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

કાબુલ એરપોટ� 4 અમે�રકન કમા�ડો સ�હત
�લા�ટથી �ૂ�યું 40 મોત, 120થી વધુ ઘાયલ
US : નાગ�રકો માટ�
એડવાયઝરી �રી કરી

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�.
વધુ િવગત માટ� વાંચો પેજ નં. 18

િ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�.

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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સશ્ત્રદળ�ો અને 12 ફલાઈટસની મદદ લેવાઈ, અમેરિકાએ� અફઘાનિસ્તાનથી 17000 લ�ોક�ોને છ�ોડાવ્યા
ટોરોન્ટો

કેનેડાના ઈમિગ્રેશન મિનીસ્ટર માર્કો મેન્ડીસીનોએ રવિવારે જણાવ્યું
હતું કે, કેનેડા આ મહિનામાં અફઘાનિસ્તાનમાં રહેલા ૧૧૦૦થી વધુ
લોકોને ફલાઈટસ દ્બારા પરત લાવી ચુકયું છે અને તાલિબાન કાબુલ
પહોંચે એ પહેલા ૪૦ પરિવારોને પરત લાવવામાં આવ્યા હતા. તેમનો
કવોરન્ટાઈન સમય પણ હવે પૂર્ણ થયો છે. મીડિયાના પ્રશ્નના જવાબમાં
તેમણે કહ્યું હતું કે, અમારા સશસ્ત્રદળોએ નોંધપાત્ર રીતે ૧ર ફલાઈટસ
દ્બારા ૧૧૦૦થી વધુ લોકોને પાછા લાવવામાં સફળતા મેળવી હતી.
આ અફઘાન પરિવારો ચોથી ઓગસ્ટથી કેનેડા આવવા માંડયા હતા.
કેમ કે, કેનેડાની બચાવ ટીમોને કેટલાક દિવસ રાહ જોવી પડી હતી. જો
કે, કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટીન ટ્રુડોએ કાબુલ એરપોર્ટ પર તાલિબાનની

હાજરીને દોષ આપ્યો હતો. ગુરૂવારથી એમને પરત લાવવા માટેની
ફલાઈટસ શરૂ થઈ હતી. ત્રણ વિમાનોમાં ૪૦૦થી વધુ લોકોને

દેશની બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. રવિવારની પત્રકાર પરિષદમાં
મેન્ડીસીનોએ જણાવ્યું હતું કે કેનેડાની ફલાઈટસ ૧૯મી ઓગસ્ટથી
શરૂ થઈ હતી. આ પહેલી ફલાઈટમાં ૧૭પ અફઘાન અને ૧૩ વિદેશી
નાગરિકો કાબુલ છોડી ગયા હતા. જયારે ૧૦૬ લોકો શુક્રવારે અને
શનિવારે ૧ર૧થી વધુ લોકો કાબુલ છોડી ગયા હતા. એ પહેલા આ
માસના આરંભે ૪૦ અફઘાન પરિવારો કેનેડા આવી પહોંચ્યા હતા અને
તેમનો કોવિડ -૧૯નો કવોરન્ટાઈન સમય પણ હમણાં જ પુરો થયો છે.
કેનેડા આવેલા એક પરિવારમાં તો કેનેડા આવ્યા બાદ પુત્રીનો જન્મ
થયો હતો. અને એ બાળકી હવે કેનેડીયન નાગરીક બની છે. દરમિયાન
શનિવારે અમેરિકામાં મેજર જનરલ વિલિયમ ટેલરે પત્રકારોને જણાવ્યું
હતું કે, અમેરિકાએ અફઘાનિસ્તાનથી ૧૭૦૦૦ લોકોને છોડાવ્યા છે.

ટોરોન્ટોમાં વેકસીન વિરોધી દેખાવકારોથી કેનેડા આહિર અને યાદવ સમાજ
રેસ્ટોરાં માલિક ત્રસ્ત, પોલીસની નિષ્ક્રિયતા દ્વારા ગેટ ટુ ગેધર પીકનીક યોજાઈ
અસામાજિક તત્વો ઘાટાઘાટી કરીને સ્ટાફ અને ગ્રાહક�ોને પરે શાન કરતા હ�ોવાની રાવ
ટોરોન્ટો

ટોરોન્ટોના એક રેસ્ટોરાંની મહિલા
માલિકે કહ્યું હતુ કે, શહેર અને પ્રાંતમાં
ચાલી રહેલા વેકસીન વિરોધી આંદોલનને
કારણે એમના બિઝનેસ પર અસર પડી
રહી છે. જેને કારણે તેણી ત્રાસી ગઈ છે.
ટવિટર ઉપર રવિવારે મુકાયેલી
પોસ્ટમાં જેન એગે લખ્યું હતુ કે, શહેરમાં
આવેલી તેની બે રેસ્ટોરાં પૈકીની એકમાં
શનિવારે રાત્રે વેકસીન વિરોધીઓએ
એકત્ર થઈને મોટેમોટેથી વેકસીનના
વિરોધમાં ઘાટાઘાટી કરી અમારા સ્ટાફ
અને ગ્રાહકોને પરેશાન કર્યા હતા.

છેલ્લા કેટલાક શનિવારોથી આ
ક્રમ ચાલી રહ્યો છે. મને નવાઈ લાગે
છે કે, ટોરોન્ટોના મેયર જોન ટોરી અને
પ્રિમીયર ડગ ફોર્ડ આવા લોકોને અમારા
માથે શું કામ મારી દીધા છે. પોલીસ
પણ અમને મદદ કરતી નથી અને કોઈ
સત્તાધિશો એ તરફ ધ્યાન આપતા નથી.
ટવીટની સાથે પોસ્ટ કરેલા વિડીયોમાં
વિરોધીઓ સાઈડવોક પર ચાલતા જોવા
મળે છે, જે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે,
નારાઓ પોકારે છે અને હાથમાં પોસ્ટર્સ
અને વેકસીનનો વિરોધના સૂત્રોચ્ચારો
સંભળાય છે. પોલીસ ઉભી રહીને આ

તમાશો જોતી રહે છે. જેન લખે છે કે,
આને શાંતિપૂર્ણ દેખાવ કઈ રીતે કહી
શકાય. સોમવારે તેણે ટવીટ કર્યું હતું કે,
ફોર્ડે રેસ્ટોરા વ્યવસાયને ટેકો આપવો
જોઈએ અને વિરોધીઓને એમનાથી
દૂર રહેવા કહેવું જોઈએ. કેમ કે, છેલ્લા
૧૭ મહિનાઓથી અમે અસ્તિત્વ ટકાવી
રાખવા મથી રહ્યા છીએ અને જયારે
બધુ બરાબર શરૂ થાય ત્યારે આવી
ઘટનાઓને કારણે અમારા બિઝનેસ
પર અસર પડે છે. ટોરોન્ટો પોલીસે
પણ આવા વિરોધ પ્રદર્શનો સમયે ધ્યાન
આપવું જોઈએ એમ પણ તે લખે છે.

કોવિડ સામે રક્ષણ આપવામાં એરોસોલ
માસ્ક સૌથી ઉત્તમ ઃ અભ્યાસનું તારણ
માસ્કમાં ઉચ્છવાસમાં નીકળેલા
એ�ર�ોસ�ોલ પૈકીના 60 ટકાને
ફિલ્ટર કરવાની ક્ષમતા

ટોરોન્ટો : ઓન્ટેરિયોમાં એન્જિનિયરિંગ
સંશોધકોએ હાથ ધરેલા એક અભ્યાસનું તારણ
બહાર આવ્યું છે કે, હાઈ એફિશિયન્સી માસ્કસ
કાપડ કે, સર્જિકલ માસ્કની સરખામણીમાં
એરોસોલ ફિલ્ટરીંગમાં વધુ સક્ષમ છે. યુનિર્વસિટી
ઓફ વોટરલૂના સંશોધકોએ જુદા જુદા પ્રકારના
માસ્કની કામગીરી વિશે વિસ્તૃત સંશોધન કરી
એરોસોલના ફિલ્ટરીંગનો અભ્યાસ કર્યો હતો. જે
પ્રવાહી અને ઘન કણોને ફિલ્ટર કઈ રીતે કરી શકે

છે એ જોયું હતું. જેનું કદ ૦.૦૦૧ મિ.મિ. જેટલું
હોય છે અને હવામાં ફેલાય છે. અભ્યાસનું તારણ
જર્નલ ફિઝિકસ ઓફ ફલુઈડસમાં પ્રગટ થયું છે.
સંશોધન કરનારી ટીમે સીપીઆરના પુતળાને
માસ્કસ પહેરાવીને તપાસ કરી હતી. જે વ્યકિતના
શ્વાસોચ્છવાસમાં નીકળતા એરોસોલ ડ્રોપલેટસને
અટકાવવાની ક્ષમતાને માપી શકે છે.
સંશોધકોએ જોયું હતું કે, આર ૯પ માસ્કસ
ઉચ્છવાસમાં નીકળેલા એરોસોલ પૈકીના ૬૦
ટકાને ફિલ્ટર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જયારે
કેએન ૯પ માસ્કની ક્ષમતા ૪૬ ટકા જેટલી
છે. બીજી તરફ કાપડના માસ્ક અને તબીબી
માસ્કસની ક્ષમતા માત્ર ૧૦થી ૧ર ટકા જેટલી જ
હોય છે.

ઓન્ટેરિયો : યાદવ- આહિર સમાજ કેનેડા દ્વારા A Get- together Picnic
2021નું આયોજન કરાયું હતુ. 21 ઓગસ્ટ 2021ના રોજ રેની પાર્ક, ટોરોન્ટો ખાતે
યોજાયેલી પીકનીકમાં GTA માં રહેતા યાદવ-આહિર સમાજના લોકો અને પરિવારના
વિદ્યાર્થીઓ, બાળકો સહિત અંદાજે 60 લોકો જોડાયા હતા. લોકોએ સવારે નાસ્તો
કર્યા બાદ બપોરના ભોજનમાં પંજાબી શાકાહારી ભોજનનો રસાસ્વાદ માણ્યો હતો.
પિકનિકમાં વ્યક્તિગત અને વોલીબોલ, બેડમિન્ટન જેવી રમતો રમાડવામાં આવતા સૌ
સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો. પિકનીકનું આયોજન હિરેન યાદવ અને નરેન આહિર દ્વારા
કરવામાં આવ્યું હતું, જે ભારતના જુદા જુદા રાજ્યો અને નેપાળના મૂળ સમુદાયના
સભ્યો દ્વારા સમર્થિત હતા અને અહીં જીટીએમાં સ્થાયી થયા હતા.
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ઘટના પૂર્વ આ�ય�ોજિત હ�ોવાન�ો સેન્ટરના પ્રમુખ અતિકુર રહે માનન�ો દાવ�ો, હુમલાખ�ોર�ો મધરાતના સમયે બારી ત�ોડીને મસ્જિદમાં પ્રવેશ્યા હ�ોવાનું અનુમાન

ટોરોન્ટો
ટોરોન્ટો પોલીસે સ્કારબોરોની
મસ્જીદમાં વિકેન્ડમાં થયેલી તોડફોડની
તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. કિગ્ગસ્ટન રોડ
અને બ્રિમલે રોડ નજીકના બૈતુલ જાન્હા
ઈસ્લામિક સેન્ટર ખાતેની મસ્જીદમાં
સવારની નમાઝ સમયે લગભગ પ.૩૦
કલાકે મસ્જીદ ખોલવામાં આવી ત્યારે
ભાંગફોડની ઘટનાની જાણ થઈ હતી.
મસ્જીદના પ્રાર્થનાખંડોમાં પણ તોડફોડ
થઈ હતી, તેમજ કુરાનની કેટલીક નકલો
પણ જમીન પર પડેલી જોવા મળી હતી
અને બે દાનપેટીઓ પણ તોડવામાં આવી
હતી તેમજ કાર્યાલયમાં પણ ભાંગફોડ
કરવામાં આવી હતી.
સેન્ટરના પ્રમુખ અતિકુર રહેમાને કહ્યું
હતું કે, આવી ઘટના આપણા સમાજમાં
અને આપણી મસ્જીદમાં બની એ ઘણી
જ દુઃખદ બાબત છે. તેમનું એવું માનવુ

છે કે, હુમલાખોરો મધરાતના સમયે
બારી તોડીને મસ્જીદમાં પ્રવેશ્યા હશે.
તોડફોડ ઉપરાંત મસ્જીદમાં લગાડવામાં
આવેલા સીસીટીવી કેમેરા પણ ડીસ્કનેકટ
કરી દેવાયા હતા અને સિસ્ટમનું ડીજિટલ
વિડીયો રેકોર્ડર પણ ચોરાઈ ગયું હતું.
રહેમાને કહ્યું હતું કે, આ ઘટના પૂર્વ
આયોજિત હતી. જેથી એ વિશે અમે
કંઈજ કહી શકીએ એમ નથી. તપાસ
અધિકારીઓ કહે છે કે, આ મસ્જીદને
ર૦૧૮થી અનેકવાર નિશાન બનાવવામાં
આવી રહી છે. જેમાં તોડફોડ અને
ચોરીનો સમાવેશ થાય છે.
રહેમાને એમ પણ કહ્યું હતું કે,
એકવાર તો એક ડઝનથી વધુ દાનપેટીઓ
ચોરાઈ હતી. જેમાં હજારો ડોલરની રકમ
હતી. અમારી પાસે ૧પ દાનપેટીઓ
હતી. જેમાંથી એક જ બચી છે. તેઓ
બધા પૈસા લઈ ગયા અને દરવાજાઓ

તોડી નાંખ્યા છે.
હવે અમારે તાળાઓ બદલવા પડશે.
આવી તોડફોડની ઘટનાને પગલે મુસ્લીમ
સમાજ અસહાયતા અનુભવે છે અને
ન્યાયની માંગણી કરે છે.
મસ્જીદના અધિકારીઓ કહે છે કે,

આવી ઘટનાને કારણે સમાજમાં ભયનું
વાતાવરણ ઉભુ થાય છે અને લોકો
મસ્જીદમાં દાન આપવાનું ટાળે છે.
આવી ઘટનાની તપાસ થવી જોઈએ અને
ગુનેગારોને પકડી તેમની સામે પગલા
લેવાવા જોઈએ.

સ્કારબોરો સાઉથવેસ્ટના એમપીપી
ડોલી બેગમે અગાઉ આ મસ્જીદમાં
પ્રાર્થના કરી હતી. તેમણે રવિવારની
ઘટનાને વખોડી કાઢી હતી. તેમણે કહ્યું
હતું કે, આવુ થાય એ ઘણું દુઃખદ ગણાય.
તેમણે ઘટનાની તપાસ ઝડપથી થાય
અને સમાજને ન્યાય મળે એવી માંગણી
પણ કરી હતી. આ ઉપરાંત સરકાર
ઈસ્લામોફોબિયા તરફ વધુ ધ્યાન આપે
એમ પણ કહ્યું હતું.
પ્રાંતમાં રંગભેદ ન હોવો જોઈએ અને
જાતિ અને ધર્મના આધારે હિંસા પણ ન
હોવી જોઈએ એમ તેમણે કહ્યું હતું.
રવિવારે બપોર બાદ ટોરોન્ટો
પોલીસના સ્પેશિયલ કોન્સ્ટેબલ્સે
મસ્જીદમાં આવીને તપાસ શરૂ કરી હતી.
હાલમાં કોઈ ચોક્કસ શંકાસ્પદનું નામ
સામે આવ્યું નથી. અગાઉની ઘટનાઓ
સાથેની કોઈ કડી પણ મળી નથી.

ટ્રુડોની જાહેરાત ઃ ચૂંટણી જીતશે ઓન્ટેરિયોમાં કોવિડના કેસમાં ફરી વધારો
તો હોમ સેવિંગ એકાઉન્ટ યોજના થવાની ચેતવણી આપતું સાયન્સ ટેબલ
ટોરોન્ટો
ઓન્ટેરિયો ઃ લિબરલ નેતા અને
કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટીન ટ્રુડોએ
મંગળવારે નવેસરથી વચન આપતા
કહ્યું હતું કે, સરકાર જે કેનેડીયનો નવું
ઘર ખરીદવા માંગતા હોય, તેમના માટે
અનેક પ્રોત્સાહનો આપશે. હેમિલ્ટનમાં
પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું
હતું કે, દેશમાં રીયલ એસ્ટેટ માર્કેટ ઘણી
સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે.
એવા સમયે નવું ઘર ખરીદવા માંગતા
કેનેડીયનોને સરકાર પ્રોત્સાહનો આપી
માર્કેટમાં પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા માંગે છે.
જેને માટે સરકાર કરોડો ડોલરનું ધિરાણ
આપશે તેમજ વિદેશીઓની ખરીદી
પર પ્રતિબંધ પણ લાદશે.આ ઉપરાંત
એસ્ટેટ એજન્ટોની કામગીરી પર પણ
ધ્યાન રાખશે. જેથી સાચા ખરીદારોને
મુશ્કેલી ન પડે. એને માટે ત્રણ મુદ્દાની
યોજના બનાવી છે. જેમાં અનલોક હોમ

ઓનરશીપ માટે સરકારી ધિરાણની
વ્યવસ્થા હશે. તમારા કામના સ્થળથી
નજીક ઘર ખરીદનારને વધુ પ્રોત્સાહન
અપાશે. જો ર૦મી સપ્ટેમ્બરની
ચૂંટણીમાં લિબરલ પાર્ટી જીતશે તો સૌ
પ્રથમ હોમ સેવિંગ એકાઉન્ટની યોજના
૪૦ વર્ષ સુધીના કેનેડીયનો માટે
શરૂ કરાશે. જેનાથી પહેલા ઘર માટે
૪૦૦૦૦ યુએસ ડોલરની બચત કરી
શકશે અને કરમુકત ખાતુ હશે. તેમના
ખાતામાં જમા થનારી રકમ ઉપર કોઈ
ટેકસ નહીં લાગે. તેમને પ૦૦૦થી
૧૦૦૦૦ યુએસ ડોલર જેટલી
ટેકસ ક્રેડીટ પણ મળી શકશે. મોર્ગેજ
ઈન્સ્યોરન્સના દરમાં પણ મોટો ઘટાડો
કરાશે. બીજી યોજનામાં રેન્ટ ટુ ઓન
હેઠળ નવું ધિરાણ અપાશે અને ભાડાના
મકાનમાં રહેનારા પોતાનું મકાન ખરીદી
શકશે. જેને માટે એક બિલીયન યુએસ
ડોલરની જોગવાઈ રાખવામાં આવશે.

3 અઠવાડિયા પછી ઈન્ફે કશનના દરર�ોજ 1300 કે સ આ�વવાની સંભાવના
ટોરોન્ટો

ઓન્ટેરિયોના કોવિડ-૧૯ સાયન્સ
ટેબલના વડાએ ચેતવણી આપી છે કે, જો
અત્યારના દરે કેસોમાં વધારો થતો રહેશે
તો આવનારા ત્રણ અઠવાડિયામાં કોવિડના
ઈન્ફેકશનનો આંક દરરોજનો ૧૩૦૦થી
વધી શકે છે. ટેબલના ડાયરેકટર ડો. પીટર
જુનીએ ચિંતા વ્યકત કરતા કહ્યું હતું કે,
ડેલ્ટા વેરીયન્ટના સંક્રમણનો ખતરો વધી
રહ્યો છે. ત્યારે છેલ્લા થોડા અઠવાડિયાથી
કેસોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. સોમવારે
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાંતમાં નવા કેસોમાં
જે રીતે વધારો થઈ રહ્યો છે એ ચિંતાજનક
છે. આવું જ ચાલતું રહેશે તો આવનારા
ત્રણ અઠવાડિયામાં દૈનિક કેસોની સંખ્યા
૧૩૦૦ની આસપાસ રહેવાની સંભાવના
છે. ટેબલના અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું
છે કે, હાલમાં કેસોનો બમણા થવાનો

દર અત્યારે રર દિવસનો છે. એટલે કે
અત્યારના કેસો એટલા સમય પછી બમણા
થઈ શકે છે.
અગાઉ આ સમય ૧૦ દિવસનો હતો,
એની સરખામણીમાં આ સમય વધુ છે.
સોમવારે ઓન્ટેરિયોમાં ૬૩૯ નવા કેસ
નોંધાયા હતા. જે આગલા અઠવાડિયાની
સરખામણીમાં ૧૦૦ કેસ વધુ હતા. સાત
દિવસની સરેરાશ પ૮૦ કેસની રહી હતી.
જે ગયા અઠવાડિયાની સરખામણીમાં

ર૪ ટકા વધુ હતી. જો કે, ચોથા વેવની
શરૂઆત હોવાથી કેસોમાં વધારો જોવા
મળી રહ્યો છે. આમ છતાં આઈસીયુમાં
અગાઉ જેવો ધસારો હજુ જોવા મળ્યો
નથી એમ ડો. જુનીએ કહ્યું હતું. જો કે,
એને માટે વેકસીનેશનની ગતિ જવાબદાર
હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું
હતુ કે, આવા સમયે શાળાઓ શરૂ થાય
ત્યારે વધુ સાવચેતી રાખવાની આવશ્યકતા
હશે. ૧ર વર્ષથી ઓછા વયના બાળકો
માટેના વેકસીનેશનનો આરંભ થશે, એટલે
બાળકોની સલામતીની ખાતરી પણ મળશે.
પરંતુ એમા આ વર્ષના અંત સુધી રાહ
જોવી પડશે. સાયન્સ ટેબલ તરફથી જે
માહિતી જાહેર કરવામાં આવે છે એના પર
લોકોને વિશ્વાસ છે. એટલે અમે સાવધાની
પૂર્વક નવો ડેટા પણ ટૂંક સમયમાં જાહેર
કરીશું એમ પણ ડો. જુનીએ કહ્યું હતું.

નટરાજ યુથ કલ્ચર અોર્ગેનાઈઝેશનનો ટોરોન્ટોમાં સીસીટીવી કેમેરાને કારણે
‘ડ્રાઈવ થ્રુ ગુજરાત ફ્લોટ’ પાંચમા ક્રમે વાહન સ્પીડીંગના કિસ્સાઓમાં ઘટાડો
ટ�ોર�ોન્ટોમાં ભારતના સ્વાતંત્રય દિનની ઉજવણી

50 કે મેરાને ફરતા
રખાતા 51 ટકા
ચાલક�ોએ� ઝડપથી
વાહન હં કારવાનું ટાળ્યું
ટોરોન્ટો

ટોરોન્ટો
ટોરન્ટો શહેરમાં પનોરમા ઇન્ડિયા
અને કોન્સોલેટ જનરલ અોફ ઇન્ડિયા
દ્વારા 75માં ભારતીય સ્વતંત્રતા િદવસની
ઉજવણી ડ્રાઈવ થ્રુ પરેડ કરવામાં અાવી
હતી. જેમાં ભારતના 28 સ્ટેટના લોકોઅે
ભાગ લીધો હતો. સાઉથ ઇન્ડિયન ફુડ,
ડાન્સ, અાર્ટ અને બીજી ઘણી બધી
અેક્ટીવીટી હતી. ગાઈડ લાઈનના
પાલન સાથે ડ્રાઈવ થ્રુ પરેડ પેરેમાઉન્ટ
પુડ સેન્ટર, મીસીસાગા, અોન્ટારિયોમાં

કરવામાં અાવી હતી. જેમાં અલગ
અલગ સ્ટેટના બુથને શણગાર્યા
હતા. નટરાજ અોરગેનાઈઝેશન દર
વર્ષે ગુજરાત ફ્લોટને શણગારે છે.
NYCO અા વર્ષે પણ ઇન્ડિયા ડે
પરેડમા ડ્રાઈવ થ્રુ ગુજરાત ફ્લોટ રજૂ

કર્યો હતો. જેમાં અેક બાજુ મીનીઅેર
સરદાર સરોવર અને સ્ટેચ્યુ અોફ યુનીટી
અને બીજી બાજુ ગુજરાતનું ભાતીગળ
કલા સંસ્કૃતિ જેવું ચાકળા, તોરણ, ગાડુ,
ફાનસ, રંગોળી જેવા અેલીમેન્ટનું સર્જન
થયું હતું. ઢોલ સાથે ગરબા અને રાસની
રમઝટ પણ માણી હતી. ચેતન ભાવસાર
અને સભ્યો દ્વારા અા સુંદર અાયોજન
કરવામાં અાવ્યું હતું. NYCOનો
ગુજરાત ફ્લોટ અા વર્ષે પણ પ્રથમ
પાંચમાં ક્રમે િવજેતા થયો છે.

ટોરોન્ટોના મેયર જોન ટોરીએ
પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે,
શહેરમાં ઓટોમેટીક એન્ફોર્સમેન્ટ
કેમેરા લગાડવામાં આવયા હોવાથી
શહેરમાં વાહનોના સ્પીડીંગના
પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો
છે. જેને કારણે આપણા શહેરના
માર્ગો સલામત બન્યા છે. સર્વેલન્સ
કેમેરાઓને કારણે તેજ ગતિથી વાહનો
ચલાવનારાઓ નિયંત્રણમાં આવી
શકયા છે. એ ઉપરાંત માનસિક રીતે
બિમાર બાળકોની હોસ્પિટલે હાથ
ધરેલા સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું

હતું કે, જે પ૦ કેમેરા ફરતા રાખ્યા
છે એ વિસ્તારમાં તો સ્પીડીંગ સાવ
ઓછું થઈ ગયું છે. હકીકતમાં તો પ્રાપ્ત
ડેટા જણાવે છે કે, પ૧ ટકા જેટલા
વાહનો તો કેમેરા લાગ્યા બાદ વધુ
ઝડપથી ચાલવાનું ટાળી રહ્યા છે.
ર૦ર૦ની શરૂઆતમાં કેમેરા લાગ્યા
ત્યારથી આ ફેરફાર જોવા મળે છે.
ગતિ મર્યાદાવાળા વિસ્તારોમાં પણ
વાહનો નિર્ધારિત ગતિથી વધુ ઝડપે
દોડતા નથી. એનું એક કારણ જેટલી
વધુ ઝડપ વાહનની હોય, એના
પ્રમાણમાં દંડની જોગવાઈ છે. જો
નિર્ધારિત ગતિથી વધુ ગતિ હોય તો
વાહને પ્રતિ કિ.મી. પ યુએસ ડોલરનો
દંડ ભરવો પડે છે. ટોરીએ એમ પણ
કહ્યું કે, આ સારી વાત છે. કેમ કે, વધુ
ગતિને કારણે અકસ્માતોનું પ્રમાણ પણ
વધી શકે છે અને એમાં જાનહાનિની
શકયતા પણ વધુ હોય છે.
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કાબૂલમાં બ્લાસ્ટ ઃ અફઘાનમાં
ભીષણ અરાજકતાના સંકેતો

આ

જથી 6 મહિના પહેલાં અમેરિકાએ
અફઘાનિસ્તાનમાંથી પોતાના સૈનિકો પરત
બોલાવવાનો નિર્ણય કરતા જ દુનિયાના અનેક
દેશોએ અચંબો અનુભવ્યો. આ પછી છેલ્લાં 3
મહિનામાં અમેરિકન
સૈનિકોએ આફનિસ્તાન
છોડી દીધુ.ં અમેરિકાના
આ અભિગમને કારણે
તાલિબાને
કાબુલ
પર કબજો જમાવી
દીધો છે. આજે
અફઘાનિસ્તાનનો
તંત્રી - પ્રકાશક મોટાભાગનો વિસ્તાર
તાલીબાનીઓના
સ્વદેશ
કબજામાં
છે.
આફઘાનમાં તાલીબાનીઓની સત્તા કબજે
કરવાની આક્રમકતા વચ્ચે મંગળવારે દોહામાં
અમેરિકન સુરક્ષા એજન્સી તથા તાલિબાનીઓ
વચ્ચે બેઠક યોજાઈ ગઈ. આ બેઠકમાં બંને પક્ષે
શું શું સમજૂતી કરવામાં આવી તે અંગે હજી
પણ બંને પક્ષે નક્કર ફોડ પડાયો નથી. એટલે
દુનિયામાં અટકળોનો દૌર શરુ થઈ ગયો છે.
પરંતુ તાલિબાને કોઈ પણ જાતનું યુદ્ધ લડ્યા વિના
અફઘાનિસ્તાનનું શાસન હસ્તગત કરવા તરફ
પગલા માંડી દીધા છે. આ ઘટનાક્રમ 2021નો
દુનિયાનો સૌથી મોટો આશ્ચર્યજનક ઘટનાક્રમ છે.
આ દરમિયાન ગુરુવારે સાંજે કાબુલ એરપોર્ટ
પર સિરિયલ બ્લાસ્ટ થતાં અમેરિકી નાગરિક
સહિત 4 અમેરિકી મરીન કમાન્ડો સહિત 40
લોકોના મોત થયા અને 120થી વધુ લોકો ઘાયલ
થયા. ખુરાશન આઈએસઆઈએસ દ્વારા થયેલા
આ આત્મઘાતી હુમલાથી વિવિધ દેશોના રેસ્કયૂ
ઓપરેશનને ગંભીર અસર પહોંચવાની સંભાવના
છે. કાબુલ એરપોર્ટ પર જ્યારે પહેલો બ્લાસ્ટ
થયો ત્યારે જ ફ્રાન્સે બીજા બ્લાસ્ટની ચેતવણી
આપી હતી. જેની થોડી વારમાં જ બીજો બ્લાસ્ટ
થયો હતો. પ્રથમ વિસ્ફોટ એરપોર્ટના અબે ગેટ
પર અને પછી બીજો વિસ્ફોટ એરપોર્ટ નજીક
બરૂન હોટલ પાસે થયો હતો. જ્યાં બ્રિટિશ
સૈનિકો રોકાયા હતા.
કાબુલમાં સિરિયલ બ્લાસ્ટમાં ચાર યુએસ
મરીન કમાન્ડો પણ મૃત્યુ પામ્યા અને ત્રણ
ઘાયલ થયા. આ બ્લાસ્ટ પહેલા એરપોર્ટ પરથી
ઇટાલિયન લશ્કરી વિમાન ઉડ્યા બાદ તેના
પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતુ. મોડી સાંજ
સુધીમાં કાબૂલની ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 40
લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હોવાના અહેવાલો
હતા. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે, પહેલા
કાબુલ એરપોર્ટ ઉપર આતંકી હુમલાની ચેતવણી
આપવામાં આવી હતી. જેમાં કાબુલના એરપોર્ટ
પરથી દેશ છોડીને ભાગી રહેલા લોકોની ભીડનો
ફાયદો ઉઠાવીને આતંકવાદી ગમે ત્યારે મોટો
હુમલો કરવાની કોશિશ કરી શકે તેવા ઈનપૂટ
અમેરિકા, બ્રિટન તથા ઓસ્ટ્રેલિયાની એજન્સીને
પહેલાથી જ મળ્યા હતા. કાબૂલમાં બનેલી
ઘટનાના બે દિવસ પહેલાં જ તાલિબાને દોહા
ખાતે યોજેલી બેઠકમાં અમેરિકા સાથે સમજૂતી
કરી હતી. તેથી બધુ સમુસુતરુ પાર પડી જશે તેવી
ગણતરી હતી. કારણ કે, કરારની વાતને સમર્થન
આપતી કેટલીક જાહેરાત તાલિબાને કરી છે. જેમાં
તાલીબાની રાજમાં મહિલાઓને શરિયા કાનૂન
મુજબ આઝાદી આપવા અને તેમને સ્કૂલે જતાં
નહીં રોકવામાં આવે તે ઉપરાંત અફઘાનિસ્તાનમાં
રહેલા કોઈ વિદેશી નાગરિકની કનડગત કરાશે
નહીં તેવા વચન અપાય હતા.
સમજૂતી મુજબ કાબુલના એરપોર્ટનો કબજો
અમેરિકી લશ્કરે પોતાના હાથમાં રાખ્યો હતો
અને તેણે વિદેશી નાગરિકોને બહાર જવામાં
મદદ પણ કરવા માંડી હતી. તાલિબાનને
સત્તા સોંપવાનું નાટક કરીને અમેરિકાએ કોઈ
રીતે રિમોટ કન્ટ્રોલ પોતાના હાથમાં રાખ્યું
છે. અમેરિકાએ પોતાનાં ૨૦ વર્ષના શાસન
દરમિયાન અફઘાનિસ્તાનમાં ૮૪ અબજ ડોલરનો

ખર્ચ કરીને અફઘાન નાગરિકોને તાલીમ તેમજ
શસ્ત્રો આપીને ત્રણ લાખ સૈનિકોનું એક કહેવાતું
અદ્યતન લશ્કર તૈયાર કર્યું હતું. જ્યારે તાલિબાને
અફઘાનિસ્તાનનાં એક પછી એક શહેરો પર
પોતાનો કબજો જમાવ્યો ત્યારે આ લશ્કર ક્યાં
ગયું ? તેણે કેમ તાલિબાનનો સામનો કર્યો
નહીં ? તે સવાલ સૌથી મહત્વનો છે. કારણ કે,
આ સવાલના જવાબમાં જ અફઘાનિસ્તાનમાં
અમેરિકાના પરાજયનું રહસ્ય સમાયેલું છે.
હકીકતમાં અમેરિકાએ લશ્કર માટે ભરતી ચાલુ
કરી ત્યારે હજારો તાલિબાન સમર્થકો જાણી
જોઈને લશ્કરમાં સામેલ થઈ ગયા હતા. જ્યારે
તાલિબાન સામે લડવાનો સમય આવ્યો ત્યારે
તેમણે તાલિબાન સમક્ષ સમર્પણ કરી દીધું
હતું. અફઘાનિસ્તાનની જેમ વિયેટનામમાં પણ
અમેરિકા વર્ષો સુધી લાંબી લડાઈ લડ્યું હતું.
આ લડાઈનો અંત ૧૯૭૩માં શાંતિકરાર સાથે
આવ્યો હતો. તે કરાર મુજબ વિયેટનામની પૂતળાં
સરકારને આપવામાં આવતી તમામ લશ્કરી
સહાય બંધ કરી દેવામાં આવી હતી.
અફઘાનિસ્તાનનો
રાજકીય
ઇતિહાસ
તપાસાય તો ૧૯૯૦ના દાયકામાં સોવિયેટ સંઘે
અફઘાનિસ્તાન પર કબજો જમાવ્યો હતો, તેની
સામે લડવા માટે જ અમેરિકા દ્વારા તાલિબાનને
જન્મ આપવામાં આવ્યો હતો. આધુનિક
શસ્ત્રો અને તાલીમ આપીને સોવિયેટ સંઘ સામે
લડાવવાનું કામ અમેરિકાએ જ કર્યું હતું. સોવિયેટ
સંઘે અફઘાનિસ્તાનમાંથી પોતાનું લશ્કર પાછું
ખેંચ્યું તે પછી અમેરિકાએ કાબુલમાં પોતાની
કઠપૂતળી જેવી સરકારની સ્થાપના કરી હતી.
તાલિબાને તે સરકારને ઉથલાવી પાડીને પોતાના
રાજની સ્થાપના કરી હતી. તાલિબાને અલ
કાયદા જેવા આતંકવાદી સંગઠન સાથે દોસ્તી
કરી હતી. તેણે ઓસામા બિન લાદેનને પોતાના
દેશમાં આશરો આપ્યો હતો. જો કે, ૯/૧૧ના
આતંકવાદી હુમલા પછી અલ કાયદાને ખતમ
કરવા અમેરિકાએ અફઘાનિસ્તાન પર હુમલો
કર્યો હતો. આ સમયે ઓસામા બિન લાદેન
ભાગીને પાકિસ્તાનના પહાડોમાં ભરાઈ ગયો
હતો, જ્યાં તેને ખતમ કરવામાં આવ્યો હતો.
હવે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થયું છે. અમેરિકાએ
ફરી અફઘાનિસ્તાન તાલિબાનના હવાલે કર્યું છે.
અમેરિકાએ દોહામાં તાલિબાન સાથે જે કરાર
કર્યા છે, તેની ભાષા વાંચતા પણ ખ્યાલ આવે છે
કે અમેરિકા દ્વારા તાલિબાનની તાકાતનો સ્વીકાર
કરાયો છે. તાલિબાનના નેતાઓ પોતાની જાતને
કોઈ આતંકવાદી સંગઠન તરીકે નથી ઓળખતા,
પણ અફઘાનિસ્તાનની સરકાર તરીકે ઓળખે છે.
તેમણે અકઘાનિસ્તાનનું નામ બદલીને ઇસ્લામિક
એમિરાત ઓફ અફઘાનિસ્તાન કરી નાખ્યું છે.
અમેરિકા સાથેના કરારમાં પક્ષકાર તરીકે આ
નામનો જ ઉલ્લેખ વારંવાર કરાયો છે. તાલિબાન
વતી અફઘાનિસ્તાનના જે પ્રમુખ બનવાના છે
તે મુલ્લા અબ્દુલ ગની બરદાર આઠ વર્ષ સુધી
પાકિસ્તાની જેલમાં રહ્યો હતો. તેને ૨૦૧૮માં
છોડવામાં આવ્યો તે પણ અમેરિકાની ગુપ્ત
યોજનાનો ભાગ હતો. મુલ્લા બરદાર સાથે
અફઘાનિસ્તાનમાં પાકિસ્તાનના અને અમેરિકાનાં
હિતોની જાળવણી બાબતમાં કોઈ ગુપ્ત કરાર
કરાયા હતા. જો કે, હાલ સમગ્ર રમતમાં ભારતનું
હિત કે અહિત દૂર દૂર સુધી દેખાતુ નથી. જો કે,
અફઘાનિસ્તાનની રાજધીની કાબૂલમાં ગુરુવારે
થયેલા ધડાકા પછી ત્યાં તાલીબાનોના સત્તાના
હસ્તાંતરણ પહેલા હજી આવી અનેક ઘટના
ઘટવાની દહેશત છે. તાલીબાનો અને અમેરિકા
વચ્ચે કશુક રંધાઈ ગયાની વાત ISISને કદાચ
ગમી નહીં હોય, તેવા સંજોગોમાં આવાનારા
દિવસોમાં આફઘાનમાં વધુ ભીષણ અરાજકતા
ફેલાવાની દહેશત વર્તાય રહી છે.
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રાજકોટના રાજવી પЧરવારમાં ફરી ખટરાગ રાજકોટમાં િબàડરને Óયાં ITના દરોડા
100 કરોડના બેિહસાબી ãયવહાર મâયા
૧૫૦૦ કરોડની િમલકત માટъ કાનૂની જંગ
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

િશવ મિહ ના 44
ોક 1 િમિનટમાં ગાઈ
બાળકЫએભુજરъકોડ↓ કયђ↓
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.

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.

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.

Ĭદૂષણથી પાક િનæફળ જતા આપઘાત
ધોરા માં બંધ પાળીને િવરોધ-ધરણાં

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

કપાસનાે પાક નાશ થઈ જતાં ખેડૂતે ઝાડની ડાળીઅે ફાંસાે ખાધાે હતાે

˛ા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.

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. બુધવારъ 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.

FRIDAY, 27 AUGUST, 2021

સુરતના આંગણે જૈન સમારોહ: 54
મુમુΤુઓને દીΤાના મુહૂત↓ અપાશે
થમ વા ષક સમા ધ ત થ ન મ ે ભ

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 ĺçટઅÖયાÓમ પЧરવાર ˛ારા અને 400થી
વધુ ચાЧરĦધરોની િનĴામાં 23થી
27 ઓગçટ સુધી પાંચ Чદવસીય
ગુιિજન સંગમોÓસવનું આયોજન
કરાયું છъ. સમારોહમાં બુધવારъ
સૂЧરશાЩ×તના ચરમપžધર જૈનાચાય↓

ગુણાનુવાદ થશે

િ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.
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સુરતની મૈĦી પટъલ
ભારતની સૌથી
નાની પાયલોટ બની

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

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. ધોરણ12 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.

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

ર ાબંધનના દવસે ભાઇઅે અેક બહે ન અને માતા ગુમાવી

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.
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નЧડયાદમાં બાળતçકરી કાૈભાંડનો પદા↓ફાશ, રાધનપુરમાં માક⎯ટયાડ↓ની ચૂંટણીમાં
મિહલાઓની ટોળકЫ પોલીસના પાંજરામાં 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

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.

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.

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

એમએસ યુિનવિસ↓ટીમાં િવ˜ાિથ↓નીની
છъડતી મામલે બે જૂથ વŵે અથડામણ
યુ ન. વ જલ

-સ

ુ રટી ગાડ દાેડી અાવીને મામલાે થાળે પ

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

ાે હતાે

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.

દૂધસાગર ડેરી કમ↓ચારી મંડળના ચેરમેન
તરીકы ફાàગુન પટъલની સવા↓નુમતે વરણી
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
ચૂંટણી Ĭિĝયા યોજવામાં આવી હતી જેમાં
ડેરીના ચેરમેન અશોક ચૌધરીના ઈશારъ િનયામક
મંડળની 17 બેઠકોમાં ફыÄટરી િવભાગની 8,

રાધનપુર
રાધનપુર માક⎯ટ યાડ↓માં ચૂટં ણી
લડતા ૪૦ ઉમેદવારો પૈકЫ રાધનપુર
તાલુકા ભાજપના લગધીરભાઇ ચૌધરી
˛ારા પોતાના લેટરપેડ પર બાબુભાઈ
ચૌધરીના સમથ↓માં ખેડતૂ પેનલના ૧૦
અને વેપારી પેનલના ૪ ઉમેદવારોના
નામો હъર કયા↓ હતા. તાલુકા Ĭમુખ
˛ારા હъર કરાયેલા ૧૪ નામો પૈકЫ
ખેડતૂ િવભાગના બે ઉમેદવારોએ
વત↓માન ચેરમેન અમથાભાઈને ખુ·ુ
સમથ↓ન આપતા રાધનપુર તાલુકા
ભાજપમાં મોટો િવવાદ સ ય↓ ો હતો.
તાલુકા ભાજપ Ĭમુખ ˛ારા હъર
કરવામાં આવેલા નામો પૈકЫ તાલુકા

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.

ભાજપ મહામંĦી ભવાભાઈ ઠાકોર
˛ારા માક⎯ટ યાડ↓ના વત↓માન ચેરમેન
અમથાભાઈ ચૌધરી ˛ારા બનાવવામાં
આવેલ િવકાસ પેનલ ભારતીય
જનતા પાટЪ↓ની હોવાનું તેમજ પોતે
અમથાભાઈ ચૌધરી સાથે હોવાની
હъરાત કરી હતી. Ëયારъ આ સમયે
તાલુકા ભાજપ Ĭમુખ ˛ારા હъર કરъલ
બી
ઉમેદવાર ઠાકોર અજમલ
પણ અમથાભાઈના સમથ↓નમાં હોવાનું
વા મâયું હતુ.ં િજ·ા પંચાયતમાં
ભાજપમાંથી ચૂટં ાયેલા હોવા છતાં
િલçટમાં તેમનું નામ ન હોવાને કારણે
તાલુકામાં અમથાભાઈના સમથ↓કોએ
નારાજગી ãયŪ કરી હતી.

બનાસકાંઠામાં 4.3ની
તીĳતાનો ભૂકіપઃ
બાડમેરમાં કы×ĩ િબંદુ
પાલનપુર

તૈયાર થવા પાÜયો છъ. આ ĬોજેÄટમાં
સોલાર ફોટો વોàટъઈક પેનલ લગાવવામાં
આવી છъ. જેમાં 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.

ગુજરાતના સૌરા∆ અને કÉછની ધરા વારѕવાર
Īૂજતી હતી. Óયારъ હવે ઉǼર ગુજરાતના બનાસકાંઠામાં
પણ ભૂકપі ના આંચકા અનુભવાયા છъ. બનાસકાંઠામાં
4.3ની તીĳતાનો ભૂકપі નો અનુભવાયો છъ.
બનાસકાંઠાના વાવથી 84 Чક.મી દૂર ભૂકપі નો આંચકો
આãયો હતો, જેની તીĳતા 4.3ની છъ. બનાસકાંઠામાં
આવેલા ભૂકપі નું કы×ĩ િબંદુ વાવથી 84 Чકલોમીટર દૂર
રાજçથાનના બાડમેરમાં ન℮ધાયું છъ. ભૂકપі નો સમય
એવો હતો કы લોકો ઘરમાં ગતા હતા, તેથી લોક તરત
ઘરની બહાર દોડી આãયા હતા. બનાસકાંઠાના અનેક
િજ·ામાં ભૂકપі ના આંચકા અનુભવાયા હતા. Óયારъ
લોકોએ વ બચાવવા ઘરની બહાર દોટ લગાવી હતી.

મહેશ માંજરેકરને યૂરિનરી બ્લેડર કેન્સર થયું

મુંબઇ : કેન્સરની બીમારીએ બોલીવૂડના વધુ એક અભિનેતાને સપાટામાં લીધો છે.
ગયા વરસે કોરોના મહામારી દરમિયાન સંજય દત્તને કેન્સર થયું હોવાના સમાચાર
હતા. હવે મહેશ માંજરેકરને કેન્સરનું નિદાન થયું છે અને તેમની સર્જરી કરવામાં
આવી છે. મીડિયા રિપોર્ટના અનુસાર મહેશ માંજરેકરને યૂરિનરીબ્લેડર કેન્સર
હોવાનું નિદાન થયું છે. થોડા દિવસો પહેલા જ તેમને કેન્સર થયાની જાણ થઇ
હતી. આ પછી ડોકટરોએ તેમને સર્જરી કરાવાની સલાહ આપી હતી.
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ભણસાલીની વેબસિરીઝ ‘હીરામંડી’માં
રેખાની જગ્યાએ ઐશ્વર્યાની એન્ટ્રી
હીરામંડીમાં કામ કરવા માટે બોલીવૂડની અનેક ટોચની અભિનેત્રીઓનાં નામ સામે
આવ્યાં હતાં. પહેલાં કહેવાયું હતું કે આ વેબસિરીઝમાં રેખા હશે. પણ હવે તેમાં ફેરફાર
થાય તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. સૂત્રોના મતે ઐશ્વર્યાએ ભણસાળી સાથે ફરી એકવાર
કામ કરવાની ઈચ્છા જાહેર કરી છે. એવામાં સંજય તેને લઈને હીરામંડી બનાવે તેવી
પુરી શક્યતા છે. બંને અગાઉ હમ દિલ દે ચૂકે સનમ, દેવદાસ અને ગુઝારિશમાં પણ
સાથે કામ કરી ચૂક્યાં છે. સંજય લીલા ભણસાલી પહેલા રેખાને લેવાનું મન બનાવી
ચૂક્યાં હતાં. પણ વચ્ચે તેમનાં અનપ્રોફેશનલ વલણની જાણકારી મળતા તેમણે રેખાને
લેવાનો વિચાર પડતો મૂક્યો હતો. બન્યું હતું એવું કે ફિલ્મ ફિતૂરના ડાયરેક્ટર અભિષેક
કપૂર સાથે રેખાએ યોગ્ય વર્તન નહોતું કર્યું જેના કારણે રાતોરાત તેમને બદલીને તબ્બૂને
લેવામાં આવી હતી. એ પછી સંજયે પણ રેખા સાથે કામ કરવાનું માંડી વાળ્યું છે. હવે
જો બધું સમુંસૂતરું પાર પડશે તો હીરામંડીમાં રેખાની જગ્યાએ ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન
જોવા મળશે. ટૂંક સમયમાં ઓફિશ્યિલ અનાઉન્સમેન્ટ થશે.

સગાઈની વાતને લઇ કેટરીના અને વિક્કી કૌશલ જાહેરમાં બાખડી પડ્યા

થોડા સમય પહેલા જ વિક્કી-કેટરિનાએ
ચુપચાપ સગાઇ કરી લીધા હોવાના સમાચાર
સામે આવ્યા હતા. એક વાયરલ તસવીર સાથે
એવું કહેવામાં આવ્યું કે વિક્કી-કેટરિનાએ સગાઇ
કરી લીધી છે. જોકે, બાદમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં
આવી છે કે આ એક ખોટા સમાચાર છે અને બંને
વચ્ચે હાલ તો સગાઇ થઇ નથી હવે અન્ય એક
સમાચાર પણ સામે આવી રહ્યા છે કે વિકી કૌશલ
અને કેટરીના કૈફ વચ્ચે જબરદસ્ત ચર્ચા ચાલી 3’ના શૂટિંગમાં વ્યસ્ત છે. દરમિયાન, સમાચાર
રહી છે. કેટરીના સલમાન સાથે ફિલ્મ ‘ટાઈગર આવ્યા કે કેટરિના અને વિક્કી વચ્ચે શૂટિંગ પર

જતા પહેલા વિવાદ થયો હતો. બંને ગુસ્સે થયા
હતા અને તકરાર થઇ હતી બંને એ વાતની ચર્ચા
કરતા કે સગાઇની અફવા કોણે ફેલાવી અને
મામલો બગડ્યો હતો. વિક્કી કૌશલના પિતાએ
આ અહેવાલોને બકવાસ ગણાવ્યા હતા અને
કહ્યું હતું કે આવું કંઈ નથી. વિક્કી અને કેટરીના
બંનેના હાથમાં આ દિવસોમાં ઘણી મોટી ફિલ્મો
છે. આવી સ્થિતિમાં તે પોતાના કામમાં વ્યસ્ત
છે અને સાથે જ તે નથી ઈચ્છતા કે કોઈ ખોટા
સમાચાર તેના કામ પર અસર કરે.
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અમિતાભ બચ્ચનનો અવાજ
હવે એમેઝોનના ઇકો ડિવાઇસ
પર સાંભળવા મળશે

મુંબઇ : અમિત જી શોલે કે ગાને બજાઇયે,
અમિત જી, પ્લે સોન્ગસ ફ્રોમ કભી કહી,
અમિત જી ટેલ અ ફની સ્ટોરી, અમિતજી
વોટસ ઇઝ ધ વેધર ટુડે જેવા એમેઝોન ઇકો
ડિવાઇસ પર આવી વાતો અને પ્રશ્રોના ઉત્તર
આપતા સાંભળવા મળશે. કંપનીએ એલેક્સા
પર ભારતના પહેલા સેલિબ્રિટી વોયસ ફીચર
ઉપલબ્ધની ઘોષણા કરી હતી. ભારતના
યુઝર્સને આ પ્રથમ વખત અમિતાભ બચ્નનો
અવાજ સાંઙળા મળવાનો છે. અત્યાર સુધી
આવી સુવિધા ઉપલબ્ધ નહોતી. સેલિબ્રિટી
વોયસ ફીચર દ્વારા અમિતાભ બચ્ચન
દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલી ઓરિજિનલ
કન્ટેન્ટનો પણ આનંદ લઇ શકાય છે. જેમાં
તેમના જીવનની વાર્તાઓ, પિતાની કવિતા,
ટંગટ્વિસ્ટર્સ, પ્રેરક વિચાર અને ઘણું બધું
સામેલ છે.
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ક�ોર�ોનાના કે ર બાદ હવે આ�ર્થિક સંકટ સામે ઝઝૂમી રહે લા કર�ોડ�ો ભારતીય�ો

ભારતને માથે અધધધ...૧૬૭.૮૦ લાખ કરોડનું દેવું

દુ

નિયામાં અનેક વ્યક્તિ પોતાની આવશ્યકતા
પ્રમાણે લોન લેતી હોય છે, એમ દેશ પણ
અન્ય દેશ કે વર્લ્ડ બેંક પાસે લોન લેતો હોય
છે. લોન લીધા બાદ ઘણા કેટલાક કિસ્સામાં
દેણદારની સ્થિતિ કફોડી બને તો વ્યક્તિ કે દેશ
તેણે લીધેલું ધિરાણ ભરપાઈ કરવામાં અનિયમિત
થઈ જાય છે. આવા સંજોગોમાં અનેક દેશ કે
વ્યક્તિએ ફરીથી લોન લેવી પડે છે. ઇન્ટરનેશનલ
મોનિટરી ફંડના આંકડા પ્રમાણે હાલ ભારત પર
૨.૨૭ ટ્રિલિયન ડોલરનું દેવું છે. તેને રૂપિયામાં
રૂપાંતરિત કરીએ તો કંઈક આવો આંકડો
અધધધ....૧૬,૭૮,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ થઈ
જાય છે. શબ્દોમાં આ રૂપિયા ૧૬૭.૮૦ લાખ
કરોડનું આ દેવુ ખૂબ મોટું છે. જે બીએસઈની
ટોટલ માર્કેટ કેપિટલ કરતા ૦.૮૦ ટ્રિલિયન ડોલર
ઓછુ છે. બીએસઈમાં રોકવામાં આવેલા કુલ
પૈસામાંથી ભારત સરકારનું બધું દેવું ચૂકતે કરી
દેવામાં આવે તો ૦.૮૦ ટ્રિલયન ડોલર એટલે કે
૮૦,૦૦૦ કરોડ ડોલર જ વધે. આ ઉદાહરણ
માત્ર સમજવા માટે જ છે. કારણ કે, બીએસઈનો
પૈસો ખાનગી છે. સરકારે તેનું દેણું તેની પોતાની
આવકમાંથી ભરવાનું હોય છે. ભારતની કુલ
વસ્તી અત્યારે ૧૩૭ કરોડને આંબી ગઈ છે. એ
પ્રમાણે વિભાજન કરીએ તો પ્રત્યેક ભારતીય પર
રૂા.૧,૨૨,૮૦૪નું દેવું છે.
૨૦૨૦માં માર્ચ મહિનાની આસપાસ ભારતમાં
કોવિડે કેર વર્તાવવાનું શરુ કર્યુ તે પહેલા ભારતનો
ડેબ્ટ ટુ જીડીપી રેશિયો ૭૪ ટકા હતો. ડેબ્ટ ટુ
જીડીપી રેશિયો એટલે વાર્ષિક જીડીપીની તુલનાએ
દેવું. જયારે આજે તે ૧૦ ટકા વધીને ૮૪ ટકા થઈ
ગયો છે. ભારતમાં હાલ ગ્રાહક ફુગાવો ૬.૪૦
ટકા છે. હોલસેલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ૧૨.૯૪ ટકા
છે. બેરોજગારી દર ડબલ ડિજિટમાં છે. મોદી
સરકારને ભારતનો વિકાસ દર ડબલ ડિજિટમાં
જોઈતો હતો, તે માઇનસમાં જતો રહ્યો અને
બેરોજગારી દર ડબલ ડિજિટમાં જતો રહ્યો છે.
આ કડવી વાસ્તવિકતા છે. સેન્ટર ફોર મોનિટરિંગ
ઇંડિયન ઇકોનોમીના અહેવાલો પ્રમાણે ૧૭ જૂન
૨૦૨૧ના રોજ ભારતમાં બેરોજગારી દર ૧૧.૨૨
ટકા છે. શહેરી બેરોજગારી ૧૩.૮૯ ટકા છે અને
ગ્રામ્ય ૧૦ ટકા છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં પોલિટિક્સની
જ વાત ચાલે છે. કોરોના પછી ભારતીયો સૌથી
વધુ જો કોઈ સમસ્યાથી ઝઝૂમી રહ્યા હોય તો તે
આર્થિક સમસ્યા છે. ભારતના બગડતા આર્થિક
ચિત્ર વિશે મીડિયા કે સરકારને વાત કરવી હવે
ગમતી નથી. કારણ કે તેમાં ડરામણું ચિત્ર સામે
આવે અને ચિંતા સરકારે કરવી નથી. જાપાનનું

ટોટલ દેવું અત્યારે ૧૦.૯૪ ટ્રિલિયન ડોલર છે. હોત તો તેની હાલ અતિશય દયનીય હોત. જો કે,
ડેબ્ટ ટુ જીડીપી રેશિયો ૨૧૭ ટકા છે. ત્યાં ફુગાવો તેનું ભાગ્ય જોર કરતું હશે તે આજે તે પાકિસ્તાન
માઇનસ ૦.૫ ટકા છે. આ સ્થિતિ પણ સારી નથી. કરતા ૪૫ ગણું વધારે સદ્ધર છે. પાકિસ્તાનના એક
તંદુરસ્ત અર્થતંત્ર માટે ફુગાવો બે ટકા હોવો જરૂરી ખેલદિલ અર્થશાસ્ત્રીએ તો એવો વ્યંગ પણ કર્યો
છે. ત્યાં બેરોજગારી ૨.૮ ટકા છે. જાપાન વિકાસ કે, ૨૦૩૦માં પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશની સહાય
પછીની સમસ્યાઓ ભોગવે છે. તે પૂરેપૂરું વિકસી પર જીવતું હશે. 2020માં બાંગ્લાદેશનો આર્થિક
ગયું છે. હવે ત્યાં વિકાસ સંભવ નથી. અમેરિકાનું વિકાસ દર ૯ ટકા રહ્યો હતો. તેનું ઇકોનોમિક
કુલ દેવું ૨૮.૧૬ ટ્રિલિયન ડોલર છે. તેનો ડેબ્ટ ટુ મોડેલ નિકાસ, સામાજિક પ્રગતિ અને રાજકોષીય
જીડીપી રેશિયો ૧૩૪.૫૦ ટકા છે. ફુગાવો ૪.૨૦ ચોકસાઈ આ ત્રણ પિલ્લર પર ઊભું છે. ૨૦૧૧થી
ટકા છે અને બેરોજગારી દર ૬.૧
૨૦૧૯ દરમિયાન દર વર્ષે તેની
ટકા છે. આ એપ્રિલનો ડેટા છે. મેમાં
નિકાસમાં ૮.૬ ટકાનો વધારો થયો
તે સૂધરીને ૫.૮ ટકા થયો હતો.
છે. નિકાસમાં તેનું મુખ્ય ફોકસ વસ્ત્રો
એ જ રીતે બ્રાઝિલનું દેવુ ૧.૪૨ ધવલ શુક્લ છે. જેમાં તે ટક્કર આપી શકે છે.
ટ્રિલિયન ડોલર છે. ડેબ્ટ ટુ જીડીપી
તેનો ડેબ્ટ ટુ જીડીપી રેશિયો ૩૦થી
રેશિયો ૯૯ ટકા છે. મોંઘવારી ૬.૮૦ ટકા છે. ૪૦ ટકા વચ્ચે રમતો રહે છે. ચીનનો ૪૭ ટકા છે
અહીંનો બેરોજગારી દર ૧૪.૭ ટકા છે. જૈર અને ભારતનો ૮૪ ટકા છે. પાકિસ્તાનની માથા
બોલ્સોનારોના કુશાસનનો લોકો સડક પર ઊતરીને દીઠ વાર્ષિક આવક ૧,૫૪૩ ડોલર છે. જયારે
વિરોધ કરી રહ્યા છે.
ભારતની માથા દીઠ વાર્ષિક આવક ૧૯૪૭ ડોલર
એશિયામાં આજે બાંગ્લાદેશ શક્તિશાળી છે. બાંગ્લાદેશની માથા દીઠ વાર્ષિક આવક ૨૨૨૭

ઓફબીટ

2020માં માર્ચ મહિનાની આ�સપાસ ભારતમાં ક�ોવિડે કે ર
વર્તાવવાનું શરુ કર્યુ તે પહે લા ભારતન�ો ડે બ્ટ ટુ જીડીપી રે શિય�ો
74 ટકા હત�ો. જે આ�જે તે 10 ટકા વધીને 84 ટકા થઈ ગય�ો
ઈકોનોમી તરીકે ઊભરી રહ્યું છે. માર્ચ ૧૯૭૧માં
જ્યારે બાંગ્લાદેશ પાકિસ્તાનથી અલગ થયો ત્યારે
પાકિસ્તાન તેના કરતા ૭૦ ગણું વધારે સદ્ધર હતું.
મતલબ પાકિસ્તાનના શાસકોએ પૂર્વ પાકિસ્તાન
(૧૯૭૧ પહેલાના બાંગ્લાદેશ)ના વિકાસમાં ધ્યાન
જ નહોતું આપ્યું. તેની સાથે સ્પષ્ટ ભેદભાવ કર્યો
હતો. આજે પણ તે જો પાકિસ્તાનનો જ ભાગ

ડોલર છે. રૂપિયામાં તેની ગણતરી કરવામાં આવે
તો તે ૧,૬૨,૫૭૧ થાય છે. બાંગ્લાદેશે જે
આર્થિક ચમત્કાર કર્યો છે તેની ચર્ચા પણ નથી થતી.
જો કોઈ ચર્ચા છેડી દે તો તેને એમ કહેવામાં આવે
છે કે, ગો ટુ બાંગ્લાદેશ. જે સમાજો પોતાની ભૂલ
નથી સ્વીકારી શકતા, પોતાનામાં શું ખૂટે છે, ક્યાં
સુધારની જરૂર છે તેની મોકળા મને ચર્ચા નથી કરી

શકતા અને મિથ્યાભિમાન તથા ઘમંડમાં જીવે છે
તે સમાજો જ કાળ ક્રમે અંધકારમાં ધકેલાઈ જતા
હોય છે. બ્રાઝિલે એક સમયે હોપ ઊભી કરી
હતી, બાદમાં તેની ઇકોનોમી બેસી ગઈ. ભારતીય
અર્થતંત્ર પર પણ બહુ આશા છે, જો કે, તે હાંફવા
લાગ્યું છે. તેને ફરીથી ચીત્તાની જેમ દોડતું કરવા
અર્થશાસ્ત્રીઓ સૂચવે તેવા આકરા નિર્ણયો લેવાની
આવશ્યકતા છે.
દેશનો મુખ્ય ડિસ્કોર્સ ઇકોનોમિક ડેવલોપમેન્ટ
હોવો જોઈએ. બીજો કોઈ જ મુદ્દો નહીં. જો કે,
કમનસીબે દેશની સરકાર કે વિપક્ષોને આજે આ
મુદ્દા સાથે કશી લેવા દેવા નથી રહી, તેવું વર્તન થઈ
રહ્યું છે.વિશ્વના કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ દેશોની સ્થિતિ
શું છે તેના પર પણ ચર્ચા કરવા જેવી છે. યુકેનું દેવુ
૩.૦૨૨ ટ્રિલિયન ડોલર છે. તેનો ડેબ્ટ ટુ જીડીપી
રેશિયો ૯૭.૫૦ ટકા છે. ફુગાવો ૧.૫૦ ટકા
છે અને બેરોજગારી ૪.૯ ટકા છે. જર્મનીનું દેવું
૨.૬૬ ટ્રિલિયન ડોલર છે. ચીન દુનિયાના કેટલાક
એવા દેશોમાં સ્થાન ધરાવે છે જેની જીડીપી કોવિડ
કાળમાં પણ વિકસતી રહી છે. પ્લસમાં રહી છે.
માથા પર દેવું ઓછું છે એ તેનો બહુ મોટો પ્લસ
પોઇન્ટ છે.
ભારતની જીડીપી અત્યારે ૨.૬ ટ્રિલિયન
ડોલરની છે. પહેલા ૨.૮૭ ટ્રિલિયન ડોલર
હતી. કોવિડને કારણે ભારતીય અર્થતંત્રને થયેલા
નુકસાનને આ આંક પ્રતિબિંબિત કરી રહ્યો છે.
સરકાર ૨૦૨૪માં ઇંડિયાને ૫ ટ્રિલિયન ડોલરની
ઇકોનોમી બનાવવા માગે છે. પરંતુ કોવિડ પછી
ભારતમાં આર્થિક અસમાનતા વધી છે. પૈસાદાર
વધુ પૈસાદાર થયા છે અને ગરીબ વધુ ગરીબ
થયા છે. મર્સીડીઝનો સેલ્સનો વાર્ષિક ટાર્ગેટ એક
મહિનામાં પૂરો થઈ ગયો છે અને બીજી બાજુ
કેન્દ્ર સરકારે ૮૦ કરોડ લોકોને મફત અનાજ
ડિસ્ટ્રિબ્યુટ કરવાની ફરજ પડી છે. ૨૦૨૪માં
દેશની જીડીપી પાંચ ટ્રિલિયન ડોલર થઈ જાય તો
પણ તેમાંથી અમીરોની અને અમીર ન હોય એવા
વર્ગની હિસ્સેદારી શોધવી પડશે. ડિસ્ટ્રિબ્યુશન
ઑફ ઇન્કમમાં જે અસમાનતા છે તે ઘટશે ? તે
તપાસવાનું રહેશે. દેશમાં જ્યાં સુધી વિશાળ મિડલ
ક્લાસ નહીં હોય અને જ્યાં સુધી ગરીબોની સંખ્યા
વ્યાપક હશે ત્યાં સુધી આર્થિક વિકાસના ફળનો
સ્વાદ માણી શકાશે નહીં, આ વાતને સરકારે
સમજીને મધ્યમ અને ગરીબ સુધી પૈસા સરળતાથી
પહોંચે તેવા માર્ગો શોધવા પડશે. નહીંતર વાતોના
વડામાં હકીકત દૂર થતી જશે અને દેવુ, ફુગાવો
અને બેરોજગારી દર તેમજ મોંઘવારી જેવી સમસ્યા
અર્થતંત્રને નુકસાન કરતી રહેશે તે ચોક્કસ છે.
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જનમાષ્ટમી ઃ નંદ ઘેર આનંદ ભયો

શ્રાવણવદ અષ્ટમીના બુધવારની પવિત્ર તિથિએ
પ્રેમાવતાર, સર્વાતાર, જ્ઞાાનાવતાાર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટય થયું. ઈશ્વરનાં અન્ય
અવતારો, અંશાવતાર કે કલાવતાર ગણાયા છે. જયારે
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તો પૂર્ણાવતાર છે. આજથી ૫૨૩
વર્ષ પૂર્વે ઉત્તર પ્રદેશની મથુરા નગરીમાં વૃષભ લગ્નમાં,
રોહિણી નક્ષત્ર મધ્યે, શ્રાવણવદ અષ્ટમીના બુધવારની
પવિત્ર તિથિએ પ્રેમાવતાર, સર્વાતાર, જ્ઞાાનાવતાાર, પૂર્ણ
પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટય થયું. ઈશ્વરનાં
અન્ય અવતારો, અંશાવતાર કે કલાવતાર ગણાયા છે.
જયારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તો પૂર્ણાવતાર છે.
શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યજીએ ‘શ્રી કૃષ્ણાષ્ટકમ’માં જે શ્લોક
રચ્યો છે, તેમાં શ્રીકૃષ્ણનાં દિવ્ય સ્વરૂપે તથા તેમની
લીલાનું સુંદર આલેખન છે.
‘ભજે વ્રજૈકર્મણ્ડ સમસ્તે પાપ ખંણ્ડને,
સ્વભકતે ચિતરંજન સદૈવ નંદનદર્મ !
સુપિચ્છ, ગુચ્છ મસ્તક સુનાદ વેણુ હસ્તક,
અનંગરાગ સાગર, નમામિ કૃષ્ણ નાગરમ્ !!’
અર્થાત: વ્રજ ભૂમિનાં એક માત્ર
આભૂષણ, સર્વ પાપોના નાશ
કરનારા, અને પોતાના ભક્તોના
ચિત્તને આનંદ પ્રદાન કરનારા,
નંદ, નંદન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને
હું વંદન કરું છું. એમનાં મસ્તક
પર મોરપીંછનો મુકુટ શોભે છે.
એમનાં હાથમાં સુરીલી મોરલી
છે કે જેઓ કામ કલાના મહાસાગર
સમાન છે. નિર્ગુણ અને
નિરાકાર પરમાત્મા ભક્તોનાં
દુ:ખ હરવા માનવીઓનું રક્ષણ
કરવા, દુષ્ટોનો નાશ કરનારા,
સગુણ અને સાકાર પૂર્ણ એવા
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અવનિ પર
અવતાર લીધો.
આ વિષે મહાપ્રભુજી શ્રી

વલ્લભાચાર્ય કહે છે,
‘પીકાત: સુકલાદેવા: ગણિતાનંદક બૃહત !
પૂર્ણાનંદે હરિસ્તમાત્ કૃષ્ણ એવ મર્મ !!’
અર્થાત : પ્રકૃતિ પ્રકારના બધા દેવો ગણિત છે, એટલે
કે માપી શકાય એવા મર્યાદિત આનંદ ધારણ કરનારા છે.
જયારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તો પૂર્ણ આનંદને ધારણ કરે છે,
તેથી તેઓ જ મારી ગતિ હજો.
એક સમયે શુકદેવજીએ રાજા પરિક્ષિત રાજાને કહ્યુ,
‘ધરતી પર ફરીવાર અહંકારથી મદોન્મત થયેલા દૈત્યોનો
આતંક વધ્યો છે ! તો ભગવાન શ્રી વિષ્ણુએ આ વિષે
જણાવતાં ક્હ્યુ, ‘ હે દેવો ! ભગવાન શ્રી હરિને સૌના
આ દુ:ખની જાણ છે. પૃથ્વીને ત્રાસ મુક્ત કરવા, સાક્ષાત
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી હરિ, વસુદેવજીને ત્યાં જન્મ
લેશે. તેમનાં પૂર્વે ભગવાનનો સાથ આપવા માટે સ્વયં
પ્રકાશ રુપ અવતાર લેશે.’ જન્માષ્મીની મધ્યરાત્રીએ
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વસુદેવ-દેવકી થકી કારાવાસમાં જન્મ
લીધેલો, તો ભગવાનની પ્રેરણાથી જ વસુદેવ નવજાત
બાળકને ટોપલામાં મૂકીને યમુના નદીમાં માર્ગ
કરતાં,ગોકુળમાં યશોદાજીનાં ઘેર મૂકતા
ગયા.
શ્રાવણવદ નોમને ગુરુવારે
શ્રીનંદાલયમાં નંદ મહોત્સવ
ઉજવાયો, ‘નંદ ઘરે આનંદ ભયો,
જય કનૈયાલાલ કી...’ ગાય,
તલ, વસ્ત્ર, સુવર્ણ, રજત અને
અલંકારોનું દાન થયું. તો પ્રભુ
જન્મનાં ખબર થવાથી, મહાદેવજી
સમાધિમાં અતિ પ્રસન્નચિત્તે જાગૃત
થયા. એમને પણ સમાધિમાં
શ્રીનંદ ઉત્સવની ઝાંખી થઈ,
એમને સન્મુખ થઇને લાલાનાં
દર્શન કરવાની ઈચ્છા થઈ. ચાલુ
વર્ષે જન્માષ્ટમી 30મી અોગસ્ટે
છે. ભારતમાં ઉજવણી માટે
તડામાર તૈયારી ચાલી રહી છે.

શું તમને પણ કાજલ પ્રસરી જવાની
સમસ્યા સતાવે છે? કર�ો આ� ઉપાય

કોઇપણ કોસ્મેટિકની દુકાને કાજલ લેવા
જઈએ એટલે દુકાનદારને કેટલાંય સવાલો સ્ત્રી
પૂછી નાખતી હોય છે, શું આ કાજલ વોટરપ્રૂફ
છે? લગાવ્યા પછી પ્રસરશે તો નહીંને? સ્મજ
ફ્રી છેને? આવા કેટલાંય સવાલોના જવાબમાં
દુકાનદાર અનેક અલગ અલગ બ્રાન્ડનાં કાજલ
બતાવે છે.
ગમે એટલું મોંઘું કાજલ લઇએ પણ મોટાભાગે
અમુક સમય બાદ પ્રસરતું હોય છે. આંખોમાં
નેચરલ લુબ્રિકન્ટ હોવાને કારણે અમુક સમય
બાદ કાજલ આંખોની નીચેના ભાગમાં ડાર્ક
સર્કલ રૂપે દેખાવાનું શરૂ કરે જ છે. તેવું ન થાય
તે માટે કાજલ લગાવતાં પહેલાં આંખોની નીચેના
ભાગમાં એક બરફનો ટુકડો રબ કરો, ત્યારબાદ

આંખો લૂછીને ત્યાં થોડો કોમ્પેક લગાવ્યા
પછી કાજલ લગાવો. યાદ રાખો કે આ ટેક્નિક
રેગ્યુલર મેકઅપ ન કરતી હોય પણ માત્ર કાજલ
લગાવતી સ્ત્રીઓ માટે છે. કાજલ લગાવ્યા બાદ
તેની નીચે આઇલાઇનર કરીને તેને બાંધી દો.
આઇલાઇનરથી કાજલ વધારે ડાર્ક લાગશે.

ઈન્ટરનેટની નવીનતા

ઈન્ટરનેટની દુનિયા વાસ્તવિક
દુનિયા કરતા ખુબજ વિશાળ છે. આ
દુનિયામાં ૧ મિનિટમાં ઘણા મોટા
ફેરફાર થઈ જાય છે. જેમાં ઈ-મેઈલ
થાય શકે, વિડીઓ જોઈ શકાય,
એપ ડાઉનલોડ થાય શકે. આ માત્ર
ઉદાહરણ છે પરતું ઘણા મોટા કાર્યો
માત્ર ૧ મિનિટમાં થઈ શકે છે.
ગૂગલ પર ૧ મિનિટમાં 38 લાખ
થી વધુ ક્વેરી સર્ચ થાય છે. છતાં
તેનું સર્વર ક્રેશ થતું નથી. જેના કારણે
ગૂગલની સામે બીજું કોઈ સર્ચ એન્જીન
ટકી શકતું નથી. જયારે ૧ મિનિટમાં
કરોડો ઈ-મેઈલની આપ-લે થાય છે.
જેમાં જીમેઈલ, આઉટલૂક, યાહૂ તથા
પ્રોટોન-મેઈલ મોટો ભાગ ભજવે
છે. યુટ્યુબ પર પણ ૧ મિનિટમાં
45 લાખથી વધુ વિડીઓ જોવાય છે.
આજના સમયમાં વિડીઓ જોવા માટે
યુટ્યુબ ખુબ જ લોકપ્રિય વેબસાઈટ
છે. જેમાં ગીત, ભજન, કૂકિંગ, જનરલ
નોલેજ, ટેકનીકલ નોલેજ, સાયબર
નોલેજ સંબધિત વિડીઓ ઉપલબ્ધ છે
જેથી યુટ્યુબ આપને રોજીંદી ક્રિયામાં
ઉપયોગી છે.
ફેસબુક પર ૧ મિનિટમાં 10

લાખથી વધુ યુઝર્સ લોગ-ઈન કરે
છે અને 2 લાખથી વધુ ફોટોસ
તથા 5 લાખથી વધુ પોસ્ટ થાય
છે. વોટ્સએપ પર ૧ મિનિટમાં ૪
કરોડથી વધુ મેસેજની આપ-લે થાય
છે. જેમાં ફોટોસ, વિડીઓ, ડોક્યુમેન્ટ,
કોન્ટેક્ટસ, લીંક તથા લોકેશન નો
સમાવેશ થાય છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ માં
૧ મિનિટમાં ૪ લાખથી વધુ ફોટોસ
અપલોડ થાય છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ જે માત્ર
ફોટો શેરિંગ પ્લેટફોર્મ છે છતાં તેના પર
1 બિલિયનથી વધુ યુઝર્સ છે. ટ્વીટર
પર ૧ મિનિટમાં 90 હજારથી વધુ
ટ્વીટ થાય છે. ફેસબુક કરતા ટ્વીટર
ઓછું લોકપ્રિય છે પરતું સામાજિક
મુદ્દા પરના હેશટેગ માટે ટ્વીટર પ્રમુખ
સ્થાને છે.
ગૂગલ પ્લેસ્ટોર તથા એપલ એપ
સ્ટોર પર ૧ મિનિટમાં 4 લાખથી વધુ
એપ્સ ડાઉનલોડ થાય છે. ઓનલાઈન
શોપિંગ વેબસાઈટ પર ૧ મિનિટમાં 10
લાખ ડોલરથી વધુ રકમના ટ્રાન્ઝેક્સન
થાય છે. જયારે ઓનલાઈન રૂપિયાની
લેવડ-દેવડ માં માત્ર ૧ સેકન્ડમાં 5
હજારથી વધુ ટ્રાન્ઝેક્સન થાય છે.
@beinghumanmj
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ગુજરાત

ગુજરાતમાં વરસાદ ખ′ચાતા ઊભો પાક િનæફળ
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 ખેડતૂ ોની 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 ખેડતૂ ોને 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.

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

સાસંદ મેનકા ગાધીની
બદનΤી કરતો વીЧડયો
પોçટ કરનારો ઝડપાયો

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

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.

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.

ગુજરાતમાં ઉ˜ોગકારોને Úલેકમેઇલ
કરાશે તો ખંડણીનો ગુનો દાખલ થશે
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
કરનારાં 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

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.

Úલેકમેઇલની Ĭ િત હરગીઝ ચલાવી
નહી લેવાય. વેપારીઓ નામ ન
આપવાની શરતે ફЧરયાદ આપી
શકશે. રાËય હ િવભાગ વેપારીઉ˜ો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.

ગુજરાતમાં SPGનું
એલાન, હવે પાટીદારોનું
બીજું આં
દ
ોલન
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.
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ાવણી પૂનમ અને ર ાબંધનને પગલે ડાકાેરમાં
રણછાેડરાય ના દશને લાખાે ભ ાે ઉમટયાં
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 િધરાજે િ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.

ગુજરાત ભાજપના 2 સાંસદાેનું સ

પદ

ેખમમાં

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.

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

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

સરકારનાે મહ નાે નણય: જેલાેમાં બંધ
તમામ કે દીઅાેને મળશે ટે લીફાેનની સુ વધા
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.
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દશમ ૨૪ કલાકમ 46164 કસ, 607 દદ ન મોત
કુલ કે સ પૈકીના 36 હ રથી વધુ કે સ કે રળ અને મહારા
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

રા

માં નાધાયા, મહારા માં પણ ગંભીર પ ર

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.

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 કાબુલથી પાછી લાવવામાં આવી હતી.

મૈસુરમાં MBAની િવ˜ાિથ↓ની અફઘાન મુˆъ ભારત વેઈટ એ×ડ વોચની
પર 6 ઈસમો ˛ારા બળાÓકાર Щçથિતમાં ઃ િવદъશ મંĦી એસ. જયશંકર

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.

અફઘા ન તાનની

ત ખરાબ છે, લાેકાેને જ ી બચાવવા કવાયત ચાલુ

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 Óયાંથી કાઢવા પર છъ. સૂĦો ˛ારા
કы, હાલ તેઓ વેઈટ એ×ડ વોચ મળતા અહъવાલ Ĭમાણે િવદъશ મંĦી
મોડમાં છъ પરѕતુ મુÅય ફોકસ લોકોને 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.

દъશમાં 27% ઓછો વરસાદ : ગુજરાત બળવાખોરોને ક℮Ġેસનો સંકыત,
ચૂ
ટ
ં
ણીમાં
સીએમ
પદъ
કы
Ø
ટન
હશે
સિહત અનેક રાËયોમાં દુæકાળની ભીિત
દેશમાં 44 ડવીઝનમાં સામા

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

કરતા પણ અાેછાે વરસાદ, કૃ ષને માઠી અસર

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

કલકǼા એરપોટ↓ પર
4250 કરોડના Чકіમતી
ધાતુ સાથે બે ઝડપાયા
કોલકાતા
કલકǼા એરપોટ↓ પરથી એક ãયિŪ કરોડોની Чકіમતી
ધાતુ સાથે ઝડપાઈ છъ. આ ãયિŪ પાસેથી રъЧડયોએЩÄટવ
પદાથ↓ કબજે લેવામાં આãયો છъ. ЧરપોÎસ↓ મુજબ
સીઆઈડીએ બે લોકો પાસેથી ૨૫૦ Ġામ કыિલફોિન↓યમ
જΆ કયુ↨ છъ. જેની અંદા ત Чકіમત ૪,૨૫૦ કરોડ λિપયા
થાય છъ. ઝડપાયેલા બ³−³ે શÅસો સૈલાન કમા↓કર અને
અિસત ઘોષ હુગલી િજ·ાના રહъવાસી છъ. આ આરોપીઓ
પાસેથી મળъલી ધાતુનો ઉપયોગ ખાસ જÆયાઓ પર
કરવામાં આવે છъ. કыિલફોિન↓યમનો ઉપયોગ પોટ‼બલ મેટલ
ЧડટъÄટસ↓માં કરવામાં આવે છъ. સોના અને ચાંદીની ખાણની
ઓળખ માટъ પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છъ.

િ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.

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

કાäમીરમાં ટીઆરએફના ચીફ સિહત
વધુ Ħણ ખૂંખાર આતંકવાદીઓ ઠાર
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 સંગઠનના ચાર આતંકЫઓ
અને તેના ચીફને મારવામાં સૈ×યને
સફળતા મળી હતી.

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.

બાળકЫ પર દુæકમ↓ કરનાર
મેઘાલયના પૂવ↓ MLAને
૨૫ વષ↓નીિશલ℮ગ
જેલની સ
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.
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િહટ એ×ડ રનમાં ગુજરાત દъશમાં છΖા ગુજરાતના માગ› હъરોઈન અાãયું:
વૈ
િ
ΐક
ļગ
ડીલસ↓
ન
ા
નામ
ખુ
à
યા
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

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 અને 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.

અમદાવાદ
ગુજરાતના માગ› કરોડોનું ૫૦૦
વષ↓ 2019માં િહટ એ×ડ રનની ઘટનાઓ Чકલોનું હъરોઈન Ĭકરણમાં પં બની
રાËય
અકçમાત
મોત
જેલમાંથી સુખબીરિસઘ ઉફ⎯ હъપી
મÖયĬદъશ
૧૩,૫૫૦
૩,૪૯૫
લખબીિસંહને
એનઆઈએઅે
મહારા∆
૮,૫૭૫
૩,૬૧૭
ĺા×સફર વોર×ટથી ધરપકડ કરીને
ઉǼર Ĭદъશ
૭,૭૭૮
૪,૨૯૯
ચાર Чદવસના Чરમા×ડ મેળãયા હતા.
રાજçથાન
૭,૭૪૧
૩,૩૧૪
Чરમા×ડ દરÜયાન ખુલાસો થયો છъ કы,
િબહાર
૪,૦૨૩
૩,૧૦૪
આરોપી સુખબીરિસઘના મોબાઈલના
તાિમલનાડુ
૩,૬૭૦
૮૬૪
ડેટામાંથી ઈ×ટરનેશલ ļÆસ રъકыટર
ગુજરાત
૨,૮૯૩
૧,૫૨૯
િસમરન તિસંહ સંધુ સાથે અÓયાર
હЧરયાણા
૨,૭૬૦
૧,૪૦૬
સુધી કыટલીવાર ļÆસની હъરાફыરી
તેલંગાણા
૨,૩૦૦
૭૪૯
કરવામાં આવી હતી.
છǼીસગઢ
૨,૨૮૦
૯૯૨
સુખબીરિસંહ ઉફ⎯ હъપી અફઘાનમાં
કરોડો વસૂલે છъ Óયારъ સલામત રçતા માટъ રાËય સરકાર અરમાન સાથે ધરાબો ધરાવતો હોય
ગંભીર બને અને માનવ િજંદગી બચાવે તે જλરી છъ.
તેના મારફતે અફઘાનથી ÐÆસ શુÖધ

વલસાડના મંЧદરમાં દરરોજ અનોખી ઘટના
ભજનમાં ભŪો સાથે તાલ િમલાવતો ΐાન

વલસાડવલસાડ
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 ભજનકЫત↓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 ભજનકЫત↓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.

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.

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.

RM÷k{ Ä{oLk u [kuÚk u {w¤¼wík Míkt¼ (rMkæÄktík) Ífkík (VhSÞkík ËkLk-ÃkwÛÞ)
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
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ËkLk ÃkwÛÞ Ãký Au. {hSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ {kxu MktÃkr¥k Ãkrðºk ÚkE òÞ Au, suÚke íkuLku “Ífkík”
fkuE nË-ykuAk{kt ykuAwt fu ðÄw{kt ðÄw LkÚke. fnuðk{kt ykðu Au.fwhkLk {SË{kt yk þçËLkku yÚko
{kLkðeLke LkkýktrfÞ ÂMÚkrík yLku Mktòuøkku yLkwMkkh VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ íkhefu ÚkkÞ Au.
íku {hSÞkík ËkLkÃkwÛÞ õÞkhu Ãký fhe þfu Au.
EM÷k{ Ä{oLkk su Ãkkt[ {w¤¼wík rMkæÄktíkku (Míkt¼kuVhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ {kxu yuf [ku¬Mk fkÞoÃkØrík yhfkLk) Au, íku{kt Ãknu÷ku rMkæÄktík ©æÄk (R{kLk),
Lk¬e fhðk{kt ykðu÷ Au. yk VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ çkeòu çktËøke (Mk{ÞMkhLke Lk{kÍ), ºkeòu Ãkrðºk
RM÷k{ Ä{oLkku yuf {w¤¼wík rMkæÄktík (Míkt¼- h{ÍkLk {kMkLkk WÃkðkMk (hkuÍk), [kuÚkku VhSÞkík
yhfkLk) Au, suLku “Ífkík”
ËkLk ÃkwÛÞ (Ífkík) yLku Ãkkt[{ku
fnuðk{kt ykðu Au.
Ãkrðºk ¼wr{ {¬k yLku {ËeLkk
“Ífkík” yu yhçke
(MkWËe yhuçkeÞk)Lke Þkºkk
¼k»kkLkku þçË Au yLku íkuLkwt
(ns) Au.
કા સમ અ ાસ
økwshkíke ¼k»kk{kt ¼k»kktíkh
yk
[kuÚkku
rMkæÄktík
“Ãkrðºk fhðwt” yu ÚkkÞ Au. ßÞkhu yuf ©æÄk¤w (yhfkLk) Ífkík (VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ) yuðk
({ku{eLk-R{kLkðk¤ku) ÃkkuíkkLke ík{k{ MktÃkr¥k {ktÚke ©æÄk¤wyku (R{kLkðk¤kyku) Ãkh VhSÞkík
ð»ko{kt yufðkh yuf [ku¬Mk ÃkØríkLkk yLkwMkkh Au, su{Lke LkkýktrfÞ rMÚkrík Xef Xef nkuÞ. yk
yuf [ku¬Mk hf{ “Ífkík” íkhefu økýºke fheLku “Xef Xef LkkýktrfÞ ÂMÚkrík” Lkwt «{ký yu Au fu
VhSÞkík ËkLk ÃkwÛÞ {kxu Lkku¾e fkZe Au, yLku ©æÄk¤wyku ({ku{eLkku) ÔÞÂõíkøkík heíku ykuAk{kt
íkuLku ËkLk ÃkwÛÞ{kt ¾[uo Au, íÞkhu íkuLke çkkfeLke ykuAk MkkzkMkkík íkku÷k MkkuLktw yÚkðk MkkzkçkkðLk

ઈ લામની આરસી

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 MÚkkrÃkíkfkÞ{ 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:
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સતત Ħીજી ટъçટમાં λટની સદી : ભારતના
78 સામે ઈєÆલે×ડના 8 િવકыટъ 423 રન

FRIDAY, 27 AUGUST, 2021

ટાેક્યાે પેરાિલિ કનાે ારં ભ, િ રં ગા સાથે
ભારતીય અે લેટ્સની શાનદાર અે ી થઈ

λટના 121 : મલાન (70), હામીદ (68) અને બ×સ↓ (61)ની અડધી સદી
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.

રъસિલંગ ફыડરъશનના ચીફы ચેતવણી
આપતાં રъસલર રિવ, બજરѕગિવનેશની કારЧકદЪ↓ જોખમમાં મુકાઈ

ĭા×સના çĺાઈકર Чકિલયન
મબાપેને Чરયલ મેિļડ ╞બે 1400
કરોડ λિપયાની અોફર કરી

નવીЧદàહી

મેિļડ

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.

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.

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.

વાેક રે સમાં 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 પટે લનાે 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.

કનૈયાલાલ મુનશીઅે મુંબઈના િદ્વભાષી રા ના િનણર્યને
ટેકાે અાપવા ગુજરાતની જાને અપીલ કરતું િનવેદન કયુર્ં
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 અને 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 મુનશીના
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 ઘટયું 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 ગયું હતું ?

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

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

ઉપવાસ સાથે કાેઈ સમજૂતી થઈ શકે નહીં.
માેરારજીભાઈના ઉપવાસ છાેડાવવા ઢે બરભાઈઅે
કમર કસી. તેમણે િસિનયર વકીલાે સાથે ચચાર્ કરી
અને કહ્યું કે તેમનું વજન 6.5 િકલાે ઘટયું છે .

Ĭકરણ 6
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.

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

(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.

દъવે×ĩ પટъલ
સંપક↕

+91 98792 07102
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કૃષિ કાયદા, ટેકાના ભાવ મુદ્દે 8મીએ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પાણી મોંઘુ, ઘરેલું
કનેક્શનમાં 8 ટકા સુધીનો વધારો
દેશમાં ધરણાની કિસાન સંઘની ચીમકી
FRIDAY, 27 AUGUST, 2021

બીજી તરફ પંજાબ સરકારે શેરડીન�ો રે ટ વધારીને 360 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ કરી દીધ�ો

નવી દિલ્હી : ખેડૂતોના કૃષિ કાયદા
વિરોધના આંદોલનમાં હવે રાષ્ટ્રીય
સ્વયમ સેવક સંઘના સંગઠન ભારતીય
કિસાન સંઘ (બીકેએસ) પણ જોડાયું
છે. કિસાન સંઘે જાહેરાત કરી છે કે
કેન્દ્ર સરકાર કૃષિ કાયદાઓ અને
ટેકાના ભાવ અંગે વહેલા નિર્ણય નહીં
લે તો આઠમી સપ્ટેમ્બરથી દેશવ્યાપી
આંદોલન શરૂ કરવામાં આવશે.
કિસાન સંઘે આ નિર્ણય લેવા માટે કેન્દ્ર
સરકારને આ મહિનાના અંત સુધીનો
સમય આપ્યો છે.

કિસાન સંઘના નેતા યુગલ કિશોર
મિશ્રાએ કહ્યું હતું કે અમે મોદી
સરકારને કૃષિ કાયદા અને ટેકાના
ભાવ અંગે નિર્ણય લેવા માટે 31મી
ઓગસ્ટ સુધીનો સમય આપીએ છીએ.
જો સરકાર અમારી માગણીઓ અંગે
કોઇ સકારાત્મક નિર્ણય નહીં લે તો
આઠમી સપ્ટેમ્બરના રોજ દેશવ્યાપી
ધરણા કરવામાં આવશે અને તે બાદ
પણ અમારી માગણીઓને આગળ
ધપાવવા માટે નિર્ણય લેવામાં આવશે.
બીજી તરફ પંજાબ સરકારે શેરડીના

નવી દિલ્હી
રામ મંદિર પર ચુકાદો આપનારા
સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત જસ્ટિસ અશોક
ભૂષણના પ્રયાગરાજ ખાતે આવેલા
પૈતૃક મકાન પર બોમ્બમારાની
ચોંકાવનારી ઘટના સમે આવી છે.
સોમવારે સાંજે લગભગ 5:30
કલાકે તેમના ઘર બહાર એક બાદ
એક એમ કુલ 2 બોમ્બ ફોડ્યા બાદ
બદમાશો ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા.
બોમ્બમારા અંગેની સૂચના બાદ અનેક
થાણાની પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી
ગઈ હતી. કર્નલગંજ થાણા ક્ષેત્રના
હાશિમપુર મોહલ્લામાં સુપ્રીમ કોર્ટના

રિટાયર્ડ જસ્ટિસ અશોક ભૂષણનું પૈતૃક
મકાન છે. સુપ્રીમ કોર્ટના રિટાયર્ડ
જજ જસ્ટિસ અશોક ભૂષણ પોતાના
પરિવાર સાથે કેન્ટ થાણા ક્ષેત્રના
અશોક નગરમાં રહે છે. હાશિમપુર
ખાતેના પૈતૃક મકાનમાં તેમના ભાઈ
અને અલાહાબાદ હાઈકોર્ટના વરિષ્ઠ
વકીલ અનિલ ભૂષણ પોતાના પરિવાર
સાથે રહે છે. અનિલ ભૂષણના કહેવા
પ્રમાણે તેજ વિસ્ફોટ સાથે 2 બોમ્બ
ફોડવામાં આવ્યા હતા. ધમાકાનો
અવાજ સાંભળીને જ્યારે તેઓ બહાર
નીકળ્યા ત્યારે બાઈક સવાર બદમાશો
ફરાર થઈ ગયા હતા.

રામમંદિર પર ચુકાદો આપનારા SCના
નિવૃત્ત જસ્ટિસના મકાન પર બોમ્બમારો

ખેડૂતોની માગણી સ્વીકારી લીધી છે.
આ સાથે જ પંજાબ સરકારે શેરડીનો
રેટ વધારીને 360 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ
કરી દીધો છે. પંજાબના ખેડૂતો શેરડીનો
રેટ વધારવાને લઈ આંદોલન કરી
રહ્યા હતા. આ રીતે સરકાર દ્વારા નવા
રેટની જાહેરાત કરાયા બાદ ખેડૂતોએ
પોતાનું પ્રદર્શન પાછું ખેંચી લીધું છે.
મુખ્યમંત્રીએ ખેડૂત નેતાઓ સાથે
બેઠક બાદ શેરડીના રાજ્ય પરામર્શ
મૂલ્ય (એસએપી)માં વધારો કરવાની
જાહેરાત કરી છે.

E-mail : info@swadesh.news

જાહે ર કરાયેલા દર�ો એ�પ્રિલ 2021થી અમલી ગણાશે

નવી દિલ્હી
જમ્મુ કાશ્મીરમાં પાણીના દરમાં
વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જમ્મુ
કાશ્મીર જળ સંસાધન રેગ્યુલરેટરી
ઓથોરિટીએ પાણીના ભાડાનો નવો દર
જાહેર કર્યો છે. ગામડા અને શહેરોમાં
અડધા અને પોણા ઈંચના પાઈપના
ઘરેલુ પાણી કનેક્શનમાં પાણીનું ભાડુ
6થી 8 ટકા વધારી દેવામાં આવ્યું
છે. આ જ રીતે વાણિજ્યિક, ઉદ્યોગ,
બોરવેલ, કૃષિ સહિતની અન્ય શ્રેણીના
ભાડામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
પાણીના ભાડાનો નવો દર એપ્રિલ

2021થી લાગુ થી ગયો છે.
ઓથોરિટીના નોટિફિકેશન પ્રમાણે
નવા દરો એપ્રિલ 2021થી માર્ચ
2022 સુધી પ્રભાવી રહેશે. તેના
પહેલા ડિસેમ્બર 2017માં પાણીના
ભાડાના નવા દરનું નોટિફિકેશન બહાર
પાડવામાં આવ્યું હતું. તે ક્રમશઃ વર્ષ
2018-19, 2019-20 અને 202021 માટે હતું. જમ્મુ અને કાશ્મીર
વોટર રિસોર્સ એક્ટ 2010ની કલમ
128 અંતર્ગત જાહેર કરવામાં આવેલા
દરો એપ્રિલ 2021થી પ્રભાવી કરવામાં
આવેલા છે.

રાણે સામે વિવાદિત નિવેદન કેસમાં
કોઈ દંડાત્મક પગલાં લેવાશે નહીં.
નાસિકમાં દાખલ થયેલા કેસમાં હાલ
કોઈ પગલાં લેવાશે નહીં. ત્યારબાદ
કોર્ટે પણ નાસિકમાં દાખલ થયેલા
કેસમાં ૧૭ સપ્ટેમ્બર સુધી પગલાં

ન લેવા તાકીદ કરી હતી અને પૂણેમાં
દાખલ થયેલા કેસની
બીજી તરફ વિશ્વ હિન્દુ સેના પ્રમુખ
અરુણ પાઠકે ફરી એકવાર સોશિયલ
મીડિયા પર વિવાદાસ્પદ નિવેદન
આપ્યું છે. વારાણસીમાં વડાપ્રધાન
નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી યોગી
આદિત્યનાથના પોસ્ટરો ચોંટાડવાના
કેસમાં ત્રણ મહિનાથી ફરાર પાઠકે
ફેસબુક અને ટ્વિટર પર કેન્દ્રીય મંત્રી
નારાયણ રાણેનું માથુ વાઢી નાખનારને
51 લાખનું ઈનામ આપવાની જાહેરાત
કરી છે.

નારાયણ રાણે સામે દંડાત્મક પગલાં નહીં
ઉદ્ધવ સરકારનો બોમ્બે હાઇકોર્ટમાં જવાબ
મુંબઈ
મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ
ઠાકરેને થપ્પડ મારવાના નિવેદન બાદ
સર્જાયેલા રાજકીય વિવાદમાં થોડો
અંતરાલ પડયો હોય તેમ જણાઈ
રહ્યું છે. મંગળવારે કેન્દ્રીયમંત્રી
નારાયણ રાણેની આ કેસમાં ધરપકડ
થયા બાદ મોડી રાત્રે તેમને જામીન
મળી ગયા હતા. ત્યારબાદ બુધવારે
સવારે હાઈકોર્ટમાં પણ આ કેસમાં
સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ સુનાવણી સમયે ઉદ્ધવ સરકારે
કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, નારાયણ

સાંસદ અને ધારાસભ્યો સામેના કેસોની
તપાસ ટલ્લે ચડાવાતા સુપ્રીમ લાલઘૂમ
51 સંસદ સભ્યો, 71 ધારાસભ્ય સામે મની લ�ોન્ડરિંગના કે સ નોંધાયા છે
નવી દિલ્હી
સીટિંગ અને પૂર્વ સાંસદો અને ધારાસભ્યો
સામેના કેસોની તપાસમાં ઇડી અને સીબીઆઇ
દ્વારા થતા વિલંબ પર સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે
ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ભારતના ચીફ
જસ્ટિસ એન વી રમન્ના, જસ્ટિસ ડી વાય ચંદ્રચૂડ
અને જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની બેન્ચે મોટાભાગના
કેસોમાં ૧૦થી ૧૫ વર્ષ કરતાં વધુ સમય વીતી
ગયો હોવા છતાં ચાર્જશીટ પણ દાખલ નહીં
કરવાના કારણો નહીં આપવા માટે ઇડી અને
સીબીઆઇ પ્રત્યે ઉગ્ર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
ચીફ જસ્ટિસે જણાવ્યું હતું કે અમારી સમક્ષ
ઇડી અને સીબીઆઇ દ્વારા રજૂ કરાયેલા રિપોર્ટ

અધૂરા છે. ૧૦થી ૧૫ વર્ષ પછી પણ ચાર્જશીટ
દાખલ કેમ નથી કરાતી તેના કોઇ કારણ રજૂ
કરાયા નથી.
ઇડી અને સીબીઆઇના રિપોર્ટ પ્રમાણે ૫૧
સંસદસભ્યો અને ૭૧ ધારાસભ્ય સામે મની
લોન્ડરિંગના કેસ નોંધાયેલા છે જ્યારે વર્તમાન
સાંસદો અને ધારાસભ્યો સામે સીબીઆઇ ૧૨૧
કેસમાં તપાસ કરી રહી છે. બંને એજન્સી દ્વારા
રજૂ કરાયેલા રિપોર્ટને ટાંકીને ચીફ જસ્ટિસ
રમન્નાએ જણાવ્યું હતું કે, ૫૧ સીટિંગ અને પૂર્વ
ધારાસભ્યો મની લોન્ડરિંગના આરોપોનો સામનો
કરી રહ્યાં છે. તેમાંથી ૨૮ કેસમાં હજુ ૮ થી ૧૦
વર્ષથી તપાસ જ ચાલી રહી છે.

કોલકાતા
પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી બાદ થયેલી હિંસા
મુદ્દે ગુરૂવારે સીબીઆઈએ ભારે મોટી કાર્યવાહી
કરી છે અને ૯ કેસ દાખલ કર્યા છે. જાણવા
મળ્યા મુજબ સીબીઆઈના તમામ ૪ એકમ
કોલકાતાથી પોતાની ટીમોને સંબંધિત અપરાધ
સ્થળો પર મોકલી રહી છે. ઉપરાંત વધુ કેટલાક
કેસ નોંધવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને તે પૈકીના
અમુક કેસ રાજ્ય સરકારે સોંપ્યા છે.
કલકત્તા હાઈકોર્ટની ૫ સદસ્યોની પીઠે આ
વર્ષની શરૂઆતમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં યોજાયેલી
વિધાનસભા ચૂંટણી બાદના કથિત દુષ્કર્મ અને
હત્યાના કેસની તપાસ સીબીઆઈને સોંપી છે.
ગત ૧૯ ઓગષ્ટના રોજ કોલકાતા હાઈકોર્ટે

મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને ભારે મોટો આંચકો
આપીને ચૂંટણી બાદ થયેલી હિંસાની તપાસ
સીબીઆઈને સોંપી દીધી હતી. હાઈકોર્ટે
આદેશ આપતા કહ્યું હતું કે, સીબીઆઈ કોર્ટના
મોનિટરિંગમાં જ તપાસ કરશે. હાઈકોર્ટે કહ્યું
હતું કે, હત્યા અને દુષ્કર્મના કેસની તપાસ
સીબીઆઈ કરશે, જ્યારે અન્ય કેસની તપાસ
એસઆઈટી કરશે.
માનવાધિકાર આયોગની તપાસ કમિટીએ
પોતાના રિપોર્ટમાં મમતા બેનર્જી સરકારને દોષી
માની હતી. આયોગે પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું
હતું કે, દુષ્કર્મ અને હત્યા જેવા કેસની તપાસ
સીબીઆઈ પાસે કરાવવામાં આવે અને આ
કેસની સુનાવણીઓ બંગાળની બહાર થાય.

પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી બાદ થયેલી
હિંસા મામલે CBIએ 9 કેસ દાખલ કર્યા
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ફસાયેલા લોકોને બચાવવાનું ચાલે રહે શે ઃ US

કાબુલ
કાબુલ એરપોર્ટ ૩૧ મી ઓગસ્ટની
ડેડલાઈન પછી પણ ત્યાં ફસાયેલા
અમેરિકનો તેમજ જોખમમાં મુકાયેલા
અફઘાનીઓનાં
ઈવેક્યુએશનની
કામગીરી માટે ખુલ્લું રહેશે તેવા સંકેતો
અમેરિકાએ આપ્યા છે. અમેરિકાનાં
વિદેશપ્રધાન એન્ટોની બ્લિન્કને કહ્યું
હતું કે, અમેરિકાનાં લશ્કર દ્વારા તેનું
મિશન પૂરું કર્યા પછી અમેરિકા પાછા
ફરવામાં આવે તે પછી જો જરૂર પડે
તો લોકોને અન્ય દેશોમાં ખસેડવાની
કામગીરી સ્થાનિક દેશોની મદદથી
કરવામાં આવશે. કાબુલ એરપોર્ટ પર
અમેરિકાનાં સૈન્યની હાજરી અંગે અન્ય
વિકલ્પો વિચારવામાં આવી રહ્યા છે.
એરપોર્ટની કામગીરી ચાલુ રહે અને
એરપોર્ટ ખુલ્લું રહે તેમ તાલિબાનો
પણ ઈચ્છે છે. અમેરિકા સહિત કેટલાક
અન્ય દેશો પણ એવું ઈચ્છે છે કે જેમને
અન્ય દેશોમાં જવું છે તેવા લોકો માટે
૩૧ ઓગસ્ટ પછી કાબુલ એરપોર્ટ
ખુલ્લું રહે અને ઈવેક્યુએશનની
કામગીરી ચાલુ રહે. અમેરિકનો તેમજ
અફઘાનોને દેશ છોડીને અન્ય દેશમાં
લઈ જવા અમારા માટે કોઈ ડેડલાઈન
નથી. બ્લિકને કહ્યું કે તાલિબાને ૩૧
ઓગસ્ટ પછી પણ અમેરિકનો તેમજ
જેમનાં પર જોખમ છે તેવા અફઘાનોને
દેશ છોડવાની મંજૂરી આપવાની
ખાતરી આપી છે. અમેરિકાએ જણાવ્યું
હતું કે, ફસાયેલા લોકોને બચાવવાનાં
કાર્યમાં છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૯૦
ફ્લાઈટ્સ દ્વારા ૧૯,૦૦૦ લોકોને
સલામત રીતે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

છેલ્લા 24 કલાકમાં 90 ફ્લાઈટ્સ દ્વારા 19000 લ�ોક�ોને સલામત રીતે ખસેડવામાં આ�વ્યા

કાબુલમાં બ્લાસ્ટથી હડકંપ,
ભારતીયોને પરત લાવવાના
મિશનને લાગ્યો ઝટકો

અફઘાનિસ્તાન પર તાલિબાનના કબજા બાદ
ભારત, અમેરિકા સહિત ઘણા દેશો મોટા પાયે
બચાવ મિશન ચલાવી રહ્યા છે. ગુરુવારે કાબુલ
એરપોર્ટ પર બ્લાસ્ટ થવા અગાઉ, એક ઇટાલિયન
લશ્કરી વિમાન કાબુલ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યા
બાદ તેના પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
આવી સ્થિતિમાં અમેરિકાએ સૌપ્રથમ તેના લોકોને
એરપોર્ટની નજીક ન જવાની સૂચના આપતા એક
એડવાઈઝરી બહાર પાડી છે. આવી સ્થિતિમાં
એવું માનવામાં આવે છે કે ભારતીયોને લાવવાના
મિશનને પણ મોટો આંચકો મળી શકે છે. કાબુલ
એરપોર્ટ પર નિયંત્રણ માટે તાલિબાન, તુર્કી અને
અમેરિકા વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે.

તાલિબાનીઓએ ઢોર
માર મારી પત્રકાર જિઆર
ખાનની હત્યા કરી નાખી

તાલિબાને ટોલો ન્યૂઝના પત્રકાર જિઆર
ખાન યાદની હત્યા કરી દીધી છે. આની પહેલાં
બુધવારના રોજ તાલિબાને ઉઠાવી લીધો હતો અને
ઢોર માર માર્યો હતો. ટોલો ન્યૂઝના મતે જિઆર
ખાનનું મોત થઇ ગયું છે. કહેવાય છે કે જિઆર
કાબુલ શહેરમાં એક રિપોર્ટ બનાવી રહ્યો હતો.
તાલિબાનના આતંકીઓએ જિઆર ખાનને રિપોર્ટ
બનાવતા રોકયો અને તેનો કેમેરો તથા બીજા
સાધનો તોડી નાંખ્યા. તેના ફોનને પણ તાલિબાને
જપ્ત કરી લીધો છે. કહેવાય છે કે જિઆરનો
આ રિપોર્ટ ગરીબી અને બેરજોગારી પર હતો.
તાલિબાન આતંકીઓએ જિઆરની ઢોર માર મારી
બરહેમેથી હત્યા કરી છે.

અફઘાનિસ્તાનમાં
અમેરિકાના ૧૫૦૦ કરતાં
વધુ નાગરિકો ફસાઈ ગયા

બ્લાસ્ટ થયા પછી મળતા અહેવાલો પ્રમાણે અમેરિકી
સેના ૩૧ ઓગસ્ટની ડેડલાઇનના ૩ દિવસ પહેલાં
જ અફઘાનિસ્તાન છોડી દેવાની યોજના તૈયાર
કરી રહી છે. જો તેમ થશે તો અમેરિકાના ૧૫૦૦
કરતાં વધુ નાગરિકો અફઘાનિસ્તાનમાં જ ફસાઇ
જાય તેવું જોખમ સર્જાયું છે. સીએનએનના અહેવાલો
અનુસાર બુધવારની મધરાતના ૩૬ કલાક પછી
અમેરિકી સેનાં કાબુલ એરપોર્ટ પરથી રવાના થઇ
જશે કારણ કે, સ્થિતિ અત્યંત ભયજનક બની રહી
છે. બીજી તરફ ફ્રાન્સના સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું
હતું કે, અમે શુક્રવારથી કાબુલ એરપોર્ટ ખાતેનું
રેક્યૂ ઓપરેશન બંધ કરી દઇશું. કેનેડાએ ગુરુવારે
જ ઇવેક્યુએશન મિરાન બંધ કરી દીધું હતું.

કેનેડામાં યુએસ સરહદ ખુલી, ભારત મેન્યુફેક્ચરિંગ હબમાં વિશ્વભરમાં
યાત્રીઓની સંખ્યા બમણી થઈ બીજા ક્રમાંકે, અમેરિકા પાછળ ધકેલાયું
ટોરન્ટો
કેનેડા અને અમેરિકા વચ્ચેની
સરહદને પૂર્ણ રીતે વેકસીનેટેડ
અમેરિકનો માટે ખુલ્લી મુકાયાના
પહેલા અઠવાડિયામાં જ બિનઆવશ્યક
પ્રવાસ કરનારાઓનું પ્રમાણ બમણાંથી
પણ વધી ગયું હતું. કેનેડા સરકારના
આંકડાઓ મુજબ ઓગસ્ટની નવમી
તારીખથી ૧પમી તારીખ દરમિયાન
ર૧૮૭૩ર બિન વ્યાપારિક પ્રવાસીઓ
કેનેડામાં પ્રવેશી ચુકયા હતા, જેમાં
અમેરિકન અને કેનેડીયન બંનેનો
સમાવેશ થાય છે. જેમાં અમેરિકનોના
પ્રમાણમાં એક અઠવાડિયા અગાઉની

સરખામણીમાં ૧૧૧ ટકાનો વધારો
નોંધાતા એ આંક ગયા અઠવાડિયા
કરતા ૧૦૩૩૪૪ જેટલો વધી ગયો
હતો. જયારે સરહદ બંધ હતી ત્યારે
વર્ષ ર૦ર૦ના આ જ અઠવાડિયામાં
સરહદ પાર કરનારાઓમાં ૭૪પ૬રની
સરખામણીમાં હાલના આંકમાં ર૦૦
ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. વર્ષ
ર૦૧૯ના એ અઠવાડિયામાં કોવિડ૧૯ની શરૂઆત પહેલા એ આંક ૧.૪
મિલીયનનો હતો. પ્રાંતીય ધોરણે સરકાર
બિન વ્યાપારિક પ્રવાસીઓ અને ટ્રક
ડ્રાઈવર્સના આંકડાઓ ગણતરીમાં લેતી
નથી, જે એ અઠવાડિયામાં વધ્યો હતો.

વોશિંગ્ટન
કોરોનાના આ સમયમાં ભારતે અમેરિકાના
મેન્યુફેક્ચરિંગને પણ પાછળ ધકેલી દીધુ છે. જાણકારી
અનુસાર, ભારતે અમેરિકાને ત્રીજા નંબરે ધકેલ્યુ છે. રિયલ
એસ્ટેટ કન્સલ્ટન્ટ કુશમેન એન્ડ વેકફિલ્ડ અનુસાર ચીન બાદ
ભારત દુનિયાનુ બીજુ સૌથી પસંદગીનું ઉત્પાદન હબ બની
ગયુ છે. વૈશ્વિક વિનિર્માણ જોખમ સૂચકાંક-2021માં ચીન
પહેલા સ્થાને છે. યુરોપ, અમેરિકા અને એશિયા-પ્રશાંતના 47
દેશમાં વૈશ્વિક વિનિર્માણ માટે આકર્ષક ડેસ્ટિનેશનનુ આકલન
કરે છે. અધિક માગવાળા મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેસ્ટિનેશનમાં કેનેડા
ચોથા, ચેક ગણરાજ્ય પાંચમા, ઈન્ડોનેશિયા છઠ્ઠા સ્થાને છે.
ગત વર્ષે આ રિપોર્ટમાં અમેરિકા બીજા સ્થાને હતુ જેને હવે
ભારતે ત્રીજા સ્થાને ધકેલી દીધા છે. કુશમેન એન્ડ વેકફીલ્ડ

અનુસાર જાણ થાય છે કે મેન્યુફેક્ચરર્સ અમેરિકા અને
એશિયા-પ્રશાંત ક્ષેત્રની સરખામણી ભારતમાં વધારે રૂચિ
બતાવી રહ્યા છે. ભારત કાર્યરતની પરિસ્થિતિઓ અને ખર્ચ
કાર્યક્ષમતાના કારણે ઉત્પાદન હબ તરીકે આકર્ષણુ વધાર્યુ છે.

અમેરિકામાં વસતા ભારતીયોની સરેરાશ અમેરિકામાં 18 લાખ ડોલરનું ફ્રોડ
ઘરેલુ આવક ૧,૨૩,૭૦૦ ડોલર થઈ કરનારા ભારતીયને 2 વર્ષની જેલ
વોશિંગ્ટન

અમેરિકામાં તાજેતરમાં કરાયેલ
વસ્તી ગણતરીના આંકડામાં જાણવા
મળ્યું છે કે કોલેજ શિક્ષણ અને
સંપત્તિની બાબતમાં ભારતીયોએ
અમેરિકાની
રાષ્ટ્રીય
સરેરાશની
સરખામણીમાં જોરદાર દેખાવ કર્યો
છે. અમેરિકામાં વસતા ભારતીયોની
સરેરાશ ઘરેલુ આવક ૧,૨૩,૭૦૦
ડોલર થઇ ગઇ છે. જેની સામે
અમેરિકાની કુલ વસ્તીની સરેરાશ
આવક ૬૩,૯૨૨ ડોલર છે.
અમેરિકામાં તાજેતરમાં થયેલ
વસ્તી ગણતરીના આંકડા દર્શાવે છે કે

અમેરિકામાં વસતા ભારતીયો પૈકી ૭૯
ટકા કાલેજના ગ્રેજ્યુએટ છે. જ્યારે
અમેરિકાની કુલ વસ્તીમાં આ સંખ્યા
૩૪ ટકા છે. જેના પરથી પુરવાર થાય
છે કે અમેરિકામાં વસતા ભારતીયોએ
શિક્ષણ પર વધુ ધ્યાન આપવાનું શરૃ
કરી દીધું છે. અમેરિકામાં વસતા
ભારતીયોના આ શાનદાર દેખાવને
પગલે એશિયાના અન્ય લોકો પાછળ
રહી ગયા છે. મીડિયન હાઉસહોલ્ડ
ઇનકમ લેવલના હિસાબે ભારત પછી
તાઇવાન અને ફિલિપાઇન્સના લોકોનો
નંબર આવે છે.
અમેરિકામાં વસતા તાઇવાનના

નાગરિકોની
સરેરાશ
ઘરેલુ
આવક ૯૭૦૦૦ ડોલર છે જ્યારે
ફિલિપાઇન્સના નાગરિકોની સરેરાશ
ઘરેલુ આવક ૯૫,૦૦૦ ડોલર છે.
અમેરિકામાં વસતા ચીનના નાગરિકોની
સરેરાશ ઘરેલુ આવક ૮૫,૨૨૯
ડોલર છે જ્યારે જાપાનના નાગરિકોની
સરેરાશ ઘરેલુ આવક ૮૪,૦૬૮ ડોલર
છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અમેરિકામાં
હાલમાં ૪૦ લાખ ભારતીયો વસવાટ
કરે છે. જેમાં ૧૬ લાખ વિઝા હોલ્ડર
છે. ૧૪ લાખ નેચરલાઇઝ્ડ રેસિડન્ડ
છે અને ૧૦ લાખ અમેરિકામાં જન્મેલા
રહેવાસી છે.

વોશિંગ્ટન
અમેરિકામાં કામ કરતાં ભારતીય
મૂળના ટેકનોલોજી ક્ત્ર
ષે ના એક્ઝિક્યૂટિવ
કક્ષાના ૪૮ વર્ષિય નાગરિકને કોવિડની
મહામારીના બહાને નકલી દસ્તાવેજો
રજૂ કરી સરકાર પાસેથી ૧૮ લાખ
ડોલરની રાહત લોન લેવાનું કૌભાડં
આચરવા બદલ બે વર્ષની જેલની સજા
ફટકારવામાં આવી હતી.
વોશિંગ્ટન રાજ્યના ક્લાઇડ હિલ
કાઉન્ટિમાં રહેતાં મુકદું મોહનને ગત
૧૫ માર્ચના રોજ કૌભાડં આચરવાના
અને મની લોન્ડરિંગ કરવાના આરોપસર
દોષિત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો એમ
અમેરિકાના ડિપાર્ટમને ્ટ ઓફ જસ્ટિસ

દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતુ.ં
અગાઉ માઇક્રોસોફ્ટ અને એમેઝ
ે ોન
જેવી મહાકાય કંપનીઓમાં કામ કરી
ચૂકલ
ે ા મોહને તેની બોગસ કંપની
માટે અમેરિકાની સરકાર દ્વારા જાહેર
કરાયેલા પે પ્રોટેક્શન પ્રોગ્રામ અતં ર્ગત
કૌભાડં આચરીને રાહતના દરે લોન
લેવા પોતાની કંપનીના કર્મચારીઓના
ખોટા દસ્તાવેજો સરકાર સમક્ષ રજૂ કર્યા
હતા. ગત જુલાઇ મહિનામાં પોલીસે
તેની ધરપકડ કરી તે પહેલાં તેણે પોતાની
બોગસ કંપની માટે સરકાર પાસે ૫૫
લાખ ડોલરની લોનની અરજી કરી હતી
જેના માટે તેણે તમામ દસ્તાવેજ નકલી
અને ખોટી રીતે તૈયાર કર્યા હતા.
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