
કાબુલ
જ્યાં સુધી તાિલબાન અફઘાિનસ્તાનમાં પોતાની 
નવી સરકારની રચના ન કરી લે ત્યાં સુધી 
એક કાઉ�ન્સલ દ્વારા આખા દ�શને ચલાવવામાં 
આવશે. તાિલબાનીઓ હાલ અફઘાિનસ્તાનના 
નેતાઓ, સેનાના ઓ�ફસસર્ સાથે ચચાર્ ચાલુ 
રાખશે અને નવી સરકારના ફ્ર�મવક� પર 
કામ કરવામાં આવશે તેમ એક તાિલબાની 
નેતાએ જણાવ્યું હતું. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે 
તાિલબાન તમામ નેતાઓ ઓ�ફસસર્ સાથે વાત 
કરી રહ્યા છ� અને બધા સાથે વાત કયાર્ બાદ 
નવી સરકારની રચના કરવામાં આવશે. �ક� 
હાલ કાઉ�ન્સલ જ અફઘાિનસ્તાનને ચલાવશે 
અને હ�બાતુલ્લાહ અખુંડઝાડા તેની આગેવાની 
કરી શક� છ�. તાિલબાની કમાન્ડરના કહ�વા પ્રમાણે 
તેમની નવી સરકારને લઈ હજુ અનેક બાબતો 
સ્પષ્ટ કરવાની છ� પર�તુ એક વસ્તુ નક્કી છ� ક�, 
અફઘાિનસ્તાનમાં લોકશાહી નહ� હોય. અમારા 
ત્યાં લોકશાહી િસસ્ટમનો બેઝ નથી. માટ� એ 
સ્પષ્ટ છ� ક�, મુલ્કમાં ફક્ત શ�રયા કાયદો જ લાગુ 
કરવામાં આવશે. તાિલબાની નેતાઓએ થોડા 
�દવસ પહ�લા અફઘાિનસ્તાનના પૂવર્ રા�પિત 
હાિમદ કરજઈની મુલાકાત લીધી હતી. આગામી 
�દવસોમાં કતારના દોહા ખાતે યો�નારી 
બેઠકમાં હાિમદ કરજઈ પણ સામેલ થશે અને 
ત્યાં અફઘાિનસ્તાનમાં તાિલબાનની નવી સરકાર 
બનાવવાને લઈ ચચાર્ કરવામાં આવશે. 

અફઘાિન�તાનમ� શ�રયા કાનૂન લાગુ થશે
અરાજકતાના માહાેલ વ�ે નવી સરકાર ન રચાય �ાં સુધી અેક કાઉ��લ દેશનાે વ�હવટ સંભાળશે

કાબુલ
કાબુલમાં તાિલબાને અત્યાચાર શ� 
કરી દીધો છ� અને એરપોટર્ બહાર 
એકઠા થયેલા લોકો પર તાિલબાનોએ 
ફાય�ર�ગ કરી હોવાના અહ�વાલો સામે 
આવ્યા છ�. મળતી િવગતો પ્રમાણે 
હાલમાં િસિવિલયન ફ્લાઈટસ બંધ 
છ�. આમ છતા દ�શ છોડવા માંગતા 
હ�રો અફઘાનો રોજ કાબુલ એરપોટર્ 
તરફ જઈ રહ્યા છ�. એરપોટર્ની બહાર 
બુધવાર� હ�રો લોકો એકઠા થયા 
હતા અને તેમના પર તાિલબાન 
દ્વારા ફાય�ર�ગ કરવામાં આવ્યુ હતુ 
અને ડંડા વડે માર મારવામાં આવ્યો 
હતો. અમે�રકાના એક અખબારના 
પત્રકાર માક�સ યામે આ કાયર્વાહીમાં 
ઘાયલ થયેલા  અફઘાની નાગ�રકોની 
તસવીરો પણ બહાર પાડી છ�. 

તાિલબાનો એરપોટર્ પર પહ�ચી 
રહ�લા દર�ક વ્યિક્તના કાગળીયા ચેક 

થઈ રહ્યા હતા અને બહુ ઓછો લોકોને 
અંદર જવા દ�તા હતા. ઘણા લોકો પાસે 
પાસપોટર્ પણ નહોતા. એરપોટર્નો 
ગેટ જ્યાર� ખુલતો ત્યાર� ભીડ અંદર 
ઘૂસવાની કોશીશ કરતી હતી. જેમને 
િવખેરવા માટ� તાિલબાનોએ ફાય�ર�ગ 
કયુર્ હતુ. �ક� એરપોટર્ પર તૈનાત 
નાટો દ�શના અિધકારીઓએ ફાય�ર�ગ 
થયુ હોવાની વાતનો ઈનકાર કય� હતો 
પણ એરપોટર્ પર થયેલી ભાગદોડમાં 
ક�ટલાય લોકોના ઘાયલ થવાની વાતને 
સમથર્ન આપ્યુ છ�. 

કાબુલ એરપોટર્ બહાર લોકો 
પર ફાય�ર�ગ, દ�ડા વરસાવ્યા
�સ�વ�લયન ફ્લાઈ�સ બંધ હાેવા છતાં દેશ છાેડવા 
માગતા હજારાે લાેકાેની અેરપાેટર્ ઉપર ભીડ જામી

તાિલબાને અત્યાધુિનક 
હિથયારો કબજે લઈ લીધા
અમે�રકન સૈિનકોની ઘર વાપસી બાદ 
તાિલબાને માત્ર દસ �દવસમાં અફઘાિનસ્તાન 
પર કબ્� જમાવી દીધો છ�. વધાર� ચ�કાવનારી 
વાત એ છ� ક�, અફઘાન સેનાની પીછ�હઠના 
કારણે તાિલબાનને અમે�રકા અને રિશયા જેવા 
દ�શોના ઘાતક હિથયારો પણ કબ્� કરવાનો 
મોકો મળી ગયો છ�. આ હિથયારોમાં રિશયન 
બનાવટના એમઆઈ-૨૪ એટ� હ�િલકોપ્ટર, 
અમે�રકાના યુએચ-૬૦ બ્લેક હોક હ�િલકોપ્ટર, 
રિશયન બનાવટના એમઆઈ ૮ પ્રકારના 
હ�િલકોપ્ટર તેમજ બ્રાિઝલમાં બનેલા હળવા 
વજનના લડાક� િવમાનોનો સમાવેશ થાય છ�. 
સાથે સાથે તાિલબાનને બખ્તરબંધ વાહનો પણ 
મળી ગયા છ�. જેમાં અમે�રકન હમવી પ્રકારના 
વાહનોનો સમાવેશ થાય છ�. સ�કડોની સંખ્યામાં 
લશ્કરી ટ્રકો પણ તાિલબાનને મળી ગઈ છ�. 
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પરદ�શમ� દ�શની મહ� ક એટલે

ચીનની LAC પર ફરી અવળચંડાઈ, 
પ�ગા�ગ �ાે લેકમાં સૈ� બળ વધારાયું

અફઘાની ઝંડાે ફરકાવાતા 
ગાેળીબાર, 3નાં માેત
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આઝાદીની ર�લી પર તાિલબાનો 
ત્રાટક્યા, અનેકનાં મોત

તાિલબાનોના શાસનનો ઈનકાર કરતા ંઅફઘાન દ�ખાવકારોએ સતત 
બી� �દવસ ેરા�ીય ધ્વજ લહ�રાવીન ેતાિલબાનોન ેપડકાર ફ�ક્યો છ�. 
�ક�, િબ્ર�ટશ શાસનમાથંી મકુ્ત થવા બદલ ઊજવાતા આઝાદી �દનની 
ઊજવણી સમય ે કાબલુમા ં અનકે નાગ�રકોએ અફઘાન રા�ધ્વજ 
ફરકાવતાં ર�લી કાઢી હતી. પ�રણામ ેકોઈની સામ ેબદલો નહ� લવેાની 
�હ�રાત કરનારા તાિલબાનોએ ર�લી પર અધંાધૂધં ગોળીબાર કરતાં 
અનેક લોકો માયાર્ ગયા હતા. તાિલબાનો સામ ે હવ ે નાગ�રકોએ 
બળવો પોકાય� છ� અન ેઠ�રઠ�ર દ�ખાવો શ� કયાર્ છ�. કાબલુ એરપોટર્ 
ન�ક લોકોએ અફઘાિનસ્તાનનો રા�ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. વધમુાં 
નાનગરહર પ્રાતંમા ંપણ દ�ખાવો શ� થયા હતા. પ�રણામ ેતાિલબાનોએ 
બદંકૂની અણીએ લોકોનો બળવો દબાવવા પ્રયાસ શ� કયાર્ છ�. વધુ િવગત માટ� વાંચો પેજ નં. 18
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ઓટાવા : કેનેડાના વડાપ્રધાન 
જસટટીન ટ્રુડોએ ફેડરલ ચૂંટણટી વહેલટી 
યોજવાનટી તૈયારટી કરટી દટીધટી છે અને 
ર૦મટી સપટેમ્બરે મતદાનનટી તારટીખ 
જાહેર કરટી દટીધટી છે. ચૂંટણટીમાં ફરટીથટી 
ચૂંટાઈ આવવા માટે તેમણે કેનેડડયનોને 
પોતાનો અવાજ વયકત કરવાનટી તક 
ગણાવટી હતટી. વડાપ્રધાન અને તેમના 
લલ્બરલ પાટટીના નેતાઓએ રલવવારે 
ગવન્નર જનરલ મેરટી લસમોનને રટીડેઉ 
હોલ ખાતે મળટી ૪૩મટી સંસદને ભંગ 

કરવાનટી અને ઉનાળુ ચૂંટણટીને લગતટી 
૩૩૮ અલનલણ્નત રહેલટી અરજીઓનો 
લનકાલ લાવવા લવનંતટી કરટી હતટી. 
મતદાનનટી તારટીખ ર૦મટી સપટેમ્બર 
નક્ટી થઈ હોવાથટી પ્રચાર માટે માત્ર ૩૬ 
ડદવસ જ મળશે જે ફેડરલ કાનૂન મુજ્બ 
કદાચ અતયાર સુધટીનટી સૌથટી ઓછો 
સમય છે. 

કેનેડડયનોએ પાંચ અઠવાડડયાના 
સમયમાં એટલે કે મહામારટીના ્બાકી 
રહેલા સમયગાળામાં દેશમાં કોનું 

શાસન હોવું જોઈએ એ નક્ટી કરવાનું 
રહેશે. વડાપ્રધાને રાણટી એલલઝા્બેથના 
પ્રલતલનધટી તરટીકે એક માસથટી ઓછો 
સમય રહેનારા અને કેનેડાના ૩૦માં 

ગવન્નર જનરલનું પદ સંભાળનારા 
મેરટી લસમોન સાથેનટી મુલાકાત ્બાદ 
ડરડાઉ હોલનટી ્બહાર પત્રકારો સાથેનટી 
વાતચટીતમાં જણાવયુ ં હતું કે, તેમણે 
મહામારટી દરલમયાનનટી કામગટીરટી અને 
વેકસટીનેશનનટી ચાલટી રહેલટી ઝુ્ંબેશ 
લવશેનટી જાણકારટી આપટીને ચૂંટણટી વહેલટી 
યોજવાનટી રજુઆત કરટી હતટી. જેથટી 
મહામારટી ્બાદનટી રટીઓપનીંગનટી પ્રલરિયા 
સરળ ્બનટી શકે. 

આને માટે તેઓ હાઉસ ઓફ 

કોમનસમાં લવશ્ાસમત મેળવટી શકશે 
એવટી ખાતરટી પણ આપટી હતટી. તયાર્બાદ 
તેમણે કેનેડાનટી જનતાને અપટીલ કરતા 
કહં્ હતું કે, હવે સમય આવટી ગયો છે 
કે, ભલવષયમાં તમારા સંતાનો કેવા 
વાતાવરણમાં ઉછરે, એ નક્ટી કરટી 
લેવાનો. કેમકે આ લનણા્નયક સમય છે 
અને તયારે તમારા અવાજને મહતવ 
મળવું જોઈએ. કોલવડ-૧૯ સામેનટી 
લડાઈમાં કઈ રટીતે જીતટી શકાય અને 
પહેલા જેવટી સસથલત લાવટી શકાય,

વડાપ્રધાન અને લિબરિ પાર્ટીના નેતાઅાેઅે ગવન્નરને મળી 43મી સંસદને ભંગ કરવા વવનંતી કરી

કેનેડામાં ર૦મટી સપટેમ્બરે ચૂંટણટી ઃ ટ્રુડોનટી જાહેરાત

કાબૂલ
અફઘાલનસતાનમાંથટી પોતાના સાથટી 

કેનેડટીયનોને સલામત ્બહાર કાઢવા મથટી 
રહેલાઓને રલવવારે ભારે અંધાધુંધટી, 
ભય અને લનરાશાનો સામનો કરવો 
પડયો હતો. કેમ કે, રાજધાનટી પર 
તાલલ્બાનોએ ક્બજો જમાવટી દટીધો અને 
કેનેડાએ કા્બુલમાં પોતાના દૂતાવાસને 
્બંધ કરટી દટીધો હતો. 

આ સાથે જ આફઘાન સાથેના 
રાજદ્ારટી સં્બંધો સથલગત કરટી દટીધા 
હતા. કેનેડાનટી સરકારે કહં્ હતુ કે, 
વત્નમાન સંજોગોને જોતા દૂતાવાસનટી 
સુરક્ા સામે મોટો ખતરો છે એને 
પહોંચટી વળવાનટી કોઈ ખાતરટી નથટી. 

અફઘાલનસતાન ખાતેના કેનેડાના રાજદૂત 
સાથેનટી ચચા્ન ્બાદ કામ સથલગત કરવાનો 
લનણ્નય લેવામાં આવયો હતો, એમ 
લવદેશટી ્બા્બતોના મંત્રટી, ઈલમગ્ેશન 
મંત્રટી અને સંરક્ણ મંત્રટીએ સંયુકત 
લનવેદનમાં જણાવયું હતું. 

તેમણે કહ્ં હતું કે, કેનેડટીયન 
અલધકારટીઓનટી સુરક્ાને પ્રાથલમકતા 
અપાશે અને તેમને સલામત રટીતે કેનેડા 
પરત લાવવામાં આવશે. તાલલ્બાનોએ 
એક અઠવાડડયાના ટૂંકા ગાળામાં 
અફઘાલનસતાન પર કબ્જો જમાવટી દટીધો 
હતો અને રલવવારે રાજધાનટી પણ ક્બજે 
કરટી લટીધટી હતટી. 

અલધકારટીઓએ એપટીને રલવવારે 

જણાવયું હતું કે, અફઘાલનસતાનના 
રાષ્ટ્રપલત અશરફ ઘનટી દેશ છોડટીને 
જતા રહ્ા છે. રલવવારે જ અમેડરકા 
અને વેસટન્ન લમશનના કાયા્નલયો ્બંધ 
કરટી દેવામાં આવયા હતા. કેમ કે, સટાફે 
સંવેદનશટીલ દસતાવેજોનો નાશ કરટી દટીધો 
હતો. કેનેડડયન-અફઘાન ઈનટરલપ્રટસ્ન 
ગૃપના અલધકારટી અને લનવૃત્ત સેના 
અલધકારટી ડેવ મોરોએ કહ્ં હતું કે, 
તેમને અને તેમના સાથટીઓને અફઘાનો 
તરફથટી દદ્નનાક સંદેશાઓ મળતા હતા 
કે, સરકારે તેમને ભગવાનના ભરોસે 
છોડટી દટીધા છે. લોકોમાં ભયનો માહોલ 
એટલો વધટી ગયો હતો કે, તેમના માટે 
કામ કરવું પણ મુશકેલ ્બનટી રહ્ં હતું. 

લિક્ષણ અાપવાને બહાને 
પૈસા અાપી દદકરીને િઈ 
અાવાે હતાે

મોન્ટ્રીયલ

આલરિકાથટી આઠ વર્નનટી ્બાળકીને કેનેડા 
લઈ આવટી છેલ્ા ત્રણ વર્નથટી એનું યૌન 
શોરણ કરનારા એક વયડકતને મોનટ્ટીયલનટી 
સુપટીરટીયર કોટ્નના જસટટીસ પટીયરટી લા્બેલે 
અદાલતનટી કાય્નવાહટીને અંતે ૧૮ વર્નનટી 
સજા ફટકારટી હતટી.  કોટ્નના દસતાવેજો 
મુજ્બ એક શાળાના પવૂ્ન કાઉનસેલર 
લસલવટીન લવલેમટીરે ્બાળાનટી માતાને 
પૈસા આપટી તેને કેનેડામાં સારૂં લશક્ણ 
અપાવવાના ્બહાને લઈ આવયો હતો. ૬૦ 

વરટીય લવલેમટીરેએ છોકરટી ૧૧ વર્નનટી થાય 
તયા ંસુધટી કેદમાં રાખટી હતટી અને તયાર્બાદ 
અનેકવાર તેણે એનું યૌન શોરણ કયુું હતુ. 
આ કૃતયમાં તેનટી સાથે એક અનય વયડકત 
પણ સામેલ હતટી.  એનટી સામેના અનય 
આરોપોમાં ચાઈલડ પોનનોગ્ાફીને લગતટી 
સામગ્ટી રાખવાનો અને એના લવતરણનો 
સમાવેશ થાય છે. આ ઘટના સપટેમ્બર, 
ર૦ર૦નટી હતટી. ૧રમટી ફેબુ્આરટી ર૦ર૧ના 
રોજ પોલટીસે તેને ગુનેગાર ઠરાવટી કેસ 
નોંધયો હતો. પ્રોસયકુેટર એમટીલટી ડરવાડડે 
લવલેમારટીને ખતરનાક ગુનેગાર જાહેર 
કરવા અપટીલ કરટી હતટી. જેનટી સુનાવણટી 
કોટ્નમાં ઓકટો્બર માસમાં થઈ હતટી. જેનો 
ચુકાદો હવે આવટી ગયો હતો અને એને 
સજા ફટકારવામાં આવટી છે. 

મોનટ્ટીયલના શખસને સગટીરાના 
શોરણ ્બદલ ૧૮ વર્નનટી સજાઅફઘાનમાં કેનેડાએ દૂતાવાસનું કામ સથલગત કયુું

મરીસરીસાગા
ગુજરાતટી લસલનયસ્ન સમાજ 

ઓફ મટીસટીસાગાનટી મટીટીંગ 15 
August રલવવાર ્બપોરના 
્બે વાગે ઝૂમ પર યોજવામાં 
આવટી હતટી. સભય પંકજભાઇ 
મહેતાએ સભયોને આવકાર 
આપયા ્બાદ મહેનદ્રભાઈ 
ગોઢટીયાએ પ્રથમ પ્રાથ્નના રજુ 
કરટી હતટી. કાય્નરિમનટી રપરેખા 
રેખા્બેન ગોઢટીયાએ જણાવટી 
હતટી. જયારે પ્રમુખ કલા્બેન 
પટેલે ્બધાને આવકારતા 
પ્રથમ મહેનદ્રભાઈ ગોઢટીયા, 
પ્રવટીણભાઈ મહેતા, પંકજભાઇ 
મહેતા તથા સવડેનો આભાર 
વયક્ત કયનો હતો.  જે ્બાદ સંસથાના ડદવંગત 
જશવંતભાઈ ઠાકોરલાલ તથા કોકીલા્બેન પટેલને 
શ્રદાંજલલ અપાઈ હતટી. આ સાથે 15મટી ઓગસટ 
સવતંત્ર ડદવસે શહટીદોને યાદ કરટી તેઓને શ્રદાંજલટી 
અપાઈ હતટી. 

૬ સપટેમ્બરે સંસથા દ્ારા કેમપનું આયોજન કરાયું 
છે. જેમાં વેકસટીનના ્બંને ડોઝ લટીધા હોય તેવા સભયો 
ભાગ લઇ શકશે. જે પછટી 12 સપટેમ્બરે સવારે 
walkathonનુ આયોજન કરવામાં આવયું છે અને 
તયાર્બાદ યોજાનારટી પટીકનટીકમાં વેકસટીનેટેડ હોય 
તેવા સભયોને સામેલ કરવાનટી જાહેરાત કરાઈ હતટી. 
કેમપના આયોજક શ્રટીકાંતભાઈ તથા મુકેશભાઈએ 
કેમપનટી માલહતટી આપટી હતટી. વધુમાં ૧૭ ઓકટો્બરે 
ડદવાળટીનો કાય્નરિમ યોજવા પણ આયોજનનટી 
જાહેરાત થઈ હતટી. જેમાં સરકાર જેટલા સભયોને 
એકસાથે મળવા માટે મંજૂરટી આપશે તે પ્રમાણે 
આયોજન થશે. ઇલા્બેન દેવાણટીએ Bollyfit 
કસરત કરાવટી હતટી, જેમાં દેશભલક્તના ગટીતો પર 

્બધાએ કસરત કરટી આનંદ મેળવયો હતો. તે ્બાદ 
રાષ્ટ્રગટીત પણ ગાવામાં આવયું હતું. પ્રમુખ કલા્બેને 
ઇલા્બેનના આ સુંદર કાય્નરિમ ્બદલ આભાર માનયો 
હતો. ટ્ેઝરર જયેશભાઈ મહેતાએ ડરપોટ્ન આપયો 
અને જેમનટી ફી ્બાકી હોય તેમને ફી ભરવા જણાવયું 
હતું. ડદલટીપભાઈ પટેલે જણાવયું કે walkathon 
માટેનો કાય્નરિમ 12 સપટેમ્બરના યોજવામાં આવશે. 
જેમાં મેમ્બરો તેમના પડરવાર લમત્રો સાથે ભાગ 
લઈ શકે છે. હોસસપટલને માટે ઓછામાં ઓછું ૨૫ 
ડોલરનું Donation  સવટીકારવામાં આવશે. 
ડોનેશનનટી રસટીદો પણ મેળવટી શકાશે. દાનનટી 
રકમ ચેક અથવા ટ્ાનસફર પણ કરટી શકશો. જે 
્બાદ ્બથ્નડે સેલલબ્ેશનમાં મહનેદ્રભાઈ, રેખા્બેન 
તથા અલનલભાઈ ગોઢટીયાએ આ માસમાં આવતા 
્બધા લસલનયસ્નસોનટી birthday માટે - ્બથ્ન ડે 
ગટીત દ્ારા તથા ફોટાઓ મૂકી સુંદર રટીતે ઉજવણટી 
કરટી હતટી. તયાર્બાદ રેખા્બેન ગોઢટીયાએ કેરટીઓકી 
કાય્નરિમનું સુંદર આયોજન કયુું હતું. 

15મી અાેગસ્ટ સ્વતંત્ર દદવસે િહીદાેને  
યાદ કરી તેઅાનેે શ્રદાંજિી અપાઈ હતી

અફઘાલનસતાનમાંથી કેનેડા પરત ફરવા માંગતા નાગદરકાે મુશકેિીમાં મુકાયા
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ટોરોનટો
ઓન્ટેરિયોથી પ્રાપ્ત થયેલરા ગયરા 

વર્ષનરા કોવવડ-૧૯ વવશેનરા આંકડરાઓનું 
વવશ્ેરણ જાહટેિ થયું હતું. એમરાં 
જણરાવવરામરાં આવયું છટે કે, ્ટેસ્ીંગ 
દિવમયરાન યુવરાનોમરાં કોવવડ-૧૯નરા 
સંક્રમણનો દિ અગરાઉની ધરાિણરા કિતરાં 
ઘણો વધરાિટે હતો. મંગળવરાિટે જાહટેિ 
થયેલરા વસવત આધરાિીત જન્ષલ એનરાલસ 
ઓફ ઈન્િનલ મેડીસીન અહટેવરાલમરાં 
નોંધવરામરાં આવયું છટે કે, જયરંા સંક્રમણ 
વધુ હતું તયરા ં તમરામ વયજુથનરા લોકોનરા 
કિરાયેલરા ્ટેસ્મરાં જુદરા જુદરા પરિણરામો 
જોવરા મળયરા હતરા. 

યુવનવ્ષસી્ી ઓફ ્ોિોન્ોનરા 
ડેલરા લરાનરા સકકુલ ઓફ પબ્લક હટેલથ 
ઓન્ટેરિયોનરા સંશોધકોએ મરાર્ષ 
િ૦િ૦થી ડીસેમ્બિ, િ૦િ૦ દિવમયરાન 
પહટેલરા ફેઝમરાં અંદરાજે ૧૩િ૦૦૦ 
કેસ મરાત્ર ઓન્ટેરિયોમરાં નોંધરાયરા હતરા. 

એ ્બધરાનો ડે્રા સવમક્રા મરા્ટે લઈને 
કિટેલરા સંશોધનમરાં તેમણે ઓન્ટેરિયોની 
લ્ેબોિટે્િી ઈનફોમમેશન વસસ્મ જેમરંા 
પીસીઆિ ્ટેસ્ીંગનો પણ સમરાવેશ 
થતો હતો અને સિકરાિી અને ખરાનગી 
હોબસપ્લનરા ડે્રાનો પણ સમરાવેશ 
થતો હતો. જેનરા અભયરાસનરા તરાિણમરાં 
જાણવરા મળયુ ંહતું કે, ૧૦થી ૩૯ વર્ષનરા 
વયજૂથમરાં સંક્રમણનો દિ વધુ હતો. 
એમરાંય ખરાસ િ૦થી િ૯ વર્ષનરા વયજુથમરંા 
તો એ દિ એકંદિ વસવતનરા પ્મરાણમરાં 
્બમણરાથીય વધુ હતો. જેમરાં પ્રાણઘરાતક 
કોવવડ-િ-નરા વરાયિસનો રેપ વધુ જોવરા 
મળયો હતો. મહરામરાિી દિવમયરાન દિટેક 
પ્રાતંોમરાં ્ટેસ્ીંગનું પ્મરાણ પણ વધયું હતું. 
મરાર્ષ િ૦િ૦મરાં દિ એક લરાખે ૧િ. પ 
કેસનો દિ હતો, જે પરાનખિ આવતરા 
સુધીમરંા િ૦ ગણો વધી ગયો હતો. અને 
દિિોજ થતરા એક લરાખ ્ટેસ્મરંા િ૩૯ કેસ 
પોવઝર્વ આવતરા હતરા. 

કેનેડરાની વૈભવી અને મોંઘીદરા્ ટે્ન સેવરાનરા 
પ્થમ યુએસ રૂ્ની શરૂઆત થવરાનરા સંકેત

વૈભવી ટે્નમાં શરાબ તથા ખાણીપીણીની ચીજવસતતુના ભાવ વધતુ હશે
ઓનટટેરરયો

અમેરિકરાની િટેલ િોડ વસસ્મને 
એનરા ઉત્તિી પરાડોશી તિફથી પ્ોતસરાહન 
મળી િહં્ છટે. પવચિમ કેનેડરાની જાણીતી 
વૈભવી ટ્ેન લરાઈન િોકી મરાઉન્ટેવનયિ 
પહટેલરા અમેિીકન રૂ્ની જાહટેિરાત 
નેમસેક મરાઉન્ન િટેનજ નરામથી ૧પમી 
ઓગસ્ટે કિરાઈ હતી. જેની પહટેલી 
ટ્ીપ ડેનેવિ, કોલો અને મો્બ ઉતરાહ 
વચે્નરા રૂ્ને િોકીસ ્ુ ધ િટેડ િોકસ 
તિીકે ઓળખરાવરાશે. જે પવચિમ કેનેડરા 
(વરાનકકુંવિથી ્બરાનરાફ, લેક લુઈસ અને 
જાસપિ) અને પેસેનજિોને કોલોિરાડોનરા 
જુદરા જુદરા પ્રાતંોનરા સ્ટેશનોથી લઈને 
દવક્ણ ઉતરાહનરા વવસતરાિ સુધી પહોંરરાડશે. 
અમેરિકરામરાં જયરાં ટ્ેન પ્વરાસ વધુ પ્રવલત 
નથી, એ્લે તયરાં વૈભવી ટ્ેનો ઓછી 
જોવરા મળટે છટે. ધ ડુિરાંગો એનડ વસલવિ્ન 

નેિોગેજ િટેલ અમટ્રાકનરા દરિયરાકરાંઠટે 
વોવશંગ્ન અને કવેલફોનનીયરા વચ્ે સીધી 
દોડે છટે. જો કે, િોકી મરાઉન્ટેવનયિ જેવી 
વવવશષ્ટતરા ધિરાવનરાિી ્બીજી કોઈ સેવરા 
નથી. જયરાં ખરાણીપીણી અને શિરા્બ અને 
વૈભવી સેવરાઓને મહતવ વધુ અપરાય 
છટે. ૧૯૯૦થી શરૂ થયેલી આ કંપનીને 
વલ્ડ ટ્રાવેલ એવોડ્ષ અતયરાિ સુધીમરાં આઠ 
વખત મળી રુકયો છટે. િ૦િ૦મરાં એને 
ગલો્બ ટ્રાવેલ એવોડ્ષ ્બેસ્ િટેલ કંપની 
તિીકે મળયો હતો. અમેરિકરામરાં વૈભવી 
ટ્ેનોમરાં સલીપિ કોર હોતરા નથી, એને 

્બદલે પ્વરાસીઓ િરાતવરાસરા મરા્ટે સથરાવનક 
હો્ટેલોમરાં જવરાનું હોય છટે. એની પરાછળનો 
આશય એવો છટે કે, પ્વરાસીઓને િરાત્રીની 
સરાિી ઉંઘ આવે અને િરાત્રીનરા અંધકરાિમરાં 
કકુદિતી સૌદય્ષને વનહરાળી પણ નથી શકરાતું 
એ પણ છટે. 

વૈભવી ટે્નમરાં ખરાણીપીણી પણ 
ખરાસી મોંઘી છટે. જેમરાં વસલવિ લીફ અને 
વસલવિલીફ પલસ જેની િેંજ પ્વત વયરકત 
૧િપ૦ યુએસ ડોલિ અને ૧૬૪પ યુએસ 
ડોલિ જે્લી છટે. સરારૂં ભોજન અને મોંઘો 
શિરા્બ એમરાં મળી શકે છટે. 

ઓન્ટેરિયો ઃ સિઢવ પરિવરાિ કેનેડરાનો સે્હવમલન સમરાિંભ 
અને ભરાિતનરા સવરાતંત્રય પવ્ષની ઊજવણીનો કરાય્ષક્રમ ઓગસ્ 
15, 2021ને િવવવરાિનરા િોજ યોજાયો હતો. ગરાઈડલરાઈન 
પ્મરાણે આ કરાય્ષક્રમમરા સિઢવ (તરા. જી. ગરાંધીનગિ)નરા કેનેડરામરા 
વસતરા 93 ભરાઈઓ ્બહટેનો તથરા ભૂલકરાઓએ ભરાગ લીધો 
હતો. શૌય્ષગીતોની િમઝ્ સરાથે કરાય્ષક્રમની શરૂઆત કિરાઈ 
હતી. 11:15 કલરાકે કેનરેડયન ધવજ ફિકરાવીને કેનેડરાનુ િરાષ્ટ્રગીત 
ગરાવરામરા આવયુ હતુ. તયરાિ્બરાદ વંદટેમરાતિમ ગરાવરામરા આવયુ હતુ. 
જશુભરાઈ પ્ટેલ (ગિવી ગુજિરાત વરાળરા)નરા હસતે િરાષ્ટ્રધવજ 
ફિકરાવવરામરા આવયો હતો. ધવજને સૌ ઉપબસથતોએ સલરામી 
આપી ઝંડરા ગીત ગરાયું હતુ. જે ્બરાદ શહીદોને શ્રદ્રા સુમન 
અપ્ષણ કિી િરાષ્ટ્રગીત ગરાવરામરાં આવયુ હતુ. વંદટેમરાતિમ અને 
ભરાિત મરાતરા કી જયનરા નરાિરાઓથી વરાતરાવિણ ગરાજી ઉઠયું હતુ.  
કરાય્ષક્રમ ્બરાદ તુિંત ્બરાળકો, ્બહટેનો અને ભરાઈઓનરા ગૃપ ્બનરાવી 
દોડ, લીં્બુ રંમરો, લંગડીની િમતોની હરિફરાઈ યોજવરામરા 
આવી હતી. આ સરાથે જ સમુહમરાં શેિ્બજાિની િમતનો આનંદ 
મેળવરાયો હતો. ્બપોિટે 2 વરાગે મી્ીંગની શુરૂઆત સીમરા, જુલી, 
વનમીરરા વગેિટે ્બહટેનોની પ્રાથ્ષનરા અને ગણપવત વંદનરાથી થઈ 

હતી. સિઢવ ગરામનરા અગ્રણી નવવનભરાઈ પ્ટેલે ગરામનરા વવકરાસ 
અને પ્વૃવતઓની મરાવહતીઓ આપી હતી. આકરાશ, િરાહુલ, 
વવનય, હટેવનસ વગેિટેએ હરાઉવસ (BINGO)િમરાડી હતી. 
નીલરા, હટેમરાએ મેમિી ગેમ તથરા સીનીયિની િમત દ્રાિરા તેમને 
પણ આનંદ કિરાવયો હતો.  સિઢવ પરિવરાિનરા નવવનભરાઈ, 
્બળદટેવભરાઈ, ભૂપેનભરાઈ વગેિટેએ વડીલોનરા મરાગ્ષદશ્ષન હટેઠળ 
મેહૂલ, િરાહુલ, આકરાશ, ્ંબરદત વગેિટે યુવરાનોએ ખ્ૂબ જહટેમત 
ઉઠરાવી કરાય્ષક્રમને સફળ ્બનરાવયો હતો. 

ટોરોનટો 
ઈવમગ્રશેન, િટેફયુવજસ એનડ 

વસ્ીઝનશીપ કેનેડરા (આઈઆિસીસી)એ 
૧૦૦ વમવલયન યુએસ ડોલિની ફરાળવણી 
કેનેડરામરાં આવનરાિરા નવરા ઈવમગ્રન્સનરા 
સમરાધરાનને લગતી સેવરાઓ મરા્ટે કિી 
છટે. આ ફરાળવણી મહરામરાિી સમય અને 
તયરાિ્બરાદનરા સમયને ધયરાને િરાખીને 
આવનરાિરા ત્રણ વર્ષ સુધી લં્બરાવવરામરાં 
આવશે. આ ભંડોળ ઈવમગ્રશેન 
વવભરાગનરા સવવ્ષસ ડીલીવિી ડેવલપમેન્ 
(એસડીઆઈ) પ્ોગ્રરામ અંતગ્ષત કિવરામરાં 
આવી છટે. 

જે નવરા પ્ોજેક્સ મરા્ટેનરા સવવ્ષસ 
પ્ોવરાઈડસ્ષની જુદી જુદી જરૂરિયરાતોનરા 
આંકલન, મરાવહતી, ભરારરાની તરાલીમ, 

સકીલ ડેવલપમેન્, િોજગરાિીને લગતી 
સેવરાઓ અને સરામરાવજક સં્ંબધો જેવરા ક્ેત્ર 
મરા્ટે ઉપયોગમરંા લેવરાશે. િ૦િ૦ ફંડીંગ 
પ્ોસેસ મરા્ટે આઈઆિસીસીએ ૭૮ 
પ્ોજેક્સ પસંદ કયરા્ષ છટે. આ જાણકરાિી 
આઈઆિસીસીએ એક વનવેદનમરાં આપી 
હતી. મહરામરાિી દિવમયરાન ઘણી સમરાધરાન 
સેવરાઓ ઓનલરાઈન થઈ ગઈ હતી. 
એસડીઆઈ ફંડીંગ આઈઆિસીસીને 
નવરાગંતુકો મરા્ટેની પોતરાની સેવરાઓને 
નવેસિથી ગોઠવવરામરાં મદદરૂપ ્બનશે. 
જેમરાં ઓનલરાઈન સેવરાઓ મહતવની 
ગણરાશે. એક પ્ોજેક્ સમરાધરાન સેવરાઓ 
મરા્ટે આર ્્ષરફવશયલ ઈન્ટેવલજનસ 
કે્ લી મહતવની ્બનશે એ વવશેનો છટે. 
જેમરાં ઈવમગ્રન્સની જરૂિીયરાતોને કેવી 

િીતે ધયરાનમરાં િરાખવી એનો અવભગમ 
જોવરા મળટે છટે. ગ્રરામીણ વવસતરાિનરા 
નોકિીદરાતરાઓએ કમ્ષરરાિીઓનરા આગમન 
પહટેલરા કેવી તૈયરાિીઓ િરાખવી અને 
ઈવમગ્રન્સની િહટેવરાની સગવડ કેવી 
િીતે કિવી એનરા પિ ભરાિ મુકવરામરાં 
આવયો છટે. કેનેડરાની ઈવમગ્રેશન પદ્વતમરાં 
સમરાધરાન સેવરાઓની ભવુમકરા મુખય ગણરાય 
છટે. જેમરાં નવરા આવનરાિરાઓને કરામ, 
િહટેઠરાંણ, ભરારરાની તરાલીમ ઘણી ઉપયોગી 
્બની િહટે છટે. આ સહરાય સુવવધરા ્બધરા 
પિમેનન્ િટેસીડન્સ અને સિંવક્ત લોકોને 
આઈઆિસીસી ભંડોળમરાંથી મળી શકશે. 
એવપ્લ િ૦૧પથી મરાર્ષ િ૦૧૯ દિવમયરાન 
એક વમવલયનથી વધુ આગંતુકોને કેનેડરામરાં 
સમરાધરાન સેવરાનો લરાભ મળી રુકયો છટે. 

ટોરોનટો
કેનેડરાનરા સ્ો ્બડ્ષસ સરામરાનય 

િીતે વશયરાળરામરંા અમેરિકરાનરા દવક્ણ 
વવસતરાિમરાં જતરા હોય છટે. જો કે, ગયરા 
વરમે કોવવડ-૧૯ મહરામરાિીને કરાિણે 
૭૦ ્કરા ઘિમરાં જ િહ્રા હતરા. હવે 
જયરાિટે વધુને વધુ લોકો વેકસીન લઈ 
રુકયરા છટે અને પ્વરાસ પ્વત્બંધો પણ 
હ્રાવી લેવરાયરા છટે. તયરાિટે કેનેડીયન 
સ્ો્બડ્ષસ પણ આ વશયરાળરામરાં દવક્ણ 
તિફ પ્યરાણ કિશે. કેનેડીયન સ્ો્બડ્ષસ 
એસોવસયેશનનરા ઈવરાન િરાકોવસકીએ 
કહં્ હતું કે, મો્રાભરાગનરા વેકસીને્ટેડ 
હોવરાથી ફલોરિડરા અને એરિઝોનરામરાં 
પોતરાની પ્ોપ્નીમરાં િહટેવરા જવરાનું તેઓ 
પસંદ કિશે. અમને આશરા છટે કે, 
૯૦ ્કરા સ્ો્બડ્ષસ જેમની સંપવત્ત 
અમેરિકરામરાં છટે, એ આ વરમે દવક્ણ 
તિફ જશે. કેનેડરા અને અમેરિકરા 

વચે્ની સિહદ ્ંબધ છટે, પણ હવે 
એ પણ ખુલી જશે. એ્લે તેઓ 
પોતનરા વરાહનો લઈને જઈ શકશે. 
ઘણરા કેનેડીયનો વશયરાળરામરાં અમેરિકરા 
જવરા મરાંગતરા હોય છટે, તેઓ પણ 
સિકરાિની નીવતની જાહટેિરાતની િરાહ 
જોઈ િહ્રા છટે. જો કે, ટ્રાવેલ હટેલથ 
ઈનસયોિનસ હંમેશરા કેનેડરાવરાસીઓને 
વવદટેશ પ્વરાસની ભલરામણ કિટે છટે. 
પિંતુ મહરામરાિીને પગલે ્બદલરાતી 
નીવતને કરાિણે એમનરા અવભપ્રાયોમરાં 
પણ તફરાવત હોઈ શકે છટે. ટ્રાવેલ 
હટેલથ ઈનસયોિનસ એસોવસયેશન ઓફ 
કેનેડરાનરા એકઝીકયુ્ીવ ડરાયિટેક્િ 
વવલ મેકએલીિ કહટે છટે કે, ઘણરા તમને 
વેકસીનનરા આધરાિટે પ્ો્ટેકશન આપશે. 

કે્ લરાક એમની મયરા્ષદરામરાં 
્બરાંધછોડ કિશે. કોઈ તમરાિી પરાસેથી 
વધુ વપ્વમયમ પણ લઈ શકે છટે. 

મહરામરાિી દિવમયરાન ઈવમગ્રન્સ સંગઠનની 
સહરાય મરા્ટે ૧૦૦ વમવલયન ડોલિ ફરાળવરાયરા
આાઈઆારસીસીઆે 78 પાેજેકટસ પસંદ કરાયા, સમાધાન સતુવવધાને વધતુ સતુચારં બનાવાશે

કેનેડરાનરા સિઢવ પરિવરાિનો સ્ેહવમલન 
સમરાિંભ અને સવરાતંત્રય રદનની ઉજવણી

કેનેડા આને ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આાપી રાષ્ટ્રગીત ગવારતું, શહીદાેને શ્રદાંજલી આપાઈ

કેનેડામાં પ્ોપટટી વેચાણ ઘટી ગયું 
સરટેરાશ રકંમત ૬૬ર૦૦૦ ડોલર થઈ

વૃદ્ોની સરખામણીમાં યુવાનોમાં 
કોવવડ સંક્રમણ અંદાજ કરતા વધુ

એક વમલીયનથી વધુ સ્ોબડ્ડસ 
દવષિણ તરફના પ્વાસ માટટે આતુર

માચયામાં બજાર ધમધમતતુ થરા બાદ ફરીથી મંદીની આસર વતાયાઈ  
થાેડા સમરમાં જ ફરી તેજી આાવવાનાે આથયાશાસ્તીનાે મત

ઓનટટેરરયો 
કેનેડરાનરા હરાઉવસંગ મરાકકે્મરાં મંદીનો 

દોિ આગળ વધી િહ્ો છટે. જેમરાં 
વેરરાણભરાવો અને પ્મરાણને અસિ થઈ 
િહી છટે. છટેલ્રા થોડરા મવહનરાઓમરાં 
અને ખરાસ કિીને જુલરાઈમરાં આ ઘ્રાડો 
નોંધપરાત્ર િહ્ો છટે. ધ કેનેરડયન િીયલ 
એસ્ટે્ એસોવસયેશને સોમવરાિટે જાહટેિ 
કયુું હતુ કે, જુલરાઈમરાં વેરરાણ ૧પ ્કરા 
ઘ્ી ગયું હતું, જે ગયરા વર્ષનરા જુલરાઈની 
સિખરામણીમરાં છટે. એસોવસયેશનનરા 
વરિષ્ઠ અથ્ષશરાસત્રી શોન કેથકરા્્ષ કહટે 
છટે કે, મરાર્ષમરાં ્બજાિ ્બિરા્બિ રરાલતું 
થયરા ્બરાદ ફિીથી મંદીની અસિ જોવરા 
મળી છટે. પિંતુ એ મહરામરાિીની અસિ 
જ છટે. દટેશભિનરા ્બજાિનરા ્બે તૃવતયરાંશ 
વહસસરામરાં આ મંદી અને વેરરાણમરાં 
ઘ્રાડો  જોવરા મળયો છટે. એમરાંય વપ્નસ 

એડવડ્ષ આઈલેનડ, અલ્બ્રા્ષ  અને 
સરાસકેચ્રાન એ નોંધપરાત્ર િહ્ો હતો. 
જયરાિટે ઓન્ટેરિયો, કયૂ્બેક અને વરિ્ીશ 
કોલંવ્બયરામરાં પણ ઘ્રાડો જોવરા મળયો 
હતો. કેનેડરામરાં સિટેિરાશ ઘિની રકંમત 
૬૬િ૦૦૦ યુએસ ડોલિ હતી, જે મરાર્ષ 
િ૦િ૧ની ૭૧૬૮િ૮ યુએસ ડોલિની 
સિખરામણીમરાં ઘણી ઓછી ગણરાય એવી 
હતી. મરાર્ષની સિખરામણીમરાં વરેરાણ 
રકંમતમરાં ઘ્રાડો જોવરા મળયો એ ગયરા 
વર્ષની સિખરામણીમરાં સરાિો એવો ગણરાતો 
હતો. હરાઉસ પ્રાઈસ ઈનડેકસમરાં િિ 
્કરાનો વધરાિો તયરાિટે જોવરા મળયો હતો. 
જે જુનનરા િ૪ ્કરાની સિખરામણીમરાં 
ઓછો હતો. ્ીડી ્બેંકનરા અથ્ષશરાસત્રી 
િીશી સોંઢી કહટે છટે કે, જુલરાઈનરા આંકડરા 
દશરા્ષવે છટે કે મરાકકે્ ખિટેખિ ઠંડુ છટે પણ 
એ લરાં્બો સમય િહટેશે નહીં. 
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અફઘાનિસ્ાિ દાયકાઓથી મહાસત્ાઓિી 
કૂટિૈન્ક રમ્ોિો ભોગ બિ્ુ 

રહેલું રાષ્ટ્ર છે. અમેરરકા અિે સોનિયે્  સંઘ 
િચ્ેિા શી્ યુદ્ધ દરનમયાિ સોનિયે્  સેિાએ 

અફઘાનિસ્ાિમાં 
પગપેસારો કયયો 
હ્ો. આ સમયથી જ 
અફઘાનિસ્ાિિી માઠી 
દશાિી શરૂઆ્ થઇ 
હ્ી. ્ે સમયે સોનિયે્ 
સંઘિા દબદબો ઘટાડિા 
માટે અમેરરકાએ જ 
અફઘાનિસ્ાિિી ધર્ી 
ઉપર આ્ંકી સંગઠિો 
ઊભા કરિામાં મદદ 

કરી હ્ી. સોનિયે્ સંઘિા નિઘટિ બાદ રનશયિ 
સેિા અફઘાનિસ્ાિમાંથી હટી ગઈ હ્ી. જે 
બાદ ્ર્ જ ્ાનલબાિે કબજો જમાિિાિી 
શરૂઆ્ કરી દીધી હ્ી. િર્યોથી માઠી દશામાં 
રહેલા અફઘાનિસ્ાિિા લોકોિે આશા હ્ી 
કે, રનશયિ સેિા દૂર થયા બાદ ્ેમિા દેશમાં 
શાંન્ સથપાશે અિે ્ાનલબાિ ્ેમિે સુદૃઢ શાસિ 
સથાપશે. પરં્ુ ્ાનલબાિે ્ો કડક ઇસલાનમક 
કાયદા લાગુ કરિાિે િામે પ્રજા ઉપર કેર 
િ્ાતાિિાિંુ શરૂ કયુું, અિે પ્રજાિે સપિા રોળાઈ 
ગયા. તયારબાદ અમેરરકા ઉપર ૯-૧૧િા હુમલા 
બાદ ઓસામા નબિ લાદેિ અફઘાનિસ્ાિમાં 
છૂપાયો હોિાિા અહેિાલો મળ્ાં જ અમેરરકી 
સેિા અફઘાનિસ્ાિમાં ઉ્રી પડી હ્ી. 

લાદેિિે મો્િે ઘા્ ઉ્ાયાતા પછી પણ ૨૦ 
િર્તા સુધી અફઘાનિસ્ાિમાં રહીિે અમેરરકાિા 
સૈનિકો ્ાનલબાિ સામે લડયા. પણ અિેક 
સંશાધિો અિે હજારો લોકોિા જીિિી રકંમ્ 
ચૂકવયા બાદ પણ અમેરરકા આ યુદ્ધ જી્ી શકયું 
િહીં. ્ેિે પુરાિો આજે અફઘાિમાં સજાતાયેલી 
ભીર્ણ સસથન્ આપી રહી છે. અફઘાિમાં 
અમેરરકાએ ૨૪૪૨ સૈનિકો અિે ૩૮૦૦ ખાિગી 
સુરક્ાકમમીઓ ગુમાવયાં છે. આ ઉપરાં્  િાટોિા 
૪૦ સભય રાષ્ટ્રોિા ૧૧૪૪ સૈનિકો પણ માયાતા 
ગયાં છે. એક રરપોટતા અિુસાર અમેરરકાએ આ 
યુદ્ધ પાછળ ૨૨૬૦ અબજ ડોલર ખયમી કાઢાં 
છે. અમેરરકાિા રક્ા ખા્ાિા જણાવયા અિુસાર 
આમાંિા ૮૧૫ અબજ ડોલર યુદ્ધ લડિામાં ખચતા 
થઇ ગયાં છે. યુદ્ધ બાદ અફઘાનિસ્ાિિા નિમાતાણ 
માટિેી જુદી જુદી પરરયોજિાઓમાં ૧૪૩ અબજ 
ડોલરિો ખચતા થયો છે. યુદ્ધિી સૌથી મોટી રકંમ્ 
અફઘાનિસ્ાિિા લોકોએ ચૂકિી છે. છેલ્ા બે 
દાયકામાં અફઘાનિસ્ાિિા આશરે ૪૭,૨૩૫ 
લોકોએ જીિ ગૂમાવયો છે. 

આ ઉપરાં્ આશરે ૬૯ હજાર અફઘાિ 
સૈનિકો પણ આ યુદ્ધમાં શહીદ થયા છે. યુદ્ધિે 
કારણે ૨૭ લાખ કર્ા પણ િધારે અફઘાિ લોકો 
બીજા દેશમાં જ્ાં રહાં. જેમાંિા મોટાભાગિા 
ઇરાિ, પારકસ્ાિ અિે યુરોપ જ્ાં રહાં. જે 
લોકો દેશમાં રહાં એમાંિાં ૪૦ લાખ લોકો દેશિી 
અંદર જ નિસથાનપ્ થઇ ગયાં.  જયાર ે 20 િર્તા 
બાદ આજથી બ ે મનહિા પહલેા ં જ અમરેરકાએ 
પો્ાિા સનૈિકોિે પર્ બોલાિિાિો નિણતાય જાહરે 
કયયો તયારથી જ ્ાલીબાિો ફરી આ નિસ્ારમાં 
કબજ ે જમાિિા મચી પડ્ા હ્ા. અમરેરકાિી 
જાહરેા્ બાદ આખી દનુિયાિ ે ડર હ્ો કે 
અફધાનિસ્ાિમા ંફરીિાર ્ાલીબાિોિંુ ક્રુર શાશિ 
સથપાશ,ે દનુિયાિો એ ડર હિે સાચો ઠરિા ્રફ 
જઈ રહો છ.ે 

અફઘાનિસ્ાિમાં કાળરાનરિિી ફરી શરૂઆ્ 
થઇ ગઇ છે. રનિિારે ્ાનલબાિિા લડાકરુ 
આ્ંકીઓએ અફઘાનિસ્ાિિી રાજધાિી કાબુલ 
ઉપર કબજો જમાિી દે્ ાં જ અફઘાનિસ્ાિમાં 
્ાનલબાિિી સત્ાિાપસીિું પહેલું ડગલું મંડાયું 
છે. ્ાનલબાિ લડિૈયાઓ કાબુલિા એક પછી 
એક નિસ્ારોિે પો્ાિા કબજામાં લઈ રહા 
છે. આ સાથે જ આખી દુનિયા સમક્ ૨૦ િર્તા 
પહેલાિા બબતાર ્ાનલબાિી શાસિિી યાદો ્ાજી 

થઈ છે. રનિિારે ્ાનલબાિે અફઘાનિસ્ાિિી 
રાજધાિી કાબુલમાં પ્રિેશ કયયો એ પછી રાષ્ટ્રપન્ 
અશરફ ગિી દેશ છોડીિે ભાગી છુટ્ા હ્ા. 

બીજી બાજુ ્ાનલબાિિા પ્રિક્ાએ કહં્ હ્ુ 
કે, યુદ્ધ પૂરં થઇ ગયું છે અિે અફઘાનિસ્ાિિા 
લોકોિે ટૂંક સમયમાં જ િિી સરકાર મળી જશે. 
રનિિારે ્ાનલબાિિા કાબુલમાં પ્રિેશિાિી ખબર 
ફેલા્ા જ ચારે ્રફ અફરા્ફરી મચી ગઈ 
હ્ી. જે ગરુિારે પણ યથાિ્ રહી હ્ી. ભાર્, 
અમેરરકા સનહ્િા અિેક દેશોએ આફઘાિમાં 
રહે્ ા પો્ાિા િાગરરકોિે પો્ાિે તયાં પર્ 
લાિિાિી કિાય્ આરંભી હ્ી. ખુદ કેિેડાએ 
પો્ાિા દૂ્ ાિાસિી કામગીરી સથનગ્ કરી દીધી 
હ્ી. હિે ચાર પાંચ રદિસથી કાબુલિા એરપોટતા 
ઉપર ્ો ચાર રદિસથી મેળા જિેા માહોલ જામયો 
હ્ો. આફઘાનિસ્ાિમાં ્ાલીબાિોએ હુમલાઓ 
કરિાિુ અિે નિદયોર્ોિે મારી િાંખિાિી શર કર્ા 
હજારો લોકોએ દેશ છોડિાિી ્ૈયારી કરી છે. આ 
સાથે જ બેંકોમાં પૈસા ઉપાડિા માટે પણ લાંબી 
લાઈિો લગાિી હ્ી. બુધિારે જલાલાબાદમાં 
કેટલાક લોકોએ અફઘાનિસ્ારિિો ઝંડો 
ફરકાિ્ા જ ્ાલીબાિી આ્ંકીઓએ અંધાધૂંધ 
ગોળીબાર શર કરી દીધો હ્ો. જેમાં 3 લોકોિા 
મો્ થયા હ્ા. જયારે ગરુિારે કાબુલ એરપોટતા 
પરથી નસનિલયિ ફલાઈટસ પર પ્રન્બંધ હોિા 
છ્ાં હજારો લોકો દેશ છોડિા તયાં પહોંચી જ્ાં 
ફાયરરંગ કરી દંડા િરસાિાયા હ્ા. 

મીરડયાિા અહેિાલો પ્રમાણે ્ો ્ાનલબાિ 
કમાનડરોએ રનિિારથી રાષ્ટ્રપન્ ભિિમાં કબજો 
જમાિી દેિા સાથે અતયાધૂનિક હનથયારો પણ 
પો્ાિી પાસે લઈ લીધા છે. આમ ્ો ્ાનલબાિે 
ધરપ્ આપી છે કે ્ેઓ આં્ રરાષ્ટ્રીય સમુદાય 
સાથે સારા સંબંધો ઇચછે છે. ભલે ્ેઓ દેશમાં 
શરરયા કાિૂિ લાગુ કરે, પરં્ ુ છોકરીઓિે 
અભયાસ કરિાિી પરિાિગી આપિામાં આિશે. 
્ાનલબાિે લોકોિે ભૂ્કાળિે ભૂલી જિાિી 
અપીલ કરી છે. પરં્ુ અફઘાનિસ્ાિિા લોકો 
હજુ પણ ્ાનલબાિિા ક્ૂર શાસિિે ભૂલયાં િથી. 

છેલ્ાં 20 િર્તામાં અફઘાનિસ્ાિમાં 
અફઘાનિસ્ાિમાં લોકોિું આયુષય ૫૬થી િધીિે 
૬૪ િર્તા થયું છે. માતૃત્િ મૃતયદુર પણ અડધાથી 
િધારે ઓછો થયો છે. સાક્ર્ા દર આઠ ટકા 
િધીિે ૪૩ ટકાએ પહોંચયો છે. બાળલગ્નમાં ૧૭ 
ટકાિો ઘટાડો િોંધાયો છે. આ ઉપરાં્ સિાસ્થય, 
નશક્ણ અિે મનહલાઓિા અનધકારોિા ક્ેરિમાં 
થોડીઘણી પ્રગન્ થઇ છે. રકન્ુ ્ાનલબાિો 
સત્ામાં આિિાથી ્ે ્મામ બાબ્ોમાં સસથન્ 
ફરી કથળી જિાિો ભય સથાનિકોિે છે. 

્ાલીબાિો અફઘાનિસ્ાિિી આ પ્રગન્િે 
જારી રાખે ્ેિી આશા પણ રાખી શકાય ્ેમ 
િથી. આિા સંજોગોમાં અફઘાનિસ્ાિમાં હિે 
ભાર્િી પરરયોજિાઓ સામે પ્રશ્ાથતા ઉભો 
થયો છે. કાબુલ ઉપર ્ાનલબાિિા કબજા સાથે 
જ રડપલોમેરટક એરરયાિી સુરક્ા વયિસથા પણ 
ખ્મ થઇ ગઇ છે. ભાર્ે પણ પો્ાિા રાજદ્ારી 
કમતાચારીઓિે પર્ બોલાિી લીધા છે. 

છેલ્ા બે દાયકા દરનમયાિ ભાર્ે 
અફઘાનિસ્ાિમાં આશરે ૫૦૦ જેટલી િાિી-
મોટી પરરયોજિાઓમાં રોકાણ કયુું છે. જેમાં 
સકલૂો, હોસસપટલો, સિાસ્થય કેનદ્ો, હોસટલે અિે 
પુલ સામેલ છે. અફઘાનિસ્ાિમાં લોકશાહીિી 
નિશાિી સમાિ સંસદભિિ, સલમા બંધ અિે 
ઝરાંજ-દેલારામ હાઇિેમાં પણ ભાર્િંુ મોટું 
રોકાણ છે. હિે આ પરરયોજિાઓિું શું થશે 
એ િક્ી િથી. જો ્ાનલબાિ આ યોજિાઓિે 
િુકસાિ પહોંચાડશે ્ો ભાર્િે મોટું િુકસાિ થઇ 
શકે છે. હાલ ્ો ્ાનલબાિે ભાર્ સાથે સંબંધો 
સારા રાખિાિી િા્ ઉચ્ારી છે. પરં્ુ ભૂ્કાળિે 
જો્ાં ્ેિા પર િધુ નિશ્ાસ થઇ શકે એમ િથી. 

અફઘાનમાં તાલીબાનોની ક્રુ રતા 
સાથે ફરી કાળીરાત્રિની શરૂઆત

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી
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ગાંધીનગર

Чકસાન સંઘની ગુજરાત પાંખે બુધવારъ ગાંધીનગરમાં િવશેષ 

કારોબારી બોલાવી હતી. જેમાં MSP થી આગળ વધીને 

પોષણΤમ ભાવોના કાનૂની Ĭાવધાન મુˆъ સરકાર ૩૧ ઓગΓ 

સુધી કોઈ િનણ↓ય નહી લે તો આંદોલનની િચમકЫ અપાઈ છъ. 

બેઠકમાં ૮મી સØટъÜબરъ િજ·ા મથકોએ સાંકыિતક ધરણાં 

સિહતના કાય↓ĝમોની યોજના ઘડવામાં આવી છъ.

આગામી વષ › ગુજરાત સિહત ઉǼર ભારતમાં મહÓવના 

રાËયોમાં િવધાનસભા ચૂંટણી છъ. આ વષ › ЧડસેÜબરમાં રાËયમાં 

સૌથી મોટા ફલક ઉપર Ġામ પંચાયતોમાં પણ ચૂંટણી છъ. 

તેવામાં ગાંધીનગર Щçથત બલરામ ભવનમાં ૨૭ િજ·ામાંથી 

Чકસાન સંઘના ૧૨૭ પદાિધકારીઓ ઉપЩçથત રΝા હતા. તેમની 

હાજરીમા જ ગુજરાતમાં જમીન રી-સવ›માં રહъલી ફЧરયાદો, 

ચૂકવવા પાĦ પાકિવમો, િવમા કіપનીઓ ˛ારા ખેડૂતોને સહાય- 

વળતર ચૂકવવામાં થયેલા અΤÜય િવલંબ, િસંચાઈથી વંિચત 

િવçતારોમાં તળાવ ભરવાની કામગીરી જેવા અનેક મુˆъ સરકારને 

ઘેરવા ચચા↓ થઈ. ખેડૂતોના આĝોશની લાગણી અંગે સંઘના 

રા∆ીય સહસંગઠન મંĦી ગજે×ĩને અવગત કરવામાં આãયા હતા.

Ĭેમલ  કરનાર બહъનનું ભાઇએ 
કયુ↨ અપહરણ, ઘટના CCTVમાં કыદ

રાજકોટ

પડધરીના દъપાળીયાના અને હાલ 

રાજકોટ રહъતાં ગેરъજ સંચાલક યુવાને 

Ħણ મિહના પહъલા મોટી પાનેલીની 

યુવતી સાથે લવમેરъજ કયા↓ હતા. જેથી 

યુવતીના ભાઈને આ લ  મંજુર ન 

હતા. આથી સગા ભાઇએ પોતાની 

સાથે 3 લોકોને રાખી રાજકોટ આવી 

બનેવીની હાજરીમાં પોતાની બહъનનું 

બળજબરીથી ઇકો કારમાં અપહરણ 

કયુ↨ હતું. રાજકોટના આલાપ Ġીન 

સીટી પાછળ ˛ારકыશ પાક↕-7 સનરાઇઝ 

એપાટ↓મે×ટ ફલેટ નંબર 202માં રહъતાં 

ગેરъજ ચલાવતાં Чદપેશ ખીમ ભાઇ 

પંચાસરા (ઉ.વ.26) નામના યુવાનની 

ફЧરયાદ પરથી તેના સાળા િનતીન 

જસાભાઇ સરъણા તથા Ħણ અ Òયા 

સામે Чદપેશની પ ીનું અપહરણ કરી 

જવાનો ગુનો ન℮Öયો છъ.

ફЧરયાદમાં Чદપેશે જણાãયું હતું 

કы,’મ′ ઉિમ↓લા સાથે લવમેરъજ કયા↓ હોઇ 

તે મારા સાળાને પસંદ ન હતું, મારા 

સાળાએ અગાઉ મને ધમકЫ પણ આપી 

હતી કы ‘હું મારી બહъનને તારી સાથે 

રહъવા નહỲ દઉ અને તેને લઇ જઇશ.’ 

આ ધમકЫ મુજબ જ મારા સાળાએ 

કાવતλі ઘડી બી  Ħણ જણા સાથે 

મળી મારી ગેરહાજરીમાં મારા ઘરમાં 

ઘુસી જઇ ઉિમ↓લાનું અપહરણ કરી 

ગયા હતાં.

- શ નવારે સાંજે ડુ ા બાદ 
ર વવારે સવારે મૃતદેહાે મ ા

રાજકોટ

મનગર રોડ પર આવેલી પી  હોçટъલમાં 

રહъતા ડો. ચીરાગ પુનમભાઈ ડામોર (રહъ. 

ધમાસણ, તા. ભીલોડા) એમ.ડી. (પેથોલો çટ) 

હતાં. જયારъ ડો. રિવ ગોપાલભાઈ રાઠોડ 

(રહъ. ધુમલી, તા. માળીયા હાટીના) એમ.ડી. 

(પેથોલો çટ)ના બી  વષ↓માં અÛયાસ કરતા 

હતાં. બ³−³ે િમĦો હોવાથી ગત શિનવારъ સાંજે 

બાઈક લઈ ખીરસરા તરફ ફરવા િનકâયા હતાં. 

Óયારબાદ બ³−³ે ડોકટર િખરસરા - મોટા 

વડા રોડ પર આવેલા વાંછીયાવાળી તરીકы 

ઓળખાતી નદીનાં ચેકડેમમાં પહ℮Éયા હતાં. જયાં 

બ³−³ે ×હાવા જતા ડુબી ગયા હતાં. રિવવારъ ડો. 

િચરાગનો તદъહ તરતો દъખાતા તÓકાળ રાજકોટ 

ખાતેનાં ફાયરĮીગેડને ણ કરી હતી. જેથી 

તેના તરવૈયાઓએ જઈ તÓકાળ ડો. િચરાગનો 

તદъહ બહાર કાઢયો હતો. કાંઠા પર લોક કરъલા 

બે મોબાઈલ ફોન, કપડા સાથેની બેગ, બે પસ↓, 

આઈકાડ↓ વગેરъ પડયા હોવાથી બે જણા ડુÚયાની 

શંકા ગઈ હતી. જેથી ફાયરĮીગેડનાં çટાફы 

શોધખોળ ચાલુ રાખતા એકાદ કલાક બાદ ડો. 

રિવનો તદъહ પણ મળી આãયો હતો. 

ચેકડેમમાં ×હાવા ગયેલા રાજકોટનાં 
બે તબીબ ડુબી જતાં મોતને ભે ા

ભારતીય Чકસાન સંઘે બુંિગયો ફвіÄયો, 
MSP કાયદા મુˆъ 8મીથી આંદોલન

ભાવનગરને માથે 
જળસંકટ, ૮ ડેમો 
હ  અડધા ખાલી 

ભાવનગર

ભાવનગર િજ·ાના મુÅય જળાશયો ગત 

ચોમાસામાં પડેલા સારા વરસાદને લઇ છલકાઈ 

ગયા બાદ ચાલુ વષ › પડેલા વરસાદને પગલે 

જળાશયોમાં નવા પાણીની આવક થતા ·ાના 

કાય↓રત ૮ ડેમોમાં હજુ ૫૦% કરતા વધુ પાણીનો 

જÔથો ઉપલÚધ છъ. જેમાં ભાવનગર સિહત ચાર 

તાલુકાને પાણી પૂιં પાડતા અને વાદોરી સમાન 

શેĦું  ડેમમાં હજુ ૭૦.૪૩% પાણીનો જÔથો 

ઉપલÚધ છъ. આ વષ › પીવાના પાણીની ખોટ નિહ 

પડે, પરѕતુ િપયત માટъ માĦ ૩ થી ૪ પાણ આપી 

શકાય તેટલો જ જÔથો ઉપલÚધ હોય જેથી સારા 

વરસાદની સૌ કોઈ આતુરતાથી રાહ ઈ રΝા છъ. 

મનગરમાં ધરા 
Īૂ ઃ 4.3ની તીĳતાનો 
આંચકાથી દોડધામ 

ભાવનગર

મનગરમાં ગુλવારъ સાંજે 4.3ની 

તીĳતાનો ભૂકіપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. 

મનગરથી 14 Чક.મી. દૂર ભૂકіપનું કы×ĩિબંદુ 

ન℮ધાયું હતું. ભૂકіપના પગલે લોકો ઘરની 

બહાર દોડી આãયા હતા. મનગરમાં સાંજના 

સમયે 7.13 કલાકы ધરા Īૂજતાં લોકોમાં ભારъ 

ભય ફыલાઈ ગયો હતો. ЧરÄટર çકыલ પર આ 

ભૂકіપની તીĳતા 4.3ની માપવામાં આવી હતી. 

Ëયારъ ભૂકіપનું કы×ĩિબંદુ મનગરથી 14 

Чકમી દૂરનું જણાવવામાં આવી રЅં છъ.  કы, 

ઓછી તીĳતાના ભૂકіપને કારણે હજુ સુધી કોઈ 

નહાિનના સમાચાર ĬાΆ થયા નથી.
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મહъસાણા

મહъસાણા દુધ સાગર ડેરી હçતકના 

જગુદણ પશુ સવંધ↓ન કы×ĩની સિમિતમાં 

ક℮Ġેસના એક çથાિનક આગેવાનની 

િનમુણંક કરવામાં આવતા ભાજપમાં 

િવવાદ સજા↓યો છъ. આ મુˆъ ભાજપ 

શાિસત િજ·ા પંચાયતના ઉપĬમુખે 

િજ·ા ભાજપના Ĭમુખ સમΤ રજુઆત 

કરી ડેરીના ચેરમેન સામે પોતાની 

નારાજગી ãયŪ કરી છъ. Ëયારъ પΤ 

િવરોધી Ĭ િતના મામલે પગલા ભરવાની 

માંગ કરી છъ.

મહъસાણા િજ·ાને રાજકЫય ΤેĦનું 

એપી સે×ટર કહъવામાં આવે છъ પરѕતુ 

આજે િજ·ામાં હવે સહકારી ΤેĦે પણ 

રાજકારણનો પગપેસારો થતા સહકારી 

સંçથાઓમાં પણ િવવાદો અને આΤેપો 

ઉભા થઇ રΝા છъ Óયારъ મહъસાણા દૂધ 

સાગર ડેરીના ચેરમેન અશોક ચૌધરી 

સામે મહъસાણા િજ·ા પંચાયતમાં 

ભાજપના જ ઉપĬમુખ અંબારામ ઠાકોર 

˛ારા પΤ િવરોધી Ĭ િતઓ કરવાના 

આΤેપો સાથે િજ·ા ભાજપ Ĭમુખ ને 

રજૂઆતો કરાઈ છъ.તેમણે ક℮Ġેસી એવા 

ભોપાજી ઠાકોરને ડેરીમાં હોˆો આપવાની 

બાબતે નારાજગી ãયŪ કરી િજ·ા 

પંચાયતની ચૂંટણી સમયે પોતાના હરીફ 

ઉમેદવાર ભોપાજીએ અગાઉ ક℮Ġેસના 

ઉમેદવાર રહી ભાજપ િવરોધી કાયા↓ 

કયા↓ હોવાના આΤેપો કયા↓ છъ.ખેતી 

બ′કની ચૂંટણીમાં પણ અશોક ચૌધરીએ 

બળવખોર ઉમેદવારને જીતાડવા 

Ĭ િતઓ કરъલ અને પાટણ ક℮Ġેસના 

કા×જી દъસાઈને ડેરીમાં Чડરъકટર તરીકы 

જોતાંડવા મદદ કરી હોવાના આΤેપો 

કરાયા છъ, ભોપાજીને ડેરીમાં હોˆો 

આપવા મામલે નારાજ િજ·ા પંચાયત 

ઉપĬમુખ અંબારામ ઠાકોરъ ભોપાજી 

ઠાકોરને ડેરીમાં જો કોઈ હોˆો આØયો 

હોય તો તેમને દૂર નિહ કરાયા તો ભાજપ 

કાયા↓લય પર ભૂખ હડતાળ સિહતના 

િવરોધ Ĭદશ↓ન સાથે Ĭદъશ ભાજપ 

અÖયΤને રજુઆત કરવાની તૈયારીઓ 

બતાવાઈ છъ જોકы આ મામલે ડેરીના 

ચેરમેન અશોક ચૌધરીનો સંપક↕ કરતા 

તેઓએ માિહતી આપવાનું ટાâયું હતું.

અમદાવાદ

અમદાવાદમાંથી પસાર થતી 

સાબરમતી નદીમાં  િવશાલાથી િપરાણા 

તરફ જવાના રોડ પર Æયાસપુર ખાતે 

નદીના ખૂ·ા પટમાં બેફામપણે ગટરનું 

અને ઔ˜ોિગક એકમોનું Ĭદુિષત પાણી  

ઠલવાઇ રЅં છъ. જેના કારણે છъક  

ખંભાતના અખાત સુધીના ૮૦ Чક.મીના 

પžામાં આવતા  િજ·ાના ૬૭  જેટલા 

ગામો Ĭદુષણની ગંભીર સમçયાનો 

સામનો કરી રΝા છъ. દસĝોઇ, ખેડા, 

માતર, ધોળકા અને ખંભાત તાલુકાના 

આ ગામો અમદાવાદ શહъરના Ĭદુષણનું 

પાપ ભોગવી રΝા છъ. નદી અશુˇ 

બની છъ. નદીનું પાણી પશુઓને પણ 

પીવાલાયક નથી, જમીન િબનઉપજાઉ 

બની રહી છъ. મÉછર-માખીનો Ħાસ, 

દુગ↨ધ અને ગંદકЫ વધતી જઇ રહી છъ 

જેના કારણે Ġામજનોના આરોÆયનો 

પણ Ĭ  સજા↓યો છъ. શહъરીકરણની 

દોટમાં ĠાÜયજીવનનો ભોગ લેવાઇ 

રΝો છъ. çમાટ↓િસટી અમદાવાદમાં 

આશરъ ૬૫ લાખની વçતી રહъ છъ. 

શહъરીકરણની દોટમાં Ĭદુષણનો Ĭ  

સામે આãયો છъ અને આ સજા↓યેલું 

Ĭદુષણ અટકાવવામાં  વિહવટી તંĦ 

અને સરકારો િનæફળ રહી છъ. જેના 

માઠા પЧરણામો પાંચ તાલુકાના ૬૭ 

ગામના હજારો લોકો ભોગવી રΝા છъ. 

આરોÆય, જમીન, ખેતી  અને ĠાÜય 

જીવન સાબરમતી નદીના Ĭદુષણથી 

Ĭભાિવત બ×યા છъ અને તેના માઠા 

પЧરણામો પણ ભોગવી રΝા છъ.

અમદાવાદમાં ļેનેજનું પાણી 

ĺીટ કયા↓ બાદ સાબરમતી નદીમાં 

ઠાલવવાનો િનયમ હોવા છતાંય 

મોટાભાગના Чકçસામાં ĺીટમે×ટ કયા↓ 

વગરનું પાણી સીધેસીધું નદીમાં છોડાઇ 

રЅં છъ.

દુધ સાગર ડેરીમાં ક℮Ġેસ પΤના 
કાય↓કરની િનમણુંક કરાતા િવવાદ

સાબરમતીમાં Ĭદૂષણથી ખંભાતના 
અખાત સુધીના ગામોની અવદશા

મહેસાણા િજ ા ભાજપના મુખ સમક્ષ રજુઅાતિરવર ે શહેરની રાેનક બદલી, પણ ગામડામાં િ િત બગડી

ઝડપી ટાઇપỲગ 
માટъ ગાંધીનગરની 
Чકશોરીનો રъકોડ↓

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર શહъરની ૧૬ વષ↓ની 

Чકશોરીએ મોબાઇલની ટચçĝЫન ઉપર 

સૌથી ઝડપી ટાઇપỲગ કરીને ગીનીસ 

બુક ઓફ વàડ↓ રъકોડ↓માં પોતાનું çથાન 

ĬાΆ કયુ↨ છъ. ગાંધીનગર શહъરમાં 

વસવાટ કરતી અને માઉ×ટ કામ›લ 

શાળામાં ધોરણ-૧૧માં અÛયાસ કરતી 

Öવની ભુતે ગીનીસ બુક ઓફ વàડ↓ 

રъકોડ↓નો િવЧડયો જોઇ રહી હતી Óયારъ 

તેણે ઝીયા યાનએ મોબાઇલ ફોનની 

çĝЫન ઉપર ફાçટъટ ટાઇપỲગનો રъકોડ↓ 

૩.૯૧ સે×કડનો પોતાના નામે કયђ↓ તે 

જોઇને Öવિનએ ફોનની çĝЫન ઓપન 

કરી હતી અને તમામ આàફાબેટ ટાઇપ 

કયા↓ હતા જે અંદાજે પાંચ સેક×ડનો 

ટાઇમ થયો હતો. આમ વારѕવાર çĝЫન 

ઉપર આàફાબેટ ટાઇપ કરવાનો Ĭય  

ચાલુ રાÅયો હતો અને રъકોડ↓ની બરાબરી 

કરવા માટъના Ĭય ો ચાલુ કરી દીધા 

હતા. રોજ અંદાજે બે થી ચાર કલાકની 

આકરી ĬેÄટીસ સતત બે સΆાહ સુધી 

કયા↓ બાદ આખરъ ટાગ›ટ ઉપર પહ℮ચવા 

માટъની જλરી çપીડ મેળવી લીધી હતી.

અમદાવાદ

અમદાવાદ શહъરના પૂવ↓ િવçતારના 

મણીનગરમાં સુમન સજની સોસાયટીમાં રહъતા 

એક યુવકы બે Чદવસ પહъલા તેના માતા અને કાકાની 

હÓયા કરી હતી. બે Чદવસ સુધી યુવક બ³−³ેની 

લાશ જોડે બેસી રΝો હતો. હÓયા કયા↓ બાદ યુવક 

ગભરાઇ જતાં તેણે Ħણ વખત આપઘાત કરવાનો 

Ĭયાસ કયђ↓ હતો. યુવકы તેના શરીર પર ચØપાના 

ઘા માયા↓ હોવાથી લોહીલુહાણ હાલતમાં હતો. 

પોલીસે તાÓકાિલક યુવકને સારવાર અથ› એલજી 

હોЩçપટલમાં ખસેડયો હતો. મણીનગર િવçતારમાં 

આવેલ સુમન સજની સોસાયટીના મકાન નંબર-

9માં રહъતા રજનીભાઇ પંડયાનું થોડા સમય પહъલા 

અવસાન થયુ હતુ. તે બાદ તેમની પ ી વંદનાબહъન 

અને પુĦ વλણ તેમના ભાઇ અમૂલભાઇ પંડયા 

સાથે રહъતા હતા. જો કы, અમૂલભાઇ થોડા વષђ↓ 

પહъલા કોપђ↓રъશનમાંથી Чરટાયડ↓ થયા હતા. વλણ 

પંડયા નોકરી કы કામધંધો કરતો ન હતો.

તા. ૧૬ ઓગçટને સોમવાર બપોરના સમયે 

વλણ પંડયાએ કોઇ કારણોસર તેની માતા અને 

કાકાની હÓયા કરીને નાંખી હતી. હÓયા કયા↓ બાદ 

બે Чદવસ સુધી વλણ લાશ જોડે બેસી રΝો હતો. 

બાદમાં ગભરાઇ જતાં વλણે બે વખત ગળાફાંસો 

ખાઇને આપઘાત કરવાનો Ĭય  કયђ↓ હતો. પરѕતુ 

વλણના વજનના કારણે પંખો નીચે પડયો હતો. 

જેથી તે બચી જતાં તેણે ચØપા વડે શરીરના અલગ 

અલગ ભાગે ચØપા મારીને આÓમહÓયાનો Ĭયાસ 

કયђ↓ હતો. ફરીથી તેમાં તેનું મોત થયુ ન હતુ.

મિણનગરમાં માતા-કાકાની હÓયા બાદ 
પçતાવો થતાં 3 વાર આપઘાતનો Ĭયાસ

ગુજરાતમાં 4.16 કરોડથી 

વધુને કોરોનાની રસી મળી
ગાંધીનગર

ગુજરાતમાં વેЩÄસનની પાĦતા ધરાવતા ૪ કરોડ 

૯૩ લાખ ૨૦ હજારથી વધુ નાગЧરકોમાંથી ગુλવારъ 

૧ કરોડ ૧ લાખ ૪૮ હજાર ૬૭૦ને બંને ડોઝ 

મળી ચૂÄયા છъ. જે પાĦતા ધરાવતા કЮલ વçતીના 

૨૦ ટકા થવા જાય છъ. રસીકરણના અિભયાનના 

૨૧૪માં Чદવસે ગુજરાતમાં ૪.૧૬ કરોડથી વધુને 

રસી મળી છъ. જોકы, તેમાં મિહલાઓનું Ĭમાણ 

ઓછુ છъ. દъશભરમાં થડ↓ વેવના ભણકારા વાગી 

રΝા છъ Óયારъ અહỲ ગુજરાતમાં હજીએ ૭૭.૦૫ 

લાખથી વધુ નાગЧરકોનું વેЩÄસનેશન બાકЫ છъ. 

રાËયમાં બે ડોઝ વŵે માĦ ૨૮ Чદવસના અંતરને 

કારણે નાગЧરકોમાં ભારત બાયટъકની કોવેЩÄસનની 

Чડમા×ડ ખૂબ છъ. જો કы, તેના બીજા ડોઝ માટъ પણ 

િજ·ા દીઠ રોજના બેથી ચાર જ સે×ટરો ઓપન 

થઈ રΝા છъ. 

ચૂંટણી પહъલા દલસાિણયાને 
િબહારની જવાબદારી સ℮પાઈ

ગાંધીનગર

લાંબા સમયથી ગુજરાત ભાજપમાં સંગઠન 

મહામંĦીની જવાબદારી નીભાવી રહъલા ભીખુ 

દલસાિણયાને તેમના પદ પરથી હટાવી લેવામાં 

આãયા હતા, જેમને હવે િબહારની જવાબદારી 

સ℮પવામાં આવી છъ. બીજી તરફ િબહાર ભાજપના 

વત↓માન સંગઠન મહામંĦી ર ાકરને ગુજરાત 

ભાજપના સંગઠન મહામંĦી તરીકы િનમણૂંક 

આપવામાં આãયા છъ. ભીખુભાઈ દલસાિણયા 

રા∆ીય çવયં સેવક સંઘના સમિપ↓ત કાય↓કર છъ 

અને મોદી-શાહના અÓયંત િવΐાસુ મનાય છъ. 

ભીખુભાઈ દલસાિણયા અગાઉ ગુજરાત ભાજપના 

સંગઠન મહામંĦી તરીકыની જવાબદારી િનભાવી 

ચૂÄયાં છъ. જો કы હવે તેમને િબહારનો હવાલો 

સ℮પવામાં આãયો છъ, Ëયારъ િબહારના ર ાકરને 

ગુજરાતની જવાબદારી સ℮પવામાં આવી છъ.
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અફઘાનમાં અરાજકતાઃ 
કાપડના વેપારીઓને 400 
કરોડ ડૂબી જવાનો ભય

સુરત

અફઘાિનçતાનમા ંઅધંાધૂધંીની અસર ટъÄસટાઈલના 

હબ ગણાતા સરુતમાં પણ જોવા મળી રહી છъ. કાપડના 

ĬોડÄટના િનકાસકારો અને દલાલોનો દાવો છъ કы 

અશાિંતના કારણ ેઆશરъ 400 કરોડ λિપયાનુ ંપમે×ેટ 

અટવાયુ ંછъ. અફઘાિનçતાનમા ંજ ેĬકારની Щçથિત છъ 

ત ેજોઈન ેતમેને ખબૂ જàદી 400 કરોડ λિપયાનુ ંપમે×ેટ 

નહỲ મળъ તવેો તમેને ડર છъ. સરુતમાં બનતા પજંાબી 

સટૂ અને દપુžાની અફઘાિનçતાન તમેજ પાЧકçતાનમાં 

વધારъ માગ છъ. કપડા ખરીદવા માટъ અફઘાિનçતાનના 

વપેારીઓ અવાર-નવાર શહъરની મલુાકાત લતેા 

હતા. અન ે માલ ખરીદી Чદàહીમાં તમેના ધધંાના 

સહયોગીઓના માÖયમથી ચકૂવણી કરતા હતા.

મેઘરાજાની તોફાની ઇનỲગઃ 
વાપીમાં 12 કલાકમાં સાડા 

ચાર ઇંચ વરસાદ
વલસાડ

વલસાડ િજ·ામાં ચોમાસાની સેક×ડ ઈિનંગમાં 

હવે વરસાદી માહોલ બરાબરનો જાÜયો છъ. િજ·ામાં 

ગતરોજ સાંજથી જે વરસાદની શλઆત થઈ છъ, 

Óયારથી લઈને અÓયાર સુધી ભારъ ભારъ વરસાદ વરસી 

ચૂÄયો છъ. છъ·ાં 12 કલાકમાં િજ·ામાં ભારъ વરસાદ 

પડ્યો છъ. વલસાડ િજ·ામાં સૌથી વધુ વરસાદ 12 

કલાકમાં વાપી અને પારડીમાં પડ્યો છъ. િજ·ાનો સૌથી 

વધુ વરસાદ વાપીમાં 4.36 ઇંચ ન℮ધાયો છъ.  િજ·ામાં 

બુધવારъ સાંજથી જે વરસાદની શλઆત થઈ હતી, 

અ×ય તાલુકામાં ઉમરગામમાં - 2.16 ઇંચ, કપરાડા - 

1.32 ઇંચ, ધરમપુર - 1.2 ઇંચ, પારડી - 3.38 ઇંચ, 

વલસાડમાં - 2.08 ઇંચ વરસાદ ન℮ધાયો હતો.

ભλચ

ભλચના નમ↓દા માક⎯ટમાં Чફàમી ઢબે એક 

વેપારીની ઘાતકЫ હÓયા કરાતા સમĠ નગરમાં 

ચચા↓નો િવષય બ×યો છъ. વેપારી પગપાળા જઈ 

રΝો હતો Óયારъ તેની પાછળ કыટલાક લોકોએ 

િતΤણ હિથયાર સાથે હુમલો કરી ૧૫થી ૧૭ ઘા 

ઝỲકЫ વેપારીની કરપીણ હÓયા કરી હÓયારાઓ 

ફરાર થઈ ગયા હતાં.

મળતી માિહતી અનુસાર ભλચના નમ↓દા 

માક⎯ટમાં એિલવેશન બોડ↓ બનાવવાનું કામ કરતો 

વેપારી હુસેન પોતાની ઓЧફસ નજીકથી પગપાળા 

જતો હતો Óયારъ કыટલાક અજાÒયા શÅસોએ 

ધારદાર હિથયારો સાથે હુમલો કયђ↓ હતો જેના 

પગલે ઇજાĠçત લોહીલુહાણ અવçથામાં બચાવો-

બચાવોની બૂમો પાડી પોતાનો જીવ બચાવી 

ભાગવાના Ĭયાસો કયા↓ હતા અને ભાગીને એક 

દુકાનમાં ઘુસી ગયો હતો છતાં પણ હુમલાખોરોએ 

ઇજાĠçતના શરીર ઉપર ઉપરા છાપરી ઘા ઝીકЫ 

હÓયા કરી હતી.

çથાિનકોએ એ Чડિવઝન પોલીસને જાણ કરતાં 

પોલીસનો કાફલો ઘટના çથળъ દોડી આãયો હતો 

çથળ પર આવેલી પોલીસે તદъહની આજુબાજુ 

તપાસની સાથે હÓયારાઓને ઝડપી પાડવા માટъ 

દોડાદોડી શλ કરી છъ. હુસેનની હÓયા કયાં 

કારણોસર થઇ છъ તે Чદશામાં પોલીસે તપાસ હાથ 

ધરી છъ. નમ↓દા માક⎯ટમાં ઘાતકЫ હÓયાની ઘટના 

બનતા અ×ય વેપારીઓમાં પણ ભયનો માહોલ 

ઉભો થયો છъ. હાલ તો પોલીસે લોહીથી લથપથ 

તદъહને પોçટમોટ↓મ અથ› ખસેડી વધુ તપાસ 

આરѕભી છъ. એક આરોપી પોલીસના શરણે થયો 

હોવાની પણ માિહતી મળી છъ. આ શÅસની 

પોલીસ ˛ારા ઘિનΗ પૂછપરછ હાથ ધરાઇ છъ.

સુરત

ચંĩશેખરિવજયજી મહારાજની 

પુÒય↓િતથીની િવિવધ જૈન સંઘોમાં ઉજવણી 

થઇ હતી.ચંĩશેખરિવજયજીને યુગĬધાનની 

પદવી સુરતમાં જ મળી 

હતી. ૩૪ િશæયો અને ૯૦ 

જેટલા Ĭિશæયો ધરાવતા 

પં.Ĵી ચંĩશેખરિવજયજી 

મહારાજનાં જાણીતા 

િશæયર  ઓજçવી 

Ĭવચનકાર પં×યાસ 

ĬવરĴી પ˚દશ↓નિવજયજી મહારાજે 

જણાãયુ કы ગુλમાની તેજçવી ãયિŪÓવ હતું 

તેમની આભામાં આવનાર કોઇપણ ãયિŪ 

તેનો થઇ જતો તેમના આબાલ ˇ ĬÓયેના 

િનદђ↓ષ અને સતત વાÓસàયને કારણે જ 

તેમને સૌ ગુλમા કહъતા. જૈન ઇિતહાસમાં 

એકમાĦ એવા સાધુ છъ જેમને યુગĬધાનની 

પદવી મળી છъ. આ પદવી 

તેમને સુરતમાં આપવામાં 

આવી હતી. પાંચ વષ↓ 

અગાઉ ગÉછાિધપિત 

આચાય↓ જયઘોષસૂЧરΐરજી 

મહારાજ સાહъબ અને 

અ×ય ભગવંતોએ 

ચંĩશેખરિવજયજી મહારજાની ગુણાનુવાદ 

બાદ તેમના ગુણો અને સમĠજીવનને 

Öયાનમાં રાખીને યુગĬધાન પદ આØયુ હતું. 

ભλચ નમ↓દા માક⎯ટમાં વેપારીની 
૧૫થી ૧૭ ઘા ઝỲકЫ ઘાતકЫ હÓયા

વેપારી બચવા ભાગીને દુકાનમાં ઘૂ ાે પરંતુ ઉપરાછાપરી ઘા ઝીંકાયા

સુરતના સંઘોમાં ચંĩશેખરિવજયજીની 
પૂÒયિતિથની ભãય ઉજવણી કરાઈ

અમદાવાદ
ક℮Ġેસ નેતા અને વાયનાડના સાંસદ રાહુલ 

ગાંધી સામે સુરતમાં ભાજપ ધારાસÛય પૂણ›શ 

મોદીએ ન℮ધાવેલા બદનΤીના કыસમાં ચાર નવાં 

સાΤીઓને તપાસવાની પૂણ›શ મોદીની અરજી 

ĺાયલ કોટ‼ ફગાવી હતી. જેની સામે હાઇકોટ↓માં 

અપીલ થતાં હાઇકોટ‼ ĺાયલ કોટ↓નો આદъશ રદ 

કયђ↓ છъ અને આ અરજી મુˆъ નવેસરથી િનણ↓ય 

કરવા આદъશ કયђ↓ છъ.

૨૦૧૯માં ચૂંટણી Ĭચાર દરિમયાન 

કણા↓ટકમાં રાહુલ ગાંધીએ મોદી અટક પર 

બદનΤીભરી ЧટØપણી કરી હોવાના આΤએપ 

સાથએ ભાજપ ધારાસÛય પૂણ›શ મોદીએ સુરતની 

મેિજçĺેટ કોટ↓માં બદનΤીનો કыસ કયђ↓ છъ. રાહુલ 

ગાંધીના ભાષણ અને િવવાદાçપદ ЧટØપણીના 

વીЧડયો રъકોЧડ↨ગને લગતા ચાર સાΤીઓને 

તપાસવા પૂણ›શ મોદી ˛ારા ĺાયલ કોટ↓ સમΤ  

અરજી કરાઇ હતી. જો કы ĺાયલ કોટ‼ આ અરજી 

ફગાવતા ન℮Öયું હતું કы આ કыસમાં ફЧરયાદીએ 

પૂરતા સાΤીઓ તપાસી લીધા છъ. 

ક℮Ġેસ નેતા રાહુલ ગાંધી સામેના બદનΤી 

કыસમાં સાΤીઓ અંગે ફરી િનણ↓ય લેવાશે

સુરત

ચૂંટણી આવે Óયારъ તમે જેને મત 

આપવો હોય તેને આપજો પરѕતુ અમે 

લોકો જે સાચા મુˆાઓ બેરોજગારી, 

મ℮ઘવારી, મ℮ઘુ િશΤણ, ખેડૂતોને 

પોષણΤમ ભાવો જેવા સાચા મુˆાઓ 

ઉઠાવીએ Óયારъ સાથ સહકાર આપજો. 

સુરતની મુલાકાતે આવેલા ગુજરાત 

Ĭદъશ કяєĠેસના કાય↓કારી Ĭમુખ હાЧદ↓ક 

પટъલે ખેડૂતો સાથે મુલાકાત દરÜયાન 

વાતો રજૂ કરી હતી.

ઓલપાડ તાલુકાના એરથાણ ગામે 

ગત 12મી ઓગçટના રોજ રાĦીના 

સમયે આЧદવાસી સમાજના મકાન 

ધરાસાઇ થતાં એક બાળકЫનું અવસાન 

થયેલ હતું. અને અ×યોને ઇજા થયેલ 

હતી. આ દુઃખદ ઘટના ને લઈને 

સુરતની મુલાકાતે આવેલા હાЧદ↓ક પટъલે 

પЧરવારજનોના ખબર અંતર પૂછી 

સાંÓવના આપી હતી.

હાЧદ↓ક પટъલ ˛ારા જણાવવામાં 

આãયું કы સમĠ દъશ માં અને ગુજરાત 

રાËયમાં ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની 

છъ. ખેત ઉÓપાદ માંથી બનતી વçતુઓનો 

ભાવ વધી રΝો છъ પરѕતુ ખેત ઉÓપાદ 

નો જે ભાવ ખેડૂતો ને મળવો જોઈએ 

તેમાં વધારો થઈ રΝો નથી. જંતુનાશક 

દવાઓ,રાસાયિણક ખાતર અને 

િબયારણની કіપનીઓ ˛ારા ખેડૂતને મૂખ↓ 

બનાવવામાં આવી રΝા છъ. 

ચૂંટણીમાં ગમે તેને મત આપજો, પણ 
Ĭજાિહતના Ĭ ે સાથ આપજો : હાЧદ↓ક

પલસાણા
કડોદરા નગરમાં Ĵીિનવાસ Ġીન િસટીમાં પЧરવાર સાથે 

રહъતી એક ગભ↓વતી પЧરણીતાએ તેના અઢી વષ↓નાં બાળકની 

હÓયા કરી િબЩàડંગના ચોથા માળъથી નીચે કвદી આÓમહÓયા 

કરતા ચકચાર મચી ગઈ છъ. 

કડોદરા બારડોલી રોડ પર આવેલી Ĵીિનવાસ Ġીન િસટી 

સોસાયટીમાં બીજો માળ સાંઇ એવ×યૂ એપાટ↓મે×ટમાં પિત, બે 

બાળકો તેમજ સસરાની સાથે રહъતા િવનીતાબહъન મહъશભાઇ 

જીલાજી પાંડે (ઉѕ.વ. ૩૧)ને હાલ પાંચ માસનો ગભ↓ હતો. 

લગ્નજીવન દરિમયાન તેમને બે સંતાનો હતા. બુધવારъ વહъલી 

સવારъ િવનીતાબહъન પાંડેએ તેમના અઢી વષ↓નાં Чકæણા નામના 

બાળકની હÓયા કરી ઘરમાંથી બહાર નીકળી િબЩàડંગના ચોથા 

માળъથી ઝંપલાવીને આÓમહÓયા કરી હતી. કડોદરા પોલીસને 

જાણ થતા પોલીસની ટીમ પણ ઘટનાçથળъ દોડી આવી હતી. 

ઘટના સમયે તેનો પિત તેમજ તેના સસરા સૂતા હતા. પોલીસે 

તેના પિત મહъશ પાંડે તેમજ તેના સસરા જીલાજી પાંડેનંુ 

િનવેદન પીએમ કરવા તજવીજ હાથ ધરી છъ. 

ચં શેખરિવજયજીને 
યુગ ધાનની પદવી 
સુરતમાં જ મળી હતી, 
ણ ચાતુમાર્સ કયાર્ હતા

કડોદરામાં અઢી વષ↓ના પુĦની હÓયા કરી 
ગભ↓વતી મિહલાઅે ચોથા માળъથી ઝંપલાãયું
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હિંદુત્ત્વની તુલના તાહલબાન સાથે થતાં FIR
હંમેશાં પોતાના વિિાદિત વનિેિનો અને વવિટ્સને લઈને ચચાચામાં રહેતી અવિનેત્ી સિરા 
િાસ્કરે વહંિુત્િની તુલના તાવલબાન ્સાથે ્કરતા તેની ્સામે FIR થઈ હતી. સિરા િાસ્કરે 
લખ્ું હતું ્કે, ‘આપણે વહંિુતિના આતં્કને સિી્કારી શ્કીએ નહીં અને તાવલબાન આત્ંકથી 
હેરાન અને તબાહ થઈ ગ્ા છીએ. આપણે તાવલબાન આત્ંકથી શાંત નથી બ્ેસી શ્કતા 
અને ફરી વહંિુતિના આતં્ક ્સામે નારાજ થઈ જઈએ છીએ. આપણા માનિી્ અને નવૈત્ક 

મૂલ્ો ઉતપીડનની ઓળખાણ પર વબલ્કુલ પણ આધાદરત ના હોિા જોઈએ.’

કેટરિના કૈફ અને  
હત્વક્ી કૌશલના સગપણ 

થઇ ગયાની અફત્વા

મુંબઇ : કેટરિના કૈફ અને વિક્કી કૌશલનું 
સગપણ થઇગયું હોિાનકી અફિા ચગકી હતકી. 
પરિણામે બને્ના પ્રશંસકોએ તેમને સોવશયલ 
મકીરિયા પિ િધામણકી પણ આપકી હતકી.જોકે આ 
યુગલમાંથકી એકે પણ આ િાતનકી સપષ્ટતા કિકી 
નહોતકી. કેટરિના અને વિક્કી પ્રેમમાં ગળાિુબ 
છે, પિંતુ પોતાના સંબંધો વિશે ચુપકીદકી 
સેિકી િહ્ા છે. કેટરિના અને વિક્કી છેલ્ા બે 
િિસોથકી રિલેશનવશપમાં છે. હિે કહેિાય છે 
કે આ યુગલે લગ્ન કિિાનો વિચાિ કિકી લકીધો 
છે. િાત તો એિકી પણ હતકી કે, કેટરિનાએ 
વિકીનેપોતાનકી કો સટાસ્સ સાથે ઇનટકીમેટ દ્રશયો 
ન કિિાનું પણ કહ્ં હતું. બને્એ ૨૦૨૧નું 
નિું િિસ સાથે સેવલબ્ેટ કયુું હતું. કેટરિના 
સલમાન ખાન અને િણબકીિ કપિૂ સાથે  
પ્રેમમાં ગળાિૂબ હતકી અને લગ્ન કિિા માંગતકી 
હતકી. પિંતુ બેમાંથકી એક પણ અવિનેતાએ 
તેનકી સાથે ઘિસંસાિ માંિયો નહીં.

વપ્રયંકા ચોપિા મુંબઇ રફલમ 
ફેસસટિલનકી ચિેપસ્સન બનકી

મુંબઇ : વપ્રયંકા ચોપિાએ સિયંને ગલોબલ સટાિ તિકીકે સથાવપત કિકી દકીધકી છે. હિે તે મુંબઇ રફલમ ફેસસટિલનકી 
ચેિપસ્સન બનકી છે. વપ્રયંકાએ આ જાણકાિકી સોવશયલ મકીરિયા પિ શેિ કિકી હતકી. દકીવપકા પદુકોણે આ પદ 
એવપ્રલ મવહનામાં છોિકી દકીધું હતું અને હિે તેના સથાને વપ્રયંકા ચોપિા ગોઠિાઇ ગઇ છે.  વપ્રયંકાને મામકી 
ના બોિે ઓફ ટ્રસટકીઓએ એક જ વનણ્સયથકી વનયુક્ત કિકી હતકી. જેમાં નકીતાઅંબાણકી, આનંદ મહેનદ્ર, ફિહાન 
અખતિ, ઇશા અંબાણકી, રિતેશ દેશમુખ, વસદ્ાથ્સ િોય કપૂિ, વિક્રમારદતય મોટિાણકી.જોયા અખતિ તેમજ 
અનયો સામેલ છે.  વપ્રયંકએ પોસટમાં રફલમમેકિ મારટ્સન સકોસેનસના એક કોટને ટાંકયો હતો, તેણે લખયું 
હતું કે, હિે આપણે પહેલાથકી િધુ એક બકીજા સાથે િાત કિિાનકી જરૂિ છે. આપણે કઇ િકીતે દવુનયાને 
સમજી િહ્ા છકીએ તે નજરિયાનકી આપલે કિિાનકી જરૂિ છે. આ માટે હું વસનેમાના માધયમને સિ્સશ્ેષ્ઠ ગણું 
છું.  તેણે િધુમાં લખયું હતું કે, હું આ વિચાિ સાથે માિકી નિકી િૂવમકા િજિિા માટે તૈયાિ છું. હું વજયો 
મામકી રફલમ ફેસસટિલનકી ચેિ પસ્સન બનયાનો મનેઆનંદ છે. આ િાિતનો અગ્રણકી રફલમ ફેસસટિલ છે. જયા ં
એક વિચાિધાિા િાખનાિાઓનકી ઉત્તમ ટકીમ છે. અમે આ ફેસસટિલને નિકી િચનાતમકતા સાથે નિું રૂપ 
આપકીશું. િિસોથકી દુવનયા જે િકીતે બદલકી છે તેને અનુરૂપ થઇશું. આ નિા અધયાય માટે હુ ંઉતસાવહત છું.

અવિનેત્કી વનમ્રત કૌિ આગામકી રફલમ દસિીંને કાિણે ઉતસાહકી છે. તેણે આ રફલમનું શુટીંગ પુરૂ કિકી 
લકીધું છે. આ રફલમમાં તેનકી સાથે અવિષેક બચ્ચન અને યામકી ગૌતમ પણ મુખય િુવમકામાં છે. રદનેશ 
વિજન વનમમીત આ રફલમનું વનદદેશન નિોરદત વનદદેશક તુષાિ જલોટાએ કયુ્સ છે. રફલમનકી કહાનકી રિતેશ શાહે 
લખકી છે. વનમ્રત કોૈિને આ રફલમમાં વબમલા દેિકી ચૌધિકી ઉફ્ફ વબમમોનો િોલ મળયો છે. તેણે પોતાના લૂક 
સાથેનો ફોટો ઇનસટાગ્રામ પિ મુકયો હતો અને લખયું હતું કે એકટિનકી વજંદગકીમાં અનેક અવિસમિણકીય 
પાત્ો હોય છે. એના માટે તમે એિા કેટલાય સથાનોનું વનિકીક્ષણ કિતાં હોિ છો.  વબમલા દેિકી ચૌધિકી 
ઉફ્ફ વબમમોનું પાત્ માિા માટે એક િેટ સમાન છે, જે હંમેશાં માિા રદલમાં ખુશખુશાલ, ઉતસાહિધ્સક અને 
મજેદાિ પાત્ બનકી િહેિાનું છે. મને પિૂા ઉતસાહ અને પે્િમથકી સોંપિામાં આિેલા પાત્ને િજિિામાં ખુબ 
મજા આિકી ગઇ હતકી. દસ મવહનાનકી શુટીંગનકી સફિ કયાિે ખતમ થઇ ગઇ એ ખબિ જ ન પિકી.

આ પાત્ર માિા માટે ભેટ સમાનઃ હનમ્રત
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કર્મશીલ સ્ટેન સ્વારીનવા અ્સવાનને દોઢ રહિનવા 
કરતવા પણ ્ધુ સરય ્ીતી ચૂકયો છટે. સ્ટેન 

સ્વારીનવા મૃતયનુવા સરવાચવારની દટેશભરનવાં નયૂઝ-
અખબવારોએ નોંધ લીધી િતી. સ્ટેન સ્વારી 84 
્ર્મનવા િતવા અને તેરની ઉરર જોતવાં તેઓનું મૃતયુ 
કુદરતી લવાગે પરંતુ તેઓએ જી્નનવાં છટેલવાં ્રષો 
જે રીતે જેલરવાં ્ીતવાવયવાં તે કવારણે તેરનું અકવાળટે 
અ્સવાન થયું એર કિી શકવાય. અનેક બીરવારીથી 
ગ્રસત િો્વા છતવાં તેઓને જારીન અપવાયવા ન િતવા 
અને અંતે તેરનું મૃતય ુથયું.  ભવારતીય જેલની અને 
નયવાય વય્સથવાની એ તવાસીર રિી છટે કે, તેરવાં થતો 
હ્લંબ અનેક લોકોનવા જી્ લે છટે. જેરવાં સ્ટેન સ્વારી 
જે્વા કર્મશીલો પણ ભોગ બનયવા છટે. સ્ટેન સ્વારીની 
2018ની ભીરવા કોરટેગવાં્ હિંસવારવાં અને રવાઓઇસ્ 
સવાથેનવા જોડવાણને લઈને ધરપકડ કર્વારવાં આ્ી 
િતી. તેરણે આજી્ન આદદ્વાસીઓનવા અહધકવાર 
અથથે કવાર કયુું. આ આખી ઘ્નવા અંગે ચચવા્મ કર્વાનો 
રુખય ઉદ્ટેશ ભવારતીય જેલોરવાં સુધવારકવાય્મ અંગેનો છટે. 
ભવારતરવાં રિદંશે જેલોની સસથહત જજ્મદરત છટે. તેરવાં 
અપ્વાદરૂપ કિી શકવાય તે્ી તેલંગવાણવાની જેલો છટે. 
તેલંગવાણવા જેલો આજે હ્શ્વસતરની બની ચૂકી છટે. 
રવાત્ર પવાંચ ્ર્મરવાં તેલંગવાણવા જેલની કવાયવાપલ્ની 
નોંધ હ્શ્વભરરવાં લે્વાઈ રિી છટે. 

તેલંગવાણવાની જેલરવાં ઓગસ્, 2015રવાં 
“પ્ોજેક્ રિવાપદર્ત્મન’ લોનચ કરવાયો િતો. આ 
પ્ોજેક્ અંતગ્મત તેલંગવાણવા જેલ તરવાર પદરપ્ેક્યરવાં 
સકવારવાતરક બને તે્ો ઉદ્ટેશ િતો. આંધ્રની અનય 
જેલોની જરે તેલંગવાણવા જેલની સસથહત પણ સવારી 
નિોતી. બજે્ની રયવા્મદવા, ઓછો રેનપવા્ર અને 
રવાળખવાગત સુહ્ધવાની ખવારીથી તેલંગવાણવાની તરવાર 
જેલની િવાલત અતયંત ખરવાબ િતી. 2014રવાં 
તેલંગવાણવા રવાજય સથપવાયું તેનવા બીજા જ ્રથે જેલને 
બિટેતર બનવા્્વાની કવારગીરી આરંભવાઈ અને તે 
ઉદ્ટેશથી હ્ઝન-2025ની બલૂહપ્ન્ તૈયવાર કર્વારવાં 
આ્ી. સવાથે સવાથે જેલોની રવાળખવાગત સુહ્ધવાને 
દુરસત કર્વાનું કવાર પણ િવાથ ધરવાયું, જેરવાં તરવાર 
જેલોની ઇરવારતને સુદઢ અને સુંદર બનવા્વાઈ. 
જેલ સવાથે સંકળવાયેલી તરવાર ઇરવારતોને દુરસત 
કયવા્મ બવાદ ્વાિનવય્િવાર રવા્ટે પણ ન્ી વય્સથવા 
કરવાઈ. અગવાઉ જેલ પવાસે ્વાિનોની સંખયવા ખૂબ 
ઓછી િતી, જે કવારણે જેલોરવંા એક જગયવાએથી 
બીજી જગયવાએ જ્વાનું રુશકેલ રિટેતું.  ્ટેક્ોલોજી 
બવાબતે આજે તેલંગવાણવાની જેલો હ્શ્વની જેલોરવાં 
ક્રર લવા્ી શકે એર છટે. તેલંગવાણવાની તરવાર સેનટ્રલ 
જેલ, દડસસટ્રક્ જેલ અને સબ જેલરવાં ્ીદડયો 
કોન્ફરસનસંગ સુહ્ધવા ઊભી કર્વારવંા આ્ી.

કરવાનડ કટં્રોલ થવાય તે રીત ેસનેટ્રલથી લઈન ેસબ 

જલે સધુીરવંા કરેરેવાનુ ંઇનસ્ોલશેન કર્વારવા ંઆવયુ ંછટે.  
દરટેક બદંી્વાનોન ે ટ્ેહલ્ફોહનક સહુ્ધવા રળી રિટે ત ેરવા્ટે 
્ફોનની સહુ્ધવા અન ે ઈ-રલુવાકવાતની વય્સથવા કરવાઈ 
છટે. રવાળખવાગત સહુ્ધવા ઊભી થયવા બવાદ તલેગંવાણવાનવા 
હપ્ઝન દડપવા ્્મરને્રવા ંજ ેકવાર થયુ ંત ેજલેનવા ્િી્્ને 
સધુવાર્વાનુ ંછટે. આજ ેતલેગંવાણવાની જલેો “કરપશન ફ્ી 
જેલસ’થી ઓળખવાય છટે.  દડપવા્્મરને્ દ્વારવા ભ્રષ્વાચવારને 
ડવાર્વા ચવાર સતરીય પ્હક્રયવા ગોઠ્વાઈ છટે. જલેો 
ભ્રષ્વાચવાર રકુ્ત થઈ છટે ક ેકરે ત ેહ્શ ેખદુ દડપવા્્મરને્ 
જ પોતવાનવા પર ્ૉચ રવાખ્વાનુ ંકવાય્મ કરટે 
છટે. થડ્મ પવા્ટી દ્વારવા તપવાસ ઉપરવાતં જે 
બદંી્વાન પોતવાની સજા કવાપી ચકૂયવા છટે 
તરેની પવાસથેી પણ આ અગં ે ્ફીડબકે 
લે્ વારવા ં આ્ ે છટે.   તલેગંવાણવાની 
જલેરવંા અગવાઉ દટેશની અનય જલે જે્ વા જ પ્શ્ો 
િતવા. પરતં ુિ્ ેતલેગંવાણવાની જલેોરવંા મૃતયુદરનુ ંહચત્ર 
બદલવાઈ રહ્ ંછટે. 2013રવંા તલેગંવાણવાની જલેોરવંા કલુ 
મૃતયઆુકં 53 િતો, 2014રવંા 45 િતો પરતં ુપછીથી 
રિવાપદર્ત્મન પ્ોજકે્ અતંગ્મત આ આકંડો સતત 

ઘ્ી રહ્ો છટે. 2015રવા ં 32 બદંી્વાનો મૃતય ુપવામયવા 
િતવા. 2016રવંા આ આકંડો 24 થયો અન ે પછીનવા 
્ર્મરવંા 17. 2018રવા ં રવાત્ર આઠ બદંી્વાનોનુ ં મૃતયુ 
જેલરવંા થયુ ંિતુ.ં  આર આ આકંડવા દ્વારવા જ કલપી 
શકવાય કે તલેગંવાણવાની જલેરવંા ધરરળૂથી પદર્ત્મન 
આવયુ ં િશ!ે તલેગંવાણવાની જલેોરવા ં બદંી્વાનોનવા ઘ્ી 
રિટેલવા મૃતયુદરની નોંધ રીદડયવાએ લીધી છટે. જલેોનવા 

ડૉક્સ્મની તરવાર ખવાલી પદો પર ન્ી હનયુહક્ત 
કર્વારવા ં આ્ી છટે. તરવાર બદંી્વાનોન ે હ્નવારલૂયે 
દ્વા આપ્વારવા ંઆ્ ેછટે. જલેરવા ંબધુ ંજ ચસુતદરુસત 
કયવા્મ બવાદ બદંી્વાનો જલેરવંા રિીને ્ધ ુકવાર કરી શકે 
અન ે કે્ ી રીત ે તરેની પ્હતભવાન ે ઉપયોગી બનવા્ી 
શકવાય ત ે અગં ે હપ્ઝન દડપવા્્મરને્ દ્વારવા કવાય્મ થયંુ. 
તલેગંવાણવારવા ં જલે સધુવારણવા કવાય્મક્રર શરૂ થયો તે 
અગવાઉ રવાત્ર 5% બદંી્વાનો રવા્ટે જ જલેોરવા ં કવાર 
ઉપલબધ િતુ ંઅન ેતલેગંવાણવાની રવાત્ર બ ેસનેટ્રલ જલે - 

ચરેલવાપલી અન ે્રેવાગંલરવા ંજ ઉદ્ોગો 
સથવાપી શકવાયવા િતવા.

બંદી્વાનો દ્વારવા થતવાં ઉતપવાદનનું 
કયવાંય રવાકકેદ્ંગ થતું નિોતું,  એ્લે 
જ 2014રવંા ્ન્મઓ્ર 49 કરોડ િતું 

અને તે સવારે 3 કરોડનો જ ન્ફો થતો. જો કે આ 
્ન્મઓ્રનવા આંકડવાને દટેશની અનય જેલો િજુ સુધી 
સપશટી શકી નથી. બંદી્વાનોને કવાર આપ્વા અને 
કવાર લે્વા અંગે જે નીહત પ્ોજેક્ રિવાપદર્ત્મન 
અંતગ્મત ઘડ્વારવાં આ્ી, તયવાર બવાદ આજે 

તેલંગવાણવાની જેલો આ બવાબતે રોડલ બની ચૂકી છટે 
અને 2021નવા ્ર્મરવંા તેલંગવાણવાની જેલોનો ન્ફવાનો 
આંકડો 100 કરોડની પવાર પિોંચશે તે્ી આશવા છટે! 
જેલની ઇનડસટ્રીઝને પુનહજ્મહ્ત કર્વા રવા્ટે હપ્ઝન 
ડે્લપરેન્ ્ફંડરવાંથી યોગદવાન લે્ વારવાં આવયું છટે. 
ન્ી રશીનરી ખરીદ્વારવંા આ્ી. ઉપરવાંત પસબલક- 
પ્વાઇ્ે્ પવા્્મનરહશપ દ્વારવા ન્ી તકો ઉઘવાડ્વારવંા 

આ્ી. અલગ-અલગ ઇનડસટ્રીઝ આજે તેલંગવાણવાનવા 
બંદી્વાનો પવાસેથી કવાર લઈ રિી છટે. 

તેલંગવાણવા હપ્ઝન દડપવા્્મરેન્ આર આયોજનબદ્ધ 
રીતે આગળ ્ધયું અને બંદી્વાનોને પણ તેનો લવાભ 
્ળતરરૂપે રળટે છટે પણ સૌથી રો્ું સવાિસ તેલંગવાણવા 
હપ્ઝન દડપવા્્મરેન્ટે કયુું, તે તેલંગવાણવાનવા જુદવા જુદવા 
હજલવારવાં 16 જે્લવા પેટ્રોલપંપ શરૂ કર્વાનું છટે. િજુ 
પણ તેઓ ્ધુ પટે્રોલ પંપ ખોલ્વાનો હ્ચવાર કરી 
રહ્વા છટે. આ રીતે તેલંગવાણવાનું હપ્ઝન દડપવા્્મરેન્ 
અને બંદી્વાનો સવાથે સમૃહદ્ધ તર્ફ આગળ ્ધી રહ્વા 
છટે. રવાત્ર પવાંચ ્ર્મનવા ગવાળવારવાં આજે તેલંગવાણવાનવા 
બંદી્વાનોરવંા કવાર કર્વાનો જે રટેહશયો 5%નો િતો, 
તે 73% સુધી પિોંચયો છટે! િજુ પણ તે દર 90% 
સુધી પિોંચે તે્ંુ ધયેય રવાખ્વારવાં આવયું છટે.

જેલરવાં બંદી્વાનોનવા જી્નસુધવારણવા કવાય્મક્રરનવાં 
અદભુત પદરણવાર તેલંગવાણવા હપ્ઝન દડપવા્્મરેન્ટે 
લવા્ી બતવાવયવાં છટે પણ આ પિટેલરવાં સૌથી અગતયનું 
બને છટે કે એક ્વાર ગુનો આચરીને જેલરવાં 
આ્નવારી વયહક્ત ્ફરી તયવાં ન આ્્ી જોઈએ. તે 
રવા્ટે પણ હપ્ઝન દડપવા્્મરેન્ પિટેલ કરી રહ્ં છટે. 
જેર કે 2014રવાં તેલંગવાણવાની જેલોરવાં આ્નવારવા 
બંદી્વાનોની સંખયવા 81,530 િતી, જે પછીનવા 
2015નવા ્ર્મરવાં 79,409 થઈ િતી. 2016રવાં 
આ સંખયવા 62,608 થઈ િતી. 2017રવાં તે સંખયવા 
59,182 િતી જયવારટે 2018રવાં તે ઘ્ીને 55,734 
થઈ છટે ્ંૂકરવાં હપ્ઝન દડપવા્્મરેન્ટે જે રવાિટે કવાર કયુું છટે 
તેની અસર જેલોરવાં તો દટેખવાય જ છટે પણ સરવાજનવા 
લોકોને પણ તેનો લવાભ રળયો છટે બંદી્વાનો સવાથે 
સવાથે જેલ સવાથે સંકળવાયેલવા તરવાર કર્મચવારીઓને 
પણ સુહ્ધવા રળટે, તેરનું જી્ન બિટેતર બનવા્્વાનું 
પણ કવાય્મ આ પ્કલપ િટેઠળ થયું છટે. 

આ રવા્ટે જે વય્સથવા ઊભી કર્વારવાં આ્ી છટે 
તેરવાં જેલ સ્વા્ફનવાં બવાળકોને સકકૂલ બસ, પદર્વાર 
રવા્ટે િટેલથ ચેકઅપની સુહ્ધવા, સવારવાં કવાર બદલ 
એ્ોડ્મ-દર્ોડ્મ, સ્વા્ફનવાં બવાળકો રવા્ટે હ્હ્ધ કેમપનું 
આયોજન, હ્દ્વાથટીઓ રવા્ટે સકૉલરહશપ, લોન, 
સપો્્મસ-ગેમસની સુહ્ધવા, તરવાર જેલ સ્વા્ફને જેલની 
ઉતપવાદદત ચીજ-્સતુઓ પર 20% દડસકવાઉન્ 
આપ્વારવાં આ્ે છટે.  બવાંગલવાદટેશનવા એદડશનલ 16 
ઓ્ફ હપ્ઝનસ ઇકબવાલ િુસૈન અને િોર હરહનસટ્રીનવા 
ડેપયુ્ી સેક્રે્ી શેખ શકીલ અિરદ સહિત બવાર 
ડેહલગેટસ તેલંગવાણવાની જેલોની રુલવાકવાતે આવયવા 
િતવા. તેઓએ પણ તેલંગવાણવાની જેલોરવાં થઈ રિટેલવા 
કવાય્મને હબરદવાવયું િતું. રેગસસેેય સનરવાન રેળ્નવારવા 
બેઝ્વાડવા હ્લસન પણ રિવાપદર્ત્મન પ્ોજેક્ 
અંતગ્મત તેલંગવાણવા જેલરવંા થયેલવા કવાય્મને હબરદવા્ી 
ચૂકયવા છટે.

ભારતમાં એ�વી જ�લ જયાં બંદીવાના�ના કામ થકી થાય છ�  કરા�ડા� રૂપિયાનું ટન્ન એા�વર

રાજ્યની તમામ જ�લમાં વીડડયા� કા�ન્ફરન્સિંગ સુવવધા એન� 
સીધી દ�ખર�ખ માટ� સીસીટીવી ક�મ�રા મુકાયા, બંડદવાના�  

માટ� ટ�લલફા�ન એન� ઈ-મુલાકાતની િણ વ્યવસ્ા

ઓફબીટ
ધવલ શુક્લ

6 વર્ષમાં જ તેલંગાણાની જલેની કાયાપલટ
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એક નવું એન્ડ્રોઇડ ટ્રોજનના લીધે માર્ચ 
2021 થી અત્ાર સુધીમાં 10,000 થી વધુ 
્ુઝસ્ચને હાની પહોંરી છે. આ ટ્રોજન ગૂગલ 
પલ ે સ્રોર અને અન્્ થડ્ચ પા્ટી માકકે્પલેસ પર 
છેતરપપંડીવાળી એપપલકેશન્સ માં જોવા મળ્ંુ. 
આ ટ્રોજન ડડવાઈસમાં ઈન્સ્રોલ થ્ા બાદ 
ફેસબુક સાથે લીંક થઈ જા્ છે. જેથી ફેસબુક 
્ુઝસ્ચની માપહતીને નુકસાન પહોંરે છે.

ફલા્ટ્ેપ તરીકે ઓળખાતું માલવેર ટ્રોજન 
ફેસબુક એકાઉન્્ટસને હાઈજેક કરવા મા્ે 
સરોપશ્લ એપન્જપન્ડરંગ ્ુપતિઓનરો ઉપ્રોગ 
કરે છે. આ હેકર ગુ્પ પવ્ેતનામ થી એક્ીવ 
છે. જેની માપહતી પઝમપીડર્મની zLabs એ 
આપી છે. ત્ારબાદ ગૂગલ પલે સ્રોર પરથી 
આ એપપલકેશન્સ હ્ાવી દેવામાં આવી છે. 
પરતું અન્્ થડ્ચ પા્ટી માકકે્પલેસ પર આ 
એપપલકેશન્સ હજી ઉપલબધ રહે છે. જેના કારણે 
મરોબાઇલ એન્ડપરોઇન્્ટસ અને ્ુઝડડેસના ડે્ા પર 
સાઇડલરોડ કરેલી એપપલકેશન્સનું જોખમ વધે છે.

આ દપુિત એપપલકેશન્સ ને્પફલકસ અને 
ગૂગલ એડવરસ્ચ કૂપન કરોડ ઓફર કરવાનરો દાવરો 
કરે છે અને ્ુઝસ્ચને તેમની મનપસંદ ્ીમરો અને 
ખેલાડીઓ મા્ે UEFA EURO 2020 પર 

મત આપવા દે છે, જે 11 જૂન અને 11 જુલાઈ 
2021 ની વચે્ થઈ હતી. જેના ભાગરૂપ ્ુઝસ્ચ 
પાસે થી ફેસબુક એકાઉન્્ લીંક કરવા કહે છે. 
ત્ારબાદ જ તેમને મત આપવા, અથવા કૂપન 
કરોડ અથવા પરોઈન્્ટસ એકપરિત કરવા દે છે.

એકવાર ્ુઝસ્ચનું ફેસબુક એકાઉન્્ સાઇન 
ઇન થઈ જા્ પછી ફલા્ટ્ેપ ટ્રોજન એક્ીવ 
થઈ જા્ છે. જે ફેસબુક આઈડી, લરોકેશન, 
ઈમેઈલ એડ્ેસ, આઈપી એડે્સ અને ફેસબુક 
એકાઉન્્ સાથે સંકળા્ેલ કૂકીઝ અને ્રોકન્સ 
રરોરી કરવા મા્ે સજ્જ છે. ્ુઝસ્ચની GPS 
લરોકેશન મેળવીને સરોપશ્લ એપન્જપન્ડરંગ કરી 
આ એપપલકેશન્સ તમને લરોકલ જાહેરાત પણ 
ઉપલબધ કરે છે. વધુ માં તમને મેસેજ દ્ારા લીંક 
પણ મરોકલવામાં આવે છે જેથી ડફપશંગ પણ થઈ 
શકે.

આ હેકર ગુ્પ સામાન્્ ્ુઝસ્ચની ગેરસમજનરો 
ફા્દરો ઉઠાવી રહ્ા છે. જેનું દરેક ્ુઝસ્ચ એ ધ્ાન 
રાખવાની જરૂર છે. આ માલવેર ટ્રોજન અત્ાર 
સુધી 144 દેશના ્ુઝસ્ચને હાની કરી રુક્ું છે. 
એન્ડ્રોઇડ ટ્રોજન ધરાવતી એપપલકેશન્સની પવગત 
મારા ટ્ી્ર એકાઉન્્ પર ઉપલબધ છે. 
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ફ્લાયટ્રેપ એરેન્ડલારેઇડ ટ્લારેજન શું છરે ?ભાઈ અને બહેનના નન:સ્ાર્થ 
પે્મનો ઉત્સ્ એટલે રક્ાબંધન

રક્ાબંધનનરો તહેવાર પૂણ્ચ પુરુિરોત્તમ 
શ્ી સવાપમનારા્ણ ભગવાને પણ અનેક 
વખત ઉજવ્રો છે. શ્ીજીમહારાજને અનેક 
પ્ેમી ભતિરો રાખડીઓ બાંધતા. શાસરિરોમાં 
ઉલ્ેખ જોવા મળે છે કે, કરસજીસણ ગામના 
ગરોપવંદભાઈ સાહીઠ- સાહીઠ ગાઉ રાલીને પણ 
શ્ી સવાપમનારા્ણ ભગવાનને રાખડી બાંધવા 
ગઢપુર આવતા હતા.

શ્ાવણી પપૂણ્ચમા એ્લે ભાઈ-બહેનના 
પે્મના પ્પતકનરો ઉતસવ. સમગ્ ભારતમાં 
‘રક્ાબંધન’નું પવ્ચ ઉજવા્ છે. આપણા 
વ્રતરો અને તહેવારરો ધાપમ્ચક અને આધ્ાપતમક 
પરંપરા સાથે સંકળા્ેલા 
છે. ભારતી્ સંસકકૃપતમાં 
તહેવારરો અને વ્રતરોનું 
મહતવ અનેકાનેક 
સદીઓથી રાલતું 
આવ્ું છે. શ્ાવણ સુદ-
પૂનમને નાડર્ેળી 
પૂનમ પણ કહેવા્ છે. 
જ્ાાનપનષ્ઠ બ્ાહ્મણરોને 
જનરોઈ બદલવાનરો ઉતસવ અને વેપારીઓનરો 
સમુદ્રપૂજન કરવાનરો ઉતસવ છે.

રક્ાબંધનનરો તહેવાર એ્લે આજના સમ્ 
પ્માણે તેને પસસ્સ્ચ ડે કહેવા્. રક્ાબંધન 
એ ભાઈ અને બહેનના પ્ેમ અને પરાક્રમના 
પમલનનું પવ્ચ છે. પરાક્રમી ભાઈની રક્ા મા્ે 
બહેન પરોતાના ભપતિભીના હૃદ્થી વણા્ેલા 
પે્મના તાંતણાથી ભાઈના હાથે રક્ાસૂરિ બાંધે 
છે. જ્ારે સતત ્ુદ્રો થતાં હતાં અને તલવાર 
્ુગ રાલતરો હતરો. ત્ારે બહેનની રાખડી ભાઈ 
મા્ે રક્ાકવર સાપબત થતું હતું. કાંડા ઉપર 
એક દરોરરો બાંધીને બહેન ભાઈની રક્ા મા્ે 

પ્ભુને પ્ાથ્ચના કરતી અને સારા ડદલથી કરેલી 
પ્ાથ્ચના ભગવાન સાંભળતા અને આજે પણ 
સાંભળે છે. શાસરિરોમાં રક્ાબંધન અંગે જાણવા 
મળે છે કે, બપલરાજાએ ભગવાનને સવ્ચસવ 
અપ્ચણ કરીને વશ કરી લીધા હતા. ત્ારે 
તેમને છરોડાવા મા્ે લક્મીજીએ બપલરાજાને 
રાખડી બાંધીને પરોતાનરો ભાઈ બનાવ્રો અને 
ભગવાનને છરોડાવ્ા હતા. રક્ાબંધનના 
ડદવસે બહેનને અપનષ્ટ તત્વરોથી રક્ણનું છરિ 
આપવાની બાંહેધરી આપતરો ભાઈ આજે 
બહેન પાસે ‘રક્ા’ રૂપે શુભેચછાઓ પ્ાપ્ત કરે 
છે. ભપવષ્ પુરાણમાં રક્ાબંધનની પૌરાપણક 

કથા આ રીતે વણ્ચવામાં 
આવી છે કે, એક વખત 
દેવ અને દાનવરોનરો બાર 
વિ્ચ સુધી મહાસંગ્ામ થ્રો 
હતરો. એમાં દાનવરોએ ઇન્દ્ર 
સપહત સવ્ચ દેવરોને જીતી 
લીધા. પરંતુ ઇન્દ્ર સપહત 
તમામ દેવરો ફરીથી દાનવરો 
સાથે ્ુદ્ કરવા તતપર 

થ્ા. તે સમ્ે ઇન્દ્રાણીએ પરોતાના પપત ઇન્દ્રને 
રક્ાબંધન પવ્ચનરો મપહમા સમજાવી રક્ા બાંધી 
હતી. જેના પ્તાપથી  તેઓ દાનવરોને પરાપજત 
કરી ફરીથી શ્ેષ્ઠ દેવ બની ગ્ા.

શ્ાવણી પૂનમના ડદવસે સામવેદી પસવા્ના 
બ્ાહ્મણરો અને જે જનરોઈ ધારણ કરતા હરો્ 
તે અન્્ વણ્ચના લરોકરો જનરોઈ બદલી નવી 
્જ્ારોપપવત ધારણ કરે  છે. શ્ાવણી પૂનમ- 
રક્ાબંધનનરો તહેવાર પૂણ્ચ પુરુિરોત્તમ શ્ી 
સવાપમનારા્ણ ભગવાને પણ અનેક વખત 
ઉજવ્રો છે. શ્ીજીમહારાજને અનેક પ્ેમી 
ભતિરો રાખડીઓ બાંધતા. 
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48 કલાકમાં સામુિહક બળા ાર અને ખૂનનાે ગુનાે ઉકેલવામાં સફળ
વડોદરા 

વડોદરા િજ·ાના કરજણ 

તાલુકાના નાનકડા ગામ દъથાણ 

ગામના અમેЧરકન ઘાસના ખેતરમાં 

કામ કરતી પЧરણીતાને જકડી લઇ 

છ પરĬાંિતઓએ ગ′ગરъપ ગુજારી 

હÓયા કરી દъતા ચકચાર મચી જવા 

પામી છъ. ઘટનાના 48 કલાકમાં જ 

િજ·ા પોલીસ વડા સુધીરકЮમાર 

દъસાઈની સૂચનાથી પોલીસે હવસખોર 

છ પરĬાંિતઓની ધરપકડ કરી 

હોવાનું જાણવા મળъ છъ. ફЧરયાદીના 

ભĦીજાના અમેЧરકન ઘાસના 

વાવેતરવાળા ખેતરમાં ઘાસ કાપવા 

માટъ તા.16 ના સાંજે છ વાગે ગઈ 

હતી. પરѕતુ તે પЧરણીતા રાતે 9 સુધી 

ઘરъ પરત નહỲ આવતાં ઘરના સદçયો 

તપાસ કરવા માટъ ખેતરમાં ગયા હતા. 

Óયારъ પЧરણીતાએ ગળъ દુપžાથી ટુંપો 

દઈ આÓમહÓયા કરી હોવાનું જાણમાં 

આવતા પЧરવાર પર આભ તૂટી પડ્યું 

હતું. આ અંગે પોલીસ ફЧરયાદ કરતા 

Ĭાથિમક તપાસમાં આÓમહÓયા નહỲ 

પરѕતુ ગ′ગ રъપ થયાનું જાણવા મâયું 

હતું. અા કыસમાં પોલીસે Чદલીપ 

Ĵીમુખ લાલ ચૌધરી, લાલ બહાદુર 

િગરજા રામ િબહાર, જગુ Ĭસાદ 

સુભાષચંĩ પંડુ, Ĭમોદ રામચરણ પંડુ, 

રામ સુરત સુભાષચંĩ પંડુ તથા અજુ↓ન 

લાલચંĩ પંડોરને ઝડપી પાડ્યા છъ.

નЧડયાદ 

નЧડયાદ નગરપાિલકાને 

મહાનગરપાિલકા બનાવવાની 

માગણી ઊઠી છъ. િનયમો Ĭમાણે 

મહાનગરપાિલકા બનવા માટъ જλરી 

તમામ માપદѕડો હોવા છતાં નЧડયાદને 

મહાનગરપાિલકા જાહъર કરવામાં ન 

આવતા નગરવાસીઓ અસતંોષથી 

ભરાયા છъ. જાĠત નાગЧરકો ˛ારા આ 

બાબત ે કોટ↓ના દરવાજા ખખડાવવાથી 

લઈન ે મÅુયમĦંી-વડાĬધાન સધુી 

રજઆૂતો કરવાની ચહલપહલ જોવા 

મળી રહી છъ. નЧડયાદ સધુરઈની 

çથાપના ૧૮૭૨માં થઈ હતી, જનેે 

૧૪૯ વષ↓ પણૂ↓ થઈ ગયા ંછъ. અÓયારъ 

નЧડયાદ ગજુરાત રાËયમા ં અ વગ↓ની 

સૌથી મોટી નગરપાિલકા છъ. સરકારી 

વબેસાઈટ મજુબ ૨૦૨૧મા ંનЧડયાદની 

સભંિવત વસતી ૩,૩૦,૪૦૦ છъ. Ëયારъ 

૨૦૧૯ના આકંડા Ĭમાણ ે શહъરનો 

િવçતાર ૬૦.૫૮ચોરસ Чકલોમીટર 

છъ.  આસપાસ પાચં Чકલોમીટરના 

િવçતારમા ંઆવલેા ગામડાઓની વસતી 

આશરъ સવા લાખ જટેલી અન ેિવçતાર 

૧૨૨.૫૮ ચોરસ Чકલોમીટર જટેલો 

છъ. શહъરનો ૭૧ ટકા જટેલો િવçતાર 

હાલમાં િવકિસત ગણાય છъ. Ëયારъ ૨૯ 

ટકા િવçતાર હજી અિવકિસત ગણાય 

છъ. શહъરના નЧડયાદ-ડભાણ રોડ 

ઉપર આવલેા િજ·ા સવેા સદનમાં 

િજ·ાની મÅુય કચરેીઓ આવલેી 

હોવાથી દરરોજ Ħણથી પાચં હજાર 

લોકો અહỲ આવ-જા કરъ છъ. જાĠત 

નાગЧરકોના જણાãયા Ĭમાણ ેનЧડયાદને 

મહાનગરપાિલકા બનાવવામા ંઆવ ેતો 

આસપાસના ગામડાઓંન ે ઘણો લાભ 

થઈ શકы છъ. શહъર અન ેઆસપાસના 

િવçતારોના નાગЧરકોન ે જλરી અને 

પાયાની સિુવધા અપાઈ શકы છъ. 

નЧડયાદ 

ખડેા િજ·ાના વડામથક નЧડયાદમાં 

ભãય સતં સમંલેન યોજાયુ ં હતુ.ં 

આ સમંલેનમા ં ગૃહમંĦી Ĭદીપિસંહ 

જાડજેાનુ ંસ×માન કરવામા ંઆãયુ ંહતુ.ં 

સમંલેનમા ં દъશના ૧૩૭  સĬંદાયોના 

૫૦૦ જટેલા સતંો-મહѕતો હાજર રΝા 

હતા. આ સતંસમંલેનમા ં નЧડયાદ 

સતંરામ મЧંદરના વત↓માન મહѕત પ.ૂ 

રામદાસજી મહારાજ ે સતંો સબંોધતા 

જણાãયુ ંહતુ ંકы ધમ↓સǼા સÓય થશ ેતો 

જ રાજસǼાન ેબળ મળશ.ે સતંરામની 

પરѕપરામાં બધા સĬંદાયોેન ે હѕમશેાં 

આવકાર રΝો છъ. અÖયΤçથાનથેી 

çવામી નતમĬકાશદાસજીએ  િવિવધ 

સતંો ˛ારા સાતથી વધ ુ ઠરાવો રજૂ  

કરવામાં આãયા હતા. બઠેકમા ંસમĠ 

ગજુરાતના અપËૂય મЧંદરોનો સવ› 

કરાવીન ે તનેા પનુરોÓથાન માટъની 

કાય↓વાહી સિહતના ખાસ ઠરાવ 

કરવામાં આãયા હતા.  સતંસભામાં 

ગૃહમĦંી સમΤ બ ે રજઆૂતો પણ 

કરાઈ હતી. હાલમા ંધાિમ↓ક સçંથાનોને 

વીજબીલ કમિશ↓યલ ધોરણ ેઆપવામાં 

આવ ે છъ, તમેા ં રાહત આપવાની 

રજૂઆત ગૃહમĦંીન ે કરવામાં આવી 

હતી.  ઉપરાતં ગૌશાળાઓ અને 

પાજંરાપોળોમા ં ગાયોન ે સાચવવામાં 

આવ ેછъ. અા ઉપરાતં ગૌવશંના રΤણ 

માટъ પગલા ભરવા માગં કરાઈ હતી. 

બોરસદમાં દશામાના 
િવસજ↓નમાં બે જણાનું 
ડુબી જતાં મોત

આણંદ : માં દશામાંના ĳતની 

પુણા↓હુિત Ĭસંગે દશામાંની મૂિત↓નું 

િવસજ↓ન કરવા માટъ બોરસદ 

તાલુકાના વાલવોડ ગામ નજીકથી 

પસાર થતી મહી કાંઠъ ગયેલ ખેડાસા 

ગામના બે ãયિŪઓને િવસજ↓ન 

દરÜયાન નદીના પાણીમાં ડુબી 

જવાના કારણે કλણ મોત નીપજતા 

નાનકડા ગામમાં શોકની લાગણી 

Ĭસરી ગઈ હતી. ખેડાસા ગામના 

બે યુવકોના કλણ મોત નીપજતા 

આણંદ ફાયરિĮગેડની ટીમ તુરѕત જ 

ઘટના çથળъ દોડી ગઈ હતી અને 

પાણીમાંથી બંને યુવકોના તદъહ 

બહાર કાઢ્યા હતા.

ઉમરъઠના ધારાસÛયના 

પી.એ.ને ગોળી મારી જાનથી 

મારી નાખવાની ધમકЫ મળી
આણંદ

ઉમરъઠના ધારાસÛયના પી.એ. િવમલભાઈ પટъલ 

આણંદની િચખોદરા ચોકડી નજીકથી પસાર થતાં હતા Óયારъ  

સુંદલપુરાના રહીશ અને િજ·ા પંચાયતના સÛય રમેશ ઉફ⎯ 

ઝાલાએ તેઓને ફોન કરી ઉમરъઠના Öવજવંદન કાય↓ĝમમાં 

માιં સ×માન કыમ કરવામાં ન આãયું તેમ કહી ગમે તેમ 

અપશÚદો બોલવાનું શλ કયુ↨ હતું. જેથી આ કાય↓ĝમ સરકાર 

આયોજીત અને મામલતદારની અÖયΤતામાં યોજાયેલ 

હોવાનું િવમલભાઈએ જણાવતા રમેશભાઈ ઉäકыરાઈ ગયા 

હતા અને તું ધારાસÛયનો ચમચો છું, ગોળી મારી દઈશ 

તેવી ધમકЫ આપી હતી. જેથી િવમલભાઈ પટъલે તુરѕત જ 

આ અંગે આણંદ ĠાÜય પોલીસ મથકы ફЧરયાદ આપી છъ.

બોરસદમાં ˇ દѕપિતએ 

અગÜય કારણોસર ઝેરી દવા 

ગટગટાવી : પ ીનું મોત
બોરસદ

બોરસદ શહъરની આિશષ સોસાયટીમાં રહъતા 

ધીλભાઇ ડાΝાભાઇ પટъલ (ઉѕ.વ.૭૬) અને તેમના પ ી 

કા×તાબેન (ઉѕ.વ.૭૬)એ આજે સવારના લગભગ ૬ઃ૦૦ 

કલાકની આસપાસના સુમારъ પોતાના ઘરъ કોઇ અગÜય 

કારણોસર ઝેરી દવા ગટગટાવી આયખુ ટુંકાવાનો Ĭયાસ 

કયђ↓ હતો.  આ ઘટનાને લઇને પЧરવારજનો તુરѕત જ 

દોડી આãયાં હતા અને આ દѕપિતને બેહોશીની હાલતમાં 

નજીકની ખાનગી હોЩçપટલમાં સારવાર માટъ લઇ જવામાં 

આãયાં હતા.  સારવાર દરિમયાન આજે શિનવારъ બપોરъ 

કા×તાબેનનું Óયુ િનપËયું હતું. સમĠ બનાવને કારણે 

િવçતારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છъ. 

તારાપુર : આણંદ િજ·ાના પેટલાદ, સોિજĦા, ખંભાત અને તારાપુર એમ 
ચાર તાલુકાના ૧૫૦ ગામોને çટъનલેશ çટીલની નનામી-શબવાિહકાનું દરъક 
ગામની Ġામ પંચાયતોને અપ↓ણ કરવામાં આવી હતી. નાર ગોકЮલધામના 
સાધુ શુકદъવĬસાદદાસ તથા સાધુ હЧરકыશવદાસના િવચારોને દъશ-િવદъશના 
દાતાઓ ˛ારા સાકાર કરવામાં આવે છъ. દાતા શૈલેષભાઇ કાЩ×તભાઇ પટъલ, 
(યુ.એસ.એ.), મનનભાઇ Чકરીટભાઇ શાહ (યુ.એસ.એ.), રાજેશભાઇ 
રિસકભાઇ લાખાણી-તરવડા(યુ.એસ.એ.), ભઇલાલભાઇ વાઘજીભાઇ પટъલ 
(કыનેડા), મિનષભાઇ Чકશોરભાઇ શેઠ-મલેિશયા, çવામી ચેરીટъબલ ĺçટ-
અમદાવાદ તરફથી λ. ૭,૧૧,૭૧૬નો આિથ↓ક સહયોગ ĬાΆ થયો હતો.

ખેડા ઃ કપડવંજમા સુલતાનપુરામાં પિત વહъમ રાખી અવારનવાર ઝઘડા કરતો 
હોવાથી પ ીએ તેની હÓયા કરીને તદъહને દફનાવી દીધો હોવાની ઘટના 
સામે આવી છъ. હાલ તો પોલીસે આરોપી પ ીની ધરપકડ કરીને આગળની 
કાય↓વાહી કરી છъ. પોલીસ પૂછપરછમાં જાણવા મâયું છъ કы, હીના પરમાર 
નામની યુવતીએ આજથી આશરъ એકાદ-બે વષ↓ પહъલા કપડવંજ તાલુકાના 
સુલતાનપુરામાં રહъતા મુકыશ પરમાર સાથે Ĭેમલગ્ન કયા↓ હતા. તેઓને સંતાનમાં 
દોઢ વષ↓નો એક દીકરો પણ છъ. જો કы પિત મુકыશ પ ી હીનાના ચાЧરĦ પર 
શંકા રાખતો હતો, જેના કારણે બ³−³ે વŵે અવારનવાર ઝઘડા થતા હતા. જો 
કы રિવવારъ સુલતાનપુરાની સીમમાં આવેલા ઘરъ હીના અને મુકыશ વŵે ઉĠ 
ઝઘડો થયો હતો. આ દરિમયાન આવેશમાં આવીને હીનાએ પિતના માથાના 
ભાગે દѕડાથી ફટકો મારીને તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો. 

પંચમહાલ ઃ પંચમહાલના શહъરા તાલુકાના લાભી ગામ ખાતે રહъતા 50 
વષЪ↓ય ધનીબેન કાળુભાઈ વણકરને તેમના છોકરાની વહુ ËયોÓસના 
િગરીશ વણકર સાથે કઈને કઈ બાબતે અવારનવાર તકરાર થતી હતી. 
ઘરъ મહъમાન આãયા હોવાથી ધનીબેને છોકરાની વહુને ગાળો બોલવા માટъ 
ના પાડતા બંને વŵે બોલાચાલી સાથે ઝઘડો થયો હતો. વહુના Ħાસથી 50 
વષЪ↓ય સાસુ ધનીબેન વણકરъ પોતાના ઘરમાં ગળъફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવી 
દીધું હતું. પોલીસ મથક ખાતે આ બનાવની જાણ થતા પોલીસ મથકના 
પોલીસ ઇ×çપેÄટર એચ.સી રાઠવા સિહતનો પોલીસ çટાફ બનાવ çથળ 
ખાતે આવીને કાયદъસરની કાય↓વાહી હાથ ધરી હતી. વહુએ સાસુની હÓયા 
કરી હોવાનો આΤેપ મરણ જનારની દીકરીએ કરતા પોલીસે આ બનેલા 
બનાવની ઝીણવટભરી તપાસ ચĝો ગિતમાન કયા↓ હતા. 

વ·ભિવ˜ાનગર : ઉમરъઠમાં રહъતા Чકરીટ ચંપકલાલ ગાભાવાળા કы 
જેઓ બોગસ ખેડૂત બ×યા હોવાના આΤેપ સાથે અરજદાર જયે×ĩ-જગદીશ 
પટъલ-એડવોકыટъ અનેક વખત અને વખતો વખત કલેÄટરાલય, પોલીસ, 
મામલતદાર સિહતની કચેરીઓમાં રજુઆત કરીને બોગસ ખેડૂતના મુˆъ 
છъ·ા ૭ વષ↓થી સતત પુરાવા સાથે રજુઆત કરતા આãયા હોવા છતાં તંĦ 
˛ારા કોઇ જ નŨર કાય↓વાહી કરવામા ન આવી હોવાના આΤેપ સાથે 
તેઓએ ૧૬ જુલાઇના રોજ આÓમિવલોપનની િચમકЫ ઉŵારી હતી. ૧૫મી 
ઓગΓના çવતંĦતા Чદને મામલતદાર કચેરી ખાતે Öવજવંનના કાય↓ĝમ 
સમયે અચાનક અરજદાર કыરોસીન લઇ આવી પોતાના શરીર ઉપર 
છાંટીને જાત જલાવવાનો Ĭયાસ કરતા પોલીસ જવાનોએ તેઓને ઘેરી લઇ 
કыરોસીનનો કыરબો ખ′ચી લઇ Ĭયાસને િનæફળ બનાãયો હતો.

આણંદ : કણજરી તાબે લΣમીપુરા ખાતે રહъતા હરъશભાઈ ચંદુભાઈ પરમાર 
(ઉѕ.વ.૧૮) િપતરાઈ ભાઈ જયેશ રઈજીભાઈ પરમાર (ઉѕ.વ.૨૫) તથા તેઓના 
પાંચ વષЪ↓ય પુĦ હષ↓ને મોટરસાયકલ ઉપર બેસાડી આણંદ પાસેના સામરખા 
ગામે આવેલ ખોЧડયાર માતાના મંЧદરъ દશ↓નાથ› આãયા હતા. દશ↓ન કયા↓ 
બાદ તેઓ મોટરસાયકલ ઉપર સવાર થઈ કણજરી પરત જવા નીકâયા 
હતા. દરÜયાન બપોરના બારъક વાÆયાના સુમારъ તેઓની મોટરસાયકલ 
બોરીઆવી ગામ નજીકથી પસાર થઈ રહી હતી Óયારъ પાછળથી પુરપાટ 
ઝડપે આવી ચઢъલ એક ટъ×કરના ચાલકы પોતાનું વાહન પુરઝડપે અને 
બેЧફકરાઈથી હѕકારી મોટરસાયકલને ટŨર મારતા મોટરસાયકલ ઉપર 
સવાર Ħણેય ઉછળીને રોડ ઉપર પટકાયા હતા. જેમાં Ħણેયને ગંભીર 
ઈજાઓ પહ℮ચતા તેમના ઘટના çથળъ જ કλણ મોત નીપËયાં હતા. 

નЧડયાદ નગરપાિલકાને હવે મહાનગર 
પાિલકાનો દરŹો આપવા રજૂઆત

નЧડયાદમાં િવરાટ સંતસંમેલનમાં 
વીજ બીલ- ગૌવંશ અંગે રજુઆત

કરજણના દъથાણ ગામે પЧરણીતા પર 
બળાÓકાર બાદ હÓયા : છ ધરપકડ

અમેિરકા અને કેનેડાના દાતાઅાે દ્વારા ચરાેતર 
િવ તારમાં નનામી અને શબવાિહકાનું દાન

કપડવંજમાં પ ી બની હેવાન, ચાિર ય પર 
શંકા રાખતા પિતને દંડા મારીને પતાવી દીધાે

પંચમહાલમાં ઉલટી ગંગા : લાભી ગામે વહુના 
ાસથી કંટાળી સાસુઅે અાપઘાત કરી લીધાે

ઉમરેઠ મામલતદાર કચેરીમાં જવંદન કાયર્ક્રમ 
સમયે અેડવાેકેટ દ્વારા અા િવલાેપનનાે યાસ

અાણંદના બાેરીયાવી નજીક ટે રની ટક્કરે 
િપતા-પુ  અને પાૈ નું ઘટના ળે જ માેત

MktrûkÃík Mk{k[kh
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અમદાવાદ 

અ×ય રાËયોની સરખામણીએ ગુજરાત 

પોલીસ આધુિનક બની રહી છъ. હવે, 

પોલીસ çટъશનોને પેપરલેસ બનાવવાની 

Чદશામાં ગિત વધારવામાં આવી રહી છъ. 

ડી પીએ આદъશ કયા↓ પછી હવે અમદાવાદ  

પોલીસ કિમશનર સંજય Ĵીવાçતવે 

શહъરના તમામ પોલીસ çટъશનોને પેપરલેસ 

કામગીરી કરવા તાકЫદ કરી છъ. પોલીસ 

çટъશનમાં çટъશન ડાયરી, એફઆઈઆર 

અને અર ઓ સિહત કЮલ ૨૦ જેટલા 

ર çટરો ઓનલાઈન કરી ઈ-ગુજકોપમાં 

અપલોડ કરવા તાકЫદ કરાઈ છъ. પોલીસ 

çટъશનોમાં લખાણપžી બંધ કરી દઈ 

ઓનલાઈન કામગીરીની િĬ×ટો કાઢીને 

ર çટરોની િનભાવણી કરવાના આદъશ 

કરવામાં આãયાં છъ.  કы, નેટવક↕ સિહતની 

સમçયા પોલીસને સતાવે છъ. પોલીસ 

કિમશનરъ પોલીસ çટъશનોને પЧરપĦ થકЫ 

મે×યુઅલ ર çટરો બંધ કરવા તાકЫદ 

કરી છъ.  çટъશન ડાયરી, એફઆઈઆર, 

ધરપકડ ર çટર, અર  ર çટર, ગુΆ 

ર çટરો, ખાટીયાન ર çટર સિહત 

૧૫-૨૦ ર çટરો િનભાવવામાં આવે 

છъ. અલગ-અલગ Ĭકારના ર çટર માટъ 

ĬોĠાÜસ આપવામાં આãયાં છъ. 

બગોદરા 

અમદાવાદ િજ·ાના હાઈવે પર 

અકçમાતોનું Ĭમાણ વધી રЅં છъ. 

આજે બગોદરા-ધંધુકા હાઇવે પર 

ગમÅવાર અકçમાત સ ↓યો હતો. 

બાઇક પર જઇ રહъલા પિત, પ ી  

અને Ħણ બાળકોને અ ણયા વાહન 

ચાલકы પુરઝડપે અને ગફલતભરી 

રીતે ચલાવી બાઈક સવારъ ને ટŨર 

મારી ફરાર થઈ ગયો હતો. બનાવમાં 

બાઇકસવાર પિત, પ ી અને એક 

પુĦનું çથળ પર જ મોત િનપËયું હતું. 

Ëયારъ અ×ય બાળકોને નાની મોટી ઇ  

પહ℮ચી હતી.

ઘટનાની ણ થતાં ફыદરા ૧૦૮ની 

ટીમ તરત જ ઘટના çથળъ પહ℮ચી હતી 

અને ઈ Ġçતોને બગોદરા આરોÆય 

કы×ĩમાં સારવાર માટъ ખસેડાયા હતા. 

કы એક બાળકЫની Щçથિત ગંભીર 

જણાતા તેને વધુ સારવાર માટъ 

અમદાવાદ ખસેડવામાં આવી હતી. 

ઘટનાની ણ થતાં બગોદરા અને કોઠ 

પોલીસ ઘટના çથળъ પહ℮ચી હતી અને 

તદъહોનો કબ  લઈ પી.એમ માટъ 

ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. 

તકોમાં િવĝમ ફલ ભાઇ દવ, 

ભાવનાબેન િવĝમભાઇ દવ,  પાથ↓ 

િવĝમભાઈ દવનો સમાવેશ થાય છъ. 

અમદાવાદ

‘લવ જેહાદ’ રોકવાના કાયદા 

તરીકы ઓળખાતા ગુજરાત ધમ↓ 

çવતંĦતા અિધિનમયના સુધારાની 

આઠ કલમોની અમલવારી પર 

ગુજરાત હાઇકોટ‼ વચગાળાનો çટъ 

ફરમાãયો છъ. જેથી હવે છъતરિપંડી, 

લાલચ કы બળજબરી િવના પરçપર 

સહમતીથી થતાં આંતરધમЪ↓ય લ ો 

પર આ કાયદાની ગવાઇઓ લાગુ 

નહỲ પડે. સુધારાને પડકારનારા 

અરજદાર અને રાËય સરકારની 

Ĭાથિમક દલીલો સાંભâયા બાદ ચીફ 

જЩçટસ િવĝમ નાથ અને જЩçટસ 

િબરъન વૈæણવની ખંડપીઠъ વચગાળાનો 

આદъશ આØયો છъ કы કોટ‼માં આ 

અર  પે×ડỲગ છъ તે દરિમયાન આ 

સુધારાઓની કыટલીક ગવાઇઓની 

અમલવારી પર çટъ આપવામાં આવે 

છъ. છъતરિપંડી, લાલચ કы બળજબરી 

િવના થતાં આંતરધમЪ↓ય લ ો પર 

ગવાઇ લાગુ નહỲ પડે અને આવાં 

લ ો ગેરકાયદъ ધમા↨તરણ માટъ થાય 

છъ તેવું કહી શકાય નહỲ. હાઇકોટ↓ની 

ખંડપીઠъ આજે કЅં હતું કы આંતરધમЪ↓ય 

લ ો કરનારા લોકોને િબનજλરી 

હъરાનગિતથી રΤણ આપવા આ 

વચગાળાનો આદъશ કરવામાં આવે છъ. 

ધંધુકા હાઈવે પર અકçમાતમાં 
એક જ પЧરવારનાં Ħણનાં મોત

‘લવ જેહાદ’ના કાયદાની કыટલીક 
કલમોની અમલવારી પર કોટ↓નો çટъ
લાેકાેને બનજ રી હેરાનગ ત ન થાય તે જ રી : કાેટ

પેપરલેસ પોલીસ : બધી કામગીરી 
ઈ-ગુજકોપમાં હવે ઓનલાઈન કરાશે

સાબરમતી જેલ ભિજયા 
હાઉસમાં હવે ‘ગાંધી થાળી’ 
અને આઝાદી Üયુિઝયમ

અમદાવાદ

અમદાવાદની સાબરમતી જેલનું ભ યા હાઉસ 

િવÅયાત છъ. કыદીઓના હાથ બનેલા ભ યાં ઉપરાંત હવે 

લોકો શુÖધ અને સાЩÓવક ગાંધી થાળી ઉપરાંત આઝાદી 

Üયુિઝયમની મ  માણી શકશે. ભ યા હાઉસને હъЧરટъજ 

લૂક આપીને Ħણ માળનું િબЩàડંગ બનાવનાની Ĭિĝયા શι 

કરવામાં આવી છъ. પહъલા માળъ ભ યા હાઉસ, બી  

માળъ આઝાદીના લડવૈયાઓના યાદગાર ફોટોĠાÙસ 

ઉપરાંત દçતાવે  ઈિતહાસની ઝાંખી આપતું આઝાદી 

Üયુિઝયમ તૈયાર કરવામાં આવશે. Ëયારъ, Ħી  માળъ 

રъçટોર×ટ બનાવવામાં આવશે. એકસાથે ૧૦૦ માણસો 

જેલના કыદીઓએ બનાવેલી ગુજરાતી થાળી માણી શકશે. 

ગુજરાતમાં ભણતા અનેક 
અફઘાની િવ˜ાથЪ↓એ િવઝા 
વધારવા માંગણી કરી

અમદાવાદ

ગુજરાતની યુિન.ઓમાં ભણતા અનેક અફઘાની 

િવ˜ાથЪ↓ઓ હાલની Щçથિતમાં પોતાના દъશ પાછા જવા 

માંગતા નથી.જેથી ઘણા િવ˜ાથЪ↓ઓએ આઈસીસીઆરની 

ગુજરાત Чરજનલ ઓЧફસમાં િવઝા વધારી આપવા માટъ 

રજૂઆત પણ કરી છъ. અફઘાિનçતાનમાં હાલ લોકો મોત 

સામે ઝઝૂમી રΝા છъ Óયારъ ભારતની યુિન.ઓમાં ભણી 

રહъલા અફઘાની િવ˜ાથЪ↓ઓ પણ ભારъ િચંિતત બ×યા 

છъ. ભારત સરકારની ઇЩ×ડયન કાઉЩ×સલ ફોર કàચરલ 

Чરલેશન હъઠળ દર વષ ›  મોટી સંÅયામાં અફઘાની 

િવ˜ાથЪ↓ઓ ભારતની યુિન.ઓમાં çકોલરિશપ લઈને 

ભણવા આવે છъ.

અમદાવાદ 

શહъરમાં ચોમાસા દરિમયાન 

ફыલાતા રોગચાળાને અટકાવવા માટъ 

અમદાવાદ કોપђ↓રъશન હરકતમાં આãયું 

છъ. જે અંતગ↓ત શહъરના 1200 જેટલા 

એકમોને નોЧટસ આપી 31 લાખથી 

વધુનો દѕડ વસુલ કરાયો છъ. તે છતા 

રોગચાળો યથાવત છъ.

ચોમાસુ આવતા મÉછરજ×ય અને 

પાણીજ×ય રોગચાળો માઝા મૂકы 

છъ. Óયારъ આ વષ › પણ રોગચાળાની 

માઝા યથાવત રહી છъ. કોપђ↓રъશનની 

કામગીરી હોવા છતાં પણ રોગચાળો 

યથાવત રહъતા તંĦ સાથે લોકોની 

િચંતા વધી છъ. કыમ કы શહъરમાં પિΌમ 

િવçતારમાં રોગચાળો વધુ ન℮ધાયો 

છъ. અને તેમાં પણ શાહપુર, દુધેΐર, 

દЧરયાપુર, જમાલપુર, બહъરામપુરા, 

સરખેજ સિહત ચાલી ધરાવતા 

િવçતારમાં કыસ વધુ માનવામાં આવી 

રΝા છъ. મÉછરજ×ય રોગચાળો 

અટકાવવા AMCના હъàથ મલેЧરયા 

િવભાગે 7 ઝોનમાં કરъલી કાય↓વાહી 

ઈએ તો શહъરમાં 2300 ઉપર 

િવિવધ ક×çĺકશન કોમિશ↓યલ હોટъલ 

અને રъçટોર×ટ જેવા એકમોને ચેક 

કરી 1200 જેટલાને નોЧટસ અપાઈ 

છъ તેમજ 31 લાખ ઉપર દѕડ વસુલ 

કરવામાં આãયો છъ. તો 3 લાખ ઉપર 

ઘરમાં ફોગỲગ કયુ↨ છъ.

રોગચાળાને અટકાવવા AMC ˛ારા 
1200ને નોЧટસ, 31 લાખની વસૂલાત

અમદાવાદ 

સરકારી-ખાનગી જમીનો પચાવી 

પાડતા ભૂમાЧફયાઓ સામે રાËય 

સરકારъ લાલ આંખ કરી છъ. રાËય 

સરકારъ ગરીબ-મÖયમ વગ↓ ઉપરાંત 

નાના િસંમાત ખેડૂતોની જમીન 

પચાવી પાડનારાં ભૂમાЧફયાઓ સામે 

કડક કાય↓વાહી કરી છъ. ગુજરાતમાં 

ભૂમાЧફયાઓએ  અંદાિજત λા.750 

કરોડની સરકારી-ખાનગી જમીનો 

પચાવી પાડી હતી. સરકારъ આ મામલે 

તપાસ કરી 345 લોકો સામે પોલીસ 

ફЧરયાદ ન℮ધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છъ.

રાËયમાં જમીનો પચાવી પાડવાની 

વધતી જતી ઘટનાઓ પર કાબૂ 

મેળવવા રાËય સરકારъ િવધાનસભામાં 

લે×ડĠેિબંગ એÄટ પસાર કયђ↓ હતો. 

રાËય સરકારъ ભૂમાЧફયાઓની શાન 

ઠъકાણે લાવવા લે×ડ Ġેિબંગ Ĭોિહિબશન 

એÄટ અમલી કયђ↓ છъ. આ કાયદો 

અમલમાં આવતાં છъ·ા એક વષ↓માં 

રાËય મહъસૂલ િવભાગને ભૂમાЧફયાઓ 

િવλ ધ કЮલ મળીને 6884 અર ઓ 

મળી હતી. જેમાં 4489 અર ઓની 

તપાસ પૂણ↓ કરવામાં આવી છъ. આ 

અર ઓની તપાસ કરતાં એવુ માલુમ 

પડયું કы, રાËયમાં કЮલ મળીને  28 

કરોડ 61 લાખ 80 હ ર ચોમી જમીન 

પર ભૂમાЧફયાઓએ ગેરકાયદъસર રીતે 

કબ  કયђ↓ છъ. અંદાિજત λા.750 

કરોડની સરકારી-ખાનગી જમીન 

પચાવી પાડી છъ. જમીન પર દબાણ 

હોવાનુ સાિબત થતા 1178 લોકો સામે 

345 પોલીસ ફЧરયાદ ન℮ધવામાં આવી 

છъ. જયારъ 190 લોકો સામે ચાજ↓શીટ 

દાખલ કરાઇ છъ.

ભૂમાЧફયા સામે લાલઆંખ, 750 કરોડના 
લે×ડ Ġેિબંગના Чકçસામાં 1178 સામે FIR
28 કરાેડ 61 લાખ 80 હ ર ચાે.મી. જમીન પર ભૂમા ફયાઅાેનાે કબ ે

અમદાવાદ 

ગુજરાતમાં કોવેЩÄસન રસીના 

ઉÓપાદ માટъ કы×ĩ સરકારъ લીલીઝંડી 

આપી છъ.  હવે ગુજરાતમાં Ĭથમવાર 

એ×ટી કોિવડ ļÆસ ૨- ડી નું ય 

ઉÓપાદન થવા જઇ રЅ છъ. ભારતીય 

લäકરની પાંખ Чડફы×સ Чરસચ↓ એ×ડ 

ડેવલપમે×ટ ઓગ ›નાઇઝેશને શોધેલી 

દવાની ફોÜયુ↓લા આધારъ કોરોનાના 

માઇàડ લΤણો ધરાવતા દદЪ↓ઓ માટъ 

૨-ડી  દવાનું ગુજરાતમાં ઉÓપાદન 

થશે.પહъલીવાર એવુ થશે કы, કોરોનાની 

દવા પાવડર çવιપે મળશે.  ટૂંક જ 

સમયમાં ગુજરાતમાં કોરોનાની આ 

દવાનુ ઉÓપાદન શλ થઇ જશે.

ટુ ડીઓÄસી-ડી Æલુકોઝ 

જેને ટુ-ડી ના નામે ઓળખાય 

છъ.એ×ટીવાયરલ ļÆસ તરીકы ઓળખ 

ધરાવતા ļÆસ ટુ-ડી નો ઘણો ઓછો 

વપરાશ થતો હતો પЧરણામે આ 

કыિમકલને ૨૦૧૮ની યાદીમાંથી 

બાદબાકЫ કરી દъવામાં આવી હતી. 

પણ Чડફы×સ Чરસચ↓ એ×ડ ડેવલપમે×ટ 

ઓગ ›નાઇઝેશનને ટુ ડી નો પુઃન 

ઉપયોગ કરવા નŨી કયુ↓ હતું અને 

વધુ સંશોધન કરતાં માલુમ પડયુ કы, 

ટુ ડી  કોરોનાની સારવાર ઉપયોગી 

સાિબત થઇ શકы છъ. ડીઆરડીઓએ 

Ĭથમ તબŨામાં હъદરાબાદની 

ડો.રъƒી લેબોરъટરીને દવાની ફોÜયુ↓લા 

આપી હતી. 

અમદાવાદ

કыનેડા સરકારъ ભારત સાથેની 

ડાયરъÄટ Ùલાઇટ બંધ રાખતાં çટુડ×ટ 

િવઝા પર કыનેડા જતા ભારતના 

સ′કડો િવ˜ાથЪ↓ઓ કફોડી Щçથિતમાં 

મૂકાઇ રΝા છъ. ગુજરાતના અનેક 

િવ˜ાથЪ↓ઓ çપેિશયલ Ùલાઇટ ˛ારા 

કыનેડા પહ℮ચવાનું આયોજન કરી રΝા 

છъ તેઓ પણ અ×ય દъશમાં ફસાઇ 

જતાં હાલાકЫમાં મૂકાયા છъ.

કોરોનાના કыસને પગલે કыનેડાએ 

ભારત સાથેની ડાયરъÄટ Ùલાઇટ બંધ 

રાખેલી છъ. જેના કારણે ગુજરાતના 

િવ˜ાથЪ↓ઓ વાયા માલЧદãસ, કыરો, 

મેЩÄસકો થઇને કыનેડા પહ℮ચી રΝા 

છъ. જેના માટъ િવ˜ાથЪ↓ઓ એક વષ↓ની 

કોલેજ ફЫની ૨૦ ટકા જેટલી રકમ 

માĦ ગુજરાતથી કыનેડા પહ℮ચવા માટъ 

ખચЪ↓ રΝા છъ. આવું જ િવ˜ાથЪ↓ઓનું 

જૂથ ૩૬ કલાકથી મેિļડ ખાતે ફસાયું 

છъ. મેિļડ એરપોટ↓ ખાતે ફસાયેલા 

ગુજરાતના એક િવ˜ાથЪ↓એ સોિશયલ 

મીЧડયામાં પોçટ કરી છъ કы, ‘ચાટ↓ર 

એરલાઇ×સથી Ùલાઇટ બૂક નહỲ 

કરાવો તેવો અનુરોધ છъ. અમે ૧૪ 

કલાકથી મેિļડ એરપોટ↓ પર ફસાયા 

હોવા છતાં અમે જેના મારફતે ЧટકЫટ 

બૂક કરાવી તે ĺાવેલ એજ×ટ અને 

એરલાઇ×સ ˛ારા કોઇ જવાબ અપાઇ 

રΝો નથી. 

અમે Чદàહી એરપોટ↓માં ૧૬ 

કલાક રાહ ઇ હતી અને હવે ૧૪ 

કલાકથી મેિļડ એરપોટ↓માં ફસાયા 

છીએ. મેિļડ ખાતે અમારા માટъ 

હોટъલમાં રોકાણ તો દૂર ભોજનની 

ãયવçથા પણ કરાઇ નથી. અમાιં 

ЧટકЫટ પેકыજ λિપયા ૨ લાખથી 

૩ લાખનું છъ. ‘  આ િવ˜ાથЪ↓ઓ 

મેિļડથી મેЩÄસકો થઇને ટોર×ટો 

પહ℮ચવાના હતા. પરѕતુ મેЩÄસન 

સરકાર તરફથી મંજૂરી નહỲ મળતાં 

આ િવ˜ાથЪ↓ઓ મેિļડ ખાતે ફસાયા 

હતા. અનેક િવ˜ાથЪ↓ઓએ વડાĬધાન 

કાયા↓લયના િŢટર હъ×ડલમાં પણ 

પોતાની ãયથા રજૂ કરી હતી.

ગુજરાતમાં Ĭથમવાર એ×ટી કોિવડ ļÆસ 
2-DGનું ઉÓપાદન કરવા સરકારની મંજૂરી

çટુડ×ટ િવઝા પર કыનેડા જતાં ગુજરાતના 
અનેક િવ˜ાથЪ↓ઓ િવદъશમાં ફસાઈ ગયા
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søkíkLkk Ëhuf Ä{o{kt fkuE {kMk fu fkuE rËðMk 

fu fkuE íknuðkhLke ¾kMk yøkíÞíkk íkÚkk {níðíkk 

nkuÞ Au. íku rËðMku fu íku {kMk{kt ÄkŠ{f «ð]r¥kyku 

hkuStËk ÄkŠ{f «ð]r¥kyku fhíkkt ftEf ðÄw «{ký{kt 

nkuÞ Au. WËknhý íkhefu r¾úMíkeyku{kt hrððkh íkÚkk 

ÞnwËeyku{kt þrLkðkhLkk rËðMkLke {níðíkk Au yLku 

íkuyku yk rËðMku ¾kMk Míkwrík (çktËøke) fhu Au.

RM÷k{ Ä{o{kt su{ y{wf RM÷k{e {kMkLke 

yøkíÞíkk íkÚkk {níðíkk Au, íkuðe s heíku 

yXðkrzÞkLkk Mkkík rËðMkku{kt þw¢ðkhLkk rËðMkLke 

{níðíkk Au. þw¢ðkhLkk rËðMkLku yhçke ¼k»kk{kt 

“Þki{w÷ swByk” yÚkðk “swByk” fnuðk{kt ykðu 

Au. yk rËðMku ËirLkf (hkuStËk) çkÃkkuhLke çktËøke 

(Lk{kÍ) {wÂM÷{kuLkk «kÚkoLkk MÚkkLk {MSË{kt {kuxk 

ÃkkÞu Mk{wnøkík çkòððk (yËk fhðk){kt ykðu Au.

þw¢ðkh (swByk)Lkk rËðMku çkÃkkuhLke Mk{wnøkík 

çktËøke (Lk{kÍ){kt hkuStËkLke çkÃkkuhLke çktËøke 

(Lk{kÍ)fhíkkt Úkkuzkf Vuh nkuÞ Au, íkÚkk íku 

rËðMku çktËøke(Lk{kÍ)Ãknu÷k ÔÞkÏÞkLk (ðkyuÍ 

yLku ¾wíçkku) sYhe nkuÞ Au. Ãknu÷kt MÚkkrLkf 

¼k»kk{kt yksLkk «&Lkku Ãkh ÔÞkÏÞkLk(ðkyuÍ) 

ykÃkðk{kt ykðu Au yLku íku ÃkAe yhçke ¼k»kk{kt 

ÔÞkÏÞkLk(¾wíkçkku) ykÃkðk{kt ykðu Au, su{kt 

«kÚkoLkk (Ëwyk) Ãký fhðk{kt ykðu Au.

þw¢ðkh(swByk)Lke çktËøke (Lk{kÍ)Lke 

yøkíÞíkk íkÚkk {níðíkk rð»ku fwhkLk {SË{kt ºký 

çkkuÄð[Lkku (ykÞíkku) yk «{kýu Au :-

“yu ©æÄk¤wyku ({ku{eLkku-R{kLkðk¤kyku), 

ßÞkhu swBykLkk rËðMku Lk{kÍ {kxuLkku MkkË Ëuðk{kt 

(yÍkLk fnuðk{kt) ykðu, íkku ík{u Ãkk÷Lknkh 

yÕ÷knLkk M{hý (Íe¢-ÔÞkÏÞkLk íkÚkk Lk{kÍ) 

íkhV Wíkkð¤u [k÷e Lkef¤ku yLku ðuÃkkh ÄtÄku (÷u-

ðu[) Akuze Ëku. yk fkÞo ík{khk {kxu ©uc Au, òu 

ík{u Mk{síkk nku. ÃkAe ßÞkhu Lk{kÍ Ãkwýo ÚkE òÞ, 

íkku ÃkAe Ähíke Ãkh Vu÷kÞ òð yLku yÕ÷kn íkhVLke 

ykSrðfk (heÍf-hkuÍe) {u¤ððkLke þkuÄ{kt ÷køke 

òð (ÃkkAk ðuÃkkh ÄtÄk{kt ÃkhkuðkE òð), yLku 

(íÞkhu Ãký) yÕ÷knLkwt M{hý (Íe¢) rðþu»k fhíkk 

hnku, suÚke ík{u MkV¤ Úkkð. Ãký fux÷kf ÷kufku yuðk 

Ãký Au fu ßÞkhu íkuyku ðuÃkkh ÄtÄk fu h{íkøk{ík(¾u÷ 

ík{kþk)Lku swyu Au,íkku íkuyku íkuLkk íkhV sðk {kxu 

ðe¾hkÞ òÞ Au.(íÞkt Ëkuze 

òÞ Au)yLku ík{Lku(ÃkÞøktçkh 

MkknuçkLku) W¼u÷ku s Akuze òÞ 

Au. ík{u íku{Lku (íku ÷kufkuLku) fne 

Ëku fu su ftE (ÃkwÛÞ) yÕ÷knLke 

ÃkkMku Au, íku ykðk h{íkøk{ík (¾u÷ ík{kþk) íkÚkk 

ðuÃkkh ÄtÄk fhíkk ðÄw ©uc Au.yLku yÕ÷kn MkkiÚke 

©uc ykSrðfk(heÍf-hkuÍe) ykÃkLkkh Au.”

(«fhý 62, &÷kuf 9, 10 yLku 11)

(yk «fhý 62 (Mkwhkn 62)Lkwt Lkk{ “Mkwhkn 

y÷ swByk” Au.)

WÃkhLkk ºký çkkuÄð[Lkku{kt þw¢ðkh(swByk)

Lke çkÃkkuhLke Mk{wnøkík çktËøke(Lk{kÍ)Lkwt ðýo™ 

çkkuÄð[Lk 9 y™u 10{kt Au. íkuLkk ÃkAeLkk 

çkkuÄð[Lk 11{kt su fnuðk{kt ykðu÷ Au íkuLke 

ÃkkùkË¼wr{fk yu Au fu yuf Mk{Þu ytrík{ 

ÃkÞøktçkh Mkknuçk (Mk.y.ð.) þw¢ðkh (swByk)

Lke çkÃkkuhLke çktËøke (Lk{kÍ)

Lkk Ãknu÷k ÔÞkÏÞkLk (¾wíçkku) 

ykÃke hÌkk níkk. íkus Mk{Þu 

fkuEyu MkkË ËeÄku fu V÷kýe 

søÞkyuÚke ðuÃkkheykuLkku fkV÷ku 

n{ýk s ykÔÞku Au. yk MkkË Mkkt¼¤eLku y{wf 

÷kufku, suyku çktËøke (Lk{kÍ){kxu çkuXk níkk yLku 

ÔÞkÏÞkLk Mkkt¼¤e hÌkk níkk, íkuyku íkhík s ðuÃkkh 

ÄtÄkLke ÷k÷[{kt çktËøke(Lk{kÍ) yLku ÔÞkÏÞkLk 

(¾wíçkku) AkuzeLku íkÚkk ÃkÞøktçkh Mkknuçk (Mk.y.ð.)

Lku ÔÞkÏÞkLk ykÃkíkk W¼k s AkuzeLku ðuÃkkheykuLkk 

fkV÷k íkhV Ëkuze økÞk. íku s Mk{Þu yÕ÷kn 

íkhVÚke &÷kuf (ykÞík) Wíkkhðk{kt ykðu÷. ykÞík 

11 («fhý 62)Lkku ¾w÷kMkku yu s Au fu su ÃkwÛÞ 

yÕ÷knLke çktËøke (Lk{kÍ){kt yÕ÷kn íkhVÚke Au, 

íku ÔÞkÃkkh ÄtÄk yLku ¾u÷ ík{kþk fhíkk ðÄw ©uc 

Au yLku yÕ÷kn s MkkiÚke ©uc ykSrðfk (heÍf-

hkuÍe) ykÃkLkkh Au.

suðe heíku þrLkðkhLkku rËðMk ÞnwËeyku {kxu 

Ãkrðºk Au, íku yLkwMkkh ðÄw{ríkLkk ÞnwËeyku 

þrLkðkhLkk rËðMku ÃkkuíkkLkku fk{ ÄtÄku çktÄ hk¾u Au. 

{wMk÷{kLkku {kxu þw¢ðkh(swByk),su yu{Lkku Ãkrðºk 

rËðMk Au, íkuLkk rð»ku fwhkLk {SË{kt yu ykËuþ Au 

fu þw¢ðkh(swByk)Lkk rËðMku çkÃkkuhLke Mk{wnøkík 

çktËøke (Lk{kÍ)Lkk Mk{Þu yux÷u fu Lk{kÍ Ãknu÷kLkk 

MkkË (yÍkLk)Lkk ykht¼Úke ÷ELku çktËøke (Lk{kÍ)

Lkk Ãkwýo Úkðk MkwÄe s ðuÃkkh ÄtÄkLkku íÞkøk fhe Ëuðku 

òuEyu. yLku yu ykËuþ Ãký Au fu çktËøke (Lk{kÍ) 

Ãkwýo ÚkE økÞk ÃkAe ðuÃkkh ÄtÄku ÃkkAku þY fhe 

Ëuðk{kt ykðu yux÷u fu ykSrðfk(heÍf-hkuÍe) 

{u¤ððk {kxu Ähíke Ãkh ÃkkAk Vu÷kÞ sðwt òuEyu, 

Ãkhtíkw yÕ÷knLkk M{hý (Íe¢)Lku Lk ¼w÷ðwt suEyu.

þw¢ðkh(swByk)Lke Mk{wnøkík çktËøke (Lk{kÍ)

Lke ÃkkA¤ yuf {rn{k yu Ãký Au fu Ãkkt[ Mk{ÞLke 

çktËøke (Lk{kÍ)hnuýktf rðMíkkhLkk «kÚkoLkk MÚkkLk 

{MSË{kt ÚkkÞ Au, Ãký þw¢ðkh (swByk)Lke 

çkÃkkuhLke Mk{wnøkík çktËøke (Lk{kÍ)rðMíkkhLke 

{kuxe {MSË{kt ÚkkÞ Au. ykLkwt yuf fkhý yu Au 

fu rðMíkkhLke {kuxe {MSË{kt Ãkwhk rðMíkkhLkk ÷kufku 

Mk{kE þfu, yuf çkeòLkku {u¤kÃk ÚkE þfu yLku yuf 

çkeòLkk Mk{k[kh íkÚkk Ëw:¾ ËËo Ãký òýe þfkÞ.

yk fkÞoÚke yÕ÷knLke çktËøke(Lk{kÍ)WÃkhktík 

Mkk{kSf fu Mk{wnøkík r{÷Lk fkÞoLkku WÆuþ Ãký 

Ãkkh Ãkze òÞ Au.

મુ લમ ધમશા  કુરાન મ દના બોધવચનો પર આધા રત

RM÷k{ Ä{o{kt þw¢ðkh(swByk)Lkk rËðMkLke {níðíkkRM÷k{ Ä{o{kt þw¢ðkh(swByk)Lkk rËðMkLke {níðíkk
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મ
હાગજુરાતના આદંોલનની 

આગ પજવળી ઊઠતાં 

મોરાર  દъસાઈ 

તરફЫ અમદાવાદ શહъરના 

કыટલાક કяєĠસેી આગવેાનોએ 

અમદાવાદમા ંમાણકેચોકમા ંસભા 

ભરી લોકોન ે Ч˛ભાષી રાËયનું 

મહǽવ સમ વવાનુ ં આયોજન 

કયુ↨. કыટલાક મોરાર  પરçત 

કяєĠસેી નતેાઓ માણકેચોકમાં 

સભા çથળъ આãયા પણ 

ઉäકыરાયલેા લોકોએ શહъર 

કяєĠસેના Ħણકે આગવેાનોનાં 

ધોિતયા ંખ′ચી નાÅંયા.ં િનવ↓çĦ થઈ 

ગયલેા કяєĠસેી નતેાઓન ેન કની 

દકુાનમા ં લઈ જવાયા. કાપડની 

દકુાનના તાકા ફાડી નતેાઓને 

શરીરъ વỲટાળવા કાપડ આØયુ,ં 

ત ે પછી ઍÜÚયલુ×સ બોલાવી, 

તમેા ંબસેાડી કяєĠસેના નતેાઓને 

લોકોના ંટોળાથંી બચાવવા પોલીસ 

ĬૉટъÄશન હъઠળ તમેના ઘરે રવાના 

કરી દીધા.

આગના બનાવો

કяєĠસે ભવન પરથી 

િવ˜ાથЪ↓ઓ પર ગોળીબાર બાદ 

શહъરના તમામ િવçતારોમાં 

પોળોના નાકы, સોસાયટીના નાકы, 

ચાલીના નાકы, çĦી-પιુષોનાં 

ટોળા ં મવા લાÆયા ં હતા.ં આ 

બનાવ બાદ તરત જ રાતના 

સભા-સરઘસ પર Ĭિતબધં રી 

કયђ↓ અન ેરાતના ૯થી સવારના 

૭ સધુી કÙયુ↓ હъર થયો. પરѕતુ 

મધરાત સધુી લોકોના ં ટોળાં 

ઘમૂતા ંજ રΝા.ં ઠъકઠъકાણ ેઆગ 

લગાડવાના બનાવો ચાલ ુ જ 

રΝા. ગજુરાત ╞બના દરવાજે 

મોટરકારોન ે આગ લગાડી 

દъવાઈ. મહાગજુરાતની લડત 

વખત ેગજુરાતના લોકોનો Ĭચડં 

િવરોધ કяєĠસેના સǼાધીશો 

સામ ે ફાટી નીકâયો હતો. હવે 

કяєĠસેીઓ વધ ુ િખ યા હતા. 

મોરાર  દъસાઈન ે કોઈકы કЅં 

કы તમન ે સાભંળવા આવતા 

માણસોન ે રોકવામા ં આવ ે છъ. 

આ Òયા બાદ મોરાર ભાઈ 

ઉપવાસ પર ઊતરી ગયા. આ 

હъરાતથી સ³−³ાટો મચી ગયો. 

મોરાર  દъસાઈની સભા રદ 

કરવામા ંઆવી.

હુ ંઉપવાસ કરીશ

કяєĠસે હાઉસમા ં ચાલતી 

બઠેકમા ં મોરાર ભાઈએ કЅં 

કы, Ëયા ં સધુી અમદાવાદના 

લોકો મન ે સાભંળશ ે નહỲ 

Óયા ં સધુી હુ ં ઉપવાસ કરીશ. 

તમેણ ેકЅં કы, સભામા ંઆવતા 

લોકોન ે બળપવૂ↓ક રોકыલા છъ. 

તમેની એવી હъરાતથી Óયા ં

હાજર રહъલા કяєĠસે Ĭમખુ 

ઢъબરભાઈએ દુઃખ ãયŪ કયુ↨. 

તઓે Ĭ ન ે સમ વવાનો 

Ĭયાસ કરશ ે તવેી ખાતરી 

આપી. ઠાકોરભાઈ દъસાઈએ 

શહъરીઓન ે શાિંત ળવવા 

અપીલ કરી. મોરાર ભાઈએ 

કЅ ંકы હુ ંગજુરાતન ેિહѕદçતાનના 

ભલા માટъ હોડમા ં મૂકવા 

તયૈાર છુ,ં પરѕત ુ િહѕદçુતાનને 

ગજુરાતના ભલા માટъ હોડમાં 

મકૂવા તયૈાર નથી. મ′ મારા 

િવચારો ખાનગી રાÅયા નથી. હું 

અમદાવાદ આãયો Óયારъ જ મ′ 

કЅ ંહતુ ંકы હુ ંЧ˛ભાષી રાËયમાં 

માનુ ંછુ.ં મુબંઈ ધારાસભામા ંજ 

િબલ રજ ૂકયુ↨ Óયારъ પણ મ′ કЅં 

કы, આ કામગીરી મારા માટъ 

કιણ છъ. તમેણ ેઆશા ãયŪ 

કરી કы, ગજુરાત કяєĠસેના 

િનણ↓યનો અમલ કરશ.ે  

લોકશાહી જ એમ કહъ છъ કы, 

Ч˛ભાષી રાËય çવીકારવુ ં તો 

આપણ ેશુ ંકરી શકЫએ ? ભલે 

આપણ ેચૂટંણીમા ંહારી જઈશુ.ં 

સભામા ં જ તમેણ ે ગોળીબાર 

અગં ે માĦ એટલુ ં જ કЅ ં કы 

ગોળીબાર કરવાનો કોઈ શોખ 

નથી. મન ેપોતાન ેતો નથી જ 

પરѕત ુ ગોળીબાર વગર આ 

બધી વçત ુ કыમ અટકાવવી ? 

મોરાર ભાઈન ે કરસનદાસ 

પરમાર અન ે ĮΜકЮમાર 

ભžની નતેાગીરી હъઠળ કыટલાક 

િવ˜ાથЪ↓ Ĭિતિનિધઓ મâયા. 

તમેન ે જણાવવામા ં આãયું 

કы, Ч˛ભાષીની રચના દъશના 

િહતમા ં છъ અન ે તોફાનીઓ 

કяєĠસેન ેઊથલાવવા માગ ેછъ. 

આવા સમાજ િવરોધી તǽવોને 

અટકાવવા પગલા ંલવેા ંપડશ.ે 

િવ˜ાથЪ↓ઓએ મોરાર ભાઈ 

સાથ ેદોઢ કલાક ચચા↓ કરી.

સોપો પડી ગયો

મોરાર ભાઈના ઉપવાસની 

હъરાતથી અન ેપોતાન ેસાભંળъ 

નહỲ Óયા ં સધુી અમદાવાદ 

નહỲ છોડવાના િનધા↓રથી 

અમદાવાદના ઉ˜ોગપિતઓમાં 

તો સોપો પડી ગયો. અદંરખાને 

કяєĠસેી મોવડીઓના આĠહથી 

આ ઉપવાસ છોડાવવાના ચĝો 

ગિતમાન થઈ ગયા. િવ˜ાથЪ↓ 

સિમિતના અĠણી હЧરહર 

ખભંોળ , Ĭબોધ રાવળ, . 

આઈ. પટъલ પણ તમેન ેમâયા. 

તમેણ ે મોરાર ભાઈએ કЅં 

કы, શહъરમા ં કÙયુ↓ નાખંી અને 

પરિમટ કાઢી સમાતંર સરકાર 

રચવી છъ તનેી સામનેુ ંમાι ંઆ 

પગલુ ંછъ. (ĝમશઃ આવતા અકંы)

નેતાઅાેને અૅBુલ માં બેસાડી ઘેર માેક ા : માણેક 
ચાેકમાં કા ેસી નેતાઅાેનાં ધાે તયાં ખચી નાખવામાં અા ાં

રાતના સભા-સરઘસ પર તબંધ રી કયા અને 
રાતના 9થી સવારના 7 સુધી ક ુ હેર થયાે. 
પરંતુ મધરાત સુધી લાેકાેનાં ટાેળાં ઘૂમતાં જ ર ાં. 
ઠેકઠેકાણે અાગ લગાડવાના બનાવાે ચાલુ જ ર ા.
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નવી Чદàહી

ક℮Ġેસી સાંસદ શિશ થλરને પ ી 

સુનંદા પુæકરના Óયુ મામલે Чદàહીની 

કોટ↓માંથી રાહત મળી ગઈ છъ. 

Чદàહીની રાઉજ એવ×યુ કોટ‼ સુનંદા 

પુæકરના Óયુ કыસમાં શિશ થλરને 

તમામ આરોપોમાંથી િનદђ↓ષ હъર 

કરી દીધા છъ. કોટ↓માંથી રાહત મâયા 

બાદ શિશ થλરъ કોટ↓નો આભાર મા×યો 

હતો અને પોતે 7.5 વષ↓થી આ ટોચ↓ર 

અને દુખમાંથી પસાર થઈ રΝા હતા 

તેમ જણાãયું હતું. 

સુનંદા પુæકરનું Óયુ 17 

×યુઆરી, 2014ના રોજ Чદàહીની 

એક મોટી હોટъલમાં થયું હતું. Óયુના 

થોડા Чદવસો પહъલા સુનંદા પુæકરъ 

આરોપ લગાãયો હતો કы, તેમના પિત 

થλરના એક પાЧકçતાની પĦકાર સાથે 

સંબંધ છъ. આ કыસમાં Чદàહી પોલીસે 

શિશ થλર િવλˇ કલમ 307, 498 

A અંતગ↓ત કыસ ન℮Öયો હતો. થλર 

પર પ ીને આÓમહÓયા કરવા માટъ 

ઉäકыરવાનો અને તેમના સાથે ĝвરતાથી 

વત↓વાનો આરોપ લગાવવામાં આãયો 

હતો.  સુનંદા પુæકરના Óયુનો કыસ તે 

સમયે ખૂબ હાઈĬોફાઈલ કыસ ગણાયો 

હતો. 29 સØટъÜબર, 2014ના રોજ 

એઈÜસના મેЧડકલ બોડ › સુનંદના 

તદъહનો પોçટમોટ↓મ Чરપોટ↓ Чદàહી 

પોલીસને સ℮Øયો હતો. 

સુનંદા પુæકર Óયુ કыસ: શિશ થλર 
તમામ આરોપમાં િનદђ↓ષ હъર થયા

ભોપાલ 

મÖય Ĭદъશના માળવા િવçતારના 

ખેડૂતોએ ખોટી આગાહી કરીને ગેરમાગ › 

દોરવા બદલ ભારતીય હવામાન ખાતા 

િવλˇ કોટ↓માં જવાની ધમકЫ આપી હતી. 

ખેડૂતોએ દાવો કયђ↓ હતો કы હવામાન 

ખાતા ˛ારા કરવામાં આવેલી ખોટી 

આગાહીના પગલે તેઓ યોÆય સમયે 

પાકની વાવણી કરી શÄયા નહી, અથવા 

તો પાકની વાવણી કયા↓ બાદ આગાહી 

મુજબ વરસાદ ન પડયો ના કારણે 

તેઓના પાક બળી ગયા છъ.

 કы ભારતીય હવામાન ખાતાના એક 

વૈΦાાિનકы કЅં હતું કы ભારતીય હવામાન 

ખાતાએ ચોમાસા અંગે જે આગાહી કરી 

હતી તેની િવλˇમાં  હવામાનની આગાહી 

કરતી કોઇ ખાનગી એજ×સી ˛ારા વહъલુ 

ચોમાસુ શλ થવાની આગાહી કરવામાં ાવી 

હતી જેના કારણે ખેડૂતો ગેરમાગ › દોરાયા 

હતા. તેમણે તો વળી ખેડૂતોનો દોષ કાઢતા 

એમ કЅં હતું કы ખેડૂતોએ પાકની વાવણી 

કરતા પહъલાં હવામાન અંગેની તમામ 

િવગતો અગાઉથી મેળવી લેવી ઇએ 

ભારત સરકારના હવામાન િવભાગ ˛ારા 

કરવામાં આવેલી મોટાભાગની આગાહી 

ખોટી પડી છъ.

ભારતીય હવામાન ખાતા સામે MPના 
ખેડૂતોની અદાલતમાં જવાની ધમકЫ

હЧરયાણામાં ખžર સરકારъ 
‘ગોરખધંધા’ શÚદના 

ઉપયોગ પર મુÄયો Ĭિતબંધ
નવી Чદàહી 

ખોટા કામોને ãયાÅયાિયત કરવા માટъ વપરાતા 

‘ગોરખધંધા’ શÚદના ઉપયોગ પર હЧરયાણાની સરકારъ 

Ĭિતબંધ મુકЫ દીધો છъ. મુÅયમંĦી મનોહર લાલ ખžર 

˛ારા આ િનણ↓ય લેવામાં આãયો છъ. તેમણે આ શÚદના 

ઉપયોગ પર Ĭિતબંધ મુકવાનું કારણ પણ આØયું છъ. 

તમેના કહъવા Ĭમાણે ગોરખનાથ એક સંત હતા અને આ 

શÚદના ઉપયોગથી તેમના અનુયાયીઓની લાગણીને 

ઠъસ પહ℮ચતી હતી.  ગોરખનાથ સંĬદાયના લોકોએ 

તાજેતરમાં જ મુÅયમંĦી ખžરની મુલાકાત લીધી હતી 

અને ગોરખધંધા શÚદના ઉપયોગ પર Ĭિતબંધ મુકવા 

તેમના સમΤ માંગણી કરી હતી. 

કોલેિજયમે સુĬીમમાં િનમણૂક 
માટъ 3 મિહલા ×યાયમૂ↓િત 

સિહત 9 નામને આપી મંજૂરી
નવી Чદàહી

સĬુીમ કોટ↓ના મÅુય ×યાયમૂ↓િત એન.વી.રમ³−³ાના ને Óવ 

હъઠળ બનલેા સĬુીમ કોટ↓ના કોલિેજયમ ે દъશની સવђ↓ŵ 

અદાલતમા ં જજ તરીકы િનમણકૂ માટъ સરકારન ે 9 નામ 

સચૂãયા હતા. યાદીમા ંĦણ મિહલા ×યાયમૂ↓િતઓનો પણ 

સમાવશે થાય છъ. એક ભારતના Ĭથમ મિહલા મÅુય 

×યાયમૂ↓િત બની શકы છъ. કોલિેજયમ ેઆમ પહъલી જ વાર 

Ħણ મિહલા ×યાયમૂ↓િતના નામની બઢતી સાથ ેસĬુીમ કોટ↓માં 

િનમણકૂ માટъ ભલામણ કરી છъ. તમેા ંગજુરાત હાઇહોટ↓ના 

જЩçટસ બલેા િĦવદેી, કણા↓ટક હાઇકોટ↓ના ×યાયમૂ↓િત 

બી.વી.નાગરથના તમે જ તલેગંણા વડી અદાલતના વડા 

×યાયમૂ↓િત િહમા કોહલીના નામનો સમાવશે છъ.

નવી Чદàહી

પં બ ક℮Ġેસના ચીફ નવ ત િસંહ 

િસˇુના સલાહકાર મલિવંદર િસંહ 

માલીએ ફરી એક વખત િવવાЧદત 

િનવેદન આØયું છъ. મુÅયમંĦી અમЧરѕદર 

િસંહ પર સાંĬદાિયક તણાવ ફыલાવવાનો 

આરોપ લગાãયા બાદ તેમણે દાવો 

કયђ↓ છъ કы, કાäમીર એક અલગ દъશ 

હતો, ભારત અને પાЧકçતાને તેના પર 

ગેરકાયદъસર કબ  જમાãયો હતો. 

કાäમીર, કાäમીરના લોકોનું છъ. માલીએ 

આ વાતો Ţીટમાં લખી હતી. 

અકાલી દળના નેતા િબĝમ 

મ Чઠયાએ માલીની Ţીટ પર િનશાન 

સાÖયું છъ. તેમણે જણાãયું કы, માલીનું આ 

િનવેદન શહીદોના પЧરવારોનું અપમાન 

છъ. વધુમાં જણાãયું કы, રાહુલ ગાંધીએ 

જવાબ આપવો ઈએ કы, માલીનું આ 

િનવેદન શહીદોના પЧરવારોનું અપમાન 

છъ કы નહỲ?  રાહુલ ગાંધી તેનાથી 

સહમત નથી તો પછી ક℮Ġેસનો સાચો 

ચહъરો સૌના સામે આવી જશે અને 

 એવું નથી તો તેઓ િસˇુ િવλˇ 

શું એÄશન લેશે. અમЧરѕદર િસંહ પર 

પં બમાં પાЧકçતાન મુˆъ અશાંિત 

ફыલાવવાનો આરોપ લગાવી રΝા છъ 

પરѕતુ િસˇુ પાЧકçતાનના આમЪ↓ ચીફને 

ગળъ લગાવતા નજર આãયા હતા. 

િસˇુના સલાહકારъ કાäમીરને ગણાãયો 
અલગ દъશ ગણાવતા જ િવપΤનો િવરોધ

લˆાખ 

પ′ગ℮ગ Óસો સરોવરના ઉǼર Чકનારъ ચીને સૈ×ય િહલચાલ 

અને સવ›લ×સ Ĭ િǼ વધારી દીધી છъ. ગયા વષ › મે 

મિહનામાં પૂવ↓ લˆાખમાં આ çથાને જ મડાગાંઠની Щçથિત 

સ ↓વાની શλઆત થઈ હતી. તેમાં ૯૨૮ સી અને ૯૨૮ડી 

હાઇçપીડ પેĺોિલંગ બોÎસનો સમાવેશ થાય છъ. ૯૨૮સી 

બોÎસ મહǼમ Ĭિતકલાક ૬૦ Чક.મી.ની ઝડપ ધરાવે છъ 

અને તે ૬૦ ãયિŪના વહનની Τમતા ધરાવે છъ. હિથયાર 

અને દાλગોળાની Τમતા પણ ઊંચી છъ. 

ચીને આ િવçતારમાં સૈ×યની િહલચાલ માટъ અÓયાર સુધી 

૯૨૮બી ટાઇપ પેĺોિલંગ બોÎસ તૈનાત કરી હતી. પરѕતુ 

ચીને હવે પવ↓ લˆાખના સામે કાંઠъ પ′ગ℮ગ Óસો સરોવરમાં જે 

ЩÙલટ તૈનાત કરી છъ તેને ચીની પિΌમી કમા×ડ પિΌમી સી 

ЩÙલટ તરીકы ઓળખે છъ. આ ЩÙલટ çકોļોનમાં ૨૦૦ ãયિŪ 

અને ૨૦થી વધુ બોÎસ સામેલ છъ. ચીનનો પિΌમ કમા×ડ 

૩,૪૮૮ Чક.મી.ની બનેલી સમĠ એલએસીની સુરΤાની 

જવાબદારી ધરાવે છъ.

મુંબઈ

ડીમાટ↓ના Ĭમોટર રાધાЧકશન 

દામાણીએ દુિનયાના ૧૦૦ ટોચના 

ધિનકોમાં çથાન ĬાΆ કયુ↨ છъ. ડીમાટ↓ના 

શેસ↓ના ભાવમાં સતત થઈ રહъલા 

વધારાથી દામાણીની નેટવથ↓ ૧૯.૨ 

અબજ ડોલર એટલે કы ૧.૪ લાખ 

કરોડ λિપયા પર પહ℮ચી ગઈ છъ. 

Úલૂમબગ↓ િબિલયોનેસ↓ ઈ×ડેÄસમાં 

તેઓ હાલ ૯૮મા çથાન પર છъ. 

ગત વષ › માચ↓માં તેમની નેટવથ↓ ૧૨ 

િબિલયન ડોલર હતી, જેમાં ૧૮ 

મિહનામાં ૭ અબજ ડોલર એટલે 

કы ૫૦ હ ર કરોડનો જંગી વધારો 

થયો છъ. દામાણી હાલ ડીમાટ↓માં 

૭૪.૯ ટકા િહçસો ધરાવે છъ. િનયમો 

અનુસાર, કોઈપણ િલçટъડ કіપનીમાં 

Ĭમોટરનો િહçસો ૭૫ ટકાથી વધુ ના 

હોવો ઈએ. આ િનયમનો ભંગ ના 

થાય તે રીતે દામાણીએ તેમાં ૭૪.૯ 

ટકા િહçસો રાÅયો છъ. આ િસવાય 

દામાણી ઈЩ×ડયા િસમે×Îસમાં ૧૧.૩ 

ટકા, વીએસટી ઈ×ડçĺીઝમાં ૨૬ ટકા, 

સુંદરમ ફાઈના×સમાં ૨.૪ ટકા તેમજ 

અ×ય કіપનીઓમાં પણ િહçસો ધરાવે 

છъ. છъ·ા ૧૮ મિહનામાં ડીમાટ↓નું 

સંચાનલ કરતી એવે×યુ સુપરમાટ↓ના 

શેરમાં ૬૪ ટકાનો ઉછાળો આãયો છъ. 

બુધવારъ માક⎯ટ બંધ થયું Óયારъ આ શેર 

૩,૬૫૨ λિપયાની સપાટી પર હતો. 

ઉ·ેખનીય છъ કы, શેરબ રમાં માચ↓ 

૨૦૨૦માં જે કડાકો બોલાયો હતો, તે 

દરિમયાન આ શેર ૧૮૦૦ λિપયા પર 

આવી ગયો હતો. 

િવΐના ૧૦૦ ધિનકોમાં ડીમાટ↓ના રાધાЧકશન 
સામેલ, નેટવથ↓ 19.2 અબજ ડોલર પહ℮ચી

નવી Чદàહી
દъશમાં કોરોના સંĝમણનો કહъર 

ફરીથી વધી રΝો હોય એવા સંકыત 

મળી રΝા છъ. ગુιવારъ Óયુઆંક 

૫૦૦ને પાર કરી ગયો છъ. પાંચ 

Чદવસ બાદ Óયુનો આંકડો ૫૦૦ને 

પાર ગયો છъ. ભારતમાં કોિવડ સામે 

લડતાં અÓયાર સુધીમાં ૪ લાખ  

લોકોએ પોતાના વ ગુમાãયા છъ 

અને આ આંકડામાં સતત િˇ થવી 

તે િચંતાનું કારણ છъ. બી  તરફ, 

કોરોના વેÄસીનેશન અિભયાન પણ 

વેગવંતુ બ×યું છъ બુધવારના ૨૪ 

કલાકમાં વધુ ૫૬,૩૬,૩૩૬ લોકોને 

રસી આપવામાં આવી છъ. ગુજરાતમાં 

પણ સંĝમણના કыસોમાં આંિશક 

વધારો ન℮ધાયો છъ, અને આંકડો 

૨૦ને પાર કરી ગયો છъ. 

ગુλવાર સવારъ çવાçÔય મંĦાલયે 

હъર કરવામાં આવેલા આંકડાઓ 

મુજબ, છъ·ા ૨૪ કલાકમાં દъશમાં 

૩૬,૪૦૧ નવા પોિઝЧટવ કыસો 

ન℮ધાયા છъ. આ ઉપરાંત કોિવડ-

૧૯ના કારણે ૫૩૦ દદЪ↓ઓએ 

પોતાના વ ગુમાãયા છъ. દъશમાં 

હવે કЮલ સંĝિમતોની સંÅયા વધીને 

૩,૨૩,૨૨,૨૫૮ થઈ ગઈ છъ. બી  

તરફ, દъશમાં કЮલ ૫૬,૬૪,૮૮,૪૩૩ 

લોકોને કોરોના વેÄસીનના ડોઝ 

આપવામાં આãયા છъ.

24 કલાકમ  દશમ  વધુ 36401 લોકો કોરોના પો ઝ ટવ
500થી વધુ લાેકાેના માેત, અ ાર સુધીમાં 4,33,049 લાેકાેનાં કાેરાેના વાયરસના કારણે માેત થયા

ભારતીયોએ Ħી  ડોઝ 
લેવો જλરી : સાયરસ

કોરોના વેЩÄસન બનાવનાર સીરમ 
ઈЩ×çટટયૂટ ઓફ ઈЩ×ડયાના ચેરમેન 
સાયરસ પૂનાવાલાએ જણાãયું હતું કы 
કોરોના વેЩÄસનનો બી  ડોઝ લીધા 
પછી છ મિહનામાં Ħી  બૂçટર ડોઝ 
પણ લઈ લેવો ઈએ. ખાસ કરીને 
જેમની રોગĬિતકારશિŪ નબળી 
હોય તેમના માટъ તો આ અિનવાય↓ 
છъ. વધુમાં પૂનાવાલાએ કЅં હતું કы 
તેમણે અને સીરમ ઈЩ×çટટયૂટના 
૭,૦૦૦ કમ↓ચારીઓએ Ħી  ડોઝ 
લઈ લીધો છъ.

ભારતમાં બાળકો માટъની કોરોના વેЩÄસન 
સØટъÜબર સુધીમાં ઉપલÚધ બનશે : ICMR

ઇЩ×ડયન કાઉЩ×સલ ઓફ મેЧડકલ Чરસચ↓ (ICMR) અંતગ↓ત કામ કરતી 
નેશનલ ઇЩ×çટટયૂટ ઓફ વાયરોલો  (પૂણે)ના ЧડરъÄટર િĬયા અĮાહમે 
બુધવારъ જણાãયું હતું કы, ભારતમાં સØટъÜબર સુધીમાં બાળકો માટъની કોરોના 
રસી ઉપલÚધ થઇ જશે. હાલ ભારત બાયોટъક ˛ારા િન↓િમત દъશની પહъલી 
çવદъશી કોરોના રસીની બે થી ૧૮ વષ↓ના બાળકો પર બી  અને Ħી  
તબŨાની Щ╞િનકલ ĺાયલ ચાલી રહી છъ. અĮાહમે જણાãયું હતું કы, આશા 
રાખીએ છીએ કы બાળકો પર ચાલી રહъલી Щ╞િનકલ ĺાયલના પЧરણામ 
ટૂંકસમયમાં ઉપલÚધ બની જશે. આ પЧરણામ ļÆસ રъÆયુલેટર સમΤ રજૂ કરી 
દъવાશે તેથી સØટъÜબર મિહના સુધીમાં આપણી પાસે બાળકો માટъની કોરોના 
રસી ઉપલÚધ બની જશે. તે ઉપરાંત ઝાયડસ કыЧડલાની ĺાયલના પЧરણામની 
ચકાસણી પણ ચાલી રહી છъ.

ચીનની LAC પર ફરી અવળચંડાઈ, 
પ′ગ℮ગ Óસો લેકમાં સૈ×ય બળ વધારાયું
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શ્રીનગર 
જમ્મુ કાશ્મીરના કુલગા્્ાં 

આતંકીઓએ ભાજપના એક નેતાનમી 
ગોળમી ્ારમીને હત્ા કરમી નાખમી છે. 
હાલ્ાં જ ભાજપના એક સરપંચ 
અને તે્નમી પત્મીનમી પણ ગોળમી ્ારમીને 
આતંકીઓએ હત્ા કરમી હતમી ત્ારે 
હવે આ ઘટના સા્ે આવમી છે. જેને 
પગલે નેતાઓનમી સમુરક્ા વધારમી દેવા્ાં 
આવમી છે અને હમુ્લાખોર આતંકીઓનમી 
શોધખોળ ચાલમી રહમી છે.  નેશનલ 
કોન્ફરનસના નેતા ઓ્ર અબદમુલ્ાએ 
નારાજગમી વ્ક્ત કરમી છે સાથે જ આતંકી 

હમુ્લાનમી નનંદા કરમી હતમી અને ્ા્ાયા 
ગ્ેલા નેતાના પરરવાર પ્રત્ે સંવેદના 
વ્ક્ત કરમી હતમી. ભાજપે જણાવ્મું 
હતમું કે કુલગા્્ાં હો્શાનલબાગના 
સથાનનક અધ્ક્ જાવેદ અહ્દ ડારનમી 
આતંકીઓએ હત્ા કરમી દમીધમી છે. આ 
ઘટનાનમી અ્ે નનંદા કરમીએ છમીએ.  
હાલ કાશ્મીર્ાં ભાજપના નેતાઓ 
આતંકીઓના નનશાના પર વધમુ છે. થોડા 
રદવસ પહેલા જ ભાજપના નેતા અને 
સરપંચ ગમુલા્ રસૂલ ડાર અને તે્ના 
પત્મીનમી આતંકીઓએ ગોળમી ્ારમીને 
હત્ા કરમી નાખમી હતમી.

કાશ્રીર્ાં ભાજપના વધુ 1 નેતાનરી 
હત્ા કરરીને આતંકવાદરીઓ ફરાર
કુલગામના ભાજપના અધ્યક્ષને અાતંકીઅે ગાળેી મારી

કોલકાતા
પનચિ્ બંગાળ્ાં નવધાનસભા ચૂંટણમી 

પછમીનમી નહંસા ્મુદ્ે ્્તા સરકારને 
ગમુરુવારે ્ફટકો પહોંચ્ો છે. તાજેતરનમી 
નવધાનસભા ચૂંટણમી્ાં તૃણ્ૂલ કોંગે્સના 
ભવ્ નવજ્ પછમી રાજ્્ાં ્ફાટમી 
નનકળેલમી નહંસા્ાં ભોગ બનેલાઓનમી 
્ફરર્ાદો પણ નોંધાઈ નહીં હોવાના 
આક્ેપો પૂરવાર થ્ેલા છે તે્  નોંધતા 
કલકત્ા હાઈકોટટે ગમુરુવારે બળાતકાર 
અને હત્ા સનહતના બધા જ જધન્ 
ગૂનાઓના કનથત કેસ્ાં સમીબમીઆઈ 
તપાસનો આદેશ આપ્ો હતો. વધમુ્ાં 
ચૂંટણમી પછમીનમી કનથત નહંસાના બધા 
જ કેસનમી સવતંત્ર તપાસ ્ાટે થ્ેલમી 

એક પમીઆઈએલનમી સમુનાવણમી્ાં પાંચ 
જજોનમી બેનચે સવાયાનમુ્તે એસઆઈટમીનમી 
તપાસનો આદેશ આપ્ો છે. બંગાળ્ાં 
ચૂંટણમી પછમીનમી નહંસા ્મુદ્ે કલકત્ા 
હાઈકોટટે રાષ્ટમી્ ્ાનવાનધકાર પંચનમી 
પેનલનમી બધમી જ ભલા્ણો પણ 
સવમીકારમી લમીધમી છે. વધમુ્ાં કલકત્ા 
હાઈકોટયા દ્ારા નન્મુક્ત ત્રણ સભ્ોનમી 
એસઆઈટમી્ાં પનચિ્ બંગાળ 
કેડરના આઈપમીએસ અનધકારમીઓ 
સમુ્ન બાલા સાહૂ, સૌ્ેન ન્ત્રા અને 
રણવમીર કુ્ારનો સ્ાવેશ થા્ છે. 
આ એસઆઈટમી નહંસા દરન્્ાન લૂંટ, 
આગજનમી, તોડ્ફોડ, હમુ્લા અને અન્ 
કેસોનમી તપાસ કરશે.

બંગાળ્ાં હહંસા અંગે સરીબરીઆઈ 
તપાસ કરવા હાઈકોર્ટનો આદેશ

રેપના ખોટા કેસ્ાં ખતરનાક 
વધારો, કડક પગલાં લેવા 

ખૂબ જરૂર : રદલહમી હાઇકોટયા 
નવરી દદલહરી 

બળાતકારના કેસ્ાં જૂઠો આરોપ લગાવનારા સા્ે 
રદલહમી હાઇકોટટે કડક વલણ અખત્ાર ક્મુું છે. બળાતકારના 
કેસ્ાં બે પક્ વચે્ સ્જૂતમીનમી અપમીલને ્ફગાવમી દેતાં રદલહમી 
હાઇકોટટે જણાવ્મું હતમું કે આ પ્રકારના ગંભમીર બળાતકાર અને 
છેડછાડના ખોટા આરોપોને કડક હાથે ડા્મી દેવાનમી જરૂર છે. 
આ પ્રકારના કેસ્ાં ખોટા આરોપો લગાવનારા સા્ે કડક 
પગલાં ભરવાં જોઈએ. જસસટસ સમુબ્ર્નણ્્ પ્રસાદે જણાવ્મું 
હતમું કે ખોટા આરોપો એટલા ્ાટે લગાવવા્ાં આવમી રહ્ા 
છે કે બમીજો પક્ શર્ અને ડરના કારણે ્ાગણમીઓનો 
સવમીકાર કરમી લે છે. રદલહમીના અ્નનવહાર પોલમીસ સટેશન્ાં 
પ્રારંભે એક વકીલે બમીજા વકીલ પર બળાતકારનો આરોપ 
્ૂક્ો હતો જ્ારે બમીજા કેસ્ાં બમીજા વકીલનમી પત્મીએ 
પહેલાં વકીલ ઉપર બળાતકારનો આરોપ ્ૂક્ો હતો.  

્મુપમી્ાં અલમીગઢનમું ના્ 
હવે હરરગઢ કરાશે, ્ેનપમુરમી 
નજલ્ાનમુ ના્ પણ બદલાશે

લખનૌ
્મુપમી્ાં નજલ્ા પંચા્તનમી સત્ા બદલતા જ ના્ 

બદલવાનમી કવા્ત પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. અલમીગઢ 
નજલ્ાનમુ ના્ હરરગઢ રાખવાનો પ્રસતાવ પાસ થઈ ગ્ો 
છે. આ સાથે ્ેનપમુરમીનમુ ના્ પણ ્્ન ઋનિના ના્ે 
રાખવાનો પ્રસતાવ નજલ્ા પંચા્ત્ાં પાસ કરવા્ાં આવ્ો 
છે. નજલ્ા પંચા્તનમી થ્ેલમી બેઠક્ાં અલમીગઢનમુ ના્ 
હરરગઢ રાખવાનો પ્રસતાવ રાખવા્ાં આવ્ો હતો. જેને 
સવયાસં્નતથમી પાસ પણ કરમી દેવા્ો છે. સાથે જ ્ેનપમુરમી 
નજલ્ાપંચા્તે પણ નજલ્ાનમુ ના્ બદલવાનો પ્રસતાવ 
પાસ કરમી દમીધો છે. અલમીગઢ્ાં નજલ્ા પંચા્ત બોડયાનમી 
થ્ેલમી ્મીરટંગ્ાં કેહરમી નસંહ અને ઉ્ેશ ્ાદવે અલમીગઢનમુ 
ના્ બદલમીને હરરગઢ રાખવાનો પ્રસતાવ ્ૂક્ો હતો, જેને 
ત્ા્ સદસ્ોએ સવયાસંન્નતથમી પાસ કરમી દમીધો હતો.

નવરી દદલહરી
અ્ફઘાનનસતાન પર તાનલબાનોના 

કબજાને કારણે પંજાબ્ાં કરોડો 
રૂનપ્ાનો વેપાર અટકી પડ્ો છે 
અને દેશ્ાં સૂકા ્ેવા (ડ્ા્ ફ્રૂટ)
ના ભાવ વધમી ગ્ા છે. પંજાબ્ાં 
અ્ફઘાનનસતાનથમી આવતા સૂકા ્ેવાનો 
ભાવ બ્ણો થઈ ગ્ો છે. જોકે, આશા 
છે કે તાનલબાનોએ અ્ફઘાનનસતાન પર 
કબજો કરવા છતાં વેપાર ચાલતો રહેશે. 
જોકે, હાલ્ાં ખોરવાઈ ગ્ેલો વેપાર 
પાછો ટ્ેક પર ક્ારે આવશે તે અંગે 

વેપારમીઓ નચંનતત છે. 
અ્ફઘાનનસતાન્ાંથમી ભારત્ાં સૂકા 

્ેવાનમી આ્ાત થા્ છે અને વા્ા 
પંજાબ દેશના અન્ ભાગો્ાં સપલા્ 

થા્ છે. જોકે, તાનલબાનો સાથેના 
સંઘિયાને કારણે હાલ અ્ફઘાનનસતાન 
સાથેનો વેપાર સંપૂણયાપણે બંધ થઈ 
ગ્ો છે અને સૂકા ્ેવાનો સપલા્ થઈ 
શક્ો નથમી.  અ્ફઘાનનસતાનથમી અટારમી 
સરહદ ્ાર્ફત સૂકા ્ેવાનો અંદાજે 
રૂ. ૨,૯૦૦ કરોડનો વેપાર થા્ છે. 
અ્ફઘાનનસતાન્ાંથમી સૂકા ્ેવા્ાં 
બદા્, અંજીર, અખરોટ, કાજૂ, નપસતા, 
દાડ્, ્મુલેઠમી, સ્ફરજન, દ્ાક્, હીંગ, 
કેસર, રકસન્સ, તજ સનહત અનેક 
વસતમુઓનમી આ્ાત થા્ છે.

ભારત્ાં સૂકો ્ ેવો ્ ોંઘો થ્ો, પંજાબ્ાં 
૨૯૦૦ કરોડના વેપાર પર સંકટ સજાયા્મું
વેપાર અટકતા બદામ, કકસમમસ, અખરાેટ સકિત સૂકા મેવાની અાયાત બંધ થઈ 

વોહશંગરન
ભારત સરકારે વોનશંગટનનમી ્ફેડરલ 

કોટયાને નબ્રટનનમી કેઇન એનર્જીના 
કેસને ્ફગાવમી દેવા સૂચન ક્મુયા છે, 
જે્ ાં કંપનમીએ ૧.૨ અબજ ડોલરના 
આનબયાટ્લ એવોડયાનો અ્લ કરવાનમી 
્ાંગણમી કરમી છે અને એવમું જણાવ્મુ 
કે તેને ્મુએસ કા્દા હેઠળ સોવરરન 
સમુરક્ા પ્રાપ્ત છે.

કેઇનયા કંપનમીએ ્ે ્નહના્ાં 
અ્ેરરકાનમી ્ફેડરલ કોટયાને એર 
ઇસનડ્ાને ૧.૨૬ અબજ ડોલરનો 
આનબયાટ્ેશન એવોડયા ચૂકવવા ્ાટે 
દબાણ કરવા કહ્ં હતમું જે્ ા કંપનમીએ 
રડસેમબર્ાં જીત ્ેળવમી હતમી. સરકારે 

૧૩ ઓગસટના રોજ ્મુએસ રડસસટ્કટ 
કોટયા ઓ્ફ કોલંનબ્ા રડસસટ્કટ કોટયા્ાં 
‘્ોશન ટમુ રડસન્સ’ નપરટશન દાખલ 
કરમીને કહ્ં કે કેઇનયા અને ભારતમી્ ટેકસ 
ઓથોરરટમી વચ્ેના નવવાદ્ાં નવિ્ 
ક્ેત્રાનધકારત્રનો અભાવ છે. ભારત 
સરકારે નવવાદમીત રેસટ્ોસપેસકટવ ટેકસને 
નાબૂદ કરવા ્ાટેનો કા્દો બનાવ્ા 
બાદ આ સૂચન ક્મુયા છે. ઉલ્ેખનન્ છે 
કે, રેસટ્ોસપેસકટવ ટેકસ ઘણો નવવાદમીત 
રહ્ો છે, જેણે કર નવભાગને ૫૦ વિયા 
પાછળ જવાનમી સત્ા આપમી હતમી જ્ાં 
નવદેશ્ાં ્ાનલકી બદલાઇ હો્ અને 
કેનપટલ ગેઇનસ ્ેળવ્ો હો્, પરંતમુ 
વ્વસાન્ક સંપનત્ ભારત્ાં હો્.

કેઇન્ટનો 1.2 અબજ ડોલરનો દાવો 
ફગાવવા US કોર્ટને ભારતનું સૂચન

વોનશંગટન : કોરોના ્હા્ારમી 
હવે દમુનન્ાભર્ાં ્ફરમી એકવાર 
ઘાતક બનતમી જણાઇ છે. છેલ્ા 24 
કલાક્ાં ્મુએસએ અને બ્રાનિલ્ાં 
કોરોનાને કારણે 1017 અને 1106 
જણના ્ોત થ્ા છે. રનશ્ા્ાં પણ 
કોરોનાને કારણે 799 જણાના ્ોત 
નોંધા્ા હતા. વલડડો્મીટર વેબસાઇટ 
પર જારમી કરવા્ાં આવેલા કોરોનાના 
આંકડા અનમુસાર દમુનન્ા્ાં કોરોનાના 
કુલ 2,73,146 નવા કેસો નોંધાવાને 
પગલે કોરોનાના કુલ કેસોનમી સંખ્ા 

209,619,484 થઇ છે. જ્ારે 5495 
જણાના ્ોત થવાને પગલે કુલ કોરોના 
્રણાંક 43,99,007 થ્ો છે. 

દરમ્ાન ન મ્ુિમીલેનડ્ાં આજે 
કોરોનાના નવા છ દદદીઓ નોંધાવાને 
પગલે સ્ગ્ દેશ્ાં ્ાસક પહેરવાનમું 
્ફરનજ્ાત બનાવમી દમીધમું છે. 
ન મ્ુિમીલેનડ્ાં છેલ્ા છ ્નહનાથમી 
કોરોનાનો એક પણ દદદી નોંધા્ો હતો. 

બ્રાનિલ્ાં છેલ્ા 24 કલાક્ાં 
કોરોનાના નવા 37,613 કેસો નોંધાવાને 
પગલે કોરોનાના કુલ કેસોનમી સંખ્ા 

20,416,183 થઇ ગઇ છે. જ્ારે 
1106 જણાના ્ોતને પગલે કોરોનાનો 
કુલ ્રણાંક 5,70,598 થઇ ગ્ો છે.

રનશ્ા્ાં પણ રોજ કોરોનાના 
સરેરાશ 20,000 નવા કેસો નોંધાઇ 
રહ્ા છે. બમુધવારે 20914 કેસો નવા 
નોંધાવા સાથે રનશ્ા્ાં કોરોનાના કુલ 
કેસોનમી સંખ્ા 66,63,473 થઇ ગઇ 
છે. ્ાત્ર ્ોસકો્ાં જ કોરોનાના નવા 
1590 કેસો નોંધા્ા હતા. 799 જણાના 
્ોત થવા સાથે રનશ્ા્ાં કોરોનાનો 
કુલ ્રણાંક 1,72,909 થ્ો છે. 

અ્ેરરકા-બ્રાનિલ્ાં કોરોનાથમી 1 હજારનાં 
્ોત, રનશ્ા્ાં 799 લકોએ જીવ ગમુ્ાવ્ા
નુ્ઝીલેન્ડમાં કાેરાેનાના છ નવા કેસ મળતા ંઅાખા દેશમા ંમાસ્ક પિેરવાે ફરજજયાત  

બહેજગં
ચમીન ે તાનલબાનના વખાણ ક્ાયા છે 

જ્ાર ેબમીજી તર્ફ અ્રેરકાનમી ટમીકા કરતા 
કહ્ ંછ ેક ેઅ્રેરકાન ે્ ાત્ર નવનાશ વરેવા્ાં 
જ રસ છ,ે તને ે પમુનઃનન્ાયાણ્ાં કોઇ જ 
રસ નથમી. ચમીન ે આ નનવદેન અ્રેરકાએ 
અ્ફઘાનનસતાન્ાથંમી સૈનનકો પરત લઇ 
લતેા તાનલબાન ે સત્ા ્ળેવમી લમીધમી તને 
ધ્ાન્ાં રાખમીન ે આપ મ્ુ ં છ.ે બમીજી તર્ફ 
અ્ફઘાનનસતાન તાનલબાનમી આતકંીઓના 
હાથ્ા ં જતમુ રહેતા હવ ે પારકસતાનના 
આતકંી સંગઠનો ખમુશ થવા લાગ્ા છ.ે 
નનષણાતોના ્ત ેતાનલબાનમી આતકંીઓનમી 

સાથે ્ળમીન ેપારકસતાનના આતકંી સગંઠનો 
ગ્ ેત્ાર ેકાશ્મીર્ા ંઘમુસણખોરમી કરમી શકે 
છ.ે જે ભારત ્ાટે ખતરાનમી ઘંટડમી સ્ાન 
છ.ે એક રરપોટયા અનમુસાર તાનલબાન સાથે 
્ળમીન ેપારકસતાનના આતકંીઓ પારકસતાન 
અન ે ચમીનનો જે નબિનસે કોરરડોર છે 
ત ે રસત ે થઇન ે કાશ્મીર્ા ં ગ્ ે ત્ારે 
હમ્ુ લો કર ે તવેમી ભમીનત છ.ે જથેમી હાલ 
અ્ફઘાનનસતાન્ા ંજે કઇ થઇ રહ્ ંછ ેતનેા 
પર ભારતનમી પણ ચાપંતમી નજર છ.ે બમીજી 
તર્ફ જમુદા જમુદા દેશો તાનલબાનના હાથ્ાં 
સત્ા આવમી ગઇ તને ેલઇન ેઅલગ અલગ 
અનભપ્રા્ો વ્ક્ત કરમી રહ્ા છ.ે

અ્ેદરકા હવનાશ વેરવા્ાં હનષ્ાત 
પ્ પુનઃહન્ા્ટ્્ાં રસ નથરી : ચરીન

્ોદમી સરકાર નવરૂદ્ધ 
વ્ૂહરચના ઘડવા સોનન્ા 
ગાંધમીએ ન્રટંગ બોલાવમી

ન્ૂ્ોક્ક
નવમી રદલહમી : કેનદ્નમી ્ોદમી સરકાર નવરૂદ્ધ એક 

સવયાસા્ાન્ વ્હૂરચના ઘડમી કાઢવા કોંગે્સ અધ્ક્ 
સોનન્ા ગાદંમીએ શમુક્રવારે એક વચ મ્ુયાલ ન્રટગં બોલાવમી છે 
જે્ ાં એનસમીપમીના સવવેસવાયા શરદ પવાર ઉપરાતં કટેલાકં 
રાજ્ોના ્મુખ્્ંત્રમીઓ પણ ભાગ લ ે એવમી સતૂ્રોએ 
શક્તા વ્ક્ત કરમી હતમી. સોનન્ા ગાધંમીના કા્ાયાલ્ ે
એનસમીપમીના નતેા શરદ પવાર, પનચિ્ બંગાળના ્મુખ્્તં્રમી 
્્તા બેનરજી, ્હારાષ્ટના ્મુખ્્તં્રમી ઉદ્ધવ ઠાકર ેઅને 
તાન્લનાડમુના મ્ુખ્્ંત્રમી એ્.ક ે સટાનલનને આ ન્રટગં્ાં 
ઉપસસથત રહવેાનમુ ં આ્તં્રણ આપતા ં સોનન્ા ગાધંમી 
સનહતના નતેાઓએ આ્ંત્રણનો સસવકાર પણ ક્ડો હતો.

૩૩૧૬ કરોડનમી ઠગાઈના 
કેસઃ હૈદરાબાદનમી કંપનમીના 
્ેનેનજંગ રડરે.નમી ધરપકડ

નવરી દદલહરી
એન્ફોસય્ા નેટ રડરકેટોરટે(ઇડમી)એ સરકારમી બેંકોના જૂથ 

સાથ ે૩૩૧૬ કરોડ રનૃપ્ાનમી છતેરનપડંમી સાથ ેસકંળા્લેા 
્નમી લોનડરરગં કસે્ા ંહદૈરાબાદ સસથત કપંનમીના ્નેેનજગં 
ડા્રકેટરનમી ધરપકડ કરમી છ.ે  નપ્રથવમી ઇન્ફર્શેન સોલ્મુશન 
નલન્ટડે ના ્ નેેનજગં ડા્રકેટર વમુપપાલાપનત સતમીશ કુ્ ારનમી 
૧૨ ઓગસટ ે ધરપકડ કરવા્ાં આવમી હતમી.સપનેશ્લ 
પમીએ્એલએ(નપ્રવનેશન ઓ્ફ ્નમી લોનડરરગં એકટ) કોટટે 
કપંનમીના એ્ડમીન ેદસ રદવસ ્ાટ ેઇડમીનમી કસટડમી્ા ં્ોકલમી 
દમીધો છ.ે ઉલ્ખેનમી્ છ ે ક ે આ કસે્ા ં બમીજી ધરપકડ 
કરવા્ા ંઆવમી છ.ે આ અગાઉ સતમીશ કુ્ ારના બહને વમી 
નહ્ા નબદંમુનમી ધરપકડ કરવા્ા ંઆવમી હતમી. 
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કાબુલ 

અફઘાિનçતાન પર કબ  કરી 

લીધા બાદ તાિલબાન દાવા કરી રЅં 

છъ કы તે પહъલા જેવુ કžર બનીને સǼા 

નહỲ ચલાવે. કы તાિલબાન જે બોલી 

રЅં છъ તેનાથી િવપરીત Щçથિત çથાિનક 

çતરъ વા મળી રહી છъ.

અફઘાિનçતાનના જલાલાબાદમાં 

કыટલાક લોકોએ અફઘાિનçતાનનો ઝંડો 

ફરકાવતાં જ તાિલબાની આતંકЫઓએ 

તેમના પર ગોળીબાર કરી દીધો હતો. 

જેમાં Ħણ ãયિŪના મોત િનપËયા 

અને અનેક લોકો ઘાયલ થઇ ગયા 

હતા. આ ઘટનાનો વીЧડયો પણ 

વાઇરલ થઇ રΝો છъ.  

જલાલાબાદના નાગЧરકોએ 

અફઘાિનçતાનના çવતંĦતા Чદન પૂવ› 

એક રъલી કાઢી હતી અને પોતાના 

દъશનો ઝંડો હાથમાં લહъરાãયો હતો 

Ëયારъ તાિલબાની ઝંડાઓને ફગાવી 

દીધા હતા. જેને પગલે Óયાં હાજર 

તાિલબાની આતંકЫઓએ તેમના જ 

દъશના નાગЧરકો પર ગોળીબાર કરી 

દીધો અને બે લોકોની હÓયા કરી 

નાખી હતી. સાથે જ રъલીમાં જે પણ 

લોકો હાજર હતા તેમને ઢોર માર પણ 

મારવામાં આãયો હતો. દરિમયાન 

કાબુલમાં કыટલીક મિહલાઓએ તેમની 

çવતંĦતા માટъ ધરણા કયા↓ હતા અને 

તાિલબાની શાસનને Щçવકારવાની ના 

પાડી દીધી હતી, જેની તસવીરો પણ 

વાઇરલ થઇ રહી છъ. 

બી  તરફ તાિલબાને પોતાના 

દъશના નાગЧરકોને આદъશ આØયો 

છъ કы તેમની પાસે જે પણ િહથયાર, 

દાλગોળો હોય તે તેમને સોપી દъવામાં 

આવે અને ખાતરી આપી છъ કы કોઇ 

પણ િનદђ↓શ નાગЧરકને હાની નહỲ 

પહ℮ચાડાય અને દъશની સુરΤા કરવામાં 

આવશે.

અફઘાની ઝંડો ફરકાવાતા ગોળીબાર, 3ન  મોત
કાબુલ અેરપાેટ પર નાસભાગ, 3 દવસમાં 40નાં માેતઃ USઅે 3200 લાેકાેને અફઘા ન તાનમાંથી બહાર કા ા, ાંસે 21 ભારતીયાેને બચા ા

૨૦૦૧ઃ તાિલબાનોએ ૧૯૯૬માં ઓસામા િબન લાદъનને શરણ આપી અમેЧરકા 
ઉપર ૯-૧૧ના િવÅયાત હુમલા કરાãયા. બદલામાં અમેЧરકન રા∆પિત Ëયોજ↓ 
ડબàયૂ બુશે ૭ ઓÄટોબરъ આતંકવાદ સામે યુˇના નામે અફઘાિનçતાન ઉપર 
આĝમણ કયુ↨. તાિલબાનો ભાગી ગયા.
૨૦૦૮ ઃ તાિલબાની બળવા પછી વધારъ અમેЧરકЫ સૈિનકો અફઘાિનçતાનમાં 
ઉતારવામાં આãયા.
૨૦૦૯ ઃ ૨૦ ઓગçટъ ફરી ચૂંટણી થઈ. અનેક ગરબડો અને ઓછા મતદાન 
છતાં હાિમદ કરઝઈ ફરી રા∆પિત બ×યા, બરાક ઓબામાએ સǼામાં આãયા 
પછી અફઘાિનçતાનમાં સૈિનકો ડબલ (૬૮,૦૦૦)કરી દીધા
૨૦૧૦ ઃ બરાક ઓબામાએ વધુ ૩૨,૦૦૦ સૈિનકો મોકàયા.
૨૦૧૧ ઃ બી  મેના Чદવસે અમેЧરકન સૈ×યના ગુΆ ઓપરъશનમાં ઓસામા 
િબન લાદъન માયђ↓ ગયો.
૨૦૧૨ ઃ ૨૦ જૂને બરાક ઓબામાએ હъર કયુ↨ કы ટૂંકમાં ૩૩,૦૦૦ સૈિનકો 
પાછા બોલાવાશે. ધીમેધીમે બધું સૈ×ય પાછું બોલાવી લેવાશે.
૨૦૧૪  ઃ જૂનમાં ચુંટણીઓ પછી અશરફ ગની રા∆પિત બ×યા.
૨૦૨૦ ઃ ૧૮ ફыĮુઆરીએ અશરફ ગનીને બી  વખત િવજય મâયો અને તે 
રા∆Ĭમુખ બ×યા.
૨૯ ફыĮુઆરીએ દોહા ખાતે તાિલબાન અને અમેЧરકા વŵે ઐિતહાિસક 
કરાર થયો કы મે ૨૦૨૧ સુધી બધા અમેЧરકન અને નાટો દળો અફઘાિનçતાન 
છોડી જશે. તાિલબાનોએ કાબુલ સાથે વાટાઘાટો કરી અિહѕસક રીતે સǼામાં 
ભાગીદારી કરશે. સØટъÜબરમાં તાિલબાનોએ વાટાઘાટ ચાલુ કરી. બી  બાજુ 
િહѕસક હુમલા વધતા ગયા.
૨૦૨૧ ઃ મે મિહનામાં કરાર મુજબ અમેЧરકન સૈ×યના ૨,૫૦૦ અને નાટો 
સૈ×યોના ૭,૦૦૦ સૈિનકો અફઘાિનçતાન છોડી ગયા. અમેЧરકનોએ કіદહાર 
એરપોટ↓ છોડી દીધું.
૬ ઓગçટъ તાિલબાનોએ દિΤણ-પિΌમમાં રાજધાની જરાંઝ ઉપર કબ  કયђ↓.
૧૩ ઓગçટ સુધી અફઘાિનçતાનના ઉǼર, પિΌમ અને દિΤણના 
મોટાભાગના િવçતારો તાિલબાનોએ કબજે કરી લીધા.
૧૫ ઓગçટъ પૂવ↓ના જલાલાબાદ પર કબ  કયા↓ પછી તાિલબાનોએ કાબુલ 
ઘેરી લીધું. તાિલબાની વડો કાબુલ આવી પહ℮Éયો. રા∆પિત અશરફ ગની 
સાથે વાતો કરી. અશરફ ગની દъશ છોડી સǼા તાિલબાનોને સ℮પી અΦાાત 
çથળъ ભાગી ગયા.    

અફઘાનમાં 11-09-2001માં 
તાિલબાનનાં પતનથી 

15-08-2021 સુધીની તવારીખ

અફઘાન સેનાના 3.5 લાખ સૈ નકાે સામે 70,000 તા લબાનીઅાે ભારે પડયા
હવે અÙઘાિનçતાનમાં તાિલબાનનું રાજ કાયમ 

થઇ ગયું છъ અને તેમનો ઝંડો કાબુલના રા∆પિત 

ભવન પર લહъરાઇ રΝો છъ. ખુદ તાિલબાનને પણ 

આટલી સરળતા અને ઝડપથી અÙઘાિનçતાન 

તેઓના તાબામાં આવી જશે તેની કàપના નહોતી.

આંતરરા∆ીય બાબતોના ણકાર માને છъ કы, 

અમેЧરકાએ અÙઘાિનçતાન છોડયું તેથી તાિલબાન 

તી રЅં છъ. આ િસવાય તાિલબાન જે ઝડપે 

આગળ વÖયું તેના કારણમાં અÙઘાન સેનાનું 

નબળું મનોબળ પણ જવાબદાર છъ જેના કારણે 

૩.૫ લાખની સેના સામે ૭૦,૦૦૦ તાિલબાની 

લડવૈયાઓએ ત મેળવી. અÙઘાન સૈ×ય પાસે 

વાયુસેના પણ હતી Ëયારъ તાિલબાન પાસે વાયુસેના 

નહોતી. અÙઘાન સૈ×યના મુકાબલે તાિલબાન 

પાસે હિથયાર અને દાλગોળો પણ ઓછો હતો. 

તાિલબાનની આ ઝડપ સચોટ રણનીિતનું પણ 

પЧરણામ છъ. અમેЧરકન સેનાની હાજરી સમયે 

પણ તાિલબાને ચુપચાપ જમીન પર હોમવક↕ ચાલુ 

રાÅયું હતું અને ઘણા નેતાઓ, અિધકારીઓ અને 

અÙઘાિનçતાનની સૈ×યના કમા×ડરોના તેમના 

સંપક↕માં હતા. સરકારની રજેરજની માિહતી તેઓ 

સુધી પહ℮ચતી હતી. 

આ િસવાય કાબુલની સરકાર બહુ įΓ હતી 

અને સરકારને એ પણ ખબર નહોતી કы કાબુલની 

બહારના લોકો તેમની સરકાર અંગે શું િવચારી 

રΝા છъ. અધૂરામાં પૂιં સરકારъ ગયા વષђ↓માં 

દъશભરમાં çથાિનક નેતાઓ અને િમિલિશયા 

કમા×ડરોને િનશાન બનાãયા હતા અને હવે તેઓ 

ઇÉછતા હતા કы આ બધા તેમને તાિલબાન િવιˇની 

લડાઇમાં તેમનો સાથ આપે. તજΦાનો માને છъ કы 

અÙઘાન સેનાનું મનોબળ તૂટવાનું કારણ અમેЧરકન 

સેનાનું વલણ છъ. 

તાિલબાને પહъલા મિહલા 
ગવ↓નરને બંધક બનાãયા

તાિલબાનની કરની અન ે કથનીમા ં કыટલો ફરક છъ 
ત ે હવ ે બહાર આવવા માં  ુ છъ. અફઘાિનçતાન પર 
કÚ  જમાãયા બાદ તાિલબાનના ĬવŪાએ ગઈકાલે 
મિહલાઓન ેસરકારમા ંભાગીદારી આપવાની અન ેતમેને 
કામ કરવાની છટુ આપવા જવેી સЧૂફયાણી વાતો કરી હતી 
અન ેઆજ ેતાિલબાન ેપોતાનો અસલી ચહъરો બતાãયો છъ. 
તાિલબાન ેઅફઘાિનçતાનના બàખ Ĭાતંના મિહલા ગવ↓નર 
સલીમા મ રીન ેબધંક બનાãયા છъ. એવ ુમનાઈ રЅ છъ કы, 
તાિલબાન સામ ેઅવાજ ઉઠાવવા બદલ સલીમા મ રીને 
કыદ કરવામા ંઆãયા છъ. સલીમા મ રી અફઘાિનçતાનના 
પહъલા મિહલા ગવ↓નરો પૈકЫના એક છъ. 

તાિલબાનોનું મિહલાઓને 
સરકારમાં ડાવા આમંĦણ

કાબલુ : તાિલબાનોએ કાબલુમા ંસǼા કÚજ ેકયા↓ પછી 
આતંરરા∆ીય એરપોટ↓ પર હ રો લોકોના પલાયનના 
ભયાનક äયો સ ↓યા પછી  તાિલબાનોએ મગંળવારъ 
પોતાની છબીનુ ં મકેઓવર કરતા હોય તમે પોતાના 
િવરોધીઓ સિહત બધા જ લોકોન ે માફЫ આપવાની 
હъરાત કરી હતી. એટલુ ં જ નહỲ તાિલબાનોના 

અગાઉના શાસનમા ંમિહલાઓની અÓયતં દયનીય હાલત 
થઈ હતી તને ેભલૂાવવા માગતા હોય તમે તાલીબાનના 
એક નતેાએ ઈçલાિમક કાયદા મજુબ મિહલાઓને 
સરકારમા ં ડાવા માટъ આમĦંણ આØયુ ંછъ તવેો દાવો 
મીЧડયા સમΤ કયђ↓ હતો. 

USએ અફઘાનની 10 અબજ 
ડોલરની સંપિǼ ĭЫઝ કરી

અમેЧરકાએ અફઘાિનçતાનમાંથી ભલે પોતાના સૈિનકોને 
પાછા બોલાવી લીધા હોય પરѕતુ તાિલબાનો માટъ કાબુલ 
ઉપરનો િવજય આિથ↓ક રીતે ફળદાયી રહъવા દъશે નહỲ 
કыમ કы તેણે અફઘાિનçતાનની સે×ĺલ બે×કની લગભગ 
૧૦ અબજ ડોલરની સંપિǼને ĭЫઝ કરી દીધી છъ. એટલું 
જ નહỲ દъશના નાણા તાિલબાનોના હાથમાં જતા રહъ નહỲ 
તેના માટъ અમેЧરકાએ હાલના તબŨы અફઘાિનçતાનને 
રોકડનો પૂરવઠો પણ રોકЫ દીધો છъ.

તાિલબાને ભારત સાથેની 
આયાત-િનકાસ રોકЫ દીધી

અફઘાિનçતાન પર તાિલબાનના કબ  સાથે જ હવે 
તેના પાડોશી કы અ×ય દъશો સાથેના સંબંધ પણ બદલાવા 
લાÆયા છъ. ભારત અને અફઘાિનçતાન ગાઢ િમĦો રહી 
ચુÄયા છъ પરѕતુ તાિલબાનના સǼા પરના કબ  સાથે 
જ ભારત સાથેની આયાત અને િનકાસ બંને બંધ કરી 
દъવામાં આãયા છъ. ફыડરъશન ઓફ ઈЩ×ડયા એÄસપોટ↓ 
ઓગ ›નાઈઝેશનના ડૉ. અજય સહાયે આ વાતની ЩΓ 
કરી હતી. 

અફઘાનીઓ માટъ ભારતે 
ઇ-િવઝાનો Ĭારѕભ કયђ↓

અફઘાિનçતાનમા ં તાિલબાનના કબ  બાદ વણસલેી 
પЧરЩçથિતન ે Öયાનમા ં લતેા ં ભારત આવવા ઇÉછતા 
અફઘાન નાગЧરકોની િવઝા અર ઓના ઝડપથી િનકાલ 
માટъ ભારત સરકારъ મગંળવારъ નવા ઇ-ઇમજ↓×સી એÄસ-
િમસલેિેનયસ િવઝાનો Ĭારѕભ કયђ↓ છъ. આ પહъલા ંઅફઘાન 
નાગЧરકોન ે ભારતના િવઝા માટъ ઇ-િવઝા કыટъગરીમાં 
સામલે કરાયા નહોતા અન ેતમેણ ેભારતનો િવઝા હાસંલ 
કરવા માટъ ભારતીય દતૂાવાસમા ંλબλ હાજર થવુ ંપડતું 
હતુ.ં પરѕત ુ હવ ે કાબલુમા ં ભારતીય દતૂાવાસ બધં થઇ 
જતા ંકы×ĩ સરકારъ અફઘાન નાગЧરકોન ેઇ-િવઝા રી 
કરવાનો િનણ↓ય લીધો છъ.

અફઘાિનçતાનમાં ફસાયેલા 
છъ 1650થી વધુ ભારતીય

અફઘાિનçતાનમા ં તાિલબાની શાસનની શλઆત થયા 
બાદથી જ ભારતનુ ં ફોકસ Óયા ં અટવાયલેા ભારતીય 
નાગЧરકોન ેબચાવવા પર રЅ ંછъ. અÓયાર સધુી ભારતીય 
દતૂાવાસના અિધકારીઓ, çટાફ, સરુΤા કમ↓ચારીઓને 
પાછા લાવવામા ંઆãયા છъ. હવ ેઅ×ય ભારતીયોન ેપાછા 
લાવવા પર ફોકસ છъ. ણકારી Ĭમાણ ેલગભગ 1650 
ભારતીયોએ કાબલુ Щçથત ભારતીય દતૂાવાસમા ંમદદ માગંી 
છъ. Чરપોó↓ Ĭમાણ ે િવદъશ મĦંાલય ˛ારા અફઘાિનçતાનમાં 
ફસાયલેા ભારતીયો માટъ હъàપલાઇન નબંર, ઈ-મલે આઈડી 
રી કરવામા ંઆãયા હતા. આ દરિમયાન લગભગ 1650 

ભારતીયોએ વતન વાપસી માટъ અØલાય કયુ↨ છъ.

ભયંકર અÓયાચાર, િવદъશીને 
જ બહાર જવાની મંજૂરી

અફઘાિનçતાન પર કબ  કયા↓ બાદ તાિલબાન દાવો 
કરી રЅં છъ કы આ વખતે તેનું શાસન પહъલા જેવું 
રહъશે નહỲ પરѕતુ વાçતિવકતા સામે આવી રહી છъ. Ħણ 
Чદવસ પહъલા કાબુલ કબજે કયા↓ બાદ તાિલબાને કЅં 
હતું કы જે લોકો અફઘાિનçતાન છોડવા માગે છъ તેમને 
રોકવામાં આવશે નહỲ પરѕતુ હવે તાિલબાનીઓએ કાબુલ 
એરપોટ↓ને ઘેરી લીધું છъ અને લોકોને એરપોટ↓ સુધી 
પહ℮ચતા અટકાવી રΝા છъ. માĦ િવદъશીઓને જવાની 
મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છъ.

સુĬીમ લીડર-કાઉЩ×સલ 
ચલાવશે તાિલબાન શાસન

Ëયાં સુધી તાિલબાન અફઘાિનçતાનમાં પોતાની નવી 
સરકારની રચના ન કરી લે Óયાં સુધી એક કાઉЩ×સલ 
˛ારા આખા દъશને ચલાવવામાં આવશે. તાિલબાનીઓ 
હાલ અફઘાિનçતાનના નેતાઓ, સેનાના ઓЧફસસ↓ 
સાથે ચચા↓ ચાલુ રાખશે અને નવી સરકારના ĭыમવક↕ પર 
કામ કરવામાં આવશે.  એક તાિલબાની નેતાએ જણાãયું 
કы, તાિલબાન તમામ નેતાઓ ઓЧફસસ↓ સાથે વાત કરી 
રЅં છъ અને બધા સાથે વાત કયા↓ બાદ નવી સરકારની 
રચના કરવામાં આવશે. 
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ટપોસ્ટ રપોન્કીંગમ્ં જપો રૂટનપો ફ્યદ્પોઃ વિલિયમ્સન ટ્પોચ પર
ICC એ તાજેતરમાં ટેસટ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. જો રૂટ હવે રેન્કિંગમાં ટોચના 
ક્રમાંકકત કેન વવવિયમ્સનની નજીક આવી ગયો છે. વવવિયમ્સનના રેન્કિંગમાં 
૯૦૧ પોઇ્ટ છે જયારે જો રૂટના ૮૯૩ પોઇ્ટ છે. જયારે વહટમેન રોવહત 
શમામાએ કારકકર્દીની શ્ેષ્ઠ ટેસટ રેકટંગ ૭૭૩ મેળવી છે. રોવહત અને વવરાટની 
રેકટંગમાં માત્ર ત્રણ પોઇ્ટનો તફાવત છે. િોર્સમા ટેસટ મેચના પ્રથમ ર્ાવમાં 
્સર્ી ફટકારનાર કેએિ રાહુિ રેન્કિંગમાં ૩૭ માં સથાને પહોંચી ગયો છે.  
બુમરાહ બોિરોની યાર્ીમાં ૧૦ માં સથાને પહોંચી ગયો છે. તેના વ્સવાય નસપનર  
રવવચંદ્રન અવવિન ટોપ -૧૦ માં ્સામેિ છે, જે હજુ બીજા નંબર પર છે.  

સ્ટટીિ સ્મિથ IPLથટી ક્રિકપોટમ્ં પુનર્ગમન કરિ્ તૈય્ર
નવી કર્લહી: ઓસટ્ેવિયાનો ટોચનો બેટ્સમેન સટીવ નસમથ 
ચાિુ વર્ષે યોજાનારી આઇપીએિથી વક્રકેટમાં પુનરાગમન 
કરશે તેવી અપેક્ા રાખવામાં આવી રહી છે. નસમથને 
કોણીની ઈજા ્સતાવી રહી છે અને આ જ કારણે તે છેલ્ા 
કેટિાક ્સમયથી વક્રકેટથી રૂ્ર જોવા મળી રહ્ો હતો. 
જોકે, ૩૨ વર્દીય ઓસટ્ેવિયન બેટ્સમેને ફરી પ્રેન્ટ્સ શરૂ 
કરી ર્ીધી છે. બાયોબબિમાં કોરોનાના ક્ેસ વધતાં મે 
મવહનામાં આઇપીએિને ્સસપે્્ડ કરી ર્ેવામાં આવી હતી. 

વિન્ટીઝપો ભ્રપો ર્ટ્ક્ટટી બ્દ પ્ક.નપો એપોક વિકપોટપો હર્વું
વેસટ ઇન્્ડઝે ભારે ર્સાક્સી બાર્ પાકકસતાનને એક વવકેટે હરાવીને પોતાના 
આઇ્સી્સી વલ્ડમા ટેસટ ચેનમપયનવશપના અવભયાનનો પ્રારંભ કયયો હતો. આ ્સાથે 
વવ્્ડીઝે બે ટેસટની શ્ેણીમાં ૧-૦ની િી્ડ મેળવી િીધી હતી. પાકકસતાનનો બીજો 
ર્ાવ ૨૦૩ રનમાં ્સમેટાતા વવ્્ડીઝને ટેસટ જીતવા માટે ૧૬૮ રનનો ટાગષેટ મળયો 
હતો. એક ્સમયે વવ્્ડીઝની ૧૫૧ રનના સકોરે નવ વવકેટ પ્ડી ગઇ હતી અને 
યજમાન ટીમનો પરાજય વનવૃત જણાતો હતો પરંતુ ૧૯ વર્દીય જે્ડન વ્સિે્સે 
૧૧મા ક્રમે બેકટંગ કરીને ટીમને વવજય અપાવયો હતો. તેણે કેમર રોચ (અણનમ 
૩૦) ્સાથે છેલ્ી વવકેટ માટે મહત્વપૂણમા ૧૭ રનની ભાગીર્ારી નોંધાવી હતી. 

થથયમ ઈજન્ ક્રણપો યુએપો્ટ એ્પોપનમ્ંથટી બહ્ર
પેકર્સ:  ક્ડફેન્્ડગં ચેનમપયન ઓસટ્ીયન ટેવન્સ સટાર ્ડોવમવનક વથયમે યુએ્સ 
ઓપનમાંથી ખ્સી જવાનો વનણમાય જાહેર કયયો છે. વથયમને જુન મવહનામાં 
કાં્ડામાં ઈજા થઈ હતી. જેના કારણે હવે તે વર્મા ૨૦૨૧ની ટેવન્સ વ્સઝનની 
બાકીની કોઈ ટનુામામે્ટમાં ભાગ િઈ શકે તેમ નથી. ૨૭ વર્માના ઓસટ્ીયન 
ખિેા્ડીએ ્સોવશયિ મીક્ડયામાં આ અંગેની જાહેરાત કરતાં કહ્ં હતુ કે, 
તેની હાિતમાં ્સુધારો થઈ રહ્ો હોય તેમ િાગતું હતુ. જોકે ગત ્સપ્ાહે ફરી 
વખત અચાનક ર્ર્મા વધી ગયું હતુ. જેના કારણે ્ડો્ટરોએ તેને બાકીની 
ટનુામામે્ ટમાંથી ખ્સી જવાની ્સિાહ આપી છે.

નવા રેકોર્ડ સાથે 
ભારતીય મિકસ રરલે 

ટીિ ફાઇનલિાં
નૈરોબી

કેનયાની રાજધાની નૈરોબીિાં 
યોજાયેલી વરર્ડ એથલેરટકસ અંરર-૨૦ 
ચેમ્પિયનમિપિના પ્રથિ રિવસે બુધવારે 
જ ભારતન મિકસ રરલે ટીિે નવા રેકોર્ડ 
સાથે ફાઇનલિાં પ્રવેિ કરી લીધો હતો. 
અંરર-૨૦ વરર્ડ એથલેરટકસિાં પ્રથિ 
વખત મિકસ રરલે ટીિ ઇવેનટનો સિાવેિ 
કરવાિાં આવયો છે. અબિુલ રઝાક, મપ્રયા 
િોહન, સ્િી અને કમપિલની ભારતીય 
મિકસ ટીિે પ્રથિ મહટિાં ત્રણ મિમનટ 
૨૩.૩૬ સેકનરના સિય સાથે પિોતાની 
મહટિાં પ્રથિ સથાન િેળવવા ઉપિરાંત 
જુમનયર વરર્ડ ચેમ્પિયનમિપિ િીટનો નવો 
રેકોર્ડ પિણ નોંધાવયો હતો.

નવી દિલ્ી
ભારતે લાજવાબ બોમલંગ અને બેરટંગ 

પ્રિિ્ડન કરતા લોરસ્ડિાં ઈંગલેનર મવરુદ્ધ 
રિાયેલી બીજી ટેસટ મરિકેટ િેચિાં િાનિાર 
મવજય નોંધાવયો છે. આ સાથે જ ભારતે 
પિાંચ િેચની સીરરઝિાં ૧-૦ની સરસાઈ 
િેળવી લીધી છે. લોરસ્ડિાં ભારતનો આ 
ફકત ત્રીજો મવજય છે. સાત વર્ષે પિહેલા 
ભારતે ૨૦૧૪િાં લોરસ્ડિાં મવજય 
નોંધાવયો હતો. ભારતે ઈંગલેનર સાિે 
જીતવા ૨૭૨ રનનો સકોર નોંધાવયો હતો. 
જેના જવાબિાં ઈંમગલિ બેટસિેનોએ 
ભારતીય બોલસ્ડ સાિે હમથયાર હેઠા િૂકી 
િીધા હતા. ઈંગલેનરની ટીિ ૧૨૦ રનિાં 
જ તંબૂ ભેગી થઈ જતા તેને પિરાજયનો 
સાિનો કરવો પિડ્ો હતો. એક સિયે 

ઈંગલેનરના પિૂંછરરયા બેટસિેનોએ વળતી 
લરત આપિવાનો પ્રયાસ કયયો હતો. પિરંતુ 
ભારતીય ઝરપિી બોલસષે તેિના પ્રયાસને 
સફળ થવા િીધો ન હતો. ભારતે ૨૦૯ 
રનિાં પિોતાની આઠ મવકેટ ગુિાવી િીધી 
હતી. જેિાં અમજંકય રહાણે ૬૧, ચેતેશ્વર 
પિૂજારાએ ૪૫, રરિભ પિંતે ૨૨, રોમહત 
િિા્ડએ ૨૧ અને સુકાની મવરાટ કોહલીએ 
૨૦ રનનું યોગિાન આપયું હતું. 

બોલરોના ઝંઝાવત સામે અંગ્ેજો 
ઘુંટણીયેઃ ટીમ ઇન્ડિયાનો વવજય

ICC દ્ારા ટી-૨૦ વરર્ડકપિનો કાય્ડરિિ જાહેર
૨૪ ઓકટોબરે ભારત-પિારકસતાન ટકરાિે

િુબઈ

આંતરરાષ્ટીય મરિકેટ કાઉમનસલે (ICC) એ 
ઓકટોબર િમહનાિાં િરૂ થનાર ટી૨૦ મવશ્વકપિના 
કાય્ડરિિની જાહેરાત કરી િીધી છે. આઈસીસીએ 
ગ્ુપિની પિહેલા જ જાહેરાત કરી િીધી હતી.

આજે આઈસીસીએ સત્ાવાર કાય્ડરિિ પિણ 
જાહેર કરી િીધો છે. આઈસીસી ટી૨૦ મવશ્વકપિનો 
પ્રારંભ ૧૭ ઓકટોબરથી કવોમલફાઇ રાઉનર 
સાથે થવાનો છે. તયારબાિ ૨૩ ઓકટોબરથી 
ટી૨૦ મવશ્વકપિનો િહતવના િુકાબલાની િરૂઆત 
થવાની છે. ભારત અને પિારકસતાન ૨૪ ઓકટોબરે 
િુબઈિાં આિને-સાિને હિે. આ ટનૂા્ડિેનટની 
ફાઇનલ ૧૪ નવે્ બરે રિાિે.

આઈસીસી ટી-૨૦ વલડિ્ડ કપ ગ્ુપ
રાઉ્ડિ-૧ ગુ્પ A: શ્ીલંકા, આયરલેનર, નેધરલેનર, નામ્બયા, 
ગ્ુપઃ B બાંગલાિેિ, સકકૉટલેનર, પિપિુઆ નયૂ મગની, ઓિાન

સુપર ૧૨
ગ્ુપ A: ઑસટ્ેમલયા, ઇંગલનેર, િમષિણ આમરિકા, વેસટઇમનરઝ, A1, B2
ગુ્પ B: ભારત, પિારકસતાન, નયૂઝીલેનર, અફઘામનસતાન, B1, A2

14 નિપોમ્બરપો રમ્શપો ફ્ઇનિ જંગ
આઈ્સી્સી ટી૨૦ વવવિકપના મુખય રાઉ્્ડમાં કુિ ૧૨ ટીમ ભાગ 
િેવાની છે. ટનૂામામે્ટની પ્રથમ ્સેવમફાઇનિ મેચ ૧૦ નવેમબરે 
અને બીજી ્સેવમફાઇનિ ૧૧ નવેમબરે રમાશે. જયારે ફાઇનિ 
જંગ ૧૪ નવેમબરે રમાશે.
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