મૃતદેહ મળયો છે, જયારે જે અ્સય લોકો 
આ દરવમયાન ગુમ ્યા હતા તેમને 
પણ હિે મૃત માનિામાં આિી રહ્ા છે. 
પંજાબના અમૃતસર વજલ્ાના રહેિાસી 
મનમીત વસંહ પોતાના ભાઈ સવહત 
કુલ 5 લોકોની સા્ે ધમ્મશાળા ઘૂમિા 
માટેિ આવયા હતા. રવિિારના તેઓ 
કારેરી સરોિર ફરિા માટિે ગયા હતા, 
પરંતુ તયારે વહમાચલ પ્રદેશમાં જોરદાર 
િરસાદ શરૂ ્ઈ ગયો તેિામાં તેમણે 
તયાં રોકાિું પડું. માનિામાં આિી 
રહ્ં છે કે સોમિારના તેજ િરસાદમાં 
મનમીત વસંહ અને તેમના સા્ી તણાઈ 
ગયા હતા. 

લખનઉ
ઉત્તર પ્રદશેના મખુયમતં્ી યોગી 

આડદતયના્ે કાિંિ યાત્ા નીકાળિાની 
મજંરૂી આપી દીધી છ.ે જો ક ેતમેણ ેએ 
પણ આદશે આપયો છ ે ક ે પારપંાડરક 
કાિંિ યાત્ા દરવમયાન તમામ પ્રોટિોકોલનું 
પાલન કરિામા ંઆિે. તો ઉત્તર પ્રદશેમાં 
કાિંિ યાત્ાની પરિાનગી આપિાના 
મામલ ેસપુ્રીમ કોટિટે સઓુમોટિો લીધી છે. 

જનસટિસ ફલી નરીમનની બેંચ ે આ 
મામલ ે સઓુમોટિો લતેા ઉત્તર પ્રદશે 
સરકારન ે નોડટિસ ફટિકારી છ.ે સપુ્રીમ 
કોટિ્મમા ં કસેની સનુાિણી 16 જલુાઈના 
્શ.ે સપુ્રીમ કોટિટે ગૃહ સવચિન ે આ 

મામલે જિાબ આપિા કહં્ છ.ે 
આદશેમા ં કહિેામા ં આવયુ ં છ ે ક,ે યપુી 
અન ે ઉત્તરાખિંના પ્રમખુ સવચિ ત્ા 
ક્ેસદ્રના ગૃહ સવચિ શકુ્રિાર સિાર સધુી 
એડફિેવિટિ દાખલ કરશ.ે 

મખુયમતં્ી યોગી આડદતયના્ ેકહં્ છે 
ક,ે કોરોના સકં્રમણન ેલઇન ેવનષણાતોના 
ભવિષયના અનમુાનોન ે ધયાનમા ં રાખતા 
જ કાિંિ યાત્ાનુ ં આયોજન કરિામાં 
આિે. મખુયમતં્ી યોગી આડદતયના્ ે
આદશે આપયો છે ક ે અવધકારી ડદલહી, 
રાજસ્ાન, હડરયાણા અન ે ઉત્તરાખિં 
સા્ે િાતચીત કરીન ે કાિંિ યાત્ાના 
સબંધંમા ંડદશા-વનદટેશ લાગ ુકર.ે

કાંગરામાં વાિળ ફાટ્યં, પંજાબી 
નસંગર સન્ત 6 નાગદરકના મૃતય્ય

ઉ. પ્રિેશમાં કાવડ યાત્ાને મંજૂરી 
અપાતાં SCએ નોદિસ ફિકારી

શ્ીનગર
જમમ ુ કાશમીરના પલુિામામા ં લશકરે 

તોયબાના ત્ણ આતંકીઓ ઠાર મરાયા 
હતા. માયા્મ ગયલેા આતંકીઓમાં એક 
પાડકસતાની છ.ે સુરક્ા જિાનોએ સમગ્ર 
વિસતારન ે ઘેરીન ે સચ્મ ઓપરશેન શરૃ 
કરતા આતંકીઓન ે જાણકારી મળી ગઇ 
હતી, જ ેબાદ બને્ િચ્ ેસામસામે ભારે 
ગોળીબાર ્યો હતો. જ ેદરવમયાન ત્ણ 
આતંકીઓ માયા્મ ગયા હતા.    હાલ 
કાશમીરમાં ડ્ોનની ઘટિનાઓ સામે આિી 
રહી છ.ે એિામાં સરહદ ે બીએસએફને 
િધ ુએક શકંાસપદ ડ્ોન જોિા મળયંુ હતંુ. 

જને ેપગલ ેજિાનોએ આ શકંાસપદ ડ્ોન 
પર ગોળીબાર કયયો હતો. પાડકસતાન 
તરફ્ી આ ડ્ોન મોકલિામા ં આવયું 
હોિાની શ્કયતાઓ છ.ે ૧૩-૧૪ 
જલુાઇની રાત્ ે અણદીયા સ્ેકટિરમાં 
જિાનોન ે આકાશમાં લાઇટિ ્તી જોિા 
મળી હતી. જનેા પર બાદમાં જિાનોએ 
ગોળીબાર કયયો હતો. જે્ ી આ ડ્ોન જિેી 
દખેાતી િસતુ ગાયબ ્ઇ ગઇ હતી. જમમુ 
કાશમીરના કુલગામમાં આતકંીઓએ 
છપુાિલેા આઇઇિીનો નાશ કયયો હતો. 
આતંકીઓએ એક વૃક્ની નીચે આ બોમબ 
ડફટિ કયયો હતો. 

પ્યલમામાં લશકર એ તોયાબાના 
3 આતંકવાિીઓને ઠાર મરાયાં 

ઉત્તર પ્રદેશના બારાબંકીમાં 
રૂવપયા 2.25 કરોિના 

મોરફીન સા્ે બે પકિાયા
નવી દિલ્ી

બારાબંકી : ઉત્તર પ્રદેશના બારાંબકી વજલ્ામાં 
બે વયડકતઓની બે કરોિ રૂવપયાના મોરફીન સા્ે 
ધરપકિ કરિામાં આિી છે. અવધકારીઓના જણાવયા 
અનુસાર ચોક્કસ બાતમીને આધારે બારાબંકી રોિ 
પર ચોકાઘાટિ રેલિે ક્રોવસંગ પર આ ધરપકિ કરિામાં 
આિી હતી. ધરપકિ કરાયેલ બે વયડકતઓ પાસે્ ી કુલ 
2.25 ડકલો મોરફીનનો જથૃ્ો પકિિામાં આવયો છે. 
જેની આંતરરાષ્ટીય બજારમાં કીંમત 2.25 કરોિ રૂવપયા 
આંકિામાં આિી છે. આ ઉપરાંત આ બંને વયડકતઓ 
પાસે્ી 2.10 લાખ રૂવપયા કોિા અને એક લ્કિરી કાર 
જપ્ત કરિામાં આિી છે.  

ગુરમીત રામ રહીમની 
તવબયત લ્િતાં ડદલહીની 

એમસ હોનસપટિલમાં ખસિેાયો
નવી દિલ્ી

મવહલા સાધિીઓના યૌન શોષણના કેસમાં 20 
િષ્મની જેલની સજા કાપી રહેલા ગુરમીત રામ રહીમની 
તવબયત ફરી એક િખત લ્િી છે. મંગળિારે સિારે 
પાંચ િાગયે રામ રહીમને હડરયાણાની જેલમાં્ી 
ડદલહીની એમસમાં દાખલ કરિામાં આવયો છે.આ 
પહેલા મે મવહનામાં રામ રહીમની તવબયત બગિી હતી 
અને સ્ાવનક હોનસપટિલમાં તેના સિાસ્થયની તપાસ ્ઈ 
હતી. ગયા મવહને પણ રામ રહીમ કોરોના પોવિડટિિ 
્યો હતો.તવબયતના કારણે રામ રહીમને છેલ્ા એક 
મવહનામાં ચાર િખત હોનસપટિલની બહાર લાિિામાં 
આવયો છે. રામ રહીમ 2017્ી જેલમાં છે. 

નવી દિલ્ી
આિકિેરા વિભાગે અગ્રમી 

મેનપાિર સવિ્મસ પ્રોિાઇડિંગ કંપનીના 
સંકુલના કરેલા સરિેમાં 880 કરોિની 
છૂપાયેલી આિક શોધી કાઢી છે, એમ 
સીબીિીટિીએ મંગળિારે જણાવયું હતું. 
આ કંપનીની ઓળખ હજી સુધી જાણી 
શકાઈ ન્ી.  આ સરિે 8મી જુલાઈના 
રોજ કંપનીના બે સંકુલમાં કરિામાં 
આવયો હતો. કરદાતાએ આિકિેરા 
ધારા 1961ની કલમ 80જેજેએએ 
હેઠળ મોટિાપાયા પર કર કપાતનો દાિો 
કયયો છે, આ પ્રકારના પ્રોતસાહન ખાસ 
પ્રકાર પ્રકારના રોજગારન સજ્મન માટિે 

આપિામાં આિે છે. તેમાં કમ્મચારીની 
આિક પ્રવત માસ 25 હજાર્ી 
ઓછી હોિી જોઈએ અને રોજગારના 
ડદિસોની સંખયા િગેરેનો સમાિેશ 
્ાય છે. સીબીિીટિીએ જારી કરેલા 
વનિેદનમાં જણાવયુ ંહતું કે આ સરિેમાં 

વિવિધ આકારણી િષયોમાં ફેલાયેલી 
880 કરોિની બેવહસાબી આિક શોધી 
કાઢિામાં આિી છે. સે્સટ્રલ બોિ્મ 
ઓફ િાયરે્કટિ ટિે્કસીસ (સીબીિીટિી) 
આિકિેરા વિભાગ માટિે નીવત રચે છે. 

તેણે જણાવયું હતું કે સરિેના 
ઓપરેશનમાં આિકિેરા 
અવધકારીઓએ જયારે કરદાતાના 
ધંધાકીય સંકુલની મુલાકાત લીધી 
તયારે જોયું કે નિા ઉમેરાયેલા અને 
25 હજાર્ી િધારે િેતન મેળિતા 
કમ્મચારીઓ માટિે પણ કરદાતાએ કલમ 
80જેજેએએ હેઠળ ખોટિી રીતે કરકપાત 
મેળિી હતી. 

લખનઉ
લખનૌ્ી ધરપકિ કરિામાં આિેલા 

2 સંડદગધ આતંકિાદીઓના િધુ 4 
મદદગારોની ધરપકિ કરિામાં આિી 
છે. પોલીસ અને એટિીએસની ટિીમે 
ચારેયને કસટિિીમાં લઈને પૂછપરછ 
શરૂ કરી છે. પકિાયેલા આરોપીઓને 
કાનપુર અને લખનૌ્ી કસટિિીમાં 
લેિામાં આવયા છે. કહેિામાં આિી 
રહ્ં છે કે તપાસ અને પૂછપરછ બાદ 
એટિીએસ અને પોલીસની ટિીમોએ 

લખનૌના િજીરગંજ વિસતારના બુદ્ા 
પાક્કની પાસે્ી શકીલ અને મુસતકીમ 
નામના યિુકોને દબોચયા છે.

તો બીજી ધરપકિ કાનપુર્ી 
લઈક અને આફાકની કરિામાં આિી 
છે. ATS સૂત્ો પ્રમાણે શકીલ, 
મુસતકીમ, લઈક અને આફાકે 
સંડદગધ આતંકિાદીઓને તમંચો અને 
દારૂગોળો પહોંચાડો હતો. જાણિા 
મળયું છે કે શકીલ ઈ-રીક્ા ચલાિતો 
હતો. આતંકિાદીઓની ધરપકિ બાદ 

તેમને ડરમા્સિ પર લેિામાં આવયા 
છે. ડરમા્સિમાં પૂછપરછ દરવમયાન 
તેમણે ATSને પોતાના મદદગારોના 
નામ જણાવયા, તયારબાદ ATSએ 
તાબિતોિ કાય્મિાહી કરી. 

કહેિામાં આિી રહં્ છે કે 
આતંકિાદીઓના વનશાને 2 મડંદર 
અને ભીિભાિિાળી માકકેટિ હતી. 
શકીલે તમંચાનો સોદો કાનપુરમાં કયયો 
હતો. તેણે પોસટિ દ્ારા તમંચાનું પેમ્ેસટિ 
કયુું હતું.

બેંગલુરૂની મેનપાિસ્મ કંપની પર આઈટિીની 
રિે, 880 કરોિની બવેહસાબી આિક પકિાઈ

મંડદર અને માકકેટિને ઉિાિિાનો હતો પલાન, 
આતંકિાદીઓને મદદ કરનારા ચાર િ્બબે
શકીલ, મુસ્તકીમ, લઈક, અાફાકે અા્તંકવાદીઅાેને ્તમંચાે-દારૂગાેળાે પહાંચાડાે
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લડંન 
અતરંિક્ષની યાત્ા કિીને ઈતતહાસ 

સર્જાનાિા અબજોપતત ઉદ્યોગપતત રિચરજા 
બે્નસન ેહવ ેનવ ુસપન ુજોય ુછ.ેજ ેપ્રમાણે 
રિચરજા બ્નેસન ચદં્ર પિ હયોટલ બનાવવા 
માંગ ેછ.ે અતંરિક્ષમા ંટરુિઝમન ેપ્રયોતસાહન 
આપવા માટ ેબે્નસન પ્રયત્નશીલ છ.ેતમેણે 
વાયદયો કયયો છ ે ક,ે આગામી સમયમાં 
સપસેમા ં જવા માટ ે તમેની કપંની વતજજાન 
ગલેકે્ટક તિફથી જ ેરટરકટની રકમંત છ ેતે 
પણ ઓછી થઈ જશ.ેહાલમા ંરિચરજા બ્નેસન 
પયોત ેજ ેયાત્ા પિ ગયા હતા તવેી અવકાશી 
સફિની એક રટરકટની રકમંત 2.50 લાખ 

રયોલિ છ.ેજોક ેબ્નેસન હવ ેએવ ુઅવકાશી 
યાન બનાવવા માગં ે છ ે જ ે અવકાશમાં 
વધાિ ે ઉચંાઈ સધુી જઈ શક ે અને વધાિે 
લાબંા સમય સધુી ઉરાન ભિી શકે. 
બ્નેસન ેકહ્યુ હત ુક,ે મેં ચદં્ર પિ એક હયોટલ 
બનાવવાન ુસપન ુહમંશેા જોય ુછ.ેઆ કામ 
આપણ ેકિી શકીશુ ંક ેઆપણી ભાવી પઢેી 
કિશ ેત ેજોવાન ુિહ ેછ.ેમન ેજો સમયમળયયો 
તયો હુ ંપયોત ેઆ હયોટલ બનાવવાન ુસપનુ પરૂુ 
કિીશ. તમેણ ેકહ્યુ હત ુક,ે અતંરિક્ષમાં જવા 
માટ ેવધાિે સપસે પલને અન ેિયોકટે ઉપલબધ 
થશ ે તયો અતંરિક્ષ યાત્ા માટનેી રટરકટનયો 
ખચજા પણ ઓછયો થઈ જશ.ે

પેરિસ
રદગગજ ટેક્યોલયોજી કંપની ગૂગલ 

પિ ફ્ાનસે ૫૦૦ તમતલયન યૂિયો 
(અંદાજે રૂ. ૪,૪૦૦ કિયોર અથવા 
૫૯૩ રયોલિ)નયો દંર ફટકાયયો છે. 
ગૂગલને તેના પલેટફયોમજા પિ સથાનીક 
નયૂઝ એજનસીઓના આરટજાકલ 
દશાજાવવા માટે વળતિ ચૂકવવા 
વાટાઘાટયો કિવામાં તનષફળ ગયા 
પછી આ દરં કિાયયો છે. કંપનીને 
કયોપીિાઈટ કાયદાના ભંગ બદલ 
દયોતિત ઠિેવવામાં આવી છે, જેના 
પગલે કંપની પિ ૫૦૦ તમતલયન યૂિયો 
કિાયયો છે, જે ગૂગલને અતયાિ સુધીમાં 

થયેલયો સૌથી મયોટયો દંર છે. ફ્ાનસની 
એનટીટ્રસટ વયોચરયોગે આલફાબેટ એનર 
કંપની પિ ગૂગલને અસથાયી િીતે 
આદેશયો ના માનવા માટે દયોતિત ઠિેવી 
છે.

ફ્ાનસની ઓથયોરિટીએ મંગળવાિે 
જણાવયું હતું કે, આલફાબેટ ઈનકે. તેની 
ગૂગલ નયૂઝ સતવજાસ પિ સથાતનક નયૂઝ 
એજનસીઓના આરટજાકલ દશાજાવવા માટે 
વળતિ ચૂકવવાના વિજા ૨૦૨૦ના 
આદેશયોની અવગણના કિી હતી. એક 
જ કંપનીને ફ્ાનસમાં એનટીટ્રસટ દ્ાિા 
કિવામાં આવેલયો આ બીજો સૌથી 
મયોટયો દંર છે. 

ફ્રાનસની વોચડોગે ગૂગલને રૂ. 
૪,૪૦૦ કિોડનો દંડ ફટકરાર્યો

અબજોપતિ રિચડ્ડ બે્નસનનું નવું 
સપનું, હવે ચંદ્ર પિ હોટલ ખોલશે

ભાિતની વીજળી કંપની, 
સિકાિી તસસટમને તનશાન 
બનાવતા પારકસતાની હેકિ

ઈસલરામરાબરાદ
નવી રદલહી: પારકસતાની હેકિયો ભાિતની વીજળી 

કંપનીઓ અને સિકાિી તસસટમને તનશાન બનાવી િહ્ા છે. 
હમણા સુધી એમ માનવામાં આવતું હતું કે ભાિત પિ થતા 
સાઇબિ હુમલામાં કેટલાય હુમલા પાછળ ચીનનયો હાથ 
હયોય છે, પિંતુ હવે પારકસતાન પણ તેમા સામેલ હયોવાના 
અહેવાલ આવયા છે.  આ વિજાના પ્રાિંભમાં જ એક નવા 
મેલવેિની મદદથી પારકસતાન કસથત સાઇબિ એટેકસસે 
ભાિતની વીજ કંપનીઓ અને એક સિકાિી સંગઠનને 
લકયાકં બનાવયું હતું. સાઇબિ એટેકસસે નવા પ્રકાિના 
રિમયોટ એ્સેસ ટ્રયોજન (િેટ)ને ઇનસટયોલ કયયો હતયો. તેનાથી 
સામેવાળી વયતતિના કમપયટુિ પિ નજિ િાખી શકાય છે. 

પારકસતાનના પેશાવિમાં 
બસ બલાસટટઃ નવ ચીની 
કામદાિયોના કરૂણ મયોત

પેશરાવિ
પેશાવિટઃ ઉત્તિપતચિમ પારકસતાનમાં એક બસમાં 

થયેલા બયોમબ તવસફયોટમાં કુલ 13 લયોકયોના મયોત થયા હતા. 
તેમા ચીનના નવ કામદાિયોનયો પણ સમાવેશ થાય છે. આ 
બસ ચીની એકનજતનયિયો, સવસેયિયો અને કમજાચાિીઓને 
ખૈબિપખતનુવામાં બની િહેલા બંધ પિ લઈ જઈ િહી 
હતી.  હજી સુધી તે સપષ્ટ થયું નથી કે આ તવસફયોટ િસતા 
પિ લાગેલા કયોઈ સાધનની મદદથી થયયો છે કે બસની 
અંદિ કયોઈ તવસફયોટક પદાથજા મૂકવામાં આવયયો હતયો. 
ખૈબિપખતનુવાના ટયોચના પયોલીસ અતધકાિી મયોઅજ્જમ 
ર્હ અંસાિીએ ચીની નાગરિકયો, બે સૈતનકયો અને બે 
સથાતનક લયોકયોના મયોતને સમથજાન આપયું છે. 

બર્લિન ઃ પરવિમ યુરોપમાં 
ભયાનક પૂર આવયું હતું. આ 
પૂરપ્રકોપના કારણે જમલિની 
અને બેલ્જયમમાં હાહાકાર 
મચી ગયો હતો. જમલિનીમાં 
૨૦ સરહત કુ્ ૩૩ ્ોકોનાં 
મોત થયા હતા અને હજુય 
૭૦ જેટ્ાં ્ોકો ્ાપતા 
હોવાથી મૃતયુ આંક વધે 
તેવી દહેશત વયક્ત કરવામાં 
આવી હતી. જીવ બચાવવા 
છાપરા ઉપર ચડી ગયે્ા 
સેંકડો ્ોકોને બચાવવા 
માટે રેસ્કયૂ ઓપરેશન શરૂ 
કરવામાં આવયું હતું. બે 
બચાવ કમલિચારીનું પૂરમાં ડૂબી 
જવાથી મોત થયું હતું.

રુ્િોપમરંા પૂિપ્રકોપ : ૩૩નરાં મોિ, ૭૦ લોકો લરાપિરા

લરંન : તબ્ટનમા ં કયોિયોનાનયો ચપે 
ફિીથી ઝરપથી ફલેાઈ િહ્યો છ.ે સૌથી 
આચિયજાજનક વાત એ છ ેક ેઅહીં િસી 
લનેાિા પખુત લયોકયોમા ં પણ કયોિયોનાનયો 
ચપે ઝરપતી વધી િહ્યો છ.ે  તબ્ટનની 
રકગંસ કયોલજે લરંનના વરિષ્ઠ વાઇિસ 
ટ્રરેકગં સપશેયાતલસટ પ્રયો. ટીમ સપે્ ટિનું 
કહવેુ ં છ ે ક ે તબ્ટનમા ં કયોિયોનાના 
િયોગચાળાની ત્ીજી લહિે ટયોચ પિ છ.ે 
અહીં કયોિયોનાગ્રસત લયોકયોમા ં ૮૭.૨ 
ટકા લયોકયો એવા છ ે જમેન ે િસી 
લગાવાઈ ચકૂી છ.ે  છ જલુાઈના િયોજ 
૧૨૯૦૫ એવા લયોકયોમા ં વાઇિસને 
સમથજાન મળયંુ જને ે િસી લાગી ચકૂી 
હતી. આનાથી ત ે સપષ્ટ થઈ ચૂ્ યુ ં છે 

ક ે છ જલુાઈએ કયોિયોના પયોતઝરટવના 
મળલેા કસેયોમા ં૫૦ ટકા કસે િસી લઈ 
ચકૂનાિા લયોકયોમા ં મળયા હતા. પ્રયોફસેિ 
સપે્ ટિના અનમુાન મજુબ આગામી 
સમયમા ં આ ગ્રાફ હજી પણ ઉચકાઈ 
શક ેછ.ે તમેણ ે ચતેવણી આપી હતી કે 
હજી પણ િયોગચાળાને વધાિે ભયાનક 
થતી િયોકવા માટનેી તક છ,ે જો તનેયો 
ઉપયયોગ કિવામા ં ન આવયયો તયો પછી 
કસથતત વણસતા વાિ નહી લાગ.ે  સાઉથ 
ટાઇનસેાઇર કાઉકનસલના પકબલક હેલથ 
રરિે્ટિ પ્રયોફસેિ ટયોમ હયોલ મજુબ 
તબ્ટનમા ંત્ીજી લહિેમા ંકયોિયોનાની િસી 
લીધી હયોય તવેા લયોકયોન ે પણ તનેયો ચેપ 
લાગયયો હયોવાનુ ંમાલમૂ પરયુ ંછ.ે 

રવવિમાં કોરોના વાઇરસનો નવો ડે્ ટા વેરરઅનટ સતત 
પ્રસરી રહ્ો છે. રવવિ આરોગય સંગઠને તેને ્ઇને નવી 
ચેતવણી ઉચ્ારી છે કે ૧૧૧ દેશોમાં પ્રસરી ચૂકે્ ો ડે્ટા 
વેરરઅનટ ઝડપથી રવવિને ભરડામાં ્ઇ ્ેશે અને તેને 
પરરણામે રવવિના હે્ થ સે્કટર પર ફરીથી દબાણ ઊભંુ 
થઇ શકે છે. દરરમયાન કોરોના સંક્રમણના મોરચે તમામને 
પાછળ રાખીને ઇનડોનેરશયાએ આગેવાની ્ીધી છે. 
પાછ્ા ૨૪ ક્ાક દરરમયાન રવવિના સૌથી વધુ નવા 
કેસ ઇનડોનરેશયામાં ૪૭,૮૯૯ નોંધાયા હતા. એક મરહના 
અગાઉ ઇનડોનરેશયામાં રોજના ૧૦,૦૦૦ કેસ નોંધાતા હતા. 
સત્ાવાળાને ભય છે કે નવો વેરરઅનટ હવે દેશના મુખય ટાપુ 
જાવાની બહાર પ્રસરી રહ્ો છે. 

વેક્સીન લસીધસી છતાં બ્રિટનમાં 50% કોરોના સંક્રમમત
બ્રિટનમાં વકરી રહેલાે કાેરાેના, બ્રિટન માટે આાગામી સાત દિવસ આત્ંત મહત્ત્વના: આારાેગ્ય નનષ્ાત

ઈનાેનેનશ્યામાં 24 કલાકમાં કાેરાેનાના 47899 કેસ નાંધા્યા
અમેરિકરામરાં એક જ રદવસમરાં 

27557 નવરા કેસ આવર્રા
અમેરરકામાં ૩૨ જૂને ૧૧,૩૦૦ કેસ નોંધાયા હતા તે પાછ્ા 
૨૪ ક્ાક દરરમયાન ૨૭,૫૫૭ નવા કેસ ઉપર પહોંચી 
ગયા હતા. ાાછ્ા ૨૪ ક્ાક દરરમયાન અમેરરકામાં 
કોરોનાના કારણે ૪૩૭ દદદીના મોત થયા હતાં. દરરમયાન 
છેલ્ા એક રદવસ દરરમયાન બ્ારઝ્માં ૪૫,૦૯૪ નવા કેસ 
નોંધાયા હતાં જયારે સપેનમાં ૪૩,૯૬૦માં નવા કેસ આવતાં 
દેશમાં ભયનો માહો્ ફે્ાયો હતો. ્ોકોને ત્ીજી વેવની 
રચંતા સતાવવા ્ાગી છે. 

બગદરાદ
દતક્ષણ ઇિાકની કયોિયોના વાઇિસ 

હયોકસપટલમાં આગ લાગતા 54 લયોકયોનાં 
મયોત થયા છે તેમ ઇિાકના મીરરયા 
અતધકાિીઓએ એક તનવેદનમાં 
જણાવયું છે. અતધકાિીઓના જણાવયા 
અનુસા આગની આ ઘટનામાં અનય 
100થી વધુ લયોકયોનાં મયોત થયા છે. 
નતસરિયાહ શહેિની અલ હુસેન 
ટીતચંગ હયોકસપટલમાં આ આગ લાગી 
હતી. ગઇકાલે મયોરી િાતે આગ લાગયા 
પછી આજે સવાિ પીરરતાના સગાઓ 
હયોકસપટલમાં દયોરી આવયા હતાં.

હયોકસપટલમાં દાખલ દદદીઓના 
સગાઓએ પયોતાના સંબધીઓને 

શયોધવા દયોરાદયોર કિી મૂકી હતી. 
એક અતધકાિીએ જણાવયું હતું કે 
ઓક્સજન તસતલનરિમાં તવસફયોટ 
થવાને કાિણે આગ ફાટી નીકળી હતી. 
ત્ણ મતહના પહેલા જ આ નવા વયોરજાની 
િચના કિાઈ હતી. જેમાં 70 બેર હતાં.

ઇિરાકમરંા કોિોનરા હોસસપટલમરંા આગ 
64નરાં મોિ થર્રા, 100થી વધુ ઘરાર્લ

બ્સેલસ : ભાિતમાં વયોટસએપની 
નવી પ્રાઈવસી પયોતલસી ચચાજાનું કેનદ્ર 
બની છે અને તે મુદ્યો કયોટજામાં પહોંચી 
ચૂ્ યયો છે. યુિયોપમાં પણ એવું જ 
થયું હતું. યુિયોપીયન કન્ઝયુમિ 
ઓગસેનાઈઝેશન અને તે તસવાયના 
આઠ સભયયોએ વયોટસએપની આ 
નીતતનયો તવિયોધ કયયો હતયો અને તેની 
સામે યિુયોપીયન સંઘ સમક્ષ ફરિયાદ 
કિી છે.

યુિયોપમાં વયોટસએપે ર્નયુઆિી 
માસમાં નવી પ્રાઈવસી પયોતલસી 

લાગુ કિી હતી. એ નવી પયોતલસી 
પ્રમાણે વયોટસએપના રેટા ફેસબુકને 
શેિ કિવાની છૂટ મળતી હતી. તેનયો 
છૂટયોછવાયયો તવિયોધ થયયો હતયો, પિંતુ 
હવે મામલયો યુિયોપીયન સંઘ સુધી 

પહોંચયયો છે. યિુયોપીયન કન્ઝયુમિ 
ઓગસેનાઈઝેશન અને તે તસવાયના 
આઠ સભયયોએ નવી પ્રાઈવસી પયોતલસી 
મુદ્ે વયોટસએપની ઝાટકણી કાઢી હતી 
અને તે ગેિવાજબી ગણાવી હતી.

યિુયોપીયન કન્ઝયુમિ 
ઓગસેનાઈઝેશન અને આઠ સભયયોએ 
યુિયોપીયન કતમશન તેમ જ યુિયોપીયન 
કન્ઝયુમિ ઓથયોરિટીને ફરિયાદ કિી 
છે. તેમાં વયોટસએપની નવી નીતતને 
ગેિબંધાિણીય ગણીને પગલાં ભિવાની 
ભલામણ કિવામાં આવી છે.

ભાિત બાદ હવે યુિયોપમાં પણ વયોટસ- 
એપની રેટા પ્રાઇવસી નીતતનયો તવિયોધ
જાન્યુઆ�રીમ�ં પ્�ઈવસી પ�ોલિસી િ�ગયુ થઈ, આો પ્મ�ણો ડોટ� ફોસબયુકનો શોર કરી શક�ત�ો હત�ો 
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૨૦૧૭ પછી બાંગ્ાદેશ 
વિદેશમાં પ્રથમ ટેસટ જીત્યં : 
મહમયદયલ્ાહે વિવૃવતિ ્ીધી

ભારતિી ૧૯૮૩િી 
વિશ્વવિજેતા ટીમિા વરિકેટર 
્શપા્ શમામાિયં અિસાિ

હરારે: બાંગ્ાદેશે ઝિમબાબ્ે 
સામેની એકમાત્ર ટેસટમાં ૨૨૦ 
રનથી ઝ્જય મેળ્્ાની સાથે ્ર્ષ 
૨૦૧૭ બાદ પહે્ી ્ખત ઝ્દેશની 
ભૂઝમ પર ટેસટ મેચ જીત્ાની ઝસઝધિ 
હાંસ્ કરી હતી. હરારેમા રમાયે્ી 
એકમાત્ર ટેસટમાં બાંગ્ાદેશે જીત્ા 
માટે આપે્ા ૪૭૭ના ટાર્ગેટનો પીછો 
કરતાં ઝિમબાબ્ેની ટીમની બીજી 
ઈઝનંર્ ૨૫૬ રનમાં સમેટાઈ ર્ઈ 
હતી. બાંગ્ાદેશના સસપનર ઝમરાિ 
અને તસકકીને ૪-૪ ઝ્કેટ િડપી હતી. 
કારકકદદીની આખરી ટેસટ રમી રહે્ા 
મહમુદુલ્ાહને પ્રથમ ઈઝનંર્માં 
ફટકારે્ ી અણનમ ૧૫૦ રનની 
ઈઝનંર્ બદ્ પ્ેયર ઓફ ધ મેચ 
જાહેર કર્ામાં આવયો હતો. જીત્ા 
માટેના ૪૭૭ના ટાર્ગેટનો પીછો 
કર્ા ઉતરે્ા ઝિમબાબ્ેએ ૯૪.૪ 
ઓ્રમાં ૨૫૬ રન નોંધાવયા હતા. 
નાઈટ્ોચમેન ડોનાલટ કટકરપાનોએ 
૧૪૪ બો્માં ૬ ચોગર્ા સાથે ૫૨ 
રન ફટકાયા્ષ હતા. 

ન્ી કદલહીીઃ કઝપ્ દે્ની 
આર્ે્ાનીમાં ઈ.સ. ૧૯૮૩માં પ્રથમ 
્ખત ઝ્શ્વઝ્જેતા બને્ી ભારતીય 
ઝરિકેટ ટીમના સભય રહી ચૂકે્ા 
યશપા્ શમા્ષનું ૬૬ ્ર્ષની ઉંમરે 
કાકડ્ષયાક એરેસટને કારણે અ્સાન થયું 
છે. તેઓ ઈ.સ. ૧૯૭૮ થી ૧૯૮૫ 
દરઝમયાન ભારત તરફથી ૩૭ ટેસટ 
અને ૪૨ ્ન ડે રમયા હતા. મીડ્ 
ઓડ્ષરના જમણેરી બેટસમેન તરીકે 
અસરકારક દેખા્ કરનારા યશપા્ે 
ઈ.સ. ૧૯૮૩ના ્લડ્ષ કપની સેઝમ 
ફાઈન્માં ઈંગ્ેનડ સામે આરિમક 
અડધી સદી ફટકારી હતી. ઝનવૃઝતિ 
બાદ ટી્ી પર ઝરિકેટ એકસપટ્ષ તરીકે 
પણ તેમણે મહત્નું યોર્દાન આપયું 
હતુ. મોઝનિંર્ ્ૉક કરીને પરત ફરે્ ા 
યશપા્ અચાનક જ ઢળી પડયા હતા. 
તેઓ તેમની પાછળ પત્ી અને બે 
પતુ્રો તેમજ એક પતુ્રીને ઝ્્ાપ કરતી 
મુકકી ર્યા છે. તેમની અંઝતમઝ્ઝધ 
ન્ી કદલહીના ્ોધી રોડ ખાતેના 
સમશાનગૃહ ખાતે કર્ામાં આ્ી હતી.

સાઉથ આઝરિકા સામે આય્ગેનડનો 
ઐઝતહાઝસક ઝ્જય,૧-૦થી આર્ળ  

ડબઝ્નીઃ સુકાની એનડી બા્બનદીની આકર્ષક સદી બાદ 
બો્સગે કરે્ી ઝશસતબધિ બોઝ્ંર્ની મદદથી આય્ગેનડે સાઉથ 
આઝરિકાને બીજી ્ન-ડેમાં ૪૩ રનથી હરા્ીને ઐઝતહાઝસક 
ઝ્જય મેળવયો હતો. આય્ગેનડે ્ન-ડેમાં પ્રથમ ્ખત સાઉથ 
આઝરિકાને હરાવયું છે. આય્ગેનડ અતયાર સુધીમાં ટેસટ રમતા 
છ દેશને ્ન-ડેમાં હરા્ી ચૂકયું છે જેમાં સાઉથ આઝરિકા 
ઉપરાંત ઇંગ્ેનડ (બે ્ખત), ્ેસટ ઇસનડિ, પાકકસતાન, 
ઝિમબાબ્ે તથા બાંગ્ાદેશનો સમા્ેશ થાય છે. પ્રથમ મેચ 
્રસાદના કારણે ધો્ાઇ જ્ાના કારણે આય્ગેનડ પાસે ત્રણ 
મેચની શ્ેણી જીત્ાની તક છે. તે ૧-૦થી આર્ળ થયું છે. 
ટોસ જીતીને પ્રથમ બકેટંર્ કરનાર આય્ગેનડે પાંચ ઝ્કેટે 
૨૯૦ રન બનાવયા હતા. જેના જ્ાબમાં આઝરિકન ટીમ 
૨૪૭ રનના સકોરે ઓ્આઉટ થઇ ર્ઇ હતી.

ટીમ ઇસનડયા કોરોનાની િપટમાં
બે ખે્ાડીઅો કોરોના પોઝિકટ્

્ંડનીઃ ઈંગ્ેનડ પ્ર્ાસ પર ર્યે્ી ભારતીય ટીમના 
બે ખે્ાડીઓ કોરોના પોઝિકટ્ હો્ાનું જાણ્ા મળયું 
છે. મીકડયા કરપોટસ્ષ અનુસાર સંરિઝમત થયે્ા બે 
ખે્ાડીઓમાંથી એક ઝ્કેટકકીપર ઋરભ પંત છે. અનય 
ખે્ાડી કે જેમનું નામ જાણી શકાયું નથી તે પણ પોઝિકટ્ 
આવયા બાદ ટેસટમાં નેર્ેકટ્ આ્ી ચૂકયા છે. સતૂ્રોના 
હ્ા્ેથી જાણ્ા મળયું છે કે ભારતીય ઝ્કેટકકપરની 
18 જુ્ ાઈના રોજ ટેસટ થશે. ઉપરાંત આ તેમના 
આઇસો્ેશનનો દસમો કદ્સ પણ હશે. તેનો અથ્ષ એ છે 
કે પંત કોઝ્ડ પોઝિકટ્ થયાનો એક સપ્ાહ થઇ ચૂકયો છે. 
સૂત્રોનું માનીએ તો બંને ખે્ ાડીઓને શરદી, ખાંસી અને 
તા્ જે્ા હળ્ા ્ક્ષણો જો્ા મળયા હતા, તો ટેસટમાં 
કોરોના ્ાયરસની પુસટિ થઈ હતી. 

ઘૂંટણિી ઈજાિે કારણે ફેડરરે ટોક્ો ઓવ્મ્પક પડતી મૂકી
્ંડિઃ વિશ્વિા ભૂતપિૂમા પ્રથમ રિમાંકકત ટેવિસ ખે્ાડી તથા કારકકદદીમાં ૨૦ 
ગ્ાનડસ્ેમ જીતી ચૂકે્ા મસિટ્ઝ લ્ેનડિા રોજર ફેડરરે ઘૂંટણિી ઇજાિા કારણે ચા્ય 
મવહિાિા અંત ભાગમાં ્ોજાિારી ટોક્ો ઓવ્મ્પકિે પડતી મૂકિાિો વિણમા્ 
ક્યો છે. આઠ િખતિો વિ્બલડિ ચેમ્પ્િ ફેડરર ઘૂંટણિી ઇજાિા કારણે 
૨૦૧૬િી કર્ો ઓવ્મ્પકમાં પણ ભાગ ્ઇ શક્ો િહોતો. ફેડરરે જણાવ્યં હતયં કે 
ગ્ાસ કોટમા વસ્ઝિ દરવમ્ાિ કમિસીબે મારા ઘૂંટણમાં િધય એક ઇજા થઇ છે અિે 
મારે ટોક્ો ગે્ સમાંથી ખસી જિયં જોઇએ તેિો મેં વિણમા્ ક્યો છે. 

જોકોવિચ ભાગ ્ેિા અંગે હજય અવિવચિત
વસમાબ્ાિા ટવેિસ ખે્ાડી િોિાક જોકોવિચ પાસે કારકકદદીિો ગોલડિ 
સ્ેમ પૂરો કરિાિી તમામ તક છે, પરંતય તે હજય સયધી ટોક્ો ગે્સમાં 
ભાગ ્ેિા અંગે અવંતમ વિણમા્ ્ઇ શક્ો િથી. પ્રકે્ષકોિી ગેરહાજરી 

તથા ટોક્ોમાં કોરોિા િાઇરસ સાથે સંકળા્ે્ા કેટ્ાક મયદ્ાઓિા 
કારણે જોકોવિચ જાપાિ જિા માટે અવિવૃત છે. જોકોવિચે વિ્બલડિ જીત્ા 

બાદ જણાવ્યં હતયં કે મારે ટોક્ો ગે્ સ અંગે વિચારિયં પડશે.

ભારતિી ટીમમાં ૧૧૯ ખે્ાડી 
અિે ૧૦૯ ઓકફવશ્્ સામે્
નવીદિલ્ીીઃ ટોક્ો ઓલિમ્પિક ગે્્સ માટે ભારતે ૧૧૯ ખેિાડીઓ 
અને ૧૦૯ ઓદિલ્સઅલ્સ એમ કુિ ૨૨૮ ્સભ્ોની ટીમની જા્ેરાત 
કરી િીધી છે. ભારતી્ ટીમમાં ્સામેિ ખેિાડીઓમાંથી ૬૭ પિુરુષ 
ખેિાડી અને ૫૨ મલ્િા ખિેાડી છે. ભારતથી પ્રથમ તબક્ામાં ૯૦ 
ખેિાડીઓ-ઓદિલ્સઅલ્સ તારીખ ૧૭મી જિુાઈએ ટોક્ો માટે રવાના 
થશે. ભારતની ઓલિમ્પિક ટીમમાં મલ્િા તિવારબાજ ભવાની િેવીની 
માતાને તિવારબાજી ટીમની મેનેજર તરીકે ્સામેિ કરવામાં આવી 
છે. જ્ારે ટેબિ ટેલન્સ ખેિાડી માલનકા બત્ાના અંગત કોચ ્સનમન 
પિરાંજપિે અને બેડલમંટન ખેિાડી ્સાઈ પ્રલિતના ઈનડોનેલશ્ન કોચને 
પિિ ભારતી્ ટીમમાં ્સમાવવામાં આવ્ા છે.

બઝમિંર્હામીઃ બ્ાડોન કાસગે િડપે્ી પાંચ ઝ્કેટ 
બાદ જેમસ ઝ્નસે નોંધા્ે્ી સદીની મદદથી 
ઇંગ્ેનડ ે અહીં રમાયે્ી ત્રીજી અને અઝંતમ 
્ન-ડેમાં ત્રણ ઝ્કેટે ઝ્જય મેળ્ીને ત્રણ 
મેચની શ્ેણીમાં પાકકસતાનનો ૩-૦થી 
સફાયો કયયો હતો. પાકકસતાને ન્ ઝ્કેટે 
૩૩૧ રન બનાવયા હતા. જેના જ્ાબમાં 
ઇંગ્ેનડ ે૪૮ ઓ્રમાં સાત ઝ્કેટે ૩૩૨ રન 
બના્ીને ઝ્જય હાંસ્ કરી ્ીધો હતો. જેમસ 
ઝ્નસને મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કર્ામાં આવયો 
હતો. જેણે ૯૫ બો્માં ૧૧ બાઉનડ્ી ્ડે ૧૦૨ રન 
બનાવયા હતા. ઇંગ્ેનડ અને પાકકસતાન ્ચ્ે હ્ે ત્રણ મેચની 
ટી૨૦ શ્ેણી રમાશે. પાકકસતાન તરફથી હેકરસ રઉફે ૬૫ 
રનમાં ચાર તથા શાદાબ ખાને બે ઝ્કેટ િડપી હતી. ઇંગ્ેનડ 
માટે બ્ાડોન કાસગેએ ૬૧ રનમાં પાંચ ઝ્કેટ હાંસ્ કરી હતી.

અઝંતમ ્ ન-ડે ત્રણ ઝ્કેટે જીતીને ઇંગ્ેનડે 
પાકકસતાનનો ૩-૦થી વહાઇટ ્ોશ કયયો

ઇંગ્ેનડ સામેિી પ્રથમ 
બે િિ-ડેમાં ફ્ોપ રહ્ા 

બાદ પાકકસતાિિા સયકાિી 
બાબર આ્ઝમે ત્ીજી મેચમાં 

૧૫૮ રિિી ઇવિંગ રમી હતી. 
બાબરે િિ-ડે કારકકદદીમાં આ ૧૪મી 
સદી ફટકારી હતી અિે તે િિ-ડે 
વરિકેટમાં ફાસટેસટ ૧૪ સદી ફટકારિાર 
ખે્ ાડી બિી ગ્ો છે. તેણે ૮૧મી 
ઇવિંગમાં આ વસવધિ મેળિી હતી. તેણે 
હવશમ અમ્ા અિે વિરાટ કોહ્ીિે 
પાછળ રાખી દીધા હતા.

સેનટ લયૂઝસયા ીઃ ઝમચે્  માશ્ષની ૭૫ 
રનની ઇઝનંર્ અને ત્રણ ઝ્કેટ િડપયા 
બાદ છેલ્ી ઓ્રમાં પેસ બો્ર 
ઝમચે્ સટાકકે યાદર્ાર બોઝ્ંર્ કરતા 
ઓસટ્ેઝ્યાએ ચોથી ટી૨૦ ઇનટરનેશન્ 
મેચમાં ચાર રનથી રોમાંચક ઝ્જય 
હાંસ્ કયયો હતો. ્ેસટ ઇસનડિની ટીમ 
શ્ોણીમાં ૩-૧થી આર્ળ છે. ટોસ જીતીને 
પ્રથમ બેકટંર્ કરનાર ઓસટ્ેઝ્યાએ ૬ 
ઝ્કેટે ૧૮૯ રન બનાવયા હતા. જેના 
જ્ાબમાં ઝ્નડીિની ટીમ ૬ ઝ્કેટે ૧૮૫ 
રન નોંધા્ી શકકી હતી. માશ્ષને મેન ઓફ 
ધ મેચ જાહેર કર્ામાં આવયો હતો. 
પ્રથમ ત્રણ મેચ જીતીને શ્ોણી પોતાના 
નામે કરી ચૂકે્ી ઝ્નડીિની ટીમ ચોથી 
મેચ જીત્ાના આરે હતી અને છેલ્ી 

ઓ્રમાં તેને ૧૧ રનની જરૂર હતી 
પરંતુ સટાકકે આનદ્ે રસે્  સામે સતત ચાર 
બો્ ખા્ી નાખયા હતા જેના કારણે 
ઝ્નડીિ ટાર્ગેટને થોડાક અંતરથી ચૂકકી 
ર્યો હતો. ્ેસટ ઇસનડિને અંઝતમ બે 
ઓ્રમાં ૩૬ રનની જરૂર હતી અને 
રસે્ (૨૪) તથા ફેઝબયન એ્ને (૨૯) 
કર્ે મેરેડીથની ૧૯મી ઓ્રમાં ૨૫ રન 
બનાવયા હતા. ૧૯મી ઓ્રના પ્રથમ 
બો્ે રસે્ે છગર્ો માયા્ષ બાદ એ્ને 
સતત ત્રણ ઝસકસર ફટકારી હતી. છેલ્ા 
બો્ે એ્ન આઉટ થયો હતો. સટાકકે 
પ્રારંઝભક ચાર ઓ્ર ખા્ી નાખીને 
ઓસટ્ેઝ્યાના ઝ્જયનો પાયો નાખયો 
હતો. રસે્ પાંચમા બો્ે બે તથા છેલ્ા 
બો્ે માત્ર એક રન ્ઈ શકયો હતો.  

બાબરે િિ-ડેમાં ફાસટેસટ 
૧૪ સદી ફટકારી

સટાકકે ૪ બો્માં વિનડી્ઝિો વિજ્ 
છીિવ્ો, ઓસટ્ેવ્્ાિો ૪ રિે વિજ્

ટોકયો ર્ેમસ પહે્ાં કોરોનાનો ખતરો ્ધયો 
બ્ાઝિ્-રઝશયા બાદ જાપાનની ટીમ િપેટમાં

ટોકયો ીઃ ટોકયો ઓઝ્સમપક જેમ 
નજીક આ્ી રહ્ો છે તેમ કોરોના 
્ાઇરસની મહામારીનું જોખમ પણ 
સતત ્ધી રહં્ છે. આર્ામી સપ્ાહના 
અંત ભાર્માં એક હજાર કરતાં ઓછા 
્ી્ીઆઇપીઓની હાજરીમાં ઓપઝનંર્ 
સેરેમની થ્ાની છે પરંતુ આ પહે્ ાં 
ખે્ાડીઓ અને સહાયક સટાફ કોરોના 
પોઝિકટ્ આવયો હો્ાનો ઘટસફોટ થયો 
હો્ાથી ઝ્શ્વના એથ્ેટસની ઝચંતામાં 
્ધારો થયો છે. ર્ુરુ્ારે જાપાનની 
ઓઝ્સમપક ટીમનો એક સભય તથા પાંચ 
ઓઝ્સમપક સટાફ કોરોનાથી સંરિઝમત થયાં 
છે. આ પહે્ાં રઝશયા અને બ્ાઝિ્ની 

ટીમોના ખે્ ાડીઓ પણ કોરોના પોઝિકટ્ 
હો્ાનું મા્ૂમ પડતાં તેમને ક્ોરનટાઇન 
કર્ામાં આવયા છે. ૨૩મી જુ્ ાઇથી 
યોજાનારી આ રે્મસ ઉપર હજુ પણ 
કોરોનાનો ખતરો મંડરાઇ રહ્ો છે.   

ઓઝ્સમપકની આયોજન સઝમઝતએ 
યાદીમાં જણાવયું હતું કે જાપાનની ટીમ 
સાથે સંકળાયે્ા છ ્ોકો કોરોના 
પોઝિકટ્ આવયા છે જેમાં એક એથ્ેટ 
પણ છે. આ ઉપરાંત કેટ્ાક કોનટ્ાકટસ્ષ 

તથા ર્ેમસના સહાયક સટાફ પણ સામે્ 
છે. જોકે આ તમામનો કોઇ ખુ્ ાસો 
કર્ામાં આવયો નથી. કોરોનાના મામ્ા 
્ધી રહ્ા હો્ાથી ર્ેમસનાં આયોજન 
અંર્ે શંકા વયક્ત કર્ામાં આ્ી રહી 
છે, પરંતુ આયોજન સઝમઝતએ જણાવયું 
હતું કે પહે્ ી જુ્ાઇથી અતયાર સુધીમાં 
આઠ હજાર ્ોકો જાપાન આ્ી ચૂકયા 
છે જેમાંના કેટ્ાક ્ોકો જ કોરોના 
પોઝિકટ્ આવયા છે.  

- રવશ્ાિી રગબી-૭ ટીમિો ખે્ાડી પોવ્ઝકટિ આવ્ો 
- બ્ાવ્ઝ્િી જૂડો ટીમ પણ ક્ોરનટાઇિ કરાઈ
- ઓવ્મ્પક ક્ોવ્ફા્ થ્ે્ા રવશ્ાિા બે મસિમર સસપેનડ
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