
કાબુલ
અફઘાિનસ્તાન પર તાિલબાનના કબ� બાદ 

ભારત, અમે�રકા સિહત ઘણા દ�શો મોટા પાયે 
ર�સ્ક્યૂ િમશન ચલાવી રહ્યા છ�. આ દરિમયાન 
ગુ�વાર� સાંજે કાબુલ એરપોટર્ પર િસ�રયલ 
બ્લાસ્ટ થતા 40થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા, 
જ્યાર� આ ઘટનામાં 120થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા 
હતા. કાબુલ એરપોટર્ પર થયેલા હુમલા પહ�લા 
ફ્રાન્સ સિહતના દ�શોએ ચેતવણી આપી હતી, જેના 
કલાકો બાદમાં કાબુલ એરપોટર્ પર ISIS દ્વારા 
આત્મઘાતી હુમલો કરાયો હતો. 3થી વધુ િસ�રયલ 
બ્લાસ્ટમાં પ્રથમ િવસ્ફોટ એરપોટર્ના અબે ગેટ પર 
થયો હતો. આ પછી, બી� િવસ્ફોટ એરપોટર્ ન�ક 
બ�ન હોટલ પાસે થયો, જ્યાં િબ્ર�ટશ સૈિનકો 
રોકાયા હતા. િવસ્ફોટ બાદ કાબુલ એરપોટર્ અને 
તેની આસપાસના િવસ્તારોમાં બ્લાસ્ટના કારણે 
ગભરાટનું વાતાવરણ છ�. િસ�રયલ બ્લાસ્ટમાં 
ચાર યુએસ મરીન કમાન્ડો પણ �ત્યુ પામ્યા 
છ�. ત્રણ ઘાયલ થયા છ�. િવસ્ફોટ પહ�લા પહ�લા 
અફઘાિનસ્તાનની રાજધાની કાબુલના એરપોટર્ 
પરથી ઇટાિલયન લશ્કરી િવમાન ઉડ્યા બાદ તેના 
પર ફાય�ર�ગ કરવામાં આવ્યું છ�. �ક� તેમાં કોઇને 
ઇ� થઇ ન હતા. બ્લાસ્ટ બાદ હવે એવી આશંકા 
વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છ� ક� ત્યાંથી ખાલી 
કરાવવામાં આવી રહ�લી કામગીરીને અસર થશે. 
જેમ અલ જઝીરા કહ� છ� ક� આ એક આત્મઘાતી 
હુમલો છ�, આવી �સ્થિતમાં િવશ્વના િવિવધ દ�શો 
દ્વારા ચલાવાતા ર�સ્ક્યૂ ઓપર�શન અસર થઈ શક� 
તેમ છ�.
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કાબુલ એરપોટ�  
�લા�ટથી �ૂ�યું

અમે�રકા, �બ્રટન તેમજ ફ્રાંસની ચેતવણીના કલાકાેમાં જ અફઘા�નસ્તાનમાં ISISનાે અા�ઘાતી હુમલાે

4 અમે�રકન કમા�ડો સ�હત 
40 મોત, 120થી વધુ ઘાયલ

િબ્રટનઃ તાક�દની બેઠક બોલાવી
કાબુલ બ્લાસ્ટ બાદ યુક� સરકાર� પણ કાયર્વાહી 
શ� કરી દીધી છ�. િવસ્ફોટો સંદભ� િબ્રટને 
ઇમરજન્સી બેઠક બોલાવી છ�. આ પહ�લા િબ્રટન 
અને અમે�રકાએ પણ અફઘાિનસ્તાનમાં આતંક� 
હુમલાની શક્યતા વ્યક્ત કરી હતી. એવું 
કહ�વામાં આવ્યું હતું ક� ISISના આતંકવાદીઓ 
આ િવસ્ફોટ કરી શક� છ�. આ િસવાય 
ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાનની અમે�રક� રા�પિત 
� બાઈડેન સાથેની બેઠક પણ િવસ્ફોટના 
કારણે સ્થિગત કરવામાં આવી છ�.

US : નાગ�રકો માટ� 
એડવાયઝરી �રી કરી
બે િવસ્ફોટો બાદ અમે�રકાએ તેના 
નાગ�રકોને કાબુલ એરપોટર્ની ન�ક ન 
જવાની સલાહ આપી છ�. અમે�રક� સંરક્ષણ 
મંત્રાલયે પહ�લા િવસ્ફોટ બાદ જ આની પુ�ષ્ટ 
કરી હતી. અમે�રકાના સંરક્ષણ સિચવ 
જ્હોન �કબ�એ િટ્વટ કયુ� હતું ક�, કાબુલ 
એરપોટર્ના ગેટ પર �રદાર િવસ્ફોટ થયો 
છ�. �ત્યુઆંકની હજુ સુધી પુ�ષ્ટ થઈ નથી 
અને માિહતી મળતાં જ આપીશું.

ફ્રાન્સ : રાજદુતોને 
પરત ખ�ચી લેશે

ફ્રાન્સના રા�પિત ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને ક�ં છ� ક� 
ફ્રાંસ અફઘાિનસ્તાનથી તેના રાજદૂતોને પરત 
ખ�ચી લેશે. આ રાજદૂતો પે�રસથી કામ કરશે. 
ફ્રાન્સ કાબુલમાંથી મોટી સંખ્યામાં અફઘાનને 
બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરશે. કાબુલ એરપોટર્ 
પર છ�લ્લા ઘણા �દવસોથી ભારત, અમે�રકા 
સિહત ઘણા દ�શો પોતાના નાગ�રકોને પરત 
લાવી રહ્યા છ�. હ�રો અફઘાન નાગ�રકોને 
પણ બચાવવામાં આવ્યા છ�.
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ટોરોનટો 
કેનેડાના ઈમિગ્ેશન મિનીસ્ટર િાકકો િેનડીસીનોએ રમિિારે જણાવ્યું 

હતયું કે, કેનેડા આ િમહનાિાું અફઘામનસતાનિાું રહેલા ૧૧૦૦થી િધય 
લોકોને ફલાઈ્ટસ દ્ારા પરત લાિી ચયક્યું છે અને તામલબાન કાબયલ 
પહોંચે એ પહેલા ૪૦ પરરિારોને પરત લાિિાિાું આવ્ા હતા. તેિનો 
કિોરન્ટાઈન સિ્ પણ હિે પૂણ્ણ થ્ો છે. િીરડ્ાના પ્રશ્નના જિાબિાું 
તેિણે કહ્ું હતયું કે, અિારા સશસત્રદળોએ નોંધપાત્ર રીતે ૧ર ફલાઈ્ટસ 
દ્ારા ૧૧૦૦થી િધય લોકોને પાછા લાિિાિાું સફળતા િેળિી હતી. 

આ અફઘાન પરરિારો ચોથી ઓગસ્ટથી કેનેડા આિિા િાુંડ્ા હતા. 
કેિ કે, કેનેડાની બચાિ ્ટીિોને કે્ટલાક રદિસ રાહ જોિી પડી હતી. જો 
કે, કેનેડાના િડાપ્રધાન જસ્ટીન ટ્રુડોએ કાબયલ એરપો્ટ્ણ પર તામલબાનની 

હાજરીને દોષ આપ્ો હતો. ગયરૂિારથી એિને પરત લાિિા િા્ટેની 
ફલાઈ્ટસ શરૂ થઈ હતી. ત્રણ મિિાનોિાું ૪૦૦થી િધય લોકોને 

દેશની બહાર કાઢિાિાું આવ્ા હતા. રમિિારની પત્રકાર પરરષદિાું 
િેનડીસીનોએ જણાવ્યું હતયું કે કેનેડાની ફલાઈ્ટસ ૧૯િી ઓગસ્ટથી 
શરૂ થઈ હતી. આ પહેલી ફલાઈ્ટિાું ૧૭પ અફઘાન અને ૧૩ મિદેશી 
નાગરરકો કાબયલ છોડી ગ્ા હતા. જ્ારે ૧૦૬ લોકો શયક્રિારે અને 
શમનિારે ૧ર૧થી િધય લોકો કાબયલ છોડી ગ્ા હતા. એ પહેલા આ 
િાસના આરંભે ૪૦ અફઘાન પરરિારો કેનેડા આિી પહોંચ્ા હતા અને 
તેિનો કોમિડ -૧૯નો કિોરન્ટાઈન સિ્ પણ હિણાું જ પયરો થ્ો છે. 

કેનેડા આિેલા એક પરરિારિાું તો કેનેડા આવ્ા બાદ પયત્રીનો જનિ 
થ્ો હતો. અને એ બાળકી હિે કેનેડી્ન નાગરીક બની છે. દરમિ્ાન 
શમનિારે અિેરરકાિાું િેજર જનરલ મિમલ્િ ્ટેલરે પત્રકારોને જણાવ્યું 
હતયું કે, અિેરરકાએ અફઘામનસતાનથી ૧૭૦૦૦ લોકોને છોડાવ્ા છે. 

સશ્ત્રદળાે અને 12 ફલાઈટસની મદદ લેવાઈ, અમેરિકાઅે અફઘાનનસ્ાનથી 17000 લાેકાેને છાેડાવ્ા 

અફઘામનસતાનથી ૧૧૦૦ લોકોને પરત લાિિાિાું કેનેડા સફળ

ટોરોનટો 
્ટોરોન્ટોના એક રેસ્ટોરાુંની િમહલા 

િામલકે કહ્ું હતય કે, શહેર અને પ્રાુંતિાું 
ચાલી રહેલા િેકસીન મિરોધી આુંદોલનને 
કારણે એિના મબઝનેસ પર અસર પડી 
રહી છે. જેને કારણે તેણી ત્રાસી ગઈ છે.

્ટમિ્ટર ઉપર રમિિારે િયકા્ેલી 
પોસ્ટિાું જેન એગે લખ્યું હતય કે, શહેરિાું 
આિેલી તેની બે રેસ્ટોરાું પૈકીની એકિાું 
શમનિારે રાત્રે િેકસીન મિરોધીઓએ 
એકત્ર થઈને િો્ટેિો્ટેથી િેકસીનના 
મિરોધિાું ઘા્ટાઘા્ટી કરી અિારા સ્ટાફ 
અને ગ્ાહકોને પરેશાન ક્ા્ણ હતા.

છેલ્ા કે્ટલાક શમનિારોથી આ 
ક્રિ ચાલી રહ્ો છે. િને નિાઈ લાગે 
છે કે, ્ટોરોન્ટોના િે્ર જોન ્ટોરી અને 
મપ્રિી્ર ડગ ફોડ્ણ આિા લોકોને અિારા 
િાથે શયું કાિ િારી દીધા છે. પોલીસ 
પણ અિને િદદ કરતી નથી અને કોઈ 
સત્ામધશો એ તરફ ધ્ાન આપતા નથી. 
્ટિી્ટની સાથે પોસ્ટ કરેલા મિડી્ોિાું 
મિરોધીઓ સાઈડિોક પર ચાલતા જોિા 
િળે છે, જે મિરોધ પ્રદશ્ણન કરી રહ્ા છે, 
નારાઓ પોકારે છે અને હાથિાું પોસ્ટસ્ણ 
અને િેકસીનનો મિરોધના સૂત્રોચ્ારો 
સુંભળા્ છે. પોલીસ ઉભી રહીને આ 

તિાશો જોતી રહે છે. જેન લખે છે કે, 
આને શાુંમતપૂણ્ણ દેખાિ કઈ રીતે કહી 
શકા્. સોિિારે તેણે ્ટિી્ટ ક્યું હતયું કે, 
ફોડડે રેસ્ટોરા વ્િસા્ને ્ટેકો આપિો 
જોઈએ અને મિરોધીઓને એિનાથી 
દૂર રહેિા કહેિયું જોઈએ. કેિ કે, છેલ્ા 
૧૭ િમહનાઓથી અિે અસસતતિ ્ટકાિી 
રાખિા િથી રહ્ા છીએ અને જ્ારે 
બધય બરાબર શરૂ થા્ ત્ારે આિી 
ઘ્ટનાઓને કારણે અિારા મબઝનેસ 
પર અસર પડે છે. ્ટોરોન્ટો પોલીસે 
પણ આિા મિરોધ પ્રદશ્ણનો સિ્ે ધ્ાન 
આપિયું જોઈએ એિ પણ તે લખે છે.

ઓનટટેરરયો : ્ાદિ- આમહર સિાજ કેનેડા દ્ારા A Get- together Picnic 
2021નયું આ્ોજન કરા્યું હતય. 21 ઓગસ્ટ 2021ના રોજ રેની પાક્ક, ્ટોરોન્ટો ખાતે 
્ોજા્ેલી પીકનીકિાું GTA િાું રહેતા ્ાદિ-આમહર સિાજના લોકો અને પરરિારના 
મિદ્ાથથીઓ, બાળકો સમહત અુંદાજે 60 લોકો જોડા્ા હતા. લોકોએ સિારે નાસતો 
ક્ા્ણ બાદ બપોરના ભોજનિાું પુંજાબી શાકાહારી ભોજનનો રસાસિાદ િાણ્ો હતો. 
મપકમનકિાું વ્મતિગત અને િોલીબોલ, બેડમિન્ટન જેિી રિતો રિાડિાિાું આિતા સૌ 
સભ્ોએ ભાગ લીધો હતો. મપકનીકનયું આ્ોજન મહરેન ્ાદિ અને નરેન આમહર દ્ારા 
કરિાિાું આવ્યું હતયું, જે ભારતના જયદા જયદા રાજ્ો અને નેપાળના િૂળ સિયદા્ના 
સભ્ો દ્ારા સિમથ્ણત હતા અને અહીં જી્ટીએિાું સથા્ી થ્ા હતા. 

્ટોરોન્ટોિાું િેકસીન મિરોધી દેખાિકારોથી 
રેસ્ટોરાું િામલક ત્રસત, પોલીસની મનસક્ક્ર્તા
અસામાનિક ્તાે ઘાટાઘાટી કિીને સ્ાફ અને ગ્ાહકાેને પિેશાન કિ્ા હાેવાની િાવ
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માસ્કમાં ઉચ્છવાસમાં નીકળેલા 
અેિાેસાેલ પૈકીના 60 ટકાને 
રફલ્ટિ કિવાની ક્ષમ્ા 

્ટોરોન્ટો : ઓન્ટેરર્ોિાું એસનજમન્રરંગ 
સુંશોધકોએ હાથ ધરેલા એક અભ્ાસનયું તારણ 
બહાર આવ્યું છે કે, હાઈ એરફમશ્નસી િાસકસ 
કાપડ કે, સમજ્ણકલ િાસકની સરખાિણીિાું 
એરોસોલ રફલ્ટરીંગિાું િધય સક્ષિ છે. ્યમનિ્ણમસ્ટી 
ઓફ િો્ટરલૂના સુંશોધકોએ જયદા જયદા પ્રકારના 
િાસકની કાિગીરી મિશે મિસતૃત સુંશોધન કરી 
એરોસોલના રફલ્ટરીંગનો અભ્ાસ ક્કો હતો. જે 
પ્રિાહી અને ઘન કણોને રફલ્ટર કઈ રીતે કરી શકે 

છે એ જો્યું હતયું. જેનયું કદ ૦.૦૦૧ મિ.મિ. જે્ટલયું 
હો્ છે અને હિાિાું ફેલા્ છે. અભ્ાસનયું તારણ 
જન્ણલ રફમઝકસ ઓફ ફલયઈડસિાું પ્રગ્ટ થ્યું છે. 
સુંશોધન કરનારી ્ટીિે સીપીઆરના પયતળાને 
િાસકસ પહેરાિીને તપાસ કરી હતી. જે વ્રકતના 
શ્ાસોચછિાસિાું નીકળતા એરોસોલ ડ્ોપલે્ટસને 
અ્ટકાિિાની ક્ષિતાને િાપી શકે છે. 

સુંશોધકોએ જો્યું હતયું કે, આર ૯પ િાસકસ 
ઉચછિાસિાું નીકળેલા એરોસોલ પૈકીના ૬૦ 
્ટકાને રફલ્ટર કરિાની ક્ષિતા ધરાિે છે. જ્ારે 
કેએન ૯પ િાસકની ક્ષિતા ૪૬ ્ટકા જે્ટલી 
છે. બીજી તરફ કાપડના િાસક અને તબીબી 
િાસકસની ક્ષિતા િાત્ર ૧૦થી ૧ર ્ટકા જે્ટલી જ 
હો્ છે. 

કેનેડા આમહર અને ્ાદિ સિાજ 
દ્ારા ગે્ટ ્ટય ગેધર પીકનીક ્ોજાઈ

કોમિડ સાિે રક્ષણ આપિાિાું એરોસોલ 
િાસક સૌથી ઉત્િ ઃ અભ્ાસનયું તારણ
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50 કેમેરાને ફરતા 
રખાતા 51 ટકા 
ચાલકાેએે ઝડપથી 
વાહન હંકારવાનું ટાળું

ટોરોનટો
ટોરોનટોના મેયર જોન ટોરીએ 

પત્રકાર પરરષદમાં જણાવયયં હતયં કે, 
શહેરમાં ઓટોમેટીક એન્ોર્સમેનટ 
કેમેરા લગાડવામાં આવયા હોવાથી 
શહેરમાં વાહનોના સપીડીંગના 
પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળયો 
છે. જેને કારણે આપણા શહેરના 
માગગો રલામત બનયા છે. રવવેલનર 
કેમેરાઓને કારણે તેજ ગતતથી વાહનો 
ચલાવનારાઓ તનયંત્રણમાં આવી 
શકયા છે. એ ઉપરાંત માનતરક રીતે 
તબમાર બાળકોની હોસસપટલે હાથ 
ધરેલા રંશોધનમાં જાણવા મળયયં 

હતયં કે, જે પ૦ કેમેરા ્રતા રાખયા 
છે એ તવસતારમાં તો સપીડીંગ રાવ 
ઓછયં થઈ ગયયં છે. હકીકતમાં તો પ્રાપ્ત 
ડેટા જણાવે છે કે, પ૧ ટકા જેટલા 
વાહનો તો કેમેરા લાગયા બાદ વધય 
ઝડપથી ચાલવાનયં ટાળી રહ્ા છે. 
ર૦ર૦ની શરૂઆતમાં કેમેરા લાગયા 
તયારથી આ ્ેર્ાર જોવા મળે છે. 
ગતત મયા્સદાવાળા તવસતારોમાં પણ 
વાહનો તનધા્સરરત ગતતથી વધય ઝડપે 
દોડતા નથી. એનયં એક કારણ જેટલી 
વધય ઝડપ વાહનની હોય, એના 
પ્રમાણમાં દંડની જોગવાઈ છે. જો 
તનધા્સરરત ગતતથી વધય ગતત હોય તો 
વાહને પ્રતત રક.મી. પ યયએર ડોલરનો 
દંડ ભરવો પડે છે. ટોરીએ એમ પણ 
કહ્ં કે, આ રારી વાત છે. કેમ કે, વધય 
ગતતને કારણે અકસમાતોનયં પ્રમાણ પણ 
વધી શકે છે અને એમાં જાનહાતનની 
શકયતા પણ વધય હોય છે. 

ઘટના પૂવ્વ એાયાેજિત હાેવાનાે સેન્ટરના પ્રમુખ એતતકુર રહેમાનનાે દાવાે, હુમલાખાેરાે મધરાતના સમયે બારી તાેડીને મસ્જિદમાં પ્રવેશયા હાેવાનું એનુમાન
ટોરોનટો

ટોરોનટો પોલીરે સકારબોરોની 
મસજીદમાં તવકેનડમાં થયેલી તોડ્ોડની 
તપાર શરૂ કરી દીધી છે. રકગગસટન રોડ 
અને તરિમલે રોડ નજીકના બૈતયલ જાનહા 
ઈસલાતમક રેનટર ખાતેની મસજીદમાં 
રવારની નમાઝ રમયે લગભગ પ.૩૦  
કલાકે મસજીદ ખોલવામાં આવી તયારે 
ભાંગ્ોડની ઘટનાની જાણ થઈ હતી. 

મસજીદના પ્રાથ્સનાખંડોમાં પણ તોડ્ોડ 
થઈ હતી, તેમજ કુરાનની કેટલીક નકલો 
પણ જમીન પર પડેલી જોવા મળી હતી 
અને બે દાનપેટીઓ પણ તોડવામાં આવી 
હતી તેમજ કાયા્સલયમાં પણ ભાંગ્ોડ 
કરવામાં આવી હતી. 

રેનટરના પ્રમયખ અતતકુર રહેમાને કહ્ં 
હતયં કે, આવી ઘટના આપણા રમાજમાં 
અને આપણી મસજીદમાં બની એ ઘણી 
જ દયઃખદ બાબત છે. તેમનયં એવયં માનવય 

છે કે, હયમલાખોરો મધરાતના રમયે 
બારી તોડીને મસજીદમાં પ્રવેશયા હશે. 
તોડ્ોડ ઉપરાંત મસજીદમાં લગાડવામાં 
આવેલા રીરીટીવી કેમેરા પણ ડીસકનેકટ 
કરી દેવાયા હતા અને તરસટમનયં ડીતજટલ 
તવડીયો રેકોડ્સર પણ ચોરાઈ ગયયં હતયં. 

રહેમાને કહ્ં હતયં કે, આ ઘટના પૂવ્સ 
આયોતજત હતી. જેથી એ તવશે અમે 
કંઈજ કહી શકીએ એમ નથી. તપાર 
અતધકારીઓ કહે છે કે, આ મસજીદને 
ર૦૧૮થી અનેકવાર તનશાન બનાવવામાં 
આવી રહી છે. જેમાં તોડ્ોડ અને 
ચોરીનો રમાવેશ થાય છે.

રહેમાને એમ પણ કહ્ં હતયં કે, 
એકવાર તો એક ડઝનથી વધય દાનપેટીઓ 
ચોરાઈ હતી. જેમાં હજારો ડોલરની રકમ 
હતી. અમારી પારે ૧પ દાનપેટીઓ 
હતી. જેમાંથી એક જ બચી છે. તેઓ 
બધા પૈરા લઈ ગયા અને દરવાજાઓ 

તોડી નાંખયા છે. 
હવે અમારે તાળાઓ બદલવા પડશે. 

આવી તોડ્ોડની ઘટનાને પગલે મયસલીમ 
રમાજ અરહાયતા અનયભવે છે અને 
નયાયની માંગણી કરે છે. 

મસજીદના અતધકારીઓ કહે છે કે, 

આવી ઘટનાને કારણે રમાજમાં ભયનયં 
વાતાવરણ ઉભય થાય છે અને લોકો 
મસજીદમાં દાન આપવાનયં ટાળે છે. 
આવી ઘટનાની તપાર થવી જોઈએ અને 
ગયનેગારોને પકડી તેમની રામે પગલા 
લેવાવા જોઈએ.

સકારબોરો રાઉથવેસટના એમપીપી 
ડોલી બેગમે અગાઉ આ મસજીદમાં 
પ્રાથ્સના કરી હતી. તેમણે રતવવારની 
ઘટનાને વખોડી કાઢી હતી. તેમણે કહ્ં 
હતયં કે, આવય થાય એ ઘણયં દયઃખદ ગણાય. 
તેમણે ઘટનાની તપાર ઝડપથી થાય 
અને રમાજને નયાય મળે એવી માંગણી 
પણ કરી હતી. આ ઉપરાંત રરકાર 
ઈસલામો્ોતબયા તર્ વધય ધયાન આપે 
એમ પણ કહ્ં હતયં. 

પ્રાંતમાં રંગભેદ ન હોવો જોઈએ અને 
જાતત અને ધમ્સના આધારે તહંરા પણ ન 
હોવી જોઈએ એમ તેમણે કહ્ં હતયં.

રતવવારે બપોર બાદ ટોરોનટો 
પોલીરના સપેતશયલ કોનસટેબલરે 
મસજીદમાં આવીને તપાર શરૂ કરી હતી. 
હાલમાં કોઈ ચોક્કર શંકાસપદનયં નામ 
રામે આવયયં નથી. અગાઉની ઘટનાઓ 
રાથેની કોઈ કડી પણ મળી નથી.

ટોરોનટો
ટોરનટો શહેરમાં પનોરમા ઇસનડયા 

અને કોનરોલેટ જનરલ અો્ ઇસનડયા 
દ્ારા 75માં ભારતીય સવતંત્રતા તદવરની 
ઉજવણી ડ્ાઈવ થ્ય પરેડ  કરવામાં અાવી 
હતી. જેમાં ભારતના 28 સટેટના લોકોઅે 
ભાગ લીધો હતો. રાઉથ ઇસનડયન ્ુડ, 
ડાનર, અાટ્સ અને બીજી ઘણી બધી 
અેકટીવીટી હતી. ગાઈડ લાઈનના 
પાલન રાથે ડ્ાઈવ થ્ય પરેડ પેરેમાઉનટ 
પયડ રેનટર, મીરીરાગા, અોનટારરયોમાં 

કરવામાં અાવી હતી. જેમાં અલગ 
અલગ સટેટના બયથને શણગાયા્સ 
હતા. નટરાજ અોરગેનાઈઝેશન દર 
વષવે ગયજરાત ફલોટને શણગારે છે. 
NYCO અા વષવે પણ ઇસનડયા ડે 
પરેડમા ડ્ાઈવ થ્ય ગયજરાત ફલોટ રજૂ 

કયગો હતો. જેમાં અેક બાજય મીનીઅેર 
રરદાર રરોવર અને સટેચયય અો્ યયનીટી 
અને બીજી બાજય ગયજરાતનયં ભાતીગળ 
કલા રંસકકૃતત જેવયં ચાકળા, તોરણ, ગાડય, 
્ાનર, રંગોળી જેવા અેલીમેનટનયં રજ્સન 
થયયં હતયં. ઢોલ રાથે ગરબા અને રારની 
રમઝટ પણ માણી હતી. ચેતન ભાવરાર 
અને રભયો દ્ારા અા રયંદર અાયોજન 
કરવામાં અાવયયં હતયં. NYCOનો 
ગયજરાત ફલોટ અા વષવે પણ પ્રથમ 
પાંચમાં ક્રમે તવજેતા થયો છે.

ટોરોનટો
ઓનટેરરયોના કોતવડ-૧૯ રાયનર 

ટેબલના વડાએ ચેતવણી આપી છે કે, જો 
અતયારના દરે કેરોમાં વધારો થતો રહેશે 
તો આવનારા ત્રણ અઠવારડયામાં કોતવડના 
ઈન્ેકશનનો આંક દરરોજનો ૧૩૦૦થી 
વધી શકે છે. ટેબલના ડાયરેકટર ડો. પીટર 
જયનીએ તચંતા વયકત કરતા કહ્ં હતયં કે, 
ડેલટા વેરીયનટના રંક્રમણનો ખતરો વધી 
રહ્ો છે. તયારે છેલ્ા થોડા અઠવારડયાથી 
કેરોમાં વધારો થઈ રહ્ો છે. રોમવારે 
તેમણે જણાવયયં હતયં કે, પ્રાંતમાં નવા કેરોમાં 
જે રીતે વધારો થઈ રહ્ો છે એ તચંતાજનક 
છે. આવયં જ ચાલતયં રહેશે તો આવનારા 
ત્રણ અઠવારડયામાં દૈતનક કેરોની રંખયા 
૧૩૦૦ની આરપાર રહેવાની રંભાવના 
છે. ટેબલના અભયારમાં જાણવા મળયયં 
છે કે, હાલમાં કેરોનો બમણા થવાનો 

દર અતયારે રર રદવરનો છે. એટલે કે 
અતયારના કેરો એટલા રમય પછી બમણા 
થઈ શકે છે.

અગાઉ આ રમય ૧૦ રદવરનો હતો, 
એની રરખામણીમાં આ રમય વધય છે. 
રોમવારે ઓનટેરરયોમાં ૬૩૯ નવા કેર 
નોંધાયા હતા. જે આગલા અઠવારડયાની 
રરખામણીમાં ૧૦૦ કેર વધય હતા. રાત 
રદવરની રરેરાશ પ૮૦ કેરની રહી હતી. 
જે ગયા અઠવારડયાની રરખામણીમાં 

ર૪ ટકા વધય હતી. જો કે, ચોથા વેવની 
શરૂઆત હોવાથી કેરોમાં વધારો જોવા 
મળી રહ્ો છે. આમ છતાં આઈરીયયમાં 
અગાઉ જેવો ધરારો હજય જોવા મળયો 
નથી એમ ડો. જયનીએ કહ્ં હતયં. જો કે, 
એને માટે વેકરીનેશનની ગતત જવાબદાર 
હોવાનયં તેમણે જણાવયયં હતયં. તેમણે ઉમેયયું 
હતય કે, આવા રમયે  શાળાઓ શરૂ થાય 
તયારે વધય રાવચેતી રાખવાની આવશયકતા 
હશે. ૧ર વષ્સથી ઓછા વયના બાળકો 
માટેના વેકરીનેશનનો આરંભ થશે, એટલે 
બાળકોની રલામતીની ખાતરી પણ મળશે. 
પરંતય એમા આ વષ્સના અંત રયધી રાહ 
જોવી પડશે. રાયનર ટેબલ તર્થી જે 
માતહતી જાહેર કરવામાં આવે છે એના પર 
લોકોને તવશ્ાર છે. એટલે અમે રાવધાની 
પૂવ્સક નવો ડેટા પણ ટૂંક રમયમાં જાહેર 
કરીશયં એમ પણ ડો. જયનીએ કહ્ં હતયં.

ટોરોનટો
ઓનટેરરયો ઃ તલબરલ નેતા અને 

કેનેડાના વડાપ્રધાન જસટીન ટ્રુડોએ 
મંગળવારે નવેરરથી વચન આપતા 
કહ્ં હતયં કે, રરકાર જે કેનેડીયનો નવયં 
ઘર ખરીદવા માંગતા હોય, તેમના માટે 
અનેક પ્રોતરાહનો આપશે. હેતમલટનમાં 
પત્રકારો રાથેની વાતચીતમાં તેમણે કહ્ં 
હતયં કે, દેશમાં રીયલ એસટેટ માકકેટ ઘણી 
રમસયાઓનો રામનો કરી રહી છે. 
એવા રમયે નવયં ઘર ખરીદવા માંગતા 
કેનેડીયનોને રરકાર પ્રોતરાહનો આપી 
માકકેટમાં પ્રવૃતતિને વેગ આપવા માંગે છે. 
જેને માટે રરકાર કરોડો ડોલરનયં તધરાણ 
આપશે તેમજ તવદેશીઓની ખરીદી 
પર પ્રતતબંધ પણ લાદશે.આ ઉપરાંત 
એસટેટ એજનટોની કામગીરી પર પણ 
ધયાન રાખશે. જેથી રાચા ખરીદારોને 
મયશકેલી ન પડે. એને માટે ત્રણ મયદ્ાની 
યોજના બનાવી છે. જેમાં અનલોક હોમ 

ઓનરશીપ માટે રરકારી તધરાણની 
વયવસથા હશે. તમારા કામના સથળથી 
નજીક ઘર ખરીદનારને વધય પ્રોતરાહન 
અપાશે. જો ર૦મી રપટેમબરની 
ચૂંટણીમાં તલબરલ પાટટી જીતશે તો રૌ 
પ્રથમ હોમ રેતવંગ એકાઉનટની યોજના 
૪૦ વષ્સ રયધીના કેનેડીયનો માટે 
શરૂ કરાશે. જેનાથી પહેલા ઘર માટે 
૪૦૦૦૦ યયએર ડોલરની બચત કરી 
શકશે અને કરમયકત ખાતય હશે. તેમના 
ખાતામાં જમા થનારી રકમ ઉપર કોઈ 
ટેકર નહીં લાગે. તેમને પ૦૦૦થી 
૧૦૦૦૦ યયએર ડોલર જેટલી 
ટેકર ક્રેડીટ પણ મળી શકશે. મોગવેજ 
ઈનસયોરનરના દરમાં પણ મોટો ઘટાડો 
કરાશે. બીજી યોજનામાં રેનટ ટય ઓન 
હેઠળ નવયં તધરાણ અપાશે અને ભાડાના 
મકાનમાં રહેનારા પોતાનયં મકાન ખરીદી 
શકશે. જેને માટે એક તબલીયન યયએર 
ડોલરની જોગવાઈ રાખવામાં આવશે. 

ઓનટેરરયોમાં કોતવડના કેરમાં ્ રી વધારો 
થવાની ચેતવણી આપતયં રાયનર ટેબલ

3 એઠવાડડયા પછી ઈને્કશનના દરરાેિ 1300 કેસ એાવવાની સંભાવના

નટરાજ યયથ કલચર અોગવેનાઈઝેશનનો 
‘ડ્ાઈવ થ્ય ગયજરાત ફલોટ’ પાંચમા ક્રમે

ટોરોનટોમાં સીસીટીવી કેમેરાને કારણે 
વાહન સ્ીડીંગના કકસસાઓમાં ઘટાડો

ટ્રુડોની જાહેરાત ઃ ચૂંટણી જીતશે 
તો હોમ સેવવંગ એકાઉનટ યોજના

સકારબોરો મસજીદમાં તોડ્ોડ મામલે અંતે પોલીર તપાર શરૂ

ટાેરાેન્ટાેમાં ભારતના સ્ાતંત્રય ડદનની ઉિવણી
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આજથી 6 મહિના પિેલા ં અમરેિકાએ 
અફઘાહનસ્ાનમાથંી પો્ાના સહૈનકો પિ્ 

બોલાવવાનો હનર્ણય કિ્ા જ દહુનયાના અનકે 
દેશોએ અચબંો અનભુવયો. આ પછી છલેા ં 3 

મહિનામા ં અમરેિકન 
સહૈનકોએ આફહનસ્ાન 
છોડી દીધુ.ં અમરેિકાના 
આ અહભગમન ે કાિરે 
્ાહલબાન ે કાબલુ 
પિ કબજો જમાવી 
દીધો છ.ે આજે 
અફઘાહનસ્ાનનો 
મોટાભાગનો હવસ્ાિ 
્ાલીબાનીઓના 
કબજામા ં છ.ે 

આફઘાનમા ં ્ાલીબાનીઓની સત્ા કબજે 
કિવાની આક્રમક્ા વચ્ ે મગંળવાિ ે દોિામાં 
અમરેિકન સિુક્ા એજનસી ્થા ્ાહલબાનીઓ 
વચ્ ેબઠેક યોજાઈ ગઈ. આ બઠેકમા ં બનં ે પક્ે 
શુ ં શુ ં સમજૂ્ ી કિવામા ં આવી ્ ે અગં ે િજી 
પર બનં ે પક્ ે નક્કિ ફોડ પડાયો નથી. એટલે 
દુહનયામા ં અટકળોનો દૌિ શરુ થઈ ગયો છ.ે 
પિં્  ુ્ાહલબાન ેકોઈ પર જા્નુ ંયદુ્ધ લડ્ા હવના 
અફઘાહનસ્ાનનુ ં શાસન િસ્ગ્ કિવા ્િફ 
પગલા માડંી દીધા છ.ે આ ઘટનાક્રમ 2021નો 
દુહનયાનો સૌથી મોટો આશ્ચય્ણજનક ઘટનાક્રમ છ.ે

આ દિહમયાન ગુરુવાિે સાંજે કાબુલ એિપોટ્ણ 
પિ હસરિયલ બલાસટ થ્ાં અમેરિકી નાગરિક 
સહિ્ 4 અમેરિકી મિીન કમાનડો સહિ્ 40 
લોકોના મો્ થયા અને 120થી વધુ લોકો ઘાયલ 
થયા. ખુિાશન આઈએસઆઈએસ દ્ાિા થયેલા 
આ આતમઘા્ી િુમલાથી હવહવધ દેશોના િેસકયૂ 
ઓપિેશનને ગંભીિ અસિ પિોંચવાની સંભાવના 
છે. કાબુલ એિપોટ્ણ પિ જયાિે પિેલો બલાસટ 
થયો તયાિે જ ફ્ાનસે બીજા બલાસટની ચે્વરી 
આપી િ્ી. જેની થોડી વાિમાં જ બીજો બલાસટ 
થયો િ્ો. પ્રથમ હવસફોટ એિપોટ્ણના અબે ગેટ 
પિ અને પછી બીજો હવસફોટ એિપોટ્ણ નજીક 
બરૂન િોટલ પાસે થયો િ્ો. જયાં હરિરટશ 
સૈહનકો િોકાયા િ્ા. 

કાબુલમાં હસરિયલ બલાસટમાં ચાિ યુએસ 
મિીન કમાનડો પર મૃતયુ પામયા અને ત્રર 
ઘાયલ થયા. આ બલાસટ પિેલા એિપોટ્ણ પિથી 
ઇટાહલયન લશકિી હવમાન ઉડ્ા બાદ ્ેના 
પિ ફાયરિંગ કિવામાં આવયું  િ્ુ. મોડી સાંજ 
સુધીમાં કાબૂલની ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 40 
લોકોએ પો્ાનો જીવ ગુમાવયો િોવાના અિેવાલો 
િ્ા. સૌથી મિતવની બાબ્ એ છે કે, પિેલા 
કાબુલ એિપોટ્ણ ઉપિ આ્ંકી િુમલાની ચે્વરી 
આપવામાં આવી િ્ી. જેમાં કાબુલના એિપોટ્ણ 
પિથી દેશ છોડીને ભાગી િિેલા લોકોની ભીડનો 
ફાયદો ઉઠાવીને આ્ંકવાદી ગમે તયાિે મોટો 
િુમલો કિવાની કોહશશ કિી શકે ્ેવા ઈનપૂટ 
અમેરિકા, હરિટન ્થા ઓસટ્ેહલયાની એજનસીને 
પિેલાથી જ મળયા િ્ા. કાબૂલમાં બનેલી 
ઘટનાના બે રદવસ પિેલાં જ ્ાહલબાને દોિા 
ખા્ે યોજેલી બેઠકમાં અમેરિકા સાથે સમજૂ્ી 
કિી િ્ી. ્ેથી બધુ સમુસુ્રુ પાિ પડી જશે ્ેવી 
ગર્િી િ્ી. કાિર કે, કિાિની વા્ને સમથ્ણન 
આપ્ી કેટલીક જાિેિા્ ્ાહલબાને કિી છે. જેમાં 
્ાલીબાની િાજમાં મહિલાઓને શરિયા કાનૂન 
મુજબ આઝાદી આપવા અને ્ેમને સકકૂલે જ્ાં 
નિીં િોકવામાં આવે ્ે ઉપિાં્ અફઘાહનસ્ાનમાં 
િિેલા કોઈ હવદેશી નાગરિકની કનડગ્ કિાશે 
નિીં ્ેવા વચન અપાય િ્ા. 

સમજૂ્ી મુજબ કાબુલના એિપોટ્ણનો કબજો 
અમેરિકી લશકિે પો્ાના િાથમાં િાખયો િ્ો 
અને ્ેરે હવદેશી નાગરિકોને બિાિ જવામાં 
મદદ પર કિવા માંડી િ્ી. ્ાહલબાનને 
સત્ા સોંપવાનું નાટક કિીને અમેરિકાએ કોઈ 
િી્ે રિમોટ કનટ્ોલ પો્ાના િાથમાં િાખયું 
છે. અમેરિકાએ પો્ાનાં ૨૦ વર્ણના શાસન 
દિહમયાન અફઘાહનસ્ાનમાં ૮૪ અબજ ડોલિનો 

ખચ્ણ કિીને અફઘાન નાગરિકોને ્ાલીમ ્ેમજ 
શસત્રો આપીને ત્રર લાખ સૈહનકોનું એક કિેવા્ું 
અદ્ય્ન લશકિ ્ૈયાિ કયુું િ્ું. જયાિે ્ાહલબાને 
અફઘાહનસ્ાનનાં એક પછી એક શિેિો પિ 
પો્ાનો કબજો જમાવયો તયાિે આ લશકિ કયાં 
ગયું ? ્ેરે કેમ ્ાહલબાનનો સામનો કયયો 
નિીં ? ્ે સવાલ સૌથી મિતવનો છે. કાિર કે, 
આ સવાલના જવાબમાં જ અફઘાહનસ્ાનમાં 
અમેરિકાના પિાજયનું િિસય સમાયેલું છે. 
િકીક્માં અમેરિકાએ લશકિ માટે ભિ્ી ચાલુ 
કિી તયાિે િજાિો ્ાહલબાન સમથ્ણકો જારી 
જોઈને લશકિમાં સામેલ થઈ ગયા િ્ા. જયાિે 
્ાહલબાન સામે લડવાનો સમય આવયો તયાિે 
્ેમરે ્ાહલબાન સમક્ સમપ્ણર કિી દીધું 
િ્ું. અફઘાહનસ્ાનની જેમ હવયેટનામમાં પર 
અમેરિકા વરયો સુધી લાંબી લડાઈ લડ્ું િ્ું. 
આ લડાઈનો અં્ ૧૯૭૩માં શાંહ્કિાિ સાથે 
આવયો િ્ો. ્ે કિાિ મુજબ હવયેટનામની પૂ્ળાં 
સિકાિને આપવામાં આવ્ી ્મામ લશકિી 
સિાય બંધ કિી દેવામાં આવી િ્ી. 

અફઘાહનસ્ાનનો િાજકીય ઇહ્િાસ 
્પાસાય ્ો ૧૯૯૦ના દાયકામાં સોહવયેટ સંઘે 
અફઘાહનસ્ાન પિ કબજો જમાવયો િ્ો, ્ેની 
સામે લડવા માટે જ અમેરિકા દ્ાિા ્ાહલબાનને 
જનમ આપવામાં આવયો િ્ો.  આધુહનક 
શસત્રો અને ્ાલીમ આપીને સોહવયેટ સંઘ સામે 
લડાવવાનું કામ અમેરિકાએ જ કયુું િ્ું. સોહવયેટ 
સંઘે અફઘાહનસ્ાનમાંથી પો્ાનું લશકિ પાછું 
ખેંચયું ્ે પછી અમેરિકાએ કાબુલમાં પો્ાની 
કઠપૂ્ળી જેવી સિકાિની સથાપના કિી િ્ી. 
્ાહલબાને ્ે સિકાિને ઉથલાવી પાડીને પો્ાના 
િાજની સથાપના કિી િ્ી. ્ાહલબાને અલ 
કાયદા જેવા આ્ંકવાદી સંગઠન સાથે દોસ્ી 
કિી િ્ી. ્ેરે ઓસામા હબન લાદેનને પો્ાના 
દેશમાં આશિો આપયો િ્ો. જો કે, ૯/૧૧ના 
આ્ંકવાદી િુમલા પછી અલ કાયદાને ખ્મ 
કિવા અમેરિકાએ અફઘાહનસ્ાન પિ િુમલો 
કયયો િ્ો. આ સમયે ઓસામા હબન લાદેન 
ભાગીને પારકસ્ાનના પિાડોમાં ભિાઈ ગયો 
િ્ો, જયાં ્ેને ખ્મ કિવામાં આવયો િ્ો. 
િવે ઇહ્િાસનું પુનિાવ્્ણન થયું છે. અમેરિકાએ 
ફિી અફઘાહનસ્ાન ્ાહલબાનના િવાલે કયુું છે. 
અમેરિકાએ દોિામાં ્ાહલબાન સાથે જે કિાિ 
કયા્ણ છે, ્ેની ભારા વાંચ્ા પર ખયાલ આવે છે 
કે અમેરિકા દ્ાિા ્ાહલબાનની ્ાકા્નો સવીકાિ 
કિાયો છે. ્ાહલબાનના ને્ાઓ પો્ાની જા્ને 
કોઈ આ્ંકવાદી સંગઠન ્િીકે નથી ઓળખ્ા, 
પર અફઘાહનસ્ાનની સિકાિ ્િીકે ઓળખે છે. 
્ેમરે અકઘાહનસ્ાનનું નામ બદલીને ઇસલાહમક 
એહમિા્ ઓફ અફઘાહનસ્ાન કિી નાખયું છે. 

અમેરિકા સાથેના કિાિમાં પક્કાિ ્િીકે આ 
નામનો જ ઉલેખ વાિંવાિ કિાયો છે. ્ાહલબાન 
વ્ી અફઘાહનસ્ાનના જે પ્રમુખ બનવાના છે 
્ે મુલા અબદુલ ગની બિદાિ આઠ વર્ણ સુધી 
પારકસ્ાની જેલમાં િહ્ો િ્ો. ્ેને ૨૦૧૮માં 
છોડવામાં આવયો ્ે પર અમેરિકાની ગુપ્ત 
યોજનાનો ભાગ િ્ો. મુલા બિદાિ સાથે 
અફઘાહનસ્ાનમાં પારકસ્ાનના અને અમેરિકાનાં 
હિ્ોની જાળવરી બાબ્માં કોઈ ગુપ્ત કિાિ 
કિાયા િ્ા. જો કે, િાલ સમગ્ર િમ્માં ભાિ્નું 
હિ્ કે અહિ્ દૂિ દૂિ સુધી દેખા્ુ નથી. જો કે, 
અફઘાહનસ્ાનની િાજધીની કાબૂલમાં ગુરુવાિે 
થયેલા ધડાકા પછી તયાં ્ાલીબાનોના સત્ાના 
િસ્ાં્િર પિેલા િજી આવી અનેક ઘટના 
ઘટવાની દિેશ્ છે. ્ાલીબાનો અને અમેરિકા 
વચ્ે કશુક િંધાઈ ગયાની વા્ ISISને કદાચ 
ગમી નિીં િોય, ્ેવા સંજોગોમાં આવાનાિા 
રદવસોમાં આફઘાનમાં વધુ ભીરર અિાજક્ા 
ફેલાવાની દિેશ્ વ્ા્ણય િિી છે.

કાબૂલમાં બલાસ્ટ ઃ અફઘાનમાં 
ભીષણ અરાજકતાના સંકેતો

manoj1968@yahoo. ca

તંત્રી સ્થાનેથરી
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રાજકોટ

રાજકોટના રાજવી પЧરવારમાં 

çથાવર - જંગમ િમàકતોના બટવારા 

મામલે છъ·ા એકા’દ વષ↓થી ખટરાગ 

ચાલી રΝો છъ, જે કાયદાકЫય લડતમાં 

પણ પЧરણમીને હવે મહÓવપૂણ↓ 

તબŨા ઊપર આવી પહ℮Éયો છъ. 

વત↓માન રા  માંધાતાિસંહ ડે એ  

પૈ ક િમàકતોની વહ″ચણીમાં પોતાને 

અંધારામાં રાખીને આિથ↓ક િહતને 

નુકસાન કયા↓ મતલબના મુˆъ તેમના 

બહъન - રાજકЮમારી અંબાિલકાદъવીએ 

અપીલ સિહત કыસ કયા↓ છъ, જે પૈકЫ 

સબ Чડિવઝનલ મેિજçĺેટની કોટ↓માં 

સુનવણી પૂણ↓ થઇ ગઇ છъ અને ચુકાદો 

આવવા પર છъ, Ëયારъ િસિવલ કોટ↓માં 

આગામી તા. ૩૧ની મુˆત પડી છъ. 

રાËયના ભૂતપૂવ↓ નાણાંમંĦી એવા 

રાજકોટના મા  રાજવી મનોહરિસંહ 

ડે નાં િનધન બાદ ભાઇ - બહъન 

વŵે આ િવવાદ ઊભો થયો છъ, 

જેમાં મા  રાજવીની વિસયત 

Ĭમાણે બહъનને દોઢ કરોડ λિપયા 

આપી દъવામાં આãયાની દલીલ સાથે 

માંધાતાિસંહના પΤેથી એવો દાવો 

થઇ રΝો છъ કы બહъન અંબાિલકાદъવી 

પુæપે×ĩિસંહ બુંદъલાએ એ વિસયત 

વાંચીને ભાઇની તરફыણમાં રીલીઝ 

ડીડ પણ કરી આØયા બાદ પાછળથી 

આ તકરાર ઊભી કરવામાં આવી છъ. 

આની સામે,રાજçથાનનાં પુæકરમાં 

પરણેલા આ રાજકЮમારીનું કહъવું છъ 

કы િપતાનાં અવસાન બાદ પોતે સહ 

પЧરવાર માતાને મળવા રાજકોટ 

આãયા Óયારъ ભાઇએ આશાપુરા 

મંЧદરના રખરખાવમાં વારસોની 

સહીની જλર ન પડે એવું બહાનું 

ધરીને જે કાગળોમાં સહી કરાવી એમાં 

રીલીઝ ડીડ પણ બનાવડાવી લીધું હતું.

રાજકોટમાં િબàડરને Óયાં ITના દરોડા 
100 કરોડના બેિહસાબી ãયવહાર મâયા

રાજકોટ

રાજકોટમાં િબàડર ફાઇના×સર, 

કો×ĺાકટર અને ઇલેકĺોિનÄસનાં ધધાથЪ↓ 

સિહતના ધંધાથЪ↓ઓને Óયાં બુધવારъ 

આવકવેરા િવભાગ ˛ારા હાથ ધરવામાં 

આવેલા સવ› દરિમયાન અંદાજે ૧૦૦ 

કરોડના િબનિહસાબી નાણાંકЫય 

ãયવહારો બહાર આãયા હોવાનું ણવા 

મâયું હતું. આવકવેરા િવભાગ ˛ારા 

થોકબંધ દçતાવે , કાચી ચીΖી, હાડ↓ 

ડીçક કબ   કરવામાં આવી છъ. 

આર.કы. Ġૂપ પાસેથી િમàકતો 

ખરીદનારાઓના નામોની ણકારી 

મળતા તેમને ખુલાસો કરવાની 

કાય↓વાહી શλ કરાતા દુકાન, ઓЧફસ, 

ફલેટ કы Øલોટ ખરીદનારા Ġાહકોમાં 

પણ ફફડાટની લાગણી ફыલાઇ હોવાનું 

ણવા મâયું હતું. રાજકોટમાં 

અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, ભાવનગર 

સિહત અ×ય િવçતારોમાંથી આવકવેરા 

િવભાગની અંદાજે ૫૦ ટીમોને અહỲ 

રીયલ એçટъટના ãયવસાય સાથે 

ડાયેલા આર.કы. Ġૂપના સદાનંદભાઇ 

સોનવાણી, કમલભાઇ, ĬફЮ·ભાઇ 

ગંગદъવ, િસÖધાથ↓ભાઇ ગંગદъવ, 

િવĝમભાઇ લાલાગણી, કો×ĺાકટર 

આિશષભાઇ ટાંક, રમેશભાઇ 

પાંચામી સે×ડી Ġૂપના હરીિસંહ સિહત 

ભાગીદારોના રહъણાંક ઓЧફસમાં તપાસ 

કરાઈ હતી.

રાજકોટ 

ધોરા  તાલુકાના વેગડી ગામે  .આઈ.

ડી.સી.ના  Ĭદુષણથી કપાસનો પાક િનæફળ જતા 

તેનો આઘાત નહỲ રવાતા ભનુભાઈ મેરામભાઈ 

રીયા નામના ગરીબ ખેડૂતે  વાડીમાં લીમડા 

નીચે ગળъ ફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો 

હતો જે કιણ ઘટના સામે Ġામજનોમાં રોષ ફાટી 

નીકâયો છъ. બધુવારъ સમçત ગામે સŹડ બંધ 

પાળીને Ëયાં ખેડૂતે આપઘાત કયђ↓ તે çથળъ મોટી 

સંÅયામાં મિહલાઓ સિહત લોકો ભેગા થઈ 

મૌન પાળી ĴÖધાંજિલ આપી હતી અને સામુિહક 

ધરણાં યો ને  સરકારના Ĭદુષણ િનયંĦણ બોડ↓ 

સામે આĝોશ દશા↓વી પગલા લેવા અને તકના 

પЧરવારને ×યાય આપવા માંગણી કરી હતી. 

ભારતીય Чકસાન સંઘે જણાãયું કы વેગડી ગામ 

પાસે ૪૦થી ૫૦ કારખાનાઓ છъ, જેના Ĭદુષણ પર 

સરકારъ કોઈ િનયંĦણ નહỲ રાખતા આજુબાજુમાં 

૨૫૦ વીઘા જેટલી જમીનની કжિષને નુÄશાન થયું 

છъ. તકના પЧરવારની ચાર Чદકરી, પ ી અને 

માતા માટъ કોઈ આવકનો çĦોત રΝો નથી. સરકારъ 

અ×ય ખેડૂતોએ આવું પગલુ ન ભરવું પડે તે માટъ 

નŨર કાય↓વાહી કરъ તેવી માંગ કરાઈ હતી.

Ĭદૂષણથી પાક િનæફળ જતા આપઘાત 
ધોરા માં બંધ પાળીને િવરોધ-ધરણાં
કપાસનાે પાક નાશ થઈ જતાં ખેડૂતે ઝાડની ડાળીઅે ફાંસાે ખાધાે હતાે

રાજકોટના રાજવી પЧરવારમાં ફરી ખટરાગ 
૧૫૦૦ કરોડની િમલકત માટъ કાનૂની જંગ

જ×માΓમી પવ↓ ઉપર 
˛ારકા મંЧદર દશ↓ન 
માટъ ખૂ·ુ રહъશે 

˛ારકા-ખંભાિળયા

˛ારકાધીશ જગત મંЧદરъ Ĭિત વષ↓ જ×માΓમી 

ઉÓસવ ઉજવવામા આવે છъ. આ ઉÓસવ દરિમયાન 

લાખો યાિĦકો દશ↓ને આવતા હોય છъ. ચાલુ વષ › 

જ×માΓમી પવ↓ ઉપર ˛ારકા મંЧદર દશ↓ન માટъ 

ખુ·્ુ રહъશે તેમ ˛ારકાધીશ ãય.સિમિત અને 

કલેકટર ˛ારા જણાવાયુ છъ. મંЧદરના દશ↓નના 

િનયત કલાકો દરિમયાન મંЧદર દશ↓નાથЪ↓ઓ માટъ 

રાબેતા મુજબ ખુ·ુ રહъશે. મંદીરъ દશ↓ન માટъ 

આવનારા ભાિવકોએ કોરોનાની ગાઈડ લાઈનનું 

ફરિજયાત પાલન કરવાનું રહъશે. મંЧદરમાં 

માçક-સોäયલ Чડçટ×સના િનયમો પણ ચુçતપણે 

પાળવાના રહъશે. 

િશવ મિહ ના 44 
ોક 1 િમિનટમાં ગાઈ 
બાળકЫએ રъકોડ↓ કયђ↓

ભુજ 

ભુજની Чદકરી િĬશા સચીનભાઈ ઠŨરએ 

િશવ મિહ ના સંપૂણ↓ પાઠને માતા હъતલબેનના 

પુλષાથ↓થી કіઠçથ કરી વàડ↓ રъકોડ↓ ઈЩ×ડયામાં 

પોતાનું નામ અંЧકત કયђ↓ છъ. જડેΐર મહાદъવ 

મંЧદર સુરલભીટ મÖયે વàડ રъકોડ↓ ઈ×ડીયાના 

િસિનયર જજ મીલનભાઈ સોની તેમજ દъãયાની 

સોની અને તુષાર મહારાજની હાજરીમાં િશવ 

મિહ ના ૪૪ ોક  અને દરъક ોકમાં ૪ 

પંિŪ કы જે િમિનટમાં કડકડાક રજુ કરી પોતાના 

નામે આ ЧકતЪ↓માન રъકોડ↓ çથાિપત કયђ↓ છъ.   

િĬશા એ કઠીન કામને પણ સરળ કરીને એમના 

પЧરવારને ЧકતЪ↓માન ગૌરવ અપાãયુ છъ. 
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સુરત

સુરતમાં રΤાબંધનના શુભ Чદવસે  

કતારગામમાં મિહલા ડૉકટરъ તેની 

માતા અને િશΤકા બહъનને  ઇ×જેÄશન 

આપી તેણે તે વધુ પડતી ગોળી 

ખાઇને આÓમહÓયાનો Ĭયાસ કયђ↓ 

હતો. જેમાં માતા અને િશΤકા બહъનનું 

મોત થયું હતુ.જયારъ ડૉÄટરની સારવાર 

ચાલી રહી છъ.  મિહલા ડૉÄટર 

ЧડĬેશનમાં રહъતી હતી. કы તેની 

માતા અને બહъન સાથે લાગણી હતી.

તેથી બંનેને ઇ×જેકશન આપીને તેણે આ 

પગલું ભરતા ચકચાર મચી છъ.

મૂળ ભાવનગરના મહુવાના વતની 

અને હાલમાં કતારગામમાં ચીકЮવાડી 

ખાતે સહ નંદ સોસાયટીમાં રહъતા 

૬૧ વષ↓ના મંજુબેન કા×તીભાઇ 

સોડાંગરને સંતાનમાં પુĦ ગૌરવ તથા 

૩૦ વષ↓ની પુĦી ફાàગુની િશિΤકા 

અને ૩૧ વષ↓ની દશ↓ના હોમીયોપેથીક 

ડૉÄટર છъ. તેમના પિત છъ·ા ઘણા 

સમયથી મંજુબેનથી અગલ રહીને ધંધો 

કરъ છъ. રિવવારъ રΤાબંધન હોવાથી 

મુંબઇ કામ પૂણ↓ કરીને પુĦ ગૌરવ 

સવારъ ઘરъ આãયો હતો. તે સમયે 

ઘરનો આગળનો દરવા  બંધ હતો. 

તેણે ઘણા સમય સુધી ખખડાãયો પણ 

અંદરથી કોઇ જવાબ મળતો ન હતો. 

આખરъ પાછળના દરવા થી તે ઘરમાં 

ગયો હતો. Óયારъ માતા મંજુબેન સાથે 

બહъન ફાàગુની અને દશ↓નાને બેભાન 

હાલતમાં ઇને હъબતાઇ ગયો હતો. 

અને તરત જ Ħણેયને સારવાર માટъ 

ખાનગી હોЩçપટલમાં લઇ ગયો હતો. 

જયાં ફરજ પરના ડૉÄટરъ મંજુબેન અને 

ફાàગુનીને ત હъર કયા↓ હતા. જયારъ 

દશ↓નાને સારવાર માટъ દાખલ કરી છъ.

પોલેસ જણાãયા મુજબ, દશ↓ના 

પાસેથી મળъલી િચΖીમાં લÅયું છъ કы ‘’હું 

જỲદગીથી કટાંળી ગઇ છું, જેના કારણે 

આ પગલું ભયુ↨ છъ, માતા અને બહъન 

સાથે મારી ખુબ જ લાગણી છъ. તેઓ 

મારા વગર રહી શકશે નહỲ, જેથી 

માતા અને બહъન ફાàગુનીને ઇ×જેકશન 

આØયુ હતુ અને મ′ વધુ પડતી ગોળી 

પીને આ પગલું ભયુ↨ છъ.

સુરત

જૈન સમુદાયમાં દીΤાનગરી 

તરીકы ણીતા સુરત શહъરમાં 

આવનારા Чદવસોમાં વધુ એક 

ભãય સામૂિહક દીΤા સમારોહના 

મંડાણ થયા છъ. અગાઉ 45 અને 

36 બાદ હવે સુરતમાં 54થી વધુ 

સામૂિહક દીΤા થશે. મજુરાગેટ Щçથત 

દયાળ  આĴામમાં આયોિજત 

ગુιિજન સંગમોÓસવમાં શુĝવારъ 

આચાય↓ યોગિતલકસૂરીΐરની 

િનĴામાં આ મુમુΤુઓને દીΤાના 

મુહૂત↓ અપાશે. આ પૂવ› બુધવારъ 

જૈનાચાય↓ િજનચંĩસૂરીΐરના Ĭથમ 

વાિષ↓ક સમાિધ િતિથ િનિમǼે ભãય 

ગુણાનુવાદ અને મહાપૂ  થશે.

શાંિતકનક Ĵામણોપાસક ĺçટ-

અÖયાÓમ પЧરવાર ˛ારા અને 400થી 

વધુ ચાЧરĦધરોની િનĴામાં 23થી 

27 ઓગçટ સુધી પાંચ Чદવસીય 

ગιુિજન સંગમોÓસવનું આયોજન 

કરાયું છъ. સમારોહમાં બુધવારъ 

સૂЧરશાЩ×તના ચરમપžધર જૈનાચાય↓ 

િજનચંĩસૂરીΐરની વાિષ↓ક સમાિધ 

િતિથ િનિમǼે સવારъ રાસગાન અને 

િવરાટ ગુણાનુવાદ સભા યો શે. 

સાંજે 06 વાÆયે ભãય મહાપૂ  

અને ÓયભિŪ તથા ખડકવાડી સહ 

મહાઆરતી થશે.

અÖયાÓમ પЧરવારના રવી×ĩ 

શાહના જણાãયા મુજબ, જૈનાચાય↓ 

યોગિતલકસૂરીΐરના પથદશ↓નથી 

આયોિજત મહોÓસવમાં ચોથા Чદવસે 

ગુιવારъ પં×યાસ Ĵામણિતલકિવજયને 

વધ↓માન તપની 100 ઓળીની 

પૂણા↓હુિતએ તપોÓસવ અને પાંચમાં 

Чદવસે શુĝવારъ સવારъ 08 વાÆયે 

દીΤા મહોÓસવના મુમુΤુઓની 

ĬવેશયાĦા અને 09 વાÆયે મુહૂત↓ 

Ĭદાન, ઉછામણી બોલાશે. સુરતના 

આંગણે આયોિજત સામૂિહક દીΤા 

મહોÓસવ િસંહસÓવોÓસવમાં સંયમ 

માગ › Ĭયાણ કરવા હમણાં 54થી 

વધુ મુમુΤો થનગની રΝા છъ. Ëયારъ 

આવનારા Чદવસોમાં આ આંકડો વધે 

એવી શÄયતા છъ.

મિહલા તબીબે ઈ×જેÄશન આપીને 
માતા-બહъનને મોતને ઘાટ ઉતાયા↓

સુરતના આંગણે જૈન સમારોહ: 54 
મુમુΤુઓને દીΤાના મુહૂત↓ અપાશે

ર ાબંધનના દવસે ભાઇઅે અેક બહેન અને માતા ગુમાવીથમ વા ષક સમા ધ ત થ ન મ ે ભ  ગુણાનુવાદ થશે

સુરતની મૈĦી પટъલ 
ભારતની સૌથી 

નાની પાયલોટ બની
સુરત

ઓલપાડના શેરડી ગામની મૂળ 

વતની અને ખેડૂત પЧરવારની 19 વષЪ↓ય 

મૈĦી પટъલ ભારતની સૌથી નાની 

વયની પાયલોટ બની પЧરવારની સાથે 

સુરતનું નામ રોશન કયુ↓ છъ. ધોરણ-

12 સુધીનો અÛયાસ શહъરની સેવન-ડે 

çકвલમાં કયા↓ બાદ પાયલોટની ĺેિનંગ 

માટъ અમેЧરકા ગઇ હતી. અમેЧરકામાં 

િનયત સમય કરતાં ટૂંકાગાળામાં ĺેિનંગ 

પૂરી કરી કમિશ↓યલ િવમાન ચલાવવાનું 

લાઇસ×સ મેળવી તેણીએ નવી િસિˇ 

હાંસલ કરી છъ. 

ઓલપાડ તાલુકાના શેરડી ગામની 

19 વષЪ↓ય મૈĦી કાંિતલાલ પટъલે 

સાચા અથ↓માં ચЧરતાથ↓ કરી બતાવી 

છъ. િપતા ખેડૂત અને માતા સુરત 

મહાનગરપાિલકામાં નોકરી છъ. ખેડૂત 

પЧરવારની દીકરીએ નાનપણથી જ 

પાયલોટ કરવાની ઇÉછા હતી. સુરતના 

અઠવાલાઇ×સ િવçતારની સેવન-ડે 

શાળામાં અÛયાસ કરવા સાથે તેણી 

મુંબઇ જઇને પાયલોટની ĺેિનંગ અને 

અÛયાસ કરતી હતી.
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બનાસકાંઠામાં 4.3ની 
તીĳતાનો ભૂકіપઃ 

બાડમેરમાં કы×ĩ િબંદુ
પાલનપુર

ગજુરાતના સૌરા∆ અન ે કÉછની ધરા વારѕવાર 

Īજૂતી હતી. Óયારъ હવ ેઉǼર ગજુરાતના બનાસકાઠંામાં 

પણ ભકૂіપના આચંકા અનભુવાયા છъ. બનાસકાઠંામાં 

4.3ની તીĳતાનો ભકૂіપનો અનભુવાયો છъ. 

બનાસકાઠંાના વાવથી 84 Чક.મી દરૂ ભકૂіપનો આચંકો 

આãયો હતો, જનેી તીĳતા 4.3ની છъ. બનાસકાઠંામાં 

આવલેા ભકૂіપનુ ંકы×ĩ િબદં ુવાવથી 84 Чકલોમીટર દરૂ 

રાજçથાનના બાડમરેમા ં ન℮ધાયુ ં છъ. ભકૂіપનો સમય 

એવો હતો કы લોકો ઘરમા ં ગતા હતા, તથેી લોક તરત 

ઘરની બહાર દોડી આãયા હતા. બનાસકાઠંાના અનકે 

િજ·ામા ં ભકૂіપના આચંકા અનભુવાયા હતા. Óયારъ 

લોકોએ વ બચાવવા ઘરની બહાર દોટ લગાવી હતી.

પેટલાદ ખેતીવાડી બ ર 
સિમિતની 16 બેઠકો માટъ 

19 ઉમેદવાર મેદાને
વ·ભિવ˜ાનગર

પેટલાદ ખેતીવાડી ઉÓપ³−³ બ ર સિમતીની ૬ 

સØટъÜબરના રોજ યો નાર ૧૬ બેઠકો માટъની 

ચુંટણી Ĭિĝયાનો Ĭારѕભ થયો છъ. મંગળવારъ 

ઉમેદવારીપĦ ભરવાના Ĭથમ અને અંિતમ Чદવસે 

૧૯ ઉમેદવારોએ ચુંટણીજંગમા ઝુકાãયુ છъ.જેમા 

ખેડૂત િવભાગમાંથી ૧૦ બેઠકો માટъ ૧૨ ફોમ↓ 

ભરાયા છъ. વેપારી િવભાગની ૪ બેઠકો માટъ 

પાંચ ઉમેદવારો જંગમા છъ. જયારъ તાલુકા ખરીદ 

વેચાણ સંઘની ૨ બેઠકો માટъ બે જ ઉમેદવારોએ 

નામાંકનપĦ રજુ કયુ↓ હોઇ સંઘની બેઠકો િબનહરીફ 

થવાની શÄયતાઓ રહъલી છъ.  વત↓માન સǼાજુથના 

ચેરમેન તેજસ પટъલની પેનલે જંગમા ઝુકાãયુ છъ. 

વડોદરા

વડોદરાની એમ એસ યુિનવિસ↓ટીમાં સાય×સ 

ફыકàટીમાં બે િવ˜ાથЪ↓ જૂથ વŵે િવ˜ાથЪ↓ની 

મäકરી બાબત ઉĠબોલાચાલી બાદ બબાલ થતા 

િવ˜ાથЪ↓ઓમાં નાસભાગ મચી ગઇ હતી જયારъ 

આ બહારના િવધાથીઓને સ  થાય તેવી માંગ 

િવ˜ાથЪ↓ સંગઠનોએ કરી હતી. િવ˜ાથЪ↓નીને 

તેના મોબાઈલ ફોન પર બે બહારના યુવકોએ 

બીભÓસ મેસેજ મોકલી િવ˜ાથЪ↓નીની મçકરી 

કરતા મોબાઈલ પર એકાએક આવેલ મેસેજથી 

િવ˜ાથЪ↓ની ડઘાઈ ગઈ હતી અને આ મામલે 

તેના સહપાથી િચરાગ Ĭ પિતને ણ કરતા આ 

મામલે િચરાગે આ બ³−³ે બહારના તÓવોને ટોકયા 

હતા, આથી તેની અદાવત રાખીને આ બહારના 

તÓવો સાથે અ×ય બહારના વધુ બે તÓવો સાથે 

ધસી આવીને િચરાગ પર હુમલો કયђ↓ હતો. જેથી 

તેને ઇ  પહ℮ચી હતી.  આ અંગેની ણ િવ˜ાથЪ↓ 

સંગઠન AGSU અને AGSG થતા તેઓ 

દોડી આãયા હતા Ëયાં હુમલો કરનારા બહારના 

તÓવોને અટકાવી પૂછપરછ કરતા આ તÓવોએ 

એડિમશન લેવાના બહાને અને AGSUના નેતા 

પંકજ અĠવાલને મળવા આãયા હોવાનું જણાવીને 

છટકબારી શોધી હતી આથી આ મામલે આ 

બહારના તÓવોને લઈને આ બ³−³ે િવ˜ાથЪ↓ સંગઠન 

વŵે ઉĠ બોલાચાલી બાદ Щçથિત વણસી હતી.

મહъસાણા

મહъસાણા િજ·ાનું મોઢъરા ગામ 

ભારતનું Ĭથમ સોલાર િવલેજ બનવા જઈ 

રЅં છъ. વીજ વપરાશના ãયાપને પહ℮ચી 

વળવા અને પયા↓વરણનું સંતુલન ળવવા 

માટъ સોલાર લાઈટનો ઉપયોગ બહુ જλરી 

બની ગયો છъ. મોઢъરા ગામ અને સૂય↓મંЧદર 

આગામી Чદવસોમાં સોલાર લાઈટથી 

જળહળી ઉઠશે. સૂય↓ ઉપાસના માટъ રા  

ભીમદъવે પહъલાએ અિગયારમી સદીમાં 

સૂય↓ મંЧદર બંધાãયું હતું. આવો ઐિતહાિસક 

વારસો ધરાવતા મોઢъરા ગામને સૂય↓ ઉ ↓થી 

ĬŻЩ·ત કરવાનો  સુ ણપુરા ગામની 

૧૨ એકર જમીનમાં ૬૯ કરોડના ખચ› 

તૈયાર થવા પાÜયો છъ. આ ĬોજેÄટમાં 

સોલાર ફોટો વોàટъઈક પેનલ લગાવવામાં 

આવી છъ. જેમા ં Ħણ-Ħણ મેગાવોટના 

બે સૌર ઉ ↓ Øલા×ટ ઉભા કરવામાં 

આãયા છъ. આ ĬોજેÄટ ˛ારા મોઢъરાના 

૧૬૧૦ મકાનોને સૌર ઉ ↓ પુરી પાડવાનું 

આયોજન હાથ ધરવામાં આãયું છъ. 

યુ ન. વ જલ - સ ુ રટી ગાડ દાેડી અાવીને મામલાે થાળે પ ાે હતાે

મોઢъરા બનશે ભારત દъશનું Ĭથમ સોલાર 
િવલેજ, 1610 ઘરો સુય↓ ઉ ↓થી ઝળહળશે

મહъસાણા ઃ મહъસાણા દૂધસાગર ડેરી શાખ 

અને પુરવઠા સહકારી મંડળીની તાજેતરમાં 

યો યેલી ચૂંટણીમાં 15 બેઠકો િબનહરીફ થઈ 

હતી. Óયારબાદ સોમવારъ ચેરમેનની યો યેલી 

ચૂંટણીમાં ફાàગુન ચૌધરી સવા↓નુમતે િબનહરીફ 

ચુંટાઈ આãયા હતા. દૂધસાગર કમ↓ચારી શાખ 

અને પુરવઠા સહકારી મંડળી લી.ની તાજેતરમાં 

ચંૂટણી Ĭિĝયા યોજવામાં આવી હતી જેમાં 

ડેરીના ચેરમેન અશોક ચૌધરીના ઈશારъ િનયામક 

મંડળની 17 બેઠકોમાં ફыÄટરી િવભાગની 8, 

સે×ટરોમાંથી 4, ઓЧફસ િવભાગમાંથી 3 અને 

માનેસર અને ધાιહъડા Øલા×ટની 2 સીટ પૈકЫ 15 

બેઠકો  પર અંદરો-અંદર પરામશ↓ કરી એક બી  

ઉમેદવારોની સંમિત લઈ ફોમ↓ પરત ખ′ચાયા 

બાદ તમામ બેઠક િબનહરીફ બની હતી. ફાàગુન 

ચૌધરી માટъ મંડળના નવિનયુŪ તમામ સÛયોએ 

સંમિત દશ↓વાતા સǼાવાર રીતે આગામી પાંચ વષ↓ 

માટъ ફાàગુન ચૌધરીને દૂધ સાગર ડેરી કમ↓ચારી 

મંડળ એટલે કы સહયોગના ચેરમેન પદъ સવા↓નુમતે 

વરણી કરવામાં આવી હતી.

દૂધસાગર ડેરી કમ↓ચારી મંડળના ચેરમેન 
તરીકы ફાàગુન પટъલની સવા↓નુમતે વરણી

રાધનપુર

રાધનપરુ માક⎯ટ યાડ↓મા ં ચૂટંણી 

લડતા ૪૦ ઉમદેવારો પકૈЫ રાધનપરુ 

તાલકુા ભાજપના લગધીરભાઇ ચૌધરી 

˛ારા પોતાના લટેરપડે પર બાબભુાઈ 

ચૌધરીના સમથ↓મા ંખડેતૂ પનેલના ૧૦ 

અન ે વપેારી પનેલના ૪ ઉમદેવારોના 

નામો હъર કયા↓ હતા. તાલકુા Ĭમખુ 

˛ારા હъર કરાયલેા ૧૪ નામો પકૈЫ 

ખડેતૂ િવભાગના બ ે ઉમદેવારોએ 

વત↓માન ચરેમને અમથાભાઈન ે ખ·ુુ 

સમથ↓ન આપતા રાધનપરુ તાલકુા 

ભાજપમા ં મોટો િવવાદ સ ↓યો હતો. 

તાલકુા ભાજપ Ĭમખુ ˛ારા હъર 

કરવામા ં આવલેા નામો પકૈЫ તાલકુા 

ભાજપ મહામĦંી ભવાભાઈ ઠાકોર 

˛ારા માક⎯ટ યાડ↓ના વત↓માન ચરેમને 

અમથાભાઈ ચૌધરી ˛ારા બનાવવામાં 

આવલે િવકાસ પનેલ ભારતીય 

જનતા પાટЪ↓ની હોવાનુ ં તમેજ પોતે 

અમથાભાઈ ચૌધરી સાથ ે હોવાની 

હъરાત કરી હતી. Ëયારъ આ સમયે 

તાલકુા ભાજપ Ĭમખુ ˛ારા હъર કરъલ 

બી  ઉમદેવાર ઠાકોર અજમલ  

પણ અમથાભાઈના સમથ↓નમા ં હોવાનું 

વા મâયુ ંહતુ.ં   િજ·ા પચંાયતમાં 

ભાજપમાથંી ચૂટંાયલેા હોવા છતાં 

િલçટમા ં તમેનુ ં નામ ન હોવાન ે કારણે 

તાલકુામા ં અમથાભાઈના સમથ↓કોએ 

નારાજગી ãયŪ કરી હતી. 

રાધનપુરમાં માક⎯ટયાડ↓ની ચૂંટણીમાં 
ઉમેદવારોના લીçટથી િવવાદ સ ↓યો

નЧડયાદ 
નЧડયાદમાં બાળક વેચાણ 

Ĭકરણમાં પોલીસ ઊંડાણપૂવ↓કની 

તપાસ હાથ ધરી રહી છъ. પોલીસ 

તપાસમાં મિહલા ટોળકЫએ સરોગસી 

મારફતે વધુુ એક બાળક વેÉયું હોવાનું 

તપાસમાં સામે આãયું છъ. આવા 

અનેક બાળકોના વેચાણની અનુમાન 

થઈ રЅં છъ.

આ બાળક કોને વેÉયું, આવા કыટલા  

બાળકો વેÉયા તે મામલાની પોલીસે 

તપાસ હાથ ધરી છъ. નЧડયાદની Ħણ 

શાિતર Чદમાગની મિહલાઓ ˛ારા 

નવ ત બાળકોના વેચાણ Ĭકરણમાં 

પોલીસે માયા દાબલા, મોિનકા શાહ, 

પુæપા પટъલીયાની કડક પુછતાછ કરતા 

Ħણેય મિહલાઓએ વધુ એક બાળક 

વેચાણ કયુ↨ હોવાની કબુલાત કરી છъ. 

આ Ħણેય મિહલાઓએ આ કыસમાં 

સાΤી બનેલ નુરબાનુ કы જેને બાળક 

વેચનાર રાિધકાની કыરટъકર તરીકы 

પાંચ હ રના પગારથી નોકરી પર 

રાખવામાં આવી હતી.

તે નુરબાનુની અમદાવાદ રહъતી 

Чદકરી પાસે સરોગસી મારફતે એક 

બાળકનો જ×મ કરાવાયો હતો અને 

આ બાળકનું Ħણેય મિહલાઓએ 

અ×યĦ વેચાણ કયુ↨ હોવાનું તપાસમાં 

ખુàયું  હોવાનું પી.આઈ. એન. .

ગોસાઈએ જણાãયું હતું. આ Ħણેય 

મિહલાઓએ બાળકને કોને વેÉયું તે 

હાલ પોલીસ તપાસમાં ખુલવા પાÜયું 

નથી.  કы આવા અનેક બાળકોનું 

મિહલાઓએ વેચાણ કયુ↨ હોવાની 

શÄયતા સેવાઈ રહી છъ. 

પોલીસની તપાસમાં અનેક 

ચ℮કાવનારી િવગતો સામે આવવાની 

પણ શકયતા સેવાઈ રહી છъ. 

રъ×જ આઈ. .ની પોલીસ સાથેની 

મુલાકાત બાદ પોલીસ આ મામલે 

વધુ ઊંડાણપૂવ↓કની તપાસ હાથ ધરી 

રહી છъ. 

નЧડયાદમાં બાળતçકરી કાૈભાંડનો પદા↓ફાશ, 
મિહલાઓની ટોળકЫ પોલીસના પાંજરામાં

એમએસ યુિનવિસ↓ટીમાં િવ˜ાિથ↓નીની 
છъડતી મામલે બે જૂથ વŵે અથડામણ
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થોડા સમય પહેલા જ વિક્કી-કેટરિનાએ 
ચુપચાપ સગાઇ કિકી લકીધા હોિાના સમાચાિ 
સામે આવયા હતા. એક િાયિલ તસિકીિ સાથે 
એિું કહેિામાં આવયું કે વિક્કી-કેટરિનાએ સગાઇ 
કિકી લકીધકી છે. જોકે, બાદમાં સપષ્ટતા કિિામાં 
આિકી છે કે આ એક ખોટા સમાચાિ છે અને બંને 
િચ્ે હાલ તો સગાઇ થઇ નથકી હિે અનય એક 
સમાચાિ પણ સામે આિકી િહ્ા છે કે વિકી કૌશલ 
અને કેટિકીના કૈફ િચ્ે જબિદસત ચચાચા ચાલકી 
િહકી છે. કેટિકીના સલમાન સાથે રફલમ ‘ટાઈગિ 

3’ના શૂરટંગમાં વયસત છે. દિવમયાન, સમાચાિ 
આવયા કે કેટરિના અને વિક્કી િચ્ે શૂરટંગ પિ 

જતા પહેલા વિિાદ થયો હતો. બંને ગુસસે થયા 
હતા અને તકિાિ થઇ હતકી બંને એ િાતનકી ચચાચા 
કિતા કે સગાઇનકી અફિા કોણે ફેલાિકી અને 
મામલો બગડ્ો હતો. વિક્કી કૌશલના વપતાએ 
આ અહેિાલોને બકિાસ ગણાવયા હતા અને 
કહ્ં હતું કે આિું કંઈ નથકી. વિક્કી અને કેટિકીના 
બંનેના હાથમાં આ રદિસોમાં ઘણકી મોટકી રફલમો 
છે. આિકી સસથવતમાં તે પોતાના કામમાં વયસત 
છે અને સાથે જ તે નથકી ઈચછતા કે કોઈ ખોટા 
સમાચાિ તેના કામ પિ અસિ કિે. 

સગાઈની વાતને લઇ કેટરીના અને વવક્ી કૌશલ જાહેરમાં બાખડી પડ્ા

અવમતાભ બચ્ચનનો અવાજ 
હવે એમેઝોનના ઇકો ડડવાઇસ 

પર સાંભળવા મળશે

મુંબઇ : અમમત જી શોલે કે ગાને બજાઇયે, 
અમમત જી, પલે સોનગસ ફ્ોમ કભી કહી, 
અમમત જી ટેલ અ ફની સટોરી, અમમતજી 
વોટસ ઇઝ ધ વેધર ટુડે જેવા એમેઝોન ઇકો 
ડડવાઇસ પર આવી વાતો અને પ્રશ્ોના ઉત્તર 
આપતા સાંભળવા મળશે. કંપનીએ એલેકસા 
પર ભારતના પહેલા સેમલમરિટી વોયસ ફીચર 
ઉપલબધની ઘોષણા કરી હતી.  ભારતના 
યુઝસ્સને આ પ્રથમ વખત અમમતાભ બચ્નનો 
અવાજ સાંઙળા મળવાનો છે. અતયાર સુધી 
આવી સુમવધા ઉપલબધ નહોતી. સેમલમરિટી 
વોયસ ફીચર દ્ારા અમમતાભ બચ્ચન 
દ્ારા પસંદ કરવામાં આવેલી ઓડરમજનલ 
કનટેનટનો પણ આનંદ લઇ શકાય છે. જેમાં 
તેમના જીવનની વાતા્સઓ, મપતાની કમવતા, 
ટંગમવિસટસ્સ, પ્રેરક મવચાર અને ઘણું બધું 
સામેલ છે. 

મહેશ માંજરેકરને યૂડરનરી બલેડર કેનસર થયું
મુંબઇ : કેનસરની બીમારીએ બોલીવૂડના વધુ એક અમભનેતાને સપાટામાં લીધો છે. 
ગયા વરસે કોરોના મહામારી દરમમયાન સંજય દત્તને કેનસર થયું હોવાના સમાચાર 
હતા. હવે મહેશ માંજરેકરને કેનસરનું મનદાન થયું છે અને તેમની સજ્સરી કરવામાં 
આવી છે. મીડડયા ડરપોટ્સના અનુસાર મહેશ માંજરેકરને યૂડરનરીબલેડર કેનસર 
હોવાનું મનદાન થયું છે. થોડા  ડદવસો પહેલા જ તેમને કેનસર થયાની જાણ થઇ 
હતી. આ પછી ડોકટરોએ તેમને સજ્સરી કરાવાની સલાહ આપી હતી. 

ભણસાલીની વેબવસરીઝ ‘હીરામંડી’માં 
રેખાની જગયાએ ઐશ્વયાયાની એનટ્ી

હકીિામંડકીમાં કામ કિિા માટે બોલકીિૂડનકી અનેક ટોચનકી અવિનેત્કીઓનાં નામ સામે 
આવયાં હતાં. પહેલાં કહેિાયું હતું કે આ િેબવસિકીઝમાં િેખા હશે. પણ હિે તેમાં ફેિફાિ 
થાય તેિકી શકયતા સેિાઈ િહકી છે. સૂત્ોના મતે ઐશ્વયાચાએ િણસાળકી સાથે ફિકી એકિાિ 
કામ કિિાનકી ઈચછા જાહેિ કિકી છે. એિામાં સંજય તેને લઈને હકીિામંડકી બનાિે તેિકી 
પુિકી શકયતા છે. બંને અગાઉ હમ રદલ દે ચૂકે સનમ, દેિદાસ અને ગુઝારિશમાં પણ 
સાથે કામ કિકી ચૂકયાં છે. સંજય લકીલા િણસાલકી પહેલા િેખાને લેિાનું મન બનાિકી 
ચૂકયાં હતાં. પણ િચ્ે તેમનાં અનપ્ોફેશનલ િલણનકી જાણકાિકી મળતા તેમણે િેખાને 
લેિાનો વિચાિ પડતો મૂકયો હતો. બનયું હતું એિું કે રફલમ રફતૂિના ડાયિેકટિ અવિષેક 
કપૂિ સાથે િેખાએ યોગય િતચાન નહોતું કયુું જેના કાિણે િાતોિાત તેમને બદલકીને તબબૂને 
લેિામાં આિકી હતકી. એ પછકી સંજયે પણ િેખા સાથે કામ કિિાનું માંડકી િાળયું છે. હિે 
જો બધું સમુંસૂતરં પાિ પડશે તો હકીિામંડકીમાં િેખાનકી જગયાએ ઐશ્વયાચા િાય બચ્ન 
જોિા મળશે. ટૂંક સમયમાં ઓરફસ્યલ અનાઉનસમેનટ થશે.
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દુનિયામાં અિેક વયનતિ પોતાિી આવશયકતા 
પ્રમાણે લોિ લેતી હોય છે, એમ દેશ પણ 

અનય દેશ કે વર્લ્ડ બેંક પાસે લોિ લેતો હોય 
છે. લોિ લીધા બાદ ઘણા કેટલાક કકસસામાં 
દેણદારિી સસથિનત કફો્લી બિે તો વયનતિ કે દેશ 
તેણે લીધેલું નધરાણ ભરપાઈ કરવામાં અનિયનમત 
થિઈ જાય છે. આવા સંજોગોમાં અિેક દેશ કે 
વયનતિએ ફરીથિી લોિ લેવી પ્લે છે. ઇનટરિેશિલ 
મોનિટરી ફં્લિા આંક્લા પ્રમાણે હાલ ભારત પર 
૨.૨૭ નરિનલયિ ્લોલરિું દેવું છે. તેિે રૂનપયામાં 
રૂપાંતકરત કરીએ તો કંઈક આવો આંક્લો 
અધધધ....૧૬,૭૮,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ થિઈ 
જાય છે. શબદોમાં આ રૂનપયા ૧૬૭.૮૦ લાખ 
કરો્લિું આ દેવુ ખૂબ મોટું છે. જે બીએસઈિી 
ટોટલ માકકેટ કેનપટલ કરતા ૦.૮૦ નરિનલયિ ્લોલર 
ઓછુ છે. બીએસઈમાં રોકવામાં આવેલા કુલ 
પૈસામાંથિી ભારત સરકારિું બધું દેવું ચૂકતે કરી 
દેવામાં આવે તો ૦.૮૦ નરિલયિ ્લોલર એટલે કે 
૮૦,૦૦૦ કરો્લ ્લોલર જ વધે. આ ઉદાહરણ 
માત્ર સમજવા માટે જ છે. કારણ કે, બીએસઈિો 
પૈસો ખાિગી છે. સરકારે તેિું દેણું તેિી પોતાિી 
આવકમાંથિી ભરવાિું હોય છે. ભારતિી કુલ 
વસતી અતયારે ૧૩૭ કરો્લિે આંબી ગઈ છે. એ 
પ્રમાણે નવભાજિ કરીએ તો પ્રતયેક ભારતીય પર 
રૂા.૧,૨૨,૮૦૪િું દેવું છે.

૨૦૨૦માં માચ્ડ મનહિાિી આસપાસ ભારતમાં 
કોનવ્લે કેર વતા્ડવવાિું શરુ કયુ્ડ તે પહેલા ભારતિો 
્લેબટ ટુ જી્લીપી રેનશયો ૭૪ ટકા હતો. ્લેબટ ટુ 
જી્લીપી રેનશયો એટલે વાન્્ડક જી્લીપીિી તુલિાએ 
દેવું. જયારે આજે તે ૧૦ ટકા વધીિે ૮૪ ટકા થિઈ 
ગયો છે. ભારતમાં હાલ ગ્ાહક ફુગાવો ૬.૪૦ 
ટકા છે. હોલસેલ પ્રાઇસ ઇન્લેકસ ૧૨.૯૪ ટકા 
છે. બેરોજગારી દર ્લબલ ક્લનજટમાં છે. મોદી 
સરકારિે ભારતિો નવકાસ દર ્લબલ ક્લનજટમાં 
જોઈતો હતો, તે માઇિસમાં જતો રહ્ો અિે 
બેરોજગારી દર ્લબલ ક્લનજટમાં જતો રહ્ો છે. 
આ ક્લવી વાસતનવકતા છે. સેનટર ફોર મોનિટકરંગ 
ઇંક્લયિ ઇકોિોમીિા અહેવાલો પ્રમાણે ૧૭ જૂિ 
૨૦૨૧િા રોજ ભારતમાં બેરોજગારી દર ૧૧.૨૨ 
ટકા છે. શહેરી બેરોજગારી ૧૩.૮૯ ટકા છે અિે 
ગ્ામય ૧૦ ટકા છે. જયાં જુઓ તયાં પોનલકટકસિી 
જ વાત ચાલે છે. કોરોિા પછી ભારતીયો સૌથિી 
વધુ જો કોઈ સમસયાથિી ઝઝૂમી રહ્ા હોય તો તે 
આનથિ્ડક સમસયા છે. ભારતિા બગ્લતા આનથિ્ડક 
નચત્ર નવશે મીક્લયા કે સરકારિે વાત કરવી હવે 
ગમતી િથિી. કારણ કે તેમાં ્લરામણું નચત્ર સામે 
આવે અિે નચંતા સરકારે કરવી િથિી. જાપાિિું 

ટોટલ દેવું અતયારે ૧૦.૯૪ નરિનલયિ ્લોલર છે. 
્લેબટ ટુ જી્લીપી રેનશયો ૨૧૭ ટકા છે. તયાં ફુગાવો 
માઇિસ ૦.૫ ટકા છે. આ સસથિનત પણ સારી િથિી. 
તંદુરસત અથિ્ડતંત્ર માટે ફુગાવો બે ટકા હોવો જરૂરી 
છે. તયાં બેરોજગારી ૨.૮ ટકા છે. જાપાિ નવકાસ 
પછીિી સમસયાઓ ભોગવે છે. તે પૂરેપૂરું નવકસી 
ગયું છે. હવે તયાં નવકાસ સંભવ િથિી. અમેકરકાિું 
કુલ દેવું ૨૮.૧૬ નરિનલયિ ્લોલર છે. તેિો ્લેબટ ટુ 
જી્લીપી રેનશયો ૧૩૪.૫૦ ટકા છે. ફુગાવો ૪.૨૦ 
ટકા છે અિે બેરોજગારી દર ૬.૧ 
ટકા છે. આ એનપ્રલિો ્લેટા છે. મેમાં 
તે સૂધરીિે ૫.૮ ટકા થિયો હતો.

એ જ રીતે બ્ાનઝલિું દેવુ ૧.૪૨ 
નરિનલયિ ્લોલર છે. ્લેબટ ટુ જી્લીપી 
રેનશયો ૯૯ ટકા છે. મોંઘવારી ૬.૮૦ ટકા છે. 
અહીંિો બેરોજગારી દર ૧૪.૭ ટકા છે.  જૈર 
બોરસોિારોિા કુશાસિિો લોકો સ્લક પર ઊતરીિે 
નવરોધ કરી રહ્ા છે. 

એનશયામાં આજે બાંગલાદેશ શનતિશાળી 

ઈકોિોમી તરીકે ઊભરી રહ્ં છે. માચ્ડ ૧૯૭૧માં 
જયારે બાંગલાદેશ પાકકસતાિથિી અલગ થિયો તયારે 
પાકકસતાિ તેિા કરતા ૭૦ ગણું વધારે સદ્ધર હતું. 
મતલબ પાકકસતાિિા શાસકોએ પૂવ્ડ પાકકસતાિ 
(૧૯૭૧ પહેલાિા બાંગલાદેશ)િા નવકાસમાં ધયાિ 
જ િહોતું આપયું. તેિી સાથિે સપષ્ટ ભેદભાવ કયયો 
હતો. આજે પણ તે જો પાકકસતાિિો જ ભાગ 

હોત તો તેિી હાલ અનતશય દયિીય હોત. જો કે, 
તેિું ભાગય જોર કરતું હશે તે આજે તે પાકકસતાિ 
કરતા ૪૫ ગણું વધારે સદ્ધર છે. પાકકસતાિિા એક 
ખેલકદલ અથિ્ડશાસત્રીએ તો એવો વયંગ પણ કયયો 
કે, ૨૦૩૦માં પાકકસતાિ બાંગલાદેશિી સહાય 
પર જીવતું હશે. 2020માં બાંગલાદેશિો આનથિ્ડક 
નવકાસ દર ૯ ટકા રહ્ો હતો. તેિું ઇકોિોનમક 
મો્લેલ નિકાસ, સામાનજક પ્રગનત અિે રાજકો્ીય 
ચોકસાઈ આ ત્રણ નપલ્લર પર ઊભું છે. ૨૦૧૧થિી 

૨૦૧૯ દરનમયાિ દર વ્ષે તેિી 
નિકાસમાં ૮.૬ ટકાિો વધારો થિયો 
છે. નિકાસમાં તેિું મુખય ફોકસ વસત્રો 
છે. જેમાં તે ટક્કર આપી શકે છે.  
તેિો ્લેબટ ટુ જી્લીપી રેનશયો ૩૦થિી 

૪૦ ટકા વચ્ે રમતો રહે છે. ચીિિો ૪૭ ટકા છે 
અિે ભારતિો ૮૪ ટકા છે. પાકકસતાિિી માથિા 
દીઠ વાન્્ડક આવક ૧,૫૪૩ ્લોલર છે. જયારે 
ભારતિી માથિા દીઠ વાન્્ડક આવક ૧૯૪૭ ્લોલર 
છે. બાંગલાદેશિી માથિા દીઠ વાન્્ડક આવક ૨૨૨૭ 

્લોલર છે. રૂનપયામાં તેિી ગણતરી કરવામાં આવે 
તો તે ૧,૬૨,૫૭૧ થિાય છે.  બાંગલાદેશે જે 
આનથિ્ડક ચમતકાર કયયો છે તેિી ચચા્ડ પણ િથિી થિતી. 
જો કોઈ ચચા્ડ છે્લી દે તો તેિે એમ કહેવામાં આવે 
છે કે, ગો ટુ બાંગલાદેશ. જે સમાજો પોતાિી ભૂલ 
િથિી સવીકારી શકતા, પોતાિામાં શું ખૂટે છે, કયાં 
સુધારિી જરૂર છે તેિી મોકળા મિે ચચા્ડ િથિી કરી 

શકતા અિે નમથયાનભમાિ તથિા ઘમં્લમાં જીવે છે 
તે સમાજો જ કાળ ક્રમે અંધકારમાં ધકેલાઈ જતા 
હોય છે. બ્ાનઝલે એક સમયે હોપ ઊભી કરી 
હતી, બાદમાં તેિી ઇકોિોમી બેસી ગઈ. ભારતીય 
અથિ્ડતંત્ર પર પણ બહુ આશા છે, જો કે, તે હાંફવા 
લાગયું છે. તેિે ફરીથિી ચીત્ાિી જેમ દો્લતું કરવા 
અથિ્ડશાસત્રીઓ સૂચવે તેવા આકરા નિણ્ડયો લેવાિી 
આવશયકતા છે.

દેશિો મુખય ક્લસકોસ્ડ ઇકોિોનમક ્લેવલોપમેનટ 
હોવો જોઈએ. બીજો કોઈ જ મુદ્ો િહીં. જો કે, 
કમિસીબે દેશિી સરકાર કે નવપક્ોિે આજે આ 
મુદ્ા સાથિે કશી લેવા દેવા િથિી રહી, તેવું વત્ડિ થિઈ 
રહ્ં છે.નવશ્વિા કેટલાક મહત્વપૂણ્ડ દેશોિી સસથિનત 
શું છે તેિા પર પણ ચચા્ડ કરવા જેવી છે. યુકેિું દેવુ 
૩.૦૨૨ નરિનલયિ ્લોલર છે. તેિો ્લેબટ ટુ જી્લીપી 
રેનશયો ૯૭.૫૦ ટકા છે. ફુગાવો ૧.૫૦ ટકા 
છે અિે બેરોજગારી ૪.૯ ટકા છે. જમ્ડિીિું દેવું 
૨.૬૬ નરિનલયિ ્લોલર છે. ચીિ દુનિયાિા કેટલાક 
એવા દેશોમાં સથિાિ ધરાવે છે જેિી જી્લીપી કોનવ્લ 
કાળમાં પણ નવકસતી રહી છે. પલસમાં રહી છે. 
માથિા પર દેવું ઓછું છે એ તેિો બહુ મોટો પલસ 
પોઇનટ છે.

ભારતિી જી્લીપી અતયારે ૨.૬ નરિનલયિ 
્લોલરિી છે. પહેલા ૨.૮૭ નરિનલયિ ્લોલર 
હતી. કોનવ્લિે કારણે ભારતીય અથિ્ડતંત્રિે થિયેલા 
િુકસાિિે આ આંક પ્રનતનબંનબત કરી રહ્ો છે. 
સરકાર ૨૦૨૪માં ઇંક્લયાિે ૫ નરિનલયિ ્લોલરિી 
ઇકોિોમી બિાવવા માગે છે. પરંતુ કોનવ્લ પછી 
ભારતમાં આનથિ્ડક અસમાિતા વધી છે. પૈસાદાર 
વધુ પૈસાદાર થિયા છે અિે ગરીબ વધુ ગરીબ 
થિયા છે. મસસી્લીઝિો સેરસિો વાન્્ડક ટાગષેટ એક 
મનહિામાં પૂરો થિઈ ગયો છે અિે બીજી બાજુ 
કેનદ્ર સરકારે ૮૦ કરો્લ લોકોિે મફત અિાજ 
ક્લસસરિબયુટ કરવાિી ફરજ પ્લી છે. ૨૦૨૪માં 
દેશિી જી્લીપી પાંચ નરિનલયિ ્લોલર થિઈ જાય તો 
પણ તેમાંથિી અમીરોિી અિે અમીર િ હોય એવા 
વગ્ડિી નહસસેદારી શોધવી પ્લશે. ક્લસસરિબયુશિ 
ઑફ ઇનકમમાં જે અસમાિતા છે તે ઘટશે ? તે 
તપાસવાિું રહેશે. દેશમાં જયાં સુધી નવશાળ નમ્લલ 
ક્ાસ િહીં હોય અિે જયાં સુધી ગરીબોિી સંખયા 
વયાપક હશે તયાં સુધી આનથિ્ડક નવકાસિા ફળિો 
સવાદ માણી શકાશે િહીં, આ વાતિે સરકારે 
સમજીિે મધયમ અિે ગરીબ સુધી પૈસા સરળતાથિી 
પહોંચે તેવા માગયો શોધવા પ્લશે. િહીંતર વાતોિા 
વ્લામાં હકીકત દૂર થિતી જશે અિે દેવુ, ફુગાવો 
અિે બેરોજગારી દર તેમજ મોંઘવારી જેવી સમસયા 
અથિ્ડતંત્રિે િુકસાિ કરતી રહેશે તે ચોક્કસ છે.

ક�ોર�ોન�ન� કોર બ�દ હવો આ�ર થ્િક સંકટ સ�મો ઝઝૂમી રહો લ� કર�ોડ�ો ભ�રતીય�ો

2020મ�ં મ�ર્ચ મહહન�ની આ�સપ�સ ભ�રતમ�ં ક�ોવવડો કોર 
વત�્ચવવ�નું શરુ કયુ્ચ તો પહો લ� ભ�રતન�ો ડોબટ ટુ જીડીપી રોશશય�ો 

74 ટક� હત�ો. જો આ�જો તો 10 ટક� વધીનો 84 ટક� ્ઈ ગય�ો 

ઓફબીટ
ધવલ શુક્લ

ભારતને માથે અધધધ...૧૬૭.૮૦ લાખ કરોડનું દેવું
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ઈન્ટરને્ટની દુનનયા વાસ્તનવક 
દુનનયા કર્તા ખુબજ નવશાળ છે. આ 
દુનનયામાં ૧ નમનન્ટમાં ઘણા મો્ટા 
ફેરફાર થઈ જાય છે. જેમાં ઈ-મેઈલ 
થાય શકે, નવડીઓ જોઈ શકાય, 
એપ ડાઉનલોડ થાય શકે. આ માત્ર 
ઉદાહરણ છે પર્તું ઘણા મો્ટા કાયયો 
માત્ર ૧ નમનન્ટમાં થઈ શકે છે.

ગૂગલ પર ૧ નમનન્ટમાં 38 લાખ 
થી વધુ ક્ેરી સર્ચ થાય છે. છ્તાં 
્તેનું સવ્ચર ક્ેશ થ્તું નથી. જેના કારણે 
ગૂગલની સામે બીજું કોઈ સર્ચ એનજીન 
્ટકી શક્તું નથી. જયારે ૧ નમનન્ટમાં 
કરોડો ઈ-મેઈલની આપ-લે થાય છે. 
જેમાં જીમેઈલ, આઉ્ટલૂક, યાહૂ ્તથા 
પ્ો્ટોન-મેઈલ મો્ટો ભાગ ભજવે 
છે. યુટ્ુબ પર પણ ૧ નમનન્ટમાં 
45 લાખથી વધુ નવડીઓ જોવાય છે. 
આજના સમયમાં નવડીઓ જોવા મા્ટે 
યુટ્ુબ ખુબ જ લોકનપ્ય વેબસાઈ્ટ 
છે. જેમાં ગી્ત, ભજન, કૂકકંગ, જનરલ 
નોલેજ, ્ટેકનીકલ નોલેજ, સાયબર 
નોલેજ સંબનધ્ત નવડીઓ ઉપલબધ છે 
જેથી યુટ્ુબ આપને રોજીંદી નક્યામાં 
ઉપયોગી છે.

ફેસબુક પર ૧ નમનન્ટમાં 10 

લાખથી વધુ યુઝસ્ચ લોગ-ઈન કરે 
છે અને 2 લાખથી વધુ ફો્ટોસ 
્તથા 5 લાખથી વધુ પોસ્ટ થાય 
છે. વોટસએપ પર ૧ નમનન્ટમાં ૪ 
કરોડથી વધુ મેસેજની આપ-લે થાય 
છે. જેમાં ફો્ટોસ, નવડીઓ, ડોકયુમેન્ટ, 
કોન્ટેક્ટસ, લીંક ્તથા લોકેશન નો 
સમાવેશ થાય છે. ઇનસ્ટાગ્ામ માં 
૧ નમનન્ટમાં ૪ લાખથી વધુ ફો્ટોસ 
અપલોડ થાય છે. ઇનસ્ટાગ્ામ જે માત્ર 
ફો્ટો શેકરંગ પલે્ટફોમ્ચ છે છ્તાં ્તેના પર 
1 નબનલયનથી વધુ યુઝસ્ચ છે. ટ્ી્ટર 
પર ૧ નમનન્ટમાં 90 હજારથી વધુ 
ટ્ી્ટ થાય છે. ફેસબુક કર્તા ટ્ી્ટર 
ઓછું લોકનપ્ય છે પર્તું સામાનજક 
મુદ્ા પરના હેશ્ટેગ મા્ટે ટ્ી્ટર પ્મુખ 
સથાને છે.

ગૂગલ પલેસ્ટોર ્તથા એપલ એપ 
સ્ટોર પર ૧ નમનન્ટમાં 4 લાખથી વધુ 
એપસ ડાઉનલોડ થાય છે. ઓનલાઈન 
શોનપંગ વેબસાઈ્ટ પર ૧ નમનન્ટમાં 10 
લાખ ડોલરથી વધુ રકમના ટ્ાનઝેકસન 
થાય છે. જયારે ઓનલાઈન રૂનપયાની 
લેવડ-દેવડ માં માત્ર ૧ સેકનડમાં 5 
હજારથી વધુ ટ્ાનઝેકસન થાય છે.

 @beinghumanmj

ઈન્ટરનેટની નવીનતા

જનમાષ્ટમી ઃ નંદ ઘેર આનંદ ભયો
શ્ાવણવદ અષ્ટમીના બુધવારની પનવત્ર ન્તનથએ 

પ્ેમાવ્તાર, સવા્ચ્તાર, જ્ાાનાવ્તાાર, પૂણ્ચ પુરુષોત્તમ 
ભગવાન શ્ી કૃષણનું પ્ાગ્ટય થયું. ઈશ્વરનાં અનય 
અવ્તારો, અંશાવ્તાર કે કલાવ્તાર ગણાયા છે. જયારે 
ભગવાન શ્ીકૃષણ ્તો પૂણા્ચવ્તાર છે.  આજથી ૫૨૩ 
વષ્ચ પૂવવે ઉત્તર પ્દેશની મથુરા નગરીમાં વૃષભ લગ્નમાં, 
રોનહણી નક્ષત્ર મધયે, શ્ાવણવદ અષ્ટમીના બુધવારની 
પનવત્ર ન્તનથએ પ્ેમાવ્તાર, સવા્ચ્તાર, જ્ાાનાવ્તાાર, પૂણ્ચ 
પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્ી કૃષણનું પ્ાગ્ટય થયું. ઈશ્વરનાં 
અનય અવ્તારો, અંશાવ્તાર કે કલાવ્તાર ગણાયા છે. 
જયારે ભગવાન શ્ીકૃષણ ્તો પૂણા્ચવ્તાર છે. 

શ્ીમદ્ શંકરારાય્ચજીએ ‘શ્ી કૃષણાષ્ટકમ’માં જે શ્ોક 
રચયો છે, ્તેમાં શ્ીકૃષણનાં કદવય સવરૂપે ્તથા ્તેમની 
લીલાનું સુંદર આલેખન છે. 

‘ભજે વ્રજૈકર્મણ્ડ સરસ્ે પાપ ખંણ્ડને, 
સ્વભક્ે ચિ્રંજન સદૈ્વ નંદનદર્મ !

સુચપચ્છ, ગુચ્છ રસ્ક સુનાદ ્વેણુ હસ્ક,
અનંગરાગ સાગર, નરાચર કૃષણ નાગરમ્ !!’

અથા્ચ્ત: વ્રજ ભૂનમનાં એક માત્ર 
આભૂષણ, સવ્ચ પાપોના નાશ 
કરનારા, અને પો્તાના ભક્ોના 
નરત્તને આનંદ પ્દાન કરનારા, 
નંદ, નંદન ભગવાન શ્ીકૃષણને 
હું વંદન કરું છું. એમનાં મસ્તક 
પર મોરપીંછનો મુકુ્ટ શોભે છે. 
એમનાં હાથમાં સુરીલી મોરલી 
છે કે જેઓ કામ કલાના મહાસાગર 
સમાન છે. નનગુ્ચણ અને 
નનરાકાર પરમાતમા ભક્ોનાં 
દુ:ખ હરવા માનવીઓનું રક્ષણ 
કરવા, દુષ્ટોનો નાશ કરનારા, 
સગુણ અને સાકાર પૂણ્ચ એવા 
ભગવાન શ્ીકૃષણ અવનન પર 
અવ્તાર લીધો.

આ નવષે મહાપ્ભુજી શ્ી 

વલ્લભારાય્ચ કહે છે, 
‘પીકા્: સુકલાદે્વા: ગચણ્ાનંદક બૃહ્ ! 

પૂણા્મનંદે હરરસ્રાત્ કૃષણ એ્વ રર્મ !!’
અથા્ચ્ત : પ્કૃન્ત પ્કારના બધા દેવો ગનણ્ત છે, એ્ટલે 

કે માપી શકાય એવા મયા્ચકદ્ત આનંદ ધારણ કરનારા છે. 
જયારે ભગવાન શ્ીકૃષણ ્તો પૂણ્ચ આનંદને ધારણ કરે છે, 
્તેથી ્તેઓ જ મારી ગન્ત હજો.

એક સમયે શુકદેવજીએ રાજા પકરનક્ષ્ત રાજાને કહ્યુ, 
‘ધર્તી પર ફરીવાર અહંકારથી મદોનમ્ત થયેલા દૈતયોનો 
આ્તંક વધયો છે ! ્તો ભગવાન શ્ી નવષણુએ આ નવષે 
જણાવ્તાં કહ્યુ, ‘ હે દેવો ! ભગવાન શ્ી હકરને સૌના 
આ દુ:ખની જાણ છે. પૃથવીને ત્રાસ મુક્ કરવા, સાક્ષા્ત 
પૂણ્ચ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્ી હકર, વસુદેવજીને તયાં જનમ 
લેશે. ્તેમનાં પૂવવે ભગવાનનો સાથ આપવા મા્ટે સવયં 
પ્કાશ રુપ અવ્તાર લેશે.’ જનમાષમીની મધયરાત્રીએ 
ભગવાન શ્ી કૃષણે વસુદેવ-દેવકી થકી કારાવાસમાં જનમ 
લીધેલો, ્તો ભગવાનની પ્ેરણાથી જ વસુદેવ નવજા્ત 

બાળકને ્ટોપલામાં મૂકીને યમુના નદીમાં માગ્ચ 
કર્તાં,ગોકુળમાં યશોદાજીનાં ઘેર મૂક્તા 

ગયા. 
શ્ાવણવદ નોમને ગુરુવારે 

શ્ીનંદાલયમાં નંદ મહોતસવ 
ઉજવાયો, ‘નંદ ઘરે આનંદ ભયો, 
જય કનૈયાલાલ કી...’ ગાય, 
્તલ, વસત્ર, સુવણ્ચ, રજ્ત અને 
અલંકારોનું દાન થયું. ્તો પ્ભુ 

જનમનાં ખબર થવાથી, મહાદેવજી 
સમાનધમાં અન્ત પ્સન્નનરત્તે જાગૃ્ત 
થયા. એમને પણ સમાનધમાં 
શ્ીનંદ ઉતસવની ઝાંખી થઈ, 
એમને સનમુખ થઇને લાલાનાં 
દશ્ચન કરવાની ઈચછા થઈ. રાલુ 
વષવે જનમાષ્ટમી 30મી અોગસ્ટે 
છે. ભાર્તમાં ઉજવણી મા્ટે 
્તડામાર ્તૈયારી રાલી રહી છે.

કોઇપણ કોસમેક્ટકની દુકાને કાજલ લેવા 
જઈએ એ્ટલે દુકાનદારને કે્ટલાંય સવાલો સત્રી 
પૂછી નાખ્તી હોય છે, શું આ કાજલ વો્ટરપ્ૂફ 
છે? લગાવયા પછી પ્સરશે ્તો નહીંને? સમજ 
ફ્ી છેને? આવા કે્ટલાંય સવાલોના જવાબમાં 
દુકાનદાર અનેક અલગ અલગ બ્ાનડનાં કાજલ 
બ્તાવે છે. 

ગમે એ્ટલું મોંઘું કાજલ લઇએ પણ મો્ટાભાગે 
અમુક સમય બાદ પ્સર્તું હોય છે. આંખોમાં 
નેરરલ લુનબ્કન્ટ હોવાને કારણે અમુક સમય 
બાદ કાજલ આંખોની નીરેના ભાગમાં ડાક્ક 
સક્કલ રૂપે દેખાવાનું શરૂ કરે જ છે. ્તેવું ન થાય 
્તે મા્ટે કાજલ લગાવ્તાં પહેલાં આંખોની નીરેના 
ભાગમાં એક બરફનો ્ટુકડો રબ કરો, તયારબાદ 

આંખો લૂછીને તયાં થોડો કોમપેક લગાવયા 
પછી કાજલ લગાવો. યાદ રાખો કે આ ્ટેક્નિક 
રેગયુલર મેકઅપ ન કર્તી હોય પણ માત્ર કાજલ 
લગાવ્તી સત્રીઓ મા્ટે છે. કાજલ લગાવયા બાદ 
્તેની નીરે આઇલાઇનર કરીને ્તેને બાંધી દો. 
આઇલાઇનરથી કાજલ વધારે ડાક્ક લાગશે.

શું તમને પણ કાજલ પ્રસરી જવાની 
સમસ્ા સતાવે છે? કરાે આા ઉપાય



FRIDAY, 27 AUGUST, 2021 13Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsગુજરાત

અમદાવાદ
અમદાવાદમાં કાપડના 

ãયવસાયકારો સાથે થતા 

છъતરિપડીના Чકçસાઓને 

અટકાવવા રાËય સરકારъ çપેિશયલ 

ઇ×વેЩçટગેશનની રચના કરી છъ. 

િનદђ↓ષ વેપારીઓના નાણાં પરત 

મળъ તે માટъ એસઆઇટી કામ કરી 

છъ. રાËયના હમંĦી ĬЧદપિસંહ 

ડે એ િનદ‼શ આØયા કы, 

ઉ˜ોગકારો-વેપારીઓને Úલેકમેઇલ 

કરનારા ં સામે હવે ખંડણીનો ગુનો 

દાખલ કરાશે. છъતરિપંડીના Чકçસા 

અટકы અને વેપારીઓના િહતનુ 

રΤણ થાય તે માટъ હિવભાગે 

એસઆઇટીની રચના કરી છъ હ 

રાËય મંĦીએ જણાãયુ કы, છъ·ાં 

એક વષ↓માં એસઆઇટીમાં આવેલી 

બાવન અર ઓનો િનકાલ કરાયો 

છъ. બે દુકાનો સિહત અંદાજે કЮલ 

મળીને λા.7 કરોડના િવવાદનો 

અંત આãયો છъ. હજુ એસઆઇટીમાં 

140 અર ઓ ચકાસણી હъઠળ 

છъ.  વેપારીઓ અને ઉ˜ોગકારોને 

Úલેકમેઇલની Ĭ િત હરગીઝ ચલાવી 

નહી લેવાય. વેપારીઓ નામ ન 

આપવાની શરતે ફЧરયાદ આપી 

શકશે. રાËય હ િવભાગ વેપારી-

ઉ˜ોગકારોને Úલેકમેઇલ કરનારાં 

તÓવોની ખાનગી રાહъ તપાસ કરી 

ખંડણીનો ગુનો દાખલ કરશે. આ 

મામલે પોલીસ કિમશનરъ સૂચનાઓ 

આપવામાં આવી છъ.  નેગોિશયેબલ 

ઇ×çટુમે×ટ એકટના કыસોનુ ઝડપી 

િનરાકરણ થાય તે માટъ 11 çપેશયલ 

કોટ↓ ચલાવવામાં આવી રહી છъ.

ગાંધીનગર
વરસાદ ખ′ચાતા ખેડૂતોનો ઊભો પાક િનæફળ ગયો છъ, 

સરકાર તાÓકાિલક સવ› કરાવી ખેડૂતોને નુકસાનીનું ૧૦૦ ટકા 

વળતર આપે તેવી માગણી બુધવારъ િવપΤ ક℮Ġેસે મુÅયમંĦીને 

પĦ લખીને કરી છъ. વરસાદની ૮૦ ટકા ઘટવાળા ૨૦ તાલુકા, 

૬૦ ટકા ઘટ વાળા ૧૨૯ તાલુકા, ૪૦ ટકા ઘટવાળા ૮૧ 

તાલુકા અને ૨૦ ટકા ઘટવાળા ૨૧ તાલુકાને તાÓકાિલક સહાય 

આપવી ઈએ, ઉપરાંત તૌકતે વાવાઝોડાને કારણે કફોડી 

હાલતમાં પણ ટકЫ રહъલા સૌરા∆ના ખેડૂતોની Щçથિત વરસાદ 

ખ′ચાતા પડતા ઉપર પાટુ જેવી થઈ છъ, ૩૫ ટકા અને તેથી 

ઓછો વરસાદ, અના ЩΓની પЧરЩçથિતથી ખેડતૂોની હાલત 

દયનીય બની છъ, પાણીની તંગી હોય તેવા િવçતારોમાં નાગЧરકો 

અને પશુઓ માટъ પીવાનું પાણી, પશુઓ માટъ પૂરતા ઘાસચારાની 

ãયવçથા કરવાની પણ િવપΤે માગ કરી છъ. ક℮Ġેસના પૂવ↓ Ĭદъશ 

Ĭમુખ અજુ↓ન મોઢવાЧડયાએ માગણી કરી છъ કы, મોટા ભાગના 

િવçતારોમાં Ĭથમ વરસાદ બાદ ૫૦ Чદવસ ન℮ધપાĦ વરસાદ 

થયો નથી, જેની રાËય સરકાર ગંભીરતાથી ન℮ધ લે, વરસાદથી 

અછતવાળા િવçતારોમાં સવ› કરી અછતĠçત કы અધ↓અછતĠçત 

હъર કરવામાં આવે, મુÅયમંĦી Чકસાન સહાય યોજના, 

એસડીઆરએફ યોજના હъઠળ ખેડૂતોને સહાયની હъરાત કરъ, 

પાક વીમા યોજનામાં ગુજરાતના ખેડતૂોને દર વષ › ૨૫૦૦થી 

૩૦૦૦ કરોડની સહાય મળતી હતી પણ મુÅયમંĦી Чકસાન 

સહાય યોજનામાં ગત વષ › ન વી સહાય ચુકવાઈ હતી, આ 

વષ › સહાયની હъરાત થઈ શકЫ નથી.

અમદાવાદ
અમદાવાદમાં છъ·ા એક મિહનાથી 

વરસાદ ખ′ચાવાની સાથે મÉછરજ×ય 

અને પાણીજ×ય રોગચાળાની પЧરЩçથિત 

ગંભીર બનતી જઈ રહી છъ. વાઈરલ 

ફЫવર, ડે×Æયુ,ચીકનગુનીયા ઉપરાંત 

પાણીજ×ય એવા ટાઈફોઈડ અને 

કમળા તથા ઝાડા ઉàટી જેવા રોગે 

શહъરને ભરડામાં લીધુ છъ. Üયુિનિસપલ 

હોЩçપટલો જ િવિવધ રોગના દદЪ↓ઓથી 

ઉભરાતા હોЩçપટલોમાં પથારીઓ અને 

દવાઓનો çટોક વધારવા તંĦને તાકЫદ 

કરવામાં આવી છъ.

મÖય,પૂવ↓ અને દિΤણ ઝોન સહીતના 

અ×ય તમામ ઝોનમાં મÉછરજ×ય 

અને પાણીજ×ય રોગોએ રીતસરની 

માઝા મુકЫ હોય એવી Щçથિત સ ↓ઈ 

છъ.બેવડી ઋતુની વŵે ઘેર-ઘેર 

વાઈરલ ફЫવર ઉપરાંત મેલેરીયા,ડે×Æયુ 

ઉપરાંત ચીકનગુનીયાના દદЪ↓ઓ વા 

મળી રΝા છъ.શહъરમાં વકરી રહъલી 

રોગચાળાની Щçથિત છતાં Üયુિનિસપલ 

હъàથ િવભાગ તરફથી રોગચાળાની 

સાચી આંકડાકЫય િવગતો હъર 

કરવામાં આવતી ના હોવાથી બુધવારъ 

મળъલી હъàથ કિમટીની બેઠકમાં તેના 

ઘેરા ĬÓયાઘાત પડયા હતા. એલ. .

તથા શારદાબહъન હોЩçપટલમાં રોજના 

૨૫૦૦થી ૩ હ ર દદЪ↓ઓ ઓ.પી.

ડી.માં  સારવાર લેવા આવી રΝા છъ.

સાસંદ મેનકા ગાધીની 
બદનΤી કરતો વીЧડયો 
પોçટ કરનારો ઝડપાયો

અમદાવાદ

પીપલ ફોર એિનમલ વેàફыર ĺçટના 

ચેરપસ↓ન અને સાંસદ મેનકા ગાંધી 

િવλˇ સોિશયલ િમડીયામાં બદનΤી 

કરતો િવડીયો વાયરલ કરનારા 

અમરાઈવાડીના શÅસની સાયબર 

ĝાઈમે અટક કરી છъ. મેનકા ગાંધી િવશે 

િવવાદાçપદ સંદъશો વહъતો થયા બાદ 

પોલીસે પલાસ પટъલ નામની આઈ.ડી.

નું ટъકિનકલ એનાિલિસસ કરીને 

આઈ.ડી.ના ધારક અમરાઈવાડીમાં 

શીવપાક↕ સોસાયટીમાં રહъતા પલાસ 

Чદનેશભાઈ પટъલની અટક કરી હતી. 

પોલીસે તેનો મોબાઈલ કબજે કરીને 

વધુ તપાસ હાથ રી છъ.

સી અાર પાટીલે ગુલાંટ મારી, 

60થી વધુ વયના ભાજપના 

નેતાને પણ ЧટЧકટ મળશે
અમદાવાદ

Ĭદъશ Ĭમુખ બ×યા બાદ સી.આર.પાટીલે બે ટમ↓ ચૂંટાયા 

હોય અને 60થી વધુ વયનાને ЧટЧકટ નહી આપવા િનયમ લા˜ો 

હતો જેથી ભાજપના નેતા-કાય↓કરોમાં કચવાટની લાગણી ઉભી 

થઇ હતી. પાટીલે યુવાઓને તક આપવાના બહાને આ િનયમ 

લા˜ો હતો પણ આપની એ×ĺી થયા બાદ ગુજરાતના કыટલાંય 

િજ·ા-તાલુકામાં ભાજપના ગઢમાં આપે ગાબડુ પાડયુ છъ. 

ભાજપની જન આિશ↓વાદ યાĦાને ય ઝાઝો Ĭિતસાદ સાંપડયો 

નથી. દરિમયાન અમરъલીમાં આયોિજત એક કાય↓ĝમમાં 

પાટીલે હъર મંચ પરથી કЅં કы, 60થી વધુ વયનાને ЧટЧકટ 

નહી આપવાનો િનયમ માĦ પંચાયત-પાિલકાની ચૂંટણી પુરતો 

િસિમત હતો. તેવી çપΓતા કરી હતી.

ગુજરાતમાં SPGનું 

એલાન, હવે પાટીદારોનું 

બીજું આંદોલન થશે
અમદાવાદ

ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવી રહી છъ 

Óયારъ જ પાટીદારોએ સરકાર સામે એલાને જંગ છъડયો 

છъ. સરદાર પટъલ ગુ્રપ( એસપી ) એ ગુજરાતમાં 

પાટЪ↓દાર આંદોલન પાટ↓-2 ધમધમતુ કરવા એલાન 

કયુ↓ છъ. કы, આ વખતે પાટીદાર આંદોલનનો મુÅય 

ચહъરો નહી હોય  બàકы  સામુિહક ને Óવથી આંદોલન 

ધમધમશે. કы×ĩની કыિબનેટમાં પાટીદારોનુ રાજકЫય 

કદ વÖયુ છъ. ગુજરાતમાં ય પાટીદારોને પુરતુ રાજકЫય 

ĬભુÓવ અપાયુ છъ તેમ છતાય પાટીદારો ભાજપની 

નાખુશ છъ. અનામત આંદોલન વખતે કરાયેલાં પોલીસ 

કыસો હજુ પાછા ખ′ચાયા નથી.

નЧડયાદ : ખેડા 

િજ·ાના Ĭિસˇ 

યાĦાધામ ડાકોરમાં 

Ĵાવણી પૂનમે 

ભŪોનો ઘોડાપૂર 

ઉમટયો હતો. 

આખો Чદવસ મંЧદર 

પЧરસર જય રણછોડ 

માખણ ચોરના 

નારાથી ગૂંજતું રЅં 

હતું. રΤાબંધનના પિવĦ તહъવારъ ભŪો માટъ દશ↓નનો વધુ સમય રાખવામાં 

આãયો હતો. ભગવાનને  િવિશΓ વેશભૂષામાં શણગારવામાં આãયા હતા. 

શણગારભોગમાં રા િધરાજ ે િતલક કરીને યΦાોપિવત ધારણ કરી હતી. 

ભગવાને Óયારબાદ રъશનમોતીની રΤા ધારણ કરી હતી. તે પછી ઠાકોર ની 

આરતી ઊતારવામાં આવી. રΤાબંધનનો િવશેષ મિહમા સમ વતા મંЧદરના 

એક સેવક જણાવે છъ કы રણછોડ ના પ ી લΣમી એ બલી રા ને રાખડી 

બાંધી હતી. Óયારથી આ પરѕપરા ચાલી આવે છъ અને એથી Ĵાવણી પૂનમને 

બળъવ પૂનમ પણ કહъવામાં આવે છъ. 

જૂનાગઢ -ગુજરાત ભાજપના બે સાંસદો આણંદના િમતેશ પટъલ તથા 

જૂનાગઢના રાજેશ ચુડાસમા સામે ન℮ધાયેલા ગંભીર ગુનાઓ સાિબત થઈ 

ય તો તેમનું સંસદસÛય પદ રˆ થઈ શકы છъ. સવђ↓ŵ અદાલતો વખતોવખત 

તેના ચુકાદામાં આ બધા કыસનો ઝડપથી એક વષ↓માં ĺાયલ ચલાવી િનવેડો 

લાવવાથી માંડીને, આ સંસદ સÛયોને ફરી ЧટЧકટ નહỲ આપવાના હુકમ સિહત 

છъ·ે કોટ↓ના હુકમનો અનાદર કરવા બદલ રાજકЫટ પાટЪ↓ને દѕડ પણ કરъલો 

છъ. એસોિસએશન ફૉર ડેમેĝыЧટક ЧરફોÜસ↓ (ADR) ˛ારા આવા સાંસદો સામે 

ઝડપથી પગલા લેવા માટъ કોટ↓ને રજૂઆત કરવામાં આવી છъ.  ગુજરાતની 

વાત કરીએ તો, રાËયના 182 ધારાસÛયો પૈકЫ અનેક ગુનાિહત ઈિતહાસ 

ધરાવે છъ.  કы તેમાંથી એકપણ ધારાસÛય સામે લોકĬિતિનિધÓવ ધારાની 

કલમો હъઠળ કોટ↓માં ગુનાઓ ĭыમ થયા નથી.

વડોદરા: રમત-ગમત, યુવા અને સાંçકжિતક િવભાગ તથા િશΤણ િવભાગના 

સંયુŪ ઉપĝમે ગુજરાતના તમામ િજ·ાઓમાં તા.૨૮ ઓગçટને શિનવારના 

રોજ રા∆ીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીની ૧૨૫મી જ×મજયંિત ઉજવવાનું નŨી 

કયુ↨ છъ. તેના ભાગιપે શહъરમાં કલેÄટરના અÖયΤ çથાને શિનવારъ કસુંબીનો 

રѕગ ઉÓસવની ઉજવણી કરવામાં આવશે. જેના િવશે કલેÄટરъ કЅં કы કાય↓ĝમનું 

સમĠ આયોજન અને ãયવçથા એમ.એસ.યુિન. ˛ારા કરવામાં આવશે તેમજ 

રમત-ગમત યુવા અને સાંçકжિતક Ĭ િǼના િજ·ા કΤાના અિધકારીઓ ˛ારા 

સાંçકжિતક કાય↓ĝમોનું આયોજન કરાશે. ઉજવણીના ભાગιપે નોડલ અિધકારીની 

િનમણૂંક તેમજ િવિવધ િવભાગના અિધકારીઓને જવાબદારી સ℮પાઈ છъ.  

ઉપરાંત એમ.એસ.યુિન. ˛ારા તા.૭ સØટъÜબરને મંગળવારъ ૯ વાÆયાથી 

ઝવેરચંદ મેઘાણી રિચત કાãયપઠન çપધા↓નું આયોજન કરъલું છъ. 

અમદાવાદઃ કોરોનાની બી  લહъરની અસર ધીમે-ધીમે મંદ પડી રહી છъ. 

ગુજરાતમાં રોજ નવા ન℮ધાતા કыસમાં પણ સતત ઘટાડો થઈ રΝો છъ, Óયારъ 

રાËય સરકાર ˛ારા તબŨાવાર çકвલ-કોલે  શλ કરવામાં આવી રહી છъ. 

આજે િશΤણમંĦી ભૂપે×ĩ િસંહ ચુડાસમાએ ધોરણ 6 થી 8ના ઑફલાઈન 

વગђ↓ શλ કરવા અંગે મોટી હъરાત કરી છъ. િશΤણ મંĦીએ પĦકાર પЧરષદ 

સંબોધતા જણાãયું કы, આગામી 2 સØટъÜબરથી રાËયમાં ધોરણ 6 થી 8ના 

ઑફલાઈન વગђ↓ શλ કરવામાં આવશે. જેમાં સરકારી અને Ġા×ટъડ તેમજ 

çવિનભ↓ર શાળાના વગђ↓ શλ થશે. આ દરિમયાન ઓનલાઈન અને ઑફલાઈન 

િશΤણ પણ ચાલુ જ રહъશે. આગામી 2 સØટъÜબરથી 32 લાખથી વધુ બાળકોનું 

િશΤણ કાય↓ શλ થશે. 50 ટકા Τમતા સાથે વગђ↓ શλ થશે. શાળામાં આવવા 

માટъ વાલીઓની લેિખત સંમિત હોવા જλરી.

અમદાવાદઃ ગુજરાત સરકારъ જેલને લઈને એક મહÓવપૂણ↓ િનણ↓ય કયђ↓ છъ. 

જેમાં રાËયની જેલોમાં તમામ કыદીઓને ટъલીફોનની સુિવધા મળશે. સરકારના 

િનણ↓ય Ĭમાણે કાચા કામના અને પાકા કામના તમામ કыદીને ટъલીફોનની સુિવધા 

મળશે. રાËય સરકારъ અગાઉના પЧરપĦને રˆ કરી નવો પЧરપĦ બહાર પા ો 

છъ. અગાઉ પૂવ↓ IPSએ આ િવશે ગુજરાત હાઈકોટ↓માં એક અર  કરી હતી. 

જેથી રાËયની તમામ જેલમાં કાચા અને પાકા કામના કыદીને ટъિલફોનની સુિવધા 

મળશે. રાËય સરકાર ˛ારા એક મહÓવનો િનણ↓ય લેવાયો છъ. સરકાર હવે 

રાËયની તમામ જેલોમાં બંધ કાચા કામના કыદી અને પાકા કામના કыદીઓને 

ટъિલફોનની સુિવધા ઉપલÚધ કરાવશે. સં વ ભžъ હાઇકોટ↓માં કરъલી અર ના 

પગલે સરકારъ જેલમાં બંધ કыદીઓ માટъ આ િનણ↓ય લીધો છъ.

ગુજરાતમાં વરસાદ ખ′ચાતા ઊભો પાક િનæફળ

અમદાવાદમાં રોગચાળોઃ ચીકનગુનીયા 
ડે×Æયુ અને કમળાના દદЪ↓અોનો રાફડો

ગુજરાતમાં ઉ˜ોગકારોને Úલેકમેઇલ 
કરાશે તો ખંડણીનો ગુનો દાખલ થશે

ાવણી પૂનમ અને ર ાબંધનને પગલે ડાકાેરમાં 
રણછાેડરાય ના દશને લાખાે ભ ાે ઉમટયાં

ગુજરાત ભાજપના 2 સાંસદાેનું સ પદ ેખમમાં

ઝવેરચંદ મેઘાણીની 125મી જ જયં ત 
ઉજવવા રા  સરકારે નણય કયા

ગુજરાતમાં 2 સ ે રથી ધાેરણ 6 થી 8ના 
વગા શ  થશે, શ ણમં ીઅે કરી હેરાત

સરકારનાે મહ નાે નણય: જેલાેમાં બંધ 
તમામ કેદીઅાેને મળશે ટેલીફાેનની સુ વધા

MktrûkÃík Mk{k[kh
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પં બ

પં બમાં યો નારી િવધાનસભા 

ચૂંટણી પહъલા જ ક℮Ġેસમાં આંતЧરક 

િવખવાદ ભડકЫ ઉઠъલો છъ. સીએમ 

કыØટન અમЧર×દરિસંહ સામે પં બના 

ક℮Ġેસ અÖયΤ નવ ત િસÖધુ તરફЫ 

ધારાસÛયો બળવાના મૂડમાં છъ Óયારъ 

ક℮Ġેસે આગામી ચૂંટણીમાં પણ સીએમ 

પદના ઉમેદવાર કыØટન અમЧર×દર 

રહъશે તેવો સંકыત આØયો છъ.

Ĭભારી હરીશ રાવતે કЅ છъ કы, 

ક℮Ġેસ પાટЪ↓ 2020માં પણ કыØટનની 

આગેવાનીમાં જ ચૂંટણી લડશે. 

ઉ·ેખનીય છъ કы, આજે પાટЪ↓ના પાંચ 

મોટા નેતા હરીશ રાવતને મળવા માટъ 

પહ℮Éયા છъ. આ દરિમયાન હરીશ 

રાવતે નેતાઓે સાફ કЅ હતુ કы, 

કыØટન અમЧર×દરિસંહને સીએમ તરીકы 

હટાવવાની માંગણી પૂરી નહỲ થાય 

અને પાટЪ↓ તેમની જ આગેવાનીમાં 

ચૂંટણી લડશે.

દરિમયાન આ પાંચ નેતાઓ 

Чદàહીમાં ક℮Ġેસના કાય↓કારી અÖયΤ 

સોિનયા ગાંધીને પણ મળъ તેવી 

સંભાવના છъ. આ પૈકЫના એક નેતાએ 

કЅ હતુ કы, ધારાસÛયોમાં નારાજગી 

છъ Óયારъ ક℮Ġેસ હાઈ કમા×ડે 

મુÅયમંĦીને તમામ ધારાસÛયોની 

બેઠક બોલાવવાની ફરજ પાડવી 

ઈએ.

બળવાખોરોને ક℮Ġેસનો સંકыત, 
ચૂંટણીમાં સીએમ પદъ કыØટન હશે 

Ĵીનગર 

જÜમુ કાäમીરના બારામુ·ામાં લäકરъ 

તોયબાના Ħણ આતંકЫઓ ઠાર મરાયા 

હતા. જે સાથે જ છъ·ા 24 કલાકમાં 

કાäમીરમાં પાંચ આતંકЫઓ માયા↓ ગયા 

છъ. સોમવારъ મોડી રાĦે સૈ×ય ˛ારા 

બારામુ·ામાં આતંકЫઓની શોધખોળ 

માટъ સચ↓ ઓપરъશન શλ કરાયું હતું.

કы આતંકЫઓને તેની ણ થઇ જતા 

બ³−³ે વŵે સામસામે ભારъ ગોળીબાર થયો 

હતો. જેમાં Ħણ આતંકЫઓ માયા↓ ગયા 

હતા. માયા↓ ગયેલા આતંકЫઓના નામ 

ફюઝલ ફયાઝ, રમીઝ અહъમદ અને ગુલામ 

મુçતફા શેખ છъ. આ આતંકЫઓ શોિપયાં 

અને કЮપવાડાના રહъવાસીઓ હતા.

લäકરъ તોયબાના સંગઠન ધ રъિઝçટ×સ 

ફોસ↓ (ટીઆરએફ) સાથે આ Ħણેય 

આતંકЫઓ ડાયેલા હતા. અગાઉ 

સોમવારъ બે આતંકЫઓ માયા↓ ગયા હતા 

તેમાં અÚબાસ શેખ નામનો આતંકЫ 

ટીઆરએફનો ચીફ હતો. Ëયારъ બી  

માયђ↓ ગયેલો આતંકЫ શાЧકબ મંઝૂર ડેØયૂટી 

ચીફ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આãયું 

છъ. આ એક જ સગંઠનના ચાર આતંકЫઓ 

અને તેના ચીફને મારવામાં સૈ×યને 

સફળતા મળી હતી.  

કાäમીરમાં ટીઆરએફના ચીફ સિહત 
વધુ Ħણ ખૂંખાર આતંકવાદીઓ ઠાર

કલકǼા એરપોટ↓ પર 
4250 કરોડના Чકіમતી 
ધાતુ સાથે બે ઝડપાયા

કોલકાતા

કલકǼા એરપોટ↓ પરથી એક ãયિŪ કરોડોની Чકіમતી 

ધાત ુસાથ ેઝડપાઈ છъ. આ ãયિŪ પાસથેી રъЧડયોએЩÄટવ 

પદાથ↓ કબજ ે લવેામા ં આãયો છъ. ЧરપોÎસ↓ મજુબ 

સીઆઈડીએ બ ેલોકો પાસથેી ૨૫૦ Ġામ કыિલફોિન↓યમ 

જΆ કયુ↨ છъ. જનેી અદંા ત Чકіમત ૪,૨૫૦ કરોડ λિપયા 

થાય છъ. ઝડપાયલેા બ³−³ ે શÅસો સલૈાન કમા↓કર અને 

અિસત ઘોષ હગુલી િજ·ાના રહъવાસી છъ. આ આરોપીઓ 

પાસથેી મળъલી ધાતનુો ઉપયોગ ખાસ જÆયાઓ પર 

કરવામા ંઆવ ેછъ. કыિલફોિન↓યમનો ઉપયોગ પોટ‼બલ મટેલ 

ЧડટъÄટસ↓મા ંકરવામા ંઆવ ેછъ. સોના અન ેચાદંીની ખાણની 

ઓળખ માટъ પણ તનેો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછъ. 

બાળકЫ પર દુæકમ↓ કરનાર 
મેઘાલયના પૂવ↓ MLAને 
૨૫ વષ↓ની જેલની સ

િશલ℮ગ

મેઘાલયના પૂવ↓ અપΤ ધારાસÛય જુિલયસ ડોરફાંગને 

એક સગીર બાળકЫ પર બળાÓકાર ગુ રવાના આરોપ 

હъઠળ ૨૫ વષ↓ જેલની સ  થઈ છъ. પોકસોના çપેિશયલ 

જજ એફ એસ સંગમાએ જુિલયસ ડોરફાંગને આ સ  

સંભળાવી હતી. સ  ઉપરાંત પૂવ↓ ધારાસÛયને ૧૫ 

લાખ રૃિપયાનો દѕડ પણ ફટાકારવામાં આãયો છъ.  પૂવ↓ 

ધારાસÛયના વકЫલ Чકશોર સીએચ ગૌૈતમે જણાãયું છъ કы 

તે આ ચુકાદાને મેઘાલય હાઇકોટ↓માં પડકારશે. િવĩોહી 

જૂથ િહનીવĺેપ નેશનલ િલબરъશન કાઉЩ×સલના સંçથાપક 

અÖયΤ જુિલયસ ડોરફાંગે વષ↓ ૨૦૦૭માં પોલીસ સમΤ 

આÓમસમપ↓ણ કયુ↓ હતું.

નવી Чદàહી 

કોરોના મહામારી અને નબળી 

આિથ↓ક િસૃથિત વŵે હવે દъશના અનેક 

રાËયોમાં દુæકાળનો સામનો કરવો પડે 

તેવી પЧરિસૃથિત સ ↓ઇ છъ. ઓગçટ 

મિહનામાં દъશભરમાં સામા×યથી લઇને 

27 ટકા ઓછો વરસાદ ન℮ધાયો છъ.

આ મિહનાના હવે જે Чદવસો બાકЫ 

રΝા છъ તેમાં પણ વધુ સારો વરસાદ 

પડવાની આગાહી નથી. જેને પગલે 

ખેડૂતો િચંતામાં મુકાયા છъ. નબળા 

વરસાદની અસર દъશના આૃથ↓તંĦ પર 

પણ વા મળી શકы છъ અને મ℮ઘવારી 

હજુ પણ વધી શકы છъ.  

હવામાન િવભાગના વЧરΗ 

િવΦાાિનક આર કы જેનામિણએ 

મીЧડયાને કЅં હતું કы અનેક રાËયોમાં 

ઓછા વરસાદને પગલે િસૃથિત અÓયંત 

ખરાબ છъ. અનેક રાËયોમાં ઓગçટ 

મિહનામાં સામા×યથી 50 ટકા વરસાદ 

પણ રъકોડ↓ નથી થયો.

કжિષમાં મહÓવપૂણ↓ યોગદાન 

આપનારા પં બની િસૃથિત પણ 

ખરાબ છъ. પં બમાં સરъરાશ 130 

િમલીમીટર વરસાદ પડવો ઇએ તેના 

બદલે હાલ માĦ 62 િમલીમીટર જ 

વરસાદ પડયો છъ. આવી જ િસૃથિત 

અ×ય રાËયોની પણ છъ. 

સૌથી ખરાબ પЧરિસૃથિત ધરાવતા 

રાËયોમાં ગુજરાતનો પણ સમાવેશ 

થાય છъ. ગુજરાતમાં ઓગçટ મિહનામાં 

71 ટકા વરસાદ ઓછો પડયો છъ. 

આ મિહનાના 23 Чદવસ દરિમયાન 

સૌરા∆માં તો માĦ 15 િમલીમીટર જ 

વરસાદ ન℮ધાયો છъ. જે સરъરાશ કરતા 

85 ટકા ઓછો છъ.

દъશમાં 27% ઓછો વરસાદ : ગુજરાત 
સિહત અનેક રાËયોમાં દુæકાળની ભીિત
દેશમાં 44 ડવીઝનમાં સામા  કરતા પણ અાેછાે વરસાદ, કૃ ષને માઠી અસર

નવી Чદàહી
કોરોનાની બી  લહъર પીક પર 

પહ℮Éયાના ૩ મિહના બાદ પણ Щçથિત 

સામા×ય નથી બની. એક તરફ કыરળમાં 

કોરોના સંĝમણ બેકાબૂ બની ગયું છъ 

Óયારъ બી  બાજુ તેની અસર રા∆ીય 

çતરъ પણ વા મળી રહી છъ. 

પЧરЩçથિત એ છъ કы, છъ·ા ૨ 

Чદવસમાં કોરોનાના નવા કыસમાં ૨૦ 

હ ર કરતા પણ વધારъનો ઉછાળો 

વા મâયો છъ. çવાçÔય મંĦાલયના 

અહъવાલ Ĭમાણે ગુλવારъ છъ·ા ૨૪ 

કલાકમાં કોરોનાના ૪૬,૧૬૪ નવા 

કыસ ન℮ધાયા છъ અને ૬૦૭ દદЪ↓ઓએ 

પોતાનો વ ગુમાãયો છъ. તે િસવાય 

૩૪,૧૫૯ દદЪ↓ઓ સા  થઈને 

પોતાના ઘરъ ગયા છъ. દъશમાં કોરોનાના 

એЩÄટવ કыસની સંÅયા ૩,૩૩,૭૨૫ 

છъ. Ëયારъ દъશમાં તકોની સંÅયાની 

વાત કરીએ તો તે ૪,૩૬,૩૬૫ 

થઈ ગઈ છъ અને અÓયાર સુધીમાં 

સા  થયેલા કЮલ દદЪ↓ઓની સંÅયા 

૩,૧૭,૮૮,૪૪૦ થઈ છъ. 

çવાçÔય મંĦાલયના અહъવાલ 

Ĭમાણે બુધવારъ પાછલા ૨૪ કલાકમાં 

કોરોનાના નવા ૩૭,૫૯૩ કыસ 

ન℮ધાયા હતા અને ૬૪૮ લોકોએ 

પોતાનો વ ગુમાãયો હતો. ઉપરાંત 

૩૪,૧૬૯ દદЪ↓ઓ સા  થઈને 

પોતાના ઘરъ ગયા હતા. બુધવારъ 

દъશમાં કોરોનાના એЩÄટવ કыસની 

સંÅયા ૩,૨૨,૩૨૭ હતી. પાછલા 

૨૪ કલાકમાં ન℮ધાયેલા કЮલ કыસ 

પૈકЫના ૩૬ હ ર કરતા વધારъ કыસ 

માĦ કыરળ અને મહારા∆માં ન℮ધાયા 

છъ. ૨૪ કલાકમાં કЮલ ૬૦૭ લોકોના 

મોત થયા છъ જેમાંથી મહારા∆માં 

૨૧૬ અને કыરળમાં ૨૧૫ લોકોએ 

પોતાનો વ ગુમાãયો છъ. ભારતમાં 

કોરોનાનો Чરકવરી રъટ ૯૭.૬૩ ટકા 

છъ.  કыરળમાં ગુλવારъ પાછલા ૨૪ 

કલાકમાં કોરોનાના ૩૧,૪૪૫ નવા 

કыસ ન℮ધાયા હતા. તે સાથે જ રાËયમાં 

કોરોના સંĝિમતોની કЮલ સંÅયા વધીને 

૩૮,૮૩,૪૨૯ થઈ ગઈ છъ.

દશમ  ૨૪ કલાકમ  46164 કસ, 607 દદ ન  મોત
કુલ કેસ પૈકીના 36 હ રથી વધુ કેસ કેરળ અને મહારા  રા માં નાધાયા, મહારા માં પણ ગંભીર પ ર ત

કાબુલથી ભારત આવેલા 16 લોકો કોરોના પોિઝЧટવ
અફઘાિનçતાનમાંથી રъçÄયુ કરીને લોકોને ભારત લાવવાનું િમશન 
સતત ચાલુ છъ. મંગળવારъ અફઘાિનçતાનથી Чદàહી પાછા આવેલા કЮલ 78 
મુસાફરોમાંથી 16 લોકો કોરોના પોિઝЧટવ ન℮ધાયા છъ. ણવા મâયા મુજબ 
કાબુલથી ગુλĠંથ સાિહબ લઈને આવેલા 3 Ġંથી પણ કોરોના વાયરસની 
ઝપટъમાં આãયા છъ. કы રાહતની વાત એ છъ કы, તે અ×વયે કોરોના 
વાયરસના કોઈ જ લΤણ નથી. કોરોના વાયરસનો Чરપોટ↓ આãયા બાદ 
તમામ 78 લોકોને હવે ŭોરъ×ટાઈન કરી દъવામાં આãયા છъ. ઉ·ેખનીય છъ 
કы, કы×ĩીય મંĦી હરદીપ િસંહ પુરી અને અ×ય નેતા, અિધકારીઓ પણ તે 
સૌના સંપક↕માં આãયા હતા.  અફઘાિનçતાનના કાબુલથી સતત ભારતીય 
વાયુસેનાના િવમાનો ˛ારા લોકોને લાવવામાં આવી રΝા છъ. તેમાં ભારતીય 
નાગЧરકોની સાથે સાથે અફઘાની નાગЧરકોનો પણ સમાવેશ થાય છъ. તે 
અનુસંધાને ગત રોજ 78 લોકોને લાવવામાં આãયા હતા અને તેમના સાથે 
ગુλĠંથ સાિહબની 3 Ĭિતઓને કાબલુથી પાછી લાવવામાં આવી હતી.

મૈસુર

બ′ગલુιની ન ક આવેલા મૈસુιમાં 

૨૨ વષ↓ની એક એમબીએ çટૂડ×ટ 

પર ગ′ગરъપ થયો છъ. યુવતી પોતાના 

િમĦ સાથે બાઈક પર ફરવા ગઈ 

હતી, Óયારъ તેમને છ જેટલા લોકોએ 

અટકાãયા હતા. યુવતીના ĭы×ડને આ 

લોકોએ ફટકાયђ↓ હતો અને યુવતી પર 

ગ′ગરъપ કયђ↓ હતો. મંગળવારъ રાĦે 

બનેલી આ ઘટનામાં મૈસુι ન કના 

ચામુંડીિહàસ પર યુવતી પર ગ′ગરъપ 

ગુ રાયો હતો. પીЧડતા મૂળ મુંબઈની 

હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર 

આãયું છъ.

આ ઘટના બાદ પીЧડતા આઘાતમાં 

સરી પડી છъ. તેને ઘાયલ અવçથામાં 

હોЩçપટલમાં ખસેડવામાં આવી 

હતી. કы, તે બુધવારъ પોલીસ સાથે 

વાત કરવાની Щçથિતમાં આવી હતી. 

પોલીસે યુવતીની ફЧરયાદના આધારъ 

એક શખસની અટકાયત કરી તેની 

પૂછપરછ શι કરી છъ. કણા↓ટકના 

સીએમ બાસવરાજ બોÜમાઈએ 

રાËયના પોલીસ વડા Ĭવીણ સૂદને 

આરોપીઓને જàદી પકડવા માટъ 

સૂચના આપી છъ. પોલીસે હાલ 

એસઆઈટી બનાવીને બળાÓકારીઓને 

પકડવાની ગિતિવિધ તેજ બનાવી છъ. 

મૈસુરમાં MBAની િવ˜ાિથ↓ની 
પર 6 ઈસમો ˛ારા બળાÓકાર

નવી Чદàહી

ભારત સરકારъ ગુλવારъ 

અફઘાિનçતાન મુˆъ સવ↓દળીય 

બેઠક યો  હતી. િવદъશ મંĦી 

એસ. જયશંકરની આગેવાનીમાં 

િવદъશ મંĦાલયની ટીમે તમામ 

રાજકЫય દળોના Ùલોર લીડસ↓ને 

અફઘાિનçતાનની Щçથિતની ણકારી 

આપી હતી. સરકારъ જણાãયું હતું 

કы, હાલ તેઓ વેઈટ એ×ડ વોચ 

મોડમાં છъ પરѕતુ મુÅય ફોકસ લોકોને 

Óયાંથી કાઢવા પર છъ.  સૂĦો ˛ારા 

મળતા અહъવાલ Ĭમાણે િવદъશ મંĦી 

એસ. જયશંકરъ બેઠકમાં જણાãયું કы, 

અફઘાિનçતાનની Щçથિત ખૂબ જ 

ખરાબ છъ. તેવામાં ભારતનું ફોકસ 

પોતાના લોકોને જàદી બહાર કાઢવા 

પર છъ. તાિલબાને અમેЧરકા સાથે 

દોહામાં જે વચન આપેલું તેને પૂλ નથી 

કયુ↨. િવદъશ સિચવ હષ↓ Ŧંગલાએ પણ 

આ બેઠકમાં Ĭેઝ×ટъશન આØયું હતું. 

સરકાર ˛ારા કહъવામાં આãયંા હતું કы, 

અફઘાિનçતાનમાં ભારત સરકારના 

હъàપ ડેçક પર આશરъ ૧૫ હ ર 

લોકોએ સંપક↕ કયђ↓ હતો.

અફઘાન મુˆъ ભારત વેઈટ એ×ડ વોચની 
Щçથિતમાં ઃ િવદъશ મંĦી એસ. જયશંકર
અફઘા ન તાનની ત ખરાબ છે, લાેકાેને જ ી બચાવવા કવાયત ચાલુ
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yk søkík{kt ðMíkk Ëhuf {kLkðeLke ykðf íkÚkk 

LkkýktrfÞ MÚkrík yuf suðe LkÚke nkuíke, Ãkhtíkw r¼LLk 

r¼LLk nkuÞ Au. fkuE ÔÞÂõík fhkuzÃkrík fu yçksÃkrík 

nkuÞ Au, íkku fkuE ÷¾Ãkrík yLku fkuE ÔÞÂõík íkku 

ftøkk¤ Ãký nkuÞ Au, yLku fkuELke LkkýktrfÞ rMÚkrík 

{æÞ{ «fkhLke Ãký nkuÞ Au. Mk{ks{kt hnuíkk 

ykÃkýLku yu Ãký òuðk {¤u Au fu søkíkLkk ykðk 

yçksÃkríkyku, fhkuzÃkríkyku yLku ÷¾Ãkríkyku 

ÃkkuíkkLke yZ¤f MktÃkr¥k {ktÚke y{wf ¼køk heçkkíke 

{kLkðíkk {kxu Mkk{kSf fÕÞkýLkk ÃkhkuÃkfkhe 

fkÞkuo{kt ¾[o fhu Au. yk «fkhLkku ¾[o fkuE ËkLkðeh 

ÔÞÂõíkøkík heíku fhu Au yLku fkuE ËkLkðeh Mkuðk¼kðe 

yLku fÕÞkýfkhe MktÏÞk MÚkkrÃkík fheLku fhu Au. 

ykðe fÕÞkýfkhe MktMÚkkLku ykÃkýu “[uhexuçk÷ 

VkWLzuþLk” suðk Lkk{Úke òýeyu Aeyu.

ykðk ËkLkðehku yLku íku{Lke fÕÞkýfkhe 

MktMÚkkyku Úkfe søkíkLkk fhkuzku Ërhÿ yLku rLkÄoLk 

{kLkðeykuLku swËk swËk «fkhLke MknkÞ {¤e òÞ Au, 

suÚke yu ðkíkLku Ãk]rü {¤u Au fu yk MðkÚkeo søkík{kt 

nS Ãký yuðk {kLkðeyku Au, suyku ÃkkuíkkLke yZ¤f 

MktÃkr¥k {ktÚke yuf ¼køk, ¼÷u yu çknw s LkkLkku ¼køk 

nkuÞ, Úkfe heçkkíke {kLkðíkkLke MknkÞ fhu Au. yk 

heíku heçkkíke {kLkðíkkLke MknkÞ{kt ËkLk ÃkwÛÞ çknw s 

{níðLkku ¼køk ¼sðu Au.

fuLkuzk{kt Ãký ykðe nòhku fÕÞkýfkhe 

MktMÚkkyku yÂMíkíð Ähkðu Au, su{kt MkkiÚke {kuxe yLku 

Lkk{ktrfík MktMÚkk “ÞwLkkExuz ðu” Au, suLku ð»kuo Ënkzu 

ËkLkðehku íkhVÚke fhkuzku zku÷h ËkLk MðYÃku {¤u 

Au, yLku íku ËkLkLkk Lkkýk {kLkð fÕÞkýLkk fkÞkuo{kt 

¾[koÞ Au.

ËkLk ÃkwÛÞ yu yuf çknw s ÃkhkuÃkfkhe fkÞo Au 

yLku ÷øk¼øk Ëhuf Ä{o{kt íkuLkk Ãkh ¼kh {wfðk{kt 

ykðu÷ Au. {wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk {SË{kt Ãký 

ËkLk ÃkwÛÞ Ãkh ½ýkus ¼kh  {wfðk{kt ykðu÷ Au, 

su{kt {hSÞkík ËkLk ÃkwýÞ Au yLku VhSÞkík 

ËkLk ÃkwÛÞ Ãký Au. {hSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ {kxu 

fkuE nË-ykuAk{kt ykuAwt fu ðÄw{kt ðÄw LkÚke. 

{kLkðeLke LkkýktrfÞ ÂMÚkrík yLku Mktòuøkku yLkwMkkh 

íku {hSÞkík ËkLkÃkwÛÞ õÞkhu Ãký fhe þfu Au. 

VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ {kxu yuf [ku¬Mk fkÞoÃkØrík 

Lk¬e fhðk{kt ykðu÷ Au. yk VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ 

RM÷k{ Ä{oLkku yuf {w¤¼wík rMkæÄktík (Míkt¼-

yhfkLk) Au, suLku “Ífkík” 

fnuðk{kt ykðu Au.

“Ífkík” yu yhçke 

¼k»kkLkku þçË Au yLku íkuLkwt 

økwshkíke ¼k»kk{kt ¼k»kktíkh 

“Ãkrðºk fhðwt” yu ÚkkÞ Au. ßÞkhu yuf ©æÄk¤w 

({ku{eLk-R{kLkðk¤ku) ÃkkuíkkLke ík{k{ MktÃkr¥k {ktÚke 

ð»ko{kt yufðkh yuf [ku¬Mk ÃkØríkLkk yLkwMkkh 

yuf [ku¬Mk hf{ “Ífkík” íkhefu økýºke fheLku 

VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ {kxu Lkku¾e fkZe Au, yLku 

íkuLku ËkLk ÃkwÛÞ{kt ¾[uo Au, íÞkhu íkuLke çkkfeLke 

MktÃkr¥k Ãkrðºk ÚkE òÞ Au, suÚke íkuLku “Ífkík” 

fnuðk{kt ykðu Au.fwhkLk {SË{kt yk þçËLkku yÚko 

VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ íkhefu ÚkkÞ Au.

EM÷k{ Ä{oLkk su Ãkkt[ {w¤¼wík rMkæÄktíkku (Míkt¼ku-

yhfkLk) Au, íku{kt Ãknu÷ku rMkæÄktík ©æÄk (R{kLk), 

çkeòu çktËøke (Mk{ÞMkhLke Lk{kÍ), ºkeòu Ãkrðºk 

h{ÍkLk {kMkLkk WÃkðkMk (hkuÍk), [kuÚkku VhSÞkík 

ËkLk ÃkwÛÞ (Ífkík) yLku Ãkkt[{ku 

Ãkrðºk ¼wr{ {¬k yLku {ËeLkk 

(MkWËe yhuçkeÞk)Lke Þkºkk 

(ns) Au.

yk [kuÚkku rMkæÄktík 

(yhfkLk) Ífkík (VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ) yuðk 

©æÄk¤wyku (R{kLkðk¤kyku) Ãkh VhSÞkík 

Au, su{Lke LkkýktrfÞ rMÚkrík  Xef Xef nkuÞ. yk 

“Xef Xef LkkýktrfÞ ÂMÚkrík” Lkwt «{ký yu Au fu 

©æÄk¤wyku ({ku{eLkku) ÔÞÂõíkøkík heíku ykuAk{kt 

ykuAk MkkzkMkkík íkku÷k MkkuLktw yÚkðk MkkzkçkkðLk 

íkku÷k [ktËe yÚkðk íkux÷e s fª{ík sux÷k LkkýkLkk 

Ãkkuíku {kr÷f nkuÞ, íkku íkuykuLkk Ãkh Ífkík VhSÞkík 

Au. çkeS þhík yu Ãký Au fu yk hf{ íku{Lkk ÃkkMku 

yuf ð»ko MkwÄe hnu÷e nkuÞ. yk yuf ð»koLke þhík 

yLkwMkkh, ©æÄk¤wyku ({ku{eLkku)yu ð»ko Ãkqýo ÚkÞk 

ÃkAe íkuykuLke ÃkkMkuLke fw÷ hf{ {ktÚke yZe xfk hf{ 

Ífkík íkhefu fkZðe yLku íkuLke fkÞo ÃkØrík yLkwMkkh 

¾[o fhðe VhSÞkík Au. yk ÍfkíkLke hf{ 

VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ íkhefu ÃkwÛÞLkk fÞk fÞk fkÞkuo 

Ãkh ¾[o fhe þfkÞ Au, íkuLkwt ðýoLk ykøk¤ ykðþu. 

{kuxk¼køkLkk ©æÄk¤wyku ({ku{eLkku) yk ÍfkíkLke 

hf{ Ãkrðºk {kMk h{ÍkLk{kt yk fkÞo ÃkØrík 

yLkwMkkh ¾[o fhu Au.

nðu ykÃkýu òuEyu fu {wÂM÷{ Ä{oþk† fwhkLk 

{SË{kt yk VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ Ífkík rðþu þwt 

fnuðk{kt ykðu÷ Au. fwhkLk {SË{kt Ífkík  ykÃkðk 

rð»ku yMktÏÞ çkkuÄð[Lkku ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. 

¾kMk fheLku fwhkLk {SË{kt yMktÏÞ søÞkyu Ífkík 

ykÃkðkLkku ykËuþ çktËøke fhðkLkk (Lk{kÍ fkÞ{ 

fhðkLkk) ykËuþ MkkÚku òuzeLku ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. 

ykðwt yuf çkkuÄð[Lk yk «{kýu Au :-

“çktËøke (Lk{kÍ) MÚkkrÃkík (fkÞ{)fhku yLku 

Ífkík (VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ) ykÃÞk fhku.” 

(«fhý 2, &÷kuf 43)

nðu Lke[u fwhkLk {SË{ktLkk ykðk s «fkhLkk 

çkeò çku çkkuÄð[Lkku ykÃkðk{kt ykðu Au, su{kt 

Ífkík ykÃkðkLkku ykËuþ ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.

“yLku Mk{ÞMkh çktËøke fhku (Lk{kÍ MÚkkrÃkík- 

fkÞ{ fhku) y™u Ífkík (VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ) 

ykÃÞk fhku. ík{u ík{khk ykøk¤Lkk SðLk 

(yk¾uhíkLkk SðLk){kxu su MkËTfkÞo ík{khk {kxu 

ykøk¤ {kuf÷þku, yÕ÷knLku íÞkt ík{u íku MkËTfkÞkuoLkwt 

yrMíkíð sYhe òuþku. ¾r[ík ík{u su ftE fkÞo fhku 

Aku íku Mkðuo yÕ÷kn MktÃkqýo Ãkýu òýu Au. yLku íku fkÞo 

íkuLke ÿrü{kt Au.” («fhý 2, &÷kuf 110) ¢{þ:

મુ લમ ધમશા  કુરાન મ દના બોધવચનો પર આધા રત

RM÷k{ Ä{oLkku [kuÚkku {w¤¼wík Míkt¼ (rMkæÄktík) Ífkík (VhSÞkík ËkLk-ÃkwÛÞ)RM÷k{ Ä{oLkku [kuÚkku {w¤¼wík Míkt¼ (rMkæÄktík) Ífkík (VhSÞkík ËkLk-ÃkwÛÞ)

ઈ લામની આરસી
કા સમ અ ાસ

વષ↓ 2019માં િહટ એ×ડ રનની ઘટનાઓ
રાËય અકçમાત મોત
મÖયĬદъશ ૧૩,૫૫૦ ૩,૪૯૫
મહારા∆ ૮,૫૭૫ ૩,૬૧૭
ઉǼર Ĭદъશ ૭,૭૭૮ ૪,૨૯૯
રાજçથાન ૭,૭૪૧ ૩,૩૧૪
િબહાર ૪,૦૨૩ ૩,૧૦૪
તાિમલનાડુ ૩,૬૭૦ ૮૬૪
ગુજરાત ૨,૮૯૩ ૧,૫૨૯
હЧરયાણા ૨,૭૬૦ ૧,૪૦૬
તેલંગાણા ૨,૩૦૦ ૭૪૯
છǼીસગઢ ૨,૨૮૦ ૯૯૨

અમદાવાદ

ગુજરાતના માગ › કરોડોનું ૫૦૦ 

Чકલોનું હъરોઈન Ĭકરણમાં પં બની 

જેલમાંથી સુખબીરિસઘ ઉફ⎯ હъપી 

લખબીિસંહને એનઆઈએઅે 

ĺા×સફર વોર×ટથી ધરપકડ કરીને 

ચાર Чદવસના Чરમા×ડ મેળãયા હતા. 

Чરમા×ડ દરÜયાન ખુલાસો થયો છъ કы, 

આરોપી સુખબીરિસઘના મોબાઈલના 

ડેટામાંથી ઈ×ટરનેશલ ļÆસ રъકыટર 

િસમરન તિસંહ સંધુ સાથે અÓયાર 

સુધી કыટલીવાર ļÆસની હъરાફыરી 

કરવામાં આવી હતી.

સુખબીરિસંહ ઉફ⎯ હъપી અફઘાનમાં 

અરમાન સાથે ધરાબો ધરાવતો હોય 

તેના મારફતે અફઘાનથી ÐÆસ શુÖધ 

કરાવવા મગાવતો હતો. આરોપી 

સુખબીરિસંહના વોટસએપના મેસેજમાં 

ભારતના પણ ļÆસ ડીલરોના નામો 

બહાર આãયા છъ. એનઆઈએ ˛ારા 

સુખબીરિસઘ ઉફ⎯ હъપી લખબીિસંહની 

પં બની જેલમાંથી બહાર કાઢીને 

છ Чદવસ માટъ Чરમા×ડ પર સ℮પવા 

માટъ કરъલી અર માં ખાસ કોટ‼ ચાર 

Чદવસના Чરમા×ડ પર સ℮પવા હુકમ 

કયђ↓ હતો. સુખબીરિસંહની પુછપરછમાં 

બહાર આãયુ હતુ કы, પાЧકçતાનથી 

દાણચોરી કરવામાં આવતા કЮલ ૫૦૦ 

Чકલો હъરોઇનમાંથી ૨૦૦ ЧકલોĠામનો 

કચરો ભરીને ઈ×ĩેશ રામબŵન 

િનશાતની ĺકમાં લાકડાંની પેનલો વŵે 

છુપાવવામાં આãયો હતો.

આકરી ĺેિનંગ પાસ કરીને 

ગુજરાતી યુવતી યુએસ 

મરીનમાં ડાઇ ગઈ
વડોદરા

અમેЧરકાના નોથ↓ કыરોિલનામાં રહъતી ૧૯ વષ↓ની ગુજરાતી 

યુવતીએ અÓયંત કઠીન ગણાતી ĺેિનંગ પૂણ↓ કરીને યુ.એસ.

મરીનમાં çથાન મેળવી લીધુ છъ. યુવતીનો પЧરવાર અગાઉ 

વડોદરા ખાતે રહъતો હતો અને અહીથી વાપી િશÙટ થયા હતા 

Ëયાં યુવતીનો જ×મ થયો હતો અન ેપછી પЧરવાર અમેЧરકા 

çથાયી  થયો હતો. યુ.એસ.મરીનમાં çથાન મેળવનાર Чદયા 

ભાણવЧડયાના િપતા િનલેશભાઇએ વાત કરતા કЅ ંહતું 

કы નાનપણથી જ Чદયાને çપોટ↓સ અને એડવે×ચર પસંદ 

હતા. Ĭાથિમક િશΤણ દરિમયાન પણ તે શાળાની çપોટ↓સ 

એЩÄટિવટીમાં ભાગ લેતી હતી અને ટીમની કыØટન બનતી 

હતી. અમે વષ↓ ૨૦૧૭માં યુએસએ િશÙટ થયા હતા. 

ગુજરાતમાં ĸદયરોગથી 

પીડાતાં બાળકોની સજ↓રીમાં 

35 ટકા સુધીનો ઘટાડો
અમદાવાદ

કોરોના કાળ પહъલાં અમદાવાદની યુએન મહъતા હોЩçપટલમાં 

રાËયની çકвલોમાં ભણતાં બાળકોની દર વષ › ૧૭૦૦ 

આસપાસથી માંડીને ૨૧૦૦ જેટલી કા↓િડયાક સજ↓રી થઈ હતી, 

વષ↓ ૨૦૧૯-૨૦માં ૧,૬૮૪ કા↓િડયાક સજ↓રી થઈ હતી, કы 

વષ↓ ૨૦૨૦-૨૧માં ઘટીને ૧,૧૦૬ કા↓િડયાક સજ↓રી થઈ છъ. 

આમ ગત વષ↓ કરતાં કા↓િડયાક સજ↓રીમાં ૩૫ ટકા જેટલો ઘટાડો 

ન℮ધાયો છъ. કોરોનાને કારણે અ×ય રોગોની સારવાર મહúઅંશે 

ઠØપ થઈ હતી, જેમાં Чકડની, કы×સર, ĸદય રોગ સિહતની 

સારવારને પણ અસર થઈ હતી. સરકારની રા∆ીય બાળ સુરΤા 

કાય↓ĝમ યોજના અંતગ↓ત અમદાવાદમાં િસિવલ કыÜપસની ĸદય 

રોગની હોЩçપટલમાં િનશુàક સારવાર અપાય છъ.

વલસાડના મંЧદરમાં દરરોજ અનોખી ઘટના 
ભજનમાં ભŪો સાથે તાલ િમલાવતો ΐાન
વલસાડ- વલસાડ તાલુકાના 

છъવાડાના વાંકલ ગામના લવકર 

ફિળયામાં એક ΐાનની મા અંબે ĬÓયેની 

ભિŪ અને Ĵાˇા સમĠ પંથકમાં 

ચચા↓નો િવષય બની ગયો છъ. ગામમાં 

આવેલા મા અંબા  મંЧદરમાં દરરોજ 

રાĦે 8.00 કલાકы આરતી થાય છъ. 

પિવĦ Ĵાવણ માસ દરિમયાન મંЧદરમાં 

આરતી બાદ çથાિનકો ˛ારા ભજન-

કЫત↓ન કરવામાં આવી રΝા છъ. જેમાં 

અનેક Ĵˇાળુઓ ભાગ લઇ રΝા છъ, 

જે સામા×ય બાબત છъ, પરѕતુ સૌથી 

મહǽવની વાત એ છъ કы, Ĵાˇાળુઓની 

સાથે એક ΐાન આરતી અને ભજન-

કЫત↓નના કાય↓ĝમમાં રોજ અચૂક હાજરી 

આપી રΝો છъ.

ગામના અ×ય ફિળયામાં રહъતા 

જગુભાઇ નામન ખેડૂતના ઘરъ પાળવામાં 

આવેલો ΐાન રોજ 400 મીટરનું અંતર 

કાપીને આરતી તથા ભજન-કЫત↓નમાં 

અચૂક હાજરી આપે છъ. આરતીનો 

Ĭારѕભ થતાં જ રѕગમાં આવી જતો આ 

ΐાન, ઘંટનાદ વŵે ભŪોની તાળીઓ 

સાથે તાલ િમલાવતો હોય, તેમ મ℮થી 

Äયારъક શંખ જેવો કોય Äયારъક વાંસળી 

જેવો અવાજ કાઢъ છъ.

ગુજરાતના માગ › હъરોઈન અાãયું: 
વૈિΐક ļગ ડીલસ↓ના નામ ખુàયા

િહટ એ×ડ રનમાં ગુજરાત દъશમાં છΖા 
ĝમે, 2893 ઘટનામાં 1529નાં મોત

અમદાવાદ

ગુજરાતમાં વષ↓ 2019માં િહટ એ×ડ રનની 2,893 

ઘટનામાં 1,529 લોકોએ વ ગુમાãયા છъ, રોડ એЩÄસડે×ટના 

અહъવાલ Ĭમાણે દъશમાં િહટ એ×ડ રનની ઘટનામાં 29,354 

નાગЧરકોએ વ ગુમાãયા છъ અને 67,751 લોકો ઘાયલ 

થયા છъ. ગુજરાત સરકારъ િહટ એ×ડ રનના બનાવોને રોકવા 

માટъ ચોŨસ નીિત ઘડવી ઈએ, તેવી માગણી ગુજરાત 

ક℮Ġેસે કરી છъ.

ગુજરાત ક℮Ġેસે કЅં કы, િહટ એ×ડ રનની ઘટનામાં 

ગુજરાતનો ĝમાંક સાતમો આવે છъ Ëયારъ િહટ એ×ડ રનની 

ઘટનામાં માનવ િજંદગી મોત થવા મામલે ગુજરાત દъશમાં 

છΖા ĝમે છъ, રાËયમાં કરોડો λિપયાના ખચ› બનતા હъર 

રçતાઓ, હાઈવેની ગુણવǼા ગંભીર Ĭ  છъ.

રાËય સરકાર વાહન ચાલકો પાસેથી રોડ ટъÄસ પેટъ કરોડો 

λિપયા ઉઘરાવે છъ, સાથો સાથ અ×ય વેરામાં સેસ પેટъ પણ 

કરોડો વસૂલે છъ Óયારъ સલામત રçતા માટъ રાËય સરકાર 

ગંભીર બને અને માનવ િજંદગી બચાવે તે જλરી છъ.

ગુજરાત
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ગતંાકથી શλ...

એક રçતો તોફાનોનો 

અને બીજો ઉપવાસનો. 

મોરારજીભાઈએ ઉપવાસ અંગે 

તીĳ Ĭિતિĝયાઓ ãયŪ કરી.

મહાગુજરાત માટъ સભા

બીજા Чદવસે તા. ૨૦મી 

ઑગçટના રોજ સાંજે પાંચ 

વાગે લૉ કૉલેજના મેદાનમાં 

ઘણી મોટી જાહъરસભા મળી. 

જેનું Ĭમુખçથાન ડૉ. આનંદ 

શેલતે લીધું. સભામાં વŪાએ 

çપΓ દહъશત ãયŪ કરી કы, 

મોરારજીભાઈના ઉપવાસની 

જાહъરાતથી સમજી લેવાનું કы 

મહાગુજરાતની લડત ઘણી 

લાંબી ચાલશે અન ે તેથી 

તેને ટъકો આપવા સોગંદ 

લેવા જોઈએ. તેથી હાજર 

રહъલી જંગી મેદનીએ 

મહાગુજરાત લેવાના સોગંદ 

લીધા. તા. ૨૧-૮-૫૬ના રોજ 

કનૈયાલાલ મુનશીએ મુંબઈના 

Ч˛ભાષી રાËયના િનણ↓યને 

ટъકો આપવા ગુજરાતની Ĭજાને 

અપીલ કરતું િનવેદન કયુ↨. 

ગુજરાતના çવ ĩΓા મનુશીના 

આવા િનવેદનથી ગુજરાતનો 

સમજુ વગ↓ આΌય↓માં પડી 

ગયો હતો.

નેહι બોàયા
મોરારજીભાઈ દъસાઈના 

ઉપવાસ ચાલુ જ હતા. 

ઉ˜ોગપિતઓ, વેપારીઓ તેમને 

ઉપવાસ છોડવા સમજાવવા 

મળતા હતા. આવી નાજુક 

પЧરЩçથિતમાં Чદàહીમાં કяєĠેસ 

સંસદ પΤમાં બોલતા વડા Ĭધાન 

નેહιએ સલૂકાઈથી એમ કЅં કы, 

આખરъ િવ˜ાથЪ↓ઓ આપણાં જ 

પુĦપુ Ħીઓ છъ. તેમને કાબૂમાં 

રાખવા બળનો Ĭયોગ નહỲ 

પણ મૈĦીથી માવજત કરવી 

જોઈએ. ĸદયનાથ કЮіજιએ તો 

એમ કЅં કы, આવા ઉપવાસ 

સાથે આપણી કોઈ સમજૂતી 

થઈ શકы નહỲ. મોરારજીભાઈના 

ઉપવાસ છોડાવવા ઢъબરભાઈએ 

કમર કસી. તેમણે િસિનયર 

વકЫલો સાથે ચચા↓ કરી અને 

કЅં કы તેમનું વજન ૬.૫ 

Чકલો ઘટયંુ છъ. તેમને મળવા 

યશવંતરાય ચવાણ અમદાવાદ 

આãયા. ઉપવાસના સમાચાર 

જાણી બોરસદની જાહъરસભામાં 

ઇ×દુલાલ યાિΦકы લાΤિણક 

શૈલીમાં ટોણો માયђ↓ કы, તમે 

મહъમદાવાદમાં મહારા∆, મુંબઈ 

અને ગુજરાતના Ħણ રાËયની 

માગણી કરી Óયારъ તમાιં મગજ 

Äયાં ગયંુ હતું ?

ઉપવાસ છોડયા પણ

દરિમયાન જાહъરાત થઈ 

કы તા. ૨૬-૮-૫૬ના રોજ 

મોરારજીભાઈ દъસાઈ ઉપવાસના 

પારણા કરશે અને જાહъરસભાને 

સંબોધશે. તેમને ઉપવાસ છોડી 

દъવાની િવનંતી શહъરના કыટલાક 

નાગЧરકોએ કરી જેમાં મુÅયÓવે 

િમલમાિલકો, કяєĠેસ આગેવાનો, 

કыટલાક પĦકારો અને કыટલાક 

વકЫલો હતા. એવી પણ 

જાહъરાત થઈ કы, આ સભામાં 

Ĭવચન વખતે પોલીસ બંદોબçત 

રાખવામાં આãયો નથી. તા. 

૨૬મીના સાંજે લાલ દરવાજાના 

મેદાનમાં મોરારજીભાઈની 

હાજરીમાં સભા શλ થઈ. 

જોકы સભામાં પોલીસ હાજર 

હતી, પરѕતુ તેણે કશું જ કરવું 

નહỲ તેવી સૂચના અપાયેલી. 

કыટલાક ઉäકыરાયેલા જુવાિનયા 

સભાçથાને ફરી વâયા હતા. 

તેમણે લાઉડçપીકર તોડી નાંÅયા. 

પÔથરમારો શλ થતાં સામસામે 

પÔથરમારો થયો. ટોળાંને 

િવખેરવા પોલીસે Чટયરગૅસ 

છોડયો. જે વાગવાથી એકનું 

મરણ થયું અને ૧૨૬થી વધુ 

ઈજાઓ થઈ. શλઆતમાં થોડાક 

લોકો આãયા હતા, પરѕતુ સભા 

શλ થતાં જ પોલીસ અને ટોળાં 

વŵે સામસામી પÔથરબાજી 

ચાલી. આવી હાલતમાં પણ 

મોરારજીભાઈએ ભાષણ કરી 

જણાãયું કы, ‘મારા મરણથી 

કыટલાક ખુશ થવા માગતા હતા, 

પરѕતુ મારъ આવી ખોટી રીતે 

ભોગ નહỲ આપવો જોઈએ. જે 

માટъ ઉપવાસ શλ કયા↓ હતા, તે 

કાય↓ પાર પડતાં મારъ ઉપવાસ 

છોડી દъવા તેમ માનું છું.’ આવી 

Щçથિતમાં પણ તેમણે ૩૮ િમિનટ 

Ĭવચન કયુ↨ અને ઉપવાસના 

પારણા કયા↓. તેમણે જણાãયું 

કы ૬-૭ માસમાં જે ચૂંટણી 

થવાની છъ, Óયારъ çવતંĦ રીતે 

મત આપી શકો છો. સભામાં 

ઍÐવોકыટ એચ. કы. ઠાકોર અને 

બાબુભાઈ વાસણવાળાએ તેમને 

(મોરારજીભાઈને) પÔથરો 

વાગતાં રોકવા આગળ ઊભા 

રહી Ĭયાસો કયા↓. તેમાં બંનેને 

કыટલાક પÔથરો વાÆયા હતા. તે 

જ રાતના ĺેનમાં મુંબઈ જતાં 

મોરારજીભાઈએ કЅં કы મને 

આશા છъ કы, અમદાવાદમાં હવે 

શાંિત ફыલાશે. સભામાં તોફાન 

કરવા માટъ પોલીસે ૭૫ જણાંને 

પકડીને જેલમાં મોકàયા હતા.

કનૈયાલાલ મુનશીઅે મુંબઈના િદ્વભાષી રા ના િનણર્યને 
ટેકાે અાપવા ગુજરાતની જાને અપીલ કરતંુ િનવેદન કયુર્ં

ઉપવાસ સાથે કાેઈ સમજૂતી થઈ શકે નહીં. 
માેરારજીભાઈના ઉપવાસ છાેડાવવા ઢેબરભાઈઅે 
કમર કસી. તેમણે િસિનયર વકીલાે સાથે ચચાર્ કરી 
અને કહ્યું કે તેમનું વજન 6.5 િકલાે ઘટયું છે.
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દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102

ઓિલЩÜપક બાદ ટોÄયોમાં હવે પેરાિલЩÜપકની રોમાંચકતા જોવા મળશે. 

જાપાનની રાજધાનીમાં ગેÜસનો રѕગારѕગ કાય↓ĝમ તથા આતશબાજી સાથે Ĭારѕભ 

થયો છъ. ઓપિનંગ સેરъમનીમાં ટъક ચંદના ને Óવમાં ભારતીય ટીમે ગેÜસ િવલેજથી 

માચ↓ પાçટ કરી હતી. તેના હાથમાં િĦરѕગો હતો અને ભારતના અ×ય સÛયો તેની 

સાથે ચાલી રΝા હતા. તમામના ચહъરા ઉપર માçક હતો. ઓપિનંગ સેરъમનીના 

કыટલાક કલાક પહъલાં પૂવ↓િનધાЧરત Öવજવાહક મЧરયØપન થાંગવેલું અને ભાતીય 

ટીમના પાંચ અ×ય સÛયોએક ãયિŪ જે કોરોના પોિઝЧટવ હતો તેના સંપક↕માં 

આãયા હતા. આ તમામને ŭોર×ટાઇન કરી દъવામાં આãયા છъ. 

હъЧડંÆલે

ઈєÆલે×ડના કыØટન જો રૃટъ ભારત 

સામેની Ĵેણીની સળѕગ Ħીજી ટъçટમાં 

Ħીજી સદી સાથે ૧૨૧ રન ફટકારતાં 

યજમાની ટીમે Ĭથમ ઈિનંગમાં ૩૪૫ 

રનની સરસાઈ હાંસલ કરી લીધી 

છъ. ઈєÆલે×ડના ટોપ ઓડ↓રъ મŨમ 

બેટỲગ કરતાં જંગી çકોરનો પાયો 

નાંÅયો હતો. ભારતીય બોલરોએ પણ 

મેચમાં પાછા ફરવાના Ĭયાસો જારી 

રાખતાં િવકыટો ઝડપી હતી. ઈєÆલે×ડે 

બીજા Чદવસની રમતના અંતે ૮ િવકыટъ 

૪૨૩ રન કયા↓ હતા. મોહÜમદ શમીને 

Ħણ િવકыટ મળી હતી. Ëયારъ િસરાજ 

અને જાડેજાએ બે-બે િવકыટ ઝડપી 

હતી. બુમરાહъ રૃટની Ĭાઈઝ િવકыટ 

ઝડપી હતી. હъЧડંÆલેમાં ચાલી રહъલી 

Ĵેણીની Ħીજી ટъçટના બીજા Чદવસે 

બ×સ↓ (૫૨) અને હામીદ (૬૦)ની 

જોડીએ ટીમના çકોરને િવના િવકыટъ 

૧૨૦ રનના çકોરથી આગળ ધપાãયો 

હતો. ભારતીય બોલરોએ ઈєÆલે×ડના 

બંને ઓપનરોને પેવેિલયન ભેગા કરી 

દીધા હતા. આ તબŨы ટીમ ઈЩ×ડયાને 

મેચમાં પાછા ફરવાની તક હતી. જોકы, 

મલાન અને રૃટની જોડીએ મŨમ 

બેટỲગ કરતાં ઈєÆલે×ડની Щçથિત 

મજબૂત કરી હતી. 

ટાેક્યાે પેરાિલિ કનાે ારંભ, િ રંગા સાથે 
ભારતીય અે લેટ્સની શાનદાર અે ી થઈ

વાેક રેસમાં અિમત ખ ીને િસ વર મેડલ 
ભારતના યુવા એÔલેટ અિમત ખĦીએ કы×યાની રાજધાની નૈરોબીમાં 
યોજાયેલી જુિનયર વàડ↓ એÔલેЧટÄસ અંડર-૨૦ ચેЩÜપયનિશપની ૧૦ 
Чકલોમીટર રъસ વોકમાં િસàવર મેડલ મેળવીને ઇિતહાસ રÉયો હતો. ભારતે 
આ ઇવે×ટની રъસ વોકમાં Ĭથમ વખત મેડલ હાંસલ કયђ↓ છъ. 

સાેનલબેન પટેલનાે પેરાિલિ ક ડે ૂ
સોનલબેન પટъલ પોતાની પેરાિલЩÜપકના ડેÚયૂ મેચમાં 11-9, 3-11, 17-15, 
7-11, 4-11 હારી ગયા. જો કы Ħીજા સેટમાં પરત ફરતા સોનલે આ સેટમાં 
જીત મેળવી, પરѕતુ અંિતમ સેટમાં ચીનની પેરા એથલીટъ જીત મેળવીને િખતાબ 
પોતાના નામે કયђ↓. 

ભારતની શૈલી િસંઘને લાેંગ જ માં િસ વર
ભારતની શૈલી િસંઘે વàડ↓ અંડર-૨૦ એÔલેЧટÄસ ચેЩÜપયનિશપમાં 
મિહલાઓની લ℮ગ જÜપ ઈવે×ટમાં િસàવર મેડલ જીતી લીધો હતો. તેણે 
શાનદાર દъખાવ કરતાં ૬.૫૯ મીટરના અંતર સાથે ૧૨ ખેલાડીઓની 
ફાઈનલમાં બીજું çથાન હાંસલ કરતાં આ િસિˇ હાંસલ કરી હતી. તે માĦ ૧ 
સેЩ×ટમીટરના અંતરથી ગોàડ મેડલ ચૂકЫ હતી.

રъસિલંગ ફыડરъશનના ચીફы ચેતવણી 

આપતાં રъસલર રિવ, બજરѕગ-

િવનેશની કારЧકદЪ↓ જોખમમાં મુકાઈ
નવીЧદàહી

રъસિલંગ ફыડરъશન ઓફ ઇЩ×ડયાની આકરી કાય↓વાહીના 

કારણે ટોÄયો ઓિલЩÜપકમાં મેડલ જીતનાર રъસલર રિવ 

દિહયા અને બજરѕગ પૂિનયાની સાથે િવનેશ ફોગાટ જેવા 

ટોચના રъસલસ↓ માટъ આવનારા Чદવસો મુäકыલીભયા↓ બની 

રહъશે અને તેમની કારЧકદЪ↓ ઉપર લટકતી તલવાર રહъશે. 

રъસિલંગ ફыડરъશને રъસલસ↓ માટъ આકરો િનણ↓ય લીધો છъ.

ફыડરъશનના Ĭમુખ િĮજભૂષણ શરણિસંહъ જણાãયું હતું કы 

જો કોઈ રъસલર કોઈ Ĭાઇવેટ સંçથાની મદદ લેશે તો તેમને 

કોઈ ઇવે×ટમાં ભાગ લેવા દъવામાં આવશે નહỲ. ટોÄયો ગેÜસ 

બાદ થયેલા કыટલાક િવવાદના સંદભ↓માં રъસિલંગ ફыડરъશને 

િવનેશ ફોગાટ સિહત કыટલીક મિહલા રъસલસ↓ને શો-કોઝ 

નોЧટસ પાઠવીને તેમની પાસેથી ખુલાસા માÆયા હતા.

ĭા×સના çĺાઈકર Чકિલયન 

મબાપેને Чરયલ મેિļડ ╞બે 1400 

કરોડ λિપયાની અોફર કરી
મેિļડ

ટોચની ╞બોમાં સામેલ Чરયલ મેિļડે ĭા×સના çટાર 

ફвટબોલ Чકિલયન મબાપેનો પોતાની ટીમ સાથે 

જોડાવા 1400 કરોડ λિપયાની અોફર કરી 

છъ. મબાપે હાલમાં ĭા×સની અ×ય અેક ╞બ 

પેЧરસ સે×ટ જમ›ન તરફથી રમે છъ. જો અા 

Ĭçતાવ અાગળ વધશે તો લાયોનલ મેçસી, 

નેમાર અને મબાપેને અેક સાથે પીઅેસજી 

તરફથી રમવા િનહાળતા સમથ↓કો માટъ મોટા અાઘાત સમાન 

રહъશે. çપેિનશ ╞બ Чરયલ મેિļડે પેЧરસ સે×ટ જમ›નને અા 

અોફર અાપી છъ. Чરયલ મેિļડે મબાપેને પોતાની સાથે સાંકળવા 

માટъ પીઅેસજીને 17.10 કરોડ પાઉ×ડ (લગભગ 1,395 કરોડ 

λિપયા)ની જંગી અોફર કરી છъ.

સતત Ħીજી ટъçટમાં λટની સદી : ભારતના 
78 સામે ઈєÆલે×ડના 8 િવકыટъ 423 રન
λટના 121 : મલાન (70), હામીદ (68) અને બ×સ↓ (61)ની અડધી સદી
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નવી દિલ્ી
જમ્મુ કાશ્મીર્ાં પાણમીના દર્ાં 

વધારો કરવા્ાં આવ્ો છે. જમ્મુ 
કાશ્મીર જળ સંસાધન રેગ્મુલરેટરમી 
ઓથોરરટમીએ પાણમીના ભાડાનો નવો દર 
જાહેર ક્યો છે. ગા્ડા અને શહેરો્ાં 
અડધા અને પોણા ઈંચના પાઈપના 
ઘરેલમુ પાણમી કનેકશન્ાં પાણમીનમું ભાડમુ 
6થમી 8 ટકા વધારમી દેવા્ાં આવ્મું 
છે. આ જ રમીતે વાણણજ્્ક, ઉદ્ોગ, 
બોરવેલ, કૃણિ સણહતનમી અન્ શ્ેણમીના 
ભાડા્ાં વધારો કરવા્ાં આવ્ો છે. 
પાણમીના ભાડાનો નવો દર એણરિલ 

2021થમી લાગમુ થમી ગ્ો છે. 
ઓથોરરટમીના નોરટરિકેશન રિ્ાણે 

નવા દરો એણરિલ 2021થમી ્ાચ્ચ 
2022 સમુધમી રિભાવમી રહેશે. તેના 
પહેલા રડસેમબર 2017્ાં પાણમીના 
ભાડાના નવા દરનમું નોરટરિકેશન બહાર 
પાડવા્ાં આવ્મું હતમું. તે ક્ર્શઃ વિ્ચ 
2018-19, 2019-20 અને  2020-
21 ્ાટે હતમું. જમ્મુ અને કાશ્મીર 
વોટર રરસોસ્ચ એકટ 2010નમી કલ્ 
128 અંતગ્ચત જાહેર કરવા્ાં આવેલા 
દરો એણરિલ 2021થમી રિભાવમી કરવા્ાં 
આવેલા છે. 

જમ્મુ-કાશ્ીર્ાં પાણી ્ોંઘમુ, ઘરેલમું 
કનેક્શન્ાં 8 ટકા સમુધીનો વધારો
જાહેર કરાયેલા દરાે એેપ્રિલ 2021થી એમલી ગણાશે

નવમી રદલહમી : ખેડૂતોના કૃણિ કા્દા 
ણવરોધના આંદોલન્ાં હવે રાષ્ટમી્ 
સવ્્ સેવક સંઘના સંગઠન ભારતમી્ 
રકસાન સંઘ (બમીકેએસ) પણ જોડા્મું 
છે. રકસાન સંઘે જાહેરાત કરમી છે કે 
કેનદ્ર સરકાર કૃણિ કા્દાઓ અને 
ટેકાના ભાવ અંગે વહેલા ણનણ્ચ્ નહીં 
લે તો આઠ્મી સપટેમબરથમી દેશવ્ાપમી 
આંદોલન શરૂ કરવા્ાં આવશે. 
રકસાન સંઘે આ ણનણ્ચ્ લેવા ્ાટે કેનદ્ર 
સરકારને આ ્ણહનાના અંત સમુધમીનો 
સ્્ આપ્ો છે.  

રકસાન સંઘના નેતા ્મુગલ રકશોર 
ણ્શ્ાએ કહ્ં હતમું કે અ્ે ્ોદમી 
સરકારને કૃણિ કા્દા અને ટેકાના 
ભાવ અંગે ણનણ્ચ્ લેવા ્ાટે 31્મી 
ઓગસટ સમુધમીનો સ્્ આપમીએ છમીએ. 
જો સરકાર અ્ારમી ્ાગણમીઓ અંગે 
કોઇ સકારાત્ક ણનણ્ચ્ નહીં લે તો 
આઠ્મી સપટેમબરના રોજ દેશવ્ાપમી 
ધરણા કરવા્ાં આવશે અને તે બાદ 
પણ અ્ારમી ્ાગણમીઓને આગળ 
ધપાવવા ્ાટે ણનણ્ચ્ લેવા્ાં આવશે. 

બમીજી તરિ પંજાબ સરકારે શેરડમીના 

ખેડૂતોનમી ્ાગણમી સવમીકારમી લમીધમી છે. 
આ સાથે જ પંજાબ સરકારે શેરડમીનો 
રેટ વધારમીને 360 રૂણપ્ા રિણત ણવિનટલ 
કરમી દમીધો છે. પંજાબના ખેડૂતો શેરડમીનો 
રેટ વધારવાને લઈ આંદોલન કરમી 
રહ્ા હતા. આ રમીતે સરકાર દ્ારા નવા 
રેટનમી જાહેરાત કરા્ા બાદ ખેડૂતોએ 
પોતાનમું રિદશ્ચન પાછમું ખેંચમી લમીધમું છે. 
્મુખ્્ંત્મીએ ખેડૂત નેતાઓ સાથે 
બેઠક બાદ શેરડમીના રા્્ પરા્શ્ચ 
્ૂલ્ (એસએપમી)્ાં વધારો કરવાનમી 
જાહેરાત કરમી છે.

કૃણિ કા્દા, ટેકાના ભાવ ્મુદ્ે 8્મીએ 
દેશ્ાં ધરણાનમી રકસાન સંઘનમી ચમી્કી
બીજી તરફ પંજાબ સરકારે શેરડીનાે રેટ વધારીને 360 રૂપ્પયા રિતત ક્વિન્ટલ કરી દીધાે

નવી દિલ્ી
રા્ ્ંરદર પર ચમુકાદો આપનારા 

સમુરિમી્ કોટ્ચના ણનવૃત્ત જજસટસ અશોક 
ભૂિણના રિ્ાગરાજ ખાતે આવેલા 
પૈતૃક ્કાન પર બોમબ્ારાનમી 
ચોંકાવનારમી ઘટના સ્ે આવમી છે. 
સો્વારે સાંજે લગભગ 5:30 
કલાકે તે્ના ઘર બહાર એક બાદ 
એક એ્ કુલ 2 બોમબ િોડ્ા બાદ 
બદ્ાશો ત્ાંથમી િરાર થઈ ગ્ા હતા. 
બોમબ્ારા અંગેનમી સૂચના બાદ અનેક 
થાણાનમી પોલમીસ ઘટના સથળે પહોંચમી 
ગઈ હતમી.  કન્ચલગંજ થાણા ક્ેત્ના 
હાણશ્પમુર ્ોહલ્ા્ાં સમુરિમી્ કોટ્ચના 

રરટા્ડ્ચ જજસટસ અશોક ભૂિણનમું પૈતૃક 
્કાન છે. સમુરિમી્ કોટ્ચના રરટા્ડ્ચ 
જજ જજસટસ અશોક ભૂિણ પોતાના 
પરરવાર સાથે કેનટ થાણા ક્ેત્ના 
અશોક નગર્ાં રહે છે. હાણશ્પમુર 
ખાતેના પૈતૃક ્કાન્ાં તે્ના ભાઈ 
અને અલાહાબાદ હાઈકોટ્ચના વરરષ્ઠ 
વકીલ અણનલ ભૂિણ પોતાના પરરવાર 
સાથે રહે છે.  અણનલ ભૂિણના કહેવા 
રિ્ાણે તેજ ણવસિોટ સાથે 2 બોમબ 
િોડવા્ાં આવ્ા હતા. ધ્ાકાનો 
અવાજ સાંભળમીને ્્ારે તેઓ બહાર 
નમીકળ્ા ત્ારે બાઈક સવાર બદ્ાશો 
િરાર થઈ ગ્ા હતા.

રા્્ંદિર પર ચમુકાિો આપનારા SCના 
નનવૃત્ત જસ્ટસના ્કાન પર બોમબ્ારો

્મુંબઈ
્હારાષ્ટના ્મુખ્્ંત્મી ઉદ્ધવ 

ઠાકરેને થપપડ ્ારવાના ણનવેદન બાદ 
સજા્ચ્ેલા રાજકી્ ણવવાદ્ાં થોડો 
અંતરાલ પડ્ો હો્ તે્ જણાઈ 
રહ્ં છે. ્ંગળવારે કેનદ્રમી્્ંત્મી 
નારા્ણ રાણેનમી આ કેસ્ાં ધરપકડ 
થ્ા બાદ ્ોડમી રાત્ે તે્ને જા્મીન 
્ળમી ગ્ા હતા. ત્ારબાદ બમુધવારે 
સવારે હાઈકોટ્ચ્ાં પણ આ કેસ્ાં 
સમુનાવણમી હાથ ધરવા્ાં આવમી હતમી. 
આ સમુનાવણમી સ્્ે ઉદ્ધવ સરકારે 
કોટ્ચને જણાવ્મું હતમું કે, નારા્ણ 

રાણે સા્ે ણવવારદત ણનવેદન કેસ્ાં 
કોઈ દંડાત્ક પગલાં લેવાશે નહીં. 
નાણસક્ાં દાખલ થ્ેલા કેસ્ાં હાલ 
કોઈ પગલાં લેવાશે નહીં. ત્ારબાદ 
કોટટે પણ નાણસક્ાં દાખલ થ્ેલા 
કેસ્ાં ૧૭ સપટેમબર સમુધમી પગલાં 

ન લેવા તાકીદ કરમી હતમી અને પૂણે્ાં 
દાખલ થ્ેલા કેસનમી 

બમીજી તરિ ણવશ્વ ણહનદમુ સેના રિ્મુખ 
અરુણ પાઠકે િરમી એકવાર સોણશ્લ 
્મીરડ્ા પર ણવવાદાસપદ ણનવેદન 
આપ્મું છે. વારાણસમી્ાં વડારિધાન 
નરેનદ્ર ્ોદમી અને ્મુખ્્ંત્મી ્ોગમી 
આરદત્નાથના પોસટરો ચોંટાડવાના 
કેસ્ાં ત્ણ ્ણહનાથમી િરાર પાઠકે 
િેસબમુક અને ણવિટર પર કેનદ્રમી્ ્ંત્મી 
નારા્ણ રાણેનમું ્ાથમુ વાઢમી નાખનારને 
51 લાખનમું ઈના્ આપવાનમી જાહેરાત 
કરમી છે.

નારા્ણ રાણે સા્ે દંડાત્ક પગલાં નહીં 
ઉદ્ધવ સરકારનો બોમબે હાઇકોટ્ચ્ાં જવાબ

નવી દિલ્ી 
સમીરટંગ અને પૂવ્ચ સાંસદો અને ધારાસભ્ો 

સા્ેના કેસોનમી તપાસ્ાં ઇડમી અને સમીબમીઆઇ 
દ્ારા થતા ણવલંબ પર સમુરિમી્ કોટટે બમુધવારે 
ગંભમીર ણચંતા વ્ક્ત કરમી હતમી. ભારતના ચમીિ 
જજસટસ એન વમી ર્ન્ા, જજસટસ ડમી વા્ ચંદ્રચૂડ 
અને જજસટસ સૂ્્ચકાંતનમી બેનચે ્ોટાભાગના 
કેસો્ાં ૧૦થમી ૧૫ વિ્ચ કરતાં વધમુ સ્્ વમીતમી 
ગ્ો હોવા છતાં ચાજ્ચશમીટ પણ દાખલ નહીં 
કરવાના કારણો નહીં આપવા ્ાટે ઇડમી અને 
સમીબમીઆઇ રિત્ે ઉગ્ર નારાજગમી વ્ક્ત કરમી હતમી. 
ચમીિ જજસટસે જણાવ્મું હતમું કે અ્ારમી સ્ક્ 
ઇડમી અને સમીબમીઆઇ દ્ારા રજૂ કરા્ેલા રરપોટ્ચ 

અધૂરા છે. ૧૦થમી ૧૫ વિ્ચ પછમી પણ ચાજ્ચશમીટ 
દાખલ કે્ નથમી કરાતમી તેના કોઇ કારણ રજૂ 
કરા્ા નથમી. 

ઇડમી અને સમીબમીઆઇના રરપોટ્ચ રિ્ાણે ૫૧ 
સંસદસભ્ો અને ૭૧ ધારાસભ્ સા્ે ્નમી 
લોનડરરંગના કેસ નોંધા્ેલા છે ્્ારે વત્ચ્ાન 
સાંસદો અને ધારાસભ્ો સા્ે સમીબમીઆઇ ૧૨૧ 
કેસ્ાં તપાસ કરમી રહમી છે. બંને એજનસમી દ્ારા 
રજૂ કરા્ેલા રરપોટ્ચને ટાંકીને ચમીિ જજસટસ 
ર્ન્ાએ જણાવ્મું હતમું કે, ૫૧ સમીરટંગ અને પૂવ્ચ 
ધારાસભ્ો ્નમી લોનડરરંગના આરોપોનો સા્નો 
કરમી રહ્ાં છે. તે્ાંથમી ૨૮ કેસ્ાં હજમુ ૮ થમી ૧૦ 
વિ્ચથમી તપાસ જ ચાલમી રહમી છે. 

કોલકાતા
પણચિ્ બંગાળ્ાં ચૂંટણમી બાદ થ્ેલમી ણહંસા 

્મુદ્ે ગમુરૂવારે સમીબમીઆઈએ ભારે ્ોટમી કા્્ચવાહમી 
કરમી છે અને ૯ કેસ દાખલ ક્ા્ચ છે. જાણવા 
્ળ્ા ્મુજબ સમીબમીઆઈના ત્ા્ ૪ એક્ 
કોલકાતાથમી પોતાનમી ટમી્ોને સંબંણધત અપરાધ 
સથળો પર ્ોકલમી રહમી છે. ઉપરાંત વધમુ કેટલાક 
કેસ નોંધવાનમી રિણક્ર્ા ચાલમુ છે અને તે પૈકીના 
અ્મુક કેસ રા્્ સરકારે સોંપ્ા છે. 

કલકત્તા હાઈકોટ્ચનમી ૫ સદસ્ોનમી પમીઠે આ 
વિ્ચનમી શરૂઆત્ાં પણચિ્ બંગાળ્ાં ્ોજા્ેલમી 
ણવધાનસભા ચૂંટણમી બાદના કણથત દમુષક્્ચ અને 
હત્ાના કેસનમી તપાસ સમીબમીઆઈને સોંપમી છે.  
ગત ૧૯ ઓગષ્ટના રોજ કોલકાતા હાઈકોટટે 

્મુખ્્ંત્મી ્્તા બેનર્જીને ભારે ્ોટો આંચકો 
આપમીને ચૂંટણમી બાદ થ્ેલમી ણહંસાનમી તપાસ 
સમીબમીઆઈને સોંપમી દમીધમી હતમી. હાઈકોટટે 
આદેશ આપતા કહ્ં હતમું કે, સમીબમીઆઈ કોટ્ચના 
્ોણનટરરંગ્ાં જ તપાસ કરશે. હાઈકોટટે કહ્ં 
હતમું કે, હત્ા અને દમુષક્્ચના કેસનમી તપાસ 
સમીબમીઆઈ કરશે, ્્ારે અન્ કેસનમી તપાસ 
એસઆઈટમી કરશે. 

્ાનવાણધકાર આ્ોગનમી તપાસ કણ્ટમીએ 
પોતાના રરપોટ્ચ્ાં ્્તા બેનર્જી સરકારને દોિમી 
્ાનમી હતમી. આ્ોગે પોતાના રરપોટ્ચ્ાં કહ્ં 
હતમું કે, દમુષક્્ચ અને હત્ા જેવા કેસનમી તપાસ 
સમીબમીઆઈ પાસે કરાવવા્ાં આવે અને આ 
કેસનમી સમુનાવણમીઓ બંગાળનમી બહાર થા્. 

સાંસદ અને ધારાસભ્ો સા્ેના કેસોનમી 
તપાસ ટલ્ે ચડાવાતા સમુરિમી્ લાલઘૂ્
51 સંસદ સભાે, 71 ધારાસભ સામે મની લાેન્ડરરગંના કેસ નાંધાયા છે

પનચિ્ બંગાળ્ાં ચૂંટણી બાિ થયેલી 
ન્ંસા ્ા્લે CBIએ 9 કેસ િાખલ કયાયા
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કાબુલ 
કાબુલ એરપોર્ટ ૩૧ મી ઓગસરની 

ડેડલાઈન પછી પણ ત્ાાં ફસા્ેલા 
અમેરરકનો તેમજ જોખમમાાં મુકા્ેલા 
અફઘાનીઓનાાં ઈવેક્ુએશનની 
કામગીરી મારે ખુલુાં રહેશે તેવા સાંકેતો 
અમેરરકાએ આપ્ા છે. અમેરરકાનાાં 
વવદેશપ્રધાન એનરોની બ્લનકને કહ્ાં 
હતુાં કે, અમેરરકાનાાં લશકર દ્ારા તેનુાં 
વમશન પૂરાં ક્ા્ટ પછી અમેરરકા પાછા 
ફરવામાાં આવે તે પછી જો જરૂર પડે 
તો લોકોને અન્ દેશોમાાં ખસેડવાની 
કામગીરી સ્ાવનક દેશોની મદદ્ી 
કરવામાાં આવશે. કાબુલ એરપોર્ટ પર 
અમેરરકાનાાં સૈન્ની હાજરી અાંગે અન્ 
વવકલપો વવચારવામાાં આવી રહ્ા છે. 
એરપોર્ટની કામગીરી ચાલુ રહે અને 
એરપોર્ટ ખુલુાં રહે તેમ તાવલબાનો 
પણ ઈચછે છે. અમેરરકા સવહત કેરલાક 
અન્ દેશો પણ એવુાં ઈચછે છે કે જેમને 
અન્ દેશોમાાં જવુાં છે તેવા લોકો મારે 
૩૧ ઓગસર પછી કાબુલ એરપોર્ટ 
ખુલુાં રહે અને ઈવેક્ુએશનની 
કામગીરી ચાલુ રહે. અમેરરકનો તેમજ 
અફઘાનોને દેશ છોડીને અન્ દેશમાાં 
લઈ જવા અમારા મારે કોઈ ડેડલાઈન 
ન્ી. બ્લકને કહ્ાં કે તાવલબાને ૩૧ 
ઓગસર પછી પણ અમેરરકનો તેમજ 
જેમનાાં પર જોખમ છે તેવા અફઘાનોને 
દેશ છોડવાની માંજૂરી આપવાની 
ખાતરી આપી છે. અમેરરકાએ જણાવ્ુાં 
હતુાં કે, ફસા્ેલા લોકોને બચાવવાનાાં 
કા્્ટમાાં છેલા ૨૪ કલાકમાાં ૯૦ 
ફલાઈટસ દ્ારા ૧૯,૦૦૦ લોકોને 
સલામત રીતે ખસેડવામાાં આવ્ા છે. 

વોશિગં્ટન 
અમરેરકામાાં કામ કરતાાં ભારતી્ 

મળૂના રકેનોલોજી કે્ત્રના એબકઝિક્રૂરવ 
કક્ાના ૪૮ વવ્્્ટ  નાગરરકન ેકોવવડની 
મહામારીના બહાન ે નકલી દસતાવજેો 
રજૂ કરી સરકાર પાસે્ ી ૧૮ લાખ 
ડોલરની રાહત લોન લવેાનુાં કૌભાાંડ 
આચરવા બદલ બ ેવ્્ટની જલેની સજા 
ફરકારવામાાં આવી હતી.

વોવશાંગરન રાજ્ના ક્ાઇડ વહલ 
કાઉબનરમાાં રહતેાાં મકુુદં મોહનન ે ગત 
૧૫ માચ્ટના રોજ કૌભાાંડ આચરવાના 
અન ેમની લોનડરરગં કરવાના આરોપસર 
દોવ્ત જાહરે કરવામાાં આવ્ો હતો એમ 
અમરેરકાના રડપાર્ટમનેર ઓફ જબસરસ 

દ્ારા જાહરે કરવામાાં આવ્ુાં હતુાં. 
અગાઉ માઇક્ોસોફર અન ે એમેઝેિોન 
જવેી મહાકા્ કપંનીઓમાાં કામ કરી 
ચકૂલેા મોહન ે તનેી બોગસ કપંની 
માર ે અમરેરકાની સરકાર દ્ારા જાહરે 
કરા્ેલા પ ે પ્રોરેકશન પ્રોગ્ામ અાંતગ્ટત 
કૌભાાંડ આચરીન ે રાહતના દર ે લોન 
લવેા પોતાની કપંનીના કમ્ટચારીઓના 
ખોરા દસતાવજેો સરકાર સમક્ રજ ૂક્ા્ટ 
હતા. ગત જલુાઇ મવહનામાાં પોલીસે 
તનેી ધરપકડ કરી ત ેપહલેાાં તણે ેપોતાની 
બોગસ કપંની મારે સરકાર પાસ ે ૫૫ 
લાખ ડોલરની લોનની અરજી કરી હતી 
જનેા મારે તણે ેતમામ દસતાવજે નકલી 
અન ેખોરી રીત ેતૈ્ ાર ક્ા્ટ હતા. 

અમેરિકામાં 18 લાખ ડોલિનું ફ્ોડ 
કિનાિા ભાિતીયને 2 વર્ષની જેલ

્ટોિન્ટો 
કેનેડા અને અમેરરકા વચ્ેની 

સરહદને પૂણ્ટ રીતે વેકસીનેરેડ 
અમેરરકનો મારે ખુલી મુકા્ાના 
પહેલા અઠવારડ્ામાાં જ વબનઆવશ્ક 
પ્રવાસ કરનારાઓનુાં પ્રમાણ બમણાાં્ી 
પણ વધી ગ્ુાં હતુાં. કેનેડા સરકારના 
આાંકડાઓ મુજબ ઓગસરની નવમી 
તારીખ્ી ૧પમી તારીખ દરવમ્ાન 
ર૧૮૭૩ર વબન વ્ાપારરક પ્રવાસીઓ 
કેનેડામાાં પ્રવેશી ચુક્ા હતા, જેમાાં 
અમેરરકન અને કેનેડી્ન બાંનેનો 
સમાવેશ ્ા્ છે. જેમાાં અમેરરકનોના 
પ્રમાણમાાં એક અઠવારડ્ા અગાઉની 

સરખામણીમાાં ૧૧૧ રકાનો વધારો 
નોંધાતા એ આાંક ગ્ા અઠવારડ્ા 
કરતા ૧૦૩૩૪૪ જેરલો વધી ગ્ો 
હતો. જ્ારે સરહદ બાંધ હતી ત્ારે 
વ્્ટ ર૦ર૦ના આ જ અઠવારડ્ામાાં 
સરહદ પાર કરનારાઓમાાં ૭૪પ૬રની 
સરખામણીમાાં હાલના આાંકમાાં ર૦૦ 
રકાનો વધારો જોવા મળ્ો હતો. વ્્ટ 
ર૦૧૯ના એ અઠવારડ્ામાાં કોવવડ-
૧૯ની શરૂઆત પહેલા એ આાંક ૧.૪ 
વમલી્નનો હતો. પ્રાાંતી્ ધોરણે સરકાર 
વબન વ્ાપારરક પ્રવાસીઓ અને ટ્રક 
ડ્ાઈવસ્ટના આાંકડાઓ ગણતરીમાાં લેતી 
ન્ી, જે એ અઠવારડ્ામાાં વધ્ો હતો. 

કેનેડામાં યુએસ સિહદ ખુલી, 
યાત્ીઓની સંખયા બમણી થઈ

વોશિંગ્ટન 
કોરોનાના આ સમ્માાં ભારતે અમેરરકાના 

મેન્ુફેક્ચરરંગને પણ પાછળ ધકેલી દીધુ છે. જાણકારી 
અનુસાર, ભારતે અમેરરકાને ત્રીજા નાંબરે ધકેલ્ુ છે. રર્લ 
એસરેર કનસલરનર કુશમેન એનડ વેકરફલડ અનુસાર ચીન બાદ 
ભારત દુવન્ાનુ બીજુ સૌ્ી પસાંદગીનુાં ઉતપાદન હબ બની 
ગ્ુ છે. વૈવવિક વવવનમા્ટણ જોખમ સૂચકાાંક-2021માાં ચીન 
પહેલા સ્ાને છે. ્ુરોપ, અમેરરકા અને એવશ્ા-પ્રશાાંતના 47 
દેશમાાં વૈવવિક વવવનમા્ટણ મારે આક્્ટક ડેબસરનેશનનુ આકલન 
કરે છે. અવધક માગવાળા મેન્ુફેક્ચરરંગ ડેબસરનેશનમાાં કેનેડા 
ચો્ા, ચેક ગણરાજ્ પાાંચમા, ઈનડોનેવશ્ા છઠ્ા સ્ાને છે. 
ગત વ્ષે આ રરપોર્ટમાાં અમેરરકા બીજા સ્ાને હતુ જેને હવે 
ભારતે ત્રીજા સ્ાને ધકેલી દીધા છે. કુશમેન એનડ વેકફીલડ 

અનુસાર જાણ ્ા્ છે કે મેન્ુફેક્ચરસ્ટ અમેરરકા અને 
એવશ્ા-પ્રશાાંત ક્ેત્રની સરખામણી ભારતમાાં વધારે રૂવચ 
બતાવી રહ્ા છે. ભારત કા્્ટરતની પરરબસ્વતઓ અને ખચ્ટ 
કા્્ટક્મતાના કારણે ઉતપાદન હબ તરીકે આક્્ટણુ વધા્ુ્ટ છે. 

વોશિંગ્ટન
અમેરરકામાાં તાજેતરમાાં કરા્ેલ 

વસતી ગણતરીના આાંકડામાાં જાણવા 
મળ્ુાં છે કે કોલેજ વશક્ણ અને 
સાંપવતિની બાબતમાાં ભારતી્ોએ 
અમેરરકાની રાષ્ટી્ સરેરાશની 
સરખામણીમાાં જોરદાર દેખાવ ક્યો 
છે. અમેરરકામાાં વસતા ભારતી્ોની 
સરેરાશ ઘરેલુ આવક ૧,૨૩,૭૦૦ 
ડોલર ્ઇ ગઇ છે. જેની સામે 
અમેરરકાની કુલ વસતીની સરેરાશ 
આવક ૬૩,૯૨૨ ડોલર છે. 

અમેરરકામાાં તાજેતરમાાં ્્ેલ 
વસતી ગણતરીના આાંકડા દશા્ટવે છે કે 

અમેરરકામાાં વસતા ભારતી્ો પૈકી ૭૯ 
રકા કાલેજના ગ્ેજ્ુએર છે. જ્ારે 
અમેરરકાની કુલ વસતીમાાં આ સાંખ્ા 
૩૪ રકા છે. જેના પર્ી પુરવાર ્ા્ 
છે કે અમેરરકામાાં વસતા ભારતી્ોએ 
વશક્ણ પર વધુ ધ્ાન આપવાનુાં શરૃ 
કરી દીધુાં છે.  અમેરરકામાાં વસતા 
ભારતી્ોના આ શાનદાર દેખાવને 
પગલે એવશ્ાના અન્ લોકો પાછળ 
રહી ગ્ા છે. મીરડ્ન હાઉસહોલડ 
ઇનકમ લેવલના વહસાબે ભારત પછી 
તાઇવાન અને રફવલપાઇનસના લોકોનો 
નાંબર આવે છે. 

અમેરરકામાાં વસતા તાઇવાનના 

નાગરરકોની સરેરાશ ઘરેલુ 
આવક ૯૭૦૦૦ ડોલર છે જ્ારે 
રફવલપાઇનસના નાગરરકોની સરેરાશ 
ઘરેલુ આવક ૯૫,૦૦૦ ડોલર છે. 
અમેરરકામાાં વસતા ચીનના નાગરરકોની 
સરેરાશ ઘરેલુ  આવક ૮૫,૨૨૯ 
ડોલર છે જ્ારે જાપાનના નાગરરકોની 
સરેરાશ ઘરેલુ આવક ૮૪,૦૬૮ ડોલર 
છે. ઉલેખની્ છે કે અમેરરકામાાં 
હાલમાાં ૪૦ લાખ ભારતી્ો વસવાર 
કરે છે. જેમાાં ૧૬ લાખ વવઝિા હોલડર 
છે. ૧૪ લાખ નેચરલાઇઝડ રેવસડનડ 
છે અને ૧૦ લાખ અમેરરકામાાં જનમેલા 
રહેવાસી છે. 

અમેરરકામાાં વસતા ભારતી્ોની સરેરાશ 
ઘરેલુ આવક ૧,૨૩,૭૦૦ ડોલર ્ઈ

ભારત મેન્ુફેક્ચરરંગ હબમાાં વવવિભરમાાં 
બીજા ક્માાંકે, અમેરરકા પાછળ ધકેલા્ુાં

ફસાયેલા લોકોને બચાવવાનું ચાલે રહેશે ઃ US
છેલ્ા 24 કલાકમાં 90 ફલાઈટ્સ દ્ારા 19000 લાેકાેને ્સલામત રીતે ખ્સેડવામાં આાવ્ા

કાબુલમાં બલાસ્ટથી હડકંપ, 
ભાિતીયોને પિત લાવવાના 

શમિનને લાગયો ઝ્ટકો
અફઘાનિસ્ાિ પર ્ાનિબાિિા કબજા બાદ 
ભાર્, અમેરરકા સનિ્ ઘણા દેશો મોટા પાયે 
બચાવ નમશિ ચિાવી રહ્ા છે. ગુરુવારે કાબુિ 
એરપોટ્ટ પર બિાસટ થવા અગાઉ, એક ઇટાનિયિ 
િશકરી નવમાિ કાબુિ એરપોટ્ટ પરથી ઉડાિ ભયા્ટ 
બાદ ્ેિા પર ફાયરરંગ કરવામાં આવયું િ્ું. 
આવી સસથન્માં અમેરરકાએ સૌપ્રથમ ્ેિા િોકોિે 
એરપોટ્ટિી િજીક િ જવાિી સૂચિા આપ્ા એક 
એડવાઈઝરી બિાર પાડી છે. આવી સસથન્માં 
એવું માિવામાં આવે છે કે ભાર્ીયોિે િાવવાિા 
નમશિિે પણ મોટો આંચકો મળી શકે છે. કાબુિ 
એરપોટ્ટ પર નિયંત્રણ માટે ્ાનિબાિ, ્ુકકી અિે 
અમેરરકા વચ્ે ્ણાવિી સસથન્ ઉભી થઈ છે. 

તાશલબાનીઓએ ઢોિ 
માિ માિી પત્કાિ શજઆિ 
ખાનની હતયા કિી નાખી

્ાનિબાિે ટોિો નયૂઝિા પત્રકાર નજઆર 
ખાિ યાદિી િતયા કરી દીધી છે. આિી પિેિાં 
બુધવારિા રોજ ્ાનિબાિે ઉઠાવી િીધો િ્ો અિે 
ઢોર માર માયયો િ્ો. ટોિો નયૂઝિા મ્ે નજઆર 
ખાિિું મો્ થઇ ગયું છે. કિેવાય છે કે નજઆર 
કાબુિ શિેરમાં એક રરપોટ્ટ બિાવી રહ્ો િ્ો. 
્ાનિબાિિા આ્ંકીઓએ નજઆર ખાિિે રરપોટ્ટ 
બિાવ્ા રોકયો અિે ્ેિો કેમેરો ્થા બીજા 
સાધિો ્ોડી િાંખયા. ્ેિા ફોિિે પણ ્ાનિબાિે 
જપ્ત કરી િીધો છે. કિેવાય છે કે નજઆરિો 
આ રરપોટ્ટ ગરીબી અિે બેરજોગારી પર િ્ો. 
્ાનિબાિ આ્ંકીઓએ નજઆરિી ઢોર માર મારી 
બરિેમેથી િતયા કરી છે.

અફઘાશનસતાનમાં 
અમેરિકાના ૧૫૦૦ કિતાં 
વધુ નાગરિકો ફસાઈ ગયા

બિાસટ થયા પછી મળ્ા અિેવાિો પ્રમાણે અમેરરકી 
સેિા ૩૧ ઓગસટિી ડેડિાઇિિા ૩ રદવસ પિેિાં 
જ અફઘાનિસ્ાિ છોડી દેવાિી યોજિા ્ૈયાર 
કરી રિી છે. જો ્ેમ થશે ્ો અમેરરકાિા ૧૫૦૦ 
કર્ાં વધુ િાગરરકો અફઘાનિસ્ાિમાં જ ફસાઇ 
જાય ્ેવું જોખમ સજા્ટયું છે. સીએિએિિા અિેવાિો 
અિુસાર બુધવારિી મધરા્િા ૩૬ કિાક પછી 
અમેરરકી સેિાં કાબુિ એરપોટ્ટ પરથી રવાિા થઇ 
જશે કારણ કે, સસથન્ અતયં્ ભયજિક બિી રિી 
છે. બીજી ્રફ ફ્ાનસિા સત્ાવાળાઓએ જણાવયું 
િ્ું કે, અમે શુક્રવારથી કાબુિ એરપોટ્ટ ખા્ેિું 
રેકયૂ ઓપરેશિ બંધ કરી દઇશું. કેિેડાએ ગુરુવારે 
જ ઇવેકયુએશિ નમરાિ બંધ કરી દીધું િ્ું. 



FRIDAY, 27 AUGUST, 2021 19Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.newsઅેડવર્ટાઈઝમેન્ટ



FRIDAY, 27 AUGUST, 202120 Web : www.swadesh.news
E-mail : info@swadesh.news અેડવર્ટાઈઝમેન્ટ


	swa0010827.pdf
	swa0020827.pdf
	swa0030827.pdf
	swa0040827.pdf
	swa0050827.pdf
	swa0060827.pdf
	swa0070827.pdf
	swa0080827.pdf
	swa0090827.pdf
	swa0100827.pdf
	swa0110827.pdf
	swa0120827.pdf
	swa0130827.pdf
	swa0140827.pdf
	swa0150827.pdf
	swa0160827.pdf
	swa0170827.pdf
	swa0180827.pdf
	swa0190827.pdf
	swa0200827.pdf



