
કાબુલ
તાિલબાનને અફઘાિનસ્તાનની 

સત્તામાં ભાગ મળી શક� છ�. અફઘાન 
સરકારના મધ્યસ્થીઓએ તાિલબાન 
સાથે શાંિત મંત્રણા દરિમયાન તેમને 
આ ઓફર કરી છ�. િહ�સા રોકવાના 
બદલામાં અફઘાન સરકાર દ્વારા 
સત્તાની ભાગીદારીની દરખાસ્ત 
કરવામાં આવી છ�. આ દરખાસ્ત 
અફઘાિનસ્તાને કતારમાં તાિલબાન 
સાથેની બેઠક દરિમયાન કરી હતી. 
સમાચાર એજન્સી એએફપીએ 
ગુ�વાર� આ માિહતી આપી હતી 
ક�, સરકાર� કતારને આ ઓફર કરી 
છ�, જે તાિલબાન સાથે વાતચીતમાં 
મધ્યસ્થી તરીક� કામ કરી ર�ં છ�.” 
પ્રસ્તાવ હ�ઠળ તાિલબાનને ઓફર 
કરવામાં આવી છ� ક� � તે િહ�સા બંધ 
કર� તો તેને સરકારમાં િહસ્સો આપી 
શકાય છ�.

અમે�રક� દળોને પાછા ખ�ચી લીધા 
પછી, તાિલબાન આક્રમક બન્યું છ� અને 
અત્યાર સુધી િહ�સાનાં દમ પર તેણે 
અફઘાિનસ્તાનનાં 34માંથી 10 પ્રાંતોની 
રાજધાનીઓ કબજે કરી લીધી છ�. 
ગુ�વાર� તાિલબાને રાજધાની કાબુલથી 
માત્ર 150 �કલોમીટર દૂર આવેલા 

ગઝની શહ�ર પર કબ� કય� હતો. 
ત્યારથી, તાિલબાનો દ�શ પર કબ� 
કર� તેવી આશંકા વધી છ�. ગઝની, જેને 
કાબુલના પ્રવેશદ્વાર તરીક� ગણવામાં 
આવે છ�, તેના પર તાિલબાને કબ� 
કયાર્ બાદથી અિધકારીઓએ િચંતા 
વ્યક્ત કરી છ�. અફઘાન સરકારનાં 
પ્રવક્તાએ પણ આ વાતની પુ�ષ્ટ કરતા 
ક�ં ક�, “દુશ્મનોએ શહ�ર પર કબ� 
જમાવી લીધો છ�.”

તાિલબાનોએ અફઘાિનસ્તાનનાં 
ઉત્તરી અને પિશ્ચમ ભાગો પર કબ� 
જમાવી લીધો છ�. અને હવે તે દિક્ષણ 

તરફ આગળ વધી રહ્યો છ�. અફઘાન 
સરકાર દ્વારા તાિલબાનને ઘણી વખત 
મંત્રણાની ઓફર કરવામાં આવી હતી, 
પર�તુ તેઓએ તેનો ઇન્કાર કય� હતો. 
તાિલબાને ક�ં ક� કોઈ પણ વાતચીત 
ત્યાર� જ થઈ શક� છ� જ્યાર� રા�પિત 
અશરફ ગની તેમના પદ પરથી 
રા�નામું આપે. આ વષ� મે મિહનામાં 
વોિશંગ્ટનથી અમે�રકન દળોને પાછા 
ખ�ચવાની �હ�રાત કરવામાં આવી 
હતી. ત્યારથી અફઘાિનસ્તાનમાં િહ�સા 
નાટક�ય રીતે વધી છ�.
 (વધુ અહ�વાલ વાંચો પેજ 18 પર )

ગજની સ�હત 10 પ્રાંતીય રાજધાની પર તાલીબાનાેઅે કબજાે જમાવી દેતાં

અફઘાન ઘૂંટણીયે, સ�ામ� ભાગીદાર�ની ઓફર
શાં�ત મંત્રણા માટે તા�લબાનની અેક જ માંગ, રા�પ�ત અશરફ ગની તેમના પદ પરથી રાજીનામું અાપે

નવી �દલ્હી
ચોમાસુ સત્રના અંિતમ �દવસે 

રાજ્યસભામાં જે થયું તેને લઈને 
સરકાર અને િવપક્ષમાં �રદાર યુદ્ધ 
છ�ડાયું છ�. િવપક્ષનો આરોપ છ� ક� 
બહારથી માશર્લ બોલાવીને િવપક્ષી 
સાંસદોની સાથે ખરાબ વ્યવહાર 
કરવામાં આવ્યો છ�. આ દરિમયાન 
રાજ્યસભાની એ ફ�ટ�જ સામે આવી 
છ� જેને લઈને આ હોબાળો થયો 
છ�. રાહુલ ગાંધી સિહત 15 િવપક્ષી 
નેતાઓએ આને લોકશાહીની હત્યા 
ગણાવી છ�.

હવે આ ઘટનાનો િવડીયો સામે 
આવ્યો છ� જેને લઇને િવપક્ષ સતત 
સરકાર પર પ્રહાર કરી રહી છ�. 
આના જવાબમાં ક�ન્દ્રીય મંત્રીઓએ 
ગુ�વાર� બપોર� પ્રેસ કૉન્ફરન્સ કરી 

હતી. આ દરિમયાન અનુરાગ 
ઠાક�ર� ક�ં ક�, િવપક્ષે કામમાં ખલેલ 
પાડવાનું કામ કયુ� અને આ માટ� 
તેમણે દ�શથી માફ� માંગવી �ઇએ. 
િવપક્ષ મગરના આંસુઓ વહાવી 
ર�ં છ�. ક�ન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે 
ક�ં ક�, આખો સત્તા પક્ષ ઇચ્છ� છ� 
ક� સદન ચાલે, પર�તુ િવપક્ષે �હની 
ગ�રમા ઓછી કરી છ�. િમિનસ્ટરના 
હાથમાંથી જવાબ છીનવવામાં 
આવી રહ્યા છ�. પીયૂષ ગોયલે ક�ં 
ક�, જ્યાર� માફ�ની વાત કહ�વામાં 
આવી તો સ્પષ્ટ ક�ં ક� માફ� નહ� 
માંગીએ. ચેમ્બરમાં બળજબરીપૂવર્ક 
ઘૂસવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. 
આ દરિમયાન મિહલા માશર્લને ઈ� 
થઈ તે દુ:ખદ છ�. અમે આના પર 
એક્શનની માંગ કરી છ�. 

સંસદ બની અખાડો! 

િવપક્ષે કરી ધમાલ, સાંસદો 
અને માશર્લ વચ્ચે ઝપાઝપી

ક� નેડાથી ��સ� થતું સવ��મ ગુજરાતી સા�તા�હક SWADESH

પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

MðËuþ Ãkrhðkh íkhVÚke 
ðkt[fku íkÚkk rð¿kkÃkLk 
ËkíkkykuLku ¼khíkLkk 

75{kt MðkíktºÞ rËLkLke 
nkŠËf þw¼fk{Lkk

- íktºke ©e

Happy 
Independence

Day

સેક્સ ગુલામ માટ� 
મિહલાઓનું અપહરણ

કાબુલ : તાિલબાની આતંક�ઓ હવે મિહલાઓ 
પર અત્યાચાર ગુ�રવા લાગ્યા છ�. એક �રપોટર્ 
અનુસાર તાિલબાન સેક્સ ગુલામ બનાવવા 
માટ� ઘર� ઘર� જઇને યુવતીઓનું અપહરણ 
કરવા લાગ્યા છ�. જેથી ડરના માયાર્ અનેક 
મિહલાઓ સુરક્ષીત સ્થળ� ભાગવા મજબુર થઇ 
છ�. મી�ડયાના દાવા પ્રમાણે  તાિલબાનીઓ હાલ 
મિહલાઓનું અપહરણ કરી રહ્યા  છ�. યુવતીઓને 
પણ ગુલામ બનાવી તેની સાથે સેક્સ કરવા માટ� 
તેમને ઘર� ઘર� જઇને ઉઠાવવા લાગ્યા છ�. ખાસ 
કરીને તાિલબાનના જે કમાંડર આતંક�ઓ હોય 
છ� તેઓ આવી યુવતીઓ સાથે લગ્ન કરીને 
બાદમાં તેને સેક્સ ગુલામ બનાવી રહ્યા છ�. 
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ટોરોનટો : ઓનટટેરરયોના ટોચના 
ડોકટરો કહટે છટે કે, રોજના કોવિડ-
૧૯ના કેસો િધી રહ્ા છટે એ મોટી 
વચંતા કે ડરનો વિષય નથી. ખરટેખર 
તો એકંદરટે સ્થવત વનયંત્રણ હટેઠળ છટે 
અને પાંત ધીરટે ધીરટે રીઓપવનંગ તરફ 
આગળ િધી રહ્ો છટે. કોવિડ પછીના 
રીઓપવનંગના ત્રીજા પગવથયાને 
પૂણ્ણ કરી રહ્ો છટે. જો કે, છટેલ્ા પાંચ 
રદિસથી કોવિડ-૧૯ના કેસનો આંક 
સતત ૩૦૦થી ઉપરનો રહ્ો છટે. જેને 

કારણે છટેલ્ા સાત રદિસની સરટેરાશ 
૩૦૬ની જોિા મળી હતી. 

મંગળિારટે બપોરટે પત્રકાર પરરષદને 
સંબોધન કરતા ચીફ મેરડકલ ઓરફસર 
ઓફ હટેલથ ડો. કીએરન મૂરટે કહ્ં હતું 
કે, પાંતમાં ધીમી ગવતથી કોવિડ-૧૯નું 
સંક્રમણ છટેલ્ા અઠિારડયામાં િધયું છટે. 
પરંતુ જેિી પાનખર શરૂ થશે કે કેસોમાં 
ઘટાડો જોિા મળશે. એનો ખયાલ દરટેક 
ઓનટારરયોિાસીએ રાખિો જોઈએ. 
આ કોઈ ડર કે વચંતાની બાબત નથી. 

કેસોની સંખયામાં ઘણીિાર િધઘટ થતી 
રહી છટે. આપણે આગળ િધિા તરફ 
જ ધયાન આપિાનું છટે અને સાિચેતી 
રાખીને સંક્રમણ નહીં િધે એમાં 
સહકાર આપિાનો છટે. એ આપણા 
બધાના સવહયારા પયાસોથી જ શકય 
બની શકશે.  તેમણે લાંબા વિકેનડસ 
અને ત્રીજા પગલાની શરૂઆત છટેલ્ા 
અઠિારડયાઓમાં થિાને કારણે કેસોની 
સંખયા િધી હોિાનું પણ જણાવયું હતું. 
તેમણે કહ્ં હતું કે ઓગ્ટમાં કસોની 

સંખયામાં ધીમે ધીમે િધારો જોિા મળયો 
છટે અને પછી આપણે ઈનડોર પવૃવતિ 
તરફ િળયા છીએ. જેને કારણે પણ કેસ 
િધી શકે છટે. 

જાહટેર આરોગય વિભાગની પણ 
મયા્ણદા છટે કે, એ કસોને િધતા 
રોકિાના કોનટટેકટ ટ્ેસીંગ અને 
સંક્રમણને ઘટાડિાના પુરતા આયોજનો 
સમયસર થતા નથી. જો લોકો આગળ 
આિીને િેકસીનેશનનો લાભ લઈને 
સુરવષિત બને તો હોસ્પટલનો ભાર 

પણ ઓછો થઈ શકે અને નાના 
િયજુથને પણ સુરવષિત રાખી શકાય. 
જો િેકવસનેશનનો િેગ િધારી શકાય, 
મા્ક અને સોવશયલ ડી્ટનસીંગનું 
યોગય પાલન થાય તો હટેલથકેર વસ્ટમ 
પણ સારી રીતે કામ કરી શકે. 

તેમણે કહ્ં હતુ કે, ૧ર િષ્ણ અને 
એથી િધુ િયના લોકોમાં ૮૧ ટકા 
િેકવસનેટટેડ છટે. માત્ર ત્રણ ટકા લોકો 
જ બીજા ડોઝમાં બાકી છટે. જે લગભગ 
આિનારા ૧૦ રદિસમાં થઈ શકશે.

પાનખર ઋતુ શરુ થતાં જ કાેરાેનાના કેસ ઘટવાની આાશા ઃ નાગરરકાેને સાવચેતી રાખવા તંત્રની આપીલ

કોવિડના ડર િચ્ે ઓનટટેરરયો ફરી ધબકતું થિા તરફ

ટોરોનટો 
ઓનટટેરરયોના ભૂતપૂિ્ણ વપવમયર 

વિવલયમ ડેવિસનું ૯ર િષ્ણની જૈફ િયે 
રવિિારટે સિારટે બ્ામપટન ખાતે અિસાન 
થયું હોિાનું પરરિારટે જાહટેર કયુું હતું. 
સતિાિાર જાહટેરાતમાં જણાિિામાં આવયું 
હતું કે, આપણા લોકલારડલા ભૂતપૂિ્ણ 
વપવમયર વિવલયમ જી. ડેવિસનું ૯ર િષ્ણની 
િયે પોતાના િતન બ્ામપટન ખાતેના 
વનિાસ ્થાને રવિિારટે તા. ૮મી ઓગ્ટટે 
અિસાન થયું છટે. તેમના મૃતયુ સમયે 
તેમનો પરરિાર ઉપસ્થત હતો અને તેમનું 
મૃતયુ કુદરતી રીતે થયું હતું. તેમણે િષ્ણ 
૧૯૭૧થી ૧૯૮પ સુધી ઓનટટેરરયોના 

૧૮માં વપવમયર તરીકે સેિાઓ આપી 
હતી.  તેઓ જોન રોબટ્ણસના અનુગામી 
હતા. પોગ્ેવસિ કનઝિવેરટિ પાટટીના ૪ર 
િષ્ણના શાસનમાં છટેલ્ા ૧૪ િષ્ણ તેમણે 
સેિાઓ આપી હતી. ઓનટટેરરયોની 
વિધાનસભામાં તેઓ સૌથી પહટેલા 
૧૯પ૯માં ચૂંટાયા હતા અને વશષિણમંત્રી 
તરીકે સેિા આપી હતી. વપવમયર બનતા 

પહટેલા તેમણે  યુવનિ્ણસીટી વમની્ટરનુ 
પદ પણ સંભાળયું હતું. રવિિારટે કેનેડાના 
િડાપધાન જ્ટીન ટ્રુડોએ ટવિટરથી 
પોતાનો શોક સંદટેશો પાઠવયો હતો. તેમણે 
લખયું હતું કે, ઓનટટેરરયોના ભૂતપૂિ્ણ 
વપવમયરટે પોતાના કામોનો મોટો િારસો 
આપયો છટે, તેનો લાભ આિનારી પેઢીઓને 
મળશે એિો મને વિશ્ાસ છટે. બ્ામપટનના 
મેયર પેટ્ીક બ્ાઉને પણ રવિિારટે સિારટે 
એક વનિેદનથી પોતાનો શોક વયકત 
કયયો હતો. તેમણે કહ્ં હતું કે, ડેવિસ તો 
બ્ામપટનના િરરષ્ઠ નાગરરક હતા અને 
ઓનટટેરરયોના સૌથી િધુ સફળ વપવમયર 
હતા. એમની ખોટ સાલશે.

ટોરોનટો : ઓનટટેરરયોના રટે્ટોરાં 
ઉદ્ોગને કોવિડ-૧૯ની મોટી અસર 
થઈ છટે. કામદારોની અછતને કારણે 
રટે્ટોરાં ખુલ્ા રાખિાના સમયમાં 
કાપ મુકિાની નોબત આિી છટે. ઘણાં 
રટે્ટોરાં તો બંધ પણ થઈ ચુકયા છટે. 
આ ઉનાળામાં ઓનટટેરરયોના રટે્ટોરાના 
સમયમાં પણ ફેરફાર આિી ગયો છટે. 
લેકફીલડ ઓનટટેરરયોની લેકફીલડ રટે્ટોરાંના 
જનરલ મેનેજર િેઈન હમફ્ેએ મીરડયાને 
સોમિારટે કહ્ં હતું કે, અમારી સામે જયારટે 
વબઝનેસની તકો છટે, તયારટે અમે એ ચુકી 
રહ્ા છીએ. રવિિારટે અમે પાંચ વશફટ બંધ 
રાખિી પડી હતી.

સોમ, મંગળ અને બુધિારના લંચ 
પણ બંધ રાખિા પડયા છટે. આ જ સમય 

છટે જયારટે અમે થોડી ઘણી કમાણી કરી 
શકીએ. કાિાથા્ણસના સમર કોટટેજસ્ણ પર 
વનભ્ણર રહટેનારા પણ ્ટાફ િધારિા પયાસ 
કરટે છટે, પણ િધારટે સમય કામ કરિા 
માટટે કામદારો પણ િધુ પગારની આશા 
રાખે છટે. એને કારણે અમારટે સમય પર 
કાપ મુકિો પડે છટે. તેમણે એમ પણ કહ્ં 
કે, રકચનમાં અતયારટે ત્રણ જ રસોઈયાઓ 
છટે. એટલે એમની પાસે પણ િધુ કામની 
અપેષિા રાખી ન શકાય. એટલે એમના 
કામના અને આરામના સમયને સાચિિો 
પડે છટે. શટડાઉનને કારણે ઘણો સમય 
ઈનડોર ડાઈનીંગ ટોરોનટોમાં બંધ હતું. 
એટલે લેકવયુ પણ કાયમ ચાલુ રાખી શકાયું 
નહોતું. અતયારટે તો કામદારોની તંગીને 
કારણે સમયમાં કાપ મુકિો પડયો છટે. 

ઓનટટેરરયોમાં કામદારોની અછતને 
કારણે રટે્ટોરાંના સમયમાં ઘટાડોઓનટટેરરયો પાંતના જાણીતા પૂિ્ણ વપવમયર 

વિવલયમ ડેવિસનું ૯ર િષ્ણની િયે વનધન

નાયેગ્ા
સોમિારટે એક િષ્ણ કરતાં પણ િધુ સમય બાદ 

ઓનટટેરરયોના નાયેગ્ા વિ્તારના જાણીતા ધોધના ્થળટે 
અમેરરકન સહટેલાણીઓ ઉમટી પડયા હતા. તેમને 
ટૂરીઝમ સેકટરના લોકોએ ઉમળકાભેર આિકાર પણ 
આપયો હતો. કેમ કે, પવતબંધોની સૌથી િધુ અસર 
આ સેકટર પર થઈ હતી. રટેઈનબો ઈનટરનેશનલ 
વબ્જની પોતાના પરરિાર સાથે મુલાકાત લેનારી જેની 
્ટીવસે કહ્ં હતું કે, અમને નાયેગ્ા 
ફોલસમાં જિા મળી રહ્ં છટે, એનો 
ભારટે રોમાંચ છટે. કેમ કે, અમે 
પહટેલીિાર જ અહીં આવયા છીએ 
અને વહલ્ણપુલ બોટનો પિાસ 
કરીશું. એ ઈવલનોઈસની રહટેિાસી 
જેનીએ કહ્ં હતું કે, સરહદ પાર કરિામાં અમને ૯૦ 
વમનીટનો સમય લાગયો હતો.

અને બધા અવધકારીઓનું િત્ણન ખૂબ જ સારૂં 
હતું. નોથ્ણ કેવલફોવન્ણયાની એશ્ે એલ્ણ તેની માતા 
સાથે સોમિારટે પહટેલીિાર નાયેગ્ા ધોધ જોિા આિી 
હતી. તેણે કહ્ં કે, જેિી પવતબંધોમાં છૂટ જાહટેર 
થઈ કે અમે તરત જ એનો લાભ લેિાનું ઠરાિી 
લીધું હતું. એને કુદરતી સૌંદય્ણ માણિાનો શોખ છટે. 

એટલે મહામારી બાદ મળટેલી તકને ઝડપી લીધી 
હતી. િળી, આ રદિસ મારો જનમરદિસ હોિાથી 
આ ટુર મારટે માટટે ખાસ બની છટે. વબનઆિશયક 
અમેરરકન પિાસીઓએ હટેલથ કેનેડાની માનયતા 
ધરાિતી િેકસીનનો પુરો ડોઝ લેિો જરૂરી છટે અને 
કોવિડ ટટે્ટનો પુરાિો પણ જરૂરી છટે. ઓનટટેરરયોના 
સરહદી વિ્તારમાં આિેલા નાયેગ્ાના વયાપારને 
પણ સરકારના આ પગલાની પવતષિા લાંબા સમયથી 

હતી. નાયેગ્ા ફોલસ ટૂરરઝમ 
વિભાગના હટેડ જેવનસ થોમસે 
કહ્ં હતું કે, ૧૭ મવહનાના લાંબા 
ગાળા બાદ પવતબંધો દૂર થતા 
અમે અમેરીકન પિાસીઓને 
આિકારતા આનંદ અનુભિી 

રહ્ા છીએ. કેમ કે, અહીં આિનારા પિાસીઓમાં 
૩૦ ટકા વહ્સો અમેરીકનોનો હોય છટે. નાયેગ્ા 
િાઈનસ ટૂસ્ણ ઈનટરનેશનલના માવલકે કહ્ં હતું કે, 
અહીં આિનારાઓનું પમાણ િધશે એિી એમની 
અપેષિા છટે. અમે અમેરીકન પિાસીઓને આિકારિા 
આતુર હતા. એકંદરટે નાયેગ્ા ટૂરરઝમ સાથે 
સંકળાયેલા તમામ અતયારટે ખુશી અનુભિી રહ્ા છટે 
અને સરકારના પગલાને આિકારી રહ્ા છટે.

સરહદ ખુલ્લી થતાં અમેરરકન પ્રવાસલીઓનો 
નાયેગ્ા સહહતના પ્રવાસન સથળોએ ધસારો

નાયેગ્ાના વેપારને પણ 
સરકારના પગલાથી  
લાભ થવાની આાશા
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વોશિંગ્ટન 
જે અમેરિકનોએ વેકસિનના બંને ડોઝ 

લીધા હોય, તેમને હવે કેનેડામાં પ્રવેશ 
મળી શકશે. ઓટાવાએ કિેલી પહેલને 
પગલે ૧૭ માિના ગાળા બાદ ફિીથી 
કેનેડામાં પ્રવેશ શકય બનયો છે. િોમવાિે 
િવાિથી એનો અમલ શરૂ થઈ ચુકયો 
છે. હેલથ કેનેડાની 
માનયતા ધિાવનાિી 
વેકસિનના બંને ડોઝ 
લીધા હોય તેવા 
અમેિીકન નાગરિકો 
અને પિમેનનટ 
િેસિડેનટિને પ્રવેશ મળવાની શરૂઆત 
થઈ છે. 

ટોિોનટોના પીયિિન ઈનટિનેશનલ 
એિપોટ્ટ ખાતેના સટોપ ઓવિ દિસમયાન 
કાનિાિના િહેવાિી ટોમ હેનિને કહ્ં 
હતું કે, અહીં આવીને મને ઘણું િારૂૂં 
લાગી િહયું છે. જો કે, અમુક ફલાઈટિ 
ઉપલબધ ન હોવાથી લાંબો રૂટ લેવો 
પડયો હોવાથી થોડો સવલંબ થયો, 
આમ છતાં એનો લાભ પણ મળયો છે. 
આ છૂટછાટ મેળવનાિા અમેિીકન 
નાગરિકોએ કેનેડાના એિાઈવ કેન 

નામના એપ કે વેબ પોટ્ટલનો ઉપયોગ 
કિી પોતાની વેકિીનેશનની જાણકાિી 
આપવાની િહે છે.  તો જ આ લાભ 
મળી શકે છે. તેમજ ૭િ કલાક પહેલાનો 
ટેસટનો રિપોટ્ટ પણ બતાવવો જરૂિી છે. 
એટલાનટાથી ટોિોનટો આવનાિા ડેસવડ 
પલોટકીનને પોતાની િગભા્ટ િાળીની 

ખબિ કાઢવા આ 
છૂટનો લાભ મળયો 
હતો. તેણે કહ્ં 
હતું કે, મને ફિીથી 
કેનેડા આવવા મળયુ 
છે. તેથી મેં પોતે 

િામાસજક જવાબદાિી અદા કયા્ટની 
લાગણી અનુભવી છે. 

ફલોિીડાના વતની જોન એડમિ 
પોતાની વાનકકુવિ ખાતેની પ્રોપટટી પાછી 
મેળવવા માંગતો હતો અને બંને દેશો 
વચ્ેના પ્રવાિ પ્રસતબંધોનો સવિોધ કિી 
િહ્ો હતો, તેને પણ આ છૂટનો લાભ 
મળયો હતો. તેણે ટેમપા એિપોટ્ટ પિથી 
ઈમેલમાં જણાવયું હતું કે, અતયાિ િુધીનો 
અુભવ િાિો િહ્ો છે. જો કે, જરૂિીયાત 
મુજબના ડોકયુમેનટિ હોય તો કોઈ 
ખાિ તકલીફ પડતી નથી.

કેનેરડયન િોબટ્ટ શેલેનબગ્ટને મૃતયુદંડ 
િામેની અપીલને ચીનની કોટટે ફગાવી

કેનેડામાં ૯૪ હજાિથી વધુ નોકિીની તક 
િજા્ટતા બેિોજગાિી દિ ઘટીને ૭.પ ટકા

ચીનના વલણને કેનેડડયન સરકારે વખાેડ્યું, સજામાું ફેરફાર માટે ફરી અપીલ

18 મડિનામાું તમામ સેકટરાેમાું નાેકરીની વધ્ય તક સજાજાવાની ચેમ્બરને અાશા

શિજીંગ
મંગળવાિે ચીનની અદાલતે ડ્રગિ 

કેિમાં ગુનેગાિ અને મૃતયુદંડના આિોપી 
કેનેરડયન િોબટ્ટ શેલેનબગ્ટની અપીલને 
ફગાવી દીધી હતી. કેનેડીયન િિકાિે 
ચીનની િિકાિ પિ આ મૃતયુદંડની િજા 
માફ કિાવવા દબાણ કયુું હતું. 

જો કે િામા પક્ો ચીને પણ પોતાના 
હુવેઈના એક એરકઝકયુટીવને છોડાવવા 
દબાણ કયુ્ટ હતું. શેલેનબગ્ટ િામે 
ડ્રગિની દાણચોિીનો કેિ ચાલયા બાદ 
તેને નવેમબિ િ૦૧૮માં ૧પ વર્ટની 
કેદની િજા ફટકાિવામાં આવી હતી. 
જે પાછળથી િ૦૧૯માં મૃતયુદંડમાં 
ફેિવાઈ ગઈ હતી. કેમ કે, હુવેઈના 
ચીફ ફાઈનાનિ ઓરફિિની કેનેડામાં 
ધિપકડ થઈ હતી. હુવેઈ ટેકનોલોજીિ 
સલ.ના વાનકકુૂંવિ સસથત કાયા્ટલયના 
મેનગવાનઝોઉની ધિપકડ ડીિેમબિ 

િ૦૧૮માં થઈ હતી. જે અમેિીકાના 
આક્ેપના આધાિે થઈ હતી. વાનઝોઉએ 
ઈિાન િાથે કોઈ િોદામાં ભાગ ભજવયો 
હોવાનો આક્ોપ હતો. ધ હાયિ પીપલિ 
કોટ્ટ ઓફ સલયાઓસનંગ પ્રોસવનિે 
શેલનબગ્ટની અપીલને ફગાવીને એ કેિ 

ચીનની િુસપ્રમ કોટ્ટમાં મોકલયો હતો. 
મૃતયુદંડના અમલ પહેલા અપીલના 

અસધકાિ હેઠળ આ તક મળી હતી. ચીન 
ખાતેના કેનેડીયન િાજદૂત ડોસનિક બાટ્ટને 
પત્રકાિોને કહ્ં હતું કે, ચીને અમાિી 
અપીલ ફગાવી, એને અમે વખોડીએ 
છીએ અને િોબટ્ટને નયાય મળે એ માટે 
ચીનને ફિીથી સવનંતી કિીએ છીએ. 

એની િામે ચાલેલા કેિ અને િજામાં 
ફેિફાિ બાબતે અમે િમાધાનની 
માંગણી કિીશું. કોટ્ટમાં િુનાવણી બાદ 
શેનયાંગથી બાટ્ટને ફોન પિ જણાવયું હતું 
કે, અમાિા પ્રયાિો ચાલતા િહેશે. સવદેશી 
બાબતોના મંત્રી માક્ક ગ્ેનેઉએ પણ એવો 
જ પ્રસતભાવ આપતા કહ્ં હતું કે, બધા 
કેિોમાં મૃતયુદંડ આપવાના ચીનના 
પ્રયાિને અમે વખોડીએ છીએ. શેલબગ્ટ 
િામેના કેિમાં એની ઉપિ િિિ રક.ગ્ા. 
ડ્રગિની દાણચોિીનો આિોપ હતો.

્ટોરોન્ટો 
કેનેડાના અથ્ટતંત્રએ જુલાઈ માિ દિસમયાન ૯૪ હજાિથી 

વધી િોજગાિીની તકનું િજ્ટન કિી દેતાં બેિોજગાિીનો દિ 
૭.પ ટકા જેટલો નીચો આવયો હતો. સટેટેસટીક કેનેડાના શુક્રવાિે 
આવેલા અહેવાલમાં જણાવવામાં આવયું હતું કે, ઓનટેરિયોમાં 
જ ૭િ હજાિ િોજગાિો ઉભા થયા હતા. આ ઉપિાંત 
મેનીટોબા, નોવા સકોિીયા અને સપ્રનિ એડવડ્ટ આઈલેનડમાં પણ 
િોજગાિીઓ વધી હતી. જો કે, બીજા સવસતાિોમાં િોજગાિો 
વધયા નહોતા. જો કે, એમાં ઘટાડો પણ થયો નહોતો. 

મોટાભાગના નવા િોજગાિો પ્રાઈવેટ િેકટિમાં અને 
પૂણ્ટ િમયના હતા. જુલાઈમાં નોકિી ધિાવનાિાઓનો આંક 
િ૩૧૦૦૦ જેટલો હતો. જેમ જેમ અથ્ટતંત્ર પાટે ચઢી િહયું 
છે તેમ તેમ િોજગાિીની તકો પણ વધી િહી છે. એ િીતે જ 
કોસવડ-૧૯ના ત્રીજા વેવ બાદ ફિીથી બધું યથાવત થવા માંડયું 
છે. અથ્ટશાત્રીઓના મત મુજબ જો એ આગળ વધશે તો ફાયદો 
જરૂિ થશે. જો કે, અપેક્ા કિતા ઓછી િોજગાિી ઉભી થઈ 
હોવાનો પણ મત છે.  જુલાઈના આંકડાથી એ સપષ્ટ થાય છે 
કે, હજું િ૪૬૦૦૦ િોજગાિી ઉભી થવી જોઈએ. જે ફેબ્ુઆિી 
િ૦િ૦ પહેલાની સસથસતને આધાિે અપેસક્ત છે. મહામાિીને 
કાિણે એમાં ઘટાડો થયો છે. સટેટેસટીક કેનેડાના આ અહેવાલથી 
ઘણાએ નાિાજગી પણ વયકત કિી છે. કેમ કે, જેટલી મોટી 
અપેક્ા િાખવામાં આવી હતી એની િામે િોજગાિી ઓછી ઉભી 

થઈ શકી છે. જો કે એકૂંદિે બેિોજગાિીના દિને નીચો લાવવામાં 
મળેલી િફળતા ભસવષયમાં વધુ િોજગાિીની આશા દશા્ટવે છે. 
કેનેડા ચેમબિ ઓફ કોમિ્ટના લેહ નોડ્ટ કહે છે કે, જુલાઈના 
િોજગાિીના આંકડાઓ દશા્ટવી િહ્ા છે કે, ધીમી પણ મક્કમ 
ગસતએ અથ્ટતંત્ર આગળ વધી િહયું છે. જે મહામાિી બાદની 
િાિી િફળતા ગણી શકાય. તેમણે આશા વયકત કિી હતી કે, 
આવનાિા ૧૮ માિમાં બધા િેકટિોમાં ફિીથી િોજગાિીની તકો 
ઉભી થશે અને અથ્ટતંત્રમાં િક્મ લોકોને એનો લાભ જરૂિથી 
થશે. નવી ટેલેનટને વધુ તકો પણ મળશે.

કોરોનાનો ભય છતાં વેકશિને્ટેડ 
અમેરરકનો અને PRને આવકારાિે

અાેટાવાઅે કરેલી પિેલને 
પગલે 17 માસના ગાળા બાદ 
પ્રવાસીઅાેને છ્ય ટછાટ મળશે

ઓનટેરિયો ઃ કોસવડ મહામાિીની અિિ િમગ્ 
સવશ્વના તમામ િમુદાયો પિ પડી છે. અનેક 
લોકોએ સવજનો ગુમાવયા છે. સવશ્વભિના આિોગય 
િંભાળ ક્ેત્રો, તથા અથ્ટવયવસથા સસથસત સવકટ બની 
ગઈ છે. કોસવડના બીજી લહેિથી ભાિતને ગંભીિ 
િંકટનો િામનો કિવો પડ્ો હતો. જયાિે ઘણા 
અિિગ્સત દદટીઓને િાિવાિ અને િંભાળની 
જરૂિ પડી, તયાિે સથાસનક હોસસપટલો, આિોગય 
િંભાળ િાથે જોડાયેલા કમ્ટચાિીઓ અને ભાિતના 
આિોગય િંભાળ સવભાગે ક્મતા ઉપિાંત કામ કયુું 
હતુ. બાપિ ચેિીટીઝ કેનેડાના પ્રેસિડેનટ યોગેશ પટેલે 
જણાવયું હતું કે, ‘આ દાન િમગ્ કેનેડાના અનેક 
દાતાઓ અને િંસથાઓની ઉદાિતાથી શકય બનયું 

છે. અમે Indo-Canadian Psychiatric 
Association, ગુજિાતી મંડળ ઓફ કેલગેિી 
અને પંચાલ િમાજ ઓફ ઓનટેરિયોની િહાયની 

પ્રશંિા િાથે આભાિની લાગણી વયક્ત કિીએ છીએ. 
અમે ICICI બેંકના પણ આભાિી છીએ જેમણે 
ભાિતમાં ફૂંડ ટ્ાનિફિ કિવામાં મદદ કિી છે.’ 

કોસવડના કપિા િમયમાં બાપિ ચેિીટીઝ કેનેડાએ 
હોસસપટલોમાં પીપીઈનું દાન કિીને, કેિ પેકેજીિનું 
સવતિણ કિીને ફકુડબેંકમાં દાન આપયું હતુ અને 
ટોિોનટોમાં કોસવડ વેકિીનેશ સલિસનકનું આયોજન 
કિીને કોસવડ િાહતકાયયો કયાું છે. ઉલ્ેખનીય છે કે, 
બાપિ ચેિીટીઝ િમગ્ સવશ્વમાં સવસવધ િાહત કાયયો 
કિી િહી છે. તેમાંની એક પ્રવૃસતિ છે “In the Joy 
of Others વોક િન 2021” છે. આ વોક િનનું 
આયોજન 15 ઓગસટ, 2021 િુધી કિવામાં આવયું 
છે. આ વોક િન વીલીયિ ઓિલેિ હેલથ સિસટમ, 
િીએનઆઈબી ફાઉનડેશન, સકાિબોિો હેલથ નેટવક્ક 
અને વીકટોરિયા જનિલ હોસસપટલને લાભાથથે િમગ્ 
કેનેડામાં વરયુ્ટઅલી યોજવામાં આવી છે.

ઓનટેરિયો ઃ કેનેરડયનિ ફોિ એફોડથેબલ એનર્જીના પ્રમુખ ડેન મેકટેગયુએ કહ્ં 
હતું કે, ગેિના ભાવોના વધાિાનો આધાિ કોસવડ -૧૯ના ડેલટા વેરિયનટના િંક્રમણ 
પિ આધાિીત િહેશે. તેમણે કહ્ં હતું કે, આ વેરિયનટને કાિણે સચંતામાં વધાિો થયો 
છે. કેમ કે, ક્રકુડ ઓઈલના ભાવો નીચા જઈ િહ્ા હોવાથી અથ્ટતંત્રના િુધાિાને 

અવળી અિિ પડવાની પણ શકયતા છે. 
મંગળવાિે ક્રકુડનો ભાવ પ્રસત બેિલ ૬૮.૬૩ 
યુએિ ડોલિ હતો. જે જુલાઈના ૭પ ડોલિ 
કિતા ઘણો ઓછો ગણાય. આમ છતાં પણ 
વપિાશકાિોએ તો છેલ્ા અઠવારડયાઓમાં વધુ 
ભાવ જ ચુકવવા પડયા છે. કેનેડીયન ડોલિ 
પણ નીચો જઈ િહ્ો હોવાથી પણ અથ્ટતંત્ર 
પિ એની અિિ વધુ જોવા મળી િહી છે. 
તેઓ માને છે કે, જો ડેલટા વેરિયનટનો પ્રભાવ 
ઓછો થશે અને કેિો ઘટશે અને ક્રકુડની માંગ 
વધશે તો એના ભાવો વધી શકશે. ઘણા દેશો 
આ તકનો લાભ લઈ િહ્ા છે. આ  વરથે ક્રકુડના 

ભાવમાં િૌથી વધુ ઉછાળો જુલાઈમાં વાનકકુૂંવિમાં જોવા મળયો હતો. જયાિે ૧.૭૪ 
યુએિ ડોલિ પ્રસત સલટિનો ભાવ હતો. જો કે, િીઆઈબીિી એિેટ મેનેજમેનટના 
પોટ્ટફોસલયો મેનેજિ ક્રેગ જેરૂિસલમ કહે છે કે, ઓપેક િાથેનો છેલ્ો િોદો અને 
ઉતપાદન વધાિવાના પગલાથી ભાવવધાિા પિ સનયંત્રણ આવી શકશે અને પ્રસત 
બેિલ ૯૦થી ૧૦૦ યુએિ ડોલિ િુધી નહીં પહોંચે એનું ધયાન િખાશે.

ગેિની રકૂંમતમાં ફેિફાિનો આધાિ 
ડેલટા વેરિયનટના િંક્રમણ પિ જ

કેનેડીયન ડોલર 
પણ નીચો જઈ 

રહ્ાો હોવાથી પણ 
અથ્થતંત્રને અિર

રરર ડક.ગ્ા. ડ્રગસની 
દાણચાેરીના કેસમાું 

કાયજાવાિી થઈ

બાપિ ચેિીટીઝ કેનેડા દ્ાિા ભાિતને $ 2,00,000ની િહાય
આશથ્થક િહાય િાથે મેરડકલ ઉપકરણો તથા ફુડ િેંકમાં દાન પહોંચાડાયું, ્ટોરોન્ટોમાં કોશવડ વેકિીનેિ ક્લિશનકનું આયોજન કરાયું
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જાપાનની રાજધાની ટોક્ોમાં રમાઈ રહેલી 
ઑલલમ્પક ગેઈ્્સમાં અંતે ભારતના 

ખાતામાં એક ગોલ્ડ મે્ડલ આવ્ો છે. આખી 
દુલન્ામાં ્સૌથી વધારે વ્સતી ધરાવતો દેશ 

હોવા છતાં ભારત 
ઑલલમ્પક્સમાં એક 
ગોલ્ડ મે્ડલ જીતી 
શકતુ નથી એ મહેણું 
પણ ભંગા્ું છે. નીરજ 
ચોપરાએ ભાલાફેંકમાં 
ગોલ્ડ મે્ડલ જીતીને 
આખી દુલન્ામાં 
ભારતને ગોરવવંતુ ક્ુું 
છે. ભારતે હોકીમાં ૮ 
ઑલલમ્પક્સ ગોલ્ડ 

મે્ડલ જીત્ા છે પણ વ્લતિગત સપધાધાઓમાં આ 
પહેલાં માત્ર શૂટટંગમા ગોલ્ડ મે્ડલ જીત્ો હતો. 
અલભનવ લિંદ્ાએ ૨૦૦૮માં ચીનની રાજધાની 
િીલજંગમાં ્ોજા્ેલા ઑલલમ્પક્સમાં ગોલ્ડ 
મે્ડલ જીત્ો પછી કોઈ ભારતી્ ગોલ્ડ નહોતો 
જીતી શક્ો. િલકકે લિંદ્ાનો ગોલ્ડ મે્ડલ ભારત 
માટે શલનવાર લગી વ્લતિગત સપધાધાઓમાં 
પહેલો અને છેલ્ો ગોલ્ડ મે્ડલ હતો. નીરજ 
ચોપરાએ એ મહેણું પણ ભાંગ્ું અને ભારતને 
વ્લતિગત સપધાધાઓમાં િીજો ગોલ્ડ મે્ડલ 
અપાવીને ઈલતહા્સ રચ્ો. નીરજ ચોપરાની 
જીત િહુ મોટી છે કકેમ કકે, નીરજે એથલેટટક્સમાં 
ગોલ્ડ મે્ડલ જીત્ો છે. ટ્ેક એન્ડ ટફલ્ડ એટલે 
કકે એથલેટટક્સ અ્સલી સપોટધા્સ મના્ છે કકેમ કકે 
એથલેટટક્સમાં મેનટલ અને ટફલિકલ િંને સટ્ેનથ 
જોઈએ, ટેકલનક જોઈએ, ગજિનાક રીફલેકશન્સ 
જોઈએ. દેશ આિાદ થ્ો એ પહેલાં આપણે 
લરિટટશ ભારત કહેવાતા અને લરિટટશ ભારત 
તરફથી રમતા નોમધાન લરિચા્ડડે ૧૯૦૦ની રોમ 
ઑલલમ્પકમાં એથલેટટક્સમાં િે મે્ડલ જીત્ા 
હતા. ભારત તરફથી જીતા્ેલા એ પહેલા િે 
ઑલલમ્પક મે્ડલ હતા. પરંતુ નોમધાન લરિચા્ડધા 
અંગ્ેજ હતા. લરિચા્ડધા ભારતી્ નહોતા. ભારતમાં 
રહેતા હોવાથી તેઓ લરિટટશ ભારત વતી 
રમવા ગ્ા હતા. ત્ારિાદ ઘણા ભારતી્ોએ 
એથલેટટક્સમાં ભારત વતી ભાગ લીધો હતો. જો 
કકે, કોઈ મે્ડલ જીતી શક્ું ન હતુ.

ઑલલમ્પક્સમાં એથલેટટક્સમાં અત્ાર 
્સુધી લમલખાલ્સંહ અને પી.ટી. ઉષાના નામનો 
ગવધા લઈ શકાતો હતો. લમલખા અને ઉષા િંને 
ઑલલમ્પક્સમાં મે્ડલ નહોતાં જીતી શક્ાં, પણ 
ચોથા નંિરે આવ્ા હતા.  ટોક્ો ઑલલમ્પક્સ 
પહેલાં લમલખા અને ઉષા લ્સવા્ િીજા કોઈ 
ભારતી્ એથલેટ ઑલલમ્પક્સની ફાઈનલમાં 
પણ નહોતા પહોંચ્ા. પણ કમલરિીત કૌરે એ 
મહેણું ભાંગેલું. કમલરિીત કૌરે ચક્રફેંકના 
ક્ોલલફાઈંગ રાઉન્ડમાં જોરદાર દેખાવ કરીને 
ફાઈનલમાં રિવેશ મેળવ્ો હતો. પરંતુ ફાઈનલમાં 
કમલરિીત ૧૨ સપધધાકોમાં છઠ્ા નંિરે રહી 
અને મે્ડલ ના લાવી શકી. નીરજે આ તમામ 
ખેલા્ડીથી આગળ વધીને ગોલ્ડ મે્ડલ જીતીને િધું 
્સરભર કરી નાખ્ું છે. નીરજે એકદમ સટાઈલમાં 
આ ગોલ્ડ જીત્ો છે અને તેના આતમલવશ્વા્સ 
માટે તેને ્સલામ કરવી પ્ડે તેમ છે.  વલ્ડધા 
રે્સલલંગ ચેમ્પ્નલશપમાં ૩ મે્ડલ જીતનારો 
િજરંગ પુલન્ા તો ગોલ્ડનો દાવેદાર ગણાતો 
હતો પણ પુલન્ા રિોનિ જ જીતી શક્ો. લવનેશ 
પા્સેથી તો રિોનિ પણ ના મળ્ો. લતરંદાજીમાં 
દીલપકા કુમારી અને અતાનુ દા્સ, િોમક્સંગમાં 
એમ.્સી. મેરી કોમ,  ટેલન્સમાં ્સાલન્ા લમિાધા, 
શૂટટંગમાં ્સુભાષ ચૌધરી, અલભષેક વમાધા, મનુ 
ભાકર, મીરાિાઈ ચાનુ, પી.વી. લ્સંધુ વગેરે 
ગોલ્ડ મે્ડલનાં દાવેદાર હતાં. નીરજે ટોક્ોમાં 
પગ મૂક્ો ત્ારથી એ આશાને ફળીભૂત કરવાના 
િુલંદ ઈરાદા ્સાથે ઊત્યો હો્ એવો દેખાવ ક્યો 
હતો. ક્ોલલફાઇંગ રાઉન્ડમાં ૮૬.૬૫ મીટર 
થ્ો કરીને નીરજ ગ્ુપ એ અને ગ્ુપ િી િંનેમાં 
પહેલો રહ્ો હતો. નીરજ ફાઈનલમાં આવ્ો ત્ારે 

્સૌને તેનું પણ કમલરિીત જેવું ના થા્ તેની લચંતા 
હતી. પણ નીરજે કોઈ તિક્કે લોકોને લનરાશ ના 
ક્ાધા. નીરજે પહેલા રિ્ા્સમાં ૮૭.૦૩ મીટર દૂર 
ભાલો ફેંક્ો અને ટોપ પર રહ્ો. િીજા થ્ોમાં 
નીરજે પોતાનો દેખાવ અ્ડધો મીટર ્સુધારીને 
૮૭.૫૮ મીટર ક્યો અને પોતાની ્સર્સાઈ 
વધારી. નીરજે ક્ોલલફાઈંગ રાઉન્ડમાં ૮૬.૬૫ 
મીટર દૂર ભાલો ફેંક્ો હતો. પહેલા િે રાઉન્ડમાં 
જ વધુ દૂર ભાલો ફેંકીને નીરજે અહે્સા્સ કરાવી 
દીધો કકે એ ગજિનાક આતમલવશ્ા્સ ્સાથે 
મેદાનમાં ઊત્યો છે.  

હટર્ાણાના પાણીપત લજલ્ાના કેંદ્ા ગામમાં 
ખ્ેડતૂ પટરવારના ઘર ે ૨૪ ટ્ડ્સે્ િર, ૧૯૯૭ના 
રોજ નીરજનો જનમ થ્ો હતો. નીરજ ેચ્ંડીગઢમાં 
અભ્ા્સ ક્યો હતો. નીરજ ે વષધા ૨૦૧૬માં 
પોલને્ડમા ં ્ોજા્લેી ચમે્પ્નલશપમા ં ૮૬.૪૮ 
મીટર ભાલાફેંકમા ં ગોલ્ડમ્ેડલ મળેવ્ો હતો.  
નીરજની કહાણી પાનીપતના એક નાનક્ડા 
ગામ્ડાથી શરૂ થા્ છ,ે જ્ા ં નાની ઉમંર ે નીરજ 
ભાર ે ભરખમ શરીરવાળો હતો. લગભગ 
૮૦ ટકલોગ્ામ વજન હતુ.ં નીરજનુ.ં કતુયો અને 
પા્જામો પહરેલેા ં નીરજન ે િધા ્સરપચં કહીને 
િોલાવતા હતા. ૧૧ વષધાની ઉમંર ે નીરજ 
મદેમસવતાનો ભોગ િન્ો હતો. તનેા વધી રહલેા 
વજનન ેજોતા ંપટરવાર ેવજન ઓછુ ંકરવા નીરજને 
રમત-ગમતમા ં ભાગ લવેા ્સલાહ આપી હતી. 
ત્ારિાદ વજન ઓછુ ં કરવા માટ ે પાણીપતના 
લશવાજી સટટે્ડ્મમા ં જવા લાગ્ો હતો. એક 
ભારતી્ ટકશોરની માફક તનેી રિથમ પ્ંસદગી પણ 
લક્રકકેટ હતી. જો કકે, સટટે્ડ્મમા ં જવેલલન થ્ોની 
રિમેકટ્સ કરનારા ખલેા્ડીઓન ેજોઈ તમેના મનમાં 
પણ લવચાર આવ્ો કકે, તમેની તલુનામા ં પોતે 
ભાલો વધાર ે દરૂ ્સધુી ફેંકી શકકે છ.ે એક વખત 
કકેટલાકં િાળકો સટટે્ડ્મમા ંભાલા ફેંકી રહ્ા ંહતા.ં 
નીરજ ત્ા ંગ્ો અન ેકોચ ેતને ેભાલો ફેંકવાનુ ંકહ્.ં

નીરજે ભાલો ફેંક્ો અને તે ઘણે દૂર જઈને 
પડ્ો. ત્ાર િાદ કોચે તેને લન્લમત રિેમકટ્સ 
માટે આવવાનું કહ્ં હતું. આ ્સંજોગોમાં લક્રકકેટ 
મગજમાંથી લવ્સરાઈ ગ્ું અને અન્ોની ્સલાહ 
પર ભાલાફેંકની રમતમાં હાથ અજમાવ્ો હતો. 
ત્ાંથી જ તેમની આ ્સફરની શરૂઆત થઈ 
હતી.  ૨૦૧૬માં ભારત પી.વી. લ્સંધુ અને 
્સાક્ી મલલકના મે્ડલ ખુશી મનાવી રહ્ં હતું 
ત્ા ઍથલેટટક્સની દુલન્ામાં ક્ાં િીજે એક 
નવા લ્સતારાનો ઉદ્ થઈ રહ્ો હતો. નીરજે 
પોલૅન્ડમાં લવશ્ ચૅમ્પ્નલશપમાં ગોલ્ડ મેળવ્ો 
હતો.  તેમણે ગોલ્ડ કોસટમાં રાષ્ટ્રમં્ડળ રમતોમાં 
૮૬.૪૭ મીટર દૂર ભાલો ફેંકી ગોલ્ડમે્ડલ જીત્ો 
હતો. તેમજ વષધા ૨૦૧૮માં એલશ્ન રમતોમાં 
૮૮.૦૭ મીટર લાંિે ભાલો ફેંકી રાષ્ટ્રી્ રેક્ડધા 
િનાવ્ો હતો અને ગોલ્ડમે્ડલ જીત્ો હતો.

નીરજ પહેલો ભારતી્ છે, જેણે એલશ્ન 
ગે્્સમાં ગોલ જીત્ો છે. એલશ્ન ગે્્સના 
ઈલતહા્સમાં ૨ ભાલાફેંકમાં અત્ાર ્સુધી 
ભારતને માત્ર િે મે્ડલ જ મળ્ા છે. નીરજથી 
પહેલાં ૧૯૮૨માં ગુરતેજ લ્સંહે રિોનિ મે્ડલ 
જીત્ો હતો.  ૨૦૧૮માં એલશ્ન ગે્્સ અને 
કોમનવેલથ નોની ગે્્સમાં શાનદાર રિદશધાન 
ક્ાધા પછી નીરજના ખભા પરઈજા થઈ હતી. 
તેથી તે રમી ન શક્ો અને ્સજધારી િાદ ઘણા 
મલહના ્સુધી આરામ કરવો પડ્ો હતો.  નીરજે 
આંતરરાષ્ટ્રી્ સતરની છ મોટી ટુનાધામેનટમાં 
મે્ડલ જીત્ા છે. ૨૦૧૮માં જકાતાધા એલશ્ન 
ગે્્સ, ગોલ્ડ કોસટ કોમનવેલથ ગે્્સ, ૨૦૧૭માં 
એલશ્ન ચેમ્પ્નલશપ, ૨૦૧૬માં ્સાઉથ 
એલશ્ન ગે્્સ, ૨૦૧૭માં જુલન્ર વલ્ડધા 
ચેમ્પ્નલશપમાં ગોલ્ડમે્ડલ જીતી ચૂક્ો છે.  
૨૦૧૬માં જુલન્ર એલશ્ન ચેમ્પ્નલશપમાં 
તેણે લ્સલવરમેં્ડલ જીત્ો હતો.

નીરજ ચોપરા ઃ આત્મવિશ્ાસથી 
છલકાતો એક ભારતીય ખેલાડી

manoj1968@yahoo.ca

તંત્રી સ્થાનેથરી
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કÉછ

કÉછતાલુકાના ગેડી ગામે પારકરા 

વાંઢમાં રહъતો ધના ઢીલા કોલી થોડા 

સમય પહъલાં પ ી સાથે હમીરપર 

ભગતવાળી વાંઢ ખાતે સાસЧરયામાં 

ગયો હતો. Ëયાંથી ધનો પરત ગેડી 

ચાàયો ગયો હતો. Ëયારъ તેની પ ી 

િપયરમાં રોકાઈ હતી અને બાદમાં 

મિહલા ભાગી ગઈ હતી. જેમાં 

મિહલાના િપતા સિહતે મદદગારી 

કરીને ભગાડી દીધી હોવાની શંકા 

રાખીને ઘટનાને અં મ અપાયો હતો.

મિહલા ભાગી જતાં જમાઈ ધનાએ 

સસરા હીરા ધરમશી કોલી અને તેના 

પાંચ ભાઈઓને સમાધાન માટъ ગેડી 

ગામે બોલાãયા હતા. જેથી છ ભાઈઓ 

ગેડી જતાં આરોપી તમામને ગામમાં 

મેલડી માતા ના મંЧદરъ લઈ ગયો 

હતો. Ëયાં સÓયના પારખા કરાવવા 

માટъ આરોપીએ છ ભાઈઓને ઉકળતા 

તેલમાં હાથ નાખવા કЅં હતું, પરѕતુ 

હીરા કોલી અને તેના ભાઈઓએ 

તેલમાં હાથ બોળવાની ના પાડતાં 

જમાઈ સિહતના આરોપીએ તેમને 

ધાકધમકЫ કરી ઉકળતા તેલમાં હાથ 

બોળાãયા હતા. કળતા તેલમાં હાથ 

નાખતા ફЧરયાદી ઉપરાંત બાબુભાઈ, 

મોહનભાઈ, પોપટભાઈ અને 

સુરъશભાઈ સિહત છ ભાઈઓ ગંભીર 

Ĭકારъ દાઝી ગયા હતા, જેથી આજે 

સવારના અરસામાં સારવાર અથ › રાપર 

હોЩçપટલમાં ગયા હતા, પЧરણામે 

સમĠ મામલો Ĭકાશમાં આãયો હતો.

ઘટનાની ણ થતાં રાપર પોલીસ 

હોЩçપટલમાં દોડી ગઈ હતી અને 

આગળની કાય↓વાહી હાથ ધરી હતી. 

સોમનાથ મહાદъવને 31 Öવ  
ચડાવાઈ, 35000એ દશ↓ન કયા↓

સોમનાથ

ભગવાન ભોળાનાથને અને 

િશવભŪોને િĬય Ĵાવણ માસનો 

આજે Ĵાવણી સોમવારъ હર હર 

મહાદъવ, ઓમ નમઃિશવાયના 

નાદ વŵે સૌરા∆માં ભારъ ઉÓસાહ 

અને ĴÖધા સાથે Ĭારѕભ થયો હતો. 

સૌરા∆ના િવΐĬિસÖધ Ëયોિતિલ↨ગ 

સોમનાથ મંЧદરમાં પાસ વગર Ĭવેશ 

નહỲ આપવાનો િનયમ વŵે પણ રાિĦ 

સુધીમાં ૩૫ હ ર ભાિવકોએ દશ↓ન 

કયા↓ હતા જે કોરોના ન હોય Óયારъ 

સંÅયા એક લાખને આંબી જતી હોય 

છъ. આજે એક Чદવસમાં જ ભાિવકોએ 

૩૧ Öવ  ચડાવી હતી અને ૧૨ 

તÓકાલ મહાપૂ  કરી હતી. તો અ×ય 

ĬિસÖધ મંЧદરોએ વહъલી સવારથી જ 

ભાિવકોની Чડçટ×સ સાથે પણ ભારъ 

ભીડ વા મળી હતી. સોમનાથ 

મહાદъવને બોેરસલીના Ĵૂંગાર કરાયા 

હતા, હ રો ભાિવકોએ ન℮ધાવેલ 

પૂ િવિધ ૨૦૦થી વધુ ભુદъવો ˛ારા 

કરાઈ હતી. લાખો લોકોએ ઓનલાઈન 

દશ↓ન કયા↓ છъ. તો સૌરા∆ભરમાં 

આવેલા િશવ મંЧદરોમાં મહાદъવને 

Чદãય શણગાર  કરવામાં આãયા હતા. 

ઘરમાં જ મહાદъવને હાજરાહજુર ગણી 

મોટાભાગના લોકોએ ઘરъ િશવિલંગ 

પર દૂધ,જળનો અિભષેક, િબàવપĦથી 

િવશેષ પૂજન કયુ↨ હતું.

અમરъલી 
સાવરકЮіડલાથી આઠ Чકલોમીટર દૂર શુĝવારъ 

મધરાĦે એક ગમÅવાર અકçમાત બ×યો હતો, 

જેમાં એક જ પЧરવારના ચાર ãયЧકત સિહત 

કЮલ આઠ લોકોનાં મોત થયા છъ. સાવરકЮіડલાથી 

પીપાવાવ- ફરાબાદ તરફ ãહીકલ ટો કરવા 

જઈ રહъલો એક ĺક (મોડી ફાઈડ ĝыઈન) બાઢડા 

ન ક પહ℮Éયો Óયારъ ļાયવરને ઝોકЮі આવી જતાં 

ĺક પૂરપાટ વેગે જ રોડ ĝોસ કરી, Ħણ ફвટ 

નીચે સરકЫને Óયાં છાપરાં બાંધીને રહъતા Ĵિમક 

પЧરવારના ખોરડામાં ઘૂસી ગયો હતો.

તકોમાં પૂ બેન સોલંકЫ, લΣમીબેન સોલંકЫ, 

શુકનબેન સોલંકЫ, હъમરાજભાઈ સોલંકЫ, 

નરશીભાઈ સાંખલા, નવઘણભાઈ સાંખલા, 

િવરમભાઈ છગનભાઈ રાઠોડ, દાદુભાઈ રાઠોડનો 

સમાવેશ થાય છъ.  બનાવની ણ થતાં સાવરકЮіડલા 

108 એÜÚયુલ×સ તેમજ સાવરકЮіડલા λરલ પોલીસ 

ઘટના çથળъ પહ℮ચી ગઈ હતી. 

સાવરકЮіડલા-મહુવા હાઈ-વે પર ĺક 
ઝૂંપડામાં ઘૂસી જતાં 8 લોકોનાં મોત

મ હલા ઘરેથી ભાગી જતાં જમાઈઅે સસરા તથા સાળાઅાેને બાેલાવી કૃ  કયુ

સÓયના પારખા કરાવવા કÉછમાં સસરા 
સિહત 6ના હાથ ઉકળતા તેલમાં બોળાãયા

રાજકોટથી જેતપુર સુધી 
િસÄસ લેન રોડને મંજુરી

રાજકોટ

રાËય સરકાર ˛ારા શાસનના પાંચ વષ↓ની 

ઉજવણી અંતગ↓ત મંગળવારъ િવકાસ Чદવસની 

થીમ પર રાËયમાં જુદા જુદા çથળъ લોકાપ↓ણ 

ખાતમુહુત↓ સાથે રાજકોટમાં કы×ĩીય હમંĦી, 

મુÅયમંĦી સિહતનાની çĝЫન ઉપર વÉયુ↓અલ 

ઉપЩçથિત, સંબોધન સાથે λ.૧૩ કરોડના 

રçતાકામોનું લોકાપ↓ણ કરાયું હતું જેમાં કы×ĩીય 

પЧરવહન મંĦીએ ગીચ ĺાЧફક ધરાવતા 

રાજકોટ-જેતપુર  વŵેના નેશનલ હાઈવેને 

િસÄસલેન, એÄસĬેસ વે અને નવા િĮજની 

મંજુરી અપાયાનું હъર કયુ↨ હતું તો મુÅયમંĦીએ 

સǼા એ ભોગવવા માટъ નથી તે અમારો મંĦ 

સાથે અમારી સરકાર આગળ વધી રΝાનુ 

જણાãયું હતું.

Ĭાઇડ ઓફ ગુજરાત 
: રાËયમાં િસંહોની 
સંÅયા વધીને 674 થઇ

ગીર સોમનાથ 

સોરઠ ગીર Ĭદъશના સાવજની સાથે 

થાિનક લોકોનુ ભાવનાÓમક ડાણ ઉѕપરાંત 

િસંહના જતન માટъ સાથ↓ક Ĭયાસોને કારણે 

િસંહોની સંÅયામાં વધારો થયો છъ. ગુજરાતમાં 

િસંહોની સંÅયા વધીને 674 થઇ છъ. વષ↓ 

2015માં િસંહોની સંÅયા 529 હતી. રાËયમાં 

િસંહોની સંÅયામાં 29 ટકાની િધૃધ થઇ છъ. 

આગામી Чદવસોમાં ગીર સાસણમાં çટъટ ઓફ 

આટ↓ હોЩçપટલ શλ કરવા રાËય સરકારની 

નેમ છъ.  ગુજરાતના ગૌરવ સમાન એિશયાЧટક 

િસંહ િવΐçતરъ ઉ ગર થાય તે માટъ સરકારъ 

Ĭયાસો હાથ ધયા↓ છъ. 
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સુરત

કામરъજના પાસોદરા ખાતે લેઉવા 

પટъલ સમાજના યુવાન ર કલાકારъ 

ફыફસા, Чકડની, લીવર અને ચΤુનું દાન 

કરી ચાર ãયિŪઓને નવ વન મâયુ 

છъ. પЧરવારъ અંગદાનનો િનણ↓ય લઇ 

માનવતાની મહъક ફыલાવી સમાજને 

નવી Чદશા બતાવી છъ.

મૂળ અમરъલીના ધારી તાલુકાના 

ચલાલા ગામમાં વતની અને હાલમાં 

કામરъજ ખાતે પાસોદરા રોડ પર 

ઓપેરા િĬ×સમાં રહъતા 35 વષЪ↓ય 

મનસુખભાઈ ઝીણાભાઈ કાથરોટીયા 

ર કલાકાર તરીકы કામ કરતા હતા. 

ગત તા.2  એ રાĦે Įેઈનçĺોકનો 

હુમલો આવતા પЧરવારજનોએ તાકЫદъ 

સારવાર માટъ કામરъજની હોЩçપટલમાં 

દાખલ કયા↓ હતા. Óયાં િનદાન માટъ 

સીટી çકыન અને એમ.આર.આઈ 

કરાવતા લકવાનો હુમલો થયો હોવાનું 

િનદાન થયું હતું. Óયાંથી વધુ સારવાર 

માટъ ગત તા.4 થી એ વધુ સારવાર 

માટъ સુરતની ખાનગી હોЩçપટલમાં 

દાખલ કયા↓ હતા. ગત તા.6થી એ 

ડોÄટરોએ તેમની Įેનડેડ હъર કયા↓ 

હતા. ડોનેટ લાઇફના સંપક↕ બાદ 

તેનો પЧરવાર અંગદાન માટъ સંમત 

થયો હતો. સુરતથી ચે³−³ાઈનું 1610 

Чક.મીનું અંતર 160 મીનીટમાં કાપીને 

દાનમાં મેળવવામાં આવેલા ફыફસાંનું 

ĺા×સØલા×ટ ઇ×દોરની રહъવાસી 

51 વષЪ↓ય મિહલામાં ચે³−³ાઈની 

હોЩçપટલમાં ડોÄટરની ટીમ ˛ારા 

કરવામાં આãયું હતું. આ મિહલાના 

ફыફસાં કોવીડ ×યુમોિનયાને કારણે 

ખરાબ થઇ ગયા હોવાથી તે છъ·ા 76 

Чદવસથી ઈ.સી.એચ.ઓ મશીન અને 

વે×ટીલેટરના સપોટ↓ પર હતી. Ëયારъ 

તેમનું િલવર અમદાવાદના રહъતા 54 

વષЪ↓ય ãયિŪમાં ĺા×સØલા×ટ કરવામાં 

આãયું હતું. જયારъ દાનમાં મેળવવામાં 

આવેલી Чકડનીમાં લોહીના ગΖા જમા 

થઇ ગયા હોવાને કારણે બંને Чકડની 

ખરાબ થઇ ગઈ હતી તેને કારણે 

Чકડનીઓનું ĺા×સØલા×ટ થઇ શÄયું 

નહોતું. 

ભλચ

દહъજ અને િવલાયત ઔ˜ોિગક 

વસાહતમાંથી છોડવામાં આવનતા 

ફыનોЩÄસ 2, 4ડી અને 2, 4ડીબી તરીકы 

ઓળખાતા વાયુની અસરને પЧરણામે 

ભλચ િજ·ાના િવલાયત અને દહъજ 

આઈડીસીની પЧરસરમાં આવેલી 

ખેડૂતોની 70,000 હъÄટર જમીનમાં 

ઉગાડવામાં આવેલા કપાસનો પાક 

ખતમ થઈ ગયો છъ. વાગરા, આમોદ, 

ભλચ, જંબુસર, કરજણ તાલુકામાં 

તેની સૌથી વધુ અસર વા મળી રહી 

છъ. કપાસ ઉપરાંત તુવેરના પાકને પણ 

ખાçસું નુકસાન થયું છъ.

ĬધાનમંĦી કાયા↓લયને પણ આ 

અંગે એક લેિખત ફЧરયાદ પાઠવવામાં 

આવી છъ જેમાં જણાãયા Ĭમાણે 1000 

ચોરસ Чકલોમીટર િવçતારની ખેતી 

પર તેની અસર પડી છъ. ગુજરાત 

Ĭદુષણ િનયંĦણ બોડ↓ પાસે દહъજ અને 

િવલાયત આઈડીસીની પЧરસરના 

વાતાવરણમાં ફыલાઈ રહъલા ઝેરી 

ફыનોЩÄસ 2, 4ડી વાયુને માપવાની 

કોઈ જ િસçટમ ન હોવાથી çથાિનક 

પયા↓વરણને ખાçસું નુકસાન થઈ રЅં 

છъ.

આ ઔ˜ોિગક વસાહતમાં કыટલાક 

એવા કыિમકàસનું પણ ઉÓપાદન 

કરવામાં આવે છъ જેનું ઉÓપાદન કરવા 

પર અ×યથા ઘણાં દъશમાં કы શહъરમાં 

Ĭિતબંધ લગાવવામાં આવેલો છъ. 

પЧરણામે ફыનોЩÄસ તરીકы ઓળખાતા 

કыિમકલના કÜપાઉ×Ðસ હવામાં છૂટતા 

હોવાથી સમĠ ભλચ િવçતારના 

પાકને મોટું નુકસાન થઈ રЅં છъ. 

ખેડૂતોનો પાક ખરાબ થઈ જતાં તેને 

કાઢી નાખવાની ખેડૂતોને ફરજ પડી 

છъ. કыિમકલના વાયુ Ĭદુષણને પЧરણામે 

છોડવાઓ સૂકાઈ રΝા છъ.

લેઉવા પટъલ સમાજના યુવાનનું 
અંગદાન, 4ને નવ વન મâયું

દહъજમાં વાયુ Ĭદૂષણથી 70,000 
હъÄટર કપાસનો પાક ખતમ થયો

અંગાેને ચે ઈ, અમદાવાદ, ઈ ાેરના ખાતે માેકલાયાભ ચમાં લાેકાેના અારાે ય સામે પણ ખતરાનાે ભય

નવસારીમાં માĦ 
7 વષ↓ની બાળકЫએ 
સËયђ↓ િવΐ િવĝમ

નવસારી

નવસારીની સાત વષЪ↓ય ĩЩΓ 

જયçવાલે િવΐ િવĝમ સËયђ↓ છъ. 

નવસારીની દીકરીએ એક િમિનટમાં 64 

વાર ફોરવડ↓ વોક કરી આ વàડ↓ રъકોડ↓ 

બનાãયો હતો. ĩЩΓનો િવĝમ િગનીઝ 

બુક ઓફ વàડ↓ રъકોડ↓માં ન℮ધાયો છъ. ગત 

4 એિĬલના રોજ ĩЩΓએ રъકોડ↓ માટъ 

Ĭયાસ કયђ↓ હતો. અને આ એટъÜપટ 

બાદ િગનીઝ બુકની ટીમને 120થી વધુ 

પુરાવા મોકલાયા હતા. પુરાવાઓની 

ચકાસણી બાદ િગનીઝ બુક ઓફ વàડ↓ 

રъકોડ↓માં મા×યતા આપી હતી. ĩЩΓએ 

એક િમિનટની અંદર જ 64 વાર 

ફોરવડ↓ વોક કરી આ િસિˇ હાંસલ કરી 

હતી. 4 એિĬલે ĩЩΓએ આ Ĭયાસ કયђ↓ 

હતો. પણ તેણ ે આપેલાં પુરાવાઓનો 

અÛયાસ કરીને ચાર ઓગçટના રોજ 

િગનીઝ બુક ˛ારા તેના રъકોડ↓ને મા×યતા 

આપવામાં આવી હતી. ĩЩΓએ હાંસલ 

કરъલી આ િસિˇ પાછળ અથાગ મહъનત 

પણ છъ. માĦ સાત વષ↓ની ઉѕમરъ તેણે 

આ વàડ↓ રъકોડ↓ સજ↓વા માટъ દરરોજ છ 

કલાક સુધીની ĬેЩÄટસ કરતી હતી. 

સુરત :દъશનું સૌથી Ĭથમ ઓÄશન હાઉસ 

બનીને તૈયાર થઈ ગયુ છъ. કы, તેનુ ગૌરવ 

પણ ગુજરાતને મળъ તેવુ છъ. કારણ કы, દъશનુ 

પહъલુ ઓÄશન હાઉસ સુરત શહъરમાં બ×યુ છъ. 

આિલશાન બનાવાયેલા આ ઓÄશન હાઉસનુ 

એક Чદવસનું ભાડુ જ એક લાખ λિપયા છъ. 16 

ઓગçટના રોજ આ ઓÄશન હાઉસનું ઉદઘાટન 

થવાનું છъ. 

આ ઓÄશન હાઉસ સુરતના જેઈપીસી 

˛ારા વેસુ િવçતારના ટાઈટъિનયમ çકыવર િબàડỲગ 

તૈયાર કરવામાં આãયુ છъ. આ ઓÄશન હાઉસમાં 

ડાયમંડની હરા  થશે. જેમાં રફ-પોિલäડ 

ડાયમંડ, Żેલરી અને જÜેસ çટોનની ખરીદી, 

વેચાણ અને હરા  કરી શકાશે. દъશના પહъલા 

ઓÄશન હાઉસનું પહъલુ બુЧકіગ 18 ઓગçટના 

રોજ થઈ ચૂÄયુ છъ. જેથી ઉદઘાટનના એક Чદવસ 

બાદથી જ તે કાય↓રત થઈ જશે.

આ ઓÄશન હાઉસ તૈયાર થઈ જવાથી 

અનેક વેપારીઓ તેનો ફાયદો લઈ શકશે. ખાસ 

કરીને સૌરા∆ના Żેલરીના વેપારીઓ માટъ પણ 

ઓÄશન હાઉસ ઉપયોગી બની રહъશે. હીરા 

વેપાર સાથે સંકળાયેલ કોઈ પણ વેપારી માટъ આ 

ઓÄશન હાઉસ વેપાર કરવાનું મહÓવનું çથળ 

બની રહъશે. 

ઓÄશન હાઉસમાં એક Чદવસનું ભાડુ 1 લાખ 

λિપયા રહъશે. આ ઉપરાતં તેને બનાવવા ખચ↓ 4 

કરોડના ખચ↓ કરાયો છъ. આ ઓÄશ હાઉસ 2200 

çŭેરફвટમાં િનમા↓ણ પાÜયું છъ.

સુરતમાં દъશનું પહъલું ડાયમંડ ઓÄશન 
હાઉસ બ×યું, 16 ઓગçટъ ઉદઘાટન થશે
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અંબાજી મંЧદરને ભŪો 
˛ારા 1 Чકલો સોનું, પાંચ 
Чકલો ચાંદી અપ↓ણ કરાઈ

અંબાજી

ĬિસÖધ યાĦાધામ અંબાજી મંЧદરને ભારતભરમાં 

સૌ Ĭથમ સંપૂણ↓ સુવણ↓મય બનાવવાના ભાગλપે 

મંЧદર ĺçટ ˛ારા યાિĦકો િનમા↓ણ કાય↓માં પોતાની 

યથાશિŪ મુજબ સોનાનું દાન આપી શકы તે માટъ 

સુવણ↓મય યોજનાઓ જાહъર કરવામાં આવી હતી. 

જેમાં આજે એક માઈભŪ ˛ારા અંબાજી મંЧદરને 

એક Чકલો સોનુઅને પાંચ Чકલો ચાંદી અપ↓ણ કરાઈ 

હતી. યાĦાધામ અંબાજી  મંЧદરને સંપૂણ↓ સુવણ↓મય 

બનાવવાની કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છъ  જેમાં 

અÓયાર સુધી ૬૧ ફвટની કામગીરી પૂણ↓ થયેલ છъ. આ 

કામમાં ૧૪૦ Чકલો ૪૩૫ Ġામ સોનાનો ઉપયોગ 

કરવામાં આવેલ છъ. 

ડાકોર રણછોડરાયીને 
Ĵાવણની Ħીજ િનિમǼે 
ઠકЮરાણીનો શણગાર

ડાકોર

દર વષ↓ની જેમ આ વષ› પણ Ĵાવણ મિહનાની Ħીજ 

િનિમǼે ડાકોરના રણછોડરાયજીને ઠકЮરાણીનો શણગાર 

કરવામાં આãયો હતો.ભગવાન Ĵીકжæણે તેમની િĬય 

પ ીને વષ↓માં એકવાર રાધાજીનું çવιપ ધારણ કરવાનંુ 

વચન આØયું હતંુ, અને વચન Ĭમાણે ભગવાન Ĵાવણ 

માસની Ħીજે આ ιપ ધારણ કરતા હોવાથી આ Чદવસ 

ઠકЮરાણી Ħીજ તરીકы પણ ઓળખાય છъ. જેથી ડાકોરમાં 

પણ આ Чદવસે ભગવાનને રાધાજીનો શણગાર 

કરવામાં આવે છъ જેમાં ખાસ સુંદર હીરાજЧડત નથ 

પહъરાવામાં આવે છъ. આ Чદવસે ભગવાનના અલૌЧકક 

દશ↓ન રાધાના ιપે થતા હોવાથી મોટી સંÅયામાં ભŪો 

મંЧદરъ આવે છъ. 

વડોદરા 

વડોદરા ĠાÜય એસઓજીમાં પીઆઈની 

ફરજ બજાવતા, લગ્ન જીવનમાં સતત િવખવાદ 

ધરાવતાં અને હાલ સçપે×ડ થયેલા અજય પટъલે 

પ ી çવીટી પટъલની અÓયંત ઠѕડા કલેજે હÓયા 

કરી તેના જડબેસલાક ફોરъЩ×સક પુરાવા પોલીસે 

શોધી કાઢયા છъ.

જેમાં çવીટીની હÓયા કરી Ëયાં તેના તદъહને 

સળગાવી દъવાયો હતો તે ભλચ અને દહъજ 

હાઈવે નજીકના અટાલી ગામના પાЧટયા પાસેની 

હોટъલના પાછલા ભાગમાંથી çવીટી પટъલના 

હાથ-પગની આંગળીઓ, ખોપરીની નીચેના ભાગ 

અને કરોડરŹુના મણકાના અЩçથ, çવીટીએ 

છъ·ા ΐાસ સુધી પહъરી રાખેલા મંગળસૂĦ અને 

Įેસલેટનો સમાવેશ થાય છъ. પોલીસ પાસે રહъલા 

ફોટોĠાÙસ પરથી મંગળસૂĦ અને Įેસલેટ çવીટીના 

જ હોવાના પુરવાર થયું છъ. અજય પટъલની ધરપકડ 

કરી તેની થોડી જ Τણોમાં તેણે ગુનાની કબૂલાત 

કરી લીધી હતી. છતાં પણ Ëયારъ કыસ ĺાયલ પર 

આવે અને આરોપી કોટ↓માં ફરી જાય કы તે આવું કશું 

જ બોàયો નથી, તે સંભાવનાને Öયાને રાખી માĦ 

તેના ક×ફыશન પર મદાર ન રાખી પોલીસે તેનો ગુનો 

પુરવાર કરવા તમામ નŨર પુરાવા ભેગા કરવા 

તપાસ આરѕભી. જેના ભાગλપે એફએસએલ ˛ારા 

તેના સçપેÄટ ЧડટъÄશન ટъçટ અને પોિલĠાફ ટъçટ 

કરવામાં આãયા હતા. આ બંને ટъçટના Чરઝàટ 

પોિઝЧટવ આãયા હતા. જે çપΓ દશા↓વે છъ કы, 

અજય પટъલ જ Ĭાઈમ સçપેÄટ છъ અને તે અનેક 

સંવેદનશીલ Ĭ ોના ખોટા જવાબ આપી રΝો 

છъ. આ કыસમાં આરોપી પી.આઇ અજય દъસાઇ 

કાયદાનો જાણકાર હોવાથી પોલીસને તપાસમાં 

સહકાર આપતો નહોતો. 

મિહસાગર

લુણાવાડાના ગોલાના પા·ા ગામે 

ભાજપના અĠણી િĦભોવનદાસ પંચાલ અને 

તેમની પ ીની હÓયાના છΖા Чદવસે હÓયાનો 

ભેદ ઉકыલાયો છъ. જેમાં નાણાની લેતીદъતીના 

ઝઘડામાં દѕપતીને મોતને ઘાટ ઉતારનાર 

િĦભોવનદાસના િમĦ ભીખાભાઇ બુધાભાઇ 

પેટલની ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ કરી 

છъ.  મહીસાગર િજ·ાના ગોલાના પા·ા 

ગામના ડબલ મડ↓ર કыસની ઘટનાના આજે 

છΖા Чદવસે પોલીસે હÓયાના આરોપી 

ભીખાભાઇ ધુળાભાઇ પટъલની ધરપકડ કરી 

હÓયાનો ભેદ ઉકыàયો છъ. િજ·ા પોલીસ 

વડાએ જણાãયું હતું કы ગુનાવાળી જÆયાની 

આજુબાજુ રહъતા રહીશોની તેમજ શકમંદ 

ãયિŪઓની પૂછપરછ કરી હતી આ 

ઉપરાંત ટъકિનકલ સોસ↓ના આધારъ જાણવા 

મâયું હતું કы, તેમના ગામના ભીખાભાઇ 

ધુળાભાઇ પટъલને તક સાથે પૈસાની લેવડ 

દъવડ છъ જેથી શંકાના આધારъ ભીખાભાઇની 

પૂછપરછ કરતાં ગુનાની કબુલાત કરી હતી. 

çવીટી હÓયા કыસ: આંગળીના અЩçથ, 
મંગળસૂĦ, Įેસલેટ, પાંચ દાંત મâયાં

લાશ ાં સળગાવાઈ ાંથી 43 અિ  સિહત પુરાવા કબજે કરાયા

લુણાવાડામાં ભાજપ નેતા અને પ ીની 
λિપયાની લેતીદъતીમાં િમĦએ જ કરી હÓયા

તેમનું ચЧરĦ શુˇ છъ : 
ભૂપે×ĩિસંહ ચુડાસમા

બનાસકાંઠા ભાજપના સાંસદ પરબત પટъલના 
પુĦ શૈલેશ પટъલે થરાદ પોલીસ મથકы મુકыશભાઈ 
લાખાભાઈ રાજપૂત અને મઘાભાઈ અરજણભાઈ 
પટъલ સામે સાંસદને બદનામ કરવાના હъતુથી 
વીЧડયો એЧડટ કરી વાઇરલ કરવા બદલ ગુનો 
ન℮ધાãયો હતો. બીજી તરફ મંĦી ચુડાસમાએ 
કЅં કы, પરવટ પટъલનું ચાЧરĦય શુˇ છъ. માĦ 
તેમને બદનામ કરવાનો Ĭયાસ થઈ રΝો છъ.

બનાસકાંઠામાં ભાજપના સાંસદ પરબત 
પટъલની કિથત અЩશ્લલ Щ╞પ વાયરલ
યુવતી સાથે કઢંગી હાલતમાં દેખાતા પુરૂષ સાંસદ પરબત પટેલ હાેવાની ચચાર્

કલોલ
કોરોના મહામારી અને તે દરિમયાન 

લોકડાઉનની અસરથી ચોરીના બનાવોમાં 

ઉતરોǼર વધારો થઇ રΝો છъ. ચોરીના બનાવોથી 

લઇ લૂંટની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છъ. કыટલાક 

ચોર તો હાઇટъક બનીને ચોરીની ઘટનાને અંજામ 

આપી ફરાર થઇ જાય છъ પરѕતુ ગઇ કાલે કલોલ 

તાલુકાના છĦાલ ગામે ચોર ચોરી કરીને ફરાર 

થાય તે પહъલા જ તેને મોત મâયું છъ. કલોલ 

તાલુકાના છĦાલ ગામ ખાતેનો આ બનાવ 

આΌય↓ચકЫત કરъ તેવો છъ. કલોલ તાલુકાના 

છĦાલ ગામખાતેના આ બનાવમાં ચોર ચોરી 

કરવા આવતા જ તેને મોત મâયું છъ. છĦાલ 

જીઆઇડીસીમાં મોબાઇલ શોપના છાપરા પર 

ચડી ચોરી કરવાના Ĭયાસ કરતા ચોરને મોત 

મâયું છъ. ખરъખર અહỲ ચોર એક મોબાઇલની 

દુકાનમાં ચોરી કરવા ઘૂçયોહતો પરѕતુ પતરામાં 

તેવું ગળું ફસાઈ જતા ચોર મોતને ભેટ્યો હતો. 

જોકы મોબાઈલ દુકાનના માિલકы સવારъ શટર ઉચું 

કરતા ચોર છત પર લટકતો જોવા મâયો હતો. 

કલોલમાં મોબાઇલની દુકાનમાં ચોરી કરવા 

ઘૂસેલા ચોરનું ગળું પતરામાં ફસાતાં મોત

મહъસાણા

મહъસાણાની દૂધસાગર ડેરીના 

પૂવ↓ ચેરમેન િવપુલ ચૌધરીને માણસા 

તાલુકાની ચરાડા ગામની દૂધ ઉÓપાદન 

મંડળીના કારોબારી સÛય તરીકы 

ગેરલાયક ઠъરવવા અંગેની ગાધીનગર 

િજ·ા રિજçĺારની નોЧટસ પર 

ગુજરાત હાઇકોટ‼ વચગાળાનો çટъ 

આØયો છъ. આદъશ સાથે હાઇકોટ‼ શરત 

મૂકЫ છъ કы કોઇપણ સહકારી સંçથામાં 

ચૂંટણી લડતા પહъલાં કы ઉમેદવારી 

ન℮ધવાતા પહъલાં તેમણે હાઇકોટ↓ની 

મંજૂરી લેવાની રહъશે. મહъસાણા ડેરીમાં 

ગેરરીિતના આરોપસર િવપુલ ચૌધરી 

સામે સહકારી બાબતોના રિજçĺારъ વષ↓ 

૨૦૧૫માં આદъશ કયђ↓ હતો કы િવપુલ 

ચૌધરી છ વષ↓ સુધી કોઇપણ સહકારી 

સંçથામાં હોˆો ધારણી કરી શકશે 

અને અને આ માટъ તેમને ગેરલાયક 

ઠъરવતો હુકમ કરવામાં આãયો હતો 

અને ૨૦૧૭માં સુĬીમ કોટ‼ પણ આ 

િનણ↓ય યથાવø રાÅયો હતો.આમ છતાં 

ગાંધીનગરના િજ·ા રિજçĺારના 

Öયાને આãયું હતું કы ૨૦૧૫ના આદъશ 

છતાં િવપુલ ચૌધરી માણતા તાલુકાના 

ચરાડા ગામની મંડળીમાં કારોબારી 

સÛય તરીકы ચાલુ રΝા હતા અને 

જુલાઇ-૨૦૧૭ની કારોબારી સિમિતની 

ચૂંટણીમાં ભાગ લઇ હોˆો પણ ધારણ 

કયђ↓ હતો. 

મંડળીના સÛય તરીકы િવપુલ ચૌધરીને 
ગેરલાયક ઠъરવવાની નોЧટસ સામે çટъ

બનાસકાંઠા 

બનાસકાંઠાથી ભાજપના 

સાંસદ પરબત પટъલની સોિશયલ 

મીЧડયામાં કિથત સÄેસ Щ╞પ 

વાયરલ થતા ં ખળભળાટ મચી 

ગયો છъ. જોકы, પરબત પટъલ 

˛ારા દાવો કરાયો છъ કы તમેના 

ફોટા સાથ ેએЧડЧટѕગ કરીન ેખોટો 

િવડીયો બનાવવામાં આãયો છъ.   

આમ આદમી પાટЪ↓ના કાય↓કતા 

મઘાપટъલ ે થોડા સમય અગાઉ 

સોિશયલ મીЧડયામાં એવી પોçટ 

મકૂЫ હતી કы, ‘નતેાજીનો સÄેસ 

િવડીયો 4.6 િમનીટનો છъ, તમેાથંી 

1 િમિનટનો કЧટѕગ િવડીયો 15 

ઓગçટના Чદવસ ે 12:39 કલાકы 

સોિશયલ મીЧડયાના માÖયમથી 

વાયરલ કરાશ.ે િવડીયોમાં દъખાતી 

આ કિથત ãયિŪન ેબનાસકાંઠાના 

સાસંદ તરીકы ચીતરવાનો ગભંીર 

આΤપે કરાયો છъ, જનેી કોઇ પЩુΓ 

કરવામાં આવી નથી. આ કિથત 

Щ╞પ વષ↓ 2016મા ં પાલનપરુના 

સЧક↕ટ હાઉસની હોવાની ચચા↓ય છъ. 
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પ્રકાશ રાજને અકસ્ાત્ાં ફ્રેકચર
મુંબઇ : પ્રકાશ રાજ બોલીવૂડમાં જાણીતું નામ છે. મોટા ભાગે તેણે વવલનના 
રોલ ભજવીને દશ્શકોના દદલમાં પોતાનું સ્ાન જમાવી દીધું છે. હાલમાં 
પ્રકાશ રાજનો એક નાનો અકસમાત ્ઇ જતા તેમને ફ્રેકચર ્ઇ ગયું 
છે. હવે તેમની સજ્શરી કરવી પડશે. તેમની સજ્શરી હૈદરાબાદમાં કરવામાં 
આવશે. જોકરે આ કોઇ ગંભીર સજ્શરી ન હોવા્ી વચંતા ન કરવાનું પણ  
 તેમણે કહ્ં છે. 

બોલીવૂડની  ગણીગાંઠી  અભિનેત્ીઓ  પોલ ડાન્સમાં  પારંગત છે. આ યાદીમાં  મલાઈકા અરોરા, જેકલીન 
ફનાનાનડી્સ, દીભપકા પાદુકોણ જેવી અદાકારાઓ  ઉપરાંત કૃભત  ખરબંદાનું  નામ પણ  ્સામેલ છે.  આ અદાકારાઓ  
ફફટને્સ  જાળવવા માટે પણ પોલ ડાન્સ  કરવાનું પ્સંદ કરે છે. કૃભત  ખરબંદાએ  અગાઉ  પોતાના પોલ ડાન્સના  
ઘણાં  ફોટા ્સોશયલ મીફડયા પર મૂકયા હતા.  અને હવે તે  એક વરનાથી  પણ વધુ  ્સમય  બાદ આ ડાન્સ  તરફ  

પરત ફરી  છે. અભિનેત્ી કહે  છે કે  મેં  છેલ્ા  દોઢ  વરનાથી પોલ ડાન્સ  નથી કયયો.  કોરોના મહામારીને  
કારણે મારા  આ ડાન્સને બ્ેક લાગી ગઈ હતી. પરંતુ હવે મને એમ  થાય છે કે હું ગમે તેમ કરીને 
તેની પ્ેકકટ્સ  જારી રાખવા પોલ ્સુધી પહોંચી શકી હોત તો કેટલું ્સારં  થાત.  અલબત્ત,  
હવે હું બહુ ખુશ છું. અભિનેત્ીને  લાગે  છે કે ફફટને્સ  કેળવવા માટે  પોલ ડાન્સ શ્ેષ્ઠ  
છે. તેની પ્ેકકટ્સ  તમારા અંગેઅંગને  ્સશક્ત બનાવે છે.  વળી  તે એકાગ્રતા  
કેળવવામાં પણ મહત્વની િૂભમકા િજવે  છે.  તેનું કારણ  એ  છે કે  
પળિરનું  ધયાનચૂક  તમને  મોટી ઈજા  પમાડી શકે. આ 
ડાન્સ  તમારી કાયાને ્સુંદર  આકાર 
આપે છે. 

કરીનાઅે પોતાના બીજા 
પુત્રનું ના્ જહાંગીર 

રાખતા ટ્ોલ થઈ

મુંબઇ : કરીના કપૂર ખાન અને ્સૈફ અલી 
ખાનના પહેલા પુત્ તૈમુરના નામ પર બહુ 
ટીપપણીઓ અને ભવવાદ થયો હતો. તેથી આ 
વખતે બીજા પુત્નું નામ આ યુગલે છેક હવે 
બહાર પાડયું છે. થોડા ફદવ્સો પહેલા એમ 
કહેવાયું હતું કે, કરીના પોતાના બીજા પુત્ને 
જેહ નામથી બોલાવે છે. જોકે હવે તેમણે 
પોતાના નાના પુત્નું નામ મોગલ બાદશાહ 
જહાંગીર પરથી રાખયું છે. 

કરીના અને ્સૈફના નાના દીકરાના નામ 
જહાંગીર હોવાનું જાણતાં જ ફરી ્સોભશયલ 
મીફડયા પર તેને ટ્ોલ કરવામાં આવી છે. 
ટ્ોલ્સ એ કહીને કરીનાને ટ્ોલ કરી રહ્ા છે, 
કે ત્ીજા દીકરાનું નામ ઔરંગઝેબ રાખજે. 
કરીનાએ ૨૦૨૧ના ફેબુ્રઆરીના રોજ 
બીજા પુત્ને જનમ આપયો હતો. 

 
કાજલ અગ્રવાલે 

ઓકટોબર, ૨૦૨૦માં એનટ્ેપ્ેનર 
ગૌતમ ફકટશુલુ ્સાથે લગ્ન કયાના. અતયારે તે કોલકાતામાં 

તથાગત ભ્સંહની ફફલમ ‘ઉમા’નું શુફટંગ કરી રહી છે. કાજલ અગ્રવાલ 
તાજેતરમાં જ ‘મુંબઈ ્સાંગા’ ફફલમમાં નજરે પડી હતી. અહીં કાજલે લગ્ન પછી કોભવદ-

ક્ાઈ્સી્સમાં કેવું જીવન ભવતાવયું અને મહામારીમાં કેવી રીતે પોભઝફટવ રહી શકી એ માટે વાતો કરી છે, જે ઘણી 

ર્સપ્દ છે. લગ્નજીવન કેવું ચાલી રહ્ં છે, એ અંગે જણાવતા કાજલ અગ્રવાલ કહે છે, ‘વનડરફૂલ. મને ખરેખર ખૂબ 
જ પ્ેમાળ, ્સંરક્ષક, ્સમજુ અને અમેભઝંગ ્સાથીદાર મળયો છે એ માટે ખુશખુશાલ છું. ગૌતમ શ્ેષ્ઠ ભમત્ છે. હું તેની 
્સાથે ્સલામતીની િાવના અનુિવું છું એ શ્ેષ્ઠ વયભક્ત છે, હું તેના થકી ્સંપૂણનાતાની લાગણી અનુિવું છું.

તન-મનની ફફટને્સ માટે પોલ 
ડાન્સ ઉત્તમ: કૃભત ખરબંદા

હું ્ારા પતત ગૌત્ સાથે સલા્તી અનુભવું છુંઃ કાજલ
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છેલ્લાં એક દ્લયકમ્લાં દનુિય્લમ્લાં નરિપ્ટો કરન્સીિુાં 
ચલણ વર્લતાયુાં છ.ે મટોડ ેમટોડ ેઆ ચલણ નવરુદ્ધ 

ચસીિ ેઆરિમકર્લ દ્લખવસી છ.ે પરરં ુભ્લરર ્નિરિ્લ 
અિકે દશેટો િજી વઈે્ એનડ વટોચિસી ભનૂમક્લમ્લાં 
જ છ.ે ભ્લરર ્રક્લરિુાં આ વલણ એ્લ્લ મ્લ્ે 
છ ે ક,ે ભ્લરરસીયટોએ આ નરિપ્ટો કરન્સીમ્લાં અધધ 
રટોક્લણ કરસી િ્લાંખયુાં છ.ે અમેરરક્લ અિ ે જાપ્લિમ્લાં 
નિ્કટોઈિ નમલકર ગણ્લય છ,ે અમેરરક્લમ્લાં 
નિ્કટોઈિમ્લાં આન્તાક વયવિ્લર કરવ્લિસીય છૂ્  છ,ે 
જોક ેર ે નલગલ ્નેડર િ્સી. દનુિય્લિ્લ ધિવ્લિટોમ્લાં 
જાણસીર્લ એલિ મસક ેપિેલસી જુલ્લઈએ એક ટ્સી્ 
કરસી અિ ેિિેસી ડટોજી કટોઈિિ્લ ભ્લવમ્લાં ૧.૪ ગણટો 
વધ્લરટો ્ઈ ગયટો િરટો. ય્, જેમ ડટોજી કટોઈિ છ.ે 
રમે િિેસી ડટોજી કટોઈિ પણ છ.ે િાંિ ેમસીમ પર્સી 
િિલે્લ છ,ે પણ િયેિ્લ મ્લનલક અલગ-અલગ છ.ે 
એલિ મસક એવસી િસરસી છ ેજે ટ્સી્ દ્્લર્લ મ્લકક્ે િે 
પ્રભ્લનવર કરસી શક ેછ ેઅિે એ જ રઓે કરસી રહ્્લ 
છ.ે રઓે ઇર્લદ્લપવુતાક એક્લદ્લ કટોઈિ નવશ ે ટ્સી્ 
કર ે છ,ે રિે ે ચગ્લવ ે છ.ે આ પિલે્લ રમેણ ે િસી્ 
કટોઈિમ્લાં આવુાં કયુું િર.ુ તય્લરિ્લદ ડટોજી કટોઈિિુાં 
િ્લમ લસીધ ુઅિે િવ ેિિેસી ડટોજી કટોઈિિુાં િ્લમ લસીધુ 
છ.ે પૈ્ ્લ કમ્લવ્લિ્લ રમેિ્લ નવનવધ રસર્લઓમ્લાં િવે 
એક નરિપ્ટો કરન્સીિુાં ટ્રેડાંગ પણ છ.ે આ રસીરે રઓે 
પટોર્લિસી ગડુવસીલ એનકશે કરસી રહ્્લ છ.ે જો ક,ે રઓે 
આ રસીર ે ્રર ઇન્ફલઅુન્ કરવ્લિસી ્્લવતાજનિક 
કટોનશષ કરર્લ રિશે ેરટો રમેિસી કટોનશષટો ભનવષયમ્લાં 
િઅે્ર ્ઈ જશ.ે 

નરિપ્ટો કરન્સી અનરશય વટોલે્ ્લઇલ છ.ે રમે્લાં 
રસીસક ફકે્ર ્ૌ્સી વધ્લર ે છ.ે રમે છર્લાં વધરસી 
િરેટોજગ્લરસીિ્લ જમ્લિ્લમ્લાં ઇંરડય્લમ્લાં નરિપ્ટો 
કરન્સીમ્લાં રકસમર અજમ્લવિ્લર્લ લટોકટોિસી ્ાંખય્લ 
વધરસી જાય છ.ે ભ્લરરમ્લાં જ ેલટોકટો પ્લ્ ેઅઢળક 
િ્લણ્લ છ ેરઓેએ રટોક્લણિ્લ િરેુ્ સી રમે્લાં ઝાંપલ્લવયુાં 
છે. ફબે્આુરસી ૨૦૧૯મ્લાં િ્લણ્લાં માંત્્લલય દ્્લર્લ 
િસીમવ્લમ્લાં આવલેસી એક ્નમનરએ નરિપ્ટો કરન્સી 
પ્રનરિાંનધર કરવ્લિસી ભલ્લમણ કરસી િરસી. એ 
પિલે્લ આરિસીઆઈએ એનપ્રલ ૨૦૧૮મ્લાં નરિપ્ટો 
કરન્સી પર પ્રનરિાંધ મકૂયટો િરટો. રે્ સી ઘણ્લ િધ્લ 
સ્કે િટોલડ્તાિ્લ પૈ્ ્લ ફ્્લઈ ગય્લ િર્લ. આવ્લ 
લટોકટોએ ્પુ્રસીમ કટો્તાિ્લ દરવ્લજ ે અપસીલ કરસી રટો 
્પુ્રસીમ ે મ્લચતા ૨૦૨૦મ્લાં પ્રનરિાંધ િ્્લવસી લસીધટો 
િરટો. પરરણ્લમ ે ર ે પછસીિ્લ એક જ મનિિ્લમ્લાં 
ભ્લરરમ્લાં નરિપ્ટો કરન્સીિસી લ-ેવચે ્્લર્સી આઠ 
ગણસી વધસી ગઈ િરસી.

ચસીિે નરિપ્ટો મ્લઇનિાંગ પર રવ્લઈ િટોલ્લવસી 
એવુાં ભ્લરર ્રક્લર િ કરસી શક.ે ક્લરણ ક,ે 
એક રટો ભ્લરરિુાં અ્તારાંત્ કટોરટોિ્લક્લળ્સી ્્લવ 

માંદસીમ્લા્ં સી પ્્લર ્ઈ રહ્ાં છ.ે ચસીિ રટો ભ્લરર 
કરર્લ પ્લાંચ ગણસી મટો્સી ઇકટોિટોમસી છ.ે જય્લરે 
ભ્લરર ે િજી આ ન્નદ્ધ િ્લા્ં લ કરવ્લિસી િ્લકી 
છ.ે ભ્લરર ્રક્લર નરિપ્ટો પર બલનેકે્  િિે મકૂે 
રટો કમ્કેમ એક કરટોડ લટોકટોિ ે આન્તાક ફ્કટો 
પડ.ે કટોનવડ, માંદસી, િરેટોજગ્લરસીિટો મ્લર ખ્લઈ 
રિલે્લ લટોકટોમ્લાં વધ ુએક કરટોડિટો ઉમરેટો ્્લય રટો 
દશેમ્લાં આન્તાક ગનરનવનધઓિે મટો્્લપ્લય ેઅ્ર 
્્લય રમે છ.ે ભ્લરરમ્લાં અતય્લર ે નરિપ્ટો કરન્સી 
ટ્રેડાંગ મ્લ્ ે ૩૪૦ પલે્ ફટોમતા છે 
અિ ેકમ્કેમ ૧ કરટોડ લટોકટો રમે્લાં 
ખરસીદ-વચે્લણ કરસી રહ્્લ છ.ે

મ ે ૨૦૧૦મ્લાં લ્લઝલટો િનેયઝેે 
નિ્કટોઈિ્સી દનુિય્લિુાં પિલુેાં 
કટોમનશતાયલ ટ્્લનઝકેશિ કયુું િર.ુ ૧૦,૦૦૦ 
નિ્કટોઈિ ચૂકવસીિ ે િ ે પસીતઝ્લિસી ખરસીદસી્સી શરુ 
્યલેસી આ પ્ર્્લ િવ ે દનુિય્લિ્લ અિકે દશેટો ્ધુસી 
પિોંચસી છ.ે ર ે ્મયે લ્લઝલટો િનેયેઝ ે દનુિય્લિ્લ 
્ૌ્સી મોંઘ્લ પસીતઝ્લ ખ્લધ્લ િર્લ. નરિપ્ટો કરન્સી અ ત્ા 

જગરિુાં એક િવુાં ્ટોપ્લિ છ.ે મટો્્લ-મટો્્લ દશેટો 
િજુ રિે ે્મજી શકર્લ િ્સી. ભ્લરર ્રક્લર પણ 
એ્લ ે જ વઇે્ એનડ વટોચ કરસી રિસી છ,ે સ્ડસી 
કરસી રિસી છ,ે શસીખસી રિસી છ.ે છ્લરસી ઠટોકીિ ે કટોઈ 
નિણતાય લવે્લિુાં ્્લળસી રિસી છ.ે ભ્લરરિ્લ રટોક્લણક્લરટો 
અતય્લર ે રૂ્લ.૧૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦્સી રૂ્લ. 
૧,૫૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ રમે્લાં રટોકીિ ેિઠે્લ છ.ે 

ભ્લરરમ્લાં દશેમ્લાં રટોજ રિટોપ્ટો કરન્સીિસી રૂ્લ.૩,૦૦૦ 
કરટોડ્સી રૂ્લ.૪,૦૦૦ કરટોડિસી લ-ેવચે ્્લય છે. 
િમણ્લ અલ ્્લલવ્લડટોર ેનિ્કટોઈિિે લસીગલ ્નેડર 
ઘટોનષર કયયો. મરલિ નિ્કટોઈિમ્લાં ખરસીદ-વચે્લણ 
કરસી શક્લય. વલડતા ઇકટોિટોનમક ફટોરમ જણ્લવ ે છે 
ક,ે ૨૦૨૫ ્ધુસીમ્લાં વનૈવિક જીડસીપસીમ્લાં ૧૦ ્ક્લ 
આન્તાક વયવિ્લરટો બલટોક ચેઇિમ્લાં િશ.ે મરલિ 
રૂનપય્લ ક,ે ડટોલર ક ે િસીજી કરન્સીિે િદલ ે નરિપ્ટો 
કરન્સીિસી મદદ્સી ્યેલસી ઇકટોિટોનમક એકક્નવ્સી.

ચસીિ ે ૨૦૧૭મ્લાં નરિપ્ટો કરન્સી 
ટ્રેડાંગ ઉપર પ્રનરિાંધ મકૂી દરે્લ તય્લાંિ્લ 
કટોઇિ એક્ેચનજી્ જાપ્લિ પગ 
કરસી ગય્લ. આજ ે નિ્કટોઈિિુાં ્ૌ્સી 
મટો્ુાં મ્લકક્ે  જાપ્લિ છ.ે જાપ્લિ ે નરિપ્ટો 

કરન્સીિ ેપ્રટોપ્ટી રરસીક ેલસીગલ્લઈઝ કરસી છે. જાપ્લિ 
િ્લદ નિ્ કટોઈિિુાં ્વ્લતાનધક ટે્રડાંગ અમરેરક્લમ્લાં 
્્લય છ.ે તય્લાં પણ નિ્ કટોઈિિ ેલસીગલ ્નેડર િિીં, 
પણ કનેપ્લ એ્ે્ રરસીક ે સવસીક્લરવ્લમ્લાં આવ ે છે. 
અમરેરક્લમ્લાં નરિપ્ટો કરન્સીિસી મદદ્સી ચસીજવસરિુુાં 

વચે્લણ કરસી શક્લય છ,ે પરરું કમપલ્રસી િ્સી. 
કસવતઝરલેનડમ્લાં એ્સીએમ પર્સી નિ્કટોઈિ ખરસીદસી 
શક્લય છ ે અિ ે ર્રક્ વકેનડાંગ મશસીિ પર ચકૂવસી 
શક્લય છ.ે દનષિણ કટોરરય્લ અિ ેજમતાિસી પણ નરિપ્ટો 
કરન્સીિ ે લસીગલ ્નેડર મ્લિર્લ િ્સી, પરરં ુ રિે્લ 
ખરસીદ-વચે્લણ-રટોક્લણિસી છૂ્  આપ ે છે. ન ા્ંગ્લપટોર 
નરિપ્ટો કરન્સી પર રિે્લ ઉપયટોગ પ્રમ્લણે ્કે્ 

લગ્લવ ેછે. કટોઈિ મ્લઇનિાંગ અિે કટોઈિ એક્ચનેજ 
પર પણ ્કે્ લ્લગ ેછે. ન ા્ંગ્લપટોરમ્લાં લ્લાંિ્લ ્મય 
્ધુસી રટોક્લણ કરવ્લમ્લાં આવ ે રટો કનેપ્લ ગઇેન્ 
્કે્મ્લા્ં સી મનુતિ મળે છે.

કપંિસીઓ નિ્કટોઈિિ ે એ્ે્ રરસીક ે ર્લખવ્લ 
મ્લાંડસી છે. ્સેલ્લએ ફબે્આુરસી ૨૦૨૧મ્લાં ૧.૫ 
અિજ ડટોલરિ્લ નિ્કટોઈિ ખરસીદલે્લ. રિેસી રટોકડ 
અિ્લમરિ્લ ૧૦ ્ક્લ. નટ્્રિ્લ સ્્લપક જકે 
ડટો્ટીિસી ફ્લઇિ્લન્ કપંિસી સક્રે ે ૨૦૨૦મ્લાં પ્લાંચ 
કરટોડ ડટોલરિ્લ નિ્કટોઈિ ખરસીદ્્લ િર્લ. જ ે િ્લદ 
ફબે્આુરસી ૨૦૨૧મ્લાં વધ ુ ૧૭ કરટોડ ડટોલરિ્લ 
ખરસીદ્્લ. વનજતાનિય્લિસી કપંિસી મ્લઇરિટો સટ્ે્ જી પ્લ્ે 
૪.૫ અિજ ડટોલરિ્લ નિ્કટોઈિ છે. શરૂઆરમ્લાં 
રણેે ૨.૧ અિજિ્લ નિ્કટોઈિ લસીધ્લ, જય્લરે 
મ્લચતા ૨૦૨૧મ્લાં વધ ુ એક કરટોડ ડટોલરિ્લ લસીધ્લ. 
નરિપ્ટો કરન્સીઝ પર આરટોપ એ મકુ્લય છે ક ેરિેટો 
ઉપયટોગ બલકે મિસી મ્લ્ ે અિે ્રેર ફરંડાંગ મ્લ્ે 
્્લય છે, પણ આ ડર વધ્લર ે પડરટો છે. આપણે 
જે્ લુાં વધ્લર ે મ્લિસીએ છસીએ એ્લુાં િ્સી. ક્લરણ 
ક,ે જય્લર ે નરિપ્ટો િિટોરસી તય્લર ે પણ ત્્લ્વ્લદસીઓ, 
િવ્લલ્લવ્લળ્લ, મ્લરફય્લઓ, અાંડરવલડતાવ્લળ્લ પટોર્લિુાં 
ક્લમ ચલ્લવર્લ જ િર્લ. તય્લર ેરૂનપય્લ, ડટોલર અિે 
િસીજી કરન્સીઝમ્લાં ચ્લલરુાં િરુાં. 

એનફટો ત્ામને્ ડસીરકે્ટોરે્  બલકેિ્લ વ્લઇ્ કરવ્લ 
મ્લમલ ે ભ્લરરિ્લ નરિપ્ટો એક્ચનેજ વઝસીરકે્ 
્્લમ ે રપ્લ્ કરસી રિસી છે. રૂ્લ.૨,૭૯૦.૭૪ 
કરટોડિ્લ શાંક્લસપદ વયવિ્લરટો િ્લિર ે ફમે્લ િઠેળ 
ગિુટો દ્લખલ કરવ્લમ્લાં આવયટો છે. ૨૦૧૬મ્લાં એક 
ત્્લ્વ્લદસી ા્ંગઠિ ે નિ્કટોઈિમ્લાં ઑિલ્લઇિ ફડં 
રઇેનઝાંગ શરૂ કયુું િરુાં. ૨૦૧૫મ્લાં વનજતાનિય્લિ્લ 
એક ્સીિજેર ેઇસલ્લનમક સ્ે્ િ ેનિ્ કટોઈિમ્લાં કઈ 
રસીર ે ડટોિે્  કરવુાં ર ે નવશિેસી નવગરટો નટ્ટ્ટર પર 
મકૂલેસી. ૨૦૧૭મ્લાં વટોલસટ્સી્ જિતાલ ેિોંધયુાં િર ુક,ે 
ન્રરય્લિટો એક ત્્લ્વ્લદસી ઇનડટોિનેશય્લમ્લા્ં સી પપે્લલ 
અિ ેનિ્કટોઈિિટો ઉપયટોગ કરસીિ ેઇસલ્લનમક સ્ે્ િે 
ફડં પિોંચ્લડસી રહ્ટો િરટો. રડ્મેિર ૨૦૧૭મ્લાં 
પણ કે્ લસીક પ્રટો આઇએ્ વિે્્લઇ્ નિ્કટોઈિ 
મ્લરફર ેભાંડટોળ ભગેુાં કરસી રિસી િરસી.

રિેટો અ્તા એ િ્સી ક ે નિ્ કટોઈિ દષૂણ છે. 
્સીઆઈએ આ વ્લરિટો ઇિક્લર કર ેછે. અમરેરક્લિસી 
ઇન્નેલજન્ એજન્સી કિ ેછે, ૨૦૧૭્સી ૨૦૨૦ 
દરનમય્લિ નરિપ્ટોમ્લાં જે્ લ્લ વયવિ્લર ્ય્લ, રમે્લા્ં સી 
મ્લત્ એક ્ક્લ નરિનમિલ િર્લ. ્્લઇફર ટ્્લન્ કિે 
છે ક,ે નિ્કટોઈિિ્લ કલુ વટોલયમુમ્લા્ં સી મ્લત્ ૦.૫ 
્ક્લ જ ગિુ્લઈર પ્રવૃનતિ મ્લ્ ે ઉપયટોગસી ્્લય છે. 
આ્લુાં પ્રમ્લણ રટો િસીજી કટોઈ કરન્સીમ્લાં પણ િટોઈ 
શક ેછે.

ક્રિપ્ટો કરન્સીન્ ટ્ટોક્િંગ મ્ટટો ભ્રતસીય્ટો પ્સટો 340 પ્ટોટફ્ટોમ્મ, 4000 કર્ટોિનસી થ્ય છટો  લટોવિ-દટોવિ

ક્રિપ્ટો કરન્સીમ્ં રસીસ્ક ફટોક્ટર સ્ૌથસી વધું હ્ટોવ્ છત્ં  
વધતસી બટોર્ટોજગ્રસીનટો ક્રણટો ભ્રતમ્ં ક્રિપ્ટો કરન્સીમ્ં  

ક્કસ્મત અજમ્વવ્નું ચલણ વધું છટો

પ્રાસંગિક
ધવલ શુક્લ

ક્રિપ્ટો કરનસસીમાં ભરારતસીયટોનું અધધધ.. રટોકરાણ
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ખોટી રીતે ચાલતા કોલ સેનટર દ્ારા અનેક 
યુઝસ્સના ડિવાઈસમાં માલવેર ફેલાવવામાં 
તથા રેનસમવેર ફોસ્સ-ફૂલી િાઉનલોિ કરાવી 
ફસાવવામાં આવે છે. આ એક સોસીઅલ 
એનનજિનનયડરંગ તકનીકનો પ્રકાર છે જિેને 
બાઝાકોલ (BazaCall) તરીકે ઓળખવામાં 
આવે છે. જિેમાં નવનિંગ દ્ારા નલંક (URL) ના 
રૂપમાં માલવેર છુપાયેલું હોય છે. આ કોલ સેનટર 
યુઝસ્સના સનસ્ક્રિપિની માનહતી રાખે છે અને 
યુઝસ્સને રીનયુઅલ સંબનિત ઈ-મેઈલ મોકલવામાં 
આવે છે. તયારબાદ રીમાઈનિર તરીકે અનેક કોલ 
કરે છે.

કોલ સેનટરના ઓપરેટર યુઝસ્સ પાસે થી 
જિરૂરી માનહતી લઈ તેમને કોઈ પણ રીતે 
બાઝા-લોિર (BazaLoader) માલવેર 
જિેને બાઝાર-બેકિોર (BazarBackdoor) 
તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેને િાઉનલોિ 
કરવાની સૂચના આપે છે. બાઝા-લોિર એ એક 
C++ પ્રોગ્ાનમંગ આિાડરત િાઉનલોિર છે જિે 
ડિવાઈસમાં નવનવિ પ્રકારના દુનિત (મેલીસીયસ) 
પ્રોગ્ામસ ઇનક્ટોલ કરવાની ક્ષમતા િરાવે છે. જિેમાં 
યુઝસ્સની સીક્ટમ માંથી િેટા ચોરવા માટે રેનસમવેર 
અને અનય દુનિત માલવેરનો ઉપયોગ કરવામાં 

આવે છે. એનપ્રલ, 2020 માં સૌપ્રથમ કરાયેલ 
અવલોકન મુજિબ બાઝા-લોિર નો ઉપયોગ નવનવિ 
રીતે િમકી આપવા માટે કરવામાં આવતો હતો. 
જિેને યુ્સક (Ryuk) અને કોનટી (Conti) 
રેનસમવેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

માઈરિોસોફટ 365 ડિફેનિર થ્ેટ ઈનટેનલજિનસ 
ટીમ એ ગત અઠવાડિયે પ્રકાનિત કરેલા 
અહેવાલમાં જિણાવયું હતું કે, બાઝાકોલ િમકીથી 
ઉદ્દભવતા હુમલા નેટવક્કમાં ઝિપથી આગળ વિી 
િકે છે જિે િેટા તથા યુઝસ્સના રિેિેનસીયલ ચોરી કરી 
િકે છે. કારણ કે આ માલવેરની મેસેજિ બોિીમાં 
નલંક અથવા િોકયુમેનટ ઉમેરવામાં આવતું નથી 
પરતું લાલચભયુું કનટેનટ મુકવામાં આવે છે જિેથી 
હુમલાખોરો નવનિોઝની નસકયુરીટી થી બચી િકે.

મૂવી ક્ટ્ીમીંગ સનસ્ક્રિપિન 
(BravoMovies) તથા ઈ-બુક (World 
Book) સાથે સંકળાયેલી વેબસાઈટનો બાઝા-
લોિર માલવેર અભયાસ કરે છે અને નવગત 
મેળવયા બાદ ક્પ્રેિિીટ બનાવે છે. જિે કોલ એજિનટ 
ઉપયોગમાં લઈ યુઝસ્સને ફસાવવાનો પ્રયાસ કરે 
છે. જિેથી મોબાઇલ ઉપયોગકતા્સ એ બિા જિ કોલ 
નવિે માનહતી રાખવી જિરૂરી છે જિેથી નવનિંગનો 
નિકાર ન બને.  @beinghumanmj

સ્પામ કપાોલ કો  બપાઝપા કપાોલશ્રાવણમરાં ભોલેનરાથની વવશેષ પૂજા
વિલવ પત્ર સરાથે વશવવલંગ 

પર કરો આ વસ્તુઓ અપ્પણ
િાક્ત્ોમાં, પુરાણોમાં િમ્સગ્ંથોમાં કહેવાયું છે કે – ‘શ્ાવણે પૂજિયેત નિવમ’. એટલે કે શ્ાવણ 
મનહનામાં નિવ ઉપાસના નવિેિ ફળદાયી છે. મહાકાલ નવિે એટલે કે ભગવાન નિવ નવિે 

લખવામાં આવયું છે કે – ‘રૂદ્ર બિા દેવોના આતમામાં હાજિર છે અને બિા દેવો રુદ્રના આતમા 
છે’. એટલે ભગવાન આિુતોિ તમામ દુ: ખનો નાિ કરે છે. ભગવાન નિવને નપ્રય એવા 

નબલવપત્નો ઉલ્ેખ નિવપુરાણમાં છે. એવુ કહેવાય છે કે જિે કોઇને નપ્રય નથી તે ભોલેનાથને 
નપ્રય છે. નિવજી પર પાંચ એવી વનક્પનત ચિાવવામાં આવે છે જિે કોઇ પર ચિતી નથી.

ભરાંગનરા પરાન 
એવુ કહેવાય છે કે ભાંગ ભોલેનાથને 
ખુબ પ્રિય છે. પ્િવપ્લંગ પર ભાંગના પાન 
ચડાવવાથી આપણા મનની પ્વકૃપ્િઓ અને 
દુષણો દૂર થાય છે. ભાંગ એક દવા છે. એવું 
માનવામાં આવે છે કે જયારે ભગવાન પ્િવે 
વીષ પાન કયુયુ હિુ, તયારે દેવોએ ઝેરથી 
ઝેરને મટાડવા માટે ભાંગના પાંદડાઓનો 
ઉપયોગ કયયો હિો.

ખીજડરાનરા પરાન 
સામાનય રીિે િમીના પાંદડા માત્ર િપ્નદેવને 
ચડાવવામાં આવે છે, પરંિુ આ પાંદડા 
પ્િવપ્લંગને પણ ચાવવામાં આવે છે. દરરોજ 
સવારે પ્િવપ્લંગ પર ગંગાજળ અપયુણ કરો 
અને િે પછી િમીના પાંદડા પ્બલવ સાથે 
ચડાવો આમ કરવાથી ભોલેનાથની સાથે 
િપ્નદેવની કૃપા પણ રહેિે.

દતુવરા્પ  
દુવાયુ એટલે કે દભયુ સાદી ભાષામાં િેને 
દાભડો કહે છે આ દભયુનું મહતવ િાસ્ત્રોમાં 
જણાવવામાં આવયું છે. એવું માનવામાં આવે 
છે કે િેમાં અમૃિ રહે છે. દુવાયુ ભગવાન પ્િવ 
અને િેમના પુત્ર ગણેિજીને ખૂબ જ પ્રિય છે. 

ભગવાન પ્િવને દુવાયુ અપયુણ કરવાથી અકાળ 
મૃતયુનો ભય દૂર થાય છે.

આંિરાનરા પરાન 
ભગવાન પ્િવને આંબાના પાન ચડાવવાથી 
િે પોિાના ભક્ોની મનોકામના પૂણયુ કરે છે, 
સાથે સાથે ધન અને લાભની િકયિાઓ પણ 
સર્યુય છે.

ધ્તુરો  
ધિુરાના ફળ અને પાનનો ઉપયોગ દવા 
િરીકે પણ થાય છે. પ્િવપુરાણમાં ઉલ્ેખ છે 
કે ધિુરો પ્િવને ખૂબ પ્રિય છે. આ પ્િવપ્લંગ 
પર અપયુણ કરવાથી ભક્ના િમામ 
ખરાબ પ્વચારો નાિ પામે છે અને પ્વચાર 
સકારાતમક બને છે.

કોરોના આવયો અને સાથે સાથે અનેક સમક્યા 
લાવયો. આમ તો હવે જિનજીવન નોમ્સલ થતું ચાલયું 
છે, પણ નોમ્સલ થયા બાદ હજી આપણે કોરોના 
પહેલાં જિેમ જીવતાં હતા તેમ નથી જીવી િકતા. 

ક્ત્ીઓની જિ વાત કરીએ તો માક્કના કારણે 
તેમની સ્યુટીને કેટલી સમક્યા ભોગવવી પિે છે. 
ઓડફસ જિતી ક્ત્ી અપ ટૂ િેટ તૈયાર થઇને જાય છે 
તયારે માક્ક તેને નિતરરૃપ લાગે જિ છે, તેમ છતાં 
તેને પહેરવું પિે છે. આ માક્કની મોટી સમક્યા એ 
છે કે તે પહેરવાથી નલપ નક્ટક કરી નથી િકાતી 
ને જો કરી હોય તો માક્ક પહેરો એટલે પાંચ જિ 
નમનનટમાં તે ભૂંસાઇ જાય છે. જોકે મનુષય પાસે 
દરેક સમક્યાનો ઉપાય છે. કોરોનાકાળ દરનમયાન 
નલપ ડટનટનો રિેઝ ક્ત્ીઓમાં ખાસ જોવા મળી 
રહ્ો છે. નલપ ડટનટ એક પ્રકારની ગલોસી 
નલપનક્ટક છે, તે લગાવવાથી હોઠ ગલોસી લાગે 
છે, તે નલપ નક્ટકની ગરજિ સારે છે, સાથે સાથે તે 
ભૂંસાતી પણ નથી. જિેને મેટ નલપનક્ટક ન પસંદ 
હોય તે આ નલપ ડટનટનો ઉપયોગ કરી િકે છે, 
ડટનટની બીજી ખાનસયત એ છે કે તે સ્લિર અને 
આઇિેિ તરીકે પણ વપરાય છે.

વલપ ટિનિથી હોિને િનરાવો આકષ્પક
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રજૂઅાતાે છતાં કેનેડા સરકાર પર દબાણ લાવી ન શકાતા ુડ , વાલીઅાેને અા થક દંડ
અમદાવાદ 

િવદъશમાં ભણવા જવાની ઘેલછા ધરાવતા ગુજરાતના 

çટુડ×ટસને કыનેડા ભણવા જવા માટъ એરЧટЧકટ અને ખચ↓માં 

Ħણ ગણો ધરખમ વધારાનો ખચ↓ ભોગવવો પડશે. સØટъÜબર 

મિહનાથી અÛયાસĝમ શλ થઈ રΝો છъ Óયારъ સીધી Ùલાઈટ 

શλ કરવામાં ન આવતાં çટુડ×ટસ અને વાલીઓએ દѕડ 

ભોગવવાનો વખત આãયો છъ.

અમેЧરકા અને યુ.કы.એ ભારતીયોની અવરજવરમાં 

છૂટછાટ આપી છъ. પરѕતુ, દોઢ મિહનાથી ગુજરાતમાંથી 

રજૂઆતો છતાં કыનેડા સરકાર દબાણ લાવી ન શકાતાં આ 

Щçથિત સ ↓ઈ છъ. કોરોનાના ડેàટા વેЧરએ×ટના ડરના નામે 

ભારતથી સીધી Ùલાઈટ શλ ન કરવામાં આવતાં çટડુ×ટસ 

દોહા-કતાર, મેЩÄસકો λટથી જવા માટъ મજબૂર બ×યાં છъ. 

કыનેડામાં ગુજરાત અને ભારતના જે િવ˜ાથЪ↓ઓએ એડિમશન 

લીધાં છъ અમદાવાદથી કыનેડાના કોઈપણ શહъરમાં જવા 

માટъ અંદાજે એક લાખ λિપયા ЧટЧકટનો ખચ↓ થતો હતો. 

પણ, કોરોનાના ડેàટા વેЧરએ×ટનું બહાનું કરી કыનેડાએ સીધી 

ફલાઈટ શλ કરી ન હોવાથી çટુડ×ટસે કતાર-દોહા, માલЧદãસ 

અને મેЩÄસકોના λટથી ફરતા-ફરતાં જવું પડે છъ. એર ЧટЧકટ 

બૂક કરતાં ઓપરъટસ↓ હવે çટુડ×ટસને અઢીથી Ħણ લાખના 

પેકыજ આપવા લાÆયાં છъ. અમદાવાદથી Ùલાઈટ રવાના થાય 

એટલે વŵે Ħી  કોઈ દъશમાં ŭોર×ટાઈન, આરટીપીસીઆર 

અને હોટલનો ખચ↓ વગેરъ મળીને ઓછામાં ઓછા Ħણેક લાખ 

થશે તેવી ઓફર બૂકỳગ કરતાં એજ×ટસ આપી રΝાં છъ.

અમદાવાદ

ļÆસના ઓવરડોઝથી દъશમાં છъ·ા 

Ħણ વષ↓માં ૨૩૨૪ લોકોના મોત 

થયાના સરકારી આંકડા રજૂ થયા 

જેમાં ગુજરાતમાં છъ·ા Ħણ વષ↓માં 

ļÆસના ઓવરડોઝને કારણે ૧૧૨ 

લોકોના મોત થયા જેમાં ૨૦૧૯માં જ 

૪૯ લોકો મોતને ભેટયા છъ. દъશમાં 

ļÆસના ઓવરડોઝથી મોત થવાના 

મામલે ગુજરાત ઉડતા પં બ કરતા 

પણ આગળ નીકળી ગયું છъ. ૨૦૧૯માં 

પં બમાં ļÆસના ઓવરડોઝથી ૪૫ 

લોકો તો ગુજરાતમાં ૪૯ લોકોના મોત 

થયા છъ. દъશમાં ļÆસ લેવાથી ૧૪ વષ↓થી 

નાની ઉѕમરના ૫૫ બાળકો તેમજ ૧૪ 

થી ૧૮ વષ↓ની ઉѕમરના ૭૦ ટીનએજસ↓ 

મળીને કЮલ ૧૨૫ બાળકોએ વ 

ગુમાãયો છъ. સમĠ દъશમાં તમીલનાડુ, 

કણા↓ટક, ઉǼરĬદъશ, રાજçથાન પછી 

ગુજરાતનો ļÆસના ઓવરડોઝ મામલે 

પાંચમો ĝમ આવે છъ. આમ, ગુજરાતમાં 

પણ ļÆસનું સતત વધી રΝાની çપΓતા 

સરકારી આંકડા પરથી મળી રહી છъ.

દъશમાં ૨૦૧૭ થી ૨૦૧૯ 

દરિમયાન ļÆસના ઓવરડોઝથી 

મોતને ભેટъલા કЮલ ૨૩૨૪ લોકોમાંથી 

સૌથી વધુ રાજçથાનમાં ૩૩૮ લોકોના 

મોત થયા છъ. કણા↓ટક, ઉǼરĬદъશ, 

તમીલનાડુ, પં બ,  હЧરયાણા, 

મÖયĬદъશ અને બાદમાં ગુજરાતનો ĝમ 

આવે છъ. દъશની યુવાપેઢી આ દુષણમાં 

બરબાદ થઈ રΝાની િવગતો સરકારી 

રъકડ↓ તા çપΓ થઈ રહી છъ. ૧૮ થી 

૪૫ વષ↓ના ૧૪૦૮ યુવાનોએ છъ·ા 

Ħણ વષ↓માં વ ગુમાãયો Ëયારъ ૪૫થી 

વધુ ઉѕમરના ૭૯૧ લોકો ļÆસના 

કારણ ે મોતને ભેટયા છъ. ગુજરાતમાં 

આ çથીતી સુધરવાની જÆયાએ સતત 

બગડી રહી છъ. 

ગાંધીનગર

દъશમાં રાજકЫય પાટЪ↓ઓને 

ઉ˜ોગ હો, સંçથાઓ તરફથી તથા 

ãયિŪગત રીતે કહъવાતું દાન મેળવવા 

માટъ ચૂંટણી બો×ડ çકЫમ, ૨૦૧૮ 

લાગુ થઈ એ પછી માચ↓, ૨૦૧૮થી 

માડીને જુલાઈ, ૨૦૨૧ સુધીમાં કЮલ 

૧૪,૩૬૩ બો×ડ ખરીદીને ઉ˜ોગ હોએ 

૭,૩૮૦.૬૩૮ કરોડનું દાન રાજકЫય 

પΤોને કયુ↨ છъ, જે પૈકЫ λ. ૨૨૮.૫૦ 

કરોડનું દાન ગુજરાતમાંથી થયું હોવાનું 

એસોિસયેશન ફોર ડેમોĝыЧટક ЧરફોÜસ↓-

એડીઆર એ હъર કયુ↨ હતું. çવાભાિવક 

રીતે સǼાધારી પાટЪ↓ સૌથી વધુ લાભ આ 

çકЫમ ˛ારા મેળવે છъ.

ગુજરાતમાંથી ચૂંટણી બો×ડ ખરીદી 

રાજકЫય પΤોને ચૂંટણી ફіડ આપવા માટъ 

ગાંધીનગરની એસબીઆઈ િનયુિŪ 

થયેલી છъ, Ëયાંથી ઉŪ સમયગાળા 

દરિમયાન λ. ૧૦ લાખના એક એવા 

૧૬૫ બો×ડ થકЫ λ. ૧૬.૫૦ કરોડનું 

અને λ. ૧ કરોડના એક એવા ૨૧૨ 

બો×ડ થકЫ λ. ૨૧૨ કરોડનું દાન થયંુ 

હતું. çકЫમ શλ થઈ Óયારથી માંડીને 

અÓયાર સુધી ગજુરાતમાંથી આ દાન થયંુ 

છъ.  ચૂંટણી બો×ડ ˛ારા કઈ પાટЪ↓ને કыટલું 

દાન મળъ છъ તે િસફતપૂવ↓ક હъર થાય 

છъ, પણ ĬÓયેક બો×ડ કોણ ખરીદъ છъ અને 

કઈ પાટЪ↓ને દાન અપાય છъ તે બાબત 

ણીબૂં ને આ çકЫમમાં છુપાવાય છъ. 

ગુજરાતના 6 IASની 
કы×ĩમાં ઇ×ટ 

સેĝыટરીપદъ િનયુિŪ
અમદાવાદ : કы×ĩ સરકારъ દъશના 

કЮલ 49 આઇએએસ અિધકારીઓને 

સંયુŪ સિચવપદъ િનમણૂંક કરી છъ જેમાં 

ગુજરાત કыડરના છ આઇએએસનો 

સમાવેશ થાય છъ. આઇએએસ 

અિધકારી બઁછાિનધી પાની, હષ↓દ પટъલ, 

કы.કы.િનરાલા, પી.ભારતી, રણ તકЮમાર, 

શાલીની અĠવાલને કы×ĩ સરકારમાં 

ઇ×ટ સેĝыટરી તરીકы િનમણૂંક કરવામાં 

આવી છъ.કોરોનાકાળમાં સુરતમાં 

ન℮ધનીય કામગીરી કરનારાં બંછાનીધી 

પાનીની કы×ĩ સરકારъ ન℮ધ લીધી છъ.  
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આઇએએસ અિધકારીઓની બદલીઓ 

કરવામાં આવી હતી 

વરસાદъ હાથતાળી આપતા 
ગુજરાતમાં જળસંકટ, 

અડધોઅડધ ડેમો ખાલી
અમદાવાદ 

ભરચોમાસામાં મેઘરા એ હાથતાળી આપી છъ જેના 

કારણે ગુજરાતમાં ખેડૂતોની િચંતા વધી છъ સાથે સાથે 

રાËયમાં જળસંકટના  ઓળા ઉતયા↓ છъ. હજુ વરસાદના 

કોઇ એંધાણ નથી Óયારъ ગુજરાતના અડધો અડધ ડેમો 

ખાલીખમ પડયા છъ.  આ જ Щçથિત રહી તો રાËયમાં 

આ વષ › પીવાના પાણીનું સંકટ સ ↓ઇ શકы છъ. ખાસ કરીને 

ઉǼર ગુજરાત અને કÉછમાં અÓયારથી પાણીના પોકાર પડી 

રΝા છъ. ઉ·ેખનીય છъકы, આ િસૃથતીને પગલે જ ખેતી 

બચાવવા માટъ રાËય સરકારъ ડેમોમાંથી પાણી છોડવા 

િનણ↓ય લેવો પડયો છъ. છъ·ા કыટલાંક Чદવસોથી મેઘરા ના 

Чરસાયા છъ જેના કારણે ખેડૂતો િચંતાતુર બ×યા છъ. 

અમદાવાદમાં િબલાડી 
શોધી આપવા પЧરવારъ ૨૧ 

હ રનું ઈનામ રાÅયંુ
અમદાવાદ 

અમદાવાદના બોપલ િવçતારમાં રહъતા તે×ĩ Чદવાસી 

અને પૂ  ગુલહારъ છъ·ા ૪ Чદવસ થી દુઃખી છъ કારણ કы 

તેમને તેમની િબલાડી નથી મળતી. ચાર મિહના પહъલા 

બોપલની સોસાયટીમાં રહъતા દѕપિતએ પિશ↓યન કыટની 

ડી પાળી હતી જેમાં ફЫમેલ કыટ કયાંક ગુમ થઈ ગઈ 

છъ, જેનું નામ છъ િબજલી. િવદъશી િĮડની આ િબલાડીની 

Чકіમત લાખોમાં છъ. પЧરવારના તે×ĩ દъવસીનું કહъવું 

છъ કы આ િબલાડી સાથે તેમની લાગણી ડાયેલી છъ. 

પЧરવારъ િબલાડી શોધી અાપનાર માટъ ૨૧ હ રનું ઈનામ 

આપવાનું પણ નŨી કયુ↓ છъ. આ પЧરવારъ પેÜપલેટ છપાવી 

તેમના િવçતારમાં લગાãયા છъ.

MktrûkÃík Mk{k[kh

સ ે.ના થમ સ ાહમાં વધાનસભાનું સ  મળશે
અમદાવાદ : આગામી સØટъÜબર માસના Ĭથમ સΆાહમાં િવધાનસભાનુ સĦ મળъ 
તેવી સંભાવના છъ. પાંચ Чદવસનું િવધાનસભાનુ ચોમાસુ સĦ ધમાકыદાર બની શકы 
છъ. િવિવધ મુˆાઓને લઇને િવપΤ સરકારને ઘેરવા અÓયારથી સŹ બની છъ. 
સૂĦોનું કહъવુ છъકы, િવધાનસભાનુ ચોમાસુ સĦ આગામી સØટъÜબર મિહનામાં મળъ 
તેમ છъ. સØટъÜબરના Ĭથમ અઠવાЧડયામાં મળનાર ચોમાસુ સĦ પાંચ Чદવસનું જ 
હશે. કોરોનાની બી  લહъરъ િવદાય લીધી છъ અને સંભિવત Ħી  લહъરની આશંકા 
વŵે િવધાનસભાનુ ચોમાસુ સĦ યો નાર છъ. સĦ અગાઉ કામકાજ સલાહકાર 
સિમતીની બેઠક મળશે. ચોમાસા સĦને પગલે િવપΤે રાËય સરકારને ઘેરવા 
તૈયારીઓ કરી છъ. કોરોનાની િનæફળ કામગીરી, ટૌટъ વાવાઝોડામાં માછીમારોને 
અપાયેલાં પેકыજમાં અપુરતી અસહાય, પેĺોલ-Чડઝલના ભાવો સિહત મ℮ઘવારી, 
િશΤણ,બેરોજગારી સિહતના મુˆાઓ િવધાનસભામાં ગજવી િવપΤ સરકારને 
ઘેરશે. ટૂંકમાં, િવધાનસભાનુ ચોમાસુ સĦ તોફાની બને તેવા અણસાર  છъ.

સ ચવાલયમાં કાગી ધારાસ ાે-પાેલીસ વ ે ઘષણ
અમદાવાદ : ગુજરાતના દЧરયાકાંઠъ વાવાઝોડાએ ભારъ તબાહી સ  હતી જેના 
પગલે રાËય સરકારъ ખાસ રાહત પેકыજ હъર કયુ↓ હતુ પણ નુકસાનનો પુનઃ 
સવ› કરવાની માંગ સાથે ક℮Ġેસના ધારાસÛયોએ સિચવાલયના Ĭાંગણમાં પોçટરો 
સાથે િવરોધ Ĭદશ↓ન કયુ↓ હતું તે વખતે પોલીસ સાથે ઘષ↓ણ પણ થયુ હતું. પોલીસ 
સાથે ઝપાઝપીમાં  િવપΤના નેતા પરъશ ધાનાણી લોહીલુહાણ થયા હતાં. કы, 
રાËય સરકારъ નુકશાનનો અંદાજ મેળવવા  Чર સવ› કરવાની િવપΤની માંગ 
ઠુકરાવી દીધી છъ. તા.17મી મેએ ટૌટъ વાવાઝોડાએ ગુજરાતના દЧરયાકાંઠાના 
સૌરા∆ પંથકમાં િવનાશ વેયђ↓ હતો. ભારъ નુકશાન થતાં λપાણી સરકારъ રાહત 
પેકыજની હъરાત કરી હતી પણ માછીમારોથી માંડીને અ×ય અસરĠçતોએ ઓછી 
રાહત મળી છъ તેવી ફЧરયાદો કરી છъ. આ બાજુ, ક℮Ġેસે પણ આ મુˆાને લઇને 
ભાજપ સરકારને ઘેરવા Ĭયાસ કયђ↓ છъ. મંગળવારъ િવધાનસભામાં ક℮Ġેસના 
ધારાસÛયોએ પોçટરો સાથે દъખાવો કયા↓ હતા.ંિવધાનસભા સંકЮલથી રъલી çવλપે 
ધારાસÛયો સિચવાલય Ĭાંગણમાં આવેલી મહાÓમા ગાંધીની Ĭિતમા તરફ જઇ 
રΝા હતાં  Óયારъ પોલીસે અધવŵે ધારાસÛયોને અટકાવતા બબાલ થઈ હતી.

અાણંદ જ ામાં લે  ે બગની 281 ફ રયાદ
વ·ભિવ˜ાનગર : આણંદ િજ·ામાં લે×ડĠેિબંગ જમીન અને િમàકતના 
કÚ ના મુˆъ ૨૮૧ ફЧરયાદોનો કલેÄટરાલય કચેરીએ ખડકલો થયો છъ. ખુબજ 
ટુંકાગાળામાં અર ઓનો ભરાવો થતાં તંĦએ સમયમયા↓દામા અર નો િનકાલ 
કરવાનો હોઇ યુˇના ધોરણે ફાઇલોની તપાસ હાથ ધરી છъ. જેમાં અÓયાર 
સુધીમાં મળъલી ૪ અર માં કસુરવારો સામે ગુનો નોધાયો છъ. ૧૪૨ અર ઓની 
પોલીસ, મામલતદાર ˛ારા તપાસ ચાલી રહી છъ. જયારъ ૧૩૫ અર ઓનો 
િનકાલ-દફતરъ કરાઇ હોવાનુ ણવા મâયુ છъ.

અેરપાેટ ઉપરથી 20 કરાેડના કાેકેઈન સાથે અેક પકડાયાે
અમદાવાદઃ ગુજરાતનાં નારકોЧટÄસ કіĺોલ Úયૂરો (એનસીબી) એ અમદાવાદ 
એરપોટ↓માંથી ૪.૨ Чકલો કોકыઇન સાથે એક િવદъશી નાગЧરકને ધરપકડ 
કરી છъ, આ શખશની ઓળખ  ટъરીક િપ·ાઈ તરીકы થઇ છъ, એનસીબીએ 
ઇિમĠેશન Чડપાટ↓મે×ટમાંથી કોકыઇનનાં જÔથા સાથે િપ·ાઈને ઝડપી લીધો છъ. 
આ કોકыઇનની Чકіમત આંતરરા∆ીય બ ર ભાવ Ĭમાણે ૨૦ કરોડ λિપયા 
જેટલી થાય છъ. હાલ પોલીસે તેની િવλÖધ કાયદъસર કાય↓વાહી હાથ ધરી છъ, 
૩૮ વિષ↓ય િપ·ાઇ દિΤણ આિĭકાનો પાસપોટ↓ ધરાવે છъ, અને તે દોહાથી 
ભારત આવતો હતો, નશાકારક ˛ãયોની તçકરીને રોકવા માટъ સતત 
Ĭય શીલ એનસીબીની આ મોટી સફળતા છъ. આિĭકન ļગ પેડલર ડેЧરક 
િપ·ાઈ કોકыઈનના જÔથા સાથે એનસીબીની ટીમે અમદાવાદ એરપોટ↓ પરથી 
ઝડપી લીધા બાદ હવે ļગ તçકરી અંગે પોલીસને વધુ માિહતી મળી શકશેે.

ૂ લ અાેફ અે લ  કં ાેલ મનું થશે ઉદઘાટન
અમદાવાદ : આગામી તા.5મી સØટъÜબરъ વડાĬધાન નરъ×ĩ મોદી ગુજરાતના 
Ĭવાસે આવી શકы છъ. િશΤક Чદન િનિમǼે મોદીને ગુજરાત આવવા રાËય િશΤણ 
િવભાગે આમંĦણ પાઠãયુ છъ. નરъ×ĩ મોદી પાટનગર ગાંધીનગરમાં λા.8 કરોડ 
કરોડના ખચ › તૈયાર થયેલાં çકЮલ ઓફ એÄસલે×ટ કіĺોલλમનુ લોકાપ↓ણ કરъ 
તેવી શÄયતા છъ. ગુજરાતના Ĭવાસ દરિમયાન વડાĬધાન મોદી ગાંધીનગર રъàવે 
çટъશન ઉપરાંત સાય×સ િસટીની ય મુલાકાત લેશે.

અમદાવાદ રાેગચાળાના ભરડામાં!, સ વલમાં કેસ 
વધતાં OPDમાં અેક મ હનામાં જ 64 હ ર દદ અાે
કોરોના અને Üયુકર 
માઈકોિસસના કыસમાં ઘટાડો 
ન℮ધાયો છъ Óયાં અમદાવાદની 
િસિવલ હોЩçપટલમાં 
પાણીજ×ય-મÉછર જ×ય 
રોગચાળાએ માથું ઊંચÄયું છъ, 
વાયરલ ઈ×ફыÄશન, શરદી, 
ખાંસી, તાવ, ડે×Æયુ, મેલેЧરયા 
સિહત અ×ય રોગના દદЪ↓ઓ વધતાં િસિવલની ઓપીડીમાં જુલાઈ મિહનામાં જ ૬૪ 
હ ર જેટલા દદЪ↓ઓ ન℮ધાયા છъ, જે પૈકЫ ૭ હ ર જેટલા દદЪ↓ને દાખલ કરવા 
પડયા હતા. િસિવલના એЧડશનલ સુપЧર×ટъ×ડે×ટ ડો. રાકыશ ષીએ જણાãયું હતું 
કы, િસિવલમાં અÓયારъ દэિનક ધોરણે બે હ રથી ૨૮૦૦ જેટલા દદЪ↓ ઓપીડીમાં 
ન℮ધાઈ રΝા છъ. ઓપીડીમાં આવતાં દદЪ↓ઓ પૈકЫ રોજના ૨૫૦ જેટલા દદЪ↓ઓને 
વધુ સારવારની જλર હોવાથી દાખલ કરવામાં આવી રΝા છъ.

રાËયમાં ļÆસના ઓવરડોઝથી 49 મોત, 
દъશમાં 3 વષ↓માં 2324 લોકોના વ ગયા

ગુજરાતમાં ચૂંટણી બો×ડથી િવિવધ 
રાજકЫય પΤોએ 229 કરોડ મેળãયા

çટુડ×ટને કыનેડા જવાની એરЧટЧકટ અને 
ખચ↓માં 3 ગણો ધરખમ વધારો ઝỲકાયો
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નેશનલ

નવી Чદàહી 

દъશભરની હાઇકોટђ↓માં ×યાયાધીશોની 

જÆયાઓ ભરવાના મામલે ઠાગાઠэયા કરતી 

કы×ĩ સરકારનો ઉધડો લેતા સુĬીમ કોટ‼ 

જણાãયું હતું કы કы×ĩ સરકાર ×યાયાધીશોની 

િનમણૂકો ન કરીને લોકશાહીના Ħી  

çતંભને ઠપ કરી રહી છъ.  સરકારનો 

આ જ અિભગમ ચાલુ રΝો તો એક Чદવસ 

સરકારનું વહીવટીતંĦ પણ ઠપ થઇ જશે. 

જЩçટસ સંજય Чકશન કૌલ અને 

જЩçટસ ઋિષકыશ રોયની બનેલી બે×ચે 

સરકારને જણાãયું હતું કы સરકારી 

ઓથોЧરટીએ સમજવું ઇએ કы આ રીતે 

કામ ન ચાલે.  કમે ×યાયતંĦને ઠપ કરવા 

માગતા હો તો તમારી િસçટમ પણ ઠપ 

થઇ જશે. સરકારъ તનેી મયા↓દા પાર કરી 

નાંખી છъ. તમે લોકશાહીના Ħી  çથંભને 

ઠપ ન થવા દઇ શકો. 

કы×ĩ સરકાર વતી પેરવી કરનાર 

એЧડશનલ સોિલસીટર જનરલ 

માધવી Чદવાનને બે×ચે જણાãયું હતું કы 

×યાયાધીશોની મોટી તંગી છъ પણ તમને 

કશો રસ નથી.  ×યાયતંĦ ઠપ થઇ જશે 

તો તમારી વહીવટ યંĦણા પણ ઠપ થઇ 

જશે. સરકારъ હવે આ બાબતે વાçતવમાં 

કыળવવાનો સમય પાકЫ ગયો છъ. 

નવી Чદàહી, તા. ૧૦

સĬુીમના આકરા િનરીΤણો અને 

િનદ‼શો છતા ંરાજકારણનુ ંઅપરાધીકરણ 

અટÄયુ ં નથી. છъ·ા બ ે વષ↓મા ં સાસંદો 

અન ેધારાસÛયો સામનેા કыસમા ંન℮ધપાĦ 

વધારો થયો છъ તમે મગંળવારъ સĬુીમ 

કોટ↓ન ે જણાવાયુ ં હતુ.ં સĬુીમ કોટ↓ને 

મગંળવારъ અપાયલેી િવગતો મજુબ 

ЧડસÜેબર ૨૦૧૮મા ં સાસંદો અને 

ધારાસÛયો સામ ે કЮલ ૪,૧૨૨ કыસ 

પЩે×ડગં હતા, જ ે સØટъÜબર ૨૦૨૦ 

સધુીમા ં વધીન ે ૪,૮૫૯ થઈ ગયા 

હતા. નતેાઓ સામનેા ગનૂાઈત કыસોને 

ફાçટ ĺકે કરવા માટъ દાખલ કરъલી એક 

પીઆઈએલમા ંસĬુીમ કોટ↓ ̨ ારા એિમકસ 

Äયરુી તરીકы િનયŪુ  વЧરΗ વકЫલ િવજય 

હનસાЧરયાએ પЩે×ડગં કыસોમા ં વધારા 

માટъ કыટલાક કારણો જણાãયા હતા. તમેણે 

કЅ ં કы, ધારાસÛયો સામનેા કыસો પાછા 

ખ′ચવા રાËય સરકારોના આદъશ, િવશષે 

અદાલતોના ËયЧુરસЧડÄશન અન ેસાસંદો 

તથા ધારાસÛયો માટъ િવશષે અદાલતોમાં 

ËયЧુડિશયલ અિધકારીઓ માટъ બ ેવષ↓ની 

ЧફÄસ મદુત જવેા પરીબળો નતેાઓ 

સામનેા પЩે×ડગં કыસો માટъ કારણભતૂ 

છъ.  એિમકસ Äયરુીના Чરપોટ↓ મજુબ 

િબહારમા ં સØટъÜબર ૨૦૨૦ સધુીમાં 

૫૫૭ કыસ પЩે×ડગં હતા. 

દъશમાં બે વષ↓માં સાંસદો તેમજ 
ધારાસÛયો સામેના કыસમાં વધારો

હાઇકોટђ↓માં જજની 41 ટકા જÆયા 
ખાલી, િĺÚયુનલોમાં પણ તેવી જ િçથિત

હવે મÖયĬદъશમાં ગેરકાયદъ 
દાλ વેચનારાને થશે ફાંસી, 
આબકારી િબલને મંજૂરી 

ભોપાલ

મÖયĬદъશ કыિબનેટъ ગેરકાયદъસર દાλ વેચતા 

લોકોને મોતની સ  આપતા સુધારા િબલ ‘મÖયĬદъશ 

આબકારી(સુધારા)િબલ ૨૦૨૧’ને મંજૂરી આપી 

દીધી હતી. આ નવા સુધારા િબલમાં ગેરકાયદъસર દાλ 

વેચતા આરોપી પર ૨૦ લાખ λિપયા સુધીના દѕડ અને 

ફાંસીની સ ની ગવાઈ કરવામાં આવી છъ. નાણાં અને 

આબકારી મંĦી જગદીશ દъવડાએ િવધાનસભામાં આ 

િબલને રજૂ કયુ↨ હતું જેને ચચા↓ વગર બહુમતીએ મંજૂર 

કરી દъવામાં આãયું હતંુ. હવે આ િબલને રાËયપાલ 

મંગુભાઈ પટъલ પાસે મંજૂરી માટъ મોકલવામાં આવશે 

તેઓની મંજૂરી મâયા બાદ આ કાયદો અમલી બની જશે.

Чદàહી એરપોટ↓ પર λ. 53 
કરોડના હъરોઇન સાથે બે 
અફઘાનીઓની ધરપકડ

નવી Чદàહી

નવી Чદàહી : નવી Чદàહીના આંતરરા∆ીય એરપોટ↓ 

પર 53 કરોડ λિપયાના હъરોઇનની દાણચોરી કરવા બદલ 

બે અફઘાન નાગЧરકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છъ. 

કçટમના અિધકારીઓના જણાãયા અનુસાર શેÜપુ અને હъર 

કલરની બોટલમાં હъરોઇન સંતાડીને લાવવામાં આãયું હતું.  

અફઘાિનçતાનના આ બંને નાગЧરકો તેહરાનથી વાયા 

દુબઇ થઇને ભારત આãયા હતાં. કçટમ િવભાગે એક 

િનવેદનમાં જણાãયું છъ કы યાĦીઓની બેગ ચેક કરતી વખતે 

અફઘાન નાગЧરકોની બેગમાં શંકાçપદ વçતુઓ વા મળી 

હતી. આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરતા ણવા મâયું હતું કы 

હъર કલર અને શÜેપુની બોટલોમાં હъરોઇન છъ.

નવી Чદàહી, તા.૧૦

રાજકારણ અને ચૂંટણીમાં 

અપરાધીકરણના મુˆъ સુĬીમ કોટ‼ 

મંગળવારъ આકιં વલણ અપનાવતાં 

િબહારમાં ભાજપ અને ક℮Ġેસ જેવા 

રા∆ીય પΤો સિહત કЮલ નવ પΤોને 

કોટ↓ની અવમાનના બદલ દોિષત ઠъરãયા 

હતા અને આઠ પΤોને દѕડ ફટકાયђ↓ હતો. 

િબહાર ચૂંટણીના સંદભ↓માં સુĬીમ કોટ↓ની 

આ આકરી કાય↓વાહી બધા જ રાËયો 

અને કы×ĩીય çતરъ બધા જ પΤો માટъ 

આંખ ઉઘાડનારી છъ. િબહાર ચૂંટણીમાં 

ઉમેદવારોનો ગૂનાઈત ઈિતહાસ હъર 

કરવાના આદъશનું પાલન ના કરવા બદલ 

સુĬીમ કોટ‼ આ આકιં પગલું ઉઠાãયું 

છъ. સુĬીમે ભાજપ અને ક℮Ġેસ સિહત 

નવ રાજકЫય પΤોને અવમાનના બદલ 

દોિષત ઠъરãયા છъ. સુĬીમ કોટ‼ એનસીપી 

અને સીપીએમ પર પાંચ-પાંચ લાખ 

λિપયા Ëયારъ ક℮Ġેસ અને ભાજપને 

એક-એક લાખ λિપયાનો દѕડ ફટકાયђ↓ 

છъ. રા∆ીય જનતા દળ, જનતા દળ, 

લોક જનશિŪ પાટЪ↓ અને સીપીઆઈને 

પણ એક-એક લાખ λિપયાનો દѕડ કરાયો 

છъ. સુĬીમ કોટ‼ ચાર સΆાહની અંદર 

ચૂંટણી પંચને દѕડની રકમ જમા કરવા 

માટъ કЅં છъ.  સાથે જ ચેતવણી આપી છъ 

કы ભિવæયમાં તે સુĬીમ કોટ↓ના આદъશોનું 

પાલન કરъ. નહỲ તો આ બાબતને 

ગંભીરતાથી લેવામાં આવશે. 

રાજકારણના અપરાધીકરણ મુˆъ 9 
પΤ દોિષત ઠયા↓, 8ને દѕડ કરાયો

કાનપુર

ડી આઇ, મેરઠની ટીમે 

એસએનકы પાન મસાલાના માિલક 

નવીન કЮરъલે અને ડાયરъÄટર અિવનાશ 

મોદીની ધરપકડ કરી છъ. ૨૪ કલાક 

સુધી ચાલેલી તપાસ પછી આ મોટી 

કાય↓વાહી કરવામાં આવી છъ. આ કыસ 

૭૫ કરોડ λિપયાની એસટી ચોરી 

સાથે ડાયેલો છъ. આ કыસમાં અ×ય 

લોકોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી 

છъ. ધરપકડ એસટી એÄટની કલમ 

૧૩૨(૧) હъઠળ કરવામાં આવી છъ. 

એસટી લાગુ થયા પછી કોઇ મોટા 

ઉ˜ોગપિત શહъરમાં કરવામાં આવેલી 

આ Ĭથમ ધરપકડ છъ. 

એસટીની કલમ ૧૩૨થી 

મોટા મોટા ઉ˜ોગપિત ગભરાય છъ 

કારણકы આ કલમ હъઠળ જ એસટી 

અિધકારીઓને ધરપકડ કરવાની 

સǼા મળી છъ. પાન મસાલાના મોટા 

ઉ˜ોગપિત નવીન કЮરъલે અને અિવનાશ 

મોદીની ધરપકડ આ કાયદાના ભંગ 

બલ જ કરવામાં આવી છъ. તેમના પર 

િબલ વગર ૭૫ કરોડ λિપયાનો માલ 

વેચવાનો આરોપ છъ. 

મેરઠ કિમશનરની ટીમે કલમ 

૧૩૨(૧) એ હъઠળ કыસ દાખલ કયђ↓ 

છъ.  એસટી કિમશનરની પાસે 

એવા કારણ છъ જેનાથી Ĭમાિણત થાય 

છъ કы ઉ˜ોગપિતએ કલમ ૧૩૨ની 

પેટા કલમ એ, બી, સી અને ડીમાં 

ઉ·ેિખત કર ચોરીનો અપરાધ કયђ↓ 

છъ તો એસટી કિમશનર આવા 

િવશેષ કыસોમાં Ëયાં કર ચોરીની રકમ 

બે કરોડ λિપયાથી વધારъ હોય તો 

ધરપકડના આદъશ આપી શકы છъ. 

λિપયા ૭૫ કરોડની એસટી ચોરી બદલ 
SNK પાનમસાલાના માિલકની ધરપકડ
નવીન કુરલે અને અ વનાશ માેદીની ધરપકડ કરાયાનાે GST અ ધકારીઅાેનાે દાવાે

Чક³−³ોર 

િહમાચલ Ĭદъશના Чક³−³ોર િજ·ામાં 

જમીન ધસી પડવાની ઘટનામાં 13ના 

મોત થયા છъ અને 13ને બચાવી 

લેવાયા છъ. આ દુઘ↓ટના Чક³−³ોરના 

િનગુલસરી િવçતારમાં નેશનલ હાઇવે 

નંબર પાંચ પર પહાડ ધસી પડવાના 

લીધે બુધવારъ સવારъ 12 વાÆયાની 

આસપાસ બની હતી.

આ સમાચાર મળવાના પગલે 

આઇટીબીપીના લગભગ 300 

જવાનોની એક ટુકડી ઘટનાçથળъ ધસી 

ગઈ હતી અને બચાવ તથા રાહતકાય↓ 

શλ કરી દીધું હતું.  કы તે સમયે થોડા 

સમય સુધી પ થરો પડતા રહъવાના 

લીધે બચાવકાય↓માં િવ  નડયું હતું. 

પહાડ ધસી પડવાની ઘટના બની 

Óયારъ તેમાં િહમાચલ Ĭદъશ ટુЧરઝમની 

એક બસ પણ ફસાઈ ગઈ હતી. તેમા 

કЮલ 24 યાĦીઓ હોવાનું કહъવાય છъ. 

ભૂçખલનની ઘટનામાં એક બસ અને 

એક ĺકની સાથે બી  કЮલ પાંચેક 

વાહનો ફસાયા હોવાનું કહъવાય છъ. 

 કы બસના ļાઇવર અને કіડÄટરને 

બચાવી લેવાયા છъ. તેઓએ જ જણાãયું 

હતું કы બસમાં 24 Ĭવાસીઓ છъ.

આમ બસનો ફŪ ļાઇવર અને 

કіડÄટર જ બÉયા છъ, બધા Ĭવાસીઓ 

કાટમાળમાં ફસાયેલા છъ. બસ 

હЧર˛ારથી જઈ રહી હતી. િજ·ા 

વહીવટીતંĦ અને અ×ય અિધકારીઓ 

ઘટનાçથળъ પહ℮ચી ગયા હતા. આ 

ઉપરાંત çથાિનકો પણ બચાવકાય↓માં 

મદદ કરી રΝા છъ. મુÅયĬધાન 

જયરામ ઠાકЮર પોતે પણ દુઘ↓ટનાની 

િસૃથિતની સમીΤા કરવા ઘટનાçથળъ 

પહ℮Éયા હતા. એનડીઆરએફની ટીમે 

13 લોકોને બચાãયા છъ અને 13ના 

શબ મળી આãયા છъ. બચાવકાય↓ 

રી છъ, પરѕતુ થોડી-થોડી વારъ મોટા-

મોટા પÔથરો પડી રΝા હોવાના લીધે 

બચાવકાય↓ પર અસર પડી રહી છъ. 

આઇટીબીપીના ĬવŪા િવવેક પાંડે 

મુજબ હ  પણ લગભગ 60 લોકો 

ફસાયા હોવાની શંકા છъ. 

િહમાચલમાં ભેખડો ધસી પડીઃ 13નાં મોત, 60 ફસાયા
બસ, ક સાથે છ ખાનગી વાહનાે દટાયા, 13ને બચાવાયા, કાટમાળમાં સપડાયેલી ટાટા સુમાેમાંથી અાઠ મૃતદેહ મ ા

બ′Æલોર

ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંçથા- ઈસરો 12 ઓગΓની 

સવારъ 5:45 કલાકы એક નવો ઈિતહાસ રચવાથી ચૂકЫ 

ગયું હતું. અથ↓ ઓÚઝવ ›શન સેટъલાઈટ (EOS-3) સાથે 

GSLV-F10 રોકыટъ ઉડાન તો ભરી પરѕતુ િમશન સમયથી 

10 સેક×ડ પહъલા જ ખરાબ થઈ ગયું. િમશન કіĺોલ સે×ટરને 

રોકыટના Ħી  çટъજમાં લાગેલા ĝાયોજેિનક એЩ×જનથી 6:29 

િમિનટъ િસ લ અને આંકડા મળવા બંધ થઈ ગયા હતા. 

Óયાર બાદ િમશન કіĺોલ સે×ટરમાં વૈΦાિનકોના ચહъરા પર 

તણાવની રъખાઓ દъખાવા લાગી હતી.  વૈΦાિનકોએ થોડા 

સમય સુધી આંકડાઓ મળъ કы વધુ માિહતી મળъ તે માટъ રાહ 

ઈ હતી. બાદમાં િમશન ડાયરъÄટરъ સે×ટરમાં બેઠъલા ઈસરો 

ચીફ ડો. કы. િસવનને તમામ માિહતી આપી હતી. Óયાર બાદ 

ઈસરો Ĭમુખે જણાãયું કы, ĝાયોજેિનક એЩ×જનમાં તકિનકЫ 

ખામી ણવા મળી છъ. આ કારણે િમશન સંપૂણ↓પણે સફળ 

નથી થઈ શÄયું. 

ઈસરોના િમશનને ઝટકો : લોЩ×ચંગની ઘડીઅે 
જ EOS-3 સેટъલાઈટનું એЩ×જન બંધ થઈ ગયું
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¼køk-2

y{wf çkeò rðrþü çkkuÄð[Lkku yk «{kýu Au:-

“íku (yÕ÷kn)Lke rLkþkLkeyku Ãkife yuf rLkþkLke 

yk Au fu íkuýu ík{kYt {kxe {ktÚke MksoLk fÞwO. ÃkAe 

ík{u yufkyuf {Lkw»Þ ÚkE Ähíke{kt Vu÷kíkk sE hÌkk 

Aku. yLku íkuLke rLkþkLkeyku Ãkife yuf rLkþkLke yk Au 

fu íkuýu ík{khk {kxu ík{khe s òrík {ktÚke ÃkíLkeyku 

çkLkkðe, suÚke ík{u íku{Lke ÃkkMku ykhk{ {u¤ðe þfku. 

yLku íkuýu (yÕ÷knuu)ík{khe ðå[u «u{ yLku ËÞk ÃkuËk 

fhe ËeÄk. ¾r[ík yk{kt ½ýe rLkþkLkeyku Au yu ÷kufku 

{kxu suyku rð[kh øknLk fhu Au. yLku íkuLke rLkþkLkeyku 

Ãkife ykfkþku yLku ÄhíkeLkwt MksoLk yLku ík{khe swËe 

swËe ¼k»kkyku íkÚkk ík{khk htøkku{kt r¼LLkíkk Au. 

¾r[ík yk{kt ½ýe rLkþkLkeyku Au Mk{sËkh ÷kufku 

{kxu. yLku íkuLke rLkþkLkeyku Ãkife ík{kYt hkrºk{kt yLku 

rËðMk{kt ô½ðw yLku ík{kYt íkuLke f]Ãkk (VÍ÷) þkuÄðwt 

Au. ¾r[ík yk{k ½ýe rLkþkLkeyku Au yu ÷kufku {kxu 

suyku æÞkLkÃkqðof Mkkt¼¤u Au. yLku íkuLke rLkþkLkeyku 

Ãkife yuf rLkþkLke yk Au fu íku (yÕ÷kn) ík{Lku 

rðs¤eLkku [{fkhku Ëu¾kzu Au, ¼Þ MkkÚku Ãký yLku 

ykþk MkkÚku Ãký, yLku ykfkþ {ktÚke Ãkkýe ðhMkkðu 

Au. ÃkAe íkuLkk ðzu ÄhíkeLku íkuLkk {]íÞw ÃkAe (Mkwfe ÚkE 

økÞk ÃkAe) SðLk çkûku Au (nheÞk¤e fhe Ëu Au). 

¾r[ík yk{kt Ãký ½ýe rLkþkLkeyku Au yu ÷kufku {kxu 

suyku çkwrØLkku WÃkÞkuøk fhu Au. y™u íkuLke rLkþkLkeyku 

Ãkife yuf rLkþkLke yk Au fu ykfkþku yLku Ähíke íkuLkk 

(yÕ÷knLkk) ykËuþÚke MÚkkrÃkík (fkÞ{) Au. ÃkAe 

suðk íku ík{Lku Ähíke {ktÚke Ãkkufkhþu, çkMk yuf s 

Ãkkufkh {ktÚke ík{u yufkyuf Lkef¤e ykðþku.”(«fhý 

30, &÷kuf 20, 21, 22, 23, 24 yLku 25)

WÃkh ykÃku÷k A çkkuÄð[Lkku{kt Ãkk÷Lknkh 

yÕ÷knu ÃkkuíkkLke swËe swËe fkÞo þÂõíkykuLke 

rLkþkLkeyku rð»ku ðýoLk fhu÷ Au yLku íku 

çkkuÄð[LkkuLkk ytrík{ ¼køk{kt ¼khÃkwðof sýkðu÷ 

Au fu yk rLkþkLkeyku yu ÷kufku {kxu çkkuÄøkúný 

fhðk fksu Au, suyku rð[kh øknLk fhu Au, suyku 

Mk{sËkh Au, suyku æÞkLkÃkqðof Mkkt¼¤u Au íkÚkk 

suyku çkwrØLkku WÃkÞkuøk fhu Au. 

çkeò çkkuÄð[Lkku yk «{kýu Au :-

“íku (yÕ÷kn) s Au suýu ykfkþ {ktÚke ík{khk 

{kxu Ãkkýe ðhMkkÔÞwt, suLkkÚke ík{u Ãkkuíku Ãký ík]Ãík Úkkð 

Aku yLku íkuLkk Úkfe ík{khk Ãkþwyku {kxu Ãký ½kMk[khku 

ÚkkÞ Au. íku (yÕ÷kn) yk Ãkkýe ðzu ¾uíke ÃkuËk fhu 

Au yLku ÍÞíkwLk (yku÷eð) yLku 

¾sqh yLku ÿkûk yLku yLÞ 

«fkhLkk çkeò V¤ku ÃkuËk fhu Au. 

¾r[ík yk{k yuf {kuxe rLkþkLke 

Au yu ÷kufku {kxu suyku rð[kh 

øknLk fhu Au. íkuýu (yÕ÷knu) ík{khe ¼÷kE {kxu 

hkrºk yLku rËðMk Lku íkÚkk MkwÞo yLku [tÿLku fk{u ÷økkzu÷ 

Au, yLku çkÄk íkkhkyku Ãký íkuLkks ykËuþÚke fk{u 

÷køku÷k Au. yk{k ½ýe rLkþkLkeyku Au yu ÷kufku {kxu 

suyku çkwrØLkku WÃkÞkuøk fhu Au. yLku yk su htøkçkuhtøke 

ðMíkwyku íkuýu (yÕ÷knu) ík{khk {kxu Ähíke{kt ÃkuËk 

fhu÷ Au, yu{kt Ãký [ku¬Mk rLkþkLkeyku Au fu yu ÷kufku 

{kxu suyku çkkuÄøkúný fhLkkhkyku Au.” («fhý 

16, &÷kuf 10, 11, 12 yLku 13)

WÃkh ykÃku÷k [kh çkkuÄð[Lkku{kt Ãkk÷Lknkh 

yÕ÷knu ÃkkuíkkLke swËe swËe fkÞo þÂõíkykuLke 

rLkþkLkeyku rð»ku ðýoLk fhu÷ Au yLku çkkuÄð[LkkuLkk 

ytrík{ ¼køk{kt sýkðu÷ Au fu yk Mkðuo rLkþkLkeykuÚke 

yu ÷kufku çkkuÄøkúný fhu Au 

suyku rð[kh {LkLk fhu Au, 

suyku çkwrØLkku WÃkÞkuøk fhu Au 

yLku suyku ¾hu¾h çkkuÄøkúný 

fhLkkhkyku {ktLkk Au.

y{wf çkeò çkkuÄð[Lkku yk «{kýu Au :-

“yLku y{u yk Ä{oøkútÚk (fwhkLk {SË) ík{khk 

WÃkh yux÷k {kxu Wíkkhu÷ Au fu ík{u yu {ík¼uËkuLke 

nfefík íku{Lke Mkk{u MÃkü fhe Ëku, suyku íku{kt Ãkzu÷k 

Au.yk Ä{oøkútÚk (fwhkLk {SË) {køkoËþoLk yLku f]Ãkk 

çkLkeLku Wíkhu÷ Au yu ÷kufku {kxu suyku ©æÄk Ähkðu Au 

(R{kLk ÷kðu Au). (ík{u Ëhuf ð»kkoÉíkw{kt swyku Aku fu) 

yÕ÷knu ykfkþ {ktÚke Ãkkýe ðhMkkÔÞwt yLku yufkyuf 

{]ík Ãkzu÷e (MkwfkÞu÷e) Ähíke{kt íkuLkk ðzu «ký Ãkwhe 

ËeÄk (nheÞk¤e çkLkkðe ËeÄe). ¾r[ík yk{kt yuf 

rLkþkLke Au íku ÷kufku {kxu suyku æÞkLkÃkqðof Mkkt¼¤u 

Au. yLku ík{khk {kxu Ãkþwyku{kt Ãký yuf çkkuÄÃkkX 

hnu÷ku Au. íku{Lkk Ãkux{ktÚke Aký yLku ÷kuneLkk ðå[uÚke 

yuf ðMíkw (ËwÄ) y{u ík{Lku Ãkeðzkðeyu Aeyu, su 

ÃkeLkkhkyku {kxu yíÞtík MðkrËü nkuÞ Au. ykðe s 

heíku ¾swhLkk ð]ûkku íkÚkk ÿkûkLkk ðu÷kyku {ktÚke Ãký 

yuf ðMíkw ík{Lku Ãkeðzkðeyu Aeyu, suLku ík{u fuVe Ãký 

çkLkkðe ÷ku Aku, y™u þwØ ¾kuhkf Ãký. ¾r[ík yk{k 

Ãký yuf rLkþkLke Au yu ÷kufku {kxu suyku çkwrØLkku 

WÃkÞkuøk fhu Au.” («fhý 16, &÷kuf 64, 65, 

66 yLku 67)

WÃkh ykÃku÷k çkkuÄð[Lkku{kt Ãkk÷Lknkh yÕ÷knu 

ÃkkuíkkLke swËe swËe fkÞoþÂõíkykuLke rLkþkLkeykuLkwt 

ðýoLk fhu÷ Au yLku çkkuÄð[LkkuLkk ytrík{ ¼køk{kt 

sýkðu÷ Au fu yk Mkðuo rLkþkLkeyku yu ÷kufku {kxu 

çkkuÄÃkkX Mk{kLk Au, suyku ©æÄk Ähkðu Au (R{kLk 

÷kðu Au), suyku æÞkLkÃkqðof Mkkt¼¤u Au yLku suyku 

çkwrØLkku WÃkÞkuøk fhu Au.

fwhkLk {SË{kt yk «fkhLkk yMktÏÞ çkkuÄð[Lkku 

ykÃkðk{kt ykðu÷ Au, su{kt Ãkk÷Lknkh yÕ÷kn 

ÃkkuíkkLke swËe swËe fkÞo þÂõíkykuLkwt ðýoLk fhu Au 

yLku sýkðu Au fu íkuLke yk Mkðuo fkÞoþÂõíkyku{kt 

rLkþkLkeyku Au, suÚke ©æÄk¤wyku, Mk{sËkh ÷kufku, 

çkwrØLkku WÃkÞkuøk fhLkkhkyku ðøkuhu yk rLkþkLkeyku 

Úkfe çkkuÄøkúný fhe þfu.

íku {kxu {Lkw»ÞLku yk Mkðuo rLkþkLkeyku Úkfe 

çkkuÄøkúný fhðku òuEyu yLku Ãkk÷Lknkh yÕ÷kn 

íkhV yk¼kh ÔÞõík fhðku òuEyu fu yk Mkðuo 

ðMíkwyku íkuýu {kLkðòíkLkk VkÞËk {kxu çkLkkðu÷ Au 

yLku íku {kxu íkuýu Ãkk÷Lknkh yÕ÷knLkk ykËuþkuLkwt 

[wMíkÃkýu Ãkk÷Lk fhðwt òuEyu, suÚke íkuLkk çktLku SðLkku 

MkV¤ ÚkkÞ.  Mk{kÃík

મુ લમ ધમશા  કુરાન મ દના બોધવચનો પર આધા રત

Ãkk÷Lknkh yÕ÷knu fwhkLk {SË{kt Mk{Mík {kLkðòík {kxu ðýo™ fhu÷ Ãkk÷Lknkh yÕ÷knu fwhkLk {SË{kt Mk{Mík {kLkðòík {kxu ðýo™ fhu÷ 

ÃkkuíkkLke fkÞoþÂõíkLke yøkrýík rLkþkLkeyku Úkfe {kLkðòík {kxu çkkuÄøkúnýÃkkuíkkLke fkÞoþÂõíkLke yøkrýík rLkþkLkeyku Úkfe {kLkðòík {kxu çkkuÄøkúný

ઈ લામની આરસી
કા સમ અ ાસ

ગતાંકથી શλ...
તેઓ આ દરિમયાન વૉડ↓માં 

ફરીને કÙયુ↓ બરાબર પળાય 

તે જુએ તેમ નŨી કયુ↨. 

િજતે×ĩભાઈ મહъતાની સહીથી 

આ કÙયુ↓ પાસ અપાયા. 

આવા જ કÙયુ↓ પાસ િવ˜ાથЪ↓ 

સિમિતએ પણ પોતાના 

કાય↓કરોને આપીને આંદોલનની 

પાછળ કોઈ ગુંડાતǽવો નથી, 

પરѕતુ નાગЧરકોનું çવયંભૂ 

આંદોલન છъ તેનો પડઘો આ 

રીતે જ આપી શકાય તેમ 

Ĭ એ પણ માની લીધું. 

તેથી વન જλરી ચીજવçતુ 

ખરીદવા પણ કોઈ બહાર 

ન આવે તેવું અગાઉથી 

જણાવી દીધું.

એક ચમÓકાર

૧૯મી ઑગçટъ દъશ તેમજ 

દુિનયાને ચમÓકારનાં દશ↓ન 

કરાવેલાં. શહъરના લǼે લǼે 

નાકા ઉપર જુવાનો ગોઠવાઈ 

ગયા. હъર રાજમાગ↓ ઉપર 

પોલીસ કы કોઈ પણ ફરъ તેને 

કોઈ માણસ નજરъ જ ન પડે 

તેવી ãયવçથા ગોઠવાઈ. લોકો 

પોતાની પોળ કы લǼામાં જ 

રΝા. લǼાની અંદર ગલીઓમાં 

છોકરાઓ અને યુવાનો િĝકыટ 

વગેરъ રમતો રમવા માંડયા, 

પરѕતુ િહѕદુ કы મુસલમાનો કોઈ 

પણ બંદોબçત વગર સૌએ 

જનતા કÙયુ↓ પાâયો. આ 

સમાચારથી હકЫકતમાં આખી 

દુિનયા ચЧકત થઈ ગઈ. આ 

Чદવસે દъશ-િવદъશના જેવા કы 

Æલૅ×ડ, જમ↓ની, અમેЧરકા, 

પેЧરસ, ઑçĺેિલયા, કыનેડા, 

Чદàહી, મĩાસ, કોલકાતાના 

પĦકારો અમદાવાદ આવી 

પહ℮ચેલા. તેમને કЮતૂહલ થયેલું 

કы આ જનતા કÙયુ↓ શું છъ ? 

તેઓ શહъરભરમાં ફયા↓ અને 

ફરવાની કÙયુ↓ પરિમટ િવ˜ાથЪ↓ 

સિમિતના આગેવાન ĮΜકЮમાર 

ભž અને કરસનદાસ પરમારને 

પણ કÙયુ↓નો અસરકારક અમલ 

વાની જવાબદારી આપી 

હતી. સૌ આΌય↓માં ગરકાવ 

થઈ ગયા. સૌને ખાતરી થઈ 

કы આ આંદોલનને ãયવЩçથત 

સંગઠનનું çવλપ આપવામાં 

આવે તો આ Ĭ ની તાકાતની 

સામે સǼા ટŨર લઈ શકશે 

નહỲ. તે દરિમયાન જે પોલીસ 

અિધકારીઓ મâયા તે તો 

આΌય↓માં જ ડૂબી ગયેલા, કыમ 

કы જે શહъરમાં પોલીસ કÙયુ↓ 

દરિમયાન હ રોની સંÅયામાં 

લોકો નીકળીને હુકમોનો 

ભંગ કરતા હતા Óયારъ અહỲ 

જડબેસલાક શાંત કÙયુ↓ હતો. 

તે જે શહъરમાં આવા જનતા 

કÙયુ↓ના અમલમાં પોલીસને 

કશું કરવાનું જ ન હોય. તેમને 

માĦ બેસી રહъવાનું અને રçતા 

સાવ િનજ↓ન અને સૂમસામ 

એવું äય સ ↓યું.

સભાનો કιણ રકાસ
મોરાર ભાઈ જે çથળъ 

સભાને સંબોધવાના હતા Óયાં 

બરાબર સાંજના પાંચ વાગે 

િમЧટѕગના çથળъ વાંસવળીઓ 

બાંધી િવભાગો પાડવામાં 

આãયા. મોટી સંÅયામાં લાઉડ 

çપીકરો બાંધી દъવાયાં. હ રો 

લોકો આવશે તેવી અપેΤા 

સાથે સભાની તૈયારી કરવામાં 

આવી હતી. ક℮Ġેસ ભવનમાંથી 

થોડા ક℮Ġેસી આગેવાનો અને 

સેવાદળના સૈિનકો જ આãયા. 

સરકારъ મોટી સંÅયામાં પોલીસ 

દળ સાદાં વçĦોમાં ખડકЫ દીધું 

હતું, પરѕતુ લોકો આãયા નહỲ. 

સભાની કιણ પЧરЩçથિતની 

ણ ક℮Ġેસ હાઉસમાં ચાલતી 

બેઠકમાં મોરાર ભાઈને 

કરવામાં આવી તેથી તેઓ 

સભા çથળъ આãયા જ નહỲ. 

પરѕતુ સરદાર સાહъબનાં 

પુĦી કЮ. મિણબહъન પટъલે 

સભા çથળъ એવી હъરાત 

કરી કы મોરાર ભાઈને 

સાંભળવા આવતા લોકોને 

બળપૂવ↓ક રોકવામાં આવે 

છъ તેથી મોરાર ભાઈ 

ઉપવાસ પર ઊતરી ગયા 

છъ. આ હъરાતથી સ³−³ાટો 

મચી ગયો. સભા રદ થઈ 

છъ તેવી હъરાત કરવામાં 

આવી. આ Ĭસંગનો ઉ·ેખ 

મહાગુજરાતની ચળવળના 

આગેવાન ĮΜકЮમાર ભžъ 

‘લે કы રહ″ગેમહાગુજરાત’માં 

િવç ત રીતે કયђ↓ છъ.

મ ણબહેને સભા ળે હેરાત કરી કે માેરાર ભાઈને 
સાંભળવા અાવતા લાેકાેને બળપૂવક રાેકવામાં અાવે છે

પાેલીસ અ ધકારીઅાે અા યમાં 
મુકાયા કારણ કે જે શહેરમાં ક ુ 
હતાે ાં હ રાેની સં ામાં લાેકાે 
નીકળીને હુકમાેનાે ભંગ કરતા હતા 
અને અહ  જડબેસલાક ક ુ હતાે.
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દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕
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નવી Чદàહી

ક℮Ġેસ પાટЪ↓એ દાવો કયђ↓ છъ કы તેનું 

સǼાવર િŢટર અકાઉ×ટ ‘લોક’ થઈ 

ગયું છъ. પાટЪ↓એ આ Щçથિતને Чડિજટલ 

ઈમજ↓×સી ગણાવીને મોદી સરકાર પર 

વાર કયђ↓ છъ. ક℮Ġેસના સǼાવાર હ″ડલ 

પહъલા રાહુલ ગાંધી સિહત પાટЪ↓ના 

ઘણાં નેતાઓના અકાઉ×ટ ‘લોક’ થયા 

હતા. પાટЪ↓એ મુંબઈ ક℮Ġેસ, અજય 

માકન, રણદીપિસંહ સુરજેવાલ, 

સુЩæમતા દъવ, મિણકમ ટъગોર અને 

િજતે×ĩિસંહનું અકાઉ×ટ લોક થયાનો 

દાવો કયђ↓. ક℮Ġેસ અકાઉ×ટ ‘લોક’ થવા 

પર િŢટરની Ĭિતિĝયા નથી આવી. 

પાટЪ↓ના સોિશયલ મીЧડયા હъડે આ બધી 

કાય↓વાહી સરકારના દબાણ કરવામાં 

આવી હોવાનું કЅં છъ. ક℮Ġેસના રોહન 

ગુΆાએ જણાãયું છъ કы, િŢટર સરકારના 

દબાણમાં કામ કરъ છъ. તેણે દъશભરમાં 

અમારા નતાઓ અને કાય↓કતા↓ઓના 

૫,૦૦૦ અકાઉ×ટ Úલોક કયા↓ છъ. 

તેમણે સમજવું પડશે કы અમને િŢટર 

કы સરકાર દબાવી શકતી નથી. િŢટર 

લોક થયું હોવાની માિહતી ક℮Ġેસ 

પોતાના ફыસબૂક અકાઉ×ટના માÖયમથી 

આપી છъ અને અહỲ સĝЫનશોટ પણ 

શેર કયђ↓ છъ. Ëયાં ક℮Ġેસે લÅયું છъ કы, 

Ëયારъ અમારા નેતાઓને જેલમાં બંધ 

કરવામાં આãયા, િŢટર અકાઉ×ટ બંધ 

કરવાથી શું ખાખ ડરીશું. 

રાહુલ બાદ હવે ક℮Ġેસનું સǼાવાર 
િŢટર એકાઉ×ટ લોક કરી દъવાયું

Ĵીનગર

જÜમ-ુકાäમીરમા ં એક વાર ફરીથી 

આતકંЫઓએ સનેાન ે િનશાન બનાવવાનો 

Ĭય  કયђ↓ છъ. આતકંવાદીઓએ ગλુવારъ 

બીએસએફના કાફલા પર હમુલો કયђ↓. 

આ આતકંЫ હમુલા બાદ સનેા અને 

આતકંવાદીઓ વŵ ે અથડામણ પણ શλ 

થઈ ગઈ છъ. Ħણ આતકંЫ ફસાયા છъ.

આતકંવાદીઓ િવλˇ બીએસએફ 

ઑપરъશન ચલાવી રΝા હતા, Óયારъ 

આતકંЫઓએ જવાન પર ફાયરỲગ શλ 

કરી દીધુ ંહતુ.ં બીએસએફના કાફલા પર 

આ હમુલો દિΤણ કાäમીરના કЮલગામ 

િજ·ામા ં માલપોરા કા ગુડં ન ક 

હાઈવ ેપર થયો છъ.  આ હમુલામા ંકોઈ 

નહાિન થવાની ણ નથી. હમુલા બાદ 

સનેાએ આતકંЫઓન ે ઘરેી લીધા અને 

બનંનેી વŵ ે અથડામણ રી છъ. Ħણ 

આતકંЫઓના ફસાયા હોવાની વાત સામે 

આવી રહી છъ.  કાäમીરના આઈ પી 

િવજય કЮમારъ એક ×યઝુ એજ×સી સાથે 

હમુલાની પЩુΓ કરી છъ. તમેણે જણાãયુ 

છъ કы કЮલગામમા ં બીએસએફના કાફલા 

પર આતકંЫઓએ હમુલો કયђ↓ છъ. કોઈ 

નહાિન થઈ નથી.  કы સનેાએ 

આતકંવાદીઓએ ઘરેી લીધા હતા. 

કЮલગામમાં BSF અને આંતકЫઓ 
વŵે અથડામણ, 3 આતંકЫ ઠાર 

અનંતનાગમાં ભાજપના 
સરપંચ અને તેમના પ ીની 
આતંકЫઓ ˛ારા હÓયા

નવી Чદàહી 

Ĵીનગર : જÜમુ કાäમીરના અનંતનાગમાં ભાજપના 

સરપંચ અને તેની પ ીની આતંકЫઓ ˛ારા હÓયા 

કરવામાં આવી હતી. ગુલામ રસૂલ ડાર નામના સરપંચ 

અને ભાજપના િજ·ા Чકસાન મોરચાના Ĭમુખ પર 

આતંકЫઓએ ગોળીબાર કરી દીધો હતો. જેમાં તેમની 

પ ી પણ ઘવાઇ હતી. બ³−³ેને સારવાર માટъ હોЩçપટલ 

ખસેડવામાં આãયા હતા Ëયાં તેમનું મોત િનપËયું હતું.   

પં બ પોલીસે સોમવારъ જણાãયું હતું કы અ તસરમાંથી 

ЧટЧફન બોÄસ બોÜબ મળી આãયા બાદ પં બને 

હાઇએલટ↓ પર મુકવામાં આãયું છъ. આ ЧટЧફન બોÄસ 

બોÜબ પાЧકçતાન ˛ારા ļોન મારફતે ફыકવામાં આãયો હતો. 

િબહારના િસવાનમાં પાંચ 
વષ↓ની બાળકЫ પર રъપના 
Ĭયાસ બાદ હÓયા કરાઈ
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િસવાન : િબહારના િસવાનમાં પાંચ વષ↓ની બાળકЫ 

પર રъપના Ĭયાસ બાદ તેની હÓયા કરી દъવામાં આવી 

હતી. જેને પગલે çથાિનકોનો રોષ પોલીસ પર ભભુÄયો 

હતો અને ભારъ પ થરમારો પણ કયђ↓ હતો.  પોલીસે 

જણાãયું હતું કы આ સમĠ કыસના આરોપી Ĭદીપની 

ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છъ. Ĭદીપ આ ગામમાં 

પોતાના મામાના ઘરъ આãયો હતો. મળъલી ણકારી 

અનુસાર સોમવારъ સાંજથી જ આ બાળકЫ ઘરъથી ગાયબ 

હતી. પЧરવારજનોને શોધખોળ બાદ પણ તેની કોઇ જ 

ણકારી ન મળી.  બાદમાં પોલીસે શંકાના આધારъ 

આરોપીને પકડી પાડયો હતો. 

નવી Чદàહી

પગેાસસ સસૂી મામલ ે ડાયલેી 

નવ અર ઓ પર સĬુીમ કોટ‼મા ંઆજે 

થનારી સનુાવણી આગામી સોમવાર 

સધુી ટળી ગઈ છъ. સૉિલસીટર જનરલે 

કЅ કы ફЧરયાદની કૉપી હજ ુ વચંાઈ 

રહી છъ. કોપી વાÉંયા બાદ જ પોતાની 

દલીલ મકૂવામા ંઆવશ.ે જ ેબાદ મÅુય 

×યાયાધીશ ે સોમવાર સધુી સનુાવણી 

ટાળી. સĬુીમ કોટ↓મા ં 11 વાગ ેપગેાસસ 

પર સનુાવણી શλ થઈ. મÅુય ×યાયાધીશ 

એનવી રમણ ેપÊૂય ુકы શ ુકૉપી સરકારને 

આપવામા ંઆવી? જનેી પર સૉિલસીટર 

જનરલ ેકЅ કы યશવતં િસ×હાન ેછોડીને 

તમામની કૉપી મળી છъ, હજ ુઅમ ેવાચંી 

રΝા છીએ. જ ે બાદ સરકાર પાસથેી 

િનદ‼શ લશે,ે તથેી શĝુવાર સધુીનો સમય 

આપવામા ંઆવ.ે મÅુય ×યાયાધીશ ે કЅ 

કы શĝુવારъ અમન ે કіઈક સમçયા છъ. 

સોમવારъ સનુાવણી કરી શકશ.ે આ 

દરિમયાન મÅુય ×યાયાધીશ એનવી રમણે 

કЅ કы જ ેપણ અર કતા↓ અમારા સામે 

છъ, અમારી સામ ેજ વાત કરો. અમારા 

Ĭ ોના જવાબ આપ.ે  મીЧડયા અથવા 

સોäયલ મીЧડયા પર જ વાત મકૂવા ઈÉછъ 

તો અલગ વાત છъ. અમ ેઆશા રાખીએ 

છીએ કы તમ ેસમાતંર Ĭિĝયા ન ચલાવો. 

કіઈક અનશુાસન હોવો ઈએ.

પેગાસસ સુસી કાંડ મામલે સુĬીમ 
કોટ↓માં સોમવાર સુધી સુનાવણી ટળી

પિΌમબંગાળ

પિΌમ બંગાળમાં ભાજપના 

કાય↓કરની મૂક પ ી સાથે સામૂિહક 

બળાÓકાર કરવામાં આãયા બાદ હાહાકાર 

મચી ગયો છъ.

પિΌમ બંગાળમાં ચૂંટણીના પЧરણામ 

આãયા તે પછી શλ થયેલી િહѕસાનો 

દોર ચાલુ જ છъ અને ચ℮કાવનારી વાત 

એ છъ કы, મિહલાઓને પણ ટાગ ›ટ 

કરવામાં આવી રહી છъ. મંગળવારъ 

ભાજપ કાય↓કરની મૂક પ ી પર 

રъપ કરવામાં આãયા બાદ પીЧડતાએ 

પોલીસ મથકમાં ફЧરયાદ ન℮ધાવી છъ. 

જેના આધારъ પોલીસે બે સગીર વયના 

લોકોની ધરપકડ કરી છъ. આ ઘટના બાદ 

મમતા બેનર ની પાટЪ↓ બેકફвટ પર છъ. 

ટીએમસીએ કЅ છъ કы, અમે પીЧડતાની 

સાથે છъ અને આ ઘટનામાં દોિષતોને 

સ  કરવામાં આવે. દરિમયાન 

બંગાળમાં ભાજપના િવરોધ પΤના નેતા 

શુવે×દુ અિધકારીએ કЅ છъ કы, મિહલા 

સીએમના રાજમાં જ રъપને રાજકЫય 

હિથયાર તરીકы વાપરવામાં આવી રЅ 

છъ. પોલીસ અને તંĦ આ અમાનવીય 

અપરાધને ઢાંકવા માટъ અને આરોપીઓને 

બચાવવા માટъ Ĭય  કરી રЅ છъ. 
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કы×ĩીય મંĦીમંડળમાંથી બહાર 

થયેલા મંĦીઓને પોતાનો વત↓માન 

બંગલો છોડવાનું કહъવામાં આãયું 

છъ. તેના બદલામાં તેમને બી  

બંગલો પસંદ કરવાનું કહъવાયું છъ. 

નવા મંĦી ËયોિતરાЧદÓય િસંિધયાને 

૨૭ સફદરગંજ રોડવાળો બંગલો 

ફાળવવામાં આãયો છъ. આ બંગલામાં 

હાલમાં ભૂતપૂવ↓ િશΤણĬધાન રમેશ 

પોખЧરયાલ િનશંક રહъ છъ. 

ભૂતપૂવ↓ કы×ĩીય મંĦી ડો. હષ↓વધ↓ન, 

સદાનંદ ગૌડા અને Ĭકાશ વડેકરનો 

બંગલો ખાલી કરવાની નોЧટસ 

પાઠવવામાં આવી છъ. રામિવલાસ 

પાસવાનના પુĦ િચરાગ પાસવાનને પણ 

બંગલો ખાલી કરવાનું કહъવાયું છъ. 

કы×ĩીય Ĭધાનોને àયુટъન ઝોનમાં 

ટાઇપ-આઠનો બંગલો ફાળવવામાં આવે 

છъ, જે લગભગ Ħણ એકરમાં તૈયાર 

શાનદાર આઠ ιમનો હોય છъ. બધા 

જ Ĭકારના સુખસગવડોથી સŹ આ 

બંગલાને કыિબનેટના મંĦીપદъથી હટતા 

ખાલી કરવાની ગવાઈ પણ છъ. શહъરી 

િવકાસ મંĦાલયનું એçટъટ Чડપાટ↓મે×ટ 

તેની ળવણી કરъ છъ. Ëયારъ આ 

બંગલાની ફાળવણી સસંદીય આવાસ 

સિમિત કરъ છъ. ડોÄટર હષ↓વધ↓નના 

નામે આઠ ૩૦ ×યુઆરી માક↕ 

બંગલો છъ. રમેશ પોખЧરયાલ િનશંકને 

૨૭ સફદરજંગ રોડનો બંગલો મâયો 

છъ. આ બંગલો ભૂતપૂવ↓ કы×ĩીય Ĭધાન 

માધવરાવ િસંિધયાને લાંબા સમય સુધી 

ફાળવાયેલો રΝો હતો. 

પ.બંગાળઃ ભાજપ કાય↓કરની મૂક પ ી 
ઉપર ટીએમસીના નેતાઓનો ગ′ગરъપ
પાેલીસ ેશનમાં ફ રયાદ નાધાવાઈ, બે સગીરની ધરપકડઃ મમતા સરકાર મુ કેલીમાં

Ĭધાનપદ ગુમાવનાર હષ↓વધ↓ન, વડેકર િનશંક, 
અને સદાનંદ ગાૈડાને બંગલો ખાલી કરવા નોЧટસ
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દъશમાં કોરોનાની Ħી  લહъરના 

ડરની વŵે કોિવડ રસીકરણ 

અિભયાનમાં રોજ સરъરાશ ૪૦ લાખથી 

વધુ લોકોનું વેÄસીનેશન કરવામાં આવી 

રЅં છъ. બુધવાર સાંજ સુધીમાં ૫૨ 

લાખ ૩૬ હ રથી વધુ લોકોને કોરોના 

વેÄસીનના ડોઝ આપવામાં આવી ચૂકયા 

છъ.  કોરોના સંĝિમત થતા લોકોની સામે 

Чરકવરી રъટમાં પણ સુધારો આãયો છъ 

જેથી રોજ Óયુ પામતા દદЪ↓ઓની 

સંÅયા ૫૦૦ની અંદર રહъ છъ. ગુλવાર 

સવારъ çવાçÔય મંĦાલયે હъર કરવામાં 

આવેલા આંકડાઓ મુજબ, છъ·ા 

૨૪ કલાકમાં દъશમાં ૪૧,૧૯૫ નવા 

પોિઝЧટવ કыસો ન℮ધાયા છъ. આ ઉપરાંત 

કોિવડ-૧૯ના કારણે ૪૯૦ દદЪ↓ઓએ 

પોતાના વ ગુમાãયા છъ. દъશમાં 

હવે કЮલ સંĝિમતોની સંÅયા વધીને 

૩,૨૦,૭૭,૭૦૬ થઈ ગઈ છъ. બી  

તરફ, દъશમાં કЮલ ૫૨,૩૬,૭૧,૦૧૯ 

લોકોને કોરોના વેÄસીનના ડોઝ 

આપવામાં આãયા છъ. મંગળવારના 

૨૪ કલાકમાં ૪૪,૧૯,૬૨૭ કોરોના 

વેÄસીનના ડોઝ આપવામાં આãયા છъ. 

િવશેષમાં, કોરોના વાયરસ મહામારી 

સામે લડીને ૩ કરોડ ૧૨ લાખ ૬૦ 

હ ર ૫૦ લોકો સા  પણ થઇ ચૂકયા 

છъ. ૨૪ કલાકમાં ૩૯,૦૬૯ દદЪ↓ઓને 

Чડçચાજ↓ કરવામાં આãયા છъ. 

દશમ  ફર  કોરોનાનો ઉપાડો , 41195 સં િમત 
કાેરાેના વે નના વધુ 52 લાખ 36 હ ર ડાેઝ અાપવામાં અા ા, 24 કલાકમાં 39069 દદ  સા  થયા

કыરળમાં રસી લેનારા 
40,000થી વધુ સંĝિમત
કы×ĩીય આરોÆય મંĦાલયના 
સૂĦોના જણાãયા અનુસાર કыરળમાં 
કોરોના રસીના બંને ડોઝ લેનારા 
૪૦,૦૦૦થી વધુ લોકો ફરી 
એકવાર કોરોના વાઇરસથી સંĝિમત 
થયાં છъ. કોરોના રસી લેનારામાં 
સંĝમણના અહъવાલોથી િચંિતત 
કы×ĩ સરકારъ કыરળને આ Ĭકારના 
તમામ કыસ િજનોમ િસŭЩ×સંગ 
માટъ મોકલી આપવા જણાãયું છъ 
જેથી વાઇરસ સેÜપલનું એનાિલિસસ 
કરી શકાય. 

કોવેЩÄસન-કોિવશીàડ િમЩÄસંગને DCGIની મંજૂરી
ļÆસ કіĺોલર જનરલ ઑફ ઈЩ×ડયાએ કોવેЩÄસન અને કોિવશીàડ વેЩÄસનની 
િમЩÄસંગ પર çટડી માટъ પોતાની મંજૂરી આપી દીધી છъ. આ çટડી અને ╞ીિનકલ 
ĺાયલ કરવાની જવાબદારી વે·ોરના િĝિΌયન મેЧડકલ કોલેજને મળી છъ. 
કы×ĩીય દવા િનયમનકારની િવષય િનæણાત સિમિતએ 29 જુલાઈએ çટડી 
કરાવવા માટъ સલાહ આપી હતી. દરિમયાન એÄસપટ↓ કિમટીએ સીએમસી, 
વે·ોરમાં ચોથા તબŨાના ╞ીિનકલ ĺાયલને મંજૂરીની સલાહ આપી હતી. 

બ′Æલોર, િહમાચલની શાળામાં કыસ મળી આãયા
બી  લહъર હજ ુસપંણૂ↓પણ ેપરૂી નથી થઈ Óયા ંĦી  લહъરъ પોતાનો પરચો દъખાડવાનું 
શλ કરી દીધુ ંછъ.   બ′ગલλુમા ંઆશરъ ૬ Чદવસમા ં૩૦૦ કરતા પણ વધારъ બાળકો 
કોરોનાની લપટેમા ંઆãયા છъ. િહમાચલ Ĭદъશમા ંઆશરъ ૬૨ િવ˜ાથЪ↓ઓ કોિવડની 
લપેટમા ંઆãયા છъ. પં બમા ંપણ ૨૭ િવ˜ાથЪ↓ઓ કોરોના પોિઝЧટવ આãયા છъ 
અન ેહЧરયાણાની શાળાઓમા ંપણ કોરોનાના કыસ દъખાઈ રΝા છъ. 
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દુબઈ
ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન રૃ્ટે ભારત સામલેની પ્રથમ ટ્લેન્ટ બ્રિજ 

્ટેસ્ટમાં સદી ફ્ટકારવાની સાથલે ્ટેસ્ટ બલેટસમલેન રેનનકિંગમાં 
ચોથું સથાન હાંસ્ કરીનલે કોહ્ીનલે પાછળ રાખી દીધો છે. 
ભારતીય કેપ્ટન કોહ્ી ઈંગ્લેન્ડ સામલેની પ્રથમ ્ટેસ્ટની પ્રથમ 
ઈબ્નંગમાં પહે્ા જ બો્લે આઉ્ટ થયો હતો. વરસાદના બ્વઘ્નનલે 
કારણલે ડ્ોમાં પરરણમલે્ી ્ટેસ્ટમાં બીજી ઈબ્નંગમાં તલેનલે બલે્ટીંગની 
તક મળી નહતી. આઇસીસી ્ટેસ્ટ બલેટસમલેન રેનનકિંગમાં કોહ્ી 
પાંચમા ક્રમલે છે.જયારે નયયૂબ્િ્લેન્ડના કેપ્ટન બ્વબ્્યમસનલે 
્ટોચનું સથાન જાળવી રાખયું છે. જયારે બીજા ક્રમલે ઓસટ્લેબ્્યન 

બલેટસમલેન સ્ટીવ નસમથ છે. ત્ીજા ક્રમલે ઓસટ્લેબ્્યાનો જ માક્કસ 
્ાબુશૅન છે. જલે પછી ચોથા ક્રમલે રૃ્ટ, પાંચમાં ક્રમલે કોહ્ી, 
છઠ્ા ક્રમલે રોબ્હત શમામા અનલે સાતમા ક્રમલે રરષભ પંતનો 
સમાવલેશ થાય છે.  બુમરાહે ઈંગ્લેન્ડ સામલેની પ્રથમ ્ટેસ્ટમાં 
૧૧૦ રન આપતાં નવ બ્વકે્ટ િ્ડપી હતી. જલેના કારણલે તલે 
્ટેસ્ટ બો્સમામાં ્ટોપ-૧૦મા પાછો ફયયો છે. તલેનલે નવમો ક્રમ 
આપવામાં આવયો છે. બુમરાહે આ સાથલે સીધી ૧૦ ક્રમની 
છ્ાંગ ્ગાવી હતી. જયારે ઈંગ્લેન્ડનો એન્ડરસન એક ક્રમના 
સુધારા સાથલે સાતમા સથાનલે આવી પહોંચયો છે. ્ટેસ્ટ બો્સમામાં 
ઓસટ્લેબ્્યાનો બ્મચલે્ સ્ટાક્ક ્ટોચ પર છે. 

મલે્બોનમા: નયયૂિી્લેન્ડનો ભયૂતપયૂવમા 
બ્ક્રકે્ટર બ્ક્રસ કેઈનસ હા્માં 
ઓસટ્લેબ્્યાની હોનસપ્ટ્માં મૃતયુ 
સામલે સંઘષમા કરી રહ્ો છે. ગત સપ્ાહે 
બ્ક્રસ કેઈનસ એઑર્ટમાક ર્ડસલેકશન 
નામની ગંભીર મલેર્ડક્ ઈમજરનસીનલે 
કારણલે કેનબલેરામાં ફસ્ડાઈ પ્ડયો 
હતો. જયાં તલેનલે ્ાઈફ સપો્ટમા 
બ્સસ્ટમ પર રાખવામાં આવયો છે. 
તલેની હા્ત અતયંત અતયંત નાજુક 
છે અનલે આગામી રદવસોમાં તલેનલે વધુ 
સારવાર મા્ટે સી્ડનીની હોનસપ્ટ્માં 
ખસલે્ડવામાં આવી શકે છે.

એક સમયલે આંતરરાષ્ટીય બ્ક્રકે્ટમાં 
રદગગજ ઓ્રાઉન્ડર તરીકેની 
ઓળખ ધરાવતા કેઈનસનલે એઑર્ટમાક 
ર્ડસલેકશન થયું છે. જલેમાં શરીરની 
ધોરી નસના અંદરના સતરનલે નુકસાન 
પહોંચલે છે. જલેના કારણલે તલે ફા્ટી જાય 
છે અનલે તલેના કારણલે પરરનસથબ્ત 
ગંભીર બનલે છે. નયયૂબ્િ્લેન્ડ હેરાલ્ડના 
રરપો્ટમામાં જણાવવામાં આવયું છે 
કે, હોનસપ્ટ્માં તલેના પર કે્ટ્ાક 
ઓપરેશન થઈ ચયૂકયા છે. આમ 
છતાં તલેની સારવાર કરી રહે્ા 
્ડોક્ટરોનલે ધાયામા પરરણામો મળી રહ્ા 
નથી. 

નવી રદલહીીઃ આંતરરાષ્ટીય બ્ક્રકે્ટ 
કાઉનસી્લે ફરી એક વખત બ્ક્રકે્ટનલે 
ઓબ્્ન્પકમાં સમાવવાના પ્રયાસો 
શરૃ કયામા છે. આઇસીસીએ આ 
મા્ટે એક ખાસ ઓબ્્ન્પક વરકિંગ 
ગયૂ્રપની રચના કરી છે, જલે બ્ક્રકે્ટનલે 
ઓબ્્ન્પકમાં સમાવવા અંગલેનો 
પ્રસતાવ તૈયાર કરવાથી માં્ડીનલે 
આગળની કાયમાવાહી હાથ ધરશલે. 
આઇસીસીનલે આશા છે કે, વષમા 
૨૦૨૮માં ્ોસ એંજ્સમાં યોજાનારા 
ઓબ્્ન્પકમાં બ્ક્રકે્ટનો સમાવલેશ 
કરવામાં આવશલે. પ્રતયલેક ઓબ્્ન્પકના 
અંત બાદ આંતરરાષ્ટીય ઓબ્્ન્પક 
કાઉનસી્ રમતો અંગલે સમીક્ા કરે 
છે અનલે વોર્ટંગના આધારે કે્ટ્ીક 
રમતોની બાદબાકી થાય છે, જયારે 
કે્ટ્ીક રમતોનલે ઓબ્્ન્પક સપો્ટમાસનો 
દરજ્ો આપવામાં આવલે છે. ઈ.સ. 
૧૯૦૦માં રમાયલે્ા ઓબ્્ન્પકમાં 
બ્ક્રકે્ટની રમત સામલે્ હતી. જલેમાં 
ગ્લે્ટ બ્રિ્ટન અનલે ફ્ાનસ વચ્લે મુકાબ્ો 
ખલે્ાયો હતો. આઇસીસી ઈચછી રહ્ં 
છે કે, વષમા ૨૦૨૮ના અનલે તયાર 
બાદના ઓબ્્ન્પકમાં બ્નયબ્મત રીતલે 
બ્ક્રકે્ટનો એક રમત તરીકે સમાવલેશ 
કરવામાં આવલે. 

ભા્ાફેંકમાં ઓબ્્ન્પક ગોલ્ડ મલે્ડ્ બાદ હવલે 
વૈબ્વિક રેનનકિંગમાં નીરજ બીજા સથાનલે પહોંચયો

નવી દદલ્ી
ભારત મા્ટે ભા્ા ફેંકમાં ઓબ્્ન્પક 

ગોલ્ડ મલે્ડ્ જીતીનલે ઈબ્તહાસ રચનારા 
બ્નરજ ચોપરા મા્ટે બીજી સારી ખબર 
આવી છે. ભા્ા ફેંકના ખલે્ા્ડીઓના વૈબ્વિક 

રેનનકિંગમાં બ્નરજ ચોપરા બીજા સથાનલે 
આાવી ગયો છે. ્ટોરકયો ઓબ્્ન્પકમાં 
ગોલ્ડ બ્જતયા બાદ બીજા 14 ખલે્ા્ડીઓનલે 
પાછળ રાખીનલે બ્નરજલે બીજો ક્રમ મલેળવયો 
છે. ્ટોરકયો ઓબ્્ન્પકમાં ભાગ ્લેતા પહે્ા 

બ્નરજની વૈબ્વિક રેનનકિંગ 16 હતી. એ પછી 
નીરજલે રેનનકિંગના મામ્ામાં દુબ્નયાના ઘણા 
રદગગજોનલે પાછળ રાખી દીધા છે. બ્નરજ હવલે 
બ્વવિ એથ્લેર્ટકસ રેનનકિંગમાં 1315 પોઈન્ટ 
સાથલે બીજા સથાન છે. 

ટોક્ો ઓલિમ્પિકમાં સૌથી વધુ ગોલ્ડ જીતવાની રેસમાં અમેરરકાએ છેક છેલ્ા રિવસે ચીનને પિાછળ પિા્ડતાં ટોચનું સથાન 
હાંસિ કરી િીધું હતુ. અમેરરકાએ ૩૯ ગોલ્ડ મે્ડિની સાથે સાથે ૪૧ લસલવર અને ૩૩ બ્ોન્ઝ એમ કુિ ૧૧૩ મે્ડલસ જીત્ા 
હતા. જ્ારે બીજા ક્રમે રહેિા ચીનને ૩૮ ગોલ્ડ, ૩૨ લસલવર અને ૧૮ બ્ોન્ઝ એમ કુિ ૮૮ મે્ડલસ મળ્ા હતા. ભારતે તેના 
ઓલિમ્પિક ઈલતહાસનો સવ્વશ્ેષ્ઠ િેખાવ કરતાં એક ગોલ્ડ, બે લસલવર અને ચાર બ્ોન્ઝ એમ કુિ સાત મે્ડિ જીત્ા હતા.

અમેદિકા ૩૯ ગોલ્ડ સાથે મે્ડલ ટેલીમાં નંબિ વન : ભાિતને ૪૮મું સથાન મળ્ું

ન્યૂઝિલેન્ડનો ભયૂતપયૂવ્વ 
ખેલા્ડી ઝરિસ કેઈનસનો 

મૃત્ુ સામે સંઘર્વ

ઝરિકેટને ૨૦૨૮ના 
ઓઝલમ્પકમાં સમાવવા 
માટે ICCના પ્ર્ાસો

રૂટ ટપોસ્ટ બપોર્ટમપોન રપોન્કિંગમ્ં ચ્પોથ્ સ્્નપો : વિર્ટ ક્પોહલી પ્ંચમ્ ક્રમપો

લોરસ્વ
્ોરસમા બ્ક્રકે્ટ ગ્ાઉન્ડ પર રમાય 

રહે્ી ઈનન્ડયા અનલે ઇંગ્લેન્ડ વચ્લેની 
બીજી ્ટેસ્ટના પહે્ા રદવસની ગલેમ 
પયૂરી થયા પછી ઈનન્ડયાએ 3 બ્વકે્ટના 
નુકસાનલે 276 રન કયામા છે. કે.એ્.
રાહુ્ 127 રન અનલે અબ્જંકય રહાણલે 
1 રન કરી નો્ટઆઉ્ટ છે. કેપ્ટન 
બ્વરા્ટ કોહ્ી 42 રન કયામા બાદ 
જો રૂ્ટના હાથલે ઓ્ી રોબ્બનસનની 
ઓવરમાં કેચ આઉ્ટ થયો હતો. 
કોહ્ી અનલે રાહુ્ વચ્લે ત્ીજી 
બ્વકે્ટ મા્ટે 117 રનની પા્ટમાનરબ્શપ 
થઇ હતી. કે.એ્.રાહુ્ ્ોરસમામાં 
સદી ફ્ટકારનાર 10મો ભારતીય 
બલેટસમલેન બનયો હતો. આ તલેની 
એકિંદર છઠ્ી ્ટેસ્ટ સદી છે. રોબ્હત 
શમામા 83 રન બનાવી આઉ્ટ થયો 
હતો. તલેનલે જલે્સ એન્ડરસનલે ક્ીન 
બોલ્ડ કયયો હતો. રોબ્હત અનલે રાહુ્ 
વચ્લે પ્રથમ બ્વકે્ટ મા્ટે 126 રનની 
પા્ટમાનરબ્શપ થઇ હતી. 

ઇંગ્લેન્ડ સામલેની બીજી ્ટેસ્ટમાં ભારતનો 
સકોર 276/3, ્ટેસ્ટમાં રાહુ્ની 6ઠ્ી સદી

ભાિત અને ઈંગલેન્ડે સલો ઓવિ  
િેટ બદલ બે પોઈનટ ગુમાવ્ા

િુબઈઃ ભારત અને ઈંગિેન્ડ વચ્ેની ટેસટ શ્ેણીથી વર્વ ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૩ના 
સમ્ગાળા માટેના ટેસટ ચેમ્પિ્નલિપિના સક્કિનો પ્ારંભ થ્ો છે. પ્થમ ટેસટ 
મેચ ડ્ો થતાં બંને ટીમોને ૪-૪ પિોઈનટ મળ્ા હતા. જોકે, સિો ઓવરરેટ બિિ 
મેચ રેફરી લક્રસ બ્ો્ડે બંને ટીમોના ૨-૨ પિોઈનટ કાપિી િીધા છે. જેના કારણે પ્થમ 
ટેસટના અંતે વલ્ડ્વ ટેસટ ચેમ્પિ્નલિપિના પિોઈનટ ટેબિમાં બંને ટીમોની પિાસે માત્ર 
૨-૨ પિોઈનટ જ વધ્ા છે.  મેચ રેફરીએ આઇસીસીના લન્મ અનુસાર બંને ટીમોને 
મેચ ફીના ૪૦-૪૦ ટકા રકમનો િં્ડ પિણ ફટકા્યો છે. સિો ઓવર રેટ બિિ 
ટીમોને પિોઈનટ ગુમાવવા પિ્ડે છે, જે આખરે મોટા ફટકા સમાન સાલબત થા્ છે. 
વર્વ ૨૦૧૯થી ૨૦૨૧ સુધી રમા્ેિી ટેસટ ચેમ્પિ્નલિપિમાં ઓસટ્ેલિ્ાએ ભારત 
સામેની બોમકસંગ ્ડે ટેસટમાં સિો ઓવર રેટ બિિ ચાર પિોઈનટ ગુમાવ્ા હતા. 
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ઓન્ટેરિયો 
જીએસએસએમ- ગુજરાતી 

સમાજ દ્ારા ટ્રિટ્િયમ હેલ્થ પાર્ટનસ્ટ 
ફાઉન્ડેશનના ઉદઘારન ટ્નટ્મતડે 
વોલ્કઅ્થોન ્કાય્ટક્રમનું આયોજન 
12મી સપરેમ્બરે ્કરાયું છે. આ 
્કાય્ટક્રમ ટ્મટ્સસાગા વડેિીપા્ક્ક, 
૧૨૭૫ ટ્મટ્સસાગાવડેિી ્બુિડેવ્્ટ, 
ખાતડે યોજાશડે. જડે િો્કોનડે તડેમાં 
ભાગ િડેવો હોય તડેમણડે https://
www.trilliumgiving/
gssmwalk ઉપર ઓનિાઈન 
નોંધણી ્કરવું આવશય્ક છે. 
જીએસએસએમનો ધયડેય ૧૫૦૦૦ 
્ોિરનું ભં્ોળ એ્કત્ર ્કરીનડે ટ્રિટ્િમ 

હેલ્થ પાર્ટનસ્ટની ત્રણ સંસ્થા, 
ક્રરેડ્ર વડેિી હોસસપરિ, ટ્મટ્સસાગા 
હોસસપરિ અનડે ક્ીનસ વડે હેલ્થ 
સડેનરરની જરૂડરયાતનડે પૂતતી ્કરવા 
મદદ ્કરવાનો છે.  નોંધણી ફી અંગડે 
જીએસએસએમએ અપીિ ્કરી છે 
્કરે, $ ૨૫ અ્થવા તડેના્થી વધુ ડ્કંમત 
ટ્રિટ્િયમ હેલ્થ પાર્ટનસ્ટ ફાઉન્ડેશનનડે 
દાન આપીનડે તમડે નોંધણી ્કરાવી 
શ્કો છો. નોંધણી ્કરાવનારાઓનડે 
“ગુ્ી ્બડેગ” પણ પ્ાપ્ત ્થશડે. 
 સપરેમ્બર ૧૨, ૨૦૨૧ના સવારે 
૮.૩૦ વાગયડે નોંધણી શરૂ ્થશડે અનડે 
વોલ્ક્થોન સવારે ૯.૩૦ વાગયડે, સાઈર 
B, ટ્મટ્સસાગા વડેિીપા્ક્ક્થી શરૂ ્થશડે. 

ગુજિાતી સમાજ દ્ાિા આગામી 12 
સપ્ટેમ્બિટે વોલ્કઅથોનનું આયોજન

્બામા્કો 
નાઇજરની સરહદ પાસડે આવડેિા 

મધય માિીમાં પોતાનડે જડેહાદી  તરી્કરે 
ઓળખાવનારા આતં્કવાદીઓએ 
હુમિો ્કરી 51 િો્કોનડે મોતનડે ઘાર 
ઉતારી દીધા હતાં. મધય માિીમાં 
આતં્કવાદીઓએ ત્રણ ક્ડેત્રોમાં હુમિા 
્કરી ઓછામાં ઓછા 51 િો્કોના મારી 
નાખયા હતાં. અસોંગો ટ્જલ્ા અટ્ધ્કારી 
દ્ારા ગાઓ ક્ડેત્રના રાજયપાિનડે 
મો્કિવામાં આવડેિા પત્ર અનુસાર સાંજડે 
6 વાગયાની આસપાસ ઓરાગોના, ્કરો 
અનડે દેઉતડેગુએડેફ શહેરો પર એ્ક સા્થડે 
હુમિા ્કરવામાં આવયા હતાં.  પત્રમાં 

જણાવવામાં આવયું હતું ્કરે ઘરોમાં 
તો્ફો્ ્કરવામાં આવી, જમીન પર 
આગ િગાવવામાં આવી અનડે પશુઓના 
જથૃ્થાનડે આતં્કવાદીઓ પોતાની સા્થડે 
િઇ ગયા હતાં. આ હુમિામાં ઓછામાં 
ઓછા 51 ટ્નદદોષ િો્કોના મોત ્થયા 
છે અનડે અનડે્ક િો્કો ઘાયિ ્થયા છે.  
આતં્કવાદી હુમિાની જવા્બદારી ્કોઇ 
પણ સંગઠનડે િીધી ન્થી. ઉલ્ડેખનીય છે 
્કરે આ ટ્વસતારમાં માિી સડેના, ફાંસીસી 
અનડે યુરોટ્પયન સડેના અનડે સંયુક્ત 
રાષ્ટ્ર સૈટ્ન્ક ઇસિાટ્મ્ક સરેર અનડે અિ 
્કાયદા્થી જો્ાયડેિા આતં્કવાદીઓ સામડે 
ઝઝૂમી રહાં છે. 

મધય માલીમાં આતં્કવાદીઓ 
દ્ાિા 51 નનદદોષની ઘાત્કી હતયા 

વોનિંગ્ન 
અમડેડર્કામાં ત્રણ ડદવસ્થી રોજના 

સરેરાશ એ્ક િાખ ્કરેસો નોંધાઇ 
રહા છે અનડે તડેમાં પણ પંદર ર્કા 
્કરેસો ્બાળ્કોમાં નોંધાઇ રહા હોવા્થી 
સર્કારની ટ્િંતામાં વધારો ્થયો છે. 
અમડેડરન એ્કરે્મી ઓફ ટ્પડ્યાટ્રિકસ-
એએપી-ના એ્ક સંશોધનમાં જણાયું છે 
્કરે છેલ્ા એ્ક અઠવાડ્યામાં 94,000 
્બાળ્કોનડે ્કોરોનાના િડેપની સારવાર 
આપવામાં આવી હતી.

જો ્કરે, હોસસપરિમાં સારવાર મારે 
દાખિ ્થનારા ્બાળ્કોની સંખયા ્બડે 
ર્કા ્કરતાં પણ ઓછી છે અનડે મરણાં્ક 
તો સાવ ઓછો છે.એએપી દ્ારા 
જણાવવામાં આવયું હતું ્કરે પાંિ ઓગસર 
સુધીમાં ્કોરોના મહામારીમાં ્કુિ 43 
િાખ ્બાળ્કોનડે ્કોરોનાનો િડેપ િાગયો 
હતો. હાિ ્બાર વષ્ટ્થી વધારે વયના 60 
ર્કા ્બાળ્કોનડે ્કોરોનાની રસીના ્બંનડે 
્ોઝ અનડે 70 ર્કા ્બાળ્કોનડે ્કોરોનાની 
રસીનો એ્ક ્ોઝ અપાઇ િૂકયો 

છે. અમડેડર્કામાં ફાઇઝર ્કંપનીની 
રસી ્બાર વષ્ટ ્કરતા વધારે વયના 
્બાળ્કોનડે આપવા મારે મંજૂરી મળી 
િૂ્કી છે. સડેનરર ફોર ડ્ટ્સઝ ્કનરિોિના 
આં્ક્ાઓ અનુસાર હાિ પાંિ્થી પંદર 
વષ્ટના ડ્કશોરો ્કોરોનાનો ભોગ વધારે 
્બની રહા છે. દરમયાન િુટ્સઆના, 
ફિોડર્ા અનડે અર્કાનસાસમાં ્કોરોના 
મહામારીએ રૌદ્ર સવરૂપ ધારણ ્કયુું છે. 
અર્કાનસાસમાં સૌ્થી વધારે મોત ્થયા 
છે.

ઢા્કા 
પાડ્કસતાન ્બાદ હવડે ્બાંગિાદેશમાં 

ટ્હંદુ મંડદરો પર હુમિાનું પ્માણ વધયું 
છે. ્બાંગિાદેશના ખુિના ટ્જલ્ામાં ન 
માત્ર મંડદરોમાં તો્ફો્ ્કરવામાં આવી 
સા્થડે સા્થડે ટ્હંદુઓના 100્થી પણ વધુ 
ઘરો અનડે દુ્કાનોમાં પણ ભારે તો્ફો્ 
્કરાઇ હતી. જડેનડે પગિડે પોિીસડે દસ 
િો્કોની ધરપ્ક્ ્કરી છે અનડે સુરક્ા 
વધારી દીધી છે.

શુક્રવારે રાત્રડે અહીંના શૈિી 
ગામમાં ટ્હંદુઓ અનડે મુસસિમો વચ્ડે 

ઉગ્ર ્બોિાિાિી ્થઇ હતી. જડે ્બાદ 
મુસસિમોનું રોળુ ટ્હંદુઓના મંડદર 
અનડે મ્કાનો પર તુરી પ્યું હતું. સૌ્થી 
પહેિા અહીંના શૈિી મહાસમશાન 
મંડદરનડે ટ્નશાન ્બનાવવામાં આવયું 

હતું. જયાં મંડદરમાં રાખવામાં આવડેિી 
મુરતીઓનડે તો્ી નખાઇ હતી. ્બાદમાં 
અહીંના હરી મંડદર, દુગા્ટ મંડદર, 
ગોટ્વંદા મંડદરમાં પણ ભારે તો્ફો્ 
્કરી હતી. અહીં છ દુ્કાનો અનડે 100 
જડેરિા મ્કાનોમાં પણ તો્ફો્ ્કરી 
હતી જડે ્બધા જ ટ્હંદુઓના છે.  એ્ક 
જ ડદવસમાં િાર જડેરિા મંડદરોમાં 
તો્ફો્ ્કરી હતી. સમગ્ર ટ્વસતારમાં 
પોિીસ તૈનાત ્કરી દેવામાં આવી છે. 
અહીં્થી ટ્હંદુઓ ડ્કત્ટન ભજન ્કરતા 
્કરતા મંડદર તરફ જઇ રહા હતા. 

્કા્બુલ
અફઘાટ્નસતાનના નવ પ્ાંત પર ્ક્બજો જમાવીનડે 

તાટ્િ્બાનો હવડે દેશના પારનગર ્કા્બુિની ફરતડે પોતાનો 
ભર્ો મજ્બૂત ્કરી રહા છે તયારે અમડેડર્કન જાસૂસી 
સંસ્થાએ િડેતવણી ઉચ્ારી છે ્કરે, તાટ્િ્બાનો ્કા્બૂિની 
ઘણા નજી્ક પહોંિી ગયા છે અનડે ૩૦ ડદવસની અંદર 
પારનગરનડે દેશ્થી ટ્વખૂરું પા્ી શ્કરે ત્થા ૩૦્થી ૯૦ 
ડદવસમાં દેશના પારનગર પર ટ્નયંત્રણ મડેળવી િડેશડે. 
જડેનડે પડરણામડે દેશનો ્કનરિોિ ફરી્થી ઇસિાટ્મસરોના 
હા્થમાં જતો રહેશડે. દરટ્મયાન અફઘાન પ્મુખડે જનરિ 
વિી મોહમમદ અહમદઝઇનડે હરાવીનડે તડેનડે સ્થાનડે સડેનયની 
્કમાન જનરિ હૈ્બતુલ્ા અિીઝઇનડે સોંપવામાં આવી છે. 
્કંદહારમાં અફઘાન દળો અનડે તાટ્િ્બાનો વચ્ડેનો જંગ 
ભીષણ ્બનતાં એ્ક મટ્હિા, ્બાળ્ક અનડે પોિીસ સટ્હત 
ઓછામાં ઓછા ૪૭ િો્કોના મોત ્થયા હોવાના અહેવાિો 
છે. અફઘાટ્નસતાનમાં તાટ્િ્બાની રાજ પરત ફરી રહ્ં છે 
તયારે સૌ્થી ખરા્બ સસ્થટ્ત મટ્હિાઓની ્થઇ રહી છે.

અમડેડર્કામાં એ્ક જ અઠવાડ્યામાં 94 
હજાર ્બાળ્કોનડે ્કોરોનાનો િડેપ િાગયો
કેનેડાએે ભારતથી એાવતી સીધી ફલાઇટ પરનાે પ્રતતબંધ 21 સપે્મ્બર સુધી લંબાવાે 

્બાંગિાદેશમાં િાર મંડદર, ટ્હંદુઓના 100 
ઘરો-દુ્કાનોમાં તો્ફો્ ઃ 10ની ધરપ્ક્
મંદિરે જઇ રહેલા દહંિુએાેને મસ્જિિના ઇમામે ભજન દકત્તન ગાતા એટકાવતા તવવાિ વકરાયો

તાલિબાનો 90 દિવસમાં કાબુિ પર કબજો કરી િેશેે: US 

જીનીવા 
યુએનની ઈનરરગવન્ટમડેનર પડેનિડે છઠ્ો 

એસડેસમડેનર રીપોર્ટ આપયો હતો. એ 
રીપોર્ટ દુટ્નયા મારે ખૂ્બ જ ટ્િંતાજન્ક 
છે. ગિો્બિ વોટ્મુંગની છેલ્ી વોટ્નુંગ 
જડેવા એ અહેવાિમાં ્કહેવાયું હતું ્કરે 
પૃથવીનું તાપમાન અગાઉની ધારણાં ્કરતાં 
તીવ્ર ઝ્પડે 1.5 ડ્ગ્રી જડેરિું વધી જશડે. 
અગાઉ આઠ વષ્ટ પહેિાં ઈનરરગવન્ટમડેનર 
પડેનિ ફોર ક્ાઈમડેર િડેનજડે આપયો હતો. 
રીપોર્ટમાં ્કહેવાયું હતું ્કરે માનવજાતડે જ 
પૃથવીનું ટ્ન્કંદન ્કાઢું છે.

યુએનની ક્ાઈમડેર પડેનિડે રીપોર્ટ 

આપયો છે એ પ્માણડે પૃથવીનું તાપમાન 
21મી સદીના અંત સુધીમાં 1.5 ્કરે 2 
ડ્ગ્રી વધવાનો અંદાજ હતો, પરંતુ હવડે 
એ તાપમાન આગામી દોઢ- ્બડે દશ્કામાં 
જ વધી  જશડે. 2015માં પડેડરસ સંટ્ધ 
્થઈ તડે વખતડે 200 દેશોના નડેતાઓએ 
એવી સમજૂતી પર હસતાક્ર ્કયા્ટ હતા 
્કરે ઔદ્ોટ્ગ્ક ટ્વ્કાસ પહેિાં પૃથવીનું 
જડે સરેરાશ તાપમાન હતું, એમાં 1.5 
ડ્ગ્રી્થી વધારો ન ્થાય તડે મારે પ્યાસો 
્કરાશડે. ્કારણ ્કરે, તડે પહેિાં જ 20મી 
સદીમાં પૃથવીનું સરેરાશ તાપમાન 1.1 
ડ્ગ્રી જડેરિું વધયાનું નોંધાયું હતું. 

ગલો્બલ વોનમિંગ વોનનિંગ : ધિતીનું 
સિટેિાિ તાપમાન 1.5 રિગ્ી વધિે

ગૂગિના વ્ક્ક ફોમ હોમ 
્કરનાર ્કમતીના પગારમાં 

૨૫%ના ઘરા્ાની શકયતા
નયયૂયો્ક્ક

ગૂગિના ્કમ્ટિારીઓ મારે ટ્નરાશાજન્ક સમાિાર છે. 
ઘરે્થી ્કામ ્કરતા ્કમ્ટિારીઓના પગારમાં ઘરા્ો ્થઇ 
શ્કરે છે. જો ગૂગિના ્કમ્ટિારીઓ ્કાયમ મારે ઘરે્થી ્કામ 
્કરવાનો ટ્વ્કલપ પસંદ ્કરે છે તો તડેમના પગારમાં ઘરા્ો 
્થઇ શ્કરે છે.  ટ્સટ્િ્કોન વડેિીમાં ઓડફસ આવીનડે ્કામ 
્કરતા ્કમ્ટિારીઓ અનડે ઘરે્થી ્કામ ્કરતા ્કમ્ટિારીઓ મારે 
ટ્વટ્ભન્ન પ્્કારના પ્યોગો િાિી રહાં છે. અગાઉ પણ આવા 
પ્યોગો ્થયા હતાં. નયૂઝ એજનસીના જણાવયા અનુસાર 
જો ્કોઇ ્કમ્ટિારી સરેનફો્્ટમાં પોતાના ઘરે્થી ્કામ ્કરે છે 
તો તડેમનડે ઓડફસ આવીનડે ્કામ ્કરનારા ્કમ્ટિારીઓની 
સરખામણીમાં ૧૫ ર્કા ઓછો પગાર મળશડે. 

્કોરોના વાયરસના સં્કર 
વચ્ડે આટ્ફ્કામાં ‘માર્બગ્ટ’ 
વાયરસ દેખાતાં દહેશત

્કેપ્ાઉન
દુટ્નયામાં ્કોરોના વાયરસનુ સં્કર હજી ખતમ ્થયુ 

ન્થી તયાં વધુ એ્ક ખતરના્ક વાયરસડે દેખા દીધી છે. 
પટ્ચિમી આટ્ફ્કન દેશ ગીનીમાં ઘાત્ક માર્બગ્ટ વાયરસનો 
પહેિો ્કરેસ સામડે આવયો છે. એ પછી અહીંના િો્કોમાં 
દહેશનો માહોિ છે. આ વાયરસની હાજરીનુ વલ્્ટ હેલ્થ 
ઓગ્ટનાઈઝડેશનડે પણ સમ્થ્ટન ્કયુ્ટ છે. આ વાયરસ જાનવરો 
્થ્કી માણસોમાં ફરેિાતો હોય છે. માર્બગ્ટ વાયરસના 
્કાણડે ગીની નામના આ દેશમાં ્બડે ઓગસર એ્ક વયટ્ક્તનુ 
મોત ્થયુ છે. વલ્્ટ હેલ્થ ઓગગેનાઈઝડેશનનુ ્કહેવુ છે ્કરે, 
આ વાયપરસ િામાટ્િડ્યા્થી ફરેિાય છે અનડે તડેના ્કારણડે 
મોતની ર્કાવારી 88 ર્કા સુધી રહે છે. 

અફઘાન આમમીની એિ સ્ટ્ાઈ્ક, 439થી તાનલ્બાનીઓનો ખાતમો

અફઘાન સેનાએ બાલ્ખ પાાંતના મઝારમાાં તાલિબાન પર 
હવાઈ હુમિો કર્યો છે જેમાાં ઓછામાાં ઓછા 18 તાલિબાન 
આતાંકવાદીઓ માર્ાયા ગર્ા છે. જર્ારે સેના દ્ારા અતર્ાર 
સુધીમાાં કુિ 439 આતાંકવાદીઓને ઠાર કરવામાાં આવર્ા છે. આ 
દરલમર્ાન ઘણા સૈલનકો ઘાર્િ પણ થર્ા છે.  લરિકેટર રાલિદ 
્ખાને પણ પોતાના લવિટર એકાઉનટથી મદદની લવનાંતી કરી છે. 
દુલનર્ાએ આ મુશકેિ સમર્માાં અફઘાનને ટેકો આપવો જોઈએ. 

ભાિતથી ભે્માં આપેલા Mi-24 હટેનલ્કોપ્િ પિ ્કબ્જો ઃ અફઘાલનસતાનમાાં 
તાલિબાને અફઘાન વાર્ુસેનાના એમઆઇ-24 એટેક હેલિકોપટરને પોતાના 
કબ્જામાાં િઇ િીધુ છે. આ હેલિકોપટરને ભારતે દોસતીની ભેટ સવરૂપે 
અફઘાલનસતાનને સોંપર્ુ હતુાં. આ હેલિકોપટર પાસે તાલિબાનીઓની હાજરીનો 
એક વીડિર્ો પણ વાર્રિ થઇ રહ્ો છે. એક જાણકારી અનુસાર તાલિબાનના 
કબ્જામાાં આવેિ આ હેલિકોપટર ્ખુબ જ ્ખરાબ સસથલતમાાં છે. અફઘાન 
વાર્ુસેનાએ હેલિકોપટર છોિતા સમર્ે તેમાથી એનજીન અને બાકી જરૂરી 
ઉપકરણો લનકાળી િીધા હતા. આવામાાં આ હેલિકોપટર ઉિાણ ભરી િક્ુ નથી.
તાનલ્બાનીઓના િિથી અફઘાન વાયુસેનાના પાયલોટસ નો્કિી છોિી િહ્ાા 
છટે ઃ તાલિબાન સામેના જાંગમાાં અફઘાલનસતાન સરકારને એક પછી એક 
ઝાટકા વાગી રહ્ા છે. તાલિબાનોને રોકવા માટે અફઘાલનસતાન સરકાર 
પોતાની એરફોસયાનો મહત્તમ ઉપર્ોગ કરવા માાંગી રહી છે પણ એરફોસયાના 
િિાકુ લવમાનોની ્ખ્ખિધજ હાિત તેમજ એરફોસયાના પાર્િોટસને તાલિબાની 
આતાંકીઓ લનિાન બનાવી રહ્ા હોવાથી પાર્િોટો નોકરી છોિી રહ્ા છે.
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