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પેરીવિલ
અમેરિકાના અલાસકામાં બુધવાિે િાત્ે શક્તિશાળી 

ભૂકંપ ત્ાટક્યો હતયો. અમેરિકન ક્િ્યોલયોક્િકલ સવવેના 
કહેવા પ્રમાણે ભૂકંપની તીવ્રતા ૮.૨ રિકટિ સકકેલ નોંધાઈ 
હતી. આ શક્તિશાળી ભૂકંપ પછી હવાઈમાં સુનામીનયો 
ભ્ હયોવાથી એલટ્ટ જાિી કિા્યો હતયો અને લયોકયોને 
સલામત સથળે ખસેડવાની સલાહ અપાઈ હતી.

અલાસકામાં ભૂકંપનયો જોિદાિ ઝટકયો અનુભવા્યો 
હતયો. રિકટિ સકકેલમાં ભૂકંપની તીવ્રતા ૮.૨ નોંધાઈ હતી. 
એક વખત ભૂકંપ ત્ાટક્યો તે પછી થયોડીક ક્મક્નટયોમાં 
૬.૨ અને ૫.૬ના ઝટકા પણ અનુભવા્ા હતા. જોકકે, 
આ ભૂકંપથી જાનહાક્ન થ્ાના અહેવાલયો ન હતા. 
ભૂકંપનું એપી સેનટિ પેિીક્વલ શહેિથી ૯૧ રકલયોમીટિ 
દૂિ ધિતીના પેટાળમાં નોંધા્ું હતું. 

સત્ાવાિ આંકડા પ્રમાણે અલાસકામાં છેલાં ૭૫ વર્ટમાં 
ચયોથી વખત ૮ની તીવ્રતાનયો ભૂકંપ ત્ાટક્યો હતયો. ધિતીના 
પેટાળમાં ભાિે હલચલ થઈ િહી હયોવાની ચેતવણી 
આપવામાં આવી હતી. એટલું િ નહીં, ઉપિા-ઉપિી ત્ણ 
વખત ભૂકંપ આવ્યો તે પછી અમેરિકાના ક્િ્યોલયોક્િકલ 
સવવેના અક્ધકાિીઓએ હવાઈ ટાપુમાં સુનામી ત્ાટકવાની 
દહેશત વ્તિ કિી હતી. અગાઉ ૧૯૬૫માં અલાસકામાં 
૮.૭ની તીવ્રતાનયો ભૂકંપ ત્ાટક્યો પછી સમુદ્રના 

મયોજાં ૧૦.૭ મીટિ સુધી ઊંચા નોંધા્ા હતા. અમેરિકાના 
પેક્સરિક સુનામી વયોક્નિંગ સેનટિે કાંઠા ક્વસતાિમાં 
સુનામીની શક્તા વ્તિ કિી તે પછી હવાઈ, ગુઆમ 
અને અમેરિકન સામયોઆમાં ક્નચાળવાળા ક્વસતાિયોમાં 
િહેતા લયોકયોને ઊંચાઈએ સસથત સિકાિી આશ્ર્ગૃહયોમાં 
િતા િહેવાની ચેતવણી અપાઈ હતી.

દિક્મ્ાન મ્ાંમાિમાં ભૂકંપનયો ઝટકયો આવ્યો હતયો. 
મ્ાંમાિમાં ૫.૫ રિકટિ સકકેલનયો ભૂકંપ ત્ાટક્યો હતયો, 
તેની અસિ થાઈલેનડ સુધી થઈ હતી. મ્ાંમાિની 
ઉત્િ-પૂવ્ટ ક્વસતાિમાં ભૂકંપ અનુભવા્યો હતયો અને 
તેનું કકેનદ્ર ક્બંદુ ૧૦ રકલયોમીટિ પૃથવીના 
પેટાળમાં નોંધા્ું હતું. આ ભૂકંપના 
કાિણે જાનહાક્ન થઈ ન હતી, પિંતુ 
િૂની ઈમાિતયોમાં નુકસાન થ્ું હતું 
અને એવી ઈમાિતયોમાં િહેતાં ઘણાં 
લયોકયોને ઈજા પહોંચી હયોવાના અહેવાલયો 
હતા. મ્ાંમાિ સેસસમક િયોલટ લાઈનમાં 
હયોવાથી ત્ાં અવાિનવાિ ભૂકંપ ત્ાટકકે 
છે. છેલે મે માસમાં આવેલા ભૂકંપમાં 
ત્ણ લયોકયોનાં મયોત થ્ા હતા અને ૨૪થી 
વધુને ઈજા થઈ હતી.
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8.2ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી અલાસ્ા ધ્ૂજ્ું
ભૂકંપનું ઓ�પી સ�ન્ટિ પ�િીતિલથી 91 રક.મી દૂિ ધિિીના પ�ટાળમાં નાંધાયું, હિાઈમાં સુનામીના ભયથી ઓ�લટ્ટ

નિી દિલ્ી
પેગાસસ જાસૂસી કકેસ અંગેનયો 

ક્વવાદ હજી સમાપ્ત થા્ તેવું લાગતું 
નથી. હવે દેશનાં 500 થી વધુ લયોકયો 
અને સંગઠનયોએ સપ્રીમ કયોટ્ટનાં 
મુખ્ ન્ા્ાધીશને પત્ લખીને આ 
મામલામાં દખલ કિવાની ક્વનંતી 
કિી છે. મીરડ્ા રિપયોટ્ટ અનુસાિ, 
500 થી વધુ લયોકયો અને ગૃપયોએ CJI 
એન વી િમન્ાને ઇઝિા્ેલી કંપની 
NSO પાસેથી પેગાસસ  સપા્વેિની 
ખિીદીને તાતકાક્લક બંધ કિવાની 
ક્વનંતી કિી છે. 

CJI ને લખેલા પત્માં, પેગાસસ 
સપા્વેિના ઉપ્યોગ અંગે ક્વક્વધ 
મીરડ્ા રિપયોટ્ટમાં ક્ચંતા વ્તિ કિવામાં 
આવી છે. CJIને પત્ લખનાિાઓએ 
આશ્ચ્્ટ વ્તિ ક્ુિં  કકે પેગાસસ 
સપા્વેિનયો ઉપ્યોગ ક્વપક્ષનાં નેતાઓ 
ક્શક્ષણક્વદયો, પત્કાિયો, માનવાક્ધકાિ 
કા્્ટકતા્ટઓ, વકીલયો ક્વદ્ાથથીઓ, અને 

જાતી્ શયોરણનયો ભયોગ બનેલા લયોકયોની 
જાસૂસી કિવા માટે કિવામાં આવી 
િહ્યો હતયો.

પત્માં ક્વનંતી કિવામાં આવી છે કકે 
સુપ્રીમ કયોટ્ટ આ બાબતની તપાસ કિે 
કકે શું કયોઇ ભાિતી્ સંસથા કકે કંપનીએ 
પેગાગસ ખિીદ્ું હતું. અને જો હા, તયો 
તે માટે ચૂકવણી કકેવી િીતે કિવામાં 
આવી? તેની પણ તપાસ કિવાની માંગ 
કિવામાં આવી છે. પત્ લખનાિાઓમાં 
અરુણા િા્, હર્ટ મંદિ, અંિલી 
ભાિદ્ાિ, વંદા ગ્યોવિ, િયોક્મલા થાપિ, 
લેક્ખકા અરુંધતી િા્, અનુિાધા 
ભસીન વગેિેનયો સમાવેશ થા્ છે.

પેગાસસ જાસૂસી કેસ

CJI િમન્ાને 500 લયોકયોએ પત્ 
લખી હસતક્ષેપની માંગણી કિી

ઈના�ન�શિયામાં ડ�લ્ા 
િ�રિઓન્ટથી 800 બાળકા�ના મા�િ
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ટોરોનટો :  અલ્બટ્ટામ્ં કોવિડ-૧૯ની 
પ્રસ્ર ક્ષમત્ એટલે કે આર િેલ્યુ ઉચ્ચ 
સતરે પહોંચી છે. જો કે દૈવનક કેસની 
સંખ્્ ઘટી રહી છે. ત્્રે એક સિ્લ 
ઉભો થ્્ છે કે જો દેશમ્ં િેકસીનેશન 
પયુરતયું થ્યું હો્ તો આ આર િેલ્યુને 
જોત્ કોવિડ -૧૯ની ચોથી લહેરની 
સંભ્િન્ કેટલી ? 

અલ્બટ્ટામ્ં આર િેલ્યુ લગભગ 
૧.૪૮ સયુધી ગ્્ અઠિ્ડડ્્ન્ 
અંતે જોિ્ મળી હતી, જ્્રે ત્ીજા 
િેિની તીવ્રત્ િધયુ હતી ત્્રે રોજન્ 
૧પ૦૦ની આસપ્સ કેસ નોંધ્ત્ હત્.

આ સમ્ે આર િેલ્યુ લગભગ 
૧.૧પ જેટલી હતી. જો આર િેલ્યુ ૧થી 
ઓછી હો્ તો મહ્મ્રી પર વન્ંત્ણ 
આિી ગ્યું હો્ એમ મ્ની શક્્ અને 

રોગચ્ળ્ને વન્ંત્ણમ્ં ર્ખી શક્્ 
હોિ્નયું મ્ની શક્્ એમ ચેપી રોગોન્ 
વનષણ્ંત ડો. આઈઝેક ્બોગોચે કહ્ં હતયું. 

મીડડ્્ સ્થે ્બયુધિ્રે ટેલીફોવનક 
િ્તચીતમ્ં તેમણે કહ્ં હતયું કે, આર 
િેલ્યુને ધ્્નમ્ં ર્ખિ્મ્ં આિે તો 
અત્્રે રોગચ્ળો વન્ંત્ણ હેઠળ 
ગણ્્. અલ્બટ્ટાન્ હેલથ વિભ્ગન્ 
અહેિ્લ મયુજ્બ ્બયુધિ્રે કોવિડ-૧૯ન્ 
૧૯૪ નિ્ કેસ નોંધ્્્ છે.

જ્્રે કુલ એકટીિ કેસની 
સંખ્્ ૧૩૩૪ છે. જે છેલ્્ કેટલ્ક 
અઠિ્ડડ્્મ્ં સૌથી િધયુ છે. હ્લમ્ં 
૮૪ લોકો હોસસપટલમ્ં સ્રિ્ર હેઠળ 
છે. જેમ્ં ૧૮ આઈસી્યુમ્ં છે. ્બયુધિ્રે 
આિેલ્ પહેલ્ અહેિ્લમ્ં ચીફ 
મેડડકલ ઓડફસર ઓફ હેલથ ડો.ડીન્ 

વહનશિ્એ જણ્વ્યું હતયું કે, ત્જેતરમ્ં 
િધેલ્ કેસ એિ્ છે જેમ્ં દદદીઓ પયુરી 
રીતે િેકસીનેટેડ નથી. 

એિ્ લોકો ્બીજાન્ સંપક્કમ્ં આિે 
એટલે મહ્મ્રી ફેલ્િ્ની તીવ્રત્ િધી 

શકે છે, અમે પડરસસથવત પર નજર 
ર્ખી રહ્્ છે. તેમણે િેકસીનેશનને 
અત્ંત જરૂરી ્બ્્બત ગણ્િી હતી અને 
કહ્ં હતયું કે, િેકસીન નહીં લેન્ર્ઓ 
એનો ભોગ િધયુ ઝડપથી ્બની શકે 

છે એ હિે પયુરિ્ર થઈ ચયુક્યું છે. 
્યુવનિટાસીટી ઓફ અલ્બટ્ટાની સકુલ ઓફ 
પસ્લક હેલથન્ પ્રોફેસર અને પૂિટા ચીફ 
મેડીકલ ઓડફસર ઓફ હેલથ ડો.જેમસ 
ટ્લ્બોટે કહ્ં હતયું કે, િધત્ જત્ આંકડ્ 
વચંત્જનક છે. િળી, ડેલટ્ િેડર્નટ િધયુ 
સવરિ્ ્બન્ો છે.

્બીજી તરફ સત્્િ્ળ્ઓએ 
પ્રવત્બંધો હળિ્ કરિ્ની શરૂઆત 
પહેલી જયુલ્ઈથી કરી દીધી હોિ્થી 
પણ વચંત્ િધશે. કેનેડ્ પ્સે 
પયુરત્ પ્રમ્ણમ્ં િેકસીન છે ત્્રે 
િેકસીનેશનની ઝડપ િધ્રિી જરૂરી 
્બનશે. પૂણટા રીતે િેકસીનેટેડ લોકોનયું 
પ્રમ્ણ િધશે તો જ મહ્મ્રી પર 
વન્ંત્ણ આિી શકશે એમ વનષણ્ંતો 
પણ મ્ને છે.

ટોરોનટો 
ટોરોનટોન્ પી્રસન એરપોટટા 

ઉપર આિન્ર્ વિદેશી પ્રિ્સીઓને 
િેકસીનેશન સટેટસ મયુજ્બ અલગ 
ત્રિિ્મ્ં આિી રહ્્ છે. કસટમસની 
પ્રવરિ્્ પહેલ્ તેમન્ િેકસીનેશન 
સટેટસની ચક્સણી કરિ્મ્ં આિશે, 
એમ એરપોટટા સત્્િ્ળ્ઓએ શવનિ્રે 
સપષ્ટ ક્યુું હતયું. 

ટોરોનટોન્ પી્રસન એરપોટટાન્ 
િડરષ્ઠ કમ્યુવનકેશન સલ્હક્ર ્બેિલદી 
મેકડોન્લડે મીડડ્્ સમક્ષ શવનિ્રે 
જણ્વ્યું હતયું કે, કેનેડ્મ્ં આિી રહેલ્ 
અમેરીકન કે અન્ વિદેશી પ્રિ્સીઓને 
િેકસીનેશનન્ આધ્રે જયુદ્ પ્ડિ્ મ્ટે 
અલગ લ્ઈનમ્ં ઉભ્ રહીને કસટમસ 
ક્ઉનટર સયુધી જિયું પડશે.  આ વનણટા્ 

્બોડટાર કલી્રનસ મ્ટે લેિ્્ો હોિ્નયું 
પણ એરપોટટા તરફથી જણ્િિ્મ્ં આવ્યું 
હતયું. કેમ કે, િેકસીન લેન્ર્ અને નહીં 
લેન્ર્ઓ મ્ટેન્ ધ્ર્ધોરણો અલગ છે. 
હ્લમ્ં સંપૂણટા રીતે કેનેડ્ન્ િેકસીનેટેડ 
પ્રિ્સીઓને કિોરનટ્ઈનથી મયુડકત મળી 
શકે છે અને ટેસટીંગમ્ં પણ ર્હત મળી 
શકે છે. નિમી ઓગસટ પછી અમેરીક્થી 
આિન્ર્ િેકસીનેટેડ પ્રિ્સીઓને પણ 
એિી ર્હત મળી શકશે.  મેકડોન્લડે 
એમ પણ કહ્ં હતયું કે, અમે જાણીએ 

છીએ કે, મહ્મ્રી પહેલ્ન્ અને 
અત્્રન્ આગમનન્ અનયુભિમ્ં મોટો 
તફ્િત છે. પી્રસન એરપોટટા કેનેડ્નયું 
પહેલયું એરપોટટા છે જ્્ં આ રણનીવતનો 
અમલ થઈ રહ્ો છે. િ્નકુંિર 
ઈનટરનેશનલ એરપોટટા પર પણ આ રીતે 
અલગ આગમનની વ્િસથ્ શરૂ કર્ઈ 
છે અને પ્રિ્સીઓનયું ધ્્ન ખેંચ્્ એ 
રીતે સ્ઈન્બોડટા ર્ખ્્ છે. ત્જેતરમ્ં જ 
ઓનટેડર્ોન્ વપ્રમી્ર ડગ ફોડડે િેકસીન 
પ્સપોટટાન્ વિચ્રને મ્ંડી િ્ળ્ો 
હતો. કેમ કે ધ્્્ટા મયુજ્બનયું િેકસીનેશન 
થ્યું નથી. તેમણે િેકસીન પ્સપોટટાન્ 
પ્રસત્િને નક્રી ક્ઢત્ કહ્ં હતયું કે, અમે 
સમ્જમ્ં આ રીતે ભ્ગલ્ પ્ડી શકત્ 
નથી. જો કે, િેકસીન સડટટાડફકેશનની 
્ોજન્ આગળ િધી રહી છે.

પી્રસન એરપોટટા પર િેકવસનેશન સટેટસ 
મયુજ્બ ફલ્ઈટસને અલગ ર્ખિ્ પ્રથ્
કસ્ટમસની પ્રક્રિયા પહેલા પ્રવાસીઓાેના વેકસીનેશન સે્ટટસની ચકાસણી કરાશે

કોરોનાના એક્ટવ કેસની સંખ્ા ૧૩૩૪, ૮૪ લોકો હોક્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ઃ પ્રતિબંધો હળવા થિાં સંક્રમણનો ભ્ વધ્ો
િેકસીનેશન છત્ં અલ્બટ્ટામ્ં ચોથી લહેરની સંભ્િન્

ટોકી્ો 
ટોડક્ોમ્ં ચ્લી રહેલી 

ઓવલસમપકસમ્ં સોમિ્રે સિ્રે 
્ોજા્ેલી મવહલ્ઓની ૧૦૦ મીટર 
્બટરફલ્્ સપધ્ટામ્ં કેનેડ્ની મેગી મેક 
નીલે પપ.પ૯ સેકનડમ્ં અંતર ક્પીને 
ગોલડ મેડલ મેળવ્ો હતો. જ્્રે 
ચીનની ઝેનગ ્યુફેઈએ (પપ.૬૪ સેકનડ 
સ્થે) વસલિર અને ઓસટ્ેવલ્્ની એમ્ 
મેકકેઓને (પપ.૭ર સેકનડ સ્થે) બ્ોનઝ 
મેળવ્ો હતો.

પહેલીિ્ર ઓવલસમપકસમ્ં ભ્ગ 
લેન્રી મેક નીલ ઓનટેડર્ોન્ લંડનની 
છે અને અગ્ઉ ્બે મેડલસ મેળિી ચયુકી 
છે. તેણીએ આ મેડલ મેળવ્્ ્બ્દ કહ્ં 
હતયું કે, આિયું પણ ્બની શકશે કે આિી 
ક્ષણ મ્ર્ જીિનમ્ં આિશે, એિી મેં 
ક્્રે્ કલપન્ પણ કરી નહોતી. તેનો 
તરિ્નો સમ્મ્ં અત્્ર સયુધીનો ત્ીજા 
રિમનો ઝડપી સકોર છે. ટોડક્ો એકિ્ટીક 
સેનટરન્ પયુલમ્ં પડ્્ની ગણતરીની 
સેકનડોમ્ં તેણે સકોર્બોડટા ઉપર પોત્ન્ 
ન્મને વિજેત્ તરીકે તરીક જો્યું હતયું. 

આ સફળત્ ્બ્દ તેણે કહ્ં હતયું કે, હયું તો 
આનંદ મ્ટે જ આિી હતી. પણ આટલી 
ખયુશી મળશે એિી આશ્ નહોતી ર્ખી.  
મને ગિટા છે કે હયું મ્રૂં સ્રૂં પ્રદશટાન આ 
સપધ્ટામ્ં દશ્ટાિી શકી છયું. હયું આટલી 
ઝડપથી તરતી નહોતી. પણ છેલ્્ પ૦ 
મીટરમ્ં મેં ઝડપ દ્ખિી અને આસ્નીથી 
અંતર પૂણટા કરી શકી. આ સપધ્ટાન્ 
આગલ્ ડદિસે ્ોજા્ેલી ૪ -૧૦૦ મીટર 
ફ્ીસટ્ઈલની ટીમમ્ં પણ તે હતી અને 
એમની ટીમે એ સપધ્ટામ્ં વસલિર મેળવ્યું 
હતયું. ર૦૧૯ની િલડટા કપ ચેમપી્નશીપમ્ં 
નીલે ૧૦૦ મીટર ્બટરફલ્્મ્ં ગોલડ 
મેડલ હ્ંસલ ક્યો હતો. અને કેનેડ્ને 
પહેલયું મેડલ અપ્વ્યું હતયું. 

ટોરોનટો 
શ્ળઓ સપટેમ્બરથી શરૂ થિ્ જઈ 

રહી છે. ત્્રે કેટલ્ક ડોકટરો િ્લીઓને 
વિનંતી કરી રહ્્ છે કે, તેમન્ ૧રથી 
૧૭ િરટાન્ વિદ્્થદી સંત્નોને જલદીથી 
િેકસીન અપ્િી તેમને સયુરવક્ષત કરે. જો 
િેકસીનન્ ્બે ડોઝ િચ્ચેન્ સમ્ગ્ળ્ને 
ધ્્નમ્ં ર્ખિ્મ્ં આિે તો િેકસીનેશન 
ઝડપથી શરૂ થઈ 
જિયું જોઈએ, એમ 
ચેપી રોગોન્ 
વનષણ્ંત ડો. 
આઈઝેક ્બોગોચે 
મંગળિ્રે મીડડ્્ને જણ્વ્યું હતયું. તેમણે 
શ્ળ્એ જન્ર્ અને િેકસીન મ્ટે લ્્ક 
વિદ્્થદીઓને િેકસીન લેિ્ પોત્ન્ 
િ્લીઓ સ્થે જિ્ વિનંતી કરી હતી. 
તેમણે એમપણ કહ્ં હતયું કે, હિે કેનેડ્મ્ં 
કોવિડ-૧૯ની િેકસીન મેળિિી સરળ 
્બ્્બત છે. ઓનટેડર્ોન્ આંકડ્ઓ 
મયુજ્બ આ િ્જયુથન્ ઘણ્ ઓછ્ લોકોએ 
જયુલ્ઈમ્ િેકસીનન્ પહેલ્ ડોઝ મ્ટે 

રજીસટ્ેશન કર્વ્યું હતયું.  મ્ત્ ૧૩ ટક્ 
જ જરૂડર્્ત ્બીજા ડોઝની જોિ્ મળી 
હતી. જે ખરેખર એ િ્જયુથ મ્ટે પ૦૦ 
ટક્ િધશે. હિે પછીન્ છ અઠિ્ડડ્્ 
્બ્દ જ્્રે શ્ળ્ઓ ફરીથી શરૂ થશે 
ત્્રે ઓનટેડર્ોમ્ં આ િ્જયુથન્ ૪ર 
ટક્ લોકો પૂણટાત્્ િેકસીનેટેડ છે. 
જ્્રે ૬પ ટક્એ પહેલો ડોઝ લીધો 

છે. ર્ષ્ટી્ સતરે 
મળત્ આંકડ્ઓ 
મયુજ્બ ૧૭મી 
જયુલ્ઈ સયુધીમ્ં આ 
િ્જયુથન્ ૭૦ ટક્ 

્બ્ળકોને ડોઝ અપ્ઈ ગ્ો છે. જેમ્ં 
૪૩ ટક્ને પહેલો ડોઝ અને ર૬ ટક્ને 
્બંને ડોઝ અપ્ઈ ગ્્ છે. ડો. ્બોગોચ 
કહે છે કે, ્બ્ળકોને િેકસીનનો વિર્ 
ન્જયુક છે. એટલે ્બ્ળકો કે િ્લીઓ પર 
દ્બ્ણ લ્િી ન શક્્. એ લોકો સમજી 
જશે એિી આશ્ છે. કેમ કે, લ્ં્બ્ગ્ળે 
તો િેકસીન લેિ્નો ફ્્દો એમને જ 
થિ્નો છે.

શાળાઅો ફરી શરૂ થા્ એ પિહેલા 
તવદ્ાથથીઓને વેકસીનેશન જરૂરી

સમગ્ર કેનેડામાં વેકસીનની 
કાેઈ ઓછત નહીં હાેવાનાે 
નનષાંત તબીબાેનાે દાવાે

ઓનટેડર્ોન્ નવસુંગ સેકટર મ્ટે વચંત્જનક 
સંકેતો ઃ અનેક કમટાચ્રી નોકરી છોડિ્ તૈ્્ર

ફ્રન્ટલાઈન હેલ્થ કેર વક્કર તરીકે કામ કરવા છતાં તેમની કદર થઈ નહીં
ટોરોનટો 

ઓનટેડર્ોની રજીસટડટા આઈસી્યુ નસટા વબ્રગીટ ઉમેગ્બ્ 
મહ્મ્રી દરવમ્્ન પયુરો સમ્ ક્મ કરતી રહી હતી. હિે 
કોવિડ-૧૯ન્ નિ્ કેસો ઘટી રહ્્ છે અને િેકવસનેશન િધી 
રહ્યું છે. ત્્રે કોઈને એમ લ્ગે કે, હિે નસટા ર્હતનો શ્્સ 
લઈ શકતી હશે પણ વબ્રગીટન્ ડકસસ્મ્ં એિયું નથી. 

તેણે મીડડ્્ સ્થેની િ્તચીતમ્ં જણ્વ્યું હતયું કે, હિે 
અમ્રૂં મનો્બળ ઘટી ગ્યું છે, લોકો પણ હત્શ છે. મહ્મ્રી 
દરવમ્્ન ફ્નટલ્ઈન હેલથ કેર િક્કર તરીકે ક્મ કરિ્ છત્ં 
તેમની કદર થઈ નથી એટલે હિે કદ્ચ તે આ ક્મ છોડી શકે 
છે. ઓનટેડર્ોમ્ં આઈસી્યુ નસટાની ભ્રે તંગી છે. જ્્રે કેટલી્ 
અનયુભિી નસટા પણ િધ્રે પડત્ ક્મને ક્રણે કંટ્ળી ચયુકી છે. 
જેને ક્રણે તેઓ આ લ્ઈન છોડિ્નયું વિચ્રી રહી છે. િધયુ પડત્ 
ક્મ ઉપર્ંત સયુવિધ્ઓની તંગીને ક્રણે એમની મયુશકેલીઓ િધી 
રહી છે. હિે કોઈ િધ્ર્ની સયુવિધ્ઓ મળતી નથી. એક અન્ 
નસડે ન્મ ગયુપ્ત ર્ખિ્ની શરતે કહ્ં હતયું કે એ જે હોસસપટલમ્ં 
ક્મ કરે છે ત્્ં સટ્ફ ઘણો જ ઓછો છે. ગ્્ અઠિ્ડડ્ે જ 
અમ્ર્ આઈસી્યુમ્ં મ્ત્ ્બે નસટા હતી. જે સતત ડદિસ ર્ત 

ક્મ કરતી રહી હતી. િળી, કોઈ રીલીિર ન હોિ્થી એ લે્બમ્ં 
પણ જઈ શકતી નહોતી. ર્્બેત્ મયુજ્બ તો એ ્યુવનટમ્ં આઠથી 
નિ દદદીઓ િચ્ચે એકન્ વહસ્્બે દરેક નસડે ક્મ કરિયું પડે છે. 
જેમ જેમ સ્થી કમટાચ્રીઓ નોકરી છોડીને જઈ રહ્્ છે તેમ 
તેમ સસથવત ગંભીર ્બનતી જા્ છે. અત્્ર સયુધી ૧૬ જણ્ 
નોકરી છોડી ગ્્ છે. એવપ્રલ ર૦ર૦ની સરખ્મણીમ્ં એવપ્રલ 
ર૦ર૧મ્ં હેલથકેર િક્કરોન્ ક્મન્ કલ્કો પણ િધ્્ છે. વબ્ગીટે 
એમ પણ કહ્ં હતયું કે, મહ્મ્રી દરવમ્્ન તેણે એક પણ રજા 
લીધી નહોતી. પણ હિે િધ્ર્ન્ ક્મથી ત્્સી ગઈ હતી. 

અોતલક્પિકઃ ્વીમર મેગી મેક નીલે 
કેનેડાને પિહેલો ગોલડ મેડલ અપિાવ્ો
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ઓન્ટેરિયો 
કેનેડાની સરકાર કામચલાઉ વિદેશી કામદારો માટેના 

વનયમોમાં મોટા ફેરફારો લાિી શકે છે. આ િાતના સંકેતો કેનેડા 
ગેઝેટમાં પ્રકાવશત એક લેખમાંથી મળે છે. કેનેડામાં આિનારા 
કામચલાઉવિદેશી કામદારો બે રીતે આિે છે. પહેલા જે ટેમપરરી 
ફોરીન િક્કર પ્રોગ્ામ (ટીએફડબલયયુપી) અંતગ્ગત આિે છે. જેમાં 
એિી કંપનીઓ જે કેનેડામાં એિા વિદેશી કામદારોને લાિિા માંગે છે 
જે કામ કોઈ કેનેડીયન નાગરીક કે રેસીડેનટસ કરિા નથી માંગતા. 
બીજો માગ્ગ ઈનટરનેશનલ મોવબલીટી પ્રોગ્ામ કે આઈએમપી 
હેઠળ આિે છે. જેમાં વિદેશીઓને કેનેડામાં કામ કરિાની મંજયુરી 
આપિામાં આિે છે. 

આ બંનેમાં મોટો તફાિત એ છે કે પહેલા વિભાગમાં 
એલએમઆઈએ લેબર માકકેટ ઈમપેકટ એસેસમેનટની જરૂર પડે 
છે. જયારે બીજા વિભાગમાં એની જરૂર પડતી નથી. જેનાથી ખબર 
પડે છે કે, નોકરી દાતાએ કેનેડીયન ઉમેદિારો શોધી જોયા પણ એ 
નહીં મળતા વિદેશી કામદારોને રાખિા પડશે. જો કે, નોકરી ઈચછયુકો 
બીજી િાત કરે છે. એમના જણાવયા મયુજબ પહેલા વિભાગમાં તેમને 
પોતાના અવધકારો વિશે પયુરતી જાણકારી નથી. 

કેનેડા કામચલાઉ વિદટેશી કામદાિોના વનયમોમાં ફેિફાિ કિશે

કેનેરડયન યુ ્યુબર્સે વિશ્વની ર્ૌથી 
િધુ તેજસિી ફલેશલાઈ્ બનાિી

કામદાિો અને નોકિી દાતાઓ મા્ટે મહતિના મુદ્ાઓ 
 » નોકરીદાતાઓ અગાઉ ટીએફડબલ્યુઓની ભરતી માટેના નન્મોનયું પાલન કરવાનયું ટાળતા હોવાનયું માનવામાં આવે છે. આવા 

નોકરીદાતા પોતાની માનલકીની અન્ કંપનીઓ દ્ારા નોકરીએ રાખે છે.
 » ટીએફડબલ્યુઓ તેમના અનિકારો અથવા નન્મના અથ્થઘટનથી અજાણ છે., ટીએફડબલ્યુઓ માટેની હેલથ કેર સયુનવિાઓનો 

લાભ પણ તેઓ લઈ શકતા નથી., કેટલાક નોકરીદાતાઓ ટીએફડબલ્યુઓ પાસેથી ગેરકા્દે ભરતી ફી લે છે.
 » ટીએફડબલ્યુને હંમેશા એવો ભ્ રહે છે કે જો તેઓ કામની સ્થનત નવશે ફરર્ાદ કરશે તો નોકરીદાતા બદલો લેશે, નવા દેશમાં 

નવદેશી કામદાર તરીકે પોતાને બીજાઓથી નબળા માને છે.
 » આ બિા કારણોને ધ્ાનમાં રાખીને કેનેડાએ નવદેશી કામચલાઉ કામદારોના નહતમાં કાનૂની સયુિારાઓ કરવાનયું નક્ી ક્યુું છે. 

બિા નોકરીદાતાઓએ ટીએફડબલ્યુને આપવાપાત્ર લાભોનો દ્તાવેજો કા્્થ્થળે જાહેરમાં રાખવાની પણ તારકદ કરી છે.
 » બિા નોકરીદાતાઓએ કામદાર અને સરકાર માટે રોજગારનો કરાર આપવાનો રહેશે. જે દ્તાવેજ એ વાતનયું સમથ્થન કરશે કે, 

લેનખત કરાર મયુજબ કામના ્થળની સયુનવિાઓ અને ્ોગ્ વેતન આપવામાં આવે છે.
 » એ વાતની ્પષ્ટતા કરવી કે નોકરીદાતા કોઈ કા્્થ્થળનો દયુરૂપ્ોગ નથી કરતા, બદલાની કા્્થવાહી પણ દયુરૂપ્ોગ ગણાશે. 

એમપલો્મેનટ એનડ સોનશ્લ ડેવલપમેનટ કેનેડા (ઈએસડીસી)ને જો એવયું લાગે કે નોકરીદાતા નન્મોનયું પાલન નથી કરતા તો 
એલએમઆઈએની પ્રનરિ્ા થોભાવી શકશે.

 » નવા નન્મો મયુજબ એલએમએલ એની મંજયુરી સાથે ભરતી કરવી પડશે. જેમાં કા્્થ્થળ સલામત અને શોષણમયુકત હો્, 
કામદારોનયું સનમાન જળવા્ અને સરકારના નન્મોનયું પાલન થા્ એ જોવાની જવાબદારી નોકરીદાતાની રહેશે.

ઓનટેરરયો ઃ વિશ્વની સૌથી િધયુ તેજસિી 
ફલેશલાઈટ કઈ હશે ? વરિકીન બ્ાઈટ જેણે એ 
બનાિી છે એ કહે છે’, ખરેખર આ ફલેશલાઇટ 
વિક્રમસજ્ગક રીતે ઝળકે છે. એની તીવ્રતા એટલી 
છે કે, માત્ર એક જ ફલેશલાઇટથી આખયું ફૂટબોલનયું 
મેદાન ઝળહળી ઉઠે. એનયું નામ ધ નાઈટબ્ાઈટ 
૩૦૦ રાખયયું છે. એની મૂળ કલપના ઈલેકટ્ોવનક 
રડઝાઈનર વક્રસ વથયેલેની છે, જે પાિરહાઉસ 

કેનેડીયન યયુટયયુબ ચેનલ હેકવસમથ ઈનડસટ્ીઝ 
રકચેનેર ઓનટેરરયોમાં કામ કરે છે. 

વથયેલે એ ‘એઝ ઈટ હેપપનસ’ કાય્ગક્રમની 
અવતવથ હોસટ વગનેલા માસાને કહ્ં હતયું કે, ‘ઘણા 
એિા યયુ-ટયયુબ િીડીયો છે, જેમાં મોટી િોટર ગન 
હોય કે વિશાળ લેસર અને એિી જ અનય સામગ્ી 
હોય.  એ જોયા બાદ અમને વિચાર આવયો 
કે, અમે આનાથી િધયુ અઘરૂં અને ટેકનીકલી 
પડકારજનક બનાિીશયું. તેણે િધયુમાં કહ્ં કે,’મારી 
પાસે ઈલેકટ્ોવનક રડઝાઈનનયું જ્ાન હતયું અને ખાસ 

કરીને એલઈડી વિશેની જાણકારી હોિાથી મારા 
માટે વિશાળ ફલેશલાઈટ બનાિિાનો પ્રોજેકટ 
યોગય હતો. નાઈટબ્ાઈટ ૩૦૦ની ઝળકિાની 
તીવ્રતા પ૦૧૦૩૧ લયયુમેનસ જેટલી છે. જે વગવનસ 
િલડ્ગ રેકોડ્ગમાં નોંધાઈ ચૂકી છે. એ ઉજા્ગના સત્રોત 
કરતા બમણી ઝળકી શકે છે. જો સરખામણી 
કરીએ તો ૧૦૦ િોટનો ગોળો ૧૬૦૦ લયયુમેનસ 
જેટલો પ્રકાશ આપે છે. વથયેલે એ પોતાના 

પ્રોજેકટની શરૂઆત 
અલગ રીતે કરી, તેણે 
વિશ્વની સૌથી િધયુ 
ઝળહળતી ફલેશલાઈટ 
જે બજારમાં ઉપલબધ 
હોય એના લયયુમેનસ 
જોયા. 

એ ઈમાલેનટ 
એમએસ ૧૮ હતી. જે 
૧૦૦૦૦૦ લયયુમેનસ 
જેટલો પ્રકાશ આપતી 

હતી અને એની રકંમત લગભગ ૮૬૦ યયુએસ 
ડોલર જેટલી હતી. એણે પોતાના નમયુનામાં એિી 
૩૦૦ એલઈડી રાખી. 

હેકસસમથના િીરડયો માટે પહેલીિાર એનો 
ઉપયોગ કરી જોયો તયાં સયુધી તેણે રકરણોને કેનદ્ીત 
કરિાની યોજના બનાિી નહોતી. એટલે એનયું 
ધારેલયું પરરણામ મળયયુ નહોતયું. તયારબાદ તેણે 
નાઈટબ્ાઈટ માટે સનગલાસ્ો ઉપયોગ કયયો હતો 
જે ઘણો મયુશકેલ હતો. છતાં તેણે વહંમત હાયા્ગ વિના 
કામ ચાલયું રાખયયું અને આખરે સફળતા મેળિી.

વિમેન્સ બીચ િાેલિબાેિમાં કેનેડાની 
પાિન-પેરેડેઝનાે સતત ત્ીજે વિજય

ટોકયોઃ કેનેડાની સારાહ પાિન અને મેવલસસા 
હયુમાના પેરેડેઝની જોડીઅે ટોકયો અોવલસમપકની 
વિમેનસ બીચ િોવલબોલ ઇિેનટમાં સતત ત્રીજો 
વિજય હાંસલ કયયો હતો. સારાહા અને મેવલસસાની 
જોડીઅે સસિટઝલલેનડની જોઅાના હેવટ્ચ અને 
અેનોક િગલેની જોડીને સીધા સેટમાં 21-13, 
24-22ના સકોરથી હરાિીને ગ્ૂપ-અેમાં ટોચનયું 
સથાન જાળિી રાખયયું હતયું. કેનેરડયન જોડીઅે ત્રણ 
મેચમાં અેક પણ સેટ ગયુમાવયો નથી. વસિસ ટીમે 

બીજા સેટમાં ચાર મેચ પોઈનટ બચાિીને કેનેડાની જોડીને િળતી લડત અાપિાનો વનષફળ પ્રયાસ કયયો હતો.
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ભારતના પરૂ્વોત્તરના મિઝોરિ, િઘેાલય અને 
આસાિ ર્ચ્ ે ર્ર્વોથી સરહદન ે લઈને 

મર્ર્ાદ ચાલી રહ્ો છ.ે આ િદુ્ ે ત્રણયે પ્રદશેો 
ર્ચ્ ે નાના િોટા 
છિકલા થતા ં રહ્ા 
છ.ે પરતં ુ આસાિ 
અન ે મિઝોરિ 
ર્ચ્નેો આ મર્ર્ાહ 
હરે્ ચરિસીિાએ 
પહોંચી ગયો છ.ે પાચં 
દદર્સ પહલેા ં જ બનંે 
પ્રદશેોની પોલીસ 
ર્ચ્ ે થયલેી જથૂ 
અથડાિણિા ંઆસાિ 

પોલીસના પાચં જર્ાનના િોત મનપજયા હતા. 
ભારતિા ં બ ે રાજયો ર્ચ્નેો મર્ર્ાદ ઉગ્ર અને 
મહસંક બન ેએ નર્ી ર્ાત નથી. દમષિણ ભારતનાં 
રાજયોિા ંનદીઓના પાણી ક ેભાર્ાન ેિદુ્ ેચાલતા 
મર્ખર્ાદ ર્ર્વો પછી પણ યથાર્ત છ.ે પણ સરહદી 
ઝગડાિા ં બે રાજયોની પોલીસ સાિસાિે આર્ી 
જાય અન ે બંન ે ર્ચ્ ેગોળીબાર થાય, તિેા ંએક 
રાજયના પોલીસો િરી જાય એર્ુ ંસોિર્ાર પહલેાં 
બનયંુ ન હત.ુ સોિર્ાર ેઆસાિ અન ેમિઝોરિના 
સરહદના ઝગડાિા ંપાચં જર્ાનોના િોતની ઘટના 
સિગ્ર દશે િાટ ેકાળી ટીલી સિાન છ.ે

આ દદર્સ ેબ ેદશેના સમૈનકો સાિસાિે આર્ીને 
લડ ે એ રીત ે બંન ે રાજયોની પોલીસના જર્ાનો 
ર્ચે્ જંગ છડેાયો અન ે તિેા ં ર્ાત ગોળીબારી 
સધુી પહોંચી હતી. તિેા ંઆસાિના પાચં પોલીસ 
જર્ાનના ં િોત થયા.ં બનં ે રાજયોના ં સરહદી 
ગાિોના ં લોકો ર્ચ્ ે તો બનં ે રાજયોના ં સરહદી 
ગાિોના ંલોકો ર્ચ્ ેતો લાબંા સિયથી મહસંા થતી 
હતી. તથેી એ લોકો પણ તક િળતા હાથ સાફ 
કરર્ા આર્ી ગયા. બનં ેર્ચે્ જોરદાર પથથરિારો 
થયો અન ેતિેા ંકટેલાયના ંિાથા ંફટૂા.ં આ ઘટના 
પછી આસાિના િખુયિતં્રી મહિંત મબસર્ સરિાને 
મિઝોરિના િખુયિતં્રી ઝોરાિથગંા ર્ચ્ ે મવિટર 
પર જગં છડેાઈ. આ ઘટના શરિજનક હતી, પણ 
તનેા કારણ ે લાજર્ાન ે બદલ ે બનંએે બશેરિીથી 
આ ઘટનાનો રાજકીય લાભ લરે્ા િાટ ે બકર્ાસ 
કયવો. જે બાદ તઓેએ કનેદ્ીય ગૃહ િતં્રી અમિત 
શાહન ેઆ િાિલ ેદરમિયાનગીરી કરર્ાનુ ંકહીને 
ઘરભગેા થઈ ગયા. 

આસાિ-મિઝોરિ સરહદ ે બનલેી ઘટના 
અતયતં આઘાતજનક છ.ે આ મર્ર્ાદના િળૂિાં 
આપણા રાજકારણીઓ છ ેઅન ેતિેણ ેહલકટાઈ 
બતાર્ીન ે આ મર્ર્ાદ ઊભો કયવો છ.ે આઝાદી 
ર્ખત ે ઉત્તર-પરૂ્્વિા ં આસાિ િોટુ ં રાજય હતુ.ં 
જયાર ે િમણપરુ અન ે મત્રપરુા રજર્ાડા ં હતા.ં 
નાગાલનેડ, િઘેાલય, અરૂણાચલ પ્રદશે અને 
મિઝોરિ ૧૯૬૩થી ૧૯૮૭ દરમિયાન 
આસાિિાથંી અલગ થઈન ેનર્ા ંરાજય બનયા ંછ.ે 
એ રીત ે ઉત્તર ભારતિા ં સરે્ન મસસટસ્વ કહરે્ાતાં 
સાત રાજયો અસસતતર્િા ં આવયા.ં આ રાજયોિાં 
મિઝોરિ અન ેઆસાિની સરહદ અડક ેછ.ે ૧૬૫ 
દકલોિીટર લાબંી આ સરહદ પર મિઝોરિના 
ઐઝર્ાલ, કોલામસબ અન ે િામિત એ ત્રણ 
મજલ્ાના ં ગાિ છ.ે જયાર ે આસાિિા ં કાચર, 
કરીિગજં અન ેહલૈાકાડંી એ ત્રણ મજલ્ાના ંગાિો 
છ.ે રસપ્રદ ર્ાત એ છ ે ક,ે ૧૯૮૭િા ં હાલનું 
મિઝોરિ અસસતતર્િા ંઆવયુ ંતયાર ેકોઈએ સરહદ 
િદુ્ ેર્ાધંો નહોતો લીધો. પછીથી રાજકારણીઓએ 
આ િદુ્ાન ે ચગાવયો તિેા ં િોટો મર્ર્ાદ થઈ 
ગયો. અગં્રજેોના સિયિા ં મિઝોરિ આસાિનો 
ભાગ હતો. તયાર ે લશુાઈ પહાડી અન ે કાચર 
પહાડીન ે અલગ પાડીન ે અગં્રજેોએ બ ે મર્સતારને 
અલગ પાડ્ા હતા. ૧૮૭૩િા ં બેંગાલ ઈસટન્વ 
ફ્રસનટયર રગેયલેુશન નાિ ેએ િાટનેુ ં નોદટદફકશેન 
બહાર પડાયલેુ.ં આ જાહરેનાિા હઠેળ અદંરના 
મર્સતારોિા ંકયો મર્સતાર કોનો ત ેપણ નક્ી કરાયું 
હતુ.ં અગં્રજેોએ ૧૯૩૩િા ંબીજુ ંજાહરેનાિંુ બહાર 
પાડીન ે િમણપરુ અન ે લશુાઈ પહાડી ર્ચ્નેી 

સરહદ નક્ી કરી હતી.
ભારતન ેઆઝાદી િળી ત ેપછી આસાિિાથંી 

અલગ અલગ રાજયો બનયા.ં જ ે બાદ બેંગાલ 
ઈસટન્વ ફ્રસનટયર રગેયલુશેન નાબદૂ કરી દરે્ાયો 
હતો. પણ િમણપરુ અન ેમિઝોરિિા ંતનેો અિલ 
ચાલ ુરહ્ો. આસાિનો દાર્ો છ ેક,ે આ રગેયલુશેન 
નાબદૂ થયો તથેી હર્ ેલશુાઈની પહાડીનો જગંલનો 
મર્સતાર આસાિનો છ.ે જયાર ેમિઝોરિનો દાર્ો છે 
ક,ે મિઝોરિિા ંતનેો અિલ ચાલ ુછ ેતથેી અદંરના 
જગંલનો ૧૩૧૮ ચોરસ દકલોિીટરનો મર્સતાર 
મિઝોરિનો છ.ે આ િદુ્ ેસઘંર્્વ ચાલયા કર ેછ ેઅને 
ર્ાટાઘાટો પણ થયા કર ેછ ેપણ રાજકારણીઓના 
અક્ડ અન ેસર્ાથથી ર્લણના કારણ ેઉકલે આર્તો 
નથી. આસાિનો દાર્ો છ ે ક,ે મિઝોરિના ં લોકો 
અિારી સરહદિા ં ઘસૂી આવયા છ ે અન ે તયા ં
િકાનો બનાર્ીન ેજાિી પડ્ા ંછ.ે સાિ ેમિઝોરિનું 
કહરંુે્ છ ેક,ે આ મર્સતાર અિારો જ છ ેતથી અિને 
કોઈની િજંરૂીની જરૂર નથી.  આસાિના સરહદી 
મજલ્ા અન ે મિઝોરિના સરહદી મજલ્ાનાં 
ગાિોિા ંઆ કારણ ેસતત લડાઈ થયા જ કર ેછ.ે 
આસાિ સરકાર આ મર્સતારિાથંી મિઝો લોકોને 
ખદડેર્ા િથાિણ કરતી રહ ેછ.ે  પરતં ુતિેા ંહજી 
સધુી ખાસ કોઈ ફરક પડ્ો નથી.  

ભાજપ રાષ્ટ્રર્ાદની ર્ાતો કર ેછ ેઅન ેલોકોને 
દશેપે્રિના પાઠ ભણાર્ ેછ.ે પણ ભાજપ શામસત 
મર્સતારોિા ં જ આ પ્રકારનો હતયાકાડં થાય તો 
તેના દશેપે્રિ સાિે સર્ાલો ઉઠ ે ત ે સર્ાભામર્ક 
છ.ે ર્ળી અથડાિણ પછી આસાિના િખુયિતં્રી 
મહિતં મબસર્ સરિાએ િગંળર્ાર ે સર્ારે 
જર્ાનોન ેશ્રદાજંમલ આપી અન ેપછી હુકંાર કયવો 
ક,ે આસાિ પોતાની એક પણ ઈંચ જિીન કોઈને 
નહીં આપે. પહલેી ર્ાત તો એ ક,ે આ જિીનનો 
િદુ્ો મર્ર્ાદિા ંછ ેઅન ેએ જિીન આસાિની જ 
છ ેએ નક્ી નથી. મિઝોરિ આ જિીન પોતાની 
હોર્ાનો દાર્ો કર ે છ.ે અગં્રજેોના સિયિા ં બે 
અલગ અલગ સીિા નક્ી થઈ તનેો આ ડખો 
છ ે અન ે આસાિ જ ે સીિાન ે િાનય રાખ ે છે 
તેન ે મિઝોરિ િાનય રાખતુ ં નથી.  તનેા કારણે 
બનં ે ર્ચ્ ે મર્ર્ાદ છ.ે મિઝોરિ સાથેનો મર્ર્ાદ 
ઉકલેાય અન ે આ જિીન આસાિની જ છ,ે 
એર્ુ ંજાહેર થાય પછી સરિા ચોક્સ તનેા પર 
દાર્ો કરી શક,ે એ પહલેા ંનહીં. બીજી િહત્ર્ની 
ર્ાત એ છે ક ેઆ ઝગડો બ ે દશે ર્ચ્નેો નથી 
ક ેસરિાએ આર્ા હુકંાર કરર્ા પડ.ે આ મર્ર્ાદ 
બ ેરાજયો ર્ચ્નેો છ ેઅન ેબનં ેરાજય ભારતનાં 
જ છ.ે તિ ે રાષ્ટ્રર્ાદિા ં િાનતા હો તો એક 
રાજયની થોડીક જિીન બીજુ ં રાજય લઈ જાય 
તો એ કાઈં િોટો મર્ર્ાદ કરર્ા જરે્ો િદુ્ો નથી. 
ભાજપ ે પોતાના િખુયિતં્રીના હુકંાર સાિ ે ર્ાધંો 
નથી લીધો તનેો અથ્વ એ થાય ક,ે ભાજપ પણ 
સરિાની ર્ાતન ે ટકેો આપ ે છ.ે બાકી તિેણે 
સરિાન ે ર્ાયા્વ હોત અન ે કહં્ હોત ક,ે આ 
પ્રકારના લર્ારા કરર્ા નહીં. રાજકારણીઓ બીજંા 
રાજયોન ે બતાર્ી દરે્ાના અન ે પોતાના રાજયનો 
અમધકાર નહીં જર્ા દરે્ાના હુકંાર કર ેછ ેપણ એ 
બધા પ્રાદમેશક પષિો છ.ે જો ક,ે ભાજપ તો રાષ્ટ્રીય 
સતરની પાટથી છ.ે દશેની એકતા અન ેઅખંદડતતા 
િદુ્ ેતે કોઈ સિાધાન કર ેત ેર્ાજબી નથી. આજે 
તે દશેિા ંપણ સત્તાિા ંછ.ે સરિા અન ેઆસાિ 
ભાજપના નતેા પ્રાદમેશક સકંમુચતતાન ેપોર્ી રહ્ા 
છ ે તેની સાિે લાલ આખં કરર્ાની જરૂર છ.ે 
આ બનં ે રાજયોિા ંભાજપની સરકારો છ ે તયારે 
ભાજપે કરે્ા રાષ્ટ્રર્ાદનો પ્રસાર કરર્ો છ ેએ પણ 
મર્ચારર્ા જરે્ુ ંછ.ે બનં ેરાજયના િખુયિતં્રીઓની 
ભાર્ા જોયા પછી તો કોઈિા ં રાષ્ટ્રર્ાદનો છાટંો 
પણ હોય એર્ુ ં લાગતુ ં નથી. ગૃહિંત્રી અિીત 
શાહ હર્ ેઆ મર્ર્ાદનો કાયિી ધોરણ ેઉકલે લારે્ 
તેર્ી આશા રખાઈ રહી છ.ે

આસામ-મમઝોરમ સરહદે હત્ાકાંડ 
વકરેલા પ્ાદેશિકવાદનો વરવો નમૂનો

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ
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નવસારી 

ચીખલી પોલીસ çટъશનમાં ચોરીના 

બે શકમંદ આરોપીઓના થયેલા 

શંકાçપદ મોત મામલે અંતે પોલીસ 

˛ારા બે પોલીસ અિધકારીઓ સિહત 

કЮલ ચાર પોલીસકમЪ↓ સામે હÓયાનો 

ગુનો ન℮Öયો છъ. બાઈક ચોરીના ગુનામાં 

શકમંદ આરોપી તરીકы લવાયેલા બે 

યુવાનોના પોલીસ çટъશનના કોÜØયુટર 

λમમાંથી શંકાçપદ હાલતમાં ગળъફાંસો 

ખાધેલી હાલતમાં તદъહ મળી આãયા 

હતા. આ ઘટના બાદ ભાજપ-કяєĠેસના 

આЧદવાસી સમાજના નેતાઓએ 

×યાિયક તપાસની માગ કરી હતી. જે 

બાદ પોલીસ ˛ારા ચાર પોલીસકમЪ↓ઓ 

સામે હÓયાનો ગુનો ન℮ધાય છъ.

વઘઈ તાલુકાના રહъવાસી રિવ દવ 

અને સુિનલ પવાર નામના યુવકોને 

બાઈક ચોરીના શંકાçપદ આરોપી 

તરીકы પોલીસ 19મી તારીખે ચીખલી 

પોલીસ çટъશનમાં લાવી હતી. પોલીસે 

બંને શકમંદ આરોપીઓને પોલીસ 

çટъશનના કોÜØયુટર λમમાં રાÅયા 

હતા. 21મી તારીખે સવારના સમયે 

કોÜØયુટર λમના પંખામાં ગળъફાંસો 

ખાઘેલી હાલતમાં બંને યુવકના તદъહ 

મળી આãયા હતા.

પોલીસ çટъશનમાં બે આЧદવાસી 

યુવાનોના શંકાçપદ મોત થતા 

પЧરવારજનોમાં રોષ ફાટી નીકâયો 

હતો. આ ઘટનાના િવરોધમાં સોમવારъ 

ડાંગ બંધનું એલાન પણ આપવામા 

આãયું હતું. આગેવાનોએ તકના 

પЧરવારજનોને સાથે રાખી પોલીસ 

સાથે બેઠક યો  હતી. જેમાં પЧરવાર 

˛ારા તેઓ તરફથી આપવામા આવેલી 

અર ને જ ફЧરયાદ ગણી કાય↓વાહી 

કરવાની માગ કરવામા આવી હતી. 

પોલીસે પણ કાય↓વાહીની ખાતરી 

આપી હતી. બાદમાં હાલ પોલીસ ચાર 

પોલીસકમЪ↓ઓ સામે ગુનો ન℮ધી વધુ 

કાય↓વાહી હાથ ધરવામા આવી છъ.

સુરતમાં કЮЧરયરમાં બંદૂક મોકલી 
વેપારી પાસે કરોડની ખંડણી માંગી

સરુત

સરુતના િસટીલાઈટમા ં રહъતાં 

લΣણભાઈ જનૈ વષђ↓થી Чરѕગરોડ 

ન કના િશવશિŪ માક⎯ટમા ં કાપડનો 

ãયવાસ કરъ છъ. ગλુવારъ બપોરъ તઓે 

માક⎯ટના ગટે પાસ ેઉભા હતા. Óયારъ એક 

સગીર છોકરો તનેી પાસ ેઆãયો હતો 

તમેન ે પાસ↓લ આØયુ ં હત.ુ આ સમયે 

ત ે છોકરાએ પોત ે કЮЧરયરમાથંી આવું 

છુ ંઅન ેઆ કЮЧરયર તમાι છъ કહીને 

બોÄસ આØયુ ં હત.ુ જ ે બાદ વપેારી 

પાસ↓લ ખોલતા જ આવાક બની ગયો 

હતો. કારણ કы, પાસ↓લમા ંએક બદંકુ, 

ચાર જટેલી કાЧટ↓ઝ મળી હતી. વપેારીએ 

પાસ↓લમા ંવધ ુતપાસ કરી તો એક િચΖી 

પણ મળી હતી.  આ ચીΖીમા ંલખાયું 

હત ુકы, 3 કરોડ દъ દો, નહỲ તો ખતમ 

કર દ″ગ.ે પલુીસ કો બતાન ે કЫ કોિશશ 

મત કરના, વરના દъખ લ′ગ.ે” બાદમાં 

મોડી સાજં ે વપેારીન ે એક ધમકЫભયђ↓ 

ફોન પણ આãયો હતો. જમેા ં સામથેી 

બોલતા શÅસ ે કЅ ં હત ુ કы, પહъલાં 

પાસ↓લમા ંબદંકુ અન ે િચΖી મોકલી છъ. 

હવ ે ત ે તક પણ નહỲ અપાશ.ે કરોડો 

λિપયાની ખંડણી મગંાતા વપેારીએ 

પોલીસન ુશરણુ ંલવેાનુ ંનŨી કયુ↨ હત.ુ 

ઘટના અગં ે તણે ે સલાબતપરુા પોલીસ 

çટъશન પહ℮ચી ણ કરતા પોલીસે 

ઘટનાન ેગભંીરતાથી લતેા વપેારીના ઘરъ 

પોલીસ બદંોબçત ગોઠવી દીધો હતો.

સુરત
તΤિશલા હોનારત કાંડમાં સંડોવાયેલા 14 પૈકЫ 

13 આરોપીઓ િવιÖધ હાથ ધરવામાં આવેલી 

કыસ કાય↓વાહી દરિમયાન çમીમેર હોЩçપટલના 

વધુ એક ડોકટરની ઉલટ તપાસ પુરી થતાં 

એડી લ સેશ×સ જજ ડી.પી.ગોહીલે આ કыસની 

વધુ સુનાવણી આગામી તા.12મી ઓગΓ સુધી 

મુલÓવી રાખી છъ. બે વષ↓ પહъલાં સરથાણા 

િવçતારમાં 22 માસુમ િવ˜ાથЪ↓ઓનો ભોગ લેનાર 

તΤિશલા આગ કાંડની ગોઝારી ઘટનામાં સાપરાધ 

મનુæય વધના ગુનાઈત કારસા બદલ કЮલ 14 પૈકЫ 

સુરત મહાનગર પાિલકાના આરોપી અિધકારી 

અતુલ ગોરસાવાલાને બાદ કરતાં અ×ય 13 

આરોપીઓ િવιÖધ કыસ કાય↓વાહીનો Ĭારѕભ થવા 

પાÜયો છъ. ફЧરયાદપΤે ખાસ િનયુŪ સરકારી 

વકЫલ પી.એન.પરમારъ çમીમેર હોЩçપટલના વધુ 

એક તબીબી સાΤી ડૉ.િવજય કૌિશકની સરતપાસ 

લીધી હતી. આરોપીઓ તરફы કàપેશ દъસાઈ, 

રાજેશ ઠાકરીયા તથા મિનષ દъસાઈએ સાΤીની 

ઉલટ તપાસ લીધી હતી. Ëયારъ બચાવપΤના 

વકЫલ ઉપЩçથત ન હોવાથી કોટ‼ તમેના ઉલટ 

તપાસનો હક બંધ કયђ↓ હતો. ડોકટર સાΤીની 

જુબાની પુરી થતાં કોટ‼ વધુ સુનાવણી તા.12મી 

ઓગΓ સુધી મુલÓવી રાખી છъ. 

તΤિશલા કાંડમાં ડોકટરની જુબાની 
લેવાઈ ઃ 12 ઓગçટъ વધુ સુનાવણી
વ ાથ અાેનું પાે માેટમ કરનાર ડાેકટરે કેસની હકીકતને સમથન અા ું

ચીખલી કçટોЧડયલ ડેથ કыસઃ ચાર પોલીસ 
કમ↓ચારીઓ સામે હÓયાનો ગુનો ન℮ધાયો
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ભુજ 

Ĭવાસનની ΤેĦે િવકાસની 

હરણફાળ ભરી રહъલા કÉછની યશ 

કલગીમાં વધુ એક પỲછુ ઉમેરાયુ 

હોય તેમ ધોળાવીરાનો વàડ↓ હъЧરટъજ 

સાઈટમા ંકરવામાં આવતા  ધોળાવીરા 

સાઈટ તેમજ ખડીર વૈિΐક નકશા 

પર આવી જશે. અિહѕ હવે Ĭવાસનની 

નવી જ તકો ઉભી થશે. યુનેçકોની 

હъЧરટъજ સિમિતની બેઠક મળી 

હતી જેમાં નવી નવી સાઈટોની 

સતાવાર રીતે હъЧરટъજ(ધરોહર) નો 

દરજ  આપવામાં આãયો છъ જેમાં, 

ધોળાવીરાનો સમાવેશ થયો છъ. 

ધોળાવીરાનો વàડ↓ હъЧરટъજમાં 

સમાવેશ થતા ધરતીમાં ધરબાયેલા 

આ નગરની હવે વૈિΐક કΤાએ નવી 

જ ઓળખ ઉભી થશે. ઈિતહાસ અને 

આЧક↕યોલો માં રસ ધરાવતા લોકો 

આ સાઈટને વા અચુક દોડી આવશે.  

સફыદ રણની એક આગવી ઓળખ 

ઉભી થયા બાદ કÉછને Ĭવાસન ΤેĦે 

નવી Чદશા સાંપડી પЧરણામે દъશ-

િવદъશના Ĭવાસીઓ કÉછમાં આવતા 

થયા.

કÉછ ફરવા આવતા Ĭવાસીઓ 

ધોળાવીરા વા પણ અચુક 

પહ℮ચી જતા  કы, અિહѕ Ĭાથિમક 

સુિવધાઓની ઉણપ હોવાની ફЧરયાદ 

સમયાંતરъ ઉઠતી પરѕતુ હવે આ 

સાઈટનો વàડ હъરીટъજમાં સમાવેશ 

થતા çથાિનકથી માંડીને રાજય-કы×ĩ 

˛ારા આ જÆયાએ િવકસાવવાના 

Ĭય ોમાં જવાબદારો ગંભીર બનશે.

ધોળાવીરાનો વàડ હъЧરટъજમાં 

સમાવેશથી Ĭવાસીઓ વધુ આકષા↓શે 

તેમજ ધોળાવીરા-ખડીર ઉપરાંત 

આસપાસની જÆયાનો િવકાસ થશે. 

દъશ િવદъશના Ĭવાસીઓ આવવાથી 

çથાિનકોને રોજગારી મળી રહъશે.

વàડ↓ હъЧરટъજમાં çથાન મળતાં જ ભુજનું 
ધોળાવીરા હવે દુિનયાના નકશામાં ચમકશે
અા કયાેલાે -ઈ તહાસ સાથે ઘરાેબાે ધરાવતા વગને અ ાસ કરવાની તક મળશે રાજકોટ

શહъરના કાલાવડ રોડ પરનાં રવી 

પાક↕માં Úલોક નંબર ૧૧૯/૨માં રહъતી 

સરીતા પંકજ ચાવડા નામની ૨૭ 

વષ↓ની સગભા↓ પરીણીતાની ઘરમાં 

ઘુસી યુપી રહъતા તેનાં પૂવ↓ પિત આકાશ 

રામાનુંજ મોયા↓એ પોઈ×ટ Úલે×ક ર″જથી 

ફાયરỲગ કરી છાતીમાં ગોળી ધરબી 

હÓયા કરી નાખી હતી. હÓયા બાદ તે 

રીΤામાં ભાÆયો હતો. પરѕતુ ત 

નાગરીકોને કારણે ગણĦીની મીનીટોમાં 

જ માધાપર ચોકડી પાસેથી ઝડપાઈ 

ગયો હતો. તેણે પ ીએ બી  લ  

કરી લેતાં અને તેનાં બાકЫ નીકળતા 

૩.૫૦ લાખ નહỲ આપતા આવેશમાં 

આવી આ કжÓય કયા↓નું બહાર આãયું છъ.

હÓયાનો ભોગ બનનાર સરીતાનાં 

િપતા Чદલીપ કહાર પિΌમ બંગાળનાં 

રાણીગંજ ·ામાં રહъ છъ. થોડા 

વષђ↓ પહъલા સરીતા એકલી કામની 

તલાશમાં યુપીનાં ગોરખપુર આવી 

ગઈ હતી. જયાં તે આરોપી આકાશના 

િપતા કы જે રъડીમેઈડ કાપડની દુકાન 

ધરાવતા હતાં Óયાં નોકરીએ લાગી 

ગઈ હતી. જેને કારણે ત ે આકાશ 

સાથે પરીચયમાં આવતાં બ³−³ે વŵે 

Ĭેમ પાંગરતા ૯ મે ૨૦૧૯નાં રોજ 

બ³−³ેએ લ  કરી લીધા હતાં.  કы 

થોડા સમય સુધી બધુ બરાબર ચાàયા 

બાદ બ³−³ે વŵે વાંધો પડતા અલગ 

થઈ ગયા હતાં. આકાશે બી  લ  

કરી લીધા હતાં. જયારъ સરીતાએ પણ 

રવીપાક↕માં રહъતા અને ļાઈવỲગ કરતા 

પંકજ સાથે ગોરખપુરમાં નવેÜબર 

૨૦૨૦માં બી  લ  કરી રાજકોટ 

આવી ગઈ હતી. તેણે જયારъ આકાશ 

સાથે લ  કયા↓ હતા Óયારъ તેણે તેને 

ગોરખપુરમાં Úયુટીપાલ↓ર શλ કરવા 

માંટъ અને તેના પЧરવારને મદદ કરવા 

કટકы કટકы λા. ૩.૫૦ લાખની મદદ 

કરી હતી. જ ે રકમ આØયા વગર જ 

સરીતા રાજકોટ આવી પિત સાથે 

ઠરીઠામ થઈ ગઈ હતી.  કы રકમ 

કરતા તેણે બી  લ  કરી લેતાં તેનો 

આકાશને રѕજ હતો અને તે તેની ઉપર 

રોષે ભરાયો હતો. 

રાજકોટમાં સગભા↓ પЧરણીતાની 
પૂવ↓ પિત ˛ારા ગોળી ધરબી હÓયા
મૃતક સરીતાના પેટમાં સાત માસનાે ગભ પણ હતાે

જુનાગઢ 

અિવરત વરસાદના પગલે 

સૌરા∆ના મોટાભાગના 

િવçતારોમાં જળબંબાકારની 

Щçથિત છъ. જયારъ 20 ડેમમાં 

પાણીની આવક બી  Чદવસે 

પણ ચાલુ રહъતા તે તમામ 

ભયજનક સપાટી પાસે પહ℮ચી 

ગયા છъ.  આ તમામ ડેમ ટુંક 

સમયમાં જ છલકાવવાની 

શકયતા છъ. સૌરા∆ના એક 

ડઝનથી વધુ ડેમમાં 70 થી100 

ટકા પાણીનો ભરાવો થઈ ગયો 

છъ. તેથી તેને હાઈએલટ↓ હъર 

કરવામાં આãયા છъ. ભારъ 

વરસાદથી હાઈએલટ↓ હъર 

કરાયેલા ડેમમાં કાબરકા, વતુ↓-

1, વેણું-2, આ -2, વેરી, 

છાપરવાડી-1, ઘોડાĪોઈ, મÉછુ-

3, ફЮલઝર-1, વાડીસંગ, ફЮલઝર 

ડેમનો સમાવેશ થાય છъ.

જયારъ મોજમાં 0.69, આ -

3માં 0.75, ડ℮ડીમાં 1.31, 

છાપરવાડી-2માં 1.31, મÉછુ-

1માં 0.10, મÉછુ-2માં 1.31, 

ડેમી-2માં 0.16, બંગાવડીમાં 

0.66, ĮાΜણીમાં 0.39 અને 

વાંસલ ડેમમા પાણીની સપાટી 

૦.૧૬ ફвટ ઉѕચે ગઈ છъ.

રાËયમાં મેઘાની ધબડાટી : સૌરા∆ના 
12થી વધુ ડેમ છલકાઈ જવાને આરъ

સŨરબાગ ઝૂના 71 
િસંહોમાંથી 40 સાવ ને 
અ×ય ઝૂમાં મોકલાશે

જુનાગઢ

સમĠ દъશમાં એિશયાЧટક સાવ નું એકમાĦ 

િĮડỲગ સે×ટર જૂનાગઢના સŨરબાગ ઝૂ માં હાલ 

૭૧ જેટલા િસંહો છъ, જેમાંથી ૪૦ જેટલા િસંહોને 

દъશના જુદા જુદા Ĭાણી સંĠહાલયોમાં મોકલવા 

સરકારъ મંજુરી આપી દીધી છъ, જે િસંહોના 

બદલામાં આવેલા Ĭાણીઓને કыવડીયાની શોભા 

વધારવા લઈ જવાશે તેવી કવાયત શι કરવામાં 

આવી છъ. જૂનાગઢ સŨરબાગ ઝૂ માં હાલ ૭૧ 

જેટલા િસંહો છъ, જેમાં ૨૪ નર, ૩૫ માંદા, અને 

૧૨ બŵા છъ, આ ૭૧ િસંહો પૈકЫ ૪૦ જેટલા 

િસંહોને દъશના અ×ય ઝૂ અને સંĠહાલયોમાં 

મોકલવા માટъ છъ·ા કыટલાક સમયથી કવાયત 

ચાલી રહી હતી.

જેતપુરમાં રъલવે ĺેક પર 
રમતા બે  માસૂમ ભૂલકાં 
ĺેન હъઠળ કચડાયા

જુનાગઢ

જેતપુરના નવાગઢ રъàવે çટъશન ઉપર બપોરъ 

૧.૪૦ વાÆયે િĦવે×ĩપુરી- વેરાવળ એÄસĬેસ ĺેન 

રъàવે ĺેક ઉપર ધસમસતી આવી રહી હતી. Óયાં 

ન ક જ બે પરĬાંતીય બાળકો રમત ગમતમાં 

મશગુલ હોય ĺેન આવતી  જતા બાળકોને કઇ 

તરફ જવું તે કાંઇ સમજ પડે તે પહъલા જ એક 

બાળકનું ĺેન નીચે જ Óયું થયું હતું. Ëયારъ 

બી  બાળકને ĺેનની હડફыટъ લેતા તે પુલ નીચે 

પડી જતાં તેનું Óયું થયું હતું. આ બં³−³ે પરĬાંતીય 

મજૂરોના િબહાર રાËયના બાળકો આય↓ન શંભુ 

Ĭસાદ(ઉ.૧૧) તથા Чદપ ુ મંડલ(ઉ.૭) હાલ 

રામૈયા િવçતારમાં રહъતા હોવાથી િવçતારમાં 

અરъરાટી ãયાપી ગઇ હતી.
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ચહъરા પર મલાઇનો ઉપયોગ

ઘર બહાર વધુ પડતુ નીકળવું પડતું હોય તો 

ચહъરા પર ધૂળ માટી મી જતી હોય છъ. જેથી 

ટъિનંગ થઇ ય છъ. પЧરણામે ચહъરાની ચમક 

ઓછી થઇ ય છъ આ સમçયાને શλઆતથી જ 

દૂર કરવી જλરી છъ, નહỲ તો પછીથી દૂર કરવામાં 

તકલીફ થાય છъ. આવામાં કы મલાઇ ઉǼમ 

ઉપાય સાિબત થાય છъ.

λΤ Óવચાને મુલાયમ કરъ છъ

એક ચમચો ફЮલ ĝЫમ દૂધની મલાઇ લઇ તેમાં 

એક ચમચો મધ ભેળવી લેવું. આ પેકને ચહъરા પર 

લગાડી  સુકાઇ ય પછી ચહъરો ધોઇ નાખવો. 

તãચાને ચળકતી કરъ છъ

િનçતેજ થઇ ગયેલી Óવચામાં Æલો લાવવા 

માટъ મલાઇનો ફыસ પેક રામબાણ ઇલાજ 

છъ. તેમાં એક ચમચો ચણાનો લોટ ભેળવી 

ઘž પેçટ બનાવી લેવી. આ પેçટને ચહъરા પર 

લગાડી  સુકાઇ ય પછી ચહъરો ધોઇ નાખવો.

ચણાના લોટના çથાને હળદરનો ઉપયોગ પણ 

કરી શકાય. મલાઇ હોય તેના પા ભાગ જેટલી 

હળદર ભેળવવી.

સનબન↓ અને ટъિનંગ દૂર કરવા

દૂધની મલાઇ સનબન↓ અને ટъિનંગ દૂર કરવાનો 

સુંદર નુસખો છъ. એક મોટો ચમચો મલાઇ,અડધો 

ચમચો મધ અને અડધો ચમચો લỲબુનો રસ 

લેવો. આ સામĠીઓને બરાબર ભેળવી દઇ પેçટ 

બનાવી ચહъરા પર લગાડવી. સુકાઇ ય પછી 

પાણીથી ધોઇ નાખવું. આ પેકને ગરદન, હાથ 

અને પગ પરની ટъિનંગ દૂર કરવા માટъ ઉપયોગમાં 

લઇ શકાય છъ. 

ત Óવચાને દૂર કરવા

ઓટમીલને મલાઇ સાથે િમÄસ કરીને Óવચા 

પર લગાડવાથી ત Óવચા દૂર થાય છъ. એક મોટો 

ચમચો મલાઇ લઇ તેમાં એક ચમચો ઓટમીલ 

ભેળવ  ચહъરા પર લગાડવું. સુકાઇ ય એટલે 

ગોળાકારમાં ધીરъ ધીરъ હળવા હાથે રગડીને çĝબ 

કરવાથી ડેડ Щçકન દૂર થાય છъ. 

Óવચાને યુવાન રાખવા

Óવચાને યુવાન રાખવા માટъ એક ચમચો િમàક 

પાવડર, એક ચમચો મધ અને એક મોટો ચમચો 

પપૈયાનો ગર લઇ ભેળવી Óવચા પર લગાડવું. 

વધતી વયના કારણે થતી સમçયાઓ દૂર થાય છъ. 

Óવચાને કોમળ બનાવવા

એક મોટો ચમચો ચોખાનો લોટ, એક ચમચો 

એલોવેરા જેલ, એક ચપટી મીઠું અને બે ચમચા 

દહỲ ભેળવી પેçટ બનાવી Óવચા પર લગાડવાથી ડેડ 

Щçકન દૂર થઇને Óવચા મુલાયમ થાય છъ. 

હોઠને મુલાયામ કરવા

એક ચમચો મધ અને એક મચો સાકર ભેળવી 

હોઠ પર હળવે હળવે રગડીને લગાડવું. આ પેçટને 

હોઠ પર મુલાયમ હાથે રગડવાથી હોઠ પરની ત 

Óવચા નીકળъ છъ અને હોઠ મુલાયમ થાય છъ. 

પગની એડીને કોમળ બનાવવા

રોજ પાંચ િમિનટનો સમય પગની એડી માટъ 

કાઢવો. અડધા લỲબુ પર સાકર ભભરાવી એડી 

પર સાકર ઓગળъ Óયાં સુધી રગડવું. Óયાર બાદ 

પાણીથી ધોઇ નાખવા.

નખને પોષણ આપવા માટъ

નખના પોષણ માટъ એક મોટો ચમચો બદામ 

અને  એરѕЧડયાનું તેલ લઇ તેમાં થોડું ĝЫમ ભેળવી 

હાથ અને નખ પર લગાડી ૧૫-૨૦ િમનીટ મસાજ 

કરવાથી નખને પોષણ મળъ છъ. 

વાળની ચમક માટъ

વાળને ચમકЫલા કરવા માટъ એક કыળું, એક 

ચમચો મલાઇ  પા ભાગ એરѕЧડયાનું તેલ લઇને 

હъર માçક બનાવવો. અડધો કલાક વાળમાં લગાડી 

શેÜપુથી વાળ ધોઇ નાખવા.

ડાઘ ધાબા દૂર કરવા

એક ચપટી હળદર એક મોટો ચમચો િમàક 

પાવડર અન ેબે મોટા ચમચા મધ તેમજ અડધો 

લỲબુો રસ ભેળવી Óવચા પર લગાડવું. સુકાઇ ય 

પછી ધોઇ નાખવું.

Óવચા પર ટъિનંગ દૂર કરવા

Óવચા પરથી ટъિનંગ દૂર કરવા ટમાટાની Øયુરી 

બનાવી ગરદન, હાથ-પગ પર લગાડી ધોઇ નાખવું.  

વચાની સુંદરતા વધારવા ટાય કરો િવિવધ ફસ પેક

મુંબઈમાં પવાઈ પોલીસે એક નવા Ĭકારનો 

સાયબર ĝાઈમ ન℮Öયો. જેમાં પીЧડત ˛ારા કોઈ 

ĺા×ઝેશન કયુ↓ ન હતું અને કોઈ અ×ય ãયિŪ સાથે 

OTP શેર કયђ↓ ન હતો પરતું તેના એકાઉ×ટ 

માંથી λિપયા 75,000 જેટલા કપાઈ ગયા. જેમાં 

સાયબર સેલ ના િનæણાંતો જણાવે છъ કы આ એક 

નવી પˇિત છъ જેમાં છъતરિપંડી કરનારાઓ પૈસા 

ચોરવા માટъ મેસેિજંગ એЩØલકыશનની સુિવધાઓનો 

દુλપયોગ કરъ છъ.

પીЧડત જણાવે છъ કы, 27 જૂન ના રોજ 

ઓનલાઈન નાçતો ઓડ↓ર કરવા માટъ ગૂગલ પર 

સારી અને નામાંЧકત રъçટોર×ટ િવષ ે સચ↓ કયું 

જેમાંથી તેને એક રъçટોર×ટ માંથી ઓડ↓ર કરવાનું 

નŨી કયુ↨ અને તેના કો×ટъÄટ નંબર પર સંપક↕ 

કયђ↓ પરતું રъçટોર×ટ બીઝી હોવાથી Óયાંના મેનેજર 

˛ારા જણાવવામાં આãયું કы તેઓ આ નંબર પર 

ટૂંક સમયમાં કોલ-બેક કરશે. Óયારબાદ ફરી કોલ 

આãયો અને પીડીતે તેના ઓડ↓રની િવગત આપી 

અને તેને પેમે×ટ મોડ િવષે પૂછવામાં આãયું તો 

પીડીતે COD (Cash on Delivery) 

િવકàપ પસંદ કયђ↓ પરતું રъçટોર×ટના મેનેજરએ 

જણાãયું કы Ġાહકы ફરિજયાતપણે ઓનલાઈન 

પેમે×ટ જ કરવું પડશે. Óયારબાદ રъçટોર×ટ માંથી 

પીЧડતના મોબાઈલ પર એક લỲક આવી. જે-તે 

લỲક પર Щ╞ક કરતા જ Spring SMS 

નામની એØલીકыશન પીЧડતના મોબાઈલમાં 

ઇ×çટોલ થઈ ગઈ અને આ એØલીકыશન ઓપન 

કયા↓ િવના બ′ક માંથી ĺા×ઝેશન સકસેસ નો મેસેજ 

આãયો જેમાં પીડીતનું બીલ માĦ 350 λિપયાનું 

હતું પરતું તેના એકાઉ×ટ માંથી 75,000 λિપયા 

કપાઈ ગયા હતા. જેની ણ પીЧડતએ તરત જ 

બ′ક ના કçટમર કыર ડીપાટ↓મે×ટમાં કરી. તેઓએ 

સૂચãયું કы તમે તરત જ સમĠ ઘટનાની ણ 

સાયબર સેલ માં કરો અને Чદલાસો આØયો કы 

તેઓ જàદીથી જ એÄસન લેશે.

પીડીતે આ સમĠ ઘટનાની ફЧરયાદ 

પવાઈ પોલીસ çટъશનમાં ન℮ધાવી. પોલીસે 

આ ફЧરયાદની ણ રીતેશ ભાЧટયાને કરી જે 

V4WEB સાયબર િસÄયુરીટીના çથાપક અને 

સાયબર ĝાઈમ ઇ×વેçટીગેટર છъ. તેઓ જણાવે 

છъ કы આ એક નવા Ĭકારનો સાયબર ĝાઈમ 

છъ અને પીЧડત પાસેથી પૂરતી માિહતી મેળવીને 

તેઓ ઇ×વેçટીગેશન કરશે અને પીડીતને પૂરતી 

મદદ કરશે. વધુમાં તેઓ જણાવે છъ કы કોઇપણ 

અ ણી લỲક પર Щ╞ક ન કરવું અને એØલીકыશન 

પણ ઇ×çટોલ ન કરવી. આવું કરવાથી તમે પણ 

પોતાના λિપયા ગુમાવી શકો છો.

 @beinghumanmj

OTP શેર કય  િવના 75,000 ઉપડ  ગયા
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ઇન્ડિયન આઇડિલ 12: 
ફિનાલેમાં સામેલ નહીં 

થાય નેહા કક્કડિ?

મેટ્રોપરોલિટન કરોટટે રાજ કુંદ્ાના જામીન ફગાવ્ા
પરોન્ન ફફલમ કેસમાં મેટ્રોપરોલિટન કરોટ્ન દ્ારા 

રાજ કુંદ્ાની જામીન અરજી ફગાવી દેવાઈ છે. 
બુધવારે થ્ેિી સુનાવણીમાં ઇનવેસ્ટગેફટંગ 
અલધકારીએ કરોટ્નને જણાવ્ું કે, કુંદ્ાને જામીન 
આપવામાં આવશે તરો આ કેસ સાથે સંકળા્ેિા 
ઘણા પુરાવા સાથે છેડછાડ થવાની શક્તાઓ 
રહેિી છે. તે ઉપરાંત આ કેસમાં આરરોપીઓની 
પૂછપરછ બાકી છે અને તેમના ્ટેટમેનટ પણ 
રેકરોડ્ન કરવાના છે. કરોટટે કુંદ્ા ઉપરાંત તેની કંપનીના 
આઇટી અલધકારી રે્ાન થરોપપેના પણ જામીન 
ફગાવી દીધા. હવે કુંદ્ાની જામીન અરજીની 
બરોમબે હાઇકરોટ્નમાં સુનાવણી હાથ ધરાશે. બીજી 
તરફ સેબીએ લશલપા શેટ્ી અને તેના પલત રાજ 
કુંદ્ા તથા તેમની કંપની લવ્ાન ઈનડ્ટ્ીઝ સામે 

ઈનસાઈડર ટ્ેફડંગના લન્મરોના ભંગ બદિ 
ત્રણ િાખનરો દંડ ફટકા્યો છે.

બરોલિવુડ ઇનડ્ટ્ીઝની મરો્ટ અમેલઝંગ 
અને પરોપ્ુિર લસંગર નેહા કક્કડ છેલાં 
કેટિાં્ વર્યોથી લસંલગંગ ફર્ાિટી શરો ઇસનડન 
આઇડિને જજ કરી રહી છે. ઇસનડ્ન 
આઇડિ 12માં પણ નેહાએ જજની ખુરશી 
સંભાળી. પરંતુ શરોની અધવચ્ેથી તે ગા્બ 
થઇ ગઇ. નેહાની જગ્ાએ હવે શરોમાં તેની 
બહેન સરોનુ કક્કડ જજ બનીને કંટે્ટેંટસનરો 
જુ્સરો વધારી રહી છે. ટીવીનરો સૌથી મરોટરો 
લસંલગંગ ફર્ાલિટી શરો ઇસનડ્ન આઇડિ 
પરોતાના ફફનાિેની તરફ આગળ વધી રહ્રો 
છે. ફફનાિેની ડેટ સામે આવ્ા બાદ ફેનસ 
અંદાજો િગાવી રહ્ા હતા કે નેહા ફફનાિે 
એલપસરોડમાં દેખા્ શકે છે. જો કે હવે 
આ અંગે એક મરોટી માલહતી સામે 
આવી છે. મીફડ્ા ફરપરોટ્ન અનુસાર 
નેહા કક્કડ ઇસનડ્ન આઇડિ 12માં હવે 
દેખાશે નહીં અને ના તરો ફફનાિે 
એલપસરોડમાં સામેિ થશે. સૂત્રરોએ 
કહ્ં કે નેહા છેલાં કેટિીક 
સીઝનસથી ઇસનડ્ન 
આઇડિ શરોને જજ કરી 
રહી છે અને હવે તે બ્ેક 
િેવા માંગે છે.

પોન્ન ફિલમોની આવક ૧૫૦ કરોડિ સુધી લઈ જવાનો પલાન હતો
મુંબઈઃ પોર્ન ફિલમ કેસમાં ક્ાઈમ બ્ાન્ચ દ્ારા કુંદ્ારે કોર્નમાં રજૂ કરવા દરમમયાર કેરલાક ફિમજરલ 
િેરા પુરાવા તરીકે રજૂ કરવામાં આવયા હતા. િેરા મુજબ રાજ કુંદ્ા પોતારી એપ અરે પોર્ન ફિલમ 
કંપરીરી રેવનયૂરે 150 કરોિ સુધી લઈ જવા માગે છે. તેરા દ્ારા તેણે વર્ષે ૩૦ કરોિરા પ્ોફિરરી 
પણ આશા રાખી હતી. રાજ કુંદ્ાએ ૨૦૨૧થી ૨૦૨૪ સુધીરા રાણાકીય વર્્નરો રેવનયૂ અરે પ્ોફિરરે 
પલાર તૈયાર કરી લીધો હતો. મહત્વરી વાત એ છે કે, તેણે બોમલિેમ રામરી કંપરી બરાવી હતી 
અરે તેરી એપ દ્ારા પોર્ન ફિલમોરો કારોબાર આગળ વધારવારો પલાર બરાવયો હતો. 

પરોન્નગ્ાફી કેસમાં રાજ કુંદ્ાને ઝડપી િીધા પછી એક પછી એક હકીકત સામે આવી રહી છે. આ કેસમાં ગહના વલશષ્ઠનું નામ સામે આવ્ું 
છે. તેઓ કહે છે કે કામત આવા વીફડ્રોની માંગણી કરતરો હતરો જે પરોન્ન તરો નહી પણ ઇરરોટીક હરો્. ઉપરાંત તેમાં અશ્ીિ સામગ્ી પણ 

હતી. લનમા્નતાઓ કિાકારને ફાઇનિ કરતા હતા. વીફડ્રો માટે િરોકેશન નક્કી કરાતું અને ત્ારબાદ શૂટ ક્ાં કરવા જવાનું ક્ારે શરૂ 
કરશે. કામત કિાકાર સાથે અંગત રીતે વાત કરતરો હતરો. શૂફટંગ પહેિાં અને પછીકિાકાર બરોલડ દ્શ્રો કરવા તૈ્ાર છે તેની 
ખાતરી કરવામાં આવતી હતી. ગહનાએ વધુમાં કહ્ં કે, હરોટશરોટ માટેના શૂટનું બજેટ િગભગ ત્રણ િાખ રૂલપ્ા હતું. 
લનમા્નતા 25થી 30 હજાર તેની પાસે રાખતરો હતરો. વધુમાં, કિાકારને ચુકવણી, સપરોટ્ન ્ટાફ, કપડાં અને ્થાન. લનમા્નતા 

આ શૂટને થરોડા ફદવસરોમાં પૂણ્ન કરવાનરો પ્ર્ત્ન કરતરો, કારણ કે શૂટના વધુ ફદવસરો થા્ તરો વધુ ખચ્ન થા્. ગહના વલશષ્ઠે થરોડા સમ્ 
પહેિા હરોટશરોટ માટે કનટેનટ બનાવ્ુ હતુ. આ સાથે તેણે એમ પણ કહ્ં છે કે કરોઈ પણ ્ત્રીને આ રીતે શૂટ કરવા ઉકસાવાતી નહરોતી 

કિાકાર પરોતાની મરજીથી અને રાજીખુશીથી કામ કરતરો જેની તેને ફકંમત મળતી હતી.

ગહના વશિષ્ઠે ખોલયા રાજ, OTT પલેટિોમ્ન પર પધરાવાતુ ઇરોફટક ક્ટઠે્ટ

શિલપાની િરીથી થઇ િકે છઠે પુછપરછ
પોર્નગ્ાિી કેસે ્ચક્ચાર મ્ચાવી હતી. બોલીવુિરી અમિરેત્ી 
મશલપા શેટ્ીરી આ મામલામાં મુશકેલીઓ હજી પૂરી થઈ રથી. 
અમિરેત્ી હજી પણ મુંબઇ પોલીસરી ક્ાઈમ બ્ાં્ચરા રિાર 
પર છે અરે તેરી વધુ પૂછપરછ થઈ શકે છે. ક્ાઇમ બ્ાં્ચરું 
કહેવું છે કે આ કેસમાં અમિરેત્ી શમલ્નર ્ચોપરારે સાક્ી 
બરાવવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ આરોપી અરમવંદ 
શ્ીવાસતવરે પણ તપાસમાં સહયોગ આપવા જણાવયું છે. 

સેબીએે ત્રણ લાખનાે દંડ ફટકારાયો
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મુંબઈ પોલીસે પોર્નોગ્રાફીર્ો ધંધો કરવરા 
બદલ શિલપરા િટ્ીર્રા પશિ રરાજ કુન્દ્રાર્ી 

ધરપકડ કરરાયા બરાદ હરાથ ધરેલી કરારયાવરાહીએ સમગ્ 
ભરારિમરાં ચકચરાર મચરાવી છે. જો કે, મોબરાઇલ 
એપ બર્રાવી પોર્નોગ્રાફીર્ો વેપરાર કરવરામરાં હજી 
પણ અર્ેક લોકો સંકળરારેલરા છે. અર્ે િેમર્રા સુધી 
પહોંચવરામરાં પોલીસર્ે વર્નો ર્ીકળી જિે. શિલપરા 
િેટ્ીર્ો પશિ રરાજ કુન્દ્રા પહેલરાં હોટિોટ ર્રામર્ી 
મોબરાઇલએપ વડે પોર્નોગ્રાફીર્ો વેપરાર કરિો હિો. 
િેર્ે જરરારે લરાગરું કે સરકરાર હોટિોટ ર્રામર્ી 
એપ પર પ્રશિબંધ મૂકિે, તરરારે િેણે બોશલફેમ 
ર્રામર્ી એપ લોન્ચ કરી હિી. આજે હોટિોટર્ે 
ગૂગલ પલે સટોર પર પ્રશિબંશધિ કરવરામરાં આવી 
છે, પણ ઉલ્ુ, ગુપચુપ, કૂકુ, ફ્લઝ મુવીસ વગેરે 
૩૦ જેટલી એપ હજી ગૂગલ પર છે. આ એવી 
એપલીકેિર્ છે જેમરાં રૂશપરરા લઈર્ે પોર્નોગ્રાફી 
પીરસવરામરાં આવે છે. બરાલરાજી ફફલમર્ી અલટ 
બરાલરાજી ર્રામર્ી એપ મરાત્ર ઇરોફટક ફફલમો 
બિરાવવરાર્ો દરાવો કરે છે, પણ િેમરાં કરરારેક 
પોર્નોગ્રાફીર્ી કક્રાર્રાં દૃશરો બિરાવરાર છે. રરાજ 
કુન્દ્રાર્ી ધરપકડ પછી પણ આ ગંદરા ધંધરા પર 
કોઈ અંકુિ આવિે િેવી િકરિરા ઝરાઝી છે.

હવે પોર્નોગ્રાફી એપર્રા મરાધરમથી વેચીર્ે 
કમરાણી કરવરાર્ો ધીકિો ધંધો ધમધમી રહ્ો છે. 
આ પોર્નોગ્રાફી મફિમરાં મળિી ર્થી. રૂશપરરા 
ખચચીર્ે મોબરાઇલ એપ ડરાઉર્લોડ કરરાયા પછી પણ 
દરેક ફફલમ મરાટે અલગથી રૂશપરરા ચૂકવવરાર્રા 
હોર છે. આ રીિે પોર્નોગ્રાફફક ફફલમ થકી કમરાણી 
વધી ગઈ હોવરાથી મુંબઈમરાં પોર્નોગ્રાફીર્ો મોટો 
ઉદ્ોગ ઊભો થઈ ગરો છે. ભરારિમરાં કરારદરા 
વડે પોર્નોગ્રાફી પર પ્રશિબંધ મૂકવરામરાં આવરો છે, 
પણ પોર્નોગ્રાફીર્ો વેપરાર કરર્રારરાઓ કરારદરાર્ી 
છટકબરારીઓર્ો ઉપરોગ કરી રહ્રા છે. ભરારિર્ી 
રુવરા પેઢી અર્ે સકૂલમરાં ભણિરાં બરાળકો સુદરાં 
પોર્નોગ્રાફીર્રા ગ્રાહકો થઈ ગરરા છે. 

હરાલમરા ં કોરોર્રાર્ ે કરારણ ે બરાળકો ઓર્લરાઈર્ 
શિક્ણ મળેવિરા થરરા છ.ે જરેે્ કરારણ ેદરકે બરાળક 
હવ ે સમરાટયા ફોર્થી પફરશચિ થઈ ગરો છ.ે મરાિરા-
શપિરાર્ી ગરેહરાજરીમરા ં િ ે સમરાટયા ફોર્ર્ો કવેો 
ઉપરોગ કરે છ ેિરે્ી પણ શચંિરા કરવી પડ ેિમે છ.ે 
આજ ેગગૂલ પલ ેસટોરમરા ંએવી સખંરરાબધં એપ છ,ે 
જમેરા ંઅશ્ીલ દૃશરોથી મરાડંીર્ ેપોર્યા ફફલમો જોઈ 
િકરાર છ.ે શગંરાર અરે્ પોર્યા વચ્રે્ી પરાિળી ભદે 
રખેરા કરરારે ઓળંગી જવરામરા ંઆવ ેછ,ે િરે્ો પણ 
ખરરાલ રહેિો ર્થી. આ કરારણ ેજ શિલપરા િટે્ીએ 
પોિરાર્રા પશિર્ો બચરાવ કરિરંા કહ્ ં હિુ ં ક ે ‘‘રરાજ 
કનુ્દ્રા પોર્નોગ્રાફફક ર્હીં પણ શગંરાફરક ફફલમો બર્રાવે 

છ.ે ’’ મોબરાઇલ પર પોર્નોગ્રાફીર્ો જ ેવપેરાર ચરાલે 
છ,ે િરે્રા ગ્રાહકો મટે્ો શસટીર્રા ર્થી હોિરા, પણ 
બીજા અર્ ે ત્રીજા દરજ્જાર્રા ં િહેરોર્રા હોર છ.ે 
કોશવડ-૧૯ર્ ેકરારણે લોકોર્ ેમશહર્રાઓ સધુી ઘરમરાં 
ગોંધરાઈ રહેવરાર્ી ફરજ પરાડવરામરા ંઆવી હિી. આ 
જ કરારણોસર છલે્રા ં દોઢ વર્યામરા ં પોર્યા ફફલમોર્રા 
કરારોબરારમરા ંજગંી ઉછરાળો આવરો છ.ે લોકડરાઉર્ 
દરશમરરાર્ મુબંઈમરા ં શહન્દી ફફલમોર્ું 
િટૂીંગ પણ બધં હિંુ. િરે્ ે કરારણે 
ર્રાર્રંા િહરેમરાથંી મુબંઈ આવીર્ે 
ભરાડરારં્રા ્લટેમરા ંરહિેી અર્કે ર્રાર્ી 
અશભરે્ત્રીઓર્ ેગજુરરાર્ ચલરાવવરામરાં 
મોટી મશુકલેી ઉભી થઈ હિી. આવરા કપરરા 
સમર ેરરાજ કનુ્દ્રા જવેરા પોર્યા શર્મરાયાિરાઓએ આવી 
અશભરે્ત્રીઓર્ી લરાચરારીર્ો ફરારદો ઉઠરાવરો. રરાજ 
કનુ્દ્રા અર્કે અશભર્તે્રીઓર્ી આશથયાક ફસથશિથી 
વરાકફે હિરા િથેી િમેણે આવી અશભરે્ત્રીઓર્ે 

પોર્યા ફફલમોર્ી ઓફર આપી. સરામરાન્ર રીિ ે પોર્યા 
ફફલમોમરા ં કરામ કરવરા મરાટ ે કોઈ દબરાણ કરવરામરાં 
આવિુ ં ર્થી. પોર્યા ફફલમોર્ુ ં પ્રોડકિર્ અચકૂપણે 
ભરારિમરા ંથરાર છ,ે પણ િરે્રા ંશવિરણ મરાટ ેશવદેિી 
કપંર્ીર્ી મદદ લવેરામરા ંઆવ ેછ.ે ભરારિર્રા કરારદરા 
મજુબ જો કોઈ પોર્નોગ્રાફફક વબેસરાઇટર્ુ ં સવયાર 
શવદિેમરા ં હોર િો િરે્ી સરામ ે ભરારિ સરકરાર 

કોઈ પગલરા ં ભરી િકિી ર્થી. ભરારિર્રા કરારદરા 
શવદેિર્ી ભૂશમ પર કરામ કરિરા ર્થી.

બસ આ જ વરાિ રરાજ કુન્દ્રા સરારી પેઠે 
જાણિરા હિરા. િેથી િેમણે લંડર્મરાં િેર્ી એપર્ે 
લોન્ચ કરવરા મરાટે અલગ કંપર્ી ખોલી હિી. 
િેર્ું સંચરાલર્ િેર્ો સરાળો જ કરિો હિો. રરાજ 
કુન્દ્રા પણ િેમરાં ભરાગીદરાર હિો. મોટરાભરાગર્રા 

વેપરારીઓ પોર્યા ફફલમોર્ું શર્મરાયાણ પોિે 
કરિરા ર્થી. પરંિુ ર્રાર્રા શર્મરાયાિરાર્ે 
િે કરામ સોંપી દે છે. રરાજ કુન્દ્રા પોિે 
િોખીર્ હોવરાથી િેણે શર્મરાયાણર્ું કરામ 
પોિરાર્રા હરાથમરાં રરાખરું હિું. રરાજકુન્દ્રા 

પોિે જ રુવિીઓર્ું ઓર્લરાઇર્ ઓફડિર્ 
લેિો હિો. જેમરાં િેર્ે સક્ીર્ ટેસટર્રા ર્રામે કપડરાં 
ઊિરારવરાર્ું કહેવરામરાં આવિું હિું. જે રુવિીઓ 
કેમેરરા સરામે કપડરાં ઊિરારવરામરાં સંકોચ ર્ અર્ુભવે 
િે પોર્યા ફફલમમરાં કરામ કરવરા િૈરરાર થઈ જિે, િેવું 

મરાર્ી લેવરામરાં આવિું હિું. જો કોઈ રુવિી એક 
વખિ પોર્યાફફલમમરાં કરામ કરવરા િૈરરાર થઈ જાર 
િો િે બચી િકિી ર્હીં. િેર્ી ફલિપ વરાઇરલ કરી 
દેવરાર્ી ધમકી આપીર્ે િેર્ે કરામ કરવરા મજબૂર 
કરવરામરાં આવે છે. 

શવદેિોમરાં જેમ પોર્યાસટરારોર્ું કલચર શવકસરું છે. 
િેમ ભરારિમરાં પણ િેવું કલચર શવકસી રહ્ં છે. 

પૂર્મપરાંડે, િેશલયાર્ ચોપરરા અર્ે ગહેર્રા વશિષ્ઠર્રાં 
ર્રામો પોર્યા મરાટે જાણીિરા બર્ી ગરરાં છે. િેમર્ો 
ચહેરો જાણીિો હોવરાથી િેમર્ે એક ફફલમમરાં 
કરામ કરવરાર્રા ૨૫થી ૩૦ લરાખ રૂશપરરા મળે છે. 
ર્વોફદિ સત્રીઓ ૨૫ હજાર રૂશપરરામરાં પણ કરામ 
કરવું પડે છે. આ રુવિીઓર્ી ફડમરાન્ડ કોલગલયાર્રા 
બજારમરાં પણ વધી જાર છે. ભરારિમરાં મુંબઈ 
િહેર બોશલવૂડર્ી જેમ પોર્નો ગ્રાફીઉદ્ોગર્ું પણ 
હેડ ક્રાટસયા બર્ી ગરું છે, િેમરાં કોઈ િંકરા ર્થી. 
આ ઉદ્ોગ ધમધમે છે િે મરાટે પોલીસર્ે પણ 
મોટરાપરારે સરાશલરરાણુ અપરાઈ રહ્ં છે. મુંબઈ 
પોલીસે ગરરા ફેબ્ુઆરી મશહર્રામરાં મઢ ટરાપુ પર 
દરોડો પરાડ્ો હિો, જે કેસર્ી િપરાસમરાં રરાજ 
કુન્દ્રાર્ું ર્રામ બહરાર આવરું હિું. મુંબઈ પોલીસે 
રરાજ કુન્દ્રા સુધી પહોંચિરા ૬ મશહર્રા કેમ લરાગરરા? 
િે સવરાલ પણ શવચરારવરા જેવો છે. 

રરાજ કુન્દ્રાર્રા સહરોગીર્રા દરાવરા મુજબ િેણે 
ધરપકડથી બચવરા મુંબઈ પોલીસર્ે ૨૫ લરાખ 
રૂશપરરાર્ી લરાંચ પણ આપી હિી. કદરાચ વધુ રકમ 
મરાટે િેર્ી ધરપકડ કરવરામરાં આવી હિી. રરાજ 
કુંદ્રા હરાલ જેલમરાં જ છે. મેટ્ોપોશલટર્ કોટટે િેર્રા 
જામીર્ ફગરાવી દીધરા છે. બીજી િરફ સેબીએ 
શિલપરા િેટ્ી અર્ે િેર્રા પશિ રરાજ કુંદ્રા િથરા િેમર્ી 
કંપર્ી શવરરાર્ ઈન્ડસટ્ીઝ સરામે ઈર્સરાઈડર 
ટ્ેફડંગર્રા શર્રમોર્રા ભંગ બદલ ત્રણ લરાખર્ો દંડ 
ફટકરારનો છે. આ સરાથે જ એક અન્ર ઘટર્રાક્મમરાં 
એક મોડેલે રરાજ કુંદ્રા, ગહર્રા વશિષ્ઠ અર્ે અન્ર 
ચરાર પ્રોડરુસસયા સરામે અશ્ીલ ફફલમોમરાં કરામ 
કરરાવવરા મુદ્ે મલરાડ ખરાિે ફફરરરાદ દરાખલ કરરાવી 
છે. મોડેલર્ે વેબ શસરીઝમરાં કરામ આપવરાર્ું કહીર્ે 
અશ્ીલ ફફલમો કરરાવવરામરાં આવી હિી.

પોર્યા ફફલમ કેસમરાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્રારરા કુંદ્રાર્ે 
કોટયામરાં રજૂ કરવરા દરશમરરાર્ કેટલરાક ફડશજટલ 
ડેટરા પુરરાવરા િરીકે રજૂ કરવરામરાં આવરરા હિરા. 
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જણરાવરું કે, રરાજ કુંદ્રા સરામેર્ી િપરાસ 
દરશમરરાર્ િેમર્ે એક પરાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેિર્ 
મળરું હિું જેમરાં િેર્ી કંપર્ીર્રા ્રૂચર પલરાર્ 
બિરાવવરામરાં આવરરા હિરા. િેમરાં જણરાવરારું હિું કે, 
રરાજ કુંદ્રા પોિરાર્ી એપ અર્ે પોર્યા ફફલમ કંપર્ીર્ી 
રેવન્રૂર્ે દોઢ અબજ સુધી લઈ જવરા મરાગે છે. 
િેર્રા દ્રારરા િેણે વર્ષે ૩૦ કરોડર્રા પ્રોફફટર્ી પણ 
આિરા રરાખી હિી. 

રરાજ કુંદ્રાએ ૨૦૨૧થી ૨૦૨૪ સુધીર્રા 
ર્રાણરાકીર વર્યાર્ો રેવન્રૂ અર્ે પ્રોફફટર્ે પલરાર્ 
િૈરરાર કરી લીધો હિો.  મુંબઈ ક્રાઇમ બ્રાંચર્ું 
કહેવું છે કે આ કેસમરાં અશભર્ેત્રી િશલયાર્ ચોપરરાર્ે 
સરાક્ી બર્રાવવરામરાં આવી રહી છે. 

પ�ોર્ન ફિલ્મ મ�ટો વિદોશમ�ં એોપ લ�ોન્ચંગરી કપંરી ખ�ોલી ક�યદ�રી છટકબ�રીર�ો ઉપય�ોગ

વિદોશરી જોમ ભ�રતમ�ં પણ પ�ોર્ન કલચર વિકસિ� મ�ંડ્યં,  
ર�જ ક્ય ્દ્�રી ઘટર� તોર�ો મજબૂત પ્યર�િ�ો છો , 2024 સ્યધીમ�ં  

એ� ખોલ�ડીએો એબજોર� િોપ�રરી ય�ોજર� ઘડી હતી

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

મોબરાઇલ એપથી પોર્નોગ્રાફીર્ો ધીકતો ધંધો
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વડોદરા 
વડોદરા નજીક સોખડા ખાતે સવામિનારાયણ 

િદંદર હદરધાિ અને યોગી દડવાઈન 
સોસાયટીના સ્ાપક પ.ૂહદરપ્રસાદ સવાિીજી 
સોિવાર ે રાતે્ ૧૧ વાગય ે ૮૭ વર્ષની વયે 
બ્રહ્મલીન ્યા બાદ હજારો ભામવકોિાં ઘરેા 
શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ  છે. હદરપ્રસાદ 
સવાિીન ે ફેબ્રરુઆરી િાસ્ી દકડનીની બીિારી 
હતી અને આ જ બીિારી તેિની મવદાયનરુ 
કારાણ બની હતી.૨૫ જરુલાઈએ ડાયામલમસસ 
બાદ તિેની તમબયત વધાર ે ખરાબ ્ઈ હતી. 
તિેન ે૨૬ જરુલાઈએ સાંજ ેસોખડા હદરધાિ્ી 
ગોરવા મવસતારની ખાનગી હોસસપટલિાં 
ખસડેવાિાં આવયા હતા. જયાં તેઓ રાત્ ે૧૧ 

વાગય ેબ્રહ્મલીન ્યા હતા. આ ખબર વાયરુવગેે 
હદરભક્ોિાં પ્રસરી ગઈ હતી અન ે સવાર 
સરુધીિાં તો હોસસપટલની બહાર હજારો ભામવકો 
ઉિટી પડયા હતા. ઘણા ભામવકો ચોધાર 
આસંરુએ રડતા જોવા િળયા હતા. બપોર ેતિેના 

પામ્્ષવ દહેન ેસોખડા હદરધાિ િદંદર ખાત ેલઈ 
જવાયો હતો. હદરધાિ ખાત ે ફલૂોની ચાદર 
મબછાવવાિા ં આવી હતી.ગોરવા્ી હદરધાિ 
સરુધીના રસતા પર હજારો ભામવકો પણ દશ્ષન 
િાટ ે ઉભલેા જોવા િળયા હતા. હદરધાિના 
કોઠારી સવાિી પ્રિેસવરુપદાસજીના કહવેા 
પ્રિાણ ેહદરપ્રસાદજીની અંમતિ મરિયા ૧ ઓગસટે 
બપોર ે ૨-૩૦ વાગય ે કરવાિા ં આવશે.તિેના 
પામ્્ષવ દહેના અંમતિ દશ્ષન ભક્ો કરી શકે 
ત ેિાટ ેિગંળવાર્ી ચાર દદવસ િાટ ેવયવસ્ા 
ગોઠવવાિા ંઆવી હતી. અલગ-અલગ પ્રદશેના 
ભામવકો ૩૦ જરુલાઈ સરુધી સવાર ે૮ ્ી રાત્ીના 
આઠ વાગયા સરુધી દશ્ષન કરી શક ે ત ે િાટે 
મશડયરુલ પણ બહાર પાડવાિા ંઆવયરુ હતરુ.ં 

હરિપ્રસાદ સ્ામીજી બ્રહ્મલીન ઃ 1 ઓગસ ટ્ે અંતિમ ક્રિયા
સ્ામીજીને 27 જુલાઈએે સાેખડા હરરધામથી ગાેરવા વવસતારની ખાનગી હાેસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા, 1 લાખની વધુ ભકાેએે દર્શન કયા્શ

<સ્વામીજીનો જનમ 1934નવા રોજ ્ડોદરવાનવા 
આસોજ ખવાતે થયો હતો
< પૂ્વાવાશ્રમનું નવામ પ્રભુદવાસ પટેલ હતું
< દસ ્રવા સુધી યોગીજી મહવારવાજનવા સેક્રેટરી 
તરીકરે સે્વા આપી હતી
< 1965મવાં વ્જયવાદશમીનવા દીને યોગીજી 
મહવારવાજે ભવાગ્તી દીક્વા આપીને હરરપ્રસવાદ 
નવામ અવાપયું
< સંજોગો્સવાત 1966મવાં અક્રપુરુરોત્તમ 
સંસથવાથી અલગ થ્વાનું થયું
< 1971મવાં પોતવાનવા યુગકવાયવાનો પ્રવારંભ કયયો
< દવાસત્ ભવતિનો પવાઠ અનુયવાયીઓને 
શીખવયો
< યોગી ડી્વાઇન સોસવાયટીની સથવાપનવા કરી 
અનેક કવાયયો કયવાવા
< અનેક વ્ધવાધવામોનવા સજવાન કરી વશક્ણ 
મવાટેનો મહવાયજ્ઞ કયયો
< હરરપ્રસવાદ સ્વામીજીનવા પ્રવાગટય રદનને 
આતમીય પ્વા તરીકરે મનવા્વાય છે
< હરરપ્રસવાદ સ્વામી આતમીયતવાનવા અનોખવા 
આરવાધક હતવા

હરરપ્રસાદ સવામીની જીવન ઝરમર

સોખડા ઃ હદરપ્રસાદ સવાિીજીનો જનિ ૨૩ િે, ૧૯૩૪ના રોજ 
વડોદરા મજલ્ાના આસોજ ખાતે ્યો હતો.તેિનરુ પૂવા્ષશ્રિનરુ નાિ 
પ્રભરુદાસભાઈ હતરુ.૧૯૫૫ ્ી ૧૯૬૫ સરુધી તેિણે બ્રહ્મસવરુપ 
યોગીજી િહારાજના સેરિેટરી તરીકે સેવા આપી હતી. પાંચ બહેનો 
વચ્ે એક જ ભાઈ એવા પ્રભરુદાસ ભાઈને ગરુરુહદર યોગીજી 
િહારાજે ૧૯૬૫િાં દશેરાના દદવસે પાર્ષદી અને શરદપૂનિના 
દદવસે ભાગવતી દીક્ા આપીને હદરપ્રસાદ સવાિી નાિ આપયરુ હતરુ.
દીક્ા આપવા િાટે યોગીજી િહારાજે ખાસ યજ્ઞ પણ કયયો હતો. 
હદરધાિ સોખડાના સંતોના કહેવા પ્રિાણે સોખડાિાં ત્ણ મશખરનરુ 
ભવય િંદદર બનશે તેવા આશીવા્ષદ પણ તેિને યોગીજી િહારાજે જ 
આપયા હતા. યોગીજી િહારાજના આશીવા્ષદ સા્ે તેઓ ૧૯૬૬િાં 
અક્ર પરુરરોત્તિ સંસ્ા્ી અલગ પડયા હતા અને ૧૯૭૧્ી 
હદરપ્રસાદ સવાિીજીએ પોતાના કાય્ષનો પ્રારંભ કયયો હતો. આ વરષે 
તેની સરુવણ્ષ જયંમતની ઉજવણી ્ઈ રહી છે.

પૂવાવાશ્રમમાં પ્રભુદાસભાઈ તરીકે ઓળખાતા હતાહરરપ્રસાદજીના દરવાન માટે લાંબી કતારો લાગી
દીક્ા પહેલા હરરપ્રસાદજી ૧૦ વરવા 
યોગીજી મહારાજના સેક્ેટરી રહ્ાા

દહેજ પ્રથા, ભૃણ હતયા રોકવા અને યુવકોને 
વયસનમુક્ત કરવા નેત્ંગમાં મંરદર બનાવયું

ભરૂચ ઃ યોગી ડીવાઈન સોસાયટીના પ્રણેતા 
અને યોગીજી િહારાજના મશષય પરિ પરુજય 
હદરપ્રસાદ સવાિીજી આદદવાસી મવસતારના લોકો 
િાટે પણ પ્દશ્ષક રહ્ા છે. સિાજિાં ચાલતી 
દહેજ પ્ર્ા, સત્રીભૃણ હતયા, યરુવકો વયસનિરુક્ 
બને, કુટ-રીવાજો નાબરુદ ્ાય અને સતસંગસભાિાં 
જોડાઇને દાસના દાસ બને તેવા સંદેશા સા્ે 
હરીપ્રસાદ સવાિીજી સન ૧૯૮૫ની આસપાસ 
ભરૂચ મજલ્ાના પછાત મવસતારિાં આવેલા 
નેત્ંગ ખાતે આવી પહોંચયા હતા. આ સિયે 
પોતાની ગાડીિાં ઈંધણ નાખવા િાટે પેટ્ોલપંપ 

ઉપર ઉભા રહ્ા હતા. એકાએક તેિની િરુલાકાત 
શકુર પઠાણ સા્ે ્ઈ હતી. તયારે હરીપ્રસાદ 
સવાિીએ શકુર પઠાણને જણાવયરુ કે, આદદવાસી 
મવસતારિાં ભગવાન સવાિીનારાયણની સતસંગ 
સભા કરવા િાંગીએ છીએ, આપના સહકારની 
જરૂર છીએ.  જે બાદ હરીપ્રસાદ સવાિીએ પોતાની 
પહેલી સતસંગસભા નેત્ંગિાં કરી હતી. આ સિયે 
નેત્ંગિાં હરીધાિ સોખડા જેવા િંદદર બનાવાનો 
સંકલપ કયૉ હતો. િંદદર બનયા બાદ સવાર-
સાંજ આરતી અને હરીભક્ોની ઉપસસ્તિાં 
સતસંગસભા ્વા િાંડી હતી. 

હરરપ્રસવાદજી બ્રહ્મલીન થયવાની ખબર ્વાયુ્ેગે ફરેલવાતવા ભતિો શોકમગ્ન થઈ 
ગયવા હતવા. છેલ્વા 4 રદ્સમવાં 1 લવાખની ્ધુ ભતિોએ અંવતમ દશવાન કયવાવા હતવા.

નવી દદલહીઃ પીએિ 
િોદીએ હદરપ્રસાદ સવાિીના 
અક્રવાસ્ી દરુખની લાગણી 
વયક્ કરી છે. તેિણે શોક 
સંદેશિાં સવાિીજીને સેવા, ભમક્ 
અને સિપ્ષણના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ 
ગણાવયા છે. સા્ે જ કહ્ં કે, 
ધામિ્ષક સતસંગ અને સાિામજક 
સેવા દ્ારા દેશ મવદેશના લાખો 
અનરુયાયીઓના જીવનિા 
પદરવત્ષન લાવવા સેતરુ રૂપ બનયા 
છે. મવચાર દશ્ષનનરુ પ્રમતક એવરુ 
સોખડા હદરધાિ પ્રેરણા તી્્ષધાિ 
બનયરું છે. સવાિીજીના પ્રેરણારૂપ 
સામનધયનો િને લાભ િળયો છે. 

પ્રધાનિંત્ીએ હદરપ્રસાદ 
સવાિી િહારાજની આતિાને 
શાસનત આપે તેવી પ્રા્્ષના 
કરી છે. દરમિયાન આજે 

અમખલ ભારતીય સંત 
સમિમતના સંગઠન િંત્ી વેદાંત 
આચાય્ષ ઋમર ભારતીએ 
આજે હરીપ્રસાદ સવાિીના 
અંમતિ દશ્ષન કયાાં હતા. 
ઋમર ભારતી જૂનાગઢ અને 
સરખેજ આશ્રિના ગાદીપમત 

છે. તેિણે અંમતિ દશ્ષન કરીને 
કહ્ં કે, સિગ્ર મવશ્વિાં ધિ્ષ 
પ્રચાર િાટે, યરુવાનોના ઉત્ાન 
િાટે હરી પ્રસાદ સવાિીએ 
નોંધપાત્ કાિ કયરુાં છે. આતિીય  
શબદ દ્ારા હરી ભક્ો સરુધી 
પહોંચયા છે.

હદરપ્રસાદ સવાિી તો સેવા, ભમક્ અને 
સિપ્ષણના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ હતા ઃ િોદી
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પાવાગઢ

પાવાગઢથી નીકળીને ખંભાતના 

અખાતમાં ભળી જતી િવΐાિમĦી 

નદીનો સરવે કરાશે અને ડીટъઈલ 

ĬોજેÄટ રીપોટ↓ તૈયાર કરાશે. જે 

પાછળ Üયુિન. કોપђ↓રъશન λ. 4.82 

કરોડનો ખચ↓ કરાશે. જેમાં લે×ડ રъકોડ↓ 

ડી ટલાઈઝેશન અને નદી હદ િનયત 

કરવા સિહતની કામગીરી કરાશે. આ 

કામે મંજૂરી માગતી દરખાçત çટъЩ×ડંગ 

કિમЧટ સમΤ રજૂ કરાઈ છъ.

રાËયના મુÅયમંĦી િવજય λપાણી 

સમΤ ગત તા. 20-12-2019ના 

રોજ િવΐાિમĦી ĬોજેÄટનુ Ĭેઝ×ટъશન 

કરાયુ હતુ. િવΐાિમĦીને પુનઃ વીત 

કરવાની Чદશામાં સરકારъ ગંભીરતા 

લીધી છъ Óયારъ પાવાગઢથી નીકળીને 

ખંભાતના અખાત સુધીની િવΐાિમĦીનો 

સરવે કરાશે અને ડીટъઈલ ĬોજેÄટ 

રીપોટ↓ તૈયાર કરાશે. સરવેમાં લે×ડ 

રъકોડ↓ ડી ટલાઈઝેશન, નદીની હદ 

િનયત કરવી, હાલ અંડર Ġાઉ×ડ અને 

ઓવર Ġાઉ×ડ સિવ↓સ લાઈનો કыટલી 

છъ? તેનો ડેટા એકĦીત કરાશે તેમજ 

સોઈલ ઈ×વેЩçટગેશન સરવે કરી 

રીપોટ↓ તેમજ નદીમાં પૂર સંબંધીત 

કામગીરી અને હાઈļોિલક સરવે 

કરાશે. વડોદરાને પૂરથી બચાવવા શું 

કામગીરી કરી શકાય? તેમજ નદીના 

Ĭવાહનુ શુિˇકરણ, પુન વન અને નદી 

સંબધીત Ĭદૂષણ િનયંĦણની કામગીરી, 

ĬોજેÄટ માટъનો ખચ↓, આવક અને 

િનભાવણીનો ખચ↓ સિહતનો અંદાજ 

તૈયાર કરવા, ઝૂપડપžી પુનઃવસન 

માટъ ઉપાય સૂચવવા, સોલર એન , 

રъઈન વોટર હાવ ›Щçટѕગ અને Τારોપણ 

સિહતની કામગીરી દશા↓વાશે. તેમજ 

પરામશ↓ ĬોજેÄટ રીપોટ↓, સૂિચત અને 

અંિતમ ĬોજેÄટ રીપોટ↓ તૈયાર કરાશે. 

જેમાં પયા↓વરણીય અસર મૂàયાંકન 

અને પયા↓વરણીય મજૂરી તથા સે×ĺલ ઝૂ 

ઓથોરીЧટની મંજૂરી પણ લેવાશે.

િવસનગર
િવધાનસભાની સામા×ય ચુંટણીમાં 

િવસનગર િવધાનસભા સીટના 

હસનપુર ગામમાં મતદાન બાબતે 

બે સમાજ વŵે જુથ અથડામણ થઈ 

હતી. આ જુથ અથડામણમાં લાકડી, 

ધોકા, હિથયારો તથા પÔથરમારાથી 

હુમલો કરવામાં આãયો હતો. જેમાં 

ઠાકોર યોગેશ  જુ ર એ કЮહાડીથી 

હુમલો કરતા પટъલ ભગવાનભાઈ 

Ĭહલાદભાઈએ આંખ ગુમાવી 

હતી. જેમની દુકાનના ļોઅરમાંથી 

λા.૧૨૦૦૦ ની લુંટ થઈ હતી. 

મતદાન કરવા ગયેલા પટъલ નીતાબેન 

ЧકરીટકЮમારъ પહъરъલ λા.૫૦,૦૦૦ ની 

Чકіમતના અઢી તોલાના મંગળસુĦની 

તેમજ નવીનભાઈ મગનલાલ પટъલે 

પહъરъલ બે તોલાના દોરાની અને તેમના 

ખીçસામાંથી λા.૧૫,૦૦૦ રોકડની 

લુંટ થઈ હતી. આ અથડામણમાં બ³−³ે 

જુથના થઈ ૨૪ ઈસમોને ઈ  થઈ 

હતી. જુથ અથડામણના અા કыસમાં 

૧૭ આરોપીઓને સ  ફટકારતો 

હુકમ કરવામાં આãયો છъ. અને ૨૧ને 

િનદђ↓ષ છોડવાનો હૂકમ કયђ↓ છъ.

સ  પામેલ આરોપીમાં ઠાકોર 

યોગેશ , ઠાકોર ધુળા , ઠાકોર 

સંજય , ઠાકોર Чદનેશ , ઠાકોર 

સુરъશ , ઠાકોર નટવર , ઠાકોર 

વદા , ઠાકોર અિમત , ચૌહાણ 

રાજે×ĩિસંહ, ઠાકોર ગોપાળ , 

ઠાકોર રતન , ઠાકોર રજુ , ઠાકોર 

મહъ×ĩ , ઠાકોર બાદર , ઠાકોર 

કમલેશ , ઠાકોર દશરથ , ઠાકોર 

અભુ ને બે વષ↓ની સ  તેમજ દѕડનો 

હુકમ કરવામાં આãયો છъ

રાજકોટ
કણા↓ટક રાËયપાલ તરીકы તા.૧-૯-

૨૦૧૪થી ગત તા.૬-૭-૨૦૨૧ સુધી 

રહъલા ૮૩ વષ↓ના જનસંઘ વખતના 

પીઢ રાજકારણી વજુભાઈ વાળા હવે 

તેમના વતન રાજકોટમાં çથાયી થયા 

છъ. આજે પĦકારો સાથેની વાતચીતમાં  

તેમણે તેઓ પહъલેથી ભાજપમાં છъ, 

હતા અને રહъશે અને ગજુરાતની 

આવનારી ધારાસભાની ચૂંટણીમાં તેઓ 

પાટЪ↓ માટъ તનતોડ મહъનત કરશે.

િવજય λપાણી કы ãયિŪગતને નહỲ 

પણ પાટЪ↓ કહъશે તે ઉમેદવાર માટъ પૂરી 

મહъનત કરવાની હъરાત કરી કЅં, 

‘ભાજપમાં હતો,છું અને રહીશ’

આ ઉપરાંત કારડીયા,ભાટી,ગુજ↓ર 

સિહત સમçત રાજપૂત સમાજની 

એકતા પર ભાર મુÄયો હતો અને 

આ માટъ ભવાની માતા નું મંЧદર 

વçતડીમાં ૨૦ એકર જમીનમાં 

બનાવવા િનણ↓ય પણ હъર કયђ↓ હતો. 

રાજકોટના રહъવાસી એવા 

મુÅયમંĦી િવજય λપાણી માટъ 

Ĭચારકાય↓ સંભાળશો તે સવાલના 

ઉǼરમાં તેમણે કЅં કы તેમણે કЅં 

કы તેઓ િવજયભાઈ કы અ×ય કોઈ 

ãયિŪગત નહỲ પણ પાટЪ↓ કહъશે 

તેમના માટъ પૂરા Чદલથી કામ કરશે. 

તેઓ હરીફ ઉમેદવાર કы પΤ પર કોઈ 

આΤેપો કરવાને બદલે માĦ ભાજપની 

જ વાત કરવાનું વલણ રાખશે તેમ 

ઉમેયુ↨ હતું. 

િવસાવદર પાિલકામાં 
અિવΐાસની 

દરખાçતનો Чફયાçકો
જૂનાગઢઃિવસાવદર નગરપાિલકાના  

િવરોધ પΤ ક℮Ġેસના દસ સÛયો ˛ારા 

ભાજપ શાસીત નગરપાિલકાના Ĭમુખ  

અને  ઉપĬમુખ  સામે અિવΐાસની 

દરખાçત મૂકવામાં આવી હતી.  આ 

દરખાçતને  અંગે નગરપાિલકાના 

Ĭમુખ ˛ારા સોમવારъ નગરપાિલકાના 

સભાખંડમાં િવΐાસનો મત મેળવવા માટъ 

બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી.  જેમાં 

ભાજપના સÛયો હાજર રΝા હતા. પરѕતુ 

દરખાçત મુકનાર ક℮Ġેસના સÛયો જ 

ગેરહાજર રΝા હતા અને અિવΐાસની 

મુકવામાં આવેલી દરખાçતનું સુરસુરીયું 

થઈ ગયું હતું. જેથી  ભાજપ પોતાનું 

શાસન ળવવામાં સફળ રЅં હતું.

હળવદમાં મામા - 
ફોઈના બે ભાઈઓએ 

ઝેરી દવા પી લેતા મોત
હળવદઃ હળવદના િશરોઈ 

ગામના ખીણ િવçતારમાં બે યુવાનોના 

તદъહો પડયા હોવાની ણ થતા 

પોલીસ કાફલો ઘટના çથળъ પહ℮Éયો 

હતો. અને તપાસમાં તક યુવાનો 

હળવદ ખારીવાડી િવçતારમાં રહъતા 

િહતેશભાઈ Ĭેમ ભાઈ બાબરીયા 

ઉ.વ.૨૮ અને નવા િશરોઈ ગામે 

રહъતા લાલાભાઈ પોપટભાઈ પાટડીયા 

ઉ.વ.૨૮ હોવાનું બહાર આãયું છъ. 

વધુમાં બ³−³ે યુવાનોએ ઠѕડા પીણામાં 

ઝેરી દવા િમલાવી પી લીધી હોવાનું 

ણવા મâયું હતું. 

MktrûkÃík Mk{k[kh

ડાકાેરમાં હડાેળા ઉ વનાે ારંભ થયાે
ડાકોરમાં િહѕડોળાનો 
Ĭારѕભ થયો છъ. 
ઠાકોર ને કыસરનો એક 
ભોગ વધુ ધરાવવામાં 
આãયો હતો. ડાકોરમાં 
મોટી સંÅયામાં ભŪો 
આજે િહѕડોળાદશ↓ન 
માટъ ઉમટયા હતા. 
આજથી એક માસ સુધી 

ગોપાલલલા ને િવિવધ Ĭકારના સુશોિભત િહѕડોળામાં ઝુલાવવામાં આવશે. 
િતલક કરીને ગોપાલલલા ને િહѕડોળъ  બેસાડવામાં આãયા હતા.

વડતાલધામ - સંતરામ મં દરમાં ગુ પૂ ણમાની 
સાદગીપૂણ ઉજવણીઃ ભ ાે ઊમટી પ ા

નЧડયાદ : સંતરામ મંЧદર અને વડતાલધામમાં ગુιપૂિણ↓માની સાદગીપૂણ↓ 
ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કોરોનાની Щçથિતને Öયાનમાં રાખીને બ³−³ે 
ધાિમ↓ક çથળો પર મયા↓Чદત આયોજનો વા મâયાં હતાં. વડતાલધામમાં સવારъ 
મંગળા આરતી બાદ આચાય↓ રાકыશĬસાદ  મહારાજે પાદુકા પૂજન કરીને 
આરતી ઊતારી હતી. આ Ĭસંગે વચના ત-િહ×દી, Чદãય મહાપૂ , મંĦપોથી, 
સÓસંિગ વન, સાગરમંથન, િશΤાપĦી એવં િનÓય િનયમ વગેરъ પાંચ પુçતકોનું 
વડીલ સંતો ˛ારા િવમોચન કરવામાં આãયું હતું. સંતરામ મંЧદરમાં ગુιપાદુકા 
પૂજનના કાય↓ĝમનું આયોજન કરવામાં આãયું હતું. સÓસંગભવનમાં યો યેલા 
આ કાય↓ĝમમાં ભŪોએ Ĵˇાપૂવ↓ક ભાગ લીધો હતો. 

વડાેદરા: સઘરાેટના મહીસાગર નદીમાંથી ેમી 
પંખીડાના મૃતદેહાે મળી અા ા

વડોદરાઃ વડોદરા શહъર ન ક િસંધરોટ મહીસાગર નદીમાં નવા નવા પાણી 
આવતા બે કાંઠъ વહી રહી છъ તેવા સમયે આનંદ તાલુકાના નાપાડ ગામનો યુવક 
યુવતી યુવતી સાથે બાઈક ઉપર િસંધરોટ ન ક મહીસાગર િĮજ પર આવી 
પહ℮Éયા હતા અને તેઓએ િĮજની ન ક આવેલ મકાઇની લારી પાસે બાઈક 
ઉભી રાખી ને ચાલતા થોડેક દૂર ગયા હતા Ëયાં આ બંને  રહçયમય સં ગોમાં 
ધસમસતા વહъતા મહીસાગર નદીના પાણીમાં મોતની છલાંગ લગાવી હતી જેથી 
તેઓ મોતને ભેટયા હતા આ બંનેની લાશ મહીસાગર નદીના Чકનારъ તરતી 
લોક નજરъ ચડતાં çથાિનક લોકો દોડી આãયા હતા અને Чકનારા પર તરતી 
લાશોને બહાર કાઢી હતી. 

વરપુરમાં ગુ પૂ ણમા બાદ જલારામ બાપાના 
મં દરનું મુ  ાર ભા વકાે માટે ખુ ું મૂકાયું

િવરપુર- સૌરા∆નું સુĬિસˇ યાĦાધામ િવરપુરમાં પૂËય જલારામબાપાની 
જÆયા પણ દશ↓નાથЪ↓ઓ માટъ ૨૧ માચ↓ ૨૦૨૦થી બંધ કરવામાં આવી હતી. 
બી  લહъર બાદ Ĵˇાળુઓ માટъ જલારામબાપાની જÆયા દશ↓ન માટъ 
ખોલવામાં અાãયું હતું. ગુλ પૂણમાના પાવન અવસરъ ભાિવકો માટъ મુÅય ˛ાર 
ખુ·ો મુકાયો છъ Óયારъ ભાિવકોએ બાપાના દશ↓ન કરી ધ×યતા અનુભવી 
હતી. જલારામ મંЧદરમાં સેવા કરતા રમેશભાઇ ગઢીયાએ જણાãયું હતું કы, 
૧૬ મિહના પછી દશ↓નાથЪ↓ઓ માટъ મુÅય Ĭવેશ˛ાર ખોલવામાં આãયો છъ. 
દશા↓નાથЪ↓ઓને સોિશયલ Чડçટ×સ રાખી, પહъરી તથા ગાઇડલાઈન Ĭમાણ ે
રિજçĺેશન કરી ટોકન મેળવી અને દશ↓ન કરવા આવવા જણાવાયું છъ. 

સાેલા ઉ મયા કે સમાં 1500 કરાેડના ખચ 
ાેજે  સાકાર કરવા પાટીદારાેનાે નણય

અમદાવાદઃ સોલા ઉિમયાધામ િવકાસ ĬોજેÄટ અંગે પાટીદારોની યો યેલી 
બેઠકમાં આગેવાનો ˛ારા અનેક પાસાની ચચા↓ કરવામાં આવી હતી.  કы, 
આ બેઠકમાં રાજકЫય મુˆъ કોઈ ચચા↓ થઈ ન હતી. પરѕતુ સંçથાના આગામી 
આયોજનોને ચચા↓માં લેવાશે. અગાઉ ઉિમયા માતા  સંçથાન ઊંઝા ˛ારા 
અમદાવાદ સોલા કыÜપસમાં 74000 ચોરસ વાર જમીનની ખરીદી કરાઈ હતી. 
તેથી આ જમીનમાં હવે ધમ↓ સંકЮલ, િશΤણ સંકЮલ, આરોÆય સંકЮલ, પાટЪ↓ Øલોટ, 
બે×ŭેટ હોલ, ભોજનાલય, િવĴાંિત હ જેવા જુદા-જુદા િવભાગોનું િનમા↓ણ 
કરવાનો મુˆો બેઠકમાં કы×ĩ çથાને રΝો હતો. બેઠક પહъલાં આગેવાનોએ જણાãયું 
હતુ કы, સમĠ ĬોજેÄટ પાછળ 1500 કરોડનો ખચ↓ થશે. 

િવસનગર બેઠકમાં મતદાન બાબતે ઝઘડાના 
કыસમાં 17 ઈસમોને સ  થઈઃ 21 િનદђ↓ષ
મતદાન સમયે થયેલી મારામારીમાં અેક ઈસમે અાંખ ગુમાવી હતી અને દર-દાગીના લૂંટાયા હતા

વજુભાઈની ભાજપમાં સિĝય થવાની 
હъરાતઃ રાજપૂતો માટъ મંЧદર બનાવાશે

CPCB ˛ારા િવΐાિમĦીનો સવ› કરી 
4.82 કરોડના ખચ› DPR તૈયાર કરાશે

અમદાવાદ
વહુને સરકારી નોકરીમાં મળъલી 

િનમણૂકને રદ કરવાની માગ સાથે 

હાઈકોટ↓માં અર  કરી હતી. જે 

અર ને બુધવારъ હાઈકોટ‼ ફગાવી 

દીધી છъ અને અરજદાર સાસુને ι. 

૧૦,૦૦૦નો દѕડ ફટકાયђ↓ છъ. હાઈકોટ‼ 

અર  ફગાવતા અરજદારના વકЫલને 

ટકોર કરી હતી કы, ‘તેમણે આ Ĭકારની 

અર  Äયારъય ઈ નથી, આ ખરъખર 

અЖત લાગે છъ.’ હાઈકોટ‼ ન℮Öયું છъ કы, 

‘આ અર માં િવિચĦ અને િબનજરૃરી 

માગ કરવામાં આવી છъ. જેમાં, વહુને 

સરકારી નોકરીમાં મળъલી િનમણૂકની 

માગ એક સાસુ ˛ારા કરાઈ છъ. 

અરજદાર સાસુએ આ Ĭકારની અર  

તેનો અંગત બદલો લેવા માટъ કરъલી હોય 

તેવું લાગે છъ. અરજદાર સાસુ અને તેની 

વહુ વŵેનો િસિવલ Ĭકારનો િવવાદ 

પડતર છъ. આ કыસમાં નવાઈની વાત તો 

એ છъ કы, વકЫલ ˛ારા અરજદારને આ 

Ĭકારની અર  કરવા માટъ ĬોÓસાિહત 

કરાયા છъ અને તેને સલાહ આપવામાં 

આવેલી છъ. અરજદારъ, આ પહъલા અ×ય 

કોઈ ફોરમ સમΤ ગયા નથી અને સીધા 

હાઈકોટ↓માં અર  કરી છъ. આ Ĭકારની 

અથ↓હીન અર થી હાઈકોટ↓ અને તેના 

çટાફનો સમય બગડયો છъ. 

હાઈકોટ↓માં િવિચĦ કыસ: વહુની 
નોકરી રદ કરાવવા સાસુની અર



FRIDAY, 30 JULY, 202114 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news

કяє
Ġેસ હાઉસની 

બાàકનીમાંથી છોડવામાં 

આવેલી ગોળીઓના કારણે 

િનદђ↓ષ િવ˜ાથЪ↓ઓનું લોહી 

રъડાયું. પોલીસના ગોળીબારથી 

બનાસકાંઠાથી આવેલા 

પૂનમચંદ નામના એક 

િવ˜ાથЪ↓ની ખોપડી ઊડી ગઈ. 

તે ખોપડીના માંસના લોચા 

એક થાળીમાં મૂકЫ કыટલાક 

િવ˜ાથЪ↓ઓ કяєĠેસ ભવનની 

ન ક આવેલી વકЫલોની 

ગુજરાત ╞બમાં પહ℮ચી 

ગયા. પોલીસે છોડેલી Ĩી 

નોટ Ĩી ગોળીથી ઊડી ગયેલું 

િવ˜ાથЪ↓નું લોહીલુહાણ મçતક 

ઈ વકЫલોમાં ઉäકыરાટ ãયાપી 

ગયો. 

ગોળીબારમાં કૌિશક 

ઇ×દુભાઈ ãયાસ અને સુરъશ 

જયશંકર ભž પણ શહીદ થયા. 

કૌિશક સેટ ઝેિવયસ↓નો િવ˜ાથЪ↓ 

હતો. આ જ çથળъ અÚદુલ 

પીરભાઈ નામનો યુવાન 

પણ ગોળીથી શહીદ થયો. 

ઉäકыરાયેલા વકЫલો કяєĠેસ 

ભવન પહ℮ચી ગયા અને 

કяєĠેસીઓને પૂછયું ઃ ‘કોના 

હુકમથી ગોળીઓ છોડાઈ ?’ 

શહъર કяєĠેસના આગેવાનો પાસે 

કોઈ માિહતી કы જવાબ નહોતો. 

આ ઘટના બાદ મહાગુજરાત 

આંદોલનની િહѕસક Żાળા 

આખા ગુજરાતમાં ફыલાઈ ગઈ. 

આ ગોળીબારъ ન℮ધપાĦ Щçથિત 

એ પેદા કરી કы િહѕદુ અને 

મુસલમાનોનાં એક જ çથળъ 

લોહી રъડાતા મહાગુજરાતના 

આંદોલનમાં િહѕદુ-મુસલમાનો 

વŵે çવયંભુ એકતાનું હવામાન 

ઊભું થયું.

૧૦મી ઑગçટ

ગોળીબારના િવરોધમાં 

Üયુિનિસપલ કૉપђ↓રъટર 

પુιષોǼમ ĮΜભž 

છỲકણીવાળાએ રા નામું 

આØયું. તમામ કૉલેજના 

Ĭિતિનિધઓની સભા બપોરъ 

મળી અને આંદોલનને 

ગામડાં સુધી પહ℮ચાડવાનું 

નŨી કયુ↨. ઍÐવોકыટ બકЮલ 

ષીપુરાએ ‘ગલી ગલી મ′ 

ગુંજે નાદ’ નામની પુЩçતકા 

તૈયાર કરી. ઇ×દુલાલ યાિΦકы 

આ આંદોલનને વધાવી લીધું. 

‘ગલી ગલી મ′ ગુંજે નાદ’ 

અમારъ ઈએ મહાગુજરાત’ 

અને ‘મહાગુજરાત લે કы 

રહ″ગે’ના નારા શλ થયા. 

વડા Ĭધાન જવાહરલાલ 

નેહιએ અમદાવાદની િચંતા 

ãયŪ કરી અને હъર કયુ↨ 

કы ભાષાના ધોરણે દъશના 

ટુકડા થાય તે યોÆય નથી. જે 

કіઈ બ×યું છъ તે િચંતાજનક 

છъ. આ જ Чદવસે િસિવલ 

હૉЩçપટલ બહાર પેશાબ કરવા 

બેઠъલા બે મુЩçલમ યુવાનો 

ઉપર ગોળીબાર કરતાં બંને 

ઢળી પડયા. રાયપુર દરવા  

બહારની પોલીસ ચોકЫ 

સળગાવી દીધી. મુંબઈથી ડી. 

આઈ. . નગરવાલા આવી 

પહ℮Éયા. Чદવસ દરિમયાન 

શહъરમાં ૧૦ ગોળીબાર થયા. 

બેનાં મરણ થયાં. ૪૩૦ 

માણસોની ધરપકડો થઈ.

૧૧મી ઑગçટ

મુંબઈથી કы. કы. શાહ, 

બાબુભાઈ િચનાઈ અને નાયબ 

કыળવણી Ĭધાન ઇ×દુમતીબહъન 

શેઠ અમદાવાદ આãયાં. 

તેઓએ િવિવધ ΤેĦોના 

અĠણીઓને સમ વવા 

Ĭય ો કયા↓. અમદાવાદના 

મેયર ચીનુભાઈ શેઠ, ડે. 

મેયર ચંĩકાંત ગાંધીએ અને 

કяєĠેસી ધારાસÛય જયકжæણ 

હЧરવ·ભદાસે પોતપોતાનાં 

çથાનો પરથી રા નામાં 

આØયાં. સુિશિΤત મિહલા 

આગેવાનો બહાર આãયાં. 

તે પૈકЫ િવનોЧદની નીલકіઠ, 

રѕજનબહъન દલાલ, વીરબાળા 

નાગરવાЧડયા, દીનબાઈ કામા, 

શારદાબહъન મહъતા વગેરъએ 

િનવેદન કરીને જણાãયું અમે 

િનદђ↓ષ બાળકોની મા છીએ. 

યુવાનોનું વધુ લોહી રъડવાનું 

બંધ કરો. Чદવસ દરિમયાન 

શહъરમાં ૧૩ જÆયાએ 

ગોળીબાર થયા અને ૩૨૫ 

લોકોની ધરપકડો થઈ.

૧૨મી ઑગçટ

આંદોલન ઘરъ ઘરъ પહ℮Éયું. 

નાનાં બાળકો પણ રટણ કરવા 

લાÆયાં. ‘લાઠી-ગોલી ખાય′ગે, 

મહાગુજરાત લે કы રહ″ગે.’ 

ણીતા ǼપĦે લÅયું. આ તો 

ગોવાવાળા પોટુ↓ગીઝ કы િĮЧટશ 

પોલીસથી પણ ગયા. ગાંધી નું 

નામ અને અિહѕસાની આવી 

હાંસી ? કરોડો ગેલન પાણીથી 

ગોઝારા કяєĠેસ હાઉસને ધોશો 

તો પણ ગુમાવેલી પિવĦતા ફરી 

ĬાΆ થશે નહỲ. શહъરъ એક વધુ 

માણસનો ભોગ લીધો.

૧૩મી ઑગçટ

આ Чદવસને શહીદ Чદન 

તરીકы મનાવવામાં આãયો. 

સવારъ નવ વાગે ૧૦ હ ર 

જેટલા લોકોનું જંગી સરઘસ 

‘શહીદો અમર રહો’ અને 

‘મહાગુજરાત િઝંદાબાદ’ 

પોકારતું કяєĠેસ હાઉસ તરફ 

ઊપડયું. દૂર દૂર સુધી એનો 

છъડો દъખાતો નહોતો. સરઘસ 

શાંત અને ગંભીર હતું. શહીદ 

çથળъ દીવો Ĭગટાવવામાં 

આãયો. ધૂપસળી સળગાવવામાં 

આવી. પુæપાંજિલ કરવામાં 

આવી. સરઘસે બે િમિનટ મૌન 

પાâયું. હ રો લોકો આãયા 

અને પુæપાંજિલ અપЪ↓ને ગયા. 

શહીદ Чદનનો પડઘો લોકોમાં 

જબરદçત પડયો. સવђ↓ŵ નેતા 

મોરાર  દъસાઈની નનામી 

બાળવાના કાય↓ĝમો શλ થઈ 

ગયા. ૧૬ જેટલા કૉપђ↓રъટરોએ 

રા નામાં આપી દીધાં.

િવçતરતું આંદોલન
હવે આંદોલન અમદાવાદ 

પૂરતું નહોતું. ગુજરાતના 

એકыએક શહъર અને ગામડાંમાં 

પહ℮ચી ગયું હતું. કારણ કы 

આ આંદોલન કોઈ ãયિŪનું 

નહોતું, કોઈ પΤનું નહોતું, 

કોઈ સંçથાનું કы કોઈ નેતાનું 

નહોતું. ગુજરાતના એકыએક 

ગુજરાતીના આÓમામાંથી 

çવયંભૂ Ĭગટъલું હતું.

૧૪મી ઑગçટ

ચીનુભાઈ શેઠ સાથે 

જયકжæણ હЧરવ·ભદાસ, 

અ તલાલ હરગોવનદાસ 

શેઠ, રિતલાલ નાથાલાલ શેઠ, 

હીરાભાઈ શેઠ, ઠાકોરભાઈ 

મુ×સી વગેરъ િમલમાિલકો 

શહъરની પોળોમાં ફયા↓ અને 

શાંિતથી લડત ચલાવવા િવનંતી 

કરી. પાલ↓મે×ટના સÛય એન. 

સી. ચેટર  અમદાવાદ 

આãયા અને એમણે Ĭ ની 

×યાયી માગણીને ટъકો હъર 

કયђ↓. હવે મહાગુજરાતની 

રચનાની માગનો પવન 

આખા ગુજરાતમાં પહ℮ચી 

ગયો. કяєĠેસમાં બળવો હъર 

થવા માંડયો. તેમાં ગાબડાં 

પડવાની શλઆત થઈ. કડીના 

ધારાસÛય પુιષોǼમદાસ 

પટъલ અને ગંગારામ રાવલે 

કяєĠેસમાંથી રા નામાં આØયાં. 

મુЩçલમ ભાઈઓએ શહીદોના 

માનમાં તાિજયા નહỲ કાઢવાનો 

િનણ↓ય લીધો.

૧૫મી ઑગçટ

આઝાદીનું મહામૂàય 

પવ↓ પણ જનતાએ તેને 

શોકЧદન તરીકы મનાãયો. 

ઠъરઠъર કાળા વાવટા વા 

મâયા, કાળાં તોરણો વા 

મâયાં, çĦીઓએ કાળી 

સાડીઓ પહъરી, સાંજે પાંચ 

વાગે કૉલેજના મેદાનમાં 

મહાગુજરાત િવ˜ાથЪ↓ 

સિમિતની સભા થઈ. 

ગોળીબારમાં સૌ Ĭથમ 

Óયુ પામેલા સુરъશ ભžનાં 

માતા સિવતાબહъનનાં હçતે 

Öવજવંદન થયું. તેમણે ગǾદ 

અવાજે જણાãયું મારા અને 

મારા જેવી બી  માતાઓના 

દીકરાઓનુ મોત એળъ ના 

ય તેવી હું લોકોને િવનંતી 

કιં છું. આ સાંભળીને હાજર 

રહъલા સૌ Ĵોતાજનોનાં 

ĸદયમાં ગમગીની Ĭસરી 

ગઈ.

૧૬-૧૭ ઑગçટ

૧૬મી ઑગçટનો Чદવસ 

શાંિતથી પસાર થયો. શહъરમાં 

મિહલા શાંિતની રચના 

થઈ. પ˚ાબહъન જયકжæણ, 

અનસુયાબહъન પરીખ અને 

હъમલતા હъિગçટъ વગેરъ તેમાં 

ડાયાં. Чદàહી રાËયસભામાં 

રાËય પુનર↓ચના ખરડો રજૂ 

થયો અને મંજૂર થયો. 

૧૭મી ઑગçટъ અમદાવાદ 

શહъર કяєĠેસ સિમિતએ અલગ 

ગુજરાત રાËયની રચના 

કરવા તાકЫદъ પગલાં ભરવા 

Ĭદъશ સિમિતને ભલામણ 

કરી. િĦકમભાઈ પટъલને 

૧૨ જણાએ ટъકો આØયો. 

Ëયારъ ચાર જણે િવરોધ 

કયђ↓. ઘાંસીરામની પોળમાંથી 

પોલીસ લોકસભાના સÛય 

ગોપાલનની ધરપકડ કરી.  

૧૯૪૭માં િબહારમાં Ĭસરъલી 

કોમી આગના અનુસંધાનમાં 

પટણાની Ĭાથ↓નાસભામાં 

ગાંધી એ જે આગાહી કરી 

હતી, તે આજે સાચી પડી. 

એવી ન℮ધ ǼપĦમાં હъર 

થઈ. તે Ĭમાણે હતી -- ‘હું 

કદી વું કы ના વું, આટલાં 

વષђ↓ના અનુભવોના આધારъ 

આગાહી કરવાની િહѕમત કιં 

છું કы આ દъશમાં બળવો ફાટશે, 

ધોળી ટોપીવાળાને Ĭ  વીણી 

વીણીને મારશે અને કોઈ Ħી  

સǼા તેનો લાભ લેશે.’ 

આજે તે કыટલું સÓય લાગે 

છъ. આજે શહъરમાં ધોળી 

ટોપીવાળો ઘર બહાર નીકળી 

શકતો નથી. કяєĠેસીઓએ ĩોહ 

કયђ↓ છъ એવું વાતાવરણ ઊભું 

થયું હતું.

પાેલીસ ગાેળીબારથી મૃ ુ પામેલા વ ાથ નું 
લાેહીલુહાણ - મ તક થાળીમાં મૂકી વકીલાેને બતા ું

કાૈ શક સેટ ઝે વયસનાે વ ાથ  હતાે. અા 
જ ળે અ ુલ પીરભાઈ નામનાે યુવાન 
પણ ગાેળીથી શહીદ થયાે. ઉ કેરાયેલા 
વકીલાે કા ેસ ભવન પહાચી ગયા અને 

કા ેસીઅાેને પૂછયું ઃ ‘કાેના હુકમથી ગાેળીઅાે 
છાેડાઈ ?’ શહેર કા ેસના અાગેવાનાે પાસે 

કાેઈ મા હતી કે જવાબ નહાેતાે. 

ણવા જેવું

Ĭકરણ 4

સમુĩમાં તરતું સોનું : એÜબરĠીઝ
જમીનમાંથી ખનીજ çવλપે સોનું, 
હીરા અને ચાંદી જેવા કЫમતી પદાથђ↓ 
મળъ, દЧરયામાં સાચા મોતી મળъ છъ. 
દЧરયામાં જતાં જળચરોના શરીરમાં 
ઘણા કЫમતી પદાથ↓ બનતા હોય છъ. 
એÜબરĠીઝ પણ આવો જ કЫમતી 
પદાથ↓ છъ. દЧરયાની સપાટી પર તે 
તરતો વા મળъ છъ. કદાવર ãહъલ 
દЧરયામાંથી જે મળъ ત ેપેટમાં પધરાવે. 

જહાજનો ભૂકો બોલાવી ફિન↓ચર અને રાસરચીલા સાથે ગળી ય.  ãહъલને આ બધું પચે નહỲ 
એટલે ઉલટી કરીને બહાર કાઢъ તેની સાથે તેના પેટમાંથી વધારાના કыટલાક ĩãયો પણ બહાર 
આવે. çપમ↓ ãહъલ ઉલટી કરъ Óયારъ મીણ જેવો નરમ અને સોનેરી પદાથ↓ બહાર આવે છъ. આ પદાથ↓ને 
એÜબર કહъ છъ. દЧરયામાં એÜબરના ગΖા તરતા વા મળъ. ણકાર નાિવકો તેને ઓળખી શકы. 

ĮΜાંડ Чકરણો એટલે શું? તે Äયાંથી આવે છъ?
ĮΜાડં અનકે રહçયોથી ભરъલુ ં છъ. 
તમેા ં અસÅંય તારા, સયૂђ↓, લઘĠુહો, 
Úલકેહોલ ત તની Ĭિĝયાઓ 
કરતા ંહોય છъ. આ Ĭિĝયા દરિમયાન 
ઘણી શિŪ, ગરમી અન ેĬકાશ પદેા 
થાય છъ. કыટલાક તારા નવા જ×મ ેછъ. 
આ બધુ ં થાય Óયારъ તમેાથંી િવિવધ 
Ĭકારની ઉ ↓ Ĭોટોન કણો çવλપે 
ĮΜાડંમા ં ફыલાય છъ. આવા Чકરણો 
અ×ય Ġહોના ગλુÓવાકષ↓ણ, ચુબંકЫય ΤĦે અન ે િવ˜તુΤĦેથી આકષા↓ઈન ેઆગળ વધતા હોય છъ 
અન ેિવિવધ çવλપ લ ેછъ આવા કણો Ôવી તરફ પણ આવ ેછъ. Ôવીના વાતાવરણમા ંĬવશે ેÓયારъ 
તનેુ ં çવλપ બદલાય છъ. આ Чકરણોન ેકોЩçમક રъઝ કы ĮΜાડં Чકરણો કહъ છъ. ઈ.સ. ૧૯૧૨માં 
ઓЩçĺયન ખગોળશાçĦીએ સશંોધનો કરીન ેકોЩçમક રъઝની ઉÓપિત શોધી કાઢી હતી.

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102
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Ãkrík-ÃkíLke íkÚkk fwxwtçkLkk yLÞ 

MkÇÞkuLkk hkuStËk fkixwtrçkf SðLk{kt 

rfÕ÷ku÷ fhíkkt íkÚkk fk÷e½u÷e ðkíkku 

fhíkkt ¼w÷fkyku yux÷u fu LkkLkk 

çkk¤fkuLkwt MÚkkLk søkíkLke yuf {nk{w÷e 

{wze Mk{kLk íkÚkk SðLkLku ykLktËÚke 

¼hÃkwh fhe ËuLkkh Ãkh{uïh íkhVLke 

MkwtËh ¼ux Mk{kLk nkuÞ Au.

yk LkkLkk ¼w÷fkykuLku yux÷u fu 

LkkLkk çkk¤fkuLku Ãkrík-ÃkíLke yux÷u fu 

yk çkk¤fkuLkk {kíkk-rÃkíkk çknw s «u{ 

fhu Au. íku{ Aíkkt Ãkrík ÃkíLkeLkk ytøkík 

fkixwtrçkf SðLk{kt yk LkkLkk LkkLkk 

¼w÷fkyku rð»ku Ãkrík-ÃkíLkeyu fE 

çkkçkíkkuLke ¾kMk fk¤S hk¾ðe òuEyu 

íku rð»ku yLÞ Ä{kuoLkk Ä{oþk†ku{kt fuðk 

ykËuþku ykÃkðk{kt ykÔÞk Au íku íkku 

íku Ä{kuoLkk Ä{oþk†kuLkk Íeýðx ¼Þko 

yÇÞkMk fÞko ÃkAe s òýe þfkÞ Au.

{wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk {SË{kt 

yk rð»ku ¾kMk çku çkkuÄð[Lkku ykÃkðk{kt 

ykðu÷ Au, su{kt Ãkrík-ÃkíLkeLkk ytøkík 

fkixwtrçkf SðLkLke [ku¬Mk Ãk¤ku{kt LkkLkk 

çkk¤fku rð»ku þe fk¤S hk¾ðe òuEyu 

íku rð»kuLkk ykËuþku ykÃkðk{kt ykðu÷ 

Au. yk rð»kuLkk fwhkLk {SË{kLkk çku 

çkkuÄð[Lkku Lke[u ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.

“nu ©æÄk¤wyku ({ku{eLkku-

R{kLkðk¤kyku), yu sYhe Au fu ík{khk 

ËkMkËkMkeyku yLku ík{khk yu çkk¤fku, 

suyku nS ÃkwÏíkðÞLkk LkÚke ÚkÞu÷, ºký 

Mk{Þu ík{khe ÃkhðkLkøke {u¤ðeLku s 

ík{khe ÃkkMku ykðu. (yk ºký Mk{Þ yk 

Au.) Vsh(ÃkhkurZÞk)Lke çktËøke Lk{kÍ 

Ãknu÷kLkku Mk{Þ, íkÚkk çkÃkkuhLkk Mk{Þu 

ßÞkhu ík{u ykhk{ fhðk {kxu ík{khk 

y{wf fÃkzk  Wíkkhe {wfku Aku, íkÚkk Rþk 

(hkrºk)Lke çktËøke-Lk{kÍ ÃkAeLkk Mk{Þu. 

yk ºký Mk{Þ ík{khk {kxu ÃkhËku 

fhðkLkk Mk{Þ Au. yk rMkðkÞ íkuyku 

(çkk¤fku) rðLkk ÃkhðkLkøkeyu ykðu íkku 

ík{khk WÃkh fkuE ÃkkÃk(økwLkkn) LkÚke 

yLku Lk íku{Lke (çkk¤fku) WÃkh. ík{khu 

yuf çkeòLke ÃkkMku ðkhtðkh ykððkLkwt 

s nkuÞ Au. yk heíku yÕ÷kn ík{khk 

{kxu ÃkkuíkkLkk ykËuþku MÃkü fhu Au. yLku 

yÕ÷kn Mkðo¿k y™u znkÃký ðk¤ku Au.” 

(«fhý 24, &÷kuf 58)

“yLku ßÞkhu ík{khk çkk¤fku Ãkwg 

ðÞu ÃknkU[e òÞ, íkku yu sYhe Au fu 

íkuyku yuðe s heíku ÃkhðkLkøke ÷ELku 

ykðu, suðe heíku íku{Lkk {kuxk ÃkhðkLkøke 

÷uíkk ykÔÞk Au. ykðe heíku yÕ÷kn 

ÃkkuíkkLkk ykËuþku ík{khk {kxu MÃkü fhu 

Au. yLku yÕ÷kn Mkðo¿k yLku znkÃký 

ðk¤ku Au.” («fhý 24, &÷kuf 59)

WÃkh ykÃku÷k fwhkLk {SË{kLkk çku 

çkkuÄð[Lkku {ktÚke Ãknu÷k çkkuÄð[LkLkku 

Mkkh yu Au fu ßÞkhu Ãkrík-ÃkíLke 

þÞLk¾tz{kt yuf÷k nkuÞ, íku Mk{Þu-¾kMk 

fheLku ÃkhkurZÞkLkk Mk{Þ Ãknu÷k íkÚkk 

çkÃkkuhLkk ykhk{Lkk Mk{Þu íkÚkk {kuze 

hkrºkLkk Mk{Þu- íku{Lkk LkkLkk çkk¤fku, 

suyku nsw ÃkwÏík ðÞLkk LkÚke ÚkÞu÷, íkuyku 

ðøkh ÃkhðkLkøkeyu íku{Lkk þÞLk¾tz{kt 

Lk ykðu, yux÷u fu ÃkhðkLkøke ÷ELku s 

íku{Lkk {kíkk-rÃkíkk ÃkkMku ykðu.

WÃkh ykÃku÷k çkeò çkkuÄð[Lk 

yLkwMkkh çkk¤fku ÃkwÏík ðÞu ÃknkU[e 

økÞk ÃkAe Ãký {kíkk-rÃkíkkLkk 

þÞLk¾tz{kt sðk {kxu íkuykuyu 

ÃkhðkLkøke ÷ELku s «ðuþ fhðku 

òuEyu. çktLku çkkuÄð[Lkku{kt yu Ãký 

sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu yk heíku 

Ãkk÷Lknkh yÕ÷kn MÃkü ykËuþku 

ykÃkeLku {Lkw»ÞkuLke Ëkuhðýe fhu Au.

yk heíku {wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk 

{SË{kt {Lkw»ÞLkk søkík SðLkLke 

½ýe çkkçkíkku- ¾kMk fheLku fkixwtrçkf 

çkkçkíkku rð»ku Mk[kux Ëkuhðýe ykÃkíkk 

yMktÏÞ ykËuþku ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. 

yk çkkçkíkku{kt ÷øLk MktçkÄ, AwxkAuzk 

(ík÷kf), {Lkw»ÞLkk {]íÞw ÃkAe 

íkuýu  ÃkkA¤ {wfu÷ hkufz hf{ íkÚkk 

{k÷-r{ÕfíkLkk ðkhMkkLke LÞkÞMkhLke 

ðnU[ýe, Ãkwºk ÃkwºkeykuLkku {kíkk rÃkíkk 

MkkÚkuLkku ÔÞðnkh, yLÞ MkøkkMktçktÄeyku 

MkkÚkuLkku ÔÞðnkh, rLkhkÄkhku yLku 

Ërhÿku MkkÚkuLkku ÔÞðnkh ðøkuhu yk Mkðuo 

çkkçkíkkuLke Mk[kux Ëkuhðýe ykÃkíkk 

ykËuþkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.

WÃkMktnkh yu fu fwhkLk {SË{kLkk 

yLÞ íkÚkk fkixwtrçkf çkkçkíkku rð»kuLkk 

ykËuþkuLkwt [wMíkÃkýu y™wMkhý fhLkkh 

©æÄk¤wyku({ku{eLkku-R{kLkðk¤kyku)

Lkwt søkík SðLk ¾hu¾h Mkw¾e ÚkE 

þfu Au. íku {kxu ©æÄk¤wyku ({ku{eLkku-

R{kLkðk¤kyku)yu yk Mkðuo ykËuþkuLkwt 

[wMíkÃkýu Ãkk÷Lk fhðwt òuEyu, suÚke 

íku{Lkk çktLku SðLk MkV¤ ÚkkÞ.

મુ લમ ધમશા  કુરાન મ દના બોધવચનો પર આધા રત

Ãkrík ÃkíLkeLkk hkuStËk ytøkík fkixwtrçkf SðLk{kt çkk¤fkuLkwt MÚkkLkÃkrík ÃkíLkeLkk hkuStËk ytøkík fkixwtrçkf SðLk{kt çkk¤fkuLkwt MÚkkLk

ઈ લામની આરસી
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Classified

8 મહાનગરમાં રાિĦ 

કÙયુ↨માં 1 કલાકનો ઘટાડો, 

ગણેશોÓસવની થશે ઉજવણી
ગાંધીનગર

રાËયના તમામ શહъર અને િજ·ાઓમાં િસંગલ 

Чડિજટમાં કыસ ન℮ધાઇ રΝા છъ. જેથી રાËય સરકારъ 

કыટલાક િનયમો હળવા કરી જનતાને રાહત આપી છъ. 

રાËયના 8 મહાનગરોમાં રાિĦ કÙયૂ↓ યથાવત છъ પરѕતુ 

તેમા ઘટાડો કરવામા આãયો છъ. Óયાં જ આગામી 

સાવ↓જિનક ગણેશોÓસવમાં કыટલીક છૂટ પણ આપવામાં 

આવી છъ. આજે રાËયના મુÅયમંĦી િવજય λપાણીના 

અÖયΤçથાને મળъલી કોર કિમટીમાં કыટલાક મહÓવ 

પૂણ↓ િનણ↓યો લેવામાં આãયા છъ. આ િનણ↓યો અનુસાર 

રાËયમાં 8 મહાનગરોમાં હાલ જે રાિĦ કરÙયુ અમલમાં 

છъ તેની સમય મયા↓દા આગામી 31 જૂલાઈથી 1 કલાક 

ઘટાડવામાં આવી છъ. વધુમાં આગામી ગણેશોÓસવમાં 4 

ફвટની ગણેશ Ĭિતમા રાખવા દъવાની મંજૂરી આપવાનો 

િનણ↓ય આજે મળъલી કોર કિમટીમાં લેવામાં આãયો છъ.

ગુજરાતમાં મહામારીથી 
928 બાળકો અનાથ, 

3,343એ િપતા ગુમાãયા
અમદાવાદ 

કોિવડ-૧૯ મહામારીની શરૃઆતથી અÓયાર 

સુધીમાં ગુજરાતમાં ૯૨૮ બાળકો અનાથ થયા છъ. 

Ëયારъ આ મહમારીને કારણે ૩,૩૪૩ બાળકોને 

િપતાનું છĦ ગુમાવવુ પડયુ છъ. સરકારી સહાય માટъ 

શરૃ થયેલા બાળ çવરાજ પોટ↓લ ઉપર ગુજરાતમાં 

અનાથ અને માતા અથવા િપતા બેઉમાંથી એક 

અથા↓ત એક વાલી ગુમાવનાર શુ×યથી ૧૮ વષ↓ 

સુધીના ૪,૯૮૧ બાળકો ન℮ધાયા છъ.

સામા ક ×યાય અિધકારીતા િવભાગના ટોચના 

અિધકારીએ કЅ કы, કોરોનાકાળના ૧૬ મિહનામાં 

૯૨૮ અનાથ સિહત કЮલ ૪,૯૮૧ બાળકોમાંથી 

૬૨૦ની માતાના પણ અવસાન થયા છъ. સરકારъ 

કોિવડ-૧૯ને કારણે અનાથ થયેલા બાળકો માટъ ૧૮ 

વષ↓ સુધી મિહને રૃ.૪,૦૦૦ અને Óયારબાદ ૨૧ 

વષ↓ સુધી મિહને રૃ.૬,૦૦૦ની સીધી સહાય ઉપરાંત 

શૈΤિણક અને પગભર થવા માટъ અ×ય યોજનાઓ 

હъર કરી છъ.  કы, ણકારીના અભાવે 

શરૃઆતમાં રિજçĺેશન થતુ નહોતુ. હવે સમાજ 

કàયાણ અિધકારીઓ અને Æદı્ંના સહયોગથી ૨૧ 

જૂલાઈની Щçથિતએ આ સંÅયા ૪,૯૮૧એ પહ℮ચી 

છъ. જેમાં સૌથી વધુ અરવ·ી િજ·ામાં એકવાલી 

બાળકો ન℮ધાયા છъ. અરવ·ીમાં ૩૪૯, રાજકોટમાં 

૩૪૨, ભાવનગરમાં ૩૦૬ બાળકોના માતા કы 

િપતાનું કોરોના કાળમાં Óયુ થયુ છъ.

અમદાવાદ

175 કરોડનાં હъરોઇનના જÔથાનો મુÅય 

આરોપી Чદàહીથી ઝડપાયો છъ. ગુજરાત 

ATSએ λ.175 કરોડના હъરોઈન કыસના 

મુÅય આરોપી સાિહદ કાસમ સુમરાની 

ધરપકડ કરી લીધી છъ. અગાઉ 500 Чકલો 

હъરોઈન કыસમાં પણ આરોપી સાિહદ 

કાસમ સુમરા સંડોવાયેલો છъ. NIAએ 

પં બથી 200 Чકલો ļÆસ ઝડØયું હતું, 

જેમાં પણ તે માçટરમાઈ×ડ હતો.

મળતી માિહતી Ĭમાણે, 175 કરોડના 

હъરોઈન કыસમાં ગુજરાત ATSને મોટી 

સફળતા હાથ લાગી છъ. આ કыસનો મુÅય 

આરોપી સાિહદ કાસમ સુમરાને દુબઈથી 

Чદàહી એરપોટ↓ ઉતરતા જ દબોચી 

લેવામાં આãયો છъ. આરોપી સાિહદ 

કાસમ સુમરા પાЧકçતાનથી ભારતનાં 

િવિવધ િવçતારોમાં ļÆસ ગેરકાયદъસર 

ઘુસાડવાનું કામ કરતો હતો. આ આરોપી 

મુÅય કÉછનો જ રહъવાસી છъ. ગુજરાત 

એટીએસને બાતમી મળી હતી કы, સાિહદ 

સુમરા દુબઇથી Чદàહી આવવાનો છъ અને 

બાતમીના આધારъ એક ઓપરъશન હાથ 

ધયુ↨ હતું આરોપી સાિહદ કાસમ સુમરાની 

કЮલ બે ગુનામાં સંડોવણી સામે આવી છъ. 

અગાઉ 500 Чકલો હъરોઈન કы જેની કЮલ 

Чકમત 2500 કરોડ થાય છъ તે ગુનામાં પણ 

સંડોવાયેલ હતો. શાિહદ કાસમ સુમરાએ 

મોકલેલા 500 Чકલોમાંથી 200 Чકલો ļÆસ 

NIAએ પં બ થઈ ઝડØયું હતુ. શાિહદ 

કЮલ 2675 કરોડના ļÆસ સØલાય કыસમા 

સંડોવાયેલ હોવાનો ખુલાસો હાલ થયો છъ.

2675 કરોડના ļÆસ સØલાયનો 
મુÅય આરોપી Чદàહીથી પકડાયો

અમદાવાદ

ગુજરાતનાં કЮલ 43.45 લાખ ખેડૂતો પર 

દъવાના બોજ નીચે દટાયેલા છъ. જેમનું કЮલ દъવું 

λ 90695 કરોડ થાય છъ. એવામાં આગામી 

ચૂંટણીમાં ખેડૂતોનાં દъવામાફЫનો મુˆો પણ ઉછળъ 

તેવી શÄયતા દъખાઈ રહી છъ.  તેમાં સરъરાશ 

ગણવામાં આવે તો ખેડૂતોનાં માથે સરъરાશ 20 

લાખથી વધારъ λિપયાનું દъવું છъ. નાબાડ↓ અનુસાર 

દъશના 16.8 લાખ ખેડૂતોનાં માથે દъવાનો 

બોજ છъ. દъશમાં સૌથી વધારъ દъવાદાર ખેડૂતો 

તિમલનાડુનાં છъ Ëયાં ખેડૂતોનાં માથે 1.89 લાખ 

કરોડ λિપયાનું દъવું છъ.

ગુજરાતના ખેડૂતો પર 90,695 કરોડનું દъવું 

હોવાની વાત સામે આવી છъ, બી  બાજુ ખેડૂતોનું 

દъવું માફ કરવા સરકારъ çપΓ ઈ×કાર કરી દીધો 

છъ. ગુજરાતના 43.45 લાખ ખેડૂતો દъવાદાર છъ. 

આ િવશે કы×ĩ સરકારъ જણાãયું છъ કы દъવા માફЫની 

કોઈ યોજના નથી. પરѕતુ ગુજરાત ખેડૂત સમાજની 

દъવા માફЫની માગ ચૂંટણી ટાણે તીĳ બને તો 

નવાઈ નહỲ. ખેડૂતો માટъ કы×ĩ સરકાર નવી નવી 

યોજનાઓ લ℮ચ કરી રહી છъ અને તેમની આવક 

બમણી કરી નાખીશું તેવા દાવા કરી રહી છъ. કы 

પЧરЩçથિત તˆન િવપરીત છъ, ખેડૂતોનું દъવું માફ 

કરવા કы×ĩ સરકારએ çપΓ ઇનકાર કયђ↓ છъ. કы×ĩ 

સરકાર λ.90695 કરોડનું ખેડતોનું દъવું માફ નહỲ 

કરъ. આ અંગે ખેડૂતોએ જણાãયું હતું કы ગુજરાત 

ખેડૂત સમાજ સરકારના આ િનણ↓યનો િવરોધ 

કરъ છъ. ઉ˜ોગપિતઓનું દъવું માફ કરી શકાય તો 

ખેડૂતોનું કыમ નિહ. કы×ĩ સરકારને ખેડૂત િવરોધી 

સરકાર ગણવામાં આવી હતી. ખેડુતો ˛ારા ખેતી 

અને ખેડૂતને બચાવવા માટъ નŨર કામગીરીની 

માંગ કરવામાં આવી છъ.

કોરોના વાયરસ મહામારીનાં કારણે દъશ 

પીડાઈ રΝો છъ, મહામારીનાં કારણે ગરીબ 

અને મÖયમ વગ↓ને સૌથી વધારъ નુકસાન થયું 

છъ Ëયારъ ખેતી ΤેĦને પણ રદાર ફટકો પ ો 

છъ. કы×ĩ સરકારને સંસદમાં પૂછવામાં આãયું કы 

શું કы×ĩ સરકાર ખેડૂતોનું દъવું માફ કરી દъવા માટъ 

યોજના બનાવી રહી છъ? Óયારъ તેના પર લેિખતમાં 

સરકાર તરફથી જવાબ આપવામાં આãયો છъ કы 

દъવામાફЫને લઈને હાલમાં સરકારની આવી કોઈ 

યોજના નથી તેવું જણાવવામાં આãયું હતું.

44 લાખ ખેડૂતોને માથે 90,695 કરોડનું દъવું
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ધનબાદ

ઝારખંડના ઔ˜ોિગક શહъર 

ધનબાદ ખાતે બુધવારъ સવારના સમયે 

ધનબાદના જજ ઉǼમ આનંદનું રોડ 

અકçમાતમાં Óયુ થયું હતું. વહъલી 

સવારъ ૫ઃ૦૦ કલાકы સંપૂણ↓પણે ખાલી 

રçતા પર તેઓ ડાબી બાજુ સાવ Чકનારъ 

ચાલી રΝા હતા તે સમયે પૂરપાટ ઝડપે 

આવી રહъલી એક રીΤા સીધી જવાના 

બદલે સહъજ ડાબી બાજુ વળી હતી 

અને તેમને ટŨર મારીને ખૂબ જ 

ઝડપથી આગળ વધી ગઈ હતી. 

Ëયાં સુધી આ ઘટનાના સીસીટીવી 

ફЮટъજ સામે નહોતા આãયા Óયાં સુધી 

લોકો તેને રોડ અકçમાત કы દુઘ↓ટના જ 

માનતા હતા પરѕતુ સીસીટીવી વીЧડયો 

સામે આãયા બાદ તે હÓયાનું ષડયંĦ 

હોવાનું સામે આãયું હતું. આ ઘટનાના 

સીસીટીવી ફЮટъજ ઈને çપΓ જણાય 

છъ કы, જજ ઉǼમ આનંદને ણી 

ઈને રીΤા વડે ટŨર મારવામાં 

આવી હતી. 

આ કыસમાં ધનબાદ પાસેની 

િગЧરડીહ પોલીસને ભારъ મોટી 

સફળતા મળી છъ. પોલીસે આ 

કыસમાં રીΤાચાલક અને તેના બે 

સહયોગીઓની િગЧરડીહ ખાતેથી 

ધરપકડ કરી છъ. બંને ડાપોખર 

થાણા ΤેĦના Чડગવાડીહ ૧૨ નંબરના 

રહъવાસી છъ. 

ઝારખંડના ધનબાદમાં ચોરીની 
ЧરΤાથી ટŨર મારી જજની હÓયા 

નવી Чદàહી

ચીન સાથે સરહદ િવવાદ વŵે 

ભારતે મોટું પગલું ભયુ↨ છъ. ભારતીય 

વાયુસેનાએ પૂવ↓ વાયુ કમાન હъઠળ 

હાસીમારાના વાયુસેના çટъશનમાં રાફыલ 

િવમાનને પોતાની ૧૦૧ çŭોļનમાં 

સામેલ કયા↓. પિΌમ બંગાળમાં 

હાસીમારા પાસે પહъલા િમગ ૨૭ 

çŭોļન હતી. જેને હવે સેવામુŪ 

કરાઈ છъ. તે ભૂટાન સાથે િનકટતાના 

કારણે વાયુસેનાના સંચાલન માટъ એક 

રણનીિતક આધાર છъ. ચુંબી ઘાટી, Ëયાં 

ભારત, ભૂટાન અને ચીન વŵે એક 

િĦકોણીય જંકશન છъ ડોકલામ ન ક 

છъ, Ëયાં ૨૦૧૭માં ગિતરોધ થયો હતો. 

Ħણેય દъશો માટъ િĦકોણીય જંકશન 

િચંતાનો િવષય રΝો છъ. વાયુસેના 

Ĭમુખ એર ચીફ માશ↓લ આર કы એસ 

ભદૌЧરયાએ કЅં કы પૂવ↓ ΤેĦમાં ભારતીય 

વાયુસેનાની Τમતાને મજબૂત કરવાના 

મહÓવને Öયાનમાં રાખતા હાસીમારામાં 

રાફыલને સામેલ કરવાની સાવધાનીપૂવ↓ક 

યોજના બનાવવામાં આવી છъ. તેઓ 

ΤેĦમાં ચીનથી ખમ િવશે વાત કરી 

રΝા હતા. ભારત અને ચીન છъ·ા દોઢ 

વષ↓થી સરહદ િવવાદમાં ગૂંચવાયેલા છъ.

સરહદ િવવાદ ઃ ભારતે હાસીમારામાં 
રાફыલ ફાઈટર િવમાન તૈનાત કયા↓

યુપીમાં શરદ પવારની 
એ×ĺી, અિખલેશ યાદવ 
સાથે મળીને લડશે ચૂંટણી

લખનઉ

દъશના સૌથી મોટા રાËય ઉǼર Ĭદъશમાં આગામી વષ › 

થનારી િવધાનસભા ચૂંટણીઓ માટъ રાજકЫય પાટЪ↓ઓ કમર 

કસી રહી છъ. દરъક પΤ પોતાના સમીકરણો ગોઠવવામાં 

ãયçત છъ આ Ĭકારના સં ગોમાં હવે મહારા∆ના ЧદÆગજ 

નેતા શરદ પવારની યુપીના રાજકારણમાં એ×ĺી થઈ 

છъ. યુપીમાં આ વખતે એનસીપી પણ ચૂંટણી લડે તેવી 

શÄયતા છъ. આ માટъ એનસીપી અને સમાજવાદી પાટЪ↓ 

વŵે ડાણ થવાની શÄયતાઓ છъ. એનસીપીના રા∆ીય 

મહાસિચવ કы કы શમા↓એ એક ×યૂઝ ચેનલ સાથે વાતચીતમાં 

કЅ હતુ કы, યુપીમાં અમારી પાટЪ↓ ચૂંટણી લડશે અને 

સમાજવાદી પાટЪ↓ સાથે મળીને ભાજપને હરાવશે. 

ગુજ. કыડરના IPS રાકыશ 
અçથાના Чદàહી પોલીસના 
નવા કિમશનર બનશે

નવી Чદàહી
Чદàહી પોલીસને નવા કિમશનર મળી ગયા છъ. 

1984 બેચના ભારતીય પોલીસ સેવા (આઈપીએસ) 

અિધકારી, રાકыશ અçથાના, Чદàહી પોલીસના નવા 

કિમશનર બનશે. રાકыશ અçથાના ગુજરાત કыડરના 

આઈપીએસ અિધકારી છъ. હ મંĦાલયે રાકыશ 

અçથાનાની Чદàહી પોલીસ કિમશનર તરીકы િનમણૂક 

કરવા અંગેનો આદъશ રી કયђ↓ છъ. અçથાના હાલમાં 

બોડ↓ર િસÄયુЧરટી ફોસ↓ (બીએસએફ)ના ડાયરъÄટર 

જનરલ (ડી ) તરીકы ફરજ બ વે છъ. રાકыશ અçથાના 

હાલમાં બોડ↓ર િસÄયુЧરટી ફોસ↓ (બીએસએફ)ના 

ડાયરъÄટર જનરલ (ડી ) તરીકы તેનાત છъ. 

હэદરાબાદ

કણા↓ટકમાં આજથી નવા મુÅયમંĦી 

બસવરાજ એસ બોÜમઈનું શાસન 

ચાલશે. બસવરાજ બોÜમઈએ 

બુધવારъ સવારъ 11:00 કલાકы રાËયના 

મુÅયમંĦી તરીકы શપથ Ġહણ કયા↓ 

હતા. હાલ ફŪ બોÜમઈએ જ શપથ 

Ġહણ કયા↓ છъ મતલબ કы મંĦીમંડળનો 

િવçતાર બાદમાં કરવામાં આવશે.

બોÜમઈએ શપથ Ġહણ પહъલા 

પોતાના Чદવસની શλઆત કыટલાક 

નેતાઓ સાથે બાલાĮુયી ગેçટ હાઉસ 

પાસે અંજનેય મંЧદરમાં જઈને કરી 

હતી અને ભગવાનના આશીવા↓દ લીધા 

હતા. તે િસવાય રાજભવનમાં પણ 

Ëયારъ તેઓ શપથ Ġહણ કરવા માટъ 

મંચ પર જઈ રΝા હતા Óયારъ તેમણે 

બી.એસ. યેЧદયુરØપાના આશીવા↓દ 

લીધા હતા. 

કણા↓ટકમાં બી.એસ. યેЧદયુરØપાના 

રા નામા બાદ ભારતીય જનતા 

પાટЪ↓એ બસવરાજ એસ બોÜમઈને 

ધારાસÛય દળના નેતા તરીકы પસંદ 

કયા↓ છъ. કы×ĩીય સુપરવાઈઝસ↓ની 

આગેવાનીમાં મંગળવારъ બ′ગલુλ ખાતે 

ધારાસÛય દળની બેઠક યો ઈ હતી 

જેમાં બોÜમઈના નામ પર મહોર લાગી 

હતી. 

કણા↓ટકના મુÅયĬધાનનો તાજ 
અંતે બસવરાજ બોÜમઈના િશરъ

લખનઉ 

ઉǼર Ĭદъશમાં એક બસની ĺક સાથે 

ટŨર થતા સ ↓યેલા અકçમાતમાં ૧૮ 

લોકો માયા↓ ગયા હતા Ëયારъ ૨૫ લોકો 

ઘાયલ થયા છъ. આ અકçમાત લખનઉ-

અયોÖયા હાઇવે પર થયો હતો. રાĦે 

અહỲના કોટવાલી િવçતારમાં ૧૩૦ 

મુસાફરોથી સવાર ખાનગી બસની 

ટŨર પાછળ આવી રહъલા ĺક સાથે 

થઇ હતી.   આ બસમાં ખામી સ ↓ઇ 

હતી, જેને પગલે તેને રોડમાં બાજુમા 

ંજ પાક↕ કરી દъવામાં આવી હતી. 

એવામાં પાછળથી પુર ઝડપે આવી 

રહъલા ĺકы બસને અડફыટъ લીધી હતી. 

Ëયારъ અકçમાત સ ↓યો હતો Óયારъ 

કыટલાક મુસાફરો બસની બાજુમાં તો 

કыટલાક બસની અંદર આરામ કરી 

રΝા હતા.  ૧૧ લોકોના çથળ પર જ 

મોત િનપËયા હતા Ëયારъ સાત લોકોને 

હોЩçપટલ લઇ જવાઇ રΝા હતા Óયારъ 

મોતને ભેટયા હતા. 

Чદસપુર

આસામ અને િમઝોરમ વŵે 

ચાલી રહъલા સરહદ િવવાદની વŵે, 

આસામની િહમંતા િબçવા સમા↓ સરકારъ 

તેમના રાËયના લોકોને િમઝોરમ નહỲ 

જવા સૂચના આપી છъ. આસામ સરકારъ 

માગ↓દિશ↓કા રી કરીને કЅં છъ કы 

આસામના લોકોને િમઝોરમની યાĦા 

ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી 

છъ, કારણ કы આસામ સરકાર તેમની 

ãયિŪગત સલામતી માટъ કોઈ ખતરો 

çવીકારશે નહỲ. આસામ સરકારъ 

આદъશમાં જણાãયું હતું કы આસામ 

અને િમઝોરમના સરહદી િવçતારોમાં 

અથડામણના અનેક કыસ ન℮ધાયા છъ. 

આ અથડામણો તાજેતરમાં કછાર, 

કરીમગંજ અને હэલાકાંડીમાં વા મળી 

છъ. તાજેતરમાં, 26 જુલાઈના રોજ, 

કછારમાં થયેલી અથડામણમાં પોલીસ 

અને Óયાંના નાગЧરકો પર ફાયЧરѕગ 

થયું હતું. જેમાં આસામ પોલીસના 6 

જવાનોએ પોતાનો વ ગુમાãયો હતો 

Ëયારъ ઘણા નાગЧરકો પણ ગંભીર રીતે 

ઘાયલ થયા હતા. આદъશમાં કહъવામાં 

આãયું છъ કы આ બધા પછી પણ ઘણી 

િમઝો િસિવલ સોસાયટી, િવ˜ાથЪ↓ઓ 

અને યુવા સંગઠનો અસમ રાËય અને 

તેના લોકો િવશે સતત ઉäકыરણીજનક 

િનવેદનો આપી રΝા છъ. આસામ 

પોલીસ પાસે ઉપલÚધ વીЧડયો ફвટъજમાં 

આ çપΓ ઇ શકાય છъ.

લખનઉ-અયોÖયા હાઇવે પર ĺક અને 
બસ ટકરાતા 18ના મોત, 25 ઘાયલ

અથડામણ બાદ િમઝોરમની યાĦા ન કરવા 
çથાિનક લોકોને આસામ સરકારની અપીલ
સાેમવારે થયેલી અથડામણમાં અાસામ પાેલીસના 6 જવાનાેઅે પાેતાનાે વ ગુમા ાે હતાે

નવી Чદàહી

ભારતમાં કોરોના મહામારીની બી  લેહરમાં ૨૭થી ૩૩ 

લાખ લોકોના મોત થયા હોવાનું ટોરો×ટો યુિનવિસ↓ટીના સે×ટર 

ફોર Æલોબલ હъàથ Чરસચ↓ અને ડાટ↓માઉથ કોલેજમાં આિથ↓ક 

િવભાગના ડૉ. પૌલ નોવોસાદના એક અÛયાસમાં જણાવાયું 

હતું. કы, કы×ĩ મુજબ કોરોનાનો સǼાવાર Óયુઆંક ૪.૨૧ 

લાખ છъ. ભારતમાં જૂન ૨૦૨૦ અને જૂન ૨૦૨૧ વŵે 

આઠ રાËયો અને સાત શહъરોમાં ન℮ધાયેલા Óયુદરના 

આધારъ આ અÛયાસ હાથ ધરાયો હોવાનું જણાવાયું છъ. વષ↓ 

૨૦૨૦માં કોરોના મહામારીની પહъલી લહъર દરિમયાન 

સરъરાશ Óયુદર ૨૨ ટકા વધુ હતો. આંĪ Ĭદъશમાં સરъરાશ 

Óયુદર ૬૩ ટકા અને કыરળમાં ૬ ટકા હતો. આ વષ › એિĬલ 

અને જૂન વŵે મહામારીની બી  લહъર દરિમયાન સરъરાશ 

Óયુદર ૪૬ ટકા હતો. જે મÖય Ĭદъશમાં ૧૯૮ ટકા સુધી 

પહ℮ચી ગયો હતો.

દશમ  બી  લહરમ  ૩૩ લાખ લોકોન  મોત થયા : સરવે
અાઠ રા ાે-સાત શહેરાેમાં જૂન 2020થી 2021 વ ે નાધાયેલા માેતના અાધારે અ ાસ હાથ ધરાયાે

ભારતમાં ૨૪ કલાકમાં વધુ 
૪૩૫૦૯ લોકો સંĝિમત થયા 

ભારતમાં કોરોના કыસોની સંÅયા સતત ૪૩ હ રથી 
ઉપર ન℮ધાઈ રહી છъ. આ ઉપરાંત એЩÄટવ કыસનો આંક 
ફરીથી ૪ લાખથી ઉપર પહ℮ચી ગયો છъ. રાહતની વાત 
એ છъ કы દъશમાં કોિવડ Чરકવરી રъટ ૯૭.૩૯ ટકા થઈ 
ગયો છъ. ૨૪ કલાકમાં દъશમાં ૪૩,૫૦૯ નવા પોિઝЧટવ 
કыસો ન℮ધાયા છъ. દъશમાં હવે કЮલ સંĝિમતોની સંÅયા 
વધીને ૩,૧૫,૨૮,૧૧૪ થઈ ગઈ છъ. કોરોના વાયરસ 
મહામારી સામે લડીને ૩ કરોડ ૭ લાખ ૧ હ ર ૬૧૨ 
લોકો સા  પણ થઇ ચૂકયા છъ. ૨૪ કલાકમાં ૩૮,૪૬૫ 
દદЪ↓ઓને Чડçચાજ↓ કરવામાં આãયા છъ. હાલમાં 
૪,૦૩,૮૪૦ એЩÄટવ કыસ છъ. 

સરકાર બાળકોના રસીકરણનો કાય↓ĝમ આવતા મિહના સુધીમાં શλ કરъ એવી 
શÄયતા છъ. કы×ĩના આરોÆયમંĦી મનસુખ માંડિવયાએ મંગળવારъ યો યેલ 
ભાજપ સંસદીય પΤની બેઠકમાં આમ જણાવીને ઉમેયુ↨ કы ભારત સૌથી મોટો 
રસી-ઉÓપાદક દъશ બનવાની Чદશામાં છъ. વધુ કіપનીઓને રસી ઉÓપાદન માટъનું 
લાયસ×સ મળશે.

કыરળમા ંવધતા કыસના પગલ ેહવ ેસરકારъ સપંણૂ↓ લોકડાઉનની હъરાત કરી છъ. 
Ëયા ંઆખા દъશમા ંકોરોનાના કыસ ઘટી રΝા છъ Óયા ંકыરળમા ંસતત બ ેЧદવસથી 
કોરોનાના ૨૨ હ રથી વધ ુનવા કыસ ન℮ધાઈ રΝા છъ કыરળમા ંછъ·ા ૨ Чદવસથી 
કોરોનાના દэિનક કыસ ૨૨ હ રથી ઉપર ન℮ધાઈ રΝા છъ. જ ેદъશભરના દэિનક 
કыસના ૫૦ ટકાથી વધ ુછъ.  સતત વધી રહъલા કыસન ેપગલ ેહવ ેરાËય સરકારъ ૩૧ 
જલુાઈ અન ેપહъલી ઓગçટના રોજ રાËયમા ંસપંણૂ↓ લોકડાઉનની હъરાત કરી છъ.

આવતા મિહનાથી બાળકોને રસી અપાશે :મંĦી

કыરળમાં સંપૂણ↓ લોકડાઉનની હъરાત 
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બેંગ્લોર
ભારત સહિત હિશ્વના અમુક 

ખગોળશાસ્ત્રીઓએ  પિેલરી જ િખત 
અંતરરીક્ષમાંથરી અહત ઉર્જાિાન ગણાતા 
ગામા કકરણો(ગામા રેંઝ)નો એક અહત 
સુક્મ ઝબકારો ઝડપ્ો  છે. ગામા 
કકરણોનો તે ઝબકારો ફક્ત એક સેકનડ 
પૂરતો જ  થ્ો િતો.ગામા કકરણોનો 
તે ઝબકારો અફાટ અંતરરીક્ષમાંથરી 
પૃથિરી ભણરી આિતો જોિા મળ્ો િતો. 
ખગોળશાસ્ત્રીઓના કિેિા મુજબ ગામા 
કકરણોનો તે ઝબકારો અંતરરીક્ષમાંના 
એક હિરાટકા્ તારાના મૃત્ુને કારણે 

થ્ો િતો. િળરી, તે  ગામા રે બસ્ટજા 
સૌથરી સુક્મ િતો. ડરીએસટરી જણાિે છે 
સંશોધનપત્ ૨૦૨૧નરી ૨૬, જુલાઇએ 
નેચર એસ્ટ્ોનોમરીમાં પ્રહસદ્ધ થ્ું છે. 
સંશોધનમાં ભારતનરી આ્જાભટ્ટ કરસચજા 
ઇનનસ્ટટ્ુટ ઓફ ઓબજિવેશનલ 
સા્નનસઝના શશરીભૂષણ પાંડે ઉપરાંત 
ઇનનસ્ટટ્ુટ ઓફ ધ કડપાટજામેનટ ઓફ 
સા્નસ એનડ ટેકનોલોજી, ઇનટર 
્ુહનિહસજાટરી સેનટર ફોર એસ્ટ્ોનોમરી એનડ 
એસ્ટ્ોકફહઝકસ,  ઇનનડ્ન ઇનનસ્ટટ્ુટ 
ઓફ ટેકનોલોજીના હિજ્ાાનરીઓએ 
પા્ારૂપ ્ોગદાન આપ્ું છે.  

નવી દિલ્ી 
સરકારે લોકસભામાં ર્ણકારરી 

આપરી િતરી કે નાગકરક કા્દો 
સરીએએના હન્મોને ઘડિા અને લાગુ 
કરિામાં િજુ છ મહિનાનો સમ્ 
લાગરી જશે. આ કા્દાના સુધારાનો 
અમલ 10મરી ર્ન્ુઆરરી 2020થરી 
કરરી દેિામાં આવ્ો િતો. 

કોંગ્ેસના સાંસદ ગૌરિ ગોગોઇએ 
લોકસભામાં સિાલ ક્યો િતો કે શું 
સરકાર સરીએએના હન્મો ઘડિા 
અને તેને લાગુ કરિાનરી સમ્ 
મ્ાજાદા ચુકી ગઇ છે.  જેના જિાબમાં 
રાજ્કક્ષાના ગૃિ બાબતોના મંત્રી 

હનત્ાનંદ રા્ે કહ્ં િતું કે 2019માં 
પસાર કરા્ેલા નાગકરક્તા કા્દાના 
હન્મો ઘડિા અને લાગુ કરિામાં 
િજુ છ મહિનાનો સમ્ લાગરી શકે 
છે.  

કેનદ્રી્ મંત્રીએ કહ્ં િતું કે 
નિમરી ર્ન્ુઆરરી 2022 સુધરીમાં 
આ હન્મો ઘડરીને તેને લાગુ કરરી 
દેિામાં આિશે.  કોઇ પણ હન્મોને 
ઘડનારા મંત્ાલ્ે તેના હન્મોનરી 
રૂપરેખા ઘડરીને  સંબંધરી કા્દો  
લાગુ થ્ાના છ મહિનાનરી અંદર 
સંસદરી્ સહમહતને આ હન્મો 
મોકલિાના રિે છે. 

સીએએના નનયમલો ઘડવામાં ્જુ 
છ મન્નાનલો સમય નીકળી જશે

ખગલોળ શાસ્ત્ીઓએ અંતદરક્ષમાં 
ગામા રેઝનલો ઝબકારલો શલોધી કાઢ્લો

મરજીથરી કોઇ ભરીખ નથરી 
માગતું, રસ્તેથરી ભરીક્ષુકોને 
ન િટાિરી શકા્ : સુપ્રરીમ

પલોર્ટ્ેનડ
નિરી કદલિરી : હભક્ષુઓને લઇને સુપ્રરીમ કોટજામાં એક 

અરજી થઇ િતરી, જેમાં હિહચત્ માગ કરતા અરજદારે 
કહ્ંુ િતું કે ર્િેર સ્થળોએ હભક્ષા માગિા પર પ્રહતબંધ 
મુકિો જોઇએ. આ માગણરીને સુપ્રરીમ કોટટે ફગાિરી દરીધરી 
િતરી અને સાથે અરજદારને ટકોર કરતા કહ્ં િતું કે કોઇ 
પોતાનરી મરજીથરી ભરીખ નથરી માગતું. સુપ્રરીમ કોટટે કહ્ં 
કે આપણે એિો દ્ષ્રીકોમ ન રાખરી શકીએ કે કોઇ પણ 
ભરીખ માગનારરી વ્હક્ત રસ્તા પર ન દેખાિરી જોઇએ. 
હશક્ષણ અને રોજગારરીના અભાિે કેટલાક લોકો પોતાનરી 
મૂળભૂત જરૂકર્ાતો પુરરી કરિા માટે ભરીક્ષા માગિા માટે 
મજબૂર થા્ છે. 

LLP કા્દામાં સુધારાથરી 
૧૨ ગૂના ગૂનાહિત 

શ્ેણરીમાંથરી દૂર થઈ ગ્ા
નવી દિલ્ી

દેશમાં હબઝનેસ કરિાનું સરળ બનાિિા તેમજ 
સ્ટાટજાઅપ ઈકોહસસ્ટમને પ્રોતસાિન આપિાના પ્ર્ાસના 
ભાગરૂપે કેનદ્રી્ કેહબનેટે બુધિારે હલહમટેડ લા્ેહબહલટરી 
પાટજાનરહશપ (એલએલપરી) એકટમાં સૌપ્રથમ િખત 
સુધારો કરરીને કા્દાનરી હિહિધ જોગિાઈ િેઠળ ૧૨ 
ગૂનાને ગૂનાિરીત શ્ેણરીમાંથરી દૂર ક્ાજા છે. કેનદ્રી્ કેહબનેટે 
બુધિારે એલએલપરી કા્દામાં સુધારાને મંજૂરરી આપરી 
િતરી. સુધારેલા કા્દા િેઠળ જે ફેરફારોનરી દરખાસ્ત 
કરાઈ છે, તેમાં કા્દાનરી જોગિાઈઓનું પાલન નિીં 
કરિામાં આિતા તેને ગુનાઈત કા્જાિાિરીમાંથરી બાકાત 
કરિાનો સમાિેશ થા્ છે. 

નવી દિલ્ી
મકેડકલનો અભ્ાસ કરિા ઈચછતા 

હિદ્ાથથીઓ માટ ે મિતિનો આદેશ 
ર્રરી કરિામા ં આવ્ો છે. તેમા ં અન્ 
પછાત િગજા (ઓબરીસરી) અન ે આહથજાક 
રરીત ે પછાત િગજા (ઈડબલ્ુએસ) માટે 
અનામત લાગ ૂ થિાનો હનણજ્ા  લિેામાં 
આવ્ો છ.ે તેમા ંઅનડરગ્જે્એુટ અને 
પોસ્ટ ગે્જ્એુટ મકેડકલ/ડેનટલ કોસજા 
(એમબરીબરીએસ / એમડરી / એમએસ 
/ કડપલોમા / બરીડરીએસ / એમડરીએસ) 
માટ ે ૨૭ ટકા અન ે ઈડબલ્એુસ 
કોટામા ં ૧૦ ટકા અનામત મળશે. 
આ સ્કીમ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના સત્થરી 
લાગ ૂ થશ.ે ર્ણકારરી પ્રમાણ ે આશરે 

૫૫૫૦ હિદ્ાથથીઓન ે તેનો ફા્દો 
મળશે. કનેદ્ સરકાર ેપછાત િગયો અને 
ઈડબલ્એુસન ે અનામતનો ફા્દો 
આપિા માટ ે પોતાનરી પ્રહતબદ્ધતા 
ર્િરે કરરી િતરી. તેન ે લાગ ૂ કરિા 
માટ ે પરીએમ મોદરીએ થોડા સમ્ 
પિલેા કરવ્ ૂ મરીકટગં પણ કરરી િતરી.  
મિતિનુ ંછે ક ેએનડરીએના અન્ પછાત 
િગજા (ઓબરીસરી)ના સાસંદોના એક 
પ્રહતહનહધમડંળે બધુિાર ેપ્રધાનતં્રી નરનેદ્ 
મોદરી સાથ ે મલુાકાત કરરી િતરી. તેમણે 
અહખલ ભારતરી્ હચકકતસા હશક્ષણ 
કોટામા ં ઓબરીસરી અન ે આહથજાક રરીતે 
પછાત િગજાના ઉમદેિારો માટ ેઅનામત 
લાગ ૂકરિાનરી માગ કરરી િતરી.

મેદડક્માં ઓબીસીને 27 અને 
EWSને 10 રકા અનામત મળશે

મુંબઈ
મિારાષ્ટ્રમાં અનરાધાર િરસાદ બાદ ભારે પૂર અને 

ભૂસ્ખલનના કારણે અત્ાર સુધરીમાં ૨૫૧ લોકોનાં મોત થ્ાં 
છે અને િજુ પણ ૧૦૦થરી િધારે લોકો લાપતા છે, કેમકે 
ભારે િરસાદ બાદ રાજ્ના ૧૩ હજલ્ા ભારે પૂરના પ્રભાિ 
િેઠળ છે, તેમ રાષ્ટ્રિાદરી કોંગ્ેસ પાટથી(એનસરીપરી)ના નેતા 
નિાબ મહલકે જણાવ્ું િતું. તેમણે જણાવ્ું િતું કે રાજ્ના 
ઉપમુખ્મંત્રી અહજત પિાર િાલમાં પૂરગ્સ્ત ક્ષેત્ોનો પ્રિાસ 
કરરી રહ્ા છે તથા રાજ્ સરકારે એનડરીઆરએફના માપદંડો 
અનુસાર સિા્તાનરી ર્િેરાત કરરી છે. તેમણે જણાવ્ું િતું કે 
પૂરના કારણે ઘરો અને ઊભા પાકનો નાશ થ્ો છે. પૂરગ્સ્ત 
લોકોને સિા્તા આપિા માટેનો હનણજા્ કેહબનેટનરી બેઠકમાં 
લેિામાં આિશે. અમે પણ અમારા પક્ષ તરફથરી મદદનરી 
્ોજના બનાિરી રહ્ા છરીએ. લોકોના જીિન બચાિિા માટે 

રાજ્ સરકારનરી મદદ કરિા માટે તેમણે કેનદ્ સરકારનો 
આભાર વ્ક્ત ક્યો િતો કદલિરી-એનસરીઆરમાં મંગળિારે 
સિારથરી શરૂ થ્ેલા ભારે િરસાદના કારણે અનેક હિસ્તારો 
પાણરીમાં ડૂબ્ા િતા. લોકોને ગરમરીમાં રાિત આપતાં 
િરસાદે બરીજી અનેક મુશકેલરીઓમાં િધારો ક્યો િતો. 

મિારાષ્ટ્રમાં ભારે પૂરને લરીધે 251 લોકોના 
મોતઃ 100 લાપતા, 13 હજલ્ા અસરગ્સ્ત

િાતંવેાડા
છત્રીસગઢના માઓિાદ 

પરીકડત હજલ્ા દાતંિેાડામા ં 11 
નકસલિાદરીઓએ શરણાગહત સ્િરીકારરી 
િતરી. તમેા એક નકસલિાદરીના માથા 
પર તો એક લાખ રુહપ્ાનંુ ઇનામ િતંુ, 
એમ પોલરીસ ેજણાવ્ુ ંિતંુ. 

શરણાગહત તેિા સમ્ ે થઈ છે 
જ્ાર ે માઓિાદરીઓ તેમના મૃત્ુ 
પામલેા સિ્ોગરીઓ માટે શિરીદ 
સપ્ાિનરી ઉજિણરી કરરી રહ્ા છે. તેમનરી 
કડેરમા ં બળિાખોરોનરી માલાગરીર 
એકર્ા કહમટરી સાથ ે સકંળા્લેા લોકો 
િતા, જમેણે કકરાનદુલ પોલરીસ સ્ટેશન 
સમક્ષ શરણાગહત સ્િરીકારરી િતરી. તેમણે 
જણાવ્ુ ં િતુ ં ક ે તઓેનો માઓિાદરી 

હિચારધારા અંગનેો ભ્રમ ભાંગરી ગય્ 
છે, એમ હજલ્ા પોલરીસ સપુકરટેનડનટ 
અહભષકે પલ્િ ેજણાવ્ુ ંિતંુ.  હજલ્ા 
પોલરીસ ે નકસલિાદરીઓનરી ઘરિાપસરીને 
પ્રોતસાિન આપિા કા્જાક્રમ શરુ ક્ુજા તેના 
િઠેળ તેઓનરી શરણાગહત થઈ છે. તેમણે 
જણાવ્ુ ં િતંુ કે બધુિારે શરણાગહત 
સ્િરીકારનારાઓમાં ૨૪ િષજાનરી રંબાતરી 
બાસજાનો સમાિેશ થા્ છે. તે માઓિાદરી 
મોરચા ક્રાંહતકારરી આકદિાસરી મહિલા 
સગંઠન (કેમસ)નરી પ્રમખુ િતરી. તેના પર 
એક લાખનંુ ઇનામ િતંુ. આ ઉપરાંત 
ર્ન-હમહલહશ્ા, કેમસ અને ભમુકલ 
કહમટરી સાથ ે જોડા્ેલરી બ ે િદુ એક 
મહિલા સહિતના બળિાખોરોએ પણ 
શરણાગહત સ્િરીકારરી િતરી. 

છત્ીસગઢના િાંતેવાડામાં 11 
માઓવાિીઓની શરણાગનત

નવી દિલ્ી
સુપ્રરીમ કોટટે બુધિારે કેરળ 

હિધાનસભામાં શોરબકોરના મામલામાં 
એલડરીએફના હિધાનસભ્ોને રાિત 
આપિાનો ઇનકાર ક્યો. સુપ્રરીમ 
કોટટે કેરળ સરકાર દ્ારા િાઇકોટજાના 
આદેશનરી સામે કરિામાં આિેલરી 
અપરીલને નકારરી દરીધરી. તેમા ૨૦૧૫માં 
હિધાનસભાનરી અંદર િંગામો કરિા 
અંગે એલડરીએફના હિધાનસભ્ો 
સામે નોંધા્ેલા ફોજદારરી કેસને પરત 
ખેંચિાનરી માંગ કરિામાં આિરી િતરી.  
ન્ા્ામૂહતજા ડરી. િા્ ચંદ્ચૂડ અને 

એમ.આર. શાિનરી બેનચે જણાવ્ું િતું 
કે અહભવ્હક્તનરી સ્િતંત્તાનો અહધકાર 
અને સાંસદોનો હિશેષાહધકાર તેમને 
ફોજદારરી કા્દા સામે સુરક્ષા કિચ પૂરુ 
પાડતો નથરી.  બંને ન્ા્ાધરીશોએ આ 
અંગેનરી અરજીઓ પર ૧૫ જુલાઈના 
રોજ જ તેમના ચુકાદાને સુરહક્ષત રાખ્ો 
િતો. ૧૩ માચજા ૨૦૧૫ના રોજ તે 
સમ્ના હિપક્ષ એલડરીએફના સભ્ોએ 
ભ્રષ્ાચારના આરોપોનો સામનો કરરી 
રિેલા તે સમ્ના નાણાપ્રધાન કેએમ 
મહણને બજેટ રજૂ કરતા રોકિા માટે 
ગૃિમાં તોડફોડ કરરી િતરી. તેમણે 

સ્પરીકરનરી ખુરશરીને પોકડ્મ પરથરી 
ઉઠાિરીને પેંકી દરીધરી િતરી અને તેમના 
ડેસ્ક પર લાગેલા કમપ્ુટર, કી બોડજા 
અને માઇક જેિા ઇલેકટ્ોહનક સાધનોને 
નુકસાન પિોંચાડ્ું િતું. 

કેરળ િાઇકોટટે ૧૨ માચજાના રોજ 
આદેશ ર્રરી કરરીને રાજ્ સરકારનરી 
અરજીને સ્િરીકારિાનો ઇનકાર ક્યો 
િતો. કેરળ સરકારનું કિેિું િતું કે 
આ ઘટના તે સમ્ે થઈ િતરી જ્ારે 
હિધાનસભાનું સત્ ચાલરી રહ્ં િતું અને 
અધ્ક્ષનરી સ્િરીકૃહત િગર કોઈ ફોજદારરી 
કેસ નોંધાઈ શકતો ન િતો. 

એલડરીએફના 6 સભ્ને સુપ્રરીમમાં પણ ન 
મળરી રાિતઃ કેરળ સરકારનરી હિનંતરી રદ
કેરળના વિધાનસભાેને ગૃહમાં હંગામાે અને તાેડફાેડ કરિી ભારે પડી

નશમ્ા/જમમુ 
કેનદ્શાહસત પ્રદેશો જમમુ-કાશમરીર અને લદ્ાખ તથા 

હિમાચલ પ્રદેશમાં બુધિારે અલગ અલગ સ્થળો પર િાદળો 
ફાટિાનરી પાંચ દુઘજાટના સર્જાઈ િતરી, જેમાં ૧૮ લોકોનાં મોત 
નરીપજ્ાં િતાં અને ૧૨ લોકોને બચાિા્ા છે. અનેક મકાનો 
તેમજ એક નાના િરીજમથકને નુકસાન થ્ું િતું જ્ારે ઊભો 
પાક નાશ પામ્ો િતો. આ કુદરતરી દુઘજાટનાઓનો ભોગ 
બનેલા લોકોના પકરિારજનોને રાષ્ટ્રપહત રામનાથ કોહિંદે શોક 
સંદેશ પાઠવ્ો િતો જ્ારે િડાપ્રધાન નરેનદ્ મોદરીએ કહ્ં કે 
આ સ્થળો પર બચાિ કામગરીરરી પર તેમનરી નજર છે. જમમુના 
કકશતિારમાં િિેલરી પરોઢે ૪.૩૦ િાગ્ે એક અંતકર્ાળ ગામ 
િાદળ ફાટતાં સાત લોકોના મોત નરીપજ્ાં િતા અને અન્ 
૧૭ને ઈર્ પિોંચરી િતરી. ઉપરાંત િાદળ ફાટિાને કારણે 

આિેલા પૂરથરી નદરીકાંઠા નજીક ૧૯થરી િધુ મકાનો, ૨૧ 
ગૌશાળા, રાશનનરી એક દુકાન અને એક પુલને નુકસાન થ્ું 
િતું. દખખનના િોનઝાર ગામમાં િાદળ ફાટતા ગુમ થ્ેલા 
૧૪ને શોધિા માટે પોલરીસનરી ટરીમે કામગરીરરી િાથ ધરરી િતરી. 

જમમુ-કાશમરીર, લદ્ાખ અને હિમાચલમાં 
િાદળો ફાટ્ા : 18 લોકોનાં મોત હનપજ્ાં
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×યૂયોક↕

અમેЧરકЫ ક℮Ġેસના સÛય ઝો લાફગન › 

અમેЧરકામાં પોતાની મૂડીથી çટાટ↓અપને 

િવકસાવવાની નેમ ધરાવનારા ઇિમĠ×ટ 

ઇનોવેટસ↓ને આકષ↓વા માટъ એક િબલ 

પેશ કયુ↨ છъ. ઝો લોફગન↓ તાજેતરમાં 

ખાસ કરીને પાડોશી દъશ સિહતના દъશો 

િવદъશી ટъલ×ટને આકષ↓વામાં અમેЧરકાથી 

આગળ કઇ રીતે ગયું ત ેમુˆાની સમીΤા 

માટъ સુનાવણી કરી રહъલી સેનેટની પેટા 

સિમિતનું અÖયΤપદ સંભાળી રΝા 

હતા. તે સુનાવણી પછી તેમણે નવી 

ગવાઇઓ ધરાવતું િવધેયક રજૂ કયુ↨ છъ. 

તેમના Öયાને આãયું હતું કы ૨૫ જેટલા 

દъશો çટાટ↓અપ િવઝાની ગવાઇ ધરાવે 

છъ પરѕતુ અમેЧરકા ખાસ આ Ĭકારની 

ગવાઇ નથી ધરાવતું. તેને પગલે કыનેડા, 

િĮટન, ઓçĺેિલયા અને જમ↓ની જેવા 

દъશોને ઉ˜ોગ સાહિસકોને આકષ↓વામાં 

મદદ મળъ છъ.‘લેટ ઇિમĠ×Îસ Чકકçટાટ↓ 

એÜØલોઇમે×ટ િબલ‘ ઇિમĠ×ટ ઉ˜ોગ 

સાહિસક ઇિમĠ×Îસને બે Ĭકારના 

çટાટ↓એપ િવઝા આપવાની દરખાçત 

ધરાવે છъ. çટાટ↓અપના çથાપક ઇિમĠ×ટъ 

બે પૈકЫ જે એક િવઝા ĬાΆ કરъલા હોય 

તેવા સં ગોમાં çટાટ↓અપ કіપનીઓ માટъ 

જλરી કમ↓ચારીઓને પણ નન-ઇિમĠ×ટ 

િવઝા આપવાની િવધેયકમાં દરખાçત છъ. 

USમાં çટાટ↓અપ શλ કરનારને િવઝા 
અપાશે, Ġીનકાડ↓નો માગ↓ મોકળો થશે

નવી Чદàહી 

પાЧકçતાનના કબ  હъઠળના કાäમીરમાં 

યો યેલી ચૂંટણી અંગે િવદъશ મંĦાલયે કડક 

ЧટØપણી કરી છъ. તેમણે çપΓ કЅં છъ કы Óયાં 

ચૂંટણી ગેરકાયદъસર રીતે યોજવામાં આવી 

છъ, જેને Óયાંના લોકોએ જ સંપૂણ↓ રીતે નકારી 

કાઢી છъ.  ભારતના િવદъશ મંĦાલયે çપΓ 

કЅં છъ કы પાЧકçતાન ભારતના તે બધા જ 

િવçતારોને તાÓકાિલક ખાલી કરъ જે ખરъખર 

ભારતના િહçસા છъ. પાЧકçતાન અિધકжત 

કાäમીરમાં યો યેલી ચૂંટણીઓ ગેરકાયદъસર 

છъ અને પાЧકçતાન ˛ારા માĦ આ હકЫકતને 

છુપાવવા માટъનો Ĭયાસ કરવામાં આãયો છъ. 

િવદъશ મંĦાલયે ફŪ પીઓકы ચૂંટણી અંગે કડક 

ЧટØપણી કરી નથી પરѕતુ CPEC(ચાઇના 

પાЧકçતાન ઇકોનોિમક કોЧરડોર) પર પણ 

çપΓ સંદъશ આપવામાં આãયો છъ કы તેમનો 

કોЧરડોર ભારતીય ભૂિમમાંથી પસાર થાય છъ, 

આવી Щçથિતમાં ભારત યથાЩçથિતને બદલનારા 

તે દરъક પગલાનો çપΓ પણે િવરોધ કરъ છъ. 

અĦે ઉ·ેખનીય છъ કы, ઈમરાન ખાનની 

પાટЪ↓ તેહરીક-એ-ઇ×સાફы સૌથી વધુ બેઠકો 

તી લીધી છъ. પરѕતુ તે ચૂંટણીમાં મોટા પાયે 

છъડછાડના આΤેપો થયા છъ.

PoKમાં ચૂંટણીનો ભારત ˛ારા િવરોધ, 
પાક.ને િવçતાર ખાલી કરવા ચેતવણી
હકીકત છુપાવવા માટે ચૂંટણી ગેરકાયદે યાે ઈ હાેવાનાે અા ેપ

ટъÄસાસ

અમЧેરકાના ટъÄસાસ ખાત ે૩૭ વષЪ↓ય 

શÅસની યાદશિŪ એક રાતમા ંજ જતી 

રહી. ત ેિજદંગીના ૨૦ વષ↓ ભલૂી ગયો 

છъ. એક અહъવાલ Ĭમાણ,ે ૩૭ વષЪ↓ય 

ડિેનયલ પોટ↓ર ãયવસાય ે િહયЧરѕગ 

çપિેશયાિલçટ છъ. એક રાĦ ેત ેઆરામથી 

ઊઘંી ગયો હતો અન ેબી  Чદવસ ેસવારъ 

ઉ ો તો બધુ ંઓળખવામા ંતકલીફ થવા 

લાગી.  ડિેનયલ પોતાની પ ીન ે પણ 

નહોતો ઓળખી શકતો. એટલુ ંજ નહỲ 

ઓЧફસ જવાના બદલ ેતણે ેçકвલ ેજવાની 

તયૈારી શλ કરી હતી. ડિેનયલની છъ·ા 

૨૦ વષ↓ની યાદશિŪ જતી રહી હતી 

અન ે ત ે પોતાન ે હાઈçકвલનો િવ˜ાથЪ↓ 

સમજવા લાÆયો. તનેી પ ીન ે ઈને 

ડિેનયલન ેલાગતુ ંહતુ ંકы આ મિહલાએ 

તને ે Чકડનપે કરી લીધો છъ. પછી તણેે 

પોતાની તન ે અરીસામા ં ઈ તો 

અચિંબત થયો અન ે િવચારવા લાÆયો કы 

૧૭ વષ↓ની ઉѕમરъ ત ેઆટલો ડો અને 

ઘરડો કыવી રીત ે થઈ ગયો? ડિેનયલને 

પોતાની તન ેઅરીસામા ં ઈન ેખબૂ 

ગçુસો આવતો હતો.

યુએસમાં એક રાતમાં શÅસ 
વનના ૨૦ વષ↓ ભૂલી ગયો

37 વષ ય ડે નયલ પ ી-પુ ીને પણ ન અાેળખી શકયાે ×યૂયોક↕

આઇફોન ઉÓપાદક એપલે ભારત 

અને લેЧટન અમેЧરકાના બ રોના 

સથવારъ જુન ŭાટ↓રના અંતે 81.4 

અબજ ડોલરની િવĝમજનક આવક 

ન℮ધાવી છъ. આ નવો રъકોડ↓ છъ, એમ 

તેના સીઇઓ ટીમ કвકы જણાãયું હતું.

કіપનીએ જુન 2020ના પૂરા થયેલા 

ŭાટ↓રના અંતે 59.6 અબજ ડોલરનું 

વેચાણ ન℮ધાãયું હતું.  આમ કіપનીની 

આવકમાં  ગયા વષ↓ના સમાન 

સમયગાળાની તુલનાએ 36 ટકાનો 

વધારો થયો છъ. કіપનીએ જુન 2021ના 

પૂરા થયેલા ŭાટ↓રના અંતે 21.7 

અબજ ડોલરની ચોÅખી આવક ન℮ધાવી 

છъ, જે ગયા વષ↓ના સમાન સમયગાળા 

દરિમયાન એટલે કы જુન 2020ના અંતે 

11.2 અબજ ડોલર હતી. 

કвકы જણાãયું હતું કы અમારા માટъ 

આ ŭાટ↓ર જબરજçત રЅ હતું. અમે 

ભારત સિહત લેЧટન અમેЧરકા અને 

િવયેતનામ જેવા ઇમિજ↨ગ માક⎯Îસમાં 

મજબૂત િˇ ન℮ધાવી છъ. આ બ રોમાં 

અમે Ч˛અંકЫ દરъ િˇ ન℮ધાવી છъ.  

કвકы ઉમેયુ↨ હતુંકы જૂન ŭાટ↓રમાં અમે 

મેЩÄસકો, Įાિઝલ, ચીલી, તુક–, યુએઇ, 

પોલે×ડ, ઝેક ЧરપЩÚલક, ભારત, ચીન, 

થાઇલે×ડ, મલેિશયા, િવયેતનામ, 

કÜબોЧડયા, ઇ×ડોનેિશયામાં િવĝમજનક 

દરъ િˇ ન℮ધાવી છъ.  કіપનીની કЮલ 

આવકમાં અમેЧરકાનો ફાળો 35.8 

અબજ ડોલર, યુરોપનો ફાળો 18.9 

અબજ ડોલર, ચીનનો ફાળો 14.7 

અબજ ડોલર, પાનનો ફાળો 6.4 

અબજ ડોલર અન ેએિશયા પેિસЧફકનો 

ફાળો 5.3 અબજ ડોલર છъ. કіપનીને 

કЮલ ચોÅખા વેચાણમાં આઇફોનના 

વેચાણમાંથી 39.5 અબજ ડોલરની 

આવક થઈ છъ. 

વોિશંÆટન

અમેЧરકЫ િવદъશĬધાન એ×ટની 

ЩÚલ×કને બુધવારъ જણાãયું હતું કы 

િવΐમાં લોકશાહી અને આંતરરા∆ીય 

આઝાદી સામે ખતરો વધી રΝો છъ 

તેવામાં ભારત અને અમેЧરકાએ 

સાથે ઊભા રહъવાનું ચાલુ રાખવું 

ઇએ. અમેЧરકЫ િવદъશĬધાન 

ЩÚલ×કને બુધવારъ િતબેટના ધમ↓ગુι 

દલાઇ લામાના એક Ĭિતિનિધમંડળ 

સાથે મુલાકાત કરીને ચીનને આંચકો 

આØયો હતો. તેમણે કЅં કы ભારત 

અને અમેЧરકા એમ બંને દъશોએ 

લોકશાહીને વધુ ખુ·ી કરવા માટъ 

નાગЧરક સમુદાયોને પણ વાઇĮ×ટ 

કરવાની જλર છъ. ભારતના 

િવદъશĬધાન એસ.જયશંકર સાથેની 

મુલાકાત દરિમયાન અમેЧરકЫ 

િવદъશĬધાને જણાãયું હતું કы Ĭમુખ 

બાઇડેન ભારત-અમેЧરકા સંબંધો 

મજબૂત કરવાના િહમાયતી છъ.  કોઇ 

પણ પડકાર એવો નથી કы આપણા 

નાગЧરકોના વનને Ĭભાિવત ના 

કરъ. અમેЧરકЫ િવદъશĬધાન ЩÚલ×કને 

એનએસએ અિજત ડોભાલ સાથે પણ 

ચચા↓ કરી હતી. 

બાલી

ઈ×ડોનેિશયામાં કોરોનાના હાલમાં ચાલી રહъલા કહъર 

વŵે બાળકોને કોરોના િનશાન બનાવી રΝો છъ અને તે 

િચંતાની વાત છъ. ઈ×ડોનેિશયામાં ડેàટા વેЧરએ×ટ છъ·ા એક 

મિહનામાં દર અઠવાЧડયે 100 થી વધારъ બાળકોને ભરખી 

ગયો છъ. કыટલાક બાળકોની ઉѕમરતો પાંચ વષ↓થી ઓછી છъ. 

જેનાથી ઓછી ઉѕમર અને કોિવડના Чરçક ફыÄટરના સબંધ 

વŵે સવાલ ઉભા થયા છъ. ઈ×ડોનેિશયામાં બાળકોમાં 

કોરોનાથી થતા મોતની ટકાવારી દુિનયાના બાકЫ દъશો કરતા 

વધારъ છъ. ઈ×ડોનેિશયામાં જે Ĭકારની ખાના ખરાબી વા 

મળી રહી છъ તેના કારણે Ħી  લહъરનો ડર વધારъ મજબૂત 

બની રΝો છъ. અહỲયા કોરોનાના કЮલ કыસોમાં 12 ટકા 

તો બાળકો છъ. અહỲયા અÓયાર સુધીમાં 30 લાખ લોકોને 

કોરોના થયો છъ અને 83000 લોકોના મોત થઈ ચુકયા 

છъ. જેમાં 800 બાળકોનો સમાવેશ થાય છъ અને પૈકЫના 

મોટાભાગના મોત 1 મિહનામાં થયા છъ. શુĝવારъ જ આ 

દъશમાં કોરોનાના નવા 50000 કыસ સામે આવી ચÄુયા છъ. 

એપલને 81 અબજ ડોલરની િવĝમજનક 
આવક, ભારતના બ રોનો ફાળો વÖયો

િવΐમાં લોકશાહી ઉપર ખમ, ભારત 
અને અમેЧરકા સાથે ઊભા રહъ: ЩÚલ×કન
દલાઇ લામાના ત ન ધમંડળ સાથે મુલાકાત કરીને ચીનને અાંચકાે અા ાે

ઈ ડોને શયામ  ડ ટા વે રઅ ટથી 800 બાળકોના મોત
ઇરાનમાં બુધવારъ કોરોનાના ૩૩,૮૧૭ નવા કыસ 
ન℮ધાયા હતા અને પાછલા ૨૪ કલાક દરિમયાન 
૩૦૩ કોરોના પેશ×Îસનાં મોત ન℮ધાયાં હતાં. 
ન℮ધનીય છъ કы મંગળવારъ ઇરાનમાં સતત બી  
Чદવસે રъકોડ↓ ઊંચી સપાટીએ ૩૪,૯૦૦ નવા કыસીસ 
ન℮ધાયા હતા અને તે દરિમયાન ૩૫૭ લોકોનાં મોત 
થયાં હતાં. બી  તરફ  ઓçĺેિલયાના િસડનીમાં 
લોકડાઉન હજુ એક મિહનો લંબાવવામાં આવી 
રЅં છъ. બુધવારъ કોિવડ-૧૯ના નવા કыસીસનો નવો 
રъકોડ↓ સ ↓યો હતો અને ૧૭૭ નવા કыસીસ ન℮ધાયા 
હતા. Ëયારъ ટોચની અમેЧરકન હъàથ એજ×સીએ 
દъશમાં કોરોનાના કыસમાં સતત વધારો થઇ રΝો છъ 
તેને Öયાનમાં રાખીન ે જે લોકોએ વેЩÄસનના બ³ે−³ 
ડોઝ લઇ લીધા હોય તેવા લોકોને પણ હાઇ-Чરçક 
એЧરયામાં ફыસમાçકના ઉપયોગની ભલામણ કરી છъ.

ઇરાનમાં એક જ Чદવસમાં નવા 33857 કોરોનાના કыસ
યૂરોપના દъશોમાં ફરી Ĭિતબંધો લાÆયા

કોરોનાના કыસમાં થયેલા વધારાને Öયાનમાં રાખીને, યુરોપના ઘણા દъશોમાં ફરી 
એકવાર Ĭિતબંધો વધારવામાં આવી રΝા છъ. મોટાભાગના યુરોિપયન દъશોમાં 
કોરોનાનો ખતરનાક ડેàટા વેЧરઅ×ટ ફыલાયો છъ. િĮટનમાં અનલોક થયા પછીથી 
યુરોિપયન દъશોમાં અહỲ લોકોનું આગમન વÖયું છъ. યુરોપમાં આવતા કોરોનાના 
લગભગ 99 ટકા કыસો ડેàટા વેЧરઅ×ટના છъ. નેધરલે×ડ, બàગેЧરયા સિહતના 
તમામ યુરોિપયન દъશોએ િĮટનથી Ĭવાસીઓના આગમન પર Ĭિતબંધ મૂÄયો છъ.

ĭા×સ-પોટુ↓ગલ વેЩÄસન પાસપોટ↓ લાવશે
ĭા×સ, પોટુ↓ગલ, Ġીસ અને ઇટાલી તેમના પાસપોટ↓ના િનયમોમાં ફыરફાર કરવાની 
તૈયારી કરી રΝા છъ. ટૂંક સમયમાં અહỲ આવતા Ĭવાસીઓ માટъ વેЩÄસન પાસપોટ↓ 
લાવવો ફરિજયાત કરવામાં આવી શકы છъ. આ િસવાય, જમ↓નીએ çપેન અને 
નેધરલે×ડથી આવતા લોકોને ŭાર×ટાઈન રાખવા જλરી બનાãયું છъ.
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અોલિમ્પિક ડાયરી

તીરંદાજીમાં અતનુ દાસ-દીપિકાકુમારી પ્ી ક્ાર્ટર ફાઈનલમાં : ભારતીય િુરુષ હાેકી રીમ ક્ાર્ટર ફાઇનલમાં િહાંચી
ટોક્ો ઓલિમ્પિક્સમાં ગુરૂવારનો 

દિવ્સ ભારતી્ ખેિાડીઓ માટે ખૂબ જ 
્સારો રહ્ો છે. બેડલમનટન એટિે કે શટર 
સટાર પિીવી લ્સંધુ મલિિા લ્સંગલ્સની 
ક્ાટ્ટર ફાઈનિમાં પિિોંચી ગઈ છે. 
લ્સંધુએ પ્ી-ક્ાટ્ટર ફાઈનિમાં વલડ્ટ 
નંબર 12 ડેનમાક્કની લમ્ા મ્િચફેલટને 
41 લમલનટમાં 21-15, 21-13થી િરાવી 
િીધી, જ્ારે પિુરુષ િોકીમાં ભારતી્ 
ટીમે પિુિ એ મુકાબિામાં આજજેનટીનાને 
3-1થી િરાવીને અંલતમ-8માં જગ્ા 
પિાકી કરી િીધી છે.

ભારતી્ પિુરુષ િોકી ટીમે 
ઓિમ્પિકના ક્ાટ્ટર ફાઈનિમાં જગ્ા 
બનાવી િીધી છે. ટીમે પિોતાના ચોથી 

મેચમાં 2016માં દર્ો ઓિમ્પિકની 
ગોલડ મેડલિસટ આજજેનટીના ટીમને 
3-1થી માત આપિી છે. તીરંિાજીમાં 
પિુરુષ લ્સંગલ્સમાં ભારતના અતનુ 
િા્સે ચાઈનીઝ તાઈપિેજના ડેન ્ુચેંગને 
6-4થી િરાવીને અંલતમ 32માં પ્વેશ 

કરી િીધો છે. તીરંિાજીમાં ભારતના 
અતનુ િા્સે ્સાઉથ કોદર્ાના લઝન્ેક 
ઓિને શૂટઆઉટમાં િરાવી િીધો. 
અતનુ કરતા પિિેિા તેમની પિત્ી િીલપિકા 
કુમારીએ પિિેિા જ મલિિા લ્સંગલ્સમાં 
અંલતમ 16મું સથાન મેળવી િીધુ છે.

બોમક્સંગમાં પિણ ભારતને જીત 
મળી છે. બોક્સર ્સતીષકુમારે 91 
દકગ્ા વગ્ટમાં અંલતમ 16ના મુકાબિામાં 
જમૈકાના દરકાડડો બ્ાઉનને િરાવ્ો. 
તેમણે આ મેચ 4-1થી જીતી. તેઓ 
મેડિ જીતવાથી એક ડગિું િૂર છે.

મેરી કોમનું અોલિમ્પિક મેડિ જીતવાનું સવપ્ન રોળાયું 
છ વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન એમસી મેરી કોમ (51 
કકગ્રા)નું ટોકયો ઓલિમ્પિકસમરાં મે્લિ જીતવરાનું સવપ્ન 
તુટું છે. તે મલિિરા બોકસીંગની ક્રાટ્ડર ફરાઇનિમરાં 
કોિમ્બયરાની ત્ીજી ક્રમરાંકકત ઇંલગ્ટ વેિેમ્સયરા સરામે 
િરારી ગઈ. પ્રથમ રરાઉ્્લમરાં, મેરી કોિમ્બયન બોકસર 
સરામે 1-4થી િરારી ગઈ િતી, જયરારે બીજા રરાઉ્્લમરાં 
ભરારતીય બોકસરે જોરદરાર વરાપિસી કરી અને 3-2થી 

જીત મેળવી. જો કે, ત્ીજા રરાઉ્્લમરાં, વેિેમ્સયરાએ ન મરાત્ વરાપિસી કરી, પિરંતુ 
મેચ 3-2થી જીતી િીધી. આપિિેિરા તેણે ્લોમેનીકરા કરપિમ્િકની લમગુલિનરા 
િનરા્ડ્્લેઝ ગરાલસ્ડયરા સરામે જીત સરાથે પ્રી-ક્રાટ્ડર ફરાઇનિમરાં પ્રવેશ કયયો િતો. 

સાલનયા-અંકકતાની જોડી પ્રથમ રાઉનડમાં હાયાાં
ટોકયોોઃ ટોકયો ઓલિમ્પિકમરાં ભરારતની 
ચંદ્રક મેળવવરાની વધુ એક આશરા પિર 
પિરાણી ફરી ગયું છે. મલિિરા ્લબરય 
ટેલનસમરાં સરાલનયરા અને અંકકતરા પિર મોટો 
મદરાર િતો, પિરંતુ આ જો્લીને પિિેિરા 
રરાઉ્્લમરાં જ કરુણ િરારનો સરામનો કરવો 
પિ્લયો િતો. સરાલનયરા અને અંકકતરાની 

જો્લીને પ્રથમ રરાઉ્્લમરાં યુક્રેનની મલિિરા જો્લીની સરામે પિરરાજયનો સરામનો કરવો 
પિ્લયો િતો. ભરારતીય જો્લીએ મુકરાબિરાની શરૃઆત જોરદરાર કરી િતી. બન્ેએ 
પ્રથમ સેટ ૬-૦થી જીતી િીધો િતો. પિરંતુ તે પિછી બન્ે સેટ ગુમરાવી દીધરા િતરા. 

ગોલડ અને લસલવર મેડિ 
જીતી લરિકિશ મસવમસસે 113 
વર્ષ જૂનો રેકોડ્ષ તોડયો
ટોક્ો ઓલિમ્પિકના મસવલમંગ 

પિૂિમાં લબ્ટન અને ઓસટ્ેલિ્ાના 
મસવમ્સજે િબિબો મેળવ્ો છે. 
મંગળવારે લબ્ટનના બે મસવમ્સજે મેન્સ 
૨૦૦ મીટર ફ્ી-સટાઇિમાં પ્થમ 
બે સથાને રિીને ગોલડ તથા લ્સલવર 
મેડિ જીતવા ઉપિરાંત ૧૧૩ વષ્ટ જૂના 
રેકોડ્ટને તોડી નાખ્ો િતો. ૧૯૦૮ 
બાિ પ્થમ વખત લબ્ટનના બે મેન્સ 
મસવમર પિોદડ્મ ઉપિર ્સાથે રહ્ા િતા. 
ટોમ ડીને એક લમલનટ ૪૪ઃ૨૨ ્સેકનડ 
્સાથે ગોલડ તો ડંકન સકોટે ૦.૦૪ 
્સેકનડના ફરક ્સાથે લ્સલવર મેડિ 
જીત્ો િતો. ફના્ટનડોઅે બ્ોનઝ મેડિ 
િાં્સિ ક્ડો િતો.

કડપ્રેશનનો ભોગ બનેિી 
અમેકરકાની લજમ્ાસિ 

ફાઇનિમાંથી ખસી ગઈ
ટોક્ોઃ અમેદરકાની વલડ્ટ રેકોડ્ટ િોલડર 

આર્લટમસટક લજમ્ાસટ લ્સમોન બાઇલ્સે 
ફાઇનિ પિિેિાં અચાનક દડપ્ેશનમાં 
આવીને પિોતાનું નામ પિાછું ખેંચી િેતા 
તેની અમેદરકન ટીમે મોટી દકંમત ચૂકવી 
િતી. ્સતત ત્ીજો ગોલડ મેડિ િાં્સિ 
કરવાનું સવપ્ન ્સેવનાર અમેદરકન ટીમને 
બાઇલ્સ ખ્સી જતાં લ્સલવર મેડિથી 
્સંતોષ માનવો પિડ્ો િતો. માનવામાં 
આવી રહ્ં છે કે એદર્ાકે લજમ્ામસટક 
્સેનટરમાં ફાઇનિ મુકાબિા પિિેિાં 
ચાર વખતની ઓલિમ્પિક ચેમ્પિ્ન 
૨૪ વષષી્ બાઇલ્સ પ્ેમકટ્સ કરી રિી 
િતી ત્ારે તેનો વોમ્ટ-અપિ વોલટ ધા્ા્ટ 
મુજબનો થ્ો નિોતો.

૫૮ વરષીય અિરશીદીએ મસકિ ઇવેનિમાં રિોન્ઝ જીતયો
કુવૈતનરા અ્દુલ્રા અિરશીદીએ ટોકયો 
ઓલિમ્પિકની મસકટ ઇવે્ટમરાં બ્ો્ઝ મે્લિ 
જીતીને લવશ્વ સરામે સરાલબત કરી આપયું િતું કે 
તેમનરા મરાટે વય મરાત્ આંક્લરા છે. સરાત વખતનરા 
ઓલિમ્પિયન અિરશીદીએ મે્સ મસકટ ઇવે્ટમરાં 
બ્ો્ઝ જીતયરા બરાદ ૨૦૨૪ની પિેકરસ ઓલિમ્પિકમરાં 

ગોર્લ મે્લિ જીતવરાનું વચન આપયું છે અને તે સમયે તેમની વય ૬૦ પિસ થઇ 
જશે. તેમણે જણરાવયું િતું કે ગોર્લ નિીં જીતી શકવરાનો અફસોસ છે પિરંતુ બ્ો્ઝ 
મે્લિથી પિણ િું ખુશ છું. આ બ્ો્ઝ મે્લિ મરારરા મરાટે ગોર્લ કરતરાં ઓછો નથી. 
પિેકરસ ઓલિમ્પિકમરાં િું મસકટની સરાથે ટ્ેપિ શૂકટંગમરાં પિણ ભરાગ િઇશ.

માત્ર 13 વર્ષની બાળકીએ ગોલડ મેડિ જીતી ઇલતહાસ રચયો
ઓલિમ્પિકમરાં પિિેિી વખત સટ્ીટ સકેટબોક્લિંગનો 
મુકરાબિો થઇ રહ્ો િતો. કોઇ મરાનશે કે આ 
રમતમરાં જે બે ખેિરા્લી સવ્ડશ્ેષ્ઠ સરાલબત થયરા છે 
તેમની ઉંમર 14 વર્ડથી પિણ ઓછી છે. 13 વર્ડ 
330 કદવસની મોલમજી લનલશયરાએ પિોતરાનરા ઘરમરાં 
જ યોજાયેિ ઓલિમ્પિક રમતમરાં ગોર્લ જીતયો છે. 

બ્રાઝીિની રેસરા િીિ પિણ 13 વર્ડની છે. જેણે લસરવર મે્લિ મળયો છે. િીિ ભિે 
ગોર્લ નરા જીતી પિરંતુ છેલ્રાં 85 વર્ડની સૌથી યુવરા મે્લલિસટ બની ગઇ છે. આ બંને 
ધુઆંધરાર ખેિરા્લીઓએ છેલ્રા મુકરાબિરાથી પિિેિરાં જ ટોકયો ઓલિમ્પિકમરાં ધૂમ 
મચરાવી દીધી. ત્ીજા નંબર પિર રિેિ નયરાકરામરા ફૂનરાની ઉંમર પિણ 16 વર્ડ છે.

મહહલા બાેક્સર લવલીના બાેરગાેહેન 
ક્ાર્ટરમાં , મેડલથી અેક કદમ દૂર

ટોકયોોઃ ભરારતીય મલિિરા બોકસર િવિીનરા 
બોરગોિેન ટોકયો ઓલિમ્પિકની બોમકસંગ 
ઇવે્ટની ક્રાટ્ડર ફરાઇનિમરાં પિિોંચી ગઇ છે. 
આ સરાથે તેણે ભરારત મરાટે વધુ એક મે્લિની 
આશરા જીવંત કરી છે. જો િવિીનરા વધુ એક 
મુકરાબિો જીતી િેશે તો ભરારતનો એક મે્લિ 
લનલચિત થઇ જશે. 

ભારતીય શૂરસ્ટનાે ફલાેિ શાેઃ પિસતાેલ બાદ રાઇફલ ઇવેન્ટમાંથી િણ બહાર
ટોકયો ઓલિમ્પિકની શૂકટંગ ઇવે્ટમરાં ભરારતીય શૂટસ્ડનો ફિોપિ શો જારી રહ્ો િતો. સૌરભ ચૌધરી 
અને મનુ ભરાકરની જો્લી ૧૦ મીટર એર લપિસતોિ લમકસ ટીમ ઇવે્ટમરાં ફરાઇનિ મરાટે ક્ોલિફરાય 
થવરાથી વંલચત રિી િતી. ઉપિરરાંત ૧૦ મીટર એર રરાઇફિ લમકસ ટીમ ઇવે્ટનરા ક્ોલિકફકેશન સટેજ-
૧મરાં ઇિરાવેલનિ વિરાકરવરાન અને કદવયરાંશલસંિ પિંવરાર, અંજુમ મોદલગિ અને દીપિકકુમરારની જો્લી પિણ 
ફિોપિ રિી િતી. સૌરભ અને મનુએ સટેજ-૧મરાં કુિ ૫૮૨નરા સકોર સરાથે પિોતરાની ઇવે્ટનરા સટેજ-૨મરાં 
પ્રવેશ કયયો િતો જેમરાં તેમણે કુિ ૩૮૦નો સકોર કયયો િતો અને ફરાઇનિ મરાટે ક્ોલિફરાય કરી શકયરા 
નિોતરા. ક્ોલિકફકેશન સટેજ-૧ રરાઇફિ લમકસ ટીમ ઇવે્ટમરાં ભરારતની બંને જો્લીનું લનરરાશરાજનક 
પ્રદશ્ડન રહ્ં િતું. ઇિરાવેલનિ અને કદવયરાંશની જો્લી કુિ ૬૨૬.૫નરા સકોર સરાથે ૧૨મરા ક્રમે રિી િતી.

ઓલિમ્પિક:  લસંધુ ફોમ્ષમાં,  બોકસર સતીશ પિહોંચયો મેડિની નજીક

તલવારબાજ ભવાનીઅે હાર બદલ 
માફી માંગી અને ટ્ીર કરતા જણાવું 

હતું કે, મં મારા તરફથી સંિૂણ્ટ 
પ્યાસ કયાયો િરંતુ બીજે મુકાબલાે 

જીતી ન શકી. હંુ ક્ષમા માંગું છંુ.
 » અમેકરકરાની સટરાર મસવમર કેટી 

િે્લેસકકીએ પિોતરાનરા જ દેશની 
એકરકરા સુલિવરાનનરા કપિરરા 
પિ્લકરારને પિરાર કરીને ટોકયો 
ઓલિમ્પિકની મસવલમંગ ઇવે્ટની 
લવમે્સ ૧૫૦૦ મીટર ફ્કી-
સટરાઇિમરાં ગોર્લ મે્લિ જીતયો.

 » ઓસટ્ેલિયરાની કટ્ડમનેટર તરીકે 
જાણીતી આકરયરા્ડન કટટમસે 
લવમે્સ ૨૦૦ મીટર ફ્કી-સટરાઇિમરાં 
એક લમલનટ ૫૩ સેક્્લનરા નવરા 
ઓલિમ્પિક રેકો્લ્ડ સરાથે ગોર્લ 
મે્લિ પિોતરાનરા નરામે કયયો.

 » કેને્લરાની પિેની ઓિેકલસયરાકે એક 
લમલનટ ૫૪.૭૦ સેક્્લનરા સમય 
સરાથે બ્ો્ઝ મે્લિ જીતયો િતો.

 » ફ્ે્કફટ્ડમરાં લવઝરાની સમસયરા 
ન્લયરા બરાદ રેસિર લવનેશ ફોગરાટ 
ટોકયો પિિોંચી ગઈ છે. તે અેક 
લદવસ મો્લી પિિોંચી િતી.

 

મેડલ રેબલ ઃ
િેશ ગોલડ લ્સલવર બ્ોનઝ કુિ
ચાઈના 15 7 9 31
જાપિાન 15 4 6 25
અમેદરકા 14 14 10 38
અોસટ્ેલિ્ા 8 2 10 20
લબ્ટન 5 7 6 18
ફ્ાં્સ  3 5 3 11
ઇટાિી 2 7 10 19
નેધરિેનડ 2 7 4 13
કેનેડા 2 3 5 10
ઇમનડ્ા 0 1 0 1
 » બી સરાઇ પ્રલણથ ટોકયો 

ઓલિમ્પિકની મે્સ લસંગરસ 
બે્લલમ્ટન ઇવે્ટનરા રરાઉ્્લ ઓફ 
૩૨મરાં નેધરિે્્ડસનરા મરાક્ક કેિઝોવ 
સરામે િરારી જતરા તેનરા પ્રથમ 
અલભયરાનનો અંત અરાવયો છે.

 » પિરરાજય બરાદ આજજેમ્ટનરાની 
ફે્સરને તેનરા કોચે જ િગ્ન મરાટે 
પ્રપિોઝ કયુિં

 » ફિોરરા ્લુફકીએ ટોકયો 
ઓલિમ્પિકની લવમે્સ ટ્રાઇથિોન 
ઔઇવે્ટમરાં બમુ્ડ્લરાને પ્રથમ ગોર્લ 
મે્લિ અપિરાવીને ઐલતિરાલસક 
લસલધિ મેળવી િતી.

 » સરામત્વક સરાઇરરાજ રંકકીરેડ્ી અને 
લચરરાગ શેટ્ીની જો્લીએ ટોકયો 
ઓલિમ્પિકની બે્લલમ્ટન મે્સ 
્લબરસનરા ગ્ૂપિ-એમરાં પિોતરાનરા ત્ીજા 
મુકરાબિરામરાં બેન િેન અને સીન 
વે્્લીની લબ્કટશ જો્લીને િરરાવી 
િોવરા છતરાં નોકઆઉટમરાં સથરાન 
મેળવવરામરાં લનષફળ રહ્રા િતરા.

વેઈરલલફ્ટર મીરાબાઈ ચાનૂઅે રચાે ઇતતહાસ

ટોકયો ઓલિમ્પિકસનો બીજા કદવસ ભરારતીયો મરાટે શરાનદરાર રહ્ો િતો. 
વેઇટ લિમફટંગમરાં ભરારતને પિિેિો મે્લિ મળયો િતો. 21 વર્ડ બરાદ ભરારતને 
વેઇટલિમફટંગમરાં મે્લિ પ્રરાપ્ત થયો િતો. ભરારતની વેઇટલિફટર મીરરાબરાઈ 
ચરાનુએ ટોકયો ઓલિમ્પિક 2020 મરાં ઇલતિરાસ રચયો છે. તેણે 49 કકિોગ્રામમરાં 
લસરવર મે્લિ જીતયો છે.
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