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નવી દિલ્ી
ટોક્ો ઓલમ્પિકમાં ભારતે ઈતતહાસ રચી દીધો 

છે. ભારતે પિુરૂષ હોકીમાં 4 દશકાના દુષકાળનો અંત 
લાવીને કાંસ્ પિદક જીતી લીધો છે. ભારતે જમ્મનીને 
5-4થી માત આપિી હતી. તસમરનજીત તસંહે 2 ગોલ 
ક્ા્મ હતા. મુકાબલામાં ટીમ ઈમ્ડિ્ાની શરૂઆત 
ભલે ખરાબ રહી હો્ પિણ પિછી તેણે સતત ગોલ 
કરીને કમબેક ક્ુું હતું. જોકે ત્ાર બાદ જમ્મનીએ 
વધુ 2 ગોલ કરીને ભારત પિર દબાણ ક્ુું. પિરંતુ ટીમ 
ઈમ્ડિ્ાએ જોરદાર કમબેક સાથે માત્ર 2 તમતનટમાં 
મેચને 5-4થી આગળ લાવી દીધી હતી.  જમ્મનીએ 
મેચની પિહેલી તમતનટે જ ગોલ ક્યો હતો. જમ્મની 
તરફથી ટીમુર ઓરુઝે ફીલડિ ગોલ ક્યો અને ત્ાર 
બાદ જમ્મની 1-0થી જ આગળ હતું. ટીમ ઈમ્ડિ્ા 
પિાસે જવાબી હુમલો કરવાની તક હતી પિરંતુ તે ચૂકી 
ગ્ેલ. 5મી તમતનટે ભારતને પિેનલટી કોન્મર મળ્ો 
હતો પિરંતુ રૂતપિંદર પિાલ તસંહ ગોલ કરવામાં તનષફળ 
રહ્ા હતા. તેઓ તનરાજ જોવા મળ્ા હતા.  પિહેલા 
ક્ાટ્મરમાં જમ્મની ભારત પિર હાવી રહ્ં હતું. આ 
ક્ાટ્મરમાં જમ્મની ખૂબ આક્રમક જોવા મળ્ું હતું. 
જમ્મનીની ટીમે પિહેલી તમતનટમાં જ ગોલ કરીને 
પિોતાના ઈરાદા સપિષ્ટ કરી લીધા હતા. બીજા 
હાફમાં ભારતે જોરદાર રમત દેખાડિી હતી. ભારતે 
સતત ગોલ કરવાની સાથે જમ્મનીના ખેલાડિીઓને 
ખૂબ અકળાવ્ા પિણ હતા. સેક્ડિ હાફમાં જમ્મનીની 
ટીમ દબાણમાં આવતી જોવા મળી હતી. જ્ારે 
ભારતી્ ખેલાડિીઓ સતત ગોલની તલાશમાં રહ્ા 
જેનો ફા્દો પિણ મળ્ો. તસમરનજીત તસંહે હોકી 
પ્ેમીઓને તનરાશ ન ક્ા્મ અને ગોલ ક્ા્મ. 

41 ર્ર્ષ બાદ ભારતને િોકીમાં મેડલ
ભારતીય પુરુષની ટીમ� જમ્મનીન� 5-4થી માત ઓાપીન� બા�ન્ઝ મ�ડલ જીતું, બીજા હાફમાં ભારત� જા�રદાર રમત દ�ખાડી

ટોક્ો  
ઓલમ્પક

્ોકી ટીમ પર િેશને ગવ્વ ઃમોિી
ફોન પર કેપ્ટન મનપ્રીત સિંહને પરીએમ મોદરીઅે કહ્ં હતું કે, 
મનપ્રીત ખુબ ખુબ શુભેચ્છા. તમે અને ્ટરીમે જે કરુયુ ્ે, તેનછાથરી 
દેશ નછાચરી રહ્ો ્ે. આખરી ્ટરીમે મહેનત કરરી ્ે. મછારછા તરફથરી 
્ટરીમને શુભકછામનછાઓ આપજો. તેમણે કહ્- આજે દેશ તમછારછા 
બધછા પર ગરયુ કરરી રહ્ો ્ે. તરછારબછાદ પરીએમ મોદરીએ ્ટરીમનછા 
કોચ ગ્છાહમ રરીડ િછાથે રછાત કરરી હતરી.  પ્ધછાનમંત્રી મોદરીએ ટ્રી્ટ 
કરરી કહ્- ઐસતહછાસિક! એક એરો દદરિ જે  દરેક ભછારતરીરનરી 
રછાદમછાં અંદકત થશે. બ્ોન્ઝ મેડલ જીતરછા મછા્ટે આપણરી પુરૂષ હોકી 
્ટરીમને શુભેચ્છા. આ સિસધિ િછાથે તેણે દેશ અને ખછાિ કરરીને 
આપણછા રુરછાઓનરી કલપનછા પર કબજો કરરી લરીધો ્ે. ભછારતને 
પોતછાનરી હોકી ્ટરીમ પર ગરયુ ્ે. 

ટોક્ોમાં કોરોનાના 5 
્જારથી વધુ નવા કેસ

ઓગસ્ટ 5 (એપરી) ઓસલમ્પક રમતોનું 
આરોજન કરરી રહેલ જાપછાનરી રછાજધછાનરી 
્ટોકરોમછાં ગુરુરછારે કોરોનછારછારરિનછા 5,042 
નરછા કેિ નોંધછારછા, જે આ રોગચછાળછા દરસમરછાન 
શહેર મછા્ટે િૌથરી મો્ટો દૈસનક આંકડો ્ે. આ 
નરછા કેિ પ્રી ્ટોકરોમછાં કોરોનછા રછારરિથરી 
િંક્રસમત લોકોનરી કુલ િંખરછા 2,36,138 પર 
પહોંચરી ગઈ ્ે. જાપછાનમછાં બુધરછારે કોસરડ-19 
ચેપનછા લગભગ 14,000 નરછા કેિ નોંધછારછા 
હતછા, જેનછાથરી ચેપગ્સત લોકોનરી કુલ િંખરછા 
9,70,000 પર પહોંચરી ગઈ હતરી. જુલછાઈનછા 
મધરથરી ્ટોકરો અને આિપછાિનછા અનર ચછાર 
સરસતછારોમછાં ક્ટોક્ટરીનરી મસથસત ્ે. 

ભારતી્ ટીમ પર ઇનામોનો વરસાિ
પંજાબ િરકછારે ગુરૂરછારે જાહેરછાત કરરી કે ્ટોકરો ઓસલમ્પક 
ગે્િમછાં બ્ોન્ઝ મેડલ જીતનછારરી ભછારતરીર પુરૂષ હોકી ્ટરીમમછાં 
િછામેલ રછાજરનછા દરેક ખેલછાડરીને એક-એક કરોડ રૂસપરછાનો 
રોકડ પુરસકછાર આપરછામછાં આરશે. પંજાબનછા ખેલ મંત્રી રછાણછા 
ગુરમરીત સિંહ િોઢરીએ આ જાહેરછાત કરરી ્ે. 

બેઇજિંગ
કોરોના વાઇરસના ડિેલટા વેરરઅ્ટના 

ઝડિપિથી વધી રહેલા નવા કેસીસને 
ધ્ાનમાં રાખીને ચીને નવા ્ાત્રા 
પ્તતબંધ લાગુ ક્ા્મ છે. ચીનના અડિધા 
કરતાં વધારે તવસતારમાં ૫૦૦થી વધારે 
નવા ડિેલટા વેરરઅ્ટના કેસીસ સામે 
આવ્ા બાદ ડ્ેગનની ઊંઘ હરામ થઇ 
ગઈ છે. જો કે ચીન વેમકસનેશનની 
કામગીરીને ઝડિપિી બનાવવાના બદલે 
કડિક તન્ંત્રણો પિર ભાર મૂકી રહ્ં છે. 
પિૂરેમ ચીનમાં સૌથી વધારે પ્ભાતવત 
૧૪૪ ક્ેત્રોમાં પિમ્લક ટ્ા્સપિોટટેશન 
અને ટેકસી સેવાઓમાં તીવ્ર કાપિ 
મૂકવામાં આવ્ો છે. 

બેઇતજંગમાં ટ્ેન સેવાઓની સાથે 
મેટ્ો પિર પિણ અંકુશ લગાવવામાં આવ્ો 
છે કે જ્ાં બુધવારે ત્રણ નવા કેસ 
નોંધા્ા હતાં. ચીની અતધકારીઓએ 
ગુરુવારે ૯૪ નવા કેસીસ નોંધા્ા 

હોવાનું જણાવ્ું હતું. ચીનનો દાવો 
છે કે તેણે ૬૧ ટકા વસતીને વેમકસન 
આપિી દીધી છે. કોરોના પિર લગામ 
લગાવવા ચીને મોટાપિા્ે ટેમસટંગનો 
આશ્ર્ લીધો છે. બેઇતજંગમાં મનોરંજન 
માટેના સમુદાત્ક સથાનો પિર પ્તતબંધ 
મૂકી દેવામાં આવ્ો છે. હાઇ રરસક 
એરર્ામાંથી આવતા લોકો માટે બે 
સપ્ાહનું ક્ોર્ટાઇન જરૂરી કરી દેવામાં 
આવ્ું છે. દરતમ્ાન હોંગકોંગમાં ફરીથી 
પ્વાસીઓ માટે ક્ોર્ટાઇન ફરતજ્ાત 
કરી દેવામાં આવ્ું છે.

ચીન� પ્રવાસીઓા� પર પ્રતતબંધ લાગુ કયા્મ

અડિધું ચીન ડિેલટા વેરરઅ્ટના 
સંકજામાં ઃ લોકડિાઉનના સંકેત
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ટોરોનટો 
ઓન્ટેરિયો પ્લેસના પુનરૂત્ાનમાં 

હવલે ત્રણ નવા આકર્ષણોનો ઉમલેિો 
્શલે. જલેમાં હા્ના એમ્ફી થ્યલે્િનું 
િીડલેવ્પમલેન્, એડવલેન્ચિ પાક્ક 
અનલે પાક્ક્લેનડ વો્િ સ્ાઈડસ ત્ા 
બો્ાથનક્ સપલેસનો સમાવલેશ ્ાય છટે. 
આ અંગલેની જાહટેિાત પાંતની સિકાિટે 
શુક્રવાિટે કિી હતી. એનલે મા્ટેની 
િ૦૧૯્ી શરૂ ્યલે્ી પથક્રયા મુજબ 
૩ કંપનીઓની પસંદગી પણ ્ઈ ગઈ 
છટે. જો કે, આ કામગીિી િ૦િ૭્ી 
િ૦૩૦ની વચ્લે પૂણ્ષ ્ઈ શકશલે એવી 
અપલેક્ા વયકત કિાઈ હતી. ઓન્ટેરિયોના 
હટેિી્ટેજ, સપો્્ષસ, ્ૂરિઝમ એનડ કલ્ચિ 

ઈનડસટ્ીઝ થમથનસ્િ થ્સા મલેક્ીયોડલે 
પત્રકાિ પરિરદમાં જણાવયું હતું કે, 
અમલે ડલેવ્પમલેન્ મા્ટેના એવા પા્્ષનસ્ષ 
શોધી કાઢયા છટે, જલે ઓન્ટેરિયો પ્લેસનલે 
થવશ્વ સતિનું પય્ષ્ન સ્ળ બનાવશલે. જલે 
ઓન્ટેિીયનસ મા્ટે આખા વર્ષ દિથમયાન 
થવથવધ પવૃથતિ મા્ટેનું સ્ળ હશલે. 

અખબાિી યાદી મુજબ ્લેમિટે ગૃપનલે 
્ેથમ્ી-ફ્ેનડ્ી, ઓ્ થસઝન ્ોકેશનનું 
બાંધકામ હા્ ધિવાનું કામ સોંપાયુ છટે. 
જલે બધા વયજુ્ના ્ોકો મા્ટે વો્િ 
સ્ાઈડસ, પુ્, બો્ાથનક્ ગાડ્ષન 
અનલે આઠ એકિમાં ્ે્ાયલે્ા થવસતાિમાં 
પાક્ક્લેનડ અનલે બી્ચની વયવસ્ા ઉભી 
કિશલે. અનય કંપની ્ાઈવ નલેશનનલે 

એમ્ફી થ્યલે્િના િીડલેવ્પમલેન્નું કામ 
સોંપાશલે. જલેમાં વર્ષ દિથમયાન ઈનડોિ 
અનલે આઉ્ડોિ ્ાઈવ મયુથઝક અનલે 
પિ્ોમ્ષનસ યોજાઈ શકશલે. આ સ્ળની 

ક્મતા વધાિીનલે ઉનાળામાં િ૦૦૦૦ 
્ોકોની કિાશલે અનલે થશયાળામાં 
૯૦૦૦ જલે્્ી િહટેશલે. એકોિીકેિીયો 
કંપનીનલે ઓ્ થસઝન એ્ોડડેબ્ 

એડવલેન્ચિ પાક્કનું થનમા્ષણ કાય્ષ સોંપાશલે. 
જલેમાં બધા વયજુ્ના ્ોકો મા્ટે 
ઓબસ્ટેક્ કોસરિઝ, ઝીપ્ાઈનસ, 
ક્ાઈમબીંગ વોલસ અનલે એસકેપરૂમસ 
જલેવી એડવલેન્ચિની પવૃથતિઓ ્ઈ શકે. 
ઓન્ટેરિયોના થપમીયિ ડોગ ્ોડડે કહ્ં 
હતું કે, આવી પવૃથતિઓ, બો્ાથનક્ 
ગાડ્ષનસ અનલે ઓ્ થસઝન ઈવલેન્ મા્ટેનું 
સ્ળ અનલે એડવલેન્ચિ પાક્ક ધિાવનારૂં 
ઓન્ટેરિયો પ્લેસ ્િી્ી ્ૂરિઝમ મા્ટેનું 
મહતવનું સ્ળ બની જશલે. જલે ્ોકો મા્ટે 
બાિટેમાસ ખુલું હશલે.

્ોડડે એમ પણ કહ્ં હતું કે, ત્રણલેય 
કંપનીઓનલે એમના કામની સોંપણી ્યા 
બાદ ્િી્ી સતિાવાિ જાહટેિાત ્શલે.

એમ્ફી થિયેટરનું રીડેવલપમેનટ, એડવેન્ચર પાર્ક અને પાર્કલેનડ વોટર સલાઈડસ તિા બોટાથનરલ સપેસ માટે રામગીરી સોંપાઈ
ઓન્ટેરિયો પ્લેસના િીડલેવ્પમલેન્ સા્લે 3 આકર્ષણો ઉમલેિાશલે

ટોરોનટો
થવદ્ા્થીઓનલે િાહત ્ાય એવી એથપ્ના બજલે્ 

સમયલે ્યલે્ી જાહટેિાતનો હવલે િથવવાિ્ી અમ્ 
શરૂ ્ઈ િહ્ો છટે. ગયા વરડે ્ેડિ્ સિકાિટે કેનલેડા 
સ્ુડન્સ ગ્ાન્નલે િ૦િ૦ -િ૦િ૧ના શાળાકફીય વર્ષ 
મા્ટે બમણી કિી હતી. ગયા વરડે પૂણ્ષ સમયના 
થવદ્ા્થીઓ મા્ટે ૬૦૦૦ 
યુએસ ડો્િ અનલે થવક્ાંગ 
થવદ્ા્થીઓ મા્ટે ૧૦૦૦૦ 
યુએસ ડો્િ જાહટેિ ્ઈ હતી.

એનો ્ાભ હવલે પહટે્ી 
ઓગસ્્ી વધુ બલે વર્ષ મા્ટે એ્્લે કે, એથપ્ 
િ૦િ૩ સુધી અમ્માં િાખવાની જાહટેિાત ્ઈ 
છટે. જલે ્ેડિ્ સિકાિના ગ્લેજયુએ્ થવદ્ા્થીઓ 
મા્ટેના ૪.પ થબ્ીયન યુએસ ડો્િના ભંડોળમાં્ી 
અપાનાિ છટે. જલેની જાહટેિાત િ૦િ૧ના ્ેડિ્ 
બજલે્માં ્ઈ હતી.  કેનલેડાના િોજગાિ મંત્રી કા્ા્ષ 

કવા્થ્ોએ એક થનવલેદનમાં જણાવયું હતું કે, પોસ્ 
સલેકનડિી થશક્ણ મા્ટે આ મો્ી તક બની િહટેશલે. જલેનો 
્ાભ કેનલેડીયન થવદ્ા્થીઓ ્ઈ શકશલે. ખાસ કિીનલે 
થવક્ાંગ થવદ્ા્થીઓનલે આના્ી મો્ું પોતસાહન 
મળી શકશલે. બજલે્માં િીપલેમલેન્ આથસસ્નસ 
પ્ાનમાં પણ સુધાિો કયયો છટે. જલેના્ી ગ્લેજયુએ્ 

થવદ્ા્થીઓનલે એજયુકેશન 
્ોનનલે પિત કિવા મા્ટે તલેમનલે 
નોકિી મળટે તયાં સુધીનો સમય 
આપવામાં આવશલે.  હા્માં 
એ મયા્ષદા િપ૦૦૦ યુએસ 

ડો્િ છટે, જલેનલે વધાિીનલે ૪૦૦૦૦ યુએસ ડો્િ 
કિાશલે. જો કે, આ સુધાિાનો અમ્ કયાિ્ી ્શલે એ 
હજુ જાહટેિ ્યું ન્ી. એથપ્માં થવદ્ા્થીઓની ્ોન 
પિના વયાજનલે મોકૂ્ િાખવાનું કે સ્થગત કિવાનું 
જાહટેિ ્યું હતું. તલેની મુદત પણ હવલે મા્ચ્ષ િ૦િ૩ 
સુધી ્ંબાવવામાં આવી છટે.

રેનેડામાં વધુ બે વર્ષ માટે સટુડન્ટસ 
ગ્ાનટ બમણીઃ યોજનાનો અમલ શરૂ

લાેન પરના વ્ાજને માેકૂફ 
રાખવાની અવધિ પણ 
2023 સુિી લંબાવાઈ

ટોરોનટો
્ોિોન્ો આવલે્ા બલે અમલેરિકન 

પવાસીઓએ વલેકસીનલેશનના નક્ી 
પુિાવાઓ િજુ કિીનલે ડીપા્ચ્ષિ પહટે્ાના 
્ટેસ્્ી બ્ચવાનો પયાસ કયયો હતો. જો કે, 
આ વલેળા તલે બંનલે પવાસીઓ પકડાઈ જતાં 
સતિાવાળાઓએ તલેમનલે દંડ ્્કાયયો હતો. 
મીરડયાના અહટેવા્ો મુજબ કેનલેડાની 
પબ્્ક હટેલ્ એજનસીએ જણાવયું હતું 
કે, આ બંનલે પવાસીઓએ સિકાિટે નક્ી 

કિાયલે્ી હો્્ોમાં િહટેવાનો અનલે ્ટેસ્ 
કિાવવાનો ઈનકાિ કયયો હોવા્ી શથનવાિ 
સુધીમાં સતિાવાળાઓએ કુ્ ૧૯,૭િ૦ 
યુએસ ડો્િનો દંડ એકત્ર કયયો હતો. 

કેનલેડાએ પાં્ચમી જુ્ાઈ્ી પૂણ્ષ િીતલે 
વલેકસીનલે્ટેડ પવાસીઓ મા્ટે કેનલેડામાં 
આગમન સમયલે છૂ્છા્ આપી હતી. 
એનલે મા્ટે વલેકસીનલેશન સર્્ષર્કે્ અનલે 
્ટેસ્નો રિપો્્ષ િજુ કિવા જણાવાયું હતું. 
જલે વલેકસીનલે્ટેડ ન્ી એવા પવાસીઓનલે 

૩ રદવસ હો્ટે્ કવોિન્ાઈનનુ પા્ન 
કિવું પડશલે અનલે તયાિબાદ ૧૪ રદવસનો 
કવોિન્ાઈન પાળવો પડશલે. 

પવાસીઓએ દિટેક સવા્ોના 
પમાથણકતા્ી જવાબો આપવા જોઈએ 
અનલે જરૂિી પુિાવાઓ પણ આપવા 
જોઈએ એમ કેનલેડા પબ્્ક હટેલ્ 
એજનસીએ જણાવયું હતું. જો આવા 
દસતાવલેજો નક્ી હોય તો એ મો્ી 
છટેતિપીંડી ગણાશલે અનલે દંડનલે પાત્ર ઠિશલે. 

ટોરોનટો
ધ કેનલેડા િીકવિી બલેનીર્્ 

(સીઆિબી)નો ્ાભ હવલે્ી એવા ્ોકોનલે 
નહીં મળી શકે, જલેમણલે વર્ષ િ૦૧૯ કે 
િ૦િ૦ મા્ટેના ્ટેકસ િી્ન્ષ નહીં ભયા્ષ 
હોય. આ જાણકાિી ગવ્ષનમલેન્ કેનલેડાની 
વલેબસાઈ્ ઉપિ કિાયલે્ા ્ેિ્ાિોમાં 
સામલે્ છટે. સિકાિટે ્ોકોનલે સમયસિ 
્ટેકસ િી્ન્ષ ભિી દટેવાની થવનંતી ઘણી 
વાિ કિી હતી. જો કોથવડ-૧૯નલે કાિણલે 
સિકાિટે જાહટેિ કિટે્ા સીઆિબીનો 
્ાભ ્લેવો હોય તો ્ટેકસ ભિટે્ો હોવો 

જરૂિી છટે. આ ઉપિાંત િીકવિી થસકનલેસ 
બલેની્ફી્ કે કેનલેડા િીકવિી કેિગીવીંગ 
બલેની્ફી્નો ્ાભ ્લેવા મા્ટે પણ ્ટેકસ 
િી્ન્ષ ભિવું ્િથજયાત છટે. 

વર્ષ િ૦૧૯ કે, િ૦િ૦માં ્ટેકસ િી્ન્ષ 
ભિવા મા્ટેની મુદત િ૭મી સપ્ટેમબિ 
િ૦િ૦્ી િ૧ વખત વધાિવામાં આવી 
હતી. કેનલેડા ઈમિજનસી િીસપોનસ 
બલેની્ફી્ જલે ગયા વર્ષના ઉનાળા સુધી 
્ંબાવવામાં આવયો હતો. કોથવડ-૧૯નલે 
કાિણલે ઘણાના પગાિમાં કાપ પણ આવયો 
હતો. 

્ટેકસ િી્ન્ષ ્ાઈ્ ન કિનાિાઅોનલે
હવલે િીકવિી બલેથન્ફી્ મળશલે નહીંવલેકસીનલેશનના બોગસ પુિાવા િજૂ કિાતા 

બલે અમલેરિકનોનલે િ૦૦૦૦ ડો્િનો દંડ

ગયા વર્ષે રેગયુલર ધવદ્ાર્થીઅાે માટે 6000 યુઅેસ ડાેલર અને 
ધવકલાંગ ધવદ્ાર્થીઅાે માટે 10000 યુઅેસ ડાેલર જાહેર ર્ઈ હતી



FRIDAY, 06 AUGUST, 2021 03Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsકેનેડા

ઓન્ટેરિયો

બેરી, ઓન્ટેરરયોમાં આવેલા વવનાશક વાવાઝોડાથી 
અસરગ્રસ્ત વવસ્તારોમાં બીએપીએસ ચેરી્ીઝના 
૫૦થી વધુ સવયંસેવકોએ રાહ્ત કાય્યમાં સેવા આપી 
હ્તી. ૧૫મી જુલાઈ ૨૦૨૧ના રોજ ભયંકર 
વાવાઝોડાએ બેરીમાં ્તારાજી સર્જી હ્તી. ૭૦થી વધુ 
ઘરોને ઘણું બધું નુકસાન પહોંચયું હ્તુ. જેના કારણે 
૧૦૦થી વધુ માણસો બેઘર થઇ ગયા હ્તા. 

બેરીના રહટેવાસીઓ ઉપર થયેલી વાવાઝોડાની 
ભયાનક અસરો વવષે જાણીને બીએપીએસ 
ચેરી્ીઝના સવયંસેવકોએ બેરીના મેયર અને 
વસ્ી કાઉનનસલને મળી રાહ્ત અને પુનવ્યસવા્નાં 
કાયયોમાં સહયોગનો પ્રસ્તાવ મુકયો હ્તો. સમગ્ર 
ઓન્ટેરરયોમાંથી બીએપીએસ ચેરી્ીઝના વડીલ 
અને યુવા સવયંસેવકો બેરી જઈ પહોંચયા અને 
વસ્ી કાઉનનસલ દ્ારા ્તેમને સોંપેલા વવસ્તારોમાંથી 
ધરાશાયી થયેલા વૃક્ો અને કા્માળ ખસેડી તયાં 
પહોંચવાના રસ્તાઓ સુગમ કયા્ય હ્તા. કુલ 
૫૦૦ કલાકોથી વધુ સમયનું યોગદાન આપી 
સવયં સેવકોએ સમાજ સેવાના ઉમદાકાય્યમાં 
સહયોગ આપયો હ્તો.  બીએપીએસ ચેરી્ીઝના 
સવયંસેવકોના આ અથાગ પરરશ્રમ જોઈને તયાંના 

રહીશોને પણ રાહ્તકાય્યમાં જોડાવાની પ્રેરણા મળી 
હ્તી. Herc Rentals Equipment 
અને Grainger કેનેડા દ્ારા સવયંસેવકોને 
જરૂરી સલામ્તીના સાધનો પુરા પાડવામાં આવયા 
હ્તા. આ વનસવાથ્ય સેવાના સાક્ી બનેલા સથાવનક 
રહીશ જુલી બ્ોન બોલી ઉઠ્ા હ્તા કે, “ આ 
લોકો અદભુ્ત છટે. ્તેમનો દયાભાવ, સજ્જન્તા, 
કાય્યવનષ્ા અને એકસાથે રહીને કાય્ય કરવાની રી્ત 
ખરટેખર પ્રશંસનીય છટે.” બીએપીએસ ચેરી્ીઝની 
રાહ્તસેવામાં સહયોગ આપવા મા્ટે સમાજના 
આગેવાનો પણ સફાઈકાય્યમાં જોડાઈ ગયા હ્તા.

સેરીગો મોરાલેસ (બેરી વોડ્ય 9ના કાઉનનસલર)

એ બીએપીએસ ચેરી્ીઝ પ્રતયે આભાર વયક્ત 
કર્તા કહ્ં, “ જે લોકોને કયારટેય મળયા ન હ્તા, 
્તેમની વનસવાથ્ય ભાવે મદદ કરીને બીએપીએસ 
ચેરી્ીઝ દ્ારા થયેલી મદદથી બેરીમાં એક્તાની 
ભાવના પુન:સથપાઈ છટે.  સી્ી ઓફ બેરી 
સદાય બીએપીએસ ચેરી્ીઝના આભારી 
રહટેશે.” બીએપીએસ ચેરી્ીઝના સવયંસેવકોની 
પ્રવ્તબદ્ધ્તા અને ઉતસાહથી પ્રભાવવ્ત થઈને બેરી - 
ઈન્ીસેફીલના MPP,  અંદટેરા ખંજેનએ એવવિ્ 
કયુું કે, “વરસાદ હોય કે ્તડકો, બીએપીએસ 
ચેરી્ીઝ વૃક્ોનો કા્માળ સાફ કરવામાં મદદ કરીને 
ઓન્ટેરરયો જેવી ખેલદીલીની ઝાંખી કરાવી છટે. 

ડોક્રોથી માંડીને વબઝનેસ માવલકો ્તથા કોલેજના 
વવદ્ાથથીઓ સુધી બધા મદદ મા્ટે આવયા હ્તા. 
કેનેડાના બીએપીએસ ચેરી્ીઝના પ્રેવસડેન્ યોગેશ 
પ્ટેલે જણાવયું હ્તું કે, “બીએપીએસ ચેરી્ીઝ આવા 
વવનાશક વાવાઝોડા પછી સફાઈ અને પુનવ્યસવા્ના 
કાય્યમાં મદદ કરી શકયું ્તે બદલ ગવ્ય અનુભવે છટે. 
અમે અમારા મુખય સવયંસેવકોનો આ રાહ્તકાય્યનું 
આયોજન કરવા બદલ અને ્તમામ સવયંસેવકોનો 
્તેમના સમપ્યણ અને સેવાભાવના સાથે કામ કરવા 
બદલ આભાર માનીએ છીએ.  બીએપીએસ 
ચેરી્ીઝની પ્રવૃવતિઓ પ્રમુખસવામી મહારાજના 
જીવનસૂત્રથી પ્રેરર્ત છટે.

ઓન્ટેરિયો 
આ મવહનાના આરંભે કેનેડાએ કરટેલી 

જાહટેરા્ત મુજબ કેનેડા ગેઝે્માંથી માવહ્તી 
મેળવવાના અને ગોપનીય્તા જાળવવાના 
વનયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. આ 
ફેરફાર સરળ છટે, આમ છ્તાં એની અસર 
મો્ી થશે. કેનેડાની સરકાર હવે આ કાનૂન 
મુજબ વબનકેનેડીયનોને પણ માવહ્તી 
અવધકાર અને ગોપવનય્તાની જાણકારી 
આપી શકશે. એ્ીઆઈપીની વવનં્તી 
પ્રાઈવસી એક્ હટેઠળ થાય એને જાણકારી 
અપાશે. આ અવધકાર વબન કેનેડીયનોને 
પણ મળી શકશે. જે વૈવવિક સ્તરની ગણાશે. 
કેનેડીયન ઈવમગ્રેશન મા્ટે ્તમે લાયક છો 
કે નહીં એ આ અવધકાર હટેઠળ ્તમે જાણી 
શકો છો.  પ્રાઈવસી એક્ મુજબ લોકો 
એ્ીઆઈપી રીકવેસ્ ફેડરલ સરકારને કરી 

શકે છટે. જયારટે ઈવમગ્રેશન, રટેફયુજીસ એનડ 
વસ્ીઝનશીપ કેનેડા (આઈઆરસીસી) 
ફેડરલ એજનસી છટે, એ્લે એવી વવનં્તી 
એમની પાસે જ આવશે. અતયારટે કોણ 
આવી રીકવેસ્ કરી શકે એની મયા્યદા 
નક્ી છટે. એક્ મુજબ આ અવધકારોને બે 
વવભાગમાં વહેંચવામાં આવયા છટે. કેનેડીયન 
નાગરીકો અને પરમેનન્ રટેસીડેન્સ, જે 
કેનેડા કે કેનેડાની બહાર વસ્તા હોય અને 
બીજા ગૃપમાં કોઈ પણ વયરક્ત કે વયાપારી 
જે કેનેડામાં કામ કર્તા હોય અને એ 
કેનેડીયન નાગરીક હોય કે ન હોય ્તો પણ 
આ અવધકારનો ઉપયોગ કરી શકશે.

અતયાર સુધી મયા્યદાને કારણે કેનેડાની 
બહાર રહટેનારા આવી રીકવેસ્ કરી શક્તા 
નહો્તા. એમના બદલે કોઈ કેનેડીયન 
નાગરીક એવી અરજી કરી શકે. 

્ોિોન્ો
્તાજે્તરના અહટેવાલ મુજબ કેનેડાની 

હટેલથ વસસ્મ અનય દટેશોની સરખામણીમાં 
૧૧ દટેશોમાં છટેલ્ેથી બીજા ક્રમે છટે. આ 
બધા દટેશો સૌથી વધુ આવક ધરાવનારા 
દટેશો છટે. બુધવારટે જાહટેર થયેલો અહટેવાલ 
કોમન વેલથ ફંડ ્તરફથી ્તૈયાર કરવામાં 
આવયો હ્તો. જેમાં ઉંચી આવક ધરાવનારા 
૧૧ દટેશોનો 
સમાવેશ કરાયો 
હ્તો.  તયાંની હટેલથ 
વસસ્મને અલગ 
અલગ પાસાઓથી 
ચકાસવામાં આવી 
હ્તી. જેમાં હટેલથ કેરમાં સમાન્તા, સંભાળ 
મળવાની શકય્તા, પોષાય એવા ખચ્યમાં 
વહીવ્ી સક્મ્તાનો સમાવેશ થાય છટે.  
અહટેવાલ મુજબ સૌથી ્ોચ પર નોવવે, 
નેધરલેનડસ અને ઓસટ્ેવલયા છટે. જયારટે 
નસવટ્ઝલવેનડ, કેનેડા અને અમેરરકા એવા 
દટેશોમાં છટે જે ખરાબ હટેલથ કેરની યાદીમાં 
છટે.  એકંદરટે હટેલથકેર વસસ્મમાં બધા 
પાસાઓનો ખયાલ રાખીને અહટેવાલમાં 

આંકલન કરવામાં આવયું હ્તું. જો કે, 
અહટેવાલમાં એમ પણ જણાવવામાં આવયું 
હ્તું કે, અમેરરકાનો દટેખાવ ્તો કેનેડા અને 
નસવટ્ઝલવેનડ કર્તા ઘણો જ ખરાબ છટે. 
એકંદરટે રેંકીંગમાં અમેરરકામાં હટેલથકેર 
મેળવવી સરળ નથી. વપ્રવેન્ીવ કેર પ્રવક્રયા 
અને વહીવ્ી ક્મ્તા ્તેમજ સક્રીનીંગ 
અને વેકસીનેશનને પણ ગણ્તરીમાં 

લેવામાં આવયા 
હ્તા.  અહટેવાલમાં 
જણાવાયું હ્તું કે, 
આ દટેશોનું રેંકીંગ 
કોમનવેલથ ફંડની 
એડવાઈઝરી 

કવમ્ીની પેનલે કયુું હ્તુ. અને એમાં 
કોવવડ-૧૯ બાદની કામગીરીને ધયાનમાં 
રાખવામાં આવી હ્તી.  આ રેંકીંગમાં 
કેનેડા ૧૦મા સથાને આવયું હ્તું. જે ખાસ 
કરીને સમાન્તા અને હટેલથકેર પરરણામોની 
કે્ટેગરીમાં હ્તી. હટેલથકેરની ઉપલબધ્તાની 
બાબ્તે અમેરરકા, કેનેડા, નયુઝીલેનડ અને 
નોવવેમાં ઘણી અસમાન્તા જોવા મળી 
હ્તી. 

વેનચર કેપી્લ ફંડીંગમાં કેનેરડયન કંપનીઓને 
લાભની આશા જાગી, ફાઈન્ટેકમાં વધુ રસ
ગત વર્ષ કરતા બમણાથી વધુ 6.3 બબલીયન યુએેસ ડાેલર જેટલું ભંડાેળ એેકત્ર

્ોિોન્ો
કેનેડીયન કંપનીઓ હવે વેનચર 

કેપી્લ ફંડ ઉભુ કરીને વધુ ભંડોળ 
એકત્ર કરવા માંગે છટે. કેમ કે, કોવવડ-
૧૯ મહામારી દરવમયાન અગાઉના 
વષયો કર્તા વધુ ફંડ ઉભુ થઈ શકયું 
છટે. ્તાજે્તરમાં પ્રકાવશ્ત વબઝનેસ 
એનાવલ્ીક પેઢી સીબી ઈનસાઈ્સના 
અહટેવાલમાં જણાવયા મુજબ કેનેડીયન 
કંપનીઓએ ગયા વષ્યના ર.૯ વબલીયન 
યુએસ ડોલર કર્તા બમણાથી વધુ 
એ્લે કે, ૬.૩ વબલીયન યુએસ ડોલર 
જે્લું ભંડોળ આ વષવે ઉભુ કરી લીધું 
હ્તું. 

જે વષ્ય ર૦૧૮માં ૩.૪ વબલીયન 
અને ર૦૧૯માં ૪.૩ વબલીયન ડોલર 
જે્લું જ હ્તું. વષ્ય ર૦ર૧ના પહટેલા 
વત્રમાવસક ગાળામાં ૧૯૭ સોદાઓથી 

ર.૧ વબવલયન યુએસ ડોલર અને બીજા 
વત્રમાવસક ગાળામાં ર૧૭ સોદાઓથી 
૪.૧ વબલીયનનું ફંડ ઉભુ થયું હ્તું. 

જે અંદાજે ૮૯ ્કા જે્લું વધારટે 
હ્તું. મો્ાભાગનું ભંડોળ વેનચર 
કેપી્લ ફંડ ્તરીકે આવયું છટે. કેમ 
કે, વનષણાં્તોના મ્તે વૈવવિક બજારમાં 
્ટેકનોલોજી સેક્રમાં ્તેજી છટે 
અને દટેશમાં પણ એનો વવકાસ થઈ 
શકે એવી પ્રવ્તભાઓ હોવાથી આ 
ફંડીંગ મળી રહ્ં છટે. કેનેડામાં મો્ી 
વવદટેશી કંપનીઓ આવી છટે. જેમાં 
માઈક્રોસોફ્, ડુરડેશ, એમેઝોન, 
ગુગલ, વેફેર, ્વી્ર, પીન્રસે્, 
રટેડી્ અને ને્ફીક્નો સમાવેશ થાય 
છટે. ્તેમણે કેનેડામાં પો્તાની ઓરફસો 
શરૂ કરીને વવસ્તરણનું કામ મહામારી 
દરવમયાન જ શરૂ કરી દીધું હ્તું.  

રીયલ વેનચસ્ય નામની વેનચર કેપી્લ 
પેઢીના મેનેજીંગ પા્્યનર જેને્ 
બેવનસ્ર કહટે છટે કે, કેનેડાના એન્ર 
વપ્રરનયોસ્ય મા્ટે એ ને્વક્ક ઈફેક્ પણ 
છટે. આ પેઢીને એસ્ટે્ પલાવનંગ કંપની 
વવલફુલ અને કાર સેલસ વબઝનેસ ્તથા 
જવેલર મેજુરીનો ્ટેકો છટે.  ્તેમણે કહ્ં 
કે, સ્ા્્યઅપમાં એક સફળ્તા પાછળ 
બીજી સફળ્તા આપોઆપ આવ્તી હોય 
છટે. એકવાર યોગય વા્તાવરણ ઉભું 
થઈ જાય પછી સફળ્તા આસાનીથી 
મળ્તી જાય છટે. યોગય ્ીમનું ગઠન 
થાય એ્લે સફળ્તાની ગેરન્ી મળી 
જાય છટે. કેનેડીયન કંપનીઓને વેનચર 
કેપી્લ ઉભુ કરવામાં મહામારીએ 
પણ એક રી્તે મદદ કરી છટે. કેમ કે, 
્ટેકનોલોજીનું મહતવ એનાથી વધુ 
સમજાઈ ગયું છટે.

મોનટ્રીયલ
મોનટ્ીયલના પૂવથીય વવસ્તારમાં એક રહટેણાંક વવસ્તારમાં 

થયેલા ગોળીબારમાં ત્રણ વયરક્તઓના મો્ત વનપજયા હ્તા 
અને બે જણાને ઈજા પહોંચી હોવાનું મોનટ્ીયલ પોલીસે જણાવયું 
હ્તું. રવવવારટે પોલીસને મળટેલી બા્તમીના આધારટે સાંજે સા્ત 
વાગયે પોલીસ બોરો ઓફ રીવીયેર ડેસ પ્રઈરીસ નજીક પ૪મા 
એવેનયુ ખા્તે પહોંચી હ્તી, જયાં ગોળીબાર થયો હ્તો. પહટેલા 
મૃતયુની ખબર રાત્રે ૦૯.૩૦ કલાકે મળી હ્તી. જયારટે બીજા 
ઈજાગ્રસ્તનું મૃતયું મધરા્તે થયું હ્તું અને ત્રીજા ઈજાગ્રસ્તનું મૃતયુ 
મંગળવારટે સવારટે થયું હ્તું. આમ આ ગોળીબારની ઘ્નામાં 
અતયાર સુધીમાં ત્રણના મો્ત થઈ ચુકયા છટે અને અનય બે 
ઈજાગ્રસ્તો સારવાર હટેઠળ છટે, એમ મોનટ્ીયલ પોલીસના 
પ્રવક્તા જુવલયન લેવેસકીએ જણાવયું હ્તું.

આરડીપી બોરોના મેયર કેરોવલના બ્ોગેઈઅસે સોવશયલ 
વમડીયા ઉપર જણાવયું હ્તું કે, અમે મોનટ્ીયલ પોલીસ સાથે 
મળીને કામ કરી રહ્ા છીએ. વવસ્તારમાં શાંવ્ત જળવાઈ 

રહટે એવા ્તમામ પ્રયાસો થઈ રહ્ા છટે. કયુબેકના વપ્રમીયર 
ફ્ાનકોઈસ લેગોલ્ટે ્વીટ્ર ઉપર મંગળવારટે સવારટે કહ્ં હ્તું કે, 
ઘ્નામાં ભોગ બનેલાઓના પરરવાર પ્રતયે સહાનુભૂવ્ત છટે, અમે 
મોનટ્ીયલવાસીઓ અને કયુબેકના રહીશોની સલામ્તી મા્ટે 
વચં્તી્ત છીએ. આ ઘ્નાની પુરી ્તપાસ ચાલી રહી છટે, તયાં 
સુધી લોકોને એ વવસ્તારમાં નહીં જવા પોલીસે વવનં્તી કરી છટે.

રરવીયર-ડેસ -પ્રેઈરીસના એપા્્યમેન્માં 
થયેલા ગોળીબારમાં ૩ના મો્ત, બેને ઈજા

વબન કેનેડીયનોના અવધકારો અંગે હવે 
ઈવમગ્રેશન વવભાગ ગંભીર્તા દાખવશે

કેનેડાનરી હટેલ્થ સિસ્મ ૧૧ 
દટેશોમાં છટેલ્ે્થરી બરીજા ક્રમે

એારાેગય સુવવધાની સ્થિવતમાં 
સાૌથી ટાેચ પર નાેવવે, 

નેધરલેન્ડસ એને એાેસે્ટલલયા

વાવાઝોડાગ્રસ્ત વવસ્તારોમાં બાપસ ચેરી્ીઝ દ્ારા રાહ્તકાય્ય
વાવાઝોડા્થરી અિિગ્રસ્ત સવસ્તાિમાં પુનવ્વિન ્ત્થા િફાઈ કાય્વ કિાયું, વૃક્ો અને કા્માળ ખિેડરી િસ્તાઓ િાફ કિાયા
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ટોક્ોમાં રમાઈ રહેલી ઓલલમ્પિક 
ગેઈ્્સમાં બુધવારનો દિવ્સ ભારત 

માટે થોડી ખુશી અને થોડા ગમની પ્રતીતી 
કરાવતો રહ્ો હતો. આ જ દિવ્સે ભારતના બે 

કુસતીબાજો રલવ િલહ્ા 
અને િીપિક પિુલન્ાએ 
શાનિાર િેખાવ કરીને 
પિોતપિોતાની કેટેગરીમાં 
્સેલમ ફાઈનલમાં પ્રેવશ 
ક્યો હતો. િલહ્ાએ તો 
પિછીથી ્સેલમ ફાઈનલમાં 
જીત મેળવીને ફાઈનલમાં 
પ્રવેશ ક્યો. િલહ્ા અને 
પિુલન્ા બંનેએ ભારત 
માટે બે મૅડલ પિાકા કરી 

િીધા જ હતા. કારણ કે, કુસતી અને બોમક્સગંમાં 
્સેલમ ફાઈનલમાં હારનારા બંને કુસતીબાજને બ્ોન્ઝ 
મૅડલ અપિા્ છે. પિુલન્ા પિછીથી ્સેલમ ફાઈનલમાં 
હારી જતાં ભારતે બ્ોન્ઝ મૅડલથી ્સંતોષ માનવો 
પિડ્ો હતો. પિરંતુ િલહ્ા ફાઈનલમાં પિહોંચ્ો 
હતો. જો કે, આ ફા્નલમાં રલશ્ાના રે્સલર 
્ુગુઈવ ્ઝાવુરી ્સામે 7-4થી તેને હારનો ્સામનો 
કરવો પિડ્ો. ફા્નલમાં રન્સ્સઅપિ રહેતા િલહ્ાને 
લ્સલવર મેડલ મળ્ો હતો. ભારતને જેની પિા્સેથી 
મૅડલની ્સૌથી વધારે આશા છે એ ભાલાફેંક 
ખેલાડી નીરજ ચોપિરાએ ફાઈનલમાં પ્રવેશ ક્યો છે. 
નીરજના િેખાવને ધ્ાનમાં રાખીએ તો એ ગોલડ 
મૅડલ જીતવાનો િાવેિાર છે. શલનવારે ફાઈનલ છે 
અને નીરજ ગોલડ કે લ્સલવર નહીં પિણ બ્ોન્ઝ પિણ 
જીતશે તો ઈલતહા્સ રચાશે. નીરજ એથલેદટક્સમાં 
મૅડલ જીતનારો પિહેલો ભારતી્ બની જશે.

આ ઉપિરાંત ભારતની કમલપ્રીત કૌરે ચક્રફેંકના 
ક્ોલલફાઈંગ રાઉનડમાં જોરિાર િેખાવ કરીને 
ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવ્ો હતો. કમલપ્રીત પિણ 
પિોતાના ગ્ુપિમાં બીજા નંબરે હતી. તેના શાનિાર 
િેખાવના કારણે કમલપ્રીત પિા્સેથી મૅડલની 
આશા હતી પિણ મંગળવારે કમલપ્રીત એ િેખાવ 
ના િોહરાવી શકી. ફાઈનલમાં ૧૨ સપિધ્સકોમાં 
કમલપ્રીત છઠ્ા નંબરે રહી. ભારતમાં સપિોર્સ્સનું 
સતર જોતાં આ િેખાવ પિણ ્સારો છે. ભારતને 
ગમ થા્ એવું પિદરણામ બોમક્સગંમાં જોવા 
મળ્ું. બોમક્સગંમાં ્સેલમ ફાઈનલ ્સુધી પિહોંચીને 
ઈલતહા્સ રચનારી લવલલના બોરહોગેન 
તુકકીની બુ્સેના્ઝ ્સુરમેનેલી ્સામે હારી ગઈ. 
લવલલના પિણ અત્ાર લગી જે રીતે રમી તેના 
કારણે ફાઈનલમાં જશે એવું લાગતું હતું. પિણ 
વલડ્સ ચેમ્પિ્ન ્સુરમેનેલી ્સાચા અથ્સમાં વલડ્સ 
ચેમ્પિ્નની જેમ રમી. જો કે, ્સૌથી વધારે લનરાશા 
મલહલા હોકી ટીમની ્સેલમ ફાઈનલમાં હારને 
કારણે થઈ છે. વલડ્સ નંબર ટુ આજજેમનટના ્સામે 
રમતાં ભારતી્ મલહલા હોકી ટીમ ૨-૧થી હારીને 
ગોલડ મેડલની સપિધા્સમાંથી આઉટ થઈ ગઈ છે. 
આ મલહલા ટીમે ્સેલમ. ફાઈનલમાં પિણ કમાલની 
રમત બતાવી, તેમાં શંકા નથી. કેમ કે આજજેમનટના 
ખરેખર બળુકી ટીમ હતી. 

શરૂઆતની ત્રણ મેચમાં હાર પિછી ભારતની 
મલહલાઓની ટીમ પિા્સેથી કોઈને વધારે 
્સારા િેખાવની આશા નહોતી. ભારતની આ 
ટીમ ક્ાટ્સર ફાઈનલ ્સુધી પિહોંચે તેવી આશા 
જ મોટાભાગના લોકોને હતી. પિરંતુ ભારતની 
દિકરીઓએ મરિની જેમ રમીને છેક ્સેલમ 
ફાઈનલ ્સુધીની છલાંગ લગાવી. ગ્રૂપિ સટેજમાં 
્સળંગ ત્રણ મેચ જીતીને ક્ાટ્સર ફાઈનલમાં 
સથાન પિાકું ક્ુું અને પિછી ક્ાટ્સર ફાઈનલમાં 
ઓસટ્ેલલ્ાને ફીણી નાંખીને શાન કે ્સાથ ્સેલમ 
ફાઈનલમાં પ્રવેશ ક્યો એ બહુ મોટી વાત છે.  
બીજી બાજુ ભારતની પિુરુષોની હોકી ટીમે ગુરુવારે 
જોરાિાર િેખા્ ક્યો હતો. બ્ોન્ઝ મેડલ માટે 
રમા્ેલી ભારત અને જમ્સનીની મૅચ અત્ંત 
રોમાંચક મસથલતમાં પિહોંચી હતી અને બન્ે ટીમે 
લવજ્ મેળવા માટે તમામ પ્ર્ા્સો ક્ા્સ. હાફ 
ટાઇમ પિરૂરો થ્ો ત્ાં ્સુધી બન્ે ટીમો ૩-૩ 
ગોલ ્સાથે ્સમાન સકકૉર પિર હતી. જો કે ત્ાર 

બાિ લ્સમરનજીત લ્સંહના બે ગોલની મિિથી 
ભારતે જોરિાર વાપિ્સી કરી ઓલલમ્પિકના બાકી 
મુકાબલામાં જમ્સનીને ૫-૪થી પિછડાટ આપિી 
હતી. આ ્સાથે ભારતે ઓલલમ્પિકમાં બ્ોન્ઝ મેડલ 
કબજે ક્યો હતો. હકૉકી ઇલતહા્સમાં ભારતી્ ટીમ 
્સૌથી ્સફળ ટીમ માનવામાં આવે છે. ૧૯૨૮ના 
ઓલલમ્પિકમાં ભારતી્ હકૉકી ટીમે પ્રથમ 
ગોલડ મેડલ જીત્ો હતો. અને છેક ૧૯૬૦ના 
ઓલલમ્પિક ્સુધી ભારત અજે્ રહ્ં હતું. આ 
રીતે ભારતે ્સળંગ છ ઓલલમ્પિક ગે્્સમાં ગોલડ 
જીત્ા હતા. ટોકી્ોમાં આ પિહેલાં બેમલજ્મ 
્સામે ભારતની ટીમ હારી, એ રીતે જમ્સની બીજી 
્સેલમ ફાઈનલમાં ઓસટ્ેલલ્ા ્સામે હા્ુું છે. પિુરૂષ 
હોકી ટીમ પિા્સેથી આમ તો ્સૌને ગોલડ કે લ્સલવર 
મૅડલની આશા હતી. પિણ ્સેલમ ફાઈનલમાં છેલ્ી 
પિંિર લમલનટમાં બેમલજ્મે કરેલા શાનિાર િેખાવને 
કારણે એ ્સપિનું રોળાઈ ગ્ું. પિુરૂષ હોકી ટીમે ગ્રૂપિ 
મેચોમાં શાનિાર િેખાવ કરીને ્સેલમ ફાઈનલમાં 
પ્રવેશ ક્યો ત્ારે ્સૌને આશા બંધાઈ હતી કે, આ 
વખતે ફરી ભારતની નામે મોટી લ્સલધિ લખાશે. આ 
આશા ખોટી પિણ ન હતી. કારણ કે, ગ્ુપિ મેચોમાં 
ઓસટ્ેલલ્ાને બાિ કરતાં બાકીની ટીમો ્સામે 
ભારતની ટીમે જોરિાર િેખાવ ક્યો છે. ન્ુ ્ઝીલેનડ 
્સામે લવજ્ી શરૂઆત ક્ા્સ પિછી ઓસટ્ેલલ્ા ્સામે 
૭-૧થી કારમી હાર થઈ હતી. આ કારણે લોકો 
લનરાશ થઈ ગ્ા હતા. 

જે પિછી હોકીની જરૂની કહાની ફરી િોહરાવાશે 
એવું ્સૌને લાગતું હતું. પિણ ભારતની હોકી ટીમે 
એ લનરાશાને ખંખેરીને બાકીની મેચોમાં જોરિાર 
િેખાવ ક્યો. ઓસટ્ેલલ્ા ્સામેની કારમી હારને 
પિાછળ મરૂકીને એ પિછીની મેચોમાં ભારતની ટીમ 
ટીમ જોરિાર રમત રમી. આ જોરિાર િેખાવના 
જોરે ભારતની ટીમ ક્ાટ્સર ફાઈનલમાં પિહોંચી 
ગઈ હતી. રલવવારની ્સેલમ ફાઈનલમાં હોકી 
ટીમે પિહેલેથી આક્રમણ કરીને લબ્ટનને સતબધ કરી 
િીધું. લબ્ટને એક ગોલ કરીને વળતો પ્રહાર ક્યો 
પિણ ભારતે છેલ્ે છેલ્ે વધુ એક ગોલ ફટકારીને 
લબ્ટનને ૩-૧થી કચડી નાંખ્ું હતુ અને ૧૯૭૨ 
પિછી પિહેલી વાર ્સેલમ ફાઈનલમાં પ્રવેશ ક્યો 
હતો. ્સેલમ ફાઈનલમાં વલડ્સ ચેમ્પિ્ન બેમલજ્મ 
્સામે હતું તેથી ભારતને જોરિાર ટક્કર આપિવાની 
થશે એ નક્કી હતુ. પિણ ભારતના ખેલાડીઓ 
જોરિાર ર્્ા તેમાં કોઈ શંકા નથી. છેલ્ી પિંિર 
લમલનટને બાિ કરો તો આપિણે હારી જઈશું એવું 
લાગતું જ નહોતું. બેમલજ્મે પિહેલો ગોલ કરીને 
પિહેલો ઘા ક્યો તેના જવાબમાં ભારતે પિણ વળતા 
બે ગોલ ફટકારીને બેમલજ્મને િબાણમાં લાવી 
િીધુ હતુ. ત્રીજા ક્ાટ્સરના અંત ્સુધી ભારતની 
ટીમનું પિલ્ુ ભારે રહ્ં હતુ. બેમલજ્મે છેલ્ા 
ક્ાટ્સરમાં શાનિાર રમત બતાવીને બાજી પિલટી 
અને ભારતને હારનો ્સામનો કરવો પિડ્ો.
ભારતની હોકી ટીમ ઓલલમ્પિક્સમાં રમવા ગઈ 
ત્ારે ક્ાટ્સર ફાઈનલમાં જશે એવી પિણ કોઈને 
કલપિના નહોતી. તેના બિલે મૅડલ જીત્ા છે એ 
મોટી વાત છે. 1958 બાિ ભારતે અત્ાર ્સુધી 
ઓલલમ્પિકમાં હકૉકી ગેમમાં ૮ ગોલડ મેડલ, ૧ 
લ્સલવર અને ૨ બ્ોન્ઝ મેડલ મેળવ્ા છે.જ્ારે આ 
વષજે ભારતે અત્ાર ્સુધીમાં પિાંચ મેડલ પિોતાના 
નામે કરી લીધા છે એ જોતાં આ ઓલલમ્પિક્સ 
્સાવ લનરાશાજનક નથી રહ્ો.  ભારતે ૨૦૧૨ના 
લંડન ઓલલમ્પિક્સમાં ૬ મૅડલ જીતીને શ્ેષ્ઠ 
િેખાવ ક્યો હતો. ૨૦૧૬માં રી્ો ડી જાનેરોમાં 
લ્સંધુ અને ્સાક્ી મલલક એ બે જ છોકરીઓ જીતી 
હતી. પિણ ટોક્ોમાં અત્ારે જ ભારતના નામે 
પિાંચ મેડલ બોલે છે એ જોતાં ભારતના ખેલાડીઓ 
લંડનમાં કરેલા િેખાવ કરતા વધુ ્સારો િેખાવ 
કરીશે એવું લાગે છે. 

હોકી ટીમે ગુરુવારે જમ્સનીને પિછાડીને એક 
મેડલ ભારતના નામે ક્યો હતો. 

ઓલોમ્પિકમાં ભારતીય ખેલાડીઅોનો 
ઉજળો દેખાવ, પિખવાડડયામાં પિાંચ મેડલ

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી

તતં્રી - પ્રકાશક 
સ્વદેશ



FRIDAY, 06 AUGUST, 2021 05Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsઅેડવટાર્ઈઝમે



FRIDAY, 06 AUGUST, 202106 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news દિક્ષણ ગુજરાત

અમદાવાદ

ગુજરાતમાં પહъલીવાર ļÆસનું 

ઉÓપાદન કરતી ફыકટરી પકડાઈ છъ. 

એનસીબીના અિધકારીઓએ માિહતીને 

આધારъ વલસાડમાં આવેલી ફыÄટરી પર 

દરોડો પાડીને ૪.૫ કરોડ રૃિપયાની 

Чકіમતનો ૪.૫ Чકલો એમ.ડી. ļÆસનો 

જÔથો તથા ૮૫ લાખ રોકડા કબજે કયા↓ 

હતા. ે આ સંદભ› બે શÅસોની અટક 

કરવામાં આવી છъ. અહỲથી ગુજરાત, 

મહારા∆ સિહત િવિવધ રાËયોમાં ļÆસ 

સØલાય થતું હતંુ. ગુજરાતના વલસાડમાં 

આવેલી એક ફыÄટરીમાં ļÆસનું ઉÓપાદન 

કરીને સØલાય કરવામાં આવતંુ હોવાની 

માિહતી એનસીબી ગુજરાતને મળી 

હતી. જેને આધારъ અિધકારીઓએ આ 

ફыÄટરી પર દરોડો પાડયો હતો. Ëયા 

િવિવધ મશીનરી ˛ારા ļÆસનું ઉÓપાદન 

કરવામાં આવતું હોવાની ચ℮કાવનારી 

માિહતી જાણવા મળી હતી. અહỲથી 

અિધકારીઓએ એમ.ડી.ļÆસ(મેફыļોન)

નો ૪.૫ ЧકલોĠામ જÔથો કબજે 

કરવામાં આãયો હતો. જેની અંદાજીત 

Чકіમત ૪.૫ કરોડ થવા જાય છъ.તે 

િસવાય ફыÄટરીમાથંી રૃ.૮૫ લાખ રોકડા 

કબજે કરવામાં આãયા હતા. આ નાણાં 

ļÆસનું વેચાણ કરીને એકઠા કરવામાં 

આãયા  હોવાની શંકાને આધારъ વધુ 

તપાસ હાથ ધરી છъ.

એનસીબીના ઝોનલ ЧડરъÄટર 

એસ.કы.િમĴાના જણાãયા મુજબ 

આ કыસમાં Ĭકાશ પટъલ અને સોનુ 

રામિનવાસ નામના બે શÅસોઅટક 

કરવામાં આવી હતી. Ĭકાશ ļÆસનું 

મે×યુફыકચЧરѕગ કરતો હતો Ëયારъ 

રામિનવાસ ļÆસનું માક⎯ટỲગ કરતો હતો. 

સુરતથી 100 Ùલાઈટની કનેÄટીિવટી 
થવાનો સંકыત, 20મીથી બે Ùલાઈટ

સુરત

સુરત એરપોટ↓ પર 100 Ùલાઈટની 

કનેÄટીિવટી થવાનો સંકыત મળી રΝા 

છъ. 20મીથી હэદરાબાદ પછી ચૈ³−³ઈ 

અને ગૌહાટીની Ùલાઈટ શι થવા જઈ 

રΝા છъ. બીજી બાજુ કાગђ↓નું કામ પણ 

વÖયુ છъ અને 3 લાખ Чકલો ઉપરાંત 

ગુÐસની હъરફыર ન℮ધાઈ છъ.

ચેÜબરના શિનવારъ યોજાયેલા 81માં 

પદĠહણ સમારોહમાં સાંસદ સી.આર.

પાટીલે સુરતથી 100 Ùલાઈટની 

કનેÄટીિવટી કરવાની જાહъરાત કરી 

હતી. તા.20મીથી સુરતથી હэદરાબાદ 

Ëયારъ તા.21મી ઓગçટથી ચૈ³−³ઈ 

અને ગૌહાટીની વનçટોપ Ùલાઈટ શι 

થશે. કાગђ↓માં પણ ઉછાળો ન℮ધાયો છъ.

ખાનગી એરલાઈ×સ કіપનીઓ ˛ારા 

તા.૧૩મી ઓગçટ પછીનંુ સુરતથી 

Ùલાઈટનું િશડયુલ જાહъર કયુ↓ છъ. જેમાં 

çપાઈસ જેટ ˛ારા તા.20મી ઓગçટથી 

સુરત-હэદરાબાદ Ùલાઈટ ઓપરъટ 

કરાશે. જે અઠવાЧડયામાં 04 Чદવસ 

સોમ, બુધ, શુĝ અને શિનવારъ ઓપરъટ 

થશે. તે Ĭમાણે જ તા.21મી ઓગçટથી 

સુરતથી ચૈ³−³ઈ અને ગૌહાટીની 

વનçટોપ Ùલાઈટ પણ ઓપરъટ થનારી 

છъ. આ વŵે સુરતથી બ′ગલુι જતી 

Ùલાઈટ સોમ, બુધ અને શુĝવારъ 

બ′Æલુιથી ચૈ³−³ઈ જશે. Ëયારъ સુરતથી 

પટના જતી Ùલાઈટ ગૌહાટી જશે.

સુરત
મૂળ ભાવનગર ગારીયાધારના વતની 

તથા ટъΤટાઈલ માક⎯ટમાં સાડી હъ×ડવક↕નું કામ 

કરતાં નરъશકЮમાર કыશવ કળથીયા (રъ.સરથાણા 

જકાતનાકા)એ મૂળ આણંદ તાલુકાના બોરસદ 

તાલુકાના ભાદરણના વતની આરોપી હિષ↓દાબેન 

આિશષકЮમાર પટъલ (રъ.ગાંધીનગર) તુક↕ સાજીદ 

અલીમહોમદ (રъ.ગીર સોમનાથ)સિહત અ×ય 

આરોપી િવιˇ કыનેડાના િવઝાના નામે 1.99 લાખ 

પડાવી લેવાના ગુનાઈત કારસા બદલ ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી હતી.જે મુજબ ફЧરયાદીએ ફыસબુક પર 

િવદъશ જવા પાસપોટ↓ િવઝાની જાહъરાત જોઈ ગૌરવ 

નામની ãયિŪનો સંપક↕ સાÖયો હતો.Óયારબાદ 

આરોપી હિષ↓દાબેન પટъલે પોતાની ઓળખ અંЧકતા 

તરીકы આપીને ફરીયાદીના એચડીએફસીના બ′ક 

ખાતામાં જીરો બેલે×સથી જોઈ×ટ તથા પસ↓નલ 

ખાતા ખોલાવી એટીએમ કાડ↓થી 1.99 લાખ 

ઉપાડી લીધા હતા.

આ કыસમાં સરથાણા પોલીસેગુનાઈત ઠગાઈ 

તથા આઈટી એÄટના ભંગ બદલ આરોપી હિષ↓દા 

પટъલની ધરપકડ કરી જેલભેગી કરી હતી.હાલમાં 

જેલવાસ ભોગવતા આરોપી મહીલાઅે જામીન 

અરજી રજૂ કરતા કોટ‼ હિષ↓દા પટъલના જામીનની 

માંગને નકારી કાઢી હતી.

કыનેડાના િવઝાના નામે બે લાખ પડાવી 
ઠગાઈ કરનાર મિહલાના જામીન રદ
સુરત- અાણંદ બાેરસદની મહીલાઅે ખાતામાંથી 1.99 લાખ પડાવી લીધા હતા 

ગુજરાતમાં પહેલીવાર અેમ.ડી. ગ્સનું ઉ ાદન કરતી ફેક્ટરી મળી ઃ બેની અટક

વલસાડ-વાપીમાં ļÆસની ફыÄટરી ઝડપાઈ
૪.૫ કરોડનુ ļÆસ અને ૮૫ લાખ કબજે

પાલ મંડળીની ચૂંટણીમાં 
ખેડૂત સમાજના Ĭમુખ 
સિહત પેનલનો સફાયો

સુરત

જહાંગીરપુરા Щçથત પાલ કોટન મંડળીના 

Ĭમુખ અને ãયવçથાપક સÛયોની યોજાયેલી 

ચૂંટણીમાં છъ·ા 20 વષ↓થી Ĭમુખપદъ ચૂંટાતા 

આવતા ગુજરાત ખેડુત સમાજના Ĭમુખ 

જયેશ પટъલ(પાલ)નો ૭૯ મતે અને આખી 

પેનલનો સફાયો થતા કરારી હારનો સામનો 

કરવો પડયો હતો. Ĭમુખ પદъ નરъશ પટъલનો 

ભãય િવજય થયો હતો. પЧરણામ જાહъર થતા 

નરъશ પટъલને 1717 અને જયેશ પટъલને 

1638 મતો મâયા હતા. માĦ નરъશ પટъલ 

જ નહỲ તેમની આખેઆખી પેનલ જીતી ગઇ 

હતી. જયેશ પટъલ છъ·ા 20 વષ↓થી Ĭમુખ 

પદъ ચૂંટાઇ આવતા હતા. 

સુરતમાં 3 નવા કыસ સાથે 
Üયુકોર માઇકોિસસમાં એકનું 
મોત : કોરોનાના ૩ કыસ

સુરત 

સુરતમાં Üયુકોર માઇકોસીસમાં એક દદЪ↓ના 

મોત સાથે નવા Ħણ દદЪ↓ દાખલ થયા છъ 

અને Ħણની સજ↓રી કરવામાં આવી છъ.જયારъ 

કોરોનામાં િસટીમાં નવા Ħણ અને ĠાÜયમાં 

ઝીરો કыસ ન℮ધાયા છъ. આરોÆય િવભાગ પાસેથી 

મળъલી િવગત મુજબ  કોરોનામાં  મંગળવારъ 

િસટીમા નવા 3 કыસ છъ. જેમાં વરાછા એમાં 

1,િલંબાયતમાં 1 અને અઠવા ઝોનમાં  1 કыસ 

છъ. જયારъ બાકЫના તમામ ઝોનમાં એક પણ 

કыસ ન℮ધાયા નથી.  અÓયાર સુધીમાં િસટીમાં 

કЮલ કыસ 111,404 અને  Óયુઆંક 1629  છъ. 

જી·ામાં નવા 0 કыસ મળી કЮલ કыસ 32,094 

અને Óયુઆંક 485 છъ. 
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ભુજ

ભાજપ ˛ારા નખĦાણા તાલુકામાં 

િવિવધ સેલની થયેલી વરણીમાં સંિનΗ 

કાય↓કરોને અવગણીને સગાવાદ તાથા 

પૈસાપાĦ લોકોને çથાન અપાતા 

તાલુકાના કાય↓કરોમાં ભારъ નારાજગી 

ફыલાઈ છъ. ઉકળતા ચλ વŵે ૨૦૦થી 

વધુ લોકો પાટЪ↓ છોડે તેવા એંધાણ 

વતા↓ઈ રΝા છъ. 

ભાજપના યુવા ભાજપ, Чકસાન 

મોરચો, મિહલા મોરચો, એવા િવિવધ 

મોરચાઓના હોˆъદારોની નવી વરણીઓ 

કરવામાં આવી છъ. જે વરણીઓમાં 

ભાજપના સંિનΗ કાય↓કરોને અવગણીને 

નખĦાણા તાલુકા ભાજપ Ĭમુખ અને 

એક મહામંĦી પોતાના સગાંવહાલાં, 

પોતાના મળતીયા અને પોતાના 

િબઝનેશ પાટ↓નરોનો સમાવેશ કયђ↓ છъ 

જેથી તાલુકાના ગામડાઓમાં કાય↓કરોમાં 

નારાજગી Ĭસરી ગઈ છъ. કાય↓કરો 

જણાãયંુ હતું કы પાટЪ↓ના આદъશ Ĭમાણે 

ઓનલાઇન સÛયો, બુથ સિમિતઓ, 

પેજ સિમિતઓ, ચૂંટણીલΤી કાય↓ĝમો 

િવિવધ કાય↓ĝમોમાં જોડાઈ પાટЪ↓ની 

કામગીરી કરાય છъ છતાં અસંÅય 

કાય↓કરો સાથે તાલુકા ભાજપ Ĭમુખ 

અ×યાય કરી સાઈડ લાઇન કરъલા છъ. 

નખĦાણા તાલુકા પંચાયત Ĭમુખ, 

ભાજપ Ĭમુખ (એટીવીટી સÛય), 

Чકસાન મોરચા Ĭમુખ, મિહલા મોરચા 

Ĭમુખ, એમ અ×ય હોદાઓ પણ એક 

ચોŨસ Φાિતને આપી Ĭાધા×ય આપી 

અ×ય કાય↓કરો સાથે હળહળતો અ×યાય 

કરъલો છъ. જેથી કરી પાટЪ↓ના ૨૦૦ 

સિĝય કાય↓કરો બુથ Ĭમુખો પાટЪ↓ના 

હોˆъદારોના નકારાÓમક વલણાથી 

ટૂંક સમયમાં રાજીનામા આપશે એવું 

પણ જણાયું છъ. નખĦાણાના એક જ 

પЧરવારને ૩-૩ હોદાઓ તાંસકમાં 

ધરાયા છъ. માતા ,પુĦ અને પુĦવાધૂને 

હોદાઓ આપી Ĭમુખે પાટЪ↓ના 

િનયમોના ધજાગરા ઉડાડયા છъ. ભાજપ 

પાટЪ↓નો િનયમ છъ કы એક ãયિŪ એક 

હોદો, તો પણ તાલુકા ભાજપના Ĭમુખ 

(એટીવીટી સÛય) પદ પણ છોડવા 

તૈયાર નથી.

ભૂજઃ કÉછ ભાજપનો યુવા નેતા 

િવçતારના પૂવ↓ ધારાસÛયની ભĦીજી 

સાથે ઝડપાતા ભારъ ચકચાર મચી ગઈ 

છъ. આ ઘટનામાં ભાજપના તે નેતાની 

યુવતીના પЧરવારъ જાહъરમા ધુલાઈ પણ 

કરી હતી. 

ભુજ નજીક રહъતા રѕગીલા çવભાવનાં 

çથાિનક નેતાને Τોભમાં મુકાવવંુ પડ્યું 

હતુ. આ યુવાને તેને પЧરવાર જેવો 

સંબંધ હતો તેવા ભાજપના જ એક 

પૂવ↓ ધારાસÛયની ભĦીજી સાથે ઘણા 

સમય પહъલાં આંખો મળી ગઈ હતી. 

કÉછ ભાજપના આ યુવા નેતાને આમ 

તો ભાજપના પૂવ↓ ધારાસÛય અને તેના 

Чદકરાઓ સાથે સંબંધો હતો. તેથી તે 

બનંેના પЧરવાર વŵેના સંબંધો વધુ 

ગાઢ થયા હતા. આ દરિમયાન રѕગીલા 

çવભાવના તે નેતાની નજર તેના 

િમĦની કઝીન ઉપર નજર ગઈ હતી. 

જે બાદ તેણે તેને Ĭેમજાળમાં ફસાવી 

હતી. શλઆતમાં તો આ અંગે કોઈને 

શંકા ન હતી. પરѕતુ નેતાની કાર તેમજ 

ધારાસÛયની ભĦીજીનું વાહન એક 

જ çથળъ વારѕવાર દъખાવાની ઘટનાથી 

પૂવ↓ MLAના પЧરવારને શંકા ગઈ 

હતી. જે બાદ તે યુવા નેતાની િહલચાલ 

ઉપર વોચ રાખવાનંુ શι કરાયું હતુ. 

જયારъ એક અઠવાЧડયા પહъલાં મુ×ĩા 

Чર-લોકыશન રોડ ઉપર એક બંગલામાં 

નેતા અને યુવતી હાજર હોવાની બાતમી 

મળતા યુવતીનો પЧરવાર Óયાં ધસી 

ગયો હતો. જે બાદ Óયાં બખેડો થઈ 

ગયો હતો. આખરъ યુવતીના પЧરવારъ 

તે રѕગીન િમજાજી નેતાને ઢોર માર 

માયђ↓ હતો. ઘટના બાદ Ĭદъશ કΤા 

સુધી તેની જાણકારી પણ આપવામાં 

આવી હતી. જો કы, ઈŹતના ડરъ આ 

અંગે પોલીસ ફЧરયાદ કરાઈ ન હતી. 

ઉ·ેખનીય છъ કы, આ જ યુવા નેતાને 

ભૂતકાળમાં ભુજના લોરીયા નજીક દાλ 

Ĭકરણમાં મેથીપાક પડ્યો હતો. આ 

અંગે ભાજપનાં મોવડી મંડળને જાણ 

કરવામાં આવી હતી. પરѕતુ ગુજરાત 

સરકારમાં તેની Φાિતનાં જ એક મંĦીએ 

યુવા નેતાની તરફыણ કરતા પાટЪ↓એ કોઈ 

પગલા લીધા ન હતા.

નખĦાણા તાલુકા ભાજપમાં ભડકો, 
૨૦૦ કાય↓કરો પાટЪ↓ છોડવાના મૂડમાં

કÉછના પૂવ↓ MLAની ભĦીજી સાથે 
ભાજપી નેતાની ઇલુઇલુથી ચકચાર

િનયમ િવરુ ધ અેક પિરવારના 3 સ ાેને હાેદા અપાયાનેતાની યુવતીના પિરવારે જાહેરમાં ધુલાઈ કરી

રાજકોટ

INS ĮΜપુĦામાં ફરજ 

બજાવતા કЮલદીપ થડોદા થોડા 

Чદવસો પહъલાં જ ઇજા પામતા 

તેમને રાજકોટની હોЩçપટલમાં 

સારવાર આપવામાં આવી રહી 

હતી. દરિમયાન તેમનંુ િનધન 

થઈ જતાં સમĠ સુરъ×ĩનગર 

પંથકમાં ગમગીની છવાઈ 

હતી. બીજી તરફ કЮલદીપની 

બહъને તેને રΤાબંધન પહъલાં જ 

મુખાЩગ્ન આપીને અંિતમ િવદાય 

આપતા કιણાસભર ĩäયો 

સજા↓યા હતા. સુરъ×ĩનગરના 

લીલાપુર ગામના કЮલદીપ થડોદા 

નામનો યુવાન આજથી ચાર વષ↓ 

પહъલાં ભારતીય નેવીમાં જોડાયો 

હતો. જે બાદ કЮલદીપે સતત 

દъશĬેમ અને િનΗા સાથે છъ·ા 

ચાર વષ↓થી ભારતીય નેવીમાં 

ફરજ બજાવી છъ. તેમને થોડા 

સમય પહъલાં જ પોરબંદરથી 

મુંબઈ જવા માટъ INS 

ĮΜપુĦામાં ફરજ સ℮પવામાં 

આવી હતી. આ સમયે શીપનંુ 

એЩ×જન રડાર શλ કરતાં સમયે 

કЮલદીપનો પગ અચાનક લપસી 

જતાં અકçમાત થયો હતો. જેમાં 

એЩ×જન રડારમાં બંને પગ 

ફસાઈ જતા તેને ગંભીર ઇજા 

પહ℮ચી હતી. તેમને હોЩçપટલ 

ખસેડાતા તેમનું મતો થયું હતું.

રાજકોટ 

ક℮Ġેસની વંડી ઠъકЫને કыસЧરયો ખેસ પહъરનારાં 

કыિબનેટ મંĦી કЮіવરજી બાવિળયા સામે હવે 

કોળી સમાજે બાંયો ખ′ચી છъ. ગુજરાત જ નહỲ, 

દъશભરના કોળી સંગઠનોએ િવરોધ કરતાં મંĦી 

બાવિળયાએ અિખલ ભારતીય કોેળી સમાજના 

રા∆ીય અÖયΤપદъથી રાજીનામુ આપી દъવુ પડયુ 

હતું. એટલું જ નહỲ, નવા વરાયેલાં રા∆્ીય 

અÖયΤ અજીત પટъલે એવો આΤેપ કયђ↓ છъકы, 

કЮіવરજી બાવિળયાએ માĦ સમાજનો ઉપયોગ જ 

કયђ↓ છъ. મંĦી બની બાવિળયાએ કોળી સમાજનો 

નહી, ખુદનો જ િવકાસ કયђ↓ છъ. 

ભાજપના શાસનમાં કોળી સમાજને રાજકЫય 

ĬભુÓવ મâયુ નથી તેવી ફЧરયાદ અગાઉ પણ 

ઉઠી ચૂકЫ છъ. ભાવનગર અને સોમનાથમાં આ જ 

મુˆъ કોળી સમાજની બેઠકો પણ મળી ચૂકЫ છъ. 

હવે ફરી એકવાર કોળી સમાજે કыિબનેટ મંĦી 

કЮіવરજી બાવિળયા સામે બંડ પોકાયђ↓ છъ. મંĦી 

બાવિળયાની કાય↓શૈલીથી ખુદ કોળી સમાજ જ 

ભારોભાર નારાજ છъ.

અજમેરમાં મળъલી અિખલ ભારતીય કોળી 

સમાજની બેઠકમાં રા∆ીય અÖયΤપદъ વરાયેલાં 

અિજત પટъલે એવો આરોપ ૂમૂÄયો કы, મંĦી 

કЮіવરજી બાવિળયા મĦી બનવાની લાલચમાં જ 

ભાજપમાં જોડાયા હતાં. તેમણે મંĦી બનવા કોળી 

સમાજનો માĦ ઉપયોગ જ કયђ↓ છъ. 

રΤાબંધન પહъલાં જ ભાઈની દુિનયાને 
અલિવદા, બહъનોએ અાપી અંિતમ િવદાય

મંĦી બની કЮіવરજી બાવિળયાએ કોળી 
સમાજનો નહỲ, ખુદનો જ િવકાસ કયђ↓

અમરъલીમાં િવધવા 
મિહલાને ભાજપ 

નેતાએ પỲખી નાંખી
સાવરકЮіડલાઃ સાવરકЮіડલા λરલ 

પોલીસ મથકы મિહલા સાથે તાઉ 

તે વાવાઝોડમાં સહાય આપવાના 

નામે બળાÓકાર ગુજાયા↓ની ફЧરયાદ 

ન℮ધાઇ છъ. ભાજપના આગેવાન 

સામે સાવરકЮіડલાના થોરડી ગામની 

મિહલાએ ભાજપના તાલુકા પંચાયતના 

પુવ↓ સદçય સામે દુæકમ↓ની ફЧરયાદ 

ન℮ધવતા ગામમાં ચકચાર મચી ગઇ 

છъ. Ëયાં વાવાઝોડામાં સહાયના 

અપાવવાના નામે મિહલા સાથે દુæકમ↓ 

ગુજારવામાં આãયું હતું. ભાજપના 

આગેવાન તાલુકા પંચાયતના પૂવ↓ 

સદçય ĬફЮલ વેકЧરયા નામના શÅસે તા 

02/08 ના રોજ મિહલા પર બળાÓકાર 

ગુજાયђ↓ હતો. જેને લઈને મિહલાએ 

સાવરકЮіડલા λરલ પોલીસ çટъશનમાં 

ફЧરયાદ નોધાવી છъ. ĬફЮલ વેકЧરયા 

છъ તાલુકા પંચાયતના ભાજપના 

પૂવ↓ સદçય અને ભાજપના સિĝય 

આગેવાન છъ. ભાજપના આગેવાન 

િવιˇ મિહલાએ દુæકમ↓ની ફЧરયાદ 

ન℮ધાતા દિલત સમાજમાં રોષ જોવા 

મળી રΝો છъ.
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સોિજĦામાં આંગડીયા 
પેઢીના 59.84 લાખની 
લૂંટ કરનાર 3 ઝડપાયા

આણંદ

26મીએ પીપળાવ ગામની સીમમાથંી એક 

કાર લઈ પસાર થઈ રહъલ આગંડીયા પઢેીના ચાર 

કમ↓ચારીઓની કારન ેપાછળથી બ ેકારમાં આવી ચઢъલા 

અજાÒયા શÅશોએ આતંરી અટકાવી હતી. બાદમાં 

અજાÒયા શÅશોએ ડડંા વડ ે કાર ઉપર હમુલો કરી 

કારમાં સવાર કમ↓ચારીઓ ઉપર મરચાંની ભŨુી નાંખી 

કારમાં મકુыલ અદંાિજત λા.૫૯.૮૪ લાખના હીરાના 

પડીકા તમેજ સોનાના દાગીનાના પડીકાની લૂટં કરી 

હતી. આ કыસમા ંઆઠ આરોપીઓ સડંોવાયેલ હોવાનંુ 

ખલુવા પાÜયુ ં હતુ.ં પોલીસે ચાણçમાના જ અ×ય બે 

શÅશો િવĝમજી ભવાનજી ઠાકોર અન ેટીપ આપનાર 

િનકЮલિસહં રામસગંભાઈ સોલંકЫન ેઝડપી પાડયા હતા.

આણંદ શહъરમાં ગણેશ 
ચોકડી પાસે λિપયા 126 
કરોડના ખચ› િĮજ બનશે

આણંદ

આણંદ શહъરમાં Чદન Ĭિતદીન ટુãહીલર અને 

ફોરãહીલરની વધતી જતી સંÅયાના કારણે ĺાЧફકની 

સંçયા િવકટ બનતી જાય છъ. ĺાЧફક સમçયાના 

િનવારણ માટъ ગણેશ ચોકડી ખાતે અમૂલ ડેરી અને 

આણંદ-સોજીĦા માગ↓ ઉપર ૧૨૬ કરોડના ખચ› 

િĮજ િનમા↓ણ માટъની Ĭિĝયા હાથ ધરાઇ છъ. જયારъ 

મહъસુલી ભવન, છાĦાલય, çકвલ અને રъલવે ĺેક 

િવ˜ાનગર જનતા ચોકડી, અડાસ રъિલયાણા, વડોદ-

મોગર, રાવળાપુરા-લાંભવેલ ખાતે િĮજ િનમા↓ણની 

કામગીરી હાથ ધરવામા આવનાર છъ. Ĭથમ 

તબŨામાં તમામ કામો માટъ ગણેશ િĮજ ઉપરાંત 

૨૧૦ કરોડનુ બજેટ ફાળવવામા આãયુ છъ. 

વડોદરા 

ડભોઈ રોડ પર કા×હા હાઇÎસમાં રહъતા અને 

ગણેશનગરમાં ફોરãહીલનું ગેરъજ ચલાવતા િનિખલ 

રાજપૂતે પાણીગેટ પોલીસ çટъશનમાં ઠગાઈની 

ફЧરયાદ ન℮ધાવી હતી. િનિખલને તેના િમĦ સિચન 

રાયે અમદાવાદમાં રહъતા ગેશ પટъલ સાથે ભેટો 

કરાãયો હતો, જેમાં સિચને ગેશ લંડનના િવઝા 

અપાવવાનું કામ કરતો હોવાની ઓળખ િનિખલને 

આપી હતી. સાથે જ તે િવઝા અપાવી લંડનમાં 

નોકરી પણ અપાવે છъ તેવી લાલચ આપી હતી. 

હાલમાં લંડનમાં ØલાЩçટકની કіપનીમાં ĬોડÄશન 

િવભાગમાં નોકરી ખાલી છъ તેવી વાત બંનેએ 

િનિખલને કરી જેથી િનિખલ બંનેની વાતમાં આવી 

તેના અને તેની પ ીના અને બે બાળકોના લંડનના 

િવઝા કઢાવી આપવાનું કામ ગેશને સ℮Øયું હતંુ. 

િનિખલે 3.50 લાખ λિપયા Ĭથમ વખત ĺા×સફર 

કયા↓ હતા. Óયારબાદ સિચને કોરોના મહામારી 

ચાલતી હોવાથી લંડન જવું અÓયારъ શÄય નથી 

તેમ કહી િનિખલને ગોળ ગોળ ફыરવવાનું શλ કયુ↨ 

હતંુ. બાદમાં ગેશે િનિખલને ફોન કરી વડોદરાના 

દુમાડ ચોકડી પાસે ઊભો છъ તેમ કЅં, સાથે જ 

િનિખલ પાસેથી મેЧડકલ સЧટ↓Чફકыટ અને 50 

હજાર λિપયાની માંગ કરી હતી. જેથી િનિખલે 

બીજી વખત પણ λિપયા ચૂકãયા અને કЮલ 4.59 

લાખ λિપયા તેને આરોપીઓને આØયા હતા. 

Óયારબાદ સિચને ગેશ Äયાં જતો રΝો હોવાનું 

કહી િનિખલને ગોળ ગોળ ફыરવવાનું શλ કયુ↨ 

હતંુ. ફЧરયાદ બાદ થયેલી પોલીસ તપાસમાં બંને 

મહાઠગોએ અંદાિજત 1 કરોડની છъતરિપંડી લોકો 

સાથે કરી હોવાની માિહતી સામે આવી છъ. 

વડોદરા

કરજણની Ĭયોશા સોસાયટીમાં પીઆઇ 

અજય દъસાઇ ˛ારા પ ી çવીટીની હÓયાના 

ચકચારભયા↓ બનાવમાં પોલીસને હજી 

સુધી ફોરъЩ×સક Чરપોટ↓ નહી મળતા પોલીસ 

મૂંઝવણમાં મૂકાઇ છъ. çવીટી ગુમ થયા બાદ 

અટાલી પાસેથી સળગી ગયેલા હાડકાના 

ટૂકડા મâયા હતાં. આ ટૂકડા માનવઅંગ 

હોવાનો એકમાĦ Чરપોટ↓ પોલીસને મâયો 

હતો. બાદમાં હાડકાના આધારъ ડીએનએ 

ટъçટ માટъના Ĭય ો હાથ ધરાયા હતાં પરѕતુ 

આ ડીએનએ ટъçટનો Чરપોટ↓ પોલીસને ĬાΆ 

થયો નથી. પોલીસે પીઆઇ અજય દъસાઇનો 

ગાંધીનગર એફએસએલમાં એસડીએસ 

ટъçટ ચાર Чદવસ સુધી કરાãયો હતો પરѕતુ 

આ ટъçટના Чરપોટ↓ માટъ પણ પોલીસ વલખા 

મારી રહી છъ. ગાંધીનગર એફએસએલમાં જ 

પોિલĠાફ ટъçટ પણ પીઆઇ દъસાઇનો કરાયો 

હતો આ ટъçટનો Чરપોટ↓ પણ હજી સુધી 

પોલીસને મâયો નથી. અમદાવાદ ĝાઇમ 

Įાંચે પણ અટાલીથી કыટલાંક હાડકાના ટૂકડા 

શોધી કાઢ્યા હતાં જો કы આ હાડકા માનવના 

છъ કы નહી તે અગંે પણ Чરપોટ↓ મâયો નથી. 

લંડનના િવઝાના બહાને અમદાવાદના 
શÅસ ˛ારા એક કરોડથી વધુની ઠગાઈ

çવીટી હÓયા કыસ ઃ ફોરъЩ×સક તપાસ 
પર િનભ↓ર પોલીસને Чરપોટ↓ મâયા નથી

ગોધરા 

પંચમહાલ િજ·ાના જાંબુઘોડા 

તાલુકાના જોટવડ ગામના કોઠી 

ЩÙળયામાં મંЧદર પાસે રહъતા અરજદાર 

વરસનભાઈ બલુભાઈ બારીયા એ 

જાંબુઘોડા પોલીસ મથકમાં એક મિહના 

પૂવ› લેિખત અરજી આપી જણાãયુ છъ કы 

તેઓ ના માિલકЫ ના ગોલડુંગરી પાસે 

વાજપુર ગામના સીમાડે આવેલ ખેતરમાં 

કામ કરતી વખતે ભૂતોની ટોળકЫ આવી 

હતી અને આ ટોળકЫ પૈકЫના 02 ભૂતો 

˛ારા તેમને મારી નાખવાની ધમકЫ 

આપી હતી, જાંબુઘોડા પોલીસ ˛ારા 

સમĠ મામલે અરજદાર ˛ારા આપેલી 

અરજી ઇનવડ↓ કરવામાં આવી હતી. 

જાંબુઘોડા પોલીસ ˛ારા અરજી મâયા 

બાદ તપાસ કરવામાં આવતા અરજદાર 

વરસન ભાઈ બલુ ભાઈ બારીયા 

માનિસક બીમારી થી પીડાતા હોવાનંુ 

સામે આãયુ હતુ, જાંબુઘોડા પોલીસ 

મથકમાં અરજદારъ ભૂતો ˛ારા મારી 

નાખવાની ધમકЫ મâયા હોવાની અરજી 

આપવામાં આવી હોવાની વાત જાણીને 

સૌ કોઈને આΌય↓ થવા પાÜયુ હતુ.

સમĠ મામલે પોલીસ ˛ારા 

જણાવવામાં આãયું હતું કы પોલીસ મથકы 

કોઈપણ અરજદાર ˛ારા આપવામાં 

આવતી અરજીને çવીકારી અને તેની 

તટçથ તપાસ કરવી તે પોલીસની ફરજ 

બનતી હોય છъ જેને લઈને અરજી 

çવીકારવામાં આવી હતી અને તે બાબતે 

તપાસ કરવામાં આવતા અરજદાર 

છъ·ા 01 વષ↓ ઉપરાંતના સમયથી 

માનિસક રોગથી પીડાતા હોવાનું તેમના 

પЧરજનો જણાવી રΝા છъ તેમજ તે 

રોગ અંગેની સારવાર પણ હાલ ચાલી 

રહી હોવાનું જણાવી રΝા છъ.પોલીસ 

˛ારા સમĠ મામલે માનવતા દાખવીને 

અરજદારને યોÆય સારવાર મળી રહъ 

તે અંગે માનિસક રોગના િનæણાંત સાથે 

સંપક↕ કરી ãયવçથા ગોઠવવામાં આવી 

રહી છъ.

પંચમહાલમાં અજીબ ફЧરયાદઃ ભૂતોની 
ટોળકЫ ˛ારા આધેડને મારવાની ધમકЫ

વડોદરા 

કારъલીબાગ મેનરોડ પર આવેલી સોસાયટીમાં 

લૂંટારાઓએ બંગલામાં રહъતી મિહલાને બંધક 

બનાવી તેમજ હુમલો કરી પહъરъલા દાગીના 

તેમજ રોકડ રકમ મળી કЮલ λ.૨.૬૩ લાખની 

લૂંટ કરી હતી. સોનાલી સોસાયટીના બંગલામાં 

રહъતા çવ.ડો.Ĭિવણ ગોરના પ ી રѕજનબેન 

આજે પરોЧઢયે સાડા પાંચેક વાગે જાÆયા Óયારъ 

Чકચનની લાઇટ ચાલુ જોતાં તેમણે તેમનો પુĦ 

જયЧદપ Чકચનમાં હશે તેમ માની જયЧદપને બૂમ 

પાડી હતી.એક લૂંટારાએ હ℮કારો પણ દીધો હતો.

પરѕતુ Óયારબાદ રѕજનબેન દરવાજા પાસે જતાં જ 

લૂંટારાએ બારણાને ધŨો મારી રѕજનબેનને પાડી 

દીધા હતા.Óયારબાદ તેણે મ℮ઢъ ચાદર નાંખી દીધી 

હતી. રѕજનબેન કાંઇ સમજે તે પહъલાં લૂંટારાએ  4 

વỲટીઓ (દોઢ તોલા) તેમજ સોનાની ઘЧડયાળ (બે 

તોલા), પાટલો અને બુžી કાઢી લીધા હતા.

આ દરિમયાન રѕજનબેનનો પુĦ જયЧદપ 

ગોર જાગી જતાં તેણે બૂમરાણ મચાવી હતી.

જેથી લૂંટારા ભાÆયા હતા. સામે બંસલ મોલના 

િસÄયુЧરટી ગાડ› આ Õäય જોતાં તેણે આકાશ સંજય 

રાવલ (Чકશનવાડી, વુડાના મકાનમાં)ને ઝડપી 

પાડયો હતો. Ëયારъ કારъલીબાગના પીઆઇ આર 

એ જાડેજાએ તેની પૂછપરછ કરી લૂંટનો Øલાન 

બનાવનાર ૧૯ વષЪ↓ય કામવાળી ЧડÜપલ વસંત 

સોની હોવાનું બહાર આãયું હતું.

વડોદરામાં બંગલાના માિલકને બંધક બનાવી 
2.63 લાખની લૂંટ, કામવાળી ખેલાડી નીકળી

વ·ભિવ˜ાનગર 

બોરસદ પાિલકામાં ભાજપના 

સÛયોમા વત↓માન મિહલા Ĭમખુ 

આરતીબને પટъલ સામ ેãયાપક અસતંોષ 

હોઇ વારѕવાર નતેાઓન ે રજુઆત 

કરવા છતા ં પЧરણામ ન આવતા ૧૨ 

સÛયોએ Чડçપ×ેસરી, ટાઉન ØલાનỲગ, 

ખતેી સધુારણા કિમટી,બાગ-બગીચા, 

સમાજ સધુારણા કિમટીના સÛયપદъથી 

અચાનક રાજીનામા ધરી દъતા ભાજપનો 

ઉકળતો ચλ તરીન ેસપાટી ઉપર આãયો 

છъ. જને ે પગલે આગામી સમયમાં 

ને Óવ પЧરવત↓નનો પવન ફЮіકાવાની 

શÄયતા સવેાઇ રહી છъ. પાિલકામાં 

૩૬ સÛયોમાથી ૨૦ સÛયો ભાજપના 

મ×ેડડે ઉપરથી ચુટંાઇ આãયા છъ. 

બહમુતી સÛયોન ે િવΐાસમાં લીધા 

િવના મોવડીમડંળъ પવૂ↓ Ĭમખુ ડી.સી.

પટъલના પЩ  આરતીબને પટъલને 

Ĭમખુપદъ સǼાλઢ કરતાં જ રીતષે પટъલ 

લીસી, ભૌિમક શાહ-બ·ીના જથુ ેસÅત 

નારાજગી દશા↓વી છъ.તઓેના જથુ પાસે 

૧૭ સÛયોની બહમુતી હોવાનો દાવો 

કરાયો છъ. રાજીનામુ આપનાર સÛયોમાં 

ભારતીબેન પરમાર, ભાવનાબેન 

રાઠોડ  Чકરણબેન પટъલ, જયમીની 

પટъલ,  હીનાબેન ભોઇ, ભૌિતક શાહ 

(૭) રીતેષ પટъલ, Чદપક પટъલ, Чદપક 

રાણા, મહъશ ઠાકોર, પીનલબેન પટъલ 

મફતભાઇ સોલંકЫનો સમાવેશ થાય છъ. 

બોરસદ પાિલકાના 12 સÛયોના 
કિમટીમાંથી સામૂિહક રાજીનામા



પ્રખ્યાત રેપર ‘્ો ્ો હની સિંહ’નયા ફેનિ 
મયાટે એક ખરયાબ િમયાચયાર િયામે આવ્યા. 
હની સિંહ િયામે ઘરેલુ સહંિયાનો કેિ નોંધવયામયાં 

આવ્ો છે. તેની પત્ી દ્યારયા હની સિંહ 
પર ગંભીર આરોપો લગયાવવયામયાં આવ્યા 
છે. આ દરસમ્યાન તેની પત્ીએ તેની 
દદ્દભરી કહયાની પણ િંભળયાવી. હની 
સિંહે લગ્ન બયાદ જ તેની પત્ી શયાસલની 
તલવયાર િયાથે ગેરવત્દન કરવયાનું શરૂ 
ક્ુું હતું. શયાસલનીએ 2 મસહનયા પહેલયા 

િોસશ્લ મીડિ્યા પર પોતયાની 
પીિયા વ્ક્ત કરવયાનું શરૂ ક્ુું 

હતું. હની સિંહની પત્ી 
શયાસલની તલવયારે 

છેલ્યા બે 
મસહનયામયાં 
એક -બે નહીં 
પરંતુ 

ચયાર િોસશ્લ મીડિ્યા પોસટ શેર કરી અને 
લોકોમયાં પોતયાની પીિયા વ્ક્ત કરી. તેણે 
દબયા્ેલયા અક્ષરોમયાં તેનયા પસત હની સિંહનયા 
અત્યાચયારની િંપૂણ્દ વયાતયા્દ વણ્દવવયાનો પ્ર્યાિ 
ક્યો. તેમણે 30 મે 2021નયા   રોજ પ્રથમ 
પોસટ કરી છે. આ પોસટમયાં, એક 
લેખકનો મુદ્ો પુનરયાવસત્દત 
કરવયામયાં 

આવી છે, જેમયાં લખ્ું છે કે, ‘ઇમોશન 
શોષણ વ્સક્તની ઓળખનો નયાશ કરે છે. 
આ તેમની મનોવૈજ્યાસનક અને ભયાવનયાતમક 
સવચયારિરણી િયાથે ખોટું છે. લોકો િતત આ 
પોસ્ટિ પર કોમેનટ કરી રહ્યા છે અને તેમની 
િમસ્યાઓ પૂછે છે. હની સિંહની પત્ી 
શયાસલની તલવયારે 24 જૂને બીજી પોસટ મૂકી 
છે. આમયાં, એક રિતી છોકરીની તિવીર છે, 
જેનયા પર લખ્ું છે, ‘તે િહન કરે ત્યાં િુધી 
તે િંસકયારી હતી, જ્યારે તે બોલી ત્યારે તે 
અિભ્ બની ગઈ.’ 

FRIDAY, 06 AUGUST, 202109

અમયારી મીડિ્યા ટ્યા્લ ન 
કરશો, પલીઝ કયા્દયાને એનું 
કયામ કરવયા દો : સશલપયા

પોન્દ કેિ બદલ રયાજ કુંદ્યાની ધરપકિ અંગે 
સશલપયા શેટ્ીએ આખરે મૌન તોિતયાં ઈનસટયાગ્યામ 
ઉપર કહ્ં, હું કયા્દો મયાનનયાર ગૌરવશયાળી 
ભયારતી્ નયાગડરક છું, ૨૯ વષ્દથી િખત 
મહેનત કરનયાર પ્રોફેશનલ છું, અમયારી 
મીડિ્યા ટ્યા્લ ન કરશો, પલીઝ! કયા્દયાને 
કયા્દયાનું કયામ કરવયા દો. વધુમયાં સશલપયા શેટ્ીએ 
તેનયા બયાળકોને મયાટે તેમની પ્રયા્વિીને 
મયાન આપવયા અપીલ કરી હતી. 
બીજી તરફ બોમબે હયાઈકોટટે 
રયાજ કુુંદ્યાનયા જામીન 
અરજીને ૭ ઓગસટની 
મુદ્ત આપી હતી અને 
ધરપકિને પિકયારતી 
અરજીનો ચુકયાદો 
ડરઝવ્દ રયાખ્ો 
હતો. આ કેિમયાં 
આગયામી ડદવિોમયાં 
કયા્દયાકી્ નવયા 
વળયાંકો જોવયા મળશે 
તેવો પણ િૂત્ોમયાં 
ગણગણયાટ શરૂ થઈ ગ્ો 
છે. સશલપયાએ કહ્ં હતું, એક 
મયાતયા સવરૂપે કહું છું, અમયારયા 
બયાળકોને ખયાતર અમયારી પ્રયા્વિીને 
મયાન આપો, અધકચરી સવગતોની 
ખરયાઈ ક્યા્દ વગર કોમેન્ટિ ન કરશો. 
િમ્ આવ્ે િત્ બહયાર આવશે. 

અભિનેત્રી 
ઉર્વશરી રાઉતેલા 

તેનરી સુંદરતાને કારણે 
પણ સતત ચચા્વમાં રહે છે. તે ભહનદરી 

ઉપરાંત સાઉથનરી ફિલમમો પણ કરરી રહરી છે. હરે તે 
તભમલ ફિલમમાં જોરા મળરાનરી છે. આ માટે તેણે તભમલ િાષા 

બમોલતાં શરીખરી લરીધરી છે. તે કડકડાટ આ િાષા બમોલરી શકે છે.  હાલમાં જ 
ઇન્સટાગ્ામ પર એક પમો્સટ કરરીને તેણે કહ્ં હતું કે મારરી પહેલરી તભલમ ફિલમ છે 
જેમાં કામ કરરા માટે હું આતુર છું. આ ફિલમને એક કરતાં રધુ િાષામાં ફરલરીઝ 
કરરામાં આરશે. તભમલ ઉપરાંત  મલયાલમ, તેલુગુ, ભહનદરી અને કન્નડ િાષામાં આ 
ફિલમ આરશે. જેમાં હું  માઇક્મોબાયમોલમોભજ્સટનરી િૂભમકા િજરરી રહરી છું. ફિલમના શુટીંગ 
માટે તે રમણરીય ભહમાચલ પ્રદેશ ગઇ હતરી. એ પછરી ચેન્નઇમાં શુટીંગ થયું હતું. ઉર્વશરી કહે છે 
આ મારા માટે ભજંદગરીનરી એક ખાસ ફિલમ બનરી રહેરાનરી છે.

વ્યસ્ત્તા વચ્ચે રૂદ્રમાં સામચેલ થઇ રાશી
રાશરી ખન્નાએ બમોલરીરૂડમાં ૨૦૧૩માં મદ્ાસ કાિે ફિલમથરી શરૂઆત 
કરરી હતરી. તે હરે સાઉથનરી ફિલમમોનું મમોટુ નામ બનરી ગઇ છે. હરે પછરી 
ચાહકમો તેને અજય દેરગણનરી ફડજીટલ ડેબયુ ભસરરીઝ ‘રૂદ્-ધ એજ ઓિ 
ડાક્કનેસ’માં જોઇ શકશે. રાશરી આ શમોને કારણે થમોડરી ભચંતરીત હતરી. રાભશ 
હાલમાં એટલરી વય્સત છે કે તે સાઉથનરી ચાર ફિલમમો અને શાભહદ કપૂર 
સાથેનરી રાજ અને ડરીકેનરી એક રેબ-ભસરરીઝમાં પણ કામ કરરી રહરી છે. 

માઇકારો બાયારોલારોજીસ્ટના રારોલમાં દરોખાશરો ઉર્વશી

હની સિંહ પર પત્ીએ મૂક્ો મયારપીટનો અયારોપ
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દુનિયાિા અિેક નિસ્ારમાં પથરાયેલા 
ગલેનિયરોિી િીચે અિેક રહસયો ધરબાયેલા 

પડાં છે. જેિો ્ાગ મેળિિા માટે સંિોધકો સ્્ 
મથામણ કર્ા રહે છે. 2019માં ચીિિા િુહાિથી 
ફેલાયેલો કોરોિા િાયરસ આજે પણ દુનિયા માટે 
મોટી આફ્ છે. આિા સમયે ચીિિા કબજા હેઠળ 
રહેલા ન્બેટિા પીગળી રહેલા એક ગલેનિયરિા 
પેટાળમાંથી િૈજ્ાનિકોિે ૨૮ પ્રકારિા અજાણયા 
િાઇરસ મળી આવયા છે. કેટલાક સંિોધકોિા મ્ે 
આ િાઇરસ ૧૫ હજાર િર્ષ જૂિા છે. આ િાઇરસ 
અતયં્ કઠઠિ પઠરસસથન્માં પણ ્ેમિું અસસ્તિ 
ટકાિી િકયા એ સૌથી મોટી અિે આશ્ચય્ષ પમાડે 
્ેિી બાબ્ છે.આ રી્ે અજાણયા િાઇરસ મળી 
આિિા એ નચં્ાિી બાબ્ છે. કોરોિા મહામારી 
સામે આજે પણ આખી દુનિયા ઝઝૂમી રહી છે. 
કોરોિા સામે રક્ષણ આપિા માટે ઘણી િેસકસિ પણ 
બજારમાં આિી ચૂકી છે. પરં્ુ કોરોિા િાઇરસિા 
િિા િિા િેઠરએનટથી િેસકસિિી અસરકારક્ા 
સામે સિાલ ઉભા થયા કરે છે.

જોકે િૈજ્ાનિકો ધરપ્ આપે છે કે કોરોિાિી 
િેસકસિો મયૂટેિિ પામેલી િાઇરસિી િિી સટ્ેિ 
સામે પણ રક્ષણ આપિા સક્ષમ છે. પરં્ુ િેસકસિ 
કોરોિા િાઇરસ સંપૂણ કાબુ કરી િકિે એ 
નિિે કાંઇ ગેરંટી આપી િકે એમ િથી. કારણ કે 
િાઈરસોિો ભયાિક ઇન્હાસ રહ્ો છે. જેમાં કોઇિે 
કોઇ િાઇરસ મયૂટેટ થયા પછી પહેલા કર્ા પણ 
િધારે િનતિિાળી બિીિે સામે આિે છે. કોરોિા 
િાઇરસિા િિા િિા િેરીઅનટે સાનબ્ કયુું છે કે 
છેલ્ા થૉડા દાયકાથી િાઇરસિી ફોજ માિિજા્ 
પર ત્ાટકિા ્ૈયાર બેઠી છે.  માિિજા્િા 
ઈન્હાસમાં આ પહેલી િખ્ િથી કે, કોઇ એક 
અદૃશય નિરાણુ ત્ાટકયો હોય અિે આખી દુનિયાિા 
નિયમો અિે કાયદાઓિે પલટાિી દીધા હોય. આ 
પહેલાં પણ કરોડો લોકોિા જીિ લેિારા એકથી 
એક ભયાિક િાઇરસ અિે બેકટેઠરયા માિિજા્ 
પર હુમલા કરી ચૂકયાં છે. પરં્ુ કોરોિા િાઇરસ 
અિે એિા દ્ારા પેદા થયેલી કોનિડ-૧૯ િામિી 
મહામારી અિેક રી્ે સૌથી િધારે ખ્રિાક ગણી 
િકાય એિી છે. મેઠડકલ સાયનસિો આ એ દોર છે 
જેમાં િૈજ્ાનિકો પાસે મોટાભાગિી બીમારીઓિા 
ઇલાજ છે અિે સારિાર માટેિી ્મામ જરૂઠરયા્ો 
ઉપલબધ છે. સંિોધકો દ્ારા એિા દાિા થાય છે 
કે, આજિું અતયાધુનિક નચઠકતસા નિજ્ાિ જઠટલથી 
જઠટલ નિરાણુઓ અિે જીિાણુઓિી બિાિટ અિે 
રચિા જાણે છે અિે ્ેિાથી બચાિિા ઉપાયો િોધી 
િકે છે. પરં્ુ કોરોિા િાઇરસિા જ બદલાયેલા 
સિરૂપો અિે િિા િિા ફૂટી િીકળ્ા િાઇરસો 

નિજ્ાિિે પડકારી આપી છે.
સૌથી નચં્ાજિક બાબ્ એ છે કે, કોરોિા 

િાઈરસમાં મયુટેિિિા કારણે ઝડપથી થ્ા ફેરફાર 
છે જે એિે િાથિા માટે િોધાઇ રહેલી દિાઓ, 
રસીઓ અિે સારિારિી પદ્ધન્ઓ કારગ્ િીિડિે 
કે કેમ ્ેિો સિાલ ઉભો કરે છે. એટલું જ િહીં, 
િાઇરસિા સિરૂપમાં થ્ા ફેરફારિે કારણે કોરોિાિી 
રસીઓ અિે દિાઓ અસરહીિ િીિડિાિી આિંકા 
પેદા થઇ છે. કોરોિા પર નિજય મેળિી ચુકેલા 
લોકોિા લોહીમાં જે અનટીબોડી બનયા 
હિે એ પણ િાઇરસિા બદલાયેલા 
સિરુપ સામે અસરકારક્ા ગુમાિી 
દે એિી િકય્ા છે. કોરોિા િાઇરસે 
જયારથી માણસોિે પો્ાિી ચપેટમાં 
લેિાિા િરૂ કયા્ષ છે તયારથી તયાર સુધીમાં ્ેિામાં 
અિેક ફેરફાર થયા છે. જાણકારોિા મ્ે મયુટેિિ 
બાદ સામે આિ્ા િિા નિરાણુ કેટલા ખ્રિાક 
હિે એિો અંદાજ લગાિિો મુશકેલ છે. ખુદ 
સંિોધકો અિે ્બીબો પણ ્ેિા નિિે હજી સુધી 

કોઈ ચોક્કસ દાિો કરી િકયા િથી.
િાઇરસિા સ્્ થ્ા મયુટેિિ અિે જૂિા 

િાઇરસિા માથું ઉંચકિાિા અિે િિા િિા 
િાઇરસિા અચાિક હુમલા કરિાિા બિાિો છેલ્ા 
ઘણાં દાયકાથી નચઠકતસાજગ્ સમક્ષ રહસય બિી 
રહ્ાં છે. કોરોિા િાઇરસ સામે દોઢ િર્ષ કર્ા 
િધારે સમય ઝઝૂમયા બાદ જયારે ્ેિી િેસકસિો 

આિી છે એિા સમયે જ િાઇરસિા સિરૂપ બદલાિા 
સંયોગ છે કે પછી કુદર્િો પ્રકોપ છે? ્ે નિિે 
પણ અિઢિ છે. આમ પણ કુદર્ી સંસાધિોિા 
અંધાધૂંધ દોહિિા કારણે માિિી પો્ે જ પો્ાિી 
ઘોર ખોદિા બેઠો છે. માિિી જે રી્ે પ્રકૃનતિિુ 
સતયાિાિ િાળિા બેઠો છે એિી સામે હિે કુદર્ 
પો્ે જ મિુષયો નિરુદ્ધ પો્ાિા પેં્રા અજમાિી 
રહી હોય એિું પ્ર્ી્ થાય છે. એિું પણ બિે કે 
જીિલેણ િાઇરસો અચાિક પ્રગટિા પાછળ એિું 

કોઇ પઠરબળ હોય જેિા પર સંિોધકોિું 
ધયાિ િ ગયું હોય. ્ાજે્રમાં થયેલા 
કટલાંક સંિોધિોમાં બહાર આવયું છે 
કે કલાયમેટ ચેનજિા પઠરણામે ધર્ીિા 
્ાપમાિમાં થઇ રહેલા િધારાિા કારણે 

િાઇરસિે બહાર આિિાિો માગ્ષ ખૂલી ગયો છે. 
હિે એક સંિોધિમાં જાણિા મળયું છે કે, ન્બેટમાં 
ગલેનિયરો િીચે અિેક જીિલેણ િાઇરસ ધરબાયેલા 
પડાં છે. અમેઠરકાિા િૈજ્ાનિકોિી બે ટુકડીઓએ 
૧૯૯૨ અિે ૨૦૧૫માં કરેલા અભયાસિા ્ારણો 

એિા છે કે, ન્બેટિા ગલેનિયરો િીચે પંદર હજાર 
િર્ષ જૂિા િાઇરસ રહેલા છે. ન્બેટિા ગલેનિયરોમાં 
રહેલા બરફિે આિરે પચાસ મીટર જેટલો ઉલેચયા 
બાદ તયાં ૩૩ જેટલી પ્રજાન્િા િાઇરસ મળી 
આવયાં હ્ા. જેમાંિા ૨૮ જા્િા િાઇરસ ્ો એિા 
હ્ાં જેમિા નિિે પહેલા કદી જાણિા મળયું િહો્ું. 

આિા િાઇરસ ધર્ીિું ્ાપમાિ િધ્ા 

બરફ પીગળિાિી સાથે સાથે આખી દુનિયામાં 
ફેલાઇ િકે છે અિે અિેક બીમારીઓિું કારણ 
બિી િકે છે. આ િાઇરસ પૃથિીિી બહારિા 
હોઇ િકે છે અિે ઉલકાપીંડો દ્ારા ધર્ી પર 
પહોંચયાં હિે. ધર્ીિી િીચે રહેલા િાઇરસ નિિે 
અલાસકામાં પણ એક બિાિ સામે આવયો હ્ો. 
બીજા નિશ્વયુદ્ધ દરનમયાિ માયા્ષ ગયેલા કેટલાક 
સૈનિકોિા મૃ્દેહ અલાસકામાં દફિાિિામાં 
આવયાં હ્ાં. આ મૃ્દેહોિી ્પાસ કર્ા 
બહાર આવયું કે ્ેમાં એક સદી પહેલા ભીરણ 
સપેનિિ ફલૂિા અિિેર મોજૂદ હ્ાં. એ જ રી્ે 
સાઇબીઠરયામાં દફિ મૃ્દેહોમાં બયુબોનિક પલેગ 
અિે ઓરી જેિા રોગોિા અિિેરો મળયાં હ્ાં. 
પૃથિી પરિા ગલેનિયરોમાં બરફ િીચે ્ો અતયં્ 
પ્રાચીિ સમયિા િાઇરસ હોિાિી આિંકા છે. 
અમેઠરકિ અિકાિ સંસથા િાસાિા િૈજ્ાનિકોએ 
થોડા સમય પહેલા અલાસકાિા બરફિે ખૂંધો 
તયારે ્ેમિે િૂલી મેમથિા યુગિા કાિોબેકટેઠરયમ 
પલીસટોકેનિયમ િામિા બેકટેઠરયા મળી આવયાં 
હ્ા. આ ઘટિાઓથી એટલું સપષ્ટ છે કે, અજાણા 
સથળોએ પણ કયારેક અચાિક કોઇ અજાણયા 
િાઇરસ કે બેકટેઠરયા બહાર આિી િકે છે અિે 
માિિ સમુદાયિે સંકટમાં મૂકી િકે છે.

િર્ષ ૨૦૧૬માં રનિયાિા સાઇબીઠરયામાં એક 
૧૨ િર્ષિા છોકરાિું કોઈક રહસયમય બીમારીથી 
મૃતયુ થયું અિે આસપાસિા આિરે ૨૦ જેટલા 
લોકો ગંભીર બીમારીિો ભોગ બનયાં. બાદમાં 
જાણિા મળયું કે ્ેમિે એનશ્ેકસિો ચેપ લાગયો 
હ્ો. લાંબી ્પાસ બાદ સામે આવયું કે ૭૫ િર્ષ 
પહેલા એનદ્ેકસિો ભોગ બિીિે મૃતયુ પામેલા 
એક હરણિો મૃ્દેહ બરફ િીચે દબાયેલો પડો 
રહ્ો હ્ો. ૨૦૧૯િા ઉિાળા દરનમયાિ બરફ 
પીગળયો અિે ્ેમાંથી િહે્ા પાણી સાથે એનદ્ેકસિા 
બેકટેઠરયા પાસેિા િદી િાળામાં ભળી જ્ાં લોકો 
સંક્રનમ્ બનયાં. ક્ાયમેટ ચેનજિા કારણે થઇ 
રહેલા ગલોબલ િૉનમંગિા પાપે ગલેનિયરો પીગળી 
રહ્ાં હોિાિી કાગારોળ ્ો િૈજ્ાનિકો િરષોથી 
મચાિી રહ્ાં છે.

પરં્ુ પીગળી રહેલા ગલેનિયર િીચે 
ઘરબાયેલા અિેક જીિલેણ િાઇરસ, અિે 
બેકટેઠરયા સપાટી પર આિીિે ્રખાટ મચાિી 
િકે એ િકય્ા ્રફ િૈજ્ાનિકોિું ધયાિ ગયું િથી.  
ગલોબલ િૉનમંગિે કારણે બરફ ઝડપથી પીગળ્ો 
રહ્ો અિે ્ેમાં દબાયેલા િાઇરસ અિે બેકટેઠરયા 
બહાર આિીિે માિિજા્ પર હુમલો કરી દેિે 
્ો ધર્ી પરિા કેટલા લોકોિે બચાિી િકાિે એ 
કહેિું મુશકેલ છે.  

તિબેટના એેક ગ્ેશિયરના પેટાળમાંથી વૈજ્ાશનકાેને 28 એજાણયા વાઇરસ મળી એાવ્ા

પીગળી રહે્ા ગ્ેશિયર નીચે ઘરબાયે્ા વાઇરસથી માેટી 
ખુંવારી થઈ િકે છે ઃ મ્ુટેિન બાદ સામે નવા તવષાણુની 

ભયાનકિા તવિે એંદાજ ્ગાવવાે મુશકે્ છે

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

અજાણ્રા વરા્રસોથી મોટી અરાફતનો ખતરો



FRIDAY, 06 AUGUST, 2021 11Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsઅેડવર્ટાઈઝમેન્ટ



FRIDAY,  06 AUGUST,  202112 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news ધર્મ-બ્યુટી-ટેકન�ેલ�ેજી

અગાઉ માઈક્રોસરોફ્ટે ઓફીસ 365 
કલાઉડ બેઝ લરોન્ચ કર્યું હત્યં. જે ઘણ્યં 
લરોકપ્રિર બનર્યં છટે. હવે માઈક્રોસરોફ્ 
પ્વનડરોઝ 365 રિરોડક્ લરોન્ચ કરશે. જેમાં 
ર્યઝસ્સ પરોતાના પ્વનડરોઝ ને દ્યપ્નરાના 
કરોઇપણ સ્ાને્ી રીમરો્ કરોમ્પર્ય્રની 
જેમ સપરો્ટેડ વેબ બ્ાઉઝરની મદદ્ી  
કલાઉડ કરોમ્પર્ય્ર તરીકે એકસેસ કરી 
શકશે. જેમાં પ્વનડરોઝ 10 અને પ્વનડરોઝ 
11 એમ બંને ઓપરટે્ીંગ સીસ્મ 
ઉપલબ્ધ ્શે.

માઈક્રોસરોફ્ટે પ્વનડરોઝ 365 ના 
બે વઝ્સન રજ્ય કરા્સ જેમાં પ્વનડરોઝ 
365 પ્બઝનેસ અને પ્વનડરોઝ 365 
એન્રરિાઇઝ છટે. અને તેન્યં સબ્બસક્્પશન 
અને એકસેસ મા્ટે તમે માઈક્રોસરોફ્ની 
ઓફફસીરલ વેબસાઈ્ પર જઈ ને 
પ્ચચેસ/ખરીદી કરી શકરો છરો. કલાઉડ 
બેઝ ઓપરટે્ીંગ સીસ્મમાં નરોમ્સલ 
કરોમ્પર્ય્રની જેમ પ્વનડરોઝ એ્પલીકેશન,  
ડે્ા અને સેફ્ંગસનરો સમાવેશ કરવામાં 
આવરરો છટે. હાલમાં ર્યઝસ્સને પ્વનડરોઝ 10 
ની જ સ્યપ્વ્ધા મળશે. આ વર્સના અંત 
સ્ય્ધીમાં પ્વનડરોઝ 11 સંપૂણ્સ પણે રીલીઝ 

્રા પછી તેને એકસેસ કરી શકાશે.
પ્વનડરોઝ 365 પ્બઝનેસ અને 

એન્રરિાઇઝમાં વ્ધ્યમાં વ્ધ્ય 8 કરોર 
CPU,  32 જીબી રટેમ અને 512 
જીબી ઇન્રનલ સ્રોરટેજ ઉપલબ્ધ ્શે. 
જેમાં ર્યઝસ્સ માઈક્રોસરોફ્ ઓફીસ 
365,  માઇક્રોસરોફ્ ડારનેપ્મકસ 365,  
માઇક્રોસરોફ્ પાવર ્પલે્ફરોમ્સ જેવી 
સ્યપ્વ્ધાનરો લાભ લઈ શકશે. ર્યઝસ્સને 
24X7 નરો સપરો્્સ પણ મળશે. જે્ી 
ર્યઝસ્સને મ્યશકેલી ન પડે.

દરટેક ર્યઝસ્સ મા્ટે સબ્બસક્્પશન ્પલાન 
માપ્સક 20 ડરોલર (1, 500 રૂપ્પરા) 
્ી શરુ ્ઈ 158 ડરોલર (11, 700 
રૂપ્પરા) સ્ય્ધી ઉપલબ્ધ ્ઈ શકે 
છટે. પ્વનડરોઝ 365 Microsoft 
Edge,  Google Chrome,  
Firefox,  Apple Safari,  
Opera,  અને Vivaldi જેવા વેબ 
બ્ાઉઝસ્સ સા્ે ઉપરરોગમાં લઈ શકાશે. 
પરત્યં માઈક્રોસરોફ્ટે પ્વનડરોઝ 365 ની 
પ્સકર્યરી્ી પ્વરે હાલમાં કરોઈ ્ચ્ચા્સ કરી 
ન્ી કે જાણકારી આપી ન્ી.

 @beinghumanmj

વિન્ડોઝ 365 કલાઉ્  
સર્િસ લડોન્ચ કરશે

બલેકહટેડસ એ છરોકરીઓની તવ્ચાની સામાનર સમસરા 
છટે. નાક અને દાઢી પર બલેકહટેડસ અને વહાઇ્હટેડસ ખરાબ 
દટેખાર છટે અને તવ્ચાને પ્નસતેજ બનાવે છટે. આ બલેકહટેડસ 
મોંઘા ઉતપાદનરો, પ્ક્મ અને ઘરટેલ્યં ઉપારનરો ઉપરરોગ કરા્સ 
પછી ખરાબ લાગે છટે. પરંત્ય, આજે અમે તમને એક એવરો 
ઉપાર જણાવીશ્યં, જે તમારી સમસરાને કારમ મા્ટે હલ 
કરશે અને તમારટે બ્ાનડેડ રિરોડક્ટસ અને બર્ય્ી પાલ્સરમાં 
પણ જવ્યં પડશે નહીં.

બ્લેકહેડ્સ કેમ થાય છે?
1. અપ્તશર સીબમ બનવાના કારણે, પ્છદ્રો બં્ધ ્તા 

ન્ી. રિદૂરણના સતત સંપક્કમાં રહટેવાને કારણે, તેઓ 
ગંદકી અને બેક્ટેફરરા્ી ભરટેલા હરોર છટે. આને લી્ધે 
તવ્ચાને ઓબ્કસજન પણ ન્ી મળત્યં અને બલેકહટેડસ પણ 
્ાર છટે.

2. આ પ્સવાર બલેકહટેડસ અને વહાઇ્હટેડસ પણ 
હરોમમોનલ પફરવત્સન, કરોસમેફ્ક રિરોડક્ટસ, ખરો્ી રીતે બ્સકન 
કેર, તાણને લી્ધે બહાર આવે છટે.

મીઠું અનલે ટૂથપલેસટ ઉપચાર
્ૂ્પેસ્માં રહટેલા પ્મં્ અને બળતરા એન્ી-ઇંફલેમેટ્ી 

પ્છદ્રો ખરોલીને બેક્ટેફરરાને મારી નાખે છટે. આ બલેકહટેડસની 
સમસરાને દૂર કરટે છટે. તે મૃત તવ્ચાને દૂર કરવામાં અને 
રંગને સ્ય્ધારવામાં પણ મદદ કરટે છટે.

આનો ઉપયોગ કરો
1. સૌ રિ્મ, પાણી ગરમ કરરો અને તેમાં પલાળીને રૂને 

ની્ચવી લરો. તેને અસરગ્રસત પ્વસતારમાં લગાવરો, એ્લે 
કે વરાળ આપરો. ઓછામાં ઓછા 5 સેકંડ મા્ટે કાપડને 

જગરાએ રાખરો. ઓછામાં ઓછ્યં 3 વખત આ કરરો.
2. 1 ્ચમ્ચી ્ૂ્પેસ્, એક ્ચપ્ી મીઠ્યં સારી રીતે 

પ્મકસ કરરો. જેને 5-7 પ્મપ્ન્ મા્ટે વરાળ લરો. આ 
બલેકહટેડસને નરમ બનાવશે અને બહાર લાવશે. આ પછી 
બલેકહટેડસ પર પેસ્ લગાવરો અને તેને 5 પ્મપ્ન્ મા્ટે મૂકરો.

3. આ પછી, નવશેકા પાણીમાં ્ૂ્બ્શ બરોળીને હળવા 
હા્્ી નાક પર મસાજ કરરો. તે પછી તાજા પાણી્ી પેક 
સાફ કરરો.

4. હવે કપડામાં બરફ લપે્ીને નાક પર શેક કરરો. આ 
ખ્યલ્ા અને સાફ પ્છદ્રોને બં્ધ કરશે.

5. તે મરોઇશ્ચરાઇઝ કરરો.

મીઠાની મદદથી આા રીતે દૂર કરાે 
જિદ્ી બ્ેક હેડ્સ, જાણાે ્સારવાર

ભગિાન શશિજીને વ્ાલડો શ્ાિણ માસનડો સડોમિાર, 
જળાભભષેકથી મળે જન્ડોજન્ના પાપડોમાંથી મુક્તિ
શ્ાવણ શબદ કાને પડતાં જ 

પ્રિવેણી સંગમની ઝાંખી 
નજર સમક્ષ ઊભી ્ાર 

છટે. શ્ાવણ મપ્હનરો એ્લે પ્શવ, 
સફરતા અને લરોકમેળરો.  એક સમરે 
બ્હાંડમાં બ્હા અને શ્ી હફર પ્વષણ્ય એ 
ૐ કાર્ી સ્યશરોપ્ભત સવરંભૂ રિગ્ટેલરો 
પાં્ચ કળાવાળરો, આડરિીસ અક્ષરરોવાળરો 
મંરિ જોરરો એ પછી ત્યરત જ રૂદ્ 
ગારરિીમંરિને પ્નહાળરરો. બંનેએ પ્શવ 
પાસે આ ઘ્નાન્યં વણ્સન કર્યું. 

દટેવાપ્્ધદટેવ મહાદટેવે બ્હા અને 
પ્વષણ્યને મૃતર્યંજર મંરિ, પં્ચાક્ષર મંરિ, 
પ્્ચંતામણી મંરિ, દપ્ક્ષણામમીત મંરિન્યં 
ગૂઢ રહસર ઊજાગર કરીને વેદરોન્યં જ્ાન 
આ્પર્યં. શ્ી હફર પ્વષણ્યએ પ્વશ્વકમા્સ 
પાસે શ્ેષ્ઠ પ્શવપ્લંગન્યં પ્નમા્સણ કરાવર્યં. 
આમ ભગવાન પ્શવને “આદ્યગ્યરુ 
“તરીકે સ્ાપ્પત કરા્સ.

પંચામૃતથી પુજા-
અચ્ચના કરવાની 

્ાભ થાય
પ્શવપ્યરાણમાં ભગવાન પ્શવ કહટે 

છટે કે “શ્ાવણ માસમાં જે કરોઈ મારરો 
ભક્ત પં્ચામૃત વડે મારી પૂજા કરશે. 
તેની બ્ધી મનરોકામનાઓ પૂણ્સ ્શે 
અને પ્શવલરોકમાં વાસ ્શે. “વળી 

શ્ાવણ મપ્હનામાં “શ્વણ” નક્ષરિ ર્યક્ત 
પૂપ્ણ્સમા આવતી હરોવા્ી આ માસને 
“શ્ાવણ માસ” પણ કહટેવાર છટે. 

ભરોળા શંભ્યની ભપ્ક્ત તરો બારટેર 
માસ કરી શકીએ, પણ શ્ાવણ માસમાં 
તેની મહત્ા વ્ધ્ય છટે. સમ્યદ્મં્ન 
વેળાએ નીકળટેલા હળાહળ પ્વરને 
જનપ્હતા્ચે પ્શવજી પી ગરા, તે પ્વર 
તેમના કંઠમાં બ્સ્ર ્ઈ ગર્યં. તે્ી 
પ્શવન્યં “નીલકંઠ” નામ પડ્યં. આ 
પ્વરને કારણે તેમને અસહ્ય દાહ 
(ગરમી) ્રરો, જે્ી તેઓએ તેમની 
જ્ામાં ગંગાજી અને મસતકે ્ચંદ્ને 
્ધારણ કરા્સ. કેમ કે, આ બેઉ સરોમતતવ 
છટે. આ માસમાં સમગ્ર વાતાવરણમાં 
જળતતવ રિ્ચ્યર મારિામાં જોવા મળટે છટે. 
ભગવાન પ્શવ ્ચંદ્(સરોમ)ના આરાધર 
દટેવ છટે. જેને કારણે મહાદટેવને શ્ાવણનરો 
સરોમવાર અતરાપ્્ધક વહાલરો છટે. તે્ી 
શ્ાવણ માસમાં જે પ્શવનરો જળ્ી 
અપ્ભરેક કરટે છટે તે જનમરોજનમના 
પાપરો્ી મ્યક્ત ્ાર છટે. પ્શવાલરમાં 
રિવેશ કરતી વખતે મનમાં પ્શવના 
પં્ચાક્ષરી મંરિ” ૐ નમઃ પ્શવાર” 
નરો પ્નરંતર જાપ ્ચાલ્ય રહટેવરો જોઈએ. 
પ્શવપ્લંગ પર અપ્ભરેક કરતી વેળાએ 
“ૐ નમઃ પ્શવાર” તેમજ “ૐ ગં 
ગણપતએ નમઃ”અખંડ જાપ કરવા્ી 
આકબ્સમક મૃતર્ય આવત્યં ન્ી.

 ડો. જયલેન્દ્ર નાયક (અમદાવાદ)

1. જટાઓ:- ભગવાન શિવને 
અંતરિક્ષના દેવ માનવામાં આવે છે. 
તેથી સમગ્ર આકાિ તેમની જટા છે. તે 
વાયુમંડળનું પ્રશતશનશિતવ કિે છે.
2. ્સોમ (ચંદ્ર):- ચંદ્ર એ શિવના ભોળા 
અને શનમ્મળ મનનું પ્રતીક ગણાય છે. 
પ્રભુનો શવવેક હમેિાં જાગૃત િહે છે.
3. નલેત્ર:- શરિલોચન સતવ, િજ, તમ 
તેમજ સવગ્મલોક, મૃતયુલોક અને 
પાતાળલોકના પ્રતીક મનાય છે.
4. ્સપ્ચ:- સપ્મ જેવો ક્રૂિ અને શહંસક 
જીવ પણ મહાકાળને વિ છે.
5. ત્ત્રશૂળ:- સૃષ્ટિના માનવોના 
ભૌશતક, દૈશવક અને આઘયાષ્તમક એમ 
રિણ પ્રકાિના પાપોનું સંહાિક છે.
6. ડમરુ:- નાદ બ્રહ્મનું પ્રતીક છે.
7 વયાગ્રચમ્ચ :- વાઘમાં શહંસક અને 
અહંકાિ વૃશતિ પ્રબળ છે. પણ શિવજીએ 
પોતાના પગ તળે શહંસા અને અહંકાિને 
દાબયો છે.
8. વૃષભ (પોઠીઓ):- તેને 4 પગ છે. 
વૃષભ એટલે જ િમ્મ. પ્રભુ તેના પિ 
સવાિી કિે છે. શિવના હાથમાં િમ્મ, 
અથ્મ, કામ અને મોક્ષ છે.

દેવાત્િદેવ મહાદેવના દશ્ચન કરીનલે તલેમણલે િારણ 
કરે્ા પ્રત્તકો ત્વશલેનું આઘયાત્મક મહત્વ
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ગાંધીનગર ઃ ગુજરાતમાં વષ↓ ૨૦૨૦-

૨૧માં ભારъ વરસાદ, પૂર-વાવાઝોડા સિહતની 

કЮદરતી હોનારતના કારણે ૨૧૫ લોકોએ વ 

ગુમાãયા છъ, કЮદરતી હોનારતમાં મોત મામલે 

દъશમાં ગુજરાત બી  ĝમે છъ, પિΌમ બંગાળમાં 

આ વખતે સૌથી વધુ ૩૫૪ 

લોકોનાં મોત થયા છъ. એકіદરъ 

કЮદરતી હોનારતમાં છъ·ા 

Ħણ વષ↓માં ગુજરાતમાં ૪૮૨ 

લોકોનાં મોત થયાં છъ, આ ઉપરાંત તૌકતેમાં 

વાવાઝોડામાં ગુજરાતમાં ૬૭ લોકોનાં મોત થયાં 

છъ, આમ સાડા Ħણ વષ↓ જેટલા સમય ગાળામાં 

ગુજરાતમાં ૫૪૯ લોકોનાં મોત થયાં છъ, કы×ĩ 

સરકારના તાજેતરના હ િવભાગના બે અલગ 

અલગ Чરપોટ↓માં આ માિહતી સામે આવી છъ.

કы×ĩ સરકારના હ િવભાગના લેટъçટ Чરપોટ↓ 

અનુસાર વષ↓ ૨૦૨૦-૨૧માં દъશમાં ૧,૯૮૯ 

લોકોનાં કЮદરતી હોનારતમાં મોત થયાં છъ, જે પૈકЫ 

ગુજરાત અને મહારા∆માં ૨૧૫-૨૧૫ લોકોનાં 

મોત થયાં છъ. ગુજરાતમાં 

વષ↓ ૨૦૧૮-૧૯માં ૭૨ 

અને ૨૦૧૯-૨૦માં ૧૯૫ 

લોકોનાં મોત થયાં હતા, 

છъ·ા Ħણ વષ↓માં આ વખતે વધુ મોત છъ. 

ગુજરાતને એસડીઆરએફ અંતગ↓ત કы×ĩ સરકારના 

ફાળા પેટъ ૫૨૯ કરોડ જેટલી રકમ Ĭથમ હΆા 

çવλપે Чરલીઝ કરાઈ હતી, ૨૭મી જુલાઈ 

૨૦૨૧ સુધીની આ Щçથિત છъ.

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં વષђ↓થી જ નશાબંધીનો કાયદો 

અમલી છъ. આમ છતાં ચોરીછુપીથી પીવાતા દાιની 

Чકіમત કરોડો ιિપયામાં ય છъ. દર વષ › રાËયમાં 

પોલીસ જે દાι પકડે છъ તેના આંકડા િવધાનસભામાં 

રજૂ થાય Óયારъ તે કરોડોમાં 

હોય છъ. એટલે એટલું çપΓ 

છъ કы, આખા રાËયમાં દાι 

પર Ĭિતબંધ હોવા છતાં તેને 

પીનારા લોકોની સંÅયા લાખો છъ. સુરતમાં નશામુિŪ 

કы×ĩો અને મનોિચЧકÓસકોના મતે ļÆસ અને અ×ય 

માદક ĩãયોના સેવન માટъ ઓપીડીમાં 2019-20ની 

સરખામણીમાં 2020-2021માં બે ગણો વધારો 

થયો છъ. સામાિજક ×યાય અને સશિŪકરણના 

મંĦી નારાયણçવામી ˛ારા રજૂ રાËયસભામાં 

હાલમાં આ અંગે રજૂ થયેલા અહъવાલમાં દશા↓વાયું 

હતુ કы, ગુજરાતની લગભગ 4.3 ટકા વçતી એટલે 

કы આશરъ 19.53 લાખ લોકો દાλના ãયસની છъ.  

આ આંકડો માટъ AIIMSનો નેશનલ ļગ યૂઝ 

સવ› આધાર ગણવામાં આãયો 

છъ. અહъવાલમાં ગુજરાતમાં 

રાજયમાં 4.3 ટકા લોકો 

દાλ પર િનભ↓ર હતા, જયારъ 

રાજçથાનમા આ આંકડો 2.3%, િબહારમાં 

1% અને જÜમુ-કાäમીરમાં 4% કરતા પણ વધુ 

છъ. ગુજરાતની 1.46 ટકા વçતી (6.64 લાખ) 

અЧફણની, 1.38 ટકા (6.28 લાખ) િસડЧટવના, 

0.8 ટકા (3.64 લાખ) ગાં ની આદી છъ. 

પાટણ
ઊંઝાના વેપારીનો આરોપ છъ કы 

ЧડÜપલ પટъલ નામની યુવતી સાથે 

ટъિલફોિનક વાતચીત કરીને સંપક↕ કયђ↓ 

હતો, Óયારબાદ તેને જુદા-જુદા çથળъ 

બોલાવીને λિપયા પડાવવામાં આવતા 

હતા. હાલ તો વેપારીએ ЧડÜપલ પટъલ 

સહીત મૌિલક પટъલ, નટુ  ઠાકોર, 

સુ ત પટъલ, મહાદъવ ચૌધરી, અંЧકત 

પટъલ અને સંદીપ પટъલ સામે ઊંઝા 

પોલીસ çટъશનમાં ફЧરયાદ ન℮ધાવી 

છъ. જેમાંથી મહъસાણા SOGએ 7 

આરોપીમાંથી 6 ઝડપાઈ ચૂÄયા છъ. 

મિહલા આરોપી ЧડÜપલ હજુ ફરાર છъ.

ઊંઝાનો વેપારી હનીĺેપમાં ફસાયો 

હોવાની ઘટના સામે આવતા ખળભળાટ 

મચી જવા પાÜયો છъ. ઊંઝાના શાહ 

સં વ નામનો વેપારી હનીĺેપમાં 

વેતરાયો છъ, જેની પાસેથી λિપયા 58.50 

લાખ આરોપી ટોળકЫએ પડાãયા છъ. આ 

ઘટનાની માçટર માઈ×ડ કહી શકાય 

તેવી ЧડÜપલ પટъલ નામની યુવતીએ 

વેપારીને અલગ અલગ çથળъ બોલાવી 

λિપયા પડાãયા છъ. યુવતીએ ટъિલફોિનક 

વાતચીત કરી હનીĺેપમાં ફસાãયો છъ. 

જેના િવιˇ ફЧરયાદ ન℮ધવામાં આવી 

છъ તેમાં મૌિલક પટъલ, નટુ  ઠાકોર, 

સુ ત પટъલ, મહાદъવ ચૌધરી, અંЧકત 

પટъલ, સંદીપ પટъલ અને ЧડÜપલ પટъલ 

સામે ફરીયાદ ન℮ધાઈ છъ.

ચૂંટણી અાયાેગે ચૂંટણીઅાે 
યાેજવા ન ાે ભ યાે
અમદાવાદ : કોરોનાને લીધે 

ગાંધીનગર મહાનગર પાિલકાની 

ચૂંટણી çથિગત રાખવામાં આવી હતી. 

ફરી એકવાર રાËય ચૂંટણી આયોગે 

ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાની ચૂંટણી 

યોજવા çપΓ ન³−³ો ભÒયો છъ. રાËય 

ચૂંટણી આયોગે સǼાવાર રીતે જણાãયુ 

છъકы, ચોમાસાને કારણે મેલેЧરયા 

સિહતના ઋતુજ×ય રોગચાળાની 

ભીિત છъ જેના કારણે મતદારો જ 

નહỲ, ચૂંટણી કમ↓ચારીઓ ઉપરાંત 

પોલીસના આરોÆય સાથે ખમ ખેડી 

શકાય નહỲ. આ ઉપરાંત ચોમાસામાં 

ભારъ વરસાદની પણ શÄયતા છъ જેના 

કારણે પુરથી Щçથિત સ ↓ય તો મહъસૂલ 

િવભાગના કમ↓ચારીઓને કામે લાગવુ 

પડે. આ Щçથિતમાં કમ↓ચારીઓને 

ચૂંટણીના કામે લઇ શકય નહી. સાથે 

સાથે કોરોના સામે ઝỲક િઝલવા 

રાËય સરકાર પૂર શમાં રસીકરણ 

અિભયાન ચલાવી રહી છъ જેના કારણે 

આરોÆય કમ↓ચારીઓ પણ લΣયાંક સાથે 

કામગીરી બ વી રΝા છъ.

અમદાવાદ

એસોિસયેશન ઓફ ડેમોĝыЧટક 

ЧરફોÜસ↓- એડીઆર ˛ારા ચૂંટણી બો×ડ 

ખરીદીને કોપђ↓રъટ હો તથા અ×યો 

તરફથી રાજકЫય પΤોને વષ↓ ૨૦૧૯-

૨૦ દરિમયાન અપાયેલા ચૂંટણી 

ભંડોળની લેટъçટ િવગતો બહાર પાડી 

છъ, જેમાં આ વષ↓ દરિમયાન ભાજપને 

λ. ૪૪.૮૩૫ કરોડ અને ક℮Ġેસને λ. 

૩.૩૯૪ કરોડ મળીને કЮલ ૪૮.૨૩ 

કરોડનું દાન મâયું હતું. પિΌમ બંગાળની 

િવધાનસભા ચૂંટણીને લΣયમાં રાખી આ 

રકમ દાન λપે મેળવાઈ હોવાનું અનુમાન 

થઈ રЅં છъ. ભાજપને જે ગુજરાતમાંથી 

λ. ૪૪.૮૪ કરોડનું ચૂંટણી ફіડ મâયું 

હતું, તે પૈકЫ λ. ૯.૭૫ કરોડના દાનની 

િવગતો મળી છъ, જેમાં બÚબે કરોડ 

કોરટъક ઇ×ટરનેશનલ Ĭાઇવેટ િલિમટъડ, 

તથા આરકыએસ ઇ×ĭાિબàટ Ĭા.િલ., 

એક-એક કરોડ Ëયોિત ઇ×ĭાટъક, 

દીપ ઇ×ડçĺીઝ, કЮણાલ çĺũસ↓ તથા 

િસ×ટъÄસ િલિમટъડ, λ. ૭૫ લાખ નોવા 

ટъÄçટાઇલ, λ. ૫૦ લાખ Щçવ↓ણમ સંકЮલો 

બાંધનાર કіપની પીએસપી ĬોજેÄÎસ 

િલિમટъડ તેમજ λ. ૫૦ લાખ Ĵીિનવાસ 

ઓગ ›નાઇઝ તરફથી અપાયા છъ.

રાËયમાં વડોદરા અને 

અમદાવાદમાં કвવાઓના 

ભૂગભ↓જળની Щçથિત ગંભીર
વડોદરા

રાËયસભામાં રજૂ કરવામાં આવેલા આંકડાઓ મુજબ 

રાËયના ચાર મહાનગરોમાં ભૂગભ↓ જળના çતર ઊંડા જઇ 

રΝા છъ.ખાસ કરીને વડોદરા અને અમદાવાદની Щçથિત 

ગંભીર છъ. તાજેતરમાં જ રાËયસભામાં રજૂ કરવામાં 

આવેલા ભૂગભ↓ જળ સંદભ › રાËયના ચાર મહાનગરોના 

આંકડાઓ ચ℮કાવનારા છъ. સે×ĺલ Ġાઉ×ડ વોટર બોડ↓ 

˛ારા અમદાવાદ, વડોદરા,સુરત અને રાજકોટના કвવા-

બોરવેલનો સવ › કરવામાં આãયો હતો. આ સવ ›માં એવુ 

ણવા મâયુ કы અમદાવાદમાં  કвવાઓનુ જળçતર ૨૨૦ 

ફвટ સુધી એટલે કы ૬૭ મીટર સુધી ઊંડુ ગયુ છъ. તો 

વડોદરાના કвવાઓમાં જળçતર ૧૨.૩ મીટર એટલે કы 

૪૦.૩૫ ફвટ ઊંડા છъ. 

1,000 કરોડના બોગસ 

િબિલંગ કૌભાંડમાં મોહÜમદ 

અÚબાસ ઝડપાયો
અમદાવાદ

ભાવનગર, Ĭા×તીજ સિહત ગુજરાતના જુદાં જુદાં 

િવçતારોમાં મળીને અંદાજે 48 જેટલી પેઢીઓ ઊભી 

કરીને એસટી રિજçĺેશન મેળવી લઈને 1000 કરોડનું 

બોગસ િબિલંગનું કૌભાંડ આચરનાર અમદાવાદના 

સરખાજ િવçતારમાં રહъતા મોહÜમદ અÚબાસ 

રફЫકલઅલી મેઘાણી ભાવનગરથી પકડાયો હતો. 

મોહÜમદઅÚબાસ રફЫક અલીઅે જ બોગસ કіપનીઓ 

ઊભી કરીને તેમના નામે એસટી રિજçĺેશન લીધા 

હતા. Óયારબાદ તેમાં બી  ãયિŪઓને સામેલ કરી હતી. 

ભાવનગર ખાતે અ ણી ãયિŪને Óયાં સંતાઈને બેઠъલા 

મોહÜમદ અÚબાસી રફЫકઅલી જે મકાનમાં સંતાયો હતો 

તે મકાનને ચોમેરથી ઘેરી લેવામાં આãયું હતું.

ભાજપમાં ЧટЧકટ 
ફાળવણીમાં ભીખુ 

દલસાિણયાની બાદબાકЫ
અમદાવાદઃ િવધાનસભા 

ચૂંટણીઓ સિહત તમામ ચૂંટણીઓમાં 

ભાજપમાં ટીЧકટ ફાળવણી, પાિલકા- 

પંચાયતોમાં મેયર- Ĭમુખ સિહતના 

પદાિધકારીઓની િનમણૂંકોમાં ભીખુ 

દલસાિણયાની ભૂિમકા રહъશે નહી. 

ભાજપમાં દોઢ દાયકાથી સંગઠન 

મહામંĦી હોવાથી પાલા↓મે×ટરી 

બોડ↓માં તેમનો દબદબો રહъતો.  

કы, હાઈકમા×ડે ગુજરાતમાં સંગઠન 

મહામંĦીપદъ મૂળ ઉǼરĬદъશના 

ર ાકરની િનયુિŪ કરી દીધી છъ.

રાËયમાં રોગચાળાનો ભયઃ ગાંધીનગર 

મનપાની ચૂંટણી ચોમાસા બાદ યો શે

ગુજરાતમાંથી ભાજપને 45 કરોડ, 

ક℮Ġેસને 3.39 કરોડ ડોનેશન મâયું

ઊંઝાનો વેપારી હનીĺેપમાં ફસાયો 
યુવતીએ ખેલ કરી 58 લાખ પડાãયા

ગુજરાતમાં કЮદરતી હોનારતોનો કહъર, 

સાડા Ħણ વષ↓માં 549 લોકોનાં મોત

લોકડાઉનથી નશાખોરની સંÅયા વધી, 

19.53 લાખ લોકો ãયસની બની ગયા

તાૈકતેને કારણે 1.49 લાખ 
હે ર ખેતીને નુકસાન

નારાયણ ામી ારા 
અહેવાલ રજૂ કરાયાે

દરવષ ક સરના નવા કસ સામે 54%થી વધુ દદ ન  મોત
ગાંધીનગર

ગુજરાતમાં ૭૦ વષ↓થી દાλબંધી છъ. ચાર વષ↓ અગાઉ 

ગુજરાત સરકારъ નશાબંધીના કાયદો વધુ કડક કયђ↓ છъ.  

કы, એ ચારમાંથી Ħણ વષ↓થી દરવષ › રાËયમાં કы×સરના 

નવા ન℮ધાતા કыસની સામે ૫૪ ટકાથી વધુ દદЪ↓ઓના 

Óયુ થઈ રΝા છъ. ગુજરાતની આવતીકાલ માટъ અÓયંત 

િચંતાજનક હЧકકતનો િચતાર ભારત સરકારના çવાçÔય 

અને પЧરવાર કàયાણ મંĦાલયે મંગળવારъ હъર કયђ↓ છъ.

ભારતમાં જે રાËયોમાં દાλબંધી નથી, છૂટથી દાλ 

મળъ અને િપરસાય છъ તેના કરતા પણ ગુજરાતમાં 

કы×સરની ખરાબ Щçથિત છъ. çવાçÔય અને પЧરવાર કàયાણ 

મંĦાલયના અહъવાલ મુજબ વષ↓ ૨૦૧૮થી ૨૦૨૦ 

સુધીના Ħણ વષ↓માં ગુજરાતમાં કы×સરના ૨,૦૩,૫૭૦ 

નવા કыસ ન℮ધાયા હતા. જેમાંથી ૧,૧૧,૯૩૩ના મોત થયા 

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મ℮ઢાના કы×સરના દદЪ↓ઓ છъ
તમાકЮના ãયસન તેમજ બદલાયેલી આહારશૈલીને કારણે ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 
મ℮ઢાના કы×સરના દદЪ↓ઓ છъ. કы×સરથી િપડાતા ૧૦૦ પુιષો દદЪ↓ઓમાં ૨૨ને 
મ℮ઢાના ભાગે કы×સર હોય છъ. Ëયારъ ભના કы×સરના દદЪ↓ઓની સંÅયા ૧૧ ટકા 
આસપાસ રહъ છъ. મિહલાઓમાં çતન કы×સરનું Ĭમાણ ઊંચું છъ. ૨૧.૫ ટકાને çતન 
અને ૧૪.૨૩ ટકાને ગભા↓શયમાં કы×સર હોય છъ. મિહલાઓમાં મ℮ઢાના કы×સરનું 
Ĭમાણ આઠ ટકા અને ભના કы×સરનું Ĭમાણ પાંચ ટકા આસપાસ છъ.

 વષ↓ નવા કыસ કы×સરથી Óયુ Óયુનું Ĭમાણ
 ૨૦૧૮ ૬૬,૦૬૯ ૩૬,૩૨૫ ૫૫.૦૩ %
 ૨૦૧૯ ૬૭,૮૪૧ ૩૭,૩૦૦        ૫૪.૯૮ %
 ૨૦૨૦ ૬૯,૬૬૦ ૩૮,૩૦૮        ૫૪.૯૯ %
 કЮલ ૨,૦૩,૫૭૦ ૧,૧૧,૯૩૩      ૫૪.૯૮ %

છъ. જે નવા કыસોના Ĭમાણમાં ૫૪.૯૮ ટકા થવા ય છъ.

કы×સરની ભયાવહ અને અÓયંત ખચા↓ળ બીમારીમાં 

ચાલુ વષ › ૨૦૨૧માં જ અÓયાર સુધીના ૬-૭ મિહનામાં 

જ ૭૧,૫૦૭ નવા કыસ ન℮ધાયા છъ. માચ↓- ૨૦૨૦ પછી 

કોિવડ-૧૯ની વૈિΐક મહામારી વŵે પણ ગુજરાતમાં 

કы×સરના કыસ ઝડપથી ЧડટъÄટ થયા છъ. કારણ કы, વષ↓ 

૨૦૧૯માં અગાઉના વષ↓ કરતા ગુજરાતમાં ૧,૭૭૨ કыસ 

વÖયા હતા. વષ↓ ૨૦૨૦માં ૧,૮૧૯ અને ૨૦૨૧ના ૬ 

મિહનામાં ૧,૮૪૭ કыસ વÖયા છъ.

આથી, નવા કыસ ЧડટъÄટ થવાની સાથે કы×સરĠçત 

દદЪ↓ઓ ઉપર કોરોનાનું ખમ વધતા Óયુના Ĭમાણમાં 

ઉછોળો ન℮ધાયો છъ. અĦે ઉ·ેખ કરવો અિનવાય↓ છъ કы, 

ભારતમાં કы×સરના દદЪ↓ઓની સંÅયાની ЩΓએ ગુજરાત 

૧૦મા ĝમે છъ.



ફાળવેલી ા  કરતાં વધુ ખચ રા  સરકાર, AMCઅે ભાેગવવાનાે રહેશે
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અમદાવાદ

નારણપુરામાં વરદાન ટાવર પાસે 

૭૯,૫૦૦ ચો.મી. (૧૯.૬૫ એકર)માં 

નવા તૈયાર થનારા આંતરરા∆ીય çતરના 

çપોÎસ↓ કોÜØલેÄસ માટъ Ġા×ટ ફાળવવા 

કы×ĩ સરકારના નાણાં મંĦાલયે કыટલીક 

શરતોને આધીન મંજૂરી આપી છъ. 

અંદાજે ૫૮૪ કરોડના ખચ› નારણપુરામાં 

çપોÎસ↓ કોÜØલેÄસ બનાવાશે.

AMC ˛ારા આ çપોÎસ↓ કોÜØલેÄસ 

આંતરરા∆ીય çતરના વે×યૂ તરીકы 

હોçટ કરી શકાય તેમજ ĬેΤકોને 

ĺા×સપોટ‼શનની સરળતાથી સુિવધા મળъ 

તે હъતુસર આ Øલોટની પસંદગી કરાઈ 

છъ. આ çપોÎસ↓ કોÜØલેÄસમાં રા∆ીય- 

આંતરરા∆ીય કΤાની રમતોની સાથે 

સાથે Ĭાદъિશક રમતોને પણ ĬોÓસાહન 

મળી શકы તે Ĭકારની Чડઝાઈન તૈયાર 

કરાઈ છъ.

કы×ĩના નાણાં મંĦાલયની શરતો 

મુજબ આ çપોÎસ↓ કોÜØલેÄસ િમિનçĺી 

ઓફ યુથ અફыસ↓ એ×ડ çપોÎસ↓ એ×ડ 

çપોÎસ↓ ઓથોЧરટી ઓફ ઈЩ×ડયાના 

વપરાશ માટъ િનઃશુàક રાખવાનું રહъશે. 

આ çપોÎસ↓ કોÜØલેÄસ વાપરવાનો ધી 

િમિનçĺી ઓફ çપોÎસ↓ને Ĭથમ અિધકાર 

રહъશે. Ġા×ટ ગુજરાત સરકાર મારફતે 

AMCને મળશે અને Ġા×ટ ઉપરાંત જે 

કોઈ વધારાનો ખચ↓ થશે તે AMC અને 

રાËય સરકારъ ભોગવવાનો રહъશે.

AMC ˛ારા આ çપોÎસ↓ 

કોÜØલÄસમાં સે×ટર ઓફ એÄસેલ×સ 

ચલાવવાનું રહъશે. Ĭથમ તબŨાની Ġા×ટ 

સબિમટ કરતાં પહъલાં AMCએ જરૃરી 

દરъક બાબતના Щ╞યર×સ િસ↓ટЧફકыટ, 

ĬોજેÄટની જમીનનું પઝેશન મળъલું હોવું 

ઈએ. ક×çĺÄશન કો×ĺાÄટરને આપેલ 

લેટર ઓફ ઈ×ડે×ટ/ વક↕ ઓડ↓રની નકલ 

સબિમટ કરવાની રહъશે.

અમદાવાદ
ગુજરાતમાં λપાણી સરકારના 5 

વષ↓ પૂરા થવા પર રાËયભરમાં િવિવધ 

કાય↓ĝમો યોજવામાં આવી રΝાં છъ, 

જે અંતગ↓ત મંગળવારથી ભાજપ ˛ારા 

“નારી ગૌરવ Чદવસ”ની ઉજવણી 

કરવામાં આવી રહી છъ. ભાજપની 

ઉજવણીની સમાંતર આમ આદમી 

પાટЪ↓ અને ક℮Ġેસ ˛ારા પણ સરકાર 

િવરોધી કાય↓ĝમ યો ઈ રΝાં છъ.

જેમાં મંગળવારъ મુÅયમંĦીના હોમ 

ટાઉન રાજકોટમાં ગુજરાત Ĭદъશ 

ક℮Ġેસ અÖયΤ અિમત ચાવડાની 

આગેવાનીમાં ક℮Ġેસ ˛ારા મિહલા 

સુરΤા અિભયાનનું આયોજન કરવામાં 

આãયું હતું. રાજકોટમાં ક℮Ġેસના 

નેતાઓ અને મિહલા આગેવાનો ˛ારા 

મિહલા સુરΤાના નામે ભાજપ સરકાર 

પર જુΖાણા ફыલાવવાનો આરોપ 

લગાવવા ઉપરાંત સરકારના “નારી 

ગૌરવ Чદવસ”ના િવરોધમાં સુĦોચાર 

સાથે રъલી યો  દъખાવો કરવામાં 

આãયા હતા. આ તકы ક℮Ġેસ Ĭદъશ 

Ĭમુખ અિમત ચાવડાએ રાËયની 

λપાણી સરકાર પર સંગીન આΤેપ 

કરતાં જણાãયું કы, ગુજરાતમાં બેન-

દીકરીઓ સલામત નથી. ભાજપ 

મિહલા Чદવસની ઉજવણી કરી રહી 

છъ, પણ રાËયમાં મિહલાઓ સુરિΤત 

નથી. ગુજરાતમાં રોજ 2 હÓયા અને 4 

બળાÓકારના કыસ ન℮ધાય છъ. λપાણી 

સરકાર મિહલાઓની સલામતીમાં 

િનæફળ ગઈ છъ. ગુજરાતમાં 

મિહલાઓને સમાન હŨ નથી મળતો. 

ભાજપના નેતાઓ મિહલાઓ િવιˇ 

સૂસી કરъ છъ.

રાજકોટ 

ગુજરાતના મુÅયમંĦી િવજય λપાણી 

તેમના 65માં જ×મЧદવસની ઉજવણી 

હોમટાઉન રાજકોટમાં કરી હતી. અને 

સવારથી રાિĦ સુધી િવિવધ કાય↓ĝમોમાં 

હાજરી આપી હતી.

×યારી ડેમ ડાઉન çĺીમ િવçતારમાં  

Τારોપણના કાય↓ĝમમાં તેમણે જણાãયું 

કы   િસમે×ટ ક℮િĝટના જંગલો એવા 

શહъરોની વŵે Τોના જંગલો બનાવવા 

તે આજના સમયની માંગ છъ, કોરોના 

કાળમાં લોકોને ઓÄસીજનનું મહÓવ 

સમ યું છъ.  ભાવનગર રોડ પર તેમણે 

શλ કરъલા ગરીબ ભુલકાંઓના ઉÓથાન 

માટъના પૂ ત λપાણી  ĺçટની મુલાકાત 

લીધી હતી. કાલાવડ રોડથી વાગુદડ  જતા 

રોડ પર સ˙ાવના ĺçટ ˛ારા િમયાવાંકЫ 

પાનીઝ પÖધિતથી 9000 ચો.મી.111 

Ĭકારના 23475 Τોનું વાવેતર કરાયું 

છъ Ëયાં યો યેલા કાય↓ĝમમાં Τ વાવીને 

મુÅયમંĦીએ હાલ ચોમાસુ ચાલી રЅ છъ 

Óયારъ રાËયમાં સઘન Τારોપણ થાય તેના 

પર ભાર મુÄયો હતો. બપોરъ યાિΦાકરોડ 

પર ધમ ›×ĩિસંહ  કોલેજ પЧરસરમાં 

સેવાસેતુનો છΖી Ĵેણીનો કાય↓ĝમ યો યો 

હતો જેમાં મુÅયમંĦીએ જણાãયું કы તેમની 

સરકારને પાંચ વષ↓નો કાય↓કાળ પૂરો 

થઈ રΝો છъ તેની હાલ કોઈ ઉજવણી 

નથી થતી પણ આ િનિમǼે અમે િવિવધ 

સેવાકાયђ↓ ,Ĭકàપો કરી રΝા છીએ.

અમદાવાદમાં 
પ ીએ બી  લ  
કરતાં કરપીણ હÓયા
અમદાવાદ ઃ વટવા િવçતારમાં 

યુવતીના પૂવ↓ પિતએ તેની હÓયા કરી 

છъ. જેમાં િવંઝોલ ĝોિસંગ પાસે આવેલી 

સુખ સાગર સોસાયટીમાં રહъતી હъમા 

મરાઠી નામની મિહલાને તેના જ પૂવ↓ 

પિત અજય ઠાકોરъ ચØપુના 27 ઘા 

મારીને હÓયા કરી હોવાનું ખૂàયું છъ. આ 

બાબતે યુવતીના હાલના પિત મહъશ 

ઠાકોરъ વટવા પોલીસ çટъશનમાં ફЧરયાદ 

ન℮ધાવી છъ. હъમા મરાઠીએ થરા ગામમાં 

રહъતા અજય ઠાકોર સાથે અગાઉ લ  

કયા↓ હતા અને દોઢ વષ↓ પહъલા તેને 

મહъશ ઠાકોર સાથે Ĭેમ થઇ જતાં તેણે 

પોતાના પિત અજય ઠાકોરને છૂટાછъડા 

આØયા હતા.

મેલેЧરયા-ડે×Æયૂનો 
આતંક, અમદાવાદમાં 

1400 શંકાçપદ કыસ
અમદાવાદ ઃ અમદાવાદ શહъરમાં 

પાણીજ×ય રોગચાળા બાદ મÉછરજ×ય 

રોગચાળાએ માથું ઊંચÄયું છъ. 

અમદાવાદ શહъરમાં જુલાઈ મિહનામાં 

અમદાવાદની સોલા, અસારવા 

િસિવલમાં 140થી વધારъ કыસ 

મÉછરજ×ય રોગચાળાના સામે આãયા 

છъ. જેમાં મેલેЧરયાના 88 અને ડે×Æયુના 

50 સિહત 1400થી વધારъ શંકાçપદ કыસ 

મÉછરજ×ય રોગચાળાના સામે આãયા 

છъ. અમદાવાદમાં રોગચાળો માથું ઊંચકЫ 

રΝો છъ. પાણીજ×ય રોગચાળા બાદ 

મÉછરજ×ય રોગચાળાના કыસ વÖયા છъ. 

MktrûkÃík Mk{k[kh

હ ર સાદ ામી ના અ  કળશને દેશાેમાં 
ફેરવાશે, હ રભ ાે માટે કરાયું માેટંુ અાયાેજન

નЧડયાદ : હЧરĬસાદ çવામી ના Чદãય િવĠહના અંિતમ સંçકાર બાદ 
બીજે Чદવસે સવારъ મંĦોŵાર સાથે અЩçથનું એકĦીકરણ કરવામાં આãયું 
હતું. શાçĦોŪ િવિધ અનુસાર Τીર ĬΤાલન કરીને અЩçથ અને ભçમના 
કЮіભ તૈયાર કરવામાં આãયા છъ. આ કЮіભનું પૂËય Ĭેમçવλપ çવામી, પૂËય 
Ĭબોધ çવામી, પૂËય Óયાગવ·ભçવામી, પૂËય યΦવ·ભçવામી સિહતના 
સંતોએ પૂજન કયુ↨ હતું. દъશિવદъશના Ĭિતિનિધ હЧરભŪોની ઉપЩçથિતમાં 
અЩçથકЮіભની આરતી કરવામાં આવી હતી. આગામી Чદવસોમાં પિવĦ 
નદીઓમાં અЩçથઓનું િવસજ↓ન કરવામાં આવશે. પરѕતુ તે પહъલાં વડોદરા, 
અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, િવ˜ાનગર, વલસાડ, ભιચ, નેĦંગ, જુનાગઢ, 
કરજણ સિહતના િવિવધ Ĭદъશો, શહъરો અને ગામોમાં અЩçથકЮіભ પહ℮ચશે. 
Óયાં અЩçથકЮіભને દશ↓ન-પૂજન અથ › રાખવામાં આવશે.

વડાેદરાની અાશા દ ાે  મેડાલી  નેશનલ 
ેયરનું માેત, તં ના પાપે દેશે ખેલાડી ગુમાવી

વડોદરાઃ આજવા રોડ ખાતે યોગેΐર ટાઉનશીપમાં રહъતી 19 વષЪ↓ય સાΤી 
રાવલ જુડોની આશાçપદ ખેલાડી હતી. 19 વષ↓ની ઉѕમરъ જ સાΤી રાવલે 2019માં 
ઝારખંડમાં યો યેલી નેશનલ લેવલની કરાટъની સુરાશ કોЩÜપЧટશનમાં જુડોમાં 
Įો×ઝ મેડલ મેળãયો હતો. થોડા Чદવસો અગાઉ સાΤીને તાવ આવતા તનેે 
ન કની બે હોЩçપટલમાં સારવાર આપવામાં આવી હતી. પરѕતુ તેની તિબયત 
વધુ લથડતા એસ.એસ.  હોЩçપટલમાં ખસેડાઇ હતી, Ëયાં મગજ પર તાવ ચઢી 
જતા સાΤીનું મોત નીપËયું હતું. સાΤીને ડે×Æયુના લΤણ હતા. પરѕતુ ખાનગી 
હોЩçપટલમાં ટાઈફોડની સારવાર કરવામાં આવી, તેથી ડોકટરોની િનæકાળ  
અને ડે×Æયુથી વ ગુમાãયો હોવાનો આરોપ પЧરવાર ˛ારા કરાયો છъ.

અમદાવાદ-મુંબઇ વ ે દાેડનારી બુલેટ ેનને 
કાેરાેનાનું હણ, ાેજે ની ીડ ધીમી પડી

અમદાવાદ ઃ મુંબઇ અને અમદાવાદ વŵે દોડનારી  બુલેટ ĺેન ĬોજેÄટને 
કોરોનાનું Ġહણ લાÆયુ છъ. કોરોનાની મહામારીને કારણે બુલેટ ĺેન ĬોજેÄટ 
મંથરગિતએ ચાલી રΝો છъ. કы×ĩ સરકારъ લોકસભામાં આ વાતનો Щçવકાર 
કયђ↓ છъ. આ ઉપરાંત મહારા∆માં જમીન સંપાદનની ધીમી  Ĭિĝયાને કારણે 
બુલેટ ĺેન ĬોજેÄટ િવલંબમાં પડયો છъ. આ તાં વષ↓  ૨૦૨૩માં બુલેટ ĺેન 
પૂણ↓ થશે તેવી હъરાત કરાઇ હતી પણ હજુ બી  ઘણાં વષ↓ લાગી શકы છъ.  
વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદીના ļીમ ĬોજેÄટ સમાન બુલેટ ĺેન માટъ મહારા∆માં 
૨૪૭.૭૨ હъÄટર જમીન સંપાદન કરવાની છъ જયારъ ગુજરાતમાં ૬૧૨.૧૭ હъÄટર 
જમીન સંપાદન કરવામાં આવનાર છъ. 

કાગી અાગેવાન ભરત સહ સાેલંકીઅે મનીષા નામની 
મ હલાના ખાતામાં . ણ લાખ ડાેલર ા ફર કયા
વડોદરા : ક℮Ġેસના વЧરΗ  નેતા અને ગુજરાત ક℮Ġેસના પૂવ↓ Ĭમુખ 
ભરતિસંહ માધવિસંહ સોલંકЫ અને તેમના પ ી રъäમા વŵેનો િવવાદ વધુ 
વકરી રΝો છъ. રъäમા ભરતિસંહ સોલંકЫએ એક હъર નોЧટસ આપી છъ 
જેમાં આΤેપ કરવામાં આãયો છъ કы ભરતિસંહ સોલંકЫએ મનીષા નામની 
મિહલા અને અ×ય કыટલા ãયિŪઓના ખાતામાં ૩ લાખ ડોલર ĺા×સફર 
કરી દીધા છъ. રъäમા ભરતિસંહ સોલંકЫએ હъર નોЧટસમા અનેક આΤેપો 
કયા↓ છъ. રъäમાનો આΤેપ ઓવે છъ કы માર અને ભરતિસંહના નામે ભારતમાં 
અને અમેЧરકામાં અનેક િમલકતો આવેલી છъ. પિત ભરતિસંહ સાથે િવવાદ 
થયા બાદ બોરસદ ખાતેના ઘરમાંથી મને કાઢી મુકવામાં આવેલી અને વનું 
ખમ હોવાથી હું અમેЧરકા આવી ગઇ છુ. 

બનાસકાંઠાના ધાનેરાના કંુડી ગામે અેક જ 
પ રવારના 7ને ફૂડ પાેઈઝ નગ, 3ના માેત

ધાનેરા ઃબનાસકાંઠા િજ·ાના ધાનેરા તાલુકામાં આવેલા કЮіડી ગામે 7 લોકોને 
ખોરાકЫ ઝેરની અસર થઈ હતી. જે પૈકЫ આજે 3 લોકોના મોત નીપËયાં 
હોવાની િવગતો સામે આવી છъ. આ અંગે ĬાΆ િવગતો મુજબ, કЮіડી ગામમાં 
10 Чદવસ અગાઉ ખોરાકમાં કіઈક આવી જતાં એક જ પЧરવારના 7 લોકોને 
ફвડપોઈઝિનંગની અસર થઈ હતી. જે બાદ તેઓને સારવાર અથ › હોЩçપટલમાં 
ખસેડવામાં આãયા હતા. Ëયાં સારવાર બાદ 3 લોકોના મોત નીપËયા છъ, Ëયારъ 
અ×ય 3ને ગંભીર હાલતમાં અમદાવાદની હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં આãયા છъ. 
પુરોિહત પЧરવારના છગનલાલ, નવીનભાઈ તેમજ તેમની દીકરી દΤાનું મોત 
થતા સમĠ સમાજમાં શોકનો માહોલ વા મâયો હતો. 

‘નારી ગૌરવ Чદવસ’ના િવરોધમાં ક℮Ġેસનું 
Ĭદશ↓ન, અિમત ચાવડા-ધાનાણીની અટકાયત

આ ઉજવણી પાંચ વષ↓ પુરા થયા તેની 
નથી, પરѕતુ સેવાકાયђ↓ની છъ : λપાણી

નારણપુરામાં 19 એકરમાં 584 કરોડના ખચ› 
બનશે ઇ×ટર. çપોÎસ↓ કોÜØલેΤ, કы×ĩની મંજૂરી

 ગુજરાતમાં રાેજ 2 હ ા અને 4 બળા ારના કેસ નાધાય છેઃ કા ેસે અરીસાે બતા ાે

ખેડા
મહીસાગર િજ·ામાં ભાજપના 

કારોબારી સÛય અને તેની પ ીની 

હÓયા રાĦીના સમયે અ Òયા 

ઇસમોએ કરી હતી. 

મહીસાગર િજ·ાના ભાજપના 

કારોબારી સÛય િĦભોવન પંચાલ 

લુણાવાડાના પા·ા ગામમાં પ ી સાથે 

રહъતા હતા. કોઈ અ Òયા ઇસમોએ 

િĦભોવન પંચાલ અને તેમના પિતની 

પ ીની તીΤણ હિથયાર અને લોખંડના 

પાઈપ માથામાં મારીને હÓયા કરી 

નાંખી હતી. Ëયારъ સવારના સમયે 

ગામના લોકોએ ભાજપના કારોબારી 

સÛય િĦભોવન પંચાલ અને તેમની 

પ ી જશોદા પંચાલનો તદъહ યો 

એટલે તાÓકાિલક પોલીસને માિહતી 

આપી હતી. તેથી પોલીસ કાફલો 

ઘટના çથળ પર પહ℮Éયો હતો. 

પોલીસે ઘટના çથળની તપાસ બાદ 

િĦભોવન પંચાલ અને જશોદા પંચાલના 

તદъહને પોçટમોટ↓મ અથ↓ ખસેડીને 

વધુ તપાસ શλ કરી છъ. આ ઘટનાની 

ણ ભાજપના ધારાસÛય ેશ 

પંચાલને થતા તેઓ પણ ઘટના çથળ 

પર પહ℮Éયા હતા. પોલીસે ડબલ મડ↓ર 

કыસમાં ડોગ çકવોડ↓ અને FSLની મદદ 

પણ લીધી છъ. 

મહીસાગરમાં ભાજપના કારોબારી 
સÛય અને તેમની પ ીની હÓયા

ગુજરાત
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¼køk-1
søkíkLkk Ëhuf Ä{oLkk Ä{oþk†ku{kt ykÃkðk{kt 

ykðu÷ ykËuþku {kLkðòík {kxu s nkuÞ Au, su{kt íku 
Ä{oLkk yLkwÞkÞeykuLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkE òÞ Au.yk 
ykËuþku-Vh{kLkku-çkkuÄð[Lkku suLku Ãkh{uïhLke 
rLkþkLkeyku Ãký fne þfkÞ, íkuLkku {w¤¼qík WÆuþ 
{kLkðòíkLkk {køkoËþoLk {kxuLkku íkÚkk {kLkðòíkLku 
çkkuÄøkúný fhðk {kxuLkku s nkuÞ Au.

{wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk {SË{kt Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knu ÃkkuíkkLke fkÞoþÂõíkLke yMktÏÞ yLku yøkrýík 
rLkþkLkeykuLkwt ðýoLk fhu÷ Au. fwhkLk {SË{kt yuðk 
yMktÏÞ çkkuÄð[Lkku Au, su{kt Ãkk÷Lknkh yÕ÷knu 
ÃkkuíkkLke fkÞoþÂõíkLke rLkþkLkeykuLkk ðýoLk fÞko ÃkAe 
íku çkkuÄð[LkkuLkk ytrík{ ¼køk{kt yk Mkðuo rLkþkLkeyku 
Úkfe fÞk «fkhLkk {kLkðeykuyu çkkuÄ økúný fhðku 
òuEyu íku rð»ku sýkðu÷ Au.

{wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk {SËLkk yuftËhu 114 
«fhýku Au, suLku “Mkwhkn” fnuðk{kt ykðu Au. Ëhuf 
«fhý (Mkwhkn){kt «fhýkuLke ÷tçkkE yLkwMkkh 
ðÄkhu fu ykuAk &÷kufku Au, suLku “ykÞík” fnuðk{kt 
ykðu Au. “ykÞík” yu yhçke ¼k»kkLkku þçË Au 
y™u íkuLkwt økwshkíke{kt ¼k»kktíkh “rLkþkLke” ÚkkÞ 
Au. íkuLkwt çknwð[Lk “ykÞkík” ÚkkÞ Au. suLkku yÚko 
“rLkþkLkeyku” ÚkkÞ Au.

fwhkLk {SË{kt yuftËhu A nòhÚke Ãký ðÄw 
&÷kufku-çkkuÄð[Lkku ykÞíkku-rLkþkLkeyku Au, suLku 
Mkk{kLÞ heíku ykËuþ yÚkðk çkkuÄð[Lk íkhefu 
økýðk{kt ykðu Au, fkhý fu ÃkwYt fwhkLk {SË 
Mk{Mík {kLkðòíkLkk {køkoËþoLk yLku çkkuÄ økúný 
fhðk {kxu ykËuþku yux÷u fu çkkuÄð[LkkuÚke ¼hu÷wt 

Au. yk yLkwMkkh fwhkLk {SË{ktLkk Mkðuo &÷kufku-
ykÞíkku-ykËuþku-çkkuÄð[Lkku Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLke 
rLkþkLkeyku MðYÃku Au.

íku WÃkhktík Ãkk÷Lknkh yÕ÷kn fwhkLk {SËLkk 
yMktÏÞ rðrþü &÷kufku- ykÞíkku-ykËuþku- 
çkkuÄð[Lkku{kt ÃkkuíkkLke 
fkÞoþÂõíkLke yMktÏÞ rðrþü 
rLkþkLkeykuLkwt ðýoLk fhu Au. 
yk  rLkþkLkeyku{kt søkík{kt 
¼kiríkf heíku ykÃkýu òuE 
þfeyu íkuðe yMktÏÞ ðMíkwykuLkwt íkÚkk çkkçkíkkuLkwt ðýoLk 
fhðk{kt ykðu÷ Au yLku sýkððk{kt ykðu÷ Au fu 
yk Mkðuo ðMíkwyku{kt íkÚkk çkkçkíkku{kt Ãkk÷Lknkh íkÚkk 

MkðoþÂõík{kLk yÕ÷knLke fkÞoþÂõík fk{ fhe hne 
Au yLku yk fkÞoþÂõíkLke rLkþkLkeyku Úkfe {kLkðòík 
çkkuÄøkúný fhu. yk «fkhLkk rðrþ»x &÷kufku-ykÞíkku-
çkkuÄð[LkkuLkk ytrík{ ¼køk{kt su «fkhLkk ÷kufku rð»ku 
çkkuÄøkúný fhðk {kxu fnuðk{kt ykðu÷ Au, íku rð»kuLkk 

yMktÏÞ çkkuÄð[Lkku {ktÚke y{wf 
çkkuÄð[Lkku Lke[u ykÃkðk{kt 
ykðu Au :-

“yLku yk yu(yÕ÷kn) 
s Au, suýu ík{khk {kxu 

íkkhkykuLku ¼wr{ yLku Mk{wÿLkk ytÄkhkyku{kt hMíkku 
þkuÄðk {kxuLkk MkkÄLkku çkLkkÔÞk. swyku y{kuyu 
yk rLkþkLkeykuLku-ykÞkíkkuLku MÃküíkkÃkqðof ðýoðe 

ËeÄu÷ Au yu ÷kufku {kxu suyku ¿kkLk Ähkðu Au. yLku 
yk yu (yÕ÷kn) s Au suýu yuf Sð {ktÚke ík{kYt 
MksoLk fÞwO. ÃkAe ËhufLkk {kxu yuf [ku¬Mk Xufkýwt 
Au yLku íkuLku MkkUÃke Ëuðk {kxuLkwt yuf MÚkkLk Au. yk 
rLkþkLkeykuLku - ykÞíkkuLku y{kuuyu MÃkü fhe ËeÄe 
Au yu ÷kufku {kxu suyku Mk{sËkhe Ähkðu Au. yLku 
yk yu (yÕ÷kn) s Au suýu ykfkþ {ktÚke Ãkkýe 
ðhMkkÔÞwt ÃkAe íkuLkk ðzu Ëhuf «fkhLke ðLkMÃkrík 
Wøkkze. ÃkAe íkuLkkÚke nrhÞk¤k ¾uíkhkuLkwt íkÚkk ð]
ûkkuLkwt MksoLk fÞwO. ÃkAe íku{ktÚke Ãkz WÃkh Ãkz [Zu÷k 
Ëkýk fkZâk íkÚkk ¾sqhLke zk¤eyku {ktÚke V¤kuLkk 
Íw{¾kykuLkwt MksoLk fÞwO, su ¼khÚke ÷[e Ãkzu Au. 
yLku ÿkûk, ÍÞíkwLk(yku÷eð) yLku Ëkz{Lkk WÃkðLk 
Wøkkzâk, su{Lkk V¤ yuf çkeòLku {¤íkk Ãký 
nkuÞ Au yLku ÃkAe ËhufLke rðrþüíkkyku swËe swËe 
Ãký nkuÞ Au. yk ð]ûkku WÃkh ßÞkhu V¤ ykðu Au, 
íÞkhu íku{kt V¤ ykððk yLku ÃkAe íkuLkk ÃkkõðkLke 
rMÚkrík shk æÞkLkÃkqðof swyku. yk Mkðuo ðMíkwyku{kt 
rLkþkLkeyku Au yu ÷kufku {kxu suyku ©æÄk Ähkðu Au. 
(R{kLk ÷kðu Au).” («fhý 6, &÷kuf 97, 98 
yLku 99)

WÃkh ykÃku÷k ºký çkkuÄð[Lkku{kt Ãkk÷Lknkh 
yÕ÷knu ÃkkuíkkLke swËe swËe fkÞoþÂõíkykuLke 
rLkþkLkeykuLkwt ðýoLk fhu÷ Au yLku yk ºkýu 
çkkuÄð[LkkuLkk ytrík{ ¼køk{kt yu ¼khÃkqðof fnuðk{kt 
ykðu÷ Au fu yk rLkþkLkeyku yu ÷kufku {kxu çkkuÄ 
økúný fhðk fksu Au suyku ¿kkLk Ähkðu Au, suyku 
Mk{sËkhe Ähkðu Au íkÚkk suyku ©æÄk Ähkðu Au. 
(R{kLk ÷kðu Au.)

¢{þ:

મુિસ્લમ ધમર્શા  કુરાન મજીદના બોધવચનો પર આધાિરત
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ઈસ્લામની આરસી
કાિસમ અ ાસ

મ
હાગુજરાત ચળવળનો 

ઇિતહાસ અનેક 

Ĭકારની નાટયાÓમક 

ઘટનાઓથી ભરપૂર છъ. તેમાં 

સભાઓ છъ, સરઘસો છъ, 

પÔથરમારો છъ, ગોળીબાર છъ, 

લોહીના ફЮવારા છъ, ઉપવાસ 

છъ, સમાંતર સભાઓ છъ અને 

જનતા કÙયુ↓ પણ છъ. જનતા 

કÙયુ↓ એક એવી ઘટના હતી 

જેની આખા િવΐએ ન℮ધ લીધી 

હતી. સામા×ય રીતે તોફાનો 

ફાટી નીકળъ Óયારъ પોલીસ 

કыટલાક િવçતારોમાં કÙયુ↓ નાખી 

દъ છъ, પરѕતુ મહાગુજરાતના 

આંદોલન વખતે અમદાવાદની 

જનતાએ પોતે જ કÙયુ↓ પાળી 

સǼાધીશોને çતÚધ કરી દીધા 

હતા. 

વાત કાંઈક આમ 

હતી. મુЩçલમ િવçતારોમાં 

મહાગુજરાતની ચળવળમાં 

ગુજરાતની Ĭજામાં નાતજાતના 

કы કોમના ભેદભાવ મટી ગયા 

હતા. ક℮Ġેસના સǼાધીશોએ 

કરъલા ગોળીબારથી જે યુવાનો 

શહીદ થયા તે શહીદોના 

માનમાં શોક Ĭદિશ↓ત 

કરવા ગુજરાતનાં તમામ 

મોટાં શહъરોમાં તાિજયાનાં 

જુલુસ નહỲ કાઢવા મુЩçલમ 

ભાઈઓએ અસરકારક 

િનણ↓ય કયђ↓ હતો. આ કારણે 

Ĭજાની એકતા મજબૂત બની. 

અમદાવાદ શહъરના મЩુçલમ 

િવçતારોમાં જાહъરસભાઓ 

યોજાઈ. તા. ૧૮-૮-

૧૯૫૬ના રોજ અમદાવાદના 

ઉ˜ોગપિતઓ અને મોટા મોટા 

શેЧઠયાઓ કы જેઓ મોરારજી 

દъસાઈની શેહશરમમાં રહъતા 

હતા તેઓ પણ મોરારજી 

દъસાઈની શેહશરમ છોડી 

Ĭજાની લાગણીની સાથે આવી 

ગયા. રતનપોળ હાથીખાનામાં 

શહъરના વેપારીઓની એક 

મોટી સભા મળી. જમેાં શેઠ 

અ તલાલ હરગોવનદાસ 

બોàયા ઃ ‘’Ч˛ભાષી રાËયનો 

િવરોધ કરનાર ગુંડાતǽવો 

નથી પણ Ĭજાની લાગણી 

સમજવામાં નેતાઓએ જ 

મોટી થાપ ખાધી છъ.’’ આ 

સભામાં માજી મેયર ચીનુભાઈ 

ચીમનલાલ, માજી. ડે. મેયર 

ચંĩકાંત ગાંધી, જયકжæણ 

હЧરવ·ભદાસ તેમજ વયો ˇ 

સાકરવાલા બાલાભાઈએ પણ 

Ĭવચનો કયા↨.

જનતા કÙયુ↓

દરિમયાન એવી જાહъરાત 

થઈ કы, ૧૯-૮-૫૬ના રોજ 

અમદાવાદમાં Ĭદъશ ક℮Ġેસ 

સિમિતની સામા×ય સભા 

ક℮Ġેસ ભવનમાં મળશે અને 

મુÅય Ĭધાન મોરારજીભાઈ 

દъસાઈ તે પછી સાંજના પાંચ 

વાગે લાલ દરવાજા મેદાનમાં 

Ч˛ભાષી મુંબઈ રાËયની રચના 

અંગે સમજૂતી અથવા Ĭવચન 

કરશે. આ જાહъરાત થતાંની 

સાથે જ અમદાવાદ અને 

આખા ગુજરાતનું વાતાવરણ 

ગરમાગરમ થઈ ગયું. 

આંદોલનને ટъકો આપનારા 

બધા એકદમ સજાગ થઈ 

ગયા. તે સમયે કરસનદાસ 

પરમાર, ĮΜકЮમાર ભž તેમજ 

લીલાધર ભž, માત↓×ડ શાçĦી 

વગેરъ રિતલાલ ખુશાલદાસના 

બંગલે િવ˜ાથЪ↓ સિમિતના 

સÛયો સાથે અને પરçપર 

સહયોગથી અમદાવાદ શહъરમાં 

એક સŹડ છતાં શાંત રીતે 

ĬતીકાÓમક કાય↓ĝમ આપવો 

એમ નŨી થયું. જો લોકો બહાર 

નીકળશે અને મોરારજીભાઈની 

સભામાં પહ℮ચી જશે તો ભારъ 

તોફાનો અને ગોળીબાર તેમજ 

રŪપાત થશે તેથી તેમ થતું 

રોકવું જોઈએ. એ છતાં ખૂબ 

અસરકારક શાંત કાય↓ĝમ 

આપવો જોઈએ. ૧૯૪૨ની 

આઝાદીની લડતમાં આ 

સંગઠન અમદાવાદ શહъરમાં 

ધોળા Чદવસે, Чદવસો સુધી 

જનતા કÙયુ↓નો કાય↓ĝમ આપતા 

હતા અને એ દરિમયાન 

નાગЧરકો çવેÉછાએ પોતાના 

ઘરની અંદર રહીને આઝાદીની 

લડતમાં સાથ આપતા હતા. 

ખાસ કરીને ખાЧડયામાં તે બહુ 

જ અસરકારક થતું.

મોરારજીભાઈને 

સભાના Чદવસે

તેથી બધાએ ભેગા મળીને 

નŨી કયુ↨ કы, ૧૯મીની 

મોરારજીભાઈની સભાના 

Чદવસે સવારથી જ સમĠ 

શહъરમાં જનતા કÙયુ↓ જાહъર 

કરી દъવો અને કોઈ પોતાના 

ઘરની બહાર નીકળъ નહỲ 

અને çવયંભૂ કÙયુ↓ પાળીને 

મોરારજીભાઈને શહъરની 

જબરદçત એકતાના સંપૂણ↓ 

શાંત દશ↓ન કરાવવા. તે Чદવસે 

પોતાના ધંધા-રોજગાર, નોકરી 

બધું જ બંધ રાખીને સભાનો 

સમય પૂરો થાય Óયાં સુધી 

કોઈ બહાર નીકળъ નહỲ. 

આંદોલનના કાય↓કરો પણ 

િજતે×ĩભાઈ મહъતાના બંગલે 

મâયા અને તેમાં જુદા જુદા 

વૉડ↓ના પΤના કાય↓કરોને ખાસ 

કÙયુ↓ના પાસ આપવાનું પણ 

નŨી કયુ↨.  (ĝમશઃ આવતા અંકы)

લાેકાે યંભૂ ઘરમાં જ રહ્યા : અમદાવાદમાં 
‘જનતા ક ુર્’ જાેઈ િવ  ચિકત થઈ ગયું !

કાેંગ્રેસના સ ાધીશાેઅે કરેલા ગાેળીબારથી 
જે યુવાનાે શહીદ થયા, તે શહીદાેના માનમાં 
શાેક દિશર્ત કરવા ગુજરાતનાં માેટાં શહેરાેમાં 
તાિજયાનાં જુલુસ નહીં કાઢવા મુિ લમ 
ભાઈઅાેઅે અસરકારક િનણર્ય કયાેર્ હતાે. 

Ĭકરણ 5

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕
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નવી Чદàહી

દъશની ЧદÆગજ ઈ-કોમસ↓ કіપની 

ЩÙલપકાટ↓ અને આના સંçથાપકો પર 

ઈડી ૧.૩૫ અરબ ડૉલર એટલે કы 

લગભગ ૧૦,૬૦૦ કરોડ λિપયાનો 

દѕડ લગાવી શકы છъ. વૉલમાટ↓ના 

માિલકЫના હક વાળી કіપનીને િવદъશી 

રોકાણ કાયદાનુ ઉ·ંઘન માટъ કારણ 

દશા↓વો  નોЧટસ જારી કરવામાં 

આવી છъ. િબ³−³ી બંસલ અને સિચન 

બંસલ પર િવદъશી રોકાણ કાનૂનોના 

ઉ·ંઘનનો આરોપ છъ. મામલાની 

જાણકારી Ħણ સૂĦો અને ઈડીના 

એક અિધકારીએ રૉયટસ› આપી. આ 

સંદભ↓માં ઈડીના અિધકારીએ જણાãયુ 

કы ЩÙલપકાટ↓ પર આરોપ છъ કы તેમના 

િવદъશી રોકાણ આકિષ↓ક કરી અને ફરી 

સંબંિધત પΤ ડÚàયુએસ Чરટъલે તેમની 

શોિપંગ વેબસાઈટ પર કіÌયુમસ› 

સામાન વેÉયુ. Ëયારъ આ કાનૂન હъઠળ 

Ĭિતબંિધત છъ. િવદъશી રોકાણ કાનૂનો 

માટъ તપાસ એજ×સી ЩÙલપકાટ↓ અને 

એમેઝોનની તપાસ કરી રΝા છъ.

સૂĦો અનુસાર, જુલાઈમાં ઈડીએ 

સિચન બંસલ, િબ³−³ી બંસલ અને 

હાજર રોકાણકાર ટાઈગર Æલોબલને 

કારણ બતાઓ નોЧટસ જારી કરી હતી. 

જેમાં પૂછવામાં આãયુ હતુ કы તેની પર 

૧૦,૬૦૦ કરોડ λિપયાનો દѕડ કыમ ના 

લાગવો જોઈએ. 

રોકાણ કાયદાના ઉ·ંઘન બદલ 
ЩÙલપકાટ↓ને 10,600 કરોડનો દѕડ 

નવી Чદàહી

કોરોનાની બીજી લહъરનુ જોર ઓછુ 

થયા બાદ આિથ↓ક મોરચે Щçથિત ધીરъ ધીરъ 

સુધરી રહી હોવાના સંકыતો મળી રΝા 

છъ પણ રોજગારીના મુˆъ ફરી એક વખત 

માઠા અહъવાલો સામે આãયા છъ. જુલાઈ 

મિહનામાં 32 લાખ પગારદાર લોકોએ 

પોતાની નોકરી ગુમાવી છъ. જુન મિહનામાં 

પગારદાર લોકોની સંÅયા 79.70 િમિલયન  

હતી અને જુલાઈ મિહનાના અંતે આ 

સંÅયા 76.49 િમિલયન થઈ ગઈ છъ. આમ 

લગભગ 32 લાખ લોકોએ નોકરીથી હાત 

ધોવા પડ્યા છъ. કોરોનાકાળ પહъલા જુલાઈ 

2019માં પગારદાર લોકોની સÅયા 86 

િમિલયન હતી. આિથ↓ક ΤેĦના જાણકારોના 

કહъવા Ĭમાણે હાલમાં એÜØલોય માક⎯ટમાં 

Чરકવરી જોવા મળી રહી નથી.

જુલાઈ મિહનામાં દъશમાં 32 લાખ 
પગારદાર લોકોએ નોકરી ગુમાવી

કыØટન અમЧરѕદરના Ĭધાન 
સલાહકાર પદъથી Ĭશાંત 
Чકશોરъ આØયું રાજીનામુ

નવી Чદàહી 

ચૂંટણી રણનીિતકાર Ĭશાંત Чકશોરъ પંજાબના મુÅયમંĦી 

અમЧરѕદર િસંહના Ĭધાન સલાહકાર પદъથી રાજીનામુ આપી 

દીધું છъ. Ĭશાંત Чકશોરъ કыØટન અમЧરѕદરને પĦમાં જણાãયું 

હતું કы, ‘હું સાવ↓જિનક જીવનમાં સિĝય રાજકારણમાંથી 

કામચલાઉ Įેક ઈÉછું છું. આ કારણે હું તમારા Ĭધાન 

સલાહકાર પદની જવાબદારી નહỲ સંભાળી શકЮі. ભિવæયમાં 

મારъ શું કરવું છъ તે હજુ નŨી કરવાનું બાકЫ છъ. આ કારણે 

હું તમને િવનંતી કλ છું કы મને આ પદъથી મુŪ કરી દъવામાં 

આવે. આ પદ માટъ મારી પસંદગી કરવા બદલ આભાર.’  

આગામી વષ› િવધાનસભા ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છъ અન ે

તેવા સમયે Ĭશાંત Чકશોરъ રાજીનામુ આપી દીધું છъ.

એમપીના રъવામાં ĺકમાંથી 
λિપયા 1.5 કરોડનો ગાંજો 
ઝડપાયો : ચારની અટક

નવી Чદàહી
ભોપાલ : પોલીસે મÖયĬદъશના રъવા િજ·ામાં એક 

ĺકમાંથી ૧.૫ કરોડની Чકіમતનો ૯૫૨ Чકલો ગાંજો 

ઝડપી લઇ બે બદમાશોની અટક કરી છъ.  પોલીસે રъવા 

િજ·ા વડામથકыથી લગભગ ૬૦ Чકલોમીટરના અંતરъ 

આવેલા માઉગંજ પોલીસ મથક Щçથત ચાક ĝોિસંગ 

ખાતે એક ક×ટъનર ĺકને આંતરી હતી, એની  જડતી 

લેવાતાં ĺકચાલકની સીટ પાસેની કыિબનમાં સંતાડાયેલી 

ગાંજાની ૫૩ ગુણો મળી આવી હતી.  ĺકના Ĭવાસ 

દરિમયાન પોલીસની સંભિવત કામગીરીથી વાકыફ 

રહъવા ĺકની આગળ મોટર સાયકલ પર જઇ રહъલા બે 

અ×ય સાગЧરતો પણ ઝડપાઇ ગયા છъ. 

નવી Чદàહી

રાજધાની Чદàહીની િતહાડ જેલમાં 

બંધ ગ′ગçટર અંЧકત ગુજ↓રનું શંકાçપદ 

પЧરЩçથિતમાં Óયુ થયું છъ. િતહાડની 

જેલ નંબર 3માંથી અંЧકતનો તદъહ 

મળી આãયો હતો અને Óયાર બાદ જેલ 

Ĭશાસને તપાસ શλ કરી દીધી હતી. 

ગ′ગçટર અંЧકત ગુજ↓રના તદъહને 

Чદàહીની દીનદયાળ હોЩçપટલમાં 

પોçટમોટ↓મ માટъ લઈ જવામાં આãયો 

છъ. પોçટમોટ↓મ Чરપોટ↓ આãયા બાદ જ 

Óયુનું કારણ અને સમય જાણી શકાશે. 

અંЧકતના પЧરવારજનોએ તેની 

હÓયા કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ 

લગાãયો છъ. જોકы હાલ Ĭશાસન ˛ારા 

સંપૂણ↓ જાણકારી બહાર નથી પાડવામાં 

આવી. Чદàહી પોલીસના çપેિશયલ 

સેલે અંЧકતની ધરપકડ કરી હતી અને 

તેના પર મડ↓રના આરોપ, મકોકા 

અંતગ↓ત કыસ ન℮ધાયેલા હતા. 

અંЧકત ગુજ↓ર Чદàહી અને વેçટ યુપી 

ΤેĦનો ઈનામી બદમાશ હતો. તેના પર 

આશરъ સવા લાખ λિપયાનું ઈનામ 

રાખવામા ં આãયું હતું. અંЧકત ગુજ↓રъ 

તાજેતરમાં જ અ×ય એક ગ′ગçટર 

રોિહત ચૌધરી સાથે હાથ િમલાãયો 

હતો અને Óયાર બાદ ગુજ↓ર-ચૌધરી 

ગ′ગ બનાવવામાં આવી હતી. 

િતહાડ જેલમાં ગ′ગçટર અંЧકતનું 
શંકાçપદ મોતઃ તપાસ શλ કરાઈ

નવી Чદàહી

પાЧકçતાન પરçત આતંકવાદનો 

ડંખ યાદ કરીને આજે પણ પોતાની 

માટીથી અલગ થયેલા કાäમીરી પંЧડતો 

Īુજી ઉઠъ છъ. 3 દશકા બાદ પણ 

તેમને તે સમયની યાતનાઓ યાદ છъ. 

પોતાના ભાઈ-બહъન, મા-બાપ અને 

દીકરીઓને ગુમાવવાનું દુખ તેમના 

ચહъરા પર çપΓ ઝળકЫ આવે છъ. 

પરѕતુ કલમ 370 નાબૂદીના કારણે 

તેમનામાં નવી આશાનું િસંચન થયું છъ. 

તેમને આશા છъ કы, તેઓ ફરી પોતાના 

ઘરъ પાછા ફરી શકશે. ઘાટી ફરીથી 

પંЧડતો વડે ગુલઝાર થઈ ઉઠશે. ફરીથી 

તેઓ મહાિશવરાિĦ વખતે િવતçતા 

(જેલમ નદીનું Ĭાચીન નામ)ના Чકનારъ 

કમ↓કાંડ કરી શકશે. આ તરફ સરકારъ 

પણ પંЧડતોની ઘરવાપસીની Чદશામાં 

ઝડપથી Ĭય ો શλ કરી દીધા છъ. 

ઘરъ પાછા ફરવા ઈÉછતા પંЧડતોની 

ન℮ધણી શλ કરી દъવામાં આવી છъ. 

ĺાЩ×જટ કыÜપ માટъ જમીનની પસંદગી 

કરી દъવાઈ છъ. રોજગારી માટъ પીએમ 

પેકыજ અંતગ↓ત ભરતીઓ કરવામાં 

આવી રહી છъ. ઘાટીમાં કાäમીરી 

પંЧડતોની જમીનો પર થયેલા કબજા 

છોડાવવા માટъ પણ Ĭય ો થઈ રΝા 

છъ.  કы×ĩ સરકારъ ĬધાનમંĦી પેકыજ 

અંતગ↓ત 2015માં 6,000 ĺાЩ×જટ 

આવાસ અને 6,000 નોકરીઓ 

çવીકжત કરી હતી. આ માટъ 920 કરોડ 

λિપયાની રાિશ મંજૂર કરવામાં આવી 

હતી. 

લખનઉ 

અયોÖયામાં Ĵીરામ જ×મભૂિમ પર 

ભૂિમપૂજનના એક વષ↓ થયા પછી ભŪો 

માટъ આનંદના સમાચાર છъ. Ĵˇાળુઓ 

૨૦૨૩નંુ વષ↓ પૂιં થતાં પહъલા જ ભãય 

રામમંЧદરનું  દશ↓ન અને પૂજા કરી 

શકશે. Ëયારъ સમĠ રામમંЧદર સંકЮલનું 

બાંધકામ ૨૦૨૫ના અંત સુધીમાં પૂι 

થવાની આશા છъ. Ĵીરામ જ×મભૂિમ 

તીથ↓ ĺçટъ આ લΣયને હાંસલ કરવા માટъ 

તેને બાંધકામની સમયબˇ કાય↓યોજના 

બનાવી છъ.  

સુĬીમ કોટ↓ના ચુકાદા પછી ભãય 

રામમંЧદરના િનમા↓ણનું કાય↓ જોરશોરથી 

ચાલી રЅં છъ. વડાĬધાન નરъ×ĩ 

મોદીએ પાંચ ઓગçટ ૨૦૨૦ના 

રોજ રામમંЧદરનો િશલા×યાસ 

કયђ↓. તે સમયથી જ રામલલાના 

મંЧદરના બાંધકામનો Ĭારѕભ થઈ 

ગયો હતો. મંЧદરના િનમા↓ણ માટъ 

Ĵી રામ જ×મભૂિમ તીથ↓ ĺçટ ˛ારા 

ભંડોળ એકિĦત કરવામાં આãયું હતું. 

વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી ૨૦૨૩માં 

આ મંЧદરનું ઉદઘાટન કરશે. જો કы 

તેના દશ↓નની સાથે-સાથે બીજા અને 

Ħીજા માળનું િનમા↓ણકાય↓ જારી રહъશે. 

૨૦૨૫ સુધીમાં મંЧદરનું સમĠ સંકЮલ 

બની જશે.  અયોÖયામાં Ĵીરામ 

જ×મભૂિમ મંЧદર પાંચ એકરમાં ફыલાયેલું 

હશે અને સમĠ સંકЮલ ૭૦ એકરમાં 

ફыલાયેલું હશે.  સંકЮલમાંથી નીકળતું 

પાણી રામનગરી માટъ મુäકыલιપ ન 

બને તે માટъ સીવર ĺીટમે×ટ અને વોટર 

ĺીટમે×ટ Øલા×ટ લગાવવામાં આવશે. 

કલમ 370 નાબૂદીના 2 વષ↓ પૂણ↓ઃ નવી 
ãયવçથા સાથે અનેક Ĭિતબંધ દૂર થયા
ઘાટીમાં કા મીરી પંિડતાેની જમીનાે પર થયેલા કબજા છાેડાવવા માટે પણ ય ાે ચાલુ

2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહъલા અયોÖયામાં 
રામ મંЧદરъ ભŪો કરી શકશે પૂજા-અચ↓ના

નવી Чદàહી
ઉǼર મÖય Ĭદъશમાં પૂરની Щçથિત 

ખૂબ જ ગંભીર છъ. ભારъ વરસાદ 

બાદ 1,200 કરતા વધારъ ગામ પૂરથી 

Ĭભાિવત થયા છъ. ભારъ વરસાદ બાદ 

Æવાિલયર-ચંબલ ΤેĦ પૂરની લપેટમાં 

આãયા છъ. મુÅયમંĦી િશવરાજ િસંહ 

ચૌહાણે જણાãયું કы, પૂરની ગંભીર 

Щçથિતને Öયાનમાં રાખીને કыટલાક જλરી 

પગલા ભરવામાં આãયા છъ. 

તેમણે જણાãયું કы, એનડીઆરએફ, 

એસડીઆરએફ, સેના અને 

બીએસએફની મદદથી 240 ગામના 

5,950 લોકોને બચાવી લેવામાં આãયા 

છъ. ઉપરાંત અ×ય 1,950 લોકોને 

બચાવવા માટъ Ĭય  ચાલુ છъ અને 

વાયુ સેનાના હъિલકોØટસ↓ ˛ારા બચાવ 

કામગીરી શλ કરી દъવામાં આવી છъ. 

મુÅયમંĦીએ જણાãયું કы, ŭારી, 

સીપ, પાવ↓તી નદીઓમાં પૂરના કારણે 

äયોપુરના 30 ગામ Ĭભાિવત છъ. 

અÓયાર સુધીમાં 1,000 લોકોને Óયાંથી 

સુરિΤત બહાર કાઢવામાં આãયા છъ. 

Ëયારъ Żાલાપુર, ભેરાવાડા, મેવાડા, 

જાટખેડાના ગામોમાં ફસાયેલા 1,000 

લોકોને બહાર કાઢવા અિભયાન ચાલી 

રЅં છъ.  આ ઉપરાંત તેમણે પોતે સતત 

કы×ĩના સંપક↕માં હોવાની માિહતી આપી 

હતી. સાથે જ ગૃહ મંĦી અને વડાĬધાને 

નદીઓના જળçતરમાં િˇના કારણે 

પૂરની Щçથિત અંગે જાણકારી લીધી 

હોવાનું અને તમામ સંભિવત મદદની 

ખાતરી આપી હોવાનું જણાãયું હતું. 

પિΌમ બંગાળમાં ભારъ પુરને કારણ ે

15 લોકોના મોત િનપËયા છъ અને Ħણ 

લાખથી પણ વધુ લોકોને આ પુરની 

અસર જોવા મળી હતી જેથી હજારો 

લોકો ઘર િવહોણા થઇ ગયા હતા. 

ઓЧડશામાં પણ ભારъ વરસાદની 

સાથે િવજળી પડવાની ઘટના સામે 

આવી હતી. ઓЧડશામાં અÓયાર 

સુધીમાંબે લોકોનો વીજળી પડવાથી 

ભોગ લેવાયો હતો. રાજçથાનમાં પણ 

વોટર કરѕટ લાગતા Ħણ બાળકોના મોત 

િનપËયા હતા.

MPમાં ભીષણ પુર,  1,200થી વધુ ગામડાઓ બેહાલ
6,000 લાેકાેને બચાવાયા, પિ મ બંગાળમાં ભારે પુરને કારણે 15 લાેકાેના માેત, રાજ ાનમાં ણ બાળકાેના કરંટ લાગતા માેત
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નવી દિલ્ી
બોર્ડર રોર ઓર્ગેનાઇઝેશન 

(બીઆરઓ)એ પૂર્વી લરાખમાં ઉમલલંલા 
પાસ ખાતે ૧૯,૩૦૦ ફૂટની ઊંચાઈએ 
લર્શ્વનો સૌથી ઊંચો મોટરેબલ રોર 
બનાવ્ો છે, એમ સંરક્ષણ મંત્ાલ્ે 
બુધર્ારે જણાવ્ું હતું.  

બીઆરઓએ ૫૨ કિલોમીટર 
લાંબો બલેિ ટોપર માર્્ડ બનાવ્ો છે. તે 
ઉમલલંગલા પાસ ખાતેથી પસાર થા્ છે. 
આ સાથે તેણે બોલલલર્લ્ામાં ઉતુરુનિકુ 
જ્ાળામુખી પર ૧૮,૯૫૩ ફૂટની 
ઊંચાઈએ બનાર્ર્ામાં આર્ેલા મોટરેબલ 

રોરના રેિોર્ડને તોર્ો હતો, એમ મંત્ાલ્ે 
જણાવ્ું હતું. ઉમલલંગલા પાસ પૂર્વી 
લરાખના ચુમાર સેકટરના મહત્ર્ના 
શહેરોને જોરે છે. તેના લીધે સથાલનિ 
પ્રજાને લેહથી રેમચોિ અને લચસુમલેને 
જોરતો ર્ૈિલ્પિ માર્્ડ મળશે. આના 
િારણે તેમની સામાલજિ-આલથ્ડિ લસથલતમાં 
સુધારો થશે અને લરાખમાં પ્રર્ાસનને 
ર્ેર્ મળશે.  લશ્ાળા દરલમ્ાન અહીં 
તાપમાન -૪૦ કરગ્ી સેલ્સ્સે પહોંચી 
જા્ છે અને ૧૯,૩૦૦ ફૂટના સતરે 
ઓલકસજનનું સતર સામાન્ સથળોથી ૫૦ 
ટિા ઓછું હો્ છે.

નવી દિલ્ી 
પરે્ાસસ જાસસૂી લર્ર્ાદ અને િલૃિ 

િા્દાઓ મદુ્ ેસસંદના ચોમાસ ુસત્ની 
મોટાભાર્ની િા્્ડર્ાહી ખોરર્ાઈ ર્ઈ 
છ.ે અનિે પ્ર્ાસો છતા ં સરિાર અને 
લર્પક્ષ ર્ચ્નેી મરાર્ાઠં દૂર થઈ નથી 
રહી. એર્ા સમ્મા ં ર્રાપ્રધાન નરનેદ્ર 
મોદીએ મરં્ળર્ાર ે ભાજપની સસંદી્ 
પક્ષની બઠેિમા ં લર્પક્ષની ઝાટિણી 
િાઢી હતી. તમેણ ે િહ્ ં સસંદ ચાલર્ા 
ન દરે્ી, ગૃહમા ં િલેબનટે મંત્ી પાસથેી 
િાર્ળો લઈન ે ફારીન ે ઊછાળર્ા અને 
તૃણમલૂના રાજ્સભાના સાસંદ રરેિે 
ઓ’બ્ા્નનુ ં‘પાપરી-ચાટ’ર્ાળુ ંલનર્દેન 

જરે્ા લર્પક્ષના િતૃ્ો સસંદ, બધંારણ, 
લોિતતં્ અને દેશની જનતાનુ ંઅપમાન 
છ.ે ર્રાપ્રધાન મોદીએ ૨૭મી જુલાઈની 
બઠેિમા ંપણ િોંગ્સેન પર હમુલો િ્યો 
હતો. લર્પક્ષના હોબાળા ર્ચ્ ેસસંદમાં 
લબલો પાસ િરાર્ર્ાની િનેદ્ર સરિારની 
રીતો સામ ે તૃણમલૂ િોંગ્સેના સાસંદ 
રરેિે ઓ’બ્ા્નની ટીપપણી મદુ્ે 
ર્રાપ્રધાન મોદીએ લર્પક્ષન ેઆરે હાથ 
લીધો હતો. ર્રાપ્રધાન નરનેદ્ર મોદીએ 
મંર્ળર્ાર ે ભાજપની સસંદી્ પક્ષની 
બઠેિમા ં જણાવ્ુ ં હતુ ં િ,ે િોરોના 
મહામારી અરેં્ બઠેિ બોલાર્ાઈ ત્ારે 
િોંગ્સે ેબલહષિાર િ્યો હતો.

ગૃ્માં કાગળ ફાંડી નાંખવા જેવા 
કૃત્યોઅે સંસિનું અપમાન : મયોિી

બીઆરઓએ પૂવવી લદ્ાખમાં વવશ્વનયો 
સૌથી ઊંચયો મયોટરેબલ રયોડ બનાવ્યો

મની લોનરકરંર્ િેસમાં 
અર્ંતા ગ્ુપના ર્ૌતમ 

થાપરની ઇરી દ્ારા ધરપિર
પયોટ્ટલેનડ

નર્ી કદ્હી : ઇરીએ મની લોનરકરંર્ િેસમાં જાણીતા 
ઉધ્ોર્પલત અને અર્ંતા ગ્ુપના પ્રમોટર ર્ૌતમ થાપરની 
ધરપિર િરી હતી. હાલમાં જ એજનસીએ અર્ંતા ગ્ુપના 
કદ્હી અને મુંબઇ લસથત લર્લર્ધ સથળોએ દરોરા પાર્ા 
હતા. બેંિો સાથે છેતરપીંકર િરર્ાનો તેમના પર આરોપ છે.  
આ દરોરા બાદ થાપરની પૂછપરછ પણ િરર્ામાં આર્ી 
હતી. થાપર પર બેંિ ફંરનો દુરુપ્ોર્ િરર્ા, બનાર્ટી 
લેનદેન, ખોટી રીતે બેંિો પાસેથી લોન લેર્ા, નિલી 
ર્ાઉચર અને બનાર્ટી નાણાિી્ વ્ર્હારો, ર્ુનાલહત 
િાર્તરું અને છેતરપીંકરનો આરોપ છે.  તપાસ એજનસીઓ 
આ જ મામલાઓમાં થાપરની સામે તપાસ િરી રહી છે. 

EVM પર પ્રલતબંધની માર્ 
િરનારને કદ્હી હાઇિોટટે 
10 હજારનો દંર ફટિા્યો

નવી દિલ્ી
નર્ી કદ્હી : કદ્હી હાઇિોટ્ડમા ંઇર્ીએમ પર પ્રલતબધં 

મિુર્ાની માર્ િરતી એિ અરજી થઇ હતી. હાઇિોટટે આ 
અરજીન ે ફર્ાર્ી દીધી હતી સાથ ે જ અરજદાર પર 10 
હજાર રૂલપ્ાનો દરં પણ ફટિા્યો હતો.  કદ્હી હાઇિોટટે 
અરજીની સનુાર્ણી ર્ળેાએ િહ્ ંહતુ ં િ ેઅરજદાર ેઅરજી 
િરીન ેઇર્ીએમ પર પ્રલતબધં મિુર્ાની માર્ણી તો િરી દીધી 
પણ ઇર્ીએમ અરં્ ેઅરજદાર પાસ ેિોઇ ચોક્કસ જાણિારી 
નથી.   ર્િીલ સીઆર સકુિન ેકદ્હી હાઇિોટ્ડમા ંઆ અરજી 
િરી હતી. જમેા ં તમેણે એર્ી માર્ િરી હતી િ ેઇર્ીએમ 
શિંાના ઘરેામા ંછ ેઅન ેતનેી સાથ ેચરેા થઇ શિ ેછ ેતથેી તનેે 
હટાર્ીન ેબલેટે પપેરથી મતદાન િરાર્ર્ુ ંજોઇએ.

અલ્ા્ાબાિ 
અલ્ાહાબાદ હાઇિોટટે ઉત્તર 

પ્રદેશમાં લર્ જેહાદના એિ આરોપી 
જાર્ેદની જામીન અરજી ફર્ાર્ી દીધી 
હતી. સાથે ટિોર િરતા િહ્ં હતું િે માત્ 
લગ્ન માટે ધમ્ડ પકરર્ત્ડન િરાર્ર્ું ખોટુ 
છે. િોટટે િહ્ં િે અિબર-જોધાબાઇએ 
ધમ્ડ પકરર્ત્ડન ર્ર્ર જ લગ્ન િ્ા્ડ હતા. 
એિબીજાનું સમમાન િ્ુું અને ધાલમ્ડિ 
ભાર્નાઓનો પણ આદર િ્યો હતો. 
બન્ેના સંબંધોમાં ધમ્ડ ક્ારે્ ર્ચ્ે 
નથી આવ્ો. લોિોએ જોધાબાઇ અને 
અિબરમાંથી ઘણુ શીખર્ું જોઇએ. 

ઉત્તર પ્રદેશના એટા લજલ્ાના 
લનર્ાસી જાર્ેદ પર એિ લહંદુ ્ુર્તી 

સાથે લગ્ન િરર્ા માટે ધમ્ડ પકરર્ત્ડન 
િરાર્ર્ાનો આરોપ હતો. ્ુર્તીએ ધમ્ડ 
પકરર્ત્ડન માટે સહી પણ િરી દીધી 
હતી. ધમ્ડ બદલતા જ એિ જ સપ્ાહમાં 
બન્ેના લગ્ન થઇ ર્્ા. જોિે બાદમાં 
્ુર્તીએ મેલજસટ્ેટ સમક્ષ િહ્ં િે મારી 
સાથે જાર્ેદે છેતરપીંકર િરી છે.

્ુર્તીના લનર્ેદનના આધારે જાર્ેદની 
ધરપિર િરર્ામાં આર્ી હતી. જેને 
પર્લે જાર્ેદે અલ્ાહાબાદ હાઇિોટ્ડમાં 
જામીન અરજી િરી હતી. મંર્ળર્ારે 
આ મામલામાં સુનાર્ણી િરતી ર્ેળાએ 
અલ્ાહાબાદ હાઇિોટટે િહ્ં હતું િે ધમ્ડ 
પકરર્ત્ડન િરાવ્ા ર્ર્ર પણ લગ્ન િરી 
શિા્. ધમ્ડ આસથાનો લર્િ્ છે.

વનકા્ માટે ધમાાંતરણ અસવીકા્્ટ, લવ 
જે્ાિના આરયોપીના જામીન ફગાવા્ા

નવી દિલ્ી
એકરટસ્ડ લર્્ર ઓફ ઇલનર્ાએ, 

ઇઝરા્લી િંપની એનએસઓના 
પેર્ાસસ સપા્ર્ેરનો ઉપ્ોર્ િરીને 
િેનદ્ર સરિાર દ્ારા પત્િારો તથા અન્ 
નાર્કરિોની િરા્ેલી િલથત જાસૂસીના 
મુદ્ે તપાસ માટે લસટ (સપેશ્લ 
ઇનર્ેલસટર્ેશન ટીમ- લર્શેિ તપાસ 
જૂથ) ની રચનાની માર્ણી સાથે સુપ્રીમ 
િોટ્ડમાં ધા નાખી છે.

પ્રજાનાં, માલહતર્ાર રહેર્ાના 
તેમજ સપષ્ટ તથા પારદશવી સરિાર 

મેળર્ર્ાના અલધિાર અમલી બને એ 
જોર્ાનું િામ પત્િારે િરર્ાનું હો્ છે. 
લર્્રના સભ્ો અને બધા પત્િારોએ, 
સરિારના લર્લર્ધ લર્ભાર્ો પાસેથી 
માલહતી, સમજૂતીઓ તેમજ સરિારની 
સલરિ્તા અને લનલષરિ્તા માટે માન્ 
્થાથ્ડતા જાણીને એમને ઉત્તરદા્ી 
બનાર્ી રાખર્ાનું ઉત્તરદાલ્તર્ 
લનભાર્ર્ાનું છે, એમ અરજીમાં 
જણાર્ા્ું છે.

એમાં ઉમેરા્ું છે િે સરિાર અને 
એની એજનસીઓ પત્િારો દ્ારા િરાતા 

કરપોકટુંર્ના િામમાં દખલર્ીરીના િરે 
તો અખબારી આઝાદી જળર્ાઇ રહે. 
લર્્રે એના અરજીમાં જણાવ્ું છે િે 
સરિાર, બંધારણ હેઠળ પ્રજાને મળેલા 
અલધિારોનો ભંર્ િરી રહી છે િે િેમ 
તેમજ એના મૂળભૂત અલધિારોની 
રક્ષા માટે લેર્ા્ેલા પર્લાં લર્િે ર્ાિેફ 
રહેર્ાનો ભારતી્ નાર્કરિોને હિ છે.

સંસદી્ પ્રલરિ્ા દ્ારા જર્ાબદારી 
લર્િે જાણર્ાના તથા બંધારણી્ 
મ્ા્ડદાઓના અમલીિરણના બધા 
પ્ર્ાસો સામે અર્રોધો ખરા િરા્ા છે. 

પેર્ાસસ જાસૂસીિાંર મામલે ‘લસટ’ દ્ારા 
તપાસ િરો: એકરટસ્ડ લર્્ર ઓફ ઇલનર્ા
સુપ્રીમ ક�ેર્ટન� નનરરીક્ષણમ�ં તપ�સનરી મ�ગ સ�થે બુનધિજીવરીઓ�ેનરી ઓરજી 

ચંિીગઢ
ખાલલસતાન સમથ્ડિ આતંિી 

ર્ુરપતર્ંત લસંહ પન્ુએ હર્ે 
હકર્ાણાના મુખ્મંત્ી મનોહરલાલને 
ધમિી આપી. પન્ુએ 15 ઓર્સટે 
ધર્જ ન ફરિાર્ર્ાની ધમિી આપી છે. 
ધમિીમાં િહ્ િે 15 ઓર્સટે સીએમ 
ધર્જ ના લહેરાર્ે અને પોતાના ઘરે જ 
રહે. એ જ તેમના માટે સારુ રહેશે. 
ર્ુરપતર્ંત લસંહ પન્ુના નામથી રેિોર્ડ 
િરર્ામાં આર્ેલા ફોન િોલ દ્ારા 
ધમિી આપર્ામાં આર્ી રહી છે. જોિે 
મુખ્મંત્ીની પાસે સીધા િોલ આવ્ા 
નથી. 

પંજાબ-હકર્ાણા અને લહમાચલ 
પ્રદેશના લોિોની પાસે ધમિીભ્ા્ડ 

ફોન આર્ી રહ્ા છે. અર્ાઉ પન્ુએ 
લહમાચલ પ્રદેશના મુખ્મંત્ી જ્રામ 
ઠાિકુરને પણ 15 ઓર્સટના કદર્સે 
ધર્જ ના લહેરાર્ર્ાની ધમિી આપી 
હતી. ર્ુરપતર્ંત લસંહ પન્ુ ર્્ા ર્િગે 
પણ હકર્ાણાને લઈને ઝેર ઓિી 
ચૂક્ા છે. જેને લઈને ર્ુરૂગ્ામમા પન્ુ 
લર્રૂદ્ધ િેસ નોંધર્ામાં આવ્ો છે.

જે પી નડ્ાને પણ મળી ધમિી
તાજેતરમાં જ ર્ુરપતર્ંત લસંહ 

પન્ુએ ભાજપના રાષ્ટી્ અધ્ક્ષ 
જર્ત પ્રિાશ નડ્ા અને લહમાચલ 
પ્રદેશના પૂર્્ડ મુખ્મંત્ી શાંતા િકુમારને 
ધમિી આપી હતી. આ ધમિી 
સોમર્ારે પન્ુએ ઉનાના પત્િારોને 
ફોન િોલના માધ્મથી આપી.

15મી ઘરમાં જ ર્ેજો, તે જ સારૂ 
ર્ેશે, ્દર્ાણાના CMને ધમકી

નવી દિલ્ી/ભયોપાલ
દેશની રાજધાની કદ્હીમાં નર્ 

ર્િ્ડની દલલત બાળિીની બળાતિાર 
િરી હત્ા િરા્ાની ઘટનાના પરઘા 
શમ્ા નથી ત્ાં મધ્ પ્રદેશના લર્કદશા 
લજલ્ામાં ૧૦ ર્િ્ડની બાળિી પર 
બળાતિાર અને તેની હત્ાની ઘટનાથી 
દેશભરમાં ભારે હોબાળો મચી ર્્ો છે. 
કદ્હીમાં નર્ ર્િ્ડની દલલત બાળિી પર 
ોમુખ્મંત્ી અરલર્ંદ િેજરીર્ાલે ન્ાલ્િ 
તપાસના આદેશ અને બાળિીના 
પકરર્ારને રૂ. ૧૦ લાખનું ર્ળતર 
આપર્ાની જાહેરાત િરી છે. બીજીબાજુ 

િોંગ્ેસ, લર્શ્વ લહનદુ પકરિદે બળાતિાર 
અને હત્ાના આરોપીઓને ફાંસીની 
સજાની માર્ણી િરી છે જ્ારે ભાજપે 
બાળિીના પકરર્ારનો ફોટો જાહેર િરર્ા 
બદલ િોંગ્ેસના ર્કરષ્ઠ નેતા રાહુલ 
ર્ાંધી સામે પર્લાં લેર્ા ટ્ીટર સમક્ષ 
માર્ણી િરી છે.

મધ્ પ્રદેશના લર્કદશા લજલ્ાના 
શમશાબાદ પોલીસ સટેશન ક્ષેત્ના 
જંર્લમાં ૧૦ ર્િ્ડની દલલત બાળિી પર 
બળાતિાર િરા્ા પછી તેની હત્ા િરીને 
તેનું શબ વૃક્ષ સાથે બાંધી દેર્ાની ઘટના 
સામે આર્ી છે. પોલીસે આ ઘટનામાં 

શંિાના આધારે ચાર લોિોની અટિા્ત 
િરી છે. બાળિી મંર્ળર્ારે બપોરે 
માતાની પાછળ એિ પ્રિારનું જંર્લી 
ફળ િરોંદે લેર્ા ર્ઈ હતી. માતા પાછી 
ફરી તો તેને પુત્ી ઘરમાં જોર્ા મળી 
નહીં.  લર્ભર્ બે િલાિ સુધી પકરર્ાર 
બાળિીને શોધતો રહ્ો. તેની ભાળ ન 
મળતા સાંજે પકરર્ારજનોએ શમશાબાદ 
પોલીસ સટેશનમાં ર્ુમ થર્ાની ફકર્ાદ 
િરી હતી. પોલીસે તુરંત શોધ શરૂ િરી 
હતી. આ દરલમ્ાન એિ િલાિ પછી 
બાળિીનું શબ એિ વૃક્ષ સાથે બંધા્ેલું 
મળ્ું હતું. 

કદ્હી-ભોપાલમાં દલલત બાળિી સાથે 
રેપ અને હત્ાથી દેશભરમાં હોબાળો
દિલ્રીમ�ં બળ�ત્�ર-હત્�નરી ન્�યિક તપ�સ, પદરવ�રને 10 લ�ખન� વળતરનરી જાહેર�ત

નર્ી કદ્હી: િણા્ડટિમાં મુખ્મંત્ીનો ચહેરો બદલર્ામાં 
આવ્ા પછી હર્ે મંત્ીમંરળમાં લર્સતરણ થઈ રહ્ં છે. 
બીએસ ્ેકદ્ુરપપાના બદલે મુખ્મંત્ી બનેલા બસર્રાજ 
બોમમાઇની નર્ી ટીમે બુધર્ારે શપથ લીધા. બુધર્ારે 
િકુલ ૨૯ મંત્ીઓએ શપથ લીધા નર્ા િેલબનેટ મંત્ીમાં 
સાત મંત્ી ઓબીસી, ત્ણ અનુસૂલચત જાલત, એિ 
અનુસૂલચત જનજાલત, સાત ર્ોિાલલંર્ા અને આઠ લલંર્ા્ત 
સમાજમાંથી છે. જ્ારે એિ મલહલા પ્રધાન બનાર્ર્ામાં 
આર્ી છે.  

બુધર્ારે સર્ારે જ નક્કી થ્ું િે રાજભર્નમાં બપોરે 
સર્ા બે ર્ાર્ે શપથ ગ્હણ સમારંભ ્ોજાર્ર્ાનો છે. 
બસર્રાજ બોમમાઈએ તાજેતરમાં કદ્હીનો પ્રર્ાસ ખેર્ો 
હતો. તેના પછી મંત્ીમંરળના નામ પર મહોર લાર્ી હતી.  

િણા્ડટિમાં તાજેતરમાં જ મુખ્પ્રધાન બીએસ ્ેકદ્ુરપપાએ 
રાજીનામુ આપ્ું હતું. તેના પછી પક્ષ તરફથી બસર્રાજ 
બોમમાઈને રાજ્ની ધુરા સોંપર્ામાં આર્ી. બસર્રાજ 
બોમમાઇના લપતા પણ રાજ્ના મુખ્મંત્ી રહી ચૂક્ા છે.

િણા્ડટિ િેલબનેટનું લર્સતરણઃ બસર્રાજનસ 
સાથે નર્ા 29 મંત્ીઓએ શપથ ગ્હણ િ્ા્ડ



FRIDAY, 06 AUGUST, 202118 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news ઈન્ટરનેશનલ

કાબૂલ
છેલ્લા બે દિવસમલાં અફઘલાનિસ્લાિિલાં 

િળો દ્લારલા કરવલામલાં આવેલલા આક્રમક 
હુમલલામલાં ૩૦૦થી વધુ ્લાનલબલાિીઓિલાં 
મો્ થયલા હ્લા અિે અિેકિે ઈજા 
થઈ હ્ી. અફઘલાનિસ્લાિ િેશિલ 
દિફેનસ એનિ નસકયુદરટી ફફોનસસ 
(છગિડ્ઢજીહ્લ) દ્લારલા ગઝિી, કંિહલાર, 
હેરલા્, જૌઝલાિ, બલાલ્ખ, સલામલાનગલાિ, 
હેલમંિ, ્લા્ખર કુંિુંઝ ્ેમજ બલાઘલલાિ, 
કલાબુલ અિે કલાનિસલામલાં છેલ્લા ૨૪ 
કલલાકમલાં ભલારે હુમલો કરલાયો હ્ો. 
જેમલાં ૨૫૪ ્લાનલબલાિી આ્ંકીઓ 
મલાયલાયા ગયલા હ્લા અિે ૯૭િલાં મો્ 
થયલા હ્લા. આ ઉિરલાં્ શનિવલારે 

બરમલાલ ્ેમજ િલાકદટકલા પલાં્મલાં િણ 
્લાનલબલાિીઓ અિે અફઘલાિ સેિલા 
વચ્ે ભીષણ યુદ્ધ થયું હ્ું જેમલાં ૧૨ 
્લાનલબલાિી આ્ંકીઓ મલાયલાયા ગયલા હ્લા 
જેમલાં ૪ િલાદકસ્લાિીઓ હોવલાિું જણલાયું 
હ્ું. અગલાઉ િલાક.િો એક લશકરી 
અનધકલારી િણ ઠલાર કરલાયો હ્ો. 
િંજવલાઈ નજલ્લામલાં હુમલલામલાં બીજા 
૧૧ આ્ંકીઓિો સફલાયો કરલાયો હ્ો. 
અફઘલાિ સેિલા અિે ્લાનલબલાિીઓ વચ્ે 
લશકરગલાહ અિે હેરલા્મલાં ્ખૂિી જંગ 
્ખેલલાઈ રહ્ો છે. અહીં ્લાનલબલાિીઓિે 
હરલાવવલા અફઘલાિ સરકલારે સિેનશયલ 
કમલાનિો ્ેમજ સૈનિકોિી વધુ કુમક 
મોકલી આિી છે.

અફઘાનિસ્ાિ સૈન્યિા હુમલામાં બે 
દિવસમાં ૩૦૦ ્ાનલબાિીિો ખા્મો

વોનિગં્ટિ 
ફલોદરિલાિી એક ફ્રનટીયર ફલલાઈટમલાં 

ભલાર ે હોબલાળો મચયલા બલાિ એક 
મસુલાફરિ ે્િેી સીટ િર ટિે વિ ેબલાધંી 
િીધો હ્ો. કહવેલામલા ં આવી રહ્ ં છે કે 
અિકે નરિનકસ િીધલા બલાિ મસુલાફર હોંશ 
ગમુલાવી બઠેો હ્ો અિ ે ફલલાઈટિલા ક્રરૂ 
મમેબસયા સલાથ ે છિેછલાિ અિ ે મલારિીટ 
કરવલા લલાગયો હ્ો. ઘટિલાિો એક 
વીદિયો સલામ ે આવયો છ.ે જમેલા ં ્િેે 
સીટ િર ટિેથી બલાધંી િવેલામલા ં આવયો 
છ.ે 22 વષયાિલા મકેસવલે બરેીિ ે ઘટિલા 
બલાિ શનિવલાર ે દફલલાિલેલફયલાથી નમયલામી 
મલાટ ેઉિલાિ િરનમયલાિ શલારીદરક નહસંલાિલા 

3 મલામલલામલા ં ધરિકિ કરી લવેલામલાં 
આવી છે. ઓહલાયો નિવલાસી મકેસવલે 
જે િહેલલા ં ્ખબુ જ િીધલેી હલાલ્મલાં 
હ્ો, ્ણે ે વધલાર ે િલારૂિી મલાગ કરી 
હ્ી. િોલીસ ે એક દરિોટયામલા ં કહ્ ં છે 
ક ે્ણે ેએક એર હોસટસેિી િીઠિ ેટચ 
કરી, જેિો ્ણે ેનવરોધ કયફો હ્ો. િછી 
બેરીએ િો્લાિી શટયા િર િલારૂ ઢોળી 
િીધો હ્ો અિ ે ્િેે સલાફ કરવલા મલાટે 
બલાથરૂમમલા ંજ્ો રહ્ો હ્ો.  જયલાર ે્ે 
શટયા વગર બહલાર આવયો ્ો ક્રરૂ મમેબસસે 
્િેલા લગજેમલાથંી શટયા િીકલાળવલામલા ં્િેી 
મિિ કરી હ્ી. બલાિ બરેીએ 2 એર 
હોસટસે સલાથે છેિછલાિ કરી હ્ી.

એર હોસ્ટટેસ સાથે નબભતસ હરક્ 
કરિારિે સી્ટ સાથે બાંધી િટેવા્યો

ઢાકા
બલાંગલલાિેશમલાં એક લગ્ન 

સમલારોહમલાં આકલાશીય વીજળી િિ્લા 
હલાહલાકલાર મચી ગયો હ્ો. વીજળીએ 
એવો કહેર વ્લાયાવયો કે િલભરમલાં 
્ખુશીિો આ અવરસ મલા્મમલાં 
ફેરવલાયો હ્ો. આ િિયાિલાક ઘટિલામલાં 
૧૭ લોકોિલા મો્ િીિજયલા હ્લા 
જયલારે અિેક લોકો ઘલાયલ થયલા હ્લા. 
મળ્ી મલાનહ્ી પમલાણે આ ઘટિલા 
બલાંગલલાિેશિલા ચિૈિવલાબગંજ નજલ્લાિલા 
નશવગંજિી છે. અહીં િિીમલાં ્ર્ી 
બોટમલાં એક વયનતિિલા લગ્નિી િલાટટી 

ચલાલી રહી હ્ી. િલાટટીમલાં સેંકિો લોકો 
આવેલલા હ્લા અિે હસી ્ખુશીિો 
મલાહોલ છવલાયેલો હ્ો અિે લોકો 
એનજોય કરી રહ્લા હ્લા. િરં્ુ આ 
િરનમયલાિ મોસમ ્ખરલાબ થલાય છે અિે 
વરસલાિ થવલા લલાગે છે અિે વરસલાિથી 
બચવલા મલાટે લોકો સહલારો લેવલા મલાટે 
લોકો બોટિે છોિીિે િિી દકિલારે 
જવલા લલાગયલા હ્લા. આ વચ્ે ્મલામ 
કરૂિર્ી આફ્િો નશકલાર બિી ગયલા 
હ્લા. વરસલાિ વચ્ે આકલાશીય વીજળી 
િિવલાથી અિેક લોકો આિી ચિેટમલાં 
આવી ગયલા હ્લા. ક્ષણવલારમલાં જ ૧૭ 

લોકોિલા િિયાિલાક મો્ થયલા હ્લા. અિે 
આકલાશીય વીજળીિલા કલારણે િલાઝી 
જવલાથી અિેક લોકોિી હલાલ્ ગંભીર 
હ્ી. થોિીક જ સેકનિમલાં આકલાશી 
વીજળીએ બધું બબલાયાિ કરી િીધું હ્ું. 
િુઘયાટિલામલાં િુલહો િણ ઘલાયલ થયો 
હ્ો. સથલાનિક અનધકલારીિલા જણલાવયલા 
પમલાણે કેટલલાક લોકો વલાવલાઝોિલા અિે 
વરસલાિથી બચવલા મલાટે બોટિે છોિીિે 
દકિલારલા ઉિર આવયલા હ્લા તયલારે 
વીજળી િિી હ્ી. જે સમયે િુઘયાટિલા 
ઘટી તયલારે લગ્નિી િલાટટીમલાં િુલહિ 
હલાજર નહો્ી. 

વોનિંગ્ટિ 
ભલાર્ વષયા ૨૦૩૦ સુધીમલાં િરેક 

ક્ષેત્રમલાં િુનિયલાિું િેતૃતવ કર્ો હશે 
્ેમ અમેદરકલાિલા એક ભૂ્િૂવયા સલાંસિે 
જણલાવયું હ્ું. ્ેમણે કહ્ં કે િુનિયલાિલા 
બે સૌથી મોટલા લોક્ંત્ર એકસલાથે ઘણું 
બધું કરી શકે છે. અમેદરકલાિલા ભૂ્િૂવયા 
સલાંસિ દરચલાિયા વમલાયાએ કહ્ં કે, હું વષયા 
૨૦૩૦ ્રફ જોઉં છું ્ો મિે એક 
એવો ભલાર્ િેશ જોવલા મળે છે, જે 
લગભગ િરેક ક્ષેત્રમલાં િુનિયલાિું િેતૃતવ 
કરી શકે છે.

્ેમણે જણલાવયું હ્ું કે, િુનિયલાિી 
સૌથી વધુ વસ્ીવલાળો િેશ, સૌથી 
વધુ કોલેજ સ્લા્ક, સૌથી મોટો 
મધયમ વગયા, સૌથી વધુ સેલ ફોિ 
અિે ઈનટરિેટ વિરલાશકલાર, ત્રીજી 

સૌથી મોટી સૈનય શનતિ અિે ત્રીજા 
સૌથી મોટલા અથયા્ંત્ર સલાથે િુનિયલાિલા 
સૌથી મોટલા લોક્ંત્રમલાં ૨૫ વષયાથી 
ઓછી વયિલા ૬૦ કરોિથી વધુ લોકો 
છે. દરચલાિયા વમલાયાએ જણલાવયું કે, આજે 
ભલાર્ ્ખૂબ જ વયલાિક સ્રે નવકલાસિી 
બલાબ્ોમલાં ટોચ િર છે. આગલામી 
િલાયકલામલાં ભલાર્મલાં ઈનફ્રલાસટ્રક્ચરિલા 
નવકલાસ િર અંિલાજે બે લલા્ખ િોલર 
્ખચયા કરવલામલાં આવશે. વષયા ૨૦૩૦િલા 
આવશયક મૂળભૂ્ મલાળ્ખિો એક 
મોટો નહસસો બિલાવવલાિો બલાકી છે. 

વોનિંગ્ટિ
અમેદરકલાિી આગેવલાિી હેઠળ 

નવશ્વમલાં કોરોિલાિો વયલાિ ઝિિથી 
વધવલા લલાગયો છે. અમેદરકલામલાં 
ફલોદરિલા અિે ટેકસલાસમલાં કોરોિલાિલા 
િેલટલા વેદરયનટિલા સંક્રમણમલાં ્ીવ્ર 
વધલારલાિે િગલે િવલા કેસીસિી 
સંખયલામલાં જોરિલાર વધલારે થઇ રહ્ો છે. 
િહેલી ઓગસટે અમેદરકલામલાં ૨૩૧૩૯ 
િવલા કેસિી સંખયલા િોંધલાઇ હ્ી ્ે 
બુધવલારે સવલારે િૂરલા થયેલલા ૨૪ કલલાક 
િરનમયલાિ ઊછળીિે ૧,૪૯,૭૮૮ 
ઉિર િહોંચી ગઇ હ્ી અિે આ ગલાળલા 
િરનમયલાિ ૬૬૮ િિટીઓિલાં મો્ થયલાં 
હ્લાં. િલાછલલા ૨૪ કલલાક િરનમયલાિ 
અમેદરકલાિલા ફલોદરિલા સટેટમલાં 
૫૦,૯૯૭ િવલા કેસીસ અિે ટેકસલાસ 

સટેટમલાં ૨૦,૦૦૪ િવલા કેસીસ 
િોંધલાયલા હ્લાં. ચીિમલાં િણ િદરલસથન્ 
ફરીથી કથળી રહી છે, બુધવલારે ચીિમલાં 
િવલા ૭૧ કેસ િોંધલાયલા હ્લાં કે જે ગયલા 
જાનયુઆરી િછીિો સૌથી મોટો િૈનિક 
વધલારો છે. િરનમયલાિ, િલાછલલા ૨૪ 
કલલાક િરનમયલાિ કોરોિલા સંક્રમણિલા 
મોરચે નવશ્વમલાં ૬,૧૭,૬૯૦ િવલા કેસ 
િોંધલાયલા હ્લાં અિે ૧૦ હજારથી વધલારે 
કોરોિલા િેશન્ટસિલા મો્ થયલા હ્લાં. 
લેટેસટ આંકિલા અિુસલાર નવશ્વિલા ૧૯૨ 
િેશોમલાં કુલ કોરોિલા સંક્રનમ્ોિી સંખયલા 
વધીિે ૧૯.૯૫ કરોિ થઇ ગઈ છે 
જયલારે અતયલાર સુધીમલાં ૪૨,૪૫,૬૨૬ 
િિટીઓએ જીવ ગુમલાવયો છે.  બ્લાનઝલ 
અિે ફ્રલાનસમલાં કોરોિલાિલા િવલા કેસમલાં 
સ્્ વધલારો થઇ રહ્ો છે.

બલાંગલલાિેશમલાં લગ્ન સમલારોહમલાં આકલાશી 
વીજળી િિ્લાં ૧૭િલાં મો્, અિેક ઘલાયલ

ભલાર્ ૨૦૩૦ સુધીમલાં િુનિયલાિું િેતૃતવ 
કર્ો હશે : યુએસિલા િૂવયા સલાંસિ વમલાયા
ભારતમાં ઈન્ફ્ાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ પર અંદાજે બે લાખ ડાેલર ખર્ચ કરિામાં અાિશે

ફ્લોરિડામાં કલોિલોના બેકાબૂ ઃ  1.50 ્ાખ નવા કેસ 

બેઇનજંગ : ચલાઈિીઝ યુનિનવયાસટી 
કેમિસમલાં ૨૦ વષયાિલા ભલાર્ીય નવદ્લાથટી 
અમિ િલાગસેિિી હતયલા કરવલા બિલ 
એક નવિેશી નવદ્લાથટીિી ચીિિી િોલીસે 
ધરિકિ કરી લીધી છે. બેઇનજંગથી ૧૦૦ 
દકલોમીટર િૂર ન્યલાલનજિ શહેરમલાં 
આવેલી ન્યલાલનજિ ફોરેિ સટિીઝ 
યુનિનવયાસટીમલાં ઈનટરિેશિલ નબઝિેસ 
સટિીઝિલા નવદ્લાથટી અમિ િલાગસેિિો 
મૃ્િેહ ્ેિલા રૃમમલાંથી મળી આવયો હ્ો. 
ન્યલાલનજિ પલાન્િી િોલીસે મૃ્િેહિી 
અિે ઘટિલાસથળિી ્િલાસ કરીિે ્ખૂિ 
થયું હોવલાિું જાણયું હ્ું. િોલીસિલા 

જણલાવયલા અિુસલાર હતયલારલાએ ધલારિલાર 
હનથયલાર વિે અમિ િલાગસેિિું સટેનબંગ 
કરી મૃતયુ િીિજાવયું હ્ું. જોકે િોનલસિે 
હનથયલાર હલાથ લલાગયું િથી. આ રેર 
અિે ્ખૂબ ગંભીર ગુિો કરિલાર હતયલારલા 
નવદ્લાથટીિી ઓળ્ખ કે ્ેિી િલાગદરક્લા 
ચીિિી સરકલારે જાહેર કરી િથી. જોકે 
ચીિે જણલાવયું હ્ું કે િોલીસ ્િલાસ 
હજી ચલાલુ છે. હતયલારલા નવરૃદ્ધ િુરલાવલા 
એકઠલા કરવલામલાં આવી રહ્લા છે. ચીિમલાં 
મંગળવલારે મૃ્િેહિી ઓટોપસી કરવલામલાં 
આવશે. િછી એક અઠવલાદિયલામલાં ્ેિું િેથ 
નસયાટદફકેટ આિવલામલાં આવશે.

ચીિી ્યુનિ.િા કેમ્પસમાં ભાર્ી્ય 
નવદ્ાથથીિું ખૂિ કરિારિી ધર્પકડ

૧૧ વષયાિી ભલાર્ીય િેરી 
નવશ્વિલા સૌથી પન્ભલાશલાળી 

નવદ્લાથટીઓમલાં સલામેલ
વોનિંગ્ટિ

ભલાર્ીય મૂળિી ૧૧ વષયાિી અમેદરકિ નવદ્લાનથયાિી 
િ્લાશલા િેરીિે અમેદરકલાિી ટોચિી યુનિવનસયાટીએ 
િુનિયલાિલા સૌથી પન્ભલાશલાળી નવદ્લાથટીઓમલાંિી એક 
જાહેર કરી છે. એસએટી અિે એસીટી િરીક્ષલાઓમલાં 
અસલાધલારણ િે્ખલાવિલા િગલે િેરીિે આ સનમલાિ અિલાયું 
છે. ૮૪ િેશોિલા લગભગ ૧૯,૦૦૦ નવદ્લાથટીઓમલાં 
ભલાર્ીય મૂળિી અમેદરકિ િ્લાશલા િેરીએ િવીિ્મ 
પન્ભલા શોધ સિધલાયામલાં ભલાગ લીધો હ્ો. અમેદરકલાિી 
અિેક યુનિવનસયાટીઓ નવદ્લાથટીઓિે પવેશ આિવલા મલાટે 
શૈક્ષનણક મૂલયલાંકિ િરીક્ષલા  અિે અમેદરકિ કૉલેજ 
ટેલસટંગિલા મલાિિંિોિો ઉિયોગ કરે છે. 

ભલાર્િે ૮૨ નમનલયિ 
િોલરિલાં હલાિૂયાિ નમસલાઇલસ 
વેચવલા અમેદરકલાિી મંજૂરી

વોનિંગ્ટિ 
ભલાર્િે ૮૨ નમનલયિ િોલરમલાં હલાિૂયાિ જોઈનટ 

કોમિ ટેસટ સેટ (ત્નઝ્રજી) ્ેમજ ્ેિે લગ્લાં અનય 
સલાધિો વેચવલા અમેદરકલાએ મંજૂરી આિી છે. આિે કલારણે 
બંિે િેશો વચ્ેિલા દદ્િક્ષીય સંબંધો વધલારે મજબૂ્ થશે 
્ેમજ એનશયલા િેનસદફક નવસ્લારમલાં મહત્વિલાં દિફેલનસવ 
િલાટયાિરિી સુરક્ષલામલાં વધલારો થશે. હલાિૂયાિ એ િદરયલામલાં 
જહલાજોિે ્ોિી િલાિ્ી નમસલાઈલસ છે. અમેદરકિ કોંગ્ેસ 
દ્લારલા િરવલાિગી મળયલા િછી િેનટલાગોિિી દિફેનસ 
નસકયુદરટી કોઓિરેશિ એજનસી દ્લારલા આ મલાટેિું 
નસયાટદફકેટ આિલાશે. ભલાર્ે હલાિૂયાિ જોઈનટ કોમિ ટેસટ 
સેટ ્ખરીિવલા રસ િશલાયાવયો હ્ો. 

િ. કોદર્યામાં ડેલ્ટા વેદરઅન્ટિા િવા કેસમાં ઉછાળો 
દક્ષિણ કોરિયામાં પાછલા ૨૪ કલાક દિક્મયાન કોિોનાના 
૧૭૨૫ નવા કેસ નોંધાયા છે. આગલા રદવસની તુલનાએ નવા 
કેસની સંખયામાં લગભગ ૧૨૦૦નો વધાિો થયો છે. દેશમાં હવે 
કોિોનાના કુલ કેસની સંખયા ૨૦૩૯૨૬ થઇ ગઈ છે. ક્સઓલ 
અને ક્ગયાંગી પાંતમાં સૌથી વધાિે કેસ નોંધાઇ િહ્ા છે
UAEમાં ૩થી ૧૭ વર્ષ સુધીિાં બાળકોિે સરકાર કોરોિાિી 
રસી આ્પિે ઃ કોિોનાથી સામે બચાવ માટે વેક્સન કાિગિ 
હક્થયાિ હોવાનું સાક્બત થઇ ચૂ્યું છે. ઘણા દેશોમાં વેક્સન 
ફ્ક્ત પુખતવયના લોકો માટે જ ઉપલબધ છે પિંતુ ેંછઈમાં ટૂંક 
સમયમાં બાળકો માટેના િસીકિણના કાય્યક્રમની શિૃઆત 
કિવામાં આવશે. સંયુક્ત અિબ અક્મિાત સિકાિે ક્વિટિ 
પિ આ અંગેની સત્ાવાિ જાહેિાત કિતાં જણાવયું હતું કે 
ેંછઈમાં ૩-૧૭ વર્યના બાળકોને ચીનની ક્સનોફમ્ય કોિોના 
વેક્સન આપવામાં આવશે. 

જમ્ષિી સપ્ટટે.થી ડોઝ આ્પિે
ક્રિટન, રિાક્િલ, ઇિિાયેલ, જમ્યની અને સંયુક્ત 
આિબ અક્મિાતે પોતાના નાગરિકોને વેક્સનનો 
બૂસટિ ડોિ આપવાનો ક્નણ્યય કયયો છે. જમ્યની 
કોિોનાનું વધુ જોખમ ધિાવતાં નાગરિકોને સપટેમબિથી 
બૂસટિ ડોિ આપવાનો ક્નણ્યય કયયો છે.
ઇનડોિેનિ્યામાં કોરોિા મૃત્યુઆંક એક લાખિે ્પારઃ 
ઇનડોનેક્શયામાં કોિોનાથી મોતને ભેટેલા લોકોની સંખયા 
એક લાખને પાિ કિી ગઈ હતી. જો કે વાસતક્વક આંકડો 
ઘણો મોટો હોવાની શ્યતા દશા્યવવામાં આવે છે. પાછલા 
૨૪ કલાક દિક્મયાન કોિોનાના કાિણે કુલ ૧૭૪૭ મોત 
થયાં હતાં જે સાથે કુલ આંક ૧,૦૦,૬૩૬ થયો હતો. 
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અમેરિકાના ડ્ેસલે છ સ્પરાધામાં ભાગ 
લીરો અને ્પાંચમાં ગોલ્ડ મે્ડલ જીત્ો
અમેરિકન સ્વિમિ કેલેબ ડ્ેસલે ટોક્ો ઓલલસ્પિકમાં 
છ ્પિરાધામાં ભાગ લીરો હતો, જેમાંથી પિાંચમાં તેણે ગોલ્ડ 
મે્ડલ જીત્ો હતો. તેણે ટોક્ો 
ઓલલસ્પિકમાં કુલ પિાંચમો 
ગોલ્ડ મે્ડલ જીતીને અનોખો 
ઈલતહાસ િચી દીરો હતો. ડ્ેસલે 
ટોક્ો ઓલલસ્પિકમાં  ૧૦૦ મી. 
લરિ્ટાઈલમાં ગોલ્ડ,  ૫૦ મી. 
લરિ્ટાઈલમાં ગોલ્ડ, ૧૦૦ મી. 
બટિફલા્માં ગોલ્ડ, ૪ બા્ ૧૦૦ 
મી. લરિ્ટાઈલ રિલેમાં ગોલ્ડ, ૪ 
બા્ ૧૦૦ મી. મે્ડલે રિલેમાં ગોલ્ડ તથા ૪ બા્ ૧૦૦ મી. 
લમકસ મે્ડલે પિાંચમા ક્રમે િહ્ો હતો.

ઓસી. સસવિમિ ઈમા મેક્યુને ૪ ગોલ્ડ 
સાથે િેકો્ડધા બ્ેક સાત મે્ડલ જીત્ા

ઓ્ટ્ેલલ્ાન સ્વિમિ ઈમા મેક્યુને ૪ બા્ ૧૦૦ મીટિ મે્ડલેમાં 
ટીમને ગોલ્ડ મે્ડલ અપિાવ્ો હતો. ઈમાએ ટોક્ો ઓલલસ્પિકમાં 

સાત ઈવિેનટમાં ભાગ લઈ સાતે્માં 
મે્ડલ જીતવિાની અનોખી લસલધિ 
હાંસલ કિી છે. જેમાંથી ચાિ ગોલ્ડ 
અને ત્રણ લસલવિિ મે્ડલ હતા. ૫૦ 
મી. લરિ્ટાઈલમાં ગોલ્ડ, ૧૦૦ મી. 
લરિ્ટાઈલમાં ગોલ્ડ, ૪ બા્ ૧૦૦ 
મી. લરિ્ટાઈલ રિલેમાં ગોલ્ડ, ૪ 
બા્ ૧૦૦ મી. મે્ડલે રિલેમાં ગોલ્ડ, 
૪ બા્ ૧૦૦ મી. લમકસ મે્ડલેમાં 

બ્ોન્ઝ, ૪ બા્ ૨૦૦ મી. લરિ્ટાઈલ રિલેમાં બ્ોન્ઝ, ૧૦૦ મી. 
બટિફલા્માં બ્ોન્ઝ મે્ડલ જીત્ો હત્ો હતો.

મેડલ ટેબલ
દેશ ગોલ્ડ સસલવિિ બ્ોન્ઝ કુલ
અમેરિકા	 28	 34	 26	 88
ચાઈના	 33	 24	 16	 73
િશિયા		 16	 21	 20	 57
શરિટન	 16	 18	 16	 50
જાપાન	 21	 9	 14	 44
અોસ્ટ્ેશિયા	 17	 5	 18	 40
જમ્મની	 9	 9	 16	 34
ઇટાિી	 7	 10	 18	 35
ફાાંસ	 6	 10	 9	 25
નેધિિેન્ડ	 7	 8	 9	 24
કેને્ડા	 4	 5	 8	 17
ઇનન્ડયા	 0	 2	 3	 5

અોસલસ્્પક ્ડા્િી
ટોક્ો

ટોકયો	 ઓશિન્પકમાાં	 અતયાિ	
સુધીમાાં	 ભાિતે	 5	 મે્ડિ	 જીતયો	 છે.	
જેમાાં	 બે	 શસલ્વિ	 મે્ડિ	 છે	 અને	
ત્રણ	 રિોન્ઝ	 મે્ડિ	 છે.	 પ્રથમ	 મે્ડિ	
મીિાબાઈ	 ચાનુએ	 ્વેઈટશિન્ટિંગમાાં	
ભાિતને	 અપાવયો.	 તેમણે	 49	 રકિો	
્વેઈટ	કેટેગિીમાાં	શસલ્વિ	મે્ડિ	પોતાના	
નામે	 કયયો	 છે.	 બીજો	 મે્ડિ	 પી્વી	
શસાંધુએ	અને	ત્રીજો	મે્ડિ	બોનકસાંગમાાં	
િ્વશિના	 એ	જીતયો	 છે.	 બીજો	 મે્ડિ	
ઈનન્ડયન	 બે્ડશમનટન	 સ્ટાિ	 પી્વી	
શસાંધુએ	 ટોકયો	ઓશિન્પકમાાં	 મશિિા	
શસાંગલસમાાં	 રિોન્ઝ	 મે્ડિ	 જીતયો	 છે.	
એણે	ત્રીજા	નાંબિ	માટે	િમાયેિી	મેચમાાં	
ચીની	 ખેિા્ડી	 િી	 શબાંગ	 શજયાઓને	
21-13,	21-15થી	િિા્વી	િતી.	ત્રીજુાં	

મે્ડિ	 ઓશિન્પક	 બોનકસાંગની	 69	
રકિોગ્ામની	 ્વેટ	 કેટેગિીમાાં	 ભાિતીય	
બોકસિ	 િ્વશિનાને	 મળયો	 િતો.	
ભાિતીય	 બોનકસાંગમાાં	 ન્વો	 ઈશતિાસ	
િખયો	છે.			
ભાિતીય	પુરુષ	િોકી	ટીમે	ઈશતિાસ	

િચયો	છે.	તે	41	્વષ્મની	િાિને	સમાપ્ત	

કિીને	 િોકીમાાં	 ભાિત	 માટે	 રિોન્ઝ	
મે્ડિ	 િાવયો	 છે.	 ઓશિન્પકમાાં	
ભાિતની	 િોકી	 ટીમને	 છેલ્ો	 મે્ડિ	
1980માાં	 મોસ્કોમાાં	 મળયો	 િતો,	
જયાિે	 ટીમે	 ્વાસુદે્વન	 ભાસ્કિણની	
કેપટનશિપમાાં	 ગોલ્ડ	 જીતયો	 િતો.	
ટીમ	 ઈનન્ડયાએ	 રિોન્ઝ	 મે્ડિ	 મેચમાાં	

જમ્મનીને	 5-4થી	 િિાવયુાં	 િતુાં.	 જયાિે	
પાાંચમી	 મે્ડિ	 57	 રકિોગ્ામ	 ્વેઇટ	
કેટેગિીની	 ફાઇનિમાાં	 િશ્વ	 દશિયા	 2	
્વાિનાાં	 ્વલ્ડ્મ	ચેન્પયન	િશિયન	્ઝા્વુિ	
યુગુએ્વ	 સામે	 િાિી	 ગયો	 િતો.	 જોકે	
િશ્વ	 દશિયા	 શસલ્વિ	 મે્ડિ	 જીતીને	
સ્્વદેિ	પિત	ફિિે.	

ઓસલસ્્પકમાં ભાિતને 5 મે્ડલ: 2 સસલવિિ, 3 બ્ોન્ઝ
રવિ દહિયાઅે સિલિર, પી.િી. સિંધુ અને લિલલના અને ભારત પુરુષ િાેકી ટીમે બાેન્ઝ મેડલ જીતાે

 » નીિજ ચોપિિા જ્ેલલન થ્ોની 
ફાઇનલમાં, એથલેરટકસમાં પ્રથમ 
મે્ડલની આશા જીવિંત

 » વિલ્ડધા િેસનકિંગમાં પિાચમયું ્થાન 
રિાવિતા ઝવિેિેવિે ટોક્ો 
ઓલલસ્પિકમાં મેનસ લસંગલસ 
ટેલનસનો ગોલ્ડ જીતી લીરો છે.

 » બોસકસંગ ્પિરાધાના ક્ાટધાિ 
ફાઈનલમાં સતીશ કુમાિને 
ઉ્ઝબેરક્તાનના બોકસિે 
બખોરદિ જાલોલોવિે 5-0થી 
પિિાજ્ અાપ્ો હતો.

 » ઇટાલીએ મેનસ ટીમ પિસ્ધાટ ૪૦૦૦ 
મીટિ િેસ ઇવિેનટમાં વિલ્ડધા િેકો્ડધા 
સાથે ગોલ્ડ મે્ડલ જીત્ો

 » ૧૨ વિરધાની હીિાકીને ્કેટ બોર્ડિંગમાં 
લસલવિિ, જાપિાનની ્ંગે્ટ 
ઓલલસ્પિક મે્ડલ લવિનિ બની

સવિનેશ ફોગાટ ક્ાટધાિ 
ફાઇનલમાં ્પિાસત

    મે્ડલ માટેની પ્રબળ દાવિેદાિ 
લવિનેશ ફોગાટ લવિમેનસ ૫૩ 
રકલોગ્ામ વિેઇટ ગ્્પિની ક્ાટધાિ 
ફાઇનલમાં બેલાિસની વિેનેસા 
કાલાદલજનસકા્ા સામે હાિી જતાં 
લવિમેનસ િેસલલંગમાં મેજિ અપિસેટ 
સજાધા્ો હતો. 
    લવિનેશ લવિશ્વની પ્રથમ ક્રમાંરકત 
િેસલિ છે. લવિનેસ પિાસે વિેનેસાના 
મજબ્ત ર્ડફેનસનો કોઇ જવિાબ 
નહોતો અને તેનો ૯-૩થી પિિાજ્ 
થ્ો હતો. 
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