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કેનેડાથી પ્રસિદ્ધ થતું િર્વોત્તમ ગુજરાતી િાપતાહિક SWADESH

પરદેશમાં દેશની મિેં ક એટલે

ચીનના હેનાનમાં 24 કલાકમાં 18 ઈંચ 
વરસાદથી સવ્વત્ર જળબંબાકાર

યજમાન જાપાનના વવજય  
સાથે ટાેકાે ગેમ્સનાે પ્ારંભ
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ટોકિયો
ટોકિયો ઓલિમ્પિિનો શુભારંભ 23 જુિાઇ 

(શુક્રવાર) થી થઈ રહ્ો છે. આના એિ કિવસ 
પિહેિા જ ગુરુવારે જાપિાનની રાજધાની ટોકિયોમાં 
િોરોનાના રેિોર્ડ બ્રેિ 1979 િેસ નોંધાયા હતા. 
આ િેસો છેલ્ા છ મલહનામાં સૌથી વધુ છે. આ 
પિહેિા 15 જાનયુઆરીએ ટોકિયોમાં િોરોનાનાં 
2044 િેસ નોંધાયા હતા. અત્રે ઉલ્રેખલનય છે િે 
ટોકિયોમાં િોરોનાનાં િેસોમાં સતત વધારો થઈ 
રહ્ો છે. બુધવારે, િોરોના વાયરસના 1832 નવા 
િેસ નોંધાયા હતા.

જાપિાનમાં ચરેપિગ્રસત િોિોની િુિ સંખયા 
સારા આઠ િાખનરે વટાવી ગઈ છે. જયારે, 
રોગચાળાનરે િારણરે 15 હજારથી વધુ િોિોનાં 
મોત નીપિજયાં છે. નોંધપિાત્ બાબત એ છે િે, 
12 જુિાઈએ જાપિાનના વરા પ્રધાન યોલશલહિે 
સુગાએ ટોકિયોમાં િોરોના ઇમરજનસી જાહેર 
િરી હતી. આ ઇમરજનસી 22 ઓગસટ સુધી 
શહેરમાં િાગુ રહેશરે. િોરોના ઇમરજનસી હોવા 
છતાં વાયરસના િેસો સતત વધી રહ્ા છે. 
ગુરુવારે ચરેિ કરપિમ્િિની વોિીબોિ ખરેિારી 

ટાેકકયાેમાં કાેરાેનાના 
એેકસાથે 1979 કેસ ઓસલમ્પકમાં વર્ઘનના અેંધાણ

ટાેકકયાેમાં ઈમરજન્ીની એવધી લંબાવાઈ, ચેપગ્રસ્ત ખેલાડીએાેની સંખ્ા 10 પર પહાંચી ગઈ

નયયૂયોિ્ક
આજરે લવશ્વની ઘણી મોટી વરેબસાઇટસ અનરે 

એમ્િિેશનો િગભગ 45 લમલનટ માટે રાઉન 
રહી હતી. આમાં એમરેઝોન, પિરેટીએમથી િઈનરે 
અમરેકરિન બેંિો અનરે રરેલટા એરિાઇનસની 
વરેબસાઇટસ સામરેિ છે. આ માટેનું િારણ 
Akamaiના રીએનએસમાં આવરેિી સમસયા 
છે. િંપિનીએ એિ લનવરેિન બહાર પિારીનરે િહ્ં 
છે િે હવરે તરેનરે ઠીિ િરી િરેવામાં આવયું છે. 
વરેબસાઇટસ અનરે એમ્િિેશનસ હવરે સામાનયની 
જરેમ િાય્ડ િરી રહી છે. નોંધનીય છે િે આ 
વર્ષે આ બીજી વખત છે જયારે લવશ્વની ઘણી 
વરેબસાઇટસ એિ સાથરે રાઉન થઈ ગઈ છે.

આ વખતરે DNS નો મુદ્ો જણાવાઈ રહ્ો 
છે. ખરેખર આ સમસયા Akamaiની છે જરેણરે 
વરેબસાઇટસનરે અસર િરી છે. આ વરેબસાઇટસમાં 
્િરે સટેશન નરેટવિ્ક, સટીમ અનરે યુપિીએસ સામરેિ 
છે. કરપિોટ્ડ અનુસાર, આ મુદ્ો Akamai 
એજની DNS સરેવામાં છે. ભારતીય એપિ 
બરેસર પિરેમરેનટ િંપિની Paytm પિર પિણ મુશિેિી 

આવી હતી. િંપિનીએ િહ્ં છે િે હવરે િાગરે છે 
િે વરેબસાઇટસ સામાનય રીતરે િામ િરી રહી છે. 
Akamai એ િહ્ં છે િે ભલવષયમાં પિણ આ 
અસરનરે ધયાનમાં રાખીનરે, તરેનું લનરીક્ષણ સતત 
િરવામાં આવશરે. રરેલટા એરિાઇનસ, એમરેઝોન 
અમરેકરિા, િોિ ઓફ ડ્ુટી, એચબીઓ મરેકસથી 
િઈનરે ઘણી બેંિ વરેબસાઇટસ પિણ રાઉન રહી 
છે. Akamai તરફથી લનવરેિન આવી ગયુ છે. 
િંપિની સલવ્ડસ કરસર્શનનો સામનો િરી રહી 
છે. આ મામિાની તપિાસ િરવામાં આવી રહી 
છે અનરે િંપિની આગામી િેટિાિ કિવસોમાં એિ 
અપિરરેટ િાવશરે. 

Amazon જરેવી લવશ્વની અનરેિ 
વરેબસાઈટ-એપિ ઠપિ થતા હરિંપિ
45 મમનનટ સુધી યુઝસ્વને મુશકેલી થઈ, સમસ્ા નનવારવા કવાય્ત

માિકેતા નૌશચુ અનરે નરેધરિરેન્નાં તાઈકાંરો 
ખરેિારી રેશમી આલગંિનરે િોરોના ચરેપિનરે િારણરે 
ટોકિયો ઓલિમ્પિિમાંથી ખસી જવું પિડ્ું 
હતું. આ બરેની સાથરે, ઓલિમ્પિિ લવિરેજમાં 
ચરેપિગ્રસત ખરેિારીઓની સંખયા 10 પિર પિહોંચી 
ગઈ હતી. અાગામી લિવસોમાં િોરોનાનરે િારણરે 
અોલિમ્પિિમાં લવઘ્ન અાવી શિે છે.

બીજી તરફ લબ્સબરેનનરે ૨૦૩૨માં યોજાનારી 
ઓલિમ્પિિની યજમાનીના અલધિારો સુપિરત 
િરવામાં આવયા હતા. છેલ્ા િેટિાિ સમય 
પિહેિાંથી આ અટિળો િરવામાં આવતી પિરંતુ 
બુધવારે તરેની સત્ાવાર જાહેરાત િરવામાં આવી 
હતી. ઇનટરનરેશનિ ઓલિમ્પિિ સલમલતએ 
(આઇઓસી) બુધવારે વોકટંગ બાિ લબ્સબરેનનરે 
યજમાન તરીિે જાહેર િયુું હતું. ઓલિમ્પિિ 
ઇવરેનટસનું પિૂરું આયોજન લકનસિરેનર સટેટમાં 
િરવામાં આવશરે જરેમાં ગોલર િોસટ લસટી પિણ સામરેિ 
છે જરેણરે ૨૦૧૮ની િોમનવરેલથ ગરે્સની યજમાની 
િરી હતી. ૨૦૩૨ની ઓલિમ્પિિની યજમાની 
મરેળવવા માટે િતાર, હંગરેરી તથા જમ્ડની પિણ 
સામરેિ હતા. ૨૦૨૪માં પિરેકરસ અનરે ૨૦૨૮માં 
િોસ એનજિસ ઓલિમ્પિિની યજમાની િરશરે. 
ભારતરે પિણ ૨૦૩૨ની ઓલિમ્પિિની યજમાની 
માટેનો િાવો રજૂ િયયો હતો, પિરંતુ તરે ઘણું પિાછળ 
રહી ગયું હતું. હવરે ભારત ૨૦૩૬ની ઓલિમ્પિિની 
યજમાની માટેનો િાવો રજૂ િરે તરેવી સંભાવના છે.
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ઓન્ટેરિયો ઃ જે ક્રુઝશીપ કેનેડીયન 
સિકાિના જાહટેિ આિોગય વિભાગની 
માગ્ગદવશ્ગકાનું પાલન કિશે, તેમને 
કેનેડામાં પ્રિેશની મંજૂિી આ િર્ગની 
પહટેલી નિેમ્બિથી મળી શકશે. આ 
જાહટેિાત કેનેડાના ટ્ાનસપો્્ગ વમવનસ્િ 
ઓમિ અલ્ાબ્ાએ કિી હતી. આ 
િરષે જ ૪થી ફેબ્ુઆિીએ કેનેડાએ ક્રુઝ 
શીપના પ્રિેશ ઉપિ ફેબ્ુઆિી િ૦િિ 
સુધીનો પ્રવત્બંધ જાહટેિ કયયો હતો. 
જેનો આશય કેનેડીયનોને કોવિડ-૧૯થી 
્બચાિિાનો જ હતો. હિે કેનેડામાં 

કોિોના િાઈિસની સસથવત વનયંત્રણ 
હટેઠળ હોિાથી કેનેડાની સિકાિટે પ્રવત્બંધ 
િહટેલો હ્ાિી લેિાનો વનણ્ગય લીધો છટે. 

જેથી દટેશના સૌથી િધુ અસિ પામેલા 
્ુરિઝમ સેક્િને થોડી િાહત મળી શકે 
અને િર્ગ િ૦િિની ક્રુઝની વસઝન સાિી 

્બની શકે. માચ્ગ માસથી પ્રવત્બંધો હળિા 
કિિાની શરૂઆત થઈ છટે. જૂલાઈથી 
એમાં િધાિો થયો છટે. અતયાિટે પણ 

વ્બનઆિશયક પ્રિાસ મા્ટે મંજૂિી નથી. 
એ િીતે જ અમેરિકા-કેનેડાની સિહદ 
પણ વ્બનઆિશયક પ્રિાસીઓ મા્ટે 
્બંધ જ છટે અને ભાિતથી આિનાિી 
ફલાઈ્સ પિ પણ પ્રવત્બંધ છટે. ક્રુઝ 
શીપના પ્રિાસીઓએ એક િાતનું 
ધયાન િાખિાનું િહટેશે કે, જો તેમનો 
કોઈ ગુનાઈત ઈવતહાસ હશે તો તેમને 
કેનેડામાં પ્રિેશ નહીં મળી શકે. એ્લે 
કેનેડીયન સમુદ્ીજળમાં પ્રિેશતા પહટેલા 
એ વિશે ચકાસણી કિિી જરૂિી ્બની 
િહટેશે.

મિસીસાગા
ગુજિાતી સીવનયસ્ગ સમાજ ઓફ વમસીસાગાની એક મી્ીંગ ગત 

18મીએ ઝૂમ એપ પિ યોજિામાં આિી હતી. પંકજભાઈ મહટેતાએ 
સિાગતવિવધ કયા્ગ ્બાદ પ્રમુખ કલા્બેન પ્ટેલે ઉપપ્રમુખ પ્રવિણભાઈ 
મહટેતા, સેક્ે્િી મહટેનદ્ ગોરિયા, ઈસી સભય તથા િસીલા્બેન 
ગજેરિયાનો આભાિ માનયો હતો. સંસથાના પ્રમુખ કનુભાઈ તથા 
સવિતા્બેન પ્ટેલની 68મી એવનિસ્ગિીની ઉજિણી કિાઈ હતી. 
પ્રાથ્ગના થયા ્બાદ િસીલા્બેને કાય્ગક્મની િૃપિટેખા િજૂ કિી હતી 
જયાિટે પંકજભાઈએ િક્ા ડો. સનિગધા્બેનનો પરિચય આપયો 
હતો. ડોક્િટે આ તકે પીઠ અને કમિનો દુખાિો તમાિા િોવજંદા 
કાય્ગમાં ્બાધક નથી થતો તે વિરય પિ માગ્ગદશ્ગન આપી સૂચનો 
િજૂ કયા્ગ હતા. સાથે જ તેમણે સલાઈડ થકી હાડકામાં ઉંમિ પ્રમાણે 
જે ફેિફાિો થાય છટે તેની વિગતો િજૂ કિી હતી. અંતે પ્રશ્ોતિીના 
કાય્ગક્મમાં તેમણે સભયો દ્ાિા િજૂ કિાયેલી મૂંઝિણો વિશે સચો્ 

વનદાન કિી સલાહ સુચનો આપયા હતા. આ તકે જાહટેિાત થઈ હતી 
કે, જેમણે ડો. સનિગધા મહટેતાનો સંપક્ક કિિો હોય તેમણે 647-669-
6822 ઉપિ સંપક્ક કિિો. જે ્બાદ ટ્ેઝિિ જયેશ મહટેતાએ સંસથાની 
કામગીિીનો રિપો્્ગ િજૂ કયયો હતો. અનસૂયા્બેન મહટેતા તથા 
અ્બુભાઈએ ્બોલીિુડના ગીતો િજૂ કિી મનોિંજન પુરુ પાડું હતુ.

ટોરોનટો
ડાઉન ્ાઉનમાં િહટેનાિી એક મવહલા 

સોમિાિની િાત્રે જયાિટે એના ્િટે પાછી 
ફિી તયાિટે તેણે એક અજાણયા વયરકતને 
પોતાના ્િમાં જોયો હતો. િળી તે 
શખસે આ મવહલાના કપડા પણ પહટેિી 
લીધા હતા અને િસોઈ કિી િહયો હતો. 
મવહલાએ આ ્્ના અંગે તિત જ 
પોલીસને ફરિયાદ કિી હતી. 

પોલીસના જણાવયા મુજ્બ આ ્્ના 
ગલોસેસ્િ સટ્ી્ અને યોનગ નજીકના 
એપા્્ગમેન્માં ્બની હતી. જે સાંજે પાંચ 
િાગયાની આસપાસની હોિાનું પોલીસે 
્બુધિાિની અખ્બાિી યાદીમાં જણાવયું 
હતું. પોલીસે જણાવયું હતું કે, ૩૩ 

િરષીય મવહલાએ આ ફરિયાદ લખાિી 
હતી કે જયાિટે તે ્િટે પાછી ફિી તયાિટે 
એના એપા્્ગમેન્માં અજાણયો માણસ 
હતો. જેણે તેણીના કપડા પહટેયા્ગ હતા. 
અને િસોડામાં ખાિાનું ્બનાિી િહ્ો હતો. 

આ મવહલાની અંગત ચીજો લઈને 
તે જતો િહ્ો હતો. પોલીસને જાણ થતાં 
જ ્્ના સથળટે જઈ તપાસ શરૂ કિી 
હતી અને એ વયરકતને થોડા સમયમાં 
જ પકડી પાડો હતો.  આ શખસની 
નામ િો્બ્્ગ એનથોની સ્મપો હોિાનુ 
અને તે ૩પ િરષીય હોિાનું ્બહાિ આવયું 
હતુ.  વ્બનઅવધકૃત િીતે એક મવહલાના 
્િમાં પ્રિેશિાના ગુનાસિ તેને ્બુધિાિટે 
અદાલતમાં િજુ કિિામાં આવયો હતો. 

ટોરોનટોિાં અજાણ્ા શખસસે ઘરિાં 
ઘૂસી િમિલાના કપડા પિેરી લીધા

ગુજિાતી સીવનયસ્ગ સમાજ ઓફ વમસીસાગાની 
િરયુ્ગઅલ મી્ીંગ: રફલમી ગીતો સાથે મનોિજંન

્ોિોન્ો : ્ોિોન્ો નગિની એક 
વયસત શેિીમાં આિેલા એક મકાન મા્ટે 
્ણી ઓફસ્ગ આિી હતી અને એ એની 
અંદાવજત રકંમત કિતા િધુ રકંમતમાં 
િેચાયું હોિાના સમાચાિ છટે. ૪િ૦૦૦૦ 
યુએસ ડોલિમાં મકાન િેચાયાના આ 
સમાચાિથી શહટેિના પ્રોપ્ષી માકકે્માં 
લાલચોળ તેજીના અણસાિ મળી િહ્ા છટે. 
મકાનનો સોદો કિાિનાિ િી્ટેલિ ્ટેઉ્ા 
ગુસીએ મીરડયા સમક્ષ જણાવયું હતું કે, 
ત્રણ ્બેડરૂમ ધિાિતા આ ્ાઉન હાઉસને 
મા્ટે કરુલ ચાિ ઓફિો મળી હતી.

આ પ્રોપ્ષી કોક્ષિેલ એિેનયુ નોથ્ગ 

સસથત છટે અને માઈકલ ગેિોન હોસસપ્લ 
નજીક આિેલી છટે. આ પ્રોપ્ષીના અમને 
ધાિટેલી રકંમતથી ૪૦ ્કા િધુ મળયા 
હતા. એ ૧.પિ વમવલયન યુએસ ડોલિમાં 
િેચાઈ હતી. આ પ્રોપ્ષીનું તાજેતિમાં જ 
િીનોિેશન થયું હોિાથી એની સાિી રકંમત 
ઉપજી હતી. આ આંકડાઓ િોયલ લેપેજના 

હાઉસ પ્રાઈસ સિષેમાં જાણિા મળયા 
હતા જે દશા્ગિે છટે કે મહામાિી ્બાદના 
સમયમાં ્બેંકોએ ઓછા વયાજની ઓફિ 
કિીને મકાન ખિીદનાિાઓને પ્રોતસાહન 
આપયું હોિાથી ્બજાિમાં આ સુધાિો થઈ 
શકયો છટે. િોયલ લેપેજના અધયક્ષ રફલ 
સોપિ કહટે છટે કે ્બધા જાણે છટે તેમ હિે 
હાઉવસંગ ઉદ્ોગમાં તેજી આિી ચૂકી છટે. 
ખિીદનાિાઓ મા્ટે પુિતા મકાનો છટે 
પણ હિે એના ભાિોમાં િધાિો થશે એિું 
પણ લોકો માની િહ્ા છટે. માંગમાં િધાિો 
થતો િહટેશે અને પુિિઠો ઓછો િહટેશે તો 
ભાિોમાં સતત િધાિો થતો જ િહટેશે. 

ટોરોનટોિાં એક િકાન િાટે અનસેક ઓફર 
અંતસે ૪ર૦૦૦૦ ્ુએસ ડોલરિાં વસેચાણ થ્ું

્ોિોન્ો : ઓન્ટેરિયો કોવિડ-૧૯ સાયનસ એડિાઈઝિી 
્ટે્બલના જણાવયા મુજ્બ હાયિ રિસક સેક્િને ફિીથી શરૂ કિિામાં 
િેકસીન સર્્ગફીકે્ ઉપયોગી ્બની શકશે. ્બુધિાિટે પ્રકાવશત 
િ૧ પાનાની નોંધમાં ્ટે્બલ જણાિે છટે કે, પ્રાંતીય સિકાિો જો 
િેકસીનેશન સ્ષીરફકેશન પ્રોગ્ામને ઝડપથી પૂણ્ગ કિટે િા્બેતાની 
સસથવત મા્ટેની તૈયાિી ઝડપથી કિી શકશે. 

આ ઉપિાંત િેકસીનેશન સર્્ગફીકે્સને ઓન્ટેરિયોમાં ્ૂંકા 
ગાળા મા્ટે પણ હાયિ રિસક સે્ીંગસને ફિીથી શરૂ કિિા આધાિ 
ગણી શકાશે. જેમકે ઈનડોિ ડાઈવનંગ, ્બાિ, જીમ, સાંસકૃવતક અને 
િમતગમતની પ્રવૃવતિઓને ધીિટે ધીિટે મંજૂિી આપી શકાય. એમાં 
સંખયાની મયા્ગદાને પણ ધીમે ધીમે િધાિી શકાય. 

લાં્બા ગાળાની િીતે એ ્બધી પ્રવૃવતિઓ મા્ટે પ્રાંતના 

ઈમયુનાઈઝેશન િટેકોડ્ગસ અને ધાિાધોિણો મુજ્બની ્બા્બતોને 
ધયાનમાં િાખીને શાળાઓ, કામકાજની જગયાઓ, ઓરફસો અને 
્બાંધકામની સાઇ્સ પણ શરૂ કિી શકાય. જેમાં પણ િેકસીનેશન 
સર્્ગફીકે્ને મહતિ આપી શકાય અને એિા સથળોએ પૂણ્ગપણે 
િેકસીને્ટેડ લોકો જ આિી શકે એિી શિત િાખી શકાય. ્ટે્બલના 
સાયન્ીરફક ડાયિટેક્િ ડો. પી્િ જુનીએ ્ોિોન્ો ખાતે મીરડયા 
સાથેની િાતચીતમાં કહ્ં હતુ કે, આ િીતે િેકસીન લેનાિા અને નહીં 
લેનાિાઓ િચ્ેના તફાિતને મહતિ આપિાથી િેકસીનેશનની ઝડપ 
પણ િધી શકે છટે. તેમણે એમ પણ કહ્ં કે, િેકસીનેશન પ્રોગ્ામની 
સફળતા જ પ્રાંતમાં સામાનય સસથવત જલદીથી લાિિામાં ઉપયોગી 
્બની શકશે. જેથી અથ્ગતંત્ર અને સમાજ ્બંને સાથે ચાલી શકે અને 
્બધી પ્રવૃવતિ પહટેલાની જેમ સિળતાથી ચાલી શકે. 

ઓન્ટેરિયો પ્રાંતમાં િી-ઓપવનંગ પ્રવક્યા 
પહટેલાં િેકસીનેશનની ઝડપ અવનિાય્ગ

વેકસીન લેનારને ઝડપથી સર ટ્િફીકે્ આાપવાની વ્યવસ્ા કરવા માંગણી

બેંકાેઆે આાેછા વ્યાજની 
આાેફર કરતા રરઆલ 
આેસે્્માં તેજી આાવી

કેનેડાઆે ભારતની ફલાઈ્ પરનાે પ્રતતબંધ 21 આા�ગસ્ સુધી લંબાવ્યાે 
ટોરોનટો ઃ કેનેડામાં રહેતા કે ભારતથી જવા ઇચ્છતા ભારતીયોને મોટો ઝાટકો લાગયો ્છે. કેનેડાએ ભારતમાંથી 
ઉડાનોને 21 ઑગસટ સુધી સસ્ેનડ કરી દીધી ્છે. કેનેડા સત્ાધીશોએ જારી કરેલી સત્ાવાર નોટટસમાં કહ્ં કે 
ભારતથી કોઇ ત્ીજા દેશના રસતે કેનેડા જનારા લોકોને કોઇ ત્ીજા દેશમાં કોરોના વાયરસ મોલેકયુલર ટેસટ કરાવો 
્ડશે. તેમાં નેગેટટવ હોવા ્ર જ કેનેડામાં પ્રવેશવાની મંજૂરી મળશે. જો પ્રવાસ કરનાર લોકો ્હેલાં જ કોરોના 
વાયરસની ઝ્ટમાં આવી ચૂકયા ્છે તો તેમને ્ોતાના પ્રવાસથી 14થી લઇ 90 ટદવસ ્હેલાં ટેસટ કરાવો ્ડશે. 
તેને ્ણ કોઇ ત્ીજા દેશમાં જ કરાવો ્ડશે. જો કે, જરૂરી વસતુ જેવી કે રસી અને ખાનગી સુરક્ાના સાધનોની 
અવરજવર માટે કાગગો વવમાનોને મંજૂરી આ્વામાં આવી ્છે. 

ફેબ્ુઆરીિાં િુકા્સેલો પ્રમતબંધ િવસે કોરોનાની સ્થમત િળવી બનતા ઉઠાવી લસેવાશસે: ગુનામિત ઈમતિાસ ધરાવનારનસે કેનસેડાિાં પ્રવસેશ નિીં િળે

શાળા કિ્મચારીઅોની વસેકસીનસેશનની 
સ્થમત ચકાસવાિાં ઘોર બસેદરકારી

્ોિોન્ો : ઓન્ટેરિયોમાં એક તિફ 
શાળાઓ ફિીથી શરૂ કિિા સાથે 
ઓફલાઈન વશક્ષણ આપિાનું આયોજન 
થઈ િહ્ં છટે અને સંભિત: આગામી 
સપ્ટેમ્બિથી શાળાઓ શરૂ થશે. પિંતુ 
એ તયાિટે જ શકય ્બની શકશે જયાિટે 
્બધા વિદ્ાથષીઓ અને શાળાના સ્ાફનું 
િેકસીનેશન પૂણ્ગ થયું હોય. અતયાિટે તો 
એ વિશેનો કોઈ ડે્ા ઉપલબધ જ નથી. 
જો કે, વશક્ષણ મંત્રાલય એ વિશે કોઈ 
નિી માગ્ગદવશ્ગકા ્ૂંક સમયમાં ્બહાિ 
પાડે એિી શકયતા છટે. જેમાં સપ્ટેમ્બિ 
માસથી શાળાઓ કઈ િીતે શરૂ થશે તેની 
ગાઈડલાઈન હશે. 

જો કે, એનો ્બધો મદાિ િેકસીનેશન 
અને િોગપ્રવતકાિકતામાં િધાિા ઉપિ 
જ િહટેશે. યુવનિ્ગસી્ી ઓફ ્ોિોન્ોના 
પસબલક હટેલથના પ્રોફેસિ ્બેિી પેકસ કહટે 
છટે કે, િેકસીનેશનના ડે્ાના અભાિે 
પ્રવત્બંધો કેિી િીતે હ્ાિી શકાશે એ 
વિશે કોઈ સપષ્ટતા નથી. એ િાતની 
વચંતા નથી કે શાળાઓમાં જિું સલામત 
હશે કે કેમ, પણ વચંતા એ િાતની છટે કે 

શાળાઓમાં િેકસીનેશનનું કામ પૂણ્ગ થયું 
છટે કે નહીં, એના આંકડાઓ જલદીથી 
મળી જાય એની છટે. જેથી જાહટેિ 
આિોગયને લગતા પ્રવત્બંધો કે્લી હદટે 
હ્ાિી શકાય એ નક્ી થઈ શકે. 

ઓન્ટેરિયોની કોિેકસ વસસ્મ પાસે 
શાળાના સ્ાફ અને વિદ્ાથષીઓના 
િેકસીનેશન વિશેના આંવશક આકડાઓ 
છટે. પિંતુ આિોગય વિભાગના પ્રિકતા 
કહટે છટે કે, એ જાણકાિીમાં જુદા 
જુદા વિભાગોના લાયક ગણાયેલા 
કમ્ગચાિીઓનો સમાિેશ થયો છટે કે નહીં 
એ જાણિા મળતું નથી. એ િીતે જ જુદા 
જુદા શાળાના ્બોડ્ગના અવધકાિીઓ 
પણ કહટે છટે કે, તેમની પાસે િેકસીને્ટેડ 
સ્ાફની પુિતી વિગતો નથી. આ 
્બોડ્ગસમાં ઓન્ટેરિયો એલીમેન્િી, 
સેકનડિી, કેથોવલક અને ફ્ેનચ સકરુલસનો 
સમાિેશ થાય છટે. કેનેડીયન યુવનયન 
ઓફ પસબલક એમપલોઈઝ જેમાં શાળાના 
સ્ાફનો પણ સમાિેશ થાય છટે એ 
પણ જણાિે છટે કે, તેમની પાસે પણ 
િેકસીનેશનનો પૂિો ડે્ા ઉપલબધ નથી.

નિેમ્બિથી ક્રુઝ શીપને મંજૂિી આપિા કેનેડાની તૈયાિી
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મેનીટોબા ઃ મેનીટોબાના પૂર્વીય 
વર્સ્ારમાં આર્ેલા જંગલ નજીકના 
વ્ાઈટ શેલ પ્ોવર્નશીયલ પાક્કમાં લાગેલી 
આગ બુઝાર્ર્ા આર્ેલા ર્ોટર બોમબરના 
માગ્ગમાં એક ડ્ોન આર્ી જ્ાં બોમબરે 
પાછા ફરી જર્ું પડયું ્્ું. આ ઘટના 
શવનર્ારે બની ્્ી જયારે બોમબર 
વર્માનના રૂટને આગની જર્ાળાઓથી 
બચાર્ર્ા માટે બદલર્ામાં આવયો અને 
ર્ેસટ ્ોક લેક નજીકથી પસાર થ્ું ્્ું. 
તયારે અચાનક એક ડ્ોન સામે આર્ી 
જ્ા વર્માને પાછા ફરી જર્ું પડયું 
્્ું. જેને કારણે ઘટના સથળે ્ાજર 
અગ્ીશામક દળના લોકો મુશકકેલીમાં 
મુકાઈ ગયા ્્ા. 

મેનીટોબા ર્ાઈલડફાયર સવર્્ગસના 
આવસસટનટ ડાયરેકટર ડોન ્ેલાટે 

જણાવયું ્્ુ કકે, અચાનક કોઈકકે ડ્ોન 
ઉડાડ્ા આ ઘટના બની ્્ી. 

જો કકે, સથળ ઉપરના ફાયર ફાઈટસસે 
પો્ાની કામગીરી સારી રી્ે બજાર્ીને 
આગ ઉપર કાબુ મેળર્ર્ામાં સફળ્ા 
મેળર્ી ્્ી. બીચ ઉપર આર્નારા 
પ્ર્ાસીઓ જ ડ્ોન ઉડાડ્ા ્ોય છે. પણ 
એ વયકક્ ઓળખાયો ન્ો્ો. ્ેમણે 
સપષ્ટ્ા કરી ્્ી કકે, અમારા માણસોની 
કામગીરીને ધયાને લેર્ી જોઈએ અને 
જેમણે ડ્ોન ઉડાડયું, એની પણ નોંધ 
લેર્ાર્ી જોઈએ. જયાં આગ લાગર્ાની 
શકય્ા ્ોય એર્ી જગયા નજીક 
ડ્ોન ઉડાડનારાઓ સામે કડક પગલા 
લેર્ાર્ા જોઈએ અને ગુનો દાખલ કરર્ો 
જોઈએ, ્ો જ ભવર્ષયમાં આર્ી ઘટનાનું 
પુનરાર્્્ગન ન્ીં થાય.

ટોરોનટો ઃ ર્ડા પ્ધાન જસટીન ટ્રુડોના 
કાયા્ગલયમાંથી કકેનેડાના પ્ર્ાસીઓ માટે 
સારા સમાચાર આવયા છે. પીએમઓ 
્રફથી જારી એક વનર્ેદનમાં જણાર્ાયું 
છે કકે, કકેનેડા-યુએસ બોડ્ગર સંપૂણ્ગ રી્ે 
ર્ેકસીનેટેડ પ્ર્ાસીઓ માટે ઓગસટના 
મધય સુધી ખુલ્ી મુકાઈ શકકે છે અને 
સપટેમબરથી અનય દેશો માટે પણ ખુલ્ી 
મુકાઈ શકકે છે. 

૧પમી જુલાઈએ ર્ડાપ્ધાને પ્ાં્ીય 
અવધકારીઓ અને સરકારી બાબ્ોના 
મંત્ીઓ સાથે ર્ા્ચી્ કરી ્્ી. જેમાં 
કકેનેડામાં ર્ેકસીનેશનનો દર અને સર્દ 
ખુલ્ી મુકર્ાના મુદ્ા ખાસ ્્ા. અ્ેર્ાલ 

મુજબ જો કકેનેડાનો ર્ેકસીનેશન રેટ અને 
જા્ેર આરોગયની સસથવ્ સુધર્ી ર્ેશે 
્ો સરકાર અનય દેશોના પ્ર્ાસીઓને 
પણ પ્ર્ેશની મંજૂરી આપી શકશે. 

પૂરી રી્ે ર્ેકસીનેટેડ અમેરીકન 
નાગકરકો અને પરમેનનટ રેસીડનસ માટે 
કકેનેડામાં પ્ર્ેશર્ું ઓગસટના મધયભાગથી 

શકય બની શકશે. માચ્ગ ર૦ર૦થી બંધ 
રખાયેલી કકેનેડા અમેકરકા સર્દને 
ફરીથી ખુલ્ી મુકર્ા અંગે કકેનેડા અને 
અમેકરકા ર્ચ્ે ર્ાટાઘાટો ચાલી ર્ી છે. 
કકેનેડામાં ૮૦ ટકા લોકોને કોવર્ડ-૧૯ની 
ર્ેકસીનનો પ્ેલો ડોઝ અપાઈ ચુકયો 
છે અને પ૦ ટકાથી ર્ધુ લોકો પૂણ્ગ રી્ે 
ર્ેકસીનેટેડ છે. 

ટ્રુડો સરકારે અગાઉ કહ્ં ્્ું કકે, 
૭પ ટકા લોકો ર્ેકસીનેટેડ થાય પછી 
જ વનયંત્ણો ઓછા કરાશે. પાંચમી 
જુલાઈથી પૂણ્ગ રી્ે ર્ેકસીનેટેડ પ્ર્ાસીઓ 
માટે સર્દ ખુલ્ી કરર્ાની શરૂઆ્ 
થઈ ્્ી.

મેનીટોબામાં આગ બુઝાવવા ગયેલા 
વોટર બોમબરને ખાનગી ડ્ોને અટકાવયું

સંપૂણ્ગ રી્ે ર્ેકસીનેટેડ પ્ર્ાસીઓ ્ર્ે 
અોગસટથી US સર્દ ઓળંગી શકશે

ટ્રુડ�ોએો એધિક�રીએ�ો તથ� મંત્ીએ�ો સ�થો બોઠક ય�ોજી વોકસીનોશનન�ો ચિત�ર મોળવ�ો

ઓનટેકરયો ઃ સમાજમાં મુસસલમ વર્રોધી 
લાગણી સામે લડર્ાની રાષ્ટીય સ્રની રણનીવ્ 
મુજબ કકેનેડાની મુસસલમ કાઉનસીલે કુલ  
૬૧ સૂચનો કયા્ગ છે. જે આર્્ા અઠર્ાકડયે 
યોજાનારી ઈસલામોફોવબયા સવમટ પૂર્સેની છે. 
સંસથાએ જે શ્ેરોમાં મુસસલમોને વનશાન બનાર્ીને 
વ્ંસક ઘટનાઓ બની ્ોય તયાં સોમર્ારે કાય્ગક્રમો 
યોજીને ભોગ બનેલાઓની માવ્્ી એકત્ કરી 
્્ી. જેમાં કયુબેક સીટી, ધ ગ્ેટર ટોરોનટો 
એકરયા, એડમનટન અને લંડન ઓનટેકરયોનો 
સમાર્ેશ થાય છે. 

જયાં ગયા મવ્ને જ એક પકરર્ારના ચાર 
સભયોની ્તયા થઈ ્્ી. જયારે એ લોકો 

ચાલર્ા નીકળયા ્્ા. આ ઈર્ેનટમાં ૬૧ સૂચનો 
રજુ કરર્ામાં અાવયા ્્ા. 0જે સંસથા પોલીસી 
મેકસ્ગને આપશે.  ગુરૂર્ારે નેશનલ સવમટ મળે એ 
પ્ેલા આ ભલામણો ્ેમના સુધી પ્ોંચી જશે. 
એનસીએમએમના ચીફ એકકઝકયુટીર્ મુસ્ફા 

ફારૂકકે દવષિણ  પવચિમ ઓનટેકરયોમાં પત્કારોને 
કહ્ં ્્ું કકે, આ ભલામણો સરકારના બધા સ્રના 
અવધકારીઓએ મુસસલમ સમુદાય સાથે ચચા્ગઓ 
કરીને ્ૈયાર કરી ્્ી.  ્ર્ે આપણે સરકાર શું 
પગલા લેશે એ જ જોર્ાનું ર્ે છે. અમને માત્ 

સરકાર આ બેઠકમાં ્ાજર ર્ે એમાં રસ નથી. 
પણ કકેર્ા નક્કર પગલા લેર્ાની ્ૈયારી દશા્ગર્ે 
એ ર્ધુ મ્તર્નું છે. અનય સૂચનોમાં વક્રમીનલ 
કોડમાં સુધારો કરી નફર્ આધાકર્ ગુનાઓની 
સજા કકે દંડની રકમમાં ફકેરફાર કરર્ો જેમાં ચોરી, 
્ુમલો, ધમકીઓ અને ્તયા જેર્ી ઘટનાઓને 
સમાર્ી લેર્ી જોઈએ. એ રી્ે જ પ્ાં્ોની સરકારે 
શાળાઓમાં આ અંગે વશષિણ અને જાણકારી 
આપર્ી જોઈએ એર્ી રજુઆ્ કરર્ામાં આર્ી 
છે. લંડન મુસસલમ મસજીદના ર્ાઈસ ચેરમેન 
નુસાઈબા અલ અઝીમે કહ્ં ્્ું કકે આ બેઠકમાં 
કોઈ રાજકારણીની જરૂર નથી. પરં્ુ ચૂંટાયેલા 
અવધકારીઓ જ ્ાજર ર્ેર્ા જોઈએ. 

જે શહેરાેમાં મુસ્લિમાેને 
નનશાન બનાવાયા તાંથી 

ભાેગ બનનારીઓાેની 
માહહતી ઓેકત્ર કરાઈ

ઈસલામોફોબબયા સબમટ પહેલા મુસસલમ કાઉનસીલના 61 સૂચનો



FRIDAY, 23 JULY, 202104 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

ઇઝરાયેલના જાસૂસી સોફ્ટવેર પીગાસસનો 
ઉપયોગ કરીને જુદા જુદા દેશોની સરકારો 

દ્ારા પત્રકારો, માનવાધિકાર કાય્યકરો અને 
નેતાઓની જાસૂસી 
કરાઈ હોવાની ઘ્ટના 
હાલ ભારત જ નહીં, 
પરંતુ સમગ્ર દુધનયામાં 
ખળભળા્ટ મચાવી 
દીિો છે. અનેક 
આંતરરાષ્ટીય મીડિયા 
કંપનીઓ, ફોરધિિન 
સ્ટોરી અને એમનેસ્ટી 
ઈન્ટરનેશનલ 
દ્ારા તાજેતરમાં 

એક ડરપો્ટ્ય છાપવામાં આવયો હતો જેમાં દાવો 
કરવામાં આવયો હતો કે, ધવશ્વના આશરે 50,000 
ફોન હેક કરવામાં આવયા હતા. તેમાં પત્રકાર, 
નેતા, મંત્રી, એક્્ટધવસ્ટ સામેલ હતા. ફોન હેડકંગ 
મા્ટે ઈઝરાયલની કંપની એનએસઓ ગ્રુપના 
પેગાસસ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવામાં આવયો 
હતો. ભારતમાં આ ખુલાસાને લઈ ભારે હોિાળો 
મચયો છે. ધવપક્ષ દ્ારા સંસદથી લઈને રસતાઓ 
ઉપર આ મુદ્ો ઉછાળવામાં આવી રહ્ો છે. જે 
લોકોની જાસુસી થઈ તે યાદીમાં આશરે 300 
ભારતીયો હતા. જેમાં રાહુલ ગાંિી, પ્રશાંત 
ડકશોર સધહત અનેક ધવપક્ષી નેતા, 40થી વિુ 
પત્રકારો, મંત્રીઓ અને અનય હસતીઓને ્ટાગગે્ટ 
કરવામાં આવી હતી. હવે ભારતમાં પીગાસસ 
જાસૂસી કાંિને લઇને ધવપક્ષો ભારે આક્રમક િની 
ગયા છે. અને સંસદના ચોમાસા સત્રને ખોરવી 
રહ્ાં છે. ધવપક્ષો આ મુદ્ે કેનદ્રની મોદી સરકાર 
પાસે સપષ્ટતા માંગી રહ્ાં છે. પરંતુ સરકાર આ 
ડરપો્ટ્યને પાયાધહન ગણાવી રહી છે.  જો કે, 
ધવપક્ષ હવે આ મુદ્ે એસઆઈ્ટી તપાસની માંગ 
કરવા માંડ્ો છે.

ઇઝરાયેલની એનએસઓ નામની કંપની 
દ્ારા િનાવવામાં આવેલો પીગાસસ નામનો 
સપાયવેર અગાઉ પણ અનેક વખત ચચા્યમાં 
આવી ચૂ્યો છે. પીગાસસ સપાયવેર દ્ારા 
લોકોના સમા્ટ્યફોનને હેક કરીને તેમની જાસૂસી 
થઇ શકે છે. વર્ય ૨૦૧૬માં કે્ટલાંક સંશોિકોએ 
કહ્ં હતું કે, પીગાસસ સપાયવેર દ્ારા સંયુક્ત 
આરિ અમીરાતમાં સરકારનો ધવરોિ કરતા 
એક કાય્યકરની જાસૂસી કરવામાં આવી હતી. 
એનએસઓના દાવા અનુસાર પીગાસસ સપાયવેર 
માત્ર જુદાં જુદાં દેશોની સરકારોને જ વેચવામાં 
આવે છે અને કંપનીના જણાવયા અનુસાર આ 
જાસૂસી સોફ્ટવેર અતયાર સુિીમાં માત્ર ૩૭ 
દેશની સરકારને વેચવામાં આવયો છે. ભારત પણ 
એમાં સામેલ હોવાનું કહેવાય છે. વર્ય ૨૦૧૦માં 
સથાપવામાં આવેલી એનએસઓ કંપનીએ 
આરોપોનું ખંિન કરતા કહ્ં છે કે, તેઓ આ 
્ટેકધનક માત્ર જાસૂસી અને કાનૂની એજનસીઓને 
જ વેચે છે.

આ સોફ્ટવેરનો ઉદ્ેશ ગુનાખોરી અને 
આતંકવાદી ગધતધવધિઓથી લોકોને િચાવવાનો 
છે. હવે જે તે દેશની સરકાર સોફ્ટવેર ખરીદ્ા 
પછી શું કરે છે તે િાિતે તેની પર ધનભ્યર છે. 
સોધશયલ મીડિયા ને્ટવડકિંગ એપ વૉટસએપે 
વર્ય ૨૦૧૯માં એનએસઓ સામે કેસ કયયો 
હતો. જેમાં આરોપ મુકાયો હતો કે, કંપનીની 
જાણ િહાર પીગાસસ દ્ારા તેના ગ્રાહકોની 
જાસૂસી થઇ રહી છે. સામાનય રીતે સમા્ટ્યફોનને 
હેક કરવા સપાયવેરે ફોનમાં ઘૂસણખોરી કરવી 
પિે છે. પીગાસસ સપાયવેર એ્ટલો એિવાનસિ 
છે કે, તેને ફોનમાં ઘૂસવા મા્ટે કોઇ ધલંક ઉપર 
કલિક કરવાની પણ જરૂર પિતી નથી. કોઇના 
સમા્ટ્યફોનમાં આ સપાયવેર ઘૂસાિવો હોય તો 
માત્ર એક ધમસિ કૉલની જરૂર પિે છે.  ધમસિ 
કૉલનો જવાિ ન આપવામાં આવે તો પણ 
પીગાસસ સમા્ટ્યફોનને પોતાના કાિુમાં લઇ લે 
છે અને વયધક્તની દરેક ધહલચાલ પર નજર 

રાખે છે. ફોનની અંદર ઘૂસણખોરી કયા્ય િાદ 
પીગાસસ ફોન કૉલ, એસએમએસ, વૉટસએપ 
મેસેજ, ઇમેલ, બ્ાઉઝર ધહસટ્ી, પાસવિ્ય જેવી 
દરેક માધહતી ચોરી શકે છે. એકનક્રપ્ટેિ મેસેજ 
પણ િચી શકતા નથી. સમા્ટ્યફોનના કેમેરા 
અને માઇકને પણ કાિુમાં લઇને તે આસપાસ 
ચાલી રહેલી ગધતધવધિ પણ રેકોિ્ય કરી શકે છે. 
સોફ્ટવેર તમામ માધહતી વાઇફાઇ કે, મોિાઇલ 
ઇન્ટરને્ટ દ્ારા ફોનની િહાર મોકલી શકે છે. 
આ સપાયવેર ફોનની અંદર અદૃશય રહે છે અને 
ફોનને િીમો પણ નથી કરતો કે જેથી કોઇને શંકા 
જાય. આ સપાયવેર વખત આવયે જાતે જ નષ્ટ 
થઇ શકવાની ક્ષમતા પણ િરાવે છે. હકીકતમાં 
આ પહેલી વખત નથી કે, કોઇ સરકાર ઉપર 
ધવરોિીઓના ફોન ્ટેપ કરવાના આરોપ લાગયા 
હોય.  અવારનવાર દુધનયાના દેશની સરકારો 
ઉપર ધવરોિીઓની જાસૂસી કરવાના આરોપ 
મૂકવામાં આવે છે. સરકારો આવા દાવાને રડદયા 
આપતી રહે છે. કઠણાઇ એ છે કે, આરોપ અને 
પ્રતયારોપમાં સતય કદી િહાર આવતું નથી. 
ખરેખર તો વૈધશ્વક સતરે એવા કોઇ સાઇિર 
કાયદા નથી કે, સરકારોને લોકોની જાસૂસી કરતા 
રોકવામાં આવે. ઇન્ટરને્ટના આ આિુધનક યુગમાં 
કોઇની પણ પ્રાઇવસી સલામત નથી.

જેમ જેમ સાઇિર દુધનયા ધવશાળ િની રહી 
છે તેમ તેમ સુરક્ષાની સમસયા પણ વિી રહી 
છે. આિુધનક સમયમાં સાઇિર વરિ્ય લોકો મા્ટે 
જરૂરી િની રહ્ં છે. પરંતુ તેની સાથે જોિાયેલી 
િાિતોમાં જોખમો પણ વિી રહ્ા છે.  એક 
અંદાજ અનુસાર સાઇિર ક્રાઇમને કારણે 
દુધનયામાં દર ધમધન્ટે ૨૯ લાખ િોલરનું નુકસાન 
થાય છે. વર્ય ૨૦૧૭ના આંકિા અનુસાર 
સાઇિર દુધનયામાં રોજ ૭,૮૦,૦૦૦ દસતાવેજો 
હેરાફેરી અથવા ચોરી થયા હતાં.  સાઇિર 
ધસ્યોડર્ટી એજનસીઓ કશું કરી શકે નહીં તેવું 
પણ નથી. કરોિોની સંખયામાં પહોંચેલી જુદી જુદી 
એપમાંથી રોજની આશરે ૨૪ હજાર સંડદગિ 
એપ બલોક કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ આંકિો 
સાવ નાનો છે. વર્ય ૨૦૧૫માં સાઇિર ક્રાઇમને 
કારણે ત્રણ હજાર અિજનું નુકસાન થયું હતું અને 
વર્ય ૨૦૨૧માં આ આંકિો છ હજાર અિજે 
પહોંચવાનું અનુમાન છે. 

જે ઝિપે સાઇિર વરિ્ય ધવસતરી રહ્ં છે એ 
ઝિપે સુરક્ષાના ઉપાયો ધવકસાવવાની આવશયકતા 
છે. આ વરગે દુધનયાભરના કુલ પાસવિ્યનો આંકિો 
૩૦૦ અિજ કરતા વિી જશે એ સંજોગોમાં 
આ્ટલી મો્ટી સંખયાને સુરધક્ષત રાખવું ધનધચિતપણે 
પિકાર છે.  સોધશયલ મીડિયાના એકાઉન્ટનું 
હૅડકંગ મો્ટાભાગે પાસવિ્યની ચોરી દ્ારા થાય 
છે. સાઇિર વરિ્યના ગડઠયાઓ સારી રીતે એ 
જાણે છે કે, પાસવિ્યનું તાળું કઇ ચાવીથી ખૂલે 
છે. એ્ટલા મા્ટે સરળ પાસવિ્યનું અનુમાન કરવું 
તેમના મા્ટે મુશકેલ નથી. સાઇિર વરિ્યમાં ૨૧ 
્ટકાથી વિારે ફાઇલો અસુરધક્ષત છે. મતલિ કે, 
તેમના ઉપર કોઇ લૉક નથી.  કંપનીઓને પણ 
કોઇ િે્ટા કે ફાઇલ ચોરીનો ખયાલ આવતા ત્રણેક 
મધહના લાગી જાય છે. આિુધનક કંપનીઓના 
આ હાલ હોય તો સામાનય લોકોને તો િે્ટા કે 
ફાઇલ ચોરીનો ખયાલ પણ ન આવે એ સવાભાધવક 
છે. આખી દુધનયા ડિધજ્ટલ િની રહી છે 
પરંતુ આ તેની નિળી િાજુ પણ છે. સાઇિર 
ક્રાઇમ અને િે્ટાચોરીને રોકવી આસાન નથી. 
નૈધતકતાના દાવા કરતી અનેક દેશોની સરકારો 
પણ પોતાના પ્રધતસપિધીઓનો િે્ટા ચોરવામાં 
સંકોચ નથી અનુભવતી.  ખરેખર તો સરકારોએ 
પોતે સાઇિર સુરક્ષાનું અભેિ કવચ તૈયાર કરવું 
જોઇએ. જોકે સાઇિર સુરક્ષા મા્ટે સરકારના 
ભરોસે િેસી રહેવું પણ ધહતાવહ નથી. 

પીગાસસ કાંડ ઃ માનવાધિકારના 
સભ્યો, નેતા અને પત્રકારયો નનશાને  

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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નવસારી

ચીખલીમાં ચોરીના બે આરોપીઓએ 

પોલીસ çટъશનમાં ગળъફાંસો ખાઈને 

આપઘાત કરી લેતાં ચકચાર મચી 

જવા પામી છъ.  કы પોલીસ 

çટъશનની અંદર બંને આરોપીઓના 

શંકાçપદ મોતને લઈને અનેક સવાલ 

ઉઠી રΝા છъ. એટલું જ નહỲ, ખુદ 

નવસારીના ધારાસÛય અનંત પટъલે બંને 

આરોપીઓના શંકાçપદ મોતને લઈને 

પોલીસ સામે સવાલ ઉભા કયા↓ છъ.

ડાંગ િજ·ાના વઘઈ તાલુકાના બે 

શકમંદ આરોપીઓને ચીખલી પોલીસ 

ચોરીના ગુનામાં ગત રોજ ઉઠાવી લાવી 

હતી. અને ચીખલી પોલીસ çટъશનના 

લોકઅપમાં પૂરી દીધા હતા.  કы 

બંને આરોપીઓએ ગળъફાંસો ખાઈને 

આપઘાત કરી વન ટૂંકાવી દીધું હતું. 

 કы પોલીસની આપઘાતની આ િથયરી 

લોકોનાં ગળъ ઉતરી રહી નથી.

આ ઘટનાની ણ થતાં જ મીЧડયા 

પોલીસ çટъશને પહ℮ચી ગયું હતું. પણ 

પોલીસ ˛ારા ઘટના λમમાં મીЧડયા 

Ĭવેશ પર Ĭિતબંધ લગાવી દીધો હતો. 

અને અિધકારીઓ ˛ારા પોલીસની 

કામગીરીની તપાસ કરતાં હોવાનું 

બહાનું કાઢીને મીЧડયા કમЪ↓ઓને અંદર 

Ĭવેશતાં અટકાãયા હતા. ઘટનાને 7 

કલાકથી વધુ સમય વીતવા છતાં પણ 

હજુ મીЧડયાને Ĭવેશ પર Ĭિતબંધ છъ.

આ ઘટના બાદ િજ·ા પોલીસ વડા, 

નાયબ િજ·ા પોલીસ અિધΤક સિહત 

ડેØયુટી કલેÄટકર પોલીસ çટъશન દોડી 

આãયા હતા. ચીખલી પોલીસમાં બે 

આરોપીઓના શંકાçપદ મોતને લઈ 

અનેક સવાલો ઉઠી રΝા છъ. 2 શંકમંદ 

આરોપીના શંકાçપદ મોત મામલે 

વાંસદાના ધારાસÛય અનંત પટъલનું 

ઘટના મામલે મોટું િનવેદન સામે આãયું 

છъ. તેઓએ આЧદવાસી સમાજના 

19 વષЪ↓ય બંને યુવકોના આપઘાતને 

શંકાçપદ મોત ગણાãયા હતા.

સુરત
સુરત મહાનગરપાિલકાએ આજે 

ધોરણ 11ના 24 વગ↓ શλ ફરવા સાથે 

ઉŵતર માÖયિમક િશΤણ આપકЫ દъશની 

પહъલી મહાનગરપાિલકા બની ગઈ છъ. 

મહાનગરપાિલકા સંચાિલત આ çકвલના 

તમામ 24 વગ↓માં 1562 િવ˜ાથЪ↓ઓની 

પૂરъપૂરી હાજરી વા મળી હતી. સુરતના 

લોકોને Ĭાથિમક સુિવધા સાથે સાથે આરોÆય 

ઉપરાંત હવે િશΤણમાં પણ આગળ વધી રહી 

છъ. આજે સુરત મહાનગર પાિલકાએ ધોરણ-

11ના આટ↓સ કોમસ↓ અને સાય×સના 24 

વગђ↓ શλ કયા↓ છъ. સુરત મહાનગરપાિલકાના 

સે×ટર ખાતે વÉયુ↓અલ ઉદઘાટન કરવામાં 

આãયું હતું. મેયર હъમાલી બોઘાવાલાએ કЅં 

હતું કы, વષђ↓ પહъલા વાલીઓના િવ˜ાથЪ↓ઓ 

આિથ↓ક સંકડામણને કારણે ધોરણ 10 

થી આગળ અÛયાસ કરી શકતા ન હતા. 

આવો િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ મહાનગરપાિલકાએ 

ધોરણ-11 અને 12ના વગ↓ શλ કયા↓ છъ. 

çથાયી અÖયΤ પરъશ પટъલે કЅં હતું કы, 

મહાનગરપાિલકા ˛ારા શλ કરવામાં 

આવેલ ઉŵતર માÖયિમક િશΤણ સુરતના 

િવ˜ાથЪ↓ઓ માટъ Чદશા સૂચક બની રહъશે. 

ધીι ગજેરા છોડશે 
ક℮Ġેસનો સાથ, ભાજપમાં 

ડાવવાની તૈયારી

સૂયા↓ મરાઠી હÓયા કыસઃ 
આરોપી વીકЫ યાદવ 
અમદાવાદથી પકડાયો

સુરત ઃ ગુજરાતમાં ક℮Ġેસ 2022ની િવધાનસભાની 

ચૂંટણી માટъ તૈયારી શι કરъ તે પહъલાં જ તેના નેતાઓ 

તેને અલિવદા કહъવા માં ા છъ. સુરતમાં પાટીદાર 

સમાજના મોટા અĠણી અને એક સમયના જનસંઘી 

ધીιભાઈ ગજેરા ક℮Ġેસનો સાથ છોડી દъશે તેવું 

ણવા મâયું છъ. ધીιભાઈ ગજેરા ટૂંક સમયમાં જ 

ભાજપમાં ડાઈ ય તેવી િહલચાલ પણ ચાલી 

રહી છъ.  મળતી િવગતો Ĭમાણે ગુજરાતમાં પાટીદાર 

અનામત આંદોલનને કારણે ભાજપે અÓયાર સુધી 

રાજકЫય નુકસાન વેઠવું પ ું છъ. આંદોલનને કારણે 

સંગઠીત થયેલા પાટીદાર સમાજે 2015ની çથાિનક 

çવરાËયની ચૂંટણીમાં પણ તેમની તાકાતનો પરચો 

ભાજપને દъખા ો હતો. 

સુરત ઃ સુરતના કЮÅયાત સૂયા↓ મરાઠીનું તેની જ 

ઓЧફસમાં ઢીમ ઢાળી દъવાની ઘટનામાં અમદાવાદનો 

રીઢો ગુનેગાર અને ભૂતકાળમાં સુરતના િનલેશ 

ગŹરની હÓયામાં ઝડપાઇ ચૂકыલા િવકાસ ઉફ⎯ વીકЫ 

ચંĩિસંહ યાદવને ATSએ અમદાવાદમાં તેના ગર 

ન ક દૂધેΐર રોડ ઉરથી ઝડપી લીધો હતો. સૂયા↓ 

મરાઠીની હÓયા બાદ દોઢ વષ↓થી વીકЫ ભાગતો 

ફરતો હતો. ગત 12મી ફыĮુઆરી-20ની સવારъ 

વેડરોડ પર આવેલી ઓЧફસમાં સૂયા↓ મરાઠી બેઠો 

હતો Óયારъ તેના સાગરીતો હાЧદ↓ક પટъલે તેના જેલના 

સાથીદાર રાહુલ એપાટ↓મે×ટ, વીકЫ યાદવ, સાિહલ 

િસંધી સિહતના સાત જેટલા ં ટપોરીઓ સાથે મળી 

સૂયા↓ની ગેમ બનાવી દીધી હતી. 

દъશમાં ઉŵતર માÖયિમક િશΤણ 
આપતી સુરત પહъલી મનપા બની
પહેલા દવસે અાટસ, કાેમસ, સાય ના 1565 વ ાથ અાે ગેરહાજર

ચીખલી પોલીસ મથકમાં બે આરોપીઓએ 
ફાંસો ખાધો, ધારાસÛયએ ઉઠાãયા સવાલ સુરત

સુરતના 6 યુવાનો ĺીપ પર 

બારડોલીની વાઘેચાની તાપી નદી પર 

પહ℮Éયા હતા. પણ અહỲ 6 યુવાનો 

ડૂબવા લાÆયા હતા.  કы çથાિનકોએ 

4 યુવાનોને બચાવી લીધા હતા. Ëયારъ 

એક યુવકની લાશને બહાર કાઢી હતી. 

જે બાદ વધુ એક યુવાનની લાશ બી  

Чદવસે મળી આવી હતી.

સુરતના યુવાનો બારડોલી વાઘેચા 

નદીમાં ×હાવા માટъ ઉતયા↓ હતા.  કы 

નદીના પાણીનો Ĭવાહ અને ઊંડાઈનો 

Åયાલ આ યુવાનોને ન હતો. અને આ 

તમામ યુવાનો તાપી નદીના Ĭવાહમાં 

ડૂબવા લાÆયા હતા.  કы çથાિનકોએ 

આ ĩäયો તાં જ તાબડતોડ મદદ 

માટъ આગળ આવી ગયા હતા. અને 

çથાિનક તરવૈયાઓએ 6 યુવાનોમાંથી 

4 યુવાનોને બચાવી લેવામાં આãયા 

હતા. પણ સુરતના પવ↓ત પાЧટયા 

િવçતારમાં રહъતાં Ĭિવણને બચાવી 

શકાયો ન હતો. અને તેના તદъહને 

çથાિનકોએ બહાર કા ો હતો. આ 

ઉપરાંત પવ↓ત પાЧટયા િવçતારમાં જ 

રહъતાં િપયુષ ગેહલોત પણ નદીના 

Ĭવાહમાં તણાઈ ગયો હતો. જેને 

કલાકોની શોધખોળ બાદ શોધી 

કઢાયો હતો. ઘટનાની ણ થતાં જ 

પોલીસ કાફલો સિહત ફાયરના જવાનો 

ઘટનાçથળъ દોડી આãયા હતા.

વાઘેચામાં તાપી નદીમાં નાહવા જતાં 
સુરતના 6 તણાયા, 2 યુવાનના મોત
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રાજકોટમાં લૂંટના 
આરોપીએ એિસડ પી 

મોત ãહાલુ કયુ↨
રાજકોટ

રાજકોટમાં એક આંગЧડયા 

પેઢીના કમ↓ચારીએ મંગળવારના 

રોજ પોતાની સાથે λ.30 લાખ 

λિપયાની લૂંટ થઈ હોવાની 

હъરાત કરી હતી. કы 

પોલીસની આકરી પૂછપરછમાં 

કમ↓ચારીએ જ પોતે લૂંટનું નાટક 

રચી પોતાના જ િમĦને λિપયા 

આપી દીધા હોવાનું સામે આãયું 

હતું. પોલીસ Ëયારъ આંગЧડયા 

પેઢીની રોકડ રકમ આરોપીના 

િમĦ પાસે લેવા ગઈ Óયારъ 

પોલીસને ઈ જતાં ડરીને જેની 

પાસે રકમ હતી તે કыતન નામના 

શÅસે એિસડ પી લીધું હતું. કы 

તેનું ટૂંકЫ સારવાર દરÜયાન મોત 

નીપËયું છъ. સંજય ભીમાણી 

આંગЧડયા પેઢીમાં કામ કરતો 

હતો તેના જ લાખો λિપયાની 

લૂંટનું નાટક રચી પેઢી સાથે 

િવΐાસઘાત કયђ↓ છъ. તેવો 

આરોપ પર મૂકાયો હતો. જે બાદ 

તેની અટકાયત કરાઈ હતી.

ચોટીલા
સુરъ×ĩનગર ·ાના ચોટીલા 

તાલુકાના નાવા ગામમાં સરકારъ શાળા 

માટъ ફાળવેલી જમીન પર ણીતા 

હાçય લેખક ડો. જગદીશ િĦવેદીએ 

શાળાની નવી િબЩàડંગનું બાંધકામ શι 

કરાãયું છъ. શાળાના બાંધકામનો સંપૂણ↓ 

ખચ↓ કыનેડાની એક સેવાભાવી સંçથાએ 

આપવાની ઇÉછા ãયŪ કરી છъ અને 

એ માટъ ડો. જગદીશ િĦવેદીનો તેમણે 

સંપક↕ પણ કયђ↓ છъ. ગત 16 જુલાઈના 

રોજ પ˚Ĵી શાહબુˆીન રાઠોડના 

હçતે શાળાના મકાનનું ભૂિમપૂજન 

કરાયું હતુ. સવ↓ િશΤા અિભયાનના 

સુરъ×ĩનગર ·ા ĬોજેÄટ ઈજનેર 

િનમાવત, અĠગÒય ઊ˜ોગપિત 

અને Ĭ પિત સમાજનાં આગેવાન 

અમરશીભાઈ Ĭ પિત, ડો. કàપેશ 

િĦવેદી , ચોટીલાના ĮΜ આગેવાન 

સંજયભાઈ રાજગોર અને નાવા 

શાળાનાં આચાય↓ તેમજ મોટી સંÅયામાં 

વાદી સમાજના લોકો ઊપЩçથત રΝા 

હતા. આ શાળાનું ઊદઘાટન 12 

ઓÄટોબરના રોજ કરવામાં આવશે.

આગામી ઓÄટોબર મિહના 

સુધીમાં શાળાની કામગીરી પુરી 

કરવાનો લΣયાંક રખાયો છъ. જયારъ 

12 ઓÄટોબરના રોજ નવી શાળાનું 

ઉદઘાટન કરાશે.

સુરъ×ĩનગર ·ાના ચોટીલા 

તાલુકાના નાવા ગામની સીમમાં વાદી-

મદારી લોકોની વçતી િવશેષ Ĭમાણમાં 

છъ. તેથી આ િવçતારમાં િશΤણનું 

Ĭમાણ વધે, વાદી મદારી િતના 

લોકો િશિΤત થઈને સમાજ, રાËય 

અને દъશનું નામ રોશન કરъ તેવા ઉમદા 

આશયથી અહỲ શાળા િનમા↓ણનું બીડુ 

હાçય કલાકાર જગદીશ િĦવેદીએ 

ઉપા ું છъ.

આ અંગે રજૂઆત બાદ રાજય 

સરકાર ˛ારા સરકારી શાળા માટъ 

જમીનની ફાળવણી કરાઈ છъ. ડો. 

જગદીશ િĦવેદીએ શાળાના િનમા↓ણ 

માટъ થનારા ખચ↓ અંગે કыનેડાની 

સેવાભાવી સંçથા IFA ( Indian 

Family Association of 

Canada )ને રજૂઆત કરી હતી. 

જે બાદ તે સંçથાએ ચોટીલાના નાવા 

ગામમા શાળાના મકાન માટъ થનારો 

ખચ↓ ઉપાડવા સહમિત આપી હતી. 

ચોટીલામાં બનશે નવી શાળા, 
કыનેડાની સંçથા ઉઠાવશે ખચ↓

રાજકોટ

રાજકોટના રાજવી મનોહરિસંહ 

ડે ના અવસાન બાદ રાજવી 

પЧરવારની કરોડો λિપયાની થાવર 

િમàકત માટъનો આપસી ટકરાવ 

સપાટી પર આãયો છъ. દોઢъક વષ↓ 

પહъલા જ રાજકોટના ઠાકોર તરીકы 

જેમની તાજપોશી થઇ તે માંધાતાિસંહ 

મનોહરિસંહ ડે  અને તેમના બહъન 

અંબાિલકાદъવી વŵે જમીન પર હકક 

મામલે ચાલતી અંટશ હવે તકરારી કыસ 

çવλપે સબ Чડિવઝનલ મે çĺેટની 

કોટ↓માં પહ℮ચી છъ.

ઉǼરĬદъશમાં પરણેલા અંબાિલકાદъવી 

પુçપે×ĩિસંહ રાજકોટના મા  રાજવી 

મનોહરિસંહ ડે ના પુĦી છъ. તેમણે 

અગાઉ રાજકોટ (પૂવ↓) મામલતદારની 

કોટ↓માં ૩૧-૭-૨૦૨૦ ના રોજ પોતાના 

ભાઇ-બહъનો િવλˇ વાંધા અર ઓ 

આપી હતી. રાજકોટ શહъરના રъવ×યુ 

સવ› નં. ૧૬૩ પૈકЫ ૩,૧ની ૧૪ હъકટર, 

સવ› નં. ૧૬૩ પૈકЫ ૨ ની ૭૯૯૩ 

ચો.મી. અને સવ› નં. ૧૨૯ પૈકЫ ૩ની 

૧૨૧૪ ચો.મી. જમીનમાં ઇઃધરા 

રъકોડ↓માં હકપĦક ફыરફારના સંદભ › ગામ 

નમુના નંબર ૬ની જે વારસાઇ ન℮ધો તા. 

૩૦ જૂન ૨૦૨૦ ના રોજ ઓનલાઇન 

દાખલ થઇ હતી તેની ૧૩૫-ડી ની 

નોЧટસને અનુલΤીને એ વાંધા અર ઓ 

આપી હતી. પોતાના ભાઇ માંધાતાિસંહ, 

બહъન શાંિતદъવી મનોહરિસંહ ડે , 

માતા માનકЮમારીદъવી અને બી  બહъન 

ઉમાકЮમારી છĦસાલિસંહ એ ચારъ’ય 

િવλˇની વાંધા અર  સંદભ › ન℮ધ 

તકરારી ર çટરъ લઇને કыસ ચલાવવામાં 

આãયો હતો. çવ. મનોહરિસંહ 

ડે ની જમીનના એિĠકàચર લે×ડ 

સીિલંગ એકટ અંગેના કыસોમાં યુિનટ 

નકકЫ થયા તે તમામ સામે અમૂક 

વારસોએ અપીલ કરતાં િસટી Ĭાંત-૧માં 

કыસ ચાલુ છъ, જયારъ માધાપર િવçતારની 

જમીનનો આવો જ એક કыસ હવે Ĭાંત-

૨ અિધકારી સમΤ શλ થયો છъ. આજે 

આ કыસ બોડ↓ પર આવતાં એસડીએમ, 

િસટી-૨ Ĭાંત અિધકારીએ બંને પΤને 

સાંભâયાં હતા. 

રાજકોટ રાજવી પЧરવારની çથાવર 
િમàકત મુˆъ ભાઇ-બહъનમાં ટકરાવ
મ ત મુ ે ચાલતી તકરાર મે ેટની કાેટમાં પહાચી

ભુજ 

ભારતમાં 4 થી અને 

ગુજરાતને કÉછમાં Ĭથમ 1 

કરોડની ઇલેÄĺોિનક કારનું 

કÉછી નવા વષ › આગમન 

કÉછના મહારાવ Ĭાગમલ  

Ħી નો પયા↓વરણ Ĭેમ, 

પયા↓વરણની રΤા કાજે પેĺોલ-

ડીઝલથી ચાલતી કારના 

બદલે 1 કરોડની ઈલેÄĺીક 

કાર બનાવડાવી છъ. કÉછના 

મહારાવ Ĭાગમલ  Ħી  જે 

ખૂબ પયા↓વરણ Ĭેમી હતા અને 

પયા↓વરણને ળવી રાખવા 

તથા તેને બચાવવા માટъ સતત 

Ĭય શીલ રહъતા. હાલના 

આધુિનક યુગમાં ખૂબ Ĭદૂષણનો 

ફыલાવો થઈ રΝો છъ. જેને કારણે 

પયા↓વરણને ખૂબ નુકસાન 

પહ℮Éયું છъ. Ëયારъ મહારાવ 

Ĭાગમલ  Ħી  હયાત હતા 

Óયારъ વાહનથી થતા Ĭદૂષણને 

લઈને ખૂબ િચંિતત હતા માટъ 

તેમણે જમ↓ની Щçથત મિસ↓ડીઝ 

બે×ઝની કіપનીને ઇલેÄĺોિનક 

કાર નો ઓડ↓ર આØયો હતો. જે 

આજે કÉછી નવા વષ↓ના Чદવસે 

ભુજના રણ ત િવલાસ પેલેસ 

પર આવી પહ℮ચી હતી.

રાજકોટ

સૌરા∆ભરના çથાનકવાસી જૈન સંઘોમાં 

મુÅય એવા ગ℮ડલ સંĬદાયમાં અચાનક િવવાદ 

ઊભો થયો છъ. સાધુ - સાÖવી ઓનાં વૈવાવŵ 

સિહતની જવાબદારી િનભાવતી ગ℮ડલ, સંĬદાય 

Ĵમણ સંરΤક સિમિતનું રાતોરાત િવસજ↓ન કરી 

દъવામાં આãયું છъ, અને સઘળી જવાબદારી હવેથી 

ગ℮ડલ નવાગઢ çથાનકવાસી જૈન સંઘને પુન: 

સ℮પી દъવામાં આવી છъ. જૈન સમાજના જ એક 

વગ↓માં એવી ચચા↓ ãયાપી છъ કы તાજેતરમાં Ĵી 

ધીરજમુિન મહારાજ અને Ħણ સાÖવી ઓએ 

કોલકાતાથી અમદાવાદ સુધીનો િવહાર હવાઈ 

માગ › કયђ↓ એ બાબત આ િવવાદનું મૂળ બની છъ! 

 કы, સંરΤક સિમિત અને ગ℮ડલ સંઘ એ બંનેના 

સૂĦધારો આ વાતને ખોટી ગણાવતા ઉમેરъ છъ કы 

નાદુરçત તિબયત અને કોરોનાકાળને અનુલΤીને 

પાંચ આગેવાનોની પૂવ↓ મંજૂરીથી િવમાનĬવાસ 

થયો હતો તેમજ ચોŨસ પЧરЩçથિતમાં એવી છૂટ 

હોય જ છъ. વાçવતવમાં, સાધુ અને Ĵાવક બંને 

સિમિતની કાય↓Ĭણાિલ સામે અસંતોષ જણાતા 

અને િનæĝЫયતા માલૂમ પડતાં સંĬદાયના ૨૩૮ 

સાધુ-સાÖવી ઓમાંથી સૌરા∆ કыસરી ગુλĬાણ 

પЧરવારના ૧૪૨ સાધુ - સાÖવી ઓએ ગત 

તા.૧૪મીએ બંને સિમિતનું િવસજ↓ન કરીને 

સંĬદાયની ãયવçથા ગ℮ડલ સંઘને સ℮પી છъ. 

સંઘના સમથ↓કોનું કહъવું છъ કы, બહૂમિતથી થયેલા 

આ ઠરાવ મુજબ હવે વિહવટમાં સિમિતનું કોઈ 

અЩçતÓવ રહъતું નથી.

કÉછી મહારાજ Ĭાગમલ એ ખરીદી 
λિપયા એક કરોડની લÄઝરીયસ કાર

çથાનકવાસી જૈન સમાજના ગ℮ડલ 
સંĬદાયમાં તડાં : સિમિતનું િવસજ↓ન 
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રાજુલાના પરરવારે મા 
અંબાને 4 રિલો ચાંદીના 

ઘરેણાં અપ્પણ િરા્પ
અંબાજી

પ્રસિદ્ધ રાત્ાધામ અંબાજી મંરદરને એિ માઈભક્ત 
દ્ારા ૪ રિલોથી વધુના ચાંદીના િાધનોની ભેટ 
ધરાવાઈ હતી. જેનો મંરદર ટ્રસટ દ્ારા સવીિાર િરી 
મંરદરની સતજોરીમાં જમા િરવામાં આવરું હતું. 
રાજુલાના એિ માઈભક્ત પરરવાર દ્ારા માતાજીના 
ચરણોમાં ૪ રિલો ૧૮૦ ગ્ામ ચાંદીના િળશ, આરતી, 
ઘંટડી, ઝાંઝર, વીજુડી ભેટ ધરવામાં આવરા હતા. 
આ પરરવાર અવાર-નવાર જગત જનની માં અંબાના 
દશ્પનાથથે આવે છે. આજે આ પરરવાર દ્ારા િૌ પ્રથમ 
માતાજીની પૂજા-અચ્પના િરી માતાજીના ચરણોમાં આ 
આભૂષણો ભેટ ધરવામાં આવરા હતા. જેની અંદાજીત 
રિંમત ૨ લાખ ૮૪ હજારથી વધુ થવા જાર છે. 

સિદ્ધપુરમાં 13 ભ્રૃણ 
મળી આવતાં ચિચાર, 
પોલીિે શરૂ િરી તપાિ

સિદ્ધપુર
પાટણના સિદ્ધપુર તાલુિાના તાવડીરા ગામેથી 

િનિનીખેજ િમાચાર િામે આવી રહ્ા છે. 
તાવડીરા ગામે પાિેથી 13 જેટલાં ભ્રૃણ મળી 
આવતાં ભારે ચિચાર મચી જવા પામી છે. ઘટનાની 
જાણ થતાં મોટી િંખરામાં સથાસનિો ઉમટી આવરા 
હતા. તો પોલીિ િાફલો પણ ઘટનાસથળે દોડી 
આવરા હતા. અને આ ભ્રૃણ િોણ ફેંિી ગરું તેની 
તપાિ શરૂ િરી છે. આજે સિદ્ધપુરના તાવડીરા ગામ 
પાિેથી સથાસનિોને પલાસસટિની બોટલોમાં નવજાત 
સશશુઓનાં ભ્રૃણ મળી આવરા હતા. ભ્રૃણને જોતાં જ 
સથાસનિોના ટોળેટોળાં ઉમટી પડ્ા હતા. અને આ 
મામલે પોલીિને જાણ િરી હતી. 

છોટાઉદેપુર
ગુજરાતમાં હજુ થોડા રદવિ પહેલાં જ પ્રેમી 

િાથે ભાગેલી મસહલાના િપડાં ફાડી પસતને ખભે 
બેિાડી ગામમાં ફેરવવાની ઘટનાની સરાહી િૂિાઈ 
નથી. તેવામાં વધુ ગુજરાતમાં વધુ બે તાસલબાની 
િજાના રિસિા િામે આવરા છે. 

છોટા ઉદેપુરમાં પ્રેમી પંખીડાને તાસલબાની 
િજા આપી હોવાનો વીરડરો વાઈરલ થરો છે. 
પ્રેમી પંખીડાને બેરહેમીપુવ્પિ ઝાડ િાથે બાંધીને 
તેમને ઢોર મારવામાં આવે છે. પ્રેમ પ્રિરણને 
િારણે આ બંને િપલ પર અતરાચાર આચરવામાં 
આવરો હતો. આ મામલે વીરડરો વાઈરલ થરા 
બાદ નવ લોિો િામે ગુનો નોંધવામાં આવરા 
છે. છેલ્ા એિાદ મસહનામાં જ આરદવાિી 
સવસતારોમાં તાસલબાની િજાના 3-4 રિસિા 
નોંધાઈ ચૂકરા છે.

જરારે અનર જગરા અરવલ્ીમાં માલપુરના 
મેવડા ગામે એિ રુવિ પર અતરાચાર ગુજારવામાં 
આવરો હતો. રુવિને િગીરા િાથે તેણીના 
પરરવારજનો જોઈ ગરા હતા. અને વીરડરોમાં 
પરરવારજનો આરોપ લગાવે છે િે શારીરરિ 
િંબંધના ઈરાદે રુવિ િગીરાને ફોિલાવીને ડુંગર 
સવસતારમાં લઈ ગરો હતો. અને રુવિને ઝડપી 
લીધા બાદ તેનું મુંડન િરે છે. 

વડોદરા
વડોદરા PIની પત્ી ગમુ થવાના 

મામલ ે આજ ે ચોંિાવનારી ઘટના િામે 
આવી છ.ે સવીટી પટલેન ેલઈન ે47 રદવિો 
વીતી ગરા હોવા છતાં પણ િોઈ 
અતોપત્ો લાગરો નથી. તવેામાં 
આજે સવીટીના પસત પોલીિ 
ઈનસપકેટર અજર દિેાઈનો નાિકો 
ટસેટ િરાવવાનો હતો. આ માટે 
અગાઉ પીઆઈ રબારીએ મંજરૂી 
પણ આપી દીધી હતી. પણ જવેા જ 
પીઆઈન ેFSLમાં લઈ જવામાં આવરા તરાં 
જ પીઆઈ ફિડી પડ્ા હતા. અન ે નાિકો 
ટસેટ માટ ે ના પાડી દીધી હતી. પીઆઈ 

અજર દિેાઈની સવીટી પટલે ગમુ થરાના 
47 રદવિો વીતી ગરા છ.ે આટઆટલાં 
રદવિો પિાર થઈ ગરા હોવા છતા ં પણ 
પોલીિ આજ િધુી સવીટીન ે શોધી શિી 

નથી. તવેામાં આજ ેપીઆઈ અજર 
દિેાઈનો નાિકો ટસેટ િરવાનો હતો. 
નાિકો ટસેટ માટ ે FSLમા ં તમામ 
તરૈારીઓ પણ પણૂ્પ િરી દવેામાં 
આવી હતી. અજર ે તરિટ રચીને 
ટસેટ માટનેી ના પાડી દીધી હતી. 
નાિકો ટસેટ પહલેાં િરવામા ંઆવતી 

મેરડિલ તપાિ પણ અજર દિેાઈએ િરાવી 
હતી. અતં ઘડીએ જ અજર દિેાઈએ નાિકો 
ટસેટની ના પાડતાં િૌ િોઈ ચોંિી ઉઠ્ા હતા. 

પ્રેમની િજા ઃ છોટાઉદેપુર ખાતરે યુગલનરે 
માર માયયો, અરવલ્ીમાં યુવકનું મુંડન 

સવીટી પટેલ કેિમાં PI છેલ્ી ઘડીએ 
ફિકી પડ્ા, નાકયો ટેસટનો ઈનકાર

મોડાિા
મોડાિા નગરપાસલિાની ચૂંટણી 

તાજેતરમાં જ રોજાઈ હતી. 
આ ચૂંટણીઓમાં િૌપ્રથમવાર 
એઆઈએમઆઈએમના ૯ ઉમેદવારો 
િાઉસનિલર પદે ચૂંટાઈ આવતાં 
પાસલિામાં મીમ પક્ષ િત્ાવાર સવરોધ 
પક્ષનું સથાન મેળવરું હતું. પરંતુ 
પ્રથમ ગ્ાિે જ મસક્ષિાની જેમ આ 
એઆઈએમઆઈએમના ૪ મસહલા 
િોપકોરેટરો એ પક્ષની નીતી રીતીથી વાઝ 
આવી પક્ષ િાથે છેડો ફાડવા રાજીનામા 

ધરા્પ હોવાની ચચા્પઓ નગરમાં છવાઈ 
હતી.

આ િથીત રાજીનામા પત્ને લઈ 
સથાસનિ રાજિારણ ગરમારું હતું. જોિે 
૯ િભરો પૈિી એિ િાથે ૪ િભરો 
પક્ષમાંથી છેડો ફાડે તેવી સસથસતમાં 
પક્ષાંતર ધારો લાગે િે િેમ? િાસનિલર 
પદ િુરસક્ષત રહે િે િેમ? અને રહે તો 
આ િાઉસનિલરો િોણે ટેિો આપે? િે 
પછી અલગ જૂથ બનાવશે?  તેવી તરહ 
તરહની ચચા્પઓ નગરમાં છવાઈ છે 
અને હવે આ પ્રિરણે િરો વળાંિ આવે 

છે તે ઉપર િૌની મીટ મંડાઈ છે.તરારે 
િોંગ્ેિને ફરી એિવાર સવરોધપક્ષના 
સથાને બેિવાની તિ િાંપડી શિે? એ 
શકરતાઓને લઈ િોંગ્ેિના અગ્ણીઓ 
મનમાંને મનમાં હરખાઈ ઉઠરા છે. 
ગત ફેબ્ુઆરી માિમાં રોજારેલ 
સથાસનિ સવરાજરની ચૂંટણીઓમાં 
ભાજપે જવલંત સવજર પ્રાપ્ત િરકો 
હતો.મોડાિા નગરપાસલિાની ૩૬ 
બેઠિો પૈિી ૧૯ બેઠિો િબજે િરી 
ભાજપાએ પાસલિામાં િત્ાના િૂત્ો 
િબજે િરા્પ હતા. 

મોડાિા નગર પાસલિાના AIMIMના 
ચાર િાઉસનિલરે પક્ષ િાથે છેડો ફાડરો
36 સભાયોના બાયોર્ડમાં 9 કાઉન્સિલરાયો સાથયો પાર્ટી હવયો વવરાયોધ પક્ષના સ્ાનયો

વડોદરા
એડવેનચર અને રુવાનો એિબીજાના 

પરા્પરવાચી બની ગરા છે. આવા જ એિ 
િાહિની િહાની વષ્પ ૨૦૧૮માં વડોદરાની ૨૮ 
વષષીર શ્ેતા પરમારે શરુ િરી હતી. ૧૫ હજાર 
ફૂટ ઉપરથી નીચે િૂદવાના સવચારથી જ લોિોના 
પગ થરથર િાંપવા લાગે છે તરારે શ્ેતાએ ચાર 
વષ્પમાં એિ-બેવાર નહીં પણ ૪૭ વખત જમપ 
િરીને રુનાઈટેડ સટેટિ પેરાશુટ અિોસિએશન 
તરફથી સિાર ડાઈવીંગનું લાઈિનિ મેળવરું છે. 

આમ તે આ લાઈિનિ મેળવનાર ગુજરાતની 
પ્રથમ રુવતી બની છે. એમ.એિ.રુસન.માંથી 
બીબીએ અને એમબીએનો અભરાિ પૂણ્પ 
િરીને પોતાનો સબઝનેિ ચલાવતી શ્ેતાએ િહ્ં 
િે જરારે મેં ગોવામાં પેરાિેસલંગ િરુું તરારથી 
મને આિાશમાં િતત ઉડરા રહેવાની ઈચછા 
થઈ હતી તે માટે નાણાની વરવસથા થતા જ વષ્પ 
૨૦૧૬માં મહેિાણામાં સિાર ડાઈવીંગનો એિ 
િેમપ આવરો હતો તેમાં તાલીમ મેળવીને ફક્ત 
એિ જમપ િરકો હતો.

ગુજરાતમાં એિમાત્ વડોદરાની શ્ેતાએ 
સિાર ડાઈવીંગ માટેનું લાઈિનિ મેળવરું
શ્યોતાએયો સ્યોન, દુબઈ એનયો રશિયામાં કુલ 47 જમ્પ માયા્ડ છયો

નડડયાદ 
નરડરાદમાં એિ વેપારીના ૨૭ વષ્પના 

રુવાન પુત્એ રદક્ષા લેવાનો સનણ્પર િરકો 
છે. આ વેપારીની રુવાન પુત્ીએ પણ 
૧૦ વષ્પ અગાઉ રદક્ષા સવીિારી છે, 
તરારે માતાસપતાએ હવે એિના એિ 
પુત્ને પણ ભારે હૈરે િંરમમાગથે આગળ 
વધવા સવદાર આપી છે. નરડરાદમાં 
છેલ્ે ૨૦૧૩માં એિ શ્ેષ્ીની પુત્ીએ 
રદક્ષા સવીિારી હતી. નરડરાદ શહેરમાં 
તેલનો વેપાર િરતા રદલીપભાઈ 
પ્રેમચંદભાઈ શાહ શહેરના િંથારરરા 
ચિલા સવસતારમાં રહે છે. તેમની મોટી 
પુત્ી સરિમાએ ૨૦૧૧માં રદક્ષા ગ્હણ 
િરી છે. તે િંરમ માગથે આગળ વધીને 

િાધવી િારૂણરદશા્પશ્ીજી મ.િા બનરાં 
છે. બહેનના પગલે જ આગળ વધીને 
હવે ભાઈ સવરાગ પણ ૧૮મી જુલાઈના 
રોજ રદક્ષા ગ્હણ િરવાનો છે. બન્ે 
િંતાનોએ રદક્ષાનો સનણ્પર જાતે જ લીધો 
હોવાનું તેમણે જણાવરું હતું. રદલીપભાઈ 
અને તેમનાં પત્ી સનસમતાબહેનને 
િંતાનના સનણ્પરમાં જ પોતાનો આનંદ 
વરક્ત િરકો છે. અગાઉ ૨૦૧૩માં 
નરડરાદના રત્દીપ પરરવારની પુત્ીએ 
રદક્ષા ગ્હણ િરીને  િંરમના માગથે 
પ્રરાણ િરુું હતું.  જૈન ધમ્પમાં રદક્ષાને 
િવકોપરી ગણવામાં આવે છે તરારે 
રદલીપભાઈ-સનસમતાબહેનને િંતાનોના 
સનણ્પરને વધાવી લીધો છે.  

નડડયાદમાં વરેપારીની પુત્ી બાદ 
હવરે યુવાન પુત્ પણ િંયમમાગગે
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બિગ િોસમાંથી સલમાન ખાનનું પત્ુ કપાશે ?
મુંબઇ : છેલ્લા થોડલા સમયથી ટેલિલિઝન ઇનડસ્ટ્ીનલા િોકલરિય રિયલાલિટી શો લિ બોસની 
૧૫મી સીઝન િૂટ પિ િોન્ચ થિલાની ્ચ્ચલાચા છે. રિપોટચાસમલાં એિો પણ દલાિો કિિલામલાં આવયો 
છે કે, જે સ્પરચાકો આ શોમલાં ભલાિ િેિલાનલા હશે એ િોકોને લબિ બોસનલા ઘિમલાં જતલા 
પહેિલા ક્ોિનટલાઇન કિિલામલાં આિશે. આ શોને હોસ્ટ કિિલા મલાટે િોલહત શેટ્ી અને 
ફિલાહ ખલાનનો સંપક્ક લનમલાચાતલાએ કિિલાથી િોકો સમજી િહ્લા છે કે, આ શોમલાંથી સિમલાન 
ખલાનનું પતું કપલાઇ જિલાનું છે. 
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અલભનેત્ી લશલપલા શેટ્ીનલા ઉદ્ોિપલત પલત િલાજ કુંદ્લાની મુશકેિીઓ િરી છે, ફેબ્ુઆિી 
2020મલાં અશ્ીિ રફલમનલા સંબંરમલાં મલાિિલાનીમલાં કેસ દલાખિ થયલાનલા ્ચલાિ મલહનલા પછી 
મુંબઇનલા જોઇનટ પોિીસ કલમશનિ લમલિંદ ભલાિંબેએ જણલાવયું હતું કે ઉભિતી અલભનેત્ીઓને 
િેબ લસિીઝનલા સલાિલા બ્ેકસની િલાિ્ચ આપીને ઓરડશન મલાટે આમંત્ણ આપી આખુ િેકેટ 
્ચિલાિલાતુ હતું. િલાજની રિપકડ બલાદ અલભનેત્ી અને મોડિ સલાિરિકલા સોનલા સુમનનો 
એક ઇનટિવયૂ સોલશયિ મીરડયલા પિ િલાયિિ થયો છે, જેમલાં તેણે ખુિલાસો કયયો છે કે તેને 
ઓરડશનનલા નલામે અશ્ીિ ઓરડશનની ઓફિ મળી હતી, પિંતુ તેણે આ ઓફિને નકલાિી 
હતી. આ સલાથે જ અલભનેત્ી શલિચાન ્ચોપડલા અને પૂનમ પલાંડેએ પોિીસ સમક્ષ પોતલાનું લનિેદન 
અલાપયું છે. લમલિંદ ભલાિંબેએ જણલાવયું કે કેટિલાક િોકો આ િેકેટમલાં ફસલાયલા છે તેમલાની કેટિીક 
યુિતીઓ પોિીસની ક્લાઈમ બ્લાં્ચમલાં આિી હતી, જયલાંથી આ કેસ નોંરિલામલાં આવયો હતો. 

મુંિઈ
મુંબઈની ક્રાઇમ બરાંચે સોમવરારે 

રરાત્ે બોલિવૂડ એક્ટ્ેસ લિલ્રા િેટ્ીનરા 
્લિ રરાજ કુંદ્રાની ધર્કડ કરી હિી. 
આ વર્ષે ફેબુઆરીમરાં રરાજ કુંદ્રા સરામે 
અશ્ીિ સરામગ્ી બનરાવવરા અને 
એ્ ્ર પ્રકરાલિિ કરવરા બદિ કેસ 
નોંધવરામરાં આવ્ો હિો. રરાજ કુંદ્રાને 
આ કેસમરાં મુખ્ આરો્ી બનરાવવરામરાં 
આવ્ો હિો. મુંબઈ ્ોિીસનું કહેવું 
છે કે રરાજ કુન્દ્રા સરામે િેમની ્રાસે 
્ૂરિરા ્ુરરાવરા છે. જણરાવી દઈએ 
કે ક્રાઇમ બરાંચે અગરાઉ રરાજ કુંદ્રાને 
સોમવરારે ્ૂછ્રછ મરાટે બોિરાવ્ો 
હિો અને ત્રારબરાદ િેની ધર્કડ 
કરવરામરાં આવી હિી. આ ્હેિીવરાર 
નથી જ્રારે રરાજ કુંદ્રા લવવરાદોમરાં છે, 
િે ભૂિકરાળમરાં ્ણ ઘણરા લવવરાદોને 
કરારણે હેડિરાઇન્સમરાં રહ્ો છે. 

રરાજ કુન્દ્રા હરાિમરાં જ િેની ્ૂવ્વ 
્ત્ી કલવિરા લવિે કરવરામરાં આવેિરા 
ઘટસફોટ અંગે ચચરા્વમરાં રહ્ો હિો. 
રરાજ કુંદ્રાએ જણરાવ્ું હિું કે િેની ્ૂવ્વ 
્ત્ી કલવિરાનરા િેનરા જીજા સરાથે અફેર 
હિું. િેણે કહ્ં હિું કે, મરારી મરાિરાએ 
મરારી ભૂિ્ૂવ્વ ્ત્ી કલવિરા અને 
મરારી બહેનનરા ્લિ વંિને ઘણીવરાર 
વરાંધરાજનક સસથલિમરાં રંગે હરાથ ઝડપ્રા 
હિરા.

70 પ�ોર્ન વીડિય�ો મુંબઇ 
ક્�ઇમ બ્�ન્ચરો મળ્�

મુંબઈ પોિીસે 21 જુિલાઈની સલાંજે િલાજ 
કુંદ્લાની મુંબઈ સસ્થત લિઆન ઇનડસ્ટ્ી 
લિલમટેડની ઓરફસ તથલા અનય 
જગયલાઓએ દિોડલા પલાડ્લા હતલા. મુંબઈ 
પોિીસે િલાજ કુંદ્લાની ઓરફસમલાંથી 
કેટિીક કમપયુટિની હલાડચા રડસ્ક જપ્ત 
કિી છે. ક્લાઇમ બ્લાં્ચે ઉમેશ કલામતે શૂટ 
કિેિલા 70 િીરડયો રિકિિ કયલાચા છે. 
ઉમેશ કલામતે લિલિર રિોડકશન હલાઉસની 
મદદથી આ િીરડયો બનલાવયલા હતલા. 

છોક લંિર સુધી ફોલ�યોલ 
છો  ર�જ કંુદ્�ર� ત�ર

િલાજ કુંદ્લાની સોફટ પોનયોગ્લાફી રફલમ 
બનલાિિલા બદિ રિપકડ કિી છે. પોનચા 
રફલમ બનલાિિલા ઉપિલાંત િલાજ કુંદ્લા પિ 
એપ પિ અપિોડ કિિલાનો આિોપ 
છે. મુંબઈ પોિીસ િલાજ કુંદ્લાને કોટચામલાં 
િજૂ કિશે. પોિીસનો દલાિો છે કે િલાજ 
કુંદ્લાએ તેનલા એક સંબંરી સલાથે મળીને 
યુકે સસ્થત એક કંપની બનલાિી હતી 
અને તે કંપની જાતે જ ઘણલા એજનટોને 
પોનચા રફલમો મલાટે કોનટ્લાકટ આપે છે.

20 હજારમ�ં બંગલ�ો ભ�િો 
ર�ખી ડફલ્મ શૂટ કર�તી 

િલાજ કુંદ્લાની રિપકડ બલાદ ઘણલા મોટલા 
િેકેટ બહલાિ આવયલા છે. અહેિલાિો 
અનુસલાિ કુંદ્લાને પકડતલાં પહેિલાં ક્લાઇમ 
બ્લાન્ચની ટીમે પલાં્ચ મલહનલા સુરી કુંદ્લા 
લિરુદ્ધ પુિલાિલા એકત્ કયલાચા હતલા. 
મોટલા બંિિલાને એક રદિસનલા ૨૦થી 
૨૫ હજાિનલા ભલાડલા પિ િખલાતલા હતલા.
અને તેનલા મલાલિક અને કમચા્ચલાિીઓને 
શૂરટંિ દિલમયલાન બંિિલામલાં નહી 
િહેિલાની શિત મૂકલાતી હતી.

સંયુક્ત પોિીસ કલમશનિ લમલિંદ ભલાિંબેએ જણલાવયું હતું કે હજુ સુરી કુંદ્લાની કંપનીમલાં લશલપલાની કોઇ સલક્ય ભૂલમકલા સલામે આિી નથી. જો 
કે અમે તેની તપલાસ કિી િહ્લા છીએ. કુંદ્લાની ઓરફસમલાંથી જે પુિલાિલા મળયલા છે તેને આરલાિે હજુ કેટિલાક અનય િોકોની પણ રિપકડ થઇ 
શકે છે. આ ઉપિલાંત લશલપલાને તેનું લનિેદન નોંરલાિિલા મલાટે ટૂંક સમયમલાં બોિલાિિલામલાં આિી શકે છે, તેમ કેટિલાક સૂત્ોએ જણલાવયું હતું.

હ�ોટશ�ોટ એોપ દ્�ર� પ�ોર્ન 
વીડિય�ોર�ો બબઝરોસ થત�ો
ક્લાઈમ બ્લાન્ચે પોનચા કેસમલાં જણલાવયું 
કે, િલાજ કુંદ્લા જ આ અપિલારનો 
રકંિપીન હતો. તે હોટશોટ એપ 
દ્લાિલા પોનચા િીરડયોનલા લબઝનેસનું 
મેનેજમેનટ કિતો હતો. આ ઉપિલાંત 
તેણે િોટસએપ ગ્ૂપ પણ બનલાવયલા હતલા 
જેમલાં તે લબઝનેસ ડીલસ કિતો હતો. 
થોડલા સમય પહેિલાં િેબ લસિીઝનલા નલામે 
અશ્ીિ રફલમો બનલાિિલાનલા િેકેટનો 
ઘટસ્ફોટ થયો હતો.

શોર્ટ ફિલમો-વેિ સીરીઝમાં કામની લાલચે યુવતીઓ િસાવાતી

બશલપાની કોઈ સબરિય 
ભૂબમકા સામે આવી 

નથી ઃ પોલીસ

અશ્ીિ ફફલમો બનરાવવરાનરા આરો્મરાં રરાજ કુંદ્રાની ધર્કડ
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દુનિયાિા કટેલાક ધિવાિો અિે ઉદ્ોગ 
સાહનસકોિે સ્ેસિી યાત્ા કરવાિું ઘેલુ લાગયું 

છે. અતયાર સુધીમાં બે દીગગજ ધિવાિ રરચચ્ચ 
અિે જૈફ બેઝોસ ્ોતાિી ટીમ સાથે અંતરરક્ષિી 
સફર ખેડીિે હેમખેમ ્રત ફયા્ચ છે. આ સાથે 
જ આગામી રદવસોમાં હવે ટૂરરઝમ સાહસ અિે 
સટેટસ નસમબોલિો િવો ્યા્ચય બિશે તે િક્ી 
છે. નવશ્વિા અિેક દેશોએ ટૂરરઝમિા નવકાસ માટે 
સતત પ્રયાસો કયા્ચ છે. કારણ કે આ બાબત દેશિી 
આનથ્ચક ગનતનવનધઓ સાથે સંકળાયેલી છે. એક 
દેશમાં ્ોતાિા જ િાગરરકો ્ય્ચટિ સથળે આવે 
તે જરુરી િથી હોતુ. દેશ નવદેશિા ્ય્ચટકો ્ણ 
એકબીજા દેશમાં જતા હોય છે. જેિે કારણે જે તે 
દેશિા અથ્ચતંત્િે વર્ષે મોટું બળ મળે છે.

૨૧મી સદીિા ત્ીજા દશકાિી શરૂઆતમાં 
હવે િવા જ ટૂરરઝમિો જનમ થયો છે, તેિું િામ 
છે સ્ેસ ટૂરરઝમ છે. આમ તો સ્ેસ ટુરરઝમિી 
શરૂઆત ૨૦૦૧માં થઈ હતી. જયારે રનશયિ 
ઉદ્ોગ્નત ડેનિસ ટીટો સ્ેસમાં ગયા હતા. એ 
માટે તેમણે ૨ કરોડ ડોલરિો ખચ્ચ કરીિે સ્ેસ 
રટરકટ ખરીદી હતી. ટીટો એવા ્હેલા વયનતિ હતા 
જે અવકાશયાત્ી-નવજ્ાિી િ હોવા છતાં સ્ેસમાં 
જઈ શકયા હતા. તેમિી ્ાસે ્ૈસા હતા એટલે 
જઈ શકયા. હવે બે દાયકામાં ટેકિોલોજીમાં 
અકલ્નિય સુધારો થયો છે અિે અઢળક ખચચો 
કરિારા લોકોિી કમી િથી. એટલે સ્ેસમાં જવાિી 
રટરકટ બુરકંગ શરૂ થાય તો સંખયાબંધ લોકો િામ 
િોંધાવે તેમ છે. હાલમાં અમેરરકામાં રહેતા અિે 
50 લાખ ડોલર કરતાં વધારે સં્નતિ ધરાવતા લોકો 
્ૈકી 40 સ્ેસમાં જવા તૈયાર થયા છે. 

આજથી 12 રદવસ ્હેલાં રરચાડ્ચ બ્ાનસિે 
અંતરરક્ષિી યાત્ા કરીિે ઈનતહાસ સજયચો છે. આ 
પ્રકરણમાં હવે એમેઝોિિા સંસથાક જૈફ બેઝોસ 
્ણ ઉમેરાયા છે. આગામી રદવસોમાં એલિ 
મસકિું િામ ્ણ તે યાદીમાં ઉમેરાશે. 

રરચાડ્ચ બ્ાનસિે અચાિક સફળ સ્ેસ ટૂર કરીિે 
બેઝોસિા સૌપ્રથમ સ્ેસ ટૂર કરવાિા સ્િાિે 
રોળી િાંખયું હતુ. જો કે, આમ છતાં બેઝોસ બીજા 
જ અઠવારડયે ્ોતાિી જ કં્િી બલૂ ઓરરનજિિા 
સેફડ્ચ સ્ેસ ક્ાફટમાં અંતરરક્ષિી સફર ખેડી ગત 
મંગળવારે હેમખેમ ્રત ફયા્ચ હતા.  ટુરરઝમથી 
આ્ણે વાકેફ છીએ, ્ણ સ્ેસ નવશે લોકોિી 
નવનવધ માનયતાઓ છે. હકીકતે ૮૦-૧૦૦ 
રકલોમીટર ઊંચેિું વાતાવરણ અવકાશ ગણાય, 
તેિી િીચેિું આકાશ કહેવાય. અવકાશ માટે 
અંગ્ેજી શબદ સ્ેસ છે. આમ તો એ ્ણ અવકાશ 
જ છે. ્ણ એિે બાહ્ાવકાશ (આઉટર સ્ેસ) 

કહેવાય. ધરતીથી ૧૦૦ રકલોમીટર ઊંચેિી 
કાલ્નિક સીમાિે આકાશ-અવકાશ વચ્ેિી 
રેખા માિવામાં આવી છે. આકાશિી સીમા સાવ 
રફકસ િથી હોતી. બ્ાનસિ ૧૦૦ રકલોમીટર 
સુધી ્હોંચયા િ હતા, ૮૬-૮૫ રકલોમીટર 
(૨૮૨,૭૭૩ ફીટ) સુધી જ ગયા હતા. ્રંતુ 
તયાં સુધીમાં ગુરુતવાકર્્ચણિી અસર એટલી ઓછી 
થઈ ગઈ હતી કે પ્રવાસીઓ હવામાં 
તરતા થઈ ગયા હતા. હવામાં 
તરતા થઈ જવાય એટલા ઊંચેિો 
પ્રવાસ સ્ેસ ટ્ાવેલ કહેવાય. ૧૧મી 
જુલાઈએ નબ્રટશ ઉદ્ોગ્નત રરચાડ્ચ 
બ્ોનસિે ્ોતાિા જ રોકેટમાં સવાર થઈિે સ્ેસ 
ટ્ાવેલ-અવકાશ પ્રવાસ કયચો હતો. હવે આ 
બંિે માંધાતાઓિા સ્ેસ પ્રવાસિે કારણે સ્ેસ 
ટૂરરઝમિે વેગ મળવાિી આશા છે. સ્ેસ ટુરરઝમ 
એ આગામી યુગિો િવો નબઝિેસ હશે. તેમાં 

નસક્ો જમાવવા માટે નવનવધ કં્િીઓ મેદાિે ્ડી 
ચૂકી છે. આગામી ્ાંચ વર્્ચમાં આ વે્ાર ૬૦૦ 
અબજ રૂન્યાએ ્હોંચવાિો છે.

માકકેટસ એનડ માકકેટ િામિી વૈનશ્વક એજનસીએ 
સ્ેસ ટુરીઝમ અંગેિો રર્ોટ્ચ તૈયાર કયચો 
છે. આ અહેવાલ પ્રમાણે ્ાંચ વર્્ચ એટલે કે, 
૨૦૨૬ સુધીમાં સ્ેસ ટુરરઝમિો નબઝિેસ ૭.૭ 

અબજ ડોલર (અંદાજે ૬૦૦ અબજ રૂન્યા)િે 
આંબવાિી શકયતા છે. મોટી કં્િીઓ તો જાણે 
ઓછી છે, ્રંતુ સ્ેસ ટુરરઝમિે સ્ોટ્ચ કરતી 
અિેક કં્િીઓ સનક્ય થઈ છે. થોડા સમય 
્હેલા એક સવષે થયો હતો. જેમાં અમેરરકામાં 
જેમિી ્ાસે ૫૦ લાખ ડોલર કરતાં વધારે સં્નત 
છે એવા ૪૦ ટકા ધિ્નતઓ સ્ેસમાં જવા 

તૈયાર હોવાિું િોંધાયું હતુ. અમેરરકી 
અવકાશ સંશોધિ સંસથા િાસાએ 
્ણ ખાિગી કં્િીઓ રોકેટ નવકસાવે 
અિે અવકાશમાં જતી થાય એ માટે 
પ્રોતસાહિ આ્વાિું વલણ દાખવયું 

છે. હાલ ઈનટરિેશિલ સ્ેસ સટેશિમાં િાસાિો 
સામાિ ્હોંચાડવાિું કામ ઈલોિ મસકિી કં્િી 
સ્ેસ-એકસિા રોકેટ કરી રહ્ા છે.

હવે આ નબઝિેસ શરૂ થવાિી તૈયારીમાં છે. 
તેથી આ ટુરીઝમિા ધંધામાં ઝં્લાવવા મુખયતવે 3 

હરરફો છે. જેમાં રરચાડ્ચ બ્ાનસિ, જેફ બેઝોસ તથા 
એલિ મસકિે ગણી શકાય તેમ છે. ઉદ્ોગ્નત 
બ્ોનસિ ્ોતાિા સ્ેસ નશ્માં એક વખતમાં ૬ 
મુસાફર લઈ જવા માંગે છે અિે દરેક માટે અંદાજે 
અઢી લાખ ડોલરિી રટરકટ રાખવાિી ઈચછા છે. 
બ્ોનસિ ખરા વે્ારી છે, કેમ કે ૨૦૧૮માં પ્રવાસે 
જશું એવુ ૨૦૧૭માં કહ્ં હતું. એટલું જ િહીં 

૨૦૧૭ સુધીમાં જ તેમણે અઢી લાખ ડોલરિી 
એક એવી ૭૦૦ રટરકટો વેચી ્ણ િાખી છે. જો 
કે, કોરોિાિે કારણે તેમિું આયોજિ ્ાછું ઠેલાયું 
છે. ્ણ ૨૦૨૨માં તો બ્ોનસિ ્ોતાિી કં્િી 
વનજ્ચિ ગલેકકટક દ્ારા ૧૫૦ િાગરરકોિે સ્ેસ 
પ્રવાસ કરાવવાિું લક્ય રાખે છે. 

જયારે પ્રવાસ માટે ધરતીિો નવકલ્ શોધતા 
જેફ બેઝોસ ્ોતાિી જેમ દુનિયાિા અિેક 
િાગરરકોિે સ્ેસમાં લઈ જવા માંગે છે. ૨૦ 
તારીખે તેિી સાથે જિારા એક વયનતિએ હરાજીમાં 
૨.૮ કરોડ ડોલર આ્ી સ્ેસ ટ્ાવેલિી નસટ 
ખરીદી હતી. બેઝોસે બલુ ઓરરનજિ િામે કં્િી 
સથા્ી છે જેમાં તૈયાર થયેલા રોકેટમાં જ સવાર 
થઈિે પ્રવાસીિે સ્ેસમાં મોકલી શકાય છે.  
ભનવષયમાં અવકાશયાત્ીઓ માટે તેઓ ૨ લાખ 
ડોલર સુધીિી રટરકટ વેચવાિું આયોજિ કરી રહ્ા 
છે. આ ઉ્રાંત એલિ મસક ્ણ સ્ેસ ટુરરઝમિા 
નબઝિેસમાં ઘણા આગળ વધી ચૂકયા છે. તેમિી 
સ્ેસ એકસ કં્િી છેક મંગળ ્ર જઈ શકાય 
એવું રોકેટ તૈયાર કરી રહી છે. મસકિું આયોજિ 
િાિા અવકાશ પ્રવાસિું િહીં ્ણ છેક મંગળ 
સુધી લઈ જવાિું છે. મંગળયાત્ાિી શરૃઆત 
તેઓ ૨૦૨૪થી શરૂ કરવાિું લક્ય રાખી રહ્ા છે. 
આ માટે એમિી ્ાસે િક્ર આયોજિો છે અિે 
અબજો ડોલર ખચચી રહ્ા છે. 

ભારતિી અવકાશ સંશોધિ સંસથા ઈસરોિી 
જગતમાં સારી એવી િામિા છે. સમાિવ સ્ેસ 
ટ્ાવેલ ભારત માટે દુરિી વાત છે. ્રંતુ ભારત 
સરકારે સ્ેસ સેકટર ખાિગી કં્િીઓ માટે ખોલી 
િાખયું છે. એટલે કોઈ અઢળક િાણા ધરાવતી 
કં્િીિે મિ થાય તો બેઝોસ-મસકિી માફક એ 
સ્ેસ ટુરરઝમ કં્િી શરૂ કરી શકે છે. જેમાં તે 
કં્િી ્રદેશી રોકેટ ભાડે લઈિે ભારતીયોિે 
પ્રવાસ કરાવી શકે છે. અતયારે સ્ેસ ટુરરઝમ 
લોકોિે ્રીકથા જેવી કલ્િા લાગતી હોય કે ્છી 
કદાચ વાસતનવકતાથી દૂરિી વાત લાગતી હોય. 
્ણ હકીકત એ છે કે ૧૯૦૩માં રાઈટ બંધુઓએ 
પ્રથમ નવમાિ ઉડાવયું તયારે લોકોિે કલ્િા િ હતી 
કે હવાઈયાત્ાિો જમાિો આવશે. જગતભરિા 
ધિવાિો માટે સ્ેસ ટૂરરઝમ સાહસિું િવું 
સરિામું બિશે એ િક્ી છે. અતયારે જે કસથનત છે 
એ જોતાં સ્ેસ ટૂરરઝમ સામાનય લોકો કરી શકશે 
િહીં, ્રંતુ ધિવાિો વચ્ે તેિી સ્ધા્ચ જામવાિું 
િક્ી છે. એક સમયે યુરો્-અમેરરકાિો પ્રવાસ 
કરવો એ દુનિયાભરિા ધિવાિો માટે સટેટસ 
નસમબોલ ગણાતો હતો. ્રંતુ હવે સ્ેસ ટૂરરઝમ 
આ સથાિ મેળવી લેશે એવી શકયતા છે.  

રિચર્ડ બ્રોન્સન અનરો જૈફ બરોઝ્રોસની સફળ અંતરિક્ષ ય્ત્્ બ્દ હવરો નવ્ જ ટૂરિઝમન્રો જન્મ

અરોક સમયરો યુિ્રોપ-અમરોરિક્ન્રો પ્રવ્સ કિવ્રો અરો  
દુનનય્ભિન્ ધનવ્ન્રો મ્ટરો સ્રોટસ સસમ્રોલ ગણ્ત્રો  
હત્રો. પિંતુ હવરો સ્રોસ ટૂરિઝમ અ્ સ્્ન મરોળવી લરોશરો

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

સ્પેસ ટૂરિઝમ ઃ 5 વર્ષમાં 600 અબજનરા વપે્રાિનો અંદરાજ
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ક્રીપ્ટો કરન્સીન ે આપન ે બસી્ 
કટોઈનના નામ ે ઓળખસીએ છ.ે જે 
૧૨ વર્ષ પહલેા ં એ્લ ે ક ે જાન્યુઆરસી 
2009ના રટોજ ્ાતટોશસી નામામંટોતટો દ્ારા 
રજયુ થ્ટો હતટો. ક્રીપ્ટો કરન્સી એક રસીતે 
ડસીજી્લ કરન્સી છ.ે કારણક ેઆ કરન્સી 
આજ ય્ુધસી કટોઈ પણ વ્ક્તિએ હાથમાં 
પકડસી નથસી એ્લ ેતને ેવરયુ્ષઅલ કરન્સી 
તરસીક ેપણ ઓળખવામા ંઆવ ેછ.ે

ક્રીપ્ટો કરન્સીનટો ઈક્તહા્કાર ડકે્વડ 
રટોમ છ ેજે એક ક્રીપ્ટોગ્ાફર છ.ે આ રસીતે 
ઘણા ં ક્રીપ્ટોગ્ાફર છ ે જ ે અલગ-અલગ 
ક્રીપ્ટો કરન્સી રજયુ કર ેછ.ે બસી્ કટોઈન 
બાદ ઈથેરસી્મ, તથેર, બસીનાન્ કટોઈન, 
કારડાનટો, XRP, ડટોગકટોઈન, USD 
કટોઈન, પટોલકાડટો્ અન ે્યુક્નસવપે જવેસી 
ક્રીપ્ટો કરન્સી પ્રરક્લત થઇ છ.ે ક્રીપ્ટો 
કરન્સીમા ં ઇનવસે્મને્ એક રસીત ે શરે 
માકક્ે  જેવયુ ં જ છ.ે જમેા ં ઇનવસે્ કરવા 
મા્ ે ઘણસી એપલસીકશેન ઉપલબધ છ.ે 
જમેા ં તમ ે રૂક્પ્ાના બદલામા ં ક્રીપ્ટો 
કરન્સીમા ંઇનવસે્ કરસી શકટો છટો.

ડટોગકટોઈન બાદ હવ ે બબેસી ડટોગ 
કટોઈન રજયુ થવા જઈ રહ્ટો છ.ે જે 
ડટોગકટોઈન ના બાળક તરસીક ેઓળખાશ.ે 

જનેટો ખયુલાશટો એલટોન મસક એ ક્યો છ.ે 
જનેા ક્વર ે માત્ર ્વસી્ કરતા જ આ 
કટોઈનનસી વલે્યુ બ ેગણસી થઈ ગઈ હતસી. 
જ્ાર ેલટોકટોન ેએક બાજયુ ક્રીપ્ટો કરન્સી 
પર ક્વશ્ા્ કરવટો ખયુબ મયુશકલે છ.ે 
કારણક ેઘણસી ગવમમેન્એ ક્રીપ્ટો કરન્સીને 
પટોતાના દશેમા ં બને/પ્રક્તબકં્ધત કરસી 
છ.ે અન ે બસીજી બાજયુ એલટોન મસકના 
્વસી્ પર ક્વશ્ા્ કરસીન ે ઘણા લટોકટો 
બસી્ કટોઈન અન ે ડટોગકટોઈનમા ંઇનવસે્ 
કરસી રહ્ા છ.ે જ્ાર ેત ેખયુદ ્સેલા કાર 
ના બદલામા ં ક્રીપ્ટો કરન્સીનયુ ં પમેને્ 
સવસીકારવાનયુ ં ઇનકાર કરસી રયુક્ા છ.ે 
એલટોન મસકના ્વસી્ થસી ઘણસીવાર ક્રીપ્ટો 
કરન્સીનસી વલે્યુમા ંઘણટો ફરક જણા્ટો છ.ે 
જ ેએક ્મ્ ેવધ્ટો પણ છ ેઅન ેમટો્ટો 
ઘ્ાડટો પણ નોંધા્ટો છ.ે

હાલમા ં ક્રીપ્ટો કરન્સીનસી ઘણસી 
એપલસીકશેન પ્રટોમટોશન ઓફર આપસી 
લટોકટોન ે આકર્ષવાનટો પ્ર્ત્ન કરે છે. 
પરતયુ ંક્રીપ્ટો કરન્સીમાં રટોકાણ કરવયુ ંક ેન 
કરવયુ ંએ તમારા હાથમાં છે. જથેસી તમારે 
બહયુ ્મજદારસીથસી ક્નણ્્ષ  લવેટો જરૂરસી 
બન ેછે. 

  @beinghumanmj

ક્રીપ્ટો કરન્સી શું છે?

પૂનમના રંદ્રમાને ક્નહાળતા હૃદ્ આનંદદત થઈ 
જા્ છે. પૂણ્ષરૂપે ખસીલેલા રંદ્રમાનસી શસીતળતા 

જીવનને ્યુખથસી ભરસી દે છે. તેવસી જ રસીતે ગયુરુ સવ 
પ્રક્તભાથસી ક્વકક્્ત પૂનમના રંદ્ર છે. જે ક્શષ્ના હૃદ્ને 
આતમજ્ાનના પ્રકાશથસી ઉજ્જવળ કરે છે.

આપણે અરાઢ ્યુદ પૂક્ણ્ષમાને “ગયુરુપૂક્ણ્ષમા” કે 
“વ્ા્પૂક્ણ્ષમા “તરસીકે ઓળખસીએ છસીએ અને ગયુરુપ્રત્ેનટો 
્મપ્ષણ ભાવ વ્તિ કરસીએ છસીએ. 

મહક્ર્ષ વેદવ્ા્જી “ભક્વર્ટોત્તર પયુરાણમાં કહે છે કે 
“અરાઢ શયુક્લ પૂક્ણ્ષમાને મારા જનમદદવ્ તરસીકે ઉજવશટો. 

સવામસી ક્વવેકાનંદના શબદટોમાં કહસીએ તટો” ગયુરુ-ક્શષ્નટો 
્ંબંધ “ પૂવ્ષજ અને વંશજ જેવટો છે. આપણે આ ્ંબંધને 
ક્ારે્ ભૂલસી શકતા નથસી. 

સવામસી રામકૃષણ પરમહં્ કહે છે કે,” ફુલ ખસીલે 
છે તેનસી તે જાહેરાત નથસી કરતયું, પણ તેનસી ્યુવા્થસી જ 
ભમરાઓ આકક્ર્ષત થઈને જ આવે છે.

ગયુરુ-ક્શષ્ના અતયુ્ ્ંબંધ ક્વશે કબસીરજીએ કહ્ં હતયુ 
કે, 

“ગુરુ કૂમહાર શશષ કુંભ હૈ, ગઢસી ગઢસી કાઢે ખટો્, 

અંતર બાંહ ્હાર દે બાહર બાહે ચટો્”...
જેમ કુંભાર મા્સીના ઘડાને ્ંપૂણ્ષ આકાર આપવા મા્ે 

અંદરથસી એક હાથનટો ્ેકટો આપે છે અને બહારથસી હળવસી 
્પલસીઓ મારે છે તેવયું જ ગયુરુનયું ક્શષ્ પ્રત્ેનયું વત્ષન હટો્ 
છે.

ગયુરુ ક્વના જ્ાન પ્રાપ્ત થતયું નથસી, ગયુરુ ક્વના ્યુખ, 
્મૃક્ધિ, અને ભવ્ાગર તરવટો દયુષકર છે. 

રામરદરત માન્માં બાલકાંડમાં તયુલ્સીદા્જી કહે છે 
કે, “ગુરુ શબન ભવ શનશિ તરે ન કટોઈ જો શવરંશચ શંકર ્મ 
હટોઈ” ગયુરુ ક્વના ભવ્ાગરને કટોઈ તરસી શકતયું નથસી ભલેને 
બ્રહ્ા, ક્વષણયુ કે મહેશ જ કેમ ન હટો્!..

પૂજ્ પ્રમયુખ સવામસી ગયુરુ ક્વશે કહેતા હતા કે, “ 
ઉપક્નરદનટો ્ારટો અથ્ષ એ છે કે ગયુરુનસી પા્ે બે્વયું અને 
ગયુરુના રાજીપા પ્રમાણે વત્ષવયું. આમ કરનારનટો બેડટો પાર 
થઈ જા્ છે”. અંતમાં એ્લયું જ કહસીશ કે,

“ગુરુ શબન જ્ાન ન ઉપજે,
ગુરુ શબન શમલે ન ભેદ,

ગુરુ શબન ્ંશય ના મસી્ે,
ભલે પઢ જાઓ ચારટો વેદ”.

ગુરુનસી પ્ેમનસી વાણસી.
(રાગ:- ્યુહાનસી રાંદનસી રાતે.દફલમ-મયુક્તિ).

અમટોને યાદ રહસી જાશે, ગુરુનસી પ્ેમ આશશષટો
અમટોને યાદ રહસી જાશે. પુરાણટોમાં અમર બનસી ગયટો

એકલવય તટો, ગુરુનસી મૂશતતિનસી પા્ે તસીરંદાજી ચલાવતટો,
ગુરુ કાજે અંગૂઠાનસી કુરબાનસી યાદ રહસી જાશે.. 
ગુરુનસી પ્ેમનસી વાણસી અમટોને યાદ રહસી જાશે.
* કદસીયે ના ભુલાયે શજંદગસીમાં ગુરુ પૂશણતિમા,

ભરસીદ્ટો જ્ાનનટો ્ાગર, અમારસી ઊશમતિઓમાં, ગુરુનસી 
લાગણસીઓનસી ્રરતા, યાદ રહસી જાશે..

ગુરુનસી પ્ેમનસી વાણસી, અમટોને યાદ રહસી જાશે.

“ગુરુ ઐસા કીજીયે જસૈે પુનમકા ચંદ, 
તેજ તપે બાલે નહીં, ઉપજાવે આનંદ.”

ડટો.જયેનદ્ર નાયક. (એમ. એ,એમ.એડ, એમ.રિલ.પસીએચ.ડસી.્ંગસીત શવશારદ, અમદાવાદ, મટોબાઈલ: ૯૪૨૭૭ ૦૪૯૯૪)

સ્ેપ-૧
મેકઅપ કરતાં પહેલાં રહેરાને ફે્વટોશથસી 

અથવા ક્લસીન્ઝરથસી ્ારસી રસીતે ્ાફ કરસી લટો. એ 
પછસી કટોઇ ્ારસી ક્ટોક્લ્સીનયું ્ટોનર લગાવટો. જો 
્ટોનરનટો ઉપ્ટોગ ન કરતાં હટોવ તટો મટોઇૃરાઇ્ઝર 
જરૃર લગાવટો.  

સ્ેપ-૨
મટોઇૃરાઇ્ઝર લગાવ્ા બાદ રહેરાનસી તવરાને 

મેળ ખાતયું ફાઉનડેશન લગાવવાનયું છે. ફાઉનડેશનને 
હથેળસીમાં લઇ આંગળસીનાં ્ેરવાં વડે રહેરા ઉપર 
્પકાં કરટો. એ પછસી હાથથસી તેને સપ્રેડ કરસી દટો. 
હવે સપંજનસી મદદથસી રહેરા પર ્ે્ કરટો. 
ફાઉનડેશન લગાવ્ા પછસી રહેરા પર કન્સીલર 
લગાવટો. એનાથસી રહેરાનટો રંગ એક્માન લાગશે 
અને ડાઘ-ધબબા છયુપાઇ જશે. ફાઉનડેશન અને 
કન્સીલર તમારસી સસકન ્ટોનને એકદમ મળતટો 
આવવટો જરૃરસી છે.  

સ્ેપ-૩  
ફાઉનડેશન પછસી કાજલ અને આઇલાઇનર 

લગાવટો. જો તમે પહેલસી વખત મેકઅપ કરસી રહ્ાં 
હટોવ તટો ક્લક્ક્ડને બદલે પેસન્લ આઇલાઇનરનટો 
ઉપ્ટોગ કરટો. પેસન્લ આઇલાઇનર લગાવવામાં 
્રળ રહેશે. પેસન્લ આઇલાઇનરમાં અત્ારે 
અનેક શેડ્ ઉપલબધ છે. તમારા ડ્ે્ને મેળ ખાતસી 
આઇલાઇનર પણ તમે લગાવસી શકટો છટો. એવયું 
ન કરવયું હટો્ તટો બલેકને બદલે બ્રાઉન લાઇનર 
લગાવટો એ વધયુ ્યુંદર લાગશે. લાઇનર લગાવ્ા 
બાદ તમે ઇચછટો તટો મસકરા લગાવસી શકટો. મસકરા 
લગાવવાથસી તમારસી આંખટોનટો લયુક બદલાઈ જશે.  

સ્ેપ-૪ 
મેકઅપ કરતસી વખતે ગાલને નજરઅંદાજ 

ન કરવા જોઇએ. ગાલ પર બલશર લગાવવાથસી 
મેકઅપનટો ગલટો આવે છે. તમારસી સસકન ફેર હટો્ 
તટો ક્પંક કલરના બલશરનટો ઉપ્ટોગ કરટો. જો 
સસકન શ્ામ હટો્ તટો બ્રાઉન બલશનટો ઉપ્ટોગ 
કરટો. બલશર હંમેશાં બ્રશનસી મદદથસી જ કરટો. તેને 
ગાલ ઉપર ગટોળાકાર ફેરવટો. 

સ્ેપ-૫ 
મેકઅપમાં ક્લપસસ્ક બહયુ મહત્વનસી છે. હટોઠ 

ઉપર ક્લપસસ્ક લગાવતાં જ રહેરટો ખસીલસી ઊઠે 
છે. જો તમે પહેલસી વખત મેકઅપ કરસી રહ્ાં હટોવ 
તટો લાઇ્ શેડ ક્લપસસ્ક અથવા ન્ૂડ ક્લપસસ્કનટો 
ઉપ્ટોગ કરસી શકટો. ક્લપસસ્ક જો બ્રશથસી 
લગાવવામાં આવે તટો લાંબા ્મ્ ્યુધસી ્કશે 
અને લયુક પણ ્યુંદર લાગશે.

કોન્ફિડન્સ ્સાથે જાતે મેકઅપ 
કરી મેળવો એકમદ આકર્ષક લુક
રેકઅપ કરવ�ે ક�ેને ન ગરે? પરંતયુ રેકઅપ કરવ�થી સયુંદર લ�ગવ�ને બદલે બહયુર્મ પી જેવ� 
લ�ગીશયું ત�ે? અેવ�ે ડર ઘણી રહહલ�અ�ેને લ�ગત�ે હ�ેય છે. પહરણ�રે તે રેકઅપ કરવ�નયું ટ�ળે 
છે અને બબંદી, ક�જલ તથ� લલપસ્ટિકથી જ ક�ર ચલ�વી લે છે. રેકઅપથી હવે ગભર�વ�ની 
જર્મ ર નથી. તરે સરળ ટેિપને અપન�વીને લ�ઇટ રેકઅપ જાતે જ સરળત�થી કરી શકશ�ે.
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અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં આગામી 

૨૩ જુલાઇથી સારા વરસાદની 

હવામાન િવભાગ ˛ારા આગાહી 

કરવામાં આવી છъ. જોકы, ગત વષ↓ની 

સરખામણીએ આ વષ› હજુ સુધી 

ચોમાસાની શરૃઆત સાધારણ રહી છъ. 

ગત વષ› ૨૦ જુલાઇ સુધી ગુજરાતમાં 

૧૧.૮૦ ઈєચ સાથે મોસમનો 

૩૬.૦૮% વરસાદ ન℮ધાયો હતો. 

જેની સરખામણીએ આ વષ› હજુ સુધી 

૮.૧૪ ઈєચ સાથે મોસમનો ૨૪.૬૪% 

વરસાદ ન℮ધાયો છъ. આમ, ગત વષ↓ની 

સરખામણીએ હજુ ૧૧.૪૪% ઓછો 

વરસાદ છъ.

çટъટ ઈમરજ×સી ઓપરъશન 

સે×ટરના રાહત કિમશનર અને 

અિધક મુÅય સિચવના અÖયΤ çથાને 

વેધર વોચ ગૂ્રપની બેઠક િવડીયો 

કો×ફર×સના માÖયમથી યોજાઇ હતી. 

જેમાં રાહત કિમશનરъ જણાãયું કы, 

‘રાËયમાં ૨૦ જુલાઇ સુધી અંદાજે 

૨૦૬.૯૪ મી.મી. વરસાદ ન℮ધાયો 

છъ. જે છъ·ા ૩૦ વષ↓ના રાËયની 

સરъરાશ ૮૪૦ મી.મી.ની સરખામણીએ 

૨૪.૬૪% છъ. ‘ બીજી તરફ હવામાન 

િવભાગના અિધકારીએ જણાãયું કы, 

‘ગત સΆાહъ રાËયમાં સારો વરસાદ 

થયો છъ. ૨૩ જુલાઇથી સમĠ રાËયમાં 

સારા વરસાદની સંભાવના છъ. જેમાં 

સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડમાં 

ભારъ વરસાદ પડે તેવી શÄયતા છъ. ‘ 

હવામાન િવભાગના અનુમાન Ĭમાણે 

આગામી ૨૧થી ૨૪ જુલાઇ સુરત-

ડાંગ-નવસારી-વલસાડ, ૨૫ જુલાઇએ 

બનાસકાંઠા-પાટણ-સાબરકાંઠા-વડોદરા-

ભરૃચ-સુરત-ડાંગ-તાપીમાં ભારъ 

વરસાદ પડી શકы છъ. ઉ·ેખનીય છъ કы, 

રાËયમાં જૂન માસ દરિમયાન ૪.૭૩ 

ઈєચ Ëયારъ જુલાઇના ૨૦ Чદવસમાં 

૩.૪૦ ઈєચ વરસાદ ન℮ધાયેલો છъ. 

રાËયમાં સહъજપણ વરસાદ ન℮ધાયો ન 

હોય તેવો એકપણ તાલુકો નથી.

અમદાવાદઃ બેÆલોરથી ĺા×સફર વોર×ટને 

આધારъ અમદાવાદ લવાયેલા ગ′ગçટર રિવ 

પૂજારી િવરૃÖધ ĝાઈમ Įાંચમાં ૧૦ તથા 

પાલડી, આણંદ અને ગાંધીનગરમાં ચાર 

મળીને કЮલ ૧૪ ગુના ન℮ધાયેલા છъ. જેમાં 

જુદા જુદા િબàડરોને ખંડણી માટъ ધમકЫભયા↓ 

ફોન કયા↓ હતા. તે િસવાય રાજકારણીઓને 

પણ તેણે ફોન કરીને ધમકЫ આપી હતી. 

રિવ પૂજારી સામે િબàડરો અને હોટъલ 

માિલકો પાસે કરોડોની ખંડમી માંગવાના 

તથા રાજકારણીઓને ધમકЫ આપવાના કЮલ 

૧૪ ગુના ન℮ધાયેલા છъ.

ધીરેન ચાૈધરીના કાૈભાંડ 
અંગે મુખ્યમં ીને ફિરયાદ
અમદાવાદ : સાતમી અને આઠમી 

ઓગçટъ થનારી ખેતી બૅ×કની ચૂંટણીમાં 

ભાજપના જ બે નેતાઓ આમનેસામને 

આવી ગયા છъ. તેમાં કçટોЧડયન 

િનમાયા તે પૂવ› ચેરમૅન તરીકы સેવા 

આપનાર ધીરъન ચૌધરી અને સહકારી 

ΤેĦ સાથે લાંબા ગાળાથી સંકળાયેલા 

રામજીભાઈ ચૌધરીનો સમાવેશ થાય છъ. 

આમ સહકારી ΤેĦની અĠણી બૅ×કના 

ટોચનો હોˆો મેળવવા માટъ ભાજપના 

જ ઉમેદવારો આમનેસામને આવી ગયા 

હોવાનું જાણવા મળી રЅં છъ.

ચૂંટણીના આ સંĠામમાં પૂવ↓ Ĭમુખ 

ધીરъન ચૌધરીએ Φાાિતવાદ આચરીને 

મોટું કૌભાંડ આચયુ↨ હોવાની ફЧરયાદ 

ગુજરાતના મુÅયમંĦી િવજય λપાણીને 

કરવામાં આવી છъ. મુÅયમંĦીને કરવામાં 

આવેલી લેિખત ફЧરયાદમાં જણાવવામાં 

આãયું છъ કы ધીરъ ચૌધરીએ મોટી 

સંÅયામાં ભરતી કરવામાં Φાાિતવાદ 

આચયђ↓ છъ. બૅ×કને નુકસાન થાય તે રીતે 

મનçવી ભરતીઓ કરી છъ. ભરતીમાં 

પસંદગી પામેલા સÛયો પાસેથી નાણાં 

લઈને ભરતી કરવામાં આવી હોવાના 

આΤેપ પણ કરવામાં આãયા છъ. 

ધીરъન ચૌધરી બોડ↓માં çથાન ધરાવતા 

કો×Ġેસના સÛયોને પણ ભરતીમાં 

ચોŨસ જÆયાઓ ફાળવી આપી હોવાના 

આΤેપો કરવામાં આãયા છъ.

કçટÜસ િવભાગ 100 
Чકલોથી વધુ સોનાને 

હવે વેચવા કાઢશે
અમદાવાદઃ દાણચોરીથી પકડાયેલા 

૧૦૦ Чકલોથી વધુ સોનું વેચવા કçટÜસ 

િવભાગે કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ. કçટમ 

િવભાગ ˛ારા આશરъ ૩૦ જેટલા 

કыસોમાં ૧૦૦ Чકલોથી વધુ સોનાનો 

જÔથો કબજે કયђ↓ હતો. આ સોનાનો 

જÔથાની Чકіમત આશરъ ૫૦ કરોડથી 

વધુની Чકіમતનો થાય છъ. જમેાં સરદાર 

પટъલ આંતરરા∆ીય એરપોટ↓ પરથી દોઢ 

વષ↓ પહъલાં λ. ૧,૩૦૦ કરોડનું આશરъ 

ચાર હજાર ЧકલોĠામ જેટલું સોનું 

અÓયંત િસફતપૂવ↓ક શહъરમાં ઘુસાડવાના 

કыસના પકડાયેલા આરોપીઓ ˛ારા 

૧૩૦૦ કરોડનું સોનું ઘુસાડવામાં આãયું 

હોવાનુ બહાર આãયુ હતુ.

ગુજરાતમાં Ħણ 
કરોડથી વધુ લોકોનું 

રસીકરણ થયું
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં ૨૪ જૂન 

બાદ Ĭથમવાર એક જ Чદવસમાં ૪ 

લાખથી વધુ લોકોને કોરોના વેЩÄસન 

આપવામાં આવી છъ. આ સાથે જ 

રાËયમાં કЮલ રસીકરણનો આંક હવે 

૩.૦૧ કરોડને પાર થઇ ગયો છъ. ઉǼર 

Ĭદъશમાંથી ૪.૧૫ કરોડ, મહારા∆માંથી 

૪.૦૧ કરોડ લોકો કોરોના વેЩÄસન 

લઇ ચૂÄયા છъ. ગુજરાતમાંથી ૨.૩૧ 

કરોડ લોકો કોરોના વેЩÄસનનો એક ડોઝ 

Ëયારъ ૭૦.૧૮ લાખ લોકો બંને ડોઝ 

લઇ ચૂÄયા છъ. આ Щçથિતએ રાËયમાં 

ફв·ી વેЩÄસનેટъડ ૧૪% લોકો છъ. 

અમદાવાદ ઃ USAની આમЪ↓માં 

મૂળ ગુજરાતી યુવતી લΤીતા ચૌહાણ 

ફરજ બજાવતી થઈ ગઈ છъ. આ 

યુવતીને ખૂબ જ નાની ઉѕમરъ USAની 

આમЪ↓માં જોડાવવાનંુ સૌભાÆય 

મâયું છъ. અમદાવાદમાં ધોરણ 

12 સાય×સમાં પાસ થઈને 

લΤીતાએ નિસ↨ગનો અÛયાસ 

કરવાનું નŨી કયુ↨ હતુ, જો કы, 

આ માટъ તે દъશમાં નહỲ પરѕતુ 

િવદъશ જવા ઈÉછતી હતી. આજ કારણે 

તે અમદાવાદથી USA ગઈ હતી. આ 

સમયે તેની ઉѕમર માĦ 18 વષ↓ની હતી. 

જે બાદ તેણીએ મેડીકલનો અÛયાસ 

શરૃ કયђ↓ હતો. આ દરિમયાન એટલે 

કы 2017માં તેને યુએસએનું Ġીન કાડ↓ 

મળી ગયું હતુ. 

ભારતથી અમેЧરકા પહ℮Éયા 

બાદ પણ લΤીતાએ કયા↓રъ 

USAની આમЪ↓માં જવાનું 

િવચાયુ↨ ન હતુ. પરѕતુ વષ↓ 

2017માં લΤીતાએ Ġીન 

કાડ↓ મâયા બાદ તેને USA 

આમЪ↓માં જવાની તક મળી 

અને તે તેણી ઝડપી લીધી હતી. 

લΤીતાએ USA આમીમાં જોડાવવા 

માટъ એક અરજી અરજી કયા↓ પછી 

પરીΤા પાસ કરી હતી.

MktrûkÃík Mk{k[kh

વાઇ  ગુજરાત પહેલા ઉદ્યાેગપિતઅાે સાથે બેઠક
અમદાવાદ : કોરોનાના કારણે પાટનગર ગાંધીનગરમાં વાઇĮ×ટ ગુજરાત પર 
Ġહણ લાÆયુ હતુ. આ વખતે વાઇĮ×ટ ગુજરાત યોજાય તેવા ઉજળા સંજોગો 
છъ જેના કારણે રાËય ઉ˜ોગ િવભાગમાં અÓયારથી ધમધમાટ શλ થયો 
છъ.  ઉ˜ોગ િવભાગના સનદી અિધકારીઓએ રાજકોટ સિહત સૌરા∆ના 
ઉ˜ોગપિતઓ ઉપરાંત વેપારી મહામંડળો સાથે બેઠકોનો દોર શλ કયђ↓ છъ. આ 
વખતે વાઇĮ×ટ ગુજરાતમાં નાના ઉ˜ોગોને ĬોÓસાહન મળъ તે મુÅય હъતુ રહъશે. 
ગુજરાતમાં કોરોનાની ગિત લગભગ મંદ પડી છъ. આ જોતાં વાઇĮ×ટ ગુજરાત 
જા×યુઆરી-22માં િનયત સમયે યોજાય તેવી શÄયતા જોવાઇ રહી છъ. જેના 
કારણે અÓયારથી ગુજરાત સરકારમાં વાઇĮ×ટ ગુજરાતનો ધમધમાટ જોવા 
મળી રΝો છъ. એટલું જ નહỲ, સૂĦોના મતે, ગુજરાતમાં મૂડીરોકાણ માટъ કયા 
કયા દъશને આમંિĦત કરવા એ મુˆъ પણ આયોજન થઇ રЅ છъ. સાથે સાથે કયા 
સનદી અિધકારીને કયા દъશમાં મોકલવા તે અંગે પણ ચચા↓ઓ થઇ રહી છъ.

અાેનલાઇન ઠગાઇ કરતી અાિ કન ગેંગ
વડોદરાઃ  વડોદરાના વેપારી સાથે ઓનલાઇન રૃા.૧૯ લાખની ઠગાઇ 
કરવાના ગુનામાં પકડાયેલી આિĭકન ઠગ ટોળકЫના પાંચ સાગરીતોને 
ËયુЧડિશયલ કçટડીમાં મોકલી આપવામાં આãયા છъ.ટોળકЫએ ગુજરાતમાં 
૧૫ થી વધુ લોકોને િશકાર બનાãયા હોવાની િવગતો ખૂલી છъ. લΣમીપુરાના 
વેપારીને સીપીયુનો çĝыપ સçતામાં આપવાની ઓનલાઇન ઓફર કરી રૃા.૧૯ 
લાખ ĺા×સફર કરાવી લેનાર આિĭકન ઠગ ટોળકЫ  પાંચ વષ↓થી Чદàહીમાં 
હોવાની અને ભાડાના Ùલેટમાં રહъતી હોવાની િવગતોના આધારъ સાયબર 
સેલની ટીમે પાંચ સાગરીતોને ઝડપી પાડયા હતા.જેમાં  બે×ઝાિમન કૌકો 
નદરી તેમજ તેના ચાર સાગરીતો કΆુ ઇમતુЧરન,Чકžી જેÄસ દъવલુઇસ, 
માЧટ↓ન કોપેટ,ઇલ હાદજી મહъમન ટૌફыનનો સમાવેશ થાય છъ. 

િવઠ્ઠલનાથજીનાે વરઘાેડાે મંિદર પિરસરમાં જ ફયાેર્
વડોદરાઃ વડોદરામાં છъ·ા 212 વષ↓થી યોજાતો ભગવાન િવΖલનાથજીનો 
વરઘોડો કોરોના મહામારીના પગલે અા વષ › પણ યોજાયો ન હતો. અને માĦ 
મંЧદર પЧરસરમાં રથયાĦા યોજી હતી વડોદરાના માંડવી રોડ Щçથત ભગવાન 
િવΖલનાથજીનો વરઘોડો યોજાય છъ જેમાં ભગવાન ખાસ ચાંદીના રથમાં 
િબરાજમાન થઈ નગર યાĦાએ નીકળતા હતા પરѕતુ ચાલ ુવષ › પણ આ યાĦા 
યોજાઈ નથી. આજે મંЧદરમાં ગણતરીમાં ભŪોની હાજરી વŵે ભગવાન 
િવΖલનાથજી રથમાં બીરાજમાન થયા હતા Ëયાં રાજમાતા સુભાંગીની રાજે 
ગાયકવાડ ˛ારા ખાસ પૂજા અને આરતી કરવામાં આવી હતી અને મંЧદર 
પЧરસરમાં.રથને Ĭçથાન કરાãયો હતો. દર વષ › ભગવાન િવΖલનાથજી દъવ પોઢી 
એકાદશીના Чદવસે માંડવી રોડ મંЧદર ખાતેથી રથમાં િબરાજમાન થાય છъ.

અમદાવાદથી 20થી વધુ લાઇટનાે ારંભ
અમદાવાદ: છъ·ા એક મિહનામાં જ અમદાવાદના સરદાર વ·ભભાઇ 
પટъલ ઇ×ટરનેશનલ એરપોટ↓થી િવિવધ એરલાઇ×સ ˛ારા ૨૦થી વધુ 
Ùલાઇટ શરૃ કરાઇ છъ. કોરાનાના કыસમાં વધારો થતાં એિĬલ મિહનાથી 
મુસાફરોની સંÅયામાં સતત ઘટાડો થવા લાÆયો હતો અને જેના પગલે 
મોટાભાગની Ùલાઇટ તેની Τમતા કરતાં ૬૦% ખાલી જઇ રહી હતી. 
આ Щçથિતને લીધે મોટાભાગની એરલાઇ×સે તેમના અનેક સેÄટરની 
Ùલાઇટને બંધ કરી દીધી હતી. પરѕતુ છъ·ા એક મિહનાથી મુસાફરોની 
સંÅયામાં વધારો થતાં એરલાઇ×સ ˛ારા અગાઉ બંધ કરાયેલી Ùલાઇટ 
ફરી શરૃ કરાઇ છъ. અમદાવાદથી જે નવી Ùલાઇટ શર ૃકરવામાં આવી 
છъ તેમાં ઉદъપુર, જયપુર, પૂણે, લેહ, ધમ↓શાલા, Ĵીનગર, જÜમુ,કાનપુર, 
Æવાિલયર, કોચી, જોધપુરનો સમાવેશ થાય છъ.

અમદાવાદમાં અેકવેિરયમ અને રાેબાેિટક ગેલરી
અમદાવાદના સાય×સિસટી ખાતે 260 કરોડના ખચ› િનમા↓ણ પામેલી એકવેЧરયમ 
ગેલેરી અને 127 કરોડના ખચ› બનેલી રોબોЧટક ગેલેરીનું મોદી ˛ારા વÉયુ↓અલ 
લોકાપ↓ણ કરાયુ હતુ. સાય×સિસટી ખાતે 127 કરોડ λિપયાના ખચ› 11,512 
હજાર çકыવર મીટર િવçતારમાં અÓયાધુિનક રોબોЧટક ગેલરી બનાવાઈ છъ. 
જેમાં 79 Ĭકારના 200થી વધુ રોબોટ છъ. Ĭવેશ˛ાર પર િવશાળ ĺા×સફોમ↓રથી 
રોબોટની Ĭિતકжિત મુકવામાં આવી છъ. Ëયારъ મુલાકાતીઓ ЧરસેØશન પર પહ℮ચે 
તો Óયાં પણ ખાસ રોબટ↓ મુકાયા છъ. અહỲ એક રъçટોર×ટ પણ તૈયાર કરાયું 
છъ. જેમાં બધા ઓડ↓ર રોબોટ જ લેશે અને રોબટ↓ ˛ારા જ ફвડ સવ↓ કરવાનું 
આયોજન છъ. રોબટ ગેલેરીની મુલાકાત દરિમયાન મુલાકાતીઓ સાથે રોબટ↓ જ 
વાતચીત કરશે. સાય×સિસટીમાં બનાવેલા એકવેЧટક ગેલેરીમાં અલગ- અલગ 
68 ટъ×કમાં શાક↕ સિહતની ઘણી Ĭજાિતઓની માછલી મુકવામાં આવી છъ. 

વડાેદરાની િવદ્યાિથર્નીની િવમે  અેિશયન 
ચેિ યનિશપના રા ીય કે માં પસંદગી

વડોદરા: શહъરની ખાનગી çકЮલમાં ધો.૧૦માં ભણતી ખુશી શાહ અને 
ધો.૧૧માં ભણતી અિવશી Ĭસાદની પસંદગી જોડ↓નમાં રમાનારી અંડર ૧૬ 
િવમે×સ એિશયન ચેЩÜપયનિશપના રા∆ીય કыÜપમાં પસંદગી થઈ છъ. આ બંને 
િવ˜ાિથ↓નીઓ છъ·ા Ħણ-ચાર વષ↓થી çપોટ↓સ ઓથોЧરટી ઓફ ગુજરાતની 
રાËયકΤાની િબન-િનવાસી બાçકыટબોલ એકыડમીમાં બાçકыટબોલની 
તાલીમ લઈ રહી છъ. તેમના કોચે કЅં કы બંને ખેલાડીઓ ખૂબ ચપળ અને 
મહъનતું છъ આ અગાઉ પણ તેઓએ રા∆ીય કΤાએ પોતાનું ĴેΗ Ĭદશ↓ન 
આપેલ છъ. આ બંનેનું તા.૪થી ૧૧ ઓÄટોબર દરિમયાન રમાનાર એિશયન 
ચેЩÜપયનિશપના રા∆ીય ઈЩ×ડયા કыÜપમાં પસંદગી થઈ છъ.

અંડરવàડ↓ ડોન રિવ પૂજારી િવιˇ રાËયના 
િબàડરો-રાજકારણીઓને ધમકЫના ૧૪ ગુના
અમુલના અેમ.ડી, શિક્તિસંહ ગાેિહલ, અિમત ચાવડા તથા િબ રાેને ફાેન પર ધમકી અાપી હતી

ખેતી બે×કની ચૂંટણીમાં ભાજપના 
બે નેતા આમનેસામને અાવી ગયા

ગુજરાતમાં હજુ ૨૫% વરસાદ : ગત 

વષ↓ની સરખામણીએ ૧૨% ઓછો

નસ↓ બનવા US ગયેલી ગુજરાતની 
દીકરી આમЪ↓માં બજાવી રહી છъ ફરજ

પૂજારીને બાેરસદની કાેટેર્ અા ા િરમા
આણંદ : કЮÅયાત ગ′ગçટર રિવ પૂજારીની ĝાઈમ Įા×ચે બ′Æલોરથી 
અટકાયત કયા↓ બાદ અમદાવાદ ખાતે લવાયો હતો. Ëયાં ગ′ગçટર રિવ 
પૂજારી સિહતના સાગરીતોએ વષ↓ 2017માં બોરસદના અપΤ કાઉ×સીલર 
ઉપર ફાયરỲગ કયુ↨ હોઈ સોમવાર રાિĦના સુમારъ તેને બોરસદ કોટ↓માં 
રજૂ કરાયો હતો. Ëયાં વોરѕટની કાય↓વાહી પૂણ↓ કરી રાિĦના સુમારъ 
અમદાવાદ પરત લઈ જવાયો હતો. બાદમાં આજે રીમા×ડની માંગણી માટъ 
સાંજના સુમારъ તેને પુન: બોરસદની કોટ↓માં રજૂ કરાયો હતો. કોટ‼ સાત 
Чદવસના Чરમા×ડ મંજૂર કયા↓ હતા. કЮÅયાત ગ′ગçટર રિવ પૂજારી સિહતને 
અમદાવાદ ĝાઈમ Įા×ચે ઝડપી પાડયો છъ. તેના િવλÖધ ગુજરાતભરમાં 30 
જેટલા ગુનાઓ ન℮ધાયેલા છъ. 
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તા. 
૧ મે ૧૯૬૦ ગુજરાત 

રાËયનો çથાપના 

Чદન છъ. ગુજરાત આજે સ ˇ 

છъ. સુખી છъ. મૉડલ çટъટ 

છъ. ગુજરાતની એક આગવી 

અЩçમતા છъ. ગુજરાતની Ĭ ની 

એક આગવી ખુમારી છъ. આવા 

ગુજરાતની સ િˇની ભીતરની 

કથા પણ ગુજરાતની Ĭ ની 

ખુમારીને ઉ ગર કરતી અનેક 

આરોહ-અવરોહથી ભરપૂર 

છъ. ૧૯૫૬ના સમયગાળામાં 

ગુજરાતને મોરાર  દъસાઈની 

Ч˛ભાષી રાËયની ફૉÜયુ↓લાથી 

અલગ ‘ગુજરાત’ રાËય 

બનાવવા માટъ જે સંઘષ↓ થયો 

તેની ગાથા લોિહયાળ અને 

નાટયાÓમક ઘટનાઓથી ભરપૂર 

છъ. ગુજરાત રાËયની રચના 

માટъ ચાલેલ મહાગુજરાતના 

આંદોલન વખતે ગુજરાતના 

સવђ↓ŵ ગણાતા મોરાર  

દъસાઈ ગુજરાત અને મહારા∆નું 

સંયુŪ એવું Ч˛ભાષી રાËય 

બને તેના આĠહી હતા. 

કыટલાક કяєĠેસીઓ તેમની સાથે 

હતા. કыટલાકы કяєĠેસ છોડી 

દીધી હતી. આખા ગુજરાતમાં 

જબરદçત ઉǼેજના અને 

મોરાર  દъસાઈ સામે Ĭચંડ 

રોષ હતો.

ભાષાવાર Ĭાંતરચના
િĮЧટશરોએ તેમની વહીવટી 

સરળતા માટъ દъશના જે કжિĦમ 

ભાગલા ઊભા કરъલ એ 

ભાગલાઓમાંની િવિવધભાષી 

Ĭ ને એથી પોતાની અЩçમતા 

λіધાતી લાગતી હતી. આ કжિĦમ 

ભાગલા દૂર કરીને ભાષાવાર 

Ĭાંત રચનાનો લોકાĠહ 

વધતો જતાં ભારતની રા∆ીય 

મહાસભા અથવા કяєĠેસે પણ 

સǼાĬાિΆ સાથે જ ભાષાવાર 

Ĭાંતો રચવાનો ઠરાવ ઈ.સ. 

૧૯૨૧માં çવીકાયђ↓ અને 

એ ધોરણે પΤની Ĭાંિતક 

સિમિતઓની રચના અપનાવી. 

çવાતંĦય ĬાિΆ બાદ ઈ.સ. 

૧૯૫૩માં કяєĠેસના હэદરાબાદ 

અિધવેશનમાં ભાષાવાર 

Ĭાંતરચનાનો ઠરાવ સવ↓નુમતે 

પસાર કરવામાં આãયો.

ગુજરાતની અЩçમતાનો Ĭ
ગુજરાતના અલગ રાËયની 

આશા Óયારથી બંધાવા 

માંડી અને તેની અЩçમતાને 

સંકોરવાનો અને પુનઃ Żલંત 

બનાવવાનો ઉÓસાહ Ĭ ના 

સવ↓ વગђ↓માં ફરી વâયો. પરѕતુ 

રાËય રચનાના આ ગાડાને 

મોરાર  દъસાઈએ એમ કહી 

ઘ℮ચમાં નાખી દીધું કы મુંબઈ 

જેવું િવકિસત બહુભાષી શહъર 

કોઈ એકભાષી રાËયનો 

ભાગ ન બની શકы. આ અંગે 

Ĭ માં ઉǼાપ ગતાં કы×ĩ 

સરકારъ વચલો માગ↓ કાઢયો કы 

મહારા∆, મુંબઈ અને ગુજરાત 

એવાં Ħણ અલગ રાËયો 

પાડીને મુંબઈ સાથે બોરીવલી 

તાલુકો અને ઘણા િજ·ાનાં 

કыટલાંક ગામો ડી તેનું અલગ 

રાËય કы×ĩીય શાસન નીચે 

મૂકવું અને Ħણે રાËયોની 

હાઈકોટ↓ એક રાખવી, પરѕતુ 

આની િવપરીત અસર ઊભી 

થવા પામી. મહારા∆માં એવી 

મા×યતા ર પકડવા માંડી 

કы ગુજરાતીઓ જ મુંબઈના 

મહારા∆માં સમાવેશની આડા 

આવે છъ. કાકાસાહъબ ગાડગીલે 

તો એટલે સુધી કહી નાÅયું કы, 

મુંબઈને મહારા∆થી અલગ 

પાડવાનું મૂડીવાદીઓએ (એટલે 

કы ગુજરાતીઓએ) કાવતιં રÉયું 

છъ. મોરાર  દъસાઈએ પકડી 

રાખેલા Ч˛ભાષી રાËયને તો 

બધેથી કારો મળી ચૂÄયો 

હોઈને વડા Ĭધાન નેહιએ 

તા. ૧૭-૧-૧૯૫૬ના રોજ 

આકાશવાણી પરથી çપΓ 

હъરાત કરી કы, સૌરા∆ 

સિહત ગુજરાત, િવદભ↓ સિહત 

મહારા∆ અને મુંબઈ શહъર 

અલગ પાડવામાં આવશે. 

ગુજરાતે આ હъરાત વધાવી 

લીધી પણ મહારા∆ મુંબઈ 

જતું કરવા તૈયાર નહોતું. 

ગુજરાતે તો સૌરા∆, કÉછ અને 

અ×ય સંબંિધત Ĭદъશો સાથે 

પોતાની અЩçમતાના ãયાપ માટъ 

મહાગુજરાત સીમા સિમિત 

પણ રચી કાઢъલી. આ સીમા 

સિમિતએ ડુંગરપુર-વાંસવાડા 

ગુજરાતી હોવાનો હъવાલ તૈયાર 

કરી સીમા સિમિતને સ℮પેલો. 

કыમ કы Óયાંની વાગડી બોલી 

ગુજરાતીને મળતી આવે છъ, 

Óયાં વેપારીઓ ચોપડા પણ 

ગુજરાતી િલિપમાં લખે છъ. 

વળી ડાંગ પર મહારા∆ના 

દાવા સામે તે ગુજરાતી હોવાનો 

સંશોિધત હъવાલ બહાર પાડવા 

જે Ĭિતિનિધ મંડળ ડાંગ 

ગયેલું તેમાં માનવવંશશાçĦીય 

હકЫકતો અને માનવિમિત 

શાçĦાનુસાર ĬÓયΤ અંગ 

માપન ˛ારા મહારા∆નો દાવો 

નાપાયાદાર હોવાનો હъવાલ રજૂ 

થયો હતો. પરѕતુ આ બધું ચાલતું 

હતું Óયાં તા. ૮-૮-૧૯૫૬નાં 

અખબારોમાં એવા સમાચાર 

Ĭગટ થયા કы, મહારા∆ અને 

ગુજરાત વŵેના મતભેદોને 

લઈને Ч˛ભાષી રાËય રચનાનો 

ઠરાવ લોકસભામાં પસાર 

કરવામાં આãયો છъ. અલગ 

મહાગુજરાતની રચનામાં 

રાચતા ગુજરાત માટъ આ 

આઠમી ઑગçટનો Чદવસ 

સમĠ ગુજરાત પર એક 

વ ઘાત સમાન નીવડયો. 

તે Чદવસે જે બનાવો બ×યા, 

સરકારъ જે િહѕસાચારની 

શλઆત કરી તે સામે Ĭ ની 

લાગણી સંતોષવા બહાર 

પડવાને બદલે ગુજરાતના 

કяєĠેસીઓએ ણે સરકારની 

શરણાગિત çવીકારી લીધી.

જેલનો િસલિસલો

૭મી ઑગçટ, ૧૯૫૬ 

એટલે મહાગુજરાતના જંગનો 

Ĭથમ Чદવસ. આ જ Чદવસે 

સરકારъ Ч˛ભાષી રાËયની 

ઘોષણા કરીને ગુજરાતની Ĭ  

ઉપર લપડાક મારી હતી, જેથી 

જંગનાં મંડાણ શλ થયાં. બપોરъ 

કыટલાક િવ˜ાથЪ↓ઓનું ટોળું 

અમદાવાદમાં ભĩના Чક·ાના 

િવçતારમાં અઢી કલાક સુધી 

ચચા↓ કરી. બહારની બાજુએ 

દъખાવો યો યા. ઑગçટ 

મિહનો ચળવળનો મિહનો 

સાિબત થશે એવાં એંધાણ 

દъખાવા લાÆયાં.

૮મી ઑગçટ, ૧૯૫૬
૮મીનાં દэિનકોમાં Ч˛ભાષી 

રાËય રચવાના ઠરાવની 

સǼાવાર હъરાત થઈ. 

જેમાં જણાવવામાં આãયું કы, 

લોકસભાએ ૨૪૧ િવιˇ ૪૦ 

મતથી Ч˛ભાષી રાËયનો ઠરાવ 

પસાર કયђ↓ છъ. આમ આઠમી 

ઑગçટ સમĠ ગુજરાત ઉપર 

એક વ ઘાત સમાન નીવડી. 

શહъરની તમામ કૉલે માં 

િવ˜ાથЪ↓ઓમાં સવારથી હલચલ 

શλ થઈ. çવયંભુ હડતાળ પડી. 

રા∆ીય િવ˜ાથЪ↓મંડળ  તરફથી 

લૉ કૉલે માં ડૉ. શેલતના 

Ĭમુખપદъ સભા થઈ. જેમાં 

‘પગલાં સિમિત’ રચવામાં 

આવી. બપોરъ આશરъ ચાર 

હ ર િવ˜ાથЪ↓ઓનો મોરચો 

ભĩમાં આવેલા કяєĠેસ ભવન 

પર ગયો. કяєĠેસ ભવનમાં 

િĦકમલાલ પટъલ, મગનભાઈ 

રણછોડભાઈ પટъલ, દъવીĬસાદ 

રાવળ, જમનાશકંર પંડયા, 

કы. ટી. શાહ, મનુભાઈ પટъલ 

અને બી  કાય↓કરો હાજર 

હતા. કяєĠેસી નેતાઓ અને 

િવ˜ાથЪ↓ઓ વŵે શાЩÚદક 

બોલાચાલી થઈ. ઉĠ િમ  

યુવકોએ પÔથરબા  ચાલુ 

કરી. કяєĠેસ ભવનના વરѕડામાં 

ઊભેલી પોલીસે ચેતવણી 

આØયા િવના પહъલી ગોળી 

બપોરના ૨.૧૦ વાગે છોડી 

અને ગોળીબાર ચાલુ થયો. જેમાં 

કૌિશક ઇ×દુલાલ ãયાસ, સુરъશ 

જયશંકર ભž, પૂનમચંદ, ડી. 

. દારાçવામી અને અÚદુલ 

એમ પાંચ યુવાનો Óયાં જ ઢળી 

પડયા. કЮલ ગોળીબાર ૩૬ 

થયા. ૧૦૫ જણ ઘવાયા. 

બાજુમાં ગુજરાત ╞બ છъ. 

Óયાંથી વકЫલો તોફાનના çથળъ 

આવી પહ℮Éયા. તેમણે શાંત થવા 

િવ˜ાથЪ↓ઓને િવનંતી કરી પણ 

તેમનો Ĭય  ãયથ↓ ગયો. અંતે 

નહાિન થઈ. સાંજે ૫.૩૦ 

રિતલાલ ખુશાલદાસ પટъલના 

Ĭમુખપદъ લાલ દરવા  ખાતે 

નાગЧરકોની સભા થઈ, સભા 

પછી એક નાગЧરક Óયુ પાÜયો. 

શહъરના આ બનાવ પછી 

પોલીસ અને Ĭ  વŵેનો સંઘષ↓ 

ãયાપક બ×યો. રાĦે દЧરયાપુર 

પોલીસ ચોકЫને આગ લગાડાઈ. 

સાંજ સુધીમાં ૧૬ જેટલા 

િવ˜ાથЪ↓ઓની ધરપકડો થઈ.

૯મી ઑગçટ
અમદાવાદ શહъર એ 

ગુજરાતના આંદોલન અને 

હъર વનનું એક ધબકતું 

ĸદય છъ. હѕમેશાં અમદાવાદમાં 

જે કіઈ બને છъ તેનો Ĭિતભાવ 

આખા ગુજરાતમાં પડે 

છъ. અમદાવાદમાં થયેલ 

ગોળીબાર વષા↓ની અસર 

સમĠ ગુજરાતમાં થઈ. 

આ ગોળીબારમાં િહ×દુઓ 

અને મુЩçલમોનાં લોહી એક 

જ çથળъ રъડાયાં અને તેથી 

મહાગુજરાતની લડતમાં 

િહѕદુ-મુЩçલમ એકતાનું 

હવામાન આપોઆપ 

ઊભું થયું. ચીનુભાઈ શેઠ, 

અ તભાઈ હરગોિવંદદાસ 

શેઠ, િવ˜ાબહъન નીલકіઠ 

આચાય↓, એસ. વી. દъસાઈ 

વગેરъ અĠણીઓએ Ĭ ને 

શાંત રહъવા અને તોફાનોથી 

દૂર રહъવા અપીલ કરી. 

રા∆ીય િવ˜ાથЪ↓ મંડળની 

સભા લૉ કૉલેજમાં સવારъ 

નવ વાગે મળી. જેમાં હЧરહર 

ખંભોળ , કરસનદાસ 

પરમાર, ચીમનલાલ પટъલ, 

Ĭબોધ રાવળ, હЧરĬસાદ 

ãયાસ વગેરъ કાય↓કરો હાજર 

હતા. ગઈકાલના બનાવને 

‘શહીદ Чદન’ મનાવવાનું 

નŨી થયું અને ‘મહાગુજરાત 

પગલાં સિમિત’ની રચના 

કરવામાં આવી જેમાં ૧૫ 

ãયિŪઓનો સમાવેશ કરવામાં 

આãયો. તેમાં રિતલાલ 

ખુસાલદાસ પટъલ, ĮΜકЮમાર 

ભž, કરસનદાસ પરમાર, 

િહѕમતલાલ શુ╞, માત↨ડ 

શાçĦી, દાદુભાઈ અમીન, 

જયંતી દલાલ વગેરъ હતા. 

પાછફથી બુઝગ↓ અĠણી ફકЫર 

નેતા ઇ×દુલાલ યાિΦકનું ને Óવ 

લડતને મâયું. િવ˜ાથЪ↓ઓને 

શહીદ િવનોદ Чકનારીવાલાની 

ખાંભીને બપોરъ ૧૨ વાÆયે 

અંજિલ આપી. બધાએ 

મહાગુજરાત માટъ શપથ 

લીધા. અમદાવાદના વકЫલ 

મંડળ ˛ારા પોલીસનાં આવાં 

પગલાંની તુરѕતમાં çવતંĦ 

×યાયી તપાસ કરવા મુÅય 

Ĭધાનને િવનંતી કરવામાં 

આવી.

ઠાકોરભાઈ બોàયા
જેમ ગોળીબાર થતા ગયા, 

Чટયરગૅસના ટъટા ફвટતા ગયા 

તેમ લોકો તારના થાંભલા, 

દૂધની કхિબનો અને બસનાં 

છાપરાં તોડીને રçતામાં 

અંતરાય નાખતા અને પોલીસ 

ગાડીઓને રોકતા. ઈєટ-

રોડાનો મારો ચલાવી, ગેરીલા 

લડાઈ લડતા. કяєĠેસ ભવન 

પર થયેલા ગોળીબારથી 

શહીદ થયેલા પાંચ યુવાનોની 

ઘટના બાદ કяєĠેસ અĠણી 

ઠાકોરભાઈ દъસાઈ બોàયા 

હતા ઃ ‘બંદૂકની ગોળીઓ 

ઉપર નામ-સરનામાં લખેલાં 

હોતાં નથી, તેથી કોને ગુનેગાર 

કы િનદђ↓ષ ગણવો તે કહી 

શકાય નહỲ.’ ઠાકોરભાઈ 

દъસાઈના આ િનવેદન બાદ 

ગુજરાતની Ĭ માં ઉäકыરાટ 

વÖયો. આ બાજુ ગુજરાત 

Ĭદъશ કяєĠેસ સિમિતના મંĦી 

ઠાકોરભાઈ કલાકы કલાકы 

મોરાર ભાઈને પЧરЩçથિતનો 

Åયાલ આપતા હતા. તે જ 

Ĭમાણે જવાહરલાલ નેહι 

અમદાવાદના તોફાન અંગે 

માિહતી મેળવવા અમદાવાદ 

સાથે સંપક↕ ળવી રΝા હતા.

બંદૂકની ગાેળીઅાે પર કાેઈનાં નામ-સરનામાં હાેતાં નથી!

માેરાર  દેસાઈઅે પકડી રાખેલા ભાષી 
રા ને તાે બધેથી કારાે મળી ચૂ ાે હતાે તે 
સમયે વડા ધાન નેહ અે તા. 17-1-1956ના 
રાેજ અાકાશવાણી પરથી  હેરાત કરી 
કે, સાૈરા  સ હત ગુજરાત, વદભ સ હત 
મહારા  અને મુંબઈ શહેર અલગ પાડવામાં 
અાવશે. ગુજરાતે અા હેરાત વધાવી લીધી 
પણ મહારા  મુંબઈ જતું કરવા તૈયાર નહાેતું.

ણવા જેવું

Ĭકરણ 3

ચોમાસા પર અસર કરતું અલનીનો શું છъ?
અલનીનોની અસરથી વરસાદ ઓછો પડયાના સમાચાર તમે વાંÉયા હશે. વરસાદની વાતમાં 
અલનીનો ઉ·ેખ ઘણીવાર થાય છъ. આ અલનીનો શું છъ તે ણો છો ? çપેનીશ ભાષામાં 
‘અલનીનો’ એટલે િğçતનું બાળક  પરѕતુ અહỲ વાત હવામાનની છъ. દિΤણ અમેЧરકાના પેλ 
દъશના દЧરયાકાંઠъ દર પાંચ કы છ વષ› ગરમ પાણીના Ĭવાહ પેદા થાય છъ. િનયિમત સમયાંતરъ 
િĝçમસ વખતે જ આ Ĭવાહ પેદા થાય છъ. એટલે તેનું નામ િğçતનું બાળક પડયું. આ Ĭવાહ આખી 
દુિનયાના હવામાન પર અસર કરъ છъ.  પેિસЧફક સમુĩ પર વહъતાં ãયપારી પવનો પૂવ↓થી પિΌમ 
તરફ જતાં હોય છъ અને વાદળોને એિશયાના દъશ તરફ ધકыલતાં હોય છъ. આ વાદળો જ ભારત 
સિહત એિશયાના દъશોમાં વરસાદ લાવે છъ. 

આપણા શરીરનો આધાર : અЩçથિપંજર
માનવ શરીરના દરъક અગં અન ે અવયવની રચનામા ં સલામતી, શિŪનો ઉપયોગ તમેજ 
જλЧરયાતની અωત ગણતરી વા મળъ છъ. શરીરન ેઆધાર અન ેઆકાર ળવી રાખવા માટъ 
શરીરમા ંસખત હાડકા ંહોય છъ. બનં ેહાથમા ં૫૪, પગમા ં૫૩, ખોપરી ૨૮, ચહъરામા ં૧૪, પાસંળીઓ 
૨૪ અન ેકરોડમા ં૩૩ સિહત પÅુત માણસના શરીરમા ં૨૦૬ હાડકા ંહોય છъ. હાડકા ંલગભગ ૪૦ ટકા 
કыЩàશયમ, ૪૧ ટકા ઓЩÄસજન અન ે૧૮ ટકા ફોçફરસના બનલેા પોલા હોય છъ. તનેા પોલાણમાં 
બોનમરેો હોય છъ Ëયા ંલોહીના કણો બન ેછъ. હાડિપજંર માĦ આધાર નથી પરѕત ુમાણસન ેહાલવા 
ચાલવા તમેજ વજન ઊચંકવા જવેી તમામ િĝયાઓમા ંઉપયોગી છъ. શરીરના હાડકા ં૨૩૦ સાધંી વડે 
એકબી  સાથ ે ડાયલેા હોય છъ. આ સાધંાઓ પણ જλЧરયાત Ĭમાણ ેઆકારના હોય છъ. 

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102



FRIDAY, 23 JULY, 2021 15Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsનેશનલ

{Lkw»Þ ÃkkuíkkLkk SðLk{kt su fkÞkuo fhu Au, íku fkÞkuo{kt 
MkËTfkÞkuo Lkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ Au yLku LkXkhk fkÞkuoLkku 
Ãký. LkXkhk fkÞkuo{kt yuðk fkÞkuo Ãký nkuÞ Au, suLke 
økýLkk “LkSðk LkXkhk f]íÞku” yux÷u fu “LkSðk ÃkkÃk” 
(økwLkknu Mkøkehkn){kt ÚkkÞ Au, yLku y{wf yuðk LkXkhk 
fkÞkuo Ãký nkuÞ Au suLke økýLkk “{kuxk LkXkhk f]íÞku” 
yux÷u fu “{nkÃkkÃk” (økwLkknu fçkehkn){kt ÚkkÞ Au.

{nkÃkkÃkku (økwLkknu fçkehkn){kt yuf {nkÃkkÃk(økwLkknu 
fçkehkn) “rþfo” Au.“rþfo” yux÷u fu Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knLke MkkÚku çkeò fkuE Lku ¼eøkËkh fu òuzeËkh 
çkLkkððwt. “rþfo” RM÷k{ Ä{o{kt yLku {wÂM÷{ Ä{oþk† 
fwhkLk {SË yLkwMkkh {nkÃkkÃk (økwLkknu fçkehkn) 
økýðk{kt ykðu Au. ykLkwt fkhý yu Au fu yk çkúñktzLkku 
Mksof fuð¤ Ãkk÷Lknkh yÕ÷kn s Au yLku íkuýu su su 
ðMíkwykuLkwt MksoLk fhu÷ Au íku íkuýu yuf÷kyus fhu÷ Au, 
yLku çkeò fkuELke Ãký yu MksoLk{kt Lk Ë¾÷økehe Au yLku 
Lk fkuELke MknkÞ.

suðe heíku fwhkLk {SËLkk «fhý 112 Mkwhkn 
E¾÷kMk(íkðneË-yufuïhðkË){kt Ãký Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knLke yku¤¾ yLkwÃk{, yLkLÞ yLku yòuz íkhefu 
ykÃkðk{kt ykðu÷ Au, íku yLkwMkkh íkuLkk suðku çkeòu 
fkuE LkÚke yLku íkuLkku fkuE ¼køkeËkh fu òuzeËkh LkÚke.
yufuïhðkË (íkðneË)Lkk ÃkkÞkYÃk yk «fhý 112 
Mkwhkn R¾÷kMk{kt fnuðk{kt ykðu÷ Au fu :-

“íku yÕ÷kn yuf Au, yÕ÷kn fkuELkku økhsðkLk 
LkÚke, Ãkhtíkw Mkki íkuLkk s økhsðkLk Au. íkuLku fkuE MktíkkLk 
LkÚke, yLku Lk íku fkuELkwt MktíkkLk Au, yLku íkuLkk Mk{kLk 
çkeòu fkuE LkÚke (íku yLkwÃk{, yLkLÞ yLku yòuz Au.)”  
(«fhý 112, &÷kuf 1 Úke 4)

WÃkh {wsçk Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke yLkwÃk{ yku¤¾ 
yLkwMkkh íku “yuf s ” Au yLku íkuLkk suðku fkuE çkeòu 
LkÚke,íkuÚke WÃkkMkLkk(çktËøke)Lku ÷kÞf fuð¤ íkus Au yLku 
Lk fu fkuE çkeòu. íku yLkwMkkh çktËøke fuð¤ íkuLke s fhðe 

òuEyu yLku íkuLku AkuzeLku çkeò fkuELke çktËøke fhðe 
yu {nkÃkkÃk (økwLkknu fçkehkn) Au yLku yk {nkÃkkÃkLku 
“rþfo”Lkwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.

íku yLkwMkkh “rþfo” yux÷u yÕ÷knLke MkkÚku çkeò 
fkuELku ¼køkeËkh fu òuzeËkh çkLkkððwt yÚkðk íkuLku AkuzeLku 
çkeò fkuELke WÃkkMkLkk (çktËøke) fhðe yÚkðk íkuLku 
AkuzeLku fkuE çkeò ÃkkMku MknkÞ 
{køktðe fu Þkr[fk  (Ëwðk) fhðe. 
yk Mkðuo f]íÞku {kxu ©æÄk¤wykuLku 
{LkkE fhðk{kt ykðu÷ Au, yLku 
yk ykËuþku rð»ku fwhkLk {SË{ktLkk 
yMktÏÞ çkkuÄðLkku {ktÚke [kh çkkuÄð[Lkku yk «{kýu Au :-

“{U SLLkkíkku yLku {Lkw»ÞkuLkwt MksoLk yk rMkðkÞ çkeò 
fkuE fk{ {kxu LkÚke fÞwO fu íkuyku {khe çktËøke fhu.” 
(«fhý 51, &÷kuf 56)

“yLku íkkhk Ãkk÷Lknkhu (hçku)rLkùÞ (nwf{)fhe 

ËeÄku Au fu ík{u fkuELke çktËøke Lk fhku, Ãkhtíkw fuð¤ íkuLke 
(yÕ÷knLke) s.” («fhý 17, &÷kuf 23)

“ík{khk Ãkk÷Lknkhu (hçku) fne ËeÄu÷ Au fu ík{u 
{Lku MkkË Ëku (Ãkkufkhku),nwt ík{khe Þkr[fk (Ëwðk) fçkw÷ 
fheþ.” («fhý 40, &÷kuf 60)

“(nu yÕ÷kn), y{u íkkhes çktËøke fheyu Aeyu, 
yLku íkkhe s MknkÞ EåAeyu 
Aeyu.” («fhý 1, &÷kuf 4)

WÃkhLkk [kh çkkuÄð[Lkku{kt 
ykÃku÷ ykËuþ yLkwMkkh çktËøke 
fuð¤ yÕ÷knLke s fhðe òuEyu 

yLku MknkÞ fuð¤ íkuLkk ÃkkMkuÚke {ktøkðe òuEyu.
fwhkLk {SË{ktLkk çkkuÄð[Lkku y™wMkkh Ãkk÷Lknkh 

yÕ÷knLkku fkuE ¼køkeËkh fu òuzeËkh fu {ËËøkkh LkÚke, 
íku rð»kuLkk yMktÏÞ çkkuÄð[Lkku {ktÚke yuf çkkuÄð[Lk yk 
«{kýu Au,

“yLku (nu ÃkÞøktçkh), fnku fu «þtMkk íkku yu yÕ÷kn 
{kxu s Au, suýu Lk fkuELku Ãkwºk çkLkkÔÞku, Lk fkuE íkuLke Mk¥kk 
(çkkËþkne){kt íkuLkku ¼køkeËkh (òuzeËkh) Au, yLku Lk íku 
rððþ Au fu fkuE íkuLkku {ËËøkkh nkuÞ. yLku íkuLke {nkLkíkk 
ðýoðku,Ãkwýo fûkkLke {nkLkíkk” («fhý 17, &÷kuf 
111)

fwhkLk {SË yLkwMkkh rþfoLku yuf {nk ÃkkÃk 
(økwLkknu fçkehkn) økýðk{kt ykðu÷ Au. yk rð»ku fwhkLk 
{SË{ktLkwt yuf çkkuÄð[Lk yk «{kýu Au :-

“(nu ÃkÞøktçkh),yu Mk{ÞLku ÞkË fhku ßÞkhu 
÷wf{kLk(nfe{) ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLku rþ¾k{ý ykÃke hÌkku 
níkku, íÞkhu íkuýu ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLku fÌkwt fu ‘yu Ãkwºk, yÕ÷kn 
MkkÚku fkuELku ¼køkeËkh(òuzeËkh) çkLkkðeþ Lknª, ¾hu¾h 
rþfo yuf {nk ÃkkÃk yLku sw÷{ Au.” («fhý 31, &÷kuf 
113)

çktËøke{kt yÕ÷knLke MkkÚku çkeò fkuELku ¼køkeËkh 
çkLkkððw fu íkuLku AkuzeLku yLÞ fkuELke çktËøke fhðe fu 
íkuLku AkuzeLku yLÞ fkuEÚke MknkÞ {ktøkðe yux÷u fu rþfo 
fhðwt yu yux÷wt {kuxwt ÃkkÃk (økwLkknu fçkehkn) Au fu fwhkLk 
{SË{kt íku rð»ku fnuðk{kt ykðu÷ Au fu Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷kn yLÞ ÃkkÃkku(økwLkknku) ûk{k fhe þfu Au,Ãký rþfo 
suðwt {nk ÃkkÃk (økwLkknu fçkehkn) õÞkhu Ãký ûk{k LkÚke 
fhíkku. yk rð»ku fwhkLk {SË{ktLkk çku çkkuÄð[Lkku yk 
«{kýu Au :-

“¾hu¾h Ãkk÷Lknkh yÕ÷kn rþfoLkk økwLkknLku ûk{k 
LkÚke fhíkku. yk rMkðkÞ su ftE økwLkknku Au, íku suLkk {kxu 
[knu Au, íkuLku ûk{k fhe Ëu Au. yÕ÷knLke MkkÚku suýu 
fkuE çkeòLku ¼køkeËkh (òuzeËkh) XuhÔÞku, íkuýu íkku ½ýwt 
s {kuxwt swX ½ze fkZâwt yLku ½ýk s Mk¾ík yLku {kuxk 
økwLkknLkwt fkÞo fÞwO.” («fhý 4, &÷kuf 48)

“¾hu¾h yÕ÷knLku íÞkt {kºk rþfo {kxu s ûk{k 
LkÚke. ykLkk rMkðkÞ çkeswt çkÄwt s yÕ÷kn ûk{k fhe þfu 
Au, suLku íku ûk{k fhðk [knu. suýu yÕ÷knLke MkkÚku fkuELku 
¼køkeËkh(òuzeËkh) XuhÔÞku, íku íkku ¼xfe sðk{kt ½ýku 
ykøk¤ Lkef¤e økÞku.” («fhý 4, &÷kuf 116)

WÃkhLkk çku çkkuÄð[Lkku yLkwMkkh rþfo suðk {nkÃkkÃk 
{kxu yÕ÷kn ÃkkMku ûk{kLkku fkuE yðfkþ LkÚke. {kxu 
©æÄk¤wykuyu ykðk {nkÃkkÃkÚke çknw s Ëwh hnuðwt òuEyu 
yLku çktËøke{kt yÕ÷knLke MkkÚku fkuE yLÞLkku Mk{kðuþ 
Lk fhðku òuEyu yLku MknkÞ Ãký fuð¤ íkuLke ÃkkMkuÚke s 
{ktøkðe òuEyu.

મુિસ્લમ ધમર્શા  કુરાન મજીદના બોધવચનો પર આધાિરત

“rþfo” (çktËøke{kt yÕ÷knLke MkkÚku çkeò fkuELku “rþfo” (çktËøke{kt yÕ÷knLke MkkÚku çkeò fkuELku 

¼køkeËkh çkLkkððwt) yuf {nkÃkkÃk(økwLkknu fçkehkn)¼køkeËkh çkLkkððwt) yuf {nkÃkkÃk(økwLkknu fçkehkn)

ઈસ્લામની આરસી
કાિસમ અ ાસ
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Classified

ભારતમાં 2020માં 1.30 
કરોડ વખત આકાશી 

વીજળી પડી, 815ના મોત
નવી Чદàહી

નવી Чદàહી: ભારતમાં 2019ની તુલનાએ 2020માં 

વીજળી પડવાની ઘટનામાં 23 ટકા વધારો જોવા મâયો 

છъ. તિમલનાડુ, આંĪĬદъશ, કણા↓ટક, ઓЧડશા અને 

પિΌમ બંગાળ જેવા રાËયોમાં વીજળી પડવાની વધુને 

વધુ ઘટના સામે આવી. Ëયારъ િબહાર, ઉǼરĬદъશ, 

ઝારખંડ અને મહારા∆માં વીજળી પડવાથી સૌથી વધુ 

લોકોના જીવ ગયા.  સોમવારъ જારી કરવામાં આવેલા 

અથ↓નેટવક↕સના Чરપોટ↓ મુજબ ભારતમાં 3.90 કરોડ 

વખત આકાશી વીજળી પડી. તેમા એક કરોડથી વધુ 

વખત જમીન સાથે અથડાઈ. આકાશી વીજળી જમીન 

સાથે ટકરાય Óયારъ જાનમાલને નુકસાન થવાની સંભાવના 

વધારъ રહъ છъ.  દъશમાં વીજળી પડવાની ઘટનાઓમાં 

જુદા-જુદા ભાગોમાં 815ના જીવ ગયા હતા.

મુÅયમંĦી પદъથી હટવાનો 
અણસાર આપતા યЧદયુરØપા

બ′ગલુλ

કણા↓ટક ભાજપમાં મુÅયમંĦી પદને લઈને ચાલી 

રહъલા ઘમાસાણનો જàદી અંત આવે તેમ લાગી રЅ 

છъ. સતત શિŪ Ĭદશ↓ન કરી રહъલા હાલના સીએમ 

યેЧદયુરØપાએ પોતે એવુ િનવેદન આØયુ છъ જેનાથી 

çપΓ થઈ રЅ છъ કы, તેઓ હવે સીએમ પદથી હટી 

રΝા છъ. તેમણે કЅ છъ કы, ભાજપનુ હાઈકમા×ડ 

જે આદъશ આપશે તેનુ પાલન કરીશ અને મારા 

સમથ↓નમાં સમથ↓કોએ દъખાવો કરવાની જλર નથી. 

યેЧદયુરØપાએ કЅ હતુ કы, અમારી સરકારના બે 

વષ↓ પૂરા થવા િનિમǼે ૨૬ જુલાઈએ એક કાય↓ĝમ 

યોજાવાનો છъ. 

એ પછી ભાજપના રા∆ીય અÖયΤ જે પી નƒા 

જે પણ િનણ↓ય લેશે તેનુ પાલન કરીશ. ભાજપને 

સǼામાં પાછુ લાવવાની મારી ફરજ છъ. પાટЪ↓ 

કાય↓કરો અને સંતોને આ માટъ સહયોગ કરવાનો 

આĠહ કλ છું. ૭૮ વષЪ↓ય  યેЧદયુરØપા કણા↓ટકના 

િલંગાયત સમુદાયમાંથી આવે છъ.

નવી Чદàહી 

દъશમાં કોરોનાની Ħીજી લહъરની 

શકયતા વŵે કોરોના સંĝિમત દદЪ↓ઓની 

સંÅયામાં ફરી એક વાર ઉછાળો જોવા મળી 

રΝો છъ. દъશમાં ફરી એક વાર કોરોના 

સંĝિમત દદЪ↓ઓની સંÅયા ૪૦ હજારને 

પાર પહ℮ચી ગઈ છъ. તેની સાથે જ એЩÄટવ 

કыસની સંÅયામાં ન℮ધપાĦ વધારો જોવા 

મળી રΝો છъ. બીજી તરફ, ૧૨ રાËય 

કы કы×ĩશાિસત Ĭદъશ એવા છъ Ëયાં છъ·ા 

૨૪ કલાકમાં એક પણ મોત ન℮ધાયંુ નથી. 

૨૮ રાËય એવા છъ Ëયાં Óયઆંક ૧૦થી 

ઓછો ન℮ધાયો છъ. çવાçÔય મંĦાલયે 

જાહъર કરવામાં આવેલા આંકડાઓ 

મુજબ, છъ·ા ૨૪ કલાકમાં દъશમાં 

૪૧,૩૮૩ નવા પોિઝЧટવ કыસો ન℮ધાયા 

છъ. આ ઉપરાંત કોિવડ-૧૯ના કારણે 

૫૦૭દદЪ↓ઓએ પોતાના જીવ ગુમાãયા છъ. 

દъશમાં હવે કЮલ સંĝિમતોની સંÅયા વધીને 

૩,૧૨,૫૭,૭૨૦ થઈ ગઈ છъ. બીજી 

તરફ, દъશમાં કЮલ ૪૧,૭૮,૫૧,૧૫૧ 

લોકોને કોરોના વેÄસીનના ડોઝ આપવામાં 

આãયા છъ. એક Чદવસમાં ૨૨,૭૭,૬૭૯ 

લોકોને રસી આપવામાં આવી છъ.  કોરોના 

વાયરસ મહામારી સામે લડીને ૩ કરોડ ૪ 

લાખ ૨૯ હજાર ૩૩૯ લોકો સાજા પણ 

થઇ ચૂકયા છъ. ૨૪ કલાકમાં ૩૮,૬૫૨ 

દદЪ↓ઓને Чડçચાજ↓ કરવામાં આãયા છъ. 

ભારતમાં કોરોનાના કыસ ફરી ૪૦ 
હજારને પાર, 507 લોકોના મોત

મુંબઈ

ભારъ વરસાદને કારણે મહારા∆ના 

ઘણા િજ·ાઓમાં પૂર જેવી Щçથિત 

ઉભી થઈ છъ. વરસાદને કારણે 

મુંબઇ, સાંગલી, અકોલા વગેરъ અનેક 

િવçતારો જળમગ્ન ગયા છъ. આ સાથે 

ઘણી નદીઓ પણ બેકાંઠъ વહી રહી 

છъ. અમરાવતીની સૌથી મોટી નદી 

િસપણાનંુ રૌĩ çવλપ જોવા મâયું હતુ, 

જેના કારણે પુલ ઉપરથી પાણી વહъવા 

લાÆયું હતું.

છъ·ા Ħણ Чદવસથી સતત વરસાદ 

પડી રΝો છъ. મહારા∆ના ઘણા 

ગામોમાં પૂરને કારણે સંપક↕ તૂટી ગયો 

છъ. લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાયા છъ. 

એડિમિનçĺેશન ટીમો સતત બચાવ 

કામગીરીમાં લાગી છъ. રાËયમાં 

એરફોસ↓-નેવીની સાથે એનડીઆરએફ 

ટીમોને પણ બચાવ કાય↓ માટъ 

મોકલવામાં આવી છъ. રાËયના અનેક 

ભાગોમાં અિવરત વરસાદ વરસતા તંĦ 

એલટ↓ પર છъ. 

મહારા∆માં ભારъ વરસાદઃ અનેક ગામડાં 
સંપક↕ િવહોણા, NDRFની ટીમો તૈનાત
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15 જુલાઇ સુધીમાં દъશમાં 

Üયુકોરમાયકોિસસના 45,432 કыસ 

ન℮ધવામાં આãયા છъ. જે પૈકЫ 21,085 

લોકોની સારવાર ચાલી રહી છъ અને 

4252 લોકોનાં મોત થયા છъ તેમ 

રાજયસભાને આજે જણાવવામાં આãયું 

હતું.  કы×ĩીય આરોÆય Ĭધાન મનસુખ 

માંડિવયાએ એક ĬĴના લેિખત 

જવાબમાં જણાãયું હતું કы મોટા ભાગના 

Üયુકોરમાયસીસના દદЪ↓ઓ(84.4 ટકા) 

કોરોનાના દદЪ↓ઓ હતાં. કોરોનાની 

બી  લહъરમા Üયુકોરમાયિસસના 

કыસોમાં િˇ  વા મળી હતી. 

Üયુકોરમાયિસસના કыસોની સંÅયા 

મોકલવા કы×ĩ સરકારъ રાËયોેને કોિવડ-

19 ઇЩ×ડયા પોટ↓લ પર પહ℮ચાડવાનું 

જણાãયું હતું. જેના કારણે કы×ĩ સરકાર 

અઆ ડેટાનું િવ ેષણ કરી રાËયો 

માટъ જλરી િનદ‼શ રી કરી શકы. આ 

રોગના ઉપચાર માટъ એÜફોટъЧરિસન-

બી નામની દવાનો ઉપયોગ કરવામાં 

આવે છъ. 

દъશમાં Üયુકર માયકોિસસના 
કЮલ 45,432 કыસ,4252 મોત

નવી Чદàહી

çવીસ સǼાવાળાઓએ નાણા 

મંĦાલયને આપેલી માિહતી મુજબ 

çવીસ બ′કોમાં Ġાહકોની જમા કçટમર 

Чડપોઝીટ જરૃરી નથી કы çવીÎઝરલે×ડમાં 

જ હોય આ રકમ તેની િવદъશી Įા×ચોમાં 

પણ હોઇ શકы છъ તેમ નાણા મંĦાલયના 

રાËય કΤાના Ĭધાન પંકજ ચૌધરીએ 

એક િનવેદનમાં જણાãયું છъ.  çવીસ 

નેશનલ બ′ક(એસએનબી)એ આપેલા 

નવા ડેટા અનુસાર çવીસ બ′કોમાં 

ભારતીય લોકો અને કіપનીઓ ˛ારા 

çવીસ બેેકોમાં જમા કરાવેલ રકમ 

૨૦૨૦માં વધીને ૨.૫૫ અબજ çવીસ 

ĭы×ક(૨૦,૭૦૦ કરોડ રૃિપયા) થઇ 

ગઇ હતી. જે છъ·ા ૧૩ વષ↓ની સૌથી 

વધુ છъ.  રાËયસભામાં એક લેિખત 

ĬĴના જવાબમાં ચૌધરીએ જણાãયું 

હતું કы તાજેતરના મીЧડયા અહъવાલોના 

સંબધમાં çવીસ સǼાવાળાઓએ çવીસ 

બેЧકіગ સેÄટરનું સંપૂણ↓ િચĦ રજૂ કયુ↓ 

છъ. આ અહъવાલ એસએનબીના વાિષ↓ક 

બેЧકіગ çટъЧટЩçટÄસ આધારъ રજૂ કરવામાં 

આãયો છъ.  ગયા મિહન ેભારતીય નાણા 

મંĦાલયે çવીસ સǼાવાળાઓ પાસેથી 

િવગતો માગી હતી. 

çવીસ બ′કમાં ભારતીયોની જમા 
રકમનો આંકડો 20,700 કરોડ

ĭા×સથી વધુ 3 રાફыલ 
ભારત આãયા, દъશમાં 
રાફыલની સંÅયા 24 થઇ

નવી Чદàહી

રાફыલ યુˇ િવમાનોની સાતમી ખેપમાં Ħણ વધારъ 

િવમાન ĭાંસથી ઉડાન ભરીને લગભગ આઠ હ ર 

Чકલોમીટરનું અંતર કાપીને ભારત પહ℮Éયા છъ. આ 

િવમાનોને ભારતીય વાયુસેનાની રાફыલ િવમાનોની બી  

çકવોļનમાં સામેલ કયા↓ છъ.  ĭાંસથી આવેલા આ િવમાનોને 

હવાઇ માગ↓માં સંયુŪ આરબ અમીરાતની વાયુસેનાએ 

ધણ ઉપલÚધ કરાãયું. ભારતીય વાયુસેનાએ િŢટ કયુ↓ કы 

ĭાંસના ઇçĦેસ એયર બેઝથી ઉડીને Äયાંય રોકાયા વગર 

Ħણે રાફыલ િવમાનો થોડા સમય પહъલા ભારત પહ℮Éયા છъ. 

હવાઇ માગ↓માં વŵે મદદ કરવા માટъ ભારતીય વાયુસેના 

યુએઇની વાયુસેનાને ધ×યવાદ આપે છъ. 

ઓЩÄસજનથી મોત નથી 
તેવું કહъનાર સરકાર સામે 
કыસ થવો ઈએઃ િશવસેના
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કы×ĩ સરકાર ˛ારા રાËયસભામા ં ગઈકાલ ે એક 

ણકારી આપવામા ંઆવી હતી અન ેતમેા ંકહъવાય ુહતુ 

કы, ઓЩÄસજનની અછતના કારણ ે દъશમા ં કોઈન ુમોત 

થય ુનથી. કы િવપΤો હવ ેસરકારન ેઆ મુ̂ ъ ઘરેી રΝા 

છъ Óયારъ િશવસનેાએ પણ સરકાર પર હમુલો કયђ↓ છъ. 

િશવસનેા ĬવŪા સજંય રાઉત ેકЅ છъ કы, મારી પાસે 

શÚદો નથી, ઓЩÄસજનની અછતના કારણ ે પોતાના 

çવજનો ગમુાવનારા લોકોની આ િનવદેન સાભંળીન ેશું 

Щçથિત થઈ હશ ે ત ે િવચારી શકાય તવે ુનથી. સરકાર 

સામ ેકોટ↓મા ંકыસ થવો ઈએ. કારણ કы સરકાર જτુ 

બોલી રહી છъ. 

ચંડીગઢ

પં બ ક℮Ġેસમાં નવ ત િસંહ િસˇુ 

િવιˇ કыØટન અમЧરѕદર િસંહની લડાઈ 

પર હવે Įેક લાગી શકы છъ. િસˇુને 

પં બ ક℮Ġેસના અÖયΤ બનાãયા 

બાદ શુĝવારъ (23 જુલાઇ) તેમનો 

રાËયાિભષેક થવા જઈ રΝો છъ. સૂĦો 

કહъ છъ કы મુÅયમંĦી કыØટન અમЧરѕદર 

િસંહ પણ નવ તિસંહ િસˇુના 

રાËયાિભષેક કાય↓ĝમમાં હાજરી 

આપશે.

પાટЪ↓ના સૂĦોએ જણાãયું હતું કы, 

આ ઘટનાĝમ પાટЪ↓ હાઈકમા×ડની 

દખલગીરી બાદ થયો હતો. સૂĦો 

˛ારા ણવા મâયું છъ કы પં બના 

Ĭભારી હરીશ રાવત મુÅયમંĦીની 

સાથે ક℮Ġેસ ભવન જશે Ëયાં સમારોહ 

યો નાર છъ. િસˇુને પાટЪ↓ની લગામ 

સ℮પવામાં આવે તે પહъલાં ચા પાટЪ↓નું 

આયોજન કરવામાં આãયું છъ. આ ચા 

પાટЪ↓માં સીએમ અમЧરѕદર િસંહ તમામ 

ધારાસÛયો સાથે ડાશે. િસˇુ હાલના 

Ĭદъશ ક℮Ġેસ અÖયΤ સુનીલ ખડની 

જÆયા લેશે. છъ·ા કыટલાક સમયથી 

િસˇુ અને અમЧરѕદર િસંહ વŵે િવવાદ 

ચાલી રΝો છъ. અ તસર (પૂવ↓)ના 

ધારાસÛયએ તાજેતરમાં જ મુÅય Ĭધાન 

પર તોછડાઈને લઈને Ĭહાર કયા↓ હતા. 

કોલકાતા

પિΌમ બંગાળમાં મમતા બેનર  

ભલે ભારъ બહુમતીથી ફરી સીએમ 

બ×યા હોય પણ ચૂંટણી બાદ ચાલી 

રહъલી િહѕસાને રોકવામાં તેઓ િનæફળ 

ગયા છъ. છъ·ા ચોવીસ કલાકમાં 

રાËયમાં ટીએમસીના Ħણ કાય↓કરોની 

હÓયાથી ચકચાર મચી ગઈ છъ.

જેના પગલે હ  પણ રાËયમાં 

રાજકЫય િહѕસામાં લોકોનુ લોહી 

રъડાઈ રЅ છъ. લેટъçટ મામલામાં 

૨૧ જુલાઈના રોજ શહીદ Чદવસની 

ઉજવણી વŵે ઉǼરી પરગણા 

િજ·ામાં એક ટીએમસી કાય↓કરની 

ગોળીઓ મારીને હÓયા કરી દъવાઈ છъ. 

૩૯ વષЪ↓ય કાય↓રની ઓળખ શુįા ત 

દǼ તરીકы થઈ છъ. દરિમયાન èÓયામાં 

çથાિનક િબઝનેસમેન બાબૂલાલનુ 

નામ આવી રЅ છъ. બુધવારъ રાતે આ 

કાય↓કર પાટЪ↓ કાયા↓લય પરથી પાછો 

ફરી રΝો હતો Óયારъ બે બાઈક પર 

આવેલા યુવકોએ પાછળથી તેના પર 

અંધાધૂધ ફાયЧરѕગ કયુ↓ હતુ. જેના પગલે 

શુĮા તનુ çથળ પર જ મોત થયુ હતુ. 

લોકો તરત જ çથળ પર દોડી આãયા 

હતા અને તેને હોЩçપટલ લઈ આãયા 

હતા. કы ડોકટરોએ તેને મરъલો હъર 

કયђ↓ હતો. મળતી િવગતો Ĭમાણે 

çથાિનક કાય↓કરોનો િબઝનેસમેન 

બાબુલાલ સાથે ઝઘડો થયો હતો. જેમાં 

તેને ઈ  થઈ હતી અને હાલમાં તે 

હોЩçપટલમાં સારવાર લઈ રΝો છъ.

પં બ િવવાદ પર િવરામ! િસˇુના 
રાËયિભષેકમાં આવશે CM અમЧરѕદર

ચૂંટણી પૂરી છતાં બંગાળમાં િહѕસા, 
ટીએમસીના Ħણ કાય↓કરની હÓયા

મુંબઈ 

ભારતને લગતી વાçતિવક િનયંĦણ 

રъખા (એલએસી) પર ફાઈટર 

એરĝાÙટના સંચાલનમાં રહъલી 

ખામીઓ દૂર કરવા ચીન િશનિજયાંગ 

Ĭાંતના શાકચે નગરમાં પૂવЪ↓ય લડાખ 

ન ક લડાયક િવમાનો ખડકЫ શકાય 

તેના માટъ નવું િવમાનમથક િવકસાવી 

રЅં છъ.

સૂĦોના જણાãયા મુજબ આ નવું 

મથક મોજૂદ કાશગર અને હોગન 

મથકો વŵે Щçથત રહъશે. અહỲથી 

જ લાંબા સમયથી ભારતીય સરહદъ 

લડાયક િવમાનોના ઉડાન ભરાઈ રΝા 

છъ. નવા હવાઈમથકથી આ િવçતારમાં 

પોતાના હવાઈ દળમાં રહъલી Ħૂટીઓ 

પૂરાઈ જવાની ચીનને અપેΤા છъ.

શાકચે શહъરમાં એક હવાઈ મથક 

હાલ મોજૂદ છъ જેને લડાયક િવમાનોના 

સંચાલન માટъ અપĠેડ કરવામાં 

આવશે. આ મથક લડાયક િવમાનોના 

સંચાલન માટъ આગામી થોડા સમયમાં 

તૈયાર થઈ જશે અને તેના માટъના 

કાય↓ને ઝડપી બનાવાયું છъ.

િનæણાંતોના મતે એલએસી ન ક 

ચીનના હાલના હવાઈ મથકો વŵે 

લગભગ 400 Чક.મી.નો ગેપ છъ જે 

શાકચેમાં બની રહъલા નવા હવાઈ 

મથકથી ઓછો થઈ જશે. ભારતીય 

એજ×સીઓ ચીન ન ક બાહાહોટીમાં 

ઉǼરાખંડ સરહદ ન કના હવાઈ 

મથક પર પણ બારીકાઈથી નજર રાખી 

રહી છъ. અહỲ ચીને સ′કડોની સંÅયામાં 

માનવ રિહત િવમાનો (ļોન) ખડકયા 

છъ જે આ િવçતારમાં સતત ઉડાણ 

ભરી રΝા છъ.

નવી Чદàહી

įΓ અિધકારીઓ અને દલાલોની 

સાંઠગાંઠъ ઉǼર Ĭદъશ સરકારની વધુ 

એક લાભકારી યોજનામાં કૌભાંડ 

કયુ↨ છъ. આ વખતે įΓ અિધકારીઓ 

અને દલાલોએ રા∆ીય પાЧરવાЧરક 

લાભ યોજનામાંથી સરકારી ધન હડપી 

લીધું છъ. 30 હ ર λિપયા માટъ 21 

મિહલાઓને િવધવા બનાવી દીધી છъ, 

Ëયારъ હકЫકતમાં તેમના પિત વીત 

છъ. ઉǼર Ĭદъશ સરકારъ રા∆ીય 

પાЧરવાЧરક લાભ યોજનાની શλઆત 

કરી છъ. આ યોજનામાં ગરીબી રъખા 

નીચે રહъતા પЧરવારના કમાઉ મુિખયાનું 

60 વષ↓ની ઉѕમર પહъલા કસમયે 

મોત થાય તો તેની પ ીને 30,000 

λિપયાની સહાયતા રાિશ મળъ છъ. įΓ 

અફસરો અને દલાલોએ ગરીબ િવધવા 

મિહલાઓને મળતી આ 30,000 

λિપયાની રકમ હડપ કરી લીધી છъ.  

લખનૌના સરોજની નગર ખાતે આવેલા 

બંથરા અને ચંĩાવલ ગામમાં 2019-

20 અને 2020-21ના વષ↓માં કЮલ 88 

લોકોને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં 

આãયો હતો. Ĭાથિમક તપાસમાં 

ણવા મâયું કы, લાભ મેળવનારી 

આ મિહલાઓમાંથી 21 મિહલાઓ 

એવી હતી જેમનો પિત વીત છъ અને 

મિહલાઓએ ખોટી રીતે સહાય મેળવી.

નવી Чદàહી

ભારતમાં કોરોનાની બી  લહъરъ 

હાહાકાર મચાãયો હતો.સંસદના 

ચોમાસુ સĦમાં પણ તેને લઈને હѕગામો 

ચાલી રΝો છъ. કોરોનાના સંĝમણના 

મામલામાં ભારત દુિનયામાં બી  

çથાને અને મોતના કыસમાં Ħી  çથાને 

છъ. સરકારના આંકડા Ĭમાણે ભારતમાં 

4.18 લાખ લોકોના કોરોનાથી મોત 

થયા છъ પણ અમેЧરકામાં થયેલા એક 

çટડીમાં દાવો કરવામાં આãયો છъ કы, 

ભારતમાં કોરોનાના કારણે 34 થી 

39 લાખ લોકોના મોત થયા છъ.આ 

આંકડો ભારત સરકારના સǼાવાર 

આંકડા કરતા 10 ગણો વધારъ છъ. 

Чરપોટ↓ તૈયાર કરવામાં ચાર વષ↓ સુધી 

પીએમ મોદીના આિથ↓ક સલાહકાર 

રહી ચુકыલા અરિવંદ સુĮમÒયમનો 

પણ સમાવેશ થાય છъ. વોિશંÆટનની 

સંçથા સે×ટર ફોર Æલોબલ ડેવલપમે×ટ 

˛ારા હાથ ધરાયેલા çટડીમાં સરકારી 

આંકડા, આંતરરા∆ીય અનુમાન, 

સેરોલોિજકલ Чરપોટ↓ અને ઘરોમાં 

થયેલા સવ›ને આધાર બનાવીને તારણ 

કાઢવામાં આãયુ છъ.

Чરપોટ↓માં કહъવાયુ છъ કы, 

×યુઆરી 2020થી જુન 2021 

વŵે ભારતમાં કЮલ 50 લાખ લોકોના 

કોરોનાથી મોત થયા છъ. ભારતના 

િવભાજન બાદ આ સૌથી મોટી માનવ 

Ħાસદી છъ. Чરપોટ↓માં કહъવામાં આãયુ 

છъ કы, પહъલી લહъર અનુમાન કરતા 

વધારъ ઘાતક હતી અને બી  લહъરમાં 

હ રો લોકો ઓЩÄસજન, બેડ અને 

વેÄસીનના અભાવે મોતને ભેટયા 

હતા.

ચીને િશનિજયાંગ Ĭાંત સરહદ ન ક નવું 
હવાઈમથક િવકસાવવાની તૈયારી શλ કરી
ભારતીય સરહદ ન ક 400 ક.મી.નું અંતર અાેછંુ કરવાનાે ચીનનાે યાસ

UPમાં 30 હ ર λિપયા લેવા માટъ પિત 
વતો હોવા છતાં 21 મિહલાઓ િવધવા

અગાઉ ગાેરખપુર, બલરામપુર, ચ કૂટ, કાનપુરમાં અાવા કાૈભાંડ સામે અા ા હતા

ભારતમાં કોરોનાથી 50 લાખ લોકોના 
મોત થયા: અમેЧરકાના çટડીમાં દાવો



FRIDAY, 23 JULY, 2021 17Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsઈન્ટરનેશનલ

લંડન
કોરોના સંકટ, વાવાઝોડું, પૂર અને 

ભૂકંપના કારણે દરેક બાજુથી આફત 
અનુભવાઈ રહી છે. આ બધા વચ્ે હવે 
એક સટેડડયમ જેટલો વવશાળ એસટેરોઈડ 
ખૂબ જ ઝડપથી પૃથવી તરફ આગળ વધી 
રહ્ો છે અને 24 જુલાઈના રોજ તે ધરતી 
સાથે અથડાઈ શકે છે. અમેડરકી અંતડરક્ષ 
એજનસી નાસાના વૈજ્ાવનકોએ તેને ખૂબ 
જ ખતરનાક ગણાવયો છે. આ વવશાળ 
એસટેરોઈડ 8 ડકમી પ્રવત સેકનડ એટલે 
આશરે 28,800 હજાર ડકમી પ્રવત કલાકની 
ઝડપે પૃથવી તરફ આવી રહ્ો છે. તેની 

ધરતી તરફ આગળ વધવાની ગવત એટલી 
વધારે છે કે, જો કોઈ ગ્રહ કે વસતુ કોઈ 
એસટેરોઈડ સાથે અથડાય તો તબાહ થઈ 
જાય. એસટેરોઈડ વનયર અથ્થ ઓબજેકટ 
(એનઈઓ) 20 મીટર પહોળો છે અને તે 
28,70,847,607 ડકમી દૂરથી પણ દેખાશે, 
જે પૃથવી અને ચંદ્રમા વચ્ેના કુલ અંતરનું 
8 ગણું છે.  એનઈઓ 24 જુલાઈની રાતે 
અપોલો નામની કક્ષામાંથી પસાર થશે. 
જોકે તેની પૃથવી સાથે અથડાવાની કોઈ જ 
સંભાવના નથી. તેમ છતાં વૈજ્ાવનકોએ તેને 
સંભવવત ખતરનાક એસટેરોઈડની શ્ેણીમાં 
રાખયો છે. 

કાબુલ 
અફઘાવનસતાનમા ં તાવલબાની 

આતકંીઓ ધીરે ધીરે આગળ વધી અનકે 
વવસતારો પર કબજો કરવા લાગયા છ.ે 
એવામા ં તાવલબાની આતંકીઓએ હવે 
રોકટે હમુલા પણ શરૂ કરી દીધા છ.ે 
આવો જ રોકેટ હુમલો અફઘાવનસતાનના 
રાષ્ટ્રપવતના કાબુલ વસૃથત વનવાસ સૃથાન 
પાસ ેકરવામા ંઆવયો હતો. જયાર ેઇદની 
નમાઝ ચાલી રહી હતી તયાર ે જ આ 
હમુલો કરવામા ંઆવયો હતો. આ હમુલા 
માટ ે અફઘાવનસતાનના રાષ્ટ્રપવતએ 
તાવલબાન પર આરોપો લગાવયા હતા. 
રાષ્ટ્રપવત ભવનમા ં મગંળવાર ે ઇદની 

નમાઝ ચાલી રહી હતી, આ દરવમયાન 
જ ભવન પાસ ે રોકટેનો વરસાદ થવા 
લાગયો હતો. જોક ેકોઇ મોટી જાનહાની 
નહોતી સજા્થઇ કમે ક ેરોકટે વનશાન ચકુી 
ગયા હતા અન ે ભવનની પાસ ે જઇને 
પડયા હતા. ઇદની નમાઝમા ં રાષ્ટ્રપવત 
અશરફ ઘની અન ેદશેના અનય નતેાઓ 
તમેજ અવધકારીઓ વહસસો લઇ રહ્ા 
હતા.  આ હમુલો તાવલબાન દ્ારા 
કરવામા ંઆવયો હોવાના અહવેાલો છ.ે 
તાવલબાની આતકંીઓ હવ ે કાબલુની 
વબલકલુ નજીક પહોંચી ગયા છ ે અને 
ગમ ે તયાર ે કાબલુ પર પણ કબજો કરી 
શક ેછ.ે

તાલલબાનીઓ કાબુલ પાસે પહોંચ્ા 
રાષ્ટ્રપલતના મહેલ પાસે રોકેટ હુમલો

આગામી 24 જુલાઈએ ધરતી સાથે 
અથડાઈ શકે છે લિશાળ એસટેરોઈડ

અમેડરકાના પોટ્થલેનડમાં 
ગોળીબારની ઘટનાઓમાં 
બેનાં મોત, સાત ઘાયલ

પોટ્ટલેનડ
અમેડરકામાં ઓરેગનના પોટ્થલેનડ શહેરમાં ગોળીબારની 

અલગ અલગ ઘટનાઓમાં   બે લોકોનાં મોત થયા છે 
અને સાત લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. આ શહેરમાં 
છેલ્ા છ મવહનાઓમાં વહંસક ઘટનાઓનું પ્રમાણ વધયું છે.  
પોટ્થલેનડના મેયર ટેડ વહીલરે ગોળીબારની આ ઘટનાઓને 
મહામારી ગણાવી હતી અને જણાવયું હતું કે તે પોટ્થલેનડ 
પોલીસ બયુરોમાં વધુ અવધકારીઓ અને સંશાધનોને તૈનાત 
કરવાના પ્રયત્ો કરશે. વમવનયાપોવલસમાં અશ્ેત જયોજ્થ 
ફલોયડ્થનું પોલીસ કાય્થવાહીમાં મોત થયા પછી પોલીસની 
બબ્થરતા અને વંશીય અનયાયની વવરુદ્ધ પોટ્થલેનડમાં છેલ્ા 
કેટલાક મહીનાઓથી દેખાવો ચાલી રહ્ાં છે. 

વરિટનમાં લીક ડોકયુ.ની 
સટોરી કરનારા પત્રકારને 

14 વર્થની સજા થશે 
લંડન

વરિટનમાં ઓડફવશયલ વસક્ેટ એકટમાં ફેરફાર તૈયારી 
કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં લીક ડોકયુમેનટ દ્ારા સટોરી 
ફાઇલ કરનાર પત્રકારોને ૧૪ વર્થ સુધીની જેલની સજા 
થઇ શકે છે. એટલું જ નહીં તેમની સાથે વવદેશી જાસૂસ 
જેવું વત્થન કરવામાં આવશે. અહીંના હોમ સેક્ેટરી પ્રીવત 
પટેલની ઓફ્સને ટાંકીને છપાયેલા એક અહેવાલ અનુસાર 
વવદેશી જાસૂસો પર સકંજો કરવા માટે બનાવવામાં આવેલા 
નવા કાયદા અંતગ્થત દોવરત સાવબત થયેલા આવા પત્રકાર 
જે લીક ડોકયુમેન્ટસને હેનડલ કરે છે તેઓ તેમનો બચાવ 
પણ નહીં કરી શકે. આ અંગે સરકારનું કહેવું છે કે જયારે 
આ કાયદાઓ બનાવવામાં આવયા હતા.

દુબઈ
સાઉદી અરબની સરકારી ઓઈલ 

કંપની સાઉદી અરામકોએ બુધવારે તેનો 
ડેટા લીક થયો હોવાનું અને આ લીક 
ડેટા માટે પાંચ કરોડ યુએસ ડોલરની 
ખંડણી મગાઈ હોવાનું કબૂલયું છે. 
સાઉદી અરામકોએ કહ્ં કે, થડ્થ પાટટી 
કોનટ્ાકટસ્થ દ્ારા કંપનીનો મયા્થડદત ડેટા 
પરોક્ષ રીતે રીલીઝ કરાયો હોવાનું તેના 
ધયાનમાં આવયું છે. જોકે, કંપનીએ તેની 
સાઈબર વસકયોડરટી તોડીને ડેટા લીક 
થયાનો ઈનકાર કયયો છે.

સાઉદી ક્રૂડ ઓઈલ કંપનીએ કયા 
કોનટ્ાકટર પાસેથી ડેટા લીક થયો 
અથવા હેક થયો તે અંગેની માવહતી 

આપી નથી. અરામકોએ જણાવયું હતું 
કે, કંપનીનો મયા્થડદત ડેટા અમારી 
સીસટમ તોડીને લીક કરાયો નથી તે 
બાબતની અમે પુષ્ી કરી છે. વધુમાં 
લીક ડેટાથી અમારી કામગીરી પર કોઈ 
અસર પડી નથી અને કંપનીએ તેની 
સાઈબર વસકયોડરટી મજબૂત હોવાનું 
જણાવયું છે. ડાક્કનેટ પર એક પેજ પર 
દાવો કરાયો છે કે એક ખંડણીખોર 
અરામકોનો એક ટેરાબાઈટ મૂલયનો 
ડેટા ધરાવે છે. એક ટેરાબાઈટ એટલે 
૧,૦૦૦ ગીગાબાઈ્ટસ. આ પેજે 
અરામકા પાસે લીક ડેટા જાહેર નહીં 
કરવા માટે  વક્પટોકરનસીમાં પાંચ કરોડ 
યુએસ ડોલરની ખંડણી માગી છે. 

સાઉદી અરામકોનો ડેટા લીક, કંપની 
પાસે 5 કરોડ ડોલરની ખંડણી મગાઈ

બલલ્ટન
પવચિમ યુરોપમાં વવનાશકારી પૂરને કારણે થયલો 

મૃતયુઆંક વધીને ૧૮૦ થઇ ગયો છે. પૂરનું પાણી ઘટી ગયા 
પછી બચાવકમટીઓ કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર 
કાઢી રહ્ાં છે. પોલીસે પવચિમ જમ્થનીના રાઇલેનડ-પેવલડટનેટ 
રાજયમાં પૂરથી ખૂબ જ અસરગ્રસત અહરવવલર મૃતકોની 
સંખયા ૧૧૦થી વધારે બતાવવામાં આવી રહી છે. પોલીસના 
જણાવયા અનુસાર મૃતકોની સંખયા હજુ પણ વધવાની શકયતા 
છે. જમ્થનીના સૌથી વધુ વસતીવાળા ઉત્તરી રાઇન-વેસટફવલયા 
રાજયમાં ૪૫ લોકોનાં મોતના અહેવાલને સમથ્થન આપવામાં 
આવયું છે. જેમાં ચાર ફાયર વવભાગના કમ્થચારીઓ છે. જયારે 
બીજી તરફ બેફલજયમમાં પૂરને કારણે ૨૭ લોકોનાં મોત થયા 
છે. જમ્થની, લેધરલેનડ અને બેફલજયમમાં વરસાદ રોકાઇ 

ગયો છે પણ પવચિમ અને મધય યુરોપના કેટલાક ભાગોમાં 
તોફાન અને વરસાદ ચાલુ છે. જમ્થની-ચેક સરહદ વવસતાર 
અને જમ્થનીના દવક્ષણ પૂવ્થ વવસતાર તથા ઓફસટ્યાના સરહદી 
વવસતારોમાં પૂર આવયું હતું

યુરોપમાં પૂરનો પ્રકાપ યથાવત ઃ મૃતયુઆંક 
વધીને ૧૮૦ને પાર, જમ્થનીમાં સાૈથી વધુ

બોસટન
ઈઝરાયેલના એનએસઓ ગૂ્રપના 

જાસૂસી સપાયવેર પીગાસસના 
ક્ાયન્ટસ દ્ારા ફ્ેનચ પ્રમુખ 
ઈમેનયુઅલ મૈક્ોં વસહત ૧૪ દેશોના 
વત્થમાન અથવા ભૂતપૂવ્થ વડાઓની 
પણ જાજૂસી કરાઈ હોવાની એમ્ેસટી 
ઈનટરનેશનલે આશંકા વયક્ત કરી 
છે. એમ્ેસટીના મહામંત્રી એગ્ેસ 
કોલમાડડે જણાવયું હતું કે, પીગાસસ 
જાસૂસીના અસાધારણ ઘટસફોટે સમગ્ર 
વવશ્ના નેતાઓને હચમચાવી દીધા 
છે. એમ્ેસટીએ લીક કરેલા ૫૦,૦૦૦ 
ફોન નંબરોની યાદીમાં સંભવવત 
ટાગડે્ટસમાં અનેક દેશોના વડાઓનો 
પણ સમાવેશ થાય છે. દવક્ષણ 

આવફ્કાના પ્રમુખ સીડરલ રામાફોસા 
અને ઈરાકના સાવલહ, મોરોક્ોના 
રાજા મોહમમબદ-૬ અને ત્રણ દેશોના 
વત્થમાન વડાપ્રધાનો પાડકસતાનના 
ઈમરાન ખાન, ઈવજપ્તના મુસતફા 
મેડબૌલી અને મોરોક્ોના અલ 
ઓથમાનીના ફોન નંબસ્થ પણ યાદીમાં 
સામેલ છે. પોસટે કહ્ં છે કે કોઈપણ 
દેશના વડાઓએ એનએસઓના 
વમવલટ્ી ગ્રેડ પીગાસસ સપાયવેરથી 
તેમના સમાટ્થફોનસની જાસૂસી થઈ છે કે 
નહીં તેની તપાસ કરાવવા માટે ફોનને 
ફોરેફનસક ટેફસટંગ માટે મોકલયા નથી. 
૩૭ ફોનસ ટેપ થયા હોવાનું અથવા 
તેને ટેપ કરવાનો પ્રયાસ થયો હોવાનું 
તપાસમાં જણાયું છે.

ફ્ાનસ પ્રમુખ મૈક્ોં સલહત ૧૪ દેશના 
િડાઓની જાસૂસી થ્ાની આશંકા

લજનેિા
ભારતમાં ઘાતક નીવડેલી કોરોના 

વાયરસની બીજી લહેર માટે જવાબદાર 
ડેલટા વેડરયંટ દુવનયાભરના દેશો પર 
કહેર વતા્થવી રહ્ો છે. વવશ્ સવાસથ 
સંગઠન (ડબલયુએચઓ)ના તાજેતરમાં 
સામે આવેલા ડરપોટ્થમાં ખુલાસો કરાયો 
છે કે, વવશ્ના મોટાભાગના દેશોમાં 
રસીકરણ અવભયાન અસરકારક રીતે 
ચાલી રહ્ં હોવા છતાં ડેલટા વેડરયંટના 
કેસો વધી રહ્ા છે. ડેલટા વેડરયંટના 
ઝડપથી ફેલાવાને લીધે ભારત, ચીન, 
રવશયા, ઇઝરાયેલ અને વરિટન સવહત 

અનેક દેશોમાં વવતેલા ૨૮ ડદવસમાં 
૭૫%થી વધુ કેસમાં ડેલટા વેડરયંટથી 
સંક્મણ સામે આવયું છે. ૨૦ જુલાઇએ 
વવશ્ સવાસથ સંગઠનની વૈવશ્ક 
મહામારી પર સામે આવેલા ડરપોટ્થમાં 
કહેવામાં આવયું છે કે, ડેલટા વેડરયંટથી 
પ્રભાવવત થતાં દેશોની યાદીમાં 
સતત ઉમેરો થઇ રહ્ો છે. જેમાં 
ઓસટ્ેવલયા, બાંગલાદેશ, બોતસવાના, 
ચીન, ડેનમાક્ક, ભારત, ઇનડોનેવશયા, 
ઇઝરાયેલ, પોટુ્થગલ, ચીન, ડેનમાક્ક, 
રવશયા, વસંગાપુર, દવક્ષણ આવફ્કા અને 
વરિટન સવહતના અનેક દેશો સામેલ 

છે. ડરપોટ્થ દશા્થવે છે કે, વવતેલા સાત 
ડદવસમાં સૌથી વધુ ૩,૫૦,૨૭૨ 
કેસ ઇનડોનેવશયામાંથી સામે આવયા 
છે, વરિટનમાં પણ આવી જ ગંભીર 
ફસથવત છે જયાં સાત ડદવસમાં ડેલટા 
વેડરયંટના ૨,૯૬,૪૪૭ નવા કેસ 
૪૧%ના વધારા સાથે સામે આવયા 
છે. અમેડરકામાં ૨,૧૬,૪૩૩ નવા કેસ 
૬૮%ના વધારા સાથે સામે આવયા છે. 
આ વસવાય રિાઝીલમાં ૨,૮૭,૬૧૦ 
નવા કેસ ૧૪%ના ઘટાડા સાથે અને 
ભારતમાં ૨,૬૮,૮૪૩ નવા કેસ 
૮%ના ઘટાડા સાથે સામે આવયા છે.

ભારત સવહત વવશ્ના દેશોમાં ડેલટાનો 
કહેર, 28 ડદવસમાં 75 ટકા કેસ નોંધાયા
ડેલ્ટા વેરરયંટથી પ્રભટાવવત થતટાં દેશટાેની યટાદીમટાં સતત ઉમેરટાે થઇ રહટાે છે

બેઈલજંગ
મધય ચીનના હેનાન પ્રાંતના ઝેંગઝોઉ શહેરમાં ૧,૦૦૦ 

વર્થમાં પહેલી વખત સાંબેલાધાર વરસાદ ખાબકતાં આવેલા 
પૂરમાં ૧૨ સબવે પ્રવાસીઓ સવહત ૨૫ લોકોનાં મોત 
નીપજયાં છે અને ૧૦ લાખથી વધુ લોકો અસરગ્રસત થયા છે. 
વવશ્ના સૌથી મોટા ઔદ્ોવગક શહેરોમાંના એક ઝેંગઝોઉમાં 
પૂરના કારણે બે લાખથી વધુ લોકોનું સથળાંતર કરાયું છે. 
છેલ્ા ૨૪ કલાકમાં  ૧૮ ઈંચ વરસાદ ખાબકતા ઝેંગઝોઉ 
જળબંબાકાર થઈ ગયું છે. મૂશળધાર વરસાદના કારણે પૂર 
આવતાં શહેરમાં અનેક ્લાઈ્ટસ રદ કરાઈ છે, શહેરના 
સબ-વે સવહતના વવસતારોમાં લોકોને બચાવવાની કામગીરી 
ચાલુ છે. પૂર વનયંત્રણ વવભાગે સેકનડ હાઈએસટ લેવલ-૨ 
ચેતવણી જાહેર કરી છે. ચીનના સત્તાવાર અખબાર ગલોબલ 

ટાઈમસના અહેવાલ મુજબ પૂરના કારણે ૨૫ લોકોનાં મોત 
થયા છે અને સાત લાપતા છે. ઝેંગઝોઉડોનગ રેલવે સટેશને 
૧૬૦થી વધુ ટ્ેન અટકાવી દેવાઈ છે અને ઝેંગઝોઉમાં 
એરપોટ્થ પર ૨૬૦થી વધુ ્લાઈ્ટસ રદ કરાઈ છે. 

ચીનના હેનાનમાં ૨૪ કલાકમાં ૧૮ ઈંચ 
વરસાદથી સવ્થત્ર જળબંબાકાર, ૨૫ મોત



પાક. વન-ડે બાદ ટી-20 શ્ેણી પણ હાર્યું,  
ઇંગ્ેન્ડ ત્ીજી મેચમાં ત્ણ વવકેટે જીત્યં

માન્ચેસ્ટરઃ લચેગ સસપિનર આદિલ રાશિિે કારદકિદીનો બચેસ્ટ સપિચેલ 
નાખતા ઇંગલચેન્ચે ત્રીજી અનચે અંશતમ ્ટરી૨૦ ઇન્ટરનચેિનલ મચે્માં 
પિાદકસતાનનચે ત્ણ શિકે્ટ હરાિરીનચે ત્ણ મચે્નરી શ્ચેણરીનચે ૨-૧થરી 
જીતરી લરીધરી હતરી. આ સાથચે પિાદકસતાનચે ઇંગલચેન્માં િન-્ચે બાિ 
્ટરી૨૦ શ્ચેણરી પિણ ગુમાિરી છે.

ટીમ ઇન્ન્ડરાનાે રેકાેડ્ડઃ શ્ી્ંકા  
સામે સતત નવમી સસરીઝ જીતી

નિરી દિલહરીઃ ્ટરીમ ઇસન્યાએ પિાદકસતાન અનચે ઓસટ્ચેલરીયા બાિ 
હિચે શ્રીલંકાનચે હરાિરીનચે િલ્્ડ રેકો્્ડ બનાવયો છે. ્ટરીમ ઇસન્યા 
પિહેલા પિાદકસતાન ઓસટ્ચેલરીયા હરાિિા સંયુકત નંબર િન ્ટરીમ 
હતરી. હિચે શ્રીલંકા સામચે ૯૩મો િન-્ચે જીતરી સતત ૯મરી સરીરરીઝ 
જીતરી રેકો્્ડ સર્ડયો છે. 

કાેરાેનાને માત અાપ્ા બાદ ભારતીર  
ટેસ્ટ ટીમમાં જેડારાે ઋષભ પંત

નિરી દિલહરી: ્ાર શિિસ પિહેલા બરીસરીસરીઆઈએ 15 રુલાઇએ 
ઘોષણા કરરી હતરી કે પિંત અનચે તાલરીમ સહાયક િયાનંિ 
ગરાનરી બંનચે કોરોના પિોશઝદ્ટિ છે.’ વૃશધિમાન સાહા હજી 
ક્ોરસન્ટન છે. જો કે બુધિારે તચેનો દરપિો્ટ્ડ નચેગચે્ટરીિ અાિતા 
તચે ફરરી ્ટરીમમાં જો્ાયો હતો.
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સંસષિપ્ત સમાચાર

કોરોના વાઇરસની મહામારીના કારણે એક વર્ષ સુધી સ્થગિત 
્થયા બાદ િેમસને સતત રદ કરવાના ચોમેર્થી ્થયેલા દબાણની 
વચ્ે આખરે જાપાનની રાજધાની ટોકયો ખાતે ઓગલમમપકનો 
મગહલા સોફટબોલ, બેઝબોલ અને ફૂટબોલની ઇવેનટ સા્થે 
પ્ારંભ ્થઇ િયો હતો. જોકે ઓગલમમપકની સત્ાવાર શરૃઆત 
૨૩મી જુલાઇ્થી ્થવાની છે, પરંતુ પ્તયેક ઓગલમમપકમાં કેટલીક 

રમતોનો પ્ારંભ ઉદ્ાટન સમારંભ પહેલાં જ કરી દેવામાં આવે છે. 
૨૦૦૮ની બેઇગજંિ ઓગલમમપક બાદ પ્્થમ વખત સોફટબોલને 
સામેલ કરવામાં આવી છે. ૨૦૦૮માં જાપાને જ આ ઇવેનટનો 
િોલ્ડ મે્ડલ જીતયો હતો. કોરોના વાઇરસનાં સંક્રમણનાં જોખમને 
ધયાનમાં રાખીને ખાલી સટેડ્ડયમ વચ્ે રમાયેલા ઓપગનંિ 
મુકાબલામાં જાપાને ઓસટ્ેગલયાને ૮-૧્થી પરાજય આપયો હતો. 

બુધવારના અનય મુકાબલામાં અમેડરકાએ ઇટાલીને ૨-૦્થી ત્થા 
કેને્ડાએ મેમકસકોને ૪-૦્થી પરાજય આપીને પોતાના અગભયાનનો 
ગવજયી પ્ારંભ કયયો હતો. ટોકયો્થી લિભિ ૨૫૦ ડકલોમીટર 
દૂર ફૂકુગશમા શહેરમાં આ ઇવેન્ટસ યોજાઇ હતી. કોરોનાના કારણે 
ટોકયોમાં ઇમરજનસી લાિુ કરવામાં આવી છે અને િેમસ પૂરી 
્થાય તયાં સુધી તે અમલમાં રહેશે. 

યજમાન જાપાનના વિજય સાથે ટોક્ો ગેમસનો પ્ારંભ
જપાને અાેસે્ટલ્રાને 8-1થી, અમેરરકાઅે ઇટાલ્ને 2-0થી તથા કેનેડાઅે મેક્સિકાેને 4-0થી પરાજર અાપ્ાે હતાે

ટાેકાે અાેલ્ન્પિસિ વવ્ેજની ભવ્યતા સાૌથી અનેરીટાેકાે અાેલ્ન્પિસિમાં ચાર નવી 
રમતાે જેડાશે, બેની વાપસી થશે

ટોકયોોઃ મહામારી વચ્ે યોજાઈ 
રહેલી ટોકયો ઓગલમમપકમાં હવે 
કોરોનાનો કહેર જોવા મળી રહ્ો છે. 
ત્રણ જુદા-જુદા દેશોના ખેલા્ડીઓને 
કોરોના પોગઝટીવ ડરપોટ્ષ બાદ સપધા્ષમાં 
ભાિ લીધા ગવનાજ ઓગલમમપક 
રમતોતસવ છો્ડવો પ્ડયો છે. ગચલીની 
ટેક્ોન્ડો ખેલા્ડી ફેના્ષન્ડા એગયુઈરે, 
નેધરલેન્ડની સકેટબો્ડ્ષની ખેલા્ડી 
સેન્ડી જેકોબસ અને ચેક ડરપમબલકના 
ટેબલ ટેગનસ ખેલા્ડી પાવેલ ગસરૃસેકને 
કોરોનાનું સંક્રમણ લાિતા ટોકયો 
ઓગલમમપક છો્ડવા માટે મજબૂર બનવું 
પ્ડયું હતુ. ટોકયો ઓગલમમપકમાં્થી 
કોરોનાના કારણે ખસી જનારા આ 
શરૃઆતી ખેલા્ડીઓ છે. જાપાનીઝ 
સરકારના ગનયમ અનુસાર કોરોનાગ્રસત 
વયગતિને ૧૪ ડદવસના ક્ોરનટાઈનમાં 
રાખવામાં આવે છે. જેના કારણે આ 
ત્રણેય ખેલા્ડીઓ હવે ૧૪ ડદવસ 
ક્ોરનટાઈન રહેશે અને ઓગલમમપકમાં 
તેમની સપધા્ષઓમાં ભાિ લઈ શકશે 
નહી. 

ઓગલમમપક પહેલાં ઓસટ્ેગલયાને 
મોટો ફટકો પ્ડયો છે. ૨૩મી જુલાઇએ 
સત્ાવાર રીતે િેમસનું ઉદ્ાટન ્થાય તે 
પહેલાં ઓસટ્ેગલયાના હોસ્ષ રાઇ્ડરને 
પ્ગતબંગધત ડ્રગસનું સેવન કરવા 
બદલ સસપેન્ડ કરી દેવામાં આવયો 
છે. ઓસટ્ેગલયન હોસ્ષ રાઇ્ડર જેમી 
કમયોન્ડ ્ડોપ ટેસટમાં પોગઝડટવ આવયો 
છે અને તેણે કોકેનનું સેવન કયુું હોવાનો 
ઘટસફોટ ્થયા બાદ તેને અગનગચિત 
સમય માટે પ્ગતબંગધત કરી દેવામાં 
આવયો છે. આ મામલો એક મગહનાનો 
જૂનો છે પરંતુ આ કાય્ષવાહી ઓસટ્ેગલયા 
તરફ્થી કરવામાં આવી છે. ૨૬મી જૂને 
તેનો ્ડોપ ટેસટ કરવામાં આવયો હતો 
અને ૩૬ વરષીય જેમીની ઓગલમમપકમાં 
પ્્થમ વખત ભાિ લેવાનો હતો. 
ઓસટ્ેગલયન હોસ્ષ રાઇડ્ડંિ સંસ્થા 
એક્ેસટેડરયન ઓસટ્ેગલયાએ જેમીના 
સસપેનશનની માગહતી આપી હતી. 
જેમીના એ-સેમપલ ડરપોટ્ષમાં તેણે 
કોકેન મેટાબોલાઇટનું સેવન કયુું 
હોવાનું માલૂમ પ્ડયું હતું. 

ટોક્ો ઓલિમ્પિકમાં 
કોરોનાનો ફફડાટ, ત્રણ 
‘પિોલિટીવ’ ખેિાડીઓ બહાર

ડ્રગ્સનું ્સેવન કરનાર 
ઓસ્ટ્ેલિ્ન હો્સ્સ રાઇડર 
ઓલિમ્પિકમાંથી ્સસ્પિેનડ

કોરોનાના ઓછાયા િચ્ચે યોજાનારા ્ટોકયો 
ઓશલસ્પિકસમાં આ િખતચે કુલ 339 મચે્લ 
જીતિા મા્ટે રમતિરીરો પિોતાનરી અરમાયિ 
કરિચે અનચે તચેના કારણચે ્ટોકયો ગચે્સ અતયાર 
સુધરીનરી સૌથરી મો્ટરી ઓશલસ્પિક ગચે્સ બનરી 
રહેિચે. ્ટોકયો ઓશલસ્પિકસથરી ્ાર નિરી ગચેમ 
ઓશલસ્પિકસમાં જો્ાિચે, રચેમાં સકે્ટબો્્ડ, 
સદફિંગ, સપિો્ટ્ડસ ક્ાઇસ્બંગ અનચે કરા્ટેનો 
સમાિચેિ થાય છે. આ ઉપિરાંત બચે રૂનરી ગચેમ 
રચે થો્ા સમયથરી ઓશલસ્પિકસમાંથરી બાકાત 
હતરી તચે બચેઝબોલ અનચે સોફ્ટબોલનરી િાપિસરી 
થિચે. પિહેલરીિાર ઓશલસ્પિક ગચે્સના કાય્ડક્રમમાં 
સકે્ટબો્્ડ અનચે સદફિંગનો સમાિચેિ કરિામાં 
આવયો છે અનચે આ બંનચે રમતોનચે 2024માં 
યોજાનારા પિચેદરસ ઓશલસ્પિકસમાં સામચેલ 
કરિાનરી પિણ મંરૂરરી મળરી ગઇ છે. સકે્ટબો્્ડમાં 

પિાક્ક અનચે સટ્રી્ટ એમ બચે 
કે્ટેગરરીમાં સપિધા્ડ 

રમાિચે. 

રમતોના સૌથરી મો્ટા મહાકુંભનું આયોરન 
્ટોકયોમાં થઇ રહ્ં છે અનચે આ ્ટોકયો 
ઓશલસ્પિકસમાં સશબ્ડયાના ્ટેશનસ સ્ટાર 
નોિાક જોકોશિ્ પિાસચે ગોલ્ન સલચેમનો 
ઇશતહાસ ર્િાનરી એક મો્ટરી તક આિરી છે. 
મહતિનરી િાત એ છે કે તચેના બચે મુખય પ્રશતસપિધદી 
અનચે શબગ થ્રીમાં સામચેલ રાફેલ ન્ાલ તચેમર 
રોરર ફે્રર ્ટોકયો ઓશલસ્પિકસમાં રમિાના 
નથરી. િળરી હાલમાં જોકોશિ્ રચે ફોમ્ડમાં છે 
તચેનચે ધયાનચે લચેતા ગોલ્ન સલચેમ પિુરો કરતાં 
તચેનચે કોઇ રોકી િકે તચેિરી સંભાિના િેખાતરી 
નથરી. જો જોકોશિ્ ્ટોકયો ઓશલસ્પિકસ 
્ટેશનસમાં ગોલ્ મચે્લ જીતરી લચેિચે તો પિછરી તચેણેં 
િષ્ડનરી અંશતમ ગ્ાન્સલચેમ ્ટૂના્ડમચેન્ટ યુએસ 
ઓપિન જીતિાનરી રરૂર રહેિચે અનચે િષ્ડનરી 
્ારેય ગ્ાન્સલચેમનરી સાથચે ઓશલસ્પિકસ ગોલ્ 
મચે્લ જીતરીનચે તચે ગોલ્ન 
સલચેમ પિુણ્ડ કરરી 
િકિચે. 

નાેવાક જેકાેવવચ પાસે ગાેલ્ડન 
સ્ેમનાે ઇવતહાસ રચવાની તક્ટોકયો ઓશલસ્પિક ગચે્સ િરૂ થિા આ્ચે 

હિચે ગણતરરીના દિિસો બાકી રહ્ા છે અનચે 
શિશ્વભરના દિગગર ખચેલા્રીઓ તચેમર એથલચે્ટ 
જાપિાનના પિા્ટનગરમાં પિહોં્રી રહ્ા છે. 
ખચેલા્રીઓ જયાં રોકાયા છે તચે ્ટોકયો ગચે્સ 
શિલચેરનરી ભવયતા કંઇક અલગ ર છે આ ગચે્સ 
શિલચેરનરી ત્ણ તરફે 
સમુદ્ર છે અનચે આ 
શિલચેરમાં 18 માળ 
ધરાિતરી 21 ભવય 
ઇમારતો છે. 

ગચે્સ શિલચેરમાં 
ર લાક્ાઓ િ્ચે 
એક િોશપિંગ એદરયા 
બનાિાયો છે. 
રચેમાં 10 હજાર લાક્ાના મો્ટા ્ટુક્ાઓનો 
ઉપિયોગ કરાયો છે. આ લાક્ાના ્ટુક્ાંઓ 
જાપિાનનરી 63 નગર પિાશલકા અનચે પિં્ાયતો 
દ્ારા આપિિામાં આવયા છે. રચે લાક્ાનો ્ટુક્ો 
જયાંથરી આવયો છે તચેના પિર તચેનચે િાન કરનારા 
સથળનું નામ લખાયચેલું છે અનચે રચેિરી ગચે્સ 

પિુરરી થિચે કે તચે પિછરી આ લાક્ાના ્ટુક્ાંઓ 
તચેમનચે પિરત મોકલરી િેિાિચે. ગચે્સ શિલચેરનરી 
21 શબલ્ીંગમાં કુલ મળરીનચે 18000 એથલચેટસ 
અનચે સપિો્ટ્ડ સ્ટાફના સભયો રહરી િકે તચેિરી 
વયિસથા છે. તચેના િરેક રૂમ એસરીયુક્ત છે 
અનચે તચેમાં બચે બચે્ અનચે બચે કબા્ટ મુકિામાં 

આવયા છે. આ ગચે્સ 
શિલચેર પિાછળ કુલ 
36 અબર રૂશપિયાનો 
ખ્ચો કરાયો છે. 
ઓશલસ્પિક પિુરો થયા 
પિછરી આ શબલ્ીંગનચે 
ફલચે્ટમાં ફેરિરીનચે 
સામાનય લોકોનચે 
રહેિા મા્ટે ખુલ્ા 

મુકિામાં આિિચે. ગચે્સ શિલચેરમાં બચે માળનો 
્ાઇશનંગ હોલ પિણ તૈયાર કરાયો છે, કે રચેથરી 
િધુ ભરી્ભા્ ન થાય અનચે આરામથરી બચેસરીનચે 
ભોરન કરરી િકાય. સાથચે ર તચેમાં સોશિયલ 
દ્સ્ટનસીંગ જાળિિા મા્ટે ્ાઇનીંગ ્ટેબલો પિર 
ફાઇબર ગલાસ લગાિાયા છે. 

60 વર્સ પિછી છ ગુજરાતી સ્પિર્સકની હાજરી
છેલ્ા 60 કરતાં વધુ વરયો્થી રમતોના મહાકુંભ એવી ઓગલમમપક િેમસમાં િુજરાત સતત િેરહાજર જ રહ્ં છે. જો કે 

ટોકયો ઓગલમમપકસમાં જાણે કે એ 60 વર્ષની કસર નીકળી રહી હોય તેમ ત્રણ મગહલા ખેલા્ડી મુખય ઓગલમમપકસમાં, જયારે 
બીજી ત્રણ મગહલા ખેલા્ડીઓ પેરાગલમમપકસમાં ભાિ લઇ રહી છે. અને તેના કારણે 60 વર્ષ પછી ઓગલમમપકસમાં િુજરાતની 
હાજરી પુરાશે અને સંભવત: આ િુજરાતી ખેલા્ડીઓમાં્થી કોઇ મે્ડલ પણ જીતી લાવી શકે છે, 1960માં યોજાયેલા રોમ 
ઓગલમમપકસમાં હોકી ટીમમાં રમેલા િોગવંદરાવ સાંવતે િુજરાતનું પ્ગતગનગધતવ કયુું હતું. અને હવે માના પટેલ, અંડકતા રૈના, 
ઇલાવેગનલ વલારીવન, પારૂલ પરમાર, ભાગવના પટેલ અને સોનલ પટેલ અોલમમપકમાં ભાિ લેવા પહોંચી િયા છે.

માના પિટેિ અંકકતા રૈના

21 િષદીય આંતરરાષ્ટરીય સસિમર 
માના પિ્ટેલચે યુશનિશસ્ડ્ટરી ક્ો્ટા પિર ્ટોકયો 
ઓશલ.માં ક્ોશલફાઇ થઇનચે ગુરરાતનું 
ગૌરિ િધાયુું છે, મૂળ અમિાિાિનરી માના 
પિ્ટેલ 100 મરી્ટર બચેકસટ્ોક સિરીમીંગમાં 
ભાગ લચેિચે. માના પિ્ટેલ ્ટોકયો ઓશલસ્પિક 
મા્ટે ક્ોશલફાઇ થનારરી િેિનરી પ્રથમ 
મશહલા સિરીમર બનરી છે. 

છેલ્ા કે્ટલાક સમયથરી ્ટેશનસ 
તખતચે શસંગલસ અનચે ્બલસમાં એક 
નામ સતત ્્ા્ડમાં રહ્ં છે અનચે તચે છે 
ગુરરાતનરી અંદકતા રૈનાનું. અંદકતા 
રૈના ભારતનરી ્ટો્નરી ખચેલા્રી છે. આ 
િષષે ઓશલ્પિકસમાં ક્ોશલફાઇ થયચેલરી 
અંદકતા સાશનયા શમઝા્ડનરી ્બલસ પિા્ટ્ડનર 
તરરીકે રમિાનરી છે.

ઇિાવેલનિ વાિરીવાન પિારૂિ પિરમાર 

િૂદ્ટંગમાં ્્ા્ડતુ એક નામ 
ઇલાિચેશનલ િલાદરિાનનું છે. મૂળે િશષિણ 
ભારતરીય પિરંતુ અમિાિાિમાં સથાયરી 
થયચેલરી ઇલાિચેશનલચે છેલ્ા કે્ટલાય સમયથરી 
િૂદ્ટંગમાં જોરિાર સફળતા મચેળિરી 
છે. તાશમલના્ુના કુડ્ાલોરમાં રનમચેલરી 
ઇલાિચેશનલ બાળપિણથરી ર પિદરિાર સાથચે 
અમિાિાિમાં સથાયરી થઈ છે.

ઉંમર અનચે િારરીદરક શિષમતાઓ 
છતાં પિારુલ પિરમાર પિૅરા બચે્શમન્ટનના 
િલ્્ડ સશિ્ડસ SL3 કૅ્ટેગરરીમાં છેલ્ા એક 
િાયકાથરી નંબર િન છે અનચે 47 િષ્ડનરી 
ઉંમરે પિહોં્િા છતાં પિારૂલ હરુ રમતમાં 
સશક્રય છે. પિારૂલના પ્રભુતિનો અંિાર એ 
િાતથરી લગાિરી િકાય છે કે બરીજી ક્રમાંદકત 
માનસરી જોષરીથરી તચે 1000 પિૉઇન્ટ આગળ છે.

ભાલવના પિટેિ ્સોનિ પિટેિ

શિશ્વમાં 8મો રેનક ધરાિતરી 35 િષદીય 
ભાશિના પિ્ટેલ પિહેલરી એિરી ખચેલા્રી છે રચે 
પિચેરા ્ટેબલ ્ટેશનસમાં ભારતનું પ્રશતશનશધતિ 
કરિચે. નચેિનલ ્ચેસ્પિ.માં બ્ોનઝ મચે્લ 
જીતયો તચે પિછરી તચેમણચે ્ટેબલ્ટેશનસ 
પ્રોફેિનલરી રમિાનું િરૂ કયુું હતુ અનચે હિચે 
્ટોકયો ખાતચે યોજાનારા પિચેરાશલસ્પિકસમાં 
ભારતનું પ્રશતશનશધતિ કરિચે.

સોનલ પિ્ટેલચે અંધરન મં્ળના 
શિષિકો-શમત્ોનરી મિિથરી ્ટેબલ ્ટેશનસ 
રમિાનરી િરૂઆત કરરી હતરી. છેલ્ાં 12 
િષ્ડથરી ્ટેબલ ્ટેશનસ રમતરી સોનલના 
પિશત પિણ પિચેરા ્ટેબલ ્ટેશનસ ખચેલા્રી 
છે અનચે હિચે ગોલ્ મચે્લ જીતિાના 
લક્યનરી સાથચે સોનલ પિ્ટેલ ગુરરાત િતરી 
પિચેરાશલસ્પિકસમાં ભારતનું પ્રશતશનશધતિ 
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તીરંદાજીનો કાર્યક્રમ
- ૨૪ જુલાઈ ઃ સવારે ૬ઃ૦૦ કલાકેઃ મિક્સ્ડ ટીિ એમલમિનેશન
- ૨૬ જુલાઈ ઃ સવારે ૬ઃ૦૦ કલાકે ઃ િેનસ ટીિ એમલમિમનશેન
- ૨૭ થી ૩૧ જુલાઈ સવારે ૬ઃ૦૦ કલાકેઃ પુરુષ -િમિલા વ્યક્તમિત એમલમિનેશન 
- બપોરે ૧ઃ૦૦ કલાકે ઃ િે્ડલ િેચ 

એથલલેટિક્સનો કાર્યક્રમ
- ૩૦ જુલાઈ - સવારે ૫ઃ૩૦ કલાકેઃ પુરુષોની ૩૦૦૦ િીટર ્સટીપલચેઝ િીટ
- સવારે ૭ઃ૨૫ કલાકે ઃ પુરુષોની ૪૦૦ િીટર િ્ડ્ડલ રેસ રાઉન્ડ ૧ િીટ
- સવારે ૮ઃ૧૦ કલાકે ઃ િમિલા ૧૦૦ િીટર રાઉન્ડ ૧ િીટ
- સાંજે ૪ઃ૩૦ કલાકે ઃ મિમરિત ૪ બા્ય ૪૦૦ િીટર રરલે રાઉન્ડ ૧ િીટ
- ૩૧ જુલાઈ - સવારે ૬ઃ૦૦ કલાકે ઃ િમિલા ર્ડ્સકસ થ્ો
- બપોરે ૩ઃ૪૦ કલાકે ઃ પુરુષોની લાંબી કૂદ
- બપોરે ૩ઃ૪૫ કલાકે ઃ િમિલાઓની ૪૦૦ િીટર સેિીફાઈનલ
- સાંજે ૬ઃ૦૫ કલાકે ઃ ૪ બા્ય ૪૦૦ િીટર રરલે ફાઈનલ 
- ૧ ઓગસિ - સાંજે ૫ઃ૦૦ કલાકેઃ પુરુષોની ૪૦૦ િીટર િ્ડ્ડલ દો્ડ સેિીફાઈનલ 
- ૨ ઓગસિ - સવારે ૬ઃ૫૦ કલાકે ઃ પુરુષોની લોંિ જમપ ફાઈનલ 
- સવારે ૭ઃ૦૦ કલાકે ઃ િમિલા ૨૦૦ િીટર રાઉન્ડ ૧ િીટ
- બપોરે ૩ઃ૫૫ કલાકે ઃ િમિલાઓની ૨૦૦ િીટર સેિીફાઈનલ
- સાંજે ૪ઃ૩૦ કલાકે ઃ િમિલા ર્ડ્સકસ થ્ો ફાઈનલ
- સાંજે ૫ઃ૪૫ કલાકે ઃ પુરુષોની ૩૦૦૦ િીટર ્સટીપલચેઝ ફાઈનલ
- ૩ ઓગસિ - સવારે ૫ઃ૫૦ કલાકે ઃ િમિલા ભાલા ફેંક
- સવારે ૮ઃ૫૦ કલાકે ઃ પુરુષ ૪૦૦ િીટર િ્ડ્ડલ રેસની ફાઈનલ
- બપોરે ૩ઃ૪૫ કલાકે ઃ પુરુષો શોટ પુટ
- સાંજે ૬ઃ૨૦ કલાકે ઃ િમિલા ૨૦૦ િીટર ફાઈનલ
- ૪ ઓગસિ - સવારે ૫ઃ૩૫ કલાકે ઃ પુરુષ ભાલા ફેંક
- ૫ ઓગસિ - સવારે ૭ઃ૩૫ કલાકે ઃ િેનસ શોટ પુટ ફાઈનલ
- બપોરે ૧ઃ કલાકે ઃ પુરુષ ૨૦ રકિી રેસ વોક ફાઈનલ
- ૬ ઓગસિ - સવારે ૨ઃ૦૦ કલાકે ઃ પુરુષ ૫૦ રકિી રેસ વોક ફાઈનલ
- બપોરે ૧ઃ૦૦ કલાકે ઃ િમિલા ૨૦ રકિી રેસ વોક ફાઈનલ
- સાંજે ૪ઃ૫૫ કલાકે ઃ પુરુષ ૪ બા્ય ૪૦૦ િીટર રરલે રાઉન્ડ ૧ િીટ
- સવારે ૫ઃ૨૦ કલાકે ઃ  િમિલા ભાલા ફેક ફાઈનલ
- ૭ ઓગસિ - સાંજે ૪ઃ૩૦ કલાકે ઃ પુરુષ ભાલા ફેંક ફાઈનલ
- સાંજે ૬ઃ૨૦ કલાકે ઃ પુરુષ ૪ બા્ય ૪૦૦ િીટર રરલે ફાઈનલ

બલેડમમનિનનો કાર્યક્રમ
- ૨૪ જુલાઈ - સવારે ૮ઃ૫૦ કલાકે ઃ િેનસ ્ડબલસ ગ્રૂપ ્સટેજ - ગ્રૂપ એ 
- સવારે ૯ઃ૩૦ કલાકે ઃ પુરુષ મસંિલસ ગ્રૂપ ્સટેજ - ગ્રૂપ ્ડી
- ૨૫ જુલાઈ - સવારે ૭ઃ૧૦ કલાકે ઃ િમિલા મસંિલસ ગ્રૂપ ્સટેજ - ગ્રૂપ જે
- ૨૬ જુલાઈથી ૨૯ જુલાઈ - સવારે ૫ઃ૩૦ કલાકે ઃ ગ્રૂપ ્સટેજ િેચ

- ૨૯ જુલાઈ - સવારે ૫ઃ૩૦ કલાકે ઃ પુરુષ ્ડબલસ ક્ાટ્ડર 
- ૩૦ જુલાઈ - સવારે ૫ઃ૩૦ કલાકેઃ િમિલા મસંિલસ ક્ાટ્ડર ફાઈનલ
 બપોરે ૧૨ઃ૦૦ કલાકે ઃ પુરુષ ્ડબલસ સેિીફાઈનલ 
- ૩૧ જુલાઈ- સવારે ૫ઃ૩૦ કલાકે ઃ પુરુષ મસંિલસ ક્ાટ્ડર ફાઈનલ
 બપોરે ૨ઃ૩૦ કલાકે ઃ િમિલા મસંિલસ સેિીફાઈનલ
 બપોરે ૨ઃ ૩૦ કલાકે ઃ  િેનસ ્ડબલસ ફાઈનલ
- ૧ ઓગસિ - સવારે ૯ઃ ૩૦ કલાકે ઃ  પુરુષ મસંિલસ સેિીફાઈનલ
- સાંજે ૫ઃ ૦૦ કલાકે ઃ  િમિલા મસંિલસ ફાઈનલ
- ૨ ઓગસિ - ૪ઃ ૩૦ કલાકે ઃ  પુરુષ મસંિલસ સેિીફાઈનલ 

બોકક્સિંગનો કાર્યક્રમ
- ૨૪ જુલાઈ - સવારે ૮ કલાકેઃ મવિેનસ વેલટરવેટ રાઉન્ડ ઓફ ૩૨
-  ૯.૫૪ કલાકેઃ િેનટ વેલટરવેટ રાઉન્ડ ઓફ ૩૨
- ૨૫ જુલાઈ - સવારે ૭.૩૦ કલાકેઃ િમિલા ફલાઈવેટ રાઉન્ડ ઓફ ૩૨
-  સવારે ૮ઃ૪૮ કલાકેઃ પુરૂષોનો લાઇટવેટ રાઉન્ડ ઓફ ૩૨
-  ૨૬ જુલાઈ - સવારે ૭.૩૦ કલાકેઃ પુરૂષોનો ફલાઈવેટ રાઉન્ડ ઓફ ૩૨ 
-  ૯.૦૬ કલાકે સવારેઃ િેનસ મિર્ડલવેટ રાઉન્ડ ઓફ ૩૨
-  ૨૭ જુલાઈ -  ૭.૩૦ કલાકે સવારેઃ િેનસ વેલટરવેટ રાઉન્ડ ઓફ ૧૬
-  ૯.૩૬ કલાકે સવારેઃ મવિેનસ લાઇટવેટ રાઉન્ડ ઓફ ૩૨
- ૧૦.૦૯ કલાકે સવારે) ૩૨નો િમિલાઓનો વેલટરવેટ રાઉન્ડ
- ૨૮ જુલાઈ - ૮ઃ૦૦ ટ્વદ્ઃ િમિલાઓની મિ્ડલ વેઇટ રાઉન્ડ ૧૬
- ૨૯ જુલાઈ - ૭ઃ૩૦ઃ પુરુષોનું મિ્ડલ વેઇટ રાઉન્ડ ૧૬
- ૮ઃ ૩૩ વાગ્યેઃ પુરુષોનું સુપર િેવીવેઇટ રાઉન્ડ ૧૬
- ૯ઃ૩૬ વાિે ઃ મવિેનસ ફલા્યવેઇટ રાઉન્ડ ૧૬
- ૩૦ જુલાઈ - ૭.૩૦ કલાકે સવારેઃ િમિલા લાઇટવેટ રાઉન્ડ ઓફ ૧૬

ઘોડલે્સવારીનો કાર્યક્રમ
- ૩૦ જુલાઈ - સવારે ૫ કલાકેઃ ઇવેરટંિ ઇનન્ડમવઝ્યુલ ક્ોમલફા્યર

તલવારબાજીનો કાર્યક્રમ
- ૨૬ જુલાઈ - ૫.૩૦ કલાકે સવારેઃ િમિલા સાબ્ે વ્યમક્તિત ટેબલ ૬૪
- સાંજે ૪.૨૦ કલાકેઃ િમિલા સાબ્ે વ્યમક્તિત િિે્ડલ િેચ

ગોલ્ફનો કાર્યક્રમ
- ૨૯ જુલાઈ- ૧ ઓિ્સટ સવારે ૪ કલાકેઃ િેનસ ઇનન્ડમવઝ્યુલ ્સટ્ોકપલે
- ઓગસિ ૪-૭ - ૪ કલાકે સવારેઃ િમિલા વ્યમક્તિત ્સટ્ોકપલે

મજમનાકસિક્સનો કાર્યક્રમ
- જુલાઈ ૨૫ - ૬.૩૦ કલાકે સવારેઃ િમિલા કલાતિક મજિનાન્સટક ્યોગ્યતા
- ૨૯ જુલાઈથી ૩ ઓગસિ - બપોરે ૨ કલાકેઃ િમિલા કલાતિક મજિનાન્સટક 

ઓલ-રાઉન્ડ અને ઇવેન્ટસ ફાઇનલ
હોકીનો કાર્યક્રમ

- ૨૪ જુલાઈ - સવારે ૬.૩૦ કલાકેઃ પુરૂષ ગ્ુપ-એઃ ભારત મવરુદ્ધ ન્યરૂઝીલેન્ડ

- ૫.૧૫ કલાકે સાંજેઃ િમિલા ગ્ુપ-એઃ ભારત મવરુદ્ધ નેધરલેન્ડ
- ૨૫ જુલાઈ - સાંજે ૩ કલાકેઃ પુરૂષ ગ્ુપ-એ, ભારત મવરુદ્ધ ઓ્સટ્ેમલ્યા
- ૨૬ જુલાઈ - સાંજે ૫.૪૫ કલાકેઃ મિલા ગ્ુપ-એ, ભારત મવરુદ્ધ જિ્ડની
- ૨૭ જુલાઈ - સવારે ૬.૩૦ કલાકેઃ પુરૂષ ગ્ુપ-એ, ભારત મવરુદ્ધ ્સપેન
- ૨૮ જુલાઈ - સવારે ૬.૩૦ કલાકેઃ િમિલા ગ્ુપ-એ, ભારત મવરુદ્ધ મબ્ટન
- ૨૯ જુલાઈ - ૬ કલાકે સવારેઃ પુરૂષ- ગ્ુપ-એ, ભારત મવરુદ્ધ આજજેનટીના
- ૩૦ જુલાઈ - ૮.૧૫ કલાકે સવારેઃ િમિલા ગ્ુપ-એ, ભારત મવરુદ્ધ આ્યલજેન્ડ
- સાંજે ૩ કલાકેઃ પુરૂષ ગ્ુપ-એ, ભારત મવરુદ્ધ જાપાન
- ૩૧ જુલાઈ ઃ સવારે ૮.૪૫ કલાકેઃ િમિલા ગ્ુપ-એ, ભારત મવરુદ્ધ આમરિકા
- ૧ ઓગસિ - સવારે ૬ કલાકેઃ પુરૂષ ક્ાટ્ડર ફાઇનલ- જો ટીિ ક્ોમલફાઇ કરે તો)
- ૨ ઓગસિ - સવારે ૬ કલાકેઃ િમિલા ક્ાટ્ડર ફાઇનલ- જો ક્ોમલફાઇ થા્ય તો
- ૩ ઓગસિ - સવારે ૭ કલાકેઃ પુરૂષોની સેમિફાઇનલ
- ૪ ઓગસિ - સવારે ૭ કલાકેઃ િમિલાની સેમિફાઇનલ
- ૫ ઓગસિ - સવારે ૭ કલાકેઃ પુરૂષોનો બ્ોનઝ િે્ડલ િેચ
- ૩.૩૦ કલાકેઃ પુરૂષોની િોલ્ડ િે્ડલ િેચ
- ૬ ઓગસિ - સવારે ૭ કલાકેઃ િમિલાઓની બ્ોનઝ િે્ડલ િેચ
- બપોરે ૩.૩૦ કલાકેઃ િમિલાઓની િોલ્ડ િે્ડલ િેચ

જૂડોનો કાર્યક્રમ
૨૪ જુલાઈ સવારે ૭.૩૦ કલાકેઃ િમિલા ૪૮ રકલો એમલમિનેશન રાઉન્ડ ઓફ ૩૨

રોઇંગનો કાર્યક્રમ
૨૪ જુલાઈ - સવારે ૭.૫૦ કલાકેઃ િેનસ લાઇટવેટ ્ડબલ ્સકલસ િીટ

નૌકારાનનો કાર્યક્રમ
- જુલાઈ ૨૫ - ૮.૩૫ સવારેઃ િમિલા લેજર રી્ડા્યલ- રેસ ૧
- ૧.૦૫ કલાકે સવારેઃ િેનસ લેજર- રેસ ૧
- જુલાઈ ૨૭ - ૧૧.૨૦ કલાકે સવારેઃ પુરૂષોની ૪૯ઇઅર- રેસ ૧

શૂટિંગનો કાર્યક્રમ
- ૨૭ જુલાઈ - ૫.૩૦ કલાકે સવારેઃ ૧૦ િીટર અર મપ્સતોલ મિમરિત ટીિ ્યોગ્યતા
-  ૯.૪૫ કલાક સવારેઃ ૧૦ િીટર એ્યર રાઇફલ મિમરિત ટીિ ્યોગ્યતા
-  સવારે ૧૧.૪૫ કલાકેઃ ૧૦ િીટર એર રાઇફલ મિક્સ્ડ ટીિ બ્ોનઝ િે્ડલ િેચ
-  ૧૨.૨૦ બપોરેઃ ૧૦ િીટર એર રાઇફલ મિક્સ્ડ ટીિ િોલ્ડ િે્ડલ િેચ
- ૨૯ જુલાઈ - સ.૫.૩૦ કલાકેઃ િમિલાઓની ૨૫ િીટર મપ્સતોલ ક્ોમલરફકેશન પ્ેમસજન
- ૩૦ જુલાઈઃ સ. ૫.૩૦ કલાકેઃ િમિલાઓની ૨૫ િીટર મપ્સતોલ ક્ોમવ. રેમપ્ડ
- સવારે ૧૧.૨૦ કલાકેઃ િમિલાઓની ૨૫ િીટર મપ્સતોલ ફાઇનલ
- ૩૧ જુલાઈ - સ. ૮.૩૦ કલાકેઃ િમિલાઓની ૫૦ િીટર રાઇફલ ૩ પોમઝશન ્યોગ્યતા
- બપોરે ૧૨.૩૦ કલાકેઃ િમિલાઓની ૫૦ િીટર રાઇફલ ૩ પોમઝશન ફાઇનલ
- ૨ ઓિ્સટ - સવારે ૮ કલાકેઃ પુરૂષોની ૫૦ િીટર રાઇફલ ૩ પોમઝશન ્યોગ્યતા
- ૧.૨૦ કલાક બપોરેઃ પુરૂષોની ૫૦ િીટર રાઇફલ ૩ પોમઝશન ફાઇનલ

(નોંધ ઃ સ્પધા્યના તમામ ્સમર જા્પાનના ્સમર અનુ્સાર છે)

ટોકયો: ટોકયો ઓલિમ્પિક ગે્્સની લિલિિત શરૂઅાત શુક્રિારથી થઈ રહી છે. એિામાં ભારતીય એથિેટ્સની ટીમ ટોકયો પિહોંચી ગઈ છે. આ િખતે ભારતના ૧૨૭ ખેિાડીઓેએ ઓલિમ્પિક માટે 
ક્ોલિફાય કયુું છે. ૨૦૧૬ રરયો ઓલિમ્પિકમાં દેશના ૧૧૭ ખેિાડીઓએ ક્ોલિફાય કયુું હતું. ભારત આ િર્ષે પિોતાની ઓલિમ્પિક ભાગીદારીના ૧૦૦મા િર્્ષની ઉજિણી કરી રહ્ં છે. 
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